กิจกรรมหลัก : ถายทอดองคความรูและเทคโนโลยีดานการปศุสัตว
กิจกรรมยอย : กิจกรรมสนับสนุนการคาระหวางประเทศ
1. หลักการและเหตุผล
ในการประชุมผูนําอาเซียน ครั้งที่ 9 ระหวางวันที่ 7-8 ตุลาคม 2546 ที่บาหลี ผูนําอาเซียน ได
ตอบสนองตอการบรรลุวิสัยทัศนอาเซียนเพิ่มเติม โดยไดลงนามในปฏิญญาวาดวยความรวมมืออาเซียน
(Declaration of ASEAN Concord II หรือ Bali Concord II) เห็นชอบใหมีการจัดตั้งประชาคม
อาเซียน (ASEAN Community) ภายในป พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 2020) แตตอมาไดตกลงรนระยะเวลา
จัดตั้งใหเสร็จในป พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015) โดยในการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 14 ที่ชะอํา หัว
หิน เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2552 ผูนําอาเซียนไดลงนามรับรองปฏิญญาชะอํา หัวหิน วาดวยแผนงาน
จัดตั้งประชาคมอาเซียน (ค.ศ. 2009-2015) เพื่อจัดตั้งประชาคมอาเซียนภายในป 2558 ซึ่งประชาคม
อาเซียนประกอบดวย 3 เสาหลัก เกี่ยวของสัมพันธกัน ไดแก ประชาคมความมั่นคงอาเซียน (ASEAN
Security Community–ASC) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community-AEC)
และประชาคมสังคม-วัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community-ASCC)
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ( ASEAN Economic Community : AEC) มีวัตถุประสงคมุง
ตอประโยชนโดยรวมของสมาชิกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตจากการรวมกลุมทางเศรษฐกิจ ใหเปน
ตลาดเดียว เปนฐานการผลิตที่มีศักยภาพ มีความมั่นคง มั่งคั่ง และสามารถแขงขันกับภูมิภาคอื่น ๆ ได
เปนภูมิภาคที่มีการพัฒนาเศรษฐกิจอยางเปนธรรม และมีการรวมกลุมเศรษฐกิจแบบสากลอยางเต็ม
รูปแบบ โดยมีแนวทางการดําเนินไดแก การขจัดอุปสรรคทางการคา ดวยการ ยกเลิกอากรนําเขาสินคา
ทุกประเภท การขจัดอุปสรรคทางการคาที่มิใชภาษีตาง ๆ การ
ใชกฎแหลงกําเนิดสินคา (Rule of Origin)
เพื่อใหเกิดการผลิตสินคาภายในภูมิภาคอาเซียนอยางแทจริง ฯลฯ ดานอาหาร การเกษตรและปา
ไม กําหนดใหจัดตั้งระบบ Good Agriculture / Aquaculture Practices (GAP), Good Animal
Husbandry Practices (GAHP), Good Hygiene Practices (GHP), Good Manufacturing
Practices (GMP) และ Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) เพื่อใชกับสินคาเกษตร
และอาหารที่จะทําการคา ใหเสร็จสิ้นภายในป 2555 ( 2012) ปรับระบบ quarantine and
inspection / sampling procedure ของป 2555 (2010) เขาดวยกันกับระบบ Sanitary and
Phytosanitary เพื่อกําหนดมาตรฐานสินคาเกษตร อาหาร และปา
ไมใหสอดคลองกับหลักเกณฑ
ทางการคาที่จะนํามาใชในป 2558 (2015) ปรับระบบการควบคุมสุขภาพสัตว (ทั้งสัตวบกและสัตวน้ํา)
เพื่อความปลอดภัยดานอาหาร โดยผานมาตรฐานการจัดการดานความปลอดภัยทางชีวภาพตาม
มาตรฐานที่กําหนดนํามาใชในป 2558 (2015)
ดังนั้น เพื่อใหการพัฒนาการปศุสัตวขยายตัวอยางตอเนื่องภายใตการแขงขันในกรอบการคา
เสรี จึงมี ความจําเปนในการดําเนินการติดตาม วิเคราะหสถานการณ และผลกระทบที่มีตอการคาสินคา
ปศุสัตวของไทย รวมถึงการจัดสัมมนาเพื่อรวบรวมขอคิดเห็น ประเด็นตางๆ จากผูประกอบการ และ
เกษตรกร เพื่อรวบรวมนําเสนอในการจัดทํากลยุทธการพัฒนาสินคาปศุสัตว และถายทอดเทคโนโลยี
ดานการปศุสัตวแกประเทศเพื่อนบาน เพื่อใหเกิดการพัฒนาดานปศุสัตวในประเทศเพื่อนบานอยางมี
ประสิทธิภาพ

2. วัตถุประสงค
1) เพื่อเผยแพรการดําเนินงานดานการปศุสัตวของไทย ในการเตรียมความพรอมเพื่อ
พัฒนาการปศุ สัตวภายใตประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
2
) เพื่อระดมความเห็น และสงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวน ในการสะทอนปญหาและ
แนวทางในการกําหนดนโยบายที่สอดคลองเหมาะสมกับสถานการณในปจจุบันและในอนาคต
3) เพื่อสนับสนุนการเปดตลาดใหมๆ รวมทั้งการรักษาสวนแบงตลาดเดิมของสินคาปศุสัตว
ปกปองและรักษาผลประโยชนการคาสินคาปศุสัตวของประเทศไทย
4) เพื่อถายทอดองคความรูและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในการเสริมสรางขีดความ
สามารถ
ในการแขงขันแกประเทศเพื่อนบาน (กัมพูชา ลาว พมา และเวียดนาม) ในสาขาปองกันโรคระบาดสัตว
การปรับปรุงพันธสัตว สาขาพืชอาหารสัตวและอาหารสัตว รวมทั้งสาขาเทคโนโลยีการผสมเทียม
3. เปาหมาย
1) นักวิชาการกรมปศุสัตว เกษตรกรและผูประกอบการ
2)
นักวิชาการกรมปศุสัตว พมา ลาว กัมพูชา และเวียดนาม
4. พื้นที่ดําเนินการ
สถานที่เอกชน
5. ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานของหนวยงานที่เกี่ยวของ
1) กิจกรรมวิเคราะหเศรษฐกิจการปศุสัตวระหวางประเทศ
1.1 ศึกษา วิเคราะห วิจัย เศรษฐกิจและการคาระหวางประเทศ
และจัดทําฐานขอมูล
เศรษฐกิจและการคาระหวางประเทศ
1.2 รวบรวม ติดตามและวิเคราะหผลกระทบที่มีตอการคาสินคาปศุสัตวของไทยกัประเทศ
บ
ตางๆ ภายใตการดําเนินการตามความตกลงเขตการคาเสรีกับประเทศคูคาที่สําคัญ เชน ออสเตรเลีย
สหรัฐฯ ญี่ปุน จีน และอินเดีย เปนตน และกลุมประเทศ AEC
2) แสวงหาความรวมมือดานการปศุสัตวกับประเทศคูคา เพื่อสรางศักยภาพการผลิตและ
เสริมสรางขีดความสามารถในการแขงขัน
3) กิจกรรมประชุมสัมมนาเพื่อลดผลกระทบของเกษตรกรผูเลี้ยงสัตว จากความตกลงการคเสรี
า
จัดการประชุม /สัมมนา เพื่อรายงานความคืบหนาและระดม ความเห็นตอสถานการณในการ ดําเนิน
การคา อุปสรรคและผลกระทบที่มีตอผูประกอบการ เกษตรกรและผูที่เกี่ยวของ
4) วิเคราะหความตองการพัฒนาดานการปศุสัตว จัดทํากรอบและแนวทางการใหความรวมมือ
ทางวิชาการดานการพัฒนาปศุสัตวแกประเทศเพื่อนบาน ดวยการถายทอดเทคโนโลยีดานการปศุสัตว
ที่เหมาะสมสอดคลองกับความตองการของแตละประเทศ ในรูปแบบการจัดหลักสูตรอบรมระยะสั้น
สนับสนุนผูเชี่ยวชาญ ใหคําปรึกษา จัดสัมมนาศึกษาดูงาน หรือวิจัยรวม
5) จัดฝกอบรมทางวิชาการทางดานปศุสัตแก
ว กลุมประเทศสมาชิกACMECS ปละครั้ง

6. แผนการปฏิบัติงาน
กิจกรรมรอง/งานที่ทํา

สถานที่ เปาหมาย
ดําเนินการ หนวยนับ จํานวน

1) วิเคราะหเศรษฐกิจการปศุสัตวและการคาระหวางประเทศ

กรมปศุสัตว

2) ติดตามผลกระทบ FTA และการคาระหวางประเทศ

กรมปศุสัตว

3) จัดทําขอเสนอโครงการและดําเนินงานความรวมมือดาน

กรมปศุสัตว

เรื่อง
ครั้ง
โครงการ

2
6
5

การปศุสัตวกับประเทศคูคา
4) จัดประชุมสัมมนาแนวทางการเตรียมความพรอมเพื่อ
พัฒนาการปศุสัตวภายใตประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC)

สถานที่
เอกชน

ครั้ง

1

5) จัดหลักสูตรอบรมใหแกประเทศเพื่อนบานเพื่อพัฒนา
การคาปศุสัตว ภายใตประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

สถานที่
เอกชน

ครั้ง

1

7)ติดตามและประสานงานความรวมมือระหวางประเทศ

กรมปศุสัตว

8) จัดทําผลงานทางวิชาการ จํานวน 1 เรื่อง

จังหวัดชายแดน

ครั้ง
เรื่อง

1

แผนปฏิบัติงานรายเดือน
ป 2556
ป 2557
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

7. การจัดสรรงบประมาณ
วงเงินประมาณการของโครงการ ปงบประมาณ 2557 จํานวน 298,580 บาท
8. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. นักวิชาการ เกษตรกรและผูประกอบการไดทราบสถานการณทางการการคา และผลกระทบจากการ
ทําความตกลงเขตการคาเสรีกับประเทศคูคาที่สําคัญ
2. สามารถนําความรูที่ไดรับมาจัดทําแนวทาง นโยบาย มาตรการในการเสริมสรางขีด
ความ สามารถใน
การแขงขันและลดผลกระทบจากการทํา ความตกลงเขตการคาเสรี
3. ประเทศเพื่อนบานไดรับการถายทอดเทคโนโลยีและการศึกษาวิจัยเพื่อการพัฒนาสําหรับการพัฒนา
การผลิตปศุสัตวไดครบวงจร
4.
ประเทศไทยมีแหลงเนื้อสัตวที่ปลอดภัยทั้งในดานสุขภาพสัตวและสุขอนามัยของประชาชนเพิ่มเติม
จากที่ผลิตไดในประเทศ เพื่อใหไดเพียงพอตอความตองการบริโภค
5.
นักธุรกิจไทยสามารถขยายธุรกิจและเครือขายธุรกิจดานปศุสัตวไปยังประเทศเพื่อนบาน รวมทั้งมี
โอกาสในการเปนประเทศคูคากับประเทศเพื่อนบาน โดยเฉพาะการรวมกันเปนแหลงผลิตอาหารสงออกที่
สําคัญซึ่งมีความปลอดภัยทั้งในดานสุขภาพสัตวและสุขอนามัยของประชาชน

