
หัวข้อการน าเสนอ 
• การลดภาษใีนอาเซยีน การใช้สิทธปิระโยชนใ์นการลดภาษขีอง
ผู้ประกอบการ และการวิเคราะหผ์ลกระทบตอ่เศรษฐกจิมหภาค 
จากการลดภาษเีปน็ศูนยเ์มือ่เปรียบเทยีบกบัการปรับปรงุการขนสง่
ทางบกและทางเรอื 

• การศึกษาเรือ่งมาตรการทีไ่ม่ใช่ภาษ ี(Non-Tariff Measures: 
NTM) 

• การลงทนุในอาเซียน: ACIA, ภาพรวมการลงทนุภาคเกษตรใน
เวียดนามและอินโดนเีซีย, Case study การลงทนุจากไทยไปสอง
ประเทศนี ้และ MNC มาลงทนุในไทย 
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เชษฐา อินทรวิทักษ์ 
16 ม.ค. 2561 

การลดภาษภีายใต้ AEC, มาตรการทางการค้าทีไ่ม่ใช่ภาษ ี(Non-tariff 
measures: NTMs) และการลงทนุภาคเกษตรในภมูภิาคอาเซียน 



การศกึษาเรื่องภาษใีนอาเซียน 
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การศึกษาเรือ่งภาษใีนอาเซียน  

สถานการณ์ความคบืหน้าในในการปรบัลดภาษใีนอาเซียน  
ข้อตกลงใน ATIGA1 

สินค้าทีอ่ยูใ่นรายการลดภาษ ี(Inclusion list: IL): 
ประเทศสมาชิกอาเซียนเดิม 6 ประเทศ ต้องยกเลิก
อัตราภาษีศุลกากรภายในปี พ.ศ.2553 สมาชิก
อาเซียนใหม่ 4 ประเทศ ต้องยกเลิกอัตราภาษี
ศุลกากรภายในปี พ.ศ.2558 โดยอาจมีสินค้าจ านวน
หนึ่งไม่เกินร้อยละ 7 ของสินค้าทั้งหมด ที่ผ่อนผันได้
จนถึงปี พ.ศ.2561 
 
สินค้าทีอ่ยูใ่นบญัชรีายการสนิคา้ทีม่คีวามออ่นไหว 
(sensitive list: SL): สมาชิกอาเซียนทั้งหมดจะต้อง
ลดอัตราภาษีศุลกากรลงเหลือไม่เกิน 5% โดย
สมาชิกอาเซียนเดิมต้องลดให้ได้ภายในปี 2553 
ในขณะที่ประเทศเวียดนาม สปป.ลาว พม่า และ
กัมพูชา ต้องลดให้ได้ภายในปี 2556 2558 2558 และ 
2560 ตามล าดับ 

ฯลฯ 

ความเปน็จรงิ 

• ประเทศสมาชิกอาเซียนเดิมเหลือสินค้าที่ภาษียัง
ไม่เป็นศูนย์ ต่ ากว่า 5% จาก 9958 รายการ
สินค้า (AHTN 8 digit)  

 
• ประเทศอาเซียนใหม่โดยเฉพาะกัมพชูาและลาว

ยังมีสินค้าที่ภาษียังไม่เป็นศูนย์และไมไ่ดล้ดภาษี
ตามขอ้ตกลง ATIGA อยู่จ านวนมาก โดยเฉพาะ
อย่างยิง่สนิคา้ทีอ่ยูใ่นรายการลดภาษ ี
(Inclusion list: IL) 

หมายเหต:ุ 
1. ATIGA (ASEAN Trade in Goods Agreement) เป็นข้อตกลงด้าน
การค้าสินค้าในอาเซียน ซึ่งจะระบุก าหนดการการลดภาษีสินค้าต่างๆ การ
ลด/ก าจัดมาตรการทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษี รวมถึงการอ านวยความสะดวก
ทางการค้าต่างๆ  



การศึกษาเรือ่งภาษใีนอาเซียน  

KHM LAO MYM VNM MYS IDN PHL THA BRN SGP
ไม่เป็นไปตาม ATIGA 4341 1558 0 29 1 2 0 0 0 0
เป็นไปตาม ATIGA 808 514 711 789 144 104 49 12 0 0
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หมายเหต:ุ 
1. ข้อมูลภาษี applied rate ณ ปี 2557 (ปีล่าสุดที่สามารถหา applied rate ที่น่าเชื่อถือได้) 
2. ภายในรายงานมีการแยกสินค้าเป็นประเภท Inclusion List (IL), Sensitive List (SL), 
Highly Sensitive List (HSL), etc. 
3. ภายในรายงานมีการแสดงตัวอย่างของสินค้า ที่อัตราภาษีศุกลการยังไม่เป็น 0% ของแต่ละ
ประเทศ 

จ านวนสินค้าที่อัตราภาษีศุลกากรไม่เป็น 0% ของประเทศสมาชิกอาเซียนจากทั้งหมด 9958 รายการสินค้า (AHTN 8 digit) 



สถานการณค์วามคบืหน้าในการปรบัลดภาษขีองกมัพชูา 
โดยภาพรวมแล้ว กัมพูชาเป็นประเทศท่ีมีสัดส่วนของสินค้าที่อัตราภาษีไม่
เป็นไปตามข้อตกลง ATIGA มากท่ีสุดในกลุ่มประเทศ ASEAN โดยมีสัดส่วน
สูงถึงร้อยละ 84.31 จาก 5149 รายการสินค้าที่ภาษียังไม่เป็นศูนย์ (จ านวน
สินค้าทั้งหมด 9558 รายการท่ี AHTN 8 digit) 

IL SL GEL PIS+ PIS-NL

ไม่เป็นไปตาม ATIGA 3819 0 0 6 516

เป็นไปตาม ATIGA 680 60 68 0 0
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จ านวนสินค้าที่อัตราภาษีศุลกากรไม่เป็น 0% ของ
กัมพูชา สินค้าทีอ่ยูใ่นรายการลดภาษี (IL) คือ

กลุ่มสินค้าที่มีสัดส่วนไม่เป็นไปตาม
ข้อตกลง ATIGA มากที่สุด รองลงมา
คือ สินค้าที่อยูใ่นสาขาส าคญัในการ
เร่งรัดการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ
อาเซียนทีไ่มต่้องเรง่ลดภาษี (PIS-NL) 
ทั้งหมด 516 รายการที่ไม่เป็นไปตาม
ข้อตกลง ATIGA 
ตัวอย่างสินคา้: บุหรี่ที่มยีาสูบ, อาหาร
ส าหรับทารกบางชนิด, เรือบางชนิด, 
ภาชนะบรรจุบางชนิด 

การศึกษาเรือ่งภาษใีนอาเซียน  



สถานการณ์ความคบืหน้าในการปรบัลดภาษขีองกมัพชูา (ต่อ) 

ตัวอย่างสินค้าเกษตรที่มีการลดภาษีตาม ATIGA 
และที่ไม่เป็นไปตาม ATIGA 

การศึกษาเรือ่งภาษใีนอาเซียน  

                       ATIGA(%)          (%) 

                                ATIGA 

                            (IL) 1701.99.11                         5 5 
  2302.40.10         0 0 
  0902.10.10      5 5 

                                   ATIGA 

                            (IL) 0409.00.00          0 5 

  0808.10.00          0 5 

                                      (PIS) 
    

                                                   
       (PIS-NL) 

1201.90.00 
                             

         
0 5 

  1208.10.00                         0 5 

  2008.11.10                         0 5 
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อัตราการใชส้ทิธิประโยชนท์างด้านภาษี 
(Tariff Preference Utilization: TPU) 

1. หากมีการใช้สิทธิประโยชน์ในการส่งออกสินค้า X จากประเทศไทยไปยังประเทศ Y ผู้น าเข้าสินค้าน้ันในประเทศ Y จะสามารถใช้สิทธิขอลดหย่อนภาษี และ
ท าให้สินค้า X จากไทยมีความสามารถในการแข่งขัน (ด้านราคา) สูงขึ้น ในประเทศ Y  

2. หากมีการใช้สิทธิประโยชน์ในการน าเข้าสินค้า X ของไทยจากประเทศ Y ผู้น าเข้าสินค้าน้ันในไทยจะสามารถใช้สิทธิขอลดหย่อนภาษี และท าให้สามารถ
น าเข้าสินค้านั้นเข้ามาในประเทศไทยในราคาที่สุทธิที่ถูกลง 

3. การใชส้ิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีมักจะเกิดจากผู้น าเข้าขอให้ผู้ส่งออก ด าเนินการเรื่องการขอใน c/o และ form D ซึ่งในบางครั้งเป็นต้นทุนส าหรับผู้ส่งออก  

ที่มา: โครงการเพิ่มขีดความสามารถภาคอุตสากรรมภายใต้นโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ (สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย) 

สูตรค านวณอตัราการใชส้ทิธปิระโยชน์ดา้นภาษขีองภาคสง่ออกและน าเขา้ของไทยไปยงัประเทศต่างๆ ในอาเซยีน 
(หน่วย: ร้อยละ) 

มูลค่าของการส่งออกสินค้า X ไปยังประเทศ Y ที่มกีารขอใบ c/o 
เพื่อใช้สิทธิลดหย่อนภาษีภายใต้ ATIGA (Form D) ในปี 2557  

มูลค่าของการส่งออกสินค้า X ไปยังประเทศ Y ทั้งหมด ในปี 2557 

อัตราการใช้สิทธิประโยชน์ด้านภาษีของการส่งออกสินค้า 
X ของไทยไปยังประเทศ Y  ในปี 2557 ภายใต้ ATIGA 

มูลค่าของการน าเข้าสินค้า X จาากประเทศ Y ที่มกีารขอใบ c/o 
เพื่อใช้สิทธิลดหย่อนภาษีภายใต้ ATIGA (Form D) ในปี 2557  

มูลค่าของการน าเข้าสินค้า X ไปจากประเทศ Y ทั้งหมด ในปี 2557 

อัตราการใช้สิทธิประโยชน์ด้านภาษีของการน าเข้าสินค้า 
X ของไทยจากประเทศ Y  ในปี 2557 ภายใต้ ATIGA 
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ASEAN KHM IDN LAO MYM MYS PHI VNM
TPU 2557 (Export) 70.08 5.72 73.16 0.3 0 70.73 82.31 93.04

TPU 2553 (Export) 58.26 0 49.79 0 0 82.49 73.72 89.61

อัตราการใชส้ิทธปิระโยชนใ์นภาคการสง่ออก 
ปี 2553 และ 2557 

อัตราการใชส้ทิธปิระโยชนท์างดา้นภาษขีองสนิคา้เกษตรระหวา่งไทยกบัประเทศคูค่า้ 
(Tariff Preference Utilization: TPU) 
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ASEAN KHM IDN LAO MYM MYS PHI VNM
TPU 2557 (Import) 97.02 99.49 97.03 99 92.97 89.56 49.66 98.86

TPU 2553 (Import) 92.87 99.16 94.24 98.03 69.85 89.09 40.1 99.11

อัตราการใชส้ิทธปิระโยชนใ์นภาคการน าเขา้ 
ปี 2553 และ 2557 

1. อัตราการใช้สิทธิประโยชนท์างด้านภาษีของผู้ประกอบการไทยในการน าเข้าสินค้าเกษตรจากประเทศสมาชิกอาเซียนสูงถึงร้อยละ 97.02 แต่หาก
เปรียบเทียบกับการส่งออกสินค้าเกษตร ซึ่งมีอัตราการใช้สิทธิประโยชน์ร้อยละ 70.08 ของการส่งออกทั้งหมด ยังถือว่ายังใช้สิทธิประโยชน์ได้ไม่เต็มท่ีนัก  

2. การใช้สิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีของผู้ประกอบการไทยในการส่งออกสินค้าเกษตรไปยังฟิลิปปินส์ยังอยู่ในอัตราที่ต่ า 
3. การใช้สิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีของผู้ประกอบการไทยในการส่งออกสินค้าเกษตรไปยังกัมพูชา สปป.ลาว และพม่าแทบจะไม่มีการใช้สิทธิประโยชน์เลย 

แสดงให้เห็นถึงการเสียโอกาสจากการที่สินค้าไทยจะมีความสามารถในการแข่งขัน (ด้านราคา) ที่สูงขึ้นในตลาดเหล่านี ้

ที่มา: โครงการเพิ่มขีดความสามารถภาคอุตสากรรมภายใต้นโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ (สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย) 



1. การเจรจาตอ่รองดา้นภาษีศลุกากร 
 

 

 

 

2. การกระตุน้ใหผู้ป้ระกอบการใชส้ทิธปิระโยชนด์า้นภาษใีหม้ากขึ้น 
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ข้อเสนอแนะทางนโยบาย 
จากผลการศกึษาเรื่องภาษี 

• ส านักงานเศรษฐกจิการเกษตรและหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้ง ควรเพิ่มการประชาสัมพันธก์ารใช้สิทธปิระโยชน์จาก 
FTA แก่ผู้ประกอบการโดยการ ให้ข้อมูล ค าปรึกษา และจัดท าคู่มือการใช้สิทธปิระโยชน์ด้านภาษีแก่
ผู้ประกอบการ  โดยเน้นการส่งออกและน าเข้าสินค้าเกษตรในประเทศเป้าหมายที่ยังมีการใชส้ิทธิประโยชน์ด้าน
ภาษีค่อนข้างต่ า 

• กรมเจรจาการคา้ระหว่างประเทศ กรมการคา้ตา่งประเทศ และกรมศลุกากร ควรร่วมกันจัดท าเว็บไซต์อย่างเป็น
ทางการแบบจุดเดียว (one-stop service) ที่สามารถใช้ได้ง่ายและมขี้อมูลอัตราภาษีและกฎว่าด้วย
แหล่งก าเนิดสินค้าภายใต้ความตกลงต่างๆ แยกตามรายประเทศ  เพื่อให้ผู้ประกอบการมีข้อมลูอย่างเป็น
ทางการที่มีความถูกต้องและทันสมัย ส าหรับการตัดสินใจว่าจะเลือกใช้ประโยชน์จาก FTA ฉบับใด 

• กรมเจรจาการคา้ระหว่างประเทศ ควรผลักดันให้ประเทศสมาชกิอาเซียนใหม่ อันได้แก่ กัมพูชา ลาว เมียนมาร์ 
และเวียดนาม ลดภาษีศุลกากรภายใต้ ATIGA ให้ได้ตามก าหนด 

• กรมเจรจาการคา้ระหว่างประเทศ ควรผลักดันให้ประเทศภาคีน าสินค้าที่ยังไมอ่ยู่ในรายการลดภาษีเข้ามาอยู่ใน
รายการลดภาษี เช่น สินค้าที่อยู่ในรายการสินค้าที่มีความอ่อนไหว (sensitive list) เป็นต้น 



การวิเคราะหผ์ลกระทบตอ่เศรษฐกจิมหภาค 
จากการลดภาษเีป็นศนูย์เมื่อเปรยีบเทยีบกบั
การปรับปรงุการขนส่งทางบกและทางเรือ 
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วัตถุประสงคก์ารศกึษาและขอ้สงัเกตทีส่ าคญั  

วัตถุประสงค:์ เพื่อเปรยีบเทยีบผลตอ่เศรษฐกจิมหภาคของไทย
จากการลดอปุสรรคทางการคา้ระหวา่งประเทศดว้ยวธิตีา่งๆ 

• เป็นการวิเคราะห์เชิงปริมาณอย่างคร่าวๆ เพื่อให้ได้ตัวเลขประมาณการและ priority ของการด าเนินนโยบาย 

• เน้นผลกระทบระดับมหภาคเป็นหลัก โดยไม่ได้ท าการวิเคราะห์ผลระดับสาขาการผลิต (ระดับสินค้า) อย่างละเอียดเน่ืองจาก
ข้อจ ากัดของฐานข้อมูล GTAP ท่ีใช้กลุ่มสินค้าเกษตรท่ีค่อนข้างหยาบ 

การลดภาษีสินค้าต่างๆ 
ที่ภาษียังไม่เป็นศูนย์ 

การปรับปรุงการอ านวยความ
สะดวกด้านการขนส่งทางเรือ 

การปรับปรุงการอ านวย
ความสะดวกการขนส่ง
ทางบกระว่างไทยกับ CLV 
และจีน 

การลดอปุสรรคทางการคา้ระหวา่งประเทศ 

ข้อสังเกตที่ส าคัญ 
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ผลการจ าลองสถานการณ์การลดอตัราภาษขีาเขา้ใหเ้หลอื 0% 

  
ลดภาษ ี

สินค้าเกษตร 

ลดภาษ ี

สินค้า Non-Agriculture 
ลดภาษสีนิคา้ ทั้งหมด 

ASEAN ทั้งหมด 

• ไม่มีนัยส าคัญต่อการเพิ่ม 
GDP 

• ผลต่อการเพิ่ม welfare บ้าง
และเกิดจากการลดภาษีของ 
CLV เป็นหลัก 

 

ส่งผลต่อการเพิ่ม GDP 0.133% โดย
เกิดจากการลดภาษีของ CLV เป็นหลัก 

 

ผลคล้ายกับ 

การลดภาษีสินค้า 

Non-Agriculture 
ทั้งหมด ASEAN 6 ผลน้อยมาก ส่งผลต่อการเพิ่ม GDP 0.015%  

CLV มีผลบ้างแต่น้อย ส่งผลต่อการเพิ่ม GDP 0.117%  

ส าหรับสินค้าเกษตร ในอาเซียนเหลือแต่ประเทศ CLV ท่ียังมีรายการสินค้าที่ภาษียังไม่เป็นศูนย์ค่อนข้างมาก อย่างไรก็ตาม อัตราภาษี
สินค้าเหล่านี้ไม่สูงมาก (ยกเว้นสินค้า Highly Sensitive List บางตัว) และมูลค่าส่งออกสินค้าเกษตรจากไทยไปยัง CLV ก็ไม่สูงมาก
พอท่ีจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจมหภาค แต่การลดภาษีสินค้าเกษตรดังกล่าว อาจส่งผลอย่างมีนัยส าคัญต่อการส่งออกสินค้า
เกษตรบางตัว (ผลกระทบในระดับสาขาการผลิตอาจมีนัยส าคัญ) 
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ผลการจ าลองสถานการณ์เปรยีบเทียบระหวา่งการลดภาษ ี 
กับการปรบัปรงุการขนสง่ทางบกและทางเรอื 

ผลกระทบตอ่เศรษฐกจิมหภาค  

1. การปรับปรุงระบบ logistics 
โดยเฉพาะการปรับปรุงการ
ขนส่งทางเรือส่งผลต่อการ
กระตุ้นเศรษฐกิจมากว่าการลด
ภาษีเป็นอย่างมาก 
 
2. การลดภาษีเป็นศูนย์และการ
ปรับปรุงการขนส่งทั้งทางบกและ
ทางเรือ จะส่งผลให้ GDP โต 
ประมาณ 1.16% (เทียบกับผล
ของการลดภาษีภายใต้ AFTA 
ตั้งแต่แรกเริ่มในปี 1993 ส่งผล
ให ้GDP โต 2.3%)1 

บทสรุป 

Note: 1. จากผลการศึกษาก่อนหน้านี้  เชษฐาและคณะ (2012) 

ผลกระทบต่อไทย 
การลดภาษีเป็น

ศนูย ์

การปรบัปรงุ 
การขนส่ง 

ทางบก  
การปรบัปรงุการ

ขนส่งทางเรอื ผลรวม 

การเปลี่ยนแปลง (ล้านเหรียญสหรัฐฯ)   

สวัสดิการสังคม (EV) 638.3 1,191 2,503 4,332 

ดุลการค้า 51.4 28 87 166 

อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ 0.133 0.348 0.680 1.161 

ปริมาณการบริโภคของครัวเรือน 0.224 0.423 0.892 1.539 

ปริมาณการลงทุน 0.221 0.533 1.120 1.874 

ปริมาณการบริโภคภาครฐั 0.149 0.271 0.554 0.974 

ปริมาณการส่งออก 0.112 0.462 0.803 1.377 

ปริมาณการน าเข้า 0.220 0.580 1.115 1.915 

อัตราแลกเปลี่ยนการค้า 0.122 0.118 0.318 0.558 

อัตราเงินเฟ้อ 0.113 -0.110 0.255 0.258 

รายได้ภาษี 0.273 0.460 1.119 1.852 

อัตราค่าจ้างแรงงานทักษะน้อยที่แท้จริง 0.180 0.379 0.768 1.327 

อัตราค่าจ้างแรงงานทักษะที่แท้จรงิ 0.141 0.428 0.749 1.318 



การศกึษาเรื่องมาตรการที่ไม่ใชภ่าษี 
(Non-Tariff Measures: NTM) 
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การศกึษาเรื่องมาตรการทีไ่มใ่ช่ภาษ ี 
(Non-Tariff Measures: NTM) 
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มาตรการที่อยู่ในขั้นตอน
การด าเนินการปรับปรุง
จึงยังมีข้อมูลไม่มากนัก 

มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (SPS) 
เช่น การจ ากัดสารบางชนิด ขั้นตอนการเก็บรักษาสินค้า 
มาตรการอุปสรรคเทคนิคทางการค้า (TBT) 
เช่น การลงทะเบียนสินค้า ระบบสืบค้นย้อนกลับ 
การตรวจสินค้าก่อนส่งสินค้า (pre-shipment inspection)  
เช่น ข้อก าหนดในการผ่านศุลกากร การตรวจสอบมูลค่าสินค้า 
. 

มาตรการป้องกันการค้าท่ีอาจเกิดขึ้นโดยไม่ได้รับอนุญาต 
เช่น การตอบโต้การทุ่มตลาด มาตรการ Safeguard 
มาตรการควบคุมหรือจ ากัดปริมาณ 
เช่น การออกใบอนุญาตในการน าเข้า  มาตรการโควต้า 
มาตรการควบคุมทางด้านราคาและค่าธรรมเนียม  
เช่น การก าหนดราคาน าเข้าขั้นต่ า ค่าระวางพิเศษ (custom surcharge) 
. 

มาตรการทางด้านการเงิน 
มาตรการที่มีผลต่อการแข่งขัน  
มาตรการทางการค้าที่เกี่ยวกับการลงทุน 
ข้อจ ากัดในการจัดจ าหน่าย 
ข้อจ ากัดในการบริการหลังการขาย 
เงินอุดหนุน 
ข้อจ ากัดในการจัดซื้อของรัฐ 
ทรัพย์สินทางปัญญา 
กฎแหล่งก าเนิดสินค้า 
. 

มาตรการการส่งออก 
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จ านวนมาตรการที่มใิชภ่าษีทีแ่ตล่ะประเทศในอาเซยีนบงัคบัใชก้บัสนิคา้เกษตร (โดยเฉลีย่ตอ่รายสนิคา้) 

• ทุกประเทศมีการใช้มาตรการ SPS และ TBT อย่างเข้มข้นมากท่ีสุดเมื่อเทียบกับมาตรการอื่นๆ  
• ฟิลิปปินส์มีการใช้มาตรการประเภทต่างๆ ค่อนข้างเข้มข้นกว่าประเทศอื่นๆ ในอาเซียน 
• มาตรการประเภท E (non-automatic licensing, quotas, prohibition) ยังคงมีใช้อยู่เกือบทุกประเทศ (บางมาตรการในกลุ่ม E ขัดกับ WTO) 
• มาตรการประเภท H (state-trading enterprise) ยังมีการใช้ในอินโดนีเซีย ไทย (ผ่านองค์การคลังสินค้า) และเวียดนาม 
• มาตรการประเภท I (trade-related investment measures เช่น local content, trade balancing) มีการใช้ในอินโดนีเซียประเทศเดียว 
• มาตรการประเภท P (export-related measures) มีการใช้กันโดยทั่วไป 

การศึกษาเรือ่งมาตรการทีไ่ม่ใช่ภาษ ี 
(Non-Tariff Measures: NTM) 

A: SPS B: TBT 

C: Pre-shipment inspections 

E: Licenses, quotas, prohibitions 
and other quantity control 
measure 
F: Price control measures including 
additional taxes and charges 

G: Finance measures 

I: Trade-related 
investment measures 
J: Distribution 
restrictions 
P: Export-related measures 

H: Measures affecting competition 



การศกึษาเรื่องมาตรการทีไ่มใ่ช่ภาษ ี 
(Non-Tariff Measures: NTM) 

ตัวอยา่งตารางการใช ้NTM ของฟลิปิปนิสส์ าหรบัสนิคา้ส าคญัๆ  

พิกัด ค าอธิบาย 

มูลค่าการน าเข้าปี พ.ศ. 2559 
(หน่วย: 1,000 USD) 

มาตรการที่มิใช่ภาษี 
(หน่วย: จ านวนมาตรการ) 

จากอาเซียน จากไทย A B C E F G P รวม 

0207.14 Frozen cuts and edible offal of fowls of the species 
Gallus domesticus 

149 6 12 3 2 2 5 1 8 33 

0403.10 Yogurt, whether or not flavoured or containing added 
sugar or other sweetening matter, fruits, ... 

18,340 18,209 9 6 1 0 4 1 7 28 

0708.20 Fresh or chilled beans "Vigna spp., Phaseolus spp.", 
shelled or unshelled 

16 0 15 3 1 2 5 2 8 36 

1005.90 Maize (excluding seed for sowing) 146,433 137,263 12 12 3 2 5 1 8 43 

1006.30 Semi-milled or wholly milled rice, whether or not 
polished or glazed 

171,484 69,946 13 15 3 2 5 1 8 47 

1513.29 Palm kernel and babassu oil and their fractions, 
whether or not refined, but not chemically ... 

75,836 0 12 3 2 0 4 1 8 30 

1701.99 Cane or beet sugar and chemically pure sucrose, in 
solid form (excluding cane and beet sugar ... 

89,123 83,753 12 10 3 2 4 1 8 40 

2106.90 Food preparations, n.e.s. 427,156 88,510 8 8 1 0 4 1 5 27 
4001.22 Technically specified natural rubber "TSNR" 11,156 1,518 0 0 2 0 5 1 5 13 

หมายเหต:ุ การเลือกสินค้าดังกล่าวคือสินค้าท่ีท าการศึกษาในโครงการ 8 สินค้าประกอบกับสินค้าท่ีฟิลิปปินส์น าเข้าจากไทยสูงสุด 3 อันดับแรก 



ตัวอยา่งมาตรการทีม่ใิชภ่าษี 
• E119: Licensing for economic reasons: 

การก ากับดูแลตลาดข้าวผ่านการออกใบอนุญาต
แก่พ่อค้าส่ง, พ่อค้าปลีก, โรงสีข้าว, ผู้น าเข้าและผู้
ส่งออก 

• E113: Licensing linked with local 
production 

ตัวอย่างสินค้าที่มีการส่งออกจากไทย 
HS 1006.30: Semi-milled or wholly milled rice, whether or not polished or 
glazed 
 
 

สินค้าเกษตรของไทยท่ีมีมูลค่าการส่งออกไปยังกลุ่มประเทศอาเซียนในปี 2016 เป็นมูลค่าใกล้เคียง 1.9 หม่ืนล้าน
บาท (ข้อมูลจาก ITC) โดยที่มาเลเซียเป็นประเทศที่น าเข้าสินค้าประเภทนี้จากไทยมากที่สุด 

การศึกษาเรือ่งมาตรการทีไ่ม่ใช่ภาษ ี 
(Non-Tariff Measures: NTM) 

ที่มา: http://asean.i-tip.org 



ข้อสังเกตและขอ้เสนอแนะจากผลการศกึษาเรื่องมาตรการทีไ่ม่ใช่ภาษ ี 

หมายเหตุ: CCA คือคณะกรรมการประสานงานดานการค้าสินค้าภายในอาเซียน (Coordinating Committee on ASEAN Trade in Goods Agreement) 

1. ให้หน่วยงานอิสระรวบรวมข้อมูล NTMs ของอาเซียนโดยใช้มาตรฐานสากล 

• มีความคืบหน้าในเรื่องนี้โดย UNCTAD-ERIA มอบหมายให้ consultant ในแต่ละประเทศ
อาเซียนรวมรวมข้อมูล NTM ของประเทศตนเองโดยใช้ UNCTAD methodology 

2. ความพยายามในระดับอาเซียน 

• พัฒนาศักยภาพจัดหาทรัพยากรให้เพียงพอส าหรับ CCA เพ่ือระบุว่า NTMs ใดเป็น NTBs และก าหนด
ระยะเวลา (ใหม่ ภายใต้กรอบ AEC 2025) ในการก าจัด NTBs ของแต่ละประเทศอย่างเหมาะสม  

• เร่งรัดการท างานของคณะกรรมการต่างๆ ของอาเซียนที่เกี่ยวข้องกับ NTMs เช่น ACCSQ (TBTs) AC-SPS 
(SPS) และ ASEAN Directors-General of Customs (NTBs ท่ีเกี่ยวข้องกับขั้นตอนการน าเข้า-ส่งออก
และพิธีการศุลกากร)  

• ใช้กลไก bilateral ในการแก้ปัญหาระยะสั้น แต่ควรมีความพยายามที่ชัดเจนในการแก้ปัญหาระยะกลาง-ยาว 

3. ความพยายามในระดับประเทศ 
• NTM streamlining ควรเป็นส่วนหนึ่งของ Regulatory Reform Agenda ของประเทศ 
• มี NTM unit ที่เป็นหน่วยงานเฉพาะในการรับเรื่อง ประสานงานและเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับ NTMs โดยมี

เป้าหมายระยะยาวในการ streamline NTM ของไทย จึงควรเป็นหน่วยงานที่มีกฏหมายรองรับ ได้รับ
งบประมาณเพียงพอ มีโครงสร้างการประสานงานข้ามหนว่ยงานที่มีประสิทธิภาพ และมี commitment 
จากผู้บริหารสูงสุดของประเทศ (ดูตัวอย่างใน Ing et.al. 2016) 



การลงทุนในภาคเกษตรและแปรรูปในอาเซียน โดย
ใช้กรณีศึกษากุ้ง ยางพาราและอาหารทะเล  
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 ปัจจัยในภาพรวมทีส่ง่ผลตอ่การลงทนุในภาคเกษตรและแปรรปู  

1. ความตกลงระหวา่งประเทศและกฎหมาย
ภายใน ที่เกี่ยวกบัการลงทนุในอาเซยีน 

(De-jure factors) 

2. ปัจจัยทั่วไปอืน่ๆ ที่กระทบต่อการลงทนุ 
(De-facto factors) 

สาเหตหุลกั/แรงจงูใจ 

(push/pull factors) 

อุปสรรค 
กฎหมายในประเทศทีเ่กี่ยวกับการ
ประกอบธรุกิจของคนต่างดา้ว 

กฎหมายในประเทศทีเ่กี่ยวกับ
การสง่เสรมิการลงทุน 

ACIA1 

กรอบการวิเคราห ์

Note: 1. ACIA (ASEAN Comprehensive Investment Agreement) เป็นข้อตกลงเรื่องการลงทุนภายใต้กรอบ AEC 
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กรอบการวเิคราห ์(ต่อ) 

กรณีศึกษาการลงทนุเรือ่งกุง้ ยางพาราและอาหารทะเล 

1. กรณีบริษัทไทยไปลงทุนในอาเซียน: 
กรณีกุ้ง 

- สรุปกรณีศึกษา CP ไปลงทุนกุ้งครบวงจรในเวียดนาม  
- สรุปกรณีศึกษา Thai Royal Frozen ที่ไปลงทุนโรงงานแปรรูปกุ้งในอินโดนเีซีย 
- สรุปผลการสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมกุง้ในอินโดนีเซีย 

กรณียางพารา 
- สรุปกรณีศึกษา Thai Rubber Latex ที่ไปลงทุนท าสวนยางและโรงงานแปรรูปยางในพม่า 
- สรุปผลการสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยางพาราที่อินโดนีเซีย 

2. กรณี MNC มาลงทุนในไทย:   
– สรุปกรณีศึกษา Thai Spring Fish เป็นบริษัทอิตาลีที่เป็นผู้แปรรูปและสง่ออก seafood 



กรณี ACIA:  
ผลกระทบนอ้ยมากตอ่การลงทนุจรงิ เนื่องจากขอ้ก าหนดตา่งๆ จะยึดตามกฏหมายในประเทศเปน็หลกั 

และไมม่สีทิธพิเิศษอะไรเพิม่เตมิ นักลงทนุสว่นใหญไ่มรู่จ้กัขอ้ตกลงนี้ 
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ตารางเปรยีบเทียบเงือ่นไขของการลงทุนภายใตค้วามตกลง ACIA  
ของประเทศสมาชกิอาเซียน 

การเกษตรและบรกิาร
ที่เกี่ยวเนือ่งกับ
การเกษตร 

การผลิตและบรกิารที่
เกี่ยวเนือ่งกบัการผลติ 
(เฉพาะที่เกีย่วขอ้งกับ

ภาคเกษตร) 

การประมงและบรกิาร
ที่เกี่ยวเนือ่งกับการ

ประมง 

การป่าไมแ้ละบรกิารที่
เกี่ยวเนือ่งกบัการปา่ไม้ 

ทุกสาขา (All 
Sectors) 

| ตัวอยา่ง สาขาการเกษตรและบรกิารทีเ่กีย่วเนือ่งกบัการเกษตร 
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การลงทุนภาคเกษตรในเวยีดนาม 
 

 ภาพรวมการลงทุนภาคเกษตรในเวียดนาม 
 ความตกลงระหว่างประเทศและกฎหมาย
ภายในที่เกี่ยวกับการลงทุนของเวียดนาม 
(De-jure factors) 

 ปัจจัยทั่วไปอื่น ๆ ที่กระทบต่อการลงทุนใน
ภาคเกษตร (De-facto factors) 

 กรณีอุตสาหกรรมกุ้งไทย VS เวียดนาม 
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ภาพรวมการลงทุนภาคเกษตรในเวียดนาม 

Green Agriculture, Hi-tech Agriculture และ 
Green Investment 
• ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานสินค้าเกษตร เน้น

เร่ือง Safety & Sustainable 
• เกษตรกรรมที่ค านึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 

เช่น รัฐส่งเสริมให้เงินอุดหนุนแก่เกษตรกรที่หันมา
ท าเกษตรอินทรีย์ เป็นต้น 

• ส่วนใหญ่เป็น Joint Venture  
• นักลงทุนต่างชาติควรมี

ความสัมพันธ์ที่ดีกับ
ผู้ประกอบการท้องถิ่นหรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ 

• การลงทุนในภาคเกษตรค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับภาคอื่น ๆ 
(Agriculture 1.1% ของ FDI โดยรวม) 

• ส่วนใหญ่จะลงทุนในเชิงอุตสาหกรรม เช่น Food 
Processing ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่รัฐส่งเสริมเพราะ
ต้องการเรียนรู้ Technology จากต่างประเทศ เช่น เรื่อง 
Food Safety เป็นต้น 

• ในภาคเกษตร มีความต้องการเครื่องจักรกลการเกษตร
ขนาดเล็กและการลงทุนในธุรกิจพลังงาน 

 

• แนวโน้มการเติบโตของสินค้าเกษตรที่มี
คุณภาพ เช่น สินค้าสุขภาพ สินค้าเกษตร
อินทรีย์ เป็นต้น ปรับตามก าลังซื้อที่เพิ่มสูงขึ้น 

• ยุทธศาสตร์ของภาครัฐในการสรา้ง image 
ให้กับสินค้าที่เวียดนามมีชื่อเสียงเช่น กาแฟ 
ชา ซึ่งจะน าไปสู่การสร้าง brand ของ
ภาคเอกชน 

 

นโยบายภาคเกษตร  แนวโนม้ตลาดภาคเกษตร 

การลงทนุภาคเกษตร รูปแบบการลงทนุ 
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ความตกลงระหว่างประเทศ 
• ATIGA ช่วยท าให้การน าเข้าสินค้าภายในอาเซียนได้ราคาถูกเน่ืองจากภาษีเป็น
ศูนย์ ตัวอย่างเช่น เวียดนามน าเข้าวัตถุดิบกุ้งจากไทย เป็นต้น 

• ACIA ไม่ได้มีผลต่อการลงทุนจากต่างประเทศ 
• ปัจจุบัน เวียดนามมีความคืบหน้าในการท าความตกลงทางการค้ากับหลาย
ประเทศ ท าให้ได้เปรียบทางการแข่งขันเมื่อเทียบกับประเทศอาเซียนอื่น ๆ 

 
 

กฎหมายภายในประเทศ 
• กฎหมายเรื่องที่ดิน เช่น การก าหนดระยะเวลาการเช่า (นอกนิคม) ได้ 49 ปี
จะต้องท าการต่ออายุ เป็นต้น ปัจจุบันแนวโน้มค่าเช่าที่ดินสูงขึ้น หากเข้ามา
ลงทุนควรเช่าที่ดินโดยตรงจากรัฐ เพื่อลดปัญหาความยุ่งยากในการเจรจากับ
เจ้าของที่ดิน 

ความตกลงระหวา่งประเทศและกฎหมายภายในทีเ่กี่ยวกบัการลงทนุของเวยีดนาม 
(De-jure factors) 
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อุปสรรค 

• Financial constraint เช่น สิทธิการเช่าที่ดินไม่สามารถใช้เป็น 
Collateral ในการขอสินเชื่อ 

• คุณภาพ/มาตรฐานของวัตถุดิบ การบังคับใช้มาตรฐานยงไม่
เข้มงวด 

• ปริมาณวัตถุดิบไม่เพียงพอ สินค้าบางชนิดต้องอาศัยการน าเข้า
จากต่างประเทศ ราคาผันผวน 

• ข้อจ ากัดด้านความรู้ความสามารถของเกษตรกร ในการบริหาร
จัดการ 

• การลงทุนจากต่างชาติจะโดนตรวจสอบบ่อยกว่าการลงทุนของ
ชาวเวียดนาม และต้องปฏิบัติตามระเบียบต่างๆ อย่างเคร่งครัด 

• ค่าเช่าที่ดินเริ่มปรับตัวสูงขึ้น 

• ค่าแรงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น (160-180 บาท/วัน) 

• โครงสร้างพื้นฐาน เช่น ระบบไฟฟ้า ระบบโลจิสติกส์ Cold 
Storage เป็นต้น 

• นักลงทุนรายเล็กเข้ามาลงทุนได้ยาก จ าเป็นต้องมีการจ้างที่
ปรึกษาซึ่งมีค่าธรรมเนียมสูง 

ปัจจยัทัว่ไปอื่น ๆ ที่กระทบตอ่การลงทนุในภาคเกษตร 
(De-facto factors) 

สาเหตุหลกั/ แรงจงูใจ 
• Market size แนวโน้มจ านวนประชากร
เวียดนามเพิ่มขึ้น (95 ล้านคน) 

• เศรษฐกิจอยู่ในช่วงเติบโต รายได้ประชากร
เพิ่มสูงขึ้น 

• การลงทุนในบางพื้นที่ เช่น SEZ IP EPZ เป็น
ต้น หรือในบางอุตสาหกรรมที่รัฐส่งเสริม จะ
ได้รับ Incentives พิเศษ อาทิ ระยะเวลาการ
เช่าที่ดินนานขึ้น เป็นต้น 

• ความมั่นคงทางการเมือง ความชัดเจนและ
ความต่อเนื่องของนโยบายและการพัฒนา
ประเทศ 

• การเข้ามาใช้ประโยชน์จากข้อตกลงทาง
การค้า ซึ่งเวียดนามมี FTA ระดับ bilateral 
ค่อนข้างเยอะ 
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อุตสาหกรรมกุง้ไทย VS เวียดนาม:  
อุตสาหกรรมกุง้เวยีดนามโตเรว็มาก (ฟื้นตวัจาก EMS ได้เร็วและนโยบายรัฐสนบัสนนุชดัเจน) แต่ก็มคีวามเสีย่งสูง 

ไทย เวียดนาม 
พื้นที่การเลี้ยง พ.ท.รวม 205,789 ไร่ (พ.ท.เลี้ยงกุง้ขาว 194,947 ไร)่ พ.ท. รวม 694,643 ha. หรือ 4,167,858 ไร่ (มากกว่าไทย 20 เท่า) 

วัตถุดิบ ขาดแคลนวัตถุดิบ  
• ก าลังการผลิตของเกษตรกรในประเทศยังไมฟ่ื้น  
• กระบวนการน าเข้าค่อนข้างยุ่งยากซับซ้อน  
• ผู้ประกอบการปรับตวัโดยลดก าลังการผลิตลง 

ขาดแคลนวัตถุดิบ  
• รัฐส่งเสริมการเพิ่มก าลังการเลี้ยงกุ้งในประเทศผ่านนโยบายที่ดนิ เช่น 
ปรับพืน้ที่นาเป็นบอ่เลีย้งกุง้ ปรับการเลี้ยงแบบ extensive เป็น 
intensive การพัฒนาระบบไฟฟา้ การช่วยเหลือทางการเงิน เป็นต้น 

• อนุญาตให้น าเข้ากุ้งอยา่งเสรี (มีกระวนการตรวจสอบ แต่ไม่เข้มงวด
มากนัก) ความเสีย่งสูงมากในเรือ่งของโรค 

เรื่องพันธุ ์ เอกชนรายใหญ่ด าเนินการดว้ยตนเอง กรมประมงมี
ความพยายามพฒันาสายพนัธุ์แต่ไม่เปน็ทีน่ยิมของ
เกษตรกร 

Master plan ระบุเรื่องการพัฒนาสายพนัธุ์ในประเทศ ส่งเสริมให้
ภาคเอกชนท าโดยดงึดูดการลงทนุจากต่างประเทศ และสนับสนุนให้ RIA 
1-3* ท า R&D สายพันธุ์กุ้ง 

รูปแบบการ
เลี้ยง 

ส่วนใหญ่เป็นการเลี้ยงแบบฟาร์ม ซึ่งมีรูปแบบการเลี้ยง
ที่หลากหลายตามองค์ความรู้ของเกษตรกร 

• Intensive 10% ส่วนที่เหลือเป็น Extensive 90%  
• ส่วนลักษณะการจัดการฟาร์มคล้ายคลึงกบัระบบการเลี้ยงของไทย 

ระบบการซื้อ
ขายกุ้ง 

ซื้อจากเกษตรกรโดยตรง/ ระบบแพกุ้งหรือBroker/ 
ฟาร์มบริษัท/ ตลาดกลางค้ากุ้ง 

ส่วนใหญ่ใช้ระบบ contract farming แต่ก็มีปัญหาคล้ายไทย เรื่อง
เบี้ยวสัญญา ยังไม่มีระบบตลาดกลางค้ากุง้ 

ผลผลิต เน้นท ากุ้งเพิ่มมูลคา่มากขึ้น สัดส่วนกุ้งแช่เย็นแช่แข็งต่อกุ้งเพิ่มมูลค่า เป็น 50:50 ปรับตามความ
ต้องการลูกค้า 

คุณภาพ/
มาตรฐาน 

คุณภาพและภาพลักษณ์กุ้งไทยยังดีกว่าเวียดนาม ภาครฐัพยายามยกระดบัคณุภาพมาตรฐานกุง้ ออกกฎหมายควบคมุ
การใชย้าปฏิชวีนะเขม้งวดกวา่ไทย แต่ยงัออ่นในภาคปฏิบตัิ 

แหล่งเงินทุน ขอสินเช่ือจากธนาคารได้ยาก Agri Bank มีความเช่ือมั่นในอตุสาหกรรมกุ้ง ปล่อยกู้ดอกเบี้ยต่ า 
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Case Study  
การลงทนุในเวยีดนาม 

C.P. Vietnam การด าเนนิงานของ CP การลงทนุโดยใชโ้มเดล: Market Seeking 
• พิจารณาความต้องการภายในประเทศผู้รับการลงทุน
เป็นหลัก เริ่มจากการส่งอาหารสตัว์เข้าไปจ าหน่าย 
ขยายฐานการผลิตอาหารสัตว์ ต่อด้วยธุรกจิพนัธุก์ุง้ 
จนกระทั่งจัดตั้งฟาร์ม ไปจนถึงโรงงานแปรรูป 

• การแปรรูปเป็นการลงทุนเพื่อส่งออกจากเวียดนาม 

ปัจจัยสนับสนนุ 
• ปัจจัยด้านตลาด ขนาดของอุตสาหกรรมกุ้งในเวียดนาม 
• ปัจจัยด้านทรัพยากร เช่น ค่าแรง วัตถุดิบในการผลิต
อาหารสัตว์ เป็นต้น 

• ความพร้อมด้านเงินทุน องค์ความรู้และเทคโนโลยีของ
บริษัท โดยเฉพาะเรื่องการพัฒนาสายพันธุ์ 

 

อุปสรรคตอ่การลงทุน 
• กฎระเบียบในการลงทุน การปฏิบัติต่อนักลงทุนแตกต่าง
กันระหว่างนักลงทุนต่างชาตับท้องถิ่น 

• แนวโน้มค่าแรงเพิ่มสูงขึ้น 

บทเรยีนจากการลงทุนในเวยีดนาม 
• การลงทุนอย่างยั่งยืน ถ่ายทอดองค์ความรู้ในการบริหาร
จัดการฟาร์มให้แก่เกษตรกร โดยเกษตรกรยอมรบัและมี
การน าไปใชจ้รงิ 

• การใช ้model เวียดนามในการน าเขา้กุง้จากตา่งประเทศมา
แปรรปูในไทยตอ้งระวงัความเสีย่งเรือ่งโรคและการ
ตรวจสอบยอ้นกลบั 

• Commitment และความชดัเจนในการสนบัสนนุ
อุตสาหกรรมกุง้ของภาครฐัมคีวามส าคญัเปน็อยา่งยิง่ 

• การมีความสัมพันธ์หรือการรูจ้ักกับคนท้องถิ่นจะท าให้การ
ด าเนินธุรกิจราบรื่นขึ้น 

• เวียดนาม – ลงทุนแบบครบวงจร 
Feed  Hatchery  Farm  Processing 
 ความต้องการอาหารและลูกกุ้งในเวียดนามค่อนข้างสูง 
 การส่งออกกุ้ง เน้นตลาดญี่ปุ่นเป็นหลัก รองลงมาเป็น 

UK และ EU 
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 การลงทุนเพื่อแปรรูปสินค้าเกษตรในเวียดนามยังมีโอกาส แต่นักลงทุนต้องเข้าใจกฏระเบียบต่างๆ ที่
ค่อนข้างซับซ้อนและมีการบังคับใชท้ี่เข้มงวดกับบริษัทต่างชาติ ควรมีความสัมพันธ์ที่ดีกับนักลงทุนท้องถิ่น
และเจ้าหน้าที่รัฐ 

  การลงทุนเพ่ือแปรรูปสินค้าเกษตรในเวียดนาม ต้องระวังเรื่องการขาดแคลนวัตถุดิบและคุณภาพวัตถุดิบ  

 โอกาสการลงทุนในสินค้าคุณภาพ สินค้าเกษตรอินทรีย์ เครื่องจักรกลการเกษตร และพลังงาน ซึ่ง
ผู้ประกอบการไทยมีศกัยภาพสงู ยังมีแนวโน้มที่ดี 

 ภาครัฐไทยควรมีบทบาทในการสนับสนุนเรื่องข้อมูล (เช่นการแปลกฏระเบียบเป็นภาษาไทย) และเตรียม
ความพร้อมผู้ประกอบการในเรื่องต่างๆ เช่นภาษา การเขียนแผนธุรกิจ การบริหารงานในเวียดนาม การ
วางแผนเรื่องภาษี การท าบัญชี ฯลฯ ทั้งนี้เนื่องจากค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาในเรื่องเหล่านี้ในเวียดนามแพงมาก   

 เนื่องจากสิทธิการเช่าที่ดินไม่สามารถใช้เป็น Collateral ในการขอสินเชื่อได้ ภาครัฐไทยอาจให้ EXIM bank 
มีบทบาทในการท าค้ าประกันบางอย่างเพื่อให้ผู้ประกอบการใช้เป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อได้ 

 ประเทศเวียดนามในฐานะคู่แข่งทางด้านสินค้าเกษตรและอาหารของไทย: ใช้กุ้งเป็นกรณีตัวอย่าง จุดเด่นของ
เวียดนามคือการมีแนวทางที่ชัดเจนและ commitment จากภาครัฐ, การปรับตัวที่รวดเร็วของเกษตรกร, 
การซื้อเทคโนโลยีการแปรรูปสมัยใหม่ แต่เวียดนามยังมีปัญหาเรื่อง antibiotics และความเสี่ยงเรื่องโรค
จากการน าเข้ากุ้งโดยไม่มีการตรวจอย่างเข้มงวดเพียงพอ 

บทเรียนและขอ้เสนอแนะเชิงนโยบาย 
ส าหรบัการลงทนุในภาคเกษตรและแปรรปูในเวียดนาม 
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การลงทุนภาคเกษตรใน อินโดนีเซีย 
 

 ภาพรวมการลงทุนภาคเกษตรในอินโดนีเซีย 
 ความตกลงระหว่างประเทศและกฎหมายภายในที่เกี่ยวกับ

การลงทุนของอินโดนีเซีย(De-jure factors) 
 ปัจจัยทั่วไปอื่น ๆ ที่กระทบต่อการลงทุนในภาคเกษตร (De-

facto factors) 
 Case Study อุตสาหกรรมกุ้งและยางพารา 
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ภาพรวมการลงทนุภาคเกษตรใน อินโดนีเซยี 

 ปัจจุบัน รัฐบาลมนีโยบายการคา้ทีเ่นน้การผลติเพือ่
ทดแทนการน าเขา้และเพือ่ปกปอ้งผูผ้ลติในประเทศ โดย
การใช้นโยบาย Self-reliance ในสินค้า ข้าว / 
ข้าวโพด / น้ าตาล / ถั่ว / เนื้อสัตว์ / กาแฟ / โกโก้ / 
ปาล์ม / ยางพารา / พริก /ผลไม้ 

 อย่างไรก็ตาม รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนธุรกิจการแปร
รูปในทุกผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร 

 รูปแบบการเข้ามาลงทุนโดยท า Joint Venture 
เป็นที่นิยมส าหรับนักลงทุนต่างชาติ (โดยอย่างยิ่ง
การท าธุรกิจกับบริษัทที่เป็น distributor หรือ
บริษัทที่ท า farm ของตนเอง มีการถือครองที่ดิน
ของตนเอง) 

 การลงทุนเพื่อท าการเกษตร (รวมถึงการเพาะเลี้ยงสัตว์
น้ า) มีน้อย เมื่อเทียบกับการลงทุนเชิงอุตสาหกรรมเพื่อ
ผลิต/แปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร (agro 
processing) 

 รัฐบาลอินโดนีเซียพยายามท า cluster การลงทุนใน
ธุรกิจปลูก/แปรรูปสินค้าเกษตรในแต่ละพืน้ที่ 

 

 สินค้าทางการเกษตรไมม่คีวามหลากหลาย 
รวมถงึยงัมคีณุภาพไมด่นีกั – ส่วนใหญ่ไม่ได้มี
มาตรฐานสูง 

 สินค้าทางการเกษตรมรีาคาสงู เนื่องจากต้นทุน
ด้านโลจิสติกส์และโครงสร้างการค้าสินค้าเกษตร
ยังอาศัยพ่อค้าคนกลางค่อนข้างมาก รวมถึง
นโยบายปกป้องการน าเข้าสินค้าเกษตร 

 

นโยบายภาคเกษตร  สถานการณ์ตลาดภาคเกษตร 

การลงทนุภาคเกษตร รูปแบบการลงทุน 
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การเพาะปลูกพืชแต่ละชนิดในพื้นที่ที่น้อยกว่า 25 เฮกตาร์  

 

 

การเพาะปลูกพืชอาหาร (food crop) เช่น ข้าว / 
ข้าวโพด / ถั่วเหลือง / ถั่วลิสง ฯลฯ  

 

 

การเพาะปลูกพืชต่อไปนี้ในพื้นที่ตั้งแต่ 25 เฮกตาร์ข้ึน
ไป; อ้อย ฝ้าย มะพร้าว ปาล์ม ยางพารา พริกไทย ชา 
กาแฟ โกโก้ ฯลฯ 
 

 

ความตกลงระหว่างประเทศและกฎหมายภายใน 
ที่เกีย่วกบัการลงทนุของอนิโดนเีซยี (De-jure factors) 

ประกาศของประธานาธบิดฉีบบัที ่36/2010 (หรือ Negative Investment List) เป็นกฎหมายส าคัญซ่ึงอินโดนีเซียน ามาพื้นฐานในการ
สงวนการเปิดเสรีการลงทุนในสาขาต่างๆ ของ Reservation List ภายใตค้วามตกลง ACIA 

อย่างไรก็ตาม Negative Investment List ฉบับปัจจุบันเป็นประกาศของประธานาธิบดีฉบับที่ 44/2016 – โดยพบว่ามีการเพิม่เตมิ
ข้อจ ากัด ให้นักลงทุนต่างชาติต้องรับซื้อผลิตผลจากท้องถิ่น (plasma plantation) ในสัดส่วน 20% ของวันถุดิบที่ใช้ และข้อจ ากัดใน
การเข้ามาลงทุนเพาะปลูกผลไม้เมืองร้อน 

 การเพาะปลูกพืชต่อไปนี้ในพื้นที่ตั้งแต่ 25 เฮกตาร์ข้ึน
ไป และมีโรงงานแปรรูป ด้วยก าลังการผลิตที่เท่ากับหรือ
เกินกว่าที่กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องก าหนดไว้; อ้อย ฝ้าย 
มะพร้าว ปาล์ม ยางพารา ชา กาแฟ โกโก้ ฯลฯ 

 ธุรกิจโรงงานแปรรูป ด้วยก าลังการผลิตที่เท่ากับหรือ
เกินกว่าที่กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องก าหนดไว้; อุตสาหกรรม
น้ ามันจากพืชและสัตว์ อุตสาหกรรมน้ ามันปาล์ม 
อุตสาหกรรมยางพารา อุตสาหกรรมน้ าตาล อุตสาหกรรม
พริกไทย ฯลฯ 

 

การเพาะปลูกผลไม้เมืองร้อน (Tropical fruit) ผลไม้ที่มี
รสเปร้ียว แอ๊ปเปิ้ล เบอร์ร่ี เห็ด รวมถึงอุตสาหกรรมแปร
รูปพืชผักผลไม้ 
 

 

ปิดแกน่กัลงทนุตา่งชาติ 

เปิดเสร ีแต่จ ากดัความเปน็
เจ้าของไมใ่หเ้กนิ 49% 

เปิดเสร ีแต่จ ากดัความเปน็เจ้าของไมใ่หเ้กนิ 
95% + plasma plantation 20% เปิดเสร ีแต่จ ากดัความเปน็เจ้าของไมใ่หเ้กนิ 30% 
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 Protectionist policy เช่นส่งเสริมการปลูกผัก ผลไม้ แต่ไม่ให้น าเข้าเมล็ดพันธุ์ 
รวมถึง seasonal prohibition ในกรณีการน าเข้า ผัก ผลไม้ หลายอย่าง 

 ประกาศของประธานาธบิดีฉบับที่ 44/2016 เรื่อง plasma 20% ของ raw materials 
และข้อจ ากัดเรื่องการถือหุ้น 

 ความไม่พร้อมของสาธารณปูโภคพื้นฐานในหลายพืน้ที่; ทั้งระบบไฟฟ้าและน้ าจืด ท า
ให้การลงทุนมักกระจุดตัวอยู่ในเกาะชวา 

 ต้นทุนค่าโลจิสติกสข์องสินค้าสูง จากการที่ถนนหนทางที่ยังพัฒนาไม่เต็มที่ และ
ปัญหาการจราจรติดขัดอย่างหนัก ท าให้การขนส่งสินค้าใช้เวลานาน 

 ระบบที่ดินของรัฐและที่ดินรายย่อย ท าให้การหาดินขนาดใหญ่เพื่อการลงทุน 
(โดยเฉพาะเพาะปลูก/ท าฟาร์ม) เป็นไปได้ยาก 

 กฎหมายและกฎระเบียบในประเทศไม่มคีวามชัดเจน มีการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง 

 ในบางครั้ง นโยบายของรัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถิ่นไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

 มีการรวมตัวของสหภาพแรงงานที่เข้มแขง็ – นอกจากนี้ต้นทุนค่าจ้างมีแนวโน้มสูงขึ้น
ประมาณร้อยละ 8-9% ในทุกปี 

 มีปัญหาการขโมยผลผลิตทางการเกษตรบ่อยครัง้ 

ปัจจยัทัว่ไปอืน่ ๆ ที่กระทบตอ่การลงทนุในภาคเกษตร 
(De-facto factors) 

 

 

 

 ขนาดตลาดที่ใหญ่ที่สุดใน
ภูมิภาค ด้วยประชากรกว่า 
262 ล้านคน 

 เศรษฐกิจเติบโตอย่าง
ต่อเนื่อง ด้วยอัตราการ
เติบโต GDP เฉลี่ยร้อยละ 5 
ชนชั้นกลางและแรงงาน
ขยายตัวรวดเร็ว 

 ต้นทุนแรงงานยังมีราคาถูก 

อุปสรรค แรงจูงใจ | 
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ภาครัฐมีการพัฒนาสายพันธุ์กุ้งโดย 
1) สร้างความรว่มมอืกบัมหาวทิยาลยัตา่งๆในการท าวจิยั 
2) จัดตั้ง Vannamei Broodstock Center ที่เกาะบาหล ี
เปิดขายลูกกุ้งให้แก่เกษตรกรรายย่อยในราคาที่ต่ ากว่าตลาด 
สนับสนุนให้บริษัทเอกชนท าโครงการวิจัยเรื่องสายพันธุ์ 

 

 

 ปริมาณผลผลิตกุ้งในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเพิ่มขึ้น แต่ยัง
ต่ ากว่าระดับเป้าหมายประมาณ 50% 

 

 

  

 

 ผลผลิตกุ้ง 1/3 ใช้บริโภคภายในประเทศ โดยสัดส่วน
ดังกล่าวมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ขณะที่ผลผลิตกุ้ง 2/3 ถูก
ส่งออกไปขายยังต่างประเทศ 

 
 

 

อุตสาหกรรมกุง้ในอินโดนเีซยี: 
มี potential แต่ยงัขาด commitment จากภาครฐัทีช่ดัเจนในการท าใหไ้ดต้ามเปา้หมาย 

PRODUCTION 

 

 พยายามไม่เพิม่พืน้ทีฟ่ารม์เลีย้ง แต่พยายาม 
standardize วิธีการจดัการน้ าเสีย เพ่ือให้สามารถ
เปลี่ยนการเลี้ยงกุ้งแบบ extensive มาเป็นแบบ 
intensive ให้มากขึ้น 

 

 เป็นสมาคมผู้เลี้ยงกุ้งของอินโดนีเซีย เน้นดูแลเกษตรกร
รายย่อย ค่อนข้างเข้มแข็ง 

 อุตสาหกรรมกุ้งอินโดฯมีการจัดการเร่ือง Antibiotic ที่
ดีเนื่องจากบริษัท/รา้นขายยาทกุแห่งตอ้งขึน้ทะเบยีนกบั
สมาคมฯ นี้ 

 

 การพฒันาสายพนัธุแ์ละธรุกจิ Hatchery 

 Cold storage 

 
1) สายพันธ์กุ้งขึ้นอยู่กับ บ.ยักษ์ใหญ่มากเกินไป 
2) รัฐบาลมีโครงการวิจัยพันธุ์กุ้งจริง แต่โดนตัดงบประมาณไปแล้ว 
3) ธนาคารไม่ปล่อยกู้ให้เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งรายย่อย 

(ตัน) 2016 2017 2018 2019 

Shrimp 934,000 1,030,400 1,134,700 1,248,000 

DOMESTIC CONSUMTION & EXPORT 

SHRIMP BROODSTOCK GOVT. POLICY 

SHRIMP CLUB INDONESIA 

Investment opportunities 

PROBLEMS 
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Case Study  
การลงทนุกุง้ในอนิโดนเีซยี 

Thai Royal Frozen การด าเนนิงานของ TRF การลงทนุโดยใชโ้มเดล: Resource Seeking 
• ปัญหาวัตถุดิบในไทยไม่เพียงพอ ท าให้ต้องลดก าลัง
การผลิตและการจ้างงาน 

• เลือกลงทนุในอนิโดเพราะเหน็ศกัยภาพของปรมิาณ
และราคาของวตัถดุบิ โดยลงทนุใกลแ้หลง่วตัถดุบิและ
เกษตรกรผูเ้ลีย้งกุง้ ทั้งนี้ เลือกลงทนุแทนการน าเขา้
มาแปรรปูในไทย เพื่อควบคมุเรือ่งคณุภาพของสนิคา้ 

ปัจจัยสนับสนนุ 
• ศักยภาพของปริมาณและราคาของวัตถุดิบกุ้งในอินโด 
• ค่าแรงถูกกว่าไทย 
• การใช้สิทธิประโยชนท์างการค้าของอินโด เช่น สิทธิ GSP 
 

อุปสรรคตอ่การลงทุน 
• กฎระเบียบ และความยากในการขออนุญาต (ขึ้นกับการ
สนับสนุนของรัฐบาลหรือผู้น าแต่ละท่าน) 

• ประสิทธิภาพแรงงานยังต่ ากว่าไทย 
• โรคระบาดในกุ้ง 

บทเรยีนจากการลงทุนในอินโดนเีซีย 
• การผลิตกุ้งเพิ่มมูลค่า ไทยยังได้เปรียบในแง่ฝีมือและ
คุณภาพมาตรฐานของสินค้า 

• การรักษาคุณภาพการผลิตให้ได้มาตรฐาน ค านึงถึง
ภาพลักษณ์และชื่อเสียงของบรษิัทโดยรวม 

• การพิจารณาข้อมูลรอบด้านก่อนการลงทุน เช่น เมื่อ
ลงทุนจรงิพบว่าราคาวตัถดุบิกุง้ผนัผวนสงู ต้นทุน
วัตถุดบิไมไ่ดต้่ ากวา่ไทยมากนกั 

• ไทย 3 ธุรกิจ ได้แก่ โรงงานแปรรูป ฟาร์มเลี้ยงและ
อาหารสัตว์ 

• อินโด – โรงงานแปรรูปเพื่อส่งออก ร่วมทุนกับคนใน
ท้องถิ่น ตลาดส่งออกคืออเมริกา และวางแผนขยาย
ตลาดไป EU (อินโดยังได้สิทธิ GSP) 
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อุตสาหกรรมยางพาราในอินโดนเีซยี 

 

 พื้นที่สวนยางในประเทศมีทั้งหมด 3.6 ล้านเฮกตาร์ โดย 
85% เป็นสวนยางของชาวสวนรายย่อย ขณะที่อีก 15% 
เป็นของบริษัทเอกชนขนาดใหญ่ 

 

 ก าลังการผลิตยางพาราในประเทศมีประมาณ 3.3 ล้านตัน 
โดยเป็นการใช้ในประเทศ 0.65 ล้านตัน และส่งออกจ านวน 
2.65 ล้านตัน 

 ยางพาราจากอินโดนีเซียมีตลาดส่งออกใหญ่ที่ USA / 
JAPAN / CHINA / INDIA 

 

 เดิมมนีกัลงทนุตา่งชาตเิข้ามาลงทนุในธรุกจิโรงงานแปรรปู
ยางพาราทีอ่นิโดนเีซยีพอควร โดยนักลงทุนรายใหญ่ที่สุด
ที่เข้ามาลงทุนในธุรกิจดังกล่าวเป็นนักลงทุนจากประเทศ
ไทย (ศรีตรัง&เซาท์แลนด์)  

 หลังจากเปลี่ยนให้มีการ source วัตถุดิบจาก 
plantation ของตัวเอง 20% ในปีที่แล้ว การลงทุนลดลง
อย่างมาก 

 
 

PLANTATION 

PROCESSING 

INVESTMENT 

 

 คุณภาพเมลด็พนัธุย์างไมด่ ี

 ต้นยางมอีายมุาก ให้ผลผลตินอ้ย มีแผนการ 
replantation โดยใชเ้งนิ CESS ที่จะกลบัมาเกบ็จากผู้
ส่งออกใหม ่

 เทคโนโลยีการกรีดยางยังไม่ดี ขาด manpower ในการ
ส่งเสริม 

 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สูง 

 ผู้ประกอบการไม่ต้องการการลงทุน processing จาก
ต่างประเทศเนื่องจากมี excess capacity อยู่แล้ว และ 
technology การผลิตก็ต้องใช้แบบ Indonesia เนื่องจาก
ลักษณะเฉพาะของวัตถุดิบยาง (ไม่มี technology 
transfer) 

MAJOR PROBLEMS IN THE INDUSTRY 
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Case Study  
การลงทนุยางพาราในเมยีนมา 

Thai Rubber Latex Corp. 

การด าเนนิงานของ ThaiTex 

การลงทนุโดยใชโ้มเดล: Resource Seeking 
• ปัญหาขาดแคลนน้ ายางสดในไทย ท าใหก้จิการ
ต้องการแสวงหาหาปรมิาณวตัถดุบิยางพาราจ านวน
มากและมรีาคาถกู  

• การออกไปลงทนุทีต่า่งประเทศ คุ้มคา่กวา่ การน าเขา้
วัตถุดบิแลว้มาแปรรปูในประเทศ – การขนสง่น้ ายาง
สดระหวา่งประเทศเสมอืนการขนสง่น้ า 

ปัจจัยสนับสนนุ 
• น้ ายางสดในเมียนมามีราคาถูก 
• มีค่าแรงขั้นต่ าถูกกว่าไทย 
• คู่แข่งในอุตสาหกรรมในประเทศเมียนมายังมีน้อย 
 

อุปสรรคตอ่การลงทุน 
• สาธารณูปโภคไม่เอื้อต่อการลงทุน 
• ระบบที่ดินสัมปทานของรัฐท าให้กิจการเผชิญความเสี่ยง 
• สถาบันการเงินไทยไม่ปล่อยกู้ให้ไปลงทุนที่เมียนมา 
• โรงงานแปรรูปยางด าเนินกิจการได้จริงเพียง 6 เดือน/ปี 

บทเรยีนจากการลงทุนในเมยีนมา 
• อุปสรรคส าคญัทีส่ง่ผลตอ่การตดัสนิใจของบรษิทัใน
การด าเนนิธรุกจิในเมยีนมาเปน็เรือ่งความพรอ้มของ
สาธารณปูโภคในเมยีนมาเอง  

• โอกาสในเรือ่งวตัถดุบิและแรงงานราคาถกูยงัมอียู่จรงิ 
แต่มคีา่ใชจ้า่ยแฝงอืน่ๆ ค่อนขา้งมาก 

• การถอืครองทีด่นิทีต่อ้งเชา่จากรฐัและรฐัอาจไมต่อ่
อายใุห ้

• ในช่วงเริ่มแรก ประเทศผู้น าเข้ายางไม่ยอมรับคุณภาพ
ของผลิตภัณฑ์ยางพาราจากเมียนมา 

• ไทย 3 ธุรกิจ ได้แก่ – โรงงานน้ ายางข้น โรงงานผลิต
ผลิตภัณฑ์ยาง (เส้นด้ายยางยืด) บริหารสวนยางพารา 

• เมียนมา 2 ธุรกิจ ได้แก่ – โรงงานน้ ายางข้น บริหารสวน
ยางพารา ส าหรับผลิตภัณฑ์น้ ายางข้นส่งออกไปยังจีน 
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 การลงทุนเพื่อแปรรูปสินค้าเกษตรในอินโดฯ ยังมีโอกาส แต่การเข้าถึง distribution channel หรือ
ในบางกรณีการมี plantation เป็นหัวใจส าคัญในการกระจายสินค้าและควบคุมคุณภาพสินค้า การมี 
local partner ที่มี distribution channel หรือ plantation (ถือครองทีดินขนาดใหญ่) จะเป็น
ประโยชน์มาก การท า business matching โดยภาครัฐ ควรเน้นการหา partner แบบนี้    

 เนื่องจากกฎหมายและกฎระเบียบในประเทศไม่มีความชัดเจน มีการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง จึงต้องมี
การติดตามอย่างใกล้ชิด ทั้งโดยภาครัฐและเอกชน 

 นโยบาย Protectionist policy หลายอย่างเช่น seasonal prohibition, plasma, การห้ามน าเข้า
สินค้าที่มีนโยบาย self-reliance มีความสุ่มเสี่ยงที่จะขัดกับหลัก WTO กรมเจรจาการค้าระหว่าง
ประเทศ ควรมีบทบาทเชิงรุกในการผลักดันให้มีการใช้กลไกทั้งระดับ bilateral, regional and 
multi-lateral ในการแก้ปัญหาเหล่านี้ให้กับผู้ประกอบการ โดยพิจารณาตามความเหมาะสมและ
เร่งด่วนของประเด็นปัญหา 

 ประเทศอินโดนีเซียในฐานะตลาดไม่ง่ายอย่างที่เข้าใจ เนื่องจาก  
• Protectionist policy ผ่าน NTM ต่างๆ เช่น seasonal prohibition สินค้าผักและผลไม้ 
• ความพยายามในการผลิตเองให้เพียงพอกับการบริโภคในประเทศใน 11 สินค้า 
• Distribution channel เป็นประเด็นใหญ่  
• การเข้าไปลงทุนในประเทศมีขอ้จ ากัดมาก  เรื่องการจ ากัดการถือหุ้น, plasma plantation, 

infrastructure โดยเฉพาะ transportation 

บทเรียนและขอ้เสนอแนะเชิงนโยบาย 
ส าหรบัการลงทนุในภาคเกษตรและแปรรปูในอนิโดนีเซยี 
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Case Study  
การลงทนุจากอติาลใีนไทย 

Thai Spring Fish การด าเนนิงานของ TSF การลงทนุโดยใชโ้มเดล: Resource Seeking 
• การจัดตั้งบริษัทย่อย เล็งเหน็ถงึศกัยภาพของแหลง่วัตถดุบิ 
ปริมาณวตัถดุบิ การควบคมุคณุภาพและมาตรฐานสนิคา้ 
ประสทิธภิาพการผลติของโรงงาน ทักษะแรงงาน รวมไปถงึ
ระบบโลจสิตกิสใ์นไทย 

• อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นการน าเข้าวัตถุดิบ 
• หอย อาศัยแหล่งวัตถุดิบหลักในไทย 
• กุ้ง (ทะเล) และหมึก เป็นการน าเข้าจากต่างประเทศ  

ปัจจัยสนับสนนุ 
• คุณภาพมาตรฐานของวัตถุดิบในไทย 
• ระบบโลจิสติกส์ที่ดี 
• ในอดีต ช่วงเริ่มเข้ามาลงทุน ไทยมีข้อได้เปรียบด้านต้นทุน
การผลิตทั้งวัตถุดิบและแรงงาน 

• ได้รับการส่งเสริมและสิทธปิระโยชน์จาก BOI เช่น 
ลดหย่อนภาษีน าเข้าเครื่องจักร เป็นต้น 

 

อุปสรรคตอ่การลงทุน 
• ปัจจุบันวัตถุดิบไม่เพียงพอต่อความต้องการ 
• ไทยถูกตัดสิทธิ GSP 

บทเรยีนจากการลงทุนในไทย 
• การเตรยีมพรอ้มรบัมอืกบัปญัหาและความไมแ่นน่อน
หลังจากเขา้ไปลงทนุ แก้ปญัหาการขาดแคลนวัตถดุบิ
ด้วยการน าเขา้จากตา่งประเทศ 

• การลงทนุอยา่งยัง่ยนื ด้วยการเขา้ไปเปน็พีเ่ลีย้งใหแ้ก่
เกษตรกรเพือ่ถา่ยทอดองคค์วามรูใ้นการปฏบิตัติาม
มาตรฐานและชว่ยเหลอืคา่ใชจ้า่ยในการตรวจสอบ
รับรอง เพื่อรกัษาแหลง่วัตถดุบิทีม่คีณุภาพใหแ้ก่
โรงงาน 

• อิตาลี - ผลิตและกระจายสินค้าอาหารทะเลแปรรูปใน
ยุโรป 

• ไทย - แปรรูปอาหารทะเลจ าพวกหอย กุ้ง หมึกและ
ปลา เน้นการแปรรูปเบื้องต้น ส่งออกไปตลาดยุโรป
และอเมริกาเป็นหลัก 
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 ประเทศไทยในฐานะแหลง่วตัถดุบิ high quality 

 (กรณตีวัอย่างเรือ่งกุ้ง) การดงึดดูการลงทนุดา้นเทคโนโลยี โดยเฉพาะเรือ่งการ
พัฒนาสายพันธุท์ี่มคีวามทนทานตอ่โรคสงูและมีการเตบิโตด ี(ต้องสมดลุกัน)  

 การ source วัตถดุบิจากตา่งประเทศ มีความเปน็ไปได ้(กรณกีาร source กุ้งทะเล
จากอาเจนตนิา) แต่ตอ้งสมดลุระหวา่งการควบคมุโรคและการอ านวยความสะดวกใน
การน าเขา้ในชว่งทีว่ตัถุดบิในไทยยงัขาดแคลน 

 ประเทศไทยในฐานะศนูยก์ลางอาเซยีน ทั้งในแงก่าร source วัตถุดบิจากประเทศ
อาเซียน และการเป็นประตเูข้าสูต่ลาดอาเซยีน 

บทเรียนและขอ้เสนอแนะเชิงนโยบาย 
ส าหรบัการดงึดดูลงทนุในภาคเกษตรและแปรรูปของไทย 
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ขอบคุณครับ 


