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บทคัดย่อ 
 

กำรศึกษำเศรษฐกิจสินค้ำเกษตรเพ่ือรองรับกำรเข้ำสู่ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน (AEC) กรณีศึกษำ : 
สินค้ำข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ รำชอำณำจักรกัมพูชำ และสำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ศึกษำสถำนกำรณ์กำรผลิต กำรตลำด กฎระเบียบและนโยบำยที่เกี่ยวข้องกับกำรค้ำสินค้ำข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์  
รวมทั้งวิเครำะห์ศักยภำพและควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ไทยเปรียบเทียบกับรำชอำณำจักร
กัมพูชำ และสำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว 

 
ผลกำรศึกษำเศรษฐกิจสินค้ำข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์เพ่ือรองรับกำรเข้ำสู่ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน ของ

รำชอำณำจักรกัมพูชำ และสำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว เปรียบเทียบกับไทย ด้ำนกำรผลิต พบว่ำ ต้นทุน
กำรผลิตต่ ำกว่ำไทย เนื่องจำกดินมีควำมอุดมสมบูรณ์มำกกว่ำ กำรใช้ปัจจัยกำรผลิต ปุ๋ยเคมี สำรเคมี น้อยกว่ำ กำรใช้
เทคโนโลยีและเครื่องจักรกลกำรเกษตรยังไม่แพร่หลำย เน้นกำรใช้แรงงำนครัวเรือน และแรงงำนแลกเปลี่ยนเป็นหลัก 
รวมถึงมีข้อจ ำกัดด้ำนเงินทุน  ด้ำนกำรตลำด พบว่ำ รำคำจ ำหน่ำยข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ต่ ำกว่ำ มีข้อจ ำกัดด้ำนกำรตลำด
ในประเทศ เนื่องจำกอุตสำหกรรมแปรรูปมีไม่เพียงพอรองรับวัตถุดิบ ต้องพ่ึงพำกำรส่งออก เมื่อวิเครำะห์ดัชนีควำม
ได้เปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรำกฏ ปี 2547-2554 ส ำหรับกำรส่งออกข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ในตลำดโลก พบว่ำ 
สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว มีควำมได้เปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรำกฏในกำรส่งออกข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์
ไปตลำดโลก และค่ำควำมได้เปรียบโดยเปรียบเทียบมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น ในขณะที่ไทย และรำชอำณำจักรกัมพูชำ ไม่
มีควำมได้เปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรำกฏในกำรส่งออกไปตลำดโลก ส่วนดัชนีควำมได้เปรียบโดยเปรียบเทียบที่
ปรำกฏส ำหรับกำรส่งออกข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ในตลำดอำเซียน พบว่ำ ทั้งไทย รำชอำณำจักรกัมพูชำ และ สำธำรณรัฐ
ประชำธิปไตยประชำชนลำว มีควำมได้เปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรำกฏในกำรส่งออกข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ไปตลำดอำเซียน 
แต่ค่ำควำมได้เปรียบโดยเปรียบเทียบของไทย และรำชอำณำจักรกัมพูชำ มีแนวโน้มลดลง ในขณะที่ค่ำควำม
ได้เปรียบโดยเปรียบเทียบของสำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น ส ำหรับต ำแหน่งและ
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันกำรส่งออกข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ ในช่วงปี 2551-2554 เปรียบเทียบกับช่วงปี 2547-2550 ใน
ตลำดอำเซียน พบว่ำ ข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ของไทย สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว และรำชอำณำจักรกัมพูชำ 
ทั้งสองช่วงอยู่ในต ำแหน่ง Cash Cows ต ำแหน่ง Question Marks และต ำแหน่ง Dogs ตำมล ำดับ โดยช่วงปี 
2547-2550 ไทยมีส่วนแบ่งกำรตลำดเชิงเปรียบเทียบสูงสุด รองลงมำ คือ สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว 
และกัมพูชำ ส ำหรับอัตรำกำรขยำยตัวของกำรส่งออก พบว่ำ สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำวมีอัตรำ 
กำรขยำยตัวของกำรส่งออกเพ่ิมขึ้น ขณะที่ ไทย และรำชอำณำจักรกัมพูชำ มีอัตรำกำรขยำยตัวของกำรส่งออก
ลดลง และไทยมีอัตรำกำรขยำยตัวของกำรส่งออกต่ ำกว่ำรำชอำณำจักรกัมพูชำ ส ำหรับช่วงปี 2551-2554 ไทย
ยังคงมีส่วนแบ่งกำรตลำดเชิงเปรียบเทียบสูงสุด รองลงมำ คือ สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว และ



ค 
 

รำชอำณำจักรกัมพูชำ เมื่อเทียบกับช่วงปี 2547-2550 พบว่ำส่วนแบ่งกำรตลำดเชิงเปรียบเทียบของไทย และ
รำชอำณำจักรกัมพูชำ ลดลง ขณะที่ส่วนแบ่งกำรตลำดเชิงเปรียบเทียบของสำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว 
เพ่ิมข้ึน ส่วนอัตรำกำรขยำยตัวของตลำดส่งออก พบว่ำ สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว มีอัตรำกำรขยำยตัว
ของกำรส่งออกเพ่ิมข้ึนในอัตรำท่ีลดลง ขณะที่อัตรำกำรขยำยตัวของกำรส่งออกของไทย และรำชอำณำจักรกัมพูชำ 
ลดลง   

  
ดังนั้น กำรเข้ำสู่ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน (AEC) ส ำหรับสินค้ำข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ ไทยต้องวำงนโยบำย

ด้ำนกำรผลิตให้ชัดเจนโดยเฉพำะกำรลดต้นทุนกำรผลิต กำรปรับปรุงประสิทธิภำพกำรผลิต กำรจัดกำรเขต
เหมำะสมส ำหรับปลูกข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์โดยเฉพำะพ้ืนที่เขำสูงเพ่ือควบคุมและลดกำรบุกรุกพ้ืนที่ป่ำ พัฒนำแหล่งน้ ำ 
เพ่ือกระจำยกำรผลิตให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของตลำด เพ่ือลดปัญหำรำคำจ ำหน่ำยและผลกระทบทำงกำรค้ำ
เนื่องจำกผลผลิตข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ของสำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว และรำชอำณำจักรกัมพูชำ ออกสู่ตลำด
ช่วงเดียวกันกับของไทย  
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ส ำนักวิจัยเศรษฐกิจกำรเกษตร ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร ได้ท ำกำรศึกษำเศรษฐกิจสินค้ำเกษตร 
เพ่ือรองรับกำรเข้ำสู่ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน (AEC) กรณีศึกษำ: สินค้ำข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ รำชอำณำจักรกัมพูชำ 
และสำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว โดยศึกษำสถำนกำรณ์กำรผลิต กำรตลำด กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
กับกำรค้ำสินค้ำข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ รวมทั้งศักยภำพและควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของสินค้ำข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ไทย
เปรียบเทียบกับรำชอำณำจักรกัมพูชำ และสำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว เพ่ือให้ เกษตรกรและ
ผู้ประกอบกำรมีข้อมูลส ำหรับใช้ในกำรวำงแผนด้ำนกำรผลิต และกำรตลำดเพ่ือเตรียมควำมพร้อมเข้ำสู่กำรเป็น
ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน และภำครัฐใช้ผลกำรศึกษำเป็นข้อมูลในกำรก ำหนดนโยบำยและแนวทำงกำรเพ่ิม
ศักยภำพด้ำนกำรผลิตและกำรตลำด รวมทั้งสำมำรถแก้ไขปัญหำอุปสรรคต่ำงๆ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพต่อไป 

 
กำรศึกษำครั้งนี้ ส ำนักวิจัยเศรษฐกิจกำรเกษตร ขอขอบคุณ สถำนเอกอัครรำชฑูต ณ กรุงพนมเปญ 

กระทรวงเกษตร ป่ำไม้และประมง กระทรวงพำณิชย์ กระทรวงแผนงำน ส ำนักงำนเกษตรกรจังหวัดของ
รำชอำณำจักรกัมพูชำ และสำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว รวมทั้งหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำรประสำนงำน 
และให้ข้อมูลเพ่ือใช้ในกำรศึกษำครั้งนี้จนส ำเร็จลุล่วงไปด้วยดี 

 
 
 

ส ำนักวิจัยเศรษฐกิจกำรเกษตร 
ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร 
กันยำยน  2557 
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บทคัดย่อ ข 
ค ำน ำ ง 
สำรบัญตำรำง ช 
สำรบัญตำรำงผนวก ฌ 
สำรบัญภำพ 
 

ญ 

บทที่ 1 บทน า 1 
 1.1  ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของกำรศึกษำ 1 
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 1.5  ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
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 2.2  แนวคิดและทฤษฎี 
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 3.1 รำชอำณำจักรกัมพูชำ 7 
 3.2 สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว 
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บทที่ 5 การวิเคราะห์ศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ไทย 
เปรียบเทียบกับราชอาณาจักรกัมพูชา และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
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สารบัญตาราง 
 

ตารางท่ี 
 

หน้า 

1 มูลค่ำกำรค้ำระหว่ำงไทยกับกัมพูชำ 8 
2 ดัชนีชี้วัดเศรษฐกิจของสำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว ปี 2551-2554 14 
3 สิทธิประโยชน์ทำงด้ำนภำษี ตำมระดับส่งเสริมกำรลงทุนและเขตกำรส่งเสริมกำรลงทุน

จำกรัฐบำล สปป.ลำว 
 

19 
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5 ปริมำณกำรใช้ข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ของไทย ปี 2551-2555 22 
6 ปริมำณและมูลค่ำกำรส่งออกข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ของไทย ปี 2551-2555 22 
7 ปริมำณและมูลค่ำกำรน ำเข้ำข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ของไทย ปี 2551-2555 23 
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9 เนื้อท่ีเพำะปลูก ผลผลิตต่อไร่ และผลผลิตข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ของกัมพูชำ  
ปี 2551/52-2555/56 
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 ในตลำดโลกและอำเซียน ปี 2556 30 
13 เนื้อท่ีเพำะปลูก ผลผลิตต่อไร่ และผลผลิตข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ของ สปป.ลำว  

 ปี 2551/52 – 2555/56 32 
14 มูลค่ำกำรส่งออกข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ของ สปป. ลำว ปี 2551 - 2555 34 
15 มูลค่ำกำรน ำเข้ำข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ของ สปป. ลำว ปี 2551 - 2555 35 
16 เปรียบเทียบกำรผลิต และกำรตลำดข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ของไทย และ สปป. ลำว  

 ในตลำดโลก และอำเซียน ปี 2556   37 
17 ค่ำดัชนีควำมได้เปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรำกฏ (RCA) ของข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ไทย  
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18 ค่ำดัชนีควำมได้เปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรกกฎ (RCA) ของข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ไทย  
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6 ควำมได้เปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรำกฏ (RCA) ของข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ไทย  
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บทที่ 1 
บทน า 

 
1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของการศึกษา 

นับตั้งแต่ปี 2535 เป็นต้นมำที่ประเทศไทยมีนโยบำยส่งเสริมอุตสำหกรรมกำรเลี้ยงสัตว์ ท ำให้ข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์
กลำยเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีควำมส ำคัญในอุตสำหกรรมอำหำรสัตว์ โดยผลผลิตภำยในประเทศกว่ำร้อยละ 90  
ถูกน ำไปใช้เป็นวัตถุดิบในกำรผลิตอำหำรสัตว์ ซึ่งปัจจุบันแนวโน้มควำมต้องกำรใช้มีกำรขยำยตัวอย่ำงต่อเนื่อง 
ตำมกำรขยำยตัวของภำคปศุสัตว์ โดยในช่วงปี 2551-2555 มีควำมต้องกำรใช้ข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ปีละ 3.89-4.67 
ล้ำนตัน เพ่ิมขึ้นร้อยละ 4.09 ต่อปี เปรียบเทียบกับปริมำณที่ผลิตได้ปีละ 4.25-5.02 ล้ำนตัน เพ่ิมขึ้นร้อยละ 3.96 
ต่อปี พบว่ำผลผลิตภำยในประเทศยังคงมีเพียงพอกับควำมต้องกำรใช้ แต่อย่ำงไรก็ตำมปัญหำข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ 
ของไทย คือ ปลูกโดยอำศัยน้ ำฝนเป็นหลัก ท ำให้กำรเก็บเกี่ยวกระจุกตัว และเกิดผลผลิตส่วนเกินในช่วงเดือน
สิงหำคม ถึงเดือนธันวำคม ส่งผลให้รำคำข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ในช่วงดังกล่ำวลดต่ ำลง ขณะที่ต้นทุนกำรผลิตกลับมี
แนวโน้มสูงขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง นอกจำกนี้ พ้ืนที่ปลูกข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ของไทยกว่ำร้อยละ 50 อยู่ในเขตไม่เหมำะสม
และอยู่ในพื้นท่ีป่ำ   

เพ่ือเตรียมควำมพร้อมและแก้ไขปัญหำที่เกิดขึ้นโดยใช้โอกำสจำกกำรรวมกลุ่มทำงเศรษฐกิจ 5 ด้ำน คือ กำร
เคลื่อนย้ำยเสรีด้ำนสินค้ำ บริกำร กำรลงทุน เงินทุน และแรงงำนฝีมือ ภำยใต้ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน (ASEAN 
Economic Community: AEC) ที่จะเกิดขึ้นในปี 2558 ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร จึงท ำกำรศึกษำสถำนกำรณ์
ด้ำนกำรผลิต กำรตลำด กฎระเบียบและนโยบำยที่เกี่ยวข้องกับกำรค้ำสินค้ำเกษตร รวมทั้งกำรเปรียบเทียบศักยภำพ
และควำมสำมำรถในกำรแข่งขันส ำหรับสินค้ำข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์กับรำชอำณำจักรกัมพูชำ และสำธำรณรัฐประชำธิปไตย
ประชำชนลำว ซึ่งประเทศไทยมีนโยบำยเข้ำไปส่งเสริมกำรลงทุนเกษตรพันธะสัญญำ และเป็นประเทศคู่ค้ำข้ำวโพด
เลี้ยงสัตว์ที่ส ำคัญของไทย เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรก ำหนดนโยบำยและแนวทำงกำรปรับโครงสร้ำงกำรผลิต
และเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันสินค้ำเกษตรของไทยในอำเซียน  

 
1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

1.2.1 เพ่ือศึกษำสถำนกำรณ์กำรผลิต กำรตลำด กฎระเบียบและนโยบำยที่เกี่ยวข้องกับกำรค้ำสินค้ำเกษตรของ
รำชอำณำจักรกัมพูชำ และสำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว 

1.2.2 เพ่ือวิเครำะห์ศักยภำพและควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ไทย เปรียบเทียบกับ 
รำชอำณำจักรกัมพูชำ และสำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว 
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1.3 ขอบเขตของการศึกษา 
1.3.1 พืชที่ท ำกำรศึกษำ ได้แก่ ข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์   
1.3.2 ประเทศท่ีท ำกำรศึกษำ ได้แก่ รำชอำณำจักรกัมพูชำ และสำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว  
1.3.3 ระยะเวลำที่ท ำกำรศึกษำ คือ 1 ตุลำคม 2555 – 30 กันยำยน 2556 

 
1.4 วิธีการศึกษา 

1.4.1 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
1) ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นข้อมูลที่ได้จำกกำรสัมภำษณ์เกษตรกร จ ำนวน 7 รำยผู้ประกอบกำร 

ที่มีควำมรู้และเชี่ยวชำญและช ำนำญกำรในสินค้ำข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ จ ำนวน 5 รำย และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง  
ในรำชอำณำจักรกัมพูชำ และสำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว   

2) ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นข้อมูลที่รวบรวมจำกเอกสำร ต ำรำ วำรสำร ที่เกี่ยวข้อง
จำกหน่วยงำนรำชกำรภำคเอกชนของไทย รำชอำณำจักรกัมพูชำ และสำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว  

1.4.2 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
1) การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ (Quanlitative Analysis) เป็นกำรอธิบำยสภำพทั่วไป ปัญหำ อุปสรรค  

ของกำรผลิต กำรตลำด กฎระเบียบและนโยบำยที่เกี่ยวกับสินค้ำข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์  
2) การวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) เป็นกำรวิเครำะห์เชิงกลยุทธ์โดยใช้เครื่องมือ 

ในกำรวิเครำะห์ ได้แก่ กำรวัดดัชนีควำมได้เปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรำกฏ (Revealed Comparative Advantage: 
RCA) และกำรวิเครำะห์ศักยภำพและควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน (Boston Consulting Group: BCG)  

 
1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1.5.1 เกษตรกรและผู้ประกอบกำรสำมำรถเตรียมควำมพร้อมด้ำนกำรผลิตและกำรตลำดเพ่ือเข้ำสู่กำรเป็น
ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน    

1.5.2 ภำครัฐใช้ผลกำรศึกษำเป็นข้อมูลในกำรก ำหนดนโยบำยและแนวทำงกำรเพ่ิมศักยภำพกำรผลิตและ
กำรตลำด รวมทัง้สำมำรถแก้ไขปัญหำอุปสรรคต่ำงๆ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
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บทที่ 2 
การตรวจเอกสาร แนวคิดและทฤษฎ ี

 
2.1 การตรวจเอกสาร 

นิชภา สุทธิรักษ์ และคณะ(2556) ได้วิเครำะห์ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันกำรส่งออกข้ำวเจ้ำไทยของ
ประเทศไทย ประกอบด้วย ข้ำวเจ้ำหอมมะลิ ข้ำวเจ้ำหอม และข้ำวเจ้ำขำว โดยใช้วิธีวิเครำะห์ทฤษฎีควำมได้เปรียบ
โดยเปรียบเทียบที่ปรำกฏ (Revealed Comparative Advantage : RCA) และแบบจ ำลองส่วนแบ่งตลำดคงที่ 
(Constant Market Share Analysis : CMS) โดยใช้ข้อมูลทุติยภูมิรำยปีเฉลี่ยใน 3 ช่วงเวลำ คือ ช่วงปี 2545-
2547 ช่วงปี 2548-2550 และช่วงปี 2551-2553 พบว่ำ ผลกำรศึกษำควำมได้เปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรำกฏของ
ข้ำวเจ้ำหอมมะลิ และข้ำวเจ้ำหอม ในตลำดสหรัฐอเมริกำ จีน สิงคโปร์ และมำเลเซีย พบว่ำ ประเทศไทยมีควำม
ได้เปรียบโดยเปรียบเทียบในทุกช่วงปี ยกเว้นในช่วงปี 2551-2553 ประเทศไทยมีควำมเสียเปรียบโดยเปรียบเทียบ
ในกำรส่งออกข้ำวหอมมะลิในตลำดมำเลเซีย ผลกำรศึกษำควำมได้เปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรำกฏของข้ำวเจ้ำขำว
ในตลำดอิหร่ำน และมำเลเซีย พบว่ำ ประเทศไทยมีควำมได้เปรียบโดยเปรียบเทียบในทุกช่วงปี ยกเว้นในช่วงปี 
2551-2553 ในตลำดฟิลิปปินส์ พบว่ำ ประเทศไทยมีควำมได้เปรียบโดยเปรียบเทียบในทุกช่วงปี ในตลำดญี่ปุ่น 
พบว่ำ ประเทศไทยมีควำมเสียเปรียบโดยเปรียบเทียบในทุกช่วงปี ยกเว้นในช่วงปี 2551-2553 ส่วนผลกำรศึกษำ
กำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำกำรส่งออกข้ำวเจ้ำหอมมะลิ ข้ำวเจ้ำหอม และข้ำวเจ้ำขำวของประเทศไทยช่วงปี 2545-
2547 เปรียบเทียบกับช่วงปี 2548-2550 และช่วงปี 2548-2550 เปรียบเทียบกับช่วงปี 2545-2553 พบว่ำ ปัจจัย
ที่มีผลมำกที่สุดต่อกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำกำรส่งออกข้ำวเจ้ำหอมมะลิ ข้ำวเจ้ำหอม และข้ำวเจ้ำขำวของประเทศ
ไทย คือ ผลจำกกำรขยำยตัวของกำรส่งออกของโลก 

ณัฐกมล นพเก้า (2553) ได้ศึกษำถึงสภำวะกำรผลิต กำรตลำดข้ำวของแต่ละประเทศภำยในกลุ่มอำเซียน 
รวมถึงวิเครำะห์โครงสร้ำงลักษณะกำรส่งออกและกำรน ำเข้ำข้ำวของแต่ละประเทศภำยในกลุ่มอำเซียน ตลอดจน
วิเครำะห์ถึงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของกำรส่งออกข้ำวของแต่ละประเทศในอำเซียนไปประเทศในกลุ่มอำเซียน
เปรียบเทียบกับคู่แข่งขันในประเทศอำเซียน ผลกำรศึกษำพบว่ำ ในปี พ.ศ. 2529-2544 กลุ่มประเทศอำเซียน  
มีสัดส่วนกำรส่งออกข้ำว ไปยังประเทศนอกกลุ่มอำเซียนลดลง ยกเว้นในช่วงปี พ.ศ. 2545-2548 ที่กลุ่มประเทศ
อำเซียนมีสัดส่วนกำรส่งออกข้ำวขำวไปยังกลุ่มประเทศอำเซียนด้วยกันเองลดลง เมื่อเทียบกับกำรส่งออกข้ำวขำว 
ไปยังประเทศนอกกลุ่มอำเซียน เมื่อพิจำรณำโครงสร้ำงกำรส่งออกไปยังประเทศสมำชิกอำเซียน พบว่ำประเทศ
สมำชิกอำเซียนได้แก ่ไทย เวียดนำม กัมพูชำและเมียนมำร์ ส่งออกข้ำวขำวไปยังประเทศมำเลเซีย อินโดนีเซีย และ
ฟิลิปปินส์เป็นหลัก แสดงให้เห็นว่ำในตลำดข้ำว ประเทศไทยเผชิญคู่แข่งกำรแข่งขันสูงจำกประเทศสมำชิกอำเซียน
ด้วยกันเอง นอกจำกนี้ประเทศลำวมีกำรส่งออกข้ำวขำวไปยังประเทศไทยเป็นหลัก และเมื่อวิเครำะห์ควำมสำมำรถ
ในกำรแข่งขัน (ค่ำ RCA) สำมำรถสรุปได้ว่ำ ประเทศไทยอยู่ในฐำนะที่ได้เปรียบในกำรส่งออกข้ำวขำวในตลำดบรูไน 
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ตลำดข้ำวกัมพูชำ ตลำดข้ำวอินโดนีเซีย ตลำดข้ำวลำว ตลำดข้ำวเมียนมำร์ ตลำดข้ำวสิงคโปร์และตลำดข้ำว
เวียดนำม ซึ่งไทยยังอยู่ในฐำนะที่ได้เปรียบเกือบทุกตลำดในกลุ่มอำเซียน ส่วนเวียดนำมอยู่ในฐำนะที่ได้เปรียบใน
ตลำดข้ำวมำเลเซีย และตลำดข้ำวฟิลิปปินส์ ซึ่งเวียดนำมเป็นคู่แข่งที่ส ำคัญของไทย ส ำหรับประเทศลำวอยู่ในฐำนะ
ที่ได้เปรียบในตลำดข้ำวไทย 

 
2.2 แนวคิด และทฤษฎี 

2.2.1 ดัชนีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรากฏ (Revealed Comparative Advantage : RCA)  
ดัชนีควำมได้เปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรำกฏ (RCA) เป็นเครื่องมือในกำรศึกษำศักยภำพกำรแข่งขัน

ด้ำนกำรส่งออกของสินค้ำแต่ละชนิดโดยกำรเปรียบเทียบค่ำ RCA ของสินค้ำในแต่ละชนิดประเภทเดียวกันกับกลุ่ม
ประเทศที่ศึกษำ ทั้งนี้ในกำรค ำนวณค่ำ RCA จะให้ควำมส ำคัญกับกำรส่งออกสินค้ำของประเทศเปรียบเทียบกับ 
กำรส่งออกสินค้ำเดียวกันในประเทศที่ต้องกำรศึกษำ แทนกำรศึกษำต้นทุนกำรผลิตสินค้ำโดยเปรียบเทียบระหว่ำง
ประเทศ เนื่องจำกกำรวิเครำะห์ต้นทุนกำรผลิตโดยเปรียบเทียบระหว่ำงประเทศเป็นเรื่องยำก เพรำะปัจจัยกำรผลิต
และกระบวนกำรผลิตที่ซับซ้อนของแต่ละประเทศซึ่งหำกว่ำแต่ละประเทศไม่มีกำรจัดเก็บไว้อย่ำงเป็นระบบและ  
มีควำมเป็นมำตรฐำนเดียวกันแล้ว ก็มิอำจน ำข้อมูลดังกล่ำวมำเปรียบเทียบต้นทุนของสินค้ำกันในแต่ละประเทศได้ 

กำรที่สัดส่วนกำรส่งออกสินค้ำชนิดหนึ่งของประเทศสูงกว่ำ เมื่อเทียบกับสัดส่วนกำรส่งออกของสินค้ำ
ชนิดเดียวกันในกลุ่มประเทศที่ศึกษำ แสดงให้เห็นว่ำเมื่อพิจำรณำโดยรวมแล้วประเทศดังกล่ำวมีควำมสำมำรถใน
กำรแข่งขันในสินค้ำชนิดนั้นในกลุ่มประเทศที่ศึกษำ แม้ว่ำกลุ่มประเทศที่ศึกษำจะมีมำตรกำรด้ำนภำษีส ำหรับ
ป้องกันสินค้ำภำยในประเทศหรือไม่ก็ตำม กำรพิจำรณำสัดส่วนกำรส่งออกของสินค้ำในแต่ละชนิด กำรที่สัดส่วน
กำรส่งออกสูง แสดงให้เห็นว่ำประเทศดังกล่ำวมีต้นทุนกำรผลิตที่สำมำรถแข่งขันในตลำดต่ำงประเทศได้ ท ำให้
สำมำรถส่งออกได้ในสัดส่วนที่ค่อนข้ำงมำก โดยกำรเปรียบเทียบค่ำ RCA โดยมีสูตรค ำนวณ ดังนี้ 

 

 
 

โดย 
  = ดัชนีควำมได้เปรียบโดยเปรียบเทียบในกำรส่งออกสินค้ำ  ของประเทศ  ไปประเทศ  

 = มูลค่ำกำรส่งออกสินค้ำ  ของประเทศ  ไปประเทศ  
 = มูลค่ำกำรส่งออกสินค้ำทั้งหมดของประเทศ  ไปประเทศ  

 = มูลค่ำกำรส่งออกสินค้ำ  ของโลก  ไปประเทศ  
 = มูลค่ำกำรส่งออกสินค้ำทั้งหมดของโลก  ไปประเทศ  
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ค ำอธิบำยค่ำ   
ค่ำ  ที่ได้จำกกำรค ำนวณ จะน ำไปเปรียบเทียบกับกำรค้ำเฉลี่ยของโลก ซึ่งมีค่ำเท่ำกับหนึ่ง 

ดังนั้นจึงสำมำรถแปลควำมหมำยของค่ำ ได้ดังนี ้
1) ค่ำดัชนี > 1 แสดงว่ำประเทศ  อยู่ในฐำนะท่ีได้เปรียบโดยเปรียบเทียบในกำรส่งออกสินค้ำ 

 ไปในตลำด   
2) ค่ำดัชนี < 1 แสดงว่ำประเทศ  อยู่ในฐำนะที่เสียเปรียบโดยเปรียบเทียบในกำรส่งออกสินค้ำ 

  ไปในตลำด   
3) ค่ำดัชนี  = 1 แสดงว่ำประเทศ อยู่ในฐำนะที่ไม่ได้เปรียบและไม่เสียเปรียบโดยเปรียบเทียบ 

ในกำรส่งออกสินค้ำ  ไปในตลำด   
ข้อดีของสูตร  คือ เป็นเครื่องมือที่ใช้วัดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันในตลำดใดตลำดหนึ่งว่ำ 

มีควำมได้เปรียบโดยเปรียบเทียบในกำรส่งออกสินค้ำชนิดใดชนิดหนึ่งของประเทศผู้ส่งออกหนึ่งไปยังประเทศคู่ค้ำ 
และทรำบถึงแนวทำงของกำรเปลี่ยนแปลงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันกำรส่งออกของแต่ละประเทศในตลำด 
ใดตลำดหนึ่งว่ำมีควำมได้เปรียบโดยเปรียบเทียบในกำรส่งออกสินค้ำชนิดใดชนิดหนึ่งของประเทศผู้ส่งออกหนึ่งไป
ยังประเทศคู่ค้ำ 

ข้อบกพร่องของสูตร  คือ ถ้ำ > 1 หมำยควำมว่ำประเทศ  มีควำมได้เปรียบโดยเปรียบเทียบ
ในกำรส่งออกสินค้ำ  แต่ไม่สำมำรถระบุได้ว่ำควำมได้เปรียบดังกล่ำวเกิดขึ้นเนื่องจำกปัจจัยใด และถ้ำทั้ง 2 ประเทศ 
มีค่ำ > 1 ทั้งคู่ จะไม่สำมำรถระบุแน่ชัดลงไปได้ว่ำประเทศใดมีควำมสำมำรถในกำรส่งออกสินค้ำ มำกกว่ำ
หรือน้อยกว่ำกัน นอกจำกนี้ค่ำ  ไม่สำมำรถแสดงผลของกำรกัดกันทำงกำรค้ำออกมำได้เลย 

2.2.2 ทฤษฎีการจัดการเชิงกลยุทธ์ (Boston Consulting Group : BCG) BCG Matrix 
เป็นทฤษฎีที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ศักยภำพและควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของสินค้ำเกษตรในตลำด

อำเซียน โดยมีควำมหมำยและกำรวิเครำะห์ข้อมูลต่ำงๆ โดยวิเครำะห์ข้อมูลสถำนภำพของหน่วยธุรกิจ เป็นกำร
วิเครำะห์หน่วยธุรกิจว่ำอยู่ในต ำแหน่งใด เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ ได้แก่ BCG Matrix ซึ่งเป็นโมเดลที่ใช้วิเครำะห์
ด้ำนกำรเงิน กำรลงทุนเกี่ยวกับกำรตลำด โดยกำรเริ่มต้นของ GE (General Electric) และ Boston Consulting 
Group (BCG) โดย BCG Matrix จะแสดงฐำนะหรือควำมแข็งแกร่งของบริษัทเมื่อเทียบกับตลำดสินค้ำนั้นๆ โดยใช้
เกณฑ์ในกำรพิจำรณำ 2 เกณฑ์ คือ  

1) ส่วนแบ่งการตลาดเชิงเปรียบเทียบ (Relative Market Share) เป็นกำรเปรียบเทียบกับคูแ่ข่ง 
ว่ำส่วนแบ่งตลำดของสินค้ำว่ำมียอดขำยเป็นกี่เท่ำเมื่อเทียบกับคู่แข่งที่ส ำคัญ 

2) อัตราการเติบโตของตลาดสินค้า (Market Growth Rate) หรือ ควำมน่ำสนใจของตลำด 
(Market Attractiveness) คือ อัตรำกำรขยำยตัวของตลำดสินค้ำทั้งตลำด เพรำะเกณฑ์ที่ใช้นี้เพ่ือต้องกำรดูว่ำ
ตลำดสินค้ำนั้นๆ มีควำมน่ำสนใจมำกน้อยเพียงใด  
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ภาพที่ 1 Boston Consulting Group (BCG) 
 

ส่วนแบ่งตลำดเชิงเปรียบเทียบ และอัตรำกำรเจริญเติบโตของตลำด ถูกใช้แบ่งแกนในกำรท ำ BCG 
Matrix เป็น 4 ช่อง ดังนี้ 

1. สินค้าดาวเด่น (Star) เป็นตลำดที่มีอัตรำกำรเจริญเติบโตของยอดขำยสูง และส่วนแบ่งตลำด
เปรียบเทียบสูง คือ กลุ่มตลำดที่ส่งออกสินค้ำไปในสัดส่วนสูง และกำรส่งออกสินค้ำไปตลำดนั้นมีกำรขยำยตัวสูง 

2. สินค้าท าเงิน (Cash Cows) เป็นตลำดที่มีอัตรำกำรเจริญเติบโตของยอดขำยต่ ำ แต่ส่วนครองตลำด
เปรียบเทียบสูง คือ กลุ่มตลำดที่ส่งออกสินค้ำไปในสัดส่วนสูง แต่กำรส่งออกสินค้ำไปตลำดนั้นมีกำรขยำยตัวต่ ำ  

3. สินค้ามีปัญหา (QUESTION MARKS) เป็นตลำดที่มีอัตรำกำรเจริญเติบโตของยอดขำยสูง แต่ส่วน
ครองตลำดเปรียบเทียบต่ ำ คือ กลุ่มตลำดที่มีสัดส่วนกำรส่งออกไม่สูงนัก แต่กำรส่งออกสินค้ำไปตลำดนั้นมีกำร
ขยำยตัวสูง  

4. สินค้าตกต่ า (Dogs) เป็นตลำดที่มีอัตรำกำรเจริญเติบโตของยอดขำยต่ ำ และส่วนครองตลำด
เปรียบเทียบต่ ำ คือ กลุ่มตลำดที่มีสัดส่วนกำรส่งออกต่ ำ และกำรส่งออกสินค้ำไปตลำดนั้นมีกำรขยำยตัวต่ ำ  
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บทที่ 3 
ข้อมูลทั่วไป 

ราชอาณาจักรกัมพูชา และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

3.1 ราชอาณาจักรกัมพูชา : กัมพูชา 

 

  

ภาพที่ 2 แผนที่ราชอาณาจักรกัมพูชา 

3.1.1 สภาพทั่วไป 
1) ลักษณะทั่วไป 

กัมพูชำตั้งอยู่ในเขตลุ่มน้ ำโขงตอนล่ำง มีพ้ืนที่ทั้งหมด 181,035 ตำรำงกิโลเมตร มีพรมแดนติดกับ 
3 ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย สปป.ลำว และเวียดนำม ส ำหรับเขตแดนที่ติดกับไทยมีประมำณ 798 กิโลเมตร  
โดยทิศเหนือติดกับจังหวัดอุบลรำชธำนี ศรีสะเกษ สุรินทร์ และบุรีรัมย์ ทิศตะวันตกติดกับจังหวัดสระแก้ว จันทบุรี 
และตรำด และทิศใต้ติดอ่ำวไทย นอกจำกนี้ยังมีพรมแดนติดกับพรมแดน สปป.ลำว 541 กิโลเมตร และเวียดนำม 
1,228 กิโลเมตร 

อำชีพหลักของชำวกัมพูชำ คือ กำรเกษตรกรรม ซึ่งมีอยู่ประมำณร้อยละ 70 ส่วนใหญ่เพำะปลูกอยู่
รอบๆ ทะเลสำบกัมพูชำ มีสินค้ำเกษตรส่งออก ได้แก่ ข้ำว ผลิตภัณฑ์ปลำ ยำงพำรำ ข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ ถั่วลิสง  
สัตว์มีชีวิต ผลไม้ และปลำ  
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2) ประชากร 
กัมพูชำมีประชำกรประมำณ 15 ล้ำนคน เป็นชำวกัมพูชำร้อยละ 90 รองลงมำได้แก่ ชำวเวียดนำม

ร้อยละ 5 ชำวจีนร้อยละ 1 และอ่ืนๆ ร้อยละ 4 โดยมีแรงงำนในภำคเกษตรร้อยละ 55.80 ภำคอุตสำหกรรมร้อยละ 
16.90 และภำคบริกำรร้อยละ 27.30 (www.cia.gov 2557) 

3.1.2 สภาพทั่วไปด้านเศรษฐกิจ 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชำชำติ (Gross Domestic Product : GDP) ของกัมพูชำ ปี 2555 มีมูลค่ำ 

14,061.80 ล้ำนเหรียญสหรัฐ ขยำยตัวจำกปี 2554 ร้อยละ 7.26 คิดเป็นผลิตภัณฑ์มวลรวมต่อหัว 945.99  
เหรียญสหรัฐ โดยผลิตภัณฑ์ในปี 2554 มำจำกภำคบริกำร ร้อยละ 39.81 รองลงมำเป็นผลิตภัณฑ์จำกภำค
เกษตรกรรม ร้อยละ 36.68 และภำคอุตสำหกรรม ร้อยละ 23.50 

ส ำหรับปี 2556 ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คำดว่ำเศรษฐกิจของกัมพูชำจะยังคงมีแรงส่งให้เติบโตกว่ำร้อยละ 7 
โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจำกเงินลงทุนจำกทั้งในประเทศและต่ำงประเทศที่มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น โดยเฉพำะในธุรกิจ
ภำคกำรเกษตร ท่องเที่ยว อสังหำริมทรัพย์ กำรก่อสร้ำง กำรเงิน และกำรส่งออกท่ีขยำยตัวอย่ำงต่อเนื่อง 

ปี 2552-2555 มูลค่ำกำรค้ำระหว่ำงไทยและกัมพูชำมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง โดยไทยเป็นฝ่ำย 
ได้ดุลกำรค้ำ เนื่องจำกไทยส่งออกสินค้ำไปยังกัมพูชำมำกขึ้น และน ำเข้ำสินค้ำจำกกัมพูชำมำกขึ้นเช่นกัน ในปี 
2555 ไทยมีมูลค่ำกำรค้ำกับกัมพูชำเท่ำกับ 124,580.26 ล้ำนบำท ขยำยตัวจำกปี 2554 ร้อยละ 43.84 โดยเป็น
มูลค่ำกำรส่งออกเท่ำกับ 116,780.03 ล้ำนบำท และมูลค่ำกำรน ำเข้ำเท่ำกับ 7,800.23 ล้ำนบำท ขยำยตัวจำกปี 
2554 รอ้ยละ 43.75 และร้อยละ 45.18 ตำมล ำดับ (ตำรำงที่ 1) 
 
ตารางท่ี 1 มูลค่าการค้าระหว่างประเทศไทยกับกัมพูชา 

รายการ 
มูลค่า : ล้านบาท อัตราขยายตัว (%) 

2552 2553 2554 2555 2552 2553 2554 2555 
มูลค่ำรวม 56,577.34 81,135.03 86,611.74 124,580.26 -19.21 43.41 6.75 43.84 
มูลค่ำกำรส่งออก 53,917.76 74,265.08 81,238.91 116,780.03 -19.56 37.74 9.39 43.75 
มูลค่ำกำรน ำเข้ำ 2,659.58 6,869.95 5,372.83 7,800.23 -11.57 158.31 -21.79 45.18 
ดุลกำรค้ำ 51,258.18 67,395.13 75,866.08 108,979.80 -19.93 31.48 12.57 43.65 
ที่มำ : ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร กระทรวงพำณิชย์ โดยควำมร่วมมือของกรมศุลกำกร 

 
 
 

 
 

http://www.cia.gov/
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3.1.3 สภาพทั่วไปด้านนโยบาย 
ปัจจุบัน รัฐบำลกัมพูชำอยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรตำมแผนพัฒนำยุทธศำสตร์แห่งชำติ (National Strategic 

Development Plan Update: NSDP Update) ปี พ.ศ. 2552–2556 ยุทธศำสตร์ลดควำมยำกจนแห่งชำติ 
(National Poverty Reduction Strategy: NPRS) รวมทั้งเป้ำหมำยกำรพัฒนำแห่งสหัสวรรษของสหประชำชำติ 
(Cambodian's Millennium Development Goals: CMDGs) ซึ่งล้วนเป็นยุทธศำสตร์หลักที่รัฐบำลกัมพูชำ 
ใช้เป็นแนวทำงในกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยมีจุดมุ่งหมำยให้กัมพูชำเดินหน้ำไปสู่กำรพัฒนำ
และควำมเจริญก้ำวหน้ำอย่ำงมั่นคงและยั่งยืน และใช้เป็นพ้ืนฐำนในกำรด ำเนินนโยบำยเศรษฐกิจของประเทศ  
ที่มุ่งเน้นส่งเสริมควำมเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจ กำรจ้ำงงำน ควำมเสมอภำคและควำมเป็นธรรมในสังคม รวมทั้ง 
สะท้อนให้เห็นถึงนโยบำยทำงกำรเมืองของรัฐบำลชุดปัจจุบันได้เป็นอย่ำงดี 

หลังจำกสงครำมภำยในประเทศเริ่มสงบลง กัมพูชำได้หันมำพัฒนำและฟ้ืนฟูประเทศอย่ำงจริงจัง 
โดยเฉพำะด้ำนเศรษฐกิจ ซึ่งกัมพูชำมีกำรพัฒนำขึ้นอย่ำงเห็นได้ชัด มีกำรท ำกำรค้ำกับต่ำงประเทศมำกขึ้น รวมทั้ง  
มีกำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนทำงเศรษฐกิจเพ่ือรองรับกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจในระยะยำว จนสำมำรถสร้ำง
ควำมเชื่อมั่นแก่นักลงทุนต่ำงชำติได้ในระดับหนึ่ง ส ำหรับในระยะต่อไปคำดว่ำกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม  
ของกัมพูชำจะด ำเนินไปอย่ำงต่อเนื่องและมีทิศทำงชัดเจนขึ้น ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องจำกกำรด ำเนินนโยบำยและยุทธศำสตร์
ของรัฐบำลกัมพูชำ โดยให้ควำมส ำคัญต่อกำรพัฒนำประเทศใน 4 สำขำหลัก ได้แก่ ด้ำนกำรเกษตร กำรพัฒนำ
โครงสร้ำงพ้ืนฐำน กำรพัฒนำภำคเอกชนและสนับสนุนกำรสร้ำงงำน และกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ โดยเฉพำะ
ด้ำนกำรศึกษำและสำธำรณสุข 

อย่ำงไรก็ดี รัฐบำลกัมพูชำประกำศด ำเนินนโยบำยกำรค้ำแบบเสรีโดยอำศัยกลไกตลำด โดยมุ่งเน้น
บทบำทที่จะไม่แทรกแซงรำคำสินค้ำหรือบริกำร แต่จะช่วยชี้แนะแนวนโยบำยด้ำนกำรค้ำแก่นักธุรกิจในประเทศ 
และชำวต่ำงชำติให้ประกอบธุรกิจสอดคล้องกับทิศทำงนโยบำยและกฎหมำยของประเทศ สร้ำงสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก
และสำธำรณูปโภคให้เพียงพอและเอ้ือต่อกำรค้ำ เช่น ปรับปรุงบูรณะถนน สนับสนุนให้มีกำรผลิตสินค้ำในประเทศ
ให้มีปริมำณและคุณภำพดียิ่งขึ้น เสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์ด้ำนกำรค้ำระหว่ำงประเทศ เชื่อมควำมสัมพันธ์ระหว่ำง
ตลำดภำยในกับตลำดต่ำงประเทศเพ่ือผลประโยชน์ร่วมกัน 

นอกจำกนี้ รัฐบำลกัมพูชำยังเปิดรับกำรลงทุนในทุกด้ำน ท ำให้รัฐบำลมีนโยบำยส่งเสริมกำรลงทุน 
จำกต่ำงประเทศมำโดยตลอด และได้ปรับปรุงระเบียบ กฎหมำย องค์กรของรัฐ เพ่ือปฏิบัติต่อนักลงทุนต่ำงชำติ
เช่นเดียวกับนักลงทุนท้องถิ่นโดยเฉพำะกำรอ ำนวยควำมสะดวกและกำรให้สิทธิประโยชน์ต่ำงๆ แก่โครงกำรที่ได้รับ
กำรส่งเสริมกำรลงทุน ตลอดจนกำรอนุญำตให้โอนเงินตรำต่ำงประเทศได้อย่ำงเสรี ทั้งนี้ นักลงทุนต่ำงชำติสำมำรถ
ลงทุนและถือหุ้นร้อยละ 100 ในกิจกำรต่ำง ๆ ทั้งสำมำรถถือครองทรัพย์สินต่ำงๆ ได้โดยเสรี ยกเว้นที่ดินและ
อสังหำริมทรัพย์ซึ่งสงวนไว้ส ำหรับบุคคลในชำติ และมีอำชีพหรือธุรกิจที่สงวนส ำหรับบุคคลในชำติหรือต้องร่วม
ลงทุนกับคนในชำติเพียงไม่กี่รำยกำร เช่น มัคคุเทศก์น ำเที่ยว โรงสีข้ำว และโรงอิฐ เป็นต้น นอกจำกนี้สิทธิประโยชน์ 
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ที่ระบุไว้จะต้องได้รับกำรอนุมัติจำกกระทรวงกัมพูชำ (The Council for the Development of Cambodia: CDC) 
ซ่ึงแต่ละโครงกำรจะได้รับสทิธปิระโยชน์ท่ีอำจแตกต่ำงกันเพ่ือจูงใจในกำรลงทุน 

1) นโยบายด้านการค้าต่างประเทศ 
กัมพูชำไม่มีข้อกีดกันทำงกำรค้ำโดยใช้ใบอนุญำตหรือโควตำน ำเข้ำ ยกเว้นกับสินค้ำที่ต้องห้ำม 

ตำมกฎหมำย หรือสินค้ำตำมข้อก ำหนดต้องขอใบอนุญำตจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง อำทิ ยำรักษำโรค อัญมณี 
ทองค ำ และกรด เป็นต้น กำรอนุญำตให้น ำเข้ำยำรักษำโรค ผู้น ำเข้ำและผู้ผลิตยำในต่ำงประเทศจะต้องจดทะเบียน
ต ำรับยำรักษำโรคที่กระทรวงสำธำรณสุขกัมพูชำก่อน และเมื่อต้องกำรน ำเข้ำต้องขอใบอนุญำตจำกกระทรวง
สำธำรณสุข โดยใบอนุญำตมีอำยุให้น ำเข้ำภำยใน 6 เดือน ส่วนกำรน ำเข้ำกรดต้องขอใบอนุญำตน ำเข้ำจำก
กระทรวงอุตสำหกรรม 

อย่ำงไรก็ตำม กัมพูชำยังไม่มีกฎหมำยก ำหนดเกี่ยวกับมำตรฐำนสินค้ำ แต่มีกฎหมำยเกี่ยวกับสลำก
กำรระบุส่วนผสมและอำยุผลิตภัณฑ์ จำกกำรที่กัมพูชำไม่สำมำรถผลิตสินค้ำเพ่ือสนองควำมต้องกำรของประชำชน
ได้เพียงพอ สินค้ำอุปโภคบริโภคส่วนใหญ่จึงต้องอำศัยกำรน ำเข้ำ โดยมีกฎระเบียบและมำตรกำรด้ำนกำรน ำเข้ำ -
ส่งออกเป็นตัวควบคุม เช่น กำรน ำสินค้ำเข้ำประเทศต้องผ่ำนกำรตรวจสอบประเมินรำคำและช ำระอัตรำศุลกำกร
ตำมที่ก ำหนดในพิกัดศุลกำกรของกัมพูชำ ทั้งนี้กระทรวงเศรษฐกิจและกำรคลังจ้ำงให้บริษัทเอกชน คือ บริษัท 
Societe Generale de Surveillance S.A. หรือ SGS ตรวจสอบและประเมินรำคำสินค้ำก่อนกำรน ำเข้ำ คือ ผู้ที่
จะท ำกำรส่งออกสินค้ำไปยังกัมพูชำซึ่งมีมูลค่ำ FOB เกินกว่ำ 4,000 ดอลลำร์สหรัฐ จะต้องแจ้งต่อส ำนักงำนฯ 
บริษัท SGS ในประเทศท่ีท ำกำรส่งออก เพ่ือท ำกำรตรวจสอบสินค้ำก่อนกำรส่งออก ซึ่งเม่ือสินค้ำผ่ำนกำรตรวจสอบ
แล้ว บริษัท SGS จะออกเอกสำร RIA (Registered Import Advice) ให้แก่ผู้น ำเข้ำในกัมพูชำเพ่ือน ำไปผ่ำนพิธีกำร
ศุลกำกรน ำเข้ำต่อไป โดยผู้น ำเข้ำต้องเป็นผู้ช ำระค่ำธรรมเนียม PSI (Pre-Shipment Inspection) ในอัตรำร้อยละ 
0.8 ของมูลค่ำ FOB ของสินค้ำ ซ่ึงมีกรมศุลกำกร กระทรวงเศรษฐกิจและกำรคลังเป็นผู้จัดเก็บภำษีน ำเข้ำ 

2) นโยบายด้านเกษตร 
พืชเศรษฐกิจที่ส ำคัญของกัมพูชำ คือ ข้ำว เนื่องจำกกัมพูชำมีสภำพแวดล้อมที่เหมำะสมกับกำรปลูกข้ำว 

แต่ประสิทธิภำพกำรผลิตข้ำวของกัมพูชำยังอยู่ในระดับต่ ำ เนื่องจำกยังขำดเทคโนโลยีด้ำนกำรผลิตและกำรแปรรูป 
รัฐบำลกัมพูชำจึงมีนโยบำยที่จะยกระดับกำรผลิตและส่งออกข้ำวของประเทศ มีเป้ำหมำยที่จะส่งออกข้ำวให้ได้
อย่ำงน้อยปีละ 1 ล้ำนตัน และเป็นหนึ่งในประเทศผู้ส่งออกข้ำวของโลกภำยในปี 2558 ภำยใต้นโยบำย Rice – 
White Gold โดยเน้นกำรเชื่อมโยงทุกภำคส่วนตลอดห่วงโซ่คุณค่ำ ตั้งแต่เกษตรกรจนถึงผู้ส่งออก เน้นกำรใช้เมล็ดพันธุ์ 
ที่มีคุณภำพ พัฒนำระบบชลประทำนและระบบตรวจรับรองคุณภำพ พัฒนำระบบโลจิสติกส์ กำรเพ่ิมโอกำส  
กำรเข้ำถึงแหล่งเงินทุนให้มำกขึ้น เพ่ือที่จะยกระดับกำรเกษตรจำกภำคกำรผลิตไปสู่พำณิชย์ให้มำกขึ้น นอกจำก
ข้ำวแล้ว ยำงพำรำยังเป็นพืชเศรษฐกิจส ำคัญอีกชนิดหนึ่ง ที่รัฐบำลยังสนับสนุนให้เกษตรกรและภำคเอกชนขยำย
พ้ืนที่ปลูกเพ่ือเพ่ิมผลผลิตและกำรส่งออกที่มำกขึ้น เพ่ือพัฒนำยำงพำรำให้เป็นสินค้ำเกษตรอุตสำหกรรมที่มี
ศักยภำพสูง คำดว่ำในอีก 5-10 ปีข้ำงหน้ำกัมพูชำจะส่งออกยำงพำรำมำกกว่ำ 10 ล้ำนตัน 
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3.1.4 ปัจจัยสนับสนุนการลงทุนและโอกาสทางธุรกิจเกษตรในกัมพูชา 
1) ปัจจัยสนับสนุนการลงทุนธุรกิจเกษตรและเกษตรแปรรูป 

1.1) พ้ืนที่เหมำะแก่กำรท ำกำรเกษตร กัมพูชำมีดินและน้ ำอุดมสมบูรณ์ พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่รำบลุ่ม  
เหมำะแก่กำรท ำกำรเกษตร สำมำรถเพำะปลูกพืชเศรษฐกิจได้หลำยชนิด โดยเฉพำะข้ำว ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจส ำคัญ 
โดยมีพ้ืนที่เพำะปลูกร้อยละ 65 ของพ้ืนที่ท ำกำรเกษตรทั้งประเทศ รวมทั้งพืชเศรษฐกิจที่ส ำคัญอ่ืนๆ ได้แก่ ข้ำวโพด
เลี้ยงสัตว์ ถั่วลิสง ถั่วเหลือง ถั่วเขียว งำ มันส ำปะหลัง และยำงพำรำ    

1.2) ขำดแคลนผู้ประกอบกำรที่มีทักษะและควำมพร้อมในกำรผลิตสินค้ำเพ่ือส่งออก  ส่งผลให้
ผลผลิตทำงกำรเกษตรยังไม่ได้มำตรฐำนและคุณภำพตำมที่ตลำดต้องกำร อีกทั้งเกษตรกรส่วนใหญ่เป็น
ผู้ประกอบกำรรำยเล็กที่ท ำกำรเกษตรแบบดั้งเดิม เน้นกำรเพำะปลูกเพ่ือบริโภคเป็นหลัก ยังขำดควำมรู้และ
เทคโนโลยีในกำรเพำะปลูกพืชในเชิงพำณิชย์ รวมทั้งขำดแคลนเงินทุนในกำรซื้อปัจจัยกำรผลิต อำทิ เมล็ดพันธุ์  
และปุ๋ย เป็นต้น ซึ่งผู้ประกอบกำรไทยสำมำรถเข้ำไปเติมเต็มในส่วนนี้ได้ 

1.3) รัฐบำลกัมพูชำสนับสนุนกำรลงทุนในธุรกิจเกษตรและเกษตรแปรรูป เพ่ือก่อให้เกิดกำรจ้ำงงำน 
และสร้ำงรำยได้แก่เกษตรกร ซึ่งมีสัดส่วนกว่ำร้อยละ 70 ของประชำกรทั้งประเทศ และสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมแก่ผลผลิต
ทำงกำรเกษตร โดยเฉพำะธุรกิจเกษตรอินทรีย์ ทั้งนี้ รัฐบำลให้สิทธิพิเศษในกำรลดหย่อนภำษีส ำหรับกำรน ำ เข้ำ
เครื่องจักรที่ใช้ในกำรแปรรูปสินค้ำเกษตรเพ่ือส่งออก รวมทั้งอนุญำตให้นักลงทุนต่ำงชำติลงทุนในธุรกิจเกษตรและ
เกษตรแปรรูปได้ 100% ในกิจกำรส่วนใหญ่ ยกเว้นบำงสำขำ เช่น กำรเพำะปลูกพืชพ้ืนเมือง ได้แก่ สมุนไพร และยำ 
ซึ่งสงวนไว้ส ำหรับเกษตรกรชำวกัมพูชำ   

2) โอกาสทางธุรกิจที่น่าสนใจ 
2.1) ธุรกิจโรงสีข้ำว โรงสีข้ำวในกัมพูชำส่วนใหญ่มีขนำดเล็กและมีประสิทธิภำพกำรผลิตต่ ำ 

เนื่องจำกผู้ประกอบกำรกัมพูชำมีข้อจ ำกัดด้ำนเงินทุนและยังใช้เครื่องจักรกลที่มีเทคโนโลยีไม่ทันสมัย ท ำให้โรงสี
ข้ำวรับซื้อข้ำวเปลือกจำกชำวนำได้เพียงบำงส่วน นอกจำกนี้ โรงสีข้ำวส่วนใหญ่ยังไม่สำมำรถควบคุมคุณภำพของ 
ข้ำวที่สีได้ ท ำให้ข้ำวเปลือกท่ีผลิตได้ส่วนหนึ่งต้องส่งออกไปเวียดนำมและไทยเพ่ือผ่ำนกระบวนกำรสีข้ำวอีกต่อหนึ่ง 
ส่งผลให้กำรสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมในประเทศต่ ำกว่ำที่ควรจะเป็น รัฐบำลจึงสนับสนุนกำรลงทุนจำกต่ำงประเทศในธุรกิจ
โรงสีข้ำว ทั้งนี้ ปัจจุบันมีนักลงทุนจำกไทย เวียดนำม และจีนเข้ำไปตั้งโรงสีข้ำวในจังหวัดพระตะบอง ซึ่งเป็นแหล่ง
ปลูกข้ำวที่ใหญ่ที่สุดของกัมพูชำจนได้รับกำรขนำนนำมว่ำ Rice Bowl of Cambodia และจังหวัดบันเตียเมียนจัย
ซึ่งเป็นแหล่งปลูกข้ำวส ำคัญอีกแห่งหนึ่ง 

2.2) ธุรกิจสวนยำงและโรงงำนแปรรูปยำงธรรมชำติขั้นต้น ในช่วงที่ผ่ำนมำนักลงทุนต่ำงชำติเข้ำไป
ปลูกยำงพำรำในกัมพูชำเพ่ิมขึ้นต่อเนื่อง โดยในปี 2554 มูลค่ำกำรลงทุนปลูกยำงพำรำในกัมพูชำขยำยตัวสูงถึง
2.55 เท่ำ จำกปี 2553 ซึ่งเป็นผลมำจำกรำคำยำงพำรำที่มีแนวโน้มสูงขึ้น ประกอบกับรัฐบำลสนับสนุนกำรลงทุน 
ในธุรกิจดังกล่ำว ส่งผลให้ปัจจุบันมีพ้ืนที่ปลูกยำงพำรำในกัมพูชำ 1.33 ล้ำนไร่ จำกพ้ืนที่ที่เหมำะสมส ำหรับกำรปลูก
ยำงพำรำทั้งหมด 1.88 ล้ำนไร่ สะท้อนให้เห็นว่ำกัมพูชำยังมีศักยภำพในกำรขยำยพ้ืนที่ปลูกยำงพำรำได้อีก ทั้งนี้ 



12 
 

ภาพที่ 3 แผนที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

 

ปัจจุบันมีนักลงทุนจำกไทย เวียดนำม จีน มำเลเซีย และเกำหลีใต้ เข้ำไปลงทุนปลูกยำงพำรำและตั้งโรงงำนแปรรูป
ยำงในหลำยจังหวัดทำงฝั่งตะวันออกของประเทศ ซึ่งเป็นแหล่งปลูกยำงพำรำส ำคัญ เช่น กัมปงจำม ก ำปงธม และ
มณฑลคีรี เป็นต้น 

2.3) ธุรกิจเกษตรอินทรีย์ สินค้ำเกษตรอินทรีย์เป็นสินค้ำที่มีมูลค่ำเพ่ิมสูงและก ำลังเป็นที่นิยม 
ในตลำดญี่ปุ่น ยุโรป และสหรัฐอเมริกำ รัฐบำลจึงส่งเสริมกำรปลูกพืชเกษตรอินทรีย์เพ่ือส่งออก เนื่องจำกกัมพูชำ  
มีศักยภำพสูงในกำรผลิตสินค้ำเกษตรอินทรีย์จำกควำมพร้อมของสภำพดินและน้ ำที่ยังปลอดจำกมลพิษ โดยรัฐบำล
มีนโยบำยมุ่งสู่กำรเป็น “ฟำร์มปลอดสำรพิษแห่งเอเชีย (Green Farm of Asia)” ซึ่งเป็นนโยบำยหนึ่งในกำรพัฒนำ
ระบบเศรษฐกิจให้มีกำรผลิตที่หลำกหลำยขึ้น เพ่ือลดควำมเสี่ยงจำกกำรพ่ึงพำรำยได้จำกอุตสำหกรรมเครื่องนุ่งห่ม
และกำรท่องเที่ยว ทั้งนี้ธุรกิจเกษตรอินทรีย์ของกัมพูชำยังอยู่ในระยะเริ่มต้น โดยสินค้ำเกษตรอินทรีย์ส่งออกส ำคัญ
มีเพียงข้ำวและเม็ดมะม่วงหิมพำนต์ ขณะที่กำรปลูกผักและผลไม้อินทรีย์อ่ืนยังมีน้อย จึงนับเป็นโอกำสของ
ผู้ประกอบกำรไทย ในกำรเข้ำไปลงทุนและให้ควำมช่วยเหลือในกำรถ่ำยทอดทักษะควำมรู้และกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์
เกษตรอินทรีย์แก่เกษตรกรท้องถิน่เพื่อบุกเบิกธุรกิจดังกล่ำวในกัมพูชำ 

2.4) กำรส่งออกเครื่องจักรและอุปกรณ์กำรเกษตร อำทิ รถไถ รถเก็บเกี่ยว รถตัดหญ้ำ เครื่องสูบน้ ำ 
เครื่องปั๊มน้ ำ เครื่องสีข้ำว และเครื่องอบ ทั้งนี้ เครื่องจักรกลและอุปกรณ์กำรเกษตรที่เหมำะกับตลำดกัมพูชำ ควรมี
เทคโนโลยีไม่ซับซ้อน ใช้งำนสะดวก สำมำรถซ่อมบ ำรุงได้ง่ำย และรำคำไม่สูงนัก เนื่องจำกเกษตรกรของกัมพูชำ
ส่วนใหญ่ยังขำดทักษะและมีข้อจ ำกัดด้ำนเงินทุน  

3.2 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว : สปป.ลาว 
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3.2.1 สภาพทั่วไป 
       1) ลักษณะทั่วไป 

สปป.ลำว มีพ้ืนที่ 236,800 ตำรำงกิโลเมตร หรือประมำณครึ่งหนึ่งของประเทศไทย เป็นประเทศ 
ในคำบสมุทรอินโดจีน ไม่มีดินแดนติดทะเล พ้ืนที่ร้อยละ 90 เป็นเขำและที่รำบสูง มีพรมแดนติดกับประเทศต่ำง ๆ 
ได้แก่ ทิศเหนือ ติดกับสำธำรณรัฐประชำชนจีน ทิศใต้ ติดกับรำชอำณำจักรกัมพูชำ ทิศตะวันออก ติดกับสำธำรณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนำม ทิศตะวันตก ติดกับรำชอำณำจักรไทย และสำธำรณรัฐแห่งสหภำพเมียนมำร์  สปป.ลำว  
ปกครองแบบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ มีทรัพยำกรส ำคัญ ได้แก่ ไม้ ข้ำว ข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ เหล็ก ถ่ำนหิน ทองค ำ 
ทองแดง และแหล่งน้ ำผลิตไฟฟ้ำ 

2) ประชากร 
สปป.ลำว มีประชำกรประมำณ 6.70 ล้ำนคน เป็นชำว สปป.ลำว ร้อยละ 55 รองลงมำ ได้แก่ ขมุ 

ร้อยละ 11 ม้ง ร้อยละ 8 และชนกลุ่มชำติพันธุ์อ่ืนๆ ร้อยละ 26 มีก ำลังแรงงำนในปี 2556 อยู่ในภำคเกษตรร้อยละ 
73.10 ภำคอุตสำหกรรมร้อยละ 6.10 และภำคบริกำรร้อยละ 20.60 (www.cia.gov 2557) 

3.2.2 สภาพทั่วไปด้านเศรษฐกิจ 
1) สภาพเศรษฐกิจ 

หลังจำกที่ประเทศ สปป.ลำว ได้มีกำรปรับเปลี่ยนรูปแบบเศรษฐกิจในปี 2529 เป็นเศรษฐกิจแบบ
จินตนำกำรใหม่ (New Economic Mechanism : NEM) ซึ่งเป็นรูปแบบที่เสรีมำกขึ้น ท ำให้เศรษฐกิจของ สปป.ลำว  
ดีขึ้น โดยผลิตภัณฑ์มวลรวมต่อหัวเพ่ิมขึ้นจำก 474 ดอลลำร์สหรัฐ ในปี 2529 เป็น 1,320 ดอลลำร์สหรัฐ ในปี 2554 

ดัชนีเศรษฐกิจของ สปป.ลำว มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนมำโดยตลอด ในปี 2554 มีผลิตภัณฑ์มวลรวมเท่ำกับ 
8,297,664,741 ดอลลำร์สหรัฐ มำจำกภำคเกษตรกรรมร้อยละ 30.80 ภำคอุตสำหกรรมร้อยละ 34.67 และภำค
บริกำรร้อยละ 34.53 เมื่อเปรียบเทียบกับสัดส่วนในปี 2551-2553 พบว่ำ ภำคอุตสำหกรรมมีบทบำทต่อโครงสร้ำง
เศรษฐกิจของ สปป.ลำว มำกขึ้น เนื่องจำกรัฐบำลของ สปป.ลำว ได้ส่งเสริมกำรลงทุนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและมีแผน
ก่อสร้ำงเขื่อนเพ่ือผลิตกระแสไฟฟ้ำจ ำนวนมำก อีกทั้งยังต้องกำรผลักดัน  สปป.ลำว ให้ก้ำวไปสู่กำรเป็นผู้ส่งออก 
และผลิตกระแสไฟฟ้ำหลักของอำเซียน รวมถึงส่งเสริมกำรลงทุนด้ำนอสังหำริมทรัพย์จำกต่ำงชำติ ท ำให้
ภำคอุตสำหกรรมมีบทบำทต่อเศรษฐกิจ สปป.ลำว เป็นอย่ำงมำก  นอกจำกนี้ สปป.ลำว เป็นประเทศที่มี
ประวัติศำสตร์ที่น่ำสนใจ สถำนที่ส ำคัญที่ได้รับกำรอนุรักษ์ไว้เป็นมรดกโลก สถำนที่ท่องเที่ยวตำมธรรมชำติ รวมถึง
กำรด ำรงชีวิตควำมเป็นอยู่ของชำว สปป.ลำว ยังเป็นรูปแบบดั้งเดิม มีกำรอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมเก่ำแก่  
ควำมเป็นมิตร และค่ำใช้จ่ำยในกำรท่องเที่ยวต่ ำ จึงได้รับควำมสนใจจำกนักท่องเที่ยวเป็นจ ำนวนมำก จึงท ำให้  
ภำคบริกำรยังมีควำมส ำคัญต่อเศรษฐกิจ สปป.ลำว มำโดยตลอด (ตำรำงที่ 2 ) 

อย่ำงไรก็ตำมถึงแม้ภำคอุตสำหกรรมจะเข้ำมำมีบทบำทต่อเศรษฐกิจ สปป.ลำว มำกขึ้นแต่กำรด ำรงชีพ
ของคน สปป.ลำว ส่วนใหญ่ยังต้องพ่ึงพิงเกษตรกรรมเป็นหลัก เทคโนโลยีทำงกำรเกษตรยังอยู่ในระดับต่ ำ จึงท ำให้
ผลผลิตต่อพ้ืนที่ต่ ำ โดยพืชเกษตรที่ส ำคัญของ สปป.ลำว ได้แก่ ข้ำว ข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์  ถั่ว อ้อย และกำแฟ  

http://www.cia.gov/
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ตารางท่ี 2  ดัชนีชี้วัดเศรษฐกิจของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ปี 2551-2554 

เครื่องชี้วัดเศรษฐกิจ 
ปี 

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

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

     ร้อยละสัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวม 
           ภำคเกษตร 34.86 35.04 32.75 30.80 
           ภำคอุตสำหกรรม 28.56 26.66 31.80 34.67 
           ภำคบริกำร 36.58 38.30 35.45 34.53 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมต่อหัว (US$) 904 954 1158 1320 
GDP growth (annual %) 8 8 9 8 
อัตรำเงินเฟ้อ 8.86 -2.93 10.02 4.35 
ที่มำ: ธนำคำรโลก วันท่ี 20 พฤษภำคม 2556 

  
2) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  

สปป.ลำว ได้เริ่มแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติฉบับแรกปี 2524 และมีกำรทบทวนใหม่
ทุก 5 ปี ปัจจุบันอยู่ในช่วงของแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 7 (พ.ศ.2554-2558) ซึ่งมี
สำระส ำคัญ ดังนี้ 

2.1) เป้าหมายหลัก 
2.1.1) ก ำหนดให้เศรษฐกิจต้องขยำยตัวอย่ำงมั่นคง GDP เพ่ิมขึ้นร้อยละ 8 ต่อปี และให้ประชำกร 

มี GDP ต่อหัว 1,700 ดอลลำร์สหรัฐ ภำยในปี 2558 ในกำรนี้ สปป.ลำว ต้องใช้งบประมำณ 127,000 พันล้ำนกีบ 
หรือร้อยละ 32 ของ GDP ซึ่งร้อยละ 10-12 มำจำกงบประมำณรัฐบำล ร้อยละ 24-26 มำจำกเงินช่วยเหลือจำก
ต่ำงประเทศ ร้อยละ 50-56 มำจำกกำรลงทุนของต่ำงประเทศ และร้อยละ 10-12 มำจำกเงินกู้ธนำคำร  
โดยตั้งเป้ำหมำยให้เงินเฟ้อต่ ำกว่ำร้อยละ 8 (อัตรำขยำยตัวของ GDP) ให้หนี้สำธำรณะต่ ำกว่ำร้อยละ 45 ของ GDP 
และให้เงินออมของเอกชนเพิ่มข้ึนร้อยละ 25 ต่อปี 

2.1.2) บรรลุเป้ำหมำยกำรพัฒนำแห่งสหัสวรรษ (Millennium Development Goals: 
MDG) ในปี 2558 ประกอบด้วย 8 เป้ำหมำย คือ ขจัดควำมยำกจนและหิวโหย ให้เด็กทุกคนได้รับกำรศึกษำระดับ
ประถมศึกษำ ส่งเสริมบทบำทสตรีและควำมเท่ำเทียมกันทำงเพศ ลดอัตรำกำรตำยของเด็ก พัฒนำสุขภำพสตรีมีครรภ์ 
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ต่อสู้โรคเอดส์ มำเลเรีย และโรคส ำคัญอ่ืนๆ รักษำและจัดกำรสิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน และส่งเสริมกำรเป็นหุ้นส่วน
เพ่ือกำรพัฒนำในประชำคมโลก  

2.1.3) พัฒนำประเทศเพ่ือให้พ้นจำกสภำพประเทศที่พัฒนำน้อยที่สุด (Least Developed 
Country: LDC) ในปี 2563 

2.1.4) มุ่งกำรพัฒนำเศรษฐกิจอย่ำงยั่งยืนควบคู่ไปกับควำมก้ำวหน้ำทำงสังคมและวัฒนธรรม 
กำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

2.1.5) รักษำเสถียรภำพทำงกำรเมือง สันติภำพ และควำมสงบเรียบร้อยในสังคม 
2.2) เศรษฐกิจมหภาค 

2.2.1) กำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจเฉลี่ยร้อยละ 8 ต่อปี โดยภำคเกษตรขยำยตัวเพ่ิมขึ้นร้อยละ 
3 ต่อปี และมีสัดส่วนร้อยละ 23 ของ GDP ภำคอุตสำหกรรมขยำยตัวเพ่ิมข้ึนร้อยละ 15 ต่อปี และมีสัดส่วนร้อยละ 
39 ของ GDP ภำคบริกำรขยำยตัวเพ่ิมขึ้นร้อยละ 6.5 ต่อปี และมีสัดส่วนร้อยละ 38 ของ GDP และรำยได้ต่อหัว
ประชำกรเพ่ิมข้ึนเป็น 1,700 เหรียญสหรัฐต่อคนต่อปี 

2.2.2) กำรบริโภคในประเทศมีสัดส่วนร้อยละ 75 ของ GDP กำรลงทุนทั้งภำครัฐและเอกชน 
มีสัดส่วนร้อยละ 40 ของ GDP กำรส่งออกร้อยละ 35 ของ GDP และกำรน ำเข้ำร้อยละ 50 ของ GDP 

2.3) เศรษฐกิจจุลภาค 
2.3.1) เพ่ิมผลผลิตข้ำวเป็น 4 ล้ำนตันต่อปี โดยมีเป้ำหมำยผลผลิต 3.9 ตันต่อเฮคตำร์ 
2.3.2) ภำคปศุสัตว์ขยำยตัวร้อยละ 4-5 ต่อปี 
2.3.3) ภำคส่งออกขยำยตัวร้อยละ 18 ต่อปี และกำรน ำเข้ำขยำยตัวร้อยละ 8 ต่อปี 
2.3.4) ขยำยไฟฟ้ำให้ครอบคลุมพ้ืนที่ร้อยละ 80 ของครัวเรือนทั้งหมด และขยำยน้ ำประปำให้

ครอบคลุมร้อยละ 67 ของประชำกรในเขตเมือง 
2.3.5) ผลิตแร่ธำตุที่ส ำคัญเพ่ิมขึ้น โดยตั้งเป้ำกำรผลิตทองแดง 86,200 ตันต่อปี ทองค ำ 6  

ตันต่อปี และถ่ำนหิน 728,000 ตันต่อป ี
2.3.6) ธุรกิจกำรบินขยำยตัวร้อยละ 8-10 ต่อปี 
2.3.7) ขยำยบริกำรโทรคมนำคมให้ครอบคลุมร้อยละ 90 ของหมู่บ้ำนทั่วประเทศ และขยำย

บริกำรโทรศัพท์ให้ครอบคลุมร้อยละ 80 ของประชำกรทั้งหมด 
2.4) การพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม 

2.4.1) รักษำเขตพ้ืนที่ป่ำไว้ที่ร้อยละ 65 ของพ้ืนที่ทั้งหมด 
2.4.2) ลดอัตรำควำมยำกจนให้ต่ ำกว่ำร้อยละ 19 ของประชำกร และน้อยกว่ำร้อยละ 11 ของ

ครัวเรือนทั้งหมดในปี 2558 
2.4.3) เพ่ิมสัดส่วนกำรเข้ำเรียนในระดับประถมศึกษำเป็นร้อยละ 97 และระดับมัธยมศึกษำ

ร้อยละ 75 ในปี 2558 
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2.4.4) เพ่ิมสัดส่วนประชำกรที่รู้หนังสือเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 99 
2.4.5) สร้ำงวิทยำลัยอำชีวะอย่ำงน้อย 3 แห่งในเมืองที่ส ำคัญทำงเศรษฐกิจ 
2.4.6) ให้ประชำกรร้อยละ 80 เข้ำถึงน้ ำสะอำด และร้อยละ 60 มีห้องส้วมใช้ 
2.4.7) ควบคุมอัตรำว่ำงงำนไม่ให้เกินร้อยละ 2 
2.4.8) ลดสัดส่วนแรงงำนในภำคเกษตรให้เหลือร้อยละ 70 เพ่ิมแรงงำนภำคอุตสำหกรรม 

ได้แก่ ก่อสร้ำง และเหมืองแร่เป็นร้อยละ 7 และเพ่ิมแรงงำนภำคบริกำรเป็นร้อยละ 23 ของแรงงำนทั้งหมด 
2.4.9) สร้ำงสมดุลระหว่ำงจ ำนวนแรงงำนและควำมต้องกำรแรงงำน โดยคำดว่ำจ ำนวนแรงงำน 

ในปี 2558 จะมี 3.26 ล้ำนต ำแหน่ง ควำมต้องกำรแรงงำนมี 3.17 ล้ำนคน โดยในแต่ละปีจะมีจ ำนวนแรงงำนใหม่
เพ่ิมขึ้นเฉลี่ย 55,365 คน ภำยใน 5 ปี จะมีแรงงำนในภำคเกษตรเพ่ิมขึ้น 209,669 คน ภำคอุตสำหกรรมเพ่ิมขึ้น 
14,272 คน และภำคบริกำรเพ่ิมข้ึน 52,431 คน 

นอกจำกนี้ กำรพัฒนำต้องมีลักษณะยั่งยืนโดยกำรพัฒนำทำงสังคมและวัฒนธรรม ต้องด ำเนิน
ควบคู่ไปกับกำรพัฒนำเศรษฐกิจและกำรรักษำสิ่งแวดล้อม  มีปัจจัยพ้ืนฐำนส ำหรับกำรเปลี่ยนเป็นประเทศ
อุตสำหกรรมและทันสมัย (Industrialization and modernization)  

3) นโยบาย 
3.1) นโยบายด้านการเกษตร 

ผลผลิตทำงกำรเกษตรใน สปป.ลำว อยู่ในระดับต่ ำ เนื่องจำกสำเหตุหลำยประกำร เช่น ปัจจัย
กำรผลิตที่มีขีดจ ำกัด เกษตรกรขำดกำรเข้ำถึงข้อมูล เกษตรกรมีเงินทุนไม่เพียงพอ ไม่มีเครดิต กำรเข้ำถึงตลำด 
ถูกจ ำกัดด้วยอุปสรรคทำงกำยภำพ เช่น กำรคมนำคมที่ไม่สะดวก ระบบกำรตลำดที่มีผู้แข่งขันน้อยรำย ท ำให้ขีด
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันกับประเทศอ่ืนๆ ในภูมิภำคหรือตลำดโลกอยู่ในระดับที่ต่ ำด้วย และยังมีกำรบุกรุกพ้ืนที่
ป่ำเพ่ือท ำกำรเกษตร จึงได้มีกำรวำงแผนพัฒนำกำรเกษตรเพ่ือให้สอดคล้องกับแนวโน้มกำรเกษตรของโลก เป็นแบบ
ทันสมัยมำกขึ้น มีกำรรวมกลุ่มระหว่ำงประเทศต่ำงๆ เช่น ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน (Asean Economics 
Community: AEC) กรอบควำมร่วมมือโครงกำรพัฒนำควำมร่วมมือทำงเศรษฐกิจในอนุภูมิภำคลุ่มแม่น้ ำโขง 
(Greater Mekong Sub-region: GMS) รวมถึงกำรเกษตรแบบใหม่ เช่น อำหำรปลอดภัย (Food Safety) เกษตร
อินทรีย์ (Organic Agriculture) พืชบ่งชี้ทำงภูมิศำสตร์ (Geographical Indication: GI)  กำรค้ำที่เป็นธรรม (Fair Trade) 
และตลำดคำร์บอน Carbon Market โดยกำรพัฒนำกำรเกษตร ป่ำไม้ กำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมและพัฒนำชนบทอยู่บน
พ้ืนฐำนของกำรพัฒนำเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน โดยพัฒนำกำรเกษตรแบบทันสมัยอย่ำงค่อยเป็น
ค่อยไป เน้นที่กำรผลิตสินค้ำเกษตร กำรปรับตัวต่อกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ มุ่งเป้ำหมำยไปที่ เกษตรกร 
รำยย่อย พร้อมกับรักษำระบบนิเวศน์ของพ้ืนที่ป่ำภำยในปี 2020 แต่เป้ำหมำยที่จะท ำภำยในปี 2015 นี้ คือ พัฒนำ
ชีวิตควำมเป็นอยู่ โดยให้ควำมส ำคัญกับควำมมั่นคงทำงอำหำรเป็นล ำดับแรก เพ่ิมและพัฒนำกำรผลิตสินค้ำเกษตร 
พัฒนำรูปแบบกำรผลิตที่ยั่งยืน และกำรจัดกำรป่ำไมท้ี่ยั่งยืน 
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โดยกิจกรรมท่ีจะท ำให้บรรลุเป้ำหมำยทั้ง 4 ข้อ ได้แก่ กำรเพ่ิมผลผลิตด้ำนอำหำร กำรตั้งกลุ่ม
พัฒนำสินค้ำเกษตรและเกษตรกร รูปแบบกำรผลิตอย่ำงยั่งยืน กำรจัดสรรที่ดินและกำรพัฒนำชนบท กำรพัฒนำป่ำไม้ 
กำรจัดกำรชลประทำนเพ่ือกำรเกษตร โครงสร้ำงพ้ืนฐำนของกำรท ำกำรเกษตรและป่ำไม้ กำรวิจัยและพัฒนำ 
รวมถึงกำรพัฒนำบุคลำกร 

3.2) นโยบายด้านต่างประเทศ 
สปป.ลำว ด ำเนินนโยบำยด้ำนต่ำงประเทศที่มุ่งสร้ำงเสริมควำมสัมพันธ์แบบรอบด้ำน 

กับทุกประเทศบนพ้ืนฐำนของกำรอยู่ร่วมกันอย่ำงสันติ  ไม่แบ่งแยกลัทธิอุดมกำรณ์ เพ่ือขอรับกำรสนับสนุน 
และควำมช่วยเหลือในกำรพัฒนำประเทศให้บรรลุเป้ำหมำยตำมที่พรรคประชำชนปฏิวัติลำวได้ก ำหนดไว้ ทั้งนี้  
สปป. ลำว ให้ควำมส ำคัญกับประเทศเพ่ือนบ้ำนเป็นล ำดับแรก ได้แก่ เวียดนำม จีน พม่ำ กัมพูชำ และไทย รองลงมำ 
เป็นประเทศร่วมอุดมกำรณ์ ได้แก่ รัสเซีย เกำหลีเหนือ และคิวบำ อย่ำงไรก็ตำม แม้ว่ำ สปป.ลำว จะพยำยำมด ำเนิน
ควำมสัมพันธ์กับประเทศต่ำงๆ ได้สมดุลเพ่ือลดกำรพ่ึงพำประเทศใดประเทศหนึ่งเป็นหลัก แต่ด้วยข้อจ ำกัดของ 
สปป.ลำว ที่ไม่มีทำงออกทำงทะเล และระดับกำรพัฒนำทำงเศรษฐกิจที่ยังถือว่ำอยู่ในระดับต่ ำ ประกอบกับควำม
ใกล้ชิดด้ำนอุดมกำรณ์และประวัติศำสตร์ กำรต่อสู้เพ่ือเอกรำช ท ำให้ สปป.ลำว มีควำมสัมพันธ์พิเศษกับเวียดนำม
และจีน  

ส ำหรับควำมสัมพันธ์ระหว่ำงไทยกับ สปป.ลำว ในปัจจุบันด ำเนินไปอย่ำงรำบรื่นบนพ้ืนฐำน
ของกำรเคำรพซึ่งกันและผลประโยชน์ร่วมกัน ซ่ึงมีพัฒนำกำรเชิงบวกอย่ำงต่อเนื่อง โดยมีปัจจัยเกื้อกูล ได้แก่ ควำม
ใกล้ชิดทำงเชื้อชำติ ศำสนำ ภำษำ และวัฒนธรรม นอกจำกนี้วันที่ 19 ธันวำคม 2553 ถือเป็นวันครบรอบ 60 ปี
ของควำมสัมพันธ์ทำงกำรทูตที่ได้รับกำรสถำปนำเมื่อปี 2493 ซึ่งทั้งสองฝ่ำยได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเพ่ือฉลอง
สัมพันธไมตรีท่ีได้ด ำเนินมำด้วยควำมรำบรื่นอีกโอกำสหนึ่ง 

3.3) นโยบายด้านการลงทุน 
สภำแหงชำติลำวได เห็นชอบกฎหมำยว่ำด้วยกำรส่งเสริมกำรลงทุนฉบับใหม่เมื่อเดือน

กรกฎำคม 2552 เพ่ือใช้แทนกฎหมำยว่ำด้วยกำรส่งเสริมกำรลงทุนภำยใน ฉบับเลขท่ี 10/สพช. ลงวันที่ 22 ตุลำคม 
2547 และกฎหมำยว่ำด้วยกำรส่งเสริมกำรลงทุนของต่ำงประเทศ ฉบับเลขที่ 11/สพช. ลงวันที่ 22 ตุลำคม 2547 
ดังนั้น ภำยใตก้ฎหมำยฉบับใหม่นี้นักลงทุนลำวและนักลงทุนต่ำงชำติจะไดรับสิทธิประโยชน์เดียวกัน  

สำระส ำคัญของกฎหมำยว่ำด้วยกำรส่งเสริมกำรลงทุนฉบับใหม่ คือ กำรปรับปรุงกำรอ ำนวย
ควำมสะดวกแกนักลงทุนผ่ำนบริกำรแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) เพ่ือลดขั้นตอนกำรระยะเวลำ
พิจำรณำอนุมติโครงกำรลงทุน และกำรเสนอมำตรกำรส่งเสริมกำรลงทุน เช่น กำรยกเว้นภำษี โดยพิจำรณำจำก
ประเภทกิจกำร พ้ืนที่ลงทุน และกำรอนุญำตให้นักลงทุนต่ำงชำติมีสิทธิ์ในกำรซ้ือที่ดินเพ่ืออยู่อำศัย  
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3.3.1) รูปแบบการลงทุนจากต่างประเทศ กำรลงทุนโดยตรงของต่ำงประเทศใน สปป.ลำว มี 
3 รูปแบบ คือ 

(1) กำรลงทุนฝ่ำยเดียวของผู้ลงทุนภำยในประเทศ หรือต่ำงประเทศ 
(2) กำรลงทุนแบบหุ้นส่วนระหว่ำงผู้ลงทุนภำยในประเทศกับต่ำงประเทศ เป็นกำร

ร่วมลงทุนระหว่ำงคนลำวกับคนต่ำงชำติ โดยมีกรรมสิทธิ์ร่วมกันและจัดตั้งนิติบุคคลใหม่ขึ้นภำยใต้กฎหมำยของ 
สปป.ลำว โดยผู้ลงทุนต่ำงชำติต้องถือหุ้นไม่น้อยกว่ำร้อยละ 10 ของทุนทั้งหมด กำรบริหำรงำนโครงกำรลักษณะนี้
ให้ก ำหนดไว้ในสัญญำร่วมทุน และกฎระเบียบของนิติบุคคลที่ตั้งขึ้น 

(3) กำรลงทุนธุรกิจร่วมตำมสัญญำ เป็นกำรลงทุนร่วมระหว่ำงนิติบุคคลลำว กับนิติบุคคล
ต่ำงชำติ โดยไม่ได้ตั้งนิติบุคคลใหม่ หรือสำขำใน สปป.ลำว นิติบุคคลลำวต้องแจ้งให้หน่วยงำนของกระทรวงอุตสำหกรรม
และกำรค้ำ กระทรวงแผนกำรและกำรลงทุนทรำบ เพ่ือด ำเนินกำรตำมระเบียบ และสัญญำกำรร่วมทุนต้องน ำไปให้
ส ำนักงำนทะเบียนศำลรับรอง 

3.3.2) ประเภทกิจการ  
(1) กิจกำรทั่วไป ผู้ลงทุนต้องยื่นค ำร้องผ่ำนศูนย์บริกำร One Stop Service ของ

แผนก อุตสำหกรรมและกำรค้ำ เพ่ือขอขึ้นทะเบียนวิสำหกิจ ผู้ลงทุนต่ำงประเทศที่ลงทุนในกิจกำรทั่วไปต้องลงทุน 
ไม่น้อยกว่ำ 1 พันล้ำนกีบ กิจกำรทั่วไปที่ไม่ใช่กิจกำรควบคุมจะไดรับแจ้งผลกำรพิจำรณำภำยใน 10 วันท ำกำร 
ส ำหรับกิจกำรควบคุมใช้เวลำพิจำรณำไมเกิน 1-3 วันท ำกำร เมื่อไดรับใบทะเบียนวิสำหกิจแลว ผู้ลงทุนสำมำรถ
ด ำเนินธุรกิจได้ทันท ี

(2) กิจกำรสัมปทำน เช่น สัมปทำนที่ดิน เหมืองแร พลังงำนไฟฟ้ำ สำยกำรบิน 
โทรคมนำคม ประกันภัย สถำบันกำรเงิน ผู้ลงทุนต้องยื่นค ำร้องผ่ำนศูนย์บริกำร One Stop Service ของแผนก
แผนกำรและกำรลงทุน เพ่ือพิจำรณำและน ำเสนอรัฐบำลหรือแขวง กำรคัดเลือกผู้ลงทุนอำจใช้กำรเปรียบเทียบ 
กำรประมูล หรือกำรประเมินผล เมื่อรัฐบำลหรือแขวงอนุมัติแลว กระทรวงแผนกำรและกำรลงทุนหรือแผนก
แผนกำรและกำรลงทุนประจ ำแขวง (แล้วแต่กรณี) จะออกใบทะเบียนสัมปทำนให้ผู้ลงทุน และผู้ลงทุน 
ต้องด ำเนินกำรภำยใน 90 วัน 

(3) กิจกำรกำรพัฒนำเขตเศรษฐกิจเฉพำะ เขตเศรษฐกิจเฉพำะ คือ พ้ืนที่ที่รัฐบำลอนุมัติ 
ให้ผู้ลงทุนพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน ระบบสำธำรณูปโภค เพ่ือรองรับกำรลงทุนและกำรประกอบธุรกิจในเขตดังกล่ำว 
จึงมีระเบียบที่ต่ำงจำกพ้ืนที่ทั่วไป เขตเศรษฐกิจเฉพำะมีหลำยแบบ เช่น เขตเศรษฐกิจพิเศษ เขตอุตสำหกรรม  
เขตกำรผลิตเพ่ือส่งออก เขตกำรค้ำปลอดภำษี เป็นต้น ผู้ประสงค์จะตั้งเขตเศรษฐกิจเฉพำะ ตองยื่นค ำร้องผ่ำน
แผนกอุตสำหกรรมและกำรค้ำ ซึ่งจะเสนอให้รัฐบำลพิจำรณำ  
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3.3.3) การสงเสริมการลงทุน  
ทุกโครงกำรของวิสำหกิจ กำรลงทุนจำกต่ำงประเทศจะไดรับกำรส่งเสริมกำรลงทุน

เพ่ิมเติม ดังนี้  
(1) ก ำไรที่น ำไปขยำยกิจกำรที่ไดรับอนุญำต จะไดรับกำรยกเว้นภำษีก ำไรในปีกำรบัญชี

ถัดไป 
(2) ส่งผลก ำไร ทุน และรำยรับอื่นๆ หลังจำกท่ีไดเสียภำษีอำกรและค่ำธรรมเนียมอ่ืนๆ 

ตำมกฎหมำยแลว กลับประเทศของตนหรือผ่ำนประเทศท่ีสำมได โดยผ่ำนธนำคำรของ สปป.ลำว 
(3) ไดรับยกเว้นภำษีน ำเขำ และอำกรที่เก็บจำกกำรน ำเข้ำอุปกรณ์ เครื่องอะไหล่ 

พำหนะกำรผลิตโดยตรง วัตถุดิบที่ไม่มีอยู่ภำยในประเทศหรือมีแต่ไมเพียงพอ ผลิตภัณฑ์กึ่งส ำเร็จรูปที่น ำเข้ำมำ  
เพ่ือแปรรูปหรือประกอบเป็นผลิตภัณฑ์เพ่ือกำรส่งออก 

(4) ไดรับยกเว้นภำษีขำออกส ำหรับผลิตภัณฑ์เพ่ือกำรส่งออก 
(5) อนุญำตให้ชำวต่ำงชำติที่ลงทุนใน สปป.ลำว มำกกว่ำ 500,000 ดอลล่ำร์สหรัฐฯ  

มีสิทธิถือครองที่ดินเพ่ืออยู่อำศัยตำมระยะเวลำของโครงกำรลงทุนที่ รัฐบำล สปป.ลำว ส่งเสริมกำรลงทุนในสำขำ
เกษตรกรรม อุตสำหกรรม หัตถกรรม และบริกำร โดยมีกำรให้สิทธิประโยชนในกำรลงทุนตำมประเภทกิจกำร 
ที่รัฐบำลให้ควำมส ำคัญ เช่น กิจกำรที่ช่วยแก้ปัญหำควำมทุกข์ยำก และช่วยยกระดับคุณภำพชีวิตของประชำชน 
กิจกำรโครงสร้ำงพื้นฐำน และกิจกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ ดังนี้ (ตำรำงที่ 3) 

 
ตารางที่ 3 สิทธิประโยชนทำงด้ำนภำษี ตำมระดับส่งเสริมกำรลงทุนและเขตกำรส่งเสริมกำรลงทุนจำกรัฐบำล สปป.ลำว 

รายการ 

เขตที่ 1 
พื้นที่ห่ำงไกลทุรกันดำร 
โครงสร้ำงพืน้ฐำนไม่

สะดวก 

เขตที่ 2 
พื้นที่ที่มีสำธำรณูปโภค
พื้นฐำนทำงเศรษฐกิจ

บำงส่วน 

เขตที่ 3 
เขตเมืองใหญ่มี

สำธำรณปูโภคพืน้ฐำน
พร้อม 

กิจกำรที่ได้รับกำรสง่เสริมระดับที่ 1 ยกเว้นภำษีก ำไร 10 ป ี ยกเว้นภำษีก ำไร 6 ป ี ยกเว้นภำษีก ำไร 4 ป ี
กิจกำรที่ได้รับกำรส่งเสริมระดับที่ 2 ยกเว้นภำษีก ำไร 6 ป ี ยกเว้นภำษีก ำไร 4ป ี ยกเว้นภำษีก ำไร 2 ป ี
กิจกำรที่ได้รับกำรส่งเสริมระดับที่ 3 ยกเว้นภำษีก ำไร 4 ป ี ยกเว้นภำษีก ำไร 2 ป ี ยกเว้นภำษีก ำไร 1 ป ี
นโยบำยสง่เสริมเฉพำะ ได้แก่  
กำรสร้ำงโรงพยำบำล โรงเรียน
อนุบำล โรงเรียนวิชำชพี วิทยำลัย 
มหำวิทยำลยั ศูนย์ค้นควำ้วิจัย  
และกิจกำรสำธำรณูปโภค 

ยกเว้นค่ำเช่ำหรือค่ำ
สัมปทำน 15 ปี และ

ยกเว้นภำษีก ำไรเพิ่มอีก  
5 ป ี

ยกเว้นค่ำเช่ำหรือค่ำ
สัมปทำน 10 ปี และ

ยกเว้นภำษีก ำไรเพิ่มอีก 
5 ปี 

ยกเว้นค่ำเช่ำหรือค่ำ
สัมปทำน 3 ปี และ

ยกเว้นภำษีก ำไรเพิ่มอีก 
5 ป ี
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บทที่ 4  
สถานการณ์สินค้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว ์

 
4.1 ประเทศไทย 

4.1.1 การผลิต 
กำรเพำะปลูกข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ของไทย แบ่งเป็น 2 รุ่น คือ รุ่น 1 เพำะปลูกตั้งแต่เดือนมีนำคม  

ถึงเดือนตุลำคมของปีเดียวกัน และรุ่น 2 เพำะปลูกตั้งแต่เดือนพฤศจิกำยน ถึงเดือนกุมภำพันธ์ของปีถัดไป  
แหล่งเพำะปลูกข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์อยู่ในภำคเหนือ ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ และภำคกลำง โดยภำคเหนือ ได้แก่ 
เชียงรำย พะเยำ ล ำปำง ล ำพูน เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ตำก ก ำแพงเพชร สุโขทัย แพร่ น่ำน อุตรดิตถ์ พิษณุโลก 
พิจิตร นครสวรรค์ อุทัยธำนี และเพชรบูรณ์ ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ เลย หนองบัวล ำภู อุดรธำนี 
หนองคำย อุบลรำชธำนี ศรีสะเกษ บุรีรัมย์ ขอนแก่น ชัยภูมิ และนครรำชสีมำ ภำคกลำง ได้แก่ สระบุรี ลพบุรี 
ชัยนำท สุพรรณบุรี ปรำจีนบุรี ฉะเชิงเทรำ สระแก้ว จันทบุรี ชลบุรี กำญจนบุรี รำชบุรี เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ 
โดยแหล่งเพำะปลูกที่ส ำคัญ ได้แก่ เพชรบูรณ์ เลย นครรำชสีมำ ตำก น่ำน เชียงรำย พิษณุโลก แพร่ นครสวรรค์ 
ลพบุรี และพะเยำ มีเนื้อที่เพำะปลูกและผลผลิตปี 2556/57 คิดเป็นร้อยละ 80.20 และร้อยละ 79.92 ของประเทศ
ตำมล ำดับ (ตำรำงผนวกท่ี 1)  

เนื้อท่ีเพำะปลูกข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ของไทย ปี 2551/52-2555/56 มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนจำก 6.69 ล้ำนไร่ใน
ปี 2551/52 เป็น 7.17 ล้ำนไร่ในปี 2555/56 หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 1.82 ต่อปี เนื่องจำกเกิดกำรระบำด 
ของเพลี้ยแป้งสีชมพูในมันส ำปะหลัง และปี 2551/52-2553/54 ภำครัฐมีกำรด ำเนินมำตรกำรรับจ ำน ำและประกัน
รำยได้ข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ จูงใจให้เกษตรกรขยำยเนื้อที่เพำะปลูกเพ่ิมขึ้น โดยภำคตะวันออกเฉียงเหนือขยำยเนื้อที่
ปลูกมำกที่สุด คือ จำก 1.55 ล้ำนไร่ในปี 2551/52 เพ่ิมขึ้นเป็น 1.77 ล้ำนไร่ในปี 2555/56 หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 
3.85 ต่อปี รองลงมำคือ ภำคเหนือ ขยำยเนื้อที่เพำะปลูกเพ่ิมขึ้นจำก 4.18 ล้ำนไร่ในปี 2551/52 เป็น 4.65 ล้ำนไร่
ในปี 2555/56 หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 2.83 ต่อปี ในขณะที่ภำคกลำงเนื้อที่เพำะปลูกลดลงจำก 0.96 ล้ำนไร่ในปี 
2551/52 เหลือ 0.75 ล้ำนไร่ในปี 2555/56 หรือลดลงร้อยละ 6.76 ต่อปี ส ำหรับผลผลิตต่อไร่เพ่ิมขึ้นจำกไร่ละ 
635 กิโลกรัมในปี 2551/52 เป็นไร่ละ 666 กิโลกรัมในปี 2555/56 หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 1.31 ต่อปี ส่งผลให้ผลผลิต
รวมเพ่ิมขึ้นจำก 4.25 ล้ำนตันในปี 2551/52 เป็น 4.78 ล้ำนตันในปี 2555/56 หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 3.23 ทั้งนี้
ต้นทุนกำรผลิตข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นจำกกิโลกรัมละ 5.86 บำทในปี 2551/52 เป็นกิโลกรัมละ 6.35 
บำทในปี 2555/56 หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 2.69 ต่อปี โดยต้นทุนผันแปรเพ่ิมขึ้นร้อยละ 0.36 ต่อปี และต้นทุนคงที่
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 15.84 ต่อปี (ตำรำงที่ 4) ส ำหรับผลผลิตข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์เริ่มออกสู่ตลำดตั้งแต่เดือนมิถุนำยน และ
จะออกมำกในเดือนสิงหำคม ถึงธันวำคม ประมำณร้อยละ 89.00 ของปริมำณผลผลิตทั้งหมด (ตำรำงผนวกที่ 2)  
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ตารางที่ 4 เนื้อที่เพำะปลูก ผลผลิตต่อไร่ ผลผลิตรวม ต้นทุนกำรผลิตข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ของไทย ปี 2551/52-2555/56 
 

รายการ 2551/52 2552/53 2553/54 2554/55 2555/561/ 
อัตรา
เพิ่ม 
(%) 

2556/572/ 
ผลต่าง 
1/ 2/ 
(%) 

เนื้อที่เพาะปลูก (ล้านไร่) 6.69 7.10 7.48 7.40 7.17 1.82 7.20 0.42 
  -ภำคเหนือ  4.18 4.43 4.60 4.73 4.65 2.83 4.68 0.65 
  -ภำคตะวันออกเฉยีงเหนือ 1.55 1.68 1.97 1.88 1.77 3.85 1.77 3.15 
  -ภำคกลำง 0.96 0.99 0.91 0.79 0.75 -6.76 0.75 -0.66 
ผลผลิตต่อไร่ (กิโลกรัม) 635 650 650 673 666 1.31 678 1.80 
ผลผลิตรวม (ล้ำนตัน) 4.25 4.62 4.86 5.02 4.78 3.23 4.88 2.09 
ต้นทุนการผลิต 5.86 5.36 5.55 5.95 6.35 2.69 6.52 2.68 
 -ต้นทุนผันแปร 5.12 4.63 4.79 4.80 5.12 0.36 5.26 2.73 
 -ต้นทุนคงที ่ 0.74 0.73 0.76 1.15 1.23 15.84 1.26 2.44 

ที่มำ : ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร  

 
ในปี 2556/57 เนื้อท่ีเพำะปลูกมี 7.20 ล้ำนไร่ เพ่ิมข้ึนจำก 7.17 ล้ำนไร่ในปี 2555/56 ร้อยละ 0.42 เนื่องจำก

เกษตรกรปลูกทดแทนในพ้ืนที่ถั่วเหลือง พ้ืนที่มันส ำปะหลังปลูกใหม่ที่ประสบภัยแล้งในช่วงต้นปี และเกษตรกร 
ไม่สำมำรถหำท่อนพันธุ์มำปลูกใหม่แทนได้  ส ำหรับผลผลิตต่อไร่เพ่ิมขึ้นจำก 666 กิโลกรัม เป็น 678 กิโลกรัม หรือ
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 1.80 เนื่องจำกสภำพดินฟ้ำอำกำศเอ้ืออ ำนวย ส่งผลให้ปริมำณผลผลิตในภำพรวมเพ่ิมขึ้นจำก 4.78 
ล้ำนตันในปี 2555/56 เป็น 4.88 ล้ำนตันในปี 2556/57 หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 2.09 (ตำรำงที่ 4) 

  
4.1.2 การตลาด   

1) ความต้องการใช้ 
ข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ผลิตได้ภำยในประเทศประมำณร้อยละ 95.00 จะถูกน ำไปใช้ในภำคอุตสำหกรรม

อำหำรสัตว์ ซึ่งควำมต้องกำรใช้มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นและต่อเนื่องตลอดทั้งปี โดยในช่วงปี 2551-2555 ควำมต้องกำรใช้ 
มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นจำก 3.89 ล้ำนตันในปี 2551 เป็น 4.67 ล้ำนตันในปี 2555 หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 4.09 ต่อปี 
(ตำรำงที่ 5) ตำมกำรขยำยตัวของอุตสำหกรรมกำรเลี้ยงสัตว์ เพ่ือกำรบริโภคภำยในประเทศและเพ่ือกำรส่งออก
เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์  
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ตารางท่ี 5 ปริมำณกำรใช้ข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ของไทย  ปี 2551-2555 
  

รายการ 2551 2552 2553 2554 2555 
อัตราเพ่ิม 

(%) 
ปริมำณกำรใช้ในประเทศ  
(ล้ำนตัน) 

3.89 4.21 4.28 4.36 4.67 4.09 

ที่มำ : ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร  
 

2) การส่งออก 
กำรส่งออกข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ปี 2551-2555 มีแนวโน้มลดลง โดยลดลงจำก 0.34 ล้ำนตัน มูลค่ำ 

3,165.52 ล้ำนบำทในปี 2551 เหลือ 0.12 ล้ำนตัน มูลค่ำ 1,181.72 ล้ำนบำทในปี 2555 หรือลดลงร้อยละ 26.27 
ต่อปี และร้อยละ 23.35 ต่อปี ตำมล ำดับ (ตำรำงที่ 6) เนื่องจำกควำมต้องกำรใช้ข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ภำยในประเทศ
เพ่ิมข้ึน ส ำหรับตลำดส่งออกท่ีส ำคัญ ได้แก่ มำเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และเวียดนำม (ตำรำงผนวกท่ี 3) 

 
ตารางท่ี 6 ปริมำณและมูลค่ำกำรส่งออกข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ของไทย ปี 2551-2555  

รายการ 2551 2552 2553 2554 2555 
อัตราเพ่ิม 

(%) 
กำรส่งออก       
  -ปริมำณ (ล้ำนตัน) 0.34 0.84 0.39 0.32 0.12 -26.27 
  -มูลคำ่ (ล้ำนบำท) 3,165.52 5,326.49 2,667.21 2,675.86 1,181.72 -23.35 
ที่มำ : กรมศุลกำกร  

 
3) การน าเข้า 

กำรน ำเข้ำข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ปี 2551-2555 มีแนวโน้มลดลง โดยลดลงจำก 0.43 ล้ำนตัน มูลค่ำ 
1,490.65 ล้ำนบำทในปี 2551 เหลือ 0.20 ล้ำนตัน มูลค่ำ 724.62 ล้ำนบำทในปี 2555 หรือลดลงร้อยละ 17.32 
ต่อปี และร้อยละ 16.23 ต่อปี ตำมล ำดับ (ตำรำงที่ 7) เนื่องจำกไทยมีกำรบริหำรจัดกำรปริมำณและช่วงเวลำ 
กำรน ำเข้ำข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์มำในรำชอำณำจักรอัตรำภำษีร้อยละ 0 ตำมควำมตกลงเขตกำรค้ำเสรีอำเซียน 
(ASEAN Free Trade Area : AFTA) และภำยใต้ยุทธศำสตร์ควำมร่วมมือทำงเศรษฐกิจอิระวดี-เจ้ำพระยำ-แม่โขง 
(Ayeyawade – Chao Phraya – Mekong Economic Cooperation Strategy : ACMECS) ส่งผลให้กำรน ำเข้ำ
ข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์จำก สปป.ลำว และกัมพูชำ ซึ่งเป็นคู่ค้ำส ำคัญของไทยมีแนวโน้มลดลงอย่ำงต่อเนื่อง โดยเฉพำะ
กำรน ำเข้ำจำกกัมพูชำ ปริมำณกำรน ำเข้ำลดลงจำก 0.31 ล้ำนตัน มูลค่ำ 1,059.27 ล้ำนบำทในปี 2551 เหลือ 0.05 
ล้ำนตัน มูลค่ำ 192.95 ล้ำนบำทในปี 2555 หรือลดลงร้อยละ 38.45 ต่อปี และร้อยละ 35.33 ต่อปี ตำมล ำดับ 
(ตำรำงผนวกที ่4) 
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ตารางท่ี 7 ปริมำณและมูลค่ำกำรน ำเข้ำข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ของไทย  ปี 2551-2555  
 

รายการ 2551 2552 2553 2554 2555 
อัตราเพ่ิม 

(%) 
กำรน ำเข้ำ       
  -ปริมำณ (ล้ำนตัน) 0.43 0.29 0.37 0.20 0.20 -17.32 
  -มูลคำ่ (ล้ำนบำท)   1,490.65 1,027.43 1,339.58 739.50 724.62 -16.23 
ที่มำ : กรมศุลกำกร  

 

4) ราคา 
ในช่วงปี 2551/52-2555/56 รำคำข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ปรับตัวสูงขึ้นในทุกระดับตลำดโดยรำคำ 

ซื้อขำยล่วงหน้ำตลำดชิคำโกมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนจำกกิโลกรัมละ 5.84 บำทในปี 2551/52 เป็นกิโลกรัมละ 8.98 บำท
ในปี 2555/56 หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 14.95 ต่อปี ส่งผลต่อรำคำข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ภำยในประเทศปรับตัวสูงขึ้นตำม 
โดยรำคำขำยส่งที่อำหำรสัตว์รับซื้อปรับเพ่ิมขึ้นจำกกิโลกรัมละ 8.07 บำทในปี 2551/52 เป็นกิโลกรัมละ 10.37 
บำทในปี  2555/56 หรือเ พ่ิมขึ้นร้อยละ 7 .63 ต่อปี  และส่งผลต่อเนื่องท ำให้รำคำเกษตรกรขำยได้ 
ปรับเพิ่มข้ึนจำกกิโลกรัมละ 7.01 บำทในปี 2551/52 เป็นกิโลกรัมละ 9.34 บำทในปี 2555/56 หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 
9.57 ต่อปี ส ำหรับรำคำส่งออกเอฟ โอ บี ปรับเพ่ิมขึ้นจำกกิโลกรัมละ 8.31 บำทในปี 2551/52 เป็นกิโลกรัมละ 
10.64 บำทในปี 2555/56 หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 7.66 ต่อปี (ตำรำงที่ 8) โดยมีสำเหตุส ำคัญมำจำกควำมต้องกำรใช้
ข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ของโลกที่มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นจำกกำรขยำยตัวของอุตสำหกรรมกำรเลี้ยงสัตว์ อุตสำหกรรม  
อำหำรสัตว์ และอุตสำหกรรมกำรผลิตเอทำนอล ประกอบกับผลผลิตข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ปี 2555/56 ของ
สหรัฐอเมริกำซึ่งเป็นประเทศผู้ผลิตและผู้ใช้รำยส ำคัญของโลกได้รับผลกระทบจำกปัญหำภัยแล้ง ผลผลิตเสียหำย
จ ำนวนมำก และกำรเพ่ิมขึ้นของรำคำข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ได้ส่งผลต่อต้นทุนกำรผลิตอำหำรสัตว์ และอุตสำหกรรม
ต่อเนื่อง 

 

ตารางท่ี 8 รำคำเกษตรกรขำยได้ รำคำขำยส่งอำหำรสัตว์รับซื้อ รำคำส่งออกเอฟ โอ บี และรำคำซื้อขำยล่วงหน้ำ 
ตลำดชิคำโกข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ไทย ปี 2551/52-2555/56 

 

รายการ 2551/52 2552/53 2553/54 2554/55 2555/56 
อัตราเพ่ิม 

(%) 
รำคำล่วงหน้ำตลำดชิคำโก (บำท/กก.)  5.84 4.70 7.03 8.01 8.98 14.95 
รำคำอำหำรสัตว์รับซื้อ (บำท/กก.)  8.07 7.71 9.43 9.74 10.37 7.63 
รำคำเกษตรกรขำยได้ (บำท/กก.)  7.01 5.43 8.13 7.63 9.34 9.57 
รำคำส่งออกเอฟ โอ บี (บำท/กก.)  8.31 7.95 9.83 10.14 10.64 7.66 
ที่มำ : ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร  
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4.1.3) นโยบายและมาตรการ 
1) การน าเข้าและส่งออกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 

ภำครัฐมีกำรจัดระบบและบริหำรกำรน ำเข้ำข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ เพื่อมิให้ส่งผลกระทบต่อระบบกำรค้ำ
ในประเทศ เช่น กำรก ำหนดให้องค์กำรคลังสินค้ำ (อคส.) เป็นผู้น ำเข้ำในโควตำ กำรก ำหนดปริมำณและช่วงเวลำใน
กำรน ำเข้ำเพ่ือมิให้กระทบต่อกำรค้ำภำยในประเทศ หรือกำรจดทะเบียนผู้น ำเข้ำ  ซึ่งกำรก ำหนดนโยบำยและ
มำตรกำรน ำเข้ำข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์มีคณะกรรมกำรนโยบำยอำหำร ท ำหน้ำที่เป็นผู้ก ำกับดูแล ส ำหรับนโยบำยและ
มำตรกำรน ำเข้ำข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ภำยใต้กรอบควำมตกลงต่ำงๆ ในปี 2556 ประกอบด้วย  

1.1) ความตกลงองค์การการค้าโลก (World Trade Organization : WTO) ภำษีน ำเข้ำในโควตำ
ร้อยละ 20 ปริมำณโควตำ 54,700 ตัน โดยให้องค์กำรคลังสินค้ำ (อคส.) เป็นผู้น ำเข้ำ ไม่จ ำกัดช่วงเวลำน ำเข้ำ ภำษี
น ำเข้ำนอกโควตำร้อยละ 73 และค่ำธรรมเนียมพิเศษตันละ 180 บำท 

1.2) ความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade Area : AFTA) และโครงการ
ลงทุนเกษตรแบบมีสัญญากับประเทศเพื่อนบ้าน (Contract Farming) ภำยใต้ยุทธศำสตร์ควำมร่วมมือทำง
เศรษฐกิจอิระวดี-เจ้ำพระยำ-แม่โขง (Ayeyawade - Chao Phraya – Mekong Economic Cooperation Stratege: 
ACMECS) ภำษีร้อยละ 0 ก ำหนดมำตรกำรบริหำรกำรน ำเข้ำโดยให้องค์กำรคลังสินค้ำ (อคส.) น ำเข้ำได้ตลอดทั้งปี 
โดยจัดท ำแผนกำรจัดซื้อให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ด้ำนกำรผลิต กำรตลำด ภำวะรำคำและควำมต้องกำรใช้เพ่ือ
ไม่ให้กระทบต่อผลผลิตในประเทศ ส ำหรับผู้น ำเข้ำทั่วไปน ำเข้ำได้ช่วงเดือนมีนำคม-สิงหำคม 2556 และต้องปฏิบัติ
ตำมข้อก ำหนดมำตรฐำนควบคุมกำรน ำเข้ำตำมพระรำชบัญญัติควบคุมคุณภำพอำหำรสัตว์ พ.ศ. 2525  

1.3) ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-นิวซีแลนด์ (Thai-New Zealand Closer Economic 
Partnership: TNZCEP) ภำษีร้อยละ 0 ยกเว้นกำรก ำหนดปริมำณน ำเข้ำ ไม่ต้องขออนุญำตน ำเข้ำและไม่ต้องปฏิบัติ
ตำมมำตรกำรในกำรจัดระเบียบกำรน ำเข้ำ   

1.4) ความตกลงการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย (Thai-Australia Free Trade Area: TAFTA) ภำษ ี
ในโควตำร้อยละ 9.33 ปริมำณโควตำ 8,081.67 ตัน กำรบริหำรกำรน ำเข้ำตำม WTO ภำษีนอกโควตำ 65.7 

1.5) ความตกลงการค้าเสรี ไทย-ญี่ปุ่น (Japan-Thai Economic Partnership Agreement: JTEPA) 
ภำษีในโควตำร้อยละ 0 ปริมำณโควตำและกำรบริหำรกำรน ำเข้ำตำม WTO ภำษีนอกโควตำร้อยละ 73  

1.6 )  ความตกลงการค้ า เสรี อา เซี ยน -ญี่ ปุ่ น  (ASEAN-Japan Comprehensive Economic 
Partnership: AJCEP) วันที่ 1 มกรำคม ถึงวันที่ 31 มีนำคม 2556 ภำษีในโควตำร้อยละ 10.90 วันที่ 1 เมษำยน 
ถึงวันที่ 31 ธันวำคม 2556 ภำษีในโควตำร้อยละ 9.10 ปริมำณโควตำและกำรบริหำรกำรน ำเข้ำตำม WTO ภำษี
นอกโควตำร้อยละ 73 

1.7) ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-เกาหลี (ASEAN-Korea Free Trade Area: AKFTA) ภำษ ี
ในโควตำร้อยละ 6.67 ปริมำณโควตำและกำรบริหำรกำรน ำเข้ำตำม WTO ภำษีนอกโควตำร้อยละ 73 
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1.8) การน าเข้าทั่วไป (ประเทศนอกข้อตกลง) กิโลกรัมละ 2.75 บำท และค่ำธรรมเนียมพิเศษ 
ตันละ 1,000 บำท  

ส ำหรับนโยบำยและมำตรกำรส่งออกข้ำวโพดเลี้ ยงสัตว์ของไทย ส่งออกได้ เสรี ไม่ต้อง  
เสียภำษีส่งออก อย่ำงไรก็ตำมในปี 2504/05 รัฐบำลได้เคยเข้ำมำควบคุมโดยห้ำมส่งออกข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ 
ไปนอกรำชอำณำจักร เว้นแต่ได้รับอนุญำตจำกรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงเศรษฐกร (กระทรวงพำณิชย์) แต่ในปี 
2535 กรมกำรค้ำต่ำงประเทศ กระทรวงพำณิชย์ ได้ปรับปรุงระเบียบวิธีปฏิบัติในกำรขออนุญำตส่งออกข้ำวโพด
เลี้ยงสัตว์ให้มีควำมคล่องตัวมำกขึ้นและเหมำะสมกับสภำวะเศรษฐกิจที่จะให้กำรค้ำเป็นไปอย่ำงเสรีมำกขึ้น  
จึงก ำหนดให้กำรส่งออกข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นไปโดยเสรี ไม่จ ำกัดปริมำณ ไม่ต้องขออนุญำต และไม่มีภำระภำษี  
ขำออก เป็นต้นมำตำมประกำศกระทรวงพำณิชย์ฉบับที่ 61 พ.ศ. 2535 ลงวันที่ 9 กุมภำพันธ์ 2535  

2) จัดระเบียบการค้าในประเทศ 
2.1) กำรพัฒนำคุณภำพ โดยมีประกำศกระทรวงพำณิชย์ เรื่อง ก ำหนดมำตรฐำนสินค้ำข้ำวโพด 

เป็น 2 ชั้น (ข้ำวโพดชั้นหนึ่งและชั้นสอง) เพ่ือเป็นเกณฑ์ในกำรซื้อขำยและกำรพัฒนำคุณภำพผลผลิตของเกษตรกร
และผู้ค้ำท้ังระบบ  

2.2) มำตรกำรก ำหนดสินค้ำและบริกำรควบคุม โดยอำศัยอ ำนำจตำมพระรำชบัญญัติว่ำด้วยรำคำ
สินค้ำและบริกำร พ.ศ. 2542 เช่น ให้ผู้รับซื้อข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ปิดป้ำยแสดงรำคำรับซื้อ โดยระบุคุณภำพ ณ สถำนที่ 
รับซื้อ และควบคุมกำรขออนุญำตขนย้ำยข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์น้ ำหนักตั้งแต่ 10,000 กิโลกรัมขึ้นไปเข้ำหรือออก 
ในพ้ืนที่จังหวัดติดชำยแดนประเทศเพ่ือนบ้ำน  

3) นโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร 
รัฐบำลมีนโยบำยและมำตรกำรรักษำเสถียรภำพรำคำข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ โดยมำตรกำรที่ใช้

ด ำเนินกำรประกอบด้วย กำรรับจ ำน ำ กำรประกันรำยได้ และกำรแทรกแซงตลำด ส ำหรับปี 2551/52-2556/57 
ดังนี้ 

ปี 2551/52 ใช้นโยบำยรับจ ำน ำ มีจ ำนวนครัวเรือนเกษตรมำใช้สิทธิจ ำน ำ 76,670 ครัวเรือน 
ปริมำณผลผลิต 1.00 ล้ำนตันเมล็ด  

ปี 2552/53 ใช้นโยบำยประกันรำยได้ มีจ ำนวนครัวเรือนเกษตรมำใช้สิทธิประกันรำยได้ 400,328 
ครัวเรือน รัฐบำลจ่ำยเงินชดเชยส่วนต่ำงของรำคำให้เกษตรกร 5,635.64 ล้ำนบำท  

ปี 2553/54 ใช้นโยบำยประกันรำยได้ มีจ ำนวนครัวเรือนเกษตรมำใช้สิทธิประกันรำยได้ 492,249 
ครัวเรือน แต่ไม่มีกำรชดเชยส่วนต่ำงของรำคำเนื่องจำกรำคำตลำดซึ่งใช้เป็นเกณฑ์กลำงอ้ำงอิงสูงกว่ำรำคำประกัน  

ปี 2555/56 รัฐบำลได้เตรียมมำตรกำรรับจ ำน ำรองรับในช่วงที่คำดว่ำจะเกิดปัญหำรำคำตกต่ ำ 
(เดือนสิงหำคม ถึงธันวำคม 2555) แต่มิได้ด ำเนินมำตรกำรเนื่องจำกรำคำตลำดสูงกว่ำรำคำที่ก ำหนดไว้ 
ในมำตรกำร 
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 ปี 2556/57 ใช้มำตรกำรแทรกแซงตลำด โดยกำรแทรกแซงกำรรับซื้อและเชื่อมโยงผ่ำนผู้รวบรวม
ในพ้ืนที่ เชื่อมโยงสหกรณ์ผู้ผลิตและผู้ใช้ ขอควำมร่วมมือผู้ประกอบกำรอำหำรสัตว์และอุตสำหกรรมที่ใช้ข้ำวโพด
เลี้ยงสัตว์เป็นวัตถุดิบขยำยปริมำณกำรรับซื้อ และผลักดันกำรส่งออก   

 
4.2 ราชอาณาจักรกัมพูชา : กัมพูชา   

4.2.1 การผลิต 
กำรผลิตข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ของกัมพูชำ จะผลิตเพ่ือกำรส่งออกเป็นหลัก กำรเพำะปลูกแบ่งออกเป็น 2 

รุ่น คือ ต้นฤดูฝน จะเริ่มเพำะปลูกตั้งแต่เดือนมีนำคม และปลำยฤดูฝน จะเริ่มเพำะปลูกตั้งแต่เดือนกรกฎำคม 
ปัจจัยกำรผลิตส่วนใหญ่น ำเข้ำจำกต่ำงประเทศ เช่น ไทย เวียดนำม สหรัฐอเมริกำ โดยเมล็ดพันธุ์น ำเข้ำจำกไทย 
เวียดนำม และสหรัฐอเมริกำ ปุ๋ยเคมี น ำเข้ำจำกไทย ส ำหรับสำรเคมี น ำเข้ำจำกเวียดนำม เนื่องจำกรำคำถูกกว่ำ แหล่ง
เพำะปลูกส ำคัญ ได้แก่ พระตะบอง ไพลิน ก ำปงจำม และอุดรมีชัย   

เนื้อที่เพำะปลูกข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ของกัมพูชำ ปี 2551/52-2555/56 มีแนวโน้มลดลงจำก 1.38 ล้ำนไร่ 
ในปี 2551/52 เหลือ 1.37 ล้ำนไร่ในปี 2555/56 หรือลดลงร้อยละ 0.08 ต่อปี เนื่องจำกเกษตรกรปรับเปลี่ยนเนื้อ
ที่ไปปลูกมันส ำปะหลังเพ่ิมขึ้น ในขณะที่ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่เพ่ิมขึ้นจำกไร่ละ 694 กิโลกรัมในปี 2551/52 เป็นไร่ละ 
698 กิโลกรัมในปี 2555/56 หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 0.87 ต่อปี ส่งผลให้ผลผลิตรวมเพ่ิมขึ้นจำก 0.92 ล้ำนตันในปี 
2551/52 เป็น 0.95 ล้ำนตันในปี 2555/56 หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 2.70 ต่อปี (ตำรำงที่ 9)   

 
ตารางท่ี 9 เนื้อท่ีเพำะปลูก ผลผลิตต่อไร่ และผลผลิตข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ของกัมพูชำ ปี 2551/52-2555/56 
 

รายการ 2551/52 2552/53 2553/54 2554/55 2555/56 
อัตราเพ่ิม 

(%) 
เนื้อท่ีเพำะปลูก (ลำ้นไร่) 1.38 1.34 1.09 1.35 1.37 -0.08 
ผลผลติต่อไร ่(กิโลกรัม) 694 653 718 706 698 0.87 
ผลผลติรวม (ล้ำนตัน) 0.92 0.77 0.72 0.95 0.95 2.70 
ที่มำ : Office of Agricultural Economics (ASEAN Food Security Information System (AFSIS) Project)  

 
ส ำหรับต้นทุนกำรผลิตข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ของกัมพูชำ จำกกำรส ำรวจ พบว่ำ เมล็ดพันธุ์ข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์

ที่เกษตรกรใช้เป็นพันธุ์ลูกผสมของไทย ได้แก่ ซีพี 888 ซีพี 999 และของเวียดนำม ได้แก่ LVN 10 ปริมำณกำรใช้
เมล็ดพันธุ์ไร่ละ 2.24-3.20 กิโลกรัม ใช้ปุ๋ยไร่ละ 16-25 กิโลกรัม ค่ำจ้ำงไถเตรียมดินไร่ละ 500-600 บำท ค่ำ
สำรเคมี (ยำฆ่ำหญ้ำ) ไร่ละ 120 บำท ค่ำจ้ำงแรงงำนฉีดยำฆ่ำหญ้ำไร่ละ 64 บำท หรือวันละ 150 บำท  ค่ำจ้ำงแรงงำน
หยอดเมล็ดพันธุ์ไร่ละ 200 บำท ค่ำจ้ำงแรงงำนหักข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ 100 กิโลกรัมละ 40-50 บำท หรือวันละ 200 
บำท ค่ำจ้ำงสีเป็นเมล็ดตันละ 250 บำท กำรผลิตของเกษตรกรใช้แรงงำนครัวเรือนเป็นหลัก เนื่องจำกกำรใช้
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เครื่องจักรกลยังไม่แพร่หลำย ท ำให้ค่ำใช้จ่ำยด้ำนค่ำแรงงำนท ำกำรเกษตรของกัมพูชำต่ ำ ประกอบกับกำรใช้ปุ๋ยเคมี 
และสำรเคมี มีปริมำณไม่มำก ซึ่งเป็นปัจจัยที่ส่งผลให้ต้นทุนกำรผลิตข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ของกัมพูชำต่ ำกว่ำไทย 
ส ำหรับช่วงเวลำกำรออกสู่ตลำดของผลผลิตข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ของกัมพูชำ จะออกสู่ตลำดช่วงเดียวกับไทย เนื่องจำก 
ท ำกำรเพำะปลูกในช่วงเวลำเดียวกัน  

 
4.2.2 การตลาด 

1) ความต้องการใช้ 
ควำมต้องกำรใช้ข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ภำยในประเทศของกัมพูชำมีไม่มำก เนื่องจำกอุตสำหกรรมแปรรูป

ข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ยังมีไม่เพียงพอเพ่ือรองรับผลผลิตภำยในประเทศ ข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ผลิตได้ส่วนใหญ่ 
ต้องพ่ึงพำกำรส่งออกเป็นหลัก  

2) การส่งออก 
ตลำดส่งออกข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ส ำคัญของกัมพูชำ คือ ไทย เวียดนำม และจีน โดยมีมูลค่ำ 

กำรส่งออกประมำณร้อยละ 99.31 ของมูลค่ำกำรส่งออกทั้งหมด อย่ำงไรก็ตำมในปี 2550-2554 มูลค่ำกำรส่งออก
ข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ของกัมพูชำมีแนวโน้มลดลงจำก 3.78 ล้ำนดอลล่ำร์สหรัฐในปี 2550 เหลือ 1.37 ล้ำนดอลล่ำร์สหรัฐ
ในปี 2554 หรือลดลงร้อยละ 17.94 ต่อปี โดยมูลค่ำกำรส่งออกไปจีนลดลงจำก 0.45 ล้ำนดอลล่ำสหรัฐในปี 2550 
เหลือ 0.30 ล้ำนดอลล่ำสหรัฐในปี 2554 หรือลดลงร้อยละ 6.03 ต่อปี และมูลค่ำกำรส่งออกมำไทยลดลงจำก 3.33 
ล้ำนดอลล่ำร์สหรัฐ เหลือ 0.05 ล้ำนดอลล่ำร์สหรัฐ ในปี 2554 หรือลดลงร้อยละ 60.47 ต่อปี เนื่องจำกไทยมีกำร
บริหำรช่วงเวลำน ำเข้ำข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์เพ่ือมิให้กระทบกับรำคำเกษตรกรภำยในประเทศ ท ำให้กัมพูชำขยำยตลำด
ส่งออกข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ไปเวียดนำมเพ่ิมข้ึน โดยมีมูลค่ำกำรส่งออกเพ่ิมข้ึนจำก 0.66 ล้ำนดอลล่ำร์สหรัฐในปี 2552 
เป็น 1.01 ล้ำนดอลล่ำร์สหรัฐในปี 2554 หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 23.24 ต่อปี (ตำรำงที่ 10)  

 
ตารางท่ี 10 มูลค่ำกำรส่งออกข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ของกัมพูชำ ปี 2550-2554 

หน่วย : ล้ำนดอลล่ำร์สหรัฐ 

รายการ 2550 2551 2552 2553 2554 
อัตราเพ่ิม 

(%) 
ไทย  3.33 2.10 0.62 1.07 0.05 -60.47 
เวียดนำม - - 0.66 1.19 1.01 23.24 
จีน   0.45 0.22 0.29 0.26 0.30 -6.03 
อื่นๆ - 0.07 - - 0.01  
รวม 3.78 2.39 1.57 2.52 1.37 -17.94 
ที่มำ : International Trade Centre (Trade Statistics for international business development)  
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ส ำหรับช่องทำงกำรตลำดหลักข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ของกัมพูชำมี 2 ช่องทำง คือ ช่องทำงที่ 1 ส่งออก
ไปจ ำหน่ำยให้กับไทย เวียดนำม และจีน ช่องทำงที่  2 จ ำหน่ำยให้กับผู้ใช้ภำยในประเทศ คือ บริษัทซีพี  
ที่พนมเปญ ซึ่งเป็นบริษัทของคนไทยเข้ำไปลงทุน ส ำหรับช่องทำงที่เข้ำมำไทยจะผ่ำนทำงด่ำนศุลกำกรจังหวัด
สระแก้ว และจังหวัดจันทบุรี โดยจะมีผู้รับซื้อชำวกัมพูชำมำรับซื้อผลผลิตตำมด่ำนชำยแดนก่อนส่งจ ำหน่ำยต่อ 
ให้กับผู้รับซื้อฝั่งไทย  

3) การน าเข้า 
กำรน ำเข้ำข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ของกัมพูชำ ปี 2550-2554 มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น โดยเพ่ิมขึ้นจำก  

0.002 ล้ำนดอลล่ำร์สหรัฐในปี 2550 เป็น 0.056 ล้ำนดอลล่ำสหรัฐในปี 2554 หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 108.71 ต่อปี 
เป็นกำรน ำเข้ำข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์จำกสิงคโปร์ ซึ่งไม่ใช่ประเทศผู้ ผลิตข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ โดยมูลค่ำกำรน ำเข้ำ  
มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนจำก 0.001 ล้ำนดอลล่ำร์สหรัฐในปี 2550 เป็น 0.003 ล้ำนดอลล่ำร์สหรัฐในปี 2554 หรือเพ่ิมขึ้น
ร้อยละ 33.51 ต่อปี มีกำรน ำเข้ำจำกเยอรมัน ในปี 2550 และปี 2552 มูลค่ำ 0.001 ล้ำนดอลล่ำสหรัฐ และ 0.012 
ล้ำนดอลล่ำร์สหรัฐ ตำมล ำดับ นอกจำกนี้มีกำรน ำเข้ำจำกจีน ในปี 2554 มูลค่ำ 0.053 ล้ำนดอลล่ำสหรัฐ (ตำรำงที่ 11)  
 
ตารางท่ี 11 มูลค่ำกำรน ำเข้ำข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ของกัมพูชำ ปี 2550-2554 

หน่วย : ล้ำนดอลล่ำร์สหรัฐ 

รายการ 2550 2551 2552 2553 2554 
อัตราเพ่ิม 

(%) 
สิงคโปร ์ 0.001 0.001 0.001 0.002 0.003 33.51 
จีน  - - - - 0.053 - 
เยอรมัน 0.001 - 0.012 - - - 
รวม 0.002 0.001 0.013 0.002 0.056 108.71 
ที่มำ : International Trade Centre (Trade Statistics for international business development) 

 
4) ราคา 

กำรรับซื้อผลผลิตข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ภำยในประเทศ แบ่งเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงเดือนมิถุนำยน ถึง
กันยำยน และช่วงเดือนตุลำคม ถึงมกรำคม ผู้รับซื้อผลผลิตจะมีทั้งพ่อค้ำกัมพูชำและเวียดนำม ส ำหรับพ่ อค้ำ
เวียดนำมที่เข้ำมำรับซื้อจะส่งผลผลิตกลับเวียดนำม 

ผลผลิตข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ พ่อค้ำรับซื้อร้อยละ 80 จะรับซื้อเป็นฝักมำสี เอง เนื่องจำก 
ผลพลอยได้จำกกำรสี คือ ซังข้ำวโพด จะถูกน ำมำใช้เป็นเชื้อเพลิงร่วมกับถ่ำนไม้ส ำหรับอบลดควำมชื้นข้ำวโพด  
เลี้ยงสัตว์ ส ำหรับกำรก ำหนดรำคำรับซื้อขึ้นกับควำมชื้น และปริมำณผลผลิตข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ออกสู่ตลำด  
โดยรำคำรับซื้อข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์รุ่นปลำยฝนจะสูงกว่ำรุ่นต้นฝน เนื่องจำกเมล็ดข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์มีคุณภำพดีกว่ำ 
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(ควำมชื้นต่ ำ) นอกจำกนี้ช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลำดมำกรำคำรับซื้อจะปรับตัวลดลง โดยรำคำรับซื้อจำกเกษตรกร  
ปี 2555 ที่ได้จำกกำรส ำรวจ พบว่ำ 

รำคำข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ฝักสด (รุ่นต้นฝน) พ่อค้ำรับซื้อกิโลกรัมละ 4.80-5.20 บำท ส ำหรับ 
ช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลำดมำก รำคำรับซื้อปรับลดลงเหลือกิโลกรัมละ 4.29-5.00 บำท  

รำคำข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ฝักสด (รุ่นปลำยฝน) พ่อค้ำรับซื้อกิโลกรัมละ 5.20-5.70 บำท ส ำหรับ
ข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ชนิดเมล็ด พ่อค้ำรับซื้อกิโลกรัมกรัมละ 6.20-7.00 บำท  

 
4.2.3 นโยบายและมาตรการ 

1) กัมพูชำ เข้ำร่วมแผนกำรลงทุนเกษตรแบบมีสัญญำกับประเทศไทย (Contract Farming) ภำยใต้
ยุทธศำสตร์ควำมร่วมมือทำงเศรษฐกิจอิระวดี-เจ้ำพระยำ-แม่โขง (Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong Economic 
Cooperation Strategy: ACMECS) มีเป้ำหมำยในกำรเพิ่มโอกำสกำรจ้ำงงำน ลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงรำยได้ เพ่ิมขีด
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน และสร้ำงเสถียรภำพที่ยังยืน ภำยใต้กรอบควำมร่วมมือ 5 ด้ำน ได้แก่ กำรค้ำ-กำรลงทุน 
กำรเกษตรและอุตสำหกรรม กำรเชื่อมโยงเส้นทำงคมนำคม ควำมร่วมมือด้ำนกำรท่องเที่ยวกำรพัฒนำทรัพยำกร
มนุษย์ ส ำหรับกำรค้ำ-กำรลงทุน กัมพูชำ ได้รับสิทธิพิเศษส ำหรับสินค้ำเกษตรที่ส่งมำไทยในอัตรำภำษีร้อยละ 0 
รวม 10 รำยกำร ได้แก่ ข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ ถั่วเหลือง ถั่วเขียวผิวมัน มันส ำปะหลัง (เฉพำะมันเส้น) ข้ำวโพดหวำน งำ 
ถั่วลิสง ลูกเดือย ละหุ่ง และไม้ยูคำลิปตัส ส ำหรับกำรส่งออกตั้งแต่เดือนมกรำคม ถึงเดือนธันวำคม ยกเว้นข้ำวโพด
เลี้ยงสัตว์ ส ำหรับกำรส่งออกตั้งแต่เดือนมีนำคม ถึงเดือนสิงหำคม 

2) นโยบำยส่งเสริมให้นักลงทุนต่ำงชำติเข้ำมำลงทุนในธุรกิจเกษตร และธุรกิจเกษตรแปรรูป โดยมีกำร
จัดตั้งหน่วยงำนที่ท ำหน้ำที่ก ำหนดวิธีกำรและกำรให้สัมปทำนที่ดินส ำหรับกำรเกษตรและอุตสำหกรรมกำรเกษตร 
รวมทั้งกำรติดตำม ตรวจสอบและทบทวนกำรให้สัมปทำนที่ดิน โดยมีหลักกำร คือ จังหวัดสำมำรถลงนำมในสัญญำ
สัมปทำนได้ หำกมูลค่ำกำรลงทุนน้อยกว่ำ 100 ล้ำนบำท และใช้ที่ดินน้อยกว่ำ 6,250 ไร่ 

 
4.2.4 เปรียบเทียบระหว่างไทยและราชอาณาจักรกัมพูชา 

กำรผลิตและกำรตลำดข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ของไทย และกัมพูชำ เมื่อเปรียบเทียบกับโลก และอำเซียน  
(ตำรำงที่ 12) 
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ตารางที่ 12 เปรยีบเทียบกำรผลิต และกำรตลำดข้ำวโพดเลีย้งสัตว์ของไทย และกัมพูชำ ในตลำดโลกและอำเซียน ปี 2556   
รายการ ไทย กัมพูชา 

โลก อาเซียน โลก อาเซียน 
1) การผลิต 

1.1) เนื้อที่เก็บเกี่ยว 1/ 

1.1.1) อันดับ 
1.1.2) สัดส่วนเนื้อที่เก็บเกี่ยว (ร้อยละ) 

 
 

NA 
NA 

 
 
3 

11.73 

 
 

NA 
NA 

 
 
7 

1.96 
 

1.2) ผลผลิต 1/ 

1.2.1) อันดับ 
1.2.2) สัดส่วนผลผลิต (ร้อยละ) 

 

 
NA 
0.51 

 

 
4 

12.30 

 

 
NA 
0.01 

 

 
7 

2.13 
 

1.3) เป้าหมายการผลิต 2/ 
 

1) รักษำระดับพื้นท่ีปลูก 7.00 ล้ำนไร ่
2) เพิ่มผลผลิตต่อไร่เป็น 825 กิโลกรัม 
3) ลดพื้นท่ีช่วงต้นฤดูฝน (มี.ค.-ม.ิย.)  
ไปเพิ่มกำรปลูกปลำยฤดู (ก.ค.-ส.ค.)  
จำกร้อยละ 10 เป็นร้อยละ 25 

 

NA 

1.4) นโยบายการผลิต 1) ลดต้นทุนกำรผลติ โดยลดอัตรำกำร
ใช้เมล็ดพันธ์ุ ลดกำรใช้ปุ๋ยเคม ี
2) ก ำหนดเขตเหมำะสมส ำหรับปลูก 
และมำตรกำรจูงใจให้เกษตรกรท ำกำร
ผลิตตำมศักยภำพของพื้นที่ (Zoning) 
3) ส่งเสริมกำรลงทุนเกษตรแบบมี
พันธะสัญญำภำยใต้ยุทธศำสตร์ควำม
ร่วมมือ อิระวด-ีเจ้ำพระยำ-แม่โขง 
(ACMECS) กับประเทศเพื่อนบ้ำน 
(CLM) 

1) ผลิตเพื่อกำรส่งออก 
2) กำรเข้ำร่วมแผนกำรลงทุนเกษตร
แบบมีพันธะสัญญำภำยใต้ยุทธศำสตร์
ควำมร่วมมือ อิระวด-ีเจ้ำพระยำ- 
แม่โขง (ACMECS) กับไทย 
3) ส่งเสริมให้นักลงทุนต่ำงชำติมำ
ลงทุนในธุรกิจเกษตรทั้งกำรผลติ 
และกำรแปรรูป 
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รายการ ไทย กัมพูชา 
 โลก อาเซียน โลก อาเซียน 

2) การตลาด  
2.1) ส่งออก 3/ 

2.1.1) อันดับส่งออก 
2.1.2) ส่วนแบ่งกำรตลำด (ร้อยละ) 

 
 

NA 
0.29 

 
 
1 

51.52 

 
 

NA 
0.01 

 
 

5     
0.71 

 

2.2) ประเทศคู่ค้าตลาดโลก  
      (5 อันดับแรก) 3/ 

 

มำเลเซีย อินโดนเีซีย ฟิลิปปินส์ 
เวียดนำม 

 

เวียดนำม จีน ไทย 

 

2.3) ประเทศคู่ค้าอาเซียน 3/ 
 

มำเลเซีย อินโดนเีซีย ฟิลิปปินส์ 
เวียดนำม 

 

เวียดนำม ไทย 

 

2.4) นโยบายการตลาด 
 

1) ส่งออกเสร ี
2) รักษำเสถียรภำพรำคำ  
3) ควบคุมกำรขออนญุำตขนย้ำยเข้ำ-
ออกในพ้ืนท่ีจังหวัดชำยแดนติดกบั
ประเทศเพื่อนบ้ำน 

 

ส่งออกเสร ี

3) จุดแข็ง 1) มีควำมพร้อมด้ำนเทคโนโลย ี
กำรผลิตและกำรปฏิบัติทีด่ี (GAP)  
ในกำรเพำะปลูก 
2) ข้ำวโพดเลี้ยงสตัว์ไทยปลอด 
กำรดัดแปรทำงพันธุกรรม 
3) มีอุตสำหกรรมผลิตเมล็ดพันธ์ุ 
ใช้ภำยในประเทศและส่งออก 
4) มีอุตสำหกรรมรองรับผลผลิต 
ภำยในประเทศ 

1) ขยำยพื้นที่เพำะปลูกได้อีก
เนื่องจำกทรัพยำกรธรรมชำต ิ
มีควำมอุดมสมบรูณ ์
2) กำรเพำะปลูกอำศยัแรงงำนคน
และแรงงำนสตัว ์
3) มีแรงงำนจ ำนวนมำก และค่ำจำ้ง
ถูกกว่ำไทย 
4) ต่ำงชำติให้ควำมสนใจเข้ำไป
ลงทุนด้ำนเกษตรและกำรแปรรูป 

4) จุดอ่อน 1) ต้นทุนกำรผลติสูง 
2) ผลผลิตกระจุกตัวช่วงฤดูฝน 

1) ต้องพึ่งพำตลำดส่งออก 
2) ต้องน ำเข้ำปัจจัยกำรผลิตจำก
ประเทศ AEC และจีน 
3) ขำดเทคโนโลยีที่ทันสมัย และขำด
กำรใช้เทคโนโลยีแทนแรงงำนคน 

ที่มำ : 1/ Office of Agricultural Economics (ASEAN Food Security Information System (AFSIS) Project)  
และ  United States Department of Agriculture 

            2/ ยุทธศำสตร์ข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2555/56-2559/60 
           3/ International Trade Centre (Trade Statistics for international business development) 
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4.3 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว : สปป.ลาว  
4.3.1) การผลิต 

กำรผลิตข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ของ สปป.ลำว จะผลิตเพ่ือกำรส่งออกเป็นหลักโดยเฉพำะส่งออกมำไทย 
เนื่องจำกอุตสำหกรรมแปรรูปเพื่อรองรับผลผลิตมีไม่เพียงพอ กำรเพำะปลูกข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ใน สปป.ลำว ขยำยตัว
เพ่ิมขึ้นเนื่องจำกภำคเอกชนไทยเข้ำไปลงทุนส่งเสริมให้เกษตรกรเพำะปลูก และรับซื้อผลผลิตคืน โดยสนับสนุน  
ด้ำนปัจจัยกำรผลิต เช่น เมล็ดพันธุ์ และปุ๋ยเคมี เป็นต้น กำรส่งเสริมมีทั้งรูปแบบของกำรท ำสัญญำและไม่ท ำสัญญำ 
ปัจจุบันกำรส่งเสริมในรูปแบบกำรท ำสัญญำลดลง เนื่องจำกกำรผิดสัญญำกันระหว่ำงคู่สัญญำ ส ำหรับกำรเพำะปลูก
ข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ใน สปป.ลำว แบ่งเป็น 2 ช่วง คือ ฤดูฝน เกษตรกรจะเริ่มเพำะปลูกตั้งแต่เดือนพฤษภำคม  
โดยอำศัยน้ ำฝนในกำรเพำะปลูก และฤดูแล้ง เริ่มเพำะปลูกตั้งแต่เดือนพฤศจิกำยน แหล่งเพำะปลูกข้ำวโพด  
เลี้ยงสัตว์ของ สปป.ลำว กระจำยอยู่ในทุกแขวง โดยแหล่งเพำะปลูกส ำคัญในเขตภำคเหนือ ได้แก่ ไชยะบุลี หัวพัน 
อุดมไช บ่อแก้ว หลวงพระบำง ภำคกลำง ได้แก่ เชียงขวำง เวียงจันทร์ และภำคใต้ ได้แก่ จ ำปำสัก   

เนื้อที่เพำะปลูกข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ของ สปป.ลำว ปี 2551/52-2555/56 มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นจำก 1.10 
ล้ำนไร่ในปี 2551/52 เป็น 1.29 ล้ำนไร่ในปี 2555/56 หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 3.18 ต่อปี ผลผลิตต่อไร่เพ่ิมขึ้นจำก 
ไร่ละ 766 กิโลกรัมในปี 2551/52 เป็นไร่ละ 811 กิโลกรัมในปี 2555/56 หรือเ พ่ิมขึ้นร้อยละ 1.11  
ต่อปี ส่งผลให้ผลผลิตรวมเพ่ิมขึ้นจำก 0.85 ล้ำนตันในปี 2551/52 เป็น 1.04 ล้ำนตันในปี 2555/56 หรือเพ่ิมขึ้น
ร้อยละ 4.29 ต่อปี (ตำรำงที่ 13)  

 
ตารางท่ี 13 เนื้อท่ีเพำะปลูก ผลผลิตต่อไร่ และผลผลิตข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ของ สปป.ลำว ปี 2551/52-2555/56 
 

รายการ 2551/52 2552/53 2553/54 2554/55 2555/56 
อัตราเพ่ิม 

(%) 
เนื้อท่ีเพำะปลูก (ลำ้นไร่) 1.10 1.16 1.13 1.15 1.29 3.18 
ผลผลติต่อไร ่(กิโลกรัม) 766 792 808 810 811 1.11 
ผลผลติรวม (ล้ำนตัน) 0.85 0.92 0.91 0.93 1.04 4.29 
ที่มำ : Office of Agricultural Economics (ASEAN Food Security Information System (AFSIS) Project)  

 
ส ำหรับต้นทุนกำรผลิตข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ของ สปป.ลำว ปัจจัยกำรผลิตน ำเข้ำจำกต่ำงประเทศ เช่น ไทย 

เวียดนำม และจีน โดยเฉพำะเมล็ดพันธุ์ ปุ๋ยเคมี และสำรเคมี แต่เนื่องจำกเกษตรกรส่วนใหญ่มีที่ดินเป็นของตนเอง จึง
ไม่มีกำรเช่ำที่ดินเพ่ือท ำกำรผลิต ประกอบกับเกษตรกรมีข้อจ ำกัดเรื่องเงินทุน นอกจำกนี้สภำพพ้ืนที่ท ำกำรเกษตร 
ยังมีควำมอุดสมบูรณ์ ท ำให้มีกำรใช้ปัจจัยกำรผลิตประเภทปุ๋ยเคมี และสำรเคมี ในปริมำณที่ไม่มำก จำกกำรส ำรวจ 
พบว่ำ เมล็ดพันธุ์ที่เกษตรกรนิยมใช้เพำะปลูกเป็นเมล็ดพันธุ์ลูกผสม LVN 10 ของเวียดนำม และซีพี 888 ของไทย
ซึ่งมีสำขำของบริษัทซีพีตั้งอยู่ที่เมืองแปง แขวงอุดมไช ส ำหรับรำคำเมล็ดพันธุ์ของเวียดนำมถูกกว่ำของไทย  
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โดยรำคำเมล็ดพันธุ์ของเวียดนำมกิโลกรัมละ 80.00 บำท ขณะที่เมล็ดพันธุ์ของไทยกิโลกรัมละ 110.00 บำท 
เกษตรกรใช้เมล็ดพันธุ์ไร่ละ 3.00-5.00 กิโลกรัม มีค่ำจ้ำงไถเตรียมดินไร่ละ 600-1,000 บำท ปริมำณกำรใช้ปุ๋ยเคมี
ไร่ละ 20-30 กิโลกรัม ส ำหรับสูตรปุ๋ยที่ใช้ ได้แก่ สูตร 46-0-0 สูตร 15-15-15 และสูตร 16-20-0 มีกำรใช้สำรเคมี
ประเภทยำก ำจัดวัชพืชก่อนกำรเตรียมดิน กำรผลิตของเกษตรกรใช้แรงงำนคนในครัวเรือนและแรงงำนแลกเปลี่ยน
เป็นหลัก เนื่องจำกกำรใช้เครื่องจักรกลยังไม่แพร่หลำย ยกเว้นกำรเตรียมดิน ท ำให้ค่ำใช้จ่ำยด้ำนค่ำแรงงำน 
ท ำกำรเกษตรของ สปป.ลำว ต่ ำ ซึ่งเป็นปัจจัยที่ส่งผลให้ต้นทุนกำรผลิตข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ใน สปป.ลำว ต่ ำกว่ำไทย 
ส ำหรับผลผลิตจะออกสู่ตลำดช่วงเดียวกับไทย เนื่องจำกสภำพภูมิประเทศ สภำพภูมิอำกำศใกล้เคียงกับไทย ท ำให้
กำรเพำะปลูก และกำรเก็บเก่ียวอยู่ในช่วงเวลำเดียวกัน  

จำกกำรส ำรวจ พบว่ำ กำรผลิตข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ในบำงแขวง เช่น บ่อแก้ว มีแนวโน้มกำรเพำะปลูกลดลง 
เนื่องจำกเคยมีพ่อค้ำคนไทยเข้ำไปให้สินเชื่อด้ำนปัจจัยกำรผลิตแก่เกษตรกรท ำกำรเพำะปลูกก่อนและให้ช ำระหนี้ 
เมื่อขำยผลผลิตได้ แต่รำคำรับซื้อข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์อ้ำงอิงจำกรำคำของไทยซึ่งมีควำมผันผวน ท ำให้เกษตรกร
ประสบปัญหำหนี้สินพอกพูน ประกอบกับเป็นช่วงที่จีนเข้ำมำขอเช่ำที่ดินปลูกกล้วยหอมส่งกลับประเทศ เกษตรกร
จึงน ำที่ดินที่เคยปลูกข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ไปให้คนจีนเช่ำในรำคำไร่ละ 5,000 บำทต่อปี และตนเองก็รับจ้ำงดูแลสวนได้
ค่ำจ้ำงวันละ 200-300 บำท 

 
4.3.2 การตลาด 

1) ความต้องการใช้ 
ควำมต้องกำรใช้ข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ภำยในประเทศของ สปป.ลำว มีไม่มำก เนื่องจำกอุตสำหกรรม

แปรรูปข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ยังมีไม่ เพียงพอส ำหรับรองรับผลผลิตภำยในปร ะเทศ ท ำให้ผลผลิตข้ำวโพด 
เลี้ยงสัตว์ของ สปป.ลำว ส่วนใหญ่ต้องส่งออกไปจ ำหน่ำยต่ำงประเทศ 

2) การส่งออก 
มูลค่ำกำรส่งออกข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ของ สปป.ลำว ปี 2551-2555 มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น โดยเพ่ิมขึ้นจำก 

17.88 ล้ำนดอลล่ำร์สหรัฐในปี 2551 เป็น 30.36 ล้ำนดอลล่ำร์สหรัฐ ในปี 2555 หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 12.03 ต่อปี 
ตลำดส่งออกข้ำวโพดเลี้ ยงสัตว์ของ สปป.ลำว คือ ไทย จีน และเวียดนำม โดยมูลค่ำกำรส่งออกเฉลี่ ย  
ปี 2551-2555 มำไทยคิดเป็นร้อยละ 61.33 รองลงมำได้แก่ จีน และเวียดนำม คิดเป็นร้อยละ 29.05 และ 9.62 
ของมูลค่ำกำรส่งออกทั้งหมด ตำมล ำดับ อย่ำงไรก็ตำมพบว่ำมูลค่ำกำรส่งออกข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ของ สปป.ลำว  
ปี 2551-2555 มำไทยเพ่ิมข้ึนจำก 12.16 ล้ำนดอลล่ำร์สหรัฐในปี 2551 เป็น 17.36 ล้ำนดอลล่ำร์สหรัฐในปี 2555 
หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 7.73 ต่อปี ในขณะที่มูลค่ำกำรส่งออกไปเวียดนำมเพ่ิมขึ้นจำก 1.71 ล้ำนดอลล่ำร์สหรัฐในปี 
2551 เป็น 5.42 ล้ำนดอลล่ำร์สหรัฐในปี 2554 หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 38.63 ต่อปี และมูลค่ำกำรส่งออกไปจีน  
มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นจำก 4.01 ล้ำนดอลล่ำร์สหรัฐในปี 2551 เป็น 12.97 ล้ำนดอลล่ำร์สหรัฐในปี 2555 หรือเพ่ิมขึ้น
ร้อยละ 26.78 ต่อปี (ตำรำงที่ 14)  
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ตารางท่ี 14 มูลค่ำกำรส่งออกข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ของ สปป.ลำว ปี 2551-2555 
หน่วย : ล้ำนดอลล่ำร์สหรัฐ 

รายการ 2551 2552 2553 2554 2555 
อัตราเพ่ิม 

(%) 
ไทย  12.16 19.89 19.76 20.47 17.36 7.73 
จีน 4.01 8.09 9.08 8.31 12.97 26.78 
เวียดนำม 1.71 3.68 3.25 5.42 - 38.63 
รวม  17.88 31.66  32.09  34.20 30.36 12.03 
ที่มำ : International Trade Centre (Trade Statistics for international business development)  

 
กำรขยำยกำรส่งออกข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ของ สปป. ลำว ไปเวียดนำม และจีน สูงกว่ำไทย เนื่องจำก

รัฐบำลไทยมีกำรบริหำรกำรน ำเข้ำข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์จำกประเทศเพ่ือนบ้ำนโดยก ำหนดช่วงเวลำน ำเข้ำ เพ่ือมิให้
กระทบกับรำคำข้ำวโพดเลี้ ยงสัตว์ของไทย เพรำะผลผลิตข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ของ สปป .ลำว และไทย  
ออกสู่ตลำดในช่วงเดียวกัน ท ำให้แขวงบ่อแก้ว ไชยบุรี และอุดมไช ซึ่งเป็นแหล่งผลิตส ำคัญ และส่งข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์
เข้ำมำไทย เกิดปัญหำด้ำนกำรระบำยผลผลิต ประกอบกับ สปป.ลำว มีข้อจ ำกัดด้ำนกำรปรับปรุงคุณภำพผลผลิต 
และอุตสำหกรรมแปรรูปข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ จึงต้องหำตลำดเพ่ิมเติมโดยกำรขยำยกำรส่งออกไปจีน และเวียดนำม 
เพ่ิมขึ้น ปัจจุบันมีพ่อค้ำจำกเวียดนำม และจีน เข้ำไปรับซื้อผลผลิตเพ่ือส่งกลับประเทศ นอกจำกนี้จีนยังให้ควำม
สนใจเข้ำไปลงทุนในแขวงหลวงพระบำง บ่อแก้ว อุดมไช และหลวงน้ ำทำ ปลูกข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ แตงโม กล้วยหอม 
และอ้อยโรงงำน เพื่อส่งผลผลิตกลับประเทศ   

ส ำหรับช่องทำงกำรส่งออกผลผลิตข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ของ สปป.ลำว จำกแขวงบ่อแก้ว ไชยะบุลี  
เวียงจันทร์ และนครหลวงเวียงจันทร์ จะส่งออกมำไทยทำงด่ำนศุลกำกรจังหวัดเชียงรำย น่ำน และเลย ผลผลิต  
จำกแขวงบ่อแก้ว หลวงน้ ำทำ และอุดมไช จะส่งออกไปจีน และผลผลิตจำกแขวงเชียงขวำง ค ำม่วน อัตตะปือ และ
สำละวัน จะส่งออกไปเวียดนำม (ภำพที ่4) 
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ภาพที่ 4 ช่องทำงกำรส่งออกข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ของสำธรำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว 
 

3) การน าเข้า 
มูลค่ำกำรน ำเข้ำข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ของ สปป.ลำว ปี 2551-2555 มีแนวโน้มลดลง โดยมีมูลค่ำกำร

น ำเข้ำ 0.01 ล้ำนดอลล่ำร์สหรัฐในปี 2551 และเพ่ิมขึ้นเป็น 1.08 ล้ำนดอลล่ำร์สหรัฐในปี 2552 หลังจำกนั้นมูลค่ำ
กำรน ำเข้ำลดลงเหลือ 0.08 ดอลล่ำร์สหรัฐในปี 2555 ส่งผลให้กำรน ำเข้ำปี 2551-2555 มีแนวโน้มลดลงร้อยละ 
1.17 ต่อปี โดย สปป.ลำว มีกำรน ำเข้ำข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์จำกไทยเป็นหลัก (ตำรำงที่ 15) 

 
ตารางท่ี 15 มูลค่ำกำรน ำเข้ำข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ของ สปป.ลำว ปี 2551-2555 

หน่วย : ล้ำนดอลล่ำร์สหรัฐ 

รายการ 2551 2552 2553 2554 2555 
อัตราเพ่ิม 

(%) 
ไทย  0.01 1.08 0.05 0.03 0.08 -1.17 
อื่นๆ - - 0.01 0.01 - - 
รวม 0.01 1.08 0.06 0.04 0.08 -1.17 
ที่มำ : International Trade Centre (Trade Statistics for international business development) 
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4) ราคา 
กำรจ ำหน่ำยผลผลิตข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกรมีทั้งชนิดฝัก และชนิดเมล็ด ส่วนใหญ่จ ำหน่ำย

เป็นชนิดฝัก โดยมีพ่อค้ำเข้ำไปรับซื้อถึงไร่นำ และสถำนที่เก็บ คุณภำพผลผลิตข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์พบปัญหำกำร
ปนเปื้อนของสำรอะฟลำทอกซิน โดยเฉพำะแหล่งเพำะปลูกที่อยู่ห่ำงไกลตลำดรับซื้อ เกษตรกรจะเก็บผลผลิตบรรจุ
ใส่กระสอบไว้รอพ่อค้ำเข้ำมำรับซื้อ ส ำหรับกำรซื้อขำยไม่มีกำรตรวจสอบคุณภำพผลผลิต  ทั้ งนี้ รำคำ 
ที่เกษตรกรขำยได้ ปี 2555 จำกกำรส ำรวจพบว่ำ  

รำคำข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ชนิดฝักแห้งที่เกษตรกรขำยได้ กิโลกรัมละ 6.00-6.40 บำท รำคำข้ำวโพด
เลี้ยงสัตว์เมล็ดแห้ง รำคำกิโลกรัมละ 7.20-10.00 บำท  

รำคำข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ชนิดฝัก (ควำมชื้นต่ ำ) ที่เกษตรกรขำยได้ กิโลกรัมละ 5.00-6.00 บำท  
รำคำข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ชนิดฝักสด ที่เกษตรกรขำยได้ กิโลกรัมละ 2.40-3.20 บำท ส ำหรับรำคำ

ข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ชนิดเมล็ดสด รำคำกิโลกรัมละ 3.60-4.00 บำท 
 

4.3.3) นโยบายและมาตรการ 
1) สปป.ลำว เข้ำร่วมแผนกำรลงทุนเกษตรแบบมีสัญญำกับประเทศไทย (Contract Farming) ภำยใต้

ยุทธศำสตร์ควำมร่วมมือทำงเศรษฐกิจอิระวดี-เจ้ำพระยำ-แม่โขง (Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong Economic 
CooperationStrategy:ACMECS)มีเป้ำหมำยในกำรเพ่ิมโอกำสกำรจ้ำงงำน ลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงรำยได้ เพ่ิมขีด
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน และสร้ำงเสถียรภำพที่ยังยืน ภำยใต้กรอบควำมร่วมมือ 5 ด้ำน ได้แก่ กำรค้ำ-กำรลงทุน 
กำรเกษตรและอุตสำหกรรม กำรเชื่อมโยงเส้นทำงคมนำคม ควำมร่วมมือด้ำนกำรท่องเที่ยว กำรพัฒนำทรัพยำกร
มนุษย์ ส ำหรับกำรค้ำ-กำรลงทุน สปป.ลำว ได้รับสิทธิพิเศษส ำหรับสินค้ำเกษตรที่ส่งมำไทย ในอัตรำภำษีร้อยละ 0 
รวม 10 รำยกำร ได้แก่ ข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ ถั่วเหลือง ถั่วเขียวผิวมัน มันส ำปะหลัง (เฉพำะมันเส้น) ข้ำวโพดหวำน งำ  
ถั่วลิสง ลูกเดือย ละหุ่ง และไม้ยูคำลิปตัส ส ำหรับกำรส่งออกตั้งแต่เดือนมกรำคม ถึงเดือนธันวำคม ยกเว้นข้ำวโพด
เลี้ยงสัตว์ ส ำหรับกำรส่งออกตั้งแต่เดือนมีนำคม ถึงเดือนสิงหำคม 

2) นโยบำยสนับสนุนให้ประเทศต่ำงๆ เข้ำมำลงทุนด้ำนอุตสำหกรรมเกษตร และอุตสำหกรรมแปรรูป 
เพ่ือเพ่ิมมูลค่ำสินคำ้เกษตร โดยใช้ สปป.ลำว เป็นฐำนกำรผลิต รัฐบำล สปป.ลำว อนุญำตให้เจ้ำแขวงทุกแขวงมีอ ำนำจ
อนุมัติ โครงกำรลงทุนที่มีมูลค่ำกำรลงทุนไม่ เกิน 3 ล้ำนดอลล่ำร์สหรัฐ ยกเว้น นครหลวงเวียงจันทร์  
หลวงพระบำง จ ำปำสัก และสะหวันนะเขต เจ้ำแขวงสำมำรถอนุมัติโครงกำรลงทุนที่มีมูลค่ำกำรลงทุนไม่เกิน  
5 ล้ำนดอลล่ำร์สหรัฐ ซึ่งจะน ำไปสู่กำรสนับสนุนให้ประเทศต่ำงๆ เข้ำมำลงทุนด้ำนอุตสำหกรรมเกษตร  
และอุตสำหกรรมแปรรูป เพ่ือเพ่ิมมูลค่ำสินค้ำเกษตรมำกขึ้น   
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4.3.4 เปรียบเทียบระหว่างไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
กำรผลิตและกำรตลำดข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ของไทย และ สปป.ลำว เมื่อเปรียบเทียบกับของโลก และ

อำเซียน (ตำรำงที่ 16)   
 

ตารางที่ 16 เปรียบเทียบกำรผลิต และกำรตลำดข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ของไทย และ สปป.ลำว ในตลำดโลกและอำเซียน ปี 2556  
รายการ ไทย สปป. ลาว 

โลก อาเซียน โลก อาเซียน 
1) การผลิต 

1.1) เนื้อทีเ่ก็บเกี่ยว 1/ 

1.1.1) อันดับ 
1.1.2) สัดส่วนเนื้อที่เก็บเกี่ยว (ร้อยละ) 

 
 

NA 
NA 

 
 

3 
11.73 

 
 

NA 
NA 

 
 

6 
2.11 

 
1.2) ผลผลิต 1/ 

1.2.1) อันดับ 
1.2.2) สัดส่วนผลผลิต (ร้อยละ) 

 
 

NA 
0.51 

 
 

4 
12.30 

 
 

NA 
0.11 

 
 

6 
2.70 

 
1.3) เป้าหมายการผลิต 2/ 

 

 
1) รักษำระดับพื้นที่ปลูก 7.00 ล้ำนไร ่
2) เพิ่มผลผลิตต่อไร่เป็น 825 กิโลกรัม 
3) ลดพื้นท่ีช่วงต้นฤดูฝน (มี.ค.-มิ.ย.)  
ไปเพิ่มกำรปลูกปลำยฤดู (ก.ค.-ส.ค.)  
จำกร้อยละ 10 เป็นร้อยละ 25 

 
NA 

 
1.4) นโยบายการผลิต 

 
1) ลดต้นทุนกำรผลิต โดยลดอัตรำกำร
ใช้เมล็ดพันธุ์ ลดกำรใช้ปุ๋ยเคมี 
2) ก ำหนดเขตเหมำะสมส ำหรับปลูก 
และมำตรกำรจูงใจให้เกษตรกรท ำกำร
ผลิตตำมศักยภำพของพื้นที่ (Zoning) 
3) ส่งเสริมกำรลงทุนเกษตรแบบมี
พันธะสัญญำภำยใต้ยุทธศำสตร์ควำม
ร่วมมือ อิระวดี-เจ้ำพระยำ-แม่โขง 
(ACMECS) กับประเทศเพื่อนบ้ำน 
(CLM) 

 
1) ผลิตเพื่อกำรส่งออก 
2) กำรเข้ำร่วมแผนกำรลงทุนเกษตร
แบบมีพันธะสัญญำภำยใต้ยุทธศำสตร์
ควำมร่วมมือ อิระวดี-เจ้ำพระยำ- 
แม่โขง (ACMECS) กับไทย 
3) ส่งเสริมให้นักลงทุนต่ำงชำต ิ
มำลงทุนในธุรกิจเกษตรทั้งกำรผลติ 
และกำรแปรรูป 
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รายการ ไทย สปป. ลาว 
โลก อาเซียน โลก อาเซียน 

2) การตลาด 
2.1) ส่งออก 3/ 

2.1.1) อันดับส่งออก 
2.1.2) ส่วนแบ่งการตลาด (ร้อยละ) 

 
 

NA 
0.29 

 
 
1 

51.52 

 
 

NA 
0.23 

 
 

2 
17.74 

 

2.2) ประเทศคู่ค้าตลาดโลก  
      (5 อันดับแรก) 3/ 

 

มำเลเซีย อินโดนเีซีย ฟิลิปปินส์ 
เวียดนำม 

 

ไทย จีน เวียดนำม  

 

2.3) ประเทศคู่ค้าอาเซียน 3/ 
 

 

มำเลเซีย อินโดนเีซีย ฟิลิปปินส์ 
เวียดนำม 

 

ไทย เวียดนำม 

 

2.4) นโยบายการตลาด 
 

1) ส่งออกเสร ี
2) รักษำเสถียรภำพรำคำ โดย
มำตรกำรแทรกแซงตลำด 
3) ควบคุมกำรขออนุญำตขนย้ำย
เข้ำ-ออกในพ้ืนท่ีจังหวัดชำยแดนติด
กับประเทศเพื่อนบ้ำน 

 

ส่งออกเสร ี

 

3) จุดแข็ง 
 

1) มีควำมพร้อมด้ำนเทคโนโลย ี
กำรผลิตและกำรปฏิบัติทีด่ี (GAP) 
ในกำรเพำะปลูก 
2) ข้ำวโพดเลี้ยงสตัว์ไทยปลอด 
กำรดัดแปรทำงพันธุกรรม 
3) มีอุตสำหกรรมผลิตเมล็ดพันธ์ุ 
ใช้ภำยในประเทศและส่งออก 
4) มีอุตสำหกรรมรองรับผลผลิต
ภำยในประเทศ 

 

1) ขยำยพื้นที่เพำะปลูกได้อีก
เนื่องจำกทรัพยำกรธรรมชำต ิ
มีควำมอุดมสมบรูณ ์
2) กำรเพำะปลูกอำศยัแรงงำนคน
และแรงงำนสตัว ์
3) มีแรงงำนจ ำนวนมำก และค่ำจำ้ง
ถูกกว่ำไทย 
4) ต่ำงชำติให้ควำมสนใจเข้ำไป
ลงทุนด้ำนเกษตรและกำรแปรรูป 
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รายการ ไทย สปป. ลาว 
โลก อาเซียน โลก อาเซียน 

4) จุดอ่อน 1) ต้นทุนกำรผลติสูง 
2) ผลผลิตกระจุกตัวช่วงฤดูฝน 

1) ต้องพึ่งพำตลำดส่งออก 
2) ต้องน ำเข้ำปัจจัยกำรผลิตจำก
ประเทศ AEC และจีน 
3) ขำดเทคโนโลยีที่ทันสมัย และขำด
กำรใช้เทคโนโลยีแทนแรงงำนคน 
4) ขำดเทคโนโลยีหลังกำรเก็บเกี่ยว 
ส่งผลต่อคุณภำพผลผลิต 

ที่มำ : 1/ Office of Agricultural Economics (ASEAN Food Security Information System (AFSIS) Project)  
และ  United States Department of Agriculture 

            2/ ยุทธศำสตร์ข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2555/56-2559/60 
           3/ International Trade Centre (Trade Statistics for international business development) 
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บทที่ 5  
การวิเคราะห์ศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ไทย 
เปรียบเทียบกับราชอาณาจักกัมพูชา และสาธารรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

 

กำรวิเครำะห์ศักยภำพและควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ไทย เปรียบเทียบกับ
รำชอำณำจักรกัมพูชำ และสำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว โดยกำรวัดดัชนีควำมได้เปรียบโดยเปรียบเทียบ
ที่ปรำกฏ (Revealed Comparative Advantage Index: RCA) ในปี 2547-2554 และกำรวิเครำะห์ต ำแหน่งและ
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน (Boston Consulting Group: BCG) ในตลำดข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ โดยกำรเปรียบเทียบ
ส่วนแบ่งตลำดเชิงเปรียบเทียบ กับอัตรำกำรเติบโตของตลำดข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ ใน 2 ช่วง คือ ปี 2547-2550 และ 
ปี 2551-2554 ซ่ึงสำมำรถวิเครำะห์ผลกำรศึกษำได้ดังนี้ 

 
5.1 ราชอาณาจักรกัมพูชา 

5.1.1 การวิเคราะห์ศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน 
1) ดัชนีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรากฏ (Revealed Comparative Advantage Index : 

RCA) 
1.1) ตลาดโลก 

กำรวิเครำะห์ดัชนีควำมได้เปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรำกฏส ำหรับกำรส่งออกข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ 
ไปตลำดโลกของไทย และกัมพูชำ ในปี 2547-2554 โดยใช้สูตรค ำนวณ ดังนี้ 

 

 
 

โดย 
  = ดัชนีควำมได้เปรียบโดยเปรียบเทียบในกำรส่งออกข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์   ของประเทศ  

ไปตลำดโลก  
 = มูลค่ำกำรส่งออกข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์  ของประเทศ  ไปตลำดโลก  

 = มูลค่ำกำรส่งออกสินค้ำทั้งหมดของประเทศ  ไปตลำดโลก  
 = มูลค่ำกำรส่งออกข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์  ของโลก  ไปตลำดโลก  

 = มูลค่ำกำรส่งออกสินค้ำทั้งหมดของโลก  ไปตลำดโลก  
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พบว่ำ ในปี 2547 ไทย และกัมพูชำ มีควำมได้เปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรำกฏในกำรส่งออกข้ำวโพด
เลี้ยงสัตว์ไปตลำดโลก และตั้งแต่ปี 2548-2554 ไทย และกัมพูชำ ไม่มีควำมได้เปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรำกฏในกำร
ส่งออกข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ไปตลำดโลก โดยค่ำควำมได้เปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรำกฏของไทย และกัมพูชำ ใน
ตลำดโลกมีแนวโน้มลดลง (ตำรำงที่ 17) และ (ภำพที่ 5)  

 
ตารางท่ี 17 ค่ำดัชนีควำมได้เปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรำกฏ (RCA) ของข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ไทย และกัมพูชำ  

 ในตลำดโลก ปี 2547-2554 
 

ประเทศ/ป ี 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 GR 

ไทยส่งออก (ล้านดอลล่าร์สหรัฐ) 1/   
-ข้ำวโพดไปตลำดโลก 
-สินค้ำท้ังหมดไปตลำดโลก 

0.13 
96.25 

0.01 
110.11 

0.05 
130.58 

0.06 
153.57 

0.13 
175.91 

0.16 
152.50 

0.09 
195.31 

0.10 
228.82 

14.45 
12.01 

กัมพูชาส่งออก (ล้านดอลล่าร์สหรฐั)  2/   
-ข้ำวโพดไปตลำดโลก 
-สินค้ำท้ังหมดไปตลำดโลก 

0.003 
2.80 

0.001 
3.012 

* 
3.57 

0.003 
3.53 

0.002 
4.36 

0.001 
5.00 

0.003 
5.59 

0.001 
6.70 

2.53 
13.20 

โลกส่งออก (ล้านดอลล่าร์สหรัฐ) 3/   
-ข้ำวโพดไปตลำดโลก 
-สินค้ำท้ังหมดไปตลำดโลก 

10.38 
9,097.79 

10.23 
10,366.22 

12.14 
11,985.05 

19.17 
13,823.12 

24.92 
15.971.87 

17.82 
12,388.08 

21.09 
15,129.90 

31.32 
18,189.24 

16.40 
8.67 

RCA ไทย 1/ 3/ 1.16 0.13 0.39 0.26 0.46 0.72 0.31 0.25 -4.61 

RCA กัมพูชา 2/ 3/ 1.12 0.29 0.11 0.77 0.35 0.22 0.32 0.12 -15.45 

หมำยเหตุ * มูลค่ำส่งออกน้อยมำก 
ที่มำ : จำกกำรค ำนวณ โดยใช้ข้อมูลจำก International Trade Centre (Trade Statistics for international business development)  
 
 

 
ภาพที่ 5 ควำมได้เปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรำกฏ (RCA) ของข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ไทย และกัมพูชำ  
            ในตลำดโลก ปี 2547-2554 
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1.2 ตลาดอาเซียน  
กำรวิเครำะห์ดัชนีควำมได้เปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรำกฏส ำหรับกำรส่งออกข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ 

ไปตลำดอำเซียนของไทย และกัมพูชำ ในปี 2547-2554 โดยใช้สูตรค ำนวณ ดังนี้ 
 

 
 

โดย 
  = ดัชนีควำมได้เปรียบโดยเปรียบเทียบในกำรส่งออกข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์   ของประเทศ  

ไปตลำดอำเซียน  
 = มูลค่ำกำรส่งออกข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์  ของประเทศ  ไปตลำดอำเซียน  

 = มูลค่ำกำรส่งออกสินค้ำทั้งหมดของประเทศ  ไปตลำดอำเซียน  
 = มูลค่ำกำรส่งออกข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์  ของโลก  ไปตลำดอำเซียน  

 = มูลค่ำกำรส่งออกสินค้ำทั้งหมดของโลก  ไปตลำดอำเซียน  

 

พบว่ำทั้งไทย และกัมพูชำ มีควำมได้เปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรำกฏส ำหรับกำรส่งออกข้ำวโพด 
เลี้ยงสัตว์ไปตลำดอำเซียนในช่วงปี 2547-2554 โดยค่ำควำมได้เปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรำกฏของไทย  
และกัมพูชำ ในตลำดอำเซียนมีแนวโน้มลดลง (ตำรำงที่ 18) และ (ภำพที่ 6) 
 

ตารางท่ี 18 ค่ำดัชนีควำมได้เปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรำกฏ (RCA) ของข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ไทย และกัมพูชำ 
 ไปตลำดอำเซียน ช่วงปี 2547-2554 

ประเทศ/ป ี 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 GR 

ไทยส่งออก (ล้านดอลล่าร์สหรัฐ) 1/   
-ข้ำวโพดไปตลำดอำเซียน 
-สินค้ำท้ังหมดไปตลำดอำเซียน 

0.08 
21.18 

0.01 
23.97 

0.05 
27.23 

0.02 
32.89 

0.12 
39.66 

0.16 
32.49 

0.08 
44.33 

0.10 
54.30 

19.49 
13.16 

กัมพูชาส่งออก (ล้านดอลล่าร์สหรฐั) 2/   
-ข้ำวโพดไปตลำดอำเซียน 
-สินค้ำท้ังหมดไปตลำดอำเซียน 

0.003 
0.08 

0.001 
0.14 

* 
0.24 

0.003 
0.24 

0.002 
0.32 

0.001 
0.65 

0.002 
0.70 

0.001 
0.84 

4.50 
38.44 

โลกส่งออก (ล้านดอลล่าร์สหรัฐ) 3/   
-ข้ำวโพดไปตลำดอำเซียน 
-สินค้ำท้ังหมดไปตลำดอำเซียน 

0.15 
567.58 

0.03 
644.38 

0.07 
763.38 

0.09 
846.65 

0.18 
967.34 

0.20 
797.98 

0.14 
1,051.79 

0.19 
1,244.41 

17.51 
10.27 

RCA ไทย 1/ 3/ 14.38 11.57 19.79 15.66 16.00 18.67 14.13 11.42 -0.91 

RCA กัมพูชา 2/ 3/ 152.42 98.89 7.83 130.77 36.74 7.72 23.71 8.13 -29.17 

หมำยเหตุ * มูลค่ำส่งออกน้อยมำก 
ที่มำ : จำกกำรค ำนวณ โดยใช้ข้อมูลจำก International Trade Centre (Trade Statistics for international business development)  
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ภาพที่ 6 ควำมได้เปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรำกฏ (RCA) ของข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ไทย และกัมพูชำ 

 ไปตลำดอำเซียน ปี 2546-2554 
 

2) ต าแหน่งและความสามารถในการแข่งขัน (Boston Consulting Group: BCG) 
กำรวิ เครำะห์ต ำแหน่งและควำมสำมำรถในกำรแข่งขันในตลำดข้ำวโพดเลี้ยง สัตว์ของไทย  

และกัมพูชำ ด้วยวิธีกำรของ BCG Matrix โดยกำรเปรียบเทียบส่วนแบ่งตลำดเชิงเปรียบเทียบ (Relative Market Share) 
และกำรขยำยตัวของตลำดข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ (Market Growth Rate) แบ่งเป็น 2 ช่วง คือ ปี 2547-2550 และ 
ปี 2551-2554 พบว่ำ  

ปี 2547-2550 ข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ของไทยอยู่ในต ำแหน่งสินค้ำท ำเงิน (Cash Cows) ข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ 

ของกัมพูชำ อยู่ในต ำแหน่งสินค้ำดำวร่วง (Dogs) แสดงให้เห็นว่ำข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ของไทยมีส่วนแบ่งตลำดเชิง
เปรียบเทียบสูงกว่ำกัมพูชำ แต่มีอัตรำกำรขยำยตัวของตลำดสูงกว่ำกัมพูชำ (ภำพที่ 7) 

ปี 2551-2554 ข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ของไทยยังอยู่ในต ำแหน่งสินค้ำท ำเงิน (Cash Cows) แต่ส่วนแบ่งตลำด
เชิงเปรียบเทียบและอัตรำกำรขยำยตัวของตลำดต่ ำกว่ำเมื่อปี 2547-2550 ส ำหรับข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ของกัมพูชำ 
อยู่ในต ำแหน่งสินค้ำดำวร่วง (Dogs) และเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2547-2550 พบว่ำ ส่วนแบ่งตลำดเชิงเปรียบเทียบ
และอัตรำกำรขยำยตัวของตลำดต่ ำลง อย่ำงไรก็ตำมเม่ือเปรียบเทียบระหว่ำงไทย กับกัมพูชำ ข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ของ
ไทยยังคงมีส่วนแบ่งตลำดเชิงเปรียบเทียบสูงกว่ำกัมพูชำ แต่อัตรำกำรขยำยตัวของตลำดต่ ำกว่ำของกัมพูชำ 
เนื่องจำกไทยเป็นผู้น ำกำรส่งออกข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ในตลำดอำเซียน แต่จำกกำรขยำยตัวของกำรภำคอุตสำหกรรม
กำรเลี้ยงสัตว์ภำยในประเทศ ท ำให้ควำมต้องกำรใช้ข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ของไทยเพ่ิมขึ้น ส่งผลให้กำรส่งออกข้ำวโพด
เลี้ยงสัตว์ของไทยลดอัตรำกำรขยำยตัว และมีส่วนแบ่งตลำดลดต่ ำลง (ภำพที่ 7)     
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ภาพที่ 7 ต ำแหน่ง BCG Matrix กำรส่งออกข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ของไทย และกัมพูชำ ในตลำดอำเซียน ปี 2547-2550     
เปรียบเทียบปี 2551-2554 

 
3) การเตรียมความพร้อมของไทยต่อการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน: ราชอาณาจักรกัมพูชา 

3.1) การผลิต 
3.1.1) ต้นทุนการผลิต  

 ต้นทุนกำรผลิตข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ของกัมพูชำต่ ำกว่ำไทย เนื่องจำกทรัพยำกรธรรมชำติมี
ควำมอุดมสมบูรณ์ มีกำรใช้ปัจจัยกำรผลิตโดยเฉพำะปุ๋ยเคมี และสำรเคมี ในปริมำณที่ไม่มำก กำรเพำะปลูกอำศัย
แรงงำนคนเป็นหลัก แรงงำนมีจ ำนวนมำก และค่ำจ้ำงแรงงำนถูกกว่ำไทย 

3.1.2) นโยบายส่งเสริมให้นักลงทุนต่างชาติเข้าไปลงทุน 
 นโยบำยส่งเสริมให้นักลงทุนต่ำงชำติเข้ำไปลงทุน จะส่งผลดีกับนักลงทุนไทยในกำร

ขยำยฐำนกำรผลิตโดยไปส่งเสริมเพำะปลูกแล้วรับซื้อผลผลิตกลับมำใช้ในอุตสำหกรรมภำยในประเทศ หรือขยำย
ฐำนกำรลงทุนในอุตสำหกรรมเกษตร เนื่องจำกปัจจัยกำรผลิต และรำคำผลผลิตทำงกำรเกษตรถูกกว่ำไทย  
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3.2) การตลาด 
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้ำนกำรส่งออกวัตถุดิบ และสินค้ำเกษตรแปรรูปลดลง เนื่องจำก

รำคำต้นทุนวัตถุดิบภำยในประเทศสูงกว่ำ นอกจำกนี้ผู้ใช้วัตถุดิบในอุตสำหกรรมภำยในประเทศจะน ำเข้ำข้ำวโพด
เลี้ยงสัตว์รำคำถูกกว่ำมำทดแทนวัตถุดิบภำยในประเทศท่ีรำคำสูง เพ่ือลดต้นทุนในภำคอุตสำหกรรม ซึ่งจะส่งผลให้
รำคำผลผลิตภำยในประเทศลดต่ ำลง โดยเฉพำะในช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลำดมำก 

 
5.1.2 การเตรียมความพร้อมของไทยต่อการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 

กำรผลิตข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ของไทยมีต้นทุนสูง ผลผลิตออกสู่ตลำดช่วงเดียวกับกัมพูชำ และกระจุกตัว
ในช่วงฝน กำรเตรียมควำมพร้อมในกำรเข้ำสู่ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน ส ำหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ 
คือ ลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิต พัฒนำคุณภำพกำรผลิต รวมทั้งกำรกระจำยกำรเพำะปลูกไม่ให้กระจุกตัว
ในช่วงฤดูฝน ส ำหรับภำครัฐ ต้องเตรียมควำมพร้อมในด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำ กำรก ำหนดมำตรฐำนและคุณภำพ
สินค้ำ รวมถึงกำรปรับปรุงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และภำคเอกชน ควรศึกษำกำรลงทุนในประเทศกลุ่มอำเซียน 

 
5.2 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

5.2.1 การวิเคราะห์ศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน 
1) ดัชนีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรากฏ (Revealed Comparative Advantage  Index : 

RCA) 
1.1) ตลาดโลก 

กำรวิเครำะห์ดัชนีควำมได้เปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรำกฏส ำหรับกำรส่งออกข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ 
ไปตลำดโลก พบว่ำ ในปี 2547 ไทยมีควำมได้เปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรำกฏในกำรส่งออกข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ 
ไปตลำดโลก และตั้งแต่ปี 2548-2554 ไทยไม่มีควำมได้เปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรำกฏในกำรส่งออกข้ำวโพด 
เลี้ยงสัตว์ไปตลำดโลก โดยค่ำควำมได้เปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรำกฏของไทยในตลำดโลกมีแนวโน้มลดลง  
ในขณะที่ สปป.ลำว มีควำมได้เปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรำกฏในกำรส่งออกข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ไปตลำดโลก 
ตั้งแต่ 2547-2554 โดยค่ำควำมได้เปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรำกฏของ สปป.ลำว ในตลำดโลกมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น 
(ตำรำงที่ 19) และ (ภำพที ่8)  
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ตารางท่ี 19 ค่ำดัชนีควำมได้เปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรำกฏ (RCA) ของข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ไทย และสปป.ลำว 
 ในตลำดโลก ปี 2547-2554 

ประเทศ/ป ี 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 GR 

ไทยส่งออก (ล้านดอลล่าร์สหรัฐ) 1/   
-ข้ำวโพดไปตลำดโลก 
-สินค้ำท้ังหมดไปตลำดโลก 

0.13 
96.25 

0.01 
110.11 

0.05 
130.58 

0.06 
153.57 

0.13 
175.91 

0.16 
152.50 

0.09 
195.31 

0.10 
228.82 

14.45 
12.01 

สปป.ลาว ส่งออก (ล้านดอลล่าร์สหรฐั) 2/ 

-ข้ำวโพดไปตลำดโลก 
-สินค้ำท้ังหมดไปตลำดโลก 

0.002 
0.44 

0.003 
0.61 

0.011 
1.09 

0.010 
1.16 

0.018 
1.41 

0.032 
1.42 

0.032 
2.07 

0.034 
3.02 

49.02 
27.70 

โลกส่งออก (ล้านดอลล่าร์สหรัฐ) 3/   
-ข้ำวโพดไปตลำดโลก 
-สินค้ำท้ังหมดไปตลำดโลก 

10.38 
9,097.79 

10.23 
10,366.22 

12.14 
11,985.05 

19.17 
13,823.12 

24.92 
15.971.87 

17.82 
12,388.08 

21.09 
15,129.90 

31.32 
18,189.24 

16.40 
8.67 

RCA ไทย 1/ 3/ 1.16 0.13 0.39 0.26 0.46 0.72 0.31 0.25 -4.78 

RCA สปป.ลาว 2/ 3/ 4.93 5.35 10.08 6.55 8.12 15.50 11.13 6.58 8.94 

ที่มำ : จำกกำรค ำนวณ โดยใช้ข้อมูลจำก International Trade Centre (Trade Statistics for international business development)  
 

 
ภาพที่ 8 ควำมได้เปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรำกฏ (RCA) ของข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ ไทย และสปป.ลำว 

 ในตลำดโลก ปี 2547-2554 
 

1.2) ตลาดอาเซียน  
กำรวิเครำะห์ดัชนีควำมได้เปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรำกฏส ำหรับกำรส่งออกข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ 

ไปตลำดอำเซียน พบว่ำ ไทย และ สปป.ลำว มีควำมได้เปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรำกฏส ำหรับกำรส่งออกข้ำวโพด 
เลี้ยงสัตว์ไปตลำดอำเซียนในช่วงปี 2547-2554 โดยค่ำควำมได้เปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรำกฏของไทย  
ในตลำดอำเซียนมีแนวโน้มลดลง ในขณะที่ค่ำควำมได้เปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรำกฏของ สปป.ลำว มีแนวโน้ม
เพ่ิมข้ึน (ตำรำงที่ 20) และ (ภำพที่ 9) 
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ตารางท่ี 20 ค่ำดัชนีควำมได้เปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรำกฏ (RCA) ของข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ ไทย และสปป.ลำว 
ในตลำดอำเซียน ปี 2547-2554 

ประเทศ/ป ี 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 GR 

ไทยส่งออก (ล้านดอลล่าร์สหรัฐ) 1/   
-ข้ำวโพดไปตลำดอำเซียน 
-สินค้ำท้ังหมดไปตลำดอำเซียน 

0.08 
21.18 

0.01 
23.97 

0.05 
27.23 

0.02 
32.89 

0.12 
39.66 

0.16 
32.49 

0.08 
44.33 

0.10 
54.30 

19.49 
13.16 

สปป.ลาว ส่งออก (ล้านดอลล่าร์สหรฐั)  2/  
-ข้ำวโพดไปตลำดอำเซียน 
-สินค้ำท้ังหมดไปตลำดอำเซียน 

0.002 
0.19 

0.003 
0.34 

0.010 
0.72 

0.008 
0.72 

0.014 
0.90 

0.024 
0.71 

0.023 
1.05 

0.026 
1.59 

42.11 
27.99 

โลกส่งออก (ล้านดอลล่าร์สหรัฐ) 3/   
-ข้ำวโพดไปตลำดอำเซียน 
-สินค้ำท้ังหมดไปตลำดอำเซียน 

0.15 
567.58 

0.03 
644.38 

0.07 
763.38 

0.09 
846.65 

0.18 
967.34 

0.20 
797.98 

0.14 
1,051.79 

0.19 
1,244.41 

17.51 
10.27 

RCA ไทย 1/ 3/ 14.38 11.57 19.79 15.66 16.00 18.67 14.13 11.42 -0.91 

RCA สปป.ลาว 2/ 3/ 49.40 194.13 160.40 111.60 85.20 129.00 161.99 104.93 4.19 

ที่มำ : จำกกำรค ำนวณ โดยใช้ข้อมูลจำก International Trade Centre (Trade Statistics for international business development)  
 

 
ภาพที่ 9 ควำมได้เปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรำกฏ (RCA) ของข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ ไทย และสปป.ลำว ไปตลำดอำเซียน  
            ปี 2547-2554 
 

2) ต าแหน่งและความสามารถในการแข่งขัน (Boston Consulting Group: BCG) 
กำรวิเครำะห์ต ำแหน่งและควำมสำมำรถในกำรแข่งขันในตลำดข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ของไทย และ 

สปป.ลำว ด้วยวิธีกำรของ BCG Matrix โดยกำรเปรียบเทียบส่วนแบ่งตลำดเชิงเปรียบเทียบ (Relative Market Share) 
และกำรขยำยตัวของตลำดข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ (Market Growth Rate) แบ่งเป็น 2 ช่วง คือ ปี 2547-2550 และปี 
2551-2554 พบว่ำ  
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ปี 2547-2550 ข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ของไทยอยู่ในต ำแหน่งสินค้ำท ำเงิน (Cash Cows) ข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์
ของ สปป.ลำว อยู่ในต ำแหน่งสินค้ำมีปัญหำ (Question Marks) แสดงให้เห็นว่ำข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ของไทยมีควำม
ได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบสูงกว่ำ สปป.ลำว ในขณะที่ สปป.ลำว มีอัตรำกำรขยำยตัวของตลำดข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ 
สูงกว่ำไทย (ภำพที่ 10) 

ปี 2551-2554 ข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ของไทยยังอยู่ในต ำแหน่งสินค้ำท ำเงิน (Cash Cows) แต่มีส่วนแบ่ง
ตลำดเชิงเปรียบเทียบและอัตรำกำรขยำยตัวของตลำดต่ ำกว่ำปี 2547-2550 ส ำหรับข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ของ สปป.ลำว 
อยู่ในต ำแหน่งสินค้ำมีปัญหำ (Question Marks) และเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2547-2550 พบว่ำ อัตรำกำรขยำยตัว
ของตลำดข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ต่ ำกว่ำปี 2547-2550 แต่มีส่วนแบ่งตลำดเชิงเปรียบเทียบเพ่ิมขึ้นจำกปี 2547-2550 
อย่ำงไรก็ตำมเมื่อเปรียบเทียบระหว่ำงไทย กับ สปป.ลำว ข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ของไทยมีส่วนแบ่งตลำดเชิงเปรียบเทียบ 
สูงกว่ำ สปป.ลำว แต่มีอัตรำกำรขยำยตัวของตลำดต่ ำกว่ำ สปป.ลำว เนื่องจำกไทยเป็นผู้น ำกำรส่งออกข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์
ในตลำดอำเซียน แต่จำกกำรขยำยตัวของภำคอุตสำหกรรมกำรเลี้ยงสัตว์ภำยในประเทศ ท ำให้ควำมต้องกำรใช้
ข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์มีเพ่ิมข้ึน ส่งผลให้กำรส่งออกข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ของไทยลดอัตรำกำรขยำยตัว และมีส่วนแบ่งตลำด
ลดต่ ำลง ส ำหรับข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ของ สปป.ลำว แม้จะมีส่วนแบ่งกำรตลำดเชิงเปรียบเทียบเพ่ิมขึ้น แต่อัตรำกำร
ขยำยตัวของตลำดข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ในตลำดอำเซียนกลับลดลง เนื่ องจำก สปป.ลำว ส่งออกข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ 
ไปนอกกลุ่มประเทศอำเซียนเพิ่มขึ้น (ภำพที่ 10)   

 

 
 

ภาพที่ 10 ต ำแหน่ง BCG Matrix กำรส่งออกข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ของไทย และ สปป.ลำว ในตลำดอำเซียน 
   ปี 2547-2550  เปรียบเทียบปี 2551-2554 
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3) การเตรียมความพร้อมของไทยต่อการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน: สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว 

3.1) การผลิต 
3.1.1) ต้นทุนการผลิต  

ต้นทุนกำรผลิตข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ของ สปป.ลำว ต่ ำกว่ำไทย เนื่องจำกทรัพยำกร 
ธรรมชำติมีควำมอุดมสมบูรณ์ มีกำรใช้ปัจจัยกำรผลิตโดยเฉพำะปุ๋ยเคมี และสำรเคมี ในปริมำณที่ ไม่มำก  
กำรเพำะปลูกอำศัยแรงงำนคนเป็นหลัก แรงงำนมีจ ำนวนมำก และค่ำจ้ำงแรงงำนถูกกว่ำไทย 

3.1.2) นโยบายส่งเสริมให้นักลงทุนต่างชาติเข้าไปลงทุน 
 นโยบำยส่งเสริมให้นักลงทุนต่ำงชำติเข้ำไปลงทุน จะส่งผลดีกับนักลงทุนไทยในกำร

ขยำยฐำนกำรผลิตไปสู่แหล่งที่มีต้นทุนกำรผลิตต่ ำกว่ำ โดยส่งเสริมกำรเพำะปลูกแล้วรับซื้อผลผลิตกลับคืน 
มำใช้ในอุตสำหกรรมภำยในประเทศ หรือขยำยฐำนกำรลงทุนในอุตสำหกรรมกำรเกษตรไป สปป.ลำว เนื่องจำกปัจจัย 
กำรผลิต และรำคำผลผลิตถูกกว่ำไทย 

 
3.2) การตลาด 

ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้ำนกำรส่งออกวัตถุดิบ และสินค้ำเกษตรแปรรูปลดลง เนื่องจำก
รำคำต้นทุนวัตถุดิบภำยในประเทศสูงกว่ำ นอกจำกนี้ผู้ใช้วัตถุดิบในอุตสำหกรรมภำยในประเทศจะน ำเข้ำข้ำวโพด
เลี้ยงสัตว์รำคำถูกกว่ำมำทดแทนวัตถุดิบภำยในประเทศที่รำคำสูงกว่ำ  เพ่ือลดต้นทุนในภำคอุตสำหกรรม ซึ่งจะส่งผล
ให้รำคำผลผลิตภำยในประเทศลดต่ ำลง โดยเฉพำะในช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลำดมำก 

 
5.2.2 การเตรียมความพร้อมของไทยต่อการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 

กำรผลิตข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ของไทยมีต้นทุนสูง ผลผลิตออกสู่ตลำดช่วงเดียวกับ สปป.ลำว และกระจุกตัว
ในช่วงฝน กำรเตรียมควำมพร้อมในกำรเข้ำสู่ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน ส ำหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ 
คือ ลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิต พัฒนำคุณภำพกำรผลิต รวมทั้งกำรกระจำยกำรเพำะปลูกไม่ให้กระจุกตัว
ในช่วงฤดูฝน ส ำหรับภำครัฐ ต้องเตรียมควำมพร้อมในด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำ กำรก ำหนดมำตรฐำนและคุณภำพ
สินค้ำ รวมถึงกำรปรับปรุงกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง และภำคเอกชน ควรศึกษำกำรลงทุนในประเทศกลุ่มอำเซียน 
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บทที่ 6  
สรุปและข้อเสนอแนะ 

 

6.1 ราชอาณาจักรกัมพูชา 
6.1.1 สรุป 

กำรศึกษำเศรษฐกิจสินค้ำข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์เพ่ือรองรับกำรเข้ำสู่ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน  
ในกัมพูชำ โดยกำรวิเครำะห์ขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน ด้วยดัชนีควำมได้เปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรำกฏ 
(RCA) กำรวิเครำะห์ต ำแหน่งและควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน (BCG) และผลกระทบต่อกำรผลิตและกำรตลำดของ 
ข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ไทย สรุปได้ดังนี้ 

1) การวิเคราะห์ขีดความสามารถในการแข่งขัน ด้วยดัชนีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบ 
ที่ปรากฏ (RCA)  

1.1) ตลาดโลก  
ควำมได้เปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรำกฏส ำหรับกำรส่งออกข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ไทย และ กัมพูชำ 

ไปตลำดโลก พบว่ำ ในปี 2547 ไทย และกัมพูชำ มีควำมได้เปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรำกฏส ำหรับกำรส่งออก 
ข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ไปตลำดโลก และในช่วงปี 2548-2554 ไทย และกัมพูชำ ไม่มีควำมได้เปรียบโดยเปรียบเทียบ 
ที่ปรำกฏส ำหรับกำรส่งออกข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ไปตลำดโลก โดยค่ำควำมได้เปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรำกฏของไทย 
และกัมพูชำ มีแนวโน้มลดลง  

1.2) ตลาดอาเซียน  
ควำมได้เปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรำกฏส ำหรับกำรส่งออกข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ไทย และ กัมพูชำ 

ไปตลำดอำเซียน พบว่ำ ตลอดปี 2547-2554 ไทย และกัมพูชำ มีควำมได้เปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรำกฏส ำหรับ
กำรส่งออกข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ไปตลำดอำเซียน โดยค่ำควำมได้เปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรำกฏของไทย  
และกัมพูชำ มีแนวโน้มลดลง  

2) การวิเคราะห์ต าแหน่งและความสามารถในการแข่งขัน (BCG) ผลการศึกษาพบว่า 
ช่วงปี 2547-2550 ต ำแหน่งและควำมสำมำรถในกำรแข่งขันในตลำดข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ของไทย 

เปรียบเทียบกับกัมพูชำ ข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ของไทยอยู่ในต ำแหน่งสินค้ำท ำเงิน (Cash Cows) ในขณะที่ของกัมพูชำ
อยู่ในต ำแหน่งสินค้ำดำวร่วง (Dogs) แสดงให้เห็นว่ำข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ของไทยมีส่วนแบ่งตลำดเชิงเปรียบเทียบและ
มีอัตรำกำรขยำยตัวของตลำดสูงกว่ำของกัมพูชำ  

ช่วงปี 2551-2555 ต ำแหน่งและควำมสำมำรถในกำรแข่งขันในตลำดข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ของไทย  
อยู่ในต ำแหน่งสินค้ำท ำเงิน (Cash Cows) และของกัมพูชำอยู่ในต ำแหน่งสินค้ำดำวร่วง (Dogs) เมื่อเปรียบเทียบกับ
ปี 2547-2550 ข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ของไทยและของกัมพูชำ มีส่วนแบ่งตลำดเชิงเปรียบเทียบและอัตรำกำรขยำยตัว
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ของตลำดลดลงเมื่อเปรียบเทียบควำมสำมำรถในกำรแข่งขันในตลำดข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ระหว่ำงไทย กับกัมพูชำ
ข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ของไทยยังคงมีส่วนแบ่งตลำดเชิงเปรียบเทียบและมีอัตรำกำรขยำยตัวของตลำดสูงกว่ำกัมพูชำ 

3) ผลกระทบต่อการผลิตและการตลาดของไทย ผลการศึกษาพบว่า 
กำรผลิตข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ของไทยเสียเปรียบกัมพูชำในด้ำนต้นทุนกำรผลิต เนื่องจำกไทย  

มีต้นทุนกำรผลิตสูงกว่ำ ทั้งต้นทุนค่ำปัจจัยกำรผลิต และค่ำจ้ำงแรงงำน นอกจำกนี้กัมพูชำได้เข้ำร่วมแผนกำรลงทุน
เกษตรแบบมีสัญญำ (Contract Farming) กับไทยภำยใต้ยุทธศำสตร์ควำมร่วมมือทำงเศรษฐกิจอิระวดี-เจ้ำพระยำ-
แม่ โขง ACMECS) และมีนโยบำยส่งเสริมให้นักลงทุนต่ำงชำติ เข้ำไปลงทุน แม้จะส่งผลดีต่ อนักลงทุน 
ในกำรเข้ำไปส่งเสริมกำรเพำะปลูกโดยรับซื้อผลผลิตคืน และขยำยฐำนกำรผลิตไปสู่แหล่งที่มีต้นทุนกำรผลิตต่ ำกว่ำ 
แต่เนื่องจำกช่วงเวลำกำรออกสู่ตลำดของข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์อยู่ในช่วงเดียวกับไทย อีกทั้งรำคำถูกกว่ำ หำกมีกำร
น ำเข้ำข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ในช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลำดมำกจะส่งผลกระทบต่อรำคำรำคำข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์
ภำยในประเทศ 
 

6.1.2 ข้อเสนอแนะ 
1) ไทยต้องวำงนโยบำยในด้ำนกำรผลิตให้ชัดเจน โดยเฉพำะกำรลดต้นทุนกำรผลิต ในด้ำนกำรใช้ปัจจัย

กำรผลิตในอัตรำที่เหมำะสม กำรใช้เครื่องจักรกลแทนแรงงำนคน รวมถึงกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิ ต 
และกำรจัดกำรเขตเหมำะสมส ำหรับปลูกข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ โดยเฉพำะพ้ืนที่สูง เพ่ือควบคุมและลดกำรบุกรุกพ้ืนที่ป่ำ 

2) กำรกระจำยกำรผลิตให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของตลำด เพ่ือลดปัญหำด้ำนรำคำจ ำหน่ำยของ
เกษตรกร และลดผลกระทบทำงกำรค้ำกับต่ำงประเทศท่ีผลผลิตจะออกสู่ตลำดในช่วงเวลำเดียวกันกับไทย  

3) พัฒนำคุณภำพผลผลิตให้ได้มำตรฐำน มีกำรบริหำรจัดกำรหลังกำรเก็บเกี่ยวที่ดี เพ่ือให้ผลผลิตเป็นที่
ต้องกำรของตลำดโดยเฉพำะตลำดภำยในประเทศ   

4) ภำครัฐต้องมีกำรวิจัยและพัฒนำพันธุ์ให้เหมำะสมกับช่วงเวลำกำรเพำะปลูก รวมถึงกำรจัดระบบ
ชลประทำนให้เหมำะสมเพื่อสนับสนุนกำรกระจำยช่วงกำรเพำะปลูกของเกษตรกร 

5) ภำครัฐต้องจัดท ำแหล่งสืบค้นและให้บริกำรข้อมูลทั้งในด้ำนกำรผลิต กำรตลำด และกำรลงทุน  
 แก่ผู้เกี่ยวข้องในทุกภำคส่วน 
 
6.2 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

6.2.1 สรุป 
กำรศึกษำเศรษฐกิจสินค้ำข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ เพ่ือรองรับกำรเข้ำสู่ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน  

ใน สปป.ลำว โดยกำรวิเครำะห์ขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน ด้วยดัชนีควำมได้เปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรำกฏ 
(RCA) กำรวิเครำะห์ต ำแหน่งและควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน (BCG) และผลกระทบต่อกำรผลิตและกำรตลำด 
ของข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ไทย สรุปได้ดังนี้ 
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1) กำรวิ เครำะห์ขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน  ด้วยดัชนีควำมได้ เปรียบโดยเปรียบเทียบ 
ที่ปรำกฏ (RCA)  

1.1) ตลาดโลก 
ควำมได้เปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรำกฏส ำหรับกำรส่งออกข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ไทย และ สปป.ลำว 

ไปตลำดโลก พบว่ำ ในปี 2547 ไทยมีควำมได้เปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรำกฏส ำหรับกำรส่งออกข้ำวโพด 
เลี้ยงสัตว์ไปตลำดโลก และในช่วงปี 2548-2554 ไทยไม่มีควำมได้เปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรำกฏส ำหรับ 
กำรส่งออกข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ไปตลำดโลก โดยค่ำควำมได้เปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรำกฏมีแนวโน้มลดลง ในขณะที่ 
สปป.ลำว มีควำมได้เปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรำกฏส ำหรับกำรส่งออกข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ไปตลำดโลก ตลอดช่วงปี 
2547-2554 โดยค่ำควำมได้เปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรำกฏมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน 

1.2) ตลาดอาเซียน 
ควำมได้เปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรำกฏส ำหรับกำรส่งออกข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ไทย และ สปป.ลำว 

ไปตลำดอำเซี ยน พบว่ ำ ทั้ งไทย และ สปป .ลำว มีควำมได้ เปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรำกฏส ำหรับ 
กำรส่งออกข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ไปตลำดอำเซียน โดยค่ำควำมได้เปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรำกฏของไทยมีแนวโน้มลดลง 
ในขณะที่ สปป.ลำว ค่ำควำมได้เปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรำกฏมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน 

2) การวิเคราะห์ต าแหน่งและความสามารถในการแข่งขัน (BCG) ผลการศึกษาพบว่า 
ช่วงปี 2547-2550 ต ำแหน่งและควำมสำมำรถในกำรแข่งขันในตลำดข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ของไทย 

เปรียบเทียบกับ สปป.ลำว ข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ของไทยอยู่ ในต ำแหน่งสินค้ำท ำเงิน (Cash Cows) ในขณะที่ของ 
สปป.ลำว อยู่ในต ำแหน่งสินค้ำมีปัญหำ (Question Marks) แสดงให้เห็นว่ำข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ของไทยมีส่วนแบ่งตลำด
เชิงเปรียบเทียบสูงกว่ำ สปป.ลำว แต่มีอัตรำกำรขยำยตัวของตลำดต่ ำกว่ำ สปป.ลำว  

ช่วงปี 2551-2555 ต ำแหน่งและควำมสำมำรถในกำรแข่งขันในตลำดข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ของไทย  
อยู่ในต ำแหน่งสินค้ำท ำเงิน (Cash Cows) และของ สปป.ลำว อยู่ในต ำแหน่งสินค้ำมีปัญหำ (Question Marks)  
เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2547-2550 ข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ของไทยมีส่วนแบ่งตลำดเชิงเปรียบเทียบและอัตรำกำรขยำยตัว
ของตลำดลดลง ในขณะที่ข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ของ สปป.ลำว มีส่วนแบ่งตลำดเชิงเปรียบเทียบเพ่ิมขึ้น แต่อัตรำ 
กำรขยำยตัวของตลำดลดลงเมื่อเปรียบเทียบควำมสำมำรถในกำรแข่งขันในตลำดข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ระหว่ำงไทย กับ 
สปป.ลำว พบว่ำ ข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ของไทยมีส่วนแบ่งตลำดเชิงเปรียบเทียบสูงกว่ำ สปป.ลำว แต่มีอัตรำกำรขยำยตัว
ของตลำดต่ ำกว่ำ สปป.ลำว 

3) ผลกระทบต่อการผลิตและการตลาดของไทย ผลการศึกษาพบว่า 
กำรผลิตข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ของไทยเสียเปรียบ สปป.ลำว ในด้ำนต้นทุนกำรผลิต เนื่องจำกไทย 

มีต้นทุนกำรผลิตสูงกว่ำ ทั้งต้นทุนค่ำปัจจัยกำรผลิต และค่ำจ้ำงแรงงำน นอกจำกนี้ สปป .ลำว ได้เข้ำร่วมแผน 
กำรลงทุนเกษตรแบบมีสัญญำ (Contract Farming) กับไทยภำยใต้ยุทธศำสตร์ควำมร่วมมือทำงเศรษฐกิจอิระวดี-
เจ้ำพระยำ-แม่โขง ACMECS) และมีนโยบำยสนับสนุนให้ต่ำงประเทศเข้ำไปลงทุน แม้จะส่งผลดีต่อนักลงทุน 
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ในกำรเข้ำไปส่งเสริมกำรเพำะปลูกโดยรับซื้อผลผลิตคืน และขยำยฐำนกำรผลิตไปสู่แหล่งที่มีต้นทุนกำรผลิตต่ ำกว่ำ 
แต่เนื่องจำกช่วงเวลำกำรออกสู่ตลำดของข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์อยู่ในช่วงเดียวกับไทย อีกทั้งรำคำถูกกว่ำ หำกมีกำร
น ำเข้ำข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ในช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลำดมำกจะส่งผลกระทบต่อรำคำข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ภำยในประเทศ 

 
6.2.2 ข้อเสนอแนะ 

1) ไทยต้องวำงนโยบำยในด้ำนกำรผลิตให้ชัดเจน โดยเฉพำะกำรลดต้นทุนกำรผลิต ในด้ำนกำรใช้ปัจจัย
กำรผลิตในอัตรำที่เหมำะสม กำรใช้เครื่องจักรกลแทนแรงงำนคน รวมถึงกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิต  
และกำรจัดกำรเขตเหมำะสมส ำหรับปลูกข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ โดยเฉพำะพ้ืนที่สูง เพ่ือควบคุมและลดกำรบุกรุกพ้ืนที่ป่ำ 

2) กำรกระจำยกำรผลิตให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของตลำด เพ่ือลดปัญหำด้ำนรำคำจ ำหน่ำยของ
เกษตรกร และลดผลกระทบทำงกำรค้ำกับต่ำงประเทศท่ีผลผลิตจะออกสู่ตลำดในช่วงเวลำเดียวกันกับไทย  

3) พัฒนำคุณภำพผลผลิตให้ได้มำตรฐำน มีกำรบริหำรจัดกำรหลังกำรเก็บเกี่ยวที่ดี เพ่ือให้ผลผลิตเป็นที่
ต้องกำรของตลำดโดยเฉพำะตลำดภำยในประเทศ   

4) ภำครัฐต้องมีกำรวิจัยและพัฒนำพันธุ์ให้เหมำะสมกับช่วงเวลำกำรเพำะปลูก รวมถึงกำรจัดระบบ
ชลประทำนให้เหมำะสมเพ่ือสนับสนุนกำรกระจำยช่วงกำรเพำะปลูกของเกษตรกร 

5) ภำครัฐต้องจัดท ำแหล่งสืบค้นและให้บริกำรข้อมูลทั้งในด้ำนกำรผลิต กำรตลำด และกำรลงทุนแก่
ผู้เกี่ยวข้องในทุกภำคส่วน 
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ภาคผนวก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางผนวกท่ี 1 เนื้อท่ีเพำะปลูกและผลผลิตข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ในแหล่งเพำะปลูกส ำคัญของไทย ปี 2556/57 
 

รายการ 
เนื้อที่เพาะปลูก 

(ล้านไร่) 
ร้อยละ 

ผลผลิต 
(ล้านตัน) 

ร้อยละ 

เพชรบูรณ์ 1.02 14.23 0.70 14.34 
เลย 0.83 11.58 0.55 11.27 
นครราชสีมา 0.74 10.32 0.56 11.48 
ตาก 0.72 10.04 0.48 9.84 
น่าน 0.69 9.62 0.44 9.02 
เชียงราย 0.47 6.56 0.32 6.56 
พิษณุโลก 0.28 3.91 0.19 3.89 
แพร่ 0.26 3.63 0.17 3.48 
นครสวรรค์ 0.25 3.49 0.17 3.48 
ลพบุรี 0.25 3.49 0.16 3.28 
พะเยา 0.24 3.35 0.16 3.28 
อ่ืนๆ 1.42 19.80 0.98 20.08 
รวม 7.17 100.00 4.78 100.00 
ที่มำ : ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร 
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ตารางผนวกท่ี 2 ร้อยละและปริมำณผลผลิตจำกกำรเก็บเก่ียวรำยเดือนข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2551/52-2555/56 
 

ปี รายการ 
เดือน 

รวม 
มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. 

2551/52 
ร้อยละ - - 13.76 27.70 18.01 17.32 12.39 6.14 2.96 0.95 0.64 0.10 0.03 100.00 
ปริมำณ 
(ล้ำนตัน) 

- - 0.58 1.18 0.77 0.74 0.53 0.26 0.13 0.04 0.03 * * 4.25 

2552/53 
ร้อยละ - - 19.08 23.80 19.67 15.54 15.89 2.99 1.35 0.88 0.65 0.12 0.03 100.00 
ปริมำณ 
(ล้ำนตัน) 

- - 0.88 1.10 0.91 0.72 0.73 0.14 0.06 0.04 0.03 0.01 * 4.62 

2553/54 
ร้อยละ 2.36 6.40 13.69 22.89 17.21 16.62 12.87 4.46 1.86 0.85 0.67 0.12 - 100.00 
ปริมำณ 
(ล้ำนตัน) 

0.11 0.31 0.67 1.11 0.84 0.81 0.63 0.22 0.09 0.04 0.03 0.01 - 4.86 

2554/55 
ร้อยละ 0.83 227 15.52 24.68 18.28 16.47 13.74 4.49 2.03 0.89 0.65 0.15 - 100.00 
ปริมำณ 
(ล้ำนตัน) 

0.04 0.11 0.78 1.24 0.92 0.83 0.69 0.23 0.10 0.01 0.03 0.01 - 5.02 

2555/56 
ร้อยละ 1.08 2.93 16.04 23.82 18.36 16.22 14.13 4.00 1.76 0.87 0.66 0.13 - 100.00 
ปริมำณ 
(ล้ำนตัน) 

0.05 0.14 0.77 1.14 0.88 0.78 0.68 0.19 0.08 0.04 0.03 0.01 - 4.78 

หมำยเหตุ  * น้อยมำก 
ที่มำ : ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร 
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ตารางผนวกท่ี 3 ปริมำณและมูลค่ำกำรส่งออกข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ของไทย ปี 2551-2555 
 

รายการ 
2551 2552 2553 2554 2555 

ปริมาณ 
(ล้านตัน) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

ปริมาณ 
(ล้านตัน) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

ปริมาณ 
(ล้านตัน) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

ปริมาณ 
(ล้านตัน) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

ปริมาณ 
(ล้านตัน) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

ฟิลิปปินส ์ - - 0.04 243.92 0.07 546.80 0.04 388.89 0.09 864.99 
เวียดนำม 0.02 163.19 0.23 1,831.44 0.22 1,393.79 0.09 856.51 * 28.98 
มำเลเซีย 0.22 2,062.10 0.32 2,097.51 0.10 717.01 0.12 1,121.95 - - 
อินโดนีเซีย 0.06 539.81 0.16 1,018.43 - - 0.03 515.81 - - 
อื่นๆ 0.04 400.42 009 135.19 * 9.61 0.01 92.7 0.03 287.75 
รวม  0.34 3,165.52 0.84 5,326.49 0.39 2,667.21 0.32 2,975.86 0.12 1,181.72 
หมำยเหตุ  * น้อยมำก 
ที่มำ : กรมศุลกำกร 
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ตารางผนวกท่ี 4 ปริมำณและมูลค่ำกำรน ำเข้ำข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ของไทย ปี 2551-2555 
 

รายการ 
2551 2552 2553 2554 2555 

ปริมาณ 
(ล้านตัน) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

ปริมาณ 
(ล้านตัน) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

ปริมาณ 
(ล้านตัน) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

ปริมาณ 
(ล้านตัน) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

ปริมาณ 
(ล้านตัน) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

สปป.ลำว 0.11 397.04 0.19 690.97 0.18 635.15 0.17 621.69 0.15 531.67 
กัมพูชำ 0.31 1,059.27 0.10 304.84 0.18 704.43 0.03 117.52 0.05 192.95 
อื่นๆ 0.01 34.34 * 31.62 0.01 * * 0.29 * * 
รวม  0.43 1,490.65 0.29 1,027.43 0.37 1,339.58 0.20 739.50 0.20 724.62 
หมำยเหตุ  * น้อยมำก 
ที่มำ : กรมศุลกำกร 
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