ผลกระทบของเขตการค้าเสรีในภูมิภาคอาเซียน

สำ�หรับนักธุรกิจไทยด้านการเพาะ ขยาย และปรับปรุงพันธุ์พืช
ดร. เกรียงศักดิ์ สุวรรณธราดล

การประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี 2554 สมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ไทย
30 มีนาคม 2555 โรงแรมรามาการ์เดนส์ กรุงเทพมหานคร
หัวข้อที่จะนำ�เสนอ

วัตถุประสงค์หลักคือ เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันของสินค้าใน
อาเซียน รวมถึงการสร้างบรรยากาศการลงทุน เพื่อดึงดูดการลงทุนจาก
ต่างประเทศให้อาเซียนเป็นฐานการผลิต นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างอำ�นาจ
การต่อรองของอาเซียนด้วย

นิยามศัพท์เกี่ยวกับการทำ�ข้อตกลงระหว่างประเทศ
ความสำ�คัญของอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์ในประเทศไทย
ความสำ�คัญของตลาดอาเซียน
นโยบายของรัฐบาล
SWOT Analysis ระหว่างไทยกับสมาชิกอาเซียนอื่น
ผลกระทบจากการลงทุนในธุรกิจเมล็ดพันธุ์ด้านต่าง ๆ
การเตรียมความพร้อมของภาครัฐและภาคเอกชน
ปัจจัยที่จำ�เป็นต่อความสำ�เร็จและการเติบโตของธุรกิจเมล็ดพันธุ์

การเปิดเสรีเขตการลงทุนอาเซียน (AIA)
ได้มีการลงนามในกรอบความตกลงเขตการลงทุนอาเซียน (Framework
Agreement on ASEAN Investment Area) ในการประชุมรัฐมนตรี
เศรษฐกิจอาเซียน (AEM) ครั้งที่ 30 เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2541 ณ กรุง
มะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์
กำ�หนดเวลาจัดตั้งเขตการลงทุนอาเซียนให้สามารถดำ�เนินการได้ตั้งแต่ 1
มกราคม 2553
ความตกลงนี้ครอบคลุมการลงทุนทางตรงทั้งหมด 5 สาขา ได้แก่ เกษตร
ประมง ป่าไม้ เหมืองแร่ และภาคบริการที่เกี่ยวเนื่องกับทั้ง 5 สาขา แต่
ไม่รวมการลงทุนในหลักทรัพย์

นิยามศัพท์เกี่ยวกับการทำ�ข้อตกลงระหว่างประเทศ
One Vision, One Identity, One Co“mmunity”

สมาคมประชาชาติแห่งเอเซียตะวันออกเฉียงใต้
(Association of South East Asia Nations or ASEAN)

การเปิดเสรีเขตการลงทุนอาเซียน (AIA)

ก่อตั้งโดย 5 ประเทศ ได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และ
สิงคโปร์ ในปี 2510
ปัจจุบนั ประกอบด้วย 10 ประเทศ ได้แก่ พม่า กัมพูชา สิงคโปร์ อินโดนีเซีย
มาเลย์เซีย เวียดนาม ลาว ฟิลิปปินส์ บรูไน และไทย
เข้ามารวมกลุม่ กันเพือ่ เสริมสร้างสันติภาพในภูมภิ าคอันนำ�มาซึง่ เสถียรภาพ
ทางการเมืองและความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

ความตกลงฯ กำ�หนดให้ประเทศสมาชิกจัดทำ�รายการยกเว้นเป็นการชัว่ คราว
(Temporary Exclusion List – TEL)สำ�หรับอุตสาหกรรมที่ยังไม่สามารถ
เปิดเสรี หรือให้การประติบัติเยี่ยงคนชาติแก่นักลงทุนอาเซียนได้ทันทีเมื่อ
ความตกลงมีผลบังคับใช้ โดยจะต้องมีการทบทวนรายการ TEL ทุก 2 ปี
และจะต้องทยอยยกเลิกไปจนหมดภายในปี 2553
ไทยได้จดั ทำ� TEL และผูกพันทีจ่ ะเปิดเสรีภายในปี 2553 ใน 3 กิจการของ
สาขาเกษตร ดังนี้
- การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ�
- การทำ�ไม้จากป่าปลูก
- การเพาะ ขยาย และปรับปรุงพันธุ์พืช

ความตกลงเขตการค้าเสรี
(Free Trade Agreement or FTA)
ความตกลงในการรวมกลุ่มเศรษฐกิจระหว่างสองประเทศขึ้นไป เพื่อลด
อุปสรรคทางการค้าระหว่างกันให้เหลือน้อยที่สุด และก่อให้เกิดการค้าเสรี
ระหว่างกัน
เป้าหมายเพื่อลดภาษีศุลกากรระหว่างกันภายในกลุ่มให้เหลือน้อยที่สุด หรือ
เป็นศูนย์ และใช้อัตราภาษีปกติที่สูงกว่ากับประเทศนอกกลุ่ม
เดิมมุ่งในด้านการเปิดเสรีด้านสินค้า แต่ต่อมาได้รวมไปถึงด้านบริการ และ
การลงทุนด้วย
หนึ่งในประเด็นสำ�คัญของการเจรจา คือ การให้ความคุ้มครองทรัพย์สิน
ทางปัญญา ซึ่งรวมถึงการให้ความคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่อยู่ด้วย โดยคู่เจรจา
ต้องการให้ไทยมีระบบการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ตามมาตรฐานสากล

ลักษณะของเขตการลงทุนอาเซียน
มีแผนงานการส่งเสริมการลงทุนร่วมกัน
ให้การปฏิบัติเยี่ยงคนชาติหรือการปฏิบัติเป็นพิเศษเท่าที่จะเป็นไปได้
ให้ภาคเอกชนมีบทบาทเพิ่มขึ้นในกิจกรรมที่เกี่ยวกับการลงทุน
ส่งเสริมการเคลื่อนย้ายทุน แรงงานฝีมือ/วิชาชีพ และเทตโนโลยี ในกลุ่ม
อาเซียนอย่างเสรี
เปิดอุตสาหกรรมทุกชนิดให้แก่นกั ลงทุนทัง้ หมด/นักลงทุนอาเซียน ยกเว้นการ
ลงทุนด้านหลักทรัพย์และการลงทุนในด้านซึ่งครอบคลุมโดยความตกลงอื่น

ความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน
(ASEAN Free Trade Agreement or AFTA)

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
(ASEAN Economic Community or AEC)

ลงนามในปี 2535 เริ่มมีผลบังคับใช้ปี 2536
เป็นความตกลงทีป่ ระเทศสมาชิกอาเซียนได้รว่ มกันจัดตัง้ ขึน้ เพือ่ ส่งเสริมการ
ขยายตัวทางการค้าระหว่างประเทศสมาชิก กระชับความสัมพันธ์ และขยาย
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจการค้าระหว่างกัน
ว า ร ส า ร ธุ ร กิ จ เ ม ล็ ด พั น ธ์ุ ไ ท ย

เป็นการรวมกลุม่ ทางเศรษฐกิจของประเทศสมาชิกอาเซียนโดยตัง้ เป้าหมายที่
จะดำ�เนินการให้สำ�เร็จลุล่วงในปี 2558 เพื่อสร้างให้อาเซียนเป็นตลาดและ
ฐานการผลิตเดียวกัน (Single Market and Production Base) และมี
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ปริมาณและมูลค่าทีไ่ ทยส่งออกและนำ�เข้าเมล็ดพันธุค์ วบคุม
จากอาเซียนปี 2548-2553

การเคลือ่ นย้ายอย่างเสรีใน 5 สาขา ประกอบด้วย สินค้า บริการ การลงทุน
แรงงานฝีมือ และเงินทุน
การเปิดเสรีดา้ นการลงทุน ซึง่ จะเกิดขึน้ อย่างเต็มรูปแบบในปี 2558 จะทำ�ให้
การลงทุนทางตรงจากประเทศอาเซียนด้วยกันเองเพิ่มมากขึ้น และจะเป็น
โอกาสของผู้ประกอบการไทยในการขยายฐานการผลิต หรือย้ายฐานการ
ผลิตไปยังประเทศอื่นๆในอาเซียนซึ่งมีทรัพยากรอุดมสมบูรณ์โดยเฉพาะผู้
ประกอบการในสาขาเกษตรและเกษตรแปรรูป รับเหมาก่อสร้าง เหมืองแร่
รวมทั้งภาคการผลิตอื่นที่นักลงทุนไทยมีความเชี่ยวชาญ

ส่งออก (1)
นำ�เข้า (2)
ปริมาณ
มูลค่า
ปริมาณ
มูลค่า
(ตัน) (ล้านบาท) (ตัน) (ล้านบาท)
9,140
772
1,028
42
8,503
821
777
50
12,121
1,097
1,319
97
14,031
1,340
1,650
120
11,610
1,408
2,449
193
12,806
1,592
2,140
200
68,211
7,030
9,363
702

ปี
2548
2549
2550
2551
2552
2553
รวม

ความสำ�คัญของอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์ในประเทศไทย
มีการผลิตเมล็ดพันธุ์ของทั้งพันธุ์ที่พัฒนาได้ภายในประเทศ และรับจ้างผลิต
เมล็ดพันธุ์ของพันธุ์ที่มีการพัฒนาในต่างประเทศ
มีการส่งออกเมล็ดพันธุ์ควบคุม 37 ชนิด ในปี 2554 24,694 ตัน มูลค่า
3,854 ล้านบาท
ในปี 2554 มีการนำ�เข้าเมล็ดพันธุค์ วบคุม 3,345 ตัน มูลค่า 592 ล้านบาท
สร้างอาชีพแก่เกษตรกรทีผ่ ลิตเมล็ดพันธุล์ กู ผสมอย่างน้อย 33,000 ครัวเรือน
สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรผูผ้ ลิตเมล็ดพันธุป์ ระมาณ 10,000 – 30,000 บาท
(ข้าวโพดลูกผสม) และ10,000-500,000 บาท (ผักลูกผสมชนิดต่างๆ) ในพืน้ ที่
1 ไร่ ระยะเวลา 3 - 4 เดือน
เป็นอุตสาหกรรมต้นน้ำ�ทีม่ ผี ลเกีย่ วเนือ่ งตัง้ แต่เกษตรกร อุตสาหกรรมอาหาร
อาหารสัตว์ พลังงาน ฯลฯ จนถึงผู้บริโภค

ผลต่าง (1)-(2)
ปริมาณ
มูลค่า
(ตัน) (ล้านบาท)
8,112
730
7,726
771
10,802
1,000
12,381
1,220
9,161
1,215
10,666
1,392
58,848
6,328

ปริมาณส่งออกเมล็ดพันธุค์ วบคุมจากไทยไปยังกลุม่ ประเทศ
อาเซียน ปี 2548 - 2553
ประเทศ
เวียดนาม
ฟิลิปปินส์
อินโดนีเซีย
กัมพูชา
พม่า
มาเลเซีย
สิงคโปร์
ลาว
บรูไน
รวม

ความสำ�คัญของตลาดอาเซียน

2548
4,123,120
2,757,229
1,069,369
350,058
290,051
427,832
119,797
2,500
2
9,139,958

2549
2550
3,179,160 5,695,643
2,644,535 3,529,843
640,621 811,532
450,031 1,310,441
943,086 140,076
406,356 547,188
101,853
83,658
137,342
2,117
40
53
8,503,024 12,120,551

ปริมาณ (กก.)
2551
2552
2553
5,645,289 6,561,003 8,042,988
3,802,237 1,565,364 1,654,287
2,040,194 1,913,463 1,360,240
1,349,585 1,037,864 730,637
355,791
137,543 333,661
688,984
329,442 543,539
118,316
33,634
52,801
30,505
31,393
87,559
35
320
167
14,030,936 11,610,026 12,805,879

รวม
33,247,203
15,953,495
7,835,419
5,228,616
2,200,208
2,943,341
510,059
291,416
617
68,210,374

มีประเทศสมาชิกรวม 10 ประเทศ และมีประชากรรวมกัน 583 ล้านคน
อาเซียนเป็นตลาดส่งออกอันดับหนึ่งของไทย ในปี 2551 ไทยส่งออกไป
อาเซียน 38,070.4 ล้านเหรียญ หรือ ร้อยละ 21.41 ของมูลค่าการส่งออก
ของประเทศ สูงกว่าการส่งออกไปญี่ปุ่น (11.29) สหรัฐอเมริกา (11.41)
และสหภาพยุโรป (13.09) ส่วนด้านการนำ�เข้า อาเซียนเป็นแหล่งนำ�เข้า
อันดับ 2 ของไทย รองจากญี่ปุ่น คือนำ�เข้า 32,351.3 ล้านเหรียญ ทำ�ให้
ไทยได้ดุลการค้าอาเซียน 5,719.1 ล้านเหรียญ
เป็นตลาดเมล็ดพันธุ์ขนาดใหญ่ของไทย โดยไทยได้เปรียบดุลการค้ามาหลาย ที่มา : สำ�นักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร
ปีแล้ว
์ วบคุมจากไทยไปยังกลุม่ ประเทศ
ใช้ประเทศสมาชิกเป็นฐานในการผลิตเมล็ดพันธุท์ มี่ ตี น้ ทุนถูกกว่าเพือ่ นำ�กลับ มูลค่าการส่งออกเมล็ดพันธุค
มาใช้ในไทย หรือเพื่อส่งออกไปจำ�หน่ายในประเทศอื่นได้
อาเซียน ปี 2548 - 2553
ใช้ประเทศสมาชิกเป็นทีผ่ ลิตเมล็ดพันธุข์ องพันธุท์ ไี่ ทยปรับปรุงได้แต่ถกู กีดกัน
มูลค่า (ล้านบาท)
ประเทศ 2548 2549 2550 2551 2552 2553 รวม
ชนิดเมล็ดพันธุ์พืชหลักที่นำ�เข้าจากไทย
ไม่ให้ส่งเข้าไปขาย
เวียดนาม
ฟิลิปปินส์
อินโดนีเซีย
กัมพูชา
พม่า
มาเลเซีย
สิงคโปร์
ลาว
บรูไน
รวม

415 417 588 661 812 973 3,866 ข้าวโพด แตงโม แตงกวา มะเขือเทศ ข้าวโพดหวาน
ฟักทอง พริก ผักบุ้งจีน ถั่วฝักยาว มะระ
147 154 197 227 146 155 1,026 ข้าวโพด ข้าวโพดหวาน ถั่วฝักยาว พริก มะเขือ มะระ
แตงโม ฟักทอง
129 89 160 206 232 168 984 ข้าวโพด แคนตาลูป ข้าวโพดหวาน แตงโม มะเขือเทศ
พริก มะเขือ
26 27 88 131 88 50 410 ข้าวโพด มะระ ผักบุ้งจีน พริก แตงกวา ถั่วฝักยาว
14 77 21 49 60 99 320 ข้าวโพด ถั่วฝักยาว ผักบุ้งจีน มะระ พริก มะเขือเทศ,
บวบเหลี่ยม แตงกวา กระเจี๊ยบขาว มะเขือ
24 27 34 51 53 76 265 ข้าวโพดหวาน ผักบุ้งจีน แคนตาลูป แตงกวา ถั่วฝักยาว
ฟักทอง แตงโม กระเจี๊ยบเขียว ข้าวโพด บวบเหลี่ยม
17 17 7 12 13 63 129 แตงกวา ผักบุ้งจีน มะเขือ พริก
0 13 2 3 3 8 29 ข้าวโพด ผักบุ้งจีน
0 0 0 0 1 0
1 มะเขือเทศ แตงกวา ฟักทอง
772 821 1,097 1,340 1,408 1,592 7,030

ที่มา : สำ�นักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร
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ปริมาณทีไ่ ทยมีการนำ�เข้าเมล็ดพันธุค์ วบคุม
จากกลุม่ ประเทศอาเซียน ปี 2548 - 2553
ประเทศ

ปริมาณ (กก.)
2551
2552
520,053 1,557,034

SWOT Analysis ระหว่างไทยกับสมาชิกอาเซียนอื่น

อินโดนีเซีย

2548
63,679

2549
181,221

2550
160,943

ฟิลิปปินส์

4,031

327,454

128,940

29,220

41,167

พม่า

432,244

216,000

884,175

520,000

829,414

900,568 3,782,401

เวียดนาม

525,760

47,415

124,915

580,000

21,176

439,619 1,738,885

5,000

20,000

860

มาเลเซีย
รวม

2,160
1,027,874

2553
รวม
745,238 3,228,168
54,835

-

50

585,647

28,070

777,090 1,318,973 1,650,133 2,448,791 2,140,310 9,363,171

ที่มา: สำ�นักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร

ผลกระทบจากการทีป่ ระเทศอาเซียนอืน่ เข้ามาลงทุนในไทย
ด้านการวิจัยและพัฒนา

มูลค่าทีไ่ ทยนำ�เข้าเมล็ดพันธุค์ วบคุม
จากกลุม่ ประเทศอาเซียน ปี 2548 - 2553
ประเทศ

มูลค่า (ล้านบาท)
2548 2549 2550 2551 2552 2553

ชนิดเมล็ดพันธุ์พืชหลัก
ที่ไทยนำ�เข้า
ข้าวโพด ผักบุ้งจีน พริก
289
แตงกวา มะเขือเทศ
บวบเหลี่ยม ฟักทอง
176
มะระ แตงโม ถั่วฝักยาว
141 ข้าวโพด ฟักทอง

รวม

อินโดนีเซีย

8

15

28

49

111

78

ฟิลิปปินส์

2

27

32

24

38

53

พม่า

6

5

29

17

41

43

เวียดนาม

26

2

7

30

3

26

94 แตงกวา

มาเลเซีย

0

1

1

0

0

0

2 แตงโม

42

50

97

120

193

200

รวม

702

ผลกระทบจากการที่ประเทศอาเซียนอื่นเข้ามาลงทุนในไทย
ด้านการผลิตและการตลาด

ที่มา : สำ�นักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร

นโยบายของรัฐบาล
ไทยเป็นแหล่งผลิตอาหารและเป็นครัวของโลก
เพิ่มความสามารถในการแข่งขันในการผลิตสินค้าสู่ตลาดโลก
ส่งเสริมให้ตา่ งประเทศเข้ามาลงทุนในอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์ (BOI ตัง้ แต่
ปี 2520)
ส่งเสริมให้ภาคเอกชนไทยออกไปลงทุนในต่างประเทศ โดยเฉพาะในกลุ่ม
ประเทศอาเซียน (BOI และกรมส่งเสริมการส่งออก)
ส่ ง เสริ ม ให้ ไ ทยเป็ น ศู น ย์ ก ลางการผลิ ต เมล็ ด พั น ธุ์ หรื อ Seed Hub
(กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)
สนับสนุนการทำ�ข้อตกลงเขตการค้าเสรี หรือ FTA กับประเทศต่าง ๆ
สนับสนุนการรวมตัวกันเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ ASEAN Economic Community (AEC) ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในปี 2558

ผลกระทบจากการทีป่ ระเทศอาเซียนอืน่ เข้ามาลงทุนในไทย
ด้านการผลิตและการตลาด

SWOT Analysis ระหว่างไทยกับสมาชิกอาเซียนอื่น
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สร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง และสาธารณชนได้ทราบว่าข้อ
ตกลงต่างๆ นั้นจะมีประโยชน์และผลกระทบอย่างไรบ้าง

ผลกระทบจากการทีไ่ ทยไปลงทุนในประเทศอาเซียนอืน่
ด้านการวิจัยและพัฒนา

การเตรียมความพร้อมของภาครัฐ
เพิ่มการผลิตนักวิชาการด้านการปรับปรุงพันธุ์และขยายพันธุ์ ฯ
กำ�หนดมาตรการที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการนำ�พันธุ์พืชหรือเมล็ดพันธุ์ที่ไม่มี
คุณภาพเข้ามาจำ�หน่าย
สนับสนุนการพัฒนาเกษตรกรในแหล่งผลิตเมล็ดพันธุใ์ หม่ ๆ เพือ่ รองรับการ
ลงทุนและเพิ่มกำ�ลังการผลิตเมล็ดพันธุ์
เพิม่ กำ�ลังเจ้าหน้าทีใ่ นการตรวจสอบทัง้ ในแปลงผลิตและในห้องปฏิบตั กิ ารให้
ได้ตามมาตรฐานสากล
พัฒนาห้องปฏิบตั กิ ารและอุปกรณ์ส�ำ หรับการตรวจสอบให้ทนั สมัยเพือ่ รับมือ
กับมาตรการต่าง ๆ ด้านสุขอนามัยพืชทีบ่ างประเทศอาจนำ�มาบังคับใช้ในการ
กีดกันทางการค้า

ผลกระทบจากการทีไ่ ทยไปลงทุนในประเทศอาเซียนอืน่
ด้านการผลิตและการตลาด

การเตรียมความพร้อมของภาคเอกชน
ศึกษาข้อมูลที่จำ�เป็นสำ�หรับการประกอบธุรกิจที่ตอ้ งการจะออกไปลงทุนโดย
เฉพาะอย่างยิ่งจากภาคราชการ และเอกชนด้วยกัน
ศึกษากฎหมาย และระเบียบปฏิบตั ขิ องประเทศสมาชิกอาเซียนทีต่ อ้ งการจะ
เข้าไปลงทุน โดยเฉพาะกฎหมายเมล็ดพันธุ์ การคุม้ ครองพันธุพ์ ชื และการนำ�
เข้าและส่งออก (สมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ไทย)
ศึกษาความเสี่ยงในการทำ�ธุรกิจและแนวทางการป้องกันการละเมิดสิทธิใน
พันธุ์พืชและเชื้อพันธุกรรมของตนเอง
พัฒนาพันธุ์และเทคโนโลยีในการผลิตให้เหนือกว่าคู่แข่งตลอดเวลา
เตรียมบุคลากร ผู้เชี่ยวชาญให้พร้อมที่จะไปทำ�งานในประเทศอาเซียน โดย
เฉพาะอย่างยิ่งการเรียนรู้ด้านภาษาสำ�หรับการสื่อสาร และขนบธรรมเนียม
ประเพณีท้องถิ่น

ผลกระทบจากการทีไ่ ทยไปลงทุนในประเทศอาเซียนอืน่
ด้านการผลิตและการตลาด

การเตรียมความพร้อมของภาคเอกชน
รวบรวมข้อมูลพื้นฐานของพืชเศรษฐกิจสำ�คัญและความต้องการเมล็ดพันธุ์
ของแต่ละประเทศในอาเซียน (สมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ไทย)
ศึกษาข้อมูลด้านสถานภาพของอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์ของแต่ละประเทศ
(สมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ไทย)
ให้สมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ไทยเป็นหน่วยงานกลางสำ�หรับการประสานงาน
สร้างเครือข่ายสำ�หรับผู้ประกอบการไทยกับต่างประเทศ

ปัจจัยทีจ่ �ำ เป็นต่อความสำ�เร็จและการเติบโต
ของธุรกิจเมล็ดพันธุ์

การเตรียมความพร้อมของภาครัฐ
กำ�หนดยุทธศาสตร์และมาตรการต่าง ๆ ที่จะส่งเสริมให้ไทยเป็นศูนย์กลาง
การผลิตเมล็ดพันธุ์ (Seed Hub)
ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบปฏิบตั ติ า่ ง ๆ ของไทยทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจเมล็ด
พันธุท์ อี่ าจเป็นอุปสรรคหรือไม่เอือ้ ต่อการปฏิบตั ติ ามความตกลงต่างๆ ให้เป็น
สากลและในที่สุด harmonize กับของประเทศอื่นให้เป็นของอาเซียน
ศึกษากฎหมายและระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ ของประเทศอาเซียนที่จำ�เป็น
สำ�หรับการประกอบธุรกิจเมล็ดพันธุ์ของภาคเอกชนไทยโดยเฉพาะธุรกิจ
SME

การเตรียมความพร้อมของภาครัฐ
ให้ความคุม้ ครองธุรกิจของไทยโดยเฉพาะอย่างยิง่ ทรัพย์สนิ ทางปัญญาด้านพืช
เพิ่มและพัฒนาเจ้าหน้าที่ ๆ เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมายให้มีความรู้
เกี่ยวกับกฎหมายและธุรกิจเมล็ดพันธุ์ระหว่างประเทศให้มากขึ้น
ช่วยเหลือภาคเอกชนในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ใน
อาเซียนเพือ่ สร้างเครือข่ายในการแลกเปลีย่ นเชือ้ พันธุกรรมและทดสอบพันธุ์
ว า ร ส า ร ธุ ร กิ จ เ ม ล็ ด พั น ธ์ุ ไ ท ย
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นโยบายของรัฐบาลและมาตรการทีช่ ดั เจนเกีย่ วกับการส่งเสริมการลงทุน การ
ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การคุ้มครอง
ทรัพย์สินทางปัญญา
มีตลาดที่มีการแข่งขันอย่างเสรี
มีโครงสร้างพืน้ ฐานทีเ่ พียงพอ เช่น ไฟฟ้า ชลประทาน การคมนาคม การขนส่ง
มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำ�หรับการเพาะปลูกพืชที่หลากหลาย
มีนกั ปรับปรุงพันธุแ์ ละนักวิชการสาขาต่าง ๆ ทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถเพียงพอ

ปัจจัยที่จำ�เป็นต่อความสำ�เร็จและการเติบโตของธุรกิจเมล็ดพันธุ์
มีเกษตรกรหัวก้าวหน้าที่พร้อมในการยอมรับเทคโนโลยีสมัยใหม่
มีกฎหมายที่เหมาะสมสามารถนำ�ไปบังคับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มีความต้องการผลิตผลทีเ่ พิม่ ขึน้ เพือ่ นำ�ไปใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ ทัง้ ในและ
นอกประเทศ
มีโอกาสในการส่งออกเมล็ดพันธุ์ และส่วนขยายพันธุ์ต่างๆ ไปต่างประเทศ
มีความร่วมมือระหว่างภาคราชการและเอกชนในการดำ�เนินกิจกรรมต่างๆ
(กรอ.)
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