E-Newsletter ฉบับที 1 เดือน มกราคม – มีนาคม 2558

ทีม า: ดัดแปลงจาก สํานักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร

มีอะไรบ้ างในฉบับนี&
• จากใจผูจ้ ดั ทํา
• ข่าวประชาสัมพันธ์
• สถานการณ์การส่ งออกเมล็ดพันธุ์พืชไทยปี 2556
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จากใจผู้จดั ทํา
ในปี 2557 เป็ นปี ที1เริ1 มมีการเปลี1ยนแปลงในการออก ข่าวสารเมล็ดพันธุ์พืช เป็ นการเปลี1ยนแปลงจาก
การออกเป็ นสิ1 งตีพิมพ์ หรื อ Hard Copy ก็เปลี1ยนเป็ น Soft Copy ที1ส่งผ่านทาง email ของสมาชิกที1ได้ให้
email address ไว้กบั สมาคม และในปี นัCน คณะผูจ้ ดั ทําสามารถส่ งให้สมาชิกได้เพียงฉบับเดียว คือ ปี ที1 21
ฉบับที1 1 เดือน มกราคม – มีนาคม 2557 เนื1องจากเป็ นช่วงเวลาสับเปลี1ยน ซึ1 งยังไม่สามารถหาจุดลงตัว เวลา
ก็เลยล่วงมาถึงปี 2558 คณะผูจ้ ดั ทําจึงคิดว่า ควรที1จะต้องรี บจัดทําข่าวสารเมล็ดพันธุ์พืช เพื1อไม่ให้ขาดตอน
นานจนสมาชิกลืมว่า ยังมีขา่ วสารเมล็ดพันธุ์พืชอยูอ่ ีกหรื อ
ดังนัCนจึงได้จดั ทําฉบับนีCขC ึน และเพื1อให้สอดคล้องกับปี ที1ออก คณะผูจ้ ดั ก็เลยถือว่า ในปี 2557 ได้ออก
ข่าวสารเมล็ดพันธุ์พืชเพียงฉบับเดียว แล้วมาเริ1 มต้นใหม่สําหรับปี 2558 คณะผูจ้ ดั จะจัดทําให้ครบตาม
จํานวนฉบับที1ตCงั เป้ าไว้ คือ ปี ละ 4 ฉบับ หวังว่าสมาชิกทุกท่านคงจะไม่ทิงC สมาคมไปนะครับ
ฉบับนีCนาํ เรื1 อง สถานการณ์การส่ งออกเมล็ดพันธุ์พืชไทยปี 2556 ซึ1 งถอดมาจากข้อมูลที1รวบรวมและ
เผยแพร่ โดย สํา นักควบคุ มพืชและวัตถุ การเกษตร กรมวิชาการเกษตร เพื1อแสดงให้เห็ นว่า เมล็ดพันธุ์ ที1
ส่ งออกจากประเทศไทยนัCนไปที1ใดกันบ้าง และเน้นที1สถานการณ์การส่ งออกเมล็ดพันธุ์ขา้ วโพดเลีCยงสัตว์
และอนาคต ก็ลองอ่านดูนะครับ หากมีคาํ แนะนําใดๆ สมาคมยินดีรับไว้พิจารณาครับ
ดร.นิพนธ์ เอี1ยมสุ ภาษิต
ผูจ้ ดั การสมาคมเมล็ดพันธุ์แห่งประเทศไทย

ข่ าวประชาสัมพันธ์
ข่าวแรกคือ สาขาพืชร่ วมกับสมาคมเมล็ดพันธุ์แห่ งประเทศไทย จัดการประชุมโต๊ะกลม เพื1อระดม
ความคิดเรื1 อง วิกฤตการณ์ขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ วิกฤติการเกษตรไทย ใครจะแก้? ในวันศุกร์ ที1 6 กุมภาพันธ์
2558 เวลา 13.30 – 17.00 น ณ ห้องรวงข้าว อาคารวชิ รานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กรุ งเทพฯ
ข่าวที1สองคือสมาคมร่ วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดการประชุ มทางวิชาการ
เมล็ดพันธุ์พืชแห่งชาติ ครัCงที1 12 ระหว่างวันที1 9 – 11 มิถุนายน 2558 ณ โรงแรมเวียงลคอร จังหวัดลําปาง
ขอให้ส มาชิ ก ทุ ก ท่าน ได้เตรี ย มตัว เตรี ย มใจ ไปพบปะกันอี กครัC ง และขอให้ติดตามรายละเอี ยด ความ
คืบหน้าของการประชุม ได้ทาง ข่าวสารเมล็ดพันธุ์พืช และ เว็บไซท์สมาคม www.seed.or.th หรื อสอบถาม
มาที1สมาคมโดยตรง
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สถานการณ์ การส่ งออกเมล็ดพันธุ์พืชไทยปี 2556
ดร.นิพนธ์ เอี"ยมสุภาษิต ผู้จัดการสมาคมเมล็ดพันธุ์แห่ งประเทศไทย
ในปี 2556 ประเทศไทยส่งออกเมล็ดพันธุ์พืช จํานวน 37 ชนิดพืช ประกอบด้ วย กระเจี)ยบเขียว
กะหลํ,าดอก กะหลํ,าปลี ข้ าวโพด ข้ าวโพดหวาน คะน้ า แคนตาลูป แตงกวา แตงโม แตงร้ าน ถัว, ฝั กยาว ถั,ว
ลันเตา ถัว, เหลืองทานตะวัน บรอคโคลี บวบเหลี,ยม ผักกาดขาว ผักกาดกวางตุ้ง ผักกาดเขียว ผักกาดหอม
ปาล์มนํ 5ามัน ผักกาดหัว ผักชี ผักบุ้งจีน พริ ก ฟั ก/แฟง ฟั กทองแฟง มะเขือเทศ มะเขือเปราะ มะเขือม่วง
มะเขือยาว มะระ มะระขี 5นกมะระจีน มะละกอ และเมล่อน ในปริ มาณทัง5 หมด 24,402,574.52 กิโลกรัม
หรื อประมาณ 24,402 ตัน คิดเป็ นมูลค่าการส่งออก หรื อ มูลค่าของรายได้ จากการจําหน่ายเมล็ดพันธุ์เข้ า
ประเทศ เท่ากับ 4,965,396,235.13 บาท หรื อประมาณเกือบ 5,000 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 0.39 (สํานัก
ควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร, 2557) เมื,อเทียบกับมูลค่าส่งออกสินค้ าเกษตรและผลิตภัณฑ์ ปี 2556 ที,มี
มูลค่าเท่ากับ 1,268,217 ล้ านบาท (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2557) นับว่ายังมีมลู ค่าที,คอ่ นข้ างตํ,า
มากเมื,อเทียบกับสินค้ าเกษตรหลักชนิดอื,น เช่น ยางธรรมชาติ มูลค่า 315,159 ล้ านบาท หรื อข้ าวและ
ผลิตภัณฑ์ มูลค่า 149,733 ล้ านบาท
รายได้ ทงหมดจากการส่
ั5
งออกเมล็ดพันธุ์พืชดังกล่าวข้ างต้ น ได้ มาจากการส่งออกไปยัง 94 ประเทศ
ทัว, โลก หรื อเกือบร้ อยละ 50 (47.9) ของ 196 ประเทศทัว, โลก ที,นําเข้ าเมล็ดพันธุ์พืชจากประเทศไทย (วิกิพี
เดีย, 2557) ประเทศที, เ ป็ นลูกค้ า สํ าคัญ คือ เวี ยดนาม โดยมี มูล ค่าส่ง ออกไปยัง เวี ยดนามทัง5 หมด
1,728,482,708.60 บาท คิ ด เป็ นร้ อยละ 34.8 จากมูล ค่า การส่ ง ออกเมล็ ด พัน ธุ์ ทัง5 หมด ตามด้ ว ย
สหรัฐอเมริกา อินเดีย เมียนม่าร์ ฮอลแลนด์ ปากีสถาน จีน ศรี ลงั กา ญี,ปนุ่ มาเลเซีย ฟิ ลิปปิ นส์ บังกลาเทศ
และ อินโดนีเซีย ซึง, ทัง5 12 ประเทศดังกล่าว นอกเหนือจากเวียดนาม มีมลู ค่าการส่งออกมากกว่า 100 ล้ าน
บาท และเทียบเป็ นร้ อยละ 2.43 – 7.17 จากมูลค่าการส่งออกเมล็ดพันธุ์ทงหมด
ั5
(ตารางที, 1)
เมื,อพิจารณาการนําเข้ าเมล็ดพันธุ์จากประเทศไทยในแต่ละประเทศที,กล่าวถึงในตารางที, 1 พบว่า
ร้ อยละ 80.1 ของมูลค่าเมล็ดพันธุ์ที,นําเข้ าเวียดนาม เป็ นเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด เช่นเดียวกับ เมียนม่าร์ ร้ อยละ
59.1 ปากีสถาน ร้ อยละ 56.5 ศรี ลงั การ้ อยละ 50.2 และอินโดนีเซีย ร้ อยละ 49.3 สําหรับ มาเลเซีย ร้ อยละ
63.5 มาจากเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวาน ในขณะที,สหรัฐอเมริ กา มูลค่าการนําเข้ าเมล็ดพันธุ์ร้อยละ 61.1 มา
จากมะเขือเทศ เช่นเดียวกับ ฮอลแลนด์ ร้ อยละ 61.1 จีน ร้ อยละ 53.8 และญี,ปนุ่ ร้ อยละ 19.2 ส่วนอีก 3
ประเทศ คือ อินเดีย ร้ อยละ 37.3 มาจากเมล็ดพันธุ์แตงโม ฟิ ลิปปิ นส์ ร้ อยละ 36.4 มาจากเมล็ดพันธุ์
ถัว, ฝั กยาว และ บังกลาเทศ ร้ อยละ 35.6 มาจากเมล็ดพันธุ์แตงกวา ที,กล่าวมาทังหมดนั
5
นเป็
5 นสัดส่วนมูล
ค่าที,นําเข้ าเมล็ดพันธุ์พืชมากที,สดุ ในแต่ละประเทศ
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ตารางที" 1 มูลค่าการส่งออกเมล็ดพันธุ์ไปยังประเทศต่างๆ 13 อันดับแรก และร้ อยละเมื,อเทียบกับมูลค่า
การส่งออกเมล็ดพันธุ์ทงหมด
ั5
ประเทศ
เวียดนาม
สหรัฐอเมริ กา
อินเดีย
เมียนม่าร์
ฮอลแลนด์
ปากีสถาน
จีน
ศรี ลงั กา
ญี,ปนุ่
มาเลเซีย
ฟิ ลปิ ปิ นส์
บังกลาเทศ
อินโดนีเซีย

มูลค่ า (บาท)
1,728,482,708.60
355,800,494.83
348,826,727.70
319,732,147.64
278,818,019.27
238,073,200.79
230,817,493.38
198,142,606.85
178,154,539.34
126,740,457.93
120,849,798.25
107,581,802.00
101,092,153.82

ร้ อยละ
34.81
7.17
7.03
6.44
5.62
4.79
4.65
3.99
3.59
2.55
2.43
2.17
2.04

ที"มา: ดัดแปลงจาก สํานักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร, 2557
จาก 94 ประเทศ สามารถแบ่งออกเป็ น 8 กลุ่ม แยกตามภูมิภาค กลุ่มหรื อภูมิภาคที,ที,นําเข้ าเมล็ด
พันธุ์พืชจากไทยที,มีมูลค่ามากที,สุด คือ กลุ่มอาเซียน โดยมีมูลค่ารวมทังหมด
5
2,581,124,718.83 บาท
ตามด้ วยกลุ่มเอเชีย (ไม่รวมอาเซียน) มีมลู ค่ารวมทังหมด
5
1,497,725,341.90 ซึ,งถ้ ารวมมูลค่าทัง5 2 กลุ่ม
เข้ าด้ วยกัน จะมี มูลค่า คิดเป็ นร้ อยละ 82.1 ของมูล ค่าส่ง ออกเมล็ดพันธุ์พืช ของไทยทัง5 หมด มูลค่าการ
นําเข้ าของกลุม่ หรื อภูมิภาคอื,นๆ แสดงในภาพที, 1

ภาพที" 1 มูลค่าการนําเข้ าเมล็ดพันธุ์พืชจากประเทศไทยแยกตามภูมิภาค ในปี 2556
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เมื,อพิจารณาเฉพาะในอาเซียน มูลค่าการส่งออกเมล็ดพันธุ์พืชจากประเทศไทย ร้ อยละ 67 หรื อ
1,728.5 ล้ านบาท เป็ นการส่งออกไปเวียดนาม ตามด้ วยเมียนม่าร์ ร้ อยละ 12 หรื อ 319.7 ล้ านบาท
มาเลเซีย ร้ อยละ 5 หรื อ 126.7 ล้ านบาท สําหรับประเทศอื,นๆ มีรายละเอียดในภาพที, 2

ภาพที" 2 มูลค่าการส่งออกเมล็ดพันธุ์พืชจากประเทศไทย ไปยังประเทศต่างๆ ในอาเซียน ปี 2556
จาก 37 ชนิดพืช ที,ส่งออกไปยัง 94 ประเทศทัว, โลก เมล็ดพันธุ์ข้าวโพด มีมลู ค่าการส่งออกสูงสุด
1,756.4 ล้ านบาท ตามด้ วยเมล็ดข้ าวโพดหวาน พริ ก และแตงโม ซึ,งมีมลู ค่าการส่งออก มากกว่า 100 ล้ าน
บาท ดังภาพที, 3
ในกรณี เมล็ดข้ าวโพด ประเทศไทยส่งออกไปยัง 42 ประเทศ (คิดรวมประเทศในอาเซียนเป็ น 1
กลุม่ ) มูลค่าการส่งออกในอาเซียน จะสูงมาก คิดเป็ นร้ อยละ 35.4 จากมูลค่าการส่งออกเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด
ทังหมด
5
ดังภาพที, 4

5

ภาพที" 3 มูลค่าการส่งออกเมล็ดพันธุ์พืช (แยกตามชนิดพืช) จากประเทศไทยไปยัง 94 ประเทศทัว, โลก ปี
2556
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ภาพที" 4 มูลค่าการส่งออกเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดจากประเทศไทยไปยังประเทศต่างๆ ทัว, โลก ปี 2556
จากข้ อมูลมูลค่าการส่งออกเมล็ดพันธุ์พืชจากประเทศไทยไปยังประเทศต่างๆ ทัว, โลก ในปี 2556
พอชี 5ให้ เห็นความจริงที,สรุปได้ ดงั นี 5
1. เมล็ดพันธุ์ข้าวโพด เป็ นเมล็ดพันธุ์พืชที,มีความสําคัญและมีความหมายอย่างยิ,งต่อ ความคิดที,
จะผลักดันให้ ประเทศไทยเป็ นศูนย์กลางเมล็ดพันธุ์
7

2. ตลาดเมล็ดพันธุ์พืชหลักของประเทศไทย อยูใ่ นเอเชียและอาเซียน แต่ก็มีศกั ยภาพที,จะขยาย
ตลาดไปยังกลุม่ อเมริ กาเหนือและกลุม่ ยุโรป
3. ตลาดเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดของประเทศไทยจะอยูใ่ นกลุม่ อาเซียน โดยเฉพาะประเทศเวียดนาม
4. ถ้ าในปี 2558 ประเทศเวียดนามอนุญาตให้ ปลูกข้ าวโพดดัดแปลงพันธุกรรม ก็จะส่งผลกระทบ
อย่างรุนแรงต่อการส่งออกเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดของประเทศไทย
5. เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวาน พริ กและแตงโม รวมทังมะเขื
5
อเทศ ถัว, ฝั กยาวและแตงกวา เป็ นเมล็ด
พันธุ์ที,นา่ จะมีศกั ยภาพในการเพิ,มมูลค่าการส่งออก
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