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สมัชชาวชิาการความมั่นคงทางอาหารประจาํปี 2555
เอกสารประกอบการประชุม

1

อสิรภาพทางพนัธุกรรม อธิปไตย และความมั่นคงทางอาหาร

ณ อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

16-17 พฤษภาคม 2555

โดย แผนงานสนับสนุนความมั่นคงทางอาหาร ผ่านการพัฒนาต้นแบบระดับชุมชน
และการขับเคลื่อนนโยบายระดับชาติ
• มลูนิธิชีววิถี (BIOTHAI) 
• มลูนิธิเกษตรกรรมยัง่ยืน (ประเทศไทย) 
• มลูนิธิการจดัการความรู้และเครือข่ายโรงเรียนชาวนา จ.นครสวรรค์
• มลูนิธิข้าวขวญั จ.สพุรรณบรุี 
• เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก 
• โครงการข้าวปลาอาหารอีสานมัน่ยืน  โครงการขาวปลาอาหารอสานมนยน 
• โครงการสร้างความมัน่คงทางด้านอาหารชมุชนชายฝั่งอา่วพงังา
• โครงการฟืน้ฟแูละอนรุักษ์ฐานทรัพยากรท้องถิ่น จ.ยโสธร 
• โครงการฟืน้ฟคูาบสมทุรสทิงพระ 
• โครงการพฤกษพนัธุศาสตร์เพื่อความมัน่คงทางอาหาร จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
สนบัสนนุโดย สํานกังานกองทนุสนบัสนนุการสร้างเสริมสขุภาพ (สสส.)
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1) การแยง่ยดึที่ดินกบัวิกฤตและความมัน่คงทางอาหาร
2) สถานการณ์การปนเปือ้นของพืชจีเอ็มในประเทศไทย 

หน้า
เนือ้หาของเอกสาร

3) การรวมศนูย์การกระจายอาหารกบัผลกระทบตอ่ความ
มัน่คงทางอาหาร

4) สถานะของปัญหาทางนโยบายเรื่องสารเคมีกําจดัศตัรูพืช
5) นโยบายการบริหารจดัการนํา้กบัผลกระทบตอ่เกษตรกร
และชมุชนท้องถิ่น

่
ุ

6) ความมัน่คงทางอาหารภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC) 

การแย่งยดึที่ดนิกับวกิฤตอาหารโลก

LAND GRABBING

GRAIN 2011
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การแย่งยดึที่ดนิคืออะไร ?
เรากาํลังหมายถงึ :
-การเข้าครอบครองที่ดนิโดยการเช่า สัมปทาน และซือ้ขาย (outright purchase) 
- โดยบรรษัทและรัฐต่างๆ
 ี่ ิ ใ ่ ( ่  10 000 ์ ื  62 500 ไ ่ ) - ทดนขนาดใหญ (มากกวา 10,000 แฮกแตรหรอ 62,500 ไร) 
- ดาํเนินการในประเทศอื่น
- ในระยะเวลาการใช้ประโยชน์ยาวนาน (ระหว่าง 30-99 ปี), 
- สาํหรับการผลิตอาหารและมีการส่งออกในภายหลัง

นี่เป็นปัญหาใหม่หรือ ? ใช่ 
สาเหตุ
• วิกฤตอาหาร→ นําไปสู ่“การทําเกษตรในตา่งแดน” เป็นยทุธศาสตร์อาหารแบบใหมส่ําหรับ

ประเทศที่ต้องพึง่พิงการนําเข้าอาหาร
• วิกฤติทางการเงิน→ การเกษตรกรรมปัจจบุนักลายเป็นการลงทนุเพื่อผลกําไรของ

ิ
ฤ

อตุสาหกรรมการเงิน
จุดเน้น: อาหาร มากกวา่พืชเศรษฐกิจเช่น กาแฟหรือยางพารา
ขอบเขตและอัตราการขยายตัว:
• ประเทศมากกว่า 60 ประเทศเป็นเป้าหมายของกลุม่นกัลงทนุหลายร้อยบริษัทและรัฐบาล

มากกวา่ 12 ประเทศ
• ธนาคารโลก(2011)ประมาณวา่ 56 ล้านแฮกแตร์ถกูเช่าหรือซือ้ระหวา่งปี 2008-9. ILC 

(2011) ประมาณวา่มีประมาณ 80 ล้านแฮกแตร์ตัง้แตป่ี 2001 ในขณะที่ Land Matrix (2012) 
่

( ) ( )
ประมาณวา่อยูท่ี่ 227 ล้านแฮกแตร์

• เฉพาะในแอฟริกา โครงการโกลบอลแลนด์(2010)ประมาณการวา่มีพืน้ที่ 62 ล้านแฮกแตร์ใน 
27 ประเทศเมื่อปี 2009  สว่นสถาบนัโอ๊คแลนด์(Oakland Institute) (2011) ประมาณการวา่มี
พืน้ที่ 50 ล้านแฮกตาร์ใน 20 ประเทศ

• High Quest Partners ประเมินวา่ภาคเอกชนได้เข้าไปลงทนุแล้วคิดเป็นเงิน15-50 พนัล้าน
เหรียญและจะเพิ่มขึน้เป็น 3 เท่าในระยะเวลาอนัใกล้
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ผู้แสดงบทบาทหลัก
รัฐชาต:ิ ในประหลายกรณีรัฐเป็นผู้กรุยทาง สนบัสนนุ และ
เอือ้อํานวยในการเจรจา อาทิเช่น ประเทศตะวนัออกกลาง 
เกาหลี จีน ญี่ปุ่ น และลเิบีย(ก่อนการเปลี่ยนแปลง) รวมทัง้ 
สงิคโปร์ อินเดีย มาเลเซีย มอริเชียส แอฟริกาใต้ กลมุ่
สหภาพเศรษฐกิจและการเงินแอฟริกาตะวนัตก (WAEMU) 
เป็นต้น

บริษัทต่างๆ: เป็นผู้ลงนามและปฏิบตัิไมว่า่จะโดยตนเอง
หรือเป็นการสนบัสนนุโดยรัฐ บริษัทเหลา่นีป้ระกอบไปด้วย
บรรษัทการเกษตร กลุม่บริษัทอตุสาหกรรม และมากที่สดุ
คือกองทนการลงทนตา่งๆ

การเจรจาระหว่างอดีตประธานาธิบดีของ
ฟิลิปปินส์กบัประเทศตะวนัออกกลาง

คอกองทนุการลงทนุตางๆ

หน่วยงานและสถาบันอื่นๆ: ธนาคารเพื่อการพฒันา 
ความร่วมมือทวิภาคี และสถาบนัระหวา่งประเทศตา่ง 
สนบัสนนุการทําความตกลงเรื่องที่ดนิเหลา่นี ้

บริษัทคารูตรูิ(Karuturi) ของอินเดียลงทนุ
การเกษตรในเอธิโอเปีย และมีแผนขยายไป
แทนซาเนีย อกูานดาและเคนยา

บริษัทเหล่านีม้าจากไหน ?

(นับจากจาํนวนโครงการ)
บทบาททางธุรกจิหลักของกลุ่มทุนต่างๆ

โ(นบจากจานวนโครงการ)

กองทนุการลงทนุ
โลกแอฟริกา

ไมเ่ปิดเผย

ธุรกิจเกษตร
อตุสาหกรรม

อื่นๆ
การกระจายธุรกิจของบริษัทยกัษ์ใหญ่

ไมเปดเผย
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กองทุนต่างๆ
กองทุนบาํเหน็จบาํนาญ (Pension funds)              30 ลา้นลา้นเหรียญ
------------------------------------------------------------------------------
กองทุนความมั่งคั่งแห่งชาต ิ(Sovereign wealth funds)     4.7 ลา้นลา้นเหรียญ
------------------------------------------------------------------------------
กองทุนลงทนุนอกตลาดหลักทรัพย์ (Private equity funds) 2.4 ลา้นลา้นเหรียญ
------------------------------------------------------------------------------
กองทุนรวมเพื่อการเก็งกาํไร (Hedge funds)       1.9 ลา้นลา้นเหรียญ

ปัจจุบนักองทุนบาํเหน็จบาํนาญมีขนาดถึง 3 เท่า
ของกองทุนประเภทอื่น 3 ประเภทรวมกนั

Figures are from Q3 2011

กองทุนบาํเหน็จบาํนาญ
คือกลุม่ทนุที่มีบทบาทมากที่สดุในการลงทนุที่ดนิเพื่อ
การเกษตร
มีเงินทน 30 ล้านล้านเหรียญ ลงทนที่ดนิเกษตร 15 20 - มเงนทนุ 30 ลานลานเหรยญ ลงทนุทดนเกษตร 15-20 
พนัล้านเหรียญ

- แตจ่ะขยายการลงทนุที่ดนิเกษตรเป็นสองเท่าในห้าปี
ข้างหน้า

- กลุม่ทนุเหลา่นีไ้ด้แก่ TIAA-CREF และ CalPERSใน
สหรัฐ APG, ABP และPGFZ ของเนเธอร์แลนด์ AP2, 
AP3 และ Al t ในสวีเดน PKA และ ATP ของAP3 และ Alecta ในสวเดน PKA และ ATP ของ
เดนมาร์ก เป็นต้น

- สว่นมากลงทนุในทวีปอเมริกา แอฟริกา ออสเตรเลีย และ
ยโุรปตะวนัออก
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ภมูศิาสตร์การแย่งยดึพืน้ที่ดนิเพื่อการเกษตร

ประเทศที่เขา้ไปครอบครองพื้นที่เกษตร 

ประเทศที่เป็นเป้าหมาย
ประเทศที่เป็นทั้งผูเ้ขา้ไปครอบครองและเป็นเป้าหมาย
ประเทศที่มากกวา่ 10 % ของประชากรยงัขาดแคลนอาหาร

ประเทศตะวันออกกลาง 
มากกว่า 100 ความตกลงเพื่อความมั่นคงทางอาหารของตนในประเทศที่ขาดแคลนอาหาร

ประเทศ
เป้าหมาย

จาํนวนความตก
ลง

% ประชากรที่
ขาดอาหาร

ประเทศ
เป้าหมาย

จาํนวนความตก
ลง

% ประชากรที่
ขาดอาหาร

ซดาน 20 26% Iอินโดนีเซีย 3 6%ซดุาน 20 26% Iอนโดนเซย 3 6%

ปากีสถาน 15 24% เบอร์มา 2 5%

ฟิลิปปินส์ 9 18% อนิเดีย 2 20%

อียิปต์ 8 4% โมร็อคโค 2 <5%

ตรุกี 6 <5% เคนยา 1 31%

เอธิโอเปีย 5 46% แทนซาเนีย 1 44%

คาซกัสถาน 5 <5% เซเนกลั 1 20%

ออสเตรเลีย 5 <5% ลาว 1 19%

ยเูครน 4 <5% มาลี 1 29%

เวียดนาม 4 14%

ไทย 4 17% รวม 102

กมัพชูา 3 33% เฉลี่ย 18%

Compiled by GRAIN in August 2009 based on data from Gulf Research Centre, World Food Programme, FAO and press reports 
(2009). Total land area involved not calculated, but we estimate it in the tens of millions of hectares.
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สถานะของโครงการต่างๆ
(อ้างองิจากธนาคารโลก)

สถานะของโครงการ
ทั้งโลกแอฟริกา

กําลงัศกึษา

(จาํนวนโครงการ)

ยกเลิก/ถกูปฏิเสธ
อนมุตัแิล้ว

อยู่ระหวา่งพฒันา
เริ่มผลติบางสว่นแล้ว

Source: Arezki, Selod et Deininger, Afrique contemporaine, Nº 237, oct 2011

ผลติโดยสมบรูณ์แล้ว
ไม่เปิดเผย

ออสเตรเลีย 12%

เปอร์เซ็นต์การครอบครองที่ดนิเพื่อผลิตอาหารของต่างชาติ
ในประเทศต่างๆทั่วโลก

สาธารณรัฐเชค 4%

โรมาเนีย 7%
สหรัฐ 1% ออสเตรเลย 12%

กมัพชูา 8%

อินโดนีเซีย 8%

ลาว 41%

นิวซีแลนด์ 3%

%

ยเูครน 3%

อาร์เจนตินา 10%

เบนิน 3%
คองโก 6%
เอธิโอเปีย 10%
การ์บอง 8%

มาลี 2%
โมแซมบิค 6%
ไนจีเรีย 1%
เซเนกลั 5%

โบลิเวีย 4%

บราซิล 2%

โคลอมเบีย 1%

ปารากวยั25%

อรุุกวยั 26%

การบอง 8%
กินนี 11%
ไลบีเรีย 67%
มาดากสัการ์ 2%
มาลาวี 7%

เซเนกล 5%
เซียร่าเลโอน 15%
ซูดาน 8%
ซูดานใต้ 4%
แทนซาเนีย 7%
อกูานดา 2%
แซมเบีย 3%
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จาํนวนโครงการ

าเห
นือ

ลา
ง

อก
กล

างแ
ละ

แอ
ฟริ

กา
เหนื

อ

อเม
ริก
า

ละ
เอชี

ยก
ลา
ง

ะว
นัอ

อก
แล

ะแ
ปซิ

ฟิค

ฮาร
าน

แอ
ฟริ

กา

พืน้ที่ดนิการเกษตรเหล่านีใ้ช้สาํหรับผลิตอะไรบ้าง

พชือาหาร
พชืพลงังาน
พืชอุตสาหกรรมและพืชเศรษฐกิจ
ป่ ื้ ี่ ้

อเม
ริก
า

เอเ
ชีย

ก

ตะ
วนั

ออ

ลา
ติน

อ

ยโุ
รป

แ

เอเ
ชีย

ต

ซบั
ซา
ฮ

Source: Arezki, Selod et Deininger, Afrique contemporaine, Nº 237, octobre 2011

ปาและพืนทีคุม้ครอง
ปศุสัตว์
ปลกูป่าเพื่อเนื้อไม้
อื่นๆและไม่ทราบขอ้มูล

เจ้าของที่ดินรายใหม่
บริษทัอะกริเฟิร์มมา ก่อตั้ง
โดยลอร์ด ร็อดไชลด์ซื้อที่ดิน
กวา่ Established by Lord 
Rothschild in 2008 to buy 
farmland in Brazil, 
Agrifirma controls 
262,500 ไร่ในบราซิล

ฟิลิปเป้ ไฮลเ์บอร์ก (Philippe Heilberg)ประธาน
บริหารของจาร์ค แคปปิตอล (Jarch Capital)

สหรัฐ ซื้อที่เพื่อทาํการเกษตรจาํนวน 2.5 ลา้นไร่
ในซูดาน

ฮนุไดเช่าที่ดิน62,500 ไร่
เพื่อปลกูธัญพืชส่งกลบัไป
ยงัเกาหลี

โฮเซ่ มินายา (José 
Minaya) กองทุน
TIAA-CREF ของ
สหรัฐถือครองที่ดิน 
3.75 ลา้นไร่ใน
ออสเตรเลีย บราซิล 
โปแลนด ์โรมาเนีย  
และสหรัฐ

นีล คราวเดอร์ (Neil 
Crowder) แห่งเคยต์นั 
แคปปิตอล (Chayton
Capital) องักฤษลงทุน

ใ ี ็

นักลงทนุของรัฐและบริษัทในตะวันออกกลางได้ลงทนุ
ที่ดนิเพื่อทาํการเกษตรแล้วกว่า 100 ความตกลง 
ครอบคลุมพืน้ที่หลายล้านแฮกแตร์ ส่วนใหญ่อยู่ใน
แอฟริกาและเอเชีย

นายกรัฐมนตรีคาซกัสถานให้คํามัน่
กบัรัฐบาลจีนว่าจะจดัหาพืน้ที่ 6.25 
ล้านไร่เพื่อให้จีนปลกูถัว่เหลือง

ซูซาน เพยน์ แห่งอีเมอร์เจนท ์เอส
เซ็ต มีที่กวา่ 937,500 ในแองโกล่า 

บอ็ทซาวาน่า แอฟริกาใต ้
สวาซิแลนด ์โมแซมบิค และแซมเบีย

เจฟฟรี เคอรี (Jeffrey Currie)แห่ง
โกล์ดแมน แซคส์ เรียกการแย่งยดึ
ที่ดินว่า “เป็นสิง่ดีๆ” บริษัทของเขา
เพิ่งซือ้ฟาร์มสกุรขนาดใหญ่กว่า 10 
แห่ง มลูค่าประมาณ 9,000 ล้าน
บาทในประเทศจีน

การเกษตรในแซมเบีย บอ็ตซา
วานา และอีก 4 ประเทศ โดย
ไดร้ับการสนบัสนุนจาก 
MIGA ธนาคารโลก ซนันี่ เวอร์กีซ

(Sunny 
Verghese)
ประธาน
บริษัทโอแล่ม
,(Olam)มีที่ 
1.9 ล้านไรใน
กาบอง, has 
300.000 ha 
in Gabon
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อื่นๆอีกมากมาย...เมเลส ซีนาวี (Meles Zenawi) ได้ชื่อ
วา่เป็นนกัแย่งยดึที่ดินรายใหญ่ที่สดุคน
หนึ่ง

ชีค อลั อามดูดี (Sheikh Al Amoudi)

ครอบครองที่ดินกวา่ 3 ล้านไรในเอธิโอเปีย

นกัลงทนุโปรตเุกสกําลงัซือ้ที่ดินในเซียร่า เลโอน

ประเทศตะวนัออกกลางรวมกนัตัง้
กองทนุเพื่อจดัหาที่ดินเกษตรขึน้เป็นการ
เฉพาะ

GRAIN | 07/2010

การเจรจาระหว่างอาบู
ดาบีไดบซดูาน บริษัทจีนขณะนีป้ลกู

ข้าวทีคาเมรูนแล้ว

พืน้ที่ 62.5 ล้านไร่ในบราซซา
วิลล์ ประเทศคองโก เป็นของ
เกษตรกรชาวแอฟริกาใต้

กรณีบราซลิ
- 2010: บริษัทฮนุไดแสวงหาพืน้ที่ 625,000 ไร่เพื่อ
ปลกูถัว่เหลืองสําหรับเกาหลีใต้

- 2010: บริษัท Chongqing Grain Group ได้รับพืน้ที่ 
625 000 ไร่ในจงัหวดับาเฮีย(B hi )โดยใช้เงิน 625,000 ไรในจงหวดบาเฮย(Bahia)โดยใชเงน 
9,000 ล้านบาทเพื่อปลกูถัว่เหลือง ทัง้ยงัได้ลงทนุ
การแปรรูป โกดงั และการขนสง่ผลติภณัฑ์ถัว่
เหลือง

- ในจงัหวดัGoiás บริษัทจีนอีกบริษัทเตรียมลงทนุ 
12,000 ล้านบาทในห่วงโซก่ารผลติและตลาดถัว่
เหลืองเพื่อเป้าหมายการสง่ออกถัว่เหลือง 6 ล้าน

ี ไ ีตนัตอ่ปีไปยงัจีน
- 2011 บริษัทมิตซยุของญี่ปุ่ นครอบครองกิจการ
บริษัทมลัตเิกรน(Multigrain)ซึง่ครอบครองพืน้ที่
กวา่ 625,000 ไร่ในบราซลิ(เพื่อผลติถัว่เหลือง
สําหรับญี่ปุ่ น)
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กรณีอาร์เจนตนิา
- 2011: บริษัท Beidahuang Group ของจีนซึง่มีพืน้ที่การเกษตร 12.5 ล้านไร่ใน
ตา่งประเทศได้เจรจาเพื่อทําสญัญาการใช้ประโยชน์จากที่ดนิกวา่ 2 ล้านไร่ในรัฐริโอ 
เนโกร(Rio Negro) ในปาตาโกเนีย (Patagonia)มีการลงทนุประมาณ 45,000 ล้าน
บาทสําหรับโครงสร้างพืน้ฐานตา่งๆเพื่อให้ได้สทิธิการผลติถัว่เหลือง ข้าวโพด และพืชบาทสาหรบโครงสรางพนฐานตางๆเพอใหไดสทธการผลตถวเหลอง ขาวโพด และพช
อื่นๆใน 20 ปีข้างหน้า

- 2011 บริษัท Beidahuang ลงนามในความตกลงกบัเครซดุ(Cresud) บริษัทการเกษตร
ที่ใหญ่ที่สดุของอาร์เจนตนิาเพื่อร่วมกนัซือ้และครอบครองที่ดนิในอาร์เจนตนิาเพื่อ
เป้าหมายการผลติถัว่เหลือง

- 2011บริษัทอลั-โคราเยฟ(Al-Khorayef)ของซาอดุอิาระเบียครอบครองที่ดนิ 1.9 ล้านไร่
ในจงัหวดัชาโค(Chaco)เพื่อผลติอาหารสง่ออกซาอดุอิาระเบีย

กรณีอุรกวัย
่

ุ
- บริษัทอาร์เจนตนิาหลายบริษัท (El Tejar, Los Grobo, etc)ครอบครองทีดนิ
กวา่ 3 ล้านไร่เพื่อปลกูถัว่เหลือง

- บริษัทคาลกิซ์ (CalyxAgro) บริษัทลกูของหลยุส์ เดรฟัส (Louis Dreyfus)
ครอบครองที่ดิน  62,500 ไร่และเชาที่อีก 48,950 ล้านไร่ในอรุุกวยัเพื่อปลกู
ข้าวสาลีและถัว่เหลือง

- 2011 บริษัทนิวซีแลนด์ฟาร์มิ่งซสิเตม็ (New Zealand Farming System) ซึง่
เพิ่งถกซือ้โดยบริษัทโอเลม่ของสงิคโปร์ถือครองที่ดนิ 180 000 ไร่ และเช่าอีก เพงถกูซอโดยบรษทโอเลมของสงคโปรถอครองทดน 180,000 ไร และเชาอก 
31,831 ล้านไร่ในอรุุกวยั
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กรณีเคนยา
- 2009 รัฐบาลเคนยาลงนามความตกลงกบั

กาตาร์เพื่อจดัหาพืน้ที่ 250,000 ไร่บริเวณที่
ราบลุม่นํา้ธานา (Tana River Delta) เพื่อ
ปลกูผกัและผลไม้สําหรับกาตาร์ โดย

ป ี่ ั ้ ่ ืแลกเปลียนกบัการสร้างทา่เรือบนเกาลาม ู
(Lamu Island) แตข่้อตกลงถกูยกเลิก
หลงัจากเกิดความขดัแย้งและวุน่วายใน
เคนยา(แตย่งัไมแ่น่ชดัวา่จีนจะเข้ามาสวม
รอยความตกลงดงักลา่วแทนหรือไม ่?)

- 2004 บริษัทโดมิเนียนฟาร์ม(Dominion 
Farms) ของสหรัฐครอบครองพืน้ที่ 43,750 ฐ
ล้านไร่ในยาลา่ สแวมป์ (Yala Swamp) เพื่อ
ปลกูข้าว แต่ก่อให้เกิดความขดัแย้งในพืน้ที่ 
จนในที่สดุบริษัทดงักลา่ว ได้ย้ายไปไนจีเรีย
เมื่อปี 2011 แทนโดยได้รับคํามัน่จากไนจีเรีย
วา่จะจดัหาพืน้ที่ 187,500 ไร่ให้แทน

กรณีแทนซาเนีย
-2010 รัฐบาลเกาหลีขอใช้พืน้ที่ 625,000 ไร่เพื่อปลกูพืชนํา้มนั แป้ง และองุน่
ผ่านความตกลงการลงทนุทวิภาคี
- 2010: นกัลงทนุยโุรปและสหรัฐให้การสนบัสนนุทนุแก่บริษัทอกริคา (Agrica) 
ขององักฤษเพื่อลงทนุปลกูข้าวในพืน้ที่ 37,500 ไร่ในแทนซาเนีย
- 2011บริษัทอกริซอล เอน็เนอร์ยี (Agrisol Energy) ขอใช้พืน้ที่กวา่ 2 ล้านไร่2011บรษทอกรซอล เอนเนอรย (Agrisol Energy) ขอใชพนทกวา 2 ลานไร
เพื่อผลิตพืชพลงังานและพืชอาหารสตัว์
- 2011 บริษัทคารูทรูิ (Karuturi) เจรจาขอครอบครองพืน้ที่จํานวน 706,250 
ล้านไร่
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กรณีประเทศกินนี
- 2011: บริษัทสหรัฐฟาร์มแลนด์อิงค์ (Farm Lands of 

Guinea Inc) ได้รับพืน้ที่กวา่ 625,000 ไร่เพื่อปลกูข้าวโพด
และถัว่เหลือง กลุม่บริษัททนุองักฤษ(AIMI)สนบัสนนุทนุ
สําหรับโครงการนี ้บริษัทนีใ้นฐานะตวัแทนของรัฐบาลยงั
ได้สํารวจและจดัทําแผนที่ดนิการเกษตรประมาณ 9 4 ไดสารวจและจดทาแผนทดนการเกษตรประมาณ 9.4 
ล้านไร่ สําหรับนกัลงทนุกลุม่อื่นเพื่อพฒันาและให้เช่าใน
ระยะเวลา 99 ปี โดยฟาร์มแลนด์อิงค์จะได้รับคา่
คอมมิชชัน่ 15 % เมื่อดําเนินการสําเร็จ

กรณีประเทศกาบอง
ิ ั โ ่ ิ โป ์ไ ้ ั ั ื ้ ี่- 2011: บริษัทโอแลม่ของสงิคโปร์ได้รับการจดัสรรพืนที 1.9 

ล้านไร่เพื่อผลิตปาล์มนํา้มนั
- กลุม่บริษัท SIAT แห่งเบลเยี่ยมได้สมัปทานในพืน้ที่ 

625,000 ไร่สําหรับการเลีย้งสตัว์และ 125,000 ไร่สําหรับ
ปลกูปาล์มนํา้มนัและยางพารา

เอธิโอเปีย
- 2011 รัฐบาลเอธิโอเปีย ให้เช่าหรือขายพืน้ที่ดิน 22.5 ล้านไร่แก่บริษัท
ตา่งชาติไปแล้วและสญัญาวา่ยงัมีพืน้ที่อีก 44 ล้านไร่ที่พร้อมให้ดําเนินการ 
ประเทศที่เข้าไปทําความตกลงมากที่สดุได้แก่อินเดีย (35 บริษัทหรือ
มากกวา่) ตามด้วยซาอดุิอาระเบีย ยโุรป และอิสราเอล

ี ็ ึ่ ใ ้ ี่ ี่- บริษัทคารูตรูิ (Karuturi)ของอินเดียเป็นหนงึในผู้ครอบครองทีดินมากทีสดุ
กวา่ 1.9 ล้านไร่ในจงัหวดัแกมเบลา่ (Gambela) (เสียคา่เช่าในอตัรา 3.84 
บาท/ไร่/ปี) และอีก 68,750 ไร่ในจงัหวดัโอเรเมีย (Oromia) เพื่อผลิต
ข้าวโพด ข้าว ปาล์มนํา้มนั และอ้อยสาํหรับป้อนตลาดโลก

- ชีค อลั-อะมดูดี ้(Sheikh Al-Amoudi) แหง่ซาอดุิอาระเบียครอบครองที่ดิน 
62,500 ไร่ในจงัหวดัอลัเวโร (Alwero)เมื่อปี 2008 และได้รับอีก 812,500 ไร่, ( ) ,
ในจงัหวดัแกมเบลา่หลงัจากนัน้ นอกจากนัน้ยงัต้องการพืน้ที่อีกกวา่ 3 ล้าน
ไร่ โดยมีเป้าหมายในการผลิตข้าวให้ได้ 

    1 ล้านไร่ตอ่ปี และสง่ออกในตลาดโลก
    เป็นเงิน 30,000 ล้านบาทตอ่ปี
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กรณีเซียร์ร่า เลโอน

- 2011: บริษัท Socfin บริษัทสาขาของ Bolloré ฝรั่งเศสเช่าพืน้ที่ 78,250 ไร่
เพื่อปลกูปาล์มนํา้มนั บริษัท Bolloré ยงัครอบครองที่ดินอีก 318,750 ไร่ใน
ไนจีเรีย ไอวอรีโคสต์ และคาเมรูน ท่ามกลางการตอ่ต้านอยา่งรุนแรงจาก
ประชาชนในท้องถิ่น

- 2011: บริษัทเวียดนามหลายบริษัทวางแผนโครงการผลติข้าวและยางพารา2011: บรษทเวยดนามหลายบรษทวางแผนโครงการผลตขาวและยางพารา
ขนาดใหญ่ในประเทศนีใ้นปี 2012 โดยมีนกัลงทนุจีนเข้าร่วมด้วย

- 2010 บริษัท Addax ของสวิสได้รับที่ดนิ 62,500 ไร่เพื่อผลติอ้อยสําหรับผลติ
เอธานอล โดยจะเริ่มต้นในปี 2013 โดยก่อนหน้านีใ้นปี 2011 กลุม่ธนาคาร
เพื่อการพฒันาในยโุรป(เช่น สวีเดน เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม และเยอรมนี)
ได้เข้าร่วมโครงการนีเ้ช่นกนั

กรณีลาว

- 2011 บริษัทไทย RTL World Trade Co กําลงัสํารวจพืน้ที่กวา่ 300,000 ไร่เพื่อผลติ
และสง่ออกมนัสําปะหลงั ปาล์มนํา้มนั และนํา้ตาล โดยได้ปลกูมนัสําปะหลงัไป
แล้วในพืน้ที่ 18,750 ไร่ บริษัทนํา้ตาลขอนแก่นยงัได้รับสมัปทาน 90 ปีในพืน้ที่ 
125,000 ไร่เพื่อปลกอ้อย125,000 ไรเพอปลกูออย

- 2010 รัฐบาลคเูวตวางแผนลงทนุ 600 ล้านบาทสําหรับการชลประทานในพืน้ที่ 
28,125 ไร่เพื่อผลติข้าวสง่ออกไปยงัคเูวต

- 2010 รัฐบาลมองโกเลียได้รับสมัปทานพืน้ที่ 62,500 ไร่เพื่อปลกูข้าวสง่ออก
มองโกเลีย

- 2004 มณฑล Chongqing ได้รับที่ดนิ 31,250 ไร่เพื่อผลติข้าวป้อนพลเมืองของตน
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ปาปัวนิวกีนี

- ประเทศนีเ้ผชิญหน้ากบัการแยง่ยดึครองที่ดินครัง้ใหญ่โดยบริษัทตา่งชาติจาก
มาเลเซยี จีน และสงิคโปร์ เพื่อผลิตปาล์มนํา้มนั ที่ดินประมาณ 32 5 ล้านไร่มาเลเซย จน และสงคโปร เพอผลตปาลมนามน ทดนประมาณ 32.5 ลานไร
หรือ 10% ของประเทศซึง่สว่นใหญ่เป็นป่าไม้ที่ชมุชนถือครองมาก่อนขณะนี ้
อยูใ่นมือของตา่งชาติ.

ประเทศฟิลิปปินส์
- ในปี 2007 รัฐบาลฟิลปิปินส์ได้ลงนามในความตกลง 19 ฉบบัเพื่อให้เช่าพืน้ที่ 7.5 ล้านไร่แก่บริษัท

จีนเพื่อปลกูข้าว ข้าวโพด อ้อย และปลา แตค่วามตกลงดงักลา่วถกูระงบัไว้ชัว่คราวจากกระแส
ไตอ่ต้านของสาธารณะ(แตย่งัไมถ่กูยกเลกิ)

- ในปี2008 รัฐบาลได้ลงนามกบัรัฐบาลบาห์เรนเพื่อให้เช่าที่ดินเพื่อปลกูข้าว 
- ปี 2010 บริษัทอกริเนอเจอร์ (AgriNurture)ของฟิลปิปินส์ลงนามร่วมกบับริษัทฟาร์อิสเทอร์นอะกริ

คลัเจอร์อินเวสต์เม้นต์ (Far Eastern Agricultural Investment) ของซาอดุิอาระเบียเพื่อผลติ
อาหารในพืน้ที่ 312,500 สําหรับตลาดในซาอดุิอาระเบีย  ในปี 2011 บริษัทอกริเนอเจอร์ยงัได้ทํา
ความตกลงเพิ่มกบับริษัทBeidahuangและบริษัทจีนอื่นๆ ขณะนีบ้ริษัทยกัษ์ใหญ่คาร์กิลของ
สหรัฐได้เข้ามาซือ้หุ้นในบริษัทนี ้แล้วเป็นสดัสว่นถงึ 28%ฐ ุ

- ปี 2011 องค์การความร่วมมือระหวา่งประเทศของเกาหลี (KOICA)เสาะหาพืน้ที่ 625,000 ไร่เพื่อ
ปลกูข้าว ข้าวโพด และอ้อย สําหรับตลาดเกาหลีและฟิลปิปินส์

- 2011 บริษัทซูมิโตโมของญี่ปุ่ นซึง่ได้ลงทนุผลติผลไม้สําหรับตลาดญี่ปุ่ นในพืน้ที่ 15,625 ไร่ของมิน
ดาเนา เสาะหาพืน้ที่เพิ่มเติมเพื่อขยายกิจการการเกษตรของบริษัท 

- 2011 บริษัทซาอดุิอาระเบียหลายบริษัทร่วมทนุกนัจดัหาที่ดิน 31,250 ไร่เพื่อปลกูข้าว ผลไม้ และ
อื่นๆสําหรับสง่ออกไปยงัซาอดุิอาระเบีย
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ปฏกิริยิา ?

มมุมองทางการเมืองในเรื่องนีแ้ยกเป็นสอง
แนวทางที่แตกตา่งกนั  :

• กลุม่หนึง่ต้องการปกป้องกระแสการ
ลงทนุนี ้และร่วมในการออกแบบรูปแบบ
การเกษตรนีใ้ห้มีลกัษณะสมประโยชน์
ด้วยกนั (วิน-วิน) ทกุฝ่าย

• อีกกลุม่หนึง่เชื่อวา่ ไมม่ีทางที่เกิดผลใน

นายทาโร่ อาโสะ อดีตนายรัฐมนตรีของญี่ปุ่ นยกประเด็นนี ้
ขึน้มาหารอในการประชมุกลุม่จี 8  เมื่อดือนกรกฎาคม 2009 

ุ
ทางบวก พวกเขาจงึร่วมกนัตอ่ต้านการ
แยง่ยดึครองที่ดินและขบัเคลื่อนอธิปไตย
ทางอาหารเพื่อเป็นทางออกที่แท้จริง
สําหรับวิกฤตอาหาร

ขณะเดียวกนักลุม่ เวียคมัปาซีน่า ชปูระเด็นนีม้าเคลื่อนไหวในท้องถนนระหวา่ง
การประชมุสดุยอดความมัน่คงทางอาหารโลก ในเดือนพฤศสจิกายน 2008 .

ข้อมูลเพิ่มเตมิ

f l d bfarmlandgrab.org
เวบ็ไซท์เปิดหลายภาษาที่ทกุคนสามารถเผยแพร่ข้อมลู

ได้ด้วยตนเอง
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สถานการณ์การหลุดลอดของจีเอม็โอในประเทศไทย

LAND GRABBING

GRAIN 2011

ลาํดับเหตุการณ์
2542 ไบโอไทยและเครือขา่ยเกษตรกรรม
ทางเลือกพบฝ้ายบีทีของบริษัทมอนซาน
โต้หลดุลอดไปปลกูในแปลงเกษตรกรที่
จงัหวดัเลย และนครสวรรค์

2547 กรีนพีซตรวจสอบพบมะละกอจีเอม็
โอหลดุลอดออกไปปลกูนอกแปลงทดลอง
ของกรมวิชาการเกษตรที่จงัหวดัขอนแก่น 
กรมวิชาการเกษตรตัง้กรรมการตรวจสอบ
พบวา่มีการหลดลอดจริงพบวามการหลดุลอดจรง

2550 ไบโอไทยแถลงขา่วพบข้าวโพด
จีเอม็โอ 2 ตวัอยา่ง ใกล้ที่ตัง้ของบริษัท
มอนซานโต้ ในพืน้ที่ตําบลดินทอง อ.วงั
ทอง จ. พิษณโุลก 
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ผลการตดิตามเมื่อปี 2552 

ไบโอไทยแถลงผลการติดตามจีเอม็โอที่
ดําเนินการโดยห้องปฏิบตัิการทรานส์เจนิค
เทคโนโลยีในพืชและไบโอเซน็เซอร์ พบข้าวโพดเทคโนโลยในพชและไบโอเซนเซอร พบขาวโพด
ดดัแปลงพนัธุกรมในจงัหวดัเชียงใหม ่3 ตวัอยา่ง 
จงัหวดัพิษณโุลก 3 ตวัอยา่ง จงัหวดัแพร่ อยธุยา 
และสระบรุี จงัหวดัละ 1 ตวัอยา่ง  พบมะละกอ
ดดัแปลงพนัธุกรรมพบในจงัหวดักาญจนบรุี 2 
ตวัอยา่ง และนครสวรรค์ 1 ตวัอยา่ง  พบพริก
ั ป ั ใ ั ั ชี ใ  ่1 ดดแปลงพนธุกรรมในจงหวดเชยงใหม 1 

ตวัอยา่ง  พบฝ้ายดดัแปลงพนัธกุรรม 1 ตวัอยา่ง
ในจงัหวดัลพบรุี ถัว่เหลอืงดดัแปลงพนัธุกรรม 3 
ตวัอยา่งในจงัหวดัเชียงใหม ่แมฮ่่องสอน 
นครสวรรค์

ผลการตดิตามล่าสุด 2554-2555

ห้องปฏิบตัิการทรานส์เจนิคเทคโนโลยีในพืช
และไบโอเซน็เซอร์ ภาควิชาพฤกษศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ จฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั คณะวทยาศาสตร จฬุาลงกรณมหาวทยาลย 
ได้ดําเนินการเก็บตวัอยา่งข้าวโพดและ
มะละกอในพืน้ที่จงัหวดักาญจนบรุี ได้
ตวัอยา่งพืชทัง้สิน้ 63 ตวัอยา่ง เป็นตวัอยา่ง
มะละกอจํานวน 60 ตวัอยา่ง และตวัอยา่ง
ข้าวโพดจํานวน 3 ตวัอยา่ง พบตวัอยา่งที่เป็น
มะละกอจีเอม็โอ 19 ตวัอยา่ง
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ผลกระทบที่อาจเกดิขึน้

• ประเทศสหภาพยโุรปสง่กลบัผลิตภณัฑ์ที่ปนเปือ้นจีเอ็มโอ
• ผู้สง่ออกต้องรับภาระคา่ใช้จา่ยเพิ่มขึน้
• ้ สิ ิ ั ฟ้ ี ่ สี• เจาของสทธบตรฟองเรยกคาเสยหายจากเกษตรกรและ
ผู้ประกอบการ
• เกษตรกรอาจกลายเป็นผู้กระทําผิดกฎหมาย
• เกษตรกรรมไทยต้องพึง่พาบรรษัทเมลด็พนัธุ์ข้ามชาติ
• ฐานทรัพยากรชีวภาพถกูปนเปือ้นด้วยยีนที่ไมพ่งึปรารถนา
ป็ ้ ้ ใ ้ ่ ั ั ั ใ ้ ี ป ื ี ็ ิ• เป็นข้ออ้างให้กลุม่สนบัสนนุ ผลกัดนัให้มีการปลกูพืชจีเอม็เชิง

พาณิชย์
• เกิดผลกระทบตอ่สขุภาพและสิง่แวดล้อมในระยะยาว

การรวมศูนย์การกระจายอาหารกับอุทกภยั 2554

บทเรียนจากนํ้าท่วม 2554
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พืน้ที่การเกษตรเสียหาย 12.60 ล้านไร่ 
แบง่เป็น 
• ข้าว 9.98 ล้านไร่
• พืชไร่ 1 87 ล้านไร่ 

นํา้ท่วม 2554 กับความเสียหายภาคการผลิตอาหาร

 พชไร 1.87 ลานไร 
• พืชสวนและอื่นๆ 0.75 ล้านไร่ 
• บอ่ปลา 215,531 ไร่ 
• บอ่กุ้ง/ป/ูหอย 53,557 ไร่ 
• กระชงั/บอ่ซีเมนต์ 288,387ตารางเมตร 
• ด้านปศสุตัว์ 30.32 ล้านตวั 
• แปลงหญ้า 17,776 ไร่

พืน้ที่นํา้ท่วม 23 ตลุาคม 2554

ญ
รวมเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบทัง้สิน้ 
1,668,817 คน

รายงานสรุปของศนูย์ปฏิบตัิการรองรับเหตฉุกุเฉิน กรม
บรรเทาและป้องกนัสาธารภยั (ศปฉ.ปภ.) /วนัที่ 10 
ธนัวาคม พ.ศ. 2554 

โมเดริ์นเทรดกับการกระจายอาหาร
ยอดขายและสัดส่วนอาหารของค้าปลีกขนาดใหญ่

อันดับ ยอดขายสินค้าอาหาร ยอดขายทัง้หมด เปอร์เซน็ต์อาหาร
(ล้านเหรียญสหรัฐ) (ล้านเหรียญสหรัฐ)

1  วอลมาร์ท(Wallmart) 121,566 278,081 44
2 คาร์ฟู (Carefour) 77,330 99,872 77
3 อะโฮลด์ (Ahold) 72,414 86,205 84
4 เทสโก(Tesco) 40,907 54,807 75
5 โครเกอร์(Kroger) 39,320 56,024 70
6 เรเว (Rewe)   36,483 48,246 76
7อัลดี ( Aldi)   36,189 43,277 84
8 อิโต-โยคาโด (Ito-Yokado)  35,812 56,160 64
9เมโทรกรุ๊ป (Metro Group)  34,700 68,692 51
10 อินเตอร์มาเช่(Intermarché) 33,487 43,414 77

ระบบการกระจายสนิค้าและอาหารของประเทศถกูควบคมุโดยธรุกิจค้าปลกีค้าสง่
สมยัใหมข่นาดใหญ่ โมเดิร์นเทรดมีมลูคา่การค้าสงูถงึ 5.45 แสนล้านบาท ในขณะที่ระบบ
ธรุกิจค้าปลกีแบบดัง้เดิม (traditional trade) มีมลูคา่ทางตลาดลดลงเหลอื 2.2 แสนล้าน
บาทเท่านัน้ (ข้อมลูปี 2550) 

( ) , ,
Source: M+M PlanetRetail.
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บริษัท โครงสร้างผู้ถือหุ้น
บจก. เอก-ชยั ดิสตริบวิชัน่ ซิสเต็ม   
(ดําเนินกิจการห้างเทสโก้โลตสั)

เทสโก้ สโตร์ (ประเทศไทย) 99.99% ซึง่บริษัทนีม้ี Tesco Holding 
B.V. เป็นผู้ ถือหุ้นประมาณ 40% 

หจก.  บิก๊ซี ซุปเปอร์เซน็เตอร์             
(ดําเนินกิจการห้างบิก๊ซี)* คาสโิน กรุ๊ป 63.16% จิราธิวฒัน์ 4.07% และผู้ ถือหุ้นรายย่อย 32.77%
หจก.  สยามแมคโคร                           สยามแมค็โคร โฮลดิง้ (ประเทศไทย) 55.01% Orkam Holding Asia 
(ดําเนินกิจการห้างแมค็โคร) N.V. 9.34% สํานกังานประกนัสงัคม 2.81% อื่นๆ 32.84%
*ข้อมลูจาก http://www.bigc.co.th/ir/investor_th.html  ณ วนัที่ 14 ธนัวาคม 2553

ทีม่า: กรมพฒันาธรุกจิการค้า, ม.ค. 2554

การกระจายอาหารกับอุทกภยั 2554

กระจายสนิค้าที่รวมศนูย์โดยศนูย์กระจายสนิค้าไมก่ี่แหง่ทําให้ได้รับผลกระทบอยา่ง
หนกัจากนํา้ทว่ม เช่น เทสโก้โลตสั ที่มีสาขาไฮเปอร์มาร์ทมากถงึ 237 แหง่ทัว่ประเทศ 
และร้านสะดวกซือ้ 612 แหง่ (ข้อมลู ณ วนัที่ 8 ธ.ค. 2554) แตม่ีศนูย์กระจายสนิค้าเพียง  
4 แหง่ได้แก่ที่ อ.วงัน้อย (ศนูย์กระจายอาหารสด) จ.อยธุยา, อ.ลาํลกูกา (ศนูย์กระจาย
อาหารสด) และ อ.สามโคก จ.ปทมุธานี, และ อ.บางบวัทอง จ.นนทบรุี ทกุพืน้ที่ได้รับ
ผลกระทบจากนํา้ทว่ม
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สถานการณ์นโยบายสารเคมีกาํจัดศัตรูพืช

สถติกิารตรวจเลือดเกษตรกร
เปอร์เซน็ต์ที่พบว่าเสี่ยงและไม่ปลอดภยัจากสารเคมีตกค้าง 
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นพ.พิบลู อิสสระพนัธุ์ สํานกัโรค สํานกัโรคจากการประกอบอาชีพและสิง่แวดล้อม กรมควบคมุโรค
* ข้อมลูปี 2554 ได้จากข้อมลูเบือ้งต้น ณ วนัที่ 16 มิ.ย. 2554 
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ประเทศไทยอนุญาตให้ขึน้ทะเบยีนสารเคมีกาํจัดศัตรูพชืมากที่สุดในโลก

ประเทศ สารออกฤทธิ์ ทะเบียน/ชื่อการค้า

ลาว 46 100
พม่า * 818
อนิเดยี 194 *
อนิโดนีเซีย * 1,158
ศรีลังกา 269 1,383
มาเลเซีย 240 3,104
เวียดนาม 886 3 423เวยดนาม 886 3,423
จีน 600 20,000

ขอ้มูลของไทยจาก กลุ่มควบคมุวตัถอุนัตราย กรมวิชาการเกษตร, มาเลเซียจาก Department of Agriculture, Malaysia, 
2010, เวียดนามจาก Vietnam Plant Protection Review 2007‐2009, 26th Session of APPPC ประเทศอืน่ๆจาก Plant 
protection profiles from Asia‐Pacific countries, FAO 2007 

ไทย 439 27,126

ความเป็นพษิของสารเคมีที่เสนอให้ยกเลิกการขึน้ทะเบียน
ชื่อสาร ผลกระทบ

คาร์โบฟรูาน
(ฟรูาดาน, ครูา

• คลื่นไส้ อาเจียน ปวดเกร็งที่ท้อง เหงื่อออก ท้องเสีย นํา้ลายมาก ออ่น
ล้า เสียการทรงตวั มองเหน็ไมช่ดั หายใจลําบาก ความดนัโลหิตสงูขึน้ 

้
( ู , ู
แทน)

ู
กลัน้ปัสสาวะไมอ่ยู ่
• ผลตอ่ระบบประสาท/สารก่อมะเร็งรุนแรง/เนือ้งอก/ก่อกลายพนัธุ์/อสจุิ
ตายและผิดปกติ/ปริมาณ 1 มิลลติรก็ทําให้ตายได้
• พิษร้ายแรงตอ่นก/พิษตอ่ปลา

เมทโทมิล
(แลนเนท,
นดูริน,เมโทเมก็ซ์)

• วิงเวียน คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสีย ชกั พิษตอ่หวัใจ พิษตอ่ม้าม
• ฮอร์โมนเพศชายลดลง/ทําลายทอ่สร้างอสจุิในลกูอณัฑะ/ทําลายดีเอน็
เอู

ที่มา : นพ.ปัตพงษ์ เกษสมบรูณ์
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ชื่อ ผลกระทบ
ไดโครโต
ฟอส

ปวดหวั เหงื่อออก คลืน่ไส้ อาเจียน ท้องเสยี กล้ามเนือ้กระตกุ สญูเสยีการ
ทรงตวั ออ่นล้าที่มือและเท้า  อนัตรายแก่ผิวหนงัที่รุนแรง ชกั ล้มหมดสติ 
โคมา่ ระบบหายใจล้มเหลว ตาย
ป็ ิ ่ ี ่ ั ์ ิ ื ้ ่ ็ ํ ป

ความเป็นพษิของสารเคมีที่เสนอให้ยกเลิกการขึน้ทะเบียน

• เป็นพิษตอ่ยีน/ก่อกลายพนัธุ์/เกิดเนืองอก/ก่อมะเร็ง/ทําลายระบบประสาท
สว่นกลาง
• เป็นพิษสงูตอ่สตัว์เลีย้งลกูด้วยนม

อีพีเอ็น
 
•ปวดหวั คลืน่ไส้ อาเจียน เหงื่อออก ท้องเสยี แน่นหน้าอก
มองเห็นภาพไมช่ดั กล้ามเนือ้กระตกุ สบัสน สญูเสยีการทรงตวั ระคาย
เคืองที่ปอด ไอ หายใจสัน้ หยดุการหายใจ  ตายได้
ทําลายระบบประสาท ชา ไร้ความร้สกึ มือ/เท้าออ่นแรง  บคลกิภาพเปลีย่น ทาลายระบบประสาท ชา ไรความรูสก มอ/เทาออนแรง  บคุลกภาพเปลยน 
ซมึเศร้า รําคาญ ขีโ้มโห สมองและไขสนัหลงัที่ผิดปกติ กระตกุ เดินเซ และ
อมัพาต นํา้หนกัสมองลดลง 
• อวยัวะพิการ มดลกู กระดกูสนัหลงัคด การบวมอยา่งรุนแรง

ประเทศที่ไม่อนุญาตให้ขึน้ทะเบียน
ชื่อสารเคมี ตัวอย่างประเทศที่ห้ามผลิต/ใช้ (แบน) ตัวอย่างประเทศที่ไม่ขึน้ทะเบยีน

คาร์โบฟรูาน สหรัฐอเมริกา สหภาพยโุรป* จีน** จาไมก้า นิวซีแลนด์ ญี่ปุ่ น 

โ ิ

สหราชอาณาจกัร เยอรมนี ฟินแลนด์ 
กมัพชูา

สิงคโปร์ มาเลเซีย ทานซาเนีย บงัคลาเทศ
ยูกานดา มอริเทเนีย เซาท์-อเมริกา เบอคิ
น่า แฟซโซ่  คาเมอรน  เคป เวอเด  แชด เมโทมิล อินเดียห้ามใช้สว่นผสม (formulation) 

Metyomyl 24% L และ Methomyl 12.5% 
L

นา-แฟซโซ  คาเมอรูน  เคป-เวอเด  แชด 
แกมเบีย

ไดโครโตฟอส

สหภาพยุโรป ไต้หวัน อินเดีย* ปากีสถาน 
บงัคลาเทศ

แคนาดา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ สิงคโปร์ 
ญี่ปุ่ น  มาเลเซีย  ฟิลิปปินส์  ลาว  มาดา
กาสก้า ทานซาเนีย ยูกานดา มอริเทเนีย 
เซาท์-อเมริกา เบอคิน่า-แฟซโซ่ คาเมอรูน 
เคป-เวอเด แชด แกมเบีย

สหรัฐอเมริกา สหภาพยโรป ไต้หวนั กมัพชา ออส เ ต ร เ ลี ย  นิ ว ซี แ ลน ด์   แคน าด า 

อีพีเอ็น

สหรฐอเมรกา สหภาพยโุรป ไตหวน กมพชูา 
พม่า อินโดนีเซีย อินเดีย*

ออส เ ต ร เ ล ย  นวซ แลนด   แคน าด า 
เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ บงั
คลาเทศ ลาว  มาดากาสก้า ทานซาเนีย ยู
กานดา มอริเทเนีย เซาท์-อเมริกา เบอคิน่า-
แฟซโซ่  คา เมอ รูน  แชด   เ คป -เ วอ เด 
แกมเบีย

* ปฏเิสธการขึน้ทะเบยีน
** ไมร่บัขึน้ทะเบยีนเพิม่ (phase out) 
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สถานการณ์นโยบาย
มิถุนายน 2554 - มีนาคม 2555 เครือขา่ยเกษตรทางเลือก ผู้บริโภค และ ไทยแพน 
(Thai-PAN) เคลื่อนไหวเรียกร้องให้กระทรวงเกษตรฯ 
• ยตุกิารนําเข้าและการขึน้ทะเบียนสารเคมีกําจดัศตัรูพืชร้ายแรงที่หลายประเทศทัว่
โลกห้ามใช้แล้ว คือ คาร์โบฟรูาน เมทโทมิล ไดโครโตฟอส  และอีพีเอ็นู
• ให้กรมวิชาการเกษตรเปิดเผยข้อมลูเอกสารข้อมลูการยื่นขอทะเบียนสารเคมีกําจดั
ศตัรูพืชที่มีอนัตราย
• ให้ตัง้คณะกรรมการที่มีตวัแทนของภาคประชาชนเข้าตรวจสอบการขึน้ทะเบียน  
รวมถงึกําหนดหลกัเกณฑ์ในการเสนอยกเลกิการใช้สารเคมีที่มีอนัตรายรุนแรง
พฤษภาคม 2555
• กรมวิชาการเกษตรปฏิเสธที่จะเปิดเผยข้อมลู โดยให้เหตผุลวา่เป็นความลบัของ
ิ ับริษัทเอกชน

• นายณฐัวฒุิ ไสยเกือ้ รมช.เกษตรฯ ให้สมัภาษณ์วา่จะระงบัการขึน้ทะเบียนก่อนเป็น
การชัว่คราว และยินดีให้ภาคประชาชนเข้าร่วมตรวจสอบ
• แตม่ีความคืบหน้าน้อยมาก

นโยบายการบริหารและจัดการนํา้

LAND GRABBING

GRAIN 2011
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ความมั่นคงทางอาหารภายใต้ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน

1. ความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน (ASEAN Trade 
in Goods Agreement: ATIGA)

ความตกลงสาํคัญที่นําไปสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

g )
2. ความตกลงด้านการค้าบริการของอาเซียน  
3. ความตกลงด้านการลงทนุของอาเซียน (ASEAN 

Comprehensive Investment Agreement: ACIA)
4. ความร่วมมือด้านอตุสาหกรรมของอาเซียน  
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สนิคา้ในรายการลดภาษ ี ปี 2558
อาเซยีนเดมิ ภาษี 0%

ปี 2553

การเปิดเสรีสินค้า

เวียดนาม ลาว พมา่ กมัพชูา ภาษ ี0%

อาเซยนเดม ภาษ 0%

รายการยกเว้น
• รายการอ่อนไหว (Sensitive List-SL) ภาษีไมต่้องเป็น 0% แตต่้อง < 5%
• รายการอ่อนไหวสูง (Highly Sensitive List) สนิค้าในรายการออ่นไหวสงู ู g y ู

(Highly Sensitive List) ลดภาษีลงในระดบัที่ต้องตกลงกนั (10-40%)
• รายการยกเว้นทั่วไป (General Exclusion List)

บรไูน (2) กาแฟ / ชา

กมัพชูา  
(6)

สตัวป์ีกมชีวีติ / เนือ้สตัวป์ีก / เนือ้ปลา / กลว้ยไมแ้ละไมต้ดัดอกบางชนดิ / พชืผัก / 
ผลไม ้

ั ์ ี ี ิ ั ์ ี้ ํ ั ใ ้ ํ ั ์ / ั ป์ี ี้ ี ี ิ / ื้ ่ ื่ ี่

สินค้าอ่อนไหว

ลาว
(12)

สตัวม์ชีวีติและสตัวเ์ลยีงสําหรับใชง้านและทําพันธุ ์/ สตัวป์ีกเลยีงมชีวีติ / เนอื สว่นอนืที
บรโิภคไดข้องโค กระบอื สกุร / เนือ้ สว่นอืน่ทีบ่รโิภคไดข้องสตัวป์ีก / ปลามชีวีติ / ไข่
สตัวป์ีกทัง้เปลอืก / เครือ่งในสตัว ์/ พชืผักสด / พชืผักแชเ่ย็นแชแ่ข็ง / มนัสําปะหลงั มัน
เทศ มันอืน่ๆ / ลกูนัต สดหรอืแหง้ และผสมผลไมแ้หง้ / ผลไม ้

มาเลเซยี
(13)

สกุรมชีวีติ / สตัวป์ีกมชีวีติ / เนื้อสกุร / เนือ้ไกแ่ชเ่ย็นแชแ่ข็ง ไมไ่ดต้ดัเป็นชิน้ / นมและ
ครมีมไีขมันเกนิรอ้ยละ 6 / ไขไ่ก ่ไขเ่ป็ด / ตน้ยางตดิตา / กะหลํา่ / ผลไม ้/ กาแฟไมไ่ด ้
คัว่ ไมไ่ดส้กัดคาเฟอนีออก / เมล็ดยาง / ไผ ่หวาย พชืใชถ้ักสาน / ยาสบู ซกิาร ์บหุรี่

พมา่ 
(7)

ถั่วลนัเตา ถั่วบนี / กาแฟยังไมไ่ดค้ัว่ / ชาเขยีว / ขา้ว / นํ้าตาลดบิ / รังไหม ไหมดบิ เศษ
ไหม / ฝ้าย เศษฝ้าย(7) ไหม / ฝาย เศษฝาย

ฟิลปิปินส์
(6)

สกุรมชีวีติ / สตัวป์ีกเลีย้งมชีวีติ / เนือ้สกุร / เนือ้สตัวป์ีกและเครือ่งใน / มันสําปะหลัง มัน
เทศ / ขา้วโพด ขา้วซอรก์มั

เวยีดนาม
(9)

สตัวป์ีกเลีย้งมชีวีติ / เนือ้และเครือ่งในไก ่ไกง่วง เป็ด / เนือ้และสว่นอืน่ทีบ่รโิภคไดข้อง
กบ กระตา่ย / ไข ่/ พชื กหุลาบ ตน้โรโดเดนดรอน ตน้ชวนชม / สม้ มะนาว เกรปฟรตุ / 
ขา้ว / ไสก้รอก / นํ้าตาลจากออ้ยหรอืหวับที

ไทย (4) ไมต้ดัดอก / มันฝรั่ง / กาแฟ / เนือ้มะพรา้ว
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ประเทศ สนิคา้ อตัราภาษี

สินค้าอ่อนไหวสูง

อนิโดนเีซยี
ขา้ว

ลดภาษีเป็น
25% ในปี 2015 (2558)

นํ้าตาล
ลดจาก 30-40% เป็น

5-10% ในปี 2015 (2558) 

มาเลเซยี ขา้ว
ลดภาษีเป็น

มาเลเซย ขาว 20% ในปี 2010 (2553)

ฟิลปิปินส์ ขา้ว คงภาษีไวท้ี ่40% ถงึปี 2015 และหลังจาก
นัน้ จะลดเหลอื 35%

55

การเปิดเสรสีินค้าผลผลิตข้าวและต้นทุนเปรียบเทยีบ
862.4

779.2

616 592 588

448 443 427.2

ผลผลิตข้าวเฉลี่ย/ไร่

เวีย
ด…

 

อิน
โด…

 

ฟิล
ปิ…

 

มา
เลเ

… 

ลา
ว

ไทย

กมั
พชู
า

พม
า่

5.00
6.00

ต้นทนุ/ไร่

ข้อมลูจาก 
AFSIS/FAOSTAT 0.00

1.00
2.00
3.00
4.00
5.00

ไทย เวียดนาม กมัพชูา/ลาว

wet rice

dry rice 
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การเปิดเสรสีินค้าผลผลิตมันสาํปะหลังและต้นทุนเปรียบเทยีบ

3

4

5

6

ผลผลติ(ตัน)ต่อไร่

0

1

2

3

ไทย กมัพชูา

1 4
1.6

ต้นทุน*(บาท)ต่อไร่

0
0.2
0.4
0.6
0.8

1
1.2
1.4

ไทย กมัพชูา
* ตวัเลขรัฐบาลปี 2552

ข้อสังเกตบางประการ
ประเทศไทยไมก่ําหนดสินค้าออ่นไหวสงูเลย และกําหนดสินค้าออ่นไหวไม่กี่
รายการ เนื่องจากเหตผุล 2 ประการคือ

1.การกําหนดนโยบายเปิดเสรีสินค้าการเกษตรบางรายการ เชน่ กรณี
ข้าวโพด และถัว่เหลอืง โน้มเอียงไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษัท
อาหารสตัว์ มากกวา่เกษตรกรรายยอ่ย

2. เป็นความบกพร่องในการวิเคราะห์ เช่น ประเมินวา่ประเทศไทย
ได้เปรียบประเทศอื่นๆในสินค้าข้าว

15/05/55

30

กรณีการเปิดเสรีการลงทุน-ACIA

• ให้สิทธินักลงทุนอาเซียนเท่ากับคนในประเทศ
• เปิดเสรีให้กับนักลงทุนนอกอาเซียนที่ได้เข้ามาลงทุนใน

ีอาเซียน (Foreign owned Asian Investor) 

กาํหนดประเภทการลงทุนเป็น
• รายการยกเว้นเป็นการชั่วคราว (Temporary Exclusion List-

TEL) AIA กาํหนดไว้ 3 สาขาคือ 1)การทําประมง เฉพาะการ
ี ้ ั ์ ํ ้ ํ ป่ ไ ้ ป่ ป ํ ิเพาะเลียงสตัว์นํา 2) การทําป่าไม้จากป่าปลกู  3)การทํากิจการ

เพาะขยายหรือปรับปรุงพนัธุ์พืช 
• รายการอ่อนไหว (Sensitive List-SL)
• รายการยกเว้นทั่วไป (General Exclusion List)

รายการข้อสงวนชั่วคราวที่จะต้องเปิดการลงทุนในปี 2553

เขตการลงทุนอาเซียน AIA เดมิได้กาํหนดรายการสงวน
ชั่วคราวซึ่งประเทศไทยจะต้องเปิดเสรีภายในปี 2553 
ได้แก่

1. การทาํประมง เฉพาะการเพาะเลีย้งสัตว์นํา้
2. การทาํป่าไม้จากป่าปลูก 
3. การทาํกิจการเพาะขยายหรือปรับปรุงพนัธุ์พชื 

3 สิงหาคม 2552 คณะกรรมการนโยบายเศรษฐกจิระหว่างฐ
ประเทศ(กนศ.) จัดประชุมครัง้ที่ 2/2522 มีมตเิหน็ชอบให้ถอน
สาขาที่เคยสงวนไว้ในรายการสงวนชั่วคราวเพื่อให้นักลงทุน
อาเซียนเข้ามาลงทุนได้ในปี 2553 ทัง้สามสาขา
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ข้อสังเกตบางประการ

• ผู้เจรจาประเมนิว่าประเทศไทยได้เปรียบจากการเปิดเสรี
การลงทุนเช่นเดียวกับสิงคโปร์ จงึไม่พยายามสงวนการ
ลงทุนในสาขาเกี่ยวกับการเพาะขยายพนัธุ์พชื การปลูกุ ุ ู
ป่า และการเพาะเลีย้งสัตว์นํา้

• ไม่ได้คาํนึงถงึนักลงทุนนอกอาเซียนที่ได้ลงทุนในอาเซียน
จะได้รับสิทธิดังกล่าว

• ไม่ได้คาํนึงถงึปัญหาและข้อจาํกัดของเกษตรรายย่อยเมื่อ
เปรียบเทียบกับบริษัทขนาดใหญ่
ี ั ั ิ ั ั ์ ใ ่ ั ้ ิ• มีการผลักดันของบริษัทยักษ์ใหญ่ และบรรษัทข้ามขาติ

เพื่อให้มีการเปิดเสรีการลงทุนอย่างกว้างขวาง

การคัดค้าน

8 ตุลาคม 2554  ศ.ระพ ีสาคริก
และ 103 องค์กรภาคประชาชน
เคลื่อนไหวคัดค้าน
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ความคืบหน้า

• 30 ตุลาคม 2552 คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การ
สื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน สภาผู้แทนราษฎร จัด
เวทรีับฟังความคดิเหน็

ิ ั ิ ์ ํ ึ• 30 ตุลาคม 2552 คุณหญิงสุพตรา มาศดษิฐ์ ทาํจดหมายถงึ
นายกรัฐมนตรีเสนอให้ยกเลิกการเปิดเสรีใน 3 สาขาดงักล่าว

• 12 พฤศจกิายน 2552 กนศ.มีมตใิห้ชะลอการเปิดเสรีการลงทุนใน 3 
สาขา

• 12 มกราคม 2553 คณะรัฐมนตรีมีมตเิหน็ชอบให้ชะลอการเปิดเสรีการ
ลงทุน 3 สาขา

• พฤศจกิายน 2554 รัฐบาลใหม่เสนอต่อให้สภาเพื่อเหน็ชอบให้มีการเปิด• พฤศจกายน 2554 รฐบาลใหมเสนอตอใหสภาเพอเหนชอบใหมการเปด
เสรีการเลีย้งกุ้งมังกรสายพันธุ์ไทย การเลีย้งปลาทนู่าในกระชังนํา้ลึก 
และ เมล็ดพนัธุ์หอมหวัใหญ่

• ขณะนีม้ีการตัง้คณะนักวจิัยซึ่งเป็นอดตีผู้บริหารบรรษัทเมล็ดพนัธุ์ข้าม
ชาตเิพื่อศึกษาว่าจะมีการเปิดเสรีเพิ่มเตมิในสามสาขาดงักล่าวหรือไม่


