
การประชาสัมพันธ์เผยแพร่เขตการค้าเสรีอาเซียนของหน่วยงานอ่ืนปี 2552 -ปัจจุบัน 

 

ความเป็นมา 

  1. ในการชี้แจงและตอบค าถามต่อคณะกรรมาธิการ/อนุกรรมาธิการ ชุดต่างๆ ของสภา
ผู้แทนราษฎรและวุฒิภา  มักจะมีประเด็นว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ท าการประชาสัมพันธ์เผยแพร่การเปิด
ตลาดสินค้าภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียน (ซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2553  เป็นต้นไป)  ให้ผู้มีส่วนได้
เสียรวมถึงเกษตรกรได้รับทราบเพ่ือเตรียมพร้อมหรือไม่และอย่างไร  

  2. ฝุายเลขานุการฯ  ได้รวบรวมสถิติการจัดสัมมนาเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการเปิด
ตลาดสินค้าเกษตรภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียนทั้งในส่วนของส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร  หน่วยงานอื่นใน
และนอกสังกัดกระทรวงเกษตรฯ  ในปี 2552-ปัจจุบัน  ตามตารางแนบ 

 
 

ปี 2552 
การจัดเสวนา/สัมมนา เผยแพร่การเปิดเสรีสินค้าเกษตรภายใต้ AFTA  

และรับฟังความเห็นจากผู้เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ เอกชน เกษตรกร  
นักวิชาการ และประชาชนทั่วไป 

 
เจ้าภาพ 

 
วัน เดือน ปี 

  
หัวข้อ/สินค้าหลัก  

 
สถานที่  

 
จังหวัด 

จ านวน
ผู้เข้าร่วม

สัมมนา (คน) 

 
วิทยากรจาก ก. 

เกษตรฯ 
กรมการค้า
ต่างประเทศ 
ก. พาณิชย์ 

10  มิ.ย. 52 ข้าว ม.  แม่โจ้   เชียงใหม่ 300 กรมการข้าว 

12  มิ.ย. 52 ข้าว วิทยาลัยเทคนิค ชัยนาท ชัยนาท 300 กรมการข้าว 
22  มิ.ย. 52 ข้าว 

 
ม. สงขลา สงขลา 300 กรมการข้าว 

25  มิ.ย.52 ข้าว ม. ราชภัฎสุรินทร ์ สุรินทร ์ 300 กรมการข้าว 
26  มิ.ย. 52 ข้าว 

 
ม. ราชภัฎอุดร อุดรธาน ี 300 กรมการข้าว  

1   ก.ค. 52 ข้าว ม. เทคโนโลยีมหานคร  หนอง
จอก 

กทม. 300 กรมการข้าว 

ผลการสัมมนา 
 
ความเห็นของผู้ประกอบการ (ผู้ค้าข้าว) :  มีข้อกังวล คือ 

1. เมื่อมีข้าวจากเพื่อนบ้านโดยที่เราไม่สามารถแยกได้ว่ามากจากไหน อาจเกิดปัญหาการปลอมปน ท าให้คุณภาพข้าวไทย
ต่ า 

2. เมื่อข้าวไทยแพง ผู้ซื้อต้องไปน าเข้าข้าวจากประเทศท่ีถูกกว่า  พ่อค้าในประเทศก็อาจน าเข้าแล้วส่งออก  เนื่องจาก
ต้นทุนข้าวของเพื่อนบ้านถูกกว่า  กระทบต่อราคาข้าว 

3. อาจมีการน าเข้าข้าวเพื่อสวมสิทธิมารับจ าน า  รัฐเองก็พยายามวางมาตรการเพื่อตรวจสอบข้าวน าเข้าอย่างเข้มข้น 



ปี 2552 
การจัดเสวนา/สัมมนา เผยแพร่การเปิดเสรีสินค้าเกษตรภายใต้ AFTA  

และรับฟังความเห็นจากผู้เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ เอกชน เกษตรกร  
นักวิชาการ และประชาชนทั่วไป 

 
เจ้าภาพ 

 
วัน เดือน ปี 

  
หัวข้อ/สินค้าหลัก  

 
สถานที่  

 
จังหวัด 

จ านวน
ผู้เข้าร่วม

สัมมนา (คน) 

 
วิทยากรจาก ก. 

เกษตรฯ 
รวมทั้งควบคุมปริมาณที่จะน าเข้า 

ความเห็นของเกษตรกร : 
1. การจ าน าและการประกัน ล้วนเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ยังไม่ได้แก้อย่างยั่งยืน ไมว่าจะเป็นพืชเกษตรชนิดไหนก็

ตาม การเมืองไทยใช้เกษตรกรเป็นเครื่องมือ 
2. การแก้ปัญหาเกษตรต้องแก้ท้ังระบบ อย่างเวียดนามสามารถคุมเกษตรทั้งระบบได้  รัฐบาลไทยต้องด าเนินงานตาม

แนวทางที่เกษตรกรวางแผนขึ้นเพื่อความมั่นคงของเกษตรกร   เขาสต็อคข้าวเพื่อวางแผนรับมือกับการส่งออก 
3. ข้อดีของการประกันท่ีชาวนาได้ คือ  ไม่ต้องสี ทุ่นเรื่องราคาขนส่งและการเช่าโกดังเก็บ   แต่โครงการรับจ าน าข้าวเจ้า

ในภาคกลางเริ่มปวดหัวเมื่อเอาการประกันมารวม  เอาเงินออกมาใช้ก่อนในจ านวนท่ีไม่กระทบตลาด  ท่ีจริงระบบก็ดี
ถ้าคนดูแลไม่หวังผลประโยชน ์

4. ในระยะใกล้เกษตรกรต้องท าอย่างไร   เห็นว่าพ้ืนท่ีภาคอีสานมีข้าวจ านวนมาก รัฐจะมารับประกันทุกเม็ดคงเป็นไปได้
ยาก  เพราะฉะนั้นต้องรับจ าน าไปก่อน  แล้วค่อยๆ พัฒนาระบบเรื่องการประกันข้าวไป 

5. ถ้าเปิด AFTA ขึ้นมาใครจะเป็นผู้ตรวจสอบคุณภาพข้าว อย่างไร  จะน าเข้าทางไหน  อะไรบ้าง สินค้าเกษตรอะไรเป็น
ที่อ่อนไหวมาก แล้วราคาผลผลิตที่มาจากประเทศเพื่อนบ้านถูกกว่าของไทย 

6. ต้นทุนการผลิตของเกษตรกรเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ระบบการผลิตของไทยรอไม่ได้ต้องผลิตมาในเวลาเดียวกัน  ท าให้เกิดความ
เสี่ยงสูง  ต้นทุนท่ีสูงประมาณ 39% เป็นพวกเคมีเกษตร เกษตรกรต้องเผชิญกับความเสี่ยงอ่ืน ทั้งด้านสภาพอากาศ  
ความเสี่ยงจากผลผลิตในตลาดที่เพิ่มขึ้นโดยที่ไม่รู้ว่ามาจากไหน  และจะเพิ่มมากข้ึนเมื่อภาษีเป็น 0%   

7. ปัญหาอีกส่วนคือ เราจะปรับปรุงระบบการผลิตของเราอย่างไร  ต้นทุนสูง หนี้สินอีรุงตุงนัง  การท าสต็อคไม่มี  ราคา
ตกต่ า  รัฐบาลต้องอุ้ม  คอรัปชั่น  เพราะฉะนั้นไม่ยั่งยืน แล้วเราจะปฏิรูปอย่างไร 

8. ไทยควรต้องปฏิรูประบบท่ีรากจริงๆ  พืชเศรษฐกิจส าคัญเราจะเอายังไง  การประกันราคา น่าจะไม่ใช่ทางออกท่ีดีใน
ระยะยาว 

9. เมื่อลดภาษีเป็น 0%  เกษตรกรที่เป็นผู้ผลิตจะได้อะไรเพิ่ม เราจะท าอย่างไรให้เกษตรเข้มแข็ง 
ความเห็นจากผู้เข้าร่วมสัมมนาอ่ืน: 

1. ปัญหาพืชเกษตรของไทย  มันเป็นเรื่องความยากจนด้วยโครงสร้าง  ท ามาแค่ไหนก็ยังจน  ถือว่าเป็นโอกาสที่เราจะได้
ร่วมกันผลักดันแก้ไขเรื่องสินค้าเกษตรต่อไป 

2. การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยหลักเกณฑ์หลายอย่างก็ข้ึนกับกระทรวงพาณิชย์  ซึ่ง พณ ยินดีให้ความ
สนับสนุน 

3. รัฐบาลต้องรับผิดชอบเบื้องต้น เราไม่จ าเป็นต้องลดภาษีเป็น 0%  เพราะถ้าเปิดเสรีมากเท่ากับรัฐบาลเดื่อประโยชน์
ต่อธุรกิจข้ามชาติ  และเพิ่มความเสี่ยงให้กับเกษตรกร  

4. ควรเปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขตัดสินใจได้จริง  ทางแก้ท่ีท าได้คือ  การปลดแอกหนี้สินเกษตรกร  ลด
การค้าที่ไม่เป็นธรรมในประเทศ  ให้เกษตรกรเข้าไปอยู่ในกลไกการค้า  เกษตรกรต้องตั้งองค์กรที่สามารถท ามาหากิน
ได้เอง 

ความเห็นของนักข่าวบางราย: 
ชาวนายังไม่รู้จักอาฟตาคืออะไร  และน่าเสียดายที่ข้อมูลที่ได้จากการสัมมนาจะถูกชงขึ้นเสนอคณะกรรมการนโยบายข้าว
แห่งชาติเพื่อก าหนดเป็นนโยบายการบริหารการน าเข้าข้าว  ก่อนที่จะมีการเปิดเสรีน าเข้าอย่างสมบูรณ์ในปี 2553  และนี่
จึงเป็นท่ีมาของการกล่าวหาว่า  การสร้างขบวนการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐเป็นเพียงการจัดฉากเพื่อให้ได้มาซึ่ง
ข้อสรุปที่รองรับค าตอบอยู่แล้ว  วันน้ีหากจะเริ่มต้นพูดเรื่องข้าวเสรี  ควรที่จะเริ่มต้นการตอบค าถามที่ถามกันมาจนเกือบ



ปี 2552 
การจัดเสวนา/สัมมนา เผยแพร่การเปิดเสรีสินค้าเกษตรภายใต้ AFTA  

และรับฟังความเห็นจากผู้เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ เอกชน เกษตรกร  
นักวิชาการ และประชาชนทั่วไป 

 
เจ้าภาพ 

 
วัน เดือน ปี 

  
หัวข้อ/สินค้าหลัก  

 
สถานที่  

 
จังหวัด 

จ านวน
ผู้เข้าร่วม

สัมมนา (คน) 

 
วิทยากรจาก ก. 

เกษตรฯ 
ร้อยปี แต่ยังไม่มีค าตอบว่า “ เหตุใดชาวนาถึงยากจน “ 

 
      
13 พ.ย. 52 น้ านมดิบ / 

นมพร้อมดื่ม    
นมผงขาดมันเนย 

โรงแรม  
เดอะกรีนเนอรี ่
รีสอร์ท  

นครราชสีมา 150 กรมปศุสัตว ์

23 พ.ย. 52 กาแฟ  มะพร้าว 
น้ ามันปาล์ม 

โรงแรม 
ไดมอนพลาซ่า  

สุราษฎร์ธานี 150 สศก. (สวศ.) 
กรมวิชาการเกษตร 

27 พ.ย. 52 กาแฟ  มะพร้าว 
น้ ามันปาล์ม 

n/a  สงขลา 150 สศก. (สวศ.) 
กรมวิชาการ
เกษตร 

14 ธ.ค. 52 ข้าวโพด   
เมล็ดถั่วเหลือง 

n/a  เพชรบูรณ ์ 150 สศก. (สวศ.) 
กรมวิชาการ
เกษตร 

18 ธ.ค. 52 ข้าวโพด   
เมล็ดถั่วเหลือง 
ชา กาแฟ 

n/a  เชียงใหม่ 150 สศก. (สวศ.) 

คณะกรรมาธิการ
การเกษตรและ
สหกรณ ์
 
 

11 ก.ย. 52 ผลกระทบและการ
เยียวยา 
การเปิดตลาดข้าว  
ปาล์มน้ ามันฯ  ภายใต้ 
AFTA 

อาคารรัฐสภา กทม. 400 เลขาธิการ สศก. 

ธ.ก.ส. 28 ต.ค. 52 อนาคตการ 
เกษตรไทยภายใต้ AFTA 

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 
80 พรรษา แจ้งวัฒนะ 
 

กทม. 800 เลขาธิการ สศก. 

       
สมาคม
ผู้ประกอบการแปร
รูปอาหารนม 

25 พ.ย. 52 ผลกระทบที่ได้รับจาก 
AFTA  

สมาคมผู้ประกอบการแปรรูป
อาหารนม 

กทม.     n/a ปลัด กษ. 

       
สนง. จัดการ
ประชุมอารักขา 
พืชแห่งชาติ 
 

26 พ.ย. 52 AFTA : ภาคเกษตรไทย 
ได้หรือเสีย 

โรงแรม 
สุนีย์แกรนด์ 

อุบลราชธา
นี 

400 สศก. (สศป.) 

       



ปี 2552 
การจัดเสวนา/สัมมนา เผยแพร่การเปิดเสรีสินค้าเกษตรภายใต้ AFTA  

และรับฟังความเห็นจากผู้เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ เอกชน เกษตรกร  
นักวิชาการ และประชาชนทั่วไป 

 
เจ้าภาพ 

 
วัน เดือน ปี 

  
หัวข้อ/สินค้าหลัก  

 
สถานที่  

 
จังหวัด 

จ านวน
ผู้เข้าร่วม

สัมมนา (คน) 

 
วิทยากรจาก ก. 

เกษตรฯ 
สมาคมโคเนื้อ
แห่งประเทศ
ไทย 

5 ธ.ค. 52 การปรับตัวทางด้านโค
เนื้อเพื่อรองรับ AFTA 

ศูนย์เรียนรวม 3  
ม. เกษตรศาสตร์ ก าพงแสน 

นครปฐม 100 สศก. (สศป .)  

       
กรมเจรจา
การค้าระหว่าง
ประเทศ 

14 ธ.ค. 52 ประชมคมเศรษฐกิจ
อาเซียน AEC: เกษตรกร
ไทยได้อะไร (โอกาสของ
เกษตรกรกับการเปิดเสรี
ทางการค้า 

โรงแรมกิจตรงวิลล์ รีสอร์ท อุบลราชธา
นี 

600 สศก. (ส่วนกองทุน 
FTA สวศ.) 

คณะกรรมาธิ-
การเศรษฐกิจ
การพาณิชย์
และ
อุตสาหกรรม 
วุฒิสมาชิก
ร่วมกับคณะ
กรรมาธิ-
การเกษตรและ
สหกรณ์วุฒิสภา 

24 ธ.ค. 52 เขตการค้าเสรีอาเซียน 
(AFTA) : ไทยพร้อมหรือ
ยัง 

โรงแรม ดิเอมเมอรัลด์   รัชดา กทม. 300 สศก. (ผชช. ชาญ 
เจียมกนกชัย) 

ส านักงาน
เศรษฐกิจ
การเกษตร 

 8 ธ.ค. 52 AFTA: ไทยควร
เตรียมพร้อมอย่างไร 

โรงแรม 
อินโดไชนา 

สระแก้ว 200 ดร. รังษิต 
สศก. (สศป .และ 
กองทุน FTA) 
กรมการข้าว 

14 ธ.ค. 52 AFTA: ไทยควร
เตรียมพร้อมอย่างไร 

โรงแรม 
เวียงอินทร์ 

เชียงราย 200 ดร. รังษิต 
สศก. (สศป .และ 
กองทุน FTA) 
กรมการข้าว 

21 ธ.ค. 52 
 
 
 
 

AFTA: ไทยควร
เตรียมพร้อมอย่างไร 

โรงแรม 
รอยัลแม่โขง 
 

หนองคาย 200 ดร. รังษิต 
สศก. (สศป .และ 
กองทุน FTA) 
กรมการข้าว 

28 ธ.ค. 52 AFTA: ไทยควร
เตรียมพร้อมอย่างไร 

โรงแรม 
มาริไทม์ปาร์ค 

กระบี ่ 200 ดร. รังษิต 
สศก. (สศป .และ 
กองทุน FTA) 
กรมการข้าว 



ปี 2552 
การจัดเสวนา/สัมมนา เผยแพร่การเปิดเสรีสินค้าเกษตรภายใต้ AFTA  

และรับฟังความเห็นจากผู้เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ เอกชน เกษตรกร  
นักวิชาการ และประชาชนทั่วไป 

 
เจ้าภาพ 

 
วัน เดือน ปี 

  
หัวข้อ/สินค้าหลัก  

 
สถานที่  

 
จังหวัด 

จ านวน
ผู้เข้าร่วม

สัมมนา (คน) 

 
วิทยากรจาก ก. 

เกษตรฯ 
 
 

ผลการจัดสัมมนา 4 ของ สศก. 
 
 เกษตรกร /ผู้ประกอบการ   มองว่าเกษตรกรไทยมีความพร้อมในระดับหนึ่งและสามารถพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพการแข่งขัน เพื่อให้ไทย
ได้เปรียบทางการค้ากับต่างประเทศ    อย่างไรก็ตาม ส าหรับเกษตรกรรายย่อยที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันต่ า      หากต้องการให้เกษตรกร
กลุ่มนี้สามารถปรับตัวให้อยู่ในโลกการค้าเสรีที่มีการแข่งขันสูงให้ได้  ภาครัฐควรให้การสนับสนุนในเรื่องต่าง ๆ  ดังนี้ 

1. จัดหาแหล่งน้ า /พัฒนาระบบชลประทาน ให้เพียงพอต่อการท าการเกษตร 
2. สนับสนุนการผลิตข้าวและปาล์มพันธุ์ดี   ที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และสภาพภูมิอากาศ  เพื่อให้ผลผลิตสูงและทนต่อโรคระบาด 

แมลงศัตรูพืช และไม่ให้มีเมล็ดพันธ์ุปลอมปน 
3. ให้ภาครัฐ ประกันรายได้เกษตรกร ต่อไป 
4. ช่วยท าให้ปัจจัยการผลิต เช่น  ปุ๋ย  ยาปราบวัชพืช  ยาก าจัดศัตรูพืช มีราคาถูกลง 
5. ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจแก่เกษตรกร  ในการพัฒนาการผลิตเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มคุณภาพผลผลิต ให้สอดคล้องกับความต้องการ

ตลาดและเพิ่มมูลค่า 
6. เสริมสร้างองค์ความรู้  พัฒนาเกษตรกรที่มีศักยภาพให้เป็นเกษตรกรชั้นน า (smart farmers) 
7. ส่งเสริมการท าเกษตรตามระบบ GAP  และเกษตรอินทรีย์ 
8. ตั้งกองทุนสวัสดิการให้กับชาวนา ในฐานะเป็นกระดูกสันหลังของชาติ 
9. ส่งเสริมวัฒนธรรมภูมิปัญญาเรื่องข้าว 
10. ส่งเสริมการท าอาชีพเสริมให้แก่เกษตรกร 
11. ส่งเสริมการท าเกษตร ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
12. การสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของเกษตรกร 
13. การลงทุนด้านโลจิสติกส์ ในเขตชายแดนเพื่อให้มีการส่งออกเพิ่มขึ้น 
14. แก้ไขกฎระเบียบ ไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการส่งออก 
15. ให้บูรณาการการท างานระหว่างหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทั้งในและนอกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
16. ฝากให้กระทรวงพาณิชย์ขายสินค้าเกษตรให้ได้ราคาดี 
17. การก าหนดมาตรการน าเข้าเพื่อปูองกันผลกระทบที่รัฐก าหนด ควรให้เป็นมาตรฐานและปฏิบัติอย่างเข้มงวด ไม่ใช่เป็นแค่เสือกระดาษ 
18. เพิ่มการดูแลและส่งเสริมสินค้าประมงเพาะเลี้ยง 
19. ส่งเสริมความรู้ในการดูแลรักษาสวนปาล์มให้แก่เกษตรกรให้มากขึ้น และสนับสนุนการตรวจวิเคราะห์ดินและทางใบ เพื่อให้ใช้ปุ๋ยได้

อย่างเหมาะสม 
20. เพิ่มมาตรการควบคุม วิธีการตรวจสอบ และการควบคุมพืชตัดแต่งพันธุกรรม ไม่ให้เข้าจ าหน่ายภายในประเทศ 
21. สนับสนุนการจัดตั้งกองทุนสงเคราะห์สวนปาล์ม เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในด้านราคา และปัจจัยการผลิต 
22. เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจแก่เกษตรกร และผู้เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับการเปิดเสรีสินค้าเกษตรในกรอบ  AFTA  

รวมทั้งการขอใช้เงินกองทุน FTA ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดย จัดท า website CD แผ่นพับ  และกระจายเสียง ตามหอ
กระจายข่าวในหมู่บ้าน เป็นต้น   

 



ป ี2553 
การจัดเสวนา/สัมมนา เผยแพร่การเปิดเสรีสินค้าเกษตรภายใต้ AFTA  

และรับฟังความเห็นจากผู้เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ เอกชน เกษตรกร  
นักวิชาการ และประชาชนทั่วไป 

 
เจ้าภาพ 

 
วัน เดือน ปี 

  
หัวข้อ/สินค้าหลัก  

 
สถานที่  

 
จังหวัด 

จ านวน
ผู้เข้าร่วม

สัมมนา (คน) 

 
วิทยากรจาก ก. 

เกษตรฯ 
มูลนิธิ สวค. 12 ม.ค. 53 อีก 5 ปีอาเซียนจะเปลี่ยนไป

แล้วไทยจะท าอย่างไร 
โรงแรมอิมพิเรียล 
แม่ปิง 

เชียงใหม่ 300 เลขาธิการ สศก. 

 25 ม.ค. 53 อีก 5 ปีอาเซียนจะเปลี่ยนไป
แล้วไทยจะท าอย่างไร 

โรง แรมเรดิสัน  พระราม
เก้า 

กทม. 300 เลขาธิการ สศก. 

       
กรมการข้าว  15 ม.ค. 53 การศึกษาผลกระทบการเปิด

การค้าเสรีอาเซียน 
ห้อง Theater  
ส านักวิจัยและพัฒนา
วิทยาการหลังการเก็บ
เกี่ยวฯ 
กรมวิชาการเกษตร  

กทม. 200 ดร. รังษิต 
สศก. (สศป.) 

       
กรมส่งเสริม
การเกษตร 

19 ม.ค. 53 การเปิดตลาดเสรีด้าน
การเกษตรภายใต้ AFTA 

โรงแรม ที เค พาเลช แจ้ง
วัฒนะ 

กทม.  300 ดร. รังษิต 
สศก. (สศป.) 

       
ม. ขอนแก่น 26 ม.ค. 53 ผลกระทบและโอกาสของ

เขตการค้าเสรีอาเซียนต่อปศุ
สัตว์ไทย 

คณะเกษตรศาสตร์ ขอนแก่น 300 นางกรทิพย์ เสนีวงศ์ 
ณ อยุธยา สศก. 
(สศป.) 

       
ส านักงานเกษตร
และสหกรณ์   
จ. นครพนม 

6  ก.พ. 53 
 

ทิศทางการพัฒนาการ
เกษตรหลังเปิดตลาด AFTA 
 

วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยนครพนม  

นครพนม 
 

400 
 

ดร. รังษิต และน.ส. 
จินตนา 
สศก. (สศป และ
กองทุน FTA สวศ.) 

ส านักงานเกษตร
และสหกรณ ์
จ. ระยอง 

 
19 ก.พ. 53 
 

 
การค้าสินค้าเกษตรภายใต้  
AFTA 

 
ที่ว่าการอ าเภอปลวก
แดง 
 

 
ระยอง 
 

 
110 

 

 
ดร. รังษิต 
สศก. (สศป) 

       
ส านักงาน
ปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ 

23 ก.พ. 53 ผลกระทบการเปิดตลาด
สินค้าเกษตรภายใต้ AFTA 

รอยัล ริเวอร์แคว 
รีสอร์ท แอนสปา 
อ. เมือง 

กาญจนบุรี 200 ดร.รังษิต 
สศก. (สศป) 
 

บริษัท  บี มีเดีย  
โฟกัส (ประเทศ
ไทย) จ ากัด 

19 พ.ค. 53 AFTA ผลกระทบต่อ
ผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้ไทย 

เมืองทองธานี นนทบุรี 150 ดร.รังษิต 
สศก. (สศป) 
 

สวศ. 
สศก. 

22 พ.ย. 53 แนวทางการเปืดตลาด
น าเข้าน้ ามันปาล์มภายใต้ 
AFTA 
 

ห้องประชุมศาลากลาง  
จ. ชุมพร 

ชุมพร 100 ดร.รังษิต 
สศก. (สศป) 
 



 

 

 

 
 

สวศ. 
สศก. 

24 พ.ย. 53 แนวทางการเปืดตลาด
น าเข้าน้ ามันปาล์มภายใต้ 
AFTA 

ห้องประชุมศาลากลาง  
จ. กระปี่ 

กระปี่ 100 ดร.รังษิต 
สศก. (สศป) 

สวศ. 
สศก. 

26 พ.ย. 53 แนวทางการเปืดตลาด
น าเข้าน้ ามันปาล์มภายใต้ 
AFTA 

ห้องประชุมศาลากลาง  
จ. สุราษฎร์ธานี 

สุราษฎร์ธานี 100 ดร.รังษิต 
สศก. (สศป) 



ปี 2554 
การจัดเสวนา/สัมมนา เผยแพร่การเปิดเสรีสินค้าเกษตรภายใต้ AFTA  

และรับฟังความเห็นจากผู้เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ เอกชน เกษตรกร  
นักวิชาการ และประชาชนทั่วไป 

 
วัน เดือน ป ี

  

 
เจ้าภาพ 

  
หัวข้อ/สินค้าหลัก  

 
สถานที่  

 
จังหวัด 

จ านวน
ผู้เข้าร่วม
สัมมนา 
(คน) 

 
วิทยากรจาก  
ก. เกษตรฯ 

12 ม.ค. 54 กรมการค้าต่างประเทศ เกาะติด AFTA พร้อมรุกและ
รับ 

โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น 150 นางอังคณา 
จาก สศป.สศก. 

  9  ก.พ.  54 ส านักงานสภาที่ปรึกษา
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ 

AEC ปี 2553-2558: มิติด้าน
เศรษฐกิจผลกระทบต่อ
ภาคอุตสาหกรรมและ
พาณิชย-กรรม 

ศูนย์ราชการเฉลิม
พระเกียรติ 80 
พรรษา อาคารรวม
หน่วยราชการ 
หลักลี่ 

กทม. 150 ดร. รังษิต 
จาก สศป. สศก. 

17  มี.ค.  54 ธกส. ผลกระทบเขตการค้าเสรีต่อ
การผลิตของเกษตรกรไทย 

โรงแรมปัตตาเวียรี
สอร์ท 
ต. ปากน้ าปราณ 
อ. ปราณบุร ี

ประจวบ
คีรี-ขันธ ์

30 ดร. รังษิต และ
นายวินิต   
จาก สศป. สศก. 

 24 พ.ค. 
54 

 ส านักงานเลขานุการ
กรม  สศก. 

 การประชุมสัมมนาการเจรจา
สินค้าเกษตรจาก ASEAN ถึง 
WTO สู่การลงทุนภาคเกษตร 

  ห้องประชุมพึ่งบุญ  
ช้ัน 8  สศก. 

 กทม. 150  ดร. รังษิต     
จาก สศป. สศก. 

8 ม.ิย. 54 กรมการค้าต่างประเทศ โอกาสสินค้าเกษตรไทยใน
ตลาด AFTA 

โรงแรมไอยรา แกรนด์ 
พาเลซ  

พิษณุโลก 150 นางอังคณา 
จาก สศป.สศก. 

11 มิ.ย. 54 ส านักงานสภาที่ปรึกษา
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ 

การเตรียมความพร้อมของ
ประเทศไทยเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน(AC) ด้านปรัชญา
เศรฐกิจพอเพียง 

โรงแรมโฆษะ ขอนแก่น 300 นางอังคณา 
จาก สศป.สศก. 
 

 17 มิ.ย. 
54 

 ส านักงานสภาที่ปรึกษา
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ 

 การเตรียมความพร้อมของ
ประเทศไทยเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน (AC) ด้วยปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

 โรงแรมแอมบาส
เดอร์ ซิตี้ จอมเทียน   

  ชลบุร ี 300 ดร. รังษิต     
จาก สศป. สศก. 
 
 

20 ก.ค. 54 ส านักงานเกษตรจังหวัด
ราชบุรี 

การเตรียมตัวภาคเกษตรสู่การ
เป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

ห้องประชุมองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด
ราชบุรี 

ราชบุรี 100 นายอรรถวุฒ ิ
จาก สศป.สศก. 

27 ก.ค. 54 ส านักงานเกษตรและ
สหกรณ์จังหวัดน่าน 

มองอนาคต : ร่วมก าหนดทิศ
ทางการพัฒนาการเกษตรของ
จังหวัดน่าน 

โรงแรมเทวราช  อ าเภอ
เมือง 

น่าน 150 นางอังคณา 
จาก สศป.สศก. 

1  ส.ค. 54 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี   

ทิศทางการพัฒนาด้านการเกษตร
ภายใต้การเปิดเสรีการค้า
อาเซียน (AFTA) 

ณ สุรสัมมนาคาร 
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี   

นครราชสี
มา 

200 ดร. รังษิต     
จาก สศป. สศก. 

29 ก.ค. 54 ส านักงานเกษตรและ
สหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก 

การเตรียมความพร้อมของสภา
เกษตรกรจังหวัดต่อสถานการณ์

โรงแรมรัตนาวิว 
อ าเภอเมือง 

พิษณุโลก 180 ดร. รังษิต     
จาก สศป. สศก. 



การเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ
สังคม และประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน 

31 ส.ค. 54 สถาบันเกษตราธิการ การเจรจาการค้าสินค้าเกษตร
ระดับภูมิภาค (FTA/AEC) 

สถาบันเกษตราธิการ 
 

กทม. 30 นางอังคณา 
จาก สศป.สศก. 

2 ก.ย. 54 กรมเจรจาการค้าระหว่าง
ประเทศ 

รับรู้การใช้สิทธิประโยชน์ภายใต้
การเปิเเสรี AEC/FTAs 

โรงแรม-รีสอร์ท เกาะ
หลัก อ าเภอเมือง 
 

ประจวบคี
รีขันธ์ 

100 
 

ดร. รังษิต     
จาก สศป. สศก. 

29 ก.ย.54 สถาบันเกษตราธิการ การเตรียมความพร้อมทาง
การเกษตรเพื่อรองรับประชาคม
อาเซียน และการวางแผน
พัฒนาการเกษตร 

สถาบันเกษตราธิการ กทม. 40 นางอังคณา   
จาก สศป.สศก. 
 

ปี 2555 
การจัดเสวนา/สัมมนา เผยแพร่เร่ือง AEC 

และรับฟังความเห็นจากผู้เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ เอกชน เกษตรกร 
นักวิชาการ และประชาชนทั่วไป 

 
วัน เดือน ป ี

  

 
เจ้าภาพ 

  
หัวข้อ/สินค้าหลัก  

 
สถานที่  

 
จังหวัด 

จ านวน
ผู้เข้าร่วม
สัมมนา 
(คน) 

 
วิทยากรจาก  
ก. เกษตรฯ 

26 ม.ค. 55 ส านักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร 

กองทุน FTA : เตรียมพร้อม
เกษตรกรไทยสู่ AEC หัวข้อ 

“AEC เรื่องใกล้ตัวเกษตรกร” 

โรงแรมเชียงใหม่แก
รนด์วิว 

เชียงใหม่ 500 
 

ดร. รังษิต     
จาก สศป. สศก. 

31 ม..ค. 55 ส านักงานมาตรฐาน
สินค้าเกษตรและอาหาร
แห่งชาติ 

การเตรียมความพร้อมการเป็น
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

โรงแรมริชมอนด์  นนทบุรี 50 
 

นางอังคณา   
จาก สศป.สศก. 
 

28 ก.พ. 55 สภาสตรีแห่งชาติในพระ
บรมราชินูปถัมภ์ 

สตรีกับการเตรียมพร้อมสู่
ประชาคมอาเซียน 

หอประชุมมนังคศิลา 
บ้านมนังคศิลา 

กทม. 500 ดร. รังษิต     
จาก สศป. สศก. 

8  ม.ีค. 55 กรมประมง ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
และการเปิดเสรีการลงทุน
สาขาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า
ภายใต้กรอบการค้าเสรี
อาเซียน 

โรงแรมมารวยการ์
เด้น 

กทม. 150 
 

นางอังคณา   
จาก สศป.สศก. 
 

12 มี.ค. 55  ความมั่นคงด้านอาหาร
อาเซียน 

โรงแรมมิราเคิล แก
รนด์ คอนเวช่ัน 

กทม.  ลธก. 
 

20  มี.ค. 55 ส านักงานเกษตรและ
สหกรณ์จังหวัด
สมุทรสงคราม 

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
กับภาคเกษตร 
 
 

ส านักงานเกษตร
และสหกรณ์จังหวัด 
สมุทรสงคราม 

สมุทรสงค
ราม 

200 นายอรรถวุฒิจาก 
สศป.สศก. 
 

27  มี.ค. 55 บริษัท เบทาโกร จ ากัด 
 

ผลกระทบ AEC กับปศุสัตว์
ไทย 
 

บริษัท เบทาโกร 
จ ากัด 

กทม. 
 

50 ดร. รังษิต     
จาก สศป. สศก. 



27  มี.ค. 55 ส านักงานเกษตรและ
สหกรณ์จังหวัด
ก าแพงเพชร 

ผลกระทบ AEC กับภาค
เกษตร 

ส านักงานเกษตร
และสหกรณ์จังหวัด
ก าแพงเพชร 

ก าแพงเพ
ชร 

100 นายอรรถวุฒิจาก 
สศป.สศก. 
 

28 มี.ค. 55 สภาสตรีแห่งชาติในพระ
บรมราชินูปถัมภ์ 

นโยบายเศรษฐกิจการเกษตร
ระหว่างประเทศต่อการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 

หอประชุมมนังคศิลา 
บ้านมนังคศิลา 

กทม. 400 ดร. รังษิต     
จาก สศป. สศก. 

29 มี.ค. 55 กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ 

การเตรียมความพร้อมภาค
เกษตรสู่ AEC 

โรงแรมรามา การ์
เด้น 

กทม. 500 ดร. รังษิต     
จาก สศป. สศก. 

5 เม.ย. 55 กองทุน FTA  จาก AFTA สู่ AEC โรงแรมมณีจันทร์รี
สอร์ท 

จันทบุรี 400 ดร. รังษิต     
จาก สศป. สศก. 

20  เม.ย. 55 สมาคมพืชสวนแห่ง
ประเทศไทย 

ผลกระทบต่อภาคเกษตรไทย
กับประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน 

โรงแรมมิราเคิล แก
รนด์ คอนเวนช่ัน ถ.
วิภาวดีรังสิต 

กทม.  ลธก. 

24 เม.ย. 55 กรมการปกครอง ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โรงเรียนปลัดอ าเภอ ปทุมธานี 60 นายอรรถวุฒิจาก 
สศป.สศก. 

1 พ.ค. 55 กรมส่งเสริมสหกรณ์ การส่งเสริมและพัฒนากลุ่ม
เกษตรกร”  และเรื่อง เตรียม
ความพร้อมเกษตรกรสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(AEC) 

โรงแรมเมาเทน
พาร์ค 
สวิสเซอร์แลนด์ รี
สอร์ท  

เพชรบูรณ์ 300 
 

นายอรรถวุฒิจาก 
สศป.สศก. 

7 พ.ค. 55 คณะเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

กษตรไทยในภาวะวิกฤติโลก
ร้อน และการเตรียมตัวสู่
ประชาคมอาเซียน 
(กรณีศึกษาข้าวไทย) 

ศูนย์วิจัยสาธิตและ
ฝึกอบรมการเกษตร
แม่เหียะ 
มหาวิทยาลัยเชียงให
ม่ 

เชียงใหม่  นางอังคณา   
จาก สศป.สศก. 
 

14 พ. ค. 55 กรมวิชาการเกษตร   ชลบุรี  ลธก. 
17 พ. ค. 55 สมาคมโรคพืชแห่ง

ประเทศไทย 
  กทม. 

 
 ลธก. 

 
18 พ. ค. 55 คณะเศรษฐศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาส
ตร์ 

อนาคตเกษตรไทยภายใต้ AEC มหาวิทยาลัยเกษตรศ
าสตร์ 

กทม. 
 

 ลธก. 
 

19 พ.ค. 55 โครงการปริญาโท
ส่งเสริมการเกษตร 
ส าหรับผู้บริหาร 

ภาพรวมและผลกระทบต่อ
สินค้าเกษตรไทยกับประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน 

อาคารวิทยบริการ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศ
าสตร์ 

กทม. 100 นายอรรถวุฒิจาก 
สศป.สศก. 

21  พ. ค. 55 ส านักงานเกษตรและ
สหกรณ์จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

การเตรียมตัวเกษตรกรไทยเข้า
สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

โรงแรม อโยธยา ริ
เวอร์ไซด์ 

อยุธยา 50 นางอังคณา   
จาก สศป.สศก. 
 

22  พ. ค. 55 กรมส่งเสริมการเกษตร การเตรียมความพร้อมเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนใน
ภาคการเกษตร 

บึงฉวากรีสอร์ท สุพรรณบุรี 100 นางอังคณา   
จาก สศป.สศก. 
 

23 พ.ค. 55 กรมพัฒนาท่ีดิน เกษตรกรพร้อมแล้วหรือกับ
การเปิดประตูสู่อาเซียน (AEC) 

กรมพัฒนาท่ีดิน กทม. 150 นายอรรถวุฒิจาก 
สศป.สศก. 



ในปี พ.ศ. 2558  
29 พ.ค. 55 กรมการปกครอง ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ห้องบรรยายโรงเรียน

ปลัดอ าเภอ วิทยาลัย
การปกครอง  

ปทุมธานี 100 นายอรรถวุฒิจาก 
สศป.สศก. 
 

1  ม.ิย. 55 ส านักงานมาตรฐาน
สินค้าเกษตรและอาหาร
แห่งชาติ 
 

ความพร้อมของสินค้าเกษตร
ไทย เพื่อก้าวสู่การเป็น
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 

โรงแรมเอวัน  
เดอะรอยัล 
 ครูซ พัทยา 

ชลบุรี 100 นายอรรถวุฒิจาก 
สศป.สศก. 
 

12 มิ.ย. 55 คณะเศรษฐศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

ผลกระทบของ AEC และแนว
ทางการเตรียมความพร้อมเพื่อ
รับมือในภาคเกษตรกรรม 

โรงแรมรอยัล ปริ๊น
เซส หลานหลวง 

กทม. 31 ลธก. 

13  มิ. ย. 55 ส านักงานเกษตรจังหวัด
อุบลราชธานี 

ผลกระทบประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC) ต่อการเกษตร
ไทย 

หอประชุมที่ว่าการ
อ าเภอตระการ
พืชผล และ
หอประชุมที่ว่าการ
อ าเภอเดชอุดม 

อุบลราชธ
านี 

200 นายอรรถวุฒิจาก 
สศป.สศก. 
 
 
 

5 ก.ค. 55 เครือบริษัท เจริญโภค
ภัณฑ์ จ ากัด 

ไขข้อข้องใจปศุสัตว์ไทยพร้อม
รับ AEC 

หอประชุม
กองทัพอากาศ 

กทม. 400 ดร. รังษิต     
จาก สศป. สศก. 

11 ก.ค. 55 กรมส่งเสิรมการเกษตร ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
และผลกระทบต่อสินค้าเกษตร
ไทย 

กรมส่งเสริม
การเกษตร 

กทม. 180 ดร. รังษิต     
จาก สศป. สศก. 

14 ก.ค. 55 กรมปศุสัตว์ อนาคตผู้เลี้ยงแพะกับการ
เปิดกีค้าเสรี ปี 2558 

สนามกีฬากลาง
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดพังงา 

พังงา 200 นายอรรถวุฒิจาก 
สศป.สศก. 

20 ก.ค. 55 ส านักงานเกษตรและ
สหกรณ์จังหวัด
นครสวรรค์ 

เปิดประตูประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน 

หน้าศาลากลาง
จังหวัดนครสวรรค์ 

นครสวรร
ค์ 

50 นายอรรถวุฒิจาก 
สศป.สศก. 

24 ก.ค. 55 กรมประมง การปรับตัวเพื่อเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน 

โรงแรมเวียงอินทร ์ เชียงราย 200 นางอังคณา   
จาก สศป.สศก. 
 

28 ก.ค. 55 สมาคมผู้สือข่าว
เศรษฐกิจ 

การรับมือของภาครัฐกับ
ผลกระทบภาคเกษตร 

มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย 

กทม. 700 ลธก. 

7 ส.ค. 55 ส านักงานเศรษฐกิจ
การเกษตรเขต 
 7 

ความส าคัญของการจัดเก็บ
ข้อมูลและความเข้าใจเรื่อง
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

โรงแรมชัยนาทธานี ชัยนาท 150 นางอังคณา   
จาก สศป.สศก. 
 

7 ส.ค. 55 ส านักงานเศรษฐกิจ
การเกษตรเขต 
 1 

ประชุมสัมมนาโครงการศึกษา
ผลกระทบจากการเปิดเสรี
ภายในกลุ่มประเทศอาเซียน 

โรงแรมเชียงใหม่ภู
ค า 

เชียงใหม่ 100 
 

นายอรรถวุฒิจาก 
สศป.สศก. 

9 ส.ค. 55 สมาคมชาวสวนผลไม้
จังหวัดชุมพร 

ไทยกับการเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) (ด้าน
ไม้ผล ยางพารา ปาล์มน้ ามัน) 
เพื่อเป็นแนวทางในการเตรียม
ตัว ปรับตัวต่อผลกระทบใน
การประกอบอาชีพ 

ห้องประชุมอาคาร
ราชพฤกษ์ วิทยาลัย
เกษตรและ
เทคโนโลยีชุมพร 

ชุมพร 250 ดร. รังษิต     
จาก สศป. สศก. 



10 ส.ค. 55 ส านักส่งเสริมและพัฒนา
เกษตรเขตที่ 3 จ.ระยอง 
กรมส่งเสริมการเกษตร 

การเตรียมความพร้อมในภาค
เกษตรเพื่อรองรับการเข้าสู่ 
AEC 

โรงแรมซิกม่า รี
สอร์ท จอมเทียน 
พัทยา 

ชลบุรี 65 นายอรรถวุฒิจาก 
สศป.สศก. 

14 ส.ค. 55 สภาเกษตรกรจังหวัด
เชียงราย 

ความพร้อมของภาคเกษตรสู่
การเป็นประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (ASEAN Economic 
Community : AEC) 

โรงแรมริมกก   รี
สอร์ท 

เชียงราย 200 นายอรรถวุฒิจาก 
สศป.สศก. 

17 ส.ค. 55 ส านักส่งเสริมและ
พัฒนาการเกษตรเขตที่ 
5 จังหวัดสงขลา 

ผลกระทบของ AEC ต่อการ
ผลิตสินค้าเกษตรของไทย 
(ยางพารา ปาล์มน้ ามัน 
มะพร้าว กาแฟ ไม้ผล) และ
การปรับตัวของเกษตรกรใน
อนาคต 

โรงแรมสยามเซ็น
เตอร์หาดใหญ่ 

สงขลา 200 ดร. รังษิต     
จาก สศป. สศก. 

20 ส.ค. 55 ธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร 

ผลกระทบของ AEC ที่มีต่อ
ภาคเกษตรของไทยกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 11 

 กทม. 80 
 

ลธก. 

20 ส.ค. 55 สศข.10 ความเข้าใจเรื่องประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน 

โรงแรมเวสเทิร์นแก
รนด์ 

ราชบุรี 170 
 

ดร. รังษิต     
จาก สศป. สศก. 

23 ส.ค. 55 กรมปศุสัตว์ การเกษตรไทยภายใต้
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

โรงงแรมบางกอก
พาเลซ ถ.เพชรบุรี
ตัดใหม่ 

กทม. 100 
 

นางอังคณา   
จาก สศป.สศก. 

25 ส.ค. 55 มูลนิธิสัมมาชีพ AEC ทางเลือก : ทางรอดภาค
เกษตรไทย 

ห้องประชุมตึกข่าว
สด 

กทม. 200 
 

ลธก. 

29 ส.ค. 55 กรมส่งเสริมการเกษตร บทบาทของแม่บ้านเกษตรกร 
และประชาคมอาเซียนในการ
เชื่อมโยงตลาดผลิตภัณฑ์กลุ่ม
แม่บ้านเกษตรกร 

โรงแรมมิราเคิลแก
รนด์  

กทม. 1,233 ดร. รังษิต     
จาก สศป. สศก. 

29 ส.ค. 55 สศข.9 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
กับการเกษตรของไทย 

โรงแรมโฆษิต 
หาดใหญ่ 

สงขลา 150 นายอรรถวุฒิจาก 
สศป.สศก. 

3 ก.ย. 55 ส านักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ 

การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ของภาคการเกษตรและ
แนวทางการเตรียมความ
พร้อมเพื่อการเป็น AEC ของ
ภาคการเกษตรไทย 
 

โรงแรมธรรมรินทร์ ตรัง 250 
 
 

นายอรรถวุฒิจาก 
สศป.สศก. 

4 ก.ย. 55 สศข.3 การเตรียมพร้อมสู่ประชาคม
เศรษฐกิจ (AEC) อาเซียนสู่
ภาคเกษตรไทย 
 

โรงแรมบ้านเชียง อุดรธานี 150 ลธก. 

7 ก.ย. 55 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรร
มาธิราช 

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน : 
ร่วมมือ ? แข่งขัน ?เท่าทัน ? 
ปรับตัวอย่างไรในภาคเกษตร 
? 
 

มหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราช 

นนทบุรี 200 
 

นายอรรถวุฒิจาก 
สศป.สศก. 



 

 

10 ก.ย. 55 ส านักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ 

การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ของภาคการเกษตรและ
แนวทางการเตรียมความ
พร้อมเพื่อการเป็น AEC ของ
ภาคการเกษตรไทย 

โรงแรมเชียงใหม่ภู
ค า 

เชียงใหม่ 250 
 

นายอรรถวุฒิจาก 
สศป.สศก. 

13 ก.ย. 55 กรมการข้าว ผลกระทบจากการเป็น
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ที่
มีต่อการผลิตและจ าหน่าย
เมล็ดพันธ์ุข้าว 

โรงแรมไอยรา แก
รนด์ พาเลช 

พิษณุโลก 200 
 

นางอังคณา   
จาก สศป.สศก. 
 

17 ก.ย. 55 สศข.8 Towards ASEAN กับ สสว.11 โรงแรมไดมอนด์  
พลาซ่า  

สุราษฎร์
ธานี 

100 นายอรรถวุฒิจาก 
สศป.สศก. 

18 ก.ย. 55 ธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร 

ผลกระทบของประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนต่อเกษตรกร
ไทย 

โรงแรมเจริญธานี ขอนแก่น 100 
 

ลธก. 
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การจัดเสวนา/สัมมนา เผยแพร่เร่ือง AEC 

และรับฟังความเห็นจากผู้เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ เอกชน เกษตรกร  
นักวิชาการ และประชาชนทั่วไป 

 
วัน เดือน ป ี

  

 
เจ้าภาพ 

  
หัวข้อ/สินค้าหลัก  

 
สถานที่  

 
จังหวัด 

จ านวน
ผู้เข้าร่วม
สัมมนา 
(คน) 

 
วิทยากรจาก  
ก. เกษตรฯ 

16 ต.ค. 55 ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร 

ผลกระทบของประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนต่อเกษตรกร
ไทย 

โรงแรมหรรษา เจบี 
หาดใหญ ่

สงขลา 100 นางอังคณา   
จาก สศป.สศก. 

31 ต.ค. 55 ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร 

ผลกระทบของประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนต่อเกษตรกรไทย 

โรงแรมฮอลิเดย์ 
อินน ์

เชียงใหม่ 150 นางอังคณา   
จาก สศป.สศก. 

27 พ.ย. 55 กรมประมง ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 
(Training the trainer) 

โรงแรมมารวย การ์
เด้น 

กทม. 100 
 

นางอังคณา   
จาก สศป.สศก. 

14 ธ.ค. 55 ส านักงานสภา
เกษตรกรจังหวัด
อยุธยา 

การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนมีผลกระทบต่อเกษตรกร
อย่างไร 

โรงแรมอยุธยาแก
รนด์ โฮเต็ล 

อยุธยา 240 นางอังคณา   
จาก สศป.สศก. 

ธ.ค. 55 มหาวิทยาลัยเกษตรศา
สตร์ วิทยาเขตบางเขน 

Agriculture and Sevelopment in 
Thailand (ภาษาอังกฤษ) 

มหาวิทยาลัยเกษต
รศาสตร์ วิทยาเขต
บางเขน 

กทม.  ดร. รังษิต     
จาก สศป. สศก. 

16 ม.ค. 56 สถาบัน 
เกษตราธิการ 

เสวนาความพร้อมของไทยเมื่อเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน : กรณีบทบาท
ข้าราชการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ 

โรงแรมเอบีน่า เฮ้าส์  กทม. 300 ลธก. 

27 ม.ค. 56 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธ
รรมาธิราช 

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกับภาค
เกษตรไทย 
 

มหาวิทยาลัยสุโขทั
ยธรรมาธิราช 

นนทบุรี 200 นางอังคณา   
จาก สศป.สศก. 

29 ม.ค. 56 กรมการข้าว+กรม
ส่งเสริมการเกษตร 

ผลกระทบของ AEC ต่อการผลิตข้าว
และชาวนา 

โรงแรมเซ็นทารา 
ดวงตะวัน  

เชียงใหม่  นายอรรถวุฒิ
จาก สศป.สศก. 

31 ม.ค. 56 สศข. 2  
(จังหวัดพิษณุโลก) 

การเตรียมความพร้อมเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของภาค
การเกษตร 

โรงแรมเมาเทน
พาร์ค 
สวิสเซอร์แลนด์ 

เพชรบูรณ์  นายอรรถวุฒิ
จาก สศป.สศก. 

4 ก.พ. 56 กรมพัฒนาท่ีดิน การเตรียมความพร้อมเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน ในปี ๒๕๕๘ 

บึงฉวาก รีสอร์ท สุพรรณบุรี 100 
 

นายอรรถวุฒิ
จาก สศป.สศก. 

5 ก.พ. 56 มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ บางเขน 
 

ประเทศไทยกับบทบาทผู้น าด้าน
การเกษตรในประชาคมอาเซียน 

มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ 
บางเขน 

กทม. 2,000 ลธก. 

8 ก.พ. 56 ส านักงานเลขาธิการ
สภาผู้แทนราชฎร 

การเตรียมความพร้อมด้านข้าวสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

รัฐสภา กทม. 150 
 

ดร. รังษิต     
จาก สศป. สศก. 

11 ก.พ. 56 กรมพัฒนาท่ีดิน การเตรียมความพร้อมเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน ในปี ๒๕๕๘ 

บึงฉวาก รีสอร์ท สุพรรณบุรี 100 
 

นายอรรถวุฒิ
จาก สศป.สศก. 



19 ก.พ. 56 กรมปศุสัตว์ โอกาสของปศุสัตว์ไทยในประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน 

กรมปศุสัตว์ กทม. 30 
 

นางอังคณา   
จาก สศป.สศก. 

27 ก.พ. 56 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธ
รรมาธิราช 

การปรับตัวของภาคการเกษตรกับ
การรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน 

มหาวิทยาลัยสุโขทั
ยธรรมาธิราช 

นนทบุรี 300 
 

ดร. รังษิต     
จาก สศป. สศก. 

27 ก.พ. 56 กรมส่งเสริม
การเกษตร 

ประชาคมอาเซียนกับภาค
การเกษตร 

โรงแรมเอเชีย ราช
เทวี  

กทม. 250 นางอังคณา   
จาก สศป.สศก. 

15 มี.ค. 56 ส านักงานกองทุนฟื้นฟู
และพัฒนาเกษตรกร 

เกษตรกรไทยได้หรือเสียจากการ
ท าประชาคมอาเซียน 

โรงแรมเมืองภู 
พาราไดซ์ 

หนองคาย 100 นายอรรถวุฒิ
จาก สศป.สศก. 

25 มี.ค. 56 สถาบันเกษตราธิการ การเตรียมความพร้อมข้าราชการ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

โรงแรมเอเชีย แอร์
พอร์ต 

ปทุมธานี 80 ดร. รังษิต     
จาก สศป. สศก. 

28  มี.ค. 56 ส านักงานมาตรฐาน
สินค้าเกษตรและ
อาหารแห่งชาติ 

สถานการณ์ส่งออก-น าเข้า ท า
อย่างไรสินค้าเกษตรไทยจะครองใจ
ผู้บริโภค (ประเทศคู่ค้า) 

โรงแรมรามาการ์
เด้นส์  

กทม. 200 นายอรรถวุฒิ
จาก สศป.สศก. 

29 มี.ค. 56 กรมปศุสัตว์ เจาะลึกโอกาสไก่และสุกรไทยไป 
AEC และตลาดโลก 

โรงแรมเฟิสท  กทม. 150 นายอรรถวุฒิ
จาก สศป.สศก. 

5 เม.ย. 56 มกอช. สถานการณ์การค้าสินค้าเกษตร
และอาหารในอาเซียนในรอบ 2 ปี 

มกอช. กทม. 40 นายอรรถวุฒิ
จาก สศป.สศก. 

14 พ.ค. 56 ส านักงานเกษตร
จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

การเตรียมความพร้อมเกษตรกรใน
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

ส านักงานเกษตร
จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

พระนครศร ี
อยุธยา 

60 นายอรรถวุฒิ
จาก สศป.สศก. 

10 มิ.ย. 56 สถาบันเกษตราธิการ การเตรียมความพร้อมเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 

โรงแรมเอเซียแอร์
พอร์ต 

ปทุมธานี 150 นางอังคณา   
จาก สศป.สศก. 

13 มิ.ย. 56 ส่วนบริหารกองทุน
ภาคการเกษตร สศก. 

ลดจุดด้อย เสริมจุดเด่น ให้
เกษตรกรไทยพร้อมสู่ AEC 

โรงแรมเวสเทิร์นแก
รนด์โฮเท็ลราชบุรี 

ราชบุรี 300 นายอรรถวุฒิ
จาก สศป.สศก. 

17 มิ.ย. 56 ส านักงานเกษตร
จังหวัดยโสธร 

ยุทธศาสตร์ประเทศไทยกับการ
เตรียมความพร้อมภาคการเกษตร
ก่อนเข้าสู่อาเซียน 

ส านักงานเกษตร
จังหวัดยโสธร 

ยโสธร 120 นายอรรถวุฒิ
จาก สศป.สศก. 

16 ก.ค. 56 องค์การบริการส่วน
จังหวัดอ่างทอง  

เตรียมพร้อมเกษตรกรไทย สู่ 
AEC อย่างไร 

องค์การบริการส่วน
จังหวัดอ่างทอง  

อ่างทอง 250 นายอรรถวุฒิ
จาก สศป.สศก. 

18 ก.ค. 56 ส านักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร 

บทบาทและภารกิจของส านัก
เศรษฐกิจการเกษตรระหว่าง
ประเทศ 

ส านักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร 

กทม. 18 ดร. รังษิต     
จาก สศป. สศก. 

19 ก.ค. 56 องค์การบริการส่วน
จังหวัดอ่างทอง 

ความท้าทายของเกษตรกรไทย
ในเวทีอาเซียน 

องค์การบริการส่วน
จังหวัดอ่างทอง  

อ่างทอง 250 นายอรรถวุฒิ
จาก สศป.สศก. 

20 ส.ค. 56 กรมส่งเสริม
การเกษตร 

ประชาคมอาเซียนกับภาค
การเกษตร 
 

บึงฉวากรีสอร์ท  สุพรรณบุรี 240 นายอรรถวุฒิ
จาก สศป.สศก. 

22 ส.ค. 56 Halal Science Center, 
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

Thailand’s Agricultural 
Downstream Industry 
(ภาษาอังกฤษ) 
 

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

กทม.  ดร. รังษิต     
จาก สศป. สศก. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 ส.ค. 56 มหาวิยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา 

การปรับตัวของภาคการเกษตร
เพ่ือเตรียมความพร้อมสู่
ประชาคมอาเซียน 

มหาวิยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคลล้านนา 

พิษณุโลก 100 นายอรรถวุฒิ
จาก สศป.สศก. 

2 ก.ย. 56 สถาบันเกษตราธิการ การเตรียมความพร้อม
ข้าราชการสู่ประชาคมอาเซียน 

โรงแรมเอเชียแอร์
พอร์ต 

ปทุมธานี 107 นางอังคณา   
จาก สศป.สศก. 

13 ก.ย. 56 กรมส่งเสริม
การเกษตร 

ประชาคมอาเซียนกับภาค
การเกษตร 

บึงฉวากรีสอร์ท  สุพรรณบุรี 240 นายอรรถวุฒิ
จาก สศป.สศก. 

26 ก.ย. 56 กรมเจรจาการค้า
ระหว่างประเทศ 

ภาคส่วนส าคัญกับการเตรียม
ความพร้อมในปี 2558 

โรงแรมอมารี วอ
เตอร์เกท ประตูน้ า 

กทม. 300 นางอังคณา   
จาก สศป.สศก. 
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23 พ.ย. 56 สถาบันพระปกเกล้า AEC : โอกาสและการปรับตัว
ของสินค้าเกษตร 

สถาบันพระปกเกล้า กทม. 140 ดร. รังษิต     
จาก สศป. สศก. 

28 พ.ย. 56 สมาคมกีฏและสัตว
วิทยาแห่งประเทศไทย 

การเคลื่อนย้ายผลิตผลเกษตร
และศัตรูพืชกักกันภายใต้
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
บวกหนึ่ง 

โรงแรมเซ็นทาราคอน
เวนชัน เซ็นเตอร์ 

ขอนแก่น 100 นายอรรถวุฒิจาก 
สศป.สศก. 

17 ธ.ค. 56 ส านักงาน
ปลัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ 

การเตรียมความพร้อม
ข้าราชการสู่ประชาคมอาเซียน 

โรงแรมเอเชียแอร์
พอร์ต (เซียร์รังสิต) 

ปทุมธานี 124 นางอังคณา   
จาก สศป.สศก. 

16 ม.ค. 57 สศก. AEC และตลาดสินค้าไทยใน
ต่างประเทศ 

ชลพฤกษ์รีสอร์ท นครนายก 100 นายอรรถวุฒิจาก  
สศป.สศก. 

14 มี.ค. 57 ส านักงานข่าวกรอง
แห่งชาติ 

ภัยคุกคามความมั่นคงของ
ประเทศจากปัญหาความม่ันคง
ด้านอาหาร 
 

โรงแรม เอสดี อเวนิว 
ปิ่นเกล้า 

กทม.  ดร. รังษิต     
จาก สศป. สศก. 

31 มี.ค. 57 สถาบันเกษตราธิการ การเตรียมความพร้อม
ข้าราชการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน 

โรงแรมเอเชีย แอร์
พอร์ต 

ปทุมธานี 100 นายอรรถวุฒิจาก 
สศป.สศก. 

23 เม.ย. 57 ส านักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตาม
อัธยาศัย (กศน.) 

ยุทธศาสตร์ภาคเกษตรไทยใน
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 

โรงแรมบุศยรินทร์ หนองคาย  ดร. รังษิต     
จาก สศป. สศก. 

29 เม.ย. 57 ส านักงานเกษตร
จังหวัดสุพรรณบุรี 

การจัดการสินค้าเกษตรแปรรูป
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

ห้องประชุมสถานี
พัฒนาท่ีดินสุพรรณบุร ี

สุพรรณบุรี 105 นายอรรถวุฒิจาก 
สศป.สศก. 

26 ส.ค. 57 สถาบันเกษตราธิการ การเตรียมความพร้อม
ข้าราชการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน 

โรงแรมเอเชียแอร์
พอร์ต (เซียร์รังสิต) 

ปทุมธานี 81 นางอังคณา   
จาก สศป.สศก. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปี 2558 
การจัดเสวนา/สัมมนา เผยแพร่เร่ือง AEC 

และรับฟังความเห็นจากผู้เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ เอกชน เกษตรกร  
นักวิชาการ และประชาชนทั่วไป 

 
วัน เดือน ป ี

  

 
เจ้าภาพ 

  
หัวข้อ/สินค้าหลัก  

 
สถานที่  

 
จังหวัด 

จ านวน
ผู้เข้าร่วม
สัมมนา 
(คน) 

 
วิทยากรจาก  
ก. เกษตรฯ 

3 พ.ย. 57 มหาวิทยาลัยมหิดล
วิทยาเขตศาลายา  

Thailand’s Policy and 
Strategy on Safe Food 
Production (ภาษาอังกฤษ) 

มหาวิทยาลัยมหิดล
วิทยาเขตศาลายา 

นครปฐม  ดร. รังษิต     
จาก สศป. สศก. 

2 ธ.ค. 57 สถาบันเกษตราธิการ การเตรียมความพร้อม
ข้าราชการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน 

โรงแรมเอเชีย แอร์
พอร์ต (เซียร์รังสิต) 

ปทุมธานี 104 ดร. รังษิต     
จาก สศป. สศก. 

16 ธ.ค. 57 สถาบันเกษตราธิการ การเตรียมความพร้อม
ข้าราชการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน 

โรงแรมเอบีน่า เฮ้าส์  กทม. 104 นางอังคณา   
จาก สศป.สศก. 

15 ธ.ค. 57 กรมประมง เตรียมความพร้อมและลู่ทางสู่
ตลาดอาเซียน ครั้งท่ี 1 

โรงแรมเขตอ าเภอ
เมือง 

นครราชสีมา  นายอรรถวุฒิจาก 
สศป.สศก. 

23  ธ.ค. 57 กรมประมง เตรียมความพร้อมและลู่ทางสู่
ตลาดอาเซียน ครั้งท่ี 2 

โรงแรมเขตอ าเภอ
เมือง  

สุพรรณบุร ี   นายอรรถวุฒิจาก 
สศป.สศก. 



 

 


