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บทคัดย่อ 
  บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือน าเสนอปัจจัยที่เป็นผลกระทบในเชิงบวกหรือโอกาส และปัจจัย
ที่เป็นผลกระทบในเชิงลบหรืออุปสรรคต่อสถาบันการเงินภาคเกษตรของไทย อันเกิดจากการรวมตัว
ทางเศรษฐกิจในรูปแบบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ ASEAN Economic Community (AEC) 
ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญที่ประเทศไทยต้องเผชิญ บทความนี้ประกอบไปด้วย 3 ส่วน ได้แก่ 
ส่วนที่หนึ่ง บทน า จะกล่าวน าให้เห็นถึงที่มา ความส าคัญ และความจ าเป็นในการศึกษาปัจจัย
ผลกระทบที่มีต่อสถาบันการเงินภาคเกษตร ในส่วนที่สอง จะเป็นการอรรถาธิบายให้เห็นภาพ
ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสถาบันการเงินภาคเกษตรของไทยจากการรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน ทั้งในด้านของฐานลูกค้า และด้านของคู่แข่งในตลาด โดยรวบรวมข้อมูลจากเอกสารต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง และในส่วนสุดท้าย เป็นการสรุปปัจจัยผลกระทบต่าง ๆ ที่สถาบันการเงินภาคเกษตรควร
ต้องตระหนักและให้ความส าคัญ เพ่ือช่วยให้สถาบันดังกล่าวยังคงเป็นเสาหลักให้กับเกษตรกรส่วน
ใหญ่ของประเทศไทยได้อย่างมั่นคง ผลจากการศึกษาสะท้อนให้เห็นว่า การรวมตัว เป็นประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนส่งผลต่อสถาบันการเงินภาคเกษตรทั้งในเชิงบวกที่อาจเป็นทางรุ่งในอนาคต 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการขยายโอกาสและต่อยอดทางธุรกิจ  ในขณะเดียวกันก็ส่งผลในเชิงลบ
หรือทางร่วงของสถาบันการเงินภาคเกษตรด้วยเช่นกัน จากมิติของคู่แข่งทางธุรกิจ รวมทั้งมิติของ
ลูกค้าเกษตรกรที่ต้องเผชิญการเปลี่ยนแปลงหลายประการ ดังนั้น สถาบันการเงินภาคเกษตรของไทย
ต้องมีการปรับตัวให้เท่าทันกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน อันจะเป็นส่วนหนึ่งที่ตอบ
ค าถามได้ว่า ภายใต้สถานการณ์ใหม่ที่ต้องเผชิญนั้น สถาบันการเงินภาคเกษตรของไทยจะเดินได้เพียง
ภายใต้ทางรอด หรือจะพัฒนาไปสู่ทางรุ่งได้ในอนาคต 
ค าส าคัญ : ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน, สถาบันการเงินภาคเกษตร 
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Abstract 
This article attempts to discover the impact of ASEAN Economic Community 

(AEC) in Thai agricultural financial institutions. The author identifies opportunities as 
well as threats within the new environment of Thai agricultural financial institutions. 
There are three parts, the first part is an introduction that depicts the background 
and significance of the topic. The following part is the explanation about effects of 
ASEAN Economic Community (AEC) in Thai agricultural financial institutions in two 
aspects, the customer and the competitor of these institutions. Thus the last one is a 
conclusion. The results from documentary show that The ASEAN Economic 
Community (AEC) has positive impacts on agricultural financial institutions in 
Thailand, especially for business expansion. At the same time, it also has the 
negative sides, from both competitors and customers, for these institutions as well. 
Therefore, Thai agricultural financial institutions should adapt to the current 
situations in an appropriate way. This is the key factors to determine that Thai 
agricultural financial situations will survive or thrive among new environment. 
Keywords : ASEAN Economic Community, AEC, Agricultural Financial Institution 
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ภาพที่ 1 ร้อยละของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตร  
รวมทั้งประเทศ 
 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : ส านักงานสถิติแห่งชาติ (2558) 

ส่วนที่ 1 : บทน า 
ก่อนที่จะศึกษาถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสถาบันการเงินภาคเกษตรของไทย จ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้อง
เข้าใจถึงบทบาทของสถาบันการเงินภาคเกษตรที่มีต่อสังคมไทยก่อน โดยในส่วนนี้จะอธิบายว่าสถาบัน
การเงินภาคเกษตรมีความส าคัญอย่างไร? และเกี่ยวข้องกับการรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนอย่างไร?  
1.1 สถาบันการเงินภาคเกษตรมีความส าคัญอย่างไร?  

 เมื่ อ กล่ า วถึ ง สถาบั น
การ เงินภาคเกษตรของไทย               
จะพบว่ามีหลากหลายรูปแบบ 
ทั้ ง ใ น รู ป แ บ บ ข อ ง ธ น า ค า ร 
สหกรณ์ รวมไปถึงการรวมกลุ่ม
ท า งก า ร เ งิ น รู ป แ บบต่ า ง  ๆ 
ข้อความในส่วนต่อไปนี้จะอธิบาย
ให้เห็นว่า สถาบันการเงินภาค
เกษตรมีความส าคัญอย่างไร เหตุ
ใดจึงต้องให้ความสนใจถึงปัจจัย
ที่กระทบต่อความเป็นความตาย
ของสถาบันการเงินภาคเกษตร
เหล่านั้นด้วย โดยรายละเอียดมี
ดังต่อไปนี้ 

 ภาคเกษตรเป็นภาคส่วนทางเศรษฐกิจที่มีความส าคัญต่อระบบเศรษฐกิจไทย 
  ภาคเกษตรนับเป็นภาคส่วนทางเศรษฐกิจที่มีความส าคัญอย่างมากต่อเศรษฐกิจของไทย 
เนื่องจากมีการจ้างแรงงานสูงถึง 11.27 ล้านคน (ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2561)  คิดเป็นสัดส่วนกว่า
ร้อยละ 30 ของผู้มีงานท าทั้งประเทศ ภาพดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า ภาคเกษตรยังคงมีความส าคัญ
กับชีวิตของประชากรจ านวนมากในฐานะที่เป็นแหล่งสร้างรายได้ที่ส าคัญให้กับครัวเรือนจ านวนมาก 
รวมถึงเป็นแหล่งจ้างงานแหล่งใหญ่ของประเทศไทย นอกจากนี้เมื่อพิจารณาถึงสัดส่วนของภาคเกษตร
ในมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ แม้ว่าจะมีเพียงประมาณร้อยละ 10 ของผลิตภัณฑ์มวล
รวมภายในประเทศท้ังหมด แต่กลับพบว่าสัดส่วนของภาคเกษตรกลับมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นเรื่อย ๆ นับ
แต่ปี พ.ศ. 2540 เป็นต้นมา 

 เกษตรกรไทยส่วนใหญ่ยังต้องพ่ึงพาสถาบันการเงินภาคเกษตรในการด ารงชีพ 
  เมื่อพิจารณาจากลักษณะทางประชากรของเกษตรกรไทยจะพบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่เป็น
เกษตรกรรายย่อย  มีรายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนไม่สูงนักและมีรายได้ที่ไม่แน่นอน ส่วนหนึ่งเกิดจาก
ปัญหาที่สั่งสมมาอย่างยาวนานของเกษตรกรไทย คือการที่กิจกรรมทางการเกษตรส่วนใหญ่ยังต้อง
พ่ึงพาสภาพดินฟ้าอากาศเป็นส าคัญ หากสภาพดินฟ้าอากาศไม่เอ้ืออ านวย จะส่งผลให้ผลิตภัณฑ์
พืชผลทางการเกษตรออกสู่ตลาดมีไม่เพียงพอในการสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร เกี่ยวข้องโดยตรงกับ
ชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรไทย 
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ด้วยเหตุนี้ เกษตรกรไทยจึงต้องพ่ึงพาสถาบันการเงินต่าง ๆ เพ่ือกู้ยืมเงินมาใช้จ่ายภายใน
ครัวเรือน ข้อมูลจากส านักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร (2557) พบว่าแหล่งกู้ยืมเงินส่วนใหญ่ของ
ครัวเรือนเกษตรยังเป็นแหล่งจากสถาบันการเงินประมาณร้อยละ 90 โดยเมื่อพิจารณาดูแหล่งกู้เงินใน
สถาบันการเงินนั้นจะเห็นว่า แหล่งกู้หลักของเกษตรกรและแหล่งเงินกู้ที่มีสัดส่วนสูงที่สุด คือ ธนาคาร
เพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ซึ่งจัดเป็นสถาบันการเงินภาคเกษตรรายหลักของไทย 
รองลงมา คือ กองทุนหมู่บ้าน และสหกรณ์ ซึ่งเป็นสถาบันการเงินภาคเกษตรที่ไม่ใช่ธนาคาร                       
ภาพสถานการณ์ข้างต้นสะท้อนให้เห็นชัดเจนว่า สถาบันการเงินภาคเกษตรของไทย โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ซึ่งเป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐนับเป็น
สถาบันที่มีความส าคัญอย่างมากต่อการด ารงชีวิตของเกษตรกร โดยเฉพาะเกษตรกรรายย่อยซึ่งมี
รายได้ไม่สูง รายได้ไม่แน่นอน ท าให้ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินกู้จากธนาคารพาณิชย์ได้  

1.2 สถาบันการเงินภาคเกษตรของไทยเกี่ยวข้องกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในส่วนใด? 

 การรวมกลุ่มเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนก่อให้เกิดการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจระหว่าง
ประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาค และมีความเกี่ยวข้องกับทุกภาคส่วนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ไม่เว้นแม้แต่ภาค
การเงินการธนาคารซึ่งได้รับผลจากรูปแบบการรวมตัวทางเศรษฐกิจด้วยเช่นกัน ข้อความในส่วนนี้จะ
อธิบายเกี่ยวกับการวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ว่ามีผลกระทบหลักต่อสถาบันการเงินภาค
เกษตรของไทยอย่างไร 

 การเชื่อมโยงระบบเศรษฐกิจในภูมิภาคผ่านการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนท าให้
ด าเนินงานด้าน ต่าง ๆ ของสถาบันการเงินภาคเกษตรของไทยต้องมีการปรับเปลี่ยนรูป
โฉมใหม่ 

การมีระบบเศรษฐกิจที่เชื่อมโยงถึงกันทั่วโลก (Economic interconnectedness) นับเป็น
แนวโน้มด้านเศรษฐกิจของโลกที่ส าคัญในอนาคต (Megatrend) เศรษฐกิจที่เชื่อมต่อกันระหว่าง
ประเทศ หรือระหว่างภูมิภาคต่าง ๆ สะท้อนให้เห็นได้จากการเพ่ิมขึ้นของระดับการค้าระหว่าง
ประเทศ ตลอดจนการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศที่มีความเสรีมากขึ้น (KPMG, 2013) 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขยายตัวของภาคเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย ซึ่งมีแนวโน้มจะเป็นผู้ส่งออกมาก
ขึ้นเป็นร้อยละ 39 ในปี ค.ศ. 2030 ดังแสดงในภาพที่ 2 กระแสแนวโน้มดังกล่าวแผ่ขยายเข้ามาใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อันน ามาซึ่งความเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจของไทยด้วยเช่นกัน 
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ภาพที่ 2 แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงด้านการค้าและการลงทุน 

 
ที่มา: KPMG (2013) 

การจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) ซึ่งเริ่มขึ้น
ในปี พ.ศ. 2558 นับเป็นความพยายามที่สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของบริบทโลกในอนาคต 
ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์และแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของการจัดท าข้อตกลงการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจใน
ภูมิภาคต่าง ๆ ท าให้ประเทศในกลุ่มอาเซียนต้องเร่งแสดงบทบาทการรวมกลุ่มอย่างมั่นคงและแน่น
แฟ้นมากขึ้นกว่าในอดีตที่ผ่านมา รวมทั้งปรับปรุงกระบวนการและวิธีการด าเนินงานระหว่างกันให้ทัน
ต่อกระแสการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกระแสการแข่งขันทางการค้าและการแข่งขัน เพ่ือ
ดึงดูดการลงทุนซึ่งมีความรุนแรงมากขึ้น และมีแนวโน้มจะถ่ายโอนไปสู่ประเทศเศรษฐกิจใหม่อ่ืน ๆ 
มากขึ้น เช่น จีน อินเดีย บราซิล เป็นต้น 

เป้าหมายหลักของการรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนตามแผนการจัดตั้งประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC Blueprint ประกอบไปด้วย 4 ประการดังแสดงให้เห็นในภาพที่ 3 ได้แก่ 
1) การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน โดยเน้นการเคลื่อนย้ายสินค้า การบริการ การลงทุน 
เงินทุน และแรงงานมีฝีมือระหว่างกันอย่างเสรี 2) การเป็นภูมิภาคที่มีขีดความสามารถในการแข่งขัน
สูง โดยเน้นการด าเนินงานนโยบายการแข่งขัน การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การคุ้มครองทรัพย์สิน
ทางปัญญา การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) และพลังงาน 3) การเป็นภูมิภาคที่
มีพัฒนาการทางเศรษฐกิจที่เท่าเทียมกัน โดยเน้นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการขยายตัวของ 
SMEs ให้ความช่วยเหลือแก่ สมาชิกใหม่ (CLMV) เพ่ือช่วยลดช่องว่างของระดับการพัฒนา และ            
4) การเป็นภูมิภาคที่บูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลกได้อย่างสมบูรณ์ โดยเน้นไปที่การจัดท าเขตการค้า
เสรี (Free-Trade Area: FTA) และการเป็นพันธมิตรทางเศรษฐกิจกับประเทศคู่เจรจา  
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ภาพที่ 3 แผนงานสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

 
ที่มา: กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ (2554) 

 การเกิดขึ้นของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนภายใต้แผนการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
หรือ AEC Blueprint ส่งผลโดยตรงต่อสถาบันการเงินภาคเกษตรของไทยในภาพรวมหลายประการ 
โดยประเด็นหลักคือในด้านของฐานลูกค้าและด้านคู่แข่ง ทั้งนี้ในส่วนของลูกค้า อาจเกี่ยวข้องโดยตรง
กับเกษตรกรทั้งภายในและนอกประเทศ ซึ่งจัดเป็นลูกค้ารายหลักของสถาบันการเงินภาคเกษตรของ
ไทย และในส่วนของด้านคู่แข่งทางการค้าซึ่งอาจเพ่ิมขึ้นจากการเชื่อมต่อทางเศรษฐกิจเข้าด้วยกัน ท า
ให้สถาบันการเงินภาคเกษตรของไทยอาจต้องมีการปรับเปลี่ยนการด าเนินงานให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้น 
โดยรายละเอียดจะกล่าวถึงในส่วนต่อไป 

ส่วนที่ 2 : ผลกระทบของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต่อสถาบันการเงินภาคเกษตรของไทย 
 ดังที่ได้กล่าวในส่วนที่แล้วว่าการเกิดข้ึนของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ก่อให้เกิดผลกระทบ
ในด้านต่าง ๆ ต่อสถาบันการเงินภาคเกษตรของไทย ในส่วนนี้จะอธิบายถึงผลกระทบที่เกิดข้ึนในสอง
ด้านหลัก ได้แก่ ด้านฐานลูกค้า และด้านคู่แข่งทางการค้า ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
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2.1 ผลกระทบของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต่อฐานลูกค้าของสถาบันการเงินภาคเกษตรของ
ไทย 
 การเป็นตลาดการและฐานการผลิตเดียวมีผลต่อฐานลูกค้าของสถาบันการเงินภาคเกษตร

ของไทยที่ขยายตัวเพิ่มข้ึน 

ภาคการเกษตรนับเป็นหน่วยเศรษฐกิจหน่วยหนึ่งที่มีบทบาทในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
โดยบทบาทหลักของภาคการเกษตรในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ได้แก่ ด้านการเป็นตลาดและฐาน
การผลิตเดียว และการมีบทบาทในเรื่องของความร่วมมือด้านอาหาร เกษตร และป่าไม้ การที่ภาค
การเกษตรมีบทบาทในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน อาจส่งผลทั้งในเรื่องของการเพ่ิมโอกาสและเพ่ิม
ข้อจ ากัดให้กับเกษตรกรซึ่งเป็นลูกค้าหลักของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์  

ภาพที่ 4 สัดส่วนการส่งออกสินค้าทั้งหมดและสินค้าเกษตรของไทยไปยังคู่ค้าส าคัญในปี 2559 

 
ที่มา : ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2559) 

การจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะท าให้ประเทศในกลุ่มอาเซียนเป็นตลาดและฐานการ
ผลิตเดียวกัน ประชากรของไทยกว่า 65 ล้านคน (ตามข้อมูลจากประกาศส านักทะเบียนกลาง เรื่อง 
จ านวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560) จะ
เข้าสู่ฐานของประชากรอาเซียน ซึ่งเพ่ิมข้ึนเกือบ 600 ล้านคน (ส่วนอาเซียน ส านักการประชาสัมพันธ์
ต่างประเทศ, 2559) เปรียบเสมือนครอบครัวเดียวกันที่มีความเสรีของระบบตลาดการค้าและการ
ลงทุนมากยิ่งขึ้น อาจส่งผลในด้านของการสร้างโอกาสให้กับภาคเกษตรในไทยในการขยายตลาดไปสู่
ตลาดอาเซียน ซึ่งเป็นตลาดคู่ค้าสินค้าการเกษตรที่จะมีบทบาทส าคัญมากยิ่งขึ้นในอนาคต จากสัดส่วน
สินค้าเกษตรระหว่างไทยกับตลาดคู่ค้าส าคัญ เช่น ญี่ปุ่น สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา อาเซียน และ
ตลาดอื่น ๆ จากภาพที่ 4 สะท้อนให้เห็นว่า อาเซียนเป็นประเทศคู่ค้าที่มีสัดส่วนสูงที่สุดในบรรดาคู่ค้า
ส าคัญทั้งหมดของไทยในปัจจุบัน ดังนั้นการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในแง่หนึ่งอาจเป็น
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ปัจจัยสร้างโอกาสในการเปิดตลาดใหม่ ให้สินค้าในภาคการเกษตรของไทยขยายไปสู่ตลาดอาเซียน
ได้มากขึ้น 

อย่างไรก็ตาม  สถาบันการเงินภาคเกษตรของไทยควรพิจารณากลุ่มลูกค้าเกษตรกรด้วย
เช่นกันว่าเป็นเกษตรกร หรือสหกรณ์การเกษตรในสินค้าการเกษตรประเภทใด เนื่องจากสินค้า
การเกษตรแต่ละตัวมีโอกาสเติบโตในตลาดอาเซียนมากน้อยแตกต่างกัน เช่น กรณีสินค้าข้าว 
ยางพารา และปาล์มน้ ามัน ซึ่งศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
(2555) ได้ศึกษาผลกระทบจากการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต่อภาคการเกษตรของไทย                     
เพ่ือประเมินผลกระทบจากการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต่อสินค้าเกษตรของไทย 3 ชนิด ได้แก่ 
ข้าว ยางพารา และปาล์มน้ ามัน ว่าจะส่งผลให้สินค้าเกษตรแต่ละชนิดมีความได้เปรียบในการแข่งขัน
มากขึ้นหรือลดลง โดยศึกษาเปรียบเทียบด้วยเครื่องมือวิเคราะห์ค่าดัชนีวัดความได้เปรียบโดย
เปรียบเทียบที่ปรากฏ (Revealed Comparative Advantage: RCA) และ BCG Matrix ของบริษัท 
Boston Consulting Group เพ่ือทราบต าแหน่งของสินค้าเมื่อเทียบกับตลาดสินค้านั้น ๆ โดยผล
การศึกษาครั้งนี้พบว่า สินค้าข้าวและสินค้ายางพารา ประเทศไทยมีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบ
ทางการแข่งขันในสินค้า ในขณะที่สินค้าปาล์มน้ ามัน ไทยไม่มีศักยภาพในการแข่งขันในสินค้า             
ปาล์มน้ ามัน ทั้งนี้รัฐบาลจึงควรพิจารณาแนวทางหรือมาตรการการส่งออกของไทยในอนาคตว่า             
ควรเป็นในทิศทางใด เพ่ือรองรับสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต่อไป  

นอกจากนี้  ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ (2556) ยังได้วิ เคราะห์
ความสามารถในการแข่งขันสินค้าเกษตรที่ส าคัญของไทยกับคู่แข่งในอาเซียน ด้วยการใช้เทคนิค 
Thailand Competitiveness Matrix: TCM และพิจารณาจาก 2 ปัจจัยหลัก คือ ปัจจัยที่สร้างความ
น่าสนใจให้กับสินค้านั้น (Attractiveness Factors) และปัจจัยด้านการแข่งขันของแต่ละสินค้า 
(Competitiveness Factors) ตามแนวนอนเพ่ือให้ทราบถึงต าแหน่งของสินค้าและก าหนดแนวทาง
พัฒนาที่สอดคล้องกับศักยภาพ ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มสินค้าที่มีโอกาสในการแข่งขัน ได้แก่ 1) ปศุ
สัตว์ เช่น ไก่ สุกร นมและผลิตภัณฑ์ 2) โคเนื้อและผลิตภัณฑ์ 3) อ้อยโรงงาน /น้ าตาลทราย 4) 
ผลิตภัณฑ์มันส าปะหลัง 5) ผลไม้ เช่น มังคุด ล าไย มะม่วง และ 6) อาหารแปรรูป และกลุ่มสินค้าที่มี
ศักยภาพใกล้เคียงกับคู่แข่ง ได้แก่ ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ กุ้ง และไหม ส าหรับกลุ่มสินค้าที่จะได้รับ
ผลกระทบจากการแข่งขัน ได้แก่ เมล็ดกาแฟ น้ ามันปาล์ม และมะพร้าว  

จากข้อมูลข้างต้นแสดงให้เห็นว่าลูกค้าในภาคการเกษตร ทั้งเกษตรกรรายย่อย กลุ่มสหกรณ์
การเกษตร หรือภาคอุตสาหกรรมเกษตรในแต่ละประเภทสินค้าเกษตรมีโอกาสและข้อจ ากัดที่แตกต่าง
กัน ผลจากการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่มีต่อเกษตรกรในรูปแบบต่าง ๆ ย่อมส่งผลกระทบ
ต่อโดยตรงต่อผลการด าเนินงานของสถาบันการเงินภาคเกษตรของไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เช่นกัน 
เพราะกลุ่มลูกค้าเกษตรกรเหล่านี้ เป็นฐานลูกค้าที่ส าคัญของสถาบันการเงินภาคเกษตรของไทย หาก
สถาบันการเงินภาคเกษตรใดมีกลุ่มลูกค้าที่ประกอบการอยู่ในกลุ่มสินค้าเกษตรที่มีโอกาสในการ
แข่งขันที่มากกว่า ย่อมมีโอกาสในการสร้างผลประกอบการที่ดีกว่าเช่นกัน ส่วนสถาบันการเงินภาค
เกษตรที่มีกลุ่มลูกค้าหลักอยู่ในกลุ่มสินค้าที่ได้รับผลกระทบจากการแข่งขัน อาจมีแนวโน้มที่จะเกิด
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ปัญหาด้านสภาพคล่องในอนาคต จึงควรพิจารณาขยายฐานลูกค้าไปสู่กลุ่มใหม่ โดยเฉพาะลูกค้า          
ภาคเกษตรจากกลุ่มประเทศอาเซียน 

ดังนั้น  สถาบันการเงินภาคเกษตรของไทย จึงควรพิจารณาถึงวิกฤตและโอกาสของลูกค้า ใน
ภาคการเกษตรแต่ละกลุ่มอย่างถี่ถ้วน เพ่ือสร้างโอกาสในการแข่งขันทางธุรกิจ  นอกจากนี้สถาบัน
การเงินภาคเกษตรของไทยยังควรมีแนวทางเพ่ือเตรียมพร้อมส าหรับการพลิกวิกฤติให้เป็นโอกาส  
ด้วยการขยายฐานลูกค้าไปสู่กลุ่มลูกค้าเกษตรจากประเทศในกลุ่มอาเซียนมากข้ึนอีกประการหนึ่งด้วย 

 การปรับปรุงและพัฒนากฎหมายด้านการเกษตรของไทยกับศักยภาพของลูกค้าเกษตรกร
ในอนาคต 

 การเชื่อมต่อทางเศรษฐกิจในปัจจุบันส่งผลให้กฎระเบียบภายในประเทศต้องปรับตัวให้
สอดคล้องกับสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงไปด้วยเช่นกัน กระแสการปรับตัวด้านกฎหมายให้สอดรับ
กับสถานการณ์ในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปรับปรุงข้อกฎหมาย ตลอดจนระเบียบต่าง  ๆ 
ภายในประเทศ ให้สอดคล้องกับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ภายใต้แผนพิมพ์เขียวก่อตั้ง
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

ประเด็นการพัฒนาและปรับปรุงกฎหมาย จากพันธกรณีตามแผนพิมพ์เขียวก่อตั้งประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC Blueprint ท าให้ประเทศไทยมีกฎหมายที่อาจต้องปรับปรุงให้สอดคล้อง
กับพันธกรณีดังกล่าวหลายฉบับ (คณะกรรมการพัฒนากฎหมาย ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา , 
ม.ป.ป.) โดยในส่วนของกฎหมายที่กระทบต่อกลุ่มลูกค้าของ สถาบันการเงินภาคเกษตรของไทย ได้แก่ 
กฎหมายต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับภาคการเกษตรดังต่อไปนี้  

ในพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551 อาจมีการผ่อนคลายคุณสมบัติบาง
ประการของผู้ประกอบการตรวจสอบและรับรองเพ่ือเปิดช่องให้มีผู้ประกอบการมากยิ่งขึ้น หรือ
ประเด็นเรื่องมาตรฐานสินค้าเกษตรซึ่งมีกฎหมายควบคุมหลายฉบับ ได้แก่ พระราชบัญญัติมาตรฐาน
สินค้าเกษตรฯ พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
พ.ศ. 2511 และพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าขาออก พ.ศ. 2503 ส าหรับพระราชบัญญัติส่งเสริม
วิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 ยังมีการก าหนดเรื่องการรักษาคุณภาพผลิตภัณฑ์ไว้ด้วย อย่างไรก็ดี 
ส าหรับกิจการวิสาหกิจชุมชนด้านอาหารหรือด้านเกษตรกรรม จะมีกฎหมายเฉพาะก าหนดเกี่ยวกับ
มาตรฐานไว้ด้วย เช่น พระราชบัญญัติอาหารฯ หรือ พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตรฯ ซึ่งอาจ
ต้องแก้ไขกฎหมายเฉพาะดังกล่าวให้รองรับมาตรการตามความตกลงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(AEC) อาจต้องมีการปรับปรุงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันต่อไป 

นอกจากนี้ การจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งเป็นผลจากการเห็นชอบของผู้น า
ประเทศสมาชิกอาเซียนในการประชุมสุดยอดอาเซียนในปี พ.ศ. 2545 ณ กรุงพนมเปญ ประเทศ
กัมพูชา ท าให้ประเทศไทยมีการศึกษาเพ่ือปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับการเกษตรฉบับย่อย ๆ 
เพ่ิมเติมอีกด้วย ยกตัวอย่างเช่น   

 พ.ร.บ.กักพืช มีประเด็นเพ่ิมเติมในเรื่องของความปลอดภัยทั้งต่อมนุษย์และพันธุ์พืชเข้ามา
เกี่ยวข้อง เช่น มีการเพ่ิมนิยามของค าว่าพืชควบคุมเฉพาะ ซึ่งต้องมีการก าหนดมาตรการใน
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การควบคุมและตรวจสอบสิ่งที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์ตามข้อก าหนดของประเทศ
ผู้น าเข้าก่อนส่งออกนอนราชอาณาจักร รวมทั้งเรื่องเกี่ยวกับการวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืช 
หรือใบรับรองสุขอนามัยพืชด้วย  

 พ.ร.บ.พันธุ์พืช มีการแก้ไขโดยก าหนดคุณสมบัติของผู้ขอใบอนุญาตรวบรวมขาย น าเข้า หรือ
ส่งออกซ่ึงเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพ่ือการค้า ส าหรับกฎหมายด้านการเกษตรอ่ืนๆ  

 พ.ร.บ.ปุ๋ย มีการก าหนดสัดส่วนสารเคมีในปุ๋ยให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน  
 พ.ร.บ.คุ้มครองพันธุ์พืช มีการเพ่ิมสิทธิให้แก่เกษตรกรผู้ค้าและผู้ปลูก มีทางเลือกมากขึ้นใน

การเลือกชนิดพืชและพันธุ์พืชใหม่ ๆ ที่เหมาะสมตามความต้องการของเกษตรกร รวมทั้ง
สามารถใช้พันธุ์พืชพื้นเมืองและเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ปลูกได้เองตามปกติ ส่วนพันธุ์พืชใหม่ที่ได้รับ
การจดทะเบียนคุ้มครอง เกษตรกรยังสามารถเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้เพาะปลูกในพ้ืนที่ของตนเองได้ 
นอกจากนี้กฎหมายที่ปรับปรุงใหม่ยังจูงใจให้นักปรับปรุงพันธุ์พืชไทยลงทุนวิจัยปรับปรุงพันธุ์
พืชใหม ่ๆ อย่างต่อเนื่องเพราะได้รับความคุ้มครองในฐานะผู้คิดค้นพันธุ์  

 พ.ร.บ.วัตถุอันตราย ได้ปรับปรุงบทบัญญัติที่ไม่ทันสมัยให้สามารถคุ้มครองสุขภาพอนามัย 
ความปลอดภัยของประชาชนและสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน  รวมทั้ง ปรับปรุงเกี่ยวกับ
องค์ประกอบและอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการวัตถุอันตราย 

 พ.ร.บ.ควบคุมยาง มีการผลักดันเพ่ือให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายโดยสภาเกษตรกรแห่งชาติ 
ให้สอดคล้องกับพ.ร.บ.การยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 เพ่ือให้เกิดประโยชน์กับ
เกษตรกรและผู้ประกอบการธุรกิจการยางของไทย  

จะเห็นได้ว่าการปรับปรุงในด้านของกฎหมายดังที่ยกเป็นตัวอย่างข้างต้น ส่งผล โดยตรงต่อ
ผู้ประกอบการในภาคการเกษตรหรือตัวเกษตรกรซึ่งเป็นฐานลูกค้าหลักของสถาบันการเงินภาคเกษตร
ของไทย ในขณะเดียวกันได้ส่งผลกระทบทางอ้อมไปสู่สถาบันการเงินภาคเกษตรของไทยอีกทางหนึ่ง
ด้วย เนื่องจากการปรับเปลี่ยนกฎหมายดังกล่าวท าให้ลูกค้าในภาคการเกษตรต้องมีการพัฒนา
มาตรฐานสินค้าการเกษตรให้ดียิ่งขึ้น ในแง่หนึ่งอาจท าให้เกษตรกรมีค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนในการผลิต
สูงขึ้นเพ่ือยกระดับสินค้าให้มีคุณภาพตามเกณฑ์สากล แต่ในทางกลับกันก็เป็นการพัฒนาและเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันให้กับสินค้าเกษตรของไทย ให้แข่งขันกับประเทศอ่ืน ๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพเช่นกัน ส าหรับผลกระทบในทางอ้อมที่มีต่อสถาบันการเงินภาคเกษตรของไทยนั้นพบว่า 
สถาบันการเงินภาคเกษตรของไทยอาจต้องปรับตัวให้สอดรับกับความต้องการของกลุ่มลูกค้าภาค
เกษตร ด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินรูปแบบใหม่ เช่น การให้สินเชื่อเพ่ือการพัฒนามาตรฐาน
สินค้าเกษตร รวมทั้งปรับปรุงระบบการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ใหม่ให้สามารถตอบสนองได้ทันท่วงที  
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2.2 ผลกระทบของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต่อคู่แข่งทางธุรกิจของสถาบันการเงินภาคเกษตร
ของไทย 

 การเคลื่อนย้ายเงินทุนเสรีภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนท าให้คู่แข่งทางการค้าของ
สถาบันการเงินภาคเกษตรของไทยเพิ่มสูงขึ้น 

 เป้าหมายหนึ่งของการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ได้แก่ การเคลื่อนย้ายเงินทุนอย่าง
เสรีมากขึ้น การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจเป็นประชาคมอาเซียนดังกล่าวนี้จึงมีความเกี่ยวข้องกับเรื่อง
ของการรวมตัวกันทางการเงินอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ การรวมตัวทางการเงินจัดเป็นส่วนหนึ่งของการ
รวมกลุ่มทางเศรษฐกิจซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อสถาบันการเงิน ได้แก่ ธนาคารพาณิชย์ต่าง  ๆ ซึ่ง
เป็นคู่แข่งทางการค้าของสถาบันการเงินภาคเกษตรของไทย รวมทั้งตัวสถาบันการเงินรายย่อยต่าง ๆ 
ที่เกิดขึ้นมากมายในปัจจุบัน  

การรวมตัวทางการเงิน หมายถึง กระบวนการที่จัดท าขึ้นเพ่ือให้ธุรกรรมทางการเงินของ
ประเทศสมาชิกสามารถเคลื่อนย้ายไปมาระหว่างกันได้อย่างคล่องตัว ด้วยการยกเลิกอุปสรรคด้าน
กฎหมายที่ขัดขวางการด าเนินธุรกรรมทางการเงินระหว่างประเทศ โดยธุรกรรมทางการเงินในที่นี้
หมายถึงธุรกรรมใด ๆ ที่เอ้ืออ านวยให้เงินทุนสามารถเคลื่อนย้ายได้อย่างเสรีระหว่างภาคการธนาคาร 
ตลาดตราสารหนี้ และตลาดตราสารทุน ซึ่งจะส่งผลให้ประเทศที่มีการรวมตัวทางการเงินมีอัตรา
ผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารทางการเงินใกล้เคียงกันมากข้ึน (Brouwer, 2005) 

ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์เชื่อว่า การรวมตัวทางการเงินจะส่งผลให้ธนาคารต่าง  ๆ มีการ
แข่งขันกันมากขึ้น เพราะประเทศในกลุ่มสมาชิกจะผ่อนคลายอุปสรรคทางการเงินด้วยการปรับเปลี่ยน
กฎระเบียบภายในประเทศ เพ่ือให้ภาคการเงินมีเสรีมากขึ้นและเอ้ืออ านวยต่อการขยายตัวของภาค
การผลิตมากขึ้น ธนาคารของประเทศสมาชิกย่อมได้สิทธิพิเศษในการข้ามพรมแดนไปจัดตั้งธนาคาร
ระหว่างกันได้ ดังนั้นการแข่งขันระหว่างธนาคารของประเทศต่าง ๆ ย่อมมีมากขึ้นด้วย ทั้งในด้านการ
แข่งขันในการพัฒนาประสิทธิภาพของบทบาทของการเป็นตัวกลางทางการเงินและคุณภาพในด้าน
การให้บริการส่งเสริมนวัตกรรมทางการเงิน ไม่ว่าจะเป็นลีสซิ่งทางการเงิน (Financial Leasing) 
ประกันภัย หลักทรัพย์ ฯลฯ ที่ช่วยให้ครัวเรือนและภาคการผลิตเข้าถึงบริการทางการเงินจากธนาคาร
ได้มากขึ้น  

ดังนั้นผลกระทบจากการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่มีต่อสถาบันการเงินภาคเกษตร
ของไทย ในแง่ของคู่แข่งทางธุรกิจ คือ การเพ่ิมขึ้นของคู่แข่งทางธุรกิจ ซึ่งอาจเป็นสถาบันการเงิน ไม่
ว่าจะในรูปของธนาคารพาณิชย์ ทั้งที่เป็นของประเทศไทยและของประเทศในกลุ่มสมาชิก รวมทั้ง
สถาบันการเงินในรูปแบบอื่น ๆ เช่น ธุรกิจไมโครไฟแนนซ์ ธุรกิจพิโคไพแนนซ์ เป็นต้น คู่แข่งทางธุรกิจ
เหล่านี้อาจเข้ามาชิงส่วนแบ่งตลาดจากสถาบันการเงินภาคเกษตรของไทย  

อย่างไรก็ตามในสถานการณ์ เดียวกันนี้  หากสถาบันการเงินภาคเกษตรของไทยมี
ความสามารถในการปรับตัวที่ดแีละเท่าทันสถานการณ ์อาจเปลี่ยนแปลงผลกระทบทางลบดังกล่าวให้
เป็นโอกาสได้ ด้วยการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจกับสถาบันการเงิน อ่ืน ๆในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน เพ่ือต่อยอดธุรกิจให้เติบโตขึ้นไปในระดับระหว่างประเทศได้เช่นเดียวกัน  
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 กฎระเบียบด้านการเงินการธนาคารท าให้สถาบันการเงินภาคเกษตรของไทยรวมทั้งคู่แข่ง
ต้องมีการยกเครื่องการด าเนินงานใหม่ 

นอกจากผลกระทบที่มีต่อคู่แข่งของสถาบันการเงินภาคเกษตรของไทยแล้ว การรวมตัวทาง
การเงินจากการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ยังอาจส่งผลกระทบต่อกฎและระเบียบต่าง  ๆ           
ของรัฐ โดยอาจมีการสร้างกฎระเบียบระหว่างประเทศในกลุ่มอาเซียนใหม่ ๆ ซึ่ง สถาบันการเงินภาค
เกษตรของไทย จ าเป็นต้องปรับตัวด้านของกฎระเบียบ และข้อบังคับต่าง  ๆ เพ่ือให้สอดคล้องกับ
กฎเกณฑ์ระหว่างประเทศใหม่ ๆ ที่อาจเกิดข้ึน 

อนาคตของสภาพแวดล้อมทางกฎหมายทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นกฎระเบียบระหว่างประเทศ 
ตลอดจนสถาบันระหว่างประเทศ (Global institution) มีแนวโน้มที่จะขยายตัวมากยิ่งขึ้น พัฒนาการ
ของการเกิดกฎหมายระหว่างประเทศและสถาบันทางกฎหมายระหว่างประเทศมีแนวโน้มจะเติบโต
อย่างต่อเนื่อง (Hague Institute for the Internationalization of Law, 2011) กฎหมายและ
ระเบียบโลกต่าง ๆ จะมีการพัฒนาขึ้นมาเพ่ือสร้างกฎเกณฑ์ที่เข้มแข็งร่วมกันระหว่างประชาคมโลก 
เช่น กฎหมายที่เกิดในสหภาพยุโรป โดยกฎหมายและระเบียบโลกมีแนวโน้มที่จะมีความเป็นสากล
มากขึ้น ก าแพงที่กั้นขวางระหว่างกฎหมายระหว่างประเทศกับกฎหมายระดับชาติจะเริ่มพังทลายลง 
และมีระบบกฎหมายที่ซับซ้อน มีหลายระดับชั้นเกิดขึ้นมาแทนที่ภายได้ระเบียบโลกซึ่งแนวโน้ม
ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อไทยด้วยเช่นกัน 

ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้นมีสถาบันใหม่เกิดขึ้น เช่น ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
สถาบันดังกล่าวนี้จะเป็นอีกหนึ่งสถาบันระหว่างประเทศที่ส่งผลให้เกิดกฎระเบียบใหม่ ๆ ร่วมกัน
ระหว่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นกฎระเบียบร่วมกันทางการค้า การลงทุน ตลอดจนกฎระเบียบทางการ
เงินต่าง ๆ ซึ่งจะส่งผลต่อ สถาบันการเงินภาคเกษตรของไทย โดยตรง 

ผลจากการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ท าให้ในอนาคตมีแนวโน้มที่จะเกิดกฎหมาย
ระหว่างประเทศใหม่ ๆ เพ่ิมมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการเปิดเสรีทางธนาคาร ซึ่งจะส่งผล
กระทบโดยตรงต่อ สถาบันการเงินภาคเกษตรของไทย เช่น การจัดท ามาตรฐานของธนาคารพาณิชย์
อาเซียน หรือ Qualified ASEAN Bank (QAB) ซึ่งจะอนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์ที่มีคุณสมบัติตรง
ตามมาตรฐานสากลระหว่างสมาชิกในกลุ่มประเทศ 

อาเซียนสามารถด าเนินธุรกิจได้ทั้ง 10 ประเทศสมาชิกอาเซียนในปี พ.ศ. 2563  ซึ่งกฎระเบียบ               
ดังกล่าวอาจกระทบต่อระเบียบภายใน สถาบันการเงินภาคเกษตรของไทยโดยตรง กฎหรือระเบียบ
ของธนาคารตัวใดที่ยังไม่สอดคล้องกับกฎระหว่างประเทศดังกล่าว ดังนั้นธนาคารอาจต้องมี                  
การปรับตัว เปลี่ยนแปลงกฎ ระเบียบต่างให้สอดคล้องกับมาตรฐานดังกล่าวด้วยเช่นกัน เพ่ื อให้
สถาบันการเงินภาคเกษตรของไทยได้รับประโยชน์จากกฎระหว่างประเทศได้อย่างเต็มที่ 
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ส่วนที่ 3 : สรุปปัจจัยผลกระทบของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่มีต่อสถาบันการเงินภาคเกษตร
ของไทย 

 ผลจากข้อมูลเบื้องต้นแสดงให้เห็นว่า  สถาบันการเงินภาคเกษตรของไทยได้รับผลกระทบ
จากปัจจัยภายนอก โดยเฉพาะจากการเกิดขึ้นของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหลายประการ ซึ่งอาจ
สะท้อนให้เห็นถึงโอกาส (Opportunity) และภัยคุกคาม (Threat) ของ สถาบันการเงินภาคเกษตร
ของไทย ดังแสดงในตารางที่ 1 ต่อไปนี้ 

ตารางที่ 1 โอกาส (Opportunity) และภัยคุกคาม (Threat) ของสถาบันการเงินภาคเกษตรของไทย
จากการเกิดขึ้นของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

Opportunities Threats 

1) การเปิด AEC ท าให้ สถาบันการเงินภาคเกษตร
ของไทย มีโอกาสในการขยายธุรกิจไปสู่ประเทศ
ในกลุ่มอาเซียนมากยิ่งข้ึน 

2) การเปิด AEC ท าให้ สถาบันการเงินภาคเกษตร
ของไทย มีโอกาสในการต่อยอดทางธุรกิจกับ
พันธมิตรในประเทศอาเซียนได้มากยิ่งขึ้น  

3) การเปิด AEC ท าให้ลูกค้าเกษตรกรบางประเภท 
สามารถขยายตลาดไปสู่ประเทศกลุ่มอาเซียนได้
มากขึ้น มีรายได้สูงขึ้น มีความต้องการสินเช่ือ
ส าหรับธุรกิจขนาดใหญ่เพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นโอกาสใน
การขยายฐานลูกค้าให้กว้างขึ้น 

4) การปรับปรุงกฎหมายในด้านการเกษตรให้มีความ
ทันสมัย สอดรับกับสถานการณ์ในปัจจุบัน มีส่วน
ช่วยพัฒนามาตรฐานสินค้าเกษตรให้สูงขึ้น อันจะ
ช่วยให้เกษตรกรไทยมีขีดความสามารถในการ
แข่งขันกับตลาดต่างประเทศได้มากยิ่งขึ้น อันจะ
ช่วยลดความเสี่ยงในเร่ืองหนี้เสียให้กับสถาบัน
การเงินภาคเกษตรของไทยได้ 

5) การเพิ่มขึ้นของกฎ ระเบียบ และมาตรการเฉพาะ
กลุ่มส่งผลให้ลูกค้าเกษตรกรมสีินค้าที่ดี มีมาตรฐาน
ที่เป็นสากล สามารถแข่งขันและมีอ านาจต่อรองกับ
ประเทศนอกกลุ่มสัญญาดีขึ้นในระยะยาว เกิดผล
ทางอ้อมแก่สถาบันการเงินภาคเกษตรในแง่ของ
การได้ลูกค้าชั้นดีเพ่ิมมากขึ้นในบางกลุ่มสินค้า 

1) การเปิด AEC ท าให้ลูกค้าของสถาบันการเงินภาค
เกษตรของไทย มีโอกาสในการเลือกใช้บริการ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินได้หลากหลายยิ่งขึ้นจาก
ธนาคารพาณิ ชย์ อื่ นทั้ ง ใ นประ เทศ ไทยและ
ต่างประเทศ อันอาจส่งผลให้ลูกค้าของสถาบัน
การเงินภาคเกษตรของไทยลดลง 

2) การเปิด AEC ท าให้ลูกค้าเกษตรกรบางประเภท 
เช่น สินค้าปาล์มน้ ามัน เมล็ดกาแฟ มะพร้าว มีขีด
ความสามารถในการแข่งขันลดลง อันอาจท าให้
ความสามารถในการช าระหนี้ลดลงตามไปด้วย เกิด
เป็นความเสี่ยงในเร่ืองหนี้สูญแก่สถาบันการเงิน
ภาคเกษตรของไทย 

3) การเปิด AEC ท าให้สถาบันการเงินภาคเกษตรของ
ไทย มีค่าใช้จ่ายการด าเนินงานเพ่ิมขึ้นในเรื่องของ
กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ให้สอดรับกับมาตรฐานการเงินของ
อาเซียน 

4) การปรับปรุงกฎหมายในด้านการเกษตรให้มีความ
ทันสมัย สอดรับกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ท าให้
เกษตรกรรายย่อยมีต้นทุนการผลิตสูงขึ้น และส่งผล
ให้เกษตรกรมีต้นทุนการด าเนินงานในเรื่องมาตรฐาน
ต่าง ๆเพิ่มสูงขึ้น เกษตรกรที่ไม่สามารถปรับตัวได้ทัน
อาจสูญเสียศักยภาพในการประกอบอาชีพไปได้ 
กระทบโดยตรงต่อลูกค้าของสถาบันการเงินภาค
เกษตรของไทยโดยเฉพาะ 

ข้อมูลจากตารางสะท้อนให้เห็นว่า การเกิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนั้น ส่งผลกระทบ
โดยตรงต่อสถาบันการเงินภาคเกษตรของไทย โดยเฉพาะในมิติด้านฐานลูกค้าและมิติด้านคู่แข่งทาง
ธุรกิจ ทั้งในแง่ที่เป็นโอกาสกับกลุ่มลูกค้าและกับตัวสถาบันการเงินเอง และในแง่ที่เป็นผลกระทบ               
เชิงลบ ซึ่งต้องพิจารณาควบคู่กันอย่างละเลยไม่ได้ เพราะ ผลกระทบในเชิงลบอาจกระทบต่อความ
มั่นคงต่อสถาบันการเงินภาคเกษตรของไทยในอนาคตด้วยเช่นกัน  
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จากผลการศึกษาเบื้องต้นนี้ช่วยให้สถาบันการเงินภาคเกษตรของไทยตระหนักรู้ถึง
สถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงและเกิดผลกระทบโดยตรงต่อเสถียรภาพของสถาบันการเงินภาคเกษตรเอง 
ทั้งนี้เพ่ือการปรับปรุงแก้ไข พัฒนา ตลอดจนยกระดับการให้บริการให้ตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมที่
เปลี่ยนแปลงไปได้ทันท่วงที หากสถาบันภาคเกษตรของไทยมีความสามารถในการปรับตัวให้เท่าทัน
กับสถานการณ์ สามารถพลิกวิกฤติให้เป็นโอกาส ขจัดอุปสรรคต่าง ๆ ที่มีต่อการด าเนินงานได้ ย่อมท า
ให้สถาบันการเงินภาคเกษตรของไทย ยังคงมีความส าคัญในฐานะผู้ให้บริการทางการเงินแก่                
กลุ่มเกษตรกรของประเทศไทย รวมทั้งยังเป็นเสาหลักและที่พ่ึงที่ส าคัญของเกษตรกรไทยส่วนใหญ่           
ได้อย่างมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืนต่อไปในอนาคต 
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