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ผลกระทบของระบบการคาเสรีและการปรับตัวของเกษตรกรผลกระทบของระบบการคาเสรีและการปรับตัวของเกษตรกร
กรณีศึกษากรณีศึกษา  ในภาคเหนือในภาคเหนือ

โดย  
รศ.ดร. อารี  วิบูลยพงศ

และภาควิชาเศรษฐศาสตร  คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ในการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง

ทางเลอืกเชิงเศรษฐศาสตรสําหรับเกษตรกรในภาคเหนือ
ภายใตกรอบการเปลี่ยนแปลงทางการคาโลก

12 มกราคม 2550
ณ หองประชุมคณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
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รายชื่อผูรวมจัดทํารายชื่อผูรวมจัดทํา
1. อ.ดร. เยาวเรศ เชาวนพูนผล
2. นาย  พีรพงษ ปราบริปู
3. นาย  กฤษฎา แกนมณี  
4. น.ส. รัตนา แกวเสน
5. น.ส. วรรณศิริ ชุติมา
6. น.ส. สุพรรณิการ สิทธิไตรย
7. น.ส. พินิตนาถ ทันใจ
8. น.ส. รัชนก วิริยะอารีธรรม  
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หัวขอนําเสนอหัวขอนําเสนอ
• กรณีศึกษาคุณภาพขาวหอมมะลิจังหวัดพะเยา
• กรณีการปรับตัวของเกษตรกรโคนม
• กรณีการปรับตัวของเกษตรกรผูผลิตมนัฝรั่ง
• ผลกระทบจาก WTO ตอเกษตรกรผูปลูกถั่วเหลือง
• กรณีการอยูรอดของเกษตรกรผูปลูกกระเทียม
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ในระบบการคาโลกในระบบการคาโลก  
แนวปฏิบัติเศรษฐกิจพอเพียงชวยเกษตรกรไดอยางไรแนวปฏิบัติเศรษฐกิจพอเพียงชวยเกษตรกรไดอยางไร??
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ขาวหอมมะลิขาวหอมมะลิ
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พื้นที่เพาะปลูก เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต และผลผลิตตอไรของขาวหอมมะลิป 2548

5915,673,6649,882,25210,568,477 รวมขาวอื่นๆ  
511892,8381,747,4451,894,470ขาวดอกมะล ิ105 
551158,451287,393295,359กข.15 
5311,051,2892,034,8382,189,829 รวมขาวหอมมะล ิ
5646,724,95311,917,09012,758,306 ภาคเหนือ 
56517,128,69836,368,23838,830,356 รวมขาวอื่นๆ  
3615,811,26116,096,43617,291,493ขาวดอกมะล ิ105 
382599,2271,568,9371,651,995กข.15 
3726,410,48817,665,37318,943,488 รวมขาวหอมมะล ิ
43623,539,18654,033,61157,773,844 รวมทั้งประเทศ 

(ตัน)(ไร)(ไร)
ผลผลิตตอไร (กก.)ผลผลิตเนื้อที่เก็บเกี่ยวเนื้อที่เพาะปลกู

ภาค

พื้นที่ผลิตและผลผลิตตอไรขาวหอมมะลิในภาคเหนือพื้นที่ผลิตและผลผลิตตอไรขาวหอมมะลิในภาคเหนือ

พะเยา = 514 กก./ไร    เชียงใหม = 514 กก./ไร และ เชียงราย = 534 กก./ไร 
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พื้นที่ผลิตและผลผลิตตอไรขาวหอมมะลิจังหวัดพะเยาพื้นที่ผลิตและผลผลิตตอไรขาวหอมมะลิจังหวัดพะเยา

 สภาวการณผลิตขาวในจงัหวัดพะเยาป 2547/48 และป 2548/49

ที่มา: สํานักงานเกษตรจังหวัดพะเยา, 2549
594420,620708,405756,158รวม
3701,5694,2404,240- ขาวเหนียว
3701,3533,6553,655- ขาวเจา

ขาวไร
611200,933329,033337,438- ขาวเหนียว
584216,765371,477410,825- ขาวหอมมะลิ

ขาวนาป

ผลผลิต
เฉลี่ย

(กก./ไร)

ผลผลิต
รวม

(ตัน)

พื้นที่
เก็บเกี่ยว

(ไร)

พื้นที่
เพาะปลูก

(ไร)
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ราคาขาวเปลือกหอมมะลิราคาขาวเปลือกหอมมะลิ
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ขาวเปลอืกเจาหอมมะลิ ขาวเปลอืกเจานาป 15%

หนวย : บาท/เกวียน

ที่มา: สํานักงานเศรษฐกจิการเกษตร, 2549

ราคาที่เกษตรกรขายไดที่ไรนาเฉลี่ยรายป ของขาวเปลือกเจาหอมมะล ิและขาวเปลือกเจานาป 15% 
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ทางเลอืกสําหรับเกษตรกรในภาคเหนือทางเลอืกสําหรับเกษตรกรในภาคเหนือ  ดูจากกรณีศึกษาดูจากกรณีศึกษา  จจ..พะเยาพะเยา
ตนทนุการผลิตขาวหอมมะลิและขาวเหนยีวตอไรของจงัหวดัพะเยาปการผลิต 2548

84.232,658.3086.652,737.11ตนทุนผันแปรรวมทั้งหมด
14.93471.0329.47930.883. คาจาง
55.191740.9140.181269.272. แรงงาน
0.299.101.1737.111.6 น้ํามันเชื้อเพลงิ
0.3511.070.4213.191.5 ยาฆาหญา
0.309.430.309.621.4 ยาฆาแมลง
1.6752.631.2539.601.3 ปุยคอก
7.83246.989.09287.211.2 ปุยเคมี
3.71117.144.76150.221.1 เมลด็พันธุ

14.15446.3617.00536.961. ปจจัยการผลิต
ตนทุนผันแปร

%มูลคารวม
(บาท/ไร)%มูลคารวม

(บาท/ไร)

ขาวเหนียว ( n = 30)ขาวหอมมะล ิ(n = 28)

รายการ
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ตนทนุการผลิตขาวหอมมะลิและขาวเหนียวตอไรของจงัหวัดพะเยาปการผลิต 2548 (ตอ)

100.003,154.22100.003,158.74ตนทุนรวมทั้งหมด
12.31388.1611.34358.182. คาเชาที่
3.42107.772.0163.451. คาเสื่อมราคาอุปกรณและเครื่องมอื

15.72495.9313.35421.63ตนทุนคงที่

%มูลคารวม
(บาท/ไร)%มูลคารวม

(บาท/ไร)

ขาวเหนียว ( n = 30)ขาวหอมมะล ิ(n = 28)

รายการ

ตนทุนที่ไมใชเงินสด  ขาวหอมมะล ิ= 834.68 บาท/ไร

ขาวเหนียว = 1,452.73.68 บาท/ไร

ที่มา: จากการสํารวจ, 2549 โดยโครงการวิจัยการตลาดขาวหอมมะลิจังหวัดพะเยาเพื่อการสงออก  อารี วิบูลยพงศและคณะ
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ผลตอบแทนการผลิตขาวหอมมะลิและขาวเหนียวตอไรของจงัหวัดพะเยาปการผลิต 2548 (ตอ)

4.623.86ผลตอบแทนสุทธิเหนือตนทุนเงินสด (บาท/กก.)

2,854.842,108.71ผลตอบแทนสุทธิเหนือตนทุนเงินสด (บาท/ไร)

2.132.22ผลตอบแทนสุทธิเหนือตนทุนทั้งหมด (บาท/กก.)

1,402.111,274.02ผลตอบแทนสุทธิเหนือตนทุนทั้งหมด (บาท/ไร)

2.984.13ผลตอบแทนสุทธิเหนือตนทุนผันแปร (บาท/กก.)

1,898.032,227.75ผลตอบแทนสุทธิเหนือตนทุนผันแปร (บาท/ไร)

7.588.64ราคาเฉลีย่ (บาท/กก.)

597.71511.61ปริมาณผลผลิตเฉลีย่ (กก./ไร)

4,556.334,432.76รายไดรวม

ขาวเหนียว (n = 30)ขาวหอมมะล ิ(n = 28)รายการ

ที่มา: จากการสํารวจ, 2549 โดยโครงการวิจัยการตลาดขาวหอมมะลิจังหวัดพะเยาเพื่อการสงออก อารี  วิบูลยพงศและคณะ
หมายเหตุ: n หมายถงึจํานวนเกษตรกร (ราย)
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คุณภาพขาวตามศักยภาพคุณภาพขาวตามศักยภาพ
การตรวจสอบคุณภาพขาวหอมมะลิจากลักษณะทางกายภาพในหองปฏิบัติเพื่อเปรียบเทียบ
การปริมาณสารหอม (ปริมาณ 2AP) ของขาวพะเยากับขาวจากทุงกุลารองไห ของปการผลิต
2549/50 พบวา

ตัวอยางขาวหอมมะลพิะเยามีคาเฉลี่ยของปริมาณสารหอมเทากับ 4.94 ppm. ซึ่งสูงกวา
คาเฉลี่ยของปริมาณสารหอมของตัวอยางขาวจากทุงกุลารองไหและบริเวณใกลเคียง ซึ่ง
มีคาเทากับ 4.87 ppm. อยางไรก็ตามพบวาปริมาณของสาร 2AP จากทั้งสองพื้นที่ไมมี
ความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ จึงอาจกลาวไดวาปริมาณสารหอมของขาว
ในสองพื้นที่ไมแตกตางกัน

ที่มา: โครงการวิจัยการตลาดขาวหอมมะลิจังหวัดพะเยาเพื่อการสงออก อารี วิบูลยพงศและคณะ, 2549
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คุณภาพขาวตามศักยภาพคุณภาพขาวตามศักยภาพ  ((ตอตอ))

ปริมาณ 2AP ในตัวอยางขาวหอมมะลิจังหวดัพะเยาและพืน้ทีทุ่งกลุารองไหปการผลิต 2549/50

0.494.87ทุงกุลารองไห
0.534.94จ. พะเยา

SDConcentration of 2AP in rice 
sample, ug/g, ppmตัวอยางขาว

ทีม่า: จากการคํานวณและการวิเคราะห, 2549 
โดยโครงการวิจยัการตลาดขาวหอมมะลิจังหวดัพะเยาเพื่อการสงออก อารี วิบูลยพงศและคณะ
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คุณภาพขาวจากการทดลองการตลาดคุณภาพขาวจากการทดลองการตลาด
• ไดจากการศึกษาพฤติกรรมของผูบริโภคสองกลุมตัวอยาง

1. ผูบริโภคในจังหวัดเชียงใหม 160 รายและ
2. นักทองเที่ยว 160 ราย 

• สําหรับการประเมินขาวหอมมะลิจากการทดลองชิม จากแหลงตางๆ ซึ่งแบง
ออกเปน 3 ตัวอยางไดแก 
ตัวอยางที่ 1 ขาวหอมมะลิจากจังหวัดพะเยา 
ตัวอยางที่ 2 ขาวหอมมะลิจากทุงกุลารองไห 
ตัวอยางที่ 3 ขาวหอมปทุมธานี 1 

โดยทั้ง 3 ตวัอยางมีอายุของขาวหลังจากการเก็บเกี่ยวเทากันคือ อายุ 1 ป 
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คุณภาพขาวจากการทดลองการตลาดคุณภาพขาวจากการทดลองการตลาด   ((ตอตอ))
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คุณภาพขาวจากการทดลองคุณภาพขาวจากการทดลองการตลาดการตลาด  ((ตอตอ))
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ปญหาเรือ่งคุณภาพขาวปญหาเรือ่งคุณภาพขาว
1. สาเหตุจาก post harvest
ตัวอยางขาวที่มีคุณภาพดีที่สุดตัวอยางขาวที่มีคุณภาพดีที่สุด
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ปญหาเรือ่งคุณภาพขาวปญหาเรือ่งคุณภาพขาว  ((ตอตอ))
ตัวอยางขาวที่มีคุณภาพแยที่สุดตัวอยางขาวที่มีคุณภาพแยที่สุด



19

ปญหาเรื่องคุณภาพขาวปญหาเรื่องคุณภาพขาว  ((ตอตอ))
2. สาเหตุที่พอคาบอกวาเกิดจากนโยบายการแทรกแซงของรัฐบาล
• ผูคาหรือคนกลางสวนใหญ มีทัศนคติที่ดีตอคุณภาพขาวหอมมะลิพะเยา

- ขาวหอมมะลิพะเยามีคุณสมบัติที่ดไีมดอยไปกวาขาวหอมมะลิจาก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้งในดานความหอม ความนุม และรสชาติ

- แตคุณลักษณะทางกายภาพไดแก ลกัษณะของเมล็ดขาวหอมมะลิที่
ดอยกวากลาวคือ ขาวหอมมะลิพะเยามีลักษณะอวน สั้นและไมเรียว
ยาว เหมือนขาวหอมมะลิของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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ปญหาเรือ่งคุณภาพขาวปญหาเรือ่งคุณภาพขาว  ((ตอตอ))
• คุณภาพขาวหอมมะลลิดลงเมื่อเปรียบเทียบกับในอดีต เนื่องจากนโยบายการแทรกแซง

ของรัฐบาลกลาวคือ 
- การแทรกแซงของรัฐบาลทําใหเกษตรกรสวนใหญภายในจังหวัดไมใหระมัดระวังใน
เรื่องการดูแลรักษาคุณภาพขาวเปลือกหอมมะลิ เพราะคิดวาผลิตออกมาอยางไรก็
สามารถนําผลผลิตไปจํานําแบบประทวน หรือจํานํากับรัฐบาลไดในราคาที่สูงกวา
การนําผลผลิตขาวเปลือกไปจําหนายใหกับพอคาหรือโรงสีเอกชน 

- การใชรถเกี่ยวและนวด ทําใหไมมีการเกี่ยวแลวตากรวงขาวไวบนตอซัง นาน 3-4 
วัน สงผลใหผลผลิตขาวเปลือกที่ไดความชื้นสูง และหากเกษตรกรไมมีความรูใน
การเก็บรักษาผลผลิตขาวเปลือกไวอยางถูกวิธี มักทําใหคุณภาพของผลผลิตขาวเปลือก
หอมมะลลิดลงไปดวย (สําหรับเกษตรกรที่มีการเก็บผลผลิตขาวเปลือกไวยังไม
จําหนายหรือการจํานํายุงฉางของตนเอง)
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ปญหาระบบตลาดปญหาระบบตลาด
1. การลักลอบนําเขาขาวหอมจังหวัด
2. การนําขาวหอมมะลิไปผสมกับขาวหอมจังหวัด เปนการตัดศักยภาพการ
ทําการตลาดขาวหอมมะลิ (พบทุกแหง)

3. ความสม่ําเสมอของคุณภาพซึ่งเปนปญหาเหมือนกับพื้นที่อื่น ๆ
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สรุปสรุป
แมขาวหอมมะลิของภาคเหนือจะมีคุณภาพใกลเคียงกับขาวจากทุงกลุารองไห 
แตการพัฒนาดานการตลาดทั้งภายในและภายนอกยังเปนอุปสรรคตอการใช
ขาวหอมมะลิเปนพืชทางเลอืกภายใต WTO
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ความอยูรอดของอุตสาหกรรมโคนมไทยความอยูรอดของอุตสาหกรรมโคนมไทย
ภายใตภายใต  WTO WTO และและ  FTAFTA
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ผลกระทบจากผลกระทบจาก  FTAFTA
ไทยซึ่งเปนหนึ่งในสมาชิกของ WTO และไดรับผลกระทบจากขอตกลงการคา

เสรี (FTA) ในหมวดอุตสาหกรรมโคนม ตัวอยางที่ชัดเจนแสดงไดจากขอตกลง
ทางการคาที่ไทยทํากับออสเตรเลีย (TAFTA) ซึ่งกําหนดใหลดภาษีนมและ
ผลิตภัณฑนมเหลือรอยละ 0 ภายในป 2563 นอกจากนี้ออสเตรเลียยังเปนประเทศ
ที่มีศักยภาพในการผลิตน้ํานมดิบและผลิตภัณฑซึ่งมีตนทุนต่ํา (ตนทุนน้ํานมดิบ
ที่ 6-7 บาท/กก. ขณะที่ของไทยอยูที่ 11-12 บาท/กก.) ดังนั้นนมผงจึงมีราคา
นําเขาต่ําดวย และเมื่อนํามาทําเปนน้ํานมคืนรูปจะมีราคาถูกกวาน้ํานมดิบที่
เกษตรกรไทยจําหนายใหกับโรงงาน  ซึ่งหากโรงงานเลือกที่จะนําเขานมผงแทน
การรับซื้อจากเกษตรกร จะทําใหเกษตรกรเดือดรอน
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50,000

55,000

60,000

65,000

70,000

2547 2548-52 2553-57 2558-62 2563-67

15,000

การเปดตลาดนมผงของไทย

โควตานําเขาในแตละป
(สะทอนความตองการใช)

โควตาตาม WTO
โควตาตามไทย-ออสเตรเลีย

หนวย: ตัน

ที่มา : กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ กระทรวงพาณิชย, ออนไลน
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มาตรการทางดานภาษีและมาตรการปกปองพิเศษมาตรการทางดานภาษีและมาตรการปกปองพิเศษ

20.79
20.79

10
10

0
0

30
30

30
30

0404101004
0404901009

19,749.829,50001518
0402219108
0402290108

2020200520202005Applied RateHS Code

4,886.683,0000
0
0

15
20
30

18.2
22
30

040390

162.8910003030040291

Trigger (Metricton)

20152005
20152005

Special SafeguardsTariff Reduction

Applied RateHS Code 1

ที่มา: ผลการเจรจา FTA Thailand – Australia, กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ กระทรวงพาณิชย, ออนไลน
หมายเหตุ: 1 หมายถึง หมวดสินคา
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WTO rate + MOP 
10%

3,523.
6

2,20
002055,00021620040210

20252005Out-
Quota

In-
quota

(Metric Ton)
20252005

Quotas
(Metric 
ton)

Tariffs(%)

Quotas for 
Australia

In-quota 
Tariffs2004

Out-quota Tariff

TRQsWTO commitment

HS Code1

มาตรการโควตาภาษีที่ไทยเจรจากับประเทศออสเตรเลียมาตรการโควตาภาษีที่ไทยเจรจากับประเทศออสเตรเลีย  

ที่มา: ผลการเจรจา FTA Thailand – Australia, กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ กระทรวงพาณิชย, ออนไลน
หมายเหตุ: 1 หมายถึง หมวดสินคา, MOP (Margin of Preference) คือ อัตรารอยของอัตราภาษีที่เรียกเก็บ
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23,374778,767478,8362548
23,439746,646407,3502547

20,101731,923380,2032546
17,893660,297358,4402545

-587,700343,6792544
17,513520,115307,9272543
14,471464,511282,6552542

-437,116295,4232541
-410,433302,8722540

จํานวนครวัเรือน (ราย)ผลผลิตน้ํานมดบิ (ตัน)จํานวนโคนม (ตวั)ป

จํานวนโคนมจํานวนโคนม  ผลผลติน้ํานมผลผลติน้ํานม  และเกษตรกรผูเลี้ยงโคนมและเกษตรกรผูเลี้ยงโคนม

ที่มา : กรมปศุสัตว, ออนไลน
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888,221842,611731,924496,508444,510392,625รวมทั้งประเทศ

13,64513,72312,1688,5588,2267,346ใต

603,503563,280481,164340,288295,545258,869กลาง

186,367181,985167,746102,72598,46292,114ตะวันออกเฉียงเหนือ

84,70683,62370,84644,93742,27734,296เหนือ

254825472546254825472546

ปริมาณน้ํานมดิบ (ตัน)จํานวนโคนม (ตัว)
ภาค

จํานวนโคนม และปริมาณน้ํานมดิบ เปนรายภาค ป 2546-2548

ที่มา: สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, ออนไลน
หมายเหตุ : ปริมาณการเลี้ยงโคนม และปริมาณน้าํนมดิบของภาคเหนือคิดเปน  9% และ 9.54% ของทั้งประเทศ
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-5.5393929942ภาคใต-ตะวันตก

-13.4242464904ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ

-8.1366347221ภาคกลาง

-10.7714901670ภาคเหนือ

%
 การเปลี่ยนแปลง

สมาชิก ป 2549
(ครัวเรือน)

สมาชิกตนป 2548
(ครัวเรือน)พื้นที่ภาค

ปริมาณการเลี้ยงโคนมในประเทศไทยปริมาณการเลี้ยงโคนมในประเทศไทย

ที่มา : ชุมนุมสหกรณโคนมแหงประเทศไทย, ออนไลน
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ปริมาณการเลี้ยงโคนมในป 2549 ลดลง

ทําไมทําไม  ??
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0

5

10

15 ตนทุน (บาท/กก.)

ราคาที่เกษตรกรขายได
(บาท/กก.)

ราคาหนาโรงงาน (บาท/กก.)

จํานวนโคนมจํานวนโคนม  ผลผลิตน้ํานมผลผลิตน้ํานม  และเกษตรกรผูเลี้ยงโคนมและเกษตรกรผูเลี้ยงโคนม

ที่มา : ขอมูลจากสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, ออนไลน
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0.181.21-0.06-1.55ผลตอบแทน (บาท/กก.)
11.2411.2311.2611.18รายได (บาท/กก.)
11.0610.0211.3212.73ตนทุนทั้งหมด (บาท/กก.)

1.160.971.241.27ตนทุนคงที่ (บาท/กก.)
1.8521.752.055. อื่นๆ

0.30.170.350.394. คาน้ํามัน
2.482.082.63.063. คาอาหารหยาบ
3.693.373.774.172. คาอาหารขน
1.581.431.611.791. คาแรงงาน

ตนทุนผันแปร (บาท/กก.)
เฉลี่ยขนาดใหญขนาดกลางขนาดเล็ก

ขนาดการผลิต
รายการ

ตนทุนและผลตอบแทนการผลติน้ํานมดบิตามขนาดการผลติ

หมายเหตุ : ตนทนุทั้งหมดยังไมรวมคาตอบแทนเจาของกิจการ
ขนาดเล็ก = ไมเกิน 20 ตัว, ขนาดกลาง 21-50 ตัว, ขนาดใหญ 51 ตัวขึ้นไป

ที่มา : สํานกังานเศรษฐกิจการเกษตร, ออนไลน
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34.23%อัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยรวม

เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 29.54%7. ราคาคาแรงงานสําหรับลูกจาง

เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 47.93%6. ราคาคาขนสง

เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 53.17%5. ราคาคาสัตวแพทย

เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 26.05%4. ราคาคาผสมเทียม

เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 17.45%3. ราคาอุปกรณ - ยาเวชภัณฑ

เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 20.32%2. ราคาอาหารขน

เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 45.16%1. ราคาอาหารหยาบ

อัตราการเปลี่ยนแปลง (%)รายการ

แนวโนมตนทุนปจจัยการผลิตนมโคทั่วทั้งประเทศ ป2539-2549

ที่มา: ชุมนุมสหกรณโคนมแหงประเทศไทย, ออนไลน
หมายเหตุ : อัตราราคาที่เกษตรกรขายไดเพิ่มขึ้น18.36%, อัตราราคาหนาโรงงานเพิ่มขึ้น 16% (ป39-49)
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ตนทุนการผลิตน้ํานมดิบที่เพิ่มขึ้น เปนเพียงปญหาหนึ่งที่สงผลกระทบตอระบบ
อุตสาหกรรมนมของไทย ยังมีปญหาที่สําคัญอีกหลายประการที่สงผลกระทบ ไดแก 1

1. ปญหาการขาดแคลนพนัธุโคนม โคพันธุนมที่เหมาะสําหรบัการเลีย้งเพื่อการผลติน้ํานม
2. ปญหาการขาดแคลนเงินลงทุนของเกษตรกร
3. ปญหาสหกรณโคนมขาดเงินทุนในการดาํเนินการ
4. ปญหาการแขงขันกับผลิตภัณฑนมจากตางประเทศ

ที่มา : 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 2549: ออนไลน 

นอกจากนี้ยังพบวาอัตราการบริโภคนมของประชากรในประเทศยังคอนขางต่ํา 
(13.29 ลิตร/คน/ป ในขณะที่ญี่ปุนและอเมริการมีการบริโภคที่ 40 และ 90 ลิตร/คน/ป 
ตามลําดับ) รวมถึงปญหาวิธีการบริหารจัดการและการกําหนดนโยบายของภาครัฐ 
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กรณีศึกษา : สหกรณโคนมแมวาง จํากัด, สหกรณโคนมการเกษตรไชยปราการ 
จํากัด, สหกรณโคนมบานโฮงสัมพันธ๑

ที่มา:  อารี วิบูลยพงศ และคณะ โครงการวิจัยและพัฒนาระบบการผลิตเกษตรและวิสาหกิจชมุชนตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง 
ศูนยวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลยัเชยีงใหม

ปญหาตนทุนการผลิตสูง  เปนปญหาที่ สําคัญที่ เกษตรกรของทั้ง  3 สหกรณเผชิญ 
เชนเดียวกับปญหาที่เกิดขึ้นกับผูเลี้ยงโคนมในที่อื่นๆ ทั้งนี้สาเหตุมาจากหลายปจจัยไดแก แนวโนม
ราคาปจจัยการผลิตที่สูงขึ้น โดยเฉพาะอาหารขนที่ตองพึ่งพิงบริษัท นอกจากนี้เกษตรกรที่มีฟารม
ขนาดเล็กของทั้ง 3 สหกรณยังคงเปนกลุมเสี่ยงที่จะไดรับผลกระทบมากกวาเกษตรกรที่มีฟารม
ขนาดกลางและขนาดใหญ เนื่องจากขอจํากัดในดานทุนหมุนเวียนเปนสําคัญ รวมถึงขาดการ
ประหยัดตอขนาด.
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เปรียบเทียบการปรับตัวตอบสนองตอ FTA
• ขาดแนวคดิในการลดตนทุนการผลิต 

เพื่อลดผลกระทบ
• ขาดแรงจงูใจในการพัฒนาคุณภาพ

น้ํานมดบิ
• การเลิกกิจการยงัคงเปนทางเลือก 

หากไมสามารถปรบัตัวได

• เนนใชแรงงานภายในครวัเรอืน จางงานเทาที่
จาํเปน

• เนนการใชอาหารหยาบในพื้นที่
• เนนเพิ่มประสทิธิภาพการผลิต มากกวาขยาย

การผลิต
• เสนอใหเกิดความรวมมอืระหวางสหกรณ 

ผูผลิตอาหารสัตว และผูรับซือ้น้ํานมดบิ

• เนนการลดตนทุน
• เนนใชแรงงานในครวัเรอืน
• ปลูกหญาอาหารหยาบใชเอง
• เขมงวดในเรือ่งมาตรฐานฟารม
• สงเสริมการบรโิภคนมสดในพื้นที่

สหกรณโคนมบานโฮงสัมพันธ๑

สหกรณโคนมแมวาง จํากัด

สหกรณโคนมการเกษตรไชยปราการ จํากัด

ที่มา:  อารี วิบูลยพงศ และคณะ โครงการวิจัยและพัฒนาระบบการผลิตเกษตรและวิสาหกิจชมุชนตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง 
ศูนยวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลยัเชยีงใหม

1
2

3
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ผลจากการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูระบบการผลิตของสหกรณทั้ง 3 แหง 
ชี้ใหเห็นถึงปจจัยหลักและปจจัยเสริมที่สงผลตอความสามารถในการรองรับแรงกระแทก
จากกระแสโลกาภิวัตน คือ

การเลือกใชสายพันธุการเลือกใชสายพันธุ

ปจจัยเสริมปจจัยเสริม

การจัดการฟารมการจัดการฟารม
เลือกใชโคนมสายพันธุ
เลือดผสมที่มสีายเลือด
โฮลสไตนฟรีเชี่ยนสูงกวา 
75% จึงสอดคลองกับขนาด
การผลิตที่สวนใหญเปน
ฟารมขนาดกลาง

การใหอาหารที่เหมาะสมในแต  
ละชวงอายุของโคนม 

 การมีแหลงอาหารหยาบที่มี
คุณภาพ  และเพียงพอ

การจัดการฟารมอยาง
ถูกตองตามมาตรฐานฟารม

 สภาพภมูอิากาศที่เอื้ออํานวย
 ความเขมแข็งขององคกร (สหกรณ)

การจัดการดานอา
หารการจัดการดานอา
หาร

ที่มา:  อารี วิบูลยพงศ และคณะโครงการวิจัยและพัฒนาระบบการผลิตเกษตรและวิสาหกิจชมุชนตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง 
ศูนยวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลยัเชยีงใหม
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แนวทางการปรับตัวของเกษตรกรโคนมแนวทางการปรับตัวของเกษตรกรโคนม

พัฒนาประสิทธิภาพการจัดการฟารม เนนการลดตนทุนคาอาหารขน พัฒนาอาหารหยาบใหมี
คุณภาพและจัดการใหมีประสิทธิภาพ
พัฒนาขนาดของฟารมใหเหมาะสม โดยเปลี่ยนจากขนาดเล็กเปนขนาดกลางหรือขนาดใหญ 
และปรบัสัดสวนฝูงรีดนมใหได 60%
สนใจเขาอบรมแลกเปลี่ยนขาวสารและหาความรูและนํามาใชในการปรับปรุงฟารมอยูเสมอ

ที่มา: บทวิเคราะหอุตสาหกรรมโคนมไทย กับการแขงขนัในอนาคตและการปรับตัวของเกษตรกร
คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลยัขอนแกน, ออนไลน

การประชุมวิชาการโคนม เมื่อเดือนสิงหาคมป2549 ซึ่งจัดโดยคณะสัตวแพทยศาสตร 
มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดมีการนําเสนอบทวิเคราะหอุตสาหกรรม   โคนมไทย กับการแขงขันใน
อนาคตและการปรับตัวของเกษตรกร ซึ่งในเนื้อหาบางสวนไดเสนอแนวทางในการปรับตัวของ
เกษตรกรโคนม ดังนี้
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แนวทางการปรับตัวของอุตสาหกรรมนมไทยแนวทางการปรับตัวของอุตสาหกรรมนมไทย
มีเปาหมายที่จะเปนผูนําในอุตสาหกรรมนมของกลุมประเทศเอเชียตะวนัออกเฉยีงใต
ปรับปรุงประสทิธิภาพการผลิตทั้งในระดับฟารม, สหกรณโคนม และโรงงานแปรรูป
มุงเนนการปรับปรุงคุณภาพน้ํานมดิบใหไดมาตรฐาน
กระตุนการขยายตลาดนมภายในประเทศ และหาชองทางขยายตลาดไปยงัประเทศเพื่อน
บาน
ภาครัฐควรกําหนดนโยบายที่ชัดเจน และบริหารจัดการที่เอื้อตอการพัฒนาอุตสาหกรรม
นมทั้งระบบ
มีองคกรที่รับผิดชอบบริหารจัดการอุตสาหกรรมโดยตรงอยางเปนเอกภาพ

ที่มา: บทวิเคราะหอุตสาหกรรมโคนมไทย กับการแขงขนัในอนาคตและการปรับตัวของเกษตรกร
คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลยัขอนแกน, ออนไลน
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นโยบายและมาตรการสนบัสนุนอุตสาหกรรมนมของประเทศไทยนโยบายและมาตรการสนบัสนุนอุตสาหกรรมนมของประเทศไทย

ระบบการซื้อนมดิบที่มีราคาประกันขั้นต่ํา
มาตรการปองกันดานอัตราภาษีนําเขา และโควตานําเขานมผงจากตางประเทศ
มาตรการการใชเงื่อนไขการรับซื้อนมดิบของโรงงานแปรรูป เพื่อแลกกับปริมาณ
นําเขานมผง และการไดรับสิทธิ์การจําหนายนมในโครงการนมโรงเรียน
สนับสนนุงบประมาณในโครงการนมโรงเรียน สําหรับเดก็นักเรยีนชัน้
ประถมศึกษา

ที่มา: บทวิเคราะหอุตสาหกรรมโคนมไทย กับการแขงขนัในอนาคตและการปรับตัวของเกษตรกร
คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลยัขอนแกน, ออนไลน
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นโยบายและมาตรการสนับสนนุอตุสาหกรรมนมของประเทศไทย (ตอ)

สนับสนนุงบประมาณเพื่อเพิ่มการบริโภคภายในประเทศ
รัฐบาลมีงบประมาณสนับสนนุดานการปรับโครงสรางการผลิตดานโคนม

ชวยเหลือเกษตรกรทีไ่ดรับผลกระทบจาก FTA ผานกองทุนปรับโครงสราง
การผลิตภาคเกษตร (กระทรวงเกษตรและสหกรณ)
กองทุนพัฒนาสหกรณสนับสนุนเงินกูดอกเบี้ยต่ํา เพื่อการพัฒนาดานอาหาร
สัตว
โครงการวัวทดแทน (กรมสงเสริมฯ)

ที่มา: บทวิเคราะหอุตสาหกรรมโคนมไทย กับการแขงขนัในอนาคตและการปรับตัวของเกษตรกร
คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลยัขอนแกน, ออนไลน
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คําถาม

1. จะมีความเปนไปไดดังฝนหรือในการผลักดันไปสูผูนําในภูมิภาค
2. ในเวียดนาม – การเลี้ยงโคนม

3. เนน  local market  ดกีวาหรือไม
4. เลือกผลักดันเฉพาะพื้นที่ ซึ่งมีความพรอมในดานอาหารหยาบ
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มันฝรั่งมันฝรั่ง
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การผลิตมันฝรั่งในประเทศการผลิตมันฝรั่งในประเทศ
มันฝรั่งเปนพืชเศรษฐกิจที่มีความสําคัญ โดยเฉพาะกับเกษตรกรใน

ภาคเหนือ เนื่องจากเปนพื้นที่ที่เหมาะสมตอการผลิต

ผลผลิตมันฝรั่งในประเทศมี 2 ประเภทคือ

1. มันฝรั่งบริโภคสด (พันธุ Spunta)

2. มันฝรั่งที่ใชในการแปรรูป (พันธุ Atlantic)

ปริมาณการผลิตมันฝรั่งแปรรูปเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องภายในระยะเวลา 
10 ป ในขณะที่ผลผลิตมันฝรั่งบริโภคสดคอนขางคงที่
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ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นภายใตนโยบายเขตการคาเสรีผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นภายใตนโยบายเขตการคาเสรี

- มันฝรั่งจัดเปนพืชสินคาที่มีความออนไหว ซึ่งอาจไดรับผลกระทบ
จากการทําสัญญาเขตการคาเสรี โดยเฉพาะ ระหวางไทยกับ จีน  
ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด

- ผลกระทบที่เกิดขึ้นที่เริ่มเห็นไดชัดคือมีการนําเขามนัฝรั่งบริโภคสด
จากประเทศจนีมากขึ้น
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- เปดตลาดหัวพันธุมันฝรั่งไมจํากัดจาํนวน อัตราภาษี 0% ผูกพันไว 
302 ตนั ภาษี 27% นอกโควตาเก็บ 125%

การเปดตลาดตามขอผูกพันองคการการคาโลกการเปดตลาดตามขอผูกพันองคการการคาโลก ( (WTOWTO))
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ขอตกลงในการเปดตลาดตามขอตกลงทางการคาขอตกลงในการเปดตลาดตามขอตกลงทางการคา FTA FTA

-  ลดภาษีลงเหลือ 0% ภายในป 
2563

1.ก.ค. 4815 มิ.ย. 47ไทย-นิวซีแลนด

- ลดภาษีลงเหลือ 0% ภายในป 
2568

1 ม.ค. 4826 ส.ค. 45ไทย-ออสเตรเลีย

- เก็บภาษี 0% ในโควตา 300ตัน 
เกินนี้เก็บ 125% จนถึง 1 ม.ค. 58 
ลดภาษีนอกโควตาลงเหลือ 50%

1 ต.ค. 4626 เม.ย. 45ไทย-จีน

ภาษีมีผลบังคับใชเริ่มเจรจาFTA
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แผน Contract Farming ปการเพาะปลูก 2549

- ไทยจะยกเวนภาษีนําเขาสินคาเกษตรไมจํากัดรายการ โดยไทยตอง

เห็นชอบรายการสินคากอน และตองเปน Contract Farming

กับบริษัทในประเทศไทย

ขอตกลงภายใตกรอบขอตกลงภายใตกรอบ  ACMECSACMECS

ที่มา : สภาหอการคาแหงประเทศไทย
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Source: Office of Agricultural Economics,2006 ; Department of  Customs, Thailand ; Bank of Agriculture and Agricultural Cooperatives. 

Calculated by using quantity of fresh and processing potato

Source: Wiboonpongsa A., S. Sriboonchitta and P. Khuntongthong “Keys to Inclusion of Small-Scale Producers in Dynamic Potato Market in 
Thailand.” Contributed paper for  “International Symposium on Fresh Produce Supply Chain Management” Chiangmai’ Thailand, 
December 6-10, 2006
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ปริมาณการนําเขามันฝรั่งทั้งหมดเพิ่มขึ้นเนื่องจากความ
นิยมในการบริโภคขนมขบเคี้ยว เชน มันฝรั่งทอดกรอบและ
ขนมขึ้นรูปตางๆ ที่ใชมันฝรั่งสดและแปงมันฝรั่งเปนวัตถุดิบ
สําคัญในการผลิต
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Source:FAO 2006
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Source: Wiboonpongsa A., S. Sriboonchitta and P. Khuntongthong “Keys to Inclusion of Small-Scale Producers in Dynamic Potato Market in 
Thailand.” Contributed paper for  “International Symposium on Fresh Produce Supply Chain Management” Chiangmai’ Thailand, December 6-
10, 2006
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ปริมาณผลผลิตที่เพิ่มขึ้นในประเทศ เกิดจากการขยายพื้นที่การผลิต
ไปในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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ตนั

ปริมาณนําเขาจากจีนปปริมาณนําเขาจากจีนป  25492549

ที่มา : กรมศุลกากร

 ปริมาณนําเขามันฝรั่งจากจีนเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะชวงปลายป
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บาทตอ กก.

 ป 2548 เกษตรกรไทยมีตนทุนการผลิตมันฝรั่งบริโภคสดเฉลี่ย กิโลกรัมละ

ประมาณ 8 บาท ซึ่งสูงกวาราคานําเขา (FOB prices)

ราคานําเขาจากจีนปราคานําเขาจากจีนป  25492549

ที่มา : กรมศุลกากร
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ราคาตอ กก. อังกฤษ ราคาตอ กก.ออสเตรเลีย ราคาตอ กก.จีน

ลานบาทบาทตอกก.

มูลคานําเขาและราคาตอกโิลกรัมมูลคานําเขาและราคาตอกโิลกรัม ( (FOBFOB))  จากประเทศคูคาสําคัญจากประเทศคูคาสําคัญ

ที่มา : กรมศลุกากร
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- การนําเข าจากอังกฤษและออสเตรเลียสวน
  ใหญเปนหัวพันธุ 
- การนําเข าจากจีนเปนมันเพื่อการบริโภคสด
  และอื่นๆ

ราคาตอกโิลกรัมราคาตอกโิลกรัม ( (FOBFOB))  จากประเทศคูคาสําคัญจากประเทศคูคาสําคัญ

ที่มา : กรมศลุกากร
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ราคามันฝรั่งไมแปรรูปแบงตามเกรดเฉลี่ยเปรียบเทียบกับราคาเกษตรกร

Source: Wiboonpongsa A., S. Sriboonchitta and P. Khuntongthong “Keys to Inclusion of Small-Scale Producers in Dynamic Potato Market in 
Thailand.” Contributed paper for  “International Symposium on Fresh Produce Supply Chain Management” Chiangmai’ Thailand, December 6-
10, 2006
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ที่มา : สํานักงานเศรษฐกจิการเกษตร

Source: Wiboonpongsa A., S. Sriboonchitta and P. Khuntongthong “Keys to Inclusion of Small-Scale Producers in Dynamic Potato Market in 
Thailand.” Contributed paper for  “International Symposium on Fresh Produce Supply Chain Management” Chiangmai’ Thailand, 
December 6-10, 2006
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ที่มา : ใน Wiboonpongs et al., 2006

ตนทุนการผลิตของเกษตรกรตนทุนการผลิตของเกษตรกร

1.07
795.19คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน

7,866.1526,462.639.64
14.932,745.5918,596.47ปลูกนอกระบบ เชยีงใหม

1.85
497.25คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน

3,027.6114,728.7812.7318.781,157.1411,701.16ปลูกนอกระบบ ตาก

0.55
653.28คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน

3,646.0419,779.438.2233.252,407.2316,133.39ปลูกในระบบ เชยีงใหม

0.34
1,275.00คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน

4,301.4026,964.848.1325.503,318.7522,663.45ปลูกในระบบ ตาก

สวนเหลือ่ม
ตอไร (บาท)

รายรบัตอไร 
(บาท)

ราคาตอกก. 
ป 2547

รอยละของ
ตนทุนหัว
พันธุ

ปริมาณผลผลิตตอไร 
(กก.)

ตนทุนรวมเฉลี่ย
ตอไร(บาท)พื้นที่
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การปรับตวัของเกษตรกรที่เริ่มปลูกพืชหลายหลากการปรับตวัของเกษตรกรที่เริ่มปลูกพืชหลายหลาก

ธค.พย.ตค.กย.สค.กค.มิย.พค.เมษ.มีค.กพ.มค.

มันฝรั่งผักกาดขาวปลี 
หรือขาวโพด

มันฝรั่งมันฝรั่ง

ที่มา : ใน Wiboonpongs et al., 2006
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ป 2549 ปริมาณนาํเขาในโควตา 30,000 ตัน  ภายใน ก.ค.-ธ.ค.

- ภาษใีนโควตาเกบ็ 27% นอกโควตาเก็บ 125%

- ราคารับซื้อหัวมันฝรั่งสดจากเกษตรกร ตนฤดู 14 บาท/กก. ฤดูแลง 
ขัน้ต่าํ 7 บาท/กก.

- ในระบบสัญญา ราคาขัน้ต่าํ 8 บาท/กก. กษตรกรที่รวมโครงการ
ปรบัปรุงประสิทธิภาพการผลิตกบัหนวยงานรฐั ขั้นต่าํ 7.50 บาท/กก.

ป 2550-2551 นาํเขาเพิม่ขึน้ปละ 10% อัตราภาษีในและนอกโควตาเปนไป
ตามขอผูกพนั WTO

ที่มา : สํานักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สํานักนายกรัฐมนจรี

นโยบายภาครัฐในปนโยบายภาครัฐในป  25492549--5151
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ปญหาในการผลติมันฝรั่งจากกรณีศึกษาในจังหวดัเชียงใหมปญหาในการผลติมันฝรั่งจากกรณีศึกษาในจังหวดัเชียงใหม--ตากตาก

1. ตนทุนการผลิตมันฝรั่งสูงกวาราคานําเขาโดยเฉพาะจากประเทศจีน 

2. ตนทุนการผลิตสูงขึ้น

- คาปุยและสารเคมีสูงขึ้นกวารอยละ 40 ในขณะที่ราคารับซื้อคงที่

3. ผูผลิตมีความเสี่ยงสูงเนื่องจากมันฝรั่งเปนพืชที่ออนแอตอสิ่งแวดลอมใน
ประเทศไทย ซึ่งเปนปจจัยหลักทีส่งผลตอปริมาณผลผลิต

Source: Wiboonpongsa A., S. Sriboonchitta and P. Khuntongthong “Keys to Inclusion of Small-Scale Producers in Dynamic Potato Market in 
Thailand.” Contributed paper for  “International Symposium on Fresh Produce Supply Chain Management” Chiangmai’ Thailand, 
December 6-10, 2006
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4. ตนทุนคาหัวพันธุคุณภาพดีจากตางประเทศคอนขางสูง เนือ่งจากไม
สามารถผลิตไดในประเทศ 

- ตนทุนหัวพันธุมันแปรรูปนําเขาคิดเปนรอยละ 25-33 ของ
ตนทุนรวม

- ผูปลูกมันฝรั่งพันธุบริโภคมีตนทุนคาหัวพันธุสูงถึงกิโลกรัมละ
65-80 บาท (4,550-7,200 บาทตอไร)เนือ่งจากไดรับการจัดสรร
โควตาใหเพียง 50 กก. (50 บาท ตอ กก.) ซึ่งไมเพียงพอตอการผลิต
ทาํใหตองซื้อหัวพันธุจากผูคา ที่รวบรวมมาจากผูที่ไมตองการ
ปลูก
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การปรับตัวของเกษตรกรในการปรับตัวของเกษตรกรใน  ออ..สันทรายสันทราย

1. เกษตรกรกาวหนาบางรายพยายามเพิ่มผลผลิตตอพื้นที่และลดตนทุน
การผลิตตอหนวยลง ดวยการเลือกใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม เชน การ
ใชปุย การปลูกพืชสลับ และการปรับปรุงดินดวยอินทรียวัตถุและพัฒนา
เครื่องจักรเพื่อลดตนทุนคาแรงงาน  โดยไดรับการสนับสนุนจาก
หนวยงานราชการ เชนมหาวิทยาลัย และกระทรวงเกษตรฯ 
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2. เกษตรกรลดตนทุนคาหัวพันธุนําเขาดวยการพัฒนาการใชมันฝรั่ง
ขนาดเล็กที่ตกเกรดเปนหัวพันธุเพื่อปลูกในฤดูปลูกตอไป ซึ่งสามารถ
ลดตนทุนคาหัวพันธุไดประมาณรอยละ 50

3. มีการขยายพื้นที่ปลูกไปบนที่สูงเพื่อผลิตมันฝรั่งนอกฤดู โดยใชหัว
พันธุที่เก็บไวในฤดูปลูกที่ผานมา 

4. พัฒนาการจัดการขายเอง

5. จัดการแปรรูปเพื่อสรางมูลคาเพิ่ม
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คําถามที่คางอยูคือ 

เกษตรกรตองพึ่งพาปจจัยจากภายนอกรอบเกอืบทั้งหมด เขาจะสราง

ภูมิคุมกนัตนเอง และตัง้อยูบนความพอประมาณและสมดลุอยางไร?


