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เนือ้ หาของเอกสาร

หน้า

สมัชชาวิชาการความมั่นคงทางอาหารประจําปี 2555

1) การแย่งยึดที่ดินกับวิกฤตและความมัน่ คงทางอาหาร
2) สถานการณ์การปนเปื อ้ นของพืชจีเอ็มในประเทศไทย
3) การรวมศูนย์การกระจายอาหารกับผลกระทบต่อความ
มัน่ คงทางอาหาร
4) สถานะของปั ญหาทางนโยบายเรื่ องสารเคมีกําจัดศัตรูพืช
5) นโยบายการบริหารจัดการนํ ้ากับผลกระทบต่อเกษตรกร
และชุมุ ชนท้ องถิ่น
6) ความมัน่ คงทางอาหารภายใต้ ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC)

อิสรภาพทางพันธุกรรม อธิปไตย และความมั่นคงทางอาหาร
16-17 พฤษภาคม 2555
ณ อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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การแย่ งยึดที่ดนิ กับวิกฤตอาหารโลก
โดย แผนงานสนับสนุนความมั่นคงทางอาหาร ผ่ านการพัฒนาต้ นแบบระดับชุมชน
และการขับเคลื่อนนโยบายระดับชาติ
• มูลนิธิชีววิถี (BIOTHAI)
• มูลนิธิเกษตรกรรมยัง่ ยืน (ประเทศไทย)
• มูลนิธิการจัดการความรู้และเครื อข่ายโรงเรี ยนชาวนา จ.นครสวรรค์
• มูลนิธิข้าวขวัญ จ.สุพรรณบุรี
• เครื อข่ายเกษตรกรรมทางเลือก
โครงการข้ าวปลาอาหารอีสานมัน่ ยืน
• โครงการขาวปลาอาหารอสานมนยน
• โครงการสร้ างความมัน่ คงทางด้ านอาหารชุมชนชายฝั่ งอ่าวพังงา
• โครงการฟื น้ ฟูและอนุรักษ์ ฐานทรัพยากรท้ องถิ่น จ.ยโสธร
• โครงการฟื น้ ฟูคาบสมุทรสทิงพระ
• โครงการพฤกษพันธุศาสตร์ เพื่อความมัน่ คงทางอาหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สนับสนุนโดย สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้ างเสริ มสุขภาพ (สสส.)

LAND GRABBING
GRAIN 2011
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การแย่ งยึดที่ดนิ คืออะไร ?

ผู้แสดงบทบาทหลัก

เรากําลังหมายถึง :
-การเข้ าครอบครองที่ดนิ โดยการเช่ า สัมปทาน และซือ้ ขาย (outright purchase)
- โดยบรรษัทและรัฐต่ างๆ
- ทดนขนาดใหญ
่ี ิ
ใ ่ (มากกวา
(
่ 10,000
10 000 แฮกแตรหรอ
์ ื 62,500
62 500 ไร)
ไ ่)
- ดําเนินการในประเทศอื่น
- ในระยะเวลาการใช้ ประโยชน์ ยาวนาน (ระหว่ าง 30-99 ปี ),
- สําหรับการผลิตอาหารและมีการส่ งออกในภายหลัง

รัฐชาติ: ในประหลายกรณีรัฐเป็ นผู้กรุยทาง สนับสนุน และ
เอื ้ออํานวยในการเจรจา อาทิเช่น ประเทศตะวันออกกลาง
เกาหลี จีน ญี่ปนุ่ และลิเบีย(ก่อนการเปลี่ยนแปลง) รวมทัง้
สิงคโปร์ อินเดีย มาเลเซีย มอริ เชียส แอฟริ กาใต้ กล่มุ
สหภาพเศรษฐกิจและการเงินแอฟริกาตะวันตก (WAEMU)
เป็ นต้ น

การเจรจาระหว่างอดีตประธานาธิบดีของ
ฟิ ลิปปิ นส์กบั ประเทศตะวันออกกลาง

บริษัทต่ างๆ: เป็ นผู้ลงนามและปฏิบตั ิไม่วา่ จะโดยตนเอง
หรื อเป็ นการสนับสนุนโดยรัฐ บริ ษัทเหล่านี ้ประกอบไปด้ วย
บรรษัทการเกษตร กลุม่ บริษัทอุตสาหกรรม และมากที่สดุ
คือกองทนการลงทนต่
คอกองทุ
นการลงทุนตางๆ
างๆ
หน่ วยงานและสถาบันอื่นๆ: ธนาคารเพื่อการพัฒนา
ความร่วมมือทวิภาคี และสถาบันระหว่างประเทศต่าง
สนับสนุนการทําความตกลงเรื่ องที่ดนิ เหล่านี ้

นี่เป็ นปั ญหาใหม่ หรื อ ? ใช่

บริษัทคารูตรู ิ(Karuturi) ของอินเดียลงทุน
การเกษตรในเอธิโอเปี ย และมีแผนขยายไป
แทนซาเนีย อูกานดาและเคนยา

บริษัทเหล่ านีม้ าจากไหน ?

สาเหตุ
• วิกฤตอาหาร → นําไปสู่ “การทําเกษตรในต่างแดน” เป็ นยุทธศาสตร์ อาหารแบบใหม่สําหรับ
ประเทศที่ต้องพึง่ พิงการนําเข้ าอาหาร
• วิกฤฤติทางการเงิน→ การเกษตรกรรมปั จจุบนั กลายเป็ นการลงทุนเพื่อผลกําไรของ
อุตสาหกรรมการเงิิน

บทบาททางธุรกิจหลักของกลุ่มทุนต่ างๆ
(นับจากจํานวนโครงการ)
(นบจากจานวนโครงการ)

กองทุนการลงทุน
อุตสาหกรรม
ธุรกิจเกษตร
อื่นๆ
การกระจายธุรกิจของบริ ษัทยักษ์ ใหญ่
ไม่เปิ ดเผย
ไมเปดเผย

จุดเน้ น: อาหาร มากกว่าพืชเศรษฐกิจเช่น กาแฟหรื อยางพารา
ขอบเขตและอัตราการขยายตัว:
• ประเทศมากกว่า 60 ประเทศเป็ นเป้าหมายของกลุม่ นักลงทุนหลายร้ อยบริ ษัทและรัฐบาล
มากกว่า 12 ประเทศ
• ธนาคารโลก(2011)ประมาณว่า 56 ล้ านแฮกแตร์ ถกู เช่าหรื อซื ้อระหว่างปี 2008-9. ILC
((2011)) ประมาณว่ามีประมาณ 80 ล้ านแฮกแตร์ ตงแต่
ั ้ ปี 2001 ในขณะที่ Land Matrix ((2012))
ประมาณว่าอยูท่ ่ี 227 ล้ านแฮกแตร์
• เฉพาะในแอฟริกา โครงการโกลบอลแลนด์(2010)ประมาณการว่ามีพื ้นที่ 62 ล้ านแฮกแตร์ ใน
27 ประเทศเมื่อปี 2009 ส่วนสถาบันโอ๊ คแลนด์(Oakland Institute) (2011) ประมาณการว่ามี
พื ้นที่ 50 ล้ านแฮกตาร์ ใน 20 ประเทศ
• High Quest Partners ประเมินว่าภาคเอกชนได้ เข้ าไปลงทุนแล้ วคิดเป็ นเงิน15-50 พันล้ าน
เหรี ยญและจะเพิ่มขึ ้นเป็ น 3 เท่าในระยะเวลาอันใกล้
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ภูมศิ าสตร์ การแย่ งยึดพืน้ ที่ดนิ เพื่อการเกษตร

กองทุนต่ างๆ
กองทุนบําเหน็จบํานาญ (Pension funds)
30 ล้านล้านเหรี ยญ
-----------------------------------------------------------------------------กองทุนความมั่งคั่งแห่ งชาติ (Sovereign wealth funds) 4.7 ล้านล้านเหรี ยญ
-----------------------------------------------------------------------------กองทุนลงทุนนอกตลาดหลักทรัพย์ (Private equity funds) 2.4 ล้านล้านเหรี ยญ
-----------------------------------------------------------------------------กองทุนรวมเพื่อการเก็งกําไร (Hedge funds)
1.9 ล้านล้านเหรี ยญ
Figures are from Q3 2011

ประเทศที่เข้าไปครอบครองพื้นที่เกษตร
ประเทศที่เป็ นเป้ าหมาย
ประเทศที่เป็ นทั้งผูเ้ ข้าไปครอบครองและเป็ นเป้ าหมาย
ประเทศที่มากกว่า 10 % ของประชากรยังขาดแคลนอาหาร

ปั จจุบนั กองทุนบําเหน็จบํานาญมีขนาดถึง 3 เท่า
ของกองทุนประเภทอื่น 3 ประเภทรวมกัน

กองทุนบําเหน็จบํานาญ

ประเทศตะวันออกกลาง
มากกว่ า 100 ความตกลงเพื่อความมั่นคงทางอาหารของตนในประเทศที่ขาดแคลนอาหาร

คือกลุม่ ทุนที่มีบทบาทมากที่สดุ ในการลงทุนที่ดนิ เพื่อ
การเกษตร
- มเงนทุ
มีเงินทนน 30 ลานลานเหรยญ
ล้ านล้ านเหรียญ ลงทุ
ลงทนที
นทดนเกษตร
่ดนิ เกษตร 15-20
15 20
พันล้ านเหรียญ
- แต่จะขยายการลงทุนที่ดนิ เกษตรเป็ นสองเท่าในห้ าปี
ข้ างหน้ า
- กลุม่ ทุนเหล่านี ้ได้ แก่ TIAA-CREF และ CalPERSใน
สหรัฐ APG, ABP และPGFZ ของเนเธอร์ แลนด์ AP2,
AP3 และ Alecta
Al t ในสวเดน
ในสวีเดน PKA และ ATP ของ
เดนมาร์ ก เป็ นต้ น
- ส่วนมากลงทุนในทวีปอเมริ กา แอฟริกา ออสเตรเลีย และ
ยุโรปตะวันออก

ประเทศ
เป้าหมาย
ซุซดาน
ดาน
ปากีสถาน
ฟิ ลิปปิ นส์
อียิปต์
ตุรกี
เอธิโอเปี ย
คาซักสถาน
ออสเตรเลีย
ยูเครน
เวียดนาม
ไทย
กัมพูชา

จํานวนความตก
ลง

% ประชากรที่

20

26%

15

24%

9

18%

ขาดอาหาร

8

4%

6

<5%

5

46%

5

<5%

5

<5%

4

<5%

4

14%

4

17%

3

33%

ประเทศ
เป้าหมาย
Iอนโดนเซย
อินโดนีเซีย
เบอร์ มา
อินเดีย
โมร็ อคโค
เคนยา
แทนซาเนีย
เซเนกัล
ลาว
มาลี
รวม
เฉลี่ย

จํานวนความตก
ลง

% ประชากรที่

3

6%

ขาดอาหาร

2

5%

2

20%

2

<5%

1

31%

1

44%

1

20%

1

19%

1

29%

102
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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ซับซาฮฮารานแอฟริ กา

เอเชียตะวันออกและแปซิฟิค

ยุโรปและเอชียกลาง

ลาตินออเมริ กา

ทั้งโลก

ตะวันอออกกลางและแอฟริ กาเหนือ

อเมริ กาาเหนือ

แอฟริ กา

เอเชียกลาง

พืน้ ที่ดนิ การเกษตรเหล่ านีใ้ ช้ สาํ หรั บผลิตอะไรบ้ าง

สถานะของโครงการต่ างๆ
(อ้ างอิงจากธนาคารโลก)
สถานะของโครงการ
(จํานวนโครงการ)
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จํานวนโครงการ

พืชอาหาร
พืชพลังงาน
พืชอุตสาหกรรมและพืชเศรษฐกิจ
ป่
ปาและพื
้นื ทีี่คุม้ ครอง
ปศุสัตว์
ปลูกป่ าเพื่อเนื้อไม้
อื่นๆและไม่ทราบข้อมูล

กําลังศึกษา
ยกเลิก/ถูกปฏิเสธ
อนุมตั แิ ล้ ว
อยู่ระหว่างพัฒนา
เริ่มผลิตบางส่วนแล้ ว
ผลิตโดยสมบูรณ์แล้ ว
ไม่เปิ ดเผย

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

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

เจ้ าของที่ดินรายใหม่ ฟิ ลิปเป้ ไฮล์เบอร์ก

เปอร์ เซ็นต์ การครอบครองที่ดนิ เพื่อผลิตอาหารของต่ างชาติ
ในประเทศต่ างๆทั่วโลก
สหรัฐ 1%

อาร์ เจนตินา 10%
โบลิเวีย 4%
บราซิล 2%
โคลอมเบีย 1%
ปารากวัย25%
อุรุกวัย 26%

สาธารณรัฐเชค 4%
โรมาเนีย 7%
%
ยูเครน 3%
เบนิน 3%
คองโก 6%
เอธิโอเปี ย 10%
การ์ บอง 8%
การบอง
กินนี 11%
ไลบีเรี ย 67%
มาดากัสการ์ 2%
มาลาวี 7%

ฮุนไดเช่าที่ดิน62,500 ไร่
เพื่อปลูกธัญพืชส่งกลับไป
ยังเกาหลี

(Philippe Heilberg)ประธาน
บริ ษทั อะกริ เฟิ ร์มมา ก่อตั้ง
โดยลอร์ด ร็ อดไชล์ดซื้อที่ดิน บริ หารของจาร์ค แคปปิ ตอล (Jarch Capital)
กว่า Established by Lord สหรัฐ ซื้อที่เพื่อทําการเกษตรจํานวน 2.5 ล้านไร่
Rothschild in 2008 to buy
ในซูดาน
farmland in Brazil,
Agrifirma controls
262,500 ไร่ ในบราซิ ล

มาลี 2%
โมแซมบิค 6%
ไนจีเรี ย 1%
เซเนกัล 5%
เซเนกล
เซียร่าเลโอน 15%
ซูดาน 8%
ซูดานใต้ 4%
แทนซาเนีย 7%
อูกานดา 2%
แซมเบีย 3%

ออสเตรเลยย 12%
ออสเตรเลี
กัมพูชา 8%
อินโดนีเซีย 8%
ลาว 41%
นิวซีแลนด์ 3%

นักลงทุนของรั ฐและบริษัทในตะวันออกกลางได้ ลงทุน
ที่ดนิ เพื่อทําการเกษตรแล้ วกว่ า 100 ความตกลง
ครอบคลุมพืน้ ที่หลายล้ านแฮกแตร์ ส่ วนใหญ่ อยู่ใน
แอฟริกาและเอเชีย

นีล คราวเดอร์ (Neil
ั
Crowder) แห่ งเคย์ตน
แคปปิ ตอล (Chayton
Capital) อังกฤษลงทุน
การเกษตรในแซมเบี
ใ
ีย บ็อ็ ตซา
วานา และอีก 4 ประเทศ โดย
ได้รับการสนับสนุนจาก
MIGA ธนาคารโลก ซันนี่ เวอร์ กีซ

เจฟฟรี เคอรี (Jeffrey Currie)แห่ง
โกล์ดแมน แซคส์ เรี ยกการแย่งยึด
ที่ดินว่า “เป็ นสิง่ ดีๆ” บริษัทของเขา นายกรัฐมนตรีคาซักสถานให้ คํามัน่
เพิ่งซื ้อฟาร์ มสุกรขนาดใหญ่กว่า 10
กับรัฐบาลจีนว่าจะจัดหาพื ้นที่ 6.25
แห่ง มูลค่าประมาณ 9,000 ล้ าน
ล้ านไร่เพื่อให้ จีนปลูกถัว่ เหลือง
บาทในประเทศจีน
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โฮเซ่ มินายา (José
Minaya) กองทุน
TIAA-CREF ของ
สหรัฐถือครองที่ดิน
3.75 ล้านไร่ ใน
ออสเตรเลีย บราซิ ล
โปแลนด์ โรมาเนีย
และสหรัฐ

(Sunny
Verghese)
ประธาน
บริษัทโอแล่ม ซูซาน เพย์น แห่งอีเมอร์เจนท์ เอส
,(Olam)มีที่
1.9 ล้ านไรใน เซ็ต มีที่กว่า 937,500 ในแองโกล่า
บ็อทซาวาน่า แอฟริ กาใต้
กาบอง, has
300.000 ha สวาซิ แลนด์ โมแซมบิค และแซมเบีย
in Gabon
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เมเลส ซีนาวี (Meles Zenawi) ได้ ชื่อ
ว่าเป็ นนักแย่งยึดที่ดินรายใหญ่ที่สดุ คน
หนึ่ง

อื่นๆอีกมากมาย...

ประเทศตะวันออกกลางรวมกันตัง้
กองทุนเพื่อจัดหาที่ดนิ เกษตรขึ ้นเป็ นการ
เฉพาะ

กรณีอาร์ เจนตินา
- 2011: บริ ษัท Beidahuang Group ของจีนซึง่ มีพื ้นที่การเกษตร 12.5 ล้ านไร่ใน
ต่างประเทศได้ เจรจาเพื่อทําสัญญาการใช้ ประโยชน์จากที่ดนิ กว่า 2 ล้ านไร่ในรัฐริ โอ
เนโกร(Rio Negro) ในปาตาโกเนีย (Patagonia)มีการลงทุนประมาณ 45,000 ล้ าน
บาทสําหรับโครงสร้ างพื ้นฐานต่างๆเพื่อให้ ได้ สทิ ธิการผลิตถัว่ เหลือง ขาวโพด
บาทสาหรบโครงสรางพนฐานตางๆเพอใหไดสทธการผลตถวเหลอง
ข้ าวโพด และพช
และพืช
อื่นๆใน 20 ปี ข้ างหน้ า
- 2011 บริ ษัท Beidahuang ลงนามในความตกลงกับเครซุด(Cresud) บริ ษัทการเกษตร
ที่ใหญ่ที่สดุ ของอาร์ เจนตินาเพื่อร่วมกันซื ้อและครอบครองที่ดนิ ในอาร์ เจนตินาเพื่อ
เป้าหมายการผลิตถัว่ เหลือง
- 2011บริษัทอัล-โคราเยฟ(Al-Khorayef)ของซาอุดอิ าระเบียครอบครองที่ดนิ 1.9 ล้ านไร่
ในจังหวัดชาโค(Chaco)เพื่อผลิตอาหารส่งออกซาอุดอิ าระเบีย

นักลงทุนโปรตุเกสกําลังซื ้อที่ดนิ ในเซียร่า เลโอน
ชีค อัล อามูดดี (Sheikh Al Amoudi)
ครอบครองที่ดินกว่า 3 ล้ านไรในเอธิโอเปี ย
การเจรจาระหว่างอาบู
ดาบีไดบซูดาน

GRAIN | 07/2010
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บริ ษัทจีนขณะนี ้ปลูก
ข้ าวทีคาเมรูนแล้ ว

พื ้นที่ 62.5 ล้ านไร่ในบราซซา
วิลล์ ประเทศคองโก เป็ นของ
เกษตรกรชาวแอฟริ กาใต้

กรณีบราซิล
- 2010: บริษัทฮุนไดแสวงหาพื ้นที่ 625,000 ไร่เพื่อ
ปลูกถัว่ เหลืองสําหรับเกาหลีใต้
- 2010: บริ ษัท Chongqing Grain Group ได้ รับพื ้นที่
625 000 ไรในจงหวดบาเฮย(Bahia)โดยใชเงน
625,000
ไร่ในจังหวัดบาเฮีย(B hi )โดยใช้ เงิน
9,000 ล้ านบาทเพื่อปลูกถัว่ เหลือง ทังยั
้ งได้ ลงทุน
การแปรรูป โกดัง และการขนส่งผลิตภัณฑ์ถวั่
เหลือง
- ในจังหวัดGoiás บริ ษัทจีนอีกบริษัทเตรียมลงทุน
12,000 ล้ านบาทในห่วงโซ่การผลิตและตลาดถัว่
เหลืองเพื่อเป้าหมายการส่งออกถัว่ เหลือง 6 ล้ าน
ตันต่อปีี ไปยั
ไ งจีีน
- 2011 บริษัทมิตซุยของญี่ปนครอบครองกิ
ุ่
จการ
บริษัทมัลติเกรน(Multigrain)ซึง่ ครอบครองพื ้นที่
กว่า 625,000 ไร่ในบราซิล(เพื่อผลิตถัว่ เหลือง
สําหรับญี่ปน)
ุ่

กรณีอุรกวัย
- บริษัทอาร์ เจนตินาหลายบริษัท (El Tejar, Los Grobo, etc)ครอบครองที่ดนิ
กว่า 3 ล้ านไร่เพื่อปลูกถัว่ เหลือง
- บริษัทคาลิกซ์ (CalyxAgro) บริ ษัทลูกของหลุยส์ เดรฟั ส (Louis Dreyfus)
ครอบครองที่ดิน 62,500 ไร่และเชาที่อีก 48,950 ล้ านไร่ในอุรุกวัยเพื่อปลูก
ข้ าวสาลีและถัว่ เหลือง
- 2011 บริษัทนิวซีแลนด์ฟาร์ มิ่งซิสเต็ม (New Zealand Farming System) ซึง่
เพิ่งถกซื
เพงถู
กซอโดยบรษทโอเลมของสงคโปรถอครองทดน
้อโดยบริษัทโอเล่มของสิงคโปร์ ถือครองที่ดนิ 180,000
180 000 ไร
ไร่ และเชาอก
และเช่าอีก
31,831 ล้ านไร่ในอุรุกวัย
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กรณีประเทศกินนี
- 2011: บริ ษัทสหรัฐฟาร์ มแลนด์อิงค์ (Farm Lands of
Guinea Inc) ได้ รับพื ้นที่กว่า 625,000 ไร่เพื่อปลูกข้ าวโพด
และถัว่ เหลือง กลุม่ บริษัททุนอังกฤษ(AIMI)สนับสนุนทุน
สําหรับโครงการนี ้ บริษัทนี ้ในฐานะตัวแทนของรัฐบาลยัง
ได้ สํารวจและจัดทําแผนที่ดนิ การเกษตรประมาณ 9.4
ไดสารวจและจดทาแผนทดนการเกษตรประมาณ
94
ล้ านไร่ สําหรับนักลงทุนกลุม่ อื่นเพื่อพัฒนาและให้ เช่าใน
ระยะเวลา 99 ปี โดยฟาร์ มแลนด์อิงค์จะได้ รับค่า
คอมมิชชัน่ 15 % เมื่อดําเนินการสําเร็จ

กรณีเคนยา
- 2009 รัฐบาลเคนยาลงนามความตกลงกับ
กาตาร์ เพื่อจัดหาพื ้นที่ 250,000 ไร่บริ เวณที่
ราบลุม่ นํ ้าธานา (Tana River Delta) เพื่อ
ปลูกผักและผลไม้ สําหรับกาตาร์ โดย
แลกเปลี
ป ่ียนกับั การสร้้ างท่า่ เรืื อบนเกาลามู
(Lamu Island) แต่ข้อตกลงถูกยกเลิก
หลังจากเกิดความขัดแย้ งและวุน่ วายใน
เคนยา(แต่ยงั ไม่แน่ชดั ว่าจีนจะเข้ ามาสวม
รอยความตกลงดังกล่าวแทนหรื อไม่ ?)
- 2004 บริ ษัทโดมิเนียนฟาร์ ม(Dominion
Farms) ของสหรัฐครอบครองพื ้นที่ 43,750
ล้ านไร่ในยาล่า สแวมป์ (Yala Swamp) เพื่อ
ปลูกข้ าว แต่ก่อให้ เกิดความขัดแย้ งในพื ้นที่
จนในที่สดุ บริ ษัทดังกล่าว ได้ ย้ายไปไนจีเรี ย
เมื่อปี 2011 แทนโดยได้ รับคํามัน่ จากไนจีเรี ย
ว่าจะจัดหาพื ้นที่ 187,500 ไร่ให้ แทน

กรณีประเทศกาบอง
- 2011: บริิษัทโอแล่
โ ม่ ของสิงิ คโปร์
โป ์ ได้้ รับการจัดั สรรพืืน้ ทีี่ 1.9
ล้ านไร่เพื่อผลิตปาล์มนํ ้ามัน
- กลุม่ บริษัท SIAT แห่งเบลเยี่ยมได้ สมั ปทานในพื ้นที่
625,000 ไร่สําหรับการเลี ้ยงสัตว์และ 125,000 ไร่สําหรับ
ปลูกปาล์มนํ ้ามันและยางพารา

กรณีแทนซาเนีย
-2010 รัฐบาลเกาหลีขอใช้ พื ้นที่ 625,000 ไร่เพื่อปลูกพืชนํ ้ามัน แป้ง และองุน่
ผ่านความตกลงการลงทุนทวิภาคี
- 2010: นักลงทุนยุโรปและสหรัฐให้ การสนับสนุนทุนแก่บริ ษัทอกริ คา (Agrica)
ของอังกฤษเพื่อลงทุนปลูกข้ าวในพื ้นที่ 37,500 ไร่ในแทนซาเนีย
2011บริ ษัทอกริ ซอล เอนเนอรย
เอ็นเนอร์ ยี (Agrisol Energy) ขอใชพนทกวา
ขอใช้ พื ้นที่กว่า 2 ลานไร
ล้ านไร่
- 2011บรษทอกรซอล
เพื่อผลิตพืชพลังงานและพืชอาหารสัตว์
- 2011 บริ ษัทคารูทรู ิ (Karuturi) เจรจาขอครอบครองพื ้นที่จํานวน 706,250
ล้ านไร่

เอธิโอเปี ย

- 2011 รัฐบาลเอธิโอเปี ย ให้ เช่าหรื อขายพื ้นที่ดิน 22.5 ล้ านไร่แก่บริ ษัท
ต่างชาติไปแล้ วและสัญญาว่ายังมีพื ้นที่อีก 44 ล้ านไร่ที่พร้ อมให้ ดําเนินการ
ประเทศที่เข้ าไปทําความตกลงมากที่สดุ ได้ แก่อินเดีย (35 บริ ษัทหรื อ
มากกว่า) ตามด้ วยซาอุดิอาระเบีย ยุโรป และอิสราเอล
- บริ ษัทคารูตรู ิ (Karuturi)ของอินเดียี เป็็ นหนึงึ่ ในผู
ใ ้ ครอบครองที่ีดินมากทีี่สดุ
กว่า 1.9 ล้ านไร่ในจังหวัดแกมเบล่า (Gambela) (เสียค่าเช่าในอัตรา 3.84
บาท/ไร่/ปี ) และอีก 68,750 ไร่ในจังหวัดโอเรเมีย (Oromia) เพื่อผลิต
ข้ าวโพด ข้ าว ปาล์มนํ ้ามัน และอ้ อยสําหรับป้อนตลาดโลก
- ชีค อัล-อะมูดดี ้ (Sheikh Al-Amoudi) แห่งซาอุดิอาระเบียครอบครองที่ดิน
62,500
, ไร่ในจังหวัดอัลเวโร ((Alwero)เมื
) ่อปี 2008 และได้ รับอีก 812,500
, ไร่
ในจังหวัดแกมเบล่าหลังจากนัน้ นอกจากนันยั
้ งต้ องการพื ้นที่อีกกว่า 3 ล้ าน
ไร่ โดยมีเป้าหมายในการผลิตข้ าวให้ ได้
1 ล้ านไร่ตอ่ ปี และส่งออกในตลาดโลก
เป็ นเงิน 30,000 ล้ านบาทต่อปี
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กรณีเซียร์ ร่า เลโอน
- 2011: บริษัท Socfin บริษัทสาขาของ Bolloré ฝรั่งเศสเช่าพื ้นที่ 78,250 ไร่
เพื่อปลูกปาล์มนํ ้ามัน บริ ษัท Bolloré ยังครอบครองที่ดินอีก 318,750 ไร่ใน
ไนจีเรี ย ไอวอรี โคสต์ และคาเมรูน ท่ามกลางการต่อต้ านอย่างรุนแรงจาก
ประชาชนในท้ องถิ่น
- 2011: บรษทเวยดนามหลายบรษทวางแผนโครงการผลตขาวและยางพารา
บริษัทเวียดนามหลายบริษัทวางแผนโครงการผลิตข้ าวและยางพารา
ขนาดใหญ่ในประเทศนี ้ในปี 2012 โดยมีนกั ลงทุนจีนเข้ าร่วมด้ วย
- 2010 บริษัท Addax ของสวิสได้ รับที่ดนิ 62,500 ไร่เพื่อผลิตอ้ อยสําหรับผลิต
เอธานอล โดยจะเริ่ มต้ นในปี 2013 โดยก่อนหน้ านี ้ในปี 2011 กลุม่ ธนาคาร
เพื่อการพัฒนาในยุโรป(เช่น สวีเดน เนเธอร์ แลนด์ เบลเยี่ยม และเยอรมนี)
ได้ เข้ าร่วมโครงการนี ้เช่นกัน

ปาปั วนิวกีนี
- ประเทศนี ้เผชิญหน้ ากับการแย่งยึดครองที่ดินครัง้ ใหญ่โดยบริ ษัทต่างชาติจาก
มาเลเซีย จน
มาเลเซย
จีน และสงคโปร
และสิงคโปร์ เพอผลตปาลมนามน
เพื่อผลิตปาล์มนํ ้ามัน ทดนประมาณ
ที่ดินประมาณ 32.5
32 5 ลานไร
ล้ านไร่
หรื อ 10% ของประเทศซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นป่ าไม้ ที่ชมุ ชนถือครองมาก่อนขณะนี ้
อยูใ่ นมือของต่างชาติ.

ประเทศฟิ ลิปปิ นส์

- ในปี 2007 รัฐบาลฟิ ลปิ ปิ นส์ได้ ลงนามในความตกลง 19 ฉบับเพื่อให้ เช่าพื ้นที่ 7.5 ล้ านไร่แก่บริ ษัท
จีนเพื่อปลูกข้ าว ข้ าวโพด อ้ อย และปลา แต่ความตกลงดังกล่าวถูกระงับไว้ ชวั่ คราวจากกระแส
ต่อต้ านของสาธารณะ(แต่ยงั ไม่
ไ ถกู ยกเลิก)
- ในปี 2008 รัฐบาลได้ ลงนามกับรัฐบาลบาห์เรนเพื่อให้ เช่าที่ดินเพื่อปลูกข้ าว
- ปี 2010 บริ ษัทอกริ เนอเจอร์ (AgriNurture)ของฟิ ลปิ ปิ นส์ลงนามร่วมกับบริ ษัทฟาร์ อิสเทอร์ นอะกริ
คัลเจอร์ อินเวสต์เม้ นต์ (Far Eastern Agricultural Investment) ของซาอุดิอาระเบียเพื่อผลิต
อาหารในพื ้นที่ 312,500 สําหรับตลาดในซาอุดิอาระเบีย ในปี 2011 บริษัทอกริ เนอเจอร์ ยงั ได้ ทํา
ความตกลงเพิ่มกับบริ ษัทBeidahuangและบริ ษัทจีนอื่นๆ ขณะนี ้บริ ษัทยักษ์ ใหญ่คาร์ กิลของ
สหรัฐได้ เข้ ามาซื ้อหุ้นุ ในบริ ษัทนี ้ แล้ วเป็ นสัดส่วนถึง 28%
- ปี 2011 องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของเกาหลี (KOICA)เสาะหาพื ้นที่ 625,000 ไร่เพื่อ
ปลูกข้ าว ข้ าวโพด และอ้ อย สําหรับตลาดเกาหลีและฟิ ลปิ ปิ นส์
- 2011 บริษัทซูมิโตโมของญี่ปนซึ
ุ่ ง่ ได้ ลงทุนผลิตผลไม้ สําหรับตลาดญี่ปนในพื
ุ่
้นที่ 15,625 ไร่ของมิน
ดาเนา เสาะหาพื ้นที่เพิ่มเติมเพื่อขยายกิจการการเกษตรของบริษัท
- 2011 บริ ษัทซาอุดิอาระเบียหลายบริษัทร่วมทุนกันจัดหาที่ดิน 31,250 ไร่เพื่อปลูกข้ าว ผลไม้ และ
อื่นๆสําหรับส่งออกไปยังซาอุดิอาระเบีย

กรณีลาว
- 2011 บริ ษัทไทย RTL World Trade Co กําลังสํารวจพื ้นที่กว่า 300,000 ไร่เพื่อผลิต
และส่งออกมันสําปะหลัง ปาล์มนํ ้ามัน และนํ ้าตาล โดยได้ ปลูกมันสําปะหลังไป
แล้ วในพื ้นที่ 18,750 ไร่ บริษัทนํ ้าตาลขอนแก่นยังได้ รับสัมปทาน 90 ปี ในพื ้นที่
125,000 ไรเพอปลู
ไร่เพื่อปลกอ้
กออย
อย
- 2010 รัฐบาลคูเวตวางแผนลงทุน 600 ล้ านบาทสําหรับการชลประทานในพื ้นที่
28,125 ไร่เพื่อผลิตข้ าวส่งออกไปยังคูเวต
- 2010 รัฐบาลมองโกเลียได้ รับสัมปทานพื ้นที่ 62,500 ไร่เพื่อปลูกข้ าวส่งออก
มองโกเลีย
- 2004 มณฑล Chongqing ได้ รับที่ดนิ 31,250 ไร่เพื่อผลิตข้ าวป้อนพลเมืองของตน
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สถานการณ์ การหลุดลอดของจีเอ็มโอในประเทศไทย

ปฏิกริ ย
ิ า ?
มุมมองทางการเมืองในเรื่ องนี ้แยกเป็ นสอง
แนวทางที่แตกต่างกัน :
• กลุม่ หนึง่ ต้ องการปกป้องกระแสการ
ลงทุนนี ้ และร่วมในการออกแบบรูปแบบ
การเกษตรนี ้ให้ มีลกั ษณะสมประโยชน์
ด้ วยกัน (วิน-วิน) ทุกฝ่ าย

นายทาโร่ อาโสะ อดีตนายรัฐมนตรี ของญี่ปนยกประเด็
ุ่
นนี ้
ขึ ้นมาหารอในการประชุมกลุม่ จี 8 เมื่อดือนกรกฎาคม 2009

LAND GRABBING

• อีกกลุมุ่ หนึง่ เชื่อว่า ไม่มีทางที่เกิดผลใน
ทางบวก พวกเขาจึงร่วมกันต่อต้ านการ
แย่งยึดครองที่ดินและขับเคลื่อนอธิปไตย
ทางอาหารเพื่อเป็ นทางออกที่แท้ จริ ง
สําหรับวิกฤตอาหาร

GRAIN 2011

ขณะเดียวกันกลุม่ เวียคัมปาซีน่า ชูประเด็นนี ้มาเคลื่อนไหวในท้ องถนนระหว่าง
การประชุมสุดยอดความมัน่ คงทางอาหารโลก ในเดือนพฤศสจิกายน 2008 .

ลําดับเหตุการณ์

ข้ อมูลเพิ่มเติม

2542 ไบโอไทยและเครื อข่ายเกษตรกรรม
ทางเลือกพบฝ้ายบีทีของบริ ษัทมอนซาน
โต้ หลุดลอดไปปลูกในแปลงเกษตรกรที่
จังหวัดเลย และนครสวรรค์
2547 กรี นพีซตรวจสอบพบมะละกอจีเอ็ม
โอหลุดลอดออกไปปลูกนอกแปลงทดลอง
ของกรมวิชาการเกษตรที่จงั หวัดขอนแก่น
กรมวิชาการเกษตรตังกรรมการตรวจสอบ
้
พบว่ามีการหลดลอดจริ
พบวามการหลุ
ดลอดจรงง

f l d b
farmlandgrab.org

2550 ไบโอไทยแถลงข่าวพบข้ าวโพด
จีเอ็มโอ 2 ตัวอย่าง ใกล้ ที่ตงของบริ
ั้
ษัท
มอนซานโต้ ในพื ้นที่ตําบลดินทอง อ.วัง
ทอง จ. พิษณุโลก

เว็บไซท์เปิ ดหลายภาษาที่ทกุ คนสามารถเผยแพร่ข้อมูล
ได้ ด้วยตนเอง
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ผลกระทบที่อาจเกิดขึน้

ผลการติดตามเมื่อปี 2552

• ประเทศสหภาพยุโรปส่งกลับผลิตภัณฑ์ที่ปนเปื อ้ นจีเอ็มโอ
• ผู้สง่ ออกต้ องรับภาระค่าใช้ จา่ ยเพิ่มขึ ้น
• เจาของสทธบตรฟองเรยกคาเสยหายจากเกษตรกรและ
้ สิ ิ ั ฟ้ ี ่ สี
ผู้ประกอบการ
• เกษตรกรอาจกลายเป็ นผู้กระทําผิดกฎหมาย
• เกษตรกรรมไทยต้ องพึง่ พาบรรษัทเมล็ดพันธุ์ข้ามชาติ
• ฐานทรัพยากรชีวภาพถูกปนเปื อ้ นด้ วยยีนที่ไม่พงึ ปรารถนา
• เป็ป็ นข้้ ออ้้ างให้
ใ ้ กลุม่ สนับั สนุน ผลักั ดันั ให้
ใ ้ มีการปลู
ป กพืืชจีีเอ็ม็ เชิิง
พาณิชย์
• เกิดผลกระทบต่อสุขภาพและสิง่ แวดล้ อมในระยะยาว

ไบโอไทยแถลงผลการติดตามจีเอ็มโอที่
ดําเนินการโดยห้ องปฏิบตั ิการทรานส์เจนิค
เทคโนโลยีในพืชและไบโอเซ็นเซอร์ พบขาวโพด
เทคโนโลยในพชและไบโอเซนเซอร
พบข้ าวโพด
ดัดแปลงพันธุกรมในจังหวัดเชียงใหม่ 3 ตัวอย่าง
จังหวัดพิษณุโลก 3 ตัวอย่าง จังหวัดแพร่ อยุธยา
และสระบุรี จังหวัดละ 1 ตัวอย่าง พบมะละกอ
ดัดแปลงพันธุกรรมพบในจังหวัดกาญจนบุรี 2
ตัวอย่าง และนครสวรรค์ 1 ตัวอย่าง พบพริ ก
ั ป ั กรรมในจงหวดเชยงใหม
ดดแปลงพนธุ
ใ ั ั ชี ใ ่ 1
ตัวอย่าง พบฝ้ายดัดแปลงพันธุกรรม 1 ตัวอย่าง
ในจังหวัดลพบุรี ถัว่ เหลืองดัดแปลงพันธุกรรม 3
ตัวอย่างในจังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน
นครสวรรค์

การรวมศูนย์ การกระจายอาหารกับอุทกภัย 2554

ผลการติดตามล่ าสุด 2554-2555
ห้ องปฏิบตั กิ ารทรานส์เจนิคเทคโนโลยีในพืช
และไบโอเซ็นเซอร์ ภาควิชาพฤกษศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ จุจฬาลงกรณ์
คณะวทยาศาสตร
ฬาลงกรณมหาวทยาลย
มหาวิทยาลัย
ได้ ดําเนินการเก็บตัวอย่างข้ าวโพดและ
มะละกอในพื ้นที่จงั หวัดกาญจนบุรี ได้
ตัวอย่างพืชทังสิ
้ ้น 63 ตัวอย่าง เป็ นตัวอย่าง
มะละกอจํานวน 60 ตัวอย่าง และตัวอย่าง
ข้ าวโพดจํานวน 3 ตัวอย่าง พบตัวอย่างที่เป็ น
มะละกอจีเอ็มโอ 19 ตัวอย่าง

บทเรี ยนจากนํ้าท่วม 2554
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นํา้ ท่ วม 2554 กับความเสียหายภาคการผลิตอาหาร

บริษัท
โครงสร้ างผู้ถือหุ้น
บจก. เอก-ชัย ดิสตริบวิ ชัน่ ซิสเต็ม
เทสโก้ สโตร์ (ประเทศไทย) 99.99% ซึง่ บริษัทนี ้มี Tesco Holding
(ดําเนินกิจการห้ างเทสโก้ โลตัส)
B.V. เป็ นผู้ถือหุ้นประมาณ 40%
หจก. บิก๊ ซี ซุปเปอร์ เซ็นเตอร์
คาสิโน กรุ๊ป 63.16% จิราธิวฒ
ั น์ 4.07% และผู้ถือหุ้นรายย่อย 32.77%
(ดําเนินกิจการห้ างบิก๊ ซี)*
สยามแม็คโคร โฮลดิ ้ง (ประเทศไทย) 55.01% Orkam Holding Asia
หจก. สยามแมคโคร
(ดําเนินกิจการห้ างแม็คโคร)
N.V. 9.34% สํานักงานประกันสังคม 2.81% อื่นๆ 32.84%
*ข้ อมูลจาก http://www.bigc.co.th/ir/investor_th.html ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2553

พื ้นที่การเกษตรเสียหาย 12.60 ล้ านไร่
แบ่งเป็ น
• ข้ าว 9.98 ล้ านไร่
พืชไร่ 1.87
1 87 ลานไร
ล้ านไร่
• พชไร
• พืชสวนและอื่นๆ 0.75 ล้ านไร่
• บ่อปลา 215,531 ไร่
• บ่อกุ้ง/ปู/หอย 53,557 ไร่
• กระชัง/บ่อซีเมนต์ 288,387ตารางเมตร
• ด้ านปศุสตั ว์ 30.32 ล้ านตัว
ญา 17,776 ไร่
• แปลงหญ้
รวมเกษตรกรที่ได้ รับผลกระทบทังสิ
้ ้น
1,668,817 คน
พื ้นที่นํ ้าท่วม 23 ตุลาคม 2554
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ทีม
่ า: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, ม.ค. 2554

รายงานสรุปของศูนย์ปฏิบตั ิการรองรับเหตุฉกุ เฉิน กรม
บรรเทาและป้องกันสาธารภัย (ศปฉ.ปภ.) /วันที่ 10
ธันวาคม พ.ศ. 2554

การกระจายอาหารกับอุทกภัย 2554

โมเดิร์นเทรดกับการกระจายอาหาร
ยอดขายและสัดส่ วนอาหารของค้ าปลีกขนาดใหญ่
อันดับ
1 วอลมาร์ ท(Wallmart)
2 คาร์ ฟู (Carefour)
3 อะโฮลด์ (Ahold)
4 เทสโก(Tesco)
5 โครเกอร์ (Kroger)
6 เรเว (Rewe)
7อัลดี ( Aldi)
8 อิโต-โยคาโด (Ito-Yokado)
9เมโทรกรุ๊ ป (Metro Group)
10 อินเตอร์ มาเช่ (Intermarché))

ยอดขายสินค้ าอาหาร
(ล้ านเหรียญสหรัฐ)
121,566
77,330
72,414
40,907
39,320
36,483
36,189
35,812
34,700
33,487
,

เปอร์ เซ็นต์
ยอดขายทัง้ หมด
อาหาร
(ล้ านเหรียญสหรัฐ)
278,081
44
99,872
77
86,205
84
54,807
75
56,024
70
48,246
76
43,277
84
56,160
64
68,692
51
43,414
,
77
Source: M+M PlanetRetail.

กระจายสินค้ าที่รวมศูนย์โดยศูนย์กระจายสินค้ าไม่กี่แห่งทําให้ ได้ รับผลกระทบอย่าง
หนักจากนํ ้าท่วม เช่น เทสโก้ โลตัส ที่มีสาขาไฮเปอร์ มาร์ ทมากถึง 237 แห่งทัว่ ประเทศ
และร้ านสะดวกซื ้อ 612 แห่ง (ข้ อมูล ณ วันที่ 8 ธ.ค. 2554) แต่มีศนู ย์กระจายสินค้ าเพียง
4 แห่งได้ แก่ที่ อ.วังน้ อย (ศูนย์กระจายอาหารสด) จ.อยุธยา, อ.ลําลูกกา (ศูนย์กระจาย
อาหารสด) และ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี, และ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี ทุกพื ้นที่ได้ รับ
ผลกระทบจากนํ ้าท่วม

ระบบการกระจายสินค้ าและอาหารของประเทศถูกควบคุมโดยธุรกิจค้ าปลีกค้ าส่ง
สมัยใหม่ขนาดใหญ่ โมเดิร์นเทรดมีมลู ค่าการค้ าสูงถึง 5.45 แสนล้ านบาท ในขณะที่ระบบ
ธุรกิจค้ าปลีกแบบดังเดิ
้ ม (traditional trade) มีมลู ค่าทางตลาดลดลงเหลือ 2.2 แสนล้ าน
บาทเท่านัน้ (ข้ อมูลปี 2550)
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สถานการณ์ นโยบายสารเคมีกาํ จัดศัตรู พืช

15/05/55

ประเทศไทยอนุญาตให้ ขนึ ้ ทะเบียนสารเคมีกาํ จัดศัตรู พชื มากที่สุดในโลก
ประเทศ

ลาว
พม่ า
อินเดีย
อินโดนีเซีย
ศรีลังกา
มาเลเซีย
เวียดนาม
เวยดนาม
จีน

ไทย

สารออกฤทธิ์

ทะเบียน/ชื่อการค้ า

46
*
194
*
269
240
886
600

100
818
*
1,158
1,383
3,104
3 423
3,423
20,000

439

27,126

ข้อมูลของไทยจาก กลุ่มควบคุมวัตถุอนั ตราย กรมวิ ชาการเกษตร, มาเลเซี ยจาก Department of Agriculture, Malaysia,
่ ๆจาก Plant
2010, เวียดนามจาก Vietnam Plant Protection Review 2007‐2009, 26th Session of APPPC ประเทศอื น
protection profiles from Asia‐Pacific countries, FAO 2007

ความเป็ นพิษของสารเคมีท่ เี สนอให้ ยกเลิกการขึน้ ทะเบียน
ชื่อสาร

สถิตกิ ารตรวจเลือดเกษตรกร
เปอร์ เซ็นต์ ท่ พ
ี บว่ าเสี่ยงและไม่ ปลอดภัยจากสารเคมีตกค้ าง
2540-2554

• คลื่นไส้ อาเจียน ปวดเกร็งที่ท้อง เหงื่อออก ท้ องเสีย นํ ้าลายมาก อ่อน
ล้ า เสียการทรงตัว มองเห็นไม่ชดั หายใจลําบาก ความดันโลหิตสูงู ขึ ้น
กลันปั
้ สสาวะไม่อยู่
• ผลต่อระบบประสาท/สารก่อมะเร็งรุนแรง/เนื ้องอก/ก่อกลายพันธุ์/อสุจิ
ตายและผิดปกติ/ปริมาณ 1 มิลลิตรก็ทําให้ ตายได้
• พิษร้ ายแรงต่อนก/พิษต่อปลา
• วิงเวียน คลื่นไส้ อาเจียน ท้ องเสีย ชัก พิษต่อหัวใจ พิษต่อม้ าม
เมทโทมิล
• ฮอร์ โมนเพศชายลดลง/ทําลายท่อสร้ างอสุจิในลูกอัณฑะ/ทําลายดีเอ็น
(แลนเนท,
นูดู ริน,เมโทเม็กซ์) เอ

คาร์ โบฟูราน
( รู าดาน,, คูรู า
(ฟู
แทน)

53.76

38.52
29.41

27.61

ปี 2554

ปี 2553

ปี 2552

ปี 2551

ปี 2550

ปี 2549

ปี 2548

ปี 2547

ปี 2546

ปี 2545

ปี 2544

ปี 2541

13.38

ปี 2543

16.35

18.88

ปี 2542

15.96

ปี 2540

24.19

ผลกระทบ

* ข้ อมูลปี 2554 ได้ จากข้ อมูลเบื ้องต้ น ณ วันที่ 16 มิ.ย. 2554

ที่มา : นพ.ปั ตพงษ์ เกษสมบูรณ์

นพ.พิบลู อิสสระพันธุ์ สํานักโรค สํานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิง่ แวดล้ อม กรมควบคุมโรค
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ความเป็ นพิษของสารเคมีท่ เี สนอให้ ยกเลิกการขึน้ ทะเบียน

สถานการณ์ นโยบาย

ชื่อ
ผลกระทบ
ไดโครโต ปวดหัว เหงื่อออก คลืน่ ไส้ อาเจียน ท้ องเสีย กล้ ามเนื ้อกระตุก สูญเสียการ
ฟอส
ทรงตัว อ่อนล้ าที่มือและเท้ า อันตรายแก่ผิวหนังที่รุนแรง ชัก ล้ มหมดสติ
โคม่า ระบบหายใจล้ มเหลว ตาย
• เป็ป็ นพิิษต่อ่ ยีีน/ก่อ่ กลายพันั ธุ์/เกิิดเนืือ้ งอก/ก่อ่ มะเร็็ ง/ทํําลายระบบประสาท
ป
ส่วนกลาง
• เป็ นพิษสูงต่อสัตว์เลี ้ยงลูกด้ วยนม
อีพีเอ็น

มิถุนายน 2554 - มีนาคม 2555 เครื อข่ายเกษตรทางเลือก ผู้บริโภค และ ไทยแพน
(Thai-PAN) เคลื่อนไหวเรี ยกร้ องให้ กระทรวงเกษตรฯ
• ยุตกิ ารนําเข้ าและการขึ ้นทะเบียนสารเคมีกําจัดศัตรูพืชร้ ายแรงที่หลายประเทศทัว่
โลกห้ ามใช้ แล้ ว คือ คาร์ โบฟูรู าน เมทโทมิล ไดโครโตฟอส และอีพีเอ็น
• ให้ กรมวิชาการเกษตรเปิ ดเผยข้ อมูลเอกสารข้ อมูลการยื่นขอทะเบียนสารเคมีกําจัด
ศัตรูพืชที่มีอนั ตราย
• ให้ ตงคณะกรรมการที
ั้
่มีตวั แทนของภาคประชาชนเข้ าตรวจสอบการขึ ้นทะเบียน
รวมถึงกําหนดหลักเกณฑ์ในการเสนอยกเลิกการใช้ สารเคมีที่มีอนั ตรายรุนแรง
พฤษภาคม 2555
• กรมวิชาการเกษตรปฏิเสธที่จะเปิ ดเผยข้ อมูล โดยให้ เหตุผลว่าเป็ นความลับของ
บริิษัทเอกชน
• นายณัฐวุฒิ ไสยเกื ้อ รมช.เกษตรฯ ให้ สมั ภาษณ์วา่ จะระงับการขึ ้นทะเบียนก่อนเป็ น
การชัว่ คราว และยินดีให้ ภาคประชาชนเข้ าร่วมตรวจสอบ
• แต่มีความคืบหน้ าน้ อยมาก

•ปวดหัว คลืน่ ไส้ อาเจียน เหงื่อออก ท้ องเสีย แน่นหน้ าอก
มองเห็นภาพไม่ชดั กล้ ามเนื ้อกระตุก สับสน สูญเสียการทรงตัว ระคาย
เคืองที่ปอด ไอ หายใจสัน้ หยุดการหายใจ ตายได้
ทําลายระบบประสาท ชา ไรความรู
ทาลายระบบประสาท
ไร้ ความร้ สกึ มอ/เทาออนแรง
มือ/เท้ าอ่อนแรง บคลิ
บุคลกภาพเปลยน
กภาพเปลีย่ น
ซึมเศร้ า รํ าคาญ ขี ้โมโห สมองและไขสันหลังที่ผิดปกติ กระตุก เดินเซ และ
อัมพาต นํ ้าหนักสมองลดลง
• อวัยวะพิการ มดลูก กระดูกสันหลังคด การบวมอย่างรุนแรง

นโยบายการบริหารและจัดการนํา้

ประเทศที่ไม่ อนุญาตให้ ขนึ ้ ทะเบียน
ชื่อสารเคมี
คาร์ โบฟูราน
เมโทมิ
โ ิล

ไดโครโตฟอส

ตัวอย่ างประเทศที่ห้ามผลิต/ใช้ (แบน)
สหรัฐอเมริ กา สหภาพยุโรป* จีน** จาไมก้ า
สหราชอาณาจักร เยอรมนี ฟิ นแลนด์
กัมพูชา
อินเดียห้ ามใช้ สว่ นผสม (formulation)
Metyomyl 24% L และ Methomyl 12.5%
L
สหภาพยุโ รป ไต้ หวัน อินเดีย * ปากี สถาน
บังคลาเทศ

สหรฐอเมรกา
สหรั
ฐอเมริ กา สหภาพยโรป
สหภาพยุโรป ไตหวน
ไต้ หวัน กักมพู
มพชา
ชา
พม่า อินโดนีเซีย อินเดีย*
อีพีเอ็น
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ตัวอย่ างประเทศที่ไม่ ขนึ ้ ทะเบียน
นิวซีแลนด์ ญี่ปนุ่
สิงคโปร์ มาเลเซีย ทานซาเนีย บังคลาเทศ
ยูกานดา มอริ เทเนี ย เซาท์ -อเมริ กา เบอคิ
น่ า แฟซโซ่ คาเมอรน
นา-แฟซโซ
คาเมอรู น เคป-เวอเด
เคป เวอเด แชด
แกมเบีย
แคนาดา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ สิงคโปร์
ญี่ ปุ่ น มาเลเซี ย ฟิ ลิ ป ปิ นส์ ลาว มาดา
กาสก้ า ทานซาเนี ย ยูก านดา มอริ เ ทเนี ย
เซาท์ -อเมริ กา เบอคิน่า-แฟซโซ่ คาเมอรู น
เคป-เวอเด แชด แกมเบีย
อ อ ส เ ต ร เ ลีล ย นิน ว ซซี แ ล น ดด์ แ ค น า ด า
เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ ฟิ ลิปปิ นส์ บัง
คลาเทศ ลาว มาดากาสก้ า ทานซาเนีย ยู
กานดา มอริ เทเนีย เซาท์-อเมริ กา เบอคิน่าแฟซโซ่ คาเมอรู น แชด เคป-เวอเด
แกมเบีย

LAND GRABBING
GRAIN 2011

* ปฏิเสธการขึน
้ ทะเบียน
** ไมรั
้ ทะเบียนเพิม
่ (phase out)
่ บขึน
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ความมั่นคงทางอาหารภายใต้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ความตกลงสําคัญที่นําไปสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

1. ความตกลงการค้าสิ นค้าของอาเซียน (ASEAN Trade
g
ATIGA))
in Goods Agreement:
2. ความตกลงด้านการค้าบริ การของอาเซียน
3. ความตกลงด้านการลงทุนของอาเซียน (ASEAN
Comprehensive Investment Agreement: ACIA)
4. ความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมของอาเซียน

25
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สินค้ าอ่ อนไหวสูง

การเปิ ดเสรี สินค้ า
สินค้าในรายการลดภาษี

อาเซียนเดิม
อาเซยนเดม

ปี 2553

ปี 2558

ิ ค ้า
สน

อัตราภาษี

ข ้าว

ลดภาษี เป็ น
25% ในปี 2015 (2558)

นํ้ าตาล

ลดจาก 30-40% เป็ น
5-10% ในปี 2015 (2558)

ี
มาเลเซย
มาเลเซ
ย

ข ้าว
ขาว

ลดภาษี เป็ น
20% ในปี 2010 (2553)

ฟิ ลป
ิ ปิ นส ์

ข ้าว

คงภาษี ไว ้ที่ 40% ถึงปี 2015 และหลังจาก
นัน
้ จะลดเหลือ 35%

ประเทศ

ภาษี 0%
ภาษ

เวียดนาม ลาว พม่า กัมพูชา

ภาษี 0%

ี
อินโดนีเซย

รายการยกเว้ น
• รายการอ่ อนไหว (Sensitive List-SL) ภาษีไม่ต้องเป็ น 0% แต่ต้อง < 5%
• รายการอ่ อนไหวสููง (Highly
g y Sensitive List) สินค้ าในรายการอ่อนไหวสูงู
(Highly Sensitive List) ลดภาษีลงในระดับที่ต้องตกลงกัน (10-40%)
• รายการยกเว้ นทั่วไป (General Exclusion List)

55

ผลผลิ
นทุนเปรี ยบเทียบ
การเปิ ดเสรี
สติ นข้ าควและต้
้า

กาแฟ / ชา

616

สัตว์ปีกมีชวี ต
ิ / เนือ
้ สัตว์ปีก / เนือ
้ ปลา / กล ้วยไม ้และไม ้ตัดดอกบางชนิด / พืชผัก /
ผลไม ้

พม่า
(7)

ถั่วลันเตา ถั่วบีน / กาแฟยังไม่ได ้คัว่ / ชาเขียว / ข ้าว / นํ้ าตาลดิบ / รังไหม ไหมดิบ เศษ
ไหม / ฝาย
ฝ้ าย เศษฝาย
เศษฝ้ าย

ฟิ ลป
ิ ปิ นส์
(6)

สุกรมีชวี ต
ิ / สัตว์ปีกเลีย
้ งมีชวี ต
ิ / เนือ
้ สุกร / เนือ
้ สัตว์ปีกและเครือ
่ งใน / มันสําปะหลัง มัน
เทศ / ข ้าวโพด ข ้าวซอร์กม
ั

เวียดนาม
(9)

้ และส่วนอืน
่ ทีบ
่ ริโภคได ้ของ
สัตว์ปีกเลีย
้ งมีชวี ต
ิ / เนือ
้ และเครือ
่ งในไก่ ไก่งวง เป็ ด / เนือ
กบ กระต่าย / ไข่ / พืช กุหลาบ ต ้นโรโดเดนดรอน ต ้นชวนชม / ส ้ม มะนาว เกรปฟรุต /
ข ้าว / ไส ้กรอก / นํ้ าตาลจากอ ้อยหรือหัวบีท

ไทย (4)

ไม ้ตัดดอก / มันฝรั่ง / กาแฟ / เนือ
้ มะพร ้าว

448

ข้ อมูลจาก
AFSIS/FAOSTAT
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ไทย

้ / นมและ
สุกรมีชวี ต
ิ / สัตว์ปีกมีชวี ต
ิ / เนื้อสุกร / เนือ
้ ไก่แช่เย็นแช่แข็ง ไม่ได ้ตัดเป็ นชิน
ครีมมีไขมันเกินร ้อยละ 6 / ไข่ไก่ ไข่เป็ ด / ต ้นยางติดตา / กะหลํา่ / ผลไม ้ / กาแฟไม่ได ้
คัว่ ไม่ได ้สกัดคาเฟอีนออก / เมล็ดยาง / ไผ่ หวาย พืชใช ้ถักสาน / ยาสูบ ซิการ์ บุหรี่

588

ลาว

มาเลเซีย
(13)

592

มาเลเ…

ั ว์ม
ั ว์เ์ ลีย
ั ว์ป
สัต
ี วี ต
ิ และสัต
ี วี ต
ิ / เนือ
ื้ ส่ว่ นอืน
์ ช
ี้ งสําํ หรัับใช
ใ ้้งานและทํําพัันธุ์ / สัต
์ ี กเลีย
ี้ งมีช
ื่ ทีี่
บริโภคได ้ของโค กระบือ สุกร / เนือ
้ ส่วนอืน
่ ทีบ
่ ริโภคได ้ของสัตว์ปีก / ปลามีชวี ต
ิ / ไข่
สัตว์ปีกทัง้ เปลือก / เครือ
่ งในสัตว์ / พืชผักสด / พืชผักแช่เย็นแช่แข็ง / มันสําปะหลัง มัน
เทศ มันอืน
่ ๆ / ลูกนั ต สดหรือแห ้ง และผสมผลไม ้แห ้ง / ผลไม ้

ฟิ ลปิ …

ลาว
(12)

อินโด…

กัมพูชา
(6)

เวียด…

บรูไน (2)

ผลผลิตข้ าวเฉลี่ย/ไร่

779.2

6.00
5.00
4.00
3.00
2.00
1.00
0.00

443

427.2

พม่า

862.4

กัมพูชา

สินค้ าอ่ อนไหว

ต้ นทุน/ไร่

wet rice
dry rice

ไทย

เวียดนาม

กัมพูชา/ลาว

28
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มันิ น
สําค
ปะหลั
การเปิ ดผลผลิ
เสรีตส
้า งและต้ นทุนเปรียบเทียบ
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กรณีการเปิ ดเสรี การลงทุน-ACIA

ผลผลิต(ตัน)ต่ อไร่

• ให้ สิทธินักลงทุนอาเซียนเท่ ากับคนในประเทศ
• เปิ ดเสรี ให้ กับนักลงทุนนอกอาเซียนที่ได้ เข้ ามาลงทุนใน
อาเซียี น (Foreign owned Asian Investor)

6
5
4
3
2
1

กําหนดประเภทการลงทุนเป็ น
• รายการยกเว้ นเป็ นการชั่วคราว (Temporary Exclusion ListTEL) AIA กําหนดไว้ 3 สาขาคือ 1)การทําประมง เฉพาะการ
เพาะเลียี ้ งสัตั ว์์นํา้ 2) การทํําป่ าไม้
ไ ้ จากป่ป่ าปลู
ป ก 3)การทํํากิิจการ
เพาะขยายหรื อปรับปรุงพันธุ์พืช
• รายการอ่ อนไหว (Sensitive List-SL)
• รายการยกเว้ นทั่วไป (General Exclusion List)

0

ไทย
กัมพูชา
ต้ นทุน*(บาท)ต่ อไร่
1.6
14
1.4
1.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0

ไทย

กัมพูชา

* ตัวเลขรัฐบาลปี 2552

ข้ อสังเกตบางประการ

รายการข้ อสงวนชั่วคราวที่จะต้ องเปิ ดการลงทุนในปี 2553

ประเทศไทยไม่กําหนดสินค้ าอ่อนไหวสูงเลย และกําหนดสินค้ าอ่อนไหวไม่กี่
รายการ เนื่องจากเหตุผล 2 ประการคือ

เขตการลงทุนอาเซียน AIA เดิมได้ กาํ หนดรายการสงวน
ชั่วคราวซึ่งประเทศไทยจะต้ องเปิ ดเสรี ภายในปี 2553
ได้ แก่
1. การทําประมง เฉพาะการเพาะเลีย้ งสัตว์ นํา้
2. การทําป่ าไม้ จากป่ าปลูก
3. การทํากิจการเพาะขยายหรื อปรั บปรุ งพันธุ์พชื
3 สิงหาคม 2552 คณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิ
ฐ จระหว่ าง
ประเทศ(กนศ.) จัดประชุมครัง้ ที่ 2/2522 มีมติเห็นชอบให้ ถอน
สาขาที่เคยสงวนไว้ ในรายการสงวนชั่วคราวเพื่อให้ นักลงทุน
อาเซียนเข้ ามาลงทุนได้ ในปี 2553 ทัง้ สามสาขา

1.การกําหนดนโยบายเปิ ดเสรี สินค้ าการเกษตรบางรายการ เช่น กรณี
ข้ าวโพด และถัว่ เหลือง โน้ มเอียงไปเพื่อผลประโยชน์ของบริ ษัท
อาหารสัตว์ มากกว่าเกษตรกรรายย่อย
2. เป็ นความบกพร่องในการวิเคราะห์ เช่น ประเมินว่าประเทศไทย
ได้ เปรี ยบประเทศอื่นๆในสินค้ าข้ าว
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ข้ อสังเกตบางประการ

ความคืบหน้ า

• ผู้เจรจาประเมินว่ าประเทศไทยได้ เปรี ยบจากการเปิ ดเสรี
การลงทุนเช่ นเดียวกับสิงคโปร์ จึงไม่ พยายามสงวนการ
ลงทุุนในสาขาเกี่ยวกับการเพาะขยายพันธุ์ุพชื การปลููก
ป่ า และการเพาะเลีย้ งสัตว์ นํา้
• ไม่ ได้ คาํ นึงถึงนักลงทุนนอกอาเซียนที่ได้ ลงทุนในอาเซียน
จะได้ รับสิทธิดังกล่ าว
• ไม่ ได้ คาํ นึงถึงปั ญหาและข้ อจํากัดของเกษตรรายย่ อยเมื่อ
เปรี ยบเทียบกับบริษัทขนาดใหญ่
• มีีการผลัักดัันของบริิ ษัทยัักษ์์ ใหญ่่ และบรรษััทข้้ ามขาติิ
เพื่อให้ มีการเปิ ดเสรี การลงทุนอย่ างกว้ างขวาง

•
•
•
•
•
•

30 ตุลาคม 2552 คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การ
สื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่ วมของประชาชน สภาผู้แทนราษฎร จัด
เวทีรับฟั งความคิดเห็น
30 ตุลาคม 2552 คุณหญิงิ สุพตรา
ั มาศดิษิ ฐ์์ ทําํ จดหมายถึงึ
นายกรัฐมนตรีเสนอให้ ยกเลิกการเปิ ดเสรีใน 3 สาขาดังกล่ าว
12 พฤศจิกายน 2552 กนศ.มีมติให้ ชะลอการเปิ ดเสรี การลงทุนใน 3
สาขา
12 มกราคม 2553 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ ชะลอการเปิ ดเสรี การ
ลงทุน 3 สาขา
พฤศจิกายน 2554 รฐบาลใหมเสนอตอใหสภาเพอเหนชอบใหมการเปด
พฤศจกายน
รัฐบาลใหม่ เสนอต่ อให้ สภาเพื่อเห็นชอบให้ มีการเปิ ด
เสรีการเลีย้ งกุ้งมังกรสายพันธุ์ไทย การเลีย้ งปลาทูน่าในกระชังนํา้ ลึก
และ เมล็ดพันธุ์หอมหัวใหญ่
ขณะนีม้ ีการตัง้ คณะนักวิจัยซึ่งเป็ นอดีตผู้บริหารบรรษัทเมล็ดพันธุ์ข้าม
ชาติเพื่อศึกษาว่ าจะมีการเปิ ดเสรีเพิ่มเติมในสามสาขาดังกล่ าวหรื อไม่

การคัดค้ าน
8 ตุลาคม 2554 ศ.ระพี สาคริก
และ 103 องค์ กรภาคประชาชน
เคลื่อนไหวคัดค้ าน

31

32

