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การวิเคราะห์ หลักการลงทุนภาคการเกษตรอย่ างรับผิดชอบ
(Responsible Agriculture Investment: RAI)
เพือ่ เตรียมความพร้ อมด้ านนโยบายรองรับการลงทุนภาคการเกษตรของประเทศไทย
โดย
นางสาวทัศนีย์ เมืองแก้ว

เอกสารวิชาการส่ วนบุคคล
หลักสู ตร การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสาหรับนักบริหารระดับสู ง รุ่นที่ 13
สถาบันพระปกเกล้า
พฤษภาคม 2558

ก
บทคัดย่อ
การศึกษาเรื่ อง “การวิเคราะห์หลักการลงทุนภาคการเกษตรอย่างรับผิดชอบ (Responsible
Agriculture Investment: RAI) เพื่อเตรี ยมความพร้อมด้านนโยบายรองรับการลงทุนภาคการเกษตรของ
ประเทศไทย ” มีวตั ถุประส งค์เพื่อ วิเคราะห์หลักการลงทุนภาคการเกษตรอย่างรับผิดชอบ (Responsible
Agriculture Investment: RAI) ที่ยกร่ างโดย UNCTAD, FAO, World Bank และ IFAD ในประเด็นที่
เกี่ยวข้องด้านเศรษฐกิจและการประกอบอาชีพของเกษตรกรรายย่อยของไทย นํามาจัดทํา เป็ นข้อเสนอแนะ
เชิงนโยบายสําหรับเตรี ยมความพร้อมรองรับการลงทุนภาคการเกษตร เพื่อปกป้ องเกษตรกรรายย่อยของไทย
จากผลกระทบในการลงทุนภาคการเกษตรระหว่างประเทศ ทั้งนี้ หลักการ RAI มีเจตนารมณ์ที่จะให้การ
ลงทุนภาคการเกษตรระหว่างประเทศ มีการ เคารพเรื่ องสิ ทธิ ในที่ดินและทรัพยากร คํานึงถึงความมัน่ คง
อาหาร ความโปร่ งใส มีธรรมาภิบาล การมีส่วนร่ วมของชุมชนท้องถิ่น รวมทั้งการคํานึง ถึงความยัง่ ยืนด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่ งแวดล้อม แต่อย่างไรก็ตามเนื่องจากระดับการพัฒนาที่ไม่เท่าเทียมกันของประเทศ
ต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในประเทศกําลังพัฒนาที่กฎหมายเพื่อปกป้ องสิ ทธิ ของเกษตรกรและชุมชนท้องถิ่น
รวมทั้งการบังคับใช้กฎหมายยังไม่มีประสิ ทธิ ภาพมากพอ การลงทุนภาคการเกษตรระหว่างประเทศจึงอาจ
ก่อให้เกิดผลเสี ยจากการแย่งชิงทรัพยากร ระหว่างผูล้ งทุนและชุมชนท้องถิ่น หรื อเกษตรกรรายย่อย ดังนั้นจึง
จําเป็ นต้องมีการเตรี ยมการรองรับอย่างรอบคอบ
การศึกษ าครั้งนี้ ใช้วธิ ี การ การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยติดตามผลการประชุมหารื อในเวที
ระหว่างประเทศ ศึกษา รวบรวมจากเอกสาร รายงานการศึกษาทั้งของไทยและต่างประเทศ
เกี่ยวกับ
สาระสําคัญของห ลักการ RAI ข้อมูลมาวิเคราะห์ให้เห็นจุดเด่นและจุดด้อยในแต่ละข้อ พร้อมทั้งจัดทํา
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย สําหรับเตรี ยมความพร้อมเพื่อรองรับการลงทุนภาคการเกษตรของประเทศไทย ใน
ฐานะเป็ นประเทศผูร้ ับการลงทุน เพื่อป้ องกันไม่ให้เกิดผลกระทบเชิงลบ ต่อเกษตรกรรายย่อยและชุมชน
ชนบท
ผลการศึกษาพบว่า หลักการ RAI มีจุดเด่นในการ คํานึงถึง ความมัน่ คงอาหารของคนทุกกลุ่ม
ตั้งแต่ระดับครัวเรื อน ท้องถิ่น ระดับชาติ ภูมิภาคและโลก ให้ความสําคัญกับการเพิ่มผลผลิตอย่างยัง่ ยืน เคารพ
สิ ทธิ พ้นื ฐานของแรงงานภาคเกษตรการสร้างงาน ความปลอดภัยในการทํางาน การได้รับค่าจ้างที่เหมาะสม คํานึงถึง
สัญญาการทํางานที่เป็ นธรรม รับผิดชอบต่อการพัฒนาชนบท และการพัฒ
ดความสามารถ
นาขี
ของเกษตรกรรายย่อย
ให้ความสําคัญกับความเสมอภาคทา งเพศ ขจัดการเลือกปฏิบตั ิต่อสตรี ในการเข้าถึงทรัพยากรเพื่อการผลิต
การมีส่วนร่ วมตัดสิ นใจ และการเป็ นผูน้ าํ ส่ งเสริ มบทบาทของเยาวชนในการเข้าถึงที่ดินและทรัพยากรเพื่อ
การผลิต ส่ งเสริ มการเข้าถึงนวัตกรรมและเทคโ นโลยีสมัยใหม่ เพื่อดึงดูดให้เยาวชนเข้ามาร่ วมพัฒนาภาค
การเกษตร ให้ความสําคัญกับการจัดการทรัพยากรอย่างยัง่ ยืน อนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ และ
พันธุ กรรมท้องถิ่น คํานึงถึงการผลิตที่ลดการปล่อยก๊าซเรื อนกระจก ให้ความสําคัญกับภูมิปัญญาท้องถิ่น
มรดกทางวัฒนธรรม บทบาทข องชนพื้นเมือง ส่ งเสริ มผลประโยชน์ที่เป็ นธรรมในการใช้ทรัพยากร

ข
พันธุกรรมภายใต้กฎหมายภายในประเทศ ส่ งเสริ มความรับผิดชอบต่อการปฏิบตั ิที่มีผลต่อผูม้ ีส่วนได้ส่วน
เสี ยทุกกลุ่ม ส่ งเสริ มให้มีการประเมินผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น การประเมินความเสี่ ยง และการเยียวยาผูท้ ี่
ได้รับผลกระทบ
อย่างไรก็ตาม หลักการ RAI ยังขาดแนวทางปฏิบตั ิที่ชดั เจน ที่จะทําให้เกษตรกรรายย่อยและชุมชน
ท้องถิ่นมีความมัน่ คงด้านอาหาร มีรายได้ และลดความยากจน ดังนั้นจะต้องมีขอ้ กําหนดให้เกษตรกรรายย่อยยังคง
เป็ นเจ้าของที่ดินและปัจจัยการผลิตนอกจากนี้หลักการ RAI ไม่ได้พดู ถึงการเคลื่อนย้ายอาหารจากแหล่งผลิต
ไปสู่ ผูบ้ ริ โภคต่างถิ่นหรื อการส่ งออก จะต้องคํานึงถึงความมัน่ คงอาหารในแหล่งผลิตก่อน ยังไม่มีการพูดถึง
สวัสดิการของแรงงานภาคการเกษตร ที่จะได้รับการสนับสนุนในช่วงเวลาที่ไม่สามารถทํางาน สําหรับสัญญาจ้างที่
เป็ นธรรม เช่น เกษตรพันธะสัญญา (contract farming) ควรจะมีองค์กร/หน่วยงานกลางเข้ามาเป็ นผูด้ ูแลความเป็ น
ธรรมของสัญญาระหว่างผูล้ งทุนกับเกษตรการรายย่อย หลักการ RAI พูดถึงเฉพาะการเคารพสิ ทธิการ
ครอบครองทรัพยากรที่ชอบด้วยก ฎหมาย ในขณะที่บางพื้นที่เกษตรกร อาศัยการเก็บเกี่ยวผลประโยชน์จาก
พื้นที่ป่าและพื้นที่สาธารณะเพื่อความมัน่ คงอาหาร เช่น การเก็บของป่ า การจับสัตว์น้ าํ ในที่สาธารณะ ดังนั้น
ควรคํานึงถึงการเคารพสิ ทธิ เหล่านี้ดว้ ย เพื่อส่ งเสริ มให้เกิดความมัน่ คงอาหารในระดับครัวเรื อนและชุมชน
จําเป็ นต้องกําหนดวิธีการปฏิบตั ิ หรื อกฎหมายภายในประเทศที่ชดั เจนเพื่ อให้ผลู้ งทุนภาคการเกษตรถือ
ปฏิบตั ิ เช่น เรื่ องการจํากัดพื้นที่เพื่อผลิตพืชชนิดเดียวเป็ นแปลงขนาดใหญ่ เพื่อรักษาความหลากหลายทาง
ชีวภาพ นอกจากนี้ ควรมีการจัดตั้งองค์กร หรื อหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงในการอนุญาต อนุมตั ิการ
ลงทุนภาคการเกษตรจากต่างประเทศ เพื่อกํากับดู แลการดําเนินการให้เป็ นไปตามหลักการ RAI และ
สอดคล้องกับกฎหมายภายในประเทศ ที่เกี่ยวข้องหลายฉบับทั้งกฎหมายด้านการเกษตร ทรัพยากร
พันธุ กรรม สิ่ งแวดล้อม กฎหมายที่ดิน เป็ นต้น
จากการวิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อยของหลักการ RAI ดังกล่าว ได้มีการจัดทําข้อเสนอแนะเชิง
นโยบาย สําหรับภาคส่ วนที่เกี่ยวข้องในการนําไปปฏิบตั ิ ประกอบด้วย บริ ษทั ผูป้ ระกอบการลงทุน หน่วยงาน
ภาครัฐ เกษตรกรและชุมชนท้องถิ่นเพื่อไม่ให้การลงทุนภาคการเกษตรเกิดผลกระทบเชิงลบเพื่อเสริ มสร้างการ
รับรู ้และการมีส่วนร่ วมของภาคส่ วนที่เกี่ยวข้อง อาทิกําหนดให้ผปู ้ ระกอบการลงทุนจะต้องชี้แจงทําความเข้าใจ
และเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุน เช่น ผลการศึกษาEIA และความเสี่ ยงอื่น ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการลงทุน
รวมทั้งการกําหนดกลยุทธ์ในการรองรับความเสี่ ยงเหล่านั้น ให้เกษตรกรและชุมชนรับทราบ
หน่วยงานภาครัฐควร
กําหนดกลไกเพื่อทําหน้าที่ให้คาํ ปรึ กษาการลงทุนแก่เกษตรกร เพื่อเป็ นตัวกลางในการประสานระหว่าง
ผูป้ ระกอบการลงทุนกับเกษตรกร กําหนดให้เกษตรกรรายย่อย หรื อองค์กรเกษตรกรที่จะเข้าร่ วมลงทุนภาค
การเกษตรกับผูป้ ระกอบการลงทุน ต้องแจ้งต่อกลไกการให้คาํ ปรึ กษาการลงทุนที่รัฐบาลจัดตั้งขึ้น ทั้งนี้เพื่อช่วย
ดูแลให้มีการทําสัญญาที่เป็ นธรรมระหว่างเกษตรกรและบริ ษทั ผูล้ งทุน รวมทั้งการดูแลให้ท้ งั สองฝ่ ายปฏิบตั ิตาม
สัญญาอย่างเคร่ งครัดเป็ นต้น

ค
คานา
สื บเนื่องจากวิกฤติความมัน่ คงด้านอาหาร ในช่วงปี 2549 ต่อเนื่องถึงปี 2551 ทําให้ราคาอาหาร
โลกเพิ่มสู งขึ้นอย่างรวดเร็ ว และได้ส่งผลกระทบต่อความอดอยากหิ วโหยของประชากรโลกเป็ นจํานวนมาก
ด้วยเหตุดงั กล่าวทําให้ประเทศที่เป็ นผูน้ าํ เข้าอาหารมีความวิตกกังวลเรื่ องการขาดแคลนอาหารที่อาจจะ
เกิดขึ้น จึงเกิดความพยายามในการผลิตอาหารเองโดยการไปลงทุนในประเทศอื่นที่มีศกั ยภาพด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม สําห รับทําการผลิตทางการเกษตร เพื่อลดความเสี่ ยงด้านความมัน่ คง
อาหารของประชากรในประเทศตน โดยเฉพาะอย่างยิง่ การเข้าไปลงทุนในประเทศกําลังพัฒนา ในทวีป
แอฟริ กา และทวีปเอเชีย เนื่องจากเป็ นแหล่งที่ยงั มีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมอุดมสมบูรณ์
เหมาะสมสําหรับการทําการเกษตร ได้ แก่ ที่ดิน และแหล่งนํ้า ซึ่ งเป็ นปั จจัยสําคัญในการทําการเกษตร
อย่างไรก็ตามที่ดินและทรัพยากรต่าง ๆ เหล่านี้ส่วนใหญ่ถูกใช้ประโยชน์โดยเกษตรกรหรื อประชาชนใน
พื้นที่น้ นั ๆ อยูแ่ ล้วแทบทั้งสิ้ น ดังนั้นการเข้าไปลงทุนในพื้นที่ขนาดใหญ่ จึงไม่อาจหลีกเลี่ยงเรื่ องการแย่งชิง
ทรัพยากรเพื่อการผลิต และผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับประชาชนภาคการเกษตรในพื้นที่ ในการนี้องค์การ
ระหว่างประเทศประกอบด้วย UNCTAD, FAO, World Bank, และ IFAD ได้ร่วมกันพัฒนาแนวปฏิบตั ิเรื่ อง
หลักการลงทุนภาคการเกษตรอย่างรับผิดชอบ (Responsible Agriculture Investment (RAI) that Respects
Rights, Livelihoods and Resources) เพื่อใช้เป็ นแนวปฏิบตั ิสาํ หรับผูล้ งทุนภาคการเกษตร ในการสร้างความ
เป็ นธรรมและผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผูล้ งทุนและผูร้ ับการลงทุน
ผูศ้ ึกษาสนใจศึกษา เรื่ อง “การวิเคราะห์หลักการลงทุนภาคการเกษตรอย่างรับผิดชอบ
(Responsible Agriculture Investment: RAI) เพื่อเตรี ยมความพร้อมด้านนโยบายรองรับการลงทุนภาค
การเกษตรของประเทศไทย” เนื่องจากยังเป็ นประเด็นที่ใหม่ และยังไม่มีการศึกษาเรื่ องนี้มากนัก โดยหวังว่า
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บทที่ 1
บทนา
1.1 ความเป็ นมาและความสาคัญของการศึกษา
สื บเนื่องจากวิกฤติความมัน่ คงด้านอาหาร ในช่วงปี 2549 ต่อเนื่องถึงปี 2551 ทําให้ราคาอาหาร
โลกเพิ่มสู งขึ้นอย่างรวดเร็ ว และได้ส่งผลกระทบต่อความอดอยากหิ วโหยของประชากรโลกเป็ นจํานวนมาก
โดยมูลเหตุสาํ คัญที่ก่อให้เกิดวิกฤติอาหารโลก มีหลายประการ
อาทิ 1) ความต้องการอาหารเพิ่มขึ้น
เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของประช ากร และ การเปลี่ยนรู ปแบบการบริ โภคโดยลดการบริ โภคแป้ งและบริ โภค
เนื้อสัตว์มากขึ้น 2) การนําธัญพืช และพืชนํ้ามันไปใช้ในการผลิตพลังงานทางเลือกมากขึ้น
3) ปริ มาณ
การผลิตอาหารไม่เพียงพอ โดยเกิดจากสภาวะโลกร้อน (Global Warming) เกิดสภาพอากาศแปรปรวน ทํา
ให้พ้นื ที่ การเกษตรเสี ยหาย 4) ราคาสิ นค้าเกษตรและอาหารในตลาดโลกสู งขึ้น เนื่องจากต้นทุนในการผลิต
สู งขึ้น ลดความสามารถในการเข้าถึงอาหารของคนยากจน จากปั จจัยที่มีความอ่อนไหวเกี่ยวกับความมัน่ คง
ด้านอาหารดังกล่าว ทําให้รัฐบาลที่เป็ นผูส้ ่ งออกสิ นค้าเกษตรและอาหารบางประเทศ ดําเนินน โยบายเพื่อ
รักษาความมัน่ คงด้านอาหารภายในประเทศของตน เช่น อินเดียออกมาตรการห้ามส่ งออกข้าวในปี
2551
ต่อเนื่องถึงปี 2553 รัสเซี ยเก็บภาษีการส่ งออกข้าวสาลีเพื่อกดดันให้มีการส่ งออกน้อยลง เป็ นต้น นอกจากนี้
บางประเทศได้ออกมาตรการเก็บภาษีการส่ งออกสิ นค้าอาหาร ยิง่ ทําให้ ราคาอาหารที่ ส่ งออกสู่ ตลาดโลกมี
ราคาสู งขึ้น ด้วยเหตุดงั กล่าวทําให้ประเทศที่เป็ นผูน้ าํ เข้าอาหารมีความวิตกกังวลเรื่ องการขาดแคลนอาหารที่
อาจจะเกิดขึ้น จึงเกิดความพยายามในการผลิตอาหารเองโดยการไปลงทุนในประเทศอื่นที่มีศกั ยภาพด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม สําหรับ ทําการผลิตทางการเกษตร เพื่อลดความเสี่ ยงด้านความมัน่ คง
อาหารของประชากรในประเทศตน นอกจากประเด็นความมัน่ คงอาหารแล้ว การเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องของ
ราคานํ้ามันก็เป็ นปั จจัยสําคัญอีกประการหนึ่งที่ทาํ ให้ประเทศต่าง ๆ แสวงหาแนวทางการผลิตพลังงาน
ทดแทนจากพืชเกษตรโดยการลงทุนภาคการเกษตรระหว่างประเทศ
กระแสการลงทุนภาคการเกษตรระหว่างประเทศ จึงมีความรุ นแรงมากขึ้นหลังจากวิกฤติความ
มัน่ คงอาหารโลกในปี 2551 โดยเฉพาะอย่างยิง่ การเข้าไปลงทุนในประเทศกําลังพัฒนา ในทวีปแอฟริ กา
และทวีปเอเชีย เนื่องจากเป็ นแหล่งที่ยงั มีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมอุดมสมบูรณ์ เหมาะสมสําหรับ
การทําการเกษตร ได้แก่ ที่ดิน และแหล่งนํ้า ซึ่ งเป็ นปั จจัยสําคัญในการทําการเกษตร อย่างไรก็ตามที่ดินและ
ทรัพยากรต่าง ๆ เหล่านี้ส่วนใหญ่ถูกใช้ประโยชน์โดยเกษตรกรหรื อประชาชนในพื้นที่น้ นั ๆ อยูแ่ ล้วแทบ
ทั้งสิ้ น ดังนั้นการเข้าไปลงทุนในพื้นที่ ขนาดใหญ่ท้ งั การลงทุนโดยนักลงทุนภายในประเทศเอง และนัก
ลงทุนจากต่างประเทศ จึงไม่อาจหลีกเลี่ยงเรื่ องการแย่งชิงทรัพยากรเพื่อการผลิต และผลกระทบที่อาจจะเกิด
ขึ้นกับประชาชนภาคการเกษตรในพื้นที่
ในการนี้องค์การระหว่างประเทศประกอบด้วย การประชุมเพื่อการค้าและการพัฒ
นาแห่ง
สหประชาชาติ (United Nations Conference on Trade and Development: UNCTAD ) ได้มีบทบาทสําคัญใน
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การร่ วมพัฒนาแนวปฏิบตั ิเรื่ องหลักการลงทุนภาคการเกษตรอย่างรับผิดชอบ (Responsible Agriculture
Investment (RAI) that Respects Rights, Livelihoods and Resources) ร่ วมกับองค์การอาหารและเกษตรแห่ง
สหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization: FAO) ธนาคารโลก (World Bank: WB) และกองทุน
ระหว่างประเทศเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม (International Fund for Agricultural Development: IFAD) เพื่อใช้
เป็ นแนวปฏิบตั ิสาํ หรับผูล้ งทุนภาคการเกษตร ในการสร้างความเป็ นธรรมและผลประโยชน์ร่วมกันระหว่าง
ผูล้ งทุนและผูร้ ับการลงทุน โดยมีหลักการสําคัญเบื้องต้น ประกอบด้วย การเคารพเรื่ องสิ ทธิ ในที่ดินและ
ทรัพยากร คํานึงถึงความมัน่ คงอาหาร การลงทุนต้องมีความโปร่ งใส มีธรรมาภิบาล มีการหารื อและมีส่วน
ร่ วมของชุมชนท้องถิ่นและ ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย คํานึงถึงความยัง่ ยืนด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่ งแวดล้อม
หลักการ RAI ที่ยกร่ างโดย 4 องค์กรดังกล่าวได้เผยแพร่ เป็ นครั้งแรกเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2553 หลังจากนั้น
ได้รับการสนับสนุนให้มีการหารื ออย่างกว้างขวางมากขึ้นในเวทีระหว่างประเทศ เป็ นระยะเวลา 3 ปี ปัจจุบนั
หลักการ RAI ซึ่งมีหลักการ 10 ข้อ ได้รับ การรับรอง จากประเทศสมาชิก FAO รวมทั้งประเทศไทย ในที่
ประชุมคณะกรรมการความมัน่ คงด้านอาหารโลก (Committee on world Food Security: CFS) ครั้งที่ 41 ซึ่ง
จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-18 ตุลาคม 2557 ที่ผา่ นมา ณ FAO สํานักงานใหญ่ กรุ งโรม ประเทศอิตาลี เพื่อ
นําไปใช้ในทางปฏิบตั ิจริ งต่อไป
จากข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า แนวโน้มการลงทุนภาคการเกษตรระหว่างประเทศได้รับ
ความสนใจในเวทีระหว่างประเทศอย่างมาก ประกอบกับหลักการ RAI จะถูกนําไปใช้เป็ นแนวปฏิบตั ิในการ
ลงทุนภาคการเกษตรระหว่ างประเทศตั้งแต่ ปี 2557 เป็ นต้นไป ดังนั้นประเทศไทยจะต้องเตรี ยม ความพร้อม
ในฐานะสมาชิกประชาคมโลกเพื่อรองรับการลงทุนภาคการเกษตรที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอย่างไม่อาจ
หลีกเลี่ยง โดยเฉพาะอย่างยิง่ การลงทุนภาคการเกษตรพื้นฐานเป็ นประเด็นใหม่ที่จะมีผลกระทบ ต่อเศรษฐกิจ
และวิถีชีวติ ของเกษตรกรซึ่ งเป็ นคนส่ วนใหญ่ของประเทศ
1.2 วัตถุประสงค์ การศึกษา
1.2.1 เพื่อวิเคราะห์หลักการลงทุนภาคการเกษตรอย่างรับผิดชอบ (Responsible Agriculture
Investment: RAI) ที่ยกร่ างโดย UNCTAD, FAO, World Bank และ IFAD ในประเด็นที่เกี่ยวข้องด้าน
เศรษฐกิจและการประกอบอาชีพของเกษตรกรรายย่อยของไทย
1.2.2 เพื่อจัดทําข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย โดยใช้หลักการ RAI มาเป็ นกรอบแนวทางสําหรับ
เตรี ยมความพร้อมรองรับการลงทุนภาคการเกษตร เพื่อปกป้ องเกษตรกรรายย่อย ของไทยจากผลกระทบใน
การลงทุนภาคการเกษตรระหว่างประเทศ
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1.3 ประเด็นการศึกษา
หลักการ RAI มีเจตนารมณ์ที่จะให้การลงทุนภาคการเกษตรระหว่างประเทศ มีการ เคารพเรื่ อง
สิ ทธิ ในที่ดินและทรัพยากร คํานึงถึงความมัน่ คงอาหาร ความโปร่ งใส มีธรรมาภิบาล การมีส่วนร่ วมของ
ชุมชนท้องถิ่น รวมทั้งการคํานึง ถึงความยัง่ ยืนด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่ งแวดล้อม แต่อย่างไรก็ตาม
เนื่องจากระดับการพัฒนาที่ไม่เท่าเทียมกันของประเทศต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในประเทศกําลังพัฒนาที่
กฎหมายเพื่อปกป้ องสิ ทธิ ของเกษตรกรและชุมชนท้องถิ่น รวมทั้งการบังคับใช้กฎหมายยังไม่มีประสิ ทธิ ภาพ
มากพอ การลงทุนภาคการเกษตรระหว่างประเทศจึงอาจก่อให้เกิดผลเสี ยจากการแย่งชิงทรั พยากร ระหว่างผู ้
ลงทุนและชุมชนท้องถิ่น หรื อเกษตรกรรายย่อย ดังนั้นจึงจําเป็ นต้องมีการเตรี ยมการรองรับอย่างรอบคอบ
1.4

ขอบเขตการศึกษา
1.4.1 ศึกษาวิเคราะห์รายละเอียดเฉพาะการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรพื้นฐาน ได้แก่ การ
ปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าํ ซึ่ งจะมีผลกระทบโดยตรงต่อเกษตรกร และการใช้ทรัพยากร
การผลิตของประเทศ
1.4.2 ศึกษาวิเคราะห์หลักการลงทุนภาคการเกษตรอย่างรับผิดชอบ 10 ข้อ โดยวิเคราะห์ จุดเด่น
จุดด้อย และข้อเสนอแนะเพื่อปกป้ องเกษตรกรรายย่อยในด้าน ต่าง ๆ ได้แก่ การครอบครองที่ดิน สิ ทธิความ
เป็ นเจ้าของทรัพยากร การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวติ และสิ่ งแวดล้อม และความมัน่ คงด้านอาหาร
1.4.3 ศึกษาวิเคราะห์การเตรี ยมความพร้อมของประเทศไทยเพื่อรองรับการลงทุนภาคเกษตร
เฉพาะในกรณี ที่ประเทศไทยจะเป็ นผูร้ ับการลงทุนเท่านั้น
1.5 วิธีดาเนินการศึกษา
1.5.1 การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยติดตามผลการประชุมหารื อในเวทีระหว่างประเทศ ศึกษา
รวบรวมจากเอกสาร รายงานการศึกษาทั้งของไทยและต่างประเทศ เกี่ยวกับสาระสําคัญของหลักการ RAI
1.5.2 การวิเคราะห์ขอ้ มูล ใช้วธิ ี การวิเคราะห์เนื้อหา (Context Analysis) ของหลักการ RAI โดย
วิเคราะห์ให้เห็นจุดเด่นและจุดด้อยพร้อมจัดทําข้อเสนอแนะในแต่ละข้อ เชื่อมโยงกับบริ บทการผลิต ของ
เกษตรกรรายย่อยในประเทศไทย
1.5.3 นําผลการวิเคราะห์จากข้อ 1.5.2 มาจัดทําข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย สําหรับ เตรี ยมความ
พร้อมเพื่อ รองรับการลงทุนภาคการเกษตรของประเทศไทย ในฐานะเป็ นประเทศผู้ รับการลงทุน โดย เพื่อ
ป้ องกันไม่ให้เกิดผลกระทบเชิงลบต่อเกษตรกรรายย่อยและชุมชนชนบท
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1.6 กรอบแนวคิดในการศึกษา
ภาพที่ 1.1 กรอบแนวคิดในการศึกษา

การลงทุนภาคการเกษตร
จากต่ างประเทศ
วิเคราะห์ หลักการลงทุนภาคการเกษตรอย่ างรับผิดชอบ 10 ข้ อ
(Responsible Agriculture Investment: :RAI)
ทีใ่ ช้ เป็ นหลักปฏิบัติในการลงทุนระหว่ างประเทศ
โดยวิเคราะห์ จุดเด่น จุ ดด้อย และข้อเสนอแนะเพื่อปกป้ องเกษตรกรรายย่อยใน
ด้านต่าง ๆ ได้แก่ การครอบครองที่ดิน สิ ทธิความเป็ นเจ้าของทรัพยากร/การ
เปลี่ยนแปลงวิถีชีวติ และสิ่ งแวดล้อม/ความมัน่ คงด้านอาหาร

ข้ อเสนอแนะเชิงนโยบายเพือ่ เตรียมความพร้ อม
รองรับการลงทุนภาคเกษตรของไทย ตามกรอบหลักการ RAI
เพื่อป้ องกันไม่ให้เกิดผลกระทบเชิงลบต่อเกษตรกรรายย่อยและชุมชนบท
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1.7 ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับ
1.7.1 ผลการศึกษาสามารถใช้เพื่อเผยแพร่ ให้สังคมไทยได้ รับทราบกว้างขวางมากขึ้นเกี่ยวกับ
หลักการลงทุนภาคการเกษตรอย่างรับผิดชอบ (Principle of Responsible Agriculture Investment: PRAI) ซึ่ง
เป็ นหลักปฏิบตั ิระดับนานาชาติ ที่ประเทศไทยในฐานะสมาชิกประชาคมโลกจะต้องยอมรับนํามาปฏิบตั ิ
1.7.2 ใช้เป็ น ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อ เตรี ยมความพร้อมรองรับการลงทุนภาคเกษตร จาก
ต่างประเทศ ในฐานะที่ประเทศไทยเป็ นผูร้ ับการลงทุน เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรรายย่อยและ
ชุมชนชนบท
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บทที่ 2
แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
2.1 แนวคิดและทฤษฎี
การลงทุนระหว่างประเทศ คือการที่ประเทศหนึ่งได้เคลื่อนย้ ายทุนจากประเทศของตนมาลงทุนใน
อีกประเทศหนึ่ง โดยคาดว่าจะได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าในประเทศของตน ซึ่ งการลงทุนระหว่างประเทศ
แบ่งออกเป็ น การลงทุนทางตรง (Foreign Direct Investment: FDI) คือการเคลื่อนย้ายทุนจากประเทศหนึ่ง
ไปประกอบกิจการยังอีกประเทศ และการลงทุนโดยอ้อ ม (Indirect Investment or portfolio Investment) คือ
การลงทุนในสิ นทรัพย์ทางการเงิน เช่น การลงทุนในรู ปการซื้ อขายตราสารทุน ตราสารหนี้ ทั้งในรู ป
พันธบัตร ตัว๋ เงิน ในต่างประเทศ รวมทั้งการกูเ้ งินจากต่างประเทศทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยผูล้ งทุน
จะไม่มีอาํ นาจในการบริ หารจัดการหรื อควบคุมดูแลกิจการนั้น การศึกษาครั้งนี้จะเกี่ยวข้องกับการลงทุน
ภาคเกษตรที่เป็ นการลงทุนทางตรงเท่านั้น
2.1.1 ความหมายของการลงทุนทางตรงจากต่ างประเทศ
ความหมายของการลงทุนทางตรงจากต่างประเทศที่มีการอ้างถึงในระดับสากล จากการให้นิยาม
และรู ปแบบโดย United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) ที่มีการอ้างอิงจาก
รายงานการลงทุนนานาชาติของ Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) และ
International Monetary Fund (IMF) ว่าการลงทุนทางตรงจากต่างประเทศ หมายถึงการลงทุนที่ไม่ได้เป็ น
การลงทุนระยะสั้น หรื อในลักษณะที่เป็ น “hot capital” แต่เป็ นการลงทุนที่มีเจตนารมณ์ของการลงทุนใน
ระยะยาวโดยมีพนั ธกิจสําคัญต่อการถ่ายทอดเทคโนโลยี ความชํานาญ การบริ หารและการขยายตลาดไปยัง
ประเทศปลายทาง
รัตนา สายคณิต (2530) ให้ความหมายของการลงทุนทางตรงจากต่างประเทศไว้วา่ เป็ นการ
เคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศที่มีเป้ าหมายหลักเพื่อการเข้าควบคุมในการบริ หารจัดการและกําไรของ
องค์กรธุ รกิจในต่างประเทศ ซึ่ งการเข้าไปควบคุมสามารถทําได้ 3 วิธี คือ (1) การเข้าไปซื้ อกิจการขององค์กร
ธุ รกิจที่มีอยูแ่ ล้วในประเทศผูร้ ับการลงทุน (2) การตั้งกิจการสาขาขึ้นในต่างประเทศ และ (3) การเข้าไปตั้ง
องค์กรธุ รกิจใหม่ในประเทศผูร้ ับการลงทุน
อภิรัฐ ตั้งกระจ่ าง (2543) ให้ความหมายการลงทุนทางตรงจากต่างประเทศ (Foreign Direct
Investment: FDI) ว่าเป็ นการลงทุนที่ผลู ้ งทุนจากต่างประเทศมีส่วนร่ วมในการบริ หารและค วบคุมกิจการซึ่ ง
อาจกระทําโดยการเข้าไปซื้ อกิจการของบริ ษทั ผูผ้ ลิตเดิมในฐานะผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ การเข้าไปตั้งบริ ษทั สาขา
ในประเทศที่เข้าไปลงทุน หรื อการเข้าไปจัดตั้งบริ ษทั ใหม่ในประเทศที่เข้าไปลงทุน
จากคําจํากัดความข้างต้น สรุ ปได้วา่ การลงทุนทางตรงจากต่างประเทศมีส่วนปร ะกอบสําคัญคือ
นักลงทุนต่างประเทศมีเงินทุนมาลงทุน ประกอบธุ รกิจและควบคุมกิจการในประเทศผูร้ ับการลงทุน ซึ่ งการ
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ลงทุนทางตรงนี้ครอบคลุมหลายสาขา รวมทั้งการลงทุนภาคการเกษตร ผูล้ งทุนอาจเป็ นบุคคลธรรมดา นิติ
บุคคล ภาคเอกชน รวมทั้งรัฐบาล
2.1.2 แนวคิดทีเ่ กีย่ วกับการลงทุนทางตรงจากต่ างประเทศ
1) ปัจจัยทีม่ ีอทิ ธิพลต่ อการลงทุนทางตรงจากต่ างประเทศ
ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการลงทุนทางตรงจากต่างประเทศแบ่งออกเป็ น 3 ส่ วนคือ ปั จจัยที่เกิดจาก
ประเทศผูล้ งทุน ปั จจัยที่มีอยูใ่ นประเทศผูร้ ับการลงทุน และปั จจัยภายนอกประเทศ (รัตนา และพุทธกาล ,
2549)
(1) ปั จจัยที่เกิดจากประเทศผูล้ งทุน
ก. ปั จจัยทางด้านองค์กรธุ รกิจมีสินทรัพย์พิเศษบางประการในครอบครอง การที่
องค์กรธุ รกิจนั้นๆ มีสินทรัพย์พิเศษบางอย่างอยูใ่ นครอบครอง ได้แก่ ทุน และเทคโนโลยี ทําให้มีความ
ได้เปรี ยบเหนือองค์กรธุ รกิจของประเทศผูร้ ับการลงทุน
ข. ปั จจัยทางด้านการตลาด เป็ นปั จจัยที่กระตุน้ ให้องค์กรธุ รกิจลงทุนทางตรงใน
ต่างประเทศ เพื่อเป็ นการสร้างอํานาจผูกขาด การรักษาสถานภาพในการแข่งขัน และเพื่อทดแทนการค้า
ต่างประเทศ กล่าวคือ
เพื่อสร้างอํานาจผูกขาด เป็ นการลงทุนในต่างประเทศเพื่อสร้างพลังของ
ตนเอง (Offensive Direct Investment) ซึ่ งทําให้สามารถเข้าถึงตลาดต่างประเทศได้มากกว่าคู่แข่งอื่นๆ มักจะ
มีผลทําให้ผรู ้ ิ เริ่ มทําการลงทุนมีอาํ นาจผูกขาด จนได้รับส่ วนแบ่งตลาดในประเทศที่เข้าไปลงทุนมากกว่า
คู่แข่งที่ทาํ การผลิตอยูใ่ นนอกประเทศ
เพื่อการรักษาสถานภาพในการแข่งขัน เป็ นการลงทุนเพื่อป้ องกันตนเอง
(Defensive Direct Investment) เมื่อมีผรู ้ ิ เริ่ มไปทําการลงทุนทางตรงในต่างประเทศเกิดขึ้นแล้ว คู่ แข่งราย
อื่นๆ จําเป็ นต้องดําเนินตาม เพื่อมิให้ตนต้องสู ญเสี ยส่ วนแบ่งของตลาดในต่างประเทศนั้นๆ
เพื่อทดแทนการค้าต่างประเทศ กา รค้าต่างประเทศประกอบด้วยการ
ส่ งออกและการนําเข้า ดังนั้นการลงทุนทางตรงอาจมีผลทําให้เกิดการทดแทนการค้าต่างประเทศ
ค. ปั จจัยทางด้านต้นทุน เป็ นปั จจัยที่สาํ คัญในการตัดสิ นใจเลือกแหล่งที่ต้ งั โรงงาน จะต้อง
พิจารณาเลือกแหล่งที่ต้ งั โรงงานที่ทาํ ให้ตนเองได้รับกําไรสู งสุ ด คือจะเลือกที่ต้ งั โรงงานในแหล่งที่ทาํ ให้เกิด
ส่ วนต่างระหว่างรายรับ กับรายจ่ายที่เป็ นต้นทุนการผลิตและต้นทุนค่าขนส่ ง มากที่สุด ซึ่ งแหล่งที่ต้ งั ที่
เหมาะสมอาจจะเป็ นแหล่งที่ใกล้ปัจจัยการผลิต หรื อแหล่งที่ต้ งั ใกล้ตลาดก็ได้ ในกรณี ที่ตน้ ทุนค่าขนส่ งเป็ น
ปัจจัยที่สาํ คัญ
ง. ปั จจัยอื่นๆ ภายในประเทศที่กระตุน้ การลงทุนทางตรงจากต่างประเทศ ได้แก่
นโยบายของรัฐบาลของประเทศผูล้ งทุน อิทธิพลของสหภาพแรงงานในประเทศ การยอมรับความเสี่ ยงของ
ผูถ้ ือหุ น้ ขององค์กรธุ รกิจ ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
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นโยบายของรัฐบาลของประเทศผูล้ งทุน การลงทุนทาง
ตรงใน
ต่างประเทศอาจเกิดจากการที่รัฐบาลของบางประเทศสนับสนุนให้นกั ลงทุนภาคเอกชนทําการลงทุนทางตรง
จากต่างประเทศโดยใช้มาตรการต่างๆ
อิทธิ พลของสหภาพแรงงาน เพื่อหลีกเลี่ยงปั ญหาข้อขัดแย้งต่างๆ กับ
สหภาพแรงงานในประเทศ นักลงทุนจึงยินดีที่จะไปลงทุนทางตรงเพื่อตั้งโร งงานผลิตสิ นค้าในแหล่งอื่นที่
นอกจากจะมีค่าจ้างแรงงานถูกแล้ว แรงงานยังไม่สามารถรวมตัวกันเป็ นสหภาพแรงงานหรื อแรงงานยังไม่
พร้อมที่จะรวมตัวกันก็ได้
ความยินยอมของผูถ้ ือหุ น้ การลงทุนทางตรงต่างประเทศจะเกิดขึ้นได้ก็
ต่อเมื่อผูถ้ ือหุ น้ ของนักลงทุนให้ความยินยอมที่ จะให้ใช้เงินทุนของสิ นทรัพย์อื่นๆ ของกิจการบางส่ วน เพื่อ
การลงทุนทางตรงต่างประเทศซึ่ งมีเชื้อชาติ ศาสนา ระบบกฎหมาย และสภาพแวดล้อมต่างๆ แตกต่างไป ยัง
ต้องรับภาระเสี่ ยงภัยเนื่องจากการดําเนินกิจการล้มเหลว ต้องประสบภาวะขาดทุน
(2) ปั จจัยที่มีอยูใ่ นประเทศผูร้ ับการลงทุน
ปั จจัยที่มีอยูใ่ นประเทศผูร้ ับการลงทุนที่สนับสนุนการลงทุนทางตรงระหว่างประเทศ
ได้แก่ นโยบายของรัฐบาลของประเทศที่เข้าไปลงทุน การลดความขัดแย้งของความรู ้สึกชาตินิยม
(Nationalism) การเข้าร่ วมเป็ นภาคีในการให้ความคุม้ ครองทางกฎหมายแก่ทรัพย์สินทางปั ญญาทาง
อุตสาหกรรม การเป็ นแหล่งทรัพยากรและแหล่งแรงงาน และความมีเสถียรภาพของอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราระหว่างประเทศ กล่าวคือ
ก. นโยบายของรัฐบาลของประเทศที่เข้าไปลงทุน เช่น นโยบายการค้าคุม้ กัน
นโยบายพัฒนาอุตสาหกรรมภายในประเทศ และนโยบายส่ งเสริ มการลงทุนทางตรงจากต่างประเทศ ก าร
ดําเนินนโยบายของรัฐบาลของประเทศผูร้ ับการลงทุน จึงมีส่วนกระตุน้ ให้นกั ลงทุนต่างประเทศเข้ามาทํา
การลงทุนทางตรงในประเทศนั้น และแม้วา่ สิ นค้าที่ผลิตขึ้นจะเป็ นการผลิตโดยสาขาขององค์กรธุ รกิจ
ต่างประเทศก็ตาม แต่ก็เป็ นการผลิตขึ้นภายในประเทศนั้น จึงมักได้รับสิ ทธิ พิเศษในด้านต่างๆ มากกว่าสิ นค้า
สําเร็ จรู ปที่นาํ เข้าจากต่างประเทศ
ข. ความรู ้สึกชาตินิยมของคนในประเทศ ประชาชนมีความรู ้สึกชาตินิยมอย่าง
รุ นแรง ทําให้เกิดการต่อต้านการใช้สินค้าสําเร็ จรู ปจากต่างประเทศ ซึ่ งจะเป็ นอุปสรรคในการส่ งสิ นค้าเข้าไป
ขายในประเทศดังกล่าว นักลงทุนต่างปร ะเทศจึงหาทางลดข้อขัดแย้งดังกล่าว โดยเข้ามาทําการลงทุน
ทางตรงในประเทศร่ วมกับคนของประเทศแทน
ค. การเข้าร่ วมเป็ นภาคีในการให้ความคุม้ ครองทางกฎหมายแก่ทรัพย์สินทาง
ปั ญญาทางอุตสาหกรรม ทําให้ประเทศยอมให้ชาวต่างประเทศสามารถจดทะเบียนสิ ทธิ บตั ร เครื่ องหมาย
การค้าความลับ ทางการค้าและลิขสิ ทธิ์ ของตนได้ และให้การคุม้ ครองตามกฎหมายในกรณี ที่มีการละเมิด
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ทรัพย์สินทางปั ญญาเหล่านี้ เป็ นต้น ก็มีส่วนกระตุน้ ให้นกั ลงทุนต่างประเทศเข้ามาทําการลงทุนทางตรงใน
ประเทศที่ได้ให้การคุม้ ครองดังกล่าว
ง. การเป็ นแหล่งทรัพยากรและแหล่งแรงงาน โดยเฉพาะอย่
างยิง่ ถ้าแหล่ง
ทรัพยากรที่ประเทศนั้นมีอยูเ่ ป็ นทรัพยากรที่ค่อนข้างหายาก เช่น แร่ ธาตุบางชนิด นํ้ามันดิบ ก๊าซธรรมชาติ
เป็ นต้น และประเทศที่เป็ นเจ้าของทรัพยากรไม่มีความรู ้และความสามารถเพียงพอที่จะนําทรัพยากรที่มีอยูม่ า
ใช้ให้เป็ นประโยชน์ได้เอง จึงเปิ ดโอกาสให้นกั ล
งทุนต่างประเทศเข้ามาลงทุนทางตรง หรื อการมี
ทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆ หรื อมีแรงงานมากโดยมีค่าแรงถูกก็เป็ นปั จจัยหนึ่งที่ดึงดูดให้นกั ลงทุนต่างประเทศ
เข้ามาลงทุน เพราะจะช่วยให้สามารถผลิตสิ นค้าได้โดยเสี ยต้นทุนตํ่ากว่าการผลิตในประเทศของผูล้ งทุนเอง
จ. ความมีเสถียรภาพข องอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศของประเทศ
ผูร้ ับการลงทุนจําเป็ นต้องพิจารณาว่าอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศของประเทศนั้นมีเสถียรภาพ
หรื อไม่ ทั้งนี้เพราะความไม่มีเสถียรภาพของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราอาจมีผลทําให้องค์กรธุ รกิจต้องประสบ
การขาดทุนหรื อได้ผลกําไ รน้อยกว่าที่คาดคะเนไว้ และมูลค่าของทรัพย์สินเมื่อคิดอยูใ่ นหน่วยของเงินตรา
ต่างประเทศอาจจะมีค่าลดลงได้ ทําให้มีความเสี่ ยงมากขึ้น ซึ่ งเป็ นความเสี่ ยงอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลง
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ
(3) ปัจจัยภายนอกประเทศ
ปัจจัยภายนอกประเทศที่สาํ คั ญที่ส่งเสริ มให้มีการขยายการลงทุนทางตรงจากต่างประเทศ
ได้แก่ความก้าวหน้าในการขยายและการปรับปรุ งเทคโนโลยีในการสื่ อสารและการคมนาคมระหว่าง
ประเทศ อาทิ การขยายตัวทางด้านเทคโนโลยี การสื่ อสารระหว่างประเทศ ทั้งนี้เนื่องจากทําให้การติดต่อส่ ง
ข่าวสารระหว่างกิจการแม่กบั กิ จการสาขาต่างๆ ทําได้สะดวกรวดเร็ ว การขยายตัวทางด้านการขนส่ งทาง
อากาศระหว่างประเทศ ทําให้การโยกย้ายผูบ้ ริ หาร ผูเ้ ชี่ยวชาญหรื อเจ้าหน้าที่ไปประจําหรื อไปให้คาํ แนะนํา
คําปรึ กษาระหว่างสํานักงานต่างๆ ที่อยูห่ ่างไกลกันทําได้คล่องตัวขึ้น การที่สามารถติดต่อสื่ อสารและ
เดินทางไป มาระหว่างสํานักงานที่มีแหล่งที่ต้ งั ในที่ต่างๆ กันได้อย่างรวดเร็ วเช่นนี้ จึงไม่ทาํ ให้ระยะทางที่
ห่างไกลเป็ นอุปสรรคในการขยายการลงทุนทางตรงจากต่างประเทศ
2) แนวคิดการวิเคราะห์ ปัจจัยทีม่ ีผลต่ อการลงทุนทางตรงไปยังต่ างประเทศ
WTO ได้จาํ แนกแรงผลักดันที่มีต่อการตัดสิ นใ จขยายธุ รกิจไปยังต่างประเทศ (Drivers to
Internationalization) ไว้ 2 ด้านคือ แรงผลักดันจากประเทศต้นทาง (Home Country Drivers: push factors)
และแรงผลักดันจากประเทศปลายทาง (Host Country Drivers: pull factors) ซึ่ งตามทฤษฎีธุรกิจระหว่าง
ประเทศนั้นแรงผลักดันทั้ง 2 ด้านมีองค์ประกอบที่สาํ คัญดังภาพที่ 2.1
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ภาพที่ 2.1 แรงผลักดันที่มีผลต่อการขยายธุ รกิจลงทุนไปยังต่างประเทศ
Home Country Drivers

Host Country Drivers
1. Market Pull Factors
1. Market Push Factors
- ขนาดตลาดที่ใหญ่
- ขนาดตลาดที่จาํ กัด/มีแนวโน้มอิ่มตัว
- กําลังซื้อที่ขยายตัว
- โอกาสขยายตลาดมีจาํ กัด
- โอกาสเชื่อมโยงไปสู่ตลาดของประเทศอื่นในภูมิภาค/โลก
- ข้อกีดกันการค้าจากต่างประเทศ
- การได้รับสิ ทธิพิเศษทางการค้าระหว่าง
- ได้รับสิ ทธิพิเศษทางการค้าระหว่างประเทศน้อย
ประเทศที่ดีกว่า
2. Production Cost Factors
2. Production Cost Factors
- มีปัจจัยการผลิตมาก
- ขาดแคลนปั จจัยการผลิต
- ปั จจัยการผลิตมีคุณภาพดี
- ราคาปั จจัยการผลิตสูงขึ้น
- ราคาปั จจัยการผลิตตํ่าเมื่อเทียบกับประเทศอื่น
- มีกาํ ลังการผลิตเกิน
- ทําเลที่ต้ งั มีตน้ ทุนค่าขนส่งที่ต่าํ กว่า
3. Business Conditions
3. Government Policies
- การแข่งขันที่รุนแรงขึ้นในประเทศ
- นโยบายการเปิ ดเสรี /ใช้กลไกตลาด
- การยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน
- นโยบายการส่งเสริ มการลงทุน
ที่มา: สถาบันวิจยั และให้คาํ ปรึ กษาแห่งมหาวิทยาลัย-ธรรมศาสตร์
(2553)
ข้อตกลงการค้าการลงทุนระหว่างประเทศ

ในรายงานการลงทุนโลกประจําปี พ .ศ. 2541 (World Investment Report 1998) ได้อธิบายปัจจัย
ของประเทศปลายทางการลงทุนที่มีผลต่อการลงทุนทางตรงจากต่างประเทศ โดยจําแนกปั จจัยดังกล่าว
ออกเป็ น 3 ปัจจัยหลักคือ (1) นโยบายที่มีต่อการลงทุนจากต่างประเทศ (Policy Framework for FDI) (2)
ปั จจัยด้านเศรษฐกิจ (Economic Determinants) และ (3) สิ่ งอํานวยความ สะดวกสําหรับธุ รกิจ (Business
Facilitation) ซึ่ งมีรายละเอียดของแต่ละปั จจัยดังแสดงในภาพที่ 2.2 ในส่ วนของปั จจัยด้านเศรษฐกิจนั้น
รายงานฉบับดังกล่าวได้จาํ แนกปั จจัยด้านเศรษฐกิจตามประเภทแรงจูงใจของกิจการข้ามชาติท้ งั 3 ด้านคือ ก.
แรงจูงใจในการแสวงหาตลาด ข . แรงจูงใจใ นการแสวงหาทรัพยากร /สิ นทรัพย์ และ ค . แรงจูงใจในการ
แสวงหาประสิ ทธิภาพ
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ภาพที่ 2.2 ปั จจัยของประเทศปลายทางการลงทุนที่มีผลต่อการลงทุนทางตรงจากต่างประเทศ
ปัจจัยของประเทศทีร่ ับการลงทุน
1. นโยบายต่ อการลงทุนทางตรงจากต่ างประเทศ
- เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ การเมืองและสังคม
- กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งและดําเนินธุรกิจ
- มาตรฐานการปฏิบตั ิต่อกิจการต่างชาติ
- นโยบายที่มีผลต่อโครงสร้างและการทํางานของ
ตลาด เช่น การแข่งขัน และการควบรวมกิจการ
- ข้อตกลงด้านการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ
- นโยบายการแปรรู ปรัฐวิสาหกิจ
- นโยบายการค้าระหว่างประเทศ (มาตรการกีดกัน
ทางภาษีและมิใช่ภาษี) และความสอดคล้องระหว่าง
นโยบายการค้ากับนโยบายการลงทุนของต่างชาติ
- นโยบายทางด้านภาษี
2. ปัจจัยด้ านเศรษฐกิจ
3. สิ่งอานวยความสะดวกสาหรับธุรกิจ
- การส่งเสริ มการลงทุน (เช่น การสร้างภาพลักษณ์
กิจกรรมกระตุน้ การลงทุน และบริ การอํานวยความ
สะดวกการลงทุน)
- มาตรการจูงใจให้ลงทุน
- ต้นทุนที่ซบั ซ้อน (เกี่ยวข้องกับการคอรัปชัน่
ประสิ ทธิภาพการบริ หารจัดการ เป็ นต้น)
- ความสะดวกสบายของสังคม (เช่น คุณภาพชีวติ
โรงเรี ยนนานาชาติ เป็ นต้น)
- บริ การหลังการลงทุน

ปัจจัยด้ านเศรษฐกิจของประเทศทีเ่ ข้ าไปลงทุน
ก. แสวงหาตลาด
- ขนาดตลาดและรายได้ต่อหัวประชากร
- การเติบโตของตลาด
- การเข้าถึงตลาดในระดับภูมิภาคและระดับโลก
- คุณลักษณะความชอบที่เฉพาะเจาะจงของผูบ้ ริ โภค
- โครงสร้างตลาด
ข. แสวงหาทรัพยากร/สินทรัพย์
- วัตถุดิบ
- ต้นทุนค่าแรงแรงงานไร้ฝีมือที่ต่าํ
- แรงงานมีฝีมือ
- เทคโนโลยี นวัตกรรม และสิ นทรัพย์อื่นที่ได้
สร้างขึ้น (เช่น ตราสิ นค้า) ทั้งของกิจการและ
ของเครื อข่ายวิสาหกิจ
- สาธารณูปโภคทางกายภาพ เช่น ท่าเรื อ ถนน
ไฟฟ้ า และการสื่ อสาร เป็ นต้น
ค. แสวงหาประสิทธิภาพ 
- ต้นทุนของทรัพยากร/สิ นทรัพย์ในข้อ ข.
- ต้นทุนของปั จจัยการผลิตอื่นๆ เช่น การขนส่ง
การสื่ อสารภายในประเทศนั้นและต้นทุนของ
สิ นค้าขั้นกลาง
- การเป็ นสมาชิกของกรอบความร่ วมมือ/
ข้อตกลงในระดับภูมิภาค

ที่มา: UNCTAD (1998) World Investment Report
2.2 งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
นัฐยา ยวงใย (2542) ศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของการจัดตั้งเขตการค้าเสรี อาเซี ยน (AFTA) ต่อ
ปริ มาณการลงทุนทางตรงจากต่างประเทศในอาเซี ยน โดยศึกษาข้อมูลย้อนหลังในช่วงปี 2515 – 2539 ว่า
ประเทศญี่ปุ่น สหรัฐฯ ฮ่องกง และสิ งคโปร์ มีลกั ษณะการลงทุนในอินโดนีเซี ย ฟิ ลิปปิ นส์ สิ งคโปร์ และไท ย
เปลี่ยนแปลงไปหรื อไม่ ภายหลังจากมีการจัดตั้งเขตการค้าเสรี อาเซี ยน (AFTA) ด้วยวิธีกาํ ลังสองน้อยสุ ด
(Ordinary Least Square: OLS) และทดสอบ Structure Change ด้วยวิธีการทดสอบ 3 วิธี คือ Chow Test,
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Dummy variable Test และ Recursive residual Test สําหรับ ตัวแปรที่ นํามาศึกษา คือ Lagged Value ของ
Stock ของการลงทุนโดยตรงในต่างประเทศ ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศที่แท้จริ งของประเทศผูร้ ับการ
ลงทุน อัตราการเจริ ญเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศที่แท้จริ ง ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศที่
แท้จริ งของกลุ่มอาเซี ยน อัตราการเจริ ญเติบโตของผลิตภั ณฑ์มวลรวมในประเทศที่แท้จริ งกลุ่มของอาเซี ยน
อัตราค่าจ้างโดยเปรี ยบเทียบของประเทศผูล้ งทุนกับประเทศผูร้ ับการลงทุน อัตราแลกเปลี่ยนที่แท้จริ ง และ
อัตราส่ วนระหว่างมูลค่าการส่ งออกของประเทศกับมูลค่าการส่ งออกของประเทศทั้งหมดในอาเซี ยน ผล
การศึกษาพบว่าการจัดตั้ง AFTA ส่ งผลกระทบต่อการลงทุนจากญี่ปุ่นเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น ด้านการ
ลงทุนจากสหรัฐฯ ไม่มีผลกระทบต่อปริ มาณการลงทุนในอาเซี ยน สําหรับการลงทุนจากฮ่องกงมีผลกระทบ
ต่อปริ มาณการลงทุนในไทย และการลงทุนจากสิ งคโปร์ ไม่ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของการลงทุนใน
อินโดนีเซีย ฟิ ลิปปินส์และไทย
เรวดี แก้วมณี (มปป.) ได้นาํ เสนอผลการวิเคราะห์ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ กบั การย้ายฐานการผลิต
ไปเมียนมาร์ของอุตสาหกรรมไทย ซึ่ งอธิ บายด้วยทฤษฎีการเลือกที่ต้ งั อุตสาหกรรม (Industrial Location
Theory) โดย Alfred Weber นักเศรษฐศาสตร์ชาวเยอรมันที่ได้พฒั นาทฤษฎีที่ ตั้งอุตสาหกรรมจาก
แนวความคิดของ Von Thunen และ Wilhelm Launhardt โดย Weber ได้นาํ เอาปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับแหล่ง
ที่ต้ งั เข้ามาพิจารณา และได้ต้ งั สมมติฐานที่ใช้ในการวิเคราะห์แหล่งที่ต้ งั คือ แหล่งวัตถุดิบรวมทั้งเชื้อเพลิง
ต่างๆ กระจายตัวไม่เท่ากันและมีคุณสมบัติต่ างกัน วัตถุดิบบางชนิดมีเฉพาะท้องถิ่น (Localized Raw
Materials) บางชนิดกระจายอยูท่ วั่ ไป ตลาดและผูบ้ ริ โภคมีกระจายอยูห่ ลายจุด และแรงงานเป็ นปั จจัยซึ่ ง
เคลื่อนย้ายไม่ได้โดยค่าจ้างแรงงานถูกกําหนดไว้ตายตัว และมีแรงงานไม่จาํ กัดจํานวน จากสมมติฐานของ
Weber สามารถสรุ ปปัจ จัยที่มีอิทธิ พลต่อการเลือกที่ต้ งั โรงงานอุตสาหกรรมได้ 3 ปั จจัย ได้แก่ ค่าขนส่ ง
(Transportation Cost) ค่าจ้างแรงงาน (Labor Cost) และแรงผลักดันเพื่อการรวมกลุ่มของอุตสาหกรรม
(Agglomerative Force)
จากทฤษฎีดงั กล่าวสามารถนํามาวิเคราะห์ในกรณี ของผูป้ ระกอบการภาคเอกช นไทยที่มีแนวโน้ม
จะย้ายฐานการผลิตไปเมียนมาร์ ดังนี้
1) ปั จจัยด้านค่าขนส่ ง เนื่องจากแหล่งที่ต้ งั ที่มีระบบการคมนาคมขนส่ งดีมีความสะดวกในการ
เข้าถึงสู ง (Accessibility) และมีอตั ราค่าขนส่ งตํ่าจะทําให้สามารถลดต้นทุนการผลิต การขนส่ งประกอบด้วย
การขนส่ งวัตถุดิบมายังโรงง านเพื่อการแปรรู ป และการขนส่ งสิ นค้าหรื อผลิตภัณฑ์จากโรงงานไปยัง
ผูบ้ ริ โภค ดังนั้นจะต้องมีเส้นทางขนส่ งที่สามารถเข้าถึงที่ต้ งั อุตสาหกรรมและเชื่อมโยงกับแหล่งวัตถุดิบและ
ตลาดสิ นค้าอย่างมีระบบ ตัวแปรที่มีอิทธิ พลอย่างมากต่อการขนส่ ง คือระยะทาง (Distance) ในกรณี เมียน
มาร์ มีที่ต้ งั ทางภูมิศาสตร์ ที่สามารถเชื่อมโยงการขนส่ งกับต่างประเทศได้สะดวก จากการเร่ งพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะถนนสายภูมิภาคอาเซี ยนซึ่ งเชื่อมต่อกับนานาประเทศ รวมทั้งการร่ วมทุนของ
ต่างชาติในการพัฒนาเส้นทางรถไฟ และท่าเรื อขนส่ งสิ นค้า แสดงให้เห็นว่าเมียนมาร์ มี ความกระตือรื อร้นใน
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การพัฒนาประเทศ โดยสร้างความร่ วมมือกับภาคเอกชนพัฒนาระบบคมนาคมทั้งภายในประเทศ และระดับ
ภูมิภาคซึ่งจะพัฒนาเป็ น New Land Bridge ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในอนาคต และจะเป็ นจุดยุทธศาสตร์
ที่สาํ คัญในการกระจายสิ นค้าในระดับโลก สามารถเชื่อมโยงตลาดยุโรป แอฟริ กาตะวันออกกลาง และเอเชีย
ใต้ มาทางมหาสมุทรอินเดียและทะเลอันดามัน
2) ปั จจัยด้านค่าจ้างแรงงาน อุตสาหกรรมทั้งหลายมีแนวโน้มการย้ายไปตั้งในแหล่งที่มีแรงงาน
ราคาถูก (Cheap Labour) โครงสร้างและคุณภาพของแรงงานจึงกลายเป็ นปัจจัยทางด้านภูมิศาสตร์ที่มี
ความสําคัญต่ อการกําหนดที่ต้ งั ของอุตสาหกรรมมากขึ้นเรื่ อยๆ โดยค่าจ้างขั้นตํ่าเป็ นดัชนีที่สาํ คัญในการวัด
ต้นทุนแรงงาน ปั จจุบนั เมียนมาร์ มีแรงงานอยูเ่ ป็ นจํานวนมากและมีค่าจ้างแรงงานตํ่า โดยมีค่าแรงขั้นตํ่าต่อปี
อยูท่ ี่ 401 ดอลลาร์สหรัฐ หรื อประมาณ 12,030 บาท ซึ่ งตํ่ากว่าค่าแรงขั้นตํ่า ของไทยประมาณ 9 เท่า (เมื่อคิด
เทียบกับอัตราค่าแรงขั้นตํ่า 300 บาทต่อวัน ) แรงงานเหล่านี้พร้อมที่จะรองรับการย้ายฐานการผลิตของ
อุตสาหกรรมประเภทใช้แรงงานเข้มข้น (Labor-intensive) อย่างเช่นอุตสาหกรรมสิ่ งทอและเครื่ องนุ่งห่ม
ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองสู่ ควา มเป็ นประชาธิ ปไตย รวมถึงการปรับปรุ งและผ่อนคลาย
เงื่อนไขทางกฎหมายและการวางแผนทางเศรษฐกิจตลอดช่วงเวลาสองปี ที่ผา่ นมา ได้สร้างบรรยากาศที่เอื้อ
ต่อการค้าและการลงทุนสําหรับนักลงทุนจากต่างประเทศเป็ นอย่างมาก
3) ปั จจัยด้านแรงผลักดันเพื่อการรวมกลุ่มของอุตสาหกรรม ตามทฤษ ฎีที่ต้ งั ซึ่ งอยูบ่ ริ เวณร่ วมกัน
จะได้รับประโยชน์จากการรวมตัวของอุตสาหกรรม หรื อเรี ยกว่าการประหยัดอันเนื่องมาจากกระบวนการ
กลายเป็ นเมือง (Urbanization Economies) เป็ นข้อได้เปรี ยบของการตั้งอุตสาหกรรมในเมืองใหญ่มากกว่าใน
เมืองเล็ก เพราะเมืองใหญ่จะเอื้ออํานวยให้อุตสา หกรรมสามารถเข้าถึงบริ การด้านต่างๆ ที่เห็นได้ชดั คือการ
รวมตัวกันของหน่วยธุ รกิจที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กนั ได้แก่ นิคมอุตสาหกรรม (Eco Industrial Estate) และเขต
อุตสาหกรรม (Industrial Districts) โดยการตั้งโรงงานในแหล่งเดียวกันจะทําให้ได้รับประโยชน์จากการ
พึ่งพาวัตถุ ดิบซึ่ งกันและกัน (Input-Out Relation) ทําให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการขนส่ งวัตถุดิบลงได้ การ
รวมของอุตสาหกรรมที่เหมือนกันยังทําให้ได้รับประโยชน์หลายอย่าง เช่น ได้รับบริ การด้านแรงงานฝี มือ
ด้านการช่วยเหลือธุ รกิจ ด้านกฎหมาย การศึกษาและการเงิน เป็ นต้น นอกจากนี้ยงั เป็ นช่องทางที่จะสามารถ
ตั้งสถาบันวิจยั สถาบันฝึ กอบรมแรงงาน ตลอดจนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่สาํ คัญอีกด้วย ในกรณี ของ
เมียนมาร์ ได้มีการพัฒนาประเทศตามทฤษฎีและแนวทางการรวมกลุ่มอุตสาหกรรมเช่นเดียวกับประเทศอื่นๆ
โดยเมียนมาร์ เริ่ มให้ความสําคัญกับการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมของ ตนอย่างจริ งจังเพื่อทดแทนการนําเข้า
และสร้างมูลค่าเพิ่มแก่วตั ถุดิบด้านการเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ โดยจัดตั้ง
Myanmar
Industrial Development Committee (MIDC) ในปี 2538-2539 ทําหน้าที่กาํ หนดทิศทางการพัฒนา
ภาคอุตสาหกรรมของเมียนมาร์ โดย MIDC ได้ประกาศจัดตั้ งเขตนิคมอุตสาหกรรมขึ้นหลายแห่ง ทัว่
ประเทศระหว่างปี 2539- 2540 เพื่อจูงใจให้ภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศเข้ามาลงทุนใน
ภาคอุตสาหกรรม โดยมีสิทธิ ประโยชน์เป็ นแรงจูงใจ บริ ษทั ที่จดั ตั้งในนิคมอุตสาหกรรมจะได้รับสิ ทธิ พิเศษ
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และได้รับความสะดวกด้านต่างๆ จากภาครัฐ อาทิ การล ดหย่อนภาษีการค้า การจ่ายค่านํ้ามันในราคาถูกกว่า
ปกติ และความพร้อมทางด้านไฟฟ้ าและประปา เป็ นต้น ปั จจุบนั เมียนมาร์ มีเขตนิคมอุตสาหกรรมทั้งสิ้ น
19 เขต
ภูมิศักดิ์ ราศรี (2557) ได้สรุ ป ปั จจัยทางเศรษฐกิจที่มีต่อการลงทุนภาคการเกษตรของไทยใน
อาเซียนตามทฤษฎีสังเคราะ ห์ของดันนิง (Dunning’ Eclectic Theory, 1993) ประกอบด้วย 7 ปัจจัยที่สาํ คัญ
ดังนี้ (1) ปัจจัยทางด้านทรัพยากร (2) ปั จจัยด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ (3) ปัจจัยด้านการเงิน (4)
ปั จจัยด้านการค้าระหว่างประเทศ (5) ปัจจัยด้านภาษาและการสื่ อสารทางการค้า (6) ดัชนี ช้ ีวดั ทรัพยากร
มนุษย์ระหว่างประเทศ และ (7) ปั จจัยด้านกฎระเบียบและข้อตกลงทางการลงทุนระหว่างประเทศและปั จจัย
ทางเศรษฐกิจด้านอื่นๆ
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บทที่ 3
ความสาคัญและสถานการณ์ การลงทุนภาคการเกษตรจากต่ างประเทศ
3.1 ความสาคัญของการลงทุนภาคการเกษตร
ระดับของการลงทุนภาคการเกษตร รวมทั้งการลงทุนด้านสาธารณะที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร เช่น
โครงสร้างพื้นฐานด้านดิน นํ้า และการคมนาคมขนส่ ง มีความสัมพันธ์โดยตรงกับการเจริ ญเติบโตของภาค
การผลิต และการลดปั ญหาความยากจน ทั้งนี้การลงทุนภาคการเกษตรยังมีส่วนสําคัญในการลดปั ญหาความ
อดอยากหิวโหยและสนับสนุนควา มมัน่ คงอาหารและโภชนาการในแง่มุมต่าง ๆ เช่น เกษตรกรผูผ้ ลิตมี
อาหารอย่างเพียงพอสําหรับบริ โภคภายในครัวเรื อน และมีอาหารเหลือสําหรับจําหน่าย ทําให้ผบู ้ ริ โภคใน
ท้องถิ่นและผูบ้ ริ โภคในเมืองสามารถเข้าถึงอาหารได้ในราคาถูก เมื่ออาหารหลักราคาถูกลง เป็ นปั จจัย
สนับสนุนให้ผบู้ ริ โภคพัฒนารู ปแบบการบริ โภคของตนเองให้มีความหลากหลายมากขึ้น เช่น มีการบริ โภค
ผัก ผลไม้ ไข่ นม มากขึ้นซึ่ งส่ งผลต่อการมีโภชนาการที่ดีตามมา
จากรายงานของ FAO พบว่าการลงทุนภาคการเกษตรมีความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการลดความ
อดอยากหิวโหยของประชากร โดยประเทศที่มีอตั ราเพิ่มของการลงทุนภาคการเกษตรที่ ร้อยละ 0.7 ต่อปี
ตั้งแต่ปี 2535 เป็ นต้นมาจํานวน 47 ประเทศ อยูใ่ นสถานะที่จะบรรลุเป้ าหมายการลดความอดอยากหิ วโหย
ตามเป้ าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (Millennium Development Goal: MDG) ภายในปี 2558 ส่ วน
ประเทศที่มีอตั ราการลงทุนภาคกา รเกษตรตั้งแต่ปี 2535 ลดลงมากกว่า ร้อยละ 0.7 จํานวน 16 ประเทศ อยู่
ในสถานะที่อาจจะไม่บรรลุเป้ าหมายการลดความอดอยากหิ วโหยตามเป้ าหมาย MDG ประเทศที่ยากจน
ทั้งหลายส่ วนใหญ่มีการลงทุนภาคการเกษตรน้อยกว่าที่ควรจะเป็ น ในขณะที่ประชาคมโลกต้องการอาหาร
เพื่อเลี้ยงประชากรที่ จะเพิ่มขึ้นเป็ นมากกว่า 9 พันล้านคนภายในปี 2050 (พ.ศ. 2593) ซึ่ งมากกว่าในปั จจุบนั
ถึง 2 พันล้านคน โดยประชากรที่เพิ่มขึ้นส่ วนใหญ่อยูใ่ นประเทศยากจนซึ่ งทรัพยากรธรรมชาติถูกใช้จน
เสื่ อมโทรม ดังนั้นระบบการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ในอนาคตจึงต้องมีความประณี ตมากขึ้นเพื่อตอบสนองกับ
ความต้องการ ในขณะเดียวกันจําเป็ นต้องใช้ทรัพยากรอย่างจํากัดและระมัดระวังมากขึ้น ดังนั้นแนวทางที่จะ
เป็ นไปได้คือการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการผลิตด้วยการเพิ่มการลงทุน ทั้งทุนทางกายภาพ ทุนมนุษย์ ความรู ้ทาง
วิชาการ และทุนทางสังคม เพื่อปกป้ องและกอบกูท้ ุนทางธรรมชาติให้เกิดความยัง่ ยืนในการผลิต
อย่างไรก็ตามในช่วงหลายทศวรรษที่ผา่ นมาการลงทุนภาคการเกษตรในประเทศกําลังพัฒนามี
แนวโน้มลดลง ทั้งการลงทุนของภาครัฐเอง และความช่วยเหลือในการพัฒนาจากต่างประเทศ ข้อมูลจาก
FAO Investment Center รายงานว่าเงินช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาระหว่า งประเทศจากภาครัฐ (Official
Development Assistance: ODA) ด้านการเกษตรมีแนวโน้มลดลงอย่างมีนยั สําคัญ จากอัตราสู งสุ ดที่ร้อยละ
17 ในปี 2522 ซึ่งเป็ นยุคของการปฏิวตั ิเขียว เหลือเพียงร้อยละ 3.5 ในปี 2547 แต่ในช่วง 4-5 ที่ผา่ นมา ODA
สาขาเกษตรเริ่ มมีแนวโน้มเพิม่ ขึ้น โดยเพิม่ เป็ นร้อยละ 5.5 ในปี 2550 อย่างไรก็ตาม FAO ประมาณการว่า
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ความต้องการเงินเพื่อการลงทุนเกี่ยวกับอาหาร การเกษตร และการพัฒนาชนบท มีมากถึงปี ละ 83 พันล้าน
ดอลลาร์ สหรัฐ จึงจะเพียงพอในการผลิตอาหารสําหรับเลี้ยงประชากรโลกที่จะเพิ่มขึ้นในปี 2050 หรื อจะต้อง
เพิ่มเงินลงทุนขึ้นอีกร้อยละ 50 ของเงินลงทุนภาคเกษตรที่เป็ นอยูใ่ นปั จจุบนั ดังนั้นจึงมีความจําเป็ นอย่างยิง่
ในการเพิม่ การลงทุนภาคการเกษตร ทั้งจากจากภาครัฐและเอกชน
ปั จจุบนั ประเทศกําลังพัฒนาต่าง ๆ ได้มีความพยายามในการดึงดูดการลงทุนภาคการเกษตรเข้าสู่
ประเทศ เนื่องจากการลงทุ นภาคการเกษตรทางตรงจากต่างประเทศจะมีส่วนสําคัญในการก่อให้เกิด
ผลประโยชน์จากการพัฒนา เช่น การถ่ายทอดเทคโนโลยี การจ้างงาน และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ภายในประเทศ อย่างไรก็ตามการลงทุนทางตรงภาคเกษตรจากต่างประเทศก็อาจส่ งผลกระทบในเชิงลบแก่
ประเทศผูร้ ับการลงทุนได้เช่ นกัน ดังนั้นจึงจําเป็ นต้องมีการกําหนดรู ปแบบการดําเนินธุ รกิจที่รอบคอบ
เหมาะสม เพื่อให้เกิดประโยชน์ท้ งั ผูล้ งทุนและประเทศผูร้ ับการลงทุน จําเป็ นต้องมีนโยบายที่เหมาะสม มี
กรอบการดําเนินงานด้านกฎระเบียบที่เหมาะสมเพื่อสร้างความมัน่ ใจ ว่าการลงทุนจะก่อให้เกิดประโยชน์
สู งสุ ดกับทุกฝ่ ายและมีความเสี่ ยงในการเกิดผลกระทบด้านลบน้อยที่สุด
3.2 สถานการณ์ การลงทุนทางตรงภาคการเกษตรจากต่ างประเทศ
3.2.1 สถานการณ์ การลงทุนภาคการเกษตรของโลก
ในช่วงสามทศวรรษที่ผา่ นมาการลงทุนภาคเกษตรในประเทศกําลังพัฒนามีปริ มาณและมูลค่า
ลดลงอย่างต่อเนื่อง จนถึงในช่วงปลายทศวรรษ 2000 การลงทุนภาคการเกษตรพื้นฐานได้ปรับตัวสู งขึ้นด้วย
เหตุผลสําคัญประการหนึ่งคือการเพิ่มขึ้นของราคาสิ นค้าอาหารในช่วงปี 2550-2551 ทําให้ทวั่ โลกเกิดความ
ตื่นตัวเกี่ยวกับข้อจํากัดของทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการผลิตอาหารสําหรับเลี้ยงประชากรในอนาคต การ
เพิ่มขึ้ นของราคาอาหารดังกล่าว เป็ นแรงผลักดันให้ประเทศผูน้ าํ เข้าอาหารไปลงทุนภาคการเกษตรใน
ประเทศที่มีความพร้อมด้านทรัพยากรเพื่อการผลิต โดยเฉพาะอย่างยิง่ ที่ดิน และแหล่งนํ้า ด้วยเหตุผลการ
ผลิตคือการเป็ นเจ้าของผลผลิต และส่ งกลับประเทศเพื่อความมัน่ คงอาหารสําหรับประเทศของตน
ซึ่ง
มองเห็นว่าเป็ นแนวทางที่จะก่อให้เกิดความมัน่ คงอาหารมากกว่าการพึ่งพาตลาดระหว่างประเทศเพียงอย่าง
เดียว การเพิ่มขึ้นของราคานํ้ามันเป็ นอีกเหตุผลหนึ่งที่ผลักดันให้มีการลงทุนภาคการเกษตรเพื่อปลูกพืช
พลังงานมากขึ้น ปั จจัยต่าง ๆ ดังกล่าวคาดว่าแนวโน้มในอนาคตของการล งทุนภาคการเกษตรภาพรวมของ
โลกจะเพิ่มขึ้นเรื่ อย ๆ
การลงทุนภาคการเกษตรจากต่างประเทศในปั จจุบนั มีรูปแบบที่แตกต่างจากการลงทุนในอดีต โดย
ในอดีตการลงทุนด้านอาหารและการแปรรู ปมีวตั ถุประสงค์เพื่อการเข้าถึงตลาด แหล่งวัตถุดิบ และแรงงาน
ราคาถูก แต่ปัจจุบนั นักลงทุนมีวตั ถุประสงค์ในการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติ ที่ดิน และแหล่งนํ้า ดังนั้นการ
ลงทุนรู ปแบบใหม่จะไปในทิศทางของการครอบครองที่ดินและลงมือทําการผลิตเองมากกว่าการผลิตแบบ
ร่ วมมือกับผูผ้ ลิตในท้องถิ่น โดยจะเน้นการผลิตอาหารขั้นพื้นฐาน รวมทั้งอาหารสัตว์เพื่อส่ งกลับประเทศ
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ของตนมากกว่าเป็ นการผลิตเพื่อส่ งออกโดยทัว่ ไป จากการสํารวจข้อมูลของ OECD ในปี 2553 พบว่าร้อยละ
83 ของที่ดินที่ครอบครองหรื อการเช่าระยะยาวโดยนักลงทุนต่างชาติ ถูกใช้เพื่อการปลูกพืชอายุส้ นั เช่น พืช
นํ้ามัน ข้าวโพด ข้าวสาลี และธัญพืชอาหารสัตว์ ร้อยละ 13 ใช้เพื่อการเลี้ยงสัตว์ เช่น โคเนื้อ โคนม แกะ และ
สุ กร และร้อยละ 4 ใช้เพื่อปลูกพืชอายุยาว เช่น องุ่น (OECD, 2010)
การลงทุนทางตรงภาคการเกษตรจากต่างประเทศ ได้รับความสนใจมากขึ้นเนื่องจากเป็ นแหล่งทุน
ที่มีศกั ยภาพสําหรับประเทศที่มีรายได้นอ้ ยและประเทศที่มีรายได้ปานกลาง อย่างไรก็ตามในปั จจุ บันข้อมูล
ปริ มาณการลงทุนทางตรงภาคการเกษตรทั้งในระดับประเทศและระดับโลกยังไม่มีความชัดเจนมากนัก
สําหรับข้อมูลเท่าที่มีอยูใ่ นปั จจุบนั พบว่าการลงทุนทางตรงภาคการเกษตรจากต่างประเทศยังมีสัดส่ วนที่นอ้ ย
มากเมื่อเทียบกับการลงทุนภายในประเทศ นอกจากนั้นยังขาดความชัดเจนว่าก ารลงทุนจากต่างประเทศ
เหล่านั้นเป็ นการเพิม่ การลงทุนที่แท้จริ ง หรื อเป็ นเพียงการถ่ายโอนความเป็ นเจ้าของกิจการที่ลงทุนอยูก่ ่อน
แล้วเป็ นของนักลงทุนต่างชาติ
ในปี 2548-2551 ข้อมูลการลงทุนทางตรงจากต่างประเทศที่ครบทุกสาขาและสามารถนํามา
วิเคราะห์เปรี ยบเทียบกันได้ มีเพียง 27 ประเทศทัว่ โลก (FAO, 2012a) ดังแสดงในตารางที่ 3.1 โดยในช่วงปี
2548-2549 มีมูลค่าการลงทุนทางตรงจากต่างประเทศทุกสาขาประมาณ 633,395 ล้านเหรี ยญสหรัฐ และ
เพิ่มขึ้นเป็ น 828,876 ล้านเหรี ยญสหรัฐในช่วงปี 2550-2551 ในจํานวนนี้เป็ นการลงทุนสาขาการเกษตร
พื้นฐานเพียงร้อ ยละ 0.40 ส่ วนสาขาอาหารเครื่ องดื่มและยาสู บ มีสัดส่ วนการลงทุนสู งกว่าอยูท่ ี่ร้อยละ 6.28
ของการลงทุนทางตรงทั้งหมด
ตารางที่ 3.1 มูลค่าของการลงทุนทางตรงจากต่างประเทศของโลก ปี 2548-2549 และ ปี 2550-2551
หน่วย: ล้านเหรี ยญสหรัฐ
ประเทศผูร้ ับ
การลงทุน
กัมพูชา
ไทย
ลิทวั เนีย
โรมาเนีย
รัสเซีย

สาขาการเกษตร1)
2548-49
72
5
11
56
157

สาขาอาหารเครื่ องดื่มยาสูบ2)

2550-51
95
10
13
159
378

2548-49
18
46
–47
307
590

2550-51
20
194
42
196
1,104

รวมทุกสาขา
2548-49
432
8,536
1,422
8,923
13,375

2550-51
841
8,923
2,030
11,916
27,349
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ตารางที่ 3.1 (ต่อ)
ประเทศผูร้ ับ
การลงทุน
ยูโกสลาเวีย
ตุรกี
อาร์เจนตินา
บราซิล
ชิลี
เม็กซิโก
ปรากวัย
อุรุกวัย
ตูนีเซีย
บังคลาเทศ
ออสเตรี ย
โครเอเชีย
ฝรั่งเศส
เยอรมัน
กรี ซ
ฮังการี
อิตาลี
ญี่ปุ่น
โปแลนด์
ซาอุดิอารเบีย
สหราชอาณาจักร
สหรัฐอเมริ กา
รวม 27 ประเทศ
(ร้อยละของการ
ลงทุนรวมทุกสาขา)

สาขาการเกษตร1)
2548-49

2550-51

1
10
7
25
366
505
233
708
14
107
16
82
–18
1
283
335
8
11
2
11
–20
4
11
4
44
33
11
8
34
4
8
32
–74
149
–15
4
52
117
8
24
88
79
22
240
1,636 3,148 (0.40)
(0.26)

สาขาอาหารเครื่ องดื่มยาสูบ2)
2548-49

2550-51

10
30
338
1,009
226
647
1,474
2,035
128
23
2,175
1,344
13
–4
11
100
12
22
5
16
290
–511
120
101
5,281
3,392
732
–639
28
–109
80
–106
2,114
–244
–474
94
499
416
–542
179
1 959
10,468
8,619
29,025
24,179 52,027 (6.28)
(3.82)

รวมทุกสาขา
2548-49
264
13,087
7,175
21,876
2,490
20,789
75
1,170
2,045
819
9,634
2,654
78,397
51,533
2,989
7,263
24,336
–1,865
14 906
15,195
166,096
170,955
633,395
(100.00)

2550-51
639
16,935
8,605
38,795
3,301
24,806
157
1,330
2,187
876
19,006
5,581
79,230
51,514
3,305
5,668
30,863
23,487
22 695
31,270
136,618
293,644
828,876
(100.00)

ที่มา: รวบรวมจาก FAO, 2012a
หมายเหตุ เครื่ องหมาย – หมายถึงในช่ วงเวลานั้น ๆ มีการเพิ่มการลงทุนตา่ กว่ าการลดการลงทุน
_1) หมายถึง การลงทุน ในการผลิตด้ านการเกษตรพืน้ ฐาน หมายรวมถึงการทาสวน การเลีย้ งสัตว์ การปลูกพืชและเลีย้ งสัตว์ แบบ
ผสมผสาน การบริ การที่เกี่ยวกับการปลูกพืชและเลีย้ งสัตว์ การขยายพันธุ์พืชและสัตว์ การทาป่ าไม้ และการเพาะเลีย้ งสัตว์ นา้
_2) หมายถึง การลงทุนเกี่ยวกับอาหาร เครื่ องดื่ม แล ะยาสูบ ประกอบด้ วยการลงทุนทุกอย่างในกระบวนการตั้งแต่ การแปรรู ป และ
การเก็บรั กษา ของเนือ้ สัตว์ สัตว์ นา้ ผลไม้ พืชผัก นา้ มันและไขมัน ผลิตภัณฑ์ นม โรงสี โรงงานทาแป้ ง ทาอาหารสัตว์ เลีย้ ง ผลิตเครื่ อง ดื่ม และ
ผลิตภัณฑ์ ยาสูบ
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จากตารางที่ 3.1 จะเห็นได้วา่ ประเทศที่มีข ้ อมูลการลงทุนทางตรงจากต่างประเทศ ส่ วนใหญ่เป็ น
ประเทศที่มีรายได้ปานกลาง และประเทศที่มีรายได้สูง ส่ วนประเทศยากจนที่มีกระแสการเข้าไปลงทุนภาค
การเกษตรจากต่างประเทศจํานวนมากทั้งปริ มาณและมูลค่า ยังไม่มีการบันทึกข้อมูลที่เป็ นรู ปธรรม การ
ลงทุนภาคเกษตรจากต่างประเทศจะสร้ างโอกาสในการพัฒนาในภาพรวมให้กบั ประเทศกําลังพัฒนา และ
ประเทศพัฒนาน้อย ในแง่ของการจ้างงาน และการถ่ายทอดเทคโนโลยี แต่ก็ตามอาจส่ งผลทางลบในด้าน
สังคมและด้านสิ่ งแวดล้อมในระดับชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิง่ การลงทุนที่มีการเข้ามาควบคุมการใช้ที่ดินใน
แปลงขนาดใหญ่ สําหรับประเ ทศสมาชิกอาเซี ยนมีขอ้ มูลการลงทุนทางตรงจากต่างประเทศในเพียงบาง
ประเทศเท่านั้น และส่ วนใหญ่มีขอ้ มูลไม่ครบถ้วนดังแสดงในตารางที่ 3.2
ตารางที่ 3.2 มูลค่าของการลงทุนทางตรงจากต่างประเทศของประเทศสมาชิกอาเซี ยน ปี 2548-2549 และ
ปี 2550-2551
หน่วย: ล้านเหรี ยญสหรัฐ
ประเทศ
ผูร้ ับการลงทุน
ไทย
กัมพูชา
อินโดนีเซี ย
มาเลเซี ย
ฟิ ลิบปิ นส์
สิ งคโปร์
เวียดนาม
ลาว
เมียนมาร์
บรู ไนดารุ สลาม

สาขาการเกษตร
สาขาอาหารเครื่ องดื่มยาสูบ
2548-49 2550-51
2548-49
2550-51
5
10
46
194
72
95
18
20
121
239
na
na
–1
1,038
na
na
0
2
na
na
na
na
34
50
56
na
na
na
7
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na

ที่มา: รวบรวมจาก FAO, 2012a
หมายเหตุ: na หมายถึงไม่ มีข้อมูล

รวมทุกสาขา
2548-49
2550-51
8,536
8,923
432
841
6,626
8,123
5,012
7,818
2,388
2,160
2,183
–479
2,021
na
28
na
71
na
na
na
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3.2.2 สถานการณ์ การลงทุนภาคการเกษตรในประเทศไทย
การลงทุนทางตรงจากต่างประเทศ (Foreign Direct Investment: FDI) มีบทบาทสําคัญในการ
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย การเติบโตอย่างรวดเร็ วของการลงทุนทางตรงจากต่างประเทศทําให้
ประเทศไทยสามารถเปลี่ยนระบบการผลิตจากการทดแทนการนําเข้า (import-substitution) เป็ นการผลิตเพื่อ
การส่ งออก (export-oriented) โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในภาคอุตสาหกรรม สําหรับในภาคการเกษตรถึงแม้
ประเทศไทยจะเป็ นประเทศเกษตรกรรม และการลงทุนภาคเกษตรจากต่างประเทศมีมาอย่างยาวนาน แต่ก็มี
มูลค่าเพียงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับการลงทุนด้านอื่น ข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนจากต่างประเทศในประเทศไทย มี
การเก็บรวบรวมโดยสองหน่วยงานที่สาํ คัญคือธนาคาร แห่งประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการ
ส่ งเสริ มการลงทุน (Board of Investment: BOI) โดยข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทยจะเป็ นภาพรวม
ทั้งหมดของการลงทุนจากต่างประเทศที่เข้ามาในประเทศไทย (ทั้งที่ยนื่ ขอสนับสนุนและไม่ได้ยนื่ ขอรับ
การสนับสนุนการลงทุน) ในขณะที่ขอ้ มูลจาก BOI เป็ นข้อมูลการลงทุนจากต่างประเทศเฉพาะส่ วนที่ขอรับ
การส่ งเสริ มจาก BOI เท่านั้น ซึ่ งการส่ งเสริ มการลงทุนแบ่งออกเป็ น 7 สาขา ประกอบด้วย 1) เกษตรกรรม
และผลิตผลจากการเกษตร 2) เหมืองแร่ เซรามิกส์ และโลหะขั้นมูลฐาน 3) อุตสาหกรรมเบา /สิ่ งทอ 4)
ผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่ องจักร อุปกรณ์ขนส่ ง 5) อิเล็กทรอนิคส์และเครื่ องใช้ไฟฟ้ า 6) เคมีภณั ฑ์ กระดาษ และ
พลาสติก และ 7) บริ การและสาธารณูปโภค โดยมีรายละเอียดโครงการลงทุนจากต่างประเทศในแต่ละสาขา
เป็ นรายปี ดังนั้นการศึกษาในครั้งนี้จึงใช้ขอ้ มูลจาก BOI เพื่อให้สามารถแยกแยะรายละเอียดและเห็น
แนวโน้มการลงทุนภาคการเกษตรจากต่างประเทศ ที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทย
ในช่วงกลางทศวรรษ 1970 (2513) ต่างชาติได้เริ่ มเข้ามาลงทุน ในอุตสาหกรรมอาหารโดยใช้
วัตถุดิบภายในประเทศเพื่อเพิ่มมูลค่า เช่น ปาล์มนํ้ามัน มันสําปะหลัง และอุตสาหกรรมยางพารา หลังจาก
นั้นเป็ นต้นมาการลงทุนในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจนถึงปั จจุบนั อย่างไรก็
ตามสัดส่ วนการลงทุนจากต่างประเทศที่เกี่ยว ข้องกับภาคเกษตรยังถือว่าน้อยมากเมื่อเปรี ยบเทียบกับการ
ลงทุนด้านอื่น ๆ การลงทุนดังกล่าวส่ วนใหญ่เป็ นกิจการด้านแปรรู ปอาหารและอุตสาหกรรมการเกษตรที่มี
วัตถุประสงค์ผลิตเพื่อการส่ งออกเป็ นหลัก และเป็ นการดําเนินการในลักษณะกิจการร่ วมค้า (Joint venture)
กับนักลงทุนไทย
ในช่วงเวลาตั้งแต่ปี 2530-2555 มูลค่าการลงทุนด้านเกษตรกรรมและผลิตผลจากการเกษตร มี
จํานวน 392,915.1 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 5.3 ของการส่ งเสริ มการลงทุนจากต่างประเทศทั้งหมดของ BOI
รวมจํานวนโครงการที่ได้รับอนุมตั ิ 2,038 โครงการ คิดเป็ นร้อยละ 11.3 ของโครงการลงทุนจา กต่างประเทศ
ที่ได้รับการอนุมตั ิท้ งั หมด ทั้งนี้จาํ นวนโครงการที่ได้รับอนุมตั ิไม่แตกต่างจากสาขาอื่น ๆ มากนักแต่
เนื่องจากมูลค่าการลงทุนในแต่ละโครงการค่อนข้างน้อย (เงินลงทุนส่ วนใหญ่อยูใ่ นระดับน้อยกว่า 50 ล้าน
บาท) จึงทําให้สัดส่ วนมูลค่าการลงทุนน้อยกว่าสาขาอื่น ๆ โดยอยูท่ ี่ลาํ ดับที่ 6 จากทั้งหมด 7 สาขาการลงทุน
(ตารางที่ 3.3)
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ตารางที่ 3.3 โครงการลงทุนจากต่างประเทศ ที่ได้รับการอนุมตั ิจาก BOI ในช่วงปี 2530-2555 จําแนกตาม
สาขาการลงทุน
สัดส่ วนของ
จํานวน โครงการทังหมด
้
สาขา
โครงการ
(ร้อยละ)
เกษตรกรรมและผลิตผลจากการเกษตร
2,038
11.3
เหมืองแร่ เซรามิกส์ และโลหะขั้นมูลฐาน 667
3.7
อุตสาหกรรมเบา/สิ่ งทอ
2,155
12.0
ผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่ องจักอุรปกรณ์ขนส่ ง 4,098
27.7
อิเล็กทรอนิคส์และเครื่ องใช้ไฟฟ้ า
3,705
20.6
เคมีภณ
ั ฑ์ กระดาษ และพลาสติก
2,480
13.7
บริ การและสาธารณูปโภค
2,880
16.0
รวม
18,023
100.0

มูลค่าการ สัดส่ วนของมูลค่า
ลงทุน
การลงทุนทั้งหมด
(ล้านบาท)
(ร้อยละ)
392,915.1
5.3
705,482.4
9.6
323,668.0
4.4
1,177,769.7
16.0
1,393,976.1
18.9
1,541,751.1
20.9
1,830,744.2
24.9
7,366,306.6
100.0

ที่มา: รวบรวมจากข้อมูลของสํานักงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุน (2556)
โครงการลงทุนจากต่างประเทศในสาขาเกษตรกรรมและผลิตผลจากการเกษตร
ที่สนับสนุนการลงทุน
โดย BOI ส่ วนใหญ่เป็ นกิจการร่ วมค้า ระหว่างนักลงทุนไทยและนักลงทุนต่างชาติ โดยเฉพาะอย่างยิง่
โครงการด้านการปลูกพืช การเลี้ยงสัตว์ และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าํ ซึ่ ง เป็ นกิจการตามบัญชี 1 แนบท้าย
พระราชบัญญัติประกอบธุ รกิจของคนต่างด้าว พ .ศ. 2542 ที่ไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวเป็ นเจ้าของกิจการ จึง
เห็นได้วา่ โครงการลงทุนด้านเกษตรและผลิตผลเกษตรในช่วงปี 2530-2555 เป็ นโครงการที่เป็ นกิจการร่ วม
ค้าร้อยละ 62.4 ส่ วนอีกร้อยละ 36.7 เป็ นกิจการที่ถือหุ น้ โดยต่างชาติท้ งั หมด ซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นกิจการด้าน
อุตสาหกรรมเกษตรที่ไม่ได้สงวนไว้ตามกฎหมาย
วัตถุประสงค์ของการลงทุนสาขา เกษตรกรรมและผลิตผลจากการเกษตรส่ วนใหญ่ผลิตเพื่อการ
ส่ งออก โดยมากกว่าร้อยละ 80 ของผลผลิตใช้สาํ หรับป้ อนตลาดต่างประเทศ ซึ่ งเป็ นไ ปตามนโยบายของ
รัฐบาลไทยที่ผลักดันอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการส่ งออกตั้งแต่ปี 2515 เป็ นต้นมา โดยอุตสาหกรรมยางพารา
และการแปรรู ปอาหารด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ เป็ นกิจการที่ BOI ส่ งเสริ มการลงทุนโดยให้สิทธิ ประโยชน์
แก่นกั ลงทุนด้วยการยกเว้นการเก็บภาษีศุลกากรนําเข้าเครื่ องจักรและอุปกรณ์เพื่อการผลิต
จากข้อมูลของ BOI ได้แสดงรายละเอียดการลงทุนจากต่างประเทศในสาขาเกษตรกรรมและ
ผลิตผลจากการเกษตร พบว่ามีมูลค่าการลงทุนการผลิตขั้นพื้นฐาน (การปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ การเพาะเลี้ยงสัตว์
นํ้า และการป่ าไม้) รวมกันคิดเป็ นเพียงร้อยละ 6.6 ของมูลค่าการลงทุนรวมในสาขานี้ ในขณะที่มีการลงทุน
เกี่ยวกับอุตสาหกรรมแปรรู ปอาหารอยูท่ ี่ร้อยละ 40.2 และมากกว่าร้อยละ 50 ของมูลค่าการลงทุนให้
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ความสําคัญกับอุตสาหกรรมเกษตรที่ไม่ใช่อาหารและอื่น ๆ รวมทั้งการบริ การด้านการเกษตร ในส่ วนของ
จํานวนโครงการ การลงทุนผลิตขั้นพื้นฐานคิดเ ป็ นร้อยละ 7.9 ของจํานวนโครงการลงทุน สาขาเกษตรกรรม
และผลิตผลจากการเกษตร การลงทุนด้านอุตสาหกรรมแปรรู ปอาหารคิดเป็ นร้อยละ34.2 และจํานวนโครงการ
ที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมเกษตรที่ไม่ใช่อาหาร คิดเป็ นร้อยละ55.6 (ตารางที่ 3.4)
ตารางที่ 3.4 การลงทุนจากต่างประเทศสาขาเกษตรและผลิตผลจากการเกษตร ที่ได้รับการส่ งเสริ มการ ลงทุน
จาก BOI ในช่วงปี 2530-2555 จําแนกตามสาขาย่อย
สาขาย่อยของการลงทุน

จํานวน
โครงการ

การปลูกพืช
45
การเลี้ยงสัตว์
51
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าํ
59
การทําป่ าไม้
7
อุตสาหกรรมแปรรู ปอาหาร
696
อุตสาหกรรมเกษตรที่ไม่ใช่อาหาร 1,133
อื่น ๆ
47
รวม
2,038

สัดส่ วนของ
สัดส่ วนของ
มูลค่าการลงทุน
จํานวนโครงการ มูลค่าการลงทุน
(ล้านบาท)
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
3,946.8
2.2
1.0
15,007.4
2.5
3.8
6,503.8
2.9
1.6
705.45
0.3
0.2
157,528.8
34.2
40.2
206,321.8
55.6
52.6
2,301.1
2.3
0.6
392,915.1
100.0
100.0

ที่มา: รวบรวมจากข้อมูลของสํานักงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุน (2556)
3.3 การลงทุนทางตรงภาคการเกษตรจากต่ างประเทศภายหลังสถานการณ์ วกิ ฤติราคาอาหารโลก
จากมูลเหตุวกิ ฤติราคาอาหารโลกเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ วในช่วงปี 2549-2551 และหลังจากนั้นราคา
อาหารได้ทรงตั วอยูท่ ี่ระดับสู ง และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทําให้เกิดกระแสการลงทุนภาค
การเกษตรระหว่างประเทศรู ปแบบใหม่ ที่มุ่งลงทุนเพื่อการผลิตขั้นพื้นฐานสําหรับสนับสนุนความมัน่ คง
ด้านอาหารและพลังงานในประเทศของตน การลงทุนดังกล่าวจําเป็ นต้องมีการครอบครองที่ดินและ
ทรัพยากรเพื่อการผลิต และเกิดการแย่งชิงทรัพยากรระหว่างนักลงทุนกับคนพื้นเมืองในประเทศผูร้ ับการ
ลงทุนซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นประเทศพัฒนาน้อย และประเทศกําลังพัฒนา
Myers Gregory (2012) ได้สรุ ปว่ามีแรงผลักดันอย่างน้อย 5 ประการที่ทาํ ให้มีการลงทุนเพื่อการ
ครอบครองที่ดินแปลงใหญ่ ป ระกอบด้วย (1) ภาวะกดดันด้านการเงินของโลก โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในตลาด
หุ น้ ทําให้นกั ลงทุนหันมาลงทุนในที่ดิน ป่ าไม้ แทนการลงทุนในตลาดหุ น้ มากขึ้น (2) ความผันผวนของ
ราคาอาหาร การลงทุนด้านที่ดินจึงมีวตั ถุประสงค์เพื่อความมัน่ คงอาหาร รวมทั้งการหวังผลกําไรจากการ
ผลิตอาหารเพื่อจําหน่าย (3) กระแสการใช้พลังงานทดแทน ทําให้มีการขยายตัวอย่างรวดเร็ วของพื้นที่ปลูก
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พืชพลังงาน โดย FAO ระบุวา่ ตลาดพืชพลังงานเป็ นตลาดที่เติบโตเร็ วที่สุดในบรรดาสิ นค้าเกษตรของโลก
(4) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และโครงการลดการปลดปล่อยคาร์ บอน เช่น โครงการ REDD Plus
(Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation in Developing Countries) หรื อโครงการ
ลดการปล่อยก๊าซเรื อนกระจกจากการทําลายป่ าและความเสื่ อมโทรมของป่ าในประเทศกําลังพัฒนา ทําให้
ประเทศต่าง ๆ แสวงหาพื้นที่ป่าไม้ขนาดใหญ่สาํ หรับทําหน้าที่เป็ นแหล่งเก็ บกักคาร์ บอน เพื่อให้เป็ นไปตาม
พันธกรณี ระหว่างประเทศ (5) การขยายตัวอย่างรวดเร็ วของตลาดเกิดใหม่ เช่น จีน และอินเดีย ทําให้มีความ
ต้องการทรัพยากรเพื่อการผลิตอาหารจํานวนมาก
ข้อมูลการครอบครองที่ดินแปลงใหญ่เพื่อการลงทุนระหว่างประเทศยังขาดความชัดเจน โดยมี
ข้อมูลจากหลายแหล่งแต่ไม่สอดคล้องกันมากนัก เช่น The International Food Policy Research Institute
(IFPRI) รายงานว่าที่ดิน 15-20 ล้านเฮกแตร์ ถูกเปลี่ยนมือจากเกษตรกรรายย่อยไปสู่ นกั ลงทุนตั้งแต่ปี 2549
ในขณะที่ธนาคารโลกรายงานในปี 2554 ว่าที่ดิน 56 ล้านเฮกแตร์ จากทัว่ โลกถูกค รองครองโดยการลงทุน
ขนาดใหญ่ และ Oxfam ซึ่ งเป็ นองค์กรเอกชนที่ไม่หวังผลกําไรรายงานในปี 2554 ว่าที่ดินมากถึง 227 ล้าน
เฮกแตร์ หรื อขนาดเท่ากับพื้นที่ของยุโรปตะวันตก ถูกขายหรื อให้เช่าแก่นกั ลงทุนระหว่างประเทศตั้งแต่ปี
2544 และในการประชุมคณะกรรมการอาหารโลกเมื่อเดือนตุลาคม 2554 องค์กร Civil Society Organization
รายงานว่าการครอบครองที่ดินของนักลงทุนรายใหญ่อาจมากถึง 250 ล้านเฮกแตร์ การครอบครองที่ดินส่ วน
ใหญ่เกิดขึ้นในทวีปแอฟริ กา เอเชีย และอเมริ กาใต้
องค์กร GRAIN ซึ่ งเป็ นองค์กรระหว่างประเทศที่ไม่หวังผลกําไร ทํางานเกี่ยวกั บการสนับสนุน
เกษตรกรรายย่อยในการผลิตสิ นค้าเกษตรและอาหาร ได้รวบรวมและนําเสนอข้อมูลการครอบครองที่ดิน
(โดยการซื้ อ หรื อการเช่าระยะยาว ) เพื่อการลงทุนภาคการเกษตรรู ปแบบใหม่จากนักลงทุนต่างชาติใน
ประเทศต่าง ๆ ทัว่ โลกเพื่อปลูกพืชอาหาร จํานวน 416 รายการ พื้นที่มากกว่า 35 ล้านเฮกแตร์ (218 ล้านไร่ )
ใน 66 ประเทศ ซึ่ งดําเนินการโดยนักลงทุนต่างชาติสาํ หรับปลูกพืชอาหารในพื้นที่ขนาดใหญ่ ข้อมูลดังกล่าว
รวบรวมเฉพาะการลงทุนที่เกิดขึ้นภายหลังปี 2549 ซึ่ งสะท้อนให้เห็นถึงผลที่เกิดจากความตื่นตัวเรื่ องความ
มัน่ คงอาหารภายหลังเกิดวิกฤติราคาอาหา รในช่วงปี 2549-2551 โดยพบว่าพื้นที่เป้ าหมายของนักลงทุนใน
การครอบครองที่ดินเพื่อทําการเกษตรคือทวีปแอฟริ กา รองลงมาคือ ลาตินอเมริ กา เอเชีย และยุโรปตะวันตก
โดยภาพที่ 3.1 แสดงให้เห็นเปอร์ เซ็นต์การครอบครองที่ดินโดยต่างชาติในประเทศต่าง ๆ ทําให้เห็นว่าการ
ลงทุนภาคการเกษตรรู ปแบบใหม่เป็ นกระแสที่เกิดขึ้นทัว่ โลก สําหรับผูท้ ี่ไปครอบครองที่ดินเพื่อการลงทุน
ส่ วนใหญ่เป็ นบริ ษทั ที่ประกอบธุ รกิจเกี่ยวกับการเกษตร และบริ ษทั เงินทุนต่าง ๆ ประมาณสองในสามเป็ น
นักลงทุนจากทวีปจากยุโรปและเอเชีย โดยเฉพาะอย่างยิง่ จากจีน อินเดีย สหราชอาณาจักร
เยอรมัน
สหรัฐอเมริ กา สหรัฐอาหรับเอมิเรสต์ และซาอุดิอาระเบีย
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ภาพที่ 3.1 เปอร์ เซ็นต์การครอบครองที่ดินโดยต่างชาติในประเทศต่างๆ ทัว่ โลก

ที่มา: GRAIN (2012)
ในภูมิภาคอาเซี ยนมีขอ้ มูลการลงทุนภาคเกษตรพื้นฐานจากต่างประเทศ ในประเทศกัมพูชา
เมียนม่าร์ อิน โดนีเซี ย ลาว และฟิ ลิบปิ นส์ โดยประเทศผูล้ งทุนส่ วนใหญ่อยูใ่ นทวีปเอเชีย เช่น จีน อินเดีย
เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น ไทย สิ งคโปร์ รวมทั้งประเทศในแถบตะวันออกกลาง เช่น คูเวต โอมาน การ์ตา ซาอุดิอาร
เบีย สหรัฐอาหรับเอมิเรสต์ สําหรับกิจกรรมที่ลงทุนดําเนินการ ได้แก่ การปลูก
ข้าว อ้อย ข้าวโพด มัน
สําปะหลัง ปาล์มนํ้ามัน ซึ่ งเป็ นพืชเศรษฐกิจหลักในอาเซี ยน (ตารางที่ 3.5)
ตารางที่ 3.5 ข้อมูลการครอบครองที่ดินเพื่อลงทุนภาคเกษตรจากนักลงทุนต่างชาติ บางประเทศในอาเซี ยน
ภายหลังปี 2549
ประเทศผูร้ ับ
บริ ษทั ผูล้ งทุน
การลงทุน
กัมพูชา
BKK Partners
Nagathom Fund
Amira Group
KomerCN
Korea BNA
Muhak Alcohol
Khon Kaen Sugar Industry

สัญชาติบริ ษทั จํานวนที่ดิน
ผูล้ งทุน ครอบครอง (ไร่ )
ออสเตรเลีย
625,000
ฝรั่งเศส
13,750
อินเดีย
156,250
เกาหลีใต้
81,250
เกาหลีใต้
46,875
เกาหลีใต้
15,500
ไทย
125,000

กิจการที่ลงทุน
กล้วย ปาล์มนํ้ามัน ข้าว อ้อย
ไม้ผล ข้าว พืชผัก
ข้าว
ข้าวโพด
มันสําปะหลัง ยางพารา
มันสําปะหลัง
อ้อย
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ตารางที่ 3.5 (ต่อ)
ประเทศผูร้ ับ
การลงทุน

บริ ษทั ผูล้ งทุน

สัญชาติบริ ษทั
ผูล้ งทุน

จํานวนที่ดิน
ครอบครอง
(ไร่)

กิจการที่ลงทุน

เมียนม่าร์

รัฐบาลบังคลาเทศ

บังคลาเทศ

อินโดนีเซีย

Chinese investors
KS Oils
Noble Group
Wilmar International
Minerals Energy
Commodities Holding
ZTE
รัฐบาลคูเวต
รัฐบาลมองโกเลีย
Khon Kaen Sugar Industry
Mitr Phol Group
RTL World Trade Company
Green Future Innovation
Hassan Group
รัฐบาลบรู ไน
รัฐบาลคูเวต
Zuellig Group

จีน
อินเดีย
สิ งคโปร์
สิ งคโปร์
สหรัฐอาหรับ
เอมิเรสต์
จีน
คูเวต
มองโกเลีย
ไทย
ไทย
ไทย
ญี่ปุ่น
บาเรนห์
บรู ไน
คูเวต
มาเลเซีย

รัฐบาลโอมาน

โอมาน

62,000 ข้าว

รัฐบาลการ์ตา

การ์ตา

625,000 ข้าว

Far Eastern Agricultural
Investment Company
Jeonnam Feedstock

ซาอุดิอารเบีย
เกาหลีใต้

312,500 กล้วย ข้าวโพด สับปะรด
ข้าว
587,500 ข้าวโพด

รัฐบาลเกาหลีใต้

เกาหลีใต้

625,000 ข้าวโพด ข้าว อ้อย

San Carlos Bio-Energy

สหราชอาณาจักร

A. Brown Company

สหรัฐอเมริ กา

ลาว

ฟิ ลิปปิ นส์

ฟิ ลิปปิ นส์

ที่มา: รวบรวมจาก GRAIN, 2012

126,250 ข้าวโพด หอมแดง ข้าว
ถัว่ เหลือง อ้อย ชา
6,250 ข้าว
350,000 ปาล์มนํ้ามัน
203,125 ปาล์มนํ้ามัน
1,250,000 อ้อย
625,000 ไม้ผล ปาล์มนํ้ามัน ข้าว อ้อย
312,500
1,250,000
62,500
62,500
62,500
312,500
68,750
62,500
62,500
125,000
187,500

มันสําปะหลัง
ข้าว
ข้าว และพืชอื่น ๆ
อ้อย
อ้อย
มันสําปะหลัง ปาล์มนํ้ามัน
อ้อย
กล้วย ข้าว และพืชอื่น ๆ
ข้าว
ข้าว ข้าวโพด
ข้าวโพด

31,250 อ้อย
125,000 ปาล์มนํ้ามัน
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สําหรับ ประเทศไทย ไม่มีขอ้ มูลการลงทุน ภาคเกษตร ในลักษณะการครอบครองที่ดินแปลงใหญ่
ทั้งนี้เนื่องจากประเทศไทยมีกฎหมายปกป้ องการประกอบอาชีพเกษตรกรรมพื้นฐาน คือ พระราชบัญญัติ
ประกอบธุ รกิจของคนต่างด้าว พ .ศ. 2542 ที่สงวนอาชีพเกษตรกรรมพื้นฐานตามบัญชี 1 ที่เกี่ยวข้องกับ
การเกษตร ประกอบด้วย การทํานา ทําสวน ทํา ไร่ การเลี้ยงสัตว์ การทําป่ าไม้และการแปรรู ปไม้จากป่ า
ธรรมชาติ การทําประมงเฉพาะการจับสัตว์น้ าํ ในน่านนํ้าไทยและในเขตเศรษฐกิจจําเพาะของประเทศไทย
การสกัดสมุนไพร และการค้าที่ดิน ไว้สาํ หรับคนไทย ดังนั้นการครอบครองที่ดินแปลงใหญ่ท้ งั ด้วยวิธีการ
ซื้ อขายและการเช่าระยะยาวเพื่ อประกอบธุ รกิจเกษตรพื้นฐานจึงไม่สามารถกระทําได้ภายใต้กฎหมาย
ดังกล่าว อย่างไรก็ตามในช่วงที่ผา่ นมา โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในปี 2551-2552 สื่ อต่าง ๆ ได้เผยแพร่ ขอ้ มูลอย่าง
ไม่เป็ นทางการว่ามีนกั ลงทุนต่างชาติเข้ามากว้านซื้ อที่ดินในประเทศไทยเพื่อลงทุนทําการเกษตร
จากกระแสข่าวดังกล่าว เป็ นที่น่าสังเกตว่าการลงทุนภาคเกษตรพื้นฐานโดยนักลงทุนต่างชาติใน
ประเทศไทยอาจมีอยูจ่ ริ ง แต่เนื่องจากกฎหมายไทยไม่อนุญาตให้คนต่างชาติประกอบธุ รกิจเกษตรพื้นฐาน
ดังที่กล่าวแล้ว การประกอบธุ รกิจจึงไม่สามารถเปิ ดเผย และอาจกระทําในลักษณะผ่านตัวแทนคนไทย
(Nominee) อย่างไรก็ตามในอนาคตเมื่อเข้าสู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยนในปี 2558 ประเทศไทยจะต้องเปิ ด
เสรี การลงทุนตามข้อผูกพันที่ได้ตกลงกันไว้ จึงไม่อาจหลีกเลี่ยงการลงทุนดังกล่าว ดังนั้นประเทศไทยจึง
จําเป็ นต้องเตรี ยมมาตรการรองรับการลงทุนภาคการเกษตรเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบด้ านลบต่อเกษตรกรและ
ชุมชนท้องถิ่น

27

บทที่ 4
หลักการลงทุนภาคการเกษตรอย่ างรับผิดชอบ
(Responsible Agriculture Investment: RAI)
4.1 ความเป็ นมาและวัตถุประสงค์ ของหลักการ RAI
การศึกษาของ FAO พบว่าการลงทุนเพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการผลิตของเกษตรกรรายย่อยมีผลอย่าง
มากต่อการเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศและการลดปั ญหาความยากจน ดังนั้นการ
ลงทุนในประเทศที่มีรายได้ต่าํ หรื อในพื้นที่ชนบท ไม่วา่ จะเป็ นการลงทุนสาธารณะ หรื อการลงทุนจาก
ภาคเอกชนจึงเป็ นสิ่ งที่ตอ้ งการ เพื่อมุ่งหวังในการลดช่องว่างของการเจริ ญเติบโตทางเศรษฐ กิจ อย่างไรก็
ตามในขณะที่การลงทุนมีแนวโน้มจะช่วยยกระดับความสามารถในการผลิต สวัสดิการ รวมถึงลดความ
ยากจนแล้ว แต่สิ่งสําคัญอีกประการคือ จะต้องสร้างความมัน่ ใจว่าการลงทุนดังกล่าวจะต้องไม่สร้าง
ผลกระทบด้านลบทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่ งแวดล้อมแก่ประเทศผูร้ ับการล งทุน โดยเฉพาะอย่างยิง่
การเคารพสิ ทธิ ของผูใ้ ช้ที่ดิน นํ้าและทรัพยากรอื่นๆ อยูเ่ ดิม รวมทั้งจะต้องอนุรักษ์และปรับปรุ งวิถีการ
ดํารงชีวติ ในระดับครัวเรื อนและชุมชนให้ดียงิ่ ขึ้น
ในช่วงที่ผา่ นมา มีปัจจัยหลายอย่างซึ่ งรวมถึงการเพิ่มขึ้นของราคาอาหารและเชื้อเพลิงอย่าง
ผิดปกติในปี 2551 การกักตุนอาหารของประเทศที่พ่ งึ พาการนําเข้าอาหารจากต่างประเทศเนื่องจากความไม่
แน่นอนและความผันผวนของตลาด การห้ามหรื อจํากัดการส่ งออกของประเทศผูส้ ่ งออกอาหารเนื่องจาก
ความไม่มนั่ ใจในปริ มาณอาหารสําหรับใช้บริ โภคภายในประเทศ การคาดการณ์วา่ ที่ดินและสิ นค้าโภ คภัณฑ์
จะมีราคาเพิ่มสู งขึ้น การค้นหาแหล่งพลังงานทดแทน รวมทั้งการคาดการณ์ถึงความเป็ นไปได้ในการจ่ายค่า
กักเก็บคาร์ บอน (ตลาดคาร์บอน ) ปั จจัยเหล่านี้ผลักดันให้มีการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ วของการลงทุนภาค
การเกษตรในทุกภูมิภาคของโลก ซึ่ งรวมถึงการเพิ่มขึ้นอย่างมีนยั สําคัญของการใช้ที่ดินทางการเกษตร แหล่ง
นํ้า ทุ่งหญ้า และพื้นที่ป่าไม้ในประเทศกําลังพัฒนา และประเทศที่กาํ ลังมีการเปลี่ยนผ่านของระบบเศรษฐกิจ
ทั้งนี้ในประเทศที่ระบบตลาดทํางานได้อย่างสมบูรณ์ มีกฎระเบียบและระบบการบริ หารจัดการ
ทรัพยากรที่ดี ทั้งในระดับชุมชนท้องถิ่นถึงระดับ ประเทศ รัฐบาลมีความเข้มแข็ง มีการบังคับใช้กฎหมาย
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ จะได้รับประโยชน์อย่างมากจากการลงทุนทางตรงภาคเกษตรจากต่างประเทศ ทั้งในแง่
ของการเข้าถึงแหล่งเงินทุน เทคโนโลยีและทักษะ การจ้างงาน การเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการผลิต การทํา
สัญญาการผลิต และการร่ วมลงทุนกับชุมชนท้องถิ่น โดยส่ วนใหญ่จะนําไปสู่ การมีแผนงานใหม่ๆ ซึ่ งจะช่วย
กระจายความเสี่ ยงและผลประโยชน์แก่เกษตรกรในประเทศผูร้ ับการลงทุน นอกจากนี้การลงทุนของเอกชน
ในภาคการเกษตร รวมถึงการลงทุนทางตรงภาคการเกษตรจากต่างประเทศ จะช่วยส่ งเสริ มศักยภาพการใช้
งานทรัพยากรสาธารณะอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
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ในทางตรงกันข้าม หากประเทศใดไม่มีกฎระเบียบและระบบการบริ หารจัดการทรัพยากรที่ดี การ
ระบุสิทธิ เกี่ยวกับที่ดินขาดความชัดเจน รัฐบาลอ่อนแอ ไม่มีองค์กรสําหรับให้คาํ ปรึ กษาแนะนําแก่เกษตรกร
หรื อผูไ้ ด้รับผลกระทบไม่มีสิทธิ์ มีเสี ยง จะส่ งผลให้การลงทุนดังกล่ าวมีความเสี่ ยงในหลายรู ปแบบ เช่น
ประชาชนในท้องถิ่นถูกบีบให้เคลื่อนย้ายออกจากพื้นที่ดว้ ยวิธีการต่าง ๆ การอ่อนแอลงและการลบล้างสิ ทธิ
เกี่ยวกับที่ดินทํากินของประชาชนและชุมชนท้องถิ่น การคอรัปชัน่ เพิ่มขึ้น การลดลงของความมัน่ คงทาง
อาหาร การทําลายสิ่ งแวดล้อมในพื้นที่ดาํ เนินโครงการ การสู ญเสี ยวิถีการดํารงชีวติ หรื อโอกาสในการเข้าถึง
ที่ดินของผูท้ ี่ดอ้ ยโอกาสทางสังคม
ในการนี้องค์การระหว่างประเทศประกอบด้วย การประชุมเพื่อการค้าและการพัฒนาแห่ง
สหประชาชาติ (United Nations Conference on Trade and Development: UNCTAD ) ได้มีบทบาทสําคั ญใน
การริ เริ่ มการพัฒนาแนวปฏิบตั ิเรื่ องหลักการลงทุนภาคการเกษตรอย่างรับผิดชอบ (Responsible Agriculture
Investment (RAI) that Respects Rights, Livelihoods and Resources) ร่ วมกับองค์การอาหารและเกษตรแห่ง
สหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization: FAO) ธนาคารโลก (World Bank: WB) และกองทุน
ระหว่างประเทศเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม (International Fund for Agricultural Development: IFAD) โดย
มุ่งหวังให้ RAI เป็ นหลักสากลนําไปใช้เป็ นแนวปฏิบตั ิสาํ หรับผูล้ งทุนภาคการเกษตร ในการสร้างความเป็ น
ธรรมและผลประโยชน์ร่วมกันอย่างยัง่ ยืนระหว่ างผูล้ งทุนและผูร้ ับการลงทุน โดยให้เกิด win win win
situation ระหว่างประเทศผูล้ งทุน (Home Country) ประเทศผูร้ ับการลงทุน (Host Country) และเกษตรกร
รายย่อยรวมถึงชุมชนท้องถิ่น (Farmer and Community) ครอบคลุมทั้งการลงทุนภายในประเทศและการ
ลงทุนทางตรงจากต่างประเทศ
4.2 สาระสาคัญของหลักการ RAI
RAI ประกอบด้วยหลักการ 10 ข้อ ดังนี้
หลักการข้ อที่ 1: มีส่วนร่ วมต่ อความมั่นคงอาหารและโภชนาการ การลงทุนอย่างรับผิดชอบ
ทางการเกษตรและระบบอาหาร สนับสนุนหน้าที่ของรัฐในเรื่ องการยอมรับสิ ทธิ ในการได้รับอาหารอย่าง
เพียงพอเพิ่มขึ้นเป็ นลําดับตามบริ บทของความมัน่ คงอาหารระดับชาติ และสนับสนุนหน้าที่ของกลุ่มผูใ้ ช้งาน
ที่เป็ นเป้ าหมายทุกกลุ่มในเรื่ องความรับผิดชอบต่อการเคารพสิ ทธิ มนุษยชน การลงทุนอย่างรับผิดชอบ
ทางการเกษตรและระบบอาหาร มีส่วนร่ วมต่อความมัน่ คงอาหารและ โภชนาการ โดยเฉพาะอย่างยิง่ สําหรับ
กลุ่มที่มีความเสี่ ยงมากที่สุดในระดับครัวเรื อน ระดับท้องถิ่น ระดับชาติ ระดับภูมิภาค หรื อระดับโลก และมี
ส่ วนร่ วมต่อการขจัดความยากจน ด้วยวิธี:
1) การเพิ่มการผลิตที่ยงั่ ยืนและผลิตภาพของอาหารที่ปลอดภัย มีคุณค่าทางโภชนาการ
หลากหลาย และได้รับการยอมรับทางวัฒนธรรม และลดการ สู ญเสี ยอาหารและการทิง้ อาหาร
อย่างฟุ่ มเฟื อย;
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2) การพัฒนารายได้และลดความยากจน โดยวิธีการมีส่วนร่ วมในการเกษตรและระบบอาหาร
และ/หรื อ โดยวิธีการพัฒนาความสามารถในการผลิตอาหารเพื่อตนเองและผูอ้ ื่น
3) การเสริ มสร้างความเป็ นธรรม ความโปร่ งใส ความมีประสิ ทธิ ภาพ และการทํางานทีนระบบของ
่เป็
ตลาด โดยเฉพาะอย่างยิง่ คํานึงถึงผลประโยชน์ของผูป้ ระกอบการรายย่อย การพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับ
โครงสร้างพื้นฐาน และการเพิ่มความยืดหยุน่ ของการเกษตรและระบบอาหาร
หลักการข้ อที่ 2: มีส่วนร่ วมต่ อการพัฒนาเศรษฐกิจทีย่ งั่ ยืนและเท่าเทียมกัน และการขจัดความ
ยากจน การลงทุนอย่างรับผิดชอบทางการเกษตรและระบบอาหาร มีส่วนร่ วมต่อการพัฒนาเศรษฐกิจที่ยงั่ ยืนและ
เท่าเทียมกัน และการขจัดความยากจน โดย
:
1) การเคารพหลักการพื้นฐานและสิ ทธิ ในการทํางาน โดยเฉพาะบุคคลที่เป็ นแรงงานภาคเกษตรและ
อาหารตามที่ระบุไว้ในอนุสัญญาหลักขององค์การแรงงานระหว่งประเทศ
า
2) การสนับสนุนการปฏิบตั ิมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศต่างๆ อย่างมีประสิ ทธิ ผลโดยเฉพาะ
อย่างยิง่ มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับภาคเกษตรและอาหาร และการขจัดการใช้แรงงานเด็กในรู ปแบบที่
เลวร้าย
3) การสร้างงานใหม่และการส่ งเสริ มให้เกิดงานที่มีคุณค่า ผ่านการปรับปรุ งสภาพการทํางาน ความ
ปลอดภัยและชีวอนามัย การได้รับค่าจ้างที่เพียงพอสําหรับการดํารงชีพ และ/หรื อ การฝึ กอบรม
เพื่อความก้าวหน้าในอาชีพ
4) การพัฒนารายได้ การสร้างมูลค่าร่ วมกันผ่านสัญญาที่บงั คับใช้และเป็ นธรรม และการส่ งเสริ ม
ผูป้ ระกอบการและโอกาสการเข้าถึงตลาดอย่างเท่าเทียมกันให้แก่ผู ้ มีส่วนได้ ส่วนเสี ยในการทํา
การเกษตร และผูม้ ีส่วนได้ส่ วนเสี ยตั้งแต่ระดับต้นนํ้าถึงปลายนํ้า
5) ความรับผิดชอบต่อการพัฒนาชนบท การคุม้ ครองทางสังคม และข้อกําหนดของสิ นค้าและบริ การ
สาธารณะ อาทิงานวิจยั สุ ขภาพ การศึกษา การพัฒนาขีดความสามารถ การเงิน โครงสร้างพื้นฐาน
ระบบการทํางานของตลาด และส่ งเสริ มสถาบันชนบท
6) การสนับสนุนการดําเนินการตามนโยบายและแผนงานที่มีเป้ าหมายเพื่อเพิ่มบทบาทและพัฒนาขีด
ความสามารถทางด้านทรัพยากรบุคคลสําหรับผูป้ ระกอบการรายย่อย โดยเฉพาะอย่างยิง่
ผูป้ ระกอบการรายย่อยที่เป็ นครอบครัวเกษตรกร ทั้งหญิงและชาย และองค์
กรของบุคลากรเหล่านั้น
และส่ งเสริ มให้บุคลากรเหล่านั้นเข้าถึงทรัพยากรและปั จจัยการผลิตอย่างเหมาะสม
7) การส่ งเสริ มการประสานงาน ความร่ วมมือ และการเป็ นหุ น้ ส่ วนที่ใหญ่ข้ ึน เพื่อประสานกําลังกัน
ให้มากที่สุดเพื่อที่จะพัฒนาการดํารงชีวติ
8) การส่ งเสริ มรู ปแบบการบริ โภคและกา
รผลิตที่ยงั่ ยืน เพื่อบรรลุความสําเร็ จในการพัฒนาที่ยงั่ ยืน
หลักการข้ อที่ 3: ส่ งเสริมความเสมอภาคทางเพศและสร้ างบทบาทให้ สตรี การลงทุนอย่าง
รับผิดชอบทางการเกษตรและระบบอาหาร ส่ งเสริ มความเสมอภาคทางเพศและสร้างบทบาทให้สตรี: โดย
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1) การทําให้ความมัน่ ใจว่า ประชากรทุกคนได้บการปฏิ
รั
บตั ิอย่างเสมอภาค โดยคํานึงถึงสภาวการณ์
ความต้องการ ข้อจํากัด และบทบาทหน้ทีา่หลักของสตรี
2) การขจัดมาตรการและแนวปฏิบตั ิท้ งั หมด ที่เลือกปฏิบตั ิหรื อละเมิดสิ ทธิ เกี่ยวกับเกณฑ์เรื่ องเพศ
่ บที่ดิน
3) การทําให้สิทธิ ในการครอบครองที่เสมอภาคของสตรี และการเข้าถึงและกํากับดูแลเกียวกั
ที่ใช้สาํ หรับการเพาะปลูก ทรัพยากรธรรมชาติ ปั จจัยการผลิต เครื่ องมือสําหรับผลิตดีข้ ึน และการ
สนับสนุนให้เข้าถึงบริ การด้านการส่ งเสริ ม บริ การให้คาํ แนะนําปรึ กษา และบริ การด้านการเงิน
การศึกษา การฝึ กอบรม การตลาด และข้อมูล
4) การรับเอานวัตกรรม และ/หรื อ แนวทาง มาตรการ และกระบวนการเชิงรุ ก ที่ยกระดับความสําคัญ
ของการมีส่วนร่ วมของสตรี ในการเป็ นหุ น้ ส่ วน การตัดสิ นใจ บทบาทความเป็ นผูน้ าํ และการ
แบ่งปั นผลประโยชน์อย่างเสมอภาค
หลักการข้ อที่ 4: มีส่วนร่ วมและสร้ างบทบาทให้ เยาวชน การลงทุนอย่างรับผิดชอบทางการเกษตร
และระบบอาหาร มีส่วนร่วมและสร้างบทบาทให้เยาวชน โดย
:
1) การทําให้การเข้าถึงที่ดินที่ใช้สาํ หรับการเพาะปลูก ทรัพยากรธรรมชาติ ปัจจัยการผลิต เครื่ องมือ
สําหรับผลิต บริ การด้านการส่ งเสริ ม ด้านการให้คาํ แนะนําปรึ กษา และด้านการเงิน การศึกษา การ
ฝึ กอบรม การตลาด ข้อมูล และการตัดสิ นใจที่เท่าเทียมกั
น ของเยาวชนดีข้ ึน
2) การจัดหาโครงการฝึ กอบรม การศึกษา และระบบพี่เลี้ยงที่เหมาะสมสําหรับเยาวชน เพื่อเพิม่ ขีด
ความสามารถของเยาวชน และ/หรื อ เพื่อให้เยาวชนสามารถเข้าถึงงานที่มีคุณค่าและโอกาสในการ
เป็ นผูป้ ระกอบการ และส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมของเยาวชนในการพัฒนาท้องถิ่น
3) การส่ งเสริ มการพัฒนาและการเข้าถึงนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ โดยประสานให้เข้ากับ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อดึงดูดและทําให้เยาวชนสามารถเป็ นตัวขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาใน
การเกษตรและระบบอาหาร
หลักการข้ อที่ 5: เคารพต่ อการครอบครองทีด่ ิน การทาประมง และการทาป่ าไม้ และเข้ าถึงแหล่งนา้
การลงทุนอย่างรับผิดชอบทางการเกษตรและระบบอาหาร เคารพต่อสิ ทธิ ในการครอบครองโดยชอบ ด้วย
กฎหมาย ต่อที่ดิน การทําประมง และการทําป่ าไม้ รวมไปถึงการใช้แหล่งนํ้าที่มีอยูแ่ ละมีศกั ยภาพที่จะใช้ โดยให้
มีความสอดคล้องกับ:
1) แนวทางปฏิบตั ิโดยสมัครใจว่าด้วยธรรมาภิบาลในการครอบครองที่ดิน การทําการประมง และการ
ทําป่ าไม้ตามบริ บทของความมัน่ คงอาหารระดับชาติ
2) แนวทางปฎิบตั ิเพื่อการทําประมงขนาดเล็กที่มนั่ คงยัง่ ยืนตามบริ บทของความมัน่ คงอาหารและการ
ขจัดความยากจน
หลักการข้ อที่ 6: อนุรักษ์ และจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่ างยัง่ ยืน เพิม่ ควา มยืดหยุ่น และลด
ความเสี่ ยงต่ อภัยพิบัติ การลงทุนอย่างรับผิดชอบทางการเกษตรและระบบอาหาร อนุรักษ์และจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยัง่ ยืน เพิ่มความยืดหยุน่ และลดความเสี่ ยงต่อภัยพิบตั ิ โดย
:
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1) การป้ องกัน การทําให้ลดลง และการเยียวยาที่เหมาะสม ต่อผลกระทบทางลบที่มีต่ออากาศ ที่ดิน
นํ้า ป่ า และความหลากหลายทางชีวภาพ
2) การสนับสนุนและการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและทรัพยากรพันธุกรรมในท้องถิ่น
และความรับผิดชอบต่อการฟื้ นฟูการทํางานและบริ การของระบบนิเวศ โดยคํานึงถึงบทบาท
หน้าที่ของชนพื้นเมืองและชุมชนท้องถิ่น
3) การลดการสู ญเสี ยและการทิงอย่
้ างฟุ่ มเฟื อยที่เกิดขึ้นในการผลิตและการดําเนินการหลังการเก็บ
เกี่ยว และการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการผลิต ความยัง่ ยืนในการบริ โภค และการใช้ของเสี ย และ/
หรื อ ผลิตผลพลอยได้ ที่ได้จากการผลิต
4) การเพิม่ ความยืดหยุน่ ของการเกษตรและระบบอาหาร การสนับสนุนถิ่นที่อยูอ่ าศัยแล ะเรื่ องที่
เกี่ยวข้องกับการดํารงชีพโดยเฉพาะกับผูป้ ระกอบการรายย่อย ผ่านทางมาตรการปรับตัวต่อ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ
5) การใช้มาตรการที่เหมาะสม เพื่อลดปริ มาณ และ
/หรื อ กําจัดการปลดปล่อยก๊าซเรื อนกระจก
6) การบรู ณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ากับองค์ความรู ้ท างวิทยาศาสตร์ ร่ วมกับแนวปฏิบตั ิที่ดีและ
เทคโนโลยี ผ่านแนวทางต่าๆง รวมถึงแนวทางเกษตรเชิงนิเวศและการผลิตแบบเข้มข้นที่ยงั่ ยืน
หลักการข้ อที่ 7 : เคารพมรดกทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้ องถิ่น และสนับสนุนความ
หลากหลายทางชีวภาพและนวัตกรรม การลงทุนอย่างรับผิดชอบทางการเกษตรและระบบอาหาร เคารพมรดก
ทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น และสนับสนุนความหลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้งความหลากหลายทาง
พันธุกรรมและนวัตกรรม โดย:
1) การเคารพแหล่งที่ต้ งั และระบบมรดกทางวัฒนธรรม รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่น ทักษะ และแนว
ปฏิบตั ิ และการคํานึงถึงบทบาทหน้าที่ของชนพืนเมื
้ องและชุมชนท้องถิ่นในการเกษตรและระบบ
อาหาร
2) การตระหนักถึงการมีส่วนร่ วมของเกษตรกร โดยเฉพาะเกษตรกรรายย่อยในทุกภูมิภาคทัว่ โลก โดย
การอนุรักษ์ การพัฒนา และการมีทรัพยากรพันธุกรรม รวมถึงเมล็ดพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ ภายใต้
กฎหมายในประเทศและเป็ นไปตามสนธิ สัญญาระหว่างประเทศที่ใช้ปฏิบตั ิ ซึ่งเคารพสิ ทธิของ
เกษตรกรในเรื่ องการรักษา การใช้ การแลกเปลี่ยน และการจําหน่ายทรัพยากร และตระหนักถึง
ผลประโยชน์ของผูเ้ พาะพันธุ์
3) การส่ งเสริ มผลประโยชน์ที่เป็ นธรรมและเท่าเทียมกันจากการใช้ประโยชน์ รวมถึงการค้า
ทรัพยากรพันธุกรรมเพื่ออาหารและ การเกษตร บนข้อกําหนดที่เห็นชอบร่ วมกัน เป็ นไปตาม
สนธิ สัญญาระหว่างประเทศที่ทุกฝ่ ายใช้ปฏิบตั ิ และควรดําเนินการภายในระบบที่นาํ ไปใช้ปฏิบตั ิ
ได้เกี่ยวกับการเข้าถึงทรัพยากรพันธุ กรรมเพื่ออาหารและการเกษตร โดยให้ความเคารพต่อสิ ทธิ
ของชนพื้นเมืองและชุมชนท้องถิ่นภายใต้กฎหมาย
ในประเทศ
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4) การส่ งเสริ มการประยุกต์ใช้และการนําไปใช้ ของนวัตกรรมเทคโนโลยีและแนวปฏิบตั ิที่นาํ ไป
ปรับใช้ในท้องถิ่น วิทยาศาสตร์ การเกษตรและอาหาร การวิจยั และพัฒนา รวมถึงการถ่ายโอนทาง
เทคโนโลยี โดยได้รับความเห็นชอบร่ วมกันรวมถึงผูป้ ระกอบการรายย่อย
หลักการข้ อที่ 8: ส่ งเสริมการเกษตรและระบบอาหารทีป่ ลอดภัยและดีต่อสุ ขภาพ การลงทุนอย่าง
รับผิดชอบทางการเกษตรและระบบอาหาร ส่ งเสริ มการเกษตรและระบบอาหารที่ปลอดภัยและดีต่อสุ ขภาพ
ด้วยวิธ:ี
1) การส่ งเสริ มความปลอดภัย ความมีคุณภาพ และความมีคุณค่าทางโภชนาการ ของอาหารและ
ผลิตภัณฑ์เกษตร
2) การสนั บสนุนสุ ขภาพและสวัสดิภาพสัตว์ และสุ ขภาพพืช เพื่อเพิ่มผลิตภาพ คุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ และความปลอดภัยอย่างยัง่ ยืน
3) การปรับปรุ งการจัดการปั จจัยการผลิตและผลผลิตทางการเกษตร เพื่อเพิม่ ประสิ ทธิ ภาพการผลิต
และลดภัยคุกคามที่มีต่อสิ่ งแวดล้อม พืช สัตว์ และสุ ขภาพมนุษย์ รวมทั้ งที่เป็ นอันตรายต่อการ
ประกอบอาชีพ
4) การจัดการและการลดความเสี่ ยงต่อสุ ขภาพของประชาชนผ่านการเกษตรและระบบอาหาร รวมถึง
การเสริ มสร้างกลยุทธ์และโครงการด้านวิทยาศาสตร์ พ้นื ฐาน เพื่อกํากับดูแลความปลอดภัยอาหาร
โดยการสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานและทรัพยากร
5) การเพิ่มความตระหนักรู ้ องค์ความรู ้ และการสื่ อสาร ที่เชื่อมโยงกับข้อมูลหลักฐานเชิงประจักษ์ใน
เรื่ องคุณภาพอาหาร ความปลอดภัย โภชนาการ และสาธารณสุ ข ทําให้เกิดการเสริ มสร้างขีด
ความสามารถในการเกษตรและระบบอาหาร โดยเฉพาะกับผูป้ ระกอบการรายย่อย
6) การสร้างทางเลือกให้ผบู ้ ริ โภคด้วยการส่ งเสริมการมีอาหารและการเข้าถึงอาหารที่มีความปลอดภัย
มีคุณค่าทางโภชนาการ มีความหลากหลาย และที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมต่างๆ
หลักการข้ อที่ 9: ผนวกรวมโครงสร้ างธรรมาภิบาล กระบวนการบริหารจัดการ และกลไกรับเรื่อง
ร้ องเรียนทีท่ วั่ ถึงและโปร่ งใส การลงทุนอย่างรับผิดชอบทางการเกษ ตรและระบบอาหาร ควรปฏิบตั ิตาม
กฎหมายในประเทศและนโยบายสาธารณะ และผนวกรวมโครงสร้างธรรมาภิบาล กระบวนการบริ หารจัดการ
และกลไกรับเรื่ องร้องเรี ยนที่ทวั่ ถึงและโปร่ งใส ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ ด้วยวิ
: ธี
1) การเคารพกฎข้อบังคับและการใช้ปฏิบตั ิของกฎหมายปลอดการทุจริ ต
2) การแบ่งปั นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนตามกฎหมายที่ใช้ปฏิบตั ิ ในลักษณะที่ทวั่ ถึง เท่าเทียม
กัน เข้าถึงได้ และโปร่ งใสในทุกระดับของวงจรการลงทุน
3) การเชื่อมโยงและการแสวงหาการสนับสนุนร่ วมกับผูท้ ี่จะได้รับผลกระทบโดยตรงจากการ
ตัดสิ นใจลงทุน
4) การให้คาํ ปรึ กษาแนะนําที่มีประสิ ท ธิ ภาพและมีความหมายแก่ชนพื้นเมืองผ่านสถาบันที่เป็ น
ตัวแทนของชนพื้นเมืองเหล่านั้น เพื่อที่ชนพื้นเมืองจะได้รับการยินยอมที่มีการบอกแจ้งเข้าใจ
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ล่วงหน้าและเป็ นอิสระภายใต้ปฏิญญาสหประชาชาติวา่ ด้วยสิ ทธิ ของชนเผ่าพื้นเมือง ตามสภาพ
และความเข้าใจที่เฉพาะเจาะจงของแต่ละรัฐ
5) การส่ งเสริ มการเข้าถึงการไกล่เกลี่ย การรับเรื่ องร้องเรี ยน กลไกการแก้ไขข้อพิพาทที่โปร่ งใสและมี
ประสิ ทธิ ภาพ โดยเฉพาะกับกลุ่มที่มีความเสี่ ยงมากที่สุด และกลุ่มประชากรที่อยูช่ ายขอบของ
สังคม วัฒนธรรม หรื อเศรษฐกิจหลัก
6) การใช้มาตรการที่เคารพสิ ทธิมนุษยชนและสิ ทธิในการครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย ในช่วงที่
หรื อภายหลังที่เกิดความขัดแย้ง เพื่อที่จะบรรลุผลสําเร็ จของการมีส่วนร่ วมในกระบวนการ
ตัดสิ นใจ โดยสอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศที่ใช้ปฏิบตั ิ รวมถึงกฎหมายสิ ทธิ มนุษยชน
และกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ และเป็ นไปตามแนวทางปฏิบตั ิโดยสมัรคใจว่าด้วยธรร
มาภิบาลในการครอบครองที่ดิน การทําการประมง และการทําป่ าไม้ตามบริ บทของความมัน่ คง
อาหารระดับชาติ
หลักการข้ อที่ 10: เข้ าถึงและมุ่งเน้ นผลกระทบ และส่ งเสริมให้ มีความรับผิดชอบต่ อการปฏิบัติหน้ าที่
การลงทุนอย่างรับผิดชอบทางการเกษตรและระบบอาหาร ประกอบด้วลไกในการเข้
ยก
าถึงและมุ่งเน้นผลกระทบ
ทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่ งแวดล้อม และวัฒนธรรม โดยคํานึงถึงผูป้ ระกอบการรายย่อย เพศ และอายุ ท่ามกลาง
ปั จจัยอื่นๆ และเคารพสิ ทธิ มนุษยชน และส่ งเสริ มให้มีความรับผิดชอบต่อการปฏิบตั ิหน้าที่ของแต่ละคนที่มีต่อผู ้
มีส่วนได้เสี ยทั้งหมด โดยเฉพาะกับกลุ่มที่มีความเสี่ ยงมากที่สุด โดย:
1) การนํากลไกมาใช้ปฏิบตั ิ โดยจัดให้มีการประเมินผลกระทบที่สามารถเกิดขึ้น ที่เป็ นอิสระ และ
โปร่ งใส สําหรับผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่ม โดยเฉพาะกับกลุ่มที่มีความเสี่ ยงมากที่สุด
2) การอธิ บายข้อมูลพื้นฐานและตัวชี้วดั สําหรับการติดตามตรว
จสอบ และเพื่อเป็ นตัววัดผลกระทบ
3) การระบุถึงมาตรการที่ป้องกันและมุ่งเน้นผลกระทบทางลบที่สามารถเกิดขึ้น รวมถึงทางเลือกอื่น
กรณี ที่ไม่ได้ดาํ เนินการลงทุนต่อไป
4) การประเมินความเปลี่ยนแปลงอย่างสมํ่าเสมอ และการสื่ อสารให้ผมู ้ ีส่วนได้เสี ยทราบถึงผลลัพธ์
5) การดําเนินการเยียวยาและชดเชยที่เหมาะสมและมีประสิ ทธิ ภาพ กรณี ที่เกิดผลกระทบทางลบ หรื อ
มิได้มีการดําเนินการตามกฎหมายในประเทศ หรื อมิได้มีการดําเนินการตามข้อผูกพันตามสัญญา
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4.3 การดาเนินการเกีย่ วกับหลักการลงทุนภาคเกษตรอย่ างรับผิดชอบของประเทศไทย
กระทรวงการต่างประเทศได้จดั การหารื อสาธารณ ะเรื่ อง “การลงทุนอย่างรับผิดชอบในสาขา
เกษตร : เส้นทางของไทย” เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2553 ณ โรงแรม Pullman Hotels and Resorts โดยแบ่งการ
หารื อเป็ น 3 ประเด็น ได้แก่ “เหตุใดจึงมีแนวคิดเรื่ องการลงทุนอย่างรับผิดชอบ ” “การลงทุนอย่างรับผิดชอบ
ในสาขาเกษตร: เส้นทางสู่ ค วามยัง่ ยืน ” และ“การลงทุนอย่างรับผิดชอบสาขาเกษตร ในบริ บทของประเทศ
ไทยในฐานะผูร้ ับและส่ งออกการลงทุน ” โดยสรุ ปสาระสําคัญจากการหารื อได้ดงั นี้ (1) การนําแนวคิดเรื่ อง
การลงทุนอย่างรับผิดชอบมาปรับใช้ในบริ บทของประเทศไทยเป็ นเรื่ องที่สาํ คัญ เพราะประเทศไทยเป็ นทั้ง
ประเทศผู้ รับและส่ งออกการลงทุน การนํามาปรับใช้จึงเป็ นการสร้างวัฒนธรรมและความคุน้ เคยให้กบั
บริ ษทั ไทย และบริ ษทั ที่มาลงทุนในไทยให้เกิดความคุน้ เคยกับการรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนซึ่ งเข้าไป
ลงทุน อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ไทยยังมีอุปสรรคในการนําแนวคิดมาปรับใช้บา้ งในบางประเด็น เช่น
เรื่ อง
สิ่ งแวดล้อม การให้สินบน การแข่งขันทางการค้า เพราะยังขาดกฎหมายรองรับ การใช้ช่องว่างของกฎหมาย
หรื อขาดการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริ งจัง (2) การลงทุนภาคการเกษตรจากต่างประเทศมีขอ้ ดีในการช่วย
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวม อย่างไรก็ตามการส่ งเสริ มการลงทุนภาคเก ษตรมีความท้าทายเชิง
นโยบาย โดยเฉพาะในประเด็นที่รัฐบาลควรกําหนดนโยบายอย่างไร เพื่อให้เกษตรกรได้รับประโยชน์สูงสุ ด
จากการลงทุนและบรรลุวตั ถุประสงค์ที่รัฐบาลกําหนดไว้ และรัฐบาลสามารถหามาตรการรองรับปั ญหาที่
อาจตามมา ได้แก่การครอบครองที่ดินแปลงใหญ่ของบริ ษทั ผูล้ งทุน (land grabbing) การคุม้ ครองคนท้องถิ่น
การเสื่ อมสภาพของสิ่ งแวดล้อม ได้มากน้อยเพียงใด ซึ่ งประเด็นต่างๆ เหล่านี้ มีความอ่อนไหวอย่างมาก (3)
การหารื อสาธารณะเรื่ องหลักการลงทุนภาคการเกษตรอย่างรับผิดชอบในครั้งนี้ถือเป็ นจุดเริ่ มต้นที่ช่วย
ส่ งเสริ มการสร้างความตระหนักรู ้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการลงทุนภาคเกษตรอย่างรับผิดชอบในบริ บท
ของประเทศไทย ซึ่ งหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบจะต้องติดตามพัฒนาการระหว่างประเทศอย่างใกล้ชิดใน
เรื่ องของการพัฒนาหลักการลงทุนภาคเกษตรอย่างมีความรับผิดชอบต่อไป
นอกจากนี้สาํ นักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะที่เป็ นหน่วยงาน
ผูแ้ ทนประเทศไทยเข้าร่ วมการประชุม CFS ได้มีการจัดการเสวนาเรื่ อง “การลงทุนภาคการเกษตรอย่าง
รับผิดชอบ” ขึ้นเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2554 ณ ห้องประชุมพึ่งบุญ สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดยเชิญ
วิทยากรจากกรมพัฒนาธุ รกิจการค้า กระท รวงพาณิ ชย์ สํานักงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุน (BOI)
กระทรวงอุตสาหกรรม สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการ
พัฒนา (ITD) ร่ วมเสวนา ผูเ้ ข้าร่ วมฟังการเสวนาประกอบด้วย ผูแ้ ทนจากหน่วยงานภาครัฐ นักวิชาการ
ภาคเอกชน ภาคเกษตร ภาคประชาชน องค์ กรพัฒนาเอกชน และสื่ อมวลชน ประมาณ 200 คน โดยสรุ ป
ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับหลักการ RAI จากการเสวนา ดังนี้ (1) หลักการ RAI มีวตั ถุประสงค์หลักที่องค์กร
ระหว่างประเทศให้ความสําคัญ 2 ประการคือ ความมัน่ คงด้านอาหาร และการป้ องกันการกว้านซื้ อที่ดิน
(2) หลักการ RAI ยังไม่มี รายละเอียดของแนวทางการดําเนินงาน หากมีการวางแผนความร่ วมมือที่ดี จะทํา
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ให้การลงทุนภาคเกษตรจากต่างประเทศสามารถเป็ นเครื่ องมือที่มีประสิ ทธิ ภาพในการเสริ มสร้างความมัน่ คง
ด้านอาหารได้ อย่างไรก็ตามการสนับสนุนการลงทุนจากต่างประเทศอาจมีท้ งั ผลดีและผลเสี ย ดังนั้นภาครัฐ
จึงควรมีมาตรการที่รัดกุม โดยตระหนักถึงการเอื้อประโยชน์ต่อชุมชนเป็ นสําคัญ (3) ควรบรรจุเรื่ องสิ ทธิ
มนุษยชน และการเพิม่ ขีดความสามารถของประเทศผูร้ ับการลงทุน ด้วยการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสม
การเสริ มสร้างศักยภาพของเกษตรกรไว้ในหลักการ RAI ด้วย (4) หลักการ RAI มีแนวคิดที่สอดคล้องกับ
หลักการปฏิบตั ิเรื่ องการลงทุนของประเทศไทยที่มีอยูแ่ ล้วในหลายกรณี ดังนั้น การจะพิจารณายอมรับ
หลักการ RAI จึงไม่น่าจะมีผลขัดแย้งต่อการดําเนินกิจกรรมต่างๆ ภายในประเทศ โดย RAI เป็ นเครื่ องมือใน
การกํากับดูแลการลงทุนเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กบั สิ นค้าเกษตร (5) RAI เป็ นเพียงหลักการที่ให้ประเทศต่าง ๆ
ดําเนินการโดยสมัครใจ ดังนั้นจึงควรมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดควบคู่กนั ไปด้วย เพื่อให้
RAI
สัมฤทธิ์ ผลอย่างยัง่ ยืน
ผลจากการหารื อสาธารณะและการจัดเสวนาข้างต้น สรุ ปได้วา่ ส่ วนใหญ่เห็นว่าหลักการ RAI เป็ น
สิ่ งที่ดี ให้ ความสําคัญกับการปกป้ องผลประโยชน์ของประเทศผูร้ ับการลงทุนทั้งในเชิงเศรษฐกิจ สังคม
ความมัน่ คงอาหาร และสิ่ งแวดล้อม แต่ยงั ขาดความชัดเจนในทางปฏิบตั ิ ซึ่ งประเทศผูร้ ับการลงทุนจะต้องมี
การกําหนดนโยบายและการบริ หารจัดการภายในที่เหมาะสม เช่น การกําหนดกฎเกณฑ์ กฎระเบียบ องค์ กร
ที่ดูแลเรื่ องการลงทุนภาคการเกษตรเป็ นการเฉพาะ การบังคับใช้กฎหมาย รวมทั้งการกํากับดูแลและการ
ติดตามประเมินผลการลงทุนภาคการเกษตรอย่างใกล้ชิด ซึ่ งสอดคล้องกับการศึกษาในครั้งนี้
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บทที่ 5
ผลการศึกษา
5.1 วิเคราะห์ จุดเด่ น จุดด้ อยและข้ อเสนอแนะ ต่ อ หลักการ RAI เชื่ อมโยงกับ การปกป้องเกษตรกร รายย่อย
และชุ มชนท้ องถิ่น
ผูศ้ ึกษาได้วเิ คราะห์จุดเด่นและจุดด้อย รวมทั้งข้อเสนอแนะ ต่อ หลักการ RAI ภายใต้มุมมองที่
ประเทศกําลังพัฒนารวมทั้งประเทศไทย อยูใ่ นฐานะเป็ นผูร้ ับการลงทุนภาคการเกษตร ทั้งการลงทุนโดยนัก
ลงทุนภายในประเทศและการลงทุน ทางตรงจากต่างประเทศ ซึ่ งสังคมเกษตรในประเทศกําลังพัฒนาส่ วน
ใหญ่เป็ นเกษตรกรรายย่อย มีการถือครองที่ดินขนาดเล็กเพื่อผลิตอาหารสําหรับบริ โภคภายในครัวเรื อน และ
ขายผลผลิตส่ วนเกินเป็ นรายได้สาํ หรับซื้ อสิ่ งจําเป็ นเพื่อการยังชีพอื่น ๆ นอกจากนี้เนื่องจากการลงทุนภาค
การเกษตรพื้ นฐานเป็ นประเด็นใหม่ในสังคมโลก ประเทศกําลังพัฒนาส่ วนใหญ่ จึงยังไม่มีการเตรี ยมความ
พร้อมด้านกฎระเบียบและกฎหมายภายในประเทศเพื่อรองรับประเด็นดังกล่าวเป็ นการเฉพาะเจาะจง ผลการ
วิเคราะห์หลักการ RAI เป็ นรายประเด็นดังแสดงในตารางที่ 5.1
ตารางที่ 5.1 วิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อยและข้อเสนอแนะ ต่อหลักการ RAI
หลักการ RAI
จุดเด่ น
คํานึงถึงความมัน่ คงอาหารของคนทุก
หลักการข้ อที่ 1: มีส่วน
ร่ วมต่อความมัน่ คงอาหาร กลุม่ ตั้งแต่ระดับครัวเรื อน ท้องถิ่น
ระดับชาติ ภูมิภาคและโลก ให้
และโภชนาการ
ความสําคัญกับการเพิ่มผลผลิตอย่าง
ยัง่ ยืน การพัฒนารายได้ของเกษตรกร
รายย่อย

จุดด้ อย/ข้ อเสนอแนะ
ยังขาดแนวทางในการดําเนินการที่จะทําให้
เกษตรกรรายย่อยและชุมชนท้องถิม่นีความ
มัน่ คงด้านอาหาร มีรายได้ และลดความ
ยากจน ดังนั้นการเตรี ยมการในประเทศ
จะต้องมีขอ้ กําหนดให้เกษตรกรรายย่อยยังคง
เป็ นเจ้าของที่ดินและปัจจัยการผลิต
นอกจากนี้หลักการ RAI ไม่ได้พดู ถึงการ
เคลื่อนย้ายอาหารจากแหล่งผลิตไปสู่
ผูบ้ ริ โภคต่างถิ่นหรื อการส่ งออก จะต้อง
คํานึงถึงความมัน่ คงอาหารในแหล่งผลิตก่อน
ให้ความสําคัญกับสิ ทธิ พ้ืนฐานของแรงงานยังไม่มีการพูดถึงสวัสดิการของแรงงานภาค
หลักการข้ อที่ 2: มีส่วน
ร่ วมต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ ภาคเกษตร การสร้างงาน ความปลอดภัยในการเกษตร ที่จะได้รับการสนับสนุนใน
ที่ยงั่ ยืนและเท่าเทียมกัน การทํางาน การได้รับค่าจ้างที่เหมาะสม ช่วงเวลาที่ไม่สามารถทํางาน สําหรับสัญญา
และการขจัดความยากจน คํานึงถึงสัญญาการทํางานที่เป็ นธรรม จ้างที่เป็ นธรรม เช่น เกษตรพันธะสัญญา
รับผิดชอบต่อการพัฒนาชนบท และ (contract farming) ควรจะมีองค์กร/หน่วยงาน
การพัฒนาขีดความสามารถ
ของเกษตรกร กลางเข้ามาเป็ นผูด้ ูแลความเป็ นธรรมของ
รายย่อย
สัญญาระหว่างผูล้ งทุนกับเกษตรกรรายย่อย
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ตารางที่ 5.1 (ต่อ)
หลักการ RAI
หลักการข้ อที่ 3:
ส่ งเสริ มความเสมอภาค
ทางเพศและสร้าง
บทบาทให้สตรี

จุดเด่ น
ให้ความสําคัญกับความเสมอภาคทาง
เพศ ขจัดการเลือกปฏิบตั ิต่อสตรี ในการ
เข้าถึงทรัพยากรเพื่อการผลิต และการ
บริ การต่าง ๆ การศึกษา รวมทั้งส่ งเสริ ม
บทบาทของสตรี ในการมีส่วนร่ วม
ตัดสิ นใจ และการเป็ นผูน้ าํ
หลักการข้ อที่ 4: มีส่วน ส่ งเสริ มบทบาทของเยาวชนในการ
ร่ วมและสร้างบทบาท เข้าถึงที่ดินและทรัพยากรเพื่อการผลิต
โดยการฝึ กอบรมและระบบพี่เลี้ยง
ให้เยาวชน
ส่ งเสริ มการเข้าถึงนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อดึงดูดให้
เยาวชนเข้ามาร่ วมพัฒนาภาคการเกษตร
หลักการข้ อที่ 5: เคารพ ให้ความสําคัญกับการเคารพสิ ทธิ การ
ต่อการครอบครองที่ดิน ครอบครองทรัพยากรการเกษตรที่ชอบ
การทําประมง และการ ด้วยกฎหมาย เพื่อส่ งเสริ มความมัน่ คง
ด้านอาหาร
ทําป่ าไม้ และเข้าถึง
แหล่งนํ้า

หลักการข้ อที่ 6: อนุรักษ์ ให้ความสําคัญกับการจัดการทรัพยากร
อย่างยัง่ ยืน อนุรักษ์ความหลากหลายทาง
และจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติอย่างยัง่ ยืน เพิ่ม ชีวภาพ และพันธุกรรมท้องถิ่น คํานึงถึง
ความยืดหยุน่ และลดความ การผลิตที่ลดการปล่อยก๊าซเรื อนกระจก
ส่ งเสริ มการปรับตัวของการผลิตรายย่อย
เสี่ ยงต่อภัยพิบตั ิ
เพื่อลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ

จุดด้ อย/ข้ อเสนอแนะ
ควรต้องมีการกําหนดแนวทางปฏิบตั ิที่
ชัดเจนเรื่ องความเสมอภาคและบทบาท
ของสตรี เพื่อให้ผลู ้ งทุนถือปฏิบตั ิ

ไม่มีแนวทางปฏิบตั ิที่ชดั เจน ที่ผลู ้ งทุน
ภาคการเกษตรจะดึงดูดเยาวชนเข้ามาร่ วม
พัฒนาภาคการเกษตร หากไม่มีการ
กําหนด ผูล้ งทุนอาจไม่ปฏิบตั ิตามเพราะ
การดึงเยาวชนเข้ามาทํางานภาคการเกษตร
จําเป็ นต้องใช้เวลาและงบประมาณมากขึ้น
RAI พูดถึงเฉพาะการเคารพสิ ทธิ การ
ครอบครองทรัพยากรที่ชอบด้วยกฎหมาย
ในขณะที่บางพื้นที่เกษตรกร อาศัยการเก็บ
เกี่ยวผลประโยชน์จากพื้นที่ป่าและพื้นที่
สาธารณะเพื่อความมัน่ คงอาหาร เช่น การ
เก็บของป่ า การจับสัตว์น้ าํ ในที่สาธารณะ
ดังนั้นควรคํานึงถึงการเคารพสิ ทธิ เหล่านี้
ด้วย เพื่อส่ งเสริ มให้เกิดความมัน่ คงอาหาร
ในระดับครัวเรื อนและชุมชน
จําเป็ นต้องกําหนดวิธีการปฏิบตั ิ หรื อ
กฎหมายภายในประเทศที่ชดั เจนเพื่อให้ผู ้
ลงทุนภาคการเกษตรถือปฏิบตั ิ ได้แก่การ
เข้าถึงทรัพยากรพันธุกรรมของท้องถิ่ น
รวมทั้งเรื่ องของสิ ทธิ บตั รต่าง ๆ
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ตารางที่ 5.1 (ต่อ)
หลักการ RAI
หลักการข้ อที่ 7: เคารพ
มรดกทางวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
สนับสนุนความหลากหลาย
ทางชีวภาพและนวัตกรรม

หลักการข้ อที่8: ส่ งเสริ ม
การเกษตรและระบบอาหาร
ที่ปลอดภัยและดีต่อสุ ขภาพ

หลักการข้ อที่ 9: ผนวกรวม
โครงสร้างธรรมาภิบาล
กระบวนการบริ หารจัดการ
และกลไกรับเรื่ องร้องเรี ยน
ที่ทวั่ ถึงและโปร่ งใส

หลักการข้ อที่10: เข้าถึงและ
มุ่งเน้นผลกระทบ และ
ส่ งเสริ มให้มีความ
รับผิดชอบต่อการปฏิบตั ิ
หน้าที่

จุดเด่ น
ให้ความสําคัญกับภูมิปัญญาท้องถิ่น
มรดกทางวัฒนธรรม บทบาทของชน
พื้นเมือง การมีส่วนร่ วมของเกษตรกร
รายย่อย ส่ งเสริ มผลประโยชน์ที่เป็ น
ธรรมในการใช้ทรัพยากรพันธุกรรม
ภายใต้กฎหมายภายในประเทศ

จุดด้ อย/ข้ อเสนอแนะ
จําเป็ นต้องกําหนดวิธีการปฏิบตั ิ หรื อ
กฎหมายภายในประเทศที่ชดั เจน
เพื่อให้ผลู ้ งทุนภาคการเกษตรถือ
ปฏิบตั ิ เช่น เรื่ องการจํากัดพื้นที่เพื่อ
ผลิตพืชชนิดเดียวเป็ นแปลงขนาดใหญ่
ทั้งนี้เพื่อรักษาความหลากหลายทาง
ชีวภาพ รวมทั้งวิธีปฏิบตั ิเพื่อ
สนับสนุนการผลิตที่เป็ นวิถีชีวิตของ
เกษตรกรรายย่อยในท้องถิ่น เช่น การ
ทําเกษตรผสมผสาน
คํานึงถึงการผลิตอาหารปลอดภัยและมี จําเป็ นต้องกําหนดวิธีการปฏิบตั ิ หรื อ
คุณค่าทางโภชนาการ การผลิตที่ไม่เป็ นอัตกฎหมายภายในประเทศที
รา
่ชดั เจน
ต่อตัวเกษตรกรเองไม่ส่งผลกระทบต่อ เพื่อให้ผลู ้ งทุนภาคการเกษตรถือ
สิ่ งแวดล้อม สร้างความตระหนักเกี่ยวกับองค์
ปฏิบตั ิ
ความรู ้ดา้ นคุณภาพอาหาร ความปลอดภัย
และคุณค่าทางโภชนาการ
การลงทุนภาคการเกษตรให้ความ
ควรมีการจัดตั้งองค์กร หรื อหน่วยงานที่
สําคัญกับการปฏิบตั ิตามกฎหมาย
รับผิดชอบโดยตรงในการอนุญาต อนุมตั ิการ
ภายในประเทศ และนโยบายสาธารณะ ลงทุนภาคการเกษตรจากต่างประเทศ เพื่อ
กระบวนการบริ หารจัดการที่มีธรรมา กํากับดูแลการดําเนินการให้เป็ นไปตาม
ภิบาล
หลักการRAIและสอดคล้องกับกฎหมาย
ภายในประเทศ ที่เกี่ยวข้องหลายฉบับทั้ง
กฎหมายด้านการเกษตร ทรัพยากรพั
กรรม
นธุ
สิ่ งแวดล้อม กฎหมายที่ดิน เป็ นต้น
ให้ความสําคัญกับการเคารพสิ ทธิ
จําเป็ นต้องมีขอ้ กําหนดและวิธีปฏิบตั ิที่
มนุษยชน ส่ งเสริ มความรับผิดชอบต่อการชัดเจนสําหรับผูล้ งทุนภาคการเกษตร ที่จะ
ปฏิบตั ิที่มีผลต่อผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยทุก ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม เช่น
กลุ่ม ส่ งเสริ มให้มีการประเมินผลกระทบ การปล่อยมลพิษ นํ้าเสี ย การชะล้
างหน้าดิน
ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการลงทุนภาค
ลงสู่แหล่งนํ้า รวมทั้งข้อกําหนดในเรื่ อง
การเกษตร การประเมินความเสี่ ยง และการของผูป้ ล่อยมลพิษสู่สิ่งแวดล้อมต้องเป็ นผู ้
เยียวยาผูท้ ี่ได้รับผลกระทบ
จ่ายในการบําบัด
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5.2 ข้ อเสนอแนะเชิ งนโยบาย สาหรับเตรียมความพร้ อมเพือ่ รองรับการลงทุนภาคการเกษตรของประเทศ
ไทย
การลงทุนภาคเกษตร รวมทั้งการลงทุนด้านสาธารณะที่เกี่ยวข้องกับการ เกษตร เช่น โครงสร้าง
พื้นฐานด้านดิน นํ้า และการคมนาคมขนส่ ง มีความสัมพันธ์โดยตรงกับการเจริ ญเติบโตของภาคการผลิต
และการลดปั ญหาความยากจน ในปั จจุบนั ประเทศกําลังพัฒนาต่าง ๆ ได้มีความพยายามในการดึงดูดการ
ลงทุนภาคการเกษตรเข้าสู่ ประเทศ เนื่องจากการลงทุนทางตรงจากต่างประ เทศจะมีส่วนสําคัญก่อให้เกิด
ผลประโยชน์จากการพัฒนา เช่น การถ่ายทอดเทคโนโลยี การจ้างงาน และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ภายในประเทศ อย่างไรก็ตามการลงทุนภาคการเกษตรจากต่างประเทศในปั จจุบนั มีรูปแบบแตกต่างไปจาก
การลงทุนในอดีต โดยในปัจจุบนั นักลงทุนมีวตั ถุประสงค์ในการเข้า ถึงทรัพยากรธรรมชาติ ที่ดิน และแหล่ง
นํ้าเพื่อการผลิต ดังนั้นการลงทุนรู ปแบบใหม่จะไปในทิศทางของการครอบครองที่ดินและลงมือทําการผลิต
เองมากกว่าการผลิตแบบร่ วมมือกับผูผ้ ลิตในท้องถิ่น องค์กรระหว่างประเทศจึงได้มีการจัดทําหลักการลงทุน
ภาคการเกษตรอย่างรับผิดชอบขึ้นมาเพื่อ เป็ นเครื่ องมือในการปฏิบตั ิไม่ให้การลงทุนภาคการเกษตรระหว่าง
ประเทศเกิดผลในเชิงลบ
ผูศ้ ึกษา ได้จดั ทําข้อเสนอแนะเ ชิงนโยบายสําหรับเตรี ยมความพร้อมเพื่อรองรับการลงทุนภาค
การเกษตรของประเทศไทย โดยนํา หลักการ RAI มาวิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อย และข้อเสนอแนะ สําหรับ
กําหนดกรอบแนวทา งการปฏิบตั ิของภาคส่ วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนภาคการเกษตร เพื่อ รองรับ
ส่ วนที่เป็ นจุดด้อยและเสริ มจุดเด่นให้เข้ากับบริ บทการเกษตรของประเทศไทย โดยเสนอแนะให้ภาคส่ วนที่
เกี่ยวข้อง ได้แก่ บริ ษทั ผูป้ ระกอบการลงทุน หน่วยงานภาครัฐ และเกษตรกรรายย่อย /ชุมชนท้องถิ่น ต้องถือ
ปฏิบตั ิ เพื่อไม่ให้การลงทุนภาคการเกษตรเกิดผลกระทบเชิงลบ หากมีการลงทุนภาคการเกษตรเกิดขึ้นใน
ประเทศไทยในอนาคต รวมทั้งการเสริ มสร้างการรับรู ้และการมีส่วนร่ วมของภาคส่ วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
5.2.1 บริษัทผู้ประกอบการลงทุน
การดาเนินการเพือ่ ไม่ ให้ การลงทุนภาคการเกษตรเกิดผลกระทบเชิงลบ
(1) กําหนดให้ผปู ้ ระกอบการลงทุนจะต้องมีการเสนอแผนความรับผิดชอบต่อสังคม
(Corporate Social Responsibility: CSR) พร้อมกับการเสนอขออนุญาตลงทุน
(2) กําหนดแนวทางเพื่อให้ผปู ้ ระกอบการลงทุนต้องนําประเด็นทางสังคมและสิ่ งแวดล้อม
ไปพิจารณาในการกําหนดและวางแผนโครงการลงทุน
(3) กําหนดให้การลงทุนภาคการเกษตรพื้นฐานจะต้องวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่ งแวดล้อม
(Environmental Impact Assessment: EIA) ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ระยะพื้นที่ใกล้แหล่งที่ต้ งั โครงการ
และห่างไกลจากโครงการ (โดยโครงการที่ตอ้ งวิเคราะห์ EIA อาจกําหนดตามขนาดของพื้นที่ที่ใช้ในการ
ลงทุน)
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(4) กําหนดให้มีการชดเชยในกรณี ที่กิจกรรมการผลิตของผูป้ ระกอบการลงทุนก่อให้เกิดความ
เสี ยหายต่อสิ่ งแวดล้อม หรื อเกิดความเสี ยหายต่อผูผ้ ลิตรายอืโดยเฉถพาะอย่
่น
างยิง่ ผลกระทบต่อเกษตรกรรายย่ทัอ้ งย
ผลที่เกิดขึ้นในระยะสั้นและระยะยาว
(5) กําหนดให้ผปู ้ ระกอบการลงทุนต่างชาติตอ้ งแสดงใบอนุญาตจากรัฐบาลของประเทศตน
ในการเข้ามาลงทุนภาคการเกษตรในประเทศไทย เพื่อเป็ นหลักประกันว่าได้รับความเห็นชอบและ
สนับสนุนจากรัฐบาลของตน เช่น เรื่ องทุน และการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยี ให้กบั ประเทศผูร้ ับ
การลงทุน
(6) กําหนดให้ผปู ้ ระกอบการลงทุนปฏิบตั ิตามหลักการปฏิบตั ิที่เป็ นสากล หรื อหลักการ
RAI สําหรับการลงทุนภาคการเกษตรระหว่างประเทศ
(7) ดําเนินการตามกรอบการค้าเสรี และการลงทุนระหว่างประเทศที่ไทยทํากับประเทศ
ต่าง ๆ
เสริมสร้ างการรับรู้ และการมีส่วนร่ วม
(8) กําหนดให้ผปู ้ ระกอบการลงทุนจะต้องจัดประชุมชี้แจงทําความเข้าใจและเปิ ดเผยข้อมูล
เกี่ยวกับการลงทุน เช่น ผลการศึกษา EIA และความเสี่ ยงอื่น ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการลงทุน รวมทั้งการ
กําหนดกลยุทธ์ในการรองรับความเสี่ ยงเหล่านั้น ให้เกษตรกรและชุมชนรับทราบก่อนการลงทุน
(9) กําหนดให้ผปู ้ ระกอบการลงทุน ติดตามและจัดทํารายงานผลการประเมินความเสี่ ยงเป็ น
ระยะๆ เพื่อเปิ ดเผยแก่สาธารณชน
(10) กําหนดให้ผปู ้ ระกอบการลงทุนต้องเสนอแผนการถ่ายทอดเทคโนโลยี และแผนพัฒนา
ด้านความรู ้ให้กบั คนในท้องถิ่น
5.2.2 หน่ วยงานภาครัฐ
การดาเนินการเพือ่ ไม่ ให้ การลงทุนภาคการเกษตรเกิดผลกระทบเชิงลบ
(1) กําหนดกลไกเพื่อทําหน้าที่ให้คาํ ปรึ กษาการลงทุนแก่เกษตรกร ประกอบด้วยผูน้ าํ ชุมชน
หน่วยงานภาครัฐด้านการเกษตร ด้านกฎหมาย ด้านการพัฒนาสังคม เพื่อเป็ นตัวกลางในการประสาน
ระหว่างผูป้ ระกอบการลงทุนกับเกษตรกร
(2) เร่ งรัดการออกเอกสารสิ ทธิ์ ที่ดินทํากิน ให้แก่เกษตรกร รวมทั้งการออกโฉนดชุมชนใน
พื้นที่ที่ชุมชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน เพื่อป้ องกันการบุกรุ กพื้นที่จากการลงทุน
(3) เพิ่มขีดความสามารถในการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับที่ดิน แหล่งนํ้า และ
ทรัพยากรต่าง ๆ รวมทั้งการเพิ่มอํานาจในการบริ หารจัดการให้แก่ชุมชนท้องถิ่น
(4) สนับสนุนการลงทุนในรู ปแบบเกษตรพันธะสัญญา หรื อรู ปแบบอื่น ๆ ที่ยงั คงไว้ซ่ ึง
สิ ทธิ ในที่ดินทํากินของเกษตรกร เพื่อลดปั ญหาการครอบครองที่ดินแปลงใหญ่ของผูป้ ระกอบการลงทุน
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(5) กําหนดให้มีการลงทุนทํากิจกรรมการเกษตรพื้นฐานเฉพาะในพื้นที่ที่รัฐประกาศเป็ นเขต
พื้นที่เหมาะสมสําหรับกิจกรรมเกษตรนั้น ๆ เท่านั้น
(6) กําหนดเพดานขนาดพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการลงทุนภาคเกษตรพื้นฐานในการปลูกพืชเชิงเดี่ยว
เพื่อปกป้ องความหลากหลายทางชีวภาพ
(7) สนับสนุนการลงทุนการเกษตรพื้นฐานที่มีกระบวนผลิตและการแปรรู ปอย่างครบวงจร
เพื่อเพิ่มการจ้างงานและสร้างมูลค่าเพิ่มสิ นค้าเกษตรภายในประเทศ
(8) กําหนดให้การลงทุนภาคการเกษตรพื้นฐาน จะต้องทําการผลิตสิ นค้าให้ได้มาตรฐาน
เช่น GAP GMP เพื่อเพิ่มคุณภาพสิ นค้าเกษตรที่ผลิตในประเทศ
(9) กําหนดให้ขอ้ ขัดแย้ง หรื อข้อพิพาทต่าง ๆ ระหว่างผูป้ ระกอบการลงทุนกับเกษตรกร
หรื อชุมชนท้องถิ่น ต้องอยูภ่ ายใต้การบังคับใช้ของกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับภายในประเทศ
(10) กําหนดให้ผปู ้ ระกอบการลงทุน รายงานผลการปฏิบตั ิตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเป็ น
ระยะ ๆ
(11) กําหนดกลไกภาครัฐในการติดตาม ตรวจสอบการดําเนินงานของผูป้ ระกอบการลงทุน
5.2.3 เกษตรกรและชุ มชนท้ องถิ่น
การดาเนินการเพือ่ ไม่ ให้ การลงทุนภาคการเกษตรเกิดผลกระทบเชิ งลบ
(1) กําหนดให้เกษตรกรรายย่อย หรื อองค์กรเกษตรกรที่จะเข้าร่ วมลงทุนภาคการเกษตรกับ
ผูป้ ระกอบการลงทุน ต้องแจ้งต่อกลไกการให้คาํ ปรึ กษาการลงทุนที่รัฐบาลจัดตั้งขึ้น ทั้งนี้เพื่อช่วยดูแลให้มี
การทําสัญญาที่ เป็ นธรรมระหว่างเกษตรกรและบริ ษทั ผูล้ งทุน รวมทั้งการดูแลให้ท้ งั สองฝ่ ายปฏิบตั ิตาม
สัญญาอย่างเคร่ งครัด
เสริมสร้ างการรับรู้ และการมีส่วนร่ วม
(2) ให้ความรู ้แก่เกษตรกรและชุมชนท้องถิ่นเกี่ยวกับผลกระทบเชิงบวกและเชิงลบ ทั้งใน
ระยะสั้นและระยะยาวที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนภาคการเกษตร
(3) เสริ มสร้างความเข้มแข็งของชุมชน เพื่อให้ผนู้ าํ สามารถทําหน้าที่เป็ นตัวแทนเข้าไปมี
ส่ วนร่ วมในการเสนอแนะ เจรจาต่อรอง เพื่อปกป้ องผลประโยชน์ของชุมชนได้อย่างแท้จริ ง
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2542 รับเกียรติบตั รจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์

ประถมาภรณ์มงกุฎไทย

