นมและผลิตภัณฑ
1. ขอบเขตสินคา
นมและครีม ที่ไมทําใหเขมขนและไมเติมน้ําตาลหรือสารทําให
หวานอื่นๆ (พิกัด 0401)
นมและครี ม ที่ ทํ า ให เ ข ม ข น หรื อ เติ ม น้ํ า ตาลหรื อ สารทํ า ให
หวานอื่นๆ (พิกัด 0402)
นมผงขาดมันเนย (พิกัด 040210)
บั ตเตอร มิล ด โยเกิ รต รวมทั้ ง นมและครี ม ที่ ห มั กหรื อทํ าให
เปรี้ยวอยางอื่น (พิกัด0403)
หางนม(เวย) ผลิตภัณฑที่มีองคประกอบของนมธรรมชาติ
(พิกัด 0404)
เนย ไขมันและน้ํามันอื่นๆ ที่ไดจากนม รวมทั้งเดรีสเปรด (พิกัด
0405)
เนยแข็งและเคริรด (พิกัด 0406)
นมพรอมดื่ม (พิกัด 220290)
2. การผลิต
2.1 โคนม
แหลงเลี้ยงโคนมที่สําคัญ ไดแก จังหวัดราชบุรี สระบุรี
นครราชสีมา ลพบุรี และประจวบคีรีขันธุ รอยละ 68 เปนกลุมของ
เกษตรกรรายยอย( เลี้ยงโคนมไมเกิน 20 ตัว) ปริมาณการผลิตโคนม
เฉลี่ย 390,179 ตัวตอป
จํา นวนโคนมในไทย
408,200

ตัว
410,000
400,000
390,000

388,770
373,567

ปริมาณการผลิตน้ํา นมดิบของไทย
ตัน

800,000
700,000
600,000
500,000
400,000
300,000
200,000
100,000
0

587,700

2544

660,297

2545

731,923

2546

2.3

นมพรอมดื่ม
น้ํานมดิบที่ผลิตไดของไทยประมาณรอยละ 96 จะนําไป
ผลิตเปนนมพรอมดื่ม ปริมาณการผลิตเฉลี่ย 651,385 ตันตอป โดยมี
กําลังการผลิต (นมพรอมดื่มที่ผลิตจากน้ํานมดิบ) ประมาณ 3,675
ตั น /วั น ผู ผ ลิ ต ประกอบด ว ย องค ก ารส ง เสริ ม กิ จ การโคนมแห ง
ประเทศไทย โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑนมของเอกชน สหกรณโคนม
รวมทั้งสถาบันการศึกษา
2.4 เนยแข็ง
ประเทศไทยมีผูผลิตเนยแข็งประมาณ 7-8 ราย (ไมรวมราย
ยอย) ผลผลิตเนยแข็งรวม 7-8 ราย ประมาณ 3,000 ตันตอป เนยแข็ง
ที่ผลิตไดจะผลิตจากน้ํานมดิบเพียงอยางเดียว
3. การคา
3.1 ประเทศไทยเปน Net Importer
3.2 การสงออกนมและผลิตภัณฑของไทยเฉลี่ยระหวางป
2544-2546 มีมูลคา 4,572.5 ลานบาท ตลาดสงออกที่สําคัญของไทย
เปนตลาดอาเซียนสัดสวนเฉลี่ยรอยละ 94.0 ผลิตภัณฑนมสงออกที่
สําคัญเปน นมขนที่มีสัดสวนเฉลี่ยรอยละ 71.1

380,000

การสงออกนมและผลิตภัณฑของไทยป 2546

370,000
360,000
350,000

2544

2545

2546

2.2 น้ํานมดิบ
ไทยผลิตน้ํานมดิบไดเฉลี่ย 5-7 แสนตันตอป ในป 2546
ผลผลิตเฉลี่ย (อัตราการใหนม) 10.42 กก./ตัว/วัน

นม
เปรี้ย วและ
โยเกิร ต

หางนม
2%

เนย
ไขมัน เนย
แข็ง

นม ครีมไม
เขมขนจืด
20%
นม ครีมผงเม็ด
7%

นมขน
63%
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ตลาดสงออกนมและผลิตภัณฑนมของไทยป 2546
เวีย ดนาม
อินโดนีเซีย 3%
4%
ลาว
6%

ฮองกง
3%

อื่นๆ
4%

ฟลิปปนส
35%

อินโดนีเซีย
2%
นิวซีแลนด
6%

สิงคโปร
8%

พมา
11%

กัมพูชา
15%

3.3 การนําเขานมและผลิตภัณฑของไทยเฉลี่ยระหวางป 25442546 มีมูลคา 11,303.1ลานบาท แหลงนําเขาที่สําคัญ ไดแก
นิวซีแลนด ออสเตรเลีย และสหภาพยุโรป สัดสวนเฉลี่ยรอยละ 29.0
26.2 และ 26.0 ตามลําดับ ผลิตภัณฑนมที่ไทยนําเขาสวนใหญ ไดแก
นมผงขาดมันเนย เฉลี่ยรอยละ 38.0
การนํา เขา นมและผลิตภัณฑของไทยป 2546
นม ครีมผงเม็ด
ใชเลี้ย งทารก
0%

ผลิตภัณฑ
นมอื่นๆ 33%

เนยและเนยแข็ง
9%

นมผง
ขาดมันเนย
40%

นม ครีมผงเม็ด
ไขมันเกิน 1.5 %
18%

แหลงนํา เขา ผลิตัณฑนมของไทยป 2546

สหภาพยุ โรป
26%

อื่นๆ
2%

ไทย
90%

มาเลเซีย
11%

สหรัฐอเมริกา
5%

สว นแบงตลาดนมขนหวานของไทยใน
ตลาดมาเลเซียป 2546

อื่นๆ
17%

นิวซีแลนด
35%

ออสเตรเลีย
17%

3.4 สวนแบงตลาดนมขนหวานในประเทศคูคาของไทย

สวนแบงตลาดนมขนหวานในประเทศคูคาของไทยในป 2546
ตลาดสงออกสําคัญ ประเทศคูแขงและสวนแบงตลาดของไทย
1. มาเลเซีย
ไทย (90.6%)
นิวซีแลนด (6.4%)
อินโดนีเซีย (1.5%)
สหรัฐอเมริกา (0.4%)
2. ฟลิปปนส
อินโดนีเซีย (68.2%)
ไทย (18.4%)
นิวซีแลนด (5.5%)
ออสเตรเลีย (2.6%)
มาเลเซีย (2.2%)
3. สิงคโปร
ออสเตรเลีย (29.0%)
เนเธอรแลนด (21.3%)
ไทย (17.3%)
มาเลเซีย (14.6%)
นิวซีแลนด (8.7%)
ฝรั่งเศส (4.6%)
4. มาตรการสงออก/นําเขาของไทย
4.1 มาตรการสงออก 4.2 มาตรการนําเขา
(1) การเปดตลาดภายใต WTO
นมและผลิตภัณฑรายการอื่นๆ
ลดภาษีอยางเดียว
ยกเวนน้ํานมดิบ นมพรอมดื่ม และนมผงขาดมันเนย กําหนดโควตา
การเปดตลาด ดังนี้
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ตารางที่ 1 ปริมาณการเปดตลาดและอัตราภาษีในและนอกโควตาของนม
และผลิตภัณฑของไทย
รายการ

น้าํ นมดิบ
นมพรอมดื่ม
นมผงขาดมันเนย

โควตาภาษี(ตัน)
2538
2547
2,286.0

*1

2,400.0

*1

45,000.0 55,000.0

อัตราภาษี(รอยละ)
ใน
นอกโควตา
โควตา 2538
2547
20.0 45.5
41.0
92.1
84.0
20.0 237.6
216.0

หมายเหตุ : *1. เปนปริมาณการเปดตลาดรวมกันของน้ํานมดิบและนมพรอมดื่ม ในป 2538
และป 2547 เฉพาะปริมาณการเปดตลาดน้ํานมดิบอยางเดียวมีปริมาณ 2,260.0 และ2,372.74
ตัน ตามลําดับ ที่เหลือเปนปริมาณการเปดตลาดนมพรอมดื่ม

ตารางที่ 2 ปริมาณโควตานําเขานมผงขาดมันเนยตามพันธกรณี ปริมาณ
การเปดตลาดจริงและการนําเขาจริง
*1

ป
2538
2539
2540
2541
2542
2543
2544
2545
2546
2547

เปดตลาดตามพันธกรณี
ปริมาณ(ตัน) อัตราภาษี
(%)
45,000.00
20
46,111.11
20
47,222.22
20
48,333.33
20
49,444.44
20
50,555.56
20
51,666.67
20
52,777.78
20
53,888.89
20
55,000.00
20

*2

เปดตลาดจริง
ปริมาณ อัตราภาษีใน อัตราภาษีนอก
(ตัน) โควตา(%) โควตา(%)
55,000
5
237.6
88,000
5
235.2
88,000
5
232.8
88,000
5
230.4
68,000
5
228.0
55,600
5
225.6
65,000
5
223.2
73,000
5
220.8
67,290
5
218.4
55,000
5
216.0

นําเขาจริง
ปริมาณ
(ตัน)
79,919
67,174
70,990
53,041
56,035
53,023
58,823
76,466
73,656

*3

ที่มา : *1. กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ
*2. กรมการคาตางประเทศ
*3. สํานักวิชาการดานสารสนเทศการเจรจา กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ

(2) การนําเขานมผงขาดมันเนยจากสมาชิกที่มิใช WTO
ต อ ง ข อ อ นุ ญ า ติ นํ าเ ข า แ ล ะ จ ะ ต อ ง มี ก า ร รั บ ซื้ อ น้ํ าน มดิ บ
ภายในประเทศถานําเขาเพื่อใชผลิตเปนนมพรอมดื่ม การนําเขาจาก
สมาชิก WTO รวมลาวและกัมพูชา จะตองมีหนังสือรับรองแสดง
การใชสิทธิชําระภาษี
(3) การนําเขาน้ํานมดิบและนมพรอมดื่มจากสมาชิกที่มิใช
WTO ตองขออนุญาตินําเขา และตองรับซื้อน้ํานมดิบภายในประเทศ
ยกเวนนําเขามาเพื่อประโยขนของทางราชการ หรือการบริจาค ไม
ตองรับ ซื้อ น้ํ านมดิ บภายในประเทศ การนํ าเขาจากสมาชิ ก WTO
รวมลาวและกัมพูชา ตองมีหนังสือรับรองแสดงการใชสิทธิชําระ
ภาษี

5. อัตราภาษี/คาธรรมเนียม
รายการ

ตาม พรก.

MFN Rate
WTO Rate

นมและครีมไมเขมขน จืด
รอยละ 40
(0401)
นมและครีม ที่ทําให
รอยละ
เขมขน หรือทําใหหวาน
10,25,40
(0402)
นมผงขาดมันเนย
รอยละ 25
(040210)
บัตเตอรมิลค
รอยละ 40
โยเกิรต รวมทั้งนมเปรีย้ ว
อื่นๆ(0403)
หางนม(เวย) ผลิตภัณฑที่ รอยละ 25,40
มีองคประกอบของนม
ธรรมชาติ(0404)
เนย ไขมันและ
รอยละ 25,60 ย
พิกัด 040510
น้ํามันอื่นๆทีไ่ ดจากนม
และ0405909
(0405)
รอยละ60
หรือ 20 บาท
ตอกก.
เนยแข็งและเคิรด(0406) รอยละ 60
หรือ 20 บาท
ตอกก.
นมพรอมดื่ม(220290)
รอยละ 60
หรือ 3 บาทตอ
กก.

รอยละ 40
รอยละ 5,18,30

รอยละ 5

อัตราผูกพันในโควตา
รอยละ 20
รอยละ 5,18,30

รอยละ 5,30

อัตราผูกพันในโควตา
รอยละ 20
รอยละ 18,20,30

รอยละ 5,30

รอยละ 24,30

รอยละ 5,20 ยกเวนพิกดั รอยละ 18-33 หรือ
040510 และ 0405909 10-11 บาทตอกก.
รอยละ 30 หรือ 10 บาท
ตอกก.

รอยละ 30 หรือ 10 บาท รอยละ 30 หรือ 10
ตอกก.
บาทตอกก.
รอยละ 60 หรือ 3 บาท
ตอกก.

อัตราผูกพันในโควตา
รอยละ 20

6. กฎหมายที่เกี่ยวของ ตามประกาศของกระทรวงพาณิชย ดังนี้
- นมผงขาดมันเนย
(1) ประกาศกระทรวงฯ (ฉบับที่ 27) พ.ศ. 2526 ลงวันที่ 28
มีนาคม 2526
(2) ประกาศกระทรวงฯ (ฉบับที่ 35) พ.ศ. 2527 ลงวันที่ 26
มีนาคม 2527
(3) ประกาศกระทรวงฯ (ฉบับที่ 44) พ.ศ. 2528 ลงวันที่ 27
มีนาคม 2528
(4) ระเบียบกระทรวงฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2528 ลงวันที่ 21
มิถุนายน 2528
(5) ประกาศกระทรวงฯ (ฉบับที่ 55) พ.ศ. 2530 ลงวันที่ 29
ธันวาคม 2530
- น้ํานมดิบและนมพรอมดื่ม
(1) ประกาศกระทรวงฯ (ฉบับที่ 39) พ.ศ. 2527 ลงวันที่ 16
ตุลาคม 2527
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(2) ระเบียบกระทรวงฯ(ฉบับที่2) พ.ศ. 2528 ลงวันที่ 21
มิถุนายน 2528
7. ปญหาที่ไทยประสบ
(1) น้ํานมดิบภายในประเทศ ไมสามารถแขงขันดานราคากับ
นมผงขาดมันเนยที่นําเขา
(2) ตนทุนการผลิตน้ํานมดิบของไทยสูง เนื่องจากตนทุนอาหาร
ขน ซึ่งเปนสัดสวนถึงรอยละ 50-60 ของตนทุนการผลิตน้ํานมดิบ
ทั้งหมดมีราคาสูง
(3) ประสิทธิภาพการใหนมของโคนมไทยอยูในระดับคอนขาง
ต่ํา เมื่อเทียบกับผูผลิตสําคัญ ทั้งนี้พันธุโค เปนสวนประกอบหนึ่งและ
ตัวเกษตรกรมีการจัดการฟารมไมดีเทาที่ควร
(4) ขาดแคลนพื้นที่ปลูกหญา ฟารมจํานวนมากมีพื้นที่ปลูกหญา
นอย ไมเพียงพอสําหรับเลี้ยงโคนม และฟารมจํานวนหนึ่งไมมีพื้นที่
ปลูกหญาของตนเองตองซื้ออาหารหยาบมาเลี้ยงโคนม สงผลใหตนทุน
การผลิตสูง
8. กฎระเบียบของประเทศคูเจรจา
• ออสเตรเลีย
การเปด FTA กับไทย ออสเตรเลียลดภาษีเหลือ 0% ทันที
ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2548 สวนใหญภาษีนําเขานมและผลิตภัณฑ
ของออสเตรเลียเปน 0% อยูแลว ยกเวนเนยแข็งที่สวนใหญเก็บภาษี
ตามสภาพ (Specific rate) ไดแก เนยแข็งในพิกัด HS 0406.10.00,
HS 0406.20.00, HS 0406.30.00, HS 0406.40.90 และ HS
0406.90.90 ที่ออสเตรเลียเก็บภาษีในอัตรา 1.22 เหรียญออสเตรเลีย/
กก.นั้น ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2548 ออสเตรเลียจะลดภาษีเหลือ
0% ทันที

• จีน
ภายใต WTO จีนเก็บภาษีนําเขานมและผลิตภัณฑในอัตรา
รอยละ 6-20 สวนการเจรจาเปด FTA ไทยกับจีนนั้น การลดภาษี
ระหวางกันจะเปนแบบลดสินคากลุมเรงลดภาษี (Early Harvest
Sheme) โดยฝายจีนจะลดภาษีเหลือรอยละ 5-10 ในป 2547 และ
ทยอยลดลงจนเหลือรอยละ 0 ในป 2549
• นิวซีแลนด
ภายใต WTO นิวซีแลนดเก็บภาษีนําเขานมและผลิตภัณฑ
ในอัตรารอยละ 0-6.5 การเจรจาเปด FTA ไทยกับนิวซีแลนดใน
ขณะนี้ (ก.ย. 47) ยังไมไดมีขอตกลงที่แนนอน
• อินเดีย
ภายใต WTO อินเดียเก็บภาษีนําเขานมและผลิตภัณฑใน
อัตรารอยละ 30-60
• สหรัฐอเมริกา
ภายใต WTO
สหรั ฐ อเมริ ก าเก็ บ ภาษี นํ า เข า นมและ
ผลิตภัณฑหลาย รูปแบบทั้งตามสภาพ และคิดตามรอยละของราคา
นําเขา และอัตราที่เก็บมีหลากหลาย
• ญี่ปุน
ภายใต WTO ญี่ปุนเก็บภาษีนําเขานมและผลิตภัณฑหลาย
รูปแบบทั้งตามสภาพ และคิดตามรอยละของราคานําเขา และอัตรา
ที่เก็บมีหลากหลาย
• เปรู
ภายใต WTO เปรูเก็บภาษีนําเขานมและผลิตภัณฑในอัตรา
รอยละ 20 + additional tax รอยละ 5
• บังคลาเทศ
ภายใต WTO บังคลาเทศเก็บภาษีนําเขานมและผลิตภัณฑ
ในอัตรารอยละ 32.5 ยกเวน HS 0403.90.10, HS 0404.10.10, HS
0405.20.00 เก็บ รอยละ 22.5
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9. ทาทีการลดภาษีของไทย
ปที่ลดภาษีเปน 0
นมผงใชเลี้ยงทารก
น้ํานม ไมหวาน
นมผงขาดมันเนย
หางนม(เวย)
เนยแข็ง

ทันที
ออสเตรเลีย
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อินเดีย เปรู บาหเรน จีน
จีน
จีน
จีน
บาหเรน จีน
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ญี่ปุน สหรัฐ
ญี่ปุน เปรู บาหเรน
ญี่ปุน เปรู บาหเรน
ญี่ปุน เปรู บาหเรน
ญี่ปุน เปรู(HS 0406.10)
บาหเรน(HS 0406.40)
ออสเตรเลีย อินเดีย สหรัฐ

ออสเตรเลีย
ออสเตรเลีย
ออสเตรเลีย
ออสเตรเลีย

อินเดีย
อินเดีย
อินเดีย
อินเดีย

สหรัฐ
สหรัฐ
สหรัฐ
สหรัฐ

10. ทาทีภาคเอกชน
สินคานมและผลิตภัณฑเปนสินคาออนไหว และมีมาตรการปกปองพิเศษสินคานมและผลิตภัณฑ รวมทั้งมีการคอยๆ ทยอยลดภาษีลงภายใน
ระยะนานถึง 20 ป ในผลิตภัณฑนมบางประเภท เชน นมผงขาดมันเนย สหกรณโคนมแหงประเทศไทย และเกษตรกร ไดเสนอใหภาครัฐสนับสนุน
และดําเนินการ ดังนี้
1. มีการรณรงคใหคนในประเทศหันมาดื่มนมสดใหมากขึ้น เชน การบริโภคเพิ่มขึ้นผานโครงการนมโรงเรียน
2. มีการกําหนดการติดฉลากนมที่วางจําหนายในทองตลาดใหชัดเจน ระหวางฉลากนมสด ซึ่งเปนผลผลิตในประเทศเทานั้น และฉลากนม
ที่มาจากนมผงขาดมันเนย ซึ่งเปนการนําเขาในรูปนมผง ถาแบงชัดเจน แมนมสดจะมีราคาสูงกวา แตก็มีคุณคาทางอาหารมากกวา
3. ภาครัฐควรกําหนดมาตรฐานนมในโครงการนมโรงเรียน เพื่อใหเกษตรกร หรือสหกรณโคนมเขารวมโครงการได ดวยการจําหนายนม
คุณภาพที่มีผลตอบแทนเหมาะสม และเปนตลาดรองรับผลผลิตเฉพาะนมในประเทศ แทนที่จะใชการประมูลที่ใหราคาต่ําเพราะจะมีการนําน้ํานม
ไมมีคุณภาพมาเขาโครงการ
4. ภาครัฐจะตองเขาไปแกไขปญหาในเรื่องการบริหารจัดการนมโรงเรียนใหมีความโปรงใส มีประสิทธิภาพ และตองตั้งงบประมาณ
สนับสนุนอยางจริงจัง
5. สมาคมผูเลี้ยงโคนมไทยตองการผลักดันใหเกิดพ.ร.บ. นม เพราะจะไดมีการตั้งกองทุนนมเพื่อใหคณะกรรมการบริหารทั้งภาครัฐ เอกชน
เกษตรกรผูเลี้ยงโค ไดเขามามีสวนรวมในการกําหนดตนทุน มาตรการในการผลิต ปริมาณการผลิต และบริหารงานดวยตัวเองในเรื่องตางๆ
6. โรงงานและฟารมผูประกอบการภาคเอกชน ตองการใหมีการตั้งคณะกรรมการนม(milk board) ซึ่งจะดูแลตั้งแตเรื่องการผลิต การตลาด
และการแขงขัน รวมทั้งจะตองมีการสรางแบรนดเพื่อทําตลาดออกไปตางประเทศ จะตองมีการสรางนักการตลาดใหเกิดขึ้นกับเกษตรกร
7. โรงงานประกอบการของเอกชนควรที่จะรวมกับเกษตรกรเพื่อพัฒนาใหสามารถผลิตน้ํานมดิบดวยตนทุนที่ต่ํากวาเดิม และสามารถแขงขัน
กับประเทศคูแขงได
-----------------------กลุมวิเคราะหผลกระทบการเจรจา
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