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 บทคัดยอ 

การศึกษาเศรษฐกิจสินคาเกษตรเพื่อรองรับการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) กรณีศึกษา: 
สินคาปศุสัตว ประเทศราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และสาธารณรัฐแหง
สหภาพเมียนมาร มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสถานการณการผลิต การตลาด และกฎระเบียบที่เกี่ยวของกับ
การคาสินคาปศุสัตว และศักยภาพสินคาปศุสัตวของไทยเปรียบเทียบกับทั้ง 3 ประเทศ ของสินคาสุกรและ     
โคเน้ือ ผลการศึกษาพบวา 

สุกร  ไทยมีศักยภาพในการผลิตสุกรทั้งสุกรมีชีวิตและผลิตภัณฑสุกร อีกทั้งมีเทคโนโลยีตาง ๆ ที่
ทันสมัย ประเทศเพื่อนบานที่มีการผลิตสุกร ไดแก 1) ราชอาณาจักรกัมพูชา มีการเลี้ยงเปนแบบพื้นบาน      
เชิงการคา และบริษัท แหลงเลี้ยงที่สําคัญ ไดแก Plain Zone และบริเวณรอบโตนเลสาบ พันธุที่ใช คือ พันธุ
พื้นเมือง และพันธุลูกผสม สําหรับอาหารสัตวใชผสมอาหารเอง อาหารสําเร็จรูป และวัตถุดิบในทองถ่ิน       
(พืชนํ้า ปลา) เสริม ราคาสุกรมีชีวิต กิโลกรัมละ 60-70 บาท ราคาขายปลีกเน้ือแดงชําแหละกิโลกรัมละ 190 
บาท เปาหมายการผลิต “Good Animal Production Practices” การผลิตเพื่อตอบสนองความตองการบริโภค
ภายในประเทศ จุดแข็ง มีแหลงวัตถุดิบอาหารสัตวที่อุดมสมบูรณ และหลากหลาย คาแรงงานตํ่า จุดออน     
ขาดแคลนเงินทุน ความรูเกี่ยวกับดานการผลิตและอาหารสัตวมีนอย การปองกันและรักษาโรคยังไมได
มาตรฐาน 2) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สวนใหญเปนรายยอย เลี้ยงแบบปลอยใหสุกรหาอาหาร
กินเองตามธรรมชาติ  แหลงเลี้ยงที่สําคัญ ไดแก แขวงสาละวัน สะหวันนะเขต หลวงพระบาง  พันธุที่ใช คือ 
พันธุพื้นเมืองสําหรับอาหารสัตว สวนใหญใชอาหารจากธรรมชาติ เชน รํา เผือก มัน ราคาสุกรมีชีวิต กิโลกรัม
ละ 53.89-68.59 บาท ราคาขายปลีกเน้ือแดงชําแหละกิโลกรัมละ 192 บาท เปาหมายการผลิต เพื่อรองรับ
ความตองการบริโภคของประชาชนภายในประเทศ จุดแข็ง มีแหลงวัตถุดิบอาหารสัตวที่อุดมสมบูรณ จุดออน  
สวนใหญเปนการเลี้ยงแบบพื้นบาน ความรูเกี่ยวกับดานการผลิตและอาหารสัตวมีนอย  การปองกันและรักษา
โรคยังไมไดมาตรฐาน จํานวนสัตวแพทยมีนอย 3) สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร สวนใหญเปนผูเลี้ยงราย
ยอยแบบหลังบาน  แหลงเลี้ยงที่สําคัญอยูในบริเวณภาคกลางของประเทศ พันธุที่ใช คือ พันธุพื้นเมือง สําหรับ
อาหารสัตว สวนใหญใชวัตถุดิบในทองถ่ินที่หาไดทั่วไป เชน รําผสมขาวน่ึง ปลายขาว ราคาสุกรมีชีวิต กิโลกรัมละ 
53.89-68.59 บาท ราคาขายปลีกเน้ือแดงชําแหละกิโลกรัมละ 127.37 –156.77 บาท เปาหมายการผลิต เปนการ
เลี้ยงและบริโภคในครัวเรือนเปนหลัก จุดแข็ง การผลิตสวนใหญเปนสุกรพื้นเมืองในครัวเรือนขนาดเล็ก จึงมี
กระจายอยูทั่วประเทศ ใชวัตถุดิบอาหารสัตวเหลือใชจากภาคเกษตร เชน ปลายขาว รํา เปนตน สงผลใหตนทุน
การผลิตตํ่า จุดออน ยังมีการเกิดโรค FMD และ PRRS ตองพึ่งพาการนําเขาปูยาพันธุสุกร(GP) จากไทยครบวงจร 
อยางไรก็ตามราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และสาธารณรัฐแหงสหภาพ    
เมียนมาร มีแหลงวัตถุดิบอาหารสัตวที่อุดมสมบูรณและมีคาแรงงานตํ่ากวา รวมทั้งมีนักลงทุนจากตางชาติเขา
มาลงทุน ในอนาคตจึงมีโอกาสที่จะพัฒนาการผลิตไดใกลเคียงกับไทยและเปนคูแขงได  มาตรการสําหรับไทย 
ควรมีการพัฒนาฟารมเขาสูมาตรฐานฟารมเพิ่มข้ึน พัฒนาผลิตภัณฑสุกรแปรรูปที่หลากหลาย เฝาระวังโรค
ระบาดที่อาจแพรกระจายมาภายในประเทศ สรางความสัมพันธอันดีกับประเทศเพื่อนบาน เพื่องายในการ      
เจรจาในดานตางๆ เชน การลงทุนในประเทศเพื่อนบาน 

โคเน้ือ ไทยมีศักยภาพในการผลิตโคเน้ือ (พันธุพื้นเมืองหรือพันธุลูกผสมพื้นเมือง) และโคเน้ือคุณภาพ 
(พันธุลูกผสม) เพื่อปอนตลาดทั้งในประเทศและตลาดระดับบน ขณะที่ประเทศผูเลี้ยงที่สําคัญ ไดแก             
1) ราชอาณาจักรกัมพูชา ลักษณะการเลี้ยงเปนแบบโคฝูง ปลอยใหกินหญาตามทุงหญาธรรมชาติ โดยแหลงเลีย้ง



ค 
 

ที่สําคัญอยูที่จังหวัดไพลิน และบริเวณรอบโตนเลสาบ พันธุที่ใชสวนใหญเปนพันธุพื้นเมือง อาหารที่ใชเลี้ยง      
โคเน้ือจะใชวัตถุดิบที่หาไดในทองถ่ิน เชน ฟางขาว หญา เปนตน ราคาโคมีชีวิตเฉลี่ย 7,619-22,856 บาทตอตัว 
สวนราคาขายปลีกเน้ือแดงเฉลี่ย 250 บาทตอกิโลกรัม การสงออกโคมีชีวิตมีการสงไปยังเวียดนาม และมีการ
นําเขาเน้ือโคและผลิตภัณฑจากไทย ออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา ญี่ปุน  2) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว ลักษณะการเลี้ยงเปนแบบโคฝูง ปลอยใหกินหญาตามทุงหญาธรรมชาติ โดยแหลงเลี้ยงที่สําคัญภาคใตและ
กลาง ไดแก สะหวันนะเขต เวียงจันทน จําปาสัก  พันธุที่เลี้ยงสวนใหญเปนพันธุพื้นเมือง อาหารที่ใชเลี้ยงโคเน้ือ 
เชน ฟางขาว ตนขาวโพด ราคาโคมีชีวิตเฉลี่ย  80-100 บาทตอกิโลกรัม สวนราคาขายปลีกเน้ือแดงเฉลี่ย 216 
บาทตอกิโลกรัม การสงออกโคมีชีวิตมีการสงไปยังเวียดนามและจีน และนําเขาโคมีชีวิต เน้ือโคและผลิตภัณฑ
จากไทย 3)สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร มีลักษณะการเลี้ยงเปนแบบรายยอย มีการเลี้ยงโคเน้ือครัวเรือน
ละ 3-5 ตัว  โดยแหลงเลี้ยงที่สําคัญอยูทางดานเหนือติดกับอินเดีย พันธุที่ใชสวนใหญเปนลูกผสมพันธุพื้นเมือง 
อาหารที่ใชเลี้ยงโคเน้ือ เชน หญา ฟางขาว ตนขาวโพดเลี้ยงสัตว ราคาโคมีชีวิตเฉลี่ย 88.18 บาทตอกิโลกรัม 
สวนราคาขายปลีกเน้ือแดงเฉลี่ย 195.96 บาทตอกิโลกรัม  มีเปาหมายการผลิต คือ เพิ่มการผลิตปศุสัตวรอยละ 
8.43 ตอป นโยบายการผลิต คือ ผลิตเพื่อบริโภคภายในประเทศหากเหลือสงออก ผลิตผลิตภัณฑปศุสัตวที่มี
คุณภาพและปลอดภัย สรางความมั่นคงดานอาหาร โดยระบบการเลี้ยงตองไมมีผลกระทบตอระบบนิเวศนและ
การผลิตสินคาปศุสัตวที่มีคุณภาพและปลอดภัย  นโยบายการตลาด คือ ขยายองคกรธุรกิจดานปศุสัตว 
โดยเฉพาะโคนมและโคเน้ือ จุดแข็ง คือ มีศักยภาพในการผลิตโคเน้ือ และมีจํานวนโคเน้ือมากกวาไทยกวา       
2 เทาตัว มีพื้นที่ที่เหมาะสมในการเลี้ยงโคเน้ือ รวมทั้งมีทุงหญาและแหลงอาหารที่อุดมสมบูรณ จุดออน 
เทคโนโลยีและ การประยุกตใชในการผลิตโคเน้ือจํากัด สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมารมีการสงออกโคมีชีวิต
ไปยังไทยและจีน ไมมีการนําเขาโคมีชีวิต แตมีการนําเขาเน้ือโคและผลิตภัณฑจากออสเตรเลียและนิวซีแลนด
เชนเดียวกันกับไทย ดังน้ันมาตรการโคเน้ือของไทย จึงควรสงเสริมใหมีการผลิต โคเน้ือและเน้ือโคคุณภาพ
เพิ่มข้ึน เพื่อสนองความตองการทั้งในประเทศและประเทศกลุมประเทศอาเซียน แตภาครัฐตองควบคุม กํากับ 
ดูแลเรื่องโรคสัตวตามแนวชายแดนกับประเทศเพื่อนบาน  

ขอเสนอแนะ สุกร ศึกษาพฤติกรรมผูบริโภคในแตละประเทศอาเซียนเพื่อรองรับตลาดที่ใหญข้ึนและ
ผลิตภัณฑที่มีความหลากหลาย พัฒนาผลิตภัณฑแปรรูปที่หลากหลายเพิ่มชองทางในการสงออกสุกรไป         
ยัง ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร      
โคเน้ือ  ควรมีมาตรฐานเดียวกันในกลุม AEC รวมถึงคาธรรมเนียมตางๆ เพื่อใหการสงออกงายข้ึน  สนับสนุน
ใหมีการผลิตโคเน้ือที่มีคุณภาพใหเพียงพอที่จะสงออกไดอยางตอเน่ือง สรางระบบการผลิตแบบเครือขาย 
(Cluster) เพื่อเพิ่มความสามารถดานการผลิตและสามารถสงออกไปยังตลาดในประเทศเพื่อนบานได ควร
ศึกษากฎระเบียบการนําเขาของแตละประเทศ เพื่อนํามาปรับใชในการสงออกนําเขาได จัดทําระบบรหัส
ประจําตัวสัตวในแตละประเทศใหมีมาตรฐานเดียวกัน สรางฐานการผลิตรวมกันและนํารองการผลิตเน้ือโค 
ภายใตสัญลักษณการคา “เน้ือโค AEC”  
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คํานํา 

สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ไดทําการศึกษาเศรษฐกิจสินคา
เกษตรเพื่อรองรับการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) กรณีศึกษา: สินคาปศุสัตว ราชอาณาจักรกัมพูชา 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร เพื่อศึกษาสถานการณการผลิต 
การตลาด และกฎระเบียบที่เกี่ยวของกับการคาสินคาปศุสัตว และศักยภาพสินคาปศุสัตวของไทยเปรียบเทียบ
กับประเทศตางๆ สินคาปศุสัตว ไดแก สุกร และโคเน้ือ  ซึ่งจะทําใหเกษตรกรและผูประกอบการมีขอมูล
ศักยภาพการแขงขันสินคาเกษตรใชในการวางแผนการผลิตและการตลาดเพื่อเขาสูการเปนประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน  และภาครัฐใชผลการศึกษาเปนขอมูลในการกําหนดนโยบายและแนวทางการเพิ่มศักยภาพการผลิต
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บทที่ 1  
บทนํา 

 

1.1 ความเปนมาและความสําคัญของการศึกษา   
 สมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใตหรืออาเซียน (Association of Southeast Asian 
Nations: ASEAN) กอต้ังข้ึนเมื่อป 2510 จนถึงปจจุบันมีสมาชิกรวมทั้งหมด 10 ประเทศ ประกอบดวย ไทย 
อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร ฟลิปปนส บรูไน เวียดนาม ลาว พมา และกัมพูชา โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเรงรัด
ความเจริญกาวหนาทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมภายในภูมิภาค โดยเฉพาะทางดานเศรษฐกจิอาเซยีนไดให
ความสําคัญในการขยายตลาดสินคาภายในภูมิภาค ในป 2535 จึงไดมีการรวมกลุมทางเศรษฐกิจที่สําคัญ คือ เขต
การคาเสรีอาเซียน เพื่อใหการคาภายในอาเซียนปราศจากการกีดกันที่ไมใชภาษีศุลกากรและใชอตัราภาษีศุลกากร
ตํ่าที่สุด และดึงดูดการลงทุนจากตางประเทศเขามาในภูมิภาค รวมทั้งเสริมสรางสถานภาพในการแขงขันของ
อาเซียน ตลอดจนสามารถรับกับสถานการณเศรษฐกิจการคาของโลกที่จะเสรีย่ิงข้ึน การที่โลกกาวเขาสูยุค
โลกาภิวัฒนทําใหประเทศตางๆ ตองพึ่งพากันและแขงขันกันสูงข้ึน ทําใหอาเซียนตองมีการรวมมอืกนัอยางใกลชิด
ย่ิงข้ึนเพื่อสรางความเขมแข็งและอํานาจตอรองใหกับประเทศสมาชิก ในป 2546 ผูนําอาเซียนจึงไดลงนามใน
ปฏิญญาวาดวยความรวมมืออาเซียน เห็นชอบใหมีการจัดต้ังประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ภายในป 
2563 แตในชวงระยะเวลาของการจัดต้ังประชาคมอาเซียนไดเกิดภาวะเศรษฐกิจตกตํ่าอยางรุนแรงทั่วทั้งทวีป
เอเซีย การดําเนินงานดานเศรษฐกิจภายในอาเซียนตองมีความชัดเจนและรวดเร็วย่ิงข้ึน เพื่อเสริมสรางความ
แข็งแกรงและความสามารถในการแขงขันของภูมิภาค จึงมีการเรงรัดการจัดต้ังประชาคมอาเซียนใหแลวเสร็จ
ภายในป 2558 เพื่อใหทันกับสถานการณเศรษฐกิจโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว ซึ่งโครงสรางประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนประกอบดวย 3 เสาหลัก ไดแก ประชาคมความมั่งคงอาเซียน (ASEAN Security Community: 
ASC) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) และประชาคมสังคมและวัฒนธรรม
อาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community: ASCC)   

วัตถุประสงคของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพื่อทําใหภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตมีความมั่นคง   
มั่งค่ัง และสามารถแขงขันกับภูมิภาคอื่นได โดยมุงใหเกิดการไหลเวียนอยางเสรีของสินคา บริการ การลงทุน 
เงินทุน แรงงานฝมือระหวางประเทศสมาชิก ลดชองวางของระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศสมาชิกใน
อาเซียน และการลดปญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ําทางสังคมภายในป 2558 รวมถึงการทําใหอาเซียน
เปนตลาดและฐานการผลิตเดียว ทําใหผูประกอบการหรือผูผลิตในประเทศกลุมสมาชิกมีทางเลอืกในการใชปจจยั
การผลิตที่หลากหลายดวยตนทุนที่ตํ่าลง ในขณะที่ผูบริโภคสามารถเลือกซื้อสินคาและบริการไดอยางหลากหลาย
สะดวกและเสรีมากข้ึนภายในภูมิภาคอาเซียน รวมถึงมีอํานาจตอรองกับตลาดใหญและสามารถรวมตัวเขากับ
ประชาคมโลกไดอยางไมอยูในภาวะที่เสียเปรียบ นอกจากน้ียังสงเสริมความรวมมือในดานนโยบายการเงินและ
เศรษฐกิจมหภาค ตลาดเงินและตลาดทุน การประกันภัยและภาษีอากร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและการ
คมนาคม พัฒนาความรวมมือดานกฎหมาย การเกษตร พลังงาน การทองเที่ยว การพัฒนาทรัพยากรมนุษยโดย
การยกระดับการศึกษาและการพัฒนาฝมือแรงงานปจจุบันตลาดอาเซียนเปนตลาดสงออกรายใหญที่สุดของไทย 
โดยในป 2555 ไทยสงออกสินคาทั้งหมดมูลคา 229,545 ลานเหรียญสหรัฐ เปนมูลคาสงออกไปตลาดอาเซียน 
56,732 ลานเหรียญสหรัฐ หรือคิดเปนรอยละ 25 ของมูลคาสงออกทั้งหมด สําหรับการสงออกสินคาเกษตรของ
ไทย ป 2555 มีมูลคาสงออก 43,069 ลานเหรียญสหรัฐ เปนมูลคาสงออกไปตลาดอาเซียน 8,859 ลานเหรียญ
สหรัฐ หรือคิดเปนรอยละ 21 ของมูลคาสงออกสินคาเกษตรทั้งหมด 
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จากการประเทศราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และสาธารณรัฐแหง
สหภาพเมียนมาร มีลักษณะภูมิประเทศภูมิอากาศใกลเคียง ประกอบกับมีพรมแดนติดกับประเทศไทยการ
เคลื่อนยายสินคาตางๆ จึงทําไดงาย โดยเฉพาะสินคาปศุสัตว ซึ่งประเทศไทยเปนทั้งผูนําเขา-สงออกจาก
ประเทศดังกลาว โดยเฉพาะสุกรและโคเน้ือ เน่ืองจากสินคาดังกลาวของประเทศไทย มีคุณภาพไดมาตรฐาน
และเปนที่นิยมของผูบริโภค สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรทําการศึกษาเศรษฐกิจสินคาเกษตรเพื่อรองรับการ
เขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) เพื่อใหทราบสถานการณการผลิต การตลาด และนโยบายตางๆ ที่
เกี่ยวของกับการคาสินคาปศุสัตว รวมทั้งทราบศักยภาพสินคาเกษตรของไทยเปรียบเทียบกับประเทศตางๆ ใน
อาเซียน ตลอดจนการนําผลการศึกษาไปใชเปนขอมูลประกอบการกําหนดนโยบายและแนวทางการปรับ
โครงสรางการผลิตเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันสินคาเกษตรของไทยในอาเซียน  
 

1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา  
1.2.1 เพื่อศึกษาสถานการณการผลิต การตลาด และนโยบายที่เกี่ยวของกับการคาสินคาปศุสัตวใน

อาเซียน 
1.2.2 เพื่อศึกษาศักยภาพและความสามารถในการแขงขันของสินคาปศุสัตวของไทยเปรียบเทียบกับ

ประเทศราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร 
1.3 ขอบเขตของการศึกษา 
 ศึกษาขอมูล ดานการผลิต การตลาด และนโยบาย ของสินคาสุกร และโคเน้ือ ป 2551-2556 ใน
ประเทศราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร 
 

1.4 วิธีการศึกษา  
 1.4.1 วิธีการเก็บรวบรวมขอมลู 

1) วิธีการรวบรวม 
เก็บรวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณจากเกษตรกร ผูประกอบการผลิต และผูประกอบการคาสินคาเกษตร 
สมาคมตางๆ และหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและภาคเอกชนภายในราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว และสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร 

2) แหลงขอมูลประกอบดวย 
2.1) ขอมูลปฐมภูมิ จากการสัมภาษณเกษตรกร ผูประกอบการคาสินคาปศุสัตว และ

หนวยงานที่เกี่ยวของ ในราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และสาธารณรัฐแหง
สหภาพเมียนมาร การเลือกตัวอยางเปนแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) ซึ่งเปนผูเช่ียวชาญและ
ชํานาญการในเรื่องน้ันๆ ดังน้ี 
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 จํานวน (ราย) 
กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมาร 

เกษตรกรผูเลี้ยงสุกร 2 4 2 
ผูประกอบการสุกร 2 3 1 
สมาคม/สหกรณสุกร 1 - - 
เกษตรกรผูเลี้ยงโคเน้ือ 2 3 3 
ผูประกอบการโคเน้ือ 1 3 2 
สมาคม/สหกรณโคเน้ือ - - 1 

 

2.2) ขอมูลทุติยภูมิ ขอมูลจากเอกสารวิชาการจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวง
อุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชยของไทย และกระทรวงเกษตร ปาไมและประมง กระทรวงแผนงานของ
ราชอาณาจักรกัมพูชา และหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของในดานการสนับสนุนภาครัฐ สถิติขอมูลดานการตลาด การ
แปรรูป ซึ่งจะนํามาใชในการวิเคราะหเชิงพรรณนา 
 1.4.2 วิธีการวิเคราะหขอมลู 
 การวิเคราะหโดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เปนการนําขอมูลที่รวบรวมมา
วิเคราะหเพื่ออธิบายถึงสภาพการผลิต การตลาด ของสินคาปศุสัตว โดยการวิเคราะหจะใชเครื่องมือทางสถิติ
อยางงายในการอธิบาย ในรูปของการหาคาสัดสวนรอยละ และวิธีการหาคาเฉลี่ยของขอมูลในและการ
วิเคราะห TOWS ในการวิเคราะหศักยภาพและความสามารถในการแขงขันของสินคาสุกรและโคเน้ือ 
 

1.5 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ   
 1.5.1 เกษตรกรและผูประกอบการมีขอมูลศักยภาพการแขงขันสินคาเกษตรใชในการวางแผนการผลิต
และการตลาดเพื่อเขาสูการเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน    

1.5.2 ภาครัฐใชผลการศึกษาเปนขอมูลประกอบการเสนอแนะนโยบายการเพิ่มศักยภาพการผลิตและ
การตลาด รวมทั้งสามารถแกไขปญหาอุปสรรคตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ 



บทที่ 2 
การตรวจเอกสาร แนวคดิและทฤษฎ ี

2.1 การตรวจเอกสาร   
 Phanxay  Ingxay และคณะ (2552) ไดศึกษาการผลิตปศุสัตว (โคเน้ือและกระบือ) เพื่อความมั่นคง
ทางดานอาหาร : กรณีศึกษาเมืองโพนชัย แขวงหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
วัตถุประสงคในการศึกษาเพื่อทราบ 1)  สภาพเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกร 2) ระบบการผลิตปศุสัตว        
3) ปญหาการผลิตปศุสัตวในคลัสเตอรโพนทอง 4)การผลิตและการบริโภคปศุสัตว โดยมีประชากรทั้งหมด 192 
ครัวเรือน ในการศึกษาครั้งน้ีไดสุมตัวอยางแบบงาย 130 ครัวเรือน เก็บขอมูลโดยการสัมภาษณและใชโปรแกรม
วิเคราะห SPSS และ excel สถิติที่ใชไดแก คาความถ่ี คาเฉลี่ย คาสูงสุดและคาตํ่าสุด ผลการศึกษาพบวา 
สมาชิกในครัวเรือนเปนผูชาย รอยละ 80 มีอายุเฉลี่ย 42.4 ป และระดับการศึกษาช้ันประถมศึกษาหรือตํ่ากวา 
รอยละ 64.4  จํานวนครัวเรือนเฉลี่ย 5 คน อาชีพหลักมีอาชีพเปนเกษตรกร รอยละ 92.7 ในป 2551 รายได
เฉลี่ยจากกิจกรรมทางการเกษตร 3.41 ลานกีบ รายไดจากการผลิตปศุสัตว 4.64 ลานกีบ รายไดเฉลี่ยนอกภาค
เกษตร 2.31 ลานกีบ คาใชจายดานการเกษตร 0.40 ลานกีบ คาใชจายเฉลี่ยจากกิจกรรมนอกภาคเกษตร 2.20 
ลานกีบ การผลิตปศุสัตวในเขตพื้นที่โพนทอง มีระบบการผลิต 2 ระบบ คือ การผลิตแบบปลอยและแบบกึ่ง
ปลอย  รอยละ 70.8 ใชระบบการผลิตแบบกึ่งปลอย โดยทั้งหมดใชการผสมพันธุตามธรรมชาติ นํ้าหนักเฉลี่ยโค
กระบือเพศผู 200-250 กิโลกรัม และสูง 120-135 เซนติเมตร และโคกระบือเพศเมีย นํ้าหนัก200-250 กิโลรัม 
และสูง 90-105 เซนติเมตร  ในป 2551 โพนทองคลัสเตอร มีจํานวนกระบือ 594 ตัว และโคเน้ือ 266 ตัว โดย
มีจํานวนกระบือ 2.8 ตัวตอครัวเรือน และโคเน้ือ 2.4 ตัวตอครัวเรือน มีการเลี้ยงโคเน้ือเพิ่มข้ึนรอยละ 12 และ
กระบือเพิ่มข้ึนรอยละ 5 มีการปลูกพืชอาหารสุตวจํานวน 4 หมูบาน และพบวามีการเกิดโรคระบาดในสัตวใน
พื้นที่คลัสเตอรโพธ์ิทอง ไดแก โรคเฮโมรายิกเซฟติซีเมีย และโรคปากเทาเปอย โดยในป 2551 มีการขาย
กระบือ 67 ตัว และโคเน้ือ 42 ตัว ราคากระบือที่เกษตรกรขายไดที่เมืองโพนชัยตัวละ 3-4.8 ลานกีบ และราคา
โคเน้ือที่เกษตรกรขายไดตัวละ 1-2.2 ลานกีบ สวนราคากระบือที่ขายได ณ เมืองหลวงพระบางตัวละ 3.-5.5 
ลานกีบ และราคาโคเน้ือที่เกษตรกรขายไดตัวละ 1-2.5 ลานกีบ 

Pen Miranda และคณะ (2551) ไดทําการศึกษาเรื่องการผลิตโคเน้ือของเกษตรกรรายยอยใน
จังหวัดกําปงจาม พบวา โคเน้ือสวนใหญผลิตโดยเกษตรกรรายยอยในพื้นที่ชนบท และความตองการเน้ือสัตวที่
เพิ่มข้ึนแสดงถึงโอกาสที่สําคัญสําหรับเกษตรกรกัมพูชา เกษตรกรรายยอยมักใชหญาและเศษซากพชืเปนอาหาร
สัตว อยางไรก็ตามในขณะทีโ่คเน้ือและพื้นที่เพาะปลูกพืชไดเพิ่มข้ึน ทําใหอาหารสัตวมีขอจํากัด สงผลใหโคเน้ือ
มีประสิทธิภาพตํ่า  เกษตรกรเลี้ยงโคเน้ือเฉลี่ย 5 ตัวตอครัวเรือน เกษตรกรเลี้ยงโคเน้ือเพื่อใชแรงงงาน 
ขยายพันธุและขาย ซึ่งเปนการเปลี่ยนแปลงจากวิธีการแบบด้ังเดิมที่เลี้ยงไวสําหรับใชแรงงาน และขยายพันธุ
เทาน้ัน แสดงใหเห็นวาเกษตรกรมีการตอบสนองตอความตองการของตลาด ในหมูบานที่สวนมากมีขอจํากัด
ดานทรัพยากรอาหาร ทําใหการผลิตโคเน้ือมีประสิทธิภาพตํ่า การใชอาหารที่มีอยูในทองถ่ิน (หญาธรรมชาติ
และเศษซากพืช) สําหรับโคเน้ือเกษตรกรจําเปนใชแรงงานสูง ซึ่งการปลูกพืชอาหารสัตวเปนทางเลือกหน่ึง
สําหรับเกษตรกรในการปรับปรุงผลผลิตโคเน้ือของเกษตรกร 

 T.T.T. Huynh และคณะ (2549) ไดทําการศึกษาการผลิตสุกรในราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ฟลิปปนส และเวียดนาม เกี่ยวกับสถานการณการผลิตสุกร ปจจัยที่มีผลกระทบ
ตอการผลิตและการวางยุทธศาสตรการผลิตสุกรในภูมิภาค พบวา ในชวงสองทศวรรษที่ผานมาทวีปเอเชียมีการ
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เจริญเติบโตของเศรษฐกิจอยางรวดเร็ว โดยเฉพาะประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต เชน รายไดเฉลี่ย
ตอหัวเพิ่มจากรอยละ 4 ไปเปนรอยละ 8 จํานวนประชากรเพิ่มข้ึน จากรอยละ 2 เปนรอยละ 3 และความ
ตองการบริโภคเน้ือสัตวเพิ่มข้ึนจากรอยละ 4 ไปเปนรอยละ 8 เปนตน ซึ่งเน้ือสุกรมีความสําคัญในภูมิภาคน้ี แต
อยางไรก็ตามผลผลิตสุกรในภูมิภาคน้ีมาจากฟารมขนาดเล็กมากกวารอยละ 70 ซึ่งเปาหมายของประเทศและ
ภูมิภาคที่จะบรรลุดานการตลาดระหวางประเทศจะไมสามารถทําไดเน่ืองจากการผลิตสุกรแบบพื้นเมืองสงผล
ใหผลผลิตมีมาตรฐานตํ่า ภาคอุตสาหกรรมเปนสาเหตุใหเกิดการเคลื่อนยายประชากรสุกรจากชนบทเขาสู    
ชานเมืองของเมืองใหญ เชน มะนิลา โฮจิมินห  และเสียมราฐหรือพนมเปญ และภาคอุตสาหกรรมยังกอใหเกิด
ผลภาวะในเมืองเหลาน้ี อยางไรก็ตามการพัฒนาที่ย่ังยืนของผลผลิตสุกรจะตองใหความสนใจกับการผลิต
รูปแบบใหมและระบบฟารมที่เปนทางออกของฟารมขนาดเล็ก  

2.2 แนวคิดและทฤษฎี 
 แนวคิดการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) 

การวิเคราะห SWOT เปนการประเมินถึงจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรคของหนวยธุรกิจ 
ซึ่งประกอบดวยการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก (วิเคราะหโอกาสและอุปสรรค) และการวิเคราะห
สภาพแวดลอมภายใน (วิเคราะหจุดแข็งและจุดออน) ซึ่งถือวามีอิทธิพลตอการกําหนดกลยุทธการตลาดของ
หนวยธุรกิจ ดังรายละเอียดตอไปน้ี 

1) การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก (การวิเคราะหโอกาส และอุปสรรค) 

โดยทั่วไปหนวยธุรกิจจะตองติดตามตรวจสอบ ปจจัยดานสภาพแวดลอมแบบมหภาค  
(เชน ดานประชากรศาสตร เศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเมือง/กฎหมาย และสังคม/วัฒนธรรม) และปจจัย
สภาพแวดลอมแบบจุลภาค (เชน ผูบริโภค คูแขง ซัพพลายเออร) จะมีผลกระทบตอความสามารถในการทํา
กําไรในตลาด ดังน้ัน หนวยธุรกิจจึงควรกําหนดระบบขอมูลดานการตลาด เพื่อติดตามแนวโนมและพัฒนาการ 
ที่สําคัญๆ เพื่อนํามาศึกษาและคนหาโอกาสและความเสี่ยงที่แฝงอยูในแนวโนม หรือพัฒนาการน้ันๆ 

โอกาส (Opportunity) เปนขอไดเปรียบที่หนวยธุรกิจ อาจแสวงหาโอกาสจากสิ่งแวดลอม
ภายนอกดานใดดานหน่ึง โดยหนวยธุรกิจจะตองคาดคะเนการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมน้ัน ซึ่งการ
เปลี่ยนแปลงเหลาน้ีจะทําใหความตองการของผูบริโภค และการวางแผนกลยุทธตองเปลี่ยนแปลงตามไปดวย 

อุปสรรค (Threats) เปนปญหาที่เกิดจากสถานการณไมเอื้ออํานวย ซึ่งจะนําไปสูความ
ถดถอยของยอดขายหรือผลกําไร หากปราศจากมาตรการปองกันดานการตลาด ดังน้ันธุรกิจจึงจําเปนตองปรับ
กลยุทธ หรือมาตรการทางการตลาด ใหสอดคลองกับสถานการณและแกปญหาอุปสรรคตางๆ ที่เกิดข้ึน 

2) การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน (การวิเคราะหจุดแข็ง และจุดออน) 

เปนการประเมินจุดแข็ง (Strengths) หรือความแข็งแกรง และจุดออน (Weaknesses) ของ
หนวยธุรกิจซึ่งประกอบดวยจุดแข็งและจุดออนในดานสวนผสมการตลาด (Marketing Mix) คือเครื่องมือทาง
การตลาดที่สามารถควบคุมได จุดแข็งและจุดออนดานการเงิน ดานการผลิต และดานการตลาด ดานการ
บริหารงาน และการจัดองคกร เมื่อทราบจุดแข็งและจุดออน แลวหนวยธุรกิจควรแสวงหาโอกาสในการ
แข็งแกรงน้ัน โดยการพัฒนาจุดแข็งของตนใหเกิดประโยชนมากที่สุด และตองหาวิธีแกไขจุดออนของตนตอไป 
เพื่อนําไปสูการกําหนดกลยุทธทางการตลาดซึ่งในการกําหนดกลยุทธการตลาดน้ัน จําเปนตองวิเคราะหถึง
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ปจจัยสิ่งแวดลอมทั้งภายในและภายนอก นอกจากน้ีกลยุทธการตลาดจะเขาไปเกี่ยวของกับระบบการวางแผน
การตลาด ระบบการจัดองคการ ระบบการปฏิบัติการทางการตลาด ระบบควบคุมการตลาด และระบบขอมูล
ทางการตลาด 
 3) การใช Tows Matrix  

 

รายการ 

 
จุดแข็ง (Strengths) 

S 

 
จุดออน (Weaknesses) 

W 

โอกาส (Opportunities) 
O 

SO Strategies 
ใชจุดแข็งฉวยประโยชนจากโอกาส     
(Use strengths to take 
advantages of opportunities) 

WO Strategies 
เอาชนะจุดออนโดยฉวยประโยชน
จากโอกาส (Overcome 
weaknesses by taking 
advantage of opportunities) 

อุปสรรค (Threats) 
T 

ST Strategies 
ใชจุดแข็งหลกีเลี่ยงอปุสรรค         
(Use strengths to avoid threats) 

WT Strategies 
ลดจุดออนใหเหลอืนอยทีสุ่ดและ
หลีกเลี่ยงอปุสรรค (Minimize 
weaknesses and avoid 
threats) 
 

 

 



บทที่ 3  
ขอมูลทั่วไป 

3.1 ราชอาณาจักรกัมพูชา 

 
ภาพท่ี 1 แผนท่ีราชอาณาจักรกัมพูชา 
ที่มา : http://www.holidaythai.com/Cambodia-Guide-5.htm 

3.1.1 สภาพท่ัวไป 
       1) ลักษณะท่ัวไป 

ราชอาณาจักรกัมพูชาต้ังอยูในเขตลุมนํ้าโขงตอนลาง มีพื้นที่ทั้งหมด 181,035 ตาราง
กิโลเมตร มีพรมแดนติดกับ 3 ประเทศ ไดแก ประเทศไทย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และ
เวียดนาม สําหรับเขตแดนที่ติดกับไทยมีประมาณ 798 กิโลเมตร ทิศเหนือติดกับประเทศไทย (จังหวัด
อุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร และบุรีรัมย) ทิศตะวันตกติดกับประเทศไทย (จังหวัดสระแกว จันทบุรี และ
ตราด) และทิศใตติดอาวไทย มีพรมแดนติดกับพรมแดน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 541 กิโลเมตร 
และเวียดนาม 1,228 กิโลเมตร 

อาชีพหลักของชาวกัมพูชา คือ การเกษตรกรรม ซึ่งมีอยูประมาณรอยละ 70 สวนใหญจะ
เพาะปลูกอยูรอบๆ ทะเลสาบกัมพูชา ซึ่งสินคาเกษตรที่สงออก ไดแก ขาว ผลิตภัณฑปลา ยางพารา ขาวโพด 
ถ่ัวลิสง สัตวมีชีวิต ผลไม และปลา เปนตน 

2) เขตการปกครอง 
ราชอาณาจักรกัมพูชามีการปกครองระบบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา โดยมีพระมหากษัตริยเปน

ประมุขภายใตรัฐธรรมนูญ และกําหนดใหมีการแบงเขตการปกครอง ดังน้ี แบงเปน 1 ราชธานี (พนมเปญ) และ 
23 จังหวัด ไดแก กระแจะ เกาะกง กันดาล กัมปงจาม กัมปงชนัง กัมปงธม กัมปงสะปอ กมปอต ตาแกว     
รัตนคีรี  พระวิหาร อุดรมีชัย ไพลิน แกบ และพระสัหนุ บันเตียนเมียเจีย ไปรเวง มณฑลคีรี สตึงเตรง สวาย
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เรียง เสียมราฐ อุดรมีชัย ไพลิน แกบ และพระสีหนุ แตละจังหวัดมีศูนยกลางการปกครองเรียกวา (อําเภอเมือง) 
เรียกวา “กรุง” นอกจากน้ียังมีเมืองสําคัญที่มีฐานะเปน “กรุง” อีก 3 แหง คือ กรุงปอยเปต (บันเตียนเมียเจีย) 
กรุงบาเว็ต (จ.สวายเรียง) และกรุงสวง (จ.กําปงจาม) 

3) ประชากร 
ราชอาณาจักรกัมพูชามีประชากรคาดประมาณ ณ กลางป 2556 (1 กรกฎาคม) 15,205,539 

คน รอยละ 90 เปนคนราชอาณาจักรกัมพูชา รองลงมาคือเวียดนาม รอยละ 5 จีน รอยละ 1 และอื่นๆ รอยละ 
4 มีกําลังแรงงานในป 2553 อยูในภาคเกษตร รอยละ 55.8 ภาคอุตสาหกรรม รอยละ 16.9 และภาคบริการ 
รอยละ 27.3 

3.1.2 สภาพท่ัวไปดานเศรษฐกิจ 
ผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติ (GDP) ของราชอาณาจักรกัมพูชา ป 2555 มีมูลคา 14,061.80 

ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวจากปที่ผานมา รอยละ 7.26 คิดเปนผลิตภัณฑมวลรวมตอหัวเทากับ 945.99 
เหรียญสหรัฐฯ เพิ่มจากปที่ผานมาเชนกัน โดยผลิตภัณฑในป 2554 มาจากภาคบริการ คิดเปนรอยละ 39.81 
รองลงมาเปนผลิตภัณฑจากภาคเกษตรกรรม รอยละ 36.68 และภาคอุตสาหกรรม รอยละ 23.50 

สําหรับป 2556 ศูนยวิจัยกสิกรไทย คาดวา เศรษฐกิจราชอาณาจักรกัมพูชา จะยังคงมีแรงสงให
เติบโตกวารอยละ 7 โดยไดรับปจจัยสนับสนุนจากเงินลงทุนทั้งจากในประเทศและตางประเทศที่มีแนวโนม
เพิ่มข้ึน โดยเฉพาะในธุรกิจภาคการเกษตร ทองเที่ยว อสังหาริมทรัพย การกอสราง การเงิน และการสงออกที่
จะขยายตัวเพิ่มข้ึนอยางตอเน่ือง 

ป 2552-2555 มูลคาการคาระหวางไทยและราชอาณาจักรกัมพูชามีแนวโนมเพิ่มข้ึนอยาง
ตอเน่ือง และไทยเปนฝาย ไดดุลการคา เน่ืองจากไทยสงออกสินคาไปยังราชอาณาจักรกัมพูชามากข้ึน และไทย
นําเขาสินคาจากราชอาณาจักรกัมพูชามากข้ึนเชนกัน  ในป 2555 มูลคาการคาระหวางไทยและราชอาณาจักร
กัมพูชาเทากับ 124,580.26 ลานบาท โดยมูลคาการสงออกสินคาไปยังราชอาณาจักรกัมพูชาเทากับ 
116,780.03 ลานบาท ขยายตัวจากป 2554 รอยละ 43.84 และ 43.75 ตามลําดับ สวนมูลคาการนําเขาสินคา
จากราชอาณาจักรกัมพูชา เทากับ 7,800.23 ลานบาท ขยายตัวจากป 2554 รอยละ 45.18 (ตารางที่ 1) 
 

ตารางท่ี 1 มูลคาการคาระหวางประเทศไทยกับราชอาณาจักรกัมพูชา 

รายการ 
มูลคา : ลานบาท อัตราขยายตัว (%) 

2552 2553 2554 2555 2552 2553 2554 2555 

มูลคารวม 56,577.34 81,135.03 86,611.74 124,580.26 -19.21 43.41 6.75 43.84 

การสงออก 53,917.76 74,265.08 81,238.91 116,780.03 -19.56 37.74 9.39 43.75 

การนําเขา 2,659.58 6,869.95 5,372.83 7,800.23 -11.57 158.31 -21.79 45.18 

ดุลการคา 51,258.18 67,395.13 75,866.08 108,979.80 -19.93 31.48 12.57 43.65 

ที่มา : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงพาณิชย โดยความรวมมือของกรมศุลกากร 
 

3.1.3 นโยบาย 
ปจจุบัน รัฐบาลราชอาณาจักรกัมพูชาอยูระหวางการดําเนินการตามแผนพัฒนายุทธศาสตร

แหงชาติ (National Strategic Development Plan Update: NSDP Update) ซึ่งอยูในชวงระหวางป พ.ศ. 



 
 
9

2552–2556 ยุทธศาสตรลดความยากจนแหงชาติ (National Poverty Reduction Strategy: NPRS) รวมทั้ง
เปาหมายการพัฒนาแหงสหัสวรรษของสหประชาชาติ (Cambodian's Millennium Development Goals: 
CMDGs) ซึ่งลวนเปนยุทธศาสตรหลักที่รัฐบาลราชอาณาจักรกัมพูชาใชเปนแนวทางในการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ โดยมีจุดมุงหมายใหราชอาณาจักรกัมพูชาเดินหนาไปสูการพัฒนาและความเจริญกาวหนา
อยางมั่นคงและย่ังยืน และใชเปนพื้นฐานในการดําเนินนโยบายเศรษฐกิจของประเทศที่มุงเนนสงเสริมความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การจางงาน ความเสมอภาคและความเปนธรรมในสังคม อีกทั้งยังสะทอนใหเห็นถึง
นโยบายทางการเมืองของรัฐบาลชุดปจจุบันไดเปนอยางดี 

หลังจากสงครามภายในประเทศเริ่มสงบลง ราชอาณาจักรกัมพูชาไดหันมาพัฒนาและฟนฟู
ประเทศอยางจริงจัง โดยเฉพาะดานเศรษฐกิจ ซึ่งราชอาณาจักรกัมพูชามีการพัฒนาข้ึนอยางเห็นไดชัด มีการทํา
การคากับตางประเทศมากข้ึน รวมทั้งมีการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทางเศรษฐกิจเพื่อรองรับการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจในระยะยาว จนสามารถสรางความเช่ือมั่นแกนักลงทุนตางชาติไดในระดับหน่ึง สําหรับในระยะตอไป
คาดวาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของราชอาณาจักรกัมพูชาจะดําเนินไปอยางตอเน่ืองและมีทิศทางชัดเจน
ข้ึน ซึ่งเปนผลสืบเน่ืองจากการดําเนินนโยบายและยุทธศาสตรตางๆ ของรัฐบาลราชอาณาจักรกัมพูชา โดยให
ความสําคัญตอการพัฒนาประเทศใน 4 สาขาหลัก ไดแก ดานการเกษตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน การ
พัฒนาภาคเอกชนและสนับสนุนการสรางงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย โดยเฉพาะดานการศึกษาและ
สาธารณสุข 

อยางไรก็ดี รัฐบาลราชอาณาจักรกัมพูชาประกาศดําเนินนโยบายการคาตามแบบเสรีโดยอาศัย
กลไกตลาด โดยมุงเนนบทบาทที่จะไมแทรกแซงราคาสินคาหรือบริการ แตจะชวยช้ีแนะแนวนโยบายดาน
การคาใหนักธุรกิจภายในและชาวตางชาติใหประกอบธุรกิจสอดคลองกับทิศทางนโยบายและกฎหมายของ
ประเทศ สรางสิ่งอํานวยความสะดวกและสาธารณูปโภคใหเพียงพอและเอื้อตอการคา เชน ปรับปรุงบูรณะถนน
ที่มีอยู สนับสนุนใหมีการผลิตสินคาในประเทศราชอาณาจักรกัมพูชาใหมีปริมาณและคุณภาพดีมากย่ิงข้ึน 
เสริมสรางความสัมพันธดานการคาระหวางประเทศ เช่ือมความสัมพันธระหวางตลาดภายในกับตลาด
ตางประเทศเพื่อผลประโยชนซึ่งกันและกัน 

นอกจากน้ี รัฐบาลราชอาณาจักรกัมพูชาเปดรับการลงทุนในทุกดาน ทําใหรัฐบาลมีนโยบายให
การสงเสริมการลงทุนจากตางประเทศมาโดยตลอด และไดปรับปรุงระเบียบ กฎหมาย องคกรของรัฐ เพื่อ
ปฏิบัติตอนักลงทุนตางชาติเชนเดียวกับนักลงทุนทองถ่ินโดยเฉพาะการอํานวยความสะดวกและการใหสิทธิ
ประโยชนตาง ๆ แกโครงการที่ไดรับการสงเสริมการลงทุน ตลอดจนการอนุญาตใหโอนเงินตราตางประเทศได
อยางเสรี ทั้งน้ี นักลงทุนตางชาติสามารถลงทุนและถือหุนรอยละ 100 ในกิจการตาง ๆ ทั้งสามารถถือครอง
ทรัพยสินตาง ๆ ไดโดยเสรี ยกเวนที่ดินและอสังหาริมทรัพยซึ่งสงวนไวสําหรับบุคคลในชาติ และมีอาชีพหรือ
ธุรกิจที่สงวนสําหรับบุคคลในชาติหรือตองรวมลงทุนกับคนในชาติเพียงไมกี่รายการ เชน มัคคุเทศกนําเที่ยว 
โรงสีขาว และโรงอิฐ เปนตน นอกจากน้ี สิทธิประโยชนที่ระบุไวจะตองไดรับการอนุมัติจาก CDC (The 
Council for the Development of Cambodia) ซึ่งแตละโครงการจะไดรับสิทธิประโยชนที่อาจแตกตางกัน
เพื่อจูงใจในการลงทุน 

1) นโยบายดานการคาตางประเทศ 
ราชอาณาจักรกัมพูชาไมมีขอกีดกันทางการคาโดยใชใบอนุญาตหรือโควตานําเขา ยกเวนกับ

สินคาที่ตองหามตามกฎหมาย หรือสินคาตามขอกําหนดตองขอใบอนุญาตจากหนวยงานที่เกี่ยวของ อาทิ      
ยารักษาโรค อัญมณี ทองคํา และกรด เปนตน ยกตัวอยางเชน กอนที่จะอนุญาตใหนําเขายารักษาโรคของ
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ราชอาณาจักรกัมพูชา ผูนําเขาและผูผลิตยาในตางประเทศจะตองจดทะเบียนตํารับยารักษาโรค ที่กระทรวง
สาธารณสุขราชอาณาจักรกัมพูชากอนและเมื่อตองการนําเขาตองขอใบอนุญาตที่มีอายุใหนําเขาภายใน 6 เดือน 
จากกระทรวงสาธารณสุขทุกครั้ง สวนการนําเขากรดตองขอใบอนุญาตนําเขาที่กระทรวงอุตสาหกรรม 

อยางไรก็ตาม ราชอาณาจักรกัมพูชายังไมมีกฎหมายกําหนดเกี่ยวกับมาตรฐานสินคา แตมี
กฎหมายเกี่ยวกับสลากการระบุสวนผสมและอายุผลิตภัณฑตางๆ จากการที่ประเทศราชอาณาจักรกัมพูชาไม
สามารถผลิตสินคาเพื่อสนองความตองการของประชาชนไดเพียงพอสินคาอุปโภคบริโภคสวนใหญจึงตองอาศัย
การนําเขา โดยมีกฎระเบียบและมาตรการดานการนําเขา-สงออกเปนตัวควบคุม เชน การนําสินคาเขาประเทศ
ตองผานการตรวจสอบประเมินราคาและชําระอัตราศุลกากรตามที่กําหนดในพิกัดศุลกากรราชอาณาจักร
กัมพูชา ทั้งน้ีกระทรวงเศรษฐกิจและการคลังวาจางใหบริษัทเอกชน คือ บริษัท Societe Generale de 
Surveillance S.A. หรือ SGS ตรวจสอบและประเมินราคาสินคากอนการนําเขา กลาวคือ ผูที่จะทําการสงออก
สินคาไปยังราชอาณาจักรกัมพูชาซึ่งมีมูลคา FOB เกินกวา 4,000 ดอลลารสหรัฐฯ จะตองแจงตอสํานักงานฯ
บริษัท SGS ในประเทศที่ทําการสงออก เพื่อทําการตรวจสอบสินคากอนการสงออก ซึ่งเมื่อสินคาผานการ
ตรวจสอบแลว บริษัท SGS จะออกเอกสาร RIA (Registered Import Advice) ใหแกผูนําเขาในราชอาณาจักร
กัมพูชาเพื่อนําไปผานพิธีศุลกากรนําเขาตอไป โดยผูนําเขาตองเปนผูชําระคาธรรมเนียม PSI (Pre-Shipment 
Inspection) ในอัตรารอยละ 0.8 ของมูลคา FOB ของสินคาและมีกรมศุลกากรกระทรวงเศรษฐกิจและการ
คลังเปนผูจัดเก็บภาษีนําเขา 

 2) นโยบายดานเกษตร 
พืชเศรษฐกิจที่สําคัญของราชอาณาจักรกัมพูชา คือ ขาว ซึ่งราชอาณาจักรกัมพูชามี

สภาพแวดลอมที่เหมาะสมกับการปลูกขาว และประชาชนสวนใหญปลูกขาว แตประสิทธิภาพการผลิตขาวของ
ราชอาณาจักรกัมพูชายังอยูในระดับตํ่า เน่ืองจากยังขาดเทคโนโลยีทั้งดานการผลิตและการแปรรูป รัฐบาล
ราชอาณาจักรกัมพูชาจึงมีนโยบายที่จะยกระดับการผลิตและสงออกขาวของประเทศ และมีเปาหมายที่จะ
สงออกขาวใหไดอยางนอยปละ 1 ลานตัน และเปนหน่ึงในประเทศผูสงออกขาวของโลกภายในป 2558 ภายใต
นโยบาย Rice – White Gold โดยเนนการเช่ือมโยงทุกภาคสวนตลอดหวงโซคุณคา ต้ังแตเกษตรกรจนถึง      
ผูสงออก เนนการใชเมล็ดพันธุที่มีคุณภาพ พัฒนาระบบชลประทานและระบบตรวจรับรองคุณภาพ พัฒนา
ระบบโลจิสติกส การเพิ่มโอกาสการเขาถึงแหลงเงินทุนใหมากข้ึน เพื่อที่จะยกระดับการเกษตรจากภาคการผลติ
ไปสูพาณิชยใหมากข้ึน นอกจากขาวแลว ยางพารายังเปนพืชเศรษฐกิจสําคัญอีกชนิดหน่ึง ที่รัฐบาลยังสนับสนุน
ใหเกษตรกรและภาคเอกชนขยายพื้นที่ปลูกเพื่อเพิ่มผลผลิตและการสงออกที่มากข้ึน เพื่อพัฒนายางพาราให
เปนสินคาเกษตรอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพสูง และคาดวาในอีก 5-10 ปขางหนา ราชอาณาจักรกัมพูชาจะ
สงออกยางพารามากกวา 10 ลานตัน 

3.1.4 ปจจัยสนับสนุนการลงทุนและโอกาสทางธุรกิจเกษตรในราชอาณาจักรกัมพูชา 
1) ปจจัยสนับสนุนการลงทุนธุรกิจเกษตรและเกษตรแปรรูป 

1.1) พื้นที่เหมาะแกการทําการเกษตร ราชอาณาจักรกัมพูชามีดินและนํ้าอุดมสมบูรณและ
พื้นที่สวนใหญเปนที่ราบลุม จึงเหมาะแกการทําการเกษตร สามารถเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจไดหลายชนิด 
โดยเฉพาะขาว ซึ่งเปนพืชเศรษฐกิจสําคัญ โดยมีพื้นที่เพาะปลูกรอยละ 65 ของพื้นที่ทําการเกษตรทั้งประเทศ 
รวมทั้งพืชเศรษฐกิจสําคัญอื่นๆ ไดแก ขาวโพดเลี้ยงสัตว ถ่ัวลิสง ถ่ัวเหลือง ถ่ัวเขียว งา มันสําปะหลัง และ
ยางพารา เปนตน  
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1.2) ขาดแคลนผูประกอบการที่มีทักษะและความพรอมในการผลิตสินคาเพื่อสงออก สงผล
ใหผลผลิตทางการเกษตรยังไมไดมาตรฐานและคุณภาพตามที่ตลาดตองการ อีกทั้งเกษตรกรราชอาณาจักร
กัมพูชาสวนใหญเปนผูประกอบการรายเล็กที่ทําการเกษตรแบบด้ังเดิม ซึ่งเนนการเพาะปลูกเพื่อบริโภคเปน
หลัก และยังขาดความรูและเทคโนโลยีในการเพาะปลูกพืชในเชิงพาณิชย รวมทั้งขาดแคลนเงินทุนในการซื้อ
ปจจัยการผลิต อาทิ เมล็ดพันธุ และปุย เปนตน ซึ่งผูประกอบการไทยสามารถเขาไปเติมเต็มในสวนเหลาน้ีได 

1.3) รัฐบาลราชอาณาจักรกัมพูชาสนับสนุนการลงทุนในธุรกิจเกษตรและเกษตรแปรรปู เพือ่
กอใหเกิดการจางงานและสรางรายไดแกเกษตรกร ซึ่งมีสัดสวนกวารอยละ 70 ของประชากรทั้งประเทศ และ
สรางมูลคาเพิ่มแกผลผลิตทางการเกษตร โดยเฉพาะธุรกิจเกษตรอินทรีย ทั้งน้ี รัฐบาลใหสิทธิพิเศษในการ
ลดหยอนภาษีสําหรับการนําเขาเครื่องจักรที่ใชในการแปรรูปสินคาเกษตรเพื่อสงออก รวมทั้งอนุญาตใหนัก
ลงทุนตางชาติลงทุนในธุรกิจเกษตรและเกษตรแปรรูปได 100% ในกิจการสวนใหญ ยกเวนบางสาขา อาทิ การ
เพาะปลูกพืชพื้นเมือง เชน สมุนไพร และยา ซึ่งสงวนไวสําหรับเกษตรกรชาวราชอาณาจักรกัมพูชา เปนตน 

2) โอกาสทางธุรกิจท่ีนาสนใจ 
2.1) ธุรกิจโรงสีขาว โรงสีขาวในราชอาณาจักรกัมพูชาสวนใหญมีขนาดเล็กและมี

ประสิทธิภาพการผลิตตํ่า เน่ืองจากผูประกอบการราชอาณาจักรกัมพูชามีขอจํากัดดานเงินทุนและยังใช
เครื่องจักรกลที่มีเทคโนโลยีไมทันสมัย ทําใหโรงสีขาวรับซื้อขาวเปลือกจากชาวนาไดเพียงบางสวน นอกจากน้ี 
โรงสีขาวสวนใหญยังไมสามารถควบคุมคุณภาพของ ขาวที่สีได ทําใหขาวเปลือกที่ผลิตไดสวนหน่ึงตองสงออก
ไปเวียดนามและไทยเพื่อผานกระบวนการสีขาวอีกตอหน่ึง สงผลใหการสรางมูลคาเพิ่มในประเทศตํ่ากวาที่ควร
จะเปน รัฐบาลจึงสนับสนุนการลงทุนจากตางประเทศในธุรกิจโรงสีขาว ทั้งน้ี ปจจุบันมีนักลงทุนจากไทย 
เวียดนาม และจีนเขาไปต้ังโรงสีขาวในจังหวัดพระตะบอง ซึ่งเปนแหลงปลูกขาวที่ใหญที่สุดของราชอาณาจักร
กัมพูชาจนไดรับการขนานนามวา Rice Bowl of Cambodia และจังหวัดบันเตียเมียนจัยซึ่งเปนแหลงปลูกขาว
สําคัญอีกแหงหน่ึง 

2.2) ธุรกิจสวนยางและโรงงานแปรรูปยางธรรมชาติข้ันตน ในชวงที่ผานมานักลงทุนตางชาติ
เขาไปปลูกยางพาราในราชอาณาจักรกัมพูชาเพิ่มข้ึนตอเน่ือง โดยในป 2554 มูลคาการลงทุนปลูกยางพาราใน
ราชอาณาจักรกัมพูชาขยายตัวสูงถึง 2.55 เทา จากป 2553 มาอยูที่ 675 ลานดอลลารสหรัฐ ซึ่งเปนผลจาก
ราคายางที่มีแนวโนมสูงข้ึน ประกอบกับรัฐบาลสนับสนุนการลงทุนในธุรกิจดังกลาว สงผลใหปจจุบันมีพื้นที่
ปลูกยางพาราในราชอาณาจักรกัมพูชา 1.33 ลานไร จากพื้นที่ที่เหมาะกับการปลูกยางพาราทั้งหมดราว 1.88 
ลานไร ซึ่งสะทอนใหเห็นวาราชอาณาจักรกัมพูชายังมีศักยภาพในการขยายพื้นที่ปลูกยางพาราไดอีก ทั้งน้ี 
ปจจุบันมีนักลงทุนจากไทย เวียดนาม จีน มาเลเซีย และเกาหลีใต เขาไปลงทุนปลูกยางพาราและต้ังโรงงาน
แปรรูปยางในหลายจังหวัดทางฝงตะวันออกของประเทศ ซึ่งเปนแหลงปลูกยางพาราสําคัญ อาทิ กัมปงจาม กํา
ปงธม และมณฑลคีรี เปนตน 

2.3) ธุรกิจเกษตรอินทรีย สินคาเกษตรอินทรียเปนสินคาที่มีมูลคาเพิ่มสูงและกําลังเปนที่
นิยมในตลาดญี่ปุน ยุโรป และสหรัฐอเมริกา รัฐบาลจึงสงเสริมการปลูกพืชเกษตรอินทรียเพื่อสงออก เน่ืองจาก
ราชอาณาจักรกัมพูชามีศักยภาพสูงในการผลิตสินคาเกษตรอินทรียจากความพรอมของสภาพดินและนํ้าที่ยัง
ปลอดจากมลพิษ โดยรัฐบาลมีนโยบายมุงสูการเปน “ฟารมปลอดสารพิษแหงเอเชีย (Green Farm of Asia)” 
ซึ่งเปนนโยบายหน่ึงในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจใหมีการผลิตที่หลากหลายข้ึน เพื่อลดความเสี่ยงจากการพึง่พา
รายไดจากอุตสาหกรรมเครื่องนุงหมและการทองเที่ยวเปนหลัก ทั้งน้ี ธุรกิจเกษตรอินทรียของราชอาณาจักร
กัมพูชายังอยูในระยะเริ่มตน โดยสินคาเกษตรอินทรียสงออกสําคัญมีเพียงขาวและเม็ดมะมวงหิมพานต ขณะที่
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การปลูกผักและผลไมอินทรียอื่นๆ ยังนอย จึงนับเปนโอกาสของผูประกอบการไทย ในการเขาไปลงทุนและให
ความชวยเหลือในการถายทอดทักษะความรูและการพัฒนาผลิตภัณฑเกษตรอินทรียแกเกษตรกรทองถ่ินเพื่อ
บุกเบิกธุรกิจดังกลาวในราชอาณาจักรกัมพูชา 

2.4) การสงออกเครื่องจักรและอุปกรณการเกษตร อาทิ รถไถ รถเก็บเกี่ยว รถตัดหญา 
เครื่องสูบนํ้า เครื่องปมนํ้า เครื่องสีขาว และเครื่องอบ ทั้งน้ี เครื่องจักรกลและอุปกรณการเกษตรที่เหมาะกับ
ตลาดกัมพูชา ควรมีเทคโนโลยีไมซับซอน ใชงานสะดวก สามารถซอมบํารุงไดงาย และราคาไมสูงนัก เน่ืองจาก
เกษตรกรกัมพูชาสวนใหญยังขาดทักษะและมีขอจํากัดดานเงินทุน 

  

3.2 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

 

ภาพท่ี 2 แผนท่ีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
ที่มา : http://www.infoplease.com/atlas/country/laos.html 
  3.2.1 สภาพท่ัวไป 

1) ลักษณะท่ัวไป 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีพื้นที่ 236,800 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ

ครึ่งหน่ึงของประเทศไทย เปนประเทศในคาบสมุทรอินโดจีน ไมมีดินแดนติดทะเล พื้นที่สวนใหญ รอยละ 90 
เปนเขาและที่ราบสูง โดยมีพรมแดนติดกับประเทศตาง ๆ ไดแก ทิศเหนือ ติดกับสาธารณรัฐประชาชนจีน     
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ทิศใต ติดกับราชอาณาจักรกัมพูชา  ทิศตะวันออก ติดกับสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ทิศตะวันตก ติดกับ
ราชอาณาจักรไทย และสาธารณรัฐแหงสาธารณรัฐแหงสหภาพสาธารณรัฐแหงสหภาพสาธารณรัฐแหงสหภาพ
เมียนมาร สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ปกครองแบบสังคมนิยมคอมมิวนิสต มีทรัพยากรสําคัญ 
ไดแก ไม ขาว ขาวโพด เหล็ก ถานหิน ทองคํา ทองแดง และแหลงนํ้าผลิตไฟฟา 

2) เขตการปกครอง 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีระบบการปกครองแบบสังคมนิยม โดยแบงเขต

การปกครองออกเปน 17 แขวง และ 1 เขตปกครองพิเศษเรียกวานครหลวง ไดแก นครหลวงเวียงจันทน 
สําหรับ 17 แขวงประกอบดวย  

2.1) แขวงอัตตะปอ (Attapu) 
2.2) แขวงบอแกว (Bokeo) 
2.3) แขวงบอลิคําไซ (Bolikhamxai) 
2.4) แขวงจําปาสัก (Champasak) 
2.5) แขวงหัวพัน (Houphan) 
2.6) แขวงคํามวน (Khammouan) 
2.7) แขวงหลวงนํ้าทา (Luang Numtha) 
2.8) แขวงหลวงพระบาง (Luang Phabang) 
2.9) แขวงอุดมไซ (Oudomxai) 
2.10) แขวงพงสาลี (Phongsali) 
2.11) แขวงสาละวัน (Salavan) 
2.12) แขวงสะหวันนะเขต (Sabannakhet) 
2.13) แขวงเวียงจันทน (Vientian) 
2.14) แขวงไซยะบุลี (Xaignabouli) 
2.15) แขวงไซยสมบูรณ (Xaysomboun) 
2.16) แขวงเซกอง (Xekong) 
2.17) แขวงเซียงขวาง (Xiangkouang) 

3) ประชากร 
ในชวงป 2551-2553 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีประชากรเพิ่มข้ึนจาก 

6,022,001 คนในป 2551 เปน 6,288,037 คนในป 2554  ทั้งน้ี ขอมูล ณ กลางป 2556 (1 กรกฎาคม)     
คาดวาจะมีประชากรจํานวน 6,695,166 คน ทั้งน้ี รอยละ 55 เปนคนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว รองลงมา คือ ขมุ และมง และชนกลุมชาติพันธุอื่น ๆ โดยอยูในชวงอายุ 15-64 ปมากที่สุด คิดเปนรอยละ 
61.6 รองลงมาไดแก ชวงอายุ 0-14 ป คิดเปนรอยละ 34.5 และชวงอายุ 65 ปข้ึนไป คิดเปนรอยละ 3.9 ของ
ประชากรทั้งหมด โดยกําลังแรงงานในป 2553 อยูในภาคเกษตร รอยละ 75 

3.2.2 สภาพท่ัวไปดานเศรษฐกิจ 
หลังจากที่ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวไดมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบเศรษฐกิจในป 

2529 เปนเศรษฐกิจแบบจินตนาการใหม (New Economic Mechanism : NEM) ซึ่งเปนรูปแบบที่เสรีมากข้ึน      
ทําใหเศรษฐกิจของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวดีข้ึน โดยผลิตภัณฑมวลรวมตอหัว เพิ่มข้ึนจาก 474 
ดอลลารสหรัฐฯ ใน ป 2529 เปน 1,320 ดอลลารสหรัฐฯ ในป 2554 
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ดัชนีเศรษฐกิจของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีแนวโนมเพิ่มข้ึน โดยในป 2554 มี
ผลิตภัณฑมวลรวมเพิ่มข้ึนจาก 5,443,930,125 ดอลลารสหรัฐฯ ในป 2551 เปน 8,297,664,741 ดอลลาร
สหรัฐฯ ในป 2553 โดยมาจากภาคเกษตรกรรมรอยละ 30.80 ภาคอุตสาหกรรม รอยละ 34.67 และภาค
บริการ รอยละ 34.53 เมื่อเปรียบเทียบกับสัดสวนในป 2551-2553 พบวา ภาคอุตสาหกรรมมีบทบาทตอ
โครงสรางเศรษฐกิจของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมากข้ึน เน่ืองจากรัฐบาลของสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวไดสงเสริมการลงทุนโครงสรางพื้นฐานและมีแผนกอสรางเข่ือนเพื่อผลิต
กระแสไฟฟาจํานวนมาก อีกทั้งยังตองการผลักดันใหกาวไปสูการเปนผูสงออกและผลิตกระแสไฟฟาหลักของ
อาเซียน รวมถึงสงเสริมการลงทุนดานอสังหาริมทรัพยจากตางชาติ ทําใหภาคอุตสาหกรรมมีบทบาทตอ
เศรษฐกิจ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเปนอยางมาก  นอกจากน้ีประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวเปนประเทศที่มีประวัติศาสตรที่นาสนใจ สถานที่สําคัญที่ไดรับการอนุรักษไวเปนมรดกโลก 
สถานที่ทองเที่ยวตามธรรมชาติ รวมถึงการดํารงชีวิตความเปนอยูของชาวสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาวยังเปนรูปแบบด้ังเดิม มีการอนุรักษประเพณี วัฒนธรรมเกาแก ความเปนมิตร และคาใชจายในการ
ทองเที่ยวตํ่า จึงไดรับความสนใจจากนักทองเที่ยวเปนจํานวนมาก จึงทําใหภาคบริการยังมีความสําคัญตอ
เศรษฐกิจสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมาโดยตลอด (ตารางที่ 2) 

อยางไรก็ตามถึงแมภาคอุตสาหกรรมจะเขามามีบทบาทตอเศรษฐกิจสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวมากข้ึนแตการดํารงชีพของคนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสวนใหญยังตองพึ่งพิง
เกษตรกรรมเปนหลัก เทคโนโลยีทางการเกษตรยังอยูในระดับตํ่า จึงทําใหผลผลิตตอพื้นที่ตํ่า โดยพืชเกษตรที่
สําคัญของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ไดแก ขาว ขาวโพด ถ่ัว ออย กาแฟ 

 

ตารางท่ี 2 ดัชนีชี้วัดเศรษฐกิจของ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ป 2551-2554 
 

เครื่องชี้วัดเศรษฐกิจ 
ป 

2551 2552 2553 2554 
จํานวนประชากร (คน) 6,022,001 6,112,143 6,200,894 6,288,037 

ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ 
(GDP : current US$) 

5,443,930,125 5,832,882,922 7,181,441,152 8,297,664,741 

     รอยละสัดสวนผลิตภัณฑมวลรวม 

           ภาคเกษตร 34.86 35.04 32.75 30.80 

           ภาคอุตสาหกรรม 28.56 26.66 31.80 34.67 

           ภาคบริการ 36.58 38.30 35.45 34.53 

ผลิตภัณฑมวลรวมตอหัว (US$) 904 954 1,158 1,320 

GDP growth (annual %) 8 8 9 8 

อัตราเงินเฟอ (%) 8.86 -2.93 10.02 4.35 

ที่มา : ธนาคารโลก วันที่ 20 พฤษภาคม 2556 
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สําหรับการคาระหวางไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีทั้งในรูปการคาปกติ 
(Normal Trade) และการคาชายแดน (Border Trade) ระหวางป 2552 – 2555 ไทยไดดุลการคากับสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวทุกป โดยมูลคาการคารวมเพิ่มข้ึนในอัตรารอยละ 27.78 ตอป มูลคาการสงออก
เพิ่มข้ึนรอยละ 25.51 ตอป มูลคาการนําเขาเพิ่มข้ึนรอยละ 35.32 ตอป และไทยไดดุลการคาเพิ่มข้ึนรอยละ 
21.03 ตอป สําหรับมูลคาการคาผานชายแดนรวมเพิ่มข้ึนรอยละ 23.13 ตอป มูลคาสงออกเพิ่มข้ึนรอยละ 
26.60 มูลคาการนําเขาเพิ่มข้ึนรอยละ 10.99 ตอป และไทยไดดุลการคาเพิ่มข้ึนรอยละ 32.93 ตอป (ตารางที่ 
3) 
ตารางท่ี 3 มูลคาการคาระหวางไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ป 2552 – 2555 

หนวย : ลานบาท 

รายการ 
มูลคา อัตราเพ่ิม 

(รอยละ) 2552 2553 2554 2555 
การคารวม 

มูลคาการคารวม 72,296 91,551 118,856 150,028 27.78 
มูลคาการสงออก 56,407 67,772 85,052 111,538 25.51 
มูลคาการนําเขา 15,889 23,778 34,444 38,490 35.32 
ดุลการคา 40,518 43,994 50,607 73,051 21.03 
การคาชายแดน 
มูลคาการคารวม 71,700 79,239 101,661 132,016 23.13 
มูลคาการสงออก 53,741 64,118 81,125 109,059 26.60 
มูลคาการนําเขา 17,959 15,121 20,536 22,957 10.99 
ดุลการคา 35,782 48,997 60,589 86,102 32.93 
ที่มา: ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมการคาตางประเทศ โดยความรวมมือของกรมศุลกากร, 2556 

3.2.3 นโยบาย 
1) นโยบายดานการเกษตร 

ผลผลิตทางการเกษตรใน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว อยูในระดับตํ่า เน่ืองจาก
สาเหตุหลายประการ เชน ปจจัยการผลิตที่มีขีดจํากัด เกษตรกรขาดการเขาถึงขอมูล เกษตรกรมีตนทุนไม
เพียงพอ ไมมีเครดิต การเขาถึงตลาดถูกจํากัดดวยอุปสรรคทางกายภาพ เชน การคมนาคมที่ยังไมสะดวก
เทาที่ควร ระบบการตลาดที่ทําใหมีผูแขงขันนอยราย ทําใหขีดความสามารถในการแขงขันกับประเทศอื่น ๆ ใน
ภูมิภาคหรือตลาดโลกอยูในระดับที่ตํ่าดวย และยังมีการบุกรุกพื้นที่ปาเพื่อทําการเกษตร จึงไดมีการวางแผน
พัฒนาการเกษตรเพื่อใหสอดคลองกับแนวโนมการเกษตรของโลก เปนแบบทันสมัยมากข้ึน มีการรวมกลุม
ระหวางประเทศตาง ๆ เชน AEC GMS รวมถึงการเกษตรแบบใหม เชน Food Safety เกษตรอินทรีย พืชบงช้ี
ทางภูมิศาสตร (GI) Fair Trade และ Carbon Market โดยการพัฒนาการเกษตร ปาไม การจัดการสิ่งแวดลอม
และพัฒนาชนบท อยูบนพื้นฐานของการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอมอยางย่ังยืน โดยพัฒนาการ
เกษตรแบบทันสมัยอยางคอยเปนคอยไป เนนที่การผลิตสินคาเกษตร การปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ โดยมุงเปาหมายไปที่เกษตรกรขนาดเล็กพรอม ๆ กับรักษาระบบนิเวศของพื้นที่ปา ภายในป 2563 
แตเปาหมายที่จะทําภายในป 2558 คือ 
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1.1) พัฒนาชีวิตความเปนอยู โดยใหความสําคัญกับความมั่นคงทางอาหารเปนลําดับแรก 
1.2) เพิ่มและพัฒนาการผลิตสินคาเกษตร 
1.3) พัฒนารูปแบบการผลิตที่ย่ังยืน 
1.4) การจัดการปาไมที่ย่ังยืน 
โดยกิจกรรมที่จะทําใหบรรลุเปาหมายทั้ง 4 ขอ ไดแก การเพิ่มผลผลิตดานอาหาร การต้ัง

กลุมพัฒนาสินคาเกษตรและเกษตรกร รูปแบบการผลิตอยางย่ังยืน การจัดสรรที่ดินและการพัฒนาชนบท การ
พัฒนาปาไม การจัดการชลประทานเพื่อการเกษตร โครงสรางพื้นฐานของการทําการเกษตรและปาไม การวิจัย
และพัฒนารวมถึงการพัฒนาบุคลากรดวย 

2) นโยบายดานเศรษฐกิจ  
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ไดเริ่มแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับ

แรกป 2524 และจะมีการทบทวนวางแผนใหมทุก ๆ 5 ป ซึ่งไดใหความสําคัญ ในดานตาง ๆ แตกตางกันไป 
ปจจุบัน อยูในชวงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 7 (พ.ศ.2554-2558) ซึ่งมีสาระสําคัญ 
ดังน้ี 

2.1) เปาหมายหลัก 
2.1.1) กําหนดใหเศรษฐกิจตองขยายตัวอยางมั่นคง ให GDP เพิ่มข้ึนรอยละ 8 ตอป 

และใหประชากรมี GDP ตอหัว 1,700 ดอลลารสหรัฐ ภายในป 2558 ในการน้ี สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ตองใชงบประมาณ 127,000 พันลานกีบ หรือรอยละ 32 ของ GDP ซึ่งรอยละ 10-12 จะมา
จากงบประมาณรัฐบาล รอยละ 24-26 จากเงินชวยเหลือจากตางประเทศ รอยละ 50-56 จากการลงทุนจาก
ตางประเทศและรอยละ 10-12 จากเงินกูธนาคาร โดยต้ังเปาหมายใหเงินเฟอตํ่ากวารอยละ 8 (อัตราขยายตัว
ของ GDP) ใหหน้ีสาธารณะตํ่ากวารอยละ 45 ของ GDP และใหเงินออมของเอกชนเพิ่มข้ึนรอยละ 25 ตอป 

2.1.2) บรรลุเปาหมาย Millennium Development Goal (MDG) ในป 2558 และ
พัฒนาประเทศเพื่อใหพนจากสภาพประเทศที่พัฒนานอยที่สุด (LDC) ในป 2563 

2.1.3) มุงการพัฒนาเศรษฐกิจอยางย่ังยืนที่ควบคูไปกับความกาวหนาทางสังคมและ
วัฒนธรรม การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

2.1.4) รักษาเสถียรภาพทางการเมือง สันติภาพและความสงบเรียบรอยในสังคม 
2.2) เศรษฐกิจมหภาค 

2.2.1) การขยายตัวทางเศรษฐกิจเฉลี่ยรอยละ 8 ตอป โดยภาคเกษตรเพิ่มข้ึนรอยละ 3 
ตอป และมีสัดสวนรอยละ 23 ของ GDP ภาคอุตสาหกรรมเพิ่มข้ึนรอยละ 15 ตอป และมีสัดสวนรอยละ 39 
ของ GDP ภาคบริการเพิ่มข้ึนรอยละ  6.5 ตอป และมีสัดสวนรอยละ 38 ของ GDP และรายไดตอหัวประชากร
เพิ่มข้ึนเปน 1,700 เหรียญสหรัฐตอคนตอป 

2.2.2) การบริโภคในประเทศจะมีสัดสวนรอยละ 75 ของ GDP การลงทุนทั้งภาครัฐ
และเอกชนมีสัดสวนรอยละ 40 ของ GDP การสงออกรอยละ 35 ของ GDP และการนําเขารอยละ 50 ของ 
GDP 

2.3) เศรษฐกิจจุลภาค 
2.3.1) เพิ่มผลผลิตขาวเปน 4 ลานตันตอป โดยมีผลผลิตที่ 3.9 ตันตอเฮคตาร 
2.3.2) ภาคปศุสัตวขยายตัวรอยละ 4-5 ตอป 
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2.3.3) ภาคสงออกขยายตัวรอยละ 18 ตอป และการนําเขาขยายตัวรอยละ 8 ตอป 
2.3.4) ขยายไฟฟาใหครอบคลุมพื้นที่รอยละ 80 ของครัวเรือนทั้งหมด และนํ้าประปา

ใหครอบคลุมรอยละ 67 ของประชากรในเขตเมือง 
2.3.5) ผลิตแรธาตุที่สําคัญเพิ่มข้ึน โดยต้ังเปาการผลิตทองแดงที่ 86,200 ตันตอป ทองคํา 

6 ตันตอป และถานหิน 728,000 ตันตอป 
2.3.6) ธุรกิจการบินขยายตัวรอยละ 8-10 ตอป 
2.3.7) ขยายบริการโทรคมนาคมใหครอบคลุมรอยละ 90 ของหมูบานทั่วประเทศ และ

ขยายบริการโทรศัพทใหครอบคลุมรอยละ 80 ของประชากรทั้งหมด 
2.4) การพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม 

2.4.1) รักษาเขตพื้นที่ปาไวที่รอยละ 65 ของพื้นที่ทั้งหมด 
2.4.2) ลดอัตราความยากจนใหตํ่ากวารอยละ 19 ของประชากร และนอยกวารอยละ 

11 ของครัวเรือนทั้งหมดในป 2558 
2.4.3) เพิ่มสัดสวนการเขาเรียนในระดับประถมศึกษาเปนรอยละ 97 และระดับ

มัธยมศึกษารอยละ 75 ในป 2558 
2.4.4) เพิ่มสัดสวนประชากรที่รูหนังสือเพิ่มเปนรอยละ 99 
2.4.5) สรางวิทยาลัยอาชีวะอยางนอย 3 แหงในเมืองที่สําคัญทางเศรษฐกิจ 
2.4.6) ใหประชากรรอยละ 80 เขาถึงนํ้าสะอาด และรอยละ 60 มีสวมใช 
2.4.7) ควบคุมอัตราวางงานไมใหเกินรอยละ 2 
2.4.8) ลดสัดสวนแรงงานในภาคเกษตรใหเหลือรอยละ 70 และเพิ่มแรงงาน

ภาคอุตสาหกรรมกอสรางและเหมืองแรเปนรอยละ 7 สวนแรงงานภาคบริการรอยละ 23 ของแรงงานทั้งหมด 
2.4.9) สรางสมดุลระหวางอุปสงคและอุปทานแรงงาน โดยคาดวาอุปสงคแรงงานในป 

2558 จะอยูที่ 3.26 ลานตําแหนง อุปทานแรงงานอยูที่ 3.17 ลานคน โดยในแตละปจะมีจํานวนแรงงานใหม
เพิ่มข้ึนเฉลี่ย 55,365 คน รวม 5 ปเทากับ 276,828 คน โดยแบงเปนแรงงานในภาคเกษตร 209,669 คน 
ภาคอุตสาหกรรม 14,272 คน และภาคบริการ 52,431 คน 

นอกจากน้ี การพัฒนาตองมีลักษณะย่ังยืน ใหการพัฒนาทางสังคมวัฒนธรรมดําเนิน
ควบคูไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจและการรักษาสิ่งแวดลอม มีปจจัยพื้นฐานสําหรับการเปลี่ยนเปนประเทศ
อุตสาหกรรมและทันสมัย (Industrialization and modernization)  

3) นโยบายดานตางประเทศ 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ดําเนินนโยบายดานตางประเทศที่มุงสรางเสริม

ความสัมพันธแบบรอบดานกับทุกประเทศบนพื้นฐานของการอยูรวมกันอยางสันติโดยไมแบงแยกลัทธิ
อุดมการณ เพื่อขอรับการสนับสนุนและความชวยเหลือในการพัฒนาประเทศใหบรรลุเปาหมายตามที่พรรคฯ 
ไดกําหนดไว ทั้งน้ี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวใหความสําคัญกับประเทศเพื่อนบานเปนลําดับแรก 
ไดแก เวียดนาม จีน พมา กัมพูชา และไทย รองลงมา เปนประเทศรวมอุดมการณ ไดแก รัสเซีย เกาหลีเหนือ 
และคิวบา อยางไรก็ตาม แมวา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จะพยายามดําเนินความสัมพันธกับ
ประเทศตาง ๆ ไดสมดุลเพื่อลดการพึ่งพาประเทศใดประเทศหน่ึงเปนหลัก แตดวยขอจํากัดของ สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวที่ไมมีทางออกทางทะเล และระดับการพัฒนาทางเศรษฐกจิทียั่งถือวาอยูในระดับตํ่า 
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ประกอบกับความใกลชิดดานอุดมการณและประวัติศาสตร การตอสูเพื่อเอกราชทําใหสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวมีความสัมพันธพิเศษกับเวียดนามและจีน 

สําหรับความสัมพันธระหวางไทยกับ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในปจจุบัน
ดําเนินไปอยางราบรื่นใกลชิดบนพื้นฐานของการเคารพซึ่งกันและกันและผลประโยชนรวมกัน และมีพัฒนาการ
เชิงบวกอยางตอเน่ือง โดยมีปจจัยเกื้อกูล ไดแก ความใกลชิดทางเช้ือชาติ ศาสนา ภาษา และวัฒนธรรม 
นอกจากน้ี วันที่ 19 ธันวาคม 2553 ถือเปนวันครบรอบ 60 ป ของความสัมพันธทางการทูต ที่ไดรับการ
สถาปนาเมื่อป 2493 ซึ่งทั้งสองฝายไดรวมกันจัดกิจกรรมเพื่อฉลองสัมพันธไมตรีที่ไดดําเนินมาดวยความราบรื่น
อีกโอกาสหน่ึง 

4) นโยบายดานการลงทุน 
สภาแหงชาติลาวไดเห็นชอบกฎหมายวาดวยการสงเสริมการลงทุนฉบับใหมเมื่อเดือน กรกฎาคม 

2552 เพื่อใชแทนกฎหมายวาดวยการสงเสริมการลงทุนภายใน ฉบับเลขที่ 10/สพช. ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2547 และ
กฎหมายวาดวยการสงเสริมการลงทุนของตางประเทศ ฉบับเลขที่ 11/สพช. ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2547 ดังน้ัน 
ภายใตกฎหมายฉบับใหมน้ี นักลงทุนลาวและนักลงทุน ตางประเทศจะไดรับสิทธิประโยชนเดียวกัน 

สาระสําคัญของกฎหมายวาดวยการสงเสริมการลงทุนฉบับใหม คือ การปรับปรุงการ อํานวย
ความสะดวกแกนักลงทุนผานบริการประตูเดียว (One Stop Service) เพื่อลดข้ันตอน การกําหนดระยะเวลา
พิจารณาอนุมติโครงการลงทุนใหชัดเจน และการเสนอมาตรการสงเสริมการ ลงทุน เชน การยกเวนภาษีโดย
พิจารณาจากประเภทกิจการและพื้นที่ที่ลงทุน และการอนุญาตใหนัก ลงทุนตางชาติมีสิทธิซื้อสิทธิใชที่ดินเพื่ออยู
อาศัย 

1) รูปแบบการลงทุนของตางประเทศ  การลงทุนโดยตรงของตางประเทศใน สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวมี 3 รูปแบบ คือ  

1.1) การลงทุนฝายเดียวของผูลงทุนภายในหรือตางประเทศ 
1.2) การลงทุนแบบหุนสวนระหวางผูลงทุนภายในกับตางประเทศ เปนการรวมลงทุน

ระหวางคนลาวกับคนตางประเทศโดยมีกรรมสิทธ์ิรวมกันและจัดต้ังนิติบุคคลใหมข้ึนภายใตกฎหมายลาว โดยผู
ลงทุนตางประเทศตองถือหุนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนทั้งหมด การบริหารงานโครงการ ลักษณะนี้ให 
กําหนดไวในสัญญารวมทุนและกฎระเบียบของนิติบุคคลที่ต้ังข้ึน 

1.3) การลงทุนธุรกิจรวมตามสัญญา  เปนการรวมลงทุนระหวางนิติบุคคลลาวกับนิติ
บุคคลตางประเทศ โดยไมไดต้ังนิติบุคคลใหมหรือสาขาใน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว นิติบุคคล
ลาวตองแจงใหหนวยงานของ กระทรวงอุตสาหกรรมและการคา และกระทรวงแผนการและการลงทุนทราบ
เพ่ือดําเนินการตามระเบียบ และสัญญาการรวมทุนตองนําไปใหสํานักทะเบียนศาลรับรอง 

2) ประเภทกิจการ  
2.1) กิจการทั่วไป ผูลงทุนตองยื่นคํารองผานศูนยบริการ One Stop Service ของ

แผนกอุตสาหกรรมและการคา เพื่อขอข้ึนทะเบียนวิสาหกิจ ผู ลงทุนตางประเทศที่ลงทุนในกิจการทั่วไป 
ตองลงทุนไมนอยกวา 1 พันลานกีบ กิจการทั่วไปที่ไมใชกิจการควบคุมจะไดรับแจงผลการพิจารณาภายใน       
10 วันทําการ สําหรับกิจการควบคุมใชเวลาพิจารณาไมเกิน 1-3 วันทําการ เมื่อไดรับใบทะเบียนวิสาหกิจ
แลวผูลงทุนสามารถดําเนินธุรกิจไดทันที 

2.2) กิจการสัมปทาน เชน สัมปทานที่ดิน เหมืองแร  พลังงานไฟฟา สายการบิน 
โทรคมนาคม ประกันภัย สถาบันการเงิน ผู ลงทุนตองยื่นคํารองผานศูนยบริการ One Stop Service ของ
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แผนก แผนการและการลงทุน เพื่อพิจารณาและนําเสนอรัฐบาลหรือแขวง การคัดเลือกผู ลงทุนอาจใชการ 
เปรียบเทียบ การประมูลหรือการประเมินผล เมื่อรัฐบาลหรือแขวงอนุมัติแลว กระทรวงแผนการและการลงทุน
หรือแผนกแผนการและการลงทุนประจําแขวง (แลวแตกรณี) จะออกใบทะเบียนสัมปทานใหผู ลงทุนและ          
ผูลงทุนตองดําเนินการภายใน 90 วัน 

2.3) กิจการการพัฒนาเขตเศรษฐกิจเฉพาะ เขตเศรษฐกิจเฉพาะคือพื้นที่ที่รัฐบาลอนุมัติให
ผูลงทุนพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค เพื่อรองรับการลงทุนและการประกอบธุรกิจใน เขตดังกลาว 
จึงมีระเบียบที่ตางจากพื้นที่ทั่วไป เขตเศรษฐกิจเฉพาะมีหลายแบบ เชน เขตเศรษฐกิจพิเศษ เขตอุตสาหกรรม 
เขตการผลิตเพื่อสงออก เขตการคาปลอดภาษี เปนตน ผูประสงคจะต้ังเขตเศรษฐกิจเฉพาะตองยื่นคํารองผาน
แผนกอุตสาหกรรมและการคา ซึ่งจะเสนอใหรัฐบาลพิจารณา  

3) การสงเสริมการลงทุน  
ทุกโครงการของวิสาหกิจการลงทุนต างประเทศจะไดรับการสงเสริมการลงทุน

เพิ่มเติม ดังนี้ 
3.1) กําไรที่นําไปขยายกิจการที่ไดรับอนุญาต จะไดรับการยกเวนภาษีกําไรในปการ

บัญชีถัดไป 
3.2)  สงผลกําไร ทุน และรายรับอื่น ๆ (หลังจากที่ไดเสียภาษีอากรและคา      

ธรรมเนียมอื่น ๆ ตาม กฎหมายแลว) กลับประเทศของตน หรือผานประเทศที่สามได โดยผานธนาคารของ 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

3.3)  ไดรับยกเวนภาษีนําเขา และอากรที่เก็บจากการนําเขาอุปกรณ เครื่องอะไหล 
พาหนะการผลิตโดยตรง วัตถุดิบที่ไมมีอยูภายในประเทศ หรือมีแตไมเพียงพอ ผลิตภัณฑกึ่งสําเร็จรูปที่นําเขา
มาเพื่อแปรรูปหรือประกอบเปนผลิตภัณฑเพื่อสงออก 

3.4) ไดรับยกเวนภาษีขาออก สําหรับผลิตภัณฑเพื่อการสงออก 
3.5) อนุญาตใหชาวตางชาติที่ลงทุนใน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว   

มากกวา 500,000 ดอลลารสหรัฐ มีสิทธิถือครองที่ดินเพื่ออยูอาศัยตามระยะเวลาของโครงการลงทุน รัฐบาล
ลาวสงเสริมการลงทุนในสาขาเกษตรกรรม อุตสาหกรรม หัตถกรรม และบริการ โดยจะ แบงสิทธิประโยชนเปน 
3 ระดับ ตามประเภทกิจการที่รัฐบาลใหความสําคัญ เชน กิจการที่ชวยแกปญหาความทุกขยากและชวย
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน กิจการโครงสรางพื้นฐาน และ กิจการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ดังนี้ 

ระดับที่ 1  กิจการที่ไดรับการสงเสริมสูงสุด 
ระดับที่ 2  กิจการที่ไดรับการสงเสริมปานกลาง 
ระดับที่ 3  กิจการที่ไดรับการสงเสริมตํ่า 
รัฐบาลลาวจะใหสิทธิประโยชนทางดานภาษี ตามระดับสงเสริมการลงทุนและเขตการ 

สงเสริมการลงทุน ดังน้ี (ตารางที่ 4) 
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ตารางท่ี 4 รูปแบบสงเสริมการลงทุนของ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
 

รายการ 

เขตท่ี 1 

พ้ืนท่ีหางไกลทุรกันดาร 

โครงสรางพ้ืนฐานไม

สะดวก 

เขตท่ี 2 

พ้ืนท่ีท่ีมีสาธารณูปโภค

พ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ

บางสวน 

เขตท่ี 3 

เขตเมืองใหญมี

สาธารณูปโภคพ้ืนฐาน

พรอม 

กิจการที่ไดรบัการ

สงเสริมระดับที่ 1 

ยกเวนภาษีกําไร 10 ป ยกเวนภาษีกําไร 6 ป ยกเวนภาษีกําไร 4 ป 

กิจการที่ไดรบัการ

สงเสริมระดับที่ 2 

ยกเวนภาษีกําไร 6 ป ยกเวนภาษีกําไร 4 ป ยกเวนภาษีกําไร 2 ป 

กิจการที่ไดรบัการ

สงเสริมระดับที่ 3 

ยกเวนภาษีกําไร 4 ป ยกเวนภาษีกําไร 2 ป ยกเวนภาษีกําไร 1 ป 

นโยบายสงเสริมเฉพาะ    

การสรางโรงพยาบาล ยกเวนคาเชาหรอืคา ยกเวนคาเชาหรอืคา ยกเวนคาเชาหรอืคา 

โรงเรียนอนุบาล สัมปทาน 15 ป และ สัมปทาน 10 ป และ สัมปทาน 3 ป และ 

โรงเรียนวิชาชีพ ยกเวนภาษีกําไรเพิ่มอีก ยกเวนภาษีกําไรเพิ่มอีก ยกเวนภาษีกําไรเพิ่มอีก 

วิทยาลัย มหาวิทยาลัย 5 ป 5 ป 5 ป 

ศูนยคนควาวิจัย     

กิจการสาธารณูปโภคบาง

โครงการ 

   

ที่มา : สํานักสงเสริมการคาระหวางประเทศ ณ เวียงจันทน, มิถุนายน 2553. 
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3.3 สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร 
 

 
 

ภาพท่ี 3 แผนท่ีสาธารณรัฐแหงสหภาพเมยีนมาร 
ที่มา : http://www.lib.utexas.edu/maps/middle_east_and_asia/txu-oclc-124072554-

burma_pol_2007.jpg 

3.3.1 สภาพท่ัวไป 
1) ลักษณะท่ัวไป 

สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร ต้ังอยูทางตะวันตกเฉียงใตของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต  
มีพื้นที่ทั้งหมด 678,500 ตารางกิโลเมตร มีพรมแดนติดตอกับ 5 ประเทศ กลาวคือ ทิศตะวันตกติดกับอินเดีย
และบังคลาเทศ ทิศเหนือติดกับจีน ทิศตะวันออกติดกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและไทย ทิศใต
เปนชายฝงทะเลติดอาวเบงกอลและทะเลอันดามัน 

สําหรับพรมแดนที่สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมารติดตอกับประเทศไทยมีความยาวทั้งสิ้น
ประมาณ 1,385 กิโลเมตร ในพื้นที่ 10 จังหวัด ไดแก เชียงราย เชียงใหม แมฮองสอน ตาก กาญจนบุรี ราชบุรี 
เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ ชุมพร และระนอง พื้นที่พรมแดนติดตอในสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร 4 รัฐ 1 
เขต ไดแก รัฐฉาน รัฐกะยา รัฐกะเหรี่ยง รัฐมอญ และเขตตะนาวศร ี

2) เขตการปกครอง 
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สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมารมีการปกครองแบบสาธารณรัฐ มีประธานาธิบดีเปนประมุข
ของประเทศและนายกรัฐมนตรีเปนหัวหนารัฐบาล เมืองหลวงคือเนปดอว (Nay Pyi Taw) และแบงเขตการ
ปกครองออกเปน 7 รัฐ (State) และ 7 เขตการปกครอง ประกอบดวย 

2.1) รัฐชิน (Chin State) 
2.2) รัฐคะฉ่ิน (Kachin State) 
2.3) รัฐกะเหรี่ยง (Kayin State) 
2.4) รัฐคะยา (Kaya State) 
2.5) รัฐมอญ (Mom State) 
2.6) รัฐยะไข (Rakhine State) 
2.7) รัฐฉาน (Shan State) 
สําหรับ 7 เขตการปกครองประกอบดวย 
2.1) เขตอิระวดี (Ayeyarwady Division) 
2.2) เขตพะโค (Bago Division) 
2.3) เขตมาเกว (Magway Division) 
2.4) เขตมัณฑเลย (Mandalay Division) 
2.5) เขตสะกาย (Sagaing Division) 
2.6) เขตตะนาวศร ี(Tanintharyi Division) 
2.7) เขตยางกุง (Yangon Division) 

3) ประชากร  
สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมารมีประชากรทั้งสิ้นประมาณ 60 ลานคน ประกอบดวยชน

เผาตางๆ 135 ชนเผาหรือ  8 เช้ือชาติที่สําคัญ กลาวคือ สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมารรอยละ 68 ไทใหญ
รอยละ 8 กะเหรี่ยงรอยละ 7 ยะไข รอยละ 4 จีน รอยละ 3 มอญรอยละ 2และอินเดียรอยละ 2 โดยเปน
ประชากรอยูในกําลังแรงงานทั้งสิ้น 31.7 ลานคนหรือ คิดเปนรอยละ 52.8 ของประชากรทั้งประเทศ ซึ่งเปน
แรงงานในภาคเกษตรกรรมรอยละ 70 ภาคอุตสาหกรรมรอยละ 7 และภาคบริการรอยละ 23 ประชากรสวน
ใหญนับถือศาสนาพุทธรอยละ 90 คริสตรอยละ 5 และอิสลามรอยละ 4 ใชภาษาสาธารณรัฐแหงสหภาพ   
เมียนมารและภาษาอังกฤษเปนภาษาราชการและการติดตอทางการคาและธุรกิจ   

3.3.2 สภาพท่ัวไปดานเศรษฐกิจ 
ป 2553 สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมารมีผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (Gross Domestic 

Product : GDP) คิดเปนมูลคา 42,207 ลานเหรียญสหรัฐฯ และมีรายไดประชาชาติ 880 เหรียญสหรัฐฯตอคน
ตอป มูลคาการสงออกรวม 7.6 พันลานเหรียญสหรัฐฯ มูลคาการนําเขารวม 4.2 พันลานเหรียญสหรัฐฯ จึงได
ดุลการคา 3.4 พันลานเหรียญสหรัฐฯ สินคาสงออกสําคัญ คือ กาซธรรมชาติ อัญมณี ถ่ัวเมล็ดแหงตางๆ ไมซุง 
และสินคาประมง เปนตน สําหรับสินคานําเขาสําคัญ คือ นํ้ามันเช้ือเพลิง เครื่องจักรตางๆ นํ้ามันปาลมเพื่อบริโภค 
และผลิตภัณฑยารักษาโรค เปนตน ประเทศคูคาสําคัญ แก จีนและประเทศในภูมิภาคอาเซียน (Source : UN 
Comtrade) 

สําหรับการคาระหวางไทยและสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมารมีทั้งในรูปการคาปกติ (Normal 
Trade) และการคาชายแดน (Border Trade) ระหวาง ป 2552 – 2555 ไทยขาดดุลการคากับสาธารณรัฐแหง
สหภาพเมียนมารทุกป จากการที่มีมูลคาการคาเพิ่มข้ึนทุกป โดยมูลคาการคารวมเพิ่มข้ึนในอัตรารอยละ 13.52 
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ตอป มูลคาการสงออกเพิ่มข้ึนในอัตรารอยละ 23.21 ตอป การนําเขาเพิ่มข้ึนในอัตรารอยละ 7.32 ตอป โดยมา
จากมูลคาการคาชายแดนรอยละ 85.44 ซึ่งมีอัตราเติบโตของมูลคาการคาชายแดนเพิ่มข้ึนในอัตรารอยละ 
11.09 ตอป มูลคาจากการสงออกเพิ่มข้ึนในอัตรารอยละ 18.10 ตอปและมูลคาการนําเขาเพิ่มข้ึนในอัตรา   
รอยละ 7.47 ตอป (ตารางที่ 5) 

 

ตารางท่ี 5  มูลคาการคาระหวางประเทศไทยกับสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร 
หนวย: ลานบาท 

รายการ 
มูลคา อัตราเพ่ิม 

(รอยละ) 2552 2553 2554 2555 
การคารวม 

มูลคาการคารวม 148,628.29 155,631.63 192,390.97 21,1345.96 13.52 
มูลคาการสงออก 52,652.37 65,631.18 85,879.95 96,526.45 23.21 
มูลคาการนําเขา 95,975.92 90,000.45 106,511.02 114,819.51 7.32 
ดุลการคา -43,323.55 -24,369.27 -20,631.07 -18,293  
การคาชายแดน 
มูลคาการสงออก 134,766.40 137,869.29 164,375.26 180,471.53 11.09 
มูลคาการนําเขา 42,604.39 50,854.43 60,599.26 69,975.66 18.10 
ดุลการคา 92,162.01 87,014.86 103,776.00 110,495.87 7.47 
ที่มา: กรมการคาตางประเทศ โดยความรวมมือของกรมศุลกากร 
 

3.3.3 นโยบาย 
(1) นโยบายการเกษตร 

ภาคเกษตรกรรมของสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมารอยูภายใตการกํากับดูแลของ 2 
กระทรวง คือกระทรวงเกษตรและชลประทาน (Ministry of Agriculture and Irrigation) และกระทรวง     
ปศุสัตวและประมง (Ministry of Livestock and Fisheries) โดยแบงภารกิจแยกกันระหวาง 2 กระทรวงเปน
ดังน้ี 

(1.1) กระทรวงเกษตรและชลประทาน (Ministry of Agriculture and Irrigation) กํากับดูแล
ดานการผลิตพืชเพื่อตอบตอความตองการบริโภคภายในและเหลือสวนเกินการสงออกเพื่อสรางรายไดเขาประเทศ 
ทั้งน้ีการพัฒนาการเกษตรของประเทศยังมุงเพื่อการสรางรายไดใหแกเกษตรกร โดยการจัดทําแผนพัฒนา
การเกษตรทั้งในระยะสั้น ระยะกลางและระยะยาว รวมทั้งการกําหนดกลยุทธเพื่อการพัฒนา การเกษตร คือ 

(1.1.1) การใชเมล็ดพันธุทีผ่านการปรบัปรุงพันธุใหดีข้ึน 
(1.1.2) การใชปจจัยการผลิตอยางมีประสิทธิภาพ 
(1.1.3) การลดการสูญเสียระหวางการผลิต 
(1.1.4) การจัดต้ังฟารมตนแบบ เพื่อถายทอดเทคโนโลยีแกเกษตรกร 
(1.1.5) การสรางความเขมแข็งในการเขาถึงตลาดภายในและตางประเทศ 
นอกจากน้ียังทําการพัฒนาดานการชลประทานของประเทศเพื่อสนับสนุนการพัฒนา

ดานการเพาะปลูก การจัดทําฐานขอมูลดานการเกษตรใหผูใชประโยชนเขาถึงขอมูลไดสะดวกข้ึน การแกไข
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กฎระเบียบภายในที่เปนอุปสรรคตอการพัฒนา เพื่อสรางแรงจูงใจใหผูประกอบการในประเทศและนักลงทุน
จากตางประเทศเขามาลงทุนในธุรกิจภาคการเกษตร  

(1.2) กระทรวงปศุสัตวและประมง (Ministry of Livestock and Fisheries) เปนกระทรวง
ที่กํากับดูแลดานปศุสัตวและประมง ในการพัฒนาดานปศุสัตวและประมงน้ี ไดมีการจัดทํากรอบการพัฒนา 
ทั้งในระระยะสั้นและระยะยาว และกําหนดกลยุทธเกี่ยวกับการปองกันและอนุรักษทรัพยากรสัตวนํ้า สงเสริม
การเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าและอุตสาหกรรมแปรรูปสัตวนํ้า ทั้งผูประกอบการในประเทศและนักลงทุนตางชาติ เขา
มารวมลงทุนดานอุตสาหกรรมประมงและหองเย็นมากข้ึน ทําใหปจจุบันสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร
สามารถสงออกอาหารทะเลแชแข็งไดมากย่ิงข้ึน โดยเฉพาะประเทศไทยเปนประเทศที่นําเขากุงและปลาจาก
สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมารเปนจํานวนมาก ดังน้ัน นโยบายของรัฐบาลดานประมงและปศุสัตวจึงได
กําหนดไวดังน้ี คือ  

(1.2.1) สนับสนุนการพัฒนาดานปศุสัตวและการประมง  
(1.2.2) เพิ่มปริมาณการผลิตเน้ือสัตวและปลาใหมากข้ึน เพื่อเพียงพอสําหรับการ

บริโภคภายในประเทศ สวนที่เหลือจึงจะสงออกไปจําหนายตางประเทศ  
(1.2.3) สงเสริมการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าและขยายพันธุ  
(1.2.4) ยกระดับฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมของผูทําการประมงและเกษตรกร 

ผูเลี้ยงสัตวใหสูงข้ึน  
(1.2.5) ขยายการผลิต การแปรรูป และการตลาดแกสินคาประมง โดยเฉพาะฟารม

กุง โดยสงเสริมใหภาคเอกชนเขามามีบทบาทในการดําเนินการมากข้ึน 
(2) นโยบายสงเสริมการลงทุน  

 สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมารมีกฎหมายการลงทุนตางชาติ (Myanmar Investment Law : 
MIL) ประกาศใช ณ วันที ่30 พฤศจิกายน 2531 ซึ่งอยูภายในการกํากับดูแลของคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน
ของสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร (Myanmar Investment Commission: MIC) และจากการทีส่าธารณรัฐแหง
สหภาพเมียนมารประกาศนโยบายเปดประเทศและปฏิรูปเศรษฐกิจ ทําใหสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมารเปนทีส่นใจ
ของนักลงทุนตางประเทศ สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมารจึงดําเนินการปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบภายใน 
ประเทศใหเอือ้ตอการลงทุนมากข้ึน โดยในเดือนกันยายน 2555 รัฐสภาสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมารไดผาน
รางกฎหมาย การลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ ฉบับใหม เพื่อเปดโอกาสใหเกิดการลงทุนจากภายนอกมาก
ที่สุด ซึ่งมีสาระสําคัญ ดังน้ี 

(2.1) อนุญาตใหบริษัทตางชาติถือหุน 50 เปอรเซ็นตในกจิการรวมทนุหรือ Joint Venture ได  
(2.2) ยินยอมใหกองทุนตางชาติสามารถลงทุนใน Joint Venture ได 50 เปอรเซ็นต 
(2.3) อนุญาตใหนักลงทุนตางชาติเชาที่ดินเบื้องตนไดเปนระยะเวลา 50 ป โดยมีเงื่อนไขให

สามารถตอสัญญาได 
ทั้งน้ี ไดขจัดอุปสรรคตอการลงทุนของตางชาติเรื่องขอกําหนดที่ระบุวานักลงทุนจะตองมีเงิน

ลงทุนเริ่มตนข้ันตํ่า 5 ลานดอลลารสหรัฐฯ (ประมาณ 155 ลานบาท) เพื่อดึงดูดการลงทุนใหมจากตางชาติ   
สําหรับการเชาและใชที่ดินเพื่อการเกษตร นักลงทุนตางชาติสามารถเชาที่ดิน เพื่อดําเนิน

โครงการลงทุนระยะยาวเบื้องตนได 50 ป กรณีเชาจากรัฐบาล ระยะเวลาในการเชาอาจยืดหยุนไดข้ึนอยูกับ 
การพิจารณาของรัฐบาลสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมารเปนสําคัญและสามารถตออายุไดตามที่ MIC 
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พิจารณาเสนอ โดยผูลงทุนจะตองแนบรางขอตกลงการเชาที่ดินน้ันดวย กรณีการเชาที่ดินจากเอกชน
สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร สามารถดําเนินการได ไมเกินคราวละ 1 ป และตออายุทุก 1 ป  

การใชประโยชนจากที่ดิน นักลงทุนชาวตางชาติสามารถลงทุนดานการเกษตร อาทิ การ
เพาะปลูก ผลิต แปรรูปและจําหนายพืชลมลุก (รวมทั้งมัน สําปะหลังและยาสูบ) และทําไรหรือแปรรูปพืชเปน
ยา กาแฟ ชา นํ้ามันปาลม พืชสวนและจําหนายผลผลิตของตนได โดยมีกระทรวงเกษตรและชลประทาน
สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมารเปนผูรับผิดชอบในการพิจารณาและอนุมัติโครงการลงทุนดานเกษตรกรรม 
รวมทั้งกําหนดนโยบายเพื่อสงเสริมใหเกิดการลงทุนภาคเกษตรกรรมมากข้ึน (ตลอดจนสงเสริมการจัดต้ัง
โรงงานอุตสาหกรรมเกษตร พัฒนากิจการอุตสาหกรรมเกษตรขนาดเล็ก และการใชเทคโนโลยีขนาดเบาใน
โรงงาน การคาผลิตผลทางการการเกษตร วัสดุอุปกรณและเครื่องมือการเกษตร) โดยนักลงทุนสามารถขอย่ืน
อนุมัติโครงการตามแผนการสงเสริมการลงทุน  



บทท่ี 4  
การศึกษาสถานการณการผลิตและการตลาดสินคาปศุสัตว 

4.1 สุกร 
 4.1.1 ราชอาณาจักรกัมพูชา  

จากการสอบถามเกษตรกรและสมาคมผูผลิตสุกร เกี่ยวกับการผลิตและการตลาดสุกร พบวา 
1) การผลิต 

การผลิตสุกรจะมีการผลิตแบบรายยอย แบบเชิงการคาและแบบฟารมขนาดใหญ โดยรอยละ 
99 จะเปนเกษตรกรายยอย แหลงเลี้ยงที่สุกรที่สําคัญ ไดแก บริเวณพื้นที่ราบ โดยจังหวัดที่มีการเลี้ยงสุกรมาก
ที่สุดไดแก Prey Veng  Takeo และ Svay Rieng ป 2555 มีจํานวนสุกร 2.2 ลานตัว (ตารางที่ 6) และคาดวาป 
2556 จะมีแนวโนมการผลิตเพิ่มข้ึนเปน 2.4 ลานตัว ซึ่งระยะเวลาการเลี้ยงข้ึนอยูกับนํ้าหนักลูกสุกร พันธุ และ
อาหาร เปนตน ถาเกษตรกรซื้อลูกสุกรขนาด 20 กิโลกรัม จะใชเวลาขุนประมาณ 3 เดือน หากเปนลูกสุกรพันธุ
พื้นเมืองจะใชเวลาขุน 7-8 เดือน จะไดนํ้าหนักประมาณ 90-100 กิโลกรัม การผลิตสุกรในราชอาณาจักรกัมพูชา
จะมีบริษัทจากตางประเทศเขาไปลงทุน อาทิเชน จีน ไทย เวียดนาม เปนตน พันธุที่ใชเลี้ยงจะมีทั้งพันธุพื้นเมือง
และพันธุลูกผสม ราคาลูกสุกรจะแตกตางกันโดยราคาลูกสุกรพันธุลูกผสมจะราคาสูงกวา เน่ืองจาก เน้ือแดงมาก 
หนังบาง เจริญเติบโตไดดีกวา แตเกษตรกรจะนิยมเลี้ยงพันธุพื้นเมืองมากกวาพันธุลูกผสม เน่ืองจากทนทานตอ
โรคและพันธุผสมมีราคาแพง อยางไรก็ตาม ราชอาณาจักรราชอาณาจักรกัมพูชายังตองมีการนําเขาพอ-แมพันธุ 
และลูกสุกร จากตางประเทศ เชน ประเทศไทย จีน เวียดนาม เปนตน โดยเฉพาะตามแนวชายแดน ซึ่งการนําเขา
ลูกสุกรเพื่อมาเลี้ยงขุนจากประเทศเพื่อนบานจะไมเสียภาษีนําเขา ซึ่งการนําเขาจะตองขอนําเขาผานสมาคม
ผูผลิตสุกร การจัดการฟารมสวนใหญยังไมมีมาตรฐาน จึงทําใหเกิดความสูญเสียในฟารมไดงาย โดยเฉพาะ
ในชวงป 2553 ที่มีการระบาดของโรค PRRS (Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome) ทําให
เกษตรกรไดรับความเสียหายเปนอยางมาก ราชอาณาจักรกัมพูชามสีมาคมผูผลิตสุกรเปนหนวยงานภาคเอกชน
ที่เปนผูประสานระหวางภาครัฐและองคกรชวยเหลือจากตางประเทศกับเกษตรกร เกี่ยวกับการเลีย้งสกุรอกีดวย 

2) การตลาด 
2.1) ความตองการบริโภค 

 ผูบริโภคในราชอาณาจักรกัมพูชานิยมบริโภค เน้ือสุกร เน้ือโค เน้ือไก เน้ือเปด เน้ือปลา 
และอาหารทะเล ถาเปนเน้ือสุกรผูบริโภคจะนิยมบริโภคเน้ือสุกรจากสุกรพันธุพื้นเมือง ป 2556 ราชอาณาจักร
กัมพูชามีการบริโภคสุกรประมาณวันละ 4,000-5,000 ตัว แตผลิตไดเพียง 3,000 ตัวตอวัน การบริโภคจะมีสูงใน
เมืองสําคัญ และเมืองทองเที่ยว เชน พนมเปญ เสียมเรียบ เปนตน  

2.2) การสงออก 
 ราชอาณาจักรกัมพูชายังมีการผลิตสุกรไมเพียงพอตอการบริโภค และมาตรฐานดาน

สุขอนามัยยังไมไดพัฒนาเทาที่ควรจึงยังไมสามารถสงออกได 
2.3) การนําเขา  

 ราชอาณาจักรกัมพูชามีการนําเขาสุกรมีชีวิตทั้งที่เปนสุกรขุน และสุกรพันธุจาก
ประเทศเพื่อนบาน ไดแก ไทย เวียดนาม เน่ืองจากปริมาณการผลิตไมเพียงพอตอความตองการบริโภค โดยป 
2553 มีการนําเขาสุกรมีชีวิตจํานวน 303,406 ตัว การนําเขาสุกรมีชีวิตจากประเทศไทยมีการกําหนดโควตา
โดยไทยสามารถสงออกไดวันละ 1,250 ตัว และเสียภาษีนําเขาประมาณตัวละ 8 ดอลลารสหรัฐฯ (250 บาท) 
สุกรที่นําเขาจากประเทศไทยจะผานทางดานอรัญประเทศเปนสวนใหญ ซึ่งผูประกอบการไทยจะรวบรวมสุกร



 
 

 

                                                                                                                                                                                                                                    

27 

ในพื้นที่เปนแหลงเลี้ยงที่สําคัญ เชน ชลบุรี ฉะเชิงเทรา เปนตน ต้ังแตเชาและสงไปยังชายแดนกอนเที่ยง เมื่อ
ขามแดนไปแลวตองมีการขนยายสุกรไปข้ึนรถของราชอาณาจักรกัมพูชา โดยจะออกเดินทางเวลาประมาณ 
20.00 น. จากปอยเปต โดยสุกรจะผานดานพนยาฆาเช้ือโรคที่พระตะบอง และไปถึงกรุงพนมเปญ ประมาณ 
07.00 น. และกระจายสินคา โดยสุกรทีนํ่าเขามาจะใชบริโภคที่พนมเปญประมาณ รอยละ 90 และที่เสียมเรียบ
ประมาณรอยละ 10 แตสําหรับประเทศเวียดนามไมมีการกําหนดโควตาสุกรจากประเทศเวียดนามจะเขาทาง
ชายแดนบริเวณจังหวัดกําปงจาม และไสวเรียง การนําเขาสุกรมีชีวิตของราชอาณาจักรกัมพูชาสงผลกระทบตอ
เกษตรกรภายในประเทศ โดยจะทําใหราคาในประเทศตกตํ่า ทําใหเกษตรกรรายยอยบางสวนตองเลิกเลี้ยง 
และนอกจากทําใหราคาตกตํ่าแลว ยังมีโรคระบาดแพรระบาดเขามาอีกดวย โดยเฉพาะการนําเขาตาม        
แนวชายแดนราชอาณาจักรกัมพูชากับเวียดนาม เน่ืองจากไมผานกระบวนการตรวจสอบโรค  

2.4) ราคา  
 ราคาสุกรมีชีวิตกิโลกรัมละ 8,164 เรียล (62 บาท) โดยเกษตรกรทั่วไปจะขายสุกร

ใหกับพอคาในทองถ่ิน ผูบริโภค หรือพอคาขายปลีกโดยตรง สวนราคาสุกรชําแหละ พอคาขายปลีกจะรับซื้อ
สุกรชําแหละจากโรงฆา ราคากิโลกรัมละ 12,000 - 13,000 เรียล (91-99 บาท) และราคาขายปลีกเน้ือสุกรที่
ขายในทองตลาดกิโลกรัมละ 25,000 เรียล (190 บาท) ปจจัยที่สงผลกระทบตอราคาสุกรในประเทศที่สําคัญคือ
การนําเขาสุกรมีชีวิตจากตางประเทศ ทําใหราคาในประเทศลดลง (ตารางที่ 7) 

3)  นโยบายดานเกษตร  
นโยบายดานการผลิตและสุขภาพสัตวมีเปาหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ความมั่นคง

ดานอาหาร การปองกันโรคระบาด การสาธารณสุข การผลิตเพื่อสงออก โดยมียุทธศาสตร ดังตอไปน้ี 
3.1) การสงเสริมการลงทุนและการพัฒนา สุกร สัตวปก และโคเน้ือ-กระบือ เพื่อผลิตเน้ือ

และไข  โดย การพัฒนาฟารมสุกร การพัฒนาฟารมสัตวปก การพัฒนาฟารมโคเน้ือ-กระบือ  
3.2) การพัฒนาการผลิตอาหารสัตวทั้งในดานคุณภาพและปริมาณสําหรับสุกร สัตวปก โค-

กระบือ  
3.3) การลดอัตราการปวยและอัตราการตายของสัตว 
3.4) การปรับปรุงพันธุสัตว 
3.5) การปรับปรุงสาธารณสุขโดยการจัดการ และควบคุมโรคติดตอจากสัตว 
3.6) การใหสินเช่ือแกเกษตรกร 
3.7) ดานการตลาด 
นอกจากน้ีสําหรับฟารมรายยอยจะเนนในเรื่อง “Good Animal Production Practices” 

โดยเนนในเรื่อง สุขอนามัยของคอกสัตว สุขอนามัยของอาหารและนํ้าที่ใชสําหรับเลี้ยงสัตว การใชประโยชน
ของทรัพยากรในทองถ่ินมาใชทําเปนอาหารสัตว การตลาดที่เขมแข็ง เปนตน  
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ตารางท่ี 6 จํานวนสุกรและโคเน้ือของราชอาณาจักรกัมพูชา ป 2551-2555 
หนวย : ตัว 

ป สุกร โคเน้ือ 
2551 2,215,641 3,457,787 
2552 2,126,304 3,579,882 
2553 2,057,431 3,484,601 
2554 2,099,322 3,405,972 
2555 2,208,611 3,376,805 

ที่มา : Dept. Animal Heath and Production, 2012 
 
ตารางท่ี 7 ราคาขายปลีกเน้ือสุกร ณ กรุงพนมเปญ ของราชอาณาจักรกัมพูชา 
 

รายการ 
ขายสง  
(เรียล) 

ขายปลีก  
(เรียล) 

ขายสง 
(บาท) 

ขายปลีก  
(บาท) 

เน้ือแดง  25,000  190 
ซี่โครง  25,000  190 
สามช้ัน 12,000-13,000 20,000 91-99 152 
หัวใจ  25,000  190 
ตับ  20,000  152 

ที่มา: จากการสํารวจเดือนเมษายน 2556 
 
ตารางท่ี 8 ปริมาณการนําเขา สุกรของราชอาณาจักรกัมพูชา ป 2553-2554 
 

ป 2553 2554 
สุกรขุน (ตัว) 303,406 303,406 
ลูกสกุร (ตัว) 4,332 16,778 

รวม 307,738 320,184 
ที่มา : Dept. Animal Heath and Production, 2012 

4.1.2 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
จากการสอบถามเกษตรกร เจาหนาที่ เกี่ยวกับการผลิตและการตลาดสุกร พบวา 
1) การผลิต 

การเลี้ยงสุกรในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สวนใหญเปนการเลี้ยงสุกรพันธุ
พื้นเมือง คิดเปนรอยละ 70 ของการเลี้ยงสุกรทั้งหมด อีกรอยละ 30 เปนการเลี้ยงสุกรพันธุลูกผสม โดยไดมีการ
นําเขาพอแมพันธุและลูกสุกรมาขุนตอ ซึ่งการนําเขาสวนใหญมาจากประเทศไทย จีน และเวียดนาม โดยในป 
2554 มีจํานวนสุกร 2.651 ลานตัว ลดลงจาก 2.752 ลานตัวในป 2553 รอยละ 3.67 (ตารางที่ 9) เน่ืองจาก
รูปแบบการเลี้ยงสุกรสวนใหญจะปลอยใหสุกรหาอาหารกินเองตามธรรมชาติ อาจมีการใหรํา เผือก มัน เสริม
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บาง แตไมมีการขังคอกเปนหลักแหลง ถึงแม สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จะเปนแหลงวัตถุดิบ
อาหารสัตวหลายชนิด อาทิ ขาวโพดเลี้ยงสัตว พืชตระกูลถ่ัว มันสําปะหลัง แตโรงงานผลิตอาหารสัตวยังมี
จํานวนนอย สวนใหญเปนบริษัทตางชาติที่เขามาลงทุน เชน ประเทศจีน ไทย เปนตน ดานการดูแลรักษาจะมี
เจาหนาที่จากภาครัฐไปฉีดวัคซีนปองกันโรคอหิวาตใหสุกรปละ 1 ครั้ง เกษตรกรจึงตองจัดการดูแลสุกรดวย
ตนเอง คาดวาในอนาคตปริมาณสุกรจะเพิ่มข้ึน เน่ืองจากมกีารสงเสริมการเลี้ยงสุกรในครัวเรือนจากหนวยงาน
ภาครัฐ เพื่อรองรับความตองการบริโภคของประชาชนภายในประเทศ ทําใหรูปแบบการเลี้ยงสุกรเปนระบบ
ฟารมขยายตัวเพิ่มข้ึน ประกอบกับมีนักลงทุนจากตางประเทศเขามาลงทุนเลี้ยงสุกร เชน ประเทศไทย และจีน 
เปนตน พื้นที่ที่มีการเลี้ยงสุกรมากที่สุด คือ แขวงสาละวัน รองลงมาไดแก แขวงสะหวันนะเขต แขวงหลวง    
พระบาง และแขวงพงสาลี ตามลําดับ ครัวเรือนที่เลี้ยงสุกรสวนใหญจะอยูเขตที่สูง (ภูดอย) คิดเปนรอยละ 61 
และเลี้ยงในที่ราบ (เขตทุงเพียง) รอยละ 28 โดยในป 2554 มีจํานวนสุกรที่เลี้ยงเฉลี่ย 3.2 ตัวตอครัวเรือน 
ครัวเรือนที่เลี้ยงสุกร 1 หรือ 2 ตัว มีมากกวารอยละ 60 ในขณะที่ครัวเรือนที่เลี้ยงสุกร 10 ตัวข้ึนไป มีเพียงรอยละ 
5 เทาน้ัน 

2) การตลาด 
2.1) ความตองการบริโภค 

ความตองการบริโภคสุกรของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีมากกวา
ปริมาณสุกรชําแหละที่ผลิตไดภายในประเทศ เน่ืองจากประชาชนนิยมบริโภคเน้ือสุกร รวมทั้งใชในการรองรับ
นักทองเที่ยวที่มีจํานวนเพิ่มข้ึนอยางตอเน่ือง โดยในป 2554 มีการผลิตสุกรชําแหละ 58,008 ตัน ซึ่งตอบสนอง
ความตองการบริโภคไดเพียง 9 กิโลกรัมตอคนตอป ทําใหตองมีการนําเขาสุกรจากตางประเทศ โดยนําเขาจาก
ประเทศไทยเปนหลัก  

2.2) การสงออก  
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ไมมีการสงออกสุกร เน่ืองจากการผลิตใน

ประเทศยังไมเพียงพอตอความตองการของผูบริโภค ยังตองอาศัยการนําเขาสุกรจากตางประเทศ 
 
 
2.3) การนําเขา 

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีการนําเขาสุกรอยางตอเน่ือง โดยในป 2555 
มีการนําเขาเน้ือสุกรชําแหละปริมาณ 1,762 ตัน มูลคา 3,122,000 ดอลลารสหรัฐฯ ลดลงจากปริมาณ 2,323 
ตัน มูลคา 3,885,000 ดอลลารสหรัฐฯ ของป 2554 รอยละ 24.15 และ 19.64 ตามลําดับ สําหรับผลิตภัณฑ
เน้ือสุกร และสวนอื่นๆ ที่บริโภคไดของสุกรมีการนําเขาลดลงเชนกัน เน่ืองจากสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวนิยมนําเขาสุกรมีชีวิต โดยในป 2555 มีการนําเขาสุกรมีชีวิตจํานวน 265,145 ตัว มูลคา 
26,222,000 ดอลลารสหรัฐฯ เพิ่มข้ึนจากปริมาณ 2,611 ตัน มูลคา 5,421,000 ดอลลารสหรัฐฯ รอยละ 
383.71 ของมูลคานําเขาในป 2554 โดยการนําเขาสวนใหญมาจากประเทศไทย (ตารางที่ 10) 

2.4) ราคา 
ราคาสุกรมีชีวิตที่เกษตรกรขายไดในป 2556 เฉลี่ยประมาณกิโลกรัมละ 18,000 กีบ 

หรือ 72 บาท นํ้าหนักเฉลี่ยของสุกรพันธุพื้นเมืองประมาณตัวละ 50-80 กิโลกรัม และนํ้าหนักเฉลี่ยของพันธุ
ลูกผสมประมาณตัวละ 110-120 กิโลกรัม สําหรับราคาเน้ือสุกรชําแหละในตลาดทั่วไปอยูที่กิโลกรัมละ 
30,000-40,000 กีบ หรือ 120-160 บาท (ตารางที่ 11) โดยอุตสาหกรรมการคาประจําแตละแขวงเปน         
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ผูกําหนดราคา ทั้งน้ีพอคาสุกรจะตองเสียคาธรรมเนียมในการฆาใหกับภาครัฐ 20,000 กีบตอตัว หรือ 80 บาท
ตอตัว และเสียคาธรรมเนียมในการฆาใหกับโรงฆา 40,000 กีบตอตัว หรือ 160 บาทตอตัว 

3) นโยบายและมาตรการ 
นโยบายและมาตรการดานปศุสัตวของ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีการ

ปรับปรุงแกไขกฎระเบียบเกี่ยวกับการคุมครองสัตวเลี้ยงและการบริการดานสัตวแพทยใหมีประสิทธิภาพมาก
ข้ึน การควบคุมการแพรระบาดของเช้ือโรค การเปลี่ยนรูปแบบเทคนิควิธีการเลี้ยงและการผลิต รวมทั้งการ
ตอบสนองดานพันธุใหเพียงพอทั้งปริมาณและคุณภาพ เพื่อสนับสนุนการเลี้ยงสัตวของทุกภาคสวน และ
เสริมสรางเศรษฐกิจใหเขมแข็งตามเขตที่เหมาะสม ซึ่งเปนแหลงในการสงเสริมการผลิตสินคา 

3.1) เปาหมายการจัดสรรอาชีพใหมีความย่ังยืน และการพัฒนาชนบท 
มีการขยายรูปแบบการเลี้ยงสัตว เพื่อแกไขปญหาความยากจน และกระจายรายไดสู

ทองถ่ิน โดยดําเนินโครงการที่มีอยูในปจจุบัน และโครงการใหม อาทิ โครงการเลี้ยงสัตวแบบเปนกลุมในเมืองที่
มีรายไดนอย ป 2554 มีจํานวน 1,666 กลุม เพิ่มข้ึนจาก 884 กลุมของป 2553 รอยละ 88 รวมทั้งมีการเพิ่ม
จํานวนกลุมซื้อขายสัตวในหลายแขวง 

มีการสรางครอบครัวตนแบบจํานวน 127 ครอบครัว ใน 5 แขวง 18 เมืองที่มีรายได
นอย 64 หมูบาน ประกอบดวย ครอบครัวตนแบบการเลี้ยงสัตวปก 13 ครอบครัว การเลี้ยงสุกร 19 ครอบครัว 
การเลี้ยงโค-กระบือ 77 ครอบครัว และการเลี้ยงแพะ 18 ครอบครัว       

3.2) ทิศทางแผนดําเนินการ และเปาหมายในป 2554 - 2555 
3.2.1) เปาหมายการผลิตเพื่อเปนอาหารของผูบริโภคภายในประเทศ 

(1) ทําใหฝูงพอแมพันธุสัตวขยายตัวรอยละ 6 เพื่อผลิตเน้ือสัตวได 0.155 ลานตัน 
และไข 0.024 ลานตัน 

(2) ทําใหอัตราการบริโภคเน้ือสัตวเฉลี่ยอยูที่ 26.7 กิโลกรัมตอคนตอป แบงเปน 
สุกร 9.4 กิโลกรัม สัตวปก 7 กิโลกรัม ไข 3.7 กิโลกรัม แกะ/แพะ 0.4 กิโลกรัม โค 3.5 กิโลกรัม และกระบือ 3 
กิโลกรัม และเพิ่มมูลคาของการบริโภคจาก 132 พันลานกีบ ในป 2554 เปน 142 พันลานกีบ ในป 2555 

(3) สนับสนุนการเลี้ยงสัตวในเขตที่รัฐบาลกําหนดตามยุทธศาสตรของกระทรวง 
เพื่อใหผลิตอาหารไดตามปริมาณที่ตองการ โดยกําหนดเขตการพัฒนาการเกษตรและชลประทาน  

3.2.2) เปาหมายการผลิตเพื่อเปนสินคา 
(1) พัฒนาและปรับปรุงกลุมผูผลิต สมาคม และผูประกอบการ เพื่อใหสามารถ

ดําเนินการผลิตใหเปนอุตสาหกรรมที่ทันสมัย ตลอดจนพัฒนาระบบหวงโซการผลิต การปรุงแตง การแปรรูป 
และการขยายตลาด 

(2) สนับสนุนและสงเสริมการเลี้ยงสัตว เปนรูปแบบฟารม เพื่อบริโภค
ภายในประเทศ ไมตองพึ่งพาการนําเขา 

3.3) มาตรการในการปฏิบัติ 
3.3.1) มาตรการดานนโยบายและกฎระเบียบ 

(1) ปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบเกี่ยวกับการควบคุมการเลี้ยงสัตวที่มีอยูใน
ปจจุบันใหเขมงวดกวาเดิม เพื่อเพิ่มคุณภาพในการผลิต โดยมีการประชาสัมพันธเผยแพรอยางกวางขวาง 
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(2) จัดทํานโยบายเพื่อสนับสนุนและสงเสริมใหผูประกอบการ และนักธุรกิจ
ลงทุนในการเลี้ยงสัตวมากข้ึน โดยชวยเหลือผูลงทุนในเขตที่รัฐบาลกําหนด เชน มีนโยบายดานสินเช่ืออัตรา
พิเศษ การยกเวนอัตราภาษีอากรตามความเหมาะสม การลดหยอนคาสาธารณูปโภคเพื่อเปนการจูงใจ เปนตน 

(3) ประสานกับหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อแกไขปญหาเกี่ยวกับวิธีการทํางานที่เปน
อุปสรรคตอการผลิต การขนสง การจําหนาย รวมทั้งการควบคุมราคาพอแมพันธุ และปจจัยการผลิต 

3.3.2) มาตรการดานเขตการผลิต 
(1) เขตที่ราบเลียบแมนํ้าโขง โดยการสนับสนุนการเลี้ยงสัตว เพื่อใชบริโภค

ภายในประเทศ และเปนสินคาสงออก ทําใหเพิ่มโอกาสในการลงทุนและขยายการเติบโตทางเศรษฐกิจ 
(2) เขตที่ราบ และที่สูง โดยการสนับสนุนการเลี้ยงสัตว เพื่อตอบสนอง 

ความตองการของตลาดในชุมชนเมือง และการสนับสนุนการเลี้ยงโคและกระบือเพื่อเปนสินคาสงออก  
โดยพัฒนาการเลี้ยงสัตวใหเปนอาชีพที่ย่ังยืนเพื่อแกไขปญหาการบุกรุกปาไม รวมทั้งแกไขปญหาความยากจน
โดยการสนับสนุนและสงเสริมเทคนิควิธีการเลี้ยง การปองกันโรค การจัดต้ังกลุมเกษตรกร และมาตรการ
สนับสนุนทางดานสินเช่ือ เพื่อขยายการผลิต 

3.3.3) มาตรการดานพันธุสุกร 
(1) ในป 2555 มีแมพันธุสุกรจํานวน 14,250 แม (แขวงภาคเหนือ 600 แม 

นครหลวงเวียงจันทร 6,700 แม ภาคกลาง 6,400 แม และภาคใต 500 แม) สามารถผลิตลูกสุกรได 0.280-
0.300 ลานตัวตอป ซึ่งไมสามารถตอบสนองความตองการของฟารม กลุมเกษตรกร และเกษตรกรรายยอยที่มี 
ความตองการ 0.450 ลานตัวตอป 

(2) ขยายแมพันธุ 20,000 แม ภายในป 2558 เพื่อตอบสนองความตองการของภาค
การผลิต 

(3) ขยายแมพันธุ F1 (ในแขวงหลวงพระบาง หลวงนํ้าทา และอุดมไชย) จํานวน 
1,000 แม เพื่อผลิต F2 ได 3,600 แม จึงจะสามารถผลิตลูกสุกรเลี้ยงเปนสุกรเพื่อการบริโภค 64,000 ตัว 

(4) ขยายแมพันธุ F1 (ในแขวงเวียงจันทร และนครหลวง) จํานวน 2,000 แม
เพื่อผลิต F2 ได 7,200 แม จึงจะสามารถผลิตลูกสุกรเลี้ยงเปนสุกรเพื่อบริโภค 120,000 ตัว 

(5) ขยายแมพันธุ F1 (ในแขวงสาละวัน และจําปาสัก) จํานวน 1,000 แม  
เพื่อผลิต F2 ได 3,600 แม จึงจะสามารถผลิตลูกสุกรเลี้ยงเปนสุกรเพื่อบริโภค 64,000 ตัว 

3.3.4) มาตรการดานอาหารสัตว 
(1) สงเสริมและสนับสนุนการผลิตจากโรงงานของภาคเอกชนที่มีอยูในปจจุบัน 

อาทิ โรงงานผลิตอาหารสัตวทางอน (กําลังการผลิต 0.040 ลานตันตอป) โรงงานผสมอาหารสัตวแขวงบริคําไชย 
อุดมไชย และหัวพัน (กําลังการผลิต 0.002 ลานตันตอป) สงผลใหสามารถรองรับความตองการดานอาหารสัตว
ได 0.045-0.050 ลานตันตอป 

(2) กอสรางโรงงานอาหารสัตวแหงใหมจํานวน  2 แหง ในบริเวณแขวงหลวงพระบาง 
(ทุงนํ้าทวม) เพื่อตอบสนองความตองการภายในแขวง และแขวงใกลเคียง และนครหลวงเวียงจันทร (หนองแตง) 
เพื่อตอบสนองความตองการของกลุมเกษตรกรบริเวณชานเมือง หากสรางเสร็จจะสามารถตอบสนองความ
ตองการอาหารสัตวได 5-7 พันตันตอป 

(3) สนับสนุนการลงทุนของภาคเอกชนในการกอสรางโรงงานอาหารสัตวบริเวณ
แขวงสะหวันนะเขต และจําปาสัก รวมทั้งใหการสนับสนุนดานวิชาการแกฟารมตางๆ ใหมีเครื่องผสมอาหาร 
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(ขนาด 2-5 ตันตอวัน) เปนของตนเอง คาดวาภายในป 2558 จะสามารถผลิตอาหารสัตวตอบสนองความ
ตองการได 

(4) ขยายการปลูกพืชอาหารสัตว 3-5 พันเฮกตารตอป ในเขตที่มีการเลี้ยงสัตว
เปนการคา โดยการสํารวจทุงหญาตามธรรมชาติ เพื่อสงเสริมการปลูกพืชอาหารสัตว อาทิ ขาวโพดเลี้ยงสัตว 
พืชตระกูลถ่ัว มันสําปะหลัง พรอมกับสงเสริมการใชเศษเหลือจากการเกษตรและอุตสาหกรรม 

3.3.5) มาตรการดานคุณภาพ มาตรฐาน และการปองกันโรค  
จัดทําแผนแมบทในการจัดต้ังเขตปลอดโรค เขตกันชน (Buffer Zone) เพื่อ

สงเสริมการผลิตเปนสินคา การปองกันโรคระบาดบริเวณชายแดน อาทิ โรคไขหวัดนก โรคปากและเทาเปอย 
และโรครายแรงอื่นๆ ดังน้ี 

(1) สนับสนุนการใชยาของสัตวแพทย โดยการปรับปรุงการผลิตและจําหนายยา
ปองกันโรคสัตวใหได 5-6 ลานโดสตอป โดยมีเปาหมายการฉีดยาปองกันโรคใหไดรอยละ 80-90 ในเขตเมืองใหญ 
และรอยละ 40-45 ในเขตชนบท 

(2) ยกระดับความสามารถในการควบคุม และวิจัยโรคสัตวใหใกลเคียงกับ
มาตรฐานอาเซียน เพื่อตรวจรับรองการนําเขา และการสงออกสัตวและผลิตภัณฑสัตว โดยการปรับปรุง
ศูนยวิจัยระดับภาคทั่วประเทศ (หลวงนํ้าทา อุดมไชย หลวงพระบาง เชียงขวาง สะหวันนะเขต และจําปาสัก) 
ใหสามารถวิจัยข้ันพื้นฐานโรคสัตวได เชน โรคคอบวม โรคอหิวาตสัตวปก โรคนิวคาสเซิล โรคไขบวม เปนตน 

(3) เพิ่มจํานวนตําแหนงสัตวแพทยใหมากข้ึน ในปจจุบันมีสัตวแพทยประมาณ 
12,300 คน ที่ไดรับการฝกอบรมวิชาการข้ันพื้นฐานเกี่ยวกับการรักษาสุขภาพสัตว ซึ่งไมสามารถใหบริการได
อยางพอเพียง จึงควรมีการพัฒนาและปรับปรุงการบริการดานสัตวแพทยข้ันพื้นฐาน รวมทั้งขยายการใหบริการ
สัตวแพทยในทุกหมูบาน โดยมีสัตวแพทยประจําหมูบานจํานวน 1-2 คนตอหมูบาน ตลอดจนขยายการบริการ
ใหยาโดยสัตวแพทย 78 แหง 

(4) พัฒนาแผนการตรวจรับรองการเคลื่อนยายสัตวเขา-ออก ตามดานสากล 15 
ดาน และดานภายใน 25 ดาน ดวยการยกระดับความรูความสามารถใหแกเจาหนาที่ และจัดหาเครื่องมือและ
อุปกรณที่ทันสมัย 
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ตารางท่ี 9 จํานวนสุกรของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ป 2550 - 2554 
หนวย: ลานตัว 

แขวง 2550 2551 2552 2553 2554 
อัตราเพ่ิม  
(รอยละ) 

นครหลวงเวียงจันทร 0.051 0.075 0.062 0.067 0.107 14.674 
พงสาลี 0.169 0.170 0.181 0.189 0.180 2.348 
หลวงนํ้าทา 0.066 0.072 0.075 0.080 0.088 7.044 
อุดมไชย 0.103 0.103 0.123 0.140 0.148 10.870 
บอแกว 0.050 0.062 0.069 0.075 0.056 4.258 
หลวงพระบาง 0.162 0.171 0.198 0.220 0.209 7.912 
หัวพัน 0.335 0.247 0.392 0.439 0.166 -7.957 
ไชยบุรี 0.110 0.111 0.185 0.204 0.122 8.499 
เชียงขวาง 0.076 0.070 0.082 0.085 0.081 3.268 
เวียงจันทร 0.090 0.095 0.100 0.103 0.093 1.475 
บอลิคําไชย 0.058 0.109 0.062 0.064 0.066 -2.703 
คํามวน 0.060 0.151 0.069 0.076 0.103 4.021 
สะหวันนะเขต 0.244 0.258 0.256 0.269 0.269 2.397 
สาละวัน 0.328 0.551 0.367 0.389 0.639 -1.120 
เซกอง 0.123 0.129 0.135 0.140 0.134 2.564 
จําปาสัก 0.137 0.148 0.170 0.180 0.163 5.583 
อัดตะปอ 0.024 0.026 0.029 0.031 0.026 3.417 
รวม 2.186 2.548 2.554 2.752 2.651 4.736 

ที่มา: กรมการเลี้ยงสัตวและการประมง กระทรวงกสิกรรมและปาไม สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
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ตารางท่ี 10 ปริมาณและมูลคาการนําเขาสุกรและผลิตภัณฑของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
ป 2551-2555 

รายการ 2551 2552 2553 2554 2555 
เน้ือสุกรชําแหละ   ปริมาณ: ตัน 
                      มูลคา: ดอลลารสหรัฐฯ 

64 
122,000 

588 
919,000 

1,037 
1,526,000 

2,323 
3,885,000 

1,762 
3,122,000 

ผลิตภัณฑเน้ือสุกร  ปริมาณ: ตัน 
                      มูลคา: ดอลลารสหรัฐฯ 

469 
1,704,000 

288 
1,046,000 

76 
136,000 

280 
556,000 

32 
97,000 

สวนอ่ืนๆ ที่บริโภคไดของสุกร 
                      ปริมาณ: ตัน 
                      มูลคา: ดอลลารสหรัฐฯ 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
209 

475,000 

 
112 

248,000 
สุกรพันธุ            ปริมาณ: ตัน 
                      มูลคา: ดอลลารสหรัฐฯ 

120 
937,000 

285 
2,317,000 

265 
2,307,000 

751 
6,270,000 

25,708 (ตัว) 
1,410,000 

สุกรมีชีวิตอ่ืนๆ     ปริมาณ: ตัน 
                      มูลคา: ดอลลารสหรัฐฯ 

2,000 
4,346,000 

1,970 
4,848,000 

1,077 
2,685,000 

2,611 
5,421,000 

265,145 (ตัว) 
26,222,000 

ที่มา: Trade Map 
 
ตารางท่ี 11 ราคาสุกรเฉลี่ยของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
 

รายการ ราคา (กีบ/กก.) ราคา (บาท/กก.) 
สุกรมีชีวิต 18,000 72 
สันใน 40,000 160 
สะโพก 35,000 140 
เน้ือแดง 38,000 152 
สามช้ัน 30,000 120 
เน้ือผสม 35,000 140 
เครื่องใน 36,000 144 
ซี่โครง 30,000 120 
ขา 25,000 100 
กระดูก 23,000 92 
หัว 23,000 92 
มัน 23,000 92 

หมายเหตุ: คาเฉลี่ยของเดือนกุมภาพันธและเดือนมิถุนายน 2556 
ที่มา: จากการสํารวจในแขวงจําปาสัก สะหวันนะเขต บอแกว หลวงนํ้าทา อุดมไชย และหลวงพระบาง  
        ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
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4.1.3 สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร 
1) การผลิต 

การเลี้ยงสุกรของสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร เปนการผลิตขนาดเล็กในครัวเรือน เฉลี่ย
ครัวเรือนละ 9.80 ตัวเปนการเลี้ยงสุกรแบบหลังบานเหมือนลักษณะการเลี้ยงของไทยในอดีต ใชระยะเวลาใน
การเลี้ยงนาน ประมาณ 8-10 เดือนกอนขาย สวนฟารมการคามีการขยายตัวอยางชาๆ โดยสาธารณรัฐแหง
สหภาพเมียนมารมีแมพันธุสุกรเพื่อการคา ประมาณ 35,000 ตัว แมพันธุสุกรพื้นเมือง ประมาณ 250,000 ตัว 
และมีสุกรขุนประมาณ 4.4 ลานตัวตอป  ซึ่งมีจํานวนนอยกวาไทย 3 เทาตัว ป 2551-2555 จํานวนสุกรในแต
ละรัฐ/เขตของสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร เพิ่มข้ึนในอัตรารอยละ 10.23 ตอป โดยเพิ่มข้ึนจาก 6.95 ลาน
ตัว ในป 2551 เปน 10.31 ลานตัว ในป 2555 ดานปริมาณการผลิตเน้ือสุกร ในป 2555 มีปริมาณ 376,600 
ตัน ซึ่งลดลงจากป 2554 ซึ่งมีปริมาณ 581,150 ตัน รอยละ 35.20 เน่ืองจากการเกิดโรค PRRS ในป 2553 
สงผลใหปรมิาณสุกรที่ผลิตไดยังคงลดลง ซึ่งสมาพันธปศุสัตวของสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร คาดวาปริมาณ
การผลิตสุกรในสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมารมีประมาณ 2.5-3 ลานตัวตอป รัฐ/เขตที่มีจํานวนสุกรมากที่สุด 
คือ เขตมาเกว (Magwe) 1.87 ลานตัว รองลงมาคือ รัฐฉาน (Shan) 1.47 ลานตัว และ เขตอิระวดี 
(Ayeyarwady) 1.31 ลานตัว (ตารางที่ 13) พันธุสุกร ไดแก Bocake Wet Taung Badaung Ah Kha 
Myanmar pig เปนตน  

 
2) การตลาด 

2.1) การบริโภค 
  ป 2548 - 2552  ความตองการบริโภคเน้ือสุกรของสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร

เพิ่มข้ึนในอัตรารอยละ 8.98 ตอป (ตารางที่ 15) เน่ืองจากขอจํากัดของขอมูล จึงมีขอมูลความตองการบริโภคเน้ือ
สุกรลาสุดจาก FAO  ในป 2552 ซึ่งมีปริมาณการบริโภคเน้ือสุกร 450,233 ตัน ลดลงจากป 2551 รอยละ 2.77 
โดยสมาพันธปศุสัตวสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมารคาดวาปริมาณการบริโภคเน้ือสุกรเฉลี่ย 3.8 กิโลกรัมตอ
คนตอป  

2.2) การสงออก 
  จากการสอบถามจากสมาพันธปศุสัตวสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร พบวามีการ

สงออกสุกรมีชีวิตไปยังจีนและอินเดียทางดาน Mizoram State โดยเปนการคาชายแดนจึงไมปรากฏขอมูลใน
การสงออก ซึ่งศักยภาพการสงออกสุกรไปจีนซึ่งเปนตลาดที่ใหญน้ัน สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมารตอง
ควบคุมใหมีสุขอนามัยที่ดีในดานสัตว เชน การควบคุมโรค FMD และ PRRS ซึ่งคาดวาจะสงผลใหมีการ
เจริญเติบโตในอุตสาหกรรมสุกรมากข้ึน 

2.3) การนําเขา 
ขอมูลการนําเขาสุกรจาก International Trade Center น้ัน ไมพบขอมูลการนําเขา

สุกรมีชีวิต แตมีการนําเขาเน้ือสุกรแชแข็งทั้งหมด 5 ตัน มูลคา 23,000 ดอลลารสหรัฐฯ และมีการนําเขา          
เน้ือสุกรแปรรูป 1 ตัน 3,000 ดอลลารสหรัฐฯ โดยสวนใหญนําเขาจากออสเตรเลีย สิงคโปร และมาเลเซีย 
(ตารางที่ 16) 

2.4) ราคา 
จากการสอบถามผูประกอบการคาปลีกเน้ือสุกรชําแหละซึ่งไดรับใบอนุญาตโรงฆาสัตว 

พบวา โดยเฉลี่ยนําสุกรเขาโรงฆาประมาณวันละ 50 -60 ตัว โดยมีการชําแหละและสงขายยังซุปเปอรมาเก็ต  ใน
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เมืองยางกุง และตลาดสดรอบเมืองยางกุง โดยผูประกอบการซื้อสุกรมีชีวิต ราคาเฉลี่ย 2,750 - 3,500 จาดตอวิช 
หรือกิโลกรัมละ 53.89-68.59 บาท เมื่อชําแหละแลวขายปลีกเน้ือสุกรราคา 6,500-8,000 จาดตอวิช หรือ 
กิโลกรัมละ 127.37-156.77 บาท ราคาขายปลีกสันใน เฉลี่ย 8,000 จาดตอวิช หรือกิโลกรัมละ 156.77 บาท  
ราคาขายปลีกขาหนาเฉลี่ย 4,000 จาดตอวิช หรือกิโลกรัมละ 78.38 บาท ราคาขายปลีกขาหลังเฉลี่ย 2,000         
จาดตอวิช หรือกิโลกรัมละ 39.19 บาท ราคาขายปลีกเน้ือสามช้ันเฉลี่ย 5,000 จาดตอวิช หรือกิโลกรัมละ 97.98 บาท  
ราคาขายปลีกตับเฉลี่ย 6,000 จาดตอวิช หรือกิโลกรัมละ 117.58 บาท ราคาขายปลีกกระดูกซี่โครงเฉลี่ย 5,000  
จาดตอวิช หรือกิโลกรัมละ 97.98 บาท ราคาเน้ือสุกรในสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมารคอนขางมีเสถียรภาพใน
ปที่ผานมา ซึ่งสาเหตุ เกิดจากสต็อกที่ลดลงและจากการกลัวโรค PRRS ซึ่งตางจากราคาเน้ือสัตวปกที่มีความผัน
ผวนอยูเสมอ (ตารางที่ 17)   

3) นโยบายและมาตรการ  
กระทรวงปศุสัตวและประมง สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร มีวัตถุประสงคและนโยบาย 

ดังน้ี 
3.1) วัตถุประสงค 

(1) เพื่อบริโภคภายในประเทศใหเพียงพอและหากมีสวนเหลือคอยสงออก 
(2) ควบคุมโรคติดเช้ือและโรคติดตอตามความรวมมือขององคกรระหวางประเทศ และ

สหประชาชาติที่กําหนด 
(3) ผลิตผลิตภัณฑปศุสัตวที่มีคุณภาพและปลอดภัย 
(4) เพิ่มการผลิตปศุสัตวใหมากข้ึน รอยละ 8.43 ตอป 
(5) ดึงดูดนักลงทุนจากตางประเทศใหเขามาลงทุนเพื่อใหสอดคลองกับนโยบายของรัฐ 
(6) เพิ่มอัตราการบริโภคเน้ือปลาตอคน 
(7) รวมกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในการบูรณาการใหความสําคัญในดานประมง

เปนลําดับแรก 
3.2) นโยบาย 

(1) ขยายองคกรธุรกิจดานปศุสัตว โดยเฉพาะโคนมและโคเน้ือ 
(2) ขยายเขตปลอดโรคเพื่อวัตถุประสงคในการพัฒนาปศุสัตว 
(3) ขยายการเพาะพันธุของมา ลาและลอ สําหรับการใชงานของการขนสงที่จําเปน

สําหรับการฉีดวัคซีน โครงการวิจัย และบางพื้นที่หางไกลที่วิธีการอื่นๆ ของการขนสงเปนไปไดยาก 
(4) สงออกในระดับสากล ทั้งปลาทะเลและกุง ในสภาพภูมิอากาศในภูมิภาคให

สอดคลองกับวิธีการเพาะพันธุที่ดี 
(5) เพิ่มมูลคาของผลผลิตสินคาประมงใหสอดคลองกับมาตรฐานสากล 
(6) อนุรักษทรัพยากรประมงสําหรับการประมงอยางย่ังยืนตามแนวทางสากล 
(7) ผลิตสินคาปศุสัตวและประมงเพื่อความมั่นคงดานอาหารโดยระบบการเลี้ยงตองไม

มีผลกระทบตอระบบนิเวศน  การดําเนินการผลิตสินคาปศุสัตวที่มีคุณภาพและความปลอดภัยและการผลิต
สินคาประมงที่สอดคลองกับมาตรฐานสากล 

(8) ปรับปรุง GDP ในภาคปศุสัตวและประมงใหเปน 3 เทาจากปฐาน 
นอกจากน้ีสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมารไดมีการจัดต้ังเขตการเลี้ยงสัตวข้ึน ซึ่งเปน

พื้นที่ที่รัฐบาลไดมีการจัดเขตเพื่อสงเสริมใหประชาชนไดใชพื้นที่ในการเลี้ยงสัตว ซึ่งตองมีการสมัครและขอ
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อนุญาตในการใชพื้นที่ โดยจะตองใชประโยชนในการเลี้ยงสัตวเทาน้ัน เขตการเลี้ยงปศุสัตวในสาธารณรัฐแหง
สหภาพเมียนมารมีทั้งหมด 26 เขตทั่วประเทศ โดยมีพื้นที่ครอบคลุมใน 7 เขต/รัฐ โดยมีเน้ือที่รวม 9,783.42 
เอเคอร หรือ 24,458.55 ไร แบงออกเปนการเลี้ยงโคนมและโคเน้ือ จํานวน 1,1816 ตัว สุกร 3,130 ตัว แพะ 
164 ตัว แกะ 2,854 ตัว ไก 1,698,931 ตัว นกกระทา 520,000 ตัว และ เปด 15,750 ตัว เนปดอรมีโซนการ
เลี้ยงมากที่สุดจํานวน 7 โซน คิดเปนรอยละ 70 ของพื้นที่ทั้งหมด โดยมีพื้นที่ 6,743 เอเคอร หรือ 16,857.50 ไร 
รองลงมาคือ เขตยางกุง 1,965 เอเคอร หรือ 4,912.50 ไร (ตารางที่ 18) 
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ตารางท่ี 12 จํานวนประชากรสัตวในแตละรัฐ ของสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร ป 2555 
   หนวย: แสนตัว 

ที ่ รัฐ/เขต กระบือ โคเน้ือ 
แพะ/
แกะ 

สุกร ไก เปด 
ไกงวง/
หาน/ 

นก
กระทา 

Muscovy 
1 เนปดอร (Nay Pyi Taw) 0.67 2.19 0.12 1.85 24.08 0.75 0.04 0 
2 รัฐกะฉิ่น (Kachin) 2.42 3.31 0.52 7.68 59.52 2.3 0.53 0 
3 รัฐกะยา (Kayah) 0.32 0.85 0.03 1.1 18.52 0.17 0.08 0 
4 รัฐกะเหร่ียง(Kayin) 0.86 3.37 0.7 3.12 39.6 2.97 0.41 0 
5 รัฐชิน (Chin) 0.45 1.57 0.82 3.06 35.84 0.31 0.08 0 
6 เขตสะกาย (Sagaing) 4.43 22.98 5.16 9.81 134.47 2.52 0.54 2.37 
7 เขตตะนาวศรี 

 (Thanintharyi) 
1.47 1.5 0.32 1.8 39.19 4.55 0.28 0 

8 เขตพะโค (Bago) 2.96 14.27 0.55 8.22 224.19 56.63 1.28 0 
 เขตพะโคะวันออก  

(East Bago) 
2.47 7.11 0.26 5.09 107.71 48.98 0.78 0 

 เขตพะโคตะวันตก  
(West  Bago) 

0.49 7.16 0.29 3.13 116.48 7.65 0.5 0 

9 เขตมาเกว Magwe) 1.29 23.72 20.83 18.67 250.28 2.28 0.13 0 
10 เขตมัณฑะเลย 

 (Mandalay) 
0.66 20.52 10.63 5.47 141.99 3.47 0.52 2.2 

11 รัฐมอญ (Mon) 0.86 4.6 0.9 3.24 67.61 11.92 0.73 0 
12 รัฐยะไข(Rakhine) 3.49 9.5 2.43 2.58 63.55 3.22 0.96 0 
13 เขตยางกุง (Yangon) 1.42 6.01 0.89 8.65 289.34 27.11 2.29 2.38 
14 รั ฐฉ านหรื อรั ฐ ไท ใหญ 

(Shan) 
7.33 13.9 0.67 14.73 180.9 3.46 0.61 0.18 

 รัฐฉานใต(South Shan) 2.95 7.26 0.14 4.41 76.23 1.1 0.39 0 
 รัฐฉานตะวันออก (East Shan) 1.46 1.36 0.15 2.61 13.94 1.46 0.08 0 
 รัฐฉานเหนือ(North Shan) 2.92 5.28 0.38 7.71 90.73 0.9 0.14 0.18 

15 เขตอิระวด(ีAyeyarwady) 2.27 11.94 0.93 13.07 157.05 31.28 3.61 0.16 
รวม 30.9 140.23 45.5 103.05 1,726.13 152.94 12.09 7.29 

ที่มา: กระทรวงปศุสัตวและประมง สาธารณรัฐแหงสหภาพสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร 
        Ministry of Livestock and Fisheries, Union of Myanmar 
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ตารางท่ี 13 จํานวนสุกรในแตละรัฐ ของสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร ป 2551-2555 
หนวย: แสนตัว 

ท่ี รัฐ/เขต 2551 2552 2553 2554 2555 
อัตราเพ่ิม 
(รอยละ) 

1 รัฐกะฉ่ิน (Kachin) 5.24 5.77 6.35 6.98 7.68 10.021 
2 รัฐกะยา (Kayah) 0.87 0.92 0.98 1.04 1.1 6.096 
3 รัฐกะเหรี่ยง (Kayin) 2.27 2.45 2.65 2.87 3.12 8.267 
4 รัฐชิน (Chin) 2.23 2.41 2.6 2.82 3.06 8.220 
5 เขตสะกาย (Sagaing) 7.57 8.05 8.57 9.18 9.81 6.713 
6 เขตตะนาวศรี (Thanintharyi) 1.36 1.45 1.55 1.68 1.8 7.335 
7 เขตพะโค (Bago) 5.84 6.34 6.88 7.52 8.22 8.919 
 เขตพะโคตะวันออก (East Bago) 3.6 3.91 4.25 4.65 5.09 9.046 
 เขตพะโคตะวันตก (West  Bago) 2.24 2.43 2.63 2.87 3.13 8.714 
8 เขตมาเกว (Magwe) 9.02 10.77 12.72 15.48 18.67 19.934 
9 เขตมัณฑะเลย Mandalay 5.26 5.7 6.19 6.72 7.32 8.606 
10 รัฐมอญ (Mon) 2.19 2.42 2.68 2.95 3.24 10.312 
11 รัฐยะไข (Rakhine) 1.81 1.96 2.13 2.34 2.58 9.266 
12 เขตยางกุง (Yangon) 5.53 6.22 6.95 7.77 8.65 11.820 

13 รัฐฉาน  หรือรัฐไทใหญ (Shan) 9.46 10.51 11.73 13.1 14.73 11.694 
 รัฐฉานใต  (South Shan) 3.32 3.55 3.81 4.09 4.41 7.352 
 รัฐฉานตะวันออก(East Shan) 1.92 2.04 2.18 2.36 2.61 7.894 
 รัฐฉานเหนือ (North Shan) 4.22 4.92 5.74 6.65 7.71 16.261 

14 เขตอิระวดี (Ayeyarwady) 10.89 11.79 11.18 12.09 13.07 3.978 
รวม 69.54 76.76 83.16 92.54 103.05 10.226 

ที่มา: กระทรวงปศุสัตวและประมง สาธารณรัฐแหงสหภาพสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร 
       Ministry of Livestock and Fisheries, Union of Myanmar 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

                                                                                                                                                                                                                                    

40 

ตารางท่ี 14 การผลิตเน้ือสุกร ไขไก และนํ้านมดิบ ของสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร  

ท่ี รายการ 2551 2552 2553 2554 2555 
อัตรา
เพ่ิม 

(รอยละ) 
  เน้ือท้ังหมด MT (’000) 1,403.09 1,546.81 1,787.15 1,956.21 1,269.91 0.354 

1 เน้ือโค 159.48 176.7 208.01 232.56 154.4 2.122 

2 เน้ือแกะ 26.64 29.3 36.17 40.94 28.46 4.778 

3 เน้ือสุกร 410.74 466.85 530.65 581.15 376.6 0.456 

4 เน้ือสัตวปก 726.5 793.39 917.34 996.51 643.57 -0.154 

5 เน้ือเปด 74.17 74.99 88.13 97.67 62.05 -0.922 

6 เน้ือไกงวง หาน เปดมัสโควี  5.36 5.34 5.76 6.26 4.13 -3.559 
7 เน้ือนกกระทา 0.22 0.24 1.09 1.12 0.71 47.458 

  ไขท้ังหมด (in Million) 5,387.18 6,146.2 7,165.27 7,764.04 8,266.19 11.576 

1 ไขไก 4,831.21 5,580.32 6,505.99 7,029.98 7,500.07 11.746 

2 ไขเปด 533.5 541.08 624.36 697.12 726.8 9.109 

3 ไขนกกระทา 22.47 24.8 34.92 36.94 39.32 16.388 

  นํ้านมดิบ (MT) 1,200.78 1,314.38 1,464.62 1,602.51 1,665.24 8.896 

ที่มา: กระทรวงปศุสัตวและประมง สาธารณรัฐแหงสหภาพสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร 
        Ministry of Livestock and Fisheries, Union of Myanmar 
 

ตารางท่ี 15 การบริโภคเน้ือสุกรของสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร ป 2548 - 2552 

ป การบริโภคเน้ือสุกร (ตัน) 
2548 327,771 
2549 369,883 
2550 410,826 
2551 463,073 
2552 450,233 

อัตราเพ่ิม (รอยละ) 8.98 
หมายเหตุ: ขอมูลลาสุด ป 2552 
ที่มา: FAO  
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ตารางท่ี 16 การนําเขาเน้ือสุกรแชแข็งและเน้ือสุกรแปรรูปของสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร ป 2553 

ประเทศ ปริมาณ (ตัน) มูลคา (พันดอลลารสหรัฐฯ) รอยละ 

เน้ือสุกรแชแข็ง    

ออสเตรเลีย 1 8 34.78 

สิงคโปร 3 8 34.78 

มาเลเซีย 0 3 13.04 

อิตาล ี 0 2 8.70 

ไทย 0 2 8.70 
รวม 4 23 100.00 

เน้ือสุกรแปรรูป    

ออสเตรเลีย 1 1 33.33 

มาเลเซีย 0 1 33.33 

สิงคโปร 0 1 33.33 

รวม 1 3 100.00 
ที่มา: International Trade Centre 
 
ตารางท่ี 17 ราคาเฉลี่ยเน้ือสุกร ในตลาดสด เมืองยางกุง ของสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร  

รายการ ราคา (kyat/viss) ราคา (บาท/กก.) 
สุกรมีชีวิต 2,750-3,500 53.89 - 68.59 
เน้ือแดง-หลัง 6,500-8,000 127.37 – 156.77 
สันใน 8,000 156.77 
ขาหนา 4,000 78.38 
ขาหลัง 2,000 39.19 
สามช้ัน 5,000 97.98 
ตับ 6,000 117.58 
กระดูกซี่โครง 5,000 97.98 

หมายเหตุ: อัตราแลกเปลี่ยน 1 จาด เทากับ 0.032 บาท มาตราวัดของสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร 1 viss 
เทากับ 1.633 กิโลกรัม 

ที่มา: จากการสัมภาษณผูประกอบการในตลาด Kyee myin dains เมืองยางกุง ของสาธารณรัฐแหงสหภาพ
เมียนมาร วันที่ 21 พฤษภาคม 2556  
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ตารางท่ี 18 เขตการเลี้ยงสัตวของสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร 
 หนวย: ตัว 

เขต/รัฐ 
จํานว

น 
พ้ืนท่ี 

(เอเคอร) 
โคเน้ือ/
โคนม 

สุกร แพะ แกะ ไก 
นก

กระทา 
เปด 

รัฐกะเหรี่ยง 7 196.38 152 476 - 369 331,900 - - 
เขตสะกาย 7 255.10 473 - - - 354,851 520,000 - 
เขตตะนาวศร ี 1 81.27 - 126 - - 21,400 - 2,500 
เนปดอร 7 6,743 950 236 164 2,200 16,000 - - 
รัฐมอญ 1 13 - 40 - - 14,500 - - 
เขตยางกุง 1 1,965 123 2,252 - - 584,280 - 13,250 
รัฐฉาน 2 529.67 118 - - 285 376,000 - - 
รวม 26 9,783.42 1,816 3,130 164 2,854 1,698,931 520,000 15,750 

หมายเหตุ: 1 เอเคอร เทากับ 2.5 ไร 
ที่มา: กระทรวงปศุสัตวและประมง สาธารณรัฐแหงสหภาพสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร 

4.1.4 ไทย 
  1) การผลิต 

ป 2556 มีปริมาณการผลิตสุกร 13.07 ลานตัว เพิ่มข้ึนจาก 12.83 ลานตัวของป 2555 รอย
ละ 1.87 (ตารางที่ 19) ปริมาณการผลิตเพิ่มข้ึนเล็กนอย เน่ืองจากราคาสุกรในป 2555 ลดลงจากการขยายการ
ผลิตมากเกินความตองการ ประกอบกับราคาวัตถุดิบอาหารสัตวสูงข้ึนทําใหตนทุนการผลิตสุกรสูงข้ึน สงผลใหผู
เลี้ยงสุกรบางสวนขาดทุนและตองเลิกกิจการ ซึ่งสวนใหญเปนรายเล็กและรายยอย ขณะที่รายใหญบางรายยังมี
การขยายการผลิต  

2) การตลาด 
2.1) ความตองการบริโภค 

สุกรที่ผลิตไดอาศัยตลาดภายในประเทศเปนหลัก โดยใชบริโภคภายในประเทศ 
ประมาณรอยละ 95 ของปริมาณการผลิตทั้งหมด ป 2555 มีปริมาณการบริโภคสุกร 11.98 ลานตัว หรือ 0.96 
ลานตัน เพิ่มข้ึนจากป 2554 รอยละ 6.21 เน่ืองจากราคาสุกรลดลง เพราะมีการขยายการผลิตจนทําใหมีปริมาณ
สุกรมากเกินความตองการ ประกอบกับมีการจัดจําหนายเน้ือสุกรราคาถูกเพื่อกระตุนการบริโภค   

2.2) การสงออก  
การสงออกสุกรมีปริมาณเพียงรอยละ 5 ของปริมาณการผลิตทั้งหมด เน่ืองจาก

ขอจํากัดจากโรคปากและเทาเปอย โดยเปนการสงออกเน้ือสุกรและเน้ือสุกรแปรรูปรอยละ 1-2 และสุกรมีชีวิต 
รอยละ 3-4 เน้ือสุกรสงออกไปยังฮองกง และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สวนเน้ือสุกรแปรรูป
สงออกไปยังญี่ปุนและฮองกง สําหรับสุกรมีชีวิตสงออกไปยังประเทศเพื่อนบาน ไดแก ราชอาณาจักร
ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร ป 2555 
สงออกเน้ือสุกรปริมาณ 2,070 ตัน มูลคา 130.06 ลานบาท ลดลงจากป 2554 ซึ่งสงออกปริมาณ 2,577 ตัน 
มูลคา 140.24 ลานบาท รอยละ 19.67 และ 7.26 ตามลําดับ สวนเน้ือสุกรแปรรูปสงออกปริมาณ 12,346 ตัน 
มูลคา 2,592.97 ลานบาท เพิ่มข้ึนจาก ป 2554 ซึ่งสงออกปริมาณ 9,450 ตัน มูลคา 2,155.60 ลานบาท     



 
 

 

                                                                                                                                                                                                                                    

43 

รอยละ 30.65 และ 20.29 ตามลําดับ สําหรับสุกรมีชีวิตสงออกปริมาณ 570,604 ตัว เปนสุกรพันธุ 37,011 
ตัว ลดลงจากป 2554 ซึ่งสงออก 83,044 ตัว รอยละ 55.43 และเปนสุกรมีชีวิตอื่นๆ 533,593 ตัว เพิ่มข้ึนจาก
ป 2554 ซึ่งสงออก 353,716 ตัว รอยละ 50.85 (ตารางที่ 20) 

2.3) การนําเขา 
สวนใหญเปนการนําเขาสวนอื่นๆ ที่บริโภคไดของสุกรแชเย็นแชแข็ง (หนัง ตับ และ

เครื่องในอื่นๆ) และผลิตภัณฑเน้ือสุกร ป 2555 นําเขาสวนอื่นๆ ที่บริโภคไดปริมาณ 14,140 ตัน มูลคา 
161.76 ลานบาท ลดลงจากปริมาณ 21,463 ตัน มูลคา 289.48 ลานบาทของป 2554 รอยละ 34.12 และ 
44.12 ตามลําดับ เน่ืองจากราคาสุกรภายในประเทศลดลงทําใหความตองการนําเขาไมเพิ่มข้ึน โดยสวนใหญ
นําเขาตับจากเกาหลีใต บราซิล เยอรมนี และเดนมารก และสวนอื่นๆ จากเนเธอรแลนด อิตาลี เบลเยียมและ
เยอรมนี  สวนผลิตภัณฑเน้ือสุกรนําเขาปริมาณ 793 ตัน มูลคา 55.90 ลานบาท เพิ่มข้ึนจากปริมาณ 836 ตัน 
มูลคา 54.00 ลานบาทของ ป 2554 รอยละ 5.14 และ 3.52 ตามลําดับ (ตารางที่ 21) 

2.4) ราคา 
ราคาสุกรทีเ่กษตรกรขายไดป 2555 เฉลี่ยกิโลกรัมละ 56.65 บาท ลดลงจากเฉลี่ยกิโลกรมั

ละ 65.50 บาทของป 2554 รอยละ 13.51 ทั้งน้ีราคาสุกรไดลดลงต้ังแตตนป 2555 จากเฉลี่ยกิโลกรัมละ 61.06 
บาท ในเดือนมกราคม เหลือเฉลี่ยกิโลกรัมละ 52.89 บาท ในเดือนมีนาคม เน่ืองจากมีปริมาณสุกรเพิ่มข้ึน 
ขณะที่ความตองการบริโภคคอนขางทรงตัว ทําใหมีปริมาณสุกรสวนเกินเหลือสะสมเพิ่มข้ึน สงผลใหเกษตรกร    
ผูเลี้ยงสุกรประสบการขาดทุน ในเดือนเมษายนราคาสุกรเริ่มปรับตัวสูงข้ึนเปนเฉลี่ยกิโลกรัมละ 57.63 บาท 
เน่ืองจากสภาพอากาศรอนทําใหสุกรเจริญเติบโตชาลง ประกอบกับมีการสงออกสุกรมีชีวิตไปยังประเทศเพื่อน
บานเพิ่มข้ึนเพื่อระบายผลผลิตและมีการจัดจําหนายเน้ือสุกรราคาถูกเพื่อกระตุนการบริโภค ทําใหสามารถลด
ปริมาณสุกรสวนเกินไดสวนหน่ึง แตราคาสุกรเริ่มออนตัวลงอีกต้ังแตเดือนมิถุนายนเปนตนมา และลดลงมากใน
เดือนตุลาคม โดยราคาลดลงเหลือเฉลี่ยกิโลกรัมละ 51.53 บาท เน่ืองจากความตองการบริโภคชะลอตัวจาก
ภาวะฝนตกชุกตอเน่ืองและเกิดนํ้าทวมในบางพื้นที่ ประกอบกับมีเทศกาลกินเจ แตในเดือนพฤศจิกายน-
ธันวาคมราคาสุกรปรับตัวสูงข้ึน เพราะมีเทศกาลตางๆ และการทองเที่ยวในชวงปลายปทําใหความตองการ
บริโภคเพิ่มข้ึน (ตารางที่ 22) 

3) นโยบายดานการเกษตร   
ประเทศไทยมีคณะกรรมการนโยบายพัฒนาสุกรและผลิตภัณฑ มีหนาที่พิจารณาการพัฒนา

สุกรและผลิตภัณฑทั้งระบบและกําหนดมาตรการแกไขปญหาอุปสรรค และสนับสนุนใหภาคเอกชนรวมมือ
ดําเนินการใหมีเอกภาพและเปนไปในทิศทางเดียวกัน และกรมปศุสัตวไดจัดทํายุทธศาสตรสุกร  ป 2555-2559 
เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนา นอกจากน้ีไดมีการจัดทําเขตปลอดโรคปากและเทาเปอย (FMD) ซึ่งถาประสบ
ความสําเร็จจะทําใหสามารถสงออกสุกรไปยังประเทศตางๆ ไดเพิ่มข้ึน  

ยุทธศาสตรสุกรมีเปาหมายเพื่อยกระดับมาตรฐานการผลิตสุกรของประเทศทั้งระบบ ใหมี
ประสิทธิภาพ สะอาด ปลอดโรค ปลอดภัย สําหรับผูบริโภค โดยมีประเด็นยุทธศาสตร 3 ประเด็น ดังน้ี 

3.1) การพัฒนาการผลิตสุกรและผลิตภัณฑ ประกอบดวย  
3.1.1) การข้ึนทะเบียนผูเลี้ยงสุกร 
3.1.2) การพัฒนาระบบฟารมเขาสูมาตรฐาน 
3.1.3) การสงเสริมการรวมกลุมผูลี้ยงสุกร 
3.1.4) การจัดการสิ่งแวดลอมฟารมสุกร 
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3.1.5) การจัดทําเขตปลอดโรค FMD ในภาคตะวันออกของประเทศไทย 
3.1.6) การปองกัน ควบคุม และกําจัดโรคระบาดในสุกร 
3.1.7) การปรับระบบการเลี้ยงสุกรปลอดโรคสําหรับกลุมเกษตรกรรายยอย 
3.1.8) การพัฒนาฟารมเครือขายปรับปรุงพันธุสุกรและฟารมเครือขายขยายพันธุสุกร 

3.2) การพัฒนาโรงฆาสัตว การขนสง และสถานที่จําหนายเน้ือสัตว ประกอบดวย 
3.2.1) การพัฒนาโรงฆาสัตว 
3.2.2) การพัฒนาการขนสงสัตวและซากสัตว 
3.2.3) การพัฒนาสถานที่ชําแหละและจําหนายเน้ือสัตว 
3.2.4) การปรับปรุงกฎหมายและการบังคับใช 

3.3) มาตรฐานปจจัยการผลิตสุกรและผลิตภัณฑ ประกอบดวย 
3.3.1) การศึกษาการใชสมุนไพรไทยเพื่อลดและปองกันโรคสุกรที่สําคัญ 
3.3.2) การพัฒนาผลิตภัณฑนํ้านมวัวที่ใหภูมิคุมกันถายทอดเฉพาะตอโรคติดเช้ือ 

ที่สําคัญในสุกร 
3.3.3) การศึกษาผลของการใชความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosecurity) ในโรงฆาสุกร 
3.3.4) การสงเสริมการใชผลิตภัณฑยาที่มีคุณภาพอยางถูกตองเหมาะสมในการผลิต

สุกร 
3.3.5) การขยายขอบขายการตรวจวิเคราะหคุณภาพอาหารสัตวและผลิตภัณฑ 
3.3.6) การฝกอบรมหลักสูตร HACCP ข้ันพื้นฐานใหผูประกอบการ 
3.3.7) การพัฒนาพันธุสุกร โดยเทคโนโลยีอณูพันธุศาสตรและวิทยาศาสตรเน้ือสัตว 
3.3.8) การเฝาระวังตรวจสอบสารเบตาอะโกนิสทในสุกร 
3.3.9) การสํารวจเฝาระวังและลดการติดเช้ือ Streptococcus Suis ในฟารมสุกรและ

โรงฆา 
3.3.10) การศึกษาการผลิตวัคซีน PRRS ชนิดเช้ือเปน 
3.3.11) การผลิตนํ้าเช้ือและเทคโนโลยีชีวภาพของสุกร 
3.3.12) การจัดต้ังศูนยความหลากหลายทางชีวภาพของเช้ือกอโรคในสุกร 
3.3.13) การผลิตสารชีวผลิตภัณฑเพื่อการทดสอบและการควบคุมโรคสุกรทาง

หองปฏิบัติการ 
3.3.14) การสํารวจการปนเปอนสารพิษจากเช้ือรา (mycotoxin) ในอาหารสัตว 
3.3.15) การชันสูตรและเฝาระวังโรคทางหองปฏิบัติการ 
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ตารางท่ี 19 ปริมาณการผลิต การสงออก และการบริโภคสุกร ของไทย ป 2551-2556 
 

รายการ 2551 2552 2553 2554 2555* 
อัตราเพ่ิม 
(รอยละ) 

2556** 

ปริมาณการผลิต1/  (ลานตัว) 12.088 11.771 12.099 11.886 12.828 1.29 13.072 
                       (ลานตัน) 0.967 0.942 0.968 0.951 1.026 1.29 1.046 

ปริมาณสงออก2/ (ตัน) 9,917 9,264 9,724 12,027 14,416 10.62 16,500 
ปริมาณการบริโภค3/ (ลานตัน) 0.952 0.886 0.922 0.902 0.958 0.31 0.960 
หมายเหตุ:  * ขอมูลเบื้องตน 
              ** คาดคะเน 
ที่มา: 1/, 3/  สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
       2/  กรมศุลกากร 
 
ตารางท่ี 20 การสงออกเน้ือสุกรชําแหละ เน้ือสุกรแปรรูป และสุกรมีชีวิต ของไทย ป 2551-2555 

 

รายการ 2551 2552 2553 2554 2555 
อัตราเพ่ิม 
 (รอยละ) 

เน้ือสุกรชําแหละ  ปริมาณ (ตัน) 4,107 2,648 1,500 2,577 2,070 -13.04 
                      มูลคา : ลานบาท 337.81 141.50 78.04 140.24 130.06 -17.45 
เน้ือสุกรแปรรูป   ปริมาณ (ตัน) 5,810 6,616 8,224 9,450 12,346 20.49 
                      มูลคา : ลานบาท 1,507.08 1,617.06 1,819.96 2,155.60 2,592.97 14.71 
สุกรพันธุ           ปริมาณ (ตัว) 144,562 48,969 46,497 83,044 37,011* -19.72 
                      มูลคา : ลานบาท 303.62 102.82 129.30 318.58 68.46* -16.87 
สุกรมีชีวิตอื่น ๆ   ปริมาณ (ตัว) 283,608 389,110 242,831 353,716** 533,593 12.40 
                      มูลคา : ลานบาท 1,012.43 1,683.20 1,036.04 1,579.76 2,018.79 14.08 
หมายเหตุ:  * ปรับขอมูลสงออกที่ผิดปกติ เดือนมกราคม 2555 
              ** ปรับปริมาณสงออกที่ผิดปกติ เดือนธันวาคม 2554 

        ที่มา: กรมศุลกากร 
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         ตารางท่ี 21 การนําเขาผลิตภัณฑเน้ือสุกร และสวนอ่ืนๆ ท่ีบริโภคไดของสุกร (หนัง ตับ และเครื่องในอ่ืน )ๆ  
                           ของไทย  ป 2551-2555 
 

รายการ 2551 2552 2553 2554 2555 
อัตราเพ่ิม 
(รอยละ) 

ผลิตภัณฑเน้ือสุกร       
   ปริมาณ (ตัน) 142 262 946 836 793 58.41 
   มูลคา (ลานบาท) 35.45 39.66 40.16 54.00  55.90 12.97 
สวนอื่น ๆ ที่บริโภคไดของสุกร       
   ปริมาณ (ตัน) 11,485 11,095 10,142 21,463 14,140 11.36 
   มูลคา (ลานบาท) 208.16 162.72 111.77 289.48 161.76 0.72 
ที่มา: กรมศุลกากร 
  
ตารางท่ี 22 ราคาสุกรท่ีเกษตรกรขายได ราคาสงออก และราคานําเขา ของไทย ป 2551-2555 
 

รายการ 2551 2552 2553 2554 2555 
อัตราเพ่ิม 
(รอยละ) 

ราคาสุกรที่เกษตรกรขายได       
(บาท/กก.) 

53.32 56.88 59.99 65.50 56.65 2.66 

ราคาสงออก (บาท/กก.) 
    เน้ือสุกรชําแหละ 

 
82.25 

 
53.44 

 
52.03 

 
54.42 

 
62.83 

 
-5.07 

    เน้ือสุกรแปรรูป 259.39 244.42 221.3
0 

228.11 210 -4.79 

ราคานําเขา (บาท/กก.) 
    สวนอื่นๆ ที่บริโภคไดของสุกรรวม 

 
18.12 

 
14.67 

 
11.02 

 
13.49 

 
11.44 

 
-9.55 

    ตับ 29.16 27.14 26.39 22.77 19.75 -9.11 
ที่มา: สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, กรมศุลกากร 
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ตารางท่ี 23 จํานวนสุกรของโลก ป 2554 
 

ประเทศ ปริมาณการผลิตสุกร  (ตัว) ลําดับท่ี 

จีน 470,960,952 1 

สหรัฐอเมริกา 66,361,000 2 

บราซิล 39,307,336 3 

เวียดนาม 27,056,000 4 

เยอรมัน 26,758,100 5 

สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร 10,497,493 16 

ไทย 7,660,000 24 

ลาว 2,650,000 38 

ราชอาณาจักรกัมพูชา 2,099332 46 
ที่มา: FAOSTA ; www.faostat3.fao.org 
 
ตารางท่ี 24 จํานวนสุกรของอาเซียน ป 2554 
 

ประเทศ ปริมาณการผลิตสุกร (ตัว) ลําดับท่ี 

เวียดนาม 27,056,000 1 

ฟลิปปนส 12,303,100 2 

สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร 10,497,493 3 

อินโดนีเซีย 7,758,000 4 

ไทย 7,660,000 5 

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  2,650,000 6 

ราชอาณาจักรกัมพูชา 2,099332 7 

มาเลเซีย 1,695,000 8 

สิงคโปร 270,000 9 

บรูไน 1,300 10 
ที่มา: FAOSTAT ; www.faostat3.fao.org 
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4.1.5 เปรียบเทียบสุกรระหวางไทยและราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร  

เมื่อเปรียบเทียบการเลี้ยงและการคาสุกร พบวา 
ไทยมีการเลี้ยงสุกรสวนใหญเปนเชิงการคา โดยแหลงเลี้ยงที่สําคัญอยูในภาคตะวันออก

และภาคกลาง พันธุที่ใชสวนใหญเปนพันธุผสม อาหารสัตวที่ใชเลี้ยงสุกรเกษตรกรผสมอาหารใชเอง และอีก
สวนหน่ึงใชอาหารสําเร็จรูป ราคาสุกรมีชีวิตเฉลี่ย 55-60 บาทตอกิโลกรัม สวนราคาขายปลีกเน้ือแดง 120-130 
บาทตอกิโลกรัม  โดยไทย มีจุดแข็ง คือ มีเทคโนโลยีการผลิตที่ดีและไดมาตรฐาน และผลิตภัณฑมีความ
หลากหลาย สวนจุดออน คือขาดแคลนแรงงานและวัตถุดิบอาหารสัตวมีราคาสูง การสงออกเนื้อสุกรสงไป
ยังฮองกงและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สวนเน้ือสุกรแปรรูปสงออกไปยังญี่ปุนและฮองกง 
สําหรับสุกรมีชีวิตสงออกไปยังประเทศเพื่อนบาน ไดแก ราชอาณาจักรราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว และสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร การนําเขา สวนใหญเปนการนําเขาสวนอื่นๆ ที่
บริโภคไดของสุกรแชเย็นแชแข็ง (หนัง ตับ และเครื่องในอื่นๆ) และผลิตภัณฑเน้ือสุกร โดยสวนใหญนําเขาตับ
จาก เกาหลีใต บราซิล เยอรมนี และเดนมารก และสวนอื่นๆ จากเนเธอรแลนด อิตาลี เบลเยียมและเยอรมนี 
การกํากับดูแลภายใต คณะกรรมการนโยบายพัฒนาสุกรและผลิตภัณฑ กระทรวงเกษตรและสหกรณ  

ราชอาณาจักรกัมพูชาน้ัน ลักษณะการเลี้ยงสุกรมีทั้งแบบพื้นบาน เชิงการคา และบริษัท
ครบวงจร โดยแหลงเลี้ยงที่สําคัญอยูบริเวณจังหวัดไพลิน และรอบโตนเลสาบ พันธุที่ใชสวนใหญเปนพันธุ
พื้นเมือง และพันธุลูกผสม อาหารที่ใชเลี้ยงสุกรเกษตรกรจะมีทั้งผสมเองและซื้อสําเร็จรูป และใชวัตถุดิบใน
ทองถ่ินมาเสริม ราคาสุกรมีชีวิตเฉลี่ย 60-70 บาทตอกิโลกรัม สวนราคาขายปลีกเน้ือแดงเฉลี่ย 190 บาทตอ
กิโลกรัม ราชอาณาจักรกัมพูชาไมมีการสงออกสุกรและผลิตภัณฑ แตมีการนําเขาสุกรมีชีวิตจากไทยและ
เวียดนาม การกํากับดูแลอยูภายใตกระทรวงเกษตร ประมงและปาไม  

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ลักษณะการเลี้ยงสุกรสวนใหญสวนใหญเปน
แบบรายยอย ปลอยใหสุกรหาอาหารกินเองตามธรรมชาติ โดยแหลงเลี้ยงที่สําคัญอยูในแขวงสาละวัน สะหวัน
นะเขต หลวงพระบาง พันธุที่ใชสวนใหญเปนพันธุพื้นเมือง อาหารที่ใชเลี้ยงสุกรเปนอาหารจากธรรมชาติ เชน 
รํา เผือก มัน ราคาสุกรมีชีวิตเฉลี่ย 72 บาทตอกิโลกรัม สวนราคาขายปลีกเน้ือแดงเฉลี่ย 152 บาทตอกิโลกรัม 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ไมมีการสงออกสุกร แตมีการนําเขาสุกรมีชีวิตและเน้ือสุกรแชแข็งและ
สุกรแปรรูปจากไทย การกํากับดูแลอยูภายใตกระทรวงกสิกรรมและปาไม และเจาแขวงมีอํานาจในการกํากับ
ดูแลอีกทอดหน่ึง  

สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร มีลักษณะการเลี้ยงเปนแบบรายยอย โดยแหลงเลี้ยงที่
สําคัญอยูในภาคกลาง พันธุที่ใชสวนใหญเปนพันธุพื้นเมือง อาหารที่ใชเลี้ยงสุกร ใชวัตถุดิบในทองถ่ินที่หาได
ทั่วไป เชน รําผสมขาวน่ึง ปลายขาว  ราคาสุกรมีชีวิตเฉลี่ย 53.89 - 68.59 บาทตอกิโลกรัม สวนราคาขายปลีกเน้ือ
แดงเฉลี่ย 127.37 - 156.77 บาทตอกิโลกรัม สําหรับจุดแข็งของสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมารคือ การผลิต
สวนใหญเปนสุกรพื้นเมืองในครัวเรือนขนาดเล็ก  จึงมีกระจายอยูทั่วประเทศ และใชวัตถุดิบอาหารสัตวเหลือใช
จากภาคเกษตร เชน ปลายขาว รํา เปนตน  สงผลใหตนทุนการผลิตตํ่า สวนจุดออน คือยังมีการเกิดโรค FMD 
และ PRRS และตองพึ่งพาการนําเขาพันธุสุกรระดับปูยาพันธุ (Grand Parent: GP) นอกจากน้ีมีการสงออกสุกร
มีชีวิต ไปยังจีนและอินเดียทางดาน Mizoram State และมีการนําเขาเน้ือสุกรแชแข็งและสุกรแปรรูปจาก
ออสเตรเลีย สิงคโปร และมาเลเซีย    การกํากับดูแลอยูภายใตกระทรวงปศุสัตวและประมง สาธารณรัฐแหง
สหภาพเมียนมาร สําหรับภาคเอกชนมีสมาพันธปศุสัตว สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร ซึ่งเปนตัวแทนของ



 
 

 

                                                                                                                                                                                                                                    

49 

ภาคเอกชนในการติดตอประสานงาน และการสื่อสารกับองคกรที่ทํางานรวมกันภายในประเทศและ
ตางประเทศ เพื่อสงเสริมการแลกเปลี่ยนทางเทคนิค หรือความรวมมือทางเศรษฐกิจ เพื่อการพัฒนาของ     
ภาคปศุสัตวสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร (ตารางที่ 25) 
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ตารางท่ี 25 เปรียบเทียบสุกร ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมารและไทย 
รายการ ราชอาณาจักรกัมพูชา

(กัมพูชา) 
สาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว( สปป. ลาว) 
สาธารณรัฐแหงสหภาพ 
เมียนมาร (เมียนมาร) 

ไทย 

จํานวนสุกร 2.00 ลานตัว 2.65 ลานตัว 10.49 ลานตัว 7.66 ลานตัว 
อันดับ โลก อันดับที่ 46 โลก  อันดับที่ 38 โลก  อันดับที่ 18     โลก อันดับที่ 24 
 อาเซียน อันดับที่ 7 อาเซียน  อันดับที่ 6 อาเซียน  อันดับที่ 3 อาเซียน อันดับที่ 5 
ลักษณะการเลี้ยง พื้นบาน เชิงการคา และบริษัท 

ครบวงจร 
สวนใหญเปนรายยอย เลี้ยงแบบ
ปลอยใหสกุรหาอาหารกินเองตาม
ธรรมชาติ  

สวนใหญเปนผูเลี้ยงรายยอย
แบบหลังบาน   

เชิงการคา และบริษัทครบ
วงจร 

แหลงเลี้ยงที่สําคัญ Plain Zone และบรเิวณรอบ 
โตนเลสาบ 

แขวงสาละวัน สะหวันนะเขต  
หลวงพระบาง  

ภาคกลาง  ภาคตะวันออก และ 
ภาคกลาง 

พันธุ พันธุพื้นเมือง และพันธุลกูผสม พันธุพื้นเมือง  สวนใหญเปนพันธุพื้นเมือง  พันธุลูกผสม 
อาหารสัตว ผสมอาหารเอง อาหารสําเรจ็รปู 

และวัตถุดิบในทองถ่ิน (พืชนํ้า 
ปลา) เสริม 

สวนใหญใชอาหารจากธรรมชาติ 

เชน รํา เผือก มัน  

สวนใหญใชวัตถุดิบในทองถ่ิน
ที่หาไดทั่วไป เชน รําผสมขาว
น่ึง ปลายขาว  

ผสมอาหารเอง และใช
อาหารสําเร็จรูป 

ราคาสุกรมีชีวิต กิโลกรัมละ 60-70 บาท กิโลกรัมละ 72 บาท กิโลกรัมละ 53.89-68.59 บาท กิโลกรัมละ 55-60 บาท 
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51

ตารางท่ี 25 (ตอ) 
รายการ ราชอาณาจักรกัมพูชา 

(กัมพูชา)  
สาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว( สปป. ลาว) 
สาธารณรัฐแหงสหภาพ 
เมียนมาร (เมียนมาร) 

ไทย 

ราคาขายปลีก 
เน้ือแดง 

กิโลกรัมละ 190 บาท   152 บาทตอกิโลกรัม กิโลกรมัละ  
127.37 –156.77 บาท 

กิโลกรัมละ 120-130 บาท 

เปาหมายการผลิต - “Good Animal 
Production Practices” 
- การผลิตเพื่อตอบสนองความ
ตองการบรโิภคภายในประเทศ 

เพื่อรองรับความตองการบริโภค
ของประชาชนภายในประเทศ 

- การผลิตสวนใหญเปนสุกร
พื้นเมืองในครัวเรือนขนาดเลก็ 
จึงมกีระจายอยูทั่วประเทศ  
- ใชวัตถุดิบอาหารสัตวเหลือ
ใชจากภาคเกษตร เชน ปลาย
ขาว รํา เปนตน สงผลให
ตนทุนการผลิตตํ่า 

ยกระดับมาตรฐานการผลิต
สุกรของประเทศทั้งระบบ 
ใหมีประสิทธิภาพ สะอาด 
ปลอดโรค ปลอดภัย สําหรบั
ผูบริโภค 

จุดแข็ง - มีแหลงวัตถุดิบอาหารสัตวที่
อุดมสมบูรณ และหลากหลาย 
- คาแรงงานตํ่า 

มีแหลงวัตถุดิบอาหารสัตวที่อุดม
สมบรูณ  

- การผลิตสวนใหญเปนสุกร
พื้นเมืองในครัวเรือนขนาดเลก็ 
จึงมกีระจายอยูทั่วประเทศ  
- ใชวัตถุดิบอาหารสัตวเหลือ
ใชจากภาคเกษตร เชน ปลาย
ขาว รํา เปนตน สงผลให
ตนทุนการผลิตตํ่า 

- เทคโนโลยีการผลิตที่ดี
และไดมาตรฐาน  
- มีผลิตภัณฑที่หลากหลาย 
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ตารางท่ี 25 (ตอ) 
รายการ ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว 
สาธารณรัฐแหงสหภาพ 

เมียนมาร 
ไทย 

จุดออน - ขาดแคลนเงินทุน  
- ความรูเกี่ยวกับดานการผลิต
และอาหารสัตวมีนอย  
- การปองกันและรักษาโรคยัง
ไมไดมาตรฐาน 

- สวนใหญเปนการเลี้ยงแบบ
พื้นบาน 
- ความรูเกี่ยวกับดานการผลิตและ
อาหารสัตวมีนอย  
- การปองกันและรักษาโรคยังไมได
มาตรฐาน 
- จํานวนสัตวแพทยมีนอย 

- ยังมีการเกิดโรค FMD และ 
PRRS 
- ตองพึง่พาการนําเขาปูยาพันธุ
สุกร (GP) จากไทย 

- ขาดแคลนแรงงาน 
- วัตถุดิบอาหารสัตวราคา
สูง 

การสงออก ไมสามารถสงออกได เน่ืองจาก
ยังผลิตไมเพียงพอตอความ
ตองการบรโิภค 

สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ไมมีการสงออกสุกร  

สงออกสกุรมีชีวิต ไปยังจีน
และอินเดียทางดาน 
Mizoram State  

- เน้ือสุกรสงออกไปยัง
ฮองกงและสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว  
- เน้ือสุกรแปรรปูสงออกไป
ยังญี่ปุนและฮองกง  
- สุกรมีชีวิตสงออกไปยัง
ประเทศเพื่อนบาน ไดแก 
กัมพูชา สปป.ลาว เมยีนมาร  
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ตารางท่ี 25 (ตอ) 
รายการ ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว 
สาธารณรัฐแหงสหภาพ 

เมียนมาร 
ไทย 

การนําเขา สุกรมีชีวิต และสุกรพันธุ นําเขา
จากประเทศไทย และประเทศ
เวียดนาม 

นําเขาสุกรมีชีวิต เน้ือสุกรชําแหละ 
ผลิตภัณฑเน้ือสุกร และสวนอื่นๆ  
ที่บรโิภคไดของสุกรสวนใหญจาก
ไทย 

นําเขาเน้ือสกุรแชแข็งและสุกร  
แปรรปูจากออสเตรเลีย 
สิงคโปร มาเลเซีย  

สวนใหญเปนการนําเขาสวน
อื่นๆ ที่บริโภคไดของสุกรแช
เย็นแชแข็ง (หนัง ตับ และ
เครื่องในอืน่ๆ) และ
ผลิตภัณฑเน้ือสุกร โดยสวน
ใหญนําเขาตับจาก เกาหลีใต 
บราซลิ เยอรมนี และ
เดนมารก และสวนอื่นๆ 
จากเนเธอรแลนด อิตาลี 
เบลเยียม และเยอรมนี     

การกํากับดูแล กระทรวงเกษตร ปาไม และ
ประมง 

กระทรวงกสิกรรมและปาไม และ 
เจาแขวงมีอํานาจในการกํากับดูแล  

กระทรวงปศุสัตวและประมง
และภาคเอกชนมสีมาพันธ   
ปศุสัตวสาธารณรัฐแหง
สหภาพเมียนมาร  

กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ  

ที่มา: จากการศึกษา  
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4.1.6 การวิเคราะหผลกระทบตอการผลิตและการตลาดของไทย 
 1) ราชอาณาจักรกัมพูชา 
    1.1) ดานการผลิต  

ราชอาณาจักรกัมพูชายังมีศักยภาพดานการผลิตคอนขางตํ่า เน่ืองจากสวนใหญเปน
การเลี้ยงแบบพื้นบาน ถามีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิตเปนเชิงการคาเพิ่มข้ึน ก็จะทําใหสามารถผลิตสกุรได
เพิ่มข้ึน แตราชอาณาจักรกัมพูชายังมีขอจํากัดในเรื่องการจัดการฟารมที่สวนใหญยังไมไดมาตรฐาน ทําใหเกิด
ความสูญเสียในฟารมไดงาย ประกอบกับเกษตรกรยังมีขอจํากัดในเรื่องของเงินทุนอีกดวย จึงคาดวาการผลิต
สุกรในราชอาณาจักรกัมพูชาจะไมสงผลกระทบตอดานการผลิตสุกรของไทย  

1.2) ดานการตลาด  
ราชอาณาจักรกัมพูชาเปนตลาดสงออกสุกรมีชีวิตที่สําคัญของไทย หากราชอาณาจักร

กัมพูชาผลิตสุกรไดเพียงพอตอความตองการบริโภค อาจสงผลกระทบตอการสงออกสุกรมีชีวิตของไทย        
ซึ่งปจจุบันราชอาณาจักรกัมพูชามีการกําหนดโควตานําเขาจากไทยขณะที่การนําเขาของเวียดนามไมมีการ
กําหนดโควตา โดยราคาที่ผูประกอบการไทยจะสามารถสงออกสุกรมีชีวิตไปยังราชอาณาจักรกัมพูชาไดราคา
จะตองตางกันอยางนอย 5 บาทตอกิโลกรัม  

2) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  
2.1) ดานการผลิต 

   2.1.1) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว การผลิตสวนใหญเปนแบบพื้นบาน 
และมีนักลงทุนตางชาติเขามาลงทุนบางสวน แตผลผลิตยังไมเพียงพอตอความตองการบริโภค จึงไมมผีลกระทบ
ตอการผลิตของไทย 

2.1.2) ไทยมีเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูงกวา แตสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว มีการลงทุนจากตางประเทศเพิ่มข้ึน รวมทั้งจากประเทศไทย (ซีพี) และมีเปาหมาย
ขยายการเลี้ยงเพิ่มข้ึน รวมทั้งพัฒนาการผลิต ดังน้ันจึงมีโอกาสที่จะพัฒนาการผลิตไดใกลเคียงกับไทยและเปน
คูแขงไดในอนาคต นอกจากน้ี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ยังมีแหลงวัตถุดิบอาหารสัตวที่อุดม
สมบูรณและมีคาแรงงานตํ่ากวา 

2.1.3) นักลงทุนของไทยมีโอกาสเขาไปลงทุนเลี้ยงสุกรในสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว เพิ่มข้ึน โดยการสงเสริม Contract Farming และต้ังโรงงานอาหารสัตวเพื่อรองรับการขยายการ
เลี้ยงสุกรของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

2.2) ดานการตลาด 
 แมวาในปจจุบัน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จะมีการสงเสริมการเลี้ยง

สุกรเพิ่มข้ึน แตยังไมเพียงพอตอความตองการบริโภคของคนในประเทศ และนักทองเที่ยวที่เพิ่มข้ึน ยังตองพึ่งพิง
การนําเขาจากไทยเปนหลักซึ่งไทยยังสามารถที่จะขยายตลาดเพิ่มข้ึนได เน่ืองจากสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว เปนตลาดสงออกสุกรมีชีวิตและผลิตภัณฑที่สําคัญของไทย  

3) สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร 
3.1) ดานการผลิต 

3.1.1) สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมารมีผลผลิตนอยกวาไทยประมาณ 3 เทา และมี
ความรูและเทคโนโลยีการผลิตที่ลาหลังไทย จึงคาดวาจะไมกระทบตอการผลิตของไทย เน่ืองจากสาธารณรัฐ
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แหงสหภาพเมียนมารเนนการผลิตเพื่อสนองความตองการของผูบริโภคในประเทศ และเปนการเลี้ยงใน
ครัวเรือน การเลี้ยงเพื่อการคายังมีนอย และมีการสงออกไปทางจีนและอินเดียบาง ซึ่งมีจํานวนไมมากนัก 

3.1.2) ไทยมีศักยภาพในการสงออกพันธุสุกรระดับ GP ไปยังสาธารณรัฐแหงสหภาพ
เมียนมาร เพื่อขยายพันธุ เน่ืองจากไทยมีความกาวหนามากกวาทั้งทางดานการผลิตพันธุ เทคโนโลยีในการเลี้ยง
และการจัดการฟารม 

3.2) ดานการตลาด 
เน่ืองจากสกุรในสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมารไมมีการสงออกและนําเขาผานทาง

ชายแดนระหวางไทยกบัสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมารจึงไมสงผลกระทบตอการตลาดของไทย 
4.1.7 การวิเคาระห SWOT 

                   1)  ไทย-ราชอาณาจักรกัมพูชา 
                        1.1) จุดแข็ง 

1.1.1) ไทยมีเทคโนโลยีการผลิตที่ดี มีประสิทธิภาพ ในดานตางๆ เชน ดานอาหารสัตว 
การจัดการฟารม การพัฒนาสายพันธุ เปนตน 

1.1.2) ไทยมีการแปรรูปผลิตภัณฑที่หลากหลายและไดมาตรฐานเปนที่ยอมรับของ
ผูบริโภค 

1.2) จุดออน 
1.2.1) ไทยขาดแคลนแรงงาน 
1.2.2) ไทยตองนําเขาวัตถุดิบอาหารสัตวบางสวน สงผลใหวัตถุดิบอาหารสัตวราคาสูง 

1.3) โอกาส 
1.3.1) การบริโภคเพิ่มข้ึนจากการที่นักทองเที่ยวในราชอาณาจักรกัมพูชามีการ

ขยายตัวเพิ่มข้ึน 
1.3.2) การผลิตสุกรในราชอาณาจักรกัมพูชามีไมเพียงพอตอการบริโภคตองมีการ

นําเขาสุกรมีชีวิตจากประเทศเพื่อนบาน 
1.3.3) เกษตรกรผูเลี้ยงสุกรของกัมพูชาสวนใหญยังมีการเลี้ยงแบบพื้นบาน หรือเปน

ฟารมขนาดเล็ก มีเงินทุนนอย ทําใหไมสามารถขยายการเลี้ยงไดมากนัก 
1.3.4) ราชอาณาจักกัมพูชามีวัตถุดิบอาหารสัตวที่หลากหลาย ทั้งวัสดุเหลือใชทาง

การเกษตร สัตวนํ้า เปนตน 
1.4) อุปสรรค 

1.4.1) กัมพูชามีการนําเขาสุกรมีชีวิตของไทยแตมีขอจํากัดในการกําหนดโควตาการ
นําเขา 

1.4.2) เกษตรกรผูเลี้ยงสุกรในประเทศมีการรองเรียนถึงการนําเขาสุกรจาก
ตางประเทศ ซึ่งสงผลใหราคาสุกรในประเทศตกตํ่า 

1.4.3) มีสุกรนําเขาจากเวียดนามมาแขงขันดานราคา 
1.4.4) มีความเสี่ยงการติดโรคระบาดจากการขนสงมายังประเทศไทย เน่ืองจากการ

จัดการเรื่องโรคระบาดยังไมมีประสิทิภาพ  
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ตารางท่ี 26  TOWS Martix สุกร ไทย-ราชอาณาจักรกัมพูชา 
 
สุกร  
ไทย-ราชอาณาจักรกัมพูชา 

โอกาส 
1. การบริโภคเพิ่มข้ึนจากการที่
นักทอง เที่ ยวในราชอาณาจักร
กัมพูชามีการขยายตัวเพิ่มข้ึน 
2. การผลิตสุกรในราชอาณาจักร
กัมพูชามีไมเพียงพอตอการบริโภค
ตองมีการนําเขาสุกรมีชี วิตจาก
ประเทศเพื่อนบาน 
3. เกษตรกรผูเลี้ยงสุกรของกัมพูชา
สวนใหญยังมีการเลี้ยงแบบพื้นบาน 
หรือเปนฟารมขนาดเล็ก มีเงินทุน
นอย  
4. มีวัตถุดิบอาหารสัตวทีห่ลากหลาย 

อุปสรรค 
1. กัมพูชามีการนําเขาสุกรมีชีวิต
ของไทยแตมีขอจํากัดในการ
กําหนดโควตาการนําเขา 
2. เกษตรกรผูเลี้ยงสุกรในประเทศ
มีการรองเรียนถึงการนําเขาสุกร
จากตางประเทศ ซึ่งสงผลใหราคา
สุกรในประเทศตกตํ่า  
3. มีสุกรนําเขาจากเวียดนามมา
แขงขันดานราคา 
4. มีความเสี่ยงการติดโรคระบาด
จากการขนสงมายังประเทศไทย
เน่ืองจากการจัดการเรื่องโรค
ระบาดยังไมมีประสิทธิภาพ  

จุดแข็ง 
1. ไทยมีเทคโนโลยีการผลิตที่ดี มี
ประสิทธิภาพ ในดานตางๆ เชน 
ดานอาหารสัตว การจัดการฟารม
การพัฒนาสายพันธุ เปนตน 
2. ไทยมีการแปรรูปผลิตภัณฑที่
หลากหลายและไดมาตรฐานเปนที่
ยอมรบัของผูบริโภค 

So 
1. พัฒนาฟารมเขาสูมาตรฐาน
ฟารมเพิ่มข้ึน  
2. ลดตนทุนการผลิต 
 
 

St 
1. พัฒนาผลิตภัณฑสุกรแปรรูปที่
หลากหลาย  
2. สรางความเช่ือมั่นคุณภาพสุกร
ของไทยแกผูบริโภค 
3 .  ศึ กษาพฤ ติ ก ร ร มก า ร ขอ ง
ผูบริโภค 

จุดออน 

1.ไทยขาดแคลนแรงงาน 
2.ไทยตองนําเขาวัตถุดิบอาหาร
สัตวบางสวน สงผลให วัต ถุ ดิบ
อาหารสัตวราคาสูง 
 
 

Wo 
สงเสริมการลงทุนการเลี้ยงสุกร

รวมกับเกษตรในราชอาณาจักร

กัมพูชา 

Wt 
1. สรางความสัมพันธอันดีกบั
ประเทศเพื่อนบาน เพือ่งายในการ
เจราจาในดานตางๆ เชน การ
ลงทุนในประเทศเพื่อนบาน เปนตน 
2. เฝาระวังโรคระบาดทีอ่าจ
แพรกระจายมาภายในประเทศ 

1.5) มาตรการเตรียมความพรอมของสุกรกรณีราชอาณาจักรกัมพูชา 
 1.5.1) พัฒนาฟารมเขาสูมาตรฐานฟารมเพิ่มข้ึน สรางความเช่ือมั่นคุณภาพสุกรของ

ไทย 
1.5.2) ลดตนทุนการผลิต เพื่อใหราคาสุกรของไทยสามารถแขงขันกับสุกรของ

เวียดนามได 
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1.5.3) ศึกษาพฤติกรรมการของผูบริโภค และพัฒนาผลิตภัณฑสุกรแปรรูปที่
หลากหลาย เพื่อตอบสนองความตองการของผูบริโภค 

1.5.4) สงเสริมการลงทุนการเลี้ยงสุกรรวมกับเกษตรในราชอาณาจักรกัมพูชา 
1.5.5) สรางความสัมพันธอันดีกับประเทศเพื่อนบาน เพื่องายในการเจราจาในดาน

ตางๆ เชน การลงทุนในประเทศเพื่อนบาน การขนสงสินคา เปนตน 
1.5.6)  เฝาระวังโรคระบาดที่อาจแพรกระจายมาภายในประเทศไทยจากการขนสง 

2) ไทย-สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  
2.1) จุดแข็ง 

2.1.1) ไทยมีเทคโนโลยีการผลิตที่ดี มีประสิทธิภาพ ในดานตางๆ เชน ดานอาหารสัตว 
การจัดการฟารม การพัฒนาสายพันธุ เปนตน 

2.1.2) ไทยมีการแปรรูปผลิตภัณฑที่หลากหลายและไดมาตรฐานเปนที่ยอมรับของ
ผูบริโภค 

2.2) จุดออน 
2.2.1) ไทยขาดแคลนแรงงาน 
2.2.2) ไทยตองนําเขาวัตถุดิบอาหารสัตวบางสวน สงผลใหวัตถุดิบอาหารสัตวราคาสูง 

2.3) โอกาส 
2.3.1) การทองเที่ยวใน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีการขยายตัว

เพิ่มข้ึน สงผลใหมีความตองการบริโภคเน้ือสุกรเพิ่มข้ึน 
2.3.2) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีความตองการนําเขาลูกสุกรจากไทย

เพื่อนําไปเลี้ยงตอ 
2.3.3) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีนโยบายในการสงเสริมการเลี้ยงสุกร

เพื่อใหเพียงพอกับความตองการในประเทศ 
2.3.4) การเลี้ยงสุกรในเชิงพาณิชยขนาดใหญยังคงมีในบางพื้นที่ ซึ่งยังมีโอกาสที่จะ

ขยายตัวได 
2.3.5) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว นําเขาลูกสุกร และอาหาสัตวสําเร็จรูป

จากไทย 
2.4) อุปสรรค 

2.4.1) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในบางแขวงมีนโยบายใหคนในแขวง
บริโภคสินคาในพื้นที่ 

2.4.2) พฤติกรรมของผูบริโภคในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนิยมบริโภค
เน้ือสุกรพันธุพื้นเมืองมากกวาเน้ือสุกรพันธุ และนิยมบริโภคเน้ือรอน 

2.4.3) การไปสงเสริมหรือขยายการเลี้ยงมีนอย เน่ืองจากการสัตวแพทยยังมไีมเพียงพอ 
และครอบคลุมในทุกพื้นที่ อีกทั้งการจัดการดานปศุสัตวยังไมคอยมีประสิทธิภาพ 
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ตารางท่ี 27 TOWS Matrix สุกร ไทย-สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
 
สุกร  
ไทย-สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว 

โอกาส 
1. การทองเที่ยวใน สปป. ลาว มี
การขยายตัวเพิ่มข้ึน  
2 สปป.ลาว มีความตองการนําเขาลูก
สุกรจากไทยเพื่อนําไปเลี้ยงตอ 
3. สปป.ลาว มีนโยบายในการ
ส ง เ ส ริ ม การ เลี้ ย งสุ ก ร เพื่ อ ใ ห
เพียงพอกับความตองการในประเทศ 
4. การเลี้ยงสุกรในเชิงพาณิชย
ขนาดใหญยังคงมีในบางพื้นที่ ซึ่งยัง
มีโอกาสที่จะขยายตัวได 
5. สปป.ลาว นําเขาลูกสุกร และอา
หาสัตวสําเร็จรูปจากไทย 

อุปสรรค 
1 . ส า ธ า ร ณรั ฐป ร ะชา ธิป ไตย
ประชาชนลาว ในบางแขวงมี
นโยบายใหคนในแขวงบริ โภค
สินคาในพื้นที่ 
2.พฤติกรรมของผูบริโภคในสปป.
ลาว นิยมบริ โภคเ น้ือสุกรพัน ธุ
พื้ นเมืองมากกว าเ น้ื อสุกรพัน ธุ
ลูกผสม 
3. การไปสงเสริมหรือขยายการเลี้ยง
มีนอย เน่ืองจากการสัตวแพทยยังมี
ไมเพียงพอ และการจัดการดาน   
ปศุสัตวยังไมคอยมีประสิทธิภาพ 

จุดแข็ง 
1. ไทยมีเทคโนโลยีการผลิตที่ดี มี
ประสิทธิภาพ ในดานตางๆ เชน 
ดานอาหารสัตว การจัดการฟารม        
การพัฒนาสายพันธุ เปนตน 
2. ไทยมีการแปรรูปผลิตภัณฑที่
หลากหลายและไดมาตรฐานเปนที่
ยอมรับของผูบริโภค 

So 
1. พัฒนาฟารมเขาสูมาตรฐาน
ฟารมเพิ่มข้ึน  
2. เพิ่มชองทางในการสงออกสุกร  
และลูกสุกรไปยัง สปป.ลาว 

St 
1.พัฒนาผลิตภัณฑสุกรแปรรูปที่
หลากหลาย และราคาไมแพง 
เพื่ อ ให ตรงความต องการของ
ผูบริโภค 
 

จุดออน 
1. ไทยขาดแคลนแรงงาน 
2. ไทยตองนําเขาวัตถุดิบอาหาร
สัตวบางสวน สงผลให วัตถุ ดิบ
อาหารสัตวราคาสูง 
 
 
 

Wo 
1. สร างความสัมพันธอัน ดีกับ
ประเทศเพื่อนบาน เพื่องายในการ
เจราจาในคานตางๆ เชน การ
ลงทุนในประเทศเพื่อนบาน เปนตน 
2. สงเสริมเกษตรกรในพื้นที่ทาง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือผลิตลูก
สุกรเพื่อสงออก  

Wt 
1. เ ฝ า ระ วั ง โ รคระบาดที่ อ าจ
แพรกระจายมาภายในประเทศ 
 

 

2.5) มาตรการเตรียมความพรอมของสุกรกรณีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
2.5.1) พัฒนาฟารมเขาสูมาตรฐานฟารมเพิ่มข้ึน เพื่อสรางความเช้ือมั่นใหกับผูบริโภค 
2.5.2) เพิ่มชองทางในการสงออกสุกรและลูกสุกรไปยัง สาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว 
2.5.3) เฝาระวังโรคระบาดที่อาจแพรกระจายมาภายในประเทศ 
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         2.5.4) พัฒนาผลิตภัณฑสุกรแปรรูปที่หลากหลาย และราคาไมแพง เพื่อใหตรงความ
ตองการของผุบริโภค 

 
2.5.5) สรางความสัมพันธอันดีกับประเทศเพื่อนบาน เพื่องายในการเจราจาในคาน

ตางๆ เชน การลงทุนในประเทศเพื่อนบาน การขนสงเพื่อลดตนทุนคาขนสง เปนตน 
3) ไทย-สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร 

3.1) จุดแข็ง 
3.1.1) ไทยมีเทคโนโลยีการผลิตที่ดี มีประสิทธิภาพ ในดานตางๆ เชน ดานอาหารสัตว 

การจัดการฟารม การพัฒนาสายพันธุ เปนตน 
3.1.2) ไทยมีการแปรรูปผลิตภัณฑที่หลากหลายและไดมาตรฐานเปนที่ยอมรับของ

ผูบริโภค 
3.2) จุดออน 

3.2.1) ไทยขาดแคลนแรงงาน 
3.2.2) ไทยตองนําเขาวัตถุดิบอาหารสัตวบางสวน สงผลใหวัตถุดิบอาหารสัตวราคาสูง 

3.3) โอกาส 
3.3.1) การทองเที่ยวในสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมารการขยายตัวเพิ่มข้ึน สงผลให

มีความตองการบริโภคเน้ือสุกรเพิ่มข้ึน 
3.3.2) สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมารตองพึ่งพาการนําเขาปูยาพันธุสุกร (GP) จากไทย 
3.3.3) สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมารมีนโยบายในการเพิ่มการผลิตปศุสัตวให    

มากข้ึน และมีผลิตภัณฑปศุสัตวที่มีคุณภาพและปลอดภัย 
3.3.4) การเลี้ยงสุกรในประเทศยังมีนอย สวนใหญเปนการเลี้ยงแบบพื้นบาน 

3.4) อุปสรรค 
3.4.1) ไทยจะเขาไปขยายหรือสงเสริมการเลี้ยงยังทําไดนอย เน่ืองจากความรูดานการ

จัดการเกี่ยวกับสุขภาพสัตวยังมีนอย  
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ตารางท่ี 28 TOWS Matrix สุกร ไทยและสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร 
 
สุกร 
ไทยและสาธารณรัฐแหงสหภาพ
เมียนมาร 

โอกาส 
1.การทองเที่ยวในเมียนมาร การ
ขยายตัวเพิ่มข้ึน สงผลใหมีความ
ตองการบริโภคเน้ือสุกรเพิ่มข้ึน 
2. เมียนมารตองพึ่งพาการนําเขา
ปูยาพันธุสุกร (GP) จากไทย 
3. เมียนมารมีนโยบายในการเพิ่ม
การผลิตปศุสัตวใหมากข้ึน และมี
ผลิตภัณฑปศุสัตวที่มีคุณภาพและ
ปลอดภัย 
4. การเลี้ยงสุกรในสาธารณรัฐแหง
สหภาพเมียนมารยังมีนอย 

อุปสรรค 
1.  ไทยจะเขาไปขยายหรือสงเสริม
การเลี้ยงยังทําไดนอย เน่ืองจาก
ความรูดานการจัดการเกี่ยวกับ
สุขภาพสัตวยังมีนอย  
 

จุดแข็ง 
1.ไทยมีเทคโนโลยีการผลิตที่ดี มี
ประสิทธิภาพ ในดานตางๆ เชน 
ดานอาหารสัตว การจัดการฟารม        
การพัฒนาสายพันธุ เปนตน 
2.ไทยมีการแปรรูปผลิตภัณฑที่
หลากหลายและไดมาตรฐานเปนที่
ยอมรบัของผูบริโภค 

So 
1. พัฒนาฟารมเขาสูมาตรฐาน
ฟารมเพิ่มข้ึน  
2. พัฒนาผลิตภัณฑสุกรแปรรปูที่

หลากหลาย 

3. สงเสรมิใหมเีกษตรกรการลุงทุน

การเลี้ยงสุกรในประเทศเพื่อนบาน 

4. สงเสรมิใหมกีารจําหนายปจจัย

การผลิตและเทคโนโลยี  

St 
1 . เ ฝ า ร ะ วั ง โ รคระบาดที่ อ า จ
แพรกระจายมาภายในประเทศ 

จุดออน 
1. ไทยขาดแคลนแรงงาน 
2. ไทยตองนําเขาวัตถุดิบอาหาร
สัตวบางสวน สงผลให วัต ถุ ดิบ
อาหารสัตวราคาสูง 
 

Wo 
1. สร างความสัมพันธอันดีกับ
ประเทศเพื่อนบาน เพื่องายในการ
เจราจาในคานตางๆ เชน การ
ลงทุนในประเทศเพื่อนบาน 
 

Wt 
 

 
3.5) มาตรการเตรียมความพรอมสุกรกรณีสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร 

3.5.1) พัฒนาฟารมเขาสูมาตรฐานฟารมเพิ่มข้ึน  
3.5.2) พัฒนาผลิตภัณฑสุกรแปรรูปที่หลากหลาย 
3.5.3) เฝาระวังโรคระบาดที่อาจแพรกระจายมาภายในประเทศ 
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3.5.4)  สรางความสัมพันธอันดีกับประเทศเพื่อนบาน เพื่องายในการเจราจาในคาน
ตางๆ เชน การลงทุนในประเทศเพื่อนบาน 

 
4.2 โคเน้ือ 

4.2.1 ราชอาณาจักรกัมพูชา 
         จากการสอบถามเกษตรกร เกี่ยวกับการผลิตและการตลาดโคเน้ือ พบวา 

1) การผลิต 
 โคเน้ือในราชอาณาจักรกัมพูชาสวนใหญจะเปนการเลี้ยงเพื่อใชงาน (ไถนา) และเลี้ยงไวขายเมื่อ

ตองการใชเงิน สวนใหญเลี้ยงพันธุพื้นเมือง และเปนการเลี้ยงแบบพื้นบาน มีการบริการวัคซีนของรัฐใหแกโค
เน้ือปละ 1 ครั้ง ดานอาหารสัตว ทุกบานจะมีกองฟางไวใหโคเน้ือกินหรือบางพื้นที่มีการเกี่ยวหญาใหโคเน้ือ หาก
โคมีอาการเจ็บปวยจะมีอาสาสมัครสัตวแพทยของแตละหมูบานคอยดูแล หากปวยหนักจึงจะมีการแจงสัตวแพทย
มาทําการรักษา โรคที่พบบอย เชน โรคคอบวม แผลอักเสบ เปนตน การซื้อขายโคจะตองมีเอกสารการซื้อ-ขาย ถา
หากเปนการยืมไปไถนาไมตองมีเอกสาร โดยป 2554 มีโคเน้ือจํานวน 3.41 ลานตัว ลดลงจากปที่ผานมาซึ่งมี
จํานวน 3.48 ลานตัว รอยละ 2.05 
  2) การตลาด 
 2.1) ความตองการบริโภค 
  ผูบริโภคในราชอาณาจักรกัมพูชานิยมบริโภคเน้ือโคเปนอาหารโปรตีนประเภทหน่ึง 
แตเน้ือโคราคาปรับตัวสูงข้ึนมาก ซึ่งเปนผลมาจากเกษตรกรลดการเลี้ยง และพอคาชาวเวียดนามเขามากวาน
ซื้อ ทําใหผูบริโภคลดการบริโภคลง 

2.2) การสงออก  
         ราชอาณาจักรกัมพูชามีการสงออกโคเน้ือมีชีวิตไปประเทศเวียดนาม แตมีจํานวนไมมาก
นัก โดยป 2554 สงออกจํานวน 3,488 ตัว ลดลงจากป 2553 ซึ่งมีจํานวน 41,936 ตัว รอยละ 91.68 (ตารางที่ 
29) 
 2.3) การนําเขา  
   ราชอาณาจักรกัมพูชามีการนําเขาเน้ือโคคุณภาพเพื่อใชรองรับนักทองเที่ยวในแหลง
ทองเที่ยวที่สําคัญ และชาวตางชาติที่อาศัยในราชอาณาจักรกัมพูชา โดยประเทศที่นําเขาสําคัญ เชน ออสเตรเลีย 
สหรัฐอเมริกา ญี่ปุน เปนตน  

2.4) ราคา  
 จากการสอบถามเกษตรกร พบวาจะขายโคเน้ือเมื่อจําเปนตองใชเงินและโคเน้ือมีอายุ

มากไมสามารถใชไถนาตอไปได โดยโคมีชีวิตอายุ 1 ป ราคาประมาณ 1 ลานเรียล (7,600 บาทตอตัว) โคอายุ
ประมาณ 3 ป ราคาประมาณตัวละ 1,030,000 เรียวตอตัว (7,800 บาทตอตัว) และราคาเน้ือโคกิโลกรัมละ 
35,000 เรียล (250 บาทตอกิโลกรัม) เครื่องในกิโลกรัมละ 25,000 เรียล (190 บาทตอกิโลกรัม) โดยแมคาจะ
รับเน้ือโคและเครื่องในมาจากโรงฆาสัตวกิโลกรัมละ 25,000 เรียล (190 บาทตอกิโลกรัม) (ตารางที่ 30) 
 3) นโยบายและมาตรการ  

นโยบายดานการผลิตและสุขภาพสัตวมีเปาหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ความมั่นคง
ดานอาหาร การปองกันโรคระบาด การสาธารณสุข การผลิตเพื่อสงออก โดยมียุทธศาสตรดังตอไปน้ี 
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3.1) การสงเสริมการลงทุนและการพัฒนา สุกร สัตวปก และโคเน้ือ-กระบือ เพื่อผลิตเน้ือ
และไข  โดย การพัฒนาฟารมสุกร การพัฒนาฟารมสัตวปก การพัฒนาฟารมโคเน้ือ-กระบือ  

3.2) การพัฒนาการผลิตอาหารสัตวทั้งในดานคุณภาพและปริมาณสําหรับสุกร สัตวปก  
โค-กระบือ  

3.3) การลดอัตราการปวยและอัตราการตายของสัตว 
3.4) การปรับปรุงพันธุสัตว 
3.5) การปรับปรุงสาธารณสุขโดยการจัดการ และควบคุมโรคติดตอจากสัตว การทําเขต

ปลอดโรค 
3.6) การใหสินเช่ือแกเกษตรกร 
3.7) ดานการตลาด  
นอกจากน้ีสําหรับฟารมรายยอยจะเนนในเรื่อง “Good Animal Production Practices” 

โดยเนนในเรื่อง สุขอนามัยของคอกสัตว สุขอนามัยของอาหารและนํ้าที่ใชสําหรับเลี้ยงสัตว การใชประโยชน
ของทรัพยากรในทองถ่ินมาใชทําเปนอาหารสัตว การตลาดที่เขมแข็ง เปนตน  

 
ตารางท่ี 29 ปริมาณการสงออก สินคาปศุสัตวของราชอาณาจักรกัมพูชา ป 2553-2554 
 

ลําดับท่ี รายการ 
สัตวมีชีวิต (ตัว) ผลิตภัณฑจากสัตว (ตัน) 

2553 2554 2553 2554 
1 โคและกระบือ มีชีวิต 41,963 3,488   
2 หนังโคและกระบือ - - 1,443.97 1,476.12 
ที่มา: Dept. Animal Heath and Production, 2012 
 
ตารางท่ี 30 ราคาเน้ือโค ณ กรุงพนมเปญ ของราชอาณาจักรกัมพูชา 
 

รายการ 
ขายสง 
(เรียล) 

ขายปลีก 
(เรียล) 

ขายสง 
(บาท) 

ขายปลีก 
(บาท) 

เน้ือแดง 
25,000 

33,000 
190 

250 
เครื่องใน 25,000 190 
ที่มา: จากการสํารวจในเดือนเมษายน 2556 

 
4.2.2 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว   

จากการสอบถามเกษตรกร ผูประกอบการ เจาหนาที่ เกี่ยวกับการผลิตและการตลาดโคเน้ือ 
พบวา 

1) การผลิต 
การเลี้ยงโคเน้ือในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว รอยละ 99 เปนการเลี้ยงโคเน้ือ

พันธุพื้นเมือง โดยปลอยใหหากินเองตามธรรมชาติในพื้นที่ทุงหญา และทุงนา ในชวงที่ไมมีการเพาะปลูก สวน
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ในชวงที่มีการเพาะปลูกจะตอนข้ึนไปเลี้ยงบนพื้นที่ดอย มีการใหพืชแหง เชน ขาวโพดเลี้ยงสัตว และฟาง เสริม
บาง การเลี้ยงดวยหญาพันธุปรับปรุงมีเพียงรอยละ 2 และมีการใหเกลือแรเสริมเพียงเล็กนอย สําหรับรูปแบบ
การเลี้ยงจะเปนการกั้นคอกแบบเพิงเพื่อกันฝนใหโคเน้ือไดอาศัย และกั้นพื้นที่ไมใหโคออกไปรบกวนการทํา
การเกษตรอื่นๆ ซึ่งเปนการใชพื้นที่รวมกันของหลายครอบครัว และมีการผลัดเปลี่ยนกันไปดูแลบางเปนครั้ง
คราว การเลี้ยงเนนเพื่อใชบริโภคในประเทศเปนหลัก โดยในป 2554 มีจํานวนโคเน้ือ 1.538 ลานตัว เพิ่มข้ึน
จาก 1.474 ลานตัวของป 2553 รอยละ 4.34 (ตารางที่ 31) เน่ืองจากมีการสงเสริมการเลี้ยงโคเน้ือในครัวเรือน 
ผูผลิต และภาคเอกชน จากหนวยงานของภาครัฐ เพื่อรองรับความตองการบริโภคของประชาชน
ภายในประเทศ ยา เวชภัณฑ และวัคซีน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสามารถผลิตไดเองบางสวน ที่
เหลือมีการนําเขาจากตางประเทศ เชน ประเทศจีน ไทย เวียดนาม เปนตน ดานการดูแลรักษา เน่ืองจาก 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีสัตวแพทยจํานวนจํากัด ไมสามารถใหบริการไดอยางทั่วถึง โดยมี
เจาหนาที่จากภาครัฐไปฉีดวัคซีนปองกันโรคคอบวม และปากเทาเปอยใหโคเน้ือปละ 2 ครั้ง เกษตรกรจึงตอง
จัดการดูแลโคเน้ือดวยตนเอง ซึ่งการเลี้ยงสวนใหญเปนพันธุพื้นเมือง โดยเกษตรกรจะเลี้ยงปลอยตามธรรมชาติ 
โดยมีการฉีดวัคซีนในโคเพิ่มข้ึนจากรอยละ 36 ในป 2542 เปนรอยละ 56 ในป 2554 แหลงที่มีการเลี้ยงโคเน้ือ
มากที่สุดคือ แขวงสะหวันนะเขต รองลงมาไดแก แขวงเวียงจันทร แขวงจําปาสัก และแขวงสาละวัน ตามลําดับ ป 
2554 ครัวเรือนเกษตรที่เลี้ยงโคเน้ือมีรอยละ 38 ของครัวเรือนเกษตรทั้งหมด ซึ่งเพิ่มข้ึนจากรอยละ 31 ในชวง 
12 ปที่ผานมา โดยที่มีขนาดของฝูงโคเน้ือเพิ่มข้ึน ในป 2554 การครอบครองโคเน้ือเฉลี่ย 5.2 ตัวตอครัวเรือน 
และมีการเลี้ยงโคเน้ือไวใชบรรทุกของรอยละ 10  

2) การตลาด 
2.1) ความตองการบริโภค 
ในป 2554 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีปริมาณการผลิตโคเน้ือชําแหละ 

21,814 ตัน ตอบสนองความตองการบริโภคได 3.4 กิโลกรัมตอคนตอป 
2.2) การสงออก 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ผลิตโคเน้ือ และกระบือสงออกไปยังประเทศเพือ่นบาน

ไดปริมาณ 108,000 ตัว ประกอบดวยโคเน้ือ 86,000 ตัว กระบือ 22,000 ตัว และผลิตภัณฑสัตว (กระดูก หนัง 
เขา) คิดเปนมูลคารวมประมาณ 195 พันลานกีบ หรือ 780 ลานบาท เน่ืองจากการผลิตสวนใหญเนนเพื่อ
บริโภคภายในประเทศ การสงออกจึงมีมูลคาไมมากนัก  

2.3) การนําเขา 
 ป 2555 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีการนําเขาโคมีชีวิตปริมาณ 

67,525 ตัว มูลคา 12,046,000 ดอลลารสหรัฐฯ เพิ่มข้ึนจากปริมาณ 777 ตัน มูลคา 2,572,000 ดอลลาร
สหรัฐฯ รอยละ 368.35 ของมูลคานําเขาในป 2554 โดยการนําเขาสวนใหญมาจากประเทศไทย (ตารางที่ 32) 

 ป 2555 มีการนําเขาเน้ือโคและผลิตภัณฑปริมาณ 25,370 ตัน มูลคา 85,253,000 
ดอลลารสหรัฐฯ เพิ่มข้ึนจากปริมาณ 13,061 ตัน มูลคา 36,212,000 ดอลลารสหรัฐฯ ของป 2554 รอยละ 
94.24 และ 135.43 ตามลําดับ การนําเขาสวนใหญมาจากประเทศไทย (ตารางที่ 33) 

แตจากการสอบถามขอมูลจากเจาหนาที่ พบวา การนําเขาสวนใหญเปนสินคาผานแดน เพื่อ
สงออกตอไปยังประเทศจีน ไมไดนําเขามาเพื่อใชบริโภคใน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เน่ืองจาก
ปริมาณโคเน้ือใน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีเพียงพอตอความตองการบริโภคภายในประเทศ 
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2.4) ราคา 
ราคาโคเน้ือมีชีวิตที่เกษตรกรขายไดในป 2556 ประมาณกิโลกรัมละ 20,000-

25,000 กีบ หรือ 80-100 บาท นํ้าหนักประมาณตัวละ 150-170 กิโลกรัม เน่ืองจากสวนใหญเปนพันธุพื้นเมือง 
ซึ่งมีขนาดเล็ก สําหรับราคาเน้ือโคชําแหละในตลาดทั่วไปอยูที่กิโลกรัมละ 50,000-54,000 กีบ หรือ 200-216 
บาท (ตารางที่ 34) โดยอุตสาหกรรมการคาประจําแตละแขวงเปนผูกําหนดราคา 

ทั้งน้ี พอคาโคเน้ือจะตองเสียคาธรรมเนียมในการฆาใหกับรัฐ 30,000 กีบตอตัว 
หรือ 120 บาทตอตัว และเสียคาธรรมเนียมในการฆาใหกับโรงฆา 44,000 กีบตอตัว หรือ 176 บาทตอตัว  

3) นโยบายและมาตรการ 
นโยบายและมาตรการดานปศุสัตวของสินคาโคเน้ือเปนนโยบายเดียวกันกับที่กลาวไวใน

สินคาสุกรขางตน โดยมีทิศทางแผนดําเนินการ และเปาหมายในป 2554 – 2555 ดังน้ี 
3.1) เปาหมายการผลิตเพื่อเปนอาหารของผูบริโภคภายในประเทศ 

3.1.1) ทําใหฝูงพอแมพันธุสัตวขยายตัวรอยละ 6 เพื่อผลิตเน้ือสัตวได 0.155 ลานตัน 
และไข 0.024 ลานตัน 

3.1.2) ทําใหอัตราการบริโภคเน้ือสัตวเฉลี่ยอยูที่ 26.7 กิโลกรัมตอคนตอป โดย  เน้ือ
โค 3.5 กิโลกรัม และเน้ือกระบือ 3 กิโลกรัม และเพิ่มมูลคาของการบริโภคจาก 132 พันลานกีบ ในป 2554 
เปน 142 พันลานกีบ ในป 2555 

3.2) เปาหมายการผลิตเพื่อเปนสินคา 
ทําใหโคเน้ือและกระบือเปนสินคาเพื่อการสงออกไปยังประเทศใกลเคียง 110,000-

115,000 ตัว ในป 2555 (โคเน้ือ 87,000 ตัว) คิดเปนมูลคาสงออกของสัตวและผลิตภัณฑ (หนัง เขา กระดูก) 
200 พันลานกีบ หรือเพิ่มข้ึนรอยละ 2.5 

3.3) มาตรการดานพันธุโคเน้ือ 
การปรับปรุงกอสรางศูนยและสถานีของรัฐ 3 แหง 
(1) ศูนยคนควาวิจัยการเลี้ยงสัตว (นํ้าชวง) มีแมพันธุ 100 แม สามารถผลิตลูกได 40 

ตัวตอป 
(2) สถานีปรับปรุงพันธุโคภาคเหนือลาดแสน และพูสะเหลา (เชียงขวาง) มีแมพันธุ

พื้นฐาน 200 แม สามารถผลิตลูกได 80-100 ตัวตอป 
(3) สถานีปรับปรุงพันธุโคหนองหิน (จําปาสัก) มีแมพันธุพื้นฐาน 50 แม นําไปสูการ

ปรับปรุงพันธุใหม F1 และ F2 เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิต โดยการพัฒนาการผสมเทียม การใชพันธุที่ดีมี
คุณภาพ และใหการฝกอบรมดานวิชาการ ไดแก เทคนิคและวิธีการเลี้ยง การปลูกพืชอาหารสัตว และการผสม
เทียม รวมทั้งใหบริการผสมเทียมแกฟารมเอกชน กลุมเกษตรกร และเกษตรกรรายยอย 

3.4) การนําเขาพอแมพันธุโค และนํ้าเช้ือพรอมอุปกรณเก็บรักษาจากตางประเทศ  
ซึ่งตองใชงบประมาณ 200 พันลานกีบ 

3.5) สรางเขตอนุรักษพันธุโคพื้นเมือง อาทิ เขตเมืองทาโทม ผาไช(แขวงเชียงขวาง)  
เขตอาโม เขตพูแทน เมืองหลา(แขวงอุดมไชย) เขตเมืองไชสมบูรณ แขวงเวียงจันทร และเขตอื่นๆ ที่เหมาะสม 
เพื่ออนุรักษพันธุที่ใชในการผลิตและควบคุมฝูงโค 
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ตารางท่ี 31 จํานวนโคเน้ือของ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ป 2550 - 2554 
หนวย: ลานตัว 

แขวง 2550 2551 2552 2553 2554 อัตราเพ่ิม (รอยละ) 
นครหลวงเวียงจันทร 0.077 0.083 0.084 0.088 0.099 5.772 
พงสาลี 0.038 0.038 0.039 0.040 0.043 3.030 
หลวงนํ้าทา 0.026 0.024 0.027 0.028 0.024 -0.059 
อุดมไชย 0.034 0.036 0.039 0.041 0.039 4.127 
บอแกว 0.030 0.052 0.033 0.035 0.039 1.297 
หลวงพระบาง 0.055 0.056 0.059 0.061 0.065 4.286 
หัวพัน 0.053 0.053 0.055 0.058 0.063 4.455 
ไชยบุรี 0.068 0.080 0.071 0.073 0.084 3.366 
เชียงขวาง 0.071 0.104 0.076 0.081 0.094 3.162 
เวียงจันทร 0.122 0.133 0.133 0.142 0.149 4.763 
บอลิคําไชย 0.054 0.095 0.056 0.057 0.058 -3.612 
คํามวน 0.065 0.066 0.069 0.071 0.070 2.237 
สะหวันนะเขต 0.391 0.391 0.392 0.396 0.397 0.433 
สาละวัน 0.112 0.120 0.123 0.127 0.135 4.396 
เซกอง 0.023 0.025 0.027 0.028 0.027 4.436 
จําปาสัก 0.120 0.127 0.129 0.131 0.136 2.853 
อัดตะปอ 0.014 0.016 0.017 0.018 0.016 3.923 
รวม 1.353 1.499 1.430 1.474 1.538 2.424 

ที่มา: กรมเลี้ยงสัตวและการประมง กระทรวงกสิกรรมและปาไม สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
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ตารางท่ี 32 ปริมาณและมูลคาการนําเขาโคมีชีวิต ของ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
 

ป โคมีชีวิต 
ทําพันธุ1/ โคอ่ืน ๆ รวม 

จํานวน 
(ตัน) 

มูลคา 
(ดอลลารสหรัฐฯ) 

จํานวน 
(ตัน) 

มูลคา 
(ดอลลาร
สหรัฐฯ) 

จํานวน 
(ตัน) 

มูลคา 
(ดอลลาร
สหรัฐฯ) 

2551 1,034 3,944,000 266 748,000 1,300 4,692,000 
2552 3,518 16,186,000 774 2,168,000 4,292 18,354,000 
2553 2,749 9,842,000 358 1,011,000 3,107 10,853,000 
2554 624 2,146,000 153 426,000 777 2,572,000 
2555 50,162 

(ตัว) 
8,836,000 17,363 

(ตัว) 
3,210,000 67,525 

(ตัว) 
12,046,000 

หมายเหตุ: 1/ รวมทั้งพันธุโคเน้ือและพันธุโคนม 
ที่มา: Trade Map 
 
ตารางท่ี 33 ปริมาณและมูลคาการนําเขาเน้ือโคและผลิตภัณฑของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

ปริมาณ: ตัน มูลคา: ลานดอลลารสหรัฐฯ 

ป 
เน้ือโค1/ สวนอ่ืน ๆ2/ ผลิตภัณฑ3/ รวม 

ปรมิาณ มูลคา ปริมาณ มูลคา ปริมาณ มูลคา ปริมาณ มูลคา 
2551 7 0.048 - - - - 7 0.048 
2552 80 0.123 0 1,000 1 8,000 81 0.132 
2553 1,350 3.358 209 0.545 374 1.069 1,933 4.972 
2554 11,402 31.557 308 0.234 1,351 4.421 13,061 36.212 
2555 20,305 68.839 657 1.681 4,408 14.733 25,370 85.253 
หมายเหตุ: 1/  เน้ือโค รวมทั้งเน้ือโคและเน้ือกระบือ 

2/ สวนอื่น ๆ คือ รวมทั้งลิ้น, ตับ และสวนอื่นๆ ของโคและกระบือ 
3/ ผลิตภัณฑ คือ เน้ือโค กระบือใสเกลือ แหง หรือรมควันกับเน้ือโคกระบือปรุงแตง 

ที่มา: Trade Map 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

                                                                                                                                                                                                                                    

67 

ตารางท่ี 34 ราคาโคเน้ือเฉลี่ย ของ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
 

รายการ ราคา (กีบ/กก.) ราคา (บาท/กก.) 
โคมีชีวิต 20,000-25,000 80-100 
เน้ือแดง 54,000 216 
เน้ือผสม 50,000 200 
เครื่องใน 50,000 200 
ผาข้ีริ้ว 60,000 240 
เครื่องตม 30,000 120 
กระดูก 28,000 112 
หัว 28,000 112 
ขา 28,000 112 
หาง 25,000 100 
หนัง 30,000 120 
มัน 2,000 8 

หมายเหตุ: คาเฉลี่ยของเดือนกุมภาพันธและเดือนมิถุนายน 2556 
ที่มา: จากการสํารวจในแขวงจําปาสัก สะหวันนะเขต บอแกว หลวงนํ้าทา อุดมไชย และหลวงพระบาง 
       ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
  

4.2.3 สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร 
1) การผลิต 

การเลี้ยงโคเน้ือของสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร เปนการเลี้ยงเพื่อใชประโยชนจากการ
ใชงาน และเปนการเลี้ยงแบบปลอยตามทุงหญาธรรมชาติ การเลี้ยงแบบโคขุนอยูในชวงเริ่มตนซึ่งมีปริมาณไม
มากนัก แตละครัวเรือนมีการเลี้ยงโคเน้ือ เฉลี่ยครัวเรือนละ 5.3 ตัว ซึ่งสวนใหญเปนพันธุพื้นเมืองและเปน
เกษตรกรรายยอย ฟารมที่เลี้ยงเพื่อการคามีจํานวนนอยมาก การเลี้ยงโคเน้ือเพื่อไวใชงานในฤดูการเพาะปลกูทัง้
พืชไร และพืชอาหารสัตว เชน ขาว ถ่ัว งา เปนตน ผูเลี้ยงโคเน้ือของสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมารยังคงเลี้ยง
โคเน้ือโดยมีวัตถุประสงคเพื่อใชแรงงาน เกษตรกรปลอยโคเน้ือใหหากินตามทุงหญาธรรมชาติ และอาจจะมี
อาหารเสริมหรือวิตามินใหกินเสริมในชวงเย็น โดยป 2551 – 2555 จํานวนโคเน้ือในแตละรัฐ/เขต ของ
สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร เพิ่มข้ึนในอัตรารอยละ 2.60 ตอป โดยในป 2555 มีจํานวน 14.02 ลานตัว 
เพิ่มข้ึนจาก 12.63 ลานตัว ในป 2551 (ตารางที่ 35) พันธุโคเน้ือของสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร ไดแก 
Pyar Zein Shwe Ni Shan Pu Katonwa เปนตน การผลิตเน้ือโค (ตารางที่ 14) ในป 2555 มีปริมาณการผลิต 
154,400 ตัน ซึ่งลดลงจาก 232,560 ตัน ในป 2554 รอยละ 33.61 เน่ืองจากขอจํากัดดานกฎหมายและการ
ขนสง โดยสาธารณรฐัแหงสหภาพเมียนมาร มีกฎหมาย ป 2497 หามนําโคเน้ืออายุนอยกวา 16 ปเขาโรงฆา  
แหลงเลี้ยงโคเน้ือที่สําคัญ ไดแก เขตมาเกว (Magwe) มีจํานวนโคเน้ือ 2.37 ลานตัว รองลงมาคือ เขตสะกาย 
(Sagaing) มีจํานวนโคเน้ือ 2.29 ลานตัว และเขตมัณฑะเลย (Mandalay) มีจํานวน  โคเน้ือ 2.27 ลานตัว      
โคเน้ือมีจํานวนเพิ่มข้ึนในแตละป เขตดังกลาวเปนแหลงเลี้ยงทางดานเหนือติดกับอินเดีย ซึ่งเปนเขตภูเขาสูง 
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ตํ่าลงมาจากแนวเขาเหลาน้ีเปนที่ราบกวางใหญ และมีแมนํ้าอิระวดีซึ่งเปนแมนํ้าสายหลักของสาธารณรัฐแหง
สหภาพเมียนมารซึ่งทอดยาวลงมาต้ังแตเหนือจดใตของประเทศ ซึ่งเหมาะสมตอการเลี้ยงสัตว 

2) การตลาด 
2.1) ความตองการบริโภค 

ป 2548-2552 ความตองการบริโภคเน้ือโคของสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร
เพิ่มข้ึนในอัตรารอยละ 7.96  ตอป (ตารางที่ 37) เน่ืองจากขอจํากัดของขอมูล จึงมีขอมูลความตองการบริโภค
เน้ือโคลาสุดจาก FAO ในป 2552  ซึ่งมีปริมาณการบริโภคเน้ือโค 175,630 ตัน เพิ่มข้ึนจากป 2551 รอยละ 
2.55 เน่ืองจากความตองการบริโภคเพิ่มข้ึนตามจํานวนประชากร แตคนสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมารสวน
ใหญมีความเครงครัดดานศาสนา ซึ่งจะไมฆาสัตว โดยเฉพาะสัตวใหญ เชน สุกร โคเน้ือ และบริโภคเน้ือสัตว
นอยลงโดยเฉพาะในวันสําคัญทางศาสนา การบริโภคเน้ือสัตวโดยรวมจึงไมมากนัก การบริโภคเน้ือสัตวของ
สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร ในป 2555 มีการบริโภคเฉลี่ย 34.30 กิโลกรัมตอคนตอป เพิ่มข้ึนจาก 24.50 
กิโลกรัมตอคนตอป ของป 2551 รอยละ 8.99 ตอป ซึ่งไดประมาณอัตราการบริโภคเน้ือโค 2.99 กิโลกรัมตอ
คนตอป (ตารางที่ 36) 

2.2) การสงออก 
การสงออกสินคาปศุสัตวและผลิตภัณฑของสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร มีทั้ง

การคาทั่วไปและการคาชายแดน แตสวนใหญเปนการคาชายแดน ในป 2555 (ตารางที่ 38) มีปริมาณรวม 
17,880 ตัน มูลคา 46.53 ลานดอลลารสหรัฐฯ โดยสวนใหญเปนการสงออกเน้ือโคแชแข็ง 9,436 ตัน มูลคา 
32.40 ลานดอลลารสหรัฐฯ โดยสงออกไปยังจีนและตะวันออกกลาง แตต้ังแตเดือน กรกฎาคม 2555 ดานที่
สงออกไปจีน หยุดการสงออกอยางเปนทางการ เน่ืองจากสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมารเกิดโรค FMD 
รองลงมาคือ หนังโค-กระบือ 4,985 ตัน มูลคา  3.00 ลานดอลลารสหรัฐฯ ซึ่งจากตารางที่ 4.4.10 จะเห็นไดวา
ในป 2555 มีการสงออกโค กระบือมีชีวิต มีเพียง 140 ตัว มูลคา 0.03 ลานดอลลารสหรัฐฯ (ประมาณ 
900,000 บาท) ซึ่งจากสถิติของกรมศุลกากร (ตารางที่ 44) พบวามีการนําเขาโคมีชีวิตจากสาธารณรัฐแหง
สหภาพเมียนมารเปนจํานวนมาก โดยในป 2555 มีการนําเขาโคมีชีวิต 74,419 ตัว มูลคา 310.69 ลานบาท ซึ่ง
จากการศึกษาพบวา โคมีชีวิต เปนสินคาที่หามสงออกของสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร ในรูปการคาปกติ
ผานทางชายแดน โดยหามเอกชนที่จดทะเบียนเปนผูนําเขา-สงออกและกลุมสหกรณสงออกสินคาดังกลาว 
ยกเวนรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจเทาน้ันที่สามารถสงออกได ดังน้ันการนําเขาของไทยจึงเปนการนําเขาที่ไมผาน
ดานทางการของสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร จึงไมมีการบันทึกขอมูล  

การสงออกโคเน้ือและเน้ือโค สวนใหญจะไปยังจีนและไทย โดยเสนทางโลจิสติกสของโค
มีชีวิตจากสาธารณรฐัแหงสหภาพเมียนมารไปยังจีนน้ัน จะสงไปยังดาน มูเซ (Mu Se) ซึ่งติดกับดาน Ruili ของ
มณฑลยูนนานของจีน และดานลาเว (Lweje) ติดกับมณฑลยูนนานของจีน เชนเดียวกัน แตการขนสง
สินคาออกทางดานทั้ง 2 ดานน้ี เปนเสนทางทางภาคเหนือ ซึ่งมีลักษณะเปนภูเขาสูง การคมนาคมไมสะดวก  

เสนทางโลจิสติกสของโคมีชีวิตที่ไทยนําเขาจากสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมารน้ัน 
จากการสัมภาษณเจาหนาที่ดานกักกันสัตว จังหวัดตาก และศึกษาขอมูลจากผูประกอบการที่อําเภอแมสอด 
จังหวัดตาก พบวาเสนทางการเคลื่อนยายโคมีชีวิตเริ่มจากพอคานายหนาชาวสาธารณรฐัแหงสหภาพเมยีนมารไป
หาซื้อ โคเน้ือในแหลงเลี้ยงโคเน้ือที่สําคัญของสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร เชน พะโค มัณฑะเลย มะเกว 
เปนตน โดยนายหนาตองไป ขอใบอนุญาตเคลื่อนยายจากรัฐบาลสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมารเพื่อนําโคเน้ือ
ไปเลี้ยงที่เมืองเมียวดี ซึ่งจะระบุจํานวนทั้งหมดที่ขอเคลื่อนยาย ซึ่งตลอดเสนทางการขนสงโคเน้ือทหาร



 
 

 

                                                                                                                                                                                                                                    

69 

สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมารจะมีการรายงานมายังเมืองตางๆ ที่นําโคเน้ือผานมา วามีการนําโคเน้ือจํานวน
เทาไรไปยังเมืองเมียวดี โดยการขนสงน้ันตองนําโคเน้ือบรรทุกรถยนตและนํามายายลงเรือ มาข้ึนฝงที่พะอาง 
และตอนฝูงโคเน้ือโดยเดินเทา 4 - 6 วัน และหยุดพักที่หมูบานโกะโกะชายแดนสาธารณรัฐแหงสหภาพเมยีนมาร
กอนที่จะไลตอนขามฝงแมนํ้าเมยมายังไทยซึ่งในชวงหนาฝนจะเปนอุปสรรคในการเดินทาง สงผลใหจํานวนโค
เน้ือที่นําเขามาลดลง และเขามาพักยังคอกพักเอกชน โดยมีการเก็บคาธรรมเนียมในการนําโคเน้ือเขาพักตัวละ 
100 บาท โดยจะตองมีการกักกันโรค โดยใชเวลา 21 วัน กอนที่จะนําโคเน้ือเขาสูตลาดนัดโคกระบือตอไป โดยมี
เจาหนาที่จากกรมปศุสัตวเปนผูตรวจโรค และตรวจเอกสารในการเคลื่อนยายโคเน้ือ คอกเอกชน จะต้ังอยูบรเิวณ
ริมชายแดนระหวางไทยและสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร จังหวัดตากเปนจังหวัดที่มีการนําเขาโคเน้ือจาก
สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมารมากที่สุด พบวามีคอกพักสัตวของเอกชนทั้งหมด 10 แหง ไดแก อําเภอพบพระ 
1 แหง (ไมมีการนําเขา) อําเภออุมผาง 1 แหง อําเภอทาสองยาง 3 แหง อําเภอแมระมาด 1 แหง และอําเภอแม
สอด 4 แหง (ภาพที่ 4.2.1) และเมื่อผานข้ันตอนตาง ๆ  ก็จะนําโคเน้ือมาขายในวันอาทิตยของทุกสัปดาหที่ตลาด
นัดโคกระบือ อําเภอ แมสอด จังหวัดตาก ซึ่งเปนตลาดที่ใหญที่สุด มีจํานวนโคกระบือในตลาดนัดประมาณ 
2,000 – 3,000 ตัวตอสัปดาห โดยมีพอคานายหนาจากทั่วประเทศเดินทางมาซื้อขายโคกระบือ ปจจบุนัมกีารซือ้
โคเน้ือเพื่อสงไปยังอําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย เพื่อสงออกไปยังลาวและมีการสงตอไปจีน ซึ่งพอคาชาว
สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมารเปนผูกําหนดราคาขายโดยดูจากปริมาณความตองการซื้อของพอคาชาวไทย 
โดยมีกําไรประมาณ 3,000 – 5,000 บาทตอตัว ทั้งน้ีพอคาตองอาศัยประสบการณและความชํานาญการในการตี
ราคาโคเน้ือจากรูปรางลักษณะ และนํ้าหนักที่ประมาณโดยสายตา และมีคาใชจายในการนําเขา ไดแก คาภาษีที่
เรียกเก็บในการนําเขา ตัวละ 200 บาท (รอยละ 5 จากราคาประเมินราคาโคเน้ือตัวละ 4,000 บาท) และคาติด
เบอรหู ตัวละ 20 บาท รวมทั้งคาวัคซีนโรคปากและเทาเปอย โดสละ 15 บาท จํานวน 2 โดส รวม 30 บาท ซึ่ง
จากการสอบถามพอคาชาวไทยในตลาดนัดแมสอด พบวาในปจจุบันราคาโคเน้ือปรับตัวสูงข้ึนมากเน่ืองจากมี
ความตองการซื้อ เพิ่มข้ึนมากทั้งจากในประเทศและประเทศเพื่อนบาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ภาพท่ี 4 คอกพักสัตวเอกชนริมชายแดนจังหวัดตาก 
ที่มา: กรมปศุสัตว 
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จากการสัมภาษณพอคาชาวสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมารเกี่ยวกับการนําโคเน้ือเขา
มาขายในตลาดนัดโคกระบืออําเภอแมสอด จังหวัดตาก พบวาในแตละครั้งนําโคเน้ือเขามา 20-26 ตัว โดยไป
รวบรวมซื้อจากเกษตรกรรายยอยในสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมารซึ่งเลี้ยงรายละ 3-5 ตัว ใชเวลาเดินเทา 6 
วัน ราคาขาย ตัวละ 28,000 บาท นํ้าหนักประมาณ 220-250 กิโลกรัม มีคาใชจายมีดังน้ี คาดานทั้งหมด 
100,000 จาด (ประมาณ 3,200 บาท) คาจางคนงานคุมฝูงโคเน้ือ 8-20 คน แลวแตจํานวนโคเน้ือ โดยถาเปน
ชาวกะเหรี่ยงสามารถจูงโคเน้ือได   4 ตัวตอคน แตถาเปนชาวมอญจะสามารถจูงโคเน้ือไดนอยกวาคือ 2 ตัวตอ
คน คาจาง 1,000 บาทตอเที่ยวตอคน คาโดยสารรถกลับสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร 4,000 จาดตอเที่ยว
ตอคน (ประมาณ 130 บาท) เฉลี่ยคาใชจายทั้งหมดในการนําโคเน้ือมาขายที่ไทย ประมาณตัวละ 1,300 บาท 

นอกจากน้ีสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมารยังมีการสงออกเน้ือโคแปรรูป โดยในป 
2553 สงออก 6,019 ตัน มูลคา 15,546 พันดอลลาสหรัฐฯ ซึ่งเกือบรอยละ 90 สงไปยังจีน ปริมาณ 5,440 ตัน 
มูลคา 13,920 พันดอลลารสหรัฐฯ (ตารางที่ 39) 

2.3) การนําเขา 
ไมพบขอมูลการนําเขาสินคาโคเน้ือและผลิตภัณฑ 
2.4) ราคา 

ราคาขายปลีกเน้ือสัตวในตลาด Kyee myin dains เมืองยางกุง สาธารณรัฐแหง
สหภาพเมียนมาร (ตารางที่ 40) จากการศึกษาพบวา ผูประกอบการซื้อโคมีชีวิตราคา 4,500 จาดตอวิช หรือ
กิโลกรัมละ 90 บาท เมื่อชําแหละแลวจะสงขายตอใหกับพอคาขายสง/ขายปลีกในตลาดสด โดยรับเน้ือโคมา
ขาย 30-50 กิโลกรัมตอวัน ราคาขายปลีกเน้ือโคเฉลี่ย 10,000 จาดตอวิช หรือกิโลกรัมละ 195.96 บาท ราคา
ขายปลีกเครื่องใน เฉลี่ย 5,000 จาดตอวิช หรือกิโลกรัมละ 97.98 บาท ราคาขายปลีกกระดูกซี่โครงเฉลี่ย 
3,000 จาดตอวิช หรือกิโลกรัมละ 58.79 บาท ราคาขายปลีกผาข้ีริ้วเฉลี่ย 4,000 จาดตอวิช หรือกิโลกรัมละ 
78.38 บาท ราคาขายปลีกเศษเน้ือเฉลี่ย 2,500 จาดตอวิช หรือกิโลกรัมละ 48.99 บาท โดยราคาปรับตัวสูงข้ึน 
เน่ืองจากโคมีชีวิตที่เลี้ยงแถบมัณฑะเลยนํามาขายที่ยางกุงมีจํานวนลดลง 

3) นโยบายและมาตรการ 
นโยบายดานปศุสัตวของสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมารมีรายละเอียดตางๆ เชนเดียวกัน

กับที่กลาวไวแลว  ในนโยบายของสินคาสุกรขางตน และจากขอมูลกระทรวงพาณิชยสาธารณรัฐแหงสหภาพ
เมียนมาร พบวามีสินคาที่หามสงออกไปตางประเทศ โดยเปนสินคาที่หามสงออกในรูปการคาปกติทางทะเล    
31 รายการ และเปนสินคาที่หามสงออก ในรูปการคาปกติผานทางชายแดน 32 รายการ ทั้งน้ีหามเอกชนที่   
จดทะเบียนเปนผูนําเขา-สงออกและ กลุมสหกรณสงออกสินคาดังกลาว ยกเวนรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจเทาน้ันที่
สามารถสงออกได สินคาที่หามสงออกในรูปการคาปกติผานทางชายแดน มีรายละเอียดดังน้ี 
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3.1) ขาว ปลายขาว รํา 3.17) ดีบุก 
3.2) นํ้าตาลทรายขาว นํ้าตาลทรายแดง นํ้าตาลดิบ                3.18) วุลแฟรม 
3.3) ถ่ัวลิสง นํ้ามันถ่ัวลิสง 3.19) สวนผสมดีบุกและซีไลท 
3.4) งา นํ้ามันงา 3.20) เงิน 
3.5) เมล็ด Niger และนํ้ามัน 3.21) ทองแดง 
3.6) เมล็ดมัสตาด และนํ้ามัน 3.22) สังกะสี 
3.7) เมล็ดทานตะวันและนํ้ามัน 3.23) ถานหิน 
3.8) กากพืชนํ้ามันทุกชนิด 3.24) โลหะอื่นๆ 
3.9) ฝายและผลิตภัณฑฝาย (ฝาย เสนใย) 3.25) งาชาง 
3.10) นํ้ามันปโตรเลียม 3.26) โค กระบือ ชาง มา สัตวหายาก 
3.11) อัญมณี 3.27) หนังสัตว 
3.12) ทองคํา 3.28) เปลือกกุงปน 
3.13) หยก 3.29) อาวุธและเครื่องกระสุน 
3.14) ไขมุก 3.30) วัตถุโบราณ 
3.15) เพชร 3.31) ยางพารา 
3.16) ตะกั่ว 3.32) ไมสัก 

 
สินคาโคเน้ือน้ันเปนสินคาที่หามสงออก และมีกฎหมายเกี่ยวกับโรงฆาสัตวป 2497 ที่หาม

นําโคมีชีวิตที่อายุนอยกวา 16 ป เขาโรงฆาสัตว เน่ืองจากสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมารนิยมเลี้ยงโคเน้ือไวใช
งาน และเปนพาหนะ ในการเดินทาง ดังน้ันจึงมีการลักลอบสงออกโคเน้ือผานทางชายแดนไปยังจีนและไทย 
โดยปรากฏขอมูลทางสถิติจากกรมศุลกากรของไทย ซึ่งไทยไดนําเขาโคมีชีวิตมาจากสาธารณรัฐแหงสหภาพ
เมียนมารมากที่สุด  

นอกจากน้ีสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมารยังมีหองปฏิบัติการวิทยาศาสตรเกี่ยวกับการ
ตรวจสอบโรคตางๆ  ดานปศุสัตวกระจายอยูทั่วประเทศ (ภาพที่ 2) ซึ่งเปนมาตรการดานสุขอนามัยที่
สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมารมีการพัฒนาข้ึนเพื่อใหสัตวในประเทศมีสุขอนามัยที่ดี ปลอดโรค และได
มาตรฐานสากล และสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมารมีโครงการความรวมมือ Foot and Mouth Disease 
(FMD) Vaccine กับไทย โดยไทยสนับสนุนทางวิชาการดานการผลิตวัคซีน อบรมเจาหนาที่และทดสอบ
คุณภาพวัคซีน ทั้งไปอบรมใหที่สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมารและสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมารสง
เจาหนาที่มาอบรมที่ไทย 
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ภาพท่ี 5 หองปฏิบัติการวิทยาศาสตรเก่ียวกับการตรวจสอบโรคตางๆ ดานปศุสัตวของสาธารณรัฐแหง
สหภาพเมียนมาร 
ที่มา: กระทรวงปศุสัตวและประมง สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร 
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ตารางท่ี 35 จํานวนโคเน้ือในแตละรัฐของสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร ป 2551-2555 
หนวย: แสนตัว 

ท่ี รัฐ/เขต 2551 2552 2553 2554 2555 
อัตราเพ่ิม 
(รอยละ) 

1 รัฐกะฉ่ิน (Kachin) 2.73 2.85 2.99 3.14 3.31 4.940 

2 รัฐกะยา (Kayah) 0.76 0.78 0.8 0.83 0.85 2.901 

3 รัฐกะเหรี่ยง (Kayin) 3.03 3.11 3.19 3.27 3.37 2.664 

4 รัฐชิน (Chin) 1.29 1.35 1.46 1.52 1.57 5.248 

5 เขตสะกาย (Sagaing) 21.25 21.62 22.03 22.49 22.98 1.979 

6 เขตตะนาวศร(ีThanintharyi) 1.37 1.4 1.42 1.47 1.5 2.328 

7 เขตพะโค (Bago) 13.16 13.4 13.66 13.95 14.27 2.042 

 เขตพะโคตะวันออก (East Bago) 6.58 6.7 6.82 6.96 7.11 1.949 

 เขตพะโคตะวันตก(West  Bago) 6.58 6.7 6.84 6.99 7.16 2.136 

8 เขตมาเกว (Magwe) 20.54 21.12 21.77 22.66 23.72 3.648 

9 เขตมัณฑะเลย Mandalay 20.46 20.94 21.48 22.07 22.71 2.647 

10 รัฐมอญ (Mon) 4.09 4.2 4.32 4.46 4.6 2.995 

11 รัฐยะไข (Rakhine) 7.36 7.57 8.14 8.8 9.5 7.609 

12 เขตยางกุง (Yangon) 5.48 5.6 5.7 5.85 6.01 2.309 

13 รัฐฉานหรือรัฐไทใหญ (Shan) 12.34 12.67 13.03 13.44 13.9 3.015 

 รัฐฉานใต (South Shan) 6.35 6.54 6.75 6.99 7.26 3.400 

 รัฐฉานตะวันออก(East Shan) 1.24 1.26 1.29 1.32 1.36 2.340 

 รัฐฉานเหนือ (North Shan) 4.75 4.87 4.99 5.13 5.28 2.671 

14 เขตอิระวดี (Ayeyarwady) 12.46 12.68 11.49 11.71 11.94 -1.468 
รวม 126.32 129.29 131.48 135.66 140.23 2.604 

ที่มา: กระทรวงปศุสัตวและประมง ของสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร 
       Ministry of Livestock and Fisheries, Union of Myanmar 
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ตารางท่ี 36 การบริโภคเน้ือสัตว นม ไข ตอคนตอปของสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร ป 2551-2555 
 

รายการ 2551 2552 2553 2554 2555 
อัตราเพ่ิม 
(รอยละ) 

ประชากร (ลานคน) 57.5 58.6 59.8 60.9 62.1 1.943 

การบริโภคเน้ือสัตว 
(กิโลกรมั) 

24.5 26.6 29.9 32.1 34.3 8.990 

การบริโภคนม (กิโลกรัม) 20.9 22.5 24.5 26.3 27.3 7.147 

การบริโภคไข (ฟอง) 94 106 120 127 137 9.791 

หมายเหตุ: การบริโภคเน้ือสัตว เปนการบริโภคเน้ือสัตวรวมทุกชนิด 
ที่มา: กระทรวงปศุสัตวและประมง ของสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร 
       Ministry of Livestock and Fisheries, Union of Myanmar 
 
ตารางท่ี 37 การบริโภคเน้ือโคของสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร ป 2548-2552 
 

ป 
การบริโภคเน้ือโค 

(ตัน) 
2548 129,309 
2549 146,936 
2550 159,617 
2551 171,270 
2552 175,630 

อัตราเพิม่ (รอยละ) 7.96 
หมายเหตุ: ขอมูลลาสุด ป 2552 
ที่มา: FAO 
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ตารางท่ี 38 การสงออกสินคาปศุสัตวและผลิตภัณฑของสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร ป 2555 

  หนวย: มูลคาตอแสนดอลลารสหรัฐฯ 

ท่ี รายการ หนวย 
การคาท่ัวไป การคาชายแดน รวม 

ปริมาณ มูลคา  ปริมาณ มูลคา ปริมาณ มูลคา 

1 หนังโค กระบือ  ตัน 5,572 32.19 4,985 30.01 10,557 62.2 

2 หนังแพะ แกะ ตัน 324 1.19 478 2.77 802 3.96 

3 เน้ือแกะแชแข็ง ตัน 55 1.68 0 0 55 1.68 

4 เน้ือโคแชแข็ง ตัน 0 0 9,436 323.96 9,436 323.96 

5 เน้ือโคแหง ตัน 0 0 2143 103.39 2,143 103.39 

6 ผลพลอยไดจาก 
โค กระบือ  

ตัน 0 0 838 5.19 838 5.19 

7 กระดูกปน  
(Raw Bone Grist) 

ตัน 500 0.53 0 0 500 0.53 

8 โค กระบือ มีชีวิต ตัว 140 0.35 0 0 140 0.35 

ท้ังหมด 
ตัน 6,451 35.94 17,880 465.32 24,331 501.26 

ตัว 140       140   

ที่มา: กระทรวงปศุสัตวและประมง ของสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร 
        Ministry of Livestock and Fisheries, Union of Myanmar 
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ตารางท่ี 39 การสงออกเน้ือแปรรูปของสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร ป 2553 

ประเทศ ปริมาณ (ตัน) มูลคา (พันดอลลารสหรัฐฯ) รอยละ 

จีน 5,440 13,920 89.54 

ซาอุดิอาระเบีย 180 518 3.33 

การตา 166 497 3.20 

สิงคโปร 88 242 1.56 

โดมินิแกน 58 166 1.07 

มาเลเซีย 20 63 0.41 

อินเดีย 21 62 0.40 

เวียดนาม 37 55 0.35 

สหราชอาณาจักร 5 17 0.11 

คูเวต 2 5 0.03 

ออสเตรเลีย - 1 0.01 

ไทย 1 1 0.01 

รวม 6,019 15,546 100.00 
ที่มา: International Trade Centre 
 
ตารางท่ี 40 ราคาเฉลี่ยเน้ือโคในตลาดสด เมืองยางกุง ของสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร   

รายการ ราคา (kyat/viss) ราคา (บาท/กก.) 
โคมีชีวิต 4,500 88.18 
เน้ือแดง 10,000 195.96 
เครื่องใน 5,000 97.98 
กระดูกซี่โครง 3,000 58.79 
ผาข้ีริ้ว 4,000 78.38 
เศษเน้ือ 2,500 48.99 

หมายเหตุ: อัตราแลกเปลี่ยน 1 จาด เทากับ 0.032 บาท มาตราวัดของสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร 1 viss 
เทากับ 1.633 กิโลกรัม 
ที่มา: จากการสัมภาษณผูประกอบการในตลาด Kyee myin dains เมืองยางกุง สาธารณรัฐแหงสหภาพ    
เมียนมาร วันที่ 21 พฤษภาคม   2556  
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4.2.4 ไทย 
1) การผลิต 

ป 2555  มีปริมาณการผลิตโคเน้ือ 1.06 ลานตัว หรือคิดเปนเน้ือโค 153.08 พันตัน ลดลง
จากป 2554 ซึ่งมีปริมาณการผลิต 1.09  ลานตัว หรือคิดเปนเน้ือโค 161.41 พันตัน รอยละ 2.75 เน่ืองจากเกษตรกร
ผูเลี้ยงโคเน้ือกวารอยละ 50 ไดหันไปปลูกพืชชนิดอื่นทดแทน เชน ออย มันสําปะหลัง ขาวโพดเลี้ยงสัตว เปน
ตน และเกษตรกรบางสวนไดมีการขายโคเน้ือออกไปเปนจํานวนมาก สงผลใหโคเน้ือมีจํานวนนอยลง (ตารางที่ 
41) 
  2) การตลาด 

2.1) ความตองการบริโภค 
 ป 2555 คาดวาจะมีปริมาณการบริโภคโคเน้ือ 1.25 ลานตัว หรือคิดเปนเน้ือโค 

180.58 พันตัน ทรงตัวจากป2554 เน่ืองจากราคาโคเน้ือและเน้ือโคที่ปรับตัวสูงข้ึนรอยละ 10-20 จากปที่ผาน
มา สงผลใหการบริโภคเน้ือโคชะลอตัวลง ประกอบกับมีความเช่ือดานศาสนาและการรักษาสุขภาพ ซึ่งเปน
ขอจํากัดในการบริโภคเน้ือโคอีกดวย (ตารางที่ 41) 

2.2) การสงออก 
 ป 2555 การสงออกโคมีชีวิตมีปริมาณ 143,001 ตัว มูลคา 1,153.07 ลานบาท เทียบกับ
ป 2554 ซึ่งสงออกปริมาณ 121,778  ตัว มูลคา 998.04 ลานบาท เพิ่มข้ึนรอยละ 17.43 และ 15.53 ตามลําดับ 
ประเทศเพื่อนบานยังคงมีความตองการโคเน้ือจากไทย แมวาราคาโคเน้ือจะปรับตัวสูงข้ึน แตการสงออกโคมีชีวิตก็
ยังคงเพิ่มข้ึน โดยสวนใหญสงออกไปยังประเทศเพื่อนบาน ไดแก มาเลเซีย และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว  และการสงออกเน้ือโคและผลิตภัณฑมีปริมาณ 7,658 ตัน มูลคา 778 ลานบาท เทียบกับป 2554 ซึ่งสงออก
ปริมาณ 4,464 ตัน มูลคา 381 ลานบาท เพิ่มข้ึนรอยละ 71.55 และ 1.04 เทา ตามลําดับ เน่ืองจากมีการ
สงออกเน้ือโคสวนใหญไปยังสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพิ่มข้ึน (ตารางที่ 42) 

2.3) การนําเขา 
  ป 2555 การนําเขาโคมีชีวิตมีปริมาณ 74,601 ตัว มูลคา 317 ลานบาท เพิ่มข้ึนจากป 
2554 ซึ่งนําเขาปริมาณ 46,107 ตัว มูลคา 205.03 ลานบาท รอยละ 61.80 และ 54.70 ตามลําดับ โดยสวน
ใหญนําเขาจากประเทศสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร  และการนําเขาเน้ือโคและผลิตภัณฑมีปริมาณ 
10,818.95 ตัน มูลคา 1,611.05 ลานบาท เทียบกับป 2554 ซึ่งนําเขาปริมาณ 7,626.37 ตัน มูลคา 1,078.68  
ลานบาท เพิ่มข้ึน รอยละ 41.86 และ 49.35 ตามลําดับ โดยสวนใหญเปนการนําเขาเน้ือโคจากประเทศ
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด และอินเดีย สวนผลิตภัณฑนําเขาจากประเทศอินเดีย นิวซีแลนด และออสเตรเลีย 
(ตารางที่ 42)  

2.4) ราคา 
 2.4.1)  ราคาที่เกษตรกรขายได 

  ป 2555 โคมีชีวิตที่เกษตรกรขายไดราคากิโลกรัมละ 57.81 บาท สูงข้ึนจากป 
2554 ซึ่งมีราคากิโลกรัมละ 49.76 บาท รอยละ 16.18 เน่ืองจากปริมาณการผลิตลดลง ทําใหราคาปรับตัวสูงข้ึน 
สวนใหญโคเน้ือที่ซื้อไปเพื่อเขาโรงฆาจะเปนแมโคและเปนโคขนาดใหญ และจากการที่ราคาโคมีชีวิตปรับตัวสูงข้ึน 
สงผลใหมีการปรับราคาเน้ือโคชําแหละตามไปดวย โดยปจจุบันราคาเน้ือโคชําแหละกิโลกรัมละ 200-240 บาท 
สูงข้ึนจากปที่ผานมารอยละ 25-30 (ตารางที่ 43) 
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2.4.2)  ราคาสงออก 
  ป 2555 ราคาสงออกโคมีชีวิตลดลงจากป 2554 รอยละ 1.61 สวนราคาสงออก

เน้ือโคและผลิตภัณฑเพิ่มข้ึนในอัตรารอยละ 0.19 ตอป ในป 2555 ราคาสงออกเน้ือโคและผลิตภัณฑเพิ่มข้ึน
จากป 2554 รอยละ 18.95 (ตารางที่ 43) 
 2.4.3) ราคานําเขา 

ในป 2555 ราคานําเขาโคมีชีวิตลดลงจากป 2554 รอยละ 4.39 สวนราคานําเขา
เน้ือโคและผลิตภัณฑลดลงในอัตรารอยละ 9.25 ตอป โดยเน้ือโคที่นําเขาจะเปนเน้ือโคคุณภาพ ซึ่งผลิตใน
ประเทศไดไมเพียงพอกับความตองการเพื่อรองรับผูบริโภคในตลาดบน ในป 2555 ราคานําเขาเน้ือโคและ
ผลิตภัณฑสูงข้ึนจากป 2554 รอยละ 5.28 (ตารางที่ 43) 

3) นโยบายและมาตรการ 
 จากการที่ประเทศไทยไดจัดทําเขตการคาเสรี หรือที่เรียกวา  Free Trade Area  (FTA) กับ

ประเทศตางๆ โดยเฉพาะการทํา FTA กับประเทศ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด สหรัฐอเมริกา และอินเดีย จะมี
ผลกระทบตอการคาโคเน้ือในประเทศไทย เน่ืองจากเน้ือโคจากประเทศดังกลาวซึ่งเปนประเทศผูผลิตรายใหญมี
ศักยภาพในการผลิตสูงกวาและราคาตํ่ากวาของไทย เมื่อเปด FTA จะย่ิงทําใหราคานําเขาตํ่าลง สงผลใหมีการ
นําเขามามากข้ึน โดยเฉพาะเน้ือโคคุณภาพดีจากประเทศออสเตรเลีย นิวซีแลนด ปริมาณการนําเขาดังกลาวจะ
กอใหเกิดผลกระทบตอราคาโคเน้ือและเน้ือโคในประเทศเพราะไมสามารถแขงขันกับเน้ือโคนําเขาไดตองลด
ราคาลง เกษตรกรจะอยูไมได เพราะรายไดไมคุมกับตนทุน สุดทายอาชีพเลี้ยงโคอาจจะหมดไปจากประเทศ  
ดังน้ันจึงตองมีมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ปรับปรุงพันธุโค ดูแลเรื่องโรคระบาด ตลอดจนพัฒนา
ผลิตภัณฑใหมีคุณภาพ สามารถแขงขันกับประเทศอื่นได 

กระทรวงเกษตรและสหกรณไดจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาโคเน้ือ ป 2554-2557 มี
รายละเอียดดังน้ี 

3.1) ยุทธศาสตรดานการผลิตโคเน้ือ ประกอบดวย การฝกอบรมถายทอดความรูเทคโนโลยี
ดานการผลิตเน้ือ  เพิ่มการผลิตเน้ือโคคุณภาพสําหรับตลาดระดับสูงโดยใชวิธีผสมเทียมและโคพอพันธุ  
สนับสนุนใหเกษตรกรผลิตพืชอาหารสัตวเพื่อจําหนาย 

3.2) ยุทธศาสตรการควบคุมปองกันโรคระบาดสัตว ประกอบดวย เพิ่มการผลิตวัคซีน
ปองกันโรคที่สําคัญ กระจายอํานาจโรงงานผลิตวัคซีนใหภาคเอกชนดําเนินการ ควบคุมโรคจากการนําเขาโคมี
ชีวิตและ  เน้ือโคจากตางประเทศ  ฝกอบรมใหความรูในดานการควบคุม ปองกันโรคระบาดสัตวแกเจาหนาที่
ประเทศเพื่อนบาน กําหนดมาตรฐานฟารมโคเน้ือเพื่อสรางมาตรฐานในการควบคุมกําจัดโรคระบาด  

3.3) ยุทธศาสตรดานพัฒนาระบบการตลาด สนับสนุนเกษตรกรรายยอยรวมตัวกันเปนกลุม
หรือสหกรณ จดทะเบียนฟารมเกษตรกรที่เลี้ยงโค พัฒนาตลาดโคมีชีวิตใหมีระบบสืบยอนกลับ แนะนําเผยแพร
ประชาสัมพันธใหบริโภคเน้ือโคขุนที่ผลิตในประเทศเพิ่มมากข้ึน พัฒนาโรงฆาใหไดมาตรฐาน 

3.4) ยุทธศาสตรดานการศึกษาวิจัย ศึกษาวิจัยทดสอบพันธุโคที่เหมาะสม วิจัยดานอาหาร
สัตว วิจัยระบบการจัดการภายหลังการฆา วิจัยเทคโนโลยีชีวภาพการพัฒนาโคเน้ือ 

3.5) ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการองคกร สงเสริมสนับสนุนใหเกษตรกรผูเลี้ยงโคเน้ือ
รวมตัวเปนสถาบันเกษตรกร จัดต้ังศูนยสารสนเทศโคเน้ือ ปรับปรุงแกไขกฎหมายและระเบียบที่ไมเอื้ออํานวย
ตอการพัฒนาระบบการผลิตและการตลาดโคเน้ือ 
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นอกจากน้ีรัฐบาลมีกองทุนปรับโครงสรางการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน
การแขงขันของประเทศ (กองทุน FTA) ซึ่งจัดต้ังข้ึนโดยมีวัตถุประสงคเพื่อชวยเหลือเกษตรกรที่ไดรับผลกระทบ
จากขอตกลงเขตการคาเสรีจากผลจากการเปดการคาเสรีทางการคา (FTA) ซึ่งทําใหมีเน้ือโคคุณภาพดีนําเขา
จากตางประเทศมากข้ึน โดยเฉพาะจากประเทศออสเตรเลีย และราคาที่จําหนายใกลเคียงกับราคาเน้ือโค
คุณภาพดีในประเทศ จึงสงผลกระทบโดยตรงเกษตรกรผูเลี้ยงโคเน้ือคุณภาพดี ในป 2555 สินคาโคเน้ือยังคงมี
โครงการที่ไดรับการสนับสนุนจากกองทุนฯ 3 โครงการ ไดแก โครงการคัดเลือกพอพันธุกําแพงแสนเพื่อใชผลิต
นํ้าเช้ือ (ระยะเวลาโครงการ 6 ป งบประมาณ 46.26 ลานบาท) โครงการจัดต้ังตลาดกลางโคเน้ือพันธุกําแพงแสน 
(ระยะเวลาโครงการ 6 ป งบประมาณ 14.77 ลานบาท) และโครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการดานโคเน้ือ 
(ระยะเวลาโครงการ 5 ป งบประมาณ 20.24 ลานบาท) เพื่อชวยเหลือเกษตรกรผูเลี้ยงโคเน้ือที่ไดรับผลกระทบ
ดังกลาว 

ประเทศไทยจะเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในป 2558 จึงตองสรางความพรอม     
และความเขมแข็งเพื่อรองรับการเขาสู AEC ดังกลาว โดยไทยมีศักยภาพในการผลิตเน้ือโคคุณภาพดีและเปนที่
ตองการของประเทศเพื่อนบานสําหรับนักทองเที่ยวและผูมีรายไดสูง ตลาดอาเซียนมีความตองการโคเน้ือและ
ผลิตภัณฑคอนขางสูง และไทยมีความสามารถในการแขงขันสูง โดยไทยสงออกโคมีชีวิตสวนใหญไปยังประเทศ
มาเลเซีย สวนเน้ือโคแชเย็นแชแข็งสวนใหญสงออกไปยังประเทศลาว แมวาประเทศเพื่อนบานจะยังคงมีความ
ตองการโคเน้ือจากไทย แตผลผลิตโคเน้ือกลับลดลง จากการที่เกษตรกรไดปรับเปลี่ยนพื้นที่เลี้ยงโคไปปลูกพืช
เศรษฐกิจชนิดที่ไดผลตอบแทนที่ดีและเร็วกวาดังกลาวแลว ราคาโคเน้ือจึงขยับตัวสูงข้ึน สงผลใหการสงออกชะลอ
ตัวลง เกษตรกรหรือสหกรณผูเลี้ยงโคเน้ือจะตองมีการวางแผนการผลิตและการตลาดเพื่อรองรับตลาดอาเซียนทีจ่ะ
เกิดข้ึนในอนาคต เชน อาจจะตองหาฐานการผลิตในประเทศเพื่อนบาน 
 
ตารางท่ี 41 ปริมาณการผลิต การสงออก การนําเขา และการบริโภคเน้ือโคและผลิตภัณฑของไทย 
 

รายการ  2551  2552  2553 2554 2555 อัตราเพ่ิม  
(รอยละ) 

2556* 

การผลิต 1/(ลานตัว) 1.187 1.173 1.160 1.087 1.063 -2.924 0.995 
             ( พั น ตั น นํ้ าห นั ก
ซาก) 

170.930 168.960 167.080 161.410 153.080 -2.628 143.29 

สงออก2/ (พันตัน) 0.860 0.613 0.497 4.463 7.658 88.860 8.097 
นําเขา2/  (พันตัน) 1.861 2.016 2.978 7.626 10.818 62.428 12.769 
การบริโภค1/ (ลานตัว) 1.250 1.252 1.255 1.254 1.254 0.080 1.255 
                (พันตันนํ้าหนัก
ซาก) 

180.000 180.290 180.720 180.580 180.580 0.080 180.72 

ที่มา: 1/ สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร                 
      2/ กรมศุลกากร 
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ตารางท่ี 42 การสงออก-นําเขาโคมีชีวิต เน้ือโคและผลิตภัณฑของไทย  
 

รายการ 2551 2552 2553 2554 2555 
อัตราเพ่ิม 
 (รอยละ) 

2556* 

การสงออก  
โคมีชีวิต         
   ปริมาณ (พันตัว) 93.986 236.036 254.601 121.778 143.001* 1.792 98.237 
   มูลคา (ลานบาท) 642.75 1,474.36 1,448.61 998.04 1,153.07 8.098 666.28 
เน้ือโคแลผลิตภัณฑ       
   ปริมาณ (ตัน) 86.01 613.59 497.14 4,463.89 7,658.65 199.298 8,097.10 
   มูลคา (ลานบาท) 13.82 46.70 43.13 381.40 778.33 176.272 642.22 
การนําเขา  
โคมีชีวิต        
   ปริมาณ (พันตัว) 15.529 9.687 26.479 46.107 74.601 59.985 152.295 
   มูลคา (ลานบาท) 75.67 57.42 110.76 205.03 317.18 51.270 320.23 
เน้ือโคและผลิตภัณฑ       
   ปริมาณ (พันตัน) 1.862 2.017 2.979 7.626 10.819 62.417 12.769 
   มูลคา (ลานบาท) 384.65 391.18 578.18 1,078.68 1,611.05 47.387 1,383.11 
หมายเหตุ: * การสงออกโคมีชีวิตไมรวมตัวเลขที่ผิดปกติในเดือนมิถุนายน 55 จากการสงออกโคเน้ือไปเยอรมนี 

234,733 ตัว มูลคา 407,428 บาท เฉลี่ยตัวละ 1.74 บาท 
ที่มา: กรมศุลกากร 
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ตารางท่ี 43 ราคาโคเน้ือท่ีเกษตรกรขายได และราคาสงออก-นําเขาโคมีชีวิต เน้ือโคและผลิตภัณฑของไทย 
 

รายการ  2551  2552  2553 2554 2555 อัตราเพ่ิม 
 (รอยละ) 

2556* 

ราคาที่เกษตรกรขายได1/ 
(บาท/กก.) 

44.02 43.51 43.29 49.76 57.81 7.029 64.91 

ราคาสงออก 2/        
   โคมีชีวิต (บาท/ตัว) 6,838.78 6,246.38 5,689.73 8,195.57 8,063.37 6.195 6,782.41 
   เน้ือโคและผลิตภัณฑ 
(บาท/กก.) 

160.68 76.11 86.76 85.44 101.63 0.187 79.31 

ราคานําเขา 2/        
   โคมีชีวิต (บาท/ตัว) 4,872.82 5,927.53 4,182.94 4,446.83 4,251.69 -5.447 2,103 

เน้ือโคและผลิตภัณฑ 
(บาท/กก.) 

206.63 193.98 194.09 141.44 148.91 -9.254 108.31 

หมายเหตุ: ป 2556 ขอมูลเดือนมกราคม – มิถุนายน 
ที่มา: 1/ สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร          
       2/ จากการคํานวณขอมูลในตารางที่ 42 
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ตารางท่ี 44 การนําเขาโคมีชีวิตของไทย ป 2551 – 2555 
                                                                                                                                                         ปริมาณ: ตัว  มูลคา: ลานบาท 

ประเทศ 
2551 2552 2553 2554 2555 อัตราเพ่ิม 

(รอยละ) ปริมาณ มูลคา ปริมาณ มูลคา ปริมาณ มูลคา ปริมาณ มูลคา ปริมาณ มูลคา 
อาเซียน 15,404 67.88 9,431 41.20 26,371 109.81 46,010 190.07 74,419 310.69 57.95 
สปป. ลาว 22 0.09          
พมา 15,382 67.79 9,431 41.20 26,371 109.81 46,010 190.07 74,419 310.69 57.99 
ออสเตรเลีย 45 7.64 73 12.24   95 14.96 8 5.79  
นิวซีแลนด   9 2.93        
สหรัฐอเมริกา 80 0.14     2 0.0003 2 0.003  
ประเทศอื่น ๆ   174 1.04 108 0.96      

รวม 15,529 75.67 9,687 57.42 26,479 110.76 46,107 205.03 74,429 316.48 51.20 
ที่มา: กรมศุลกากร 
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ตารางท่ี 45 การสงออกโคมีชีวิตของไทย ป 2551 – 2555 

                                                                 ปรมิาณ: ตัว มูลคา: ลานบาท 

ประเทศ 
2551 2552 2553 2554 2555 อัตราเพ่ิม 

(รอยละ) ปริมาณ มูลคา ปริมาณ มูลคา ปริมาณ มูลคา ปริมาณ มูลคา ปริมาณ มูลคา 
อาเซียน 91,113  642.43 216,611  1,500.90 253,855  1,448.35  120,385  998.02 142,964  1,152.70  7.91 
สปป. ลาว 12,974  78.39 81,832  490.71  75,229   269.14  9,813   55.70   41,147    222.27  -0.91 
พมา 10,814  44.59   9,325    29.44  46,416        3.91  1,686    3.78  4,665   10.50  -39.01 
กัมพูชา 2,854  13.11 3,360  24.86 220  0.94 1,329    10.29   1,530      9.18  -14.74 
สิงคโปร     13  0.000004              6  0.11   
มาเลเซีย 64,455 506.34 116,601 894.54 131,277 1,149.96 107,276 914.57 95,289 895.47 12.33 
บรูไน                    
อินโดนีเซีย                     
เวียดนาม    3  0.0003   5,493    61.36   713  24.40    281    13.67     322   15.16  650.77 
ฟลิปปนส                  5     0.002   
ญี่ปุน  2,376  0.04             5  0.38   
ประเทศอื่น ๆ    497  0.27   60     0.23  746  0.25  1,392      0.02  234,765    0.41  -14.84 

รวม 93,986  642.75 216,671  1,501.13  254,601  1,448.61 121,777   998.04  377,734  1,153.48 7.91 
ที่มา: กรมศุลกากร 
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ตารางท่ี 46 จํานวนโคเน้ือของโลก ป 2554 
 

ประเทศ ปริมาณการผลิตโคเน้ือ (ตัว) ลําดับท่ี 

บราซิล 212,815,311 1 

อินเดีย 210,824,000 2 

สหรัฐอเมริกา 92,682,400 3 

จีน 83,023,752 4 

เอธิโอเปย 53,382,194 5 

สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร 14,088,043 18 

ไทย 6,680,000 37 

ราชอาณาจักรกัมพูชา 3,406,972 61 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 1,538,000 89 

ที่มา: FAOSTAT ; www.faostat3.fao.org 
 
ตารางท่ี 47 จํานวนโคเน้ือของอาเซียน ป 2554 
 

ประเทศ ปริมาณการผลิตโคเน้ือ (ตัว) ลําดับท่ี 

อินโดนีเซีย 14,824,000 1 

สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร 14,088,043 2 

ไทย 6,680,000 3 

เวียดนาม 5,436,600 4 

ราชอาณาจักรกัมพูชา 3,406,972 5 

ฟลิปปนส 2,518,400 6 

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 1,538,000 7 

มาเลเซีย 925,000 8 

บรูไน 852 9 

สิงคโปร 200 10 
ที่มา: FAOSTAT ; www.faostat3.fao.org 
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4.2.5 เปรียบเทียบโคเน้ือระหวางไทยและราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร 

เมื่อพิจารณาจํานวนโคเน้ือของอาเซียน จากขอมูลของ FAO พบวาในป 2554 ผูผลิตโคเน้ือมาก
เปนลําดับที่ 1 ไดแก อินโดนีเซีย มีจํานวน 14.82 ลานตัว ลําดับที่สอง คือ สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร มี
จํานวน 14.09  ลานตัว และลําดับที่ 3 คือ ไทย มีจํานวน 6.68 ลานตัว (ตารางที่ 47) 

เมื่อเปรียบเทียบโคเน้ือระหวางไทยและราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร(ตารางที่ 48) พบวาไทยมีการเลี้ยงแบบปลอยแปลงหญาทั่วไป 
รอยละ 80 และเลี้ยงขุนรอยละ 20 โดยแหลงเลี้ยงที่สําคัญอยูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พันธุที่ใชสวนใหญ
เปนพันธุลูกผสมพื้นเมือง อาหารที่ใชเลี้ยงโคเน้ือ เชน หญา ฟางขาว ตนขาวโพดเลี้ยงสัตว ราคาโคมีชีวิตเฉลี่ย 
66.72 บาทตอกิโลกรัม สวนราคาขายปลีกเน้ือแดงตลาด กทม.  เฉลี่ย 171 บาทตอกิโลกรัม เปาหมายการผลิต 
คือ สรางความเขมแข็งของเกษตรกรผูเลี้ยงโคเน้ือปละ 20,000 ราย ผลิตโคเน้ือคุณภาพปละ 200,000 ตัว เพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตโคเน้ือ จากรอยละ 55 เปนรอยละ 65 ตอป เพิ่มโคเน้ือปละ 200,000 ตัว และเพิ่มโคเน้ือ
และเน้ือโคคุณภาพทดแทนการนําเขารอยละ 10 ตอป นโยบายการผลิต คือ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเน้ือ 
วิจัยและปรับปรุงพันธุโคเน้ือคุณภาพดีที่เหมาะสมกับไทย  สรางความมั่นคงอาชีพโดยการพัฒนาและถายทอด
เทคโนโลยี และสรางกระบวนการผลิตที่ไดมาตรฐานและถูกสุขอนามัย นโยบายการตลาด  คือ สรางความ
เช่ือมโยงระหวางกลุมการผลิต (Cluster) และการตลาด รวมทั้งระบบการตรวจสอบยอนกลับ (Traceability) 
เพิ่มการสงออกโคเน้ือและเน้ือโค จุดแข็ง คือ มีพันธุโคเน้ือที่ดีและเทคโนโลยีที่เหมาะสม และมีบุคลากรที่มี
ความรู ความสามารถในดานการผลิตและดูแลสุขภาพสัตว จุดออน คือ พื้นที่เลี้ยงจํากัดและไมสามารถขยาย
พื้นที่เลี้ยงได ขาดการเช่ือมโยงระหวางกลุมการผลิต (Cluster) โคตนนํ้า โคกลางนํ้า โคปลายนํ้า  มีปญหาเรื่อง
โรคปากและเทาเปอยจึงเปนอุปสรรคในการสงออกเน้ือโค การสงออกโคมีชีวิตมีการสงออกไปมาเลเซีย ลาว 
สวนเน้ือโคและผลิตภัณฑ สงออกไปลาว ญี่ปุน สําหรับการนําเขา นําเขาโคมีชีวิตจากสาธารณรัฐแหงสหภาพ
เมียนมารและเ น้ือโคและผลิตภัณฑ นําเขาจากออสเตรเลีย นิวซีแลนด การกํากับดูแลอยูภายใต 
คณะกรรมการนโยบายพัฒนาโคเน้ือ-กระบือและผลิตภัณฑ แหงชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ  

ราชอาณาจักรกัมพูชา ลักษณะการเลี้ยงเปนแบบโคฝูง ปลอยใหกินหญาตามทุงหญาธรรมชาติ 
โดยแหลงเลี้ยงที่สําคัญอยูที่จังหวัดไพลิน และบริเวณรอบโตนเลสาบ พันธุที่ใชสวนใหญเปนพนัธุพืน้เมอืง อาหาร
ที่ใชเลี้ยงโคเน้ือจะใชวัตถุดิบที่หาไดในทองถ่ิน เชน ฟางขาว หญา เปนตน ราคาโคมีชีวิตเฉลี่ย  7,619-22,856 
บาทตอตัว สวนราคาขายปลีกเน้ือแดงเฉลี่ย 250 บาทตอกิโลกรัม การสงออกโคมีชีวิตมีการสงไปยังเวียดนาม 
และมีการนําเขาเน้ือโคและผลิตภัณฑจากไทย ออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา ญี่ปุน การกํากับดูแลอยูภายใต
กระทรวงเกษตรปาไมและประมง  

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ลักษณะการเลี้ยงเปนแบบโคฝูง ปลอยใหกินหญาตาม
ทุงหญาธรรมชาติ โดยแหลงเลี้ยงที่สําคัญภาคใตและกลาง ไดแก สะหวันเขต เวียงจันทน จําปาสัก พันธุที่เลี้ยง
สวนใหญเปนพันธุพื้นเมือง อาหารที่ใชเลี้ยงโคเน้ือ เชน ฟางขาว ตนขาวโพด ราคาโคมีชีวิตเฉลี่ย  80-100 บาทตอ
กิโลกรัม สวนราคาขายปลีกเน้ือแดงเฉลี่ย 216 บาทตอกิโลกรัม การสงออกโคมีชีวิตมีการสงไปยังเวียดนามและ
จีน และนําเขาโคมีชีวิต เน้ือโคและผลิตภัณฑจากไทย การกํากับดูแลอยูภายใตกระทรวงกสิกรรมและปาไม 
และเจาแขวงมีอํานาจในการกํากับดูแลอีกทอดหน่ึง 

สําหรับสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมารน้ัน ลักษณะการเลี้ยงเปนแบบรายยอย มีการเลี้ยงโค
ครัวเรือนละ 3-5 ตัว  โดยแหลงเลี้ยงที่สําคัญอยูทางดานเหนือติดกับอินเดีย พันธุที่ใชสวนใหญเปนลูกผสมพันธุ
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พื้นเมือง อาหารที่ใชเลี้ยงโคเน้ือ เชน หญา ฟางขาว ตนขาวโพดเลี้ยงสัตว ราคาโคมีชีวิตเฉลี่ย  88.18 บาท    
ตอกิโลกรัม สวนราคาขายปลีกเน้ือแดงเฉลี่ย 195.96 บาทตอกิโลกรัม  มีเปาหมายการผลิต คือ เพิ่มการผลิต     
ปศุสัตวรอยละ 8.43  ตอป นโยบายการผลิต คือ  ผลิตเพื่อบริโภคภายในประเทศหากเหลือสงออก ผลิต
ผลิตภัณฑปศุสัตวที่มีคุณภาพและปลอดภัย สรางความมั่นคงดานอาหาร โดยระบบการเลี้ยงตองไมมีผลกระทบ
ตอระบบนิเวศนและการผลิตสินคาปศุสัตวที่มีคุณภาพและปลอดภัย  นโยบายการตลาด คือ ขยายองคกรธุรกิจ
ดานปศุสัตว โดยเฉพาะโคนมและโคเน้ือ จุดแข็ง คือ มีศักยภาพในการผลิตโคเน้ือ และมีจํานวนโคเน้ือมากกวา
ไทยกวา 2 เทาตัว มีพื้นที่  ที่เหมาะสมในการเลี้ยงโคเน้ือ รวมทั้งมีทุงหญาและแหลงอาหารที่อุดมสมบูรณ 
จุดออน เทคโนโลยีและ การประยุกตใชในการผลิตโคเน้ือจํากัด สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมารมีการสงออก
โคมีชีวิตไปยังไทยและจีน ไมมีการนําเขาโคมีชีวิต แตมีการนําเขาเน้ือโคและผลิตภัณฑจากออสเตรเลียและ
นิวซีแลนดเชนเดียวกันกับไทย การกํากับดูแล อยูภายใตกระทรวงปศุสัตวและประมง สาธารณรัฐแหงสหภาพ
เมียนมาร และภาคเอกชนมีสมาพันธปศุสัตวสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร ซึ่งสรางความเช่ือมโยงกับองคกร
ภาครัฐ ในการดําเนินการตามนโยบายและแนวทางของรัฐบาลสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร (ตารางที่ 48) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



ตารางท่ี 48  เปรียบเทียบโคเน้ือราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมารและไทย 
 

รายการ ราชอาณาจักรกัมพูชา 
(กัมพูชา) 

สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว(สปป.ลาว) 

สาธารณรัฐแหงสหภาพ 
เมียนมาร (เมียนมาร) 

ไทย 

จํานวนโคเน้ือ 3.406 ลานตัว  1.54 ลานตัว  14.09 ลานตัว 6.68 ลานตัว  
อันดับ โลก อันดับท่ี 61 

อาเซียน อันดับท่ี 5 
โลก           อันดับท่ี 89 
อาเซียน      อันดับท่ี 7 

โลก           อันดับท่ี 18      
อาเซียน      อันดับท่ี 2                 

โลก อันดับท่ี 37 
อาเซียน อันดบัท่ี 3 

ลักษณะการเลี้ยง การเลี้ยงแบบรายยอย ครัวเรือน
ละ 2-5 ตัว  

เลี้ยงแบบดัง้เดิม ปลอยใหกินหญา 
ตามทุงหญาธรรมชาต ิ 

การเลี้ยงแบบรายยอย ครัวเรือนละ   
3-5 ตัว 

การเลี้ยงแบบโคฝงู รอยละ 80 และ
การเลี้ยงขุน รอยละ 20 

แหลงเลี้ยงท่ีสําคัญ จังหวัดไพลิน และรอบโตนเลสาบ ภาคใตและกลาง ไดแก สะหวัน
เขต เวียงจันทน จําปาสัก  

ดานเหนือติดกับอินเดีย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

พันธุ สวนใหญเปนพันธุพ้ืนเมือง  พันธุพ้ืนเมือง  ลูกผสมพ้ืนเมือง ลูกผสมพ้ืนเมือง 
อาหารสัตว หญา ฟาง  หญา ฟาง ตนขาวโพด  หญา ฟาง ตนขาวโพดเลี้ยงสัตว หญา ฟาง ตนขาวโพดเลีย้งสัตว 
ราคาโคเน้ือมีชีวิต 1-3 ลานเรียลตอตัว  

(7,619-22,856 บาทตอตัว) 
80-100 บาทตอกิโลกรัม  88.18 บาทตอกิโลกรัม 66.72 บาทตอกิโลกรัม 

ราคาขายปลีกเน้ือแดง 250 บาทตอกิโลกรัม  216 บาทตอกิโลกรัม  195.96 บาทตอกิโลกรัม 171 บาทตอกิโลกรัม (ตลาดกทม.) 
นโยบายการผลิต - Good Animal Production 

Practices 
- การผลิตเพ่ือตอบสนองความ
ตองการบริโภคภายในประเทศ 

- เพ่ือรองรับความตองการบริโภค
ของประชาชนภายในประเทศ 
- อัตราการบริโภคเ น้ือโค 3.5 
กิโลกรัมตอคนตอป 
- เปนสินคาสงออกไปยงัประเทศ 
เพ่ือนบาน 

- ผลิตเพ่ือบริโภคภายในประเทศ 
- ผลิตผลิตภัณฑปศุสัตวท่ีมีคุณภาพ
และปลอดภัย  
- สรางความม่ันคงดานอาหารโดย
ระบบการเลี้ยงตองไมมีผลกระทบ
ตอระบบนิเวศนและการผลิตสินคา
ปศุสัตวท่ีมีคุณภาพและปลอดภัย  

- เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตโคเน้ือ 
- วิจัยและปรับปรุงพันธุโคเน้ือ
คุณภาพด ี
ท่ีเหมาะสมกับประเทศไทย 
- สรางความม่ันคงในอาชีพโดยการ
พัฒนาและถายทอดเทคโนโลย ี
- สรางกระบวนการผลิตท่ีได
มาตรฐานและถูกสุขอนามัย 
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ตารางท่ี  48  (ตอ) 
รายการ ราชอาณาจักรกัมพูชา 

(กัมพูชา) 
สาธารณรัฐประชาธปิไตย
ประชาชนลาว(สปป.ลาว) 

สาธารณรัฐแหงสหภาพ 
เมียนมาร (เมียนมาร) 

ไทย 

นโยบายการตลาด Na - ปรับปรุงแกไขกฎระเบียบการ
คุมครองสัตวเลี้ยง 
- พัฒนาการบ ริการด านสัต ว
แพทยใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
- ควบคุมการแพรระบาดของเชื้อโรค 
- เปลี่ยนรูปแบบเทคนิควิธีการ
เลี้ยงและการผลิต 
- ตอบสนองดานพันธุใหเพียงพอ
ท้ังปริมาณและคุณภาพเพ่ือสนับสนุน
การเลี้ยงสัตวของทุกภาคสวน 

- ขยายองคกรธุรกิจดาน    ปศุสัตว 
โดยเฉพาะโคนมและโคเน้ือ  

 

- สรางความเชื่อมโยงระหวางกลุม 
การผลิต (Cluster) และการตลาด 
- เพ่ิมการสงออกโคเน้ือและเน้ือโค 

จุดแข็ง - มีแหลงอาหารท่ีสามารถหาไดใน
ทองถิ่น 
- มีพ้ืนท่ีเพียงพอและเหมาะสมใน
การเลี้ยงโคเน้ือ 

- พัฒนาและปรับปรุงกลุมผูผลิต 
สมาคม และผูประกอบการ เพ่ือ
เปนอุตสาหกรรมท่ีทันสมัย  
- พัฒนาระบบหวงโซการผลิต 
การปรุงแตง การแปรรูป และการ
ขยายตลาด 

- มีศักยภาพในการผลิตโคเน้ือ และ
มีจํานวนโคเน้ือมากกวาไทยกวา 2 
เทาตัว 
 - มีพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมในการเลี้ยงโค
เน้ือรวมท้ังมีทุงหญาและแหลงอาหาร
ท่ีอุดมสมบูรณ 
 
 
 
 

- มีพันธุโคเน้ือท่ีดแีละเทคโนโลยีท่ี
เหมาะสม 
- มีบุคลากรท่ีมีความรู ความสามารถ
ในดานการผลิตและดแูลสุขภาพสตัว 
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ตารางที่  48 (ตอ) 
รายการ ราชอาณาจักรกัมพูชา 

(กัมพูชา) 
สาธารณรัฐประชาธปิไตย
ประชาชนลาว(สปป.ลาว) 

สาธารณรัฐแหงสหภาพ 
เมียนมาร (เมียนมาร) 

ไทย 

จุดออน - การเลี้ยงยังไมมีการพัฒนา 
- การบริการดานสัตวแพทยยังมี
นอย 
- พันธุโคท่ีมีคุณภาพยังมีจํานวน
จํากัด 

- จํานวนสัตวแพทยมีนอย 
- ไมมีการพัฒนาการเลีย้งเพ่ือผลิต
เปนโคเน้ือคุณภาพ 

เทคโนโลยีและการประยุกตใชใน
การผลิตโคเน้ือจํากัด 
 
  

- พ้ืนท่ีเลี้ยงจํากัดและไมสามารถ
ขยายพ้ืนท่ีเลีย้งได 
- ขาดการเชื่อมโยงระหวางกลุมการ
ผลิต (Cluster) โคตนนํ้า โคกลางนํ้า 
โคปลายนํ้า 
- มีปญหาเร่ืองโรคปากและเทาเปอย  
จึงเปนอุปสรรคในการสงออกเน้ือโค 

การสงออก - สงออกโคมีชีวิตไปเวียดนาม  - สงออกโคมีชีวิตไปเวียดนาม จีน - สงออกโคมีชีวิตไปไทย จีน  
 

- สงออกโคมีชีวิตไปมาเลเซีย ลาว  
- สงออกเน้ือโคและผลิตภัณฑไปลาว 
ญี่ปุน 

การนําเขา - นําเขาเน้ือโคและผลติภัณฑ จาก
ออสเตรเลยี สหรัฐอเมริกา ญี่ปุน 

- นําเขาโคมีชีวิต เน้ือโคและ
ผลิตภัณฑจากไทย 

- ไมมีการนําเขาโคมีชีวิต 
- นําเขาเน้ือโคและผลิตภัณฑ  
จากออสเตรเลีย นิวซีแลนด 

- นําเขาโคมีชีวิตจากสาธารณรัฐแหง
สหภาพเมียนมาร 
- นําเขาเน้ือโคและผลติภัณฑ จาก
ออสเตรเลยี นิวซีแลนด 

การกํากับดูแล กระทรวงเกษตรปาไม และประมง กระทรวงกสิกรรมและปาไม และ 
เจาแขวงมีอํานาจในการกํากับ
ดูแล 

- กระทรวงปศุสัตวและประมง 
และภาคเอกชนมีสมาพันธปศุสัตว     
สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

ที่มา: จากการศึกษา 
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4.2.6 การวิเคราะหผลกระทบตอการผลิตและการตลาดของไทย 
1) ราชอาณาจักรกัมพูชา 

1.1) ดานการผลิต  
การผลิตโคเน้ือของราชอาณาจักรกัมพูชาจะไมสงกระทบตอการผลิตโคเน้ือของประเทศ

ไทย เน่ืองจากการเลี้ยงโคเน้ือของราชอาณาจักรกัมพูชายังเปนการเลี้ยงโคเน้ือแบบพื้นบาน ความรูในดานการเลี้ยง 
และการจัดการดานตางๆ ยังไมพัฒนาเทียบเทาประเทศไทย ถึงแมวาจะมีองคกรจากตางประเทศเขามาใหความรู
ในหลายๆ ดาน  

1.2) ดานการตลาด  
การเลี้ยงโคเน้ือของราชอาณาจักรกัมพูชามีแนวโนมลดลงเน่ืองจากเกษตรกรมีการใช

เครื่องจักรกลทดแทนการใชโคเน้ือไถนา และพื้นที่ในการเลี้ยงลดลง ทําใหราคาโคมีชีวิตปรับตัวสูงข้ึน สงผลให
ความตองการบริโภคเน้ือโคของคนราชอาณาจักรกัมพูชาลดลง แตคาดวาความตองการเน้ือโคคุณภาพเพื่อใช
รองรับนักทองเที่ยวจะเพิ่มข้ึน เน่ืองจากราชอาณาจักรกัมพูชาคาดการณวาจะมีจํานวนนักทองเที่ยวเพิ่มข้ึน 
ดังน้ันจึงเปนโอกาสของไทยในการที่จะผลิตเน้ือโคคุณภาพเพื่อสงออกไปยังราชอาณาจักรกัมพูชา 

2) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
   2.1) ดานการผลิต 

2.1.1) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เปดกวางใหนักลงทุนจากตางชาติเขา
มาลงทุนดานการเลี้ยงสัตว จึงเปนโอกาสที่ดีของไทยที่สามารถไปลงทุนใน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว เพื่อเปนฐานการผลิตโคเน้ือ เน่ืองจากยังมีพื้นที่ในการเลี้ยงสัตว นอกจากจะสงบริโภคใน สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว แลว ระยะทางที่จะสงตอไปยังเวียดนามและจีนก็ใกลดวย 

2.1.2) ไทยควรเขาไปใหความชวยเหลือและรวมมือกับ สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ในดานปศุสัตว ดังเชนเวียดนามทีเ่ขามาสนับสนุนใหความรวมมือเกี่ยวกับศูนยวิจัยอาหารสัตว 
ซื้ออุปกรณตางๆ มาให สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งเปนการสรางสัมพันธไมตรีที่ดีตอกัน  

 2.2) ดานการตลาด 
มีความตองการบริโภคเน้ือโคสูง และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ยังไม

สามารถเลี้ยงโคคุณภาพ เพื่อสนองความตองการในประเทศได เน่ืองจากการเลี้ยงโคขุนมีตนทุนสูง และตองใช
เวลาในการพัฒนาใหเลี้ยงโคคุณภาพ จึงเปนโอกาสของไทยที่จะเจาะตลาดเน้ือโคคุณภาพของสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว  

3) สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร 
3.1) ดานการผลิต 

3.1.1) สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมารมีศักยภาพในการผลิตโคเน้ือ และมีจํานวนโค
เน้ือมากกวาไทยกวา 2 เทาตัว แตจากขอจํากัดดานกฎหมายที่หามสงออกโคเน้ือ และการขนสงที่ไมสะดวก จึง
เปนอุปสรรคตอการพัฒนาอุตสาหกรรมโคเน้ือ 

3.1.2) นโยบายการเปดประเทศ สงผลใหมีตางชาติสนใจเขามาลงทุนในสาธารณรัฐ
แหงสหภาพเมียนมาร โดยเฉพาะมาเลเซีย ซึ่งเปนประเทศมุสลิมมีความตองการบริโภคเน้ือโคเปนจํานวนมาก 
จึงสนใจที่จะมาลงทุนรวมกับสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร ซึ่ง 2 -3 ปที่ผานมา ไทยไดสงออกโคเน้ือไปยัง
มาเลเซียเปนจํานวนมาก โดยในป 2555 ไทยสงออกโคเน้ือ ไปยังมาเลเซีย 95,289 ตัว มูลคา 895.47 ลานบาท 
และเน่ืองจากราคาโคมีชีวิตของไทยที่สูงข้ึนมากในป 2556 ทําใหมาเลเซียหันไปนําเขาโคมีชีวิตจากออสเตรเลีย
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แทน และกําลังมองหาตลาดใหมเพื่อนําเขาโคเน้ือ ซึ่งสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมารเปนตลาดที่นาสนใจของ
นักลงทุน 

3.1.3) เน่ืองจากเกิดปญหานํ้าทวมปลายเดือนกรกฎาคม 2556 ทั้งในสาธารณรัฐแหง
สหภาพเมียนมารและอําเภอแมสอด จังหวัดตาก การคมนาคมไมสะดวก สงผลกระทบใหจํานวนโคเน้ือที่
สงออกมาจากสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมารมีจํานวนลดลง และราคาปรับตัวสูงข้ึน 

3.1.4) ในอนาคตหากสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมารมีความรวมมือภายในประเทศที่
แนนแฟนข้ึน ทั้งกลุมชนกลุมนอยและฝายทหารมีนโยบายที่ชัดเจนข้ึน จะสงผลดีตอการรวมมือในการควบคุม
โรคระหวางประเทศ เน่ืองจากในปจจุบัน ไทยเปนผูควบคุมและปองกันโรคระบาดเพียงฝายเดียว หาก
สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมารมีความรวมมือระหวางกันมากข้ึน จะสงผลตอการเฝาระวัง ควบคุม และ
ปองกันโรคระบาดสัตวบริเวณชายแดนมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน ซึ่งในปจจุบันมีการเขมงวดและเฝาระวัง 
ควบคุมโรคระบาดสัตวตามแนวชายแดนไทย-สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร  

3.1.5) แมจะมีปญหาการนําเขาโคเน้ือ ไทยก็สามารถปรับตัวโดยอาศัยเทคโนโลยีการ
ผลิตโคเน้ือ แตอาจจะตองใชระยะเวลาพอสมควรในการเพิ่มปริมาณการผลิต เน่ืองจากโคเน้ือมีระยะเวลาใน
การเลี้ยงที่นานประมาณ 1- 2 ป  

3.2) ดานการตลาด 
3.2.1) ราคาโคเน้ือที่นําเขาจากสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมารปรับตัวสูงข้ึน 

เน่ืองจากปญหาความขัดแยงระหวางชนกลุมนอยกับทหารของรัฐบาลสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร ทําใหมี
ปญหาดานการเดินทางมากข้ึน สงผลใหโคเน้ือสงมาไทยไดนอยลง และราคาโคเน้ือปรับตัวสูงข้ึน 

3.2.2) อัตราแลกเปลี่ยนที่ผันผวน ทําใหคาเงินบาทออนตัว  เงินจาดแข็งคาข้ึน สงผล
ใหไทยซื้อโคเน้ือจากสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมารในราคาที่สูงข้ึน 

3.2.3) จํานวนโคเน้ือจากสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมารจะสงออกมามากหรือนอย
ข้ึนอยูกับความตองการจากผูซื้อในประเทศเปนหลัก ปริมาณโคเน้ือที่นําเขามาข้ึนกับ Demand กับ Supply 
ในตลาด ดังน้ันจึงมีการปรับตัวตามกลไลของตลาด 

4.2.7 การวิเคราะห SWOT 
1) ไทย-ราชอาณาจักรกัมพูชา 

1.1) จุดแข็ง 
1.1.1) ไทยมีพันธุโคเน้ือที่ดีและมีการเทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสม 
1.1.2) ไทยมีบุคลากรที่ความรูความสามารถที่หลากหลายในดานตางๆ เชน การผลิต 

การดูแลสุขภาพสัตว อาหารสัตว เปนตน 
1.2) จุดออน 

1.2.1) ไทยมีพื้นที่เลี้ยงจํากัดและไมสามารถขยายพื้นที่เลี้ยงได  
1.2.2) ขาดการเช่ือมโยงระหวางกลุมการผลิต (Cluster) โคตนนํ้า โคกลางนํ้า         

โคปลายนํ้า 
1.2.3) มีปญหาเรื่องโรคปากและเทาเปอย จึงเปนอุปสรรคในการสงออกเน้ือโค 
1.2.4) ขาดแคลนแรงงานในการเลี้ยง  
1.2.5) อาหารหยาบหายากและมีราคาแพง 
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1.3) โอกาส 
1.3.1) การบริโภคเพิ่มข้ึนจากการที่นักทองเที่ยวในราชอาณาจักรกัมพูชามีการ

ขยายตัวเพิ่มข้ึน 
1.3.2) กัมพูชามีพรมแดนติดกับเวียดนาม สามารถเปนทางผานสินคาโคเน้ือคุณภาพ

ไปยังประเทศเวียดนามและอาจสงตอไปยังจีนได 
1.4) อุปสรรค 

1.4.1)  การคมนาคมขนสงบางชวงยังไมสะดวก และตองมีการเปลี่ยนรถทําใหเกิด
ความลาชา 

1.4.2)  พื้นที่ในการเลี้ยงโคเน้ือลดลงเน่ืองจากมีนายทุนตางชาติเขามารับสัมปทาน
พื้นที่ในกัมพูชาเพื่อปลูกพืชเศรษฐกิจและมีการใชเครื่องจักรทดแทนแรงงานสัตวทําใหเกษตรกรใน
ราชอาณาจักรกัมพูชาเลี้ยงโคเน้ือลดลง ทําใหการสงเสริมการเลี้ยงทําคอนขางยาก 
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ตารางท่ี 49  TOWS Martix โคเน้ือไทย-ราชอาณาจักรกัมพูชา 
 

โคเน้ือ  
ไทย-ราชอาณาจักรกัมพูชา 

โอกาส อุปสรรค 
1. นักทองเที่ยวในราชอาณาจักร
กัมพูชามีการขยายตัวเพิ่มข้ึน 
2. ราชอาณาจักรกัมพูชามีพรมแดน
ติดกับ เ วียดนาม  สามารถ เป น
ทางผานสินคาโคเน้ือคุณภาพไปยัง
ประเทศเวียดนามและอาจสงตอไป
ยังจีนได 
3. โคเน้ือกัมพูชามีแนวโนมลดลง 

1. การคมนาคมขนสงบางชวงยังไม
สะดวก และตองมีการเปลี่ยนรถทําให
เกิดความลาชา 
2. พื้นที่ในการเลี้ยงโคเน้ือลดลงเน่ืองจากมี
นายทุนตางชาติเขามารับสัมปทานพื้นที่ใน
กัมพูชาเพื่อปลูกพืชเศรษฐกิจ และมี
การใชเครื่องจักรทดแทนแรงงานสัตว
ทําใหเกษตรกรในราชอาณาจักรกัมพูชาเลี้ยง 
โคเน้ือลดลง 

จุดแข็ง 
1.ไทยมีพันธุโคเน้ือที่ดีและมกีาร
เทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสม 
2 . ไ ท ย มี บุ ค ล า ก ร ที่ ค ว า ม รู
ความสามารถที่หลากหลายในดาน
ตางๆ เชน การผลิต การ ดูแล
สุขภาพสัตว อาหารสัตว เปนตน 

So 
1. รวมมือกันผลิตโคเน้ือที่มีคุณภาพ
และปริมาณตามความตองการของ
กัมพูชาและเวีนดนาม 
2. เจราจาเรื่องการนําเขา-สงออกกับ
กั มพู ช า  สิ นค าควรมี ม าตรฐาน
เดียวกันในกลุ ม  AEC รวมถึง
คาธรรมเ นียมตางๆ เพื่ อ ใหการ
ส ง อ อ ก ง า ย ข้ึ น  แ ล ะ ส า ม า ร ถ
เอื้ออํานวยดานการขนสงสินคา 
3. จัดทําระบบรหัสประจําตัวสัตวใน
แตละประเทศใหมีมาตรฐานเดียวกัน 
ใหสามารถเช่ือมโยงและสามารถใช
ระบบตรวจสอบยอนกลับได 

St 
1.ลดตนทุนการผลิต เพื่อใหราคา
สินคาลดลง 

จุดออน 
1. ไทยมีพื้นที่ เลี้ยงจํากัดและไม
สามารถขยายพื้นที่เลี้ยงได  
2. ขาดการเช่ือมโยงระหวางกลุม
ก า ร ผ ลิ ต  (Cluster)  โ ค ต น นํ้ า      
โคกลางนํ้า โคปลายนํ้า 
3. มีปญหาเรื่องโรคปากและเทาเปอย 
จึง เปนอุปสรรคในการสงออก    
เน้ือโค 
4. ขาดแคลนแรงงานในการเลี้ยง  
5. อาหารหยาบหายากและมีราคาแพง 

Wo 
1.นํา เขาวัตถุดิบอาหารสัตวและ
แรงงานเพื่อใชในการเลี้ยงโคเน้ือ 
2.เพิ่มการเช่ือโยงระหวางกลุมการ
ผลิตทั้งในประเทศและตางประเทศ 

Wt 
1. รวมมือกันขยายตลาดไปยังประเทศ
เวียดนามโดยผานกัมพูชาเพิ่มข้ึน 
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1.5) มาตรการเตรียมความพรอมสินคาโคเน้ือกรณีราชอาณาจักรกัมพูชา 
1.5.1)  รวมมือกันผลิตโคเน้ือที่มีคุณภาพและปริมาณตามความตองการของกัมพูชา

และเวียดนาม 
1.5.2) เจราจาเรื่องการนําเขา-สงออกกับกัมพูชา สินคาควรมีมาตรฐานเดียวกันใน

กลุม AEC รวมถึงคาธรรมเนียมตางๆ เพื่อใหการสงออกงายข้ึน และสามารถเอื้ออํานวยดานการขนสงสินคา 
1.5.3) ผลิตโคเน้ือที่มีคุณภาพใหเพียงพอที่จะสงออกไดอยางตอเน่ือง 
1.5.4) นําเขาวัตถุดิบอาหารสัตวและแรงงานเพื่อใชในการเลี้ยงโคเน้ือ 
1.5.5) เพิ่มการเช่ือมโยงระหวางกลุมการผลิตทั้งในประเทศและตางประเทศ 
1.5.6) รวมมือกันขยายตลาดสงออกๆ ไปยังประเทศเวียดนาม 

2) ไทย-สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
2.1) จุดแข็ง 

2.1.1) ไทยมีพันธุโคเน้ือที่ดีและมีการเทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสม 
2.1.2) ไทยมีบุคลากรที่ความรูความสามารถที่หลากหลายในดานตางๆ เชน การผลิต 

การดูแลสุขภาพสัตว อาหารสัตว เปนตน 
2.2) จุดออน 

2.2.1) ไทยมีพื้นที่เลี้ยงจํากัดและไมสามารถขยายพื้นที่เลี้ยงได  
2.2.2) ขาดการเช่ือมโยงระหวางกลุมการผลิต (Cluster) โคตนนํ้า โคกลางนํ้า        

โคปลายนํ้า 
2.2.3) มีปญหาเรื่องโรคปากและเทาเปอย จึงเปนอุปสรรคในการสงออกเน้ือโค 
2.2.4) ขาดแคลนแรงงานในการเลี้ยง  
2.2.5) อาหารหยาบหายากและมีราคาแพง 

2.3) โอกาส 
2.3.1) การทองเที่ยวในสปป.ลาว มีการขยายตัวเพิ่มข้ึน สงผลใหมีความตองการ    

เน้ือโคคุณภาพดีเพิ่มข้ึน 
2.3.2) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีนโยบายในการสงเสริมการผลิต      

โคเน้ือเพื่อการสงออก 
2.3.3) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  เปนเสนทางผานที่มีการสงออกทั้งไป

เวียดนามและจีนได 
2.3.4) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีพื้นที่และทรัพยากรที่สมบูรณที่

เหมาะสมกับการเลี้ยงโคเน้ือ 
2.4) อุปสรรค 

2.4.1) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีนโยบายในการบริหารที่แตกตางกัน
ในแตละแขวง ซึ่งอาจสงผลกระทบการตอการผลิตโคเน้ือในระยะยาวได 

2.4.2) ถนนบางพื้นที่ไมสะดวกในการขนสง สงผลใหใชระยะเวลานานและมีตนทุน 
Logistic สูง  

2.4.3) การสงเสริมการเลี้ยงทําไดคอนขางจํากัด เน่ืองจากเทคโนโลยีดานการปศุสัตว
ยังมีนอย 
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ตารางท่ี 50 TOWS Martix โคเน้ือ ไทย-สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
 

โคเน้ือ  
ไทย-สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว 

โอกาส อุปสรรค 
1. การทองเที่ยวในสปป.ลาว มีการ
ขยายตัวเพิ่มข้ึน สงผลใหมีความ
ตองการเน้ือโคคุณภาพดีเพิ่มข้ึน 
2. สปป.ลาว มีนโยบายในการ
สงเสริมการผลิตโคเน้ือเพื่อการ
สงออก 
3. สปป. ลาว เปนเสนทางผานที่มี
การสงออกทั้งไปเวียดนามและจีนได 
4. สปป. ลาวมีพื้นที่และทรัพยากร
ที่สมบูรณทีเ่หมาะสมกับการเลี้ยงโค
เน้ือ 

1. สปป. ลาวมีนโยบายในการ
บรหิารที่แตกตางกันในแตละแขวง 
ซึ่งอาจสงผลกระทบการตอการ
ผลิตโคเน้ือในระยะยาวได 
2. ถนนบางพื้นที่ไมสะดวกในการ
ขนสง สงผลใหใชระยะเวลานาน
และมีตนทุน Logistic สูง  
3. การสงเสริมการเลี้ยงทําได
คอนขางจํากัด เน่ืองจากเทคโนโลยี
ดานการปศุสัตวยังมีนอย 
 

จุดแข็ง 
1.ไทยมีพันธุโคเน้ือที่ดีและมกีาร

เทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสม 

2.ไทยมีบุคลากรที่ความรู

ความสามารถทีห่ลากหลายในดาน

ตางๆ เชน การผลิต การดูแล

สุขภาพสัตว อาหารสัตว เปนตน 

 

So 
1.รวมมือกันผลิตโคเน้ือที่มีคุณภาพ
และปริมาณตามความตองการของ
สปป. ลาว และจีน 
2. ผลิตโคเน้ือที่มีคุณภาพใหเพียง
พอที่จะสงออกไดอยางตอเน่ือง 
3. จัดทําระบบรหัสประจําตัวสัตว
ในแตละประเทศใหมีมาตรฐาน
เดียวกัน ใหสามารถเช่ือมโยงและ
ส า ม า ร ถ ใช ร ะบ บ ต ร ว จ ส อ บ
ยอนกลับได 

St 
1. สรางความสัมพันธอันดีกับเจา
แขวงตางๆ โดยใหความรูทาง
วิชาการดานการผลิตโคเน้ือ 
2. ลดตนทนุการผลิต 

จุดออน 

1. ไทยมีพื้นที่ เลี้ยงจํากัดและไม
สามารถขยายพื้นที่เลี้ยงได  
2. ขาดการเช่ือมโยงระหวางกลุม
การผลิต (Cluster) โคตนนํ้า         
โคกลางนํ้า โคปลายนํ้า 
3. มีปญหาเรื่องโรคปากและเทา
เปอย จึงเปนอุปสรรคในการสงออก
เน้ือโค 
4. ขาดแคลนแรงงานในการเลี้ยง  
5. อาหารหยาบหายากและมีราคา
แพง 

Wo 
1 . นํ า เ ข า ป จจั ยการ ผลิ ต  เ ข น      
โคเน้ือ วัตถุดิบอาหารสัตว จาก
สปป. ลาว 
2.เพิ่มการเช่ือโยงระหวางกลุมการ
ผลิตทั้งในประเทศและตางประเทศ 

Wt 
1.  ควบคุมและเฝ าระ วัง  การ

ระบาดของโรคตามแนวชายแดน 

เพื่อลดการสูญเสียจากโรคระบาด 

2. ขยายการเลี้ยงโคเน้ือไป สปป. 

ลาว เพื่อลดตนทุนคาขนสงในการ

ขนสงไปประเทศทีส่าม 
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2.5) มาตรการเตรียมความพรอมโคเน้ือกรณีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
2.5.1) รวมมือกันผลิตโคเ น้ือที่มี คุณภาพและปริมาณตามความตองการของ

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและจีน 
2.5.2) ผลิตโคเน้ือที่มีคุณภาพใหเพียงพอที่จะสงออกไดอยางตอเน่ือง 
2.5.3) สรางความสัมพันธอันดีกับเจาแขวงตางๆ โดยใหความรูทางวิชาการดานการ

ผลิตโคเน้ือ 
2.5.4) ลดตนทนุการผลิต 
2.5.5) นําเขาปจจัยการการผลิต เชน วัตถุดิบอาหารสัตว จาก สปป. ลาว 
2.5.6) เพิ่มการเช่ือมโยงระหวางกลุมการผลิตทั้งในประเทศและตางประเทศ 
2.5.7) ควบคุมและเฝาระวัง การระบาดของโรคตามแนวชายแดน เพื่อลดการสูญเสีย

จากโรคระบาด 
2.5.8) ขยายการเลี้ยงโคเน้ือไป สปป. ลาว เพื่อลดตนทุนคาขนสง ในการขนสงไป

ประเทศที่สาม 
3) ไทย-สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร 

3.1) จุดแข็ง  
3.1.1) ไทยมีพันธุโคเน้ือที่ดีและมีการเทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสม 
3.1.2) ไทยมีบุคลากรที่ความรูความสามารถที่หลากหลายในดานตางๆ เชน การผลิต 

การดูแลสุขภาพสัตว อาหารสัตว เปนตน 
3.2) จุดออน 

3.2.1) ไทยมีพื้นที่เลี้ยงจํากัดและไมสามารถขยายพื้นที่เลี้ยงได  
3.2.2) ขาดการเช่ือมโยงระหวางกลุมการผลิต (Cluster) โคตนนํ้า โคกลางนํ้า โคปลายนํ้า 
3.2.3) มีปญหาเรื่องโรคปากและเทาเปอย จึงเปนอุปสรรคในการสงออกเน้ือโค 
3.2.4) ขาดแคลนแรงงานในการเลี้ยง  
3.2.5) อาหารหยาบหายากและมีราคาแพง 

3.3) โอกาส 
3.3.1) สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมารมีศักยภาพในการผลิตโคเน้ือ มีพื้นที่ที่

เหมาะสมในการเลี้ยงโคเน้ือรวมทั้งมีทุงหญาและแหลงอาหารที่อุดมสมบูรณ และมีจํานวนโคเน้ือมากกวาไทย
กวา 2 เทาตัว โดยไทยไมสามารถผลิตโคเน้ือไดเพียงพอ จึงมีการนําเขาโคเน้ือจากเมียนมารปละหลายหมื่นตัว 

3.3.2) ความสัมพันธระหวางไทย-สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมารมีการพัฒนาใน
หลายดาน ซึ่งอาจจะมีโอกาสที่จะเจรจารวมมือกันในการผลิตโคเน้ือ หรือเปนฐานการผลิตรวมกันได  

3.4) อุปสรรค 
3.4.1) กฎหมายของสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมารหามมีการสงออกโคเน้ือที่อายุ

นอยกวา 16 ป 
3.4.2) ปญหาความขัดแยงระหวางรัฐบาลพมากับชนกลุมนอยบางชวงเวลา ซึ่งสงผล

ตอความมั่นคงภายในประเทศ 
3.4.3) มีความเสี่ยงโรคระบาดมายังไทยได เน่ืองจากความรูดานการจัดการเกี่ยวกับ

สุขภาพสัตวยังมีนอย  
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ตารางท่ี 51  TOWS Martix โคเน้ือ ไทย-สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร 
 

โคเน้ือ  
ไทย-สาธารณรัฐแหงสหภาพ 
เมียนมาร 
 

โอกาส อุปสรรค 
1. เมียนมารมีศักยภาพในการผลิต  
โคเน้ือ มีพื้นที่ที่ เหมาะสมในการ
เลี้ยงโคเน้ือรวมทั้งมีทุงหญาและ
แหลงอาหารที่อุดมสมบูรณ  
2. ความสัมพันธระหวางไทย-เมียน
มารมีการพัฒนาในหลายดาน ซึ่ง
อาจจะมีโอกาสที่จะเจรจารวมมือ
กันในการผลิตโคเน้ือ หรือเปนฐาน
การผลิตรวมกัน 

1. กฎหมายของเมียนมารหามมี
การสงออกโคเน้ือที่อายุนอยกวา    
16 ป 
2. ปญหาความขัดแยงระหวาง
รัฐบาลพมากับชนกลุมนอยบาง
ชวงเวลา ซึ่งสงผลตอความมั่นคง
ภายในประเทศ 
3. มีความเสี่ยงโรคระบาดมายัง
ไทยได เน่ืองจากความรูดานการ
จัดการเกี่ยวกับสุขภาพสัตวยังมี
นอย 

จุดแข็ง 
1. ไทยมีพันธุโคเน้ือที่ดีและมกีาร
เทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสม 
2. ไ ท ย มี บุ ค ล า ก ร ที่ ค ว า ม รู
ความสามารถที่หลากหลายในดาน
ตางๆ เชน การผลิต การดูแลสุขภาพ
สัตว อาหารสัตว เปนตน 

So 
1.รวมกันผลิตโคเน้ือที่มีคุณภาพ 
2. สรางระบบการผลิตแบบเครือขาย 
(Cluster) เพื่อเพิม่ความสามารถ
ดานการผลิตและสามารถสงออกไป
ยังตลาดในประเทศเพื่อนบานได 
3. จัดทําระบบรหัสประจําตัวสัตว
ในแตละประเทศใหมีมาตรฐาน
เดียวกัน ใหสามารถเช่ือมโยงและ
ส า ม า ร ถ ใ ช ร ะบ บ ต ร ว จ ส อ บ
ยอนกลับได 

St 
1. ขอความรวมมือในเกี่ยวกับ
การสงออกโคเน้ือของเมียนมาร 
2. ขอใหสาธารณรัฐแหงสหภาพ
เมียนมาร  ทบทวนกฎหมายที่
เกี่ยวของทางดานปศุสัตวที่เปน
อุ ป ส ร ร ค ใ น ก า ร พั ฒ น า
อุตสาหกรรมโคเน้ือ 

จุดออน 
1.ไทยมีพื้ นที่ เ ลี้ ย งจํ ากัดและ ไม
สามารถขยายพื้นที่เลี้ยงได  
2. ขาดการเช่ือมโยงระหวางกลุมการ
ผลิต (Cluster) โคตนนํ้า โคกลางนํ้า 
โคปลายนํ้า 
3. มีปญหาเรื่องโรคปากและเทาเปอย 
จึงเปนอุปสรรคในการสงออกเน้ือโค 
4. ขาดแคลนแรงงานในการเลี้ยง  
5. อาหารหยาบหายากและมีราคาแพง 

Wo 
1.สงเสริมใหความรูแกเกษตรกรใน
เมียนมาร เกี่ยวกับการเลี้ยงโคเน้ือ 
2.ลงทุนรวมกันกับเกษตรกรใน
เมียนมารในการผลิตโคที่มีคุณภาพ 

Wt 
1.ควบคุมและเฝ าระ วัง  การ
ระบาดของโรคตามแนวชายแดน 
เพื่ อ ลดก าร สูญ เ สี ย จาก โร ค
ระบาด 
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3.5) มาตรการเตรียมความพรอมโคเน้ือกรณีสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร 
3.5.1) รวมกันผลิตโคเน้ือที่มีคุณภาพ 
3.5.2) สรางระบบการผลิตแบบเครือขาย (Cluster) เพื่อเพิ่มความสามารถดานการ

ผลิตและสามารถสงออกไปยังตลาดในประเทศเพื่อนบานได 
3.5.3) จัดทําระบบรหัสประจําตัวสัตวในแตละประเทศใหมีมาตรฐานเดียวกัน  

ใหสามารถเช่ือมโยงและสามารถใชระบบตรวจสอบยอนกลับได 
3.5.4) ขอความรวมมือในเกี่ยวกับการสงออกโคเน้ือของสาธารณรฐัแหงสหภาพเมยีนมาร 
3.5.5) ขอใหสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร ทบทวนกฎหมายที่เกี่ยวของทางดาน

ปศุสัตวที่เปนอุปสรรคในการพัฒนาอุตสาหกรรมโคเน้ือ 
3.5.6) สงเสริมใหความรูแกเกษตรกรในสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมารเกี่ยวกับ   

การเลี้ยงโคเน้ือ 
3.5.7) ลงทุนรวมกันกับเกษตรกรในเมียนมารในการผลิตโคที่มีคุณภาพ 
3.5.8) ควบคุมและเฝาระวัง การระบาดของโรคตามแนวชายแดน เพื่อลดการสูญเสีย

จากโรคระบาด 



บทที่ 5 
สรุปและขอเสนอแนะ 

 

5.1 สรุป 
การศึกษาเศรษฐกิจสินคาเกษตรเพื่อรองรับการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) กรณีศึกษา: 

สินคาปศุสัตว ประเทศราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และสาธารณรัฐแหง

สหภาพเมียนมาร ไดผลจากการศึกษา ดังน้ี 

5.1.1 สุกร 
1)  ราชอาณาจักรกัมพูชา มีการเลี้ยงเปนแบบพื้นบาน เชิงการคา และบริษัท แหลงเลี้ยงที่

สําคัญ ไดแก Plain Zone และบริเวณรอบโตนเลสาบ พันธุที่ใช คือ พันธุพื้นเมือง และพันธุลูกผสม สําหรับ
อาหารสัตวใชผสมอาหารเอง อาหารสําเร็จรูป และวัตถุดิบในทองถ่ิน (พืชนํ้า ปลา) เสริม ราคาสุกรมีชีวิต 
กิโลกรัมละ 60-70 บาท ราคาขายปลีกเน้ือแดงชําแหละกิโลกรัมละ 190 บาท เปาหมายการผลิต “Good 
Animal Production Practices” การผลิตเพื่อตอบสนองความตองการบริโภคภายในประเทศ จุดแข็ง มีแหลง
วัตถุดิบอาหารสัตวที่อุดมสมบูรณ และหลากหลาย คาแรงงานตํ่า จุดออน ขาดแคลนเงินทุน ความรูเกี่ยวกับ
ดานการผลิตและอาหารสัตวมีนอย การปองกันและรักษาโรคยังไมไดมาตรฐาน การสงออก ยังไมสามารถ
สงออกได เน่ืองจากยังผลิตไมเพียงพอตอความตองการบริโภค การนําเขา สุกรมีชีวิต และสุกรพันธุ นําเขาจาก
ประเทศไทย และประเทศเวียดนาม การกํากับดูแลโดยกระทรวงเกษตร ปาไม และประมง 

2) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สวนใหญเปนรายยอย เลี้ยงแบบปลอยใหสุกรหา
อาหารกินเองตามธรรมชาติ  แหลงเลี้ยงที่สําคัญ ไดแก แขวงสาละวัน สะหวันนะเขต หลวงพระบาง  พันธุที่ใช 
คือ พันธุพื้นเมืองสําหรับอาหารสัตว สวนใหญใชอาหารจากธรรมชาติ เชน รํา เผือก มัน ราคาสุกรมีชีวิต 
กิโลกรัมละ 53.89-68.59 บาท ราคาขายปลีกเน้ือแดงชําแหละกิโลกรัมละ 192 บาท เปาหมายการผลิต เพื่อ
รองรับความตองการบริโภคของประชาชนภายในประเทศ  จุดแข็ง มีแหลงวัตถุดิบอาหารสัตวที่อุดมสมบูรณ 
จุดออน  สวนใหญเปนการเลี้ยงแบบพื้นบาน ความรูเกี่ยวกับดานการผลิตและอาหารสัตวมีนอย  การปองกัน
และรักษาโรคยังไมไดมาตรฐาน จํานวนสัตวแพทยมีนอย และยังไมมีการสงออกสุกร  การนําเขาสุกรมีชีวิต เน้ือ
สุกรชําแหละ ผลิตภัณฑเน้ือสุกร และสวนอื่นๆ ที่บริโภคไดของสุกรสวนใหญจากไทย การกํากับดูแลโดย
กระทรวงกสิกรรมและปาไม และเจาแขวงมีอํานาจในการกํากับดูแล 

3) สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร สวนใหญเปนผูเลี้ยงรายยอยแบบหลังบาน  แหลงเลี้ยงที่
สําคัญอยูในบริเวณภาคกลางของประเทศ พันธุที่ใช คือ พันธุพื้นเมือง สําหรับอาหารสัตว สวนใหญใชวัตถุดิบใน
ทองถ่ินที่หาไดทั่วไป เชน รําผสมขาวน่ึง ปลายขาว ราคาสุกรมีชีวิต กิโลกรัมละ 53.89-68.59 บาท ราคาขายปลีก
เน้ือแดงชําแหละกิโลกรัมละ 127.37 –156.77 บาท เปาหมายการผลิต เปนการเลี้ยงและบริโภคในครัวเรือนเปนหลกั 
จุดแข็ง การผลิตสวนใหญเปนสุกรพื้นเมืองในครัวเรือนขนาดเล็ก จึงมีกระจายอยูทั่วประเทศ ใชวัตถุดิบอาหาร
สัตวเหลือใชจากภาคเกษตร เชน ปลายขาว รํา เปนตน สงผลใหตนทุนการผลิตตํ่า จุดออน ยังมีการเกิดโรค 
FMD และ PRRS ตองพึ่งพาการนําเขาปูยาพันธุสุกร(GP) จากไทยครบวงจร การสงออกสงออกสุกรมีชีวิต ไปยัง
จีนและอินเดียทางดาน Mizoram State การนําเขาเน้ือสุกรแชแข็งและสุกร  แปรรูปจากออสเตรเลีย สิงคโปร 
มาเลเซีย การกํากับดูแลโดยกระทรวงปศุสัตวและประมงและภาคเอกชนมีสมาพันธปศุสัตวสาธารณรัฐแหง
สหภาพเมียนมาร 
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4) ไทย มีการเลี้ยงเชิงการคา และบริษัทครบวงจร แหลงเลี้ยงสําคัญ ในภาคตะวันออก และ
ภาคกลาง ใชพันธุลูกผสม  อาหารสัตวใชผสมอาหารเอง และใชอาหารสําเร็จรูป ราคาสุกรมีชีวิต กิโลกรัมละ 
55-60 บาท ราคาขายปลีกเน้ือแดงชําแหละกิโลกรัมละ 120-130 บาท เปาหมายการผลิต ยกระดับมาตรฐาน
การผลิตสุกรของประเทศทั้งระบบ ใหมีประสิทธิภาพ สะอาด ปลอดโรค ปลอดภัย สําหรับผูบริโภค จุดแข็ง 
เทคโนโลยีการผลิตที ่ดีและไดมาตรฐาน และมีผลิตภัณฑที ่หลากหลาย จุดออน ขาดแคลนแรงงาน  
วัตถุดิบอาหารสัตวราคาสูง การสงออก เน้ือสุกรสงออกไปยังฮองกงและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว เน้ือสุกรแปรรูปสงออกไปยังญี่ปุนและฮองกง  สุกรมีชีวิตสงออกไปยังประเทศเพื่อนบาน ไดแก กัมพูชา 
สปป.ลาว เมียนมาร การนําเขา สวนใหญเปนการนําเขาสวนอื่นๆ ที่บริโภคไดของสุกรแชเย็นแชแข็ง (หนัง ตับ 
และเครื่องในอื่นๆ) และผลิตภัณฑเน้ือสุกร โดยสวนใหญนําเขาตับจาก เกาหลีใต บราซิล เยอรมนี และ
เดนมารก และสวนอื่นๆ จากเนเธอรแลนด อิตาลี เบลเยียม และเยอรมนี   การกํากับดูแลโดยกระทรวงเกษตร
และสหกรณ 

อยางไรก็ตาม สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ราชอาณาจักรกัมพูชา และสาธารณรัฐ
แหงสหภาพเมียนมาร มีแหลงวัตถุดิบอาหารสัตวที่อุดมสมบูรณและมีคาแรงงานตํ่ากวา รวมทั้งมีนักลงทุนจาก
ตางชาติเขามาลงทุน ในอนาคตจึงมีโอกาสที่จะพัฒนาการผลิตไดใกลเคียงกับไทยและเปนคูแขงได  มาตรการ
สําหรับไทย ควรมีการพัฒนาฟารมเขาสูมาตรฐานฟารมเพิ่มข้ึน พัฒนาผลิตภัณฑสุกรแปรรูปที่หลากหลาย เฝา
ระวังโรคระบาดที่อาจแพรกระจายมาภายในประเทศ สรางความสัมพันธอันดีกับประเทศเพื่อนบาน เพื่องายใน
การเจราจาในคานตางๆ เชน การลงทุนในประเทศเพื่อนบาน 

5.1.2 โคเน้ือ 

ไทยมีศักยภาพในการผลิตโคเน้ือ (พันธุพื้นเมืองหรือพันธุลูกผสมพื้นเมือง) และโคเน้ือคุณภาพ 

(พันธุลูกผสม) เพื่อปอนตลาดทั้งในประเทศและตลาดระดับบน ขณะที่ประเทศผูเลี้ยงที่สําคัญ ไดแก    

1) ราชอาณาจักรกัมพูชา ลักษณะการเลี้ยงเปนแบบโคฝูง ปลอยใหกินหญาตามทุงหญา

ธรรมชาติ โดยแหลงเลี้ยงที่สําคัญอยูที่จังหวัดไพลิน และบริเวณรอบโตนเลสาบ พันธุที่ใชสวนใหญเปนพันธุ

พื้นเมือง อาหารที่ใชเลี้ยงโคเน้ือจะใชวัตถุดิบที่หาไดในทองถ่ิน เชน ฟางขาว หญา เปนตน ราคาโคมีชีวิตเฉลี่ย 

7,619-22,856 บาทตอตัว สวนราคาขายปลีกเน้ือแดงเฉลี่ย 250 บาทตอกิโลกรัม การสงออกโคมีชีวิตมกีารสงไป

ยังเวียดนาม และมีการนําเขาเน้ือโคและผลิตภัณฑจากไทย ออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา ญี่ปุน การกํากับดูแลอยู

ภายใตกระทรวงเกษตรปาไมและประมง   

2) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ลักษณะการเลี้ยงเปนแบบโคฝูง ปลอยใหกินหญา

ตามทุงหญาธรรมชาติ โดยแหลงเลี้ยงที่สําคัญภาคใตและกลาง ไดแก สะหวันนะเขต เวียงจันทน จําปาสัก  

พันธุที่เลี้ยงสวนใหญเปนพันธุพื้นเมือง อาหารที่ใชเลี้ยงโคเน้ือ เชน ฟางขาว ตนขาวโพด ราคาโคมีชีวิตเฉลี่ย  80-

100 บาทตอกิโลกรัม สวนราคาขายปลีกเน้ือแดงเฉลี่ย 216 บาทตอกิโลกรัม การสงออกโคมีชีวิตมีการสงไปยัง

เวียดนามและจีน และนําเขาโคมีชีวิต เน้ือโคและผลิตภัณฑจากไทย การกํากับดูแลอยูภายใตกระทรวงกสิกรรม

และปาไม และเจาแขวงมีอํานาจในการกํากับดูแลอีกทอดหน่ึง   
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3) สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร มีลักษณะการเลี้ยงเปนแบบรายยอย มีการเลี้ยง           

โคเน้ือครัวเรือนละ 3-5 ตัว  โดยแหลงเลี้ยงที่สําคัญอยูทางดานเหนือติดกับอินเดีย พันธุที่ใชสวนใหญเปน

ลูกผสมพันธุพื้นเมือง อาหารที่ใชเลี้ยงโคเน้ือ เชน หญา ฟางขาว ตนขาวโพดเลี้ยงสัตว ราคาโคมีชีวิตเฉลี่ย 

88.18 บาทตอกิโลกรัม สวนราคาขายปลีกเน้ือแดงเฉลี่ย 195.96 บาทตอกิโลกรัม  มีเปาหมายการผลิต คือ 

เพิ่มการผลิตปศุสัตวรอยละ 8.43 ตอป นโยบายการผลิต คือ ผลิตเพื่อบริโภคภายในประเทศหากเหลือสงออก 

ผลิตผลิตภัณฑปศุสัตวที่มีคุณภาพและปลอดภัย สรางความมั่นคงดานอาหาร โดยระบบการเลี้ยงตองไมมี

ผลกระทบตอระบบนิเวศนและการผลิตสินคาปศุสัตวที่มีคุณภาพและปลอดภัย  นโยบายการตลาด คือ ขยาย

องคกรธุรกิจดานปศุสัตว โดยเฉพาะโคนมและโคเน้ือ จุดแข็ง คือ มีศักยภาพในการผลิตโคเน้ือ และมีจํานวนโค

เน้ือมากกวาไทยกวา 2 เทาตัว มีพื้นที่ที่เหมาะสมในการเลี้ยงโคเน้ือ รวมทั้งมีทุงหญาและแหลงอาหารที่อุดม

สมบูรณ จุดออน เทคโนโลยีและ การประยุกตใชในการผลิตโคเน้ือจํากัด สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมารมี

การสงออกโคมีชีวิตไปยังไทยและจีน ไมมีการนําเขาโคมีชีวิต แตมีการนําเขาเน้ือโคและผลิตภัณฑจาก

ออสเตรเลียและนิวซีแลนดเชนเดียวกันกับไทย การกํากับดูแล อยูภายใตกระทรวงปศุสัตวและประมง 

สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร และภาคเอกชนมีสมาพันธปศุสัตวสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร ซึ่งสราง

ความเช่ือมโยงกับองคกรภาครัฐ ในการดําเนินการตามนโยบายและแนวทางของรัฐบาลสาธารณรัฐแหงสหภาพ

เมียนมาร  

4) ไทยมีการสงออกโคเน้ือที่เลี้ยงในประเทศและที่นําเขาจากเมียนมารไปยังมาเลเซีย เวียดนาม 

และสปป.ลาวเพื่อสงตอไปยังจีน ซึ่งเปนประเทศที่มีความตองการบริโภคเน้ือโคสูง ขณะที่กัมพูชาความตองการ

บริโภคโคเน้ือคุณภาพดีมีแนวโนมเพิ่มข้ึน เน่ืองจากจํานวนนักทองเที่ยวเพิ่มข้ึน เชนเดียวกับ สปป.ลาว ที่ยังไมมี

ศักยภาพในการเลี้ยงโคเน้ือคุณภาพเน่ืองจากตนทุนสูง แตความตองการบริโภคมีแนวโนมเพิ่มข้ึน  

มาตรการโคเน้ือของไทย ควรสงเสริมใหมีการผลิต  โคเน้ือและเน้ือโคคุณภาพเพิ่มข้ึน เพื่อสนอง

ความตองการทั้งในประเทศและประเทศกลุมประเทศอาเซียน แตภาครัฐตองควบคุม กํากับ ดูแลเรื่องโรคสัตว

ตามแนวชายแดนกับประเทศเพื่อนบาน  

5.2 ขอเสนอแนะ 
5.2.1 สุกร  

(1) พัฒนาฟารมเขาสูมาตรฐานฟารมเพิ่มข้ึน เพื่อสรางความเช่ือมั่นใหแกผูบริโภคลดตนทุนการ
ผลิต 

(2) สรางความสัมพันธอันดีกับประเทศเพือ่นบาน เพือ่งายในการเจรจาในดานตางๆ เชน การลงทุน
ในประเทศเพือ่นบาน เปนตน 

(3) เฝาระวังโรคระบาดที่อาจแพรกระจายมาจากการขนสงมาภายในประเทศ และระหวางประเทศ 
(4) ศึกษาพฤติกรรมผูบริโภคในแตละประเทศอาเซียนเพื่อรองรบัตลาดที่ใหญข้ึนและผลิตภัณฑที่มี

ความหลากหลาย 
(5) พัฒนาผลิตภัณฑแปรรปูที่หลากหลาย 
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(6) เพิ่มชองทางในการสงออกสุกรไปยัง ราชอาณาจักรกัมพชูา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว และสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร 

5.2.2 โคเน้ือ  
(1) ควรมีมาตรฐานเดียวกันในกลุม AEC รวมถึงคาธรรมเนียมตางๆ เพื่อใหการสงออกงายข้ึน และ

สามารถเอื้ออํานวยดานการขนสงสินคา เน่ืองจากโคมีชีวิตสามารถสงออกได แตเน้ือโคไมสามารถสงออกได
เน่ืองจากมีกฎระเบียบและข้ันตอนในการนําเขาของแตละประเทศที่แตกตางกันมาก จึงควรมีการประชุมหารือ
ในกลุมประเทศ AEC เพื่อกําหนดมาตรฐานในการสงออกและนําเขาที่เปนมาตรฐานเดียวกัน และเปนมาตรฐาน
ข้ันตํ่าที่ทุกประเทศสามารถปฏิบัติได  

(2) สนับสนุนใหมีการผลิตโคเน้ือที่มีคุณภาพใหเพียงพอที่จะสงออกไดอยางตอเน่ือง  
(3) สรางระบบการผลิตแบบเครือขาย (Cluster) เพื่อเพิ่มความสามารถดานการผลิตและสามารถ

สงออกไปยังตลาดในประเทศเพื่อนบานได 
(4) ควรศึกษากฎระเบียบการนําเขาของแตละประเทศ เพื่อนํามาปรับใชในการสงออกนําเขาได 
(5) จัดทําระบบรหัสประจําตัวสัตวในแตละประเทศใหมีมาตรฐานเดียวกัน ใหสามารถเช่ือมโยงและ

สามารถใชระบบตรวจสอบยอนกลับได 
(6) สรางฐานการผลิตรวมกันและนํารองการผลิตเน้ือโค ภายใตสัญลักษณการคา “เน้ือโค AEC” 

โดยให สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร ผลิตโคเน้ือตนนํ้าสงมาให
ไทย 

(7) ไทยควรมีการเจรจาขอใหสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร ทบทวนกฎหมายที่เกี่ยวของ
ทางดานปศุสัตวที่เปนอุปสรรคในการพัฒนาอุตสาหกรรมโคเน้ือ และเพื่ออํานวยความสะดวกทางการคากับ
ประเทศในกลุมอาเซียนเน่ืองจากสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร ปดประเทศมาเปนเวลานาน กฎหมาย
บางอยางลาสมัย 
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