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บทคัดย่อ 

 การศึกษาเศรษฐกิจสินค้าเกษตรเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) กรณีศึกษา : สินค้าประมง 
ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
สถานการณ์การผลิตการตลาด กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการค้าสินค้าประมงและศักยภาพสินค้าประมงของไทยเปรียบเทียบกับทั้ง
สามประเทศ วิเคราะห์ดัชนีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรากฏ (Revealed Comparative Advantage: RCA) การส่งออก
สินค้าประมงนํ้าจืด ใช้ข้อมูล ในปี 2545 -2554 และการวิเคราะห์ตําแหน่งและความสามารถในการแข่งขัน (Boston Consulting 
Group : BCG)  สินค้าประมงรวม ในสองช่วงเวลา คือ ปี 2545-2549 และปี 2550-2554 ในตลาดโลก และตลาดอาเซียน  
 ผลการศึกษา พบว่า ทั้งสามประเทศทรัพยากรประมงยังมีความอุดมสมบูรณ์ มีพื้นที่ที่สามารถขยายการเพาะเล้ียงได้อีก
จํานวนมาก ผลผลิตจากการเพาะเล้ียงใช้เพื่อบริโภคภายในครัวเรือนเป็นหลัก ด้านการเพาะเล้ียงยังเป็นแบบดั้งเดิม เนื่องจาก
โครงสร้างพื้นฐานระบบการคมนาคมขนส่งยังไม่พัฒนา รวมทั้งขาดเทคโนโลยีการผลิต ต้องพึ่งพาปัจจัยการผลิต พันธุ์สัตว์น้ํา และ
อาหารสําเร็จรูปจากประเทศเพื่อนบ้าน ส่วนการขยายการเพาะเล้ียงสัตว์น้ําในเชิงพาณิชย์ต้องใช้เวลา เนื่องจากเกษตรกรยังขาด
แหล่งเงินทุนในการเพาะเล้ียง  
  การวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลก พบว่า กัมพูชาและสปป.ลาวมีค่า RCA น้อยกว่า 1 หมายความว่า 
ทั้งสองประเทศไม่มีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบในการส่งออกประมงนํ้าจืดในตลาดโลก ขณะที่ไทยและเมียนมาร์มีค่า RCA 
มากกว่า 1 ในช่วงระยะเวลาที่ศึกษาแสดงว่ามีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบในการส่งออกประมงนํ้าจืดในตลาดโลก อย่างไรก็ตาม 
ไทยมีค่า RCA ลดลงร้อยละ 12.20 ต่อปี เมียนมาร์ลดลงร้อยละ 47.07 ต่อปี ส่วนในตลาดอาเซียน สปป.ลาวมีค่า RCA น้อยกว่า 1 
แสดงว่าไม่มีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบในการแข่งขัน กัมพูชาและไทยมีค่า RCA มากกว่า 1 ในช่วงแรกและลดลงน้อยกว่า 1 
จากปี 2550-2554 หมายความว่ากัมพูชาและไทยไม่มีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบในการส่งออกประมงน้ําจืดในตลาดอาเซียน 
ส่วนเมียนมาร์มีค่า RCA มากกว่า 1 แสดงว่ามีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบในการแข่งขันการส่งออกประมงในตลาดอาเซียน     
 การวิเคราะห์ตําแหน่งและความสามารถในการแข่งขัน (BCG) การส่งออกสินค้าประมงรวมในตลาดโลกและตลาดอาเซียน 
พบว่า เมียนมาร์อยู่ในตําแหน่งสินค้าดาวร่วง (Dogs) ทั้งสองตลาด คือ มีส่วนแบ่งตลาดเชิงเปรียบเทียบต่ําและมีอัตราการขยายตัว
ของตลาดตํ่า เน่ืองจากไม่มีการสร้างมูลค่าเพิ่มในการส่งออก ส่วนไทยในตลาดโลก ช่วงแรกอยู่ในตําแหน่งสินค้ามีปัญหา 
(Question Marks) คือ มีส่วนแบ่งตลาดต่ําแต่มีอัตราการขยายตัวของตลาดสูง ในช่วงที่สองอยู่ในตําแหน่งสินค้าดาวร่วง (Dogs)  
สําหรับในตลาดอาเซียน ไทยอยู่ในตําแหน่งสินค้าทําเงิน (Cash Cows) คือ มีส่วนแบ่งตลาดเชิงเปรียบเทียบสูงแต่มีอัตรา         
การขยายตัวของตลาดต่ํา และในช่วงที่สองอยู่ในตําแหน่งสินค้ามีปัญหา (Question Marks) เนื่องจากไทยมีปัญหาขาดแคลน
วัตถุดิบในการแปรรูปเพื่อส่งออก       

มาตรการการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) สินค้าประมง ไทยควรมีการ
เตรียมการในการขยายฐานการผลิตในประเทศเพื่อนบ้าน และจัดตั้งห้องปฏิบัติการทดสอบสินค้าของอาเซียนที่ได้รับการรับรอง
จากหน่วยงานหรือองค์กรระหว่างประเทศ เพื่อตรวจสอบสารตกค้างสารปนเปื้อนต่าง  ๆโดยประเทศสมาชิกอาเซียนจะต้องยอมรับ
รายงานผลการตรวจสอบที่มาจากห้องปฏิบัติการร่วมกัน รวมทั้งการจัดทํามาตรฐานการผลิตตลอดห่วงโซ่การผลิต เพื่อให้การเป็น
ฐานการผลิตร่วมและการค้าร่วมมีความสอดคล้องกัน ตลอดจนการถ่ายทอดองค์ความรู้และให้ความร่วมมือทางด้านวิชาการกับ
เพื่อนบ้าน เพื่อสร้างความร่วมมือและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน ซึ่งจะเป็นการสร้างโอกาสในการขยายการค้าการลงทุน
การเพาะเล้ียงสัตว์น้ําของไทยในประเทศเพื่อนบ้านต่อไป 
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คํานํา 

 สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ได้ทําการศึกษาเศรษฐกิจสินค้า
เกษตรเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) กรณีศึกษา: สินค้าประมง ราชอาณาจักรกัมพูชา 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ 

 เพ่ือศึกษาสถานการณ์การผลิต การตลาด และกฎระเบียบที่เก่ียวข้องกับการค้าสินค้าประมง และ
ศักยภาพสินค้าประมงของไทยเปรียบเทียบกับราชอาณาจักรกัมพูชา  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
และสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ซึ่งจะทําให้เกษตรกรและผู้ประกอบการมีข้อมูลศักยภาพการแข่งขัน
สินค้าประมงใช้ในการวางแผนการผลิตและการตลาดเพ่ือเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน            
และภาครัฐใช้ผลการศึกษาเป็นข้อมูลในการกําหนดนโยบายและแนวทางการเพ่ิมศักยภาพการผลิตและ
การตลาด รวมท้ังสามารถแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร ขอขอบคุณสถานเอกอัครราชฑูต ณ กรุงพนมเปญ กระทรวงเกษตร    
ป่าไม้และประมง กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงแผนงาน สํานักงานเกษตรจังหวัดของราชอาณาจักรกัมพูชา 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง        
ในการประสานงาน และช่วยให้ข้อมูลในการศึกษาในครั้งน้ีจนสําเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
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บทท่ี 1  
บทนํา 

 

1.1 ความเป็นมาและความสาํคัญของการศึกษา   
   

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) เป็นหน่ึงในสามเสาหลักของ
ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) มีวัตถุประสงค์เพ่ือทําให้ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีความมั่นคง  
ทางเศรษฐกิจ มีเป้าหมายเพ่ือนําไปสู่การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน โดยมุ่งให้เกิดการไหลเวียนอย่างเสรี
ของสินค้า บริการ การลงทุน เงินทุน แรงงานฝีมือระหว่างประเทศสมาชิก ลดช่องว่างของระดับการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจของประเทศสมาชิกในอาเซียน และการลดปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ําทางสังคมภายใน      
ปี 2558 ทําให้ผู้ประกอบการหรือผู้ผลิตในประเทศกลุ่มสมาชิกมีทางเลือกในการใช้ปัจจัยการผลิตที่หลากหลาย
ด้วยต้นทุนที่ตํ่าลง ในขณะที่ผู้บริโภคสามารถเลือกซื้อสินค้าและบริการได้อย่างหลากหลายสะดวกและเสรีมากขึ้น
และทําให้ภูมิภาคอาเซียนสามารถแข่งขันกับภูมิภาคอ่ืนได้ รวมถึงมีอํานาจต่อรองกับประเทศหรือกลุ่มเศรษฐกิจอ่ืนๆ
โดยเฉพาะในการเจรจาความตกลงเขตการค้าเสรีต่างๆ ที่มีแนวโน้มมากขึ้นในอนาคต  นอกจากน้ียังส่งเสริมความ
ร่วมมือในด้านอ่ืนๆ ได้แก่ นโยบายการเงินและเศรษฐกิจมหภาค ตลาดเงินและตลาดทุน การประกันภัย          
การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการคมนาคม พัฒนาความร่วมมือด้านกฎหมาย การเกษตร พลังงาน             
การท่องเท่ียว การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยการยกระดับการศึกษาและการพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นต้น 

อย่างไรก็ตาม ในปี 2558 ไทยและประเทศในกลุ่มอาเซียนอีก 9 ประเทศจะต้องเปิดตลาดสินค้าทุกชนิด
อย่างสมบูรณ์ ซึ่งตามความตกลงการค้าสินค้าอาเซียน (ASEAN Trade in Goods Agreement : ATIGA) สินค้า
ทุกชนิด (Normal list : NL) ที่ซื้อขายระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนจะมีอัตราภาษีนําเข้าศุลกากรเหลือร้อยละ 
0 ยกเว้นสินค้าอ่อนไหว (Sensitive list : SL)  ที่ประเทศสมาชิกอาเซียนแต่ละประเทศสงวนไว้ เหลือภาษีนําเข้า
ศุลกากรสุดท้าย ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5 จึงทําให้สินค้าบางชนิดอาจได้รับผลกระทบบ้างมากน้อยแตกต่างกันไป 
โดยหน่ึงในสินค้าที่ไทยได้รับผลกระทบคือสินค้าประมง ซึ่งเป็นสินค้าที่มีความสําคัญต่อเศรษฐกิจของไทย 
เน่ืองจากไทยเป็นผู้ส่งออกสินค้าและผลิตภัณฑ์จากประมง ไม่ว่าจะเป็น กุ้งทะเล ปลาทูน่ากระป๋อง และสินค้า
ประมงอ่ืนๆ โดยในปี 2555 ไทยเป็นผู้ส่งออกอันดับสองของโลก มูลค่าการส่งออก 8,994 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 
ครองส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 6.94 ของตลาดโลก (International Trade Centre, 2556) 

นอกจากน้ีสินค้าประมงถือได้ว่าเป็นแหล่งอาหารของคนในภูมิอาเซียนมาช้านาน เน่ืองจากสามารถจับ
ได้ทั้งจากแหล่งนํ้าธรรมชาติและจากการเพาะเลี้ยง บางประเทศมีทั้งประมงนํ้าจืดและประมงชายฝั่ง ซึ่งผลผลิต
ประมงที่ได้จากธรรมชาติมีแนวโน้มลดลง ขณะที่ความต้องการบริโภคมีแนวโน้มสูงข้ึน ดังน้ันอาเซียนจึงให้
ความสําคัญในการขยายการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าเพ่ิมข้ึน โดยในปี 2555 อาเซียนมีผลผลิตประมงจากการเพาะเลี้ยง 
18.38  ล้านตัน  คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 20.32  ของผลผลิตประมงจาการเพาะเล้ียงของโลก (Food and 
Agriculture Organization : FAO, 2556) สัตว์นํ้าเศรษฐกิจที่สําคัญที่เพาะเลี้ยง ได้แก่ กุ้งขาวแวนนาไม          
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กุ้งกุลาดํา ปลานิล ปลาดุก  เป็นต้น เพ่ือเป็นแหล่งอาหารของประชากรและเป็นสินค้าส่งออกสําคัญที่สร้างรายได้
เข้าประเทศ  โดยในปี 2555 อาเซียนมีการส่งออกสินค้าประมงมูลค่า  20,740  ล้านเหรียญสหรัฐฯ นําเข้ามูลค่า 
6,339 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (International Trade Centre, 2556) โดยไทยเป็นผู้ส่งออกสินค้าประมงไปยัง
ตลาดโลกเป็นอันดับหน่ึงของอาเซียน  ส่วนการนําเข้าสินค้าประมงของอาเซียนส่วนใหญ่ใช้เป็นวัตถุดิบแปรรูป
เพ่ือส่งออกไปยังตลาดโลก  โดยประเทศผู้นําเข้าสินค้าประมงที่สําคัญ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป และ
ญี่ปุ่น ส่วนประเทศคู่แข่งที่สําคัญของไทยคือ เวียดนาม อินโดนีเซีย และมาเลเซีย ซึ่งอาเซียนแต่ละประเทศมี
ศักยภาพในการผลิตสินค้าประมงแต่ละชนิดแตกต่างกัน สําหรับกัมพูชา สปป.ลาว และเมียนมาร์ มีการ
พัฒนาการเพาะเลี้ยงเพ่ือบริโภคและส่งออกมากขึ้น ในปี พ.ศ. 2558 อาเซียนจะเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
อย่างสมบูรณ์ ซึ่งจะนําไปสู่การเป็นฐานการผลิตและการตลาดเดียวกันของสินค้าประมง การวิเคราะห์ถึง
ศักยภาพสินค้าประมงของประเทศในกลุ่มอาเซียนจึงมีความสําคัญย่ิง 

สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ในฐานะหน่วยงานหลักที่กําหนดนโยบายภาคเกษตรกรรมของประเทศ     
จึงมีความจําเป็นต้องศึกษา แนวนโยบายด้านประมงของประเทศสมาชิกอาเซียนตลอดจนสถานการณ์ด้านการผลิต
และการตลาดและปัจจัยที่เก่ียวข้องอ่ืนๆ โดยเฉพาะประเทศเพ่ือนบ้านที่มีแนวพรมแดนติดต่อกัน ได้แก่ 
ราชอาณาจักรกัมพูชา (กัมพูชา) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) และสาธารณรัฐแห่งสหภาพ
เมียนมาร์ (เมียนมาร์) เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการกําหนดนโยบายด้านสินค้าประมงของไทยและแสวงหาแนวทางการ
ปรับตัวของภาคประมงเพ่ือลดผลกระทบจากการเปิดการค้าเสรีอาเซียนและให้ความร่วมมือในการประกอบกิจการ
ประมงและด้านวิชาการระหว่างไทยกับประเทศเพ่ือนบ้าน เพ่ือพัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้าประมงไปด้วยกัน  

 

1.2 วัตถุประสงคข์องการศกึษา  
 1.2.1 เพ่ือศึกษาสถานการณ์การผลิต การตลาด และนโยบายที่เก่ียวข้องกับสินค้าประมงของกัมพูชา 
สปป.ลาว และเมียนมาร์  
  1.2.2  เพ่ือศึกษาศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันสินค้าประมงของไทยเปรียบเทียบกับกัมพูชา 
สปป.ลาว และเมียนมาร์  
 

1.3 ขอบเขตของการศึกษา 
 1.3.1 ศึกษาสถานการณ์การผลิต การตลาด และนโยบายสินค้าประมง ของกัมพูชา และสปป.ลาว 
โดยศึกษาสินค้าประมงนํ้าจืด และเมียนมาร์ศึกษาสินค้าประมงนํ้าจืดและประมงทะเล ในช่วงปี 2555 - 2556 
 1.3.2 ศึกษาข้อมูลด้านการส่งออกและนําเข้า ปี 2545 - 2554 
 1.3.3 ระยะเวลาของการศึกษา คือ 1 ตุลาคม 2555 – 30 กันยายน 2556 
 

1.4 วิธีการศึกษา  
 1.4.1 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
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1) ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive 
Sampling)  โดยการสัมภาษณ์จากเกษตรกร ผู้ประกอบการค้าสินค้าประมง สมาคมต่างๆ และหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชนของกัมพูชา สปป.ลาว และเมียนมาร์  ดังน้ี 

1.1) กัมพูชา สัมภาษณ์เกษตรกร 3 ราย ผู้ประกอบการ/แพปลา 2 ราย สมาคมพ่อค้าปลา 
1 ราย กระทรวงเกษตรป่าไม้และประมงกัมพูชา  กระทรวงแผนงานกัมพูชา สํานักงานประมงจังหวัดกําปงจาม 
รวม 3 แห่ง 

1.2) สปป.ลาว สัมภาษณ์เกษตรกร 2 ราย ผู้ประกอบการ/แพปลา 2 ราย กระทรวง        
กสิกรรมและป่าไม้ของสปป.ลาว รวม 3 แห่ง 

1.3) เมียนม่าร์ สัมภาษณ์เกษตรกร 2 ราย ผู้ประกอบการ/แพปลา 2 ราย สมาคมประมง 2 
แห่ง กระทรวงปศุสัตว์และประมง และกรมประมง สมาพันธ์ประมงแห่งเมียนมาร์ (Myanmar Fishery 
Federation : MFF) รวม 3 แห่ง 

2) ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นการรวบรวมจากเอกสารวิชาการ วารสาร หนังสือ   
ที่เกี่ยวข้อง จากสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาคราชการของไทย กัมพูชา สปป.ลาว เมียนม่าร์ และ web site 
ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าประมง ได้แก่  FAO  Trade Map และ Global Trade Atlas 
 1.4.2 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
  ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Analysis)  ประกอบด้วย 

1)  สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เป็นการวิเคราะห์ โดยใช้เครื่องมือทางสถิติใน
รูปร้อยละและค่าเฉลี่ย เพ่ืออธิบายสภาพการผลิตและการตลาดสินค้าประมง 

2) การวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ ได้แก่ 
2.1)  การวิ เคราะห์ค่า ดัชนีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรากฏ  (Revealed 

Comparative Advantage: RCA)  เพ่ือดูแนวโน้มความได้เปรียบหรือเสียเปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรากฎในการ
ส่งออกสินค้าประมงของประเทศท่ีทําการศึกษา 

2.2) การวิเคราะห์ศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันสินค้าประมง ด้วยทฤษฎีการ
จัดการเชิงกลยุทธ์ ด้วยวิธี Boston Consulting Group (BCG Matrix) เพ่ือแสดงส่วนแบ่งการตลาดเชิง
เปรียบเทียบ (Relative Market Share) และอัตราการขยายตัวของตลาด (Market Growth Rate) ของประเทศที่
ทําการศึกษา 
 

1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
 1.5.1 เกษตรกรและผู้ประกอบการใช้เป็นข้อมูลประกอบเพ่ือเตรียมความพร้อมด้านการผลิตและ

การตลาด เพ่ือเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
1.5.2 ภาครัฐใช้เป็นข้อมูลประกอบการเสนอแนะนโยบายและแนวทางการเพ่ิมศักยภาพการผลิตและ

การตลาด เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันสินค้าประมงของไทย  



บทที่ 2 

การตรวจเอกสาร แนวคดิและทฤษฎ ี
 

2.1 การตรวจเอกสาร   
 

 กนกวรรณ  จันทรอินทร  (2556)  ไดทําการศึกษาการสงออกผลิตภัณฑอาหารฮาลาลของไทย     

เพื่อวิเคราะหดัชนีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรากฏ (Revealed Comparative Advantage : RCA)   

ในการสงออกอาหารฮาลาลที่ทําการศึกษา คือ กุงสดแชเย็นแชแข็ง ปลาและอาหารทะเล เครื่องเทศ เทียบกับ

ประเทศคูแขงที่สําคัญในการสงออกของไทย และวิเคราะหความสามารถในการแขงขันอาหารฮาลาลของไทย

โดยใชกรอบแนวคิด  SWOT Analysis ใชขอมูลป 2551-2555 ผลการศึกษาพบวา ไทยมีความไดเปรียบโดย

เปรียบเทียบในการสงออกกุงสดแชเย็นแชแข็ง ปลาและอาหารทะเล ไปยังตลาดโลก คา RCA มากกวา 1 ตลอด

ระยะเวลาที่ศึกษา สวนเครื่องเทศมีคา RCA นอยกวา 1 ตลอดระยะเวลาที่ศึกษา สวนการวิเคราะหเชิงกลยุทธ 

พบวา อุตสาหกรรมอาหารฮาลาลของไทยอยูในตําแหนงที่มีจุดแข็ง และมีโอกาสทางธุรกิจ ซึ่งกลยุทธที่เหมาะสมใน

การดําเนินธุรกิจ คือ ตองใหความสนใจในการศึกษากฎระเบียบการนําเขาของแตละประเทศ  การสงเสริมพัฒนา 

การขอมาตรฐานฮาลาล กลยุทธการพัฒนาตลาด การเจาะตลาด กลยุทธการพัฒนาผลิตภัณฑ และการสนับสนุนแก

ผูผลิตที่มีความรูความถนัด ความชํานาญในการผลิตและการสงออก 
 

สุภาวินี ทัศนสุวรรณ และวินัย  พุทธกูล (2556) ไดทําการศึกษาวิเคราะหความไดเปรียบเชิงแขงขัน

ในผลิตภัณฑปลานิลแชแข็งของประเทศไทย งานวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหความไดเปรียบเชิง

แขงขันในผลิตภัณฑปลานิลแชแข็งของประเทศไทย เปรียบเทียบกับประเทศเวียดนาม (ประเทศคูแขงขัน) โดย

ใชแนวคิดทฤษฎีความไดเปรียบเชิงแขงขันของ Michael E. Porter และการวิเคราะห SWOT รวมทั้งศึกษา

ระบบธุรกิจปลานิลของประเทศไทย งานวิจัยน้ีเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการเก็บรวมรวบขอมูลทุติยภูมิจาก

บทความ เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของ ผลการวิจัยพบวา ประเทศไทยมีความไดเปรียบเชิงแขงขันในผลิตภัณฑ

ดังกลาว ทั้งน้ีเพราะมีปจจัยที่สงเสริมใหเกิดความไดเปรียบเชิงแขงขัน ไดแก ความอุดมสมบูรณของสัตวนํ้า  

การไดรับสิทธิพิเศษดานภาษีจากประเทศคูคาและนโยบายที่ดีในการสงเสริมอุตสาหกรรมสัตวนํ้าแชแข็ง

ดังกลาวทั้งทางตรงและทางออม และมาตรฐานความปลอดภัยของอาหารไดรับการยอมรับจากประเทศคูคา 

สวนปจจัยที่ทําใหเกิดความเสียเปรียบในการแขงขัน คือ อุปสงคภายในประเทศอยูในระดับตํ่า แตเมื่อศึกษากับ

ประเทศคูแขงขัน ประเทศเวียดนาม พบวา ประเทศไทยมีความไดเปรียบในปจจัยอุตสาหกรรมสนับสนุนและ

เกีย่วเน่ืองอยูในระดับที่สูงกวาประเทศเวียดนาม และไดรับผลกระทบจากมาตรการตางๆ จากประเทศคูคานอยกวา

ประเทศเวียดนาม สวนการศึกษาระบบธุรกิจปลานิลในประเทศไทยน้ัน พบวา ระบบยอยปจจัยการผลิตมี

ปญหาในเรื่องของตนทุนการผลิตสูง โดยเฉพาะคาอาหาร ระบบยอยการผลิต ปลาที่เลี้ยงในบอดินยังมีปญหา  

ในเรื่องของกลิ่นโคลน ระบบยอยการรวบรวมและการจัดหา เกษตรกรจะขายปลาใหกับพอคาคนกลาง พอคา

คนกลางจะเปนผูกําหนดราคาและปริมาณการซื้อ  
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 ธันวิน  รุงเรืองฤทธิ์ (2546) ไดทําการศึกษาวิเคราะหความสามารถสงออกและความไดเปรียบเชิง

แขงขันทางธุรกิจสงออกกุงสดแชเย็นแชแข็งของไทย พบวา ประเทศไทยมีความไดเปรียบทางดาน

ความสามารถในการสงออกและมีความไดเปรียบทางความถนัดในการสงออก โดยในชวง ป 2529-2539 พบวา

ทั้งความสามารถในการสงออกและความถนัดในการสงออกมีคาดัชนีที่ถดถอยลง สวนผลการวิเคราะหปจจัยทีม่ี

ผลตออุปสงคสงออกกุงสดแชเย็นแชแข็งของไทยไปญี่ปุนและสหรัฐอเมริกา ในชวง ป 2529-2543 พบวา     

ในตลาดญี่ปุนปจจัยสําคัญที่มีผลตออุปสงคสงออกกุงสดแชเย็นแชแข็ง คือ รายไดตอหัวของประเทศญี่ปุ น  

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศสงออกกุงสดแชเย็นแชแข็งของไทย สําหรับตลาดสหรัฐอเมริกาปจจัย

สําคัญที่มีผลตออุปสงคสงออกกุงสดแชเย็นแชแข็งของไทย คือ รายไดประชาชาติตอหัวของสหรัฐอเมริกา    

โดยทั้งตลาดญี่ปุนและตลาดสหรัฐอเมริกากุงสดแชเย็นแชแข็งของไทยจัดวาเปนสินคาฟุมเฟอย ผลการศึกษา

วิเคราะหความสามารถเชิงแขงขันการสงออกกุงสดแชเย็นแชแข็งจากไทยไปตลาดญี่ปุนและตลาดสหรัฐอเมรกิา

ตามแนวคิดของ Michael E. Porter  โดยใชขอมูลจากการสัมภาษณผูประกอบการสงออกกุงสดแชเย็นแชแข็ง

พบวา ในตลาดญี่ปุนและตลาดอเมริกาผูประกอบการสงออกกุงสดแชเย็นแชแข็งมีจุดแข็ง ซึ่งประกอบดวย 

วัตถุดิบ แรงงาน เทคโนโลยี  คุณภาพสินคา มีการบริหารทางการเงินที่ดี ผูบริหารมีความรูความสามารถ แตมี

ปจจัยที่เปนจุดออน  ซึ่งประกอบดวย ตนทุนการผลิตสูง ไมมีการแบงงานกันทําที่ชัดเจนและขาดการประเมิน 

ผลงาน มีขอเสนอแนะจากการศึกษาดังน้ี ผูประกอบการควรประหยัดคาใชจายในทุกๆ ดานลงและภาครัฐบาล

ควรปรับลดภาษีที่เกี่ยวกับการสงออกกุงสดแชแข็งเพื่อเปนการลดตนทุนการผลิต รวมทั้งควรสรางพันธมิตร              

ในการดําเนินธุรกิจเพื่อจะไดสรางความแข็งแกรงและเพิ่มชองทางการจัดจําหนาย 
 

2.2 แนวคิดและทฤษฎี 

 การศึกษาเศรษฐกิจสินคาเกษตรเพื่อรองรับการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ใชดัชนีความไดเปรียบ   

โดยเปรียบเทียบที่ปรากฏ (Revealed Comparative Advantage: RCA) เปนเครื่องมือสําหรับวัดความไดเปรียบ

โดยเปรียบเทียบในการสงออกสินคาของประเทศที่ทําการศึกษา และใชทฤษฎีการจัดการเชิงกลยุทธ     

(Boston Consulting Group: BCG) เปนเครื่องมือในการวิเคราะหศักยภาพและความสามารถในการแขงขัน 

โดยพิจารณาสวนแบงการตลาดเชิงเปรียบเทียบ และอัตราการเติบโตของตลาด ซึ่งทฤษฎีทั้งสองเปนเครื่องมือ  

ที่นํามาปรับใชกับสินคาเกษตร และเหมาะสมกับสินคาที่มีการสงออกไปประเทศตางๆ ในโลก โดยนํามา

วิเคราะหศักยภาพและความสามารถในการแขงขันของไทยเปรียบเทียบกับประเทศที่ทําการศึกษา นอกจากน้ี

ผลของการวิเคราะห BCG Matrix ยังสามารถนํามาใชกําหนดกลยุทธของสินคาได ดังน้ี 

 2.2.1 ดัชนีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบท่ีปรากฏ (Revealed Comparative Advantage: RCA)  

 ความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบ หมายถึง ความสามารถของประเทศใดประเทศหน่ึงในการผลิต 

สินคาหรือบริการ โดยใชตนทุนที่ตํ่ากวาตนทุนในการผลิตสินคาหรือบริการของอีกประเทศหน่ึง ลักษณะของ 

ความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบน้ี สามารถอธิบายการผลิตและการคาระหวางประเทศได (นิชภา, 2555) 
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 ในทางทฤษฎีการคาระหวางประเทศ ความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบจะเปนการวิเคราะห

ภายใตระบบการคาเสรี หรือ Free Trade แตในความเปนจริงประเทศตางๆ พยายามคิดคนพัฒนาการผลิตและการ

สงออกสินคา โดยกําหนดมาตรการตางๆ ที่ใหการสงเสริมและคุมครองการผลิตของอุตสาหกรรม

ภายในประเทศ โดยตัวอยางของมาตรการดังกลาว ไดแก มาตรการการกีดกันทางการคา เชน การกําหนดอัตรา

ภาษีศุลกากรนําเขา คาธรรมเนียมพิเศษ และการกําหนดโควตา เปนตน ซึ่งมาตรการตางๆ เหลาน้ีมีผลกระทบ

ตอความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบที่แทจริงของแตละประเทศ   

 การวัดความไดเปรียบทางดานการคาระหวางประเทศ มักประสบปญหาดานขอมูลตนทุนสินคา 

ในอุตสาหกรรมตางๆ ของแตละประเทศ และปญหาเรื่องความไมสอดคลองกันในวิธีการวัดขอมูล Balassa 

(1989) จึงเสนอวาการดูสัดสวนของสินคาในการสงออกของประเทศหน่ึงๆ เมื่อเปรียบเทียบกับสัดสวน       

โดยเฉลี่ยของสินคาในตลาดโลกนาจะแสดงถึงความไดเปรียบไดในระดับหน่ึง ซึ่งดัชนีความไดเปรียบ           

โดยเปรียบเทียบที่ปรากฏ (RCA) เปนดัชนีที่ใชวัดความสามารถในการแขงขัน โดยนํามาวัดความไดเปรียบ    

โดยเปรียบเทียบในการสงออกสินคา ดังน้ี 

 

)/(
)/(

wkw

iki
ki XX

XX
RCA   

 

โดย 

kiRCA  =   ดัชนีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบทีป่รากฏในการสงออกสินคา ݇  ของประเทศ ݅  

kiX  =   มูลคาการสงออกสินคา ݇ โดยประเทศ ݅ ไปตลาดเปาหมาย เชน ตลาดโลก 

iX  =   มูลคาการสงออกสินคาทัง้หมด โดยประเทศ ݅  

kwX  =   มูลคาการสงออกสินคา k  โดยรวมของตลาดเปาหมาย เชน ตลาดโลก 

wX  =   มูลคาการสงออกสินคาทัง้หมด โดยรวมของตลาดเปาหมาย เชน ตลาดโลก  

i   =   ประเทศผูสงออก 

k  =   สินคาที่พิจารณา 

  w  =   ตลาดเปาหมาย เชน ตลาดโลก ตลาดอาเซียน  
 

คําอธิบายคา   

คา kiRCA  ที่ไดจากการคํานวณ จะนําไปเปรียบเทียบกับการคาเฉลี่ยของตลาดเปาหมาย เชน 

ตลาดโลก  ซึ่งมีคาเทากับ 1 ดังน้ันจึงสามารถแปลความหมายของคา kiRCA  ไดดังน้ี 

1) คา kiRCA  > 1 แสดงวา สัดสวนของการสงออกสินคา k  ของประเทศ i  ตอการสงออกสินคา

ทั้งหมดของประเทศ i  สูงกวาสัดสวนการสงออกสินคา k  ของโลกตอการสงออกสินคาทั้งหมดของโลก หรือ

ประเทศ i  อยูในฐานะที่มีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบในการสงออกสินคา k  
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2) คา kiRCA  < 1 แสดงวา สัดสวนของการสงออกสินคา k  ของประเทศ i  ตอการสงออกสินคา

ทั้งหมดของประเทศ i  ตํ่ากวาสัดสวนการสงออกสินคา k  ของโลกตอการสงออกสินคาทั้งหมดของโลก หรือ

ประเทศ i  อยูในฐานะที่มีความเสียเปรียบโดยเปรียบเทียบในการสงออกสินคา k  

3) คา kiRCA  = 1 แสดงวา สัดสวนของการสงออกสินคา k  ของประเทศ i  ตอการสงออกสินคา

ทั้งหมดของประเทศ i  เทากับสัดสวนการสงออกสินคา k  ของโลกตอการสงออกสินคาทั้งหมดของโลก หรือ

ประเทศ i  อยูในฐานะที่ไมมีความไดเปรียบและเสียเปรียบโดยเปรียบเทียบในการสงออกสินคา k  

การวัดความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบโดยใชคาRCA มีความแมนยําและมีเสถียรภาพในระดับหน่ึง 

(Utkulu and Seymen, 2004)  นอกจากน้ีคา RCA  ยังใชวัดแนวโนมความไดเปรียบของสินคาที่สงออกของ

ประเทศที่พิจารณาวามีแนวโนมเปนอยางไรในชวงระยะเวลาที่ผานมา หากคา RCA  ที่คํานวณไดมีแนวโนมที่

สูงข้ึนเปนลําดับ ยอมช้ีใหเห็นถึงความไดเปรียบในการแขงขันการสงออกสินคาน้ันๆ ของประเทศวาจะมี

อนาคตที่ดีข้ึน เมื่อเปรียบเทียบกับคูแขงขัน ในทางตรงขามหากคา RCA  ที่คํานวณไดมีแนวโนมที่ลดลงเปน

ลําดับ ยอมช้ีใหเห็นถึงความไดเปรียบในการแขงขันการสงออกสินคาน้ันๆ ของประเทศวาในอนาคตจะลดลง 

เมื่อเปรียบเทียบกับคูแขงขัน  

ขอจํากัดของ RCA  มีดังน้ี 

1) ประเทศ 2 ประเทศ ที่มีคา RCA > 1 ทั้งคู ทําใหไมสามารถระบุไดแนนอนวา ประเทศที่มีคา 

RCA  มากกวา 1 มีความสามารถในการสงออกสินคา k  มากกวาอีกประเทศที่มีคา RCA  ตํ่ากวา 

2) มูลคารวมของสินคาที่แตละประเทศสงออกน้ันไมเทากัน ทําใหประเทศที่มีมูลคาการสงออก

โดยรวมสูงมีแนวโนมที่จะมีคา RCA  ตํ่ากวาประเทศที่มีมูลคาสงออกโดยรวมนอย 

3) การที่คา RCA > 1 หรือ RCA < 1 จะไมสามารถระบุไดแนชัดวาเกิดจากปจจัยใด 

4) ไมสามารถระบุไดวาความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบที่เกิดข้ึนน้ัน เปนความไดเปรียบที่เกิดจาก

ความสามารถในการผลิต หรือเกิดจากการใชนโยบายการคาของรัฐบาลทั้งในประเทศผูสงออก และในประเทศ 

ผูนําเขา เน่ืองจากขอมูลที่ใชเปนการนําเขาหรือสงออกที่เกิดข้ึนจริงซึ่งรวมผลของการบิดเบือนทางการคาและ

มาตรการตางๆ ของรัฐ เชน การอุดหนุนการสงออก หรือการกีดกันการนําเขา ทําใหคา RCA  ที่ไดไมสามารถ

แสดงความไดเปรียบอยางแทจริง 

ดัชนีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรากฏจะช้ีใหเห็นแนวโนมของการเปลี่ยนแปลงความไดเปรียบ 

เชิงเปรียบเทียบในการสงออกสินคาของแตละประเทศไดชัดเจนในระดับหน่ึงเทาน้ัน แตยังไมสามารถระบุไดวา 

ความไดเปรียบหรือเสียเปรียบโดยเปรียบเทียบมีสาเหตุเกิดจากปจจัยใด 

2.2.2 ทฤษฎีการจัดการเชิงกลยุทธ (Boston Consulting Group: BCG)  หรือ BCG Matrix 

BCG Matrix เปนเครื่องมือที่ใชวิเคราะหดานการเงินการลงทุนเกี่ยวกับการตลาด โดยการเริ่มตน

ของ GE (General Electric) และ Boston Consulting Group (BCG) โดย BCG Matrix จะแสดงฐานะหรือ

ความแข็งแกรงของบริษัทเมื่อเทียบกับตลาดสินคาน้ันๆ โดยใชเกณฑในการพิจารณา 2 เกณฑ คือ  
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1) สวนแบงการตลาดเชิงเปรียบเทียบ (Relative Market Share) เปนการเปรียบเทียบกับคูแขงวา

สวนแบงตลาดของสินคามียอดขายเปนกี่เทาเมื่อเทียบกับคูแขงที่สําคัญ วิธีการคํานวณสวนแบงการตลาด 

เชิงเปรียบเทียบ คือ สินคาของประเทศใดๆ ที่เปนผูนําตลาด ใหเปรียบเทียบกับอันดับที่สองของตลาด และสินคา

ของประเทศใดๆ ที่เปนผูตาม ใหเปรียบเทียบกับผูนําตลาด ดังน้ี 
 

1.1) กรณีเปนประเทศผูนําตลาด 
 

สวนแบงการตลาดเชิงเปรียบเทียบ  =    สัดสวนมูลคาเพิม่ของผูนําตลาด 

สัดสวนมลูคาเพิม่ของผูตามลําดับที่ 2 
 

เชน กรณีประเทศผูนําตลาดมีสวนแบงตลาดเทากับ 20% และประเทศผูตามมีสวนแบง

ตลาดเทากับ 10% หมายความวา ประเทศผูนําตลาดมีสวนแบงการตลาดเชิงเปรียบเทียบเปน 2 เทาของ

ประเทศคูแขงในอันดับที่ 2 ของตลาด 

 

1.2) กรณีเปนประเทศผูตาม  
 

สวนแบงการตลาดเชิงเปรียบเทียบ  =       สัดสวนมูลคาเพิม่ของผูตาม 

 สัดสวนมูลคาเพิ่มของผูนําตลาด 
 

เชน กรณีประเทศผูตามมีสวนแบงการตลาดเทากับ 10% และประเทศผูนําตลาดมีสวนแบง

การตลาดเทากับ 20% หมายความวา ประเทศผูตามมีสวนแบงการตลาดเชิงเปรียบเทียบเทากับ 0.5 เทาของ

ประเทศผูนําตลาด  

คาสวนแบงการตลาดเชิงเปรียบเทียบใชแกน X ใน BCG Matrix โดยกําหนดคาจุดตัดแกน

เทากับ 1 เพื่อใชแบงระหวางสวนแบงการตลาดที่สูง หรือตํ่า  

2) อัตราการเติบโตของตลาดสินคา (Market Growth Rate) หรือ ความนาสนใจของตลาด 

(Market Attractiveness) คือ อัตราการขยายตัวของตลาดสินคาทั้งตลาด โดยเกณฑที่ใชน้ีตองการดูวาตลาด

สินคาน้ันๆ มีความนาสนใจมากนอยเพียงใด ซึ่งอัตราการเติบโตของตลาดข้ึนอยูกับสภาพการเติบโตของแตละ

อุตสาหกรรมหรือของธุรกิจน้ันๆ โดยทั่วไปใชอัตราการเติบโตของตลาด (Market Growth) เทากับรอยละ 10 

มากําหนดเปนคาจุดตัดของแกน Y เพื่อใชแบงระหวาง Stars จาก Cash Cows และ Question Marks จาก 

Dogs ซึ่งหากหนวยธุรกิจมีอัตราการเติบโตมากกวารอยละ 10 จะเปรียบเทียบวาสูง และหากหนวยธุรกิจมี

อัตราการเติบโตตํ่ากวารอยละ 10 จะเปรียบเทียบวาตํ่า (สุจารีย  พิชา, 2553 : อางจากอภิชัย  สมบูรณปกรณ 

2549) 

สวนแบงการตลาดเชิงเปรียบเทียบ และอัตราการเติบโตของตลาด ถูกใชแบงแกนในการทํา BCG 

Matrix เปน 4 ชอง (ภาพที่ 1) ดังน้ี 
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ภาพท่ี 1 Boston Consulting Group (BCG) 

 

 2.1) สินคาดาวเดน (Stars) เปนตลาดที่มีอัตราการเจริญเติบโตของยอดขายสูง และมีสวนแบง

การตลาดสูง คือ กลุมตลาดที่สงออกสินคาไปในสัดสวนสูง และการสงออกสินคาไปตลาดน้ันมีการขยายตัวสูง 

ทําใหธุรกิจมีความสามารถในการทํากําไร แตหากตองการทํากําไรเพิ่มข้ึนหรือตองการที่จะแขงขันในตลาดได 

ธุรกิจจะตองเพิ่มเงินลงทุนในปริมาณมาก 

 2.2) สินคาทําเงิน (Cash Cows) เปนตลาดที่มีอัตราการเจริญเติบโตของยอดขายตํ่า แตมีสวน

แบงการตลาดสูง คือ กลุมตลาดที่สงออกสินคาไปในสัดสวนสูง แตการสงออกสินคาไปตลาดน้ันมีการขยายตัว

ตํ่า ตลาดไมมีความนาดึงดูดในสําหรับคูแขงขันรายใหมๆ ทําใหธุรกิจมีกําไรจากการประกอบการสูงและ

สามารถเก็บเกี่ยวผลประโยชนไดสูง จึงไมจําเปนตองใชเงินลงทุนมาก  

 2.3)สินคามีปญหา (Question Marks) เปนตลาดที่มีอัตราการเจริญเติบโตของยอดขายสูง แตมี

สวนแบงการตลาดตํ่า คือ กลุมตลาดที่มีสัดสวนการสงออกไมสูงนัก แตการสงออกสินคาไปตลาดน้ันมีการ

ขยายตัวสูง ธุรกิจที่อยูในกลุมน้ีมักตองการสนับสนุนทางการเงินที่สูง เน่ืองจากตองมีการลงทุนในดานตางๆ 

เพื่อใหทันกับการเติบโตของตลาด  

 2.4) สินคาตกตํ่า (Dogs) เปนตลาดที่มีอัตราการเจริญเติบโตของยอดขายตํ่า และมีสวนแบง

การตลาดตํ่า คือ กลุมตลาดที่มีสัดสวนการสงออกตํ่า และการสงออกสินคาไปตลาดน้ันมีการขยายตัวตํ่า ซึ่งธุรกิจ

สวนใหญจะไดรับผลตอบแทนนอย ไมจูงใจในการดําเนินการตอไป 

 

 

 

 



บทท่ี 3  
ข้อมูลท่ัวไปของกัมพูชา สปป.ลาว และเมียนร์มาร์ 

3.1 กัมพูชา 

 

ภาพท่ี 2 แผนที่กัมพูชา 
 

 สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)  และสถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
(มปป.) ได้ทําการศึกษาดัชนีและคู่มือการลงทุน ราชอาณาจักรกัมพูชา โครงการส่งเสริมการลงทุนในกัมพูชา 
สปป.ลาว พม่า เวียดนาม ซึง่มีข้อมลูด้านตา่งๆ ดงันี ้

3.1.1 สภาพทัว่ไป 
       1)  ลักษณะทั่วไป 

กัมพูชาต้ังอยู่ในเขตลุ่มนํ้าโขงตอนล่าง มีพ้ืนที่ทั้งหมด 181,035 ตารางกิโลเมตร มีพรมแดน
ติดกับ 3 ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย สปป.ลาว และเวียดนาม สําหรับเขตแดนที่ติดกับไทยมีประมาณ 798 
กิโลเมตร ทิศเหนือติดกับประเทศไทย (จังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร์ และบุรีรัมย์) ทิศตะวันตกติดกับ
ประเทศไทย (จังหวัดสระแก้ว จันทบุรี และตราด) และทิศใต้ติดอ่าวไทย มีพรมแดนติดกับพรมแดน สปป.ลาว 
541 กิโลเมตร และเวียดนาม 1,228 กิโลเมตร 
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อาชีพหลักของชาวกัมพูชา คือ การเกษตรกรรม ซึ่งมีอยู่ประมาณร้อยละ 70 ส่วนใหญ่จะ
เพาะปลูกอยู่รอบๆ ทะเลสาบกัมพูชา ซึ่งสินค้าเกษตรที่ส่งออก ได้แก่ ข้าว ผลิตภัณฑ์ปลา ยางพารา ข้าวโพด 
ถั่วลิสง สัตว์มีชีวิต ผลไม้ และปลา เป็นต้น 

2) ประชากร 
กัมพูชามีประชากรคาดประมาณ ณ กลางปี 2556 (1 กรกฎาคม) 15,205,539 คน ร้อยละ 

90 เป็นคนกัมพูชา รองลงมาคือเวียดนาม ร้อยละ 5 จีน ร้อยละ 1 และอ่ืนๆ ร้อยละ 4 มีกําลังแรงงานในปี 
2553 อยู่ในภาคเกษตร ร้อยละ 55.8 ภาคอุตสาหกรรม ร้อยละ 16.9 และภาคบริการ ร้อยละ 27.3 

3.1.2 ด้านเศรษฐกิจ 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ (GDP) ของกัมพูชา ปี 2555 มีมูลค่า 14,061.80 ล้านเหรียญ

สหรัฐฯ ขยายตัวจากปีที่ผ่านมา ร้อยละ 7.26 คิดเป็นผลิตภัณฑ์มวลรวมต่อหัวเท่ากับ 945.99 เหรียญสหรัฐฯ 
เพ่ิมจากปีที่ผ่านมาเช่นกัน โดยผลิตภัณฑ์ในปี 2554 มาจากภาคบริการ คิดเป็นร้อยละ 39.81 รองลงมาเป็น
ผลิตภัณฑ์จากภาคเกษตรกรรม ร้อยละ 36.68 และภาคอุตสาหกรรม ร้อยละ 23.50 

สําหรับปี 2556 ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่า เศรษฐกิจกัมพูชา จะยังคงมีแรงส่งให้เติบโตกว่า  
ร้อยละ 7 โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากเงินลงทุนทั้งจากในประเทศและต่างประเทศที่มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น 
โดยเฉพาะในธุรกิจภาคการเกษตร ท่องเท่ียว อสังหาริมทรัพย์ การก่อสร้าง การเงิน และการส่งออกที่จะ
ขยายตัวเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ือง 

ปี 2552-2555 มูลค่าการค้าระหว่างไทยและกัมพูชามีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง และไทย
เป็นฝ่ายได้ดุลการค้า เน่ืองจากไทยส่งออกสินค้าไปยังกัมพูชามากขึ้น และไทยนําเข้าสินค้าจากกัมพูชามากข้ึน
เช่นกัน  ในปี 2555 มูลค่าการค้าระหว่างไทยและกัมพูชาเท่ากับ 124,580.26 ล้านบาท โดยมูลค่าการส่งออก
สินค้าไปยังกัมพูชาเท่ากับ 116,780.03 ล้านบาท ขยายตัวจากปี 2554 ร้อยละ 43.84 และ 43.75 ตามลําดับ 
ส่วนมูลค่าการนําเข้าสินค้าจากกัมพูชา เท่ากับ 7,800.23 ล้านบาท ขยายตัวจากปี 2554 ร้อยละ 45.18 
(ตารางที่ 1) 
 

ตารางที่ 1 มูลค่าการค้าระหว่างประเทศไทยกับกัมพูชา

รายการ 
มูลค่า : ล้านบาท อัตราเพิ่ม (ร้อยละ)

2552 2553 2554 2555 2552 2553 2554 2555
มูลค่ารวม 56,577.34 81,135.03 86,611.74 124,580.26 -19.21 43.41 6.75 43.84
การส่งออก 53,917.76 74,265.08 81,238.91 116,780.03 -19.56 37.74 9.39 43.75
การนําเข้า 2,659.58 6,869.95 5,372.83 7,800.23 -11.57 158.31 -21.79 45.18
ดุลการค้า 51,258.18 67,395.13 75,866.08 108,979.80 -19.93 31.48 12.57 43.65
ที่มา : สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์, 2556
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3.1.3 ด้านนโยบาย 
ปัจจุบัน รัฐบาลกัมพูชาอยู่ระหว่างการดําเนินการตามแผนพัฒนายุทธศาสตร์แห่งชาติ 

(National Strategic Development Plan Update: NSDP Update) ซึ่งอยู่ในช่วงระหว่างปี 2552–2556 
ยุทธศาสตร์ลดความยากจนแห่งชาติ (National Poverty Reduction Strategy: NPRS) รวมท้ังเป้าหมายการ
พัฒนาแห่งสหัสวรรษของสหประชาชาติ (Cambodian's Millennium Development Goals: CMDGs) ซึ่ง
ล้วนเป็นยุทธศาสตร์หลักที่รัฐบาลกัมพูชาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยมี
จุดมุ่งหมายให้กัมพูชาเดินหน้าไปสู่การพัฒนาและความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและย่ังยืน และใช้เป็นพ้ืนฐาน
ในการดําเนินนโยบายเศรษฐกิจของประเทศที่มุ่งเน้นส่งเสริมความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การจ้างงาน ความ
เสมอภาคและความเป็นธรรมในสังคม อีกทั้งยังสะท้อนให้เห็นถึงนโยบายทางการเมืองของรัฐบาลชุดปัจจุบันได้
เป็นอย่างดี 

หลังจากสงครามภายในประเทศเริ่มสงบลง กัมพูชาได้หันมาพัฒนาและฟ้ืนฟูประเทศ        
อย่างจริงจัง โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจ ซึ่งกัมพูชามีการพัฒนาขึ้นอย่างเห็นได้ชัด มีการทําการค้ากับต่างประเทศมากขึ้น 
รวมท้ังมีการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจเพ่ือรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะยาว          
จนสามารถสร้างความเช่ือมั่นแก่นักลงทุนต่างชาติได้ในระดับหน่ึง สําหรับในระยะต่อไปคาดว่าการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของกัมพูชาจะดําเนินไปอย่างต่อเน่ืองและมีทิศทางชัดเจนข้ึน ซึ่งเป็นผลสืบเน่ืองจาก      
การดําเนินนโยบายและยุทธศาสตร์ต่างๆ ของรัฐบาลกัมพูชา โดยให้ความสําคัญต่อการพัฒนาประเทศใน 4 
สาขาหลัก ได้แก่ ด้านการเกษตร การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การพัฒนาภาคเอกชนและสนับสนุนการสร้างงาน 
และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยเฉพาะด้านการศึกษาและสาธารณสุข 

อย่างไรก็ดี รัฐบาลกัมพูชาประกาศดําเนินนโยบายการค้าตามแบบเสรีโดยอาศัยกลไกตลาด   
โดยมุ่งเน้นบทบาทที่จะไม่แทรกแซงราคาสินค้าหรือบริการ แต่จะช่วยช้ีแนะแนวนโยบายด้านการค้าให้นักธุรกิจ
ภายในและชาวต่างชาติให้ประกอบธุรกิจสอดคล้องกับทิศทางนโยบายและกฎหมายของประเทศ สร้างสิ่ง
อํานวยความสะดวกและสาธารณูปโภคให้เพียงพอและเอ้ือต่อการค้า เช่น ปรับปรุงบูรณะถนนที่มีอยู่ สนับสนุน
ให้มีการผลิตสินค้าในประเทศกัมพูชาให้มีปริมาณและคุณภาพดีมากย่ิงขึ้น เสริมสร้างความสัมพันธ์ด้านการค้า
ระหว่างประเทศ เช่ือมความสัมพันธ์ระหว่างตลาดภายในกับตลาดต่างประเทศเพ่ือผลประโยชน์ซึ่งกันและกัน 

นอกจากน้ี รัฐบาลกัมพูชาเปิดรับการลงทุนในทุกด้าน ทําให้รัฐบาลมีนโยบายให้การส่งเสริมการ
ลงทุนจากต่างประเทศมาโดยตลอด และได้ปรับปรุงระเบียบ กฎหมาย องค์กรของรัฐ เพ่ือปฏิบัติต่อนักลงทุน
ต่างชาติเช่นเดียวกับนักลงทุนท้องถิ่นโดยเฉพาะการอํานวยความสะดวกและการให้สิทธิประโยชน์ต่างๆ แก่โครงการ
ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ตลอดจนการอนุญาตให้โอนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี ทั้งน้ี นักลงทุนต่างชาติ
สามารถลงทุนและถือหุ้นร้อยละ 100 ในกิจการต่าง ๆ ทั้งสามารถถือครองทรัพย์สินต่าง ๆ ได้โดยเสรี ยกเว้นที่ดิน
และอสังหาริมทรัพย์ซึ่งสงวนไว้สําหรับบุคคลในชาติ และมีอาชีพหรือธุรกิจที่สงวนสําหรับบุคคลในชาติหรือต้องร่วม
ลงทุนกับคนในชาติเพียงไม่กี่รายการ เช่น มัคคุเทศก์นําเที่ยว โรงสีข้าว และโรงอิฐ เป็นต้น นอกจากน้ี             
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สิทธิประโยชน์ที่ระบุไว้จะต้องได้รับการอนุมัติจาก CDC (The Council for the Development of Cambodia) 
ซึ่งแต่ละโครงการจะได้รับสิทธิประโยชน์ที่อาจแตกต่างกันเพ่ือจูงใจในการลงทุน 

1) นโยบายด้านการค้าต่างประเทศ 
กัมพูชาไม่มีข้อกีดกันทางการค้าโดยใช้ใบอนุญาตหรือโควตานําเข้า ยกเว้นกับสินค้าที่

ต้องห้ามตามกฎหมาย หรือสินค้าตามข้อกําหนดต้องขอใบอนุญาตจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง อาทิ ยารักษาโรค 
อัญมณี ทองคํา และกรด เป็นต้น ยกตัวอย่างเช่น ก่อนที่จะอนุญาตให้นําเข้ายารักษาโรคของกัมพูชา ผู้นําเข้า
และผู้ผลิตยาในต่างประเทศจะต้องจดทะเบียนตํารับยารักษาโรค ที่กระทรวงสาธารณสุขกัมพูชาก่อนและเมื่อ
ต้องการนําเข้าต้องขอใบอนุญาตที่มีอายุให้นําเข้าภายใน 6 เดือน จากกระทรวงสาธารณสุขทุกคร้ัง ส่วนการ
นําเข้ากรดต้องขอใบอนุญาตนําเข้าที่กระทรวงอุตสาหกรรม 

อย่างไรก็ตาม กัมพูชายังไม่มีกฎหมายกําหนดเก่ียวกับมาตรฐานสินค้า แต่มีกฎหมาย
เก่ียวกับสลากการระบุส่วนผสมและอายุผลิตภัณฑ์ต่างๆ จากการที่ประเทศกัมพูชาไม่สามารถผลิตสินค้าเพ่ือ
สนองความต้องการของประชาชนได้เพียงพอสินค้าอุปโภคบริโภคส่วนใหญ่จึงต้องอาศัยการนําเข้า โดยมี
กฎระเบียบและมาตรการด้านการนําเข้า-ส่งออกเป็นตัวควบคุม เช่น การนําสินค้าเข้าประเทศต้องผ่านการ
ตรวจสอบประเมินราคาและชําระอัตราศุลกากรตามที่กําหนดในพิกัดศุลกากรกัมพูชา ทั้งน้ีกระทรวงเศรษฐกิจ
และการคลังว่าจ้างให้บริษัทเอกชน คือ บริษัท Societe Generale de Surveillance S.A. หรือ SGS 
ตรวจสอบและประเมินราคาสินค้าก่อนการนําเข้า กล่าวคือ ผู้ที่จะทําการส่งออกสินค้าไปยังกัมพูชาซึ่งมีมูลค่า 
FOB เกินกว่า 4,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ จะต้องแจ้งต่อสํานักงานฯบริษัท SGS ในประเทศที่ทําการส่งออก เพ่ือทํา
การตรวจสอบสินค้าก่อนการส่งออก ซึ่งเมื่อสินค้าผ่านการตรวจสอบแล้ว บริษัท SGS จะออกเอกสาร RIA 
(Registered Import Advice) ให้แก่ผู้นําเข้าในกัมพูชาเพ่ือนําไปผ่านพิธีศุลกากรนําเข้าต่อไป โดยผู้นําเข้าต้อง
เป็นผู้ชําระค่าธรรมเนียม PSI (Pre-Shipment Inspection) ในอัตราร้อยละ 0.8 ของมูลค่า FOB ของสินค้า
และมีกรมศุลกากรกระทรวงเศรษฐกิจและการคลังเป็นผู้จัดเก็บภาษีนําเข้า 

 2) นโยบายด้านเกษตร 
พืชเศรษฐกิจที่สําคัญของกัมพูชา คือ ข้าว ซึ่งกัมพูชามีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการ

ปลูกข้าว และประชาชนส่วนใหญ่ปลูกข้าว แต่ประสิทธิภาพการผลิตข้าวของกัมพูชายังอยู่ในระดับตํ่า เน่ืองจาก
ยังขาดเทคโนโลยีทั้งด้านการผลิตและการแปรรูป รัฐบาลกัมพูชาจึงมีนโยบายที่จะยกระดับการผลิตและส่งออก
ข้าวของประเทศ และมีเป้าหมายที่จะส่งออกข้าวให้ได้อย่างน้อยปีละ 1 ล้านตัน และเป็นหน่ึงในประเทศ 
ผู้ส่งออกข้าวของโลกภายในปี 2558 ภายใต้นโยบาย Rice – White Gold โดยเน้นการเช่ือมโยงทุกภาคส่วน
ตลอดห่วงโซ่คุณค่า ต้ังแต่เกษตรกรจนถึงผู้ส่งออก เน้นการใช้เมล็ดพันธ์ุที่มีคุณภาพ พัฒนาระบบชลประทาน
และระบบตรวจรับรองคุณภาพ พัฒนาระบบโลจิสติกส์ การเพ่ิมโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุนให้มากขึ้น 
เพ่ือที่จะยกระดับการเกษตรจากภาคการผลิตไปสู่พาณิชย์ให้มากขึ้น นอกจากข้าวแล้ว ยางพารายังเป็นพืช
เศรษฐกิจสําคัญอีกชนิดหน่ึง ที่รัฐบาลยังสนับสนุนให้เกษตรกรและภาคเอกชนขยายพ้ืนที่ปลูกเพ่ือเพ่ิมผลผลิต
และการส่งออกที่มากข้ึน เพ่ือพัฒนายางพาราให้เป็นสินค้าเกษตรอุตสาหกรรมท่ีมีศักยภาพสูง และคาดว่าในอีก 
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5-10 ปีข้างหน้า กัมพูชาจะส่งออกยางพารามากกว่า 10 ล้านตัน  ส่วนนโยบายด้านการประมงรัฐบาลกัมพูชา
ได้ส่งเสริมการเพาะเลี้ยงทั้งในบ่อดิน กระชัง และนาข้าว  

3.1.4 ปัจจัยสนับสนุนการลงทุนและโอกาสทางธุรกิจเกษตรในกัมพูชา 
1) ปัจจัยสนับสนุนการลงทุนธุรกิจเกษตรและเกษตรแปรรูป 

1.1) พ้ืนที่เหมาะแก่การทําการเกษตร กัมพูชามีดินและนํ้าอุดมสมบูรณ์และพ้ืนที่ส่วนใหญ่
เป็นที่ราบลุ่ม จึงเหมาะแก่การทําการเกษตร สามารถเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจได้หลายชนิด โดยเฉพาะข้าว ซึ่งเป็น
พืชเศรษฐกิจสําคัญ โดยมีพ้ืนที่เพาะปลูกร้อยละ 65 ของพ้ืนที่ทําการเกษตรทั้งประเทศ รวมทั้งพืชเศรษฐกิจ
สําคัญอ่ืนๆ ได้แก่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ถั่วลิสง ถั่วเหลือง ถั่วเขียว งา มันสําปะหลัง และยางพารา เป็นต้น  

1.2) ขาดแคลนผู้ประกอบการที่มีทักษะและความพร้อมในการผลิตสินค้าเพ่ือส่งออก ส่งผล
ให้ผลผลิตทางการเกษตรยังไม่ได้มาตรฐานและคุณภาพตามท่ีตลาดต้องการ อีกทั้งเกษตรกรกัมพูชาส่วนใหญ่
เป็นผู้ประกอบการรายเล็กที่ทําการเกษตรแบบด้ังเดิม ซึ่งเน้นการเพาะปลูกเพ่ือบริโภคเป็นหลัก และยังขาด
ความรู้และเทคโนโลยีในการเพาะปลูกพืชในเชิงพาณิชย์ รวมท้ังขาดแคลนเงินทุนในการซื้อปัจจัยการผลิต อาทิ 
เมล็ดพันธ์ุ และปุ๋ย เป็นต้น ซึ่งผู้ประกอบการไทยสามารถเข้าไปเติมเต็มในส่วนเหล่าน้ีได้ 

1.3) รัฐบาลกัมพูชาสนับสนุนการลงทุนในธุรกิจเกษตรและเกษตรแปรรูป เพ่ือก่อให้เกิดการ 
จ้างงานและสร้างรายได้แก่เกษตรกร ซึ่งมีสัดส่วนกว่าร้อยละ 70 ของประชากรทั้งประเทศ และสร้างมูลค่าเพ่ิม
แก่ผลผลิตทางการเกษตร โดยเฉพาะธุรกิจเกษตรอินทรีย์ ทั้งน้ี รัฐบาลให้สิทธิพิเศษในการลดหย่อนภาษีสําหรับ
การนําเข้าเคร่ืองจักรที่ใช้ในการแปรรูปสินค้าเกษตรเพื่อส่งออก รวมท้ังอนุญาตให้นักลงทุนต่างชาติลงทุนใน
ธุรกิจเกษตรและเกษตรแปรรูปได้ร้อยละ 100 ในกิจการส่วนใหญ่ ยกเว้นบางสาขา อาทิ การเพาะปลูกพืช
พ้ืนเมือง เช่น สมุนไพร และยา ซึ่งสงวนไว้สําหรับเกษตรกรชาวกัมพูชา เป็นต้น 

2) โอกาสทางธุรกิจที่น่าสนใจ 
2.1) ธุรกิจโรงสีข้าว โรงสีข้าวในกัมพูชาส่วนใหญ่มีขนาดเล็กและมีประสิทธิภาพการผลิตตํ่า 

เน่ืองจากผู้ประกอบการกัมพูชามีข้อจํากัดด้านเงินทุนและยังใช้เครื่องจักรกลที่มีเทคโนโลยีไม่ทันสมัย ทําให้
โรงสีข้าวรับซื้อข้าวเปลือกจากชาวนาได้เพียงบางส่วน นอกจากนี้ โรงสีข้าวส่วนใหญ่ยังไม่สามารถควบคุม
คุณภาพของข้าวที่สีได้ ทําให้ข้าวเปลือกที่ผลิตได้ส่วนหน่ึงต้องส่งออกไปเวียดนามและไทยเพ่ือผ่านกระบวนการ
สีข้าวอีกต่อหน่ึง ส่งผลให้การสร้างมูลค่าเพ่ิมในประเทศตํ่ากว่าที่ควรจะเป็น รัฐบาลจึงสนับสนุนการลงทุนจาก
ต่างประเทศในธุรกิจโรงสีข้าว ทั้งน้ี ปัจจุบันมีนักลงทุนจากไทย เวียดนาม และจีนเข้าไปต้ังโรงสีข้าวในจังหวัด
พระตะบอง ซึ่งเป็นแหล่งปลูกข้าวที่ใหญ่ที่สุดของกัมพูชาจนได้รับการขนานนามว่า Rice Bowl of Cambodia 
และจังหวัดบันเตียเมียนจัยซึ่งเป็นแหล่งปลูกข้าวสําคัญอีกแห่งหนึ่ง 

2.2) ธุรกิจสวนยางและโรงงานแปรรูปยางธรรมชาติขั้นต้น ในช่วงที่ผ่านมานักลงทุนต่างชาติ
เข้าไปปลูกยางพาราในกัมพูชาเพ่ิมขึ้นต่อเน่ือง โดยในปี 2554 มูลค่าการลงทุนปลูกยางพาราในกัมพูชา   
ขยายตัวสูงถึง 2.55 เท่า จากปี 2553 มาอยู่ที่ 675 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็นผลจากราคายางที่มีแนวโน้ม
สูงขึ้น ประกอบกับรัฐบาลสนับสนุนการลงทุนในธุรกิจดังกล่าว ส่งผลให้ปัจจุบันมีพ้ืนที่ปลูกยางพาราในกัมพูชา 
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1.33 ล้านไร่ จากพ้ืนที่ที่เหมาะกับการปลูกยางพาราทั้งหมดราว 1.88 ล้านไร่ ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่ากัมพูชายังมี
ศักยภาพในการขยายพ้ืนที่ปลูกยางพาราได้อีก ทั้งน้ี ปัจจุบันมีนักลงทุนจากไทย เวียดนาม จีน มาเลเซีย และ
เกาหลีใต้ เข้าไปลงทุนปลูกยางพาราและต้ังโรงงานแปรรูปยางในหลายจังหวัดทางฝั่งตะวันออกของประเทศ ซึ่ง
เป็นแหล่งปลูกยางพาราสําคัญ อาทิ กัมปงจาม กําปงธม และมณฑลคีรี เป็นต้น 

2.3) ธุรกิจเกษตรอินทรีย์ สินค้าเกษตรอินทรีย์เป็นสินค้าที่มีมูลค่าเพ่ิมสูงและกําลังเป็นที่
นิยมในตลาดญี่ปุ่น ยุโรป และสหรัฐอเมริกา รัฐบาลจึงส่งเสริมการปลูกพืชเกษตรอินทรีย์เพ่ือส่งออก เน่ืองจาก
กัมพูชามีศักยภาพสูงในการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์จากความพร้อมของสภาพดินและนํ้าที่ยังปลอดจากมลพิษ 
โดยรัฐบาลมีนโยบายมุ่งสู่การเป็น “ฟาร์มปลอดสารพิษแห่งเอเชีย (Green Farm of Asia)” ซึ่งเป็นนโยบาย
หน่ึงในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจให้มีการผลิตที่หลากหลายขึ้น เพ่ือลดความเสี่ยงจากการพ่ึงพารายได้จาก
อุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มและการท่องเที่ยวเป็นหลัก ทั้งน้ี ธุรกิจเกษตรอินทรีย์ของกัมพูชายังอยู่ในระยะเริ่มต้น 
โดยสินค้าเกษตรอินทรีย์ส่งออกสําคัญมีเพียงข้าวและเม็ดมะม่วงหิมพานต์ ขณะที่การปลูกผักและผลไม้อินทรีย์
อ่ืนๆ ยังน้อย จึงนับเป็นโอกาสของผู้ประกอบการไทย ในการเข้าไปลงทุนและให้ความช่วยเหลือในการถ่ายทอด
ทักษะความรู้และการพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์แก่เกษตรกรท้องถิ่นเพ่ือบุกเบิกธุรกิจดังกล่าวในกัมพูชา 

2.4) การส่งออกเคร่ืองจักรและอุปกรณ์การเกษตร อาทิ รถไถ รถเก็บเก่ียว รถตัดหญ้า 
เครื่องสูบนํ้า เครื่องป๊ัมน้ํา เครื่องสีข้าว และเคร่ืองอบ ทั้งน้ี เครื่องจักรกลและอุปกรณ์การเกษตรที่เหมาะกับ
ตลาดกัมพูชา ควรมีเทคโนโลยีไม่ซับซ้อน ใช้งานสะดวก สามารถซ่อมบํารุงได้ง่าย และราคาไม่สูงนัก เน่ืองจาก
เกษตรกรกัมพูชาส่วนใหญ่ยังขาดทักษะและมีข้อจํากัดด้านเงินทุน 
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3.2 สปป.ลาว 
 

 
ภาพท่ี 3 แผนที่สปป.ลาว 
 

     3.2.1 สภาพท่ัวไป 
       1) ลักษณะทั่วไป 

สปป.ลาว มีพ้ืนที่ 236,800 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณครึ่งหน่ึงของประเทศไทย       
เป็นประเทศในคาบสมุทรอินโดจีน ไม่มีดินแดนติดทะเล พ้ืนที่ส่วนใหญ่ ร้อยละ 90 เป็นเขาและที่ราบสูง โดยมี
พรมแดนติดกับประเทศต่าง ๆ ได้แก่ ทิศเหนือ ติดกับสาธารณรัฐประชาชนจีน ทิศใต้ ติดกับราชอาณาจักร
กัมพูชา  ทิศตะวันออก ติดกับสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ทิศตะวันตก ติดกับราชอาณาจักรไทย และ
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ สปป.ลาว ปกครองแบบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ มีทรัพยากรสําคัญ ได้แก่  ไม้ 
ข้าว ข้าวโพด เหล็ก ถ่านหิน ทองคํา ทองแดง และแหล่งนํ้าผลิตไฟฟ้า 
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2) ประชากร 
สปป.ลาวมีประชากร ณ กลางปี 2556 (1 กรกฎาคม) 6,695,166 คน ร้อยละ 55 เป็นคน

สปป.ลาว รองลงมา คือ ขมุ และม้ง และชนกลุ่มชาติพันธ์ุอ่ืน ๆ โดยอยู่ในช่วงอายุ 0-14 ปี มากท่ีสุด (ร้อยละ 
35.5) และมีกําลังแรงงานในปี 2553 อยู่ในภาคเกษตร ร้อยละ 75 

 3.2.2 สภาพท่ัวไปด้านเศรษฐกิจ 
1) สภาพเศรษฐกิจ 

หลังจากที่ประเทศสปป.ลาวได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบเศรษฐกิจในปี 2529 เป็นเศรษฐกิจ
แบบจินตนาการใหม่ (New Economic Mechanism : NEM) ซึ่งเป็นรูปแบบที่เสรีมากขึ้น ทําให้เศรษฐกิจของ
สปป.ลาวดีขึ้น โดยผลิตภัณฑ์มวลรวมต่อหัว เพ่ิมขึ้นจาก 474 ดอลลาร์สหรัฐฯ ใน ปี 2529 เป็น 1,320 
ดอลลาร์สหรัฐฯ ในปี 2554 

ดัชนีเศรษฐกิจของสปป.ลาว มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นมาโดยตลอด ในปี 2554 โดยมีผลิตภัณฑ์มวล
รวมเท่ากับ 8,297,664,741 ดอลลาร์สหรัฐฯ มาจากภาคเกษตรกรรมร้อยละ 30.80 ภาคอุตสาหกรรม ร้อยละ 
34.67 และภาคบริการ ร้อยละ 34.53 เมื่อเปรียบเทียบกับสัดส่วนในปี 2551-2553 พบว่า ภาคอุตสาหกรรมมี
บทบาทต่อโครงสร้างเศรษฐกิจของสปป.ลาวมากข้ึน เน่ืองจากรัฐบาลของสปป.ลาวได้ส่งเสริมการลงทุน
โครงสร้างพ้ืนฐานและมีแผนก่อสร้างเขื่อนเพ่ือผลิตกระแสไฟฟ้าจํานวนมาก อีกทั้งยังต้องการผลักดันให้ก้าวไปสู่
การเป็นผู้ส่งออกและผลิตกระแสไฟฟ้าหลักของอาเซียน รวมถึงส่งเสริมการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์จาก
ต่างชาติ ทําให้ภาคอุตสาหกรรมมีบทบาทต่อเศรษฐกิจ สปป.ลาวเป็นอย่างมาก  นอกจากนี้ประเทศสปป.ลาว
เป็นประเทศที่มีประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจ สถานที่สําคัญที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นมรดกโลก สถานที่ท่องเที่ยว
ตามธรรมชาติ รวมถึงการดํารงชีวิตความเป็นอยู่ของชาวสปป.ลาวยังเป็นรูปแบบด้ังเดิม มีการอนุรักษ์ประเพณี 
วัฒนธรรมเก่าแก่ ความเป็นมิตร และค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวตํ่า จึงได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเป็น
จํานวนมาก จึงทําให้ภาคบริการยังมีความสําคัญต่อเศรษฐกิจสปป.ลาวมาโดยตลอด (ตารางที่ 2) 

อย่างไรก็ตามถึงแม้ภาคอุตสาหกรรมจะเข้ามามีบทบาทต่อเศรษฐกิจสปป.ลาวมากข้ึนแต่การ
ดํารงชีพของคนสปป.ลาวส่วนใหญ่ยังต้องพ่ึงพิงเกษตรกรรมเป็นหลัก เทคโนโลยีทางการเกษตรยังอยู่ในระดับตํ่า    
จึงทําให้ผลผลิตต่อพ้ืนที่ตํ่า โดยพืชเกษตรที่สําคัญของสปป.ลาว ได้แก่ ข้าว ข้าวโพด ถั่ว อ้อย กาแฟ 
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ตารางที่ 2 ดัชนีชี้วัดเศรษฐกิจของ สปป.ลาว ปี 2551-2554 

เครื่องชี้วัดเศรษฐกิจ 
ปี

2551 2552 2553 2554
จํานวนประชากร 6,022,001 6,112,143 6,200,894 6,288,037
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ 
(GDP: current US$) 

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

     ร้อยละสัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวม 
           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
ผลิตภัณฑ์มวลรวมต่อหัว (US$) 904 954 1158 1320
GDP growth (annual %) 8 8 9 8
อัตราเงินเฟ้อ 8.86 -2.93 10.02 4.35
ที่มา: ธนาคารโลก, 2556 
  

2) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
สปป.ลาว ได้เริ่มแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับแรกปี 2524 และจะมีการ

ทบทวนวางแผนใหม่ทุกๆ 5 ปี ซึ่งได้ให้ความสําคัญ ในด้านต่างๆ แตกต่างกันไป ปัจจุบัน อยู่ในช่วงของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 7 (พ.ศ.2554-2558) ซึ่งมีสาระสําคัญ ดังน้ี 

2.1) เป้าหมายหลัก 
2.1.1) กําหนดให้เศรษฐกิจต้องขยายตัวอย่างมั่นคง ให้ GDP เพ่ิมขึ้นร้อยละ 8 ต่อปี 

และให้ประชากรมี GDP ต่อหัว 1,700 ดอลลาร์สหรัฐฯ ภายในปี 2558 ในการน้ี สปป.ลาว ต้องใช้งบประมาณ 
127,000 พันล้านกีบ หรือร้อยละ 32 ของ GDP ซึ่งร้อยละ 10-12 จะมาจากงบประมาณรัฐบาล ร้อยละ 24-26 
จากเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ ร้อยละ 50-56 จากการลงทุนจากต่างประเทศและร้อยละ 10-12 จากเงินกู้
ธนาคาร โดยต้ังเป้าหมายให้เงินเฟ้อตํ่ากว่าร้อยละ 8 (อัตราขยายตัวของ GDP) ให้หน้ีสาธารณะตํ่ากว่าร้อยละ 
45 ของ GDP และให้เงินออมของเอกชนเพ่ิมขึ้นร้อยละ 25 ต่อปี 

2.1.2) บรรลุเป้าหมาย Millennium Development Goal (MDG) ในปี 2558 และ
พัฒนาประเทศเพ่ือให้พ้นจากสภาพประเทศท่ีพัฒนาน้อยที่สุด (LDC) ในปี 2563 

2.1.3) มุ่งการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างย่ังยืนที่ควบคู่ไปกับความก้าวหน้าทางสังคมและ
วัฒนธรรม การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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2.1.4) รักษาเสถียรภาพทางการเมือง สันติภาพและความสงบเรียบร้อยในสังคม 
2.2) เศรษฐกิจมหภาค 

2.2.1) การขยายตัวทางเศรษฐกิจเฉลี่ยร้อยละ 8 ต่อปี โดยภาคเกษตรเพ่ิมขึ้นร้อยละ 3 
ต่อปี และมีสัดส่วนร้อยละ 23 ของ GDP ภาคอุตสาหกรรมเพ่ิมข้ึนร้อยละ 15 ต่อปี และมีสัดส่วนร้อยละ 39 
ของ GDP ภาคบริการเพ่ิมขึ้นร้อยละ 6.5 ต่อปี และมีสัดส่วนร้อยละ 38 ของ GDP และรายได้ต่อหัวประชากร
เพ่ิมขึ้นเป็น 1,700 เหรียญสหรัฐต่อคนต่อปี 

2.2.2) การบริโภคในประเทศจะมีสัดส่วนร้อยละ 75 ของ GDP การลงทุนทั้งภาครัฐ
และเอกชนมีสัดส่วนร้อยละ 40 ของ GDP การส่งออกร้อยละ 35 ของ GDP และการนําเข้าร้อยละ 50 ของ GDP 

2.3) เศรษฐกิจจุลภาค 
2.3.1) เพ่ิมผลผลิตข้าวเป็น 4 ล้านตันต่อปี โดยมีผลผลิตที่ 3.9 ตันต่อเฮคตาร์ 
2.3.2) ภาคปศุสัตว์ขยายตัวร้อยละ 4-5 ต่อปี 
2.3.3) ภาคส่งออกขยายตัวร้อยละ 18 ต่อปี และการนําเข้าขยายตัวร้อยละ 8 ต่อปี 
2.3.4) ขยายไฟฟ้าให้ครอบคลุมพ้ืนที่ร้อยละ 80 ของครัวเรือนทั้งหมด และน้ําประปา

ให้ครอบคลุมร้อยละ 67 ของประชากรในเขตเมือง 
2.3.5) ผลิตแร่ธาตุที่สําคัญเพ่ิมขึ้น โดยต้ังเป้าการผลิตทองแดงที่ 86,200 ตันต่อปี ทองคํา 

6 ตันต่อปี และถ่านหิน 728,000 ตันต่อปี 
2.3.6) ธุรกิจการบินขยายตัวร้อยละ 8-10 ต่อปี 
2.3.7) ขยายบริการโทรคมนาคมให้ครอบคลุมร้อยละ 90 ของหมู่บ้านทั่วประเทศ และ

ขยายบริการโทรศัพท์ให้ครอบคลุมร้อยละ 80 ของประชากรท้ังหมด 
2.4) การพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม 

2.4.1) รักษาเขตพ้ืนที่ป่าไว้ที่ร้อยละ 65 ของพ้ืนที่ทั้งหมด 
2.4.2) ลดอัตราความยากจนให้ตํ่ากว่าร้อยละ 19 ของประชากร และน้อยกว่าร้อยละ 

11 ของครัวเรือนทั้งหมดในปี 2558 
2.4.3) เพ่ิมสัดส่วนการเข้าเรียนในระดับประถมศึกษาเป็นร้อยละ 97 และระดับ

มัธยมศึกษาร้อยละ 75 ในปี 2558 
2.4.4) เพ่ิมสัดส่วนประชากรท่ีรู้หนังสือเพ่ิมเป็นร้อยละ 99 
2.4.5) สร้างวิทยาลัยอาชีวะอย่างน้อย 3 แห่งในเมืองที่สําคัญทางเศรษฐกิจ 
2.4.6) ให้ประชากรร้อยละ 80 เข้าถึงนํ้าสะอาด และร้อยละ 60 มีส้วมใช้ 
2.4.7) ควบคุมอัตราว่างงานไม่ให้เกินร้อยละ 2 
2.4.8) ลดสัดส่วนแรงงานในภาคเกษตรให้เหลือร้อยละ 70 และเพ่ิมแรงงาน

ภาคอุตสาหกรรมก่อสร้างและเหมืองแร่เป็นร้อยละ 7 ส่วนแรงงานภาคบริการร้อยละ 23 ของแรงงานทั้งหมด 
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2.4.9) สร้างสมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทานแรงงาน โดยคาดว่าอุปสงค์แรงงานในปี 
2558 จะอยู่ที่ 3.26 ล้านตําแหน่ง อุปทานแรงงานอยู่ที่ 3.17 ล้านคน โดยในแต่ละปีจะมีจํานวนแรงงานใหม่
เพ่ิมขึ้นเฉล่ีย 55,365 คน รวม 5 ปีเท่ากับ 276,828 คน โดยแบ่งเป็นแรงงานในภาคเกษตร 209,669 คน 
ภาคอุตสาหกรรม 14,272 คน และภาคบริการ 52,431 คน 

นอกจากน้ี การพัฒนาต้องมีลักษณะย่ังยืน ให้การพัฒนาทางสังคมวัฒนธรรมดําเนิน
ควบคู่ไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจและการรักษาส่ิงแวดล้อม มีปัจจัยพ้ืนฐานสําหรับการเปลี่ยนเป็นประเทศ
อุตสาหกรรมและทันสมัย (Industrialization and modernization)  

3) นโยบาย 
3.1) นโยบายด้านการเกษตร 

ผลผลิตทางการเกษตรใน สปป.ลาว อยู่ในระดับตํ่า เน่ืองจากสาเหตุหลายประการ เช่น 
ปัจจัยการผลิตที่มีขีดจํากัด เกษตรกรขาดการเข้าถึงข้อมูล เกษตรกรมีต้นทุนไม่เพียงพอ ไม่มีเครดิต การเข้าถึง
ตลาดถูกจํากัดด้วยอุปสรรคทางกายภาพ เช่น การคมนาคมที่ยังไม่สะดวกเท่าที่ควร ระบบการตลาดที่ทําให้มีผู้
แข่งขันน้อยราย ทําให้ขีดความสามารถในการแข่งขันกับประเทศอ่ืนๆในภูมิภาคหรือตลาดโลกอยู่ในระดับที่ตํ่า
ด้วย และยังมีการบุกรุกพ้ืนที่ป่าเพ่ือทําการเกษตร จึงได้มีการวางแผนพัฒนาการเกษตรเพ่ือให้สอดคล้องกับ
แนวโน้มการเกษตรของโลก เป็นแบบทันสมัยมากข้ึน มีการรวมกลุ่มระหว่างประเทศต่างๆ เช่น AEC GMS 
รวมถึงการเกษตรแบบใหม่ เช่น Food Safety เกษตรอินทรีย์ พืชบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ (GI) Fair Trade และ 
Carbon Market โดยการพัฒนาการเกษตร ป่าไม้ การจัดการสิ่งแวดล้อมและพัฒนาชนบท อยู่บนพ้ืนฐานของ
การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน โดยพัฒนาการเกษตรแบบทันสมัยอย่างค่อยเป็นค่อยไป 
เน้นที่การผลิตสินค้าเกษตร การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยมุ่งเป้าหมายไปที่เกษตรกร
ขนาดเล็ก พร้อม ๆ กับรักษาระบบนิเวศของพื้นที่ป่า ภายในปี 2020 แต่เป้าหมายที่จะทําภายในปี 2015 น้ีคือ 

3.1.1) พัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ โดยให้ความสําคัญกับความมั่นคงทางอาหารเป็นลําดับแรก 
3.1.2) เพ่ิมและพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตร 
3.1.3) พัฒนารูปแบบการผลิตที่ย่ังยืน 
3.1.4) การจัดการป่าไม้ที่ย่ังยืน 
โดยกิจกรรมที่จะทําให้บรรลุเป้าหมายทั้ง 4 ข้อ ได้แก่ การเพ่ิมผลผลิตด้านอาหาร การ

ต้ังกลุ่มพัฒนาสินค้าเกษตรและเกษตรกร รูปแบบการผลิตอย่างยั่งยืน การจัดสรรที่ดินและการพัฒนาชนบท 
การพัฒนาป่าไม้ การจัดการชลประทานเพ่ือการเกษตร โครงสร้างพ้ืนฐานของการทําการเกษตรและป่าไม้ การ
วิจัยและพัฒนารวมถึงการพัฒนาบุคลากรด้วย 

3.2)  นโยบายด้านต่างประเทศ 
สปป.ลาว ดําเนินนโยบายด้านต่างประเทศที่มุ่งสร้างเสริมความสัมพันธ์แบบรอบด้าน

กับทุกประเทศบนพ้ืนฐานของการอยู่ร่วมกันอย่างสันติโดยไม่แบ่งแยกลัทธิอุดมการณ์ เพ่ือขอรับการสนับสนุน
และความช่วยเหลือในการพัฒนาประเทศให้บรรลุเป้าหมายตามที่พรรคฯ ได้กําหนดไว้ ทั้งน้ี สปป.ลาวให้
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ความสําคัญกับประเทศเพ่ือนบ้านเป็นลําดับแรก ได้แก่ เวียดนาม จีน พม่า กัมพูชา และไทย รองลงมา       
เป็นประเทศร่วมอุดมการณ์ ได้แก่ รัสเซีย เกาหลีเหนือ และคิวบา อย่างไรก็ตาม แม้ว่า สปป.ลาว จะพยายาม
ดําเนินความสัมพันธ์กับประเทศต่าง ๆ ได้สมดุลเพ่ือลดการพ่ึงพาประเทศใดประเทศหน่ึงเป็นหลัก แต่ด้วย
ข้อจํากัดของ สปป.ลาวที่ไม่มีทางออกทางทะเล และระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่ยังถือว่าอยู่ในระดับตํ่า 
ประกอบกับความใกล้ชิดด้านอุดมการณ์และประวัติศาสตร์ การต่อสู้ เ พ่ือเอกราช ทําให้ สปป .ลาว                 
มีความสัมพันธ์พิเศษกับเวียดนามและจีน  

สําหรับความสัมพันธ์ระหว่างไทย-สปป.ลาวในปัจจุบันดําเนินไปอย่างราบร่ืนใกล้ชิดบน
พ้ืนฐานของการเคารพซึ่งกันและกันและผลประโยชน์ร่วมกัน และมีพัฒนาการเชิงบวกอย่างต่อเน่ือง โดยมี
ปัจจัยเก้ือกูล ได้แก่ ความใกล้ชิดทางเช้ือชาติ ศาสนา ภาษา และวัฒนธรรม นอกจากน้ี วันที่ 19 ธันวาคม 
2553 ถือเป็นวันครบรอบ 60 ปี ของความสัมพันธ์ทางการทูต ที่ได้รับการสถาปนาเมื่อปี 2493 ซึ่งทั้งสองฝ่าย
ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเพ่ือฉลองสัมพันธไมตรีที่ได้ดําเนินมาด้วยความราบรื่นอีกโอกาสหน่ึง 

3.3) นโยบายด้านการลงทุน 
สภาแห่งชาติลาวได้เห็นชอบกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุนฉบับใหม่เมื่อเดือน 

กรกฎาคม 2552 เพ่ือใช้แทนกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุนภายใน ฉบับเลขที่ 10/สพช. ลงวันที่ 22 
ตุลาคม 2547 และกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุนของต่างประเทศ ฉบับเลขที่ 11/สพช. ลงวันท่ี 22 
ตุลาคม 2547 ดังนั้น ภายใต้กฎหมายฉบับใหม่นี้ นักลงทุนลาวและนักลงทุน ต่างประเทศจะได้รับ           
สิทธิประโยชน์์เดียวกัน  

สาระสําคัญของกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุนฉบับใหม่ คือ การปรับปรุงการ 
อํานวยความสะดวกแก่นักลงทุนผ่านบริการประตูเดียว (One Stop Service) เพ่ือลดขั้นตอนการกําหนดระยะเวลา
พิจารณาอนุมติโครงการลงทุนให้ชัดเจนและการเสนอมาตรการส่งเสริมการลงทุน เช่น การยกเว้นภาษี โดย
พิจารณาจากประเภทกิจการและพื้นท่ีท่ีลงทุน และการอนุญาตให้นักลงทุนต่างชาติมสีทิธซิือ้สทิธใิช้ทีดิ่นเพือ่อยู่อาศยั  

3.3.1) รูปแบบการลงทุนของต่างประเทศ  การลงทุนโดยตรงของต่างประเทศใน สปป.ลาว 
มี 3 รูปแบบ คือ  

(1) การลงทุนฝ่ายเดียวของผู้ลงทุนภายในหรือต่างประเทศ 
(2) การลงทุนแบบหุ้นส่วนระหว่างผู้ลงทุนภายในกับต่างประเทศ เป็นการ 

ร่วมลงทุน ระหว่างคนลาวกับคนต่างประเทศโดยมีกรรมสิทธ์ิร่วมกันและจัดตั้งนิติบุคคลใหม่ขึ้นภายใต้
กฎหมาย ลาว โดยผู้ลงทุนต่างประเทศต้องถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนทั้งหมด การบริหารงาน
โครงการ ลักษณะนี้ให้กําหนดไว้ในสัญญาร่วมทุนและกฎระเบียบของนิติบุคคลที่ตั้งข้ึน 

(3) การลงทุนธุรกิจร่วมตามสัญญา  เป็นการลงทุนร่วมระหว่างนิติบุคคลลาวกับ
นิติบุคคล ต่างประเทศ โดยไม่ได้ตั้งนิติบุคคลใหม่หรือสาขาใน สปป.ลาว นิติบุคคลลาวต้องแจ้งให้หน่วยงานของ 
กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า และกระทรวงแผนการและการลงทุนทราบเพ่ือดําเนินการตาม ระเบียบ 
และสัญญาการร่วมทุนต้องนําไปให้สํานักงานทะเบียนศาลรับรอง  
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3.3.2) ประเภทกิจการ  
(1) กิจการท่ัวไป ผู้ลงทุนต้องย่ืนคําร้องผ่านศูนย์บริการ One Stop Service  

ของแผนกอุตสาหกรรมและการค้า เพื่อขอข้ึนทะเบียนวิสาหกิจ ผู้ลงทุนต่างประเทศท่ีลงทุนในกิจการทั่วไป
ต้องลงทุนไม่น้อยกว่า 1 พันล้านกีบ กิจการทั่วไปที่ไม่ใช่กิจการควบคุมจะได้รับแจ้งผลการพิจารณาภายใน 10 
วันทําการ สําหรับกิจการควบคุมใช้เวลาพิจารณาไม่เกิน 1-3 วันทําการ เม่ือได้รับใบทะเบียนวิสาหกิจแล้ว 
ผู้ลงทุนสามารถดําเนินธุรกิจได้ทันที 

(2) กิจการสัมปทาน เช่น สัมปทานที่ดิน เหมืองแร่ พลังงานไฟฟ้า สายการบิน 
โทรคมนาคม ประกันภัย สถาบันการเงิน ผู้ลงทุนต้องย่ืนคําร้องผ่านศูนย์บริการ One  Stop  Service  ของ
แผนก แผนการและการลงทุน เพ่ือพิจารณาและนําเสนอรัฐบาลหรือแขวง การคัดเลือกผู้ลงทุนอาจใช้การ 
เปรียบเทียบ การประมูล หรือการประเมินผล เม่ือรัฐบาลหรือแขวงอนุมัติแล้ว กระทรวงแผนการและการ
ลงทุนหรือแผนกแผนการและการลงทุนประจําแขวง (แล้วแต่กรณี) จะออกใบทะเบียนสัมปทานให้ผู้ลงทุน และ 
ผู้ลงทุนต้องดําเนินการภายใน 90 วัน 

(3) กิจการการพัฒนาเขตเศรษฐกิจเฉพาะ เขตเศรษฐกิจเฉพาะคือพ้ืนที่ที่รัฐบาล
อนุมัติให้ผู้ลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค เพื่อรองรับการลงทุนและการประกอบธุรกิจใน 
เขตดังกล่าว จึงมีระเบียบท่ีต่างจากพื้นท่ีท่ัวไป เขตเศรษฐกิจเฉพาะมีหลายแบบ เช่น เขตเศรษฐกิจพิเศษ   
เขตอุตสาหกรรม เขตการผลิตเพื่อส่งออก เขตการค้าปลอดภาษี เป็นต้น ผู้ประสงค์จะตั้งเขตเศรษฐกิจเฉพาะ 
ต้องย่ืนคําร้องผ่านแผนกอุตสาหกรรมและการค้า ซึ่งจะเสนอให้รัฐบาลพิจารณา  

3.3.3) การส่งเสริมการลงทุน  
ทุกโครงการของวิสาหกิจการลงทุนต่างประเทศจะได้รับการส่งเสริมการลงทุน

เพ่ิมเติม ดังน้ี  
(1) กําไรท่ีนําไปขยายกิจการที่ได้รับอนุญาต จะได้รับการยกเว้นภาษีกําไรในปี 

การบัญชีถัดไป 
(2) ส่งผลกําไร ทุน และรายรับอ่ืนๆ (หลังจากที่ได้เสียภาษีอากรและค่าธรรม

เนียมอ่ืนๆ ตามกฎหมายแล้ว) กลับประเทศของตน หรือผ่านประเทศที่สามได้ โดยผ่านธนาคารของ สปป.ลาว 
(3)  ได้รับยกเว้นภาษีนําเข้า และอากรที่เก็บจากการนําเข้าอุปกรณ์ เคร่ือง

อะไหล่ พาหนะการผลิตโดยตรง วัตถุดิบที่ไม่มีอยู่ภายในประเทศหรือมีแต่ไม่เพียงพอ ผลิตภัณฑ์กึ่งสําเร็จรูปที่
นําเข้ามา เพื่อแปรรูปหรือประกอบเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อส่งออก 

(4) ได้รับยกเว้นภาษีขาออก สําหรับผลิตภัณฑ์เพื่อการส่งออก 
(5) อนุญาตให้ชาวต่างชาติที่ลงทุนใน สปป.ลาว มากกว่า 500,000 ดอลลาร์

สหรัฐฯ มีสิทธิถือ ครองที่ดินเพ่ืออยู่อาศัยตามระยะเวลาของโครงการลงทุน รัฐบาลลาวส่งเสริมการลงทุนในสาขา
เกษตรกรรม อุตสาหกรรม หัตถกรรม และบริการ โดยจะ แบ่งสิทธิประโยชน์เป็น 3 ระดับ ตามประเภท
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กิจการท่ีรัฐบาลให้ความสําคัญ เช่น กิจการท่ีช่วยแก้ปัญหาความทุกข์ยากและช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต
ของประชาชน กิจการโครงสร้างพื้นฐาน และ กิจการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ดังนี้  

ระดับที่ 1  กิจการที่ได้รับการส่งเสริมสูงสุด 
ระดับที่ 2  กิจการที่ได้รับการส่งเสริมปานกลาง 
ระดับที่ 3  กิจการที่ได้รับการส่งเสริมตํ่า 

รัฐบาลลาวจะให้สิทธิประโยชน์ทางด้านภาษี ตามระดับส่งเสริมการลงทุนและเขต
การส่งเสริมการลงทุน ดังน้ี 

รายการ 

เขตที่ 1
พ้ืนท่ีห่างไกลทุรกันดาร 

โครงสร้างพ้ืนฐาน      
ไม่สะดวก 

เขตที่ 2
พ้ืนท่ีท่ีมีสาธารณูปโภค
พ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ

บางส่วน 

เขตที่ 3
เขตเมืองใหญ่มี

สาธารณูปโภคพ้ืนฐาน
พร้อม 

กิจการท่ีได้รับการส่งเสริมระดับท่ี 1 ยกเว้นภาษีกําไร 10 ปี ยกเว้นภาษีกําไร 6 ปี ยกเว้นภาษีกําไร 4 ปี
กิจการท่ีได้รับการส่งเสริมระดับท่ี 2 ยกเว้นภาษีกําไร 6 ปี ยกเว้นภาษีกําไร 4 ปี ยกเว้นภาษีกําไร 2 ปี
กิจการท่ีได้รับการส่งเสริมระดับท่ี 3 ยกเว้นภาษีกําไร 4 ปี ยกเว้นภาษีกําไร 2 ปี ยกเว้นภาษีกําไร 1 ปี
นโยบายส่งเสริมเฉพาะ  
การสร้างโรงพยาบาล ยกเว้นค่าเช่าหรือค่า

สัมปทาน 15 ปี และ
ยกเว้นภาษีกําไรเพ่ิมอีก 

5 ปี 

ยกเว้นค่าเช่าหรือค่า
สัมปทาน 10 ปี และยกเว้น

ภาษีกําไรเพิ่มอีก 5 ปี 

ยกเว้นค่าเช่าหรือค่า
สัมปทาน 3 ปี และยกเว้น

ภาษีกําไรเพิ่มอีก 5 ปี 
โรงเรียนอนุบาล 
โรงเรียนวิชาชีพ 
วิทยาลัย มหาวิทยาลัย 
ศูนย์ค้นคว้าวิจัย  
กิจการสาธารณูปโภคบางโครงการ 
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3.3 เมียนมาร ์
 

 
 ภาพท่ี 4 แผนท่ีเมียนมาร ์
 

3.3.1 สภาพท่ัวไป 
1) ลักษณะทั่วไป 

เมียนมาร์ ต้ังอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  มีพ้ืนที่ทั้งหมด 
678,500 ตารางกิโลเมตร มีพรมแดนติดต่อกับ 5 ประเทศ กล่าวคือ ทิศตะวันตกติดกับอินเดียและบังคลาเทศ 
ทิศเหนือติดกับจีน ทิศตะวันออกติดกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและไทย ทิศใต้เป็นชายฝั่งทะเล
ติดอ่าวเบงกอลและทะเลอันดามัน 

สําหรับพรมแดนที่เมียนมาร์ติดต่อกับประเทศไทยมีความยาวท้ังสิ้นประมาณ 1,385 
กิโลเมตร ในพ้ืนที่ 10 จังหวัด  ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ตาก กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี 
ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และระนอง พ้ืนที่พรมแดนติดต่อในเมียนมาร์ 4 รัฐ 1 เขต ได้แก่ รัฐฉาน รัฐกะยา รัฐ
กะเหรี่ยง รัฐมอญ และเขตตะนาวศรี 
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2) เขตการปกครอง 
เมียนมาร์มีการปกครองแบบสาธารณรัฐ มีประธานาธิบดีเป็นประมุขของประเทศและ

นายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้ารัฐบาล เมืองหลวงคือเนปิดอว์ (Nay Pyi Taw) และแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 7 รัฐ 
(State) และ 7 เขตการปกครอง ประกอบด้วย 

2.1) รัฐชิน (Chin State) 
2.2) รัฐคะฉิ่น (Kachin State) 
2.3) รัฐกะเหร่ียง (Kayin State) 
2.4) รัฐคะยา (Kaya State) 
2.5) รัฐมอญ (Mom State) 
2.6) รัฐยะไข่ (Rakhine State) 
2.7) รัฐฉาน (Shan State) 
สําหรับ 7 เขตการปกครองประกอบด้วย 
2.1) เขตอิระวดี (Ayeyarwady Division) 
2.2) เขตพะโค (Bago Division) 
2.3) เขตมาเกว (Magway Division) 
2.4) เขตมัณฑเลย์ (Mandalay Division) 
2.5) เขตสะกาย (Sagaing Division) 
2.6) เขตตะนาวศรี (Tanintharyi Division) 
2.7) เขตย่างกุ้ง (Yangon Division) 

3) ประชากร  
เมียนมาร์มีประชากรทั้งสิ้นประมาณ 60 ล้านคน ประกอบด้วยชนเผ่าต่างๆ 135 ชนเผ่าหรือ         

8 เช้ือชาติที่สําคัญ กล่าวคือ เมียนมาร์ร้อยละ 68 ไทใหญ่ร้อยละ 8 กะเหรี่ยงร้อยละ 7 ยะไข่ ร้อยละ 4 จีน 
ร้อยละ 3 มอญร้อยละ 2 และอินเดียร้อยละ 2 โดยเป็นประชากรอยู่ในกําลังแรงงานทั้งสิ้น 31.7 ล้านคนหรือ 
คิดเป็นร้อยละ 52.8 ของประชากรทั้งประเทศ ซึ่งเป็นแรงงานในภาคเกษตรกรรมร้อยละ 70 ภาคอุตสาหกรรม
ร้อยละ 7 และภาคบริการร้อยละ 23 ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธร้อยละ 90 คริสต์ร้อยละ 5 และ
อิสลามร้อยละ 4 ใช้ภาษาเมียนมาร์และภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการและการติดต่อทางการค้าและธุรกิจ   

3.3.2 สภาพท่ัวไปด้านเศรษฐกิจ 
ปี 2553 เมียนมาร์มีผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product : GDP) คิดเป็น

มูลค่า 42,207 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และมีรายได้ประชาชาติ 880 เหรียญสหรัฐฯต่อคนต่อปี มูลค่าการส่งออก
รวม 7.6 พันล้านเหรัยญสหรัฐฯ มูลค่าการนําเข้ารวม 4.2 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ จึงได้ดุลการค้า 3.4 พันล้าน
เหรียญสหรัฐฯ สินค้าส่งออกสําคัญ คือ ก๊าซธรรมชาติ อัญมณี ถั่วเมล็ดแห้งต่างๆ ไม้ซุง และสินค้าประมง      
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เป็นต้น สําหรับสินค้านําเข้าสําคัญ คือ นํ้ามันเช้ือเพลิง เครื่องจักรต่างๆ นํ้ามันปาล์มเพ่ือบริโภค และผลิตภัณฑ์ยา
รักษาโรค เป็นต้น ประเทศคู่ค้าสําคัญ ได้แก่ จีนและประเทศในภูมิภาคอาเซียน (Source : UN Comtrade) 

สําหรับการค้าระหว่างไทยและเมียนมาร์มีทั้งในรูปการค้าปกติ (Normal Trade) และการค้า
ชายแดน (Border Trade) ระหว่าง ปี 2552 – 2555 ไทยขาดดุลการค้ากับเมียนมาร์ทุกปี จากการที่มีมูลค่า
การค้าเพ่ิมข้ึนทุกปี โดยมูลค่าการค้ารวมเพ่ิมข้ึนในอัตราร้อยละ 13.52 ต่อปี มูลค่าการส่งออกเพิ่มข้ึนในอัตรา
ร้อยละ 23.21 ต่อปี การนําเข้าเพ่ิมขึ้นในอัตราร้อยละ 7.32 ต่อปี โดยมาจากมูลค่าการค้าชายแดนร้อยละ 
85.44 ซึ่งมีอัตราเติบโตของมูลค่าการค้าชายแดนเพ่ิมขึ้นในอัตราร้อยละ 11.09 ต่อปี มูลค่าจากการส่งออก
เพ่ิมขึ้นในอัตราร้อยละ 18.10 ต่อปีและมูลค่าการนําเข้าเพ่ิมขึ้นในอัตราร้อยละ 7.47 ต่อปี (ตารางที่ 3) 
 

ตารางที่ 3 มูลค่าการค้าระหว่างประเทศไทยกับเมียนมาร์ 
หน่วย: ล้านบาท 

รายการ 
มูลค่า อัตราเพิ่ม 

(ร้อยละ) 2552 2553 2554 2555 
การค้ารวม

มูลค่าการค้ารวม 148,628.29 155,631.63 192,390.97 21,1345.96 13.52
มูลค่าการส่งออก 52,652.37 65,631.18 85,879.95 96,526.45 23.21
มูลค่าการนําเข้า 95,975.92 90,000.45 106,511.02 114,819.51 7.32
ดุลการค้า -43,323.55 -24,369.27 -20,631.07 -18,293 

การค้าชายแดน 
มูลค่าการส่งออก 134,766.40 137,869.29 164,375.26 180,471.53 11.09
มูลค่าการนําเข้า 42,604.39 50,854.43 60,599.26 69,975.66 18.10
ดุลการค้า 92,162.01 87,014.86 103,776.00 110,495.87 7.47
ที่มา: กรมการค้าต่างประเทศ โดยความร่วมมือของกรมศุลกากร,2556 
 

3.3.3 นโยบาย 
  1) นโยบายการเกษตร 

ภาคเกษตรกรรมของเมียนมาร์อยู่ภายใต้การกํากับดูแลของ 2 กระทรวง คือกระทรวง
เกษตรและชลประทาน (Ministry of Agriculture and Irrigation) และกระทรวงปศุสัตว์และประมง 
(Ministry of Livestock and Fisheries) โดยแบ่งภารกิจแยกกันระหว่าง 2 กระทรวง เป็นดังน้ี 

1.1) กระทรวงเกษตรและชลประทาน (Ministry of Agriculture and Irrigation) กํากับ
ดูแลด้านการผลิตพืชเพ่ือตอบต่อความต้องการบริโภคภายในและเหลือส่วนเกินการส่งออกเพ่ือสร้างรายได้             
เข้าประเทศ ทั้งน้ีการพัฒนาการเกษตรของประเทศยังมุ่งเพ่ือการสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร โดยการจัดทํา
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แผนพัฒนาการเกษตรทั้งในระยะสั้น ระยะกลางและระยะยาว รวมท้ังการกําหนดกลยุทธ์เพ่ือการพัฒนา 
การเกษตร คือ 

1.1.1) การใช้เมล็ดพันธ์ุที่ผ่านการปรับปรุงพันธ์ุให้ดีขึ้น 
1.1.2) การใช้ปัจจัยการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ 
1.1.3) การลดการสูญเสียระหว่างการผลิต 
1.1.4) การจัดต้ังฟาร์มต้นแบบ เพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่เกษตรกร 
1.1.5) การสร้างความเข้มแข็งในการเข้าถึงตลาดภายในและต่างประเทศ 
นอกจากน้ียังทําการพัฒนาด้านการชลประทานของประเทศเพ่ือสนับสนุนการพัฒนา

ด้านการเพาะปลูก การจัดทําฐานข้อมูลด้านการเกษตรให้ผู้ใช้ประโยชน์เข้าถึงข้อมูลได้สะดวกข้ึน การแก้ไข
กฎระเบียบภายในท่ีเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา เพ่ือสร้างแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการในประเทศและนักลงทุน
จากต่างประเทศเข้ามาลงทุนในธุรกิจภาคการเกษตร  

1.2) กระทรวงปศุสัตว์และประมง (Ministry of Livestock and Fisheries) เป็น
กระทรวงที่กํากับดูแลด้านปศุสัตว์และประมง ในการพัฒนาด้านปศุสัตว์และประมงนี้ ได้มีการจัดทํากรอบการ
พัฒนาทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และกําหนดกลยุทธ์เก่ียวกับการป้องกันและอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์นํ้า 
ส่งเสริมการเพาะเล้ียงสัตว์นํ้าและอุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์นํ้า ทั้งผู้ประกอบการในประเทศและนักลงทุน
ต่างชาติ เข้ามาร่วมลงทุนด้านอุตสาหกรรมประมงและห้องเย็นมากขึ้น ทําให้ปัจจุบันเมียนมาร์สามารถส่งออก             
อาหารทะเลแช่แข็งได้มากย่ิงขึ้น โดยเฉพาะประเทศไทยเป็นประเทศท่ีนําเข้ากุ้งและปลาจากเมียนมาร์               
เป็นจํานวนมาก ดังน้ัน นโยบายของรัฐบาลด้านประมงและปศุสัตว์จึงได้กําหนดไว้ดังน้ี คือ  

1.2.1) สนับสนุนการพัฒนาด้านปศุสัตว์และการประมง  
1.2.2) เพ่ิมปริมาณการผลิตเน้ือสัตว์และปลาให้มากข้ึน เพ่ือให้เพียงพอสําหรับ   

การบริโภคภายในประเทศ ส่วนที่เหลือจึงจะส่งออกไปจําหน่ายต่างประเทศ  
1.2.3) ส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าและขยายพันธ์ุ  
1.2.4) ยกระดับฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมของผู้ทําการประมงและเกษตรกร     

ผู้เลี้ยงสัตว์ให้สูงข้ึน  
1.2.5) ขยายการผลิต การแปรรูป และการตลาดแก่สินค้าประมง โดยเฉพาะฟาร์มกุ้ง 

โดยส่งเสริมให้ภาคเอกชนเข้ามามีบทบาทในการดําเนินการมากข้ึน 
 2) นโยบายส่งเสริมการลงทนุ  

 เมียนมาร์มีกฎหมายการลงทุนต่างชาติ (Myanmar Investment Law : MIL) ประกาศใช้    
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2531 ซึ่งอยู่ภายในการกํากับดูแลของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนของเมียนมาร์ 
(Myanmar Investment Commission : MIC) และจากการที่เมียนมาร์ประกาศนโยบายเปิดประเทศและปฏิรูป
เศรษฐกิจ  ทําให้เมียนมาร์เป็นที่สนใจของนักลงทุนต่างประเทศ เมียนมาร์จึงดําเนินการปรับปรุงกฎหมายและ
กฎระเบียบภายในประเทศให้เอ้ือต่อการลงทุนมากขึ้น โดยในเดือนกันยายน 2555 รัฐสภาเมียนมาร์ได้ผ่านร่าง
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กฎหมาย  การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ ฉบับใหม่ เพ่ือเปิดโอกาสให้เกิดการลงทุนจากภายนอกมากที่สุด ซึ่งมี
สาระสําคัญ ดังน้ี 

2.1) อนุญาตให้บริษัทต่างชาติถือหุ้น 50 เปอร์เซ็นต์ในกิจการร่วมทุนหรือ Joint Venture ได้  
2.2) ยินยอมให้กองทุนต่างชาติสามารถลงทุนใน Joint Venture ได้ร้อยละ 50  
2.3) อนุญาตให้นักลงทุนต่างชาติเช่าที่ดินเบ้ืองต้นได้เป็นระยะเวลา 50 ปี โดยมีเง่ือนไขให้

สามารถต่อสัญญาได้ 
ทั้งน้ี ได้ขจัดอุปสรรคต่อการลงทุนของต่างชาติเร่ืองข้อกําหนดที่ระบุว่านักลงทุนจะต้องมีเงิน

ลงทุนเริ่มต้นขั้นตํ่า 5 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ประมาณ 155 ล้านบาท) เพ่ือดึงดูดการลงทุนใหม่จากต่างชาติ   
สําหรับการเช่าและใช้ที่ดินเพ่ือการเกษตร นักลงทุนต่างชาติสามารถเช่าที่ดิน เพ่ือดําเนิน

โครงการลงทุนระยะยาวเบ้ืองต้นได้ 50 ปี กรณีเช่าจากรัฐบาล ระยะเวลาในการเช่าอาจยืดหยุ่นได้ขึ้นอยู่กับ 
การพิจารณาของรัฐบาลเมียนมาร์เป็นสําคัญและสามารถต่ออายุได้ตามท่ี MIC พิจารณาเสนอ โดยผู้ลงทุน
จะต้องแนบร่างข้อตกลงการเช่าที่ดินน้ันด้วย  กรณีการเช่าที่ดินจากเอกชนเมียนมาร์ สามารถดําเนินการได้          
ไม่เกินคราวละ 1 ปี และต่ออายุทุก 1 ปี  

การใช้ประโยชน์จากท่ีดิน นักลงทุนชาวต่างชาติสามารถลงทุนด้านการเกษตร อาทิ                
การเพาะปลูก ผลิต แปรรูปและจําหน่ายพืชล้มลุก (รวมทั้งมันสําปะหลังและยาสูบ) และทําไร่หรือแปรรูปพืช
เป็นยา กาแฟ ชา นํ้ามันปาล์ม พืชสวนและจําหน่ายผลผลิตของตนได้ โดยมีกระทรวงเกษตรและชลประทาน
เมียนมาร์เป็นผู้รับผิดชอบในการพิจารณาและอนุมัติโครงการลงทุนด้านเกษตรกรรม รวมทั้งกําหนดนโยบาย
เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการลงทุนภาคเกษตรกรรมมากข้ึน (ตลอดจนส่งเสริมการจัดต้ังโรงงานอุตสาหกรรมเกษตร 
พัฒนากิจการอุตสาหกรรมเกษตรขนาดเล็ก และการใช้เทคโนโลยีขนาดเบาในโรงงาน การค้าผลิตผลทางการ
การเกษตร วัสดุอุปกรณ์และเคร่ืองมือการเกษตร) โดยนักลงทุนสามารถขอย่ืนอนุมัติโครงการตามแผนการ
ส่งเสริมการลงทุน  

 
 



บทท่ี 4 
สถานการณ ์การวิเคราะห์ศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันสินคา้ประมง 

 

4.1 สถานการณ์สินค้าประมง 
 

  เป็นการศึกษาสถานการณ์สนิค้าประมงของกัมพูชา สปป.ลาว เมียนมาร ์ และไทย ประกอบด้วยด้านการ
ผลิต การตลาด นโยบายและมาตรการ ดังน้ี 

4.1.1. กัมพูชา 
1) การผลิต 

กัมพูชา มีพ้ืนที่ 181,035 ตารางกิโลเมตร มีประชากร 14 ล้านคน อาหารที่ใช้บริโภคหลัก คือ 
ข้าว และปลา ซึ่งเป็นแหล่งโปรตีนที่สําคัญ โดยกัมพูชามีการบริโภคปลานํ้าจืดเฉลี่ย 30.80 กิโลกรัมต่อคนต่อปี และ
มีปริมาณการจับต่อปี ประมาณ 450,000 ตัน ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา (2548-2552) ผลผลิตเพ่ิมขึ้นในอัตราร้อยละ 5.31 
ต่อปี การส่งออกปลารวมมีมูลค่า 200-300 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ภาคการประมงมีสัดส่วนในผลิตภัณฑ์มวลรวม
ประชาชาติ (GDP) ร้อยละ 11.4 (Mr.Mint Soksopheak and Mr.Khol Many, 2009) 

ผลผลิตสัตว์นํ้ามาจากประมงนํ้าจืดร้อยละ 82 ซึ่งนับได้ว่ากัมพูชาเป็นแหล่งประมงนํ้าจืด      
ที่สําคัญในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ เ น่ืองจากมีสภาพพ้ืนที่ เ ป็นที่ราบลุ่มและมีความอุดมสมบรูณ์ของ
ทรัพยากรธรรมชาติสูง มีชนิดพันธ์ุปลาที่หลากหลายถึง 300 ชนิด โดยมีทะเลสาบนํ้าจืดและแม่นํ้าสายสําคัญคือ 
แม่นํ้าโขง แม่นํ้าโตนเลสาบ แม่นํ้าบาสัค แม่นํ้าจตุมก และโตนเลสาบ (Great Lake , Tonle Sap) ซึ่งเป็นทะเลสาบ
นํ้าจืดที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาค โดยครอบคลุมพ้ืนที่ 5 จังหวัดของกัมพูชา ได้แก่ กัมปงธม กัมปงชะนัง เสียมเรียบ 
พระตะบอง และโพธิสัตว์ มีพ้ืนที่ 7,500 ตารางกิโลเมตร และในช่วงฤดูนํ้าหลากจะครอบคลุมพ้ืนที่ 16,000 
ตารางกิโลเมตร จากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมและภูมิอากาศที่แปรปรวน รวมทั้งการก่อสร้างถนน 
สิ่งปลูกสร้าง และเข่ือนขนาดใหญ่ของประเทศในลุ่มนํ้าโขง อีกทั้งภาคเกษตรกรรมในกัมพูชาที่มีการใช้สารเคมี
ในการเพาะปลูกอย่างแพร่หลายซึ่งถูกชะล้างลงสู่แหล่งนํ้าธรรมชาติ รวมทั้งการทําประมงมีการใช้เครื่องมือ    
เชิงพาณิชย์และใช้เครื่องมือผิดประเภท เช่น การใช้ไฟฟ้าช๊อต ระเบิด ซึ่งส่งผลทําให้ปลาบางชนิดสูญพันธ์ุ       
และอีกหลายชนิดอยู่ในภาวะใกล้สูญพันธ์ุ   

ลักษณะการทําประมงนํ้าจืดในกัมพูชา มีทั้งจับจากธรรมชาติและจากการเพาะเลี้ยง       
ด้านประมงเพาะเลี้ยง พบว่า ส่วนใหญ่ทําการเพาะเลี้ยงโดยชาวเวียดนามท่ีอพยพมาสมัยสงคราม อาศัยอยู่   
บนแพรอบโตนเลสาบมีอาชีพทําการประมง โดยจับจากธรรมชาติและทําการเพาะเลี้ยงควบคู่กันไป ซึ่งการ
เพาะเล้ียงปลาในกระชังเป็นวิถีชีวิตของชาวเวียดนามที่พบเรียงรายอยู่ในโตนเลสาบและแม่นํ้าสายหลักทั่วไป 
ปลาที่นิยมเลี้ยงในกระชัง คือ ปลาในกลุ่มแพนกาเซียส (Pangasius hypophthalmus) เช่น ปลาสวาย ปลาบึก 
ปลากดเหลือง โดยกระชังเลี้ยงปลาทําจากไม้เน้ือแข็งหรือไม้ไผ่ปล่อยลงในนํ้าและจะสร้างบ้านบนกระชังปลาและ
เจาะพ้ืนบ้านเป็นช่องสี่เหลี่ยมขนาดประมาณ 1X1 เมตร เพ่ือใช้สําหรับเปิดปิดเวลาให้อาหารปลา โดยจะใช้ตาข่าย
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ล้อมรอบกระชังอีกช้ันเพ่ือใช้กั้นเศษอาหารและของเสียที่ถูกปล่อยลงสู่แหล่งนํ้าซึ่งจะถูกนําไปเป็นอาหารของ
ปลาที่เลี้ยงในกระชัง ผู้เลี้ยงกลุ่มน้ีมีทักษะในการทําประมงเชิงพาณิชย์ ส่วนรูปแบบการเพาะเลี้ยงปลามีทั้งใน
กระชัง บ่อ และนาข้าว ลักษณะการเลี้ยงเป็นการเลี้ยงแบบกึ่งพัฒนาและแบบดั้งเดิม โดยซ้ือลูกพันธ์ุปลาจากโรงเพาะ
ฟักและจับจากธรรมชาติ ส่วนอาหารสําหรับเลี้ยงปลาจะใช้วัตถุดิบที่หาได้ในท้องถิ่น เช่น รําข้าว กากถั่วเหลือง 
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ หรือเศษปลาที่มีมูลค่าตํ่านําวัตถุดิบต่างๆ ดังกล่าวมาต้มรวมกันในถังขนาดใหญ่จนเป่ือยและข้น
พอจับกันเป็นก้อน จากน้ันนําไปหว่านลงในบ่อเพ่ือเป็นอาหารของปลา 

สําหรับการเพาะเล้ียงในบ่อดิน และเลี้ยงในนาข้าวปลาที่นิยมเลี้ยง ได้แก่ ปลาบึก ปลาไน 
ปลาตะเพียน ซึ่งการเลี้ยงในบ่อดินและนาข้าวจะนิยมเลี้ยงปลาหลายชนิดรวมกัน หรือเลี้ยงแบบเบญจพรรณ 
การจับใช้อวนลากและจับครั้งเดียวแบบยกบ่อ การเลี้ยงปลาในกัมพูชายังไม่มีมาตรฐานการเลี้ยงตามมาตรฐาน
ที่ดีและเหมาะสม และรัฐบาลยังไม่มีนโยบายส่งเสริมการเพาะเลี้ยงอย่างจริงจัง 

การจับจากธรรมชาติ พบว่า ชาวประมงส่วนมากเป็นประชากรพ้ืนเมืองของกัมพูชา ซึ่งทํา
อาชีพประมงพ้ืนบ้านและมีฐานะยากจน สภาพชุมชนและการอยู่อาศัยค่อนข้างเป็นชุมชนแออัด นิยมสร้างบ้าน
ใต้ถุนสูงประมาณ 5-6 เมตร ปลูกสร้างด้วยไม้แบบง่าย เน่ืองจากต้องประสบปัญหาน้ําท่วมสูงเป็นประจําทุกปี  
โดยเฉพาะพ้ืนที่บริเวณโตนเลสาบถือเป็นจุดรับนํ้าที่สําคัญของภูมิภาคน้ี ชาวบ้านจึงต้องเตรียมพร้อมอพยพในช่วง
ฤดูนํ้าหลาก คือ ช่วงเดือนกันยายน–พฤศจิกายน ของทุกปี ผลผลิตปลาที่จับได้บางส่วนชาวบ้านจะนําไปแปรรูป
เบ้ืองต้นอย่างง่ายเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม เช่น ปลาแห้ง ปลาแดดเดียว ปลาร้า ซึ่งกรรมวิธีในการผลิตและแปรรูป
ส่วนใหญ่ยังไม่มีมาตรฐานการผลิตที่ดี โดยเฉพาะการทําปลาตากแห้ง หรือการตากปลาสําหรับทําปลาร้าจะตาก
บนเสื่อไม้ไผ่ที่สานแบบง่ายๆ ขนาดกว้าง 50-60 เซนติเมตร ยาว 2-3 เมตร วางบนพ้ืนดินและสังเกตเห็นว่าไม่มี
แมลงวันตอม เนื่องจากมีการใช้สารเคมีฉีดพ่น จึงเป็นขั้นตอนการแปรรูปและการเก็บรักษาไม่ถูกสุขอนามัยที่ดี 
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ภาพท่ี 5 สัดส่วนผลผลิตประมงของกัมพูชา ปี 2552 
ที่มา: Food and Agriculture Organization, 2556 
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ภาพท่ี 6 ปริมาณผลผลิตประมงน้ําจืดของกัมพูชา ปี 2548-2552 
ที่มา: Food and Agriculture Organization, 2556 
 

2) การตลาด  
สินค้าประมงของกัมพูชายังไม่มีตลาดกลางสัตว์นํ้าในการซื้อขายเป็นเพียงตลาดขนาดเล็ก พ่อค้าผู้

รวบรวมเดินทางไปตระเวนรับซื้อถึงแหล่งผลิตหรือบางแห่งเป็นแพรับซื้อขนาดเล็กที่ชาวประมงสามารถนําปลามาขาย
ได้ตลอดเวลา จากน้ันผลผลิตจะถูกส่งต่อไปยังผู้บริโภคในประเทศ และถูกส่งไปยังตลาดต่างประเทศ เช่น สิงคโปร์ 
ฮ่องกง จีน ไทย เวียดนาม ยุโรป ซึ่งตลาดยุโรปกําลังนิยมปลาเน้ือขาวหรือปลาสวายที่ชาวเวียดนามทําการเพาะเลี้ยง
ในกัมพูชาจะถูกรวบรวมแล้วส่งออกไปแปรรูปในเวียดนาม   
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ตลาดค้าปัจจัยการผลิต พบว่า ผู้ประกอบการค้าปัจจัยการผลิตประมงนํ้าจืดส่วนมาก
ดําเนินการโดยชาวเวียดนาม เช่น อาหารสําเร็จรูป ลูกพันธ์ุปลา ยาและสารเคมี รวมท้ังวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต
และการจับนําเข้าจากเวียดนามร้อยละ 60 และนําเข้าจากไทยร้อยละ 40 โดยนิยมนําเข้าจากเวียดนามมากกว่า
ไทย เนื่องจากมีความสะดวกในการติดต่อสื่อสาร ซึ่งพ่อค้าผู้ประกอบการส่วนใหญ่เป็นชาวเวียดนามท่ีอาศัยอยู่           
ในกัมพูชามานานจึงมีความสัมพันธ์ทั้งในเวียดนามและกัมพูชาทําให้สามารถสื่อสารได้ทั้งสองภาษา จึงมีความ
สะดวกในการติดต่อธุรกิจ  นอกจากน้ีด้านพิธีการทางศุลกากรระหว่างทั้งสองประเทศมีความยืดหยุ่นสูง อีกทั้ง
ราคานําเข้าจากเวียดนามมีราคาถูกกว่าจากไทย แม้จะเป็นที่ทราบกันดีว่าสินค้าจากไทยมีคุณภาพที่ดีกว่า          
แต่ขั้นตอนการนําเข้า ส่งออกของไทยจะยึดถือกฎระเบียบและเอกสารท่ีถูกต้อง ต้องใช้เอกสารประกอบ              
การนําเข้าหลายฉบับ มีการตรวจสอบเข้มงวด มีกฎระเบียบมาก และที่สําคัญผู้ประกอบการชาวกัมพูชา               
อ่านและเขียนภาษาไทยไม่ได้  ซึ่งเป็นอุปสรรคและสร้างความยุ่งยากให้แก่ผู้นําเข้าและส่งออก กัมพูชาจึงหันไป
นําเข้าจากเวียดนาม ทําให้ไทยเสียโอกาสในการทําการค้า การลงทุนกับประเทศเพ่ือนบ้าน 

2.1) ความต้องการบริโภค 
กัมพูชามีอัตราการบริโภคประมงน้ําจืดเป็นอันดับสองของโลก เฉลี่ย 30.80 กิโลกรัม  

ต่อคนต่อปี โดยในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา (2548-2552) การบริโภคเพ่ิมขึ้นในอัตราร้อยละ 4.52 ต่อปี เน่ืองจาก
กัมพูชาเป็นแหล่งผลิตปลานํ้าจืดที่สําคัญของภูมิภาคน้ี จึงมี วิถี ชี วิตความเป็นอยู่ที่ พ่ึงพาการจับปลา            
จากธรรมชาติเพ่ือใช้เป็นแหล่งอาหารที่สําคัญของครัวเรือน  

2.2) การส่งออก 
การส่งออกประมงนํ้าจืดและผลิตภัณฑ์ของกัมพูชา ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา (2548-2552) 

ลดลงในอัตราร้อยละ 3.96 ต่อปี ในปี 2552 มีการส่งออกปริมาณ 23,000 ตัน แม้ว่าผลผลิตจากการทําประมง
ของกัมพูชามีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นแต่ผลผลิตปลาธรรมชาติส่วนใหญ่จะถูกใช้สําหรับบริโภคภายในประเทศเป็นหลัก 
ผลผลิตส่วนเกินมีการแปรรูปเบ้ืองต้นอย่างง่ายในครัวเรือน เช่น ปลาแห้ง ปลาร้า และส่วนหน่ึงถูกส่งมายัง
ประเทศเพ่ือนบ้านคือประเทศไทย ส่วนที่ถูกส่งไปยังตลาดจีน ฮ่องกง สิงคโปร์ อยู่ในรูปปลาแช่เย็นแช่แข็งเป็นหลัก 
เน่ืองจากกัมพูชายังไม่มีเทคโนโลยีในการแปรรูปและมีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานยังไม่
เอ้ืออํานวยในการแปรรูปส่งออก ได้แก่ ถนน ระบบการคมนาคมขนส่ง ระบบห้องเย็น ไฟฟ้า และอุตสาหกรรม
ต่อเน่ืองอ่ืนๆ สําหรับผลผลิตจากการเพาะเลี้ยงจะถูกรวบรวมโดยพ่อค้าชาวเวียดนามซึ่งเป็นผู้มีบทบาทสําคัญ
ในอุตสาหกรรมประมงของกัมพูชา โดยเฉพาะปลาในกลุ่มแพนกาเซียสที่ถูกส่งไปแปรรูปในเวียดนาม และ
ส่งออกไปยังตลาดสหรัฐอเมริกา และสหภาพยุโรป โดยเวียดนามและกัมพูชา เป็นประเทศที่ได้รับสิทธิพิเศษ
ทางภาษี (GSP) กับประเทศคู่ค้า เช่น สหรัฐอเมริกา และสหภาพยุโรป 
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ภาพท่ี 7 ปริมาณการส่งออก-นําเข้า ประมงน้ําจืดของกัมพูชา ปี 2552 
ที่มา: Food and Agriculture Organization, 2556 
 

2.3) การนําเข้า 
กัมพูชามีการนําเข้าสินค้าประมงนํ้าจืด ในปี 2552 ปริมาณ 875 ตัน ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา 

(2548-2552) การนําเข้าเพ่ิมขึ้นในอัตราร้อยละ 42.80 ต่อปี ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการนําเข้าพันธ์ุสัตว์นํ้าจากเพ่ือนบ้าน
คือ เวียดนามและไทย เพ่ือใช้สําหรับการเพาะเลี้ยง เน่ืองจากกัมพูชายังไม่สามารถเพาะพันธ์ุปลาชนิดต่างๆ           
ในเชิงพาณิชย์ได้  

2.4) ราคา 
เน่ืองจากกัมพูชามีปลาจับจากธรรมชาติที่หลากหลายชนิด ลักษณะการขายส่วนมาก 

ไม่มีการคัดช้ันคุณภาพและเป็นลักษณะคละชนิดปลา โดยราคาขายปลีก ในปี 2556 ราคากิโลกรัมละ 18,700 
เรียล หรือกิโลกรัมละ 187 บาท เพ่ิมขึ้นจากกิโลกรัมละ 13,300 เรียล หรือกิโลกรัมละ 133 บาท  ในปี 2555 
ร้อยละ 28.88 (ตารางที่ 4) 

 

ตารางที่ 4 ราคาขายปลีกปลาคละของกัมพูชา ปี 2555-2556 

        ปี ราคาขายปลีกปลาคละ   (เรียล/กก.) ราคาขายปลีกปลาคละ    (บาท/กก.)
2555 13,300 133 
2556 18700 187 

ที่มา: www.eicambodia.org , 2555 
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3) นโยบายด้านการประมง 
3.1) ส่งเสริมการเพาะเลี้ยงทั้งในบ่อดิน กระชัง และนาข้าว  
3.2) กําหนดเขตการทําประมง โดยจัดสรรพ้ืนที่การทําประมงให้ครัวเรือนละ 50 เมตร      

ใช้ทั้งการเพาะเลี้ยงและจับจากธรรมชาติ ซึ่งกํากับดูแลโดยกระทรวงเกษตรป่าไม้และประมง 
3.3) การห้ามทําการประมง โดยการกําหนดเคร่ืองมือในการทําประมง เช่น กําหนดขนาดอวน

ห้ามใช้อวนรุน อวนลาก และเรือประมงพาณิชย์ในโตนเลสาป 
3.4) ห้ามไม่ให้มีการเพาะเลี้ยงปลาชะโด เน่ืองจากเป็นปลาที่กินลูกปลาวัยอ่อนและปลา

ขนาดเล็กเป็นอาหาร ซึ่งจะเป็นการทําลายลูกปลาตามธรรมชาติให้ลดลง  
3.5) การห้ามนักลงทุนต่างชาติในสาขาประมงบางประเภท ได้แก่ การจับปลานํ้าจืด ปลา

กดเหลือง ปลาดุกยักษ์ จระเข้ และปลาย่ีสก โดยสงวนไว้ให้กับกิจการขนาดเล็กของชาวกัมพูชา 
3.6) นโยบายด้านภาษี การนําเข้ากําหนดให้เ น้ือปลาอยู่ ในรายการสินค้าอ่อนไหว                

มีพันธกรณีในการลดภาษี 0-5%  และเริ่มลดในปี 2560 (ค.ศ.2017) 
4.1.2 สปป.ลาว 

1) การผลิต  
สปป.ลาว มีพ้ืนที่เพาะเลี้ยง 2,500,000 ไร่ ส่วนใหญ่เป็นภูเขาและพ้ืนที่ราบสูงมีแหล่งนํ้า

ธรรมชาติ อ่างเก็บนํ้า และแม่นํ้าหลายสาย ที่สําคัญคือ แม่นํ้าโขง แม่นํ้างึม โดยมีอ่างเก็บนํ้า จํานวน 81 แห่ง มีพ้ืนที่
รับนํ้าของอ่างเก็บนํ้าตามธรรมชาติ จํานวน 203,587 ไร่ ลาวมีความอุดมสมบรูณ์ทางทรัพยากรธรรมชาติสูง     
ในปี 2554 มีผลผลิตปลาทั้งหมด 129,600 ตัน มาจากธรรมชาติ 34,000 ตัน มาจากการเพาะเล้ียง 95,600 ตัน 
ดังน้ันการประมงใน สปป.ลาว จึงเป็นอาชีพสํารองและเป็นแหล่งรายได้เสริม โดยมีวัตถุประสงค์การเลี้ยง           
เพ่ือเป็นแหล่งอาหารให้กับครัวเรือน ในปี 2542 ครัวเรือนที่มีการเลี้ยงสัตว์นํ้า มีจํานวน 55,500 ครัวเรือน       
ปี 2553 มีจํานวน 68,200 ครัวเรือน (กระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ สปป.ลาว, 2554)  โดยปกตินิยมเลี้ยงปลาใน
บ่อเลี้ยงตามเรือกสวนไร่นาเพื่อยังชีพ  พ้ืนที่ที่เหมาะสมกับการเพาะเลี้ยงอยู่ทางตอนใต้ ส่วนพ้ืนที่ทางตอนเหนือ
ของประเทศมีการเลี้ยงไม่มากเน่ืองจากสภาพพ้ืนที่เป็นภูเขาสูง  
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ภาพท่ี 8 แสดงผลผลิตประมงน้ําจืดของ สปป.ลาว ปี 2552-2554 
ที่มา:  กระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ สปป.ลาว, 2554 
 

สําหรับด้านการเพาะเลี้ยงปลาเป็นการเลี้ยงแบบด้ังเดิมคือปล่อยตามธรรมชาติในบ่อนํ้า ในไร่นา 
เพ่ือใช้บริโภคในครัวเรือนเท่าน้ัน แต่ปัจจุบันสปป.ลาวเริ่มมีการเพาะเลี้ยงปลาเชิงพาณิชย์ โดยพ้ืนที่เลี้ยงอยู่ในแถบที่
ราบลุ่มทางตอนใต้ของประเทศ คือ แขวงสะหวันนะเขต และแขวงจําปาสัก ซึ่งเป็นช่วงที่แม่นํ้าโขงไหลผ่านเข้าไปใน
สปป.ลาว และเป็นช่วงที่มีความกว้างถึง 1 กิโลเมตร ทําให้เป็นพ้ืนที่ที่มีความอุดมสมบรูณ์ ปลาที่นิยมเลี้ยงคือ ปลาดุก 
ปลานิล ปลาตะเพียน และปลาจีน รูปแบบการเลี้ยงในเชิงพาณิชย์ มีทั้งเลี้ยงในบ่อดินและกระชัง เริ่มมีการเลี้ยงปลา
นิลในกระชังตามริมฝั่งแม่นํ้าโขง แต่มีเพียง 1-2 รายเท่าน้ัน โดยนําเข้าลูกพันธ์ุปลา อาหารมาจากไทย สปป.ลาวเลี้ยง
ปลาเพื่อเน้นให้มีเพียงพอสําหรับการบริโภคภายในเป็นหลัก เน่ืองจากเทคโนโลยีการเลี้ยงยังไม่พัฒนา ยังเป็นแบบ
ด้ังเดิมและต้นทุนการเลี้ยงปลาทุกชนิดใน สปป.ลาว จะสูงกว่าไทยประมาณ 10 บาทต่อกิโลกรัม 

ค่าใช้จ่ายในการเพาะเลี้ยงปลาในเชิงพาณิชย์ จากการสํารวจข้อมูลของสํานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร โดยสํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร ในแขวงจําปาสักซึ่งเป็นแหล่งเลี้ยงสําคัญ พบว่า มีการเลี้ยงปลานิล
ในกระชังตามลํานํ้าโขง จํานวน 650 กระชัง โดยนําเข้าพันธ์ุปลา อาหารสัตว์นํ้าสําเร็จรูป มาจากจังหวัด
มหาสารคาม และกาฬสินธ์ุ ของไทย ราคาลูกพันธ์ุปลานิลอายุ 21 วัน ราคา 8 สตางค์ต่อตัว นํามาอนุบาล 45 วัน 
ได้ปลาขนาด 5-7 เซนติเมตรต่อตัว หากนําไปขายให้กับเกษตรกรรายอ่ืนนําไปเพาะเลี้ยงต่อจะมีราคา 2-3       
บาทต่อตัว หรือนําไปขุนต่อสามารถปล่อยเลี้ยงในกระชังได้เลย เลี้ยงต่อประมาณ 4 เดือน ได้ปลาขนาด 2         
ตัวต่อกิโลกรัม  ส่วนราคาที่เกษตรกรขายได้ 22,000 กีบต่อกิโลกรัม ราคาขายปลีก 23,000 กีบต่อกิโลกรัม 
สําหรับต้นทุนการเล้ียงส่วนใหญ่เป็นต้นทุนค่าอาหาร 16,000 กีบต่อกิโลกรัม โดยเกษตรกรผู้เลี้ยงมีกําไรประมาณ 
3,000-4,000 กีบต่อกิโลกรัม ซึ่งยังไม่รวมค่าแรงตนเอง    
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สําหรับการเล้ียงปลาดุกบ๊ิกอุย เป็นการเล้ียงในบ่อดิน อัตราปล่อย 50-70 ตัวต่อลูกบาศก์เมตร 
ถ้าปล่อย 100 ตัว ได้ผลผลิตเฉล่ีย 30-40 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ระยะเวลาเลี้ยง 45-60 วัน ได้ผลผลิตปลา
ขนาด 6 ตัวต่อกิโลกรัม ราคาท่ีเกษตรกรขายได้ 12,000 กีบต่อกิโลกรัม ส่วนราคาขายปลีก 13,000 กีบ       
ต่อกิโลกรัม ต้นทุนการเลี้ยงส่วนใหญ่เป็นต้นทุนค่าอาหาร 7,000 กีบต่อกิโลกรัม อัตราการแลกเนื้อ (FCR) 1:1     
แต่มีขนาดไม่สม่ําเสมอในแต่ละรุ่น ส่วนอาหารใช้ของ CP เชฟฟีด ในปี 2554 เกษตรกรของ สปป.ลาว             
มีการขยายการเพาะเลี้ยงปลาเพ่ิมขึ้นร้อยละ 40 เมื่อเทียบกับปี 2553 

2) ด้านการตลาด  
โดยท่ัวไปการทําประมงในสปป.ลาว ใช้เพ่ือการบริโภคภายในครัวเรือนเป็นหลัก โดยมี

ครัวเรือนประมาณ 6,000 ครัวเรือนที่มีรายได้จากการจําหน่ายปลา โดยส่วนใหญ่เป็นผลผลิตปลาที่จับได้จาก
ธรรมชาติโดยเฉพาะจากหลี่ผีหรือที่ได้รับการขนานนามว่ามหานทีสี่พันดอน ซึ่งเป็นแหล่งประมงพ้ืนบ้านที่สําคัญ
ของสปป.ลาว ผลผลิตปลาจะถูกส่งมาที่ตลาดดาวเรืองทุกวัน ซึ่งถือเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดในแขวงจําปาสัก 
เน่ืองจากมีการสร้างเส้นทางคมนาคมทําให้การขนส่งสะดวกขึ้น มีระยะทางเพียง 160 กิโลเมตร ผลผลิตทั้งจาก
ธรรมชาติและการเพาะเล้ียงจะถูกส่งมาที่ตลาดแห่งน้ี จากน้ันจะมีพ่อค้าส่งมาซื้อเพ่ือนําไปขายยังแขวงอื่นๆ     
อีกทอดหนึ่ง โดยผลผลิตปลาที่ได้จากการจับทั้งหมดจะใช้บริโภคภายในประเทศเท่าน้ัน มีการส่งออกไปนอก
แขวงแต่ยังไม่มีส่งออกนอกประเทศ การส่งออกนอกแขวงต้องมี ใบรับรองการผลิตจากฟาร์ม กลุ่มบ้าน แขวง 
ส่วนสินค้าประมงทะเลที่สปป. ลาว ไม่สามารถผลิตได้เองสามารถนําเข้าได้ เช่น ปลาทู ปลาหมึก โดยมีการนําเข้า
จากเวียดนามและไทย สัดส่วนการนําเข้าจากเวียดนามร้อยละ 90 ไทยร้อยละ 10 เท่าน้ัน เน่ืองจากราคาสัตว์นํ้า
จากเวียดนามถูกกว่า เช่น ปลาหมึก ไทยขายราคา 100,000 กีบต่อกิโลกรัม เวียดนามขายราคา 70,000 กีบ         
ต่อกิโลกรัม แต่ทั้งน้ีสินค้าจากไทยจะมีคุณภาพดีกว่า   

2.1) ความต้องการบริโภค 
สปป.ลาว มีอัตราการบริโภคประมงนํ้าจืดอยู่ในอันดับสามของโลก (เฉลี่ย 17.30 

กิโลกรัมต่อคนต่อปี)  โดยในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา (2548-2552) อัตราการบริโภคมีแนวโน้มลดลงในอัตราร้อยละ 
1.22 ต่อปี 

2.2) การส่งออก 
สปป.ลาว ไม่มีการส่งออกประมงน้ําจืดและผลิตภัณฑ์ เน่ืองจากผลผลิตทั้งหมดจะถูกใช้

สําหรับบริโภคภายในประเทศ และสปป.ลาวเป็นพ้ืนที่ไม่ติดทะเลทําให้ต้องพ่ึงพาเฉพาะประมงน้ําจืดเท่าน้ัน 
ทั้งน้ีรัฐบาล สปป.ลาวมีนโยบายในการส่งเสริมให้เกษตรกรทําการขยายการเพาะเลี้ยงให้เพียงกับความต้องการ
และส่งเสริมให้มีการส่งออก เน่ืองจากได้รับสิทธิพิเศษทางภาษี (GSP) กับประเทศคู่ค้า เช่น สหรัฐอเมริกา และ
สหภาพยุโรป  
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ภาพท่ี 9 แสดงการนําเข้า-ส่งออก ประมงน้ําจืดของ สปป.ลาว ปี 2552 
ที่มา: Food and Agriculture Organization, 2556 
 

2.3) การนําเข้า 
เน่ืองจากผลผลิตประมงนํ้าจืดที่ได้ไม่เพียงกับความต้องการบริโภค สปป.ลาวจึงนําเข้า

สินค้าประมงนํ้าจืดจากประเทศเพ่ือนบ้าน โดยส่วนใหญ่นําเข้าจากไทยเกือบทั้งหมด ในปี 2555 นําเข้าปริมาณ 
535 ตัน มูลค่า 20.25 ล้านบาท เน่ืองจากมีราคาถูกกว่าที่ผลิตเองในประเทศโดยปลาน้ําจืดที่นําเข้าส่วนใหญ่ 
ได้แก่ ปลาดุก และปลานิล  

2.4) ราคา 
ราคาปลานํ้าจืดที่เกษตรกรขายได้ใน สปป.ลาว จะมีราคาสูงกว่าราคาในไทยโดยเฉลี่ย

ประมาณ 10 บาท ต่อกิโลกรัม  โดยราคาปลานิลมีชีวิต (ขนาด 0.5 กิโลกรัมต่อตัว) ราคา 78.57 บาทต่อ
กิโลกรัม ส่วนราคาขายปลีก 82.14 บาทต่อกิโลกรัม และพบว่า พ้ืนที่ที่อยู่ไกลจากชายแดนออกไปจะมีราคา
สูงข้ึนเรื่อยๆ เน่ืองจากพ่อค้าแต่ละระดับจะมีการบวกราคาเพ่ิมประมาณ 5-10 บาทต่อกิโลกรัม  

 

ตารางที่ 5 ราคาปลาน้ําจืดที่เกษตรกรขายได้และราคาขายปลีก ของ สปป.ลาว ปี 2556 

ราคา : บาทต่อกิโลกรัม 

ปี 
ปลานิล ปลาดุก 

ราคาเกษตรกรขายได้ ราคาขายปลีก ราคาเกษตรกรขายได้ ราคาขายปลีก

2556 78.57 82.14 42.86 46.43
ที่มา: จากการสํารวจ 

 

 

สปป .ลาว  ไม่ มี
การส่งออกปลา
นํ้าจืด เน่ืองจาก
บริ โ ภคภาย ใน 
ประเทศเป็นหลัก 
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3) นโยบายด้านการประมงของ สปป.ลาว 
3.1) ด้านการผลิต 

3.1.1) ผลิตเพ่ือใช้บริโภคภายในประเทศเป็นหลัก ในปี 2553 มูลค่าการผลิต 172 
พันล้านกีบ เพ่ิมเป็น 194 พันล้านกีบ ในปี 2554  

3.1.2) การผลิตมีการขยายตัวเพ่ิมขึ้น เมื่อเทียบกับปี 2553 มีการส่งเสริมและ
สนับสนุนการเลี้ยงสัตว์และการประมงในระดับครัวเรือน กลุ่มผลิต และภาคเอกชน ทําให้การเลี้ยงรูปแบบ
ฟาร์มมีการขยายตัวเพ่ิมขึ้น 265 ฟาร์ม หรือร้อยละ 14.70 

3.1.3) การลงทุนของภาคเอกชนทั้งภายในและต่างประเทศมี 96 บริษัท รวมมูลค่าการลงทุน 
65 ล้านดอลลาร์สหรัฐ  

3.1.4) ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย กฎระเบียบ เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ การบริการสัตวแพทย์
และการควบคุมโรคระบาดทุกชนิด  

3.1.5)  ปรับปรุง เทคนิค รูปแบบวิธีการเลี้ยง การผลิตพันธ์ุให้เพียงพอกับความต้องการ
ทั้งปริมาณและคุณภาพ เพ่ือกระตุ้นและสนับสนุนการเลี้ยงสัตว์และประมง ของทุกเขต ทุกภาคส่วนอย่างเข้มแข็ง 
โดยเฉพาะสินค้าที่มีเป้าหมายในการผลิตเพ่ือส่งออก 

3.1.6) มีเป้าหมายให้การเลี้ยงสัตว์เป็นอาชีพได้ ขยายรูปแบบการเลี้ยงสัตว์และประมง
ที่ช่วยแก้ไขปัญหาความยากจนของเกษตรกร ไปยังส่วนกลาง ส่วนแขวง โดยการดําเนินโครงการท่ีมีอยู่ใน
ปัจจุบัน รวมท้ังสร้างโครงการใหม่ๆ มีการจัดต้ังกลุ่มเลี้ยง 1,166 กลุ่ม และมีการสนับสนุนการซื้อขายสัตว์
ระหว่างแขวง 

3.2) ทิศทางแผนงาน ปี 2555  
3.2.1)ส่งเสริมและสนับสนุนการเลี้ยงสัตว์และประมงแบบฟาร์มทุกรูปแบบ              

เพ่ือเป้าหมายการผลิตให้เพียงพอบริโภคภายประเทศ เพ่ือทดแทนการนําเข้า 
3.2.2) สนับสนุนให้การประมงเป็นแหล่งความมั่นคงด้านอาหาร โดยมีเป้าหมายให้          

การเลี้ยงขยายตัวเพ่ิมขึ้นร้อยละ 6  
3.2.3) ผลผลิตจากการเลี้ยงปลาเพ่ิมขึ้นร้อยละ 8 - 10 โดยมีเป้าหมายการผลิตปลาให้ได้ 

136,000 ตัน 
3.2.4) เป้าหมายอัตราการบริโภคสินค้าประมง 21.30 กิโลกรัมต่อคนต่อปี  
3.2.5) สนับสนุนการผลิตสินค้าสัตว์และปลาเพ่ือเป็นหลักประกันความม่ันคงด้านอาหาร  

โดยการพัฒนาระบบชลประทานและการเข้าร่วมเขตพัฒนาสินค้า  
3.3) มาตรการด้านนโยบายและระเบียบปฏิบัติ 

3.3.1) ให้มีการบังคับใช้กฎหมายและกฎระเบียบที่มีอยู่อย่างเข้มงวด ทั้งด้านการเลี้ยงสัตว์ 
การสัตวแพทย์ และการประมง เพ่ือให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ โดยการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูล  
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3.3.2) สนับสนุนการปรับปรุงกฎหมายที่เก่ียวข้อง เพ่ือปฏิบัติตามกฎการค้าโลก ในฐานะ 
ที่เป็นสมาชิก WTO 

 3.3.3) สนับสนุนและอํานวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการ และนักลงทุนต่างชาติ          
ทําธุรกิจการเล้ียงสัตว์และประมงให้มากขึ้น โดยช่วยเหลือผู้ลงทุนด้านสินเช่ือ การยกเว้นภาษีอากร                
บางประเภท ให้สินเช่ืออัตราดอกเบ้ียตํ่า หรือดูแลให้เป็นไปตามความเหมาะสม (อาจยกเว้น ค่านํ้าค่าไฟสําหรับ
ผู้ผลิต) 

3.3.4) ประสานภาคส่วนที่เก่ียวข้อง เพ่ือแก้ไขปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่อการผลิต เช่น 
ระบบการคมนาคมขนส่ง การตลาด ช่องทางการจําหน่าย ปัจจัยการผลิต ราคา พันธ์ุ 

3.3.5) การจัดทําโซนน่ิง เขตพ้ืนที่การผลิต เช่น พ้ืนที่ราบลุ่มริมนํ้าโขง ให้สนับสนุนการ
เลี้ยงให้เพียงพอกับการบริโภคภายในและการส่งออก โดยเปิดกว้างการลงทุนจากทุกภาคส่วน 

3.3.6) เขตพ้ืนที่สูง สนับสนุนการเลี้ยงสัตว์และปลาทุกประเภท (เลี้ยงในบ่อดิน) เพ่ือสนอง
ความต้องการของผู้บริโภคในเมืองใหญ่และแขวงใกล้เคียง ให้เกษตรกรหันมาเลี้ยงปลาและสัตว์เป็นอาชีพ           
ที่มั่นคง เพ่ือหยุดการบุกรุกพ้ืนที่ป่า โดยการส่งเสริมเทคนิควิธีการเลี้ยง การป้องกันโรค จัดต้ังกลุ่ม และ
สนับสนุนสินเช่ือเพ่ือขยายการผลิต 

3.4) ด้านพันธ์ุปลา 
3.4.1) ส่งเสริมและสนับสนุนสถานีผลิตลูกพันธ์ุปลาในแขวง และเขตทั่วประเทศ 80 แห่ง 

ซึ่งเป็นของภาครัฐ 20 แห่ง เอกชน 60 แห่ง ให้เกษตรกรนําไปเลี้ยงได้จํานวน 350 ล้านตัวต่อปี  
3.4.2) สนับสนุนการศึกษาวิจัยเก่ียวกับการผลิตปลานิลแปลงเพศ เพ่ือลดการนําเข้า

จากต่างประเทศ 
3.4.3) สนับสนุนโครงสร้างพ้ืนฐานให้มีการขยายการเล้ียง ซึ่งปัจจุบันได้ให้กรรมสิทธ์ิ

กับเอกชนในการดําเนินธุรกิจ โรงงานอาหารสัตว์ฟ้าง่อม ผลิตได้ 40,000 ตันต่อปี โรงงานผลิตอาหารสัตว์แขวง
บอลิคําไช อุดมไช ผลิตได้ 45,000 -50,000 ตันต่อปี โรงงานผลิตอาหารสัตว์แห่งใหม่ที่กําลังสร้างอีก 2 แห่ง  
ในหลวงพระบาง จะมีกําลังการผลิต 5,000 -7,000 ตันต่อปี เพ่ือใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าในแขวงใกล้เคียง
และนครหลวงเวียงจันทน์  

3.5) เป้าหมาย ปี 2558  
3.5.1) สนับสนุนการลงทุนของภาคเอกชน ก่อสร้างโรงงานอาหารสัตว์ 2 แห่ง ในแขวง      

สหวันนะเขตและจําปาสัก ควบคู่กับการสนับสนุนความรู้ทางวิขาการให้กับฟาร์มเลี้ยง โดยให้มีเคร่ืองผสมอาหาร             
เป็นของตนเอง ผลิตได้ 2.5 ตันต่อวัน 
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3.6) มาตรการด้านคุณภาพ 
ปรับปรุงวิธีการตรวจตราการเคล่ือนย้ายสัตว์ตามด่านชายแดนสากล 15 ด่าน และด่านภายใน

ระหว่างแขวง 25 ด่าน ด้วยการยกระดับความรู้ความสามารถของเจ้าหน้าที่ โดยการจัดทําเป็นวิดีโอเพ่ือเรียนรู้ เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ 

3.7) นโยบายด้านภาษี 
กําหนดให้ปลามีชีวิตอยู่ในรายการสินค้าอ่อนไหวสําหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน          

มีพันธกรณีในการลดภาษี 0-5%  และเริ่มลดในปี 2558 (ค.ศ. 2015)  
4.1.3 เมียนมาร์  

1) การผลิต 
ในระยะเวลา 5 ปี (ปี 2550 – 2554) ที่ผ่านมา ผลผลิตสัตว์นํ้าจากการทํากิจการประมง             

ของเมียนมาร์มีปริมาณเพ่ิมขึ้นทุกๆปี โดยในปี 2550 มีปริมาณผลผลิตรวมทั้งสิ้น 3.19 ล้านตัน เพ่ิมเป็นปริมาณ 
4.48 ล้านตันในปี 2554 หรือเพ่ิมขึ้นในอัตราร้อยละ 8.74 ต่อปี ซึ่งผลผลิตสัตว์นํ้าได้มาจากแหล่งผลิต 3 กลุ่ม คือ 
ประมงทะเล (Marine Fisheries) ประมงน้ําจืด (Inland Fisheries) และประมงจากการเพาะเลี้ยง  (Aquaculture 
Fisheries) (ตารางที่ 6) 

1.1) ผลผลิตประมงทะเลจากการจับ (Marine Fisheries) ในระยะเวลา 5 ปี ที่ผ่านมา
ผลผลิตจากการทําประมงทะเลของเมียนมาร์มีปริมาณมากขึ้นตามลําดับ โดยในปี 2550 จับสัตว์นํ้าได้ปริมาณ 
1.69 ล้านตันและเพ่ิมขึ้นเป็น 2.33 ล้านตัน ในปี 2554 หรือเพ่ิมขึ้นในอัตราร้อยละ 8.27 ต่อปี โดยผลผลิต
ประมงทะเลจากการจับน้ีคิดเป็นร้อยละ 52.09 ของผลผลิตประมงทั้งหมดของประเทศ สัตว์นํ้าเศรษฐกิจที่สําคัญ
จากการทําประมงทะเล คือ ปลาทูน่าครีบเหลือง (Yellow Fin Tuna) และปลากระโทงดาบ (Swordfish)  

1.2) ผลผลิตจากการทําประมงนํ้าจืด (Inland Fisheries) โดยการจับ ประกอบด้วยการทํา
ประมงใน 2 ส่วน คือการทําประมงในแหล่งนํ้าสัมปทาน (Leasable Fisheries) และการทําประมงในแหล่งนํ้า
ธรรมชาติทั่วไป (Open Fisheries) ผลผลิตประมงนํ้าจืดมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนเช่นเดียวกันกับการทําประมงทะเล 
กล่าวคือ ผลผลิตประมงนํ้าจืดในปี 2550 มีปริมาณ 0.82 ล้านตัน เพ่ิมข้ึนเป็น 1.25 ล้านตัน ในปี 2554 หรือ
เพ่ิมขึ้นในอัตราร้อยละ 11.66 ต่อปี จากปริมาณผลผลิตประมงนํ้าจืด ปี 2554 เป็นผลผลิตจากการทําประมง 
ในแหล่งนํ้าทั่วไป 0.96 ล้านตัน คิดเป็นร้อยละ 77.32 และเป็นผลผลิตจากแหล่งนํ้าสัมปทานเพียง 0.28 ล้านตัน 
หรือคิดเป็นร้อยละ 22.68  

1.3 ผลผลิตประมงจากการเพาะเลี้ยง  (Aquaculture  Fisheries)  ปี 2554  ผลผลิตจาก         
การเพาะเลี้ยงคิดเป็นร้อยละ 20.07 ของผลผลิตจากการทําประมงทั้งหมดของประเทศ ซึ่งการเพาะเลี้ยงน้ี       
นับรวมการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล (Shrimp culture) การเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าจืด (Freshwater Aquaculture) และ
การเพาะเลี้ยงชายฝั่ง (Marine Finfish Culture)  
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1.3.1) การเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าจืด (Freshwater Aquaculture) การเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า
เศรษฐกิจที่สําคัญ  ได้แก่  

(1) กุ้งทะเล (Shrimp Culture) การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลในเมียนมาร์มี 2 ชนิดหลัก 
คือ กุ้งกุลาดํา (Giant Tiger or Penaeus monodon) และกุ้งขาวแวนนาไม (Whitelegs shrimp or Penaeus 
vannamei) เร่ิมมีการเลี้ยงกุ้งกุลาดํา ในราวต้นปี 2523 โดยการเลี้ยงแบบพ้ืนบ้านในพ้ืนที่แถบชายฝั่งตะวันตก
ของประเทศ การเลี้ยงในระยะเร่ิมแรกภาครัฐยังไม่มีการกํากับดูแลใดๆ เน่ืองจากยังไม่มีกฎหมายเก่ียวกับ          
การเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า ต่อมา ในปี 2543 ได้มีการจัดต้ังคณะกรรมการระดับรัฐขึ้นเพ่ือพัฒนาการเพาะเลี้ยง        
กุ้งกุลาดําโดยดําเนินงานในรูปโครงการระยะเวลา 3 ปี ซึ่งก่อนมีโครงการน้ัน มีพ้ืนที่เพาะเลี้ยงกุ้งกุลาดําทั้งหมด 
168,613 ไร่ หลังโครงการสิ้นสุดโครงการใน ปี 2546 มีพ้ืนที่เลี้ยงทั้งสิ้น 499,900 ไร่ แต่มีพ้ืนที่เพาะเลี้ยงแบบ
กึ่งพัฒนาเพียง 13,125 ไร่ เท่าน้ันที่เหลือยังคงเลี้ยงแบบพ้ืนบ้าน ในปี 2554 การเพาะเลี้ยงกุ้งกุลาดําของ   
เมียนมาร์มีพ้ืนที่ทั้งสิ้น 545,306 ไร่ มีการเลี้ยง 3 ลักษณะ คือ เลี้ยงแบบกึ่งพัฒนาในบ่อคิดเป็นพ้ืนที่ทั้งหมด 
10,676 ไร่ เลี้ยงในบ่อดินธรรมดา 208,800 ไร่ และเลี้ยงแบบพ้ืนบ้านด้ังเดิม 325,830 ไร่ คิดเป็นผลผลิตกุ้ง 
จากการเพาะเลี้ยงทั้งหมด 56,982 ตัน และเน่ืองจากการเลี้ยงกุ้งของเมียนมาร์ในระยะแรก เป็นการนําเข้า    
ลูกพันธ์ุกุ้งเกือบทั้งหมด เมื่อเกิดปัญหาการระบาดของโรคในฟาร์มกุ้งของเกษตรกรภาครัฐจึงใช้มาตรการ
ควบคุมการนําเข้าพ่อ-แม่พันธ์ุและลูกพันธ์ุกุ้งมากย่ิงขึ้น ปี 2554 มีจํานวนโรงเพาะฟักพันธ์ุกุ้งทะเลท้ังหมด          
4 โรงเพาะฟัก และเป็นของภาครัฐทั้งหมด ผลผลิตลูกพันธ์ุกุ้งทะเล 2.8 ล้านตัว สร้างห้องปฏิบัติการ         
(PRC Lab) เพ่ือตรวจสอบโรคกุ้งข้ึนทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพ่ือสร้างความมั่นใจในด้านความปลอดภัย
ในอาหารให้แก่ผู้บริโภคในประเทศและตลาดส่งออก ซึ่งหลังจากเกิดปัญหาเรื่องโรคระบาดของกุ้งกุลาดํา
เกษตรกรบางส่วนได้ปรับเปลี่ยนมาเพาะเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมมากขึ้น  

(2) กุ้งก้ามกราม (Giant Freshwater Prawn) เมียนมาร์มีแหล่งผลิตกุ้งก้ามกราม
ที่เหมาะสม และเร่ิมมีการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพันธ์ุกุ้งก้ามกรามจากโรงเพาะฟักในในทศวรรษ 1980           
(ปี 2523) แต่ก็ยังไม่ประสบความสําเร็จเท่าที่ควร ปี 2554 มีจํานวนโรงเพาะฟักลูกพันธ์ุกุ้งก้าม 12 โรงเพาะฟัก 
เป็นของรัฐบาล 1 โรงเพาะฟักของเอกชน 11 โรงเพาะฟัก ผลิตลูกพันธ์ุกุ้งก้ามกรามได้ทั้งหมด 89 ล้านตัว 
ปัจจุบันเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกรามส่วนใหญ่ ได้พยายามลดต้นทุนการผลิตโดยการเลี้ยงกุ้งก้ามกรามและ
ปลาน้ําจืดแบบฟาร์มผสมผสานในบ่อเดียวกัน จึงมีจํานวนฟาร์มเกษตรกรเป็นส่วนน้อยที่เลี้ยงกุ้งก้ามกราม 
เพียงอย่างเดียว อย่างไรก็ตามภาครัฐและเอกชนก็ได้ร่วมมือกันในการพัฒนาเทคโนโลยีการเลี้ยงกุ้งก้ามกราม 
ให้มีประสิทธิภาพต่อไป 

(3) ปลาน้ําจืด (Freshwater Fish) เมียนมาร์ โดยกรมประมงได้ดําเนินการด้าน 
การส่งเสริมให้เกษตรกรเพาะเลี้ยงปลานํ้าจืดให้มากขึ้น เพ่ือสร้างความมั่นคงด้านอาหารของประเทศและการส่งออก
เพ่ือสร้างรายได้เข้าประเทศ ในช่วงเวลา 10 ปี (2545-2554) จํานวนพ้ืนที่บ่อเพาะเลี้ยงปลาของประเทศเพ่ิมจาก 
310,280 ไร่ ในปี 2545 เป็น 550,340 ไร่ ในปี 2554 หรือเพ่ิมขึ้นในอัตราร้อยละ 5.43 ต่อปี  รัฐที่เป็นแหล่ง
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เพาะเลี้ยงปลาที่สําคัญของประเทศ ได้แก่ รัฐอิระวดี (Ayeyarwady) รัฐย่างกุ้ง (Yanggon) และรัฐพะโค  (Bago)    
ในปี 2554 ภาครัฐโดยกรมประมง ได้ดําเนินการผลิตลูกพันธ์ุปลานํ้าจืดชนิดต่างๆ จากโรงเพาะฟัก (Fish 
Hatcheries)  ของรัฐ จํานวน 16 ชนิดพันธ์ุ ปริมาณลูกพันธ์ุปลาทั้งสิ้น 750.36  ล้านตัว ชนิดลูกพันธ์ุปลาที่สําคัญ 
ได้แก่ ปลายี่สกเทศ (Rohu) ปริมาณ 535.40 ล้านตัว ปลาตะเพียน (Tarpian) 112.76 ล้านตัว ปลาไน (Common 
carp) ปริมาณ 49.22 ล้านตัว  ปลานิล (Tilapia) ปริมาณ 17.88 ล้านตัว เป็นต้น  ซึ่งปลาเหล่าน้ีเป็นที่นิยมบริโภค
ในประเทศและเป็นที่ต้องการในตลาดส่งออก  

1.3.2) การเพาะเลี้ยงชายฝั่ง (Marine Finfish Culture) ส่วนใหญ่เป็นการเพาะเลี้ยง
ประเภทปลาชนิดต่างๆ ได้แก่ ปลาเก๋า (Grouper) ปลากะพงแดง (Red Snapper) ปลากะพง (Seabass) 
ปลากระบอก (Mullet) ปลานวลจันทร์ (Milkfish) เป็นต้น แต่ปลาที่นิยมเลี้ยงกันอย่างแพร่หลายในเชิงพาณิชย์ 
คือ ปลาเก๋า เน่ืองจากมีราคาสูงและเป็นการเลี้ยงในกระชัง การเพาะเลี้ยงชายฝั่งในเมียนมาร์ยังมีผู้ประกอบการ
ไม่มากนัก เน่ืองจากมีข้อจํากัดด้านลูกพันธ์ุปลาทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพที่เพียงพอ รวมถึงขาดการพัฒนา
เทคโนโลยีการเลี้ยงที่มีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตามกรมประมงของเมียนมาร์ได้วิจัยและพัฒนาการผลิตลูกพันธ์ุ
ปลากะพงและปลาเก๋าได้สําเร็จในปี 2547 และปี 2553 ตามลําดับ 

 

ตารางที่ 6 ผลผลิตประมงของเมียนมาร์ ปี 2550 – 2554 
 หน่วย : ล้านตัน 

ปี 
จับจากธรรมชาติ

เพาะเลี้ยง รวมทั้งหมด 
ประมงทะเล ประมงน้าํจืด รวม

2550 1.69 0.82 2.50 0.69 3.19
2551 1.87 0.90 2.77 0.77 3.54
2552 2.06 1.00 3.06 0.86 3.92
2553 2.17 1.16 3.33 0.83 4.16
2554 2.33 1.25 3.58 0.90 4.48

อัตราเพ่ิม 
(ร้อยละ) 

8.27 11.66 9.40 6.23 8.74 

หมายเหตุ ปี หมายถึงปีงบประมาณ เร่ิม 1 เม.ย.ปีที่ระบุถึง 31 มี.ค. ปีถัดไป 
ที่มา: Department of Fisheries, 2555 
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ตารางที่ 7 พื้นที่บ่อเพาะเลี้ยงปลาและกุ้งของเมียนมาร์ ปี 2550 - 2554 
หน่วย : พันไร่ 

ปี บ่อปลา บ่อกุ้ง รวม 
2550 538.43 564.31 1,102.74
2551 539.82 561.64 1,101.46
2552 544.59 562.17 1,106.76
2553 546.87 562.37 1,109.24
2554 550.34 570.74 1,121.08

อัตราเพ่ิม (ร้อยละ) 0.57 0.24 0.40 
ที่มา : Department of Fisheries, 2555 
 

ตารางที่ 8 ปริมาณการผลิตลูกพันธุ์กุ้งจากโรงเพาะฟักของเมียนมาร์ ปี 2554 
  

ชนิดกุ้ง 
กรมประมง ภาคเอกชน 

จํานวนโรงเพาะฟัก
(โรง) 

จํานวนลูกพันธ์ุ
(ล้านตัว) 

จํานวนโรงเพาะฟัก 
(โรง) 

จํานวนลูกพันธ์ุ
(ล้านตัว) 

กุ้งก้ามกราม 1 0.60 11 89.00
กุ้งทะเล 4 2.80 - -
ที่มา: Department of Fisheries, 2555 
 

ตารางที่ 9 ปริมาณการผลิตลูกพันธุ์ปลาน้ําจืดที่สําคัญของกรมประมงเมียนมาร์ ปี 2554 

ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร์ 
จํานวนลูกพนัธุ์

(ล้านตัว) 
1.ปลายี่สกเทศ (Rohu) Labeo rolita 535.40
2.Tarpian Barbodes gonionotus 112.76
3.ปลาไน (Common Carb) Cyprinus carpio) 49.22
4.ปลานิล (Tilapia) Tilapia spp: 17.88
5.ปลาน้ําจืดอ่ืนๆ 12 ชนิด 35.09
รวม 750.36

ที่มา: Department of Fisheries, 2555 
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2) การตลาด 
การจําหน่ายผลผลิตสัตว์นํ้าจากภาคประมงส่วนใหญ่เป็นการจําหน่ายสินค้าสด การแปรรูป

ในระดับอุตสาหกรรมมีไม่มากนัก ระดับการแปรรูปเป็นการแปรรูปเบ้ืองต้นหรือเป็นการเก็บรักษาคุณภาพสินค้า 
เพ่ือจําหน่ายเป็นสินค้าข้ันกลาง (Intermediate goods) ในการนําไปแปรรูปหรือเป็นวัตถุดิบในอุสาหกรรม
ต่อเนื่องต่อไป เช่น การแช่เย็นแช่แข็ง การแปรรูปเป็นปลาป่น เพ่ือเป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ เป็นต้น 

2.1) ความต้องการใช้ 
ผลผลิตจากภาคประมงถือว่าเป็นส่วนหน่ึงของความมั่นคงทางอาหารของเมียนมาร์         

ในปี 2554 มีผลผลิตภาคประมงจํานวน 4,478,208 ตัน ใช้บริโภคในประเทศเพ่ือเป็นอาหารจํานวน 
3,195,586 ตัน เมียนมาร์มีอัตราการบริโภคสินค้าประมงของประชากรเป็นปริมาณ 51 กิโลกรัมต่อคนต่อปี 
และเป็นวัตถุดิบแปรรูปที่ไม่ใช่อาหาร 895,641 ตัน เป็นสินค้าส่งออกจํานวน 386,981 ตัน เมียนมาร์                 
มีอุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์นํ้าต้ังกระจายอยู่ในแหล่งผลิตประมงที่สําคัญของประเทศ กล่าวคือ มีห้องเย็น             
รวม 120 แห่ง ในรัฐและเขตต่างๆ ดังน้ี 

(1) รัฐมอญ (Mon State) 7 แห่ง 
(2) รัฐยะไข่ ( Rakhine State) 7 แห่ง 
(3) รัฐฉาน (Shan State) 1 แห่ง 
(4) เขตย่างกุ้ง (Yangon Division) 79 แห่ง 
(5) เขตอิระวดี (Ayeyarwaddy Division) 6 แห่ง 
นอกจากน้ีมีโรงงานผลิตนํ้าแข็งในรัฐและเขตต่างๆ ข้างต้นและเขตมัณฑเลย์รวมท้ังสิ้น 

301 โรง กําลังผลิตนํ้าแข็งรวมทั้งสิ้น 6,785.8 เมตริกตันต่อวัน 
2.2) การส่งออก 

ในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา (ปี 2550-2554) เมียนมาร์มีแนวโน้มการส่งออกสินค้าประมง
และผลิตภัณฑ์เพ่ิมขึ้นตามลําดับ โดยในปี 2550 มีปริมาณส่งออกรวม 351,652 ตัน มูลค่ารวม 561,02           
ล้านเหรียญสหรัฐฯเพิ่มขึ้นทั้งปริมาณและมูลค่า ในปี 2554 เป็นปริมาณ 386,981 ตันมูลค่า 653.85                
ล้านเหรียญสหรัฐฯ  ขยายตัวในอัตราเพ่ิมขึ้นร้อยละ 3.38 และร้อยละ 4.56 ตามลําดับ คิดเป็นสัดส่วนมูลค่า
สินค้าปลาร้อยละ 60.60 สินค้ากุ้งร้อยละ 13.18 ที่เหลือเป็นสินค้าประเภทผลิตภัณฑ์ประมงอ่ืนๆ แปรรูปอีก
ร้อยละ 26.22 สินค้าประมงที่สร้างรายได้จากการส่งออกสูงสุดคือปลาทะเล (Marine fish) จากการทําประมง
ทะเล ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 68.71 ของรายได้จากการส่งออกปลาทั้งหมดหรือคิดเป็นร้อยละ 41.64 ของ
มูลค่าการส่งออกสินค้าประมงทั้งหมด (ตารางที่ 10) 

ตลาดส่งออกที่สําคัญ ปี 2554 ตลาดส่งออกสําคัญอันดับ 1 คือ จีน ซึ่งมีมูลค่า            
การส่งออก 258.76 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ของลงมาคือไทย มาเลเซีย คูเวตและสิงคโปร์ โดยมีมูลค่าการส่งออก 
124.46 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 53.62 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 51.16 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และ 34.52 ล้านเหรียญ
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สหรัฐฯ ตามลําดับ เมียนมาร์ได้สิทธิพิเศษทางศุลกากร (Generalized System of Preference : GSP)     
จากสหภาพยุโรปต้ังแต่มิถุนายน 2556 แต่ผู้ประกอบการส่งออกอาหารทะเลกระป๋องยังไม่สามารถส่งออกไป
ตลาดสหภาพยุโรปได้ เน่ืองจากโรงงานส่วนใหญ่ยังไม่ได้รับการรับรองมาตรฐาน (ตารางที่ 11) 

สําหรับสินค้าประมงที่เมียนมาร์ส่งออกมาไทย  ส่งออกจากท่าเรือมะริดมายังจังหวัด
ระนองของไทยเพ่ือเป็นวัตถุดิบสําหรับอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเล ซึ่งปริมาณผลผลิตประมงที่ขึ้นท่ามะริด
ร้อยละ 60 จะส่งออกมาไทยโดยทางเรือ ซึ่งใช้ระยะเวลาการเดินทางประมาณ 36 ช่ัวโมง ซึ่งหากการปรับปรุง
เส้นทาง มะริด – ด่านสิงขรระยะทางประมาณ 240 กิโลเมตร เสร็จเรียบร้อยจะประหยัดต้นทุนค่าขนส่ง         
และระยะเวลาเดินทางได้มากข้ึน 

 

ตารางที่ 10 ปริมาณและมูลค่าการส่งออกสินค้าประมงของเมียนมาร์ ปี 2550 – 2554 
     ปริมาณ : ตัน, มูลค่า : ลา้นเหรียญสหรฐัฯ 

ปี 
ปลา กุ้ง สัตว์น้ําอ่ืนๆ รวม 

ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า
2550 245,473 315.46 21,061 109.74 85,118 135.82 351,652 561.02
2551 234,061 273.27 18,382 88.85 72,268 121.11 324,711 483.23
2552 277,824 309.86 17,439 56.33 79,829 130.40 375,092 496.59
2553 273,044 242.44 19,143 68.66 81,706 144.41 373,893 555.51
2554 283,689 396.27 17,995 86.19 85,298 171.39 386,981 653.85

อัตราเพ่ิม
(ร้อยละ) 

4.53 7.05 -2.70 7.14 1.28 6.62 3.38 4.56

ที่มา: Department of Fisheries, 2555 
 

ตารางที่ 11 มูลค่าการส่งออกสินค้าประมงจําแนกตามตลาดสําคัญ 5 อันดับแรก ปี 2550 – 2554 
มูลค่า : ล้านเหรียญสหรฐัฯ 

ประเทศ 2550 2551 2552 2553 2554 อัตราเพิ่ม (รอ้ยละ)
1.จีน 148.72 106.15 105.08 179.70 258.76 17.75
2.ไทย 55.99 76.98 99.23 110.60 124.46 21.65
3.มาเลเซีย 86.96 41.26 36.13 39.42 53.62 -9.63
4.คูเวต 30.03 31.84 52.96 56.68 51.16 17.83
5.สิงคโปร์ 70.36 119.04 96.26 59.38 34.52 -19.10
ที่มา: Department of Fisheries, 2555 
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2.3) โครงสร้างพ้ืนฐาน 
โครงสร้างพ้ืนฐานที่สําคัญในการสนับสนุนกิจกรรมประมง คือ การคมนาคมขนส่งและ

ท่าเทียบเรือ เมียนมาร์ใช้ขนส่งทางนํ้าและทางบกในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน กล่าวคือ เส้นทางทางน้ํา
ภายในประเทศซึ่งมีความสําคัญต่อการขนส่งของประเทศเป็นอย่างมากประกอบด้วยแม่สายหลัก 4 สาย คือ  
แม่นํ้าอิระวดี (Ayewady River) แม่นํ้าสาละวิน (Thanlyin River) แม่นํ้าสะโตง (Sittaung River) และแม่นํ้า
ชินวิน (Chindwin River) 

สําหรับท่าเรือขนส่งสินค้าที่สําคัญซึ่งใช้อยู่ในปัจจุบัน ได้แก่  
(1) ท่าเรือซิทต่วย (Sittway) และท่าเรือเจ้าพิว (Kyau Kphyu) ที่เขตย่างกุ้ง 
(2) ท่าเรือตานต่วย (Thandwe) ที่รัฐยะไข่ 
(3) ท่าเรือปะเตง (Pathein) ที่เขตอิระวดี 
(4) ท่าเรือเมาะละแหม่ง (Mawlamyaing) ที่รัฐมอญ 
(5) ท่าเรือมะริด(Myeik) และท่าเรือเกาะสอง (Kawthaung) ที่เขตตะนาวศรี 
นอกจากน้ียังมีโครงการในอนาคตท่ีจะพัฒนาเป็นท่าเรือนํ้าลึกใน 2 รัฐ 1 เขตคือ 
(1) โครงการท่าเรือนํ้าลึก Kyaupyu ที่รัฐยะไข่ 
(2) โครงการท่าเรือนํ้าลึก Kalegauk ที่รัฐมอญ 
(3) โครงการท่าเรือนํ้าลึกทวาย และโครงการฺท่าเรือนํ้าลึก Bokyin ที่เขตตะนาวศรี 
สําหรับการขนส่งทางบกที่สําคัญคือทางถนนซึ่งใช้เป็นทางเช่ือมระหว่างเมืองต่างๆ               

แต่ถนนในเมียนมาร์ส่วนใหญ่ยังไม่ได้มาตรฐานและต้องการการพัฒนาอีกมาก เส้นทางคมนาคมที่สําคัญมี           
3 เส้นทางคือ เส้นทาง Yangon - Mandalay เส้นทาง Yangon - Pyay และเส้นทาง Ayewady - Pathein - Monywa 
นอกจากนี้ยังมีโครงการพัฒนาเส้นทางถนนเช่ือมโยงเมียนมาร์กับประเทศเพ่ือนบ้าน คือ ไทย สปป.ลาว กัมพูชาและ
เส้นทางเชื่อมประเทศอ่ืนๆ ในเอเชียอีกด้วย ซึ่งมีเส้นทางถนนที่ใช้คมนาคมระหว่าง ไทย-เมียนมาร์ เพ่ือส่งสินค้า
ระหว่างกันที่จุดผ่านแดนถาวรตามแนวชายแดนไทย-เมียนมาร์ ใน 7 จังหวัด คือ เชียงราย แม่ฮ่องสอน 
เชียงใหม่ ตาก กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และระนอง ในปี 2556 ภาคเอกชนของเมียนมาร์ ได้ร่วมกันลงทุน
เพ่ือปรับปรุงถนนเดิมเส้นทางมะริด-ด่านมอต่อง-ด่านสิงขร จ.ประจวบคีรีขันธ์ ระยะทางประมาณ 240 
กิโลเมตร เพ่ือใช้เป็นเส้นทางขนส่งสินค้าประมงจากท่าเรือมะริด เข้ามาเป็นวัตถุดิบแปรรูปอาหารทะเลของ
อุตสาหกรรมอาหารในพ้ืนที่จังหวัดสมุทรสงคราม สมุทรสาครและกรุงเทพมหานคร และขนส่งสินค้าอุปโภค
บริโภคจากไทยไปยังเมียนมาร์ตอนใต้ด้วยเส้นทางคมนาคมท่ีสะดวกและระยะเวลาที่เร็วมากขึ้น ซึ่งคาดว่า
เส้นทางน้ีจะแล้วเสร็จในระยะเวลา 2 ปี 
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3) นโยบายและมาตรการ 
3.1) นโยบาย 

เมียนมาร์กําหนดนโยบายด้านประมงในภาพรวมและการบริหารจัดการและพัฒนา  
การประมงโดยคํานึงถึงความย่ังยืนของทรัพยากรประมงควบคู่ไปกับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ทั้งในส่วนของ
ประมงทะเล ประมงชายฝั่งและประมงน้ําจืด รวมถึงด้านการลงทุนในกิจการประมงของประชาชนในประเทศ 
การร่วมทุนกับต่างประเทศและการลงทุนจากต่างประเทศ เพ่ือประโยชน์ของสังคมส่วนรวมเป็นหลัก 
นอกจากน้ีการกําหนดนโยบายการประมงของประเทศยังเคารพต่อกฎกติกาสากลและความตกลงระหว่าง
ประเทศรวมถึงสภาพของทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นอยู่อีกด้วย โดยมีกฎหมายภายในประเทศ เป็นเคร่ืองมือใน
การบริหารจัดการรวมถึงการจัดระเบียบการใช้ทรัพยากรประมง กฎหมายที่สําคัญ ได้แก่ กฎหมายประมงทะเล 
(Myanmar Marine Fisheries Law1990) กฎหมายประมงนํ้าจืด (Freshwater Fisheries Law 1991) และ
กฎหมายการอนุญาตให้เรือต่างชาติทําการประมง (Law Amending the Fishing Right of Foreign Fishing 
Vessels Law 1989) เป็นต้น นอกจากน้ียังมีกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการประมงและการอนุรักษ์ทรัพยากร
อีกหลายฉบับที่นํามาเป็นเคร่ืองมือประกอบในการบริหารจัดการทรัพยากรประมง  

กระทรวงปศุสัตว์และประมง ในฐานะองค์กรภาครัฐที่กํากับดูแลกิจการประมง              
ได้กําหนดนโยบายเ พ่ือส่งเสริมและพัฒนาการประมงด้วยการสนับสนุนให้มีการขยายการลงทุน                 
ของผู้ประกอบการเอกชนด้านประมง ดังน้ี 

(1) ส่งเสริมการพัฒนาการประมงอย่างครบวงจร 
(2) ขยายการผลิตและเพ่ิมผลผลิตเพ่ือการบริโภคภายในประเทศและส่งออก 
(3) ส่งเสริมการขยายการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า 
(4) ยกระดับสภาพเศรษฐกิจและสังคมในกิจการประมง 
โดยลักษณะของการลงทุนด้านประมง ได้แก่ การเพาะเลี้ยง  แปรรูป บรรจุกระป๋องและ

จําหน่ายผลผลิตของผู้ลงทุน การผลิตและจําหน่ายอาหารสัตว์ สารเสริม (Additives) ยารักษาโรคสัตว์และผลิตภัณฑ์เสริม 
3.2) มาตรการ 

การดําเนินกิจกรรมประมงของเมียนมาร์ เป็นการดําเนินการร่วมกันระหว่างองค์กรของ
รัฐและเอกชน องค์กรของรัฐที่มีภารกิจต่อกิจกรรมด้านประมงโดยตรง คือ กรมประมง (Department of 
Fisheries) กระทรวงปศุสัตว์และประมง (Ministry of Livestock and Fisheries) ซึ่งงานด้านประมง
ครอบคลุมถึงการประมงที่จับจากธรรมชาติและประมงจากการเพาะเล้ียง ทั้งประมงทะเลและประมงน้ําจืด 
จากการที่มีแม่นํ้าสายสําคัญของประเทศ 5 สาย ไหลลงสู่อ่าวเบงกอลและพ้ืนที่ชายฝั่ง (Coastal region) ซึ่งมี
ความยาวตลอดแนวชายฝั่งอ่าวเบงกอล 2,832 กิโลเมตรครอบคลุม 3 พ้ืนที่หลัก คือ Rakhine Coast , 
Ayeyarwady Delta และ Tanintharyi Coast และมีพ้ืนที่เศรษฐกิจจําเพาะทางทะเล (The Exclusive Economic 
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Zone : EEZ) อีกประมาณ 486,000 ตารางกิโลเมตร จึงถือว่าเมียนมาร์มีพ้ืนที่ที่อุดมสมบูรณ์และเอ้ือต่อการ
ประกอบอาชีพประมง  

3.2.1) ภาครัฐ 
รัฐบาลแบ่งการบริหารจัดการด้านประมงตามแหล่งที่มาของการผลิตออกเป็น  

2 ประเภท คือ 
(1) ประมงทะเล (Marine Fishery) 

(1.1) ประมงชายฝั่ง (In–shore Fishery) คือการทําประมงจากเขตชายฝั่ง
ออกไป 5 ไมล์ทะเล การทําประมงในเขตน้ีมีทั้งการประมงแบบการจับจากธรรมชาติและการเพาะเลี้ยง 
(Coastal Aquaculture) 

(1.2) ประมงทะเลนอกชายฝั่ง (Off–shore Fishery) คือการทําประมง          
จากนอกเขต 5 ไมล์ทะเลถึง 200 ไมล์ทะเลหรือถึงเขตเศรษฐกิจจําเพาะ (Exclusive Economic Zone : EEZ) 
โดยใช้เรือที่มีระวางกินนํ้าลึกเกิน 30 ฟุตและติดเครื่องยนต์เกิน 12 กําลังม้า และมีการใช้เครื่องมือประมง
ประเภท อวนลาก อวนล้อม เป็นต้น 

(2) ประมงนํ้าจืด (Inland Fishery) ซึ่งมีทั้งจากการจับจากธรรมชาติและ            
การเพาะเลี้ยง โดยมีโครงสร้างการบริหารจัดการของกรมประมง (Department of Fisheries) แบ่งออกเป็น   
4 สํานัก (Division) คือ 

(2.1) สํานักประมงธรรมชาติ (Capture fisheries Division) รับผิดชอบงาน
การประมงที่จับจากแหล่งนํ้าธรรมชาติทั้งนํ้าจืด (Inland Fisheries)และประมงชายฝั่ง (Coastal Fisheries) 

(2.2) สํานักประมงเพาะเล้ียง (Aquaculture Division ) รับผิดชอบเก่ียวกับ
งานด้านส่งเสริมและพัฒนา ปลาน้ําจืด ปลาทะเล กุ้ง รวมถึงการควบคุมดูแลด้านโรคและสุขภาพสัตว์นํ้า ฟาร์ม
จระเข้ และงานด้านการอนุรักษ์เต่าทะเล นอกจากน้ียังดําเนินงานการผลิตพันธ์ุปลาและพันธ์ุกุ้งที่มีคุณภาพ 
เพ่ือปล่อยลงแหล่งนํ้าธรรมชาติและให้คําแนะนําและเผยแพร่เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าที่เป็นมิตร         
ต่อสิ่งแวดล้อมให้แก่เกษตรกร เพ่ือเป็นการพัฒนาด้านการประมงอย่างย่ังยืน 

(2.3) สํานักวิจัยและพัฒนาการประมง (Research and Development Division) 
(2.4) สํานักบริหารและการเงิน (Administration and Finance Division) 

3.2.2) ภาคเอกชน  
        สําหรับภาคเอกชนของเมียนมาร์ ได้รวมตัวกันจัดต้ังองค์กรที่ไม่แสวงหากําไร  

เพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรมประมงของประเทศในรูปสหพันธ์การประมง เมื่อปี 2532 ภายใต้ช่ือ Myanmar Fishery 
Federation (MFF) โดยความร่วมมือของกลุ่มบุคคลต่างๆ ที่สําคัญ 3 กลุ่ม คือ 

(1) กลุ่มที่เป็นสมาคมด้านการประมงต่างๆ ระดับประเทศ รวม 9 สมาคม ได้แก่ 
(1.1) สมาคมกุ้งเมียนมาร์  (Myanmar Shrimp Association) 
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(1.2) สมาคมเกษตรกรประมงเมียนมาร์ (Myanmar Fish Farmers Association) 
(1.3) สมาคมผู้ผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์ประมงเมียนมาร์ (Myanmar 

Fishery Products Processors and Exporters Association) 
(1.4) สมาคมอาหารสัตว์นํ้าเมียนมาร์ (Myanmar Aqua-feed Association) 
(1.5) สมาคมประมงทะเลเมียนมาร์ (Myanmar Marine Fisheries Association) 
(1.6) สมาคมผู้จัดสัตว์นํ้าจืดเมียนมาร์ (Myanmar Freshwater Capture 

Fisheries Association) 
(1.7) สมาคมผู้ประกอบการปูเมียนมาร์ (Myanmar Crab Entrepreneurs 

Association) 
(1.8) สมาคมผู้ประกอบการปลาไหลเมียนมาร์ (Eel Entrepreneurs  

Association) 
(1.9) สมาคมผู้ประกอบการปลาสวยงามเมียนมาร์ (Ornamental Fish 

Entrepreneurs  Association) 
(2) กลุ่มที่เป็นสหพันธ์การประมงซึ่งมีโครงสร้างการบริหารเหมือนกับสหพันธ์ 

ในส่วนกลาง แต่ต้ังอยู่ในส่วนภูมิภาคและรัฐต่างของเมียนมาร์ รวม 13 สหพันธ์ ได้แก่ 
(2.1) สหพันธ์การประมงมณฑลย่างกุ้ง (Yangon Region Fisheries 

Federation) 
(2.2) สหพันธ์การประมงมณฑลพะโค (Bago Region Fisheries Federation) 
(2.3) สหพันธ์การประมงภูมิมณฑลอิระวดี (Ayeyawady Region Fisheries 

Federation) 
(2.4) สหพันธ์การประมงรัฐมอญ (Mon State Fisheries Federation) 
(2.5) สหพันธ์การประมงรัฐคะยิน (Kayin State Fisheries Federation) 
(2.6) สหพันธ์การประมงมณฑลมัณฑเลย์ (Mandalay Region Fisheries 

Federation) 
(2.7) สหพันธ์การประมงรัฐราไคน์ (Rakhine State Fisheries Federation) 
(2.8) สหพันธ์การประมงมณฑลตะนาวศรี (Taintheayi Region Fisheries 

Federation) 
(2.9) สหพันธ์การประมงมณฑลซาเกี๊ยน (Sagaing Region Fisheries 

Federation) 
(2.10) สหพันธ์การประมงรัฐคะยา (Kayah State Fisheries Federation) 
(2.11) สหพันธ์การประมงรัฐคะฉิ่น (Kachin State Fisheries Federation) 
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(2.12) สหพันธ์การประมงรัฐฉาน (Shan State Fisheries Federation) 
(2.13) สหพันธ์การประมงมณฑลแมกเวย์ (Magway Region Fisheries 

Federation) 
(3 )  กลุ่ มผู้ ประกอบกิ จการประมงใน รูปนิ ติ บุคคลและเอกชนทั่ ว ไป                 

มีวัตถุประสงค์หลักของการจัดต้ังสมาพันธ์การประมง คือ 
 (3.1) เป็นองค์กรเอกชนระดับชาติ เพ่ือการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ

ประมงที่เป็นสมาชิกในเชิงเศรษฐกิจ 
 (3.2) เผยแพร่และกระจายข้อมูลข่าวสารรวมถึงความรู้เก่ียวกับเทคโนโลยี     

การผลิตด้านประมงและนโยบายเศรษฐกิจของประเทศสู่สมาชิก เพ่ือนําไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจการประมง    
 (3.3) เป็นตัวแทนของสมาคมประมงต่างๆ ผู้ประกอบการประมงและ

ชาวประมง ที่เป็นสมาชิก ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคในระดับตําบลและหมู่บ้าน ในการขอความช่วยเหลือ
รวมท้ังการประสานความร่วมมือด้านต่างๆระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน  

 (3.4) ผลักดันการวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมประมงและบุคลากรเกี่ยวกับ
ประมง ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 

 (3.5) เพ่ิมรายได้ที่เป็นเงินตราต่างประเทศจากการส่งออกสินค้าประมงควบคู่
ไปกับการมีอาหารจากผลิตภัณฑ์ประมงให้เพียงพอต่อการบริโภคภายในประเทศ 

 (3.6) สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและองค์กรเอกชนในประเทศและ
ต่างประเทศ เพ่ือการพัฒนาผ่านกิจกรรมต่างๆท่ีเก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมประมง 

4.1.4 ไทย 
1) การผลิต 

 แนวโน้มปริมาณผลผลิตสัตว์นํ้าในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา (ปี 2550 – 2554) ของไทยมีแนวโน้ม
ลดลง โดยปี 2550 ไทยมีผลผลิตสัตว์นํ้ารวมทั้งสิ้น 3.68 ล้านตัน เหลือผลผลิตประมาณ 3.03 ล้านตัน ในปี 
2554 หรือลดลงในอัตราร้อยละ 4.18 ต่อปี ผลผลิตสัตว์นํ้าทั้งหมดน้ีได้จากการจับจากธรรมชาติทั้งนํ้าเค็มและ
นํ้าจืดรวม 1.83 ล้านตัน หรือคิดเป็นร้อยละ 60.20 ของผลผลิตสัตว์นํ้าทั้งหมด โดยเป็นผลผลิตจากการจับจาก
ธรรมชาตินํ้าเค็มมากที่สุดปริมาณ 1.61 ล้านตัน สําหรับผลผลิตสัตว์นํ้าจากการเพาะเลี้ยงที่ได้จากการ
เพาะเลี้ยงชายฝั่งและเพาะเลี้ยงนํ้าจืดรวมกันมีปริมาณผลผลิต 1.21 ล้านตัน คิดเป็นร้อยละ 39.80 ของผลผลิต
สัตว์นํ้าทั้งหมด ซึ่งผลผลิตสัตว์นํ้าจากทุกแหล่งผลิตมีอัตราลดลงทั้งสิ้น กล่าวคือ การเพาะเลี้ยงนํ้าจืดลดลงมาก
ที่สุดในอัตราร้อยละ 6.52 ต่อปี รองลงมาคือการจับจากธรรมชาติสัตว์นํ้าเค็มลดลงในอัตราร้อยละ 5.24 ต่อปี 
เพาะเลี้ยงชายฝั่งลดลงในอัตราร้อยละ 1.35 ต่อปี และจับจากธรรมชาตินํ้าจืดลดลงในอัตราร้อยละ 0.96 ต่อปี 
(ตารางที่ 12) 



51 

 

                                                                                                                                                                                                              

สําหรับมูลค่าสัตว์นํ้าโดยรวมมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น กล่าวคือ ในปี 2550 มีมูลค่าทั้งสิ้น 138,330 
ล้านบาท เพ่ิมข้ึนเป็นมูลค่า 162,736 ล้านบาท ในปี 2554 หรือเพ่ิมข้ึนในอัตราร้อยละ 4.37 ต่อปี ทั้งน้ีมูลค่า
สัตว์นํ้าที่เพ่ิมขึ้นดังกล่าวเป็นผลจากการเพ่ิมขึ้นของมูลค่าสัตว์ที่ได้จากการเพาะเลี้ยงชายฝ่ังซึ่งเพ่ิมข้ึนมากที่สุด
ในอัตราร้อยละ 10.86 ต่อปี ในขณะท่ีมูลค่าสัตว์นํ้าจากการจับในแหล่งนํ้าจืดและการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าจืดมี
มูลค่าเพ่ิมขึ้นในอัตราร้อยละ 3.36 และอัตราร้อยละ 0.22 ต่อปี ตามลําดับ ในขณะที่มูลค่าสัตว์นํ้าเค็มที่จับจาก
ธรรมชาติลดลงในอัตราร้อยละ 1.40 ต่อปี ซึ่งจะเห็นว่าเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าเลือกชนิดสัตว์นํ้าที่มีมูลค่า
ทางเศรษฐกิจสูงมาทําการเพาะเลี้ยงมากขึ้น (ตารางที่ 13) 

 
ตารางที่ 12 ตารางปริมาณผลผลิตสัตว์น้ําของไทย ปี 2550-2554 

ปริมาณ : พันตัน 

ปี 
จับจากธรรมชาติ เพาะเลี้ยง

รวม 
นํ้าเค็ม นํ้าจืด เพาะเลี้ยงชายฝ่ัง นํ้าจืด 

2550 2,079 226 845 525 3,675
2551 1,645 229 808 522 3,204
2552 1,664 207 895 522 3,287
2553 1,601 209 755 497 3,063
2554 1,610 224 817 384      3,036

อัตราเพ่ิม (ร้อยละ)    -5.24    -1.09      -1.34     -6.52      -4.18
ที่มา: กรมประมง, 2555 

ตารางที่ 13 มูลค่าสัตว์น้ําเค็มและน้ําจืดจําแนกตามวิธีทําการประมง ปี 2550 – 2554 
                                                                                             มูลค่า : ล้านบาท 

ปี 
จับจากธรรมชาติ เพาะเลี้ยง

    รวม 
น้ําเค็ม น้ําจืด ชายฝัง่ น้ําจืด 

2550 55,327 9,232 52,649 21,122 138,330
2551 42,147 9,138 55,145 22,877 129,307
2552 42,758 9,107 66,566 23,303 141,734
2553 45,505 9,578 64,620 23,544 143,247
2554 49,630 10,636 81,422 21,048 162,736

อัตราเพ่ิม (ร้อยละ) -1.40 3.36 10.86 0.22 4.37
ที่มา: กรมประมง, 2555 
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1.1) ประมงทะเล (Marine Fisheries) 
   ประเทศไทยมีอาณาเขตทางทะเล (Maritime Zone) ตามอนุสัญญาสหประชาชาติ

ว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ.1982 ประมาณ 350,000 ตารางกิโลเมตร ซึ่งมากกว่า 2 ใน 3 ของอาณาเขตทางบก
ซึ่งมีอยู่ประมาณ 513,000 ตารางกิโลเมตร จากการที่ความต้องการด้านอาหารของประชากรเพ่ิมข้ึน ปริมาณ
การจับสัตว์ก็ย่ิงมากขึ้นตามไปด้วย ทําให้มีการจับสัตว์นํ้ามีมากกว่าความสามารถในการฟ้ืนตัวของทรัพยากร
สัตว์นํ้าตามธรรมชาติ ส่งผลให้ปริมาณผลผลิตสัตว์นํ้าทะเลเกือบทุกชนิดลดลงอย่างต่อเน่ือง ในปี 2554 ผลผลิต
สัตว์นํ้าจากการทําประมงทะเลมีปริมาณ 1.61 ล้านตัน สามารถจําแนกสัดส่วนผลผลิตออกเป็นดังน้ี คือ        
ปลาชนิดต่างๆ ร้อยละ 79.10  หมึกร้อยละ 7.97 กุ้งทะเลร้อยละ 3.02 ปูร้อยละ 2.23 หอยร้อยละ 1.13 และ
สัตว์นํ้าอ่ืนๆ ร้อยละ 6.55 ซึ่งในจํานวนน้ีเป็นผลผลิตจากเรือประมงไทยท่ีทําการประมงภายใต้สัมปทานของ
เมียนมาร์และกัมพูชาด้วย  

1.2) การเพาะเลี้ยงชายฝั่ง (Coastal Aquaculture) 
ชายฝ่ังทะเลของไทยทั้งชายฝั่งอ่าวไทยและอันดามันมีความยาวท้ังสิ้น  2,815 กิโลเมตร 

ครอบคลุมพ้ืนที่ 23 จังหวัดภาคใต้และภาคตะวันออก การเพาะเลี้ยงชายฝั่งของไทยเริ่มดําเนินการต้ังแต่          
ปี 2529 เป็นต้นมา และได้รับการพัฒนาด้านเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าชนิดต่างๆ จากภาครัฐโดยกรม
ประมงมาอย่างต่อเน่ือง อย่างไรก็ตาม ในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา (2550-2554) ผลผลิตจากการเพาะเลี้ยงชายฝ่ัง
ลดลงจากปัญหาคุณภาพนํ้าจากพ้ืนที่อุตสาหกรรมโดยรอบ นอกจากน้ีพ้ืนที่ที่เหมาะสมแก่การเพาะเลี้ยง           
ก็ลดน้อยลงด้วยจากการเสื่อมโทรมของทรัพยากรชายฝั่งและพ้ืนที่ชายฝั่งที่ถูกทําลายตามธรรมชาติ  โดยผลผลิต
ประมงจากการเพาะเลี้ยง ในปี 2550 มีปริมาณรวม 0.85 ล้านตัน ลดลงเหลือ 0.82 ล้านตัน  ในปี 2554 หรือ
ลดลงในอัตราร้อยละ 1.35 ต่อปี ปริมาณสัตว์นํ้าเพาะเล้ียงที่ลดลงมากที่สุด คือ หอยชนิดต่างๆ ซึ่งลดลงในอัตรา
ร้อยละ 13.74 ต่อปี หอยที่เกษตรกรนิยมเพาะเลี้ยง ได้แก่  หอยแมลงภู่ หอยแครงและหอยนางรม ส่วนปลาและ
กุ้งทะเลมีผลผลิตจากการเพาะเลี้ยงเพ่ิมขึ้นในอัตราร้อยละ 6.64 และร้อยละ 4.19 ต่อปี ตามลําดับ โดยเป็น
ผลผลิตกุ้งทะเลมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 74.83 ของผลผลิตสัตว์นํ้าจากการเพาะเลี้ยงชายฝั่งทั้งหมด  รองลงมาคือ
หอยชนิดต่างๆ คิดเป็นปริมาณร้อยละ 22.85 และปลาชนิดต่างๆ ร้อยละ 2.32 (ตารางที่ 14) 

สําหรับผลผลิตกุ้งทะเลจากการเพาะเลี้ยงทั้งหมดของไทยในช่วง 5 ปี (2551–2555)                  
มีแนวโน้มลดลงร้อยละ 0.06 ต่อปี  ปัจจุบันเกษตรกรส่วนใหญ่เพาะเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมคิดเป็นผลผลิตร้อยละ 
95.6 ของจํานวนผลผลิตกุ้งทั้งหมด และเป็นผลผลิตกุ้งกุลาดําร้อยละ 4.4 เน่ืองจากกุ้งขาวแวนนาไมเลี้ยงง่าย  
มีโรคระบาดน้อยและให้ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่สูงกว่าเมื่อเทียบกับกุ้งกุลาดํา ในปี 2555 มีปริมาณผลผลิตกุ้งทะเล
จากการเพาะเลี้ยงจํานวน 472,881 ตัน ลดลงจาก 502,188 ตัน ของปี 2554 คิดเป็นร้อยละ 5.8 เน่ืองจาก    
ในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 2555 เกิดกลุ่มอาการตายด่วนในกุ้งทําให้ผลผลิตเสียหายมาก 
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ตารางที่ 14 ปริมาณสัตว์น้ําเพาะเลี้ยงชายฝั่งแยกตามประเภทการเลี้ยง ปี 2550 – 2554    
      ปรมิาณ : ล้านตัน 

ปี ปลา กุ้ง หอย รวม
         2550 0.015 0.523 0.306 0.845
         2551 0.016 0.506 0.286 0.808
         2552 0.018 0.575 0.302 0.895
         2553 0.020 0.559 0.176 0.755
         2554 0.019 0.611 0.187 0.817
อัตราเพ่ิม (ร้อยละ) 6.64 4.19 -13.74 -1.35

ที่มา: กรมประมง, 2555 

   1.3) การเพาะเลี้ยงนํ้าจืด (Freshwater Aquaculture) 
 การเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าจืดของไทย เกษตรกรสามารถเลี้ยงได้ในแหล่งนํ้าที่สร้างขึ้นเอง 

เช่น บ่อดิน ร่องสวน นา บ่อซีเมนต์ และแหล่งนํ้าธรรมชาติ โดยใช้กระชัง ผลผลิตปลานํ้าจืดส่วนใหญ่ใช้บริโภค
ภายในเป็นหลัก เน่ืองจากสัตว์นํ้าเป็นแหล่งโปรตีนที่สําคัญและมีราคาไม่สูงมาก ไทยมีอัตราการบริโภคปลาและ
สัตว์นํ้าเฉลี่ย 30 กิโลกรัมต่อคนต่อปี (สํานักงานสถิติแห่งชาติ และสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2555)     
ปลานํ้าจืดที่นิยมเพาะเลี้ยง คือ ปลากินพืชชนิดต่างๆ เช่น ปลานิล ปลาไน ปลาตะเพียน ปลากินเน้ือ ได้แก่    
ปลาดุก ปลาช่อน ปลาสวาย เป็นต้น นอกจากน้ียังมีสัตว์นํ้าเศรษฐกิจอ่ืนที่นิยมเล้ียง คือ กุ้งก้ามกราม อย่างไรก็ตาม
ผลผลิตโดยรวมของสัตว์นํ้าจืดจากการเพาะเลี้ยงในช่วง 5 ปี (2550 - 2554)  มีแนวโน้มลดลงในอัตรา 6.52 ต่อปี 
เน่ืองจากขาดนํ้าจากภาวะแห้งแล้งและคุณภาพนํ้าที่ไม่เหมาะสมจากมลพิษต่างๆ จากการเพาะปลูกพืชและ
อุตสาหกรรม จะเห็นว่าสัตว์นํ้าจืดเศรษฐกิจต่างๆ ที่สําคัญมีแนวโน้มลดลงเช่นกันปลาลดลงในอัตราร้อยละ 
6.32 ต่อปี แม้แต่ปลานํ้าจืดที่สําคัญคือปลานิลมีผลผลิตลดลงในอัตราร้อยละ 6.72 ต่อปี กุ้งก้ามกรามผลผลิต
ลดลงในอัตราร้อยละ 11.60 ต่อปี  ปัจจุบันไทยมีการเลี้ยงแบบพัฒนาหรือเลี้ยงเชิงพาณิชย์อย่างแพร่หลาย      
ปี 2554 ปลานํ้าจืดที่เลี้ยงมากที่สุดคือปลานิลมีผลผลิต 155,500 ตัน รองลงมาปลาดุกมีผลผลิต 100,900 ตัน 
และปลาตะเพียนมีผลผลิต 30,400 ตัน (ตารางท่ี 15)  การเพาะเลี้ยงของไทยมีการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง ทั้งใน
ด้านเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยง   การเพาะฟักพันธ์ุ และด้านมาตรฐานการผลิต เช่น มาตรฐานการเพาะเลี้ยงที่ดีและ
เหมาะสม (Good Aquaculture Practice: GAP) และมาตรฐานการผลิตที่มีมาตรฐานป้องกันอันตรายที่อาจเกิด  
กับผู้บริโภค (Hazard Analysis Critical Control Point: HACCP) ในการแปรรูปผลิตภัณฑ์เพ่ือสร้างความมั่นใจ
ให้กับผู้บริโภคท้ังในและต่างประเทศ  
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ตารางที่ 15 ปริมาณสัตว์น้ําจืดจากการเพาะเลี้ยง จําแนกตามชนิดสัตว์น้ําที่สําคัญ ปี 2550 – 2554 
   ปรมิาณ : พันตัน 

ปี 
ปลา

กุ้ง
ก้ามกราม 

อ่ืนๆ รวม ปลา
นิล 

ปลา
ตะเพียน 

ปลา
ดุก 

ปลา
สวาย 

ปลา
อ่ืนๆ 

รวม 

2550 213.8 56.3 136.6 21.0 61.4 489.1 32.1 3.9 525.1
2551 217.2 54.3 136.5 21.5 55.6 485.1 33.2 4.2 522.5
2552 221.0 47.2 130.1 30.2 61.6 490.1 26.8 5.0 521.9
2553 204.7 42.0 140.8 27.0 55.0 469.5 22.4 4.7 496.6
2554 155.5 30.4 100.9 20.7 51.3 358.8 21.1 4.5 384.4

อัตราเพ่ิม 
(ร้อยละ) 

-6.72 -13.84 -5.59 2.01 -3.64 -6.32 -11.60 4.07 -6.52 

ที่มา: กรมประมง, 2555 

สําหรับประเทศผู้เพาะเลี้ยงปลาน้ําจืดที่สําคัญของโลก จากข้อมูลของ FAO ปี 2552 พบว่า จีนเป็น
ผู้ผลิตปลานํ้าจืดเป็นอันดับหน่ึงมีปริมาณผลผลิตร้อยละ 48 ของโลกรองลงมา คือ อินเดีย บังคลาเทศ เวียดนาม และ 
อินโดนีเซียตามลําดับ สําหรับไทยเป็นผู้ผลิตอันดับ 10 ของโลก ส่วนประเทศในกลุ่มอาเซียนรวมกันผลิตได้ร้อยละ 
17 ของโลก โดย ปริมาณผลผลิตปลานํ้าจืดของเวียดนามมากเป็นอันดับหน่ึงของอาเซียน รองลงมา คือ 
อินโดนีเซีย เมียนมาร์ ฟิลิปปินส์และไทย ตามลําดับ  

อาเซียน
17%

จีน
48%

ประเทศอ่ืนๆ
20%

อินเดีย
10%

บังคลาเทศ
5%

ภาพท่ี 10 ผลผลิตปลาน้าํจืดของประเทศผู้ผลิตทีส่ําคัญของโลก ปี 2552 
ที่มา: Food and Agriculture Organization, 2556  
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ภาพท่ี 11 ผลผลิตปลาน้ําจืดของประเทศในกลุ่มอาเซียน ปี 2552 
ที่มา: Food and Agriculture Organization, 2556 
 

2) การตลาด 
สินค้าประมงส่วนใหญ่แต่ละประเทศผลิตเพ่ือบริโภคภายในเป็นหลัก ที่เหลือจึงส่งออกไปยังตลาด

ต่างประเทศ โดยส่วนมากนิยมบริโภคสดหากเป็นปลามีชีวิตคุณภาพดีจะได้รับราคาท่ีสูงขึ้น นอกจากน้ียังมีการแปรรูป
เบ้ืองต้น เช่น ปลาแห้ง ปลารมควัน สําหรับอุตสาหกรรมแปรรูปปลาเพ่ือส่งออกน้ันนิยมส่งออก  ในรูปปลาแบบฟิลเล 
และปลาแบบแช่เย็นจนแข็ง  ซึ่งในปัจจุบันประเทศต่างๆ ทั่วโลกต่างหันมานิยมบริโภคปลามากขึ้น การค้าปลาในไทย
มีแพปลารับซื้อเพ่ือส่งไปยังตลาดกลางและพ่อค้าระดับต่างๆ อีกทอดหน่ึง โดยมีตลาดกลางรองรับผลผลิตในแหล่ง
ผลิตที่สําคัญ เช่น องค์การสะพานปลา ตลาดมหาชัย ตลาดกลางปลานครปฐม เป็นต้น  

2.1) ความต้องการบริโภค   
จากข้อมูลของ FAO พบว่า ไทยมีการบริโภคปลานํ้าจืดนํ้าเค็มและสัตว์นํ้ารวมเฉลี่ย          

30 กิโลกรัมต่อคนต่อปี สําหรับความต้องการใช้ปลาน้ําจืดเพ่ือบริโภคภายในประเทศ พบว่า ในปี 2552 ไทยมี
อัตราการบริโภคปลานํ้าจืดเฉลี่ย 9.34 กิโลกรัมต่อคนต่อปี ในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา (2548-2552) ความต้องการ
บริโภคปลานํ้าจืดลดลงในอัตราร้อยละ 2.79 ต่อปี ซึ่งไทยจัดเป็นประเทศที่มีรายได้อยู่ในระดับปานกลาง  ทําให้
มีทางเลือกในการบริโภคสินค้าชนิดอ่ืนที่หลากหลายมากข้ึน ทั้งน้ีไทยยังมีความต้องการสินค้าปลานํ้าจืด        
เพ่ือเป็นวัตถุดิบสําหรับอุตสาหกรรมแปรรูปเพ่ือส่งออกตลาดต่างประเทศ เน่ืองจากตลาดผู้นําเข้าหลัก           
มีความเช่ือมั่นในคุณภาพและมาตรฐานการผลิตของไทยเหนือคู่แข่งอ่ืน 
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ส่วนความต้องการบริโภคปลานํ้าจืดของโลกเฉลี่ยอยู่ที่ 6.49 กิโลกรัมต่อคนต่อปี และ     
ความต้องการในการบริโภคปลานํ้าจืดมีแนวโน้มขยายตัวในอัตราร้อยละ 4.19 ต่อปี ส่วนประเทศกลุ่มอาเซียน   
มีความต้องการบริโภคปลาสูงเกินค่าเฉลี่ยของโลก โดยเมียนมาร์มีอัตราการบริโภคปลานํ้าจืดมากเป็นอันดับหนึ่ง
ของโลก คือ 33.36 กิโลกรัมต่อคนต่อปี อันดับสองคือกัมพูชามีอัตราการบริโภคปลานํ้าจืดเฉลี่ย 30.80 
กิโลกรัมต่อคนต่อปี อันดับสามคือ สปป.ลาวมีอัตราการบริโภคปลานํ้าจืดเฉลี่ย 17.30 กิโลกรัมต่อคนต่อปี 
อันดับสี่คือเวียดนามมีอัตราการบริโภคปลานํ้าจืดเฉลี่ย 16.92 กิโลกรัมต่อคนต่อปี เน่ืองจากวิถีชีวิตความเป็นอยู่
ส่วนใหญ่จะพ่ึงพาอาหารที่หาได้จากธรรมชาติโดยเฉพาะปลาน้ําจืดที่มีต้นทุนในการจับตํ่า ซึ่งผลผลิตที่ได้           
จะถูกนําไปบริโภคในครัวเรือนเป็นหลัก และผลผลิตส่วนเกินจะถูกนําไปขายหรือแปรรูปเบ้ืองต้นอย่างง่าย เช่น 
ปลาแห้ง ปลาร้า ส่วนประเทศที่พัฒนาแล้วความต้องการบริโภคปลาน้ําจืดตํ่า เน่ืองจากมีทางเลือกและอํานาจซื้อ
ในการบริโภคสินค้าทดแทนชนิดอ่ืนที่หลากหลายมากกว่าประเทศกําลังพัฒนา สําหรับกุ้งทะเลจากการเพาะเลี้ยง
ใช้บริโภคในประเทศร้อยละ 10-15 ของผลผลิตทั้งหมดหรือประมาณ 75,000 ตันต่อปี  
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ภาพท่ี 12 อัตราการบริโภคปลาของประเทศต่างๆ ปี 2552 
ที่มา: Food and Agriculture Organization, 2556 
 

2.2) การส่งออก  
จากข้อมูลของ FAO พบว่า ในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา (2548-2552) ไทยเป็นผู้ส่งออกปลา

นํ้าจืดเป็นอันดับสิบของโลก การส่งออกขยายตัวเพ่ิมข้ึนในอัตราร้อยละ 17.66 ต่อปี ผลผลิตจากประมงน้ําจืด
ของไทยใช้เพ่ือการบริโภคภายในถึงร้อยละ 90  โดยส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศทั้งในตลาดอาเซียนและ
ตลาดโลกร้อยละ 10 เท่าน้ัน  
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การส่งออกปลานํ้าจืดและผลิตภัณฑ์ของประเทศในกลุ่มอาเซียน พบว่าเวียดนามเป็น       
ผู้ส่งออกอันดับหน่ึง ส่วนไทยส่งออกเป็นอันดับสองของอาเซียน อันดับสามคืออินโดนีเซีย ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา 
(2548-2552) การส่งออกของประเทศดังกล่าวขยายตัวเพ่ิมข้ึนในอัตราร้อยละ 23.32 ร้อยละ 17.66 และร้อยละ       
5.68 ต่อปี ตามลําดับ ตลาดส่งออกที่สําคัญคือ สหรัฐอเมริกา และสหภาพยุโรป 
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ภาพท่ี 13 การส่งออกปลาน้าํจืดของผู้ส่งออกสําคญัของโลก ปี 2552 
ที่มา: Food and Agriculture Organization, 2556 
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ภาพท่ี 14 การส่งออกปลาน้ําจืดของประเทศในกลุ่มอาเซียน ปี 2552 
ที่มา: Food and Agriculture Organization, 2556 
 

สําหรับสินค้ากุ้งทะเลจากการเพาะเลี้ยง เป็นสินค้าประมงที่มีความสําคัญต่อเศรษฐกิจและ
สร้างรายได้เข้าประเทศจากการส่งออกสูงสุดเมื่อเทียบกับสัตว์นํ้าทั้งหมด โดยเฉพาะกุ้งขาวแวนนาไมและ      
กุ้งกุลาดํา โดยผลผลิตร้อยละ 85-90 ใช้เป็นวัตถุดิบแปรรูปเพ่ือการส่งออก ซึ่งไทยส่งออกในลักษณะกุ้งสดแช่เย็น  
แช่แข็ง กุ้งปรุงแต่งและกุ้งแปรรูปในลักษณะต่างๆ ในช่วง 5 ปี (2551-2555) แนวโน้มการส่งออกกุ้งและ
ผลิตภัณฑ์กุ้งของไทยเพ่ิมขึ้นทั้งปริมาณและมูลค่าในอัตราร้อยละ 0.11 และ ร้อยละ 5.14 ต่อปี ตามลําดับ          
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ปี 2555 การส่งออกกุ้งสดแช่เย็นแช่แข็งของไทยลดลงทั้งปริมาณและมูลค่าโดยส่งออกปริมาณ 173,566 ตัน 
มูลค่า 42,332 ล้านบาท ลดลงจากปริมาณ 189,526 ตัน มูลค่า 48,815 ล้านบาทของปี 2554 คิดเป็นร้อยละ 
8.42 และร้อยละ 13.28 ตามลําดับ สําหรับกุ้งปรุงแต่งลดลงทั้งปริมาณและมูลค่าเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาเช่นกัน 
กล่าวคือ ส่งออกปริมาณ 159,362 ตัน มูลค่า 48,309 ล้านบาท ลดลงจากปริมาณ 177,032 ตัน มูลค่า 54,164     
ล้านบาท  ของปี 2554 หรือ ลดลงร้อยละ 9.87 และร้อยละ 10.81 ตามลําดับ ซึ่งมูลค่าการส่งออกกุ้งปรุงแต่งลดลง  
ในอัตราที่น้อยกว่ากุ้งสดแช่เย็นแช่แข็ง เพราะกุ้งปรุงแต่งสร้างมูลค่าเพ่ิมได้มากกว่าและมีราคาสูงกว่า ตลาดส่งออก  
ที่สําคัญของไทยคือ สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรปและญี่ปุ่น จากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวในประเทศผู้นําเข้าหลัก  
 นอกจากน้ีกลุ่มสินค้าประมงของไทยกําลังจะประสบปัญหาถูกตัดสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร 
(Generalized System of Preference : GSP) ที่สหภาพยุโรปพิจารณาให้แก่ประเทศกําลังพัฒนาและประเทศ
พัฒนาน้อยที่สุด เน่ืองจากสินค้าในกลุ่มกุ้งสดแช่เย็นแช่แข็ง (ภายใต้พิกัด 03) และกุ้งแปรรูปอ่ืนๆ (ภายใต้พิกัด 
16) มีสัดส่วนมูลค่าเกินกว่าที่กําหนด คือ มากกว่าร้อยละ 17.5 ของสินค้าประเภทเดียวกันที่สหภาพยุโรปนําเข้า
จากทุกประเทศที่ได้รับสิทธ์ิ GSP โดยเมื่อถูกตัดสิทธ์ิ GSP กุ้งแปรรูปอ่ืนๆ จะเสียอากรขาเข้าเพ่ิมจากร้อยละ 7 
เป็นร้อยละ 20 ในปี 2557 กุ้งสดแช่เย็นแช่แข็งจะเสียอากรขาเข้าเพ่ิมจากร้อยละ 4.2 เป็นร้อยละ 12  ในปี 
2558 ซึ่งจะทําให้ศักยภาพการแข่งขันสินค้าสินค้ากุ้งของไทยในตลาดสหภาพยุโรปลดลง 

2.3) การนําเข้า 
ตลาดที่มีการนําเข้าปลานํ้าจืดเป็นอันดับหน่ึงของโลกคือ ตลาดสหรัฐอเมริกา ในช่วง          

5 ปีที่ผ่านมา (2548-2552) การนําเข้ามีการขยายตัวเพ่ิมข้ึนในอัตราร้อยละ 5.42 ต่อปี อันดับสองคือเยอรมนี 
และอันดับสามคือจีน ส่วนไทยมีการนําเข้าปลานํ้าจืดและผลิตภัณฑ์ปริมาณมากเป็นอันดับหน่ึงของกลุ่ม
อาเซียน โดยในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา (2548-2552) การนําเข้าลดลงในอัตราร้อยละ 1.38 ต่อปี ในปี 2552             
มีการนําเข้า 45,076 ตัน โดยนําเข้าจากเมียนมาร์มากท่ีสุด อันดับสองคือมาเลเซียการนําเข้าลดลงในอัตรา  
ร้อยละ 0.48 ต่อปี อันดับสาม คือเวียดนามการนําเข้าขยายตัวเพ่ิมขึ้นในอัตราร้อยละ 56.27 ต่อปี  การนําเข้าของ
ไทยส่วนหน่ึงเพ่ือใช้ในอุตสาหกรรมแปรรูปเพ่ือส่งออก เน่ืองจากปริมาณการผลิตปลาในประเทศมีไม่เพียงพอ  
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ภาพท่ี 15 การนําเข้าปลาน้ําจืดของโลก ปี 2552 
ที่มา: Food and Agriculture Organization, 2556  
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ภาพท่ี 16 การนําเข้าปลาน้ําจืดของอาเซียน ปี 2552  
ที่มา: Food and Agriculture Organization, 2556 
 

                      สําหรับกุ้งทะเลจากการเพาะเลี้ยง ในช่วง 5 ปี (2551-2555) ปริมาณการนําเข้ากุ้งของไทย 
มีแนวโน้มลดลงทั้งปริมาณและมูลค่าในอัตราร้อยละ 24.95 และร้อยละ 25.48 ต่อปี ตามลําดับ การนําเข้าส่วนใหญ่
เป็นการนําเข้ากุ้งสดแช่เย็นแช่แข็งเพ่ือเป็นวัตถุดิบแปรรูปส่งออกในบางช่วงเวลาที่ขาดแคลนวัตถุดิบ
ภายในประเทศ โดยเฉพาะกุ้งกุลาดําและกุ้งขาวแวนนาไมขนาดท่ีลูกค้าต้องการ เพราะผู้ส่งออกต้องการรักษา
ตลาดลูกค้าไว้ นอกจากน้ีมีการนําเข้ากุ้งปรุงแต่ง  เพ่ือบริโภคบ้างแต่ไม่มากนัก ในปี 2555 การนําเข้ากุ้งและ
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ผลิตภัณฑ์ลดลงทั้งปริมาณและมูลค่า โดยนําเข้าปริมาณ 693 ตัน  มูลค่า 182 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา 
ทั้งปริมาณและมูลค่าลดลงคิดเป็นร้อยละ 14.02 และร้อยละ 10.78 ตามลําดับ  

2.4) ราคา 
2.4.1)  ปลานํ้าจืด  
 ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา (2552-2556) ราคาปลานิลที่เกษตรกรขายได้ของไทย 

(ขนาด 0.5 กิโลกรัมต่อตัว) มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นในอัตราร้อยละ 5.52 ต่อปี จากราคากิโลกรัมละ 44.67 บาท ในปี 
2552    เป็นกิโลกรัมละ 54.12 บาท ในปี 2556  ส่วนราคาขายปลีกเพ่ิมข้ึนในอัตราร้อยละ 4.14 ต่อปี จาก
ราคากิโลกรัมละ 63.72 บาท ในปี 2552 เป็นกิโลกรัมละ 75.00 บาท ในปี 2556  

ปลาดุกบ๊ิกอุย (ขนาดกลาง) ราคาท่ีเกษตรกรขายได้ลดลงในอัตราร้อยละ 0.14 ต่อปี       
จากราคากิโลกรัมละ 40.60 บาท ในปี 2552 ลดลงเป็นกิโลกรัมละ 40.21 บาท แต่ราคาขายปลีกเพ่ิมขึ้นในอัตรา    
ร้อยละ 4.95 ต่อปี จากราคากิโลกรัมละ 57.44 บาท  ในปี 2552 เป็นกิโลกรัมละ 67.50 บาท  ในปี 2556 (ตารางที่ 16) 

 

ตารางที่ 16 ราคาท่ีเกษตรกรขายได้และราคาขายปลีก ของประเทศไทย ปี 2551-2556 

ราคา : บาท/กก. 

ปี 
ปลานิล ปลาดุก 

ราคาเกษตรกรขายได้ ราคาขายปลีก ราคาเกษตรกรขายได้ ราคาขายปลีก
2552 44.67        63.72         40.61 57.44
2553 42.51 69.25 41.24 57.50
2554 45.68 75.00 42.23 61.33
2555 49.55 75.00 40.37 67.50
2556 54.12 75.00 40.21 67.50

ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2556 และกรมการค้าภายใน, 2556 
 

2.4.2)  กุ้งทะเล(กุ้งขาวแวนนาไม) 
  ราคาเกษตรกรขายได้ ในช่วง 5 ปี (2551-2555) ราคากุ้งขาวแวนนาไมเกษตรกร

ขายได้ (ขนาด 70 ตัวต่อกิโลกรัม) มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นในอัตราร้อยละ 5.20 ต่อปี สําหรับปี 2555 ราคาเฉลี่ยลดลงจาก
กิโลกรัมละ 129 บาท ในปี 2554 เหลือกิโลกรัมละ 127 บาท ลดลงคิดเป็นร้อยละ 1.60 ซึ่งเป็นผลเศรษฐกิจภายใน
ของตลาดนําเข้าหลัก ทําให้ลดคําสั่งซื้อลงจากปกติ 

ราคาส่งออก (F.O.B) ในช่วง 5 ปี (2551-2555) ที่ผ่านมา ราคาส่งออกกุ้งสดแช่
เย็นแช่แข็ง มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นในอัตราร้อยละ 4.86 เมื่อเทียบกับ ปี 2554 ราคาส่งออกลดลงร้อยละ 5.31          
การแข็งค่าของเงินบาททําให้ราคากุ้งของไทยค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับคู่แข่ง โดยเฉพาะกุ้งจากอินเดีย เวียดนาม
และอินโดนีเซีย 
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ตารางที่ 17 ราคากุ้งขาวแวนนาไมท่ีเกษตรกรขายได้ ราคาส่งออก (F.O.B.) และราคานําเข้า (C.I.F.) ปี 2551-2555 

ปี 

เกษตรกรขายได้
(70 ตัว/กก.) 

ราคาส่งออก (F.O.B) ราคานําเข้า (C.I.F.) 

กุ้งสด กุ้งสดแช่เย็นแช่แข็ง กุ้งปรุงแต่ง กุ้งสดแช่เย็นแช่แข็ง กุ้งปรุงแต่ง
บาท/กก. บาท/กก. บาท/กก. บาท/กก. บาท/กก.

2551 107.00 214.25 258.01 268.66 253.70
2552 106.00 207.69 265.48 248.79 324.10
2553 110.00 218.10 260.63 211.76 274.73
2554 129.00 257.57 305.96 260.44 244.45
2555 127.00 243.90 303.14 252.83 303.33

อัตราเพ่ิม 
(ร้อยละ) 

5.54 4.86 4.75 -0.75 0.76 

ที่มา: สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดยความร่วมมือของกรมศุลกากร, 2556 
 

3) นโยบายด้านการประมง 
จากการแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อรัฐสภา เมื่อ 23 สิงหาคม 2554 ได้กําหนด

นโยบายด้านการประมงของประเทศไว้ดังน้ี “พัฒนาการประมงท้ังในด้านการเพาะเลี้ยงและในแหล่งนํ้า
ธรรมชาติ โดยการฟ้ืนฟูทรัพยากรประมงและจัดระเบียบการทําประมงให้สมดุลกับศักยภาพการผลิต         
ตามธรรมชาติ ขยายพ้ืนที่อนุรักษ์เพ่ือการประมงทะเลพ้ืนบ้าน ส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าเศรษฐกิจที่เป็นมิตร         
กับสิ่งแวดล้อม แสวงหาลู่ทางการทําประมงในน่านนํ้าต่างประเทศที่ไม่ขัดต่อระเบียบขององค์กรระหว่าง
ประเทศและประเทศที่นําเข้า โดยการพัฒนากองเรือประมงนํ้าลึกและความร่วมมือกับต่างประเทศรวมท้ัง
พัฒนาสินค้าประมงให้มีคุณภาพและปลอดภัยต้ังแต่ต้นนํ้าถึงปลายนํ้าตลอดจนพัฒนากระบวนการตรวจสอบ
คุณภาพสัตว์นํ้าตามมาตรฐานสากล” จากคําแถลงนโยบายที่เก่ียวกับด้านประมงดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า             
รัฐได้ให้ความสําคัญกับการประมงทั้งประมงธรรมชาติและประมงจากการเพาะเลี้ยง โดยคํานึงถึงการอนุรักษ์ 
การฟ้ืนฟูทรัพยากรการประมงไปพร้อมๆกัน เพ่ือให้ดําเนินกิจกรรมการประมงได้อย่างยั่งยืน เพ่ือสร้างความ
มั่นคงด้านอาหารและสร้างรายได้เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศด้วยอีกทางหน่ึง  

นอกจากน้ียังมีนโยบายประมงตามพันธสัญญาประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN 
Economic Community : AEC) เน่ืองจากกิจกรรมด้านประมงเป็นส่วนหน่ึงในความตกลงว่าด้วยการลงทุนอาเซียน 
(ASEAN Comprehensive Investment Area : ACIA) โดยครอบคลุมการลงทุนใน 5 ภาค คือ เกษตร ประมง ป่าไม้ 
เหมืองแร่และอุตสาหกรรมการผลิตและบริการท่ีเก่ียวข้อง ประเทศไทยมีพันธกรณีต้องเปิดเสรีการลงทุน           
ในกิจการ 3 สาขา คือ สาขาการทําประมงเฉพาะการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า การทําไม้จากป่าปลูกและการเพาะขยาย
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หรือปรับปรุงพันธ์ุพืช สําหรับสาขาการทําประมงเฉพาะการเพาะเล้ียงสัตว์นํ้า ไทยตกลงเปิดเสรีการลงทุนให้กับ
นักลงทุนอาเซียน 2 สาขาย่อย คือ สาขาการเพาะเลี้ยงทูน่าในกระชังนํ้าลึก (Tuna Deep Sea Cage Culture) และ 
การเพาะเลี้ยงกุ้งมังกร (Spiny Lobster) เฉพาะชนิดพันธ์ุท้องถิ่นในประเทศไทยที่ได้จากการเพาะพันธ์ุ  

3.1) นโยบายด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า 
ประเทศไทยได้วางนโยบายด้านการประมงโดยมีการจัดทําแผนแม่บทการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า      

ปี 2555-2559 เพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงตลอดสายการผลิตจากต้นนํ้าจนถึงปลายนํ้า ดังน้ี 
3.1.1) เพ่ิมผลผลิตสัตว์นํ้าจากการเพาะเลี้ยงในทุกแหล่งผลิต 
3.1.2) ส่งเสริมและฟ้ืนฟูแหล่งเลี้ยงสัตว์นํ้า 
3.1.3) วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าและการตลาด 
3.1.4) พัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าให้มีคุณภาพปลอดภัยได้มาตรฐาน 
3.1.5) สร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของเกษตรกร องค์กรเกษตรและผู้มีส่วนเก่ียวข้อง 
3.1.6) พัฒนาศักยภาพองค์กรและบุคลากรด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา 
3.1.7) วิจัยและพัฒนาการตลาด 
3.1.8) ส่งเสริมและพัฒนาระบบการตลาดสินค้าสัตว์นํ้า 

3.2) นโยบายด้านอัตราภาษี สําหรับสัตว์นํ้าประเภทปลานํ้าจืดภาครัฐมีนโยบายปกป้อง
เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า ในประเทศ ดังน้ี    

3. 2.1) การเจรจาเขตการค้าเสรี (Free Trade Agreement: FTA) อ่ืนๆ นอกจากอาเซียน
ให้ปลาน้ําจืดทุกชนิด และปลาทะเลบางชนิดที ่สามารถทดแทนกันได้ ภายใต้พิกัดศุลกากร ตอนที่ 3 
(Chapter 03) เป็นสินค้าอ่อนไหวทุกกรอบเจรจา 

3.2.2) เขตการค้าเสรีอาเซียน (AEC) สินค้าสัตว์นํ้าไม่อยู่ในกลุ่มสินค้าอ่อนไหว ของอาเซียน 
จึงมีอัตราอากรขาเข้าร้อยละ 0 ตั้งแต่ 1 มกราคม 2553 เนื่องจากต้องการให้อาเซียนเป็นฐาน การผลิตร่วม
ของไทย แต่คุ้มครองเกษตรกรภายใน โดยใช้มาตรการที่มิใช่ภาษี (NTBs) 

3.2.3) การบริหารโควตาเพ่ือควบคุมการนําเข้า 
3.3) มาตรการที่มิใช่ภาษี (Non-Tarriff Barriers: NTBs) มาตรการกีดกันทางการค้า        

ที่มิใช่ภาษีศุลกากร (NTBs) ของประเทศสมาชิก AEC จากการรวมตัวเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(ASEAN Economic Community: AEC) มีเป้าหมายสําคัญคือการเป็นตลาดและฐานการผลิตร่วมกัน และได้
จัดทําความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน (ASEAN Trade in Goods Agreement: ATIGA ) โดยกําหนดให้ใช้
มาตรการที่มิใช่ภาษีได้เฉพาะที่จําเป็น ดังน้ันการปฏิบัติด้านเทคนิค กระบวนการตรวจสอบรับรองมาตรฐาน            
การสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (Sanitary and Phytosanitary Standard: SPS) รวมถึงความปลอดภัย        
ด้านอาหาร จะถูกนํามาใช้เป็นเง่ือนไขในการค้ามากข้ึน โดยเป็นมาตรการที่มิใช่ภาษีของประเทศสมาชิก AEC 



63 

 

                                                                                                                                                                                                              

สําหรับประเทศไทย  มีมาตรการทางการค้าที ่ม ิใช ่ภาษีในสินค้าเกษตรและอาหาร และมีการออก
พระราชบัญญัติที่เก่ียวข้องในการนําเข้า  ดังน้ี 

3.3.1) มาตรการสุขอนามัยพืช (SPS) โดยให้กระทรวงสาธารณสุขมีหน้าที่ควบคุม              
การนําเข้า หรือการให้นําเข้าเฉพาะฤดูกาลที่ขาดแคลน รับผิดชอบในการควบคุมการนําเข้ายา เภสัชเคมีภัณฑ์ 
อาหารสําเร็จรูป วัตถุดิบในการผลิตอาหาร (ยกเว้นเน้ือสัตว์ ปลาทูน่า และกุ้ง) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีหน้าที่
ในการกักกันพืชและสัตว์ที่มีชีวิต เน้ือสัตว์ ปลาทูน่า กุ้ง อาหารสัตว์ สารเคมี และวัตถุมีพิษทางการเกษตร 

3.3.2) พระราชบัญญัติมาตรการปกป้องจากการนําเข้าสินค้าที่เพ่ิมข้ึน พ.ศ. 2550  เป็น
มาตรการท่ีกําหนดขึ้นเพ่ือป้องกันและเยียวยาความเสียหายอันเกิดจากการนําเข้าสินค้าที่เพ่ิมข้ึน ซึ่งส่งผลให้เกิด
ความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่อุตสาหกรรมภายใน ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณามาตรการปกป้อง มีคําวินิจฉัย
ช้ันที่สุดว่ามีการนําเข้าสินค้าที่เพ่ิมขึ้นและมีความเสียหาย ให้กําหนดมาตรการปกป้องภายใต้บทบัญญัติแห่งหมวดนี้ 
โดยจะกําหนดมาตรการใดมาตรการหน่ึง หรือหลายมาตรการพร้อมกันก็ได้  ได้แก่ การเรียกเก็บอากรตามอัตราที่
กําหนด จํากัดปริมาณนําเข้า หรือมาตรการอ่ืนใดที่มีผลเป็นการลดหรือจํากัดปริมาณการนําเข้า 

3.3.3) พระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ 
พ.ศ. 2542 การทุ่มตลาดหมายถึง การส่งออกไปต่างประเทศในราคาส่งออก (Export Price) ที่ตํ่ากว่าราคาที่ขาย
ภายในประเทศท่ีผลิต (Normal Value) ซึ่งส่งผลให้ระบบการค้าระหว่างประเทศได้รับความเสียหาย ประเทศต่างๆ 
จึงถือว่าการทุ่มตลาดเป็นการกระทําที่ไม่เป็นธรรมทางการค้า (Unfair Trade Practice) โดยทั่วไปการต่อต้านการ
กระทําที่ไม่เป็นธรรมดังกล่าว คือ การเก็บอากรต่อต้านการทุ่มตลาด (Anti-Dumping Duties) ทําให้สินค้าทุ่มตลาด
รายการน้ันมีภาระภาษีสูงข้ึนจนมีราคาเท่ากับหรือสูงกว่า Normal Value ดังน้ันในกรณี ที่คณะกรรมการพิจารณา
การทุ่มตลาดและอุดหนุนมีคําวินิจฉัยเบ้ืองต้นว่า มีการทุ่มตลาดและมีความเสียหายและมีความจําเป็นต้องป้องกัน
ความเสียหายแก่อุตสาหกรรมภายในคณะกรรมการฯ อาจใช้มาตรการช่ัวคราว โดยการประกาศเรียกเก็บอากร
ช่ัวคราว หรือหลักประกันการชําระอากรช่ัวคราวได้ 

3.4) มาตรการ 
ภาครัฐโดยกรมประมงและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องรวมทั้งภาคเอกชนท่ีมีส่วนได้ส่วนเสีย

กับการประมงของประเทศ จึงได้ร่วมกันจัดทําแผนแม่บทและยุทธศาสตร์ด้านการประมงต่างๆ ขึ้น เพ่ือนํา
นโยบายไปสู่การปฏิบัติ เช่น การจัดทําแผนแม่บทการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าของประเทศไทย (ฉบับร่าง) ปี 2555-
2559 ซึ่งประกอบด้วยยุทธศาสตร์กุ้ง ยุทธศาสตร์ปลานิล ยุทธศาสตร์ปลาสวยงาม เป็นต้น  

นอกจากน้ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ออกประกาศกําหนดเขตเหมาะสมสําหรับ
การเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เร่ืองการกําหนดเขตเหมาะสมสําหรับ            
การเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า ลงวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ.2556 ประกอบด้วยเขตเหมาะสมสําหรับการเพาะเล้ียง        
กุ้งทะเลทั้งประเทศ 24 จังหวัดในภาคใต้ ภาคกลางและภาคตะวันออก เขตเหมาะสมสําหรับการเพาะเล้ียง   
สัตว์นํ้าจืดทั้งประเทศ 75 จังหวัด ซึ่งเป็นการกําหนดเขตเหมาะสมในระดับอําเภอและตําบลของแต่ละจังหวัด 
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โดยใช้การวิเคราะห์ผลประเมินความเหมาะสมของพ้ืนที่ (Land Suitability Assessment) ตามสภาพความ
เหมาะสมของสัตว์นํ้าแต่ละชนิดในพ้ืนที่ปัจจุบันร่วมกับปัจจัยที่เก่ียวข้องอ่ืนๆ เช่น เขตป่าไม้ตามกฎหมาย     
เขตพ้ืนที่ชายฝ่ังทะเล เป็นต้น  



 
 

4.2 เปรียบเทียบการผลิต และการตลาดสินค้าประมง 
 ตารางที่ 18 เปรียบเทียบการผลิต และการตลาดสินค้าประมงของกัมพูชา สปป.ลาว เมียนมาร์ และไทย ปี 2555 

รายการ กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมาร์ ไทย
1.การผลิต  

  1.1 ความยาวชายฝั่ง (กม.) 435 - 2,832 2,815 

  1.2 EEZ Area (ตร.กม.) 55,600 - 486,000 350,000
  1.3 พื้นทีเพาะเลี้ยง (ล้านไร)่ 2.80 2.50 na 1.34 

  1.4 ชายฝั่งและน้ํากร่อย Na - na 0.33 

  1.5 น้ําจืด Na 2.50 1.12 1.01 

  1.6 ผลผลิต (ล้านตัน) 0.58 0.13 4.48 3.06
       1) จับจากธรรมชาติ 0.37 0.10 3.58 1.81

    1.1) ทะเล 0.08 - 2.33 1.60
          1.2 น้ําจืด 0.29 0.10 1.25 0.21
       2) เพาะเลี้ยง 0.21 0.03 0.90 1.25
          2.1) ชายฝั่ง 0.05 - na 0.75
          2.2) น้ําจืด 0.16 0.03 0.90 0.50
2.การตลาด 
  2.1 มลูค่าส่งออก (mill.US$)                6.14 9.35 340.43 8,994.40
  2.2 อันดับการส่งออก        

ในอาเซียน 
                 9 8 7 1
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ตารางที่ 18 (ต่อ) 

รายการ กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมาร์ ไทย
  2.2 ตลาดส่งออกหลัก
 

สหภาพยุโรป, ฮ่องกง สิงคโปร์ 
เวียดนาม 

- จีนและไทย สหรัฐอเมริกา, สหภาพยุโรป, 
ญี่ปุ่น 

  2.3 สิทธิพิเศษทางภาษี (GSP) ได้รับสิทธิ์ GSP ได้รับสิทธิ์ GSP
 
 
 
 

ได้รับสิทธิ์ GSP (EU)
             

1) กุ้งแปรรูป สิ้นสุดปี 2557 (EU)
   - GSP อากร 7%  
   - MFN Rate 20% 
2) กุ้งสดแช่เย็นแช่แข็งสิ้นสุด ปี 2558 
   - GSP อากร 4.2% 
   - MFN Rate 7% 

3.นโยบาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1) สินค้าประมงเป็นความ
มั่นคงด้านอาหาร 
 2)เนื้อปลาเป็นสินค้าอ่อนไหว
ของประเทศภายใต้ AEC  
3) ส่งเสริมการเพาะเลี้ยงใน
โตนเลสาบโดยจัดสรรให้
เกษตรกรทําการประมง
ครัวเรือนละ 50x50 ม. 

1) ส่งเสริมให้นักลงทุนด้าน
ประมงจากต่างชาติ โดยให้
สิทธิพิเศษทางภาษีและ
อํานวยความสะดวกด้าน
ต่างๆ การผลิตนั้นๆจะต้องไม่
กระทบต่อสิ่งแวดล้อมในเขต
พื้นที่ที่กําหนด 
2) ผลิตเพื่อบริโภคภายใน 

1) ส่งเสริมการทําประมงโดย
คํานึงถึงสิ่งแวดล้อม เพื่อ
ความมั่นคงด้านอาหารของ
ประเทศและเหลือส่งออก 
2) พัฒนาการแปรรูปสินค้า
ประมงเพื่อเพิ่มมูลค่า 
 
 
 
 

1) พัฒนาการประมงทั้งการเพาะเลี้ยง
และในแหล่งน้ําธรรมชาติ โดยฟื้นฟู
ทรัพยากรประมงและจัดระเบียบการ
ทําประมงให้สมดุลกับศักยภาพการ
ผลิตตามธรรมชาติและเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม โดยกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ได้ออกประกาศเขตเหมาะสม
สําหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําทั้ง
ประเทศคิดเป็นพื้นที่ประมาณ 45 
ล้านไร่ เมื่อ 9 พฤษภาคม 2556 
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ตารางที่ 18 (ต่อ) 

รายการ กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมาร์ ไทย
  2) แสวงหาลู่ทางการทําประมงในน่านน้ํา

ต่างประเทศทีไ่ม่ขัดต่อกฎระเบียบของ
องค์กรระหว่างประเทศและประเทศ   
ผู้นําเข้าสนิค้าประมง 

4.ข้อได้เปรียบ 1) มีแหล่งทําประมงตาม
ธรรมชาติขนาดใหญ่
ทรัพยากรสัตว์น้ําและ
สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ
อุดมสมบูรณ ์
2) ได้รับสทิธิพิเศษทางภาษี 
(GSP) จากประเทศผู้นําเข้า
สินค้าประมง คือ สหภาพ
ยุโรป และสหรฐัอเมริกา 

1) ทรัพยากรสตัว์น้ําและ
สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ
อุดมสมบูรณ ์
2) ได้รับสทิธิพิเศษทางภาษี 
(GSP) จากประเทศผู้นําเข้า
สินค้าประมง คือ สหภาพ
ยุโรป และสหรฐัอเมริกา 

1) ทรัพยากรสตัว์น้ําและ
สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ
อุดมสมบูรณ ์
2) มีกฎหมายกํากับดูแลและ
บริหารกิจการประมงแต่ละ
ประเภทรวม 4 ฉบับ ทีม่ี
ความชัดเจนในด้านการบังคับ
ใช้และการปฏิบัติ 
3) ได้รับสทิธิพิเศษทางภาษี 
(GSP) จากประเทศผู้นําเข้า 
หลัก คือ สหภาพยุโรป และ
สหรัฐอเมริกา 
4) ภาครัฐและเอกชนมีความ
ร่วมมือที่ดีตลอดห่วงโซ่
อุปทาน 

1) มีความพร้อมด้านเทคโนโลยีการ
เพาะเลี้ยง การแปรรูปผลิตภัณฑ์ 
2) มีมาตรฐานการผลิตตั้งแต่ระดับฟาร์ม
เพาะฟัก ฟาร์มเพาะเลี้ยง (GAP) และการ
แปรรูป HACCP ที่ผู้ซื้อในต่างประเทศให้
การยอมรับ 
3) ภาพลักษณ์สินค้าเป็นที่รู้จกัและ
ยอมรับของตลาดโลก 
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ตารางที่ 18 (ต่อ) 

รายการ กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมาร์ ไทย
5.ข้อเสียเปรียบ/ปัญหา 1) ) ขาดแคลนบุคลากรและ

เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ํา 
2) ขาดแคลนเทคโนโลยีการ
แปรรูปที่หลากหลาย 
3) โครงสร้างพื้นฐานในการ
พัฒนาอุตสาหกรรมประมง
โดยเฉพาะด้านคมนาคม
ขนส่งการขยายสิ่งอํานวย
ความสะดวกเข้าไปในพื้นที่
เพาะเลี้ยงค่อนข้างจํากัด 

1) ขาดแคลนบุคลากรและ
เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา 
2) ขาดแคลนเทคโนโลยีการ
แปรรูปที่หลากหลาย 
3) โครงสร้างพื้นฐานในการ
พัฒนาอุตสาหกรรมประมง
โดยเฉพาะด้านคมนาคมขนส่ง
การขยายสิ่งอํานวยความ
สะดวกเข้าไปในพื้นที่เพาะเลี้ยง
ค่อนข้างจํากัด 

1) ขาดแคลนบุคลากรและ
เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา
2) ขาดเทคโนโลยีการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย 
3) โครงสร้างพื้นฐานในการ
พัฒนาอุตสาหกรรมประมง 
โดยเฉพาะด้านคมนาคมขนส่ง 
การติดต่อสื่อสารและพลังงาน
ไฟฟ้า 

1) ทรัพยากรธรรมชาติเริ่มเสื่อม
โทรมและพื้นทีเ่พาะเลี้ยงสัตว์น้ํามี
จํากัด 
2) ปรมิาณผลผลิตสัตว์น้ําที่เป็น
วัตถุดิบแปรรูปมีไม่สม่ําเสมอ 
3) มีกฎหมายประมงฉบับเดียวที่ใช้
กํากับดูแลที่มุ่งเน้นการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 
4) การประมงเพาะเลี้ยงในแหล่งน้ํา
ธรรมชาติขยายตัวได้น้อย เนื่องจาก
มีกฎระเบียบของหลายหน่วยงานที่
กํากับดูแล 
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4.3 การวิเคราะหศักยภาพและความสามารถในการแขงขันสินคาประมง 

การวิเคราะหศักยภาพและความสามารถในการแขงขันสินคาประมงของกัมพูชา สปป.ลาว และเมียนมาร 

เปรียบเทียบกับไทย สินคาประมงนํ้าจืดใชการวิเคราะหดัชนีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรากฏ 

(Revealed Comparative Advantage: RCA) ใชขอมูลในป 2545 - 2554 และสินคาประมง  (สินคาประมง

รวมนํ้าจืดและประมงทะเล) ใชการวิเคราะหตําแหนงและความสามารถในการแขงขัน (Boston Consulting 

Group : BCG)  ใชขอมูลใน 2 ชวงเวลา คือ ป 2545-2549 และป 2550-2554  มีดังน้ี 

 4.3.1 การวิเคราะหดัชนีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบท่ีปรากฏ (Revealed Comparative 

Advantage: RCA)  

 การวิเคราะหดัชนีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรากฏ (RCA) สินคาประมงนํ้าจืดใน

ตลาดโลกและตลาดอาเซียน สามารถคํานวณไดจากสูตร ดังน้ี 

 1) คาดัชนีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรากฏ (RCA) การสงออกสินคาประมงนํ้าจืด        

ในตลาดโลก 

 

)/(
)/(

wkw

iki
ki XX

XXRCA   

 

โดย 

kiRCA  =   ดัชนีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบทีป่รากฏในการสงออกสินคาประมงนํ้าจืด  

                              ของประเทศ ݅  ไปตลาดโลก 

kiX  =   มูลคาการสงออกสินคาประมงนํ้าจดื โดยประเทศ ݅ ไปตลาดโลก 

iX  =   มูลคาการสงออกสินคาทัง้หมด โดยประเทศ ݅ ไปตลาดโลก 

kwX  =   มูลคาการสงออกสินคาประมงนํ้าจดื โดยรวมของตลาดโลก 

wX  =   มูลคาการสงออกสินคาทัง้หมด โดยรวมของตลาดโลก    

i   =   ประเทศผูสงออก ไดแก กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมาร และไทย 

k  =   สินคาประมงนํ้าจืด 

  w  =   ตลาดโลก   

 

 ถา คา RCA ที่ไดจากการคํานวณ   

 - คา RCA > 1 แสดงวา ประเทศ ݅  อยูในฐานะไดเปรียบโดยเปรียบเทียบ ในการสงออก

สินคาประมงนํ้าจืด ไปยังตลาดโลก  

 - คา RCA < 1 แสดงวา ประเทศ ݅ อยูในฐานะที่เสียเปรียบโดยเปรียบเทียบ ในการสงออก

สินคาประมงนํ้าจืด ไปยังตลาดโลก  



70 

 

 -  คา RCA = 1 แสดงวา ประเทศ ݅ อยูในฐานะไมไดเปรียบและไมเสียเปรียบโดยเปรียบเทียบ 

ในการสงออกสินคาประมงนํ้าจืดไปยังตลาดโลก  

  ผลการคํานวณคาดัชนีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรากฏ (RCA) สินคาประมงนํ้าจืด   

ในตลาดโลก พบวา (ตารางที่ 19 และภาพที่ 16 ) 

   กัมพูชา มีคา RCA นอยวา 1 ในชวงระยะเวลาที่ศึกษา (ป2545-2554) หมายความวา ในชวง

ดังกลาว กัมพูชาไมมีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบในการสงออกสินคาประมงนํ้าจืดไปยังตลาดโลก  โดยคา 

RCA ลดลงจาก 0.236 ในป 2545 เปน 0.069 ในป 2554 หรือลดลงรอยละ 13.36 ตอป  

  สปป.ลาว มีคา RCA นอยกวา 1 ในชวงระยะเวลาที่ศึกษา (2545-2554)  หมายความวา  

สปป.ลาว ไมมีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบในการสงออกสินคาประมงนํ้าจืดไปยังตลาดโลก โดยคา RCA 

ลดลงจาก 0.031 ในป 2545 เปน 0.000 ในป 2554 หรือลดลงรอยละ 10.74 ตอป 

  เมียนมาร  มีคา RCA มากกวา 1 ในชวงระยะเวลาที่ศึกษา (ป 2553-2554) หมายความวา 

เมียนมารมคีวามไดเปรียบโดยเปรียบเทียบในการสงออกสินคาประมงนํ้าจืดไปยังตลาดโลก โดย RCA มีคา 

16.795 ในป 2553 และลดลง 8.889 ในป 2554 อยางไรก็ตามเมียนมารมีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบใน

การสงออกสินคาประมงนํ้าจืดไปยังตลาดโลกลดลงรอยละ  47.07  ตอป  

  ไทย มีคา RCA มากกวา 1 ในชวงระยะเวลาที่ศึกษา (ป 2545-2554) หมายความวา ไทยมีความ

ไดเปรียบโดยเปรียบเทียบในการสงออกสินคาประมงนํ้าจืดไปยังตลาดโลก อยางไรก็ตาม ไทยมีความไดเปรียบ

โดยเปรียบเทียบในการสงออกสินคาประมงนํ้าจืดไปยังตลาดโลกลดลง โดยคา RCA ลดลงจาก 3.339 ในป 

2545 เปน 1.139 ในป 2554 หรือลดลงรอยละ 12.20 ตอป  
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ตางรางท่ี 19 คาดัชนีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบท่ีปรากฏ (RCA)  การสงออกสินคาประมงนํ้าจืดของ

กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมาร และไทย ในตลาดโลก (ป 2545 – 2554) 

ป ไทย กัมพูชา ลาว เมียนมาร 

2545 3.339 0.236 0.031 na. 

2546 2.934 0.261 0.020 na. 

2547 2.449 0.659 0.007 na. 

2548 2.689 0.826 0.002 na. 

2549 2.512 0.935 0.004 na. 

2550 1.606 0.375 0.031 na. 

2551 1.668 0.254 0.003 na. 

2552 1.291 0.363 0.003 na. 

2553 1.124 0.125 0.018 16.795 

2554 1.139 0.069 0.000 8.889 

อัตราเพิม่ (รอยละ) -12.20 -13.36 -10.74 -47.07 

  ที่มา : จากการคํานวณ โดยใชขอมูลจาก  International Trade Centre 
 

 

 

ภาพท่ี 17 คาดัชนีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบท่ีปรากฏ (RCA) การสงออกสินคาประมงนํ้าจืด ของกัมพูชา  

สปป.ลาว เมียนมาร และไทย ในตลาดโลก  ป 2545-2554  

ที่มา : จากการคํานวณ โดยใชขอมูลจาก  International Trade Centre 
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 2) คาดัชนีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรากฏ (RCA) การสงออกสินคาประมงนํ้าจืด                  

ในตลาดอาเซียน 
 

)/(
)/(

wkw

iki
ki XX

XXRCA   

 

โดย 

kiRCA  =   ดัชนีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรากฏในการสงออกสินคาประมงนํ้าจืด        

ของประเทศ ݅ ไปตลาดอาเซียน  

kiX  =  มูลคาการสงออกสินคาประมงนํ้าจืด โดยประเทศ ݅ ไปตลาดอาเซียน  

iX  =  มูลคาการสงออกสินคาทั้งหมด โดยประเทศ ݅ ไปตลาดอาเซียน 

kwX  =  มูลคาการสงออกสินคาประมงนํ้าจืด โดยรวมของตลาดโลกไปตลาดอาเซียน 

wX  =  มูลคาการสงออกสินคาทั้งหมด โดยรวมของตลาดโลกไปตลาดอาเซียน 

i   =  ประเทศผูสงออก ไดแก กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมาร และไทย  
k  =  สินคาประมงนํ้าจืด 

                        w  =  ตลาดอาเซียน 
 

 ถา คา RCA ที่ไดจากการคํานวณ   

 - คา RCA > 1 แสดงวา ประเทศ ݅  อยูในฐานะไดเปรียบโดยเปรียบเทียบ ในการสงออก

สินคาประมงนํ้าจืด ไปยังตลาดอาเซียน  

 - คา RCA < 1 แสดงวา ประเทศ ݅ อยูในฐานะที่เสียเปรียบโดยเปรียบเทียบ ในการสงออก

สินคาประมงนํ้าจืด ไปยังตลาดอาเซียน  

 -  คา RCA = 1 แสดงวา ประเทศ ݅ อยูในฐานะไมไดเปรียบและไมเสียเปรียบโดยเปรียบเทียบ 

ในการสงออกสินคาประมงนํ้าจืด ไปยังตลาดอาเซียน  

  ผลการคํานวณคาดัชนีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรากฏ (RCA) การสงออกสินคาประมงนํ้าจืด

ในตลาดอาเซียน พบวา (ตารางที่ 20 และภาพที่ 17) 

กัมพูชา มีคา RCA มากกวา 1 ในชวงระยะเวลา 6 ปแรก (ป 2545 -2550) หมายความวา

ในชวงดังกลาว กัมพูชามีความไดเปรียบในการสงออกสินคาประมงนํ้าจืดไปยังตลาดอาเซียน โดย RCA มีคา 

1.630 ในป 2545 เปน 1.607 ในป 2550 หลังจากน้ันกัมพูชามีคา RCA นอยกวา 1 หมายความวาในชวง

ดังกลาว กัมพูชาไมมีความไดเปรียบในการสงออกสินคาประมงนํ้าจืดไปยังตลาดอาเซียน โดย RCA มีคา  

0.684 ในป 2551 และลดลงเปน 0.156 ในป 2554 ตลอดระยะเวลา 10 ป คา RCA ลดลงรอยละ  26.59  ตอป  
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สปป.ลาว มีคา RCA นอยกวา 1 ในชวงระยะเวลาที่ศึกษา (ป 2545 -2554) หมายความวา

ในชวงดังกลาว สปป.ลาวไมมีความไดเปรียบในการสงออกสินคาประมงนํ้าจืดไปยังตลาดอาเซียน โดย RCA      

มีคา 0.000 ในป 2545 เปน 0.000 ในป 2554 ลดลงรอยละ 10.65 ตอป  

เมียนมาร  มีคา RCA มากกวา 1 ในชวงระยะเวลาที่ศึกษา (ป 2553-2554) หมายความวา 

เมียนมารมคีวามไดเปรียบโดยเปรียบเทียบในการสงออกสินคาประมงนํ้าจืดไปยังตลาดอาเซียน โดย RCA มีคา 

28.862 ในป 2553 เปน 30.890 ในป 2554  เมียนมารมีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบในการสงออกสินคา

ประมงนํ้าจืดไปยังตลาดอาเซียนเพิ่มข้ึนรอยละ 7.03  ตอป และจากมูลคารวมของสินคาที่แตละประเทศสงออก

น้ันไมเทากัน ทําใหประเทศที่มีมูลคาการสงออกโดยรวมสูงมีแนวโนมที่จะมีคา RCA ตํ่ากวาประเทศที่มีมูลคา

สงออกโดยรวมนอย  และเมียนมารพึ่งเปดประเทศมูลคาการคาจากการสงออกจึงมีไมมาก  ทําใหเมียนมาร   

มีคา RCA สูงเมื่อเปรียบเทียบกับกัมพูชา สปป.ลาว และไทย 

  ไทย มีคา RCA มากกวา 1 ในชวงป 2545-2551 หมายความวาไทยมีความไดเปรียบโดย

เปรียบเทียบในการสงออกสินคาประมงนํ้าจืดไปยังตลาดอาเซียน โดยคา RCA ของไทยมีคาลดลง จาก 2.247  

ในป 2545 เปน 1.086 ในป 2551 และหลังจากน้ันมีคา RCA นอยกวา 1 โดย RCA มีคา 0.863 ในป 2552 

และลดลงเปน 0.981 ในป 2554 หมายความวาในชวงป 2552-2554 ไทยไมมีความไดเปรียบโยเปรียบเทียบ

ในการสงออกสินคาประมงนํ้าจืดไปยังตลาดอาเซียน  โดยไทยมีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบในการสงออก

สินคาประมงนํ้าจืดไปยังตลาดอาเซียนลดลงรอยละ 9.75 ตอป  

ตางรางท่ี 20 คาดัชนีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบท่ีปรากฏ (RCA) ในการสงออกปลานํ้าจืดของ

กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมาร และไทย ในตลาดอาเซยีน  (ป 2545 – 2554) 

ป ไทย กัมพูชา ลาว เมียนมาร 

2545 2.247 1.630 0.000 na. 

2546 1.974 1.813 0.022 na. 

2547 1.492 3.316 0.012 na. 

2548 1.333 3.263 0.000 na. 

2549 1.387 2.798 0.000 na. 

2550 0.931 1.607 0.002 na. 

2551 1.086 0.684 0.007 na. 

2552 0.863 0.344 0.008 na. 

2553 0.873 0.271 0.010 28.862 

2554 0.981 0.156 0.000 30.890 

อัตราเพิม่ (รอยละ) -9.75 -26.59 -10.65 7.03 

ที่มา : จากการคํานวณ โดยใชขอมูลจาก International Trade Centre                       
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ภาพท่ี 18 คาดัชนีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบท่ีปรากฏ (RCA) การสงออกสินคาประมงนํ้าจืดของ

กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมาร และไทย ในตลาดอาเซียน  ป 2545-2554  

ที่มา : จากการคํานวณ โดยใชขอมูลจาก International Trade Centre 
 

 4.3.2 การวิเคราะหตําแหนงและความสามารถในการแขงขัน (Boston Consulting Group : BCG)  

การวิเคราะหความสามารถในการแขงขันเชิงเปรียบเทียบของตลาดสงออกสินคาประมงรวมระหวาง

ไทยกับเมียนมาร (เน่ืองจากมีขอจํากัดดานขอมูลของกัมพูชา และสปป.ลาว จึงไมสามารถวิเคราะหตําแหนง

และความสามารถในการแขงขัน (BCG) ของทั้งสองประเทศน้ีได ใช BCG matrix เปนเครื่องมือวิเคราะห       

เพื่อเปรียบเทียบโดยใชเกณฑหลัก 2 ดาน คือ เปนการเปรียบเทียบสวนแบงตลาดเชิงเปรียบเทียบ (Relative 

Market Share) และอัตราเติบโตของตลาด (Market Growth Rate) ของสินคาประมงของตลาดโลกและตลาด

อาเซียน โดยแบงการวิเคราะหออกเปน 2 ชวงเวลา คือ ชวงแรก ป 2545-2549 และชวงที่ 2 ป 2550-2554      

ผลการวิเคราะหเปนดังน้ี 

1)  ตลาดโลก ผลการวิเคราะห มีดังน้ี (ตารางที่ 21 และภาพที่ 18) 

  เมียนมาร ในชวงป 2545-2549 และชวงป 2550-2554 ตลาดสินคาประมงรวมของ      

เมียนมารอยูในตําแหนงสินคาดาวรวง (Dogs) ทั้งสองชวงเวลา คือ มีสวนแบงตลาดเชิงเปรียบเทียบตํ่า และมี

อัตราการขยายตัวของตลาดตํ่ากวาการขยายตัวของตลาดที่กําหนด (รอยละ 10) ทั้งสองชวงเวลา อยางไรก็ตาม

ในชวงป 2550-2554 สินคาประมงของเมียนมารมีสวนแบงตลาดเชิงเปรียบเทียบและอัตราการขยายตัวของ

ตลาดนอยกวา ชวงป 2545-2549 เน่ืองจากมูลคาการสงออกสินคาประมงของเมียนมารไปตลาดโลกมี

แนวโนมลดลงเน่ืองจากไมมีการสรางมูลคาเพิ่มในการสงออก เปนการสงออกในรูปวัตถุดิบเทาน้ัน 

ไทย
สปป.ลาว

กัมพูชา
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ไทย ในชวงป 2545-2549 ตลาดสินคาประมงรวมของไทยอยูในตําแหนงสินคามีปญหา 

(Question Marks) คือ มีสวนแบงตลาดตํ่า แตมีอัตราการขยายตัวของตลาดสูงกวาอัตราการขยายตัวของ

ตลาดที่กําหนด หลังจากน้ัน ในชวงป 2550-2554 สินคาประมงไทยไดเปลี่ยนตําแหนงไปสูสินคาดาวรวง (Dogs) 

คือ มีสวนแบงตลาดตํ่า และมีอัตราการขยายตัวของตลาดตํ่ากวาอัตราการขยายตัวของตลาดที่กําหนด เน่ืองจาก

ขาดแคลนวัตถุดิบในการแปรรูป ตองพึ่งพาการนําเขาทําใหราคาสินคาประมงของไทยมีราคาสูงกวาประเทศคูแขง 

ทําใหประเทศคูคาหันไปนําเขาจากประเทศอื่นแทน เชน เวียดนาม ซึ่งมีราคาถูกกวาสินคาประมงของไทย  

โดยในภาพรวมแลว ทั้ง 2 ชวงเวลา ไทยมีสวนแบงตลาดเชิงเปรียบเทียบและอัตราการ

ขยายตัวของตลาดสินคาประมงในตลาดโลกสูงกวาเมียนมาร เน่ืองจากไทยมีการแปรรูปเพื่อสงออกมากกวา 

รวมทั้งมีเทคโนโลยีและมาตรฐานการผลิตเปนที่ยอมรับในตลาดโลกสูงกวาเมียนมาร 
 

ตารางท่ี 21 สวนแบงตลาดเชิงเปรียบเทียบและอัตราการเติบโตของตลาด ในการสงออกสินคาประมงของ

เมียนมาร และไทย ไปยังตลาดโลก เปรียบเทียบชวงป 2545-2549 กับชวงป 2550-2554         

ประเทศ 

ชวงป 2545-2549 ชวงป 2550-2554 

สวนแบงตลาด 

เชิงเปรียบเทียบ* 

(Relative Market Share) 

อัตราการขยายตัว

ของตลาด 

(Market Growth Rate) 

สวนแบงตลาด 

เชิงเปรียบเทียบ*  

(Relative Market Share) 

อัตราการขยายตัว

ของตลาด 

(Market Growth Rate) 

เมียนมาร - 0.32 9.33 -0.31 4.56 

ไทย 0.82 10.60 0.81 9.40 

หมายเหตุ : * สวนแบงตลาดของแตละประเทศ คํานวณโดยเปรียบเทียบกับสวนแบงตลาดของจีน ซ่ึงเปนประเทศผูสงออก

สินคาประมงรายใหญที่สุดในตลาดโลก 

ที่มา : จากการคํานวณ โดยใชขอมูลจาก International Trade Centre 
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ภาพท่ี 19 การวิเคราะหตําแหนงและความสามารถในการแขงขัน (BCG) ของสินคาประมงเมียนมาร             

และไทย ในตลาดโลก เปรียบเทียบชวงป 2545-2549 กับชวงป 2550-2554        

ที่มา : จากการคํานวณ 
 

2) ตลาดอาเซียน ผลการวิเคราะห มีดังน้ี (ตารางที่ 22 และภาพที่ 19) 

 เมียนมาร ในชวงแรก ป 2545-2549 ตลาดสินคาประมงรวมของเมียนมารอยูในตําแหนง

สินคามีปญหา (Question Marks) คือ มีสวนแบงตลาดเชิงเปรียบเทียบตํ่า แตมีอัตราการขยายตัวของตลาดสูง

กวาการขยายตัวของตลาดที่กําหนด (รอยละ 10) สวนในชวงที่ 2 ป 2550-2554 สินคาประมงรวมของเมียนมาร

มีสวนแบงตลาดเชิงเปรียบเทียบตํ่าลงจากชวงที่แรก และอัตราการขยายตัวของตลาดตํ่ากวาการขยายตัวของ

ตลาดที่กําหนด ตําแหนงทางการตลาดอยูในตําแหนงสินคาดาวรวง (Dogs)  เน่ืองจากมูลคาการสงออกสินคา

ประมงรวมของเมียนมารไปตลาดอาเซียนมีแนวโนมลดลง  และเปนการสงออกในรูปวัตถุดิบจึงมีมูลคาตํ่า 

ไทย ในชวงแรก ป 2545-2549 ตลาดสินคาประมงรวมของไทยอยูในตําแหนงสินคาทําเงิน 

(Cash Cows) คือ มีสวนแบงตลาดเชิงเรียบเทียบสูง แตมีอัตราการขยายตัวของตลาดตํ่ากวาอัตราการ

ขยายตัวของตลาดที่กําหนด หลังจากน้ัน ในชวงที่ 2 ป 2550-2554 สินคาประมงของไทยไดเปลี่ยนตําแหนง

ไปสูสินคามีปญหา (Question Marks)  คือ มีสวนแบงตลาดตํ่า แตมีอัตราการขยายตัวของตลาดสูงกวาอัตรา

การขยายตัวของตลาดที่กําหนด เน่ืองจากสินคาประมงรวมของไทยมีปญหาในเรื่องวัตถุดิบที่ตองพึ่งพาจาก

ตางประเทศทําใหราคาสูงกวาคูแขง   
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โดยในภาพรวมแลว ทั้ง 2 ชวงเวลา ไทยมีสวนแบงตลาดเชิงเปรียบเทียบสูงกวาเมียนมาร และ

ในชวงที่ 2 ไทยมีสวนแบงตลาดเชิงเปรียบเทียบและอัตราการขยายตัวของตลาดสูงกวาเมียนมาร  เน่ืองจาก

ไทยมีความไดเปรียบดานเทคโนโลยีการผลิตและมาตรฐานการผลิตที่ดีกวา และมีการสรางมูลคาเพิ่มโดยการแปรรูป

ผลิตภัณฑที่หลากหลายตรงตามความตองการของตลาดอาเซียนมากข้ึน  
 

ตารางท่ี 22 สวนแบงตลาดเชิงเปรียบเทียบและอัตราการเติบโตของตลาด ในการสงออกสินคาประมงของ

เมียนมาร และไทย ไปยังตลาดอาเซียน เปรียบเทียบชวงป 2545-2549 กับชวงป 2550-2554 

ประเทศ 

ชวงป 2545-2549 ชวงป 2550-2554 

สวนแบงตลาด 

เชิงเปรียบเทียบ* 

(Relative Market Share) 

อัตราการขยายตัว

ของตลาด 

(Market Growth Rate) 

สวนแบงตลาด 

เชิงเปรียบเทียบ*  

(Relative Market Share) 

อัตราการขยายตัว

ของตลาด 

(Market Growth Rate) 

เมียนมาร 0.76 25.69 0.73 3.67 

ไทย 1.08 0.34 0.97 10.20 

หมายเหตุ : * สวนแบงตลาดของแตละประเทศ คํานวณโดยเปรียบเทียบกับสวนแบงตลาดของอินโดนีเซีย   

ซึ่งเปนประเทศผูสงออกสินคาประมงรายใหญที่สุดในตลาดอาเซียน 

ที่มา : จากการคํานวณ โดยใชขอมูลจาก International Trade Centre 
 

 
ภาพท่ี 20 การวิเคราะหตําแหนงและความสามารถในการแขงขัน (BCG) ของสินคาประมงเมียนมาร             

และไทย ในตลาดอาเซียน เปรียบเทียบชวงป 2545-2549 กับชวงป 2550-2554        

ที่มา : จากการคํานวณ 
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4.4 ผลกระทบตอการผลิต และการตลาดสินคาประมงของไทย 

4.4.1 กัมพูชา 

1)  ดานการผลิต  

กัมพูชามีแหลงประมงนํ้าจืดตามธรรมชาติขนาดใหญ คือ โตนเลสาบ ทําใหผลผลิตสวน

ใหญมาจากการจับจากธรรมชาติ มีศักยภาพการเพาะเลี้ยงปลาอยูในระดับตํ่า เน่ืองจากการเลี้ยงปลาเชิง

พาณิชยยังเปนการเลี้ยงแบบกึ่งพัฒนาและแบบด้ังเดิม โดยใชวัตถุดิบที่หาไดในทองถ่ิน เชน รําขาว ถ่ัวเหลือง  

ขาวโพดเลี้ยงสัตว และเศษปลาที่มีมูลคาตํ่ารวมทั้งใชเศษอาหารและของเสียจากครัวเรือนเปนอาหารปลา 

นอกจากน้ีการเพาะเลี้ยงยังไมมีมาตรฐานการผลิตที่ดีและเหมาะสม การลงทุนเพาะเลี้ยงสวนใหญดําเนินการ

โดยชาวเวียดนาม ซึ่งนิยมเลี้ยงปลาในกลุมปลาแพนกาเซียส (Pangasiss Hypophthalmus) เชน ปลาสวาย 

ปลาบึก ปลาคัง ผูเลี้ยงยังขาดทักษะ องคความรู และเทคโนโลยี เกษตรกรเขาถึงแหลงทุนไดยาก พึ่งพาปจจัย

การผลิตจากไทยและเวียดนาม โดยนําเขาจากเวียดนามมากกวาไทยเน่ืองจากทั้งสองประเทศ มีความสัมพันธ

ที่ดีตอกันและมีราคาถูกกวาไทย การขยายการเพาะเลี้ยงปลานํ้าจืดในกัมพูชาไมมีผลกระทบกับไทย เพราะ

เปนการเลี้ยงเปนปลาคนละประเภทและตลาดมีความชัดเจน ผลผลิตของกัมพูชาจะสงออกไปแปรรูป            

ที่เวียดนาม เพื่อสงออกยังตลาดสหรัฐอเมริกา และสหภาพยุโรปซึ่งมีความตองการสูง สวนคนไทยไมนิยมบริโภค

ปลาในกลุมประเภทดังกลาว 

2) ดานการตลาด  

กัมพูชา มีการสงออกสินคาประมงนํ้าจืดที่จับไดจากธรรมชาติมายังไประเทศไทย เชน   

ปลารา ปลาแหง ปลาแดดเดียว โดยข้ันตอนการผลิตและการแปรรูปยังไมมีมาตรฐานและถูกสุขอนามัยที่ดี   

ซึ่งอาจสงผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของผูบริโภคชาวไทย และผูประกอบการชาวกัมพูชาเห็นวาข้ันตอนการ

นําเขาสงออกที่ดานศุลกากรของไทยมีความยุงยาก และมีอุปสรรคในการติดตอสื่อสารเน่ืองจากความแตกตาง

ทางภาษา ทําใหไทยเสียโอกาสในการคาขายกับเพื่อนบาน ในขณะที่การนําเขาจากเวียดนามไมมีความ

เขมงวดมากนักมีความยืดหยุนสูง และทั้งสองประเทศมีความสัมพันธที่ดีตอกันทําใหมีความไดเปรียบในการ

ติดตอสื่อสารในการทําธุรกิจระหวางกัน 

 4.4.2 สปป.ลาว 

1) ดานการผลิต  

สปป.ลาว ยังมีศักยภาพการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าตํ่าจึงมีตนทุนการผลิตสูง เน่ืองจากโครงสราง

พื้นฐานระบบการคมนาคมขนสงยังไมพัฒนา เทคโนโลยีการเลี้ยงเปนแบบด้ังเดิม พึ่งพาปจจัยการผลิต พันธุสัตวนํ้า 

และอาหารสําเร็จรูป จากประเทศเพื่อนบานคือ เวียดนาม และไทย โดยมคีวามเช่ือมั่นในเรื่องของคุณภาพจากไทย

มากกวาแมราคาจะสูงกวา การขยายการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าในเชิงพาณิชยตองใชระยะเวลาในการพัฒนา เน่ืองจาก

เกษตรกรตองมีเงินทุนของตนเองแตจากพฤติกรรมของชาวลาวไมนิยมการกูเงินเพื่อการลงทนุ และแหลงเงนิทนุใน

การปลอยสินเช่ือยังมไีมมาก เกษตรกรไมนิยมทําการเกษตรและประมงที่มีความเสี่ยง แตหากมีการสงเสริมการ

เลี้ยงและมีการทําเกษตรแบบพันธสัญญา (Contract Farming) เกษตรกรของสปป.ลาว จะใหความสนใจ
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เพาะเลี้ยงสูง ปจจุบันยังไมมีนักลงทุนตางชาติเขาไปทําการเพาะเลี้ยง จึงเปนโอกาสของนักลงทุนชาวไทยทีจ่ะเขา

ไปลงทุนเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าในสปป.ลาว เพื่อสงออก เชน ปลานิล เน่ืองจาก สปป.ลาวมีพื้นที่เปดใหมทีส่ามารถขยาย

การเพาะเลี้ยงและทําประมงนํ้าจืดไดจํานวนมากและยังความอุดมสมบูรณของทรัพยากรสูง รัฐบาล สปป.ลาว      

มีนโยบายสงเสริมการเพาะเลี้ยงใหกับประชาชน และเปดใหนักลงทุนตางชาติเขาไปลงทนุเพาะเลีย้งเพือ่สรางความ

มั่นคงดานอาหาร โดยใชนโยบายการลดภาษีการนําเขาเครื่องมืออุปกรณและปจจัยการผลิตเพื่อดึงดูดนักลงทุน  

ซึ่งจะทําใหสปป.ลาว มีศักยภาพการผลิตมากข้ึนในอนาคต 

2) ดานการตลาด  

สปป.ลาว ไมมีการสงออกปลาและยังตองพึ่งพาการนําเขาจากไทย รัฐบาลจึงมีนโยบาย

ชัดเจนในการลดการนําเขาสินคาสัตวนํ้าในอนาคต ซึ่งจะสงผลใหการคาสัตวนํ้าชายแดนของไทยไดรับ

ผลกระทบ และมีการใชกฎหมายทองถ่ินเปนกําแพงภาษีแทน โดยแตละแขวงสามารถกําหนดนโยบายในการ

หามนําเขาและสงออกสินคาแตละประเภทได ในชวงที่ผลผลิตภายในประเทศออกสูตลาดมากและไมมี            

การกําหนดและแจงระยะเวลาใหทราบลวงหนา สงผลใหผูสงออกชาวไทยมีความเสี่ยง ในขณะที่การนําเขา

จากประเทศเพื่อนบานอยางเวียดนามไมมีความเขมงวดมากนักมีความยืดหยุนสูง เน่ืองจากทั้งสองประเทศ       

มีความสัมพันธที่ดีตอกันทําใหมีความไดเปรียบไทย 

 4.4.3 เมียนมาร 

1) ดานการผลิต 

1.1) ตนทุนดานการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าตอหนวยของไทยสูงกวาเมียนมาร เน่ืองจากตนทุน

คาแรงงานที่สูงกวาและมีความสมบูรณของทรัพยากรนอยกวา 

1.2) เมื่อระยะเวลาการเปนประชาคมอาเซียนผานไปนานข้ึน ไทยอาจถูกกดดันให

พิจารณาในเรื่องขอบเขตการขยายการลงทุนในเรื่องการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าใหมากย่ิงข้ึนจากเดิมที่ใหนักลงทุน

อาเซียนเขามาลงทุนเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าในไทยไดเฉพาะการเพาะเลี้ยงทูนานํ้าลึกในกระชังและการเพาะเลี้ยงกุง

มังกรเทาน้ัน 

1.3) เน่ืองจากไทยประสบปญหาขาดแคลนวัตถุดิบสัตวนํ้าเพื่อการแปรรูปในอุตสาหกรรม

อาหาร ทําใหตองพึ่งพิงการนําเขาวัตถุดิบจากประเทศเพื่อนบานโดยเฉพาะเมียนมาร ซึ่งยังขาดการรับรองมาตรฐาน

สินคาสัตวนํ้าที่เทาเทียมกันกับไทย อาจทําใหมีผลตอภาพลักษณของสินคาไทยในดานมาตรฐานวัตถุดิบ 

1.4) ในอุตสาหกรรมประมง ทั้งในดานการจับสัตวนํ้าจากการทําประมงทะเล การแปรรูป

สัตวนํ้าในอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูป รวมถึงอตุสาหกรรมเกี่ยวเน่ืองอื่นๆ ตางตองอาศัยแรงงานจํานวนมาก 

ในขณะที่คนไทยไมประสงคที่จะทํางานในอุตสาหกรรมเหลาน้ีมากนัก ทําใหเกิดมีการจางงานคนตางชาติ 

โดยเฉพาะจากเมียนมารเขามาทํางานมากข้ึน เมื่อการรวมเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนสมบูรณในปลายป 

2558 และเมียนมารเปดเสรีมากข้ึน แรงงานสวนหน่ึงอาจอพยพกลับประเทศ ทําใหปญหาการขาดแคลน

แรงงานในภาคประมงสูงข้ึน หรือในสวนที่ยังคงทํางานอยูในประเทศไทยรัฐบาลตองดูแลดานสวัสดิการตางๆ

เสมือนแรงงานไทยดวยเชนกัน เพื่อไมใหเปนขออางที่ใชในการกีดกันทางการคาของสินคาประมงสงออก 
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2) ดานตลาด 

2.1) ราคาสัตวนํ้าสดแชเย็นแชแข็งและราคาสัตวนํ้าแปรรูปของเมียนมารไดเปรียบไทย             

ในตลาดสงออกเน่ืองจากผลิตไดดวยตนทุนที่ตํ่ากวาและความอุดมสมบูรณของทรัพยากรสัตวนํ้าที่มีมากกวา 

นอกจากน้ียังไดเปรียบทางดานสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรทั้งจากจีนซึ่งมีพรมแดนติดตอกันและจาก              

สหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกาในฐานะที่เปนเมียนมารเปนประเทศที่มีรายไดตอหัวของประชากรตํ่ากวา

เกณฑที่กําหนด 

2.2) เมียนมารจะเปนตลาดปจจัยการผลิตสําหรับดานการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าของไทย               

ในอนาคต เน่ืองจากรัฐบาลสงเสริมใหมีการขยายการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าของประเทศใหมากข้ึน ซึ่งขณะน้ี            

เมียนมารพี่งพาการนําเขาอาหารสัตวนํ้าสําเร็จรูปรวมถึงวัสดุอุปกรณเพาะเลี้ยงตางๆ จากไทยอยูมาก 

เน่ืองจากการผลิตในประเทศไมเพียงพอ 

 



บทท่ี 5   
สรุป และข้อเสนอแนะ 

 

5.1 สรุป 
การศึกษาเศรษฐกิจสินค้าเกษตรเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) : กรณีศึกษา 

สินค้าประมง กัมพูชา สปป.ลาว และเมียนมาร์  เปรียบเทียบกับไทย โดยศึกษาสถานการณ์การผลิต การตลาด 
และนโยบายที่เก่ียวข้องกับสินค้าประมง รวมถึงการวิเคราะห์ศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันสินค้า
ประมงน้ําจืดด้วยวิธีการวิเคราะห์ดัชนีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรากฏ (Revealed Comparative 
Advantage: RCA) ในปี 2545 - 2554 ในตลาดโลกและตลาดอาเซียน  และการวิเคราะห์ตําแหน่งและ
ความสามารถในการแข่งขัน (Boston Consulting Group : BCG) สินค้าประมงรวม ใน 2 ช่วงเวลา คือ 
ช่วงแรก ปี 2545-2549 และช่วงที่ 2 ปี 2550-2554  ในตลาดโลกและตลาดอาเซียน สรุปได้ดังน้ี 
 5.1.1 สถานการณ์สินค้าประมง 
 1) กัมพูชา  

กัมพูชามีแหล่งประมงนํ้าจืดธรรมชาติขนาดใหญ่คือ โตนเลสาบ ผลผลิตประมงนํ้าจืดส่วนใหญ่
มาจากการจับจากธรรมชาติ การเพาะเลี้ยงประมงนํ้าจืดยังมีศักยภาพอยู่ในระดับตํ่า เน่ืองจากการเลี้ยงเป็น
แบบก่ึงพัฒนาและแบบดั้งเดิม โดยเกษตรกรผู้เลี้ยงยังขาดเทคโนโลยีการเลี้ยง เกษตรกรเข้าถึงแหล่งทุนได้ยาก 
และพึ่งพาปัจจัยการผลิตจากเพ่ือนบ้าน ด้านการลงทุนเพาะเลี้ยงส่วนใหญ่ดําเนินการโดยชาวเวียดนาม ซึ่งนิยม
เลี้ยงปลาในกลุ่มปลาแพนกาเซียส (Pangasiss Hypophthalmus) เช่น ปลาสวาย ปลาบึก ปลาคัง การขยาย
การเพาะเลี้ยงปลาน้ําจืดในกัมพูชาไม่มีผลกระทบกับไทย เพราะเป็นการเลี้ยงเป็นปลาคนละประเภทและตลาด
มีความชัดเจน ผลผลิตของกัมพูชาจะส่งออกไปแปรรูปที่เวียดนาม เพ่ือส่งออกยังตลาดสหรัฐอเมริกา และสหภาพ
ยุโรปซึ่งมีความต้องการสูง ส่วนคนไทยไม่นิยมบริโภคปลาในกลุ่มประเภทดังกล่าว ส่วนการส่งออกสินค้าประมง     
นํ้าจืดมีการแปรรูปเบ้ืองต้น ได้แก่ ปลาร้า ปลาแห้ง ปลาแดดเดียว โดยขั้นตอนการผลิตและการแปรรูปยังไม่มี
มาตรฐานและถูกสุขอนามัยที่ และผู้ประกอบการชาวกัมพูชาเห็นว่าขั้นตอนการนําเข้าส่งออกที่ด่านศุลกากร
ของไทยมีความยุ่งยาก และมีอุปสรรคในการติดต่อสื่อสารเนื่องจากความแตกต่างทางภาษา ทําให้ไทยเสีย
โอกาสในการค้าขายกับเพ่ือนบ้าน ในขณะที่การนําเข้าจากเวียดนามไม่มีความเข้มงวดมากนักมีความยืดหยุ่นสูง 
และทั้งสองประเทศมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันทําให้มีความได้เปรียบในการติดต่อสื่อสารในการทําธุรกิจระหว่างกัน 

 2) สปป.ลาว 
 สปป.ลาว ยังมีศักยภาพการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าตํ่าจึงมีต้นทุนการผลิตสูง เน่ืองจากโครงสร้างพ้ืนฐาน
ระบบการคมนาคมขนส่งยังไม่พัฒนา เทคโนโลยีการเลี้ยงเป็นแบบด้ังเดิม พ่ึงพาปัจจัยการผลิต พันธ์ุสัตว์นํ้า และ
อาหารสําเร็จรูป จากประเทศเพ่ือนบ้านคือ เวียดนาม และไทย การขยายการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าในเชิงพาณิชย์ต้องใช้
ระยะเวลาในการพัฒนา เน่ืองจากเกษตรกรขาดแหล่งเงินทุน เกษตรกรไม่นิยมทําการเกษตรและประมงที่มีความ
เสี่ยง ปัจจุบันยังไม่มีนักลงทุนต่างชาติเข้าไปทําการเพาะเลี้ยง จึงเป็นโอกาสของนักลงทุนชาวไทยท่ีจะเข้าไปลงทุน
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เพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าในสปป.ลาว เพ่ือส่งออก เช่น ปลานิล เน่ืองจาก สปป.ลาวมีพ้ืนที่เปิดใหม่ที่สามารถขยายการ
เพาะเลี้ยงและทําประมงน้ําจืดได้จํานวนมากและยังความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรสูง รัฐบาล สปป.ลาว             
มีนโยบายส่งเสริมการเพาะเลี้ยงให้กับประชาชน และเปิดให้นักลงทุนต่างชาติเข้าไปลงทุนเพาะเลี้ยงเพ่ือสร้างความ
มั่นคงด้านอาหาร โดยใช้นโยบายการลดภาษีการนําเข้าเครื่องมืออุปกรณ์และปัจจัยการผลิตเพ่ือดึงดูดนักลงทุน     
ซึ่งจะทําให้สปป.ลาว มีศักยภาพการผลิตมากขึ้นในอนาคต   

 3) เมียนมาร์ 
 เมียนมาร์มีทรัพยากรประมงที่ยังมีความอุดมสมบูรณ์ มีพ้ืนที่ที่เหมาะสมและสามารถขยายการ

เพาะเลี้ยงได้อีกมาก แต่การเพาะเลี้ยงเชิงพาณิชย์ยังมีศักยภาพตํ่า เน่ืองจากโครงสร้างพ้ืนฐานระบบการคมนาคม
ขนส่งยังไม่พัฒนา เทคโนโลยีการเลี้ยงเป็นแบบด้ังเดิม พ่ึงพาปัจจัยการผลิต พันธ์ุสัตว์นํ้าจากไทย เมียนมาร์เป็น
แหล่งนําเข้าวัตถุดิบด้านประมงทะเลของไทย เน่ืองจากไทยประสบปัญหาขาดแคลนวัตถุดิบสัตว์นํ้าเพ่ือการแปรรูป
ในอุตสาหกรรมอาหาร ทําให้ต้องพ่ึงพิงการนําเข้าวัตถุดิบเมียนมาร์ ซึ่งยังขาดการรับรองมาตรฐานสินค้าสัตว์นํ้าที่เท่า
เทียมกันกับไทย อาจทําให้มีผลต่อภาพลักษณ์ของสินค้าไทยในด้านมาตรฐานวัตถุดิบ  ด้านการส่งออกเมียนมาร์ยัง
ได้เปรียบทางด้านสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรท้ังจากจีนซึ่งมีพรมแดนติดต่อกันและจาก สหภาพยุโรปและ
สหรัฐอเมริกา ทําให้เมียนมาร์มีความได้เปรียบในการแข่งขัน ซึ่งการรวมตัวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
เมียนมาร์จะเป็นตลาดปัจจัยการผลิตสําหรับด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าของไทยในอนาคต เน่ืองจากรัฐบาล
ส่งเสริมให้มีการขยายการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าของประเทศให้มากขึ้น ซึ่งขณะน้ีเมียนมาร์พ่ีงพาการนําเข้าอาหาร
สัตว์นํ้าสําเร็จรูปรวมถึงวัสดุอุปกรณ์เพาะเลี้ยงต่างๆ จากไทย เน่ืองจากการผลิตในประเทศไม่เพียงพอ  
 5.1.2 การวิเคราะห์ดัชนีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรากฏ (RCA)  
  1) การวิเคราะห์ดัชนีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรากฏ (RCA) ในตลาดโลก  
      การวิเคราะห์ดัชนีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรากฏ (RCA) ในการส่งออกประมงน้ําจืดของ
กัมพูชา สปป. ลาว เมียนมาร์  และไทย ในตลาดโลก พบว่า กัมพูชา และ สปป.ลาว มีค่า RCA น้อยกว่า 1 ในช่วง
ระยะเวลาที่ศึกษา หมายความว่า ทั้ง 2 ประเทศ ไม่มีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบในการส่งออกประมงนํ้าจืดใน
ตลาดโลก ขณะที่ไทยและเมียนมาร์ มีค่า RCA มากกว่า 1 ในช่วงระยะเวลาที่ศึกษา หมายความว่าทั้ง 2 
ประเทศมีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบในการส่งออกประมงน้ําจืดในตลาดโลก อย่างไรก็ตามความได้เปรียบ
โดยเปรียบเทียบในการส่งออกประมงน้ําจืดในตลาดโลกของไทยและเมียนมาร์มีแนวโน้มลดดลง ร้อยละ 12.20 
ต่อปี และร้อยละ 47.07 ต่อปี ตามลําดับ  
  2) การวิเคราะห์ดัชนีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรากฏ (RCA) ในตลาดอาเซียน  

 การวิเคราะห์ดัชนีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรากฏ (RCA) ในการส่งออกประมงน้ําจืดของ
กัมพูชา สปป. ลาว เมียนมาร์ และไทย ในตลาดอาเซียน พบว่า สปป. ลาว มีค่า RCA  น้อยกว่า 1 ตลอด
ระยะเวลาที่ศึกษา หมายความว่า สปป.ลาวไม่มีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบในการส่งออกประมง   
นํ้าจืดในตลาดอาเซียน ขณะที่กัมพูชา มีค่า RCA  มากกว่า 1 ในปี 2545-2550 หมายความว่า กัมพูชามี
ความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบในการส่งออกประมงนํ้าจืดไปยังตลาดอาเซียนในช่วงระยะเวลาดังกล่าว และ 
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ค่า RCA  น้อยกว่า 1 ในปี 2551-2554 หมายความว่า กัมพูชาไม่มีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบในการ
ส่งออกประมงน้ําจืดไปยังตลาดอาเซียนในช่วงระยะเวลาดังกล่าว ส่วนไทย มีค่า RCA มากกว่า 1 ในปี 2545-
2549 และปี 2551 หมายความว่า ไทยมีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบในการส่งออกประมงนํ้าจืดไปยังตลาด
อาเซียนในช่วงระยะเวลาดังกล่าว และมีค่า RCA  น้อยกว่า 1  ในปี 2550 และปี 2552-2554 หมายความว่า
ไทยไม่มีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบในการส่งออกประมงน้ําจืดในตลาดอาเซียนในช่วงเวลาดังกล่าว   
อย่างไรก็ตาม ความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบในการส่งออกประมงน้ําจืดของกัมพูชาและไทย ไปยังตลาด
อาเซียน ในช่วงระยะเวลาที่ศึกษามีแนวโน้มลดลง ขณะท่ีเมียนมาร์มีค่า RCA มากกว่า 1 (2553-2554) 
หมายความว่า เมียนมาร์มีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบในการส่งออกประมงน้ําจืดในตลาดอาเซียนและมี
แนวโน้มเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 7.03 ต่อปี  

5.1.3 การวิเคราะห์ตําแหน่งและความสามารถในการแข่งขัน (BCG)  
     เป็นการเปรียบเทียบส่วนแบ่งตลาดเชิงเปรียบเทียบ (Relative Market Share)  และอัตราการ

ขยายตัวของตลาด (Market Growth Rate) ในการส่งออกประมงรวมของเมียนมาร์ และไทย ไปยังตลาดโลก
และตลาดอาเซียน เปรียบเทียบ 2 ช่วงเวลา คือ ช่วงแรกระหว่างปี 2545-2549 และช่วงที่ 2 ระหว่างปี 2550-
2554 จากการวิเคราะห์ มีดังน้ี 

 1) การวิเคราะห์ตําแหน่งและความสามารถในการแข่งขัน (BCG) ในตลาดโลก 
 เมียนมาร์ ตลาดสินค้าประมงรวมอยู่ในตําแหน่งสินค้าดาวร่วง (Dogs) ทั้งสองช่วงเวลา คือ มีส่วน
แบ่งตลาดเชิงเปรียบเทียบตํ่า และมีอัตราการขยายตัวของตลาดตํ่ากว่าการขยายตัวของตลาดที่กําหนด           
(ร้อยละ 10) มูลค่าการส่งออกสินค้าประมงรวมของเมียนมาร์ไปตลาดโลกมีแนวโน้มลดลง เน่ืองจากไม่มีการ
สร้างมูลค่าเพ่ิมในการส่งออก เป็นการส่งออกในรูปวัตถุดิบเท่าน้ัน  ส่วนไทย ในช่วงแรก สินค้าประมงของไทย
อยู่ในตําแหน่งสินค้ามีปัญหา (Question Marks) คือ มีส่วนแบ่งตลาดต่ํา แต่มีอัตราการขยายตัวของตลาดสูง
กว่าอัตราการขยายตัวของตลาดที่กําหนด หลังจากน้ัน ในช่วงที่ 2 สินค้าประมงไทยได้เปลี่ยนตําแหน่งไปสู่สินค้า
ดาวร่วง (Dogs) คือ มีส่วนแบ่งตลาดตํ่า และมีอัตราการขยายตัวของตลาดตํ่ากว่าอัตราการขยายตัวของตลาดที่
กําหนด เน่ืองจากขาดแคลนวัตถุดิบในการแปรรูป ต้องพ่ึงพาการนําเข้าทําให้ราคาสินค้าประมงของไทยมีราคาสูง
กว่าประเทศคู่แข่ง ทําให้ประเทศคู่ค้าหันไปนําเข้าจากประเทศอ่ืนแทน เช่น เวียดนาม ซึ่งมีราคาถูกกว่าสินค้า
ประมงของไทย  

 2) การวิเคราะห์ตําแหน่งและความสามารถในการแข่งขัน (BCG) ในตลาดอาเซียน 
  เมียนมาร์ ช่วงแรก ตลาดประมงรวมเมียนมาร์อยู่ในตําแหน่งสินค้ามีปัญหา (Question Marks) 
คือ มีส่วนแบ่งตลาดเชิงเปรียบเทียบตํ่า แต่มีอัตราการขยายตัวของตลาดสูงกว่าอัตราการขยายตัวของตลาดที่
กําหนด และในช่วงที่ 2 อยู่ในตําแหน่งสินค้าดาวร่วง (Dogs) คือ มีส่วนแบ่งตลาดต่ํา และอัตราการขยายตัว
ของตลาดตํ่ากว่าอัตราการขยายตัวของตลาดที่กําหนด เน่ืองจากมูลค่าการส่งออกสินค้าประมงของเมียนมาร์   
ในอาเซียนมีแนวโน้มลดลง ส่วนใหญ่เป็นการส่งออกในรูปวัตถุดิบจึงมีมูลค่าตํ่า ส่วนประมงรวมของไทย ในช่วงแรก 
ตลาดประมงรวมของไทยอยู่ในตําแหน่งสินค้าทําเงิน (Cash Cows) คือมีส่วนแบ่งตลาดเชิงเปรียบเทียบสูง    
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แต่มีอัตราการขยายตัวของตลาดตํ่ากว่าอัตราการขยายตัวของตลาดที่กําหนด หลังจากน้ัน ในช่วงที่ 2 ตลาด
ประมงรวมไทยได้เปลี่ยนตําแหน่งไปสู่สินค้ามีปัญหา (Question Marks) คือ มีส่วนแบ่งตลาดเชิงเปรียบเทียบตํ่า 
แต่มีอัตราการขยายตัวของตลาดสูงกว่าอัตราการขยายตัวของตลาดที่กําหนด เน่ืองจากไทยมีปัญหาในเรื่อง
วัตถุดิบที่ลดลงทําให้ต้องพ่ึงพาจากต่างประเทศทําให้ราคาสูงกว่าคู่แข่ง 
5.2  ข้อเสนอแนะ   

 มาตรการเตรียมความพร้อมของไทยสู่การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) การรวมตัวกันเป็น
ประชาคมอาเซียนทําให้ประเทศสมาชิกในกลุ่มอาเซียนต่างมองหาโอกาสและลู่ทางในการเข้าไปใช้ประโยชน์
จากประเทศสมาชิก สําหรับสินค้าประมงมีทั ้งผลกระทบทางด้านบวกและด้านลบ ซึ ่งไทยจะต้องมีการ
เตรียมพร้อมปรับตัวเพ่ือรองรับ ดังน้ี 
 5.2.1 ด้านการผลิต  
  1) เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต โดยเร่งพัฒนาและขยายแหล่งนํ้าให้เพียงพอกับการเพาะเลี้ยงตลอด
ทั้งปีให้ครอบคลุมทั้งประเทศ วิจัยพัฒนาปรับปรุงพันธ์ุพ่อแม่พันธ์ุคุณภาพ รวมทั้งมีการส่งเสริมการลดต้นทุน
การผลิตทุกด้านควบคู่กัน  

    2) พัฒนามาตรฐานการผลิตอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นผู้นําด้านคุณภาพเหนือคู่แข่ง จากการศึกษาค่า 
RCA ไทยมีความได้เปรียบโดยเปรียบในการแข่งขันในตลาดโลก และจากการวิเคราะห์ตําแหน่งทางการตลาดไทย
มีตําแหน่งทางการตลาดดีกว่าเมียนมาร์  เพ่ือก้าวไปสู่ตําแหน่งผู้นําตลาดทั้งในตลาดอาเซียนและตลาดโลก ไทยควรเร่ง
จัดต้ังหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในการกํากับและตรวจสอบรับรองฟาร์มให้เพียงพอและต่อเนื ่อง            
เพ่ือสร้างความเช่ือมั่นในด้านความปลอดภัยจากสารปนเป้ือนและมาตรฐานการผลิต และพัฒนาผลิตภัณฑ์
ใหม่ๆ สู่ตลาดให้มากขึ้น    

    3) ส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกร  เนื่องจากไทยมีข้อเสียเปรียบเพื่อนบ้านทั้งในด้าน
ทรัพยากรการผลิต ขาดแคลนแรงงานและมีค่าจ้างแรงงานสูงกว่าเพื่อนบ้าน เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับ
เกษตรกรรายย่อย ผ่านช่องทางการช่วยเหลือสนับสนุนจากกองทุนภาครัฐ เช่น กองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาค
เกษตรเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (กองทุนFTA) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์     
เพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อยให้สามารถปรับตัวและแข่งขันได้  

 4) ควรเร่งสร้างความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะการเปิดด่านชายแดนเพื่ออํานวย
ความสะดวกในการค้าระหว่างกัน นอกจากนี้ไทยควรให้ความช่วยเหลือทางด้านวิชาการ ตลอดจนถ่ายทอด
ความรู้ เทคโนโลยี แก่เพ่ือนบ้านเพ่ือเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีในอนาคต 

 5) เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและองค์ความรู้แก่ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งระบบ ทั้งในด้านการผลิต
การตลาด การเคลื ่อนไหวของราคา การเฝ้าระวังการเกิดโรคระบาด รวมทั ้งความรู ้เกี ่ยวกับการเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยผ่านช่องทางทั้งสื่อวิทยุ โทรทัศน์ และสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ เพื่อวางแผนด้านการ
ผลิตให้สอดคล้องกับสถานการณ์  
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 5.2.2  ด้านการตลาด 
    1) ผลักดันให้ไทยเป็นแหล่งค้าปัจจัยการผลิตสินค้าประมงนํ้าจืดของภูมิภาค โดยอํานวยความ

สะดวกและผลักดันการส่งออกอาหารสําเร็จรูป พันธ์ุ และอุปกรณ์ในการเพาะเลี้ยง รวมทั้งผลักดันให้ไทยเป็น
ศูนย์กลางการขนส่งของสินค้าและอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป โดยใช้ความได้เปรียบจากทําเลที่ตั ้งที ่อยู่
ศูนย์กลางของภูมิภาคอาเซียน เป็นตัวเชื่อมโยงระบบการขนส่ง ทําให้ประเทศในภูมิภาคนี้มีการเชื่อมโยง
ระบบโลจิสติกส์กันมากขึ้น เพื่อให้การเคลื่อนย้ายสินค้ามีความรวดเร็วและเป็นการลดต้นทุนการขนส่งและ
ระยะเวลาการขนส่ง  

 2) ปรับปรุงประสิทธิภาพระบบการตรวจสอบสินค้านําเข้า เนื่องจากการรวมตัวเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน จะทําให้การเคลื่อนย้ายสินค้าระหว่างกันมีมากขึ้น แต่มาตรฐานการผลิตสินค้าในกลุ่ม
อาเซียนยังมีความแตกต่างกัน หากระบบการตรวจสอบไม่เข้มข้นจะนําไปสู่การแพร่ระบาดของโรคระหว่าง
ภูมิภาคมากข้ึน 
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ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ภาคผนวกที่ 1 การคํานวณค่า RCA การส่งออกปลาน้ําจืดของกัมพูชา ไปตลาดโลกและตลาดอาเซียน ปี 2545-2554 
หน่วย : ล้านดอลลาร์สหรฐัฯ 

รายการ 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 

มูลค่าส่งออกปลาน้ําจืดกัมพูชา              
ไปโลก (A) 

0.53 0.61 1.92 2.51 3.06 1.93 1.62 3.50 1.28 0.81 

มูลค่าส่งออกสินค้ากัมพูชาไปโลก (B) 1,923 2,118 2,797 3,019 3,566 3,531 4,358 4,992 5,590 6,704 
มูลค่าส่งออกปลาน้ําจืดโลก (C) 7,473 8,218 9,469 10,476 11,031 20,214 23,635 23,977 27,922 31,979 
มูลค่าส่งออกสินค้าทั้งหมดไปโลก (D) 6,419,966 7,470,780 9,101,233 10,389,054 12,042,919 13,849,311 16,112,219 12,416,130 15,156,379 18,160,640 

RCA ปลาน้ําจืดกัมพูชาในตลาดโลก (E) 0.236 0.261 0.659 0.826 0.935 0.375 0.254 0.363 0.125 0.069 

 
รายการ 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 

มูลค่าส่งออกปลาน้ําจืดกัมพูชาไปอาเซียน (F) 0.21 0.25 0.38 0.62 0.75 0.45 0.21 0.28 0.21 0.14 

มูลค่าสง่ออกสนิคา้กัมพูชาไปอาเซียน (G) 95 102 83 143 240 241 315 645 703 835 

อาเซียนนําเข้าปลาน้ําจืด (H) 488 540 686 771 741 866 890 913 1,045 1,233 

อาเซียนนําเข้าสินค้าทั้งหมด (I) 355,694 398,654 502,200 580,140 664,601 753,695 931,380 724,727 951,642 1,156,212 

RCA ปลาน้ําจืดกัมพูชาในตลาดอาเซียน (J) 1.630 1.813 3.316 3.263 2.798 1.607 0.684 0.344 0.271 0.156 

หมายเหตุ :  1) วิธีการคํานวณหาค่า RCA ในตลาดอาเซียน = (E) = [(A)/(B)] / [(C)/(D)] 
    2) วิธีการคํานวณหาค่า RCA ในตลาดโลก = (J) = [(F)/(G)] / [(H)/(I)] 

ที่มา : ข้อมูลที่ใช้ในการคํานวณ จาก International Trade Center (Trade map), 2556 
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ภาคผนวกที่ 2 การคํานวณค่า RCA การส่งออกปลาน้ําจืดของ สปป.ลาว ไปตลาดโลกและตลาดอาเซียน ปี 2545-2554 

หน่วย : ล้านดอลลาร์สหรฐัฯ 
รายการ 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 

มูลค่าส่งออกปลาน้ําจืด สปป.ลาว        
ไปโลก 

0.012 0.008 0.003 0.001 0.004 0.052 0.006 0.007 0.067 0.000 

มูลค่าส่งออกสินค้า สปป.ลาวไปโลก 334 367 440 608 1,084 1,155 1,406 1,408 2,064 2,904 
มูลค่าส่งออกปลาน้ําจืดโลก 7,473 8,218 9,469 10,476 11,031 20,214 23,635 23,977 27,922 31,979 
มูลค่าส่งออกสินค้าทั้งหมดไปโลก 6,419,966 7,470,780 9,101,233 10,389,054 12,042,919 13,849,311 16,112,219 12,416,130 15,156,379 18,160,640 
RCA ปลาน้ําจืด สปป.ลาวในตลาดโลก 0.031 0.020 0.007 0.002 0.004 0.031 0.003 0.003 0.018 0.000 

 
รายการ 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 

มูลค่าส่งออกปลาน้ําจืด สปป.ลาว      
ไปอาเซียน 

0.000 0.005 0.003 0.000 0.000 0.002 0.006 0.007 0.011 0.000 

มูลค่าส่งออกสินค้า สปป.ลาว           
ไปอาเซียน 

157 168 190 339 717 722 897 713 1,048 1,593 

อาเซียนนําเข้าปลาน้ําจืด 488 540 686 771 741 866 890 913 1,045 1,233 

อาเซียนนําเข้าสินค้าทั้งหมด 355,694 398,654 502,200 580,140 664,601 753,695 931,380 724,727 951,642 1,156,212 
RCA ปลาน้ําจืด สปป.ลาวในตลาด
อาเซียน 

0.000 0.022 0.012 0.000 0.000 0.002 0.007 0.008 0.010 0.000 

ที่มา : ข้อมูลที่ใช้ในการคํานวณ จาก International Trade Center (Trade map), 2556 
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ภาคผนวกที่ 3 การคํานวณค่า RCA การส่งออกปลาน้ําจืดของเมียนมาร์ไปตลาดโลกและตลาดอาเซียน ปี 2545-2554 

หน่วย : ล้านดอลลาร์สหรฐัฯ 
รายการ 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 

มูลค่าส่งออกปลาน้ําจืดเมียนมาร์         
ไปโลก 

na. na. na. na. na. na. na. na. 236 127 

มูลค่าส่งออกสินค้าเมียนมาร์ไปโลก na. na. na. na. na. 4,941 6,418 5,957 7,625 8,145 
มูลค่าส่งออกปลาน้ําจืดโลก 7,473 8,218 9,469 10,476 11,031 20,214 23,635 23,977 27,922 31,979 
มูลค่าส่งออกสินค้าทั้งหมดไปโลก 6,419,966 7,470,780 9,101,233 10,389,054 12,042,919 13,849,311 16,112,219 12,416,130 15,156,379 18,160,640 
RCA ปลาน้ําจืดเมียนมาร์ในตลาดโลก 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 16.795 8.889 

 
รายการ 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 

มูลค่าส่งออกปลาน้ําจืดเมียนมาร์  
ไปอาเซียน 

na. na. na. na. na. na. na. na. 74 75 

มูลค่าส่งออกสินค้าเมียนมาร์       
ไปอาเซียน 

1,130 1,099 1,571 2,090 2,625 2,610 3,749 3,147 3,735 3,765 

อาเซียนนําเข้าปลาน้ําจืด 488 540 686 771 741 866 890 913 1,045 1,233 

อาเซียนนําเข้าสินค้าทั้งหมด 355,694 398,654 502,200 580,140 664,601 753,695 931,380 724,727 951,642 1,156,212 
RCA ปลาน้ําจืดเมียนมาร์ในตลาด
อาเซียน 

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 17.966 18.787 

ที่มา : ข้อมูลที่ใช้ในการคํานวณ จาก International Trade Center (Trade map), 2556 
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ภาคผนวกที่ 4 การคํานวณคา่ RCA การสง่ออกสินค้าปลาน้ําจืดของไทย ไปตลาดโลกและตลาดอาเซียน ปี 2545-2554 
หน่วย : ล้านดอลลาร์สหรฐัฯ 

รายการ 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 

มูลค่าส่งออกปลาน้ําจืดไทยไปโลก 265 259 245 299 300 360 430 380 405 459 
มูลค่าส่งออกสินค้าไทยไปโลก 68,108 80,323 96,248 110,110 130,580 153,571 175,908 152,497 195,311 228,824 
มูลค่าส่งออกปลาน้ําจืดโลก 7,473 8,218 9,469 10,476 11,031 20,214 23,635 23,977 27,922 31,979 
มูลค่าส่งออกสินค้าทั้งหมดไปโลก 6,419,966 7,470,780 9,101,233 10,389,054 12,042,919 13,849,311 16,112,219 12,416,130 15,156,379 18,160,640 

RCA ปลาน้ําจืดไทยในตลาดโลก 3.339 2.934 2.449 2.689 2.512 1.606 1.668 1.291 1.124 1.139 

 
รายการ 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 

มูลค่าส่งออกปลาน้ําจืดของไทยไปอาเซียน 42 44 43 42 42 35 41 35 42 57 

มูลค่าส่งออกสินค้าไทยไปอาเซียน 13,560 16,543 21,178 23,968 27,231 32,894 39,656 32,491 44,334 54,305 

อาเซียนนําเข้าปลาน้ําจืด 488 540 686 771 741 866 890 913 1,045 1,233 

อาเซียนนําเข้าสินค้าทั้งหมด 355,694 398,654 502,200 580,140 664,601 753,695 931,380 724,727 951,642 1,156,212 

RCA ปลาน้ําจืดไทยในตลาดอาเซียน 2.247 1.974 1.492 1.333 1.387 0.931 1.086 0.863 0.873 0.981 
ที่มา : ข้อมูลที่ใช้ในการคํานวณ จาก International Trade Center (Trade map), 2556 
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ภาคผนวกที่ 5 การคํานวณคา่อัตราการเติบโตของตลาด (Market Growth Rate) และส่วนแบ่งการตลาดเชิงเปรียบเทียบ (Relative Market Share) 
                   ในการส่งออกสินคา้ประมงของเมียนมาร์และไทย ไปยังตลาดโลก 

ประเทศผู้สง่ออก 
มูลค่าการส่งออกสินค้าประมงของประเทศต่างๆ ไปตลาดโลก (ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) 

2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 

ไทย 4,090 4,422 4,661 5,315 6,173 6,791 8,270 7,863 8,853 10,288 
เมียนมาร ์ 317 318 347 359 466 561 483 497 555 654 
จีน 5,201 6,014 7,544 8,714 10,236 10,584 11,217 11,390 14,671 18,850 
ประเทศอื่นๆ 50,262 56,088 62,492 68,825 75,078 82,497 92,101 86,717 96,217 112,061 
ส่งออกในตลาดโลก 59,870 66,842 75,044 83,213 91,953 100,433 112,071 106,467 120,296 141,853 

 

ประเทศผู้สง่ออก 
อัตราการขยายตัวของตลาด มูลค่าการส่งออกเฉลี่ย ส่วนแบ่งการตลาด 

ส่วนแบ่งการตลาด
เชิงเปรียบเทยีบ 

(ร้อยละ) (ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) (ร้อยละ) 

2545-2549 2550-2554 2545-2549 2550-2554 2545-2549 2550-2554 2545-2549 2550-2554 

ไทย 10.60 9.40 4,932 8,413 6.55 7.23 0.82 0.81 
เมียนมาร ์ 9.33 4.56 361 550 0.48 0.48 -0.32 -0.31 
จีน 18.83 15.29 7,542 13,342 9.87 11.35 1.22 1.23 
ประเทศอื่นๆ 10.60 6.78 62,549 93,919 83.10 80.95 1.93 1.81 
อาเซียนนําเข้า 11.37 7.91 75,384 116,224 100.00 100.00   

ที่มา : ข้อมูลที่ใช้ในการคํานวณ จาก International Trade Center (Trade map), 2556 
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ภาคผนวกที่ 6 การคํานวณคา่อัตราการเติบโตของตลาด (Market Growth Rate) และส่วนแบ่งการตลาดเชิงเปรียบเทียบ (Relative Market Share) 
                   ในการส่งออกสินคา้ประมงของเมียนมาร์และไทย ไปยังตลาดอาเซียน  

ประเทศผู้สง่ออก 
มูลค่าการส่งออกสินค้าประมงของประเทศต่างๆ ไปอาเซยีน (ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) 

2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 

ไทย 186 160 165 171 183 220 227 223 265 331 
เมียนมาร ์ 52 50 103 108 111 97 126 127 120 119 
อินโดนีเซีย 137 134 136 134 156 206 273 227 298 381 
ประเทศอื่นๆ 279 322 462 398 432 499 587 547 650 773 
อาเซียนนําเข้า 654 666 866 811 882 1,022 1,213 1,124 1,333 1,604 

 

ประเทศผู้สง่ออก 
อัตราการขยายตัวของตลาด มูลค่าการส่งออกเฉลี่ย ส่วนแบ่งการตลาด 

ส่วนแบ่งการตลาด
เชิงเปรียบเทยีบ 

(ร้อยละ) (ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) (ร้อยละ) 

2545-2549 2550-2554 2545-2549 2550-2554 2545-2549 2550-2554 2545-2549 2550-2554 

ไทย 0.34 10.20 173 253 22.65 20.12 1.08 0.97 
เมียนมาร ์ 25.69 3.67 85 118 10.67 9.52 0.76 0.73 
อินโดนีเซีย 2.63 14.08 139 277 18.20 21.80 0.93 1.03 
ประเทศอื่นๆ 11.43 10.29 379 611 48.48 48.56 1.24 1.26 
อาเซียนนําเข้า 8.28 10.47 776 1,259 100.00 100.00   

ที่มา : ข้อมูลที่ใช้ในการคํานวณ จาก International Trade Center (Trade map), 2556 
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