
 
 

 

  
 
 

การที่ประเทศไทยเข้าร่วมเป็นสมาชิกของอาเซียน นับว่าเป็นผลดีต่อนโยบายด้านเศรษฐกิจ
ของประเทศเป็นอย่างมาก เน่ืองจากสามารถต่อรองทางด้านการค้ากับประเทศสมาชิกด้วยกันโดยยึดหลักความ
ถนัดในการผลิต หรือการแบ่งประเภทอุตสาหกรรมให้ประเทศสมาชิกทําการผลิต ประเทศไทยได้รับประโยชน์
จากการเป็นสมาชิกกลุ่มอาเซียนดังน้ี  ด้านการค้า ได้รับสิทธิพิเศษทางด้านการค้าด้วยการได้ลดหย่อนภาษี
ศุลกากร หรือยกเว้นภาษีที่ประเทศไทยส่งไปขายยังประเทศสมาชิกสําหรับสินค้าบางประเภท ภายใต้ข้อตกลง
ของเขตการค้าเสรีอาเซียนหรืออาฟตา (AFTA)  ด้านอุตสาหกรรม ได้ร่วมจัดต้ังโครงการอุตสาหกรรมเพ่ือผลิต
สินค้าสําหรับทดแทนที่นําเข้าจากต่างประเทศ อาเซียนได้เลือกอุตสาหกรรมหลักให้สมาชิกเลือกทําการผลิตเช่น 
ประเทศไทยผลิตแร่โพแทส  ด้านการคลงัการธนาคาร ประเทศสมาชิกได้
ตกลงร่วมมือกันจัดต้ังบรรษัทการเงินอาเซียน จัดต้ังกลไกยกเว้นการเก็บ
ภาษี และป้องกันการเก็บภาษีซ้ําซ้อน ฯลฯ ด้านการเกษตร นโยบายด้าน
การเกษตรได้ดําเนินการแล้วหลายโครงการ เช่น โครงการสํารองอาหาร
เพ่ือช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามขาดแคลนเวลาฉุกเฉิน จัดต้ังศูนย์
วางแผนพัฒนาเกษตรอาเซียน ด้านการขนส่งและคมนาคม ด้านการ
ขนส่งทางบก การเดินเรือ การท่าเรือ การบินพลเรือน ไปรษณีย์และ
โทรคมนาคม ด้านการเมือง ความสามัคคีระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน
ในการแก้ปัญหาอินโดจีน ช่วยแบ่งเบาภาระของประเทศไทยเกี่ยวกับ
ปัญหาผู้อพยพ ด้านวัฒนธรรม ทําให้เกิดโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
ระหว่างประเทศสมาชิก เป็นการส่งเสริมความเข้าใจอันดีต่อกันมากขึ้น 

สําหรับความสัมพันธ์ภายนอกอาเซียนกรอบความร่วมมืออาเซียน+3 เป็นความร่วมมือ
ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนกับประเทศนอกกลุ่ม 3 ประเทศคือ จีน เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น เพ่ือส่งเสริมความ
ร่วมมือในระดับอนุภูมิภาคเอเชียตะวันออก ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับอาเซียน มีการจัดทําความ  
ตกลงการค้าเสรีระหว่างประเทศอาเซียน+6 (CEPEA) ได้แก่ 3 ประเทศแรกแล้ว มีประเทศออสเตรเลีย 
นิวซีแลนด์ และอินเดีย เพ่ิมเข้ามาจะทําให้เกิดความสะดวกในด้านการค้าและการลงทุน ความร่วมมือทางด้าน
เศรษฐกิจ พลังงาน สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีสารสนเทศ CEPEA จะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการดําเนินธุรกรรมทาง

บทบาทการเตรียมความพร้อมของภาคการเกษตรเข้าสูป่ระชาคมอาเซียน 
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การค้าลง อันเน่ืองมาจากกฎระเบียบที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน (Harmonized market rules) จะเห็นได้ว่า
หัวใจสําคัญที่ทําให้เกิดการร่วมกลุ่มกันเป็นอาเซียน+6 ก็คือ ผลประโยชน์ทางด้านความร่วมมือทางเศรษฐกิจ 
รวมทั้งพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นหลัก การรวมกลุ่มกันเช่นน้ีจะช่วยให้ประเทศสมาชิกได้ประโยชน์มหาศาล 
อีกทั้งยังเป็นการยกระดับขีดความสามารถของแต่ละประเทศให้สูงขึ้น เพ่ือแข่งขันกับภูมิภาคอ่ืน ๆ ได้อีกด้วย  
นําไปสู่การร่วมกลุ่มทางเศรษฐกิจที่ใหญ่ขึ้นกลายเป็นเขตการค้าที่ใหญ่ที่สุดในโลก เน่ืองจากประเทศมหาอํานาจ
และในอนาคตอาจนําไปสู่การทําข้อตกลง Asean+8 
โดยรวมสหรัฐและรัสเซียซึ่งเป็นผู้สังเกตการณ์ในการ
ประชุมอาเซียนอยู่ในขณะนื้   ความสัมพันธ์ ด้าน
เศรษฐกิจภายนอกอาเซียนมีจัดต้ังเขตการค้าเสรีอาเซียน 
หรืออาฟตา (Asean Free Trade Area : AFTA)  
ได้จัดทําความตกลงว่าด้วยการใช้อัตราภาษีพิเศษท่ี
เท่ากันสําหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน (CEPT-AFTA) 
เพ่ือขจัดปัญหาและอุปสรรคการค้าด้านภาษีนําเข้า (ศุลกากร) ของสินค้าที่อยู่ในรายการเจรจา และผลิตใน
อาเซียนที่เป็นไปตามกฎว่าด้วยแหล่งกําเนิดตามท่ีอาเซียนกําหนด กล่าวคือ ให้ภาษีน้ันเหลือตํ่าที่สุด (ร้อยละ 0) 
ขจัดปัญหาและอุปสรรคทางการค้าที่มิใช่ภาษี และกําหนดเป้าหมายให้สินค้าทุกตัวที่อยู่ในรายการไม่มีภาษี
นําเข้า และสินค้าในบัญชีอ่อนไหวมีอัตราภาษีสุดท้ายที่ร้อยละ 5 มีข้อตกลงร่วมกันจะทําให้มีการเคลื่อนย้ายเสรี   
5  สาขาคือ สินค้า บริการ การลงทุน เงินทุน และแรงงานฝีมือ 

การก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 เป็นจุดเปลี่ยนสําคัญและมีกิจกรรม
มากมายเพ่ือประสานความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกเพ่ือกําหนดเง่ือนไขมาตรการต่าง ๆ ข้อกําหนดความ
ปลอดภัยด้านอาหารจะทําให้สินค้าที่จะซื้อขายนําเข้า-ส่งออก มีมาตรฐานเดียวกันและอยู่ภายใต้ระบบการ
ควบคุมการตรวจสอบและรับรองเดียวกันน้ัน จะช่วยส่งเสริมให้เกิดการขยายตัวในด้านการค้าและการลงทุน
ของภูมิภาค ซึ่งส่งผลต่ออนามัยที่ดีของผู้บริโภคในประชาคมอาเซียน มีการดําเนินงานภายใต้กรอบ AEC 
BLUEPRINT มีคุณลักษณะที่สําคัญคือ เป็นการตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน การไปสู่ภูมิภาคท่ีมีความสามารถ

ในการแข่งขันสูง การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างเท่าเทียมกัน 
การบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลกวิเคราะห์ผลกระทบและ
ความได้เปรียบเสียเปรียบของไทยใน 5 ด้าน จะพบว่า สินค้า
ส่งออกที่ไทยได้เปรียบคือ ข้าวโพด ยางพารา เฟอร์นิเจอร์ 
เสื้อผ้าสําเร็จรูป และรถยนต์ แต่ในบางรายการอาจจะ
เสีย เป รียบเ ช่น  สินค้ า เกษตรและอุตสาหกรรม  เ ช่น  
มันสําปะหลัง สิ่งทอ เม็ดพลาสติก เมื่อเปรียบเทียบกับตลาด
อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ การเปิดเสรีด้านบริการ 

สิงคโปร์ได้เปรียบมากท่ีสุดคือ ด้านไอที และไฟแนลเชียล  ส่วนประเทศไทยจะโดดเด่นในด้านการท่องเที่ยว 
สุขภาพ ความงาม การเปิดเสรีด้านการลงทุน ประเทศไทยไม่ใช่ฐานการผลิตที่น่าสนใจเน่ืองจากนโยบายกีดกัน
ลดความเช่ือมั่นของนักธุรกิจทางอ้อม และประเทศเพ่ือนบ้านมีทรัพยากรธรรมชาติที่ยังอุดมสมบูรณ์และ
แรงงานราคาถูกเป็นตัวดึงดูดความสนใจนักลงทุนต่างชาติมากกว่าไทย ปัจจัยอีกอย่างหน่ึงคือด้านเสถียรภาพ



ทางการเมือง ซึ่งสามารถสร้างความเสียหายได้ การเปิดเสรีด้านการเคลื่อนย้ายฝีมือแรงงาน แรงงานระดับล่าง
จะไหลเข้าสู่ไทยเพ่ือมารับค่าแรงขั้นตํ่าแพงๆ ส่วนแรงงานหัวกะทิจะสมองไหลไปสู่สิงคโปร์ มาเลเซีย เพ่ือรับ
เงินเดือนแพงๆ เช่นกันโดยเฉพาะ แพทย์ วิศวกร อาจจะมี ไอทีกับการเงินตามไปด้วยการอพยพแรงงานจะทําให้
เกิดการผสมกลมกลืนของวัฒนธรรม และปัญหาสังคม กรรมสิทธ์ิในการถือครองที่ดินอาจมีการเปลี่ยนสัดส่วน 
และที่น่าเป็นห่วงอีกอย่างคือวงการค้ายาเสพติด และค้ามนุษย์ 

สําหรับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีการจัดต้ังคณะทํางาน
การเตรียมความพร้อมของภาคการเกษตรเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งประกอบด้วย 
ดร.จิราวรรณ แย้มประยูร หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เป็นประธาน ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี 4 ท่าน และรองอธิบดีของทุกกรมฯ     
ในกระทรวงฯ เป็นอนุกรรมการ และที่กระทรวงฯ มีศูนย์ข้อมูลประชาคม
อาเซียนไว้สําหรับเป็นฐานข้อมูลให้กับผู้บริหารของทุกกรมฯ รัฐบาลได้มอบ
นโยบายหมายให้แต่ละกระทรวงฯ เสนอโครงการท่ีต้องทําอย่างเร่งด่วนเพ่ือให้
เห็นผลอย่างชัดเจน ซึ่งกระทรวงฯ ได้เสนอยุทธศาสตร์สําคัญเพ่ือขับเคล่ือน  
7 ยุทธศาสตร์ดังน้ี 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจสําหรับสินค้าเกษตรที่สําคัญ วิเคราะห์ความ
เหมาะสมของดินกับพืชแต่ละชนิด และสร้างความสมดุลในเร่ืองของปริมาณการผลิตและการใช้สินค้าเกษตร
ชนิดน้ันๆ มีด้วยกัน 14 ชนิดคือ ข้าว ยางพารา ปาล์มนํ้ามัน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสําปะหลัง อ้อยโรงงาน ปลา
ทะเล กุ้งทะเล ปลาน้ําจืด ไก่เน้ือ สุกร โคเน้ือ โคนม กรมพัฒนาที่ดินมีส่วนเก่ียวข้องกับยุทธศาสตร์น้ี 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสินค้าเกษตรตลอดห่วงโซ่การผลิต 
เก่ียวข้องกับโครงการอาหารปลอดภัย (Food Safety) การรับรองมาตรฐานสินค้าตัว Q ทั้งในเรื่องของตัวสินค้า 
และปัจจัยการผลิต การกําหนด พ.ร.บ.มาตรฐานสินค้าเกษตร 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพ่ิมศักยภาพด่านสินค้าเกษตรชายแดนเพ่ือรองรับ AEC 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเมืองเกษตรสีเขียว (Green City) คือการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer (เกษตรกรปราดเปรื่อง) ค้นหาจาก

เกษตรกรที่มีอยู่แล้วแต่อยู่ที่ไหนบ้าง ยกตัวอย่างคุณสมบัติของ Smart Farmer เช่น ต้องมีรายได้ในครอบครัว 
100,000 บาทต่อปี มีความรู้ด้านการตลาด ด้าน IT เป็นต้น 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาศูนย์เคร่ืองจักรกลทางการเกษตร ให้เป็นศูนย์กลางของอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาศูนย์เมล็ดพันธ์ุพืช 
ดังน้ัน จึงมีข้อสั่งการให้กระทรวงฯ เร่งจัดทําเขตเกษตรเศรษฐกิจ (Zoning) สินค้าเกษตร 

ที่สําคัญ สร้าง Green City โดยเช่ือมโยงภาคอุตสาหกรรม จัดลําดับความสําคัญของสินค้าและเสนอแผน
ยุทธศาสตร์  1 รายการ ที่สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ ให้กระทรวงเกษตรฯ 
และรัฐบาลหารือร่วมกันเพ่ือเช่ือมโยงการผลิตกับการตลาดสําหรับสินค้าเกษตรที่สําคัญ ได้แก่ ยางพารา ข้าว 
กุ้ง มันสําปะหลัง ไก่เน้ือ  สับปะรดสดและสับปะรดกระป๋อง ปาล์มนํ้ามันและน้ํามันปาล์ม ลําไย ทุเรียน 
กระทรวงฯจึงมีการดําเนินงานเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันให้กับเกษตรกร มิติที่ต้องขับเคลื่อนไปมีดังน้ี 
มาตรฐานและการตรวจสอบสินค้าเกษตร เพ่ือให้มาตรฐานที่กําหนดสอดคล้องกับมาตรฐานสากล สําหรับ



ผู้ประกอบการและเกษตรกรรายย่อยควรพัฒนาเข้าสู่ระบบมาตรฐาน มาตรฐานสินค้าเกษตรเพ่ือการรองรับ 
AEC ควรมีการจัดทํามาตรฐานอาจต้องกําหนดมาตรฐานบังคับให้สินค้าของประเทศไทยมีความพร้อมเพ่ือ
ป้องกันการนําเข้าสินค้าด้อยคุณภาพ คุ้มครองความปลอดภัยกับผู้บริโภค การตรวจสอบรับรองมาตรฐาน 
พัฒนาระบบแจ้งเตือนความปลอดภัยอาหารทั้งการนําเข้าและส่งออก การผลิตทางการเกษตร ส่งเสริมให้มีการ
ผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง เช่น สินค้าเกษตรอินทรีย์ การสร้างมูลค่าเพ่ิมให้สินค้า ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต 
ลดต้นทุนการผลิต และพัฒนาคุณภาพผลผลิต การวิจัยและพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา
ด้านการเกษตร การจัดการศัตรูพืชและโรคระบาด เพ่ิมขีดความสามารถในการบริหารจัดการการป้องกันโรค
ระบาดของพืชและสัตว์ เพ่ิมความเข้มงวดในการเคล่ือนย้ายสินค้าพืช ปศุสัตว์ ประมง แรงงานเกษตร ในด้าน
การเกษตรมีการปรับตัวเรื่องการใช้เทคโนโลยีและเครื่องจักรกลเพื่อทดแทนแรงงานเกษตร การลงทุนภาค
การเกษตร สนับสนุนการลงทุนในประเทศเพ่ือนบ้านเพ่ือใช้สิทธิพิเศษทางการค้า การจัดการดินและน้ํา 
ส่งเสริมความร่วมมือในการบริหารจัดการทรัพยากรดินและนํ้าอย่างบูรณาการ การสร้างความเข้มแข็งให้ด่าน
กักกันโรค พัฒนาระบบเช่ือมโยงข้อมูลการออกใบอนุญาตและใบรับรองมาตรฐานเพ่ือเช่ือมโยงกับระบบ NSW 
ของกรมศุลกากร การปรับปรุงกฎหมาย ศึกษากฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้องกับการเกษตร การเยียวยา
เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ ศึกษาผลกระทบและมาตรการรองรับการเปิดเสรีการลงทุนของอาเซียน การสร้าง
ความเข้มแข็งให้กลุ่มเกษตรกรและผู้ประกอบการ และ การวิเคราะห์ศักยภาพการแข่งขันสินค้าเกษตรที่
สําคัญ ศึกษาศักยภาพการแข่งขันของสินค้าเกษตร 7 กลุ่ม 23 ชนิด  


