


ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

(ASEAN Economics Community: AEC)

ประโยชนที่จะไดรับ

1.
 

อุปสรรคทางการคาทางดานภาษีหมดไป 

2.
 

ตลาดสินคาใหญขึ้น จากจํานวนประชากรในอาเซียนที่รวมกันประมาณ 570 ลานคน

3.
 

เปนฐานการผลิตรวม เพื่อการสงออก

4.
 

ระบบโลจิสติกสในภูมิภาคจะสะดวกและถูกลง 



มาตรการเตรียมพรอมที่จะรุกและรับมือ AEC

มาตรการเชิงรับ มาตรการเชิงรุก

ปราบปรามปองกัน
ปกปอง

 พิเศษ
ปรับเปลี่ยน ปรับปรุง

-กําหนดผูนําเขา
-กําหนดคุณสมบัติ

-มีใบรับรอง

-มาตรการ SPS

-รับรองแหลงกําเนิด

-กําหนดดานนําเขา

-กําหนดชวงเวลานําเขา

 ฯลฯ

ประสิทธภิาพ

ภาพลักษณ

 


สนิคา

คุณภาพ



มาตรการเชิงรับ

1. มาตรการปองกัน (Border Measure) โดยการจัดระบบการบริการการนําเขา

o กําหนดใหผูเขาตองจดทะเบียนและขออนุญาตการนําเขา

o กําหนดคุณสมบัติและวัตถุประสงคของการนําเขา

o ตองมีใบรับรองปลอดสารพิษตกคาง ใบรับรองปลอด GMO

o ใชมาตรการ SPS อยางเขมงวด

o ตองมีใบรับรองแหลงกําเนิดสินคา

o กําหนดดานนําเขา (ที่มีเครื่องมือและบุคลากรพรอม)

o กําหนดชวงเวลาการนําเขา

o ตองรายงานการนําเขา การใช การจําหนายและสตอก

o กําหนดชนิดของสินคาที่นําเขา

o เก็บคาธรรมเนียมการตรวจสินคานําเขา เพื่อเปนกองทุนในการพัฒนาการผลิต

o จัดทําระบบขอมูลติดตามเฝาระหวางการนําเขา



มาตรการเชิงรับ

ตัวอยางการกําหนดมาตรการ โดยการจัดระบบการบริการการนําเขา

o ปาลมน้ํามัน อนญุาตให อคส. เปนผูนําเขาเพียงรายเดียว

o กระเทียม หอมหัวใหญ เมล็ดพันธุหอมหัวใหญ และมันฝรั่ง 

- มีการกําหนดชวงเวลาการนําเขา โดยกระเทียมใหนําเขาในชวง กค.-ตค. 

ของทุกป หอมหัวใหญ สค.-ตค. ของทุกป

- มีหนังสือรับรองถิ่นกําเนิด (ATIGA FORM D) 

- กําหนดดานนําเขาที่มีดานตรวจพืช อาหาร และยา

o กาแฟสําเร็จรูป 

- การนําเขาตองไดรับความเห็นชอบจากคณะอนกุรรมการ 

- ผูนําเขาตองขึ้นทะเบียนกับกรมการคาตางประเทศ



มาตรการเชิงรับ

2. มาตรการปราบปราม (Internal Measure)

กรณีที่เกิดมีการลักลอบเขามาในประเทศอยางผิดกฎหมายแลว ตองมีการ
 ปราบปราม หรือบังคับใชกฎหมายอยางจริงจังเพื่อมิใหมีการนําเขามาอีกสําหรับ
 สินคาเกษตรแลวการตรวจพิสูจนคุณลักษณะของสินคา (วัตถุดิบ) ที่นําเขาจาก

 ตางประเทศทําไดยากมากเพราะมักจะมีคุณลักษณะใกลเคียงกัน

3. มาตรการปกปองพิเศษ (Special Safeguard)

เปนการเก็บคาธรรมเนียมพิเศษ เมื่อมีการนําเขาจํานวนมากจนทําให
 



เกิดผลกระทบตอการผลิตภายในประเทศ



มาตรการเชิงรุก

ปรับเปลี่ยน - เปลี่ยนอาชีพ

- ผลิตสินคาที่มีศักยภาพ

ปรับปรุง

เพิ่มประสิทธิภาพ
 การผลิต

คุณภาพ
 ผลผลิต

ภาพลักษณ
 



ของสินคา
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ยุทธศาสตรการเกษตรตางประเทศ 
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙

ดานพัฒนาศักยภาพดานขอมูลขาวสารที่เกี่ยวของกับการเกษตรตางประเทศ

• เพื่อเตรียมมาตรการเชิงรุกและเชิงรับ
• เพื่อเขาถึงขอมูลเชิงลึก เชน เสนทางการกระจายสินคา รสนิยมของผูบริโภค

ของตางประเทศ

• เพื่อจัดทําระบบฐานขอมลูสําหรับสนับสนนุงานดานการเกษตรตางประเทศ
เปาหมาย 

มีกลไกการตดิตามขอมูลขาวสารดานการเกษตรตางประเทศ เพื่อ
 ศึกษา

 วิเคราะหเผยแพรใหผูเกี่ยวของทุกฝายรับทราบอยางตอเนื่อง พรอมมมีาตรการ
 เชิงรก

 
และมาตรการเชิงรับในดานตางๆ

 
อยางรวดเร็ว

 
ฉับไว

 
และทนัตอเหตการณ



ยุทธศาสตรการเกษตรตางประเทศ 
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙

ดานพัฒนาความรวมมือกับตางประเทศและองคการระหวางประเทศ

• เพื่อใหไทยเปนศูนยกลางการถายทอดความรูและเทคโนโลยีดานการเกษตร
แกภมูภิาคตางๆ 

• เพื่อเพิ่มความรวมมอืกับตางประเทศในการศึกษา วิจัยและพัฒนาองคความรู
ที่เกีย่วของกับการเกษตร

เปาหมาย 
พัฒนาความรวมมอืกับตางประเทศในการศึกษา วิจัย พัฒนา ถายทอด

องคความรูเกี่ยวกับการเกษตรในประเด็นที่เกี่ยวของ ทั้งในฐานะประเทศผูให 

ผูรับ และความเปนหุนสวนการพัฒนา



ยุทธศาสตรการเกษตรตางประเทศ 
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙

ดานพัฒนาการบริหารจัดการดานการเกษตรตางประเทศของกระทรวง

เกษตรและสหกรณ

• เพื่อพัฒนาบคุลากรของกระทรวงเกษตรและสหกรณทั้งดานภาษา ดานวิชาการ 
และเทคนิคการเจรจาใหพรอมสําหรับการปฏิบัติงานดานการเกษตรตางประเทศ

เปาหมาย 
บุคลากรและระบบการบริหารจัดการดานการเกษตรตางประเทศม

 
ี

ประสิทธิภาพมากขึ้น



 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  ส่วนส่งเสริมการผลิตผัก ไม้ดอก ไม้ประดับและพืชสมุนไพร  ส านักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร 

ท่ี  กษ ๑๐๑๒/ วันท่ี         มีนาคม ๒๕๕๕  

เร่ือง รายงานการเดินทาง ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรือ่ง กองทุน FTA เตรียมความพร้อมเกษตรกรไทยสู่ AEC 
เรียน  ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร 
  ตามที่ข้าพเจ้า ได้รับอนุมัติไปราชการที่จงัหวัดเชียงใหม ่มีก าหนด ๒ วัน ระหว่างวันที่ ๒๖–๒๗ 
มกราคม ๒๕๕๕ เพือ่ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง กองทนุ FTA เตรียมความพร้อมเกษตรกรไทยสู่ AEC ณ 
ศูนย์ประชุมนานาชาติ (ฮอลล์ ๒) โรงแรมเชียงใหม่ แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่ ตามใบขออนุมัติไปราชการที่  
กษ ๑๐๑๒/๗๙ ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๕ นั้น 
  ข้าพเจ้าขอรายงานผลการปฏิบัตงิานดังนี ้

๑. ผู้ร่วมสัมมนาประกอบด้วยนักวิชาการจากหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ
เกษตรกรสาขาต่าง ๆ ในเขตจังหวัดภาคเหนือ 

๒. ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน (ASEAN Economic Community:AEC) จะเริ่มในปี ๒๕๕๘ 
มีวัตถุประสงค์เพือ่สร้างความมั่นคง มัง่ค่ัง และความสามารถในการแข่งขันของอาเซียน มีลกัษณะเป็นตลาดและ
ฐานการผลิตร่วมกัน มีการเคลือ่นย้ายสินค้า บรกิาร การลงทุน แรงงานมฝีีมอือย่างเสรี และเคลื่อนย้ายเงินทุน
อย่างเสรีมากขึ้น 

๓. ประโยชน์ทีจ่ะได้รบั ได้แก่ อุปสรรคทางการค้าด้านภาษีจะหมดไป ตลาดสินค้าใหญ่ข้ึน 
(ประชากร ๕๗๐ ล้านคน) สามารถเป็นฐานการผลิตเพือ่การส่งออก และระบบโลจสิติกส์ในภูมิภาคจะสะดวกละ
ถูกลง 

๔. ผลเสียที่อาจเกิดข้น ได้แก่ ราคาสินค้าเกษตรบางสาขาตกต่ า เช่นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ สินค้าที่
มีประสิทธิภาพการผลิตต่ าไม่สามารถแข่งขันได้ มาตรการสขุอนามัยพืชจะใช้เป็นเงื่อนไขมากขึ้น เป็นต้น 

๕. นโยบายการเตรียมความพร้อมเกษตรกรไทยเพื่อก้าวสู่ AEC 
 ๒.๑ มาตรการเชิงรับ ได้แก่ มาตรการป้องกัน (Border Measure) มาตรการปราบปราม 
และมาตรการปกปอ้งพเิศษ 
 ๒.๒ มาตรการเชิงรุก ได้แก่มาตรการปรับเปลี่ยน ได้แก่ เปลี่ยนอาชีพ และผลิตสินค้าที่มี
ศักยภาพ และมาตรการปรับปรงุ ได้แก่ การเพิ่มประสทิธิภาพการผลิต ปรับปรงุคุณภาพผลผลิต และปรับปรงุ
ภาพลักษณ์ของสินค้า 
  สรปุผลการปฏิบัตงิาน  ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารในการสัมมนามาพร้อมนี้ และเห็นว่าจะเป็น
ประโยชน์แกเ่จ้าหน้าทีส่ านักสง่เสรมิและจัดการสินค้าเกษตร จึงเห็นควรเผยแพร่ทางเว็บไซต์ต่อไป 
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และเห็นชอบให้เผยแพรเ่อกสารประกอบการสัมมนาในเว็บไซต์
ส านักสง่เสรมิและจัดการสินค้าเกษตรต่อไป 



1

สํานักเศรษฐกิจการเกษตรระหวางประเทศ

สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

26

 
มกราคม  2555

AEC เรื่องใกลตัวเกษตรกร



อาเซียน (ASEAN)
 

 สมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต 

สัญลกัษณอาเซียน คือ ตนขาวสีเหลือง 10 ตนมัดรวมกันไว หมายถึงประเทศสมาชิก
 รวมกันเพื่อมิตรภาพและความเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน สีน้ําเงิน หมายถึง สันติภาพและ

 ความมั่นคง สีแดง หมายถึง ความกลาหาญและความกาวหนา สีขาว หมายถึง ความ
 บริสุทธิ์ และ สีเหลือง หมายถึง ความเจริญรุงเรือง



อาเซียน หรือ สมาคมประชาชาติ

แหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต 

กอตั้งขึ้นเมื่อ 8 สิงหาคม 2510 ม
 

ี

สมาชิกรวม 10 ประเทศ คือ 

อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟลิปปนส 

สิงคโปร ไทย บรูไน ลาว พมา 

เวียดนาม และกัมพูชา
วัตถุประสงคเพื่อสรางสันติภาพ 
เสถียรภาพทางการเมอืง เศรษฐกิจ 
สังคม และวัฒนธรรมในภูมิภาค

อาเซียน (ASEAN)
 

 สมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต 

2540

2542

2540

2538

สมาชิกใหม CLMV

2510

2510

2510

2510

2510

2527

อาเซียน 6



ความสําคัญของอาเซยีน

อาเซียน 10 ประเทศ ประเทศไทย

ประชากร 583 ลานคน 66 ลานคน

GDP 1.5 ลานลาน

เหรียญสหรัฐ (USD) หรือ

2.45% GDP โลก

0.27 ลานลาน

เหรียญสหรัฐฯ หรือ

0.45% GDP โลก

มูลคาการคารวม 1.7 ลานลาน USD 0.35 ลานลาน USD

การลงทุน 69.5  พันลานUSD 11.2  พันลาน USD

นักทองเที่ยว 65.1 ลานคน 

(อันดับ 2 ของโลก)

14.6 ลานคน
ที่มา:ASEAN Secretariat



ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community)
 “One Vision, One Identity, One Community”

ป 2546 ผูนําอาเซียนเห็นพองกันวา 
ภายในป 2558 จะจดัตั้ง “ประชาคม
อาเซียน” (ASEAN Community) ที่
ประกอบดวย  3 เสา คือ

–

 
ประชาคมการเมอืงความมั่นคงอาเซียน 
(ASEAN Political security Community 
: APSC) 

–

 
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN 
Economic Community : AEC) 

–

 
ประชาคมสังคมวัฒนธรรมอาเซียน 
(ASEAN Socio-Cultural Community : 
ASCC)



ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(ASEAN Economic Community: AEC)

AEC

เพื่อสรางความมั่นคง มั่งคั่ง 
และความสามารถในการ

 แขงขันของอาเซียน

เคลื่อนยายเงินทุนอยางเสร
 

ี

มากขึ้น

ลักษณะ
เปนตลาดและฐานการผลิต

 รวมกัน

การเคลื่อนยายสินคา บริการ      
การลงทุน แรงงานมีฝมือ          

อยางเสรี

วัตถุประสงค



เปาหมายของ AEC : ป 2558
พิมพเขียวเพื่อจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีน (AEC Blueprint)

การเปนตลาด
 และฐานการ
 ผลิตรวมกัน

การสรางเสรมิขดี
 ความสามารถในการ

 แขงขนั

การพฒันา
 เศรษฐกิจอยาง

 เสมอภาค

การบูรณาการ
 เขากับเศรษฐกิจ
 โลก

-เคลื่อนยาย
 สินคา/ บริการ 

การลงทุน /
 แรงงานฝมือ /

 เงินทนุอยางเสรี
-(นําไปสูการใช

 


กฎระเบียบ
 การคาทั้งหมด

 อยางเดียวกัน)

-ใชพาณิชยอีเลคโทร
 นิก

-หลีกเลี่ยงภาษีซอน
-ตอตานการกีดการ

 แขงขนั
-คุมครองทรพัยสิน

 ทางปญญา/ผูบริโภค
-พัฒนาโครงสราง

 พื้นฐาน

- ลดชองวางใน
 การพฒันา

 ระหวาง ASEAN 
เดิมกบั ASEAN 
ใหม (CLMV)
-สนับสนุนการ

 พฒันา SME
-(ทําให 10 
ประเทศเจรญิ

 เทากัน)

-จัดทํา FTA กบั
 ประเทศนอก

 ภูมิภาค

(ทําใหอาเซียนม
 

ี
บทบาทในเวท

 
ี

โลกมากขึ้น)



1. ความตกลงการคาสนิคาของอาเซียน (ASEAN Trade 

in Goods Agreement: ATIGA)

2. ความตกลงดานการคาบริการของอาเซียน  

3. ความตกลงดานการลงทุนของอาเซียน (ASEAN 

Comprehensive Investment Agreement: ACIA)

4. ความรวมมือดานอุตสาหกรรมของอาเซียน  

ความตกลงสาํคัญของอาเซียนในการเปนตลาด
 และฐานการผลิตเดียว

(ความตกลงการคา และการลงทุนเปนเรื่องใกลตัว
 หรือเกี่ยวของกับเกษตรกร)



เจาะลึก 2  ความตกลงของอาเซียน

1. ความตกลงการคาสินคา  (ATICA)
จาก

อาฟตา (AFTA ป 2535-2553) 
สู 

อาติกา (ATIGA ป 2553 เปนตนไป)

2.  ความตกลงดานการลงทนุ



1. ATIGA - ความตกลงดานการคาสินคาอาเซียน

ครอบคลุมมาตรการดานการสงออกและนําเขาสินคาระหวาง 

10 ประเทศ

–

 
ตารางการลดภาษีตามพันธกรณีของอาฟตา (AFTA)

–

 
กําหนดใหใชมาตรการที่มิใชภาษี (NTMs) ไดเฉพาะเทาที่จําเปน

–

 
สงเสริมความสะดวกดานการคาสินคาระหวางกัน

–

 
หลักปฏิบัติดานศุลกากรที่อางอิงหลักการของสากล

–

 
การปฏิบัติดานเทคนิค กระบวนการตรวจสอบรับรองมาตรการ

 สุขอนามัยและสุขอนามัยพืช

–

 
มาตรการเยียวยาทางการคา



การเปดเสรกีารคาสนิคา

สินคาในรายการลดภาษี 

เวียดนาม ลาว พมา กัมพูชา ภาษี 0%

ป 2558

อาเซียนเดิม ภาษี 0%

ป 2553

ยกเวน สินคาในรายการสินคาออนไหว (Sensitive List) ภาษีไมตองเปน 0% 

แตตอง < 5% และสินคาในรายการออนไหวสูง (Highly Sensitive List) ลด
 ภาษีลงในระดบัที่ตองตกลงกัน 

HSL มสีินคา  -
 

ขาวของอินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟลิปปนส 

-
 

น้ําตาลของอินโดนีเซีย ฟลิปปนส



พันธกรณกีารเปดเสรสีนิคาของไทย

ตองยกเลิกโควตาสินคาเกษตร 

23 รายการหมดไปในป 2553 

ตองลดภาษีทุกรายการสินคา

เหลือ  0 % ในป 2553

(ยกเวน สินคา SL คือ เมล็ดกาแฟ   มันฝรั่ง  ไมตัดดอก 

เนื้อมะพราวแหง ภาษีเหลือ 5%)



2. ACIA – ความตกลงดานการลงทุนของอาเซียน

ปรับปรุงมาจากความตกลงการเปดเสรีการลงทุน (AIA) และ   

ความตกลงคุมครองการลงทุน 

ครอบคลุมขั้นตอนของการลงทุน 4 ดานไดแก สงเสริมการลงทุน
อํานวยความสะดวก  การเปดเสรีเพื่อใหเขามาลงทุน และการคุมครอง   

การลงทุน 

การเปดเสรีการลงทุน ครอบคลุมภาคการผลิต  เกษตร ประมง   

ปาไม เหมืองแร และบริการที่เกี่ยวเนื่องกับทั้ง 5 สาขาการผลิต

เปดโอกาสใหสมาชิกทําขอสงวนสาขาที่ไมตองการเปดเสรีไวใน

ตารางขอผูกพันโดยไมตองมีการเจรจาตอรอง



ขอสงวนของไทยภายใต ACIA

สาขาที่ไทยไมอนุญาตใหตางชาติเขามาลงทุนโดยเด็ดขาด ไดแก การทํานา 
ทําสวน ทําไร เลี้ยงสัตว การแปรรูปไมจากปาธรรมชาติ การประมงในนานน้ําไทย    
การสกัดพืชสมุนไพร (อยูในบัญชี 1 แนบทาย พรบ. การประกอบธุรกิจของคนตางดาว 
พ.ศ.

 
2542)

 
การผลิตน้ําตาลจากออย (เวนแตไดรับอนุญาตจาก ครม.)

สาขาที่ไทยหามตางชาติถือหุนขางมากเวนแต ครม. อนุญาต  ไดแก การเลี้ยง
ไหม การผลิตเสนไหมไทย การทอผาไหม การทํานาเกลือ การแปรรูปไมเพื่อทําเครื่อง
เรือน (อยูในบัญชี 2)

สาขาที่ไทยหามคนตางชาติถือหุนขางมาก เวนแต อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการคา 
พณ. อนุญาต ไดแก  การสีขาว การผลิตไมอดั (อยูในบัญชี 3 เปนธุรกิจที่ไทยไมพรอม
แขงขัน)



พันธกรณีของไทยภายใต ACIA
ภายใตความตกลงฯ เดิม ซึ่งมีผลบังคับตั้งแตป 2541 ไทยผูกพันวาจะ

เปดเสรีการลงทุนภายในป 2553 (ตัง้แต 1 ม.ค. 2553 เปนตนไป) ใน 3 

สาขา (อยูในบัญชี 3) ไดแก    1) การเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา     2) การทําไม

จากปาปลูก   3)  การเพาะ ขยาย และปรับปรุงพันธุพืช

ปจจุบัน ACIA ยังไมมีผลบังคับใช เนื่องจากประเทศสมาชิกยงัให

สัตยาบันไมครบ

ไทยยังไมพรอมเปดใน 3 สาขาและอาเซียนยอมใหใชวิธีการเปดเสรี

การลงทุนแบบคอยเปนคอยไป โดยแบงออกเปน 3 ชวง คือ ป 2553 ป 

2555 และ ป 2557 ( ทั้งนี้ไทยยอมใหเปดเสรีไดในการเลี้ยงกุงมังกร

สายพนัธุไทยและการเลี้ยงปลาทูนาในกระชังน้ําลึก และ เมล็ดพันธุ

หอมหัวใหญ ซึ่งรัฐสภาใหความเห็นชอบแลวเมื่อ พ.ย. 54)



ประเด็นการเคลื่อนยายแรงงานเสรีของอาเซยีน

อาเซียนไดจัดทําขอตกลงยอมรับรวมกัน (Mutual 

Recognition Arrangements: MRAs) ดานคุณสมบตัิในสาขา

วิชาชีพหลัก  

เปนการเคลื่อนยายเสรีเฉพาะ “แรงงานฝมือ” และตองมี

คุณสมบัติตามมาตรฐานที่กําหนดไวใน MRAs เทานั้น

ปจจุบันอาเซียนไดจัดทํา MRAs ไวแลว 7 สาขา คือ 

วิศวกรรม สถาปนิก แพทย พยาบาล ทันตแพทย นักบัญชี 

และการสํารวจ สวนสาขาอื่นๆ ยังอยูระหวางการพิจารณา

(ไมมีการเคลื่อนยายแรงงานเกษตรอยางเสรี  !!!)



ผลกระทบตอตลาดแรงงานของไทย
ดานบวก

ตลาดแรงงานของอาเซียนขยายตัว จากการเปนประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน ซึ่งมีขนาดเศรษฐกิจใหญเปนอันดับ 3 รองจากจีน และ

อินเดีย

เพิ่มโอกาสการมีงานทําแกแรงงานฝมือของไทยมากขึ้น

ดานลบ

มีการแขงขันจากแรงงานในอาเซียนเพิ่มมากขึ้น

เรงพัฒนาทักษะฝมือแรงงานมากขึ้น เสริมสรางความรูโดยเฉพาะ

ภาษาตางประเทศ เชน ภาษาอังกฤษ  มาลายู เปนตน



ศักยภาพและความพรอมของภาค  
เกษตรกรรมไทย



ภาพรวมการเกษตรไทยในปจจุบัน

เกษตรกรรมเปนกิจกรรมพื้นฐานของสงัคมไทย

เกษตรกรประกอบอาชพีเกษตรเปนเวลานาน จนมีความ
 เชี่ยวชาญและเปนมืออาชีพ

เกษตรกรมีความสามารถปรับตัวทางการผลิตคอนขางดี

เกษตรกรมีการปรับตัว/ปรับเปลี่ยน การใชปจจัยการผลิต  

เพื่อลดตนทุนจากราคาปจจัยการผลิตทีส่งูขึ้น เชน ปุยเคมี 

และยาปราบศัตรูพืช เปนตน

เกษตรกรมีความสามารถในการปรับเปลี่ยนแผน และ/หรือ
 เทคนิคในกระบวนการผลิตใหสอดคลองกับความตองการ 

ของตลาด



จุดเดนของสินคาเกษตรไทยในปจจุบัน

 การผลิตสินคาที่มคีุณภาพและมาตรฐาน
(สรางความโดดเดนและแตกตางจากประเทศคูแขง)
การพัฒนาผลิตภัณฑที่หลากหลายรองรับกลุมผูบริโภค

(กลุมประชาคมยุโรป เนนอาหารปลอดสารหรือสินคา
 อินทรียและอาหารฮาลาล สําหรับกลุมประเทศ

 ตะวันออกกลาง กลุมประเทศมสุลิม)
สินคาเปนที่ยอมรับของผูบริโภคทั่วโลก
(ชวง 5 ปทีผ่านมา สินคาเกษตรและอาหารขยายตัวโดย

 เฉลี่ยรอยละ 10.7)



ปญหาดานการเกษตรของไทยในปจจุบัน

ขาดแคลนแรงงานภาคเกษตรในอนาคต
(อายุโดยเฉลี่ยของเกษตรกรเปนผูสูงวัย)
เกษตรกรสวนใหญมีการศึกษานอย
(ความสามารถในการเรียนรูและเขาถึงขอมูลขาวสารอย

 
ู

ในระดับต่ํา และขาดการรวมกลุมเพื่อสรางอํานาจการ
 ตอรอง)

การผลิตที่พึ่งพาดินฟาอากาศเปนสําคัญ
(ความแปรปรวนของสภาพอากาศโลก ทําใหเกิดความ

 เสี่ยงตอการผลิตและรายไดของเกษตรกร)



สถานการณการคาสนิคาเกษตร  
ของไทย



สถานการณการคาสินคาเกษตรระหวางไทยกับตลาดโลก

รายการ
2553

(ลานบาท)

2550-2552

เฉลี่ย 3 ป  (ลานบาท)

ไทยสงออก 823,554 735,202

ไทยนําเขา 281,933 250,473

ดุลการคา 541,621 484,729

มูลคาการคา 1,105,487 985,675

ที่มา : กรมศุลกากร                     หมายเหตุ : สินคาเกษตรพิกัดศุลกากรที่ 1-24



ตลาดสงออกหลักสินคาเกษตรไทย

ที่มา : กรมศุลกากร                     หมายเหตุ : สินคาเกษตรพกิัดศุลกากรที่ 1-24

สัดสวนการคาสินคาเกษตรไทยกับตลาดสําคัญ ป 2553

สหรัฐอเมริกา

13%EU (27)

11%

ญี่ปุน

12%

อื่นๆ 

44%
อาเซียน (9)

20%



การคาสินคาเกษตรไทยกับประเทศในอาเซียน ป 2553

อินโดนีเซีย, 
22%

มาเลเซีย, 17%

ฟลิปปนส, 15%เวียดนาม, 12%

กัมพชูา, 10%

พมา, 9%

สิงคโปร, 9%

ลาว, 5% บูรไน, 1%

หมายเหตุ: สินคาเกษตรพกิัดศุลกากร 01-24



การคาสินคาเกษตรไทยกับอาเซียน ป 2554
 

(ม.ค. – พ.ย.)
หนวย: ลานบาท

% ม.ค.-พ.ย. ม.ค.-พ.ย.

Growth 2553 2554

มลูคาสงออก 149,036 187,175 161,882 214,282 9.90    197,636     244,007 23.46 

มลูคานาํเขา 34,569 44,766 41,263 47,780 9.30      43,434       56,181 29.35 

ดุลการคา 114,467 142,409 120,619 166,501 10.05    154,202     187,825 21.80 

มลูคาการคารวม 183,604 231,940 203,146 262,062 9.80    241,070     300,188 24.52 

ที่มา : สํานกังานเศรษฐกิจการเกษตร คํานวณจากสถิติการคาสินคาของกรมศุลกากร

หมายเหตุ: สินคาเกษตรในที่นี ้หมายถึงสินคาพิกัดศุลกากร 01-24 รวมยางพารา

2553
%เปลีย่นแปลงระหวางป 

2553 กบั 2554

การคาสินคาเกษตร

ไทยกบัอาเซียน
2550 2551 2552



การสงออก

- กลุมสินคาเกษตรและผลิตภัณฑ

ที่มีมูลคาการสงออกสูงสุด 

5 อันดับแรก ไดแก

 กลุมยางพาราธรรมชาติ 

กลุมน้ําตาลและขนมที่ทําจาก

น้ําตาล  

กลุมขาวและธญัพืช 

กลุมเครื่องดื่ม สุรา น้าํสมสายชู 

กลุมซอส และเครือ่งปรุงรส

ตางๆ

-

 
กลุมสินคาเกษตรและผลิตภัณฑ

ที่มีการขยายสัดสวนปริมาณและ
 มูลคาการสงออกมากขึ้น 5 อันดับ
 แรก เมื่อเทียบกบัป 2553

 
ไดแก

กลุมวัตถุจากพืชที่ใชจักสาน 

กลุมเนื้อสัตวและสวนอื่นของสัตว

เพื่อบริโภค 

กลุมหนัง เขา กระดูกสัตว 

กลุมผลไม 

กลุมเมล็ดพืชและผลไมที่มีน้ํามัน 

การคาสินคาเกษตรไทยกับอาเซียน ป 2554
(ม.ค. – พ.ย.)



การนําเขา

- กลุมสินคาเกษตรและผลิตภัณฑ

ที่มมีลูคาการนําเขาสูงสุด 

5 อนัดับแรก ไดแก

 กลุมปลาและสัตวน้ํา 
กลุมไขมันและน้ํามันจากพืชและ

สัตว 
ของปรุงแตงจากธัญพืช แปง นม
กลุมซอส และเครื่องปรุงรสตางๆ 
กลุมชา กาแฟ และเครื่องเทศ

-

 
กลุมสินคาเกษตรและผลิตภัณฑ

ที่มีการขยายสัดสวนปริมาณและ
 มูลคาการนําเขามากขึ้น5 อันดับแรก 

เมื่อเทียบกับป 2553 ไดแก

กลุมผลไม

กลุมเนื้อสัตวและชิ้นสวนของสัตว

ที่บริโภคได

กลุมไขมันและน้ํามันจากพืชและสัตว 
กลุมอาหารปรุงแตงจากเนื้อปลา 
ปลาและสัตวน้ํา

กลุมพืชผักเพื่อบริโภค

การคาสินคาเกษตรไทยกับอาเซียน ป 2554
(ม.ค. – พ.ย.)



ที่มา :
 

กรมการคาตางประเทศ

การใชสิทธิสงออกภายใต AFTA ป 2554
 

(ม.ค. – ก.ย.)

หนวย : ลานเหรียญสหรัฐฯ
รายการ 2553 2553

 
(ม.ค. - ก.ย.) 2554

 
(ม.ค. - ก.ย.)

การสงออกเฉพาะรายการ
 สินคาทีไ่ดรับสิทธิ

25,553.31 19,301.57 22,153.69

การสงออกภายใตสิทธิ 14,024.09 10,368.94 11,982.32

สัดสวนการใชสิทธิ 54.88 53.72 54.09

หมายเหตุ: เปนสินคาเกษตรและอุตสาหกรรม



ที่มา :
 

กรมการคาตางประเทศ

การสงออกภายใตสิทธ ิAFTA ของไทย
แยกเปนรายประเทศ ป 2554

 
(ม.ค. – ก.ย.)

อินโดนีเซีย
39.1%

ลาว
0.70%

ฟลิปปนส
14.4%

กัมพูชา
0.72% เมียนมาร

0.16%สิงคโปร
3.3% บรูไน

0.11%

มาเลเซีย
20.6%

เวียดนาม
21.0%



สัดสวนการใชสิทธิฯ สงออก

 สัดสวนการใชสวนใหญเปนสนิคาอุตสาหกรรม        
คิดเปน รอยละ 88.16 ในขณะที่สินคาเกษตร มีการ     
ใชสิทธิสงออก คิดเปน รอยละ 11.84
มูลคาสงออกสินคาเกษตร (ม.ค. – ก.ย. 54) มีมูลคา 
1,419.25 ลานเหรียญสหรฐัฯ เพิ่มขึน้รอยละ 13.02 จาก
ชวงเดียวกันของป 2553
สินคาที่มกีารใชสิทธิสงออก AFTA สูง ไดแก สตารช
จากมันสาํปะหลัง อาหารปรงุแตงอื่นๆ น้ําตาลอื่นๆ ที่
ไดจากออย เครื่องดื่มที่ไมมแีอลกอฮอล ซอส น้ํามันดิบ 
และผลไมสดอื่นๆ เปนตน



ผลตอภาคเกษตรที่คาดวาจะไดรับจาก

การเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน



-ไทยสงออกสินคาเกษตรไดมากขึ้น เนื่องจากภาษีที่ลดลง และ
 อาเซียนเปนตลาดใหญที่มีประชากรเกือบ 600 ลานคนซึ่งสําคัญ

 สําหรบัไทย  
(สนิคาสงออกสําคัญ เชน ขาว น้ําตาล นมและผลิตภัณฑ 
ผลิตภณัฑมันสําปะหลัง ไกแปรรูป อาหารแปรรูป  สิ่งปรุงรสอาหาร  
เปนตน)

 - สินคาวัตถุดิบนําเขาราคาถกู ทําใหลดตนทุนการผลิตเพื่อสงออก 
(เชน ปลา และสัตวน้ํา)

- เกษตรกร/ ผูประกอบการ เกิดการปรับตัวทางการผลิต ทําให
 


สามารถแขงขันได

 


-ไทยสงออกสินคาเกษตรไดมากขึ้น เนื่องจากภาษีที่ลดลง และ
 อาเซียนเปนตลาดใหญที่มีประชากรเกือบ 600 ลานคนซึ่งสําคัญ

 สําหรบัไทย  
(สนิคาสงออกสําคัญ เชน ขาว น้ําตาล นมและผลิตภัณฑ 
ผลิตภณัฑมันสําปะหลัง ไกแปรรูป อาหารแปรรูป  สิ่งปรุงรสอาหาร  
เปนตน)

- สินคาวัตถุดิบนําเขาราคาถกู ทําใหลดตนทุนการผลิตเพื่อสงออก 
(เชน ปลา และสัตวน้ํา)

- เกษตรกร/ ผูประกอบการ เกิดการปรับตัวทางการผลิต ทําให
 


สามารถแขงขันได

ผลได



- เกษตรกรบางสาขาอาจไดรับผลกระทบดานราคา
 ตกต่ําเมื่อมีการนําเขาสินคาราคาถูก คุณภาพต่ําจาก

 อาเซียน 9 ประเทศมากขึ้น เชน ขาวโพดเลี้ยงสัตว

- สนิคาเกษตรที่มีประสิทธิภาพการผลิต/ผลผลิตตอไรต่ํา
 กวาเพื่อนบานอาจแขงขันไมได เชน กาแฟ

- มาตรการดานสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (SPS) และ
 ความปลอดภัยดานอาหาร จะถูกหยิบยกมาเปนเงื่อนไข
 ในการคามากขึ้น

ผลเสีย



แนวทาง และมาตรการเพื่อเตรียมความพรอม
 

ของภาคเกษตรสูการเปน

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน



เกษตรกร

ควรปรับโครงสรางการผลิตเพื่อการแขงขัน (รัฐสนับสนุน) โดย
ผลิตสินคาที่มีลักษณะเฉพาะพิเศษ และหลากหลาย
พัฒนาคุณภาพสินคาใหไดมาตรฐาน สม่ําเสมอ ปลอดภัย /เขาสู
ระบบ GAP
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต  ลดตนทุนการผลิต เชน ใชพันธุดี  
รวมกลุมเพื่อใชปจจัยการผลิตรวมกัน อาทิ ลานตาก เครื่องสูบน้ํา 
เปนตน



เอกชน/ผูประกอบการ

สรางความแตกตางใหกับสินคา และ เนนคุณภาพเปนหลัก
รุกและขยายตลาดสินคาที่ไทยไดเปรียบ เชน ขาว ผลไม น้ําตาล
ลดตนทุนการผลิต อาทิ ใชวัตถุดิบนําเขาราคาถูกจากสมาชิก
อาเซียน

ปรับภาพลักษณบรรจุภัณฑ

ใชเทคโนโลยีในการยืดอายุสินคาเกษตรหลังเก็บเกี่ยว

สรางเครือขายพันธมิตรทางธุรกิจ



ภาครัฐ: การเปดเสรีสินคาเกษตร

1. การบริหารการนําเขา  เพื่อปองกันสินคาที่ไมไดมาตรฐาน เชน 
กําหนดใหเปนสนิคาที่ตองขอหนังสือรับรองนําเขาและกําหนดคุณสมบัติผ

 
ู

นําเขา  
 กําหนดมาตรฐานการผลิต เชน ตองมีใบรับรองปริมาณสารพิษตกคาง
 กําหนดมาตรการสุขอนามัย(SPS) ที่เขมงวด เชนตองแสดงใบรับรอง

 สุขอนามัย 
 จากหนวยงานที่เชื่อถือไดในประเทศตนทาง (อย.)
 ตรวจเขมใบรับรองถิ่นกําเนิดสินคา (กรมศุลกากร)
 กําหนดดานนําเขา (ใหนาํเขาเฉพาะดานอาหารและยาและดานตรวจพืช)
 กําหนดชวงเวลานําเขา

2.  การปราบปรามการลักลอบนําเขา/ การนําเขาที่ผิดกฎหมาย
3.  ใชมาตรการปกปองพิเศษ (เก็บคาธรรมเนียมปกปอง) จากการ

 นําเขาสินคาที่เพิ่มจนผิดปกติ

การปองกันผลกระทบ (มาตรการเชิงรับ)



การเพิ่มขีดความสามารถการแขงขัน (มาตรการเชิงรุก)

1. สงเสริมการลดตนทุนการผลิต เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตแกเกษตรกร 

(ระบบน้ํา/ระบบชลประทาน ปุย วิจัยและพัฒนาพันธุด)ี

2. สงเสริมการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินคาเกษตรสูสากล

3. สนับสนุนผูผลิตรายยอยเขาสูระบบมาตรฐาน

4. สนับสนุนการสรางมูลคาเพิ่มและผลิตสินคาที่หลากหลายเพื่อเพิ่ม
 ศักยภาพการแขงขันในตลาดโลก

5. ถายทอดความรูและเทคโนโลยีที่เหมาะสมใหกับเกษตรกร

6. สนับสนุนการปรับโครงสรางการผลิตภาคเกษตร โดยใชเงินกองทุน FTA

7. สงเสริมการทําเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสราง
 ภูมิคุมกันใหเกษตรกร

ภาครัฐ: การเปดเสรีสินคาเกษตร



การศึกษาแนวทางการเปดเสรีการลงทุนภายใตความตกลง 
ACIA ของการลงทุนสาขาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําและสาขาการ
เพาะขยายและปรับปรุงพันธุพืชในชวงตอไป 
เนนผลการศึกษา
–

 
สาขายอยที่อาจไดรับผลกระทบหากเปดเสรีการลงทุนใหอาเซียน

–

 
สาขายอยที่จะไดรับประโยชนจากความตกลงการเปดเสรีการลงทุน

 อาเซียน
–

 
ขอเสนอแนะ+แนวทางในการกําหนดมาตรการรองรับการเขามา 
ลงทุนของนักลงทุนตางชาติ

–

 
มาตรการเยียวยาสําหรับผูไดรับผลกระทบ

มาตรการรองรับการเปดเสรีการลงทุน



สงเสรมิและสนับสนุนการลงทุนดานการเกษตรในประเทศ

เพื่อนบาน เพื่อเพิ่มแหลงวัตถดุิบในการแปรรูปเพิ่มมูลคาของ

สินคาเกษตร

เผยแพร และใหความรูภาษาและวัฒนธรรม โอกาสและขอจํากัด

ของประเทศเพื่อนบาน เพื่อประโยชนในการขยายการลงทุน

สรางโอกาส และชองทางในการขยายการลงทุนในประเทศ

เพื่อนบาน โดยการตอยอดจากโครงการความรวมมือดาน

การเกษตรระหวางไทยกับประเทศตางๆ

มาตรการเชิงรุกการเปดเสรีการลงทุน





กองทุน FTA กับการเตรียมพรอมเกษตรกรไทยสู AEC

โดย

นางราตรี  พูนพิริยะทรัพย 

ผูอํานวยการสวนบริหารกองทุนภาคการเกษตร 

สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร 

26  มกราคม 2555

 ณ หองศูนยประชุมนานาชาติ (ฮอลล ๒) โรงแรมเชียงใหม แกรนดวิว 

จังหวัดเชียงใหม



เมื่อป 2535 มีการจัดตั้ง AFTA ซึ่งเปนการริเริ่มเขตการคาเสรีอาเซียน 

ป 2553 ไทย ตองลดภาษีนําเขาเหลือรอยละ 0 และยกเลิกโควตา

ป 2558 จัดตั้งเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) เปดเสรีการคา 

บริการ แรงงาน และทุน



แนวทางรองรับการเปดเสรีสินคาเกษตร 23 รายการ  
(บทบาทภาครัฐ)

ขั้นที่ 1 :   บริหารการนําเขา ณ ดานศุลกากร 

ขั้นที่ 2 : เยียวยาเกษตรกรที่ไดรับผลกระทบ 

(ปรับโครงสรางการผลิตใหสามารถแขงขันไดโดยใชเงินสนับสนุนจากกองทุน FTA กษ.)

ขั้นที่ 3: ใชมาตรการปกปองพิเศษ 

(เพื่อระงับผลกระทบชั่วคราว โดย กรมศุลกากร กรมการคาตางประเทศ  แล ะสศก. ติดตามและเฝาระวังการ

 นําเขา หากนําเขาผิดปกติใหเสนอคณะกรรมการฯ ที่ดูแลสินคา 23 รายการพิจารณาการเก็บคาธรรมเนียม

 ปกปอง => แจง พณ. และ ก. คลัง => เสนอครม. เพื่อเก็บคาธรรมเนียมปกปอง)



44

แนวทางการปรับตัวของเกษตรกรแนวทางการปรับตัวของเกษตรกร
 เพิม่ประสิทธิภาพการผลิต
 ลดตนทุนการผลิต

ปรับปรุงคุณภาพผลผลติ (สอดคลองกับความ
ตองการของตลาด)

 ผลิตสินคาที่หลากหลายเพื่อลดความเสี่ยง

 แปรรูปเพื่อเพิ่มมูลคา หรือเก็บรักษาไดนานขึ้น

 ปรับเปลี่ยนอาชีพ

 นอมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติ 4



5

กองทุนปรับโครงสรางการผลิตภาคเกษตร

เพื่อเพิ่มขดีความสามารถการแขงขันของประเทศ



6

สรางขีดความ

สามารถในการ

แขงขันใหกับ

สินคาเกษตร

- สนับสนุนปจจยัการผลิต

และเทคโนโลยี  

- สนับสนุนงานวิจยัและพัฒนา

- ใหความรู    ฝกอบรม   

และดูงาน

- ใหการสนับสนุนดาน

โครงสรางพื้นฐานการเกษตร

- ปรับเปลี่ยนอาชีพ

- เพื่อปรับโครงสรางการผลิตภาคเกษตร

ปฏิรูปผลิตผลทางการเกษตร   

เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

และพัฒนาคุณภาพสินคาเกษตร

- เพื่อแปรรูปสรางมลูคาเพิ่ม

สินคาเกษตร

- เพื่อชวยเหลือใหเกษตรกร  

ปรับเปลี่ยนจากการผลิตสินคา

ที่ไมมีศักยภาพสูสินคาที่มศีักยภาพ

กองทุนปรับโครงสรางการผลิต

ภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขดีความสามารถ

การแขงขันของประเทศ

ตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี 

เมื่อ 20
 

กรกฎาคม 2547

วิสยัทศัน การสนับสนุนวตัถุประสงค
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กองทุน FTA กับการเตรียมพรอมสินคาเกษตร ป 2549-2554

สินคา งบประมาณ (ลานบาท)

1.โคเนื้อ (3 โครงการ) 81.27

2.โคนม (3 โครงการ) 58.89

3.สุกร   (2โครงการ) 37.36

4.ชา     (1 โครงการ) 6.82

5.ปาลมน้ํามัน (2 โครงการ) 120.75

6.กาแฟ (1 โครงการ) 54.44

7.ขาว   (2 โครงการ) 184.78

รวม 544.31



ผลการดําเนนิงานที่ผานมา (ป 2549-2554)

โครงการ งบประมาณ

(ลานบาท)

ผลการดําเนินงานในระดับผลลพัธ

1. โครงการคัดเลือกพอพันธ

 
ุ

กําแพงแสนเพื่อใชผลิตน้ําเชือ้

(ธันวาคม 2550- ธันวาคม 2554)

46.26 1. ดําเนินการคัดเลือกแมพันธุลูกผสมบราหมันจากเกษตรกรจํานวน  

8,103 ตัว คิดเปนรอยละ 81.03 ของเปาหมาย 10,000 ตัว

2. ดําเนินการผลิตน้ําเชื้อแชแข็งจากโคพอพันธุกําแพงแสน ได แลว 

13,415 โดส  จากเปาหมาย 20,000 โดส หรอืคิดเปนรอยละ 67.08

3. เกษตรกรมีคาใชจายในการผสมเทียมลดลง  400 บาท/ครั้ง หรือรอย

ละ50

 
(เดมิ 800 บาท เหลือ 400 บาท)

4. เกษตรกรขายโคกําแพงแสน อายุ 2 ป ไดรายไดสูงกวาโคพันธุ

ลูกผสมบราหมัน เฉลี่ย 12,500 บาท/ตัว (กําแพงแสน 30,000 บาท 

ลูกผสมบราหมัน 17,500 บาท)

5. หลังจากเสร็จสิ้นโครงการมีมูลคาทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น 1,395 ลานบาท

ดําเนินการชวยเหลอืเกษตรกรผูผลิตสินคาที่ไดรบัผลกระทบจาการเปดเสรกีารคา จํานวน 7 สินคา 14 โครงการ งบประมาณ
รวม 637.33 ลานบาท (จายขาด 430.62 ลานบาท หมุนเวียน 206.71 ลานบาท ) ไดแก โคเนื้อ โคนม สุกร ชา ปาลมน้ํามัน 
กาแฟ และขาว รายละเอยีด ดงันี้
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โครงการ งบประมาณ

(ลานบาท)

ผลการดําเนินงานในระดับผลลพัธ

2. โครงการจัดตั้งตลาด

 กลางโคเนื้อพันธ

 
ุ

กําแพงแสน 

(ธันวาคม 2550- 

ธันวาคม 2553)

14.77 -ดําเนินการกอสรางเสร็จแลวเมื่อเดือน ต.ค.52

-จดทะเบียนเพื่อรับรองโคพันธุกําแพงแสนแลว 122 ตัว

-คัดโคเขาสูตลาดเพื่อจําหนายแลว 110 ตัว

-หลังจากเสร็จสิ้นโครงการคาดวาทําใหมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนโคไมต่ํากวา

ปละ 2,400 ตัว คิดเปนมูลคาไมนอยกวา 72 ลานบาท

3. โครงการฝกอบรมเชิง

 ปฏิบัติการดานโคเนื้อ

(ธันวาคม 2550

 
- 

ธันวาคม 2554)

20.24 -ดําเนินการอบรม 4 หลักสูตรคือ 1.การเลี้ยงโคเนื้อ 2. การผสมเทียม

 โค 3. ความปลอดภัยของเนื้อโคและระบบการตรวจสอบยอนกลับ

และ 4.การเลี้ยงโคเนือ้ระยะสั้น

-มีเกษตรกรเขารับการฝกอบรมแลว จํานวน 2,517 คน จากเปาหมาย 2,456

 คน หรอืคิดเปนรอยละ 102.48

-เกษตรกรผูเขารับการอบรมรอยละ 86.43 ไดนําความรูไปถายทอดตอ

-เกษตรกรรอยละ 58.67 นําความรูที่ไดรับจากการอบรมไปปฏิบัติใช

 งานจริง โดยมีการนาํโคไปฉีดวัคซีนเพิ่มขึ้นรอยละ 3 และมีอัตราการ

 ผสมเทียมติดเฉลี่ย 1 ครั้ง/ตัว (จากเดิม 2 ครั้ง/ตัว)

ผลการดําเนนิงานที่ผานมา (ป 2549-2554)
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โครงการ งบประมาณ

(ลานบาท)

ผลการดาํเนินงานในระดับผลลัพธ

4. โครงการลดตนทุนและ

 ปรับปรุงประสิทธิภาพการเลี้ยง

 โคนมดวยวิธีปฏิบัติไดและเห็น

 ผลจริง

(มกราคม 2552-มกราคม 2557)

43.76 -ไดดําเนินการจัดจางที่ปรึกษามาทําหนาที่เปนที่ปรึกษาสมาชิก

สหกรณผูเลี้ยงโคนมนํารอง 20 สหกรณ เรื่องการพัฒนา

 ประสิทธิภาพ และลดตนทุนการผลิต การบริหารจัดการฟารม พบวา

1. เกษตรกรรอยละ 98 ไดรับการตรวจเยี่ยมฟารมและดูแลสุขภาพ

สัตวจากทีมที่ปรึกษา

2. เกษตรกรรอยละ 74 ไดรับการอบรมจากทีมที่ปรึกษาและเกษตรกร

รอยละ 68 มกีารจัดทําบัญชีฟารม จากเดิมซึง่ไมเคยจัดทํา

2. เกษตรกรทั้งหมดมีการนําความรูไปใชประโยชนในฟารม

3. คาดวาเมื่อสิ้นสุดโครงการ

3.1 เกษตรกรขายน้ํานมดิบไดราคาสูงกวาทองตลาดเพราะมีคุณภาพ

น้ํานมดิบสงูกวา เนื่องจากจํานวนเซลลเม็ดเลือดขาวลดลง เหลอืไม

เกิน 300,000 เซลล/มล. ปริมาณของแข็งรวมไมนอยกวา 12.5%

และจํานวนจุลินทรียลดลงเหลือไมเกนิ 300,000 โคโลนี/มล.

3.2

 
ระยะเวลาการผสมติดลดลงจาก 180 วัน เหลือ 140 วัน

3.3 ชวงหางการใหลูกเหลือไมเกิน 420 วัน

3.4 สัดสวนแมโครีดนมตอแมโคแหงนม 75:25

3.5 สัดสวนแมโคนมตอฝูงโคนมเทากับ 60:40

ผลการดําเนนิงานที่ผานมา (ป 2549-2554)
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โครงการ งบประมาณ

(ลานบาท)

ผลการดําเนินงานในระดับผลลพัธ

5. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ

 การผลิต ลดตนทุนการผลิต 

เพิ่มมูลคาโคนม และผลิตภัณฑ

 


นมของสหกรณโคนมบานบึง 

จํากัด 

(พฤศจิกายน 2551- พฤศจิกายน 

2557)

8.27 1. สหกรณสามารถรวบรวมน้ํานมดิบจากสมาชิกที่เขารวมโครงการได 

7.36 ตัน/วนั หรือคิดเปนรอยละ 80

 
ของเปาหมาย 9.2 ตัน/วนั

2. สหกรณมีกําไรจากการแปรรปูน้ํานมดิบเปนไอศกรีมเฉลี่ย 203,740 บาท 

และมีกําไรจากการแปรรูปเนื้อโคนมเพิ่มขึ้น 1.33 ลานบาท/ป

3. เกษตรกรไดรับปนผลจากกําไรในอัตรารอยละ 5

6. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ

 การผลิตและเพิ่มมูลคาสุกรของ

 ชุมนุมสหกรณการปศุสัตวภาค

 ตะวันออก จํากัด

(มิถุนายน 2552-มิถุนายน 2555)

29.88 -ดําเนินการกอสรางศูนยผลิตอาหารสัตวและจําหนายเนื้อสุกร เสร็จแลว

 เมื่อเดอืน ก.พ.53

-ดําเนินการฝกอบรมการแปรรปูเนื้อสุกร และการเพิ่มประสิทธิภาพการ

 เลี้ยงสุกรแกเกษตรกรแลว จํานวน 640 ราย

-กิจกรรมอืน่ๆ อยูระหวางดําเนินการ เนือ่งจากโครงการเพิ่งเริ่มดําเนินการ

 ชวงปลายป 2552

ผลการดําเนนิงานที่ผานมา (ป 2549-2553)
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โครงการ งบประมาณ

(ลานบาท)

ผลการดําเนินงานในระดับผลลพัธ

7. โครงการปรับโครงสราง

 สินคาชา 

( กุมภาพันธ 2551

 
-

กุมภาพันธ 2557)

6.82 1. เกษตรกรไดรับการอบรม GAP

 
178 ราย และไดรับการรับรองแปลง GAP 

แลว 171 ราย

2. จัดทําศูนยเรียนรูการผลิตชาอินทรียในพื้นที่ 20 ไร

3. หลังมีโครงการ ผลผลิตเฉลี่ยตอไรเพิ่มขึ้น

- ชาอัสสัมมีผลผลิตเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจาก 376.84 กก./ไร เปน 409.61 กก./ไร 

เพิ่มขึ้น 32.77 กก./ไร

-ชาจีนมีผลผลิตเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจาก 466.15 กก./ไร เปน  492.25 กก./ไร 

เพิ่มขึ้น 26.10 กก./ไร

4. เกษตรกรมรีายไดจากชาอัสสัมเพิ่มขึ้น 268 บาท/ไร และจากชาจีน 634 

บาท/ไร

5. เกษตรกรขายชาอัสสัมไดราคาเพิ่มขึ้นจาก 80 บาท/กก. เปน 120 บาท/กก. 

และชาจีนอูหลงจาก 400 บ./กก. เปน 800 บ./กก.

ผลการดําเนนิงานที่ผานมา (ป 2549-2553)
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โครงการ งบประมาณ

(ลานบาท)

ผลการดําเนินงานในระดับผลลพัธ

8. โครงการเพิ่ม

 ประสิทธิภาพการผลิต

 ปาลมน้ํามัน

(ธันวาคม 2550

 
–

ธันวาคม 2554)

19.85 1. จัดอบรมเกษตรกรผูปลูกปาลมน้ํามันแลวจํานวน 23,172 ราย รอยละ 116 จาก

 เปาหมาย 20,000 ราย

2. เกษตรกรผูเขารับการอบรม

2.1 เกษตรกรผูเขารับการอบรมที่มีสวนปาลมอยูแลว  รอยละ 96 มีการ

นําความรูไปปฏิบัติ

2.2

 
เกษตรกรรายใหมที่เขารับการอบรม รอยละ 63 มีการนําความรูไป

ใชในการทําสวนปาลม

3. ทําใหผลผลิตเฉลี่ยปาลมน้ํามันของเกษตรกรผูเขารับการอบรมเพิ่มขึ้น

จาก 2,430 เปน 3,240 กก./ไร เพิ่มขึ้น 810 กก./ไร 

4. ตนทุนการผลิตปาลมน้ํามันของเกษตรกรผูเขารับการอบรมลดลงจาก 

1,715 บาท/ตัน เปน 1,340 บาท/ตัน ลดลง  375 บาท/ตัน

5. รายไดสุทธิของเกษตรกรผูเขารับการอบรมเพิ่มขึ้น 3,064 บาท/ไร  (ราคา

ปาลมน้ํามันกอนเริม่โครงการ อยูที่ 3.57 บ./กก. ชวงที่ทําการสํารวจราคา

ปาลมน้ํามันอยูที่ 3.65 บ./กก. สํารวจ ณ ป 2552)

ผลการดําเนนิงานที่ผานมา (ป 2549-2554)
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โครงการ งบประมาณ

(ลานบาท)

ผลการดําเนินงานในระดับผลลพัธ

9. โครงการปรับโครงสราง

 สินคากาแฟแบบครบวงจร

( ธันวาคม 2552

 
–

ธันวาคม 2558)

54.44 1. อยูระหวางดําเนินการฝกอบรมถายทอดความรูการเพิ่มประสิทธิภาพการ

 ผลิตและลดตนทุนการผลิตกาแฟ โดยการฟนตนทําสาว

2. คาดวาเมื่อสิ้นสุดโครงการ

2.1 ผลผลิตของผูปลูกกาแฟแปลงเดี่ยวเพิ่มจาก 200 กก./ไร เปนมากกวา 

250 กก./ไร 

2.2 ผลผลิตของผูปลูกกาแฟรวมกับพืชชนิดอืน่เพิ่มจาก 143 กก./ไร เปน

 180 กก./ไร 

2.3 ปริมาณธุรกิจกาแฟของสถาบันเกษตรกรที่เขารวมโครงการตอง

เพิ่มขึ้นไมนอยกวารอยละ 10 ของปรมิาณธุรกิจกอนมีโครงการ

ผลการดําเนนิงานที่ผานมา (ป 2549-2554)
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โครงการ งบประมาณ

(ลานบาท)

ผลการดําเนินงานในระดับผลลพัธ

10. โครงการเพิ่ม

 ศักยภาพการผลิตขาว

 และสรางความเขมแข็ง

 ใหชาวนาเพื่อรองรับ

 ผลกระทบจากการเปด

 เสรีการคาอาเซียน 

(AFTA)

( ตุลาคม 2553

 
-

ตุลาคม2556)

128.90 -คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ อนุมัติโครงการเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2553

 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ

1. ไดตนแบบของการสรางเครือขายของศูนยขาวชุมชนหลักและศูนยขาวชุม

ชมเครอืขายเพื่อเตรียมความพรอมรองรับการเปดเสรีการคาอาเซียน

2. ไดตนแบบการสรางชาวนาชั้นนํา ชาวนารุนใหม ยุวชาวนา ฯลฯ

3.

 
มีเมล็ดพันธุขาวคุณภาพดีในชุมชนเพิ่มขึ้น ปละ 2,750 ตัน กระจายใน

ชุมชนปละ 180,000 ไร

4. เกษตรกร จํานวน 1,100 ครวัเรอืน มีรายไดจากการจําหนายเมล็ดพันธุ

เพิ่มขึ้นครวัเรอืนละ 5,000 บาท คิดเปนเงิน 5.5 ลานบาท/ป และผลผลิต

เพิ่มขึ้นปละ 14,400 ตัน (ไรละ 80 กิโลกรัม) คิดเปนมูลคา 140 ลานบาท 

และตนทุนการผลิตขาวที่ลดลงประมาณ 20% ทําใหขาวไทยสามารถ

แขงขันดานราคากับ ขาวที่นําเขาจากประเทศเพื่อนบานได

ผลการดําเนนิงานที่ผานมา (ป 2549-2554)
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โครงการ งบประมาณ

(ลานบาท)

ผลการดําเนินงานในระดับผลลพัธ

11. โครงการเพิ่ม

 ประสิทธิภาพการผลิต

 และเพิ่มมูลคาสุกรของ

 สหกรณผูเลี้ยงสุกร

 อุตรดิตถ จํากัด

(กุมภาพันธ 2554

 
- 

กุมภาพันธ 2561)

7.48 -คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ อนุมัติโครงการเมื่อวันที่ 4 ส.ค.

 
2553

-ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ

1. สมาชิกสหกรณ และเกษตรกรผูเลี้ยงสุกรไดรับการพัฒนาเพื่อปรับปรุง

ประสิทธิภาพการผลิตสุกรใหสูงขึ้น ตนทุนการผลิตลดลง

มีคุณภาพซากตามความตองการของตลาด

2. สมาชิกสหกรณผูเลี้ยงสุกรมีการเชื่อมโยงการดําเนินธรุกิจระหวางกัน

3. ผูบริโภคมีความเชื่อมั่นคุณภาพสุกรของสมาชิกสหกรณ และ

เกษตรกรผูเลี้ยงสุกร

ผลการดําเนนิงานที่ผานมา (ป 2549-2554)



โครงการ งบประมาณ

(ลานบาท)

ผลการดําเนินงานในระดับผลลพัธ

12. โครงการผลติเมล็ด

 พันธุขาวคุณภาพด

 
ี

ของสหกรณเพื่อเพิ่ม

 ขีดความสามารถการ

 แขงขันขาวไทยส

 
ู

สากล

55.88 -คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ อนุมัติโครงการเมื่อวันที่ 20 พ.ค.

 
2554

-ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ

1. เกษตรกรสามารถลดตนทุนการผลิต ผลผลิตเพิ่มขึ้น สงผลใหรายไดเพิ่มขึ้น

2. ตนทุนการผลิตลดต่ําลงทําใหเกษตรกรมีความสามารถการแขงขันเพิ่มขึ้น

3. สหกรณเปนศูนยกลางการผลิตและการจําหนายเมล็ดพันธุขาวที่มีคุณภาพ 

ผลการดําเนนิงานที่ผานมา (ป 2549-2554)



โครงการ งบประมาณ

(ลานบาท)

ผลการดําเนินงานในระดับผลลพัธ

13. โครงการสงเสริมการ

 ปลูกปาลมน้ํามัน

 พันธุดีทดแทนสวน

 เกาเพื่อรองรับ

 ผลกระทบจากการ

 เปดเสรีการคา AFTA

100.90 -คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ อนุมัติโครงการเมื่อวันที่ 20 พ.ค.

 
2554

-ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ

1. เกษตรกร 3,000 คน พื้นที่การเกษตรไมนอยกวา 30,000 ไร สามารถนําความร

 
ู

ไปเพิ่มผลผลิตปาลมน้ํามันไดไมนอยกวา 3 ตันตอไรตอป

2. เกษตรกรมีรายไดเพิ่มขึ้นเมื่อถึงปที่ 4 ไมนอยกวา 10,000 บาทตอไรตอป

ผลการดําเนนิงานที่ผานมา (ป 2549-2554)



โครงการ งบประมาณ

(ลานบาท)

ผลการดําเนินงานในระดับผลลพัธ

14. โครงการนํารองการ

 เลี้ยงโคนมทดแทน

 ในระบบชีวภาพ 

(ววัหลุม)

6.86 -คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ อนุมัติโครงการเมื่อวันที่ 20 พ.ค.

 
2554

-ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ

1. ลดตนทุนการผลิตการเลี้ยงโคนมไดเฉลี่ยตัวละ 2,880 บาท จากเดิมตัวละ 

18,800 บาท เหลือตัวละ 16,000 บาท

2. โคนมสาวทองอายุ 6 เดือน มีน้ําหนักตัวเพิ่มขึ้น 50 กิโลกรัม/ตัว จากเดิม

 น้ําหนักตัวเฉลี่ย 430 กิโลกรัม เปนน้ําหนักตัวเฉลี่ย 480 กิโลกรัม

3. เกษตรกรไมตองรบัภาระการสูญเสียจากการเลี้ยงโคนมทดแทน

4. ลดอายุการคลอดลกูทองแรกเหลือ 26 เดอืน จาก 30 เดือน

5. อัตราการเจริญเติบโตของโคนมเพิ่มขึ้นจากเฉลี่ยวันละ 0.49 กก. เปนวนัละ 

0.75 กก.

ผลการดําเนนิงานที่ผานมา (ป 2549-2554)



‐ อนุมตัโิครงการชา 
‐ อนุมตัโิครงการยาก
‐ งบประมาณนอย
‐ ไมเปนที่รูจัก (ประชาสัมพันธไมกวางขวาง)
‐ หนวยระดบักรมไมประสงคเปนเจาของโครงการ
‐ ฯลฯ 

ปญหาที่ผานมาของกองทุนฯ 

มุมมองของผูเสนอโครงการ

มุมมองของกองทนุฯ

‐ โครงการเสนอขอรับการสนับสนุนมีไมมาก
‐ คณุภาพโครงการยังไมผานเกณฑที่จะไดรับการอนุมตัิ     
‐ ฯลฯ



• ลดชองวางระหวางผูเสนอโครงการและเจาหนาที่กองทุนฯ
• ประเมินกองทุนฯ (Assessment)

‐ จุดเดน พัฒนาใหดียิ่งขึ้น
‐ จุดดอย ปรับปรุง แกไข

• กําหนดบทบาทกองทุนฯ (กองทุนควรปรับตัวอยางไร)

• เขาใจ เขาถึง พัฒนา

แนวทางการแกไข
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คณะกรรมการบริหารกองทุนปรับ

 
- พิจารณาอนุมัติโครงการที่เกษตรกร

โครงสรางการผลิตภาคเกษตรเพื่อ หนวยงานของรัฐหรือภาคเอกชนเสนอขอรับ  
เพิ่มขีดความสามารถการแขงขัน การสนับสนุน

ของประเทศ - กําหนดหลักเกณฑและวิธีใชเงนิกองทุน  ติดตาม
ผลการดําเนินงานของโครงการที่ไดรับอนุมัติ

‐ ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย

คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครง

 
- กําหนดมาตรการหรือกรอบโครงการ  พิจารณา 

การเสนอขอรับเงินสนับสนุนกองทนุ กลั่นกรองความเหมาะสมของโครงการ
ปรับโครงสรางการผลิตภาคเกษตร

 
- ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่คณะกรรมการบริหาร

 กองทุนฯมอบหมาย

คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ

 
 - กําหนดแนวทางการประชาสัมพันธกองทุนปรับ

 โครงสรางการผลิตภาคเกษตรเพื่อ โครงสรางการผลิตภาคเกษตร
เพิ่มขีดความสามารถการแขงขัน - ใหความเห็นชอบการจัดทําแผนประชาสัมพันธ

 


ของประเทศ โครงการตางๆ

‐ เสนอแนะการเลือกใชสื่อตางๆอยางครบวงจร 
เพื่อกระจายขาวสาร 

องคกรที่รับผิดชอบ

อํานาจหนาที่

อํานาจหนาที่

อํานาจหนาที่



ขั้นตอนการกํากับดูแลการใชเงินกองทุนปรับโครงสรางการผลิตภาคเกษตร

เ ก ษ ต ร ก ร 

หนวยงานของ   

รัฐ ภาคเอกชน

จัดทําโครงการ

 ตามหัวขอเคา

 โครงขอเสนอ

 โครงการ

หนวยงานที่รับผิดชอบ

 ต า ม ส า ย ง า น เ ป น

 หนวยงานผูรับผิดชอบ

 โครงการ

สํา นักงานเศรษฐกิจ

 การเกษตร  รวบรวม

 ตรวจสอบวิ เคราะห

 


ค วาม เปน ไปได ของ

 โครงการ

เสนอคณะกรรมการ

 บ ริหารกองทุ นป รับ

 โครงสรางฯ เพื่ออนุมัต

 
ิ

โครงการ

ค ณ ะ อ นุ ก ร ร ม ก า ร

 ก ลั่นกรองฯ  พิจารณา

 ค ว า ม เ ป น ไ ป ไ ด ข อ ง

 โครงการ

สํ า นั ก ง าน เศ รษฐ กิ จกา ร เ กษตร เ ชิญ

 หนวยงานที่เกี่ยวของภายในสํานักงาน

 เศรษฐกิจการเกษตรและกระทรวงเกษตร

 และสหกรณ รวมทั้งผูทรงคุณวุฒิในสาขาท

 
ี่

เกี่ยวของ พิจารณาความเปนไปไดของ

 โครงการ

ส

 
ํ า นั ก ง า น เ ศ ร ษ ฐ กิ จ

 การเกษตร จัดสรรเงินเปน

 ร า ย ป   ต า ม แ ผ น

 ปฏิบัติงาน/ แผนการใชเงิน

สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
ต

 
ิ ด ต า ม ก า ร ดํ า เ นิ น ง า น         

การใชจายเงิน  และรายงาน

 คณะกรรมการบริหารกองทุน 

1 2 3 4

7 6 5

8 9

แกไข

 ปรบัปรุง

เสนอ

 ผาน
เสนอ

 ผาน

ผาน

เห็นชอบ

ไมเห็นชอบ แกไข

เห็นชอบ

ไมผาน แกไขไมผาน

อนุมัติ
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เปนโครงการที่เสนอ โดยเกษตรกร สถาบันเกษตรกร หรือ

องคกรเกษตรกรและภาคเอกชน ซึ่งตองไดรับผลกระทบ

โดยตรงหรือโดย ออมจากการเปดเสรีทางการคา

 หากเปนเกษตรกรตองเสนอในนามของสถาบันเกษตรกรหรือ

องคกรเกษตรกรที่ไดรับการยอมรับจากสวนราชการ สถาบัน 

เกษตรกระและภาคเอกชนตองเสนอโครงการผานสวนราชการหรือ

 หนวยงานของรัฐที่รับผิดชอบตามสายงาน

 กรณีโครงการ งาน หรือกิจกรรมที่เสนอโดยหนวยงานของรัฐ

ตองเปนโครงการ งานหรือกิจกรรมที่ดําเนินการปรับโครงสราง

การผลิตเพื่อลดผลกระทบจากการเปดเสรีทางการคาและเปน

โครงการที่เกิดจากความตองการหรือการมีสวนรวมของเกษตรกร

เปนโครงการที่มีศักยภาพทั้งในดานการผลิตและการตลาด

 หากเปนโครงการวิจัยตองเปนการวิจัยประยุกตหรือวิจัยดาน

การตลาด ที่ใหผลการวิจัยไมเกิน 1 ป

กรณีเปนโครงการ หรือกิจกรรม ที่จะไปทดแทนกิจกรรมเดิม

จะตองใหผลตอบแทนไมนอยกวากิจกรรมเดิม

เปนโครงการที่มีแนวทางปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต ที่จะ

ชวยลดตนทุนการผลิตใหสามารถแขงขันได

หลักเกณฑการพิจารณาโครงการ
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กรอบและเงื่อนไขการสนับสนุนเงิน

เงินจายขาด  ใหเฉพาะกรณีหรือคาใชจาย ดังตอไปนี้

 คาปจจัยการผลิตในกรณีทดลอง/สาธิต/นํารอง 

 คาใชจายตางๆ สาํหรับงานวิจัยตองเปนการวิจัยประยุกต (Applied Research)

หรือการวิจัยดานการตลาด   โดยมีผลวิจัยในระยะเวลาไมเกิน 1 ป และตองไมเปนโครงการ

วิจัยขั้นพื้นฐาน (Basic Research)

 คาใชจายในการถายทอดเทคโนโลยี อาทิ การฝกอบรม การสัมมนา การศกึษา

ดูงาน

 คาใชจายดําเนินงานหรือคาบริหารโครงการของหนายงานราชการตามหลักเกณฑ

ที่คณะกรรมการบริหารกองทุนกําหนด  หรือตามที่จายจริงแตไมเกิน รอยละ 3 ของงบประมาณ

โครงการ 

 คาใชจายตางๆ นอกเหนือจากที่ระบุขางตน ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการ

บริหารกองทุน
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กรอบและเงื่อนไขการสนับสนุนเงิน (ตอ)

เงินหมุนเวียนใหเฉพาะกรณีหรือคาใชจาย ดังตอไปนี้

●การชวยเหลือสําหรับโครงการ ซึ่งไดรับผลกระทบจากการเปดเสรีทางการคา
อันเนื่องมาจากนโยบายของรัฐ

●การชวยเหลือสําหรับโครงการที่ริเริ่มใหม  รวมทั้งกรณีจูงใจใหเกิดการผลิต 
หรือเปลี่ยนแปลงการผลิต

●คาใชจายที่สนับสนุนไดแก
-คาลงทุนตางๆ อาทิ คากอสรางโรงเรือน/โรงงาน คาเครื่องมือ อุปกรณ

-คาใชจายหมุนเวียนในการผลิต
●กรณีกูยืมจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร กองทุนจะชดเชย

ดอกเบี้ยใหทั้งหมด

●วงเงนิใหยืมและกําหนดการชําระคืนใหเปนไปตามลักษณะการดําเนินงาน/

ความจาํเปนของแตละโครงการ

เงินยืมคิดดอกเบี้ย ใหเฉพาะโครงการหรือกิจกรรมที่ไดรับผลตอบแทนคุมคาการลงทุน

โดยวงเงนิใหยืม  กําหนดการชําระคืน และอัตราดอกเบี้ยใหเปนไปตามมติคณะกรรมการ

บริหารกองทุนฯ
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หัวขอและรายละเอียดโครงการขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนฯ

ชื่อโครงการ  ชื่อเรื่องของโครงการที่เสนอขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนฯ

เจาของโครงการ  หนวยงานของรัฐ (กระทรวง ทบวง กรม หรือสวนราชการที่มีฐานะ
 เปนกรมและรัฐวิสาหกิจ) ภาคเอกชน (สถาบัน องคกรนิติบุคคลที่
 ดําเนินการดานเกษตร)

หลักการและเหตุผล แสดงถึงเหตุผลและความจําเปนที่ตองจัดทําโครงการเพื่อลด 
 ผลกระทบจากการเปดเสรีทางการคา (FTA

 
AFTA WTO ฯลฯ)  ซึ่งตอง

ชี้แจงใหชัดเจนวาเมื่อเปดเสรีทางการคาแลวมีผลทําใหมีการนําเขา

สินคานั้น จากประเทศที่ทําขอตกลงทางการคานับตั้งแตวันลงนาม

เพิ่มขึ้นมากนอยเพียงไร  หากไมดําเนินการชวยเหลือจะมีผลกระทบ

ตอเกษตรกรอยางไร

วัตถุประสงค  แสดงถึงจุดมุงหมายของการดําเนินโครงการวาทําเพื่ออะไร  
 สามารถแกไขปญหาอะไร

วิธีดําเนินการ  แสดงถึงรายละเอียดของขั้นตอนการดําเนินงานในแตละกิจกรรม
 ของโครงการ (กรณีระยะเวลาดําเนินโครงการเกินกวา 1 ป ใหแยก
 กิจกรรมเปนรายป)



28

หัวขอและรายละเอียดโครงการขอรับการสนับสนุนมาจากกองทุนฯ (ตอ)

เปาหมาย/ขอบเขต ระบุถึงจํานวน/ปริมาณ/กลุมพื้นที่ที่ตองการดําเนินการ

 การดําเนินงาน

 
ในโครงการ

ระยะเวลาโครงการ แสดงถึงระยะเวลาที่กองทุนฯ สนับสนุนงบประมาณ 
ระยะเวลาดําเนินการ แสดงถึงจํานวนระยะเวลาในการดําเนินการ เริ่มตนตั้งแตปไหน 

สิ้นสุดปไหน (รวมระยะเวลาชําระคืนเงินหมุนเวียน หากมีการ
ขอสนับสนุนเปนเงินหมุนเวียนดวย)

งบประมาณ แสดงถึงรายละเอียดของงบประมาณแตละหมวดในแตละ

กิจกรรมตามวิธีการดําเนินงาน (กรณีระยะเวลาดําเนิน

โครงการเกินกวา 1 ป ใหแยกงบประมาณเปนรายป) และ
แจกแจงงบประมาณเปนงบเงินจายขาดและงบเงินหมุนเวียน/

เงินยืมและตองระบุเงื่อนไขและแผนการคืนเงินใหชัดเจน

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ แสดงถึงผลของการดําเนินโครงการเมื่อเสร็จสิ้นแลว  ชวย
ลดผลกระทบจากการเปดเสรีทางการคาอยางไรบาง  ใคร
เปนผูไดรับและลดผลกระทบไดในปริมาณมากนอยเพียงใด

สมควรแสดงเปนตัวเลขเชิงปริมาณ 



สินคาที่อยูระหวางเตรยีมความพรอม
สินคา โครงการ

1. ขาว 1. ผลิตขาวสารคณุภาพ Q ในระบบโรงส ีGMP

ของชุมนุมสหกรณการเกษตรภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 25 สถาบนั

2. ผลิตขาวสารอินทรียคณุภาพ

2. โคเนื้อ 1. ตลาดกลางโคเนื้อและระบบตรวจสอบยอนกลับ

2. จัดตั้งจุดจําหนายและการกระจายโคเนื้อ

3. จัดตั้งโรงฆามาตรฐานฮาลาล ของกรมสงเสริม 

สหกรณ 28 ลานบาท

4. สรางโรงฆาตามมาตรฐานของกรมปศุสัตว 

22 ลานบาท

200 

ลานบาท

ของ มช.

48 ลานบาท



สินคาที่อยูระหวางเตรยีมความพรอม
สินคา โครงการ

3. ปลากะพงขาว เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปลากะพงขาว 

ของกรมประมง 5 ลานบาท

4. โคนม เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตแมโค ของ
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม 22 ลานบาท

5. ผักปลอด
 สารพิษ

รวม

เพิ่มประสิทธิภาพผักปลอดสารพิษครบวงจรที่ 

อ.วังน้ําเขียว จ.นครราชสมีา ของกรมสงเสริม
 การเกษตร 15 ลานบาท

340 ลานบาท



31



Company
LOGO

วกิฤตวกิฤต--โอกาสโอกาส  
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AEC
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  2015   2015 

เราจะเราจะ  ไดได  ––  เสียเสีย  อะไรอะไร  
จากจาก....  AECAEC
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AEC
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  2015   2015 

AECAEC โอกาสโอกาส อุปสรรคอุปสรรค

4. แรงงานฝมือเคลื่อนยาย

 ไดอยางเสรี
-

 
 แกไขปญหาการขาดแคลนแรงงานฝมือ - ไทยอาจถูกแยงแรงงานฝมือ 

ถามีสิง่ที่ถูกใจกวา

3. ทําธุรกิจดานบริการ

ในอาเซียนไดอยางเสรี
- ไปตั้งธุรกิจและขยายธุรกิจบริการได   

อยางเสรี 

- ธุรกิจดานบรกิารในอาเซียนเขา  

มาแขงขันมากขึ้น 

1. ตลาด 10 ประเทศ

 รวมเปนหนึ่งเดียว

-

 
มีตลาดที่ใหญขึ้น 

(เกิด economy of scale)

- ตนทุน “คูแขง” ลดต่ําดวย

2. ภาษีนําเขาเปน “ศูนย ”
-  ขยายการสงออกไดเพิ่มขึ้น

-

 
 มีทางเลือกเพิ่มขึ้นในการนาํเขา  

วัตถุดิบทั้งราคาและคุณภาพสินคา 

-

 
สินคาประเภทเดยีวกันจาก  

 อาเซียนเขามาแขงขันเพิ่มขึ้น 

http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Flag_of_Thailand.svg


AEC
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  2015   2015 

AECAEC โอกาสโอกาส อุปสรรคอุปสรรค

7. FTA อาเซียนกับคูคา  
ตางๆ ASEAN +3, +6

- ไดเปรียบดานภาษีนําเขาเมื่อเทียบกับ   

สินคาของประเทศคูแขงอื่นในตลาด

 คูคาเหลานี้

-  นอกเหนือจากคูแขง 9 ประเทศ  

อาเซียนแลวยังมีคูแขงเพิ่มจาก

 ประเทศ +3 หรือ +6

5. AEC เปนฐานการผลิต   
รวม การลงทุนอาเซียน

-

 
สามารถยายฐานการผลิตไปยังอาเซียน    

อื่นที่เหมาะสม เพื่อเสริมความสามารถ

 การแขงขัน 

-  คูแขงอาเซียนอาจจะเขามาแขง

 ในเขตแดนเรา เพื่อมาใชความ

 ไดเปรียบ ของปจจัยการผลิต   

บางอยาง

6. ความรวมมือดานการ   
อํานวยความสะดวกทาง  
การคา

-

 
 ระบบโลจิสติกส ในภูมิภาคมีความ    

สะดวกมากขึ้นและราคาถูกลง 

-

 
ตนทุนโลจิสติกสของคูแขง   ใน

 อาเซียนก็จะลดลงดวย หากเขา  

ดีกวา

http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Flag_of_Thailand.svg


AEC
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  2015   2015 

เราจะใชประโยชนเราจะใชประโยชน

  เพื่อเพื่อ....  ปรับตัวปรับตัว  
จากผลของจากผลของ  AECAEC  อยางไรอยางไร  ??

http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Flag_of_Thailand.svg


AEC
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  2015   2015 

เตรียมเตรียม....รุกรุก

1. ศึกษาเสาะหาแหลงวัตถุดิบใน AEC นําเขาวัตถุดิบ สินคากึ่งสําเร็จรูปจากแหลงผลิต

 ใน AEC ที่มีความไดเปรียบดาน ราคา /คุณภาพ

2. ศึกษารสนิยม/ความตองการใน AEC ขายใหตลาดใหญขึ้น และใชประโยชนจาก

 Economy of scale ใหเต็มที่ 

3. ดูความเปนไปไดการยายฐานผลิต สามารถยายฐานการผลิตไปยังประเทศ

 ที่เหมาะสมเปนแหลงผลิตได

http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Flag_of_Thailand.svg


AEC
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  2015   2015 

เตรียมเตรียม....รับรับ

1. เรียนรูคูแขง เกิดคูแขงใหมจากอาเซียนทั้ง 9 ประเทศ  

 และยังมีเพิ่มอีกคือ +3 และ +6

2. ไมละเลยการลดตนทนุ เพราะตนทุนของคูแขงก็..ลดต่าํลง

3. เรงเสริมจุดแข็ง ลดจุดออน คูแขงจะเขามาแขงถึงในเขตแดนเรา

4. ผูกมัดใจลูกคาทุกรูปแบบ

& สรางความแตกตางดวย

ความคิดสรางสรรค คุณภาพ/มาตรฐาน

บริษัทที่อยูในอุตสาหกรรมรองรับ หรือ เคยผลิต

 สงบริษัทแม อาจถูกแยงลกูคา โดยคูแขงใน

 ประเทศอื่นที่ไดเปรียบกวาในการเปนฐานการ

 ผลิต

5. ตองคิด “ทําอยางไรใหเขา อยูกับเรา”

 อยู(กับเรา)”

อาจถูกแยงแรงงานฝมือ

http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Flag_of_Thailand.svg


AEC
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  2015   2015 

a
ตนทุน ↓

ประสิทธิภาพ ↑

ผลตอบแทน ↑

AEC

→→
ความยั่งยืนความยั่งยืน

→→
และการบริการ)

เนนมาตรฐาน ↑↑↑
(คุณภาพสินคา  

AEC

→→ →→
((GlobalGlobal))
ตลาดโลกตลาดโลก

http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Flag_of_Thailand.svg


จบการนําเสนอจบการนําเสนอ

AEC
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  2015   2015 
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ปจจุบัน

เขตการคาเสรีมกัจะรวมไปถงึการเปดเสรีดาน  
บริการ (services) และการลงทุนดวย

การทําเขตการคาเสรีมุงในดานการเปดเสรีดานสินคา 
(goods) โดยการลดภาษีและอุปสรรคทีไ่มใชภาษ  ี

เปนหลัก



ประชาคม
เศรษฐกิจ

อาเซียน (AEC)

ประชาคม
สังคม-วัฒนธรรม

อาเซียน 
(ASCC)

ประชาคม
ความมั่นคง

อาเซียน (ASC)

ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community)
2015 (2558)

4



1. เปนตลาดและฐานการผลติรวม
สนิคาเคลื่อนยายไดอยางเสรี
ทาํธรุกจิบรกิารไดอยางเสรี
ลงทนุไดอยางเสรี

แรงงานมฝีมอืไปทาํงานไดอยางเสรี

เงนิทนุเคลื่อนยายไดอยางเสรีมากขึน้

AEC

ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน (ASEAN Economic Community:
 

AEC)

2. สรางเสรมิขีดความสามารถแขงขนั

e-ASEAN (พาณิชยอิเลคทรอนกิส)
นโยบายภาษี

สิทธิทรพัยสนิทางปญญา
นโยบายการแขงขนั

พฒันาโครงสรางพืน้ฐาน
การคุมครองผูบริโภค

3. การพฒันาเศรษฐกจิอยางเสมอภาค

สนับสนนุการพฒันา
วิสาหกจิขนาดกลางและยอม SMEs

ลดชองวางการพฒันา
ระหวางสมาชกิเกา-ใหม

4. การบรูณาการเขากบัเศรษฐกจิโลก

ทาํ FTAs กบัประเทศนอกอาเซยีน
ขยายความรวมมือทางเศรษฐกจิ

ป 2558
(2015)
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ปป  25532553ปป  25352535

ตลาดสงออกหลกัของไทยตลาดสงออกหลกัของไทย  ปป  25352535  กบัปกบัป  25532553

•สงออกรวม 32,609.1 ลานเหรยีญ •สงออกรวม 195,311.6 ลานเหรียญ
Note

1.AFTA เริ่มเจรจาป 2535 และเริ่มลดภาษีป 2536

 

(1993)
2.ASEAN 6 ภาษีเปนรอยละ 0 ตั้งแต 1 มค.ค.2553

 

(2010)

ไทยกับอาเซียน

6



ปป  25532553ปป  25352535

แหลงนําเขาหลกัของไทยแหลงนําเขาหลกัของไทย  ปป  25352535  กบัปกบัป  25532553

•นําเขารวม 40,615.8 ลานเหรียญ •นําเขารวม 182,406.54 ลานเหรียญ

Note
1.AFTA เริ่มเจรจาป 2535 และเริ่มลดภาษีป 2536

 

(1993)
2.ASEAN 6 ภาษีเปนรอยละ 0 ตั้งแต 1 มค.ค.2553

 

(2010)

ไทยกับอาเซียน

7



เปรียบเทียบ AEC (10) กับ EU (27)

AEC EU
• การรวมตัวทาง

 เศรษฐกิจ

นอยกวา Customs 
Union

เปน Customs 
Union

• อัตราภาษีนําเขาจาก
 ประเทศนอกกลุม

ไมมีการกําหนดอัตรา
 รวม

กําหนดอัตรารวม

• การเคลื่อนยายสินคา 
บริการ การลงทุน 
เงินทนุ และแรงงาน

 ยังไมเสรีเต็มที่ เสรีเต็มที่

• นโยบายและ
 กฎระเบียบดาน

 การคา

ไมมนีโยบายรวม มนีโยบายรวม



ตลาดขนาดใหญ: ประชากรประมาณ 580 ลานคน  ดึงดูดการคาและการลงทุน

มีอํานาจการตอรอง: มีแนวรวมในการเจรจา ดึงดูดการทํา FTA         

สงเสริมแหลงวัตถุดิบ: ใชทรัพยากรรวมกัน ตนทุนต่ําลง หาจุดที่ไดเปรียบ       

CLMV มีวัตถุดิบ

และแรงงาน ไทย มาเลเซีย 
อินโดนีเซีย และ

เวยีดนาม เปนฐานการ
ผลิตที่สําคัญ

สิงคโปร มาเลเซีย 
และไทย มีความถนัด

ดานเทคโนโลยี



AEC

ACFTAChina

AJCEP

Japan
AKFTA

Korea

AIFTA

India

สินคา : ลงนาม 29 พ.ย. 47 มีผล 1 ม.ค. 48

บริการ : ลงนาม 14 ม.ค. 50 มีผล 1 ก.ค. 50

ลงทุน : ลงนาม 15 สค 52 มีผล เม.ย. 53

สินคา/บริการ/ลงทุน : ไทยลงนาม 11 เม.ย.51

 สําหรับไทย มีผล 2 มิย 52

สินคา : อาเซียนอื่นลงนาม 28 ส.ค. 49

บริการ : อาเซียนอื่นลงนาม 21 พ.ย. 50

(ไทย : บริการ ลงนาม 27 ก.พ. 52

 
มีผล 1 มิ.ย. 52  

สินคา  ลงนาม 27 ก.พ. 52 มีผล 1 ตค 52

 ลงทุน :ทุกประเทศ ลงนาม 2 มิย.52

 
มีผล 31 ตค 52

สินคา/บริการ/ลงทุน : ลงนาม 26 ก.พ. 52

มีผล 1 มค. 53 (ไทยใหสัตยาบัน 12 มี.ค. 53)

New ZealandAustralia

AANZFTA

สินคา : ลงนาม 13 สค. 52

 
มีผล 1 มค. 53

บริการ/ลงทุน : กําลังเจรจา 

5 FTAs 5 FTAs ระหวางอาเซยีนกับประเทศคูเจรจาระหวางอาเซยีนกับประเทศคูเจรจา  ----  ปจจบุนัปจจบุนั



EAFTA (East Asia FTA) 
(ASEAN +3)

CEPEA (Comprehensive Economic Partnership in East Asia) 
(ASEAN +6)

AEC

การขยาย FTAs ของอาเซียน – อนาคต…

New ZealandAustraliaChina Japan

Korea
India

ASEAN10
 

: 590 ลานคน ( 9% ของประชากรโลก )
 GDP 1,499 พันลาน US$

 
( 2% ของ GDP โลก )

EAFTA (ASEAN +3)
 

: ประชากร 2,068 ลานคน ( 31% ของประชากรโลก )       
GDP 9,901 พันลาน US$ (18% ของ GDP โลก )

CEPEA(ASEAN +6)
 

:ประชากร 3,284 ลานคน (50% ของประชากรโลก )       

GDP 12,250 พันลาน US$ (22% ของ GDP โลก )



การบูรณาการเขากับเศรษฐกจิโลก ที่มา:

 
Asian Development Bank

12
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ASEAN-
 

10 
+3

NAFTA 

EU27

+6

GDP (USD Bn) 2010 2015
NAFTA 17,192 21,258
ASEAN +6 16,937 24,940

(ASEAN +3 14,149 20,898 )
EU 16,107 18,997

เอเชียจะกลายเปน 1 ใน 3 เขตเศรษฐกิจสําคัญของโลก 

ที่มา : สถาบันวิจยันโยบายเศรษฐกิจการคลัง



วิกฤต

โอกาส

วิกฤต

โอกาส



ประเทศคูคา

มูลคาการนําเขา

(ลานบาท)

ภาระภาษีที่ผูนําเขาใน

 ไทยประหยัดได

(ลานบาท)

มูลคาการสงออก

(ลานบาท)

ภาระภาษีที่ผูนําเขาในประเทศ

 ภาคีประหยัดได

(ลานบาท)

อาเซียน 704,955 30,302 1,407,167 68,290

 อาเซียนเดิม 564,202 27,061 1,016,927 54,758

 อาเซียนใหม 140,753 3,241 390,240 13,531

จีน 488,789 15,652 683,743 15,220

ญี่ปุน 640,004 10,476 298,333 9,074

ออสเตรเลีย 144,407 1,676 650,066 5,331

เกาหลีใต 130,459 895 114,945 1,958

อินเดีย 48,080 159 139,899 1,915

รวมทุกประเทศ 2,156,695 59,159 3,294,154 101,787

ที่มา:
 

www.tdri.or.th



อุตสาหกรรม

ภาษีที่ผู้นําเข้าในประเทศ

คู่คา้ประหยัดได้

(ล้านบาท)

ภาษีที่ผู้นําเข้าใน
 ประเทศไทยประหยัดได้

(ล้านบาท)

อาหาร 11,367 7,
 

834

ยาง 6,
 

760 738

ที่มา:
 

www.tdri.or.th

http://www.tdri.or.th/


ป พ.ศ. 2544 ป พ.ศ. 2552

อันดับ 1 อันดับ 2 อันดับ 3 อันดับ 1 อันดับ 2 อันดับ 3

ขาว ไทย เวียดนาม อินโดนีเซีย เวียดนาม ไทย สิงคโปร

ยาง ไทย อินโดนีเซีย เวียดนาม ไทย อินโดนีเซีย เวียดนาม

ขาวโพด ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย

ถั่วเหลือง มาเลเซีย สิงคโปร เวียดนาม มาเลเซีย ไทย สิงคโปร

ปาลมน้ํามัน มาเลเซีย อินโดนีเซีย ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ไทย

สัปปะรดกระปอง อินโดนีเซีย ฟลิปปนส มาเลเซีย ฟลิปปนส อินโดนีเซีย ไทย
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ขาวโพดเลี้ยงสัตว

20



ถั่วเหลอืง

21
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ปริมาณการผลิตปาลมน้ํามันในกลุมประเทศอาเซียน (หนวย : ตัน)

เวียดนามอินโดนีเซียไทย สงิคโปร

มาเลเซีย

ฟลิปปนส
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ยางพารา
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เวียดนาม

อินโดนีเซีย
ไทย

สงิคโปร มาเลเซีย
ฟลิปปนส
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RCA กุง เฉลี่ย ป พ.ศ.
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สัปปะรดกระปอง
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อินโดนีเซีย เวียดนาม

1. รูปแบบการลงทุน • Joint Venture

•Corporate Social  

Responsibility (CSR)

• เนนการผลิตที่ใช
 



วัตถุดิบทีม่ีอยูภายใน

ประเทศ

• Joint Venture

• สรางพันธมิตรระดับรัฐบาล

• Corporate Social 

Responsibility (CSR)

• เนนการผลิตที่ใชวัตถุดิบทีม่ี

อยูภายในประเทศ

26



อินโดนีเซีย เวียดนาม

2. โอกาส • ตลาดในประเทศมีขนาดใหญ

• ทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ

• เทคโนโลยีในการเพาะเลี้ยงสัตว

น้ํายังมีประสิทธิภาพไมเทาไทย

• เนนตลาดสงออก

• ทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ

• Middle Income เพิ่มขึน้

• ภาพลักษณของสินคาไทยยังเปนที่

ยอมรบั

• พันธุพืชมีคุณภาพไมเทียบเทาไทย

(ขาว)

• มีความตองการนําเขาสินคา

ปศุสัตว

27



อินโดนีเซีย เวียดนาม

3. อุปสรรค • ภาษา/วัฒนธรรมทองถิ่น

• การขัดแยง

• ปจจัยโครงสรางพื้นฐานไมดี

• พื้นที่สวนใหญเปนเกาะ

• ภาษา/วัฒนธรรมทองถิ่น

• กฎหมาย/กฎระเบียบเปลี่ยนแปลง

บอยเพื่อเอื้อประโยชนแกคนในชาติ

• เงินเฟอและคาจางแรงงาน

• ปจจัยโครงสรางพื้นฐานไมดี

• Speed Limit

28



มาตรการรองรับผลกระทบจากมาตรการรองรับผลกระทบจาก  AECAEC



โอกาสทางการคาและการลงทุนจากการรวมตัวทางเศรษฐกิจ

ที่มา : สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย



ผลกระทบทางคาและการลงทุนจากการรวมตัวทางเศรษฐกิจ

ที่มา : สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย



AEC: AEC: จุดเปลี่ยนประเทศไทยจุดเปลี่ยนประเทศไทย

การคา

บริการ

FDI

แรงงาน

การ
 เคลื่อนยาย

 เงินทุน

เนนการคาภายในภูมิภาคมากขึน้
รกุตลาดสินคาที่ไทยไดเปรียบและขยายตลาด

 ตามกรอบความรวมมือใหมๆ

การแขงขนัสูงขึ้น ภาคบริการเขามาม

 
ี

บทบาทในการขบัเคลื่อนเศรษฐกิจมากขึ้น

เนนทองเที่ยวและบรกิารดานสุขภาพ

ซึ่งไทยมีจุดแข็งหลายดาน

การผลิตที่เริ่มสญูเสียความสามารถใน

 การแขงขนัจําเปนตองยายฐานการผลติ

 ไปตางประเทศมากขึน้

ลงทุนในประเทศเพื่อนบานที่มีทรพัยากร

อุดมสมบรูณและพรอมเปดรบัการลงทุน

จากตางชาติ

มีแนวโนมผอนปรนขอจํากัดในการทํางาน

 ของแรงงานตางชาติมากขึ้น

เพิ่มพูนทักษะแรงงาน โดยเฉพาะดานภาษาและ

 การปรบัตัวใหเขากับมาตรฐานการทํางานที่เปน

 สากล

เงินทุนเคลือ่นยายระหวางประเทศ

เขาออกไดเสรีมากขึ้น คาเงินมีแนวโนมผัน

 ผวน

ผูประกอบการตองเรงปรบัตัวในการบริหาร

 จัดการดานตนทุนและลดความเสี่ยงดาน

 อัตราแลกเปลีย่น

ที่มา : สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 32
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ดานกฎหมายภายในประเทศ
 สมาชิกอาเซียน 

ยุทธศาสตรดานภาษาและ
 วัฒนธรรม 
ดานการลงทุน

• การศึกษากฎหมายดาน
 การคาและการลงทุนอยาง
 ตอเนื่อง 

• การสงเสรมิการศึกษา
 ภาษาอังกฤษ

• การสงเสรมิการศึกษาภาษา
 และวัฒนธรรมทองถิ่น 

• สรางศูนยกลางเพื่อการ
 จับคูนักธุรกิจไทยและกลุม
 ประเทศอาเซียน 

• การศึกษาสภาพภูม
 

ิ

ประเทศ 

ทรัพยากรธรรมชาติ 

แรงงาน 

• การจัดหาเงินทนุ

36



ดานการตลาด ยุทธศาสตรโลจิสติกส

• การสรางภาพลักษณใหกับสินคาไทยใหเปน
 ที่ยอมรบัในกลุมประเทศอาเซียน 

• การสงเสรมิและการพัฒนาตนแบบการผลิต
 ทีม่ีความรับผิดชอบตอสังคม 

• การพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินคา
 ทีม่ี CSR 

• การวิเคราะหและวางแผนระบบ    

โลจิสติกส 
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ยุทธศาสตรที่ 1 การผลิต ยุทธศาสตรที่ 2 การแปรรปู/ 

การพัฒนาผลิตภัณฑจากขาว 

ยุทธศาสตรที่ 3 เศรษฐกิจ 

การตลาด และการขนสง 

• ดานที่ 1 การพัฒนาพันธุขาว

• ดานที่ 2 การผลิตและการ
 ดูแลรักษาผลผลิต

• ดานที่ 3 การเก็บเกี่ยวและ
 การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว
 ขาว 

• การพัฒนาผลิตภัณฑและ
 กระบวนการผลิต

• สงเสริมการแปรรูปในแตละ
 ทองที่

• มีการพฒันาควบคูกับการให
 



ความสําคัญดานการโภชนาการ

• กําหนดเปาหมายรวมกนั
 ระหวางภาครัฐและเอกชน

• การศึกษาตลาดและ
 พฤติกรรมผูบริโภค

• การรวมกลุมเกษตรกร 

• การสงเสรมิตลาดภายใน
 และตางประเทศ 

• สนับสนุนธุรกิจการคาขาว

• การวิจัยดานนโยบายรัฐ

• ศึกษาและพัฒนาระบบ    

โลจิสติกสเพื่อลดตนทุน

39



ยุทธศาสตรที่ 1 การผลิต ยุทธศาสตรที่ 2 การแปรรปู/ 

การพัฒนาผลิตภัณฑจากขาว 

ยุทธศาสตรที่ 3 เศรษฐกิจ 

การตลาด และการขนสง 

• การวิจัยและพัฒนาวิทยาการ
 ดานเทคโนโลยีการเกษตร

• สรางเครือขายการพัฒนา
 สายพันธุขาวโพดเลี้ยงสัตว
 



โดยการรวมมือระหวาง
 ภาคเอกชนและสถาบันศึกษา

• การใหการอบรมดานการ
 ปรับทัศนคติและพัฒนา

 วิธีการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสม

• การพัฒนาผลิตภัณฑโดย
 ความรวมมือระหวางภาครัฐ
 และเอกชน

• การวิจัยและพัฒนาดาน
 กระบวนการผลิตใหได

 


ผลิตภัณฑทีม่มีาตรฐานและ
 คุณภาพ

• สงเสริมตลาดภายนอก
 ประเทศดวยความรวมมือ
 ระหวางหนวยงานภาครัฐ

40



ยุทธศาสตรที่ 1 การผลิต ยุทธศาสตรที่ 2 การแปรรปู/ 

การพัฒนาผลิตภัณฑจากขาว 

ยุทธศาสตรที่ 3 เศรษฐกิจ 

การตลาด และการขนสง 

• กลยุทธดานการเพิ่มปรมิาณ
 ผลผลิตและประสิทธิภาพการ
 ผลิต ไดแก  การวิจัยพันธุ การ
 บริหารจัดการพื้นที่เพาะปลูก 

การทดสอบสภาพดิน

• ดานเทคโนโลยีการผลิต 

ไดแก การพัฒนาผูเชี่ยวชาญ 

การพัฒนาเทคโนโลยีท
 

ี่

เหมาะสมแบบบูรณาการ

• การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ
 



ตอเนื่องใหสอดคลองความ
 ตองการ

• การสงเสรมิการลงทุน
 อุตสาหกรรมแปรรูปใหแกผ

 
ู

ประกอบธุรกิจ SMEs

• การสรางเครือขายจัดทํา
 ฐานขอมูล และการจัดการ
 ดานการตลาดแกเกษตรกร

•การวิจัยความตองการตลาด

• การสรางระบบ Cluster

• การพัฒนาความรวมมือ
 การจัดการระบบขนสง

 ระหวางเกษตรกรกับ
 อุตสาหกรรม

• พัฒนาระบบรางรถไฟ 41



ยุทธศาสตร ที่ 1 การผลิต ยุทธศาสตรที่ 2 การแปรรปู/ 

การพัฒนาผลิตภัณฑ

ยุทธศาสตรที่ 3 เศรษฐกิจ 

การตลาด และการขนสง 

• ดานที่ 1 การพัฒนาพันธ
 

ุ

ปาลมน้าํมัน

• ดานที่ 2 การผลิตและการ
 ดูแลรักษาผลผลิต

• ดานที่ 3 การเก็บเกี่ยวและ
 การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว
 ปาลมน้าํมัน

• วิจัยและพัฒนาโรงงาน แปร
 รูปแบบไมใชไอน้ํา 

• วิจัยและพัฒนา
 อุตสาหกรรมปาลมน้ํามันให

 


เปน Commercial Product

• พัฒนาการไขมันอิ่มตัวใน
 น้ํามันปาลม

• การศึกษาตลาดและ
 พฤติกรรมผูบรโิภค

• วิจัยการใชพลังงานทดแทน
 จากปาลมน้ํามัน

• การสงเสรมิการจัดตั้ง
 โรงงานอุตสาหกรรมทีม่
 

ี

ขนาดเหมาะกับพื้นท
 

ี่

เพาะปลูก เพื่อลดตนทนุ
 ขนสง
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ยุทธศาสตร ที่ 1 การผลิต ยุทธศาสตรที่ 2 การแปรรปู/ 

การพัฒนาผลิตภัณฑ

ยุทธศาสตรที่ 3 เศรษฐกิจ 

การตลาด และการขนสง 

• การวิจัยและพัฒนาสาย
 พันธุและเทคนคิการปลูก
 ยางพารา

• การอบรมเกษตรกรให
 



ความรูดานการควบคุม
 คุณภาพของตนยางพารา

• การวิจัยและพัฒนา
 ศักยภาพการปลูกอยางครบ

 วงจรตามหวงโซอุปทาน

• การพัฒนาผลิตภัณฑอื่นท
 

ี่

ตอเนื่อง

• พัฒนารูปแบบโรงงานแปร
 รูปผลิตภัณฑใหมีคุณภาพ

• การสงเสรมิการขยายตลาด
 ดวยกลยุทธทางการทตูและ

 การเจรจาระหวางภาคเอกชน

• การวิจัยและพัฒนา
 วิทยาการดานโลจิสติกสเพื่อ

 แกปญหาตนทุนการผลิต
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ยุทธศาสตร ที่ 1 การผลิต ยุทธศาสตรที่ 2 การแปรรปู ยุทธศาสตรที่ 3 เศรษฐกิจ 

การตลาด และการขนสง 

• ดานที่ 1 การพัฒนาพันธุ 

• ดานที่ 2 การผลิตและการ
 ดูแลรักษาผลผลิต 

• ดานที่ 3 การเก็บเกี่ยวและ
 การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว

• เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
 และพัฒนาการแปรรูปแบบ
 ปลอดภยั

• สงเสริมงานวิจัยและพัฒนา
 อุตสาหกรรมกุง การเพิ่ม

 มูลคา

• พัฒนาโรงงานแปรรปูกุงให
 



ไดมาตรฐาน

• การศึกษาตลาดและ
 พฤติกรรมผูบรโิภค

• การรักษาและขยายตลาด

• สรางภาพลักษณที่ดีใหแกกุง
 ไทย

• วิจัยและพัฒนาดานการ
 ขนสง

• เพิ่มศักยภาพการแขงขัน

• พัฒนา Supply Chain
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ยุทธศาสตร ที่ 1 การผลิต ยุทธศาสตรที่ 2 การแปรรปู ยุทธศาสตรที่ 3 การตลาด 

การขนสง และนโยบาย

• การพัฒนาสายพันธุ

• การใหความรูเกษตรกร
 เกี่ยวกับการปฎบิัติการหลัง

 เก็บเกี่ยว

• การวิจัยเพิ่มประสทิธภิาพ
 และเพิ่มผลผลิตตอไร

• พัฒนาระบบการใหน้ํา

• การสรางเครือขายเกษตรกร

• การวิจัยเกี่ยวกับการแปรรูป
 เพื่อเพิ่มมูลคาใหสับปะรด

• การวิจัยและพัฒนาการผลิต
 เพื่อลดตนทุนกระปอง

• การพัฒนาบรรจุภัณฑ

• การปรบัปรุงประสิทธภิาพ
 การแปรรูปสับปะรดของกลุม
 โรงงานอุตสาหกรรมแปรรูป 

และอุตสาหกรรมตอเนื่อง 

• การวิจัยพฤติกรรมและ
 ความตองการของผูบริโภค

•การสงเสรมิการวิจัย
 ประโยชนของสับปะรด

• การแสวงหาตลาดสงออก

•
 

 การจัดวางรูปแบบการ
 รวมกลุมการผลิต 

• นโยบายรัฐ กําหนดราคา 

ชวยเหลอืเกษตรกรดาน
 เงินทุน 45



กรมเจรจาการคาระหวางประเทศกรมเจรจาการคาระหวางประเทศ..
 

2554.2554.  ประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีนประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีน  ฉบบัฉบบั
 ประชาชนประชาชน

สมเกยีรติสมเกยีรติ
 

  วฒันศริิวฒันศริิ
 

ชยักุลชยักุล..
 

2553.2553.  แผนยทุธศาสตรชาตเิพื่อพฒันาประเทศไทยกอนแผนยทุธศาสตรชาตเิพื่อพฒันาประเทศไทยกอน
 เขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีนในปเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีนในป

 
  คศคศ..

 
20152015

ศรรีตันศรรีตัน
 

  รัษฐรัษฐปานะปานะ..
 

2554.2554.  การเตรยีมความพรอมของไทยสูการเปนการเตรยีมความพรอมของไทยสูการเปน  AECAEC  กรมเจรจากรมเจรจา
 การคาระหวางประเทศการคาระหวางประเทศ

กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ WWW.thaifta.com

Call Center

 
Tel.02

 
5077555

กรมการคาตางประเทศ WWW.dft.go.th
Call Center

 
1385

 
Tel. 02

 
5474855

กรมสงเสริมการสงออก  www.depthai.go.th

Call Center

 
1169

 
Tel. 02

 
5078424

เอกสารอางอิง





การเปลี่ยนแปลงการผลติปศสุัตว์ของ
 

ประเทศไทยต่อการเป็นประชาคม
 

เศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic 

Community)

รองศาสตราจารย์อุทยั คันโธ

สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์และ
 ผลิตภัณฑ์สัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน 

นครปฐม 

http://www.ceted.org/tutorceted/index.htm


สมาชิกก่อตั้ง ปี พ.ศ.
 

2510

1.
 

บรูไน ดารุสซาลาม 

2.
 

อินโดนีเซีย

3.
 

มาเลเซีย

4.
 

ฟิลิปปินส์

5.
 

สิงคโปร์

6.
 

ไทย

สมาชิกเพิ่มเติม

7.
 

 กัมพูชา 

8.
 

 ลาว   

9.
 

 พม่า  

10. เวยีดนาม

สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
(ASEAN)



ประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)



ASEAN+3 = การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระหว่างอาเซียนกบั

ประเทศจีน ญี่ปุ่น และ เกาหลีใต้

ASEAN+6 = การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระหว่างอาเซียน+3 

กับประเทศออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และอินเดีย

AFTA – เขตการค้าเสรีของประชาคมอาเซียน (
 

10 ประเทศ)



ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน                  

(ASEAN Economic Community; AEC) 

จะเกิดขึ้นในปี 2558 ถือเป็นการรวมตัวของเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งจะ
 ส่งผลให้อาเซียนเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน มีการค้าสินค้า

 และบริการ การเคลือ่นย้ายปัจจัย การผลิตเงินลงทุนและแรงงานฝีมือ
 อย่างเสรีภายในอาเซียน



การเป็นตลาดเดียวและ
 ฐานการผลิตร่วมกัน

การสร้างขีด
 ความสามารถในการ

 แข่งขันทางเศรษฐกิจ
 ของอาเซียน

การพัฒนาเศรษฐกิจ
 อย่างเสมอภาค

การบูรณาการเข้ากับ
 เศรษฐกิจโลก

แผนงานที่จะส่งเสริมให
 

้

มีการเคลื่อนย้าย สินค้า 

บริการ การลงทุน และ
 แรงงานมีฝีมืออย่างเสรี 

และการเคลื่อนย้าย
 เงินทุนอย่างเสรีมากขึ้น

แผนงานที่จะส่งเสริม
 การสร้างความสามารถ
 ในด้านต่างๆเช่น 

นโยบายการแข่งขันสิทธ
 

ิ

ในทรัพย์สินทางปัญญา 

นโยบายภาษี และการ
 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

เช่น การเงิน การขนส่ง 

และเทคโนโลย
 

ี

สารสนเทศ

แผนงานที่จะส่งเสริม
 การรวมกลุ่มทาง

 เศรษฐกิจของสมาชิก
 และลดช่องว่างของ
 ระดับการพัฒนาระหว่าง

 สมาชิกเก่าและใหม่ เช่น 

สนับสนุนการพัฒนา 

SMEs

แผนงานที่จะส่งเสริม
 การรวมกลุ่มเข้ากับ
 ประชาคมโลกโดยเน้น
 การปรับประสาน

 นโยบายเศรษฐกิจของ
 อาเซียนกับประเทศ

 ภายนอกภูมิภาค เช่น 

การจัดทําเขตการค้าเสรี 

และการสร้างเครือข่าย
 ในด้านการผลิต/

 จําหน่าย เป็นต้น

AEC Blueprint – เริ่มต้น 2558  



1. เปิดเสรีการค้าสินค้า

 ยืนยันการลดภาษีนําเข้าตาม CEPT

สินค้าในรายการลดภาษี 

เวียดนาม ลาว พมา่ กัมพูชา ภาษี 0%

ปี 2558

อาเซียน - 6 ภาษี 0%

ปี 2553

ยกเว้น สินค้าใน Sensitive List ภาษีไม่ต้องเป็น 0% แต่ต้อง <
 

5%          

ไทยมี 4 รายการ (กาแฟ มันฝรั่ง ไม้ตัดดอก มะพร้าวแห้ง 

สนิค้าใน Highly Sensitive List ไม่ต้องลดภาษี
มสีินค้าข้าว ของอินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์, น้ําตาลของ

 อินโดนีเซีย
CEPT : Common Effective Preferential Tariff

เคลื่อนย้ายสินค้าเสรีแผนงานใน AEC Blueprint

 ปรับปรุง CEPT
 

(AFTA)
 

 เป็น ATIGA
 

(ASEAN Trade in Good   

Agreement)



สินค้า

Sensitive List

ไทย 

บรูไน

กาแฟ มันฝรั่ง มะพร้าวแห้ง ไม้ตัดดอก 

กาแฟ ชา 

ลาว สัตว์มีชีวิต เนื้อโคกระบือ สกุรไก่ ผักผลไมบ้างชนิด ข้าว ยาสูบ

กัมพูชา เนื้อไก่ ปลามีชีวิต ผักผลไม้บางชนิด พืชบางชนิด 

มาเลเซีย สัตวม์ีชีวิตบางชนดิ เนื้อสุกร ไก่ ไข่ พืชบางชนดิ ผลไมบ้างชนดิ ยาสูบ 

พมา่ ถั่ว กาแฟ น้ําตาล ไหม ฝ้าย

ฟิลิปปินส์ สัตว์มีชีวิตบางชนิด เนื้อสุกร ไก่ มันสําปะหลัง ขา้วโพด 

เวียดนาม สัตวม์ีชีวิตบางชนดิ เนื้อไก่ ไข่ พืชบางชนดิ เนื้อสัตว์ปรงุแต่ง น้ําตาล 

บรูไนและอินโดนีเซีย ไม่มี 

ข้อตกลงการค้าเสรีกับอาเซียน

สินค้า 

Highly 

Sensitive List

ข้าว  40% จะลดเป็น 20% ใน 2010มาเลเซีย
อินโดนีเซีย ข้าว 30% จะลดเป็น 25% ใน 2015

น้ําตาล 40% จะลดเป็น 5-10% ใน 2015

ฟลิปปนส ข้าว 40% คงอัตรานี้จนถึง 2012

Protocol to Provide 
Special 

Consideration for 
Rice & Sugar

น้ําตาล 38% ขอคงจนถึงสิ้นปี 2014



สถานะภาพการเปิดตลาดของไทย (สินค้าเกษตร 23 รายการ)

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ กากถั่วเหลือง 

หอมหัวใหญ่ เมลด็หอมหัวใหญ่ ไหมดิบ 

ใบยาสูบ กระเทียม  

5%

ภาษี ปี 2552

ยกเลิกแล้ว

โควต้านําเข้า

0%

พริกไทย น้ําตาล น้ํามันถั่วเหลือง 

เมล็ดถั่วเหลือง

น้ํามันปาล์ม 

น้ํามันมะพร้าว ข้าว กาแฟสําเร็จรูป 

น้ํานมมดิบ/นมปรงุแต่ง นมผงขาดมันเนย 

ลําไยแห้ง 

ยกเลิกแล้ว

ชา

ณ 1 มค 53

ยกเลิกแล้ว แต่ยังมีเงือ่นไขนําเข้า

5% 0%

0%ยกเลิกแล้ว

5% 0%

มะพรา้ว 0%

จะต้องยกเลิกก่อน

1 มค 53

(กนศ มมีติแล้ว)

5% 0%

5%เมล็ดกาแฟ เนื้อมะพร้าวแห้ง 30,
 

25%

5% 0%

มันฝรัง่ ยกเลิกแล้ว 20% 5%

จะตอ้งยกเลิก/ ยังมเีงื่อนไขนําเข้า



ยกเลิกเป็นระยะ

ขจัดมาตรการที่มิใช่ภาษี NTBs

NTBs ชุดที่ 1

ยกเลิกภายใน
 1มค.

 
2551(2008)

NTBs ชุดที่ 2

ยกเลิกภายใน
 1มค.

 
2552(2009)

NTBs ชุดที่ 3

อาเซียน5 ภายใน
 1 มค.

 
2553(2010)

NTBs : Non-Tariff Barriers

ฟิลิปปินส์ ภายใน
 1 มค.

 
2555(2012)

CLMV ภายใน
 1 มค.

 
2558(2015)

เคลื่อนย้ายสินค้าเสรีแผนงานใน AEC Blueprint



เพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นให้กับนักลงทุนอาเซียน

2.
 

 เปิดเสรีการค้าบริการ

ปี 2551
(

 
2008)

51%

ปี 2553
(

 
2010)

70%

 สาขาอื่น 30% 49% 51%

49%

ปี 2549
(

 
2006)

ลอจิสติกส์

70%

ปี 2558
(

 
2015)

ปี 2556
(

 
2013)

70%

 สาขา PIS

:เทคโนโลยีสารสนเทศ สุขภาพ ท่องเที่ยว การบิน

PIS: Priority Integration Sectors (สาขาเร่งรัดการรวมกลุ่ม)

เคลื่อนย้ายบริการเสรีแผนงานใน AEC Blueprint



3.
 

 เปิดเสรีลงทุน

เคลื่อนย้ายลงทุนเสรี/เงินทุนเสรียิ่งขึ้นแผนงานใน AEC Blueprint

 ครอบคลุม ธุรกิจ 5 ภาค (เกษตร ประมง ป่าไม้ เหมืองแร่ การผลิต)
และบริการที่ต่อเนื่อง

 ปฏิบัติกับนักลงทุนอาเซียนเช่นเดียวกับนักลงทุนตนเอง 

 ทบทวนความตกลง AIA ให้เป็นข้อตกลงการลงทุนเต็มรูปแบบ   -
 

(เปิด
 เสรี คุม้ครอง ส่งเสริม/อํานวยความสะดวก)

ACIA : ASEAN Comprehensive Investment Agreement

Foreign-Owned ASEAN-Based Investor 

Negative List Approach  สามารถจะสงวนสิ่งที่ไม่

ต้องการเปิดเสรีใน Reservation Lists 



4.
 

 เคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือ

เคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือ/เงินทุนเสรียิง่ขึ้นแผนงานใน AEC Blueprint

4.
 

 เคลือ่นย้ายเงินทุนเสรีมากขึ้น

 ดําเนินการตามแผนงานที่เห็นชอบโดยรัฐมนตรีคลังอาเซียน 

 อํานวยความสะดวกการตรวจลงตรา ออกใบอนุญาตทํางาน

 ส่งเสริมการเคลื่อนย้ายนักเรียน เจ้าหน้าที่ภายใต้ความร่วมมือเครือข่าย
 มหาวิทยาลัยอาเซียน (AUN)

 พัฒนากรอบแผนงานมาตรฐานความสามารถ-คุณสมบัติของงาน



 อาหารสัตว์ ปริมาณการใช้วัตถุดิบอาหาร (ตัน)

ประชากร ล้านตัว (ตัน) ปลาป่น กากถั่วเหลือง ข้าวโพด ปลายข้าว

 ไก่เนื้อ             1,
 

086.8 4,
 

303,728 129,112 1,
 

291,118 2,
 

668,311 -

 ไก่พ่อแม่พันธุ์  13.3 670,320 20,110 167,580 402,192 -

 ไก่ไข่เล็กรุ่น 35.33 765,483 22,965 191,371 459,290 -

 ไก่ไข่ให้ไข่ 42.12 1,
 

684,800 84,240 421,200 926,640 -

 ไก่ไข่พ่อแม่พันธุ์ 0.
 

55 22,000 660 5,
 

500 13,200 -

 หมูขุน 12.6 3,
 

717,000 111,510 743,400 929,250 743,400

 หมูพันธุ์ 0.
 

88 818,400 40,920 163,680 - 368,280

 เป็ดเนื้อ 30 252,000 15,120 50,400 37,800 88,200

 เป็ดพันธุ์ 0.
 

3 21,900 1,
 

314 6,
 

570 2,
 

190 9,
 

855

 เป็ดไข่ 3 162,500 13,000 24,375 - 65,000

 โคนม  (ตัว) 341,250 498,225 - 24,911 74,734 -

 กุ้ง (ตัน) 500,000 800,000 80,000 160,000 - -

ปลา   (ตัน) 357,000 600,453 120,091 180,136 180,136 -

 รวม 14,316,809 639,041 3,
 

430,241 5,
 

693,743 1,
 

274,735

ประชากรสัตว์และปริมาณอาหารและวัตถุดิบอาหารที่ใช้ในปี 2554



ข้อได้เปรียบของการผลิตปศุสัตว์ของประเทศไทยต่อ AEC

1.
 

ประเทศไทยมีความกา้วหนา้ทางดา้นการเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิง
 การคา้มากกว่าประเทศอื่นๆ ในกลุ่มประเทศ AEC

2.
 

ประเทศไทยมีเกษตรกรและนกัวิชาการที่ความชํานาญการ
 เลี้ยงสัตว์ที่มีประสิทธิภาพสูงมากกวา่ประเทศอื่นๆ ในกลุ่ม
 ประเทศ AEC

3.
 

ประเทศไทยมีการผลิตวตัถดุิบอาหารสัตวพ์ื้นฐาน ไดแ้ก ่

ข้าวโพด ปลายข้าว และมันสําปะหลัง ในปรมิาณเพียงพอกบั
 การขยายตวัของการเลี้ยงสัตว์ในประเทศ

4.
 

ประเทศไทยมีการผลิตไก่เนื้อและส่งออกตา่งประเทศเป็น
 อันดับที่ 7  และ 4 ของโลก ตามลําดบั



ข้อด้อยของการผลิตปศุสัตว์ในประเทศไทยในกลุ่มประเทศ AEC

1.
 

ธุรกิจการผลิตปศุสัตว์ของเกษตรกรอิสระยังเปราะบาง และขาดความ
 มั่นคงทางธุรกิจ

สุกร และไก่ไข่

-การแข่งขันกับธุรกิจการเลีย้งสัตว์แบบครบวงจรของเครือ
 บริษัทอาหารสัตว์

-มีโรคระบาดเป็นจํานวนมาก และเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง

-การทําธุรกิจแบบไม่ครบวงจรจึงสู้คู่แข่งไม่ได้

-ความอ่อนแอของระบบสหกรณ์ผู้ผลิตปศุสัตว์

-การผันแปรของราคาสัตว์มีชีวิตสูง

-การเข้าแทรกแซงราคาของภาครัฐเมื่อสัตว์มีชีวิตราคาสูง แต
 

่

ไม่ให้การช่วยเหลือแก้ปัญหาช่วงราคาตกต่ํา



ข้อด้อยของการผลิตปศุสัตว์ในประเทศไทยในกลุ่มประเทศ AEC

1.
 

ธุรกิจการผลิตปศุสัตว์ของเกษตรกรอิสระยังเปราะบาง และขาดความ
 มั่นคงทางธุรกิจ

สุกรและไก่ไข่ (ต่อ)

-การส่งออกสุกรไปต่างประเทศยังมีขีดจํากัดเรื่อง โรคปากเท้าเปื่อย

-ทางรัฐบาลมิได้ให้ความสนใจการส่งออกทั้งสุกรและไก่ไข่อย่างจริงจัง 

ส่งออกเฉพาะช่วงสนิค้ามีมาก เกินความต้องการ และราคาถูก หาก
 สินค้ามีราคาแพงขึน้ จะงดการส่งออกทันที ทําให้ตลาดส่งออกไม

 
่

ต่อเนื่อง ตลาดไม่ขยายและหดหายด้วยซ้ําไป และมีผลกระทบต่อราคา
 สุกรและไก่ไข่ในประเทศ



ข้อด้อยของการผลิตปศุสัตว์ในประเทศไทยในกลุ่มประเทศ AEC

1.
 

ธุรกิจการผลิตปศุสัตว์ของเกษตรกรอิสระยังเปราะบาง และขาดความ
 มั่นคงทางธุรกิจ

โคเนื้อ

-จํานวนโคเนื้อในประเทศลดลงอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากการผัน
 ผวนของราคาโคมีชีวิต และการเลิกอาชีพการเลี้ยงโคของ

 เกษตรกร

-โคเนื้อราคาไม่ดี เกษตรกรขายโคทิ้งเพราะขาดทุน เมื่อโคเนื้อ
 ราคาดีเกษตรกรก็ยังขายโคทิ้งเพราะได้ราคาดี

-ความต้องการโคเนื้อคุณภาพดีของประเทศเพือ่นบ้านมีสูงมาก 

ทําให้เกษตรกรขายโคไปยังประเทศเหลา่นี้มาก (โคเพศเมียท้อง)



ข้อด้อยของการผลิตปศุสัตว์ในประเทศไทยในกลุ่มประเทศ AEC

1.
 

ธุรกิจการผลิตปศุสัตว์ของเกษตรกรอิสระยังเปราะบาง และขาดความ
 มั่นคงทางธุรกิจ

โคเนื้อ

-ประเทศไทยกําลังขาดแคลนโคต้นน้ํา (โคแม่พันธุ์) เป็นอย่าง
 มาก ซึ่งจะส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการเลีย้งโคเนื้อใน

 อนาคตอันใกล้นี้

-ประเทศไทยยังถือว่าเป็นประเทศที่ยังไม่ปลอดจากการระบาด
 ของโรคปากเท้าเปื่อย



ข้อด้อยของการผลิตปศุสัตว์ในประเทศไทยในกลุ่มประเทศ AEC

1.
 

ธุรกิจการผลิตปศุสัตว์ของเกษตรกรอิสระยังเปราะบาง ขาดความ
 มั่นคง

โคนม

-ประสิทธิภาพการผลิตโคนมโดยรวมยังต่ําทําให้ต้นทุนการผลิต
 น้ํานมสูง ทําให้ต้นทุนน้ํานมดิบสูงตามไปด้วย เกษตรกรต้อง

 ได้รับการประกันราคาน้ํานม

-อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์นมในประเทศมักใช้นมผงนําเข้าจาก
 ต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่

-การขาดแคลนแม่โคนมคุณภาพสงู การปรับปรุงพันธุ์โคนมใน
 ประเทศมีน้อย

-การขาดแคลนอาหารหยาบคุณภาพดีเพือ่การใช้เลี้ยงโคนม



ข้อด้อยของการผลิตปศุสัตว์ในประเทศไทยในกลุ่มประเทศ AEC

1.
 

ธุรกิจการผลิตปศุสัตว์ของเกษตรกรอิสระยังเปราะบาง และขาดความ
 มั่นคงทางธุรกิจ

ไก่เนื้อ

-ไก่เนื้อผลิตโดยบริษัทที่ทําธุรกิจการผลิตไก่เนื้อแบบครบวงจร ที่ม
 

ี

ประสิทธิภาพการผลิตสูง สามารถแข่งขันกับการผลิตไก่เนื้อของ
 ประเทศอื่นๆ ได้

-ต้นทุนการผลิตไก่เนื้อโดยรวมสูงขึ้นเนื่องจากราคาวัตถุดิบอาหารสัตว
 

์

สูงขึ้น และการเกิดโรคระบาด (นิวคลาสเซิล)

-เกษตรกรผู้เลีย้งไก่เนื้อในระบบประกันราคา และรับจ้างเลี้ยงได
 

้

ผลตอบแทนค่อนข้างต่ํา 



ข้อด้อยของการผลิตปศุสัตว์ในประเทศไทยในกลุ่มประเทศ AEC

1.
 

ธุรกิจการผลิตปศุสัตว์ของเกษตรกรอิสระยังเปราะบาง และขาดความ
 มั่นคงทางธุรกิจ

ไก่เนื้อ (ต่อ)

-การกีดกันทางการค้าในรูปแบบต่างๆ ของประเทศผู้นําเข้าหลัก ได้แก
 

่

ประเทศญี่ปุ่น และสหภาพยุโรป

-การแข่งขันกับประเทศอื่นๆ ที่ต้นทุนถูกกว่า ได้แก่ ประเทศบราซิล 

และจีน



ข้อด้อยของการผลิตปศุสัตว์ในประเทศไทยในกลุ่มประเทศ AEC

2.
 

  รัฐบาลไม่ได้ให้ความช่วยเหลือภาคการผลิตปศุสัตว์เท่าที่ควร

-
 

ไม่มีมาตรการให้ความช่วยเหลือในสภาวะราคาปศุสัตว์ตกต่ํา 

เกษตรกรผู้เลีย้งปศุสัตว์ขาดทุน

-
 

การเข้าแทรกแซงการกําหนดราคาปศุสัตว์ให้มีราคาต่ําลง 

เมื่อปศุสัตว์มีราคาสงูขึ้น (ยกเว้นโคนม)

-
 

การปล่อยให้ธุรกิจการเลี้ยงสัตว์มีการแข่งขันโดยเสรีมาก
 เกินไป ทําให้เกษตรกรผู้เลีย้งสัตว์รายอิสระที่มีทุนน้อย ไม
 

่

สามารถแข่งขันกับการเลีย้งสัตว์ที่มีทุนขนาดใหญ่ได้

-
 

ไม่มีการช่วยเหลือและพัฒนาสหกรณ์ผูผ้ลิตปศุสัตว์อย่าง
 จริงจังเท่าที่ควร



ข้อด้อยของการผลิตปศุสัตว์ในประเทศไทยในกลุ่มประเทศ AEC

3.
 

  รัฐบาลเน้นนโยบายประชานิยมมากเกินไป

-
 

รัฐบาลเน้นให้ประชาชนที่เป็นฐานคะแนนเสียงเลือกตั้ง ได
 

้

บริโภคอาหารที่มีราคาถูกเป็นหลัก โดยมิได้คํานึงถึงความอย
 

ู่

รอดของเกษตรกรผู้ผลิต รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการ
 ผลิตของภาคปศุสัตว์แต่อย่างใด

-
 

เกษตรกรไม่มีความเชื่อมั่นในนโยบาย และการบริหารจัดการ 

เพื่อการพัฒนาอาชีพและอุตสาหกรรมการผลิตปสุสัตว์ของ
 ประเทศ



ข้อด้อยของการผลิตปศุสัตว์ในประเทศไทยในกลุ่มประเทศ AEC

4.
 

  เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์

-
 

เกษตรกรรายเล็ก รายย่อย ยังมีความยากจน มีความรู้ และความคิด
 ไม่กว้างขวาง ขาดการมองการณ์ไกล และไม่ค่อยรับความคิดใหม่ๆ 

จึงค่อนข้างยากที่จะดํารงธุรกิจการเลี้ยงปศุสัตว์ให้อยู่ได้

-
 

เกษตรกรที่พัฒนาแล้ว มักชอบสบาย ชอบให้คนมาบริการทําสิ่ง
 ต่างๆ ให้

-
 

เกษตรกรไทย มีความชํานาญด้านการผลิต แต่มีแนวคิดเรื่องการทํา
 การตลาดน้อยมาก

-
 

การรวมกลุ่มของเกษตรกรเป็นองค์กรเกษตรกร เช่น สหกรณ์ทําได
 

้

ยากมาก



การเปลี่ยนแปลงการผลิตปศุสัตว์ประเทศไทยเมื่อเกิด AEC

1.
 

การเคลื่อนย้ายตวัสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์อย่างเสรรีะหว่าง
 ประเทศในกลุ่มอาเซียน รวมไปถงึกลุ่มอาเซียน+3 และ

 อาเซียน+6

2.
 

การเคลื่อนย้ายวัตถดุิบอาหารสัตว์อย่างเสรรีะหวา่งประเทศใน
 กลุ่มอาเซียน รวมไปถงึกลุ่มอาเซียน+3 และอาเซียน+6

3.
 

การเคลื่อนย้ายการลงทุนอยา่งเสรรีะหว่างประเทศในกลุ่ม
 อาเซียน รวมไปถึงกลุ่มอาเซียน+3 และอาเซียน+6

4.
 

การเคลื่อนย้ายบุคคลากรทางดา้นการผลิตปศุสัตว์อยา่งเสร
 

ี

ระหว่างประเทศในกลุ่มอาเซียน รวมไปถงึกลุ่มอาเซียน+3 และ
 อาเซียน+6



สิ่งที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับการผลิตปศุสัตว์ในประเทศไทย  

เมื่อเกิด AEC -
 

2558

ผลกระทบโดยรวม

-ประเทศอื่นๆ ในกลุ่ม AEC จะมีการขยายตัวการเลี้ยงสตัว์มากขึ้น ทั้งเพื่อ
 การบริโภคในประเทศและเพื่อการส่งออก โดยกลุ่มทุนจากประเทศอื่น ทั้งน
 

ี้

เนื่องจากค่าแรงงานและต้นทุนการผลิตในประเทศนั้นๆ มีราคาต่ํากว่า และ
 ด้วยเหตุผลความมั่นคงของอาหาร

-มีการเพิ่มการใช้วัตถุดิบอาหารสัตว์จากประเทศไทยมากขึ้น จะส่งผลให
 

้

ราคาวัตถุดิบอาหารในประเทศไทยสูงขึ้น

-การมีเนื้อสุกรและไข่ไก่ราคาถูกจากประเทศจีน (ผ่านทางประเทศลาว) 

เข้ามาตีตลาดในประเทศไทย เนื่องจากราคาเนื้อสุกรและไข่ไก่เพือ่การ
 ส่งออกของจีน ถูกกว่าราคาที่ขายในประเทศ



สิ่งที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับการผลิตปศุสัตว์ในประเทศไทย  

เมื่อเกิด AEC -
 

2558

สุกร

-การมีเนื้อสุกรราคาถูกจากประเทศจีน (ผ่านประเทศลาว) เข้ามาทุ่มตลาด
 ในประเทศไทย เพราะราคาเนื้อสุกรส่งออกของประเทศจีนถูกกว่าราคาเนื้อ
 ที่ประชาชนบริโภคในประเทศ ทําให้ราคาเนื้อสุกรในประเทศถูกลง

-ประเทศเวียดนามมีการขยายตัวการเลี้ยงสุกรเพื่อการบริโภคในประเทศ
 และเพื่อการส่งออก จึงมีการไหลของวัตถุดิบอาหารสัตว์จากประเทศไทยไป

 ประเทศเวียดนามมากขึ้น ราคาวัตถุดิบอาหารจะมีแนวโน้มสูงขึ้น

- การเคลื่อนย้ายตัวสัตว์และเนื้อสัตว์โดยเสรี จะทําให้มีการควบคุมโรค
 ระบาดไดย้ากขึ้น



สิ่งที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับการผลิตปศุสัตว์ในประเทศไทย  

เมื่อเกิด AEC -
 

2558

ไก่ไข่

-การมีไข่ไก่ราคาถูกจากประเทศจีน (ผ่านประเทศลาว) เข้ามาทุ่มตลาดใน
 ประเทศไทย เพราะราคาไข่ไก่ส่งออกของประเทศจีนถูกกว่าราคาไข่ไก่ท

 
ี่

ประชาชนบริโภคในประเทศ ทําให้ราคาไข่ไก่ในประเทศถูกลง

-ราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์ในประเทศสูงขึ้น ทําให้ต้นทุนการผลิตไข่ไก่ใน
 ประเทศสูงขึ้นตามไปด้วย

-การนําเข้าไข่ไก่ปริมาณมาก จะให้การควบคุมโรคระบาดไก่ไข่ และสัตว์ปีก
 อื่นๆ ในประเทศมีความยุ่งยากมากขึ้น และอาจมีโรคระบาดสัตว์ปีกใน

 ประเทศเพิ่มมากขึ้น



สิ่งที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับการผลิตปศุสัตว์ในประเทศไทย  

เมื่อเกิด AEC -
 

2558

โคเนื้อ

-การไหลออกของจํานวนโคเนื้อ ไปยังประเทศเพื่อนบ้าน (กัมพูชา และ
 ลาว) เพื่อส่งต่อไปยังประเทศจีนที่มีความต้องการบริโภคอย่างมหาศาล 

ทําให้เกิดการขาดแคลนโคเนื้อในประเทศ  และ การไหลออกของจํานวน
 โคเนื้อ ไปยังประเทศมาเลเซีย เพือ่การส่งออกไปยังประเทศมุสลิม และ

 ตะวันออกกลาง ทําให้เกิดการขาดแคลนโคเนื้อในประเทศ

-ต้นทุนการผลิตโคเนื้อสูง ทําให้ราคาเนื้อโคสูงขึ้น เป็นโอกาสให้เนื้อโค
 นําเข้ามาตีตลาดได้



สิ่งที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับการผลิตปศุสัตว์ในประเทศไทย  

เมื่อเกิด AEC -
 

2558

โคนม

-การแข่งขันการเลี้ยงโคนมในกลุ่มประเทศ AEC คาดว่าจะมีน้อย
 เนื่องจากสภาวะอากาศร้อนในประเทศเหล่านี้

-การทะลักของผลิตภัณฑ์นมจากต่างประเทศ เช่น หางนมผง จะเป็นไป
 ได้ง่ายขึ้น โดยผ่านทางประเทศกลุ่ม AEC และอาจมีราคาถูกลง จึงทําให
 

้

การเลีย้งโคนมในประเทศไทยจะมีปัญหาการจําหน่ายน้ํานมดิบเพิ่มมาก
 ขึ้น

-อาหารสัตว์มีราคาสงูขึ้น ทําให้ต้นทุนการผลิตน้ํานมดิบสูงขึ้นตาม



สิ่งที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับการผลิตปศุสัตว์ในประเทศไทย  

เมื่อเกิด AEC -
 

2558

ไก่เนื้อ

-ไก่เนื้ออาจได้รับผลกระทบจาก AEC น้อยกว่าสัตว์ชนิดอื่นๆ เพราะมีตลาด
 การส่งออกไปต่างประเทศ

-แต่ต้นทุนการผลิตไก่เนื้ออาจสูงขึ้น เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของราคาวัตถุดิบ
 อาหารสัตว์ในประเทศ

-การแข่งขันกับการผลิตไก่เนื้อของประเทศจีน และประเทศเวียดนาม   ที่ม
 

ี

ค่าแรงงานที่ถูกกว่า

-หากมีการนําเข้าเนือ้ไก่จากประเทศ จะทําให้การควบคุมโรคระบาดไก่ และ
 สัตว์ปีกต่างๆ ทําได้ยากขึ้น และมีโอกาสเกิดการระบาดของโรคในสัตว์ปีกได
 

้

บ่อยมากขึ้น



แนวทางการแก้ปัญหาทั้งในระยะสั้น และระยะยาว

1.
 

เกษตรกรผู้เลีย้งสัตวช์นิดต่างๆ ต้องปรับประสิทธิภาพการผลติสตัว์ให
 

้

สูงขึ้น ต้นทนุต่ําลงมากที่สุด

2.
 

เกษตรกรต้องปรับการเลี้ยงสัตว์ให้เป็นการเลี้ยงแบบอินทรีย์หรอืการเลี้ยง
 สัตวท์ี่มมีูลค่าเพิ่มมากขึ้น เพื่อการส่งออกผลิตภณัฑ์สัตวท์ี่มีคุณภาพสูงขึ้น 

และไดร้าคาดีขึ้น

3.
 

ต้องมีการทําเกษตรแบบผสมผสาน โดยการใช้มูลสัตว ์หรือของเสียจาก
 ฟาร์มปศุสัตว์เพื่อการปลูกพืชเป็นอาหารสัตว ์แลว้นําวัตถุดิบอาหารมาใช

 
้

เลี้ยงสัตว์ใหม ่เพื่อเป็นการลดต้นทนุการเลี้ยงสัตว์

4.    เกษตรกรผู้เลี้ยงสตัวต์อ้งเปลี่ยนแนวคิดจากการผลติปศุสตัว์แบบเดิมๆ 

ทําหน้าที่เลี้ยงแต่เพียงอย่างเดียว ตอ้งคิดถงึการขายสัตวเ์ลี้ยงหรือ

ผลิตผลจากสัตวเ์ลี้ยงนั้นตรงถงึมือผู้บริโภคดว้ย 



แนวทางการแก้ปัญหาทั้งในระยะสั้น และระยะยาว

6.
 

การพัฒนาการผลิตวัตถดุิบอาหารสัตว์ใหเ้พียงพอแก่ความต้องการใน

ประเทศ

- ถัว่เหลือง

- อาหารหยาบคุณภาพสูงสําหรับโคเนื้อ โคนม เชน่ ต้นและใบ

มันสาํปะหลัง ต้นและใบกระถิน

- การเพิ่มผลผลติข้าว ข้าวโพด และมันสําปะหลัง และพืชอาหาร

สัตวอ์ื่นๆ

5.
 

เกษตรกรรายอิสระทั้งระดับย่อย เล็ก และกลาง ต้องรวมตัวกันเป็น

สหกรณ์และทําธุรกิจแบบครบวงจรให้มากขึ้น ทั้งเพื่อการบริโภคใน

ประเทศและเพื่อการส่งออก



แนวทางการแก้ปัญหาทั้งในระยะสั้น และระยะยาว

7.
 

รัฐบาลต้องเลิกแนวคดิในการให้เกษตรกรเป็นทาสเพื่อการผลิตอาหาร

ราคาถูกให้แก่ประชาชนในฐานคะแนนการเลือกตั้งของตนเอง การ  

กําหนดราคาอาหารต้องขึ้นอยู่กับต้นทุนการผลติและผลกําไรที่จะทําให้

เกษตรกรอยู่ได ้และมีแรง จูงใจที่ทําให้อาชีพนี้อย่างต่อเนื่อง

8.
 

รัฐบาลต้องหันมาให้ความช่วยเหลืออุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์ของ

ประเทศอย่างจริงจัง และเสมอภาคกับภาคการเกษตรอื่นๆ เพื่อให้

เกษตรกรรายอิสระอยู่รอดต่อไปได้

9.
 

รัฐบาลต้องมนีโยบายส่งเสรมิการเลี้ยงสัตว์เพื่อการส่งออกผลิตภัณฑ์จาก

สัตว์อย่างจริงจัง เพื่อความมั่นคงของอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์ใน

ประเทศ



สิ่งที่ต้องพึงระวัง

การไหลเข้ามาของเงินทุนต่างประเทศเพื่อการเลี้ยงสัตว์ในประเทศ
 ไทย โดยเฉพาะประเทศมุสลิมและประเทศในกลุ่มตะวันออกกลาง ผ่าน

 ประเทศเครือข่ายในกลุ่ม AEC  ทั้งนี้เพื่อความมั่นคงทางอาหารของ
 ประเทศเหล่านั้น

การเลีย้งสัตว์อาจใช้ระบบพันธะสัญญาผูกพัน (Contract 

farming) กับเกษตรกรชาวไทย ซึ่งสัญญาดังกล่าวมักเป็นการเอาเปรียบ
 เกษตรกรเสมอ และมิได้ช่วยสร้างการกินดีอยู่ดีแก่เกษตรกรเสมอไป อาจ
 ทําให้เกษตรกรขาดทุนและมีภาระหนี้สินพอกพูนด้วยซ้ําไป

ภาครัฐจึงจําเป็นต้องให้ความระมัดระวังเป็นอย่างมาก อย่าให้ซ้ํา
 รอยกับระบบดังกล่าวที่มีอยู่ในประเทศไทยในปัจจุบัน



ความเห็นสุดท้าย

AEC จะเป็นการบังคับให้ประเทศไทยต้องมีการพัฒนาทางการเกษตรทั้ง
 ในด้านการผลิต การตลาด และการส่งออก ให้ก้าวหน้ามากขึ้น 

เกษตรกรชาวไทยเป็นผู้ที่มีความสามารถในการปรับตัวสูง หากได้รับ
 นโยบาย ความจริงใจและการสนับสนุนจากทางรัฐบาลในการแก้ปัญหา

 ดังกล่าว เชื่อว่าการแก้ปัญหาผลกระทบที่เกิดจาก AEC ย่อมเป็นไปได
 

้

แน่นอน

ประเทศชาติจะแก้ปัญหาและพัฒนาได้ด้วยชนในชาติ พลีชีพ 

เพื่อชาติของตนเอง และประเทศชาติจะล่มจมฉิบหายหากชน 

ในชาติ พลีชาติ เพื่อชีพของตนเอง



ขอขอบคุณทุกท่านที่กรุณาตั้งใจรับฟัง



การเปลี่ยนแปลงการผลติปศสุัตว์ของ
 

ประเทศไทยต่อการเป็นประชาคม
 

เศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic 

Community)

รองศาสตราจารย์อุทยั คันโธ

สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์และ
 ผลิตภัณฑ์สัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน 

นครปฐม 

http://www.ceted.org/tutorceted/index.htm


สมาชิกก่อตั้ง ปี พ.ศ.
 

2510

1.
 

บรูไน ดารุสซาลาม 

2.
 

อินโดนีเซีย

3.
 

มาเลเซีย

4.
 

ฟิลิปปินส์

5.
 

สิงคโปร์

6.
 

ไทย

สมาชิกเพิ่มเติม

7.
 

 กัมพูชา 

8.
 

 ลาว   

9.
 

 พม่า  

10. เวยีดนาม

สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
(ASEAN)



ประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)



ASEAN+3 = การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระหว่างอาเซียนกบั

ประเทศจีน ญี่ปุ่น และ เกาหลีใต้

ASEAN+6 = การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระหว่างอาเซียน+3 

กับประเทศออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และอินเดีย

AFTA – เขตการค้าเสรีของประชาคมอาเซียน (
 

10 ประเทศ)



ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน                  

(ASEAN Economic Community; AEC) 

จะเกิดขึ้นในปี 2558 ถือเป็นการรวมตัวของเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งจะ
 ส่งผลให้อาเซียนเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน มีการค้าสินค้า

 และบริการ การเคลือ่นย้ายปัจจัย การผลิตเงินลงทุนและแรงงานฝีมือ
 อย่างเสรีภายในอาเซียน



การเป็นตลาดเดียวและ
 ฐานการผลิตร่วมกัน

การสร้างขีด
 ความสามารถในการ

 แข่งขันทางเศรษฐกิจ
 ของอาเซียน

การพัฒนาเศรษฐกิจ
 อย่างเสมอภาค

การบูรณาการเข้ากับ
 เศรษฐกิจโลก

แผนงานที่จะส่งเสริมให
 

้

มีการเคลื่อนย้าย สินค้า 

บริการ การลงทุน และ
 แรงงานมีฝีมืออย่างเสรี 

และการเคลื่อนย้าย
 เงินทุนอย่างเสรีมากขึ้น

แผนงานที่จะส่งเสริม
 การสร้างความสามารถ
 ในด้านต่างๆเช่น 

นโยบายการแข่งขันสิทธ
 

ิ

ในทรัพย์สินทางปัญญา 

นโยบายภาษี และการ
 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

เช่น การเงิน การขนส่ง 

และเทคโนโลย
 

ี

สารสนเทศ

แผนงานที่จะส่งเสริม
 การรวมกลุ่มทาง

 เศรษฐกิจของสมาชิก
 และลดช่องว่างของ
 ระดับการพัฒนาระหว่าง

 สมาชิกเก่าและใหม่ เช่น 

สนับสนุนการพัฒนา 

SMEs

แผนงานที่จะส่งเสริม
 การรวมกลุ่มเข้ากับ
 ประชาคมโลกโดยเน้น
 การปรับประสาน

 นโยบายเศรษฐกิจของ
 อาเซียนกับประเทศ

 ภายนอกภูมิภาค เช่น 

การจัดทําเขตการค้าเสรี 

และการสร้างเครือข่าย
 ในด้านการผลิต/

 จําหน่าย เป็นต้น

AEC Blueprint – เริ่มต้น 2558  



1. เปิดเสรีการค้าสินค้า

 ยืนยันการลดภาษีนําเข้าตาม CEPT

สินค้าในรายการลดภาษี 

เวียดนาม ลาว พมา่ กัมพูชา ภาษี 0%

ปี 2558

อาเซียน - 6 ภาษี 0%

ปี 2553

ยกเว้น สินค้าใน Sensitive List ภาษีไม่ต้องเป็น 0% แต่ต้อง <
 

5%          

ไทยมี 4 รายการ (กาแฟ มันฝรั่ง ไม้ตัดดอก มะพร้าวแห้ง 

สนิค้าใน Highly Sensitive List ไม่ต้องลดภาษี
มสีินค้าข้าว ของอินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์, น้ําตาลของ

 อินโดนีเซีย
CEPT : Common Effective Preferential Tariff

เคลื่อนย้ายสินค้าเสรีแผนงานใน AEC Blueprint

 ปรับปรุง CEPT
 

(AFTA)
 

 เป็น ATIGA
 

(ASEAN Trade in Good   

Agreement)



สินค้า

Sensitive List

ไทย 

บรูไน

กาแฟ มันฝรั่ง มะพร้าวแห้ง ไม้ตัดดอก 

กาแฟ ชา 

ลาว สัตว์มีชีวิต เนื้อโคกระบือ สกุรไก่ ผักผลไมบ้างชนิด ข้าว ยาสูบ

กัมพูชา เนื้อไก่ ปลามีชีวิต ผักผลไม้บางชนิด พืชบางชนิด 

มาเลเซีย สัตวม์ีชีวิตบางชนดิ เนื้อสุกร ไก่ ไข่ พืชบางชนดิ ผลไมบ้างชนดิ ยาสูบ 

พมา่ ถั่ว กาแฟ น้ําตาล ไหม ฝ้าย

ฟิลิปปินส์ สัตว์มีชีวิตบางชนิด เนื้อสุกร ไก่ มันสําปะหลัง ขา้วโพด 

เวียดนาม สัตวม์ีชีวิตบางชนดิ เนื้อไก่ ไข่ พืชบางชนดิ เนื้อสัตว์ปรงุแต่ง น้ําตาล 

บรูไนและอินโดนีเซีย ไม่มี 

ข้อตกลงการค้าเสรีกับอาเซียน

สินค้า 

Highly 

Sensitive List

ข้าว  40% จะลดเป็น 20% ใน 2010มาเลเซีย
อินโดนีเซีย ข้าว 30% จะลดเป็น 25% ใน 2015

น้ําตาล 40% จะลดเป็น 5-10% ใน 2015

ฟลิปปนส ข้าว 40% คงอัตรานี้จนถึง 2012

Protocol to Provide 
Special 

Consideration for 
Rice & Sugar

น้ําตาล 38% ขอคงจนถึงสิ้นปี 2014



สถานะภาพการเปิดตลาดของไทย (สินค้าเกษตร 23 รายการ)

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ กากถั่วเหลือง 

หอมหัวใหญ่ เมลด็หอมหัวใหญ่ ไหมดิบ 

ใบยาสูบ กระเทียม  

5%

ภาษี ปี 2552

ยกเลิกแล้ว

โควต้านําเข้า

0%

พริกไทย น้ําตาล น้ํามันถั่วเหลือง 

เมล็ดถั่วเหลือง

น้ํามันปาล์ม 

น้ํามันมะพร้าว ข้าว กาแฟสําเร็จรูป 

น้ํานมมดิบ/นมปรงุแต่ง นมผงขาดมันเนย 

ลําไยแห้ง 

ยกเลิกแล้ว

ชา

ณ 1 มค 53

ยกเลิกแล้ว แต่ยังมีเงือ่นไขนําเข้า

5% 0%

0%ยกเลิกแล้ว

5% 0%

มะพรา้ว 0%

จะต้องยกเลิกก่อน

1 มค 53

(กนศ มมีติแล้ว)

5% 0%

5%เมล็ดกาแฟ เนื้อมะพร้าวแห้ง 30,
 

25%

5% 0%

มันฝรัง่ ยกเลิกแล้ว 20% 5%

จะตอ้งยกเลิก/ ยังมเีงื่อนไขนําเข้า



ยกเลิกเป็นระยะ

ขจัดมาตรการที่มิใช่ภาษี NTBs

NTBs ชุดที่ 1

ยกเลิกภายใน
 1มค.

 
2551(2008)

NTBs ชุดที่ 2

ยกเลิกภายใน
 1มค.

 
2552(2009)

NTBs ชุดที่ 3

อาเซียน5 ภายใน
 1 มค.

 
2553(2010)

NTBs : Non-Tariff Barriers

ฟิลิปปินส์ ภายใน
 1 มค.

 
2555(2012)

CLMV ภายใน
 1 มค.

 
2558(2015)

เคลื่อนย้ายสินค้าเสรีแผนงานใน AEC Blueprint



เพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นให้กับนักลงทุนอาเซียน

2.
 

 เปิดเสรีการค้าบริการ

ปี 2551
(

 
2008)

51%

ปี 2553
(

 
2010)

70%

 สาขาอื่น 30% 49% 51%

49%

ปี 2549
(

 
2006)

ลอจิสติกส์

70%

ปี 2558
(

 
2015)

ปี 2556
(

 
2013)

70%

 สาขา PIS

:เทคโนโลยีสารสนเทศ สุขภาพ ท่องเที่ยว การบิน

PIS: Priority Integration Sectors (สาขาเร่งรัดการรวมกลุ่ม)

เคลื่อนย้ายบริการเสรีแผนงานใน AEC Blueprint



3.
 

 เปิดเสรีลงทุน

เคลื่อนย้ายลงทุนเสรี/เงินทุนเสรียิ่งขึ้นแผนงานใน AEC Blueprint

 ครอบคลุม ธุรกิจ 5 ภาค (เกษตร ประมง ป่าไม้ เหมืองแร่ การผลิต)
และบริการที่ต่อเนื่อง

 ปฏิบัติกับนักลงทุนอาเซียนเช่นเดียวกับนักลงทุนตนเอง 

 ทบทวนความตกลง AIA ให้เป็นข้อตกลงการลงทุนเต็มรูปแบบ   -
 

(เปิด
 เสรี คุม้ครอง ส่งเสริม/อํานวยความสะดวก)

ACIA : ASEAN Comprehensive Investment Agreement

Foreign-Owned ASEAN-Based Investor 

Negative List Approach  สามารถจะสงวนสิ่งที่ไม่

ต้องการเปิดเสรีใน Reservation Lists 



4.
 

 เคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือ

เคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือ/เงินทุนเสรียิง่ขึ้นแผนงานใน AEC Blueprint

4.
 

 เคลือ่นย้ายเงินทุนเสรีมากขึ้น

 ดําเนินการตามแผนงานที่เห็นชอบโดยรัฐมนตรีคลังอาเซียน 

 อํานวยความสะดวกการตรวจลงตรา ออกใบอนุญาตทํางาน

 ส่งเสริมการเคลื่อนย้ายนักเรียน เจ้าหน้าที่ภายใต้ความร่วมมือเครือข่าย
 มหาวิทยาลัยอาเซียน (AUN)

 พัฒนากรอบแผนงานมาตรฐานความสามารถ-คุณสมบัติของงาน



 อาหารสัตว์ ปริมาณการใช้วัตถุดิบอาหาร (ตัน)

ประชากร ล้านตัว (ตัน) ปลาป่น กากถั่วเหลือง ข้าวโพด ปลายข้าว

 ไก่เนื้อ             1,
 

086.8 4,
 

303,728 129,112 1,
 

291,118 2,
 

668,311 -

 ไก่พ่อแม่พันธุ์  13.3 670,320 20,110 167,580 402,192 -

 ไก่ไข่เล็กรุ่น 35.33 765,483 22,965 191,371 459,290 -

 ไก่ไข่ให้ไข่ 42.12 1,
 

684,800 84,240 421,200 926,640 -

 ไก่ไข่พ่อแม่พันธุ์ 0.
 

55 22,000 660 5,
 

500 13,200 -

 หมูขุน 12.6 3,717,000 111,510 743,400 929,250 743,400

ประชากรสัตว์และปริมาณอาหารและวัตถุดิบอาหารที่ใช้ในปี 2554



ข้อได้เปรียบของการผลิตปศุสัตว์ของประเทศไทยต่อ AEC

1.
 

ประเทศไทยมีความกา้วหนา้ทางดา้นการเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิง
 การคา้มากกว่าประเทศอื่นๆ ในกลุ่มประเทศ AEC

2.
 

ประเทศไทยมีเกษตรกรและนกัวิชาการที่ความชํานาญการ
 เลี้ยงสัตว์ที่มีประสิทธิภาพสูงมากกวา่ประเทศอื่นๆ ในกลุ่ม
 ประเทศ AEC

3.
 

ประเทศไทยมีการผลิตวตัถดุิบอาหารสัตวพ์ื้นฐาน ไดแ้ก ่

ข้าวโพด ปลายข้าว และมันสําปะหลัง ในปรมิาณเพียงพอกบั
 การขยายตวัของการเลี้ยงสัตว์ในประเทศ

4.
 

ประเทศไทยมีการผลิตไก่เนื้อและส่งออกตา่งประเทศเป็น
 อันดับที่ 7  และ 4 ของโลก ตามลําดบั



ข้อด้อยของการผลิตปศุสัตว์ในประเทศไทยในกลุ่มประเทศ AEC

1.
 

ธุรกิจการผลิตปศุสัตว์ของเกษตรกรอิสระยังเปราะบาง และขาดความ
 มั่นคงทางธุรกิจ

สุกร และไก่ไข่

-การแข่งขันกับธุรกิจการเลีย้งสัตว์แบบครบวงจรของเครือ
 บริษัทอาหารสัตว์

-มีโรคระบาดเป็นจํานวนมาก และเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง

-การทําธุรกิจแบบไม่ครบวงจรจึงสู้คู่แข่งไม่ได้

-ความอ่อนแอของระบบสหกรณ์ผู้ผลิตปศุสัตว์

-การผันแปรของราคาสัตว์มีชีวิตสูง

-การเข้าแทรกแซงราคาของภาครัฐเมื่อสัตว์มีชีวิตราคาสูง แต
 

่

ไม่ให้การช่วยเหลือแก้ปัญหาช่วงราคาตกต่ํา



ข้อด้อยของการผลิตปศุสัตว์ในประเทศไทยในกลุ่มประเทศ AEC

1.
 

ธุรกิจการผลิตปศุสัตว์ของเกษตรกรอิสระยังเปราะบาง และขาดความ
 มั่นคงทางธุรกิจ

สุกรและไก่ไข่ (ต่อ)

-การส่งออกสุกรไปต่างประเทศยังมีขีดจํากัดเรื่อง โรคปากเท้าเปื่อย

-ทางรัฐบาลมิได้ให้ความสนใจการส่งออกทั้งสุกรและไก่ไข่อย่างจริงจัง 

ส่งออกเฉพาะช่วงสนิค้ามีมาก เกินความต้องการ และราคาถูก หาก
 สินค้ามีราคาแพงขึน้ จะงดการส่งออกทันที ทําให้ตลาดส่งออกไม

 
่

ต่อเนื่อง ตลาดไม่ขยายและหดหายด้วยซ้ําไป และมีผลกระทบต่อราคา
 สุกรและไก่ไข่ในประเทศ



ข้อด้อยของการผลิตปศุสัตว์ในประเทศไทยในกลุ่มประเทศ AEC

1.
 

ธุรกิจการผลิตปศุสัตว์ของเกษตรกรอิสระยังเปราะบาง และขาดความ
 มั่นคงทางธุรกิจ

โคเนื้อ

-จํานวนโคเนื้อในประเทศลดลงอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากการผัน
 ผวนของราคาโคมีชีวิต และการเลิกอาชีพการเลี้ยงโคของ

 เกษตรกร

-โคเนื้อราคาไม่ดี เกษตรกรขายโคทิ้งเพราะขาดทุน เมื่อโคเนื้อ
 ราคาดีเกษตรกรก็ยังขายโคทิ้งเพราะได้ราคาดี

-ความต้องการโคเนื้อคุณภาพดีของประเทศเพือ่นบ้านมีสูงมาก 

ทําให้เกษตรกรขายโคไปยังประเทศเหลา่นี้มาก (โคเพศเมียท้อง)



ข้อด้อยของการผลิตปศุสัตว์ในประเทศไทยในกลุ่มประเทศ AEC

1.
 

ธุรกิจการผลิตปศุสัตว์ของเกษตรกรอิสระยังเปราะบาง และขาดความ
 มั่นคงทางธุรกิจ

โคเนื้อ

-ประเทศไทยกําลังขาดแคลนโคต้นน้ํา (โคแม่พันธุ์) เป็นอย่าง
 มาก ซึ่งจะส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการเลีย้งโคเนื้อใน

 อนาคตอันใกล้นี้

-ประเทศไทยยังถือว่าเป็นประเทศที่ยังไม่ปลอดจากการระบาด
 ของโรคปากเท้าเปื่อย



ข้อด้อยของการผลิตปศุสัตว์ในประเทศไทยในกลุ่มประเทศ AEC

1.
 

ธุรกิจการผลิตปศุสัตว์ของเกษตรกรอิสระยังเปราะบาง ขาดความ
 มั่นคง

โคนม

-ประสิทธิภาพการผลิตโคนมโดยรวมยังต่ําทําให้ต้นทุนการผลิต
 น้ํานมสูง ทําให้ต้นทุนน้ํานมดิบสูงตามไปด้วย เกษตรกรต้อง

 ได้รับการประกันราคาน้ํานม

-อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์นมในประเทศมักใช้นมผงนําเข้าจาก
 ต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่

-การขาดแคลนแม่โคนมคุณภาพสงู การปรับปรุงพันธุ์โคนมใน
 ประเทศมีน้อย

-การขาดแคลนอาหารหยาบคุณภาพดีเพือ่การใช้เลี้ยงโคนม



ข้อด้อยของการผลิตปศุสัตว์ในประเทศไทยในกลุ่มประเทศ AEC

1.
 

ธุรกิจการผลิตปศุสัตว์ของเกษตรกรอิสระยังเปราะบาง และขาดความ
 มั่นคงทางธุรกิจ

ไก่เนื้อ

-ไก่เนื้อผลิตโดยบริษัทที่ทําธุรกิจการผลิตไก่เนื้อแบบครบวงจร ที่ม
 

ี

ประสิทธิภาพการผลิตสูง สามารถแข่งขันกับการผลิตไก่เนื้อของ
 ประเทศอื่นๆ ได้

-ต้นทุนการผลิตไก่เนื้อโดยรวมสูงขึ้นเนื่องจากราคาวัตถุดิบอาหารสัตว
 

์

สูงขึ้น และการเกิดโรคระบาด (นิวคลาสเซิล)

-เกษตรกรผู้เลีย้งไก่เนื้อในระบบประกันราคา และรับจ้างเลี้ยงได
 

้

ผลตอบแทนค่อนข้างต่ํา 



ข้อด้อยของการผลิตปศุสัตว์ในประเทศไทยในกลุ่มประเทศ AEC

1.
 

ธุรกิจการผลิตปศุสัตว์ของเกษตรกรอิสระยังเปราะบาง และขาดความ
 มั่นคงทางธุรกิจ

ไก่เนื้อ (ต่อ)

-การกีดกันทางการค้าในรูปแบบต่างๆ ของประเทศผู้นําเข้าหลัก ได้แก
 

่

ประเทศญี่ปุ่น และสหภาพยุโรป

-การแข่งขันกับประเทศอื่นๆ ที่ต้นทุนถูกกว่า ได้แก่ ประเทศบราซิล 

และจีน



ข้อด้อยของการผลิตปศุสัตว์ในประเทศไทยในกลุ่มประเทศ AEC

2.
 

  รัฐบาลไม่ได้ให้ความช่วยเหลือภาคการผลิตปศุสัตว์เท่าที่ควร

-
 

ไม่มีมาตรการให้ความช่วยเหลือในสภาวะราคาปศุสัตว์ตกต่ํา 

เกษตรกรผู้เลีย้งปศุสัตว์ขาดทุน

-
 

การเข้าแทรกแซงการกําหนดราคาปศุสัตว์ให้มีราคาต่ําลง 

เมื่อปศุสัตว์มีราคาสงูขึ้น (ยกเว้นโคนม)

-
 

การปล่อยให้ธุรกิจการเลี้ยงสัตว์มีการแข่งขันโดยเสรีมาก
 เกินไป ทําให้เกษตรกรผู้เลีย้งสัตว์รายอิสระที่มีทุนน้อย ไม
 

่

สามารถแข่งขันกับการเลีย้งสัตว์ที่มีทุนขนาดใหญ่ได้

-
 

ไม่มีการช่วยเหลือและพัฒนาสหกรณ์ผูผ้ลิตปศุสัตว์อย่าง
 จริงจังเท่าที่ควร



ข้อด้อยของการผลิตปศุสัตว์ในประเทศไทยในกลุ่มประเทศ AEC

3.
 

  รัฐบาลเน้นนโยบายประชานิยมมากเกินไป

-
 

รัฐบาลเน้นให้ประชาชนที่เป็นฐานคะแนนเสียงเลือกตั้ง ได
 

้

บริโภคอาหารที่มีราคาถูกเป็นหลัก โดยมิได้คํานึงถึงความอย
 

ู่

รอดของเกษตรกรผู้ผลิต รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการ
 ผลิตของภาคปศุสัตว์แต่อย่างใด

-
 

เกษตรกรไม่มีความเชื่อมั่นในนโยบาย และการบริหารจัดการ 

เพื่อการพัฒนาอาชีพและอุตสาหกรรมการผลิตปสุสัตว์ของ
 ประเทศ



ข้อด้อยของการผลิตปศุสัตว์ในประเทศไทยในกลุ่มประเทศ AEC

4.
 

  เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์

-
 

เกษตรกรรายเล็ก รายย่อย ยังมีความยากจน มีความรู้ และความคิด
 ไม่กว้างขวาง ขาดการมองการณ์ไกล และไม่ค่อยรับความคิดใหม่ๆ 

จึงค่อนข้างยากที่จะดํารงธุรกิจการเลี้ยงปศุสัตว์ให้อยู่ได้

-
 

เกษตรกรที่พัฒนาแล้ว มักชอบสบาย ชอบให้คนมาบริการทําสิ่ง
 ต่างๆ ให้

-
 

เกษตรกรไทย มีความชํานาญด้านการผลิต แต่มีแนวคิดเรื่องการทํา
 การตลาดน้อยมาก

-
 

การรวมกลุ่มของเกษตรกรเป็นองค์กรเกษตรกร เช่น สหกรณ์ทําได
 

้

ยากมาก



การเปลี่ยนแปลงการผลิตปศุสัตว์ประเทศไทยเมื่อเกิด AEC

1.
 

การเคลื่อนย้ายตวัสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์อย่างเสรรีะหว่าง
 ประเทศในกลุ่มอาเซียน รวมไปถงึกลุ่มอาเซียน+3 และ

 อาเซียน+6

2.
 

การเคลื่อนย้ายวัตถดุิบอาหารสัตว์อย่างเสรรีะหวา่งประเทศใน
 กลุ่มอาเซียน รวมไปถงึกลุ่มอาเซียน+3 และอาเซียน+6

3.
 

การเคลื่อนย้ายการลงทุนอยา่งเสรรีะหว่างประเทศในกลุ่ม
 อาเซียน รวมไปถึงกลุ่มอาเซียน+3 และอาเซียน+6

4.
 

การเคลื่อนย้ายบุคคลากรทางดา้นการผลิตปศุสัตว์อยา่งเสร
 

ี

ระหว่างประเทศในกลุ่มอาเซียน รวมไปถงึกลุ่มอาเซียน+3 และ
 อาเซียน+6



สิ่งที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับการผลิตปศุสัตว์ในประเทศไทย  

เมื่อเกิด AEC -
 

2558

ผลกระทบโดยรวม

-ประเทศอื่นๆ ในกลุ่ม AEC จะมีการขยายตัวการเลี้ยงสตัว์มากขึ้น ทั้งเพื่อ
 การบริโภคในประเทศและเพื่อการส่งออก โดยกลุ่มทุนจากประเทศอื่น ทั้งน
 

ี้

เนื่องจากค่าแรงงานและต้นทุนการผลิตในประเทศนั้นๆ มีราคาต่ํากว่า และ
 ด้วยเหตุผลความมั่นคงของอาหาร

-มีการเพิ่มการใช้วัตถุดิบอาหารสัตว์จากประเทศไทยมากขึ้น จะส่งผลให
 

้

ราคาวัตถุดิบอาหารในประเทศไทยสูงขึ้น

-การมีเนื้อสุกรและไข่ไก่ราคาถูกจากประเทศจีน (ผ่านทางประเทศลาว) 

เข้ามาตีตลาดในประเทศไทย เนื่องจากราคาเนื้อสุกรและไข่ไก่เพือ่การ
 ส่งออกของจีน ถูกกว่าราคาที่ขายในประเทศ



สิ่งที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับการผลิตปศุสัตว์ในประเทศไทย  

เมื่อเกิด AEC -
 

2558

สุกร

-การมีเนื้อสุกรราคาถูกจากประเทศจีน (ผ่านประเทศลาว) เข้ามาทุ่มตลาด
 ในประเทศไทย เพราะราคาเนื้อสุกรส่งออกของประเทศจีนถูกกว่าราคาเนื้อ
 ที่ประชาชนบริโภคในประเทศ ทําให้ราคาเนื้อสุกรในประเทศถูกลง

-ประเทศเวียดนามมีการขยายตัวการเลี้ยงสุกรเพื่อการบริโภคในประเทศ
 และเพื่อการส่งออก จึงมีการไหลของวัตถุดิบอาหารสัตว์จากประเทศไทยไป

 ประเทศเวียดนามมากขึ้น ราคาวัตถุดิบอาหารจะมีแนวโน้มสูงขึ้น

- การเคลื่อนย้ายตัวสัตว์และเนื้อสัตว์โดยเสรี จะทําให้มีการควบคุมโรค
 ระบาดไดย้ากขึ้น



สิ่งที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับการผลิตปศุสัตว์ในประเทศไทย  

เมื่อเกิด AEC -
 

2558

ไก่ไข่

-การมีไข่ไก่ราคาถูกจากประเทศจีน (ผ่านประเทศลาว) เข้ามาทุ่มตลาดใน
 ประเทศไทย เพราะราคาไข่ไก่ส่งออกของประเทศจีนถูกกว่าราคาไข่ไก่ท

 
ี่

ประชาชนบริโภคในประเทศ ทําให้ราคาไข่ไก่ในประเทศถูกลง

-ราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์ในประเทศสูงขึ้น ทําให้ต้นทุนการผลิตไข่ไก่ใน
 ประเทศสูงขึ้นตามไปด้วย

-การนําเข้าไข่ไก่ปริมาณมาก จะให้การควบคุมโรคระบาดไก่ไข่ และสัตว์ปีก
 อื่นๆ ในประเทศมีความยุ่งยากมากขึ้น และอาจมีโรคระบาดสัตว์ปีกใน

 ประเทศเพิ่มมากขึ้น



สิ่งที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับการผลิตปศุสัตว์ในประเทศไทย  

เมื่อเกิด AEC -
 

2558

โคเนื้อ

-การไหลออกของจํานวนโคเนื้อ ไปยังประเทศเพื่อนบ้าน (กัมพูชา และ
 ลาว) เพื่อส่งต่อไปยังประเทศจีนที่มีความต้องการบริโภคอย่างมหาศาล 

ทําให้เกิดการขาดแคลนโคเนื้อในประเทศ  และ การไหลออกของจํานวน
 โคเนื้อ ไปยังประเทศมาเลเซีย เพือ่การส่งออกไปยังประเทศมุสลิม และ

 ตะวันออกกลาง ทําให้เกิดการขาดแคลนโคเนื้อในประเทศ

-ต้นทุนการผลิตโคเนื้อสูง ทําให้ราคาเนื้อโคสูงขึ้น เป็นโอกาสให้เนื้อโค
 นําเข้ามาตีตลาดได้



สิ่งที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับการผลิตปศุสัตว์ในประเทศไทย  

เมื่อเกิด AEC -
 

2558

โคนม

-การแข่งขันการเลี้ยงโคนมในกลุ่มประเทศ AEC คาดว่าจะมีน้อย
 เนื่องจากสภาวะอากาศร้อนในประเทศเหล่านี้

-การทะลักของผลิตภัณฑ์นมจากต่างประเทศ เช่น หางนมผง จะเป็นไป
 ได้ง่ายขึ้น โดยผ่านทางประเทศกลุ่ม AEC และอาจมีราคาถูกลง จึงทําให
 

้

การเลีย้งโคนมในประเทศไทยจะมีปัญหาการจําหน่ายน้ํานมดิบเพิ่มมาก
 ขึ้น

-อาหารสัตว์มีราคาสงูขึ้น ทําให้ต้นทุนการผลิตน้ํานมดิบสูงขึ้นตาม



สิ่งที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับการผลิตปศุสัตว์ในประเทศไทย  

เมื่อเกิด AEC -
 

2558

ไก่เนื้อ

-ไก่เนื้ออาจได้รับผลกระทบจาก AEC น้อยกว่าสัตว์ชนิดอื่นๆ เพราะมีตลาด
 การส่งออกไปต่างประเทศ

-แต่ต้นทุนการผลิตไก่เนื้ออาจสูงขึ้น เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของราคาวัตถุดิบ
 อาหารสัตว์ในประเทศ

-การแข่งขันกับการผลิตไก่เนื้อของประเทศจีน และประเทศเวียดนาม   ที่ม
 

ี

ค่าแรงงานที่ถูกกว่า

-หากมีการนําเข้าเนือ้ไก่จากประเทศ จะทําให้การควบคุมโรคระบาดไก่ และ
 สัตว์ปีกต่างๆ ทําได้ยากขึ้น และมีโอกาสเกิดการระบาดของโรคในสัตว์ปีกได
 

้

บ่อยมากขึ้น



แนวทางการแก้ปัญหาทั้งในระยะสั้น และระยะยาว

1.
 

เกษตรกรผู้เลีย้งสัตวช์นิดต่างๆ ต้องปรับประสิทธิภาพการผลติสตัว์ให
 

้

สูงขึ้น ต้นทนุต่ําลงมากที่สุด

2.
 

เกษตรกรต้องปรับการเลี้ยงสัตว์ให้เป็นการเลี้ยงแบบอินทรีย์หรอืการเลี้ยง
 สัตวท์ี่มมีูลค่าเพิ่มมากขึ้น เพื่อการส่งออกผลิตภณัฑ์สัตวท์ี่มีคุณภาพสูงขึ้น 

และไดร้าคาดีขึ้น

3.
 

ต้องมีการทําเกษตรแบบผสมผสาน โดยการใช้มูลสัตว ์หรือของเสียจาก
 ฟาร์มปศุสัตว์เพื่อการปลูกพืชเป็นอาหารสัตว ์แลว้นําวัตถุดิบอาหารมาใช

 
้

เลี้ยงสัตว์ใหม ่เพื่อเป็นการลดต้นทนุการเลี้ยงสัตว์

4.    เกษตรกรผู้เลี้ยงสตัวต์อ้งเปลี่ยนแนวคิดจากการผลติปศุสตัว์แบบเดิมๆ 

ทําหน้าที่เลี้ยงแต่เพียงอย่างเดียว ตอ้งคิดถงึการขายสัตวเ์ลี้ยงหรือ

ผลิตผลจากสัตวเ์ลี้ยงนั้นตรงถงึมือผู้บริโภคดว้ย 



แนวทางการแก้ปัญหาทั้งในระยะสั้น และระยะยาว

6.
 

การพัฒนาการผลิตวัตถดุิบอาหารสัตว์ใหเ้พียงพอแก่ความต้องการใน

ประเทศ

- ถัว่เหลือง

- อาหารหยาบคุณภาพสูงสําหรับโคเนื้อ โคนม เชน่ ต้นและใบ

มันสาํปะหลัง ต้นและใบกระถิน

- การเพิ่มผลผลติข้าว ข้าวโพด และมันสําปะหลัง และพืชอาหาร

สัตวอ์ื่นๆ

5.
 

เกษตรกรรายอิสระทั้งระดับย่อย เล็ก และกลาง ต้องรวมตัวกันเป็น

สหกรณ์และทําธุรกิจแบบครบวงจรให้มากขึ้น ทั้งเพื่อการบริโภคใน

ประเทศและเพื่อการส่งออก



แนวทางการแก้ปัญหาทั้งในระยะสั้น และระยะยาว

7.
 

รัฐบาลต้องเลิกแนวคดิในการให้เกษตรกรเป็นทาสเพื่อการผลิตอาหาร

ราคาถูกให้แก่ประชาชนในฐานคะแนนการเลือกตั้งของตนเอง การ  

กําหนดราคาอาหารต้องขึ้นอยู่กับต้นทุนการผลติและผลกําไรที่จะทําให้

เกษตรกรอยู่ได ้และมีแรง จูงใจที่ทําให้อาชีพนี้อย่างต่อเนื่อง

8.
 

รัฐบาลต้องหันมาให้ความช่วยเหลืออุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์ของ

ประเทศอย่างจริงจัง และเสมอภาคกับภาคการเกษตรอื่นๆ เพื่อให้

เกษตรกรรายอิสระอยู่รอดต่อไปได้

9.
 

รัฐบาลต้องมนีโยบายส่งเสรมิการเลี้ยงสัตว์เพื่อการส่งออกผลิตภัณฑ์จาก

สัตว์อย่างจริงจัง เพื่อความมั่นคงของอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์ใน

ประเทศ



สิ่งที่ต้องพึงระวัง

การไหลเข้ามาของเงินทุนต่างประเทศเพื่อการเลี้ยงสัตว์ในประเทศ
 ไทย โดยเฉพาะประเทศมุสลิมและประเทศในกลุ่มตะวันออกกลาง ผ่าน

 ประเทศเครือข่ายในกลุ่ม AEC  ทั้งนี้เพื่อความมั่นคงทางอาหารของ
 ประเทศเหล่านั้น

การเลีย้งสัตว์อาจใช้ระบบพันธะสัญญาผูกพัน (Contract 

farming) กับเกษตรกรชาวไทย ซึ่งสัญญาดังกล่าวมักเป็นการเอาเปรียบ
 เกษตรกรเสมอ และมิได้ช่วยสร้างการกินดีอยู่ดีแก่เกษตรกรเสมอไป อาจ
 ทําให้เกษตรกรขาดทุนและมีภาระหนี้สินพอกพูนด้วยซ้ําไป

ภาครัฐจึงจําเป็นต้องให้ความระมัดระวังเป็นอย่างมาก อย่าให้ซ้ํา
 รอยกับระบบดังกล่าวที่มีอยู่ในประเทศไทยในปัจจุบัน



ความเห็นสุดท้าย

AEC จะเป็นการบังคับให้ประเทศไทยต้องมีการพัฒนาทางการเกษตรทั้ง
 ในด้านการผลิต การตลาด และการส่งออก ให้ก้าวหน้ามากขึ้น 

เกษตรกรชาวไทยเป็นผู้ที่มีความสามารถในการปรับตัวสูง หากได้รับ
 นโยบาย ความจริงใจและการสนับสนุนจากทางรัฐบาลในการแก้ปัญหา

 ดังกล่าว เชื่อว่าการแก้ปัญหาผลกระทบที่เกิดจาก AEC ย่อมเป็นไปได
 

้

แน่นอน

ประเทศชาติจะแก้ปัญหาและพัฒนาได้ด้วยชนในชาติ พลีชีพ 

เพื่อชาติของตนเอง และประเทศชาติจะล่มจมฉิบหายหากชน 

ในชาติ พลีชาติ เพื่อชีพของตนเอง



ขอขอบคุณทุกท่านที่กรุณาตั้งใจรับฟัง
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