
ภาคเกษตรไทยกับเออีซี

วฑิูรย์ เลี�ยนจํารูญ

ภาคเกษตรไทยกับเออีซี
พร้อมแล้วจริงหรือ ?



1. ความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน (ASEAN Trade 
in Goods Agreement: ATIGA)

2. ความตกลงด้านการค้าบริการของอาเซียน  

3. ความตกลงด้านการลงทนุของอาเซียน (ASEAN 

ความตกลงสาํคัญที!นําไปสู่ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน

3. ความตกลงด้านการลงทนุของอาเซียน (ASEAN 
Comprehensive Investment Agreement: ACIA)

4. ความร่วมมือด้านอตุสาหกรรมของอาเซียน  



สนิคา้ในรายการลดภาษ ี

เวยีดนาม ลาว พมา่ กมัพชูา ภาษ ี0%

ปี 2558

อาเซยีนเดมิ ภาษ ี0%

ปี 2553

การเปิดเสรีสินค้า

รายการยกเว้น
• รายการอ่อนไหว (Sensitive List-SL) ภาษไีมต่อ้งเป็น 0% แต่ตอ้ง < 5%
• รายการอ่อนไหวสงู (Highly Sensitive List) สนิคา้ในรายการอ่อนไหวสงู 

(Highly Sensitive List) ลดภาษลีงในระดบัที;ตอ้งตกลงกนั (10-40%)
• รายการยกเว้นทั!วไป (General Exclusion List)



การเปิดเสรีสินคา้ตารางการลดภาษีของประเทศต่างๆ-2551
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บรไูน (2) กาแฟ / ชา

กมัพชูา  
(6)

สตัวป์ีกมชีวีติ / เนื�อสตัวป์ีก / เนื�อปลา / กลว้ยไมแ้ละไมต้ัดดอกบางชนดิ / พชืผัก / 
ผลไม ้

ลาว
(12)

สตัวม์ชีวีติและสตัวเ์ลี�ยงสําหรับใชง้านและทําพันธุ ์/ สตัวป์ีกเลี�ยงมชีวีติ / เนื�อ สว่นอื.นที.
บรโิภคไดข้องโค กระบอื สกุร / เนื�อ สว่นอื.นที.บรโิภคไดข้องสตัวป์ีก / ปลามชีวีติ / ไข่
สตัวป์ีกทั�งเปลอืก / เครื.องในสตัว ์/ พชืผักสด / พชืผักแชเ่ย็นแชแ่ข็ง / มันสําปะหลัง มัน
เทศ มันอื.นๆ / ลกูนัต สดหรอืแหง้ และผสมผลไมแ้หง้ / ผลไม ้

มาเลเซยี สกุรมชีวีติ / สตัวป์ีกมชีวีติ / เนื�อสกุร / เนื�อไกแ่ชเ่ย็นแชแ่ข็ง ไมไ่ดต้ัดเป็นชิ�น / นมและ

สินค้าอ่อนไหว

มาเลเซยี
(13)

สกุรมชีวีติ / สตัวป์ีกมชีวีติ / เนื�อสกุร / เนื�อไกแ่ชเ่ย็นแชแ่ข็ง ไมไ่ดต้ัดเป็นชิ�น / นมและ
ครมีมไีขมันเกนิรอ้ยละ 6 / ไขไ่ก ่ไขเ่ป็ด / ตน้ยางตดิตา / กะหลํ.า / ผลไม ้/ กาแฟไมไ่ด ้
คั.ว ไมไ่ดส้กดัคาเฟอนีออก / เมล็ดยาง / ไผ ่หวาย พชืใชถ้ักสาน / ยาสบู ซกิาร ์บหุรี.

พมา่ 
(7)

ถั.วลันเตา ถั.วบนี / กาแฟยังไมไ่ดค้ั.ว / ชาเขยีว / ขา้ว / นํ�าตาลดบิ / รังไหม ไหมดบิ เศษ
ไหม / ฝ้าย เศษฝ้าย

ฟิลปิปินส์
(6)

สกุรมชีวีติ / สตัวป์ีกเลี�ยงมชีวีติ / เนื�อสกุร / เนื�อสตัวป์ีกและเครื.องใน / มันสําปะหลัง มัน
เทศ / ขา้วโพด ขา้วซอรก์มั

เวยีดนาม
(9)

สตัวป์ีกเลี�ยงมชีวีติ / เนื�อและเครื.องในไก ่ไกง่วง เป็ด / เนื�อและสว่นอื.นที.บรโิภคไดข้อง
กบ กระตา่ย / ไข ่/ พชื กหุลาบ ตน้โรโดเดนดรอน ตน้ชวนชม / สม้ มะนาว เกรปฟรตุ / 
ขา้ว / ไสก้รอก / นํ�าตาลจากออ้ยหรอืหวับที

ไทย (4) ไมต้ัดดอก / มันฝรั.ง / กาแฟ / เนื�อมะพรา้ว



ประเทศ สนิคา้ อตัราภาษี

อนิโดนเีซยี
ขา้ว

ลดภาษีเป็น
25% ในปี 2015 (2558)

นํ�าตาล
ลดจาก 30-40% เป็น

สินค้าอ่อนไหวสูง

นํ�าตาล
ลดจาก 30-40% เป็น

5-10% ในปี 2015 (2558) 

มาเลเซยี ขา้ว
ลดภาษีเป็น

20% ในปี 2010 (2553)

ฟิลปิปินส์ ขา้ว คงภาษีไวท้ี. 40% ถงึปี 2015 และ
หลงัจากนั�น จะลดเหลอื 35%
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ข้อสังเกตบางประการ

ประเทศไทยไมก่ําหนดสนิค้าออ่นไหวสงูเลย และกําหนดสนิค้าออ่นไหวไมก่ี�
รายการ เนื�องจากเหตผุล 2 ประการคือ

1.การกําหนดนโยบายเปิดเสรีสนิค้าการเกษตรบางรายการ เช่น กรณี
ข้าวโพด และถั�วเหลือง โน้มเอียงไปเพื�อผลประโยชน์ของบริษัท
อาหารสตัว์ มากกวา่เกษตรกรรายยอ่ยอาหารสตัว์ มากกวา่เกษตรกรรายยอ่ย

2. เป็นความบกพร่องในการวิเคราะห์ เช่น ประเมินวา่ประเทศไทย
ได้เปรียบประเทศอื�นๆในสนิค้าข้าว



กรณีการเปิดเสรีการลงทุน-ACIA

• ให้สิทธินักลงทุนอาเซียนเท่ากับคนในประเทศ
• เปิดเสรีให้กับนักลงทุนนอกอาเซียนที!ได้เข้ามาลงทุนใน

อาเซียน (Foreign owned Asian Investor) 

กาํหนดประเภทการลงทุนเป็น
•
กาํหนดประเภทการลงทุนเป็น
• รายการยกเว้นเป็นการชั!วคราว (Temporary Exclusion List-

TEL) AIA กาํหนดไว้ 3 สาขาคือ 1)การทําประมง เฉพาะการ
เพาะเลี 4ยงสตัว์นํ 4า 2) การทําป่าไม้จากป่าปลกู  3)การทํากิจการ
เพาะขยายหรือปรับปรุงพนัธุ์พืช 

• รายการอ่อนไหว (Sensitive List-SL)
• รายการยกเว้นทั!วไป (General Exclusion List)



การเปิดเสรีสินคา้ กรณีการเปิดเสรีข้าว
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การเปิดเสรีสินคา้ผลผลิตข้าวและต้นทุนเปรียบเทยีบ
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ผลผลิตข้าวเฉลี!ย/ไร่
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ไทย เวียดนาม กมัพชูา/ลาว

wet rice

dry rice 

ต้นทุน/ไร่



การเปิดเสรีสินคา้ผลผลิตมันสาํปะหลังและต้นทุนเปรียบเทยีบ

0
1
2
3
4
5
6

ไทย กมัพชูา

ผลผลติ(ตัน)ต่อไร่

ไทย กมัพชูา

0
0.2
0.4
0.6
0.8

1
1.2
1.4
1.6

ไทย กมัพชูา

ต้นทุน*(บาท)ต่อไร่

* ตวัเลขรัฐบาลปี 2552



บทเรียนกรณีการทาํเอฟทเีอไทย-จีน

137 138

150
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87

พื [นที!ปลูกกระเทยีม

84

76

87

70.5 68.5

ปี2542 ปี2543 ปี2544 ปี2545 ปี2546 ปี2547 ปี2548 ปี2549 ปี2550 ปี2551 ปี2552 ปี2553



การเปิดเสรีสินคา้ทางออกระยะสั [นกรณีการเปิดเสรีสินค้า

ทางออกที!ดาํเนินการโดยรัฐ
• กําหนดดา่นที�นําเข้า
• ตรวจสอบการปนเปื4อนจีเอม็โอ
• นําเข้าผ่านหน่วยงานของรัฐ
• นํามาใช้สําหรับการแปรรูปเทา่นั 4น

ข้อเสนอของภาคเอกชน(โรงสี)
• ตั 4งโรงสีบริเวณชายแดน และเพื�อการสง่ออกเทา่นั 4น
• เข้าไปลงทนุกิจการโรงสีในตา่งประเทศ
• เข้าไปลงทนุทําการผลติในประเทศเพื�อนบ้าน



ความตกลงด้านการลงทุนอาเซียน ACIA

• ความตกลงด้านการลงทุนอาเซียน (ASEAN Comprehensive
Investment Agreement) หรือ ACIA มีการลงนามไปเมื!อวันที! 
26 กุมภาพันธ์ 2552 ในระหว่างการประชุม ASEAN Summit 
ครั[งที! 14 ที!ชะอาํ ประเทศไทย 

• ความตกลงนี [เกิดขึ [นจากการรวมความตกลง 2 ฉบับเดมิของ• ความตกลงนี [เกิดขึ [นจากการรวมความตกลง 2 ฉบับเดมิของ
อาเซียน คือ AIA (ASEAN Investment Area) ความตกลงเปิด
เสรีด้านการลงทุนฉบับแรกของอาเซียนที!มีผลบังคับใช้มา
ตั [งแต่ปี พ.ศ. 2541 และ ASEAN IGA (ASEAN Investment
Guarantee Agreement) ความตกลงส่งเสริมและคุ้มครองการ
ลงทุนของอาเซียนที!มีผลบังคับใช้มาตั [งแต่ปี พ.ศ. 2530 



ความหมายและขอบเขตของการเปิดเสรีการลงทุน

ครอบคลุมสาขาการลงทุน ด้านการผลิต เกษตร ป่าไม้ ประมง 

การเปิดเสรีหมายถงึ การปฏิบัตแิละให้สิทธินักลงทุนต่างชาติ
เท่ากับคนในชาต ิ(หลักประตบิัตเิยี!ยงคนชาต)ิ

เปิดเสรีให้กับนักลงทุนนอกอาเซียนที!ได้เข้ามาลงทุนในอาเซียน

ครอบคลุมสาขาการลงทุน ด้านการผลิต เกษตร ป่าไม้ ประมง 
เหมืองแร่

แต่สามารถกาํหนดระดบัในการยกเว้นเป็น
• รายการยกเว้นชั!วคราว (Temporary Exclusion List-TEL)
• รายการอ่อนไหว (Sensitive List-SL) 
• รายการยกเว้นทั!วไป (Exclusion List)



สาขาที!ไทยสงวนการลงทุน(รายการยกเว้นทั!วไป)



รายการข้อสงวนชั!วคราวที!จะต้องเปิดการลงทุนในปี 2553

เขตการลงทุนอาเซียน AIA เดมิได้กาํหนดรายการสงวน
ชั!วคราวซึ!งประเทศไทยจะต้องเปิดเสรีภายในปี 2553 
ได้แก่

1. การทาํประมง เฉพาะการเพาะเลี [ยงสัตว์นํ [า
2. การทาํป่าไม้จากป่าปลูก 
3. การทาํกิจการเพาะขยายหรือปรับปรุงพันธุ์พืช 3. การทาํกิจการเพาะขยายหรือปรับปรุงพันธุ์พืช 

3 สิงหาคม 2552 คณะกรรมการนโยบายเศรษฐกจิระหว่าง
ประเทศ(กนศ.) จัดประชุมครั[งที! 2/2522 มีมตเิหน็ชอบให้ถอน
สาขาที!เคยสงวนไว้ในรายการสงวนชั!วคราวเพื!อให้นักลงทุน
อาเซียนเข้ามาลงทุนได้ในปี 2553 ทั [งสามสาขา



การคัดค้านและมตคิณะรัฐมนตรี

8 ตุลาคม 2554  ศ.ระพี 
สาคริกและ 103 องค์กรภาค
ประชาชนเคลื!อนไหวคัดค้าน



ผลกระทบของการเปิดเสรีการเพาะและขยายพนัธุ์พชื

• บริษัทข้ามชาตจิะเข้ามา
ผูกขาดเมลด็พันธุ์ซึ!งเป็นฐาน
รากของระบบเกษตรกรรม
และอาหาร

• บรรษัทข้ามชาตสิามารถ
เข้าถงึการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรชีวภาพของ

 ซีพี -35%

ซินเจนต้า 

19%

แปซิฟิค 
10%

อีสท์ เวสท์

9%
ไพโอเนีย 

7%

เข้าถงึการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรชีวภาพของ
ประเทศไทย รวมถงึพันธุ์พืช
ที!ได้รับการปรับปรุงจากการ
วจิัยของรัฐได้โดยง่าย 

• ขัดขวางการพัฒนาศักยภาพ
ในการพัฒนาเรื!องพันธุ์พืช
ของผู้ประกอบการขนาดเลก็
และเกษตรกรรายย่อย

มอนซานโต้ 
-

20%

19%

BIOTHAI 2010



ผลกระทบของการเปิดเสรีจากการปลูกป่าและเพาะเลี-ยงสัตว์นํ-า

• ต่างชาตจิะเข้ามาแย่งชงิพื [นที!ทาํกิน และทรัพยากร(ป่าไม้
และทะเล)ซึ!งปัจจุบันมีปัญหามากอยู่แล้วทาํให้เกดิความ
ขัดแย้งรุนแรงมากยิ!งขึ [น

• ส่งเสริมการปลูกป่า และเพาะเลี [ยงในระบบเชิงเดี!ยว ซึ!ง
สร้างผลกระทบต่อระบบนิเวศให้กว้างขวางมากยิ!งขึ [น สร้างผลกระทบต่อระบบนิเวศให้กว้างขวางมากยิ!งขึ [น 
แทนที!จะสนับสนุนระบบป่าชุมชนและวนเกษตร หรือการ
ประมงชายฝั! งที!อนุรักษ์ป่าชายเลนและหญ้าทะเล

• ต่างชาตจิะเข้ามาใช้สิทธิคาร์บอนเครดติจากการปลูกป่า



ตวัอย่างรายการข้อสงวนของประเทศไทย



เปรียบเทยีบรายการอ่อนไหวของอนิโดนีเซีย



เปรียบเทยีบรายการอ่อนไหวของอนิโดนีเซีย



ความคบืหน้า

• 30 ตุลาคม 2552 คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การ
สื!อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน สภาผู้แทนราษฎร จัด
เวทีรับฟังความคดิเหน็

• 30 ตุลาคม 2552 คุณหญิงสุพัตรา มาศดษิฐ์ ทาํจดหมายถงึนายกรัฐมนตรี
เสนอให้ยกเลกิการเปิดเสรีใน 3 สาขาดังกล่าว

• 12 พฤศจกิายน 2552 กนศ.มีมตใิห้ชะลอการเปิดเสรีการลงทุนใน 3 สาขา
• 12 มกราคม 2553 คณะรัฐมนตรีมีมตเิหน็ชอบให้ชะลอการเปิดเสรีการ• 12 มกราคม 2553 คณะรัฐมนตรีมีมตเิหน็ชอบให้ชะลอการเปิดเสรีการ

ลงทุน 3 สาขา
• พฤศจกิายน 2554 รัฐบาลเสนอต่อให้สภาเพื!อเหน็ชอบให้มีการเปิดเสรี

การเลี [ยงกุ้งมังกรสายพันธุ์ไทยและการเลี [ยงปลาทูน่าในกระชังนํ [าลกึ และ 
เมลด็พันธุ์หอมหัวใหญ่

• ขณะนี [มีการตั [งคณะนักวจิัยซึ!งเป็นอดีตผู้บริหารบรรษัทเมลด็พันธุ์เพื!อ
ศกึษาว่าจะมีการเปิดเสรีเพิ!มเตมิในสามสาขาดังกล่าวหรือไม่



ข้อสังเกตบางประการ

• ผู้เจรจาประเมินว่าประเทศไทยได้เปรียบจากการเปิดเสรี
การลงทุนเช่นเดยีวกับสิงคโปร์ จงึไม่พยายามสงวนการ
ลงทุนในสาขาเกี!ยวกับการเพาะขยายพนัธุ์พืช การปลูก
ป่า และการเพาะเลี [ยงสัตว์นํ [า

• ไม่ได้คาํนึงถงึนักลงทนุนอกอาเซียนที!ได้ลงทุนในอาเซียน
จะได้รับสิทธิดงักล่าวจะได้รับสิทธิดงักล่าว

• ไม่ได้คาํนึงถงึปัญหาและข้อจาํกัดของเกษตรรายย่อยเมื!อ
เปรียบเทยีบกับบริษัทขนาดใหญ่

• มีการผลักดนัของบริษัทยักษ์ใหญ่ และบรรษัทข้ามขาติ
เพื!อให้มีการเปิดเสรีการลงทุนอย่างกว้างขวาง



ข้อเสนอแนะระยะสั [น

• ภายใต้สถานการณ์โลกเกี!ยวกับความมั!นคงทางอาหาร 
ปัญหาพื [นฐานของเกษตรกรรายย่อยที!ไม่สามารถเข้าถงึ
ทรัพยากรได้อย่างพอเพยีง ประเทศไทยไม่ควรเปิดเสรีการ
ลงทุนในสาขาดงักล่าว

• การเปิดให้มีการลงทุนควรผ่านกลไกภายในภายใต้
นโยบายของประเทศเอง 

• ควรประเมินผลของการส่งเสริมการลงทุนที!ผ่านมาใน
นโยบายของประเทศเอง 

• ควรประเมินผลของการส่งเสริมการลงทุนที!ผ่านมาใน
สาขาเกษตรว่าทาํให้เกิดผลกระทบเช่นไรบ้างต่อภาค
เกษตรกรรม เกษตรกรส่วนใหญ่ และความมั!นคงทาง
อาหารของชาติ

• การเปิดเสรีในการลงทุนต้องรับฟังความคดิเหน็ของ
ประชาชนทุกฝ่าย และการศึกษาวจิัยควรดาํเนินการโดย
สถาบนัที!ได้รับการยอมรับจากทุกฝ่าย



ประชากร เศรษฐกจิ และทรัพยากรอาเซียน

231

92 87
67 60

28
15 6 5 0.4

ประชากร : ล้านคน

547

264

193 183 161

96

25 14 10 6

GDP : พันล้านเหรียญ

105

34

19 15 13 10 9 6
0.4 0

พื [นที!ป่าไม้ : ล้านแฮกตาร์

2.4
1.4 0.9 0.9 0.8 0.5 0.2 0.1 0.1 0

พื [นที!ป่าไม้ต่อคน : แฮกตาร์

36.6 34.8

6.8 4 2.4 1.7 1.1 0.9 0.7 0.4

GDPต่อคน



การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

1. การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต ลดต้นทุนการผลิต
2. การแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างเพื!อสร้างขีดความสามารถในการ

แข่งขันของเกษตรกรรายย่อยอย่างยั!งยืน
3.   การพัฒนาตลาดเฉพาะที!ไม่ต้องแข่งขันกับสินค้าของประเทศ

เพื!อนบ้าน
4.   สนับสนุนการแข่งขันของผู้ประกอบการรายย่อยและวิสาหกจิ4.   สนับสนุนการแข่งขันของผู้ประกอบการรายย่อยและวิสาหกจิ

ชุมชนให้ได้ประโยชน์จากการเปิดเสรีการค้าระหว่างประเทศ
5.   สร้างความร่วมมือในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพ 

ภมูิปัญญาท้องถิ!น และความมั!นคงทางอาหาร



0
1
2
3
4
5
6
7

1. ลดต้นทุนและเพิ!มประสิทธิภาพการผลิต (1)

  พื [นที!
การใช้สารกาํจัดศัตรูพืช (กก.สารออกฤทธิoต่อแฮกตาร์ต่อรอบการผลิต) มูลค่าสารเคมีคิดเป็นร้อย

ละของมูลค่าผลผลิต
สารกาํจัดแมลง สารกาํจัดวัชพืช อื!นๆ รวม

 ไทย-ที!ราบภาคกลาง 0.97 0.89 0.25 2.1 7

 อินโดนีเซีย-ชวาตะวันตก 0.62 0.69 0.54 1.85 4.4
 เวียดนาม-ลุ่มนํ [าโขง 0.51 0.49 0.1 1.1 3.8
 จีน-เจ้อเจียง 3.96 0.09 0.17 4.23 3
 เวียดนาม-ลุ่มนํ [าแดง 0.61 0.65 0.34 1.6 2.5
 ฟิลิปปินส์-ลูซอนตอนกลาง 0.18 0.34 0.18 0.7 2.3
 อินเดีย-ทมิฬนาดู 0.29 0.11 0.01 0.41 0.5

การสํารวจของ IRRI 1994-1999



การเปิดเสรีสินคา้2. ลดต้นทุนและพฒันาประสิทธิภาพการผลิต (2)

โครงการ 3 ลด 3 เพิ�ม ของเวยีดนาม



การเปิดเสรีสินคา้2. ลดต้นทุนและพฒันาประสิทธิภาพการผลิต (3)



GMOs ผลผลิตไม่เพิ!มขึ [นเมื!อเปรียบเทียบกับพชืทั!วไป

“G enetic engineering has been at best 
neutral with respect to  yield. This is 
consistent with the fact that genetic 

2. ลดต้นทุนและพฒันาประสิทธิภาพการผลิต (4)

consistent with the fact that genetic 
engineering has  not increased the yield 
potential of any commercialized GM 
crop ”

Fernandez-Cornejo&Caswell, April 2006
ERS/USDA
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2. ลดต้นทุนและพฒันาประสิทธิภาพการผลิต (5)

การศึกษา 1996-2008 พบว่าGMOsใช้สารเคมเีพิ�มขึ-น
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2. ลดต้นทุนและพฒันาประสิทธิภาพการผลิต (6)



2. ลดต้นทุนและพฒันาประสิทธิภาพการผลิต (7)

Source: Agricultural Prices, National Agricultural Statistics Service, USDA.



2. ปฏริูปเชิงโครงสร้าง(1)

ที�มา : IRRI/USDA/WorldBank

Population with land Landless population
Northern Uplands 2.8

Red River Delta 5.7

North Central Coast 6.8

South Central Coast 13.3

Central Highlands 3

South East 37.3

Mekong Delta 22.9



ข้อเสนอเรื!องที!ดนิของคณะกรรมการปฏิรูป
• จดัตั 4งกองทนุธนาคารที�ดนิเพื�อการเกษตรเพื�อนําเงินทนุไปซื 4อที�ดนิที�ถือ
ครองเกินขนาดจํากดั รวมทั 4งจดัซื 4อที�ดนิที�เป็นทรัพย์ประกนัหนี 4เสียของ
ธนาคารและสถาบนัการเงินมาบริหารให้กระจายไปยงัเกษตรกรที�ไร้ที�ดิน
และที�มีที�ดนิไมพ่อทํากิน ปีละ 1 แสนล้านบาท ระยะเวลา 5 ปี รวมเป็นเงิน 
5 แสนล้านบาท มาให้กองทนุฯ 
• จดัซื 4อที�ดนิเพื�อกระจายไปให้เกษตรกรผู้ไร้ที�ดนิหรือมีที�ดนิไมพ่อทํากิน

2. ปฏริูปเชิงโครงสร้าง (2)

5 แสนล้านบาท มาให้กองทนุฯ 
• จดัซื 4อที�ดนิเพื�อกระจายไปให้เกษตรกรผู้ไร้ที�ดนิหรือมีที�ดนิไมพ่อทํากิน
จํานวนประมาณ 1 ล้านครัวเรือน
• จํากดัเพดานการถือครองที�ดนิที�เหมาะสมโดยใช้อตัราภาษีเป็นกลไก
ควบคมุ 
• กําหนดมาตรการทางภาษีเพื�อจดัเก็บภาษีที�ดนิที�ถือครองเกินขนาดจํากดั
ในอตัราก้าวหน้า ที�ดนิขนาดตํ�ากวา่ 10  ไร่ซึ�งเป็นขนาดที�จําเป็นตอ่การทํา
กินยงัชีพ ให้เสียภาษีในอตัราตํ�าร้อยละ 0.03  ที�ดนิ  10-50  ไร่ เสียภาษี
อตัราปานกลาง ร้อยละ 0.1  สําหรับที�ดนิปลอ่ยทิ 4งร้างหรือสว่นที�เกินจาก
50  ไร่ ให้เสียภาษีอตัราก้าวหน้าสงูร้อยละ 5



ข้อเสนอเรื!องระบบชลประทาน
• ต้องมุง่พฒันาระบบชลประทานในพื 4นที�เกษตรนํ 4าฝน 109 ล้านไร่
ก่อน โดยการพฒันาแหลง่นํ 4าขนาดเลก็และแหลง่นํ 4าระดบัไร่นา 
• สว่นการพฒันาพื 4นที�ชลประทานในเขตพื 4นที�ที�มีศกัยภาพ
ประมาณ 30 ล้านไร่ (ไมน่บัพื 4นที�ที�มีระบบชลประทานแล้ว 29 ล้าน
ไร่) ต้องดําเนินการหลงัการปฏิรูปที�ดิน ไมเ่ช่นนั 4นจะเป็นการสร้าง

2. ปฏริูปเชิงโครงสร้าง(2)

ประมาณ 30 ล้านไร่ (ไมน่บัพื 4นที�ที�มีระบบชลประทานแล้ว 29 ล้าน
ไร่) ต้องดําเนินการหลงัการปฏิรูปที�ดิน ไมเ่ช่นนั 4นจะเป็นการสร้าง
ความเหลื�อมลํ 4าและไมเ่ป็นธรรมในระบบให้มากยิ�งขึ 4น และเป็น
ประโยชน์ตอ่เจ้าของที�ดินรายใหญ่มากกวา่เกษตรกรรายยอ่ย
• สนบัสนนุการดําเนินการของชมุชนหรือกลุม่ชมุชนในการ
จดัระบบชลประทานของตนเอง และมีการบริหารนํ 4าเป็นของตนเอง 



 3. การพัฒนาตลาดที!มีคุณภาพเฉพาะ (1)



 3. การพัฒนาตลาดที!มีคุณภาพเฉพาะ (2)

การขยายพื 4นที�เกษตรกรรมอินทรีย์ทั�วโลก



4.สนับสนุนวสิาหกจิชุมชนเพื !อให้ได้ประโยชน์จากอาเซียน (1)
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วสิาหกจิชุมชน อ.พร้าว

4.สนับสนุนวสิาหกจิชุมชนเพื!อให้ได้ประโยชน์จากอาเซียน(2)

ตลาดเมลด็พนัธุ์ข้าวโพดจ.น่าน- 2551
เชียงใหม่การเกษตร

อ.เจริญการเกษตร


