การคาเสรีสินคาเกษตร: ความเสี่ยงบนยอดภูเขาน้ําแข็ง (ที่กําลังละลาย)
สุมนมาลย สิงหะ มูลนิธิชีวิตไท (ราฟา)
นับตั้งแตไทยพยายามเรงรัดเขตการคาเสรีอาเซียนที่เรียกวา อัฟตา (มาเลเซีย, ฟลิปปนส,
อินโดนีเซีย, สิงคโปร, ไทย, ลาว, กัมพูชา, เวียดนาม, พมา และบรูไน) มาตั้งแตป 2536 เปนตนมา แตยังไมเกิด
การปฏิบตั ิอยางจริงจัง อยางไรก็ดีแนวทาง หรือ โมเดลการแขงขันในตลาดการคานําไปสูความเรงการผลิตเพื่อ
การสงออก เชน ขาว มัน ยางพารา ฯล ซึ่งพืชเศรษฐกิจที่สําคัญเหลานี้เปนกิจกรรมการผลิตที่สมั พันธกับรายได
การจางงานและสวัสดิการของคนในชนบทของประเทศที่บริโภคขาวเปนหลัก ความสําคัญของขาวทั้งทางดาน
เศรษฐกิจ การเมือง และสังคมตอประเทศในเอเซียนั้นเปนสิ่งที่ทราบและยอมรับกันอยางกวางขวาง ดังนั้น จึงไม
นาประหลาดใจที่พบวาประเทศผูผ ลิต ผูบริโภค ผูสงออกผูนาํ เขา และผูเก็บขาวสํารองรายสําคัญของโลกเกือบ
ทั้งหมดไดรวมตัวกันอยูในกลุมประเทศสมาชิกอาเซียน+3 (ญี่ปุน จีน เกาหลีใต) ซึ่งการที่เปนเชนนี้ก็ทําใหเกิดทั้ง
ผลดีและผลเสียในเวลาเดียวกัน โดยผลดีเกิดขึ้นในดานการคาและผลเสียคือ การแขงขันระหวางกัน
อยางไรก็ตาม คงจะกลาวไดวา สิ่งหนึ่งที่จะเปนประโยชนกับประเทศทั้งหลายในภูมิภาคนี้คือ ความ
มีเสถียรภาพของการผลิตและของราคาขาว ยิ่งไปกวานั้นประเทศผูนาํ เขาในภูมิภาคนี้ยังใหความสําคัญเปนอยาง
มากกับเรื่องของความมัน่ คงดานอาหาร (Food Security)
แตประเด็นสําคัญที่ตองจับตาคือ นโยบายและ
ปฏิบัติการเพื่อกระบวนการแปรรูปทรัพยากรและโครงสรางพื้นฐานการผลิตในภาคเกษตรของรัฐบาลเปนสิ่งที่นา
กังวลอยางยิ่ง
ตาราง1 แสดงสวนแบงตลาดและลําดับการสงออกสินคาเกษตรของไทยในตลาดโลก
ประเภทพืช
ขาว
มันสําปะหลัง ออย
ยางพารา
ปาลมน้าํ มัน
สวนแบงใน
34.91%
70%
9.61%
42.54%
0.99
ตลาดโลก
อันดับของโลก อันดับ1
อันดับ1
อันดับ2
อันดับ1
อันดับ 3
ที่มา : กรมศุลกากร กระทรวงพาณิชย
ความสําคัญของพืชเศรษฐกิจยังเกี่ยวของกับเกษตรกรรายยอยจํานวนมาก โดยจํานวน
ครัวเรือนเกษตรกรไทยที่ปลูกพืชและเลี้ยงสัตวเพื่อการคากวา 5 ลานครอบครัว ซึ่งประกอบดวย เกษตรกรปลูก
ขาวกวา 3.7 ลานครอบครัว มันสําปะหลัง 4 แสนครอบครัว ขาวโพด 3.9 แสนครอบครัว และยังรวมถึงเกษตรกร
ผูเลี้ยงสัตวอีกกวา 3 แสนครอบครัว (กระทรวงเกษตรกรและสหกรณ จํานวนขึ้นทะเบียนเกษตรกร

ก.ค.-ก.ย.2552) รวมทั้งเปนสินคาการเมืองที่ทําใหประเทศผูผ ลิต ผูสงออกและนําเขาจําเปนตองแทรกแซงแทบ
ทุกขั้นตอนของการผลิตและการคา
เมื่อเร็วเร็วนี้ สินคาเกษตรภายใตระบบการคาเสรีไดสะทอนวา ชีวิตความเปนอยูของเกษตรกรออนไหว
ตอราคาสินคาเกษตรในตลาดโลกมากยิ่งๆ ขึน้ จากกรณีขอตกลงการคาเสรีไทยภายใตการเปดเสรีที่เรียกวา
“การเก็บเกีย่ วลวงหนา” ในสินคาพิกัดศุลกากร 07 และ08 คือผักและผลไม มีผลใหภาษีนําเขาผักผลไม
ระหวางไทย-จีน เปน 0 % มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2546 เปนตนมา เพียงไมนานนับจากการ
เปดเสรีมีผลบังคับใช ตัวเลขจากสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรชี้แจงวาสินคาพืชผักไทยแมจะมีตัวเลขเกินดุล
1,100 ลานบาท แตมลู คาการนําเขาสูงขึ้นถึง 180 % สินคานําเขาที่สําคัญ เชน กระเทียม หอมหัวใหญ
แครอท มันฝรั่ง เปนตน สวนผลไมมูลคานําเขาสูงขึ้นถึง 78 % ผลไมเมืองหนาวทะลักทะลายเขามาใน
ประเทศ ที่สําคัญไดแก แอปเปล สาลี่ พีช เปนตน สงผลตอราคาผักผลไมเฉลี่ยในประเทศลดลงถึงระหวาง 3570 % เฉพาะพืชที่ไดรับผลกระทบโดยตรงจากของถูกจากประเทศจีนมาตีตลาดไดแก กระเทียม หอมแดง
และหอมหัวใหญ สงผลกระทบตอครัวเรือนเกษตรกรประมาณ 120,000 ครอบครัว สูญเสียรายไดประมาณ
2,835 ลานบาท จากงานศึกษาลาสุดเรื่องผลกระทบเอฟทีเอไทย- จีน1 ไดชี้เห็นการผลกระทบและการ
เปลี่ยนแปลงในระบบการผลิตระบบการตลาดของพืชผักผลไม กรณีโครงการเก็บเกี่ยวลวงหนาเขตการคาเสรี
ไทย-จีน
ดังนั้นในภาคของเกษตรกรรม มันงายมากที่อยูบนยอดของภูเขาน้ําแข็งที่กําลังละลาย ในปจจุบัน
เกษตรกรรายยอยดํารงอยูบนความเสี่ยงและโครงสรางผูกขาดโดยพอคาจํานวนนอย ภาวะตนทุนการผลิต
สูงขึ้น ขณะที่รายไดผันผวนขึ้นลง โดยมากมีแนวโนมลด ความไมสามารถแขงขันดานราคา ตลาดคาขาวใน
ระดับสากลควรจะเปนหนึ่งในตลาดการคาที่เล็กที่สุด เพราะวาเกษตรกรผลิตขาวจํานวนมากในหลายสังคม
การคาเสรีขาวจึงเปนสิ่งที่ควรตระหนักอยางยิ่งวา ขาวเปนความมั่นคงของประชากรกวาครึ่งหนึ่งในเอเชีย และ
ความมั่นคงในหลายๆประเทศ และเปนแหลงที่มาของรายไดคนนับลาน ดังกรณพืชเศรษฐกิจสําคัญ

_____________
รายงานการศึกษาผลกระทบของขอตกลงการคาเสรีไทยจีน และการปรับตัวในระบบธุรกิจผักผลไม- โดย เดชรัตน สุขกําเนิด และคณะ มีค.
2551 (คณะเศรษฐศาสตรเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสคร, มูลนิธินโยบายสุขภาวะ และกลุมศึกษาเขตการคาเสรีภาคประชาชน
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การคาเสรีขาว (THAI GLOBAL RICE TRADE)
ใครคือผูผลิตและผูบ ริโภครายใหญในภูมิภาคอาเซียน?
เกษตรกรในภูมิภาคเอเชียผลิตขาวได 90%ของโลก ประกอบดวย จีนและอินเดีย อินโดนีเซีย บัง
คลาเทศและเวียดนาม ผลผลิตในป 2550 รวมกันได 416ลานตัน สําหรับความตองการบริโภคขาว จีนและ
อินเดียเปนผูนําถึง 51% ผูบริโภคของเวียดนาม 11%อินโดนีเซีย 8.7 บังคลาเทศ 7.1 ประเทศไทยเปนประเทศ
ผูผลิตลําดับ 5 ของโลก แตเปนผูสงออกอันดับ 1 ประมาณ 37%ของขาวที่สงออกทั้งในป 2550 เวียดนามและ
อินเดียเปนอันดับสองและสาม มีสวนแบง 17%และ 14% ประเทศไทยมีพื้นที่ปลูกขาวรวม 68 ลานไร คิดเปน
58% ของพื้นที่เกษตรทั้งหมด เฉพาะภาคเหนือตอนบน - ลางมีพื้นที่รวม 14 ลานไร แตละปไทยสงออกขาวราว
8 ลานตัน ป 2551 สงออกถึง 10ลานตัน เมื่อเทียบกับปริมาณผลผลิตทั้งหมด 20 ลานตัน มูลคาการสงออกสูง
กวาปละ 1.6 แสนลานบาท
(ที่มา องคการอาหารและเกษตรนานาชาติ:FAO)

สถานการณการคาเสรีขาวในอาเซียน
หลังวิกฤติราคาอาหารในชวงเมษายน 2551
ราคาขาวก็ตกลงอยูที่ 630 บาทตอตัน สถานการณ
การสงออกขาวลดลงจากปที่แลวจาก 3.7 เปน 2.7ลาน
ตั น ขณะที่ ป ระเทศฟ ลิ ป ป น ส อิ นโดนี เซี ย มาเลเซี ย
และสิงคโปรซึ่งไดรับผลกระทบอยางมากปที่แลววาง
นโยบายจํา กัดการสง ออก ซึ่งเปนขอโต แยงที่สําคั ญ
ของผู แ ข ง ขั น ค า ข า วเสรี ใ นระบบตลาดโลก สํ า หรั บ
ฟ ลิ ป ป น ส แ ละอิ น โดนี เ ซี ย ซึ่ ง เป น ประเทศนํ า เข า ข า ว
หลักมาตลอดแตป 2552 มีแนวโนมนําเขานอยลง จาก
บทเรียนวิกฤติอาหารตนป 2551 และลาสุดหลังพายุ
ไต ฝุน 2ครั้งในฟลิ ปป น สและอินโดนี เซี ย รั ฐบาลต อง
เยียวยาความเสียหายและซอมแซมระบบชลประทาน
รวมทั้งการยกเลิกการลดภาษีสินคาขาวภายใตเงื่อน
อาฟต า ในป 2553 [ฟ ลิ ป ป น ส เ บี้ ย วลดภาษี ข า วในกรอบ
อาฟตา หนังสือพิมพเดลินิวส 16 กันยายน 52]

เมื่ อ เร็ ว ๆนี้ หลั ง วิ ก ฤติ ร าคาอาหาร การค า ข า วเสรี มี
ความ “หดแคบ” “รุนแรง” และมี “ความเสี่ยง”
ตลาดการคาขาวในระดับโลกมีขนาดเล็กและหด
แคบลงจากปที่แลว 5% เหลือ4% โดยการหดแคบของ
การคาขาวเสรีลงสังเกตุไดจาก ผูซื้อและผูขายมีจํานวน
น อ ยลง และไม ส ามารถพยากรณ ร ะดั บ ผลผลิ ต และ
ความตองการซื้อ ระดับการคาที่ต่ําสัมพันธกับปริมาณ
ผลผลิต ในภูมิภาคเอเชียผลผลิตขาวสวนมากไดมาจาก
เอเชียตะวันออกเฉียงใต ตลาดขาวมีลักษณะพิเศษทั้ง
โครงสรางของตลาด ความหลากหลาย รสนิยมผูบริโภค
พฤติกรรมการซื้อและขาย อีกทั้งการผลิตซึ่งขึ้นอยูกับ
ชวงเวลามรสุมตามธรรมชาติ เปนผลกระทบที่จําเพาะ
เจาะจงในการคา ความเสี่ยงและสัมพันธกับการผกผัน
ขึ้ น ลงของราคาข า วในตลาดโลก ชนิ ด ข า วที่ ข ายใน
ตลาดขาวเสรี มีเพียงไมกี่ประเภท1.อินดิกา (ขาวเมล็ด
ยาว)สัดสวน 75% ของตลาดขาวทั้งหมด2.จาโปนิกา

เอกชนที่ ต อ ตรงกั บ ผู นํ า เข า เอกชนในยุ โ รปในเอเชี ย
กลางและในแอฟริกาโดยสรุป รัฐบาลมีบทบาทหลักใน
การกําหนดตลาดขาวและบทบาทในการแทรกแซงและ
คุมสตอกขาว (หมายความวาตัวแทนของรัฐซื้อขาวมา
จาก ยนระหวางป 2550-2551
ตารางราคาขาวสงออกในประเทศอาเซี

(เมล็ดปอมและสั้น) รอยละ 123.ขาวหอม (บัสมาติและ
หอมมะลิ) 4.ขาวเหนียว ชนิดพันธุขาวที่หลากหลาย
เปนมาตราฐานของคุณภาพการผลิตในและประเทศนั้น
แตมาตราฐานเชนนี้ไมถูกยอมรับนักในการคาขายเสรี
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จากตารางพบวา ขาวไทยมีราคาสงออกสูงกวาประเทศ
คูแขง สูงกวาประเทศเวียดนามถึง 2เทา
นั บ ตั้ ง แต ภ าคเอกชนมี บ ทบาทหลั ก ในการ
สงออกและนําเขา ในการคาขาวเสรี ทําใหการคาขาวใน
ประเทศในช ว ง10ป ที่ ผ า นมามี เ ปอร เซ็น ต ก ารเติ บ โต
จาก 20% ถึง80%ของการคา โดยมากผูตอรองเอกชน
จะเติ บ โตมาฐานทางเศรษฐกิ จและตลาดดั้ งเดิ ม แบบ
แทรคโนแครต ในเอเชี ยโดยมาจากรั ฐประชาธิ ปไตย
เชน BULOG ของอินโดนีเซีย ทําหนาที่จัดการตลาดคา
ขาวและการสงออก แตเดี๋ยวนี้ขายผานผูสงออกของ
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จากเกษตรกร และขายในผู บ ริ โ ภคท อ งถิ่ น ซึ่ ง จะ
สามารถรักษาสตอคขาวและตลาด เหมาะสําหรับการ
ผลิ ต ในระยะสั้ น เช น ฟ ลิ ป ป น ส มี ตั ว แทนรั ฐ บาลคื อ
National Food Authority:NFA ผูเลนในตลาดก็ลดการ
สงออกในโควตาของรัฐลง
นับตั้งแตการเจรจรารอบอุรุกวัย พ.ศ. 2537 เร็วๆ
นี้เรามีเครื่องมือของการคาเสรีที่เรียกวา ขอตกลงเขต
การคาเสรีระหวางสองประเทศหรือภายในกลุมภูมิภาค
เชน อาฟตา ไมใชเพียงการคาสินคาเกษตรทานั้นแต
ยังรวมการลงทุนในโครงสรางการผลิตการเกษตรดวย

ใครไดกําไรจากการคาขาวเสรี?
ผู เ ล น รายใหญ 2 รายในอุ ต สาหกรรมข า วใน
สหรัฐอเมริกา และเปนองคกรรายใหญของการสงออก
ชื่อ USA Rice Federation และ US Rice Producers
‘s Association สมาชิกประกอบไปดวย ผูผลิต คนขาย
สงและองคกรอุตสาหกรรมขาว คารกิลลเองเปนบริษัท
ธุรกิจการเกษตรขามชาติรายใหญ รวมทั้งเปนสมาชิก
ขององคกรนี้ดวย
ผู ค า และโรงสี ใ นประเทศกํ า ลั ง พั ฒ นาที่ ไ ด กํ า ไรจาก
ระบบการค า ข า วเสรี จํ า เป น ต อ งผลั ก ดั น รั ฐ บาลของ
ตัวเองใหลดกําแพงภาษีลง เชน ขาวของสหรัฐอเมริกา
ล ด ร า ค า นํ า เ ข า ล ง แ ต รั ก ษ า ร า ค า ข า ย ภ า ย ใ น
อุ ต สาหกรรมข า วของอเมริ ก ายั ง ได ผ ลประโยชน ใ น
อุ ต สาหกรรมอื่ น ๆของประเทศกํ า ลั ง พั ฒ นา และ
ผลประโยชน จ าการค า ข า งเสรี จ นสุ ด ปลายทางของ
ขอตกลง
สําหรับประเทศไทยเองป 2550 ในจํานวนนี้ 10 อันดับ
บริ ษั ท ส งออกข า วสู งสุ ดเรี ยงตามลํ า ดับ ประกอบด ว ย
กลุมนครหลวงคาขาว 1,671,783 ตัน คิดเปนสัดสวน
ประมาณ 17.60% ของการส ง ออกรวมทั้ ง ประเทศป
2550 ที่มียอดสงออกรวม 9,497,105 ตัน กลุมเอเชีย
โกลเด น ไรซ 1,530,222 ตั น สั ด ส ว น16.11% กลุ ม
ขาวไชยพร 689,213 ตัน สัดสวน 7.26% กลุมพงษ
ลาภ 523,633 ตั น สั ด ส ว น 5.51% กลุ ม ไทยฟ า

แนล 379,300 ตัน สัดสวน 3.99% กลุมไทยมาพรรณ
เทรดดิ้ ง 362,615 ตั น สั ด ส ว น 3.82% กลุ ม ซี . พี .
อิ น เตอร เ ทรด 357,537 ตั น สั ด ส ว น 3.76% กลุ ม
เจียเมง 312,900 ตัน สัดสวน 3.29% [ฐานเศรษฐกิจ 18
พฤษภาคม 2551 - พอคาขาวพุงปลิ้น! ฟนกําไร 6พันลาน]

ผลกระทบต อ การค า เสรี ข า วต อ เกษตรกรใน
ประเทศกําลังพัฒนา
สําหรับเกษตรกรในประเทศกําลังพัฒนา ไมวา
จะสงออกขาวหรือไม การคาเสรีขาวจะเปนผลมาจาก
การทุ ม ตลาด (สง สิ น คา ไปขายที่ ร าคาถู ก) ในตลาด
ภายใน กระบวนการแปรรูปเพื่อสงออกขาว โดยผูคา
ทองถิ่น กระบวนการแปรรูป และการลดการอุดหนุน
นําไปสูการควบคุมพื้นที่ปลูกขาวของบรรษัทขามชาติ
และเจาของที่ดิน และมีความเขมขนในการสนับสนุน
ขาวลูกผสม (Hybrid Rice) และGMOs ซึ่งตองทําให
เกษตรกรตองขึ้นตอบริษัทปุยยาและเคมีภันณ ในเวลา
เดี ย วกั น หากมี ก ารเพิ่ ม ขึ้ น ของราคาผลผลิ ต ย อ มมี
ผลกระทบตอคนยากจนและเกษตรกรในชนบท

389,293 ตัน สัดสวน 4.10% กลุมกมลกิจ 380,629

แมการผลิตขาวจะไดราคาสูงในพื้นที่ชนบท แต
เกษตรกรที่ ป ลู กขาวในประเทศพั ฒ นาแล ว ใช ปุ ยเคมี
จํานวนมาก ในภาคกลางที่สามารถปลูกขาวได 5ครั้งใน
2ป (ดู จ ากยอดนํ า เข า ) แม ก ระทั่ ง ภาคอี ส านและ
ภาคเหนือและยังสวนของการผลิตเพื่อยังชีพกวา 70%
แบบแผนการผลิตแบบนี้ยอมถูกทําลายภายใตการคา
ขาวเสรี

ตัน สัดสวน 4.01 % กลุมไรซแลนดอินเตอรเนชั่น

ขาวในทองถิ่นที่ราคาแพงขึ้นไมไดสัมพันธ

กับราคานําเขาถูกลงเทานั้น แตปญหาเดิมและปญหา
ใหมจะรุมเราพรอมกัน เชน การผูกขาดปจจัยการผลิต
และทรั พ ยากร ความสั ม พั น ธ เ ชิ ง อํ า นาจในภาค
เกษตรกรรม ไม ส ามารถแข ง ขั น กั บ เทคโนโลยี แ ละ
รายได ต่ํ า หนี้ สิ น รุ ง รั ง และการไม ส ามารถเข า ถึ ง
มาตราการชวยเหลือและอุดหนุนภายใน

อยา งไรก็ต ามราคานํ า เข า ขา วที่ถูก ไมไ ด แปลว า
ราคาอาหารจะถู ก ลง หากว า การค า และราคายั ง ถู ก
ผูกขาดโดยพอคาและรัฐบาล ซึ่งขาดทั้งการสนับสนุน
และการกระจายผลประโยชน ราคาอาหารที่สูงจะตก
เปนภาระของผูบริโภคทุกคนที่มีกําลังความสามารถใน
การจายที่แตกตางกัน ขณะที่บรรษัทขามชาติก็ผูกขาด
การขาย การสงออกเมล็ดพันธุและปุยเคมี ราคาขาวที่
ผั น ผวนจะสะท อ นกลั บ ไปที่ โ ครงสร า งตลาด และ
พฤติกรรมการบริโภคขาวของแตละประเทศ
เกษตรกรมีทางเลือกอยางไรในโครงสรางการคา
ขาวเสรี

ที่มา รายงานวิจัย TDRI ป2552
ตาราง ศึกษาการเขาถึง โครงการรับจํานําของรัฐบาลป
2551 สัดสวนชาวนารวย 35%ในเขตชลประทานภาค
กลาง ชาวนาเพียง 4.6% โกดัง 4.4% โรงสี 13.5
หนวยงานราชการ14.5 และผูสงออก 23.7%
หากไมใชผูคารายใหญในทองถิ่นก็จะคาขายกับ
ชาวนาไดไมนาน พอคาสามารถอยูไดดวยการกดราคา
ขายใหเกษตรกร ในอีกทางคาเชาที่ดินจะสูงขึ้น และเรง
กระบวนการขายที่ดินสูเอกชนจะเพิ่มมากขึ้น

การค า เสรี ข า วได ห ลุ ด ออกไปจากการควบคุ ม
ของเกษตรกรรายยอยและกําลังทําหนาที่รับใชผลกําไร
อันคับแคบของพอคารายใหญและบรรษัทขามชาติใน
ระบบเสรี ผู เล น ที่ ไ ด กํ า ไรจะปรั บ แบบแผนการผลิ ต
ดั้งเดิ ม สําหรั บการเรียกรองเอาผลกํ าไรที่เปน ธรรม
จากการคาขาว อันดับแรก รัฐบาลตองจัดระบบระเบียบ
ภายในใหดีเทาๆกับการสงออก นอกนั้นรัฐบาลตองมี
มาตราการที่ปฏิบัติการไดเปนจริงในการลดผลกระทบ
ดานลบจาการนําเขาอยางทันทวงที การควบคุมกลไก
บรรษั ท การอุ ด หนุ น ป จ จั บ การผลิ ต และยกระดั บ
คุณภาพผลผลิตรวมกับชุมชน
สอง การลดกําแพงภาษีนําเขาขาวจะตองจัดระบบการ
ปกป อ งผลผลิ ต ภายในด ว ย นอกนั้ น ติ ด ตามบทบาท
รัฐบาลในการคาเสรีเนื่องจากเปนการเจรจราระหวาง
รัฐบาล-รัฐบาลซึ่งมีทั้งบรรษัทขามชาติและเอกชน

สาม ปฏิรูประบบเกษตรกรรมในชนบทและกระจาย
การถือครองที่ดิน และพัฒนาระบบตลาด
สุดทาย เกษตรกรรายยอยเองก็ตองเสริมสรางความ
เขมแข็งอยางจริงจังสูการปรับตัวที่สาํ คัญนี้

มาตราการนําเขาสินคาขาวในปจจุบัน เปนมาตราการ
สําหรับขาวที่นําเขาภายใต WTO โดยมีอัตราภาษีใน
โควตา 20% และอัตราภาษีโควตา 52 สําหรับผลการ
นําเขาขาวภายใต พันธกรณีขางตน มีการนําเขาขาว
โควตา 2,806 ตัน หรือคิดเปนรอยละ 1.12 ของปริมาณ
ในโควตา (245,757 ตัน)

เปรียบเทียบอัตราภาษีนาํ เขาภายใต AFTA ของกลุมประเทศอาเซียน
ป

อัตราภาษีนาํ เขาขาวภายใต AFTA

หนวยงานนําเขาขาว

กอน 1ม.ค.53

หลัง 1 ม.ค. 53

ของภาครัฐ

1.ไทย

5%

0%

2.บรูไน

0%

0%

3.สิงโปร

0%

0%

4.มาเลเซีย

40%

20%

BERNAS

5.อินโดนีเซีย

30% (WTO)

30%(WTO)

BULOG

6.ฟลิปปนส

50%

N/A

NFA

7.กัมพูชา

5%

5%

8.ลาว

5%

5%

9.พมา

5%

5%

10.เวียดนาม

30%

20%(ขาวหอมมะลิ)

5%

5%(ขาวหอมมะลิ)

ที่มา: USDA กระทรวงเกษตรสหรัฐ

ขาวโพดเลี้ยงสัตว : พันธกรณีการเปดตลาดภายใตกรอบขอตกลงการคาเสรีอาเซียน (AFTA)
ที่มา: สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร/ กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา

ขอมูลพื้นฐาน ( Background)
กรมศุลกากร และสมาคมพอคาขาวโพดและพืชพันธุไทย
ขาวโพดเลี้ยงสัตวเปนพืชเศรษฐกิจที่มีความสําคัญตออุตสาหกรรมอาหารสัตว
รอยละ 90.95 ของ
ผลผลิตทั้งหมดใชในกระบวนการผลิตอาหารสัตวของประเทศ ประเทศไทยมีพนื้ ที่ปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวป
พ.ศ. 2550/2551จํานวน 5.08 ลานไร ผลผลิตป พ.ศ.2551 ได 3.6 ลานตัน (วัตถุดิบอาหารสัตว 45% ที่เหลือ
55% สงออก ) ผลผลิตเฉลี่ยตอไร 630 กิโลกรัมมีความตองการบริโภคภายใน (ผลิตอาหารสัตว) 4.6 ลานตัน
จังหวัดที่ปลูกขาวโพดมากที่สุด เพชรบูรณ (977,363ไร) เลย (511,687ไร) เชียงราย (431,526ไร) และตาก
(458,144ไร)เชียงราย (431,526ไร) เปนตน
(ทีม่ า: สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร)
1.ภาพรวมการผลิตและการคาขาวโพดในระดับ

โลก
ประเทศสหรัฐอเมริกาเปนผูผ ลิตรายใหญ
ของโลก ผลิตเพิ่มขึ้นจาก 256.28 ลานตัน เปน
332.08ลานตัน ในป 2550/2551 ขาวโพดเลี้ยงสัตว
หายไปจากตลาดโลกถึง 26% เนื่องจากอเมริกานําไป
ผลิตเอทานอลทําใหราคาขาวโพดเลี้ยงสัตวถูกฉุดให
สูงขึ้นไปดวย
แตประเทศผูผ ลิตที่สําคัญ
เชน
อารเจนตินา จีน บราซิล เม็กซิโก อัฟริกาใต อินเดีย
และ เวียดนาม ผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตวไดเพิม่ ขึ้น
หนวย:ลานตัน
ภาพรวมการคาระดับโลก
รายการ
2551 (
2552
1.การคาโลก
92.45
92.40
2.สวนแบงทาง
0.11
0.11
การตลาด
(อันดับที2่ 4)
(อันดับที2่ 4)
3.ใชภายในปท.
3.66
3.841
4.นําเขาปริมาณ 700,504
5.สงออก
339,504
293,884
6.ราคาสงออก
8034
6358
(บาทตอตัน)
7.คูคาที่สําคัญ
มาเลเซียน ไตหวัน อินโดนีเซีย
8.คูแขงที่สําคัญ
สหรัฐอเมริกา จีน อาเจนตินา

ภาพรวมการผลิตภายในประเทศ
การผลิต
รายการ
2550
2551
จํานวนคร.ที่ปลูก
290,202
+290,202
เนื้อที่ปลูก (ไร)
5,969,608
5,969,608
ผลผลิตรวม (ลานตัน) 3.602
3.744
ผลผลิตตอไร/กก.
603
604
ตนทุนการผลิต
4509
4320
บาท/ตัน
ราคาเกษตรกรขาย 6850
ผลตอบแทน
บาท-ตัน
1411
บาทตอไร
2341
ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

2.โครงสรางการคาและตลาดของอาหารสัตว
ขาวโพดเลี้ยงสัตวกวา 70% นําไปแปรรูปเปน
อาหารสัตวใชในประเทศ โดยบริษัทผูผ ลิตอาหารสัตว
ไทย ใชวัตถุดิบเพื่อแปรรูปอาหารสัตวจาํ นวน 700,000
ตันตอวัน ใชเอง45% จํานวน 315,000ตันตอเดือน
และแปรรูปเปนวัตถุดิบอาหารสัตวเพือ่ การคา 55%
จํานวน385,000ตันตอเดือน ขายผานตัวแทนจํานวน
จํานวน 145,000ตันตอเดือน และขายผานฟารมเลี้ยง

สัตวโดยตรง
231,000ตันตอเดือน
เกษตรกรพันธะสัญญา และนอกระบบ

พืน้ ทีเ่ พาะปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวประเทศ CLMV ป 2551
ประเทศ
พืน้ ทีป่ ลูก ผลผลิต
ผลผลิตรวม
ลานไร
เฉลีย่
ลานตัน
ไทย
6.6
606
3.7
เวียดนาม 6.2
562
3.5
เมียนมาร 1.8
510
o.9
กัมพูชา
0.5
513
0.5
ลาว
0.3
505
0.3
รวม
560
8.8
ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรและ FAO เมียนมาร
กัมพูชา ลาวคือ ตัวเลขที่ซพี ไี ปลงทุนภายใตกรอบ ACMEC

ทั้งในระบบ

ที่มา: ฝายวิชาการการตลาด สมาคมผูผลิตอาหารสัตวไทย

ความตองการขาวโพดเลี้ยงสัตวเกิดจากธุรกิจ
แปรรูปอาหารสัตวและการขยายตัวของการเพาะเลี้ยง
สัตวทาํ ใหบริษัทแปรรูปอาหารครบวงจร
เปดเสรี
วัตถุดิบอาหารสัตว กากถั่วเหลือง ปลาปนเพือ่ นําเขา
วัตถุดิบอาหารสัตวราคาถูกจากประเทศเพื่อนบาน
1) ความต อ งการวั ต ถุ ดิ บ อาหารสั ต ว แ บ ง ตาม
ประเภทธุรกิจ
ลานตัน/ป
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1) ความตองการวัตถุดิบอาหารสัตวโดยรวม
ป
ความตองการ

ป 2551
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ป2552
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ป 2553
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ผลผลิตภายใน
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ที่มา : สมาคมผูผลิตอาหารสัตวไทย ** คาดการณ

3.การนําเขาและสงออก
ประเทศไทยพิ จ ารณาสถิ ติ ก ารนํ า เข า ของกรม
ศุลกากรจะพบวา ในชวงการผลิตเดือน ก.ค.-พ.ย. ป

2549/50 ปริมาณการนําเขาเสรีจากประเทศเพื่อนบาน
2.36 แสนตัน ซึ่งการนําเขาทั้งหมดนี้มาจาก 3 สวน คือ
เกษตรพันธะสัญญา contract farming มีระยะเวลา10ป
(2546-255) ภายใตกลุมความรวมมือทางเศรษฐกิจอิระ
วดี-เจาพระยา-แมโขง เชน ลาว พมา กัมพูชา
(Ayeyawady – Chao Phraya – MekongEconomic
Cooperation Strategy : ACMECS) และ อนุภูมิภาค
ลุมแมน้ําโขง (GMS) การนําเขาผานระบบการลดภาษี
ภายใตกรอบการคาเสรีอาเซียน (CEPT) ภาษี0-5%
และการนํ า เข า โดยใช สิ ท ธิ ก ารลดภาษี ที่ ไ ทยให กั บ
ประเทศอาเซียนใหม (AISP) ซึ่งทั้งหมดนี้จะมีภาษี
นําเขา 0% ในชวงตุลาคม-พฤศจิกายน ประกอบกับ
ขาวโพดในประเทศเพื่อนบานมีราคาถูกกวา ดังนั้น ผู
เลี้ยงสัตวจึงตองการนําเขามาใชเพื่อลดตนทุนการเลี้ยง
และตั้งแตป 2546 มีการนําเขา 0.012 ลานตันเพิ่มขึ้น
เปน 0.80 ลานตัน ในป 2550 อัตรารอยละ54.93
เนื่ องจากการเลี้ ยงปศุ สัต ว ฟ น ตั ว แต ก็ยั งมี ขา วโพด
จํานวนหนึ่งที่ลักลอบนําเขาเพื่อสวมสิทธิโครงการรับ
จํานําในป 2550 เปนตนมา

4.ขาวโพดเลี้ยงสัตวภายใตการเปดตลาด
1) ความเดิม
ป 2550 เปดตลาดขาวโพดตาม
ขอตกลงWTO จํานวน 54,700ตัน ภาษีในโควตา 20%
นอกโควตา 73% และมีการนําเขาจากประเทศเพื่อน
บานและความรวมมือระดับภูมิภาคที่ชัดเจนและใกลชิด
ดานการคาการลงทุนมากที่สุดในกลุมประเทศ CLMV
(กัมพูชา ลาว เมียนมาร และเวียดนาม)คือACMEC
โดยทําโครงการเกษตรพันธะสัญญากับประเทศเพื่อน
บาน ป พ.ศ.2549-2551(มติครม.9มิ.ย.2549) ป 2550
ผลผลิต 108,351 ตัน ในป 2551 ได 427,719ตัน แตใน
ป 2552 ผลผลิตรวมจากโครงการสูงขึ้น 4 เทา 1.247
ลานตัน
การนําเขาขาวโพดเลี้ยงสัตวตามยุทธศาสตรACMEC

285.01%โดย
กับชวงเวลาเดียวกันปที่แลวเพิ่มขึ้น
นําเขาไปกัมพูชา 71%ลาว 25% เวียดนาม พมา 3%
ที่มา: USDA กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา

ราคาข า วโพดในตลาดชิ ค าโกจึ ง มี อิ ท ธิ พ ลต อ
ราคาขาวโพดในประเทศต างๆ ทั่ วโลก การกํ า หนด
ราคาขาวโพดไทยอางอิงอยูกับตลาดชิคาโก จากการ
วิเคราะหความสัมพันธของราคาขาวโพดที่เกษตรกร
ขายไดราคาชิคาโก พบวาเมื่อวาเมื่อราคาขาวโพด
เปลี่ ย นแปลงไป1หน ว ย จะทํ า ให ร าคาข า วโพดที่
เกษตรกรขายไดเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกัน
การสงออกป 2550-2552 (ปริมาณ:ตัน)

ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

2) ปจจุบัน ประเทศไทยมีพันธกรณีขอตกลงการคา
เสรีอาเซียนลดภาษีมากกวา 8,000 รายการลงเปน 0%
(ยกเวนสินคาออนไหวของแตละประเทศที่สงวนการลด
ภาษีเหลือเพียง 5%) เฉพาะสินคาเกษตรจํานวน 23
รายการ ตั้งแต 1มกราคม 2553 รวมทั้งขาวโพดที่ใช
เปนวัตถุดิบอาหารสัตวตามพิกัดศุลกากรประเภทยอย
ที่ 1005.90
แตสถานการณคือ เกษตรกรประสบ
ปญหาการนําเขาขาวโพดเลี้ยงสัตวภายใต ACMEC
อยางหนักในป 2551 (ม.ค.-พ.ย.)353,807 ตัน เทียบ

ราคาขาวโพดสหรัฐอเมริกาสูงขึ้นราคาขาวโพดไทยก็
นาจะสูงขึ้นสัมพันธกับราคาตลาดโลกใน ในป 2546
เปนตันละ 144.92 ดอลลารสหรัฐ ฯ (5,029 บาท/ตัน)
ป 2550 เพิ่มขึ้นอัตรารอยละ 8.69 ทั้งนี้เนื่องจากราคา
น้ํามันในตลาดโลกขยายตัวสูงขึ้น หลายประเทศจึงหัน
มาผลิตพลังงานชีวภาพ อยางไรก็ตามการคาดการณใน
อนาคตราคาขาวโพดในตลาดโลกราคาจะยังทรงตัว แต
การแขงขันภายในภูมิภาคอาเซียนจะเพิ่มสูงขึ้น.

มันสําปะหลัง : cassava
ขอมูลพื้นฐาน (background)
ประเทศไทยสงออกผลิตภัณฑมันสําปะหลังมานานกวา 50 ป ตั้งแตป พ.ศ. 2493 แปงจํานวน 18,915
ตัน สาคู 14,934 ตัน และมันเสน 34 ตัน ตอมาในป 2521 สงออกในรูปของมันอัดเม็ด มูลคาเพิ่มเปน 10,897
ลานบาท ในขณะนั้นผลผลิตหัวสดทั้งหมด 75% ผลิตเปนมันอัดเม็ดและมันเสน ผลิตภัณฑสงออกสูงสุดในป
2532 แปงมันอัดเม็ดและมันเสนรวมกัน 9.8 ลานตัน ตลาดที่สําคัญของการสงออก ไดแก จีน สหภาพยุโรป
นําเขามันอัดเม็ด เพื่อเปนวัตถุดิบใชผลิตอาหารสัตว ในปจจุบันผลผลิตหัวสดที่ผลิตไดทั้งหมด 55% ใชแปรรูป
( ที่มา: สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 2551 )
เปนแปง อีก 45% ใชผลิตมันอัดเม็ดและมันเสน
การใชแปงมันสําปะหลังเปน
1.การใชประโยชน
วัตถุดิบหลักในการแปรรูป ผงชูรส น้ําเชื่อมไฮฟรักโตส
42 เปอรเซ็นต แปงมันสําปะหลังเปนวัตถุดิบประกอบ
ในอุตสาหกรรมอื่นๆ อุตสาหกรรมสิ่งทออุตสาหกรรม
ไมอัด อุตสาหกรรมกระดาษ อุตสาหกรรมกาว

อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม มันสําปะหลังยังเปน
พืชทดแทนขาวโพดเลี้ยงสัตว ถาราคาขาวโพดยังคง
สูงขึ้นอีก
อาจสงผลใหโอกาสในการสงออกมัน
สําปะหลัง เพียงแตปญหาคือ การปนเปอนสารเคมีและ
ผลผลิตดอยคุณภาพกวามาตราฐานที่กําหนด

สัดสวนการใชหัวมันสําปะหลังเพื่ออุตสาหกรรมในประเทศและเพื่อการสงออก พ.ศ. 2550
ผลผลิตหัวมันสดของโลก
220 ลานตัน
ผลผลิตหัวมันสดของประเทศไทย
26.4 ลานตัน
การบริโภคมันสําปะหลังในประเทศ
ไทย
(5.86 ลานตันหัวมันสด)
มันเสน
0.04 ลานตัน

แปงดิบ
1.09 ลานตัน

อันดับ 2 ของโลก
รองจากไนจีเรีย
สัดสวน
อันดับ 1 ของโลก

การสงออกผลิตภัณฑ
มันสําปะหลัง
(20.57ลานตันหัวมันสด)

มันเสน
3.82 ลานตัน

มันอัดเม็ด
0.3 ลานตัน

แปงดิบ
1.67 ลานตัน

(0.08 ลานตันหัวมันสด)
(4.12 ลานตันหัวมันสด)(6.2 ลานตันหัวมันสด)(0.6 ลานตันหัวมันสด) (5.9 ลานตันหัวมันสด)
อุตสาหกรรมอาหาร 15 %
ผงชูรส/Lysine 24 %
สารใหความหวาน 34
กระดาษ 11 %
แปงดัดแปร 6 %
สาคู 5 %
ทอผา 0.9 %
อื่น ๆ 1.1 %

ที่มา: ขอมูลดัดแปลงจากหนังสือสมาคม
การคามันสําปะหลังไทย พ.ศ. 2547 ขอมูล
ตัวเลขปลาสุดจากสํานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร

2 โครงสรางตลาดภายในและตลาดนอกประเทศ
2.1 ตลาดในประเทศไทย ปจจุบันมันสําปะหลังถูกใช
เปนอาหารสุกร โคเนื้อ และโคนมอยางกวางขวาง
ประมาณการวาหากประเทศไทยใชมันสําปะหลังเปน
อาหารสัตวอยางเต็มที่ จะไดปละ 3-4 ลานตัน
2.2 ตลาดสหภาพยุโรป เดิมมันอัดเม็ดสงตลาด
สหภาพยุโรปประมาณปละ 5 ลานตัน ปจจุบันสหภาพ
ยุโรปจะลดการนําเขามันอัดเม็ดลงเหลือปละประมาณ 3
ลานตันเศษ ซึ่งปญหาสวนหนึ่ง เพราะคุณภาพ
ผลิตภัณฑมนั สําปะหลัง ที่สงออกไปยังไมตรงกับความ
ตองการของผูใชมากนัก แตอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว
ของสหภาพยุโรปกําลังมีความเขมงวดเรื่องการใชยา
ปฏิชีวนะในอาหารสัตวมาก

3.ปญหาของเกษตรกรมันสําปะหลัง
3.1 ผูผ ลิตเพิ่มขึ้น ราคามันสําปะหลังตกต่าํ ตามกลไก
ปริมาณผลผลิตและความตองการซือ้
3.2ผูซื้อหรือลานมันในภาคอีสานทีจาํ นวนมากขึน้
สามารถทีจ่ ะรวมตัวกันกดราคาขายของเกษตรกร

2.3 ตลาดประเทศจีน ประเทศจีนกําลังมีการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจในอัตราทีส่ ูงมากและบริโภคอาหารและ
เครื่องดื่มของประชาชนสูงตามไปดวย มีการประมาณ
การกันวาการผลิตอาหารสัตวของประเทศจีนจะเพิ่มขึ้น
จากปละ 60 ลานตันในปจจุบัน เปน 150 ลานตน ในป
พ.ศ. 2553 (ค.ศ. 2010) ซึ่งจะกอใหเกิดการขาดแคลน
วัตถุดิบอาหารของโลกเปนอยางมาก คาดวาโอกาสให
ประเทศไทยจะสามารถสงออกมันสําปะหลังไปประเทศ
จีนไดไมนอยกวาปละ 5-10 ลานตน นอกจากนี้ตลาด
ประเทศเกาหลีใต ไตหวัน มาเลเซีย และฟลิปปนส
โดยประมาณการวาศักยภาพการตลาดมันสําปะหลังใน
ประเทศเหลานี้จะไมนอยกวาปละ 2-3, 1-1.5, 1-1.5
และ 2-3 ลานตัน ตามลําดับ และตลาดประเทศญี่ปุน

ที่มา : สมาคมมันสําปะหลัง ประเทศไทย

3.3.คุณภาพของผลผลิตไมไดคุณภาพ เชน ปนเปอน
สารเคมี และอัตราแปง และผลผลิตเฉลี่ยตอไรตา่ํ
3.4 สิ่งแวดลอมเสื่อมโทรม เชน ดินและแหลงน้ํา

ยางพารา : RUBBER
ขอมูลพืน้ ฐาน (Backgroud)

ในป 25

ตั้งแตป 2534 เปนตนมา ประเทศไทยเปนผูผลิตยางพารารายใหญที่สุดในโลก ปจจุบันผลิตยางพาราไดทั้งสิน้ 3.5
ลานตัน/ป พื้นที่ปลูก 14.3420ลานไร ภาคใต 10.96 (1ลานคค. หรือ 6 ลานคน) การผลิตยางอยูที่ประมาณ 3.5
ลานตัน/ป ขณะที่อินโดนีเซียอันดับ 2 อยูประมาณ 2.5 ลานตัน ปริมาณการใชยางโลก 9,719,000 ลานตัน
ปริมาณการใชยางไทย 373,700 ลานตัน ประเทศไทยตองการเพิม่ ปริมาณผลผลิตยางธรรมชาติใหถึง 6 %
หากตองการรักษาสวนแบงตลาดใหเทาเดิม เราตองเพิ่มพืน้ ที่ปลูกยางพาราอีก 6 ลานไร จากที่มีอยูเดิม 14 ลานไร
เปน 20 ลานไร (Dow Jones Newswires, 11 เมษายน 2550)
ตนทุนการผลิตขายน้ําขนสูงขึ้น คาแรงงาน 54%
1.เศรษฐกิจชะลอตัว

ยางพาราไทยมี
ตอไรต่ํา
ผลผลิตผเพิลผลิ
่มขึ้นตตลอด

• อินเดีย 300.64 kg/ ไร
• ไทย 284 kg/ ไร
• เวียดนาม 230.4 kg/ ไร

มาเลเซีย 217.6 kg/ไร
อินโด 154.72 kg/ไร

กิโล / ไร

เริ่มตนจากวิกฤติซบั พรามมใน
สหรัฐ สงผลตอเงินเยนเคลื่อนไหวตามราคายางใน
ตลาดโตคอมของญี่ปุน และการชะลอการสั่งซื้อจากจีน
2.นักเก็งกําไรในตลาดซื้อขายลวงหนา หันไปเก็งกําไร
ในสินคาโภคภัณฑอื่นแทนสินคายางพารา
3.ผูสงออกและผูคายางในประเทศกําลังประสบปญหา
ลูกค าไม ยอมรับมอบยางที่สั่งซื้อ โดยยอมสูญเสีย
เงินคามัดจํา ทําใหตอง มีสต็อคยางเหลืออยูมาก
จึงชะลอการรับซื้อยางจากเกษตรกร
4.ราคาผันผวนป 2551 ราคาสูงสุด-ต่ําสุด 100-60บาท/
กิโลกรัม

192
160
128
96
64
32

ผลผลิตตอไรโดยเฉลี่ยทั่วโลก

พศ. 03

13

23

33

43

49

อินเดีย
2550

ที่มา: กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา USDA
ที่มา: สมาคมยางพารา ประเทศไทย

2.การใชประโยชนยางาพราในอุตสาหกรรมตางๆ

การขยายตัวของการผลิตยางพารา

2
ไทย

อินโดฯ
เอเชีย อื่นๆ

มาเลฯ
อาฟริคา
ลาตีนอเมริกา
2533

ปริมาณสํารองในสตอก – บทบาทของ ITRO และ
IRCo
• ในป 2544 องคกรไตรภาคียางนานาชาติ
ITRO ถูกจัดตั้งขึ้นมาทําหนาทีบ่ ริหารปริมาณ
สํารองยาง และบริหารราคายางใหมเี สถียรภาพ
• ในป 2547 องคกรไตรภาคีจัดตั้ง บริษัทรวม
หุนนานาชาติ จํากัด IRCo โดยประเทศไทย
อินโดฯ และ มาเลเซีย ถือหุนกันในอัตรา
4:3:2 เพื่อรักษาเสถียรภาพเรื่องราคายาง
• ปริมาณสํารองยางพาราในปจจุบันอยูที่ประมาณ
ปริมาณความตองการใชในรอบ 3 เดือนครึ่ง
ดานผลิตปจจุบันประเทศไทยมีกําลังการผลิตยาง
อยูที่ประมาณ 3.5 ลานตัน/ป ขณะที่อินโดนีเซียอันดับ
2 อยูประมาณ 2.5 ลานตัน ในขณะเดียวกันประเทศ
ไทยมีโครงการขยายพื้นที่ปลูกยางอีก 1 ลานๆ ไร ซึ่ง
จะทําใหผลผลิตยางของไทยเพิ่มขึน้ ในอีก 5-6 ป
ขางหนา

2537

2541

2545

2550

ป 2550 มีการขยายตัวของพื้นที่ปลูกยางพารา
ในอิ น โดนี เ ซี ย ปลู ก ซ อ ม 375,000 ไร ปลู ก พื้ น ที่ ใ หม
62,500 ไรประเทศไทยปลูกซอม 38,750 ไรปลูกพื้นที่
ใหม 320,625 ไรและมาเลเซียปลูกซอม 126,250 และ
ที่นาจับตาคือประเทศเวียดนามปลูกซอม 37,500 ไร
ปลูกใหม 186,250 ไร
ความแตกตางอยางสําคัญระหวางประเทศผูผลิตยาง
เกษตรกรสวนยางไทยสวนใหญเปนเกษตรกรรายยอย

พื้นที่ปลูกยางประเทศตางๆ
ประเทศ สวนขนาดใหญ
อินโดนีเซีย
549
ไทย
85
มาเลเซีย
186
อินเดีย
69
เวียดนาม
334.4

หนวย:1000 แฮกตาร

สวนขนาดเล็ก
2,823
1,895
1,244
494
83.6

ทีม่ า : สมาคมยางพาราประเทศไทย

3.ตลาดการคายางพารา
ประเทศเพื่อนบานมาเลเซีย
• รัฐบาลใหการสนับสนุนอยางแข็งขัน
• แตกอนสวนใหญเปนเจาของที่ดินขนาดใหญ
• มีความตองการแรงงานอยางมหาศาล สําหรับ
การเก็บเกี่ยว
• มีแผนขยายการผลิตไปสู
ซาบา ซาราวัค
ปาปวนิวกินี อัฟริกาใต และเวียตนาม
• โรงงานแปรรูปถูกใชต่ํากวากําลังการผลิต
• มาเลเซีย มีการนําเขายางแผน ยางถวย และน้ํา
ยางขน
จากประเทศไทยเพิ่มขึ้นประมาณ
300,000-400,000 ตันตอป
• สวนใหญสงออกในรูปยางแทงไปยังสหภาพ
ยุโรป และสหรัฐอเมริกา
การเปดเสรีทางการคาอาเซียน
1.สินคาเกษตรสําคัญลดภาษี 0%ในป หนา2553
2.ลดกําแพงภาษี 0%ของอุตสาหกรรมประกอบชิ้นสวน
รถยนต และอุตสาหกรรมรถยนต ซึ่งบริษัทไทยเปน
บริษัทลูก และมีความสัมพันธุทางการคาระหวางอินโด
มาเลยเซีย ญี่ปุน เวียดนาม
ผลกระทบดานลบ
1. สงผลตอเกษตรกรรายยอยใหไดรับผลตอบแทนสุทธิ
ลดลง
2 ผลกระทบดานบวกผูป ระกอบการรายยอย สงผลต
อภาคอุตสาหกรรมผลิตภัณฑยางโดยเฉพาะ
อุตสาหกรรมถุงมือยางที่ใชยางพาราในการผลิตเปน
วัตถุดิบเกือบทั้งหมดและเปนผูประกอบการไทยราย
ยอยไมสามารถผลิตถุงมือยางภายใตภาวะตนทุนการ
ผลิตสูงมากได การที่ราคายางพาราปรับตัวลดลงทําให
โรงงานดังกลาวสามารถเปดกิจการไดอีกครั้งหนึ่ง

อยางไรก็ตามหากภาวะเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกายังไม
กระเตื้องขึ้น คาดวาอุตสาหกรรมถุงมือยางของไทยคง
ยังไมพนภาวะวิกฤตได เนื่องจากอเมริกาเปนตลาดถุง
มือยางรายใหญของไทย
บริษัทไทยฮั้วยางพาราของไทยไปสัมปทานพื้นที่
ปลูกยาง-สรางโรงงานแปรรูป ฐานการผลิต-สงออกใน
ตางประเทศ โดยเฉพาะการเขาไปยึดสัมปทานในลาว 2
แสนไร ซึง่ มีกําลังการผลิตปละ 500,000ตัน
โครงการสรางโรงงานผลิตยางแทง 2 แหง ที่จังหวัด
ชุมพร กับอีกแหงอยูระหวางเลือกทําเลระหวางจังหวัด
บุรีรัมยกับจังหวัดสุรินทร กับโครงการรวมทุนกับบริษัท
SEAGIFT ผูผ ลิตยางลอรายใหญจากประเทศจีน ตั้ง
โรงงานผลิตยางคอมปาวด ที่จังหวัดระยอง ซึ่งโครงการ
นี้ไดรับการสงเสริมการลงทุนจากสํานักงาน
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (บีโอไอ)เรียบรอยแลว
ที่มา http://www.rubberthai.com

ปาลมน้ํามัน ( Oil Plam)
ขอมูลพืน้ ฐาน (Background)

ผลผลิตตอไรต่ํากวาประเทศอินโดนีเซียและ
มาเลเซีย

กําลังผลผลิต 1.3 ลานตนตอป ความตองการบริโภคภายในประเทศ 8-9แสนตันตอปสงออก 200,000ตัน
ตอป70%เพื่อการบริโภคและอุปโภค ไดแก น้ํามันทอด นมขน เนยขาวไอศกรีม คอฟฟเมท ฝงซักฟอก ยาสีฟน
เทียน ไขมันขนมปง เครื่องสําอางกรดไขมันอิสระฯล30%ทําอุตสาหกรรมตอเนื่อง ไดแก ปโตรเคมี รถยนต
อุตสหกรรมสบู ทาสีบา น เคลือบผิว เหล็ก ยา โพลิเอสเทอร ยาง ฯล ผลิตไดป พ.ศ. 2550 = 8.67 ประเทศผูผลิต
1.มาเลเซีย 52% 2.อินโดนีเซีย 32% 3.ไทย 5% 4.ไนจีเรีย 4%
(ที่มา: สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร)

1.สถานการณการผลิต

เปรียบเทียบผลผลิตตอไรระหวางประเทศ ป 2551

ที่มา สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

2.นโยบายที่เกีย่ วของ
1.ยุทธศาสตรปาลมน้าํ มัน (1กุมภาพันธยกเลิกดีเซล)
1.1กําหนดแผนพัฒนาอุตสาหกรรมปาลมน้าํ มันและ
น้ํามันปาลม พ.ศ.2551-2555 -หาพืน้ ที่เหมาะสม
ทดแทนสวนเกา รวม 2.5ลานไร
1.2 โครงการสนับสนุนการปลูกปาลมน้ํามัน (กระทรวง
พลังงาน+ กระทรวงเกษตรฯ+ธกส.) พ.ศ.2550-2552
เพิ่มพื้นที่ปลูกใหได 7แสน1ลานไร
-สนับสนุนการจัดตัง้ อุตสาหกรรมตอเนื่อง
2.ยุทธศาสตร ไบโอดีเซล (18พฤษภาคม 2547)
2.1เพิ่มกําลังการผลิตไบโอดีเซล
880ลานลิตร/ป
ภายในป 2553 สนับสนุนใหชุมชนผลิตไบโอดีเซล
2554 ใชไบโอดีเซลทดแทนรอยละ1ในภาคขนสงและ
เกษตรกรรม
2.2 มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 17 พฤษภาคม 2548 ใหจัด
โซนนิ่ง พื้นที่ปลูกปาลมน้ํามัน จัดหาเมล็ดพันธุ สงเสริม
การปลูก กําหนดใหภาคใตและภาคตะวันออก เปนฐาน
การผลิต และโครงการนํารองในภาคอีสานแลภาคเหนือ
ประสานความรวมกับประเทศเพื่อนบานเพื่อวัตถุดิบ ให
สอดคลองในรูปแบบเกษตรพันธะสัญญา

โครงสรางการผลิตและตลาดปาลมนํามัน
โรงงานสกัด 53โรง
โรงงานสกัดแยก 32ใหญ (10ลานตัน)
โรงงานสกัดรวม 21รายเล็ก (0.81)

1
เกษตรกร
ปาลมน้ํามัน
ผลปาลมสด
100%

โรงกลั่น20ราย
สมาชิกสมาคม 10รายใหญ
นอกสมาคม 10รายเล็ก

ควรถึงรง.ภายใน
24ชั่วโมง

เอทานอล
กรรมวิธีสกัด
100=15-20%

2

สัดสวนการขาย
ผลปาลทลาย 87%
ผลปาลมรวง 13%

น้ํามันปาลม
5-7%

15-20%

สบู

กากปาลม
แหลงผลิตที่สําคัญ %
ผลผลิต
-กระบี่ 40.47%
-สุราษฎธานี29.2%
-ชุมพร 15.88%
-สตูล5.33%
-ประจวบคีรีขันธ 2.33%

กรรมวิธีกลั่น
100=93-95%

อาหารสัตว

ที่มา: กรมการคาภายใน กระทรวงพาณิชย

3.การขยายการเพาะปลูกปาลมน้ํามันในชวงป
2550
• ขอพิจารณา วิเคราะหความเหมาะสมพืน้ ที่ปลูกปาลม
• ตัวพืชปาลมน้าํ มัน พื้นที่มีความเหมาะสมตองการ
น้ําฝนเฉลี่ย 1,700มิลลิเมตรตอป แลงไมเกิน 3เดือน
ขณะทีอ่ ีสานสวนใหญ 1,000-1,400มม.ตอป อุณภูมิ
24-30 ไมงั้นมีผลตอกลาปาลม
• พื้นที่ภาคอีสานกวา 60% ไมมีความเหมาะสม พื้นที่ที่
ปาลมสามารถใหผลผลิตนอยกวา2ตัน/ไร/ป แตความ
เปนจริงปลูกไปแลว 432,272ไร (พืน้ ที่ที่มีความ
เหมาะสมคือ ใหผลผลิต 3-4ตัน/ไร/ป สวนใหญอยูท ี่

อาหาร
สัตว

•

น้ํามัน
บริสุทธิ์

นมขนหวาน
บะหมี่สําเร็จ
ขนมขบเคี้ยว

93-95%
กรดปาลม

กรรมวิธีแยก
สเตอรีนบริ
สุทธิ์

อุตสาหกรรมเคมี

โอเลอีนบริสุทธิ์

70%
บริโภคในรานคา-อาหาร
-ขวด -ปบ

อุตสหกรรม

30%
-บะหมี่สําเร็จรูป
-ครีมเทียมมาการีน
-อาหารเสริม เคมี
ภัณท

ภาคใตและตะวันออก (ที่มา รายงานวิจัยการจัดลําดับชั้นความ
เหมาะสมของที่ดินของยางและปาลมน้ํามัน
กรมวิชาการ
เกษตร รวมกับ กรมพัฒนาที่ดิน)
4.ผลกระทบ
1.สถานการณของปาลมน้ํามันคลายคลึงยางพาราที่เกษตรกร
ผูปลูกปาลมน้าํ มันสวนใหญเปนเกษตรกรรายยอย
2.การขยายตัวยของปาลมน้ํามันมีผลกระทบตอพื้นทีอ่ าหาร
การแยงน้ําระหวางผูใชน้ํา ทั้งในระบบชลประทานและนอก
ระบบชลประทาน.

ออย (sugarcane)
จึงมีลักษณะเปนตลาดที่ใหผูบริโภคและผูใชน้ําตาลเปน
ผูอุดหนุนผูผ ลิต และผูแปรรูป
“ ออย” เพื่อผลิตน้าํ ตาลเปนของรักของหวงทุกประเทศเนื่องดวยเปนวัตถุดิบในการแปรรูปเปนน้ําตาลทราย
เพื่อใชในการบริโภคทั้งทางตรงในแทบทุกครัวเรือน และทางออมจากอุตสาหกรรมที่ใชน้ําตาลเปนวัตถุดิบ
รวมทั้งเพื่อการสงออกเปนรายไดที่สนับสนุนเศรษฐกิจของประเทศ ป 2550 มีเนื้อที่เพาะปลูก 6,314,296 ได
ผลผลิต 64ลานตัน จํานวน 223,213 ครัวเรือน การผลิตออยโดยกลุมเกษตรกร และการผลิตน้าํ ตาลจากกลุม
ผูนาํ เขารายใหญของโลก รัสเซีย อเมริกา
โรงงานน้าํ ตาลจึงมีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธกันอยางใกลชิด
อินโดนีเซีย ญี่ปุนฟลิปปนส เกาหลีใตมาเลเซีย ประเทศคูคาสําคัญของไทยคือ อินโดนีเซีย เวียตนาม จีน
เกาหลีใต
( ที่มา: สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร )

ขอมูลพืน้ ฐาน

1.รัฐบาลควบคุมราคาน้ําตาล 2ระบบ
รัฐบาลมีบทบาทประสานและดําเนินการโดยใชกลไก
พรบ.ออยและน้ําตาลทําใหราคาออยถูกกําหนดมาจาก
ระบบแบงปนผลประโยชน และอยูนอกเหนืออิทธิพล
ของกลไกตลาด ซึ่งวิธีการกําหนดราคาจะมีผลทําให
ราคาออยมีเสถียรภาพตลอดฤดูการผลิต และแนวโนม
ของการเคลื่อนไหวของราคาออยในแตละปจะมีความ
แปรปวนไมมากนัก นอกจากนี้ คณะกรรมการออยและ
น้ําตาล ทีต่ ั้งขึ้นตามขอกําหนดของพรบ.นี้ ยังเปนผู
กําหนดราคาน้าํ ตาลทรายในประเทศไวคงที่ ซึ่งเมื่อ
ทอนมาเปนราคาขายสงที่ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่มแลว
ราคาขายน้ําตาลภายในประเทศจะสูงกวาราคาทีส่ งออก
ไปยังตางประเทศ เพื่อการรักษาเสถียรภาพของราคา
ออยภายในประเทศไวใหคงที่โดยรัฐจะกําหนด
มาตราการจํากัดปริมาณการจําหนายน้ําตาล
ภายในประเทศ และควบคุมกําลังการผลิตของโรงงาน
น้ําตาล อุตสาหกรรมออยและน้ําตาล

จึงมีลักษณะเปนตลาดที่ใหผูบริโภคและผูใชน้ําตาลเปน
ผูอุดหนุนผูผ ลิต และผูแปรรูป
2.โครงสรางการใชน้ําตาลทราย (อุปสงค)

0.1
ผลิตน้ําตาลเพือบริ
่
โภค
ภายในประเทศ

33.8

ผลิตน้ําตาลเพือส
่ งออก
ผลิตเอทานอล

66.1

ระบบการจําหนายน้ําตาลภายในประเทศ/สงออก

ออย

โรงงานน้ําตาล
โควตา ก

โควตา ข

ศูยนบริหารการ
ผลิต

โควตา ค

บ.ออยและน้ําตาล
ไทย จํากัด

บ.สงออก7บ.

ศูนยการบริหารการ
ผลิต(สอน.)

รายรับ

รายรับ
รายรับสุทธิ

ชาวไรออย

เกี๊ยว:พอคาคนกลาง

โรงงานน้ําตาล

ความตองการใชภายในพียง33.8% สงออกถึง66.1%
ปจจุบันกากน้ําตาล สามารถนํามาเปนวัตถุดิบที่เหลือ
จากการบริโภคประมาณ 0.8ลานตันตอป ผลิตเอทา
ป
นอลไดประมาณ 600,000ตอวัน
3.ระบบแบงปนผลประโยชน 70:30

ตารางเปรียบเทียบราคาขายเกษตรกรและราคาสงออก
พ.ศ2547‐2550

ราคาออยที่
เกษตรกรขายได

(บาทตอตัน)
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¾ กําหนดใหนํารายรับจากน้ําตาลและผลพลอยได
ทั้งหมดมาแบงผลประโยชน ผลิตผลที่นํามาคิด ราคาน้ําตาลสงออก
(FOB)
6,246
8,535
11,603 8,703
คํานวณรายไดในการแบงผลประโยชนไดแก
น้ําตาลทรายดิบ น้ําตาลทรายขาว และโมลาส
(กากน้าํ ตาล) บางสวน
4.กลุมผูผลิตรายใหญของไทย
¾ ผลประโยชนที่นํามาคิดมี3สวน น้าํ ตาลโควตา
กลุมมิตรผล สามารถจัดหาออยคิดเปนสัดสวน 18.9%
ก. เปนนําตาลทรายทีผ่ ลิตภายในปท. โควตา ข.
กลุมไทยรุงเรือง 18.1% กลุมไทยเอกลักษณ 14.0%
และค. เปนการผลิตเพือ่ สงออก โดยที่น้ําทราย
กลุมน้ําตาลขอนแกน สามารถจัดหาออยคิดเปนสัดสวน
โควตา ขคือ ปริมาณน้าํ ตาลทรายดิบที่รง.
8.3%
น้ําตาลมอบใหบริษัทออยและน้ําตาลไปไทย
จํากัด
เปนบ.รวมกับเกษตรกรชาวไรออย
¾ บริษัท น้ําตาลขอนแกน จํากัด (มหาชน) และ
น้ําตาล และราชการไปจําหนายตางปท. และ
บริษัทยอย ภายใตกลุม เค เอส แอล เปนกลุม
โควตา ค. เปนน้ําตาลทรายดิบ และทรายขาวที่
บริษัทผูผ ลิตและจําหนายน้ําตาลทรายใหญเปน
สงออกโดยโรงงาน
อันดับ 4 ของประเทศไทย โดยกลุมบริษัทมี
โรงงานน้าํ ตาลที่อยูภายใตกลุมธุรกิจทั้งหมด 4
¾ รายไดทั้งหมดจากการขายน้ําตาลทรายทั้ง 3
โรง ในภาคอิสานคือโรงน้ําตาลขอนแกน ที่น้ํา
สวน หักดวยคาใชจายที่ตกลงกันถือเปนรายได
พอง รายไดจากการขายน้ําตาลเพิ่มขึ้น 37%
สุทธิของการนํามาแบงปนรายไดกันระหวาง
จากปกอนมาอยูที่ 7 พันลานบาท
เกษตรกรชาวไรออยกับโรงงาน

มูลนิธิชีวิตไท (RRAFA)

