
โครงการประชุมเชิงวิชาการด้านธุรกิจเกษตร 

ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและส่งเสริมเผยแพรก่ารเกษตร 

คณะเกษตรศาสตร์   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ร่วมกับสํานักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ กระทรวงพาณิชย์ 

 

ชื่อโครงการ “โอกาสทองของธุรกิจเกษตรภาคเหนือ ยุค ๒๐๑๕ (?)” 

 

หลักการและเหตุผล 

 มูลค่าการส่งออกและนําเข้าของภูมิภาคเอเชียที่คิดเป็นสัดส่วนกว่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่ารวมทั้ง

โลก   เป็นหนึ่งในตัวช้ีวัดภาวการณ์เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียที่มีการขยายตัวเพ่ิมข้ึน

อย่างต่อเนื่อง จนนับได้ว่าเป็นศูนย์กลางขับเคล่ือนทางเศรษฐกิจของตลาดโลกในปัจจุบัน โดยมีประเทศ

จีนและอินเดียเป็นเฟืองจักรที่สําคัญในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจของภูมิภาคไปสู่ตลาดโลก ซ่ึงภาคส่วน

เศรษฐกิจต่างจับตามองและให้ความสําคัญ โดยเฉพาะสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

หรืออาฟตา (ASEAN Free Trade Area : AFTA)  

เพ่ือรองรับการเติบโตและการแข่งขันทางเศรษฐกิจของโลกอาเซียน ได้กําหนดทิศทางการ

ดําเนินงานเพ่ือมุ่งไปสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community :  AEC) ที่

สมบูรณ์ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ด้วยการเร่งรัดให้มีการรวมกลุ่มเพื่อเปิดเสรีสินค้าใน ๑๑สาขา (priority 

sectors)  ได้แก่ การท่องเที่ยว การบิน ยานยนต์ ผลิตภัณฑ์ไม้ ผลิตภัณฑ์ยาง ส่ิงทอ อิเล็กทรอนิกส์  

ประมง เทคโนโลยีสารสนเทศ สุขภาพ และสินค้าเกษตร  โดยจุดมุ่งหมายหลักคือการก้าวไปสู่การเป็น

ตลาดและฐานการผลิตร่วมกัน (Single Market  and Production Base) อันจะทําให้เกิดการเคล่ือนย้าย

ปัจจัยการผลิตอย่างเสรีใน ๕สาขาประกอบด้วย สินค้า การบริการ การลงทุน แรงงานฝีมือ และเงินทุน 

ซ่ึงจะก่อให้เกิดผลกระทบอย่างกว้างขวางทั้งในแง่เศรษฐกิจโดยภาพรวมและต่อผู้ประกอบการรายย่อย

ต่าง ๆ คือ การได้ประโยชน์และเสียประโยชน์ แตกต่างกันไปตามศักยภาพของผู้ประกอบการแต่ละราย

ในแต่ละประเทศ ซ่ึงส่วนใหญ่จะมีพ้ืนฐานทางด้านเกษตรกรรมเป็นสําคัญ  

นับตั้งแต่เริ่มมีการเปิดเสรีทางการค้าข้ึนในปี พ.ศ. ๒๕๓๕ทําให้มีการทยอยลดอัตราภาษี

ศุลกากรระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างต่อเนื่อง และในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ประเทศอาเซียนเดิม ๖

ประเทศ ได้แก่ ไทย มาเลเซีย สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย และบรูไน จะต้องลดภาษีศุลกากร

ระหว่างกันให้เหลือร้อยละ ๐ในรายการ Inclusive List ขณะที่ประเทศสมาชิกใหม่อีก ๔ ประเทศ คือ 

กัมพูชา ลาว พม่า และเวียดนาม  ต้องทยอยลดอัตราภาษีศุลกากรจนเหลือร้อยละ ๐ภายในปี ๒๕๕๘ 

ต่อไป การจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) จึงถือเป็นเป้าหมายที่ท้าทายสําหรับประเทศไทยใน

อีก ๔ ปี ข้างหน้า ซ่ึงทั้งภาครัฐและเอกชนอันหมายรวมถึงผู้ประกอบการต่าง ๆ จําเป็นต้องเร่ง

ดําเนินการและเตรียมพร้อมในด้านต่าง ๆ เพื่อรับมือกับสภาวะการเปล่ียนแปลงของการแข่งขันที่รุนแรง

ข้ึน อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากข้อจํากัดในทางปฏิบัติภายใต้กรอบเดิมอย่าง AFTA เช่น ปัญหาเกี่ยวกับ 



กฎหมายว่าด้วยแหล่งกําเนิดสินค้า มาตรการทางการค้าท่ีมิใช่ภาษี (NTMs)  ปัญหาการปกป้องผู้ผลิต

ในประเทศของตน รวมทั้งการท่ีผู้ประกอบการของไทยยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อตกลง 

AFTA ซ่ึงกลายเป็นอุปสรรคสําคัญในการเคล่ือนเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ที่กําลังจะ

เกิดข้ึนในไม่ช้าอย่างเป็นรูปธรรม  

การเตรียมความพร้อมสู่การเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจครั้งใหม่อย่างประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน  จึงนับว่ามีความสําคัญอย่างมากต่อประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์โดยกรมเจรจาการค้า และ

สภาหอการค้า โดย AEC Prompt จึงรณรงค์ให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการแต่ละประเทศ และด้วยเหตุผล

ความสําคัญดังกล่าว หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาธุรกิจเกษตร (ภาคพิเศษ) คณะเกษตรศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จึงได้จัดให้มีการประชุมเสวนาเชิงวิชาการข้ึน ภายใต้หัวข้อ “โอกาสทองของ

ธุรกิจเกษตรภาคเหนือ ยุค ๒๐๑๕ (?)” เพื่อเป็นการเผยแพร่และแลกเปล่ียนองค์ความรู้ ข้อมูลข่าวสาร

ที่จําเป็น ชัดเจน จับต้องได้แก่องค์กรธุรกิจเกษตรและด้าน   อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้สามารถเตรียมรับมือ

และใช้โอกาสจากการเปิดเสรีการค้าและการลงทุนภายใต้กรอบ ดังกล่าวได้อย่างมรรคผลต่อไป 

 

วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับ AEC และช้ีโอกาส อุปสรรค ซ่ึงภาคธุรกิจและภาคีท่ี

เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและสังคมได้รับทราบ เพ่ือเข้าใจและพร้อมรับกฎเกณฑ์ทางการค้าใหม่ๆ และ

ปรับตัวได้อย่างสอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณ์ใหม่  

๒. เพ่ือให้ข้อแนะนําอย่างเป็นรูปธรรมแก่ผู้ประกอบการในภาคธุรกิจเกษตร ภาคธุรกิจต่างๆ

และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าและการลงทุน 

๓. เพ่ือเป็นการสร้างเครือข่ายให้บริการวิชาการแก่สังคมและสร้างความเข้มแข็งแรงทาง

เศรษฐกิจในภาคเหนือ 

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิตสาขาธรุกิจเกษตร (ภาคพิเศษ)  

และ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและส่งเสริมเผยแพร่การเกษตร 

คณะเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 

 

คณะผู้จัด :  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (โดยคณะเกษตรศาสตร์) ร่วมกบัสํานักงานพาณิชย์

จังหวัดเชียงใหม่ กระทรวงพาณิชย์ 

 

 

 

 

 



ที่ปรึกษาโครงการ 

คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

รองศาสตราจารย์ ดร. พัฒนา    เจียรวิริยะพันธ์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เยาวเรศ เชาวนพูนผล 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศรณัย์    อารยะรังสฤษฎ์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กมล   งามสมสุข 

อาจารย์ ดร. พรสิริ     สืบพงษ์สังข์ 

คุณ ธีรวิทย์    เฑียรฆโรจน์ (นักวิชาการพาณิชย์) 

 

คณะกรรมการอํานวยการ 

  คุณปานจิตต์   พิศวง (พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่) 

ศาสตราจารย์ ดร. อารี   วิบูลย์พงศ์ 
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  นายเอกราช  เครื่องพนัด รองประธาน 

  นายเนติวัฒน ์  วีรานนัท ์ เลขานุการ 

  นางสาวยุวดี     สุโพธิ์ใหม่  ประธานฝ่ายเอกสาร 

  นางสาวสุวิตา   พงค์ชัย  ประธานฝ่ายประสานงาน 

นางสาวภาวิณี  คําม่วง  ประธานฝ่ายการเงิน 

นางสาวดวงเดือน  กุสาวดี   ประธานฝ่ายจัดหารายได้ 

นางสาวกนกวรรณ สุดาแก้ว    ประธานฝ่ายสถานที ่

  นางสาวอัจฉรา   อันสมศรี  ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ 

  และนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาธุรกิจเกษตร (ภาคพิเศษ) 

 

ระยะเวลาดําเนินงาน 

  วันจนัทร์ ที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

สถานที่จัดโครงการ 

  ณ  ห้องทิพย์พิมาน  โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว 

 



ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑.  ผู้เข้าร่วมการประชุมสามารถนําข้อมูลที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจของตนเองได้ 

๒.  ผู้ร่วมประชุมให้ทราบเกี่ยวกับโอกาส อุปสรรค  และทิศทางของผู้ประกอบการในภาค

เกษตร   ภาคการผลิตและบริการอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการทําธุรกิจภายใต้ข้อตกลง AEC 

๓.  ผู้ผลิต  ผู้ลงทุน  และผู้ส่งออก  ได้มีการแลกเปล่ียนความคิดเห็น  และวิธีการปรับตัวให้

สอดคล้องและเหมาะสมของธุรกิจไทยกับการจัดตั้ง AEC เพ่ือการผลิตในประเทศและการแสวงหา

โอกาสธุรกิจในประเทศสมาชิกอ่ืนๆ 

 

 

 

 



กําหนดการประชมุ 

“ โอกาสทองของธุรกิจเกษตรภาคเหนือยุค ๒๐๑๕ (?) ” 

   วันจันทร์ ที่  ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ 

ณ  ห้องทิพย์พิมาน  โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว 
 

เวลา     กิจกรรม 

๑๒:๐๐ – ๑๓:๐๐ น.  ลงทะเบียน 

๑๓:๐๐ – ๑๓:๑๕น.  พิธีเปดิการประชุม 

กล่าวรายงานโดย คณบดีคณะเกษตรศาสตร์  

  รองศาสตรจารย์ธีระ วิสิทธิ์พานิช 

กล่าวเปิด โดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

 ศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ ์

๑๓:๑๕– ๑๓:๓๐ น.  เปิดภาพรวม AEC กับพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ 

๑๓:๓๐ – ๑๔:๓๐ น.  AEC :โอกาสทองของธุรกิจเกษตรของไทย 

โดย  คุณชูศกัดิ์ ช่ืนประโยชน์ รองประธานคณะกรรมการธุรกิจเกษตร

และอาหาร สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 

๑๔:๓๐ – ๑๔:๔๕ น.  รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่มระหว่างการบรรยาย 

๑๔:๔๕ – ๑๖:๔๕ น. เสวนา : ขีดความสามารถของธุรกิจเกษตรภาคเหนือ ในยุค

ค่าแรงปรับตวัสูงขึ้น…ลงทุนในภาคเหนือหรือที่ไหน ? 

  โดย ผู้เช่ียวชาญในด้านธรุกิจเกษตร สินค้าเกษตร ผลผลิต พืชชนิด

ต่างๆ 

  - ข้าว  โดย คุณตะวนั ห่างสูงเนิน ศูนย์ศึกษาพัฒนา 

    เกษตรอินทรีย์ เรนโบว์ฟาร์ม 

  - ลําไย        โดย ว่าที่ ร.ท.บัญชาการ พลชมชื่นเลขาธิการ 

   สมาคมชาวสวนลําไยไทย 

  - ผัก ผลไม ้ โดย คุณไพชยนต์ เอ้ือทวีกุล ประธานกรรมการ 

    บริษัทสวิฟท์ จํากัด 

  - ปุ๋ย(อินทรีย์) โดยคุณหัสนยั แก้วกุลประธานหอการค้า 

    จังหวัดพะเยาและประธานกรรมการบริษัทใบธง 

    จํากัด 

  ดําเนินรายการ โดย อาจารย์มโนรถ  กุศลศักด์ิ  อาจารย์หลักสูตร 

  วิทยาศาสตรมหาบณัฑิตสาขาธุรกิจเกษตร (ภาคพิเศษ) 

  กรรมการผู้จดัการบริษัทยนูิแมก็ซ์เนต็ จาํกัด และ กรรมการ 

  ผู้จัดการบริษทั มโนภัทร จาํกัด  

๑๖:๔๕ – ๑๗:๐๐ น. ปิดการประชุมและเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ 


