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กลยุทธ์ของสิงคโปร์ในการรับมือกับวิกฤตสภาพภูมิอากาศและผลผลิตข้าวของโลกที่ลดลง 

 
ประเทศผู ้ผลิตข้าวต่างประสบปัญหาด้านการ
เปลี่ยนแปลงปริมาณผลผลิต สืบเนื่องมาจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เช่น ประเทศไทย 
ซึ่งเป็นหนึ่งในประเทศส่งออกข้าวรายใหญ่ให้กับ
สิงคโปร์ เผชิญปัญหาภัยแล้งรุนแรงและฝนตก
ชุก ซึ่งส่งผลต่อปริมาณผลผลิตข้าวที่ลดลง โดย
การส่งออกข้าวของไทยลดลง 32% เมื่อเทียบกับ
ปี 2561 ที่ประเทศไทยส่งออก 11.2 ล้านตัน มา
เป็นจ านวน 7.6 ล้านตัน ในปี 2562 และลดลง

ต ่ากว่าเดิมในปี 2563 ประเทศไทยส่งออกข้าวไปต่างประเทศเพียง 5.7 ล้านตัน อย่างไรก็ดี สถานการณ์การ
ส่งออกข้าวของไทยดีขึ้นเล็กน้อยในปลายปี 2564 โดยมีการส่งออกข้าวประมาณ 6.1 ล้านตัน โดยมีแรงสนับสนุน
จากปริมาณน ้าฝนที่อุดมสมบูรณ์ ผลผลิตพืชผลสูงขึ้น และค่าเงินบาทที่อ่อนค่าลงต่างช่วยกระตุ้นภาคการส่งออก
ของไทยในไตรมาสที่ 4 ในปี 2564 
 สิงคโปร์ในฐานะที่เป็นประเทศพึ่งพาการน าเข้าอาหารเป็นหลัก ยังคงเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหาร 
โดยการกระจายความหลากหลายของประเทศน าเข้า และการเก็บตุนในคลังสินค้า (Stockpiling) ในประเด็นนี้ 
กระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมสิงคโปร์ (Ministry of Trade and Industry : MTI) ได้แสดงความคิดเห็นต่อ
เหตุการณ์ดังกล่าวว่า ในขณะที่ไทยเป็นแหล่งน าเข้าข้าวหลักของสิงคโปร์ แต่สิงคโปร์ก็มีการน าเข้าข้าวจาก
ประเทศอื่นๆ เช่น จากเวียดนาม และอินเดีย นอกจากนี้ รัฐบาลสิงคโปร์จะยังคงใช้กลยุทธ์แบบหลากหลาย
แนวทาง (Multi-Pronged Strategy) โดยมุ่งเน้นความหลากหลายในการน าเข้า และการเก็บตุนในคลังสินค้า เพ่ือ
ลดผลกระทบจากการหยุดชะงักของประเทศผู้ส่งออกต่อเหตุการณ์ท่ีไม่คาดคิด อีกท้ัง กลยุทธ์ดังกล่าวช่วยสิงคโปร์
ลดความเสี่ยงต่อราคาตลาดที่ผันผวน  

โฆษกซูเปอร์มาร์เก็ต Sheng Siong กล่าวว่า การ
ส่งออกข้าวจากประเทศไทยมีเสถียรภาพมาก แต่ 
เนื่องจากสภาพอากาศ เช่น น ้าท่วมที่ส่งผลกระ
ทบต่อผลผลิตนาข้าว ค่าขนส่งและค่าน ้ามันที่
ปรับสูงขึ ้น ส่งผลให้มีการปรับราคาข้าวไทย
ในช่วงปลายปี 2564 ทั ้งนี้ เพื ่อเป็นการรับมือ
ปริมาณผลผลิตที ่เปลี ่ยนไป Sheng Siong จะ
เพ่ิมปร ิมาณสินค ้าคงคล ังและท าการส ั ่ งซื้อ
ล่วงหน้าเพื่อลดความผันผวนของราคา  

 โฆษกซูเปอร์มาร์เก็ต FairPrice กล่าวว่า การส่งออกข้าวไทยและราคาข้าวไทยยังคงทรงตัวในปีที่ผ่านมา 
โดยบริษัทท าการสั่งซื้อข้าวล่วงหน้า และมีการเก็บตุนในคลังสินค้าที่มีมูลค่ามากกว่าสามเดือน ในขณะเดียวกัน 
บริษัทยังหาแหล่งผลิตข้าวที่หลากหลายมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นจาก ออสเตรเลีย เวียดนาม อินเดีย ปากีสถาน ญี่ปุ่น 
และกัมพูชา  
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 บริษัท DFI Retail Group ซึ่งด าเนินซูเปอร์มาร์เก็ต Giant และ Cold Storage ได้กล่าวเช่นกันว่า การ
กระจายประเทศผู้น าเข้าช่วยให้บริษัทรักษาอุปทานข้าวได้ดี ในส่วนของบริษัท  Hanwell Holdings ผู้จ าหน่าย
ข้าวตราฉัตร (Royal Umbrella) ในสิงคโปร์ กล่าวว่า ปริมาณการน าเข้าข้าวจากไทยนั้นยังคงที่ แต่ค่าขนส่งยังคง
มีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ แต่ทางบริษัทยังคงท างานใกล้ชิดกับบริษัทคู่ค้าเพ่ือจัดการบริหารต้นทุนรวม  

ศาสตราจารย์ Paul Teng ผู้ช่วยอาวุโสด้านความ
มั ่นคงด้านอาหารแห่ง S Rajaratnam School of 
International Studies ตั ้งข้อสังเกตว่า ประเทศ
ไทยเป็นหนึ่งในสามประเทศที่เป็นแหล่งน าเข้าข้าว
รายใหญ่ของสิงคโปร์ แต่หากผลผลิตข้าวในประเทศ
ไทยลดลง จากการเปลี ่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
การน าเข้าจากประเทศอื ่นๆ ยังไม่ เพียงพอที ่จะ
ชดเชยการขาดแคลนดังกล่าวได้ ถึงแม้ว่า ข้าวหอมที่
ปลูกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย 

สามารถปลูกได้ในกัมพูชา  แต่โดยปกติ ผู้น าเข้าสิงคโปร์จะน าเข้าทั้งข้าวหอมและข้าวขาวด้วยกัน ทั้งจากประเทศ
ไทย เวียดนาม และอินเดีย ศาสตราจารย์ Teng กล่าวต่อว่า การที่ประเทศผู้ส่งออกข้าวลดปริมาณการส่งออกข้าว
มายังสิงคโปร์เป็นไปได้ยาก เพราะสิงคโปร์เป็นประเทศผู้น าเข้าข้าวขนาดเล็ก อย่างไรก็ดี ปริมาณการส่งออกข้าว
ทั่วโลกอาจได้รับผลกระทบ หากเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศพร้อมกัน เช่น มรสุมที่ยาวนาน ภัยแล้ง หรือ
ปริมาณน ้าฝนมากเกินไป โดยเฉพาะบริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น ้าโขงของเวียดนาม ซึ่งถือว่าเป็น ชามข้าวของ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หากมีการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และระดับน ้าทะเลสูงขึ้น อาจท าให้น ้าท่วมทุ่งนา
และผลผลิตข้าวอาจลดลงได ้ 
 อย่างไรก็ดี ผลผลิตข้าวของประเทศส่งออกเป็นเรื่องที่อยู่เหนือการควบคุมของสิงคโปร์ ดังนั้น นอกจาก
การกระจายแหล่งน าเข้าที่หลากหลายแล้ว สิงคโปร์ยังสนับสนุนการวิจัยทั้งในและนอกประเทศ ในการผลิตสาย
พันธุ ์ข้าวที ่เท่าทันต่อภูมิอากาศ (Climate-Smart Varieties) เพราะหากมีปริมาณการผลิตของโลกมากขึ้น 
สิงคโปร์จะมีปริมาณการน าเข้าได้มากขึ้น โดยสิงคโปร์ท างานร่วมกับประเทศที่มีศักยภาพในการส่งออกแต่ขาด
เทคโนโลยีและโครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเป็น เช่น เมียนมา เป็นต้น ดังจะเห็นได้จาก บริษัท Golden Sunland ที่ช่วย
เกษตรกรเมียนมาผลิตข้าวได้มากขึ้น และบางส่วนสามารถส่งออกมายังสิงคโปร์ได้ ในขณะที่ ประเทศไทยและ
เวียดนามยังคงรักษปริมาณการส่งออกข้าวมายังสิงคโปร์เพื่อเป็นไปตามข้อตกลงร่วมกัน นอกจากนี้ สิงคโปร์
อาจจะหารือร่วมงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับทั้งสองประเทศ เพ่ือเพ่ิมปริมาณคงคลังสินค้าในการส่งออก   
 
 ข้อมูลเพิ่มเติม/ความคิดเห็นของ สคต. 
 สิงคโปร์น าเข้าข้าวในปี 2564 คิดเป็นปริมาณทั้งหมด 381,676 ตัน โดยน าเข้าจากไทยเป็นอันดับ 3 โดย
คิดเป็นปริมาณ 109,057 ตัน หรือ 28.57% แต่ในเชิงมูลค่าข้าวไทยเป็นอันดับ 1 โดยมีมูลค่าการน าเข้าถึง 93 
ล้านเหรียญสหรัฐฯ (2,323 ล้านบาท)1 หรือ 36.46% จากมูลค่าการน าเข้าทั้งหมด ถึงแม้ว่าในขณะนี้ผลผลิตข้าว
จากไทยจะลดลง รวมถึงการที่สิงคโปร์มีกลยุทธ์แบบหลากหลายแนวทางในการน าเข้าสินค้า แต่จากปริมาณการ
น าเข้าข้าวไทยของสิงคโปร์นั้น ประกอบกับปริมาณการส่งออกของไทยมายังสิงคโปร์นั้นยังมีเสถียรภาพมาก จึง
เป็นการยากท่ีประเทศอ่ืนที่จะทดแทนได้ในระยะเวลาสั้น 

 
1 1 เหรียญสหรฐัฯ เท่ากบั 34.69 บาท 
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 ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศส่งผลกระทบเป็นอย่างมากต่อปริมาณผลผลิตข้าวไทย ซึ่งข้าว
เป็นอาหารหลักของคนเอเชียและเป็นพืชเศรษฐกิจของไทยมาเป็นเวลานาน การพัฒนาปัจจัยที่จะช่วยในด้านการ
ผลิต อย่างเช่น การชลประทาน เพ่ือขยายพ้ืนที่การผลิต การพัฒนาทางเทคโนโลยี เช่น การปรับปรุงสายพันธุ์ข้าว
ให้ทนต่อสภาพอากาศ ซึ่งจะเป็นการช่วยให้การผลิตข้าว ที่เป็นพืชส่งออกที่ส าคัญของไทยให้เติบโตต่อไปได้ใน
ระยะยาว ในขณะเดียวกัน ส านักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ  ณ กรุงสิงคโปร์ ได้ท ากิจกรรมรณรงค์
ประชาสัมพันธ์ข้าวไทยผ่านสื่อโซเชี่ยลมีเดียอย่างต่อเนื่อง อีกทั้ง ยังมีการท ารายการส่งเสริมการขายผ่านช่องทาง
ออนไลน์และออฟไลน์อย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้ผู้บริโภคต่างประเทศได้รับรู้ถึงคุณภาพข้าวไทย และเป็นการเพ่ิมมูลค่า
และปริมาณการส่งออกข้าวไทยอีกด้วย  
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