
บริษัท Mitsui ร่วมมือกับบรษิัทพม่าลงทุนในธรุกิจข้าว 
 บริษัท Mitsui & Co ซ่ึงเป็น Trading Firm รายใหญ่ของประเทศญ่ีปุ่น วางแผนลงทุนด้านธุรกิจ
ข้าวในสหภาพพม่า โดยร่วมมือกับบริษัทพม่าสร้างโรงสีขา้วและโรงงานแปรรูปข้าวขนาดใหญ่ในพม่า 3 แห่ง 
พร้อมทั้งมีแผนจะปลูกข้าวและถ่ายทอดเทคโนโลยีให้พม่า เพ่ือให้ได้ข้าวคุณภาพดีและมีผลผลิตสงู  
 บริษัท Mitsui & Co ประกาศจะร่วมมือกับ Myanmar Agribusiness Public Corporation 
Limited (MAPCO) ซ่ึงเป็นบริษัทมหาชนในพม่า (wholly-owned non government public company) 
ก่อต้ังเม่ือปี 2555 ซ่ึงการก่อต้ัง MAPCO ได้ต้ังเป้าหมายที่จะพัฒนาธุรกจิการเกษตรในพม่าอย่างย่ังยืน ให้
พม่ามีความปลอดภัยด้านอาหาร มีการขยายตัวด้านเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว นอกจากน้ี เพ่ือแสดงให้เห็นถึง
การท่ีภาคเอกชนเป็นผู้นําในการพัฒนาธุรกิจการเกษตร รวมท้ังอุตสาหกรรมท่ีมีรากฐานจากการเกษตรใน
พม่า และเพ่ือให้เกิดการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและโลจสิติกส์ และเป็นผู้นําด้านการตลาดในพม่าและใน
ตลาดโลก  
 ความร่วมมือระหว่างบริษัท Mitsui & Co และ MAPCO ในคร้ังนี้ เป็นความร่วมมือในการสร้าง
โรงสีข้าวและโรงงานแปรรูปข้าวขนาดใหญ่จํานวน 3 โรงซ่ึงมีโรงงานหน่ึงต้ังอยู่ในกรงุย่างกุ้ง มูลค่าโครงการ
ประมาณ 15,000 ล้านเยน (ประมาณ 5,000 ล้านบาท) ต้ังเป้าหมายการผลิตจากการสีข้าวและการแปรรูป
ข้าว ปีละประมาณ 300,000 ตัน เริ่มก่อสร้างในเดือนเมษายน 2556 และกําหนดแล้วเสร็จภายในปี 2557 
โดยโครงการน้ีเป็นความร่วมมือด้านธุรกิจการเกษตรครั้งแรกของ Mitsui & Co ในสหภาพพม่า พันธ์ุข้าวที่
นํามาปลูกจะเป็นข้าวเมล็ดพันธ์ุยาว (Indica Rice) และสินค้าท่ีแปรรูปจากข้าว ได้แก่ นํ้ามันรําข้าว และ   
เส้นหม่ี เป็นต้น 
 MAPCO ซ่ึงก่อต้ังในปี 2555 ได้ต้ังเป้าหมายที่จะสร้างโรงสีข้าวและโรงงานแปรรูปข้าวขนาดใหญ่ทั่ว
ประเทศพม่าท้ังหมด  15 แห่ง ภายในปี 2561 โดย 3 โรงแรกที่ร่วมมือกับบริษัท Mitsui & Co จะเป็นก้าวแรก 
เม่ือจบโครงการน้ีแล้ว บริษัท Mitsui & Co ก็ต้ังเป้าท่ีจะเพ่ิมจํานวนโรงงานในพม่าเช่นเดียวกัน ในส่วนของ
ความร่วมมือกับ MAPCO ในครั้งน้ี นอกจากการสร้างโรงสีข้าวและโรงงานแปรรูปข้าวแล้ว บริษัท Mitsui & 
Co ได้ต้ังเป้าท่ีจะแนะนําวิธีการปลูกข้าว การใช้ปุ๋ยและสารเคมี รวมถึงการคัดเลือกเมล็ดพันธ์ุข้าว เพ่ือให้ได้ 
ข้าวที่มีคุณภาพและมีผลผลติสูง โดยใช้เทคโนโลยีท่ีบริษัท Mitsui & Co เรียนรู้จากการไปลงทุนในประเทศ
อ่ืนๆ เช่น จากการดําเนินธุรกิจถั่วเหลืองในประเทศบราซิล   
 สินค้าข้าวเป็นสินค้า Commodity ประเภทหน่ึง และเป็นสินค้าท่ีมีความจําเป็นต่อประชากรโลก 
เน่ืองจากเป็นสินค้าอาหาร และเกี่ยวเนื่องโดยตรงกับสภาพการดํารงชีวิตของประชากร ปัจจุบันประชากรโลก 
มีจํานวนเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้น ปริมาณความต้องการข้าวจะเพ่ิมสูงขึ้นตามจํานวนประชากรด้วยเช่นเดียวกัน 
โดยในปี 2555 มีมูลค่าส่งออกสินค้าข้าวของทัง้โลกทัง้สิ้น 38.5 ล้านตัน เพ่ิมขึ้นจากปี 2554 ร้อยละ 6.35 
โดยประเทศท่ีส่งออกเพิ่ม ได้แก่ เวียดนาม อินเดีย เป็นต้น ซ่ึง MAPCO ได้ต้ังเป้าหมายไว้ว่า ในปี 2561       
จะสง่ออกข้าวให้ได้ 5 ล้านตัน ซ่ึงจะสง่ผลให้สหภาพพม่าเป็นอันดับท่ี 4 ของประเทศผู้สง่ออกข้าวของโลก  
  การลงทุนของบริษัท Mitsui & Co ในครั้งน้ี มีมุมมองว่า นอกจากเป็นการให้ความช่วยเหลือ
เก่ียวกับเทคโนโลยีด้านการปลูก การสีข้าว และการแปรรปูข้าวให้แก่ประเทศสหภาพพม่าแล้ว บริษัท Mitsui 
& Co อาจจะหวังผลในการเช่ือมสายสัมพันธ์กับรัฐบาลพม่า และอาจจะนาํไปสู่ความร่วมมือด้านการสร้าง
โครงสร้างพ้ืนฐานเศรษฐกิจ และการพัฒนาและสํารวจทรพัยากรธรรมชาติอ่ืนๆด้วย นอกจากน้ี ยุทธศาสตร์ 
 



ของบริษัท Mitsui & Co ท่ีเน้นความสําคัญด้านอาหาร เนื่องจากจํานวนประชากรโลกที่เพ่ิมขึ้น จึงมีความ
ต้องการอาหารเพิ่มมากข้ึนตามลําดับ ซ่ึงจากประวัติการดําเนินธุรกิจ บริษัท Mitsui & Co ได้ลงทุนในธุรกิจ 
ถั่วเหลือง และข้าวโพด ในประเทศบราซิลและสหรัฐอเมริกาแล้วด้วย   
 ผลกระทบต่อประเทศไทย  

สคร. โตเกียวมีความเห็นว่า เนื่องจากพันธ์ุข้าว ที่บริษัท Mitsui & Co และ MAPCO ร่วมมือกัน 
เป็นข้าวพันธ์ุเมล็ดยาว เช่นเดียวกับพันธ์ุข้าวของประเทศไทย ดังน้ัน ความร่วมมือระหว่างบริษัท Mitsui & 
Co และ MAPCO จึงน่าจะมีผลกระทบต่อการส่งออกข้าวของประเทศไทย อย่างไรก็ดี จากการสอบถาม
เจ้าหน้าที่บริษัท Mitsui & Co ได้รับคําตอบว่า ในส่วนของข้าวสาร บริษัท Mitsui & Co จะเน้นเฉพาะเพ่ือ
การบริโภคในสหภาพพม่าเท่าน้ัน และในสว่นของการส่งออก จะเน้นการส่งออกเฉพาะสินค้าแปรรูปจากข้าว 
เช่น นํ้ามันรําข้าว เป็นต้น และการท่ีบริษัท Mitsui & Co ซ่ึงเป็นบริษัทใหญ่ของประเทศญ่ีปุ่น ลงทุนใน
ประเทศพม่ามูลค่า 15,000 ล้านเยน ซ่ึงเป็นโครงการใหญ่ จึงมีผลกระทบระยะยาวต่อพม่าและอาเซียนอย่าง
แน่นอน  

ประเทศไทย ควรท่ีจะต้องติดตามการลงทุนในครั้งน้ีของบริษัท Mitsui & Co อย่างต่อเนื่อง และ
อาจหาโอกาสร่วมมือกันในการร่วมลงทุนและแปรรูปข้าวไทย โดยใช้กรอบอาเซียน เพ่ือให้ไทยดํารงตําแหน่ง
ประเทศผู้นําด้านการปลูกข้าวต่อไป   

ปริมาณการส่งออกข้าวจากประเทศต่างๆ 
ประเทศ         มูลค่าส่งออก 2554 มูลค่าส่งออก 2555 ประมาณการส่งออก 2556

หน่วย (ล้านตัน) หน่วย (ล้านตัน) หน่วย (ล้านตัน) 
 1. Thailand 10.6 6.5 8.0 
 2. Vietnam 7.0 7.5 7.0 
 3. India 4.6 10.0 6.5 
 4. Pakistan 3.4 3.7 4.0 
 5. United States 3.2 3.3 3.4 
 6. Cambodia 0.86 0.80 0.95 
 7. Uruguay 0.84 1.05 0.85 
 8. Brazil 1.3 1.2 0.80 
 9. Myanmar 0.78 0.70 0.60 
 10. Argentina 0.73 0.68 0.53 

ปริมาณท้ังโลก 36.2 38.5 36.1 
ข้อมูลจาก USDA  

------------------------------------------ 
สํานักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงโตเกียว 

14 กุมภาพันธ์ 2556 
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