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สถาบันที่ปรึกษาอัจฉริยะด้านการค้าและการลงทุน 

กัมพูชาส่งเสริมธุรกิจดา้นการเกษตร
 

Cambodia News I 24 กุมภาพันธ์ 2564 
Khmer Enterprise (KE) ซ่ึงเป็นหน่วยงานภายใต้กระทรวง
เศรษฐกิจและการเงิน ร่วมกับ Cambodia Partnership for 
Sustainable Agriculture (CPSA) เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการ
ในภาคการเกษตรของกัมพูชา โดยท้ังสองฝ่ายตกลงท่ีจะ
ส่งเสริมนวัตกรรมการปรับตัวทางเทคโนโลยี การแก้ปัญหาการ
ผลิต การพัฒนาทักษะทางธุรกิจ การเช่ือมโยงด้านวิชาการกับ
อุตสาหกรรม และการเป็นผู้ประกอบการในภาคการเกษตร 
ร ว ม ท้ั ง แลกเ ปลี่ย นข้ อมูลท่ี เกี่ยวข้ องกับภาคส่วน  ซ่ึ งมี
วั ต ถุ ประ สงค์เ พื่อสร้าง กลไกสนั บสนุน ภาคการเกษตร
ภายในประเทศ โดย KE และ CPSA ยังได้เปิดตัวโครงการบ่ม
เพาะวิสาหกิจสหกรณก์ารเกษตรซ่ึงเป็นโครงการระยะเวลา 3 ปี 
เพื่อสร้างอุตสาหกรรมการเกษตรท่ียัง่ยืน และมีประสิทธิผลมาก
ข้ึน ช่วยแก้ไขปัญหาหลักสองประการท่ีส่งผลกระทบต่ อภาค
การเกษตรในกัมพูชา ได้แก่ ปัญหาผลผลิตต่่า และปัญหา
แรงงานภาคการเกษตรท่ีเป็นกลุม่คนรุ่นใหม่น้อยลง 

ท่ีมา : https://www.khmertimeskh.com/50817350/promoting-business-in-
farming/ 

 

กระทรวงเกษตรฯ กัมพูชา ชี้ผู้ปลูกมะม่วงขึ้น
ทะเบียนเพิ่มมาตรฐานสินค้า 

 
Cambodia News I 24 กุมภาพันธ์ 2564 

กระทรวงเกษตรป่าไม้และการประมง (MAFF) ได้เรียกร้องให้
เกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงข้ึนทะเบียนการปลูกมะม่วงกับกรม
วิชาการเกษตรอีกครั้ง เพื่อเพิ่มผลิตภาพและมาตรฐานของ
ผลไม้ภายในกัมพูชา นอกจากน้ียังช่วยให้เกษตรกรสามารถ
จัดตั้งกลุ่มธุรกิจท่ีด่าเนินการแปรรูปมะม่วง และร่วมงานกับ
บริษัทท้ังในและต่างประเทศ ในการท่าคอนแทรคฟาร์มม้ิงเพื่อ
แปรรูปและส่งออกมะม่วง โดยจากข้อมูลของ MAFF ราคา
สินค้าเกษตรรวมท้ังมะม่วงมีความผันผวนตามฤดูกาลเก็บเกีย่ว 
รวมถึงอุปสงค์และอุปทานในตลาดท่ีไม่แน่นอน กระทรวงฯ จึง
พยายามอย่างมากในการแสวงหาตลาดเพิ่มเติมส่าหรับ
ผลิตภัณฑ์มะม่วงของกัมพูชา โดยเฉาพะเกาหลีใต้และญีปุ่่น ซ่ึง

กัมพูชามีพื้นท่ีเพาะปลูกมะม่วง 131,890 เฮกตาร์ สร้างผลผลติ
เฉลี่ย 18.78 ตันต่อเฮกตาร์ โดยผลผลิตในปี 2020 อยู่ท่ี 1.75 
ลา้นตัน 

ท่ีมา : https://www.khmertimeskh.com/50817427/mango-farmers-asked-to-
register-to-boost-standards/ 

 GIZ ท าข้อตกลงกับกระทรวงส่ิงแวดล้อมเพื่อ
เพิ่มการบริโภคท่ียั่งยืนในสปป.ลาว 

Laos News I 25 กุมภาพันธ์ 2564 
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit 
(GIZ) ลงนามกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เพื่อให้เงินสนับสนุนทางเทคนิคจ่านวน 600,000 ยูโรส่าหรับ
การบริโภคท่ียั่งยืน โครงการ“ การบริโภคและการผลิตอย่าง
ยั่งยืนในเอเชีย: The Next Five” (SCP) เป็นโครงการระดับ
ภูมิภาคท่ีได้รับทุนจากกระทรวงสิ่งแวดล้อมการอนุรักษ์
ธรรมชาติและคณะกรรมการความปล อดภัยนิวเคลียร์ของ
เยอรมนีโดยร่วมมือกับกรมควบคุมมลพิษของประเทศไทย มี
วัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนรัฐบาลของสปป.ลาว กัมพูชา 
เวียดนาม เมียนมาร์และภูฏานในการลดการปล่อยก๊าซเรื อน
กระจกผ่านการผลิตและบริการท่ียั่งยืนและการบริโภค ท่ีเ ป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม งบประมาณท้ังหมดส่าหรับห้าประเทศคอื 5 
ล้านยูโรโดยมีระยะเวลาโครงการสามปีสปป.ลาว คาดว่า
โครงการน้ีจะน่าไปสู่การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคั บท่ี
เกี่ยวข้องของสปป. ลาวโดยเฉพาะกฎหมายว่าด้วยการจัดซ้ือ
จัดจ้างสาธารณะ (ฉบับท่ี 030 / NA) ซ่ึงออกเม่ือวันท่ี 2 2 
พฤศจิกายน 2560) ซ่ึงระบุไว้ในข้อ 4 วรรค 3 ว่ารัฐบาลส่งเสรมิ
การจัดซ้ือจัดจ้างสาธารณะท่ีเป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม 

ท่ีมา : https://www.vientianetimes.org.la/freeContent/  
FreeConten_GIZ39.php  
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ค้าทวิภาคี ไทย - เมียนมา พร้อมด าเนินการหลัง
ไทยเปิดชายแดน 

 
Myanmar News I 24 กุมภาพันธ์ 2564 

การค้า ท่ีประตูพรมแดนช่ัวคราวพิเศษเมืองหินขุนบริเวณ
ชายแดนระหว่างเมียนมาร์และไทยกลับมาด่าเนินการอีกครั้งใน
วันท่ี 23 กุมภาพันธ์ 64 หลังจากฝ่ายไทยเปิดด่านอีกครั้ง ประตู
ด่านมุต่อง  (Mawtaung) ในเขตตะนาวศรีประตูพรมแดนหินขุน
ในประเทศไทยถูกหลายครั้งเน่ืองจากการระบาดของ COVID -
19 ไทยตัดสินใจเปิดประตูอีกครั้งในวันท่ี 22 กุมภาพันธ์ แต่เริ่ม
การค้าได้ในวันท่ี 23 กุมภาพันธ์เน่ืองจากสถานการณ์ทางการ
เมืองในเมียนมา การค้าทวิภาคีเมียนมาเปิดประตูชายแดน
มะแว้ง แต่ไทยเปิดประตูพรมแดน Hsinkhu ช่ัวคราวซ่ึงหลังจาก
ปิดบ่อยครั้งบ่อยครั้งจากการระบาดของโควดิ -19 

ท่ีมา : https://elevenmyanmar.com/news/bilateral-trade-resumes-after-
thailand-reopened-its-border-gate   

 
“นิกเกอิ เอเชีย” เผยเศรษฐกิจเวียดนามเติบโต
ได้ดีท่ีสุดในเอเชียตะวนัออกเฉยีงใต ้ปี 64

 
Vietnam News I 24 กุมภาพันธ์ 2564 

ตามข้อมูลของนิกเคอิ เอเชีย (Nikkei Asia) เผยว่าในปีท่ีแล้ว  
เศรษฐกิจเวียดนามขยายตัว  2.9% เน่ืองมาจากประสบ
ความส่าเร็จในการควบคุมการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด -
19 รวมท้ังได้รับอนิสงค์จากการส่งออกอุปกรณ์อิเล็กทร อนิกส์
และสินค้าอุปโภคบริโภค ด้วยเหตุน้ี เวียดนามจึงตั้งเป้าการ
เติบโตทางเศรษฐกิจปีน้ี ไว้ท่ี 6.5% ท้ังน้ี นาย Gareth Leather 
นักเศรษฐศาสตร์อาวุโสจากบริษัท Capital Economics ได้ตั้ง
ข้อสังเกตว่าการส่งออกของเวียดนามควรได้รับการส่งเสริม
อย่างต่อเ น่ือง สหรัฐฯ ด่าเนินเล็งจัดเก็บภาษีจากสินค้าจีน 
อย่างไรก็ตาม ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กลายมาเป็น
จุดหมายปลายทางด้านการลงทุน และกลุ่มประชากรท่ีอยู่ในวยั
หนุ่มสาวเป็นแรงขับเคลื่อนท่ีส่าคัญ ประกอบไปด้วยแรงงาน
จ่านวนมากท่ีอยู่ในภาคอุตสาหกรรม ซ่ึงถือว่า เป็นความ
ได้เปรียบในการเติบโตทางด้านเศรษฐกจิ แต่สิ่งส่าคัญท่ีสุดใน 
 

ระยะสั้น คือ การควบคุมเช้ือไวรัสโควดิ-19 

ท่ีมา : https://vov.vn/en/economy/nikkei-aisa-vietnam-will-be-southeast-
asian-growth-leader-in-2021-839093.vov 

 

"RCEP" ยกระดับการส่งออก 
สินค้าเกษตรเวียดนาม 

 
Vietnam News I 24 กุมภาพันธ์ 2564 

ความตกลงพันธมิตรทางการค้าระดับภูมิภาค ( RCEP) เปิด
โอกาสท่ีดีให้แก่ผู้ส่งออกสินค้าเกษตรเวียดนามในห่วงโซ่
อุปทานระดับโลก นาย Lê Duy Minh ประธานสมาคมฟาร์ม
และวิสาหกิจการเกษตรเวียดนาม กล่าวว่า RCEP จะช่วยให้
ผลผลิตทางการเกษตรของเวียดนาม สามารถเข้าถึงตลาดท่ี
ใหญ่ท่ีสุดและเปิดโอกาสในการแข่งขันกับคู่แข่ง ซ่ึงข้อตกลง
การค้าดังกล่าว มีจ่านวนประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ 
รวมถึงออสเตรเลีย จีน ญี่ปุ่น นิวซีแลนด์และเกาหลีใต้ คิดเป็น
สัดส่วน 29% ของ GDP โลก และมีจ่านวนประชากรรวม 2.2 
พันล้านคน ท้ังน้ี ข้อตกลงการค้าเสรีฉบับน้ีจะช่วยยกระดับการ
ส่งออกสินค้า เกษตรของเวียดนาม เ น่ืองจากกลุ่มประเทศ
สมาชิกมีความต้องการสินค้าเกษตรและอาหารแปรรูปจ่านวน
มาก นอกจากน้ี ยังเปิดโอกาสใหม่แก่การค้ากับจีน ได้แก่ การ
สื่อสาร บริการทางการเงิน โลจิสติกส์และอีคอมเมิร์ซ 

ท่ีมา : https://vietnamnews.vn/economy/886346/rcep-offers -opportunity-
to-expand-vietnamese-agricultural-exports.html 

 
“พาณิชย์” เผย “ทุเรียน-ถุงมือยาง” แชมป์ใช้สิทธิ์ 

FTA-GSP ปี 63
 

CLMVT News I 24 กุมภาพันธ์ 2564 
กรมการค้าต่างประเทศเผยยอดใช้สิทธิประโยชน์ทางการค้าปี 
63 มีมูลค่า 62,338.86 ล้านเหรียญสหรัฐ ลด 10.46% ตามการ
ส่งออกท่ีชะลอตัว เผย “ทุเรียนสด” น่าโด่งใช้ FTA “ถุงมือยาง” 
น่าใช้สิทธิ์ GSP คาดปี 64 ยอดใช้สิทธิ์เพิ่มตามการฟื้นตัวของ
การส่งออก และการพัฒนางานบริการให้ยื่นขอใช้สิทธิ์ได้งา่ยข้ึน 
โดยอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า การใช้สิทธิ
ประโยชน์ทางการค้าส่าหรับการส่งออกภายใต้ความตกลง

AiTi  l สรุปข่าวเด่น >> 2 
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สถาบันที่ปรึกษาอัจฉริยะด้านการค้าและการลงทุน 

การค้าเสรี (FTA) และภายใต้ระบบสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร
เป็นการท่ัวไป (GSP) ในปี 2563 ท่ีผ่านมามีมูลค่า 62,338.86 
ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลง 10.46% ซ่ึงเป็นไปตามการส่งออกใน
ภาพรวมท่ีปรับตัวลดลง เพราะได้รับผลกระทบจากการแพร่
ระบาดของโควิด-19 และมีสัดส่วนการใช้สิทธิ 76.06% ของ
สินค้าท่ีได้สิทธิประโยชน์ท้ังหมด โดยแบ่งเป็นการใช้สิทธิภายใต้ 
FTA มูลค่า  58 ,077.18 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลง 11.41% มี
สัดส่วนการใช้สิทธิ 76.53% และการใช้สิทธิภายใต้ GSP มูลคา่ 
4,261.68 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มข้ึน 5.03% มีสัดส่วนการใช้
สิทธิ 70.12% 

ท่ีมา : https://mgronline.com/business/detail/9640000018374 

 

AiTi  l สรุปข่าวเด่น >> 3 


