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ส านกัเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ 

ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร 

 



เสน้ทางของอาเซียน (ASEAN Timeline) 



ประชาคมอาเซียน: วนัที ่31 ธ.ค. 2558  

ประชาคมอาเซียน  

(ASEAN Community)  

คือ การรวมกลุ่มของประเทศสมาชิก

อาเซียนใหเ้ป็น 

•ชมุชนทีม่ีความแข็งแกร่ง   

•สามารถสรา้งโอกาสและรบัมอืสิง่  

ทา้ทาย ทั้งดา้นการเมืองความมัน่คง 

เศรษฐกิจ และภยัคุกคามรูปแบบใหม่  

• สมาชิกมสีภาพความเป็นอยู่ทีด่ี  

•ประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้

อย่างสะดวกยิง่ข้ึน และ 

•สมาชิกในชมุชนมีความรูส้ึกเป็น

อนัหนึง่อนัเดยีว 

 
ที่มา : กระทรวงการต่างประเทศ 

A. การพฒันาทรพัยากรมนุษย ์

B. การคุม้ครองและสวสัดิการสงัคม 

C. ความยุติธรรมและสิทธิ 

D.ความยัง่ยืนดา้นสิ่งแวดลอ้ม 

E.สรา้งอตัตลกัษณข์องอาเซียน 

F.ลดช่องว่างทางการพฒันา 

A. การก าหนดบรรทดัฐาน/ค่านยิม

ร่วม  

B. ความเป็นเอกภาพ สงบสุข 

C. มีพลวตัและมองไปยงัโลก

ภายนอกทีม่ีการรวมตวัและพึง่พากนั 

A.การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียว  

  (ตลาดร่วมอาเซียน) 

B. การสรา้งขีดความสามารถในการ

แข่งขนัทางเศรษฐกิจของอาเซียน 

C. การพฒันาเศรษฐกิจอย่างเสมอภาค 

D. การบูรณาการเขา้กบัเศรษฐกิจโลก ความ

ร่วมมือ

อาเซียน 

ประชาคม

เศรษฐกิจ

อาเซียน 

(AEC) 

ประชาคม

การเมืองและ

ความมัน่คง 

(APSC) 

ประชาคม

สงัคมและ

วฒันธรรม

อาเซียน 

(ASCC) 



กฎบตัรอาเซียน (ASEAN Charter) 

เป็นเสมือนธรรมนูญของอาเซียนทีว่างกรอบทางกฎหมายและโครงสรา้งองคก์ร 

เพือ่ใหอ้าเซียนเป็นองคก์รที่มีกฎกติกาในการท างาน มีประชาชนเป็นศูนยก์ลาง 

และมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

•กระบวนการตดัสินใจ 

• การระงบัขอ้พิพาท 

• งบประมาณและการเงิน   

•การบริหารและขั้นตอนการด าเนนิงาน  

• อตัลกัษณแ์ละสญัลกัษณข์องอาเซียน 

• ความสมัพนัธก์บัภายนอก 

• บทบญัญติัทัว่ไปและบทบญัญติั

สุดทา้ย 

 

• ความมุ่งประสงคแ์ละหลกัการ 

• สภาพบุคคลตามกฏหมายของอาเซียน 

• สมาชิกภาพ 

• โครงสรา้งองคก์รของอาเซียน   

• องคก์รทีม่ีความสมัพนัธก์บัอาเซียน 

• การคุม้กนัและเอกสิทธ์ิ 

 

• โครงสรา้งและสาระส าคญัของกฎบตัรอาเซียน ประกอบดว้ยบทบญัญติั 13 หมวด 55 ขอ้ 



ประโยชนที์ไ่ทยจะไดร้บัจากการเป็นประชาคมอาเซียน 

1. ส่งเสริมและคุม้ครองสิทธิมนุษยชนขั้นพื้ นฐาน ป้องกนัความขดัแยง้  

สรา้งความไวเ้นื้ อเช่ือใจระหว่างกนั  มีสนัติภาพ มีกลไกควบคุมการ

ท างานของรฐัที่โปร่งใสยิ่งข้ึน โดยประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดง

ความคิดเห็นและแกปั้ญหา 

2. อุปสรรคทางการคา้จะลดลงหรือหมดไป  ขยายการคา้การส่งออกไปใน

กลุ่มและนอกกลุ่มอาเซียนได้มากข้ึน ช่วยดึงดูดการลงทุนจาก

ต่างประเทศ การคมนาคมขนส่งระหว่างประเทศสะดวกรวดเร็ว 

3. ประชาชนมีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน  



ส่วนท่ีเกีย่วขอ้งกบัภาคเกษตร 

 ภาคเกษตรส่วนใหญ่เกีย่วขอ้งกบัเสาหลกัการเป็นประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 

 เสาหลกัประชาคมสงัคมและวฒันธรรมอาเซียน (ASCC) จะ

เกีย่วขอ้งบางส่วน  

• การขจัดความยากจน 

• ส่งเสริมความมัน่คงและปลอดภยัดา้นอาหาร 

• ส่งเสริมความยัง่ยืนดา้นสิง่แวดลอ้ม 

 เสาประชาคมการเมืองและความมัน่คง (APSC) จะ

เกีย่วขอ้งนอ้ยมาก เช่น ดา้นความมัน่คงทางทะเล 

 



ภาคเกษตรกบั AEC 



เศรษฐกิจของประชาคมอาเซียนในภาพรวม 





* ตลาดและฐานการผลิต รวมเป็นหนึง่เดียว 

* สรา้งขีดความสามารถในการแข่งขนั 

* พฒันาเศรษฐกิจอย่างเสมอภาค 

* การบูรณาการเขา้กบัเศรษฐกิจโลก 

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ( AEC ) 

Laos Laos 
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http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Flag_of_Thailand.svg
http://www.theodora.com/maps
http://www.theodora.com/maps/china_map.html
http://www.geographic.org/maps/india_maps.html
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Flag_of_Myanmar.svg


ความร่วมมือดา้นอาหาร เกษตร และป่าไม ้

1.การจดัท ามาตรฐานและแนวทางการผลิตท่ี

ปลอดภยัส าหรบัสินคา้เกษตรและอาหารของ

อาเซียนเพือ่เพิม่การคา้ทั้งภายในและภายนอก

ภูมิภาคและพฒันาความสามารถในการแข่งขนัใน

ระยะยาว 

2.ส่งเสริมความร่วมมอืระหว่างอาเซียนกบัองคก์ร

ระดบันานาชาติ ระดบัภูมิภาคและภาคเอกชน 

เช่น WTO  FAO  OIE ความมัน่คงดา้นอาหาร  

การต่อตา้นการประมงที่ผดิกฎหมาย การต่อตา้น

การตดัไมท้ าลายป่าฯลฯ 

3.การส่งเสริมความร่วมมือดา้นสหกรณเ์พือ่เป็น

วิธีการในการเพิม่อ านาจและเสริมสรา้งการเขา้สู่

ตลาดของผลิตภณัฑเ์กษตร  

 

 

การเคลือ่นยา้ยสินคา้เสรี 
เนน้การปรบัลดภาษี 

อุปสรรคทางการคา้ทีม่ิใช่ภาษีตอ้งหมดไป 

กฎว่าดว้ยแหล่งก าเนดิสินคา้ (ROOs) ในการค านวณเพือ่ระบุ
สญัชาติของสินคา้ว่าเป็นสินคา้ที่มีถิน่ก าเนดิในอาเซียน 

มาตรฐานร่วมพธีิการทางศุลกากรทีท่นัสมยั จดัตั้ง ASEAN 
Single Window  
 ท ำมาตรฐานกฎระเบียบและลดอุปสรรคทางเทคนคิต่อการคา้ 

กำรเคล่ือนย้ำยกำรลงทนุเสรี 
เสรีกำรลงทุน 4 ด้ำน ได้แก่ ส่งเสริมลงทุน อ ำนวยควำม

สะดวก  กำรเปิดเสรีให้เข้ำมำลงทุน และกำรคุ้มครองกำร
ลงทุน  

ครอบคลมุ 1. ภาคการผลิต 2. เกษตร 3. ประมง 4.ป่าไม้                 
5. เหมืองแร่ และบริการทีเ่กีย่วเนือ่งกบัทัง้ 5 สาขาการผลิต 

 เปิดให้นักลงทุนอาเซียนเข้ามาถือหุ้นในกิจการได้มาก
ข้ึน และได้รบัสิทธิเหมือนนักลงทุนในประเทศ 

การด าเนินงานภาคเกษตรภายใตแ้ผนงานการเขา้สู่ AEC 



สินคา้ในรายการลดภาษี  

เวียดนาม ลาว พม่า กมัพูชา ภาษี 0% 

ปี 2558 

อาเซียนเดิม ภาษี 0% 

ปี 2553 

ยกเวน้ สินคา้ในรายการสินคา้อ่อนไหว (Sensitive List:SL) ภาษีไม่ตอ้งเป็น 0% แต่

ตอ้ง < 5% และสินคา้ในรายการอ่อนไหวสูง (Highly Sensitive List:HSL) ลดภาษีลงใน

ระดบัท่ีตอ้งตกลงกนั  (ขา้ว และน ้ าตาล)  

 

 การก าหนดกฎว่าดว้ยถิน่ก าเนิด (Rules of Origin) 

 การลด/ยกเลิกภาษี 

 การขจดัมาตรการที่มิใช่ภาษี (Non-Tariff Measures)  

1.การเคลือ่นยา้ยสินคา้เสรี 
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1.การเคลือ่นยา้ยสินคา้เสรี (ต่อ) 

 การอ านวยความสะดวกดา้นศุลกากรดว้ยระบบอิเล็กทรอนกิสโ์ดยด าเนนิการบริการ   

แบบเบด็เสร็จ  ณ จุดเดียว(National Single Window: NSW)  ภายในปี 2008 

 มาตรฐานและอุปสรรคทางเทคนิคต่อการคา้ (Standard and Technical Barriers  
to Trade) 

 ปรบัมาตรฐาน กฎระเบยีบทางเทคนคิ และกระบวนการตรวจสอบรบัรอง โดยปรบัให้

สอดคลอ้งกบัวิธีปฏิบติัที่เป็นสากลเท่าที่จะสามารถน าไปใชใ้หเ้หมาะสม อาทิ สารพษิ

ตกคา้ง  สารตกแต่งพนัธุกรรม จุลินทรีย ์ ยาสตัวต์กคา้งในอาหาร และโลหะหนกั  

 จดัท าและด าเนนิการตามความตกลงการยอมรบัร่วม (MRAs) รายสาขา เช่น           
ความตกลงการยอมรบัร่วมส าหรบัผลิตภณัฑอ์าหารส าเร็จรูป และความตกลงการ

ยอมรบัร่วมระบบการตรวจสอบรบัรองคุณภาพสินคา้ประมงระหว่างประเทศสมาชิก

อาเซียน 



ACIA – ความตกลงดา้นการลงทุนของอาเซียน 

• มีเป้าหมายเพิม่การลงทุนจากต่างประเทศเขา้มาในอาเซียนและการลงทุนในอาเซียนโดย

อาเซียนเอง 

• ครอบคลุมขั้นตอนของการลงทุน 4 ดา้นไดแ้ก่ ส่งเสริมการลงทุนอ านวยความสะดวก  การ

เปิดเสรีเพือ่ใหเ้ขา้มาลงทุน และการคุม้ครองการลงทุน  

• การเปิดเสรีการลงทุน ครอบคลุมภาคการผลิต  เกษตร ประมง   ป่าไม ้เหมืองแร่ และบริการ

ที่เกีย่วเนือ่งกบัทั้ง 5 สาขาการผลิต 

• เปิดโอกาสใหส้มาชิกท าขอ้สงวนสาขาที่ไม่ตอ้งการเปิดเสรีไวใ้นตารางขอ้ผูกพนัโดยไม่ตอ้งมี

การเจรจาต่อรอง 

• ไทยผูกพนัเปิดเสรีการลงทุน 3 สาขา ในปี 2553 คือ การเพาะขยายหรือปรบัปรุงพนัธุพ์ชื  

การเพาะเลี้ ยงสตัวน์ ้ า  และการท าป่าไมจ้ากป่าปลูก 

• อาเซียนใหใ้ชวิ้ธีการเปิดเสรีแบบค่อยเป็นค่อยไป โดยแบ่งออกเป็น 3 ช่วง คือ ปี 2553 ปี 

2555 และ ปี 2557 

 

 

2.การเคลือ่นยา้ยการลงทุนเสรี 



3.ความร่วมมือดา้นอาหาร เกษตรและป่าไม ้

1) การจัดท ามาตรฐานและแนวทางการผลิตทีป่ลอดภยัส าหรบัสินคา้

เกษตรและอาหารของอาเซียนเพือ่เพิม่การคา้ทั้งภายในและภายนอก

ภูมิภาคและพฒันาความสามารถในการแข่งขนัในระยะยาว 

2) ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างอาเซียนกบัองคก์รระดบันานาชาติ 

ระดบัภูมิภาคและภาคเอกชน เช่น WTO  FAO  OIE ความมัน่คงดา้น

อาหาร  การต่อตา้นการประมงทีผ่ิดกฎหมาย การต่อตา้นการตดัไม้

ท าลายป่าฯลฯ 

3) การส่งเสริมความร่วมมือดา้นสหกรณเ์พือ่เป็นวิธีการในการเพิม่

อ านาจและเสริมสรา้งการเขา้สู่ตลาดของผลิตภณัฑเ์กษตร  
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กลไกการบริหารงานความร่วมมือในกรอบอาเซียน 

ระดบัรฐัมนตรีเกษตรอาเซียน 

ระดบัเจา้หนา้ที่อาวุโสดา้นอาหารและเกษตร 

คณะท างานเฉพาะสาขา 

พืช ปศุสตัว ์ ประมง มาตรฐาน

อาหาร 

อาหาร 

ฮาลาล 

ดา้นป่าไม ้

ส่งเสริมการเกษตร สหกรณก์ารเกษตร วิจยัพฒันาการเกษตร 



ตวัอย่างผลงานและภารกิจภาคการเกษตร

ภายใตก้ารเป็นประชาคมอาเซียน 

17 
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ปรบัประสานระบบการกกักนัและวิธีการตรวจสอบการสุ่มตวัอย่าง และจดัท า

มาตรการดา้นสุขอนามยัและสุขอนามยัพืชส าหรบัผลิตภณัฑเ์กษตร อาหาร และ

ป่าไม ้ท่ีมีความส าคญัและมีศกัยภาพทางการคา้ 

 จดัตั้ง ASEAN Committee on Sanitary and Phytosanitary Measure 

 ทบทวน พรบ. ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการคา้ 6 ฉบบั  ไดแ้ก่  พรบ.กกักนัพืช  พรบ.วตัถุ 
อนัตราย  พรบ.คุม้ครองพนัธุพ์ืช  พรบ.ปุ๋ ย  พรบ.ควบคุมยาง  และพรบ.พนัธุพ์ืช 

ปรบัประสานระดบัปริมาณสารพษิตกคา้งสูงสุดในอาหารที่ยอมรบัใหม้ีไดข้อง      

ยาฆ่าแมลงในผลิตภณัฑที์่มีการคา้อย่างแพร่หลาย ใหส้อดคลอ้งกบัแนวทาง

หรือมาตรฐานสากล  ภายในปี 2010  

 ก าหนดค่าสารพิษตกคา้งสูงสุด (MRLs) ไปแลว้ทั้งสิ้ น 826 ค่า  

 

ดา้นการจดัมาตรฐานและความปลอดภยัอาหาร 
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การพฒันากลยุทธแ์ละท่าทีร่วมของอาเซียน 

พฒันากลยุทธ/์ท่าทีร่วมในประเด็นที่อยู่ในความสนใจของอาเซียนกบัองคก์ารระหว่าง

ประเทศ เช่น WTO  FAO  OIE  CITES  และประเทศคู่เจรจา 

 ความร่วมมือเกีย่วกบัความมัน่คงดา้นอาหาร 

ด าเนนิความร่วมมือภายใตร้ะบบส ารองขา้วฉุกเฉินของอาเซียน+3 (ASEAN Plus Three 
Emergency Rice Reserve - APTERR) เพือ่สรา้งความมัน่ใจดา้นความมัน่คงอาหารกรณี
เกิดภยัพิบติัฉุกเฉิน และใหค้วามช่วยเหลือดา้นมนุษยธรรม  

ด าเนนิโครงการระบบสารสนเทศเพือ่ความมัน่คงทางอาหารแห่งภาคพื้ นอาเซียน (AFSIS)            
เนน้การจดัท าขอ้มูลของสินคา้อาหารส าคญั 5 ชนดิ ไดแ้ก่ ขา้ว ขา้วโพดเลี้ ยงสตัว ์ ถ ัว่เหลือง           

ออ้ยโรงงาน และมนัส าปะหลงั การจดัท ารายงานการเตือนภยัดา้นการเกษตร และประมาณการ

สถานการณล่์วงหนา้ของสินคา้ดงักล่าว 

การหารือเกีย่วกบัสถานการณค์วามมัน่คงดา้นอาหารในระดบัโลก ระดบัภูมิภาค และ

ระดบัประเทศ รวมทั้งอุปสงคแ์ละอุปทานของสินคา้โภคภณัฑห์ลกั 4 ชนิด คือ ขา้ว ขา้วโพด             
ถัว่เหลือง และน ้าตาล 
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 ความร่วมมือเกี่ยวกบัความปลอดภยัดา้นอาหาร เช่น  

 โครงการน าร่องระบบแจง้เตือนความปลอดภยัอาหารและอาหารสตัวข์องอาเซียน 

(ASEAN Rapid Alert System for Food and Feed - ARASFF)  

 เครือข่ายกลางดา้นความปลอดภยัอาหารของอาเซียน (ASEAN Food Safety Network)  

 ติดตาม และก าหนดท่าทีร่วมกนัของอาเซียนเกีย่วกบัมาตรฐานสินคา้เกษตรภายใต ้

มาตรฐานอาหารระหว่างประเทศ อาทิ มาตรฐานน ้ าปลา น ้ ามนัร าขา้ว ซอสพริก ทุเรียน  

 

 

 

การพฒันากลยุทธแ์ละท่าทีร่วมของอาเซียน (ต่อ) 
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ความร่วมมือดา้นวิชาการ 

ส่งเสริมความร่วมมือดา้นการวิจยัและการถ่ายโอนเทคโนโลยสี าหรบั

ผลิตภณัฑเ์กษตร อาหาร และป่าไม ้ เช่น  

 ความร่วมมือในการวิจยัและพฒันาหม่อนไหมอาเซียน (ASEAN 

Collaboration on Sericulture Research and 
Development) 

 การจดัการอาหารโคเนื้ อ  

 พฒันาเกษตรอินทรีย ์การจดัการศตัรูพืช เป็นตน้ 
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ความร่วมมือดา้นการส่งเสริมการรวมกลุ่ม 

จดัตั้งพนัธมิตรและแนวทางร่วมกบัภาคเอกชนในการส่งเสริมความปลอดภยัทาง

อาหาร โอกาสการลงทุนและร่วมลงทุน สนบัสนุนการคา้ผลิตภณัฑเ์กษตรและการ

เขา้สู่ตลาด ส าหรบั SME และวิสาหกิจชุมชน 

เสริมสรา้งพนัธมิตรดา้นยุทธศาสตรร์ะหว่างสหกรณก์ารเกษตรและวิสาหกิจชุมชน

ในอาเซียนผ่านความร่วมมือในระดบัทวิภาคี ระดบัภูมิภาค และระดบัพหภุาคี  

 การส่งเสริมสหกรณก์ารเกษตรในภูมิภาคอาเซียน การพฒันาระบบห่วงโซ่การตลาด

ของสินคา้สหกรณ ์การพฒันาบุคลากร และการสรา้งเครือข่ายระหว่างสหกรณใ์น

ประเทศอาเซียน 

จดัตั้งการเช่ือมโยงระหว่างภาคธุรกิจกบัสหกรณก์ารเกษตรที่มีศกัยภาพในอาเซียน 

 ส่งเสริมการลงทุนทางตรงและการเป็นหุน้ส่วนยุทธศาสตรก์บัสหกรณก์ารเกษตร

อาเซียน ผูผ้ลิต ผูบ้ริโภค และผูค้า้ 

 



ภาคเกษตรกบั ASCC 
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ภาคประชาคมสงัคมฯ 

(การคุม้ครองและสวสัดิการสงัคม) 

เครือข่ายความปลอดภยัทางสงัคมและความคุม้กนัจากผลกระทบ

ดา้นลบจากการรวมตวัอาเซียนและโลกาภิวฒัน ์

– จดัสมัมนา เสวนาใหค้วามรูค้วามตระหนกัถงึผลจากการรวมตวัแก่

ขา้ราชการและกลุ่มเกษตรกร  เช่น  การเตรียมความพรอ้มภาคเกษตร  

(พืช ประมงและปศุสตัว)์   การเปิดเสรีการลงทุนและผลการศึกษา

ผลกระทบต่อภาคเกษตร   

– โครงการพฒันาศกัยภาพเครือข่ายเกษตรกร  โครงการพฒันาผูน้ าองคก์ร

และพฒันาศกัยภาพการผลิต  

– จดัท าสือ่เผยแพร่ความรู ้  
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ส่งเสริมความมัน่คงและความปลอดภยัดา้นอาหาร   

– ก าหนดมาตรฐานสินคา้เกษตรและอาหาร และพฒันาระบบสารสนเทศ (ระบบ National 
Single Window, ระบบแจง้เตือนความปลอดภยัดา้นอาหารและอาหารสตัวข์องอาเซียน 
(ARASFF) เพือ่แจง้เตือนสินคา้ไม่ปลอดภยัใหป้ระเทศสมาชิก และระบบการตรวจสอบ
ยอ้นกลบั Traceability) เพือ่ส่งเสริมความปลอดภยัดา้นอาหารภายในภูมิภาค  

– โครงการระบบส ารองขา้วฉุกเฉินของอาเซียน+3 (ASEAN Plus Three Emergency Rice 
Reserve - APTERR) และ ฐานขอ้มูลอาหาร 

– จดัท าแผนปฏิบติัการเรือ่ง การประมงอย่างยัง่ยืนเพือ่ความมัน่คงทางอาหารในทศวรรษ

หนา้ 

– โครงการส่งเสริมการผลิตขา้วปลอดสารพษิและขา้วอินทรีย ์

– จดัท าเขตการใชที้ด่ินตามความเหมาะสมของดินกบัการปลูกพชืเศรษฐกิจ  เป็นตน้ 

 

ภาคประชาคมสงัคมฯ 

(การคุม้ครองและสวสัดิการสงัคม) 
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ภาคประชาคมสงัคมฯ 

(ส่งเสริมความยัง่ยืนดา้นสิง่แวดลอ้ม) 

 ส่งเสริมการจดัการเกีย่วกบัการอนุรกัษท์รพัยากรธรรมชาติและ 

ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยัง่ยืน 

– วิจยัและพฒันาดา้นการคุม้ครองพนัธุพ์ืช การอนุรกัษพ์นัธุกรรมพชื  

– ควบคุมกฎระเบยีบการคุม้ครองพนัธุพ์ืชตาม พ.ร.บ. คุม้ครองพนัธุพ์ืช และ 

พ.ร.บ. พนัธุพ์ืช  

– ปรบัปรุงพนัธุแ์ละอนุรกัษค์วามหลากหลายทางชีวภาพพืชอาหารสตัว ์เป็นตน้ 

 ส่งเสริมความยัง่ยืนของทรพัยากรน ้ าจืด  

– ความร่วมมือการบริหารจดัการน ้ าแม่น ้ าพรมแดนไทย-ประเทศเพือ่นบา้น 

– คณะท างาน Mekong River Commission (MRC) 



ภาคเกษตรกบั APSC 
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ภาคประชาคมการเมืองและความมัน่คง 

ส่งเสริมความร่วมมือทางทะเล 

– การเสริมสรา้งความมัน่คง และความปลอดภยัในการเดินเรือ 

เพือ่รกัษาการคา้มูลค่า 6 พนัลา้น ลา้นบาท 

– การฝึกฝนลูกเรือใหเ้ตรียมพรอ้มเผชิญภยั 



การเตรียมความพรอ้มภาคเกษตรของไทย

ในการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน 



การวิเคราะหค์วามสามารถในการแข่งขนัสินคา้

เกษตรทีส่ าคญัของไทยกบัคู่แข่งในอาเซียน 

• วิเคราะห ์TCM : Thailand Competitiveness Matrix 

• พิจารณาจาก 2 ปัจจยัหลกั คือ ปัจจยัที่สรา้งความน่าสนใจใหก้บัสินคา้นั้น 

(Attractiveness Factors) และปัจจยัดา้นการแข่งขนัของแต่ละสินคา้ (Competitiveness 

Factors) 

• เพือ่ใหท้ราบถงึต าแหน่งของสินคา้ และก าหนดแนวทางพฒันาที่สอดคลอ้งกบัศกัยภาพ 

รวม 7 กลุ่ม  23 ชนิดสินคา้ ไดแ้ก่ 

1. กลุ่มสินคา้ประมง (กุง้ ปลาทูน่า ปลานิล และกุง้กา้มกราม) 

2. กลุ่มสินคา้ปศุสตัว ์(ไก่เนื้ อ  ไข่ไก่ โคนม โคเนื้ อ และสุกร)  

3. กลุ่มสินคา้ผลไม ้(ทุเรียน ล าไย มงัคุด มะม่วง และสบัปะรด) 

4. กลุ่มสินคา้ขา้ว 

5. กลุ่มสินคา้ไมย้ืนตน้ (ปาลม์น ้ ามนั มะพรา้ว ยางพารา และกาแฟ) 

6. กลุ่มสินคา้พืชไร่ (มนัส าปะหลงั ขา้วโพดเล้ียงสตัว ์และออ้ยโรงงาน) 

7. กลุ่มสินคา้ไหม 
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ผลการเปิด AEC ต่อสินคา้เกษตร 

กลุ่มสินคา้ทีม่ีโอกาส 

•  ปศุสตัว ์เช่น ไก่  สุกร นมและ

ผลิตภณัฑ ์

• โคเนื้ อและผลิตภณัฑ ์

• ออ้ยโรงงาน /น ้ าตาลทราย 

• ผลิตภณัฑม์นัส าปะหลงั 

•  ผลไม ้เช่น มงัคุด ล าไย 

มะม่วง 

• อาหารแปรรูป 

 

กลุ่มสินคา้ที่มีศกัยภาพใกลเ้คียงกบัคู่แข่ง 

• ขา้ว  

• ขา้วโพดเล้ียงสตัว ์

• กุง้ 

• ไหม 

กลุ่มสินคา้ทีจ่ะไดร้บัผลกระทบ 

• เมล็ดกาแฟ  

• น ้ ามนัปาลม์ 

• มะพรา้ว 



ผลประโยชนจ์ากการเป็น AEC 
 นกัธุรกิจ  

(ผูผ้ลิต ผูส่้งออก/น าเขา้  

นกัลงทุน บุคลากร/วิชาชีพ) 

• ประโยชนจ์าก Logistics , Supply Chain 

• ประโยชนจ์ากการปรบัโครงสรา้งการผลิต 

• ลงทุนธุรกิจในประเทศ 

• ขยายการคา้และบริการ 

• วตัถุดิบราคาถูกลง 

• เทคโนโลยดีีข้ึน 

 ผูบ้ริโภค (สินคา้/บริการ)  • เลือกซ้ือ/ใชสิ้นคา้และบริการที่หลากหลายใน

ราคาที่เป็นธรรม 

• ไดร้บัความคุม้ครองจากการบริโภค 

 เกษตรกร  

(ผูผ้ลิต/ผูส่้งออกสินคา้เกษตร)  

• ส่งออกสินคา้เกษตรไดม้ากข้ึน 

• สรา้งเครือข่ายการผลิต 

• ไดร้บัการถ่ายทอดเทคโนโลยี 



ประเด็นทา้ทายจากการเป็น AEC 

เกษตรกรบางสาขา  อาจไดร้บัผลกระทบดา้นราคาสินคา้ตกต า่เมือ่มีการน าเขา้

สินคา้ราคาถูกจากอาเซียน 9 ประเทศ / ขายผลผลิตไดน้อ้ยลง 

อุตสาหกรรมแปรรูปทางการเกษตรที่มปีระสิทธิภาพการผลิตต า่อาจแข่งขนัไม่ได ้

นกัลงทุนอาเซียนเขา้มาลงทุนในประเทศไทยมากข้ึน ผูป้ระกอบการตอ้งเผชิญกบั

การแข่งขนัที่สูงข้ึน SME อาจไดร้บัผลกระทบมาก 

แรงงานมีฝีมือของไทยอาจเคลือ่นยา้ยออกไปตลาดต่างประเทศท่ีมีค่าตอบแทนสูง

กว่า แรงงานต่างดา้วที่จ าเป็นอาจกลบัประเทศ 

มาตรการดา้นสุขอนามยัและสุขอนามยัพืช (SPS) และความปลอดภยัดา้นอาหาร 

จะถูกใชเ้ป็นเงื่อนไขในการคา้มากข้ึน 

ประเด็นการผลิตที่เช่ือมโยงกบัสิง่แวดลอ้ม สุขภาพคนและสตัวจ์ะมีความเขม้ขน้

มากข้ึน และอาจถูกหยิบยกมาเป็นขอ้จ ากดัทางการคา้ 



การเตรียมความพรอ้มของภาคเกษตรไทย 

- เก็บค่าธรรมเนียมพเิศษ - ใชก้ฎหมายอย่างจริงจงั  

- ตรวจสอบพิสูจนคุ์ณลกัษณะของสินคา้ 

- ก าหนดผูน้ าเขา้ ชนดิสินคา้ ช่วงเวลา 

- สารตกคา้ง สุขอนามยั แหล่งก าเนิดสินคา้ 

ด่านน าเขา้ ... 

- เฝ้าระวงั ติดตามขอ้มูลน าเขา้ 
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มาตรการ

เชิงรบั 

มาตรการ

ป้องกนั 

มาตรการ

ปราบ 

ปราม 

มาตการ

ปกป้อง

พิเศษ 



การปรบัตวัของภาคเกษตรไทย  

- ผลิตใหพ้อใจผูบ้ริโภค 

- ปรบับรรจุภณัฑ ์

- สรา้งตราสญัลกัษณ ์

- สิง่บ่งช้ีทางภูมิศาสตร ์(GI) 

- สินคา้ไม่ท าลายสิง่แวดลอ้ม ฯลฯ 

- ผลิตใหม้ีคุณภาพ 

- มาตรฐานสากล 

- รบัรองคุณภาพสากล 

- ลดตน้ทุนใหแ้ข่งขนั 

   กบัประเทศคู่แข่ง 

- โครงสรา้งพื้ นฐาน 

- ระบบโลจิสติกส ์
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มาตรการ

เชิงรุก 

ประสิทธิภาพ

การผลิต 

คุณภาพ

ผลผลิต 

ภาพลกัษณ์

สินคา้ 



แนวทางการปรบัตวั 

เกษตรกร 

• ลดตน้ทุน  

• เพิม่ผลผลิตต่อไร่ 

• ผลิตสินคา้ปลอดภยั มีคุณภาพและมาตรฐาน 

• ติดตามข่าวสารทางการตลาด 

 

สถาบนัเกษตรกร 

•  จดัการธุรกิจใหเ้ช่ือมโยงกบัผูป้ระกอบการใน

ประเทศและผูน้ าเขา้ในต่างประเทศ  

• จดัระบบรวบรวมสินคา้  

• บริหารตน้ทุนโลจิสติกสใ์หต้ า่ 

• ใหค้วามรูแ้ก่สมาชิกสหกรณ ์

ผูป้ระกอบการ 

• เพิม่ประสิทธิภาพในการจดัการสินคา้ 

• ลดตน้ทุนแปรรูป/ ดา้นวตัถุดิบ  

• สรา้งมูลค่าเพิม่ใหสิ้นคา้ และพฒันาต่อยอด

ผลิตภณัฑ ์

• สรา้งเครือข่ายธุรกิจในและต่างประเทศ 

 

 

ภาครฐั 

• เนน้เพิม่ประสิทธิภาพ โดยพฒันาพนัธุ ์/

สนบัสนุนแหล่งน ้า /การจดัการทีด่ินในการจดัการ

สินคา้/ส่งเสริมพฒันาเครือ่งจกัรกลเกษตร 

• Zoning ตามความเหมาะสมในการเพาะปลูก 

• วิจยัพฒันาการผลิตภณัฑ ์สรา้งมูลค่าเพิม่  

• จดัการโครงสรา้งพื้ นฐาน เช่น โกดงั 

• ส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกร  



การปรบัตวัเพือ่สรา้งโอกาสและลดขอ้เสียเปรียบของเกษตรกรรายย่อย 

วิสาหกจิ  

สหกรณ์ 

เกษตรกร 

รายย่อย 

รวมกลุ่ม ยกระดบั 

พึง่พากนัดา้นแปรรูป/พลงังาน 

       เครือข่ายชมุชน 

ระบบ

เกษตรกรรม 

ภาครัฐ 

ภาคเอกชน 

ภาควิชาการ 

การคา้ที่เป็นธรรม 

         ระดับครอบครัว 

พึง่ตนเองดา้นอาหาร 

เกษตรกรรมยัง่ยืน 

ที่มา : เอน็นู  ซ่ือสวุรรณ,   

        เครือข่ายปฎิรูปเพ่ือคุณภาพชีวิตเกษตรกร 



การสนบัสนุนและเยียวยาเกษตรกร 

• ตั้งข้ึนตาม มติ ครม. 20 ก.ค. 2547 

• วตัถุประสงค ์เพือ่ปรบัโครงสรา้งการผลิตภาคเกษตร  เพิม่ประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพผลผลิต 

แปรรูปและสรา้งมูลค่าเพิม่สินคา้เกษตร 

• หลกัการ ช่วยเหลือเยียวยาโดยการสนบัสนุนปัจจัย 

การผลิต เทคโนโลยี งานวิจัย/พฒันา การฝึกอบรม และปรบัโครงสรา้งการผลิต 

• ผลงานท่ีผ่านมา สนบัสนุนโครงการปรบัโครงสรา้ง 

การผลิตสินคา้ส าคญั14 โครงการ เป็นเงิน 544.31 ลา้นบาท  เช่น ขา้ว โคเนื้ อ โคนม  สุกร  ชา  

กาแฟ  ปาลม์น ้ามนั  

• ล่าสุด อยู่ระหว่างการพิจารณา โครงการขา้วอินทรีย ์ขา้วคุณภาพตราสญัลกัษณ ์Q  การพฒันาโรงฆ่า

โคเนื้ อ เพิม่ประสิทธิภาพการเล้ียงปลากะพงขาว–โคนม ผกัปลอดสารพิษวงัน ้ าเขียว รวม 340 ลา้น

บาท 

กองทุนปรบัโครงสรา้งการผลิตภาคเกษตรเพือ่เพิม่ความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ 



ประเด็นการเตรียมความพรอ้มของกระทรวงเกษตรฯ  

ในยุทธศาสตรป์ระเทศ 

• การท า Zoning สินคา้เกษตร 

• การพฒันาคุณภาพและมาตรฐาน

สินคา้ เช่น ขา้ว มนัส าปะหลงั กุง้  

เกษตรอินทรีย ์เป็นตน้ 

• การพฒันากลุ่มเกษตรกร 

• การใชพ้ลงังานทดแทน จากกิจกรรม

ทางการเกษตร และปศุสตัว ์

• การพฒันาความสามารถในการ

แข่งขนัของสินคา้ และการลงทุน 

• การพฒันาโครงสรา้งพื้ นฐาน และ 

โลจิสติกส ์

 

• การปรบัปรุงกฏระเบียบต่างๆ 

• พฒันาเมืองเกษตร (Green City) 

• การบริหารจดัการน ้ า และฝนเทียม 

• การปรบัปรุง และฟ้ืนฟูคุณภาพดิน 

และการจดัที่ดิน 

• การวิจยัและพฒันา และถ่ายทอด

เทคโนโลยีดา้นการเกษตร 

• การลดผลกระทบจากการ

เปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศ 

• การพฒันาบุคลากรของกระทรวง

เกษตรฯ 



นโยบายของรฐัมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์ 

(นสพ.ยุคล ลิ้ มแหลมทอง) เมือ่วนัที ่5 พ.ย. 55 สรุปไดด้งันี้  

 

 การพฒันาเกษตรกรเป็น Smart Farmer โดยมี Smart Officer  

เป็นเพือ่นคู่คิด 

 การใชป้ระโยชนจ์ากขอ้มูลทีจ่ าเป็นดา้นต่างๆ โดยเช่ือมโยง

ส่วนกลางกบัส่วนภูมิภาค 

 การจดัท า Zoning สินคา้เกษตรในระดบัจงัหวดั 

 Green Economy และ Zero Waste Agriculture 

 การพฒันาใหก้ารเกษตรไทยเป็นผูน้ าในอาเซียน  



บทบาทผูน้ าดา้นการเกษตรในประชาคมอาเซียน 

ด้านการผลิต 

ด้านการแปรรปู 

ด้านการค้า 

-การใช้เทคโนโลยีในการผลิต 

-การพัฒนาเมลด็พันธุ์ 

-การใช้เคร่ืองจักรกลเกษตรในการผลิต 

-เพ่ิมมูลค่าสนิค้าเกษตรและอาหาร 

-สนิค้าได้มาตรฐาน 

-สนิค้ามีความปลอดภัย 

-การร่วมมือระหว่างเกษตรกรกบั

ผู้ประกอบการธุรกจิเกษตร 

- ให้ไทยเป็นศูนย์กลางด้านธุรกจิการเกษตร

ของภมูิภาค (Hub) 

-ใช้ ASEAN เป็น Spring Board สู่ตลาดโลก 

 



สรุป 

• AEC จะน ามาซ่ึงโอกาสทั้งการคา้และการลงทุน 

• AEC จะช่วยยกระดบัเศรษฐกิจในภาพรวมใหไ้ทยและอาเซียน 

มีความโดดเด่นในระบบเศรษฐกิจของโลก 

• AEC ก่อใหเ้กิดผลกระทบทั้งเชิงบวกและเชิงลบอย่างยากท่ีจะหลีกเลีย่ง 

• จ าเป็นตอ้งใชจุ้ดเด่นทีม่ีอยู่ สรา้งความเขม้แข็งใหก้บัสินคา้เกษตร 

และอาหารของไทย เพือ่สรา้งความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั 

• ภาครฐั เกษตรกร และผูป้ระกอบการตอ้งร่วมมือกนัเตรียมความพรอ้ม

และเร่งปรบัตวัรองรบัการเปิดเสรีอย่างเต็มรูปแบบ 



ขอบคุณค่ะ 


