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บทคัดย่อ 

การศึกษาเร่ือง “การวเิคราะห์หลกัการลงทุนภาคการเกษตรอยา่งรับผดิชอบ (Responsible 
Agriculture Investment: RAI) เพื่อเตรียมความพร้อมดา้นนโยบายรองรับการลงทุนภาคการเกษตรของ
ประเทศไทย ” มีวตัถุประส งคเ์พื่อ วเิคราะห์หลกัการลงทุนภาคการเกษตรอยา่งรับผดิชอบ (Responsible 
Agriculture Investment: RAI) ท่ียกร่างโดย UNCTAD, FAO, World Bank และ IFAD ในประเด็นท่ี
เก่ียวขอ้งดา้นเศรษฐกิจและการประกอบอาชีพของเกษตรกรรายยอ่ยของไทย  นาํมาจดัทาํเป็นขอ้เสนอแนะ
เชิงนโยบายสาํหรับเตรียมความพร้อมรองรับการลงทุนภาคการเกษตร เพื่อปกป้องเกษตรกรรายยอ่ยของไทย
จากผลกระทบในการลงทุนภาคการเกษตรระหวา่งประเทศ  ทั้งน้ี หลกัการ RAI มีเจตนารมณ์ท่ีจะใหก้าร
ลงทุนภาคการเกษตรระหวา่งประเทศ มีการ เคารพเร่ืองสิทธิในท่ีดินและทรัพยากร คาํนึงถึงความมัน่คง
อาหาร ความโปร่งใส มีธรรมาภิบาล การมีส่วนร่วมของชุมชนทอ้งถ่ิน  รวมทั้งการคาํนึง ถึงความย ัง่ยนืดา้น
เศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้ม  แต่อยา่งไรก็ตามเน่ืองจากระดบัการพฒันาท่ีไม่เท่าเทียมกนัของประเทศ
ต่าง ๆ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในประเทศกาํลงัพฒันาท่ีกฎหมายเพื่อปกป้องสิทธิของเกษตรกรและชุมชนทอ้งถ่ิน 
รวมทั้งการบงัคบัใชก้ฎหมายยงัไม่มีประสิทธิภาพมากพอ การลงทุนภาคการเกษตรระหวา่งประเทศจึงอาจ
ก่อใหเ้กิดผลเสียจากการแยง่ชิงทรัพยากร ระหวา่งผูล้งทุนและชุมชนทอ้งถ่ิน หรือเกษตรกรรายยอ่ย ดงันั้นจึง
จาํเป็นตอ้งมีการเตรียมการรองรับอยา่งรอบคอบ 

การศึกษ าคร้ังน้ี ใชว้ธีิการ การเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยติดตามผลการประชุมหารือในเวที
ระหวา่งประเทศ ศึกษา รวบรวมจากเอกสาร รายงานการศึกษาทั้งของไทยและต่างประเทศ  เก่ียวกบั
สาระสาํคญัของห ลกัการ RAI ขอ้มูลมาวเิคราะห์ใหเ้ห็นจุดเด่นและจุดดอ้ยในแต่ละขอ้ พร้อมทั้งจดัทาํ
ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบาย สาํหรับเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการลงทุนภาคการเกษตรของประเทศไทย ใน
ฐานะเป็นประเทศผูรั้บการลงทุน  เพื่อป้องกนัไม่ใหเ้กิดผลกระทบเชิงลบ ต่อเกษตรกรรายยอ่ยและชุมชน
ชนบท  

ผลการศึกษาพบวา่  หลกัการ RAI มีจุดเด่นในการ คาํนึงถึงความมัน่คงอาหารของคนทุกกลุ่ม
ตั้งแต่ระดบัครัวเรือน ทอ้งถ่ิน ระดบัชาติ ภูมิภาคและโลก ใหค้วามสาํคญักบัการเพิ่มผลผลิตอยา่งย ัง่ยนื เคารพ
สิทธิพื้นฐานของแรงงานภาคเกษตร  การสร้างงาน ความปลอดภยัในการทาํงาน การไดรั้บค่าจา้งท่ีเหมาะสม คาํนึงถึง
สัญญาการทาํงานท่ีเป็นธรรม  รับผดิชอบต่อการพฒันาชนบท และการพฒันาขีดความสามารถของเกษตรกรรายยอ่ย 
ใหค้วามสาํคญักบัความเสมอภาคทา งเพศ ขจดัการเลือกปฏิบติัต่อสตรี ในการเขา้ถึงทรัพยากรเพื่อการผลิต 
การมีส่วนร่วมตดัสินใจ และการเป็นผูน้าํ  ส่งเสริมบทบาทของเยาวชนในการเขา้ถึงท่ีดินและทรัพยากรเพื่อ
การผลิต ส่งเสริมการเขา้ถึงนวตักรรมและเทคโ นโลยสีมยัใหม่ เพื่อดึงดูดใหเ้ยาวชนเขา้มาร่วมพฒันาภาค
การเกษตร  ใหค้วามสาํคญักบัการจดัการทรัพยากรอยา่งย ัง่ยนื อนุรักษค์วามหลากหลายทางชีวภาพ และ
พนัธุกรรมทอ้งถ่ิน คาํนึงถึงการผลิตท่ีลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก   ใหค้วามสาํคญักบัภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
มรดกทางวฒันธรรม บทบาทข องชนพื้นเมือง ส่งเสริมผลประโยชน์ท่ีเป็นธรรมในการใชท้รัพยากร
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พนัธุกรรมภายใตก้ฎหมายภายในประเทศ  ส่งเสริมความรับผดิชอบต่อการปฏิบติัท่ีมีผลต่อผูมี้ส่วนไดส่้วน
เสียทุกกลุ่ม ส่งเสริมใหมี้การประเมินผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึน การประเมินความเส่ียง และการเยยีวยาผูท่ี้
ไดรั้บผลกระทบ 

อยา่งไรก็ตาม หลกัการ RAI ยงัขาดแนวทางปฏิบติัท่ีชดัเจน ท่ีจะทาํใหเ้กษตรกรรายยอ่ยและชุมชน
ทอ้งถ่ินมีความมัน่คงดา้นอาหาร มีรายได ้และลดความยากจน ดงันั้นจะตอ้งมีขอ้กาํหนดใหเ้กษตรกรรายยอ่ยยงัคง
เป็นเจา้ของท่ีดินและปัจจยัการผลิต  นอกจากน้ีหลกัการ RAI ไม่ได้พดูถึงการเคล่ือนยา้ยอาหารจากแหล่งผลิต
ไปสู่ ผูบ้ริโภคต่างถ่ินหรือการส่งออก จะตอ้งคาํนึงถึงความมัน่คงอาหารในแหล่งผลิตก่อน  ยงัไม่มีการพดูถึง
สวสัดิการของแรงงานภาคการเกษตร ท่ีจะไดรั้บการสนบัสนุนในช่วงเวลาท่ีไม่สามารถทาํงาน สาํหรับสัญญาจา้งท่ี
เป็นธรรม เช่น เกษตรพนัธะสัญญา (contract farming) ควรจะมีองคก์ร/หน่วยงานกลางเขา้มาเป็นผูดู้แลความเป็น
ธรรมของสัญญาระหวา่งผูล้งทุนกบัเกษตรการรายยอ่ย  หลกัการ RAI พดูถึงเฉพาะการเคารพสิทธิการ
ครอบครองทรัพยากรท่ีชอบดว้ยก ฎหมาย ในขณะท่ีบางพื้นท่ีเกษตรกร อาศยัการเก็บเก่ียวผลประโยชน์จาก
พื้นท่ีป่าและพื้นท่ีสาธารณะเพื่อความมัน่คงอาหาร เช่น การเก็บของป่า การจบัสัตวน์ํ้าในท่ีสาธารณะ ดงันั้น
ควรคาํนึงถึงการเคารพสิทธิเหล่าน้ีดว้ย เพื่อส่งเสริมใหเ้กิดความมัน่คงอาหารในระดบัครัวเรือนและชุมชน  
จาํเป็นตอ้งกาํหนดวธีิการปฏิบติั หรือกฎหมายภายในประเทศท่ีชดัเจนเพื่ อใหผู้ล้งทุนภาคการเกษตรถือ
ปฏิบติั เช่น เร่ืองการจาํกดัพื้นท่ีเพื่อผลิตพืชชนิดเดียวเป็นแปลงขนาดใหญ่ เพื่อรักษาความหลากหลายทาง
ชีวภาพ นอกจากน้ี ควรมีการจดัตั้งองคก์ร หรือหน่วยงานท่ีรับผดิชอบโดยตรงในการอนุญาต อนุมติัการ
ลงทุนภาคการเกษตรจากต่างประเทศ เพื่อกาํกบัดู แลการดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามหลกัการ RAI และ
สอดคลอ้งกบักฎหมายภายในประเทศ ท่ีเก่ียวขอ้งหลายฉบบัทั้งกฎหมายดา้นการเกษตร ทรัพยากร
พนัธุกรรม ส่ิงแวดลอ้ม กฎหมายท่ีดิน เป็นตน้   

จากการวเิคราะห์จุดเด่น จุดดอ้ยของหลกัการ RAI ดงักล่าว ไดมี้การจดัทาํขอ้เสนอแนะเชิง
นโยบาย สาํหรับภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้งในการนาํไปปฏิบติั ประกอบดว้ย บริษทัผูป้ระกอบการลงทุน  หน่วยงาน
ภาครัฐ เกษตรกรและชุมชนทอ้งถ่ิน เพื่อไม่ใหก้ารลงทุนภาคการเกษตรเกิดผลกระทบเชิงลบ เพื่อเสริมสร้างการ
รับรู้และการมีส่วนร่วมของภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง อาทิ กาํหนดใหผู้ป้ระกอบการลงทุนจะตอ้งช้ีแจงทาํความเขา้ใจ
และเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัการลงทุน เช่น ผลการศึกษา EIA และความเส่ียงอ่ืน ๆ ท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการลงทุน 
รวมทั้งการกาํหนดกลยทุธ์ในการรองรับความเส่ียงเหล่านั้น ใหเ้กษตรกรและชุมชนรับทราบ หน่วยงานภาครัฐควร
กาํหนดกลไกเพื่อทาํหนา้ท่ีใหค้าํปรึ กษาการลงทุนแก่เกษตรกร เพื่อเป็นตวักลางในการประสานระหวา่ง
ผูป้ระกอบการลงทุนกบัเกษตรกร  กาํหนดใหเ้กษตรกรรายยอ่ย หรือองคก์รเกษตรกรท่ีจะเขา้ร่วมลงทุนภาค
การเกษตรกบัผูป้ระกอบการลงทุน ตอ้งแจง้ต่อกลไกการใหค้าํปรึกษาการลงทุนท่ีรัฐบาลจดัตั้งข้ึน ทั้งน้ีเพื่อช่วย
ดูแลใหมี้การทาํสัญญาท่ีเป็นธรรมระหวา่งเกษตรกรและบริษทัผูล้งทุน รวมทั้งการดูแลใหท้ั้งสองฝ่ายปฏิบติัตาม
สัญญาอยา่งเคร่งครัด เป็นตน้ 
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สืบเน่ืองจากวกิฤติความมัน่คงดา้นอาหาร ในช่วงปี 2549 ต่อเน่ืองถึงปี 2551 ทาํใหร้าคาอาหาร
โลกเพิ่มสูงข้ึนอยา่งรวดเร็ว และไดส่้งผลกระทบต่อความอดอยากหิวโหยของประชากรโลกเป็นจาํนวนมาก  
ดว้ยเหตุดงักล่าวทาํใหป้ระเทศท่ีเป็นผูน้าํเขา้อาหารมีความวติกกงัวลเร่ืองการขาดแคลนอาหารท่ีอาจจะ
เกิดข้ึน จึงเกิดความพยายามในการผลิตอาหารเองโดยการไปลงทุนในประเทศอ่ืนท่ีมีศกัยภาพดา้น
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม สาํห รับทาํการผลิตทางการเกษตร เพื่อลดความเส่ียงดา้นความมัน่คง
อาหารของประชากรในประเทศตน  โดยเฉพาะอยา่งยิง่การเขา้ไปลงทุนในประเทศกาํลงัพฒันา ในทวปี
แอฟริกา และทวปีเอเชีย เน่ืองจากเป็นแหล่งท่ียงัมีทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มอุดมสมบูรณ์ 
เหมาะสมสาํหรับการทาํการเกษตร ได้ แก่ ท่ีดิน และแหล่งนํ้า ซ่ึงเป็นปัจจยัสาํคญัในการทาํการเกษตร 
อยา่งไรก็ตามท่ีดินและทรัพยากรต่าง ๆ เหล่าน้ีส่วนใหญ่ถูกใชป้ระโยชน์โดยเกษตรกรหรือประชาชนใน
พื้นท่ีนั้น ๆ อยูแ่ลว้แทบทั้งส้ิน ดงันั้นการเขา้ไปลงทุนในพื้นท่ีขนาดใหญ่ จึงไม่อาจหลีกเล่ียงเร่ืองการแยง่ชิง
ทรัพยากรเพื่อการผลิต และผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึนกบัประชาชนภาคการเกษตรในพื้นท่ี  ในการน้ีองคก์าร
ระหวา่งประเทศประกอบดว้ย UNCTAD, FAO, World Bank, และ IFAD ไดร่้วมกนัพฒันาแนวปฏิบติัเร่ือง
หลกัการลงทุนภาคการเกษตรอยา่งรับผดิชอบ (Responsible Agriculture Investment (RAI) that Respects 
Rights, Livelihoods and Resources) เพื่อใชเ้ป็นแนวปฏิบติัสาํหรับผูล้งทุนภาคการเกษตร ในการสร้างความ
เป็นธรรมและผลประโยชน์ร่วมกนัระหวา่งผูล้งทุนและผูรั้บการลงทุน  

ผูศึ้กษาสนใจศึกษา เร่ือง “การวเิคราะห์หลกัการลงทุนภาคการเกษตรอยา่งรับผดิชอบ
(Responsible Agriculture Investment: RAI) เพื่อเตรียมความพร้อมดา้นนโยบายรองรับการลงทุนภาค
การเกษตรของประเทศไทย” เน่ืองจากยงัเป็นประเด็นท่ีใหม่ และยงัไม่มีการศึกษาเร่ืองน้ีมากนกั โดยหวงัวา่
รายงานการศึกษาคร้ังน้ีจะเป็นประโยชน์แก่ผูส้นใจ และการศึกษาต่อยอดในประเด็นอ่ืน ๆ ต่อไป 
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บทที ่1 
บทน า 

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของการศึกษา 
สืบเน่ืองจากวกิฤติความมัน่คงดา้นอาหาร ในช่วงปี 2549 ต่อเน่ืองถึงปี 2551 ทาํใหร้าคาอาหาร

โลกเพิ่มสูงข้ึนอยา่งรวดเร็ว และไดส่้งผลกระทบต่อความอดอยากหิวโหยของประชากรโลกเป็นจาํนวนมาก  
โดย มูลเหตุสาํคญัท่ีก่อใหเ้กิดวกิฤติอาหารโลก มีหลายประการ อาทิ  1) ความตอ้งการอาหารเพิ่มข้ึน 
เน่ืองจากการเพิ่มข้ึนของประช ากร และ การเปล่ียนรูปแบบการบริโภคโดยลดการบริโภคแป้งและบริโภค
เน้ือสัตวม์ากข้ึน 2) การนาํธญัพืช และพืชนํ้ามนัไปใชใ้นการผลิตพลงังานทางเลือกมากข้ึน            3) ปริมาณ
การผลิตอาหารไม่เพียงพอ โดยเกิดจากสภาวะโลกร้อน (Global Warming) เกิดสภาพอากาศแปรปรวน ทาํ
ใหพ้ื้นท่ีการเกษตรเสียหาย  4) ราคาสินคา้เกษตรและอาหารในตลาดโลกสูงข้ึน เน่ืองจากตน้ทุนในการผลิต
สูงข้ึน ลดความสามารถในการเขา้ถึงอาหารของคนยากจน จากปัจจยัท่ีมีความอ่อนไหวเก่ียวกบัความมัน่คง
ดา้นอาหารดงักล่าว ทาํใหรั้ฐบาลท่ีเป็นผูส่้งออกสินคา้เกษตรและอาหารบางประเทศ ดาํเนินน โยบายเพื่อ
รักษาความมัน่คงดา้นอาหารภายในประเทศของตน เช่น อินเดียออกมาตรการหา้มส่งออกขา้วในปี 2551 
ต่อเน่ืองถึงปี 2553 รัสเซียเก็บภาษีการส่งออกขา้วสาลีเพื่อกดดนัใหมี้การส่งออกนอ้ยลง เป็นตน้ นอกจากน้ี
บางประเทศไดอ้อกมาตรการเก็บภาษีการส่งออกสินคา้อาหาร ยิง่ทาํให้ ราคาอาหารท่ี ส่งออกสู่ตลาดโลกมี
ราคาสูงข้ึน ดว้ยเหตุดงักล่าวทาํใหป้ระเทศท่ีเป็นผูน้าํเขา้อาหารมีความวติกกงัวลเร่ืองการขาดแคลนอาหารท่ี
อาจจะเกิดข้ึน จึงเกิดความพยายามในการผลิตอาหารเองโดยการไปลงทุนในประเทศอ่ืนท่ีมีศกัยภาพดา้น
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม สาํหรับ ทาํการผลิตทางการเกษตร เพื่อลดความเส่ียงดา้นความมัน่คง
อาหารของประชากรในประเทศตน นอกจากประเด็นความมัน่คงอาหารแลว้ การเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ืองของ
ราคานํ้ามนัก็เป็นปัจจยัสาํคญัอีกประการหน่ึงท่ีทาํใหป้ระเทศต่าง ๆ แสวงหาแนวทางการผลิตพลงังาน
ทดแทนจากพืชเกษตรโดยการลงทุนภาคการเกษตรระหวา่งประเทศ  

กระแสการลงทุนภาคการเกษตรระหวา่งประเทศ จึงมีความรุนแรงมากข้ึนหลงัจากวกิฤติความ
มัน่คงอาหารโลกในปี 2551 โดยเฉพาะอยา่งยิง่การเขา้ไปลงทุนในประเทศกาํลงัพฒันา ในทวปีแอฟริกา 
และทวปีเอเชีย เน่ืองจากเป็นแหล่งท่ียงัมีทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มอุดมสมบูรณ์ เหมาะสมสาํหรับ
การทาํการเกษตร ไดแ้ก่ ท่ีดิน และแหล่งนํ้า ซ่ึงเป็นปัจจยัสาํคญัในการทาํการเกษตร อยา่งไรก็ตามท่ีดินและ
ทรัพยากรต่าง ๆ เหล่าน้ีส่วนใหญ่ถูกใชป้ระโยชน์โดยเกษตรกรหรือประชาชนในพื้นท่ีนั้น ๆ อยูแ่ลว้แทบ
ทั้งส้ิน ดงันั้นการเขา้ไปลงทุนในพื้นท่ี ขนาดใหญ่ทั้งการลงทุนโดยนกัลงทุนภายในประเทศเอง และนกั
ลงทุนจากต่างประเทศ จึงไม่อาจหลีกเล่ียงเร่ืองการแยง่ชิงทรัพยากรเพื่อการผลิต และผลกระทบท่ีอาจจะเกิด
ข้ึนกบัประชาชนภาคการเกษตรในพื้นท่ี    

ในการน้ีองคก์ารระหวา่งประเทศประกอบดว้ย การประชุมเพื่อการคา้และการพฒั นาแห่ง
สหประชาชาติ (United Nations Conference on Trade and Development: UNCTAD ) ไดมี้บทบาทสาํคญัใน
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การร่วมพฒันาแนวปฏิบติัเร่ืองหลกัการลงทุนภาคการเกษตรอยา่งรับผดิชอบ (Responsible Agriculture 
Investment (RAI) that Respects Rights, Livelihoods and Resources) ร่วมกบัองคก์ารอาหารและเกษตรแห่ง
สหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization: FAO) ธนาคารโลก (World Bank: WB) และกองทุน
ระหวา่งประเทศเพื่อพฒันาเกษตรกรรม (International Fund for Agricultural Development: IFAD) เพื่อใช้
เป็นแนวปฏิบติัสาํหรับผูล้งทุนภาคการเกษตร ในการสร้างความเป็นธรรมและผลประโยชน์ร่วมกนัระหวา่ง
ผูล้งทุนและผูรั้บการลงทุน โดยมีหลกัการสาํคญัเบ้ืองตน้ ประกอบดว้ย การเคารพเร่ืองสิทธิในท่ีดินและ
ทรัพยากร คาํนึงถึงความมัน่คงอาหาร การลงทุนตอ้งมีความโปร่งใส มีธรรมาภิบาล มีการหารือและมีส่วน
ร่วมของชุมชนทอ้งถ่ินและ ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย คาํนึงถึงความย ัง่ยนืดา้นเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้ม 
หลกัการ RAI ท่ียกร่างโดย 4 องคก์รดงักล่าวไดเ้ผยแพร่เป็นคร้ังแรกเม่ือเดือนกุมภาพนัธ์ 2553 หลงัจากนั้น
ไดรั้บการสนบัสนุนใหมี้การหารืออยา่งกวา้งขวางมากข้ึนในเวทีระหวา่งประเทศ เป็นระยะเวลา 3 ปี ปัจจุบนั
หลกัการ RAI ซ่ึงมีหลกัการ 10 ขอ้ ไดรั้บ การรับรอง จากประเทศสมาชิก FAO รวมทั้งประเทศไทย ในท่ี
ประชุมคณะกรรมการความมัน่คงดา้นอาหารโลก  (Committee on world Food Security: CFS) คร้ังท่ี 41 ซ่ึง
จดัข้ึนระหวา่งวนัท่ี   13-18 ตุลาคม 2557 ท่ีผา่นมา ณ FAO สาํนกังานใหญ่ กรุงโรม ประเทศอิตาลี เพื่อ
นาํไปใชใ้นทางปฏิบติัจริงต่อไป  

จากขอ้มูลดงักล่าวแสดงใหเ้ห็นวา่ แนวโนม้การลงทุนภาคการเกษตรระหวา่งประเทศไดรั้บ
ความสนใจในเวทีระหวา่งประเทศอยา่งมาก ประกอบกบัหลกัการ RAI จะถูกนาํไปใชเ้ป็นแนวปฏิบติัในการ
ลงทุนภาคการเกษตรระหว่ างประเทศตั้งแต่ปี 2557 เป็นตน้ไป ดงันั้นประเทศไทยจะตอ้งเตรียม ความพร้อม
ในฐานะสมาชิกประชาคมโลกเพื่อรองรับการลงทุนภาคการเกษตรท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตอยา่งไม่อาจ
หลีกเล่ียง โดยเฉพาะอยา่งยิง่การลงทุนภาคการเกษตรพื้นฐานเป็นประเด็นใหม่ท่ีจะมีผลกระทบ ต่อเศรษฐกิจ 
และวถีิชีวติของเกษตรกรซ่ึงเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศ 

1.2 วตัถุประสงค์การศึกษา 
1.2.1 เพื่อวเิคราะห์หลกัการลงทุนภาคการเกษตรอยา่งรับผดิชอบ (Responsible Agriculture 

Investment: RAI) ท่ียกร่างโดย UNCTAD, FAO, World Bank และ IFAD ในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งดา้น
เศรษฐกิจและการประกอบอาชีพของเกษตรกรรายยอ่ยของไทย 

1.2.2 เพื่อจดัทาํขอ้เสนอแนะเชิงนโยบาย โดยใชห้ลกัการ RAI มาเป็นกรอบแนวทางสาํหรับ
เตรียมความพร้อมรองรับการลงทุนภาคการเกษตร  เพื่อปกป้องเกษตรกรรายยอ่ย ของไทยจากผลกระทบใน
การลงทุนภาคการเกษตรระหวา่งประเทศ  
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1.3 ประเด็นการศึกษา 

หลกัการ RAI มีเจตนารมณ์ท่ีจะใหก้ารลงทุนภาคการเกษตรระหวา่งประเทศ มีการ เคารพเร่ือง
สิทธิในท่ีดินและทรัพยากร คาํนึงถึงความมัน่คงอาหาร ความโปร่งใส มีธรรมาภิบาล การมีส่วนร่วมของ
ชุมชนทอ้งถ่ิน  รวมทั้งการคาํนึง ถึงความย ัง่ยนืดา้นเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้ม  แต่อยา่งไรก็ตาม
เน่ืองจากระดบัการพฒันาท่ีไม่เท่าเทียมกนัของประเทศต่าง ๆ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในประเทศกาํลงัพฒันาท่ี
กฎหมายเพื่อปกป้องสิทธิของเกษตรกรและชุมชนทอ้งถ่ิน รวมทั้งการบงัคบัใชก้ฎหมายยงัไม่มีประสิทธิภาพ
มากพอ การลงทุนภาคการเกษตรระหวา่งประเทศจึงอาจก่อใหเ้กิดผลเสียจากการแยง่ชิงทรั พยากร ระหวา่งผู ้
ลงทุนและชุมชนทอ้งถ่ิน หรือเกษตรกรรายยอ่ย ดงันั้นจึงจาํเป็นตอ้งมีการเตรียมการรองรับอยา่งรอบคอบ    

1.4 ขอบเขตการศึกษา 
1.4.1 ศึกษาวเิคราะห์รายละเอียดเฉพาะการลงทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเกษตรพื้นฐาน  ไดแ้ก่ การ

ปลูกพืช เล้ียงสัตว ์และการเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้า  ซ่ึงจะมีผลกระทบโดยตรงต่อเกษตรกร และการใชท้รัพยากร
การผลิตของประเทศ  

1.4.2 ศึกษาวเิคราะห์หลกัการลงทุนภาคการเกษตรอยา่งรับผดิชอบ 10 ขอ้ โดยวเิคราะห์ จุดเด่น 
จุดดอ้ย และขอ้เสนอแนะเพื่อปกป้องเกษตรกรรายยอ่ยในดา้น ต่าง ๆ ไดแ้ก่ ก ารครอบครองท่ีดิน  สิทธิความ
เป็นเจา้ของทรัพยากร การเปล่ียนแปลงวถีิชีวติและส่ิงแวดลอ้ม และความมัน่คงดา้นอาหาร 

1.4.3 ศึกษาวเิคราะห์การเตรียมความพร้อมของประเทศไทยเพื่อรองรับการลงทุนภาคเกษตร 
เฉพาะในกรณีท่ีประเทศไทยจะเป็นผูรั้บการลงทุนเท่านั้น            

                 

1.5 วธีิด าเนินการศึกษา 

1.5.1 การเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยติดตามผลการประชุมหารือในเวทีระหวา่งประเทศ ศึกษา
รวบรวมจากเอกสาร รายงานการศึกษาทั้งของไทยและต่างประเทศ เก่ียวกบัสาระสาํคญัของหลกัการ RAI   

1.5.2 การวเิคราะห์ขอ้มูล ใชว้ธีิการวเิคราะห์เน้ือหา (Context Analysis) ของหลกัการ RAI โดย
วเิคราะห์ใหเ้ห็นจุดเด่นและจุดดอ้ยพร้อมจดัทาํขอ้เสนอแนะในแต่ละขอ้ เช่ือมโยงกบับริบทการผลิต ของ
เกษตรกรรายยอ่ยในประเทศไทย  

1.5.3 นาํผลการวเิคราะห์จากขอ้ 1.5.2 มาจดัทาํขอ้เสนอแนะเชิงนโยบาย สาํหรับ เตรียมความ
พร้อมเพื่อรองรับการลงทุนภาคการเกษตรของประเทศไทย ในฐานะเป็นประเทศผู ้ รับการลงทุน โดย  เพื่อ
ป้องกนัไม่ใหเ้กิดผลกระทบเชิงลบต่อเกษตรกรรายยอ่ยและชุมชนชนบท  
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1.6 กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 

ภาพท่ี 1.1 กรอบแนวคิดในการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การลงทุนภาคการเกษตร 

จากต่างประเทศ 

วเิคราะห์หลกัการลงทุนภาคการเกษตรอย่างรับผดิชอบ 10 ข้อ 

(Responsible Agriculture Investment: :RAI) 
ทีใ่ช้เป็นหลกัปฏิบัติในการลงทุนระหว่างประเทศ  

โดยวเิคราะห์ จุดเด่น จุดดอ้ย และขอ้เสนอแนะเพื่อปกป้องเกษตรกรรายยอ่ยใน
ดา้นต่าง ๆ ไดแ้ก่ การครอบครองท่ีดิน สิทธิความเป็นเจา้ของทรัพยากร/การ
เปล่ียนแปลงวถีิชีวติและส่ิงแวดลอ้ม/ความมัน่คงดา้นอาหาร  

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพือ่เตรียมความพร้อม  

รองรับการลงทุนภาคเกษตรของไทย ตามกรอบหลกัการ RAI 

เพื่อป้องกนัไม่ใหเ้กิดผลกระทบเชิงลบต่อเกษตรกรรายยอ่ยและชุมชนบท 



5 

1.7 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
1.7.1 ผลการศึกษา สามารถใชเ้พื่อเผยแพร่ใหส้ังคมไทยได้ รับทราบกวา้งขวางมากข้ึนเก่ียวกบั

หลกัการลงทุนภาคการเกษตรอยา่งรับผดิชอบ (Principle of Responsible Agriculture Investment: PRAI) ซ่ึง
เป็นหลกัปฏิบติัระดบันานาชาติ ท่ีประเทศไทยในฐานะสมาชิกประชาคมโลกจะตอ้งยอมรับนาํมาปฏิบติั  

1.7.2 ใชเ้ป็นขอ้เสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อ เตรียมความพร้อมรองรับการลงทุนภาคเกษตร จาก
ต่างประเทศ ในฐานะท่ีประเทศไทยเป็นผูรั้บการลงทุน เพื่อไม่ใหส่้งผลกระทบต่อเกษตรกรรายยอ่ยและ
ชุมชนชนบท 
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บทที ่2 

แนวคดิทฤษฎแีละงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

2.1 แนวคิดและทฤษฎี 

การลงทุนระหวา่งประเทศ คือการท่ีประเทศหน่ึงไดเ้คล่ือนย้ ายทุนจากประเทศของตนมาลงทุนใน
อีกประเทศหน่ึง โดยคาดวา่จะไดรั้บผลตอบแทนท่ีสูงกวา่ในประเทศของตน ซ่ึงการลงทุนระหวา่งประเทศ
แบ่งออกเป็น การลงทุนทางตรง (Foreign Direct Investment: FDI) คือการเคล่ือนยา้ยทุนจากประเทศหน่ึง
ไปประกอบกิจการยงัอีกประเทศ และการลงทุนโดยออ้ ม (Indirect Investment or portfolio Investment) คือ
การลงทุนในสินทรัพยท์างการเงิน เช่น การลงทุนในรูปการซ้ือขายตราสารทุน ตราสารหน้ี ทั้งในรูป
พนัธบตัร ตัว๋เงิน ในต่างประเทศ รวมทั้งการกูเ้งินจากต่างประเทศทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยผูล้งทุน
จะไม่มีอาํนาจในการบริ หารจดัการหรือควบคุมดูแลกิจการนั้น  การศึกษาคร้ังน้ีจะเก่ียวขอ้งกบัการลงทุน
ภาคเกษตรท่ีเป็นการลงทุนทางตรงเท่านั้น   

2.1.1 ความหมายของการลงทุนทางตรงจากต่างประเทศ 

 ความหมายของการลงทุนทางตรงจากต่างประเทศท่ีมีการอา้งถึงในระดบัสากล จากการใหนิ้ยาม
และรูปแบบโดย United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) ท่ีมีการอา้งอิงจาก
รายงานการลงทุนนานาชาติของ Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) และ 
International Monetary Fund (IMF) วา่การลงทุนทางตรงจากต่างประเทศ หมายถึงการลงทุนท่ีไม่ไดเ้ป็ น
การลงทุนระยะสั้น หรือในลกัษณะท่ีเป็น “hot capital” แต่เป็นการลงทุนท่ีมีเจตนารมณ์ของการลงทุนใน
ระยะยาวโดยมีพนัธกิจสาํคญัต่อการถ่ายทอดเทคโนโลย ีความชาํนาญ การบริหารและการขยายตลาดไปยงั
ประเทศปลายทาง  
 รัตนา สายคณติ (2530) ใหค้วามหมายของการลงทุนทางตรงจากต่างประเทศไวว้า่ เป็นการ 
เคล่ือนยา้ยเงินทุนระหวา่งประเทศท่ีมีเป้าหมายหลกัเพื่อการเขา้ควบคุมในการบริหารจดัการและกาํไรของ
องคก์รธุรกิจในต่างประเทศ ซ่ึงการเขา้ไปควบคุมสามารถทาํได ้3 วธีิ คือ (1) การเขา้ไปซ้ือกิจการขององคก์ร
ธุรกิจท่ีมีอยูแ่ลว้ในประเทศผูรั้บการลงทุน  (2) การตั้งกิจการสาขาข้ึนในต่างประเทศ  และ (3) การเขา้ไปตั้ง
องคก์รธุรกิจใหม่ในประเทศผูรั้บการลงทุน 
 อภิรัฐ ตั้งกระจ่าง (2543) ใหค้วามหมายการลงทุนทางตรงจากต่างประเทศ (Foreign Direct 
Investment: FDI) วา่เป็นการลงทุนท่ีผูล้งทุนจากต่างประเทศมีส่วนร่วมในการบริหารและค วบคุมกิจการซ่ึง
อาจกระทาํโดยการเขา้ไปซ้ือกิจการของบริษทัผูผ้ลิตเดิมในฐานะผูถื้อหุน้รายใหญ่ การเขา้ไปตั้งบริษทัสาขา
ในประเทศท่ีเขา้ไปลงทุน หรือการเขา้ไปจดัตั้งบริษทัใหม่ในประเทศท่ีเขา้ไปลงทุน 
 จากคาํจาํกดัความขา้งตน้ สรุปไดว้า่การลงทุนทางตรงจากต่างประเทศมีส่วนปร ะกอบสาํคญัคือ 
นกัลงทุนต่างประเทศมีเงินทุนมาลงทุน ประกอบธุรกิจและควบคุมกิจการในประเทศผูรั้บการลงทุน ซ่ึงการ
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ลงทุนทางตรงน้ีครอบคลุมหลายสาขา รวมทั้งการลงทุนภาคการเกษตร ผูล้งทุนอาจเป็นบุคคลธรรมดา นิติ
บุคคล ภาคเอกชน รวมทั้งรัฐบาล  

 2.1.2 แนวคิดทีเ่กีย่วกบัการลงทุนทางตรงจากต่างประเทศ 

 1) ปัจจัยทีม่ีอทิธิพลต่อการลงทุนทางตรงจากต่างประเทศ 
 ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการลงทุนทางตรงจากต่างประเทศแบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ ปัจจยัท่ีเกิดจาก
ประเทศผูล้งทุน ปัจจยัท่ีมีอยูใ่นประเทศผูรั้บการลงทุน และปัจจยัภายนอกประเทศ (รัตนา  และพุทธกาล , 
2549) 
  (1) ปัจจยัท่ีเกิดจากประเทศผูล้งทุน 
   ก. ปัจจยัทางดา้นองคก์รธุรกิจมีสินทรัพยพ์ิเศษบางประการในครอบครอง  การท่ี
องคก์รธุรกิจนั้นๆ มีสินทรัพยพ์ิเศษบางอยา่งอยูใ่นครอบครอง ไดแ้ก่ ทุน และเทคโนโลย ีทาํใหมี้ความ
ไดเ้ปรียบเหนือองคก์รธุรกิจของประเทศผูรั้บการลงทุน  
   ข. ปัจจยัทางดา้นการตลาด เป็นปัจจยัท่ีกระตุน้ใหอ้งคก์รธุรกิจลงทุนทางตรงใน
ต่างประเทศ เพื่อเป็นการสร้างอาํนาจผกูขาด การรักษาสถานภาพในการแข่งขนั และเพื่อทดแทนการคา้
ต่างประเทศ กล่าวคือ 
    -  เพื่อสร้างอาํนาจผกูขาด เป็นการลงทุนในต่างประเทศเพื่อสร้างพลงัของ
ตนเอง (Offensive Direct Investment) ซ่ึงทาํใหส้ามารถเขา้ถึงตลาดต่างประเทศไดม้ากกวา่คู่แข่งอ่ืนๆ มกัจะ
มีผลทาํใหผู้ริ้เร่ิมทาํการลงทุนมีอาํนาจผกูขาด จนไดรั้บส่วนแบ่งตลาดในประเทศท่ีเขา้ไปลงทุนมากกวา่
คู่แข่งท่ีทาํการผลิตอยูใ่นนอกประเทศ 
    -  เพื่อการรักษาสถานภาพในการแข่งขนั เป็นการลงทุนเพื่อป้องกนัตนเอง 
(Defensive Direct Investment) เม่ือมีผูริ้เร่ิมไปทาํการลงทุนทางตรงในต่างประเทศเกิดข้ึนแลว้ คู่ แข่งราย
อ่ืนๆ จาํเป็นตอ้งดาํเนินตาม เพื่อมิใหต้นตอ้งสูญเสียส่วนแบ่งของตลาดในต่างประเทศนั้นๆ  
    -  เพื่อทดแทนการคา้ต่างประเทศ กา รคา้ต่างประเทศประกอบดว้ยการ
ส่งออกและการนาํเขา้ ดงันั้นการลงทุนทางตรงอาจมีผลทาํใหเ้กิดการทดแทนการคา้ต่างประเทศ 
  ค. ปัจจยัทางดา้นตน้ทุน เป็นปัจจยัท่ีสาํคญัในการตดัสินใจเลือกแหล่งท่ีตั้งโรงงาน จะตอ้ง
พิจารณาเลือกแหล่งท่ีตั้งโรงงานท่ีทาํใหต้นเองไดรั้บกาํไรสูงสุด คือจะเลือกท่ีตั้งโรงงานในแหล่งท่ีทาํใหเ้กิด
ส่วนต่างระหวา่งรายรับ กบัรายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิตและตน้ทุนค่าขนส่ง มากท่ีสุด ซ่ึงแหล่งท่ีตั้งท่ี
เหมาะสมอาจจะเป็นแหล่งท่ีใกลปั้จจยัการผลิต หรือแหล่งท่ีตั้งใกลต้ลาดก็ได ้ในกรณีท่ีตน้ทุนค่าขนส่งเป็น
ปัจจยัท่ีสาํคญั 
   ง. ปัจจยัอ่ืนๆ ภายในประเทศท่ีกระตุน้การลงทุนทางตรงจากต่างประเทศ ไดแ้ก่ 
นโยบายของรัฐบาลของประเทศผูล้งทุน อิทธิพลของสหภาพแรงงานในประเทศ การยอมรับความเส่ียงของ
ผูถื้อหุน้ขององคก์รธุรกิจ ดงัมีรายละเอียดต่อไปน้ี 
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    -  นโยบายของรัฐบาลของประเทศผูล้งทุน การลงทุนทาง ตรงใน
ต่างประเทศอาจเกิดจากการท่ีรัฐบาลของบางประเทศสนบัสนุนใหน้กัลงทุนภาคเอกชนทาํการลงทุนทางตรง
จากต่างประเทศโดยใชม้าตรการต่างๆ 
    -  อิทธิพลของสหภาพแรงงาน เพื่อหลีกเล่ียงปัญหาขอ้ขดัแยง้ต่างๆ กบั
สหภาพแรงงานในประเทศ นกัลงทุนจึงยนิดีท่ีจะไปลงทุนทางตรงเพื่อตั้งโร งงานผลิตสินคา้ในแหล่งอ่ืนท่ี
นอกจากจะมีค่าจา้งแรงงานถูกแลว้ แรงงานยงัไม่สามารถรวมตวักนัเป็นสหภาพแรงงานหรือแรงงานยงัไม่
พร้อมท่ีจะรวมตวักนัก็ได ้
    -  ความยนิยอมของผูถื้อหุน้ การลงทุนทางตรงต่างประเทศจะเกิดข้ึนไดก้็
ต่อเม่ือผูถื้อหุน้ของนกัลงทุนใหค้วามยนิยอมท่ี จะใหใ้ชเ้งินทุนของสินทรัพยอ่ื์นๆ ของกิจการบางส่วน เพื่อ
การลงทุนทางตรงต่างประเทศซ่ึงมีเช้ือชาติ ศาสนา ระบบกฎหมาย และสภาพแวดลอ้มต่างๆ แตกต่างไป ยงั
ตอ้งรับภาระเส่ียงภยัเน่ืองจากการดาํเนินกิจการลม้เหลว ตอ้งประสบภาวะขาดทุน 
  (2) ปัจจยัท่ีมีอยูใ่นประเทศผูรั้บการลงทุน 
  ปัจจยัท่ีมีอยูใ่นประเทศผูรั้บการลงทุนท่ีสนบัสนุนการลงทุนทางตรงระหวา่งประเทศ 
ไดแ้ก่ นโยบายของรัฐบาลของประเทศท่ีเขา้ไปลงทุน การลดความขดัแยง้ของความรู้สึกชาตินิยม 
(Nationalism) การเขา้ร่วมเป็นภาคีในการใหค้วามคุม้ครองทางกฎหมายแก่ทรัพยสิ์นทางปัญญาทาง
อุตส าหกรรม การเป็นแหล่งทรัพยากรและแหล่งแรงงาน และความมีเสถียรภาพของอตัราแลกเปล่ียน
เงินตราระหวา่งประเทศ กล่าวคือ 

  ก. นโยบายของรัฐบาลของประเทศท่ีเขา้ไปลงทุน เช่น นโยบายการคา้คุม้กนั 
นโยบายพฒันาอุตสาหกรรมภายในประเทศ และนโยบายส่งเสริมการลงทุนทางตรงจากต่างประเทศ ก าร
ดาํเนินนโยบายของรัฐบาลของประเทศผูรั้บการลงทุน จึงมีส่วนกระตุน้ใหน้กัลงทุนต่างประเทศเขา้มาทาํ
การลงทุนทางตรงในประเทศนั้น และแมว้า่สินคา้ท่ีผลิตข้ึนจะเป็นการผลิตโดยสาขาขององคก์รธุรกิจ
ต่างประเทศก็ตาม แต่ก็เป็นการผลิตข้ึนภายในประเทศนั้น จึงมกัไดรั้บสิทธิพิเศษในดา้นต่างๆ มากกวา่สินคา้
สาํเร็จรูปท่ีนาํเขา้จากต่างประเทศ 

  ข. ความรู้สึกชาตินิยมของคนในประเทศ ประชาชนมีความรู้สึกชาตินิยมอยา่ง
รุนแรง ทาํใหเ้กิดการต่อตา้นการใชสิ้นคา้สาํเร็จรูปจากต่างประเทศ ซ่ึงจะเป็นอุปสรรคในการส่งสินคา้เขา้ไป
ขายในประเทศดงักล่าว นกัลงทุนต่างปร ะเทศจึงหาทางลดขอ้ขดัแยง้ดงักล่าว โดยเขา้มาทาํการลงทุน
ทางตรงในประเทศร่วมกบัคนของประเทศแทน  

   ค. การเขา้ร่วมเป็นภาคีในการใหค้วามคุม้ครองทางกฎหมายแก่ทรัพยสิ์นทาง
ปัญญาทางอุตสาหกรรม ทาํใหป้ระเทศยอมใหช้าวต่างประเทศสามารถจดทะเบียนสิทธิบตัร เคร่ืองหมาย
การคา้ความลบั ทางการคา้และลิขสิทธ์ิของตนได ้และใหก้ารคุม้ครองตามกฎหมายในกรณีท่ีมีการละเมิด
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ทรัพยสิ์นทางปัญญาเหล่าน้ี เป็นตน้ ก็มีส่วนกระตุน้ใหน้กัลงทุนต่างประเทศเขา้มาทาํการลงทุนทางตรงใน
ประเทศท่ีไดใ้หก้ารคุม้ครองดงักล่าว 

   ง. การเป็นแหล่งทรัพยากรและแหล่งแรงงาน โดยเฉพาะอย่ างยิง่ ถา้แหล่ง
ทรัพยากรท่ีประเทศนั้นมีอยูเ่ป็นทรัพยากรท่ีค่อนขา้งหายาก เช่น แร่ธาตุบางชนิด นํ้ามนัดิบ ก๊าซธรรมชาติ 
เป็นตน้ และประเทศท่ีเป็นเจา้ของทรัพยากรไม่มีความรู้และความสามารถเพียงพอท่ีจะนาํทรัพยากรท่ีมีอยูม่า
ใชใ้หเ้ป็นประโยชน์ไดเ้อง จึงเปิดโอกาสใหน้กัล งทุนต่างประเทศเขา้มาลงทุนทางตรง หรือการมี
ทรัพยากรธรรมชาติอ่ืนๆ หรือมีแรงงานมากโดยมีค่าแรงถูกก็เป็นปัจจยัหน่ึงท่ีดึงดูดใหน้กัลงทุนต่างประเทศ
เขา้มาลงทุน เพราะจะช่วยใหส้ามารถผลิตสินคา้ไดโ้ดยเสียตน้ทุนตํ่ากวา่การผลิตในประเทศของผูล้งทุนเอง 

   จ. ความมีเสถียรภาพข องอตัราแลกเปล่ียนเงินตราระหวา่งประเทศของประเทศ
ผูรั้บการลงทุนจาํเป็นตอ้งพิจารณาวา่อตัราแลกเปล่ียนเงินตราระหวา่งประเทศของประเทศนั้นมีเสถียรภาพ
หรือไม่ ทั้งน้ีเพราะความไม่มีเสถียรภาพของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราอาจมีผลทาํใหอ้งคก์รธุรกิจตอ้งประสบ
การขาดทุนหรือไดผ้ลกาํไ รนอ้ยกวา่ท่ีคาดคะเนไว ้และมูลค่าของทรัพยสิ์นเม่ือคิดอยูใ่นหน่วยของเงินตรา
ต่างประเทศอาจจะมีค่าลดลงได ้ทาํใหมี้ความเส่ียงมากข้ึน ซ่ึงเป็นความเส่ียงอนัเกิดจากการเปล่ียนแปลง
อตัราแลกเปล่ียนเงินตราระหวา่งประเทศ 

  (3) ปัจจยัภายนอกประเทศ 

  ปัจจยัภายนอกประเทศท่ีสาํคั ญท่ีส่งเสริมใหมี้การขยายการลงทุนทางตรงจากต่างประเทศ 
ไดแ้ก่ความกา้วหนา้ในการขยายและการปรับปรุงเทคโนโลยใีนการส่ือสารและการคมนาคมระหวา่ง
ประเทศ อาทิ การขยายตวัทางดา้นเทคโนโลย ีการส่ือสารระหวา่งประเทศ ทั้งน้ีเน่ืองจากทาํใหก้ารติดต่อส่ง
ข่าวสารระหวา่งกิจการแม่กบักิ จการสาขาต่างๆ ทาํไดส้ะดวกรวดเร็ว การขยายตวัทางดา้นการขนส่งทาง
อากาศระหวา่งประเทศ ทาํใหก้ารโยกยา้ยผูบ้ริหาร ผูเ้ช่ียวชาญหรือเจา้หนา้ท่ีไปประจาํหรือไปใหค้าํแนะนาํ
คาํปรึกษาระหวา่งสาํนกังานต่างๆ ท่ีอยูห่่างไกลกนัทาํไดค้ล่องตวัข้ึน การท่ีสามารถติดต่อส่ือสารและ
เดินทางไป มาระหวา่งสาํนกังานท่ีมีแหล่งท่ีตั้งในท่ีต่างๆ กนัไดอ้ยา่งรวดเร็วเช่นน้ี จึงไม่ทาํใหร้ะยะทางท่ี
ห่างไกลเป็นอุปสรรคในการขยายการลงทุนทางตรงจากต่างประเทศ 

 2) แนวคิดการวเิคราะห์ปัจจัยทีม่ีผลต่อการลงทุนทางตรงไปยงัต่างประเทศ 

 WTO ไดจ้าํแนกแรงผลกัดนัท่ีมีต่อการตดัสินใ จขยายธุรกิจไปยงัต่างประเทศ (Drivers to 
Internationalization) ไว ้2 ดา้นคือ แรงผลกัดนัจากประเทศตน้ทาง (Home Country Drivers: push factors) 
และแรงผลกัดนัจากประเทศปลายทาง (Host Country Drivers: pull factors) ซ่ึงตามทฤษฎีธุรกิจระหวา่ง
ประเทศนั้นแรงผลกัดนัทั้ง 2 ดา้นมีองคป์ระกอบท่ีสาํคญัดงัภาพท่ี 2.1 

 



10 

ภาพที ่2.1 แรงผลกัดนัท่ีมีผลต่อการขยายธุรกิจลงทุนไปยงัต่างประเทศ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ท่ีมา: สถาบนัวจิยัและใหค้าํปรึกษาแห่งมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ (2553) 

 ในรายงานการลงทุนโลกประจาํปี พ .ศ. 2541 (World Investment Report 1998) ไดอ้ธิบายปัจจยั
ของประเทศปลายทางการลงทุนท่ีมีผลต่อการลงทุนทางตรงจากต่างประเทศ โดยจาํแนกปัจจยัดงักล่าว
ออกเป็น 3 ปัจจยัหลกัคือ (1) นโยบายท่ีมีต่อการลงทุนจากต่างประเทศ (Policy Framework for FDI) (2) 
ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจ (Economic Determinants) และ (3) ส่ิงอาํนวยความ สะดวกสาํหรับธุรกิจ (Business 
Facilitation) ซ่ึงมีรายละเอียดของแต่ละปัจจยัดงัแสดงในภาพท่ี 2.2 ในส่วนของปัจจยัดา้นเศรษฐกิจนั้น 
รายงานฉบบัดงักล่าวไดจ้าํแนกปัจจยัดา้นเศรษฐกิจตามประเภทแรงจูงใจของกิจการขา้มชาติทั้ง 3 ดา้นคือ ก . 
แรงจูงใจในการแสวงหาตลาด ข . แรงจูงใจใ นการแสวงหาทรัพยากร /สินทรัพย ์และ ค . แรงจูงใจในการ
แสวงหาประสิทธิภาพ 
 

 

 

 

 

 

 

Home Country Drivers 

1. Market Push Factors 

- ขนาดตลาดท่ีจาํกดั/มีแนวโนม้อ่ิมตวั 

- โอกาสขยายตลาดมีจาํกดั 

- ขอ้กีดกนัการคา้จากต่างประเทศ 

- ไดรั้บสิทธิพิเศษทางการคา้ระหวา่งประเทศนอ้ย 

2. Production Cost Factors 

- ขาดแคลนปัจจยัการผลิต 

- ราคาปัจจยัการผลิตสูงข้ึน 

- มีกาํลงัการผลิตเกิน 

3. Business Conditions 

- การแข่งขนัท่ีรุนแรงข้ึนในประเทศ 

- การยกระดบัขีดความสามารถในการแข่งขนั 

Host Country Drivers 
1. Market Pull Factors 
- ขนาดตลาดท่ีใหญ่ 
- กาํลงัซ้ือท่ีขยายตวั 
- โอกาสเช่ือมโยงไปสู่ตลาดของประเทศอ่ืนในภูมิภาค/โลก 
- การไดรั้บสิทธิพิเศษทางการคา้ระหวา่ง 
  ประเทศท่ีดีกวา่ 
2. Production Cost Factors 
- มีปัจจยัการผลิตมาก 
- ปัจจยัการผลิตมีคุณภาพดี 
- ราคาปัจจยัการผลิตตํ่าเม่ือเทียบกบัประเทศอ่ืน 
- ทาํเลท่ีตั้งมีตน้ทุนค่าขนส่งท่ีตํ่ากวา่ 
3. Government Policies 
- นโยบายการเปิดเสรี/ใชก้ลไกตลาด 
- นโยบายการส่งเสริมการลงทุน 
- ขอ้ตกลงการคา้การลงทุนระหวา่งประเทศ 
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ภาพที ่2.2 ปัจจยัของประเทศปลายทางการลงทุนท่ีมีผลต่อการลงทุนทางตรงจากต่างประเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ีมา: UNCTAD (1998) World Investment Report 

2.2 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 นัฐยา ยวงใย  (2542) ศึกษาเก่ียวกบัผลกระทบของการจดัตั้งเขตการคา้เสรีอาเซียน (AFTA) ต่อ
ปริมาณการลงทุนทางตรงจากต่างประเทศในอาเซียน โดยศึกษาขอ้มูลยอ้นหลงัในช่วงปี 2515 – 2539 วา่
ประเทศญ่ีปุ่น สหรัฐฯ ฮ่องกง และสิงคโปร์ มีลกัษณะการลงทุนในอินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์และไท ย
เปล่ียนแปลงไปหรือไม่ ภายหลงัจากมีการจดัตั้งเขตการคา้เสรีอาเซียน (AFTA) ดว้ยวธีิกาํลงัสองนอ้ยสุด 
(Ordinary Least Square: OLS) และทดสอบ Structure Change ดว้ยวธีิการทดสอบ 3 วธีิ คือ Chow Test, 

ปัจจยัของประเทศทีรั่บการลงทุน 
1. นโยบายต่อการลงทุนทางตรงจากต่างประเทศ 
- เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ การเมืองและสงัคม 
- กฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัตั้งและดาํเนินธุรกิจ 
- มาตรฐานการปฏิบติัต่อกิจการต่างชาติ 
- นโยบายท่ีมีผลต่อโครงสร้างและการทาํงานของ
ตลาด เช่น การแข่งขนั และการควบรวมกิจการ 
- ขอ้ตกลงดา้นการคา้และการลงทุนระหวา่งประเทศ 
- นโยบายการแปรรูปรัฐวสิาหกิจ 
- นโยบายการคา้ระหวา่งประเทศ (มาตรการกีดกนั
ทางภาษีและมิใช่ภาษี) และความสอดคลอ้งระหวา่ง
นโยบายการคา้กบันโยบายการลงทุนของต่างชาติ 
- นโยบายทางดา้นภาษี 

2. ปัจจยัด้านเศรษฐกจิ 

3. ส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับธุรกจิ 
- การส่งเสริมการลงทุน (เช่น การสร้างภาพลกัษณ์ 
กิจกรรมกระตุน้การลงทุน และบริการอาํนวยความ
สะดวกการลงทุน) 
- มาตรการจูงใจใหล้งทุน 
- ตน้ทุนท่ีซบัซอ้น (เก่ียวขอ้งกบัการคอรัปชัน่ 
ประสิทธิภาพการบริหารจดัการ เป็นตน้) 
- ความสะดวกสบายของสงัคม (เช่น คุณภาพชีวติ 
โรงเรียนนานาชาติ เป็นตน้) 
- บริการหลงัการลงทุน 

ปัจจยัด้านเศรษฐกจิของประเทศทีเ่ข้าไปลงทุน 
ก. แสวงหาตลาด 
- ขนาดตลาดและรายไดต้่อหวัประชากร 
- การเติบโตของตลาด 
- การเขา้ถึงตลาดในระดบัภูมิภาคและระดบัโลก 
- คุณลกัษณะความชอบท่ีเฉพาะเจาะจงของผูบ้ริโภค 
- โครงสร้างตลาด 

ข. แสวงหาทรัพยากร/สินทรัพย์ 
- วตัถุดิบ 
- ตน้ทุนค่าแรงแรงงานไร้ฝีมือท่ีตํ่า 
- แรงงานมีฝีมือ 
- เทคโนโลย ีนวตักรรม และสินทรัพยอ่ื์นท่ีได ้
สร้างข้ึน (เช่น ตราสินคา้) ทั้งของกิจการและ 
ของเครือข่ายวสิาหกิจ 
- สาธารณูปโภคทางกายภาพ เช่น ท่าเรือ ถนน 
ไฟฟ้า และการส่ือสาร เป็นตน้ 

ค. แสวงหาประสิทธิภาพ   
- ตน้ทุนของทรัพยากร/สินทรัพยใ์นขอ้ ข. 
- ตน้ทุนของปัจจยัการผลิตอ่ืนๆ เช่น การขนส่ง 
การส่ือสารภายในประเทศนั้นและตน้ทุนของ 
สินคา้ขั้นกลาง 
- การเป็นสมาชิกของกรอบความร่วมมือ/ 
ขอ้ตกลงในระดบัภูมิภาค 
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Dummy variable Test และ Recursive residual Test สาํหรับ   ตวัแปรท่ี นาํมาศึกษา คือ Lagged Value ของ 
Stock ของการลงทุนโดยตรงในต่างประเทศ ผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศท่ีแทจ้ริงของประเทศผูรั้บการ
ลงทุน อตัราการเจริญเติบโตของผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศท่ีแทจ้ริง ผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศท่ี
แทจ้ริงของกลุ่มอาเซียน อตัราการเจริญเติบโตของผลิตภั ณฑม์วลรวมในประเทศท่ีแทจ้ริงกลุ่มของอาเซียน 
อตัราค่าจา้งโดยเปรียบเทียบของประเทศผูล้งทุนกบัประเทศผูรั้บการลงทุน อตัราแลกเปล่ียนท่ีแทจ้ริง และ
อตัราส่วนระหวา่งมูลค่าการส่งออกของประเทศกบัมูลค่าการส่งออกของประเทศทั้งหมดในอาเซียน  ผล
การศึกษาพบวา่การจดัตั้ง AFTA ส่งผลกระทบต่อการลงทุนจากญ่ีปุ่นเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น ดา้นการ
ลงทุนจากสหรัฐฯ ไม่มีผลกระทบต่อปริมาณการลงทุนในอาเซียน สาํหรับการลงทุนจากฮ่องกงมีผลกระทบ
ต่อปริมาณการลงทุนในไทย และการลงทุนจากสิงคโปร์ไม่ส่งผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงของการลงทุนใน
อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์และไทย 

 เรวดี แก้วมณ ี(มปป.) ไดน้าํเสนอผลการวเิคราะห์ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์กบัการยา้ยฐานการผลิต
ไปเมียนมาร์ของอุตสาหกรรมไทย  ซ่ึงอธิบายดว้ยทฤษฎีการเลือกท่ีตั้งอุตสาหกรรม (Industrial Location 
Theory) โดย Alfred Weber นกัเศรษฐศาสตร์ชาวเยอรมนัท่ีไดพ้ฒันาทฤษฎีท่ี ตั้งอุตสาหกรรมจาก
แนวความคิดของ Von Thunen และ Wilhelm Launhardt โดย Weber ไดน้าํเอาปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัแหล่ง
ท่ีตั้งเขา้มาพิจารณา และไดต้ั้งสมมติฐานท่ีใชใ้นการวเิคราะห์แหล่งท่ีตั้ง คือ แหล่งวตัถุดิบรวมทั้งเช้ือเพลิง
ต่างๆ กระจายตวัไม่เท่ากนัและมีคุณสมบติัต่ างกนั วตัถุดิบบางชนิดมีเฉพาะทอ้งถ่ิน (Localized Raw 
Materials) บางชนิดกระจายอยูท่ ัว่ไป  ตลาดและผูบ้ริโภคมีกระจายอยูห่ลายจุด และแรงงานเป็นปัจจยัซ่ึง
เคล่ือนยา้ยไม่ไดโ้ดยค่าจา้งแรงงานถูกกาํหนดไวต้ายตวั และมีแรงงานไม่จาํกดัจาํนวน จากสมมติฐานของ 
Weber สามารถสรุปปัจ จยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกท่ีตั้งโรงงานอุตสาหกรรมได ้ 3 ปัจจยั ไดแ้ก่ ค่าขนส่ง 
(Transportation Cost) ค่าจา้งแรงงาน (Labor Cost) และแรงผลกัดนัเพื่อการรวมกลุ่มของอุตสาหกรรม 
(Agglomerative Force) 

 จากทฤษฎีดงักล่าวสามารถนาํมาวเิคราะห์ในกรณีของผูป้ระกอบการภาคเอกช นไทยท่ีมีแนวโนม้
จะยา้ยฐานการผลิตไปเมียนมาร์ ดงัน้ี  

1) ปัจจยัดา้นค่าขนส่ง เน่ืองจากแหล่งท่ีตั้งท่ีมีระบบการคมนาคมขนส่งดีมีความสะดวกในการ
เขา้ถึงสูง (Accessibility) และมีอตัราค่าขนส่งตํ่าจะทาํใหส้ามารถลดตน้ทุนการผลิต การขนส่งประกอบดว้ย
การขนส่งวตัถุดิบมายงัโรงง านเพื่อการแปรรูป และการขนส่งสินคา้หรือผลิตภณัฑจ์ากโรงงานไปยงั
ผูบ้ริโภค ดงันั้นจะตอ้งมีเส้นทางขนส่งท่ีสามารถเขา้ถึงท่ีตั้งอุตสาหกรรมและเช่ือมโยงกบัแหล่งวตัถุดิบและ
ตลาดสินคา้อยา่งมีระบบ ตวัแปรท่ีมีอิทธิพลอยา่งมากต่อการขนส่ง คือระยะทาง (Distance) ในกรณีเมียน
มาร์มีท่ีตั้งทางภูมิศาสตร์ท่ีสามารถเช่ือมโยงการขนส่งกบัต่างประเทศไดส้ะดวก จากการเร่งพฒันา
โครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะถนนสายภูมิภาคอาเซียนซ่ึงเช่ือมต่อกบันานาประเทศ รวมทั้งการร่วมทุนของ
ต่างชาติในการพฒันาเส้นทางรถไฟ และท่าเรือขนส่งสินคา้ แสดงใหเ้ห็นวา่เมียนมาร์มีความกระตือรือร้นใน
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การพฒันาประเทศ โดยสร้างความร่วมมือกบัภาคเอกชนพฒันาระบบคมนาคมทั้งภายในประเทศ และระดบั
ภูมิภาคซ่ึงจะพฒันาเป็น New Land Bridge ของเอเชียตะวนัออกเฉียงใตใ้นอนาคต และจะเป็นจุดยทุธศาสตร์
ท่ีสาํคญัในการกระจายสินคา้ในระดบัโลก สามารถเช่ือมโยงตลาดยโุรป  แอฟริกาตะวนัออกกลาง และเอเชีย
ใต ้มาทางมหาสมุทรอินเดียและทะเลอนัดามนั   

2) ปัจจยัดา้นค่าจา้งแรงงาน อุตสาหกรรมทั้งหลายมีแนวโนม้การยา้ยไปตั้งในแหล่งท่ีมีแรงงาน
ราคาถูก (Cheap Labour) โครงสร้างและคุณภาพของแรงงานจึงกลายเป็นปัจจยัทางดา้นภูมิศาสตร์ท่ีมี
ความสาํคญัต่อการกาํหนดท่ีตั้งของอุตสาหกรรมมากข้ึนเร่ือยๆ โดยค่าจา้งขั้นตํ่าเป็นดชันีท่ีสาํคญัในการวดั
ตน้ทุนแรงงาน ปัจจุบนัเมียนมาร์มีแรงงานอยูเ่ป็นจาํนวนมากและมีค่าจา้งแรงงานตํ่า โดยมีค่าแรงขั้นตํ่าต่อปี
อยูท่ี่ 401 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 12,030 บาท ซ่ึงตํ่ากวา่ค่าแรงขั้นตํ่า ของไทยประมาณ 9 เท่า (เม่ือคิด
เทียบกบัอตัราค่าแรงขั้นตํ่า 300 บาทต่อวนั ) แรงงานเหล่าน้ีพร้อมท่ีจะรองรับการยา้ยฐานการผลิตของ
อุตสาหกรรมประเภทใชแ้รงงานเขม้ขน้ (Labor-intensive) อยา่งเช่นอุตสาหกรรมส่ิงทอและเคร่ืองนุ่งห่ม 
ประกอบกบัการเปล่ียนแปลงทางการเมืองสู่ควา มเป็นประชาธิปไตย รวมถึงการปรับปรุงและผอ่นคลาย
เง่ือนไขทางกฎหมายและการวางแผนทางเศรษฐกิจตลอดช่วงเวลาสองปีท่ีผา่นมา ไดส้ร้างบรรยากาศท่ีเอ้ือ
ต่อการคา้และการลงทุนสาํหรับนกัลงทุนจากต่างประเทศเป็นอยา่งมาก  

3) ปัจจยัดา้นแรงผลกัดนัเพื่อการรวมกลุ่มของอุตสาหกรรม ตามทฤษ ฎีท่ีตั้งซ่ึงอยูบ่ริเวณร่วมกนั
จะไดรั้บประโยชน์จากการรวมตวัของอุตสาหกรรม หรือเรียกวา่การประหยดัอนัเน่ืองมาจากกระบวนการ
กลายเป็นเมือง (Urbanization Economies) เป็นขอ้ไดเ้ปรียบของการตั้งอุตสาหกรรมในเมืองใหญ่มากกวา่ใน
เมืองเล็ก เพราะเมืองใหญ่จะเอ้ืออาํนวยใหอุ้ตสา หกรรมสามารถเขา้ถึงบริการดา้นต่างๆ ท่ีเห็นไดช้ดัคือการ
รวมตวักนัของหน่วยธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กนั ไดแ้ก่ นิคมอุตสาหกรรม (Eco Industrial Estate) และเขต
อุตสาหกรรม (Industrial Districts) โดยการตั้งโรงงานในแหล่งเดียวกนัจะทาํใหไ้ดรั้บประโยชน์จากการ
พึ่งพาวตัถุ ดิบซ่ึงกนัและกนั (Input-Out Relation) ทาํใหป้ระหยดัค่าใชจ่้ายในการขนส่งวตัถุดิบลงได ้การ
รวมของอุตสาหกรรมท่ีเหมือนกนัยงัทาํใหไ้ดรั้บประโยชน์หลายอยา่ง เช่น ไดรั้บบริการดา้นแรงงานฝีมือ 
ดา้นการช่วยเหลือธุรกิจ ดา้นกฎหมาย การศึกษาและการเงิน เป็นตน้ นอกจากน้ียงัเป็ นช่องทางท่ีจะสามารถ
ตั้งสถาบนัวจิยั สถาบนัฝึกอบรมแรงงาน ตลอดจนการพฒันาโครงสร้างพื้นฐานท่ีสาํคญัอีกดว้ย ในกรณีของ
เมียนมาร์ไดมี้การพฒันาประเทศตามทฤษฎีและแนวทางการรวมกลุ่มอุตสาหกรรมเช่นเดียวกบัประเทศอ่ืนๆ 
โดยเมียนมาร์เร่ิมใหค้วามสาํคญักบัการพฒันาภาคอุตสาหกรรมของ ตนอยา่งจริงจงัเพื่อทดแทนการนาํเขา้
และสร้างมูลค่าเพิ่มแก่วตัถุดิบดา้นการเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ โดยจดัตั้ง Myanmar 
Industrial Development Committee (MIDC) ในปี 2538- 2539 ทาํหนา้ท่ีกาํหนดทิศทางการพฒันา
ภาคอุตสาหกรรมของเมียนมาร์ โดย MIDC ไดป้ระกาศจดัตั้ งเขตนิคมอุตสาหกรรมข้ึนหลายแห่ง ทัว่
ประเทศระหวา่งปี 2539- 2540 เพื่อจูงใจใหภ้าคเอกชนทั้งในและต่างประเทศเขา้มาลงทุนใน
ภาคอุตสาหกรรม โดยมีสิทธิประโยชน์เป็นแรงจูงใจ บริษทัท่ีจดัตั้งในนิคมอุตสาหกรรมจะไดรั้บสิทธิพิเศษ
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และไดรั้บความสะดวกดา้นต่างๆ จากภาครัฐ อาทิ การล ดหยอ่นภาษีการคา้ การจ่ายค่านํ้ามนัในราคาถูกกวา่
ปกติ และความพร้อมทางดา้นไฟฟ้าและประปา เป็นตน้ ปัจจุบนัเมียนมาร์มีเขตนิคมอุตสาหกรรมทั้งส้ิน     
19 เขต 

 ภูมิศักดิ์  ราศรี (2557 ) ไดส้รุป ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีต่อการลงทุนภาคการเกษตรของไทยใน

อาเซียนตามทฤษฎีสังเคราะ ห์ของดนันิง (Dunning’ Eclectic Theory, 1993) ประกอบดว้ย  7 ปัจจยัท่ีสาํคญั

ดงัน้ี (1)  ปัจจยัทางดา้นทรัพยากร  (2) ปัจจยัดา้นโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ  (3) ปัจจยัดา้นการเงิน  (4) 

ปัจจยัดา้นการคา้ระหวา่งประเทศ  (5) ปัจจยัดา้นภาษาและการส่ือสารทางการคา้  (6)   ดชันีช้ีวดัทรัพยากร

มนุษยร์ะหวา่งประเทศ และ (7) ปัจจยัดา้นกฎระเบียบและขอ้ตกลงทางการลงทุนระหวา่งประเทศและปัจจยั

ทางเศรษฐกิจดา้นอ่ืนๆ 
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บทที ่3 

ความส าคญัและสถานการณ์การลงทุนภาคการเกษตรจากต่างประเทศ  

3.1 ความส าคัญของการลงทุนภาคการเกษตร  

ระดบัของการลงทุนภาคการเกษตร รวมทั้งการลงทุนดา้นสาธารณะท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเกษตร เช่น 
โครงสร้างพื้นฐานดา้นดิน นํ้า และการคมนาคมขนส่ง มีความสัมพนัธ์โดยตรงกบัการเจริญเติบโตของภาค
การผลิต และการลดปัญหาความยากจน ทั้งน้ีการลงทุนภาคการเกษตรยงัมีส่วนสาํคญัในการลดปัญหาความ
อดอยากหิวโหยและสนบัสนุนควา มมัน่คงอาหารและโภชนาการในแง่มุมต่าง ๆ เช่น เกษตรกรผูผ้ลิตมี
อาหารอยา่งเพียงพอสาํหรับบริโภคภายในครัวเรือน และมีอาหารเหลือสาํหรับจาํหน่าย ทาํใหผู้บ้ริโภคใน
ทอ้งถ่ินและผูบ้ริโภคในเมืองสามารถเขา้ถึงอาหารไดใ้นราคาถูก เม่ืออาหารหลกัราคาถูกลง เป็นปัจจยั
สนบัสนุนใหผู้บ้ริโภคพฒันารูปแบบการบริโภคของตนเองใหมี้ความหลากหลายมากข้ึน เช่น มีการบริโภค
ผกั ผลไม ้ไข่ นม มากข้ึนซ่ึงส่งผลต่อการมีโภชนาการท่ีดีตามมา    

จากรายงานของ FAO พบวา่การลงทุนภาคการเกษตรมีความเช่ือมโยงอยา่งใกลชิ้ดกบัการลดความ
อดอยากหิวโหยของประชากร โดยประเทศท่ีมีอตั ราเพิ่มของการลงทุนภาคการเกษตรท่ี     ร้อยละ 0.7 ต่อปี 
ตั้งแต่ปี 2535 เป็นตน้มาจาํนวน 47 ประเทศ อยูใ่นสถานะท่ีจะบรรลุเป้าหมายการลดความอดอยากหิวโหย
ตามเป้าหมายการพฒันาแห่งสหสัวรรษ (Millennium Development Goal: MDG) ภายในปี 2558 ส่วน
ประเทศท่ีมีอตัราการลงทุนภาคกา รเกษตรตั้งแต่ปี 2535  ลดลงมากกวา่  ร้อยละ 0.7 จาํนวน 16 ประเทศ อยู่
ในสถานะท่ีอาจจะไม่บรรลุเป้าหมายการลดความอดอยากหิวโหยตามเป้าหมาย MDG ประเทศท่ียากจน
ทั้งหลายส่วนใหญ่มีการลงทุนภาคการเกษตรนอ้ยกวา่ท่ีควรจะเป็น ในขณะท่ีประชาคมโลกตอ้งการอาหาร
เพื่อเล้ียงประชากรท่ี จะเพิ่มข้ึนเป็นมากกวา่ 9 พนัลา้นคนภายในปี 2050 (พ.ศ. 2593) ซ่ึงมากกวา่ในปัจจุบนั
ถึง 2 พนัลา้นคน โดยประชากรท่ีเพิ่มข้ึนส่วนใหญ่อยูใ่นประเทศยากจนซ่ึงทรัพยากรธรรมชาติถูกใชจ้น
เส่ือมโทรม ดงันั้นระบบการปลูกพืชและเล้ียงสัตวใ์นอนาคตจึงตอ้งมีความประณีตมากข้ึนเพื่อตอบสนองกบั
ความตอ้งการ ในขณะเดียวกนัจาํเป็นตอ้งใชท้รัพยากรอยา่งจาํกดัและระมดัระวงัมากข้ึน ดงันั้นแนวทางท่ีจะ
เป็นไปไดคื้อการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตดว้ยการเพิ่มการลงทุน ทั้งทุนทางกายภาพ ทุนมนุษย ์ความรู้ทาง
วชิาการ และทุนทางสังคม เพื่อปกป้องและกอบกูทุ้นทางธรรมชาติใหเ้กิดความย ัง่ยนืในการผลิต  

อยา่งไรก็ตามในช่วงหลายทศวรรษท่ีผา่นมาการลงทุนภาคการเกษตรในประเทศกาํลงัพฒันามี
แนวโนม้ลดลง ทั้งการลงทุนของภาครัฐเอง และความช่วยเหลือในการพฒันาจากต่างประเทศ ขอ้มูลจาก 
FAO Investment Center รายงานวา่เงินช่วยเหลือเพื่อการพฒันาระหวา่ งประเทศจากภาครัฐ (Official 
Development Assistance: ODA) ดา้นการเกษตรมีแนวโนม้ลดลงอยา่งมีนยัสาํคญั จากอตัราสูงสุดท่ีร้อยละ 
17 ในปี 2522 ซ่ึงเป็นยคุของการปฏิวติัเขียว เหลือเพียงร้อยละ 3.5 ในปี 2547 แต่ในช่วง 4-5 ท่ีผา่นมา ODA 
สาขาเกษตรเร่ิมมีแนวโนม้เพิ่มข้ึน โดยเพิ่มเป็นร้อยละ 5.5 ในปี 2550 อยา่งไรก็ตาม FAO ประมาณการวา่



16 

ความตอ้งการเงินเพื่อการลงทุนเก่ียวกบัอาหาร การเกษตร และการพฒันาชนบท มีมากถึงปีละ 83 พนัลา้น
ดอลลาร์สหรัฐ จึงจะเพียงพอในการผลิตอาหารสาํหรับเล้ียงประชากรโลกท่ีจะเพิ่มข้ึนในปี 2050 หรือจะตอ้ง
เพิ่มเงินลงทุนข้ึนอีกร้อยละ 50 ของเงินลงทุนภาคเกษตรท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบนั  ดงันั้นจึงมีความจาํเป็นอยา่งยิง่
ในการเพิ่มการลงทุนภาคการเกษตร ทั้งจากจากภาครัฐและเอกชน 

ปัจจุบนัประเทศกาํลงัพฒันาต่าง ๆ ไดมี้ความพยายามในการดึงดูดการลงทุนภาคการเกษตรเขา้สู่
ประเทศ เน่ืองจากการลงทุ นภาคการเกษตรทางตรงจากต่างประเทศจะมีส่วนสาํคญัในการก่อใหเ้กิด
ผลประโยชน์จากการพฒันา เช่น การถ่ายทอดเทคโนโลย ีการจา้งงาน และการพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน
ภายในประเทศ อยา่งไรก็ตามการลงทุนทางตรงภาคเกษตรจากต่างประเทศก็อาจส่งผลกระทบในเชิงลบแก่
ประเทศผูรั้บการลงทุนไดเ้ช่ นกนั ดงันั้นจึงจาํเป็นตอ้งมีการกาํหนดรูปแบบการดาํเนินธุรกิจท่ีรอบคอบ
เหมาะสม เพื่อใหเ้กิดประโยชน์ทั้งผูล้งทุนและประเทศผูรั้บการลงทุน จาํเป็นตอ้งมีนโยบายท่ีเหมาะสม มี
กรอบการดาํเนินงานดา้นกฎระเบียบท่ีเหมาะสมเพื่อสร้างความมัน่ใจ วา่การลงทุนจะก่อใหเ้กิดประโยชน์
สูงสุดกบัทุกฝ่ายและมีความเส่ียงในการเกิดผลกระทบดา้นลบนอ้ยท่ีสุด 

 

3.2 สถานการณ์การลงทุนทางตรงภาคการเกษตรจากต่างประเทศ  

3.2.1 สถานการณ์การลงทุนภาคการเกษตรของโลก  

ในช่วงสามทศวรรษท่ีผา่นมาการลงทุนภาคเกษตรในประเทศกาํลงัพฒันามีปริมาณและมูลค่า
ลดลงอยา่งต่อเน่ือง จนถึงในช่วงปลายทศวรรษ 2000 การลงทุนภาคการเกษตรพื้นฐานไดป้รับตวัสูงข้ึนดว้ย
เหตุผลสาํคญัประการหน่ึงคือการเพิ่มข้ึนของราคาสินคา้อาหารในช่วงปี 2550-2551 ทาํใหท้ัว่โลกเกิดความ
ต่ืนตวัเก่ียวกบัขอ้จาํกดัของทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการผลิตอาหารสาํหรับเล้ียงประชากรในอนาคต การ
เพิ่มข้ึ นของราคาอาหารดงักล่าว เป็นแรงผลกัดนัใหป้ระเทศผูน้าํเขา้อาหารไปลงทุนภาคการเกษตรใน
ประเทศท่ีมีความพร้อมดา้นทรัพยากรเพื่อการผลิต โดยเฉพาะอยา่งยิง่ท่ีดิน และแหล่งนํ้า ดว้ยเหตุผลการ
ผลิตคือการเป็นเจา้ของผลผลิต และส่งกลบัประเทศเพื่อความมัน่คงอาหารสาํหรับประเทศของตน  ซ่ึง
มองเห็นวา่เป็นแนวทางท่ีจะก่อใหเ้กิดความมัน่คงอาหารมากกวา่การพึ่งพาตลาดระหวา่งประเทศเพียงอยา่ง
เดียว การเพิ่มข้ึนของราคานํ้ามนัเป็นอีกเหตุผลหน่ึงท่ีผลกัดนัใหมี้การลงทุนภาคการเกษตรเพื่อปลูกพืช
พลงังานมากข้ึน ปัจจยัต่าง ๆ ดงักล่าวคาดวา่แนวโนม้ในอนาคตของการล งทุนภาคการเกษตรภาพรวมของ
โลกจะเพิ่มข้ึนเร่ือย ๆ 

การลงทุนภาคการเกษตรจากต่างประเทศในปัจจุบนัมีรูปแบบท่ีแตกต่างจากการลงทุนในอดีต โดย
ในอดีตการลงทุนดา้นอาหารและการแปรรูปมีวตัถุประสงคเ์พื่อการเขา้ถึงตลาด แหล่งวตัถุดิบ และแรงงาน
ราคาถูก แต่ปัจจุบนันกัลงทุนมีวตัถุประสงคใ์นการเขา้ถึงทรัพยากรธรรมชาติ ท่ีดิน และแหล่งนํ้า ดงันั้นการ
ลงทุนรูปแบบใหม่จะไปในทิศทางของการครอบครองท่ีดินและลงมือทาํการผลิตเองมากกวา่การผลิตแบบ
ร่วมมือกบัผูผ้ลิตในทอ้งถ่ิน โดยจะเนน้การผลิตอาหารขั้นพื้นฐาน รวมทั้งอาหารสัตวเ์พื่อส่งกลบัประเทศ
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ของตนมากกวา่เป็นการผลิตเพื่อส่งออกโดยทัว่ไป จากการสาํรวจขอ้มูลของ OECD ในปี 2553 พบวา่ร้อยละ 
83 ของท่ีดินท่ีครอบครองหรือการเช่าระยะยาวโดยนกัลงทุนต่างชาติ ถูกใชเ้พื่อการปลูกพืชอายสุั้น เช่น พืช
นํ้ามนั ขา้วโพด ขา้วสาลี และธญัพืชอาหารสัตว ์ร้อยละ 13 ใชเ้พื่อการเล้ียงสัตว ์เช่น โคเน้ือ โคนม แกะ และ
สุกร และร้อยละ 4 ใชเ้พื่อปลูกพืชอายยุาว เช่น องุ่น (OECD, 2010)  

การลงทุนทางตรงภาคการเกษตรจากต่างประเทศ ไดรั้บความสนใจมากข้ึนเน่ืองจากเป็นแหล่งทุน
ท่ีมีศกัยภาพสาํหรับประเทศท่ีมีรายไดน้อ้ยและประเทศท่ีมีรายไดป้านกลาง อยา่งไรก็ตามในปัจจุ บนัขอ้มูล
ปริมาณการลงทุนทางตรงภาคการเกษตรทั้งในระดบัประเทศและระดบัโลกยงัไม่มีความชดัเจนมากนกั 
สาํหรับขอ้มูลเท่าท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัพบวา่การลงทุนทางตรงภาคการเกษตรจากต่างประเทศยงัมีสัดส่วนท่ีนอ้ย
มากเม่ือเทียบกบัการลงทุนภายในประเทศ นอกจากนั้นยงัขาดความชดัเจนวา่ก ารลงทุนจากต่างประเทศ
เหล่านั้นเป็นการเพิ่มการลงทุนท่ีแทจ้ริง หรือเป็นเพียงการถ่ายโอนความเป็นเจา้ของกิจการท่ีลงทุนอยูก่่อน
แลว้เป็นของนกัลงทุนต่างชาติ 

ในปี 2548-2551 ขอ้มูลการลงทุนทางตรงจากต่างประเทศท่ีครบทุกสาขาและสามารถนาํมา
วเิคราะห์เปรียบเทียบกนัได ้มีเพียง  27 ประเทศทัว่โลก (FAO, 2012a) ดงัแสดงในตารางท่ี 3.1 โดยในช่วงปี 
2548-2549 มีมูลค่าการลงทุนทางตรงจากต่างประเทศทุกสาขาประมาณ 633,395 ลา้นเหรียญสหรัฐ และ
เพิ่มข้ึนเป็น 828,876 ลา้นเหรียญสหรัฐในช่วงปี 2550-2551 ในจาํนวนน้ีเป็นการลงทุนสาขาการเกษตร
พื้นฐานเพียงร้อยละ 0.40 ส่วนสาขาอาหารเคร่ืองด่ืมและยาสูบ มีสัดส่วนการลงทุนสูงกวา่อยูท่ี่ร้อยละ 6.28 
ของการลงทุนทางตรงทั้งหมด  

ตารางที ่3.1 มูลค่าของการลงทุนทางตรงจากต่างประเทศของโลก  ปี 2548-2549 และ ปี 2550-2551  
หน่วย: ลา้นเหรียญสหรัฐ 

ประเทศผูรั้บ 

การลงทุน 

สาขาการเกษตร1) สาขาอาหารเคร่ืองด่ืมยาสูบ2) รวมทุกสาขา 

2548-49 2550-51 2548-49 2550-51 2548-49 2550-51 

กมัพชูา 72  95 18 20 432 841 
ไทย 5  10 46 194 8,536 8,923 
ลิทวัเนีย 11  13 –47 42 1,422 2,030 
โรมาเนีย 56  159 307 196 8,923 11,916 
รัสเซีย 157  378 590 1,104 13,375 27,349 
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ตารางที ่3.1 (ต่อ) 

ประเทศผูรั้บ 

การลงทุน 

สาขาการเกษตร1) สาขาอาหารเคร่ืองด่ืมยาสูบ2) รวมทุกสาขา 

2548-49 2550-51 2548-49 2550-51 2548-49 2550-51 

ยโูกสลาเวยี 1  10 10 30 264 639 
ตุรกี 7  25 338 1,009 13,087 16,935 
อาร์เจนตินา 366  505 226 647 7,175 8,605 
บราซิล 233  708 1,474 2,035 21,876 38,795 
ชิลี 14  107 128 23 2,490 3,301 
เมก็ซิโก 16  82 2,175 1,344 20,789 24,806 
ปรากวยั –18  1 13 –4 75 157 
อุรุกวยั 283  335 11 100 1,170 1,330 
ตูนีเซีย 8  11 12 22 2,045 2,187 
บงัคลาเทศ 2  11 5 16 819 876 
ออสเตรีย –20  4 290 –511 9,634 19,006 
โครเอเชีย 11  4 120 101 2,654 5,581 
ฝร่ังเศส 44  33 5,281 3,392 78,397 79,230 
เยอรมนั 11  8 732 –639 51,533 51,514 
กรีซ 34  4 28 –109 2,989 3,305 
ฮงัการี 8  32 80 –106 7,263 5,668 
อิตาลี –74  149 2,114 –244 24,336 30,863 
ญ่ีปุ่น –15  4 –474 94 –1,865 23,487 
โปแลนด ์ 52  117 499 416 14 906 22 695 
ซาอุดิอารเบีย 8  24 –542 179 15,195 31,270 
สหราชอาณาจกัร 88  79 1 959 10,468 166,096 136,618 
สหรัฐอเมริกา 22  240 8,619 29,025 170,955 293,644 
รวม 27 ประเทศ 
(ร้อยละของการ
ลงทุนรวมทุกสาขา) 

1,636 
(0.26) 

3,148 (0.40) 24,179 
(3.82) 

52,027 (6.28) 633,395 
(100.00) 

828,876 
(100.00) 

ท่ีมา: รวบรวมจาก FAO, 2012a 
หมายเหต ุเคร่ืองหมาย – หมายถึงในช่วงเวลาน้ัน ๆ มีการเพ่ิมการลงทุนต า่กว่าการลดการลงทุน 

_1) หมายถึง การลงทุน ในการผลิตด้านการเกษตรพืน้ฐาน หมายรวมถึงการท าสวน การเลีย้งสัตว์ การปลูกพืชและเลีย้งสัตว์แบบ
ผสมผสาน การบริการท่ีเก่ียวกับการปลูกพืชและเลีย้งสัตว์ การขยายพันธ์ุพืชและสัตว์ การท าป่าไม้ และการเพาะเลีย้งสัตว์น า้  

_2) หมายถึง การลงทุนเก่ียวกับอาหาร เคร่ืองด่ืม แล ะยาสูบ ประกอบด้วยการลงทุนทุกอย่างในกระบวนการต้ังแต่ การแปรรูป และ
การเกบ็รักษา ของเนือ้สัตว์ สัตว์น า้ ผลไม้ พืชผัก น า้มันและไขมัน ผลิตภัณฑ์นม โรงสี โรงงานท าแป้ง ท าอาหารสัตว์เลีย้ง ผลิตเคร่ือง ด่ืม และ
ผลิตภัณฑ์ยาสูบ   
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จากตารางท่ี 3.1 จะเห็นไดว้า่ประเทศท่ีมีข้ อมูลการลงทุนทางตรงจากต่างประเทศ ส่วนใหญ่เป็น
ประเทศท่ีมีรายไดป้านกลาง และประเทศท่ีมีรายไดสู้ง ส่วนประเทศยากจนท่ีมีกระแสการเขา้ไปลงทุนภาค
การเกษตรจากต่างประเทศจาํนวนมากทั้งปริมาณและมูลค่า ยงัไม่มีการบนัทึกขอ้มูลท่ีเป็นรูปธรรม การ
ลงทุนภาคเกษตรจากต่างประเทศจะสร้ างโอกาสในการพฒันาในภาพรวมใหก้บัประเทศกาํลงัพฒันา และ
ประเทศพฒันานอ้ย ในแง่ของการจา้งงาน และการถ่ายทอดเทคโนโลย ีแต่ก็ตามอาจส่งผลทางลบในดา้น
สังคมและดา้นส่ิงแวดลอ้มในระดบัชุมชน โดยเฉพาะอยา่งยิง่การลงทุนท่ีมีการเขา้มาควบคุมการใชท่ี้ดินใน
แปลงขนาดใหญ่  สาํหรับประเ ทศสมาชิกอาเซียนมีขอ้มูลการลงทุนทางตรงจากต่างประเทศในเพียงบาง
ประเทศเท่านั้น และส่วนใหญ่มีขอ้มูลไม่ครบถว้นดงัแสดงในตารางท่ี 3.2  
 

ตารางที ่3.2 มูลค่าของการลงทุนทางตรงจากต่างประเทศของประเทศสมาชิกอาเซียน  ปี 2548-2549 และ     
ปี 2550-2551  

หน่วย: ลา้นเหรียญสหรัฐ 

ประเทศ 
ผูรั้บการลงทุน 

สาขาการเกษตร สาขาอาหารเคร่ืองด่ืมยาสูบ รวมทุกสาขา 

2548-49 2550-51 2548-49 2550-51 2548-49 2550-51 
ไทย 5  10 46 194 8,536 8,923 
กมัพชูา 72  95 18 20 432 841 
อินโดนีเซีย 121  239 na  na  6,626 8,123 
มาเลเซีย –1  1,038 na  na  5,012 7,818 
ฟิลิบปินส์ 0  2 na  na  2,388 2,160 
สิงคโปร์ na   na  34 50 2,183 –479 
เวียดนาม 56 na  na  na  2,021 na  
ลาว 7 na  na  na  28 na  
เมียนมาร์ na  na  na  na  71 na  
บรูไนดารุสลาม na na  na  na  na  na  

ท่ีมา: รวบรวมจาก FAO, 2012a 

หมายเหตุ:  na หมายถึงไม่มีข้อมลู  
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3.2.2 สถานการณ์การลงทุนภาคการเกษตรในประเทศไทย  

การลงทุนทางตรงจากต่างประเทศ (Foreign Direct Investment: FDI) มีบทบาทสาํคญัในการ
พฒันาเศรษฐกิจของประเทศไทย การเติบโตอยา่งรวดเร็วของการลงทุนทางตรงจากต่างประเทศทาํให้
ประเทศไทยสามารถเปล่ียนระบบการผลิตจากการทดแทนการนาํเขา้ (import-substitution) เป็นการผลิตเพื่อ
การส่งออก (export-oriented) โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในภาคอุตสาหกรรม สาํหรับในภาคการเกษตรถึงแม้
ประเทศไทยจะเป็นประเทศเกษตรกรรม และการลงทุนภาคเกษตรจากต่างประเทศมีมาอยา่งยาวนาน แต่ก็มี
มูลค่าเพียงเลก็นอ้ยเม่ือเทียบกบัการลงทุนดา้นอ่ืน ขอ้มูลเก่ียวกบัการลงทุนจากต่างประเทศในประเทศไทย มี
การเก็บรวบรวมโดยสองหน่วยงานท่ีสาํคญัคือธนาคาร แห่งประเทศไทย และสาํนกังานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน (Board of Investment: BOI) โดยขอ้มูลจากธนาคารแห่งประเทศไทยจะเป็นภาพรวม
ทั้งหมดของการลงทุนจากต่างประเทศท่ีเขา้มาในประเทศไทย       (ทั้งท่ียืน่ขอสนบัสนุนและไม่ไดย้ืน่ขอรับ
การสนบัสนุนการลงทุน) ในขณะท่ีขอ้มูลจาก BOI เป็นขอ้มูลการลงทุนจากต่างประเทศเฉพาะส่วนท่ีขอรับ
การส่งเสริมจาก BOI เท่านั้น ซ่ึงการส่งเสริมการลงทุนแบ่งออกเป็น 7 สาขา ประกอบดว้ย 1) เกษตรกรรม
และผลิตผลจากการเกษตร 2) เหมืองแร่   เซรามิกส์ และโลหะขั้นมูลฐาน  3) อุตสาหกรรมเบา /ส่ิงทอ 4) 
ผลิตภณัฑโ์ลหะ เคร่ืองจกัร อุปกรณ์ขนส่ง   5) อิเล็กทรอนิคส์และเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า  6) เคมีภณัฑ ์กระดาษ  และ
พลาสติก และ 7) บริการและสาธารณูปโภค โดยมีรายละเอียดโครงการลงทุนจากต่างประเทศในแต่ละสาขา
เป็นรายปี ดงันั้นการศึกษาในคร้ังน้ีจึงใชข้อ้มูลจาก BOI เพื่อใหส้ามารถแยกแยะรายละเอียดและเห็น
แนวโนม้การลงทุนภาคการเกษตรจากต่างประเทศ ท่ีเขา้มาลงทุนในประเทศไทย  

ในช่วงกลางทศวรรษ  1970 (2513) ต่างชาติไดเ้ร่ิมเขา้มาลงทุน ในอุตสาหกรรมอาหารโดยใช้
วตัถุดิบภายในประเทศเพื่อเพิ่มมูลค่า เช่น ปาลม์นํ้ามนั มนัสาํปะหลงั และอุตสาหกรรมยางพารา หลงัจาก
นั้นเป็นตน้มาการลงทุนในสาขาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเกษตรไดเ้พิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ืองจนถึงปัจจุบนั อยา่งไรก็
ตามสัดส่วนการลงทุนจากต่างประเทศท่ีเก่ียว ขอ้งกบัภาคเกษตรยงัถือวา่นอ้ยมากเม่ือเปรียบเทียบกบัการ
ลงทุนดา้นอ่ืน ๆ การลงทุนดงักล่าวส่วนใหญ่เป็นกิจการดา้นแปรรูปอาหารและอุตสาหกรรมการเกษตรท่ีมี
วตัถุประสงคผ์ลิตเพื่อการส่งออกเป็นหลกั และเป็นการดาํเนินการในลกัษณะกิจการร่วมคา้ (Joint venture)  
กบันกัลงทุนไทย  

ในช่วงเวลาตั้งแต่ปี 2530-2555 มูลค่าการลงทุนดา้นเกษตรกรรมและผลิตผลจากการเกษตร มี
จาํนวน 392,915.1 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 5.3 ของการส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศทั้งหมดของ  BOI 
รวมจาํนวนโครงการท่ีไดรั้บอนุมติั 2,038 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 11.3 ของโครงการลงทุนจา กต่างประเทศ
ท่ีไดรั้บการอนุมติัทั้งหมด ทั้งน้ีจาํนวนโครงการท่ีไดรั้บอนุมติัไม่แตกต่างจากสาขาอ่ืน ๆ มากนกัแต่
เน่ืองจากมูลค่าการลงทุนในแต่ละโครงการค่อนขา้งนอ้ย (เงินลงทุนส่วนใหญ่อยูใ่นระดบันอ้ยกวา่ 50 ลา้น
บาท) จึงทาํใหส้ัดส่วนมูลค่าการลงทุนนอ้ยกวา่สาขาอ่ืน ๆ โดยอยูท่ี่ลาํดบัท่ี 6 จากทั้งหมด 7 สาขาการลงทุน 
(ตารางท่ี 3.3) 
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ตารางที ่3.3 โครงการลงทุนจากต่างประเทศ ท่ีไดรั้บการอนุมติัจาก BOI ในช่วงปี 2530-2555 จาํแนกตาม
สาขาการลงทุน 

 

สาขา 
จาํนวน

โครงการ 

สดัส่วนของ
โครงการทั้งหมด

(ร้อยละ) 

มลูค่าการ
ลงทุน 

(ลา้นบาท) 

สดัส่วนของมลูค่า
การลงทุนทั้งหมด 

(ร้อยละ) 
เกษตรกรรมและผลิตผลจากการเกษตร 2,038 11.3 392,915.1 5.3 
เหมืองแร่ เซรามิกส์ และโลหะขั้นมลูฐาน 667 3.7 705,482.4 9.6 
อุตสาหกรรมเบา/ส่ิงทอ 2,155 12.0 323,668.0 4.4 
ผลิตภณัฑโ์ลหะ เคร่ืองจกัร อุปกรณ์ขนส่ง 4,098 27.7 1,177,769.7 16.0 
อิเลก็ทรอนิคส์และเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า 3,705 20.6 1,393,976.1 18.9 
เคมีภณัฑ ์กระดาษ และพลาสติก 2,480 13.7 1,541,751.1 20.9 
บริการและสาธารณูปโภค 2,880 16.0 1,830,744.2 24.9 
รวม 18,023 100.0 7,366,306.6 100.0 

ท่ีมา: รวบรวมจากขอ้มูลของสาํนกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (2556)  

โครงการลงทุนจากต่างประเทศในสาขาเกษตรกรรมและผลิตผลจากการเกษตรท่ีสนบัสนุนการลงทุน
โดย BOI ส่วนใหญ่เป็นกิจการร่วมคา้ ระหวา่งนกัลงทุนไทยและนกัลงทุนต่างชาติ โดยเฉพาะอยา่งยิง่
โครงการดา้นการปลูกพืช การเล้ียงสัตว ์และการเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้า ซ่ึง เป็นกิจการตามบญัชี 1 แนบทา้ย
พระราชบญัญติัประกอบธุรกิจของคนต่างดา้ว พ .ศ. 2542 ท่ีไม่อนุญาตใหค้นต่างดา้วเป็นเจา้ของกิจการ  จึง
เห็นไดว้า่โครงการลงทุนดา้นเกษตรและผลิตผลเกษตรในช่วงปี 2530-2555 เป็นโครงการท่ีเป็นกิจการร่วม
คา้ร้อยละ 62.4 ส่วนอีกร้อยละ 36.7 เป็นกิจการท่ีถือหุน้โดยต่างชาติทั้งหมด ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นกิจการดา้น
อุตสาหกรรมเกษตรท่ีไม่ไดส้งวนไวต้ามกฎหมาย  

วตัถุประสงคข์องการลงทุนสาขา เกษตรกรรมและผลิตผลจากการเกษตรส่วนใหญ่ผลิตเพื่อการ
ส่งออก โดยมากกวา่ร้อยละ 80 ของผลผลิตใชส้าํหรับป้อนตลาดต่างประเทศ ซ่ึงเป็นไ ปตามนโยบายของ
รัฐบาลไทยท่ีผลกัดนัอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการส่งออกตั้งแต่ปี 2515 เป็นตน้มา โดยอุตสาหกรรมยางพารา 
และการแปรรูปอาหารดว้ยเทคโนโลยสีมยัใหม่ เป็นกิจการท่ี BOI ส่งเสริมการลงทุนโดยใหสิ้ทธิประโยชน์
แก่นกัลงทุนดว้ยการยกเวน้การเก็บภาษีศุลกากรนาํเขา้เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์เพื่อการผลิต  

จากขอ้มูลของ BOI ไดแ้สดงรายละเอียดการลงทุนจากต่างประเทศในสาขาเกษตรกรรมและ
ผลิตผลจากการเกษตร พบวา่มีมูลค่าการลงทุนการผลิตขั้นพื้นฐาน  (การปลูกพืช เล้ียงสัตว ์การเพาะเล้ียงสัตว์
นํ้า และการป่าไม)้ รวมกนัคิดเป็นเพียงร้อยละ 6.6 ของมูลค่าการลงทุนรวมในสาขาน้ี ในขณะท่ีมีการลงทุน
เก่ียวกบัอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารอยูท่ี่ร้อยละ 40.2 และมากกวา่ร้อยละ 50 ของมูลค่าการลงทุนให้
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ความสาํคญักบัอุตสาหกรรมเกษตรท่ีไม่ใช่อาหารและอ่ืน ๆ รวมทั้งการบริการดา้นการเกษตร ในส่วนของ
จาํนวนโครงการ การลงทุนผลิตขั้นพื้นฐานคิดเ ป็นร้อยละ 7.9 ของจาํนวนโครงการลงทุน สาขาเกษตรกรรม
และผลิตผลจากการเกษตร การลงทุนดา้นอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารคิดเป็นร้อยละ 34.2 และจาํนวนโครงการ
ท่ีเก่ียวกบัอุตสาหกรรมเกษตรท่ีไม่ใช่อาหาร คิดเป็นร้อยละ 55.6 (ตารางท่ี 3.4) 

ตารางที ่3.4 การลงทุนจากต่างประเทศสาขาเกษตรและผลิตผลจากการเกษตร ท่ีไดรั้บการส่งเสริมการ ลงทุน
จาก BOI ในช่วงปี 2530-2555 จาํแนกตามสาขายอ่ย 

สาขายอ่ยของการลงทุน 
จาํนวน

โครงการ 
มลูค่าการลงทุน 

(ลา้นบาท) 

สดัส่วนของ
จาํนวนโครงการ 

(ร้อยละ) 

สดัส่วนของ
มลูค่าการลงทุน     

(ร้อยละ) 
การปลกูพืช 45 3,946.8 2.2 1.0 
การเล้ียงสตัว ์ 51 15,007.4 2.5 3.8 
การเพาะเล้ียงสตัวน์ํ้า 59 6,503.8 2.9 1.6 
การทาํป่าไม ้ 7 705.45 0.3 0.2 
อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร 696 157,528.8 34.2 40.2 
อุตสาหกรรมเกษตรท่ีไม่ใช่อาหาร  1,133 206,321.8 55.6 52.6 
อ่ืน ๆ  47 2,301.1 2.3 0.6 
รวม 2,038 392,915.1 100.0 100.0 

ท่ีมา: รวบรวมจากขอ้มูลของสาํนกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (2556) 

3.3  การลงทุนทางตรงภาคการเกษตรจากต่างประเทศภายหลงัสถานการณ์วกิฤติราคาอาหารโลก 

จากมูลเหตุวกิฤติราคาอาหารโลกเพิ่มข้ึนอยา่งรวดเร็วในช่วงปี 2549-2551 และหลงัจากนั้นราคา
อาหารไดท้รงตั วอยูท่ี่ระดบัสูง และมีแนวโนม้เพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ทาํใหเ้กิดกระแสการลงทุนภาค
การเกษตรระหวา่งประเทศรูปแบบใหม่ ท่ีมุ่งลงทุนเพื่อการผลิตขั้นพื้นฐานสาํหรับสนบัสนุนความมัน่คง
ดา้นอาหารและพลงังานในประเทศของตน การลงทุนดงักล่าวจาํเป็นตอ้งมีการครอบครองท่ีดินและ
ทรัพยากรเพื่อการผลิต และเกิดการแยง่ชิงทรัพยากรระหวา่งนกัลงทุนกบัคนพื้นเมืองในประเทศผูรั้บการ
ลงทุนซ่ึงส่วนใหญ่เป็นประเทศพฒันานอ้ย และประเทศกาํลงัพฒันา  

Myers Gregory (2012) ไดส้รุปวา่มีแรงผลกัดนัอยา่งนอ้ย 5 ประการท่ีทาํใหมี้การลงทุนเพื่อการ
ครอบครองท่ีดินแปลงใหญ่ ป ระกอบดว้ย (1) ภาวะกดดนัดา้นการเงินของโลก โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในตลาด
หุน้ทาํใหน้กัลงทุนหนัมาลงทุนในท่ีดิน ป่าไม ้แทนการลงทุนในตลาดหุน้มากข้ึน   (2) ความผนัผวนของ
ราคาอาหาร การลงทุนดา้นท่ีดินจึงมีวตัถุประสงคเ์พื่อความมัน่คงอาหาร รวมทั้งการหวงัผลกาํไรจากการ
ผลิตอาหารเพื่อจาํหน่าย (3) กระแสการใชพ้ลงังานทดแทน ทาํใหมี้การขยายตวัอยา่งรวดเร็วของพื้นท่ีปลูก
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พืชพลงังาน โดย FAO ระบุวา่ตลาดพืชพลงังานเป็นตลาดท่ีเติบโตเร็วท่ีสุดในบรรดาสินคา้เกษตรของโลก 
(4) การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ และโครงการลดการปลดปล่อยคาร์บอน เช่น โครงการ REDD Plus 
(Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation in Developing Countries) หรือโครงการ
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการทาํลายป่าและความเส่ือมโทรมของป่าในประเทศกาํลงัพฒันา  ทาํให้
ประเทศต่าง ๆ แสวงหาพื้นท่ีป่าไมข้นาดใหญ่สาํหรับทาํหนา้ท่ีเป็นแหล่งเก็ บกกัคาร์บอน เพื่อใหเ้ป็นไปตาม
พนัธกรณีระหวา่งประเทศ (5) การขยายตวัอยา่งรวดเร็วของตลาดเกิดใหม่ เช่น จีน และอินเดีย ทาํใหมี้ความ
ตอ้งการทรัพยากรเพื่อการผลิตอาหารจาํนวนมาก  

ขอ้มูลการครอบครองท่ีดินแปลงใหญ่เพื่อการลงทุนระหวา่งประเทศยงัขาดความชดัเจน โดยมี
ขอ้มูลจากหลายแหล่งแต่ไม่สอดคลอ้งกนัมากนกั เช่น The International Food Policy Research Institute 
(IFPRI) รายงานวา่ท่ีดิน 15-20 ลา้นเฮกแตร์ ถูกเปล่ียนมือจากเกษตรกรรายยอ่ยไปสู่นกัลงทุนตั้งแต่ปี 2549 
ในขณะท่ีธนาคารโลกรายงานในปี 2554 วา่ท่ีดิน 56 ลา้นเฮกแตร์จากทัว่โลกถูกค รองครองโดยการลงทุน
ขนาดใหญ่ และ Oxfam ซ่ึงเป็นองคก์รเอกชนท่ีไม่หวงัผลกาํไรรายงานในปี 2554 วา่ท่ีดินมากถึง 227 ลา้น
เฮกแตร์ หรือขนาดเท่ากบัพื้นท่ีของยโุรปตะวนัตก ถูกขายหรือใหเ้ช่าแก่นกัลงทุนระหวา่งประเทศตั้งแต่ปี 
2544 และในการประชุมคณะกรรมการอาหารโลกเม่ือเดือนตุลาคม 2554 องคก์ร Civil Society Organization 
รายงานวา่การครอบครองท่ีดินของนกัลงทุนรายใหญ่อาจมากถึง 250 ลา้นเฮกแตร์ การครอบครองท่ีดินส่วน
ใหญ่เกิดข้ึนในทวปีแอฟริกา เอเชีย และอเมริกาใต ้  

องคก์ร GRAIN ซ่ึงเป็นองคก์รระหวา่งประเทศท่ีไม่หวงัผลกาํไร ทาํงานเก่ียวกั บการสนบัสนุน
เกษตรกรรายยอ่ยในการผลิตสินคา้เกษตรและอาหาร ไดร้วบรวมและนาํเสนอขอ้มูลการครอบครองท่ีดิน 
(โดยการซ้ือ หรือการเช่าระยะยาว ) เพื่อการลงทุนภาคการเกษตรรูปแบบใหม่จากนกัลงทุนต่างชาติใน
ประเทศต่าง ๆ ทัว่โลกเพื่อปลูกพืชอาหาร จาํนวน 416 รายการ พื้นท่ีมากกวา่ 35 ลา้นเฮกแตร์ (218 ลา้นไร่) 
ใน 66 ประเทศ ซ่ึงดาํเนินการโดยนกัลงทุนต่างชาติสาํหรับปลูกพืชอาหารในพื้นท่ีขนาดใหญ่ ขอ้มูลดงักล่าว
รวบรวมเฉพาะการลงทุนท่ีเกิดข้ึนภายหลงัปี 2549 ซ่ึงสะทอ้นใหเ้ห็นถึงผลท่ีเกิดจากความต่ืนตวัเร่ืองความ
มัน่คงอาหารภายหลงัเกิดวกิฤติราคาอาหา รในช่วงปี 2549-2551 โดยพบวา่พื้นท่ีเป้าหมายของนกัลงทุนใน
การครอบครองท่ีดินเพื่อทาํการเกษตรคือทวปีแอฟริกา รองลงมาคือ ลาตินอเมริกา เอเชีย และยโุรปตะวนัตก 
โดยภาพท่ี 3.1 แสดงใหเ้ห็นเปอร์เซ็นตก์ารครอบครองท่ีดินโดยต่างชาติในประเทศต่าง ๆ  ทาํใหเ้ห็นวา่การ
ลงทุนภาคการเกษตรรูปแบบใหม่เป็นกระแสท่ีเกิดข้ึนทัว่โลก สาํหรับผูท่ี้ไปครอบครองท่ีดินเพื่อการลงทุน
ส่วนใหญ่เป็นบริษทัท่ีประกอบธุรกิจเก่ียวกบัการเกษตร และบริษทัเงินทุนต่าง ๆ ประมาณสองในสามเป็น
นกัลงทุนจากทวปีจากยโุรปและเอเชีย โดยเฉพาะอยา่งยิง่จากจีน อินเดีย  สหราชอาณาจกัร เยอรมนั 
สหรัฐอเมริกา สหรัฐอาหรับเอมิเรสต ์และซาอุดิอาระเบีย  
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ภาพที ่3.1 เปอร์เซ็นตก์ารครอบครองท่ีดินโดยต่างชาติในประเทศต่างๆ ทัว่โลก 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ท่ีมา: GRAIN (2012) 

ในภูมิภาคอาเซียนมีขอ้มูลการลงทุนภาคเกษตรพื้นฐานจากต่างประเทศ ในประเทศกมัพชูา 
เมียนม่าร์ อิน โดนีเซีย ลาว และฟิลิบปินส์ โดยประเทศผูล้งทุนส่วนใหญ่อยูใ่นทวปีเอเชีย เช่น จีน อินเดีย 
เกาหลีใต ้ญ่ีปุ่น ไทย สิงคโปร์ รวมทั้งประเทศในแถบตะวนัออกกลาง เช่น คูเวต โอมาน     การ์ตา ซาอุดิอาร
เบีย สหรัฐอาหรับเอมิเรสต ์สาํหรับกิจกรรมท่ีลงทุนดาํเนินการ ไดแ้ก่ การปลูก ขา้ว ออ้ย ขา้วโพด มนั
สาํปะหลงั ปาลม์นํ้ามนั ซ่ึงเป็นพืชเศรษฐกิจหลกัในอาเซียน  (ตารางท่ี 3.5)    

ตารางที ่3.5  ขอ้มูลการครอบครองท่ีดินเพื่อลงทุนภาคเกษตรจากนกัลงทุนต่างชาติ บางประเทศในอาเซียน
ภายหลงัปี 2549 

ประเทศผูรั้บ
การลงทุน 

บริษทัผูล้งทุน สญัชาติบริษทั 
ผูล้งทุน 

จาํนวนท่ีดิน
ครอบครอง (ไร่) 

กิจการท่ีลงทุน 

กมัพชูา BKK Partners ออสเตรเลีย 625,000 กลว้ย ปาลม์นํ้ามนั ขา้ว ออ้ย   
 Nagathom Fund ฝร่ังเศส 13,750 ไมผ้ล ขา้ว พืชผกั 
 Amira Group อินเดีย 156,250 ขา้ว 
 KomerCN เกาหลีใต ้ 81,250 ขา้วโพด 
 Korea BNA เกาหลีใต ้ 46,875 มนัสาํปะหลงั ยางพารา 
 Muhak Alcohol เกาหลีใต ้ 15,500 มนัสาํปะหลงั 
 Khon Kaen Sugar Industry ไทย 125,000 ออ้ย 
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ตารางที ่3.5  (ต่อ) 

ประเทศผูรั้บ
การลงทุน 

บริษทัผูล้งทุน สญัชาติบริษทั 
ผูล้งทุน 

จาํนวนท่ีดิน
ครอบครอง 

(ไร่) 

กิจการท่ีลงทุน 

เมียนม่าร์ รัฐบาลบงัคลาเทศ บงัคลาเทศ 126,250 ขา้วโพด หอมแดง ขา้ว       
ถัว่เหลือง ออ้ย ชา 

อินโดนีเซีย Chinese investors จีน 6,250 ขา้ว 
 KS Oils อินเดีย 350,000 ปาลม์นํ้ ามนั 
 Noble Group สิงคโปร์ 203,125 ปาลม์นํ้ ามนั 
 Wilmar International สิงคโปร์ 1,250,000 ออ้ย 
 Minerals Energy 

Commodities Holding 
สหรัฐอาหรับ       
เอมิเรสต ์

625,000 ไมผ้ล ปาลม์นํ้ ามนั ขา้ว ออ้ย 

ลาว ZTE จีน 312,500 มนัสาํปะหลงั 
 รัฐบาลคูเวต คูเวต 1,250,000 ขา้ว 
 รัฐบาลมองโกเลีย มองโกเลีย 62,500 ขา้ว และพืชอ่ืน ๆ  
 Khon Kaen Sugar Industry ไทย 62,500 ออ้ย 
 Mitr Phol Group ไทย 62,500 ออ้ย 
 RTL World Trade Company ไทย 312,500 มนัสาํปะหลงั ปาลม์นํ้ ามนั 
ฟิลิปปินส์ Green Future Innovation ญ่ีปุ่น 68,750 ออ้ย 
 Hassan Group บาเรนห์ 62,500 กลว้ย ขา้ว และพืชอ่ืน ๆ  
 รัฐบาลบรูไน บรูไน 62,500 ขา้ว 
 รัฐบาลคูเวต คูเวต 125,000 ขา้ว ขา้วโพด 
 Zuellig Group มาเลเซีย 187,500 ขา้วโพด 

 รัฐบาลโอมาน โอมาน 62,000 ขา้ว 

ฟิลิปปินส์ รัฐบาลการ์ตา การ์ตา 625,000 ขา้ว 

 Far Eastern Agricultural 
Investment Company 

ซาอุดิอารเบีย 312,500 กลว้ย ขา้วโพด สบัปะรด 
ขา้ว 

 Jeonnam Feedstock เกาหลีใต ้ 587,500 ขา้วโพด 

 รัฐบาลเกาหลีใต ้ เกาหลีใต ้ 625,000 ขา้วโพด ขา้ว ออ้ย 

 San Carlos Bio-Energy สหราชอาณาจกัร 31,250 ออ้ย 

 A. Brown Company  สหรัฐอเมริกา 125,000 ปาลม์นํ้ ามนั 

ท่ีมา: รวบรวมจาก GRAIN, 2012  
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สาํหรับประเทศไทย ไม่มีขอ้มูลการลงทุน ภาคเกษตร ในลกัษณะการครอบครองท่ีดินแปลงใหญ่  
ทั้งน้ีเน่ืองจากประเทศไทยมีกฎหมายปกป้องการประกอบอาชีพเกษตรกรรมพื้นฐาน คือ พระราชบญัญติั
ประกอบธุรกิจของคนต่างดา้ว พ .ศ. 2542 ท่ีสงวนอาชีพเกษตรกรรมพื้นฐานตามบญัชี 1 ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การเกษตร ประกอบดว้ย การทาํนา ทาํสวน ทาํ ไร่ การเล้ียงสัตว ์การทาํป่าไมแ้ละการแปรรูปไมจ้ากป่า
ธรรมชาติ การทาํประมงเฉพาะการจบัสัตวน์ํ้าในน่านนํ้าไทยและในเขตเศรษฐกิจจาํเพาะของประเทศไทย 
การสกดัสมุนไพร และการคา้ท่ีดิน  ไวส้าํหรับคนไทย ดงันั้นการครอบครองท่ีดินแปลงใหญ่ทั้งดว้ยวธีิการ
ซ้ือขายและการเช่าระยะยาวเพื่ อประกอบธุรกิจเกษตรพื้นฐานจึงไม่สามารถกระทาํไดภ้ายใตก้ฎหมาย
ดงักล่าว อยา่งไรก็ตามในช่วงท่ีผา่นมา โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในปี 2551-2552 ส่ือต่าง ๆ ไดเ้ผยแพร่ขอ้มูลอยา่ง
ไม่เป็นทางการวา่มีนกัลงทุนต่างชาติเขา้มากวา้นซ้ือท่ีดินในประเทศไทยเพื่อลงทุนทาํการเกษตร  

จากกระแส ข่าวดงักล่าว เป็นท่ีน่าสังเกตวา่การลงทุนภาคเกษตรพื้นฐานโดยนกัลงทุนต่างชาติใน
ประเทศไทยอาจมีอยูจ่ริง แต่เน่ืองจากกฎหมายไทยไม่อนุญาตใหค้นต่างชาติประกอบธุรกิจเกษตรพื้นฐาน
ดงัท่ีกล่าวแลว้  การประกอบธุรกิจจึงไม่สามารถเปิดเผย และอาจกระทาํในลกัษณะผา่นตวัแทนคนไทย 
(Nominee) อยา่งไรก็ตามในอนาคตเม่ือเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 ประเทศไทยจะตอ้งเปิด
เสรีการลงทุนตามขอ้ผกูพนัท่ีไดต้กลงกนัไว ้จึงไม่อาจหลีกเล่ียงการลงทุนดงักล่าว ดงันั้นประเทศไทยจึง
จาํเป็นตอ้งเตรียมมาตรการรองรับการลงทุนภาคการเกษตรเพื่อไม่ใหเ้กิดผลกระทบด้ านลบต่อเกษตรกร และ
ชุมชนทอ้งถ่ิน  
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บทที ่4 

หลกัการลงทุนภาคการเกษตรอย่างรับผดิชอบ  

(Responsible Agriculture Investment: RAI) 

4.1 ความเป็นมาและวตัถุประสงค์ของหลกัการ RAI  

การศึกษาของ FAO พบวา่การลงทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกรรายยอ่ยมีผลอย่าง
มากต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศและการลดปัญหาความยากจน ดงันั้นการ
ลงทุนในประเทศท่ีมีรายไดต้ ํ่า หรือในพื้นท่ีชนบท ไม่วา่จะเป็นการลงทุนสาธารณะ หรือการลงทุนจาก
ภาคเอกชนจึงเป็นส่ิงท่ีตอ้งการ เพื่อมุ่งหวงัในการลดช่องวา่งของการเจริญเติบโตทางเศรษฐ กิจ อยา่งไรก็
ตามในขณะท่ีการลงทุนมีแนวโนม้จะช่วยยกระดบัความสามารถในการผลิต สวสัดิการ รวมถึงลดความ
ยากจนแลว้ แต่ส่ิงสาํคญัอีกประการคือ จะตอ้งสร้างความมัน่ใจวา่การลงทุนดงักล่าวจะตอ้งไม่สร้าง
ผลกระทบดา้นลบทั้งในดา้นเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้มแก่ประเทศผูรั้บการล งทุน โดยเฉพาะอยา่งยิง่
การเคารพสิทธิของผูใ้ชท่ี้ดิน นํ้าและทรัพยากรอ่ืนๆ อยูเ่ดิม รวมทั้งจะตอ้งอนุรักษแ์ละปรับปรุงวถีิการ
ดาํรงชีวติในระดบัครัวเรือนและชุมชนใหดี้ยิง่ข้ึน  

ในช่วงท่ีผา่นมา มีปัจจยัหลายอยา่งซ่ึงรวมถึงการเพิ่มข้ึนของราคาอาหารและเช้ือเพลิงอยา่ง
ผดิปกติในปี 2551 การกกัตุนอาหารของประเทศท่ีพึ่งพาการนาํเขา้อาหารจากต่างประเทศเน่ืองจากความไม่
แน่นอนและความผนัผวนของตลาด การหา้มหรือจาํกดัการส่งออกของประเทศผูส่้งออกอาหารเน่ืองจาก
ความไม่มัน่ใจในปริมาณอาหารสาํหรับใชบ้ริโภคภายในประเทศ การคาดการณ์วา่ท่ีดินและสินคา้โภ คภณัฑ์
จะมีราคาเพิ่มสูงข้ึน การคน้หาแหล่งพลงังานทดแทน รวมทั้งการคาดการณ์ถึงความเป็นไปไดใ้นการจ่ายค่า
กกัเก็บคาร์บอน (ตลาดคาร์บอน ) ปัจจยัเหล่าน้ีผลกัดนัใหมี้การเพิ่มข้ึนอยา่งรวดเร็วของการลงทุนภาค
การเกษตรในทุกภูมิภาคของโลก ซ่ึงรวมถึงการเพิ่มข้ึนอยา่งมีนยัสาํคญัของการใชท่ี้ดินทางการเกษตร แหล่ง
นํ้า ทุ่งหญา้ และพื้นท่ีป่าไมใ้นประเทศกาํลงัพฒันา และประเทศท่ีกาํลงัมีการเปล่ียนผา่นของระบบเศรษฐกิจ  

ทั้งน้ีในประเทศท่ีระบบตลาดทาํงานไดอ้ยา่งสมบูรณ์ มีกฎระเบียบและระบบการบริหารจดัการ
ทรัพยากรท่ีดี ทั้งในระดบัชุมชนทอ้งถ่ินถึงระดบั ประเทศ รัฐบาลมีความเขม้แขง็ มีการบงัคบัใชก้ฎหมาย
อยา่งมีประสิทธิภาพ จะไดรั้บประโยชน์อยา่งมากจากการลงทุนทางตรงภาคเกษตรจากต่างประเทศ ทั้งในแง่
ของการเขา้ถึงแหล่งเงินทุน เทคโนโลยแีละทกัษะ การจา้งงาน การเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต การทาํ
สัญญาการผลิต และการร่วมลงทุนกบัชุมชนทอ้งถ่ิน โดยส่วนใหญ่จะนาํไปสู่การมีแผนงานใหม่ๆ ซ่ึงจะช่วย
กระจายความเส่ียงและผลประโยชน์แก่เกษตรกรในประเทศผูรั้บการลงทุน นอกจากน้ีการลงทุนของเอกชน
ในภาคการเกษตร รวมถึงการลงทุนทางตรงภาคการเกษตรจากต่างประเทศ จะช่วยส่งเสริมศกัยภาพการใช้
งานทรัพยากรสาธารณะอยา่งมีประสิทธิภาพ  
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ในทางตรงกนัขา้ม หากประเทศใดไม่มีกฎระเบียบและระบบการบริหารจดัการทรัพยากรท่ีดี การ
ระบุสิทธิเก่ียวกบัท่ีดินขาดความชดัเจน รัฐบาลอ่อนแอ ไม่มีองคก์รสาํหรับใหค้าํปรึกษาแนะนาํแก่เกษตรกร 
หรือผูไ้ดรั้บผลกระทบไม่มีสิทธ์ิมีเสียง จะส่งผลใหก้ารลงทุนดงักล่ าวมีความเส่ียงในหลายรูปแบบ เช่น 
ประชาชนในทอ้งถ่ินถูกบีบใหเ้คล่ือนยา้ยออกจากพื้นท่ีดว้ยวธีิการต่าง ๆ การอ่อนแอลงและการลบลา้งสิทธิ
เก่ียวกบัท่ีดินทาํกินของประชาชนและชุมชนทอ้งถ่ิน การคอรัปชัน่เพิ่มข้ึน การลดลงของความมัน่คงทาง
อาหาร การทาํลายส่ิงแวดลอ้มในพื้นท่ีดาํเนินโครงการ การสูญเสียวถีิการดาํรงชีวติหรือโอกาสในการเขา้ถึง
ท่ีดินของผูท่ี้ดอ้ยโอกาสทางสังคม   

ในการน้ีองคก์ารระหวา่งประเทศประกอบดว้ย การประชุมเพื่อการคา้และการพฒันาแห่ง
สหประชาชาติ (United Nations Conference on Trade and Development: UNCTAD ) ไดมี้บทบาทสาํคัญใน
การริเร่ิมการพฒันาแนวปฏิบติัเร่ืองหลกัการลงทุนภาคการเกษตรอยา่งรับผดิชอบ (Responsible Agriculture 
Investment (RAI) that Respects Rights, Livelihoods and Resources) ร่วมกบัองคก์ารอาหารและเกษตรแห่ง
สหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization: FAO) ธนาคารโลก (World Bank: WB) และกองทุน
ระหวา่งประเทศเพื่อพฒันาเกษตรกรรม (International Fund for Agricultural Development: IFAD) โดย
มุ่งหวงัให ้RAI เป็นหลกัสากลนาํไปใชเ้ป็นแนวปฏิบติัสาํหรับผูล้งทุนภาคการเกษตร ในการสร้างความเป็น
ธรรมและผลประโยชน์ร่วมกนัอยา่งย ัง่ยนืระหว่ างผูล้งทุนและผูรั้บการลงทุน โดยใหเ้กิด win win win 
situation ระหวา่งประเทศผูล้งทุน (Home Country) ประเทศผูรั้บการลงทุน (Host Country) และเกษตรกร
รายยอ่ยรวมถึงชุมชนทอ้งถ่ิน (Farmer and Community) ครอบคลุมทั้งการลงทุนภายในประเทศและการ
ลงทุนทางตรงจากต่างประเทศ 

4.2  สาระส าคัญของหลกัการ RAI  

RAI ประกอบดว้ยหลกัการ 10 ขอ้ ดงัน้ี  

หลกัการข้อที ่ 1: มีส่วนร่วมต่อความมั่นคงอาหารและโภชนาการ  การลงทุนอยา่งรับผดิชอบ
ทางการเกษตรและระบบอาหาร สนบัสนุนหนา้ท่ีของรัฐในเร่ืองการยอมรับสิทธิในการไดรั้บอาหารอยา่ง
เพียงพอเพิ่มข้ึนเป็นลาํดบัตามบริบทของความมัน่คงอาหารระดบัชาติ และสนบัสนุนหนา้ท่ีของกลุ่มผูใ้ชง้าน
ท่ีเป็นเป้าหมายทุกกลุ่มในเร่ืองความรับผดิชอบต่อการเคารพสิทธิมนุษยชน การลงทุนอยา่งรับผดิชอบ
ทางการเกษตรและระบบอาหาร มีส่วนร่วมต่อความมัน่คงอาหารและ โภชนาการ โดยเฉพาะอยา่งยิง่สาํหรับ
กลุ่มท่ีมีความเส่ียงมากท่ีสุดในระดบัครัวเรือน ระดบัทอ้งถ่ิน ระดบัชาติ ระดบัภูมิภาค หรือระดบัโลก และมี
ส่วนร่วมต่อการขจดัความยากจน ดว้ยวธีิ: 

1) การเพิ่มการผลิตท่ีย ัง่ยนืและผลิตภาพของอาหารท่ีปลอดภยั มีคุณค่าทางโภชนาการ 
หลากหลาย และไดรั้บการยอมรับทางวฒันธรรม และลดการ สูญเสียอาหารและการทิ้งอาหาร
อยา่งฟุ่มเฟือย; 
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2) การพฒันารายไดแ้ละลดความยากจน โดยวธีิการมีส่วนร่วมในการเกษตรและระบบอาหาร 
และ/หรือ โดยวธีิการพฒันาความสามารถในการผลิตอาหารเพื่อตนเองและผูอ่ื้น 

3) การเสริมสร้างความเป็นธรรม ความโปร่งใส ความมีประสิทธิภาพ และการทาํงานท่ีเป็นระบบของ
ตลาด โดยเฉพาะอยา่งยิง่คาํนึงถึงผลประโยชน์ของผูป้ระกอบการรายยอ่ย การพฒันาท่ีเก่ียวขอ้งกบั
โครงสร้างพื้นฐาน และการเพิ่มความยดืหยุน่ของการเกษตรและระบบอาหาร 

หลกัการข้อที่  2: มีส่วนร่วมต่อการพฒันาเศรษฐกจิทีย่ัง่ยนืและเท่าเทยีมกนั และการขจัดความ
ยากจน  การลงทุนอยา่งรับผดิชอบทางการเกษตรและระบบอาหาร มีส่วนร่วมต่อการพฒันาเศรษฐกิจท่ีย ัง่ยนืและ
เท่าเทียมกนั และการขจดัความยากจน โดย: 

1) การเคารพหลกัการพื้นฐานและสิทธิในการทาํงาน โดยเฉพาะบุคคลท่ีเป็นแรงงานภาคเกษตรและ
อาหาร ตามท่ีระบุไวใ้นอนุสัญญาหลกัขององคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศ 

2) การสนบัสนุนการปฏิบติัมาตรฐานแรงงานระหวา่งประเทศต่างๆ อยา่งมีประสิทธิผลโดยเฉพาะ
อยา่งยิง่มาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาคเกษตรและอาหาร และการขจดัการใชแ้รงงานเด็กในรูปแบบท่ี
เลวร้าย 

3) การสร้างงานใหม่และการส่งเสริมใหเ้กิดงานท่ีมีคุณค่า ผา่นการปรับปรุงสภาพการทาํงาน ความ
ปลอดภยัและชีวอนามยั  การไดรั้บค่าจา้งท่ีเพียงพอสาํหรับการดาํรงชีพ และ/หรือ การฝึกอบรม
เพื่อความกา้วหนา้ในอาชีพ 

4) การพฒันารายได ้การสร้างมูลค่าร่วมกนัผา่นสัญญาท่ีบงัคบัใชแ้ละเป็นธรรม และการส่งเสริม
ผูป้ระกอบการและโอกาสการเขา้ถึงตลาดอยา่งเท่าเทียมกนัใหแ้ก่ผู ้ มีส่วนได้ส่วนเสียในการทาํ
การเกษตร และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียตั้งแต่ระดบัตน้นํ้าถึงปลายนํ้า 

5)   ความรับผดิชอบต่อการพฒันาชนบท การคุม้ครองทางสังคม และขอ้กาํหนดของสินคา้และบริการ
สาธารณะ อาทิ งานวจิยั สุขภาพ การศึกษา การพฒันาขีดความสามารถ การเงิน โครงสร้างพื้นฐาน 
ระบบการทาํงานของตลาด และส่งเสริมสถาบนัชนบท 

6)   การสนบัสนุนการดาํเนินการตามนโยบายและแผนงานท่ีมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มบทบาทและพฒันาขีด
ความสามารถทางดา้นทรัพยากรบุคคลสาํหรับผูป้ระกอบการรายยอ่ย โดยเฉพาะอยา่งยิง่
ผูป้ระกอบการรายยอ่ยท่ีเป็นครอบครัวเกษตรกร ทั้งหญิงและชาย และองค์กรของบุคลากรเหล่านั้น 
และส่งเสริมใหบุ้คลากรเหล่านั้นเขา้ถึงทรัพยากรและปัจจยัการผลิตอยา่งเหมาะสม 

7)  การส่งเสริมการประสานงาน ความร่วมมือ และการเป็นหุน้ส่วนท่ีใหญ่ข้ึน เพื่อประสานกาํลงักนั
ใหม้ากท่ีสุดเพื่อท่ีจะพฒันาการดาํรงชีวติ 

8)   การส่งเสริมรูปแบบการบริโภคและการผลิตท่ีย ัง่ยนื เพื่อบรรลุความสาํเร็จในการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 
หลกัการข้อที ่3: ส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศและสร้างบทบาทให้สตรี  การลงทุนอยา่ง

รับผดิชอบทางการเกษตรและระบบอาหาร ส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศและสร้างบทบาทใหส้ตรี โดย: 
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1) การทาํใหค้วามมัน่ใจวา่ ประชากรทุกคนไดรั้บการปฏิบติัอยา่งเสมอภาค โดยคาํนึงถึงสภาวการณ์ 
ความตอ้งการ ขอ้จาํกดั และบทบาทหนา้ท่ีหลกัของสตรี 

2) การขจดัมาตรการและแนวปฏิบติัทั้งหมด ท่ีเลือกปฏิบติัหรือละเมิดสิทธิเก่ียวกบัเกณฑเ์ร่ืองเพศ 

3) การทาํใหสิ้ทธิในการครอบครองท่ีเสมอภาคของสตรี และการเขา้ถึงและกาํกบัดูแลเก่ียวกบัท่ีดิน
ท่ีใชส้าํหรับการเพาะปลูก ทรัพยากรธรรมชาติ ปัจจยัการผลิต เคร่ืองมือสาํหรับผลิตดีข้ึน และการ
สนบัสนุนใหเ้ขา้ถึงบริการดา้นการส่งเสริม บริการใหค้าํแนะนาํปรึกษา และบริการดา้นการเงิน 
การศึกษา การฝึกอบรม การตลาด และขอ้มูล 

4) การรับเอานวตักรรม และ/หรือ แนวทาง มาตรการ และกระบวนการเชิงรุก ท่ียกระดบัความสาํคญั
ของการมีส่วนร่วมของสตรีในการเป็นหุน้ส่วน การตดัสินใจ บทบาทความเป็นผูน้าํ และการ
แบ่งปันผลประโยชน์อยา่งเสมอภาค 

หลกัการข้อที่  4: มีส่วนร่วมและสร้างบทบาทให้เยาวชน  การลงทุนอยา่งรับผดิชอบทางการเกษตร
และระบบอาหาร มีส่วนร่วมและสร้างบทบาทใหเ้ยาวชน โดย: 

1) การทาํใหก้ารเขา้ถึงท่ีดินท่ีใชส้าํหรับการเพาะปลูก ทรัพยากรธรรมชาติ ปัจจยัการผลิต เคร่ืองมือ
สาํหรับผลิต บริการดา้นการส่งเสริม ดา้นการใหค้าํแนะนาํปรึกษา และดา้นการเงิน การศึกษา การ
ฝึกอบรม การตลาด ขอ้มูล และการตดัสินใจท่ีเท่าเทียมกัน ของเยาวชนดีข้ึน 

2) การจดัหาโครงการฝึกอบรม การศึกษา และระบบพี่เล้ียงท่ีเหมาะสมสาํหรับเยาวชน เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถของเยาวชน และ/หรือ เพื่อใหเ้ยาวชนสามารถเขา้ถึงงานท่ีมีคุณค่าและโอกาสในการ
เป็นผูป้ระกอบการ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชนในการพฒันาทอ้งถ่ิน 

3)  การส่งเสริมการพฒันาและการเขา้ถึงนวตักรรมและเทคโนโลยสีมยัใหม่ โดยประสานใหเ้ขา้กบั
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน เพื่อดึงดูดและทาํใหเ้ยาวชนสามารถเป็นตวัขบัเคล่ือนใหเ้กิดการพฒันาใน
การเกษตรและระบบอาหาร 

หลกัการข้อที ่5: เคารพต่อการครอบครองทีด่ิน การท าประมง และการท าป่าไม้ และเข้าถึงแหล่งน า้   
การลงทุนอยา่งรับผดิชอบทางการเกษตรและระบบอาหาร เคารพต่อสิทธิในการครอบครองโดยชอบ ดว้ย
กฎหมาย ต่อท่ีดิน การทาํประมง และการทาํป่าไม ้รวมไปถึงการใชแ้หล่งนํ้าท่ีมีอยูแ่ละมีศกัยภาพท่ีจะใช ้โดยให้
มีความสอดคลอ้งกบั: 

1) แนวทางปฏิบติัโดยสมคัรใจวา่ดว้ยธรรมาภิบาลในการครอบครองท่ีดิน การทาํการประมง และการ
ทาํป่าไมต้ามบริบทของความมัน่คงอาหารระดบัชาติ  

2) แนวทางปฎิบติัเพื่อการทาํประมงขนาดเล็กท่ีมัน่คงย ัง่ยนืตามบริบทของความมัน่คงอาหารและการ
ขจดัความยากจน 

หลกัการข้อที่  6: อนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยัง่ยนื เพิม่ควา มยดืหยุ่น และลด
ความเส่ียงต่อภัยพบิัติ   การลงทุนอยา่งรับผดิชอบทางการเกษตรและระบบอาหาร อนุรักษแ์ละจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติอยา่งย ัง่ยนื เพิ่มความยดืหยุน่ และลดความเส่ียงต่อภยัพิบติั โดย: 
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1) การป้องกนั การทาํใหล้ดลง และการเยยีวยาท่ีเหมาะสม ต่อผลกระทบทางลบท่ีมีต่ออากาศ ท่ีดิน  
นํ้า ป่า และความหลากหลายทางชีวภาพ 

2) การสนบัสนุนและการอนุรักษค์วามหลากหลายทางชีวภาพและทรัพยากรพนัธุกรรมในทอ้งถ่ิน 
และความรับผดิชอบต่อการฟ้ืนฟูการทาํงานและบริการของระบบนิเวศ โดยคาํนึงถึงบทบาท
หนา้ท่ีของชนพื้นเมืองและชุมชนทอ้งถ่ิน 

3)  การลดการสูญเสียและการทิง้อยา่งฟุ่มเฟือยท่ีเกิดข้ึนในการผลิตและการดาํเนินการหลงัการเก็บ
เก่ียว และการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ความย ัง่ยนืในการบริโภค และการใชข้องเสีย และ/
หรือ ผลิตผลพลอยได ้ท่ีไดจ้ากการผลิต 

4)  การเพิ่มความยดืหยุน่ของการเกษตรและระบบอาหาร การสนบัสนุนถ่ินท่ีอยูอ่าศยัแล ะเร่ืองท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการดาํรงชีพโดยเฉพาะกบัผูป้ระกอบการรายยอ่ย ผา่นทางมาตรการปรับตวัต่อ
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศ 

5) การใชม้าตรการท่ีเหมาะสม เพื่อลดปริมาณ และ/หรือ กาํจดัการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
6)   การบรูณาการภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเขา้กบัองคค์วามรู้ท างวทิยาศาสตร์ ร่วมกบัแนวปฏิบติัท่ีดีและ

เทคโนโลย ีผา่นแนวทางต่างๆ รวมถึงแนวทางเกษตรเชิงนิเวศและการผลิตแบบเขม้ขน้ท่ีย ัง่ยนื 

หลกัการข้อที่  7: เคารพมรดกทางวฒันธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น และสนับสนุนความ
หลากหลายทางชีวภาพและนวตักรรม  การลงทุนอยา่งรับผดิชอบทางการเกษตรและระบบอาหาร เคารพมรดก
ทางวฒันธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน และสนบัสนุนความหลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้งความหลากหลายทาง
พนัธุกรรมและนวตักรรม โดย: 

1) การเคารพแหล่งท่ีตั้งและระบบมรดกทางวฒันธรรม รวมทั้งภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ทกัษะ และแนว
ปฏิบติั และการคาํนึงถึงบทบาทหนา้ท่ีของชนพืน้เมืองและชุมชนทอ้งถ่ินในการเกษตรและระบบ
อาหาร 

2) การตระหนกัถึงการมีส่วนร่วมของเกษตรกร โดยเฉพาะเกษตรกรรายยอ่ยในทุกภูมิภาคทัว่โลก โดย
การอนุรักษ ์การพฒันา และการมีทรัพยากรพนัธุกรรม รวมถึงเมล็ดพนัธ์ุพืชและพนัธ์ุสัตว ์ภายใต้
กฎหมายในประเทศและเป็นไปตามสนธิสัญญาระหว่างประเทศท่ีใชป้ฏิบติั ซ่ึงเคารพสิทธิของ
เกษตรกรในเร่ืองการรักษา การใช ้การแลกเปล่ียน และการจาํหน่ายทรัพยากร และตระหนกัถึง
ผลประโยชน์ของผูเ้พาะพนัธ์ุ 

3)   การส่งเสริมผลประโยชน์ท่ีเป็นธรรมและเท่าเทียมกนัจากการใชป้ระโยชน์ รวมถึงการคา้
ทรัพยากรพนัธุกรรมเพื่ออาหารและ การเกษตร บนขอ้กาํหนดท่ีเห็นชอบร่วมกนั เป็นไปตาม
สนธิสัญญาระหวา่งประเทศท่ีทุกฝ่ายใชป้ฏิบติั และควรดาํเนินการภายในระบบท่ีนาํไปใชป้ฏิบติั
ไดเ้ก่ียวกบัการเขา้ถึงทรัพยากรพนัธุกรรมเพื่ออาหารและการเกษตร โดยใหค้วามเคารพต่อสิทธิ
ของชนพื้นเมืองและชุมชนทอ้งถ่ินภายใตก้ฎหมายในประเทศ 
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4)  การส่งเสริมการประยกุตใ์ชแ้ละการนาํไปใช ้ของนวตักรรมเทคโนโลยแีละแนวปฏิบติัท่ีนาํไป
ปรับใชใ้นทอ้งถ่ิน วทิยาศาสตร์การเกษตรและอาหาร การวจิยัและพฒันา รวมถึงการถ่ายโอนทาง
เทคโนโลย ีโดยไดรั้บความเห็นชอบร่วมกนัรวมถึงผูป้ระกอบการรายยอ่ย 

หลกัการข้อที ่ 8: ส่งเสริมการเกษตรและระบบอาหารทีป่ลอดภัยและดีต่อสุขภาพ  การลงทุนอยา่ง
รับผดิชอบทางการเกษตรและระบบอาหาร ส่งเสริมการเกษตรและระบบอาหารท่ีปลอดภยัและดีต่อสุขภาพ     
ดว้ยวธีิ: 

1) การส่งเสริมความปลอดภยั ความมีคุณภาพ และความมีคุณค่าทางโภชนาการ ของอาหารและ
ผลิตภณัฑเ์กษตร 

2)  การสนั บสนุนสุขภาพและสวสัดิภาพสัตว ์และสุขภาพพืช เพื่อเพิ่มผลิตภาพ คุณภาพของ  
ผลิตภณัฑ ์และความปลอดภยัอยา่งย ัง่ยนื 

3)   การปรับปรุงการจดัการปัจจยัการผลิตและผลผลิตทางการเกษตร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
และลดภยัคุกคามท่ีมีต่อส่ิงแวดลอ้ม พืช สัตว ์และสุขภาพมนุษย ์รวมทั้ งท่ีเป็นอนัตรายต่อการ
ประกอบอาชีพ 

4)  การจดัการและการลดความเส่ียงต่อสุขภาพของประชาชนผา่นการเกษตรและระบบอาหาร รวมถึง
การเสริมสร้างกลยทุธ์และโครงการดา้นวทิยาศาสตร์พื้นฐาน เพื่อกาํกบัดูแลความปลอดภยัอาหาร 
โดยการสนบัสนุนโครงสร้างพื้นฐานและทรัพยากร 

5) การเพิ่มความตระหนกัรู้ องคค์วามรู้ และการส่ือสาร ท่ีเช่ือมโยงกบัขอ้มูลหลกัฐานเชิงประจกัษใ์น
เร่ืองคุณภาพอาหาร ความปลอดภยั โภชนาการ และสาธารณสุข ทาํใหเ้กิดการเสริมสร้างขีด
ความสามารถในการเกษตรและระบบอาหาร โดยเฉพาะกบัผูป้ระกอบการรายยอ่ย 

6) การสร้างทางเลือกใหผู้บ้ริโภคดว้ยการส่งเสริมการมีอาหารและการเขา้ถึงอาหารท่ีมีความปลอดภยั 
มีคุณค่าทางโภชนาการ มีความหลากหลาย และท่ีเหมาะสมกบัวฒันธรรมต่างๆ  

หลกัการข้อที่  9: ผนวกรวมโครงสร้างธรรมาภิบาล กระบวนการบริหารจัดการ และกลไกรับเร่ือง
ร้องเรียนทีท่ัว่ถึงและโปร่งใส  การลงทุนอยา่งรับผดิชอบทางการเกษ ตรและระบบอาหาร ควรปฏิบติัตาม
กฎหมายในประเทศและนโยบายสาธารณะ และผนวกรวมโครงสร้างธรรมาภิบาล กระบวนการบริหารจดัการ 
และกลไกรับเร่ืองร้องเรียนท่ีทัว่ถึงและโปร่งใส ท่ีทุกคนสามารถเขา้ถึงได ้ดว้ยวธีิ: 

1) การเคารพกฎขอ้บงัคบัและการใชป้ฏิบติัของกฎหมายปลอดการทุจริต 
2) การแบง่ปันขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการลงทุนตามกฎหมายท่ีใชป้ฏิบติั ในลกัษณะท่ีทัว่ถึง เท่าเทียม

กนั เขา้ถึงได ้และโปร่งใสในทุกระดบัของวงจรการลงทุน 
3) การเช่ือมโยงและการแสวงหาการสนบัสนุนร่วมกบัผูท่ี้จะไดรั้บผลกระทบโดยตรงจากการ

ตดัสินใจลงทุน  
4) การใหค้าํปรึกษาแนะนาํท่ีมีประสิท ธิภาพและมีความหมายแก่ชนพื้นเมืองผา่นสถาบนัท่ีเป็น

ตวัแทนของชนพื้นเมืองเหล่านั้น เพื่อท่ีชนพื้นเมืองจะไดรั้บการยนิยอมท่ีมีการบอกแจง้เขา้ใจ
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ล่วงหนา้และเป็นอิสระภายใตป้ฏิญญาสหประชาชาติวา่ดว้ยสิทธิของชนเผา่พื้นเมือง ตามสภาพ
และความเขา้ใจท่ีเฉพาะเจาะจงของแต่ละรัฐ 

5) การส่งเสริมการเขา้ถึงการไกล่เกล่ีย การรับเร่ืองร้องเรียน กลไกการแกไ้ขขอ้พิพาทท่ีโปร่งใสและมี
ประสิทธิภาพ โดยเฉพาะกบักลุ่มท่ีมีความเส่ียงมากท่ีสุด และกลุ่มประชากรท่ีอยูช่ายขอบของ
สังคม วฒันธรรม หรือเศรษฐกิจหลกั 

6) การใชม้าตรการท่ีเคารพสิทธิมนุษยชนและสิทธิในการครอบครองโดยชอบดว้ยกฎหมาย ในช่วงท่ี
หรือภายหลงัท่ีเกิดความขดัแยง้ เพื่อท่ีจะบรรลุผลสาํเร็จของการมีส่วนร่วมในกระบวนการ
ตดัสินใจ โดยสอดคลอ้งกบักฎหมายระหวา่งประเทศท่ีใชป้ฏิบติั รวมถึงกฎหมายสิทธิมนุษยชน
และกฎหมายมนุษยธรรมระหวา่งประเทศ และเป็นไปตามแนวทางปฏิบติัโดยสมคัรใจวา่ดว้ยธรร
มาภิบาลในการครอบครองท่ีดิน การทาํการประมง และการทาํป่าไมต้ามบริบทของความมัน่คง
อาหารระดบัชาติ 

หลกัการข้อที ่10: เข้าถึงและมุ่งเน้นผลกระทบ และส่งเสริมให้มีความรับผดิชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่  
การลงทุนอยา่งรับผดิชอบทางการเกษตรและระบบอาหาร ประกอบดว้ยกลไกในการเขา้ถึงและมุ่งเนน้ผลกระทบ
ทางเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดลอ้ม และวฒันธรรม โดยคาํนึงถึงผูป้ระกอบการรายยอ่ย เพศ และอาย ุท่ามกลาง
ปัจจยัอ่ืนๆ และเคารพสิทธิมนุษยชน และส่งเสริมใหมี้ความรับผดิชอบต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีของแต่ละคนท่ีมีต่อผู ้
มีส่วนไดเ้สียทั้งหมด โดยเฉพาะกบักลุ่มท่ีมีความเส่ียงมากท่ีสุด โดย: 

1) การนาํกลไกมาใชป้ฏิบติั โดยจดัใหมี้การประเมินผลกร ะทบท่ีสามารถเกิดข้ึน ท่ีเป็นอิสระ และ
โปร่งใส สาํหรับผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม โดยเฉพาะกบักลุ่มท่ีมีความเส่ียงมากท่ีสุด 

2) การอธิบายขอ้มูลพื้นฐานและตวัช้ีวดัสาํหรับการติดตามตรวจสอบ และเพื่อเป็นตวัวดัผลกระทบ 
3) การระบุถึงมาตรการท่ีป้องกนัและมุ่งเนน้ผลกระทบทางลบท่ีสามารถเกิดข้ึน รวมถึงทางเลือกอ่ืน

กรณีท่ีไม่ไดด้าํเนินการลงทุนต่อไป 
4) การประเมินความเปล่ียนแปลงอยา่งสมํ่าเสมอ และการส่ือสารใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียทราบถึงผลลพัธ์ 
5) การดาํเนินการเยยีวยาและชดเชยท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ กรณีท่ีเกิดผลกระทบทางลบ หรือ

มิไดมี้การดาํเนินการตามกฎหมายในประเทศ หรือมิไดมี้การดาํเนินการตามขอ้ผกูพนัตามสัญญา 
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4.3 การด าเนินการเกีย่วกบัหลกัการลงทุนภาคเกษตรอย่างรับผดิชอบของประเทศไทย  

กระทรวงการต่างประเทศไดจ้ดัการหารือสาธารณ ะเร่ือง “การลงทุนอยา่งรับผดิชอบในสาขา
เกษตร : เส้นทางของไทย” เม่ือวนัท่ี 13 กนัยายน 2553 ณ โรงแรม Pullman Hotels and Resorts โดยแบ่งการ
หารือเป็น 3 ประเด็น ไดแ้ก่ “เหตุใดจึงมีแนวคิดเร่ืองการลงทุนอยา่งรับผดิชอบ ” “การลงทุนอยา่งรับผดิชอบ
ในสาขาเกษตร : เส้นทางสู่ความย ัง่ยนื” และ“การลงทุนอยา่งรับผดิชอบสาขาเกษตร ในบริบทของประเทศ
ไทยในฐานะผูรั้บและส่งออกการลงทุน ” โดยสรุปสาระสาํคญัจากการหารือไดด้งัน้ี (1) การนาํแนวคิดเร่ือง
การลงทุนอยา่งรับผดิชอบมาปรับใชใ้นบริบทของประเทศไทยเป็นเร่ืองท่ีสาํคญั เพราะประเทศไทยเป็นทั้ง
ประเทศผู ้ รับและส่งออกการลงทุน การนาํมาปรับใชจึ้งเป็นการสร้างวฒันธรรมและความคุน้เคยใหก้บั
บริษทัไทย และบริษทัท่ีมาลงทุนในไทยใหเ้กิดความคุน้เคยกบัการรับผดิชอบต่อสังคมและชุมชนซ่ึงเขา้ไป
ลงทุน อยา่งไรก็ตาม ขณะน้ีไทยยงัมีอุปสรรคในการนาํแนวคิดมาปรับใชบ้า้งในบางประเด็น เช่น  เร่ือง
ส่ิงแวดลอ้ม การใหสิ้นบน การแข่งขนัทางการคา้ เพราะยงัขาดกฎหมายรองรับ การใชช่้องวา่งของกฎหมาย 
หรือขาดการบงัคบัใชก้ฎหมายอยา่งจริงจงั  (2) การลงทุนภาคการเกษตรจากต่างประเทศมีขอ้ดีในการช่วย
พฒันาเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวม อยา่งไรก็ตามการส่งเสริมการลงทุนภาคเก ษตรมีความทา้ทายเชิง
นโยบาย โดยเฉพาะในประเด็นท่ีรัฐบาลควรกาํหนดนโยบายอยา่งไร เพื่อใหเ้กษตรกรไดรั้บประโยชน์สูงสุด
จากการลงทุนและบรรลุวตัถุประสงคท่ี์รัฐบาลกาํหนดไว ้และรัฐบาลสามารถหามาตรการรองรับปัญหาท่ี
อาจตามมา ไดแ้ก่การครอบครองท่ีดินแปลงใหญ่ของบริษทัผูล้งทุน (land grabbing) การคุม้ครองคนทอ้งถ่ิน 
การเส่ือมสภาพของส่ิงแวดลอ้ม ไดม้ากนอ้ยเพียงใด ซ่ึงประเด็นต่างๆ เหล่าน้ี มีความอ่อนไหวอยา่งมาก (3) 
การหารือสาธารณะเร่ืองหลกัการลงทุนภาคการเกษตรอยา่งรับผดิชอบในคร้ังน้ีถือเป็นจุดเร่ิมตน้ท่ีช่วย
ส่งเสริมการสร้างความตระหนกัรู้  ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการลงทุนภาคเกษตรอยา่งรับผดิชอบในบริบท
ของประเทศไทย ซ่ึงหน่วยงานท่ีมีหนา้ท่ีรับผดิชอบจะตอ้งติดตามพฒันาการระหวา่งประเทศอยา่งใกลชิ้ดใน
เร่ืองของการพฒันาหลกัการลงทุนภาคเกษตรอยา่งมีความรับผดิชอบต่อไป 

นอกจากน้ีสาํนกังานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะท่ีเป็นหน่วยงาน
ผูแ้ทนประเทศไทยเขา้ร่วมการประชุม CFS ไดมี้การจดัการเสวนาเร่ือง “การลงทุนภาคการเกษตรอยา่ง
รับผดิชอบ” ข้ึนเม่ือวนัท่ี 24 พฤษภาคม 2554 ณ หอ้งประชุมพึ่งบุญ สาํนกังานเศรษฐกิจการเกษตร โดยเชิญ
วทิยากรจากกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระท รวงพาณิชย ์สาํนกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) 
กระทรวงอุตสาหกรรม สภาหอการคา้แห่งประเทศไทย และสถาบนัระหวา่งประเทศเพื่อการคา้และการ
พฒันา (ITD) ร่วมเสวนา ผูเ้ขา้ร่วมฟังการเสวนาประกอบดว้ย ผูแ้ทนจากหน่วยงานภาครัฐ นกัวชิาการ 
ภาคเอกชน ภาคเกษตร ภาคประชาชน องค์ กรพฒันาเอกชน และส่ือมวลชน ประมาณ 200 คน โดยสรุป
ขอ้คิดเห็นเก่ียวกบัหลกัการ RAI จากการเสวนา ดงัน้ี   (1) หลกัการ RAI มีวตัถุประสงคห์ลกัท่ีองคก์ร
ระหวา่งประเทศใหค้วามสาํคญั 2 ประการคือ ความมัน่คงดา้นอาหาร และการป้องกนัการกวา้นซ้ือท่ีดิน     
(2) หลกัการ RAI ยงัไม่มีรายละเอียดของแนวทางการดาํเนินงาน หากมีการวางแผนความร่วมมือท่ีดี จะทาํ
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ใหก้ารลงทุนภาคเกษตรจากต่างประเทศสามารถเป็นเคร่ืองมือท่ีมีประสิทธิภาพในการเสริมสร้างความมัน่คง
ดา้นอาหารได ้อยา่งไรก็ตามการสนบัสนุนการลงทุนจากต่างประเทศอาจมีทั้งผลดีและผลเสีย ดงันั้นภาครัฐ
จึงควรมีมาตรการท่ีรัดกุม โดยตระหนกัถึงการเอ้ือประโยชน์ต่อชุมชนเป็นสาํคญั (3) ควรบรรจุเร่ืองสิทธิ
มนุษยชน และการเพิ่มขีดความสามารถของประเทศผูรั้บการลงทุน ดว้ยการถ่ายทอดเทคโนโลยท่ีีเหมาะสม 
การเสริมสร้างศกัยภาพของเกษตรกรไวใ้นหลกัการ RAI ดว้ย (4) หลกัการ RAI มีแนวคิดท่ีสอดคลอ้งกบั
หลกัการปฏิบติัเร่ืองการลงทุนของประเทศไทยท่ีมีอยูแ่ลว้ในหลายกรณี ดงันั้น การจะพิจารณายอมรับ
หลกัการ RAI จึงไม่น่าจะมีผลขดัแยง้ต่อการดาํเนินกิจกรรมต่างๆ ภายในประเทศ โดย  RAI เป็นเคร่ืองมือใน
การกาํกบัดูแลการลงทุนเพื่อเพิ่มมูลค่าใหก้บัสินคา้เกษตร (5) RAI เป็นเพียงหลกัการท่ีใหป้ระเทศต่าง ๆ 
ดาํเนินการโดยสมคัรใจ ดงันั้นจึงควรมีการบงัคบัใชก้ฎหมายอยา่งเขม้งวดควบคู่กนัไปดว้ย เพื่อให ้ RAI 
สัมฤทธ์ิผลอยา่งย ัง่ยนื 

ผลจากการหารือสาธารณะและการจดัเสวนาขา้งตน้ สรุปไดว้า่ส่วนใหญ่เห็นวา่หลกัการ RAI เป็น
ส่ิงท่ีดี ให้ ความสาํคญักบัการปกป้องผลประโยชน์ของประเทศผูรั้บการลงทุนทั้งในเชิงเศรษฐกิจ สังคม 
ความมัน่คงอาหาร และส่ิงแวดลอ้ม แต่ยงัขาดความชดัเจนในทางปฏิบติั ซ่ึงประเทศผูรั้บการลงทุนจะตอ้งมี
การกาํหนดนโยบายและการบริหารจดัการภายในท่ีเหมาะสม เช่น การกาํหนดกฎเกณฑ ์กฎระเบียบ องค์ กร
ท่ีดูแลเร่ืองการลงทุนภาคการเกษตรเป็นการเฉพาะ การบงัคบัใชก้ฎหมาย รวมทั้งการกาํกบัดูแลและการ
ติดตามประเมินผลการลงทุนภาคการเกษตรอยา่งใกลชิ้ด ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาในคร้ังน้ี 
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บทที ่5 

ผลการศึกษา 

5.1 วเิคราะห์จุดเด่น จุดด้อยและข้อเสนอแนะ ต่อหลกัการ RAI เช่ือมโยงกบัการปกป้องเกษตรกร    รายย่อย
และชุมชนท้องถิ่น 

ผูศึ้กษาไดว้เิคราะห์จุดเด่นและจุดดอ้ย รวมทั้งขอ้เสนอแนะ ต่อ หลกัการ RAI ภายใตมุ้มมองท่ี
ประเทศกาํลงัพฒันารวมทั้งประเทศไทย อยูใ่นฐานะเป็นผูรั้บการลงทุนภาคการเกษตร ทั้งการลงทุนโดยนกั
ลงทุนภายในประเทศและการลงทุน ทางตรงจากต่างประเทศ ซ่ึงสังคมเกษตรในประเทศกาํลงัพฒันาส่วน
ใหญ่เป็นเกษตรกรรายยอ่ย มีการถือครองท่ีดินขนาดเล็กเพื่อผลิตอาหารสาํหรับบริโภคภายในครัวเรือน และ
ขายผลผลิตส่วนเกินเป็นรายไดส้าํหรับซ้ือส่ิงจาํเป็นเพื่อการยงัชีพอ่ืน ๆ นอกจากน้ีเน่ืองจากการลงทุนภาค
การเกษตรพื้ นฐานเป็นประเด็นใหม่ในสังคมโลก ประเทศกาํลงัพฒันาส่วนใหญ่ จึงยงัไม่มีการเตรียมความ
พร้อมดา้นกฎระเบียบและกฎหมายภายในประเทศเพื่อรองรับประเด็นดงักล่าวเป็นการเฉพาะเจาะจง  ผลการ
วเิคราะห์หลกัการ RAI เป็นรายประเด็นดงัแสดงในตารางท่ี 5.1 

ตารางที ่5.1  วเิคราะห์จุดเด่น จุดดอ้ยและขอ้เสนอแนะ ต่อหลกัการ RAI   

หลกัการ RAI  จุดเด่น จุดด้อย/ข้อเสนอแนะ 

หลกัการข้อที่ 1: มีส่วน
ร่วมต่อความมัน่คงอาหาร
และโภชนาการ 

คาํนึงถึงความมัน่คงอาหารของคนทุก
กลุ่มตั้งแต่ระดบัครัวเรือน ทอ้งถ่ิน 
ระดบัชาติ ภูมิภาคและโลก ให้
ความสาํคญักบัการเพ่ิมผลผลิตอยา่ง
ย ัง่ยืน การพฒันารายไดข้องเกษตรกร
รายยอ่ย 
 

ยงัขาดแนวทางในการดาํเนินการท่ีจะทาํให้
เกษตรกรรายยอ่ยและชุมชนทอ้งถ่ินมีความ
มัน่คงดา้นอาหาร มีรายได ้และลดความ
ยากจน ดงันั้นการเตรียมการในประเทศ
จะตอ้งมีขอ้กาํหนดใหเ้กษตรกรรายยอ่ยยงัคง
เป็นเจา้ของท่ีดินและปัจจยัการผลิต  
นอกจากน้ีหลกัการ RAI ไม่ไดพ้ดูถึงการ
เคล่ือนยา้ยอาหารจากแหล่งผลิตไปสู่
ผูบ้ริโภคต่างถ่ินหรือการส่งออก จะตอ้ง
คาํนึงถึงความมัน่คงอาหารในแหล่งผลิตก่อน  

หลกัการข้อที ่2: มีส่วน
ร่วมต่อการพฒันาเศรษฐกิจ
ท่ีย ัง่ยืนและเท่าเทียมกนั 
และการขจดัความยากจน 

ใหค้วามสาํคญักบัสิทธิพ้ืนฐานของแรงงาน
ภาคเกษตร การสร้างงาน ความปลอดภยัใน
การทาํงาน การไดรั้บค่าจา้งท่ีเหมาะสม 
คาํนึงถึงสญัญาการทาํงานท่ีเป็นธรรม  
รับผิดชอบต่อการพฒันาชนบท และ         
การพฒันาขีดความสามารถของเกษตรกร
รายยอ่ย 

ยงัไม่มีการพดูถึงสวสัดิการของแรงงานภาค
การเกษตร ท่ีจะได้รับการสนบัสนุนใน
ช่วงเวลาท่ีไม่สามารถทาํงาน สาํหรับสญัญา
จา้งท่ีเป็นธรรม เช่น เกษตรพนัธะสญัญา 
(contract farming) ควรจะมีองคก์ร/หน่วยงาน
กลางเขา้มาเป็นผูดู้แลความเป็นธรรมของ
สญัญาระหวา่งผูล้งทุนกบัเกษตรกรรายยอ่ย 
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ตารางที ่5.1  (ต่อ) 

หลกัการ RAI จุดเด่น จุดด้อย/ข้อเสนอแนะ 

หลกัการข้อที ่3: 
ส่งเสริมความเสมอภาค
ทางเพศและสร้าง
บทบาทใหส้ตรี 

ใหค้วามสาํคญักบัความเสมอภาคทาง
เพศ ขจดัการเลือกปฏิบติัต่อสตรี ในการ
เขา้ถึงทรัพยากรเพ่ือการผลิต และการ
บริการต่าง ๆ การศึกษา รวมทั้งส่งเสริม
บทบาทของสตรีในการมีส่วนร่วม
ตดัสินใจ และการเป็นผูน้าํ  

ควรตอ้งมีการกาํหนดแนวทางปฏิบติัท่ี
ชดัเจนเร่ืองความเสมอภาคและบทบาท
ของสตรีเพ่ือใหผู้ล้งทุนถือปฏิบติั 

หลกัการข้อที ่4: มีส่วน
ร่วมและสร้างบทบาท
ใหเ้ยาวชน 

ส่งเสริมบทบาทของเยาวชนในการ
เขา้ถึงท่ีดินและทรัพยากรเพ่ือการผลิต 
โดยการฝึกอบรมและระบบพ่ีเล้ียง 
ส่งเสริมการเขา้ถึงนวตักรรมและ
เทคโนโลยีสมยัใหม่ เพ่ือดึงดูดให้
เยาวชนเขา้มาร่วมพฒันาภาคการเกษตร 

ไม่มีแนวทางปฏิบติัท่ีชดัเจน ท่ีผูล้งทุน
ภาคการเกษตรจะดึงดูดเยาวชนเขา้มาร่วม
พฒันาภาคการเกษตร หากไม่มีการ
กาํหนด ผูล้งทุนอาจไม่ปฏิบติัตามเพราะ
การดึงเยาวชนเขา้มาทาํงานภาคการเกษตร
จาํเป็นตอ้งใชเ้วลาและงบประมาณมากข้ึน 

หลกัการข้อที ่5: เคารพ
ต่อการครอบครองท่ีดิน 
การทาํประมง และการ
ทาํป่าไม ้และเขา้ถึง
แหล่งนํ้า 

ใหค้วามสาํคญักบัการเคารพสิทธิการ
ครอบครองทรัพยากรการเกษตรท่ีชอบ
ดว้ยกฎหมาย เพ่ือส่งเสริมความมัน่คง
ดา้นอาหาร 

RAI พดูถึงเฉพาะการเคารพสิทธิการ
ครอบครองทรัพยากรท่ีชอบดว้ยกฎหมาย 
ในขณะท่ีบางพ้ืนท่ีเกษตรกร อาศยัการเกบ็
เก่ียวผลประโยชนจ์ากพ้ืนท่ีป่าและพ้ืนท่ี
สาธารณะเพ่ือความมัน่คงอาหาร เช่น การ
เกบ็ของป่า การจบัสตัวน์ํ้าในท่ีสาธารณะ 
ดงันั้นควรคาํนึงถึงการเคารพสิทธิเหล่าน้ี
ดว้ย เพ่ือส่งเสริมใหเ้กิดความมัน่คงอาหาร
ในระดบัครัวเรือนและชุมชน 

หลกัการข้อที ่6: อนุรักษ์
และจดัการทรัพยากร 
ธรรมชาติอยา่งย ัง่ยืน เพ่ิม
ความยืดหยุน่ และลดความ
เส่ียงต่อภยัพิบติั   

ใหค้วามสาํคญักบัการจดัการทรัพยากร
อยา่งย ัง่ยืน อนุรักษค์วามหลากหลายทาง
ชีวภาพ และพนัธุกรรมทอ้งถ่ิน คาํนึงถึง
การผลิตท่ีลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
ส่งเสริมการปรับตวัของการผลิตรายยอ่ย
เพ่ือลดผลกระทบจากการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศ 

จาํเป็นตอ้งกาํหนดวิธีการปฏิบติั หรือ
กฎหมายภายในประเทศท่ีชดัเจนเพ่ือใหผู้ ้
ลงทุนภาคการเกษตรถือปฏิบติั ไดแ้ก่การ
เขา้ถึงทรัพยากรพนัธุกรรมของทอ้งถ่ิน 
รวมทั้งเร่ืองของสิทธิบตัรต่าง ๆ   
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ตารางที ่5.1  (ต่อ) 

หลกัการ RAI จุดเด่น จุดด้อย/ข้อเสนอแนะ 

หลกัการข้อที ่7: เคารพ
มรดกทางวฒันธรรมและ
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน และ
สนบัสนุนความหลากหลาย
ทางชีวภาพและนวตักรรม 

ใหค้วามสาํคญักบัภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
มรดกทางวฒันธรรม บทบาทของชน
พ้ืนเมือง การมีส่วนร่วมของเกษตรกร 
รายยอ่ย ส่งเสริมผลประโยชนท่ี์เป็น
ธรรมในการใชท้รัพยากรพนัธุกรรม
ภายใตก้ฎหมายภายในประเทศ 

จาํเป็นตอ้งกาํหนดวิธีการปฏิบติั หรือ
กฎหมายภายในประเทศท่ีชดัเจน
เพ่ือใหผู้ล้งทุนภาคการเกษตรถือ
ปฏิบติั เช่น เร่ืองการจาํกดัพ้ืนท่ีเพ่ือ
ผลิตพืชชนิดเดียวเป็นแปลงขนาดใหญ่ 
ทั้งน้ีเพ่ือรักษาความหลากหลายทาง
ชีวภาพ รวมทั้งวิธีปฏิบติัเพ่ือ
สนบัสนุนการผลิตท่ีเป็นวิถีชีวิตของ
เกษตรกรรายยอ่ยในทอ้งถ่ิน เช่น การ
ทาํเกษตรผสมผสาน 

หลกัการข้อที่ 8: ส่งเสริม
การเกษตรและระบบอาหาร
ท่ีปลอดภยัและดีต่อสุขภาพ 

คาํนึงถึงการผลิตอาหารปลอดภยัและมี
คุณค่าทางโภชนาการ การผลิตท่ีไม่เป็นอตัรา
ต่อตวัเกษตรกรเองไม่ส่งผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม สร้างความตระหนกัเก่ียวกบัองค์
ความรู้ดา้นคุณภาพอาหาร ความปลอดภยั 
และคุณค่าทางโภชนาการ 

จาํเป็นตอ้งกาํหนดวิธีการปฏิบติั หรือ
กฎหมายภายในประเทศท่ีชดัเจน
เพ่ือใหผู้ล้งทุนภาคการเกษตรถือ
ปฏิบติั 

หลกัการข้อที ่9: ผนวกรวม
โครงสร้างธรรมาภิบาล 
กระบวนการบริหารจดัการ 
และกลไกรับเร่ืองร้องเรียน
ท่ีทัว่ถึงและโปร่งใส 

การลงทุนภาคการเกษตรใหค้วาม 
สาํคญักบัการปฏิบติัตามกฎหมาย
ภายในประเทศ และนโยบายสาธารณะ 
กระบวนการบริหารจดัการท่ีมีธรรมา 
ภิบาล  

ควรมีการจดัตั้งองคก์ร หรือหน่วยงานท่ี
รับผิดชอบโดยตรงในการอนุญาต อนุมติัการ
ลงทุนภาคการเกษตรจากต่างประเทศ เพ่ือ
กาํกบัดูแลการดาํเนินการใหเ้ป็นไปตาม
หลกัการ RAI และสอดคลอ้งกบักฎหมาย
ภายในประเทศ ท่ีเก่ียวขอ้งหลายฉบบัทั้ง
กฎหมายดา้นการเกษตร ทรัพยากรพนัธุกรรม 
ส่ิงแวดลอ้ม กฎหมายท่ีดิน เป็นตน้    

หลกัการข้อที่ 10: เขา้ถึงและ
มุ่งเนน้ผลกระทบ และ
ส่งเสริมใหมี้ความ
รับผิดชอบต่อการปฏิบติั
หนา้ท่ี 

ใหค้วามสาํคญักบัการเคารพสิทธิ
มนุษยชน ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อการ
ปฏิบติัท่ีมีผลต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุก
กลุ่ม ส่งเสริมใหมี้การประเมินผลกระทบ
ท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการลงทุนภาค
การเกษตร การประเมินความเส่ียง และการ
เยียวยาผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบ  

จาํเป็นตอ้งมีขอ้กาํหนดและวิธีปฏิบติัท่ี
ชดัเจนสาํหรับผูล้งทุนภาคการเกษตร ท่ีจะ
ไม่ก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม เช่น 
การปล่อยมลพิษ นํ้าเสีย การชะล้างหนา้ดิน
ลงสู่แหล่งนํ้า รวมทั้งขอ้กาํหนดในเร่ือง
ของผูป้ล่อยมลพิษสู่ส่ิงแวดลอ้มตอ้งเป็นผู ้
จ่ายในการบาํบดั 
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 5.2 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ส าหรับเตรียมความพร้อมเพือ่รองรับการลงทุนภาคการเกษตรของประเทศ

ไทย 

การลงทุนภาคเกษตร รวมทั้งการลงทุนดา้นสาธารณะท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ เกษตร เช่น โครงสร้าง
พื้นฐานดา้นดิน นํ้า และการคมนาคมขนส่ง มีความสัมพนัธ์โดยตรงกบัการเจริญเติบโตของภาคการผลิต 
และการลดปัญหาความยากจน ในปัจจุบนัประเทศกาํลงัพฒันาต่าง ๆ ไดมี้ความพยายามในการดึงดูดการ
ลงทุนภาคการเกษตรเขา้สู่ประเทศ เน่ืองจากการลงทุนทางตรงจากต่างประ เทศจะมีส่วนสาํคญัก่อใหเ้กิด
ผลประโยชน์จากการพฒันา เช่น การถ่ายทอดเทคโนโลย ีการจา้งงาน และการพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน
ภายในประเทศ อยา่งไรก็ตามการลงทุนภาคการเกษตรจากต่างประเทศในปัจจุบนัมีรูปแบบแตกต่างไปจาก
การลงทุนในอดีต โดยในปัจจุบนันกัลงทุนมีวตัถุประสงคใ์นการเขา้ ถึงทรัพยากรธรรมชาติ ท่ีดิน และแหล่ง
นํ้าเพื่อการผลิต ดงันั้นการลงทุนรูปแบบใหม่จะไปในทิศทางของการครอบครองท่ีดินและลงมือทาํการผลิต
เองมากกวา่การผลิตแบบร่วมมือกบัผูผ้ลิตในทอ้งถ่ิน องคก์รระหวา่งประเทศจึงไดมี้การจดัทาํหลกัการลงทุน
ภาคการเกษตรอยา่งรับผดิชอบข้ึนมาเพื่อ เป็นเคร่ืองมือในการปฏิบติัไม่ใหก้ารลงทุนภาคการเกษตรระหวา่ง
ประเทศเกิดผลในเชิงลบ 

ผูศึ้กษา ได้จดัทาํขอ้เสนอแนะเ ชิงนโยบายสาํหรับเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการลงทุนภาค
การเกษตรของประเทศไทย โดยนาํหลกัการ RAI มาวเิคราะห์จุดเด่น จุดดอ้ย และขอ้เสนอแนะ  สาํหรับ
กาํหนดกรอบแนวทา งการปฏิบติัของภาคส่วนต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการลงทุนภาคการเกษตร เพื่อ รองรับ
ส่วนท่ีเป็นจุดดอ้ยและเสริมจุดเด่นใหเ้ขา้กบับริบทการเกษตรของประเทศไทย  โดยเสนอแนะใหภ้าคส่วนท่ี
เก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ บริษทัผูป้ระกอบการลงทุน หน่วยงานภาครัฐ และเกษตรกรรายยอ่ย /ชุมชนทอ้งถ่ิน ตอ้งถือ
ปฏิบติั เพื่อไม่ใหก้ารลงทุนภาคการเกษตรเกิดผลกระทบเชิงลบ หากมีการลงทุนภาคการเกษตรเกิดข้ึนใน
ประเทศไทยในอนาคต  รวมทั้งการเสริมสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมของภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 

5.2.1 บริษัทผู้ประกอบการลงทุน 
การด าเนินการเพือ่ไม่ให้การลงทุนภาคการเกษตรเกดิผลกระทบเชิงลบ 

(1) กาํหนดใหผู้ป้ระกอบการลงทุนจะตอ้งมีการเสนอแผนความรับผดิชอบต่อสังคม 
(Corporate Social Responsibility: CSR) พร้อมกบัการเสนอขออนุญาตลงทุน 

(2)  กาํหนดแนวทางเพื่อใหผู้ป้ระกอบการลงทุนตอ้งนาํประเด็นทางสังคมและส่ิงแวดลอ้ม
ไปพิจารณาในการกาํหนดและวางแผนโครงการลงทุน 

(3) กาํหนดใหก้ารลงทุนภาคการเกษตรพื้นฐานจะตอ้งวเิคราะห์ผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
(Environmental Impact Assessment: EIA) ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ระยะพื้นท่ีใกลแ้หล่งท่ีตั้งโครงการ
และห่างไกลจากโครงการ (โดยโครงการท่ีตอ้งวเิคราะห์  EIA อาจกาํหนดตามขนาดของพื้นท่ีท่ีใชใ้นการ
ลงทุน) 
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(4) กาํหนดใหมี้การชดเชยในกรณีท่ีกิจกรรมการผลิตของผูป้ระกอบการลงทุนก่อใหเ้กิดความ
เสียหายต่อส่ิงแวดลอ้ม หรือเกิดความเสียหายต่อผูผ้ลิตรายอ่ืน โดยเฉถพาะอยา่งยิง่ผลกระทบต่อเกษตรกรรายยอ่ย ทั้ง
ผลท่ีเกิดข้ึนในระยะสั้นและระยะยาว 

(5) กาํหนดใหผู้ป้ระกอบการลงทุนต่างชาติตอ้งแสดงใบอนุญาตจากรัฐบาลของประเทศตน 
ในการเขา้มาลงทุนภาคการเกษตรในประเทศไทย เพื่อเป็นหลกัประกนัวา่ไดรั้บความเห็นชอบและ
สนบัสนุนจากรัฐบาลของตน เช่น เร่ืองทุน และการสนบัสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยี ใหก้บัประเทศผูรั้บ
การลงทุน   

(6) กาํหนดใหผู้ป้ระกอบการลงทุนปฏิบติัตามหลกัการปฏิบติัท่ีเป็นสากล หรือหลกัการ 
RAI สาํหรับการลงทุนภาคการเกษตรระหวา่งประเทศ   

(7) ดาํเนินการตามกรอบการคา้เสรี และการลงทุนระหวา่งประเทศท่ีไทยทาํกบัประเทศ    
ต่าง ๆ   

เสริมสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วม 
(8) กาํหนดใหผู้ป้ระกอบการลงทุนจะตอ้งจดัประชุมช้ีแจงทาํความเขา้ใจและเปิดเผยขอ้มูล

เก่ียวกบัการลงทุน เช่น ผลการศึกษา EIA และความเส่ียงอ่ืน ๆ ท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการลงทุน  รวมทั้งการ
กาํหนดกลยทุธ์ในการรองรับความเส่ียงเหล่านั้น ใหเ้กษตรกรและชุมชนรับทราบก่อนการลงทุน  

(9) กาํหนดใหผู้ป้ระกอบการลงทุน ติดตามและจดัทาํรายงานผลการประเมินความเส่ียงเป็น
ระยะๆ เพื่อเปิดเผยแก่สาธารณชน 

(10) กาํหนดใหผู้ป้ระกอบการลงทุนตอ้งเสนอแผนการถ่ายทอดเทคโนโลย ีและแผนพฒันา
ดา้นความรู้ใหก้บัคนในทอ้งถ่ิน 

5.2.2 หน่วยงานภาครัฐ  
 การด าเนินการเพือ่ไม่ให้การลงทุนภาคการเกษตรเกดิผลกระทบเชิงลบ 

(1) กาํหนดกลไกเพื่อทาํหนา้ท่ีใหค้าํปรึกษาการลงทุนแก่เกษตรกร ประกอบดว้ยผูน้าํชุมชน 
หน่วยงานภาครัฐดา้นการเกษตร ดา้นกฎหมาย ดา้นการพฒันาสังคม เพื่อเป็นตวักลางในการประสาน
ระหวา่งผูป้ระกอบการลงทุนกบัเกษตรกร 

(2) เร่งรัดการออกเอกสารสิทธ์ิท่ีดินทาํกิน ใหแ้ก่เกษตรกร รวมทั้งการออกโฉนดชุมชนใน
พื้นท่ีท่ีชุมชนใชป้ระโยชน์ร่วมกนั เพื่อป้องกนัการบุกรุกพื้นท่ีจากการลงทุน 

(3) เพิ่มขีดความสามารถในการบงัคบัใชก้ฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัท่ีดิน แหล่งนํ้า และ
ทรัพยากรต่าง ๆ รวมทั้งการเพิ่มอาํนาจในการบริหารจดัการใหแ้ก่ชุมชนทอ้งถ่ิน 

(4) สนบัสนุนการลงทุนในรูปแบบเกษตรพนัธะสัญญา หรือรูปแบบอ่ืน ๆ  ท่ียงัคงไวซ่ึ้ง
สิทธิในท่ีดินทาํกินของเกษตรกร เพื่อลดปัญหาการครอบครองท่ีดินแปลงใหญ่ของผูป้ระกอบการลงทุน 
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(5) กาํหนดใหมี้การลงทุนทาํกิจกรรมการเกษตรพื้นฐานเฉพาะในพื้นท่ีท่ีรัฐประกาศเป็นเขต
พื้นท่ีเหมาะสมสาํหรับกิจกรรมเกษตรนั้น ๆ เท่านั้น 

(6) กาํหนดเพดานขนาดพื้นท่ีท่ีอนุญาตใหมี้การลงทุนภาคเกษตรพื้นฐานในการปลูกพืชเชิงเด่ียว 
เพื่อปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพ 

(7) สนบัสนุนการลงทุนการเกษตรพื้นฐานท่ีมีกระบวนผลิตและการแปรรูปอยา่งครบวงจร
เพื่อเพิ่มการจา้งงานและสร้างมูลค่าเพิ่มสินคา้เกษตรภายในประเทศ 

(8) กาํหนดใหก้ารลงทุนภาคการเกษตรพื้นฐาน จะตอ้งทาํการผลิตสินคา้ใหไ้ดม้าตรฐาน 
เช่น GAP GMP เพื่อเพิ่มคุณภาพสินคา้เกษตรท่ีผลิตในประเทศ 

(9) กาํหนดใหข้อ้ขดัแยง้ หรือขอ้พิพาทต่าง ๆ ระหวา่งผูป้ระกอบการลงทุนกบัเกษตรกร
หรือชุมชนทอ้งถ่ิน ตอ้งอยูภ่ายใตก้ารบงัคบัใชข้องกฎหมาย ระเบียบ และขอ้บงัคบัภายในประเทศ 

(10) กาํหนดใหผู้ป้ระกอบการลงทุน รายงานผลการปฏิบติัตามกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งเป็น
ระยะ ๆ  

(11) กาํหนดกลไกภาครัฐในการติดตาม ตรวจสอบการดาํเนินงานของผูป้ระกอบการลงทุน 

5.2.3  เกษตรกรและชุมชนท้องถิ่น  
การด าเนินการเพือ่ไม่ให้การลงทุนภาคการเกษตรเกดิผลกระทบเชิงลบ 
(1) กาํหนดใหเ้กษตรกรรายยอ่ย หรือองคก์รเกษตรกรท่ีจะเขา้ร่วมลงทุนภาคการเกษตรกบั

ผูป้ระกอบการลงทุน ตอ้งแจง้ต่อกลไกการใหค้าํปรึกษาการลงทุนท่ีรัฐบาลจดัตั้งข้ึน ทั้งน้ีเพื่อช่วยดูแลใหมี้
การทาํสัญญาท่ี เป็นธรรมระหวา่งเกษตรกรและบริษทัผูล้งทุน รวมทั้งการดูแลใหท้ั้งสองฝ่ายปฏิบติัตาม
สัญญาอยา่งเคร่งครัด 

เสริมสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วม 
(2) ใหค้วามรู้แก่เกษตรกรและชุมชนทอ้งถ่ินเก่ียวกบัผลกระทบเชิงบวกและเชิงลบ ทั้งใน

ระยะสั้นและระยะยาวท่ีอาจเกิดข้ึนจากการลงทุนภาคการเกษตร 
(3) เสริมสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน เพื่อใหผู้น้าํสามารถทาํหนา้ท่ีเป็นตวัแทนเขา้ไปมี

ส่วนร่วมในการเสนอแนะ เจรจาต่อรอง เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของชุมชนไดอ้ยา่งแทจ้ริง 
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