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 Agricultural Sector Modernization Project (ASMP) 

 

รัฐบาลศรีลังกา โดยกระทรวง Ministry of Agriculture of Sri 
Lanka ไ ด้ รั บ เ งิ น ส นั บ ส นุ น ท า ง ก า ร เ งิ น จ า ก  International 
Development Association (IDA) of the World Bank 
เพื่อใช้ในการพัฒนาการเกษตรของประเทศศรีลังกาให้ทันสมัยในพื้นที่ 7 เขตของประเทศ ได้แก่  

• Jaffna  

• Mullaitivu  

• Batticaloa  

• Monaragala  

• Anuradhapura  

• Pollonnaruwa  

• Matale  

 

Jaffna 
Mullaitivu 

Batticaloa 

Monaragala 

Anuradhapura 

Pollonnaruwa 

Matale 



Thai Trade Center, Chennai, INDIA | 2  

 

ซึ่งรัฐบาลศรีลังกา  ได้ให้ความส าคัญกับการพัฒนาผลผลิตการเกษตร การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทาง
การเกษตร การพัฒนาหีบห่อบรรจุภัณฑ์สินค้าเกษตร รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีในภาคเกษตรกรรมอย่างมาก                                                                                                                                           
เนื่องจากศรีลังกาเป็นประเทศเกษตรกรรมที่มีผลผลิตทางการเกษตรหลายอย่าง อาทิ ชา ยางพารา มะพร้าว 
เครื่องเทศ ผักและผลไม้ แต่ศรีลังกาขาดทักษะในการพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร การใช้เทคโนโลยี
ในภาคการเกษตรและการแปรรูปผลผลิตการเกษตร ท าให้ผลผลิตทางการเกษตรไม่สามารถแข่งขันใน
ตลาดโลกได้   

 

 

 

 

 

 

 วัตถุประสงค์ที่ World Bank และประเทศผู้ให้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง EU จัดท าโครงการ 
Agricultural Sector Modernization Project (ASMP) ในศรีลังกา  

1. ส่งเสริมให้ศรีลังกาปฏิรูปภาคการเกษตรทั้งระบบ โดยเน้นเกษตรกร
รายย่อย ทั้งนี้ โครงการนี้จะไม่ครอบคลุมถึงการท า Plantation ขนาดใหญ่ เช่น 
ชา ยางพารา มะพร้าว เป็นต้น ด้วยการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เหมาะสม และการ
ประยุกต์ใช้ระบบการบริหารจัดการด้านเกษตรกรรมที่ประสบความส าเร็จใน
ประเทศอื่น เนื่องจากศรีลังกายังคงติดกับวิธีการและแนวคิดในการท าเกษตรกรรมเมื่อ 30 ปีที่แล้ว  

2. กระตุ้นให้ภาครัฐของศรีลังกา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Ministry of Agriculture ปรับเปลี่ยนนโยบาย
การเกษตรในภาพรวม โดย  World Bank มองว่าศรีลังกามีปัจจัยการผลิตที่เอื้ออ านวยต่อภาคการเกษตร
มาก แต่ภาคการเกษตรกลับล้าหลังและไม่มีประสิทธิภาพ เนื่องจากสาเหตุหลายประการ เช่น การขาดการ
วิจัยและพัฒนา เกษตรไม่สามารถปรับตัวได้กับการเกษตรสมัยใหม่ นโยบายภาครัฐและกฎหมายบางฉบับ
ของศรีลังกาไม่ส่งเสริมในการพัฒนาภาคเกษตรกรรม อาทิ การท าไร่ชา ภาคเอกชนไม่สามารถเป็นเจ้าของ
ที่ดินไร่ชา (รัฐเป็นเจ้าของ) ภาคเอกชนเป็นได้แต่เพียผู้จัดการไร่ชาเท่านั้น ท าให้ภาคเอกชนขาดแรงจูงใจที่จะ
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พัฒนาธุรกิจไร่ชา และกฎหมายที่ก าหนดให้บางท้องที่ ปลูกได้เฉพาะข้าว แต่โดยที่การปลูกข้าวไม่มี
ความสามารถในการแข่งขัน และไม่สามารถสร้างรายได้ที่เพียงพอ เกษตรกรจึงทิ้งร้างพื้นที่เพาะปลูก เป็นต้น 

ทั้งนี้ โครงการ Agricultural Sector Modernization Project มีงบประมาณ 150 ล้านเหรียญ
สหรัฐ แบ่งเป็น 125 ล้านเหรียญสหรัฐ จาก World Bank และ 25 ล้านเหรียญสหรัฐจากสหภาพยุโรป โดย 
World Bank จะให้เงินกู้ Soft Loan แก่รัฐบาลศร ีลังกา เพ่ือให้รัฐบาลศรีลังกาจัดสรรเงินกู้ดังกล่าวให้แก่
ภาคเอกชนและเกษตรกรในการน าเทคโนโลยีเข้ามาพัมนาการท าเกษตรกรรมและการพัฒนาผลิตผลให้มี
มูลค่าสูงขึ้น  

Ministry of Agriculture (กระทรวงเกษตร) และ 
Ministry of Primary Industries (กระทรวงอุตสาหกรรม
พ้ืนฐาน) เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักของโครงการดังกล่าว 
หน่วยงานทั้งสองแห่งจะคัดเล  ือกข้อเสนอจากภาคเอกชนและเกษตรกรที่น่าสนใจเข้าร่วมโครงการฯ 
โด ยผู้ เข้ า ร่ วม โค รงก ารฯ  จะ ได้ รั บ เงิ น สนั บ สนุ น ไ ม่ เกิ น รายละ  5 0 0 ,0 0 0  เห รี ยญ สห รั ฐ 
หากมีความจ าเป็นต้องใช้เงินมากกว่าจำนวนเงินดังกล่าวในการด าเนินโครงการ ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จะต้อง
หาเงินกู้ด้วยตนเองจากแหล่งเงินทุนภายนอก โดย World Bank จะเป็นผู้ค้ าประกันการช าระหนี้จ านวน
ดังกล่าว (Credit guarantee grant)  โครงการนี้จัดท าขึ้นเพ่ือให้ภาคเอกชนและเกษตรกรเข้าร่วม ไม่ใช่
ภาครัฐ นอกเหนือจากด้านการเกษตรแล้ว โครงการนี้ยังครอบคลุมถึงการประมงประเภทการเพาะเลี้ยงสัตว์ 
เช่น การท าฟาร์มกุ้ง แต่ไม่รวมการประมงในลักษณะจับสัตว์น้ าจากแหล่งน้ าธรรมชาติและทะเล  

 หลักการส าคัญที่ใช้ในการคัดเลือกข้อเสนอจากภาคเอกชนและเกษตรกร ได้แก่  

1. การเพิ่มมูลค่าผลิตผล 

2. การสร้างงาน 

3. นวัตกรรม 

ทั้ งนี้  รัฐบาลศรี ลังกา โดย Ministry of Agriculture ได้ เชิญชวน International / National 
Service Providers Consulting Companies ที่สนใจน าเสนอเทคโนโลยี นวัตกรรม แนวทางพัฒนา 
และประสบการณ์ในการปรับใช้ เพื่อปฏิรูปภาคการเกษตรของศร ีลังกาให้ทันสมัย เสนอแนวทางด้วยแล้ว  
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ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 

1. โครงการนี้ รัฐบาลศรีลังกาได้รับเงินสนับสนุนจาก World Bank ให้ด าเนินโครงการ ซึ่งแสดงให้
เห็นว่า รัฐบาลศรีลังกามีความตั้งใจจริงจะด าเนินโครงการพัฒนาภาคเกษตรกรรมอย่างเป็นรุปธรรม การ
ด าเนินโครงการฯ ได้รับเงินสนับสนุนเพียงพอ และต้องด าเนินโครงการฯ ตามมาตรฐานสากลตามที่ World 
Bank ก าหนด ประกอบกับโครงการฯ เกี่ยวกับการพัฒนาในด้านที่ไทยมีความรู้ ความเชี่ยวาญ และยังเป็น
โอกาสอันดีในการเสริมสร้างและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยและศรีลังกา จึงถือว่าโครงการนี้เป็นโอกาส
อั น ดี ข อ ง นั ก ล ง ทุ น ไ ท ย แ ล ะ ผู้ ที่ ส น ใ จ  ร า ย ล ะ เ อี ย ด โ ค ร ง ก า ร 
http://projects.worldbank.org/P156019?lang=en 

2. โครงการนี้น่าจะเป็นประโยชน์ในการส่งเสริมการลงทุนด้านการเกษตรของไทยในศรีลังกา 
รวมทั้งการขายเทคโนโลยี ระบบบริหารจัดการ และเครื่องจักรกลทางการเกษตร รวมทั้งน่าจะเป็นโอกาสให้
ไทยส่งเสริมให้ศรีลังกาเป็น sourcing country ส าหรับอุตสาหกรรมการเกษตรของไทย 

3. ประโยชน์ที่บริษัทต่างประเทศจะได้จากการเข้าร่วมโครงการนี้ คือ โอกาสในการเข้ามาลงทุน
และการขายเทคโนโลยีด้านการเกษตรในศรีลังกา โดยได้รับการสนับสนุนในด้านนโยบายจากภาครัฐของศรี
ลังกา ทั้งยังได้รับการสนับสนุนทางการเงินจาก World Bank และ EU ซึ่งตามปกติแล้วการเข้ามาลงทุนใน
ภาคการเกษตรในศรีลังกายังประสบข้อจ ากัดเชิงนโยบายหลายด้าน  

4. ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความก้าวหน้าด้านการเกษตรมากทั้งเทคโนโลยี นวัตกรรม แนว
ทางการพัฒนา และประสบการณ์ด้านการเกษตร และมีบริษัทด้านการเกษตรที่มีศักยภาพตามโครงการของ 
World Bank ซึ่งจะเป็นโอกาสดีต่อผู้ประกอบการในธุรกิจการเกษตรของ
ไทย  

5. ศรีลังกาเริม่ให้ความสนใจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าเพื่อการ
พาณิชย์มากขึน้ และต้องการองคค์วามรู้จากต่างประเทศ ปัจจุบนั ศรีลังกา
มีโครงการท าฟารม์เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าที่ส าคัญ ได้แก่  

 (1) การท าฟารม์เพาะเลี้ยงปูที่เมือง Chilaw และเมือง 
Hambantota ซึง่รัฐบาลศรลีังกามโีครงการจัดตั้ง Crab City โดยจัดสรร
พ้ืนที่ 500 เอเคอร์ ของเมอืง Hambantota ส าหรับเพาะเลี้ยงปูเพ่ือการ
ส่งออก  

 (2) การท าฟารม์เพาะเลี้ยงปลากระพงที่เมอืง Trincomalee  

Chilaw 

Hambantota 

Trincomalee 
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 (3) การท าฟารม์เพาะเลี้ยงปลิงทะเลที่เมือง 
Jaffna ซึ่งจีนได้ให้ความชว่ยเหลือในการเพาะเลี้ยงปลงิทะเล 
เพือ่การส่งออกปลงิทะเลไปยังจีน   

     ทั้งนี้ ศรีลังกาสนใจที่จะพัฒนาการเพาะเลี้ยงสตัว์
น้ า และเปิดรับการลงทนุจากต่างชาตเิกี่ยวกับการเพาะเลี้ยง
สัตวน์้ า ซึ่งเป็นโอกาสของไทยที่จะเข้ามาลงทนุ   

6. อุตสาหกรรมแปรรูปสตัวน์้ าของศรีลังกายังขาด
แคลนวตัถดุิบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งปลาแมคเคอเรล จงึเปน็ช่องทางของไทยที่จะส่งออกปลาแมคเคอเรลไปยัง
โรงงานแปรรูปสตัวน์้ าในศรลีังกา  

7. การค้าระหว่างไทยและศรีลังกา ตั้งแต่เดือนมกราคม – พฤศจิกายน 2560 คิดเป็นมูลค่ารวม 
473.72 ล้านเหรียญสหรฐัฯ (เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.89 จากช่วงเดียวกันของปีกอ่น) โดยเป็นการส่งออกจากไทย
มูลค่า 408.76 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.72 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน) และไทยน าเข้าจาก
ศรีลังกามูลค่า 64.96 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (เพิ่มขึ้นร้อยละ 75.06 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน) ไทยเป็นฝ่าย
ได้ดุลการค้า จ านวน 343.80 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งสินค้าเกษตรส่งออกสูงสุดที่อยู่ใน 10 อันดับแรกของ
สินค้าส่งออกจากไทยมายังศรีลังกา ได้แก่ ปลาแห้งและส่วนต่างๆ แห้ง ใส่เกลือหรือรม (ร้อยละ 10.47)
น้ าตาลทราย (ร้อยละ 7.98) ยางพารา (ร้อยละ 5.76) นอกจากนี้ ศรีลังกายังน าเข้าเครื่องจักรกลและ
ส่วนประกอบของเครื่องจากไทยอย่างต่อเนื่องด้วย (ร้อยละ 5.07)  

 
--------------------------------------------------------------------------- 

 
แหล่งข้อมูล 

1) สถานเอกอัครราชทูตไทยประจ ากรุงโคลัมโบ 
2) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร ส านกังานปลดักระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจาก

กรมศุลกากร 
 

ส านักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองเจนไน 
มกราคม 2561 

 


