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โครงการจัดสัมมนาเรื่อง 
การเปดตลาดสินคาเกษตรภายใตเขตการคาเสรอีาเซียน : 

ไทยควรเตรยีมพรอมอยางไร 

                                 ------------------------------ 

1. หลักการและเหตุผล 

เขตการคาเสรอีาเซียน (ASEAN Free Trade Area:AFTA) ไดจัดตั้งเม่ือป 2535 โดยสมาชิกอาเซียน
เดิม 6 ประเทศ (ไทย ฟลิปปนส อินโดนีเซีย บรูไน มาเลเซีย สิงคโปร ) ไดลงนามรวมกันและมีขอตกลงให
ประเทศสมาชกิตองลดภาษีระหวางกัน ใหอยูระดับต่ําเพยีงรอยละ 0-5 และใหยกเลกิมาตรการโควตาภาษี (Tariff 
Rate Quota: TRQ) ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของมาตรการกีดกันการคาที่มิใชภาษี  (Non-Tariff Barriers-NTBs) ทั้งน้ี 
อาเซียนเดิม 6 ประเทศมีพันธกรณีจะลด/เลิกภาษีภายในป  พ.ศ. 2553 และอาเซียนใหม 4 ประเทศ (กัมพูชา 
เวียดนาม ลาว และ พมา) ลด/เลิกภาษีภายในป  พ.ศ. 2558 

ในกลุมสินคาเกษตร  ประเทศไทยมีสินคาเกษตรที่เปนสินคาโควตาภาษี 23 รายการ ( นํ้านมดิบ/นมปรุง
แตง นมผงขาดมันเนย ลําไยแหง ขาวโพดเลี้ยงสัตว กระเทียม หอมหัวใหญ เมล็ดพันธุหอมหัวใหญ มันฝรั่ง 
พริกไทย ขาว เมล็ดถั่วเหลอืง กากถั่วเหลือง นํ้ามันถั่วเหลือง นํ้ามันปาลม มะพราวผล นํ้ามันมะพราว เน้ือมะพราว
แหง ชา เมล็ดกาแฟ กาแฟสําเร็จรูป ไหมดิบ นํ้าตาล และใบยาสบู) ที่จะตองลดภาษีเปนศูนย (ยกเวนเมล็ด
กาแฟ  มันฝรั่ง ไมตัดดอก และเนื้อมะพราวแหงที่ภาษเีปน 5%) และตองยกเลิกโควตาควบคูไปดวย  

ประเทศไทยไดดําเนินการตามพันธกรณีมาโดยลําดบั  ทั้งนี้ยังคงสินคา 10 รายการ จาก 23 รายการ  ที่ไทย
จะตองลด/เลกิภาษี และการยกเลิกโควตาในวันที่ 1 มกราคม 2553 ไดแก เมล็ดถั่วเหลือง ขาว     เมล็ดกาแฟ  
กาแฟสําเร็จรูป ชา นํ้านมดิบ/นมพรอมด่ืม นมผงขาดมันเนย มะพราว(ผล) เน้ือมะพราวแหง และนํ้ามันมะพราว 
และเนื่องจากการตองปฏิบัติตามพันธกรณีของไทยอาจทําใหเกิดผลไดและเสียในสินคาเกษตรดังกลาว  สงผล
กระทบตอเกษตรกรและผูมีสวนไดสวนเสียทุกภาคสวน   

สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร     ในฐานะผูแทนกระทรวงเกษตรและสหกรณในคณะผูเจรจาเขตการคา
เสรีอาเซียนฝายไทย  จึงเห็นควรใหมีการจัดสัมมนาเรื่อง “การเปดตลาดสินคาเกษตรภายใตเขตการคาเสรี
อาเซียน : ไทยควรเตรียมพรอมอยางไร” เพ่ือชี้แจงขอมูลและสรางความรูความเขาใจในเรื่องการเปดตลาดเสรี
สินคาเกษตรโดยเฉพาะอยางยิ่งสินคา 23 รายการ ที่ไทยตองยกเลกิมาตรการโควตา ใหแก เกษตรกร/  สถาบัน
เกษตรกร ผูประกอบการ/ภาคเอกชน  สวนราชการทีมี่หนาที่เกี่ยวของ นักวิชาการ องคกร  สมาคม ชมรม และ
ประชาชนทัว่ไป   นอกจากนี้ ยังตองการใหเปนเวทีสาธารณะรบัฟงความเหน็เพ่ือใหไดมาซึ่งความเปนไปได 
และแนวทางปฏิบัตขิองมาตรการรองรับผลกระทบและมาตรการเยยีวยาสําหรับเกษตรกรและผูไดรับผลกระทบ  
ทั้งน้ีในที่สุด เพ่ือใหไทยสามารถใชมาตรการที่เตรียมพรอมแลวเพ่ือปกปองผลกระทบจากการนําเขาสินคา
เกษตรจากประเทศสมาชิกอาเซียนในอนาคต ตอไป 
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2. วัตถุประสงค 

2.1 เพ่ือใหผูเขารวมสัมมนา (เกษตรกร/สถาบันเกษตรกร ผูประกอบการ/ภาคเอกชน หนวยงาน
ราชการที่เกี่ยวของ  นักวิชาการ องคกร  สมาคม ชมรม และประชาชนทั่วไป)  มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับ
การเปดตลาดสินคาเกษตรภายใตเขตการคาเสรีอาเซียน 

2.2 เพ่ือจัดเวทีสาธารณะรับฟงความเห็นของผูมีสวนไดสวนเสียและผูเกี่ยวของ  โดยเฉพาะเกษตรกร/
สถาบันเกษตรกร ผูประกอบการ/ภาคเอกชน เกี่ยวกับแนวทางการจัดทํามาตรการรองรับและมาตรการ
เยียวยาแกผูไดรับผลกระทบ   

2.3 เพ่ือนําขอมูลที่ไดจากการสัมมนามาใชประกอบการจัดทําแนวทาง/มาตรการรองรับผลกระทบและ
มาตรการเยียวยาเกษตรกร/ผูที่ไดรับผลกระทบ เพ่ือเตรียมความพรอมของไทยในการใชมาตรการดังกลาว  
           3. รูปแบบการสัมมนา 

3.1 วิทยากรประกอบดวย ผูทรงคุณวุฒิและผูเกี่ยวของจากภาครัฐเอกชน และเกษตรกร บรรยาย
เกี่ยวกับสรุปผลการเจรจาและพันธกรณีการเปดตลาดสินคาเกษตรและการยกเลิกโควตาสินคาเกษตร 23 รายการ 
ภายใตกรอบความตกลงเขตการคาเสรีอาเซียน  การใชประโยชนจากความตกลงฯ  ขอเสนอแนวทางการ
มาตรการรองรับ สําหรับสินคาที่ไดรับผลกระทบทางลบ   และมาตรการเยียวยาเกษตรกรโดยใชประโยชนจาก
กองทุนปรับโครงสรางการผลิตเพ่ือการแขงขันกับตางประเทศ (กองทุน FTA) ของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ  

3.2 รับฟงความเห็นจากผูเขารวมสัมมนา 
3.3 รวบรวมความเห็นและขอเสนอแนะจากการสัมมนา มาใชประกอบการพิจารณาจัดทําแนวทาง

มาตรการรองรับผลกระทบและมาตรการเยียวยาแกเกษตรกร/ผูไดรับผลกระทบ  

4.  เปาหมาย/ผูเขารวมสัมมนา 

    จัดสัมมนาเพื่อรับฟงความคิดเห็นจากผูมีสวนไดสวนเสียและผูเกี่ยวของ  โดยเฉพาะเกษตรกร/
สถาบันเกษตรกร ผูประกอบการ/ภาคเอกชน  หนวยงานราชการที่เกี่ยวของ ทั้งในและนอกกระทรวงเกษตร
และสหกรณ อาทิ เชน เจาหนาที่สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กรมวิชาการเกษตร กรมสงเสริมการเกษตร 
กรมปศุสัตว กรมประมง รวมถึงเจาหนาที่ดานศุลกากร  ดานอาหารและยา สํานักงานพาณิชยจังหวัด  
นักวิชาการ  องคกร  สมาคม ชมรม และประชาชนทั่วไป จํานวน 4 ภาค ๆ ละ 200 คน รวมประมาณ 800 คน 
ในเขตจังหวัดชายแดน/แหลงผลิตสําคัญ 4 ภาคของประเทศไทย 

5.  วัน เวลาและสถานที่ในการจัดสัมมนา    

ครั้งที่ วัน เดือน ป สินคาสําคัญ สถานที่ หมายเหต ุ

1   8 ธ.ค. 2552 ขาว  ออย มันสําปะหลัง ภาคกลาง:   จ. สระแกว  ผูเขารวมสัมมนา 200 คน  

2 14  ธ.ค. 2552 ขาว  ขาวโพด  ชา  กาแฟ ภาคเหนือ:  จ. เชียงราย  ผูเขารวมสัมมนา 200 คน 

3 21 ธ.ค. 2552 ขาว น้ําตาล (ออยโรงงาน) ภาคอีสาน: จ. หนองคาย  ผูเขารวมสัมมนา 200 คน 

        4 28 ธ.ค. 2552 ปาลม  กาแฟ  มะพราว ภาคใต:    จ. กระบ่ี  ผูเขารวมสัมมนา 200 คน 
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6.  ผูรับผิดชอบในการจัดสัมมนา 

     สํานักเศรษฐกิจการเกษตรระหวางประเทศ  สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

7.   ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

7.1 เกษตรกร/สถาบันเกษตรกร ผูประกอบการ/ภาคเอกชน  หนวยงานราชการ   นักวิชาการ  และ
ประชาชนทั่วไป มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการการเปดตลาดสินคาเกษตรภายใตเขตการคาเสรีอาเซียน  
และรับทราบแนวทางการบริหารจัดการของรัฐในการเปดตลาดรวมถึงการปกปองและการใหความชวยเหลือ
ภาคเกษตร 

7.2 ไดขอเสนอแนะจากผูเขารวมในการสัมมนา สําหรับประกอบการจัดทํามาตรการรองรับและ
มาตรการเยียวยาเพื่อใหเกษตรกรไดรับผลกระทบนอยที่สุดอยางเปนรูปธรรมตอไป 

--------------------------------- 
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                                                                กําหนดการสัมมนาเรื่อง 

การเปดตลาดสินคาเกษตรภายใตเขตการคาเสรอีาเซียน : ไทยควรเตรียมพรอมอยางไร 
วันอังคารที่ 8 ธันวาคม  2552 

 ณ โรงแรม อินโดจีน 
อําเภออรัญประเทศ   จังหวัดสระแกว 

------------------------------------ 

08:30-09:30  น. ลงทะเบียน 

09:30-10:00  น. กลาวตอนรับ 
               โดย รองผูวาราชการจังหวัดสระแกว   
                   (นายสมชาย อัชฌากุล) 

 กลาวรายงาน   
                โดย ผูอํานวยการสํานักเศรษฐกิจการเกษตรระหวางประเทศ 
                    (นางกรทิพย เสนีวงศ ณ อยุธยา) 

  เปดสัมมนา 
      โดย  รองเลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
              (นางสุภาพร พิมลลิขิต) 

10:00-10:15  น. พักรับประทานอาหารวาง  

10:15-12:15  น. การบรรยาย 
(1)  เรื่อง  ผลการเจรจาเปดตลาดสินคาเกษตรภายใตเขตการคาเสรีอาเซียน  

     โดย ผูแทนสํานักเศรษฐกิจการเกษตรระหวางประเทศ  
           (น.ส.รังษิต ภูศิริภิญโญ) 

(2)  เรื่อง  การเปดตลาดขาว 
     โดย ผูแทนกรมการขาว  (น.ส.ลัดดา วิริยางกูร) 

                  โดย ผูแทนเกษตรกร  (นายชาลี อาศัยราษฎร) 
(3) เรื่อง  การเปดตลาดสินคาเกษตรในมุมมองของภาคเอกชน 

    โดย ผูแทนภาคเอกชน (นายประมวล เขียวขํา) 

12:15-13:15 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13:15-16:15 น. การบรรยาย (ตอ) 
(4) เรื่อง การใชประโยชนจากกองทุนปรับโครงสรางการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีด

ความสามารถการแขงขันของประเทศ (กองทุน FTA)   
           โดย ผูแทนกองทุน FTA  จากสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
                    (นางราตรี พูนพิริยะทรัพย) 

    รับประทานอาหารวาง  

16:15-17:00 น.  สรุปประเด็นสําคัญ และตอบคําถาม  โดย วิทยากร 
17:00 น.  พิธีปดสัมมนา  
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          คํากลาวตอนรับผูเขารวมสัมมนา 

“การเปดตลาดสินคาเกษตรภายใตเขตการคาเสรอีาเซียน : 
ไทยควรเตรยีมพรอมอยางไร” 

โดย 
นายสมชาย  อัชฌากุล รองผูวาราชการจังหวัดสระแกว 

วันอังคารที่  8  ธันวาคม 2552 
ณ โรงแรมอินโดจีน จังหวัดสระแกว 

 

ขอตอนรับ 
ทานรองเลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
(ทานรองเลขาฯ สุภาพร พิมลลิขิต) 
ทานผูอํานวยการสํานักเศรษฐกิจการเกษตรระหวางประเทศ 
(ทานผอ.กรทิพย  เสนีวงศ ณ อยุธยา) 
คณะวิทยากร 
และผูเขารวมสัมมนาที่เคารพรักทุกทาน 

              กระผม นายสมชาย อัชฌากุล รองผูวาราชการจังหวัด วันนี้ไดรับมอบหมายจากทานผูวา
ราชการจังหวัดใหมาปฏิบัติหนาที่ในฐานะผูวาราชการจังหวัด  เน่ืองจากวาทานติดราชการสําคัญและตองเตรียม
ตัวที่จะเดินทางไปรวมในพิธีเฉลิมฉลองพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ที่กรุงเทพมหานคร  
จึงมอบหมายใหผมมาเปนผูแทน 

               ในฐานะที่เปนตัวแทนของจังหวัดสระแกวมีความยินดีเปนอยางยิ่ง ที่ทานรองเลขาฯ    สุภา
พร ไดนําคณะมาเปดการอบรมเตรียมการ เปดตลาดสินคาการเกษตรภายใตเขตการคาเสรีอาเซียน ไทยควร
จะตองเตรียมพรอมอยางไร  กอนอื่นผมตองขอขอบพระคุณมากที่ไดกรุณาเลือกจังหวัดสระแกวเปนสถานที่
ประชุมสัมมนา ในฐานะของตัวแทนกลุมจังหวัดภาคกลางในครั้งนี้  จากที่ดูหัวขอการสัมมนาที่ไดมีการเตรียมการ
ไวแลว  ผมเห็นวาหัวขอดังกลาวจะเปนประโยชนอยางยิ่งกับกลุมจังหวัดในภาคกลาง เพราะวาการสัมมนาครั้งนี้
เปนการสัมมนาที่จะกอใหเกิดประโยชนกับผูเขารวมสัมมนาทั้งภาคราชการ  และหนวยงานที่เ ก่ียวของ  
โดยเฉพาะภาคเอกชนผูผลิตและผูจําหนาย ตลอดจนเกษตรกรที่เปนผูผลิตสินคาที่ไดรับผลกระทบในระดับ ราก
หญา ซ่ึงทั้งหมดนั้นจะมีผลกระทบโดยตรง  โดยเฉพาะจังหวัดสระแกว  ซ่ึงถือไดวาเปนจังหวัดที่มีพื้นที่ทาง
การเกษตรนั้น เปนเนื้อที่ประมาณ  2,162,272 ไร  ซ่ึงเปนจํานวนคอนขางจะสูง  พื้นที่สวนใหญจะใชในการปลูก
ขาว ขาวโพด มันสําปะหลัง ยางพารา  ออยและพืชอื่นๆ อีกหลายชนิด โดยเฉพาะจังหวัดเรานั้นเปนแหลงผลิตที่
สําคัญทางการเกษตร  โดยมีเกษตรกรไมต่ํากวา 90% จึงนับเปนเร่ืองที่สําคัญอยางยิ่ง ซ่ึงรวมทั้งสวนราชการ
ตางๆที่จะตองปฏิบัติและเขาไปสนับสนุน  ถือวาจากการที่มีสวนไดเสียในเรื่องการเปดการคาเสรี  หรือที่รูจักกัน
ในนาม อาฟตา (AFTA) ซ่ึงจะเร่ิมมีผลในวันที่ 1 มกราคม 2553 น้ี ทําใหสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรไดเห็น
ความสําคัญตรงนี้ และเปนพันธกรณีของประเทศกลุมอาเซียนทั้ง 10 ประเทศที่จะตองรวมเปนหน่ึงใหไดใน
อนาคตอันใกลน้ี  และเร็วๆนี้ ก็ไดมีการประชุมรวมกันโดยมี ฯพณฯ ทานนายกรัฐมนตรีอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ เขา
รวมประชุม โดยเฉพาะในประเด็น 
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ของการมีสวนรวมของประชาชนที่จะเปนศูนยกลางในการที่จะรับบริการและดูแล  ไมวาจะเปนอาชีพใดก็ตาม  
และโดยเฉพาะอาชีพทางการเกษตรซึ่งเปนอาชีพหลักของประเทศไทย       เพราะถาหากผลิตผลของ 
ประเทศของเราสามารถดําเนินการไปดี อาชีพการติดตอหรือในการคาระหวางประเทศก็จะเกิดขึ้น  เพราะทุกวันนี้
ถือไดวาเปนยุคโลกาภิวัฒน เปนโลกยุคของสารสนเทศ ถือไดวาการคานั้นเร่ิมจะไมมีพรมแดน เปนเร่ืองของการที่
จะตองรวมมือรวมใจกันในการดําเนินกิจการทุกอยาง ซ่ึงจะตองบูรณาการเกี่ยวเน่ืองกันตั้งแตการจัดทําขอมูล การ
ผลิต การปรับปรุงประสิทธิภาพของผลผลิตตางๆ  ตลอดจนมีความสามารถในการที่จะหาตลาด มีการบูรณาการ
รวมกันในการคาอยางไมเอาเปรียบซึ่งกันและกัน ส่ิงตางๆเหลานี้ ก็จะเกิดประโยชนกับประชาชนซึ่งถือเปน
ศูนยกลางของการที่จะไดรับความชวยเหลือจากรัฐบาลอยางแทจริง  น่ีก็เปนเปาหมาย และเปนวัตถุประสงคที่
สําคัญอยางยิ่ง  ในการนี้ตองขอขอบคุณทานรองเลขาธิการสุภาพร  ที่ไดเลือกมาจัดการประชุมสัมมนาที่จังหวัด
สระแกว  ซ่ึงเปนจังหวัดชายแดนที่มีอาณาเขตติดตอกับกัมพูชาถึง 175 กิโลเมตร  ตอเน่ืองมาตั้งแตจังหวัด
บุรีรัมยจนกระทั่งถึงจังหวัดจันทบุรี  และเหตุผลที่สําคัญ  เรามีดานเปดถาวรติดตอกับประเทศกัมพูชาที่อําเภอ
คลองลึก นอกจากนี้ ก็ยังมีดานชั่วคราวที่บึงตรอกวนในเขตอําเภอตาพระยา  ดานหนองปรือในเขตอรัญประเทศ 
และดานเขาดินที่อําเภอคลองหาด ซ่ึงทั้ง 3 จุดนี้ก็เปนจุดที่ติดตอกันระหวางชาวกัมพูชากับชาวไทย ในเรื่องของ
เศรษฐกิจที่เก่ียวของกับการเกษตรดวย  สําหรับจังหวัดสระแกวของเรานั้น ถือวามีขาว  มันสําปะหลัง  ขาวโพด
เล้ียงสัตว  ออยโรงงาน และน้ํานมดิบ  และมีตลาดการคาชายแดนที่สําคัญ ก็คือตลาดโรงเกลือ ในสวนโครงสราง
ของมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมของจังหวัดสระแกวหรือ GPP น้ัน  สาขาที่มีสัดสวนมากที่สุดก็คือ  สาขาการเกษตร  
รองลงมาก็คือสาขาอุตสาหกรรมและสาขาการขายสง การขายปลีกตามลําดับ  โดยทั้ง 3 สาขามีสวนที่ไดรับ
ผลกระทบจากการเปดการคาเสรีอาเซียนดวย  ดังนั้นพวกเราจะตองเตรียมตัวและเตรียมใจที่จะตองดําเนินการใน
ฐานะที่เปนจังหวัดหนึ่งที่มีชายแดนติดตอกับประเทศกัมพูชา  นอกจากนั้นผูที่ประกอบธุรกิจจะไดทราบแนวทาง
ในการคากับประเทศกลุมอาเซียนอีก 9 ประเทศที่ไมมีดานชายแดนติดตอกัน  ไดแกประเทศฟลิปปนส  
อินโดนีเซีย  มาเลเซีย  สิงคโปร  ลาว พมา บรูไน และเวียดนาม  และโดยเฉพาะประเทศที่อยูนอกอาเซียนอยาง
ประเทศจีน  หรือประเทศในแถบยุโรปหรืออเมริกา ก็เปนส่ิงที่เราตองรับรูดวย เพราะฉะนั้นความรวมมือของ
ประเทศในอาเซียนจึงเปนเรื่องของความรวมมือความสัมพันธ เพราะฉะนั้นความหมายของอาฟตา (AFTA) จึง
เปนเร่ืองที่พวกเราจะตองรูและรูใหละเอียดย่ิงขึ้น 

               ทายที่สุดนี้ผมขอใหทุกทานที่มารวมสัมมนา “การเปดตลาดสินคาเกษตรภายใตเขตการคา
เสรีอาเซียน : ไทยควรเตรียมพรอมอยางไร” น้ันไดชวยกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและมุมมอง  และเม่ือไดรับฟง
บรรยายจากวิทยากรตางๆ แลว  หากทานสงสัยหรือของใจในเร่ืองใดใหถามวิทยากร  อยาเก็บเอาไปเปนขอสงสัย
ติดตัวกลับไป  หรือมีอะไรก็คุยกันหรือสอบถามกัน จนใหเปนที่กระจาง  ผมเช่ือม่ันวาหากมีหลายๆ เร่ืองที่ทาง
คณะวิทยากรอาจไมทราบ  ทานก็จะไดคนควาหรือหาขอมูลเพิ่มเติมในเรื่องรายละเอียด และจะไดตอบโดยตรง
หรือจะผานมาทางจังหวัดซึ่งพวกเราจะตองชวยกันแกไขปญหาตรงนี้ใหเกิดความสําเร็จ  ซ่ึงเปนเร่ืองที่สําคัญ
อยางยิ่ง  และผมก็เช่ือม่ันวาการอบรมสัมมนาในวันนี้จะเปนประโยชนสูงสุดกับจังหวัดสระแกว  กลุมจังหวัดภาค
กลาง  และกับประเทศไทยของเรา  และก็ขอใหการเปดสัมมนาในครั้งน้ีประสบผลสําเร็จตามความประสงคและมุง
หมายทุกประการ  สุดทายนี้ขอกราบขอบพระคุณทานรองสุภาพร  พิมลลิขิต  ที่ทานไดมาเปนประธานในพิธีเปด
การสัมมนา   และตองขอขอบคุณทานผูอํานวยการกรทิพย  เสนีวงศ ณ อยุธยาและคณะของทานที่ไดมา
เตรียมการและดําเนินการในเรื่องสัมมนาในพื้นที่จังหวัดสระแกวจนเปนที่เรียบรอย  ยินดีตอนรับทุกทานครับ  
ขอบคุณครับ 
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           คํากลาวรายงานเนื่องในพิธีเปดการสัมมนา 
“การเปดตลาดสินคาเกษตรภายใตเขตการคาเสรอีาเซียน : 

ไทยควรเตรยีมพรอมอยางไร” 
โดย 

นางกรทิพย  เสนีวงศ ณ อยุธยา 
ผูอํานวยการสํานักเศรษฐกิจการเกษตรระหวางประเทศ 

วันอังคารที่ 8  ธันวาคม 2552 
ณ โรงแรมอินโดจีน  จังหวัดสระแกว 

 

 
ทานรองเลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

ดิฉัน ในนามของผูจัดการสัมมนา   มีความยินดีเปนอยางยิ่งที่ทานรองผูวาราชการจังหวัด
สระแกวไดสละเวลามารวมพิธีการเปดการสัมมนา   และทานรองเลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร   
มาเปนประธานในพิธีเปดการสัมมนา เรื่อง “การเปดตลาดสินคาเกษตรภายใตเขตการคาเสรีอาเซียน: ไทยควร
เตรียมพรอมอยางไร” ในวันน้ี  

ตั้งแตป 2536 ประเทศสมาชิกอาเซียน ประกอบดวย ไทย มาเลเซีย บรูไน  สิงคโปร  
อินโดนีเซีย   ฟลิปปนส กัมพูชา ลาว พมา และเวียดนาม   ไดมีความเห็นพองตองกันในการจะพัฒนาความ
เปนอยูของประชากรอาเซียน  ใหดียิ่งขึ้น  จึงไดมีการจัดทําความตกลงเขตการคาเสรีอาเซียนหรือ AFTA ขึ้น   
เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแขงขันและมีแนวคิดที่จะใชฐานการผลิต ในภูมิภาคใหเปนฐานการผลิตเดียว 
โดยรวมกลุมกันเพ่ือผลักดันใหกลุมอาเซียน มีอํานาจตอรองทางการคามากขึ ้น   ความตกลงดังกลาว
เกี่ยวของกับการลดภาษีและมาตรการกีดกันทางการคา ทั้งดานการสงออกและการนําเขาสินคาระหวางกัน  
ซ่ึงในดานการลดภาษีน้ัน  รัฐบาลไดมีการดําเนินการมาเปนระยะ โดยไดทยอยลดภาษีกันมาเรื่อยๆ จนกระทั่ง
จะมีผลบังคับใชการลดภาษีใหเหลือ 0%ทั้งสินคาเกษตรและอุตสาหกรรม ในวันที่ 1 มกราคม 2553 สํานักงาน
เศรษฐกิจการเกษตรในฐานะหนวยงานหนึ่งที่เปนผูติดตามดูแล และใหขอมูลเกี่ยวกับการเปดตลาด รวมทั้ง
กําหนดมาตรการดานการคาสินคาเกษตรของประเทศ ไดกําหนดจัดการสัมมนาครั้งน้ี ขึ้น เพ่ือชี้แจงขอมูลและ
สรางความรูความเขาใจ   ในเรื่องการเปดตลาดเสรีสินคาเกษตรในอาเซียน และรับฟงความคิดเห็น   รวมทั้ง
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับสินคาเกษตรจากผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝาย  โดยเฉพาะอยางยิ่งสินคาเกษตรจํานวน 
23 รายการที่ไทยตองยกเลิกมาตรการโควตา   เชน นํ้านมดิบ ขาว ขาวโพดเลี้ยงสัตว เปนตน 

การสัมมนาในวันน้ีแบงออกเปน 2 ชวง คือ 

ชวงแรก  เปนการนําเสนอขอมูลขอเท็จจริงเรื่องการเปดเสรีการคาสินคาเกษตร   และ
มาตรการ การใหความชวยเหลือของภาครัฐสําหรับสินคาเกษตร  ที่อาจจะไดรับผลกระทบจากการเปดเสรี
การคาดังกลาว     และในชวงที่สองเปนการรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะ   จากทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ 
เพ่ือนําไปวิเคราะหและปรับปรุงมาตรการ   เพ่ือเตรียมการรองรับและปองกันผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น  ได
อยางมีประสิทธิภาพ   และตรงกับประเด็นปญหาอยางแทจริง 
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ผูเขารวมสัมมนาในวันนี้ประกอบดวย ผูแทนจากสถาบันเกษตรกร ภาคเอกชน   

และหนวยราชการที่เกี่ยวของ เชน กรมศุลกากร กระทรวงพาณิชย   นักวิชาการจากมหาวิทยาลัย  กระทรวง
เกษตรและสหกรณ ประมาณ 200 คน   โดยไดรับเกียรติจากวิทยากรที่มาใหความรู ประกอบดวย 

1. ดร.รังษิต  ภูศิริภิญโญ 
   นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ 
   สํานักเศรษฐกิจการเกษตรระหวางประเทศ  
   สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
2. คุณราตรี  พูนพิริยะทรัพย 
   เศรษฐกรชํานาญการพิเศษ 
   สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร  สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
3. คุณลัดดา วิริยางกูร 
   นักวิชาการเกษตร ชํานาญการพิเศษ สํานักพัฒนาผลิตภัณฑขาว  กรมการขาว 
4. คุณประมวล  เขียวขํา 
   กรรมการเลขาธิการหอการคา จังหวัดสระแกว 
5. คุณชาลี  อาศัยราษฎร 
   ประธานศูนยขาวชุมชน ระดับจังหวัดสระแกว  
บัดนี้ ไดเวลาอันสมควรแลว  ดิฉันขอเรียนเชิญรองเลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

กลาวเปดการสัมมนา   เรื่อง “การเปดตลาดสินคาเกษตรภายใตเขตการคาเสรีอาเซียน: ไทยควรเตรียมพรอม
อยางไร” ตอไป ขอเรียนเชิญคะ 
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          คํากลาวในพิธีเปดการสัมมนา 

“การเปดตลาดสินคาเกษตรภายใตเขตการคาเสรอีาเซียน : 
ไทยควรเตรยีมพรอมอยางไร” 

โดย 
นางสุภาพร พิมลลิขิต 

รองเลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
วันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2552 

ณ โรงแรมอินโดจีน จังหวัดสระแกว 
 

เรียน ทานรองผูวาราชการจังหวัดสระแกว (ทานสมชาย อัชฌากุล) 
        ทานวิทยากร 
        และแขกผูมีเกียรติที่ไดเขารวมประชุมสัมมนากับเราในวันนี้ 

      ดิฉันรูสึกยินดีที่ไดกลับมาที่จังหวัดสระแกวอีกครั้งหน่ึง พี่นองหลายๆ คนที่น่ังในที่น้ีก็คิดวา
คงคุนหนาคุนตาดิฉัน เพราะดิฉันมาสระแกวบอยมาก  ดิฉันมีความคิดวาวันนี้จะทํายังไง  พวกเราจะตองคุยกัน
และทําความเขาใจกัน  เพราะทุกทานคงไดยินเก่ียวกับเร่ืองการเปดตลาดเสรี ซ่ึงเร่ืองดังกลาวสงผลกระทบตอ
เกษตรกรและผูประกอบการ ดิฉันไดพูดคุยกับทานผอ. วาเราตองมาทําความเขาใจ  ช้ีแจงใหประชาชน และผูมี
สวนเกี่ยวของทุกๆ ทานไดรับทราบ  และรับฟงขอคิดเห็นของทุกทาน สําหรับนําไปประมวลภาพรวมตางๆ  เพื่อ
เสนอแนะรัฐบาลตอไป  แตสําหรับบางขอกําหนดที่เราเจรจาแลว  อาจมีการเปลี่ยนแปลงได ไมใชวาตองเจรจา
แลวตายตัวไปทุกป แตถาทานมีขอคับของใจในเรื่องตางๆ และคิดวาจะเสนอใหทางเราทราบ  ทานสามารถแจงได
เลย เรายินดีรับฟงจากทาน  เพราะบางครั้งเราไมสามารถคิดเองไดหมด จึงจําเปนตองรับฟงความคิดเห็นจาก
พวกทาน  ดังน้ันจึงอยากใหทุกทานชวยกันแสดงความคิดเห็นในเรื่องน้ี  โดยเราจะจัดทั้ง 4 ภาคเพื่อเปนการ
แลกเปลี่ยนความรู  เพราะในแตละภาค  สินคาเกษตรไมเหมือนกัน  อยางทางภาคใตอาจจะมีปาลม  ยาง ที่มีสวน
สําคัญ  สําหรับภาคอีสาน  ภาคกลาง  ภาคเหนือ  ทางเราจะไปทั้ง 4 ภาค  การที่เราจัดตรงนี้  เพื่อรับฟงความ
คิดเห็นและก็ประมวลภาพรวมทั้งหมดเพื่อเสนอแนะรัฐบาล  ตามที่ไดกลาวมาแลว  และทานผอ.ไดเรียนใหทราบ
แลววาทําไม เราจําเปนอยางไร  อีกสักครูเราคงทราบจากเจาหนาที่และวิทยากรที่จะมาชี้แจงใหทานไดทราบวา 
ทําไมเราจะตองเปด เปดแลวมีผลไดผลเสียยังไง แตดิฉันยังยืนยันวาเราไมไดเสียทั้งหมด แตละประเทศ 
โดยเฉพาะประเทศไทยหรือประเทศไหนๆ ไมคอยยอมเสียเปรียบกันหรอก  บางคนก็บอกวา win-win เพื่อให
เหมือนกัน  บางครั้งอาจมีทั้งไดเปรียบและเสียเปรียบ  มีทั้งขอดีขอเสีย  แตพวกเราเองจะตองทําอยางไร  จะตอง
ปรับตัวอยางไร  ใหประเทศเราสูกับนานาอารยประเทศที่เราไปเปดตลาดกับเขาตรงนี้  น่ันแหละคือส่ิงที่เราตองคิด
วาทําอยางไร สินคาทุกอยางที่ทุกวันนี้บางครั้งหลายทานก็คงไดยิน สินคาราคาตกต่ํา แตที่ตกเพราะอะไรเราตอง
มามอง  แสดงวาที่ตกเพราะบางครั้งเราทําไมไดคุณภาพ  การแขงขันมันตองเลือกคุณภาพมากอนดวย ไมใชแค
ราคา สินคาคุณภาพดีราคาก็ดีตาม เชน ผลไม สมมุติ ผลไมตกเกรดแลว  แลวคุณจะเอาราคาเทากับเกรดบี  
เกรดเอ  มันเปนไปไมได  เพราะฉะนั้นตรงนี้ตองมาทําความเขาใจกันวาจะผลิตอยางไร  ทําอยางไร  ใหสินคานั้น
ไดคุณภาพเพื่อเอาไปแขงขันกับเขา อยางกรณีเชน  ขาว  ทุกคนอาจจะเดือดรอน  ทุกคนอาจจะตกใจวา เราจะสู
เวียดนาม   จะสูประเทศโนนประเทศนี้ไมได     ขอตอบวาไมจริงหรอก ประเทศไทยเราเกง 
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ดิฉันขอยืนยันวาประเทศไทยเราเกง   แตเราจะทะนงตัววาเราเกงไมได       เพราะวาถาพูดกันตรงๆ  
แลว 
เวียดนามนี่ตามเรามาติดๆ เหมือนกันเร่ืองการผลิตขาว    เพราะฉะนั้นพวกเรา หากเขายิ่งจี้  เรายิ่งตองหนี   
หนีเพื่อผลิตขาวที่มีคุณภาพสูงเพื่อไปแขงขันในตลาดโลกที่มีราคาสูง  ถาเปนขาวระดับเกรด 5% ระดับต่ํา คิดวา
เราไมสามารถสูเวียดนามได เราก็ตองยอมรับ เปดใจยอมรับวาเราสูไมไดแนๆ   เพราะเขาคาแรงถูก ผลผลิตก็ได
สูงกวาเรา และเราจะทํายังไงที่จะปลีกหนีจากเขาได ก็ตรงที่ไดเรียนแลววา เราก็ตองผลิตสินคาที่มีคุณภาพสูงเพื่อ
ไปสูกับเขา ตรงนี้เปนส่ิงสําคัญที่พวกเราตองมาชวยกันคิด ชวยกันระดมสมอง ส่ิงไหนที่ทานคิดวาเราประเทศไทย
จะเสียเปรียบ ทานเสนอวาจะทํายังไง เราชวยกันแลกเปลี่ยนความคิด ดิฉันบอกกับนองๆ ที่ทํางานทุกๆ ทาน  วา
เราอยาคิดเองเออเองอยูในหองส่ีเหล่ียม อยูในหองแอร  อยูในที่ทํางาน  แตเราตองออกมาฟงความคิดเห็นของ
พวกทานทุกภาคสวน  และตองรวบรวมขอมูลที่เราไดรับฟงจากพวกทาน เพื่อนําไปประมวลภาพรวมทั้งหมดเพื่อ
เสนอแนะรัฐบาล เพราะสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรก็เปรียบ เสมือนเสธ.กระทรวง ถาเสธ.กระทรวงเซไปเซมา 
เกษตรกรก็แย ตรงนี้เปนส่ิงที่จําเปน  พวกเราไมใชแคนักวิชาการแตเราเปนนักบริการ คิดวางแผนวาจะกําหนด
ทิศทางยังไง โดยตองอาศัยพวกทานทุกภาคสวนใหมีสวนรวมหมด  ตรงนี้เปนจุดสําคัญ สมัยกอนหนวยงาน
ราชการชี้นํา เดี๋ยวนี้ไมใช ราชการไมช้ีนํา ระดมความคิดเห็น เราจะเปนผูสนับสนุนใหทาน ทานขาดเหลือตรงไหน
ที่สนับสนุนได เทคโนโลยีตางๆ ทางหนวยงานเรามี เราเขาไปชวยได ตรงนั้นทานขอมา เหมือนอยางกรณีเราเปด
ตลาด ทานบอกทานเดือดรอน ตอนนี้เรามีเงินกองทุนปรับโครงสราง ในชวงบายคุณราตรี พูนพิริยะทรัพย ก็จะมา
ช้ีแจงใหทานทราบวา ทํายังไงที่จะเขาไปชวยเหลือทาน อยางกรณีตรงที่ผลกระทบเชนกาแฟ ยกตัวอยาง กาแฟ 
ที่ดิฉันไปทํามาทางภาคใตที่มีผลกระทบเพราะเราสูเวียดนามไมได ตนทุนเขาถูกมาก แตของเราแพง ตรงนี้
นักวิชาการทางกรมวิชาการ ไดลงไปชวย คุณคิดวาตัดแตงตน ที่เรียกวาทําสาวใหกาแฟ ตัดแตงทํายังไงให
ผลผลิต อยางที่ดิฉันบอก  คุณปลูก 10 ไรแตคุณไมดูแล มันก็ไมมีประโยชน คุณตัดทิ้งไปเลย 5 ไร อยางที่เคยไป
ช้ีแนะคุณตัดทิ้งไปเลย แลวเหลือไว 5 ไร ผลผลิตถาคุณดูแลดี มันก็เทากับ 10 ไร แลวคุณก็ไปปลูกพืชอื่นทดแทน
ไปอีกชดเชยขึ้นมา ตรงนี้เราก็สูได แลวก็อยางที่ทานในหลวงทานทรงตรัสแลววาเศรษฐกิจพอเพียง ไมใชพอเพียง
เฉพาะวาบางคนไมเขาใจวาหาเชากินค่ํา ไมใช พอเพียงในแตละบุคคลระดับน้ีอาจจะพอเพียงอยางนี้ อีกระดับ
หน่ึงอาจจะพอเพียง ณ ตรงนั้นเปนส่ิงที่สําคัญ เพราะฉะน้ันวันนี้ดิฉันถึงบอกวา เดี๋ยวมีอะไรใหคุยกัน ซักถามได 
เจาหนาที่เราสามารถตอบได แสดงความคิดเห็นกันได ชวยกันวิทยากรทุกทาน ไมวาจะเปนทานประมวล ทานชา
ลี คณุลัดดา หรือ ดร.รังษิต ซ่ึงเปนผูเช่ียวชาญทางดาน FTA ตรงนี้เดี๋ยวเรามาชวยกัน เพราะฉะนั้นดิฉันขอฝากวา
วันนี้เรามาเสนอแนะกัน ถาทานไมกลาแสดงความคิดเห็นหรือจะถาม เพราะบางทาน ก็เขาใจวา ไมกลา กลัวไมค 
เขียนใสกระดาษและใหเจาหนาที่ แลวเราจะประมวล เพราะบางครั้งเราตอบทั้งหมดไมไดเพราะเวลาเราไมมี เขียน
ก็ได หรือถาทาน  ไมกลาใหเขียนมา เราจะประมวลคําตอบและจะเสนอแนะเขากรรมการ นโยบายของรัฐบาล เรา
มีอยูแลวของกระทรวงเกษตรฯ มีวันนี้โชคดีแลว จังหวัดแรกที่ดิฉันเลือกคือจังหวัดสระแกว  ก็คิดวาก็เปนโอกาสดี  

             ทายที่สุดนี้ดิฉันก็คิดวา ทุกทานที่เขารวมสัมมนาจะไดรับประโยชนจากวันนี้ และก็แสดงความ
คิดเห็นกัน เสนอแนะแลกเปลี่ยนกัน รวมทั้งแนวทางที่เราจะมารวมกันแกไขผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น ที่อาจจะ
เกิดขึ้นเทานั้น อยาไปคิดวาดิฉันบอกวากระทบแนนอน ไมใช แตเราก็อยาไปวางใจวาเราเปนผูนําในการสงออก 
เชน ขาว เปนตน อีกสักครูจะมีผูแทนกรมการขาวมาชี้แจงใหฟง ก็ขอใหการสัมมนาวันนี้ประสบผลสําเร็จ และ
ไดรับประโยชนสูงสุดแกทุกๆ ทาน  ขอขอบคุณคะ 

 
 
 
 
 



                                                                                                11 
                                                                   สรุปการบรรยาย 

เร่ือง การคาสินคาเกษตรภายใตเขตการคาเสรีอาเซียน (อาฟตา-AFTA): 
ไทยควรเตรยีมพรอมอยางไร 

โดย 
ดร รังษิต  ภูศิริภิญโญ 

 

ความเปนมา ในป 2535 อาเซียนไดลงนามในความตกลงวาดวยอัตราภาษีที่เทาเทียมกัน สําหรับเขต
การคาเสรีอาเซียน (Agreement on the Common Effective Preferential Tariff :CEPT Scheme for the 
ASEAN Free Trade Area :AFTA)  เพ่ือจัดตั้งเขตการคาเสรีอาเซียน  ซ่ึงเดิมมีประเทศผูกอผูตั้ง 6 ประเทศ 
ไดแก บรูไน อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟลิปปนส สิงคโปร และไทย  ตอมามีสมาชิกใหมเพ่ิมขึ้นอีก 4 ประเทศ 
ไดแก กัมพูชา ลาว พมา และเวียดนาม รวมเปน 10 ประเทศ 

วัตถุประสงคการรวมกลุมของอาเซียน  เพ่ือขยายความรวมมือทางเศรษฐกิจระหวางประเทศ
สมาชิก สรางความสามารถในการแขงขัน ดึงดูดการลงทุนจากตางประเทศ และสรางอํานาจตอรองกับประเทศ
นอกกลุม โดยมีเปาหมายหลักเพื่อ ลด/เลิก ภาษีสินคาระหวางกันใหหมดไป พรอมทั้งยกเลิกอุปสรรคทาง
การคาที่มิใชภาษี โดยเฉพาะเรื่องโควตา ซ่ึงไทยมีสินคาโควตาภาษีภายใต WTO จํานวน 23 รายการ ไดแก 
1) นํ้านมดิบ 2) นมผงขาดมันเนย 3) มันฝรั่ง  4) หอมหัวใหญ     5) เมล็ดพันธุหอมหัวใหญ 6) กระเทียม 7) 
ลําไยแหง 8) เมล็ดกาแฟ 9) กาแฟสําเร็จรูป 10) ชา   11) พริกไทย 12) นํ้าตาลทราย 13) เสนไหมดิบ 14) 
ขาวโพดเลี้ยงสัตว 15) ขาว 16) เน้ือมะพราวแหง 17) มะพราวผล 18) นํ้ามันมะพราว 19) เมล็ดถั่วเหลือง 20) 
นํ้ามันถั่วเหลือง 21) กากถั่วเหลือง 22) นํ้ามันปาลม และ 23) ใบยาสูบ 

ระยะเวลาการลดภาษี  ประเทศอาเซียนเดิม 6 ประเทศ ไดทยอยนําสินคามาลดภาษี จนกระทั่งลด
ภาษีสินคาทั้งหมดใหเปน 0% ในป 2553 แตสําหรับประเทศอาเซียนใหม 4 ประเทศ จะตองลดภาษีสินคา
ทั้งหมดใหเปน 0% ในป 2558 แตทั้งน้ียกเวนสินคาที่มีความออนไหวบางรายการที่ไมตองลดภาษีเปน 0% 
อาจจะเหลือ 5% อยางไรก็ตามการใชสิทธิลดภาษีเปน 0% ตองระบุไดวาสินคานั้น   มีแหลงกําเนิดจาก
ประเทศผูผลิตนั้นจริง  หรือเปนสินคาที่มีการผลิตในอาเซียนรวมกัน เปนมูลคา ไมนอยกวา 40% ของมูลคา
สินคานั้น 

การคาระหวางไทยกับอาเซียน  ที่ผานมาไทยสงออกสินคาเกษตรไปยังประเทศสมาชิกอาเซียน
มากกวานําเขาจากประเทศอาเซียนมาก ทําใหไทยไดเปรียบดุลการคากับอาเซียนมาโดยตลอด  โดยในชวง 3 
ปยอนหลัง (2549-2551) ไทยสงออกสินคาเกษตร (สินคาตอนที่ 1-24) ไปยังอาเซียนเปนมูลคา 115,831 ลาน
บาท ในขณะที่มีการนําเขาเพียง 37,440 ลานบาท ไทยไดดุลการคากับประเทศสมาชิกอาเซียนสูงถึง 78,391 
ลานบาท แสดงใหเห็นวาไทยมีศักยภาพการแขงขันกับอาเซียน จึงไดวางยุทธศาสตรการเจรจาในเชิงรุก  โดย
ตองเปดเสรีใหมากที่สุด จึงตองผูกพันลดภาษีทุกรายการเปน 0% ในป 2553 (ยกเวน 4 รายการที่คงภาษีไว
เหลือ 5% ไดแก กาแฟ มันฝรั่ง ไมตัดดอก เน้ือมะพราวแหง) และตองยกเลิกโควตาในสินคาเกษตรทั้ง 23 
รายการ ในป 2553 เชนกัน  ขณะนี้กระทรวงพาณิชยไดออกประกาศยกเลิกโควตาไปแลว 13 รายการ เหลือ
อีก 10 รายการกําลังเตรียมออกประกาศยกเลิกโควตา  ขณะน้ีอยูในขั้นตอนการเสนอ ครม. 
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สินคาสงออกสําคัญ ไดแก ขาว นํ้าตาล ซอส เครื่องแกง/นํ้าปลา และผลิตภัณฑจากแปง 
สินคานําเขาสําคัญ ไดแก ปลา/สัตวนํ้า ( ซ่ึงสวนใหญนําเขามาเปนวัตถุดิบเพ่ือการแปรรูป) 

ผลิตภัณฑจากแปง/ธัญพืช ยาสูบ และ นํ้ามันพืช/ไขมัน   
ผลกระทบสินคาเกษตร 23 รายการ เพ่ือประโยชนในการวางแนวทาง/มาตรการรองรับผลกระทบ  

กระทรวงเกษตรและสหกรณ โดยสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ไดทําการวิเคราะหแแบงผลกระทบออกเปน 
4 กลุม  ดังน้ี  1) กลุมสินคาที่ไดรับผลกระทบมาก มี 4 รายการ ไดแก (1) ขาว     (2) นํ้ามันปาลม (3) เมล็ด
กาแฟ (4) ไหมดิบ  2) กลุมสินคาที่ไดรับผลกระทบปานกลาง มี 4 รายการ ไดแก (1) มะพราวผล (2) เน้ือ
มะพราวแหง (3) ชา (4) ขาวโพดเลี้ยงสัตว  3) กลุมสินคาที่ไดรับผลกระทบนอย มี 11 รายการ ไดแก (1) 
กาแฟสําเร็จรูป (2) นํ้านมดิบ/นมพรอมด่ืม (3) นมผงขาดมันเนย (4) นํ้ามันมะพราว (5) เมล็ดถั่วเหลือง (6) 
พริกไทย (7) กระเทียม (8) หอมหัวใหญ (9) มันฝรั่ง  (10) นํ้าตาลทราย (11) ยาสูบ และ 4) กลุมสินคาที่ไมได
รับผลกระทบ มี 4 รายการ ไดแก (1) ลําไยแหง (2) เมล็ดพันธุหอมหัวใหญ (3) นํ้ามันถั่วเหลือง (4) กากถั่ว
เหลือง 

แนวทางรองรับการเปดเสรีสินคาเกษตร 23 รายการ  มี 3 ขั้นตอน ไดแก ขั้นที่ 1 การบริหารการ
นําเขา ณ ดานศุลกากร เชน การกําหนดคุณสมบัติของผูนําเขา ตองขออนุญาตนําเขา ตองมีใบรับรอง
สุขอนามัย สุขอนามัยพืช ใบรับรอง GMOs เปนตน ขั้นที่ 2 เยียวยาเกษตรกรที่ไดรับผลกระทบโดยมีกองทุน 
FTA เขามารองรับการปรับโครงสรางการผลิต การเพิ่มขีดความสามารถการแขงขัน  ขั้นที่ 3 ใชมาตรการ
ปกปองพิเศษในการเก็บคาธรรมเนียมปกปอง เพ่ือระงับผลชั่วคราวหากมีการนําเขามากผิดปกติ โดยมี กรม
ศุลกากร กรมการคาตางประเทศ และสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร เปนหนวยงานติดตามขอมูล/เฝาระวัง 

ผลกระทบจากการเปดเสรีสินคาเกษตร ในกรอบอาฟตา (AFTA) 
ผลดี     - ไทยสงออกสินคาเกษตรไดมากขึ้น เน่ืองจากภาษีนําเขาลดลง  

   - วัตถุดิบนําเขาราคาถูกลง ทําใหลดตนทนุการผลิต ในการผลิตสนิคาเพื่อสงออก 
   - เกษตรกรและผูประกอบการเกิดการปรับตวัเพ่ือใหสามารถแขงขันได 

ผลเสีย  - เกษตรกรในบางสาขาอาจไดรับผลกระทบ เม่ือมีการนําเขาสินคาราคาถกูจากประเทศ 
             อาเซียน ทําใหราคาสินคาในประเทศตกต่ํา 
ภาพรวม ไทยไดประโยชน โดยจากผลการศึกษาของมหาวิทยาลัยหอการคาไทย ปรากฏวาผล 
             จากอาเซียนลดภาษีเปน 0% ทําให GDP ของไทยในป 2558 เพ่ิมขึ้น 1.75% หรือ   
             คิดเปนมูลคา 203,951 ลานบาท และไทยจะเกินดุลสาขาเกษตรมากขึ้น 

บทสรปุ/ขอคิด 
    สินคาเกษตรไทยในอาเซียนยังมีอนาคตที่สดใส  ขอเพียงใหเกษตรกรปรับโครงสรางการ

ผลิตเพ่ือการแขงขัน โดยการผลิตสินคาที่มีลักษณะเฉพาะ ลดตนทุนการผลิต และพัฒนาคุณภาพ มาตรฐานสู
สากล สวนภาคเอกชน ควรเนนดานคุณภาพ ความหลากหลายของสินคา การพัฒนาภาพลักษณและบรรจุ
ภัณฑ  รวมทั้งการใชเทคโนโลยีเพ่ือยืดอายุสินคาหลังการเก็บเกี่ยว เปนตน 

 
 
 
 
 



                                                                                                13 
                 สรุปการบรรยาย 

  โดย 
คุณประมวล  เขียวขํา  

กรรมการเลขาธิการหอการคา จ.สระแกว 

เกริ่นนํา 
                       ตนเอง เปนนักธุรกิจใหม มีอายุการทําธุรกิจไมถงึ 10 ป ในวนันี้จะพูดถึงเรื่องเกษตรเปน
หลักเพราะเปนสินคาที่ทําทกุอยางเพื่อการสงออกได ซ่ึงไทยเปนผูผลิตสินคาเกษตรที่มีคุณภาพและผลติไดใน
ลําดับตนๆ ของโลก สําหรับขอตกลง CEPT ในกรอบ AFTA ที่จะตองลดภาษีเหลือรอยละ 0 น้ัน เกษตรกร
สระแกวยังไมควรตื่นเตน เพราะสมาชิกอาเซียนเพ่ือนบาน 4 ประเทศ จะลดภาษีเปนรอยละ 0 ทั้งหมด ในป 
2558 สวนสมาชิกอาเซียนอีก 6 ประเทศ ไมไดเกี่ยวของกันมากนัก 

ผลกระทบจากการเปดเสรีสินคาเกษตร ในกรอบ อาฟตา (AFTA) 
               ผลดี 
                  -  เกษตรกรไดประโยชนลวนๆ จากการลดภาษีเหลือรอยละ 0 เพราะธุรกิจสามารถขยาย

การสงออกไดเพ่ิมขึ้น ซ่ึงจะสงผลตอเน่ืองทําใหความตองการสินคาเกษตรเปนวัตถุดิบรูปในการแปรรูปเพ่ิมขึ้น
ดวย สําหรับสินคาที่มีศักยภาพทางการตลาดสูง ที่ควรสงเสริมในจังหวัดสระแกว              3 อันดับแรก 
ไดแก ขาว มันสําปะหลัง และออย         

               ผลเสีย 
  - ไมมี/มีนอยที่สุด สําหรับเกษตรกร 

 ความตองการสนับสนุนจากภาครัฐ 
1. การพัฒนาแหลงนํ้าในเขต จ.สระแกว อยางเปนรูปธรรม 
2. การสนับสนุนเงินทุน สําหรับเกษตรกร/ผูประกอบการที่ไมมีเงินทุนพอ เน่ืองจากมีกฎเกณฑ

มากมายในการเขาถึงแหลงเงินทุน 
3. การลงทุนดานโลจิสติกส เพ่ือสนับสนุนใหมีการสงออกเพ่ิมขึ้น โดยเฉพาะควรลงทุนสรางสถานีขน

ถายสินคา เน่ืองจากปจจุบันมีขอจํากัดดานชวงเวลาในการนํารถกลับจากกัมพูชา สงผลใหสงออก
สินคาไดไมเตม็ตามคําสั่งซ้ือ ทําใหสูญเสยีรายไดไมนอย 

4. เสริมสรางความสัมพันธที่ดีของรัฐบาลตอรัฐบาลในอาเซียน เน่ืองจากหากเพื่อนบานมีความมั่นคง 
ก็คือความมั่นคงของประเทศเราดวย 

5. สนับสนุนใหมี One Stop Service 
6. ความโปรงใสในการบริหารงานของภาครัฐ 

บทสรุป/ขอคิด 
             ประเทศไทยสามารถผลิตสินคาเกษตรไดในลําดับตนๆ ของโลก และมีคุณภาพดี เราควรจะ

ทําแบรนดของไทยเอง ขายเอง สงออกเอง นอกจากนี้ การเปดเสรีการคาไมควรมมีาตรการเชิงซอน  เน่ืองจาก
จะสงผลตอความนาเชื่อถือตอการคาบริเวณแนวชายแดน และหากมีการใหบริการที่ดี ภาษีเปน 0 ปญหาการ
ลักลอบก็จะไมมี 
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สรุปการบรรยาย 

                                                             โดย 
                                               คุณชาลี  อาศัยราษฎร 
          ตัวแทนเกษตรกร และประธานศูนยขาวชุมชนระดับจงัหวัด (สระแกว) 

 
เกริ่นนํา 
               มีอาชีพหลักคือทาํนา ปน้ีราคาผลผลติขาวพอใชได หักลบตนทุนแลวพออยูได รูสึกวาคุมคา

และภูมิใจที่เกดิมาเปนเกษตรกร อยางนอยก็มีขาวไวรับประทาน และผลติอาหารเลี้ยงคนทั้งโลก พ่ีนองที่เปน
ผูผลิตไมตองกังวลวาเปดการคาเสรีแลว จะขายอะไรไมได ทางผูสงออกไดกลาวแลววาไทยมีโอกาสสงออก
สินคาเกษตรไดมากขึ้น  ยอมสงผลใหเกษตรกรสามารถขายขาวไดเพ่ิมขึ้นเชนกัน ที่สําคัญคือจะทําอยางไรให
สินคามีคุณภาพและไดมาตรฐานตามความตองการของตลาด 

สภาพปญหา 
- ขาดแคลนน้าํเพื่อการเกษตร 
- ตนทุนการผลิตสูง 
- ขาดแคลนเมล็ดขาวพันธุหลัก 
- ปญหาแมลงศัตรูพืชระบาด เชนเพลี้ยกระโดดสีนํ้าตาล เพลี้ยแปง 

ผลกระทบจากการเปดเสรีสินคาเกษตร ในกรอบอาฟตา (AFTA) ตอเกษตรผูปลูกขาว 
- ไมมีผลกระทบตอเกษตรกรมากนัก 

การปรับตัวของเกษตรกรตอการเปดเสรี AFTA  
          - การลดตนทุนในการผลิต เชน ลดการใชปุยเคมี โดยเปลี่ยนไปใชปุยหมัก ปุยคอก  
          - ผลิตอาหารที่มีคุณภาพและปลอดภัย เชนการผลิตตามหลกัปฏิบัติการเกษตรที่ดีและเหมาะสม 
(Good Agricultural Practice : GAP)  

- รวมกลุมกันแปรรูปและจําหนายผลผลติ ทั้งในประเทศและตางประเทศ 
ความตองการสนับสนุนจากภาครัฐ 
1. จัดหาแหลงนํ้าและ/หรือ ระบบชลประทานใหเพียงพอตอการปลูกขาวของเกษตรกร ซ่ึงจะทําให

เกษตรกรไมเสี่ยงตอการขาดทุน จากการที่ปลูกขาวแลวไมไดรับผลผลิตหรือไดรับผลผลิตต่ํา 
2. ภาครัฐควรสงเสริมความรู ความเขาใจ และใหการปรกึษาแนะนําในการปรับปรงุวิธีการปลูกขาว 

เพ่ือลดตนทุนการผลิต และเพิ่มคุณภาพผลผลติ 
3. สนับสนุนขาวพันธุดี ที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และสภาพภูมิอากาศ และเปนขาวที่ใหผลผลติสูง 

ทนตอโรคระบาดและแมลงศัตรูพืช 
4. การยกระดับและพัฒนาคุณภาพขาวหอมจังหวัด ใหมีชื่อเสียงและเปนที่ยอมรับของตลาด เพ่ือให

ไดราคาเหมือนกับขาวหอมมะลิทุงกุลารองไห 
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บทสรุป/ขอคิด 
               อาชีพเกษตรกรเปนอาชีพที่มีเกียรติ ทาํหนาที่เปนผูผลิตอาหารใหคนทั้งโลก ขอให

เกษตรกรอยายอทอ รัฐบาลเองก็ไมไดน่ิงนอนใจ คอยชวยเหลอือยูตลอด เชน โครงการประกันรายได
เกษตรกร และเกษตรกรเองไมตองกลัวตอการเปดเสรีอาฟตา เพราะเกษตรกรมีศกัยภาพที่สามารถแขงขันได 
โดยขอใหเกษตรกรทําตัวใหเปน Smart Farmer หาความรู ปรับปรุงตนเอง ปรับเปลี่ยนเพ่ือใหทันตอโลก
ภายนอก ทําการผลติตามกระบวนการผลิตที่เหมาะสม ซ่ึงนอกจากจะไดคุณภาพที่ดี ตรงตามความตองการ
ของตลาดแลว ยังเปนการลดตนทุนการผลิตอีกดวย และสิ่งสําคัญเกษตรกรจะตองทําการชวยเหลือตนเองกอน 
พ่ึงพาผูอ่ืน   
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สรุปการบรรยาย 

เร่ือง 
ขาวไทย : การเปดตลาดสินคาเกษตรภายใตเขตการคาเสร ี

โดย 
คุณลัดดา วิริยางกูร 

 

             สถานการณและความสําคัญของขาวกับคนไทย ขาวเปนอาชีพหลักของคนไทย ประเทศไทย
สามารถผลิตขาวเพื่อการบริโภคในประเทศและเหลือสงออกเปนอันดับหน่ึงของโลก คิดเปนมูลคากวา 
100,000 ลานบาท โดยผลิตไดปละกวา 20 ลานตัน  ปริมาณผลผลิตมีมากกวาการบริโภคในประเทศ 190% มี
เกษตรกรปลูกขาว 3.7 ลานครัวเรือน หรือประมาณ 17 ลานคน  ขาวเปนแหลงความม่ันคงทางอาหาร เปน
วัฒนธรรม วิถีชีวิตของคนไทยและเปนความภาคภูมิใจที่ผลิตขาวเลี้ยงชาวโลก ดังน้ันหากเกิดอะไรขึ้นกับขาว
ไทย ก็จะสงผลกระทบที่รุนแรงในวงกวาง ทั้งในประเทศและตางประเทศ  

             ภัยคุกคามขาว  ปจจัยที่มีผลกระทบตอขาวไทย ตอชาวนาไทย มีหลายประการดวยกัน อาทิ เชน 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก โรคและแมลงศัตรูพืช การขาดแคลนแหลงนํ้าเพื่อการเกษตร โครงสราง
พ้ืนฐาน ปจจัยการผลิตมีราคาสูงขึ้น เชน ปุย สารเคมี นํ้ามัน ซ่ึงสวนใหญนําเขาจากตางประเทศ    นอกจากนี้
ในดานการคาระหวางประเทศมีการกําหนดมาตรการกีดกันที่มิใชภาษีเพ่ิมขึ้น ซ่ึงแตละประเทศพยามปกปอง
ผูผลิตในประเทศ และคุมครองสุขอนามัยคนในชาติ ขาวเปนสินคาที่มีความออนไหวทางการเมืองในหลาย
ประเทศ โดยเฉพาะในภูมิภาคอาเซียน และไทยเองก็จําเปนตองเปดตลาดสินคาเกษตรตามกติกาการคาเสรี
ระหวางประเทศ เปนตน 

             มาตรการปองกันผลกระทบ เปนการกําหนดมาตรการ การนําเขาขาวที่เขมงวด โดยไมขัดกับ
ขอตกลงระหวางประเทศ เพ่ือใหสินคาที่นําเขามีคุณภาพ เชน มาตรการสุขอนามัย  สุขอนามัยพืช  โดยขาวที่
นําเขาจะตองปลอดจากโรคแมลงศัตรูพืช และปลอด GMOs ซ่ึงตองมีใบรับรองจากประเทศตนทาง เปนตน  

             มาตรการบรรเทาผลกระทบ  จะตองสรางความเขมแข็งใหกับระบบการผลิตขาวไทย เสริมสราง
คุณภาพชีวิตชาวนา โดยในสวนของเกษตรกรจะตองปรับตัวเพ่ือเสริมสรางขีดความสามารถการแขงขันทั้งใน
แงของการเพิ่มผลผลิตตอไร  การลดตนทุน  การปรับปรุงคุณภาพผลผลิต  การปฏิบัติตามระบบ GAP การ
แปรรูปขาวใหเปนผลิตภัณฑที่หลากหลาย  เพ่ือสรางมูลคาและสนองความตองการของตลาด  รวมทั้งการนอม
นําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติ ในสวนของภาครัฐเองก็ตองมีการกระจายขอมูลขาวสาร วิจัยและ
พัฒนาพันธุใหมๆ และกระจายเมล็ดขาวพันธุดี จัดตั้งศูนยขาวชุมชน พัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีการผลิตที่
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ สงเสริมชาวนาหัวกาวหนาใหพรอมรับเทคโนโลยีใหมๆ การพัฒนาโครงสราง
พ้ืนฐาน เชน ระบบชลประทาน  สรางระบบมาตรฐานการรับรอง การสรางระบบประกันความเสี่ยง การจัดตั้ง
กองทุนเยียวยาผูที่ไดรับผลกระทบ (กองทุน FTA)  ธุรกิจตองสรางแบรนด ตราสัญลักษณ  ขาวไทย เพ่ือสราง
ความเชื่อม่ันในคุณภาพขาวไทย      
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             บทสรุป/ขอคิด  ประเทศไทยไมสามารถที่จะอยูอยางโดดเดี่ยว โดยไมมีการคาขายกับ
ตาง ประเทศได ประเทศตางๆ ทั่วโลกรวมทั้งไทยไดมีการจัดทําเขตการคาเสรีเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ การทําขอตกลง
เขตการคาเสร ี  ไมมีประเทศใดไดประโยชนแตฝายเดียว บางอยางเราได บางอยางเราเสีย แตโดยรวมแลวจะ
ไดประโยชนทั้งคู จากกติกาและเงื่อนไขการคาโลกทีเ่ปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว  การตั้งกําแพงภาษีจะทาํได
นอยลง มาตรการที่มิใชภาษีจะถูกนํามาใชมากขึ้น ดังน้ันภาครัฐและเอกชนจะตองติดตามสถานการณอยาง
ใกลชิด และปรับกระบวนการผลิตใหมีประสิทธิภาพ ไดผลิตภัณฑที่มีคุณภาพ มาตรฐานสากลในราคาที่
แขงขันได  ซ่ึงเราจะแขงขันการผลติขาวคุณภาพต่ําคงยาก ดวยปจจัยดานตนทุน ดานแรงงาน ดังน้ันจึงควร
กําหนดทิศทางใหแนชัด โดยหากจะทําตลาดขาวคุณภาพสงูก็ตองเตรียมความพรอมทั้งในเรื่องคุณภาพ 
มาตรฐาน การผลิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม และระบบการตรวจสอบยอนกลับ เปนตน  ทั้งน้ีจะตองรวมมือกัน
ทุกฝาย ทั้งเกษตรกร ภาครัฐ  และภาคเอกชน เพ่ือใหประเทศไทยยืนหยัดอยูในเวทีการคาขาวของโลกได
อยางยั่งยืน และเกษตรกรไดรับผลตอบแทนคุมคา เสรมิสรางคุณภาพชีวติชาวนาไทยใหมีความมั่นคงตลอดไป 
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               สรุปการบรรยาย 

 เร่ือง 
กองทุนปรับโครงสรางการผลิตภาคเกษตร 

เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแขงขันของประเทศ 
โดย 

       คุณราตรี   พูนพิริยะทรัพย 

             ที่มาของกองทุน กองทุนปรับโครงสรางการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพ่ิมขีดความสามารถการแขงขัน
ของประเทศ ตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ 20 กรกฎาคม 2547 มีวัตถุประสงคเพ่ือปรับโครงสรางการ
ผลิตภาคเกษตร ปฏิรูปผลผลิตทางการเกษตร พัฒนาคุณภาพสินคาเกษตร แปรรูปสรางมูลคาเพิ่ม และ
ชวยเหลือใหเกษตรกรปรับเปลี่ยนการผลิตสินคาไปสูสินคาที่มีศักยภาพ กองทุนจะสนับสนุนในเรื่อง ปจจัยการ
ผลิต เทคโนโลยี งานวิจัย พัฒนาการใหความรู ฝกอบรมและดูงาน รวมทั้งโครงสรางพื้นฐานการเกษตร 

            องคกรที่รับผิดชอบกองทุนฯ  ไดแก คณะกรรมการบริหารกองทุนปรับโครงสรางการผลิตภาค
เกษตรเพื่อเพ่ิมขีดความสามารถการแขงขันของประเทศ มีรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ เปน
ประธาน และมีเลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร เปนเลขานุการ ทําหนาที่พิจารณาอนุมัติโครงการ 
และกําหนดหลักเกณฑตางๆ นอกจากนี้ มีอนุกรรมการ 2 คณะภายใตคณะกรรมการชุดดังกลาว ไดแก 
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการฯ และคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธฯ 

             ข้ันตอนการเสนอโครงการ เพื่อขอรับการสนับสนุนจากกองทุน เร่ิมจากเกษตรกรหรือหนวย
ราชการเขียนโครงการ เสนอไปยังหนวยงานที่รับผิดชอบตามสายงานกอน เพ่ือกลั่นกรองกอนที่จะเสนอมายัง
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ตอจากนั้น สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรจะพิจารณาโครงการโดยเจาหนาที่
ภายในสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรเอง และผูทรงคุณวุฒิจากหนวยงานที่เกี่ยวของ  เม่ือโครงการผานการ
พิจารณาแลวจะเสนอไปที่อนุกรรมการกลั่นกรองโครงการ และคณะกรรมการบริหารกองทุนอนุมัติโครงการ
ตอไป เม่ือผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ แลว โครงการจะไดรับจัดสรรเงินใหตามแผนการใชเงินและ
จะมีการติดตามผลการปฏิบัติงานทุก 3 เดือน รวมทั้งมีการติดตามผลการใชเงินทุกป  

             หลักเกณฑการพิจารณาความเหมาะสมของโครงการ  อาทิเชน เปนโครงการที่เสนอโดย
เกษตรกร/สถาบันเกษตรกร ที่ไดรับผลกระทบจากการเปดเสรีทางการคา หรือหนวยราชการที่ดูแลเกษตรกรที่
ไดรับผลกระทบจากการเปดเสรีการคา  ตองเปนโครงการที่มีศักยภาพทั้งดานการผลิตและการตลาด และ เปน
โครงการที่ใหผลตอบแทนคุมคาทางเศรษฐกิจ เปนตน  

             กรอบและเงื่อนไขการสนับสนุนเงิน  พิจารณางายๆ คือ หากเปนเงินจายขาด กิจกรรมนั้นๆตอง
เปนกิจกรรมที่เกษตรกร ผูผลิตสินคานั้นๆ ไดประโยชนเทาเทียมกัน เชนการทําแปลงสาธิต ฝกอบรมดูงาน 
อีกประเภทหนึ่ง คือ เงินที่จายแลวไมมีดอกเบี้ยที่เรียกวา เงินหมุนเวียน เปนเงินกองทุนที่ใหไปแลวเกิด
ประโยชน เกิดรายไดตอคนกลุมหน่ึง แตกลุมอ่ืนไมไดประโยชน  ซ่ึงจะตองคืนกองทุน โดยไมคิดดอกเบี้ย เพ่ือ
จัดสรรใหกลุมอ่ืนตอไป 
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             หัวขอการเขียนโครงการที่เสนอ ประกอบดวย ชื่อโครงการ  เจาของโครงการ  หลักการ
และเหตุผล  วัตถุประสงคของโครงการ  วิธีดําเนินการ  เปาหมาย  ระยะเวลาดําเนินการ  ระยะเวลาโครงการ  
งบประมาณ  และประโยชนที่คาดวาจะไดรับ ซ่ึงปจจุบันมีการจางหนวยงานมาเขียนให  หรือถาเปนโครงการที่
ไมซับซอน หนวยงานราชการ/สศก.จะชวยเขียนให แตตองเปนโครงการที่เปนความตองการของเกษตรกร
จริงๆ 

            ผลการดําเนินงานที่ผานมา จนถึงปจจุบัน  กองทุนไดมีการชวยเหลือสินคาที่ไดรับผลกระทบจาก
การเปดเสรีแลว 12 โครงการ ในสินคา 7 ชนิด ไดแก กระเทียม โคเนื้อ โคนม สุกร ปาลม-น้ํามัน ชาและกาแฟ  
เปนวงเงินรวมทั้งสิ้น 346.64 ลานบาท 

            การจัดทําแผนแมบทกองทุนฯ  เพ่ือใชเปนกรอบในการดําเนินงานกองทุน ป 2553-2556 มีการ
ปรับเปลี่ยนทิศทางการขับเคลื่อนกองทุนใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น  ใหเกษตรกรเขาถึงแหลงเงินทุนไดสะดวก
ขึ้น  โดยกําหนด 3 กลยุทธ ไดแก (1) การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารเงินกองทุน จากเดิมที่ชวยเฉพาะสินคา
ที่ไดรับผลกระทบจากการทํา FTA มีการขยายขอบเขตการใหความชวยเหลือไปยังสินคาที่จะเพ่ิมขีด
ความสามารถการแขงขันดวย  (2) การเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการกองทุนฯ มีการจัดทําฐานขอมูลจัดจาง 
outsource มาจัดทําโครงการ /ประเมินผลโครงการ ทําเว็ปไซตกองทุน คูมือกองทุน และการสํารวจความพึง
พอใจของผูรับบริการเงินกองทุนฯ และ (3) การสงเสริมและประชาสัมพันธกองทุนทั้งในเชิงรับและเชิงรุก ผาน
สื่ออิเล็กทรอนิคสตางๆ  ประชาสัมพันธในระดับพ้ืนที่ 

            การเตรียมการสําหรับรองรับสินคา TRO 23 รายการ ที่ไดรับผลกระทบจากการเปดการคาเสรี
อาเซียน  ในวันที่ 1 มกราคม 2553 บทบาทของกองทุนจะมีการจัดลําดับความสําคัญของสินคาที่ไดรับ
ผลกระทบมากนอยตามความรุนแรงของปญหา เชน ขาว ซ่ึงเปนหนึ่งในสินคาที่ไดรับผลกระทบมาก โดยจะมี
การประชุมหนวยงานภายในเพื่อจัดทําโครงการชวยเหลือเกษตรผูผลิตขาว ปญหาสําคัญประการหนึ่ง คือ การ
ขาดแคลนพันธุดี ซ่ึงทางกองทุนจะชวยเหลือในเรื่องการกระจายพันธุดีรวมกับกรมสงเสริมสหกรณ จัดทํา
โครงการศูนยขาวชุมชนรวมกับกรมการขาว   จัดทําโครงการเพิ่มมูลคาในการแปรรูปขาวรวมกับกรมสงเสริม
สหกรณ  ทําโครงการ GAP รวมกับกรมการขาว ทําขาวคุณภาพ หากมีขอสงสัยสามารถติดตอไดที่สํานักงาน
กองทุน สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร โทร 0-2561-4727 โทรสาร 0-2561-4726 

-------------------------------- 
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คําถาม – คําตอบ (สระแกว) 

1. คุณทองเพิ่ม (เกษตรกรตําบลหนองมวง อําเภอโคกสูง) สอบถามวา เกษตรกรมีบทบาท
อยางไรกับการลดภาษีในกลุมอาเซียน (AFTA) 

ตอบ  (คุณรังษิต ภูศิริภิญโญ) จริงๆ แลวเกษตรกรมีสวนเกี่ยวของทางออมกับการลดภาษี 
คือเม่ือประเทศที่นําเขามีการลดภาษี เทากับวาสินคาเกษตรของไทยจะตองถูกลงในสายตาของผู
นําเขา ผูนําเขาก็จะเพ่ิมการนําเขา ทําใหไทยสงออกไดมากขึ้น  เพราะฉะนั้นก็เปนโอกาสของ
เกษตรกรที่จะผลิตสินคาและปอนตลาดโดยผานผูประกอบการ และเมื่อผูประกอบการที่สงออกเมีราย
ไดเพ่ิมขึ้น เราก็คาดหวังวากําไรที่ผูประกอบการสงออกที่ไดมากขึ้น จะมาแชรบางสวนใหกับเกษตรกร
เราไดบาง ในสวนนี้เราก็คิดวาเปนสวนที่ไดของเกษตรกร  

2. รัฐบาลจะแกไขอยางไร ภาษีถูก คูแขงขันมากขึ้นถึง 9 ประเทศ เชนการทําขาว ออย มัน
สําปะหลัง จะกําหนดราคาอยางไร หรือจะปลอยใหเกษตรกรยากจนตอไป 

ตอบ  (คุณประมวล เขียวขํา) วิธีการที่จะเพ่ิมราคาผลผลิต ไมจําเปนจะตองใหมันราคาสูงๆก็
ได โดยการที่เพ่ิมปริมาณ ผมยกตัวอยาง อยางมันสําปะหลัง ปจจุบันเราทําขึ้นมาไรละประมาณ 5 ตัน 
ลงทุนประมาณสัก 2,000 บาท เราก็ลงทุนเพ่ิมอีกนิดหนึ่งใหเปน 3,000 บาทใหไดไรละ 10 ตัน แตเรา
ขายในราคาเดิม สมมุติเราขายในราคากิโลกรัมละ 2 บาท และถาทําเพิ่มเปนไรละ 10 ตัน มันก็จะ
เทากับขายไดในราคา 4 บาท ผลผลิตทางการเกษตรนอกจากที่เราจะรอใหราคามันขึ้นก็ไมจําเปน ให
เราเพิ่มปริมาณที่เราทําได ก็จะมีรายไดเพ่ิมขึ้น 

3. คุณสงคราม ผลเกิด สอบถามวา ทุกวันน้ีการคาชายแดนระหวางไทยกับเขมร จะมีสินคาคือ
ขาว กับมันสําปะหลังเปนสวนมาก สําหรับขาว ไทยเราจะนําปลายขาวเขามาแตตอนน้ีมีทั้ง
ขาวเปลือก ขาวสาร 5%, 15% และ 25%  ผมเปนหวงตรงนี้วา ในเรื่องการนําเขาของพืช 
สุขอนามัยของพืชเราจะปองกันยังไงทั้งนําเขาสงออก และรัฐบาลมีมาตรการอยางไร รวมทั้ง
พืชตัดแตงพันธุกรรมและที่มีสารปนเปอนที่อาจกอใหเกิดมะเร็ง และในเร่ืองดานตางๆ 
สระแกวมีดานเยอะทั้งถาวร และชั่วคราว ซึ่งเปนดานถาวรเทาน้ันหรือที่จะรับผิดชอบคอย
ตรวจสารปนเปอนตางๆ มันก็จะแออัดกัน คับแคบมหาศาลไมทันเลยจะจัดการอยางไร  

ตอบ  (คุณรังษิต ภูศิริภิญโญ) ปจจุบันจะมีการนําเขาขาวจากตางประเทศบาง แตวาก็เสีย
ภาษีเต็ม เสียภาษีตามปกติประมาณ 52% ภาษีที่เราเก็บจากตางประเทศ แตในกรณีของ AFTA เรา
หมายถึงวาภาษีเปน 0 เราจะควบคุมปริมาณการนําเขาโดยการจํากัดเฉพาะปลายขาว เพราะวาปกติ
ปลายขาวเราจะนําเขานอยมาก คิดเปนสัดสวนของการนําเขาขาวทั้งหมดนี่นอยจริงๆ เพราะฉะนั้นมัน
ก็เปนการครอบคลุมเปดเหมือนปดอยางที่คุณลัดดาวา แตน่ีมันก็เหมือนกับวาเราพยายามใหความ
รวมมือกับประชาคมโลกในเรื่องของการคาระหวางกันหรือการเปดเสรี และในเรื่องดานที่นําเขา เราจะ
เขมงวดเปนดานที่ใหนําเขาเฉพาะดาน แตการสงออกเราไมไดปด เราสามารถสงออกในทุกๆที่ที่เราจะ
สงออกไป เพราะฉะนั้นถาขั้นตอนของการสงออกนั้นจะไมมีปญหา ยกเวนแตวาประเทศที่นําเขา เขา
อาจจะใชมาตรการเชนเดียวกับไทยก็ไดวาเขาจะขอกําหนดดานนําเขาเหมือนกันนั้น เปนอีกเรื่องหน่ึง 
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4. การตรวจรับรอง CO (Country of Origin) หรือตนกําเนิดของสินคา มีมาตรการ

อยางไร  
ตอบ  (คุณประมวล เขียวขํา) กอนที่เขาจะนําเขามาตองไดรับ CO จากประเทศผูผลิตอยูแลว 

เพราะวามาตรการภายใต CEPT หรือมาตรการที่เราตกลงกันไววาจะให 0 อะไร เราจะตองมีการตก
ลงกันกอน แตถาเราไมมีการตกลงกันกอน ไมมีการตกลงตามนั้นก็นําเขาไมได เพราะฉะนั้นไมตอง
หวงตัวน้ี เขาไดเตรียมพรอมอยูแลวกอนที่เขาจะนําขาวหรืออะไรเขามา เขาก็จะตองออก CO จากแต
ละประเทศอยูแลว อยางของประเทศไทย หอการคาก็คือหนวยงานที่จะใหขอมูลเกี่ยวกับทุกๆ อยาง 
ไมวาจะเปนสินคาเกษตรหรือสินคาชนิดตางๆ ถามีปญหาหรือไมเขาใจก็ใหมาสอบถามที่หอการคาเรา 
อยางสินคาบางชนิดรูสึกวาทางหอการคาจะรับรอง CO ใหเอง ณ ปจจุบันนี้ เพราะฉะนั้นไมตองเปน
หวง 

5. อยากทราบมาตรการปองกันการลักลอบนําเขาสินคาเกษตรหลังจากการเปดตลาดเสรีที่มี
ประสิทธิภาพและไดผล และข้ันตอนการนําเขาขาว มันสําปะหลังหลังจากการเปดตลาดเสรี  

ตอบ  (คุณรังษิต  ภูศิริภิญโญ) จริงๆ ก็หวงประเด็นเรื่องการลักลอบการนําเขาสินคา แตก็ไม
รูจะทําอยางไรเพราะมันเปนเรื่องที่เหนือการควบคุม น่ีก็เปนสาเหตุหน่ึงที่เราเลือกมาจัดกันที่จังหวัด
สระแกวเพราะเปนจังหวัดที่อยูชายแดน เพราะฉะน้ันเราก็หวังจากประชาชน พวกเรานี่แหละรวมถึง
เจาหนาที่ที่เกี่ยวของชวยเปนหูเปนตา เพราะถาเกิดกรณีลักลอบอะไรก็ตองชวยกันสงขาว ชวยกัน
ดูแลอยาใหมีการลักลอบเขามา เพราะวากระบวนการลักลอบนั้นมีสวนทําใหระบบเศรษฐกิจเสีย
เหมือนกัน แตเราก็ตองพยายามดูแลซ่ึงกันและกัน 

ขอคิดเห็น / ขอเสนอแนะ 
1. คุณชาลี อาศัยราษฎร เสนอแนะวา เกษตรกรไมตองกังวล  ตองเรียนรูปรับปรุงตนใหมีความรู

ความสามารถตามกระบวนการการผลิต  หามาตรการที่จะผลิตใหไดเพ่ิมมากขึ้น สามารถขอคําแนะนํา
จากหนวยงานตางๆ  ได และเสนอใหกรมการขาวมีสํานักงานเพิ่มมากขึ้น  ซ่ึงทางผูแทนกรมการขาว
ตอบวา กําลังดําเนินการในเรื่องนี้อยู 

2. ใหหนวยงานของรัฐคํานึงถึงผลกระทบที่จะเกิดกับเกษตรกรในเรื่องการนําเขาพืช (ขาว มันสําปะหลัง) 
ที่จะสงผลกับชาวนาชาวไร เพราะจะมีการลักลอบนําเขาตามแนวตะเข็บชายแดน (ดานเถื่อน) 

3. ขอใหภาครัฐพิจารณามองผลที่จะกระทบกับผูผลิตรายยอย  มากกวาเกษตรกรพอคา ที่ผานมาหลาย
ชั่วอายุคน ขอเท็จจริงยังขาดการดูแลอยู 

4. ทําไมไมใชความไดเปรียบในฐานะผูผลิตอาหารเลี้ยงโลกตอรองผลประโยชนดานอ่ืนๆ เชน ดาน
พลังงาน เทคโนโลยี 

5. มาตรการปองกันอยาเปนเสือกระดาษ หรือพูดแตปาก ขอใหมาดูสถานการณจริงในพื้นที่บาง 
6. ปญหาหลักของภาคเกษตรที่สําคัญ มี 2 เร่ือง คือเร่ือง แหลงน้ํา กับเรื่องตลาด สวนเรื่องอ่ืนๆ เปน

เรื่องรอง 
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คําถาม - คําตอบเกี่ยวกับกองทุนฯ 

1. ขอใหอธิบายโครงการกาแฟ ภาคใตวาทําลักษณะใด 
ตอบ โครงการปรับโครงสรางสินคากาแฟที่ไดรับอนุมัติไปเม่ือ 17 ก.ย. 2552 ประมาณ 54 

ลาน จะทําใน 2 ลักษณะ คือ สวนที่ 1 จัดสรรเงิน 23 ลานในการถายทอดเทคโนโลยีในการเพิ่ม
ผลผลิตโดยการตัด ฟนตน ทําสาว เปนกิจกรรมของกรมวิชาการเกษตร รวมกับกรมสงเสริม
การเกษตร เอาไปถายทอดเปนคาใชจายในการจัดทําแปลงสาธิต เปนผลงานของทานรองสุภาพรที่
เขามากระตุนทําใหโครงการนี้เกิด เกษตรกรจะเขารวมโครงการ โดยการคัดเลือกเกษตรกรจาก 3 
สถาบันที่ผลิตกาแฟของเขาทะลุ ทาแซะ และจปร. นํารองปแรกเราจะคัดเลือกเกษตรกรสถาบันละแค 
10 คน และจะแจกคาใชจายทําแปลงสาธิตใหฟรี อบรมและมีการติดตามงานทุกเดือน เพราะปญหา
กาแฟของบานเราที่สูเวียดนามไมไดคือตนทุนการผลิตและผลผลิตตอไร แตคุณภาพสูได ถาเราจะสู
กับการเปดอาฟตาตองเริ่มจากการเพิ่มผลผลิตกอน ตัดฟนตนกอน แลวคอยเปลี่ยนพันธุ และกรม
พัฒนาที่ดินก็จะเขามารวมในเรื่องของการถายทอดเทคโนโลยีเรื่องการจัดทําปุยหมัก ซ่ึงจะลดตนทุน
การผลิต เปนกิจกรรมที่เกษตรกรทุกคนจะไดรับประโยชนเทาเทียมกัน รวมทั้งกิจกรรมในเรื่องของ
การใหความรู กิจกรรมดานการตลาดของกรมสงเสริมสหกรณ ทุกโครงการที่กองทุนใหน้ันการตลาด
ตองชัดเจน ในสวนที่ 2 น้ันเราจัดสรรงบไปทั้งหมด 22 ลาน เปนเงินหมุนเวียน ไปใหยังสถาบัน
เกษตรกรไปจัดทําเครื่องจักรแปรรูป โรงเก็บวัตถุดิบ และเปนเงินทุนหมุนเวียนในการรับซ้ือกาแฟมา
แปรรูป ระยะเวลาดําเนินการ 4 ป ระยะเวลาโครงการ 8 ป 

2. โคเน้ือ เน้ือโคขุนคุณภาพ ผลิตภัณฑแปรรูปจากเนื้อโคเปนลูกชิ้น แหนมเนื้อ เบอรเกอรเน้ือ 
เขาขายความชวยเหลือจากกองทุน FTA หรือไม อยางไร ถาเขาขายสามารถยื่นโครงการตอ
สํานักงานเศรษฐกิจโดยตรงไดหรือไม                   

                 ตอบ เปนโครงการที่ตรง เพราะเปนโครงการที่ไดรับผลกระทบจากการทํา FTAไทย-
ออสเตรเลีย โครงการโคเนื้อปจจุบันกองทุนชวยเหลือไปทั้งหมด 82 ลานบาท ของสหกรณโคเนื้อ
กําแพงแสน ของม.เกษตร ที่ขอไปผลติน้ําเชื้อ ขอไปทําเรื่องของอบรมถายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงโค 
การตรวจสอบยอนกลับ และจัดตั้งตลาดกลาง ถาจะเสนอขอ ตองดูวากิจกรรมที่ทําจะเปนกิจกรรมแปร
รูปเน้ือเปนสวนใหญหรือไม ก็ตองมาดูวาใครที่ทานอยากใหดูแล ระหวางกรมปศุสัตวกับกรมสงเสริม
สหกรณ และกิจกรรมสวนใหญจะไปตกทีก่ิจกรรมของกรมปศุสัตวหรือกรมสงเสริมสหกรณ 

3. การทําการเกษตรนอกจากสินคาที่ไดรับผลกระทบ 23 รายการจะกูเงินกองทุนไดหรือไม
ปลอดตน ปลอดดอก หรือระยะเวลาสงคืนเปนอยางไร 

                   ตอบ    ตองดูวาเปนพืชชนิดอะไร ณ ตอนนี้อาจจะยังไมได แตในอนาคตกําลังจะมีการ  
    ปรับเปลี่ยนระเบียบใหชวยเหลือในพชืที่นอกเหนือจากสินคา  23  รายการ     เพ่ือเพ่ิมขีดความ 
     สามารถดวย  ระยะเวลาก็ขึ้นอยูกับกจิกรรม  และมีรายไดใหม้ัย   ถาเปนกิจกรรมที่ทุกคนไดรับ 
     ประโยชนเทาเทียมกัน กองทุนจายขาดไดเลย แตถาจะขอไปทํากิจกรรมลานตาก เครื่องแปรรูป  
     อันนี้จะเปนประโยชนตอกลุมใดกลุมหน่ึง ก็จะตองมาดูเรื่องประมาณการรายรับรายจาย มีรายได  
     และปนผล สงคืนเงินกองทุน 
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      4. โรงสีพระราชทาน ขนาดกลาง สีไดประมาณวันละ 2,000 เกวียน มคีรบทั้งโรงชัง่ ลาน      

โกดัง แตการบริหารจัดการไมดีพอ และก็ลมเลิก ถาจะยืมเงินไปบูรณะและพัฒนาไดไหม 
                   ตอบ ได แตตองชี้ชัดวาจะเอาไปทําอะไร เอาไปเปนทุนหมุนเวียนในการรวบรวมขาวในการ 
     สี คําถามตอไปคือ   สีขาวแลวจะเอาไปขายที่ไหน      ถาตลาดไมชัดเจนการอนุมัติเงินก็จะมีปญหา 
     อาจจะขอเงินไปจางมืออาชีพบริหาร   เรื่องตลาดตองมีการทําสัญญาชัดเจนวาจะขายใหใคร เทาไหร 
     5.  จะกูในเร่ืองสุกร แตยังไมไดเปนกลุม ถาจะตั้งเปนกลุมตองมีสมาชิกอยางนอยเทาไหร 

       ตอบ ตองรวมตัวกันเปนสถาบันเกษตรกร สหกรณ หรือกลุมเกษตรกร อยางนอยคือ 30-40 คน
ขึ้นไป 

6.  ที่ผานมามีโครงการที่เขียนขอแลวไมไดรับอนุมัติหรือไม ถามีเปนโครงการอะไรบาง เพราะเหตุ
ใด และถาโครงการที่อนุมัติแลวมีปญหา ทางกองทุนมีทางแกอยางไร 

       ตอบ เหตุผลที่ไมไดรับการสนับสนนุ คือ  
1. ตอบไมชัดเจนในประเด็นตลาด เชนโครงการแปรรูปนมเม็ด ใหไปปรับปรุงโครงการใหเล็กลง 

เปนลักษณะของ โครงการนํารอง แลวคอยขยายตอไป  แตผูเสนอโครงการไมไดปรับปรุง 
2. การแกไข ยกตัวอยาง สินคากระเทียม โดยมีการใหเลือกปลูกพริกหวาน ยางพารา มัน     ฝรั่ง 

แทนกระเทียม ทายสุดพออนุมัติโครงการไปแลวกระเทียมมีราคาดี คนก็เลยไมเขามารวม
โครงการ ประกอบกับโครงการพริกหวานตองลงทุนสูง เราจึงตองใหไปกูธกส. แลวกองทุนจะ
ชดเชยดอกเบี้ยให ไมมีเกษตรกรเขามารวมและมันฝรั่งน้ัน เกษตรกรสะดวกในการเขารวมลูกไล
ของเอกชนมากกวา ในสวนยางพารา เผอิญมีการสงเสริมการปลูกยางพาราในภาคเหนือระยะที่ 
3 กองทุนจึงไมไดใชเงิน ตอนนี้จึงใหเจาของโครงการทบทวน เอากิจกรรมใหมๆ เขามาแทน
กระเทียม ฉะนั้นจึงเปนสาเหตุที่วาเม่ือเขียนโครงการแลว กอนที่จะอนุมัติ ฝายกองทุนจะตองเอา
โครงการไปทําการทดสอบความเปนไปไดของโครงการเบื้องตน วาเกษตรกรสนใจเขารวมม้ัย 
เชนโครงการปรับโครงสรางกาแฟ ในอนาคตปญหาอยางนี้จะไมเกิด เพราะเราจะทําใหรอบคอบ
มากขึ้น 

       7.  ตามแผน   ที่กรมการขาวจะรวมมือกับสหกรณเพือ่สรางตลาดสินคาขาวสารคุณภาพ โดย
สหกรณจะมกีารตรวจรับรองแปลง GAP ใหกับสมาชิก และสงขาวสาร GAP เขาสูโรงสีขาวที่มี
ระบบ  และทําขาวสารคณุภาพ Q เปนการสรางแบรนด ใหกับสินคาขาว  นอกจากนี้  มีเร่ืองของ
ศูนยขาวชุมชนที่ดูแลการผลิตเมล็ดพันธุใหกระจายในทองถิ่น  ใหมีเมล็ดพันธุดีใชอยางทั่วถงึ   
ถาเราของบประมาณเพือ่การถายทอดความรูและการ รับรองแปลงใหศูนยขาวชุมชน มีความ
เปนไปไดมากนอยแคไหน 

ตอบ อันนี้ตองชัดในการทําโครงการ GAP ถาทําในสมาชิกสหกรณ กรมสงเสริสหกรณ   
      จะรับผิดชอบ แตถาทําในสวนกรมการขาว     อาจเปนลักษณะบูรณาการมาเลย คือ 1) จัดทําขาว   
     พันธุดี 2) ทําแปลง GAP แลวก็อยูโครงการศูนยขาวชุมชนเลย ทําทั้งสองโครงการเลยก็ได 

-------------------------------------- 
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               กําหนดการสัมมนาเรื่อง 

การเปดตลาดสินคาเกษตรภายใตเขตการคาเสรอีาเซียน : ไทยควรเตรียมพรอมอยางไร  
วันจันทรที่ 14  ธันวาคม  2552 

ณ โรงแรม เวียงอินทร 
อําเภอเมือง  จังหวัดเชียงราย 

-------------------------------------------------- 

08:30-09:30  น. ลงทะเบียน 

09:30-10:00  น. กลาวตอนรับ 
โดย รองผูวาราชการจังหวัดเชียงราย (นายสุรชัย ลิ้นทอง) 

กลาวรายงาน 
              โดย ผูอํานวยการสํานักเศรษฐกิจการเกษตรระหวางประเทศ  
                  (นางกรทิพย เสนีวงศ ณ อยุธยา) 

เปดสัมมนา 
    โดย  รองเลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
                                        (นางสุภาพร  พิมลลิขิต) 

10:00-10:15  น. พักรับประทานอาหารวาง  

10:15-12:15  น.  การบรรยาย 
(1)  เรื่อง  ผลการเจรจาเปดตลาดสินคาเกษตรภายใตเขตการคาเสรีอาเซียน  

    โดย ผูแทนสํานักเศรษฐกิจการเกษตรระหวางประเทศ 

         (น.ส.รังษิต ภูศิริภิญโญ) 
(2) เรื่อง  การเปดตลาดขาว/ขาวโพด ในมุมองของเกษตรกร 

   โดย ผูแทนกรมการขาว (น.ส.ลัดดา วิริยางกูร) 

   โดย ผูแทนเกษตรกรสาขาขาว  (นายอรุณ จินณรักษ) 

                                                 โดย ผูแทนเกษตรกรสาขาขาวโพด (นางสมนึก กันจีนะ) 

(3) เรื่อง  การเปดตลาดสินคาเกษตรในมุมมองของภาคเอกชน 

 โดย ผูประกอบการ ภาคเอกชน (นายชวลิต สุธรรมวงศ) 

  12:15-13:15 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 

  13:15-16:15 น.  การบรรยาย (ตอ) 
(4) เรื่อง การใชประโยชนจากกองทุนปรับโครงสรางการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีด

ความสามารถการแขงขันของประเทศ (กองทุน FTA) 
                 โดย ผูแทนกองทนุ FTA  สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

   (นายเอกราช ตรีลพ) 
  รับประทานอาหารวาง  

   16:15-17:00 น.  สรุปประเด็นสําคัญ และตอบคําถาม  โดยวิทยากร 
   17:00 น.    พิธีปดสัมมนา  
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            คํากลาวตอนรับผูเขารวมสัมมนา 

 “การเปดตลาดสินคาเกษตรภายใตเขตการคาเสรอีาเซียน :  
ไทยควรเตรยีมพรอมอยางไร” 

โดย 
นายสุรชัย  ลิน้ทอง 

รองผูวาราชการจังหวัดเชียงราย 
วันอังคารที่ 14  ธันวาคม 2552 

ณ โรงแรมเวยีงอินทร จังหวัดเชียงราย 
 

 
ทานรองเลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (คุณสุภาพร พิมลลิขิต) 
ทานผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรระหวางประเทศ 
ทานวิทยากร 
และผูเขารวมสัมมนาทุกทาน 

เน่ืองจากทานผูวาราชการจังหวัดเชียงราย(ทานสุเมธ แสงนิ่มนวล) ทานติดภารกิจตองเดินทางไป
โรดโชว  ซ่ึงจังหวัดเชียงรายรวมกับหอการคา 10 จังหวัดภาคเหนือจะจัดงานแสดงสินคาและวัฒนธรรมประเทศลุม
แมนํ้าโขง หรือ GMS ในเดือนมกราคม ทานก็เลยตองไปที่เวียดนาม ผมเองก็เพ่ิงกลับมาจากประเทศจีนเพ่ือไปเชิญ
เขามา ดังน้ันทานเลยมอบใหผมมากลาวตอนรับทานรองเลขาฯ และก็ทางคณะผูเขารวมสัมมนาในเรื่อง “การเปด
ตลาดสินคาเกษตรภายใตเขตการคาเสรีอาเซียน: ไทยควรเตรียมพรอมอยางไร” ในวันนี้ กอนอ่ืนผมก็ตองขอบคุณ
ทานรองเลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ไดเลือกจังหวัดเชียงรายเปนสถานที่ประชุมสัมมนา ซ่ึงเม่ือกี้ทาน
ก็ไดกรุณาใหขอมูลในเรื่องของการที่จัดสัมมนาในครั้งน้ีใหแกผมไดทราบ ซ่ึงผมก็คิดวา การสัมมนาครั้งนี้ จะเกิด
ประโยชนอยางยิ่งใหญ สําหรับเกษตรกร หรือสถาบันเกษตรกรของจังหวัดเชียงราย ตลอดจนผูประกอบการ นัก
ธุรกิจที่เกี่ยวของในเร่ืองของสินคาการเกษตร ทานจะตองเตรียมตัวอยางไรที่จะรับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการเปด
เขตการคาเสรีอาเซียน ซ่ึงจะเริ่มวันที่ 1 มกราคม 2553 เพราะฉะนั้นในชวงนี้ถือวาเปนการเตรียมพรอมดวยการทํา
ความเขาใจกับผลกระทบ เพราะวาเม่ือเปดแลวเราควรจะตองมีการเตรียมตัวใหพรอม ทีน้ีเราก็ตองมีความรูความ
เขาใจวามันจะกระทบอยางไรบาง และเราจะมีวิธีการอยางไรที่จะเสนอแนะผูที่เกี่ยวของ โดยเฉพาะอยางยิ่งภาครัฐ 
ซ่ึงสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรถือวาเปนหนวยงานระดับนโยบายและแผนของกระทรวงเกษตรฯ พูดถึงหนวยงาน
ระดับนโยบายและแผน ก็คือหนวยงานที่คุมงบประมาณ ดูแลงบประมาณแผนงานโครงการ เพราะฉะนั้นถาพวกทาน
มีขอเสนอแนะ มีแนวทางอยางไรที่จะดําเนินการ ที่จะชวยเหลือผูประกอบการหรือเกษตรกรในเรื่องของการทํา
โครงการอะไรตางๆ ทานสามารถที่จะเสนอแนะไปได เม่ือกี้ทานรองเลขาฯก็บอกวา ทานก็จะชวยดูแลให 
เพราะฉะนั้นผมคิดวาในวันน้ีคงจะเกิดประโยชนอยางยิ่งสําหรับทางเกษตรกรของจังหวัดเชียงราย โดยเฉพาะจังหวัด
เชียงรายเรานั้น เปนจังหวัดที่อยูเหนือสุดของประเทศ และก็เปนจังหวัดที่ตั้งอยูในยุทธศาสตรที่ดี เปนประตูทาง
ภาคเหนือ สําหรับประเทศในภาคลุมนํ้าโขง จีนเรียกเราเปนประตู    อาเซียนเราก็เปนประตูที่จะออก 
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ไปสู ประเทศพมา ลาว กัมพูชา เวียดนาม แตที่จะไปใหไดถึงสุดก็คือประเทศจีน ตอนนี้ประเทศจีนกําลังมา 
โดยจะเขามาที่ประเทศไทย และก็จะมาทางลาว ทางพมา และจังหวัดเชียงรายมีเน้ือที่ติดทั้ง 2 ทาง สามารถที่
จะเปนแหลงที่จะรองรับในเรื่องของการคา การลงทุน การทองเที่ยวไดเปนอยางดี เพราะวาขณะนี้การ
คมนาคมที่จะมาเชียงราย ไปถึงจีน ทางอากาศก็กําลังจะเปด สายการบินกําลังอยูในระหวางการเจรจา และก็
ทางบก ถนน R3a-R3b จากจีน มาถึงประเทศไทยแลว โดยผานลาวผานพมา เปนมอเตอรเวยสวนหนึ่งในชวง
ของจีนมาลาว มอเตอรเวยวิ่งไดสบายมาก ที่ผมไปสิบสองปนนา คุนหมิงนี่ 500 กวากิโล มอเตอรเวย 400 
กวากิโลแลว เหลืออีก 70 กิโลเทานั้นที่จะเสร็จ ตอไปวิ่งไปถึงคุนหมิงน่ีสบาย ขึ้นทาง R3a  ทางเรือก็มาไดทาง
แมนํ้าโขง มาถึงเชียงแสน ทาเรือแหงใหมก็กําลังจะเปด สะพานขามแมนํ้าโขงระหวางไทยกับลาวที่เชียงของก็
จะเปดในป 54-55 นอกจากเขตการคาเสรีอาเซียนแลว การคาในภูมิภาคลุมนํ้าโขงนั้นก็จะไปมาหาสูกันไดมาก
ยิ่งขึ้น เพราะฉะนั้นการเตรียมการในเรื่องเหลานี้ จะตองมีการทําความเขาใจกัน ผมเห็นวาโอกาสนี้ก็นาจะเกิด
ประโยชนกับผูที่เกี่ยวของทุกฝาย โดยเฉพาะของจังหวัดเชียงราย ซ่ึงเศรษฐกิจหลักของจังหวัดเชียงรายเราก็
คือ ขาว ขาวโพด และขณะนี้ที่กําลังนาสนใจคือ ชา กาแฟ ซ่ึงเปนพืชเศรษฐกิจหลักที่นาสนใจ พวกเรามีสภาพ
พ้ืนที่ที่เหมาะสมที่จะปลูกพืชเหลานี้ เพราะฉะนั้นผมคิดวาในโอกาสนี้ตองขอขอบคุณ และก็ขอตอนรับทานรอง
เลขาฯ และคณะ ตลอดจนผูเขาสัมมนาทุกคน ที่ทานไดมาจัดสัมมนาในเรื่องของการเปดตลาดสินคาเกษตร
ภายใตเขตการคาเสรีอาเซียนที่จังหวัดเชียงราย ผมทราบมาวายังจัดมีที่ภาคอ่ืนอีก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ภาคใต ภาคกลาง สวนภาคเหนือก็เปนจุดที่ใชเชียงรายเปนจุดที่จัดสัมมนา ผมขอฝากพวกเราในที่สัมมนาดวย 
หากผูใดมีขอเสนอแนะ ก็นําเสนอทางวิทยากรหรือฝากทานรองฯ ไป ทานจะไดชวยดูแล ในโอกาสนี้ก็ขอให
การสัมมนาครั้งนี้เปนไปตามผลสําเร็จทุกประการ ผมขอตอนรับผูเขารวมสัมมนาและทานรองเลขาฯ อีกครั้ง
หน่ึงครับ  ขอบคุณครับ 
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คํากลาวรายงานเนื่องในพิธีเปดการสมัมนา 

“การเปดตลาดสินคาเกษตรภายใตเขตการคาเสรอีาเซียน : 
ไทยควรเตรยีมพรอมอยางไร” 

โดย 
นางกรทิพย  เสนีวงศ ณ อยุธยา 

ผูอํานวยการสํานักเศรษฐกิจการเกษตรระหวางประเทศ 
วันอังคารที่ 14  ธันวาคม 2552 

ณ โรงแรมเวยีงอินทร  จังหวัดเชียงราย 
 

ทานรองเลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

ดิฉัน ในนามของผูจัดการสัมมนา   มีความยินดีเปนอยางยิ่งที่ทานผูวาราชการจังหวัดไดสละ
เวลามารวมพิธีการเปดการสัมมนา   และทานรองเลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร   มาเปนประธาน
ในพิธีเปดการสัมมนา เรื่อง “การเปดตลาดสินคาเกษตรภายใตเขตการคาเสรีอาเซียน: ไทยควรเตรียมพรอม
อยางไร” ในวันนี้  

ตั้งแตป 2536 ประเทศสมาชิกอาเซียน ประกอบดวย ไทย มาเลเซีย บรูไน  สิงคโปร  
อินโดนีเซีย   ฟลิปปนส กัมพูชา ลาว พมา และเวียดนาม   ไดมีความเห็นพองตองกันในการจะพัฒนาความ
เปนอยูของประชากรอาเซียน   ใหดียิ่งขึ้น  จึงไดมีการจัดทําความตกลงเขตการคาเสรีอาเซียนหรือ AFTA ขึ้น   
เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแขงขันและมีแนวคิดที่จะใชฐานการผลิต   ในภูมิภาคใหเปนฐานการผลิตเดียว  
โดยรวมกลุมกันเพ่ือผลักดันใหกลุมอาเซียน  มีอํานาจตอรองทางการคามากขึ้น    ความตกลงดังกลาว
เกี่ยวของกับการลดภาษีและมาตรการกีดกันทางการคา    ทั้งการสงออกและนําเขาสินคาระหวางกัน    ซ่ึงใน
ดานการลดภาษีน้ัน   รัฐบาลไดมีการดําเนินการมาเปนระยะ โดยไดทยอยลดภาษีกันมาเรื่อยๆ  จนกระทั่งจะมี
ผลบังคับใชการลดภาษีใหเหลือ 0% ทั้งสินคาเกษตรและอุตสาหกรรม ในวันที่ 1 มกราคม 2553     สํานักงาน
เศรษฐกิจการเกษตรในฐานะหนวยงานหนึ่งที่เปนผูติดตามดูแล   และใหขอมูลเกี่ยวกับการเปดตลาด   รวมทั้ง
การกําหนดมาตรการดานการคาสินคาเกษตรของประเทศ    ไดกําหนดจัดการสัมมนาครั้งนี้ ขึ้น เพ่ือชี้แจง
ขอมูลและสรางความรูความเขาใจ   ในเรื่องการเปดตลาดเสรีสินคาเกษตรในอาเซียน และรับฟงความคิดเห็น   
รวมทั้งผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับสินคาเกษตรจากผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝาย โดยเฉพาะอยางยิ่งสินคาเกษตร
จํานวน 23 รายการที่ไทยตองยกเลิกมาตรการโควตา   เชน นํ้านมดิบ ขาว ขาวโพดเลี้ยงสัตว เปนตน 

การสัมมนาในวันน้ีแบงออกเปน 2 ชวง คือ 

ชวงแรก  เปนการนําเสนอขอมูลขอเท็จจริงเรื่องการเปดเสรีการคาสินคาเกษตร   และ
มาตรการ การใหความชวยเหลือของภาครัฐสําหรับสินคาเกษตร  ที่อาจจะไดรับผลกระทบจากการเปดเสรี
การคาดังกลาว     และในชวงที่สองเปนการรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะ   จากทุกภาคสวนที่ 

เกี่ยวของ เพ่ือนําไปวิเคราะหและปรับปรุงมาตรการ   เพ่ือเตรียมการรองรับและปองกันผลกระทบที่อาจจะ
เกิดขึ้น  ไดอยางมีประสิทธิภาพ   และตรงกับประเด็นปญหาอยางแทจริง 
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ผูเขารวมสัมมนาในวันนี้ประกอบดวย ผูแทนจากสถาบันเกษตรกร ภาคเอกชน   

และหนวยราชการที่เกี่ยวของ เชน กรมศุลกากร กระทรวงพาณิชย   นักวิชาการจากมหาวิทยาลัย  กระทรวง
เกษตรและสหกรณ ประมาณ 200 คน   โดยไดรับเกียรติจากวิทยากรที่มาใหความรู ประกอบดวย 

1. ดร.รังษิต  ภูศิริภิญโญ 
     นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ 
     สํานักเศรษฐกิจการเกษตรระหวางประเทศ  
     สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

2. นายเอกราช  ตรีลพ 
     เศรษฐกรชํานาญการ 

สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร  สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
3. คุณลัดดา วิริยางกูร 
นักวิชาการเกษตร ชํานาญการพิเศษ 

     สํานักพัฒนาผลิตภัณฑขาว  กรมการขาว 
4. คุณชวลิต  สุธรรมวงศ 

     เลขาธิการหอการคาจังหวัดเชียงราย 
5. คุณอรุณ  จินณรักษ 

     เกษตรกรแกนนํา (ขาว) อําเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 
6. คุณสมนึก  กันจีนะ 
ผูใหญบาน หมูที่ 10 ตําบลทากอ อ.แมสรวย จังหวัดเชียงราย 

บัดนี้ไดเวลาอันสมควรแลว   ดิฉันขอเรียนเชิญรองเลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจ การเกษตร
กลาวเปดการสัมมนา   เรื่อง “การเปดตลาดสินคาเกษตรภายใตเขตการคาเสรีอาเซียน: ไทยควรเตรียมพรอม
อยางไร” ตอไป ขอเรียนเชิญคะ 
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              คํากลาวในพิธีเปดการสัมมนา 

“การเปดตลาดสินคาเกษตรภายใตเขตการคาเสรอีาเซียน : 
ไทยควรเตรยีมพรอมอยางไร” 

โดย 
 นางสุภาพร พิมลลิขิต 

รองเลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
วันจันทรที่ 14 ธันวาคม 2552 

ณ โรงแรมเวยีงอินน จังหวัดเชียงราย   
 

 

เรียน ทานรองผูวาราชการจังหวัด (ทานสุรชัย ลิ้นทอง) 
        ทานวิทยากร 
        และผูเขารวมสัมมนาทุกทาน 

  ดิฉันรูสึกยินดีเปนอยางยิ่งที่คณะผูจัดสัมมนาไดเลือกจังหวัดเชียงรายของภาคเหนือเปน
สถานที่ๆ เราจะมาทําความเขาใจและชี้แจงในเรื่องการเปดการคาเสรีตรงนี้วามีความสําคัญอยางไร ซ่ึงพืชเศรษฐกิจ
ของจังหวัดเชียงรายที่มีความสําคัญตอประเทศไทยอยางมากก็เชน ขาว ขาวโพดเลี้ยงสัตว   ถั่วเหลือง ชา กาแฟ  
ลิ้นจ่ี และลําไย เปนตน โดยเฉพาะขาว แมวาเราผลิตไดไมใชอันดับหน่ึงของโลก แตสามารถสงออกเปนอันดับหน่ึง
ของโลก ตรงน้ีเปนสิ่งที่นาภูมิใจ ที่เกษตรกรทุกๆ ทานควรจะอนุรักษและชวยกันดูแลผลิตผลของเราใหมีคุณภาพ
ยิ่งขึ้น เพราะจากการที่จะเปดตลาดตรงนี้ อาจจะเกิดผลกระทบบาง ดังน้ันเราตองเตรียมการ  แตพวกทานอยาตกใจ 
บางทีเกษตรกรบางทานที่ไดยิน ไดรับฟงแลว ก็คิดวาการเปดตลาดเสรีพวกเราแยแนๆ สินคาชองเราตองสูประเทศ
เพ่ือนบานไมได โดยทางหนวยราชการของเราก็ตองมีการเตรียมพรอม ไมใชแคประเทศไทยเรา ทุกประเทศเวลา
เปดการคาตองมีการเจรจาตอรอง ไมมีใครอยากเสียเปรียบ และก็ไมมีใครยอมใหใครไดเปรียบ อันนั้นเปนสิ่งที่
มนุษยทุกคนในโลกนี้คิดกันทั้งน้ัน สําหรับประเทศไทยเราเปนประเทศเกษตรกรรมไมใชอุตสาหกรรม เพราะฉะนั้น
สิ่งน้ีเปนสิ่งที่เราคํานึงถึงตลอดมา และโดยเฉพาะกระทรวงเกษตรฯเรา พวกทาน เกษตรกรและผูเกี่ยวของ แมแต
หอการคาเองก็ตองชวยกันดูแล เกษตรกรพูดงายๆ วารากแกว ไมใชรากหญา เพราะเวลาคุณยายตนไมคุณคงเห็น 
ถารากแกวมันตายซะอยาง ตนไมมันก็ตาย ฉันใดฉันน้ันพวกทานก็มีความสําคัญตอประเทศชาติเปนอยางยิ่ง ตรงน้ี
ถึงไดคุยกับนองๆ วาเวลาเราทํางาน เด๋ียวนี้ตองออกมาทําสูประชาชน ไมใชเราคิดเองเออเองอยูในหองแอรสี่เหลี่ยม 
เราจะตองมาฟงความคิดเห็นของพวกทาน และมาแลกเปลี่ยนกันวาสิ่งไหนที่เราควรจะปรับบทบาทในการทํางาน
ของหนวยงานราชการ ไมใชราชการทําอยางนี้แลวทานจะตองทําตาม ไมใช เด๋ียวนี้เราเปลี่ยนกันใหม ทานเสนอแนะ
มา เราจะไดเอาความคิดความอานของเราผนวกเขาดวยกัน ก็เหมือนดานเทคโนโลยี เทคโนโลยีเด๋ียวน้ีมันกาวไกล 
แตในบางครั้งอยาลืมวาภูมิปญญาทองถิ่นของชาวบานก็มีความสําคัญ และชาวบานเริ่มคิดที่ดีๆ เยอะแยะมาก ที่เรา
จะตองนําปรับความคิดกันใหมวาจริงๆ แลวชาวบานเกง แตเทคโนโลยีบางอยางชาวบานไปไมถึง เราก็เอาลงไป
ถายทอดแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน ตรงน้ีมันผนวกรวมกัน บูรณาการเขาดวยกัน การทํางานก็บอกแลววากระทรวง
เกษตรฯ   ไมไดทํางานคนเดียว    เราตองรวมกับกระทรวงพาณิชย  
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และกระทรวงอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมยังไง บางทีดานแปรรูป เราขายผลิตผลเพรียวๆ ออกไป 
บางทีสินคาเราสูเขาไมไดอยาง ยาง เปนตน เราขายยางดิบออกไป เขาแปรรูปกลับมาขายเรา เขากลับไดกําไรมาก
ขึ้น เราตองทําไงที่เราจะคิด จะแปรรูปตรงนั้น เพ่ือการสงออก เพ่ือการแขงขัน  วันนี้ขอบอกวา ดีแลวที่ไดเลือก
จังหวัดเชียงราย ที่ซ่ึงเปนประตูที่เราจะไปสูประเทศอื่นๆ เพราะตอไปน้ีสินคาถึงกันไวมาก เร็วมาก ไมเหมือน
เม่ือกอนนี้ที่ขนสงทางเรือเปนเดือนๆ สินคาของเราเนา ไมสด สูเขาไมได เด๋ียวนี้การขนสงรวดเร็วมาก คาขนสงก็ถูก 
สามารถขนสงไดหลายทาง สะดวกและรวดเร็ว ทั้งเครื่องบิน รถ เรือ แตทางรถมีถนน R3a ดานที่มีการไปรวม
เปดทางมุกดาหาร ตรงนี้เราสามารถเจรจากันไดแลว ในอดีตสินคาของเราจะตองไปติดอยูแคตรงประเทศลาวไป
เวียดนาม ทําใหมีการเปดตูสินคาของเรา และสินคาของเวียดนามเลยแทรกเขาไป ทําใหคุณภาพของเราไมดี ขณะน้ี
ไดมีการเจรจาตอรองกันไปถึงประเทศจีนแลว ก็เปนทางเดินหนึ่งที่รัฐบาลของเราไดดูแล ไมไดปลอยปละละเลย
เกษตรกร วันนี้ถาพวกทานมีอะไรที่จะเสนอแนะ ในสิ่งที่ทานไดพบเห็น บางทีเราไมเห็น เพราะเราอยูสวนกลาง เรา
ก็อยากมารับฟงความคิดเห็นและมาดูแลพวกทาน เพราะวาตอนนี้จีนก็เริ่มที่จะอนุญาตใหทํา GMOs แลว สิ่งที่เราจะ
สูเขาไมไดคือทางเราก็กลัว การปกปองเร่ือง GMOs การตัดตอพันธุกรรม ทีน้ีการกีดกันของไทยเราตองมี การตรวจ
ใบซีโอ แหลงกําเนิดสินคาตองมีเทคนิค ที่เราจะปกปองสินคาของเรา บางทีฟงแลวทุกคนอาจไมเขาใจ ก็คิดวาถา
เปดแลวพวกเราตายแนๆ ไมใชอยางนั้น ขอยืนยันวากระทรวงเกษตรฯ จะตองนําเสนอขอมูลใหกระทรวงพาณิชย
ทราบวาเราจะไปเจรจา กวาเราจะไปเจรจาไดอยางกรณีขาว เราไมใชเปดขึ้นมาชวงขาวเราพีค เราก็จะไมใหเขา เรา
จะมีมาตรการกําหนดสินคา เหมือนอยางกาแฟ เมล็ดกาแฟคุณก็ตองเสียภาษี ไมใช อยางมะพราว ไมใชวามะพราว
สดเราใหเขา มะพราวสดขนสงเขามาคาตนทุนจะสูง เขาก็ไมเขา แตถาเปนมะพราวแหงเสีย 5% ก็ยังเสียอยู 
เพราะฉะนั้นพวกทานยังไมตองตกใจ แตที่ทานตกใจคือ ทานตองรีบไปปรับพฤติกรรมในการปลูกพืชของเรา ทํา
ยังไงใหตนทุนเราต่ําได ตรงนั้นแหละเปนสิ่งสําคัญ วันนี้คิดวาเปนโอกาสดีที่พวกเราไดมาพรอมหนาพรอมตากัน 
อาจจะไมไดเกษตรกรทั้งหมดเพราะมันเปนไปไมไดที่เราจะเชิญเกษตรกรมาทั้งหมด เราก็เชิญผูนําเกษตรกร ผูนํา
หอการคา และผูนําหลายๆ ทานที่จะไปกระจายสูประชาชนใหไดรับทราบวา ตรงนี้เรามีอะไรบางที่เราจะชวย สาํหรบั
ชวงบายที่ทางทานผอ. ทานเรียนไปแลววา เราจะมีผูมาชี้แจงใหเขาใจ ทําความเขาใจวา ผลกระทบจากการเปด
การคาและพืชตัวไหนบาง ทานสามารถเขามารับความชวยเหลือกับกระทรวงเกษตรฯ ที่สํานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร เปนคนดูแลเงินปรับโครงสรางภาคการเกษตร คุณจะรวมกลุมยังไงที่จะใหเงิน เงินตรงนี้ทานไมเสีย
ดอกเบี้ย แตไมใชใหเฉยๆ รัฐบาลก็ตองมีมาตรการในการดูแลเพ่ือจะไปแบงปนใหคนอ่ืนๆดวย เพราะฉะนั้นในชวง
บายทานซักถามไดเลย ในโอกาสนี้ดิฉันก็ตองขอขอบคุณทานรองผูวาฯ ที่ไดมากลาวตอนรับ ทานวิทยากร และ
ผูเขารวมสัมมนาทุกทานที่วันนี้เราจะมาแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นเพ่ือใหสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร สามารถนํา
ขอมูลของทานไปปรับใหสอดคลองกัน เพ่ือจะลดปญหาหรืออุปสรรคที่เราคิดวาจะเกิดขึ้น หรือที่เราตกใจ ทานจะได
กลับกันไปอยางสบายใจ ในวันนี้ก็ไดเวลาอันสมควรแลว ขอเปดการสัมมนาเรื่อง “การเปดตลาดสินคาเกษตรภายใต
เขตการคาเสรีอาเซียน: ไทยควรเตรียมพรอมอยางไร” และขออวยพรใหการสัมมนาในวันนี้ประสบผลสําเร็จและพวก
ทานเดินทางกลับกันโดยสวัสดิภาพ  ขอบคุณคะ 
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เร่ือง การคาสินคาเกษตรภายใตเขตการคาเสรีอาเซียน (อาฟตา-AFTA): 
ไทยควรเตรยีมพรอมอยางไร 

โดย 
ดร รังษิต  ภูศิริภิญโญ 

 

           ความเปนมา ในป 2535 อาเซียนไดลงนามในความตกลงวาดวยอัตราภาษีที่เทาเทียมกัน สําหรับเขต
การคาเสรีอาเซียน (Agreement on the Common Effective Preferential Tariff :CEPT Scheme for the 
ASEAN Free Trade Area :AFTA)  เพ่ือจัดตั้งเขตการคาเสรีอาเซียน  ซ่ึงเดิมมีประเทศผูกอผูตั้ง 6 ประเทศ 
ไดแก บรูไน อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟลิปปนส สิงคโปร และไทย  ตอมามีสมาชิกใหมเพ่ิมขึ้นอีก 4 ประเทศ 
ไดแก กัมพูชา ลาว พมา และเวียดนาม รวมเปน 10 ประเทศ 

วัตถุประสงคการรวมกลุมของอาเซียน  เพ่ือขยายความรวมมือทางเศรษฐกิจระหวางประเทศ
สมาชิก สรางความสามารถในการแขงขัน ดึงดูดการลงทุนจากตางประเทศ และสรางอํานาจตอรองกับประเทศ
นอกกลุม โดยมีเปาหมายหลักเพื่อ ลด/เลิก ภาษีสินคาระหวางกันใหหมดไป พรอมทั้งยกเลิกอุปสรรคทาง
การคาที่มิใชภาษี โดยเฉพาะเรื่องโควตา ซ่ึงไทยมีสินคาโควตาภาษีภายใต WTO จํานวน 23 รายการ ไดแก 
1) นํ้านมดิบ 2) นมผงขาดมันเนย 3) มันฝรั่ง  4) หอมหัวใหญ  5) เมล็ดพันธุหอมหัวใหญ 6) กระเทียม 7) 
ลําไยแหง 8) เมล็ดกาแฟ 9) กาแฟสําเร็จรูป 10) ชา  11) พริกไทย      12) นํ้าตาลทราย 13) เสนไหมดิบ 14) 
ขาวโพดเลี้ยงสัตว 15) ขาว 16) เน้ือมะพราวแหง                17) มะพราวผล 18) นํ้ามันมะพราว 19) เมล็ด
ถั่วเหลือง 20) นํ้ามันถั่วเหลือง 21) กากถั่วเหลือง 22) นํ้ามันปาลม และ 23) ใบยาสูบ 

ระยะเวลาการลดภาษี  ประเทศอาเซียนเดิม 6 ประเทศ ไดทยอยนําสินคามาลดภาษี จนกระทั่งลด
ภาษีสินคาทั้งหมดใหเปน 0% ในป 2553 แตสําหรับประเทศอาเซียนใหม 4 ประเทศ จะตองลดภาษีสินคา
ทั้งหมดใหเปน 0% ในป 2558 แตทั้งน้ียกเวนสินคาที่มีความออนไหวบางรายการที่ไมตองลดภาษีเปน 0% 
อาจจะเหลือ 5% อยางไรก็ตามการใชสิทธิลดภาษีเปน 0% ตองระบุไดวาสินคานั้น   มีแหลงกําเนิดจาก
ประเทศผูผลิตนั้นจริง  หรือเปนสินคาที่มีการผลิตในอาเซียนรวมกัน เปนมูลคา ไมนอยกวา 40% ของมูลคา
สินคานั้น 

การคาระหวางไทยกับอาเซียน  ที่ผานมาไทยสงออกสินคาเกษตรไปยังประเทศสมาชิกอาเซียน
มากกวานําเขาจากประเทศอาเซียนมาก ทําใหไทยไดเปรียบดุลการคากับอาเซียนมาโดยตลอด  โดยในชวง 3 
ปยอนหลัง (2549-2551) ไทยสงออกสินคาเกษตร (สินคาตอนที่ 1-24) ไปยังอาเซียนเปนมูลคา 115,831 ลาน
บาท ในขณะที่มีการนําเขาเพียง 37,440 ลานบาท ไทยไดดุลการคากับประเทศสมาชิกอาเซียนสูงถึง 78,391 
ลานบาท แสดงใหเห็นวาไทยมีศักยภาพการแขงขันกับอาเซียน จึงไดวางยุทธศาสตรการเจรจาในเชิงรุก  โดย
ตองเปดเสรีใหมากที่สุด จึงตองผูกพันลดภาษีทุกรายการเปน 0% ในป 2553 (ยกเวน 4 รายการที่คงภาษีไว
เหลือ 5% ไดแก กาแฟ มันฝรั่ง ไมตัดดอก เน้ือมะพราวแหง) และตองยกเลิกโควตาในสินคาเกษตรทั้ง 23 
รายการ ในป 2553 เชนกัน  ขณะน้ีกระทรวงพาณิชยไดประกาศยกเลิกโควตาไปแลว 13 รายการ เหลืออีก 10 
รายการกําลังเตรียมออกประกาศยกเลิกโควตา  ขณะน้ีอยูในขั้นตอนการเสนอ ครม. 
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สินคาสงออกสําคัญ ไดแก ขาว นํ้าตาล ซอส เครื่องแกง/นํ้าปลา และผลิตภัณฑจากแปง 
สินคานําเขาสําคัญ ไดแก ปลา/สัตวนํ้า ( ซ่ึงสวนใหญนําเขามาเปนวัตถุดิบเพ่ือการแปรรูป) 

ผลิตภัณฑจากแปง/ธัญพืช ยาสูบ และ นํ้ามันพืช/ไขมัน   
ผลกระทบสนิคาเกษตร 23 รายการ เพ่ือประโยชนในการวางแนวทาง/มาตรการรองรับผลกระทบ  

กระทรวงเกษตรและสหกรณ โดยสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ไดทําการวิเคราะหแบงผลกระทบออกเปน 4 
กลุม  ดังน้ี  1) กลุมสินคาที่ไดรับผลกระทบมาก มี 4 รายการ ไดแก (1) ขาว     (2) นํ้ามันปาลม (3) เมล็ด
กาแฟ (4) ไหมดิบ  2) กลุมสินคาที่ไดรับผลกระทบปานกลาง มี 4 รายการ ไดแก (1) มะพราวผล (2) เน้ือ
มะพราวแหง (3) ชา (4) ขาวโพดเลี้ยงสตัว  3) กลุมสินคาที่ไดรับผลกระทบนอย มี 11 รายการ ไดแก (1) 
กาแฟสําเร็จรูป (2) นํ้านมดิบ/นมพรอมด่ืม (3) นมผงขาดมันเนย (4) นํ้ามันมะพราว (5) เมล็ดถั่วเหลือง (6) 
พริกไทย (7) กระเทียม (8) หอมหัวใหญ (9) มันฝรั่ง  (10) นํ้าตาลทราย (11) ยาสบู และ 4) กลุมสินคาที่ไมได
รับผลกระทบ มี 4 รายการ ไดแก (1) ลําไยแหง (2) เมล็ดพันธุหอมหัวใหญ (3) นํ้ามันถั่วเหลือง (4) กากถั่ว
เหลือง 

แนวทางรองรับการเปดเสรีสินคาเกษตร 23 รายการ  มี 3 ขั้นตอน ไดแก ขั้นที่ 1 การบริหารการ
นําเขา ณ ดานศุลกากร เชน การกําหนดคุณสมบัติของผูนําเขา ตองขออนุญาตนําเขา ตองมีใบรับรอง
สุขอนามัย สุขอนามัยพืช ใบรับรอง GMOs  ขั้นที่ 2 เยียวยาเกษตรกรที่ไดรับผลกระทบโดยมีกองทุน FTA 
เขามารองรับการปรับโครงสรางการผลิต การเพิ่มขีดความสามารถการแขงขัน  ขั้นที่ 3 ใชมาตรการปกปอง
พิเศษในการเก็บคาธรรมเนยีมปกปอง เพ่ือระงับผลชัว่คราวหากมกีารนําเขามากผิดปกติ โดยมี กรมศุลกากร 
กรมการคาตางประเทศ และสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร เปนหนวยงานติดตามขอมูล/เฝาระวัง 

ผลที่คาดวาจะไดรับจากการเปดเสรสีินคาเกษตร ในกรอบอาฟตา (AFTA) 
ผลดี     - ไทยสงออกสินคาเกษตรไดมากขึ้น เน่ืองจากภาษีนําเขาลดลง  

   - วัตถุดิบนําเขาราคาถูกลง ทําใหลดตนทุนการผลิต ในการผลิตสนิคาเพื่อสงออก 
   - เกษตรกรและผูประกอบการเกิดการปรับตวัเพ่ือใหสามารถแขงขันได 

ผลเสีย  - เกษตรกรในบางสาขาอาจไดรับผลกระทบ เม่ือมีการนําเขาสินคาราคาถกูจากประเทศ 
             อาเซียน ทําใหราคาสินคาในประเทศตกต่ํา 
ภาพรวม ไทยไดประโยชน โดยจากผลการศึกษาของมหาวิทยาลัยหอการคาไทย ปรากฏวาผล 
             จากอาเซียนลดภาษีเปน 0% ทําให GDP ของไทยในป 2558 เพ่ิมขึ้น 1.75% หรือ   
             คิดเปนมูลคา 203,951 ลานบาท และไทยจะเกินดุลสาขาเกษตรมากขึ้น 

บทสรุป/ขอคิด   
             สินคาเกษตรไทยในอาเซียนยังมีอนาคตที่สดใส  ขอเพียงใหเกษตรกรปรับโครงสรางการ

ผลิตเพ่ือการแขงขัน โดยการผลิตสินคาทีมี่ลักษณะเฉพาะ ลดตนทุนการผลิต และพัฒนาคุณภาพ มาตรฐานสู
สากล สวนภาคเอกชน ควรเนนดานคณุภาพ ความหลากหลายของสินคา การพัฒนาภาพลักษณและบรรจุ
ภัณฑ  รวมทั้งการใชเทคโนโลยีเพ่ือยืดอายุสินคาหลังการเก็บเกี่ยว เปนตน 
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โดย 
คุณอรุณ  จินณรักษ 

ตัวแทนเกษตรกรอําเภอเทิง  จังหวัดเชียงราย 

            เกริ่นนํา   

                       มีอาชีพทํานามาเกือบ 30 ป เพ่ิงประสบความสําเร็จเม่ือ 2 ปที่แลว  เพราะไดมีโอกาสทํา
ขาวสงใหสิงคโปรตันละ 18,000 บาท ทําใหสามารถวางแผนการผลิตกําหนดตนทนุการผลิตได  และเชื่อม่ันใน
ความสามารถการผลิตขาวของชาวนาไทย ขาวหอมมะลิไทยเปนที่หน่ึงของโลก แมแตคนเวียดนามก็ยัง
บริโภคขาวไทย ในขณะที่มองวารัฐบาลมีความจริงใจตอเกษตรกรนอย หากรัฐบาลเอาใจใสดูแลเกษตรกร
โดยเฉพาะชาวนาใหมากกวานี้ โดยเฉพาะเรื่องตนทุนการผลิตขาว และแหลงนํ้าเพือ่การเกษตร เกษตรกรก็จะ
อยูรอดและสามารถแขงขันกับตางประเทศได 

            สภาพปญหา  
 - มีปญหาเรื่องแหลงนํ้าเพื่อการเกษตร อยางมาก 
 - ตนทุนการผลิตสูง  ทั้งคาแรง  คาปุยมีราคาแพง 
 - เกษตรกรขาดความรู เกี่ยวกับราคาขาว ทําใหมีปญหาดานการวางแผนการผลิต 
          - เกษตรกรขาดเงินทุนในการผลติ 
 - ขาดความจริงใจจากรัฐบาล 

            ผลกระทบจาการเปดเสรีสินคาเกษตรในกรอบอาฟตา (AFTA)  
 - หากเกษตรกรไทยมีความพรอม 80% เราไมเสียเปรียบ  แตปจจุบันคิดวาชาวนาไทยมีความพรอม
แค 20% จึงตองการสนับสนุนจากภาครัฐ เพ่ือเสริมสรางความสามารถการแขงขัน 

            ความตองการจากสนับสนุนจากภาครัฐ 
 1. สนับสนุนแหลงนํ้าและเครื่องจักรกลการเกษตร  หากมีนํ้าเพื่อการเกษตรอยางเพียงพอ      
              คนไทยสามารถผลิตขาวปละ 4 ครั้งได จะสามารถแขงขันกับตางประเทศได 
 2. ดูแลราคาพันธุพืช ปุย  ไมใหราคาสูงเกินไป 
 3. สงเสริมความรูความเขาใจ และดแูลเรื่องราคาขาวใหแกเกษตรกร ใหมากกวาที่เปนอยู 
 4. สนับสนุนแหลงเงินทุนแกเกษตรกร 
 5. ผลักดันการจัดตั้งสภาการเกษตรแหงประเทศไทย ใหเกิดขึ้นโดยเร็ว 

            บทสรุป/ขอคิด  

                       อยากเห็นเกษตรกรชาวนาไทย ชวยกันปรับปรุงตนเองในวิถีทางที่จะทําใหอยูดีมีสุข และให
ผลิตขาวทีไ่ดมาตรฐาน  ซ่ึงหากผลิตขาวไดคุณภาพดีจะไมมีปญหา   และการจดัตั้งสภาเกษตรกรจะทําให
เกษตรกรสามารถบริหารจัดการชีวติของตนเองได 
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สรุปการบรรยาย 
โดย 

คุณสมนึก  กันจีนะ 
ตัวแทนเกษตรกรอําเภอแมสรวย  จังหวัดเชียงราย 

            เกริ่นนํา ปลูกขาวโพดมาหลายป ซ่ึงขาวโพดเปนสินคาที่เกษตรกรทําแลวกินไมไดตองขาย และ
บางครั้งก็ขาดทุน ขาวโพดเปนสินคาที่ไทยนําเขามากกวาสงออก เน่ืองจากบางครั้งผลผลิตไมเพียงพอกับ
ความตองการในประเทศ และมองวาตนทุนการผลิตของไทยสูง อาจเสียเปรียบประเทศเพื่อนบานหากเปดเสรี 
            ผลกระทบจาการเปดเสรีสินคาเกษตรในกรอบอาฟตา (AFTA) 
             ผลดี   
                         - จะเปนประโยชนในแงที่ไดแลกเปลี่ยนสินคาซึ่งกันและกัน 
             ผลเสีย   
                         - ขาวโพดเปนสินคานําเขามากกวาสงออก เน่ืองจากผลิตไมคอยพอใช  แตหากเปดเสรี
ไทยจะเสียเปรียบประเทศเพื่อนบาน ในแงตนทุนการผลิต 
            สภาพปญหา 
 - ปญหาเรื่องแหลงนํ้า  ภัยแลง  ภัยธรรมชาต ิทําใหไดผลผลิตต่ํา (ปกติผลติได 1,200-1,300 
กิโลกรัมตอไร ปจจุบันผลิตไดเพียง 600-700 กิโลกรัมตอไร 
 - ตนทุนการผลิตสงู  โดยเฉพาะเรื่องราคาเมล็ดพันธุ และคาแรงงาน 
          - ขาดแคลนเงินทุน เน่ืองจากขาดหลักทรัพยค้ําประกันเงินกู 
 - ประสบปญหาการขาดทุน โดยเฉพาะในชวงตนฤดูที่ผลผลิตออกมาก  ในขณะที่ไมสามารถเก็บ
ผลผลิตและแปรรูปได ทําใหจําหนายไดราคาถูก 
 - การสงเสริมจากภาครัฐมีนอยเกินไป เน่ืองจากขาดแคลนเจาหนาที่ 
            ความตองการสนับสนุนจากภาครัฐ 
 1. เร่ืองแหลงนํ้า  เปนสิ่งสําคัญมาก 
 2. ขอใหรัฐบาลดูแลเร่ืองตนทุนการผลิต โดยเฉพาะราคาเมล็ดพนัธุ 
 3. สนับสนุนการเขาถึงแหลงเงินทุนของเกษตรกร 
 4. ประกันรายไดผูมีรายไดนอย และประกันราคาขาวโพด (ในราคาที่ไมต่ํากวา 7 บาท)ตอไป 
เน่ืองจากราคาไมดี ทําใหขาดทุน 
 5. เพิ่มเจาหนาที่ทางดานการเกษตร ใหมากขึ้น 
           6. สนับสนุนงบประมาณเพื่อปลูกหญาแฝกตามแนวพระราชดําริ เพ่ือปองกันการชะลาง 
พังทลายของดิน 
              บทสรุป/ขอคิด   
                         เนนย้ําใหรัฐบาลชวยประกันราคาขาวโพดตอไป  เพราะในชวงตนฤดูทีผ่ลผลติออกมาก ราคา
ถูก ซ่ึงขาวโพดไมสามารถนาํไปแปรรปูได เปนพืชทีไ่มมีกําไร   และเห็นวาการปลกูขาวโพดไมไดเปนการบุกรกุ
ปา เน่ืองจากพื้นที่ปาไดถูกบุกรุกโดยผูอ่ืนไปแลว ซ่ึงปจจุบันไมมีปาจะใหบุกรุกแลว   
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             สรุปการบรรยาย 

โดย 
คุณชวลิต  สธุรรมวงศ 

ผูแทนหอการคา  จังหวัดเชียงราย 
             เกริ่นนํา   
                             เปนผูแทนเขารวมในอนุกรรมการ เกี่ยวกับ สนิคาชาและกาแฟ สําหรับสินคาเกษตร 23 
รายการ จังหวัดเชียงรายมพืีชประมาณ 8 ชนิดหรือ1 ใน 3 ที่เกี่ยวของในอาฟตา และเห็นวานอกจากประเทศ
สมาชิกอาฟตาแลวควรจะตองคุยกับประเทศจีนดวย ซ่ึงกําลังรุกเขามามากและจีนเปนตลาดใหญเคยไปทํา 
Roadshow  สินคาขาวที่จีนตั้งแตสบิสองปนนาไปคุณหมิง เฉินตู  ซ่ึงคนจีนชอบขาวไทยมาก อยางไรก็ตาม
จีนมีการจํากัดโควตา และมีภาษีทองถิ่น ลําไยแหงและหลายสินคาที่ประสบปญหาการกีดกันโดยเฉพาะสินคา
ที่เขาไมตองการ  ซ่ึงหนวยงานที่เกี่ยวของจะตองรับทราบปญหาในพื้นที่กอน กอนที่จะมีการประสานงาน
ติดตอกับจีน สําหรับการคาชายแดน เชน พมา ลาว เขาตองพ่ึงไทยอยูแลว 
             สภาพปญหา   

- ขาดแหลงนํ้าและเมล็ดพนัธุขาว 
- ประสบปญหาดานราคา ดานการตลาด ไมสามารถกําหนดราคาได 
- การสนับสนนุจากภาครัฐมีนอย  ในตางประเทศ เชน ญ่ีปุน  สหรัฐอเมริกา มีการอุดหนุน 
  เกษตรกร/ภาคเกษตรคอนขางมาก ทําใหเขาสามารถกําหนดราคาได  
- ขาดเจาหนาที่/ผูเชี่ยวชาญในการสงเสรมิดานการผลิตอยางจริงจัง  โดยเฉพาะเรื่องเทคโนโลย ี
  การผลิตที่เหมาะสมเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและปรับปรุงคณุภาพ และลดการใชแรงงาน  
  เชน จะปรับจากนาดําเปนนาหวานไดอยางไร 

            ผลกระทบจาการเปดเสรีสินคาเกษตรในกรอบอาฟตา (AFTA) 
- การเปดเขตการคาเสรีอาเซียน (AFTA) จะเปนประโยชนตอไทยในแงการนําเขาวตัถุดิบมาแปรรูป

เพ่ือสงออก และสามารถนําเทคโนโลยีมาใชไดหลากหลาย  อยางไรก็ตาม แมเกษตรกรไทยเกงแตตองมีการ
เตรียมความพรอมหลายๆ ดานเชนกัน รวมทั้งการสนบัสนุนจากภาครัฐ 
            ความตองการสนับสนุนจากภาครัฐ 

1. สนับสนุนแหลงนํ้าเพื่อการเกษตร และเมล็ดพันธุขาวพันธุดีอยางเพียงพอ 
2. สนับสนุนเรื่องตลาดกลางในบางพืช และการประกันรายไดเกษตรกรเปนนโยบายที่มาถูกทาง 
3. ใหมีนักวิชาการเกษตรทีเ่กงๆ/ผูเชี่ยวชาญมาสงเสริมใหความรูเกษตรกร ในเรือ่งการใชปจจัยการ

ผลิตและเทคโนโลยีการผลติที่เหมาะสม การลดตนทุน การทําตามระบบ GAP การปรับปรุงคุณภาพ 
4. ใหมีการบูรณาการการทํางานระหวางกระทรวง และโดยเฉพาะภายในกระทรวงเกษตรฯเอง 
    ในการขับเคลื่อนแตละพืช 

             บทสรุป/ขอคิด   
              เชื่อม่ันวาเกษตรกึ่งอุตสาหกรรมสรางมูลคาเพิ่ม ประเทศไทยมีศักยภาพทําได และเกษตรกร20% 
สามารถพัฒนาตนเอง ทําการเกษตรเชงิพาณิชย สรางมูลคาเพิ่มได ซ่ึงหากมีการสรางมูลคาเพิ่มอยางขาว
อินทรีย กระทรวงพาณิชยตองกําหนดราคาใหสูงขึ้น เพ่ือใหเกษตรกรอยูได  
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 สรุปการบรรยาย 
  เร่ือง 

ขาวไทย : การเปดตลาดสินคาเกษตรภายใตเขตการคาเสร ี
โดย 

คุณลัดดา วิริยางกูร 
 

           สถานการณและความสําคัญของขาวกับคนไทย ขาวเปนอาชีพหลักของคนไทย ประเทศไทย
สามารถผลิตขาวเพื่อการบริโภคในประเทศและเหลือสงออกเปนอันดับหน่ึงของโลก คิดเปนมูลคากวา 
100,000 ลานบาท โดยผลิตไดปละกวา 20 ลานตัน  ปริมาณผลผลิตมีมากกวาการบริโภคในประเทศ 190% มี
เกษตรกรปลูกขาว 3.7 ลานครัวเรือน หรือประมาณ 17 ลานคน  ขาวเปนแหลงความม่ันคงทางอาหาร เปน
วัฒนธรรม วิถีชีวิตของคนไทยและเปนความภาคภูมิใจที่ผลิตขาวเลี้ยงชาวโลก ดังน้ันหากเกิดอะไรขึ้นกับขาว
ไทยก็จะสงผล กระทบที่รุนแรงในวงกวางทั้งในประเทศและตางประเทศ  

            ภัยคุกคามขาว  ปจจัยที่มีผลกระทบตอขาวไทย ตอชาวนาไทย มีหลายประการดวยกัน อาทิ เชน 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก โรคและแมลงศัตรูพืช การขาดแคลนแหลงนํ้าเพื่อการเกษตร โครงสราง
พ้ืนฐาน ปจจัยการผลิตมีราคาสูงขึ้น เชน ปุย สารเคมี นํ้ามัน ซ่ึงสวนใหญนําเขาจากตางประเทศ   นอกจากนี้
ในดานการคาระหวางประเทศมีการกําหนดมาตรการกีดกันที่มิใชภาษีเพ่ิมขึ้น ซ่ึงแตละประเทศพยามปกปอง
ผูผลิตในประเทศ และคุมครองสุขอนามัยคนในชาติ ขาวเปนสินคาที่มีความออนไหวทางการเมืองในหลาย
ประเทศ โดยเฉพาะในภูมิภาคอาเซียน และไทยเองก็จําเปนตองเปดตลาดสินคาเกษตรตามกติกาการคาเสรี
ระหวางประเทศ เปนตน 

            มาตรการปองกันผลกระทบ  เปนการกําหนดมาตรการ การนําเขาขาวที่เขมงวด โดยไมขัดกับ
ขอตกลงระหวางประเทศ เพ่ือใหสินคาที่นําเขามีคุณภาพ เชน มาตรการสุขอนามัย สุขอนามัยพืช โดยขาวที่
นําเขาจะตองปลอดจากโรคแมลงศัตรูพืช และ ปลอดGMOs ซ่ึงตองมีใบรับรองจากประเทศตนทาง เปนตน  

            มาตรการบรรเทาผลกระทบ  จะตองสรางความเขมแข็งใหกับระบบการผลิตขาวไทย เสริมสราง
คุณภาพชีวิตชาวนา โดยในสวนของเกษตรกรจะตองปรับตัวเพ่ือเสริมสรางขีดความสามารถการแขงขันทั้งใน
แงของการเพิ่มผลผลิตตอไร  การลดตนทุน  การปรับปรุงคุณภาพผลผลิต  การปฏิบัติตามระบบ GAP การ
แปรรูปขาวใหเปนผลิตภัณฑที่หลากหลาย  เพ่ือสรางมูลคาและสนองความตองการของตลาด  รวมทั้งการนอม
นําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติ ในสวนของภาครัฐเองก็ตองมีการกระจายขอมูลขาวสาร วิจัยและ
พัฒนาพันธุใหมๆ และกระจายเมล็ดขาวพันธุดี จัดตั้งศูนยขาวชุมชน พัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีการผลิตที่
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ สงเสริมชาวนาหัวกาวหนาใหพรอมรับเทคโนโลยีใหมๆ การพัฒนาโครงสราง
พ้ืนฐาน เชน ระบบชลประทาน  สรางระบบมาตรฐานการรับรอง การสรางระบบประกันความเสี่ยง การจัดตั้ง
กองทุนเยียวยาผูที่ไดรับผลกระทบ (กองทุน FTA) ธุรกิจตองสรางแบรนด ตราสัญลักษณ ขาวไทย เพ่ือสราง
ความเชื่อม่ันในคุณภาพขาวไทย  
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              บทสรุป/ขอคิด  ประเทศไทยไมสามารถที่จะอยูอยางโดดเดี่ยวในโลก โดยไมมีการคาขาย
กับตางประเทศได  ประเทศตางๆ ทั่วโลกรวมทั้งไทยไดมีการจัดทําเขตการคาเสรีเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ  การทํา
ขอตกลงเขตการคาเสรี  ไมมีประเทศใดไดประโยชนแตฝายเดียว บางอยางเราได บางอยางเราเสียแต
โดยรวมแลวจะไดประโยชนทั้งคู จากกติกาและเงื่อนไขการคาโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว  การตั้ง
กําแพงภาษีจะทําไดนอยลง มาตรการที่มิใชภาษีจะถูกนํามาใชมากขึ้น  ดังนั้น ภาครัฐและเอกชนจะตอง
ติดตามสถานการณอยางใกลชิด และปรับกระบวนการผลิตใหมีประสิทธิภาพ ไดผลิตภัณฑที่มีคุณภาพ 
มาตรฐานสากลในราคาที่แขงขันได  ซ่ึงเราจะแขงขันการผลิตขาวคุณภาพต่ําคงยาก ดวยตนทุน ดวยแรงงาน 
ดังนั้นจึงควรกําหนดทิศทางใหชัดหากจะทําตลาดขาวคุณภาพสูงก็ตองเตรียมความพรอมทั้งในเรื่องคุณภาพ 
มาตรฐาน การผลิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม และระบบการตรวจสอบยอนกลับ เปนตน  ซ่ึงจะตองรวมมือกัน
ทุกฝายทั้งภาครัฐ เกษตรกร และภาคเอกชน เพ่ือใหประเทศไทยยืนหยัดอยูในเวทีการคาขาวของโลกไดอยาง
ยั่งยืน และเกษตรกรไดผลตอบแทนคุมคา เสริมสรางคุณภาพชีวิตชาวนาไทยใหมีความมั่นคงตลอดไป 
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             สรุปการบรรยาย 

เร่ือง   
กองทุนปรับโครงสรางการผลิตภาคเกษตร 

เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแขงขันของประเทศ 
โดย  คุณเอกราช  ตรีลพ 

ทําไมตองมกีองทุนฯ 
 เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแขงขันของภาคเกษตรในโลกยุคการคาเสรีจากการทํา FTA กับ

ประเทศ / กลุมประเทศตางๆ โดยการปรับโครงสรางการผลิต ปฏิรูปการผลิต เพ่ิมประสิทธิภาพ การผลิต 
พัฒนาคุณภาพสินคา สรางมูลคาเพิ่มหรือแมกระทั่งปรับเปลี่ยนอาชีพ นับวาเปนความหวังของเกษตรกร ที่
ไดรับผลกระทบจาก FTA 

ใครที่มีสิทธ์ิขอใชเงินกองทุน 
 ผูที่เกี่ยวของกับการเกษตรทุกภาคสวน  ที่ตองการความชวยเหลือสินคาเกษตร ที่ไดรับ

ผลกระทบจากการเปดเสรีทางการคา ไดแก  เกษตรกร  กลุมเกษตรกร / สหกรณการเกษตร องคกรที่เกี่ยวกับ
การเกษตรตางๆ (เชน สมาคมชาวไรออย สมาคมพืชสวนตางๆ) หรือแมแตสวนราชการ 

วิธีการขอเงินจากกองทุนฯ 
 ในกรณีที่เปนเกษตรกร / กลุมเกษตรกร / องคกรเกษตรกร ใหรวมตัวกันจัดทําเปนโครงการ

ขึ้นมา แลวเสนอสวนราชการที่เกี่ยวของที่เห็นวานาจะชวยเหลือทานได ตอจากนั้นสวนราชการดังกลาวจะ
พิจารณาหากเห็นวาสมควรไดรับการชวยเหลือ ก็จะนําเสนอกองทุน สําหรับกรณีที่เปนสวนราชการ ใหจัดทํา
โครงการเสนอไปยังกองทุนโครงการโดยตรงเลย เม่ือโครงการสงถึงกองทุนแลว จะมีการหารือกันในสวน
ราชการที่เกี่ยวของ หากพิจารณาแลววาโครงการมีความเปนไปไดและมีความพรอม ก็จะนําเสนอ
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการฯ เพ่ือพิจารณา หากคณะอนุกรรมการฯ เห็นชอบจึงจะนําเสนอคณะ
กรรมการบริหารกองทุนฯ เพ่ืออนุมัติเงินตอไป 

เขียนโครงการอยางไรใหไดเงิน 
 มีขอแนะนําอยู 7 ขอ คือ (1) ตองระบุใหไดวาสินคานั้นไดรับผลกระทบจากการเปดตลาด

อยางไร (2) มีขอมูลในอดีตเกี่ยวกับสินคาที่ขอรับความชวยเหลือ ทั้งดานการผลิต ตลาดและตนทุน (3) มี
ขอมูลตัวเลขที่แสดงผลที่คาดวาจะเกิดขึ้นหลังจากทําโครงการแลว เชน จะสามารถเพิ่มผลผลิตตอไร ลดตนทนุ 
ไดแคไหนและรายไดเพ่ิมขึ้นเทาไหร เปนตน (4) ตองมีเปาหมาย/กลุมเปาหมายและตลาดที่ชัดเจน (5) วงเงิน
ที่ขอมีความเหมาะสมกับขนาดและกิจกรรมของโครงการ (6) วิธีการดําเนินการโครงการตองสอดคลองกับ
วัตถุประสงคของโครงการ และ (7) ตองมีหัวขอ / รายละเอียดของโครงการตามระเบียบของกองทุน 

หัวขอการเขียนโครงการมีอะไรบาง 
 มีการกําหนดไว 10 หัวขอ ไดแก (1) ชื่อโครงการ (2) เจาของโครงการ (3) หลักการและ

เหตุผล (4) วัตถุประสงค (5) วิธีการดําเนินการ (6) เปาหมาย / ขอบเขตการดําเนินงาน (7) ระยะเวลา
โครงการ  (8) ระยะเวลาดําเนินการ (9) งบประมาณ และ (10) ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ  
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อยากไดเงินแตเขียนโครงการไมเปน จะทําอยางไรดี 
 (1) ใหสํารวจตรวจสอบตัวทานเองกอนวาทานมีอาชีพเกษตรกรรมมีการรวบรวมกลุม

เกษตรกร หรือเปนสหกรณหรือไม มีปญหาการผลิตการตลาดหรือไม  มีความตั้งใจจริงที่จะพัฒนาสินคา
หรือไม และมีแนวคิดเบื้องตนที่จะแกปญหาอยางไรหรือไม  หากตอบวาใชก็สามารถดําเนินการขอตอไป  เพ่ือ
ขอใชเงินจากโครงการได (2) รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับการทําเกษตรของทานปญหาอุปสรรค (3) จะแกไขปญหา
อุปสรรคเหลานั้นอยางไร และ (4) นําขอมูล(1) – (3) ไปคุยกับกองทุน เจาหนาที่หรือผูมีความรู เพ่ือจัดทํา
โครงการขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนตอไป 

บทสรุป/ขอคิด 
 ในการจัดทําโครงการที่จะนําเสนอขอใชเงินจากกองทุนฯ ประการแรก คือทานตองรูตัวเอง

กอนตามที่ไดกลาวขางตน ประการที่สอง ทานตองมีความรูและประการสุดทายตองสุจริตและจริงใจ สําหรับ
กองทุนนี้ไมตองมีหลักทรัพยค้ําประกัน  ปลอดดอกเบี้ย  มีทั้งลักษณะเปนเงินจายขาดและเงินทุนหมุนเวียน 
โดยเงินจายขาดจะตองเปนเรื่องที่เปนประโยชนในวงกวาง เชน การถายทอดเทคโนโลยี การใหความรูตางๆ 
สวนเงินทุนหมุนเวียนหลังจากที่ทานมีรายไดแลว เขมแข็งแลวจะตองทยอยคืนเงินกองทุนฯ 

หากทานผูใดสนใจ สามารถติดตอไดที่ เบอรโทรศัพท 02-561-4727 โทรสาร 02-561-4726                   
หรือที่ www.oae.go.th 
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คําถาม – คําตอบ (เชียงราย) 

1. มาตรการในการตรวจสอบสินคาที่นําเขามาในประเทศไทยที่มาจากประเทศในกลุมอาเซียน เรามี
มาตรการอยางไรในการปองกัน และเอกสารอะไรบางที่เขาตองสําแดงในการนําเขา อยาง
ประเทศอินโดนีเซีย เขาออกกฎมาวาสินคาของเราที่ตองสงออกไป ไมวาจะเปนขาว หอมหัวใหญ
อะไรพวกนี้ จะตองมีการทํา Recognition ซึ่งตอนนี้ทางกระทรวงเกษตรฯ ก็ยังเจรจาตกลงกับทาง
อินโดนีเซียไมไดเลยวาเราตองทําหรือเปลา หรือวาถาทําแลวมันจะผานหมดหรือไม ดังน้ันก็เลย
อยากรูวาทางเมืองไทยทําอะไรบางกับการที่เขามีเงื่อนไขกับเรา และทางประเทศไทยเราตั้ง
เงื่อนไขอะไรกับประเทศตางๆ เหลาน้ีบาง 

ตอบ (คุณรังษิต ภูศิริภิญโญ)  เราพยามมองวาสินคาที่นําเขามา สินคาชนิดไหนที่จะสงผลกระทบ
เราจะสรางเง่ือนไขในการนําเขาใหมันยุงยากนิดนึง เผื่อวามันจะไดไมตองรับเขามามาก เอกสารนําเขา
อยางกรณีขาวที่เรากําหนดไวอยางที่แสดงในตารางวาตองเปนสินคาที่ปลอดจาก GMOs และก็จะตองขอ
ใบเอกสารอยางอ่ืน อยางเชนเรานําเขาขาวจากเวียดนาม ประเทศเวียดนามจะตองมีเอกสารสําแดงหนา
ดาน หนวยงานที่เวียดนามจะตองมีใบรับรองวาขาวที่เขาสงเขามาไทยไมมี GMOs และหลักฐานอื่นๆ 
อาจจะมีเชน แหลงกําเนิดสินคาวาขาวตองผลิตในประเทศเวียดนาม ไมใชผลิตมาจากอเมริกาอะไรอยางนี้ 
ซ่ึงในใบแหลงกําเนิดสินคาประเทศที่สงออกของเวียดนาม อาจจะเปนกรมการคาตางประเทศของประเทศ
เวียดนามเขาก็จะเปนคนออกใหกับผูสงออกของเขา ที่น้ีพอเขามาปุบหนวยงานในกรมศุลกากรที่อยูหนา
ดานจะเปนคนตรวจใบรับรองนี้วาถูกตองหรือเปลา ถามีตัวไหนสงสัยก็จะตองเช็ค นอกจากนั้นจะมีเรื่อง
ของมาตรฐานสินคาที่ไดเลาใหฟงวา ตองปลอดจากโรคแมลง ดานสุขอนามัยที่กลาวไว ตรงนี้เราเขมงวด 
ซ่ึงหนวยงานที่เกี่ยวของอยางเชน กรมวิชาการเกษตรจะตองดูดวย อันนี้เปนตัวอยางเล็กๆ นอยๆ  

(คุณลัดดา วิริยางกูร) เสริมตอวา เม่ืออาทิตยที่แลวก็ไดมีการหารือกันในที่ประชุมของคณะทํางาน
กรมการขาว ก็ยังถามวา ใบปลอด GMOs ไมใชอยูๆ แลวมาออกที่ดาน คือจริงๆ แลวการปลอด GMOs 
ตั้งแตตนเลยคือหนวยงานในประเทศเพื่อนบานเราที่จะสงเขามา คือคนนําเขาคือภาคเอกชนของประเทศ
ไทย สมมุติการที่จะไปนําเขาขาวเขามา จะตองมีเอกสารตางๆ เหลานี้มาประกอบเพื่อขออนุญาตนําเขา 
ซ่ึงใบอนุญาตตางๆ และใบรับรองปลอด GMOs น้ันตองลงไปถึงแหลงผลิตวาขาวที่เขาใชเปนขาวพันธุ
อะไร ซ่ึงจะตองเปนการเตรียมการลวงหนา รวมทั้งใบปลอดโรคแมลงและตองออกโดยประเทศผูผลิต และ
ใบรับรองนั้นก็จะตองเปนที่เชื่อม่ันของประเทศไทย ก็ในระยะตนๆ ประเทศตางๆ เหลานั้น ภาคเอกชน
อาจจะตองปวดหัวหนอยวาจะตองทํายังไง เพราะวาเขมร ลาวอาจจะยังไมพรอมที่จะออกใบตางๆ เหลานี้ 
แตเขาก็ตองพัฒนาศักยภาพเขาขึ้นมา และถาตองการความชวยเหลืออะไรในทางวิชาการก็จะตองมีการ
พูดคุยกัน 

2. นายสมเกียรติ พิสุทธิเจริญพงศ นายดานศุลกากรเชียงของ ถามวา AFTA ที่จะเริ่มป 2553 

มาตรการในการนําเขาสินคามีการประกาศออกมาชัดเจนหรือยัง ที่ถามเพราะวาศุลกากรของเรา

จะไดไปเผยแพร   หอการคาจะไดไปเผยแพรวาตอไปคุณจะนําสินคาเขามาจะตองไป 

      มีเอกสารอะไรที่ตองใช    อีกเร่ืองหนึ่งขอแจมกับผูรวมอภิปรายทั้งหมด จริงๆ แลวเกษตรกร 
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      ก่ีปๆ ก็พูดกันอยูเรื่องเดียว คือเรื่องขาดแหลงนํ้า  ผมมาคิดอีกอยางหน่ึงวาเกษตรกร

เรานาจะรวมตัวกันเพื่อผลิตปุยเอง คาดํานาแพงใชมั้ย การดํานาแตละครั้งจะมีหัวคันนา ทําไมเรา

ไมเปดคันนายาวใหเหมือนสหรัฐฯ เปดยาวใหหมด และใชเทคโนโลยีกับเครื่องจักรลงไปทํา แลว

เรารวมกันทํา ตนทุนการผลิตมันจะลดมั้ยอันน้ีตองคิด เราตองมองอีกมุมหนึ่ง คือตอนนี้เราพึ่ง

แตรัฐบาล และตัวเกษตรกรเองเราทําอะไร คุณชวลิตพูดบอกวา ตนทุนในการผลิตเนี่ยแค 30-

40% เอง แตทําไมเกษตรกรเรายากจน กระทั่งก่ีปก็หลังสูฟาหนาสูดิน อยางขาวโพดทุกทีมีปญหา

มั้ย ตอบเลยวามี อยางปน้ีมีปญหามั้ย เงียบ เพราะจีนกวาดหมด คุณมีสินคาปน้ีเทาไหร จีนมาเอา

ไปหมด ไมมีปญหาอะไรเลยปน้ี ขอใหผลิตใหได แตถามวาเกษตรกรเรารอใคร เรารอพระเจา

อยางเดียว รอฟาอยางเดียวเรื่องนํ้า มันก็จนอยูกระทั่งปจจุบัน ผมคิดวาเราตองชวยตัวเราเองบาง

อยาพึ่งรัฐมาก พึ่งรัฐก็ไดรวมตัวกันผูที่ตองการใหสรางบอนํ้า ขุดบอกันแลวไมมีนํ้า แอนตี้ไปสิ ไม

เห็นวาเขาเลย ผมตองการบอนํ้าแตไปขุดอยางอ่ืนผมก็ไมมีนํ้าใช เกษตรกรเราไมเห็นรวมตัวกัน

ประทวงพวกนี้เลย เห็นแตรวมตัวกันประทวงเวลาราคาตก ไมไดก็ปดถนน อยางน้ีมันไมถูก ผม

เห็นใจเกษตรกรนะ อยางที่คุณชวลิตพูดทุกคนชอบกินขาวหอมไทย แตเราคิดสิทําไมมันไป

ประเทศตางๆ ไมได เคยคิดบางมั้ย ทําไมมันติดอะไร หรือวาเราไมมีคนคา หรือวามันติดที่บริษัท

สงออกแคไมก่ีบริษัท ทําไมเกษตรอําเภอเชียงของพูดวาสินคาเราไปถึงคุนหมิง แตทําไมไปไมได 

เขาแมจันทําไมไปไมได ชองทางเราเปดมั้ยถาไมเปดรวมตัวกันบอกรัฐบาลใหเปด จังหวัด

เชียงรายจริงๆ โอกาสมันเปดเยอะ ทําอะไรไดเยอะ R3a มาแลวคุณตองบุกกับเขาได เขามาไดเรา

ก็ข้ึนไปกับเขาได แตเราไมมีผูคาใชมั้ย แตกอนลองคิดดูใครเปนคนทํา คนไทยทํา แตเดี๋ยวนี้คน

จีนยึดหมด พอคาจีนอยูเชียงแสนยึดไปถึงตลาดไทยหมด ทําไมขาวเราไปคุนหมิงไมมีใครคิดคา 

ผมบอกเลยถาเราไปถึงคุนหมิงไดเรารวย แตเราไมมีผูคา ขอฝากนิดหนึ่ง 

ตอบ  (คุณชวลิต สุธรรมวงศ) ในสวนที่ทานเปนหวงตอนนี้ FTA ของไทยกับจีน เรื่องผลไมเน่ีย
ตอนนี้ไทยอาศัยผัก โดยเฉพาะผักเมืองหนาว และผลไมเมืองหนาวสวนใหญตอนน้ีไทยอาศัยเขาอยู
ประมาณ 70% เฉพาะผักเพราะวาเราสูตนทุนเขาไมได ถาทานไดไปคุนหมิงหรือเฉินตู ทานจะเห็นกรีน
เฮาสที่ติดกับทะเลสาบซึ่งเขาสามารถผลิตผักไดทั้งป ทีน้ีในสวนของจีน ถาเรามีเง่ือนไขจริงๆ เน่ีย เราไม
เคยตรวจสอบในเรื่องของสารตกคาง จีนมีเยอะในเร่ืองของสารตกคาง ผมเคยแอบไปดูในไรของเขา ซ่ึง
ความจริงแลวเขาไมอนุญาต สารที่มีปญหาหรือสารที่เราหามนําเขาจีนก็ยังใชอยู แตทีน้ีผมก็ไมทราบ
กระบวนการวาตอนนี้ของการคาของจีนกับไทย ระบบการเงินมันยังไมเปนสากล เพราะฉะนั้นมันยังติด
ตรงนี้สวนนึง ผมวาผูประกอบการไทยก็อยากจะทํา แตวาตอนนี้มันทําในลักษณะซื้อมาขายไปมากกวา 
อันไหนที่เขาตองการเขาก็งาย อยางเชน เขาตองการสมเขียวหวาน เอาเขียวปดเลยนะ เก็บออนเพ่ือเดิน
ทางไกล เทาไหรเขาก็เอา ถาเขาตองการ แตถา 
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เขาไมตองการเดี๋ยวก็ตองมีใบเกี่ยวกับเรื่องสุขอนามัย แตบางอยางก็ไมเอาอันนี้ก็เปนการคากับ
จีน ทีน้ีทําไมเราไมสูเขาตรงนั้น หรือวาในกลุม ตรงนี้ผมเรียนวาผมอยากใหทําในภาพรวม หนวยงานแต
ละกระทรวงที่เกี่ยวของนาจะบูรณาการตรงนี้ ผมเคยคิดไวเยอะแตยังทําไมสําเร็จ 

(คุณรังษิต ภูศิริภิญโญกลาวเพิ่มเติม) ขอตอบดานนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องประกาศการยกเลิกโควตา
วามันยังเหลือสินคาอีก 10 ตัวที่เรายังไมประกาศยกเลิกโควตารวมถึงขาวดวย ขณะน้ีมันเปนหนาที่ของ
กระทรวงพาณิชยโดยกรมการคาตางประเทศเขาทําประเด็นไวเรียบรอยแลววา ถาจะตองออกประกาศ
ยกเลิกจะตองมีเอกสารอะไรบางตามที่ทานถาม เขาจะนําเสนอคณะรัฐมนตรีเร็วๆ น้ีเพ่ือขออนุมัติการออก
ประกาศกอน หลังจากนั้นก็จะแจงใหทานทราบ เขาใจวาตามกําหนดการแลวควรจะตองออกประกาศกอน 
1 มกราคม 2553 เพราะฉะนั้นจะมีเวลาในเดือนธันวาคมที่จะนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือขอความเห็นชอบ
กอน หลังจากนั้นเม่ือออกประกาศแลวก็จะตองแจงไปตามดานศุลกากรตางๆ วาเอกสารตองมีอะไรบาง 
และก็เห็นดวยในเรื่องของการรวมกลุมที่ทางผูแทนของดานศุลกากรเสนอมา การลดตนทุนการผลิต การ
ทํากิจกรรมทุกอยาง ถาเกษตรกรมีความสามารถในการรวมตัวกันเพ่ือที่จะทํากิจกรรมเร่ืองการผลิต การ
ใชเครื่องจักรกลรวมกัน หรือมีเครื่องมือการเกษตรที่เปนกองกลาง จะทําใหสามารถลดตนทุนในการผลิต
ได  

3. ปญหาเรื่องคณุภาพขาวจะดูอยางไรทีจ่ะใหแยกออกวาเปนขาวพันธุอะไร โดยเฉพาะในเรื่อง    
      ของขาวหอมมะลิจะมีวิธีการดูอยางไร 

ตอบ  (คุณลัดดา วิริยางกูร) ถาเรามาดูตอนออกมาเปนเมล็ดแลว จะดูคอนขางยาก แตขาวหอม
มะลิเองมันจะมีลักษณะพิเศษของมัน คือมันจะเรียว ยาว และมีจงอยงอนขึ้น แตที่น้ีถาในระบบของการ
ผลิตและรับรองคุณภาพจริงๆ เราจะตองทํากันตั้งแตระดับฟารม ระดับไรนามาวา ถาจะปลูกขาวหอมมะลิ
แลวจะตองมีกระบวนการ 1) ตองใชเมล็ดพันธุจากแหลงที่เชื่อถือได วาถาเปนมะลิตองเปนมะลิจริง ไมใช
วาเปนมะลิแตมีขาวพันธุอ่ืนปนไปอีก 20-30%ในนาก็จะเปนอีกเรื่องหน่ึงเลย 2) การดูแลแปลง 3) การเก็บ
เกี่ยวมาแลวจัดการอยางไรใหมันแยกแยะไป ในระบบตรงนี้เองที่จะควบคุมคุณภาพขาว ทางกรมการขาว
เองก็พยายามที่จะนําเสนอวงจรการผลิตขาวที่มีคุณภาพเพื่อใหเกษตรกรเขามารวมโครงการ และถาเรามี
การขึ้นทะเบียนแลวเราใชเมล็ดพันธุที่มาจากแหลงที่เชื่อถือได ไมวาจะจากศูนยขยายเมล็ดพันธุขาว หรือ
จากศูนยขาวชุมชนซ่ึงจะเปนแหลงผลิตเมล็ดพันธุดีของทองถิ่น และศูนยขาวชุมชนจะไดรับการดูแลจาก
ทางกรมการขาวและกรมสงเสริมการเกษตร ทําอยางไรที่จะผลิตเมล็ดขาวที่ตรงกับสายพันธุจริงๆ และก็
เอาไปกระจายใชกันในชุมชน และถาคุณมารับสมัครขึ้นทะเบียน เราก็จะมีกระบวนการเขาไปตรวจดูวา
พันธุที่คุณใช แปลงที่คุณผลิต มีลักษณะตรงตามพันธุ หรือที่เราเรียกวา ระบบการผลิตขาว GAP ซ่ึงเปน
ระบบที่ผลิตขาวคุณภาพปลอดภัยเพ่ือการบริโภค ปจจุบันผลผลิตขาว GAP จะเปนผลผลิตที่ตรงตามพันธุ 
มีเปอรเซ็นตตนขาวสูง เราก็จะควบคุมกระบวนการตรงนั้นตอไป แตที่เราขาดชวงคือ ชวงที่เขาโรงสี ซ่ึงทาํ
ใหผลผลิตขาว GAP ขายเขาโรงสีหายไปไปรวมกับขาวปกติ และทําใหกระบวนการผลิตแบบ GAP ที่เรา
รับรองจากฟารมแลว ไมเปนเอกลักษณของตัวเอง มันโดนกลืนเขาไปกับขาวปกติ ซ่ึงก็จะออกมาเปนขาว
ธรรมดา ที่เราไมสามารถจะติดสัญลักษณอะไรลงบนขาวสารนั้นได ทีน้ีกระบวนที่เราอยากจะตอยอด
ผลผลิตขาวเปลือก ไปสูโรงสีที่มีระบบอยูแลว จัดการตออีกนิดหนึ่ง   คุณสามารถ 
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ทําการตลาดดวยคุณภาพที่ดีขึ้น ในกระบวนการผลิตในตอนนี้ภาครัฐเองก็มีการออกใบรับรอง
ไมวาจะเปนผูสงออก   ตอนนี้เราก็เริ่มมีการชวยผูสงออกบางรายที่เขาตองการใหเรารองรับในระดับฟารม  
เพียงแตเราไมสามารถรับรองโรงสีไดในตอนนี้ แตก็มีระบบอ่ืนมารองรับซ่ึงเม่ือคุณปฏิบัติตามขั้นตอนก็จะ
สามารถบอกแหลงรับซ้ือหรือผูประกอบการที่เราออกใบรับรองใหก็สามารถนําใบรับรองนั้นไปใชในการ
รับรองระดับฟารม ก็จะเปนการลดภาระถาเขาเชื่อม่ันในระบบการผลิตก็จะสามารถทําการตลาดของตัวเอง
ไปได  อันนี้ก็จะเปนอีกทางหนึ่งที่จะทําใหสินคาขาวของเราเปนที่เชื่อถือไดในเร่ืองคุณภาพวา เปนอยาง
น้ันจริง มีการรับรองคุณภาพจากหนวยงานภาครัฐ ซ่ึงกรมการขาวและกรมสงเสริมเกษตรพยายามจะเพิ่ม
ความเขมแข็งและศักยภาพ รวมทั้งงบประมาณที่จะมาดูแลเรื่องนี้ 

คําถาม – คําตอบเกี่ยวกับกองทุนฯ 

1. ถาสินคาเกษตรไดรับผลในเชิงไดเปรียบจากการเปดการคา สามารถขอเงินกองทุนมาพัฒนา

เพื่อขยายตอตลาดเพิ่มข้ึนไดหรือไม 

ตอบ  เดือนมกราคม ตนปหนา กองทุนจะใหโอกาสในการขยายตลาด เพียงแตขณะน้ีอยู
ระหวางการแกไขระเบียบ โดยมีกฎระเบียบและวิธีการเหมือนกัน 

2. มีการกําหนดวงเงินคาจางเขียนโครงการหรือไม 

ตอบ ไมมี ขึ้นกับการพูดคุยตอรองกับผูรับจาง แตกําหนดวงเงินคาใชจายสําหรับโครงการไว
ที่รอยละ 3 ในสวนของวงเงินคาจางเขียนนั้นไมไดกําหนดไว 

3. พืชใน อ.แมสรวย ที่มีปญหา คือ ลําไย ซึ่งสามารถสงออกนอกได แปรรูปได แตเงินทุนที่ไดรับ

การสนับสนุนน้ันไดแคระยะสั้น 

ตอบ กองทุนยินดีชวยเหลือในสินคาลําไย เน่ืองจากเปนหน่ึงในสินคา TRQ 23 รายการที่มี
ปญหาจากการเปดตลาดอยูแลว 

4. เครื่องสูบน้ํามี 2 เครื่อง ไมพอใชในการสูบน้ําทํานาปรัง ซึ่งมีเน้ือที่ประมาณ 5,000 ไร อยากจะ

รวมกลุมของผูทํานาปรังขอเครื่องสูบน้ําซึ่งราคาประมาณ 3 ลานกวา จะไดไหม 

ตอบ ตอบเลยวาได แตวาทานตองเขียนใหชัดวา กอนมีเครื่องสูบนํ้าเปนอยางไร และหลังจาก
มีแลว ผลผลิตของทานจะดีขึ้นอยางไร เชนเนนไปเลยวา ปญหาของทานคือไมมีนํ้า ถามีนํ้าและเครื่อง
สูบนํ้าแลวผลผลิตของทานจะมากขึ้น 

5. กลุมเกษตรกรทําลําไย อยากจะขอเปนเงินจายขาดไปเลย ไดหรือไม 

ตอบ เบื้องตนทําได ไมขัดของ แตในโครงการตองเขียนมาวา มีเร่ืองอะไรบางที่จะทํา แยกมา
ใหชัด เชน มีเร่ืองของการขอเงินจายขาด จะจายขาดไปทําอะไร ในกรณีเงินทุนหมุนเวียน ตองเกิด
รายได และแผนรายไดตองชัด ซ่ึงมาจากการมีตลาดรองรับแลว เชนทานอรุณ มีการทําขาวใหสิงคโปร 
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6. คุณอดุลย ปญญาคํา (ประธานศูนยขาวชุมชนตําบลจอมสวรรค) เริ่มโครงการมา

ตั้งแตป 2544 ปจจุบันมีสมาชิก 49 คน ทําเมล็ดพันธุทุกป แตมีปญหาคือไมมีความสามารถจะ
เก็บ เพราะตองขาย ไมมีทุนหมุนเวียน ถาอยางน้ีจะขอรับการสนับสนุนไดหรือไม 

ตอบ ขอตอบวา เปนเรื่องเรงดวนที่เรากําลังจะทํา รอความชัดเจนจากกรมการขาวอยู ซ่ึง
ตอบวา ตอนนี้เราชวยเหลือได 

7. คุณนิพนธ สังหอย (จากกลุมเกษตรกรทําสวนไมสัก อําเภอเมือง หนึ่งในคณะกรรมการกลุม
เกษตรกร) เก่ียวกับเรื่องปจจัยทางการผลิตของพืช 3 ชนิด ไดแก ขาว ขาวโพดและลําไย อัน
แรกคือขาว ที่วาตนทุนการผลิตที่วาจะไดสวนแบง 70 เปอรเซ็นต ขอบอกวาไมมี จริงๆ แลว
ปจจัยการผลิตหลายๆ ดาน เชน พื้นที่แตละพื้นที่ตางกัน เราจะหาแหลงนํ้าเหมือนกันไมได 
ยกตัวอยาง บางพ้ืนที่เปนแหลงอางเก็บน้ํา บางพื้นที่รองจากน้ําฝน  บางพื้นที่อยูบนเขา บน
ดอย ก็มี สภาพพื้นที่การทํานาตางกัน ฉะน้ัน ปจจัยการผลิตจะแตกตางกัน จะมาเปรียบเทียบ
กันไมได ปจจัยการผลิตตองแตกตางไปตามสัดสวน  ก็ขอฝากวาหากกลุมเกษตรกรของเราจะ
ขอเร่ืองอะไรก็ตามที่จะมาผลิตใหตนทุนต่ํา ก็ขอความกรุณาดวย 

ตอบ ขอตอบคําถามที่บอกวา แตละสถานที่มีความแตกตางกัน ทั้งในเรื่องภูมิศาสตรและ
ภูมิอากาศ เปนประเด็นที่เราเห็นดวย และตองการใหโครงการเกิดจากทานเอง กองทุนสงเคราะห
เกษตรกรจะเปนกองทุนใหญ ถาทานขอไปเปนรายเดี่ยวๆ สวนมากจะไมได แตกตางจากกองทุนเราที่
สามารถขอเปนรายกลุมสหกรณได 

8. กระบวนการเสนอขอใชเงินใชเวลานานเทาไหร 

ตอบ เบื้องตนตอบไมได แตที่ผานๆ มา อยางเร็วๆ ประมาณ 2 เดือน ขึ้นอยูกับวามีขอแกไข
จากคณะกรรมการ ถาทานแกเร็ว ก็เสนอไดรับเงินเร็ว สวนมากที่ชาเพราะใหกลับไปแก แลวหายไป
เลย 

9. เงินทุนมีเพียงพอชวยเหลือเกษตรกรทุกกลุมอาชีพใชหรือไม 

ตอบ ประเด็นคือ เงินกองทุนตั้งมาโดยนโยบายของรัฐบาล ถาเงินไมพอ เราจะหา เพราะเรา
จะตั้งงบประมาณของทุกป ซ่ึงรัฐบาลตั้งเปาใหเรา 1 หม่ืนลาน ซ่ึงคิดวานาจะเพียงพอ 

10.  ชวยสรุปผลการดําเนินงานที่ผานมา 

ตอบ กองทุนตั้งขึ้นมาเมื่อป 2547 เปนรูปเปนรางเมื่อป 2549 ทําโครงการไปไดเพียง 12 
โครงการ อนุมัติเงินไป 300 กวาลานบาท สวนใหญโครงการที่อนุมัติไปจะเปนโครงการเล็กๆ เกิดจาก
ภาคเกษตรกรมีความตองการ ที่ผานมาสวนใหญจะเปนในเรื่องกิจกรรมถายทอดความรู ผลลัพธ
โดยรวมออกมาถือวานาพอใจ 
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11.  การยื่นโครงการ อยางชาจะเห็นผลก่ีเดือน 

ตอบ เบื้องตนจะอานและโทรกลับไปบอกภายใน 3 วัน แตเร่ืองการอนุมัติขึ้นกับความ
เหมาะสม รายละเอียดชัดเจนแคไหน ไมเกิน 2 สัปดาห จะมีการหารือกับหนวยงานที่เกี่ยวของ ถา
ผานกระบวนการจากหนวยงานที่เกี่ยวของไปแลวก็ใชเวลาไมนาน เพราะทั้งหมดอยูในการบริหารของ
ฝายเลขาวาจะเอาเขาคณะอนุกรรมการ หรือกรรมการไดเม่ือไหร 

12. หลังจากอนุมัติโครงการไปแลว ทางกองทุนมีการติดตามประเมินผลหรือไม 

ตอบ ทางกองทุนจะมีศูนยประเมินผลของสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรมาประเมินโครงการ
ของทาน วาทานประสบความสําเร็จตามที่ทานตองการหรือเปลา 

13. ถาขอการสนับสนุนคร้ังแรกเอามาดําเนินการแลวงบหมด เราสามารถทําเสนอของบตอยอด

อีกไดหรือไม 

ตอบ ทําได เราจะพิจารณาวาใหหรือไมให ขึ้นอยูกับวา ทานทําโครงการแลวผลการ
ดําเนินงานโครงการของทานดีแคไหน ถาผลงานดี เงินก็จะกลับมาอีก ขอเสริมวา ถาโครงการของ
ทาน 5 ป เราไมไดใหทีเดียว สมมุติทานขอเงิน 1 ลานบาท เราตองถามวาทานใชปละเทาไหร สมมุติ
ทานเอามาแลวปแรกทําไมได ปที่สองจะไมไดเบิก ฉะนั้น เราวัดกันที่ผลงาน 

14. สมมุติวิสาหกิจชุมชนอยากพึ่งกองทุนในการทําลําไย ทั้งแปรรูป ซื้ออุปกรณ ทําโกดังเก็บของ 

สามารถขอปลูกสรางสิ่งถาวรแบบโกดังเก็บของไดไหม 

ตอบ ในกรณีน้ี ตองเปนการคืนเงิน เพราะการกอสรางที่วาเกิดประโยชนตอวิสาหกิจของทาน
เพียงที่เดียว การคืนเงินก็หลังจากทานกอสรางเสร็จแลว ทานมีรายไดเม่ือไหรทานคอยคืนกองทุน 

15. เกษตรกรปลูกกาแฟ อยากทราบวาเขียนโครงการไมเปนจะทําอยางไร 

ตอบ เราเคยใหการชวยเหลือโครงการกาแฟสําหรับภาคใตไปแลว 54 ลานแตยังไมเคยมีของ
ภาคเหนือ สวนเร่ืองการเขียนโครงการ ถาทานมี 3 ขอตอไปน้ีครบ   ทานไปหาเราไดเลย 1) ทานเปน
เกษตรกรหรือไม 2) ทานตองมีการเก็บขอมูลวา ทานปลูกกาแฟกี่ไร ผลผลติที่ผานมาไดมากนอยแค
ไหน 3) ปญหาคืออะไร และจะแกไขอยางไร 

------------------------------------ 
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                                                  กําหนดการสัมมนาเรื่อง 

การเปดตลาดสินคาเกษตรภายใตเขตการคาเสรอีาเซียน: ไทยควรเตรียมพรอมอยางไร 
วันจันทรที่ 21  ธันวาคม  2552 

ณ โรงแรมรอยัลแมโขง หนองคาย 
อําเภอเมือง  จังหวัดหนองคาย 

----------------------------------- 

08:30-09:30  น. ลงทะเบียน 

09:30-10:00  น. กลาวรายงาน    
โดย ผูอํานวยการสํานกัเศรษฐกิจการเกษตรระหวางประเทศ 

                  (นางกรทิพย เสนีวงศ ณ อยุธยา) 

เปดสัมมนา 
    โดย  รองเลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

                    (นางสภุาพร  พิมลลขิิต) 

10:00-10:15  น. พักรับประทานอาหารวาง  

10:15-12:15  น. การบรรยาย 
(1)  เรื่อง  ผลการเจรจาเปดตลาดสินคาเกษตรภายใตเขตการคาเสรีอาเซียน  

   โดย ผูแทนสาํนักเศรษฐกิจการเกษตรระหวางประเทศ  
          (น.ส.รงัษิต ภูศิรภิิญโญ) 

(2) เรื่อง  การเปดตลาดขาวในมมุมองของเกษตรกร 
               โดย ผูแทนกรมการขาว  (น.ส.ลดัดา วิริยางกูร) 

                                                 โดย ผูแทนผูแทนเกษตรกร สาขาขาว  (นางสมบญุ วงศคําซาว) 
(3) เรื่อง การเปดตลาดปาลมน้าํมนัในมุมมองของภาคเอกชน 

  โดย ผูประกอบการภาคเอกชน 
        (นายเจรยีม ชาชุมพร) 

12:15-13:15 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13:15-16:15 น. การบรรยาย (ตอ) 
(4) เรื่อง การใชประโยชนจากกองทุนปรับโครงสรางการผลติภาคเกษตรเพื่อเพิม่ขดี  
     ความสามารถการแขงขันของประเทศ (กองทุน FTA)   

                   โดย ผูแทนกองทุน FTA  สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
     (นายเอกราช ตรีลพ) 

พักรับประทานอาหารวาง  

16:15-17:00 น. สรุปประเด็นสําคัญ และตอบคาํถาม  โดย วิทยากร 
17:00 น. พิธีปดสัมมนา  
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    คํากลาวรายงานเนื่องในพิธีเปดการสัมมนา 

“การเปดตลาดสินคาเกษตรภายใตเขตการคาเสรอีาเซียน : 
ไทยควรเตรยีมพรอมอยางไร” 

โดย 
นางกรทิพย  เสนีวงศ ณ อยุธยา 

ผูอํานวยการสํานักเศรษฐกิจการเกษตรระหวางประเทศ 
วันจันทรที่ 21  ธันวาคม 2552 

ณ โรงแรมรอยัลแมโขง  จังหวัดหนองคาย 
 
 

ทานรองเลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

ดิฉัน ในนามของผูจัดการสัมมนา   มีความยินดีเปนอยางยิ่งที่ทานรองเลขาธิการสํานักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร   มาเปนประธานในพิธีเปดการสัมมนา เร่ือง “การเปดตลาดสินคาเกษตรภายใตเขต
การคาเสรีอาเซียน: ไทยควรเตรียมพรอมอยางไร” ในวันน้ี  

ตั้งแตป 2536 ประเทศสมาชิกอาเซียน ประกอบดวย ไทย มาเลเซีย บรูไน  สิงคโปร  
อินโดนีเซีย   ฟลิปปนส กัมพูชา ลาว พมา และเวียดนาม   ไดมีความเห็นพองตองกันในการที่จะพัฒนาความ
เปนอยูของประชากรอาเซียน   ใหดียิ่งขึ้น  จึงไดมีการจัดทําความตกลงเขตการคาเสรีอาเซียนหรือ AFTA ขึ้น   
เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแขงขันและมีแนวคิดที่จะใชฐานการผลิต   ในภูมิภาคใหเปนฐานผลิตเดียว   
โดยรวมกลุมกันเพ่ือผลักดันใหกลุมอาเซียน   มีอํานาจตอรองทางการคามากขึ้น    ความตกลงดังกลาว
เกี่ยวของกับการลด/เลิก ภาษีและมาตรการกีดกันทางการคา      ทั้งการสงออกและนําเขาสินคาระหวางกัน    
ซ่ึงในดานการลดภาษีน้ัน   รัฐบาลไดมีการดําเนินการมาเปนระยะ โดยไดทยอยลดภาษีกันมาเรื่อยๆ   
จนกระทั่งจะมีผลบังคับใชการลดภาษีใหเหลือ 0%  ทั้งสินคาเกษตรและอุตสาหกรรม ในวันที่ 1 มกราคม 
2553     สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรในฐานะหนวยงานหนึ่งที่เปนผูติดตามดูแล   และใหขอมูลเกี่ยวกับการ
เปดตลาด   รวมทั้งกําหนดมาตรการดานการคาสินคาเกษตรของประเทศ    จึงไดกําหนดจัดการสัมมนาครั้งน้ี 
ขึ้น เพ่ือชี้แจงขอมูลและสรางความรูความเขาใจ   ในเรื่องการเปดตลาดเสรีสินคาเกษตรในอาเซียน และรับฟง
ความคิดเห็น   รวมทั้งผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับสินคาเกษตรจากผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝาย   โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งสินคาเกษตรจํานวน 23 รายการที่ไทยตองยกเลิกมาตรการโควตา   เชน นํ้านมดิบ ขาว ขาวโพดเลี้ยงสัตว 
เปนตน 

การสัมมนาในวันน้ีแบงออกเปน 2 ชวง คือ 

ชวงแรก  เปนการนําเสนอขอมูลขอเท็จจริงเรื่องการเปดเสรีการคาสินคาเกษตร   และ
มาตรการ การใหความชวยเหลือของภาครัฐสําหรับสินคาเกษตร  ที่อาจจะไดรับผลกระทบจากการเปดเสรี
การคาดังกลาว     และในชวงที่สอง เปนการรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะ   จากทุกภาคสวนที่
เกี่ยวของ เพ่ือนําไปวิเคราะหและปรับปรุงมาตรการ   เพ่ือเตรียมการรองรับและปองกันผลกระทบที่อาจจะ
เกิดขึ้น  ไดอยางมีประสิทธิภาพ   และตรงกับประเด็นปญหาอยางแทจริง 
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ผูเขารวมสัมมนาในวันนี้ประกอบดวย ผูแทนจากสถาบันเกษตรกร ภาคเอกชน   

และหนวยราชการที่เกี่ยวของ เชน กรมศุลกากร กระทรวงพาณิชย   นักวิชาการจากมหาวิทยาลัย  กระทรวง
เกษตรและสหกรณ ประมาณ 200 คน   โดยไดรับเกียรติจากวิทยากรที่มาใหความรู ประกอบดวย 

1. ดร.รังษิต  ภูศิริภิญโญ 
     นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ 
     สํานักเศรษฐกิจการเกษตรระหวางประเทศ  
     สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

2. นายเอกราช  ตรีลพ 
     เศรษฐกรชํานาญการ 
    สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร  สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

3. คุณลัดดา วิริยางกูร 
นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ 
สํานักพัฒนาผลิตภัณฑขาว กรมการขาว 
4. คุณเจรียม ชาชุมพร 

     บริษัทเมืองเลยปาลมนํ้ามัน จํากัด  จังหวัดเลย 
5. คุณสมบูรณ วงศคําซาว 

    เกษตรกรแกนนําเรื่องขาว จังหวัดหนองคาย 

บัดนี้ไดเวลาอันสมควรแลว   ดิฉันขอเรียนเชิญรองเลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
กลาวเปดการสัมมนา   เรื่อง “การเปดตลาดสินคาเกษตรภายใตเขตการคาเสรีอาเซียน: ไทยควรเตรียมพรอม
อยางไร” ตอไป ขอเรียนเชิญคะ 
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คํากลาวในพธีิเปดการสัมมนา 

“การเปดตลาดสินคาเกษตรภายใตเขตการคาเสรอีาเซยีน : 
 ไทยควรเตรยีมพรอมอยางไร”  

โดย 
นางสภุาพร พิมลลิขิต 

รองเลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
วันจันทรที่ 21 ธันวาคม 2552 

ณ โรงแรมรอยัลแมโขง จงัหวัดหนองคาย 
 

 

เรียน ทานผูอํานวยการสํานกันโยบายและแผน  ผูอํานวยการเขต 3  
        ผูเชี่ยวชาญทุกทานของสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
        ทานวิทยากร 
        และผูเขารวมสัมมนาทุกทาน 

              ดิฉันรูสึกยินดีที่ไดมาจังหวัดหนองคาย ซ่ึงอยูในภาคอีสานและนี่เปนครั้งที่ 3 ที่เราได
เดินสายมาเรียนชี้แจงใหพ่ีนองและผูเกี่ยวของทั้งหลายไดรับทราบถึงเหตุผลวาทําไมเราถึงจะเปดอาฟตา 
(AFTA) ทุกทานอาจจะกังวลใจวาทําไมประเทศไทยตองไปเปด ใหภาษีเปนศูนย  เราตองแยแนๆ ซ่ึงสินคา
สําคัญๆ ของจังหวัดหนองคาย เชน ขาว  ยางพารา  และมันสําปะหลัง และก็โดยประเด็นสําคัญคือการคาของ
ประเทศไทยกับประเทศลาว แตปที่ผานมาประเทศไทยมีมูลคาการสงออกไป ประเทศเพื่อนบานไดถึง 57,000 
ลานบาท ซ่ึงเปนสิ่งที่เราสงออกไดมาก แตพวกทานทั้งหลายคงกังวลใจวา ถาเปดแลวเราจะสูกับประเทศอ่ืนๆ 
ในอาเซียนไดไหม ในเม่ือภาษีเปนศูนย อยาลืมวาประเทศไทยเราเปนประเทศเกษตรกรรม ตรงนี้รัฐบาล
คํานึงถึงอยูตลอดเวลา ไมยอมใหเราเสียเปรียบ เพราะอยางที่กลาวแลววา เราก็ตองมีมาตรการรองรับ ทํา
อยางไร ทําไมถึงตองทํานั่นคือเหตุผล ถาเราไมเปดการคาเสรีกับประเทศเพื่อนบาน หรือแถบอ่ืนๆ ในกลุมของ
เรา แลวประเทศอื่นเขาเปด เราจะไมสามารถที่จะแขงขันกับเขาได เขาจะไมมาซื้อสินคาของเรา เพราะในเม่ือ
ประเทศไทยเรายังเก็บภาษีเขาอยู   สินคาบางตัวบอกแลว ทุกประเทศที่มีการไดเปรียบเสียเปรียบมันเปนการ
ตอรอง เราจะตองมีมาตรการรองรับและชวยเหลือเกษตรกรไทย  ซ่ึงทางกระทรวงเกษตรฯไดรวมมือและหารือ
กับกระทรวงพาณิชย อยางเปนทางการ ตั้งศูนยอํานวยความสะดวกใหผูประกอบการเพื่อการสงออก เพื่อใหมี
ความสะดวกรวดเร็วขึ้น และเรามีมาตรการในการปกปองสินคาเกษตรเชน การตรวจสุขอนามัย SPS และ 
GMOs ที่ประเทศไทยเราก็ยังปกปองอยู  เพราะวาสินคาแตละชนิดที่เรานํามาแปรรูปและนําสงกลับไป 
สวนมากแลวนานาประเทศทั้งหลายไมตองการตัดตอพันธุกรรม แตประเทศไทยเราไมมี ถือเปนขอดีขอหน่ึง   
เวลาประเทศเพื่อนบานเขามาประเทศไทยตองตรวจและเปนการกระตุนใหเกษตรกรไทยปรับตัวเองเพื่อการ
แขงขัน ขอยืนยันวาเราตองปรับตัวเองทํายังไงสินคาเราจะมีคุณภาพ  เพ่ือที่จะไปสูกับเขาไดในเมื่อภาษีเปน
ศูนย   
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สิ่งน้ีถือเปนขอไดเปรียบเพราะเราสั่งสินคาบางตัวที่เราขาดเขามา แลวนํามาแปรรูปแลวสงขาย
ออกไปในกลุมของเขา    เราก็จะไดสินคาที่ราคาถูกและสามารถแขงขันกับเขาได      เร่ืองน้ีเปนขอหน่ึงที่
ประเทศ 
ไทยเราตองคํานึงถึงความไดเปรียบเสียเปรียบของนานาประเทศที่เขาจะตองคํานึงถึงผลประโยชนของ
ประเทศชาติของแตละประเทศน้ันๆ เพราะฉะนั้นเราจะตองทําความเขาใจ เหมือนอยางที่จัดมาแลวเม่ือวันที่ 8 
ที่จังหวัดสระแกวในสวนของภาคกลาง ที่จังหวัดเชียงรายเพิ่งจัดไปเมื่อวันจันทรที่แลว และครั้งนี้เปนครั้งที่ 3 
คือ ภาคอีสาน และครั้งที่ 4 จะจัดวันที่ 28 คือที่กระบี่ ซ่ึงจะมีพวกปาลมเยอะ จะติดกับชายแดนที่เราตอง
สงออก เพ่ือใหพวกทานไดมารับทราบขอมูลและทางเราจะไดฟงความคิดเห็น ขอเสนอแนะของพวกทาน คือ 
การทํางานเราตองคุยกัน สื่อถึงกัน ราชการมีขอมูลใหทาน ทานก็มีขอมูลใหราชการ ตรงนี้เราจะไดนําไป
ประมวลและวิเคราะหเหตุการณวาควรจะทํายังไง ไมใชราชการจะทําฝายเดียว และชี้วาคุณตองทําอยางนั้นทํา
อยางนี้ ไมใช เด๋ียวนี้ระบบการบริหารราชการแผนดินยุคใหมเราตองฟงทุกทาน แลกเปลี่ยนขอมูลกันเพ่ือนํา
กลับมาวิเคราะห ปรับปรุง วาสิ่งไหนที่จะเปนประโยชนตอประเทศไทย ตอเกษตรกร   ดิฉันยังเนนถึงเรื่อง
ประโยชนและที่สําคัญที่สุดคือคุณภาพของสินคา เพราะทานตองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการปลูกพืช เราตอง
มองวาทําอยางไร ไมใชตอนนี้สินคาตัวไหนราคาดีก็นิยมกันปลูก  ถาเปนอยางนั้นดิฉันไมอยากแนะนํา เพราะ
ยิ่งมีมากเทาไหร ขอตอรองเขาจะมีมากกับเรา แลวเราจะเสียเปรียบ เพราะฉะนั้นเราตองมองวาตลาดตองการ
อะไร ณ ปน้ีกลไกของตลาดเปนอยางไร ความตองการเปนอยางไร และเราผลิตยังไงใหตรงกับความตองการ
ของตลาด สิ่งน้ีถือเปนสิ่งสําคัญ ไมใชวาเราจะผลิต  ซ่ึงตลาดไมไดตองการ แตฉันจะผลิต ตรงนี้มันจะเปนสิ่งที่
เราผลิตออกมาแลวเราไมรูจะขายใหใคร เกษตรกรตองรูแนวาผลิตแลวขายที่ไหน  สิ่งนี้ถึงใหพวกเราชวยกัน
คํานึง เด๋ียวนี้การสื่อสารอินเตอรเน็ต ขอมูลทุกอยางสามารถเขาถึงได หรือขอมูลจากทางราชการทุกพื้นที่ มี
หลายหนวยงานของกระทรวงเกษตรฯ เรามีอยูทุกพื้นที่ เกษตรอําเภอก็มี เกษตรตําบลก็มี สหกรณจังหวัด 
เปนตน เพราะฉะนั้นหนวยงานของเรายินดีที่จะรับใชพวกทาน ยินดีที่จะใหขอมูล ยินดีที่จะรวมมือกับพวกทาน
เพ่ือพัฒนาประเทศของเราสูการแขงขันที่ดีได วันนี้พวกทานมีขอสงสัยประการใด หรืออยากเสนอแนะหรือ
ชี้แนะใหกับหนวยงานราชการของเรา  ทางเรามีเจาหนาที่ มีนักวิชาการ มีผูเชี่ยวชาญหลายๆทาน ของ
กระทรวงเกษตรฯ สํานักงานเศรษฐกิจฯ อาจเปรียบไดวา เหมือนอางตัวเปนเสธ.ของกระทรวง  เราเปน
นักวิเคราะหวางแผนพัฒนางบประมาณตางๆ จากเรา    เพ่ือจะรวบรวมและบูรณาการในกระทรวงเกษตรฯ 
ทุกหนวยงาน ทุกกรมเขาดวยกัน เพ่ือเสนอผูบริหาร และนําเขาเสนอคณะกรรมการนโยบาย และเสนอ
นายกรัฐมนตรีเปนลําดับขั้นตอนวาเรามีการเจรจาผลเปนยังไง ควรทําอยางไร เพราะฉะนั้นดิฉันอยากใหพวก
ทานชวยกันเสนอแนะความคิดใหมากๆ พวกเราจะไดเอาตรงนี้กลับไปประมวลภาพ ตองชวยกัน ปรับจนเขา
หากันเราจะไดไมเสียเปรียบนานาอารยประเทศ ตรงนี้เปนสิ่งสําคัญ แลวประการสําคัญเรามีเงินทุนปรับ
โครงสราง FTA เปนคนชวยเหลือ เงินชวยเหลือ ถาทานไดรับผลกระทบจากการเปดเสรีตรงนี้ ทานสามารถ
เขาสูกองทุนเราได ซ่ึงในชวงบายเราจะมีเจาหนาที่ มีผอ.ที่สามารถจะมาชี้แจงใหทานเขาถึงเงินกองทุนตรงนี้
ได จะทําอยางไร ที่จะสามารถใชได เงินตรงนี้ใหทานโดยไมเสียดอกเบี้ยแตตองคืน ขอยืนยันวาตองคืน แต
ทานจะไมเสียดอกเบี้ย เพ่ือเราจะปรับในการแขงขันพืชแตละตัวที่เราอาจจะเสียเปรียบ หรือพืช 23 ตัวที่เรา
เปดตลาด คือเราเปด ไมใชเปดทั้งหมด เปดประตูกวางรับทั้งหมด ดังน้ันไทยตองมีมาตรการตางๆ เหมือนกัน
ที่จะเขาไปรองรับ วาควรจะตรวจอยางไร   เพราะฉะนั้นผูบริโภคจะไดบายใจขึ้น     เพราะตอไปน้ีเราตรวจเช็ค
สินคาที่เขามา 
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ประเทศของเรา ปลอดภัย สามารถบริโภคได ตรงนี้เปนจุดหนึ่ง ซ่ึงประเทศอื่นนิยมทําอยางนี้ เรา
จะตรวจเขมเหมือนกันเพ่ือความปลอดภัย ตรงนี้ถึงกลาววาใหพวกทานชวยกันนําเสนอมากๆ หนอย เพราะถา
พวกทานไมเสนอมา ทางเราคิดเองเด๋ียวพวกทานจะตําหนิวา ราชการไปเจรจาเอง ทําเองหรือเปลา เพราะทาง
พวกทานไมรู แตเราเปดโอกาสทุกภาคแตจะใหเราไปทุกจังหวัดมันคงเปนไปไมได ดวยงบประมาณของ
ราชการเรามีนอย และเราเลือกเปนภาคๆที่วามีโอกาสสําคัญในการคาเพื่อจะเตือนตรงนี้  

       บัดนี้ ไดเวลาอันสมควรแลว ดิฉันขอเปดการสัมมนา  เรื่อง “การเปดตลาดสินคาเกษตร
ภายใตเขตการคาเสรีอาเซียน : ไทยควรเตรียมพรอมอยางไร”   และ ขออวยพรใหการสัมมนาในวันน้ีบรรลุผล
สําเร็จ ไขขอของใจของพี่นองเกษตรกร ผูประกอบการ และผูที่มีสวนเกี่ยวของทุกทาน ขอใหประสบและสําเร็จ 
และเดินทางกลับกันโดยปลอดภัย  ขอบคุณคะ 
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              สรุปการบรรยาย 

เร่ือง การคาสินคาเกษตรภายใตเขตการคาเสรีอาเซียน (อาฟตา-AFTA): 
ไทยควรเตรยีมพรอมอยางไร 

โดย 
ดร รังษิต  ภูศิริภิญโญ 

 

ความเปนมา ในป พ.ศ. 2535 อาเซียนไดลงนามในความตกลงวาดวยอัตราภาษีที่เทาเทยีมกัน 
สําหรับเขตการคาเสรีอาเซียน (Agreement on the Common Effective Preferential Tariff :CEPT Scheme 
for the ASEAN Free Trade Area :AFTA)  เพ่ือจัดตั้งเขตการคาเสรีอาเซียน  ซ่ึงเดิมมีประเทศผูกอผูตัง้ 6 
ประเทศ ไดแก บรูไน อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟลิปปนส สิงคโปร และไทย  ตอมามีสมาชิกใหมเพ่ิมขึ้นอีก 4 
ประเทศ ไดแก กัมพูชา ลาว พมา และเวยีดนาม รวมเปน 10 ประเทศ 

วัตถุประสงคการรวมกลุมของอาเซียน  เพ่ือขยายความรวมมือทางเศรษฐกิจระหวางประเทศ
สมาชิก สรางความสามารถในการแขงขัน ดึงดูดการลงทุนจากตางประเทศ และสรางอํานาจตอรองกับประเทศ
นอกกลุม โดยมีเปาหมายหลักเพื่อ ลด/เลิก ภาษีสินคาระหวางกันใหหมดไป พรอมทั้งยกเลิกอุปสรรคทาง
การคาที่มิใชภาษี โดยเฉพาะเรื่องโควตา ซ่ึงไทยมีสินคาโควตาภาษีภายใต WTO จํานวน 23 รายการ ไดแก 
1) นํ้านมดิบ 2) นมผงขาดมันเนย 3) มันฝรั่ง  4) หอมหัวใหญ     5) เมล็ดพันธุหอมหัวใหญ 6) กระเทียม 7) 
ลําไยแหง 8) เมล็ดกาแฟ 9) กาแฟสําเร็จรูป 10) ชา   11) พริกไทย 12) นํ้าตาลทราย 13) เสนไหมดิบ 14) 
ขาวโพดเลี้ยงสัตว 15) ขาว 16) เน้ือมะพราวแหง 17) มะพราวผล 18) นํ้ามันมะพราว 19) เมล็ดถั่วเหลือง 20) 
นํ้ามันถั่วเหลือง 21) กากถั่วเหลือง 22) นํ้ามันปาลม และ 23) ใบยาสูบ 

ระยะเวลาการลดภาษี  ประเทศอาเซียนเดิม 6 ประเทศ ไดทยอยนําสินคามาลดภาษี จนกระทั่งลด
ภาษีสินคาทั้งหมดใหเปน 0% ในป 2553 แตสําหรับประเทศอาเซียนใหม 4 ประเทศ จะตองลดภาษีสินคา
ทั้งหมดใหเปน 0% ในป 2558 แตทั้งน้ียกเวนสินคาที่มีความออนไหวบางรายการที่ไมตองลดภาษีเปน 0% 
อาจจะเหลือ 5% อยางไรก็ตามการใชสิทธิลดภาษีเปน 0% ตองระบุไดวาสินคานั้น   มีแหลงกําเนิดจาก
ประเทศผูผลิตนั้นจริง  หรือเปนสินคาที่มีการผลิตในอาเซียนรวมกัน เปนมูลคา ไมนอยกวา 40% ของมูลคา
สินคานั้น 

การคาระหวางไทยกับอาเซียน ที่ผานมาไทยสงออกสินคาเกษตรไปยังประเทศอาเซียนมากกวา
นําเขาจากประเทศอาเซียนมาก ทําใหไทยไดเปรียบดุลการคากับอาเซียนมาโดยตลอด  โดยในชวง 3 ป
ยอนหลัง (2549-2551) ไทยสงออกสินคาเกษตร (สินคาตอนที่ 1-24) ไปยังอาเซียนเปนมูลคา 115,831 ลาน
บาท ในขณะที่มีการนําเขาเพียง 37,440 ลานบาท ไทยไดดุลการคากับประเทศสมาชิกอาเซียนสูงถึง 78,391 
ลานบาท แสดงใหเห็นวาไทยมีศักยภาพการแขงขันกับอาเซียน จึงไดวางยุทธศาสตรการเจรจาในเชิงรุก  โดย
ตองเปดเสรีใหมากที่สุด จึงตองผูกพันลดภาษีทุกรายการเปน 0% ในป 2553 (ยกเวน 4 รายการที่คงภาษีไว
เหลือ 5% ไดแก กาแฟ มันฝรั่ง ไมตัดดอก เนื้อมะพราวแหง) และตองยกเลิกโควตาในสินคาเกษตรทั้ง 23 
รายการ ในป 2553 เชนกัน  ขณะน้ีกระทรวงพาณิชยไดประกาศยกเลิกโควตาไปแลว 13 รายการ เหลืออีก 10 
รายการกําลังเตรียมออกประกาศยกเลิกโควตา  ขณะน้ีอยูในขั้นตอนการเสนอ ครม. 
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สินคาสงออกสําคัญ ไดแก ขาว นํ้าตาล ซอส เครื่องแกง/นํ้าปลา และผลิตภัณฑจากแปง 
สินคานําเขาสําคัญ ไดแก ปลา/สัตวนํ้า ( ซ่ึงสวนใหญนําเขามาเปนวัตถุดิบเพ่ือการแปรรูป) 

ผลิตภัณฑจากแปง/ธัญพืช ยาสูบ และ นํ้ามันพืช/ไขมัน   

ผลกระทบสนิคาเกษตร 23 รายการ เพ่ือประโยชนในการวางแนวทาง/มาตรการรองรับผลกระทบ  
กระทรวงเกษตรและสหกรณ โดยสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ไดทําการวิเคราะหแบงผลกระทบออกเปน 4 
กลุม  ดังน้ี  1) กลุมสินคาทีไ่ดรับผลกระทบมาก มี 4 รายการ ไดแก (1) ขาว (2) นํ้ามันปาลม (3) เมล็ดกาแฟ 
(4) ไหมดิบ  2) กลุมสินคาที่ไดรับผลกระทบปานกลาง มี 4 รายการ ไดแก (1) มะพราวผล (2) เน้ือมะพราว
แหง (3) ชา (4) ขาวโพดเลี้ยงสัตว  3) กลุมสินคาทีไ่ดรับผลกระทบนอย มี 11 รายการ ไดแก (1) กาแฟ
สําเร็จรูป (2) นํ้านมดิบ/นมพรอมด่ืม (3) นมผงขาดมันเนย 4) นํ้ามันมะพราว (5) เมล็ดถั่วเหลือง (6) พริกไทย 
(7) กระเทียม (8) หอมหัวใหญ (9) มันฝรั่ง  (10) นํ้าตาลทราย (11) ยาสูบ และ 4) กลุมสนิคาที่ไมไดรับ
ผลกระทบ มี 4 รายการ ไดแก (1) ลําไยแหง (2) เมล็ดพันธุหอมหัวใหญ (3) นํ้ามันถั่วเหลือง (4) กากถั่ว
เหลือง 

แนวทางรองรับการเปดเสรีสินคาเกษตร 23 รายการ  มี 3 ขั้นตอน ไดแก ขั้นที่ 1 การบริหารการ
นําเขา ณ ดานศุลกากร เชน การกําหนดคุณสมบัติของผูนําเขา ตองขออนุญาตนําเขา ตองมีใบรับรอง
สุขอนามัย สุขอนามัยพืช ใบรับรอง GMOs  ขั้นที่ 2 เยียวยาเกษตรกรที่ไดรับผลกระทบโดยมีกองทุน FTA 
เขามารองรับการปรับโครงสรางการผลิต การเพิ่มขีดความสามารถการแขงขัน  ขั้นที่ 3 ใชมาตรการปกปอง
พิเศษในการเก็บคาธรรมเนยีมปกปอง เพ่ือระงับผลชัว่คราวหากมกีารนําเขามากผิดปกติ โดยมี กรมศุลกากร 
กรมการคาตางประเทศ และสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร เปนหนวยงานติดตามขอมูล/เฝาระวัง 

ผลที่คาดวาจะไดรับจากการเปดเสรสีินคาเกษตร ในกรอบอาฟตา (AFTA) 
ผลดี     - ไทยสงออกสินคาเกษตรไดมากขึ้น เน่ืองจากภาษีนําเขาลดลง  

   - วัตถุดิบนําเขาราคาถูกลง ทําใหลดตนทุนการผลิต ในการผลิตสนิคาเพื่อสงออก 
   - เกษตรกรและผูประกอบการเกิดการปรับตวัเพ่ือใหสามารถแขงขันได 

ผลเสีย  - เกษตรกรในบางสาขาอาจไดรับผลกระทบ เม่ือมีการนําเขาสินคาราคาถกูจากประเทศ 
             อาเซียน ทําใหราคาสินคาในประเทศตกต่ํา 
ภาพรวม ไทยไดประโยชน โดยจากผลการศึกษาของมหาวิทยาลัยหอการคาไทย ปรากฏวาผล 
             จากอาเซียนลดภาษีเปน 0% ทําให GDP ของไทยในป 2558  เพ่ิมขึ้น 1.75%   หรือ   
             คิดเปนมูลคา 203,951 ลานบาท และไทยจะเกินดุลสาขาเกษตรมากขึ้น 

บทสรุป/ขอคิด 
    สินคาเกษตรไทยในอาเซยีนยังมีอนาคตที่สดใส  ขอเพียงใหเกษตรกรปรบัโครงสรางการ

ผลิตเพ่ือการแขงขัน โดยการผลิตสินคาทีมี่ลักษณะเฉพาะ ลดตนทุนการผลิต และพัฒนาคุณภาพ มาตรฐานสู
สากล สวนภาคเอกชน ควรเนนดานคณุภาพ ความหลากหลายของสินคา การพัฒนาภาพลักษณและบรรจุ
ภัณฑ  รวมทั้งการใชเทคโนโลยีเพ่ือยืดอายุสินคาหลังการเก็บเกี่ยว เปนตน 
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              สรุปการบรรยาย 

โดย 
คุณสมบุญ  วงคําซาว  

   ประธานศูนยขาวชุมชน จ.หนองคาย 
เกริ่นนํา 
   มีอาชีพทํานา เปนประธานศูนยขาวชุมชน มีกรรมการบริหาร 11 คน สมาชิก 100 กวาคน    

มีทุนดําเนินงานของกลุมประมาณ  300,000 กวาบาท  และในอนาคตจะยังคงยึดการทํานาเปนอาชีพ   
เน่ืองจากเปนภูมิปญญา เปนประเพณีที่ตองทําไมวาราคาขาวจะแพงหรือถูก เพ่ือใหมีขาวรับประทานใน
ครัวเรือนและเลี้ยงประชากรโลก นอกจากนี้เพ่ือมิใหที่นารกรางวางเปลา 

สภาพปญหา 
- การขาดแคลนแหลงนํ้า เพ่ือการเกษตร 
- ตนทุนการผลิตสงู เน่ืองจากคาปุย  คาแรงและยากาํจัดวัชพืชมีราคาสูง 
- ปญหาเมลด็พันธุขาวไมไดมาตรฐาน  เมล็ดพันธุปน ทําใหขาวที่เกษตรกรขายไดถูกปรับลด   
  ราคาลง 
- การระบาดของแมลงศตัรูพืช ในชวงนาปรัง 
- เกษตรกรมีความรูไมเพยีงพอ  ทําใหผลิตขาวไมไดคุณภาพ 
- เกษตรกรรุนหลังไมสนใจอาชีพทํานา อาชีพน้ีจะมืดมนลงทุกที หากไมไดรับการสงเสริม  
  และพัฒนา 
ผลกระทบจาการเปดเสรสีินคาเกษตรในกรอบอาฟตา (AFTA) 

ผลดี - ทําใหเกิดการแขงขันของเกษตรกรไทยและเพื่อนบาน โดยรัฐฯ ไมตองพยุงราคาและเมื่อ 
               เกิดการแขงขันก็จะดีขึ้นไมวาจะเปน ขาว หรือพืชอ่ืน ฯลฯ 
ผลเสีย - อาจสงผลกระทบตอเกษตรกรที่ผลิตขาวคุณภาพต่ํา เชน ปลายขาวหัก  เปน ขาวซึ่งปกติ 
               เกษตรกรไดรับราคาต่ําอยูแลว หากมีการนําเขามาอีกก็จะซ้ําเติมเกษตรกรใหไดรับราคา  
            ต่ําลงไปอีก 
            ความตองการสนับสนุนจากภาครัฐ 

1. การพัฒนาแหลงนํ้าเพื่อเกษตรกรรม ใหเปนรูปธรรมอยางแทจริง 
2. ชวยทําใหปุย ยาปราบวชัพืช  ยากําจัดศัตรูพืช ฯลฯ ราคาถูกลง และราคาขาวสูงขึ้น 
3. สงเสริมดานการผลิตเมล็ดพันธุขาวอยางจริงจัง ใหเพียงพอตอความตองการ 
4. เสริมสรางองคความรู  พัฒนาชาวนาใหเปนชาวนาชั้นนํามืออาชีพ  (smart farmers) ในการผลติ

เมล็ดพันธุขาวอยางมืออาชีพ ตั้งศูนยเรื่องอาหารปลอดภัย ฯลฯ 
5. ตั้งกองทุนสวสัดิการใหกับชาวนา ในฐานะที่เปนกระดูกสันหลังของชาต ิ
6. สงเสริมวัฒนธรรมภูมิปญญาเรื่องขาว และพัฒนาอาชีพเสริม 
บทสรุป/ขอคิด 
            หากภาครัฐชวยดําเนินการในสิ่งเหลานี้ จะทําใหภาคเกษตรไทยไดเปรียบการแขงขันทาง

การคาในโลกยุคการคาเสรี มองวาการเปดเสรีเร่ืองขาวจะเปนผลดีตอเกษตรกร ในขณะที่มีขอติงเล็กนอย 
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                สรุปการบรรยาย 

โดย 
คุณเจรียม  ชาชุมพร   

ผูแทนเกษตรกร  จังหวัดเลย 
 

เกริ่นนํา   
 มีประสบการณ  การทําไร  ทํานา  ทําการปลูกพืชมาแลวหลายชนิดในภาคอีสาน                  

เชน  ขาวโพดเลี้ยงสัตว  ขาวไร  ออย  มันสําปะหลัง  มะมวงหิมพานต  มะขามหวานและลําไย     ประสบ
ความสําเร็จทุกอยาง  ยกเวนมะมวงหิมพานตที่ลมเหลว    เน่ืองจากโรคเยอะตองพนยาและ      ยามีราคา
แพง นอกจากนี้ไดนอมนําพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว                            เม่ือวันที่ 4 
ธันวาคม  2538  ทําการปลูกปาลมนํ้ามันเพ่ือผลิตพลังงานบนดินทดแทนน้ํามันใตดิน  เพ่ือใหสามารถเปน
อาชีพที่ม่ันคงไดในระยะยาว ปจจุบันไดรณรงคใหสมาชิกเขารวม 100  กวาราย  ปลูกปาลมประมาณ 10,000 

ไร ทําการปลูกปาลมมาแลว 5 ป ทยอยตัดปาลมขายตั้งแตอายุ  2
2
1  ป     ไดยื่นจดทะเบียนเปนบริษัทเมือง

เลยปาลมนํ้ามันจํากัด  แตยังไมไดดําเนินการจะรอดูผลผลิต  วัตถุดิบ อีกระยะหนึ่งกอนหากประสบ
ความสําเร็จ ก็จะขยายตอไป   

 สภาพปญหา 
- ปญหาการขาดแคลนน้ํา ในการทําเกษตร 
- ปญหาเมล็ดพันธุ  พันธุขาว  พันธุปาลม  ที่ไมไดมาตรฐาน 
- ตนทุนการผลิตสูง  โดยเฉพาะคาปุย  คายากําจัดวัชพืช  ยาปราบศัตรูพืช  มีราคาสูง 
- ปญหาดานการตลาด 
ผลกระทบจาการเปดเสรีสินคาเกษตรในกรอบอาฟตา (AFTA)  
- มีผลกระทบตอเกษตรกรไทย  เน่ืองจากตนทุนของประเทศเพื่อนบานถูกกวาไทยประกอบกับ

ประเทศเหลานี้มีพ้ืนที่ทําการเกษตรมากและคอนขางใหม ตอไปประเทศเหลานี้จะไมซ้ือจากเรา แตเขาจะขาย
ใหเราแทน 

ความตองการสนับสนุนจากภาครัฐ 
1. เร่ืองแหลงนํ้า  เปนสิ่งสําคัญลําดับแรก  ขอใหมีนํ้าเพียงพอเพ่ือการเกษตร 
2. เร่ืองเมล็ดพนัธุ  พันธุขาว  พันธุปาลม  ขออยาใหเปนเมล็ดพันธุปลอมปน 
3. การประกันรายไดเกษตรกร  เห็นดีดวยแตตองทําจริงๆ  จังๆ  และอยูบนพ้ืนฐานขอมูลผลผลิต

ตอไรและตนทุนของเกษตรกรอยางแทจริง 
4. เร่ืองตลาด  ขอใหกระทรวงพาณิชย  ชวยสนับสนุนดานการตลาดสนิคาเกษตรอยางจริงจัง ชวย

ขายผลผลิตใหเกงๆ 
บทสรุป/ขอคิด           

    สิ่งที่ฝากไวใหเกษตรไทย  คืออยางหวังรวย ขอใหหมดหนี้หมดสิน และ อยากใหเกษตรกรปลูกขาว
กินใหอ่ิมทอง  เพ่ือความมั่นคงอาหารในครัวเรือนกอน โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง และเพ่ือบรรเทา
ผลกระทบตอเกษตรกรจากการเปดเสรีสินคาเกษตร ขอใหรัฐบาลทําการประกันรายไดเกษตรกรตอไป บนพ้ืน
ฐานขอมูลการผลิตที่แทจริงของเกษตรกร 
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                สรุปการบรรยาย 

เร่ือง 
ขาวไทย : การเปดตลาดสินคาเกษตรภายใตเขตการคาเสร ี

โดย 
คุณลัดดา วิริยางกูร 

 

            สถานการณและความสําคัญของขาวกับคนไทย ขาวเปนอาชีพหลักของคนไทย ประเทศไทย
สามารถผลิตขาวเพื่อการบริโภคในประเทศและเหลือสงออกเปนอันดับหน่ึงของโลก คิดเปนมูลคากวา 
100,000 ลานบาท โดยผลิตไดปละกวา 20 ลานตัน  ปริมาณผลผลิตมีมากกวาการบริโภคในประเทศ 190% มี
เกษตรกรปลูกขาว 3.7 ลานครัวเรือน หรือประมาณ 17 ลานคน  ขาวเปนแหลงความม่ันคงทางอาหาร เปน
วัฒนธรรม วิถีชีวิตของคนไทยและเปนความภาคภูมิใจที่ผลิตขาวเลี้ยงชาวโลก ดังน้ันหากเกิดอะไรขึ้นกับขาว
ไทย ก็จะสงผลกระทบที่รุนแรงในวงกวาง ทั้งในและตางประเทศ 

             ภัยคุกคามขาว  ปจจัยที่มีผลกระทบตอขาวไทย ตอชาวนาไทย มีหลายประการดวยกัน อาทิ เชน    
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก โรคและแมลงศัตรูพืช การขาดแคลนแหลงนํ้าเพื่อการเกษตร โครงสราง
พ้ืนฐาน ปจจัยการผลิตมีราคาสูงขึ้น เชน ปุย สารเคมี นํ้ามัน ซ่ึงสวนใหญนําเขาจากตางประเทศ   นอกจากนี้
ในดานการคาระหวางประเทศมีการกําหนดมาตรการกีดกันที่มิใชภาษีเพ่ิมขึ้น  ซ่ึงแตละประเทศพยามปกปอง
ผูผลิตในประเทศ และคุมครองสุขอนามัยคนในชาติ ขาวเปนสินคาที่มีความออนไหวทางการเมืองในหลาย
ประเทศ โดยเฉพาะในภูมิภาคอาเซียน และไทยเองก็จําเปนตองเปดตลาดสินคาเกษตรตามกติกาการคาเสรี
ระหวางประเทศ เปนตน 

             มาตรการปองกันผลกระทบ  เปนการกําหนดมาตรการนําเขาขาวที่เขมงวด โดยไมขัดกับขอตกลง
ระหวางประเทศ เพ่ือใหสินคาที่นําเขามีคุณภาพ เชน มาตรการสุขอนามัย  สุขอนามัยพืช  โดยขาวที่นําเขา
จะตองปลอดจากโรคแมลงศัตรูพืชและปลอด GMOs  ซ่ึงตองมีใบรับรองจากประเทศตนทาง เปนตน  

            มาตรการบรรเทาผลกระทบ  จะตองสรางความเขมแข็งใหกับระบบการผลติขาวไทย  และ
เสริมสรางคุณภาพชีวิตชาวนา โดยในสวนของเกษตรกรจะตองปรับตวัเพ่ือเสริมสรางขีดความสามารถการ
แขงขันทั้งในแงของการเพิ่มผลผลิตตอไร  การลดตนทุน  การปรับปรุงคุณภาพผลผลติ  การปฏิบัตติามระบบ 
GAP การแปรรูปขาวใหเปนผลิตภัณฑที่หลากหลาย  เพ่ือสรางมูลคาและสนองความตองการของตลาด  
รวมทั้งการนอมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัต ิในสวนของภาครัฐเองก็ตองมีการกระจายขอมูลขาวสาร 
วิจัยและพัฒนาพันธุใหมๆ และกระจายเมล็ดขาวพันธุดี จัดตั้งศูนยขาวชุมชน พัฒนาและถายทอดเทคโนโลยี
การผลิตทีเ่หมาะสมและมีประสิทธิภาพ สงเสรมิชาวนาหัวกาวหนาใหพรอมรับเทคโนโลยีใหมๆ การพัฒนา
โครงสรางพื้นฐาน เชน ระบบชลประทาน  สรางระบบมาตรฐานการรับรอง การสรางระบบประกันความเสีย่ง 
การจัดตั้งกองทุนเยียวยาผูที่ไดรับผลกระทบ (กองทุนFTA) ธุรกิจตองสรางแบรนด ตราสัญลักษณขาวไทย 
เพ่ือสรางความเชื่อม่ันในคุณภาพขาวไทย   
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บทสรุป/ขอคิด ประเทศไทยไมสามารถที่จะอยูอยางโดดเดี่ยวในโลก โดยไมมีการคาขาย

กับตางประเทศได  ประเทศตางๆ ทั่วโลกรวมทั้งไทยไดมีการจัดทําเขตการคาเสรีเพ่ิมขึ้นเรือ่ยๆ  การทํา
ขอตกลงเขตการคาเสรี  ไมมีประเทศใดไดประโยชนแตฝายเดียว บางอยางเราได บางอยางเราเสีย แต
โดยรวมแลวจะไดประโยชนทั้งคู จากกติกาและเงื่อนไขการคาโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว  การตั้ง
กําแพงภาษีจะทําไดนอยลง มาตรการที่มิใชภาษีจะถกูนํามาใชมากขึ้น  ดังน้ัน ภาครัฐและเอกชนจะตอง
ติดตามสถานการณอยางใกลชิด และปรับกระบวนการผลิตใหมีประสิทธิภาพ ไดผลิตภัณฑที่มีคุณภาพ 
มาตรฐานสากลในราคาที่แขงขันได  ซ่ึงเราจะแขงขันการผลิตขาวคณุภาพต่ําคงยาก ดวยตนทนุ ดวยแรงงาน 
ดังน้ันจึงควรกําหนดทิศทางใหชัดหากจะทําตลาดขาวคุณภาพสูงก็ตองเตรียมความพรอมทั้งในเรื่องคุณภาพ 
มาตรฐาน การผลิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม และระบบการตรวจสอบยอนกลับ เปนตน  ซ่ึงจะตองรวมมือกัน
ทุกฝายทั้งภาครัฐ เกษตรกร และภาคเอกชน เพ่ือใหประเทศไทยยนืหยัดอยูในเวทีการคาขาวของโลกไดอยาง
ยั่งยืน และเกษตรกรไดผลตอบแทนคุมคา เสริมสรางคุณภาพชีวิตชาวนาไทยใหมีความมั่นคงตลอดไป 
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             สรุปการบรรยาย 

เร่ือง   
กองทุนปรับโครงสรางการผลิตภาคเกษตร 

เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแขงขันของประเทศ 
โดย  คุณเอกราช  ตรีลพ 

 
ทําไมตองมกีองทุนฯ 
 เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแขงขันของภาคเกษตรในโลกยุคการคาเสรีจากการทํา FTA กับ

ประเทศ / กลุมประเทศตางๆ โดยการปรับโครงสรางการผลิต ปฏิรูปการผลิต เพ่ิมประสิทธิภาพ        การ
ผลิต พัฒนาคุณภาพสินคา สรางมูลคาเพิ่มหรือแมกระทั่งปรับเปลี่ยนอาชีพ นับวาเปนความหวังของเกษตรกร 
ที่ไดรับผลกระทบจาก FTA 

ใครที่มีสิทธ์ิขอใชเงินกองทุน 
 ผูที่เกี่ยวของกับการเกษตรทุกภาคสวน  ที่ตองการความชวยเหลือสินคาเกษตร ที่ไดรับ

ผลกระทบจากการเปดเสรีทางการคา ไดแก  เกษตรกร  กลุมเกษตรกร / สหกรณการเกษตร องคกรที่เกี่ยวกับ
การเกษตรตางๆ (เชน สมาคมชาวไรออย สมาคมพืชสวนตางๆ) หรือแมแตสวนราชการ 

วิธีการขอเงินจากกองทุนฯ 
 ในกรณีที่เปนเกษตรกร / กลุมเกษตรกร / องคกรเกษตรกร ใหรวมตัวกันจัดทําเปนโครงการ

ขึ้นมา แลวเสนอสวนราชการที่เกี่ยวของที่เห็นวานาจะชวยเหลือทานได ตอจากนั้นสวนราชการดังกลาวจะ
พิจารณาหากเห็นวาสมควรไดรับการชวยเหลือ ก็จะนําเสนอกองทุน สําหรับกรณีที่เปนสวนราชการ ใหจัดทํา
โครงการเสนอไปยังกองทุนโครงการโดยตรงเลย เม่ือโครงการสงถึงกองทุนแลว จะมีการหารือกันในสวน
ราชการที่เกี่ยวของ หากพิจารณาแลววาโครงการมีความเปนไปไดและมีความพรอม ก็จะนําเสนอ
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการฯ เพ่ือพิจารณา หากคณะอนุกรรมการเห็นชอบ จึงจะนําเสนอคณะ
กรรมการบริหารกองทุนฯ เพ่ืออนุมัติเงินตอไป 

เขียนโครงการอยางไรใหไดเงิน 
 มีขอแนะนําอยู 7 ขอ คือ (1) ตองระบุใหไดวาสินคานั้นไดรับผลกระทบจากการเปดตลาด

อยางไร (2) มีขอมูลในอดีตเกี่ยวกับสินคาที่ขอรับความชวยเหลือ ทั้งดานการผลิต ตลาดและตนทุน (3) มี
ขอมูลตัวเลขที่แสดงผลที่คาดวาจะเกิดขึ้นหลังจาทําโครงการแลว เชน จะสามารถเพิ่มผลผลิตตอไร ลดตนทุน 
ไดแคไหนและรายไดเพ่ิมขึ้นเทาไหร เปนตน (4) ตองมีเปาหมาย/กลุมเปาหมายและตลาดที่ชัดเจน (5) วงเงิน
ที่ขอมีความเหมาะสมกับขนาดและกิจกรรมของโครงการ (6) วิธีการดําเนินการโครงการตองสอดคลองกับ
วัตถุประสงคของโครงการ และ (7) ตองมีหัวขอ / รายละเอียดของโครงการตามระเบียบของกองทุน 

หัวขอการเขียนโครงการมีอะไรบาง 
 มีการกําหนดไว 10 หัวขอ ไดแก (1) ชื่อโครงการ (2) เจาของโครงการ (3) หลักการและ

เหตุผล (4) วัตถุประสงค (5) วิธีการดําเนินการ (6) เปาหมาย / ขอบเขตการดําเนินงาน (7) ระยะเวลา
โครงการ  (8) ระยะเวลาดําเนินการ (9) งบประมาณ และ (10) ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ  

 
 
 
 



                                                                                                59 
อยากไดเงินแตเขียนโครงการไมเปน จะทําอยางไรดี 
 (1) ใหสํารวจตรวจสอบตัวทานเองกอนวาทานมีอาชีพเกษตรกรรมมีการรวบรวมกลุม

เกษตรกร หรือเปนสหกรณหรือไม มีปญหาการผลิตการตลาดหรือไม  มีความตั้งใจจริงที่จะพัฒนาสินคา
หรือไม และมีแนวคิดเบื้องตนที่จะแกปญหาอยางไรหรือไม  หากตอบวาใชก็สามารถดําเนินการขอตอไป  เพ่ือ
ขอใชเงินจากโครงการได (2) รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับการทําเกษตรของทานปญหาอุปสรรค (3) จะแกไขปญหา
อุปสรรคเหลานั้นอยางไร และ (4) นําขอมูล(1) – (3) ไปคุยกับกองทุน เจาหนาที่หรือผูมีความรู เพ่ือจัดทํา
โครงการขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนตอไป 

บทสรุป/ขอคิด 
 ในการจัดทําโครงการที่จะนําเสนอขอใชเงินจากกองทุนฯ ประการแรก คือทานตองรูตัวเอง

กอนตามที่ไดกลาวขางตน ประการที่สอง ทานตองมีความรูและประการสุดทายตองสุจริตและจริงใจ สําหรับ
กองทุนนี้ไมตองมีหลักทรัพยค้ําประกัน  ปลอดดอกเบี้ย  มีทั้งลักษณะเปนเงินจายขาดและเงินทุนหมุนเวียน 
โดยเงินจายขาดจะตองเปนเรื่องที่เปนประโยชนในวงกวาง เชน การถายทอดเทคโนโลยี การใหความรูตางๆ 
สวนเงินทุนหมุนเวียนหลังจากที่ทานมีรายไดแลว เขมแข็งแลวจะตองทยอยคืนเงินกองทุนฯ 
        หากทานผูใดสนใจ   สามารถติดตอไดที่ เบอรโทรศัพท 02-561-4727   โทรสาร 02-561-4726  หรือที่  
www.oae.go.th 
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คําถาม – คําตอบ (หนองคาย) 

1. ทานพรอมหรือยังกับการเตรียมตัวรับกับการลดภาษีเหลือ 0% ในป 2553 ขอใหตอบทั้ง

วิทยากรและเกษตรกร 

ตอบ (วิทยากร) ภาครัฐไดพยายามจัดทํามาตรการอยางที่กลาวแลววา ขั้นแรกคือ การ
บริหารการนําเขา มีหนวยงานของรัฐดูแล และกําหนดคุณสมบัติของผูนําเขา ซ่ึงตอนนี้เขาใจวา
กระทรวงพาณิชย โดยกรมการคาตางประเทศ กําลังเตรียมออกประกาศการยกเลิกโควตา โดยเมื่อ
ยกเลิกโควตา และภาษีเปน 0 แลว ผูนําเขาจะตองมีเอกสารการนําเขา ผูนําเขาเปนใครตองแจง ขาว
ชนิดไหน ตอนนี้มีการประชุมเตรียมความพรอมอยู มีความเห็นวาจริงๆ แลวนาจะรับมือได ในวันที่ 1 
มกราคม 2553 ในระดับหนึง่ ขั้นตอนอีกแบบก็คือ คนที่จะใชสทิธิ์นําเขาขาวตองมีแบบฟอรมที่เรียกวา 
ฟอรม D หรือใบรับรองแหลงกําเนิดสินคา โดยสรุปหนวยงานที่เกี่ยวของ เตรยีมพรอมที่จะรับมือกับ
การลดภาษีอยู 

ตอบ (เกษตรกรทานที่ 1) ในสวนตัวเกษตรกรยังไมคอยพรอม แตเห็นดีดวยที่จะเกิดการ
แขงขันทางการคา ขาววันนี้อาจจะดีขึ้น เพราะดินฟาอากาศเปนใจ เราโชคดีที่ไมเจอพายุนารกีสแบบ
พมา เม่ือการเปดการคาทําใหเกษตรกรไดเพ่ิมขึ้นก็เห็นดีดวย แตสวนหนึ่งตองมามองวาผลกระทบ
จากที่ทานเปด มีทั้งดีและเสีย ที่เสียคือเกษตรกรกลัวการดูแลจากภาครัฐ ไมตรงตามเปาหมายที่ทาน
พูด เม่ือความลมเหลวเขามา เกษตรกรจะเปนแพะรับบาปทุกครั้งไป ดิฉันคิดวายังไมพรอมในสวนตัว 
แตยังดีที่มีการแขงขันเพ่ิมขึ้น แตพรอมไมพรอมยังไงรัฐบาลก็คงทําไปแลว เพ่ิมเติมในสวนของ
เกษตรกรที่ทํานาเปนกระดูกสันหลังของชาติ พ่ีนองทุกทานกินขาว แตไฉนราคาผลผลิตเกษตรกร
ไมไดเปนผูกําหนดราคา ในเม่ือไมไดเปนผูกําหนดราคา ก็คงจะจนเหมือนเดิม กวารัฐบาลจะมองเห็น
เรา ปญหาของเกษตรที่ประสบมาคือ ที่ไมมีนํ้าก็ยังไมมีเหมือนเดิม คนที่เปนหนี้ก็เปนหนี้เหมือนเดิม 
ฉะนั้นถาอยากชวยเหลือเกษตรกรจริงๆ ก็ขอฝากเรื่องน้ําและเรื่องราคา 

ตอบ (เกษตรกรทานที่ 2) ในมุมมองของผมจากประสบการณ เกี่ยวกับชาวไรชาวนาวงจร
เกาๆ คือระบบไมออกจากนายทุน     คือเวลาขาวที่ขึ้นราคาที่ไดดีหนอย ก็เพราะทั่วโลกประสบภัย
ธรรมชาติ จริงๆ แลวพ้ืนที่ทําการปลูกขาวหรือทําการเกษตรในหลายๆ ประเทศสูไทยเราไมได 
นอกจากประเทศเพื่อนบานที่กลาวมา ตอนนี้ปญหาที่อาจจะแกไมได ก็คือตอนนี้ขาวจะตกไปอยูในมือ
ของนายทุนหมดแลว เขาจะซื้อจะขายเทาไหรเราก็ตองยอมรับ เขาซื้อเทาไรก็ตองขาย ยังดีที่รัฐ
ประกันรายได 

2. เกษตรกรจะสามารถหาขาวพันธุดี ใหผลผลิตสูงไดที่ไหน และทําอยางไรจึงจะใหผลผลิตที่

เพียงพอ  

ตอบ ปจจุบันกรมการขาวมีศูนยเมล็ดพนัธุขาว คอยดูแลเรื่องการผลิตเมล็ดพันธุอยู 23 แหง
ทั่วประเทศ แตยังไมทั่วถงึ ผลิตไดเพียงรอยละ 10-15 ของความตองการใช ถาเรายังคงดําเนินการ
ผลิตตามนี้ก็จะไมสามารถผลิตไดเพียงพอ จึงไดมีการจัดตั้งศูนยขาวชุมชนเพิ่มขึ้น เพ่ือทําการผลิต
เมล็ดพันธุขาวคุณภาพดีในพื้นที่ตางๆ     เพ่ือเปนศูนยกลางพัฒนาการผลิต 
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ขาวของชาวนา ศูนยขาวชุมชนมีพ้ืนที่ 200 ไร ที่จะผลิตเมล็ดพันธุขาวคุณภาพดี ไมวาจะ
เปนพันธุอะไรก็แลวแตที่เปนความตองการของพื้นที่ หรือเปนพันธุใหมที่ไดรับการปรับปรุงและมี
ศักยภาพในการตานทานโรคและแมลงในพื้นที่น้ันๆ จะเปนแหลงรับเมล็ดพันธุขาวจากศูนยมาขยาย
จํานวนใหมากขึ้นภายใตการดูแลและพัฒนากลุมผูผลิตใหมีความรูความเขาใจ และเมล็ดพันธุจากศูนย
ขาวชุมชนพื้นที่ 200 ไร จะกระจายสูสมาชิกในเขตบริเวณขางเคียงของชุมชน การกระจายจะเปนดวย
ระบบของการขายหรือแลกเปลี่ยนก็ใหเปนการตกลงกันของสมาชิกของศูนยขาวชุมชนน้ัน ในปจจุบัน
เรามีศูนยขาวชุมชนอยู 600 กวาแหงทั่วประเทศ แตก็ยังไมครอบคลุม เน่ืองจากการจะใหครบถวน
จริงๆ ประมาณ 2,000 กวาแหง ตองใชงบประมาณมหาศาล และศูนยขาวชุมชนบางแหงก็ยังไม
สามารถผลิตเมล็ดพันธุและกระจายเมล็ดพันธุไดตามตองการ ดวยสาเหตุหลายเรื่อง ซ่ึงกรมการขาวมี
การเสริมสรางความเขมแข็งของศูนยขาวชุมชนนั้นๆ เชน เกษตรกรขางเคียงไมเชื่อม่ันคุณภาพเมล็ด
พันธุ เราก็สรางระบบรับรองการผลิตเพ่ือใหเกิดความมั่นใจ หรือเกษตรกรขาดเงินทุนในการบริหาร
จัดการ ขาดโรงเก็บ เราก็จะเขาไปเสริมสรางความเขมแข็ง หรือศักยภาพของชุมชนนั้นๆ น่ีก็เปน
วิธีการในปจจุบันที่เราพยายามขยายกําลังการผลิตเมล็ดพันธุ ใหเพียงพอตอความตองการใช  

3. ใครเปนเจาภาพในการชวยเหลือเกษตรกรที่จะไดรับผลกระทบจากการเปดตลาดสินคา
เกษตรภายใตเขตการคาเสรีอาเซียน 

ตอบ ภาคบายทานจะไดรับฟงรายละเอียดวา สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรเปนผูดูแลเรื่อง
กองทุนปรับโครงสรางการผลิตเพ่ือการแขงขันกับตางประเทศ (กองทุน FTA ภาคการเกษตร) ซ่ึงจะ
เปนกองทุนเพ่ือชวยเหลือเกษตรกรที่ไดรับผลกระทบจาก FTA และ อีกหนึ่งกองทุนจากกระทรวง
พาณิชยที่คลายกัน ซ่ึงเปนกองทุนที่สามารถขอความสนับสนุนไปยังภาครัฐได มีอยู 2 หนวยงาน 

                                         ขอคิดเห็น / ขอเสนอแนะ 
1. ขาวเปนหัวใจยุทธศาสตรจะเกิดอยางไร ฝากไปถึงกรมการขาว ทุกอยางผลักมาดวยตวัเกษตรกรหมด 

ไมวาการจัดคุณภาพขาว GAP ระบบตรวจสอบ พืชทีป่ลอยคารบอน น่ีคือมาตรการกีดกันทางการคา  
อีกอยางหนึ่งคือ ขาวจากอินเดียที่เราสงไป 5 แสนตัน เปนขาวเหนยีว กําลังจะขึน้ ผมจับประเด็นไดวา 
ในการสงขาวราคา 100% มีกลุมผูรับประโยชน 3 กลุม คือ ผูสงออก ผูผลิต/แปรรูป และผูปลูก 
ยกตัวอยางการประกันราคาขาวหอมมะลทิี่ 15,300 บาทตอตัน อีสานปลูกขาวหอมมะลิไดปละครั้ง แต
ละภาคตนทุนการผลิตขาวไมเหมือนกัน อีสานปลูกขาวหอมมะลไิดปละครั้ง ไมเหมือนภาคกลางที่
ปลูกได 3-4 ครั้ง ฝากวา ราคาความเปนธรรมก็เกิดขึน้ในระดับนโยบาย สมมุติผูสงออกขายขาวได 
100% ตองเฉลี่ยมากลุมผูปลูกใหไดประมาณ 33% แตตอนนี้เกษตรกรไดรับแค 20 % ของราคาขาว
โลก จึงไมเกิดความเปนธรรมดานราคา เกษตรกรถึงจนอยู ผมคิดวาที่บอกวาเปนชาวนาแลวเปน
กระดูกสันหลงัอยางเดียวไมพอ เพราะมันพูดไมได ตองเปนปากและมันสมองของชาติดวย เรื่องขาว
ตองใหชาวนาเปนตวัหลัก ทานไปแกปญหาประกันราคาเห็นดวย แตนอยไปตองใหเปนธรรม ถาจะ
พัฒนาเกษตรกรขาวจริงๆ คาพรีเมียมขาว ปละ 5-6 พันลาน   นาจะมาชวยเกษตรกรในเรื่องการลด
ตนทนุการผลติ 
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2. เสนอใหมีการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชาวนาเพื่อเปนที่พ่ึงของชาวนาในชวงราคาผลผลิต

ตกต่ํา และเพ่ือใหเปนแหลงความรูดานการผลิตใหมีคุณภาพของขาวไทย 
ตอบ (ผูแทนกรมการขาว) ปจจุบันมีการราง พ.ร.บ. สวัสดิการชาวนา ใหอยูรูปกองทุน แตยัง

ไมเรียกกองทุน สวนในเร่ืองของกองทุนอาฟตา มีการพูดถึงในเวทีของกระทรวงพาณิชย เขามองวา
ปจจุบันในไทยมีหลายกองทุน จึงเกรงวากองทุนนี้ถาออกมาอีกจะเกิดความสับสน กรณีของอาฟตาเรา
มีกองทุนที่จะดูแลอยูแลว เราสามารถบูรณาการเรื่องการใชจายกองทุนโดยไมเกิดผลกระทบ แตยังไม
ตกผลึก เราจะนําเสนอไปทางผูใหญไดรับทราบวามีขอเสนอจากผูเขารวมสัมมนาในวันนี้ 

3. อยากใหสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ประสานกับกระทรวงพาณิชย ในกรณีนําเขานมผงขาดมันเนย
จากตางประเทศ และใหผูประกอบการนําเขานมควรจะรับซ้ือนมดิบภายในประเทศดวย เพ่ือชวยเหลือ
เกษตรกรผูเลี้ยงโคนม 

คําถาม – คําตอบเกี่ยวกับกองทุนฯ 
1. กรณีชําระเงินคืน จะมีข้ันตอนอยางไร 

ตอบ กรณีชําระเงินคืน ขึ้นอยูกับความสามารถของทานในการคืนเงิน แตละคนแตละ
โครงการจะไมเหมือนกัน ทานมีความพรอมเม่ือไหร ทานเอาเงินไปทําโครงการแลวเกิดรายไดเม่ือไหร 
คืนเงินเม่ือน้ัน ในการคืนไมใชคืนทีเดียวทั้งหมด สมมติวาทานไปทําการเลี้ยงสุกร กวาสุกรจะโต กวา
สุกรจะใหลูก ใชเวลาสมมุติสัก 3 ป ทานขายสุกรไดในปที่ 3 เราจะเริ่มใหทานคืนเงินในปที่ 3 ทาน
สามารถทยอยคืนได ตามความเหมาะสม ตามความสามารถ เชน ทานบอกวา ทานขายลูกสุกร ในปที่ 
1 ไดแค 200,000 กําไร 100,000 ทานอาจจะแบงเงิน 50% มาคืนกองทุน เพราะฉะนั้นปตอมาทานก็
คอยทยอยคืนเงินใหกับกองทุน ทีน้ีเงินกองทุนผมลืมบอกทานไป เงินกองทุนมี 2 ลักษณะ คือเงินจาย
ขาดและเงินหมุนเวียน ทานสามารถขอเงินจากกองทุนในลักษณะของการจายขาดได ในเร่ืองของการ
จายขาดมันจะใหในเรื่องที่เปนประโยชนกับหลายๆ ภาคสวน ยกตัวอยางเชน การฝกอบรม อันนี้เปน
เงินจายขาดได แตสําหรับเงินที่เปนประโยชนกับตัวกับตัวเกษตรกร/สหกรณเอง เชนการสรางยุงฉาง 
โรงสี อันนี้เปนเงินยืม 

2. สําหรับสินคาที่ไมไดรับผลกระทบจากการเปดตลาด เปนสินคาที่มีศักยภาพอยูแลว แตวาเรา
อยากจะเพิ่มขีดความสามารถการแขงขันเพื่อที่จะใหหนีประเทศคูแขง เราสามารถที่จะขอยืม
เงินจากกองทุน FTA ไปพัฒนาไดหรือเปลา 

ตอบ ในเง่ือนไขปจจุบัน กองทุนยังขอในเรื่องของการสรางขีดความสามารถไมได แตใน 
อนาคตเราไดเสนอไปแลววาจะใหเงินกองทุนไปสรางขีดความสามารถใหกับทานใหมากย่ิงขึ้น 
ยกตัวอยาง กรณีที่ทานปลูกสับปะรดอยู แตสับปะรดนี้ไมไดรับผลกระทบจากการเปดตลาด ทาน
อยากเอาสับปะรดเขาไปขายในญี่ปุนใหได ในอนาคตที่เราเสนอแกไขไป ณ เวลานี้ ทานสามารถเอา
เงินตรงนี้ไปสรางขีดความสามารถในการแขงขันได ที่ผมยกตัวอยางกรณีสับปะรดก็คือวามีญ่ีปุนให
โควตาภาษีกับเราในเรื่องสับปะรดขนาด 900 กรัม ซ่ึงขณะนี้เรายังไมสามารถสงสับปะรดขนาด 900 
กรัมเขาไปในญ่ีปุนไดเลย เรามาขอเงินตรงนี้เพ่ือพัฒนาสับปะรดไทยใหไดขนาด 900 กรัมเพ่ือสงออก
ญ่ีปุนได 
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3. คุณเจรียม ชาชุมพร สอบถามวา ที่ผมรวมกลุมกันอยูขณะน้ีก็มีสมาชิกอยูประมาณ 

500 คน ปลูกปาลม พื้นที่ประมาณ 10,000 ไร ตอนน้ีก็รวมกลุมกันรวมหุนซื้อที่ดิน 700,000 
กวาแลวก็ทําตราชั่ง แตตอนนี้ขาดเงินอยูหลายลานบาท เพราะสวนมากเปนเกษตรกรทั้งหมด 
ทํากันไมมีอาจารยที่ไหนแนะนํา แตขายปาลมมาแลวจะครบ 1 ปกวา เคยสอบถามคนที่เขา
หีบปาลมขาย เขาบอกวานํ้ามันขายไดราคาดี ก็มีกําไร ที่เราจะทํากันตอนนี้คือจะลงทุนทําโรง
หีบ แตก็ยังขาดเงินทุนอยู จะทําก็รอศักยภาพในการผลิต เกษตรกรจะผลิตปาลมมามากนอย
แคไหน แตใจผมคุยกันอยูกับสมาชิก ถาจะทําโรงหีบประมาณ 4-5 โรง เครื่องหีบนํ้ามันปาลม
ราคาประมาณ 3-4 แสน จะมีโครงการกูเงินจะมาศึกษาโครงการของเรา จะพอมีทางไดไหม 

ตอบ ในกรณีที่ทานบอกวา เรากําลังจะสรางโรงหีบนํ้ามันปาลม ขอตอบวาทานวาโครงการนี้
เปนไปไดในการขอเงินจากกองทุนได เน่ืองจากวาปาลมเปนสินคาตัวหน่ึงที่ไดรับผลกระทบจากการ
เปดตลาดเสรกีารคา และเปนหนึ่งในสินคา TRQ 23 รายการ  ทีน้ีประเด็นคือวา ถาทานมีโรงหีบแลว 
ความสามารถของเกษตรกรปาลมจะเพ่ิมมากขึ้นอยางไร ตองตอบใหได ในกรณีน้ีถาทานตอบไดวามี
โรงหีบแลวทําใหเกษตรกรเขมแข็ง แขงขนัไดกับมาเลเซีย ก็เสนอโครงการตอไปได 

4. แตละโครงการจะขอเงินจากกองทุนไดไมเกินเทาไหร 

ตอบ  แตละโครงการที่ขอเงินจากกองทุนไมมีการกําหนดวงเงินในการขอ ขึ้นอยูกับตัว
โครงการเปนสําคัญ และที่ลืมบอกก็คือวาวงเงินตองขึ้นอยูกับความเหมาะสมของโครงการ และ
ความสามารถของทานเอง ยกตัวอยาง ทานบอกวาทานรวมตัว 30 คนเพื่อเลี้ยงสุกรจํานวน 1,000 ตัว 
ทานอยากจะขอเงินจากกองทุน 10 ลานบาท หรืออีกกลุมหน่ึงบอกวา ขอเงินไปเลี้ยงสุกรเชนกัน แต
สุกร 5,000 ตัว ก็จะเปนจํานวนเงิน 50 ลานบาท วงเงินไมเหมือนกัน ขึ้นอยูกับกลุมและความสามารถ
ของทานเองเปนหลัก  

5. แตละคนแตละกลุมใหขอไดไมเกินก่ีโครงการ 

ตอบ  ก็ไมกําหนดเชนเดียวกัน เพียงแตวาขึ้นอยูกับความพรอมเปนหลัก 
6. การรวมกลุมเกษตรกรที่บอกวาประมาณ 30 คนข้ึนไป ตองมีการจดทะเบียน หรือตองตาม

กฎหมายดวยมั้ย หรือวาเปนกลุมธรรมชาติ ทีน้ีมันก็จะมีปญหาวาถาเขียนโครงการขอ
เงินกองทุนไปแลว สมมุติวา 300,00 บาท ดําเนินการไปสักระยะหนึ่งแลวกิจการมันขาดทุน
แลวใครจะรับผิดชอบ เงิน 300,000 บาทตรงนี้เพราะวามันไมมีการจดทะเบียนเปนลายลักษณ
อักษร 

ตอบ  เปนกลุมธรรมชาติก็ไดไมจําเปนตองจดทะเบียน กรณีของการรวมกลุมที่ไมมีการจด
ทะเบียนเปนลายลักษณอักษร กลุมน้ีจะตองไดรับการรับรองจากภาครัฐ ภาครัฐตองเห็นชอบทานกอน
เพราะวา โครงการที่จะเขียนขอไปจะตองผานภาครัฐเปนสําคัญ เพราะฉะนั้นคนติดตามก็คือภาครัฐ ก็
คือกรมตางๆ จะมีหนาที่ติดตามทาน กรมตางๆ เหลานี้จะทําสัญญากูยืมเงินกับตัวทานเอง 
เพราะฉะนั้นในการติดตาม ทุกทานทั้ง 30 คนคือ ผูกูกับกรม   

 
7. หากดําเนินการไปแลว ไมไดรับผลสําเร็จตามโครงการที่ตั้งไว ผูเขียนขอโครงการตองทํา

อยางไรตอไป 
ตอบ  กรณีโครงการไมสําเร็จ ประเด็นก็คือวา โครงการไมสําเร็จเน่ืองจากเหตุสุดวิสัยหรือไม 

กรณีโครงการไมสําเร็จเกิดจากเหตุสุดวิสัย โดยที่ทานเอาเงินไปแลวทํากิจกรรมตางๆ ตามที่ทาน
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กลาวไวในโครงการครบถวน ตรงเวลา ไดรับคําแนะนําตางๆ และทําทุกอยางดีแลวแต
ไมไดจริงๆ เน่ืองจากเกิดโรคแมลงระบาด ทานไมไดตั้งใจ เกิดน้ําทวม ทานไมไดตั้งใจ เกิดไฟไหม 
ทานไมไดตั้งใจ กรณีเหลานนี้เปนกรณีสุดวิสัยทานสามารถขอผอนผันการกูยืมเงินจากเราได แต
ในทางกลับกันถาทานเอาไปแลว ไปทําเรื่องที่ไมตรงไปตรงมาในโครงการ เราจะมีการดําเนินคดีตาม
กฏหมาย 

8. มีผูติดตามผลการดําเนินงานโครงการหรือไม 
ตอบ  ในการติดตามผลการดําเนินโครงการของกองทุนเอง เราใหศูนยประเมินผลของ

สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรเปนผูติดตามประเมินผล สวนอันที่ 2 สวนราชการที่เปนผูผานโครงการ
ใหทาน ก็เปนผูติดตามแนะนําโครงการใหกับทานเชนกัน 

9. ในกรณีของคุณเจรียมจดทะเบียนในรูปบริษัท จะผิดระเบียบของกองทุนหรือไม 
ตอบ ในกรณีเชนนี้ไมได เปนบริษัทไมได เราจะใหเงินกองทุนกับกลุมเกษตรกร สหกรณ

การเกษตร สถาบันเกษตรกรเชน มูลนิธิ หรือสมาคม 
10. ในกรณีกู ไมมีกลุมจะใหกูไดหรือไม  ถาไดตองมีหลักทรัพยคํ้าประกันอยางไรบาง 

ตอบ  กองทุนไมไดขอหลักทรัพยค้ําประกันจากโครงการ แตขอความจริงใจจากทาน ในการ
ทําโครงการ กับความรูของทาน ความตั้งใจในการที่จะปรับปรุงปรับคุณภาพของทานเองในโครงการก็
พอ 

11. การจายเงินของกองทุนมี 2 อยางคือการจายขาด กับเงินหมุนเวียน ผมอยากทราบวาระบบ
การจายขาด ตองทําอยางไรบางกอนการฝกอบรม มีกระบวนการขั้นตอนอยางไร 

ตอบ  ในเรื่องของการจายขาดที่ใหกับสหกรณ กลุมเกษตรกร เราจะจายในเรื่องของการให
ความรู ฝกอบรม ถายทอดความรู ทีน้ีถามวาการใหความรู ใครเปนผูให 1) ตัวสหกรณเองมีผูให
ความรูแลวหรือยัง ถายัง ภาครัฐจะจัดการเขาไปดูใหทาน เพราะฉะนั้นการจายขาดเราใหบทบาทกับ
ทาน สําคัญเปนอันดับหน่ึง ทีน้ีถาถามเรื่องวงเงินเทาไหรสําหรับการจายขาด เราไมกําหนดวงเงิน 
ขึ้นอยูกับจํานวนผูรับการฝกอบรม ขึ้นอยูกับวิธีการที่ไปสอน ใหความรูพวกทาน อาจจะเปนเงิน 
สมมุติ ในเร่ืองที่เราเคยทําการจายขาดไป ยกตัวอยางในเร่ืองของโครงการกาแฟ เราจายขาดไปเปน
จํานวนเงิน 20 ลานบาท ใหกับ 3 หนวยงาน กรมสงเสริมการเกษตร กรมวิชาการเกษตร และกรม
สงเสริมสหกรณใหไปสงเสริมความรูใหกับผูปลูกกาแฟ เพราะฉะนั้นคือ วงเงินเราตอบไมได ตองลอง
เขียนโครงการเขามากอน วาทานตองการงบเทาไหร และทานจะเอาไปฝกอบรมเรื่องอะไรบาง  เชน 
ปุยหมัก GAP 

12. ขอใหเจาะจงไดมั้ยวามีพืชตัวใดบางที่ถูกกระทบ และสามารถขอได 
ตอบ  ในคูมือที่แจกไปวันน้ี จะมีวาสินคาตัวใดบาง รายการสินคา 23 ตัวที่เขียนไววา TRQ ก็

คือมีขาว ปาลมนํ้ามัน ขาวโพดเลี้ยงสัตว กระเทียม หอมหัวใหญ ไลไมหมด และนอกจาก 23 ตัวนี้
ทานก็สามารถขอได สินคาทุกตัวที่ไดรับผลกระทบทั้งทางตรง ทางออมก็ขอไดเหมือนกัน   

 
13. การขอเงินมาทําโครงการผลิตเมล็ดพันธุทําไดมั้ย 

ตอบ  ทําไดโครงการผลิตเมล็ดพันธุ และก็สามารถขอไดทั้ง 2 เรื่อง ทั้งเรื่องของเงินจายขาด 
และเงินทุนหมุนเวียน ในกรณีของโครงการเมล็ดพันธุ เขาใจวานาจะเปนขาว ทางกรมการขาวไดกําลัง
หารือกับทางกองทุนอยู ที่จะทําโครงการเมล็ดพันธุดี ซ่ึงเราก็นัดกันไววาจะประชุมในวันที่ 23-24 น้ี  
ซ่ึงเรื่องนี้ก็จะสานตอไปได 
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14. ผูประกอบการ (สวนราชการ/เอกชน) จะของบประมาณจากกองทุนในการจัดทําโรง

ฆาสัตว (โค-กระบือ, สุกร) ทําไดหรือไม 

ตอบ  ถาเฉพาะตัวโรงฆาสัตวเอง คําตอบในเบื้องตนของผมเองคือไมได แตยังไงก็ลองเขียน
โครงการเขามาดู ทานตองแสดงใหเห็นวาการมีโรงฆาสัตวเปนกิจกรรมเสริมจากการที่เราตองมีโรงฆา
สัตวถึงจะทําใหการเลี้ยงโค-กระบือ เลี้ยงสุกร การเลี้ยงไก พัฒนาได เพราะกองทุนจะเนนเรื่องที่
เกษตรกรเขมแข็งเปนหลัก เพราะฉะนั้นโรงฆาสัตวที่ทานจะเขียนมาขอตองเขียนใหเห็นวา โรงฆาสัตว
น้ันจะทําใหกลุมเกษตรกรในตําบลหนึ่งๆ อําเภอหนึ่งๆ น้ันสามารถผลิตเนื้อโค-กระบือ สุกร หรือไกได
มีคุณภาพยิ่งขึ้น 

15. อยากทราบเงื่อนไขการขอรับทุน ในกรณีเปน สวนราชการ จะตองมีกลุมเกษตรกรรวมดวย

มั้ย และเปนในลักษณะของกองทุนจายขาดหรือตองใชคืน 

ตอบ เราตองดูสถานการณ กรณีสถานการณที่ 1 โครงการเกิดจากเกษตรกรรวมมือกับ
ภาครัฐในการทําโครงการ อันน้ีขอไดทั้งเงินจายขาดและเงินหมุนเวียน กรณีที่ 2 โครงการเกิดจาก
ภาครัฐเอง เชน โครงการวิจัย ศึกษาวิจัยสวนมากจะไมใชเกษตรกรหรอก จะเปนภาครัฐ ก็ขอเงินจาก
กองทุนได ทั้งในเรื่องจายขาดและเงินหมุนเวียนเชนกัน เพราะฉะนั้น ถามวาตองมีเกษตรกรรวม
ดวยกันม้ัย ไมจําเปน เพียงแตวาความตองการของกองทุนและคณะกรรมการโดยหลักการแลว อยาก
ใหโครงการเกิดจากเกษตรกรเปนสําคัญกอน เพราะวาเราตองการการมีสวนรวม เราตองการ
ความเห็นดวย จากเกษตรกรในการทําโครงการ เพราะประโยชนสูงสุดที่จะเกิดขึ้น เกิดกับตัวพ่ีนอง
เกษตรกรเอง ไมใชเกิดกับขาราชการ 

16. โครงการแบบจายขาด กับโครงการเงินหมุนเวียน จะใชยื่นคร้ังเดียวหรือวาตองทําเปน

ข้ันตอนแตละโครงการ และถากลุมของเราไดกูยืมเงินจากหนวยงานอื่นมาแลวแตยังใชคืนไม

หมด จะสามารถขอกูยืมจากกองทุนอีกไดหรือไม 

ตอบ  ใน 1 โครงการทานสามารถขอกูยืมเงินจายขาด และแบบเงินหมุนเวียนพรอมกันไดเลย 
ทานไมตองแยกโครงการ เชนโครงการกาแฟ ที่ไดรับอนุมัติเงินไปแลว กรณีที่ขอยืมเงินจากหนวยงาน
อ่ืนมาแลวและยังใชไมหมด อันนี้เราจะดูจากประวัติทางการเงินของทาน กรณีที่ทานเปนกลุม สถาบัน 
สหกรณเอง   เราจะมีประวัติอยูแลวที่กรมสงเสริมสหกรณ เราจะดูวาทาน 
เคยมีแบล็คลิสตม้ัย วาประวัติทางการเงินของทานดีหรือเปลาในการรวมโครงการกับรัฐบาล กรณีน้ีถา
ประวัติทางการเงินของทานดี ทานคืนเงินไดตรงเวลา เราสามารถใหทานกูยืมตอได ขึ้นอยูประวัติทาง
การเงินของทานเปนหลัก  
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17. จัดตั้งกลุมโครงการแลว ทางหนวยงานมีการชวยหาตลาดใหกับเกษตรกรที่รวม

โครงการใหมหรือไม 

ตอบ ทางราชการจะชวยเหลือทานในการหาตลาด โดยผานกรมสงเสริมสหกรณเปนหลัก 
หรืออาจจะมีการจางคณะที่ปรึกษาทําตลาดใหทานได ขึ้นอยูกับวาโครงการของทานจะประสบ
ความสําเร็จไดในตลาดหรือเปลา คือทานผลิตขาวที่มีคุณภาพเพื่อจําหนาย ดังน้ันตลาดเปนสวนสําคญั
ที่จะใหโครงการสําเร็จ  เพราะฉะน้ันในการหาตลาด ทางราชการก็จะชวยเหลือทานในการแนะนําใน
การเขาสูตลาด และก็อาจจะมีการจางที่ปรึกษาเขามาชวยเหลือ หรือจางคณะผูบริหารที่ มี
ประสบการณในการทําตลาดให  กองทุนเนนเรื่องตลาดเปนสําคัญ 

18. ขอยืมเงินกองทุนเพื่อเพิ่มทุนใหกับกองทุนหมูบานไดหรือไม 
ตอบ ทําไมได แตทานเปนชาวนาผูปลูกขาว ทานสามารถขอเงินกอนจากกองทุนปรับ

โครงสรางภาคเกษตรได ทานไมตองผานทางหมูบาน 
19. เร่ิมยื่นขอเงินกองทุนไดตั้งแตเมื่อไหร 

ตอบ  กองทุนไมกําหนดระยะเวลาในการยื่นขอ ทานพรอมเม่ือไหรทานก็มาขอไดเลย  
20. กรอบระยะเวลาในการยื่นขอ จนอนุมัติ ใชระยะเวลากี่วัน 

ตอบ  กระบวนการที่ผานมาใชเวลาระยะประมาณ 2 เดือนขึ้นไปจนถึง 4 เดือน เหตุผลวา
ทําไมใชระยะเวลานาน การที่โครงการนานขึ้นกับทางราชการและตัวทานเองเปนสําคัญ โครงการที่
นานหลายๆ น่ีเราใชเวลาในการพิจารณา เราใหทานเอากลับไปปรับปรุงโครงการเพื่อใหเหมาะสม ให
มีขอมูลรองรับวามันเปนไปไดจริงๆ แตปรากฏวาสงกลับไป แลวไดรับคืนมาก็ใชเวลานานเหมือนกัน 
ในเบื้องตนเราจะใหคําตอบวา โครงการทานดี ไมดีอยางไร ใน 3 วันเราจะติดตอกลับไป 

21. ที่ผานมาตั้งแตเร่ิมตั้งกองทุนจนถึงปจจุบัน มีโครงการที่มีผูขอใชเงินกองทุนไปแลวประมาณกี่

โครงการ แลไมทราบวาโครงการที่ประสบความสําเร็จที่สามารถใชเงินจากกองทุนและใชคืน

มาเสร็จสิ้นแลว มีตัวอยางโครงการดีๆ ที่พอจะเลาใหฟงไดมั้ย 

ตอบ  กองทุนเราเริ่มเม่ือป 47 ในระหวางป 47-48 เรามีการจัดทําระเบียบ วางโครงสราง
มาตรการตางๆ ถึงไดลาชาไปบาง เราเริ่มจัดสรรเงินทุนจริงๆ เม่ือป 49 เราใหเงินไปทั้งหมด 16 
โครงการ เปนเงินประมาณ 300 กวาลานบาท ทั้งหมดนี้ผลการดําเนินโครงการยังไมออกมา 
เน่ืองจากวาเปนโครงการระยะยาวซะสวนใหญ แตโดยกิจกรรมของโครงการเองแลวเปนไปตาม
เปาหมายที่วางไวโดยสวนใหญ ก็คิดในอีกป 2 ปน้ีก็จะมีผลของหลายๆ โครงการออกมา เชน กระชาย 
ไมรวมเรื่องของ โครงการกระเทียม ที่ผมไดเลาใหฟงไป เพราะโครงการนั้นไมชัดเจน   

22. อยากทราบกองทุนมีเงินมากเทาไหร และจะเพียงพอตอการยืมของเกษตรกรหรือไม 
ตอบ  ปจจุบันน้ีเรามีเงินกองทุนอยูที่ 540 ลานบาท แตเรายินดีใหเงินทานมากกวา เรา

สามารถหาใหทานไดถาทานตองการยืมมากกวานี้ 
-------------------------------- 
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            กําหนดการสัมมนาเรื่อง 

การเปดตลาดสินคาเกษตรภายใตเขตการคาเสรีอาเซียน  :  ไทยควรเตรียมพรอมอยางไร  
วันจันทรที่  28  ธันวาคม  2552 

ณ มาริไทม ปารค แอนด สปา รีสอรท 
อําเภอเมือง  จังหวัดกระบี ่
--------------------------------------- 

08:30-09:30  น. ลงทะเบียน 

09:30-10:00  น. กลาวตอนรับ 
โดย  รองผูวาราชการจังหวัดกระบี่ 
       (นายวีระวัฒน  จันทรเพ็ญ)  

กลาวรายงาน   
โดย ผูอํานวยการสํานักเศรษฐกิจการเกษตรระหวางประเทศ 
       (นางกรทพิย เสนีวงศ ณ อยุธยา) 

เปดสัมมนา 
  โดย รองเลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

       (นางสุภาพร  พิมลลิขิต) 

10:00-10:15  น. พักรับประทานอาหารวาง  

10:15-12:15  น.           การบรรยาย 
(1)  เรื่อง  ผลการเจรจาเปดตลาดสินคาเกษตรภายใตเขตการคาเสรีอาเซียน  

 โดย ผูแทนสํานักเศรษฐกิจการเกษตรระหวางประเทศ  
        (น.ส.รังษิต ภูศิริภิญโญ) 

(2)  เรื่อง  การเปดตลาดขาว 
 โดย ผูแทนกรมการขาว  (น.ส.ลัดดา วิริยางกูร) 

                       (3)  เรื่อง  การเปดตลาดปาลมน้ํามันในมุมมองของเกษตรกร 
                                 โดย ผูแทนเกษตรกร (นายสมชาย สิทธิโชค) 
                      (3)  เรื่อง การเปดตลาดปาลมน้ํามันในมุมมองของภาคเอกชน 

โดย ผูประกอบการ ภาคเอกชน (นายสมชาย ประชาบุตร) 

12:15-13:15 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13:15-1.15 น. การบรรยาย (ตอ) 
(4) เรื่อง การใชประโยชนจากกองทุนปรับโครงสรางการผลิตเพื่อการแขงขันกับ

ตางประเทศ (กองทุน FTA)   
      โดย ผูแทนกองทุน FTA  สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
            (นางราตรี พูนพริิยะทรัพย) 

                     พักรับประทานอาหารวาง 

16:15-17:00 น. สรุปประเด็นสําคัญ และตอบคําถาม  โดย วิทยากร 

17:00 น. พิธีปดสัมมนา  
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               คํากลาวตอนรบัผูเขารวมสมัมนา 

“การเปดตลาดสินคาเกษตร ภายใตเขตการคาเสรอีาเซียน: 
ไทยควรเตรยีมพรอมอยางไร 

โดย 
นายวีระวัฒน  จันทรเพ็ญ รองผูวาราชการจังหวดักระบี ่

วันที่ 28 ธันวาคม 2552 
ณ มาริไทม ปารค แอนด สปา จ.กระบี่ 

 

ขอตอนรับ 
ทานรองเลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
และผูเขารวมสัมมนาทุกทาน 

              กระผมมีความยินดี ที่ไดมารวมในพิธีเปดงานสัมมนาเรื่องการเปดตลาดสินคาเกษตร
ภายใตเขตการคาเสรีอาเซียน:ไทยควรเตรียมพรอมอยางไร ทราบมาวาจังหวัดกระบี่เปนจังหวดัสุดทายที่มีการ
จัดสัมมนาระดมความเห็น ขอเสนอแนะที่เปนประโยชน เพ่ือรองรับการเปดเสรี AFTA ที่จะมีผลตั้งแตวันที ่ 1 
มกราคม 2553 จึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองเตรยีมความพรอมการเปดเสร ี อยางที่อ่ืนก็มี เชน NAFTA 
แถบอเมริกาเหนือ สําหรับ จ.กระบี่มีพืชเศรษฐกิจหลกัๆไดแก ปาลมนํ้ามัน ยางพารา สวนมะพราว กาแฟ มี
บาง นอกจากนี้กระบี่ยังเปนศูนยกลางการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ  มีธุรกิจโรงแรม แหลงทองเที่ยว เปนมรกต
ภาคใต  

              สําหรับปาลมนํ้ามันที่อาจมีผลกระทบจากการเปดเขตการคาเสรีอาเซียน หรือ AFTA เคย
คุยกันมานานพอสมควร แตไมชัดเจนในระดับประเทศ หาวิธีการรองรับเขตการคาเสรีปาลมตั้งแตป 2549 จาก
ตนน้ําถึงปลายน้ํา เกษตรกร ลานเท โรงงาน ที่จะมีผลกับ AFTA ตัง้แตวันที่ 1 มกราคม 2553  โรงงานสกัด
ปาลมนํ้ามัน ลานเท มุงเนนไปสูคุณภาพ เจาของโรงงาน 21 โรง ที่กระบี่ ตัง้แตมกราคมเปนตนไป ไมซ้ือ
ปาลมดิบที่ไมมีคุณภาพ และรับซ้ือในราคามาตรฐานเดียวกัน ผูวาราชการจังหวัดตั้งคณะทาํงาน 3 ชุด  ซ่ึง
เปนสวนหนึ่งที่กระบี่คิดเพือ่รองรับการคาเสรีที่จะกระทบตอปาลม โดยไดเสนอไปยังรัฐบาลบางสวน และ
ประชาสัมพันธใหเกษตรกรทราบวาจะรวมดําเนินงานอยางนี้ ถึงแมวารัฐบาลจะยังไมมีคณะกรรมการที่ดูแล
เรื่องการนําเขา ชาวสวนปาลม ผูผลิต ลานเท โรงงานก็จะเตรียมความพรอมกอน มีจังหวัดตรังและจังหวัดอ่ืน
มารวมดวย เพ่ือรองรับกับการคาเสรีภาษี 0%และไมมีโควตา นํ้ามันปาลมตองแขงกับมาเลเซีย ตองพัฒนา
สินคาเกษตรใหสามารถแขงขันได นับวาเปนโอกาสดีของจังหวัดกระบี่ ที่มีการมาจัดสัมมนาที่น่ี  

                  ทายที่สุดนี้ผมขอใหทุกทานที่มาในวันน้ี ชวยกันแลกเปลี่ยนมุมมองการเปดตลาด 
ตลาดสินคาเกษตรภายใตเขตการคาเสรีอาเซียน เพ่ือลดปญหา อุปสรรค และชวยกันมองหาแนวทางในการ
เพ่ิมศักยภาพการแขงขัน และใชโอกาสจากการเปดเสรีการคาอาเซียน ใหเกิดประโยชนสูงสดุกับจังหวัดกระบี ่
กลุมจังหวัดภาคใต และประเทศไทย ตอไป และขอใหการสัมมนาเรื่อง การเปดตลาดสินคาเกษตรภายใตเขต
การคาเสรีอาเซียน:ไทยควรเตรียมพรอมอยางไร    ประสบความสําเร็จตามที่มุงหวังทุกประการ  ขอบคุณครับ 
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                  คํากลาวรายงานเนื่องในพิธีเปดการสัมมนา 

“การเปดตลาดสินคาเกษตรภายใตเขตการคาเสรอีาเซียน : 
ไทยควรเตรยีมพรอมอยางไร” 

โดย 
นางกรทิพย  เสนีวงศ ณ อยุธยา 

ผูอํานวยการสํานักเศรษฐกิจการเกษตรระหวางประเทศ 
วันจันทรที่ 28  ธันวาคม 2552 

ณ  โรงแรมมารีไทม  จังหวัดกระบี ่
 

 
ทานรองเลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

ดิฉัน ในนามของผูจัดการสัมมนา   มีความยินดีเปนอยางยิ่งที่ทานรองผูวาราชการจังหวัดได
สละเวลามารวมพิธีการเปดการสัมมนา   และทานรองเลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร   มาเปน
ประธานในพิธีเปดการสัมมนา เร่ือง “การเปดตลาดสินคาเกษตรภายใตเขตการคาเสรีอาเซียน: ไทยควร
เตรียมพรอมอยางไร” ในวันนี้  

ตั้งแตป 2536 ประเทศสมาชิกอาเซียน ประกอบดวย ไทย มาเลเซีย บรูไน  สิงคโปร  
อินโดนีเซีย   ฟลิปปนส กัมพูชา ลาว พมา และเวียดนาม   ไดมีความเห็นพองตองกันในการจะพัฒนาความ
เปนอยูของประชากรอาเซียน   ใหดียิ่งขึ้น  จึงไดมีการจัดทําความตกลงเขตการคาเสรีอาเซียนหรือ AFTAขึ้น   
เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแขงขันและมีแนวคิดที่จะใชฐานการผลิต   ในภูมิภาคใหเปนฐานผลิตเดียว   
โดยรวมกลุมกันเพ่ือผลักดันใหกลุมอาเซียน   มีอํานาจตอรองทางการคามากขึ้น    ความตกลงดังกลาว
เกี่ยวของกับการลดภาษีและมาตรการกีดกันทางการคา      ทั้งการสงออกและนําเขาสินคาระหวางกัน    ซ่ึง
ในดานการลดภาษีน้ัน   รัฐบาลไดมีการดําเนินการมาเปนระยะ โดยไดทยอยลดภาษีกันมาเรื่อยๆ   จนกระทั่ง
จะมีผลบังคับใชการลดภาษีใหเหลือ 0%  ทั้งสินคาเกษตรและอุตสาหกรรม ในวันที่ 1 มกราคม 2553     
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรในฐานะหนวยงานหนึ่งที่เปนผูติดตามดูแล   และใหขอมูลเกี่ยวกับการเปด
ตลาด   รวมทั้งกําหนดมาตรการดานการคาสินคาเกษตรของประเทศ    ไดกําหนดจัดการสัมมนาครั้งนี้ ขึ้น 
เพ่ือชี้แจงขอมูลและสรางความรูความเขาใจ   ในเรื่องการเปดตลาดเสรีสินคาเกษตรในอาเซียน และรับฟง
ความคิดเห็น   รวมทั้งผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับสินคาเกษตรจากผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝาย   โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งสินคาเกษตรจํานวน 23 รายการที่ไทยตองยกเลิกมาตรการโควตา   เชน นํ้านมดิบ ขาว ขาวโพดเลี้ยงสัตว 
เปนตน 

การสัมมนาในวันน้ีแบงออกเปน 2 ชวง คือ 
  ชวงแรก  เปนการนําเสนอขอมูลขอเท็จจริงเรื่องการเปดเสรีการคาสินคาเกษตร   

และมาตรการ การใหความชวยเหลือของภาครัฐสําหรับสินคาเกษตร  ที่อาจจะไดรับผลกระทบจากการเปดเสรี
การคาดังกลาว     และในชวงที่สองเปนการรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะ   จากทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ 
เพ่ือนําไปวิเคราะหและปรับปรุงมาตรการ   เพ่ือเตรียมการรองรับและปองกันผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น  ได
อยางมีประสิทธิภาพ   และตรงกับประเด็นปญหาอยางแทจริง 
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  ผูเขารวมสัมมนาในวันน้ีประกอบดวย ผูแทนจากสถาบันเกษตรกร ภาคเอกชน   และ
หนวยราชการที่เกี่ยวของ เชน กรมศุลกากร กระทรวงพาณิชย   นักวิชาการจากมหาวิทยาลัย  กระทรวง
เกษตรและสหกรณ ประมาณ 200 คน   โดยไดรับเกียรติจากวิทยากรที่มาใหความรู ประกอบดวย 

1. ดร.รังษิต  ภูศิริภิญโญ 
       นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ 
       สํานักเศรษฐกิจการเกษตรระหวางประเทศ  
       สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

2. คุณ ราตรี  พูนพิริยะทรัพย 
      เศรษฐกรชํานาญการพิเศษ 
      สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร  สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

3. คุณลัดดา วิริยางกูร 
    นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ 
    สํานักพัฒนาผลิตภัณฑขาว กรมการขาว 
4. คุณสมชาย สิทธิโชค 
    ผูแทนเกษตรกร จังหวัดกระบี่ 
5. คุณสมชาย ประชาบุตร 
    รองผูจัดการ ชุมนุมสหกรณชาวสวนปาลมนํ้ามันกระบี่ จํากัด 
    ผูแทนภาคเอกชน 

  บัดนี้ไดเวลาอันสมควรแลว   ดิฉันขอเรียนเชิญรองเลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตรกลาวเปดการสัมมนา   เรื่อง “การเปดตลาดสินคาเกษตรภายใตเขตการคาเสรีอาเซียน: ไทยควร
เตรียมพรอมอยางไร” ตอไป ขอเรียนเชิญคะ 
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        คํากลาวในพิธีเปดการสัมมนา 

“การเปดตลาดสินคาเกษตรภายใตเขตการคาเสรอีาเซยีน : 
                                                 ไทยควรเตรียมพรอมอยางไร”  

โดย 
 นางสภุาพร พิมลลิขิต 

รองเลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
วันจันทรที่  28 ธันวาคม 2552 

ณ มาริไทม ปารค แอนด สปา รีสอรท จังหวัดกระบี ่
 

เรียน ทานรองผูวาราชการจังหวัด (ทานวีระวัฒน จันทรเพ็ญ)  
        ทานวิทยากร 
        ผูเชี่ยวชาญจากสํานักงานเศรษฐกจิการเกษตรทกุทาน 
        ทานผอ.สํานักเศรษฐกิจการเกษตรตางประเทศ 
        และผูเขารวมสัมมนาทุกทาน 

       ดิฉันรูสึกยินดีที่จากการสัมมนาทั้ง 4 ภาค เราทํามาแลว 3 ภาค  ภาคนี้เปนภาคสุดทาย
คือภาคที่ 4 และเราพิจารณาเลือกจังหวัดกระบี่  ซ่ึงมีปาลมนํ้ามันมาก  เราถึงเจาะจงมาที่น่ี  เพราะวาเราเห็น
วา ตอนนี้ระหวางที่รัฐบาลกําลังจะมีนโยบายใหความรวมมือตางๆ ที่จะเปดในวันที่ 1 มกราคม 2553 คือ
จังหวัดกระบี่จะมีปาลมนํ้ามัน ยาง มะพราว กาแฟเปนพืชเศรษฐกิจสําคัญหลักๆ  สวนขาวก็แทบจะไมมีเลย  
ดังน้ัน กอนที่เราจะเปดตลาดเสรี เราไดพูดคุยมาหลายๆภาค ซ่ึงทุกแหงมีการตระหนก วิตก วาเม่ือมีการเปด
เสรีแลว ราคาสินคาจะตกต่ํา เกษตรกรจะลําบาก  ประเทศไทยเราเปนเมืองเกษตรกรรม เพราะฉะน้ันรัฐบาล
ตระหนักดี  วาเราตองมีมาตรการรองรับกับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประเทศ  การเจรจาทุกอยางไมมีใคร
ไดเปรียบเสียเปรียบ  สินคาบางตัวเราไดเปรียบเขาเสียเปรียบ  บางตัวเราอาจจะเสียเปรียบแตเขาไดเปรียบ  
สิ่งที่ทุกประเทศตองคํานึงถึงคือประชาชนของประเทศตัวเอง กอนที่จะไปเจรจา  เพราะฉะน้ันตรงนี้ขอบอกวา  
พวกเราสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรดูแลดานตางประเทศ  ดานการผลิต  และเปนคนดูเร่ืองนโยบาย
งบประมาณตางๆ จึงตองมาประชุมกัน เราอยากจะฟงความคิดเห็นของทานแตละภาคๆ  เพราะถาใหเราไป
รายจังหวัดคงเปนไปไมไดดวยกรอบงบประมาณที่จํากัด  วันนี้เรามาชี้แจงทําความเขาใจ  มารับฟงความ
คิดเห็นจากพวกทานวา  จากการเปดตลาดการคาเสรีน้ี  ทางเรามีมาตรการรองรับแบบน้ี  ทานอยากจะเสริม
อะไร ทานมีอะไรนําเสนออีก  คือเราบอกแลววาประเทศเรามีมาตรการ  ประเทศเขามีมาตรการ  ทุกที่
เหมือนกันหมดอยางเชน  กรณีสินคานําเขาเราอาจจะประเมินวาสินคาแบบนั้นแบบนี้  อาจจะเขาในชวงนั้น
ชวงนี้  สินคาเกษตรที่เรามีมากเราอาจจะไมใหนําเขาในชวงนั้น  อาจใหนําเขาในชวงอ่ืน  เชน  การตรวจ
สุขอนามัย SPS ของเรา เรามีมาตรการที่เขมขึ้นพืชตัดตอทางพันธุกรรมประเทศเราไมมีGMOs สิ่งน้ีก็ถือเปน
ขอดี ซ่ึงพอเราสงขายทั่วโลก มันงายหนอยเพราะเราไมมี เราสามารถยืนยันไดวาประเทศเราไมอนุญาตใหทํา 
และมาตรการตางๆ แมแตสินคา 23 รายการที่เราเปดแลว มีเพียง 4 รายการที่เราเก็บภาษี 5%เชน มันฝรั่ง 
เมล็ดกาแฟ มะพราวแหง ไมตัดดอก ซ่ึง 4 รายการนี้เรายังคงภาษีไวเพราะวา เปนพืชที่เราอาจจะเสียเปรียบ
เขา   ตรงนี้เราตองมีมาตรการเอาไว      หลายๆ มาตรการที่หนวยงานของเราคิดขึ้นมาและ 
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รับฟงจากทานหลายๆ ที่ เราจึงมาประชุมหารือกัน เพ่ือกําหนดมาตรการ และคณะกรรมการ
เกี่ยวกับพืช คณะกรรมการปาลมนํ้ามัน คณะกรรมการยาง พืชเดนๆหลายตัว กระทรวงเกษตรฯมีคนที่จะเขา
มาชวยดูแล มีทั้งชุดใหญชุดเล็ก คณะกรรมการและอนุกรรมการ ขาราชการเราแทบไมไดมีเวลาหยุด ทุกทาน
จะตองมากําหนดดูแลพวกทาน เพราะบอกแลววา  หัวใจหลักของประเทศไทย คือ เกษตรกรรม เปนรากแกว
ไมใชรากหญา รากแกวเพราะอะไรเมื่อสักครูน่ังคุยกับคุณสมชาย เพราะวาเม่ือคุณยายตนไม รากแกวขาด 
ตนไมก็ตาย เพราะฉะน้ันทานคือสิ่งหน่ึงที่แม เศรษฐกิจโลกตกต่ํายังไง  GDP สาขาภาคการเกษตรของเรา
สามารถค้ําจุนอยูไดในการสงออก และอยางที่พูดเหมือนทุกครั้ง พระสยามเทวาธิราช เพราะวาเราเปนคนไทย 
คือทุกทาน ศาสนาทุกศาสนาที่อยูในประเทศไทย ไมวาอิสลาม พุทธ คริสต นิกายไหนๆ เรามีพระเจาที่จะ
คุมครองพวกเราในประเทศไทย เราเลยไมคอยโดนวิกฤติ วาตภัย อุทกภัย เหมือนอยางประเทศเพื่อนบาน 
ตรงน้ีถือเปนจุดหนึ่ง แตไมใชวาเราดีใจที่เขาโดน แตวามันเปนสวนหนึ่งที่ทําใหเรามีสินคามากมีจะสงขายได 
และตรงนี้ตองคิดวา เราจะทํายังไงที่จะเปดตลาด คุณภาพสินคาคือสิ่งที่สําคัญที่สุด ในการแขงขันจะมีขอกีด
กันตรงนั้นตรงนี้   เพราะฉะนั้นถาเราทําคุณภาพใหไดดี คือเราไมเนนปริมาณ เราเนนคุณภาพ อยางเม่ือสักครู
คุณสมชายบอกวา ตอนน้ีอยากจะหานักวิจัยเกงๆ ในเรื่องการแปรรูปปาลมนํ้ามันและยาง คือทุกชนิดทุกตน
แมแตรากของมัน เราจะเอาไปทําอะไรได คือไมอยากใหทิ้งแมแตสวนใดสวนหนึ่งของผลิตภัณฑสินคาแตละ
ชนิด ถาเราทําตรงนี้ได สามารถแปรรูปออกไปขายได อยางเม่ือกอนเราขายยางดิบออกไปปรากฏวาไมมีการ
แปรรูป เขาเอาไปแปรรูปเสร็จ และนํากลับมาขายเราอีก เพ่ิมมูลคาใหเขาทําไม เราตองคิดตรงนี้เพ่ือเพ่ิมมูลคา
สงกลับออกไปบางอยางมาเลเซียหรือประเทศอ่ืนๆ ที่เขาทํา เพราะฉะนั้นตรงนี้เปนจุดที่อยากเนน คือทาง
กระทรวงเกษตรฯ เราไมไดน่ิงนอนใจ เราอยากหาขอกําหนด หานักวิชาการเกงๆ หรือบริษัทเอกชนใดที่เกง
ตรงนี้ เรามาชวยกัน และอยางภาคบายจะมีเรื่องผลกระทบของสินคาเกษตร 23 รายการที่เราเปด เรามีเงิน
ปรับโครงสรางที่จะมาชวยทาน และถาทานมีขอสงสัยประการใด เราจะเขาถึงเงินกองทุนไดอยางไร ทําอยางไร
ที่จะชวยทานได เด๋ียวคุณราตรี พูนพิริยะทรัพย ที่เปนผอ. ทางดานนี้จะมาชี้แจง และถาทานมีอะไรสงสัย ทาน
สอบถามไดเลย แตทานตองคิด ไมใชวามีเงินของรัฐบาล และเราจะจายใหงายๆ เรามีเงินเปนการจายขาดใน
การฝกอบรม การเปลี่ยนพันธุดูแล และมีเงินใหกูโดยปลอดดอกเบี้ย ซ่ึงเงินนี้ไมไดใหฟรี ตองมีการคืนทุน 
เพราะฉะนั้นอยาคิดวา บางภาคเคยถามวา ผมเปนหน้ีอยูและจะเอาเงินตรงนี้ไปโปะหนี้อ่ืนไดหรือไม ขอบอก
วาไมได มันผิดวัตถุประสงค คือเราจะชวยเนื่องจากทานไดรับผลกระทบ หรือเสียสมดุลจากการเปดตลาด 
ตรงไหนที่เราจะมาเพิ่ม หรือปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑตางๆ  ตรงนี้มันมีรายละเอียด และเจาหนาที่จะ
ชวยทาน เพราะฉะนั้นทานไมตองหวั่นวิตก เราใหกําลังใจซึ่งกันและกัน เรามีโอกาส ยิ่งโดยเฉพาะปาลมนํ้ามัน  
เราจะแปรรูปอยางไรใหไดมูลคาเพิ่มมากๆ ตรงนี้อีกสักครูเราชวยกันคิด หรือใครคิดไดเราจะมาชวยกัน
สงเสริม  วันนี้ดิฉันตองขอขอบคุณทานวิทยากร ที่ใหเกียรติมาบรรยายในเรื่องการเปดเสรีอาเซียนทั้ง
ภาคเอกชนและภาครัฐตางๆ ที่มาชวยกันนําเสนอ หากทานมีขอของใจทานสามารถซักถามวิทยากรทานที่
บรรยายได  

        บัดนี้  ไดเวลาอันสมควรแลว ดิฉันขอเปดการสัมมนา  เร่ือง “การเปดตลาดสินคาเกษตร
ภายใตเขตการคาเสรีอาเซียน : ไทยควรเตรียมพรอมอยางไร”   และ ขออวยพรใหการสัมมนาครั้งน้ีประสบ
ผลสําเร็จทุกประการ และใหพวกทานเดินทางกลับโดยปลอดภัย  และในปใหมน้ี ขอใหพวกทานมีสุขภาพกาย
สุขภาพใจที่แข็งแรง  ขอบคุณคะ 
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             สรุปการบรรยาย 
เร่ือง การคาสินคาเกษตรภายใตเขตการคาเสรีอาเซียน (อาฟตา-AFTA): 

ไทยควรเตรยีมพรอมอยางไร 
โดย 

ดร รังษิต  ภูศิริภิญโญ 
 

ความเปนมา ในป 2535 อาเซียนไดลงนามในความตกลงวาดวยอัตราภาษีที่เทาเทียมกัน สําหรับเขต
การคาเสรีอาเซียน (Agreement on the Common Effective Preferential Tariff :CEPT Scheme for the 
ASEAN Free Trade Area :AFTA)  เพ่ือจัดตั้งเขตการคาเสรีอาเซียน  ซ่ึงเดิมมีประเทศผูกอผูตั้ง 6 ประเทศ 
ไดแก บรูไน อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟลิปปนส สิงคโปร และไทย  ตอมามีสมาชิกใหมเพ่ิมขึ้นอีก 4 ประเทศ 
ไดแก กัมพูชา ลาว พมา และเวียดนาม รวมเปน 10 ประเทศ 

วัตถุประสงคการรวมกลุมของอาเซียน  เพ่ือขยายความรวมมือทางเศรษฐกิจระหวางประเทศ
สมาชิก สรางความสามารถในการแขงขัน ดึงดูดการลงทุนจากตางประเทศ และสรางอํานาจตอรองกับประเทศ
นอกกลุม โดยมีเปาหมายหลักเพื่อ ลด/เลิก ภาษีสินคาระหวางกันใหหมดไป พรอมทั้งยกเลิกอุปสรรคทาง
การคาที่มิใชภาษี โดยเฉพาะเรื่องโควตา ซ่ึงไทยมีสินคาโควตาภาษีภายใต WTO จํานวน 23 รายการ ไดแก 
1) นํ้านมดิบ 2) นมผงขาดมันเนย 3) มันฝรั่ง  4) หอมหัวใหญ     5) เมล็ดพันธุหอมหัวใหญ 6) กระเทียม 7) 
ลําไยแหง 8) เมล็ดกาแฟ 9) กาแฟสําเร็จรูป 10) ชา   11) พริกไทย 12) นํ้าตาลทราย 13) เสนไหมดิบ 14) 
ขาวโพดเลี้ยงสัตว 15) ขาว 16) เน้ือมะพราวแหง 17) มะพราวผล 18) นํ้ามันมะพราว 19) เมล็ดถั่วเหลือง 20) 
นํ้ามันถั่วเหลือง 21) กากถั่วเหลือง 22) นํ้ามันปาลม และ 23) ใบยาสูบ 

ระยะเวลาการลดภาษี  ประเทศอาเซียนเดิม 6 ประเทศ ไดทยอยนําสินคามาลดภาษี จนกระทั่งลด
ภาษีสินคาทั้งหมดใหเปน 0% ในป 2553 แตสําหรับประเทศอาเซียนใหม 4 ประเทศ จะตองลดภาษีสินคา
ทั้งหมดใหเปน 0% ในป 2558 แตทั้งน้ียกเวนสินคาที่มีความออนไหวบางรายการที่ไมตองลดภาษีเปน 0% 
อาจจะเหลือ 5% อยางไรก็ตามการใชสิทธิลดภาษีเปน 0% ตองระบุไดวาสินคานั้น   มีแหลงกําเนิดจาก
ประเทศผูผลิตนั้นจริง  หรือเปนสินคาที่มีการผลิตในอาเซียนรวมกัน เปนมูลคา ไมนอยกวา 40% ของมูลคา
สินคานั้น 

การคาระหวางไทยกับอาเซียน  ที่ผานมาไทยสงออกสินคาเกษตรไปยังประเทศสมาชิกอาเซียน
มากกวานําเขาจากประเทศอาเซียนมาก ทําใหไทยไดเปรียบดุลการคากับอาเซียนมาโดยตลอด  โดยในชวง 3 
ปยอนหลัง (2549-2551) ไทยสงออกสินคาเกษตร (สินคาตอนที่ 1-24) ไปยังอาเซียนเปนมูลคา 115,831 ลาน
บาท ในขณะที่มีการนําเขาเพียง 37,440 ลานบาท ไทยไดดุลการคากับประเทศสมาชิกอาเซียนสูงถึง 78,391 
ลานบาท แสดงใหเห็นวาไทยมีศักยภาพการแขงขันกับอาเซียน จึงไดวางยุทธศาสตรการเจรจาในเชิงรุก  โดย
ตองเปดเสรีใหมากที่สุด จึงตองผูกพันลดภาษีทุกรายการเปน 0% ในป 2553 (ยกเวน 4 รายการที่คงภาษีไว
เหลือ 5% ไดแก กาแฟ มันฝรั่ง ไมตัดดอก เน้ือมะพราวแหง) และตองยกเลิกโควตาในสินคาเกษตรทั้ง 23 
รายการ ในป 2553 เชนกัน  ขณะน้ีกระทรวงพาณิชยไดประกาศยกเลิกโควตาไปแลว 13 รายการ เหลืออีก 10 
รายการกําลังเตรียมออกประกาศยกเลิกโควตา  ขณะน้ีอยูในขั้นตอนการเสนอ ครม. 
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สินคาสงออกสําคัญ ไดแก ขาว นํ้าตาล ซอส เครื่องแกง/นํ้าปลา และผลิตภัณฑจากแปง 
สินคานําเขาสําคัญ ไดแก ปลา/สัตวนํ้า ( ซ่ึงสวนใหญนําเขามาเปนวัตถุดิบเพ่ือการแปรรูป) 

ผลิตภัณฑจากแปง/ธัญพืช ยาสูบ และ นํ้ามันพืช/ไขมัน   

ผลกระทบสินคาเกษตร 23 รายการ เพ่ือประโยชนในการวางแนวทาง/มาตรการรองรับผลกระทบ  
กระทรวงเกษตรและสหกรณ โดยสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ไดทําการวิเคราะหแบงผลกระทบออกเปน 4 
กลุม ดังน้ี  1) กลุมสินคาที่ไดรับผลกระทบมาก มี 4 รายการ ไดแก (1) ขาว     (2) นํ้ามันปาลม (3) เมล็ด
กาแฟ (4) ไหมดิบ  2) กลุมสินคาที่ไดรับผลกระทบปานกลาง มี 4 รายการ ไดแก (1) มะพราวผล (2) เน้ือ
มะพราวแหง (3) ชา (4) ขาวโพดเลี้ยงสัตว  3) กลุมสินคาที่ไดรับผลกระทบนอย มี 11 รายการ ไดแก (1) 
กาแฟสําเร็จรูป (2) นํ้านมดิบ/นมพรอมด่ืม (3) นมผงขาดมันเนย (4) นํ้ามันมะพราว (5) เมล็ดถั่วเหลือง (6) 
พริกไทย (7) กระเทียม (8) หอมหัวใหญ (9) มันฝรั่ง  (10) นํ้าตาลทราย (11) ยาสูบ และ 4) กลุมสินคาที่ไมได
รับผลกระทบ มี 4 รายการ ไดแก (1) ลําไยแหง (2) เมล็ดพันธุหอมหัวใหญ (3) นํ้ามันถั่วเหลือง (4) กากถั่ว
เหลือง 

แนวทางรองรับการเปดเสรีสินคาเกษตร 23 รายการ  มี 3 ขั้นตอน ไดแก ขั้นที่ 1         การ
บริหารการนําเขา ณ ดานศุลกากร เชน การกําหนดคุณสมบัติของผูนําเขา ตองขออนุญาตนําเขา ตองมี
ใบรับรองสุขอนามัย สุขอนามัยพืช ใบรับรอง GMOs  ขั้นที่ 2 เยียวยาเกษตรกรที่ไดรับผลกระทบโดยมี
กองทุน FTA เขามารองรับการปรับโครงสรางการผลิต การเพิ่มขีดความสามารถการแขงขัน      ขั้นที่ 3 ใช
มาตรการปกปองพิเศษในการเก็บคาธรรมเนียมปกปอง เพ่ือระงับผลชั่วคราวหากมีการนําเขามากผิดปกติ 
โดยมี กรมศุลกากร กรมการคาตางประเทศ และสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร          เปนหนวยงานติดตาม
ขอมูล/เฝาระวัง 

ผลที่คาดวาจะไดรับจากการเปดเสรีสินคาเกษตร ในกรอบอาฟตา  
ผลดี     - ไทยสงออกสินคาเกษตรไดมากขึ้น เน่ืองจากภาษีนําเขาลดลง  

   - วัตถุดิบนําเขาราคาถูกลง ทําใหลดตนทุนการผลิต ในการผลิตสินคาเพื่อสงออก 
   - เกษตรกรและผูประกอบการเกิดการปรับตัวเพ่ือใหสามารถแขงขันได 

ผลเสีย  - เกษตรกรในบางสาขาอาจไดรับผลกระทบ เม่ือมีการนําเขาสินคาราคาถูกจากประเทศ 
             อาเซียน ทําใหราคาสินคาในประเทศตกต่ํา 
ภาพรวม ไทยไดประโยชน โดยจากผลการศึกษาของมหาวิทยาลัยหอการคาไทย ปรากฏวาผล 
             จากอาเซียนลดภาษีเปน 0% ทําให GDP ของไทยในป 2558 เพ่ิมขึ้น 1.75% หรือ   
             คิดเปนมูลคา 203,951 ลานบาท และไทยจะเกินดุลสาขาเกษตรมากขึ้น 

บทสรุป/ขอคิด 
    สินคาเกษตรไทยในอาเซียนยังมีอนาคตที่สดใส  ขอเพียงใหเกษตรกรปรับโครงสรางการ

ผลิตเพ่ือการแขงขัน โดยการผลิตสินคาที่มีลักษณะเฉพาะ ลดตนทุนการผลิต และพัฒนาคุณภาพ มาตรฐานสู
สากล สวนภาคเอกชน ควรเนนดานคุณภาพ ความหลากหลายของสินคา การพัฒนาภาพลักษณและบรรจุ
ภัณฑ  รวมทั้งการใชเทคโนโลยีเพ่ือยืดอายุสินคาหลังการเก็บเกี่ยว เปนตน 
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สรุปการบรรยาย 

เร่ือง 
ขาวไทย : การเปดตลาดสินคาเกษตรภายใตเขตการคาเสร ี

โดย 
คุณลัดดา วิริยางกูร 

 

            สถานการณและความสําคัญของขาวกับคนไทย ขาวเปนอาชีพหลักของคนไทย ประเทศไทย
สามารถผลิตขาวเพื่อการบริโภคในประเทศและเหลือสงออกเปนอันดับหน่ึงของโลก คิดเปนมูลคากวา 
100,000 ลานบาท โดยผลิตไดปละกวา 20 ลานตัน  ปริมาณผลผลิตมีมากกวาการบริโภคในประเทศ 190% มี
เกษตรกรปลูกขาว 3.7 ลานครัวเรือน หรือประมาณ 17 ลานคน  ขาวเปนแหลงความม่ันคงทางอาหาร เปน
วัฒนธรรม วิถีชีวิตของคนไทยและเปนความภาคภูมิใจที่ผลิตขาวเลี้ยงชาวโลก ดังน้ันหากเกิดอะไรขึ้นกับขาว
ไทย  ก็จะสงผลกระทบที่รุนแรงในวงกวาง ทั้งในและตางประเทศ  

            ภัยคุกคามขาว  ปจจัยที่มีผลกระทบตอขาวไทย ตอชาวนาไทย มีหลายประการดวยกัน อาทิ เชน 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก โรคและแมลงศัตรูพืช การขาดแคลนแหลงนํ้าเพื่อการเกษตร โครงสราง
พ้ืนฐาน ปจจัยการผลิตมีราคาสูงขึ้น เชน ปุย สารเคมี นํ้ามัน ซ่ึงสวนใหญนําเขาจากตางประเทศ นอกจากนี้ใน
ดานการคาระหวางประเทศมีการกําหนดมาตรการกีดกันที่มิใชภาษีเพิ่มขึ้น เพ่ือปกปองผูผลิตในประเทศ และ
คุมครองสุขอนามัยคนในชาติ ขาวเปนสินคาที่มีความออนไหวทางการเมืองในหลายประเทศ โดยเฉพาะใน
ภูมิภาคอาเซียน และไทยเองก็จําเปนตองเปดตลาดสินคาเกษตรตามกติกาการคาเสรีระหวางประเทศ เปนตน 

            มาตรการปองกันผลกระทบ  เปนการกําหนดมาตรการนําเขาขาวที่เขมงวด โดยไมขัดกับขอตกลง 
เพ่ือใหสินคาที่นําเขามีคุณภาพ เชน มาตรการสุขอนามัย  สุขอนามัยพืช  โดยขาวที่นําเขาจะตองปลอดจากโรค
แมลงศัตรูพืช และ ปลอด GMOs  ซ่ึงตองมีใบรับรองจากประเทศตนทาง เปนตน  

             มาตรการบรรเทาผลกระทบ  จะตองสรางความเขมแข็งใหกับระบบการผลิตขาวไทย เสริมสราง
คุณภาพชีวิตชาวนา โดยในสวนของเกษตรกรจะตองปรับตัวเพ่ือเสริมสรางขีดความสามารถการแขงขันทั้งใน
แงของการเพิ่มผลผลิตตอไร  การลดตนทุน  การปรับปรุงคุณภาพผลผลิต  การปฏิบัติตามระบบ GAP การ
แปรรูปขาวใหเปนผลิตภัณฑที่หลากหลาย  เพ่ือสรางมูลคาและสนองความตองการของตลาด  รวมทั้งการนอม
นําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติ ในสวนของภาครัฐเองก็ตองมีการกระจายขอมูลขาวสาร วิจัยและ
พัฒนาพันธุใหมๆ และกระจายเมล็ดขาวพันธุดี จัดตั้งศูนยขาวชุมชน พัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีการผลิตที่
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ สงเสริมชาวนาหัวกาวหนาใหพรอมรับเทคโนโลยีใหมๆ การพัฒนาโครงสราง
พ้ืนฐาน เชน ระบบชลประทาน  สรางระบบมาตรฐานการรับรอง การสรางระบบประกันความเสี่ยง การจัดตั้ง
กองทุนเยียวยาผูที่ไดรับผลกระทบ (กองทุน FTA)  ธุรกิจตองสรางแบรนด ตราสัญลักษณ ขาวไทย เพ่ือสราง
ความเชื่อม่ันในคุณภาพขาวไทย  
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             บทสรุป/ขอคิด ประเทศไทยไมสามารถที่จะอยูอยางโดดเดี่ยวในโลก โดยไมมีการคาขาย
กับตางประเทศได  ประเทศตางๆ ทั่วโลกรวมทั้งไทยไดมีการจัดทําเขตการคาเสรีเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ  การทํา
ขอตกลงเขตการคาเสรี  ไมมีประเทศใดไดประโยชนแตฝายเดียว บางอยางเราได บางอยางเราเสีย แต
โดยรวมแลวจะไดประโยชนทั้งคู จากกติกาและเงื่อนไขการคาโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว  การตั้ง
กําแพงภาษีจะทําไดนอยลง มาตรการที่มิใชภาษีจะถูกนํามาใชมากขึ้น  ดังนั้น ภาครัฐและเอกชนจะตอง
ติดตามสถานการณอยางใกลชิด และปรับกระบวนการผลิตใหมีประสิทธิภาพ ไดผลิตภัณฑที่มีคุณภาพ 
มาตรฐานสากลในราคาที่แขงขันได  ซ่ึงเราจะแขงขันการผลิตขาวคุณภาพต่ําคงยาก ดวยตนทุน ดวยแรงงาน 
ดังนั้นจึงควรกําหนดทิศทางใหชัดหากจะทําตลาดขาวคุณภาพสูงก็ตองเตรียมความพรอมทั้งในเรื่องคุณภาพ 
มาตรฐาน การผลิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม และระบบการตรวจสอบยอนกลับ เปนตน  ซ่ึงจะตองรวมมือกัน
ทุกฝาย ทั้งเกษตรกร ภาครัฐ  และภาคเอกชน เพ่ือใหประเทศไทยยืนหยัดอยูในเวทีการคาขาวของโลกได
อยางยั่งยืน และเกษตรกรไดผลตอบแทนคุมคา เสริมสรางคุณภาพชีวิตชาวนาไทยใหมีความมั่นคงตลอดไป 
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             สรุปการบรรยาย 
โดย 

คุณสมชาย  สิทธิโชค 
กรรมการผูทรงคุณวฒิุในคณะกรรมการนโยบายปาลมน้ํามันแหงชาต ิ

 

              เกริ่นนํา   
                        อาฟตา เริ่มมาตั้งแตป 2535 ตองยอมรับวาไมเปดป 2535 ก็ตองเปดป 2553 ตอไปจะไมมี
พรมแดน สินคาและบริการจะมีการคาขายอยางเสรี สินคาเกษตรทั่วไปกังวลปญหาการลักลอบสินคาตามแนว
ชายแดน เชน มันสําปะหลังจากเขมร  ขาวจากลาวและเขมร  ขาวโพดเลี้ยงสัตวเชนเดียวกัน  ประเด็นที่จะ
เนนในวันนี้ คือ ปาลมนํ้ามัน สําหรับปาลมนํ้ามันเปนเรื่องยาก ซับซอนกวาสินคาอ่ืนๆ ในบรรดา 23 รายการ  
อยางไรก็ตามปาลมนํ้ามันเปนทั้งพืชอาหารและพลังงาน ซ่ึงรัฐสนับสนุนดานพลังงาน ดังน้ันตองพูดใหชัดวา
นําเขามาทําอะไร เชน สเตียริน นําเขามาทํา cooking oil หรือ energy oil ในรอบ 18 ปที่ผานมา ปาลมนํ้ามัน
มีการพัฒนาไปมาก ทั้งดานการพัฒนาพันธุปาลมนํ้ามัน ตอไปเราจะมีแตเมล็ดพันธุที่ดี มีการขยายการปลูกไป
ทั่วประเทศ มีโรงงานสกัดน้ํามันปาลมเพ่ิมขึ้นเทาตัว จาก 30 โรง เปน 65 โรง แตยังกังวลเรื่อง %สกัดน้ํามัน
ปาลมของไทย ปจจุบันคอนขางต่ํา หายไป 3-4% ทําใหสูญเสียรายไดไปไมนอย  
            ปญหาเกี่ยวกับปาลมน้ํามัน 
 - เปอรเซ็นตสกัดน้ํามันปาลม (OER) ของไทยคอนขางต่ํา เฉลี่ยอยูที่ประมาณ 16.5%  ในขณะที่ควร
จะอยูที่ 18-20% ทําใหรายไดขาดหายไปมาก โดยหาก% นํ้ามันปาลมลดลง1% จะทําใหรายไดหายไปตันละ 
270 บาท ผลผลิต 10 ลานตัน หายไป 2,700 ลานบาท 
 - การบริหารปาลมนํ้ามัน เกษตรกรขาดโครงสรางการบริหารที่ชัดเจน 
 - ปญหาการบริหารการนําเขาน้ํามันปาลม 
          - ปญหาคาขนสงนํ้ามันปาลม  
           ผลกระทบจากการเปดเสรีสินคาเกษตร ในกรอบอาฟตา (AFTA) 
              ผลดี 
               - ทําใหมีการนําเขาสินคาสวนที่ขาด สงผลใหสินคามีเพียงพอบริโภคในประเทศ  และมีการ
สงออกสินคาสวนที่เกินไดอยางเสรี  ซ่ึงประเทศไทยเองก็มีศักยภาพในการผลิตและสงออกสินคาเกษตร 
            สิ่งที่ตองดําเนินการ    ในการเพิ่มศักยภาพการแขงขันและพัฒนาอุตสาหกรรมปาลมนํ้ามัน ของไทย 
 1. เกษตรกรผลิตปาลมคุณภาพ สามารถสกัดน้ํามันไดในเปอรเซ็นตสูง เพ่ือใหแขงขันกับมาเลเซียได 
(ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย มีตนทุนการผลิตที่ใกลเคียงกัน ตางกันคือ ตนทุน refine) 
           2.ผลักดันใหมีสมาคมชาวสวนปาลมในแตละจังหวัดที่มีการปลูกปาลมมาก  เพ่ือเปนกระบอกเสียง 
แทนเกษตรกร  เพ่ือสนับสนุนสมาคมปาลมนํ้ามันและน้ํามันปาลม ใหเกิดความเขมแข็งในการขับเคลื่อนการพัฒนา
อุตสาหกรรมปาลมนํ้ามันทั้งระบบ 
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 3. การบริหารการนําเขาภายใตอาฟตา ตองระบุใหชัดเกี่ยวกับ ชนิด ปริมาณ เวลาและใคร
เปนผูนําเขา เปนตน 
 4. สนับสนุนการจัดตั้งกองทุนปาลมนํ้ามัน  เพ่ือนําไปบริหารและพัฒนาการผลิตปาลมนํ้ามันของเกษตรกร 
            5. พัฒนาแหลงรับนํ้ามันปาลมทางเรือ เพ่ือลดคาขนสง 
            6. ควบคุมการนําเขาสเตียรีนที่ไมถูกตองตามพิกัด 

            บทสรุป/ขอคิด  

                       ไมไดกังวลเรื่องปาลมนํ้ามันจะไปแขงกับมาเลเซียไมได รอเวลาสักระยะหนึ่ง เราสามารถสู
ได ขอใหเกษตรพึ่งตนเอง โดยผลิตปาลมนํ้ามันที่มีคุณภาพ หากผลิตปาลมที่มีคุณภาพก็จะไดราคาดี 
เกษตรกรอยูได หัวใจสําคัญของพืชเกษตรทุกตัวในอนาคต ขึ้นอยูกับพ่ีนองเกษตรกรที่จะเปนตัวขับเคลื่อน 
ภาครัฐทําหนาที่อยางเต็มที่แลว หากไดแรงสนับสนุนจากเกษตรกรดวย ทําใหองคกรปาลมนํ้ามันเขมแข็ง และ
ยังคงเปนอาชีพที่ใหความมั่นคง ม่ังคั่ง ใหกับเกษตรกรไดในอนาคต 
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สรุปการบรรยาย 
โดย 

คุณสมชาย  ประชาบตุร 
รองผูจัดการชุมนุมสหกรณชาวสวนปาลมน้ํามันกระบี่ จํากัด 

             เกริ่นนํา  

                         ในสวนของภาคอุตสาหกรรมปาลมนํ้ามัน ไทยคาดวาผลผลิตปาลมนํ้ามันออกสูตลาดได 
10 ลานตัน  เปนนํ้ามันปาลมดิบ 1.7 ลานตัน  พืชนํ้ามันในไทยสรางรายไดประมาณ 9,000 ลานบาท  ปาลม
นํ้ามันมีสวนแบง 65% หรือประมาณ 5,000 กวาลานบาท มีแรงงาน 100,000 กวาครอบครัว  มองวาปาลม
นํ้ามันเปนพืชมหัศจรรยสามารถนํามาใชประโยชนไดทุกสวน  สิ่งแรกที่ไดคือนํ้ามันปาลมดิบ  ตอมาคือ เมล็ด
ใน  กะลา  เสนใย  สามารถขายไดหมด ทางปาลม กะลา ทะลายเปลา ก็สามารถผลิตเปนไบโอแมสได แมแต
ของเสียจากโรงงานปาลมนํ้ามันก็สามารถนํามาผลิตเปน ไบโอแกส และที่สําคัญ นํ้ามันปาลม เปนสินคาที่มี
ชองทางผลิตเปนพลังงานได 

             สภาพปญหา   

           ผลผลิตปาลมนํ้ามันเฉลี่ยตอไร ต่ํากวามาเลเซีย แตที่สําคัญ คือ เปอรเซ็นตสกัดน้ํามัน (OER) ของ
ไทยยังสูมาเลเซียไมได ของไทยอยูที่ 17% ในขณะที่มาเลเซียผลิตได 20% ทําใหไทยสูญเสียรายไดจํานวน
มาก  โดย OER ตางกัน 1% ทําใหเงินขาดหายไปประมาณ 2-3 พันลานบาท 

             ผลกระทบจากการเปดเสรีสินคาเกษตร ในกรอบ อาฟตา 
  มองวาสงผลกระทบแนนอน แตเชื่อม่ันวาภาครัฐจะสามารถบริหารจัดการใหกระทบกับไทยนอยที่สุด 
และคนไทยสามารถพลิกวิกฤตใหเปนโอกาสได  

              สิ่งที่ตองดําเนินการ  ในการรวมมือกันพัฒนาอุตสาหกรรมปาลมนํ้ามัน 
            1. ขอใหรัฐบาลดําเนินการตามนโยบายที่กําหนดอยางจริงจัง โดยใหมีการนําเขาน้ํามันปาลมเพ่ือการ
บริโภคเทานั้น (รวมถึงการควบคุมการนําเขาสเตียรีนที่ไมถูกตองตามพิกัด) 
            2. ขอใหเกษตรกรผลิตปาลมนํ้ามันที่มีคุณภาพ 
   3. มีการปรับปรุงระบบการรับซ้ือ โดยทุกโรงงานตองลงนามในบันทึกความเขาใจ (MOU) วาตอง
กําหนดราคารับซ้ือที่สูงตามชั้นคุณภาพ 

              บทสรุป/ขอคิด 
                         การเปดเสรีสินคาเกษตร ภายใตกรอบอาฟตา เปนสิ่งดีที่เปนจุดเริ่มตนในการที่ทุกภาค
สวน ตองหันมารวมมือกันอยางจริงจัง ทั้งภาครัฐบาล ภาคอุตสาหกรรม/ผูประกอบการขนาดเล็ก และ
เกษตรกรเอง ม่ันใจวาเรายังสูได แตทั้งน้ี ทุกฝายตองปรับตัว เพราะหากเกษตรกรอยูไมได ลานเท/โรงงานก็
อยูไมไดเชนกัน ถึงเวลาแลวที่ตองมีการลงนามใน  MOU สรางระบบการรับซ้ือนํ้ามันปาลมตามชั้นคุณภาพ 
ดัชนีชี้วัดคือ ความอยูรอด หากไมทําก็อยูไมรอด 
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             สรุปการบรรยาย 

เร่ือง 
กองทุนปรับโครงสรางการผลิตภาคเกษตร 

เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแขงขันของประเทศ 
โดย 

นางราตรี  พูนพิริยะทรัพย 
  

             ความเปนมา กองทุนฯ ไดรับการจัดสรรงบประมาณตั้งแตป 2549  จนถึงปจจุบัน (2553) ไดรับเงิน
สนับสนุนจํานวน 540 ลานบาท  โดยไดชวยเหลือโครงการที่รองรับผลกระทบการเปดเสรีทางการคาไปแลว 
12 โครงการ ใน 7 สินคา เชน โคนม โคเนื้อ ชา ปาลมนํ้ามัน เปนเงิน 346.64 ลานบาท  สําหรับปาลมนํ้ามัน
ทางกองทุนฯ ไดจัดสรรเงินสนับสนุนไปแลว 19 ลานบาท  ซ่ึงสวนใหญจะเปนการชวยเหลือดานฝกอบรม 
นับวาเปนโครงการที่ดีบรรลุวัตถุประสงค  และปจจุบันมีโครงการที่ขอใชงบประมาณกองทุนอีก 12 โครงการ 
เปนเงินรวม 400-500 ลานบาท  

             ทิศทาง/ยุทธศาสตรกองทุนฯ นับตั้งแตป 2553 เปนตนไป  จะมีการจัดทําแผนแมบท และทํางาน
เชิงรุกมากขึ้น พรอมรับฟงขอเสนอแนะของเกษตรกร อะไรที่เปนอุปสรรคกองทุนจะปรับเปลี่ยน มีการจัดทํา
แผนแมบทเพื่อใชเปนแนวทางการดําเนินงานของกองทุน  โดยมีการขยายขอบเขตการชวยเหลือจากเดิมที่
ชวยเหลือเฉพาะการเยียวยาผลกระทบจากการเปดเสรีทางการคา  ที่เนนในสินคา 23 รายการใหคลอบคลุมถึง
การเพิ่มขีดความสามารถการแขงขันของเกษตรกรดวย  และจะมีการประชาสัมพันธเชิงรุกมากขึ้น โดยในวันที่  
14 มกราคม 2553 จะไปที่จังหวัดพิษณุโลก เรื่องขาว ในวันที่ 11 กุมภาพันธ 2553 เร่ืองมะพราว สําหรับเร่ือง 
ปาลม ประมาณเดือนพฤษภาคมหรือมิถุนายน  

               การจัดทําโครงการภายใตกองทุนฯ  สําหรับสินคาโควตาภาษี 23 รายการ ที่กําลังจะมีการเปดเสรี
อาฟตา ในวนที่ 1 มกราคม 2553 เนนเปนพิเศษในสินคาที่ไดรับผลกระทบมาก ไดแก ขาว ปาลมนํ้ามัน เมล็ด
กาแฟ และไหมดิบ โดยกองทุนจะทํางานเชิงรุก จางผูเชี่ยวชาญมาเขียนขอโครงการใหทาน เพ่ือชวยให
เกษตรกรเขาถึงกองทุนงายขึ้น สําหรับในสวนของจังหวัดกระบี่ทางภาคใต ก็คือปาลมนํ้ามันที่ไดรวมกับกรม
สงเสริมการเกษตรทําโครงการปลูกปาลมนํ้ามัน  โดยปลูกพันธุดีทดแทนปาลมเกาที่มีอายุเกิน 25 ป ซ่ึงขณะนี้
อยูระหวางการสํารวจพื้นที่เพ่ือจัดทําโครงการชวยเหลือตอไป  ทั้งน้ีหลังจากจัดทําโครงการแลวก็จะมีการ
จัดทําประชาพิจารณขอความเห็นในพื้นที่กอน จึงอนุมัติโครงการตอไป ซ่ึงเปนการดําเนินงานเชิงรุก
เชนเดียวกับโครงการกาแฟที่จังหวัดชุมพรที่ชวยเหลือไปแลว 54 ลานบาท 

              บทสรุป  กระทรวงเกษตรฯ ใหความสําคัญในเรื่องการชวยเหลือเยียวยาเกษตรกร ที่ไดรับผลกระทบ
จาก อาฟตา ในสินคาทุกตัว ขอใหเกษตรกรเขียนขอโครงการมา หากมีปญหาวาจะจัดทําโครงการอยางไร เรา
พรอมจะชวยเหลือและไมตองหวงเรื่องเงินกองทุนวาจะมีไมพอ ประเด็นอยูที่วาพวกเราพรอมที่จะรวมมือกัน
จัดทําโครงการมากนอยแคไหน  จากที่ผานมาหลายคนอาจจะมองวาเขียนโครงการแลวทําไมขั้นตอนการขอ
อนุมัติใชเวลานานมาก  อันที่จริงแลวอาจจะเกิดจากระบบราชการที่ลาชา  ซ่ึงปจจุบันนี้เราก็ไดพยายาม
ปรับเปลี่ยน    โดยมีการแกที่ระเบียบบางตัว    สวนอีกประการหนึ่ง  
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เปนเพราะเกษตรกรที่จัดทําโครงการเอง      อาจเขียนโครงการไมสมบูรณทําใหเสียเวลาในการ
สงกลับมาใหปรับปรุงแกไข  ซ่ึงถาหากแกไขไดเร็วก็จะอนุมัติไดเร็ว  ทั้งน้ีเจาหนาที่กองทุนฯ มีการดําเนินงาน
ทั้งเชิงรับและเชิงรุก  เชิงรับ หมายถึง โครงการเล็ก โครงการนอยหลายๆ โครงการที่เกษตรกรเขียนขอไปที่
กองทุนโดยตรง ก็ยังรับพิจารณาชวยเหลือ ในขณะเดียวกันก็จะจัดทําโครงการใหญๆ ที่เปนลักษณะบูรณาการ
เพ่ือชวยเหลือกลับมา  ซ่ึงเปนการทํางานเชิงรุกดังกลาวขางตน 

---------------------------------- 
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คําถาม – คําตอบ (กระบี่) 

1. หากเกษตรกรสามารถผลิตปาลมคุณภาพ เกษตรกรจะไดอะไร ควรจะใหมีการซื้อขายเปน
เปอรเซ็นตนํ้ามัน เปนการจูงใจใหเกษตรกรผลิตปาลมที่มีคุณภาพ 

ตอบ (วิทยากร) ทุกภาคสวนตองรวมมือกัน ที่สําคัญก็โรงงานอุตสาหกรรม เราไดมีปฏิญญา
รวมกันวาจะกําหนดราคากลางที่ 17 เปอรเซ็นตในปหนา แตหากไมมีคุณภาพจะตัดราคา หรือคุณภาพ
ดีกวาจะมีการเพิ่มราคา ทางโรงงานชุมนุมสหกรณมีแผนดําเนินการแลว ที่ทานเรียกรองไดแนนอนในป
หนา เราจะประกาศราคาที่ 17 เปอรเซ็นต ที่ผานมามีการทํากันอยูแลว ในหลายๆโรงงาน ปาลมสวน
ขนาดใหญจะไดราคาสูงกวา เน่ืองจากสามารถควบคุมผลผลิตที่ออกมาใหโรงงานได มีระบบการจัดการที่ดี 
ตอไปก็จะถึงเกษตรกรรายยอยแนนอน เราเตรียมการไวแลวปหนา 

2. ขอถามคําถามที่เกษตรกรหลายคนมุงหวัง คือเรื่องราคา แตจากการที่ไดฟงทานวิทยากรพูดวา
ปญหาตองพัฒนาจากเกษตรกร ไมวาเรื่องขาว ปาลมนํ้ามัน จริงๆ แลวเกษตรกรเปนตัวสุดทาย 
สมมุติคุณตั้งหลักจริงๆ ซื้อปาลมคุณภาพ โดยชัดเจน เกษตรกรก็สามารถพัฒนาไดอยูแลว ขอที่
สําคัญที่สุด ทานยืนยันไดไหมวา โรงงานทุกโรง ตอไปตองปฏิบัติเครงครัดตามระบบ เกษตรกรก็
จะพัฒนาโดยอัตโนมัติ ปญหาที่มีในปจจุบันคือ เพราะความที่เปนธุรกิจ สิ่งที่จะไดจากปาลมน้ํามัน
ไมใชแคนํ้ามัน แตมี กะลา เมล็ดใน ทลาย ตอไปก็มีสวนอ่ืนที่ขายไดอีก ขอถามแควา ไดไหมที่จะ
มีขอกําหนดชัดเจนวา เวลาซื้อคุณภาพปาลมตองชัดเจน 

ตอบ จริงๆ แลวความจริงเรามีจุดเริ่มตนแลว  เปนนโยบายจังหวัดเพื่อความอยูรอดของทุก
โรงงาน อยาลืมวา เม่ือถึงจุดวิกฤตทุกคนก็ตองสู โรงงานก็เหมือนกัน ที่ผานมาปที่แลวมีหลายคนที่ทํา
ธุรกิจปาลม ถึง ณ วันนี้แลวทําใหโรงงานนั้นอยูไมได ในยามที่แยงกันซื้อแบบนี้ กลุมลานเทก็ซ้ือราคาเทา
โรงงาน เปนกระบวนการที่ซ่ึงอุตสาหกรรมกําลังจะไปไมรอด ฉะน้ันเม่ือไปไมรอดก็ตองมีการปรับตัว วันนี้
เราไดวางแผนรวมกันแลววา ตองซ้ือปาลมคุณภาพ สิ่งที่เปนที่จูงใจที่สุดคือวา ทําดีแลวตองไดดี ปหนา
เห็นชัดแนนอน 

3. รูปแบบของผลกระทบจากอาฟตาของสินคาปาลมน้ํามันคืออะไร 

ตอบ (คุณราตรี พูนพิริยะทรัพย) สิ่งที่เราจะสูมาเลเซียไมไดก็มีอยูเร่ืองเดียว คือ ผลผลิตตอไรจะ
ต่ํากวา ตนทุนเราก็สูงกวา 

ตอบ (ดร.รังษิต ภูศิริภิญโญ) สินคาปาลมนํ้ามันมีคูแขงสําคัญคือมาเลเซีย ซ่ึงมีทั้งการลักลอบ 
การนําเขาปกติ ปาลมมาเลเซียมีราคาต่ํากวาไทย  เรากังวลวา สินคาราคาถูกจากมาเลเซีย จะเขามาตี
ตลาด  อยางไรก็ตามมาตรการในดานการบริหารนําเขา มี อคส. เปนผูบริหารการนําเขา ในปจจุบันแมจะมี
การยกเลิกโควตา แตผูบริหารการนําเขายังคงเปน อคส. คาดวามาตรการบริหารการนําเขาโดย อคส.อ
ยางเดียวเราเอาอยู แตอยางไรก็ตามเราก็ตองปรับโครงสรางการผลิตเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แขงขัน ใหสูกับมาเลเซียไดดวย เชนปลูกปาลมทดแทนสวนเกา เปนตน 

4. ราคาปาลมในอนาคต 4 ปขางหนา จะอยูที่กิโลละเทาไหร 

ตอบ คาดวาราคาน้ํามันปาลมไมนาจะต่ํากวา 20 บาท ซ้ือไดไมต่ํากวา 3 บาท ถารัฐบาลเอาจริง 
เอาน้ํามันปาลมเขาสูพลังงาน นํ้ามันภายในของเราจะมีที่ไป 
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5. การคาสินคาเกษตรภายใตเขตการคาเสรีเอาเซียน ไมทราบวาโรงงานจะทําอยางไร 

ในตอนนี้ก่ีเปอรเซ็นตนํ้ามัน เปดเสรีแลวจะเกิดอะไรขึ้น ผูที่ไดรับผลกระทบคือเกษตรกร 
ตอบ (คุณสมชาย สิทธิโชค) ในเร่ืองของอาฟตา ผมเปนสวนหนึ่งที่ไดเขารวมคณะกรรมการ

รองรับอาฟตา  ที่ทานสุเทพเปนประธานที่ทําเนียบรัฐบาล เรื่องการนําเขา ผมถามวาจะนําเขาเลยไหมใน
วันที่ 1 มกราคม ทานบอกตรงๆ วาไมเขา เราตองสามารถจัดการได ซ่ึงก็คือเกษตรกรไทยไมเดือดรอน 
โดยคณะกรรมการชุดหนึ่ง ซ่ึงนําเขาโดย อคส. มีตัวแทนราชการ ผูทรงคุณวุฒิ เกษตรกร เขาไปอยูใน
คณะกรรมการ กําหนดวาชวงไหนใหเขา ปริมาณเทาไร เพ่ืออะไร นโยบายรัฐบาลที่ทานสุเทพบอกคือเขา
มาเพ่ือบริโภคเทานั้น ไมใหเขามาเพื่อทําไบโอดีเซล ทานบรรญัติพูดชัดวา ไมตองการเอาเงินรัฐไป
สนับสนุนเกษตรกรตางประเทศ แตทั้งน้ีเขามาเพื่อบริโภคใหเขามาได และตองเขามาภายใตกรอบที่เรา
จัดการได คือเขามาในชวงที่ผลผลิตเรานอย เขามาในปริมาณที่ไมกระทบ  

6. การพึ่งตนเองของเกษตรกรใหผลิตปาลมมีคุณภาพแลว นโยบาย MOU จะมีมาตรการรับซื้อ 
ทลายปาลม กับราคาปาลมรวมเทากัน ชวยเกษตรกรไดจริงหรือ อยางไร 

ตอบ เดิมทีซ้ืออยูในราคาที่เรียกวา รวบรวมไดเทาไหรซ้ือแคน้ัน แตตอนนี้มีนโยบายจังหวัด 
ประกอบกับโรงงานบุก ถึงเวลาที่ตองทํา ถาไมทํา ลานเทบุกโรงงาน คือจะซ้ือราคาสูงกวาโรงงาน ขอให
เขาใจวา สิ่งที่เกิดขึ้นเปนตัวบีบใหโรงงานรักษาศักดิ์ศรี และเพ่ือความอยูรอด เพราะโดยกลไกเสียหมด 
กระทบคนที่ทําดีที่ซ้ือไปตามภาวะ แตไมสามารถซื้อแขงกับคนที่ทําไมดีได คนดีซ้ือไดไมมากเทาคนไมดี 
เดือดรอนไปถึงโรงงาน จึงตองมีมาตรการเพื่อปองกันตัวเอง ในสวนของความรูสึก เจาของจริงๆ คือ
เกษตรกร ฉะน้ันเราจะปลอยใหเรื่องอยางนี้เกิดขึ้นอีกตอไปไมได ทุกคนสามารถทํามาคาขายได แตตอง
ใหทุกคนอยูได ฉะนั้น ในสวนที่ภาครัฐเขามาชวยกระตุนของจังหวัดกระบี่มีคณะกรรมการปาลมนํ้ามัน มี
นโยบายในการดูแลเรื่องน้ีอยางชัดเจน และตองมีการยินยอมพรอมใจใหทุกคนมารวมลงนาม ในเรื่อง
คุณภาพ เพราะทุกคนรูวาถาไมทําก็จะลําบากอีกในอนาคต 

7. สเตียรีน ไฮโดรเจน คืออะไร เอามาทําอะไร และทํามาจากอะไร 
ตอบ สเตียรีน คือไขปาลม คือการนําน้ํามันปาลมดิบเอาไปเขาโมดิฟายด สวนหนึ่งแยกเปนน้ํามัน

พืช อีกสวนแยกเปนไข สวน ไฮโดรเจน คือตัวที่เติมสเตียรีนเพ่ือใหแข็ง เพ่ือที่จะนําเขามาแลวไมตองเสีย
ภาษี 

8. ผลกระทบจากการคาสินคาเกษตรภายใตเขตการคาเสรีอาเซียนของสินคากาแฟที่ราคาตกต่ํา 
ตนทุนสูง เกษตรกรอยูไมได ถาราคาต่ําพืชเศรษฐกิจตัวน้ีนาจะหมดไปจากประเทศแนนอน 
ภาครัฐจะมีวิธีการชวยเหลือหรือวารองรับเกี่ยวกับพืชเศรษฐกิจตัวนี้อยางไรบาง 

ตอบ ปญหาเรื่องกาแฟ เราจะมีกลไกการแกปญหาผานอนุกรรมการพืชสวน ซ่ึงจะมีผูแทนจากทั้ง
ภาครัฐ ผูประกอบการและเกษตรกร ดูแลตั้งแตการบริหารการนําเขา ปริมาณ ราคา ซ่ึงหนวยงานที่ดูแล
รวมดวยคือ กระทรวงพาณิชย 

9. มีกฎหมายรองรับปาลมน้ํามันหรือไม 
ตอบ  ในเรื่องของพันธุปาลมน้ันมี สําหรับเร่ืองของโรงงานและลานเท ในโรงงานนั้นมี แตยังไม

เจาะประเด็นลงไปในเรื่องของผลผลิต สวนลานเทก็ยังไมชัดเจน  
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ขอคิดเห็น / ขอเสนอแนะ 

1. คุณมานิตย วงษสุรียรัตน นายกสมาคมชาวสวนปาลมจังหวัดตรัง จะขอสรุปสั้นๆ วา ในภาพรวม ถาเรามี
สวนปาลมประมาณ 3 ลานไร แลวเปอรเซ็นตการผลิตหายไป 3 เปอรเซ็นตหมายความวาจํานวนเงิน 
6,000 ลานบาท/ป ซ่ึงหายไปในอากาศ เพราะระบบการบริหารจัดการนั้น เราเก็บเกี่ยวปาลมที่ไมได
คุณภาพ และโรงงานที่มีอยู 65 โรงงานก็จะแยงกันซื้อผลปาลม ในมาเลเซียก็ประสบปญหาน้ีเชนเดียวกัน 
แตเขามีองคกรมารองรับ เบื้องตนรัฐเปนคนจัดสรร จะเห็นวาเงินที่หายไปนั้น หากรัฐจัดสรรงบประมาณ 
3-4 พันลานบาท จัดตั้งองคกรขึ้นมาดูแล หากเรามีองคกรของเกษตรกรในแตละจังหวัด มีกระบวนการ
จัดการอยางเชน สมาคมชาวสวนปาลมทุกจังหวัด ซ่ึงมีโครงสรางในระดับอําเภอขึ้นมาใหควบคุมการ
บริหารจัดการเชิงคุณภาพในสวนคุณภาพผลผลิต สามารถลดตนทุนได เพ่ิมผลผลิตได ตรงนี้ก็จะสามารถ
ควบคุมคุณภาพได เงิน 6,000 ลานบาท ก็จะกลับมายังเกษตรกรทุกคน ถามวาเราจะประกันราคาไดไหม 
นํ้ามันปาลมเปนพืชระดับโลก เรามีประมาณ 3 ลานไร มาเลเซียมี 25 ลานไร แนนอนเราไมสามารถ
ควบคุมราคาได แตเรามีระบบเงินกองทุนเขามาชวยเกษตรกร รัฐคงไมสามารถประกันราคาได เรานาจะ
ใชระบบของเงินกองทุนเขามาชวยเหลือ รัฐอาจจะตั้งสถาบันขึ้นมา ใหสมาคมตางๆ เขาไปมีสวนเปน
คณะกรรมการของสมาคมปาลมนํ้ามัน นํ้ามันปาลมแหงประเทศไทย เขามาบริหารจัดการคูกับองคกรที่รัฐ
จัดตั้งขึ้น นาจะแกปญหาในระยะยาวได ขอนําเสนอเรื่องของหลักการ ขอบคุณครับ 

2. ขอฝากวากฎหมายตางๆที่ภาครัฐจะออกมา สวนหนึ่งอยากใหเปนการบริการตอเกษตรกรชาวสวนปาลม
ดวย โดยเฉพาะการวิเคราะหใบปาลม ซ่ึงโยงไปถึงเรื่องการใหปุย โดยจัดตั้งศูนยรับวิเคราะหใบปาลมของ
เกษตรกร ขอฝากไปถึงหนวยงานที่เกี่ยวของดวย 

3. ตอไปถาปลูกปาลมนํ้ามันทางอีสาน ถาไมจํากัดพื้นที่ปลูก ผมวาจะแยงพ้ืนที่การปลูกขาวทั้งหมด ผมวา
หลีกไมพนจากการสั่งขาวจากตางประเทศมาบริโภคแนนอน เห็นตัวอยางเชน กระบี่ สุราษฎรธานี 
นครศรีธรรมราช ตรัง ชุมพร ถึงประจวบคีรีขันธ ถมพ้ืนที่นาขาว ปลูกยางพารา ปลูกปาลมนํ้ามันหมดแลว 
พวกเราคิดถึงกันไหมครับ 

คําถาม – คําตอบที่เก่ียวของกับกองทุนฯ 
1. จะทําอยางไรใหมีรายไดเสริมในสวนปาลม มีพืชอะไรบาง เลี้ยงสัตวอะไรไดบาง นอกจากน้ี การ

ใชประโยชนจากปาลมทุกสวนถึงรากถึงโคน เชนทะลายปาลมเพาะเห็ดในสวนปาลมได         
ตอบ  กิจกรรมเกิดจากเกษตรกรเอง เชน โครงการมะพราว ระหวางที่ยังไมมีรายได ใหเกษตรกร 

ปลูกสับปะรดเปนรายไดเสริมกอน ปกติเกษตรกรจะเปนผูกําหนดวาทานจะทํากิจกรรมอะไรก็ใหเสนอมา 
โครงการปาลมก็เชนเดียวกัน ระหวางปาลมยังไมใหผล 3-5 ป ทานจะทํากิจกรรมอะไรก็ใหเสนอมา 
อยางไรก็ตามในกรณีโครงการปลูกปาลมแทนสวนเกา ตองใชเงินลงทุนสูง ขอใหทานไปกูเงินธกส. แลว
กองทุนจะชดเชยดอกเบี้ยให 

2. กองทุนมีกรอบวงเงินการใหความชวยเหลือแตละรายแคไหน 
ตอบ วงเงินอยูที่ความจําเปนของกิจกรรมในโครงการ เราสามารถขอวงเงินชวยเหลือ ตามที่เรา

เห็นวา ในฐานะที่เราเปนสถาบันเกษตรกร และตองการจะแกปญหาในพื้นที่ ตองการเงินเทาไหร แลวทาง
กองทุนจะมีการกลั่นกรอง โดยเชิญหนวยงานที่เกี่ยวของมาดูวา กิจกรรมนั้นมันมีความเปนไปไดไหม ถามี
ความเปนไปได วงเงินไมใชเรื่องสําคัญ 
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3. หากเปลี่ยนรัฐบาล กองทุนน้ี ยังคงอยูตอไปหรือไม 

ตอบ  กองทุนน้ีเปนนโยบายของกระทรวงเกษตรฯ เปนวงเงินงบประมาณ เปนโครงการที่เร่ิม
กอนรัฐบาลชุดนี้ หากเปลี่ยนรัฐบาลแลวเรายังคงทําตอเน่ือง เราตองดูแลเกษตรกร เพราะเกษตรกรคือ
หัวใจของกระทรวงเกษตรฯ ฉะนั้นเราตองทําตอเน่ือง ขอใหพ่ีนองเกษตรกรสบายใจได 

4. เงื่อนไขระยะเวลาใหกูยืม/สงคืน แคไหน 
ตอบ ระยะเวลามีลักษณะเดียวกัน ความเปนไปไดอยูที่ลักษณะของสินคานั้นๆ การคืนเงิน เราจะ

ดูจากกิจกรรมที่ทานทําวาจะมีเงินหมุนเวียนกลับมา สมมุติเราขอไปแปรรูปปาลม กลุมของทานจะมี
ศักยภาพที่จะคืนเงินกองทุนปไหน เราจะใหคืนตามความสามารถประมาณการณรายรับรายจายของ
กิจกรรมนั้นๆ ฉะนั้น การจัดการโครงการใหจัดการตามความเปนจริง ตามความเปนไปได 

5. ถาตองการขอเงินกองทุน แตมิไดเปนเกษตรกร เชนเปนสถาบันการศึกษา มีโอกาสไดรับทุน
หรือไม 

ตอบ ผูที่จะขอเงินกองทุนได คือ 1) สถาบันเกษตรกรในนามของเกษตรกรรายยอย         2) 
หนวยงานราชการที่ดูแลเกษตรกรนั้นๆ ฉะน้ันถาเปนสถาบันการศึกษาที่จะทําการวิจัย พัฒนาเพื่อจะตอ
ยอดชวยเหลือสินคาซึ่งแตกตางจากงานปกติ งบปกติ สามารถเขียนขอกองทุนได ที่ผานมากองทุนเคยให
การชวยเหลือทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในเรื่องการวิจัยฝกอบรม  โคเนื้อ 20 ลานบาทชวยเหลือไป
ทาง สจล.ลาดกระบังในการเพิ่มมูลคาสินคาเนื้อโคนม ประมาณ 9 ลานบาท ฉะน้ันสถาบันการศึกษายังคง
ทําได ขอมาไดเลย 

6. กรุณาแยกการใหประโยชนจากปาลมดวย และการสัมมนาของกรมตรวจบัญชีในโครงการพลิก
ฟนเกษตรกร ใหเกษตรกรเพิ่มรายได ลดรายจายในสวนปาลม กลุมเกษตรกรสามารถสนับสนุน
โรงการนี้ไดหรือไม 

ตอบ การใชเงินกองทุน ทางกองทุนมีหนาที่ดูวากิจกรรมที่ขอสอดคลองกับยุทธศาสตรไหม จะ
เกิดประโยชนกับกลุมสถาบันเกษตรกรนั้นๆ ไหม ถาเกิดประโยชน ที่จะเพ่ิมมูลคาปาลม ที่จะชวย
เกษตรกร โครงการยินดี ขอไดทั้งหมด แตมีขอแมวา กิจกรรมตองสอดคลองกับนักวิชาการที่ดูแล วามี
ความเปนไปได 

7. ปาลมน้ํามันสายพันธุที่ดี ซื้อจากแหลงไหน ขอใหทางกรมสงเสริมการเกษตรชวยอธิบายสายพันธุ
ปาลม 

ตอบ  ในจังหวัดกระบี่มีสายพันธุปาลมของภาคเอกชน อยูหลายที่ ที่กรมวิชาการเกษตรไดมีการ
รับรอง ซ่ึงกรมวิชาการเกษตรจะมีศูนยวิจัยปาลมนํ้ามัน ผมคิดวาเรื่องพันธุปาลมของจังหวัดกระบี่ไมนาจะ
มีปญหา เพราะมีศูนยบริการอยูหลายที่ 

       คุณราตรี พูนพิริยะทรัพย  เสริมวา ในกิจกรรมการปลูกปาลมพันธุดีทดแทนปาลมสวนเกา 
เราจะขอใหนักวิชาการของกรมสงเสริมการเกษตร รวมกับกรมวิชาการเกษตร ซ่ึงดูแลโครงการ เปนผู
พิจารณาความเหมาะสม ในแงศักยภาพของนักวิชาการ การสนับสนุนพันธุปาลม ทางโครงการจะให
อํานาจกับนักวิชาการที่ดูแลปาลมของกรมที่รับผิดชอบ ไมนาจะมีปญหา ยังยืนยันวาเราจะดูแลอยางดี 
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8. จะลมปาลมสวนเกาอายุ 25 ป ประมาณ 100 ไร สามารถขอเงินทุนสนับสนุนไดหรือไม 

จากใคร 

ตอบ ถา 100 ไรเปนของสถาบันเกษตรกรรายยอยที่รวมตัวกัน กองทุนสนับสนุนเงินทุนได ถา
เงินการเปลี่ยนพันธุตอไรสูงมาก อาจเสนอโครงการไปขอสินเชื่อที่ ธกส. กองทุนจะชดเชยดอกเบี้ยให ซ่ึง
หากเปนเกษตรกรรายเดี่ยว เน้ือที่ 100 ไร ใหขอกูเงินจาก ธกส.จะเหมาะสมกวา   

9. หากเปนเกษตรกรรายยอยจะสามารถขอเงินกองทุนไดหรือไม หรือตองรวมกลุม 

ตอบ เกษตรกรรายยอยขอได แตตองมีการรวมกลุม เพราะสะดวกในการบริหารจัดการของ
หนวยงานภาครัฐที่จะลงไปดูแล ชวยเหลือและทานจะไดมีนํ้าหนักในการขอ 

10. ตองการใหสมาชิกปลูกยางใหมคนละไมเกิน 30 ไร พื้นที่ไมเคยปลูกยางมากอน จะขอทุน   ปรับ

โครงสราง โดยสงตนคืนแตไมตองเสียดอกเบี้ยไดหรือไม 

ตอบ ปจจุบันกองทุนยังใหความชวยเหลือเฉพาะสินคาที่ไดรับผลกระทบจากการเปดเสรีทางการ
คา แตในอนาคต ตอนนี้เรากําลังอยูในระหวางการแกไขระเบียบ เพ่ือสรางขีดความสามารถของเกษตรกร
ไทยใหสูกับที่อ่ืนได เราจะขยายกรอบการชวยเหลือออกไปชวยเพิ่มขีดความสามารถการแขงขัน ของสนิคา
ที่มีศักยภาพ ถาระเบียบไดรับการเห็นชอบ สามารถขยายกรอบการชวยเหลือได สินคายางก็จะเปนสินคาตัว
หน่ึงที่เราชวยเหลือไดโดยไมผิดหลักเกณฑ แตปจจุบันตองชะลอไปกอน 

11. กองทุนน้ีเหมือนหรือตางกับกองทุนของกระทรวงพาณิชยอยางไร 

ตอบ กองทุนของกระทรวงพาณิชยในปจจุบันยังไมไดรับการจัดสรรเปนกองทุน ยังเปนเงิน
งบประมาณที่ตองใชจายใหสิ้นสุดภายในปงบประมาณ ฉะน้ันขอจํากัดของเขาคือจะไมสามารถจัดสรรให
ความชวยเหลือเปนในรูปของตัวเงินได แตสามารถขอที่ปรึกษา เครื่องไม เครื่องมือได แตกองทุนเรา
ปจจุบันเปนกองทุนเรียบรอย มีระเบียบกระทรวงเกษตรวาดวยกองทุนรองรับ เงินกองทุนน้ี เราไม
จําเปนตองจัดสรรภายในปงบประมาณ จะเปนเงินทุนหมุนเวียน เราจะเริ่มนับอายุโครงการหลังจากที่เรา
จัดสรรเงินไปสูทานเปนวันแรก จะมีการติดตามประเมินผลทุกๆ 3 เดือน หากมีปญหาจะนําโครงการไป
ทบทวน ในคณะกรรมการกองทุน เพ่ือหาทางชวยเหลือ 

12. หากดําเนินการไปแลวไมประสบผลสําเร็จ ผูใชเงินกองทุนตองทําอยางไร และมีหนวยงานใดเปน

ผูติดตามและประเมินผล 

ตอบ จะมีการติดตามประเมินทุก 3 เดือน เพ่ือจะไดเปนการตระหนักถึงปญหา จะไดมีการปรับ
กระบวนทัศน เพ่ือชวยเหลือไดทัน โดยระเบียบของกองทุนเราอิง พรบ.เงินทุนหมุนเวียนของ
กรมบัญชีกลางเปนหลัก มีการกําหนดระเบียบวา ในกรณีที่เปนเงินยืมปลอดดอกเบี้ยที่ตองคืน หากไม
สามารถคืนตามแผนการชําระเงิน เจาของหนวยงานผูรับผิดชอบตามสายงานจะตองถูกปรับ รอยละ 3 
ของเงิน เปนระเบียบที่ตองวางไวใหมีวินัยในการใชเงิน หากใชแลวเกิดคืนไมได ดวยเหตุผลที่มีความ
เหมาะสม เกิดภัยพิบัติ เราจะเวนการเสียคาปรับได โดยตองไดรับการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
กองทุน 
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13. การลงทุนในลักษณะคาโรงเรือน เครื่องมือ ตัวหลักเกณฑกําหนดกรอบไววาเปนสัดสวนเทาใด 

ตอบ ถาจะทําเปนโครงการนํารองเพ่ือใหเกิดการลดตนทุนการทําปุยหมัก เราจะดูวา หนวยงานที่
ดูแลมีอุปกรณหรือไม ถามีเราจะใหไปใชบริการของเครื่องมือจากหนวยงานราชการ อยางเชนโครงการ
กาแฟ เราจะวิเคราะหดินในแปลงวา จะใสปุยอยางไรใหตรงกับความตองการของดิน การถายทอด
เทคโนโลยีการผลิตปุยหมัก เราก็จะใชอุปกรณของกรมพัฒนาที่ดิน แลวกองทุนจะจายคาตรวจให เปนเงิน
จายขาด และถาสถาบันน้ันๆ ตองการขอเพื่อเปนการเพิ่มมูลคา เชนโครงการกาแฟ เขาขอไปทําเครื่องคั่ว
กาแฟ เพ่ือจะเพ่ิมมูลคากาแฟ ตรงนี้กองทุนให เพราะมองวาทําใหสามารถเพิ่มมูลคากาแฟ แตจาก
เง่ือนไขอาจจะเกิดการไมเทาเทียม เพราะฉะนั้นจะเปนเงินทุนหมุนเวียน เราจะมีการวิเคราะหกระแสเงิน
สด เชน 2 ปเกิดรายได ก็ปลอดเงินตน 2 ป คืนภายใน 5 ป ฉะน้ัน ขอเครื่องมือแลวเปนประโยชนตอ
สถาบันเกษตรกรแลวเกิดรายได ตองคืนเงินกองทุน และไมเสียดอกเบี้ย สวนถาเปนเคร่ืองมือสําหรับ
แปลงนํารอง หนวยราชการมีแลว สามารถใหบริการได แลวเราจะจายคาบริการให ในลักษณะจายขาดให 

14. ปญหาหลักของเกษตรกรปลูกปาลมน้ํามัน คือ การใชปุย หนวยงานของรัฐที่ใดบาง มีโอกาสหา

เครื่องมือมาชวยเกษตรกรในการเอาไปวิเคราะห เพื่อลดตนทุนคาใชจายใหแขงกับมาเลเซียได 

ตอบ เปนโครงการที่มีประโยชนในการลดตนทุน สามารถเขียนโครงการลดตนทุนการปลูกปาลม
นํ้ามัน โดยใหกรมพัฒนาที่ดินเปนหนวยงานหลัก เอาดินวิเคราะห มีการถายทอดเทคโนโลยีในเรื่องการ
ผลิตปุยหมัก แทนปุยอินทรีย สามารถดูตัวอยางจากโครงการกาแฟ ซ่ึงไดรับการอนุมัติจากกองทุนไปแลว
ได แนะคราวๆ วา ปญหาบางครั้ง หากเราไมม่ันใจในโครงการ เราก็จะมีการรับสมัครเกษตรกรผูนําหัวไว
ใจกลา ถาเราทําแปลงสาธิตใหการผลิตปาลมแบบนี้ วาสามารถลดตนทุนการผลิตได โครงการนี้ขอ
เงินกองทุนไปทําเปนแปลงสาธิตนํารอง แลวมีการรับสมัครเกษตรกรเขารวม และออกปจจัยการผลิตให  
เพ่ือใหรูวา หากทําตามวิธีการของหนวยงานราชการก็จะลดตนทุนได เพ่ือนบานสามารถนําไปทําได
เชนกัน โครงการเชนนี้เคยทํามาแลวกับกาแฟ สามารถทําได หลายทานอาจมองวามันซ้ําซอนกับงาน
ประจํา ในสวนที่เปนของกองทุนเราจะตองทําเรงดวน เพ่ือรองรับอาฟตา และตองมีการติดตามแบบเขม มี
การประชุมผูนําที่เขารวมโครงการทุกเดือน เพ่ือกํากับดูแลเกษตรกรหัวไวใจกลาใหเปนไปตามตองการ 
เพ่ือจะไดเปนเกษตรกรแกนนําสําหรับเกษตรกรใกลเคียง ตัวน้ีสามารถเขียนโครงการขอได อาจขอ
ตัวอยางโครงการกาแฟไปประยุกตใชกับโครงการปาลมได 

------------------------------- 
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รายชื่อวิทยากร 

 
จังหวัดสระแกว 
1. ดร.รังษิต  ภูศิริภิญโญ 
2. นายประมวล  เขียวขํา 
3. นายชาลี  อาศัยราษฎร 
4. นางสาวลัดดา  วิริยางกูร 
5. นางราตรี  พูนพิริยะทรัพย 
6. นางกรทิพย  เสนีวงศ ณ อยุธยา (ผูดําเนินรายการ)    
 
จังหวัดเชียงราย 
1. ดร.รังษิต  ภูศิริภิญโญ 
2. นายอรุณ  จินณรักษ 
3. นางสมนึก  กันจีนะ 
4. นายชวลิต  สุธรรมวงศ 
5. นางสาวลัดดา  วิริยางกูร 
6. นายเอกราช  ตรีลพ 
7. นางกรทิพย  เสนีวงศ ณ อยุธยา (ผูดําเนินรายการ)    
 
จังหวัดหนองคาย 
1. ดร.รังษิต  ภูศิริภิญโญ 
2. นางสมบุญ วงศคําซาว 
3. นายเจรียม  ชาชุมพร 
4. นางสาวลัดดา  วิริยางกูร 
5. นายเอกราช  ตรีลพ 
6. ดร. รังษิต  ภูศิริภิญโญ (ผูดําเนินรายการ)    
 
จังหวัดกระบี่ 
1. ดร.รังษิต  ภูศิริภิญโญ 
2. นางสาวลัดดา  วิริยางกูร 
3. นายสมชาย  สิทธิโชค 
4. นายสมชาย  ประชาบุตร 
5. นางราตรี  พูนพิริยะทรัพย 
6. นายชาญ  เจียมกนกชัย (ผูดําเนินรายการ) 
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ประวัติวิทยากร 

 
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวรังษิต  ภูศิริภิญโญ   
ตําแหนง :  นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการพิเศษ   

     สํานักเศรษฐกิจการเกษตรระหวางประเทศ สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร    
การศึกษา :  ปริญญาเอกจาก University of Kentucky, USA 

     (เศรษฐศาสตรเกษตร)        
ประสบการณ : การจัดทําทาทีและเขารวมเจรจาเขตการคาเสรี (สินคาเกษตร) 

 
ชื่อ-นามสกุล :  นายประมวล เขียวขํา 
การศึกษา :  

-    ชั้นประถมศึกษา โรงเรียนบานขาวปุน (ศาสนานุเคราะห) 
-  ชั้นมัธยมตน วิทยาลัยเวียงจันทน Lycee de Vientiane, Lao PDR. 
- ชั้นมัธยมปลายและปริญญาตรีทางดาน PERSONNEL     
      ADMINISTRATION AND MANAGEMENT, SAN FRANCISCO   
      STATE COLLEGE สหรัฐอเมริกา 

ธุรกิจปจจุบัน :   
-    กรรมการผูจัดการ หางหุนสวนจํากัด ณ ชนกเอ็นเทอรไพรส กรุป 
- กรรมการผูจัดการหางหุนสวนจํากัด ดอกคูณบุญตา 
- ทําธุรกิจ นําเขา-สงออก สินคาทั่วไป (Import & Export) 
- กรรมการผูจัดการโรงงานจําปาบาเจียง ผลิตและจําหนายถานอัด ถานขาว 

(Binchoton Charcoal) แขวงจําปาสัก สปป. ลาว สงไปจําหนายประเทศญี่ปุน 
และ เกาหลี 

ประสบการณ : 
- เจาหนาที่ ฝายการสื่อสารกองทัพอากาศสหรัฐอเมริกา (USAF) 
- ผูจัดการฝายตอนรับ/ฝายประชาสัมพันธ (F/O & P/R Manager) โรงแรมที่พัทยา

และเชียงใหม 
- ผูจัดการการทองเที่ยว บริษัท The Exotic Travel จํากัด เชียงใหม 
- เจาหนาที่คณะกรรมการกาชาดสากล (ICRC) 
- เจาหนาที่โครงการอาหารแหงสหประชาชาติ (WFP/UNBRO) 
- เจาหนาที่สังเกตการณการเลือกตั้งในประเทศกัมพูชา (UNTAC) 
     งานดานสังคม : 
- นายกสโมสรไลออนสสระแกว อรัญประเทศ 
- กรรมการเลขาธิการหอการคาจังหวัดสระแกว 
- กรรมการบริหารฝายตางประเทศสมาคมนักขาวนักหนังสือพิมพภูมิภาคแหง

ประเทศไทย 
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- ประธานเครือขายอาสาสมัครคุมครองสิทธิและเสรีภาพจังหวัดสระแกว 

กระทรวงยุติธรรม  
- กรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสระแกว (กธจ) 
- กรรมการรวมภาครัฐและเอกชนจังหวัดสระแกว (กรอ) 

      ความภูมิใจ : ภูมิใจทุกอยางที่ไดทํากับสังคมสวนรวม / ทําทุกอยางดวยใจโดยไมหวัง 
                     สิ่งตอบแทน 
 

     ชื่อ-นามสกุล :  นายชาลี  อาศัยราษฎร 
ประธานศูนยขาวชุมชนระดับจังหวัดสระแกว 

 
   ชื่อ-นามสกุล : นางสาวลัดดา วิริยางกูร 

ตําแหนง : นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ สํานักพัฒนาผลิตภัณฑขาว  
กรมการขาว 

การศึกษา : ปริญญาโทจาก Mississippi State University (Seed Technology)  
ประสบการณ : ดานการพัฒนาระบบการตรวจสอบและรับรองคุณภาพ 

  ดานการพัฒนาระบบการผลิตเมล็ดพันธุ 
ปจจุบัน : ทําหนาที่ดูแลดานการตรวจรับรองระบบการผลิตขาว GAP  
 
ชื่อ-นามสกุล :  นางราตรี  พูนพิริยะทรัพย 
ตําแหนง : เศรษฐกรชํานาญการพิเศษ สวนบริหารกองทุนภาคการเกษตร  

สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
 

 ชื่อ-นามสกุล :  นายอรุณ  จินณรักษ 
การศึกษา : เกษตรกรแกนนํา (ขาว) อําเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 
  จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน (ม.3) 
ประวัติการทํางาน : 

-    เปนประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลสันทรายงาม อ.เทิง  
     จ.เชียงราย 1 สมัย 
- เปนคณะกรรมการพิจารณาคดีความเจาหนาที่ของรัฐในสวนองคการบริหารสวน

ตําบลของจังหวัดเชยีงราย 
- เปนประธานกลุมเกษตรกรทําสวนจังหวัดเชียงราย 
- เปนรองประธานคณะกรรมการกลางกลุมเกษตรกร 17 จังหวัดภาคเหนือ 
- เปนคณะกรรมการกลางกลุมเกษตรกรแหงประเทศไทย 

  การฝกอบรม/ศึกษาดูงาน : 
- ผานการอบรมดานการเกษตรจากสํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย กรมสงเสริม

การเกษตร 
- ดูงานดานการเกษตร ณ ประเทศเวียดนาม ลาว สิงคโปร มาเลเซียและจีน  
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ชื่อ-นามสกุล : นางสมนึก  กันจีนะ 
ประวตัิการทํางาน : 
ดานการเกษตร : 

- ชวยเหลืองานในชุมชนดานสงเสริมอาชีพ  ประสานงานกับสํานักงานเกษตร
อําเภอ แมสรวย เพ่ือจัดตั้งกลุมแมบานเกษตรดอนชัยสามัคคี สงเสริมการแปรรูป
ผลผลติการเกษตรที่ตกต่ําเพื่อใหไดราคาสูงขึ้น 

- ป 2542 จัดตั้งกลุมออมทรัพยเพ่ือการผลิต (ตําแหนงประธาน) สงเสริมใหคนใน
ชุมชนรูจักการออม 

- ป 2546 จัดตั้งเปนสหกรณผูผลิตลําไยแมสรวย จํากัด (ตําแหนงประธาน) 
- ป 2549 – ปจจุบัน รวมกลุมวิสาหกิจชุมชนตําบลทากอ 

   ดานสังคม : 
- ป 2535-2540 ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) 
- ป 2542-2546  ประธานแมบานพัฒนาสตรีอําเภอแมสรวย 
- ป 2545  กรรมการรวม กกดร.อําเภอแมสรวย 

 
ชื่อ-นามสกุล :  นายชวลิต สธุรรมวงศ 
การศึกษา : ปริญญาตรี วทบ.เกษตรศาสตร,  

  ศศม.พัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม (นิดา) 
ประสบการณ :   กรรมการผูจัดการ บจก.ชวลติกิจเกษตรเชียงราย  
                      รางวัล Environment respect [country champion] 2007, 2008  
                      และ [Asia-pacific] 2009 ambassador prize  
ปจจุบัน :   เลขาธิการหอการคา จ.เชียงราย 2552-53 
                      รองประธานหอการคาฯ (ฝายเกษตร) 2542-2551 

 
ชื่อ-นามสกุล :  นายเอกราช  ตรีลพ 
ตําแหนง :   เศรษฐกรชํานาญการ สวนบริหารกองทุนภาคการเกษตร  

 สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
 

ชื่อ-นามสกุล : นางสมบุญ  วงศคําซาว 
การศึกษา : ปวส. สาขาธุรกิจคอมพิวเตอรโรงเรียนบริหารธุรกิจรักไทย 
ประสบการณ :   ปจจุบันดํารงตําแหนง กํานันตําบลรตันวาป 
รางวัล :   แหนบทองคํากํานันยอดเยี่ยม ป 2549 
กิจกรรม :    -  ประธานกองทุนแมดีเดนระดับจังหวัด 

-   ประธานศนูยขาวชุมชนจังหวัดหนองคาย 
-   ประธานกองทุน 3 กองทุน 
-   รองประธานกลุมแมบานเกษตรกรจังหวัดหนองคาย 
-   รองประธานเครือขาย OTOP จังหวัดหนองคาย 
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ชื่อ-นามสกุล :  นายเจรียม  ชาชุมพร 

ตําแหนงปจจุบัน : 
-   เกษตรกรปลูกปาลมนํ้ามัน ในจังหวัดเลย 
-   เจาของบรษิัทเมืองเลยปาลมนํ้ามัน จํากัด 
-   ดําเนินอาชีพปลูกปาลมนํ้ามันมาได 4 ป  
-   อดีต เคยเปนเกษตรกรปลูกถัว่ และขาวโพดพันธุดี 
-   ไดรับรางวลัชนะเลิศจากการประกวดผลผลติเกษตรมาตลอด 
-   เปนผูใหญบาน 5 ป แลวลาออก 
-   เปนแกนนาํชุมชนในการเจรจากับโรงโมหิน 
-   ทําธุรกิจประกันภัย เปนผูจัดการเขต และผูจัดการภาค  
-   ไดดูงานเกือบทั่วโลก  

 
ชื่อ-นามสกุล : นายสมชาย  สิทธิโชค 

ตําแหนงปจจุบัน :  
-   กรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายปาลมนํ้ามันแหงชาต ิ
-    ผูทรงคุณวุฒิ ผูเชี่ยวชาญสาขาเศรษฐศาสตรประจําศูนยวิจัย      
     เศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
-    คณะกรรมการบริหารปาลมนํ้ามันจังหวัดกระบี ่
-    คณะอนุกรรมการดินและปุย 
-    ประธานกรรมการบริษทัเกษตรสิทธี จํากัด 
-    ประธานกรรมการบริษทัปาลมโมริช จํากัด 
-    ประธานกรรมการบริษทัสยามสิทธี จํากัด 

ประวตัิการศึกษา : 
- ปริญญาตรี สาขาเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร วิทยาเขตตรัง 

ประวตัิการทํางาน : 
- ป 2539–2545 ผูจัดการสหกรณนิคมปากน้ํา จํากัด และไดรับรางวลั  

ผูจัดการสหกรณดีเดนแหงชาติประจําป 2542 
- ป 2542   คณะกรรมการแกไขปญหาปาลมนํ้ามันแหงชาต ิ

        คณะกรรมการแกไขปญหาปาลมนํ้ามันกระทรวงพาณชิย 
        เปนผูแทนเกษตรกรภาคใต กองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตร 

-  ป 2545   คณะกรรมการสมาคมโคเนื้อแหงประเทศไทย 
           คณะกรรมการสมาคมโคเนื้อกําแพงแสน 

-  ป 2546 คณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณระดับจังหวัด 
-  ป 2547 ที่ปรึกษานายกองคการบริหารสวนจังหวัดกระบี ่
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-  ป 2548 จัดทํายุทธศาสตรปาลมนํ้ามันและน้ํามันปาลม จังหวัดกระบี ่

    ที่ปรึกษากติตมิศักดิ์สหกรณนิคมทาแซะ 
    ที่ปรึกษาหอการคาจังหวัดกระบี ่
    คณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจชุมชน จังหวัดกระบี ่
    คณะทํางานโครงการผลิตตนกลาปาลมนํ้ามันในเขตนคิม 

สหกรณอาวลกึ 
-  ป 2549 ผูจัดการทั่วไป บริษัท ศรีไสวปาลม จํากดั 
-  ป 2542–2549 ผูจัดการชุมนุมสหกรณชาวสวนปาลมนํ้ามันกระบี่ จํากัด 

ความเชี่ยวชาญพิเศษ : 
-    ผูเชี่ยวชาญพิเศษทางดานปาลมนํ้ามัน 

 
ชื่อ-นามสกุล :  นายสมชาย  ประชาบุตร 

ตําแหนงปจจุบัน : รองผูจัดการชุมนุมสหกรณชาวสวนปาลม 
การศึกษา :       ปริญญาตรี สาขาสงเสริมการเกษตรและสหกรณ  

        จากมหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 
ประวตัิการทํางาน :  

- ป 2533 – 2535 ทํางานในสหกรณนิคมปากน้ํา จํากัด 
- ป 2535 – 2545 ประธานกรรมการดานนโยบายสหกรณ 
- ป 2545 – 2549 ผูจัดการสหกรณนิคมปากน้ํา จํากัด 
- ป 2549 – ปจจุบัน รองผูจัดการชุมนุมสหกรณชาวสวนปาลมนํ้ามันกระบี่ จํากัด 

และกรรมการ/นายทะเบียนสภาอุตสาหกรณจังหวัดกระบี่ 
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คําบรรยายโดยวิทยากร 
                                   ณ จังหวัดสระแกว 

 
คุณประมวล เขียวขํา: เปนนักธุรกิจใหม มีอายุในการทําธุรกิจไมถึง 10 ป พ้ืนเดิมเปนเกษตรกรจาก

อุบลราชธานี ผานงานมามากมาย ลาสุดเพิ่งมาจับธุรกิจที่สระแกว วันน้ีอยากจะคุยเรื่องเกษตรเปนหลัก เพราะ
เปนสินคาที่ทําทุกอยางเพื่อการสงออกได และอธิบายเพิ่มเติมถึง AFTA ซ่ึงตัว A ยอมาจาก ASEAN  แปลวา 
สมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต ทีน้ีการนําเขาสงออกที่บอกวาจะลดภาษีเหลือ 0 ตองอยู
ภายใตความตกลง CEPT ยอมาจาก The Common Effective Preferential Tariff แปลวา อัตราภาษีพิเศษที่
เทาเทียม หมายความวา ประเทศที่จะทําสินคา 0 ตองอยูภายใตขอตกลงระหวางประเทศในกลุมอาเซียน 
สินคาบางตัวที่เปน GE ก็มี อยากใหเกษตรกรสระแกวอยาเพิ่งตกใจและอยาเพิ่งดีใจ เพราะ 4 ประเทศเพื่อน
บานที่ติดกับเราที่เราคาขายกันอยูยังไมถึงเวลาที่จะเปน 0 ทั้งหมด จนกวาป 2558 สวนอีก 6 ประเทศที่เหลือ
ไมเกี่ยวของกับเรามากมาย ผลกระทบในสายตาของผมในฐานะผูประกอบการ มองดูแลวไมมีเลย นอกจากนั้น
ยังไดประโยชนจากการยกเวนภาษี เพราะผูประกอบการสามารถขยายธุรกิจในการสงออกไดเพ่ิมขึ้น และจะ
ทําใหเกษตรกรที่เปนตัวหลักในการผลิตสินคาที่จะนํามาแปรรูปและสงออกไดมากขึ้น ผมมีประสบการณไม
มาก ในอาเซียนก็จะมีที่เวียดนาม ลาว และกัมพูชา และที่อาจารยบอกวาเวียดนามกําลังจะลวงหนาเรา จริงๆ 
แลวประเทศเขาธรรมชาติเขาชวย และมาเจอกับคนขยัน เขาทํานาได 3 ครั้งตอป บานเราทําไดครั้งเดียว และ
ปญหาใหญของสระแกวคือเรื่องน้ํา ถาทางรัฐบาลชวยเรื่องนํ้าไดสระแกวจะไปโลดแนนอน จากการที่ผมเขามา
อยูในหอการคาสมัยที่สอง จะเห็นวาโครงการมีอยูมากมายแตยังไมประสบผลสําเร็จเทาที่ควร ภาครัฐน้ันมี
โครงการที่ดีแตทําชา ผลกระทบไมมี ผลไดมีแตได เม่ือเราสงไปยังกัมพูชา เขาเก็บภาษีอยางต่ําสุด 35+10 
(ภาษีมูลคาเพิ่ม 10%) ตอสินคาธรรมดาขึ้นไปถึง 55% ฉะนั้นประชาชนในกัมพูชา หรือที่สงตอไปเวียดนามจะ
ไดบริโภคสินคาที่ราคาแพงมาก แตหากมีการลดภาษีจะทําใหราคาสินคามีราคาถูกลง แตที่ประเทศเราไมตอง
เปนหวงมากคือ  ผลิตผลทางการเกษตร ตองอยาลืมวาเราเปนประเทศที่ผลิตสินคาภาคการเกษตรไดตนๆ 
ของโลก และมีคุณภาพสุดยอด จึงอยากขอเสนอทางรัฐบาลวาทําไมบานเราไมจดยี่หอเราเอง ทําเอง ขายเอง 
หรือสงออกแขงกับเขา แตอยาไปลอกเขา ผลกระทบจะไมมีสําหรับเกษตรกร แตจะมีผลนิดหนึ่งตอ
ผูประกอบการ คือ สินคาที่ผลิตแลวมีตนทุนสูงหรือสินคาที่นําวัตถุดิบจากตางประเทศ สินคาตัวน้ันจะมี
ผลกระทบ โดยเฉพาะอยางยิ่งสินคาพวกเหลา เบียรที่ทําจากพืชผลทางการเกษตร เพราะภาษีในประเทศสูง
มาก แตมีผลกระทบนอยที่สุด สําหรับเกษตรกรไทยเรา คําถามที่ผมเคยไดรับมาวาสินคาใดดีที่สุด 3 ตัวแรกใน
สระแกวคือ ขาว มันสําปะหลัง ออย รวมถึงยางพารา เพราะวาขาวทุกคนตองกิน ฉะน้ัน โอกาสที่ประเทศไทย
ไดเปรียบในการลดภาษีเหลือ  0 จะดี และสินคาที่ไมดี หรือดอยกวาที่อ่ืนก็ไมมี อยางที่บอก     มันสําปะหลัง
สามารถที่จะแปรรูปเปนพลังงานทดแทนได เสื้อผาที่เราใส พลาสติกแข็ง ก็ทํามาจากมันสําปะหลัง เปนสินคาที่
มีตลาด ผมสนับสนุนใหปลูกขาว มันสําปะหลัง และออย ออยในบานเรามีการผลิตนอยเพราะมีโควตามา
ควบคุม    และที่ผานมายังเปนระบบ   
ไมเสรี คือ ผูกขาด   ฉะน้ันถาเกิดการคาเสรีขึ้นมา ทําใหราคาสินคาถูกลงและสงไดมากขึ้น      อยากให
ภาครัฐสนับสนุนคือ1) ดานการลงทุน เงินทุน สําหรับผูประกอบการที่ไมมีเงินพอ   เน่ืองจาก 
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มีกฏเกณฑเยอะมากในการเขาถึงแหลงเงินทุน  2) ดานการบริการ 3) ดานโลจิสติคส สําคัญมาก ยกตัวอยาง
เม่ือปที่แลว ในกลุมบริษัทของผมมีออรเดอรจากกัมพูชามี 1,200 ลานบาท แตเราสามารถสงสินคาไดแค 930 
ลานบาท สาเหตุที่หายไปคือเรื่องโลจิสติคส โดยเฉพาะอยางยิ่งรถบรรทุกที่จะสงออกไปยังกัมพูชาที่ดานโรง
เกลือจะมีจอดซอนกันกวา 100 คัน สิ่งที่สระแกวตองการมากที่สุดก็คือ สถานีขนถายสินคา อีกตัวหน่ึงที่สําคัญ
ที่สุดคือเรื่องความสัมพันธที่ดีของรัฐบาลตอรัฐบาลในอาเซียน อยากใหความสําคัญของประเทศเพื่อนบานเปน
หน่ึง ตามคําพูดของทานนายกรัฐมนตรีที่วา เพ่ือนบานมีความมั่นคง คือความมั่นคงของประเทศเรา สุดทาย 
ผมอยากสนับสนุนเรื่อง one stop service วาขอใหมี และอยากใหภาครัฐทํางานดวยความโปรงใส แลวเราจะ
ไดปริมาณ GDP ที่มากขึ้น สุดทายมีคําถามวา ขาวที่เราคากับกัมพูชา ตอนนี้เปน 0 เปอรเซ็นตหรือยัง และ
กลาวเสริมวาการเปดเสรี เราไมควรทําแบบปดๆ เปดๆ เพราะจะสงผลตอความนาเชื่อถือของการคาตามแนว
ชายแดน  สวนปญหาการลักลอบที่วานั้น หากเราใหการบริการที่ดี ภาษีไมมี การลักลอบก็จะไมมี  
 

คุณชาลี  อาศัยราษฎร: สําหรับผลกระทบการเปดการคาเสรี ในฐานะเกษตรกรผูผลิตกค็าดวาจะ
ไมไดรับผลกระทบมากมาย ฝากถึงพ่ีนองเกษตรกร ในปน้ีผลผลติขาวรูสึกราคาพอใชได หักลบตนทุนแลวพอ
อยูได ถามวาผมเปนเกษตรกรมาจากที่ไหน ผมมีอาชีพหลักคือทํานา การทํานา พ่ีนองเกษตรกรไมตองคิดถึง
ความสําเร็จ เพราะวาอยางนอยทุกทานก็ตองกินขาว อยางนอยสงออก หรือขายไมได ก็ยังเก็บไวรับประทาน
ได น่ีคอืขอไดเปรียบอยางหนึ่ง ถามวาคุมไหม ผมวาคุมคาที่สุดแลวทีไ่ดเกิดมาเปนเกษตรกร และไดผลติ
อาหารใหคนทั้งโลกไดทาน ในเรื่องของพ่ีนองที่เปนผูผลิต ไมตองกังวลวาเม่ือเปดการคาเสรแีลว จะขายอะไร
ไมได ทางผูสงออกบอกไวแลววาเรามีโอกาสสงสินคาทางการเกษตรไดมากขึ้น แสดงวาพี่นองเกษตรกร
สามารถขายขาวไดมากขึ้นดวย ทีน้ีในเรื่องการผลิต เราจะทําอยางไรใหสินคามีมาตรฐานและคุณภาพตาม
ตลาดตองการที่จะไปสูกับตางประเทศ ขอฝากกับพ่ีนองเกษตรกรวา กระบวนการผลิตที่ประสบปญหาคือเร่ือง
ตนทุนการผลติ พ่ีนองตองลดตนทุน เพราะตอนนี้รูสกึวาตนทุนสูงมาก เปนเรื่องที่สําคัญที่สุดสําหรับเกษตรกร 
และเรื่องที่สอง ทําอยางไรใหเปนอาหารที่ปลอดภัย คือมีคุณภาพที่ดีและปลอดภัย เปนที่เชื่อถือของ
ตางประเทศ ของคนทั่วโลก ทางเกษตรอําเภอก็มีการตรวจสอบในเรื่องของ GAP ใหไดมาตรฐานตามตลาด
ตองการ ตนทุนอาจมีการลดจากปุยเคมเีปลี่ยนไปใชปุยหมัก ปุยคอก การปรับสภาพดินตางๆ ตอนนี้ตนทุน
แรงงานที่ใชเครื่องจักรกลในการผลิตก็เปนภาระของพี่นองอยู ถาพี่นองตองการใหสินคามีคณุภาพ อาจมีการ
แปรรูปเพ่ือจําหนาย โดยรวมกลุมกันจําหนายเอง ทั้งในและตางประเทศ สําหรับเรื่องผลกระทบตอเกษตรกรที่
อยูในภาคการผลิต ไมมากมายอะไร ทุกวันนี้ก็ขายไดอยูแลว สิ่งทีอ่ยากจะใหหนวยงานที่เกี่ยวของเขามาดแูล
ชวงที่มีการเปดการคาเสรี ทุกวันน้ีเกษตรกรทําดีอยูแลว ขอใหเจาหนาที่ที่เกี่ยวของเขามาใหคําแนะนําเรื่อง
กระบวนการผลิตวาคุมคาหรือไมที่จะลงทุนลงแรง และขอฝากถึงปญหาที่พ่ีนองประสบอยู ที่สําคัญที่สุด
คือ แหลงนํ้า ทุกวันนี้เกษตรกรที่สระแกวทํานาโดยอาศัยน้ําฝน ตอมาคือเร่ืองเมล็ดพันธุขาว ขาวพันธุดีที่
ทางศูนยเพาะพันธุหลักผลิตใหกับศูนยขาวของเรา ผมสั่งทีไรไมไดรับเสียที ขาดแคลน เพ่ือที่ศูนยขาวจะ
ไดมาขยายพันธุใหพ่ีนองในชุมชน เพ่ือนํามาเปนขาวพันธุดีเพ่ือเพ่ิมผลผลิตตอไร สําหรับปญหาในฐานะ
เกษตรกรมีมากมาย  ไมวาจะเปนโรคภัยของพืช  อยางตอนนี้เพลี้ยกระโดดสีนํ้าตาลระบาดอยู 
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  สุดทายขอฝากพี่นองเกษตรกรอยายอทอ ผมคิดวาเปนอาชีพที่มีเกียรติที่สุดทีท่ํา

หนาที่ผลิตอาหารใหคนทั่วโลก อยาไปนอยใจ อยางนอยก็ปลูกขาวไวกิน ผมคดิวารัฐบาลก็ไมไดน่ิงนอนใจ 
พยายามชวยเหลืออยูตลอด เชนโครงการประกันรายไดเกษตรกร ขอฝากทางจังหวัด มันมีปญหาเรื่องขาว
หอมมะลิที่ปลกูที่น่ีไมไดรับการรับรองใหเปนขาวหอมมะลิ แตกลายเปนขาวหอมจังหวัด และราคาก็ผิดกับขาว
หอมมะลิ ขอฝากทางจังหวัด ใหพิจารณาวาจะใหยกฐานะใหเปนขาวหอมมะลิเหมือนทางภาคอีสานไดหรือไม 
เพราะวามันกระทบกบัเกษตรกรเรื่องราคา ยอมรับวาความหอมสูจังหวัดสุรินทรไมได และ กลาวเสรมิวา 
ขอใหเกษตรกรมีการรับรู ปรับปรุงตนเอง ใหเปนผูผลิตที่มีความรูความสามารถเกี่ยวกับการผลิต ผลิตตาม
กระบวนการผลิตที่เหมาะสม ไมวาจะเปน การลดตนทุน หรือเพ่ิมผลผลติ จะเปนการเพิ่มราคาใหกับขาวได 
ปจจุบันผลผลติเฉลี่ยตอไรของขาวในสระแกวอยูที่ 400-500 กิโลตอไร ทีน้ีพ่ีนองเกษตรกรหามาตรการผลติให
ไดมากกวานี้ พ่ีนองทําอยางไรก็ไดใหเปน smart farmer พ่ีนองสามารถหาความรูดวยตนเองและขอคําแนะนํา
จากเกษตรอําเภอหรือกรมสงเสริมการเกษตร หากมีปญหาเรื่องขาว กรมการขาวจะมีผูดูแลอยู สนับสนุนใหพ่ี
นองชวยเหลือตนเองกอนพ่ึงพาคนอื่น และขอใหปรับเปลี่ยนเพ่ือใหทันตอโลกภายนอก และสดุทายมีเรื่องฝาก
กรมการขาววาขอใหมีเจาหนาที่ในแตละอําเภอมาดูแลเรื่องขาวโดยเฉพาะ โดยสวนตัวมีเรื่องฝาก
เทานี้ 

--------------------------------- 
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            คําบรรยายโดยวิทยากร 
ณ จังหวัดเชียงราย 

 
คุณอรุณ จินณรักษ:  ขอกราบสวัสดีผูเขารวมสัมมนาทุกทาน ผมใครขอเสนอขอชี้แนะเกี่ยวกับ

ประสบการณชีวิตในการทํานาซึ่งในวันนี้ขอพูดเรื่องขาวอยางเดียว ตั้งแตเร่ิมเกิดเปนคน ยังไมเคยเห็นวา
เกษตรกรจะรวยไดอยางไร ผมพยายามสรางทุกอยางดวยชีวิตการเกษตร ซ่ึง ณ วันน้ี ชาวนาของเรา รัฐบาลที่
เขามาดูแล ผมขอพูดแบบเปดเผยวา หากมีความจริงใจกับเกษตรกรสักนิด เกษตรกรจะอยูได ณ วันนี้ทุก
รัฐบาลมีความจริงใจนอย ไมคอยเอาใจใสดูแลเร่ืองการเกษตรเทาไหร ตอไปหากเขาดูแลเราจริงๆ เราจะ
สามารถสูตางชาติได ผมเชื่อความสามารถในการผลิตขาวของชาวนาไทย ผมเคยไปเที่ยวเวียดนาม คน
เวียดนามกินขาวไทย เรามีของดีอยูในมือจะไปกลัวทําไม ขอที่หน่ึงครับ ขอที่สอง ถารัฐใหการอุมชูสักนิดเรื่อง
ตนทุนการผลิตขาว โดยเฉพาะเรื่องแหลงนํ้าการเกษตร ถามีความจริงใจตอเกษตรกรสักนิด ผมวาเกษตรกร
ไมทุกข ไมยากจนมาถึงทุกวันนี้ ผมทํานามาเกือบ 30 ป เพ่ิงจะมาประสบความสําเร็จเม่ือ 2 ปที่แลว เพราะผม
ทํานาสงขาวใหสิงคโปรตันละ 18,000 บาท ผมดีใจที่ไดรูวาจะไดขายขาวราคานี้ และคุณไดกําหนดชีวิตผมวา 
ตนทุนการผลิตตอไปผมจะทําอยางไร แต ณ วันนี้เกษตรกรไทยไมมีความรูวาปหนาเราจะขายขาวกิโลละ
เทาไหร เราไมเคยไดรับหลักเกณฑในการทํางานเลย และอีกดานหนึ่ง เร่ืองตนทุนการผลิตเราสูตางชาติไมได 
คาแรง เวียดนาม ลาว ถูกมากแตไทยแพง    คาแรงแมไทยจะแพง แตผมคิดวาเกษตรกรไทยสูตางชาติได 
เพราะเราเกง ถารัฐบาลใหการสนับสนุนเรื่องนํ้า เร่ืองการเกษตร เครื่องจักรกล เร่ืองราคา เร่ืองความรู และ
เรื่องปุย เราจะสูตางชาติได เพราะขาวหอมมะลิไทยเปนที่หน่ึงของโลก เราสงขาวหอมมะลิขายไดราคาดี แต
รัฐบาลไมดูแล เพราะราคาภายในยัง 15 บาท แตตางประเทศ 30,000 กวาบาท สิงคโปรมีพ้ืนที่การเกษตรไมกี่
ตารางนิ้ว แตเอาขาวไทยไปขายทั่วโลก ทางอินเตอรเน็ต เราเปนผูสงออกใหคนอ่ืนนําไปขาย น่ีคือความดอย
ของคนไทย ฉะน้ันเรื่องการคาเสรี ถาเกษตรกรไทยกวา 80 เปอรเซ็นตมีความพรอม เราไมเสียเปรียบ เพราะ
เรามีของเยอะไปขาย ผมคิดวาเราไมเสียเปรียบถามีความพรอม ผมคิดวาชาวนาเรามีความพรอมประมาณ 
20% เพราะหัวใจของชาวนา คือเร่ืองแหลงนํ้า ถามีนํ้า คนไทยสามารถผลิตขาวปละ 4 ครั้งได ทุกวันนี้ไทยสู
จีนกับเวียดนามไมได เวียดนามผลิตไดปละ 4 ครั้ง แตถาเราเปดอยางเขา เราสามารถสูเขาได จากการที่ผม
ทํานามาโดยกําเนิด อยากใหเกษตรกรชาวนาไทย ชวยกันโดยการปรับปรุงตน มองตนเองวาทําอยางไร
เกษตรกรไทยจะอยูดีมีสุข คนสิงคโปรบอกผมวาถามีพ้ืนดินทํานาเชนคุณจะเปนมหาเศรษฐีในสิงคโปร ฉะน้ัน
สิ่งที่อยากฝากคือเรื่องแหลงนํ้าเพื่อการเกษตร เครื่องจักรกล และดูแลเรื่องราคาพืช พันธุ ปุย เงินทุนดานการ
ผลิต การทํานาถาขาดน้ําจะอยูไมได และสุดทายการจัดตั้งสภาการเกษตรแหงประเทศไทย เม่ือไหรจะจัดทํา 
ถาเกษตรกรมีสภาเกษตรกร เราจะไดบริหารจัดการชีวิตของตนเอง ขอบคุณครับ 

กลาวเสริม  เรื่องขาว ถาเราทํามาตรฐานจริงๆ จะไมมีปญหา อยางขาวที่ทําสงสิงคโปร เริ่มตั้งแตการ
ผลิต ม.แมโจมาคุมเอง กอนเก็บเกี่ยว เขาจะมาสุมเก็บขาวในนาเขาหองแล็ปวาไดมาตรฐานไหม และขาวที่เอา
ไป จะมีชื่อ นามสกุล เบอรโทรติดไปดวย เขาสามารถเช็คกลับมาได หากมีการปนเปอนของสารเคมีจะลําบาก 
ฉะนั้นหากเราทําของดีจริงๆ ไมตองกลัว ตามสายเลือดของเกษตรกรจะไมมีการผสมขาวในนา แตถามารวมที่
โรงสีจะเปนปญหา เวลาแปรรูปเปนขาวสารแลว ก็ขอฝากไวเทานี้ 
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คุณสมนึก กันจีนะ: กราบสวัสดีผูเขารวมสัมมนาทุกทาน ดิฉันเปนตัวแทนเกษตรกร

อําเภอแมสรวย มาพูดประสบการณที่อยูกับขาวโพดมาหลายป ตั้งแตป 27,28 เปนสินคาที่เกษตรกรทําแลว
กินไมได ตองขาย และบางปก็ขาดทุน การเปดตลาดเสรี คิดวาเปนสิ่งที่ดีที่จะไดแลกเปลี่ยนสินคากันและกัน 
แตขาวโพดไมไดเปนสินคาที่ไทยนําสงออกเทาไหร ไมคอยพอใชตองนําเขามา แตเปนหวงตรงที่วาตนทุนเรา
จะสูง อาจเสียเปรียบประเทศเพื่อนบาน ลาว พมา คาแรงเขาต่ํากวาไทยเยอะ หากเปดสินคาเสรีแลวผลผลิต
ของไทยยังเปนแบบนี้คนไทยก็จะเสียเปรียบ แตที่ดีคือไดแลกสินคา แตก็ขอใหทางรัฐชวยเหลือทําใหมันดีขึ้น 
สิ่งแรกคือแหลงน้ําซึ่งเปนสิ่งสําคัญมาก ปน้ีผลผลิตจะแลงมาก ปกติชาวบานถาเมล็ดพันธุดีๆ ปกติจะปลูกได 
1,200-1,300 กิโลกรัม ขึ้นไป ตอไร  แตปน้ีเกษตรกรเจอภัยแลง ภัยธรรมชาติ จะไดไรหน่ึง 600-700 กิโลกรัม
เทานั้น และขอใหทางรัฐชวยดูแลราคาเมล็ดพันธุ ใหราคาต่ํากวานี้หนอย เพราะตนทุนยังคงสูงเกินไป อีกอยาง
หน่ึง ทางรัฐนาจะสงเสริมเรื่องเงินทุน เกษตรกรที่ทําไรสวนมากจะมีพ้ืนที่แตไมมีใบค้ําประกัน จะไมสามารถไป
กูเงิน ธกส. ได การสงเสริมเจาหนาที่มีนอยไป นาจะเพิ่มเจาหนาที่เกษตรมามากกวานี้ และควรมีงบประมาณ
เพ่ือการเกษตรมากกวานี้ เพราะเมืองไทยดูแลเกษตรกรนอยไป พูดถึงราคาขาวโพด ทํามานานแลวราคาก็ไม
คอยจะไปไหน เกษตรกรขาดทุนมาตลอด หากเจอภัยแลง จึงอยากขอประกันราคาขาวโพด และประกันรายได
ผูมีรายไดนอย ราคาสินคาขาวโพดดวย ถาไมมีการประกันราคาผูแปรรูปก็จะสั่งเขามาถูกกวา เราก็จะตายกับ
ตาย เม่ือสักครูมีเจาหนาที่ถามวาปลูกขาวโพดแลวบุกรุกปา แตจริงๆ แลวปาเมืองไทยไมมีที่จะใหบุกรุกแลว 
เพราะถูกบุกรุกไปหมด ขอฝากเจาหนาที่สงเสริมการเกษตรวาหากมีงบประมาณก็ควรจะมาทําตามนโยบาย
ของในหลวง คือการปลูกหญาแฝก ถาเกษตรกรบนดอยไดรับความชวยเหลือในเรื่องนี้ พ้ืนที่ก็จะไมถูกน้ําฝน
ชะลาง และขอออกความคิดเห็นเทานี้ ขอสวัสดีทุกๆ ทาน 

กลาวเสริม  ขาวโพดเปนสินคาที่เกษตรกรจริงๆ ที่ทํา นายทุนไมไดทํา เปนพืชที่ไมมีกําไร  ทางเดียว
ที่รัฐบาลจะชวยคือการประกันราคา เพราะขาวโพดที่ออกมากชวงตนป รัฐบาลไหนๆ ก็ชวยไมได ราคาถูก 
เพราะของเยอะ ไมสามารถแปรรูปได เก็บก็ไมได หากฝนตกเยอะ ขาวโพดลม ตนลมจําเปนตองเก็บ และขาย
ดวยราคาถูก หากพูดจริงๆ กําไรไมเยอะ ขอใหรัฐบาลประกันไมต่ํากวา 7 บาท เหมือนปน้ีดีมาก ก็ขอฝาก
เทานี้ 

 
คุณชวลิต: สวัสดีทุกทานที่เขารวมสัมมนา ในสวนของหอการคา ทราบดีวา AFTA มันมาถึงตัวแลว 

ผมเองเปนตัวแทนที่เชียงรายเขาไปรวมประชุมกับคณะอนุกรรมการ สินคาชาและกาแฟ 2-3 ปแลว จริงๆ ใน
เชียงรายมีพืช 1 ใน 3 คือ 8 ชนิดจาก 23 ชนิด ที่จะตองคุยกันของ AFTA ในสวนของ AFTA ใน 9 ประเทศ 
หรือจะบวก 1 คือใกลตัวเรามากที่สุดคือ จีน จะมีการแขงขัน เทาไหรก็ไมพอ ตอนนี้พัฒนาในดานตะวันตกกับ
ทางใต ซ่ึงหาทางออกทะเลของเรา อยางที่เราทราบกันดีคือ R3A เราคิดวาในสวนที่เราคิดแขงขันใน 9 
ประเทศ จริงๆ แลวในสวนของการทําขอตกลงการคาเสรี  AFTA เปนประโยชนกับเรามาก เพราะวา ในสวนที่
เราจะใชวัตถุดิบ และเมืองไทยเปนประเทศเสรี สามารถนําเทคโนโลยีมาใชไดเยอะขึ้น อยางที่คุณอรุณบอกวา 
เกษตรกรไทยเราเกง แตก็ตองมีการเตรียมความพรอมวา ในสวนของการที่จะไปแขงขันกับ ASEAN มันไม
ยาก เพราะวาบางทีของเรามีการแปรรูปกลับไป เชน เราเอาขาวโพดจากประเทศเพื่อนบานคือ ลาว ซ่ึง
ดินแดนที่ใกลเรา คือ บอแกว หลวงทาหรือชัยบุรี ในพ้ืนที่น่ีมีขาวโพดมหาศาล ที่นําเขามา       ในสวนขาว 
จากคําถามที่วา ทําไมขาวเราไปจีน 
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ไมได จริงๆ เราไปจีนได ผมไป Roadshow ตั้งแต สิบสองปนนา ไปคุนหมิง ไปเฉินตู เราไปถึงไป
หุงขาวใหกิน คนจีนบอกวาขาวแบบนี้ไมเคยกิน เพราะที่เคามีแตขาวผสมกวา 60 % เชียงรายมีพ้ืนที่ทํานา  
2 ลานไร ไมพอที่จีนที่จะรับ ถาเราทําขาวที่มีคุณภาพ ทีน้ี จีนไมไดอยูใน AFTA แตเราเจอ FTA ของเขา ผล
ของการเจอนั้น อยากเรียนวา สศก. จะตองเขามารับทราบปญหาในพื้นที่ กอนวาเราจะเขาไปติดตอกับจีนได
อยางไร เพราะ   1) จีนมีโควตาที่จะใหเขา 2) จีนมีภาษีทองถิ่น ซ่ึงเราเจอทั้งลําไยแหง และหลายสินคาถาหาก
เคาไมตองการจะเจอการกีดกัน แตจีนจะเปนตลาดใหญในอนาคต ทีน้ีในสวนการพึ่งพาการคาเขตชายแดน 
อยางเชน พมากับลาว เคาพึ่งเราอยูแลว อยางพมา ทั้งที่แมสายและแมสอดตัวเลขของเราเปนหม่ืนลานตอป 
ซ่ึงถือวาเยอะ ฉะน้ัน ในเรื่องการแขงขันกับ ASEAN ไปถึงเรื่องขาว ฟลิปปนสและเวียดนามเจอภัยธรรมชาติ
เยอะ ของเราดี แตการจัดการเรื่องนํ้าก็มีสวน แมแตนํ้ากก เราจะทํากก อิง นาน ยังเจอ NGO บอกวาไมใหทํา 
เด๋ียวหนอนและไสเดือนตาย ทีน้ี ในสวนของ AFTA ผมคิดวา เราปรับตัวมาคอนขางนาน แตวาพืชเกษตรเรา 
23 ชนิด จริงๆ แลวเมืองไทยมันตองไปไกลกวานี้ อยางที่ทานตัวแทนเกษตรกรไดพูดถึงการชวยสนับสนุนของ
ภาครัฐมีนอย ขอมูลชัดเจน ผมเคยประชุมกับ FTA ของอเมริกาวา เคามีการ Subsidize หรือสนับสนุนภาค
เกษตรกรโดยชวยเหลือ ครึ่งราคาผลผลิต  คราวๆ ปหนึ่งแสนลานเหรียญ  ญ่ีปุนก็ประมาณเจ็ดหม่ืนลาน
เหรียญ ฉะน้ันสินคาเขาถึงสามารถกําหนดราคาได เรื่องการตลาดสําคัญที่สุดในเรื่องของการผลิต การผลิตที่
ครบวงจร สุดทายมันอยูที่การตลาด ทีน้ีการตลาดเคากําหนดราคาได สมมุติวาเขาขายขาวโพดสงมา 5-6 บาท 
แตเขา Subsidize ไปเปน 10 บาท แตบานเราไมมี ผมขออธิบายนิดนึงวา ปจจัยการผลิต รัฐบาลไมตองยุงก็
ได แตขอราคาใหเหมือนราคาขาว อยางป 51 ที่ราคาทุกอยางมันขึ้นมาเปนแผง พอขึ้นไปหมดกลายเปนวา
ขาวเราก็ดึงขึ้น ฉะน้ัน ตนทุนปจจัยการผลิตผมบอกไดเลยวา ในภาคเกษตรแค 20 % รวมคาแรงงานก็ไม
นาจะเกิน 30 % ถามวา อาชีพอะไรกําไรมากที่สุด คือเกษตรกร กําไรตั้ง 60-70 % แตเกษตรกรมีดินฟา
อากาศมาเกี่ยว จะโยงไปถึงเรื่องที่ทานเสนอมาทั้งแหลงนํ้า พันธุขาว ปจจัยการผลิต ซ่ึงรัฐบาลสามารถที่จะ
เห็นชัดวา อันสุดทายคือเร่ือง Inspector ผูเชี่ยวชาญ  จะทํายังไงใหมีผูเชี่ยวชาญที่เกงๆ และใหทําในพื้นที่ 
เพราะแตละพ้ืนที่พฤติกรรมของเกษตรกรไมเหมือนกัน และตอนนี้ Contract Farming ก็สําคัญ ที่เราสามารถ
แขงได ถามีผูเชี่ยวชาญอยางเกษตรตําบลหรืออําเภอ แนะนําการใชปจจัยการผลิต ตอนน้ีมันไปไกล อยางผม
เปนที่ปรึกษาเรื่องสงออกของเรื่องยาสูบ จากเมื่อกอนไดเฉลี่ยผลผลิตประมาณ 2,000 ถือวาดูกอนนะวาบม
ออกมา สีเปนอะไร เปนพืชเศรษฐกิจที่สังคมรังเกียจหรือโดนโจมตีตลอด แตจริงๆ เปนพืชพ้ืนฐานที่สามารถ
ปรับใชกับพืชอ่ืนไดในเรื่องการปฏิบัติการใชปจจัยการผลิตที่ถูกตอง เพราะในยาสูบทานตองมี GAP ชัดเจน 
และเรื่องสารปนเปอน คา MRL ตองไมเกิน 1 หรือ 2 เปอรเซ็นต คา NTRM (Non-Tobacco Related 
Materials) ตองไมมี อยางขาว เราเจอความชื้นกับการปนเปอนจะทําอยางไร อันนี้เราตองสอนเทคนิคให
เกษตรกร ถาขาวคุณภาพดี โรงสีก็ซ้ือได สามารถติดตอกับผูสงออกได ถึงเวลาของมันมีทางขึ้นหรือมีทางออก 
ผูประกอบการก็หาชองทางไปคาได คาแลวขาดทุนไมมี ของดีแลวราคาถูกก็ไมมี ขอเสริมคุณอรุณเรื่องพันธุ
ขาวอายุสั้น ไมใชเวียดนามมี ตอนนี้เชียงรายก็เยอะ ก็มาถึงประกันราคา ผมก็คิดวาเปนแนวทางที่เดินมาถูก
ทาง ผมเห็นดวย แตอยากจะชัดเจนคือวา บางพืชสามารถทําตลาดกลางได หรือโรงสีที่อยูในพ้ืนที่นาสนับสนุน
กวาโรงสีจากภาคกลาง และอีกประการหนึ่งคือ ในเรื่องการผลิต ผมคิดวา กระทรวงเกษตรฯ ขาดการสงเสริม
เรื่องนี้มาก     ผมเสนอแค 
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ผูเชี่ยวชาญอยางเดียวจะแกปญหาไดอีกเยอะ และเรื่องตลาด ผมเสนอกระทรวงพาณิชยเร่ืองของ
ตลาดกลางในบางพืช ถาอุปสงคและอุปทานมันเยอะเกินไป มันไม match เราก็กําหนดราคาไมได แลวเราก็จะ
ไมรูวาราคามันคุมทุนไหม เรื่องบูรณาการแตละกระทรวงคงเปนเรื่องที่เราตองทํา เรื่องผลกระทบของ AFTA น่ี
ก็คงไมทัน เพราะวาการเตรียมความพรอมไมใชแคเรื่องนี้ แต FTA หรือวาจีนซึ่งจะขามน้ําโขงมาในอนาคต
จะตองมีการไหลของทุนใหญมาลงอีกเยอะ ฉะน้ัน ผมคิดวา เกษตรกรตองเตรียมตัวอีกเยอะ ดีไมดี จีนตองมา
แขงซ้ือกับเรา ไมใชเราซื้อจากเพื่อนบานอยางเดียว และเขาก็ซ้ือเยอะ และเรื่องปจจัยการผลิต เกี่ยวของกับ
การทําผลผลิตที่มาตรฐาน กระทรวงเกษตรฯ โดยเฉพาะกรมวิชาการเกษตร ตองมาดูแลใหมากขึ้น เร่ืองพันธุ
ขาวจะสําคัญ และการใชเทคโนโลยี ผมคิดวาจําเปน แมแตปรับไมมีแรงงาน เราจะปรับอยางไรวาจากนาดํา
เปนนาหวานไดไง แกโดยที่บูรณาการระหวางกระทรวง โดยเฉพาะที่ภายในกระทรวงเกษตรฯ จะจําเปน 
ขอบคุณครับ 

กลาวเสริม  ถามีการบูรณาการในแตละกระทรวง ที่จะขับเคลื่อนพืชแตละพืช เปนสิ่งที่ดี เพราะตอนนี้
เกษตรกึ่งอุตสาหกรรม บานเราทําได แตทีน้ีในเกษตรที่เปนวัตถุดิบ หากแรงงานเราแพง หรือตนทุนสูง บาง
พ้ืนที่เราเหมาะสมทําเปนพืชหมุนเวียน เด๋ียวนี้ประเทศใหญเชนสหรัฐอเมริกาก็ตองทําพืชหมุนเวียน เพราะ
หากปลูกซ้ําปญหาวงจรโรค แมลงและศัตรูพืชจะมากขึ้น ดินฟาอากาศก็เปลี่ยน ฉะนั้นตองเลือกพันธุให
เหมาะสม อีกสวนก็คือสินคาเกษตรโดยเฉพาะพืชอาหารแพงขึ้น พืชพลังงานก็ไมอยากใหมองขาม เพราะส
ตอกโลกซึ่งปกติแลวจะไมต่ํากวา 15 % แตคราวที่แลวหมดไปต่ํากวาเกณฑราคาจึงขึ้น มีหลายสาขาพยาม
สรางความสมดุลระหวางพืชอาหารและพลังงาน  และอยากเรียนภาครัฐวา ในสวนเกษตรกรเดี๋ยวนี้จะมีการ
พ่ึงพาตัวเอง เกษตรกร 20% พ่ึงพาตัวเอง การใชปจจัยการผลิตที่ถูกตอง ทําเชิงพาณิชยหรือวาสราง
มูลคาเพิ่ม หากสรางมูลคาเพิ่มอยางขาวอินทรีย ตองเอา 60 % มาคูณ ไมใชเพ่ิมขึ้นแคบาท สองบาท เพราะ
ผลผลิตขาวอินทรีย มันแค 30-40 % แตราคาตองกําหนดใหชัดเจน กระทรวงพาณิชยตองกําหนดราคาให
สูงขึ้นเพ่ือใหเขาอยูได อันน้ีเปนอีกประเด็นที่ขอเพ่ิมเติม 

------------------------------------ 
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                                     คําบรรยายโดยวิทยากร 
ณ จังหวัดหนองคาย 

 
คุณสมบุญ วงศคําซาว : กราบเรียนทานผูจัด สวัสดีทานผูเขารวมประชุม ผูมีเกียรติทุกทาน ดิฉัน

นางสมบุญ วงศคําซาว ไมใชวงศคําขาว หรือวงศคําชาว ปจจุบันดํารงตําแหนงกํานันตําบลรตันวาปสมัยที่ 2 
เปนประธานศนูยขาวชุมชนจังหวัดหนองคาย จากที่สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรไดนําเสนอ ก็มามองมุมมอง
จากทางเกษตร ดิฉันไดรับประเด็นคําถาม 4 หัวขอใหญและ 6 หัวขอเล็ก หัวขอแรกใหเลาถึงประสบการณ
อาชีพการเปนเกษตรกร วาทําตั้งแตเม่ือไหร ผลสําเร็จ ปญหาอุปสรรคที่ไดรับจากอาชีพน้ี และมุมมองใน
อนาคตตออาชีพน้ีเปนอยางไร สําหรับตัวดิฉันเอง เริ่มตั้งแตเด็ก พอรูสึกวาจําความได พอแมก็ทํานา ทําไปทาํ
มาก็มีแตหน้ี ซังขาวกับหนี ้ก็เลยมาทาํกจิการรานคา พอแตงงานก็กลับไปทํานาเหมือนเดิม เพราะวาแฟนเปน
ชาวนาเหมือนกัน และอีกอยางหนึ่งเม่ือไดมารับบทบาทตรงนี้ก็เลยตองไดทําขาว คลุกคลีอยูกบัเกษตรกรการ
ทําขาวมามากมายพอสมควร การทําศนูยขาวชุมชนของดิฉัน เริ่มตนดวย 10 คน คณะกรรมการก็ 11 คน 
ปจจุบันก็มีสมาชิก 100 กวาคน ตนทนุการบริหารซึ่งแทบจะไมมีอะไรเลย ปจจุบันก็ 2 แสนกวาๆ และมี
แผนการใชเงินอีก 5 หม่ืน ตนทุนประมาณ 3 แสนบาทของเงินกลุม อันนี้เรียนทานผูมีเกียรติใหทราบ ดาน
ปญหาอุปสรรค ดิฉันคิดวาเกษตรกรเราทาํนาเปนอาชีพ มีภูมิปญญา เปนประเพณีที่เราตองทาํ ไมวาคาขาวจะ
แพงหรือจะถูกก็ตองทํา อยางแรกคือไดกิน ภูมิใจที่ไดเลี้ยงชาวโลก ไมใหที่นารกรางวางเปลา คิดวาเปนอาชีพ
ที่ตองทําตลอด อุปสรรคอยูตรงที่ ปุยกแ็พง คาแรงก็แพง ตรงนี้ก็ทําใหเกษตรกรมีตนทุนเพ่ิมสูงขึ้น ไมวาจะ
เปนยากําจัดวชัพืช หรือวาในชวงของนาปรังก็มีโรคแมลงและโรคอะไรอีกเยอะแยะ และในเรื่องของเมล็ดพันธุ
ขาวไมไดมาตรฐาน พอไปที่โรงสี โรงสีขาวก็จะปรบัใหอยูเปนขาวที่ไมคอยดีสักเทาไหร ขาวหอมมะลกิ็จะ
ประมาณหมื่นละ 190 บาท(ที่หนองคาย เราเรียกวา หม่ืนเทากับ 12 กิโล) แตวาเขาก็ตองถอย พออาชีพน้ีเรา
ไดทําแลวคิดวาปญหาอุปสรรคมีมากในการทํานา อยากใหทางผูจัดนําไปคิดดวยถึงปญหาอุปสรรคเรื่องขาว 
เรื่องผลิตเมลด็พันธุขาว เร่ืองปุย เรื่องยา ที่สําคัญที่สุดก็เปนเรื่องแหลงนํ้า ถาทําตรงนี้ไดอุปสรรคก็คงจะ
นอยลง สําหรับอนาคตมองวา ก็ยังตองทําตอไปเรื่องขาว แตเกษตรกรที่เปนอนุชนรุนหลัง เขากําลังมองวา
อาชพีน้ีกําลังมืดมนเขาไปทุกที ถาไมมีการสงเสริมพัฒนา ขอสองการเปดตลาดการคาเสรี หรือวา AFTA อันนี้
มุมมองสวนตัวรูสึกวา มีความดีใจที่จะเกิดการแขงขันทางดานเกษตรกร หรือวาทางดานประเทศเพื่อนบานเรา
ดวย คิดวาเปนการดีที่ อยางหนึ่งรัฐฯไมตองพยุง เพราะวาเม่ือเกิดการแขงขันตรงนี้ก็คงจะดีขึ้น ไมวาจะเปน
สับปะรดหรือวาขาว ขาวถามีการแขงขันก็คิดวาคงจะดขีึ้น แตสวนหนึ่งเม่ือขาวสงออกไดดี คูแขงของเราก็คอื
ลาว หรือวา เวียดนาม ถึงรัฐบาลจะไมเปดการคาเสรี พวกเราอยูชายแดนก็มีการสงการคากันอยูแลว ก็ไมเคย
ลักลอบและกไ็มมีภาษีอะไรอยูแลว ดิฉันในฐานะเกษตรกรมองไปวา คูแขงของเรากําลังจะแซงหนา เพราะวา
อยางเชน ขาว ตอนนี้เขากาํลังสั่งซ้ือขาวเราก็จริง เปนขาวดีๆ เขามาบริโภคของเรา เขาสั่งซ้ือกับเราแนนอน 
สวนที่เปนขาวหักที่ทานไดกลาวไป เพราะวาเกษตรกรของเรายังไมมีความรูเพียงพอหรือความรูยังไมดีพอ 
สวนหนึ่งเปนของศูนยขาว เขาก็ตองทาํไดดีขึ้น ทําไดดีอยูแลวการตัด พันธุปน การคัดแยก หลายๆอยาง 
หลายๆสวน เขาทําเปนวงจรอยูแลว แตคนทีท่ําไมเปน เกษตรกรสวนหนึ่งที่ทาํไมเปน ทํานาไมเปน เม่ือไป
ขายขาว เขาก็พบขาวเหนียวผสมอยู 
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ที่ขาวเจา หอมมะลิ105 ไมมากหรอก เขาดูโรงสี 15 กระสอบรองประธานศูนยขาวไปขาย เขาไม
เอา เพราะวาการบริหารการจัดการตรงนี้เรายังไมดี สวนขาวหักเขาก็จะไมซ้ือกับเรา เพราะวาทางนั้นเขากท็ํา
ขาวหักเปนอยูแลว ขาวทีไ่มดีเทาไหรเขาก็ตองทํา แลวเรากต็องสั่งซ้ือตรงนั้นเขามา และจะทําใหเกษตรกรที่
ขายขาวที่ราคาที่ไมคอยดียิ่งกลับไมคอยดีลงไปอีก ตรงนี้ขอฝากทานไปชวยเหลอืเกษตรกรดวย คนที่ทําดีขาว
หอมมะลิก็จะสวย แตคนทีท่ําไมคอยดีจะถูกปรับลดอยูแลว ขาวจากตางประเทศก็เขามาอีก ตลาดตาย แลวอีก
อยางหนึ่งขาวหัก ปลายขาว หรือวารํา อันนี้เขาก็จะนําเขา ของเราก็คงจะไมแพง เพราะฉะนั้นทางเกษตรกร
ชาวนาก็จะมีความรูสึกอยางนี้ แตถาเมื่อไหรที่ทางสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรมองเห็นตรงนี้ มาตรการตรง
น้ีที่จะชวยเหลือเกษตรกร ก็คงจะทําใหเกษตรกรนัน้อยูได ดิฉันมองวาอยากใหภาครัฐไดชวยเหลือในเรื่อง
การเกษตรที่เปนรูปธรรม คือเรื่องการพัฒนาแหลงนํ้า อยากใหทําเปนรูปธรรมอยางจริงจัง ที่พูดมาแหลงนํ้าก็
ไมคอยได จะเปนถนนลาดยางซะสวนมาก ทางเมล็ดพันธุขาวก็ไมมาก จะเปนเฉพาะที่ศูนยที่ไดรับงบประมาณ 
อยางจังหวัดเราก็ไดแค 10 ศูนย อยากใหลงมาพัฒนาเรื่องแหลงนํ้า เรื่องเมล็ดพันธุ และก็พวกยา ปุยใหถกูลง 
ราคาขาวใหเพ่ิมขึ้น และที่สําคัญคือความรูในการผลติเมล็ดพันธุขาวอยางจริงจัง เราถึงจะไดเปรียบในการ
แขงขันเขตการคาเสรี และความรูที่จะสรางชาวนาใหเปนชาวนาชั้นนํา หรือ Smart Farmer ใหเขาไดมีความรู
ในการทําเมลด็พันธุขาว การพัฒนาชาวนาใหเปนชาวนามืออาชีพ การพัฒนาชาวนาเพื่อผลติเมล็ดพันธุ หรือ
วาจัดตั้งศูนย เรื่องอาหารปลอดภัย หรือวาจัดตั้งสวัสดิการชาวนาใหกับชาวนาทีเ่ลี้ยงเรามา ที่เปนกระดูกสัน
หลังของชาต ิ และอีกอยาง สนับสนุนสวัสดิการชาวนาเสร็จแลวกต็องมีสงเสริมวัฒนธรรมภูมิปญญาเรื่องขาว 
การพัฒนาอาชีพเสริม ก็จะเปนสิ่งที่ไดเปรียบในการแขงขันการคา สวนของเรื่องขาว ดิฉันมองวาถามีในจุดนี้ 
ในสิ่งที่เสนอไปนี้ เราคงจะไดเปรียบในการแขงขัน สวนเร่ืองการเปดตลาดสินคาเสรีเรื่องขาว เกษตรกรมองวา
มีทั้งขอดีและมีขอติงเล็กนอย ก็คงจะนําเรียนทานผูมีเกียรตแิคน้ีกอน สวัสดีคะ  

คุณเจรียม ชาชุมพร : กราบเรียนทานคณะผูจัดสัมมนาและก็ขอสวัสดีทานผูมีเกียรติที่เคารพทุกทาน 
กระผม นายเจรียม ชาชุมพร เปนเกษตรกร 100 % เปนคนยากจนมาจากอุบลราชธานี อพยพไปอยูหลายที่ 
ทั้งน้ันทั้งน้ีก็เพ่ือเอาตัวรอด เพ่ือหาอยูหากินเลี้ยงครอบครัว แตเม่ือแตงงานแลวก็ตอง ถาอยูบานก็มีนองๆ 7-8 
คน อยูกับพอกับแม มีไรมีนาอยูไมกี่ไร ถาจะไปอยูแยงกับนองๆ ก็คงไดไมถึงคนละ 3 ไร 4 ไร ก็ไปอยูจังหวัด
ศรีสะเกษ ไปทําไร ทําสวนโดยเฉพาะ ก็พอแมทําการเกษตรก็ขยันหม่ันเพียรเพื่อครอบครัวและลูกเตาที่เกิด
ตามมา   อยูขี้เกียจอยู 3 ป ทําพืชไรพืชสวนที่น่ัน ทางเกษตรอําเภอกันทรลักษก็ใหเปนเกษตรกรดีเดน แต
กอนไมเคยเห็นเงินหม่ืน อยูบานเกาเงินพันก็ยังหายาก ไปอยูที่น่ันก็มีเงินมีทอง ก็มีกําลังใจในการทํางาน ได
ที่ดินนอยก็ยายมาอยูที่จังหวัดเลย ปจจุบันอยูที่จังหวัดเลย ก็ดวยความศึกษาเสาะแสวงหา หม่ันไปหาเกษตร
อําเภอและเกษตรจังหวัด เน่ืองจากเปนคนขยันแสวงหาความรูในการประกอบอาชีพเกี่ยวกับทําไรทําสวน ก็
ทําทุกอยาง มาอยูเมืองเลยก็ทําขาวโพด มัน ถั่ว ทุกอยางแตกอนเขามีการประกวดใหรางวัล  ที่เกษตรจังหวัด
เลย ก็ไดรางวัลมาเกือบทุกอยาง รางวัลดีเดน และตอมาก็มาทําปลูกอะไรกอนเพ่ือนทุกอยาง อยูที่บานเขาก็จะ
เปรียบวาเปนปราชญชาวบาน เขาตั้งให ถาทําอะไรเขาก็จะทําดวย ตอนที่ทําธุรกิจมะมวงหิมพานต เปนชวงที่
ผิดหวังที่สุด ทางเกษตรจังหวัดเห็นวาเราเปนคนหมั่นเพียรทําอะไรทําจริงทําจัง ก็มาชวยใหปลูกมะมวง       
หิมพานต ปลูก 20 ไร ปลูกได 3-4 ปไปไมรอด เพราะโรคมันเยอะ ยิ่งแลงไมมีอะไร ตองพนยา  
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สูไมไหว ลงทุนไปไมรูจะไดอะไรขึ้นมา ลมเหลว แตตอมาก็ปลูกขาวโพด เอาพันธุใหมมา พันธุ
ไหนที่ทางเกษตรผลิตมาใหมๆ ก็ใหมาปลูกกอนเพ่ือน ตอมาก็ปลูกออย ปลูกมัน พันธุอะไรดีๆ ทุกวันนี้ยังทํา
อยู เพ่ือขยายพันธุใหเกษตรกร ก็เห็นอกเห็นใจเกษตรกร เปนคนนาสงสารจริงๆ ชาวไรเรา มีคนมาขายเรื่อง
ยา เรื่องปุยชีวภาพ ปุยอินทรียอะไรตางๆ ก็โดนหลอก เหมือนเอาดินไปหวานใสไร ทุกวันนี้มันเปนการคาขาย
เชิงธุรกิจ ปุยหลายๆ ยี่หอผมบอก เพราะวาถาผมพาทําอะไร ชาวไรเขาจะปลูกดวย เขาจะทํา วาปุยอะไรดีเขา
ก็จะเอาไปใสดวย เพราะวาผมเปนคนนําทางดานพืชเกษตร  ตอมาก็ปลูกลําไย แตมันลงทุนบอย มันเสี่ยงภัย 
พืชลมลุกพวกพืชผักอะไรตางๆและก็พวกมัน พวกขาวโพด ถั่วอะไรตางๆ นับวันนั้นเพ่ิมตนทุน เพราะปุย
นับวันจะแพงขึ้น ตองใสมาก เหมือนกับเราปลูกทุกอยาง ปลูกใสถุงปุย ถาไมมีปุยก็ไมไดกิน คิดหาจะปลูกพืช
พวกที่ลงทุนแลวไมตองลงทุนอีก ไดระยะยาวก็ลงพวกมะขามหวาน มะขามหวานนี่ก็ตายหรือไดนอยมาก ก็
กลายเปนถานสีทอง สีชมพูไปเกือบหมดแลว ตอนนี้ผมก็ปลูกลําไย ลําไยก็มากอนมะขามหวาน ปลูกแรกๆได
ปละ 2-4 แสน ใครจะไปตัดผมใหเขาตัดกันเอง ลงมาชั่งขายอยางเดียวกิโลละ 20-30 บาท พอเพ่ือนเห็นผมทํา
สําเร็จก็ทําดวย ตอนน้ีเหลือกิโลละ 10 กวาบาท ก็เลิกอีก มะขามหวานปน้ีมีราคาเพราะเพื่อนเกษตรกรเอาไป
ทําถานหมด เลยเหลือนอย ตอนนี้ก็มีราคาแลว ผมประกาศออกวิทยุ ทุกวันนี้ผมออกรายการวิทยุธรรมะ ไป
ชวยหลวงพอทานจัดรายการ ก็ประกาศใหระหวางพอคากับคนปลูกใหเชื่อมหากัน สวนเรื่องราคาใหคุยกันเอง 
ทุกอยางไมวาจะเปนลําไย มะขามหวาน พืชผักทุกอยาง  ผมเห็นใจพวกเกษตร เพราะตัวเองเคยประสบ
มาแลว โดนเขาหลอก โดนเขาซื้อเอาถูกๆ เกษตรกรไทยเรานี่ผมวามันไมรวยหรอก อยาหวังรวยผมบอก 
ขอใหมันหมดหนี้ หมดสิน ไมมีหน้ีมีสินมากก็พอแลว แตทําลําไยก็แย เพราะราคามันตก คนทํามาก เด๋ียวนี้
เหลือ 10 กวาบาท เวลาขายก็แยงกันขาย ก็โละไปเหลือไมมาก อันนี้ขออนุญาตพูด เพราะวาเรื่องคาขายไมมี
ภาษี AFTA ขางนอกอะไรผมไมคอยรู เพราะแมแตพูดไทยก็ยังไมแข็งแรง เปนเกษตรกรไปพูดที่ไหนเคาให
พูดบานเราก็สบายหนอย ถามาอยางนี้ก็สถานที่ อาจารยใหมาพูด พูดไปอยางนั้น ก็พูดตามความเปนจริงที่
ตัวเองทํามา ป2538 ผมจําได คือ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทานดํารัสกับนายกที่เขาเฝาในวันที่ 4 ป 38 
พระองคทานพูดอะไรออกมา ผมถือวาทานเปนพระอรหันต พระองคทานพูดอะไรจะศักดิ์สิทธิ์ จะมีฤทธิ์มีเดช 
และเปนสาระเปนประโยชนทั้งหมดเลย ผมจําไดวาตอนนั้นชวงหลังๆ มาน้ํามันแพง นํ้ามันใตดินหมดแลว  
พระองคทานวาตอไปนะครับ เราจะหาอะไรมาทดแทนน้ํามันใตดิน ก็มีปาลมนํ้ามัน ผมไมรูเร่ืองปาลมนํ้ามัน
เลย ไมเคยศึกษาเรื่องวงจรของปาลมนํ้ามัน ก็ไดยินอยูที่ภาคใต พระองคทานวา ถาผลิตพลังงานทดแทน
ปาลมนํ้ามันนี้ เกษตรกรจะลืมตาอาปากได เปนพืชยั่งยืน ปลูกแลวดี 20-30 ปถึงจะไดเปลี่ยนใหม ผมก็จําใสใจ 
นอมนํามาใสตัวเอง ก็เลยคิดหาที่อยางอ่ืนทํา อยางขาวโพดอะไรก็มีประสบการณมาหมดแลว ทํามาหมดแลว  
เมืองไทยเราโดยเฉพาะภาคอีสานนี่ยิ่งนาสงสาร เพราะน้ําไมมี ผมไปดูงานหลายจังหวัดหลายภาค โดยเฉพาะ
ภาคกลางนี่ทุกพื้นที่เขามีนํ้า ของเรามันไมมีนํ้า เปนอุปสรรค นํ้าซึ่งเปนภัยธรรมชาติที่ทําใหเกษตรกรอยูไม
รอด ไปไมไหว ก็ยังคิดอยูวาจะปลูกปาลม นํ้าเราไมพอ แตถาเราขยันหม่ันเพียร สมมุติวาภาคใตเขาปลูกกัน
ได 100 โล และเราปลูกไดซัก 50 โล มันจะอยูไดม้ัย ก็คิดวาเรามัธยัสถการใชจายอะไรตางๆ เกษตรกรไทยเรา
โดยเฉพาะภาคอีสานมันประหยัดอะไรอยางนี้อยูแลว ก็คิดวาทําไงถึงจะไดปลูกปาลม เลยมารณรงคกับ
ประชาคมทุกหมูบานทุกอําเภอทั้งจังหวัดเลย หาเพื่อนปลูก เพราะเราปลูกคนเดียวไมได ตองมีโรงงาน ปาลม
น่ีตัดวันสองวันตอง 
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เขาสูโรงงาน พอดีไปบอกกับเพ่ือนมีคนตองการอยากจะปลูก มีคนสมัครเขามา รวมกันตรงนั้นเรา
ไดประมาณ 3-4 หม่ืนไร เพราะตัวผมเองตรงนั้นก็มีชาวบานรูจักเกือบหมดแถวนั้นก็เปนคนของสังคมอยูมาก
พอสมควร เปนเกษตรกร ก็เลยมาปลูกปาลมนํ้ามัน ตอนน้ีก็ปลูกแลวได 4 ป เขาปที่ 5 ตัดขายตั้งแต 2 ปครึ่ง 
กําลังขายกันอยู ไมรูวาจะดีไมดี กําลังจดสถิติอยู ไมรูจะรอดหรือไมรอด จะไดหรือไมได หนาแลงน้ีก็หดหูใจ 
นํ้าไมดี นํ้าไมพอ ถาหนาฝนดีอยู คิดวาการซื้อการขาย มันดีปาลม 15 วันตัด 15 วันตัด ถาไมตัดไมได มันลวง
ไปหมดมันเสียมันหาย เม่ือวานนี้ตัดขายชุดหนึ่ง หนาแลงก็ตัด 15 วัน หนาฝนก็ 15 วันเพราะไวเกินนั้นไมได 
ก็คิดวาอันนี้แหละจะชวยเกษตรกร ใครวาดีไมดีก็กมหนากมตาทําไปกอน ศึกษากอน เราทําสําเร็จกอนถึงจะ
ขยาย ถึงจะบอกตอ ตอนนี้ปลูกปาลมนํ้ามัน ก็มีสมาชิกมารวมและปลูกดวยกันที่สํารวจดูก็ไดประมาณ 1 หม่ืน
ไรที่ปลูกจริงๆ แตคนได คนไมไดก็มี อยางวาเกษตรกรเราคนหนึ่งขยัน อีกคนไมขยัน ก็ตอนนี้ก็ไดจดทะเบียน
ไวแลว จะทําเปนบริษัท แตกอนก็จัดทําเปนสหกรณ ก็สหกรณเห็นมีหลาย เยอะ หมูบานหนึ่ง 2-3 สหกรณ ไม
คอยเจริญ ไปๆมาๆ สูกองทุนหมูบานเขาไมได น่ีก็ไปจดทะเบียนแลวแตยังไมไดดําเนินการอะไร เปนในนาม
ของบริษัทเมืองเลยปาลมน้ํามันจํากัด กับเพ่ือนรวมงาน ตอนนี้กําลังศึกษาอยู ดูผลผลิต วัตถุดิบที่จะออกมา
กอนวาจะเปนไปยังไง น่ีคืออาชีพที่ทํามา ประสบการณทางการเกษตรถือวามีที่ลมเหลวอยางเดียวก็คือ 
มะมวงหิมพานต ทุกอยางสําเร็จหมด ก็ที่อาจารยไดบอกวา การจะเปดการคาเสรีระหวาง 9-10 ประเทศ
อาเซียนเรา ตอนนี้ถาดูแลวตามที่ทราบขาว ถึงจะเปนเกษตรกรก็ติดตามขาวสารบานเมืองอยูไมไดขาด ตอนนี้
ศักยภาพของไทยเรา เกษตรกรเรา ผมวาผลผลิตอะไรตางๆ ตองนับวาสูงกวาหลายประเทศ แตตอนนี้ก็นา
เปนหวง เพราะแตกอนประเทศเพื่อนบานเขาปด แตตอนนี้เขาเปดออกมาแลว นากลัวคือเวียดนาม ลาว เขมร
น่ีแหละใกลชิด ที่พมามีพ้ืนดินทําการเกษตรเยอะไมเหมือนประเทศอื่น ที่วิตกกังวลคือมันจะกระทบตอ
เกษตรกรมั้ยเรื่องขาว ก็คิดวามันเกี่ยวกับภาษีน่ัน ถาเราไมมีภาษีเราปลอยออกไปมันก็เหมือนกับวาขายเปลา
มาเปลา เกษตรของเราก็กระทบแน กระทบแนเพราะวาของเขาตนทุนถูก ของเราตนทุนแพง เชน ปุย อะไรทุก
อยาง ของเขาตอนนี้ปุยก็ไมเทาไหร เขาเพิ่งจะทําการเกษตร เกี่ยวกับภาษีเราก็ไมไดอะไรจากเขา เขาก็ไมได
อะไรจากเรา พวกพืชการเกษตรนี่ประเทศเพื่อนบานที่กลาวนามมานี้ผมคิดวาเขาไมซื้อเรา มีแตจะมาขายให
เรา ตอไปในอนาคต ถากระทบอยางนั้น อยากใหรัฐชวยยังไงเพื่อเกษตรกรจะไมขาดทุน ก็อยากใหประกัน
ราคา ประกันรายได เหมือนที่ทานทําในปน้ีแหละ เห็นดีดวย เพราะวาปหน่ึงก็ตองตั้งเกณฑมาตรฐานวาจะขาย
ไดกิโลเทาไหร ไมใหขาดทุน แตตองมาถามเกษตรกรกอนวาตนทุนมันเทาไหร ตอนน้ีผมวาตั้งยังไมถูก เชน 
ขายขาว ผมก็ปลูกขาว ตอนนี้ผมจะทําตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว คือ เศรษฐกิจ
พอเพียง ผมมีไรมาก แตไมมีนาขาว แตผมก็ทํานาอยูในไร ปน้ีทํา 2-3 ไร ไดขาวไร 80 ถุง ตอนนี้กําลัง
ขยายพันธุใหเกษตรกร โดยเพราะจังหวัดเลยมันเปนที่สูง ที่ดอน อยากใหเกษตรกรมีขาวไวกิน ใหอ่ิมทองกัน
ทุกคน สวนเรื่องอ่ืนของกับของขายอะไรตางๆ น่ีไมตอง ตอนนี้ออยกําลังระบาด กําลังโละนาขาวมาปลูกออย
กันมาก ตอไปน้ีขาวมีราคาแนนอน ผมสังเกตดูแลว คือธรรมชาติ ภัยธรรมชาติ ประเทศจีน ประเทศอื่นๆ ที่
โดนแลวไมวาจะเปนภัยแลง หรือภัยนํ้าทวม อุทกภัย เพราะขาวนี่มันขาดไมได มันเปนของกิน ผมวาไทยเราก็
พัฒนาพันธุ ศักยภาพในการพัฒนาพันธุของไทยเราดีอยูแลว ผมไมติกระทรวงเกษตรฯ แตผมมาพูดถึงวา
กระทรวงพาณิชยกับกระทรวงเกษตรฯ ใกลๆกันแตทําไมไมปรึกษากัน ผลิตขาวโพดมา มันอะไร ออย 
พาณิชยไปไหน ทําไมไมมาชวย 
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ขายให ตางประเทศอยางเขามีนํ้ามันแพงๆ เอาไปแลกน้ํามันเขาไมไดเหรอ เขาไมกินขาวเหรอ 
ผมไดไปดูงานที่ตางประเทศ หลายประเทศทั้งยุโรปทั้งทวีป ก็ไปสอบถามเขาทางดานทางเกษตร เกษตรเขา
ไมเหมือนเกษตรบานเรา คนจนทําการเกษตรไมได เขาจะทําคนละหมื่นไร เปนฟารม เปนบริษัท เขามีขอ
ตอรองกับทางรัฐบาล ถาของขาไมมีราคา เขาจะเก็บเขาโกดังไวหมดเลย สินคาเขา พวกขาวสาลี พวกอะไร
ตางๆ รัฐบาลมาตอ มารอ มางอ ถามิฉะน้ันประชากรเขาขาดแคลนอาหาร ตองใหเทานั้น เทานี้ถึงจะเอา
ออกมาขายได เขาไมเดือดรอน ของเรานี่ไมได หน้ีใกลแลว ธกส.ก็ไลแลว อะไรเรามีเทาไหรก็ตองขาย 
กระทรวงพาณิชยผมตําหนิอยูตลอด หนาลําไยก็เอาลําไยมาแจกกับเกษตรอําเภอทุกอําเภอเอาไปชวยขาย 
หนาลิ้นจ่ีก็เอาไป ผมวาซื้อเอง ทําเอง ผลิตเอง ขายเอง อยางนี้มันจะไหวไดยังไง กระทรวงเกษตรฯ ผมไม
ตําหนิ พืชผลอะไรผลิตมา อยางปน้ีขาวโพดสาลีที่เลี้ยงสัตว ก็มีการประกันรายได ไดไรละ 3 กระสอบ 300 โล 
ตอนน้ีก็ผลิตได10 กระสอบแลว ไรละตัน เขาใสปุยดี พันธุดี บํารุงรักษาดี ประสบการณเกษตรกรเขาทํา 
ตอนน้ีมีเพิ่มผลผลิต ก็น่ันแหละสวนราคาไมเทาไรที่ทํากัน มันสําปะหลังเหมือนกัน ก็ใหประกันรายได แตก็
ประกันไปอยางนั้นแหละ โครงการดี แตทําไมตรงที่และเต็มที่ ก็ตองไปสํารวจจริงๆ วาเขาทํากี่ไร ไดผลผลิตป
หน่ึงเทาไหร ตองจัดสถิติใหเขา ตองใหเขาจริงๆ ไดสวนเกินกันไมกี่บาท นโยบายดีแตทําไมดี ทําไมตรง
เปาหมาย กลับมาพูดเรื่องปาลม ปาลมที่มากก็ที่มาเลเซีย ผมไดไปดูงานมาที่จังหวัดกระบี่ทางภาคใต ปาลม
มันก็มีอยูทางภาคใต ผมวาตอนนี้เรื่องอะไรของมาเลเซียจะเขามา ของเราจะออกไปมาเลเซีย เร่ืองปาลมเรายัง
สูเขาไมได แตเร่ืองยางของเราดีขึ้นมาแลว น่ีก็ยังเปนหวงอยูอีก 2-3 ปขางหนา จีนสงเสริมที่ลาว เขมร 
ยางพารานี่ก็เริ่มปลูกได 4-5 ปแตจะไปโละทิ้งมันก็ไมได ปาลมนํ้ามันก็เหมือนกันเปนพืชที่ยั่งยืน ปลูกแลวได
กินนานๆ พืชเหลานี้ น่ีแหละผลกระทบผมก็กังวลในสิ่งเหลานี้ สวนเรื่องเยียวยาผมก็อยากขอใหประกันรายได 
ตองสํารวจออกมาจริงจัง ถามีมาตรการเหลานี้เกษตรกรคอยโลงใจ ก็ฝากไวที่อยากจะใหรัฐบาลเอาใจใสเปน
อันดับหน่ึงคือ เรื่องแหลงนํ้าของเกษตรกรของจังหวัดภาคอีสาน ที่ทําทุกวันน้ีเร่ืองประกันรายไดผมเห็นดีดวย 
แตขอใหทําจริงๆจังๆ นึกถึงประชาชนอยางจริงๆจังๆ เร่ืองแหลงนํ้าเปนอันดับหน่ึง ที่สองก็คือเรื่องเมล็ดพันธุ 
ไมวาจะเปนพันธุขาว พันธุปาลมนํ้ามัน หรือพันธุยาง พันธุอะไร ขออยาแปลกปลอมมา เพราะตอนนี้ผมปลูก
ไปแลวปาลมนํ้ามัน 40-50 ไร ปลูกหลายที่ คนหลายที่มาขายใหก็โดนหลอกอีก กําลังจะโละทิ้งเพราะโดนของ
ปลอมผสมมาก็มี ฝายวิชาการทางใตเขามาดูให และก็ที่ขาดไมไดขอฝากถึงกระทรวงพาณิชย ขอใหขายให
เกงๆใหหนอย สวนเร่ืองมันจะงามไมงาม ผลิตไดมาก นอย ผมไมหวง เพราะคนภาคอีสานของเราเกงกวา
ภาคใตอยูแลว ขอบคุณมากครับ 

------------------------------------ 
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            คําบรรยายโดยวิทยากร 
ณ จังหวัดกระบี่ 

 
คุณสมชาย สิทธิโชค:    เรียนทานรองเลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร  ทานผูมีเกียรติทุก

ทาน เราคุยเรื่องอาฟตา กันมาตั้งแตป 2535 พอป 2553 ก็กลับหลังหัน ผมวาเกษตรกรหลายๆคนรูเรื่องอาฟ
ตา มากพอสมควร กระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดทําอะไรใหกับสินคาเกษตรเยอะ พอพูดเรื่องปาลมนํ้ามัน 
ยากเพราะมันลื่น กวาเพื่อนใน 23 รายการ เพราะวาเปนสินคาที่มี tactic รูปแบบมากมายในรายละเอียด 
เมืองไทยปลูกขาวมานาน แตชาวนายังจนอยู ณ วันนี้กังวลสินคาเกษตรตัวอ่ืน ก็คือสินคาจากแนวชายแดน 
มันสําปะหลังในวันนี้ไมใชของไทย 100% ตองยอมรับความจริง เชน     ดานจันทบุรีจะมีมันสําปะหลังจาก
เขมร ขาวที่เราพูดกัน ณ วันนี้ก็ไมใชของไทยหมด แตเปนของลาว เขมร ขาวโพดเลี้ยงสัตวก็เชนเดียวกัน  ณ 
วันนี้ ทุกคนยอมรับวา อยางไรก็ตองเปดเสรีสินคาเกษตร ประเทศไทยมีศักยภาพในการผลิตสินคาเกษตร 
ประเด็นที่จะเนนในวันนี้คือปาลมนํ้ามันกับพืชบางตัวที่เกี่ยวเนื่องกัน ประเด็นแรกที่เราตองยอมรับ ยังไงไมเปด
ป 2535 ก็ตองเปดป 2553 ความหมายก็คือ    ในอนาคต 5-10 ปขางหนาจะไมมีพรมแดน  สินคาและบริการ
จะมีการคาขายอยางเสรี ขอดี คือ        ยก case ปาลมนํ้ามัน ถาป 42,45 ไมมีพลังงานทดแทนรองรับ วันน้ี
เราเจง ปาลมนํ้ามันที่ผลิตไดมีเพียงพอสําหรับบริโภคในประเทศ ไมตองมีการนําเขา นําเขาบางชวง สวนใหญ 
เรากินในประเทศพอ    มีบางที่สงออกไป  สวนที่เกินสต็อคปกติ นําไปทําพลังงานทดแทน อาฟตาเดิมทีที่เรา
พูดถึงก็คือพืชอาหาร เมืองไทยพูดเรื่องความมั่นคงอาหาร แตอยาลืมวาอีกขาหนึ่งที่เราตองโตคือความมั่นคง
ทางดานพลังงาน ถาไมยังง้ันการนําเขา-สงออกสินคาปาลมนํ้ามัน ตองพูดใหชัดวาเอามาทําอะไร จะเปน 
cooking oil หรือ energy oil เพราะรัฐยังตอง subsidy สวนที่เปนพืชพลังงาน ประเด็นนี้มีเกิดขึ้นแลว    ป 
2552 มีการนําเขาสเตียริน 10,000  กวาตัน มาขายเปนไบโอดีเซล รัฐ subsidy ในรอบ18 ป      ปาลมนํ้ามัน
พัฒนาไปเยอะ ตองยอมรับที่เราเห็นชัดคือการพัฒนาพันธุปาลมนํ้ามัน ทั้งในสวนของภาครัฐและเอกชน จน
สามารถผลิตลูกผสม เพ่ือการคา สงออก ใชในประเทศ ป 2552 มีการนําเขาเมล็ดพันธุปาลมจากตางประเทศ
ลดลง ใชเวลาสักระยะหนึ่งทุกคนจะยอมรับศักยภาพการผลิต seedling ของไทยเร่ืองพันธุปาลม ปญหาเรื่อง
พันธุปลอม พันธุไมมีศักยภาพ รอบหลังจะดีขึ้น เรามีแตเมล็ดพันธุที่ดี   ตอมาคือเราผลิตเพียงพอบริโภคใน
ประเทศ มีความมั่นคงดานอาหารตัวที่เปนพืชพลังงาน ปที่แลวมีการผลิตนํ้ามันปาลมประมาณ 1.5 ลานตัน 
บริโภค 8-9 แสนตัน ใชผลิตพลังงานทดแทน ไบโอดีเซล 20 กวาเปอรเซ็นต มีsafety stock ราวๆ 100,000 
ตนๆ ที่จะยกไปปหนา หรือหากจะใชปน้ีหมด ตนปหนาราคาจะดีขึ้น มีการสงออกน้ํามันปาลมดิบ (CPO) บาง
ไปยังมาเลเซีย อินเดีย ปากีสถาน มีการตื่นตัวเรื่องพลังงานทดแทน ปน้ีใช B2 ผสมทุกหยดในไบโอดีเซล ป
หนากระทรวงพลังงานประกาศ B3 ไป B5  ปาลมนํ้ามันมีการขยายพื้นที่ปลูกไปทั่วประเทศ เหนือ อีสาน 
ตะวันตกบางพื้นที่สมบูรณกวาภาคใต   บางพื้นที่ถามีการจัดการดีสูภาคใตไดสบาย เพราะฉะนั้นพ้ืนที่ปลูก
ปาลมจะเปลี่ยนไปปลูกในพื้นที่นอกเขตการประกาศเขตเศรษฐกิจ (Zoning) ของกระทรวงเกษตรฯ กระจายไป
ทั่วประเทศ โรงงานสกัดเพิ่มขึ้นเทาตัว จาก 30 โรง เปน 65 โรง กระจุกบางสวน กระจายบางที่  ที่สําคัญ มี
การใชประโยชนจาก 
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ปาลมเพ่ิมมากขึ้น เชน ไบโอแมส ไบโอแกส  มีองคกรปาลมระดับประเทศ  แมวาจะอาศัยระเบียบ
สํานักนายกฯ ตั้งคณะกรรมการนโยบายปาลมนํ้ามันแหงชาติ แตยังหลวมๆตองคอยๆ พัฒนาไป มีแผน
ยุทธศาสตรที่กระทรวงเกษตรฯ ทําครบถวน ตั้งแตป 42,43 และพัฒนาเรื่อยมา แตยังไมมีผลในทางปฏิบัติ มี
การขยับตัวของภาคเอกชนในดานการขนสง ประเทศไทยผลิตนํ้ามันปาลม 1.5 ลานตัน คาขนสงตันละ1,000-
1,500 บาท ขาเดียวจากแหลงผลิต ไปยังกรุงเทพฯ/ปริมณฑล ปละ1,500 ลานบาท ถาสองขาประมาณ 3,000-
5,000 ลานบาท ภาคเอกชนมีการพัฒนาแหลงรับนํ้ามันทางเรือเพ่ือลดคาขนสง การขนสงทางเรือขึ้นที่บางปะ
กง มาบตะพุด คาขนสงจะหายไปครึ่งหน่ึง ควรจะกลับมาใหเกษตรกร นอกจากนี้ หลายๆ สถาบันการศึกษา
เร่ิมสรางคนในอุตสาหกรรมปาลมนํ้ามัน โดยการบรรจุหลักสูตรปาลมนํ้ามัน 18 ปที่ผานมา ภาครัฐ ทั้ง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงพาณิชยเขามามาก แตตองเอากระทรวงการคลัง (กรมศุลกากร) ขามา
ดวย เกี่ยวกับการนําเขา-สงออก เชน การนําเขาสเตียริน เติมไฮโดรเจนไมต่ํากวา 25%  ไมใชเขียนพิกัดที่
กวาง ถามวาในอนาคต ปาลมสูมาเลเซียไดหรือไม ตัวแรกเราตองดูตนทุน FFP ปาลมสด ตนทุนการผลิต ดิน 
ปุย นํ้า เหมือนกัน โรงงานสกัดในมาเลเซีย ไทยใกลเคียงกัน มีตางกันตรงที่ตนทุน refine เปอรเซ็นตสกัด
นํ้ามันปาลมของไทยโดยเฉลี่ยทั้งประเทศอยูที่ประมาณ 16.5% หายไป 3-4% หาก % สกัดน้ํามันปาลม 
หายไป 1% ที่ 27 บาท CPO ทําใหรายไดหายไป ตันละ 270 บาท  ผลผลิต 10 ลานตัน หายไป 2,700 ลาน
บาท และถาหายไป 3% จะเปนเทาไร สงผลถึงราคาปาลมนํ้ามันที่เกษตรกรไดรับ เชนกัน  ตัวอยางเชน หาก
ราคาน้ํามันปาลมดิบ เลวรายที่สุด อยูที่ กิโลกรัมละ 20 บาท  หาก % สกัดน้ํามัน อยูที่ 18% ราคาปาลมจะ
เปน 3.60 บาท/กก.หาก % สกัดน้ํามัน อยูที่ 20 % ราคาปาลมจะเปน 4.00 บาท/กก. หากราคาน้ํามันปาลม 
อยูที่ 27 บาท ราคาปาลม อยูที่ 4.60-4.80 บาท เกษตรกรควรทําอยางไร ถาเปด อาฟตา ไมตองพ่ึงรัฐ เพราะ
รัฐทําเต็มที่แลว เราตองพ่ึงตนเอง อยางถาวันนี้เราสามารถผลิตปาลมที่มีคุณภาพ เราคุยกันวาเราผลิตปาลม
เพ่ือเอาเปอรเซ็นตนํ้ามัน อยานึกวาเราผลิตปาลมเพ่ือเอาลูกปาลม ถาเกษตรกรเปลี่ยนแนวคิดวา เราทําปาลม
เพ่ือเอาน้ํามัน ถาทําปาลมดีแลว ก็จะไดราคาดี ถาจะแขงขันกับมาเลเซีย เราตองชวยตนเองกอน ผลิตปาลมดี
มีคุณภาพ ถาอยางนอย จะเกิดอะไรขึ้นก็ soft landing ภาครัฐทั้งหมด ทั้งกระทวงเกษตรฯ และกระทรวง
พาณิชย ทํางานเต็มที่ที่จะปกปองเกษตรกร โดยเกษตรกรทําปาลมดีที่มีคุณภาพ ถาอยางนอย จะเกิดอะไรขึ้น
ก็ soft landing ถาตองการแขงกับมาเลเซียเราตองทําปาลมที่มีคุณภาพ หากสกัดได % นํ้ามันสูงก็อยูไดแลว 
โดยที่ยังไมคิด by product  เน้ือปาลมปกติถาเทียบตอลูก เทสต %เน้ือผลปาลม เน้ือผลปาลมปกติประมาณ 
65% แตหลังจากตลาดเปลี่ยนแปลง บางทีจะเหลือ 40% เตือนวาเราตองทําปาลมคุณภาพ  เร่ืองจริงอีกเรื่อง
หน่ึงคือ ณ วันนี้เราซื้อขายปาลมตลาดมาเลเซียมานาน ราคา CPO ขึ้น-ลงตามตลาดมาเลเซีย ถามาเลเซียมี
ความจริงใจ  ซ้ือขายตามคุณภาพ         เขาสูระบบ เราสูกับมาเลเซียได มาเลเซียตองมาดูงาน ไบโอแมส ไบ
โอแกส diversify ในสวนของ Waste Management จากไทย ขอเวลาไทยสัก 4-5 ป ถาพันธุไมดีหมดไป เราก็
จะสูได วันนี้มาเลเซีย 2,600 บาทตอตัน ไทยบวกคาขนสง 1 บาทเปนกิโลกรัมละ 27 บาท หาก % นํ้ามันอยูที่ 
17%        ราคาปาลมสด จะอยูที่ 4.40-4.60 ถา 18% ขายไดเกือบ 5 บาท ความหมายคือปาลมนํ้ามันไมใช
นาย ก.     ทําคนเดียว ทุกคนตองรวมกันทํา ทุกคนตองรักในอาชีพตัวเอง ผลิตปาลมคุณภาพ  % นํ้ามัน
ประกาศ พาณิชยดูแล  โรงงานตมพวกเราไมได ประเด็นสําคัญคือ การนําเขาน้ํามันปาลม  หรือ
ไทยใช 
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คําวาการบริหารจัดการนําเขาภายใตกรอบอาฟตา ฟงดูดี ตองลงลึก ตองระบุใหชัด เกี่ยวกับชนิด 
ปริมาณ เวลา ใครเปนผูนําเขา ถามวาวันนี้นําเขาไดหรือไม ปจจุบันก็มีการนําเขาแมวาอาฟตา ไมทันเปด 
เรื่องสําคัญอีกเรื่อง ที่ผมไมสบายใจ การบริหารปาลมนํ้ามัน คือเกษตรกรขาดโครงสรางการบริหารที่ชัดเจน 
เปนไปไดม้ัยในอนาคตที่พวกเราแตละจังหวัดผลักดันใหมีสมาคมชาวสวนปาลมนํ้ามัน ณ วันนี้เรามีสมาคม
ปาลมนํ้ามันและน้ํามันปาลมประเทศไทย ยังไมเปนโครงสรางที่ชัดเจนถาวรซึ่งยังลอแบบสมาคมเดิม เพ่ือให
การสงขาวผานไปถึงเกษตรกร จะเกิดประโยชน คนที่จะขึ้นไปคุยกับภาครัฐจะตองเปนตัวแทนที่เปนตัวจริง
เสียงจริงจากพี่นองเกษตรกร ในการจัดโครงสรางการบริหารจัดการปาลมนํ้ามันทั้งระบบ และวันนี้สมาคมเรา
รออยู และไมมีองคกรรองรับ     ผมอยากเห็นวา จ.กระบี่ก็ดี สุราษฎรธานี นครศรีธรรมราชมีสมาคมชาวสวน
ปาลม เพ่ือไป support ใหกับสมาคมปาลมนํ้ามันและน้ํามันปาลมแหงประเทศไทย ทําหนาที่เปนกระบอกเสียง
ตอพ่ีนองเกษตรกร ถาเราปรับโครงสรางไดอยางนี้ เราก็จะเกิดความเขมแข็งในการขับเคลื่อนพัฒนา
อุตสาหกรรมปาลมนํ้ามันทั้งระบบ สุดทายที่เมืองไทยตองมีน่ันคือกองทุนปาลมนํ้ามัน และวันนี้เราจะปลูก
ปาลมนํ้ามัน ตองดูที่ตัวเรา พ่ีนองเกษตรกร กวาจะไปกูที่ ธกส. น้ันยุงยากลําบาก ถาเราเตรียมการไวพรอม มี
การเก็บเงินเขากองทุน ตันละ 17 บาท เราจะมีเงินในกองทุนอยางนอยปหน่ึงประมาณเกือบ 500 ลานเพื่อไป
บริหารพัฒนาในเรื่องปาลมนํ้ามัน ซ่ึงดูตั้งแตพ่ีนองเกษตรกร ดูตั้งแตการปลูก การปลูกทดแทน การใหไลเซนส 
การสงเสริมสนับสนุนพ้ืนที่ปลูก ผมไมไดกังวลเรื่องปาลมนํ้ามันจะไปแขงขันกับมาเลเซียไมได  ไมไดอยูที่
ภาครัฐ หัวใจสําคัญของพืชเกษตรทุกตัวในอนาคต ไมวา ขาว ออย ปาลม ฯลฯ ขึ้นอยูกับพ่ีนองเกษตรกรที่จะ
ชวยขับเคลื่อน ภาครัฐ เจาหนาที่ก็ทําหนาที่อยางเต็มความสามารถ ไดแรงสนับสนุนจากพวกเราเขาไปดวย  
ทําใหองคกรปาลมนํ้ามันเขมแข็ง อยางนอยปาลมนํ้ามันยังเปนอาชีพที่ใหความมั่นคง ม่ังคั่งกับพวกเราได
ตอไปในอนาคต ขอกราบขอบพระคุณครับ 

คุณสมชาย ประชาบุตร: กราบสวัสดีทานผูมีเกียรติทุกทาน กระผมไดรับมอบหมายจากประธานสภา
อุตสาหกรรม คลุกคลีอยูในวงการปาลมนํ้ามัน ในสวนของภาคอุตสาหกรรม ไทยคาดวาผลผลิตปาลมนํ้ามันป 
2553 จะออกสูตลาดประมาณ 10 ลานตัน เปนน้ํามันปาลมดิบ 1.7 ลานตัน เม่ือเทียบกับอินโดนีเซีย 19.5 ลาน
ตัน มาเลเซีย 14.5 ลานตัน รวมทั้ง 2 ประเทศมากกวาไทยเยอะ ในสวนของอาฟตา ถามวาจะกระทบกับเรา
แคไหน กระทบแนนอน แตเราสามารถบริหารจัดการไดหรือเปลา ซึ่งก็ตองขึ้นอยูกับความรวมมือของทุกฝาย 
ฝายแรกคือรัฐบาล โดยนโยบายรัฐบาล โดยลักษณะการนําเขาอาฟตา ไมใชวาใครจะนําเขาก็นําเขาได 
เพราะวาเรายังมีขอเลี่ยงตางๆที่สามารถเปนจุดผอนผันใหกระทบกับเรานอยที่สุด พืชนํ้ามันในไทยเราสราง
รายได 9,000 ลานบาท สวนปาลมนํ้ามันเรามีสวนแบงตลาด 65% มีแรงงานที่อยูในวงจรอุตสาหกรรมปาลม
นํ้ามัน 100,000 กวาครอบครัว ถาน้ํามันเราไปไมรอดก็คงกระทบ อาฟตามองวาเปนวิกฤติก็เปนวิกฤติ ผม
เชื่อม่ันวาคนไทยเอาตัวรอดจากวิกฤตเกง ผมคิดวาอาฟตาเราสามารถพลิกวิกฤตมาเปนโอกาสได ในอดีตที่
ผานมาไทยปลูกปาลม 3 ลานไร แลวไดผลผลิตเฉลี่ยตอไรนอยกวามาเลเซีย แตสิ่งที่แตกตางชัดเจนคือนํ้ามัน
ที่ไดออกมา ปาลม 1 กิโลกรัม แตกตางกันโดยสิ้นเชิง ไทยเฉลี่ย 17% มาเลเซีย 20% ซ่ึงหากอัตราการให
นํ้ามันตางกัน 1% เงินหายไป 2-3 พันลานบาท สูญเสียไปกับกระบวนการผลิต การเก็บเกี่ยวที่ไมมีความ
รับผิดชอบของทุกฝาย       ในภาคอุตสาหกรรมตองยอมรับวาปาลมนํ้ามัน เปนพืชมหัศจรรย ณ เวลานี้ไมมี
อะไรทิ้งเลย     สิ่งแรกที่ 
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ออกมาในกระบวนการอุตสาหกรรม ตั้งแตเรานําปาลมนํ้ามันเขาสูโรงงานคือนํ้ามันปาลมดิบ 
(CPO) ตอมาคือเมล็ดใน ตันละ16,000-17,000 บาท เรามีกะลา 800-900 บาทตอตัน เสนใย 200 กวาบาท 
ทะลายเปลา ตันละ 50 บาท ตอไปนํ้าเสียก็มาผลิตไฟฟาขายทําไบโอแกส ทางปาลม กะลา ทะลายเปลาผลิต 
ไบโอแมส ในอุตสาหกรรมมีตัวรองรับรายไดทั้งหมด แตถามวา ณ ปจจุบันนี้ by product        ใชไดหมดแลว 
แตตัวที่หายไป ที่อยูในกระบวนการ ที่เรายังไมใหความสนใจเทาไรที่ผานมาคือ %นํ้ามันที่หายไป ซ่ึงถา
หายไป 1 % เงิน สูญหายไป 2-3 พันลานบาท เราตองมีมาตรการอยางไร จังหวัดกระบี่      เรามีนโยบาย
ชัดเจนวาตองผลิตปาลมนํ้ามันที่มีคุณภาพ ไดประชุมปรึกษาหารือกับโรงงานไปแลว ตอไปตองปรึกษาหารือ
ทําความเขาใจกับลานเทและเกษตรกร ทุกคนตองชวยกัน ตอนนี้เปนสิ่งที่ดีที่วา    วิกฤตอาฟตาเปนจุดเริ่มตน
ที่มาคุยเรื่องน้ี  วาโรงงานกับลานเทจะตองทําอยางไร ตอนน้ีทางจังหวัดเองก็ไดใหทุกโรงงานตองลงนาม 
MOU วาตองซ้ือปาลมที่ 17% ถา % นํ้ามันปาลมเปนเทาไร *27 จะเร่ิมใชในปหนา  หลายโรงงานปรับปรุง
เร่ืองการรับซ้ือ ทุกโรงงานตองใหราคาที่สูงแกผูที่ทําปาลมคุณภาพ    ในสวนความหวังตออาฟตาวาเราจะ
สามารถอยูรอดไดหรือไมอยูที่รัฐบาล นโยบายที่ออกมาขอใหทําอยางจริงจัง อาฟตาคาขายเสรี ถาจะใหนําเขา
มาใหนําเขาเพื่อการบริโภคเทานั้น ไมใหเขามาเพื่อพลังงาน  สิ่งที่จะมากระทบโดยตรงคือเกษตรกร อยาลืมวา
เรามีชองทางอีกทางหนึ่งคือพลังงาน B5     เรามีผลผลิต CPO 1.7 ลานตัน ใชไป 500,000 ตัน บริโภคก็
ไกลๆ เขาไปแลว แตถายังเดือดรอน B5   ไป B10 ใช 1 ลานตัน CPO หากบล็อกไมใหสเตียรินเขามาที่เขามา
พิกัดไมถูกตอง นํ้ามันปาลม เรามีที่ขาย ในสวนของสภาอุตสาหกรรมมีผูประกอบการที่ปลูกยางพาราและ
ปาลมนํ้ามัน ในสวนปาลมนํ้ามันมีโรงงานอยูหลายโรง 18 โรงในจังหวัดกระบี่ ทั้งประเทศ 65 โรง ผมคิดวาถา
เกิดความรวมมือทุกภาคสวน ทั้งภาครัฐบาล ภาคอุตสาหกรรม ภาคผูประกอบการขนาดเล็ก และเกษตรกรเอง 
ผมม่ันใจวาสูได       รัฐใหนําเขาเพื่อบริโภค อุตสาหกรรม โรงงาน ลานเทตองชวยกันพิจารณา ทุกฝายตอง
ปรับตัว          ถาเกษตรกรอยูไมได ลานเทก็อยูไมได โรงงานก็อยูไมไดถึงเวลาแลวที่เราตองชวยกันลงนาม
ใน MOU แตจะทําไดแคไหน ดัชนีชี้วัด คือ ความอยูรอด ถาไมทําอยูไมรอด ผมขอใหขอมูลแคน้ี ขอบคุณครับ 

------------------------------- 
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การคาสินคาเกษตรภายใตเขตการคาเสรี
อาเซียน (อาฟตา-AFTA): 

ไทยควรเตรียมพรอมอยางไร

สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
ธันวาคม 2552

 
 

 

 

  

วัตถุประสงค
ขยายความรวมมือทางเศรษฐกิจ
ระหวางสมาชิกอาเซียน  
สรางความสามารถในการแขงขัน  
ดึงดูดการขยายการลงทุนจาก
ตางประเทศ 
สรางอํานาจการตอรองกับประเทศ    

นอกกลุม

ความเปนมาของ อาฟตา
ป 2535   จัดต้ังเขตการคาเสรีอาเซียน (อาฟตา)

เปาหมายหลัก 

ลด/เลิก ภาษีสินคาใหหมดไป
ยกเลิกอุปสรรคทางการคา
ท่ีมิใชภาษี(ยกเลิกโควตาสินคา

เกษตร 23 รายการ)

 
 

 

 

 

     

จํานวนรายการสินคาที่เจรจาลดภาษีกัน 

≈

≈

รวมท้ังหมด      8,300 
รายการ

เกษตร        1,273 
รายการ

≈

 
 

 

 

  

กรอบเวลาการลดภาษีของอาฟตา

2546
สินคา

รอยละ 60 
ภาษีลดเหลือ 0%

2550 
สินคา
รอยละ 80 

ภาษีลดเหลือ  0%

2553
สินคา
รอยละ  100

ภาษีลดเหลือ 0%

อาเซียนเดิม 6 ประเทศ:ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟลิปปนส บรไูน สิงคโปร

อาเซียนใหม 4  ประเทศ:  กัมพูชา  ลาว  พมา   เวียดนาม

สินคารอยละ  100
ภาษีลดเหลือ 0%

2558

 
 

 

 

  

    

เงื่อนไขการไดรับสิทธิประโยชนดานภาษี(ลดภาษี)

เปนสินคาท่ีมีการผลิตในอาเซียนประเทศใดประเทศ
หนึ่ง หรือมากกวา 1 ประเทศรวมกันแลวคิดเปนมูลคา
อยางนอย 40 % ของมูลคาสินคา

เปนสินคาท่ีอยูในบัญชีลดภาษีของท้ังประเทศผู
สงออกและนําเขา

(ผูสงออกไทยจะตองขอใบรับรองแหลงกําเนิดสินคาท่ีกรมการคาตางประเทศ)

 
 

 

 

    

สถานการณการคาสินคาเกษตร
ระหวางไทยกับอาเซียน 9 ประเทศ 

กอนเปดเสรีการคาสินคา
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สถิติการคาสินคาเกษตร : ไทย-อาเซียน 9 ประเทศ

153,271190,7674. มูลคาการคา  (1+2)

78,391101,8893. ดุลการคา  (1-2)

37,44044,4392. ไทยนําเขา 

115,831146,3281. ไทยสงออก 

2549-2551

เฉลี่ย 3 ป  (ลานบาท)

2551

(ลานบาท)

ที่มา : กรมศุลกากร          หมายเหตุ : สินคาเกษตรคือสินคาพิกัดตอนที ่1-24
(สินคาสงออกสําคัญของไทย คือ ขาว  น้ําตาล)

 
 

 

 

 

 

สงออก: สินคาสําคัญที่ไทยสงออกไปอาเซียน 9 ประเทศ 
(เฉล่ีย 3 ป 2549-2551)

พิกัด 10: ขาว/ธัญพืช=26,305 ลานบาท
(ตลาด: ฟลิปปนส อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร บรูไน)

พิกัด 17: น้ําตาล/ ขนมจากน้ําตาล = 20,963 ลานบาท
(ตลาด: ฟลิปปนส อินโดนีเซีย มาเลเซีย ลาว เวียดนาม กัมพูชา)

พิกัด 19: ผลิตภัณฑจากแปง = 8,060 ลานบาท
(ตลาด: มาเลเซีย  ลาว  เวียดนาม กัมพูชา พมา)

พิกัด 21: ซอส  เครือ่งแกง น้ําปลา = 10,742 ลานบาท
(ตลาด: ฟลิปปนส มาเลเซีย  ลาว  เวียดนาม กัมพูชา)

พิกัด 22: เครือ่งดื่ม สุรา = 8,145 ลานบาท
(ตลาด: สิงคโปร พมา ลาว  พมา )

 

 

     

    

นําเขา:สินคาสําคัญท่ีไทยนําเขาจากอาเซียน 9 ประเทศ

 สิงคโปร  มาเลเซีย370พิกัด 21: ซอส/นํ้าปลา/เครือ่งแกง/ซุป

 มาเลเซีย1,172พิกัด 15: น้ํามันพืช/ไขมัน

 ฟลิปปนส1,324พิกัด 24: ยาสูบ

 สิงคโปร มาเลเซีย2,915พิกัด 19: ผลิตภัณฑจากแปง/ธัญพืช

อินโดนีเซีย เวียดนาม พมา12,228พิกัด 03: ปลาและสัตวน้ํา

ไทยนําเขาจาก2549-2551

เฉลี่ย 3 ป 
(ลานบาท)

กลุมสินคา 5 ลําดับแรก

ที่มา : กรมศุลกากร
 

 

 

 

พันธกรณีของไทยภายใตอาฟตา          

ตองยกเลิกโควตาสินคาเกษตร 
23 รายการหมดไปในป 2553

ตองลดภาษีทุกรายการสินคา
เหลือ  0 % ในป 2553

(ยกเวน เมล็ดกาแฟ   มันฝร่ัง  ไมตัดดอก  
 เนื้อมะพราวแหง   ภาษีเหลือ 5%)

 
 

 

 

  

    

การดําเนินการสําหรับสินคาเกษตรท่ีมีโควตา 23 รายการ

ก.คลัง ไดออกประกาศลดภาษ ีเหลือ 0-5% ใน
ป 2553 แลวท้ัง 23 รายการ

 ก. พาณิชย เปนผูรับผิดชอบออกประกาศการ
ยกเลิกมาตรการโควตา  ซึ่งขณะนี้ยกเลิกแลว 13 
รายการ  เหลืออีก 10 รายการ   กําลังเตรียมออก
ประกาศยกเลิกโควตา (อยูในระหวางนําเสนอ 
ครม.)

 
 

 

 

 

    

ยกเลิกโควตาแลว 13 รายการ:
1) ขาวโพดเล้ียงสัตว 

2) กากถั่วเหลือง 3)น้ํามันถั่วเหลือง  
4)น้ํามันปาลม  5)หอมหัวใหญ  
6) เมล็ดพันธุหอมหัวใหญ  
7)กระเทียม  8) มันฝรั่ง 
9)ไหมดิบ         10) ลําไยแหง  
11)พริกไทย   12) น้ําตาล             
13)ใบยาสูบ 

กําลังจะยกเลิกโควตา 10 รายการ :

กษ. ดูแล 9 รายการ :

1) ชา  2) เมล็ดกาแฟ  3) กาแฟ
สําเร็จรูป  4) น้ํานมดิบ     

5) นมผงขาดมันเนย    

6) มะพราวผล  7) เนื้อมะพราวแหง  
8) น้ํามันมะพราว   

9) เมล็ดถั่วเหลือง

พณ. ดูแล  1 รายการ: 10) ขาว

การดําเนินการสําหรับสินคาเกษตรที่มีโควตา 23 รายการ (ตอ)
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โครงสรางการกํากับดูแลสินคาโควตาภาษี 23 รายการ
 ก. เกษตรฯ  ดูแล 18 รายการ

1 รายการ : ไหมดิบ 5.  กก. หมอนไหมกระทรวงเกษตรฯ

2 รายการ: น้ํานมดิบ/นมพรอมดื่ม  นมผงขาดมันเนย4.  กก. พัฒนาโคนมและผลิตภัณฑ

5 รายการ: น้ํามันถั่วเหลือง เมล็ดถั่วเหลือง 

มะพราวผล เนื้อมะพราวแหง  น้ํามันมะพราว

3.  กก. พืชน้ํามันและน้ํามันพืช

1 รายการ: ปาลมน้ํามัน2.  กก. นโยบายปาลมน้ํามันแหงชาติ

4 รายการ: กระเทียม หอมหัวใหญ 

เมล็ดพันธุหอมหัวใหญ มันฝรั่ง

1.2  อนุกก.จัดการผลิตและการตลาดฯ

5 รายการ: ชา เมล็ดกาแฟ  กาแฟสําเร็จรูป 

พริกไทย  ลําไยแหง

1.1 อนุกก. พืชสวน

1.  กก.นโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร

สินคาท่ีกํากับ/ดูแลชื่อคณะกรรมการ/อนุกรรมการ ภายใต 

 
 

 

 

 

โครงสรางการกํากับดูแลสินคาโควตาภาษี 23 รายการ (ตอ)
กระทรวงอื่น ดูแล 5 รายการ

 ก.คลัง : ใบยาสูบ

ก. พาณิชย  ดูเล 3 รายการ 

1. คณะกก.นโยบายขาว
แหงชาติ :  ขาว

2. คณะกก.อาหารสัตว :  
ขาวโพด และ กากถ่ัว
เหลือง

 ก.อุตสาหกรรม โดย
 คณะกก. ออยและน้ําตาล   
 ดูแลสินคา น้ําตาล

 
 

 

 

     

    

การจําแนกสินคา 23 รายการตามผลกระทบ อาฟตา

4 รายการ : ลําไยแหง  เมล็ดพันธุหอมหัวใหญ 
น้ํามันถ่ัวเหลือง  กากถั่วเหลือง

4.    กลุมท่ีไมไดรับ   
ผลกระทบ

11 รายการ : กาแฟสําเร็จรูป  น้ํานมดิบ/นมพรอมดื่ม  
นมผงขาดมันเนย  น้ํามันมะพราว  เมล็ดถ่ัวเหลือง  กระเทียม  
หอมหัวใหญ  มันฝรั่ง พริกไทย น้ําตาลทราย  ยาสูบ

3.    กลุมไดรับ

ผลกระทบนอย

4 รายการ : มะพราวผล   เนื้อมะพราวแหง  
ชา   ขาวโพดเลี้ยงสัตว

2.   กลุมไดรับ

ผลกระทบปานกลาง

4 รายการ : ขาว  ปาลมน้ํามัน  เมล็ดกาแฟ  ไหมดิบ1.   กลุมไดรับ

ผลกระทบมาก

 
 

 

 

 

แนวทางรองรับการเปดเสรีสินคาเกษตร 23 รายการ
(บทบาทภาครัฐ)

ขั้นท่ี 1 :   บริหารการนําเขา ณ ดานศุลกากร 

ขั้นท่ี 2 : เยียวยาเกษตรกรท่ีไดรับผลกระทบ 

(เพื่อปรับโครงสรางการผลิตเพื่อใหสามารถแขงขันไดโดยใชเงินสนับสนุนจากกองทุน FTA กษ.)

ขั้นท่ี 3: ใชมาตรการปกปองพิเศษ 
(เพื่อระงับผลกระทบชั่วคราว โดย กรมศุลกากร กรมการคาตางประเทศ  แล ะสศก. ติดตามและเฝาระวังการนําเขา หาก

นําเขาผิดปกติใหเสนอคณะกรรมการฯ ท่ีดูแลสินคา 23 รายการพิจารณาการเก็บคาธรรมเนียมปกปอง => แจง พณ. และ ก. 
คลัง => เสนอครม. เพื่อเก็บคาธรรมเนียมปกปอง)

 

 

 

    

ตัวอยาง แนวทางรองรบัการเปดตลาดเสรสีินคาเกษตร
ที่อาจจะไดรบัผลกระทบ   (ดานการบรหิารการนําเขา)

-ผูนําเขาตองเปนนิติ
บุคคลและเปน
โรงงานแปรรูปเปน
นํ้ามันพืช/อาหาร

---ข้ึนทะเบียนเปนผู
นําเขาปตอป

-มีใบอนุญาตนําเขา
ตามพรบ.กักพืช

-กําหนดเวลานําเขา 
(พย.-พค.)

-กําหนดดานนําเขา

-มีใบ SPS

-กําหนดคุณสมบัติ
ผูนําเขา

-พิจารณาชนิดขาว
นําเขา

(เชน ปลายขาวเพ่ือ
แปรรูป)

-กําหนดดานและ
เวลานําเขา

-ปลอด GMOs

-กําหนดดานนําเขา

-ใบรับรองมาตรฐาน 
GMP

ภาชนะบรรจุภัณฑ

-ใบรับรอง
โรงงานผลิต

-ขึ้นทะเบียนอาหาร
และติดฉลากสินคา

- อคส.บริหารการ
นําเขา

(ซึ่งเปนไปตาม
ประกาศ

พณ เมื่อป 2548

ในการยกเลิกโควตา)

-ให อคส.นําเขา

ชวง พ.ค.-ส.คเพ่ือ
แปรรูปเทานั้น

-ผูนําเขาตองรับซื้อ
ผลผลิตในประเทศ
ดวย

-เขมงวด SPS

-ปลอด GMOs

มะพราวผลขาวนมผงขาดมันเนยปาลมนํ้ามันเมล็ดกาแฟ

 
     

 

 

 

    

ตัวอยางการลดอัตราภาษีตามพันธกรณี อาฟตา

0%0%0%ยางพารา

0%0%0%มะพราวผล

5%20 %30 %เมล็ดกาแฟ

0%5%5%น้ํามันปาลม

255325522550-51
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สรุป 
ภาคเกษตรไดหรือเสีย

 
 

 

 

 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับจากการเปดเสรีสินคาเกษตร (ภาพรวม)

ผลดี
ไทยสงออกสินคาไดมากข้ึน เนื่องจากภาษีท่ีลดลงทําใหสินคาไทยมี
ราคาถูกลงในสายตาผูบริโภคอาเซียนซ่ึงมีประชากรเกือบ 500 ลานคน

สินคาวัตถุดิบนําเขาจะมีราคาถูก ทําใหลดตนทุนการผลิตเพื่อสงออก 

เกษตรกร เกิดการปรับตัวทางการผลิต เพื่อใหสามารถแขงขันได

ผลเสีย

- เกษตรกรบางสาขาอาจไดรบัผลกระทบดาน
ราคาสินคาตกตํ่า  เม่ือมีการนําเขาสินคาราคาถูก
จากอาเซียน 9 ประเทศ

  
 

 

 

     

    

ผลจากอาเซียนลดภาษีเปนผลจากอาเซียนลดภาษีเปน  00%%  ตอตอ  GDP GDP ไทยไทย  ปป  25582558
((มุมมองของสถาบันการศึกษามุมมองของสถาบันการศึกษา))

ศูนยศึกษาการคาระหวางประเทศ ม.หอการคาไทย (14 ก.ค.52)
ทําการศึกษาสินคา 12 กลุม (เกษตร อุตสาหกรรม) พบวา

ผลจากอาเซียนลดภาษีเปน 0% ทําให GDP ไทยป 2558
เพ่ิมข้ึน 1.75 % คิดเปนมูลคา 203,951 ลานบาท หรือ 0.25 %
ตอป (จากป 2551)

ไทยจะเกินดุล  สาขาเกษตรแปรรูป    มากขึ้น 12.5%
 และจะเกินดุล สาขาเกษตรและปศุสัตว มากข้ึน 16.5%

ไทยมีทิศทางสงออกสินคาประมงเพิ่มขึ้น

 
 

 

 

 

   

ไทยควรเตรียมพรอมกับการเปดตลาดเสรีอยางไร

ควรปรับโครงสรางการผลิตเพื่อการ
แขงขัน โดย
ผลิตสินคาท่ีมีลักษณะพิเศษ
เฉพาะ และ หลากหลาย  
พัฒนาคุณภาพมาตรฐานสูสากล 
ตรงกับความตองการของตลาด
ลดตนทุนการผลิต เชน ใชพันธุดี  
รวมกลุมเพื่อใชปจจยัการผลิต
รวมกัน อาทิ เครื่องสูบนํ้า

ลานตาก  

เนนคุณภาพสินคาเกษตร

เนนสินคาท่ีไทยมีศักยภาพในการ
สงออก เชน ขาว  น้ําตาลและ
ผลิตภัณฑ

 ปรบัภาพลักษณบรรจุภัณฑ

ใชเทคโนโลยีในการยืดอายุสินคา
เกษตรหลังเก็บเกี่ยว

เกษตรกร เอกชน/ผูประกอบการ
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 ขาวไทย:

การเปดตลาดสินคาเกษตร

ภายใตเขตการคาเสรี

  ขาวไทยขาวไทย::

การเปดตลาดสินคาเกษตรการเปดตลาดสินคาเกษตร

ภายใตเขตการคาเสรีภายใตเขตการคาเสรี

ลัดดา  วิริยางกูร 
สํานักพัฒนาผลิตภัณฑขาว 
กรมการขาว

 
    

 

 

    

..ขาวตองปลูกเพราะอีก ๒๐ ป ประชากรอาจจะ ๘๐ ลานคน
 ขาวจะไมพอเราตองซื้อขาวจากตางประเทศ เรื่องอะไร 

ประชากรคนไทยไมยอม คนไทยตองมีขาว 
แมขาวท่ีปลูกในเมืองไทย จะสูขาวท่ีปลูกในตางประเทศไมได

เราก็ตองปลูก...
๒๕๓๖

ตัวอยาง
พระราชดํารัส
ที่เก่ียวกับขาว

 
 

 

 

   

 ความสําคัญของขาวกับคนไทย

ภัยคุกคามขาวไทย

หัวขอการบรรยายหัวขอการบรรยาย

3

บทสรุป

 การเตรียมความพรอมของเกษตรกร

   
     

 

 

    

   

ความสําคัญของขาวตอคนไทยความสําคัญของขาวตอคนไทย

ขอขอ
เท็จจริงเท็จจริง

BB

EE

CC

DD

AA

มีความสําคัญ
ตอเศรษฐกิจของ

ประเทศ

สรางความั่นคง
ดานอาหาร

 สรางรายได
ใหกับประเทศ

เปนอาชีพหลัก
ของคนไทย

วิถีชีวิต
ของคนไทย

3.7 ลานครัวเรือน 
17 ลานคน

ชาวนา คือกระดูกสันหลังของชาติ
 

 

 

 

    

445.6 ลานตัน หนวย: ลานตัน 

จีนจีน
134.3134.3
30.1%30.1%

อ่ืนอ่ืน  ๆๆ
93.0893.08
20.9%20.9%

อินเดีย
99.199.1

22.2%22.2%

อินโดนีเซียอินโดนีเซีย
38.338.3
8.6%8.6%

เวียดนาม
24.4
5.5%

บังคลาเทศ
31.031.0
7.0%7.0%

รวม
445.6445.6
100%100%

ไทย
23.223.2
5.2% 5.2% 

ขอมูลจากสํานักงานเศรษฐกิจ ป 2551

สถานการณขาวโลก ป 2551สถานการณขาวโลก ป 2551

 
     

 

 

 

    

สถิติการสงออกขาวของประเทศที่สําคัญ : ป 
2513-2551 ลานตัน)
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อ่ืน ๆ
44,127

45.24%

อิรัค
7,003
7.18%

อิหราน
7,576
7.77%

ไอวอรี่โคสท
4,995

5.12%อัฟริกาใต
4,896 
5.02%

จีน
10,478
10.74% 

มาเลเซีย
5,191
5.32%

รวม
97,539 
100%

อเมริกา
7,170
7.35%

เบนิน
6,104
6.26%

มูลคาการสงออกขาวไทย
และประเทศผูนําเขารายใหญ  (2549)

มูลคาการสงออกขาวไทย
และประเทศผูนําเขารายใหญ  (2549)

หนวย: ลานบาทมากกวา 150 ประเทศ  
ทั่วโลก

 
 

 

    

ภัยคุกคามขาวไทยภัยคุกคามขาวไทย
การเปล่ียนแปลงภูมิอากาศโลก 

(กระทบทุกประเทศ)

มีมาตรการกีดกันที่มิใชภาษีเพ่ิมมากข้ึน

เปนสนิคาที่มีความออนไหวทางการเมือง       
(ทุกประเทศ) มีการปกปองภาคเกษตร
ในประเทศสงู

8

 

 

 

    

ภัยคุกคามขาวไทย (ตอ)ภัยคุกคามขาวไทย (ตอ)

ประเทศไทยตองเปดตลาดตามขอตกลง 
(เพราะบางสนิคาไทยไดประโยชน)

 ทรัพยากรธรรมชาต ิ(ดินและปาไม)เสือ่มโทรม
 การขาดแคลนน้ําเพื่อการเกษตร

อาศัยปจจัยการผลิตจากตางประเทศซึ่งราคา
มีแนวโนมสงูขึ้น (น้ํามัน/สารเคมี)

9

 
      

     

 

 

   

มีขอตกลงและมีการรวมกลุมเปนเขตการคาเสรีมากขึ้น 
เพื่อสิทธิประโยชนทางการคา
มีมาตรการกีดกันที่มิใชภาษีเพ่ิมมากขึ้น
ผูบริโภคตองการสินคาที่มีความปลอดภัย และมี
คุณภาพมากข้ึน เพราะมีรายไดสูงข้ึน แนวโนม
ผูสูงอายุมีมากข้ึน
สินคาหมวดอาหารจะมีความตองการมากข้ึน ราคามี
แนวโนมสูงข้ึน เพราะประชากรของโลกเพิ่มมากขึ้นเร็วกวา
การเพ่ิมของผลผลิต

แนวโนมการคาสินคาเกษตรของโลกแนวโนมการคาสินคาเกษตรของโลก

10

 
 

 

 

 

  

เปนการปกปองผูผลิตในประเทศ
เพ่ือความม่ันคงและปลอดภัยของชาติ
เพ่ือคุมครองชีวิตและสุขอนามัยของคนในชาติ
เพ่ือคุมครองสิ่งแวดลอม
เพ่ือปองกันการระบาดของโรคพืชและโรคสัตว
เพ่ือปองกันการคาท่ีไมเปนธรรมของตางประเทศ
เพ่ือรักษาดุลการชําระเงิน

เหตุผลท่ีมีการกีดกันทางการคาเหตุผลที่มีการกีดกันทางการคา

มาตรการกีดกันทางการคา

11

 
     

  

 

 

    

มาตรการทางภาษี
มาตรการที่มิใชภาษี
(Non-Tariff Measure : NTM)

หรือ (Non-Tariff Barrier : NTB)   

มาตรการกีดกันทางการคา (ตอ)
รูปแบบรูปแบบ

12
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มีการเก็บภาษีไดหลายลักษณะ
เก็บเปนรอยละของขอมูลคาการนําเขา

เก็บเปนอัตราคงที่ตอหนวย เชน ตอ กก. ตอ ชิ้น

มาตรการทางภาษีมีแนวโนมลดลง เนื่องจากมี
ขอตกลงเขตการคาเสรีระหวางประเทศเพิ่มขึ้น

มาตรการทางภาษี

13

 
 

 

 

 

  

มีหลายรูปแบบ
 หามนําเขาเพราะเปนสินคาออนไหวทางการเมือง
ใหเฉพาะหนวยงานของรัฐเปนผูนําเขา (เพราะ

 รัฐกํากับได)
 กําหนดโควตาการนําเขา
 ตองขออนุญาตนําเขา
 กําหนดมาตรการดานสุขอนามัย และสุขอนามัยพืช

มาตรการที่มิใชภาษีมาตรการที่มิใชภาษี

14

 
 

 

 

   

กําหนดเงื่อนไขดานสิ่งแวดลอม
 กําหนดเงื่อนไขดานการใชแรงงาน
 กําหนดมาตรการปองกันการทุมตลาด
 กําหนดขอจํากัดแหลงกําเนิดสินคา
กําหนดมาตรการสวัสดิภาพสัตว

มาตรการที่มิใชภาษี (ตอ)มาตรการที่มิใชภาษี (ตอ)

15

 

   

 

   

กําหนดใหปดฉลาก สินคาตัดตอพันธุกรรม หรือ
จีเอ็มโอ (สหภาพยุโรป) อาหารที่กอภูมิแพ 
(สหรัฐอเมริกา) สินคาปศุสัตว ประมง และสินคาที่
เนาเสียงาย (ผัก ผลไม)
กําหนดใหมีระบบการตามสอบหรือตรวจสอบ
ยอนกลับ (Traceability) เพื่อความสะดวกในการ
ติดตามแกไขปญหา

มาตรการที่มิใชภาษี (ตอ)มาตรการที่มิใชภาษี (ตอ)

16

 
 

 

    

 

   

เชิงบวก
 มีตลาดสงออกมากขึ้น

ผลกระทบตอเกษตรกรผลกระทบตอเกษตรกร

สินคาบางชนิดสงออกไดราคาสูงขึ้น เพราะภาษี
ประเทศผูนําเขาลดลง

 มีความสะดวกในการคาขายระหวางประเทศ

* สงผลถึงราคาท่ีเกษตรกรไดรับ *
17

 
 

 

 

 

    

เชิงลบ

บางชนิดไมสามารถทําไดตามมาตรฐานที่กําหนดไม
สามารถสงออกได
ตนทุนการผลิตสูงขึ้น เพราะตองทําตามมาตรฐาน

สินคาบางชนิดไมสามารถแขงขันไดจะถูกนําเขาจาก
ตางประเทศ

* ทําใหราคาที่เกษตรกรขายไดไมแนนอนหรือต่ําลง รายได
ลดลงหรือรายไดไมม่ันคง *

ผลกระทบตอเกษตรกร (ตอ)ผลกระทบตอเกษตรกร (ตอ)

18
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 ปองกันการเกิดผลกระทบ
 การบรรเทาผลกระทบ

มาตรการที่ตองดําเนินการมาตรการที่ตองดําเนินการ

19

 
 

 

 

     

มาตรการปองกันการเกิดผลกระทบมาตรการปองกันการเกิดผลกระทบ

20

การกําหนดมาตรการ สุขอนามัย

ที่เขมงวด เปนการกําหนดหามมิใหมี

โรค แมลง  วัชพืช และสิ่งเจือปน  

ตองหามเขาประเทศ 

การกําหนดขาวที่นําเขา

ตองเปนขาวที่ไมใช GMOs

 

 

 

   

 การดําเนนิงานโดยภาครัฐ
 การปรับตัวของเกษตรกร

การบรรเทาผลกระทบการบรรเทาผลกระทบ

21

 
 

 

   

 

   

 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 การถายทอดเทคโนโลยี

 การบริการขอมูลขาวสาร
การสรางระบบมาตรฐานและตรวจสอบรับรอง
สินคา

 การสรางระบบประกันความเส่ียง

การดําเนินการโดยภาครัฐการดําเนินการโดยภาครัฐ

(พัฒนาระบบชลประทาน ปรับปรุง/ฟนฟู/อนุรักษดิน)

(อบรม/ศึกษาดูงาน/ผานสื่อตางๆ/ศูนยเรียนรู)

22

 
 

    

 

   

การดําเนินการโดยภาครัฐ (ตอ)การดําเนินการโดยภาครัฐ (ตอ)

การวิจัยและพัฒนาพันธุและเทคโนโลยีใหมๆ ตลอด
หวงโซอุปทาน (Supply Chain)

การเจรจาการคาระหวางประเทศ
การสนับสนุนสินเชื่อ อัตราดอกเบี้ยผอนปรน

การจัดทํามาตรการปองกันการนําเขา (ท่ีไมขัดกับ
ขอตกลงทางการคา)

การจัดตั้งกองทุนเยียวยา ผูที่ไดรับผลกระทบ 
(กองทุน เอฟ ที เอ)

23

 
 

 

 

 

    
24

ยุทธศาสตรขาวไทย

พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของชาวนา

การบริหารจัดการ
ขนสงและบริการ

(6)

การรักษา
เสถียรภาพราคา 

(4)
การจัดระบบตลาด 

& พัฒนาผลิตภัณฑ (3)

การพัฒนา
การผลิต

(1)

การตลาด
ระหวางประเทศ 

(5)
การพัฒนา
ชาวนา 

(2)

เปาหมาย

พัฒนาพัฒนา
คุณภาพคุณภาพ
ผลิตผลผลิตผล

สรางสราง
มูลคาเพิ่มมูลคาเพิ่ม

เพ่ิมเพิ่ม
ผลผลิตผลผลิต
ตอไรตอไร
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ระบบการผลิต
เมล็ดพันธุ
Q-Seed

รับสมัคร/
ข้ึนทะเบียน

Q-Grain

Niche Market

GMP Mill

Q-Brand Rice

Q-Seed to Q-Brand Rice
การสรางตราสัญญลักษณ

Q-Seed to Q-Brand Rice
การสรางตราสัญญลักษณ

ตรวจสอบ
& รับรองGAP
Q-Farm

เครือขาย

ศูนยขาวชุมชน

23
ระบบการผลิตขาวคุณภาพระบบการผลิตขาวคุณภาพ

ผลผลิตคุณภาพ

สราง
ตราสัญลักษณ

ตรวจสอบ
& รับรองโรงสี

ตลาด
กําลังซ้ือสูง

 
 

 

 

     
2626

แนวทางการปรับตัวของเกษตรกรแนวทางการปรับตัวของเกษตรกร
 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
 ลดตนทุนการผลิต
ปรับปรุงคุณภาพผลผลิต (สอดคลองกับความ
ตองการของตลาด)

 ผลิตสินคาที่หลากหลายเพื่อลดความเส่ียง
 แปรรูปเพื่อเพ่ิมมูลคา หรือเก็บรักษาไดนานขึ้น
 ปรับเปลี่ยนอาชีพ
 นอมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติ 26

 

 

 

    

แนวทางการปรับตัวของเกษตรกร (ตอ)แนวทางการปรับตัวของเกษตรกร (ตอ)

สรางตราสัญลักษณสินคา (Brand) หรือย่ีหอ
พัฒนาบรรจุภัณฑ (สวยงาม คงทนตอการขนสง)

กรณีเปนธุรกิจกรณีเปนธุรกิจ

ประชาสัมพันธสินคา (เนนคุณภาพ)

แปรรูปข้ันสูง: เคร่ืองสําอาง ผลิตภัณฑยาตาง ๆ

27

 
    

 

 

   

 

    

° ผลิตภัณฑอาหาร

° ผลิตภัณฑที่ไมใชอาหาร

การพัฒนาผลิตภัณฑจากขาวการพัฒนาผลิตภัณฑจากขาว

 เครื่องสําอาง : แปงเด็ก สบู โลช่ัน ครีมบํารุงผิว ฯลฯ

° ผลิตภัณฑอาหารที่เปนยา
 สาร GABA  สารตานอนุมูลอิสระ อาหารสําหรับผูปวย 
 ผลิตแคปซูลยา ฯลฯ

 ขาวสาร ขาวกลอง ขาวปรุงรส ผลิตภัณฑเสน ขนมหวาน ฯลฯ

° ผลิตภัณฑจากวัสดุจากขาว
 ไมอัดจากแกลบ กระดาษจากฟางขาว ถานจากแกลบ 
ซีรามิค จากแกลบ ซิลิคอนจากแกลบ ฯลฯ

 

    

 

     

แนวทางการปรับตัวของเกษตรกร (ตอ)แนวทางการปรับตัวของเกษตรกร (ตอ)
การพัฒนาบรรจุภัณฑการพัฒนาบรรจุภัณฑ

29

การพัฒนาผลิตภัณฑแปรรูปการพัฒนาผลิตภัณฑแปรรูป

 
 

 

 

 

    

ตัวอยางการลดตนทุนการผลิตขาวตัวอยางการลดตนทุนการผลิตขาว

ใชพันธุดี ท่ีเหมาะสม ใหผลผลิตเฉล่ียสงู 
(ตรงความตองการของตลาดดวย)
ใชเมล็ดพันธุคุณภาพดีในปริมาณที่
พอเหมาะ (% ความงอกสงูและบริสทุธ์ิ)

 ปฏิบัติตามระบบ จี เอ พี (GAP)

เตรียมดินใหถูกวิธี ปรับท่ีใหสม่ําเสมอ 
ไมเผาฟาง

30
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 การลดตนทุนการผลิต(1,500-1,900 บาทตอไร)  การลดตนทุนการผลิตการลดตนทุนการผลิต((1,5001,500--1,900 1,900 บาทตอไรบาทตอไร) ) 

31

ขั้นตอน
ที่

กิจกรรม ลดตนทุนได

1 เมล็ดพันธุ
-คุณภาพดี และอัตราที่เหมาะ 15-20 กก./ไร (นาหวาน)

7 กก./ไร (นาดํา)

ประมาณ 300 บาท/ไร

2 เตรียมดนิ ลดคาใชจายใน
การปองกันกําจัดวัชพืช
ประมาณ 250 บาท/ไร

- หามเผาฟาง ไถกลบฟางขาว หมักฟาง อยางนอย 
2 สัปดาห 
- ปรับหนาดินใหเรียบ ใหทํารองน้ําเปนทางระบาย
อากาศในแปลงปลูกขาว

3 การใชปุยเคมี
- ชนิดของปุย
- อัตราปุย

- ลดคาใชจายเร่ืองปุยได
 ประมาณ500-600 บาท/ไร

- ระยะเวลาการใสปุย
-ลดคาใชจายเร่ืองสารเคมี
ปองกันกําจัดโรคแมลงได

 ประมาณ 420 บาท/ไร
   

 

  

 

 

     
32

ขั้นตอน
ท่ี

กิจกรรม ลดตนทุนได

4 การจัดการน้ํา
-ระดับนํ้าใหเหมาะสมกับระยะการเจริญเติบโต  

ลดคาสูบน้ําเขานาได
ประมาณ 360 บาท/ไร

5 การเก็บเก่ียว
- เพิ่มรายไดจากการลดการ
สูญเสียจากขาวรวงในนา

- ขาวสุกแกเสมอท้ังนา ได
ตนขาวสูง

-ระบายน้ําออกจากนาเมื่อขาวออกดอก
แลว 15 วัน 
- ระยะพลับพลึง 

(หลังขาวออกดอก 30 วัน)

ขาวเล็ก ประมาณ 5 ซม. แตกกอ&สรางรวง 10-15 ซม.

 การลดตนทุนการผลิต(1,500-1,900 บาทตอไร)  การลดตนทุนการผลิตการลดตนทุนการผลิต((1,5001,500--1,900 1,900 บาทตอไรบาทตอไร) ) 

 

 

 

    

ตัวอยางการเพิ่มคุณภาพขาวตัวอยางการเพิ่มคุณภาพขาว

 ปฏิบัติตามระบบจี เอ พี (GAP)

 เก็บเกี่ยวไมปะปนกับพันธุอ่ืน

เก็บเกี่ยวในชวงเวลาที่เหมาะสม(ไมออนจัด
หรือแกจัดเกินไป)

ขนสงและเก็บรักษาอยางถูกวิธี เพื่อรักษา
คุณภาพของสนิคา

(ระดับไรนา)

33

 
     

  

   

 

    

เราไมสามารถจะอยูอยางโดดเดี่ยวในโลกโดยไมคาขาย
กับตางประเทศได บางอยางเราผลิตไมได ตองซื้อ 
(นําเขา) บางอยางผลผลิตเหลือก็ตองขาย (สงออก)

ทั่วโลกไดมีการจับคูกันเปดเขตการคาเสรีมากขึ้นเรื่อยๆ 
ถาเราไมรวมขบวนดวยเราจะเสียเปรียบคูแขง เราตอง
เขารวมเจรจาตัง้แตแรกเพื่อดูแลผลประโยชนของ
ประเทศชาติ

สรุปสรุป

34

 

    

 

     

ขอตกลงเขตการคาเสรีไมมีประเทศใดไดประโยชนแต
ฝายเดียว บางอยางเราไดประโยชน บางอยางเราเสีย
ประโยชน ตองแลกเปลี่ยนกันขึ้นอยูกับการเจรจา 
(ไดอยางเสียอยาง) ตามหลักการแลวนาจะดีทั้งคู

กติกาและเง่ือนไขการคาโลกไดเปล่ียนไปอยางรวดเร็ว
ตลอดเวลา การตั้งกําแพงภาษีจะทําไดนอยลง 
มาตรการที่มิใชภาษีจะถูกนํามาใชมากข้ึน

สรุป (ตอ)สรุป (ตอ)

35

 
 

 

 

 

    

การปรับตัวตองทําทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและ
เกษตรกร ซ่ึงตองรวมมือกันทุกฝาย จึงจะทําให
ประเทศไทยยืนหยัดอยูในเวทีการคาโลกไดอยางยั่งยืน 
และเกษตรกรไดผลตอบแทนอยางคุมคา 

ภาครัฐ ภาคเอกชนและเกษตรกรตองมีการติดตาม
สถานการณและแกไขปญหาอยางใกลชิด โดยเฉพาะ
ใชกระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพ ไดผลิตภัณฑท่ี
มีคุณภาพ ไดมาตรฐานสากล ในราคาที่แขงขันได 

สรุป (ตอ)สรุป (ตอ)

36
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ไทย ตองกําหนดทิศทางใหชัดวาจะแขงขันตลาดขาว
คุณภาพสูงและพัฒนาระบบการผลิตภายในประเทศ
ใหสามารถแขงขันได

- ตลาดที่กินใหอ่ิม
- ตลาดที่กินขาวใหอรอย
- ตลาดที่กินขาวเพ่ือสุขภาพ
- ตลาดที่กินขาวและเรื่องราวของขาว

 ไทย ไมสามารถผลิตขาวคุณภาพต่ําและแขงขันได 
แตสามารถทาํการคาได  

สรุป (ตอ)สรุป (ตอ)

37

 
       

  

 

                  

 การแขงขันในตลาดขาวคุณภาพสูง ตองเตรียม
ความพรอม สําหรับมาตรการที่มิใชภาษีตาง ๆ เชน

- คุณภาพและมาตรฐาน ท่ีเปนที่เช่ือม่ัน
- เปนระบบการผลิตที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม
- ระบบตรวจสอบยอนกลับ
- ฯลฯ

สรุป (ตอ)สรุป (ตอ)

38

       

 

 

    
39393939

ขอขอบคุณขอขอบคุณ  

ดรดร..อภิชาตอภิชาต    พงษศรีหดุลชัยพงษศรีหดุลชัย  

ท่ีปรึกษากรมการขาวที่ปรึกษากรมการขาว

ที่อนุเคราะหขอมูลที่ใชในการบรรยายครั้งน้ีท่ีอนุเคราะหขอมูลที่ใชในการบรรยายครั้งน้ี  
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กองทุนปรับโครงสรางการผลิตภาคเกษตร

เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแขงขันของประเทศ

 
       

 

 

 

     

สรางขีดความ

สามารถในการ

แขงขันใหกับ

สินคาเกษตร

- สนับสนุนปจจัยการผลิต
และเทคโนโลยี  

- สนับสนุนงานวิจัยและพัฒนา

- ใหความรู    ฝกอบรม   
และดูงาน

- ใหการสนับสนุนดาน
โครงสรางพื้นฐานการเกษตร

- ปรับเปล่ียนอาชีพ

- เพื่อปรับโครงสรางการผลิตภาคเกษตร
ปฏิรูปผลิตผลทางการเกษตร   
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

และพัฒนาคุณภาพสินคาเกษตร

- เพื่อแปรรูปสรางมูลคาเพิ่ม
สินคาเกษตร

- เพื่อชวยเหลือใหเกษตรกร  
ปรับเปล่ียนจากการผลิตสินคา

ที่ไมมีศักยภาพสูสินคาที่มีศักยภาพ

กองทุนปรับโครงสรางการผลิต

ภาคเกษตรเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ

การแขงขันของประเทศ

ตั้งข้ึนตามมติคณะรัฐมนตร ี
เมื่อ 20 กรกฎาคม 2547

วิสัยทัศน การสนับสนุนวัตถุประสงค

 

 

 

    

คณะกรรมการบริหารกองทุนปรับ - พิจารณาอนุมัติโครงการท่ีเกษตรกร

โครงสรางการผลิตภาคเกษตรเพื่อ หนวยงานของรัฐหรือภาคเอกชนเสนอขอรับ  
เพิ่มขีดความสามารถการแขงขัน การสนับสนุน

ของประเทศ - กําหนดหลักเกณฑและวิธีใชเงินกองทุน  ติดตาม
ผลการดําเนินงานของโครงการที่ไดรับอนุมัติ

- ปฏิบัติหนาท่ีอื่นตามท่ีคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

คณะอนุกรรมการกล่ันกรองโครง - กําหนดมาตรการหรือกรอบโครงการ  พิจารณา 
การเสนอขอรับเงินสนับสนุนกองทุน กล่ันกรองความเหมาะสมของโครงการ      
ปรับโครงสรางการผลิตภาคเกษตร - ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่คณะกรรมการบริหาร

กองทุนฯมอบหมาย

คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ - กําหนดแนวทางการประชาสัมพันธกองทุนปรับ
โครงสรางการผลิตภาคเกษตรเพื่อ โครงสรางการผลิตภาคเกษตร

เพิ่มขีดความสามารถการแขงขัน - ใหความเห็นชอบการจัดทําแผนประชาสัมพันธ
ของประเทศ โครงการตางๆ

- เสนอแนะการเลือกใชสื่อตางๆอยางครบวงจร 
เพื่อกระจายขาวสาร 

องคกรที่รับผิดชอบ

อํานาจหนาท่ี

อํานาจหนาท่ี

อํานาจหนาท่ี

 
     

  

   

 

    

ขั้นตอนการกํากับดูแลการใชเงินกองทุนปรับโครงสรางการผลิตภาคเกษตร

เกษตรกร  
หนวยงานของ    
รัฐภาคเอกชน

จดัทําโครงการ

ตามหัวขอเคา

โครงขอเสนอ

โครงการ

หนวยงานที่

รบัผิดชอบตามสาย

งานเปนหนวยงาน

ผูรบัผิดชอบ

โครงการเสนอ

โครงการ

สํานักงานเศรษฐกิจ

การเกษตรรวบรวม

ตรวจสอบวิเคราะห

ความเปนไปไดของ

โครงการ

คณะอนุกรรมการ

กลั่นกรองฯ

พิจารณาความ

เปนไปไดของ

โครงการ

สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

เชิญหนวยงานที่เก่ียวของภายใน

กระทรวงเกษตรและสหกรณและ

ผูทรงคุณวุฒิในสาขาที่เก่ียวของ  
พิจารณาความเปนไปไดของ

โครงการ

สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรเชิญ

หนวยงานภายในพิจารณาความเปนไปได

ของโครงการ

- สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรระหวาง 
ประเทศ

- สํานักนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร

- สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร
(สวนสินคาที่รับผิดชอบ)

- ศูนยประเมินผล

เสนอคณะกรรมการ

บริหารกองทุนปรับ

โครงสรางฯ  เพ่ือ
อนุมัติโครงการ

สํานักงานเศรษฐกิจ

การเกษตรจัดสรรเงินเปน

รายป  ตามแผน
ปฏิบัติงาน/แผนการใชเงิน

1 2 3 4

7 6 5

8 9

สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

ติดตามการดําเนินงานการใช

จายเงินและรายงาน

คณะกรรมการบรหิารกองทุนฯ

10

แกไข

ปรับปรุง

เสนอ

ผาน

เสนอ

ผาน

ผานผาน

เห็นชอบ

อนุมัติ

ไมเห็นชอบ

 

    

 

    

เปนโครงการทีเ่สนอ โดยเกษตรกรผูไดรับ
ผลกระทบโดยตรงหรือโดย ออมจากการเปด
เสรีทางการคา

เปนโครงการทีม่ศีักยภาพทัง้ในดานการผลิต

และการตลาด

 หากเปนโครงการวิจัยตองเปนการวิจัยประยุกต
หรือวิจัยดานการตลาด ทีใ่หผลการวิจัยไมเกิน
1 ป
เปนโครงการทีใ่หผลตอบแทนคุมคาทาง

เศรษฐกิจ

กรณีเปนโครงการ หรือกิจกรรม ทีจ่ะไปทดแทน 
กิจกรรมเดิมจะตองใหผลตอบแทนไมนอยกวา

กิจกรรมเดิม

เปนโครงการทีม่แีนวทางปรับปรุงประสิทธิภาพ

การผลิต ทีจ่ะชวยลดตนทนุการผลิตใหสามารถ
แขงขันได

หลักเกณฑการพิจารณาโครงการ

    
 

 

 

 

    

กรอบและเงื่อนไขการสนบัสนนุเงิน

เงินจายขาด  ใหเฉพาะกรณีหรือคาใชจาย ดังตอไปนี้
คาปจจัยการผลิตในกรณีทดลอง/สาธิต/นํารอง 
 คาใชจายตาง  ๆสําหรับงานวิจัยตองเปนการวิจัยประยุกต (Applied Research)

หรือการวิจัยดานการตลาด   โดยมีผลวิจัยในระยะเวลาไมเกิน 1 ป และตองไมเปนโครงการ
วิจัยขั้นพื้นฐาน (Basic Research)

 คาใชจายในการถายทอดเทคโนโลย ีอาทิ การฝกอบรม การสัมมนา การศึกษา
ดูงานในประเทศ

 คาใชจายดําเนินงานหรือคาบริหารโครงการของหนายงานราชการตามหลักเกณฑ

ที่คณะกรรมการบริหารกองทุนกําหนด  หรือตามท่ีจายจริงแตไมเกิน รอยละ 3 ของงบประมาณ
โครงการ 

คาใชจายตาง  ๆนอกเหนือจากท่ีระบุขางตน ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการ

บริหารกองทุน
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กรอบและเง่ือนไขการสนับสนุนเงิน (ตอ)

เงินหมุนเวียนใหเฉพาะกรณีหรือคาใชจาย ดังตอไปนี้
●การชวยเหลือสําหรบัโครงการ ซ่ึงไดรับผลกระทบจากการเปดเสรีทางการคา

อันเน่ืองมาจากนโยบายของรัฐ

●การชวยเหลือสําหรบัโครงการที่ริเริ่มใหม  รวมทั้งกรณีจูงใจใหเกิดการผลิต 
หรือเปล่ียนแปลงการผลิต

●คาใชจายท่ีสนับสนนุไดแก
-คาลงทุนตางๆ อาท ิคากอสรางโรงเรือน/โรงงาน คาเครื่องมือ อุปกรณ

-คาใชจายหมุนเวียนในการผลิต
●กรณกูียืมจากธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณการเกษตร กองทุนจะชดเชย

ดอกเบี้ยใหท้ังหมด

●วงเงินใหยืมและกําหนดการชําระคืนใหเปนไปตามลักษณะการดําเนินงาน/

ความจําเปนของแตละโครงการ

เงินยืมคิดดอกเบี้ย ใหเฉพาะโครงการหรือกิจกรรมที่ไดรับผลตอบแทนคุมคา
การลงทุนโดวงเงินใหยืม  กําหนดการชําระคืน และอัตราดอกเบี้ยใหเปนไปตามมติคณะกรรมการ

บริหารกองทุนฯ

 
       

 

 

 

     

หัวขอและรายละเอียดโครงการขอรับเงินสนบัสนนุจากกองทุนฯ

ชื่อโครงการ  ชื่อเรื่องของโครงการท่ีเสนอขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนฯ
เจาของโครงการ  หนวยงานของรัฐ (กระทรวง ทบวง กรม หรือสวนราชการท่ีมีฐานะ

 เปนกรมและรัฐวิสาหกิจ) ภาคเอกชน (สถาบันองคกรนิติบุคคลที่
 ดําเนินการดานเกษตร)

หลักการและเหตุผล แสดงถึงเหตุผลและความจําเปนที่ตองจัดทําโครงการเพ่ือลด 
 ผลกระทบจากการเปดเสรีทางการคา (FTA AFTA WTO ฯลฯ)  ซึ่งตอง
ช้ีแจงใหชัดเจนวาเมื่อเปดเสรีทางการคาแลวมผีลทําใหมีการนําเขา

สินคานั้น จากประเทศที่ทําขอตกลงทางการคานับต้ังแตวันลงนาม
เพ่ิมขึ้นมากนอยเพียงไร  หากไมดําเนินการชวยเหลือจะมีผลกระทบ
ตอเกษตรกรอยางไร

วัตถุประสงค  แสดงถึงจุดม่ังหมายของการดําเนินโครงการวาทําเพ่ืออะไร  
 สามารถแกไขปญหาอะไร

วิธีดําเนินการ  แสดงถึงรายละเอียดของขั้นตอนการดําเนินงานในแตละกิจกรรม
 ของโครงการ (กรณีระยะเวลาดําเนินโครงการเกินกวา 1 ป ใหแยก
 กิจกรรมเปนรายป)

 

 

 

     

หัวขอและรายละเอียดโครงการขอรับการสนบัสนนุมาจากกองทุนฯ (ตอ)

เปาหมาย/ขอบเขต ระบุถึงจํานวน/ปริมาณ/กลุมพื้นท่ีท่ีตองการดําเนินการ

การดําเนินงาน ในโครงการ

ระยะเวลาโครงการ แสดงถึงระยะเวลาท่ีกองทุนฯ สนับสนุนงบประมาณ 
ระยะเวลาดําเนินการ แสดงถึงจํานวนระยะเวลาในดําเนินการ เริ่มตนตั้งแตปไหน 

สิ้นสุดปไหน (รวมระยะเวลาชําระคืนเงินหมุนเวียนหากมีการ
ขอสนับสนุนเปนเงินหมุนเวียนดวย)

งบประมาณ แสดงถึงรายละเอียดของงบประมาณแตละหมวดในแตละ

กิจกรรมตามวิธีการดําเนินงาน (กรณีระยะเวลาดําเนิน

โครงการเกินกวา 1 ป ใหแยกงบประมาณเปนรายป) และ
แจกแจงงบประมาณเปนงบเงินจายขาดและงบเงินหมุนเวียน/

เงินยืมและตองระบุเงื่อนไขและแผนการคืนเงินใหชัดเจน

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ แสดงถึงผลของการดําเนินโครงการเมื่อเสร็จส้ินแลว  ชวย
ลดผลกระทบจากการเปดเสรีทางการคาอยางไรบาง  ใคร
เปนผูไดรับและลดผลกระทบไดในปริมาณมากนอยเพียงใด

ถาแสดงเปนตัวเลขเชิงปริมาณได  จะสามารถแสดงผล
ไดอยางชัดเจน

 
     

     

   

 

    

ผลการดําเนินงานท่ีผานมา

อนุมัติเงินกองทุนฯ เปนคาใชจายในการดําเนินโครงการ 12 โครงการ เปนเงิน 346,640,000 บาท

118,387,570

10,729,570

46,256,400

14,767,600

20,240,200

6,816,600

19,577,200

ป 2550

1. โครงการปรับโครงสรางสินคาเน้ือโคขุนและระบบตรวจสอบ
ยอนกลับ (Traceability)

2. โครงการคัดเลือกพอพันธุกําแพงแสนเพื่อใชผลิตน้ําเช้ือ

3. โครงการจัดต้ังตลาดกลางโคเนื้อพันธุกําแพงแสน

4. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการดานโคเนื้อ

5. โครงการปรับโครงสรางสินคาชา

6. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปาลมน้ํามัน

81,793,250

81,793,250

ป 2549

โครงการปรับโครงสรางสินคากระเทียม

งบประมาณ (บาท)โครงการ

    

    

 

    

ผลการดําเนินงานที่ผานมา (ตอ)

84,321,670

29,878,800

54,442,870

ป 2552

1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และเพิ่มมูลคาสุกรของ
ชุมนุมสหกรณการปศุสัตวภาคตะวันออก จํากัด

2. โครงการปรับโครงสรางสินคากาแฟครบวงจร

62,137,510

8,273,510

43,764,000

10,100,000

ป 2551

1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดตนทุนการผลิต และ
เพิ่มมูลคาโคนมและผลิตภัณฑนมของสหกรณโคนมบานบึง จํากัด

2. โครงการลดตนทุนและปรับปรุงประสิทธิภาพการเลี้ยงโคนม
ดวยวิธีปฏิบัติไดและเห็นผลจริง

3. โครงการประชาสัมพันธกองทุนฯ

งบประมาณ (บาท)โครงการ

 
        

 

 

 

    

ความคืบหนากองทุนฯ

การจัดทําแผนแมบทกองทุนฯ ป 2553-2556

ทิศทางการขับเคล่ือนของกองทุนฯ

ชวยเหลือสินคาเฉพาะท่ีไดรับ

ผลกระทบโดยตรงและโดยออมจาก

การเปดเสรีทางการคา

ชวยเหลือสินคาเกษตรที่ไดรับ

ผลกระทบโดยตรงและโดยออมจาก

การเปดเสรีทางการคาทุกขอตกลง

รวมทั้งการสรางขีดความสามารถใน

การแขงขัน

ชวยเหลือแกไขปญหาสินคาเกษตร

เฉพาะดานการผลิตและการแปรรูป 
(Supply/Processing)

ชวยเหลือแกไขปญหาสินคาเกษตร

ตลอดหวงโซการผลิต (Supply Chain)
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ความคืบหนากองทุนฯ

การจัดทําแผนแมบทกองทุนฯ ป 2553-2556

ทิศทางการขับเคล่ือนของกองทุนฯ

สถาบันเกษตรกรและหนวยงาน

ราชการเปนผุจัดทําขอเสนอ

โครงการ

จัดจางบุคคลหรือคณะบุคคล 
(Outsource) ท่ีมีความรุ ความ

เช่ียวชาญมาดําเนินการเฉพาะเรื่อง 
เชน การจัดทําโครงการ การ

ประเมินผลโครงการ

กองทุนบริหารโดยคณะ

กรรมการบริหารกองทุนฯ

กองทุนบริหารโดยคณะ

กรรมการบริหารกองทุนและกระจาย

อํานาจ

 
     

       

 

 

     

ความคืบหนากองทุนฯ

การจัดทําแผนแมบทกองทุนฯ ป 2553-2556

ทิศทางการขับเคลื่อนของกองทุนฯ

ระเบียบคณะกรรมการบริหาร

กองทุนฯ บางฉบับไมเอ้ือประโยชน
ตอการดําเนินงานกองทุนฯ

ปรับปรุงระเบียบคณะ

กรรมการบริหารกองทุนฯ ใหเอื้อ
ประโยชนตอการดําเนินงานเชิงรุก

เพื่อใหเกษตรกรเขาถึงแหลงทุนดวย

ความสะดวกและรวดเร็ว

การประชาสัมพันธกองทุนฯ ยังไม
ทั่วถึง

สงเสริมการประชาสัมพันธกองทุนฯ 
เชิงรุกทุกรูปแบบ (High Tech/ High 

Touch)

 

 

 

   

ประเด็นยุทธศาสตรและกลยุทธ

1. การขยายขอบเขตการใหการ
สนับสนุนทางการเงิน

2. การสรางโอกาสทาง
การตลาดใหแกเกษตรกร

3. การเพิ่มขีดความสามารถใน
การแขงขันใหเกษตรกร

สามารถแขงขันกับเกษตรกร

ของประเทศที่ไทยไดจัดทําทุก

ขอตกลงทางการคา

1. การเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารการเงิน

1. การสนับสนุนเงินกองทุน

แผนงาน/โครงการกลยุทธประเด็นยุทธศาสตร

 
      

     

   

 

   

ประเด็นยุทธศาสตรและกลยุทธ (ตอ)

1. การจัดทําฐานขอมูลการ
บริหารจัดการเงินกองทุนฯ

2. การปรับปรุงแกไขระเบียบ
คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ

3. การปรับปรุงคูมือหลักเกณฑ

การขอรับการสนับสนุน

เงินกองทุนฯ

4. การจัดจางบุคคลหรือคณะ

บุคคล (Outsource) ท่ีมีความรู 
ความเช่ียวชาญ มาดําเนินการ
เฉพาะเร่ือง เชน การจัดทํา
โครงการ การประเมินผล
โครงการ

2. การเพิ่มศักยภาพบริหาร
จัดการกองทุนฯ

2. การบริหารจัดการกองทุนฯ

แผนงาน/โครงการกลยุทธประเด็นยุทธศาสตร

 

    

 

    

ประเด็นยุทธศาสตรและกลยุทธ (ตอ)

1. การประชาสัมพันธผานสื่อ
อิเล็กทรอนิกส (High Tech) อาทิ 
ปรับปรุง website ที่มีอยูเดิมให
ทันสมัยและใชประโยชนไดมากขึ้น

3. การสงเสริมและ
ประชาสัมพันธกองทุนฯ

3. การประชาสัมพันธกองทุนฯ

5. โครงการพัฒนา Websiteกองทุน
ฯ

6. โครงการพัฒนาทักษะ ความรู
ความสามารถบุคลากร

7. โครงการติดตามการปฏิบัติงาน
และการใชจายเงิน

8. โครงการสํารวจความพึงพอใจ
ของผูรับบริการจากองทุนฯ

2. การเพิ่มศักยภาพบริหาร
จัดการกองทุนฯ (ตอ)

2. การบริหารจัดการกองทุนฯ 
(ตอ)

แผนงาน/โครงการกลยุทธประเด็นยุทธศาสตร

 
     

        

 

 

    

ประเด็นยุทธศาสตรและกลยุทธ (ตอ)

2. การประชาสัมพันธระดับพื้นที ่
ผานเครือขายระดับจังหวัด ตําบล 
หอกระจายขาว อบจ. อบต. วิทยุ
ชุมชน ฯลฯ

3. การจัดทําเอกสารประชาสัมพันธ
กองทุนฯ

4. จัดสัมมนารูปแบบตาง  ๆ(High 
Touch)

5. โครงการประชาสัมพันธสินคาท่ี
ไดรับผลกระทบจากการเปดเสรี

ทางการคา (รายสินคา)

3. การสงเสริมและ
ประชาสัมพันธกองทุนฯ 
(ตอ)

3. การประชาสัมพันธกองทุนฯ 
(ตอ)

แผนงาน/โครงการกลยุทธประเด็นยุทธศาสตร
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การเตรียมการสําหรับรองรับสินคา TRQ 23 รายการท่ีไดรับ
ผลกระทบจากการเปดตลาด AFTA (1 ม.ค.53)

การเตรียมการสําหรับรองรับสินคา TRQ 23 รายการที่ไดรับ
ผลกระทบจากการเปดตลาด AFTA (1 ม.ค.53)

1. การจัดลําดับความสําคัญของสินคา

ความรุนแรงของปญหาของสินคาที่ไดรับผลกระทบจากการเปดเสรีทางการคา

โดยแบงสินคา TRQ 23 สินคา  ออกเปน 4 ประเภท 
- กระทบมาก 4 รายการ ไดแกขาว ปาลมน้ํามัน เมล็ดกาแฟ  และไหมดิบ
- กระทบปานกลาง 4 รายการ  ไดแก มะพราวผล  เนื้อมะพราวแหง ชา และขาวโพด
เล้ียงสัตว

- กระทบนอย11 รายการ  ไดแก กาแฟสําเร็จรูป น้ํานมดิบ/นมพรอมด่ืม  นมผลขาดมัน
เนย น้ํามันมะพราว เมล็ดถั่วเหลือง พริกไทย กระเทียม หอมหัวใหญ มันฝรั่ง น้ําตาลทราย 
และยาสูบ

- ไมกระทบ 5 รายการ  ไดแก ลําไยแหง เมล็ดพันธุหอมหัวใหญ หอมหัวใหญ น้ํามัน
ถั่วเหลือง และกากถั่วเหลือง
ยุทธศาสตรสินคา/นโยบายของ กษ./นโยบายรัฐบาล

ขั้นตอนการเตรียมการ ดังนี้

 
     

       

 

 

     

2. การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือรับทราบปญหา และความตองการท่ีแทจริงของ
สถาบันเกษตร หรือเกษตรกร ในระดับภูมิภาค

3. การหารือผูมีสวนไดสวนเสีย ไดแก สถาบันเกษตรกร เกษตรกร หนวยงานท่ีเกี่ยวของท้ังภาครัฐ 
และเอกชน รวมท้ังผูทรงคุณวุฒิเพื่อรวมพิจารณาจัดทําเปนโครงการเสนอขอรับการสนับสนุน

เงินจากกองทุนฯ

4. การจัดทําคําของบประมาณ จะจัดทําในลักษณะ Rolling Plan ซึ่งสามารถทบทวนและปรับปรุง
ใหมไดทุกป เพื่อใหทันตอสถานการณท่ีเปลี่ยนแปลงไป ท้ังในดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและ
เทคโนโลย ี(PEST: Political Economic Social and Technology)
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กองทุน FTA ภาคเกษตร ต้ังขึ้นมาเพ่ืออะไร ?????

 

 

 

   
    

      

   

 

   

สรางความสามารถในการแขงขัน

ปฏิรูปการผลิต

ปรับโครงสรางการผลิต

เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ปรับเปลี่ยนอาชีพ

สรางมูลคาเพิ่ม

พัฒนาคุณภาพสินคา

 

    

 

    

ผูเก่ียวของกับการเกษตรทุกภาคสวน ที่ตองการชวยเหลือสินคาเกษตรท่ี
ไดรับผลกระทบจากการเปดเสรีทางการคา

• เกษตรกร ที่มีการรวมกลุมไมจําเปนตองเปนนิติบุคคลตามกฎหมาย
แตตองไดรับการยอมรับจากสวนราชการ

• กลุมเกษตรกร / สหกรณการเกษตร
• องคกรท่ีเกี่ยวของกับการเกษตร เชน สมาคมชาวไรออย
• สวนราชการ 

 
     

        

 

 

    

เกษตรกร/องคกร
เกษตรกร/ภาคเอกชน

จัดทําโครงการ สวนราชการ
กองทุนฯ
(สศก.)

จัดทําโครงการสวนราชการ
กองทุนฯ
(สศก.)
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กองทุน
(สศก.)

หนวยงานท่ีเก่ียวของ

คณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองโครงการฯ

คณะกรรมการบริหาร
กองทุนฯ

อนุมัติ

หารือ

 
     

       

 

 

     

1. บอกใหไดวาโครงการที่เสนอ มีสินคาใดที่ไดรับผลกระทบจากการเปดเสรีทางการคา อยางไร 

2. มีขอมูลในอดีตเก่ียวกับสินคาท่ีขอความชวยเหลือ 

3. มีขอมูลเชิงปริมาณ (ตัวเลข) ท่ีคาดวาจะเกิดขึ้นหลังจากทําโครงการ 

4. มีกลุมเปาหมาย และตลาดที่ชัดเจน 

5. วงเงินที่ขอมีความเหมาะสมกับขนาดของโครงการ

6. มีวิธีการดําเนินโครงการสอดคลองกับวัตถุประสงค 

7. มีรายละเอียดโครงการครบถวนตามเงื่อนไขของกองทุน

 
      

 

 

    

หัวขอและรายละเอียดโครงการขอรับเงินสนบัสนนุจากกองทุนฯ

ชือ่โครงการ  ชือ่เร่ืองของโครงการที่เสนอขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนฯ
เจาของโครงการ  หนวยงานของรัฐ (กระทรวง ทบวง กรม หรือสวนราชการที่มีฐานะ

 เปนกรมและรัฐวิสาหกิจ) ภาคเอกชน (สถาบันองคกรนิติบุคคลท่ี
 ดําเนินการดานเกษตร)

หลักการและเหตุผล แสดงถึงเหตุผลและความจําเปนท่ีตองจัดทําโครงการเพื่อลด 
 ผลกระทบจากการเปดเสรีทางการคา (FTA AFTA WTO ฯลฯ)  ซึ่งตอง
ชีแ้จงใหชดัเจนวาเม่ือเปดเสรีทางการคาแลวมีผลทําใหมีการนําเขา

สินคานั้น จากประเทศที่ทําขอตกลงทางการคานับตั้งแตวันลงนาม
เพิ่มขึ้นมากนอยเพียงไร  หากไมดําเนินการชวยเหลือจะมีผลกระทบ
ตอเกษตรกรอยางไร

วัตถุประสงค  แสดงถึงจุดมั่งหมายของการดําเนินโครงการวาทําเพื่ออะไร  
 สามารถแกไขปญหาอะไร

วิธีดําเนินการ  แสดงถึงรายละเอยีดของขั้นตอนการดําเนินงานในแตละกิจกรรม
 ของโครงการ (กรณีระยะเวลาดําเนินโครงการเกินกวา 1 ป ใหแยก
 กิจกรรมเปนรายป)

 
    

     

   

 

   

หัวขอและรายละเอียดโครงการขอรับการสนบัสนนุมาจากกองทุนฯ (ตอ)

เปาหมาย/ขอบเขต ระบุถึงจํานวน/ปริมาณ/กลุมพ้ืนท่ีท่ีตองการดําเนินการ

การดําเนินงาน ในโครงการ

ระยะเวลาโครงการ แสดงถึงระยะเวลาท่ีกองทุนฯ สนับสนุนงบประมาณ 
ระยะเวลาดําเนินการ แสดงถึงจํานวนระยะเวลาในดําเนินการ เริ่มตนต้ังแตปไหน 

สิ้นสุดปไหน (รวมระยะเวลาชําระคืนเงินหมุนเวียนหากมีการ
ขอสนับสนุนเปนเงินหมุนเวียนดวย)

งบประมาณ แสดงถึงรายละเอียดของงบประมาณแตละหมวดในแตละ

กิจกรรมตามวิธีการดําเนินงาน (กรณีระยะเวลาดําเนิน

โครงการเกินกวา 1 ป ใหแยกงบประมาณเปนรายป) และ
แจกแจงงบประมาณเปนงบเงินจายขาดและงบเงินหมุนเวียน/

เงินยืมและตองระบุเง่ือนไขและแผนการคืนเงินใหชัดเจน

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ แสดงถึงผลของการดําเนินโครงการเมื่อเสร็จสิ้นแลว  ชวย
ลดผลกระทบจากการเปดเสรีทางการคาอยางไรบาง  ใคร
เปนผูไดรับและลดผลกระทบไดในปริมาณมากนอยเพียงใด

ถาแสดงเปนตัวเลขเชิงปริมาณได  จะสามารถแสดงผล
ไดอยางชัดเจน

 

    

 

   

1. สํารวจ ตรวจสอบตัวทานเอง 

2. รวบรวมขอมูล ปญหาอุปสรรค ของทาน 

3. คิดวาอยากทําอะไร 

4. นําขอมูลไปคุยกับกองทุนฯ หรอืเจาหนาที่รฐั หรอืผูมีความรู 

 
     

        

 

 

    

6. ทานมีแนวความคิดเบ้ืองตนแลวท่ีจะแกไขปญหา

5. ทานตองการพัฒนาสินคาของทานใหแขงขันกับตางชาติได

4. ทานมีความตั้งใจจริง และพยายามแกปญหาท่ีเกิดขึ้น

3. ทานมีปญหาในการผลิต หรือการตลาด หรือไม

2. ทานมีการรวมกลุม หรือเปนกลุมเกษตรกร หรือสหกรณ 
หรือไม

1. ทานมีอาชีพเกษตรกรรมใชหรือไม

ไมใชใชคําถาม

ตัวอยาง  การสํารวจคุณสมบัติตนเอง 
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รายนามผูเขารวมประชมุสัมมนา  

เรื่อง "การเปดตลาดสินคาเกษตรภายใตเขตการคาเสรอีาเซียน : ไทยควรเตรียมพรอมอยางไร" ครั้งที่ 1 

วันอังคารที ่ 8  ธันวาคม  2552 

ณ โรงแรมอินโดจีน  อําเภออรญัประเทศ  จังหวัดสระแกว 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง หนวยงาน 

1 นางสุภาพร  พิมลลิขิต  รองเลขาธิการสํานักงานเศรษฐกจิการเกษตร สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

2 นางกรทิพย เสนวีงศ ณ อยธุยา    ผอ.สํานักเศรษฐกิจการเกษตรรระหวางประเทศ สํานักเศรษฐกจิการเกษตรระหวางประเทศ 

3 นางสาวรังษิต ภูศิริภิญโญ   นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการพิเศษ สํานักเศรษฐกจิการเกษตรระหวางประเทศ 

4 นางเพ็ญรัตน บุตรแกวแตง  นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการพิเศษ สํานักเศรษฐกจิการเกษตรระหวางประเทศ 

5 นางสาวอรุณ ี กฤตยานวัช นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการพิเศษ สํานักเศรษฐกจิการเกษตรระหวางประเทศ 

6 นายวินิต  อธิสุข เศรษฐกร ชํานาญการ สํานักเศรษฐกจิการเกษตรระหวางประเทศ 

7 นางสาวหิรัญญา สระสม  เศรษฐกร ชํานาญการ  สํานักเศรษฐกจิการเกษตรระหวางประเทศ 

8 นางจารุวรรณ สุขรมย  เศรษฐกร ชํานาญการ  สํานักเศรษฐกจิการเกษตรระหวางประเทศ 

9 นางสาวหทัยรัตน สกลวิทยานนท  เศรษฐกร ชํานาญการ  สํานักเศรษฐกจิการเกษตรระหวางประเทศ 

10 นางอังคณา พุทธศร ี  นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการ สํานักเศรษฐกจิการเกษตรระหวางประเทศ 

11 นางสาวอุทัยวรรณ  พูลทรัพย นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการ สํานักเศรษฐกจิการเกษตรระหวางประเทศ 

12 นางสาวอัจฉริยา จันทรวงศ  นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการ สํานักเศรษฐกจิการเกษตรระหวางประเทศ 

13 นายอรรถวุฒ ิ วงศเวสารัช นักวิเคราะหนโยบายและแผน ปฏิบัติการ สํานักเศรษฐกจิการเกษตรระหวางประเทศ 

14 นางปยากร มีมาก  เจาพนักงานธุรการ ชํานาญงาน สํานักเศรษฐกจิการเกษตรระหวางประเทศ 

15 นางสาวสุกัญญา รุจีนิมิต  เจาพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน สํานักเศรษฐกจิการเกษตรระหวางประเทศ 

16 นางสาวศศิวิมล วัฒนายากร  เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน  สํานักเศรษฐกจิการเกษตรระหวางประเทศ 

17 นางสาวชไมพร ภักดี  เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน สํานักเศรษฐกจิการเกษตรระหวางประเทศ 

18 นางสาวศุทธภัค  พันธุภาไพ เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน สํานักเศรษฐกจิการเกษตรระหวางประเทศ 

19 นางสาวพรนิภา โชคทรัพย  เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน สํานักเศรษฐกจิการเกษตรระหวางประเทศ 

20 นายอกนิษฐ  กิ่งศักดิ์ เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน สํานักเศรษฐกจิการเกษตรระหวางประเทศ 

21 นางสุจิตรา อิงสันเทยีะ  เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน   สํานักเศรษฐกจิการเกษตรระหวางประเทศ 

22 นางสาวนิสา  บุตรแกวแตง เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน สํานักเศรษฐกจิการเกษตรระหวางประเทศ 

23 นายโชติชัย  รุงโรจนชัยพร นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการพิเศษ สํานักนโยบายแผนพัฒนาการเกษตร 

24 นายสุคนธ  คงกลอม นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการ สํานักนโยบายแผนพัฒนาการเกษตร 

25 นางสาวขวัญเรือน  มงคลสวัสดิ์ นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการ สํานักนโยบายแผนพัฒนาการเกษตร 
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26 นางราตรี  พูนพิริยะทรัพย เศรษฐกร ชํานาญการพิเศษ สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร 

27 นางสาวนลินรัตน  ศุภวัฒน เศรษฐกร ชํานาญการพิเศษ สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร 

28 นางสาวอะคราว  อนันต เศรษฐกร ชํานาญการพิเศษ สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร 

29 นางสาวสิริลักษณ  พัฒนพันธุ เศรษฐกร ชํานาญการ สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร 

30 นายเอกราช  ตรีลพ เศรษฐกร ชํานาญการ สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร 

31 นายยรรยงค  แสนสิงห ผอ.สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร เขต 5 สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 5 

32 นายสุนทร  เหมทานนท ผอ.สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร เขต 6 สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 6 

33 นายธวัชชัย  ประยูรสิน นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการพิเศษ สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 6 

34 นางลัดดาวัลย  เสถียรปกิรณกรณ นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการพิเศษ สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 6 

35 นายบุญลาภ  โสวัณณะ นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการพิเศษ สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 6 

36 นางสาวลัดดา  วิริยางกูร นักวิชาการเกษตร ชํานาญการพิเศษ กรมการขาว 

37 นางสยุมพร  ปทุมพงศ เศรษฐกร ชํานาญการ กรมการขาว 

38 นางบุญญพัฒน  เทวาพิทักษวรกุล   สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดสระแกว 

39 นายภักด ี ภักดีจนัทร   สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดสระแกว 

40 นายประยุทธ  มารุงเรือง ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระแกว สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 

41 นางสาวจันทรเพ็ญ  สอนสมสุข พาณิชยจังหวัดสระแกว สํานักงานพาณิชยจังหวัดสระแกว 

42 นางสาวปรัศนี  ศรีสุข   สํานักงานพาณิชยจังหวัดสระแกว 

43 นายสําราญ  เดชศร ี เจาพนักงานสาธารณสุข ชํานาญการ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแกว 

44 นางสาววรรัตน  จันทรเถือ่น ผช.ดานอาหารและยาอรญัประเทศ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแกว 

45 นางซูลิน  สุขประเสรฐิ สหกรณจังหวัดสระแกว สํานักงานสหกรณจังหวัดสระแกว 

46 นางสุนีย  วารุกะกุล เจาพนักงานสงเสริมสหกรณ อาวุโส สํานักงานสหกรณจังหวัดสระแกว 

47 นายเสถียร  สมทรง เจาพนักงานสงเสริมสหกรณ อาวุโส สํานักงานสหกรณจังหวัดสระแกว 

48 นางสาวอรทิน  ศรีสวาท นักวิชาการสหกรณ ชํานาญการ สํานักงานสหกรณจังหวัดสระแกว 

49 นายมานพ  พุฒดี นักวิชาการสหกรณ ชํานาญการ สํานักงานสหกรณจังหวัดสระแกว 

50 นายสมบัติ  ไตรงาม เจาพนักงานสงเสริมสหกรณ ชํานาญงาน สํานักงานสหกรณจังหวัดสระแกว 

51 นายสมบัติ  หุตะเจริญ เจาพนักงานสงเสริมสหกรณ ชํานาญงาน สํานักงานสหกรณจังหวัดสระแกว 

52 นางสมถวิล  ชัยยันต เจาพนักงานสงเสริมสหกรณ ชํานาญงาน สํานักงานสหกรณจังหวัดสระแกว 

53 นายธวัชชัย  ภัทรพงศสินธุ เจาพนักงานประมง อาวุโส สํานักงานประมงจังหวัดสระแกว 
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54 นายสุเทพ  เต็มรตัน เจาพนักงานประมง อาวุโส สํานักงานประมงจังหวัดสระแกว 

55 จาเอกวิสันต  ชวงวิเชียร เจาพนักงานประมง อาวุโส สํานักงานประมงจังหวัดสระแกว 

56 นายศุภกฤษณ  พันภูษา เจาพนักงานประมง ปฏิบัติการ สํานักงานประมงจังหวัดสระแกว 

57 นายรัชพล  ออนนิ่ม นักวิชาการศุลกากร ชํานาญการ ดานศุลกากรอรญัประเทศ 

58 นายสมใจนึก  จุมพลจิต   ดานศุลกากรอรญัประเทศ 

59 นายอดุลย   เกษตรจังหวัดสระแกว สํานักงานเกษตรจังหวัดสระแกว 

60 นายสุวิทย  อาจนาวัง หัวหนากลุมสงเสริมและพัฒนาการผลิต สํานักงานเกษตรจังหวัดสระแกว 

61 นายวีเซน  ต้ังพิชัชโยธิน หัวหนากลุมสงเสริมและพัฒนาการเกษตร สํานักงานเกษตรจังหวัดสระแกว 

62 นายสิทธิพงษ  ขําเดช หัวหนาฝายยุทธศาสตร สํานักงานเกษตรจังหวัดสระแกว 

63 นางพรศร ี สกาญวรชัย หัวหนาฝายบริหารทั่วไป สํานักงานเกษตรจังหวัดสระแกว 

64 นายบุญเลิศ  รอดโฉม นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานเกษตรจังหวัดสระแกว 

65 นายสุรียพร  แสงอรุณ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานเกษตรจังหวัดสระแกว 

66 นายเตชินทร  ศรีเหนี่ยง นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานเกษตรจังหวัดสระแกว 

67 นายวรพัฒน  ปฐมภูมิพันธุ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานเกษตรจังหวัดสระแกว 

68 นายประสาน  สุขสุทธิ ์ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานเกษตรจังหวัดสระแกว 

69 นายสันต  พาเชิงกร นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานเกษตรจังหวัดสระแกว 

70 นางราตรี  ประสงคสุข นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานเกษตรจังหวัดสระแกว 

71 นายสมชยั  นอยศร ี นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานเกษตรจังหวัดสระแกว 

72 นายประจักษ  ประสงคสรร นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานเกษตรจังหวัดสระแกว 

73 นายประเสริฐ  พลการ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานเกษตรจังหวัดสระแกว 

74 นางสาวเบญจรัตน  วุฒิกมลชัย นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรจังหวัดสระแกว 

75 นางอรษา  รักษธน เกษตรอําเภออรญัประเทศ สํานักงานเกษตรอําเภออรัญประเทศ 

76 นายสุจินต  ชวยบํารุง เกษตรอําเภอโคกสูง สํานักงานเกษตรอําเภอโคกสูง 

77 นายอํานวย  ชูชวง เกษตรอําเภอตาพระยา สํานักงานเกษตรอําเภอตาพระยา 

78 นายเผดจ็  วัชรศสัตรา เกษตรอําเภอคลองหาด สํานักงานเกษตรอําเภอคลองหาด 

79 นายทรงศักดิ์  อนิภูษา เกษตรอําเภอเมอืง สํานักงานเกษตรอําเภอเมือง 

80 นายชนะ  พูลคํารัช เจาพนักงานการเกษตร  ชํานาญงาน สํานักงานเกษตรอําเภอเมือง 

81 นายบุญสง  อึ้งเจริญ เกษตรอําเภอวังน้ําเย็น สํานักงานเกษตรอําเภอวังน้ําเย็น 
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82 นายพีรพล  วัฒนากูล เกษตรอําเภอวัฒนานคร สํานักงานเกษตรอําเภอวัฒนานคร 

83 นายสําเริง  วงษปอม เกษตรอําเภอเขาฉกรรจ สํานักงานเกษตรอําเภอเขาฉกรรจ 

84 นายวินัย  ลักษณะวิภพ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฎิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอวังสมบรูณ 

85 นายอําพันธุ  เวฬุตัติ ปศุสัตวจังหวัดสระแกว สํานักงานปศุสัตวจังหวัดสระแกว 

86 นายประวุฒ ิ ปุริสพันธ ปศุสัตวอําเภออรญัประเทศ สํานักงานปศุสัตวอําเภออรัญประเทศ 

87 นายธนเดช  อมรชัยสิน ปศุสัตวอําเภอโคกสูง สํานักงานปศุสัตวอําเภอโคกสูง 

88 นายไทยวิวัฒน  วรรณสุข นายสัตวแพทย ชํานาญการ สํานักงานปศุสัตวจังหวัดสระแกว 

89 นายจิรทีปต  เมทลีน   สํานักงานการปฎิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 

90 นายศิรณิยพร  วิไลรัตน ปลัดอําเภอ ที่วาการอําเภอเมอืงสระแกว 

91 นายปฏิวัต  เสือโต รองปลัด อบจ. สระแกว องคการบริหารสวนจังหวัดสระแกว 

92 นางสาวนิตยา  โสเครือบุตร เจาพนักงานธุรการ องคการบริหารสวนจังหวัดสระแกว 

93 นายนพดล  แดงพวง นักวิชาการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จ.จันทบรุ ี 

94 นายพินิจ  กัลยาศิลปน นักวิชาการเกษตร ชํานาญการ  ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรปราจีนบุร ี

95 นายศักดิ์เศวต  เศวตเวช เจาพนักงานการเกษตร ชํานาญการ ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรปราจีนบุร ี 

96 นายสมหมาย  ศรีวิสุทธิ ์ นักวิชาการเกษตร ชํานาญการพิเศษ ศูนยวิจัยขาวปราจีนบุร ี 

97 นายบุญธรรม  จันทรัตน นักจัดการงานทั่วไป ชํานาญการ ศูนยวิจัยขาวปราจีนบุร ี 

98 นายธีรสันต  สุนทรกะลมัพ   ศูนยเมล็ดพันธุขาวชลบุรี 

99 นายสมพงษ  กาทอง ผอ.ศูนยวิจยัและพัฒนาการเกษตรระยอง ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรระยอง 

100 นายนิวัต  เหล่ืองตระกูล   ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรระยอง 

101 นายประมวล  เขียวขํา กรรมการเลขาธกิารหอการคาจังหวัดสระแกว หอการคาสระแกว 

102 นายประพันธ  บัวศร ี กรรมการบริหารหอการคาจังหวัดสระแกว หอการคาสระแกว 

103 นางขวัญเรือน  จันทรหอม   หอการคาสระแกว 

104 นางสุชาดา  รัตนวงศ   สํานักงานการคาภายใน 

105 นางสาวสุนันทา  สุวินดารากร เจาหนาที่การเงินและบัญชี   

106 นางดารกร  แสงเพชร เกษตรอาสา   

107 นายเชฎฐพล  ปจฉิมปะการ เกษตรอาสา   

108 นางสาวสมคิด  ใจตรง อาจารย มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแกว 

109 นายประทีป  อุปแกว อาจารย มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแกว 
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110 นายสมศักดิ ์ ศรกีาวทอง คร ู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแกว 

111 นางกัลยาณี  ศรีเจริญพันธุ คร ู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแกว 

112 นายวัฒนชยั  ชุมศร ี   บริษัท ดับเบ้ิลเอ เอทานอล จํากัด 

113 นายธวัชชัย  นิมนพันธ   บริษัท ดับเบ้ิลเอ เอทานอล จํากัด 

114 นายวิโรจน  ลวดโต   บริษัท ดับเบ้ิลเอ เอทานอล จํากัด 

115 นายสวาท  เกตุงาม ผูสื่อขาว หนังสือพิมพมติชน 

116 นายยุทธนา  พ่ึงนอย ผูสื่อขาว หนังสือพิมพผูจัดการ 

117 นายคมสัน  ทิพยจักษุรัตน ผูสื่อขาว ชอง 9 

  เกษตรกร     

118 นางสายรุง  หินโทน ผูจัดการสหกรณการเกษตรเมอืงสระแกว จํากัด   

119 นายสุวิทย  ภิบาลจอมม ี ผูจัดการสหกรณการเกษตรวัฒนานคร จํากัด   

120 นางลําดวน  จันทรัศม ี ผูจัดการสหกรณการเกษตรอรัญประเทศ จํากัด   

121 นายสาธิต  ปติวรา ผูจัดการสหกรณโคนมวังน้ําเยน็ จํากัด   

122 นางบังอร  บริรักษเลิศ ผูจัดการสหกรณนิคมวังน้ําเย็นหนึ่ง จํากัด   

123 นายปรีชา  กําดี ผูจัดการสหกรณนิคมวังน้ําเย็นสอง จํากัด   

124 นายสุพจน  บินยซูาย ผูจัดการสหกรณโคขุนสระแกว   

125 นางปทมา  เรืองสุวรรณ ผูเล้ียงโคนม   

126 นายประเสริฐ  เฉิดสุภากร เกษตรกร   

127 นายมนตร ี บุญแยม เกษตรกร   

128 นายบุญรัตน  รอดวง เกษตรกร   

129 นางวิภาดา  บุญนิลา เกษตรกร   

130 นายสุทิน  เพ็ชรรตัน เกษตรกร   

131 นางสมจันทร  แสงอุไร เกษตรกร   

132 นางลักขณา  แสงอุไร เกษตรกร   

133 นางสมพร  แสงอไุร เกษตรกร   

134 นายถวิล  แกวครอง เกษตรกร   

135 นายสุข  อึ้งนอย เกษตรกร   

136 นายสุดตา  เคนาราช เกษตรกร   
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137 นายบัวเกศ  ขันทีทาว เกษตรกร   

138 นางสุพรรณา  ลําพา เกษตรกร   

139 นางคํามี  ลําพา เกษตรกร   

140 นายสัมพันธ  มวงพรม เกษตรกร   

141 นายวิษณ ุ ขันเต็ม เกษตรกร   

142 นางจําเนียง  เจกจันทึก เกษตรกร   

143 นายดาว  เฉิมขุนทด เกษตรกร   

144 นางบุญรอด  ผาปะทะ เกษตรกร   

145 นายสังขวุฒิ  สวัสดิ์วงค เกษตรกร   

146 นายบุญ  ขุนหาญ เกษตรกร   

147 นายสมบูรณ  นพพัน เกษตรกร   

148 นายสมร  ใจชื้น เกษตรกร   

149 นายธีระยุทธ  ล้ีรุงโรจน เกษตรกร   

150 นายอุดอน  ถาวรสาร เกษตรกร   

151 นายทองเพ่ิม  นุรัตมนต เกษตรกร   

152 นายทว ี อันสมส ี เกษตรกร   

153 นางดอกออ  เหลาคํา เกษตรกร   

154 นางสาวอุไรพร  สุยะสา เกษตรกร   

155 นางศิริพร  เหนือเกาะทวาร เกษตรกร   

156 นางลีนา  พุมพวง เกษตรกร   

157 นายสมัย  ลําพา เกษตรกร   

158 จ.สอ.สมบัติ  จูมคอม เกษตรกร   

159 นางนงคนุช  จาจังหาญ เกษตรกร   

160 นางนารีรัตน  สาทิพจันทร เกษตรกร   

161 นายทองใบ  เจ็งสวัสดิ์ เกษตรกร   

162 นางศักศร ี จันทเลิศ เกษตรกร   

163 นายสงา  ผาปะทะ เกษตรกร   

164 นายชูเกยีรติ  ภูจอมใจ เกษตรกร   
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165 นายสมคิด  เอกดิลกวงศ เกษตรกร   

166 นายจรัญ  จันทรทร เกษตรกร   

167 นายไสว  ฮวดเส็ง เกษตรกร   

168 นายสมบัติ  วิลัย เกษตรกร   

169 นายสงคราม  ผลเกิด เกษตรกร   

170 นายเทวัญ  นักเปา เกษตรกร   

171 นายเลิศ  ฉายกระโทก เกษตรกร   

172 นายเทพนิกร  บัวคํา เกษตรกร   

173 นายจตุพร  ประยูรศร ี เกษตรกร   

174 นายบุญเลิศ  เพ็งรําลัย เกษตรกร   

175 นายมน ู ชัยชนะ เกษตรกร   

176 นางเหลือง  อินทรีย เกษตรกร   

177 นายทวนชยั  บุญนิลา เกษตรกร   

178 นางสุภาวดี  จันทรเกษ เกษตรกร   

179 นายเวะ  มาตรวังแสง เกษตรกร   

180 นายเสงี่ยม  อุดสา เกษตรกร   

181 นายออนจันทร  พัฒนสุกร เกษตรกร   

182 นางสาวดวงพร  คําพิบูลย เกษตรกร   

183 นางสาวละมัย  ลําถา เกษตรกร   

184 นางสาวน้ําฝน  คําพิบูลย เกษตรกร   

185 นางสาววาสนา  สวัสดี เกษตรกร   

186 นางสาวพุฒ  เวชการ เกษตรกร   

187 นายยุทธพงษ  บุญยะการ เกษตรกร   

188 นายจําป  สังชม เกษตรกร   

189 นายสมบุญ  บุตรดีงาม เกษตรกร   

190 นายทองด ี ชอบสวย เกษตรกร   

191 นายประดิษฐ  จิระเนตร เกษตรกร   

192 นายสมบูรณ  ดวงแสนโย เกษตรกร   
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193 นายสุชาติ  หอมขจร เกษตรกร   

194 นายนายสมพ  บูชารัตนชัย เกษตรกร   

195 นายเมยีร  ดีวงค เกษตรกร   

196 นายสาคร  ชําระการ เกษตรกร   

197 นางกวดโลม  ชวยณรงค เกษตรกร   

198 นายสลัง  เย็นอุดม เกษตรกร   

199 นายบุญเรือง  ชวยณรงค เกษตรกร   

200 นายอัมพร  ขันทวีชัย เกษตรกร   

201 นายไพบูลย  ศรวิีชา เกษตรกร   

202 นางเขมิกา  ศรีวิชัย เกษตรกร   

203 นายสุภชัย  บุญพิลา เกษตรกร   

204 นายพงษศักดิ์  ปกษี เกษตรกร   

205 นายไพบูลย  ขอสุข เกษตรกร   

206 นายวิโรจน  ประยงค เกษตรกร   

207 นางสาวชอทิพย  ออกเอก เกษตรกร   

208 นายวิสิทธิ ์ จันละมอม เกษตรกร   

209 นางนิตยา  เจิมขันธ เกษตรกร   

210 นายธีระพงษ  เวชพิทักษ เกษตรกร   

211 นายบุญม ี หงษชัย เกษตรกร   

212 นายศักดิ์สิทธิ ์ ลําภา เกษตรกร   

213 นายเอนก  เวชการ เกษตรกร   

214 นายสุรเดช  ศรีตรีเวท เกษตรกร   

215 นายเงิน  จันทรกร เกษตรกร   

216 นางดวงเดือน  ลําภา เกษตรกร   

217 นางประยรู  ศาสตรปญญา เกษตรกร   

218 นายประทีป  สอนกลาง เกษตรกร   

219 นายหอม  แกวจนัทร เกษตรกร   

220 นางทองรัก  ไหลทอง เกษตรกร   
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221 นายชาลี  อาศัยราษฎร ประธานศนูยขาวชุมชนระดับจังหวัด   

222 นายธิพธ  กีรตยาคม ประธานคณะกรรมการกลางกลุมเกษตรกรฯ   

223 นายทองใบ  ทรพัยสิน ประธานกลุมเกษตรกรจังหวัดสมทุรปราการ   

224 นายธนวัฒน  แกวหระสาสตร ประธานกลุมเกษตรกรจังหวัดจันทบุรี   

225 นายประสาท  บุญโญประการ ประธานกลุมเกษตรกรจังหวัดจันทบุรี   

226 นายอภิวัฒน  โชพล ประธานกลุมเกษตรกรจังหวัดจันทบุรี   
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รายนามผูเขารวมประชมุสัมมนา  

เรื่อง "การเปดตลาดสินคาเกษตรภายใตเขตการคาเสรอีาเซียน : ไทยควรเตรียมพรอมอยางไร" ครั้งที่ 2 

วันจันทรที ่ 14  ธันวาคม  2552 

ณ  โรงแรมเวียงอินทร  อําเภอเมือง  จังหวัดเชยีงราย 
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1 นางสุภาพร  พิมลลิขิต  รองเลขาธิการสํานักงานเศรษฐกจิการเกษตร สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

2 นายศักดา  อังศภุากร ผชช.ดานเศรษฐกิจทรัพยากรธรรมชาติฯ สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

3 นางกรทิพย เสนวีงศ ณ อยธุยา    ผอ.สํานักเศรษฐกิจการเกษตรรระหวางประเทศ สํานักเศรษฐกจิการเกษตรระหวางประเทศ 

4 นางสาวรังษิต ภูศิริภิญโญ   นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการพิเศษ สํานักเศรษฐกจิการเกษตรระหวางประเทศ 

5 นางเพ็ญรัตน บุตรแกวแตง  นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการพิเศษ สํานักเศรษฐกจิการเกษตรระหวางประเทศ 

6 นางอังคณา  พุทธศร ี นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการ สํานักเศรษฐกจิการเกษตรระหวางประเทศ 

7 นายอรรถวุฒ ิ วงศเวสารัช  นักวิเคราะหนโยบายและแผน ปฏิบัติการ สํานักเศรษฐกจิการเกษตรระหวางประเทศ 

8 นางปยากร  มีมาก เจาพนักงานธุรการ ชํานาญงาน สํานักเศรษฐกจิการเกษตรระหวางประเทศ 

9 นางสาวสุกัญญา  รุจีนิมิต เจาพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน สํานักเศรษฐกจิการเกษตรระหวางประเทศ 

10 นางสาวศศิวิมล วัฒนายากร  เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน  สํานักเศรษฐกจิการเกษตรระหวางประเทศ 

11 นางสาวศุทธภัค  พันธุภาไพ เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน สํานักเศรษฐกจิการเกษตรระหวางประเทศ 

12 นางสาวพรนิภา โชคทรัพย  เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน สํานักเศรษฐกจิการเกษตรระหวางประเทศ 

13 นายอกนิษฐ  กิ่งศักดิ์ เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน สํานักเศรษฐกจิการเกษตรระหวางประเทศ 

14 นางสาวพุธดา  จารึกจินดามณ ี เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน สํานักเศรษฐกจิการเกษตรระหวางประเทศ 

15 นางสาวนิสา  บุตรแกวแตง เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน สํานักเศรษฐกจิการเกษตรระหวางประเทศ 

16 นางวิรวรรณ  แจมศิลป นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการพิเศษ สํานักนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร 

17 นายสุนีย  สกุลอือ นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการพิเศษ สํานักนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร 

18 นายสมบัติ  ห.เพียรเจริญ เศรษฐกร ชํานาญการพิเศษ สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร 

19 นายเอกราช  ตรีลพ เศรษฐกร ชํานาญการ สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร 

20 นายมนตร ี เนืองพรหม ผูอํานวยการสํานกังานเศรษฐกจิการเกษตรเขต 1 สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 1 

21 นางวิชชุดา  กันตีวงศ นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการพิเศษ สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 1 

22 นายธวัชชัย  เดชาเชษฐ นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการพิเศษ สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 1 

23 นางสุจารีย  พิชา เศรษฐกร ชํานาญการ สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 1 
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24 นางสาวภคพร  ณ  เชียงใหม นักจัดการงานทั่วไป ชํานาญการ สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 1 

25 นางสาวลัดดา  วิริยางกูร นักวิชาการเกษตร ชํานาญการพิเศษ กรมการขาว 

26 นางสยุมพร  ปทุมพงศ เศรษฐกร ชํานาญการ กรมการขาว 

27 นายเกรยีงศักดิ ์ พิมพงาม นายสัตวแพทย ชํานาญการพิเศษ สํานักงานปศุสัตวจังหวัดเชียงราย 

28 นายโสภณ  แกวศิร ิ ปศุสัตวอําเภอเชียงแสน สํานักงานปศุสัตวจังหวัดเชียงราย 

29 นายอนุสรณ  รัฐอนันตพินิจ สัตวแพทย ชํานาญงาน สํานักงานปศุสัตวจังหวัดเชียงราย 

30 
นางสาวธีรัชธาวัลย  โตบันลือ
ภพ 

นายสัตวแพทย ปฏิบัติการ สํานักงานปศุสัตวจังหวัดเชียงราย 

31 นายณัฐพงศ  อรยิะ นักวิชาการปฏิรูปที่ดิน ชํานาญการ สํานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชยีงราย 

32 นางรัชฎา  ปวงคํา นักวิชาการปฏิรูปที่ดิน ชํานาญการ สํานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชยีงราย 

33 นางพิสมัย  พ่ึงวิทชัย นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ กรมสงเสรมิการเกษตร 

34 นางสาวจิราภา  จอมไธสง นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ กรมสงเสรมิการเกษตร 

35 นายทวีศักดิ ์ ไหอศิร นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ กรมสงเสรมิการเกษตร 

36 นายทินกร  สิงหประเสรฐิ หัวหนากลุมสงเสริมและพัฒนาเกษตรกร สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย 

37 นายสุวรรณทัศน  ธนัญชัย หัวหนากลุมสงเสริมการผลิตและจดัการผลผลิต สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย 

38 นายสุพจน  บุญธรรม นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย 

39 นางสาวทัศนีย  ตรียะวงศ นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการ สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย 

40 นางภณิดา  ชัยปญญา นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย 

41 นายทนงศักดิ์  หนายสุวรรณ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย 

42 นายฉลอง  อินตเพชร นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย 

43 นายอติรุจ  จันทรา นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย 

44 นายศักดิ์ชาย  บุญญาทน นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย 

45 นายพรศักดิ ์ นันตะรัตน เกษตรอําเภอเมอืงเชียงราย สํานักงานเกษตรอําเภอเมือง 

46 นายสมพัฒน  บรมพิชัยชาติกุล เกษตรอําเภอเชียงของ สํานักงานเกษตรอําเภอเชียงของ 

47 นายสมบัติ  เจรญิพร เกษตรอําเภอแมจัน สํานักงานเกษตรอําเภอแมจนั 

48 นายมงคล  นอยหมอ เกษตรอําเภอเชียงแสน สํานักงานเกษตรอําเภอเชียงแสน 

49 นางอําไพ  สุวรรณอาสน เกษตรอําเภอปาแดด สํานักงานเกษตรอําเภอปาแดด 

50 นายวัชระ  แกวเทียน เกษตรอําเภอแมสรวย สํานักงานเกษตรอําเภอแมสรวย 
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51 นายสวัสดิ์  สมบัติใหม เกษตรอําเภอพญาเม็งราย สํานักงานเกษตรอําเภอพญาเม็งราย 

52 นายประเสริฐ  คําปา เกษตรอําเภอเวียงแกน สํานักงานเกษตรอําเภอเวียงแกน 

53 นายสุรพล  ผดุง เกษตรอําเภอขุนตาล สํานักงานเกษตรอําเภอขุนตาล 

54 นายบุญยนื  กาชัย เกษตรอําเภอดอยหลวง สํานักงานเกษตรอําเภอดอยหลวง 

55 นายทนงศักดิ์  จนัทรานนท เกษตรอําเภอเวียงชัย สํานักงานเกษตรอําเภอเวียงชยั 

56 นายอุทศิ  ชูยัง นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานเกษตรอําเภอเทิง 

57 นางแกวตา  คุมกล่ํา นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานเกษตรอําเภอแมสาย 

58 นางสาวอัจฉรา  มาลีกุล นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานเกษตรอําเภอเวียงปาเปา 

59 นายสมชาย  วีระทินกร เจาพนักงานการเกษตร ชํานาญงาน สํานักงานเกษตรอําเภอเวียงแกน 

60 นางสาวศิวาพร  วังสมบัติ นักวิชาการสหกรณ ชํานาญการ สํานักงานสหกรณจังหวัดเชียงราย 

61 นางสาวกรรณิการ  อินทรทิพย นักวิชาการสหกรณ ชํานาญการ  สํานักงานสหกรณอําเภอแมจัน 

62 นายสมศักดิ ์ ศรสีมบุญ ผูเช่ียวชาญสํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที ่1 สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 

63 นางปริศนา  หาญวิริยะพันธุ นักวิชาการเกษตร ชํานาญการพิเศษ สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 

64 นายสุรชาติ  คูลาริยะกุล   ศูนยวิจัยพืชสวนเชียงราย 

65 นายนิทศัน  สิทธิวงศ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ  ศูนยวิจัยขาวเชียงราย 

66 นายอินเดีย  คุมสิน นักวิชาการเกษตร ชํานาญการ ศูนยเมล็ดพันธุขาวพะเยา 

67 นายเชิงชาย  โตสุวรรณ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ ศูนยเมล็ดพันธุขาวพะเยา 

68 นายประคอง  รักษวงศ นักวิชาการพาณิชย ชํานาญการพิเศษ สํานักงานพาณิชยจังหวัดเชียงราย 

69 นางสาวพนิดา  วิไลวงศ นักวิชาการพาณิชย ปฏิบัติงาน สํานักงานพาณิชยจังหวัดเชียงราย 

70 นายสุรฉัตร  จงจิต   ดานอาหารและยาเชียงแสน 

71 นางสาวนภัสนันท  มหายศนันท   ดานอาหารและยาเชียงแสน 

72 นายสหกาจ  อาษายศ   ดานตรวจสัตวน้ําจังหวัดเชียงราย 

73 นายสมเกยีรติ  พิสุทธิ์เจรญิพงศ นายดานศุลกากรเชียงของ ดานศุลกากรเชียงของ 

74 นายวีระพงษ  บุญตานนท นักวิชาการศุลกากร ชํานาญการ ดานศุลกากรแมสาย 

75 นายชัยวิทย  วรคุณพินิจ   ดานศุลกากรเชียงแสน 

76 นายชวลิต  สุธรรมวงศ เลขาธิการหอการคา หอการคาจังหวัดเชียงราย 

77 นายบุญทรัพย  ศรีสมิต   หอการคาจังหวัดเชียงราย 
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78 นายวิชัย  จิรฉัตรมงคล ปลัดอําเภอเมืองเชียงราย ที่วาการอําเภอเมอืงเชียงราย 

79 นายปริญญา  วงษา อาจารย มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 

80 นายวรเศรษฐ  ไตรสีห อาจารย มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 

81 นายกฤติภณ  เผดิมดี รองผูอํานวยการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย 

82 นางนนตรา  โศจริัตน คร ู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย 

  เจาหนาที่ภาคเอกชน     

83 นายวิเทพ  จงหมายลักษณ ผูจัดการ บริษัท เชียงใหมเฟรชโปรดักส จํากัด 

84 นางรัชน ี จงหมายลักษณ รองผูจัดการ บริษัท เชียงใหมเฟรชโปรดักส จํากัด 

85 นายเอกชนัช  เตชัญญวรากูล ผูชวยผูจัดการ โรงงานเจริญผล 

86 นางสาวแสงระว ี สูทุกทิศ ผูสื่อขาว สถานีวิทยแุหงประเทศไทย 

  เกษตรกร     

87 นายสุวิทย  อินทพูลใจ เกษตรกร   

88 นายบุญธรรม  ยะแกว เกษตรกร   

89 นายประสทิธิ ์ พรมเมือง เกษตรกร   

90 นายพรสวรรค  บุญทัน เกษตรกร   

91 นางสาวรัตนา  ยงยืน เกษตรกร   

92 นางปรียา  เสรีวิชยสวัสดิ์ เกษตรกร   

93 นางภิรมยา  เกิดสุข เกษตรกร   

94 นายเวียงแกว  ยาดี เกษตรกร   

95 นางเยาวเรศ  เพียรลุประสิทธิ ์ เกษตรกร   

96 นายบัณฑิต  ช่ืนเมือง เกษตรกร   

97 นายอํานาจ  สิทธิมงคล เกษตรกร   

98 นายเอกนรินทร  จําปา เกษตรกร   

99 นายยงยุทธ  แกวรากมุก เกษตรกร   

100 นายชัชวาลย  เวชชากุล เกษตรกร   

101 นายรติกร  ไชยองการ เกษตรกร   

102 นายชูเกยีรติ  ตันศิร ิ เกษตรกร   
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103 นายภาสกร  บุญสิริมงคล เกษตรกร   

104 นายมนัส  ทันดอน เกษตรกร   

105 นายไว  บุญรื่น เกษตรกร   

106 นางอรสา  ประเสริฐสุขกุล เกษตรกร   

107 นางสมนึก  เยาวธานี ผูจัดการสหกรณการเกษตรแมจัน จํากัด   

108 นายมนตร ี บรมพิชัยชาติกุล ผูจัดการสหกรณการเกษตรแมสาย จํากัด   

109 นายวิรัตน  มหิทธิ ผูจัดการสหกรณการเกษตรพาน จํากัด   

110 นายเจริญฤทธิชัย  ไชยรินทร ผูจัดการสหกรณการเกษตรเชยีงแสน จํากัด   

111 นางเนตรนภา  สันติธรรม ผูจัดการสหกรณการเกษตรเวียงชยั จํากัด   

112 นายสนอง  ชวนคิด ผูจัดการสหกรณการเกษตรปาแดด จํากัด   

113 นายสมพงษ  บรบูิรณ ผูจัดการสหกรณการเกษตรเชยีงของ จํากัด   

114 นางณัฐิยา  ปกสังเคราะห ผูจัดการ สกต.ธกส. เชียงราย จํากัด   

115 นายบุญตรง  เทพอุดม ผูจัดการสหกรณการเกษตรเมอืงเชียงราย จํากัด   

116 นายพุทธิวัฒน  จันธิบูลย ผูจัดการสหกรณการเกษตรเทิง จํากัด   

117 นายสวย  ศรีพรหม เกษตรกร   

118 นายวสันต  แกวมา เกษตรกร   

119 นายอัมรินทร  แปงฤทธิ์ เกษตรกร   

120 นายนิวัฒน  ตะติ เกษตรกร   

121 นายสุนทร  กาซอน เกษตรกร   

122 นายรุงกิจ  สมสุรนิทร เกษตรกร   

123 นายบุญสง  บุญเปง เกษตรกร   

124 นายณัฐพงษ  ธิปดเปา เกษตรกร   

125 นางสายพิณ  กิ่งแกว เกษตรกร   

126 นายสมหวัง  นารินคํา เกษตรกร   

127 นายพันธมิตร  ดวงตะวันจันทรา เกษตรกร   

128 นายประสาร  วงศชัย เกษตรกร   

129 นายอินเนตร  อําพันธ เกษตรกร   
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130 นายวิเศษ  ไชยบัวคํา เกษตรกร   

131 นางเสาวนีย  เข่ือนแกว เกษตรกร   

132 นายวีรชาติ  ใจนติย เกษตรกร   

133 นางสุภารัตน  จินตนาเขต เกษตรกร   

134 นางวันเพ็ญ  ใจกอง เกษตรกร   

135 นายสมพล  เบเชฐ เกษตรกร   

136 นางพัชรินทร  จันทรตา เกษตรกร   

137 นางชฎาทิพย  บุญพันธ เกษตรกร   

138 นายปญญา  เปาพรหมมา เกษตรกร   

139 นายนิพนธ  สารถอย เกษตรกร   

140 นายพามาชี  ฉัตรแกว เกษตรกร   

141 นางสาวสุวรรณี  ไผดํา เกษตรกร   

142 นางสาวภัทรวดี  วัฒนารัต เกษตรกร   

143 นางจริยา  กอนศลิา เกษตรกร   

144 นายพรชัย  ประเสริฐกุล เกษตรกร   

145 นายสมคิด  สมหนอง เกษตรกร   

146 นายวิชัย  จันทรตายอด เกษตรกร   

147 นายวิชัย  รัตนกานนทกุล เกษตรกร   

148 นางสาวอรทัย  โพธา เกษตรกร   

149 นายอดุลย  ปญญาคํา เกษตรกร   

150 นายอายสวย  แกวสมตัว เกษตรกร   

151 นายภาพิมล  โตนะโพธิ์ เกษตรกร   

152 นางวนิดา  ไหชด เกษตรกร   

153 นางสาวรสวิน  ไตรศร ี เกษตรกร   

154 นางแสงดาว  อินสูภา เกษตรกร   

155 นายศรไีทย  จันตรีพรม เกษตรกร   

156 นางปนทิพย  มงคลอรุณทิพย เกษตรกร   
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157 นายศักดิ์สุรยิา  ชิณวงศ เกษตรกร   

158 นายนัทธพงษ  ยิ่งรา เกษตรกร   

159 นายมนัสว ี กันทาระ เกษตรกร   

160 นายทองคํา  สุภาวงษ เกษตรกร   

161 นางสาวสมใจ  มติรใจ เกษตรกร   

162 นายประเสริฐ  สิทธิวงศ เกษตรกร   

163 นายณรงค  มะโนเรยีง เกษตรกร   

164 นายสังวาลย  พรหมิ่น เกษตรกร   

165 นางเปรียวจนัทร  ตะตินลาง เกษตรกร   

166 นายอดุลย  ใจชืน่ เกษตรกร   

167 นายมานพ  เตชะปตุ เกษตรกร   

168 นายวารินทร  นารีมูล เกษตรกร   

169 นางสุชารัตน  คําแฮ เกษตรกร   

170 นางปราณี  อุดออน เกษตรกร   

171 นางอรนงค  หลากาวิน เกษตรกร   

172 นายภาษนุพันธ  สะภ ุ เกษตรกร   

173 นายสทม  สมประสพ เกษตรกร   

174 นางจันทรรุง  ลานแปล เกษตรกร   

175 นายถนอมศักดิ ์ เสรีไชยสวัสดิ ์ เกษตรกร   

176 นายเทยีมจันทร  ธีรรัตน เกษตรกร   

177 
นางนาฎอนงค  ล้ิมประเสริฐ
สกุล 

เกษตรกร   

178 นางบุษบา  สายสวาท เกษตรกร   

179 นางอารีย  ปญญาพร เกษตรกร   

180 นายคนอง  มณีรตัน เกษตรกร   

181 นายประพันธ  ทีปกาพงศ เกษตรกร   

182 นางสุรียพร  อินทรณรงค เกษตรกร   

183 นางสุกานดา  เภลัย เกษตรกร   
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184 นายธนรรณพ  นาถไพรวัณ เกษตรกร   

185 นางวรารัตน  เหลาวงษา เกษตรกร   

186 นางปยเนตร  วรรณคํา เกษตรกร   

187 นางรัตติกาล  สําเรียงจิตร เกษตรกร   

188 นายประชา  แสงเรืองกิตน เกษตรกร   

189 นางมาติกา  วงศไชย เกษตรกร   

190 นางอรวรรณ  สุรยิะโชติ เกษตรกร   

191 นางชนิตา  ชัยวารินทร เกษตรกร   

192 นายจอมทอง  แกวหลา เกษตรกร   

193 นางสุพรรณ ี ปนใจ เกษตรกร   

194 นางกฤษณา  ชอบจิตร เกษตรกร   

195 
นายอลงกรณ  ธรีะวัฒน
ประสิทธิ ์

เกษตรกร   

196 นายอรณุ  จินณรกัษ กลุมผูปลูกขาว   

197 นางสมนึก  กันจนีะ กลุมผูปลูกขาวโพด   
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รายนามผูเขารวมประชมุสัมมนา  

เรื่อง "การเปดตลาดสินคาเกษตรภายใตเขตการคาเสรอีาเซียน : ไทยควรเตรียมพรอมอยางไร" ครั้งที่ 3 

วันจันทรที ่ 21  ธันวาคม  2552 

ณ  โรงแรมรอยลั  แมโขง  หนองคาย  อําเภอเมือง  จังหวัดหนองคาย 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง หนวยงาน 

1 นางสุภาพร  พิมลลิขิต  รองเลขาธิการสํานักงานเศรษฐกจิการเกษตร สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

2 นายศักดา  อังศภุากร ผชช.ดานเศรษฐกิจทรัพยากรธรรมชาติฯ สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

3 นางเสาวนีย  วรพาณิชย ผชช.ดานนโยบายพัฒนาการเกษตรชนบท สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

4 นางสาวจริยา  สุทธิไชยา ผชช.ดานเศรษฐกิจการแปรรูปสินคาเกษตรฯ สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

5 นางกรทิพย เสนวีงศ ณ อยธุยา    ผอ.สํานักเศรษฐกิจการเกษตรรระหวางประเทศ สํานักเศรษฐกจิการเกษตรระหวางประเทศ 

6 นางสาวรังษิต ภูศิริภิญโญ   นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการพิเศษ สํานักเศรษฐกจิการเกษตรระหวางประเทศ 

7 นางเพ็ญรัตน บุตรแกวแตง  นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการพิเศษ สํานักเศรษฐกจิการเกษตรระหวางประเทศ 

8 นางสาวอรุณ ี กฤตยานวัช นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการพิเศษ สํานักเศรษฐกจิการเกษตรระหวางประเทศ 

9 นางอังคณา พุทธศร ี  นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการ สํานักเศรษฐกจิการเกษตรระหวางประเทศ 

10 นางสาวอุทัยวรรณ  พูลทรัพย นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการ สํานักเศรษฐกจิการเกษตรระหวางประเทศ 

11 นายอรรถวุฒ ิ วงศเวสารัช นักวิเคราะหนโยบายและแผน ปฏิบัติการ สํานักเศรษฐกจิการเกษตรระหวางประเทศ 

12 นางปยากร มีมาก  เจาพนักงานธุรการ ชํานาญงาน สํานักเศรษฐกจิการเกษตรระหวางประเทศ 

13 นางสาวสุกัญญา รุจีนิมิต  เจาพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน สํานักเศรษฐกจิการเกษตรระหวางประเทศ 

14 นางสาวศศิวิมล วัฒนายากร  เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน  สํานักเศรษฐกจิการเกษตรระหวางประเทศ 

15 นางสาวพรนิภา โชคทรัพย  เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน สํานักเศรษฐกจิการเกษตรระหวางประเทศ 

16 นายอกนิษฐ  กิ่งศักดิ์ เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน สํานักเศรษฐกจิการเกษตรระหวางประเทศ 

17 นางสาวนิสา  บุตรแกวแตง เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน สํานักเศรษฐกจิการเกษตรระหวางประเทศ 

18 นางวรรณภา  ยงเจริญ ผอ.สํานักนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร สํานักนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร 

19 นางสาวสุประมา  โรจนะบุรานนท นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการ สํานักนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร 

20 นางสาวตาป  วัชรางกูร นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการ สํานักนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร 

21 นางสาววิมลรัตน  วิริยะเมตตากุล ผูอํานวยการสํานกัวิจัยเศรษฐกจิการเกษตร สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร 

22 นางสาวนลินรัตน  ศุภวันต เศรษฐกร ชํานาญการพิเศษ สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร 

23 นางสาวอะคราว  อนันต เศรษฐกร ชํานาญการพิเศษ สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร 
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24 นางสาวกัญญารัตน วองวิทยเดชา เศรษฐกร ชํานาญการพิเศษ สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร 

25 นายเอกราช  ตรีลพ เศรษฐกร ชํานาญการ สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร 

26 นายยรรยงค  แสนสิงห ผอ.สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 5 สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 5 

27 นายสุรศักดิ ์ พันธนพ ผอ.สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 3 สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 3 

28 นางเพ็ญศิร ิ วงษวาท หัวหนากลุมแผนพัฒนาเศรษฐกจิการเกษตร สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 3 

29 นางสาวปวริศา  ศิริกุล นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการ สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 3 

30 นางสาวอาทิตยา  ชินรัมย นักวิเคราะหนโยบายและแผน ปฏิบัติการ สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 3 

31 นางชลลดา  อิ่มเจริญ นักวิเคราะหนโยบายและแผน ปฏิบัติการ สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 3 

32 นางสาวลัดดา  วิริยางกูร นักวิชาการเกษตร ชํานาญการพิเศษ กรมการขาว 

33 นางสยุมพร  ปทุมพงศ เศรษฐกร ชํานาญการ กรมการขาว 

34 นายณรงค  วุฒิวรรณ ผูอํานวยการสวนสงเสริมสินคาเกษตร กรมสงเสรมิการเกษตร 

35 นายรังสิมันตุ  สัมฤทธิ ์ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ กรมสงเสรมิการเกษตร 

36 นางสมศร ี บุญเรอืง นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ กรมสงเสรมิการเกษตร 

37 นายบุรินทร  ศรีสุภาพ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานเกษตรจังหวัดหนองคาย 

38 นางพัชรา พิลาฤทธิ ์ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานเกษตรอําเภอเมือง 

39 นายวิทูล  มณีบุญเสริม นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานเกษตรอําเภอเมือง 

40 นายบุญเรือง  พันธุระ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานเกษตรอําเภอศรีเชียงใหม 

41 นายสมพร  วงคชัยยา นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานเกษตรอําเภอทาบอ 

42 นายสุรพล  ศักดิ์ถาวรชัย นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานเกษตรอําเภอบุงคลา 

43 นายชิวหา  โคตรรักษา นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานเกษตรอําเภอโพธิ์ตาก 

44 นายสุรพงษ  นวมินทร นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานเกษตรอําเภอโพธิ์ตาก 

45 นายอนนัต  ศรีหงษ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอโพธิ์ตาก 

46 นางสาวศุภลักษณ  นาสุวธน นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานเกษตรอําเภอเฝาไร 

47 นายสุวรรณ  ปญสวัสดิ์ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานเกษตรอําเภอเฝาไร 

48 นายวัลลภ  แสงกมล นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอเฝาไร 

49 นางสาวชัชฎาภรณ  พิมพกลม นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอเฝาไร 

50 นายกฤษณา  นาคหมื่นไวย นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอโพนพิสัย 
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51 นายจารึก  ระวังกิ่ง เจาพนักงานการเกษตร ชํานาญงาน สํานักงานเกษตรอําเภอโพนพิสัย 

52 นายอดิศักดิ ์ คําสงค เจาพนักงานการเกษตร ชํานาญงาน สํานักงานเกษตรอําเภอโพนพิสัย 

53 นายธนิต  ปนทอง เจาพนักงานการเกษตร ชํานาญงาน สํานักงานเกษตรอําเภอเซกา 

54 นางปาจรีย  โพนพรม เจาพนักงานการเกษตร ชํานาญงาน สํานักงานเกษตรอําเภอโซพิสยั 

55 นายปตโนตร  อปุรีย เจาพนักงานการเกษตร ชํานาญงาน สํานักงานเกษตรอําเภอรัตนวาป 

56 นายเติม  เช้ือดวงพร เจาพนักงานการเกษตร ชํานาญงาน สํานักงานเกษตรอําเภอศรีวิไล 

57 นายพิทยา  นามแดง นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการพิเศษ สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดหนองคาย 

58 นายณรงครัตน  มวงประเสริฐ นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการ สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดหนองคาย 

59 นายชํานาญ  กลิ่นจันทร ปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองคาย สํานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองคาย 

60 นางจินตนา  ยั่งยนื นักวิชาการประมง ชํานาญการ สํานักงานประมงจังหวัดหนองคาย 

61 นายสาโรจน  สนิทไทย เจาพนักงานประมง ชํานาญงาน สํานักงานประมงจังหวัดหนองคาย 

62 นายสมเกยีรติ  พันธุระ เจาพนักงานประมง ชํานาญงาน สํานักงานประมงจังหวัดหนองคาย 

63 นายสาธิต  คํากองแกว ประมงอําเภอทาบอ สํานักงานประมงอําเภอทาบอ 

64 นายบุญโชค  บรรณสาร นักวิชาการสัตวบาล ชํานาญการ สํานักงานปศุสัตวจังหวัดหนองคาย 

65 นายสันติสุข  วงศคําภา ปศุสัตวอําเภอเมอืงหนองคาย สํานักงานปศุสัตวอําเภอเมืองหนองคาย 

66 นายขุนพล  อินทะกนก ปศุสัตวอําเภอเฝาไร สํานักงานปศุสัตวอําเภอเฝาไร 

67 นายถนอมศักดิ ์ กอรักศร ี ปศุสัตวอําเภอรัตนวาป สํานักงานปศุสัตวอําเภอรัตนวาป 

68 นายศักดิ์สิทธิ ์ ทิพยธร ปศุสัตวอําเภอศรเีชียงใหม สํานักงานปศุสัตวอําเภอศรีเชียงใหม 

69 นายชิตภณ  ชูปถัมภ ปศุสัตวอําเภอทาบอ สํานักงานปสุสัตวอําเภอทาบอ 

70 นายสลักวงศ  พันอุระ ปศุสัตวอําเภอสระใคร สํานักงานปศุสัตวอําเภอสระใคร 

71 นางกาญจนา  วิจารณรงค นักวิชาการสหกรณ ชํานาญการ สํานักงานสหกรณจังหวัดหนองคาย 

72 นางรวิภา  เพชรฤาชัย นักวิชาการสหกรณ ชํานาญการ สํานักงานสหกรณจังหวัดหนองคาย 

73 นายปติพงศ  ธรรมวงศา นักวิชาการสหกรณ ชํานาญการ สํานักงานสหกรณจังหวัดหนองคาย 

74 นางละเอยีด  แทนทองชยั นักวิชาการสหกรณ ชํานาญการ สํานักงานสหกรณจังหวัดหนองคาย 

75 นางสุภัทรา  พาติกบุตร นักวิชาการสหกรณ ชํานาญการ สํานักงานสหกรณจังหวัดหนองคาย 

76 นางสาวฉวีวรรณ  อินทรณาทาส นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการ   

77 นายสุรชัย  ทับทมิ ผูอํานวยการกองสาธารณสุข   
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78 นางพิกุล  พันอุระ นักบริหารงานทั่วไป 7   

79 นางวลัยลักษณ  กมลวิทย นักวิชาการพาณิชย ชํานาญการ สํานักงานพาณิชยจังหวัดหนองคาย 

80 นายศักดิ์สิทธิ ์ จรรยากรณ นักวิชาการเกษตร ชํานาญการพิเศษ สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จ.ขอนแกน 

81 นายบุญชวย  สงฆนาม นักวิชาการเกษตร ชํานาญการพิเศษ สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จ.ขอนแกน 

82 นางวันทนา  เลิศศิริวรกุล นักวิชาการเกษตร ชํานาญการพิเศษ สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จ.ขอนแกน 

83 นายอุดม  คําชา ผอ.ศูนยวิจยัและพัฒนาการเกษตรหนองคาย ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรหนองคาย  

84 นายพสุ  สกุลอาริวัฒนา นักวิชาการเกษตร ปฏิบัติการ ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรหนองคาย  

85 นายณราวุฒ ิ ปยโชติสกุลชัย ผูอํานวยการศูนยวิจัยขาวหนองคาย ศูนยวิจัยขาวหนองคาย 

86 นายภิญโญ  ชูเชิด นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ ศูนยเมล็ดพันธุขาวอุดรธานี 

87 นายนพดล  แสกรุง นักวิชาการศุลกากร ชํานาญการ ดานศุลกากรหนองคาย 

88 นายจรนิทร  ลิมปกาญจน นักวิชาการศุลกากร ชํานาญการ ดานศุลกากรหนองคาย 

89 นายเจริญลาภ  สุเตชะ นายดานศุลกากรบึงกาฬ ดานศุลกากรบึงกาฬ 

90 นายเทีย่งทิตย  ศรีสันต   ดานศุลกากรบึงกาฬ 

91 นางสาวมยุร ี แกนทาว   มหาวิทยาลัยขอนแกน วิทยาเขตหนองคาย 

92 นางสาวจารุวรรณ  สิงหนันท   มหาวิทยาลัยขอนแกน วิทยาเขตหนองคาย 

93 นางแหวน  สมาน     

  เจาหนาที่ภาคเอกชน     

94 นายชนะ  พิลาคง   ธนะวังมจัฉาฟารม 

95 นางศุภกัญญา  พิลาคง   ธนะวังมจัฉาฟารม 

96 นางอรวรรณ  จันทะพิมพ   สหกรณการเกษตรเพื่อการตลาดลูกคา 

97 นางอุทัย  พิมพวัน   ธกส. หนองคาย จํากัด 

98 นางรุงนุรักษ  ใจขาน   พิพัฒนฟารม  

  เกษตรกร     

99 นางสมบุญ  วงคําซาว ประธานศนูยขาวชุมชนจังหวัดหนองคาย   

100 นายเจรียม  ชาชุมพร ผูนําเกษตรกรปลกูปาลมน้ํามัน   

101 นายวิจิตร  เสนโครต เกษตรกร   

102 นางสาวทรงสุดา  ถิ่นมะเฮยีว เกษตรกร   
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103 นางลําพอง  บุยพามาต เกษตรกร   

104 นางรัศม ี เคนาอปุระ เกษตรกร   

105 นายวีระ  รังโคตร เกษตรกร   

106 นายสมบูรณ  เตนากุล เกษตรกร   

107 นายวิโรจน  ศรีอรรคพรหม เกษตรกร   

108 นายสันติกานต  มูลคงมิ่ง เกษตรกร   

109 นายสาธิต  กลิ่นศรีสุข เกษตรกร   

110 นายสาคร  วงษโยธา เกษตรกร   

111 นายชัยณรงค  เห็มวงค เกษตรกร   

112 นายสมหมาย  ปริสันต เกษตรกร   

113 นายสุวัน  ศรีวิชา เกษตรกร   

114 นายสงวน  ศรีชมภ ู เกษตรกร   

115 นายสมศักดิ ์ นารีนุช เกษตรกร   

116 นางบัวสี  เหราโอสา เกษตรกร   

117 นายชัยยา  สารวิถ ี เกษตรกร   

118 นายประกอบ  บัวติด เกษตรกร   

119 นายนิยม  พรหมโคตร เกษตรกร   

120 นายพุทธ  เนือ่งไชยค เกษตรกร   

121 นางจําป  เอกพล เกษตรกร   

122 นางสาคร  คงอุน เกษตรกร   

123 นายพิภพ  ชัยภมูิ เกษตรกร   

124 นางบัวไลย  หงษเล็ก เกษตรกร   

125 นางหนู  หงษเล็ก เกษตรกร   

126 นายวิชิต  โพธิ์ชี เกษตรกร   

127 นายเฉลียว  ปองทลาย เกษตรกร   

128 นายบุญรอด  แลงชัย เกษตรกร   

129 นางทองยุน  วันสืบ เกษตรกร   
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130 นางบัวลา  นามเสรี เกษตรกร   

131 นายประเสริฐ  หาบุญมี เกษตรกร   

132 นายชัยยา  พรมสอน เกษตรกร   

133 นายแทค  วันทอง เกษตรกร   

134 นายอนนัต  อุปฮวด เกษตรกร   

135 นายสมศักดิ ์ ศรมีงคล เกษตรกร   

136 นายเพ่ิมพูล  หมืน่เจรญิ เกษตรกร   

137 นายสกล  วิชาชัย เกษตรกร   

138 นายโสวัตร  พันธคง เกษตรกร   

139 นายวรพล  สิงหสําราญ เกษตรกร   

140 นางสา  รักชาติ เกษตรกร   

141 นายสมจิต  แสนพิสุทธิ์พงค เกษตรกร   

142 นายชูเกยีรติ  อินทรักษา เกษตรกร   

143 นายวิฑูรย  สนั่นเอื้อ เกษตรกร   

144 นายแจง  สอนสทิธิ ์ เกษตรกร   

145 นายวิลัย  สุทธิดี เกษตรกร   

146 นายวาสนา  ปานกลา เกษตรกร   

147 นายพวงพันธ  รักษา เกษตรกร   

148 นายประนัย  คําสวาง เกษตรกร   

149 นางบุญดี  เจริญพล เกษตรกร   

150 นายบรรเทา  อวนอินทร เกษตรกร   

151 นายคําพอง  ออนกลิ้ง เกษตรกร   

152 นายสินธุ  โทสวัสดิ์ เกษตรกร   

153 นายยรรยง  มนตา เกษตรกร   

154 นางพัฒนา  คําตา เกษตรกร   

155 นายประยงค  ทัดวิมล เกษตรกร   

156 นายบุญ  แปซา เกษตรกร   
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157 นายกอน  บุญคํา เกษตรกร   

158 นายสุภณ  พันธคง เกษตรกร   

159 นายเลื่อน  พันธพิมพ เกษตรกร   

160 นางหทัยรัตน  ทิพรักษ เกษตรกร   

161 นายเดนชยั  โคตรรัตน เกษตรกร   

162 นายสากล  สุขรักษ เกษตรกร   

163 นายประจน  คํามูล เกษตรกร   

164 นายวิจิตร  คําพิพากย เกษตรกร   

165 นางสาวประยูร  จิบจันทร เกษตรกร   

166 นายบรรเทิง  ในหนองคาย เกษตรกร   

167 นายบุญทัน  คทะขันธ เกษตรกร   

168 นางสาวใบ  ฮวดตา เกษตรกร   

169 นายเขียนลอง  คําภาหลวง เกษตรกร   

170 นายเจษฎา  ภาบุตระ เกษตรกร   

171 นายวัฒนา  อินภกัดี เกษตรกร   

172 นางถาวร  สิงหาพรม เกษตรกร   

173 นางอังคณา  พลรัตน เกษตรกร   

174 นายวิบูลย  ประบุตร เกษตรกร   

175 นายอุเมจักร  อุทยันิน เกษตรกร   

176 นายสงวน  เวชส ี เกษตรกร   

177 นายบรรพชา  จนัมะณ ี เกษตรกร   

178 นางลําพึง  ปญสวัสดิ์ เกษตรกร   

179 นางจุฑารัตน  พิมพา เกษตรกร   

180 นายบุญชนะ  ภติูนันท เกษตรกร   

181 นางฐานยมาส  ธษิะโต เกษตรกร   

182 นายขิธชัช  ขําขีจอย เกษตรกร   

183 นายอําพล  จันมาณี เกษตรกร   
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184 นางอําพร   แพงศร ี เกษตรกร   

185 นายพิจิตร  สุภัสสุข เกษตรกร   

186 นายบุญธรรม  พันทา เกษตรกร   

187 นางพัชรินทร  ศิริปญญา เกษตรกร   

188 นางพิชญางกูร  พรหมกูล เกษตรกร   

189 นางสาวนาตลดา  ธิญโต เกษตรกร   

190 นางสาวอาริษา  มาตราช เกษตรกร   

191 นายวุฒิกร  แกวแสนเมือง เกษตรกร   

192 นางสาวกองแพง เกษตรกร   

193 นางสมพร  พรหมสูตร เกษตรกร   

194 นางสาวประไพ  มูลทาทอง เกษตรกร   

195 นายสุรินทร  เติมสุข เกษตรกร   

196 นางพงษผวา  หิโตปกรณ เกษตรกร   

197 นางสาวนันทิยา  จอกแกว เกษตรกร   

198 นางสาวเกษร  รัตนมงคล เกษตรกร   

199 นายบุญชนะ  ภติูนันท เกษตรกร   
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รายนามผูเขารวมประชมุสัมมนา  

เรื่อง "การเปดตลาดสินคาเกษตรภายใตเขตการคาเสรอีาเซียน : ไทยควรเตรียมพรอมอยางไร" ครั้งที่ 4 

วันจันทรที ่ 28  ธันวาคม  2552 

ณ  โรงแรมมารไิทม  ปารค  แอนด  สปา  รีสอรท  อําเภอเมือง  จังหวัดกระบี ่

ที ่ ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง หนวยงาน 

1  นางสุภาพร  พิมลลิขิต  รองเลขาธิการสํานักงานเศรษฐกจิการเกษตร สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

2 นางอารีย  โสมวดี ผชช.ดานนโยบายระบบเศรษฐกิจการเกษตร สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

3 นางเสาวนีย  วรพาณิชย ผชช.ดานนโยบายพัฒนาการเกษตรชนบท สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

4 นายชาญ  เจยีมกนกชัย 
ผชช.ดานนโยบายเศรษฐกิจการเกษตรระหวาง
ประเทศ 

สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

5 นายศักดา  อังศภุากร 
ผชช.ดานเศรษฐกิจทรัพยากรธรรมชาติทาง
การเกษตร 

สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

6 นางกรทิพย เสนวีงศ ณ อยธุยา    ผอ.สํานักเศรษฐกิจการเกษตรรระหวางประเทศ สํานักเศรษฐกจิการเกษตรระหวางประเทศ 

7 นางสาวรังษิต ภูศิริภิญโญ   นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการพิเศษ สํานักเศรษฐกจิการเกษตรระหวางประเทศ 

8 นางเพ็ญรัตน บุตรแกวแตง  นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการพิเศษ สํานักเศรษฐกจิการเกษตรระหวางประเทศ 

9 นางสาวทัศนีย  เมืองแกว นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการพิเศษ สํานักเศรษฐกจิการเกษตรระหวางประเทศ 

10 นางสาวอรุณ ี กฤตยานวัช นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการพิเศษ สํานักเศรษฐกจิการเกษตรระหวางประเทศ 

11 นางสาวอุทัยวรรณ  พูลทรัพย นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการ สํานักเศรษฐกจิการเกษตรระหวางประเทศ 

12 นายอรรถวุฒ ิ วงศเวสารัช นักวิเคราะหนโยบายและแผน ปฏิบัติการ สํานักเศรษฐกจิการเกษตรระหวางประเทศ 

13 นางปยากร มีมาก เจาพนักงานธุรการ ชํานาญงาน สํานักเศรษฐกจิการเกษตรระหวางประเทศ 

14 นางสาวสุกัญญา รุจีนิมิต เจาพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน สํานักเศรษฐกจิการเกษตรระหวางประเทศ 

15 นายอกนิษฐ  กิ่งศักดิ์ เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน สํานักเศรษฐกจิการเกษตรระหวางประเทศ 

16 นางสาวนิสา  บุตรแกวแตง เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน สํานักเศรษฐกจิการเกษตรระหวางประเทศ 

17 นางสาวพุธดา  จารึกจินดามณ ี เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน สํานักเศรษฐกจิการเกษตรระหวางประเทศ 

18 นางอรวรรณ  ธีระสุขจินดา นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการพิเศษ สํานักนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร 

19 นางสุวณี  วัชราเกียรติ นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการพิเศษ สํานักนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร 

20 นส.ขวัญเรือน  มงคลสวัสดิ์ นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการ สํานักนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร 

21 นางราตรี  พูนพิริยะทรัพย เศรษฐกร ชํานาญการพิเศษ สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร 

22 นางสาวอะคราว  อนันต เศรษฐกร ชํานาญการพิเศษ สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร 

23 นส.ศิริวรรณ ประเศรฐานนท เศรษฐกร ชํานาญการ สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร 
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24 นายเอกราช  ตรีลพ เศรษฐกร ชํานาญการ สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร 

25 นางสาวชลธิชา  รุงรัตน   สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร 

26 นายธรณศิร  กลิ่นภักดี นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการพิเศษ สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 9 จ.สงขลา 

27 นายสมพงษ  หนูเนียม นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการพิเศษ สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 9 จ.สงขลา 

28 นางสาวนวลแข  บูรพศิขริน นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการพิเศษ สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 8 จ.สุราษฎรฯ 

29 นายบรรจบ  ซุนสุวรรณ นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการ สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 8 จ.สุราษฎรฯ 

30 นางสาวลัดดา  วิริยางกูร นักวิชาการเกษตร ชํานาญการพิเศษ กรมการขาว 

31 นางสยุมพร  ปทุมพงษ เศรษฐกร ชํานาญการ กรมการขาว 

32 นายวิชัย  อรรณพานุรักษ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดกระบี ่ สํานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกระบี ่

33 นายวันชัย  สินทรัพย นักวิชาการปฏิรูปที่ดิน สํานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกระบี ่

34 นายสมชาย  โพชนุกูล เกษตรและสหกรณจังหวัดกระบี ่ สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดกระบี ่

35 นายสุทีป  สุธาประดิษฐ นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการ สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดกระบี ่

36 นายอนนต  เพ็ชรแกว นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการ สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดกระบี ่

37 นายสุรกิตติ  ศรกีุล นักวิชาการเกษตร ชํานาญการพิเศษ สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 จ.สุราษฎรฯ 

38 นางสาวสุธีรา  ถาวรรัตน นักวิชาการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 จ.สุราษฎรฯ 

39 นายวิษณ ุ อุทยัภาค นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ กรมสงเสรมิการเกษตร 

40 นายไพศาล  โรจนสราญรมย เกษตรจังหวัดกระบี ่ สํานักงานเกษตรจังหวัดกระบี ่

41 นายสรชัช  จิรทวสีิงห รก.หัวหนากลุมสงเสริมและพัฒนาการผลิต สํานักงานเกษตรจังหวัดกระบี ่

42 นายยรรยง  วัฒนศร ี หัวหนากลุมสงเสริมและพัฒนาการเกษตร สํานักงานเกษตรจังหวัดกระบี ่

43 นายสุบรรณ  รักษทอง นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานเกษตรจังหวัดกระบี ่

44 
นายกิตติศักดิ ์กองกาญจโน
ภาส 

นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานเกษตรจังหวัดกระบี ่

45 นายสาโรจน  สังขมาลา เกษตรอําเภอเกาะลันตา สํานักงานเกษตรอําเภอเกาะลันตา 

46 นายสุรชัย  สุภาพ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานเกษตรอําเภอเกาะลันตา 

47 นายเอือ้น  สงสุข เกษตรอําเภอคลองทอม สํานักงานเกษตรอําเภอคลองทอม 

48 นายทวีป  เหมินทร นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานเกษตรอําเภอคลองทอม 

49 นายนิเทศน  นันทไตรภพ เกษตรอําเภออาวลึก สํานักงานเกษตรอําเภออาวลึก 

50 นายพันธน ู ใจกวาง นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานเกษตรอําเภออาวลึก 
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51 นายวิรัตน  จิ้วต้ัน นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานเกษตรอําเภออาวลึก 

52 นายสมมารถ  สยมภาค เกษตรอําเภอเมอืงกระบี ่ สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองกระบี ่

53 นายสุรพนธ  ชดชอย นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองกระบี ่

54 นางสุบงกช  บุญแกว นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองกระบี ่

55 นายการุณ  ทรัพยธน นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองกระบี ่

56 นางสมณา  แกวฉํ่า นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองกระบี ่

57 นางไขมุก  เจยีวกก นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองกระบี ่

58 นางศิรินันท  จิรวรฤทธิ ์ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองกระบี ่

59 นายณรงค  พิบูลนรเศรษฐ เกษตรอําเภอเขาพนม สํานักงานเกษตรอําเภอเขาพนม 

60 นายธงชัย  จินดาพล นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานเกษตรอําเภอเขาพนม 

61 นายสิทธิโชค  สารสุวรณณ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานเกษตรอําเภอเขาพนม 

62 นายปารเมศ  ทองปรีชา เกษตรอําเภอปลายพระยา สํานักงานเกษตรอําเภอปลายพระยา 

63 นายประพันธ  สิทธิโชค นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานเกษตรอําเภอปลายพระยา 

64 นางกัลยา  สําราญ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานเกษตรอําเภอเหนือคลอง 

65 นางฐิตาพร  วิฑูรยพันธ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานเกษตรอําเภอเหนือคลอง 

66 นายบุญเลิศ  ชวยแทน นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานเกษตรอําเภอเหนือคลอง 

67 นายวันชัย  สุวรรณเวทิน เกษตรอําเภอลําทับ สํานักงานเกษตรอําเภอลําทับ 

68 นางเสาวนีย  ทับไทร นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานเกษตรอําเภอลําทับ 

69 นายธนกฤต ถนอมนายกฤตยา เจาพนักงานสงเสริมสหกรณ อาวุโส สํานักงานสหกรณจังหวัดกระบี ่

70 นายสถาพร  วังบุญคง นักวิชาการสหกรณ ชํานาญการ สํานักงานสหกรณจังหวัดกระบี ่

71 นายสุชล ชนะคุม นักวิชาการสหกรณ ชํานาญการ สํานักงานสหกรณจังหวัดกระบี ่

72 นายรุสลัน  เด็นเบ็น นักวิชาการสหกรณ ชํานาญการ สํานักงานสหกรณจังหวัดกระบี ่

73 นายอภิชาต  วิเชียรมณ ี นักวิชาการสหกรณ ชํานาญการ สํานักงานสหกรณจังหวัดกระบี ่

74 นายไพรัตน  รุงเรือง นักวิชาการสหกรณ ชํานาญการ สํานักงานสหกรณจังหวัดกระบี ่

75 นายชิชาล  เขบรพิากษ เจาพนักงานสงเสริมสหกรณ ชํานาญงาน สํานักงานสหกรณจังหวัดกระบี ่

76 นายกิตติ  สาคร เจาพนักงานสงเสริมสหกรณ ชํานาญงาน สํานักงานสหกรณจังหวัดกระบี ่

77 นายสุธีระ  บุณยฤทธานน เจาพนักงานสงเสริมสหกรณ ชํานาญงาน สํานักงานสหกรณจังหวัดกระบี ่
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78 นายสกล  คงยก ประมงอําเภออาวลึก สํานักงานประมงอําเภออาวลึก 

79 นายธัชชัย  อุบลไพศาล นักวิชาการประมง ชํานาญการ สํานักงานประมงอําเภออาวลึก 

80 นางกาญจนา  จายเกิด นักวิชาการประมง ปฏิบัติการ สํานักงานประมงอําเภออาวลึก 

81 นางจิราภรณ  รัตนพรหม เจาพนักงานประมง ชํานาญงาน สํานักงานประมงอําเภออาวลึก 

82 นางพรพิมล  เกื้ออาทร เจาพนักงานประมง ชํานาญงาน สํานักงานประมงอําเภออาวลึก 

83 นางสาวอําพรรัตน  แสงทอง เจาพนักงานประมง ปฏิบัติงาน สํานักงานประมงอําเภออาวลึก 

84 นายชาญวุฒ ิ พรหมทอง เจาหนาที่ประมง สํานักงานประมงอําเภออาวลึก 

85 นายณรงค  เบญจกุล นายสัตวแพทย ชํานาญการ สํานักงานปศุสัตวจังหวัดกระบี ่

86 น.ศงภมรินทร  โชคสุทินสกุล นักวิชาการสัตวบาล ชํานาญการ สํานักงานปศุสัตวจังหวัดกระบี ่

87 นายบุญเลิศ  กุลฉันทวิทย ปศุสัตวอําเภอเหนืองคลอง สํานักงานปศุสัตวอําเภอเหนือคลอง 

88 น.ส.ศมานันท  หวังประเทอืง พาณิชยจังหวัดกระบี ่ สํานักงานพาณิชยจังหวัดกระบี ่

89 นางสาวอลเวง  ศรีหิรัญ ผูชวยพาณิชยจังหวัดกระบี่ สํานักงานพาณิชยจังหวัดกระบี ่

90 นายปรมินทร  นุยงคภักต เภสัชกร สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ 

91 นายธวัชชัย  หยุบแกว   
ศูนยวิจัยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ
การเกษตร 

92 นายสุเทพ  ฤทธิ์แสวง ผูอํานวยการศูนยวิจัยขาวกระบ่ี ศูนยวิจัยขาวกระบี่ 

93 นายปรัชญา  จูฑามาตย นักวิชาการเกษตร ชํานาญการพิเศษ ศูนยวิจัยขาวกระบี่ 

94 นางพยอม  สลิลปราโมทย ผูอํานวยการศูนยเมล็ดพันธุขาวพัทลุง ศูนยเมล็ดพันธุขาวพัทลุง 

95 นายสวัสดิ์  เทพสง   ศูนยเมล็ดพันธุขาวพัทลุง 

96 นายวุฒินันท  ประทุมมาลย   ดานศุลกากรกระบี่ 

97 นายคนึง  สุทธิวรากุล นักจัดการงานทั่วไป ชํานาญการ   

98 นางสาวพัชรี  เกือ้กูลสง เจาหนาที่ธุรการ   

99 นายสําเริง  อินสุวรรณ     

100 นายไสว  จุลชู รองผูอํานวยการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่ 

101 นายจรัญ  ภิณสุวรรณ รองผูอํานวยการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่ 

102 นายเอกวนิท  เตชะวรรักษ คร ู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่ 

103 นางนงเยาว  ชอมณ ี คร ู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่ 

  เจาหนาที่ภาคเอกชน     
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104 นายชวัน  ชัยทอง   บริษัท สยามโมเดิรนปาลม จํากัด 

105 นายสมรักษ  บุญชู   บริษัท สยามโมเดิรนปาลม จํากัด 

106 นายชัยฤทธิ ์ ถายยอน อุปนายกสมาคมชาวสวนปาลม จงัหวัดตรัง สมาคมชาวสวนปาลมจังหวัดตรัง 

107 นายมานิต  วงษสุรียรัตน นายกสมาคมชาวสวนปาลม จังหวัดตรัง สมาคมชาวสวนปาลมจังหวัดตรัง 

108 นายลือชา  อุนยวง นายกสมาคมชาวสวนปาลม จังหวัดสุราษฎรธานี สมาคมชาวสวนปาลมจังหวัดสุราษฎรธานี 

109 นายธนกร  ไวราทร   บริษัท ภาคใตศาสตร จํากัด 

110 นางเจียมจิต  บานเพิง ผูจัดการสภาอุตสาหกรรมกระบี ่ สภาอุตสาหกรรมกระบี ่

111 นายศักดิ์ชัย  ดานพัฒนา   บริษัท สยามชิกเดนโปรดัก จํากัด 

112 นายราชันย  ปาไหย   สรวีรฟารม 

113 นายวิรัช  ชูเดชา ประธานกรรมการ   

114 นางอําพร  มีแสง ผูจัดการ    

115 นายพิทมาล  วีระวัชร   บริษัท รุงเจริญปาลมออยล จํากัด 

116 นายบุญสง  นับทอง   สมาคมชาวสวนยางจังหวัดกระบี ่

117 นายพลัฎฐ  ฐิติณฐักร ผูจัดการสวนปาลม   

118 นางศุภมาศ  ควรทรงธรรม ผูจัดการฝายจัดซือ้ผลปาลม บริษัท ปาลมน้ํามันธรรมชาติ จํากัด 

119 นางกาญจนา  จันทรพิบูลย ชาวสวนปาลม   

  เกษตรกร     

120 นายสมชาย  ประชาบุตร รองผจก.ชุมนุมสหกรณชาวสวนปาลมน้ํามัน จํากัด     

    
และกรรมการ/นายทะเบียน สภาอุตสาหกรรมจ.
กระบี ่

  

121 นายสมชาย  สิทธิโชค กรรมการผูทรงคณุวุฒิในคณะกรรมการนโยบาย-   

    ปาลมน้ํามันแหงชาติ   

122 นายอําพันธ  เกิดสุข เกษตรกร   

123 นายวิโรจน  ทองขยัน เกษตรกร   

124 นายสุชา  วันศุกร เกษตรกร   

125 นายเดชา  กูมิภมร เกษตรกร   

126 นายมาตาบ  สาระวารี เกษตรกร   

127 นางธนพร  อัครเมตทิพย เกษตรกร   



                                                                                                158 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง หนวยงาน 

128 นายอภริักษ  บูรพาศิริวัฒน เกษตรกร   

129 นายวัฒนา  สุทธยาคม เกษตรกร   

130 นายยูซบ  สะมาลา เกษตรกร   

131 นายรัตน  หวันหย ี เกษตรกร   

132 นายสมวงศ  ศิรมินูญ เกษตรกร   

133 นายปราโมทย  มูลสอาด เกษตรกร   

134 นายประเสริฐ  แสงวิมล เกษตรกร   

135 นายอนมุัติ  อะหมัดตอเขิด เกษตรกร   

136 นายประจวบ  เนือ้ออน เกษตรกร   

137 นางประทีป  สกุลแกว เกษตรกร   

138 นายวิทยา  บอหนา เกษตรกร   

139 นายวรรชยั  คําม ี เกษตรกร   

140 นายพันธศักดิ ์ จิตรรัตน เกษตรกร   

141 นายประเสริฐ  ชาตวิทยบุตร เกษตรกร   

142 นายรอยมาน  มําเริช เกษตรกร   

143 นายสมศักดิ ์ สังหราน เกษตรกร   

144 ร.อ.ประภาส  สายสุวรรณ เกษตรกร   

145 นายวิรัตน  ใจสะอาด เกษตรกร   

146 นายพีรยุทธ  ทองเกตุ เกษตรกร   

147 นายวิชัย  คําสุข เกษตรกร   

148 นายสมพงษ  สวัสดิภิรมย เกษตรกร   

149 นายโอวาท  พวงชอ เกษตรกร   

150 นายมนตร ี อารีทาน เกษตรกร   

151 นายสุจินต  ประสมแกว เกษตรกร   

152 นายวารินทร  ใจเกลี้ยง เกษตรกร   

153 นางรัตติกาล  พยายาม เกษตรกร   

154 นายเทยีนไล  โปซิ้ว เกษตรกร   
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155 นายสมภพ  คํากุล เกษตรกร   

156 นายธีระพัฒน  หวังสุข เกษตรกร   

157 นายวรวิทย  พยายาม เกษตรกร   

158 นายวิเชียร  หนูชัยแกว เกษตรกร   

159 นายชาญ  เกื้อเดช เกษตรกร   

160 นายสมคิด  ชูศร ี เกษตรกร   

161 นายประมูล  ปานเพชร เกษตรกร   

162 นายอรณุ  เพชรคงทอง เกษตรกร   

163 นนายธนิตย  ทองเพ็ง เกษตรกร   

164 นายดรัณภพ  เจยีวกก เกษตรกร   

165 นางประเสรฐิ  สุไชยแสง เกษตรกร   

166 นายวินัย  ดํากุล เกษตรกร   

167 นายจรูญ  เจรญิการ เกษตรกร   

168 นายสมคิด  พรหมเจริญ เกษตรกร   

169 นายดนลาเต  สาโรจน เกษตรกร   

170 นายฉัตรชัย  ขลิกคํา เกษตรกร   

171 นายสาเหตุ  บุญชู เกษตรกร   

172 นายยุคนธ  โสมคลาย เกษตรกร   

173 นายเศยีร  เกตุขาว เกษตรกร   

174 นายทุย  เขาทอง เกษตรกร   

175 นายมาเหรัน  สืบมา เกษตรกร   

176 นายสมศักดิ ์ ธนการ เกษตรกร   

177 นายธํารงค  จันทรงาม เกษตรกร   

178 นายหาหรน  หลักแหลง เกษตรกร   

179 นายสมใจ  หลักแหลม เกษตรกร   

180 นายสมบัติ  บุญถาวร เกษตรกร   

181 นางสุมาลี  เพ็ชรฉวาง เกษตรกร   
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182 นายอุหมาก  สั่นสทาน เกษตรกร   

183 นายวิเชษฐ  บุตรเส็ม เกษตรกร   

184 นายสุเทพ  หมื่นคํา เกษตรกร   

185 นายจักรพันธ  หมื่นคํา เกษตรกร   

186 นายอะริหมา  ขาวเหม เกษตรกร   

187 นายบุญธรรม  ทุมคง เกษตรกร   

188 นายสวาท  สาโรจน เกษตรกร   

189 นายการิหยา  บุตรหมัน เกษตรกร   

190 นางสําลี  ต้ังมั่น เกษตรกร   

191 นายประวัติ  กอบโกย เกษตรกร   

192 นายวราวุธ  จันดารก เกษตรกร   

193 นายคม  ออนแอ เกษตรกร   

194 นายภาณวัฒน  ปกสิมิน เกษตรกร   

195 นายสมบูรณ  จันทรเดน เกษตรกร   

196 นายตุลา  หลานสัน เกษตรกร   

197 นายบุญเกิด  ใจบุญ เกษตรกร   

198 นายขุนพล  สิ่มทองขาว เกษตรกร   

199 นายพูลสุข  ขวัญเมือง เกษตรกร   

200 นายอภิชาต ิ ถ่ําจันทร เกษตรกร   

201 นางรุงนภา  ชินสกุล เกษตรกร   

202 นางปราณี  ถวายเชื้อ เกษตรกร   

203 นางคมสัน  แสงหยก เกษตรกร   

204 นายเย็น  หลานมัน เกษตรกร   

205 นางพรรวินท  เปรียบเหมือน เกษตรกร   

206 นายโภคิน  เนาวโรจน เกษตรกร   

207 นายนพพร  คงกลัป เกษตรกร   

208 นางเสาวรส  ทัลวัลล์ิ เกษตรกร   
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209 นางนิตยาพร  คงแคลว เกษตรกร   

210 นายทาวุฒ ิ เดชศร ี เกษตรกร   
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รายชื่อคณะผูจัดทําเอกสาร 
 

1.  นางกรทิพย  เสนีวงศ ณ อยุธยา  ผูอํานวยการสํานักเศรษฐกจิการเกษตรระหวางประเทศ  ที่ปรึกษา 

2.  นางสาวรังษิต  ภูศิริภิญโญ  นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการพิเศษ 

3.  นางสาวอรุณี  กฤตยานวัช  นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการพิเศษ 

4.  นางสาวอุทัยวรรณ  พูลทรัพย  นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการ 

5.  นางอังคณา  พุทธศร ี   นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการ 

6.  นายอรรถวุฒิ  วงศเวสารัช  นักวิเคราะหนโยบายและแผน ปฏิบัติการ 

7.  นางสาวสุกัญญา  รุจีนิมิต  เจาพนักงานธุรการ  ปฎิบัตงิาน 

8.  นายอกนิษฐ  กิ่งศักดิ ์   เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน  

9.  นางสาวนิสา  บุตรแกวแตง  เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน  
 

------------------------------------------------------------------------ 
 


