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บทคัดยอ 

การศึกษาศักยภาพเศรษฐกิจสินคาเกษตร เพื่อรองรับการเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  

กรณีศึกษา : สินคาขาว มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสถานการณการผลิต การตลาด นโยบาย ที่เกี่ยวของกับสินคาขาว 

ตลอดจนศึกษาศักยภาพและความสามารถในการแขงขันสินคาขาวของไทย เปรียบเทียบกับประเทศในภูมิภาค

อาเซียน เพื่อใชในการกําหนดกลยุทธขาวไทย โดยใชขอมูลทุติยภูมิการสงออกขาวในชวงป 2549-2558 

วิเคราะหศักยภาพและความสามารถการแขงขันจากคาดัชนีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรากฏ (RCA) 

การจัดการเชิงกลยุทธ (BCG Matrix) การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอก (SWOT Analysis) 

และการกําหนดกลยุทธ (TOWS Matrix) 

 ผลการศึกษาพบวา ไทยมีพื้นที่เก็บเกี่ยวขาวมากเปนอันดับ 2 ของอาเซียนรองจากอินโดนีเซีย แตมีผลผลิต

เปนอันดับ 3 ของอาเซียนรองจากอินโดนีเซียและเวียดนาม และมีผลผลิตตอไรเปนอันดับ 6 ของอาเซียน  

สําหรับความตองใชขาวพบวา อินโดนีเซียมีความตองการใชขาวมากท่ีสุดในอาเซียน สวนไทยมีความตองการใช

ขาวเปนอันดับ 6 ของอาเซียน ดานการสงออกพบวา ไทยสงออกขาวมากเปนอันดับ 1 ของอาเซียน และเปน

อันดับ 2 ของโลกรองจากอินเดีย โดยตลาดสงออกขาวของไทยที่สําคัญ คือ ทวีปแอฟริกาและทวีปเอเชีย สวนเวียดนาม

เปนผูสงออกอันดับ 2 ของอาเซียน และอันดับ 3 ของโลก โดยเวียดนามสงออกขาวไปตลาดอาเซียนมากที่สุด 

ดานการนําเขาขาวของอาเซียนพบวา อินโดนีเซียนําเขาขาวมากที่สุดในอาเซียน รองลงมาไดแก มาเลเซีย และ

ฟลิปปนส ตามลําดับ 

ผลการวิเคราะหศักยภาพและความสามารถในการแขงขันสินคาขาว ดวยการวิเคราะห RCA ในการสงออก

ขาวของประเทศในภูมิภาคอาเซียนไปตลาดโลก พบวา ไทย เวียดนาม กัมพูชา เมียนมาร และ สปป.ลาว มีความ

ไดเปรียบโดยเปรียบเทียบในการสงออกขาวไปยังตลาดโลก โดยไทยและเวียดนามมีความไดเปรียบในการสงออกขาว

ในตลาดโลกลดลง ขณะที่กัมพูชา เมียนมาร และ สปป.ลาว มีความไดเปรียบในการสงออกขาวในตลาดโลกเพิ่มขึ้น 

สําหรับการสงออกขาวไปยังตลาดอาเซียนพบวา ไทย เวียดนาม และกัมพูชา มีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบใน

การสงออกขาวไปยังตลาดอาเซียน โดยไทยและกัมพูชา มีความไดเปรียบในการสงออกขาวในตลาดอาเซียนเพิ่มขึ้น 

สวนเวียดนามมีความไดเปรียบในการสงออกขาวในตลาดอาเซียนลดลง ดานการวิเคราะห BCG Matrix การสงออก

ขาวไปตลาดโลก พบวา ขาวไทย เวียดนาม และเมียนมาร อยูในตําแหนงสินคาดาวรวง (Dogs) สวนขาวกัมพูชา และ 

สปป.ลาว อยูในตําแหนงสินคามีปญหา (Question Marks) สําหรับตลาดอาเซียน พบวา ขาวไทยและเมียนมาร 

ในตลาดอาเซียนอยูในตําแหนงสินคาดาวรวง (Dogs)  ขาวเวียดนามอยูในตําแหนงสินคาทําเงิน (Cash Cows) สวน

ขาวกัมพูชาและ สปป.ลาว อยูในตําแหนงสินคามีปญหา (Question Marks)   

 ผลการวิเคราะห SWOT และ TOWS Matrix ทําใหไดกลยุทธสินคาขาวไทย ไดแก กลยุทธเชิงรุก เชน 

การวิจัยและพัฒนาพันธุที่เปนที่ตองการของตลาด และการขยายตลาดและเปนผูนําตลาดขาวคุณภาพสูงหรือ

ขาวตลาดเฉพาะ กลยุทธเชิงปองกัน เชน การพัฒนาพันธุที่ทนตอสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง และการพัฒนา

ความรวมมือระหวางสมาชิกอาเซียนในการคาขาวเพื่อความมั่นคงทางอาหาร กลยุทธเชิงแกไข เชน การเพิ่ม

ประสิทธิภาพการผลิต การสรางความเขมใหกับองคกรเกษตรกร และการเพิ่มประสิทธิภาพชวงการเก็บเกี่ยวและ 
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หลังการเก็บเกี่ยว และกลยุทธเชิงรับ เชน การสงเสริมการผลิตและการรับรองมาตรฐานขาว การสงเสริมการ

แปรรูปผลิตภัณฑที่ทําจากขาว และสงเสริมการใชเครื่องจักรกลในการผลิต นอกจากนี้ไทยควรสงเสริมการ

สงออกผลิตภัณฑขาวในรูปแบบตางๆ ตามความตองการของตลาดเพื่อสรางมูลคาเพิ่มใหแกสินคาขาวไทย 

รวมทั้งการติดตามสถานการณการผลิต และราคาขาวของประเทศผูสงออกขาวอาเซียนอยางใกลชิด เพื่อใหไทย

สามารถแขงขันดานราคากับประเทศคูแขงได 
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Abstract 

 The Economic Potentials of Agricultural Commodities to the ASEAN Economic Community : 

A Case Study of Rice aims to examine production, marketing and policies of rice as well as 

competiveness of Thai rice comparing with other ASAEN member countries in order to determine 

Thai rice strategic plans. Rice export data during 2006-2015 and various tools including Revealed 

Comparative Advantage (RCA), Boston Consulting Group Matrix (BCG matrix), SWOT analysis and 

TOWS Matrix were employed in this study. The results are as followings: 

Comparing rice situation among ASEAN countries, Thailand has the second-largest rice 

harvesting area after Indonesia, ranks 3rd for rice production, below Indonesia and Vietnam, 

and comes 6th regarding rice yield. Thailand places 6th in terms of rice demand but 1st in 

ASEAN and 2nd in the world for rice exports. Major outlets of Thai rice are Africa and Asia. 

Vietnam ranks a remarkable 2nd in ASEAN and 3rd in the world for rice exports.  Vietnam has 

the highest share in the ASEAN rice market. Indonesia, Malaysia and the Philippines are the 

main rice importers in ASEAN.  

The results from the RCA Analysis revealed that Thailand, Vietnam, Cambodia, 

Myanmar and Laos have a comparative advantage in rice exports to the world market for the 

period of 2006-2015. However, comparative advantages of Thailand and Vietnam are declined 

while Cambodia, Myanmar and Laos have an increased comparative advantage in such 

period. Regarding ASEAN market, comparative advantages of Thailand, Vietnam and Cambodia 

are observed while Vietnam has a decreased comparative advantage in rice exports. 

For the BCG Matrix, the results indicate that Thailand and Myanmar stand at Dogs 

position while Cambodia and Laos are at Question Marks position in ASEAN and world rice 

markets. Vietnam has good positioning as Cash Cow in the ASEAN rice market but Dogs 

position in the world rice market. 

The SWOT Analysis and TOWS Matrix conclude the strategic plan of Thai rice to the 

ASEAN Economic Community in 4 areas; 1) Offensive strategies: research and development 

on rice varieties, new market expansion and market leaders in top-quality rice or niche 

market, 2) Defensive strategies: development of climate-resilient rice varieties, rice trade 

cooperation in ASEAN for food security, 3) Adjusted strategies: increasing productivity, 

strengthening farmers organization, increasing harvesting and post harvesting efficiency, and 

4) Survived strategies: promotion of rice production and rice certification, rice processing 

support as well as farm mechanization promotion. In addition, Thailand should promote 

various kind of rice export products as well as closely monitor rice production and   prices of 

other ASEAN exporting countries to stay competitive.  
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คํานํา 

 สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ไดทําการศึกษาศักยภาพเศรษฐกิจ

สินคาเกษตร เพ่ือรองรับการเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน กรณีศึกษา : สินคาขาว มีวัตถุประสงคเพ่ือเตรียม 

ความพรอม และปรับตัวในการแขงขันสินคาขาวกับประเทศเพื่อนบานในภูมิภาคอาเซียน และใหทราบ

สถานการณการผลิต การตลาด นโยบาย และกฎระเบียบที่เก่ียวของ รวมทั้งทราบศักยภาพและความสามารถ 

ในการแขงขันสินคาขาวของไทยเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบาน ตลอดจนนําผลการศึกษาไปใชเปนขอมูล

ประกอบการกําหนดนโยบาย และแนวทางการปรับโครงสรางการผลิต การตลาด เพ่ือเพิ่มขีดความสามารถใน

การแขงขันกับประเทศในภูมิภาคอาเซียน ตอไป 

 การศึกษาครั้งนี้ สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร ขอขอบพระคุณผูอํานวยการสํานักนโยบายและ

ยุทธศาสตรขาว กรมการขาว ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมการคาระหวางประเทศ (ณ กรุงฮานอย ณ นครโฮจิมินห 

ณ กรุงมะนิลา ณ กรุงกัวลาลัมเปอร) สถาบันนโยบายและยุทธศาสตรเพื่อการเกษตรและการพัฒนาชนบทเวียดนาม 

สมาคมอาหารแหงเวียดนาม (VFA) กระทรวงเกษตรฟลิปปนส องคการอาหารแหงฟลิปปนส (NFA) กระทรวง

เกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรมาเลเซีย สถาบันวิจัยและพัฒนาการเกษตรมาเลเชีย รวมทั้งผูมีสวนเกี่ยวของทุกทาน 

ในการประสานงานและเอ้ือเฟอขอมูลเพ่ือใชในการศึกษาครั้งนี้ ใหสําเร็จลุลวงไปดวยด ี
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ตำรำงที่ 21 สถิติกำรค้ำระหว่ำงประเทศไทยกับเวียดนำม ปี 2554 - 2558 72 
ตำรำงที่ 22 เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่ แยกตำมเขตกำรปกครองของบรูไน  

ปีกำรผลิต 2558/59 
75 

ตำรำงที่ 23 ฤดูปลูกข้ำวของบรูไน 76 
ตำรำงที่ 24 เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่ ข้ำวของบรูไน ระหวำ่งปี 2553/54 - 2558/59 77 

   

 
 
 





(ฌ) 
 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

   หน้า 
    

ตำรำงที่ 25 กำรใช้ข้ำวภำยในประเทศของบรูไน จ ำแนกตำมประเภทกำรใช้ข้ำว ปี 2546  
และ 2556 

78 

ตำรำงที่ 26 มูลค่ำและปริมำณกำรส่งออกและน ำเข้ำข้ำวของบรูไน ปี 2554 - 2558 78 
ตำรำงที่ 27 มูลค่ำและปริมำณกำรน ำเข้ำข้ำวของบรูไน จ ำแนกตำมประเทศคู่ค้ำ ปี 2554 - 2558 79 
ตำรำงที่ 28 พ้ืนที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่ แยกตำมเขตกำรปกครองของกัมพูชำ  

ปีกำรผลิต 2556/57 
82 

ตำรำงที่ 29 ฤดูปลูกข้ำวของกัมพูชำ 84 
ตำรำงที่ 30 พ้ืนที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่ ข้ำวของกัมพูชำ ปี 2553/54 - 2558/59 85 
ตำรำงที่ 31 กำรใช้ข้ำวภำยในประเทศของกัมพูชำ จ ำแนกตำมประเภทกำรใช้ข้ำว ป ี2546 และ 2556 85 
ตำรำงที่ 32 มูลค่ำและปริมำณกำรส่งออกและน ำเข้ำข้ำวของกัมพูชำ ปี 2554 - 2558 86 
ตำรำงที่ 33 มูลค่ำและปริมำณกำรส่งออกข้ำวของกัมพูชำ จ ำแนกตำมประเทศคู่ค้ำ ปี 2554 - 2558 87 
ตำรำงที่ 34 พ้ืนที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่ แยกตำมเขตกำรปกครองของอินโดนีเซีย  

ปีกำรผลิต 2558/59 
95 

ตำรำงที่ 35 ฤดูปลูกข้ำวของอินโดนีเซีย 98 
ตำรำงที่ 36 พ้ืนที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่ ข้ำวของอินโดนีเซีย ปี 2553/54 - 2558/59 99 
ตำรำงที่ 37 กำรใช้ข้ำวภำยในประเทศของอินโดนีเซีย จ ำแนกตำมประเภทกำรใช้ข้ำว ปี 2546 

และ 2556 
100 

ตำรำงที่ 38 มูลค่ำและปริมำณกำรส่งออกและน ำเข้ำข้ำวของอินโดนีเซีย ปี 2554 - 2558 100 
ตำรำงที่ 39 มูลค่ำและปริมำณกำรน ำเข้ำข้ำวของอินโดนีเซียจ ำแนกตำมประเทศคู่ค้ำ  

ปี 2554 - 2558 
101 

ตำรำงที่ 40 พ้ืนที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่ แยกตำมเขตกำรปกครองของ สปป.ลำว  
ปีกำรผลิต 2551/52 

106 

ตำรำงที่ 41 ฤดูปลูกข้ำวของ สปป.ลำว 108 
ตำรำงที่ 42 พ้ืนที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่ ข้ำวของ สปป.ลำว ป ี2553/54 – 2558/59 109 
ตำรำงที่ 43 กำรใช้ข้ำวภำยในประเทศของ สปป.ลำว จ ำแนกตำมประเภทกำรใช้ข้ำว ปี 2546 และ 2556 109 
ตำรำงที่ 44 มูลค่ำและปริมำณกำรสง่ออกและน ำเข้ำข้ำวของ สปป.ลำว ปี 2554 - 2558 110 
ตำรำงที่ 45 มูลค่ำและปริมำณกำรสง่ออกข้ำวของ สปป.ลำว จ ำแนกตำมประเทศคู่ค้ำ  

ปี 2554 - 2558 
111 

 
 
 





(ญ) 
 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

   หน้า 
    

ตำรำงที่ 46 เนื้อท่ีเก็บเก่ียว ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่ แยกตำมเขตกำรปกครองของมำเลเซีย  
ปีกำรผลิต 2556/57 

114 

ตำรำงที่ 47 ฤดูปลูกข้ำวของมำเลเซีย 115 
ตำรำงที่ 48 เนื้อท่ีเก็บเก่ียว ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่ ข้ำวของมำเลเซีย ปี 2553/54 - 2558/59 117 
ตำรำงที่ 49 กำรใช้ข้ำวภำยในประเทศของมำเลเซียจ ำแนกตำมประเภทกำรใช้ข้ำว ปี 2546  

และ 2556 
117 

ตำรำงที่ 50 มูลค่ำและปริมำณกำรส่งออกและน ำเข้ำข้ำวของมำเลเซีย ปี 2554 - 2558 118 
ตำรำงที่ 51 มูลค่ำและปริมำณกำรน ำเข้ำข้ำวของมำเลเซียจ ำแนกตำมประเทศคู่ค้ำ ปี 2554 - 2558 118 
ตำรำงที่ 52 พ้ืนที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่ แยกตำมเขตปกครองของเมียนมำร์ ป ี2552/53 121 
ตำรำงที่ 53 ฤดูปลูกข้ำวของเมียนมำร์ 122 
ตำรำงที่ 54 พ้ืนทีเ่ก็บเกี่ยว ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่ ข้ำวของเมียนมำร์ ปี 2553/54 - 2558/59 125 
ตำรำงที่ 55 กำรใช้ข้ำวภำยในประเทศของเมียนมำร์ จ ำแนกตำมประเภทกำรใช้ข้ำว ปี 2546  

และ 2556 
125 

ตำรำงที่ 56 มูลค่ำและปริมำณกำรส่งออกและน ำเข้ำข้ำวของเมียนมำร์ ปี 2554 - 2558 126 
ตำรำงที่ 57 มูลค่ำและปริมำณกำรส่งออกข้ำวของเมียนมำร์จ ำแนกตำมประเทศคู่ค้ำ  

ปี 2554 - 2558 
126 

ตำรำงที่ 58 พ้ืนที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่ แยกตำมเขตกำรปกครองของฟิลิปปินส์  

ปีกำรผลิต 2558/59 

130 

ตำรำงที่ 59 ฤดูปลูกข้ำวของฟิลิปปินส์ 134 
ตำรำงที่ 60 พ้ืนที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่ ข้ำวของฟิลิปปินส์ ปี 2553/54 - 2558/59 136 
ตำรำงที่ 61 กำรใช้ข้ำวภำยในประเทศของฟิลิปปินส์ จ ำแนกตำมประเภทกำรใช้ข้ำว ปี 2546  

และ 2556 
136 

ตำรำงที่ 62 มูลค่ำและปริมำณกำรส่งออกและน ำเข้ำข้ำวของฟิลิปปินส์ ปี 2554 - 2558 137 
ตำรำงที่ 63 มูลค่ำและปริมำณกำรน ำเข้ำข้ำวของฟิลิปปินส์ จ ำแนกตำมประเทศคู่ค้ำ  

ปี 2554 - 2558 
138 

ตำรำงที่ 64 กำรใช้ข้ำวภำยในประเทศของสิงคโปร์ ปี 2554 - 2559 142 
ตำรำงที่ 65 มูลค่ำและปริมำณกำรส่งออกและน ำเข้ำข้ำวของสิงคโปร์ ปี 2554 - 2558 143 

 
 
 
 





(ฎ) 
 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

   หน้า 
    

ตำรำงที่ 66 มูลค่ำและปริมำณกำรน ำเข้ำข้ำวของสิงคโปร์ จ ำแนกตำมประเทศคู่ค้ำ  
ปี 2554 - 2558 

143 

ตำรำงที่ 67 ฤดูปลูกข้ำวของไทย 147 
ตำรำงที่ 68 พ้ืนที่เก็บเก่ียว ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่ ข้ำวของไทย ปี 2553/54 - 2558/59 150 
ตำรำงที ่69 กำรใช้ข้ำวภำยในประเทศของไทย จ ำแนกตำมประเภทกำรใช้ข้ำว ปี 2559/60  150 
ตำรำงที่ 70 มูลค่ำและปริมำณกำรส่งออกและน ำเข้ำข้ำวของไทย ปี 2554 - 2558 151 
ตำรำงที่ 71 มูลค่ำและปริมำณกำรส่งออกข้ำวของไทยจ ำแนกตำมประเทศคู่ค้ำ ปี 2554 - 2558 151 
ตำรำงที่ 72 มำตรกำรน ำเข้ำข้ำวภำยใต้กรอบกำรเจรจำต่ำงๆ ของไทย 158 
ตำรำงที่ 73 พ้ืนที่เก็บเก่ียว ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่ แยกตำมเขตกำรปกครองของเวียดนำม  

ปีกำรผลิต 2558/59 
160 

ตำรำงที่ 74 ฤดูปลูกข้ำวของเวียดนำม 164 
ตำรำงที่ 75 พ้ืนที่เก็บเก่ียว ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่ ข้ำวของเวียดนำม ปี 2553/54 - 2558/59 165 
ตำรำงที่ 76 กำรใช้ข้ำวภำยในประเทศของเวียดนำม จ ำแนกตำมประเภทกำรใช้ข้ำว ปี 2546 

และ 2556 
166 

ตำรำงที่ 77 มูลค่ำและปริมำณกำรส่งออกและน ำเข้ำข้ำวของเวียดนำม ปี 2554 - 2558 166 
ตำรำงที่ 78 มูลค่ำและปริมำณกำรส่งออกข้ำวของเวียดนำม จ ำแนกตำมประเทศคู่ค้ำ  

ปี 2554 – 2558 
167 

ตำรำงที่ 79 เปรียบเทียบกำรผลิต กำรตลำด และนโยบำย สินค้ำข้ำวของกลุ่มประเทศในอำเซียน  
ปี 2558 

175 

ตำรำงที่ 80 ส่วนแบ่งกำรตลำดส่งออกข้ำวของประเทศสมำชิกอำเซียน และประเทศผู้ส่งออก
อ่ืนๆ ที่ส ำคัญ ในตลำดโลก ปี 2549 – 2558 

180 

ตำรำงที่ 81 ส่วนแบ่งกำรตลำดส่งออกข้ำวของประเทศสมำชิกอำเซียน และประเทศผู้ส่งออก
อ่ืนๆ ที่ส ำคัญ ในตลำดอำเซียน ปี 2549 - 2558 

182 

ตำรำงที่ 82 ค่ำดัชนีควำมได้เปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรำกฏ (RCA) ในกำรส่งออกข้ำวของ
ประเทศสมำชิกอำเซียนและอินเดีย ในตลำดโลก ปี 2549 - 2558 

184 

ตำรำงที่ 83 ค่ำดัชนีควำมได้เปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรำกฏ (RCA) ในกำรส่งออกข้ำวของ
ประเทศสมำชิกอำเซียนและอินเดีย ในตลำดอำเซียน ปี 2549 - 2558 

186 

 
 
 
 





(ฏ) 
 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

   หน้า 
    

ตำรำงที่ 84 ส่วนแบ่งตลำดเชิงเปรียบเทียบและอัตรำกำรเติบโตของตลำด ในกำรส่งออก
ข้ำวของประเทศผู้ส่งออกข้ำวที่ส ำคัญของอำเซียนและอินเดีย ไปยังตลำดโลก 
เปรียบเทียบช่วงปี 2549 - 2553 กับช่วงปี 2554 - 2558 

188 

ตำรำงที่ 85 ส่วนแบ่งตลำดเชิงเปรียบเทียบและอัตรำกำรเติบโตของตลำด ในกำรส่งออกข้ำว 
ของประเทศผู้ส่งออกข้ำวที่ส ำคัญของอำเซียนและอินเดีย ไปยังตลำดอำเซียน 
เปรียบเทียบช่วงปี 2549 - 2553 กับช่วงปี 2554 - 2558 

190 

ตำรำงที่ 86 กำรวิเครำะห์ SWOT สินค้ำข้ำวไทย 196 
ตำรำงที่ 87 กำรวิเครำะห์ TOWS Matrix สินค้ำข้ำวไทย 201 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





(ฐ) 
 

สารบัญตารางผนวก 
 

  หน้า 
    

ตำรำงผนวกที ่1  พ้ืนที่เพำะปลูก พ้ืนที่เก็บเก่ียว ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่ ของข้ำวนำปี  
 ปี 2557/58  ควำมชื้น 15% 

219 

ตำรำงผนวกที ่2 พ้ืนที่เพำะปลูก พ้ืนที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่ ของข้ำวนำปรัง  
ปี 2558 ควำมชื้น 15% 

223 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





(ฑ) 
 

สารบัญภาพ 
 

   หน้า 
    

ภำพที ่1 กรอบแนวคิดในกำรวิเครำะห์ 7 
ภำพที ่2 Boston Consulting Group (BCG) 11 
ภำพที ่3 แผนที่ประเทศบรูไน 15 
ภำพที ่4 แผนที่ประเทศกัมพูชำ 22 
ภำพที ่5 แผนที่ประเทศอินโดนีเซีย 29 
ภำพที ่6 แผนที่ สปป.ลำว 37 
ภำพที ่7 แผนที่ประเทศมำเลเซีย 43 
ภำพที ่8 แผนที่ประเทศเมียนมำร์ 49 
ภำพที ่9 แผนที่ประเทศฟิลิปปินส์ 55 
ภำพที ่10 แผนที่ประเทศสิงคโปร์ 60 
ภำพที ่11 แผนที่ประเทศไทย 65 
ภำพที ่12 แผนที่ประเทศเวียดนำม 70 
ภำพที ่13 แหล่งเพำะปลูกข้ำวของบรูไน 76 
ภำพที ่14 แหล่งเพำะปลูกข้ำวของกัมพูชำ 83 
ภำพที ่15 แหล่งเพำะปลูกข้ำวของอินโดนีเซีย 97 
ภำพที ่16 แหล่งเพำะปลูกข้ำวของ สปป.ลำว 107 
ภำพที ่17 แหล่งเพำะปลูกข้ำวของมำเลเซีย 115 
ภำพที่ 18 แหล่งเพำะปลูกข้ำวของเมียนมำร์ 123 
ภำพที ่19 แหล่งเพำะปลูกข้ำวของฟิลิปปินส์ 134 
ภำพที ่20 ควำมเหมำะสมของพ้ืนที่ส ำหรับปลูกข้ำวของไทย 148 
ภำพที ่21 แหล่งเพำะปลูกข้ำวของเวียดนำม 163 
ภำพที ่22 ส่วนแบ่งกำรตลำดส่งออกข้ำวของประเทศสมำชิกอำเซียน และประเทศผู้ส่งออกอ่ืนๆ 
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บทท่ี 1 

บทนํา 

1.1 ความสําคัญของการวิจัย  

   ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC หรือ ASEAN Economic Community) มีผล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2558 เปนตนมา ประกอบดวยสมาชิก 10 ประเทศ ไดแก บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย สปป.ลาว มาเลเซีย เมียนมาร 

ฟลิปปนส  สิงคโปร ไทย และเวียดนาม โดยมีเปาหมายเพื่อเพิ่มอํานาจการตอรองกับประเทศคูคา และเพิ่มขีด

ความสามารถในการแขงขันทางดานเศรษฐกิจใหกับประเทศสมาชิกในกลุมอาเซียนในระดับโลก รวมทั้งสงเสริม

ภูมิภาคใหมีความเจริญ มั่นคง มั่งคั่ง ประชาชนอยูดีกินดี โดยมีกรอบความรวมมือการเปดเสรีการคาสินคา การคา

บริการ และการลงทุน การอํานวยความสะดวกดานการคาและการลงทุน การสงเสริมการคาและการลงทุน     

และความรวมมือดานอื่นๆ  ซึ่งการรวมตัวเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะสงผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบ

กับสินคาเกษตรของไทยอยางหลีกเลี่ยงไมได  เนื่องจากอาเซียนมีการผลิตสินคาเกษตรที่มีลักษณะคลายคลึงกัน 

เชน ขาว ขาวโพดเลี้ยงสัตว มันสําปะหลัง ปาลมน้ํามัน ยางพารา และโคเนื้อ เปนตน 

สินคาขาว เปนพืชอาหารที่เลี้ยงประชากรประมาณ 2 ใน 3 ของโลก และยังเปนพืชอาหารหลักและพืช

เศรษฐกิจที่สําคัญของประชากรสวนใหญในอาเซียน ซึ่งเกือบทุกประเทศในอาเซียนมีการใชทรัพยากรการเกษตร

ทั้งที่ดินและแรงงานสวนใหญในการผลิตขาว เพื่อใหไดผลผลิตใชบริโภคภายในประเทศเพื่อสรางความมั่นคง

ทางอาหาร ตลอดจนเปนสินคาสงออกที่ทํารายไดใหแกประเทศไดมากในแตละป หรืออาจกลาวไดวาภูมิภาค

อาเซียนจัดเปนแหลงผลิตขาวที่สําคัญแหลงหนึ่งของโลก โดยป 2558 อาเซียนมีพื้นที่เก็บเกี่ยวขาว 289.69 

ลานไร คิดเปนรอยละ 28.80 ของพื้นที่เก็บเกี่ยวขาวโลกทั้งหมด สามารถผลิตขาวไดปริมาณ 115.38 ลานตัน

ขาวสาร คิดเปนรอยละ 24.11 ของการผลิตขาวโลกทั้งหมด โดยประเทศในกลุมอาเซียนที่มีพื้นที่เก็บเกี่ยวขาวและ

ผลิตขาวไดมากเปนอันดับ 1 ของอาเซียน และเปนอันดับ 3 ของโลก ไดแก อินโดนีเซีย มีพื้นที่ปลูกขาวมากถึง 

73.94 ลานไร มีผลผลิตขาว 35.56 ลานตันขาวสาร สําหรับการสงออกขาวของอาเซียนไปยังตลาดโลก ผูสงออก

ทีส่ําคัญ ไดแก ไทย และเวียดนาม ซึ่งเปนผูสงออกขาวเปนอันดับ 2 และอันดับ 3 ของโลก ครองสวนแบงตลาด

รอยละ 22.93 และรอยละ 15.49 ของการสงออกขาวโลกทั้งหมดตามลําดับ ดานการนําเขาขาวของอาเซียนจาก

ตลาดโลก ผูนําเขาที่สําคัญของอาเซียน ไดแก ฟลิปปนส และมาเลเซีย นําเขารอยละ 4.69 และ 2.46 ของการ

นําเขาโลกท้ังหมด   

จากท่ีกลาวมาขางตน จะเห็นไดวาขาวเปนสินคาที่มีความสําคัญตอเศรษฐกิจของไทยและของอาเซียน 

การเปดเสรีทางการคาในกลุมอาเซียนดวยกัน ยอมสงผลกระทบตอสินคาขาวของแตละประเทศไมมากก็นอย 

ดังนั้นสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร จึงไดทําการศึกษาศักยภาพเศรษฐกิจสินคาเกษตรเพื่อรองรับการเปน

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน กรณีศึกษา : สินคาขาว เพื่อใหทราบสถานการณการผลิต การตลาด และกฎระเบียบ

ตางๆ ที่เกี่ยวของกับการคาสินคาขาว รวมทั้งทราบขีดความสามารถในการแขงขันสินคาเกษตรของไทย

เปรียบเทียบกับประเทศในกลุมอาเซียน เพื่อนําไปกําหนดกลยุทธสินคาขาวของไทยในอาเซียน ตลอดจนการนํา 
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ผลการศึกษาไปใชเปนขอมูลประกอบการกําหนดนโยบาย และแนวทางการปรับโครงสรางการผลิต การตลาด เพื่อ

เพิ่มศักยภาพความสามารถในการแขงขันสินคาขาวของไทยในอาเซียนตอไป  

1.2 วัตถุประสงคของการวิจัย  

  1.2.1 เพื่อศึกษาสถานการณการผลิต การตลาด และนโยบาย กฎระเบียบที่เกี่ยวของกับการคาสินคาขาว  

  1.2.2 เพื่อวิเคราะหศักยภาพในการแขงขันสินคาขาวของไทยเปรียบเทียบกับประเทศในกลุมอาเซียน  

 1.2.3 เพื่อกําหนดกลยุทธสินคาขาวของไทยในอาเซียน 

 1.3 ขอบเขตของการวิจัย 

 1.3.1 ศึกษาขอมูลดานการผลิต การตลาด นโยบาย และกฎระเบียบ ในชวงป 2554 - 2558  

  1.3.2 ศึกษาขอมูลแตละประเทศในภูมิภาคอาเซียน 10 ประเทศ 

  1.3.3 ระยะเวลาของการศึกษา 1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559 

1.4 วิธีการวิจัย  

 1.4.1 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

1)  ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data)  

   1.1) เก็บรวมรวมขอมูล เปนการเลือกตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) 

โดยการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) ประกอบดวย การสัมภาษณเกษตรกร ผูประกอบการ สมาคม 

หนวยงานภาครัฐ และหนวยงานที่เกี่ยวของภายในประเทศ สําหรับการเก็บขอมูลในตางประเทศจะศึกษาขอมูล

ในประเทศฟลิปปนส มาเลเซีย และเวียดนาม โดยการสัมภาษณเกษตรกร ผูประกอบการ สมาคม และ

หนวยงานราชการที่เก่ียวของ ทั้งนี้ การพิจารณาเลือกผูประกอบการ สมาคม และหนวยงานราชการที่เกี่ยวเพื่อ

ดําเนินการสัมภาษณ จะพิจารณาจากบทบาทและหนาที่ของหนวยงาน ประกอบกับความเชี่ยวชาญของ

บุคลากรในดานสถานการณการผลิต การตลาด และนโยบาย กฎระเบียบที่เกี่ยวของกับการคาขาวของประเทศ

ที่ทําการศึกษา (Expert Sampling) ในสวนการเลือกเกษตรกร ดําเนินการโดยเจาหนาที่ของหนวยราชการ โดย

ยึดหลักการเปนตัวแทนทีแ่สดงลักษณะสําคัญของประชากรทั้งหมด (Typical Case Sampling) (Palys 2008) 

1.2) การประชุมกลุมยอย  (Focus Group) จากภาคสวนที่เกี่ยวของกับสินคาขาว จํานวน 

39 ราย ซึ่งประกอบไปดวย (1) ผูแทนเกษตรกร 10 ราย (2) ผูแทนสภาเกษตรกร 4 ราย (3) ผูแทนผูประกอบการ

โรงสีขาว 4 ราย (4) ผูแทนสมาคมคาขาว 3 ราย (5) ผูแทนสมาคมสงออกขาว 4 ราย (6) นักวิชาการ/ผูแทน

สถาบันการศึกษา 5 ราย และ (7) ผูแทนจากหนวยงานภาครัฐ 9 ราย 

 2)  ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ขอมูลจากเอกสารวิชาการจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ  

กระทรวงพาณิชยของไทย และหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของในดานการสนับสนุนภาครัฐ สถิติขอมูลดานการตลาด 

การแปรรูป ทั้งในและตางประเทศจากเว็บไซตที่เกี่ยวของกับสินคาเกษตร ไดแก FAO Trade Map และ 

Global Trade Atlas ของประเทศในกลุมสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ เปนตน 
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 1.4.2 วิธีการวิเคราะหขอมูล 

 1)  การวิเคราะหเชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) เปนการนําขอมูลปฐมภูมิ และทุติยภูม ิ

มาวิเคราะห และกําหนดปจจัยเชิงกลยุทธ (Strategic Factor) ดังนี้ 

 1.1) การวิเคราะหสภาพแวดลอม (SWOT Analysis) วิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน

องคกร เพื่อใหไดมาซึ่งประเด็นดานจุดแข็งและจุดออน รวมทั้งสภาพแวดลอมภายนอกองคกร เพื่อใหไดมาซึ่ง 

ประเด็นดานโอกาสและอุปสรรค โดยอาศัย TOWS Matrix 

 1.2) การวิเคราะหศักยภาพการแขงขันของสินคาขาวของไทย (Competitive Analysis) 

เพื่อใหทราบถึงสถานภาพ (Positioning) ของสินคาขาวของไทย เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นในภูมิภาค

อาเซียน โดยอาศัยเครื่องมือดัชนีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรากฏในการสงออก (RCA) และการจัดการ

เชิงกลยุทธ (BCG) ในการวิเคราะห 

 2) การวิเคราะหเชิงคุณภาพ (Qualitative Analysis) เปนการนําเอาปจจัยเชิงกลยุทธ (Strategic 

Factor) ที่ไดจากการวิเคราะหเชิงปริมาณ มากําหนดกลยุทธสินคาขาวของไทย โดยการระดมความคิดเห็นแบบ

กลุมยอย (Focus Group) จากภาคสวนที่เกี่ยวของกับสินคาขาว 

1.5 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ  

      1.5.1 เกษตรกรและผูประกอบการใชเปนขอมูลประกอบดานการผลิตและการตลาดสินคาขาว เพื่อรองรับ

การเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

      1.5.2 ภาครัฐใชเปนขอมูลประกอบการเสนอแนะนโยบาย และแนวทางการเพิ่มศักยภาพการผลิต

การตลาด เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันสินคาขาวของไทย 

 

 

 

 

 

 





บทท่ี 2 

การตรวจเอกสาร แนวคิดและทฤษฏี 

2.1. การตรวจเอกสาร  

 นิชภา  สุทธิรักษ (2555) ไดศึกษาความสามารถในการแขงขันการสงออกขาวเจาหอม และขาวเจาขาวของ

ไทยไปยังประเทศคูคาที่สําคัญในตลาดโลกเปรียบเทียบกับประเทศคูแขง คือ เวียดนาม อินเดีย ปากีสถาน 

สหรัฐอเมริกา และจีน ดวยวิธีการวิเคราะหความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรากฏ (RCA) ระหวางป 2545-2553 

พบวา ไทยมีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรากฏในการสงออกขาวเจาหอมไปยังตลาดสหรัฐอเมริกา จีน 

สิงคโปร และมาเลเซีย เนื่องจากตลาดมีความตองการบริโภคขาวเจาหอมที่มีคุณภาพจากไทย สวนประเทศ

อินเดียไมมีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรากฏในการสงออกขาวเจาหอมไปยังตลาดจีน เนื่องจากผูบริโภค

ชาวจีนนิยมบริโภคขาวเจาหอมจากไทยมากกวาขาวเจาหอมจากอินเดีย ประเทศเวียดนามไมมีความไดเปรียบ

โดยเปรียบเทียบที่ปรากฏในการสงออกขาวเจาหอมไปยังตลาดสิงคโปร เนื่องจากในอดีตขาวเจาหอมเวียดนาม

ยังไมเปนที่รูจักของชาวสิงคโปร และคุณภาพขาวยังไมไดมาตรฐานเทาที่ควร อยางไรก็ตามเวียดนามมีความ

ไดเปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรากฏในการสงออกขาวเจาหอมไปยังตลาดมาเลเซียในบางป เนื่องจากคุณภาพขาว

ใกลเคียงกับขาวไทยแตมีราคาถูกกวา สําหรับตลาดขาวเจาขาว พบวา ไทยมีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบที่

ปรากฏในการสงออกขาวเจาขาวไปยังตลาดฟลิปปนส แตไมมีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรากฏในการสงออก

ขาวเจาขาวไปยังตลาดอิหรานและตลาดมาเลเซียในบางป ประเทศอินเดียมีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบ 

ที่ปรากฏในการสงออกขาวเจาขาวไปยังตลาดอิหรานในบางป เนื่องจากคุณภาพขาวและลักษณะเมล็ดขาวหลัง

การหุงตรงตามรสนิยมของผูบริโภคชาวอิหราน ประเทศเวียดนามมีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรากฏใน

การสงออกขาวเจาขาวไปยังตลาดฟลิปปนสและมาเลเซีย ประเทศสหรัฐอเมริกาและจีนไมมีความไดเปรียบโดย

เปรียบเทียบที่ปรากฏในการสงออกขาวเจาขาวไปยังตลาดญี่ปุน เนื่องจากทั้ง 2 ประเทศมีมูลคาการสงออก

สินคารวมทั้งหมดคอนขางสูง สงผลใหคาดัชนีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรากฏมีคานอย  และประเทศ

ปากีสถานมีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรากฏในการสงออกขาวเจาขาวไปยังตลาดมาเลเซีย แตไมมี

ความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรากฏในการสงออกขาวเจาหอมไปยังตลาดสิงคโปร 

 อัทธ พิศาลวานิช (2554) ไดทําการศึกษาเปรียบเทียบถึงศักยภาพการผลิตและการตลาด ระหวาง

ขาวไทยและขาวเวียดนาม ผลจากการศึกษาพบวาประเทศในกลุมอาเซียน เวียดนามมีผลผลิตตอไรสูงเปน

อันดับหนึ่ง ในขณะที่ไทยเปนอันดับที่เจ็ด ดานตนทุนการผลิตของจังหวัดเกิ่นเทอของเวียดนาม มีตนทุนการผลิต

อยูที่ 4,978 บาทตอไร สวนจังหวัดอยุธยาอยูที่ 5,800 บาทตอไร นอกจากนี้เวียดนามยังมีนโยบายที่ทําให

รายไดของชาวนาสูง คือนโยบาย 3 ลด 3 เพิ่ม นโยบายลดตนทุนการผลิตและนโยบาย 30% เปนตน สวนการ

ทําตลาดขาวของเวียดนามนั้น พบวารัฐบาลเวียดนามมอบหมายใหบริษัท Vinafood1 และ Vinafood2 เปน

หนวยงานที่ทําการตลาดในตางประเทศ การทําความรวมมืออยางใกลชิดกับประเทศในกลุมอาเซียนและนอก

กลุมอาเซียน ดานการจัดการการตลาด ซึ่งเปนเรื่องที่รัฐบาลเวียดนามใหความสําคัญอยางมาก ดังนั้นเพื่อที่จะเพิ่ม
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ความสามารถดานการแขงขัน รัฐบาลไทยจะตองพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต พรอมทั้งจัดทํา

ยุทธศาสตรขาวไทยเพ่ือการแขงขันในตลาดอาเซียนโดยความรวมมือระหวางเกษตรกร โรงสีและผูสงออก 

 ณัฐกมล นพเกา (2553) ไดศึกษาสภาพการผลิตและการตลาดขาวของแตละประเทศภายในกลุมอาเซียน 

รวมถึงวิเคราะหโครงสรางลักษณะการสงออกและการนําเขาขาวของแตละประเทศภายในกลุมอาเซียน 

ตลอดจนวิเคราะหถึงความสามารถในการแขงขันของการสงออกขาวของแตละประเทศอาเซียนไปประเทศใน

กลุมอาเซียนเปรียบเทียบกับคูแขงขันในประเทศอาเซียน ผลการศึกษาพบวา ในป พ.ศ. 2529-2544 กลุม

ประเทศอาเซียน มีสัดสวนการสงออกขาวไปยังประเทศนอกกลุมอาเซียนลดลง ยกเวนในชวงป พ.ศ. 2545-2548 

ที่กลุมประเทศอาเซียนมีสัดสวนการสงออกขาวขาวไปยังกลุมประเทศอาเซียนดวยกันเองลดลง เมื่อเทียบกับ

การสงออกขาวขาวไปยังประเทศนอกกลุมอาเซียน นอกจากนี้เมื่อพิจารณาโครงสรางการสงออกไปยังประเทศ

สมาชิกอาเซียนพบวาประเทศสมาชิกอาเซียนไดแก ไทย เวียดนาม กัมพูชา และเมียนมาร สงออกขาวขาวไปยัง

ประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย และฟลิปปนสเปนหลัก แสดงใหเห็นวาในตลาดขาวประเทศไทยเผชิญคูแขงการ

แขงขันสูงจากประเทศสมาชิกอาเซียนดวยกันเอง และเมื่อวิเคราะหความสามารถในการแขงขัน (คา RCA) 

สามารถสรุปไดวาประเทศไทยอยูในฐานะที่ไดเปรียบในการสงออกขาวขาวในตลาดบรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย 

สปป.ลาว เมียนมาร สิงคโปร และเวียดนาม ซึ่งไทยยังอยูในฐานะที่ไดเปรียบเกือบทุกตลาดในกลุมอาเซียน 

สวนเวียดนามอยูในฐานะที่ไดเปรียบในตลาดขาวมาเลเซีย และตลาดขาวฟลิปปนส ซึ่งเวียดนามเปนคูแขงที่

สําคัญของไทย  

 สกุลรัศมิ์ คําอุดม (2553) ไดทําการศึกษาศักยภาพการสงออกสินคาเกษตรของประเทศเอเชียตะวันออก

เฉียงใตสูตลาดญี่ปุน โดยเปนการศึกษาถึงศักยภาพในการสงออกของไทยเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศคูแขงใน

ภูมิภาคเดียวกัน รวมทั้งศึกษาถึงปญหาและอุปสรรคของศักยภาพการสงออก ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ได

ทําการศึกษาสินคาเกษตรของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต 6 ประเทศ ไดแก เวียดนาม มาเลเซีย 

อินโดนีเซีย ฟลิปปนส สิงคโปร และไทย ใชเวลาในการศึกษา 5 ป (2548-2552) โดยใชดัชนีความไดเปรียบโดย

เปรียบเทียบที่ปรากฏ (Revealed Comparative Advantage Index : RCA) ผลการศึกษา พบวา ในชวงป 

2548-2552 ไทยและเวียดนามมีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรากฏในการสงออกสินคาเกษตรไปญี่ปุน 

เนื่องจาก RCA มีคามากกวา 1 โดยในชวงป 2548-2550 สามารถเรียงลําดับความสามารถในการสงออกสินคา

เกษตรไปญี่ปุน ไดแก เวียดนาม ไทย ฟลิปปนส อินโดนีเซีย สิงคโปร และมาเลเซีย และพบวา เวียดนาม         

มีศักยภาพในการสงออกสินคาเกษตรไปญี่ปุนมากกวาประเทศไทย สวนในป 2551-2552 สามารถเรียงลําดับ

ความสามารถในการสงออกสินคาเกษตรไปญี่ปุน ไดแก ไทย เวียดนาม ฟลิปปนส อินโดนีเซีย สิงคโปร และ

มาเลเซีย ซึ่งไทยมีศักยภาพในการสงออกสินคาเกษตรไปญี่ปุนมากกวาเวียดนาม 

 อัชฉราภรณ ศรีสวาง (2551) ไดศึกษาตลาดสงออกขาวของไทย พบวา ภูมิภาคเอเชียยังเปนตลาด

สงออกหลักของไทย แตในขณะเดียวกันไดมีตลาดเกิดใหม เชน ตลาดในภูมิภาคแอฟริกาและตะวันออกกลาง 

ที่มีแนวโนมเพิ่มความสําคัญมากขึ้น และไทยยังมีความไดเปรียบในการสงออกขาวในระดับที่สูงกวาประเทศ

คูแขงที่สําคัญโดยเฉพาะเวียดนาม แตความไดเปรียบของประเทศไทยกําลังมีแนวโนมที่ลดลง นอกจากนี้พบวา

สัดสวนของปริมาณการบริโภคตอปริมาณการผลิตขาวของไทย และตนทุนการผลิตขาวของไทยเปนปจจัย
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สําคัญที่สงผลตอความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบในการสงออกขาวของไทยในตลาดอเมริกาเหนือ และมีเพียง

ปจจัยตนทุนการผลิตขาวของไทยที่มีผลตอความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบในการสงออกขาวของไทยในตลาด

กลุมประเทศตะวันออกกลาง สวนในตลาดเอเชีย ยุโรป และแอฟริกา พบวาไมมีปจจัยใดที่มีผลตอความไดเปรียบ

โดยเปรียบเทียบในการสงออกขาวของไทย นอกจากนี้ยังมีขอเสนอแนะวาไทยควรเรงพัฒนาปรับปรุงศักยภาพ

ในการแขงขันใหสูงขึ้น โดยการพัฒนาทั้งดานคุณภาพของสินคาขาว และทางดานประสิทธิภาพในการผลิต            

ซึ่งการที่จะไปสูเปาหมายดังกลาวได จะตองใหความสําคัญกับการลงทุนวิจัยในเทคโนโลยีสมัยใหมที่เกี่ยวของ

กับการผลิตขาว และการปรับปรุงคุณภาพของพันธุขาวที่ใชในการผลิตในดานของการวิเคราะหสวนแบงตลาด 

2.2  แนวคิดและทฤษฎี 

      2.1.1 กรอบแนวคิดในการวิเคราะห 
 

 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิเคราะห 

 

1. การวิเคราะหสภาพแวดลอม (SWOT Analysis) 

1) การวิเคราะหภายใน (S – W) 

- Value Chain 

2) กาวิเคราะหภายนอก (O – T) 

- Diamond Model 

 

2. การวิเคราะหศักยภาพการแขงขัน                      

(Competitive Analysis) 

1) การวิเคราะหคูแขง  

(Competitive Profile Analysis) 

2) ดัชนีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรากฏ 

ในการสงออก 

(Revealed Comparative Advantage: RCA) 

3) การจัดการเชิงกลยุทธ  

(Boston Consulting Group : BCG) 

ปจจัยเชิงกลยุทธ 

(Strategic Factor) 

การกําหนดกลยุทธสินคาเกษตร 

ของไทย 

1) Tows Matrix 

2) Blue Ocean Strategy 

กลยุทธเชิงรุก 

(Aggressive Strategy) 

กลยุทธการตัดทอน 

(Retrenchment Strategy) 

กลยุทธพลิกฟน 

(Turn Around Strategy) 

กลยุทธรักษาเสถียรภาพ 

(Stability Strategy) 

การระดมความ

คิดเห็นกลุมยอย 

(Focus Group) 
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 2.2.2 ทฤษฎีที่เกี่ยวของ 

 1) แนวคิดการวิเคราะหศักยภาพในการแขงขัน โดยใช ดัชนีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบ    

ที่ปรากฏในการสงออก (Revealed Comparative Advantage: RCA)  

ความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบ หมายถึง ความสามารถของประเทศใดประเทศหนึ่งในการผลิต 

สินคาหรือบริการ โดยใชตนทุนที่ต่ํากวาตนทุนในการผลิตสินคาหรือบริการของอีกประเทศหนึ่ง ลักษณะของ 

ความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบนี้ สามารถอธิบายการผลิตและการคาระหวางประเทศได  

ในทางทฤษฎีการคาระหวางประเทศ ความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบจะเปนการวิเคราะห

ภายใตระบบการคาเสรี หรือ Free Trade แตในความเปนจริงประเทศตางๆ พยายามคิดคนพัฒนาการผลิตและการ

สงออกสินคา โดยกําหนดมาตรการตางๆ ที่ ใหการสงเสริมและคุมครองการผลิตของอุตสาหกรรม

ภายในประเทศ โดยตัวอยางของมาตรการดังกลาว ไดแก มาตรการการกีดกันทางการคา เชน การกําหนดอัตรา

ภาษีศุลกากรนําเขา คาธรรมเนียมพิเศษ และการกําหนดโควตา เปนตน ซึ่งมาตรการตางๆ เหลานี้มีผลกระทบ

ตอความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบที่แทจริงของแตละประเทศ 

การวัดความไดเปรียบทางดานการคาระหวางประเทศ มักประสบปญหาดานขอมูลตนทุนสินคา 

ในอุตสาหกรรมตางๆ ของแตละประเทศ และปญหาเรื่องความไมสอดคลองกันในวิธีการวัดขอมูล Balassa 

(1989) จึงเสนอวาการดูสัดสวนของสินคาในการสงออกของประเทศหนึ่งๆ เมื่อเปรียบเทียบกับสัดสวน       

โดยเฉลี่ยของสินคาในตลาดโลกนาจะแสดงถึงความไดเปรียบไดในระดับหนึ่ง ซึ่งดัชนีความไดเปรียบ           

โดยเปรียบเทียบที่ปรากฏ (RCA) เปนดัชนีที่ใชวัดความสามารถในการแขงขัน โดยนํามาวัดความไดเปรียบ    

โดยเปรียบเทียบในการสงออกสินคา ดังนี้ 

)/(

)/(

wkw

iki
ki

XX

XX
RCA   

 

โดย 

kiRCA  =   ดัชนีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรากฏในการสงออกสินคา � ของประเทศ �  

kiX  =   มูลคาการสงออกสินคา � โดยประเทศ � ไปตลาดเปาหมาย เชน ตลาดโลก 

iX  =   มูลคาการสงออกสินคาทั้งหมด โดยประเทศ �  

kwX  =   มูลคาการสงออกสินคา k  โดยรวมของตลาดเปาหมาย เชน ตลาดโลก 

wX  =   มูลคาการสงออกสินคาทั้งหมด โดยรวมของตลาดเปาหมาย เชน ตลาดโลก  

i   =   ประเทศผูสงออก 

k  =   สินคาที่พิจารณา 

  w  =   ตลาดเปาหมาย เชน ตลาดโลก ตลาดอาเซียน  
 

คําอธิบายคา   

คา kiRCA  ที่ไดจากการคํานวณ จะนําไปเปรียบเทียบกับการคาเฉลี่ยของตลาดโลกซึ่งมีคาเทากับ 1 

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

ทั้งหมดของประเทศ i  สูงกวาสัดสวนการสงออกสินคา k  ของตลาดโลกตอการสงออกสินคาทั้งหมดของ

ตลาดโลก หรือประเทศ i  อยูในฐานะท่ีมีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบในการสงออกสินคา k  

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

ทั้งหมดของประเทศ i  ต่ํากวาสัดสวนการสงออกสินคา k  ของตลาดโลกตอการสงออกสินคาทั้งหมดของ

ตลาดโลก หรือประเทศ i  อยูในฐานะท่ีมีความเสียเปรียบโดยเปรียบเทียบในการสงออกสินคา k  

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

ทั้งหมดของประเทศ i  เทากับสัดสวนการสงออกสินคา k  ของตลาดโลกตอการสงออกสินคาทั้งหมดของ

ตลาดโลกหรือประเทศ i  อยูในฐานะที่ไมมีความไดเปรียบและเสียเปรียบโดยเปรียบเทียบในการสงออก   

สินคา k  

การวัดความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบโดยใชคาRCA มีความแมนยําและมีเสถียรภาพในระดับหนึ่ง 

(Utkulu and Seymen, 2004)  นอกจากนี้คา RCA ยังใชวัดแนวโนมความไดเปรียบของสินคาที่สงออกของ

ประเทศที่พิจารณาวามีแนวโนมเปนอยางไรในชวงระยะเวลาที่ผานมา หากคา RCA ที่คํานวณไดมีแนวโนมที่

สูงขึ้นเปนลําดับ ยอมชี้ใหเห็นถึงความไดเปรียบในการแขงขันการสงออกสินคานั้นๆ ของประเทศวาจะมี

อนาคตที่ดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับคูแขงขัน ในทางตรงขามหากคา RCA ที่คํานวณไดมีแนวโนมที่ลดลงเปน

ลําดับ ยอมชี้ใหเห็นถึงความไดเปรียบในการแขงขันการสงออกสินคานั้นๆ ของประเทศวาในอนาคตจะลดลง 

เมื่อเปรียบเทียบกับคูแขงขัน   

 ขอจํากัดของ RCA มีดังนี้ 

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

มากกวา 1 มีความสามารถในการสงออกสินคา k  มากกวาอีกประเทศที่มีคา RCA ต่ํากวา 

2) มูลคารวมของสินคาที่แตละประเทศสงออกนั้นไมเทากัน ทําใหประเทศที่มีมูลคาการสงออก

โดยรวมสูงมีแนวโนมที่จะมีคา RCA ต่ํากวาประเทศที่มีมูลคาสงออกโดยรวมนอย 

3) การที่คา RCA> 1 หรือ RCA< 1 จะไมสามารถระบุไดแนชัดวาเกิดจากปจจัยใด 

4) ไมสามารถระบุไดวาความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบที่เกิดขึ้นนั้น เปนความไดเปรียบที่เกิดจาก

ความสามารถในการผลิต หรือเกิดจากการใชนโยบายการคาของรัฐบาลทั้งในประเทศผูสงออก และในประเทศ 

ผูนําเขา เนื่องจากขอมูลที่ใชเปนการนําเขาหรือสงออกที่เกิดขึ้นจริงซึ่งรวมผลของการบิดเบือนทางการคาและ

มาตรการตางๆ ของรัฐ เชน การอุดหนุนการสงออก หรือการกีดกันการนําเขา ทําใหคา RCA ที่ไดไมสามารถ

แสดงความไดเปรียบอยางแทจริง 

  ดัชนีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรากฏ จะชี้ใหเห็นแนวโนมของการเปลี่ยนแปลงความไดเปรียบ

เชิงเปรียบเทียบในการสงออกสินคาของแตละประเทศไดชัดเจนในระดับหนึ่งเทานั้น แตยังไมสามารถระบุไดวา

ความไดเปรียบหรือเสียเปรียบโดยเปรียบเทียบมีสาเหตุเกิดจากปจจัยใด 
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 2) แนวคิดการวิเคราะหศักยภาพในการแขงขัน โดยใชทฤษฎีการจัดการเชิงกลยุทธ (Boston 

Consulting Group: BCG) หรือ BCG Matrix 

BCG Matrix เปนเครื่องมือที่ใชวิเคราะหดานการเงินการลงทุนเกี่ยวกับการตลาด โดยการ

เริ่มตนของ GE (General Electric) และ Boston Consulting Group (BCG) โดย BCG Matrix จะแสดง

ฐานะหรือความแข็งแกรงของบริษัทเมื่อเทียบกับตลาดสินคานั้นๆ โดยใชเกณฑในการพิจารณา 2 เกณฑ คือ  

1) สวนแบงการตลาดเชิงเปรียบเทียบ (Relative Market Share) เปนการเปรียบเทียบกับ

คูแขงวาสวนแบงตลาดของสินคามียอดขายเปนกี่เทาเมื่อเทียบกับคูแขงที่สําคัญ วิธีการคํานวณสวนแบงการตลาด 

เชิงเปรียบเทียบ คือ สินคาของประเทศใดๆ ที่เปนผูนําตลาด ใหเปรียบเทียบกับอันดับที่สองของตลาด และสินคา

ของประเทศใดๆ ที่เปนผูตาม ใหเปรียบเทียบกับผูนําตลาด ดังนี ้

1.1) กรณีเปนประเทศผูนําตลาด 
 

สวนแบงการตลาดเชิงเปรียบเทียบ  =         สัดสวนมูลคาเพ่ิมของผูนําตลาด 

       สัดสวนมูลคาเพ่ิมของผูตามลําดับที่ 2 
 

เชน กรณีประเทศผูนําตลาดมีสวนแบงตลาดเทากับ 20% และประเทศผูตามมีสวน

แบงตลาดเทากับ 10% หมายความวา ประเทศผูนําตลาดมีสวนแบงการตลาดเชิงเปรียบเทียบเปน 2 เทาของ

ประเทศคูแขงในอันดับที่ 2 ของตลาด 

 

1.2) กรณีเปนประเทศผูตาม  

สวนแบงการตลาดเชิงเปรียบเทยีบ  =          สัดสวนมูลคาเพ่ิมของผูตาม 

       สัดสวนมูลคาเพ่ิมของผูนําตลาด 
 

เชน กรณีประเทศผูตามมีสวนแบงการตลาดเทากับ 10% และประเทศผูนําตลาดมีสวน

แบงการตลาดเทากับ 20% หมายความวา ประเทศผูตามมีสวนแบงการตลาดเชิงเปรียบเทียบเทากับ 0.5 เทา

ของประเทศผูนําตลาด  

คาสวนแบงการตลาดเชิงเปรียบเทียบใชแกน X ใน BCG Matrix โดยกําหนดคาจุดตัด

แกนเทากับ 1 เพื่อใชแบงระหวางสวนแบงการตลาดที่สูง หรือต่ํา  

2) อัตราการเติบโตของตลาดสินคา (Market Growth Rate) หรือ ความนาสนใจของตลาด 

(Market Attractiveness) คือ อัตราการขยายตัวของตลาดสินคาทั้งตลาด โดยเกณฑที่ใชนี้ตองการดูวาตลาด

สินคานั้นๆ มีความนาสนใจมากนอยเพียงใด ซึ่งอัตราการเติบโตของตลาดขึ้นอยูกับสภาพการเติบโตของแตละ

อุตสาหกรรมหรือของธุรกิจนั้นๆ โดยทั่วไปใชอัตราการเติบโตของตลาด (Market Growth) เทากับรอยละ 10 มา

กําหนดเปนคาจุดตัดของแกน Y เพื่อใชแบงระหวาง Stars จาก Cash Cows และ Question Marks จาก Dogs 

ซึ่งหากหนวยธุรกิจมีอัตราการเติบโตมากกวารอยละ 10 จะเปรียบเทียบวาสูง และหากหนวยธุรกิจมีอัตราการ

เติบโตต่ํากวารอยละ 10 จะเปรียบเทียบวาต่ํา (สุจารีย  พิชา, 2553) 
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สวนแบงการตลาดเชิงเปรียบเทียบ และอัตราการเติบโตของตลาด ถูกใชแบงแกนในการทํา BCG 

Matrix เปน 4 ชอง (ภาพที่ 2) ดังนี้ 

 

 

 

  ภาพที่ 2 Boston Consulting Group (BCG) 
       ที่มา: Wikimedia commons, 2560  

 

2.1) สินคาดาวเดน (Stars) เปนตลาดที่มีอัตราการเจริญเติบโตของยอดขายสูง และมีสวนแบง

การตลาดสูง คือ กลุมตลาดที่สงออกสินคาไปในสัดสวนสูง และการสงออกสินคาไปตลาดนั้นมีการขยายตัวสูง 

ทําใหธุรกิจมีความสามารถในการทํากําไร แตหากตองการทํากําไรเพิ่มขึ้นหรือตองการที่จะแขงขันในตลาดได 

ธุรกิจจะตองเพ่ิมเงินลงทุนในปริมาณมาก 

2.2) สินคาทําเงิน (Cash Cows) เปนตลาดที่มีอัตราการเจริญเติบโตของยอดขายต่ํา แตมี

สวนแบงการตลาดสูง คือ กลุมตลาดที่สงออกสินคาไปในสัดสวนสูง แตการสงออกสินคาไปตลาดนั้นมีการ

ขยายตัวต่ํา ตลาดไมมีความนาดึงดูด สําหรับคูแขงขันรายใหมๆ ทําใหธุรกิจมีกําไรจากการประกอบการสูงและ

สามารถเก็บเก่ียวผลประโยชนไดสูง จึงไมจําเปนตองใชเงินลงทุนมาก  

2.3) สินคามีปญหา (Question Marks) เปนตลาดที่มีอัตราการเจริญเติบโตของยอดขายสูง 

แตมสีวนแบงการตลาดต่ํา คือ กลุมตลาดที่มีสัดสวนการสงออกไมสูงนัก แตการสงออกสินคาไปตลาดนั้นมีการ

ขยายตัวสูง ธุรกิจที่อยูในกลุมนี้มักตองการสนับสนุนทางการเงินที่สูง เนื่องจากตองมีการลงทุนในดานตางๆ 

เพื่อใหทันกับการเติบโตของตลาด 

   2.4) สินคาตกต่ํา (Dogs) เปนตลาดที่มีอัตราการเจริญเติบโตของยอดขายต่ํา และมีสวนแบง

การตลาดต่ํา คือ กลุมตลาดที่มีสัดสวนการสงออกต่ํา และการสงออกสินคาไปตลาดนั้นมีการขยายตัวต่ํา ซึ่งธุรกิจ

สวนใหญจะไดรับผลตอบแทนนอย ไมจูงใจในการดําเนินการตอไป 
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  3) แนวคิดการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) 

                การวิเคราะห SWOT เปนการประเมินถึงจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรคของหนวยธุรกิจ 

ซึ่งประกอบดวยการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก (วิเคราะหโอกาสและอุปสรรค) และการวิเคราะห

สภาพแวดลอมภายใน (วิเคราะหจุดแข็งและจุดออน) ซึ่งถือวามีอิทธิพลตอการกําหนดกลยุทธการตลาดของ

หนวยธุรกิจ ดังรายละเอียดตอไปนี ้

              1) การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก (การวิเคราะหโอกาส และอุปสรรค) 

                 โดยทั่วไปหนวยธุรกิจจะตองติดตามตรวจสอบ ปจจัยดานสภาพแวดลอมแบบมหภาค  

(เชน ดานประชากรศาสตร เศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเมือง/กฎหมาย และสังคม/วัฒนธรรม) และปจจัย

สภาพแวดลอมแบบจุลภาค (เชน ผูบริโภค คูแขง ซัพพลายเออร) จะมีผลกระทบตอความสามารถในการทํา

กําไรในตลาด ดังนั้น หนวยธุรกิจจึงควรกําหนดระบบขอมูลดานการตลาด เพื่อติดตามแนวโนมและพัฒนาการ 

ที่สําคัญๆ เพื่อนํามาศึกษาและคนหาโอกาสและความเสี่ยงที่แฝงอยูในแนวโนม หรือพัฒนาการนั้นๆ 

                 โอกาส (Opportunity) เปนขอไดเปรียบที่หนวยธุรกิจ อาจแสวงหาโอกาสจากสิ่งแวดลอม

ภายนอกดานใดดานหนึ่ง โดยหนวยธุรกิจจะตองคาดคะเนการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมนั้น ซึ่งการ

เปลี่ยนแปลงเหลานี้จะทําใหความตองการของผูบริโภค และการวางแผนกลยุทธตองเปลี่ยนแปลงตามไปดวย 

                 อุปสรรค (Threats) เปนปญหาที่เกิดจากสถานการณไมเอื้ออํานวย ซึ่งจะนําไปสูความ

ถดถอยของยอดขายหรือผลกําไร หากปราศจากมาตรการปองกันดานการตลาด ดังนั้นธุรกิจจึงจําเปนตองปรับ

กลยุทธ หรือมาตรการทางการตลาด ใหสอดคลองกับสถานการณและแกปญหาอุปสรรคตางๆ ที่เกิดขึ้น 

              2) การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน (การวิเคราะหจุดแข็ง และจุดออน) 

                 เปนการประเมินจุดแข็ง (Strengths) หรือความแข็งแกรง และจุดออน (Weaknesses)  

ของหนวยธุรกิจซึ่งประกอบดวยจุดแข็งและจุดออน ในดานสวนผสมการตลาด (Marketing Mix) คือเครื่องมือ

ทางการตลาดที่สามารถควบคุมได จุดแข็งและจุดออนดานการเงิน ดานการผลิต และดานการตลาด ดานการ

บริหารงาน และการจัดองคกร เมื่อทราบจุดแข็งและจุดออน แลวหนวยธุรกิจควรแสวงหาโอกาสในการ

แข็งแกรงนั้น โดยการพัฒนาจุดแข็งของตนใหเกิดประโยชนมากที่สุด และตองหาวิธีแกไขจุดออนของตนตอไป 

เพื่อนําไปสูการกําหนดกลยุทธทางการตลาดซึ่งในการกําหนดกลยุทธการตลาดนั้น จําเปนตองวิเคราะหถึง

ปจจัยสิ่งแวดลอมทั้งภายในและภายนอก นอกจากนี้กลยุทธการตลาดจะเขาไปเกี่ยวของกับระบบการวางแผน

การตลาด ระบบการจัดองคการ ระบบการปฏิบัติการทางการตลาด ระบบควบคุมการตลาด และระบบขอมูล

ทางการตลาด 
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 4) แนวคิดการกําหนดกลยุทธ โดยใช Tows Matrix  

  เปนการกําหนดกลยุทธโดย ใชขอมูลจากการวิเคราะหสภาพแวดลอมขององคกร (SWOT 

Analysis) โดยใชการจับคูขอมูลการวิเคราะหสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอก ซึ่งแบงออกเปน 4 กลุม 

คือ SO ST WO และ WT ดังนี้ 

 

รายการ 
จุดแข็ง (Strengths) 

S 

จุดออน (Weaknesses) 

W 

โอกาส (Opportunities) 

O 

SO Strategies 

ใชจุดแข็งฉวยประโยชนจากโอกาส     

(Use strengths to take 

advantages of opportunities) 

WO Strategies 

เอาชนะจุดออนโดยฉวยประโยชน

จากโอกาส (Overcome 

weaknesses by taking 

advantage of opportunities) 

อุปสรรค (Threats) 

T 

ST Strategies 

ใชจุดแข็งหลีกเลี่ยงอุปสรรค         

(Use strengths to avoid threats) 

WT Strategies 

ลดจุดออนใหเหลือนอยที่สุดและ

หลีกเลี่ยงอุปสรรค (Minimize 

weaknesses and avoid 

threats) 
 

 

 
 

 

 

 

 





บทท่ี 3  

ขอมูลทั่วไป 

3.1 บรูไน 

3.1.1 สภาพทั่วไป 

1) ลักษณะทั่วไป 

ประเทศเนการา บรูไน ดารุสซาราม (Negara Brunei Darussalam) หรือบรูไน เปนประเทศใน

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ทางตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะบอรเนียว มีพื้นที่ 5,765 ตารางกิโลเมตร 

ดินแดนของบรูไนแบงออกเปน 2 สวน โดยมีพื้นที่ของรัฐซาราวักของมาเลเซียกั้นไวเปนภาคตะวันออกและ

ตะวันตก มีพรมแดนทิศเหนือติดทะเลจีนใต ทิศตะวันออก ทิศตะวันตก และทิศใต ติดเขตซาราวัก ประเทศ

มาเลเซีย พื้นที่รอยละ 70 เปนปาไมเขตรอน ลักษณะภูมิประเทศประกอบดวยที่ราบชายฝงทะเลและที่ราบหุบเขา 

ซึ่งเปนดินตะกอนที่แมน้ําพัดมาทับถม บริเวณที่อยูหางจากชายฝงเขาไปภายในเกาะสวนใหญเปนเนินเขา 

ดินแดนทางภาคตะวันออกมีลักษณะขรุขระและสูงกวาตะวันตก  

2) ประชากร 

บรูไนมีประชากรประมาณ 0.423 ลานคน แบงเปนชาวมาเลยรอยละ 68.8 ชาวจีนรอยละ 18.3 

ชนเผาตางๆรอยละ 5.0 ชาวอินเดียและอื่นๆรอยละ 7.9 ประชากรสวนใหญอยูในชวงอายุ 15-59 ป รอยละ 69.3 

รองลงมาอยูในชวงอายุ 0-14 ป รอยละ 23.1 และอยูในชวงอายุ 60-79 ป รอยละ 7.6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               ภาพที่ 3 แผนที่ประเทศบรูไน 
                   ที่มา : ศูนยอาเซียน (2559) 
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3.1.2  สภาพทั่วไปดานเศรษฐกิจ  

 1) ดานเศรษฐกิจ 

ป 2558 บรูไนมีผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (GDP) คิดเปนมูลคา 12.93 พันลานดอลลาร

สหรัฐฯ ผลิตภัณฑมวลรวมตอหัว (GDP Per Capita) 36,607 ดอลลารสหรัฐฯ ตอคนตอป โดยบรูไนมีรายไดตอหัว

สูงเปนอันดับสองของอาเซียน รองจากสิงคโปร และอัตราการวางงานรอยละ 1.86 ตอป (ตารางที่ 1)  

ตารางที่ 1 ดัชนีชี้วัดเศรษฐกิจของบรูไน ป 2554 - 2558 

เครื่องช้ีวัดเศรษฐกิจ 
ป 

2554 2555 2556 2557 2558 

จํานวนประชากร (ลานคน) 0.399 0.405 0.411 0.417 0.423 

ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ 

(GDP: US$bn) (current price) 

18.52 19.04 18.09 17.12 12.93 

ผลิตภัณฑมวลรวมตอหัว (US$) 41,787 41,807 39,151 40,979 36,607 

GDP growth (Annual %) 3.74 0.91 -2.12 -2.35 -0.56 

อัตราการวางงาน (%) 1.72 1.69 1.67 1.65 1.86 

 ที่มา: World Bank (2017)   

2) การคาระหวางไทยกับบรูไน  

ป 2554 – 2558 การคาระหวางไทยกับบรูไน มีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง มีมูลคาเฉลี่ย           

ปละ 646.70 ลานดอลลารสหรัฐฯ โดยไทยเปนฝายขาดดุลการคา ในป 2558 มูลคาการคาระหวางไทยกับ

บรูไน มีมูลคา 815.77 ลานดอลลารสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจากปกอนรอยละ 2.43 โดยมูลคาการสงออกสินคาไปยัง

บรูไนเทากับ 105.77 ลานดอลลารสหรัฐฯ ลดลงจากปที่ผานมารอยละ 25.79 ซึ่งสินคาสงออกของไทยไปบรูไน 

ที่สําคัญ 10 อันดับแรก ไดแก รถยนต อุปกรณและสวนประกอบ ขาว ปูนซิเมนต อาหารสัตวเลี้ยง ผลิตภัณฑยาง 

เครื่องปรับอากาศและสวนประกอบ หมอแปลงไฟฟาและสวนประกอบ ผลิตภัณฑเซรามิก ผลไมกระปอง 

และแปรรูป อาหารทะเลกระปองและแปรรูป ตามลําดับ สวนมูลคาการนําเขาสินคาไปยังบรูไนเทากับ 710  

ลานดอลลารสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจากปผานมา รอยละ 8.58 ซึ่งสินคานําเขาของไทยจากบรูไนที่สําคัญ ไดแก 

น้ํามันดิบ เคมีภัณฑ ผลิตภัณฑโลหะ เครื่องจักรกลและสวนประกอบ เยื่อกระดาษและเศษกระดาษ สัตวและ

ผลิตภัณฑจากสัตว สิ่งพิมพ สวนประกอบและอุปกรณ ยานยนต เครื่องมือเครื่องใชเกี่ยวกับวิทยาศาสตร 

การแพทย และเครื่องใชเบ็ดเตล็ด (ตารางที่ 2) 
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ตารางที่ 2 สถิติการคาระหวางไทยกับบรูไน ป 2554 – 2558 

หนวย: ลานดอลลารสหรัฐฯ 

ป ปริมาณการคารวม สงออก นําเขา ดุลการคา 

 มูลคา สัดสวน รอยละการ

เปลี่ยนแปลง 

มูลคา รอยละการ

เปลี่ยนแปลง 

มูลคา รอยละการ

เปลี่ยนแปลง 

 

2554 269.05 0.06 18.44 137.04 6.52 132.01 34.02 5.02 

2555 632.89 0.14 135.23 190.75 39.19 442.14 234.93 -251.40 

2556 719.33 0.16 13.66 166.20 -12.87 553.12 25.10 -386.92 

2557 796.44 0.18 10.72 142.53 -14.24 653.91 18.22 -511.37 

2558 815.77 0.20 2.43 105.77 -25.79 710.00 8.58 -604.23 
ที่มา: กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ (2560) 

หมายเหต:ุ สัดสวน หมายถึง การคาสองฝายตอการคารวมของไทยทั้งหมด 

3.1.3 ดานนโยบาย 

ปจจุบัน บรูไนอยูระหวางดําเนินการตาม “วิสัยทัศนบรูไน ป 2578” โดยดําเนินการผานแผนพัฒนา

แหงชาติฉบับที่ 9 และ 10 ซึ่งวิสัยทัศนดังกลาวมีวัตถุประสงคหลัก 3 ดาน คือ 1) พัฒนาระบบการศึกษาและ

สรางแรงงานที่มีทักษะขั้นสูง 2) ปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชาชนในประเทศ และ 3) สรางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน

และมีพลวัตร รวมทั้งไดกําหนดกรอบการพัฒนาใน 8 ดาน ไดแก 

1) ดานการศึกษา ไดกําหนดระบบการศึกษาของศตวรรษที่ 21 (The new National Education 

of the 21st Century - SPN 21) ซึ่งเปนระบบการศึกษาแนวใหมจากประเทศฝรั่งเศส ที่ใหความสําคัญกับ

ผูเรียนเปนศูนยกลางการเรียนรู เพื่อใหเกิดความตื่นตัว และสนใจศึกษาในวิชาแขนงตางๆ โดยเฉพาะดาน

วิทยาศาสตรและคณิตศาสตรมากขึ้น รวมทั้งการบรรจุหลักสูตรดานศาสนาในหลักสูตรวิชาบังคับ เปาหมายเพื่อ

เพิ่มจํานวนนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาจากรอยละ 13 เปนรอยละ 30 ภายใน 5 ป 

2) ดานเศรษฐกิจ สงเสริมการคาการลงทุน การทองเที่ยว และใหมีการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีกับ

ประเทศตางๆเพ่ิมขึ้น โดยมีโครงการตางๆมารองรับ 

3) ดานความมั่นคง โดยเสริมสรางความมั่นคงทั้งภายในและระหวางประเทศ การเสริมสราง

สมรรถนะของบรูไนในการรับมือกับสถานการณฉุกเฉินตางๆ และการสงเสริมบทบาททางทหารและความมั่นคง  

4) ดานการพัฒนาระบบสถาบัน โดยสงเสริมธรรมาภิบาลในระบบการบริหารทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

การพัฒนาคุณภาพการบริการประชาชน และปองกันการทุจริต  

5) ดานการพัฒนาธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม โดยสงเสริมธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

โดยบรูไนใหความสําคัญกับปรับปรุงระบบการขออนุญาตการจัดตั้งบริษัท อยางไรก็ตาม จากขอมูลของ World Bank 

ในป 2557 การขออนุญาตจัดตั้งบริษัทยังใชเวลาประมาณ 101 วัน ดังนั้นรัฐบาลยังคงมีความพยายามที่จะ

ปรับปรุงประสิทธิภาพการดําเนินงานเพื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมอยางตอเนื่อง 
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6) ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน โดยสงเสริมโครงการกอสรางตางๆ ในดานคมนาคม เชน 

การสรางสะพานเชื่อม ทางหลวง การขยายทาเรือ การปรับปรุงทาอากาศยานนานาชาติ เปนตน เพื่อเปนการ

ดึงดูดการลงทุนจากตางชาติและกระตุนกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 

7) ดานสังคม โดยสนับสนุนดานสวัสดิการ ดานสาธารณสุข ดานการศึกษา และการสราง

ตําแหนงงานใหกับชาวบรูไน โดยรัฐบาลตั้งเปาหมายใหมีชาวบรูไน 40,000 คน ไดเขาทํางานในอุตสาหกรรม

พลังงาน ภายในป 2578  

8) ดานสิ่งแวดลอม โดยอนุรักษสภาพแวดลอมอยางยั่งยืน มีนโยบาย Kenali Negara Kitani 

หรือ Know Your Country (KNK) Programme เพื่อสงเสริมการทองเที่ยวในประเทศ ซึ่งใหความสําคัญกับ

การรักษาสภาพแวดลอม และสรางจุดเดนดานการทองเที่ยวเชิงนิเวศเพื่อดึงดูดนักทองเที่ยวทั้งในและ

ตางประเทศ  

ทั้งนี้ เนื่องจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจยังไมมีความมั่นคง ประกอบกับปญหาในการเพิ่มผลผลิต

ของอุตสาหกรรมน้ํามันและกาซของบรูไน ทําใหเกิดผลกระทบทางลบตองบประมาณของภาครัฐอยางมาก และ

มีผลตอการจางงานของชาวบรูไน สงผลใหในชวงป 2558 งบประมาณภาครัฐของบรูไนอยูในสภาวะขาดดุล 

หากงบประมาณภาครัฐอยูในสภาวะขาดดุลอยางตอเนื่อง จะสงผลกระทบตอความเชื่อมั่นของนักลงทุน

ตางประเทศ และสงผลใหเศรษฐกิจของประเทศขาดเสถียรภาพได ทําใหการดําเนินการตาม "วิสัยทัศนบรูไน 

ป 2578" ไมเปนไปตามเปาหมายที่วางไว 

1) นโยบายดานการคาตางประเทศ 

1.1) นโยบายดานการลงทุน 

รัฐบาลบรูไนอนุญาตใหมีการลงทุนจากตางประเทศเกือบทุกสาขา รวมถึงการอนุญาตให

ตางชาติถือหุนไดรอยละ 100 ในทุกสาขา ยกเวนอุตสาหกรรมที่ใชทรัพยากรภายในประเทศและที่เกี่ยวของกับ

ความมั่นคงทางอาหารแหงชาติ ซึ่งยังตองมีผูถือหุนภายในประเทศอยางนอยรอยละ 30 ในสาขาการเกษตร 

ประมง และการแปรรูปอาหาร อยางไรก็ตาม ยังไมมีคํานิยามที่ชัดเจนวาสาขาใดที่จะตองมีผูถือหุนภายในประเทศ 

ขึ้นอยูกับการตัดสินใจของทางการ นอกจากนี้ เพื่อสงเสริมการลงทุนจากตางชาติ รัฐบาลไดใหสิทธิพิเศษทาง

ภาษ ีเชน ภายใตโครงการผูบุกเบิก (The Pioneer Status Programme) บริษัทจะไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 

โดยปกติรอยละ 30 สําหรับบริษัทที่ไมไดทําธุรกิจน้ํามัน เปนเวลาถึง 8 ป และไดรับยกเวนภาษีนําเขา

เครื่องจักร อุปกรณที่ใชในโรงงาน 

1.2) มาตรการดานภาษีและมาตรการที่มิใชภาษ ี

อัตราภาษี MFN ที่เก็บจริงของบรูไนคอนขางต่ํา โดยการเก็บภาษีของบรูไนยังมีชองวาง

ระหวางอัตราภาษีที่เก็บจริงกับอัตราภาษีผูกพัน ซึ่งทําใหเกิดความไมแนนอนแกผูประกอบธุรกิจ เนื่องจาก

ทางการมีโอกาสพิจารณาขึ้นอัตราภาษีที่เก็บจริงได โดยไมเกินอัตราที่ผูกพันไว ถึงแมบรูไนยังไมเคยใชมาตรการ

ดังกลาว สินคาที่มีอัตราภาษ ีMFN สูง ไดแก เครื่องจักรไฟฟา เครื่องจักร สินคาอุตสาหกรรม สินคาประเภทไม

และกระดาษ อุปกรณขนสง ทั้งนี้ บรูไนเปนประเทศสมาชิกอาเซียน จะไดลดภาษีสินคาลงเหลือรอยละ 0 

ยกเวนสินคาในกลุมสินคาออนไหว ที่ยังคงอัตราภาษีไวที่รอยละ 0-5 ไดแก ชา และกาแฟ นอกจากนี้ ยังมี
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สินคาประเภทยาสูบและแอลกอฮอลซึ่งจัดอยูในสินคากลุมยกเวนที่ไมนํามาลดภาษี เนื่องจากขัดตอหลัก

กฎหมายอิสลามของบรูไน สวนอัตราภาษีสําหรับสินคา IT ยังสูงกวาอัตราภาษี MFN เนื่องจากรัฐบาลมี

นโยบายสงเสริมการลงทุนในสาขา IT ซึ่งในกรณีนี้ จะใชอัตราภาษ ีMFN ที่ต่ํากวา 

นอกจากมาตรการทางภาษีที่คอนขางต่ําตามที่กลาวมาขางตนแลว บรูไนยังมีมาตรการ

จํากัดทางการคา (มาตรการที่มิใชภาษ)ี ในเรื่องของการหามนําเขา การจํากัดการนําเขา ขอบังคับในการนําเขา 

การขออนุญาตการนําเขา การกําหนดโควตานําเขา ไดแก หามนําเขาฝน ประทัด วัคซีนจากไตหวัน อาวุธ และ

กระสุน ดวยเหตุผลทางดานสุขภาพและศีลธรรม การจํากัดการนําเขาขาว น้ําตาล และเกลือ เพื่อรักษาระดับ

อุปทานขาว โดยการนําเขาขาวยังมีลักษณะผูกขาด สวนใหญจะซื้อขาวจากไทย โดยผาน The Department 

of Information Technology and State Stores ภายใตกระทรวงการคลัง ตามสัญญาซื้อขายแบบ G-to-G 

การจํากัดการนําเขาในเนื้อวัว เปด ไก และเครื่องดื่มแอลกอฮอล (ดวยเหตุผลทางศาสนา) การจํากัดการนําเขา

พืชและสัตวมีชีวิต ไมแปรรูป และยานพาหนะที่ใชแลวอยางต่ํา 5 ป (ดวยเหตุผลดานความปลอดภัย) หรือการ

นําเขาไขตองมีการแสตมปเพื่อแยกความแตกตางจากไขที่ไดจากในประเทศ เพื่อปองกันการลักลอบนําเขาไขที่

ไมไดตามมาตรฐาน การหามนําเขาชั่วคราวของซีเมนต และวัสดุที่ใชทําหลังคา เพื่อปกปองผูผลิตภายในประเทศ 

การกําหนดขอบังคับในการนําเขาสินคาประเภทอาหารที่เครงครัดมาก โดยเฉพาะเนื้อสัตว จะตองเปนสินคา 

ฮาลาลเทานั้น เมื่อผานการตรวจสอบและไดรับการรับรองแลว จึงจะสามารถสงสินคาไปจําหนายในบรูไนได  

ซึ่งขั้นตอนเหลานี้ทําใหเกิดความลาชาและไมคลองตัวในการสงสินคาอาหารไปยังบรูไน การขอใบอนุญาตนําเขา

สินคาที่ตองขอใบอนุญาตกอนนําเขา ไดแก อุปกรณสื่อสารโทรคมนาคม เครื่องมือแพทย เคมีภัณฑ พืชและ

สัตวมีชีวิต การกําหนดโควตาการนําเขาสินคาประเภทเนื้อสัตว เปด และไก ตองอยูภายใตการกํากับดูแล โดยมี

การกําหนดเพดานนําเขาทุกปเพื่อหลีกเลี่ยงภาวะสินคาลนตลาด และการจํากัดการสงออกในสินคาประเภทไมซุง 

ปาลมน้ํามัน ขาว และน้ําตาล เพื่อความมั่นคงของอุปทานภายในประเทศ  

1.3) การจางแรงงานตางชาติ  

 บรูไนเปนประเทศที่ขาดแคลนแรงงาน เนื่องจากมีประชากรนอย จึงตองพึ่งพาแรงงาน

ตางชาติจํานวนมาก แรงงานสวนใหญมาจากอินโดนีเซีย ฟลิปปนส มาเลเซีย ไทย อินเดีย และบังคลาเทศ  

โดยภาคเอกชนเปนแหลงการจางงานสวนใหญ สวนที่เหลือเปนการจางงานในภาครัฐบาล โดยมีกรมแรงงาน

เปนหนวยงานที่บริหารการจางแรงงานตางชาติ ซึ่งจะกําหนดเงื่อนไขจํานวน ตําแหนง และสัญชาติแรงงาน

ตางชาติโดยรวม (Labour Quota) และใหนายจางแตละรายพิจารณาในรายละเอียดวาจะจางแรงงานตางชาติ

ในแตละตําแหนงจํานวนเทาใด ตามโควตาที่ไดรับอนุญาต การจางงานในบรูไนไมไดกําหนดอัตราคาจางขั้นต่ํา 

เปนไปตามความตองการของตลาด โดยคาจางแรงงานไรฝมือเฉลี่ยเดือนละ 450 -500 เหรียญบรูไน และ

แรงงานกึ่งฝมือเฉลี่ยเดือนละ 1,000 เหรียญบรูไน โดยบรูไนตองการลดการพึ่งพาแรงงานจากตางประเทศ และ

สนับสนุนใหแรงงานชาวบรูไนเขาทํางานในอุตสาหกรรมภาคพลังงานเพิ่มมากขึ้น ซึ่งรัฐบาลบรูไนได

ตั้งเปาหมายไววา ภายในป 2578 จะตองมีแรงงานชาวบรูไนจํานวน 40,000 คน จากจํานวนแรงงานทั้งหมด 

50,000 คน ไดทํางานในภาคอุตสาหกรรมพลังงาน ดังนั้น รัฐบาลบรูไนจึงไดรวมมือกับสถาบันการศึกษา

ปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาใหสอดคลองกับคุณสมบัติแรงงานที่อุตสาหกรรมพลังงานตองการ จัดตั้งศูนย
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ฝกอบรมศึกษา และจัดตลาดนัดแรงงานตามสถาบันการศึกษา ในสวนของความตองการจางแรงงานไทยใน

บรูไนมีปริมาณลดลง ถึงแมนายจางบรูไนจํานวนมากจะพึงพอใจในฝมือการทํางานของแรงงานไทย และ

ตองการจางแรงงานไทยจํานวนมาก เนื่องจากนโยบายคาแรงขั้นต่ํา 300 บาทตอวันของรัฐบาลไทย อยางไรก็ดี 

ยังมีแรงงานไทยบางสวนที่สมัครใจมาทํางานที่บรูไน เนื่องจากมองวารายไดที่ไดรับสูงกวาแรงงานที่ไดรับจาก

จากบังคลาเทศและอินโดนีเซีย อีกทั้งคาครองชีพของแรงงานไทยในบรูไนยังไมแตกตางจากในไทยมากนัก ทําให

มีเงินเหลือเก็บท่ีจะสงกลับมาไทยได 

2) นโยบายดานการเกษตร 

  สินคาเกษตรกรรมหลักของประเทศบรูไน ไดแก ขาว ผัก ผลไม ไก โค กระบือ แพะ และไข 

โดยบรูไนมีพื้นที่สามารถทําการเกษตรไดประมาณ 13,000 เฮคตาร (81,250 ไร) หรือประมาณรอยละ 2.5 

ของพ้ืนที่ทั้งประเทศ สมเด็จพระราชาธิบดีแหงบรูไนมีพระราชประสงคที่จะสงเสริมความรวมมือระหวางบรูไน

กับไทยและนานาชาติในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร เพื่อเสริมสรางความมั่นคงดานอาหาร

ของประเทศ การพัฒนาการปลูกขาวของบรูไนในแผนพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติฉบับที่ 8 (2001-2005) กรม

วิชาการเกษตรของบรูไนไดตั้งเปาที่จะผลิตขาวใหไดมากกวา 1.18 ลานดอลลารสหรัฐฯ โดยขยายพื้นที่ปลูกขาว

ในเขต Lekium/Perdayan และ Senukoh และ Selapon จาก 300 และ 80 เฮกตาร (1,875 และ 500 ไร) 

เปน 700 และ 150 แฮกตาร (4,375 และ 937.5 ไร) ในอนาคต ตามลําดับ ซึ่งจะเปนการเพิ่มผลผลิตขาวใน

อนาคตและมีระบบการปลูกที่สามารถเก็บเกี่ยวได 2 ครั้งตอป และจะมีการแนะนําระบบการเพาะปลูกใหมแก

ชาวนาพื้นเมือง   

  นอกจากสินคาขาวแลว บรูไนยังสงเสริมในดานการทําประมงในประเทศ ซึ่งปจจุบันการ

ประมงของบรูไน มีมูลคาทางเศรษฐกิจไมมากนัก เมื่อเทียบกับรายไดท่ีไดจากน้ํามัน และกาซธรรมชาติ ปจจุบัน

บรูไนมีชาวประมงเพียง 925 คน สวนใหญเปนชาวประมงขนาดเล็ก รัฐบาลสงเสริมใหมีการทําประมง 

ขณะเดียวกันรัฐบาลก็มีการควบคุมไมใหการทําประมงเกินศักยภาพสูงสุดที่มีอยู จึงอนุญาตใหทําการประมง 

ไดเพียงรอยละ 80 ของศักยภาพการผลิตสูงสุด หรือประมาณ 21,300 ตันตอป แบงออกเปนปลาหนาดิน 

12,500 ตัน และปลาผิวน้ํา 8,800 ตัน ชาวบรูไนนิยมรับประทานปลาสูงเฉลี่ยถึงคนละ 45 กิโลกรัมตอป ทําให

บรูไนตองนําเขาอาหารทะเลเพื่อการบริโภคปละ 7,750 ตัน หรือรอยละ 50 ของความตองการบริโภคปลาทั้งหมด 

นอกจากนี้นานน้ําของบรูไนยังเปนเสนทางอพยพยายถิ่นของปลาทูนาดวย บรูไนจึงไดวางแผนการสํารวจ และ

การใชทรัพยากรเหลานี้ใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในอนาคตอันใกล ทั้งนี้บรูไนมีการเชิญชวนใหตางชาติไปลงทุน

จับปลาในบรูไน โดยการทําประมงในนานน้ําบรูไนจะตองดําเนินการโดยบริษัทรวมทุน (Joint Venture) หรือ

อีกวิธีหนึ่งคือ ผูประกอบการบรูไนสามารถเชาเรือประมงตางชาติ (Chartering) พรอมลูกเรือเขาไปทําการ

ประมงในบรูไน โดยเรือตางชาติเหลานี้จะตองทําการประมงในเขต 3 หรือระยะ 20 ไมลทะเลออกไป และตองใช

อวนลากปลาที่มีขนาดไมต่ํากวา 38 มิลลิเมตร และจะตองนําปลาไปขึ้นที่ทาที่กําหนดกอนสงออกไปยังประเทศ

ตางๆ การเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา อุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําของประเทศมีการพัฒนาอยางรวดเร็ว และเปน

ที่ตองการของตลาด อุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําที่สําคัญไดแก การเลี้ยงปลาในกระชัง (Cage Culture 

of Marine Fish) และการเลี้ยงกุงในบอ (Pond Culture of Marine Shrimp) 
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3.1.4 ปจจัยสนับสนุนการลงทุนและโอกาสทางธุรกิจเกษตรในบรูไน 

1) การคาระหวางไทยกับบรูไนในปจจุบันยังมีไมมากนัก มีสินคาสําคัญ คือ ขาวและน้ํามันดิบ

อยางไรก็ดี การที่บรูไนไดปรับโครงสรางทางเศรษฐกิจใหมีความหลากหลาย โดยเนนการเกษตรและการ

ทองเที่ยว ซึ่งเปนสาขาที่ไทยมีความเชี่ยวชาญ จะเปนโอกาสใหไทยสามารถขยายตลาดสินคาเกษตร ตลอดจน

สงเสริมการทองเที่ยวระหวางกัน  

2) ไทยมีศักยภาพในการผลิตอาหารฮาลาล ซึ่งไดรับการยอมรับอยางกวางขวางในตลาดโลกใน

ดานคุณภาพมาตรฐาน เปนโอกาสสําหรับการสงออกสินคาฮาลาลไปยังตลาดบรูไน นอกจากนี้ บรูไนมีนโยบาย

สงเสริมการเปนศูนยกลางอาหารฮาลาลในภูมิภาค จึงเพิ่มโอกาสความรวมมือในการสงออกไปประเทศที่สามดวย  

3) บรูไนเปนประเทศที่ขาดแคลนแรงงาน เนื่องจากมีประชากรนอยจึงตองพึ่งพาแรงงานตางชาติ

ทั้งในภาคเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมเปนจํานวนมาก แรงงานสวนใหญมาจากประเทศอินโดนีเซีย ฟลิปปนส 

มาเลเซีย ไทย อินเดีย และบังคลาเทศ โดยการจางงานสวนใหญจะอยูในภาคเอกชน  

3.2  ราชอาณาจักรกัมพูชา 

 3.2.1 สภาพทั่วไป 

  1) ลักษณะท่ัวไป 

 ราชอาณาจักรกัมพูชา (Kingdom of Cambodia) หรือกัมพูชา ตั้งอยูในเขตลุมน้ําโขงตอนลาง

มีพื้นที่ทั้งหมด 181,035 ตารางกิโลเมตร มีพรมแดนติดกับ 3 ประเทศ ไดแก ประเทศไทย สปป.ลาว และ

เวียดนาม สําหรับเขตแดนที่ติดกับไทยมีประมาณ 798 กิโลเมตร ทิศเหนือติดกับประเทศไทย (จังหวัด

อุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร และบุรีรัมย) ทิศตะวันตกติดกับประเทศไทย (จังหวัดสระแกว จันทบุรี และตราด) 

และทิศใตติดอาวไทย มีพรมแดนติดกับพรมแดน สปป.ลาว 541 กิโลเมตร และเวียดนาม 1,228 กิโลเมตร   

2) ประชากร 

 ขอมูลจากธนาคารโลก พบวา ป 2558 กัมพูชามีประชากร 15,577,899 คน รอยละ 90 เปนคน

กัมพูชา รองลงมาคือ เวียดนามรอยละ 5 จีนรอยละ 1 และอื่นๆ รอยละ 4 มีกําลังแรงงานอยูในภาคเกษตร 

รอยละ 55.8 ภาคอุตสาหกรรมรอยละ 16.9 และภาคบริการรอยละ 27.3 อาชีพหลักของชาวกัมพูชา คือ 

การเกษตรกรรม ซึ่งมีอยูประมาณรอยละ 70 สวนใหญจะเพาะปลูกอยูรอบๆ ทะเลสาบกัมพูชา ซึ่งสินคาเกษตร

ที่สงออก ไดแก ขาว ผลิตภัณฑปลา ยางพารา ขาวโพด ถั่วลิสง สัตวมีชีวิต ผลไม และปลา เปนตน 
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  ภาพที่ 4 แผนที่ประเทศกัมพูชา 
                               ที่มา: Holiday Thai (2560) 

 

3.2.2 สภาพทั่วไปดานเศรษฐกิจ 

 1)  ดานเศรษฐกิจ 

 กัมพูชามีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (Gross Domestic Product : GDP Growth) ในชวง 

5 ป ที่ผานมา (2554 -2558) ขยายตัวเฉลี่ยรอยละ 7.20 ตอป ในป 2558 ผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติ (GDP)            

ของกัมพูชา มีมูลคา 18.05 พันลานดอลลารสหรัฐฯ อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจเติบโตรอยละ 7.00 ลดลงจาก            

ปที่ผานมาเล็กนอย โดยคิดเปนผลิตภัณฑมวลรวมตอหัวเทากับ 1,158.69 ดอลลารสหรัฐฯ เพิ่มจากปที่ผานมา                

อัตราเงินเฟอรอยละ 1.26 และอัตราการวางงานรอยละ 0.18 (ตารางที่ 3) 

 กัมพูชาเปนตลาดที่มีขนาดเล็ก มีจํานวนประชากร 15 ลานคน ซึ่งเปนคนยากจนรอยละ 75           

ชนชั้นกลางรอยละ 20 และคนที่มีฐานะร่ํารวยรอยละ 5 ทําใหคนกัมพูชามีกําลังซื้อเพิ่มขึ้น จากอัตราการ

เติบโตทางเศรษฐกิจที่อยูในระดับสูงตอเนื่อง โดยมีปจจัยเสริมจากนักลงทุนตางชาติที่เขาไปลงทุนและอาศัย            

ในกัมพูชามากขึ้น โดยเฉพาะชาวจีน ญี่ปุน เกาหลีใต และเวียดนาม ทําใหธุรกิจอสังหาริมทรัพยขยายตัวสูงขึ้น  

นอกจากนี้ธุรกิจทองเที่ยวก็ขยายตัวเชนกัน มีนักทองเที่ยวประมาณ 5 ลานคนตอป ทําใหมีความตองการสินคา

อุปโภคและบริโภคที่มีคุณภาพจากไทยมากขึ้น 

การสงออกสินคาของกัมพูชา ในป 2558 มีมูลคา 7.87 พันลานดอลลารสหรัฐฯ สําหรับสินคา

สงออกสําคัญที่กัมพูชาสงออกไปตลาดโลก คือ เสื้อผาสําเร็จรูป ไม ยางพารา ขาว และปลา ตลาดสงออกที่สําคัญ 

ไดแก สหรัฐอเมริกา อังกฤษ เยอรมัน ญี่ปุน แคนาดา จีน เวียดนาม และไทยการนําเขาสินคาของกัมพูชา ในป 

2558 มีมูลคา 10.65 พันลานดอลลารสหรัฐฯ  สินคานําเขาสําคัญของกัมพูชา ไดแก  ปโตรเลียม บุหรี่ ทองคํา             

วัสดุกอสราง เครื่องจักร สวนตลาดนําเขาที่สําคัญของกัมพูชา คือ ไทย เวียดนาม จีน ฮองกง และสิงคโปร  
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ตารางที่ 3 ดัชนีชี้วัดเศรษฐกิจของกัมพูชา ป 2554 - 2558 

เครื่องช้ีวัดเศรษฐกิจ 
ป 

2554 2555 2556 2557 2558 

จํานวนประชากร (ลานคน) 14.59 14.83 15.08 15.33 15.58 

ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ 

(GDP: US$bn) (current price) 

12.83 14.04 15.45 16.78 18.05 

ผลิตภัณฑมวลรวมตอหัว (US$) 879.15 946.47 1,024.61 1,094.57 1,158.69 

GDP growth (Annual %) 7.1 7.3 7.5 7.1 7.0 

อัตราเงินเฟอ (Inflation %) 3.36 1.37 2.25 1.68 1.26 

อัตราการวางงาน (%) 0.2 0.2 0.3       0.1 0.18 
ที่มา : World Bank (2017)   

2) การคาระหวางไทยกับกัมพูชา  

มูลคาการคาระหวางไทยและกัมพูชา ในชวง 5 ปที่ผานมา (2554-2558 ) มีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยาง

ตอเนื่อง และไทยเปนฝายไดดุลการคามาตลอด เนื่องจากไทยสงออกสินคาไปยังกัมพูชามากขึ้น และไทยนําเขา

สินคาจากกัมพูชามากขึ้นเชนกัน  ในป 2558 มูลคาการคาระหวางไทยและกัมพูชาเทากับ 5,597.7 ลาน

ดอลลารสหรัฐฯ โดยมูลคาการสงออกสินคาของไทยไปยังกัมพูชาเทากับ 4,958.5 ลานดอลลารสหรัฐฯ 

ขยายตัวจากป 2557 รอยละ 9.43 และรอยละ 15.51 ตามลําดับ โดยสินคาสงออกสําคัญที่ไทยสงไปกัมพูชา 

ไดแก น้ํามันสําเร็จรูป อัญมณีและเครื่องประดับ น้ําตาลทราย เครื่องดื่ม ปูนซีเมนต ยานพาหนะอื่นๆ และ

สวนประกอบ เปนตน สวนมูลคาการนําเขาสินคาของไทยจากกัมพูชา เทากับ 639.3 ลานดอลลารสหรัฐฯ 

ขยายตัวจากป 2557 รอยละ 8.41 และไทยไดเปรียบดุลการคากับกัมพูชา 4,319.2 ลานดอลลารสหรัฐฯ 

(ตารางที่ 4) ซึ่งสินคาสําคัญที่นําเขา ไดแก เครื่องจักรไฟฟาและสวนประกอบ เครื่องจักรกลและสวนประกอบ 

ลวดและสายเคเบิล ผัก ผลไม สินแรโลหะ และเศษโลหะ พืชและผลิตภัณฑ เปนตน   

ตารางที่ 4 สถิติการคาระหวางประเทศไทยกับกัมพูชา ป 2554 - 2558 

หนวย : ลานดอลลารสหรัฐฯ 

รายการ 
ป 

2554 2555 2556 2557 2558 

มูลคาการคารวม 2,869.1 4,031.7 4,611.6 5,115.2 5,597.7 

การสงออก 2,693.2 3,782.2 4,256.3 4,525.5 4,958.5 

การนําเขา 176.0 249.5 355.3 589.7 639.3 

ดุลการคา 2,517.2 3,532.7 3,901.0 3,935.7 4,319.2 
ที่มา: กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ (2560) 
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3.2.3 ดานนโยบาย 

กัมพูชาไดจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติระยะกลาง (National Strategic Development 

Plan-NSDP) ป 2557- 2561 โดยระบุเปาหมายที่จะดําเนินการใหเศรษฐกิจกัมพูชามีอัตราการขยายตัวโดย

เฉลี่ยรอยละ 7 ตอป โดยการปรับโครงสรางเศรษฐกิจใหมีความหลากหลาย เนนการเพิ่มมูลคาเพิ่มใหกับสินคา

สงออก โดยเฉพาะสินคาเกษตรกรรมดวยการเพิ่มผลผลิต โดยใหความสําคัญกับขาวเปนหลัก ในการนี้กัมพูชา

ตองการพัฒนาระบบชลประทาน เทคโนโลยีกาผลิตที่ทันสมัย โรงสีขาวและโกดังเก็บขาว ระบบโลจิสติกสและ

กลไกควบคุมคุณภาพ และในสวนภาคอุตสาหกรรม จะเนนสงเสริมการลงทุนในสาขาการแปรรูป สินคาเกษตร 

กาผลิตและการประกอบชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสและไฟฟา รวมถึงสวนประกอบ ของเครื่องจักร อุตสาหกรรม

สนับสนุนสําหรับอุตสาหกรรมเครื่องนุงหม และอุตสาหกรรมใหมๆ เชน อุตสาหกรรมพลาสติก อุตสาหกรรม

เคมี โครงสรางพ้ืนฐานดานไอทีและซอฟทแวร 

หลังจากสงครามภายในประเทศเริ่มสงบลง กัมพูชาไดหันมาพัฒนาและฟนฟูประเทศอยางจริงจัง

โดยเฉพาะดานเศรษฐกิจ ซึ่งกัมพูชามีการพัฒนาขึ้นอยางเห็นไดชัด มีการทําการคากับตางประเทศมากขึ้น รวมทั้งมี

การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทางเศรษฐกิจ เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะยาว จนสามารถสราง

ความเชื่อมั่นแกนักลงทุนตางชาติไดในระดับหนึ่ง สําหรับในระยะตอไปคาดวาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

ของกัมพูชาจะดําเนินไปอยางตอเนื่องและมีทิศทางชัดเจนขึ้น ซึ่งเปนผลสืบเนื่องจากการดําเนินนโยบายและ

ยุทธศาสตรตางๆ ของรัฐบาลกัมพูชา โดยใหความสําคัญตอการพัฒนาประเทศใน 4 สาขาหลัก ไดแก ดาน

การเกษตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน การพัฒนาภาคเอกชนและสนับสนุนการสรางงาน และการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย โดยเฉพาะดานการศึกษาและสาธารณสุข 

อยางไรก็ดี รัฐบาลกัมพูชาประกาศดําเนินนโยบายการคาตามแบบเสรีโดยอาศัยกลไกตลาด โดย

มุงเนนบทบาทที่จะไมแทรกแซงราคาสินคาหรือบริการ แตจะชวยชี้แนะแนวนโยบายดานการคาใหนักธุรกิจ

ภายในและชาวตางชาติใหประกอบธุรกิจสอดคลองกับทิศทางนโยบายและกฎหมายของประเทศ สรางสิ่ง

อํานวยความสะดวกและสาธารณูปโภคใหเพียงพอและเอ้ือตอการคา เชน ปรับปรุงบูรณะถนนที่มีอยู สนับสนุน

ใหมีการผลิตสินคาในประเทศกัมพูชาใหมีปริมาณและคุณภาพดีมากยิ่งขึ้น เสริมสรางความสัมพันธดานการคา

ระหวางประเทศ เชื่อมความสัมพันธระหวางตลาดภายในกับตลาดตางประเทศเพ่ือผลประโยชนซึ่งกันและกัน 

นอกจากนี้ รัฐบาลกัมพูชาเปดรับการลงทุนในทุกดาน ทําใหรัฐบาลมีนโยบายใหการสงเสริมการ

ลงทุนจากตางประเทศมาโดยตลอด และไดปรับปรุงระเบียบ กฎหมาย องคกรของรัฐ เพื่อปฏิบัติตอนักลงทุน

ตางชาติเชนเดียวกับนักลงทุนทองถิ่นโดยเฉพาะการอํานวยความสะดวกและการใหสิทธิประโยชนตาง ๆ แก

โครงการที่ไดรับการสงเสริมการลงทุน ตลอดจนการอนุญาตใหโอนเงินตราตางประเทศไดอยางเสรี ทั้งนี้ นักลงทุน

ตางชาติสามารถลงทุนและถือหุนรอยละ 100 ในกิจการตาง ๆ ทั้งสามารถถือครองทรัพยสินตางๆ ไดโดยเสรี 

ยกเวนที่ดินและอสังหาริมทรัพยซึ่งสงวนไวสําหรับบุคคลในชาติ และมีอาชีพหรือธุรกิจที่สงวนสําหรับบุคคลใน

ชาติหรือตองรวมลงทุนกับคนในชาติเพียงไมกี่รายการ เชน มัคคุเทศกนําเที่ยว โรงสีขาว และโรงอิฐ เปนตน 

นอกจากนี้ สิทธิประโยชนที่ระบุไวจะตองไดรับการอนุมัติจาก CDC (The Council for the Development of 

Cambodia) ซึ่งแตละโครงการจะไดรับสิทธิประโยชนที่อาจแตกตางกันเพื่อจูงใจในการลงทุน 
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1) นโยบายดานการคาตางประเทศ 

กัมพูชาไมมีขอกีดกันทางการคาโดยใชใบอนุญาตหรือโควตานําเขา ยกเวนกับสินคาที่

ตองหามตามกฎหมาย หรือสินคาตามขอกําหนดตองขอใบอนุญาตจากหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน ยารักษาโรค 

อัญมณี ทองคํา และกรด เปนตน ยกตัวอยางเชน กอนที่จะอนุญาตใหนําเขายารักษาโรคของกัมพูชา ผูนําเขา

และผูผลิตยาในตางประเทศจะตองจดทะเบียนตํารับยารักษาโรค ที่กระทรวงสาธารณสุขกัมพูชากอนและเมื่อ

ตองการนําเขาตองขอใบอนุญาตที่มีอายุใหนําเขาภายใน 6 เดือน จากกระทรวงสาธารณสุขทุกครั้ง สวนการ

นําเขากรดตองขอใบอนุญาตนําเขาท่ีกระทรวงอุตสาหกรรม 

อยางไรก็ตาม กัมพูชายังไมมีกฎหมายกําหนดเกี่ยวกับมาตรฐานสินคา แตมีกฎหมาย

เกี่ยวกับสลากการระบุสวนผสมและอายุผลิตภัณฑตางๆ จากการที่ประเทศกัมพูชาไมสามารถผลิตสินคาเพื่อ

สนองความตองการของประชาชนไดเพียงพอ สินคาอุปโภคบริโภคสวนใหญจึงตองอาศัยการนําเขา โดยมี

กฎระเบียบและมาตรการดานการนําเขา-สงออกเปนตัวควบคุม เชน การนําสินคาเขาประเทศตองผานการ

ตรวจสอบประเมินราคาและชําระอัตราศุลกากรตามที่กําหนดในพิกัดศุลกากรกัมพูชา ทั้งนี้กระทรวงเศรษฐกิจ

และการคลังวาจางใหบริษัทเอกชน คือ บริษัท Societe Generale de Surveillance S.A. หรือ SGS 

ตรวจสอบและประเมินราคาสินคากอนการนําเขา กลาวคือ ผูที่จะทําการสงออกสินคาไปยังกัมพูชาซึ่งมีมูลคา 

FOB เกินกวา 4,000 ดอลลารสหรัฐฯ จะตองแจงตอสํานักงานฯบริษัท SGS ในประเทศที่ทําการสงออก เพื่อทํา

การตรวจสอบสินคากอนการสงออก ซึ่งเมื่อสินคาผานการตรวจสอบแลว บริษัท SGS จะออกเอกสาร RIA 

(Registered Import Advice) ใหแกผูนําเขาในกัมพูชาเพื่อนําไปผานพิธีศุลกากรนําเขาตอไป โดยผูนําเขาตอง

เปนผูชําระคาธรรมเนียม PSI (Pre-Shipment Inspection) ในอัตรารอยละ 0.8 ของมูลคา FOB ของสินคา

และมีกรมศุลกากรกระทรวงเศรษฐกิจและการคลังเปนผูจัดเก็บภาษีนําเขา 

 2) นโยบายดานเกษตร 

พืชเศรษฐกิจที่สําคัญของกัมพูชา คือ ขาว ซึ่งกัมพูชามีสภาพแวดลอมที่เหมาะสมกับการ

ปลูกขาว และประชาชนสวนใหญปลูกขาว แตประสิทธิภาพการผลิตขาวของกัมพูชายังอยูในระดับต่ํา เนื่องจาก

ยังขาดเทคโนโลยีทั้งดานการผลิตและการแปรรูป รัฐบาลกัมพูชาจึงมีนโยบายที่จะยกระดับการผลิตและสงออก

ขาวของประเทศ และมีเปาหมายที่จะสงออกขาวใหไดอยางนอยปละ 1 ลานตัน และเปนหนึ่งในประเทศ 

ผูสงออกขาวของโลกภายในป 2558 ภายใตนโยบาย Rice – White Gold โดยเนนการเชื่อมโยงทุกภาคสวน

ตลอดหวงโซคุณคา ตั้งแตเกษตรกรจนถึงผูสงออก เนนการใชเมล็ดพันธุที่มีคุณภาพ พัฒนาระบบชลประทาน

และระบบตรวจรับรองคุณภาพ พัฒนาระบบโลจิสติกส การเพิ่มโอกาสการเขาถึงแหลงเงินทุนใหมากขึ้น 

เพื่อที่จะยกระดับการเกษตรจากภาคการผลิตไปสูพาณิชยใหมากขึ้น นอกจากขาวแลว ยางพารายังเปนพืช

เศรษฐกิจสําคัญอีกชนิดหนึ่ง ที่รัฐบาลยังสนับสนุนใหเกษตรกรและภาคเอกชนขยายพื้นที่ปลูกเพื่อเพิ่มผลผลิต

และการสงออกท่ีมากขึ้น เพื่อพัฒนายางพาราใหเปนสินคาเกษตรอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพสูง และคาดวาในอีก 

5-10 ปขางหนา กัมพูชาจะสงออกยางพารามากกวา 10 ลานตัน 
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3.2.4 ปจจัยสนับสนุนการลงทุนและโอกาสทางธุรกิจเกษตรในกัมพูชา 

1) ปจจัยสนับสนุนการลงทุนธุรกิจเกษตรและเกษตรแปรรูป 

1.1) พื้นที่เหมาะแกการทําการเกษตร กัมพูชามีดินและน้ําอุดมสมบูรณและพ้ืนที่สวนใหญเปนที่

ราบลุม จึงเหมาะแกการทําการเกษตร สามารถเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจไดหลายชนิด โดยเฉพาะขาว ซึ่งเปนพืช

เศรษฐกิจสําคัญ โดยมีพื้นที่เพาะปลูกรอยละ 65 ของพ้ืนที่ทําการเกษตรทั้งประเทศ รวมทั้งพืชเศรษฐกิจสําคัญ

อื่นๆ ไดแก ขาวโพดเลี้ยงสัตว ถ่ัวลิสง ถั่วเหลือง ถั่วเขียว งา มันสําปะหลัง และยางพารา เปนตน  

1.2) ขาดแคลนผูประกอบการที่มีทักษะและความพรอมในการผลิตสินคาเพื่อสงออก สงผลให

ผลผลิตทางการเกษตรยังไมไดมาตรฐานและคุณภาพตามที่ตลาดตองการ อีกทั้งเกษตรกรกัมพูชาสวนใหญเปน

ผูประกอบการรายเล็กท่ีทําการเกษตรแบบดั้งเดิม ซึ่งเนนการเพาะปลูกเพื่อบริโภคเปนหลัก และยังขาดความรู

และเทคโนโลยีในการเพาะปลูกพืชในเชิงพาณิชย รวมทั้งขาดแคลนเงินทุนในการซื้อปจจัยการผลิต เชน เมล็ดพันธุ 

และปุย เปนตน ซึ่งผูประกอบการไทยสามารถเขาไปเติมเต็มในสวนเหลานี้ได 

1.3) รัฐบาลกัมพูชาสนับสนุนการลงทุนในธุรกิจเกษตรและเกษตรแปรรูป เพื่อกอใหเกิดการ 

จางงานและสรางรายไดแกเกษตรกร ซึ่งมีสัดสวนกวารอยละ 70 ของประชากรทั้งประเทศ และสรางมูลคาเพิ่ม

แกผลผลิตทางการเกษตร โดยเฉพาะธุรกิจเกษตรอินทรีย ทั้งนี้ รัฐบาลใหสิทธิพิเศษในการลดหยอนภาษีสําหรับ

การนําเขาเครื่องจักรที่ใชในการแปรรูปสินคาเกษตรเพื่อสงออก รวมทั้งอนุญาตใหนักลงทุนตางชาติลงทุนใน

ธุรกิจเกษตรและเกษตรแปรรูปได 100% ในกิจการสวนใหญ ยกเวนบางสาขา เชน การเพาะปลูกพืชพื้นเมือง 

สมุนไพร และยา ซึ่งสงวนไวสําหรับเกษตรกรชาวกัมพูชา  

2) โอกาสทางธุรกิจที่นาสนใจ 

2.1) ธุรกิจโรงสีขาว โรงสีขาวในกัมพูชาสวนใหญมีขนาดเล็กและมีประสิทธิภาพการผลิตต่ํา 

เนื่องจากผูประกอบการกัมพูชามีขอจํากัดดานเงินทุนและยังใชเครื่องจักรกลที่มีเทคโนโลยีไมทันสมัย ทําให

โรงสีขาวรับซื้อขาวเปลือกจากชาวนาไดเพียงบางสวน นอกจากนี้ โรงสีขาวสวนใหญยังไมสามารถควบคุม

คุณภาพของขาวที่สีได ทําใหขาวเปลือกท่ีผลิตไดสวนหนึ่งตองสงออกไปเวียดนามและไทยเพื่อผานกระบวนการ

สีขาวอีกตอหนึ่ง สงผลใหการสรางมูลคาเพิ่มในประเทศต่ํากวาที่ควรจะเปน รัฐบาลจึงสนับสนุนการลงทุนจาก

ตางประเทศในธุรกิจโรงสีขาว ทั้งนี้ ปจจุบันมีนักลงทุนจากไทย เวียดนาม และจีนเขาไปตั้งโรงสีขาวในจังหวัด

พระตะบอง ซึ่งเปนแหลงปลูกขาวที่ใหญที่สุดของกัมพูชาจนไดรับการขนานนามวา Rice Bowl of Cambodia 

และจังหวัดบันเตียเมียนจัย ซึ่งเปนแหลงปลูกขาวสําคัญอีกแหงหนึ่ง 

2.2) ธุรกิจสวนยางและโรงงานแปรรูปยางธรรมชาติขั้นตน ในชวงที่ผานมานักลงทุนตางชาติเขา

ไปปลูกยางพาราในกัมพูชาเพิ่มขึ้นตอเนื่อง โดยในป 2554 มูลคาการลงทุนปลูกยางพาราในกัมพูชาขยายตัวสูง

ถึง 2.55 เทา จากป 2553 มาอยูที่ 675 ลานดอลลารสหรัฐ ซึ่งเปนผลจากราคายางที่มีแนวโนมสูงขึ้น ประกอบ

กับรัฐบาลสนับสนุนการลงทุนในธุรกิจดังกลาว สงผลใหปจจุบันมีพื้นที่ปลูกยางพาราในกัมพูชา 1.33 ลานไร 

จากพื้นที่ที่เหมาะกับการปลูกยางพาราทั้งหมดราว 1.88 ลานไร ซึ่งสะทอนใหเห็นวากัมพูชายังมีศักยภาพใน

การขยายพื้นที่ปลูกยางพาราไดอีก ปจจุบันมีนักลงทุนจากไทย เวียดนาม จีน มาเลเซีย และเกาหลีใต เขาไป
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ลงทุนปลูกยางพาราและตั้งโรงงานแปรรูปยางในหลายจังหวัดทางฝงตะวันออกของประเทศ ซึ่งเปนแหลงปลูก

ยางพาราสําคัญ เชน กัมปงจาม กําปงธม และมณฑลคีรี เปนตน 

2.3) ธุรกิจเกษตรอินทรีย สินคาเกษตรอินทรียเปนสินคาที่มีมูลคาเพิ่มสูงและกําลังเปนที่นิยมใน

ตลาดญี่ปุน ยุโรป และสหรัฐอเมริกา รัฐบาลจึงสงเสริมการปลูกพืชเกษตรอินทรียเพื่อสงออก เนื่องจากกัมพูชา

มีศักยภาพสูงในการผลิตสินคาเกษตรอินทรียจากความพรอมของสภาพดินและน้ําที่ยังปลอดจากมลพิษ โดย

รัฐบาลมีนโยบายมุงสูการเปน “ฟารมปลอดสารพิษแหงเอเชีย (Green Farm of Asia)” ซึ่งเปนนโยบายหนึ่งใน

การพัฒนาระบบเศรษฐกิจใหมีการผลิตที่หลากหลายขึ้น เพื่อลดความเสี่ยงจากการพึ่งพารายไดจาก

อุตสาหกรรมเครื่องนุงหมและการทองเที่ยวเปนหลัก ทั้งนี้ ธุรกิจเกษตรอินทรียของกัมพูชายังอยูในระยะเริ่มตน 

โดยสินคาเกษตรอินทรียสงออกสําคัญมีเพียงขาวและเม็ดมะมวงหิมพานต ขณะที่การปลูกผักและผลไมอินทรีย

อื่นๆ ยังนอย จึงนับเปนโอกาสของผูประกอบการไทย ในการเขาไปลงทุนและใหความชวยเหลือในการถายทอด

ทักษะความรู และการพฒันาผลิตภัณฑเกษตรอินทรียแกเกษตรกรทองถิ่นเพ่ือบุกเบิกธุรกิจดังกลาวในกัมพูชา 

2.4) การสงออกเครื่องจักรและอุปกรณการเกษตร เชน รถไถ รถเก็บเกี่ยว รถตัดหญา เครื่องสูบน้ํา 

เครื่องปมน้ํา เครื่องสีขาว และเครื่องอบ ทั้งนี้ เครื่องจักรกลและอุปกรณการเกษตรที่เหมาะกับตลาดกัมพูชา 

ควรมีเทคโนโลยีไมซับซอน ใชงานสะดวก สามารถซอมบํารุงไดงาย และราคาไมสูงนัก เนื่องจากเกษตรกร

กัมพูชาสวนใหญยังขาดทักษะและมีขอจํากัดดานเงินทุน  

3.3 สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 

3.3.1 สภาพทั่วไป 

  1) สภาพภูมิประเทศ  

      สาธารณรัฐอินโดนีเซีย (Republic of Indonesia) หรืออินโดนีเซีย ที่ตั้งเปนหมูเกาะในภูมิภาค

เอเชียตะวันออกเฉียงใต ตั้งอยูระหวางทวีปเอเชียกับทวีปออสเตรเลีย และระหวางมหาสมุทรแปซิฟกกับ

มหาสมุทรอินเดีย ทิศเหนือติดกับทะเลจีนใตและมหาสมุทรแปซิฟก ทิศตะวันตกเฉียงใตติดกับมหาสมุทร

อินเดีย  ทิศตะวันออกติดกับติมอร-เลสเต และปาปวนิวกินี ทิศใตติดกับทะเลติมอร มีพื้นที่รวมทั้งหมด 

5,193,250 ตารางกิโลเมตร แบงเปนพื้นที่ทางบก 2,027,087 ตารางกิโลเมตร และพ้ืนที่ทางทะเล 3,166,163 

ตารางกิโลเมตร ประกอบดวยเกาะใหญ 5 เกาะ และ 2 หมูเกาะ เรียงตามขนาดของเกาะ ดังนี้ 1) เกาะกาลิมันตัน

หรือเกาะบอรเนียว มีพื้นที่ 539,460 ตารางกิโลเมตร 2) เกาะสุมาตรา มีพื้นที่ 473,606 ตารางกิโลเมตร 

3) เกาะอิเรียนจายาหรือเกาะปาปว มีพื้นที่ 421,981 ตารางกิโลเมตร 4) เกาะสุลาเวสีหรือเกาะเซลีเบส มีพื้นที่ 

189,216 ตารางกิโลเมตร 5) เกาะชวา มีพ้ืนที่ 132,107 ตารางกิโลเมตร 6) หมูเกาะนูซาเต็งการาหรือหมูเกาะซุนดานอย 

มีพื้นที่ 76,300 ตารางกิโลเมตร และ 7) หมูเกาะโมลุกกะ มีพื้นที่ 74,500 ตารางกิโลเมตร ประเทศมีลักษณะ

เปนหมูเกาะโดยทั่วไปจึงมีอากาศรอนชื้นแบบศูนยสูตรแบงเปน 2 ฤดู คือ ฤดูแลง (พฤษภาคม-ตุลาคม) และ 

ฤดูฝน (พฤศจิกายน-เมษายน) 
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  2) เขตการปกครอง 

   ปจจ ุบ ันอินโดนีเซ ียแบง เขตการปกครองออกเปน 31 จ ังหว ัด  (Propinsi-Propinsi)  

2 เขตปกครองพิเศษ (Daerah-Daerah Istimewa) และ 1 เขตนครหลวงพิเศษ (Daerah Khusus Ibukota) 

โดยมีเมืองหลวงหรือเมืองหลักของแตละจังหวัด ไดแก 

  2.1) เกาะกาลิมันตัน ประกอบดวย จังหวัดกาลิมันตันเหนือ (ตันจุงเซอโลร) จังหวัดกาลิมันตันกลาง 

(ปาลังการายา) จังหวัดกาลิมันตันใต (บันจารมาชิน) จังหวัดกาลิมันตันตะวันออก (ซามารินดา) และจังหวัดกาลิมัน

ตันตะวันตก (ปนเตียนะก) 

  2.2) เกาะสุมาตรา ประกอบดวย เขตปกครองพิเศษอาเจะห (บันดารอาเจะห) จังหวัด 

สุมาตราเหนือ (เมดาน) จังหวัดสุมาตราใต  (ปาเล็มบัง) จังหวัดสุมาตราตะวันตก (ปาดัง) จังหวัดเรียว  

(เปอกันบารู) หมูเกาะรีเยา (ตันจุงปนัง) จังหวัดจัมบี (จัมบี) หมูเกาะบังกา-เบอลีตุง (ปงกัลปปนัง) จังหวัด 

เบิงกูลู (เบิงกูล)ู และจังหวัดลัมปุง (บันดารลัมปุง) 

2.3)  เกาะปาปว ประกอบดวย จังหวัดปาปว (จายาปูรา) และจังหวัดปาปวตะวันตก (มาโนะกวารี) 

2.4) เกาะสุลาเวสี ประกอบดวย จังหวัดโกรนตาโล (โกรนตาโล) จังหวัดสุลาเวซีเหนือ (มานาโด) 

จังหวัดสุลาเวสีกลาง (ปาลู) จังหวัดสุลาเวสีใต (มากัสซาร) จังหวัดสุลาเวสีตะวันออกเฉียงใต (เกินดารี) และ

จังหวัดสุลาเวสีตะวันตก (มามูจ)ู 

  2.5) เกาะชวา ประกอบดวย เขตนครหลวงพิเศษจาการตา จังหวัดชวากลาง (เซอมารัง) จังหวัดชวา

ตะวันออก (สุ ราบายา) จั งหวัดชวาตะวันตก (บันดุ ง) จั งหวั ดบันเตน (เซอรั ง) และเขตปกครองพิ เศษ 

ยอกยาการตา 

  2.6) หมูเกาะนูซาเต็งการา ประกอบดวย จังหวัดบาหลี (เดนปาซาร) จังหวัดนูซาเต็งการาตะวันออก 

(กูปง) และจังหวัดนูซาเต็งการาตะวันตก (มาตารัม) 

  2.7) หมูเกาะโมลุกกะ ประกอบดวย จังหวัดโมลุกกะ (อัมบน) และจังหวัดโมลุกกะเหนือ (โซฟฟ) 

 3) ประชากร 

  อินโดนีเซียมีประชากรมากเปนอันดับ 4 ของโลก รองจากประเทศ จีน อินเดีย และ

สหรัฐอเมริกา โดยขอมูลจาก United Nations ป พ.ศ. 2558 พบวา อินโดนีเซียมีประชากร 257,563,815 คน

ซึ่งเกาะชวามีพลเมืองอาศัยมากที่สุดประมาณรอยละ 60 ของประชากรทั้งหมด มีประชากรกวา 500 เผาพันธุ 

สวนใหญเปนเชื้อชาติจาวา รอยละ 40.10 ชุนดา รอยละ 15.50 มาเลย 3.70 และเชื้อชาติอื่นๆ รอยละ 40.70 
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ภาพที ่5 แผนที่ประเทศอินโดนีเซีย 
         ที่มา: สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการตา (2560) 

 3.3.2  สภาพทั่วไปดานเศรษฐกิจ 

  1) ดานเศรษฐกิจ 

 ป 2558 อินโดนีเซียมีผลิตภัณฑมวลภายในประเทศ (GDP) คิดเปนมูลคา 861.93 พันลานดอลลาร

สหรัฐฯ และมีผลิตภัณฑมวลรวมตอหัวเทากับ 3,346 ดอลลารสหรัฐฯ โดยมีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจรอยละ 

4.79 อัตราเงินเฟอรอยละ 4.23 และอัตราการวางงานรอยละ 5.99 (ตารางที่ 5) 
 

ตารางที่ 5 ดัชนีชี้วัดเศรษฐกิจของอินโดนีเซีย ป 2554 - 2558 

เครื่องช้ีวัดเศรษฐกิจ 
ป 

2554 2555 2556 2557 2558 

จํานวนประชากร (ลานคน) 244.8 248 251.3 254.5 257.6 

ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ 

(GDP: US$bn) (current price) 

892.97 917.87 912.52 893.48 861.93 

ผลิตภัณฑมวลรวมตอหัว (US$) 3,647 3,700 3,631 3,499 3,346 

GDP growth (Annual %) 6.17 6.03 5.55 5.02 4.79 

อัตราเงินเฟอ (Inflation %) 7.46 3.75 4.96 5.38 4.23 

อัตราการวางงาน (%) 7.47 6.13 3.17 5.94 5.99 
ที่มา: World Bank (2017)   
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  2) การคาระหวางไทยกับอินโดนีเซีย  

  อินโดนีเซียเปนคูคาอันดับที่ 3 ของไทยในอาเซียน รองจากมาเลเซียและสิงคโปร ตามลําดับ 

และเปนคูคาอันดับ 6 ของโลก โดยการคาของไทยกับอินโดนีเซีย ในชวง 5 ปที่ผานมา (2554-2558) ลดลงจาก 

17,454.20 ลานดอลลารสหรัฐฯ ในป 2554 เปน 14,938.17 ลานดอลลารสหรัฐฯ ในป 2558 หรือลดลง 

รอยละ 4.94 ตอป  

  สําหรับป 2558 การคารวมไทย-อินโดนีเซีย มีมูลคา 14,398.17 ลานดอลลารสหรัฐฯ โดยไทย

สงออกไปยังอินโดนีเซียคิดเปนมูลคา 7,834.18 ลานดอลลารสหรัฐฯ สินคาสงออกของไทยที่สําคัญ 5 อันดับแรก 

ไดแก รถยนตอุปกรณและสวนประกอบ น้ําตาลทราย เม็ดพลาสติก เคมีภัณฑ เครื่องจักรกลและสวนประกอบ 

สําหรับการนําเขา ไทยนําเขาสินคาจากอินโดนีเซียคิดเปนมูลคา 6,563.99 ลานดอลลารสหรัฐฯ โดยสินคานําเขาที่

สําคัญ 5 อันดับแรก ไดแก น้ํามันดิบ ถานหิน สวนประกอบและอุปกรณยานยนต เครื่องจักรกลและสวนประกอบ 

เคมีภัณฑ ซึ่งไทยเปนฝายเกินดุลการคา คิดเปนมูลคา 1,270.19 ลานดอลลารสหรัฐฯ (ตารางที่ 6) 

ตารางที่ 6 สถิติการคาระหวางประเทศไทยกับอินโดนีเซีย ป 2554 - 2558 

หนวย : ลานดอลลารสหรัฐฯ 

รายการ 
ป อัตราเพิ่ม 

(รอยละ) 2554 2555 2556 2557 2558 

มูลคาการคารวม 17,454.20 18,964.30 18,964.30 16,787.62 14,398.17 -4.94 

การสงออก 10,078.20 11,209.50 10,872.60 9,508.95 7,834.18 -6.46 

การนําเขา 7,375.90 8,094.60 8,091.70 7,278.67 6,563.99 -3.34 

ดุลการคา 2,702.30 3,114.90 2,780.90 2,230.27 1,270.19 -16.84 
ที่มา: กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ (2560) 

  3) ผลผลิตทางการเกษตรที่สําคัญ 

  3.1) ขาว อินโดนีเซียเปนประเทศผูผลิตขาวรายใหญอันดับที่ 3 ของโลก รองจากจีน และอินเดีย 

ผลผลิตสวนใหญปลูกมากท่ีเกาะชวา คิดเปนรอยละ 56 ของผลผลิตทั้งประเทศ 

  3.2) น้ํามันปาลม เปนหนึ่งในสินคาสงออกสําคัญของอินโดนีเซีย เนื่องจากอินโดนีเซียเปน

ประเทศผูผลิตรายใหญอันดับ 2 ของโลกรองจากมาเลเซีย ผลผลิตน้ํามันปาลมดิบของมาเลเซียและอินโดนีเซีย

รวมกันแลว คิดเปนสัดสวนมากกวารอยละ 90 ของผลผลิตโลก ซึ่งปจจุบันอินโดนีเซียมีการปลูกปาลมน้ํามัน 

ใน 17 จังหวัดทั่วประเทศ โดยพื้นที่ปลูกปาลมน้ํามันไดดีที่สุดในอินโดนีเซียอยูที่บริเวณเกาะสุมาตรา นอกจากนี้

ยังมีพื้นที่อื่นๆ ไดแก อะเจห เรียว แจมบี และกะลิมันตัน ถึงแมวาอินโดนีเซียมีพื้นที่ปลูกปาลมน้ํามันมากกวา

มาเลเซีย แตผลผลิตรวมและผลผลิตเฉลี่ยตอเฮกตารของอินโดนีเซียยังต่ํากวามาเลเซีย เนื่องจากมาเลเซีย 

มีเทคโนโลยีการผลิตที่ดีกวา ในขณะที่อัตราการสกัดน้ํามันปาลมของอินโดนีเซียสูงกวามาเลเซีย เนื่องจากม ี

การลงทุนดานเครื่องจักรใหมๆ นอกจากนี้รัฐบาลอินโดนีเซียไดขยายพื้นที่ปลูกปาลมน้ํามันเมื่อป 2553 จากเดิม
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รัฐบาลอินโดนีเซียไดขยายเปนพื้นที่ปลูกปาลมน้ํามันอยูแลว เพิ่มเปน 61.88 ลานไร (9.9 ลานเฮกตาร) สงผลให

อินโดนีเซียกลายเปนผูผลิตปาลมน้ํามันรายใหญของโลกแทนมาเลเซีย  

  3.3) โกโก อินโดนีเซียเปนผูผลิตเมล็ดโกโก (Cocoa Bean) มากเปนอันดับ 3 ของโลก รองจาก

ไอวอรี่โคสตและกานา สามารถผลิตโกโกไดประมาณ 500,000 ตันตอป โดยผลผลิตสวนใหญมาจากบริเวณ 

สุลาเวสี เกาะสุมาตรา กะลิมันตันตะวันออก และปาปว อยางไรก็ตามผลผลิตโกโกตอไรยังต่ํา เนื่องจาก

ประมาณรอยละ 80 มาจากฟารมขนาดเล็ก มีพ้ืนที่ประมาณ 6.25-31.25 ไร (1-5 เฮกตาร) ตอหนวยการผลิต 

  3.4) ประมง อินโดนีเซียเปนแหลงประมงสําคัญของไทย แตการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบ 

ดานการประมงและนโยบายปกปองรักษาทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล ทําใหอินโดนีเซียเพิ่มความเขมงวด 

ในการปราบปรามเรือประมงตางชาติผิดกฎหมาย และปรับปรุงกฎระเบียบประมง กลไกสําคัญสําหรับ 

ความรวมมือดานประมงไทย-อินโดนีเซีย คือ คณะอนุกรรมการวาดวยความรวมมือทางการประมงไทย-อินโดนีเซีย 

(JC Sub-Committee on Fisheries Cooperation) นอกจากนี้สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการตา 

ไดจัดตั้งศูนยแกไขปญหาการประมงผิดกฎหมายของไทยในอินโดนีเซีย เพื่อเปนการใหความชวยเหลือและ

คุมครองกรณีเรือประมงและลูกเรือประมงของไทยถูกจับกุม และเปนการสงเสริมการทําการประมงอยางถูกกฎหมาย

ของอินโดนีเซีย ในขณะเดียวกัน สถานเอกอัครราชทูตอินโดนีเซียประจําประเทศไทย ไดจัดตั้ง Task Force on 

Fisheries เพื่อเปนหนวยงานรวบรวมและเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับการทําประมงของไทยในอินโดนีเซีย  

การแกไขปญหาประมงของภาคเอกชนไทยในอินโดนีเซีย และรับรองเอกสาร (endorse) การแปลงสัญชาติ

เรือประมงไทยเปนเรือประมงอินโดนีเซีย โดยการประสานงานกับกรมเจาทา 

   3.5) ผลิตภัณฑสัตวน้ํา กิจการประมงในอินโดนีเซียมีศักยภาพสูงทั้งดานการผลิตและการสงออก

โดยเฉพาะกุงกุลาดํา โดยพื้นที่เพาะเลี้ยงกุงแหลงใหญที่สุดของอินโดนีเซียอยูที่บริเวณเกาะกาลิมันตันกลาง 

(Central Kalimantan) สวนพื้นที่อื่น  ๆที่มีศักยภาพสูงเชนกัน ไดแก บริเวณ West Kotawaringin, East Kotawaringin, 

Seruyan, Katingan, และ Sukamara ทั้งนี้อินโดนีเซียเปนผูสงออกผลิตภัณฑสัตวน้ํารายใหญ 1 ใน 5 ของโลก 

ดวยมูลคาสงออกมากกวา 900 ลานดอลลารสหรัฐฯ ตอป โดยประมาณครึ่งหนึ่งสงออกไปญี่ปุน รองลงมา 

ไดแก สหรัฐฯ สัดสวนตลาดรอยละ 25 สําหรับสัตวน้ําประเภทอื่น เชน ปลาทูนา ปู กุงมังกร ปลาหมึก มีการจับมาก

บริเวณทะเลชวาและมหาสมุทรอินเดีย โดยมีศูนยกลางประมงอยูที่จังหวัดบันเต็น (Banten) ในแตละปจังหวัดนี้

สามารถจับสัตวน้ําไดกวา 58,000 ตัน ผลผลิตสัตวน้ําของอินโดนีเซียเปนที่ตองการอยางมากของตลาด

ตางประเทศทั้งในไทย จีน สหรัฐฯ และแคนาดา เปนตน 

     ทั้งนี้ แมอินโดนีเซียจะมีทรัพยากรสัตวน้ําจํานวนมาก แตผูประกอบการอินโดนีเซียยังไมมี

ความชํานาญในธุรกิจนี้มากนัก โดยเฉพาะการประมงน้ําลึก นอกจากนั้นชาวอินโดนีเซียไมนิยมรับประทาน

อาหารทะเล เนื่องจากความเชื่อที่วาเปนสัตวที่ไมมีเลือด รวมถึงความไมพรอมของทาเรือและขาดโรงงาน 

แปรรูปสัตวน้ําที่ไดมาตรฐาน ทําใหในระยะที่ผานมา ผูประกอบการไทยที่ขอเขาไปทําสัมปทานจับสัตวน้ํา 

ในนานน้ําอินโดนีเซียจะสงสัตวน้ํากลับไทยท้ังหมด อยางไรก็ตามเม่ือเดือนกันยายน 2549 รัฐบาลอินโดนีเซียได

เปลี่ยนนโยบายในการประมงใหม (The New Policy on Capture Fisheries of Indonesia) เนื่องจาก

ตองการยกระดับและพัฒนาการทําประมงภายในประเทศ รวมถึงการพัฒนาฝมือแรงงานและใหเกิดการจางงาน
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มากขึ้น ขณะเดียวกันเพื่อใหการใชทรัพยากรสัตวน้ําภายในประเทศเกิดประโยชนสูงสุด หลังจากที่ผานมา 

มีหลายประเทศไดเขามาใชประโยชนจากทรัพยากรสัตวน้ําของอินโดนีเซียเปนจํานวนมาก โดยจะยกเลิก

สัมปทานเดิมทั้งหมดและกําหนดเงื่อนไขสัมปทานใหม แบงเปน 2 รูปแบบ คือ 

   3.5.1) บริษัทเรือที่จะไดสิทธิ์ทําประมงตอจะตองรวมทุนกับบริษัททองถิ่น เพื่อทํา

อุตสาหกรรมตอเนื่องบนบก จึงจะไดรับสัมปทานจับปลาตอ และเรือตองถอนสัญชาติเดิมไปใชธงอินโดนีเซีย 

  3.5.2) อนุญาตใหบริษัทแปรรูปอาหารทะเลของอินโดนีเซียเชาเรือไทยไปทําประมง แต

กําหนดเงื่อนไขบริษัทที่เชาเรือได ตองมีทุนจดทะเบียนไมต่ํากวา 50 ลานดอลลารสหรัฐฯ โดยเรือสามารถใช 

ธงไทยตอไดอีก 2 ป ปจจุบันอินโดนีเซียเปนแหลงทําการประมงนอกนานน้ําที่ใหญที่สุดของไทย โดยในแตละป

เรือประมงไทยสงกลับปลาแชเยือกแข็งและสัตวน้ําอื่นๆ จากแหลงจับในนานน้ําอินโดนีเซียมากกวา 150,000 ตัน 

  3.6) ผลไม ไดแก มะพราว อะโวคาโด มะมวง กลวย และสับปะรด แหลงเพาะปลูกใหญอยูที่

เกาะชวาและสุมาตรา 

  3.7) อุตสาหกรรมแปรรูปสินคาเกษตร อินโดนี เซียนับเปนประเทศที่มีศักยภาพสูง 

ในการเพาะปลูกพืชผลการเกษตร โดยพืชผลเกษตรสําคัญ ไดแก ขาว มันสําปะหลัง ขาวโพด ปาลมน้ํามัน โกโก

และกาแฟ เปนตน แตก็ยังไมเพียงพอกับการบริโภคในประเทศ อีกทั้งยังขาดการพัฒนาในดานการแปรรูป

ขณะที่ไทยมีความชํานาญมากกวา ดังนั้นจึงเปนโอกาสที่ไทยจะเขาไปลงทุน เชน การทํา Contract Farming

และใหความรูแกเกษตรกรในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต โดยใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย การวิจัยและพัฒนา

ผลิตภัณฑใหมๆ การพัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑเหลานี้มากกวาการสงออกในรูปวัตถุดิบเชนในอดีต นอกจากนี้

ผลิตภัณฑอาหารฮาลาลเปนสินคาอีกชนิดหนึ่งที่นาสนใจ เนื่องจากกวารอยละ 80 ของประชากรทั้งประเทศ 

นับถือศาสนาอิสลาม 

 3.3.3 ดานนโยบาย 

 หลังจากอัตราภาษีสวนใหญลดลงเหลือรอยละ 0 ตามความตกลงการคาสินคาของอาเซียน 

(ATIGA) อินโดนีเซียเริ่มนํามาตรการที่มิใชภาษีที่เปนอุปสรรคทางการคามาใชมากขึ้น ดังนี้ 

  1)  มาตรการ ณ ดานชายแดน ที่สําคัญ ไดแก 

   1.1) การนําระบบใบอนุญาตนําเขาและการตรวจสอบกอนการขนสงมาบังคับใชกับสินคา

ครอบคลุม 5 สาขา จํานวน 529 รายการ (Certain Products) ไดแก เสื้อผา สิ่งทอ เครื่องอิเล็กทรอนิกส ของเลน 

รองเทา อาหาร และเครื่องดื่ม รวมทั้งผลิตภัณฑเหล็กและโลหะกวา 200 ประเภท โดยกําหนดให 

ผูนําเขาตองจดทะเบียนประเภทผูนําเขาเฉพาะสินคาที่กําหนด (NPIK) จากกระทรวงการคาอินโดนีเซีย 

และจะตองนําเขาผานทาเรือที่กําหนดเพียง 5 แหง (จากทั้งหมด 9 แหง) และทาอากาศยานระหวางประเทศ

โดยสินคานําเขาตองมีการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบทางเทคนิคโดยผูสํารวจ (surveyor) ที่ไดรับ

การแตงตั้งจากรัฐมนตรีกระทรวงการคาอินโดนีเซีย ที่ทาเรือขนสงสินคาขึ้น (loading port) จํานวน 2 ราย คือ 

PT. Sucofindo (Persero) และ PT. Indonesia Surveyor ซึ่งผูนําเขาจะตองรับผิดชอบคาใชจายใน

การตรวจสอบ 
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  1.2) การออกระเบียบนําเขายางลอภายใตพิกัดศุลกากร HS 4011 4013 และ 8708 รวม 38 

รายการ โดยกําหนดใหผูที่นําเขาไดตองเปนผูที่ขึ้นทะเบียนเปน Producer Importer (API-P) (เปนการนําเขา

เพื่อผลิตสินคา) หรือ General Importer (API-U) (เปนการนําเขาทั่วไป) โดยจะตองดําเนินการขอใบอนุญาต 

(Import approval) จากกระทรวงการคาอินโดนีเซีย ซึ่งจะตองยื่นเอกสารตางๆ เชน ใบรับรองมาตรฐานสินคา

ของอินโดนีเซีย (National Standard Certification - SNI) แผนการนําเขาลวงหนา 12 เดือน กรณี API-P 

หรือ 6 เดือน กรณี API-U เอกสารรับรองการมี Warehouse และเอกสารรับรองการมี Transportation กรณี 

API-U และเอกสารความเห็น (recommendation) จากกระทรวงอุตสาหกรรมอินโดนีเซีย โดยสินคานําเขา

ตองมีการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบทางเทคนิคโดยผูสํารวจ (surveyor) คือ PT.Sucofindo 

(Persero) ที่ไดรับการแตงตั้งจากรัฐมนตรีกระทรวงการคา ณ ทาเรือตนทาง (port of loading) กอนการ

นําเขาทุกครั้ง ซึ่งผูนําเขาจะตองรับผิดชอบคาใชจายในการตรวจสอบ 

  1.3) การหามนําเขากุงสดแชเย็นแชแข็ง เนื่องจากเกิดภาวะโรคไวรัสตัวแดงจุดขาวระบาด 

ในอินโดนีเซียและยังไมสามารถแกไขปญหาโรคระบาดได 

  1.4) การกําหนดการรับรองการนําเขา (Import Recommendation of Horticulture Products: 

RIPH) สินคาเกษตร เชน ขาวหอมมะลิ แปงขาวเจา สัตวน้ําสดและแปรรูปเบื้องตน พืชสวนสดและแปรรูป  

(39 รายการ) โดยเฉพาะผัก ผลไมสด พืชหัว ผัก และผลไมแปรรูป โดยยื่นขอคํารับรองการนําเขาจากกระทรวง

เกษตร และหลังจากไดรับคํารับรองใหนําเขาไดจากกระทรวงเกษตรของอินโดนีเซีย (RIPH) แลวตองขออนุญาต

นําเขาสินคาพืชสวนดังกลาว (Import Permit) จากกระทรวงการคาดวย 

  1.5) การกําหนดจํานวนและรายชื่อผูนําเขาที่ไดรับอนุญาตจากกระทรวงการคาใหนําเขาได 

เชน สินคา จอบ เสียม และอุปกรณทางการเกษตร (ที่ไมใชเครื่องจักร) 

  1.6) การกําหนดมาตรฐานความปลอดภัยของสินคาผักและผลไม เชน การตรวจสารเคมี

ตกคางและสารโลหะหนัก (ผักและผลไม) การตัดจุก/ราก (หอมแดง) 

  1.7) การกําหนดจํานวนผูจัดจําหนายสินคาพืชสวนสดและแปรรูป โดยกําหนดใหผูนําเขา

กระจายสินคาดังกลาวใหผูจัดจําหนายอยางนอย 3 ราย และผูนําเขาตองเปนเจาของหองเย็น และพาหนะ

ขนสงที่มีระบบการทําความเย็น นอกจากนี้ในป 2558 อินโดนีเซียประกาศจะอนุมัติปริมาณการนําเขาสินคา 

พืชสวนรวมแลวไมเกินกวาความจุหองเย็นของผูนําเขาแตละรายเทานั้น 

  1.8) การกําหนดการตรวจสอบเอกสารการสงออกกอนการสงออก ณ ทาเรือตนทาง 

(Pre Shipment Inspection) กับสินคาพืชสวนสดและแปรรูป 

   2) มาตรการหลังแนวชายแดน ที่สําคัญ ไดแก 

  2.1) การกําหนดมาตรฐานสินคาบังคับ (Indonesian National Standards: SNI) ครอบคลุม

สินคาหลายประเภท เชน แบตเตอรี่ เตาแกส หมวกกันน็อค ลูกสูบสําหรับเครื่องยนตใชกาซ LPG เครื่องปมน้ํา 

กระเบื้องปูพ้ืน เปนตน 

  2.2) การบังคับใหมีการติดฉลากภาษาอินโดนีเซีย (Bahasa Indonesia) บนตัวสินคาและบรรจุภัณฑ

สินคาที่นําเขา เพื่อใหขอมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย สุขภาพ สิ่งแวดลอม การใชงาน และคําเตือน ครอบคลุม
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สินคาเสื้อผา รองเทา เครื่องใชไฟฟา และเครื่องอิเล็กทรอนิกส อุปกรณโทรคมนาคม อะไหลรถยนต  

วัสดุกอสราง เปนตน 

  3) มาตรการที่เปนอุปสรรคตอการคา บริการ และการลงทุน ไดแก 

  3.1) การจํากัดการลงทุนจากตางประเทศในสาขาประมง ไมเกินรอยละ 80 

  3.2) การกําหนดอัตราสวนประกอบภายในประเทศสําหรับอุปกรณโทรคมนาคม อยางนอย 

รอยละ 30 

  3.3) การกําหนดใหผูใหบริการหอควบคุมการรับสงสัญญาณโทรคมนาคม ตองเปนบริษัท

อินโดนีเซียเทานั้น 

  3.4) การขึ้นทะเบียนยาตองทําผานผูผลิตยาของอินโดนีเซีย โดยเปนยาที่มีสรรพคุณสูงกวา 

ยาที่ผลิตในประเทศและเปนยาที่ไมสามารถผลิตไดในประเทศ นอกจากนี้ยังมีขอกําหนดใหมีการถายทอด

เทคโนโลยีเปนเวลา 5 ป 

  3.5) การกําหนดใหการจําหนายและคาปลีกเครื่องดื่มแอลกอฮอล กระทําไดโดยบริษัท  

คนอินโดนีเซียหรือคนที่พํานักถาวรในอินโดนีเซียเปนเจาของเทานั้น 

  3.6) การลดสัดสวนการถือหุนโดยชาวตางชาติในสาขา Horticulture จากรอยละ 95-100 เหลือ

เพียงรอยละ 30 

  4) มาตรการจํากัดการสงออก ไดแก 

  4.1) การกําหนดใหปลาที่จับไดตองผานกระบวนการแปรรูปกอนการสงออก 

  2.2) การสงออกปาลมน้ํามันจะตองเสียภาษีในการสงออกที่คํานวณตามราคา ณ โรงงาน 

ที่รัฐบาลประกาศเปนรายเดือน 

  5) มาตรการทางเศรษฐกิจ ป 2558 (เพิ่มเติม) ที่สําคัญ ไดแก 

  5.1) นโยบายการเงินแบบตึงตัว โดยธนาคารกลางอินโดนีเซียปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 

ลงมา 1 ครั้ง อยูที่รอยละ 7.50 และคงไวตลอดสิ้นป 2558 เพื่อควบคุมอัตราเงินเฟอและรักษาเสถียรภาพของ

เงินรูเปยห  

  5.2) จํากัดจุดนําเขาสินคาเกษตรในสินคาพืช ผลไมสด และพืชชนิดหัวที่ไมไดการรับรอง 

การจัดตั้งพื้นที่เพาะปลอดศัตรูพืช (Pest Free Area: PFA) จาก Indonesian Agricultural Quarantine 

Agency (IAQA) ซึ่งดานที่อนุญาตใหมีการนําเขา ไดแก สนามบินกรุงจาการตา ทาเรือเมืองสุราบายา ทาเรือ

เมืองเมดาน และทาเรือเมืองมากัสซาร ทําใหผูสงออกไมสามารถนําเขาที่ทาเรือหลักท่ีกรุงจาการตา (Tanjung 

Priok Port) ได ตองขนสงไกลมากขึ้น เปนการเพิ่มตนทุนการขนสงและระยะเวลาในการขนสงสินคา อีกทั้งยัง

เสี่ยงตอการเนาเสียของสินคาเกษตรอีกดวย ซึ่งสาเหตุที่อินโดนีเซียปดทาเรือหลักที่กรุงจาการตา เนื่องจากอางวา 

ทาเรือมีความแออัดและตองการจัดระบบจุดนําเขาสินคาตางๆ ทั้งนี้สามารถนําเขาลําไยและทุเรียน ที่ Tanjung  

Priok ได แตหอมแดงตองทํา PFA  

  5.3) ควบคุมการนําเขาสินคาพืชสวน เชน หอมแดง ลําไย ทุเรียน โดยรัฐบาลอินโดนีเซียไดออก

กฎกระทรวงเกษตรเลขที่ 86/2013 และกฎกระทรวงการคา เลขที่ 47/2013 (บังคับใชตั้งแตวันที่ 2 กันยายน 2556) 
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เพื่อกําหนดระยะเวลาในการยื่นขอใบรับรองสิทธิการนําเขาผลิตภัณฑพืชสวน (Import Recommendation of 

Horticultural Product-RIPH) จากกระทรวงเกษตร และหนังสือรับรองการนําเขา (Import Approval) จาก

กระทรวงการคา ซึ่งตองขอผานระบบออนไลน (INATRADE) เทานั้น และเมื่อไดรับอนุญาตนําเขาแลว ผูนําเขาตอง

นําเขาสินคาดังกลาวอยางนอย 80 % ของปริมาณที่ระบุไวในใบอนุญาตนําเขาและตองนําเขาจากประเทศที่

ระบุไวในใบอนุญาตนําเขาเทานั้น 

  เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2558 อินโดนีเซียออกประกาศใหมเกี่ยวกับการนําเขาพืชสวน 

No.71/M-DAG/PER/9/2015 มีผลบังคับใชวันที่ 1 ธันวาคม 2558 โดยกําหนดใหผักผลไมสดแชเย็น แชแข็ง 

และแปรรูปบางชนิด ไดแก มันฝรั่ง หอมหัวใหญ หอมหัวแดง แครอท พริก กลวย สับปะรด มะมวง สม องุน 

มะละกอ แอปเปล ทุเรียน และลําไย จะนําเขาไดโดยผูไดรับอนุญาตเทานั้น และผูที่ไดรับอนุญาตตองมี

หลักฐานสัญญาซื้อขายสินคาพืชสวนใหกับ Distributors อยางนอย 3 ราย ใน 1 ป เปนเจาของหองเย็น และ

ปริมาณนําเขาตองสอดคลองกับความจุของหองเย็น นอกจากนี้ไดยกเลิกเงื่อนไขที่ตองนําเขาสินคาดังกลาว

อยางนอย 80% ของปริมาณที่ระบุไวในใบอนุญาต และไมตองลงทะเบียนเปนผูนําเขาสินคาพืชสวน 

กับกระทรวงการคาแลว     

     3.3.4 ปจจัยสนับสนุนการลงทุนและโอกาสทางธุรกิจเกษตรในอินโดนีเซีย 

 1) เปนตลาดที่มีศักยภาพและมีขนาดใหญที่สุดในภูมิภาคอาเซียน โดยมีประชากรประมาณ 258 ลานคน 

หรือเกือบครึ่งหนึ่งของตลาดอาเซียน 

  2) ประชาชนที่มีฐานะดีและมีกําลังซื้อสูงมาก มีประมาณรอยละ 10-15 ของประชากรทั้งหมด 

 3) ประเทศอยูในระหวางการพัฒนาทางเศรษฐกิจ และมีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระดับสูง 

จึงมีความตองการสินคา โดยเฉพาะสินคาทุนและสินคาอุปโภคบริโภค 

 4) สินคาไทยที่มีศักยภาพในการแขงขันในตลาดอินโดนีเซีย ไดแก สินคาอาหารทุกประเภท  

โดยขาวและน้ําตาลเปนสินคาที่มีศักยภาพของไทย รวมทั้งผลไมไทยที่คนอินโดนีเซียนิยมเรียกวา พันธุบางกอก 

เชน ทุเรียน ลําไย ลิ้นจี่ มะมวง สมโอ ฝรั่ง ชมพู เนื่องจากผูบริโภคชาวอินโดนีเซียนิยมบริโภคผลไมไทยมาก 

และผลไมไทยบางชนิดไมสามารถปลูกไดอินโดนีเซีย หรือมีรสชาติและคุณภาพแตกตางจากผลไมพื้นเมือง 

นอกจากนี้ยังมีอาหารสําเร็จรูป เชน เครื่องปรุงรส อาหารกระปอง (ปลากระปอง ผลไมกระปอง) น้ําผลไม  

ของขบเคี้ยว บะหมี่กึ่งสําเร็จรูป เปนตน ซึ่งผูบริโภคชาวอินโดนีเซียมีรสนิยมชื่นชอบและยอมรับสินคาไทย 

วาเปนสินคาคุณภาพด ี

  5) อินโดนีเซียปรับลดการอุดหนุนราคาน้ํามัน เพื่อกระตุนเศรษฐกิจในภาคสวนที่เปนพื้นฐาน 

การพัฒนาประเทศ เชน โครงสรางพื้นฐาน การสาธารณสุข การศึกษา จึงเปนโอกาสของไทยในการเขาไปลงทุน

ในอุตสาหกรรมกอสรางและอุตสาหกรรมเก่ียวเนื่องในอินโดนีเซีย 

 6) กฎหมายการลงทุนของอินโดนีเซียมีความซับซอน และการดําเนินการตางๆ ตามกฎหมายตอง

อาศัยคนทองถิ่นในการตีความและปฏิบัติ จึงควรมีที่ปรึกษากฎหมายเปนคนอินโดนีเซียหรือสิงคโปร  

และการทําธุรกิจไมควรลงทุน 100 % ควรเปน Joint Venture ซึ่งเปนการรวมทุนกับนักธุรกิจอินโดนีเซีย 

นอกจากนี้ควรมีตลาดและลูกคาในตลาดนั้นกอนเขาไปลงทุน  
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3.4  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว   

 3.4.1 สภาพทั่วไป 

  1) สภาพภูมิประเทศ 

 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (The Lao People's Democratic Republic of Lao 

: PDR) หรือ สปป.ลาว เปนประเทศในคาบสมุทรอินโดจีน มีพื้นที่ 236,800 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ

ครึ่งหนึ่งของประเทศไทย ไมมีดินแดนติดทะเล พื้นที่สวนใหญรอยละ 90 เปนเขาและที่ราบสูง โดยมีพรมแดน

ติดกับประเทศตาง ๆ ไดแก ทิศเหนือติดกับสาธารณรัฐประชาชนจีน ทิศใตติดกับกัมพูชา  ทิศตะวันออกติดกับ

เวียดนาม ทิศตะวันตกติดกับไทยและเมียนมาร โดย สปป.ลาว มีทรัพยากรสําคัญ ไดแก ไม ขาว ขาวโพด เหล็ก 

ถานหิน ทองคํา ทองแดง และแหลงน้ําผลิตไฟฟา 

  อาชีพหลักของชาว สปป.ลาว คือ เกษตรกรรม พืชที่ปลูกคือ ขาวเหนียว ออย ถั่ว ยาสูบ ขาวโพด ฝาย 

พริกไทย มะเขือเทศ มะมวง มะละกอ สับปะรด เปนตน สัตวเลี้ยงไดแก วัว ควาย ไก เปด หมู นอกจากนั้น ยังมีการ

จับปลาเปนอาหาร ทําอุตสาหกรรมในครัวเรือน เชน ปนหมอ สานตะกรา ทอผา เปนตน สินคาสงออกที่สําคัญ

ของ สปป.ลาว ไดแก เสื้อผาสําเร็จรูป ไมซุง ไมแปรรูป ผลิตภัณฑไม สินแร เศษโลหะ ถานหิน หนังดิบ และ

หนังฟอก ขาวโพด ใบยาสูบ และกาแฟ 

  2) เขตการปกครอง 

     สปป.ลาว มีระบบการปกครองแบบสังคมนิยม โดยแบงเขตการปกครองออกเปน 17 แขวง และ  

1 เขตปกครองพิเศษ เรียกวานครหลวง ไดแก นครหลวงเวียงจันทน สําหรับ 17 แขวงประกอบดวย  

        2.1) แขวงอัตตะปอ (Attapu) 

                  2.2) แขวงบอแกว (Bokeo) 

                  2.3) แขวงบอลิคําไซ (Bolikhamxai) 

                  2.4) แขวงจําปาสัก (Champasak) 

                  2.5) แขวงหัวพัน (Houphan) 

                  2.6) แขวงคํามวน (Khammouan) 

                   2.7) แขวงหลวงน้ําทา (Luang Numtha) 

                   2.8) แขวงหลวงพระบาง (Luang Phabang) 

                   2.9) แขวงอุดมไซ (Oudomxai) 

                   2.10) แขวงพงสาลี (Phongsali) 

                   2.11) แขวงสาละวัน (Salavan) 

                   2.12) แขวงสะหวันนะเขต (Sabannakhet) 

                   2.13) แขวงเวียงจันทน (Vientian) 

                   2.14) แขวงไซยะบุลี (Xaignabouli) 

                   2.15) แขวงไซยสมบูรณ (Xaysomboun) 

 



37 
 

                   2.16) แขวงเซกอง (Xekong) 

                   2.17) แขวงเซียงขวาง (Xiangkouang) 

  3) ประชากร 

  ขอมูลจาก World Bank พบวา ป 2558 สปป.ลาว มีประชากร 6,288,037 คน เปนชาว สปป.ลาว 

รอยละ 55 รองลงมา ไดแก ขม ุรอยละ 11 มง รอยละ 8 และชนกลุมชาติพันธุอื่นๆ รอยละ 26 โดยอยูในชวงอายุ 

15-64 ปมากที่สุด รอยละ 61.40 รองลงมาไดแก ชวงอายุ 0-14 ป รอยละ 34.80 และชวงอายุ 65 ปขึ้นไป รอยละ 

3.80 ของประชากรทั้งหมด มีกําลังแรงงานในป 2556 อยูในภาคเกษตรรอยละ 73.10 ภาคอุตสาหกรรมรอยละ 

6.10 และภาคบริการรอยละ 20.60 

   

ภาพที่ 6 แผนที่ สปป.ลาว 
   ที่มา: chiangraifocus (2560) 

 3.4.2 สภาพทั่วไปดานเศรษฐกิจ 

  1) ดานเศรษฐกิจ 

   หลังจากที่ สปป.ลาว ไดมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบเศรษฐกิจในป 2529 เปนเศรษฐกิจแบบ

จินตนาการใหม (New Economic Mechanism : NEM) ซึ่งเปนรูปแบบที่เสรีมากขึ้น ทําใหเศรษฐกิจของ 

สปป.ลาว ดีขึ้น โดยผลิตภัณฑมวลรวมตอหัว เพิ่มขึ้นจาก 474 ดอลลารสหรัฐฯ ใน ป 2529 เปน 1,320 ดอลลาร

สหรัฐฯ ในป 2554  

  ดัชนีเศรษฐกิจของ สปป.ลาว มีแนวโนมเพิ่มขึ้น โดยมีผลิตภัณฑมวลรวมเพิ่มขึ้นจาก 9.356 

พันลานดอลลารสหรัฐฯ ในป 2555 เปน 12.369 พันลานดอลลารสหรัฐฯ ในป 2558 โดยมาจากภาคเกษตรกรรม 

รอยละ 27.38 ภาคอุตสาหกรรมรอยละ 30.95 และภาคบริการรอยละ 41.67 เมื่อเปรียบเทียบกับสัดสวนในป 

2555-2558 พบวา ภาคบริการและภาคอุตสาหกรรมมีบทบาทตอโครงสรางเศรษฐกิจของ สปป.ลาว มากขึ้น 

เนื่องจาก สปป.ลาว เปนประเทศท่ีมีประวัติศาสตรที่นาสนใจ สถานที่สําคัญที่ไดรับการอนุรักษไวเปนมรดกโลก 
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สถานที่ทองเที่ยวตามธรรมชาติ รวมถึงการดํารงชีวิตความเปนอยูของชาว สปป.ลาวยังเปนรูปแบบดั้งเดิม มี

การอนุรักษประเพณี วัฒนธรรมเกาแก ความเปนมิตร และคาใชจายในการทองเที่ยวต่ํา จึงไดรับความสนใจ

จากนักทองเที่ยวเปนจํานวนมาก ทําใหภาคบริการมีบทบาทตอเศรษฐกิจ สปป.ลาว เปนอยางมาก อีกทั้ง

รัฐบาลของ สปป.ลาว ไดสงเสริมการลงทุนโครงสรางพื้นฐานและมีแผนกอสรางเขื่อนเพื่อผลิตกระแสไฟฟา

จํานวนมาก และยังตองการผลักดันใหกาวไปสูการเปนผูสงออกและผลิตกระแสไฟฟาหลักของอาเซียน รวมถึง

สงเสริมการลงทุนดานอสังหาริมทรัพยจากตางชาติ ทําใหภาคอุตสาหกรรมยังมีความสําคัญตอเศรษฐกิจ สปป.ลาว

มาโดยตลอด (ตารางที่ 7) 

   อยางไรก็ตามถึงแมภาคบริการและภาคอุตสาหกรรมจะเขามามีบทบาทตอเศรษฐกิจ สปป.ลาว

มากขึ้นแตการดํารงชีพของคน สปป.ลาว สวนใหญยังตองพึ่งพงิเกษตรกรรมเปนหลัก เทคโนโลยีทางการเกษตร

ยังอยูในระดับต่ํา จึงทําใหผลผลิตตอพ้ืนที่ต่ํา โดยพืชเกษตรที่สําคัญของสปป.ลาว ไดแก ขาว ขาวโพด ถั่ว ออย 

และกาแฟ 

ตารางที่ 7 ดัชนีชี้วัดเศรษฐกิจของ สปป.ลาว ป 2555 - 2558 

เครื่องช้ีวัดเศรษฐกิจ 
ป 

      2555       2556       2557       2558 

จํานวนประชากร (คน) 6,473,050 6,579,985 6,689,300 6,288,037 

ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ 

(GDP : current US$bn) 

9.356 11.189 11.739 12.369 

     รอยละสัดสวนผลิตภัณฑมวลรวม 

           ภาคเกษตร 28.07 26.39 27.61 27.38 

           ภาคอุตสาหกรรม 36.01 33.18 31.34 30.95 

           ภาคบริการ 35.92 40.43 41.04 41.67 

ผลิตภัณฑมวลรวมตอหัว (US$) 1,445 1,700 1,755 1,818 

GDP growth (annual %) 8.03 8.48 7.52 7.35 

อัตราเงินเฟอ (%) 7.55 8.22 0.08 0.64 
ที่มา : World Bank (2017) 

  2) การคาระหวางไทยกับ สปป.ลาว 

   สําหรับการคาระหวางไทย และ สปป.ลาว มีทั้งในรูปการคาปกติ (Normal Trade) และการคา

ชายแดน (Border Trade) ระหวาง ป 2555 – 2558 ไทยไดดุลการคากับ สปป.ลาวทุกป โดยมูลคาการคารวม

เพิ่มขึ้นในอัตรารอยละ 12.14 ตอป มูลคาการสงออกเพิ่มขึ้นรอยละ 13.10 ตอป มูลคาการนําเขาเพิ่มขึ้น 

รอยละ 9.68 ตอป และไทยไดดุลการคาเพิ่มขึ้นรอยละ 15.28 ตอป สําหรับมูลคาการคาผานชายแดนรวม

เพิ่มขึ้นรอยละ 13.18 ตอป มูลคาสงออกเพิ่มขึ้นรอยละ 11.77 ตอป มูลคาการนําเขาเพิ่มขึ้นรอยละ 18.63 ตอป 

และไทยไดดุลการคาเพ่ิมขึ้นรอยละ 9.27 ตอป (ตารางที่ 8) 

 



39 
 

ตารางที่ 8 สถิติการคาระหวางไทยกับ สปป.ลาว ป 2555 - 2558 

หนวย : ลานบาท 

รายการ 
มูลคา      อัตราเพิ่ม 

    (รอยละ)        2555      2556      2557      2558 

การคารวม 

มูลคาการคารวม 149,485 155,235 175,508 193,201 12.14 

มูลคาการสงออก 110,802 113,542 129,666 142,909 13.10 

มูลคาการนําเขา 38,682 41,693 45,842 50,291 9.68 

ดุลการคา 72,120 71,849 83,824 92,618 15.28 

การคาชายแดน 

มูลคาการคารวม 132,016 132,137 151,064 176,475 13.18 

มูลคาการสงออก 109,059 108,605 123,937 132,734 11.77 

มูลคาการนําเขา 22,957 23,532 27,126 43,741 18.63 

ดุลการคา 86,102 85,074 96,811 88,993 9.27 
ที่มา: กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ (2560) 

 3.4.3 ดานนโยบาย 

  1) นโยบายดานตางประเทศ 

  สปป.ลาว ดําเนินนโยบายดานตางประเทศที่มุงสรางเสริมความสัมพันธแบบรอบดานกับ 

ทุกประเทศบนพื้นฐานของการอยูรวมกันอยางสันติโดยไมแบงแยกลัทธิอุดมการณ เพื่อขอรับการสนับสนุนและ

ความชวยเหลือในการพัฒนาประเทศใหบรรลุเปาหมายตามที่พรรคฯ ไดกําหนดไว ทั้งนี้  สปป.ลาว 

ใหความสําคัญกับประเทศเพ่ือนบานเปนลําดับแรก ไดแก เวียดนาม จีน พมา กัมพูชา และไทย รองลงมา เปน

ประเทศรวมอุดมการณ ไดแก รัสเซีย เกาหลีเหนือ และคิวบา อยางไรก็ตาม แมวา สปป.ลาว จะพยายาม

ดําเนินความสัมพันธกับประเทศตางๆ ไดสมดุลเพื่อลดการพึ่งพาประเทศใดประเทศหนึ่งเปนหลัก แตดวย

ขอจํากัดของ สปป.ลาว ที่ไมมีทางออกทางทะเล และระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่ยังถือวาอยูในระดับต่ํา 

ประกอบกับความใกลชิดดานอุดมการณและประวัติศาสตร การตอสูเพื่อเอกราช ทําให สปป.ลาว มีความสัมพันธ

พิเศษกับเวียดนามและจีน 

  สําหรับความสัมพันธระหวางไทยกับ สปป.ลาว ในปจจุบันดําเนินไปอยางราบรื่นใกลชิด 

บนพื้นฐานของการเคารพซึ่งกันและกันและผลประโยชนรวมกัน และมีพัฒนาการเชิงบวกอยางตอเนื่อง โดยมี

ปจจัยเกื้อกูล ไดแก ความใกลชิดทางเชื้อชาติ ศาสนา ภาษา และวัฒนธรรม นอกจากนี้ วันที่ 19 ธันวาคม 

2553 ถือเปนวันครบรอบ 60 ป ของความสัมพันธทางการทูต ที่ไดรับการสถาปนาเมื่อป 2493 ซึ่งทั้งสองฝาย

ไดรวมกันจัดกิจกรรมเพื่อฉลองสัมพันธไมตรีที่ไดดําเนินมาดวยความราบรื่นอีกโอกาสหนึ่ง 
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  2) นโยบายดานเศรษฐกิจ  

 สปป.ลาว ไดเริ่มแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับแรกป 2524 และจะมีการทบทวน

วางแผนใหมทุก 5 ป ซึ่งไดใหความสําคัญ ในดานตางๆ แตกตางกันไป ปจจุบันอยูในชวงของแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 7 (พ.ศ.2554-2558) ซึ่งมีสาระสําคัญ ดังนี้ 

   2.1) เปาหมายหลัก 

  2.1.1) กําหนดใหเศรษฐกิจตองขยายตัวอยางมั่นคง GDP เพิ่มขึ้นรอยละ 8 ตอป และให

ประชากรมี GDP ตอหัว 1,700 ดอลลารสหรัฐฯ ภายในป 2558 ในการนี้ สปป.ลาว ตองใชงบประมาณ 

127,000 พันลานกีบหรือรอยละ 32 ของ GDP ซึ่งรอยละ 10-12 มาจากงบประมาณรัฐบาล รอยละ 24-26  

มาจากเงินชวยเหลือจากตางประเทศ รอยละ 50-56 มาจากการลงทุนของตางประเทศ และรอยละ 10-12  

มาจากเงินกูธนาคาร โดยตั้งเปาหมายใหเงินเฟอต่ํากวารอยละ 8 (อัตราขยายตัวของ GDP) ใหหนี้สาธารณะ 

ต่ํากวารอยละ 45 ของ GDP และใหเงินออมของเอกชนเพิ่มข้ึนรอยละ 25 ตอป 

  2.1.2) บรรลุเปาหมายการพัฒนาแหงสหัสวรรษ (Millennium Development Goals: 

MDG) ในป 2558 ประกอบดวย 8 เปาหมาย คือ ขจัดความยากจนและหิวโหย ใหเด็กทุกคนไดรับการศึกษา

ระดับประถมศึกษา สงเสริมบทบาทสตรีและความเทาเทียมกันทางเพศ ลดอัตราการตายของเด็ก พัฒนา

สุขภาพสตรีมีครรภ ตอสูโรคเอดส มาเลเรีย และโรคสําคัญอื่นๆ รักษาและจัดการสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน และ

สงเสริมการเปนหุนสวนเพื่อการพัฒนาในประชาคมโลก 

  2.1.3) พัฒนาประเทศเพื่อใหพนจากสภาพประเทศที่พัฒนานอยที่สุด (Least Developed 

Country: LDC) ในป 2563 

  2.1.4) มุงการพัฒนาเศรษฐกิจอยางยั่งยืนควบคูไปกับความกาวหนาทางสังคมและ

วัฒนธรรม การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

  2.1.5) รักษาเสถียรภาพทางการเมือง สันติภาพ และความสงบเรียบรอยในสังคม 

  2.2) เศรษฐกิจมหภาค 

  2.2.1) การขยายตัวทางเศรษฐกิจเฉลี่ยรอยละ 8 ตอป โดยภาคเกษตรเพิ่มขึ้นรอยละ 3 ตอป 

และมีสัดสวนรอยละ 23 ของ GDP ภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นรอยละ 15 ตอป และมีสัดสวนรอยละ 39  

ของ GDP ภาคบริการเพิ่มขึ้นรอยละ 6.5 ตอป และมีสัดสวนรอยละ 38 ของ GDP และรายไดตอหัวประชากร

เพิ่มขึ้นเปน 1,700 ดอลลารสหรัฐตอคนตอป 

  2.2.2) การบริโภคในประเทศจะมีสัดสวนรอยละ 75 ของ GDP การลงทุนทั้งภาครัฐและ

เอกชนมีสัดสวนรอยละ 40 ของ GDP การสงออกรอยละ 35 ของ GDP และการนําเขารอยละ 50 ของ GDP 

   2.3) เศรษฐกิจจุลภาค 

  2.3.1) เพิ่มผลผลิตขาวเปน 4 ลานตันตอป โดยมีผลผลิตที่ 3.9 ตันตอเฮคตาร (624 กิโลกรัมตอไร) 

  2.3.2) ภาคปศุสัตวขยายตัวรอยละ 4-5 ตอป 

  2.3.3) ภาคสงออกขยายตัวรอยละ 18 ตอป และการนําเขาขยายตัวรอยละ 8 ตอป 
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  2.3.4) ขยายไฟฟาใหครอบคลุมพื้นที่รอยละ 80 ของครัวเรือนทั้งหมด และน้ําประปา 

ใหครอบคลุมรอยละ 67 ของประชากรในเขตเมือง 

  2.3.5) ผลิตแรธาตุที่สําคัญเพิ่มขึ้น โดยตั้งเปาการผลิตทองแดงที่ 86,200 ตันตอป ทองคํา 6 

ตันตอป และถานหิน 728,000 ตันตอป 

  2.3.6) ธุรกิจการบินขยายตัวรอยละ 8-10 ตอป 

  2.3.7) ขยายบริการโทรคมนาคมใหครอบคลุมรอยละ 90 ของหมูบานทั่วประเทศ และ

ขยายบริการโทรศัพทใหครอบคลุมรอยละ 80 ของประชากรทั้งหมด 

   2.4) การพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม 

   2.4.1) รักษาเขตพื้นที่ปาไวที่รอยละ 65 ของพ้ืนที่ทั้งหมด 

  2.4.2) ลดอัตราความยากจนใหต่ํากวารอยละ 19 ของประชากร และนอยกวารอยละ 11 

ของครัวเรือนทั้งหมดในป 2558 

  2.4.3) เพิ่มสัดสวนการเขาเรียนในระดับประถมศึกษาเปนรอยละ 97 และระดับมัธยมศึกษา 

รอยละ 75 ในป 2558 

  2.4.4) เพิ่มสัดสวนประชากรที่รูหนังสือเพ่ิมเปนรอยละ 99 

  2.4.5) สรางวิทยาลัยอาชีวะอยางนอย 3 แหงในเมืองที่สําคัญทางเศรษฐกิจ 

  2.4.6) ใหประชากรรอยละ 80 เขาถึงน้ําสะอาด และรอยละ 60 มีสวมใช 

  2.4.7) ควบคุมอัตราวางงานไมใหเกินรอยละ 2 

  2.4.8) ลดสัดสวนแรงงานในภาคเกษตรใหเหลือรอยละ 70 และเพิ่มแรงงานภาคอุตสาหกรรม

กอสรางและเหมืองแรเปนรอยละ 7 สวนแรงงานภาคบริการรอยละ 23 ของแรงงานทั้งหมด 

   2.4.9) สรางสมดุลระหวางอุปสงคและอุปทานแรงงาน โดยคาดวาอุปสงคแรงงานในป 

2558 จะอยูที่ 3.26 ลานตําแหนง อุปทานแรงงานอยูที่ 3.17 ลานคน โดยในแตละปจะมีจํานวนแรงงานใหม

เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 55,365 คน รวม 5 ปเทากับ 276,828 คน โดยแบงเปนแรงงานในภาคเกษตร 209,669 คน 

ภาคอุตสาหกรรม 14,272 คน และภาคบริการ 52,431 คน 

   นอกจากนี้ การพัฒนาตองมีลักษณะยั่งยืน ใหการพัฒนาทางสังคมวัฒนธรรมดําเนินควบคู

ไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจและการรักษาสิ่งแวดลอม มีปจจัยพื้นฐานสําหรับการเปลี่ยนเปนประเทศ

อุตสาหกรรมและทันสมัย (Industrialization and Modernization)  

  3) นโยบายดานการเกษตร 

  ผลผลิตทางการเกษตรใน สปป.ลาว อยูในระดับต่ํา เนื่องจากสาเหตุหลายประการ เชน ปจจัย

การผลิตที่มีขีดจํากัด เกษตรกรขาดการเขาถึงขอมูล เกษตรกรมีตนทุนไมเพียงพอ ไมมีเครดิต การเขาถึงตลาด 

ถูกจํากัดดวยอุปสรรคทางกายภาพ เชน การคมนาคมที่ยังไมสะดวกเทาที่ควร ระบบการตลาดที่ทําใหม ี

ผูแขงขันนอยราย ทําใหขีดความสามารถในการแขงขันกับประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาคหรือตลาดโลกอยูในระดับ 

ที่ต่ําดวย และยังมีการบุกรุกพื้นที่ปาเพื่อทําการเกษตร จึงไดมีการวางแผนพัฒนาการเกษตรเพื่อใหสอดคลอง

กับแนวโนมการเกษตรของโลก เปนแบบทันสมัยมากขึ้น มีการรวมกลุมระหวางประเทศตาง ๆ เชน AEC GMS 
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รวมถึงการเกษตรแบบใหม เชน Food Safety เกษตรอินทรีย พืชบงชี้ทางภูมิศาสตร (GI) Fair Trade และ 

Carbon Market โดยการพัฒนาการเกษตร ปาไม การจัดการสิ่งแวดลอมและพัฒนาชนบท อยูบนพื้นฐานของ

การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน โดยพัฒนาการเกษตรแบบทันสมัยอยางคอยเปนคอยไป 

เนนที่การผลิตสินคาเกษตร การปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยมุงเปาหมายไปที่เกษตรกร

ขนาดเล็กพรอม ๆ กับรักษาระบบนิเวศของพ้ืนที่ปา ภายในป 2563 แตเปาหมายที่จะทําภายในป 2558 คือ 

(1) พัฒนาชีวิตความเปนอยู โดยใหความสําคัญกับความมั่นคงทางอาหารเปนลําดับแรก 

(2) เพิ่มและพัฒนาการผลิตสินคาเกษตร 

(3) พัฒนารูปแบบการผลิตที่ยั่งยืน 

(4) การจัดการปาไมที่ยั่งยืน 

   โดยกิจกรรมที่จะทําใหบรรลุเปาหมายทั้ง 4 ขอ ไดแก การเพิ่มผลผลิตดานอาหาร การตั้งกลุม

พัฒนาสินคาเกษตรและเกษตรกร รูปแบบการผลิตอยางยั่งยืน การจัดสรรที่ดินและการพัฒนาชนบท การ

พัฒนาปาไม การจัดการชลประทานเพื่อการเกษตร โครงสรางพื้นฐานของการทําการเกษตรและปาไม การวิจัย

และพัฒนารวมถึงการพัฒนาบุคลากรดวย 
 

 3.4.4) ปจจัยสนับสนุนการลงทุนและโอกาสทางธุรกิจเกษตรใน สปป.ลาว 

   1) ปจจัยสนับสนุนการลงทุนธุรกิจเกษตรและเกษตรแปรรูป 

  1.1) ภาคการเกษตรของ สปป.ลาว ยังไมคอยพัฒนา จึงเปนโอกาสของผูประกอบการของไทย

ที่มีท้ังองคความรูดานเทคโนโลยีการเกษตรและศักยภาพในการเพาะปลูกพืชและเลี้ยงสัตว 

  1.2) อัตราคาจางแรงงานคอนขางต่ํา โดยอัตราคาจางขั้นต่ํา ป 2558 อยูที่ 110 ดอลลาร

สหรัฐ/เดือน (กัมพูชา 128 ดอลลารสหรัฐ/เดือน เวียดนาม 100-145 ดอลลารสหรัฐ/เดือน) 

  1.3) สปป.ลาว ไดรับสิทธิพิเศษดานภาษีศุลกากร (Generalized System of Preferences : 

GSP) จากสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป ซึ่งสงผลใหการสงออกสินคาของ สปป.ลาว ไปยังประเทศดังกลาว 

มีอัตราภาษีที่ต่ํากวาประเทศคูแขง จึงเปนโอกาสสําหรับนักลงทุนที่จะใช สปป.ลาวเปนฐานการผลิตสินคา 

เพื่อการสงออก รวมถึงมีเขตเศรษฐกิจพิเศษและเขตเศรษฐกิจเฉพาะที่มีสิทธิประโยชนสงเสริมการลงทุน 

  1.4) รัฐบาลอนุญาตใหภาคเอกชนสามารถตั้งราคาสินคาที่สอดคลองกับอุปทานของตลาด 

  1.5) นักลงทุนไดรับการยกเวนภาษีซ้ําซอน และยกเวนจากการนําเขาวัตถุดิบที่จําเปนสําหรับ 

การผลิตเพื่อสงออกและไดรับการยกเวนภาษีสงออกตามระยะเวลาของประเภทธุรกิจ 

 2) โอกาสทางธุรกิจที่นาสนใจ 

  ธุรกิจเกษตร/อุตสาหกรรมการเกษตร สปป.ลาวยังไมคอยไดรับการพัฒนามากนัก เกษตรกร

ลาวยังทาการเกษตรแบบยังชีพ พึ่งพิงธรรมชาติ ลงทุนนอย ดังนั้น หากมีการรวมทุนในอุตสาหกรรมการเกษตร

รวมกันในรูปแบบเกษตรแบบมีสัญญา (Contract Farming) ยอมกอใหเกิดการถายทอดเทคโนโลยีระหวางกัน

และนักลงทุนไทยจะสามารถใชประโยชนจากทรัพยากรที่อุดมสมบูรณของ สปป.ลาว โดยธุรกิจหรือกิจกรรม 

การผลิตที่นาสนใจ ไดแก การผลิตและการแปรรูปสินคาเกษตรที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เชน เกษตรอินทรีย 

การแปรรูปผลิตผลจากปา การบริการทางการเกษตรโดยใชเครื่องจักรกลขนาดเล็กใชเทคโนโลยีอยางงาย 
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3.5 มาเลเซีย  

3.5.1 สภาพทั่วไป 

1) ลักษณะทั่วไป 

มาเลเซีย (Malaysia) เปนประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต มีพ้ืนที่ทั้งหมด 330,252 ตาราง

กิโลเมตร แบงเปน 2 สวน โดยมีทะเลจีนใตกั้น สวนแรกคือ คาบสมุทรมลายู มีพรมแดนทิศเหนือติดประเทศ

ไทย และทิศใตติดกับสิงคโปร สวนที่สองคือ ทางเหนือของเกาะบอรเนียว มีพรมแดนทิศใตติดอินโดนีเซีย และ

มีพรมแดนลอมรอบประเทศบรูไน (ภาพที่ 7)    

ภูมิประเทศบนแหลมมลายูเปนหนองบึงตามชายฝงและพื้นดินจะสูงขึ้นเปนลําดับ จนกลายเปน

แนวเขาดานในของประเทศ โดยมีพ้ืนที่ราบอยูระหวางแมน้ําสายตางๆ พื้นดินไมคอยอุดมสมบูรณนัก แตเหมาะ

สําหรับปลูกยางพาราและปาลมน้ํามัน มีความยาวของชายฝงจากเหนือ (ติดชายแดนไทย) ถึงปลายแหลม

ประมาณ 804 กิโลเมตร ทางชายฝงตะวันตกมีชองแคบมะละกา แยกออกจากเกาะสุมาตราของอินโดนีเซีย

ความกวางของแหลมสวนที่กวางที่สุดประมาณ 330 กิโลเมตร  

ภูมิประเทศบนเกาะบอรเนียว เปนพื้นที่ราบตามชายฝงและมีภูเขาเรียงรายอยูดานใน โดยมี

ความสูงตั้งแต 300-2,440 เมตรเหนือระดับน้ําทะเล ทางตอนเหนือของเกาะเปนแหลงน้ํามันและกาซธรรมชาติ

สําคัญ ความกวางจากชายฝงทะเลถึงอาณาเขตที่ติดกับกะลิมันตันของอินโดนีเซียประมาณ 270 กิโลเมตร และ

ชายฝงยาว 1,120 กิโลเมตร สวนอาณาเขตที่ติดตอกับกะลิมันตันมีความยาว 1,450 กิโลเมตร 

2) ประชากร  

มาเลเซียมีประชากรประมาณ 30.7 ลานคน (ป 2558) แบงเปน ชาวมลายูรอยละ 50.40 จีน

รอยละ 22.82 มาเลยจีนรอยละ 23.70 มาเลยอินเดียรอยละ 7.10 และอ่ืนๆ รอยละ 18.80  

ประชาชนมาเลเซียมีการนับถือศาสนาแตกตางกัน โดยรอยละ 60.40 นับถือศาสนาอิสลาม 

รองลงมาไดแก ศาสนาพุทธรอยละ 19.20 ศาสนาคริสตรอยละ 9.10 ศาสนาฮินดูรอยละ 6.30 และศาสนา

อื่นๆ เชน ศาสนาซิกข ลัทธิเตา รอยละ 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 7 แผนที่ประเทศมาเลเซีย 
          ที่มา: Office of the Board of Investment (2017) 
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3.5.2 สภาพทั่วไปดานเศรษฐกิจ  

     1) ดานเศรษฐกิจ 

มาเลเซียมีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (Gross Domestic Product : GDP Growth) 

ในชวง 5 ป ที่ผานมา (2554 - 2558) ขยายตัวเฉลี่ยรอยละ 2.70 ตอป โดยป 2558 มีผลิตภัณฑมวลรวมใน

ประเทศ (GDP) คิดเปนมูลคา 313.5 พันลานดอลลารสหรัฐฯ และมีผลิตภัณฑมวลรวมตอหัวเทากับ 10,073 

ดอลลารสหรัฐฯ โดยอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจรอยละ 4.7 อัตราเงินเฟอรอยละ 2.4 และอัตราการ

วางงานรอยละ 3 (ตารางที่ 9) โดยสินคาสงออกที่สําคัญของมาเลเซีย ไดแก วงจรรวม (Integrated circuits) 

กาซธรรมชาติ น้ํามัน น้ํามันปาลม น้ํามันดิบ คอมพิวเตอร (อุปกรณและสวนประกอบ) ตลาดสงออกที่สําคัญ 

ไดแก สิงคโปร จีน ญี่ปุน สหรัฐอเมริกา และไทย   

ตารางที่ 9 ดัชนีชี้วัดเศรษฐกิจของมาเลเซีย ป 2554 - 2558 

เครื่องช้ีวัดเศรษฐกิจ 
ป 

2554 2555 2556 2557 2558 

จํานวนประชากร (ลานคน) 28.64 29.17 29.71 30.23 30.72 

ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ 

(GDP: US$bn) (current price) 

289.0 304.7 323.3 338.1 313.5 

ผลิตภัณฑมวลรวมตอหัว (US$) 9,979 10,345 10,797 11,049 10,073 

GDP growth (Annual %) 5.1 5.6 4.7 6.9 4.7 

อัตราเงินเฟอ (Inflation %) 3.2 1.7 2.1 3.1 2.4 

อัตราการวางงาน (%) 3.1 3.0 3.1 2.9 3.0 
ที่มา : World Bank (2017)   

2) การคาระหวางไทยกับมาเลเซีย   

การคาระหวางไทยกับประเทศมาเลเซีย ในป 2558 มาเลเซียเปนคูคาที่ 4 ของไทยในโลก 

และอันดับที่ 1 ของไทยในอาเซียน ในชวง 5 ปที่ผานมา (ป 2554 - 2558) การคาระหวางไทยกับมาเลเซีย มีมูลคา

เฉลี่ยประมาณปละ 24,835.13 ลานดอลลารสหรัฐฯ มีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยรอยละ -2.76 ตอป โดยในป 

2558 การคารวมไทย-มาเลเซีย มีมูลคา 22,106.96 ลานดอลลารสหรัฐฯ ลดลงจากชวงเวลาเดียวกันของปกอน

รอยละ 13.34 โดยไทยเปนฝายขาดดุลการคามูลคา 1,727.55 ลานดอลลารสหรัฐฯ ซึ่งไทยมีการสงออกไปยัง

มาเลเซียมูลคา 10,189.70 ลานดอลลารสหรัฐฯ ลดลงจากชวงเวลาเดียวกันของปที่ผานมารอยละ 20.17 และ

มีการนําเขาจากมาเลเซียมูลคา 11,917.25 ลานดอลลารสหรัฐฯ ลดลงจากชวงเวลาเดียวกันของปที่ผานมา 

รอยละ 6.50 (ตารางที่ 10) 
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ตารางที่ 10 ปริมาณการคาระหวางไทยกับมาเลเซีย ป 2554 - 2558 

มูลคา: ลานดอลลารสหรัฐฯ 
ป ปริมาณการคารวม สงออก นําเขา ดุลการคา 

 มูลคา สัดสวน % การ 

เปลี่ยนแปลง 
มูลคา % การ 

เปลี่ยนแปลง 
มูลคา % การ

เปลี่ยนแปลง 
 

2554 24,730.30 5.48 16.13 12,399.00 17.34 12,331.29 14.94 67.71 

2555 25,530.93 5.34 3.24 12,424.94 0.21 13,105.99 6.28 -681.05 

2556 26,297.09 5.49 3.00 13,014.89 4.75 13,282.20 1.34 -267.31 

2557 25,510.37 5.60 -2.99 12,764.45 -1.92 12,745.92 -4.04 18.53 

2558 22,106.96 5.30 -13.34 10,189.70 -20.17 11,917.25 -6.50 -1,727.55 

ที่มา: กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ (2560) 

หมายเหต:ุ สัดสวน หมายถึง การคาสองฝายตอการคารวมของไทยทั้งหมด 

สําหรับสินคาสําคัญที่ไทยสงออกไปมาเลเซีย ไดแก รถยนต (อุปกรณและสวนประกอบ) 

คอมพิวเตอร (อุปกรณและสวนประกอบ) น้ํามันสําเร็จรูป ยางพารา เคมีภัณฑ แผงวงจรไฟฟา เหล็ก (เหล็กกลา

และผลิตภัณฑ) ผลิตภัณฑยาง เม็ดพลาสติก เครื่องจักรกลและสวนประกอบของเครื่องจักรกล และสินคา

สําคัญที่ไทยนําเขาจากมาเลเซีย ไดแก น้ํามันดิบ คอมพิวเตอร (อุปกรณและสวนประกอบ) เคมีภัณฑ เครื่องจักร

ไฟฟาและสวนประกอบ เครื่องใชไฟฟาในบาน สื่อบันทึกขอมูล ภาพ เสียง เครื่องจักรกลและสวนประกอบ 

แผงวงจรไฟฟา สินแรโลหะอ่ืนๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ ผลิตภัณฑทําจากพลาสติก  

3.5.3 นโยบาย 

1) นโยบายดานเศรษฐกิจ 

นโยบายดานเศรษฐกิจของมาเลเซียมีเปาหมายหลักอยูที่การพัฒนาประเทศใหเปนประเทศ

พัฒนาแลวภายในป 2563 (Vision 2020) ที่เนนการสนับสนุนอุตสาหกรรมที่ใชเทคโนโลยีขั้นสูงควบคูไปกับ

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย นอกจากนี้ มาเลเซียยังไดวางนโยบายทางเศรษฐกิจสืบตอจาก Vision 2020 คือ

นโยบายวิสัยทัศนแหงชาติ (National Vision Policy :NVP) ซึ่งมีเปาหมายในการสรางมาเลเซียใหเปน 

“ประเทศที่มีความยืดหยุนคงทนและมีความสามารถในการแขงขัน (Resilient and Competitive Nation)” 

โดยจะลดความสําคัญของการลงทุนที่ทําใหเกิดการเจริญเติบโตที่ไมยั่งยืนและไมมีประสิทธิภาพลง และให

ความสําคัญตอประเด็นใหมคือ การเติบโตที่ตั้งอยูบนพื้นฐานของประสิทธิภาพการผลิตโดยรวม (Total Factor 

Productivity) โดยที่จะเนนการลงทุนที่มีการคนควาวิจัย (R&D) และเทคโนโลยีสูง ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ

บนฐานความรู (Knowledge-Based Economy) กระตุนและเพิ่มพลวัตรของภาคเกษตร การผลิต และการ

บริการ โดยการใชความรูและเทคโนโลยีวิทยาการ เพิ่มการมีสวนรวมในภาคเศรษฐกิจชั้นนํา และปรับใหมีการ

พัฒนาการทรัพยากรมนุษยเพ่ือรองรับสังคมบนพื้นฐานความรู (Knowledge-Based Society) 
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นอกจากนี้มาเลเซีย ยังมีนโยบายดานเศรษฐกิจดังตอไปนี้ 

1. เปดรับการคา การลงทุน และการถายทอดเทคโนโลยีจากตะวันตก เพื่อพัฒนาประเทศ

ไปสูการเปนประเทศที่พัฒนาแลวภายในป ค.ศ. 2020 (Vision 2020) ตามที่ ดร.มหาธีร ไดวางตามเปาหมายไว 

2. ใชนโยบายการเมืองนําเศรษฐกิจเพื่อนํามาซึ่งผลประโยชนและโอกาสทางการคาแกประเทศ 

3. ขยายการติดตอดานเศรษฐกิจและการคากับประเทศกําลังพัฒนาเพื่อลดการพึ่งพาตลาด

สหรัฐอเมริกา และยุโรป 

แผนนโยบายเศรษฐกิจระยะยาวที่ดําเนินการในปจจุบัน ประกอบดวย แผนพัฒนามาเลเซีย

ฉบับที่ 11 (The Eleventh Malaysia Plan) ป 2559 - 2563 และแผนพัฒนาอุตสาหกรรม ฉบับที่ 3 (The 

Third Industrial Master plan: IMP3) ป 2549 - 2563 แผนพัฒนาเศรษฐกิจ 5 ป ฉบับที่ 11 ของมาเลเซีย

เปนแผนที่ 5 ปสุดทายกอนบรรลุเปาหมายการยกสถานะเปนยกประเทศพัฒนาแลวในป 2563 โดยมาเลเซีย

กําหนดใหภาคบริการเปนตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระยะตอไป โดยเฉพาะธุรกิจกอสราง ซึ่งจะพัฒนาอยาง

ตอเนื่องใน 4 เมืองที่สําคัญของประเทศ คือ กัวลาลัมเปอร ยะโฮรบาหรู กูชิง และโกตากินะบะลู  ดวยการ

กอสรางที่พักอาศัยสําหรับผูมีรายไดนอย-ปานกลาง การพัฒนาระบบขนสงสาธารณะใหเพียงพอและการ

เชื่อมโยงระบบขนสงตางๆ รวมถึงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานในชนบท นอกจากนี้ จะสงเสริมธุรกิจการเงิน

การธนาคาร (โดยเฉพาะ Islamic Finance) น้ํามันและกาซ ไอซีที สุขภาพ การศึกษา บริการวิชาชีพ การ

ทองเที่ยวเชิงนิเวศ และอุตสาหกรรมฮาลาล ทั้งนี้แผนพัฒนาฉบับใหมนี้ใหความสําคัญกับคน (rakyat) ใหทุก

ภาคสวนในสังคมสามารถเขาถึง มีสวนรวม และไดรับประโยชนจากการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ โดย

รัฐบาลจะลงทุนดานการพัฒนาความสามารถพิเศษและทักษะ เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต และพัฒนาองค

ความรูแกประชาชน และสนับสนุนการเจริญเติบโตของ SMEs 

แผนพัฒนาฉบับใหมฯ แสดงใหเห็นวา มาเลเซียพยายามที่จะปรับเปลี่ยนโครงสรางเศรษฐกิจ

ใหมีความหลากหลายมากขึ้น เพื่อลดการพึ่งพารายไดจากน้ํามันและกาซลง และเนนการพัฒนาคน เพื่อใหการ

เติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศมีความมั่นคงและยั่งยืนมากขึ้น อยางไรก็ดีในระยะสั้น หากการจัดเก็บรายได

ของรัฐยังนอยจากราคาน้ํามันและราคาสินคาโภคภัณฑ (ปาลมน้ํามัน และยางพารา) ที่ตกต่ําและมีแนวโนมทรงตัว

อยูระดับต่ํา การเพ่ิมรายจายภาครัฐอาจสงผลกระทบตออัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจได 

2) นโยบายดานเกษตร  

ภาคการเกษตรมีบทบาทสําคัญอยางยิ่งตอเศรษฐกิจของมาเลเซีย โดยมาเลเซียเปนผูสงออก

ยางพาราและน้ํามันปาลมที่สําคัญของโลก นอกจากนี้พืชเศรษฐกิจที่สําคัญของมาเลเซียยังรวมถึงทอนซุง ไม 

พริกไทย โกโก ยาสูบ สับปะรด ทั้งนี้รายไดจากภาคการเกษตรมาจากการสงออกน้ํามันปาลม อยางไรก็ตาม  

พืชหลักของมาเลเซียไดแก ขาว ตามแผนพัฒนาประเทศ ป 2549-2553 มาเลเซียตั้งเปาในการผลิตขาวทั้งพื้นที่

และประสิทธิภาพในการผลิตเพื่อใหพึ่งตนเองได โดยมีการผลิตขาวเพิ่มขึ้นตั้งแตป 2549 ผลิตได 1.407 ลานตัน

ขาวสาร ป 2552 ผลิตได 1.531 ลานตันขาวสาร และป 2553 ผลิตได 1.590 ลานตันขาวสาร ทั้งนี้ ป 2550 - 2552 

มาเลเซียมีพื้นที่ปลูกขาวเพิ่มขึ้นจาก 650,000 เฮกแตร เปน 660,000 และ 670,000 เฮกแตร ตามลําดับ โดยมี
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ผลผลิตตอเฮกแตรเพิ่มขึ้นจากป 2550-2552 โดยเพิ่มขึ้นจาก 3.49 ตันเฮกแตร เปน 3.58 ตันเฮกแตร และ 3.68 

ตันเฮกแตร ตามลําดับ ในการนี้ มาเลเซียตั้งเปาจะยกเลิกการนําเขาขาวจากตางประเทศในป 2558  

นโยบายทางดานการเกษตรของมาเลเซีย คือ การเนนการเจริญเติบโตของภาคการเกษตร 

ซึ่งจะตองสามารถแขงขันกับตางประเทศและความทาทายของปจจัยตางๆ เชน ทรัพยากร สภาพภูมิอากาศ 

และภาวะเศรษฐกิจ เปนตน ซึ่งภาคการเกษตรของมาเลเซียจะตองจะตองมีความยืดหยุนและมีการเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการแขงขัน มาเลเซียจะดําเนินนโยบาย “Thrusts” ซึ่งเปนนโยบายเพื่อเพิ่มบทบาททาง

เศรษฐกิจและการเติบโตของภาคการเกษตรมาเลเซีย โดยจะดําเนินการ ไดแก 

1) เพื่อเพิ่มความปลอดภัยอาหาร 

2) เพื่อเพิ่มผลผลิตและการแขงขันของภาคการเกษตร 

3) ภาคการเกษตรตองเชื่อมโยงกับภาคอ่ืนๆ 

4) ภาคการเกษตรตองเปนแหลงการเติบโตทางเศรษฐกิจแหลงใหมของมาเลเซีย 

5) เพื่ออนุรักษและใชทรัพยากรอยางยั่งยืน 

สินคาเกษตรไทยที่มีศักยภาพในมาเลเซีย ไดแก สินคาอาหาร/ผักผลไม มาเลเซียยังมีการ

นําเขาสินคาอาหารจากประเทศไทยอยางสม่ําเสมอ และผลไมไทยหลายชนิดเปนที่ชื่นชอบของชาวมาเลเซีย 

แมวารัฐบาลพยายามกีดกันโดยการเรียกเก็บ Surcharge ในผลไมบางชนิด 

3.5.4 ปจจัยสนับสนุนการลงทุนและโอกาสทางธุรกิจเกษตรในมาเลเซีย 

รัฐบาลมาเลเซียใหความสําคัญกับการลงทุนจากตางประเทศ โดยสนับสนุนใหเกิดความรวมทุน

ระหวางนักลงทุนตางประเทศกับนักลงทุนมาเลเซีย โดยเฉพาะการลงทุนในภาคการผลิต และมีความพยายามที่

จะลดเลิกขอจํากัดของการลงทุนจากตางชาติในสาขาตางๆ โดยเฉพาะในสาขาบริการ โดยในป 2555 มาเลเซีย

ไดเริ่มเปดเสรีภาคบริการมากขึ้น โดยผอนปรนขอจํากัดเรื่องสัดสวนการถือหุนในภาคบริการถึง 17 สาขายอย 

ซึ่งอยูภายใต 6 สาขาบริการ ไดแก บริการวิชาชีพ บริการสื่อสาร บริการจัดจําหนาย บริการการศึกษา บริการ

สิ่งแวดลอม และบริการที่เกี่ยวเนื่องกับสุขภาพ รวมทั้งอนุญาตใหตางชาติถือหุนไดถึงรอยละ 100 ในสาขา

บริการบัญชี โดยรัฐบาลมาเลเซียไดจัดบริการเหลานี้ในกลุมที่ถือเปนสาขาที่มีความสําคัญตอเศรษฐกิจและจะ

สงผลใหเกิดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศมาเลเซีย นอกจากนี้ มาเลเซียยังไดขยายเพดานการถือ

ครองทรัพยสินของตางชาติจากเดิมชาวตางชาติถือครองทรัพยสินมูลคาไมเกินหาแสนริงกิตเปนหนึ่งลานริงกิต 

อุตสาหกรรมที่ไทยมีศักยภาพเขาไปลงทุนในมาเลเซีย ไดแก ธุรกิจสินคาเกษตรและอาหารแปรรูป 

โดยเฉพาะสินคาฮาลาล ธุรกิจภัตตาคารและรานอาหารไทย ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการทองเที่ยว การกอสราง

โดยเฉพาะปจจุบันที่มีโครงการของรัฐจํานวนมาก รวมทั้งการเปนสวนหนึ่งใน Supply Chain ของอุตสาหกรรม

ในมาเลเซีย และธุรกิจอุตสาหกรรมกระดาษ โดยการนําเขาวัตถุดิบมาสรางมูลคาเพ่ิม 

โดยในภาคเกษตร การผลิตและการแปรรูปอาหารที่เปนโครงการใหมและที่เปนการขยายการลงทุน

เพิ่มเติม โครงการผลิตอาหารฮาลาล การทําฟารมเลี้ยงสัตวปกที่ทันสมัย การปลูกไมยางพารา การสงออก

อาหาร ผลไมและดอกไม เปนตน ไดรับยกเวนภาษีเงินไดบางสวน โดยนําเงินไดเพียงรอยละ 30 ของเงินได
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ทั้งหมดมาคํานวณภาษี เปนเวลา 5 ป นับจากวันที่มีผลผลิตออกจําหนาย สวนการลงทุนในเขตที่รัฐบาลสงเสริม

พิเศษ ไดรับยกเวนภาษีเงินไดทั้งหมด เปนเวลา 5 ป 

3.6 สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร  

3.6.1 สภาพทั่วไป 

1) ลักษณะท่ัวไป 

สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร (Republic of the Union of the Myanmar) หรือเมียนมาร 

ตั้งอยูทางตะวันตกเฉียงใตของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต มีพื้นที่ทั้งหมด 678,500 ตารางกิโลเมตร           

มีพรมแดนติดตอกับ 5 ประเทศ กลาวคือ ทิศตะวันตกติดกับอินเดียและบังคลาเทศ ทิศเหนือติดกับจีน         

ทิศตะวันออกติดกับ สปป.ลาว และไทย ทิศใตเปนชายฝงทะเลติดอาวเบงกอลและทะเลอันดามัน (ภาพที่ 8) 

สําหรับพรมแดนที่เมียนมารติดตอกับประเทศไทยมีความยาวทั้งสิ้นประมาณ 1,385 กิโลเมตร ใน

พื้นที่ 10 จังหวัด ไดแก เชียงราย เชียงใหม แมฮองสอน ตาก กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ 

ชุมพร และระนอง พื้นที่พรมแดนติดตอในเมียนมาร 4 รัฐ 1 เขต ไดแก รัฐฉาน รัฐกะยา รัฐกะเหรี่ยง รัฐมอญ 

และเขตตะนาวศรี 

2) เขตการปกครอง 

เมียนมารมีการปกครองแบบสาธารณรัฐ มีประธานาธิบดีเปนประมุขของประเทศและ

นายกรัฐมนตรีเปนหัวหนารัฐบาล เมืองหลวงคือเนปดอว (Nay Pyi Taw) และแบงเขตการปกครองออกเปน 7 รัฐ 

(State) และ 7 เขตการปกครอง ประกอบดวย 

2.1) รัฐชิน (Chin State) 

2.2) รัฐคะฉิ่น (Kachin State) 

2.3) รัฐกะเหรี่ยง (Kayin State) 

2.4) รัฐคะยา (Kaya State) 

2.5) รัฐมอญ (Mom State) 

2.6) รัฐยะไข (Rakhine State) 

2.7) รัฐฉาน (Shan State) 

สําหรับ 7 เขตการปกครอง ประกอบดวย 

2.1) เขตอิระวดี (Ayeyarwady Division) 

2.2) เขตพะโค (Bago Division) 

2.3) เขตมาเกว (Magway Division) 

2.4) เขตมัณฑเลย (Mandalay Division) 

2.5) เขตสะกาย (Sagaing Division) 

2.6) เขตตะนาวศร ี(Tanintharyi Division) 

2.7) เขตยางกุง (Yangon Division) 

 



49 
 

3) ประชากร  

 ขอมูลจากธนาคารโลก เมื่อป 2558 พบวา เมียนมารมีประชากรทั้งสิ้นประมาณ 60 ลานคน 

ประกอบดวยชนเผาตางๆ 135 ชนเผาหรือ  8 เชื้อชาติที่สําคัญ กลาวคือ เมียนมารรอยละ 68 ไทใหญรอยละ 8 

กะเหรี่ยงรอยละ 7 ยะไขรอยละ 4 จีนรอยละ 3 มอญรอยละ 2 และอินเดียรอยละ 2 โดยเปนประชากรอยูใน

กําลังแรงงานทั้งสิ้น 31.7 ลานคนหรือ คิดเปนรอยละ 52.8 ของประชากรทั้งประเทศ ซึ่งเปนแรงงานในภาค

เกษตรกรรมรอยละ 70 ภาคอุตสาหกรรมรอยละ 7 และภาคบริการรอยละ 23 ประชากรสวนใหญนับถือ

ศาสนาพุทธรอยละ 90 คริสตรอยละ 5 และอิสลามรอยละ 4 ใชภาษาเมียนมารและภาษาอังกฤษเปนภาษา

ราชการและการติดตอทางการคาและธุรกิจ 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

ภาพที่ 8 แผนทีป่ระเทศเมียนมาร 
             ที่มา: สถาบันสงเสริมและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู (2560) 

3.6.2  สภาพทั่วไปดานเศรษฐกิจ 

 1) ดานเศรษฐกิจ 

 ป 2558 เมียนมารมีผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product : GDP) คิดเปน

มูลคา 62.60 พันลานดอลลารสหรัฐฯ และมีผลิตภัณฑมวลรวมตอหัว 1,161.49 ดอลลารสหรัฐฯ ตอคนตอป       

โดยมีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจรอยละ 7.29 อัตราเงินเฟอรอยละ 3.94 และมีอัตราการวางงานรอยละ 

0.80 สําหรับสินคาสงออกที่สําคัญ เชน กาซธรรมชาติ อัญมณี ถั่วเมล็ดแหงตางๆ ไมซุง และสินคาประมง เปนตน 

สําหรับสินคานําเขาสําคัญ เชน น้ํามันเชื้อเพลิง เครื่องจักรตางๆ น้ํามันปาลมเพื่อบริโภค และผลิตภัณฑยารักษาโรค 

เปนตน ประเทศคูคาสําคัญ ไดแก จีน และประเทศในภูมิภาคอาเซียน (ตารางที่ 11) 
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ตารางที่ 11 ดัชนีชี้วัดเศรษฐกิจของเมียนมาร ป 2554 - 2558 

เครื่องช้ีวัดเศรษฐกิจ 
ป 

2554 2555 2556 2557 2558 

จํานวนประชากร (ลานคน) 52.12 51.73 52.54 53.44 53.89 

ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ 

(GDP: US$bn) (current price) 

59.97 59.73 60.13 65.57 62.60 

ผลิตภัณฑมวลรวมตอหัว (US$) 1,150.63 1,136.78 1,134.93 1,1305.06 1,161.49 

GDP growth (Annual %) 5.59 7.33 8.43 7.99 7.29 

อัตราเงินเฟอ (Inflation %) 10.25 3.13 4.37 4.17 3.94 

อัตราการวางงาน (%) 0.805 0.803 0.801 0.800 0.800 

  ที่มา: World Bank (2017) 

 2) การคาระหวางไทยกับเมียนมาร  

ในป 2558 เมียนมารเปนคูคาอันดับที่ 6 ของไทยในอาเซียนรองจากมาเลเซีย สิงคโปร 

อินโดนีเซีย เวียดนาม และฟลิปปนส และเปนคูคาอันดับที่ 17 ของไทยในโลก ในชวง 5 ปที่ผานมา (2554-2558) 

การคาระหวางไทยและเมียนมารมีการขยายตัวเฉลี่ยรอยละ 5.15 ตอป ซึ่งในป 2558 การคาไทย-เมียนมาร มี

มูลคา 7,740.93 ลานดอลลารสหรัฐฯ โดยไทยสงออกสินคาไปเมียนมารมูลคา 4,174.84 ลานดอลลารสหรัฐฯ 

สินคาสงออกสําคัญ 5 อันดับแรก ไดแก เครื่องดื่ม น้ํามันสําเร็จรูป ปูนซีเมนต และเครื่องจักรกลและ

สวนประกอบ (ตารางที่ 12) 

สําหรับการนําเขา ไทยมีการนําเขาสินคาจากเมียนมารเปนอันดับ 5 ในอาเซียน รองจาก

มาเลเซีย สิงคโปร อินโดนีเซีย และเวียดนาม เปนแหลงนําเขาอันดับที่ 15 ของไทยจากทั่วโลก ซึ่งในป 2558 

ไทยนําเขาจากเมียนมาร มีมูลคา 3,866.10 ลานดอลลารสหรัฐฯ สินคานําเขาสําคัญที่สําคัญ ไดแก กาซ

ธรรมชาติ ไมซุง ไมแปรรูปและผลิตภัณฑ สัตวมีชีวิตไมไดทําพันธุ สินแรโลหะอื่นๆ เศษโลหะ ผัก/ผลไม และ

ของปรุงแตงจากผัก/ผลไม  
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ตารางที่ 12 สถิติการคาระหวางประเทศไทยกับเมียนมาร ป 2554 - 2558 

หนวย: ลานดอลลารสหรัฐฯ 

รายการ ป 

2554 2555 2556 2557 2558 

มูลคาการคารวม 6,331.73 6,801.13 7,821.56 8,155.83 7,740.93 

มูลคาการสงออก 2,845.92 3,127.05 3,788.64 4,239.11 4,174.84 

มูลคาการนําเขา 3,485.80 3,674.01 4,032.93 3,916.72 3,366.09 

ดุลการคา -639.88 -546.96 -244.29 322.39 608.74 
ที่มา:  กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ (2560) 

3.6.3  นโยบาย 

 1) นโยบายสงเสริมการลงทุน  

เมียนมารมีกฎหมายการลงทุนตางชาติ (Myanmar Investment Law : MIL) ประกาศใช ณ วันที่ 

30 พฤศจิกายน 2531 ซึ่งอยูภายในการกํากับดูแลของคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนของเมียนมาร (Myanmar 

Investment Commission : MIC) และจากการที่เมียนมารประกาศนโยบายเปดประเทศและปฏิรูปเศรษฐกิจ   

ทําใหเมียนมารเปนที่สนใจของนักลงทุนตางประเทศ เมียนมารจึงดําเนินการปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบ

ภายในประเทศใหเอื้อตอการลงทุนมากขึ้น โดยในเดือนกันยายน 2555 รัฐสภาเมียนมารไดผานรางกฎหมาย             

การลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ ฉบับใหม เพื่อเปดโอกาสใหเกิดการลงทุนจากภายนอกมากที่สุด ซึ่งมี

สาระสําคัญ ดังนี้ 

1.1) อนุญาตใหบริษัทตางชาติถือหุน 50 เปอรเซ็นตในกิจการรวมทุนหรือ Joint Venture ได  

1.2) ยินยอมใหกองทุนตางชาติสามารถลงทุนใน Joint Venture ไดร 50 เปอรเซ็นต 

1.3) อนุญาตใหนักลงทุนตางชาติเชาที่ดินเบื้องตนไดเปนระยะเวลา 50 ป โดยมีเงื่อนไขให

สามารถตอสัญญาได 

ทั้งนี้ ไดขจัดอุปสรรคตอการลงทุนของตางชาติเรื่องขอกําหนดที่ระบุวานักลงทุนจะตองมีเงิน

ลงทุนเริ่มตนขั้นต่ํา 5 ลานดอลลารสหรัฐฯ (ประมาณ 155 ลานบาท) เพื่อดึงดูดการลงทุนใหมจากตางชาติ   

สําหรับการเชาและใชที่ดินเพื่อการเกษตร นักลงทุนตางชาติสามารถเชาที่ดิน เพื่อดําเนิน

โครงการลงทุนระยะยาวเบื้องตนได 50 ป กรณีเชาจากรัฐบาล ระยะเวลาในการเชาอาจยืดหยุนไดขึ้นอยูกับ 

การพิจารณาของรัฐบาลเมียนมารเปนสําคัญและสามารถตออายุไดตามที่ MIC พิจารณาเสนอ โดยผูลงทุน

จะตองแนบรางขอตกลงการเชาที่ดินนั้นดวย  กรณีการเชาที่ดินจากเอกชนเมียนมาร สามารถดําเนินการได          

ไมเกินคราวละ 1 ป และตออายุทุก 1 ป การใชประโยชนจากที่ดิน นักลงทุนชาวตางชาติสามารถลงทุนดาน

การเกษตร อาทิ การเพาะปลูก ผลิต แปรรูปและจําหนายพืชลมลุก (รวมทั้งมันสําปะหลังและยาสูบ) และทําไร

หรือแปรรูปพืชเปนยา กาแฟ ชา น้ํามันปาลม พืชสวนและจําหนายผลผลิตของตนได โดยมีกระทรวงเกษตร

และชลประทานเมียนมารเปนผูรับผิดชอบในการพิจารณาและอนุมัติโครงการลงทุนดานเกษตรกรรม รวมทั้ง

กําหนดนโยบายเพื่อสงเสริมใหเกิดการลงทุนภาคเกษตรกรรมมากขึ้น (ตลอดจนสงเสริมการจัดตั้งโรงงาน
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อุตสาหกรรมเกษตร พัฒนากิจการอุตสาหกรรมเกษตรขนาดเล็ก และการใชเทคโนโลยีขนาดเบาในโรงงาน 

การคาผลิตผลทางการการเกษตร วัสดุอุปกรณและเครื่องมือการเกษตร โดยนักลงทุนสามารถขอยื่นอนุมัติ

โครงการตามแผนการสงเสริมการลงทุน   

2) นโยบายการเกษตร 

ภาคเกษตรกรรมของเมียนมารอยูภายใตการกํากับดูแลของ 2 กระทรวง คือกระทรวงเกษตร

และชลประทาน (Ministry of Agriculture and Irrigation) และกระทรวงปศุสัตวและประมง (Ministry of 

Livestock and Fisheries) โดยแบงภารกิจแยกกันระหวาง 2 กระทรวง ดังนี้ 

2.1) กระทรวงเกษตรและชลประทาน (Ministry of Agriculture and Irrigation) กํากับดูแลดาน

การผลิตพืชเพื่อตอบตอความตองการบริโภคภายใน และเหลือสวนเกินการสงออกเพื่อสรางรายไดเขาประเทศ              

ทั้งนี้การพัฒนาการเกษตรของประเทศยังมุงเพื่อการสรางรายไดใหแกเกษตรกร โดยการจัดทําแผนพัฒนาการเกษตร

ทั้งในระยะสั้น ระยะกลางและระยะยาว รวมทั้งการกําหนดกลยุทธเพื่อการพัฒนาการเกษตร คือ 

2.1.1) การใชเมล็ดพันธุที่ผานการปรับปรุงพันธุใหดีขึ้น 

2.1.2) การใชปจจัยการผลิตอยางมีประสิทธิภาพ 

2.1.3) การลดการสูญเสียระหวางการผลิต 

2.1.4) การจัดตั้งฟารมตนแบบ เพื่อถายทอดเทคโนโลยีแกเกษตรกร 

2.1.5) การสรางความเขมแข็งในการเขาถึงตลาดภายในและตางประเทศ 

นอกจากนี้ยังทําการพัฒนาดานการชลประทานของประเทศเพื่อสนับสนุนการพัฒนาดาน

การเพาะปลูก การจัดทําฐานขอมูลดานการเกษตรใหผูใชประโยชนเขาถึงขอมูลไดสะดวกขึ้น การแกไข

กฎระเบียบภายในที่เปนอุปสรรคตอการพัฒนา เพื่อสรางแรงจูงใจใหผูประกอบการในประเทศและนักลงทุน

จากตางประเทศเขามาลงทุนในธุรกิจภาคการเกษตร  

2.2) กระทรวงปศุสัตวและประมง (Ministry of Livestock and Fisheries) เปนกระทรวงที่

กํากับดูแลดานปศุสัตวและประมง ในการพัฒนาดานปศุสัตวและประมงนี้ โดยไดจัดทํากรอบการพัฒนาทั้งใน

ระยะสั้นและระยะยาว และกําหนดกลยุทธเกี่ยวกับการปองกันและอนุรักษทรัพยากรสัตวน้ํา สงเสริมการ

เพาะเลี้ยงสัตวน้ําและอุตสาหกรรมแปรรูปสัตวน้ํา ทั้งผูประกอบการในประเทศและนักลงทุนตางชาติเขามารวม

ลงทุนดานอุตสาหกรรมประมงและหองเย็นมากขึ้น ทําใหปจจุบันเมียนมารสามารถสงออกอาหารทะเลแชแข็ง

ไดมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะประเทศไทยเปนประเทศที่นําเขากุงและปลาจากเมียนมารเปนจํานวนมาก ดังนั้น 

นโยบายของรัฐบาลดานประมงและปศุสัตวจึงไดกําหนดไวดังนี้ คือ  

2.2.1) สนับสนุนการพัฒนาดานปศุสัตวและการประมง  

2.2.2) เพิ่มปริมาณการผลิตเนื้อสัตวและปลาใหมากขึ้น เพื่อใหเพียงพอสําหรับ การบริโภค

ภายในประเทศ สวนที่เหลือจึงจะสงออกไปจําหนายตางประเทศ  

 2.2.3) สงเสริมการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําและขยายพันธุ  

 2.2.4) ยกระดับฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ของผูทําการประมงและเกษตรกรผูเลี้ยงสัตว

ใหสูงขึ้น  
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2.2.5) ขยายการผลิต การแปรรูป และการตลาดแกสินคาประมง โดยเฉพาะฟารมกุง โดย

สงเสริมใหภาคเอกชนเขามามีบทบาทในการดําเนินการมากขึ้น 

 3.6.4  ปจจัยสนับสนุนการลงทุนทางธุรกิจและธุรกิจเกษตรในเมียนมาร 

1) มีแรงงานจํานวนมากและมีอัตราคาจางแรงงานที่ถูก 

2) เปนแหลงลงทุนที่มีศักยภาพสําหรับนักลงทุนไทยในการขยายฐานการผลิต เนื่องจากความ

ไดเปรียบของเมียนมารซึ่งเปนประเทศที่อุดมสมบูรณดวยทรัพยากรธรรมชาติ อาทิ ปาไม ประมง น้ํามัน            

กาซธรรมชาต ิและอัญมณ ีอีกทั้งยังสามารถใชประโยชนจากการเปดเสรีการคาและการลงทุนในอาเซียน  

3) ตลาดเมียนมารมีขนาดใหญ ขณะเดียวกันยังเปนประเทศที่ตองพึ่งพาการนําเขาสินคา

คอนขางมาก เนื่องจากอุตสาหกรรมในประเทศยังไมพัฒนามากนัก สวนใหญเปนสินคาอุปโภคบริโภค รวมถึง

สินคาทุน เพื่อใชในการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานภายในประเทศ  

4) การพัฒนาทาเรือน้ําลึกและเขตนิคมอุตสาหกรรมทวายของเมียนมาร มีศักยภาพที่จะพัฒนา

เปนศูนยกลางการคาและการลงทุนในภูมิภาคอาเซียนที่สามารถเชื่อมโยงถึงภูมิภาคตางๆ ทั่วโลก เพื่อรองรับ

การขยายตัวทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตและจีนตอนใต  

5) การที่เมียนมารไดปฏิรูปประเทศเพ่ือการเปนระบบเศรษฐกิจที่มีตลาดเปนตัวนํา โดยไดออก

กฎหมายการลงทุนฉบับใหมที่เปดโอกาสใหนักลงทุนตางชาติเขาไปลงทุนและรวมทุนไดมากขึ้น ทั้งยังมีสิทธิ

ประโยชนพิเศษทั้งดานภาษีและที่มิใชภาษีที่ดีขึ้น เมื่อเทียบกับกฎหมายการลงทุนฉบับเดิม เปนการสรางความ

เชื่อมั่นใหกับนักลงทุนจากท้ังในและนอกประเทศ ทามกลางสภาพแวดลอมทําธุรกิจที่เอื้ออํานวยมากข้ึน  

3.7 สาธารณรัฐฟลิปปนส 

3.7.1) สภาพทั่วไป 

   1)  ลักษณะทั่วไป   

สาธารณรัฐฟลิปปนส (Republic of Philippines) หรือฟลิปปนส มีภูมิประเทศเปนหมูเกาะ 

ตั้งอยูในมหาสมุทรแปซิฟก ทิศเหนือติดทะเลลูซอน ทิศใตติดทะเลเซลีเบส ทิศตะวันออกติดทะเลฟลิปปนส และ

ทิศตะวันตกติดทะเลจีนใต มีพื้นที่รวม 300,000 ตารางกิโลเมตร (ลําดับที่ 72 ของโลก) หรือประมาณ 3 ใน 5 

ของประเทศไทย แบงเปน พื้นดิน 298,170 ตารางกิโลเมตร พื้นน้ํา 1,830 ตารางกิโลเมตร มีชายฝงทะเลยาว 

36,298 กิโลเมตร และมีเกาะประมาณ 7,107 เกาะ หมูเกาะหลักที่สําคัญ ไดแก หมูเกาะลูซอนทางตอนเหนือ 

หมูเกาะวิสซายาทางตอนกลาง และหมูเกาะมินดาเนาทางตอนใตของประเทศ โครงสรางของหมูเกาะฟลิปปนส

อยูในแนวโคงของเทือกเขาเปนภูเขาที่สูงขรุขระ มีระดับความสูงประมาณ 1,200 – 2,400 เมตร โครงสรางของ

หินภายในยังไมมั่นคงทําใหเกิดแผนดินไหวและภูเขาไฟระเบิดบอยครั้ง อยางไรก็ตามมีที่ราบตอนกลางของเกาะ 

ลูซอนเรียกวาที่ราบมะนิลาถือเปนที่ราบที่ใหญที่สุดของประเทศ และเนื่องจากตั้งอยูในเขตรอนชื้นเชนเดียวกับ

ประเทศไทย จึงไดรับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันตกเฉียงใต ทําใหมี 3 ฤดู คือ ฤดูรอน 

(มีนาคม – พฤษภาคม) ฤดูฝน (มิถุนายน - ตุลาคม) และฤดูหนาว (พฤศจิกายน - กุมภาพันธ) อุณหภูมิเฉลี่ย 24 – 29 
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องศาเซลเซียส ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยทั้งประเทศ 1,500 มิลลิเมตรตอป แตในพื้นที่สูงจะมีปริมาณน้ําฝนมากกวา 

2,500 มิลลิเมตรตอป  

2) ประชากร 

ขอมูลจาก Central Intelligence Agency (CIA) ประมาณการ ณ เดือนกรกฎาคม 2560

ฟลิปปนสมีประชากร 104,256,076 คน ประกอบดวยหลายชนชาติ เชน ตากาล็อก เซบูโน อิโลคาโน และบิซายา 

เปนตน  โดยประชากรมีอายุระหวาง 0-14 ป ประมาณ 34.81 ลานคน หรือรอยละ 33.39 อายุระหวาง 15-24 ป 

ประมาณ 19.98 ลานคน หรือรอยละ 19.16 อายุระหวาง 25-54 ป ประมาณ 38.56 ลานคน หรือรอยละ 

36.99 อายุระหวาง 55-64 ป ประมาณ 6.22 ลานคน หรือรอยละ 5.97 และอายุมากกวา 65 ป ประมาณ 

4.68 ลานคน หรือรอยละ 4.49 โดยสวนใหญนับถือศาสนาคริสต ประมาณรอยละ 83 ของประชากรทั้งหมด  

และมีภาษาราชการ 2 ภาษา ไดแก ภาษาตากาล็อก (ฟลิปโน) และภาษาอังกฤษ 

3) เขตการปกครอง 

ฟลิปปนสมีการแบงเขตการปกครองออกเปน 17 เขต (Region) 80 จังหวัด (Province) และ 

120 เมือง (City) โดยแบงการปกครองยอยออกเปน 1,499 เทศบาล (Municipality) และ 41,969 บารังไก 

(Barangay) ซึ่งเทียบเทาตําบลหรือหมูบานดังนี้ 

3.1) ลูซอน (Luzon) เปนหมูเกาะทางตอนเหนือและเปนที่ตั้งเมืองหลวง คือ กรุงมะนิลา 

(Manila) มี 8 เขตการปกครองประกอบดวย เขตเมืองหลวง (The National Capital Region : NCR) อิโลกอส 

(Ilocos) หุบเขาคากายัน (Cagayan Valley) ลูซอนกลาง (Central Luzon) คาลาบารซอน (Calabazon) มิราโรปา 

(Mimaropa) บิกอล (Bicol) และเขตปกครองตนเองคอรดิลเลรา (Cordidella Administrative Region : CAR) 

3.2) วิสายาส (Visayas) เปนหมูเกาะตอนกลาง มีจังหวัดสําคัญคือ เซบู (Cebu) มี 3 เขตการ

ปกครองประกอบดวย วิสายาสตะวันตก (Western Visayas) วิสายาสกลาง (Central Visayas) และวิสายาส

ตะวันออก (Eastern Visayas) 

3.3) มินดาเนา (Mindanao) เปนหมูเกาะตอนใต มี 6 เขตการปกครองประกอบดวย มินดาเนา

ตะวันตก (Western Mindanao) หรือคาบสมุทรซัมบวงกา (Zamboanga Peninsula) มินดาเนาเหนือ (Northern 

Mindanao) มินดาเนาใต (Southern Mindanao) หรือดาเวา (Davao) มินดาเนากลาง (Central Mindanao) หรือ

ซอกสซารเกน (Soccsksargen) คารากา (Caraga) และเขตปกครองตนเองมุสลิมมินดาเนา (ARMM) 

มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยในรูปแบบสาธารณรัฐ มีประธานาธิบดีเปนประมุข 

มาจากการเลือกตั้งจากประชาชนโดยตรง อยูในตําแหนงคราวละ 6 ป ดํารงตําแหนงไดไมเกิน 1 วาระ วุฒิสภามี

สมาชิก 24 คน มาจากการเลือกตั้งจากผูมีสิทธิออกเสียงทั่วประเทศ (Nationwide Elected) มีวาระ 6 ป และ

รัฐบาลจะจัดใหมีการเลือกตั้งวุฒิสภาจํานวนครึ่งหนึ่ง (12 คน) ทุก 3 ป 
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ภาพที่ 9 แผนทีป่ระเทศฟลิปปนส 
         ที่มา: Nusantara Studies Center (2560) 

3.7.2 สภาพทั่วไปดานเศรษฐกิจ 

    1) ดานเศรษฐกิจ 

ฟลิปปนสมีระบบเศรษฐกิจที่คลายคลึงกับไทย กลาวคือ เปนประเทศเกษตรกรรม ประชากร   

รอยละ 60 ประกอบอาชีพเกษตรกร อยางไรก็ตามเนื่องจากสภาพภูมิประเทศที่เปนหมูเกาะมีพื้นที่เพาะปลูกนอย 

โดยสวนใหญอยูที่ราบต่ําและเนินเขาที่ปรับใหเปนขั้นบันไดในบริเวณเกาะลูซอน ขณะเดียวกันประชากรฟลิปปนส

สวนใหญนิยมประกอบอาชีพในตางประเทศ ดังนั้นฟลิปปนสจึงพึ่งพารายไดจากแรงงานฟลิปปนสในตางประเทศ

เพื่อการพัฒนาประเทศเปนสวนใหญ 

ป 2558 ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของฟลิปปนสมีมูลคา 299.30 พันลาน

ดอลลารสหรัฐ ผลิตภัณฑมวลรวมตอหัว (GDP per capita) 2,951 ดอลลารสหรัฐฯ ดุลบัญชีเดินสะพัด 14.90 

พันลานดอลลารสหรัฐฯ อัตราเงินเฟอรอยละ 1.90 และอัตราการวางงานรอยละ 6.30 (ตารางที่ 13) 

ตารางที่ 13 ดัชนีชี้วัดเศรษฐกิจของฟลิปปนส ป 2556 - 2558 

รายการ 
ป 2556 ป 2557 ป 2558 อัตราเพิ่ม 

(รอยละ)  

ผลิตภณัฑมวลรวมภายในประเทศ  (GDP : US$bn) 272.20 284.90 299.30 4.86 

ผลิตภณัฑมวลรวมตอหัว (US$) 2,791 2,865 2,951 2.83 

Current account balance (US$bn) 11.40 12.60 14.90 14.32 

อัตราเงินเฟอ (%) 2.90 4.20 1.90  

อัตราการวางงาน (%) 7.10 6.80 6.30  

ที่มา: World Bank (2017) 
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2) การคาระหวางไทยกับฟลิปปนส 

ป 2558 ฟลิปปนสเปนคูคาอันดับที่ 4 ของไทย รองจากมาเลเซีย เวียดนาม และอินโดนีเซีย โดย

ชวงป 2554 - 2558 มูลคาการคาของไทยกับฟลิปปนสมีแนวโนมเพิ่มขึ้นจาก 7,344.90 ลานดอลลารสหรัฐฯ 

ในป 2554 เปน 8,349.77 ลานดอลลารสหรัฐฯ ในป 2558 หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 3.75 ตอป โดยมูลคาการ

สงออกและดุลการคามีแนวโนมเพิ่มขึ้นรอยละ 7.24 และรอยละ 18.28 ตอป ตามลําดับ ขณะที่การนําเขามี

แนวโนมลดลงรอยละ 3.09 ตอป (ตารางที่ 14) 

ตารางที่ 14 สถิติการคาระหวางไทยกับฟลิปปนส ป 2554 - 2558 

มูลคา : ลานดอลลารสหรัฐฯ 

ป ปริมาณการคารวม สงออก นําเขา ดุลการคา 

มูลคา สัดสวน % การ

เปลี่ยนแปลง  

มูลคา % การ

เปลี่ยนแปลง  

มูลคา % การ

เปลี่ยนแปลง  

2554 7,344.90 1.63 1.15 4,640.90 -5.02 2,701.80 13.75 1,937.00 

2555 7,585.40 1.58 3.27 4,861.20 4.75 2,724.20 0.75 2,137.00 

2556 7,669.40 1.58 1.11 5,042.00 3.72 2,627.40 -3.55 2,414.60 

2557 8,480.45 3.72 10.69 5,868.07 16.57 2,612.38 -0.57 3,255.69 

2558 8,349.77 3.67 -1.54 5,991.65 2.11 2,358.12 -9.73 3,633.53 

อัตราเพิ่ม 

(รอยละ) 
3.75   7.24  -3.09  18.28 

ที่มา: กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ (2560) 

หมายเหตุ: สัดสวน หมายถึง การคาสองฝายตอการคารวมของไทยทั้งหมด  

การสงออก ในป 2558 ฟลิปปนสเปนตลาดสงออกอันดับที่ 5 ของไทยในอาเซียน และเปน

ตลาดสงออกอันดับที่ 10 ของไทยกับโลก โดยไทยสงออกไปฟลิปปนสในสินคาหมวดเกษตรกรรม (กสิกรรม

ประมง และปศุสัตว) หมวดอุตสาหกรรมเกษตร หมวดอุตสาหกรรม และหมวดสินคาแรและเชื้อเพลิง มูลคา

รวม 5,991.65 ลานดอลลารสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจาก 5,868.07 ลานดอลลารสหรัฐฯ ในป 2557 รอยละ 2.11 สินคา

สงออกสําคัญ 5 อันดับแรก ไดแก รถยนต อุปกรณและสวนประกอบ แผงวงจรไฟฟา ขาว และเม็ดพลาสติก  

การนําเขา ในป 2558 ฟลิปปนสเปนตลาดนําเขาอันดับที่ 6 ของไทยในอาเซียน และเปนตลาด

นําเขาอันดับที่ 21 ของไทยกับโลก โดยไทยนําเขาจากฟลิปปนสหมวดสินคาเชื้อเพลิง หมวดสินคาทุน หมวด

วัตถุดิบและกึ่งสําเร็จรูป หมวดสินคาอุปโภคบริโภค หมวดยานพาหนะและอุปกรณขนสง และหมวดอาวุธยุทธปจจัย

และสินคาอ่ืนๆ มูลคารวม 2,358.12 ลานดอลลารสหรัฐฯ ลดลงจาก 2,612.38 ลานดอลลารสหรัฐฯ ในป 2557 

รอยละ 9.73 สินคานําเขาสําคัญ 5 อันดับแรก ไดแก เครื่องคอมพิวเตอร อุปกรณและสวนประกอบ แผงวงจร

ไฟฟา สวนประกอบและอุปกรณยานยนต และเครื่องจักรไฟฟาและสวนประกอบ  
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3.7.3 ดานนโยบาย 

1) นโยบายดานตางประเทศ 

นโยบายดานตางประเทศของฟลิปปนสอยูบนพื้นฐานของนโยบายหลัก 3 ดาน คือ (1) ดานความ

มั่นคง (2) ดานเศรษฐกิจ และ (3) ดานแรงงานฟลิปปนสในตางประเทศ (Overseas Filipinos Workers) โดยเนน

การสรางความสมดุลระหวางผลประโยชนแหงชาติกับการเปนสมาชิกที่ดีของประชาคมระหวางประเทศ และยังคง

ใหความสําคัญกับการมีความสัมพันธที่ดีกับประเทศสมาชิกอาเซียน นอกจากนี้ฟลิปปนสยังมีความสัมพันธกับ

สหรัฐอเมริกา ในป 2553 มีการลงนามความตกลง Millennium Challenge Account (MCA) ซึ่งความตกลงอยู

ภายใตกรอบความรวมมือแหงความทาทายแหงสหัสวรรษ (Millennium Challenge Corporation: MCC) โดย

สหรัฐอเมริกาสนับสนุนเงินทุนแกประเทศยากจนเพื่อใชในการแกไขปญหาความยากจนและพัฒนาเศรษฐกิจอยาง

ยั่งยืน นอกจากนี้ฟลิปปนสยังไดแสดงความสนใจที่จะเพิ่มแรงขับเคลื่อนทางการคากับสหรัฐอเมริกา โดยการเขา

รวมการเจรจาความตกลงวาดวยการคาเสรีในกรอบ Trans Pacific Economic Partnership 

แผนพัฒนาฟลิปปนส ป 2554-2559 (Philippine Development Plan 2011-2016) หนวยงานดาน

เศรษฐกิจและการพัฒนาแหงชาติ (The National Economic and Development Authority: NEDA) ไดจัด         

ทําแผนพัฒนาฟลิปปนส ป 2554-2559 (Philippine Development Plan 2011-2016) โดยจัดทํากรอบ/เคาโครง

แผนงานในลักษณะมุงผลสัมฤทธิ์ (Result-based) มีเปาประสงคหลักคือ ลดปญหาความยากจนและเพ่ิมอัตรา

การเติบโตในภาพรวม ประกอบดวยการพัฒนา 9 ดาน คือ (1) ดานเศรษฐกิจมหภาค (2) ดานการแขงขันของ

ภาคบริการและอุตสาหกรรม (3) ดานการแขงขันและความยั่งยืนของภาคเกษตรและประมง (4) ดานการ

พัฒนาระบบสาธารณูปโภค (5) ดานความยืดหยุนของระบบการเงิน (6) ดานกฎ ระเบียบ และระบบธรรมาภิบาล  

ที่ดี (7) ดานการพัฒนาสังคม (8) ดานสันติภาพและความปลอดภัย และ (9) ดานการอนุรักษ ปองกัน และฟนฟู

สภาพแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ 

2) นโยบายภาคเกษตร 

  2.1) แผนพัฒนาที่เกี่ยวของกับภาคเกษตร คือดานที่ 3 การพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขัน

และความยั่งยืนของภาคเกษตรและประมง ประกอบดวย 4 ยุทธศาสตร คือ 

2.1.1) เพิ่มความมั่นคงดานอาหาร มีวัตถุประสงคเพื่อลดจํานวนผูอดอยาก/ไมมีอาหารใน

การดํารงชีวิตจากรอยละ 10.8 ในป 2552 เปนรอยละ 8.3 ในป 2558 เพิ่มอัตรารอยละของการมีขาวเพียงพอเพื่อ

การบริโภคจากรอยละ 80 ในป 2553 เปนรอยละ 100 ในป 2556 และสรางเสถียรภาพอัตราการเพิ่มขึ้นของ

ราคาสินคาอาหารพื้นฐาน โดยไมใหปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นมากนัก โดยใหอัตราลดลงจากรอยละ 6.4 ตอป ในป 

22547-2553 เปนรอยละ 3-5 ตอป ในป 2554-2559  

2.1.2) เพิ่มรายไดของภาคเกษตรและประมงวัตถุประสงคเพื่อเพ่ิมรายไดเฉลี่ยของครัวเรือน

ในภาคเกษตรและประมงจาก 17,582 เปโซ ในป 2552 เปน 19,412-19,793 เปโซ ในป 2558 

2.1.3) เพิ่มความสามารถในการปรับตัวในสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปวัตถุประสงค

เพื่อลดจํานวนการสูญเสียของผลผลิตการเกษตรตอป สาเหตุจากสภาพภูมิอากาศจาก 13.8 พันลานเปโซ ในป 

2547-2553 ใหมีอัตราลดลงในแตละป 
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2.1.4) เพิ่มอัตราการเติบโตในภาคเกษตรและประมง วัตถุประสงคเพื่อเพิ่มมูลคาสินคา

เกษตรขั้นตนโดยรวมของภาคเกษตรและประมงจาก 257,214 ลานเปโซ ในป 2553 เปน 331,132 - 334,306 

ลานเปโซ ในป 2559 

 2.2) นโยบายดานประมง 

 การพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันและความยั่งยืนของภาคเกษตรและประมง มี

แผนการดําเนินงานระยะสั้น 2 ดาน คือ   

  2.2.1) เพิ่มผลผลิตและประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรทุกชนิด โดยเนื้อมะพราวแหงมี

เปาหมายเพิ่มขึ้นจาก 0.8 ตันตอเฮกตาร ในป 2552 เปน 1.0 ตันตอเฮกตาร ในป 2559 หรือผลผลิตตอไร

เพิ่มขึ้นจาก 672 กิโลกรัมตอไร ในป 2552 เปน 840 กิโลกรัมตอไร ในป 2559 

  2.2.2) เพิ่มความสามารถในการเขาสูแหลงเงินทุนของเกษตรกร โดยเพิ่มโอกาสการกูยืม

เงินของเกษตรกรรายยอยใหสามารถกูเงินจากแหลงเงินทุนของทางราชการจากรอยละ 52 ในป 2550 เปนรอยละ 

61 ในป 2559 

 3.7.4  ปจจัยสนับสนุนการลงทุนและโอกาสทางธุรกิจเกษตรในฟลิปปนส 

  กรมเจรจากรคาระหวางประเทศ รายงาน นโยบายเศรษฐกิจที่สําคัญของรัฐบาลชุดปจจุบัน ที่ชวย

สนับสนุนนักลงทุนตางชาติ ดังนี ้

  1) สนับสนุนการมีสวนรวมการเปนหุนสวนของภาคเอกชน ผานความรวมมือระหวางภาครัฐและ

เอกชน (Public - Private Partnership: PPP) เพื่อระดมทุนในการปรับปรุงและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทาง

เศรษฐกิจโดยเฉพาะภาคการทองเที่ยว อุตสาหกรรมการเกษตร และโครงสรางพื้นฐาน โดยมี PPP Center ซึ่ง

เปนหนวยงานภายใตองคการเศรษฐกิจ และการพัฒนาแหงฟลิปปนส ทําหนาที่เปนศูนยกลางในการประสาน

นโยบายระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ และอํานวยความสะดวกแกผูลงทุน 

2) สงเสริมการลงทุนในฟลิปปนส โดยอํานวยความสะดวก และลดขั้นตอนการดําเนินธุรกิจทั้งใน

สวนกลางและสวนทองถิ่น โดยใชระบบ Electronic Business Name Registration System (EBNRS) ใน

การขออนุญาตประกอบธุรกิจ/จัดตั้งบริษัท เพื่อลดระยะเวลาในการขออนุญาตลงจาก 45-60 วัน เหลือ 1 สัปดาห 

โดยระบบนําไปสูการใช National Business Registry Database ซึ่งเปนฐานขอมูลการจดทะเบียนบริษัทรวม

ระหวางหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของของฟลิปปนส  

3) เขตเศรษฐกิจพิเศษของฟลิปปนสอยูภายใตการกํากับดูแลของ Philippine Economic Zone 

Authority (PEZA) ซึ่งมีเขตเศรษฐกิจพิเศษที่เปดดําเนินการ  345 แหง สวนใหญอยูในกรุงมะนิลา เปนเขต

เศรษฐกิจพิเศษประเภทเทคโนโลยีสารสนเทศมากที่สุดคิดเปนรอยละ 67.25 เนื่องจาก เปนธุรกิจที่รัฐบาล

ฟลิปปนสใหการสนับสนุน กิจการรับจางบริหารระบบธุรกิจ (Business Process Outsourcing : BPO) ถือ

เปนธุรกิจดาวเดน โดยเฉพาะธุรกิจ Call Center การเพิ่มขึ้นของธุรกิจ BPO สงผลใหมีการกอสรางอาคาร

สํานักงานเพิ่มขึ้น เปนโอกาสสําหรับธุรกิจรับเหมากอสราง วัสดุกอสรางและเครื่องจักรของไทย เขตเศรษฐกิจ

พิเศษรองลงมา คือ ประเภทอุตสาหกรรมการผลิต โดยเฉพาะอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสและชิ้นสวน 

อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป ทองเท่ียว และทองเที่ยวเชิงการแพทย ถือเปนธุรกิจที่นาสนใจ เนื่องจากฟลิปปนส
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พรอมรองรับและตองการนักลงทุนไทย เชน ธุรกิจผลิตผักผลไมแปรรูป อาหารทะเลกระปอง ขนมปงกรอบ นม

พรอมดื่ม ธุรกิจโรงพยาบาล ธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพ เปนตน สิทธิประโยชนในการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ  

เชน ธุรกิจผลิตสินคาเพื่อสงออก/ ธุรกิจดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  โดยอุตสาหกรรมแปรรูปจะไดรับยกเวน

ภาษี ดังนี้  

3.1) ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลเปนเวลา 4 ป ภายหลังจากชวงเวลาที่ไดรับการยกเวนภาษีจะ

เสียภาษีในอัตรารอยละ 5 ของรายได 

3.2) ยกเวนภาษีนําเขาอุปกรณและเครื่องจักรพอพันธุแมพันธุ และวัสดุอุปกรณทางการเกษตร 

3.3)  ยกเวนคาธรรมเนียมการใชทาเรือ ภาษีและคาธรรมเนียมในการสงออก 

3.4)  ยกเวนภาษี VAT ในการซื้อสินคาและบริการทองถิ่น รวมถึงโทรคมนาคม กระแสไฟฟา 

และน้ําประปา 

3.5)  ยกเวนคาธรรมเนียมตางๆที่ตองจายใหรัฐบาลทองถ่ิน 

3.8 สาธารณรัฐสิงคโปร 

3.8.1 สภาพทั่วไป 

1) ลักษณะทั่วไป 

  สาธารณรัฐสิงคโปร (Republic of Singapore) หรือสิงคโปร เปนประเทศในภูมิภาคเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต ประกอบดวยเกาะหลัก 1 เกาะ (เกาะ Singapore) และเกาะเล็กลอมรอบ 62 เกาะ มีพรมแดน

ทิศเหนือติดรัฐยะโฮร มาเลเซีย (Johor Bahru) ทิศตะวันออกติดทะเลจีนใต ทิศตะวันตกติดมาเลเซีย และชองแคบ

มะละกา และทิศใตติดชองแคบมะละกา ใกลกับเกาะเรียล (Riau) ของอินโดนีเซีย (ภาพที่ 10) 

ภูมิประเทศในภาคกลางและภาคตะวันตกเปนเนินเขา โดยเนินเขาทางภาคกลางเปนเนินเขาที่

สูงที่สุดของประเทศ มีความสูงประมาณ 166 เมตร เปนตนกําเนิดของแมน้ําสายสําคัญของสิงคโปร และภาค

ตะวันออกเปนที่ราบต่ําชายฝงทะเลมักจะต่ํากวาระดับน้ําทะเล จึงตองมีการถมทะเล ซึ่งสภาพภูมิประเทศที่ตั้ง

ติดฝงทะเลทั้ง 3 ดาน ที่อยูบริเวณกลางสี่แยกของโลก เปนสวนที่ผลักดันใหสิงคโปรเติบโต จนกลายเปน

ศูนยกลางทางการคา การสื่อสาร และการทองเที่ยวที่สําคัญของโลก 

2) ประชากร 

สิงคโปรมีประชากรประมาณ 5.7 ลานคน (สิงหาคม 2559) แบงเปนชาวจีนรอยละ 74.2 ชาว

มลายูรอยละ 13.3 อินเดียรอยละ 9.2 และอื่นๆ รอยละ 3.3 ประชากรสวนใหญอยูในชวงอายุ 15-59 ป รอยละ 

66.6 รองลงมาอยูในชวงอายุ 60 ปขึ้นไป รอยละ 17.9 และชวงอายุ 0-14 ป รอยละ 15.5 
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ภาพที่ 10 แผนที่ประเทศสิงคโปร 
                                  ที่มา : SingaporePackage (2017) 

3.8.2 สภาพทั่วไปดานเศรษฐกิจ  

1) ดานเศรษฐกิจ 

 ป 2558 สิงคโปรมีผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (GDP) มูลคา 294 พันลานดอลลารสหรัฐฯ            

โดยมีรายไดประชาชาติตอหัว (GDP Per Capita) 53,224 ดอลลารสหรัฐฯ ตอคนตอป อัตราเงินเฟอรอยละ 0 และ

อัตราการวางงานรอยละ 2.0 ตอป 

2) การคาระหวางไทยกับสิงคโปร 

ป 2554 – 2558 การคาระหวางไทยกับสิงคโปรมีมูลคาเฉลี่ยปละ 18,320 ลานดอลลารสหรัฐฯ 

โดยไทยเปนฝายไดดุลการคา ซึ่งป 2558 มูลคาการคาระหวางไทยกับสิงคโปรรวม 15,920.42 ลานดอลลาร

สหรัฐฯ โดยมูลคาการสงออกสินคาไปยังสิงคโปรเทากับ 8,756.07 ลานดอลลารสหรัฐฯ สินคาสงออกของไทย

ไปสิงคโปรที่สําคัญ ไดแก อัญมณีและเครื่องประดับ น้ํามันสําเร็จรูป แผงวงจรไฟฟา คอมพิวเตอร อุปกรณและ 

สวนประกอบ เครื่องจักรกลและสวนประกอบ รถยนต อุปกรณและสวนประกอบ เคมีภัณฑ เครื่องปรับอากาศ

และสวนประกอบ เครื่องยนตสันดาปภายในแบบลูกสูบและสวนประกอบ เหล็ก เหล็กกลาและผลิตภัณฑ สวน

มูลคาการนําเขาสินคาจากสิงคโปรเทากับ 7,164.36 ลานดอลลารสหรัฐฯ ซึ่งสินคานําเขาจากสิงคโปรที่สําคัญ 

ไดแก น้ํามันสําเร็จรูป เคมีภัณฑ คอมพิวเตอร อุปกรณและสวนประกอบ แผงวงจรไฟฟา พืชและผลิตภัณฑจากพืช 

เครื่องจักรกลและสวนประกอบ เครื่องจักรไฟฟาและสวนประกอบ รถยนตโดยสารและรถบรรทุก กระดาษและ

ผลิตภัณฑกระดาษ และผลิตภัณฑอาหารอื่นๆ (ตารางที่ 15) 
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ตารางที่ 15 สถิติการคาระหวางไทยกับสิงคโปร ป 2554 – 2558 

มูลคา : ลานดอลลารสหรัฐฯ 
ป ปริมาณการคารวม สงออก นําเขา ดุลการคา 

 มูลคา สัดสวน % การ

เปลี่ยนแปลง  

มูลคา % การ

เปลี่ยนแปลง  

มูลคา % การ

เปลี่ยนแปลง  

 

2554 19,212.4 4.26 25.68 11,423.3 27.01 7,789.1 23.77 3,634.2 

2555 18,669.7 3.90 -2.82 10,835.7 -5.14 7,834.0 0.58 3,001.7 

2556 19,462.7 4.06 4.25 11,236.4 3.70 8,226.3 5.01 3,010.1 

2557 18,334.1 4.03 -5.80 10,450.0 -6.96 7,884.1 -4.16 2,565.9 

2558 15,920.42 3.82 -13.16 8,756.07 -16.21 7,164.36 -9.13 1,591.7 

ที่มา: กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ (2560) 

หมายเหต:ุ สดัสวน หมายถึง การคาสองฝายตอการคารวมของไทยทั้งหมด 

3.8.3 ดานนโยบาย 

 1) นโยบายดานการคาตางประเทศ 

1.1) นโยบายดานการลงทุน  

    การลงทุนในสิงคโปรมีหลายสาขาที่สําคัญ ซึ่งการลงทุนสวนใหญอยูในสาขาบริการการเงิน 

การผลิต โดยมีฐานการลงทุนหลักในประเทศอาเซียน การลงทุนโดยการจัดตั้งบริษัทในสิงคโปร ตางชาติ

สามารถถือหุนไดถึงรอยละ 100 ในเกือบทุกสาขา โดยไมมีขอกําหนดเงินลงทุนขั้นต่ํา ยกเวนในสาขาออนไหว 

คือ สาขาการกระจายเสียงและการจัดสรรคลื่นความถี่ ซึ่งตางชาติถือหุนไดไมเกินรอยละ 49 และสาขากิจการ

หนังสือพิมพ ซึ่งตางชาติถือหุนไดไมเกินรอยละ 5 สวนสาขาที่หามตางชาติลงทุน ไดแก ธุรกิจดานกฎหมาย 

ทนายความ และสาขาที่เกี่ยวของกับวิสาหกิจของรัฐ ซึ่งสิงคโปรมีนโยบายสงเสริมการลงทุน โดยใหสิทธิ

ประโยชนการลงทุนที่สําคัญๆ ไดแก 1) Enterprise Investment Incentive (EII) Scheme ที่เปนการใหสิทธิ

ประโยชนแกผูประกอบการ ที่มิไดจดทะเบียนในตลาดหุนในปที่เริ่มกิจการ และมีทุนจดทะเบียนชําระแลว 

(Paid-up Capital) ไมต่ํากวา 10,000 ดอลลารสิงคโปร รวมทั้งมีการพัฒนาผลิตภัณฑใหมหรือมีบริการรูปแบบใหม

โดยบริษัทสามารถนํายอดขาดทุนสะสมมาหักลดหยอนภาษีไดสูงสุดถึง 3 ลานดอลลารสิงคโปร 2) Tax 

Exemption for Start-Ups สําหรับนิติบุคคลที่จดทะเบียนในสิงคโปร และมีผูถือหุนไมเกิน 20 ราย โดยทุก

รายเปนบุคคลธรรมดา สามารถขอรับสิทธิประโยชนในการยกเวนภาษีเงินได โดยเงินไดจํานวน 1 แสนดอลลาร

สิงคโปรแรก ไดรับยกเวนไมตองนํามาคํานวณภาษีเงินไดประจําปเปนเวลา 3 ป และ 3) Licensed Warehouse 

Scheme (LWS) หากธุรกิจนั้นมีคลังสินคาของตนเอง เพื่อเก็บสินคาที่ตองเสียภาษี GST สามารถขอจดทะเบียน

คลังสินคาที่ Singapore Customs เปน Licensed Warehouse ไดซึ่งจะไดสิทธิประโยชนจากการยกเวนภาษี 

GST สําหรับสินคาที่ยังเก็บในคลังสินคานี้ จนกวาจะมีการจําหนายออกไป แตผูประกอบการตองเสีย

คาธรรมเนียมคลังสินคารายป โดยหากเปนผลิตภัณฑปโตรเลียม เสียคาธรรมเนียม 40,000 ดอลลารสิงคโปรตอป 

หากเปนสินคาอื่นๆ ในปแรก คาธรรมเนียมคํานวณจากภาษีที่คาดวาจะเก็บได (Projected Potential Duty) 
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จากปริมาณสินคาสูงสุดที่คลังสินคานั้น สามารถรองรับได สวนปตอไปคํานวณจากภาษีเฉลี่ยที่จัดเก็บไดในเดือน

กอนหนา (Average Past Monthly Duty) 

 1.2) มาตรการดานภาษีและมาตรการที่มิใชภาษ ี

   สิงคโปรไดนําระบบการจําแนกพิกัดอัตราภาษีศุลกากรฮารโมไนซของอาเซียนที่ทบทวนใหม

มาใช ทําใหมีรายการสินคารวม 9,558 รายการ (เพิ่มขึ้นจาก 8,300 รายการ) โดยมีเพียง 6 รายการที่มีภาษี

นําเขาที่เก็บตามปริมาณ ไดแก สินคาประเภทแอลกอฮอล เชน เบียร สุรา เปนตน ดวยเหตุผลทางสังคมและ

วัฒนธรรม สวนรายการสินคาที่เหลือ 9,552 รายการ ไมมีภาษีนําเขา ทั้งนี้ การนําเขาสินคาของสิงคโปรจาก

ประเทศคูเจรจา FTA ในทุกกรอบจะไมมีภาษีนําเขา ทําใหรายไดจากภาษีนําเขารวมกับภาษีสรรพสามิตที่เก็บ

จากสินคานําเขา มีสัดสวนเพียงเล็กนอยเมื่อเทียบกับรายไดภาษีทั้งหมด ในสวนของภาษีอื่นๆ ที่มีการจัดเก็บ 

ไดแก ภาษีสินคาและบริการ (Goods and Services Tax: GST) มีอัตรารอยละ 7 สําหรับการนําเขาสินคาและ

การผลิตภายในประเทศ และรอยละ 0 สําหรับการสงออกสินคาและการใหบริการระหวางประเทศ โดยมี

ขอยกเวนสําหรับบริการบางสาขา ไดแก บริการการเงิน การขาย/เชาซื้อสินทรัพยเพื่อการอยูอาศัย รวมถึงทอง

และโลหะมีคา นอกจากนี้ รัฐบาลสิงคโปรไดออกมาตรการการอนุญาตใหผูประกอบการพักชําระ (Suspend) 

ภาษี GST สําหรับสินคานําเขาในกรณีที่มีการสงออกสินคาดังกลาวเปนสวนใหญ การขยายฐานภาษี GST  

รอยละ 0 สําหรับเรือและวัสดุอุปกรณที่เกี่ยวของ การลดหยอนภาษี GST สําหรับวัสดุอุปกรณทางการแพทยที่

นําเขามาเพื่อใชการทดลอง รวมถึงการเลื่อน (Deferment) การจายภาษี GST สําหรับผูประกอบการจด

ทะเบียน จนกวาจะไดรับเงินภาษีดังกลาวคืนในแตละรอบ และยังมีการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตสําหรับแอลกอฮอล 

รอยละ 50 ยาสูบรอยละ 30 ผลิตภัณฑปโตรเลียมรอยละ 7 และรถยนตรอยละ 151 

นอกจากมาตรการทางภาษีที่กลาวมาขางตนแลว สิงคโปรยังมีมาตรการจํากัดทางการคา 

(มาตรการที่มิใชภาษี) ไดแก มาตรการหามนําเขา มาตรการขออนุญาตนําเขา มาตรการเยียวยาทางการคา 

รวมถึงมาตรการดานสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช โดยมาตรการหามนําเขา สินคาที่ถูกหามนําเขาสวนใหญ 

เนื่องมาจากเหตุผลดานสุขภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดลอม หรือเปนรายการสินคาที่เขาขายความตกลง

ระหวางประเทศอ่ืนๆ มาตรการขออนุญาตนําเขา ในสินคาที่ประเภทผลไมและผักสด พืชและผลิตภัณฑจากพืช 

อาหารแปรรูป ปลาและผลิตภัณฑปลา ผลิตภัณฑยาสูบ เนื้อสัตว พืชและสัตวปาที่ใกลสูญพันธุ สัตวมีชีวิต 

(รวมถึงปลาสวยงาม สุกร โค กระบือ) ไขไก นมผง และขาว และไดกําหนดมาตรการเยียวยาทางการคา ไดแก 

มาตรการตอบโตการทุมตลาดและการอุดหนุน (Anti-Dumping and Countervailing Measures) ซึ่งปจจุบัน

สิงคโปรไมไดใชมาตรการดังกลาว รวมทั้งมาตรการปกปองจากการนําเขาสินคาที่เพิ่มขึ้น (Safeguards) ซึ่ง

ปจจุบันสิงคโปรยังไมมีกฎหมายที่กํากับดูแลมาตรการนี้ นอกจากนี้สิงคโปรยังไดกําหนดมาตรการดาน

สุขอนามัยและสุขอนามัยพืช โดยยึดหลักการตามมาตรฐานระหวางประเทศ ไดแก มาตรการนําเขาอาหาร

ประเภทเนื้อสัตว ปลา อาหารทะเล ผักและผลไมสด ผูนําเขาจะตองขอใบอนุญาตเปนผูนําเขาจดทะเบียนกับ 

Agri-Food & Veterinary Authority of Singapore (AVA) ซึ่งเปนหนวยงานที่ดูแลทางดานมาตรฐานของ

สิงคโปรกอนตามกฎหมาย เพื่อใหสามารถติดตามแหลงที่มาได (Traceability) กรณีสินคาอาหารอื่น เชน อาหาร

แปรรูป มีการใชระบบการจดทะเบียนกับ AVA สําหรับผูคาทุกรายที่ตองการนําเขาอาหารแปรรูป รวมทั้งสินคา
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อาหารที่มีความเสี่ยงสูง ไดแก ผลิตภัณฑจากนม ปศุสัตว เนื้อสัตว และปลา ไดกําหนดมาตรการควบคุม

เพิ่มเติม เชน ใบรับรองดานสุขภาพ รายงานผลการทดสอบของหองปฏิบัติการเพื่อยืนยันวาโรงงานผลิตอยู

ภายใตการควบคุมตามกฎระเบียบดานความปลอดภัยของอาหารโดยหนวยงานที่มีอํานาจของประเทศผูสงออก  

ปจจุบันสิงคโปรอนุญาตใหนําเขาเนื้อสัตวจากประเทศ ที่ไดรับการรับรองการตรวจสอบ

ระบบงานตามความตกลงกับประเทศคูคาตางๆ สําหรับเนื้อสุกรแชเย็น ไดแก ออสเตรเลีย แคนาดา เดนมารก 

นิวซีแลนด สวีเดน และสหรัฐฯ สวนเนื้อวัวอนุญาตใหนําเขาจากประเทศที่ปลอดจากโรค Bovine Spongiform 

Encephalopathy (BSE) เปนเวลาอยางนอย 6 ป ตามแนวทางการประเมินความเสี่ยงขั้นต่ําของ World 

Organization for Animal Health (OIE) ซึ่งเมื่อป 2549 สิงคโปรไดเปดตลาดอีกครั้ง (Reopen) ใหกับ

สหรัฐอเมริกา สําหรับเนื้อวัวไมติดกระดูก และไดทยอยเปดใหประเทศอ่ืนตามมา ไดแก แคนาดา ญี่ปุน ฝรั่งเศส 

และไอรแลนด ในสวนของการนําเขาอาหารทะเลที่มีความเสี่ยงสูง เชน หอยนางรม หอยแครง กุงตมสุก และ

เนื้อปูสุก อนุญาตใหนําเขาจากประเทศที่มีแผนงานดานสุขอนามัยที่เปนที่ยอมรับ พรอมทั้งมีใบรับรองดาน

สุขภาพจากประเทศที่เปนแหลงผลิต ปจจุบันสิงคโปรอนุญาตใหมีการนําเขาหอยนางรมสดจากออสเตรเลีย 

แคนาดา ฝรั่งเศส ไอรแลนด เนเธอรแลนด นิวซีแลนด สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา รวมทั้งเริ่มบังคับใช

กฎระเบียบการนําเขาใหม สําหรับเนื้อปลาปกเปาแปรรูป ซึ่งตองแนบใบรับรองสุขภาพ สวนปลาปกเปาสดยัง

หามนําเขา   

 2) นโยบายดานการเกษตร 

 ประเทศสิงคโปรเปนประเทศเกาะขนาดเล็ก จึงทําใหมีพื้นที่สําหรับการเกษตรอยูอยางจํากัด 

ปจจุบันมีพื้นที่และแรงงานภาคเกษตรกรรมที่ลดลง รวมทั้งการเพิ่มขึ้นของจํานวนประชากรภายในประเทศ 

สงผลใหผลผลิตอาหารในประเทศมีไมเพียงพอ ตองนําเขาจากตางประเทศเปนจํานวนมาก ทําใหสิงคโปรให

ความสําคัญกับประเด็นเรื่องความมั่นคงทางอาหารภายในประเทศมากขึ้น รัฐบาลสิงคโปรจึงมีนโยบายเพิ่ม

ระดับความมั่นคงทางอาหาร โดยมีแนวทางที่สําคัญดังนี ้

 2.1) การพัฒนาผลผลิตทางอาหารในทองถิ่น ดวยการพัฒนาศักยภาพดานเกษตรกรรม และการ

ประมงภายในประเทศ เพื่อเพิ่มอัตราความมั่นคงทางอาหาร และลดการพึ่งพิงทางอาหารจากตางประเทศ ผาน

กองทุนทางดานอาหาร (Food Fund) เพื่อชวยใหเกษตรกรภายในประเทศสามารถเขาถึงเทคโนโลยีทางการ

เกษตรและการประมงที่ทันสมัย ซึ่งรัฐบาลคาดวาจากการสนับสนุนดานเงินทุนผานกองทุนดานอาหารจะ

สามารถดึงดูดใหบริษัท และเกษตรกรเพ่ิมอัตราการผลิตผลผลิตทางอาหารไดสําเร็จ  

 2.2) การพัฒนาผลผลิตทางอาหารผานการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) โดย

องคการวิจัยแหงชาติ (National Research Foundation) ไดมอบเงินทุนประมาณ 8.2 ลานดอลลารสหรัฐฯ 

เพื่อสนับสนุนการรวมมือกันระหวางมหาวิทยาลัยประจําชาติสิงคโปร (National University of Singapore) 

กับสถาบันวิจัยเรื่องขาวระหวางประเทศ (The International Rice Research Institute) เพื่อรวมกันแกไข

วิกฤตอาหาร โดยจากการรวมมือกันครั้งนี้สงผลดีตอทุกประเทศท่ีปลูกขาวซึ่งรวมถึงประเทศไทยดวย 

 2.3) เนนการนําเขาอาหารจากประเทศที่แตกตางกัน เพื่อลดการพึ่งพิงแหลงที่มาของอาหารเพียง

แหงเดียว ซึ่งจะชวยปองกันสภาวะขาดแคลนทางอาหาร   



64 
 

 2.4) การเกษตรแบบคนในเขตเมือง (Urban Farming) ถือเปนหนึ่งในวิธีที่สามารถชวยใหระดับ

ความมั่นคงในอาหารสูงขึ้นได โดยการเกษตรแบบคนในเขตเมืองเปนสิ่งใหมและสามารถเพิ่มผลผลิตทางอาหาร

ได ถึงแมจะมีพ้ืนที่จํากัด เชน การเกษตรบนหลังคา เปนตน  

3.8.4 ปจจัยสนับสนุนการลงทุนและโอกาสทางธุรกิจเกษตรในสิงคโปร 

1) สิงคโปรเปนประเทศที่มีความชัดเจนในนโยบายการลงทุนจากตางประเทศ และมีความงายในการ

ทําธุรกิจ ขณะเดียวกันยังมีความเสถียรภาพดานการเมือง มีความตอเนื่องของนโยบายดานตางประเทศ และ

เปนประเทศเปดรับการคาและการลงทุนจากทั่วโลก จึงมีศักยภาพในการเปนฐานกระจายสินคาไทยไป

ตลาดโลก 

2) สิงคโปรมีจุดแข็งดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยที่มีคุณภาพ มีความเชี่ยวชาญดานการบริหาร

จัดการ ตลอดจนมีความกาวหนาทางเทคโนโลยีดานตางๆ เชน พลังงานสีเขียว สิ่งแวดลอม สุขภาพ โลจิสติกส 

บริการดานการเงิน และโครงสรางพื้นฐาน จึงเปนโอกาสที่ภาคเอกชนไทยจะรวมลงทุนและใชประโยชนจากจุดแข็ง

ดังกลาว  

3) ประชากรสวนใหญของสิงคโปรอยูในกลุมผูสูงวัย และกระแสรักสุขภาพยังมีแนวโนมเปนที่นิยมไป

ถึงกลุมคนวัยทํางานและเด็กรุนใหม ทําใหผูบริโภคสิงคโปรมีแนวโนมหันมาใหความสนใจกับสินคาและบริการ

เพื่อสุขภาพมากขึ้น และนิยมบริโภคผัก/ผลไมอินทรีย (Organic)  สงผลใหผูบริโภคพรอมจะจายผัก/ผลไม

อินทรีย (Organic) แมวาราคาจะสูงกวาผัก/ผลไมธรรมดา ถาผูผลิตไทยสามารถเขารวมโครงการ Contract 

Farming กับซูเปอรมารเก็ตตางๆในสิงคโปรได จะเปดโอกาสใหสินคากลุมนี้ของไทยในตลาดสิงคโปรเพิ่มมากขึ้น 

3.9 ราชอาณาจักรไทย  

3.9.1 สภาพทั่วไป 

1) ลักษณะท่ัวไป 

ราชอาณาจักรไทย (The Kingdom of Thailand) หรือประเทศไทย ตั้งอยูในคาบสมุทรอินโดจีน 

ซึ่งอยูทางทิศตะวันออกเฉียงใตของทวีปเอเชีย มีพื้นที่ 513,115 ตารางกิโลเมตร (198,115 ตารางไมล หรือ 

320 ลานไร) มีขนาดใหญเปนอันดับที่ 50 ของโลก อันดับ 12 ของทวีปเอเชีย และอันดับที่ 3 ในเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต รองจากอินโดนีเซีย (1,910,931 ตารางกิโลเมตร) และเมียนมาร (676,578 ตารางกิโลเมตร) 

โดยทิศเหนือติดตอกับเมียนมาร และ สปป.ลาว ทิศใตติดตอกับมาเลเซีย ทิศตะวันออกติดตอกับ สปป.ลาว และ

กัมพูชา ทิศตะวันตกติดตอกับเมียนมาร 

2) ประชากร 

   ไทยมีประชากรมากเปนอันดับ 20 ของโลกและเปนอับดับ 4 ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต

รองลงมาจาก อินโดนีเซีย ฟลิปปนส และเวียดนาม โดยป 2559 ไทยมีประชากรรวม 65.93 ลานคน  
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ภาพที ่11 แผนทีป่ระเทศไทย 
                                 ที่มา : Dek-D (2560) 

3.9.2 สภาพทั่วไปดานเศรษฐกิจ 

1) ดานเศรษฐกิจ 

ป 2558 ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของไทยมีมูลคา 395.17 พันลานดอลลาร

สหรัฐ และผลิตภัณฑมวลรวมตอหัว (GDP per Capita) 5,815 ดอลลารสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจาก 370.61 พันลาน

ดอลลารสหรัฐ และ 5,539 ดอลลารสหรัฐฯ ในป 2554 รอยละ 1.47 และรอยละ 1.07 ตามลําดับ  

สําหรับดุลบัญชีเดินสะพัดเทากับ 32.15 พันลานดอลลารสหรัฐ อัตราเงินเฟอติดลบรอยละ 

0.90 และอัตราการวางงานรอยละ 0.67 (ตารางที่ 16) 

ตารางที่ 16 ดัชนีชี้วัดเศรษฐกิจของไทย ป 2554 - 2558 

รายการ 2554 2555 2556 2557 2558 อัตราเพิ่ม 

รอยละ  

ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ 

(US$bn) 

370.61 397.29 419.89 404.32 395.17 1.47 

ผลิตภัณฑมวลรวมตอหัว (US$) 5,539 5,915 6,225 5,970 5,815 1.07 

Current account balance (US$bn) 5.64 -1.62 -4.85 15.29 32.15 - 

อัตราเงินเฟอ (%) 3.81 2.18 1.89 4.20 -0.90 - 

อัตราการวางงาน (%) 0.66 0.58 0.77 0.84 0.67 4.09 

ที่มา: World Bank (2017) 
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2) การคากับอาเซียน 

อาเซียนเปนคูคาที่สําคัญของไทย ในชวง 5 ป ที่ผานมา (2554-2558) ไทยมีดุลการคาเพิ่มขึ้น    

รอยละ 1.09 ตอป สําหรับป 2558 ไทยมีดุลการคา 16,713.8 ลานดอลลารสหรัฐฯ ลดลงจาก 18,383.9 ลานดอลลาร

สหรัฐฯ ของป 2557 รอยละ 9.08 โดยไทยสงออกไปอาเซียนมูลคา 55,154.7 ลานดอลลารสหรัฐฯ และนําเขา

จากอาเซียนมูลคา 38,440.9 ลานดอลลารสหรัฐฯ (ตารางที่ 17) 

ตารางที่ 17 มูลคาการคาระหวางไทยกับภูมิภาคอาเซียน ป 2554 - 2558  

หนวย : ลานดอลลารสหรัฐฯ  

ป ปริมาณการคารวม สงออก นําเขา ดุลการคา 

2554 91,200.6 54,045.0 37,155.6 16,889.4 

2555 96,848.1 56,499.0 40,349.1 16,149.9 

2556 101,107.7 59,309.5 41,798.2 17,511.3 

2557 100,443.1 59,413.5 41,029.6 18,383.9 

2558 93,595.6 55,154.7 38,440.9 16,713.8 

อัตราเพ่ิม (รอยละ) 0.89 0.91 0.85 1.09 
ที่มา : กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ (2560) 

3) การสงออก 

ในชวง 5 ปที่ผานมา (ป 2554-2558) มูลคาการสงออกสินคาของไทยไปอาเซียนเพิ่มขึ้นจาก 

54,045 ลานดอลลารสหรัฐฯ ในป 2554 เปน 55,154.7 ลานดอลลารสหรัฐฯ ในป 2558 หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 0.91 

ตอป  โดยสินคาสงออกของไทยที่สําคัญในป 2558 ไดแก (1) รถยนต อุปกรณและสวนประกอบ (2) น้ํามัน

สําเร็จรูป (3) เคมีภัณฑ (4) เครื่องจักรกลและสวนประกอบ และ (5) เม็ดพลาสติก  

4) การนําเขา 

ในชวง 5 ปที่ผานมา (ป 2554-2558) มูลคาการนําเขาสินคาของไทยจากอาเซียนเพิ่มขึ้นจาก 

37,155.6 ลานดอลลารสหรัฐฯ ในป 2554 เปน 38,440.9 ลานดอลลารสหรัฐฯ ในป 2558 หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 0.85 

ตอป โดยสินคานําเขาของไทยที่สําคัญในป 2558 ไดแก (1) น้ํามันดิบ (2) กาซธรรมชาติ (3) เครื่องคอมพิวเตอร 

อุปกรณและสวนประกอบ (4) เครื่องจักรไฟฟาและสวนประกอบ และ (5) เคมีภัณฑ  

3.9.3 การคาสินคาเกษตรของไทย 

  1) การสงออก 

ในชวง 5 ปที่ผานมา (ป 2554-2558) มูลคาการสงออกสินคาเกษตรและผลิตภัณฑที่สําคัญของ

ไทยลดลงจาก 1.445 ลานลานบาท ในป 2554 เปน 1.211 ลานลานบาท ในป 2558 หรือลดลงรอยละ 16.19 ตอป 

โดยสินคาเกษตรสงออกของไทยที่สําคัญในป 2558 ไดแก (1) ยางธรรมชาติ (2) ขาวและผลิตภัณฑ (3) มันสําปะหลัง

และผลิตภัณฑ (4) ปลาและผลิตภัณฑ (5) ผลไมและผลิตภัณฑ (6) น้ําตาลและผลิตภัณฑ (7) เนื้อไกและผลิตภัณฑ  

(8) กุงและผลิตภัณฑ (9) ผักและผลิตภัณฑ และ (10) กากและเศษที่เหลือใชทําอาหารสัตว (ตารางที่ 18) 
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ตลาดสงออกสินคาเกษตรที่สําคัญของไทยไดแก จีนรอยละ 20.08 ของมูลคาการสงออกสินคา

เกษตรและผลิตภัณฑของไทย รองลงมาคือ ญี่ปุนรอยละ 12.81 สหรัฐอเมริการอยละ 9.91 มาเลเซียรอยละ 

4.66  อินโดนีเซียรอยละ 3.36 เมียนมารรอยละ 2.95 สหราชอาณาจักรรอยละ 2.88 เวียดนามรอยละ 2.80 

สปป.ลาว รอยละ 2.03 กัมพูชารอยละ 2.02 และประเทศอ่ืนๆ รอยละ 36.50 ตามลําดับ  

ตารางที่ 18  มูลคาการสงออกสินคาเกษตรและผลิตภัณฑท่ีสําคัญของไทย 10 อันดับแรก ป 2554 – 2558 

หนวย : ลานบาท  

รายการ 2554 2555 2556 2557 2558 

มูลคาการสงออกทั้งหมด  6,707,851 7,082,333 6,907,494 7,304,899 7,220,349 

มูลคาสนิคาเกษตรและ 

ผลิตภัณฑทีส่ําคัญ 
1,444,996 1,341,826 1,268,217 1,308,707 1,211,164 

สินคาเกษตรและผลิตภัณฑสงออก 10 อันดับแรก 

1. ยางธรรมชาต ิ 440,547 336,304 315,159 244,748 193,938 

2. ขาวและผลิตภัณฑ 208,253 158,433 149,733 191,224 172,778 

3. มันสําปะหลังและผลิตภัณฑ 77,689 84,322 95,692 113,719 115,889 

4. ปลาและผลิตภัณฑ 112,179 131,369 122,481 120,657 109,792 

5. ผลไมและผลิตภัณฑ 81,334 77,307 80,962 95,901 106,184 

6. น้ําตาลและผลิตภัณฑ 116,950 132,129 94,262 95,437 98,309 

7. เนื้อไกและผลิตภัณฑ 60,295 67,751 66,800 73,963 81,176 

8. กุงและผลิตภัณฑ 110,665 96,522 69,349 65,004 57,481 

9. ผักและผลติภัณฑ 21,420 21,035 20,919 23,421 23,054 

10. กากและเศษที่เหลือใชทํา 

อาหารสัตว 
19,583 16,772 16,795 17,905 19,619 

11. สินคาเกษตรอื่น ๆ 196,081 219,882 236,065 266,728 232,944 

ที่มา: สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2559) 

 2) การนําเขา 

ในชวง 5 ปที่ผานมา (ป 2554-2558) มูลคาการนําเขาสินคาเกษตรและผลิตภัณฑที่สําคัญของไทย 

เพิ่มขึ้นจาก 379,704 ลานบาท ในป 2554 เปน 465,003 ลานบาท ในป 2558 หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 22.46 ตอป 

โดยสินคาเกษตรนําเขาของไทยที่สําคัญป 2558 ไดแก (1) พืชอาหาร (2) ปลาและผลิตภัณฑ (3) กากและเศษ 

ที่เหลือใชทําอาหารสัตว (4) พืชน้ํามัน (5) ผลไมและผลิตภัณฑ (6) ผลิตภัณฑอาหารอื่นๆ (7) นมและผลิตภัณฑ 

(8) ฝายที่ยังไมไดสางหรือหวี (9) ผักและผลิตภัณฑ และ (10) เครื่องดื่ม (ตารางที่ 19) 
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ตารางที่ 19 มูลคาการนําเขาสินคาเกษตรและผลิตภัณฑท่ีสําคัญของไทย 10 อันดับแรก ป 2554 – 2558 

หนวย : ลานบาท  

รายการ 2554 2555 2556 2557 2558 

มูลคาการนําเขาทั้งหมด  6,982,719 7,813,061 7,612,706 7,403,898 6,906,118 

มูลคาสินคาเกษตรและผลิตภัณฑ 

ที่สําคัญ 
379,704 433,842 430,542 447,167 465,003 

สินคาเกษตรและผลิตภัณฑนําเขา 10 อันดับแรก 

1. พืชอาหาร 41,659 57,230 49,239 46,807 69,695 

2. ปลาและผลิตภัณฑ 73,369 85,369 81,081 70,682 67,343 

3. กากและเศษที่เหลือใชทํา 

อาหารสัตว 

48,193 58,954 64,057 74,515 63,603 

4. พืชน้ํามัน 36,480 42,562 34,450 37,645 41,321 

5. ผลไมและผลิตภัณฑ 19,731 24,663 26,039 26,497 33,237 

6. ผลิตภัณฑอาหารอื่น ๆ 14,369 18,424 26,575 20,347 21,294 

7. นมและผลิตภัณฑ 18,493 18,846 19,826 25,956 19,831 

8. ฝายที่ยังไมไดสางหรือหวี 34,188 23,412 22,471 21,987 18,148 

9. ผักและผลิตภัณฑ 11,013 12,773 14,175 14,382 16,910 

10. เครื่องดื่ม 9,954 11,124 12,188 13,465 12,463 

11. สินคาเกษตรอื่น ๆ 72,255 80,485 80,441 94,884 101,158 
ที่มา: สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2559) 

3.9.4 นโยบายดานการเกษตร 

1) ยุทธศาสตรดานการเกษตร 

1.1) ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร เพื่อใหเกษตรกรมีความสามารถพึ่งพาตนเองได มี

ภูมิคุมกันพรอมรับความเสี่ยงดานการผลิต การตลาด และมีการกระจายรายไดที่ทั่วถึง มีความสามารถในการผลิตและ

การตลาด กาวสูผูจัดการฟารมที่เปนมืออาชีพ (Smart Farmer) รวมทั้งอํานวยความสะดวกทางการคาสินคาเกษตรใหกับ

เกษตรกรรายใหญที่ทําการเกษตรพาณิชยและเชิงอุตสาหกรรมไดสรางขีดความสามารถในการแขงขัน โดยการพัฒนา

ระบบประกันความเสี่ยงการเกษตร จัดทําทะเบียนเกษตรกร ผลักดันใหมีการพัฒนาระบบสวัสดิการใหครอบคลุมแรงงาน

ดานการเกษตร พัฒนาระบบการคุมครองที่ดิน สรางองคความรูใหกับเกษตรกรใหเหมาะสมในแตละชวงอายุ สนับสนุนให

ประชาชนทําสวนผักคนเมือง (City Farm) และนําของเหลือใชในครัวเรือนหรือชุมชนมาเปนพลังงานกาซชีวภาพ สราง

เกษตรกรรุนใหมใหเขาสูภาคเกษตรทดแทนรุนเดิม สงเสริมใหองคกรเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรมีการดําเนินงานอยาง

มีประสิทธิภาพและยั่ งยืน รวมทั้งอํานวยความสะดวกทางดานขอมูล ขาวสารทั้ งดานการผลิต การตลาด  

การลงทุนทางการเกษตรในตางประเทศ ตลอดจนปรับปรุงกฎระเบียบ เพื่อลดปญหาอุปสรรคในทางการคาสินคาเกษตร 

ใหกับเกษตรกรรายใหญ 
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1.2) ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินคาเกษตร และความ

มั่นคงอาหาร เพื่อสรางฐานการผลิตภาคเกษตรใหเขมแข็ง ทําใหเกิดความมั่นคงในอาชีพ และรายไดใหกับ

เกษตรกร พัฒนาคุณภาพสินคาเกษตรและอาหารใหมีความสามารถในการแขงขัน ประชาชนมีความมั่นคงดาน

อาหารและมีผลผลิตเพียงพอกับความตองการดานอาหารและพลังงาน โดยการพัฒนาการผลิตและการสราง

มูลคาเพิ่ม เนนลดตนทุนการผลิต และพัฒนาคุณภาพ มาตรฐานสินคาเกษตร กําหนดเขตเกษตรเศรษฐกิจ 

พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการโลจิสติกสของภาคเกษตร สงเสริมการผลิตที่เปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอม (Green Product) เสริมสรางการผลิตสินคาเกษตรที่เปนพืชอาหารและพลังงานใหเกิดความมั่นคง 

รวมทั้งสนับสนุนเพื่อจัดสรรผลผลิตพืชอาหารและพลังงาน ใหเพียงพอตอการบริโภคและทดแทนพลังงาน 

สนับสนุนการพัฒนาระบบตลาดสินคาเกษตร และสรางความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจ ภูมิภาคและระหวาง

ประเทศ รวมทั้งสงเสริมและพัฒนางานวิจัย ผลงานประดิษฐคิดคนดานวิทยาศาสตรเทคโนโลยี และนวัตกรรม 

มาขยายผลสูการพัฒนาภาคเกษตรใหสนองความตองการของภาคการผลิต 

1.3) ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาทรัพยากรการเกษตรอยางมีประสิทธิภาพ สมดุลและยั่งยืนเพื่อ

สรางและพัฒนาการใชทรัพยากรการเกษตรและโครงสรางพื้นฐานการเกษตรอยางมีประสิทธิภาพ ฟนฟู

ทรัพยากรการเกษตรใหมีความเหมาะสมตอการผลิตทางการเกษตรอยางยั่งยืน โดยการเรงรัดการฟนฟูและ

ปรับปรุงคุณภาพดินที่เสื่อมโทรม วางระบบการใชที่ดินตามศักยภาพของที่ดิน จัดหาที่ดินเอกชนมาพัฒนาและ

จัดสรรใหกับเกษตรกรไรที่ดินทํากิน เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ําเพื่อการเกษตร ทรัพยากรประมง 

สงเสริมและสนับสนุนใหเกษตรกรใชทรัพยากรการผลิตอยางเหมาะสมและยั่งยืน สนับสนุนและผลักดันให

เกษตรกรมีสวนรวมในการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร เตรียมความพรอมรองรับผลกระทบจากการ

เปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและวางระบบการปองกันและบรรเทาปญหาภัยธรรมชาติ รวมทั้งพัฒนา

กฎหมายที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรใหเหมาะสมและสอดคลองกับสถานการณ 

3.10 สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 

 3.10.1 สภาพทั่วไป 

  1) ลักษณะท่ัวไป 

  สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (Socialist Republic of Vietnam) หรือเวียดนาม มีพื้นที่ 

331,210 ตารางกิโลเมตร มีขนาดพื้นที่เปนอันดับที่ 66 ของโลก ตั้งอยูดานตะวันออกของภูมิภาคเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต ภูมิประเทศ 3 ใน 4 เปนภูเขาสูงและปาไม นอกนั้นเปนไหลเขาและหมูเกาะตางๆ มีอาณาเขต

ทิศเหนือติดกับจีน ทิศใตและทิศตะวันออกเฉียงใตติดกับอาวไทย ทิศตะวันออกติดกับทะเลจีนใต และทิศ

ตะวันตกติดกับกัมพูชาและ สปป.ลาว มีอาณาเขตติดกับทะเลยาว 3,444 กิโลเมตร ที่เอื้ออํานวยตอการทํา

ประมงและการทําทาเรือน้ําลึก ซึ่งใชเปนทางขนสงสินคาไปยังตลาดโลกได   

 เมืองหลวง กรุงฮานอย (Ha Noi) มีพื้นที่ 921 ตารางกิโลเมตร ประชากร 2.2 ลานคน ตั้งอยู

บริเวณสามเหลี่ยมปากแมน้ําแดง โดยมีแมน้ําหลายสายไหลผาน ไดแก The Duong, The Cau, The Ca Lo, 

The Day, The Nhue, The Tich, The To Lich และ The Kim Nguu นอกจากนี้ ฮานอยยังเปนศูนยกลาง
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การบริหารประเทศและเปนศูนยกลางธุรกิจการคาทางภาคเหนือ มีสนามบินนานาชาติที่สําคัญคือ Noi Bai 

International Airport  

เมืองสําคัญอื่นๆ ไดแก  

นครโฮจิมินห (Ho Chi Minh City) มีพื้นที่ 2,095 ตารางกิโลเมตร ประชากร 5.4 ลานคน เปน

เมืองศูนยกลางธุรกิจการคา การนําเขา/สงออก และเปนเมืองทาสําคัญ โดยมีสนามบินนานาชาติ Tan Son 

Nhat Airport และมีทาเรือ Saigon Port ทั้งนี้ นครโฮจิมินหไดรับฉายาวา "ไขมุกแหงเอเชียตะวันออก"  

ไฮฟอง (Hai Phong) มีพื้นที่ 1,503 ตารางกิโลเมตร ประชากร 1.7 ลานคน เปนเมืองทาที่

สําคัญในภาคเหนือ และเปนเขตอุตสาหกรรมหนักโดยเฉพาะอุตสาหกรรมเคมี ตอเรือ และวัสดุกอสราง โดยมี

สนามบิน Cat Bi Airport และทาเรือ Hai Phong Port 

ดานัง (Da Nang) มีพื้นที่ 1,256 ตารางกิโลเมตร ประชากร 0.7 ลานคน เปนศูนยกลางธุรกิจ 

การทองเที่ยว และเปนเมืองทาสําคัญ โดยมีสนามบิน Da Nang Airport และทาเรือ Tien Sa Seaport  

 

 
ภาพที่ 12 แผนที่ประเทศเวียดนาม 

                          ที่มา : Ladawan Phoyee (2560) 

 2) ประชากร  

 ป 2559 เวียดนามมีประชากรจํานวน 94.57 ลานคน (World Bank, 2560) ประชากรมาก

เปนอันดับสามของอาเซียนรองจากอินโดนีเซียและฟลิปปนส และเปนอันดับที่ 15 ของโลก โดยมีอัตราการเพิ่ม

ของประชากรรอยละ 1 ตอป เชื้อชาติประกอบดวยเชื้อชาติขิ่น (Khin) หรือเวียต (Viet) มากกวารอยละ 85.7 

นอกนั้นเปนชนกลุมอ่ืนจํานวน 53 เชื้อชาติ  ไมนับถือศาสนาแตนับถือลัทธิตางๆ ประมาณรอยละ 80.8  นับถือ

ศาสนาพุทธนิกายมหายานรอยละ 9.3 คริสตรอยละ 6.7 อิสลามรอยละ 0.1 และอื่นๆ รอยละ 2.6% สวน
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ภาษาราชการและท่ีใชในชีวิตประจําวัน คือ ภาษาเวียดนาม และใชภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส และจีนในการติดตอ

ทางธุรกิจ  

    การปกครองระบบสังคมนิยม โดยมีพรรคการเมืองเดียว ประธานาธิบดีคือ นายเหวียน มินห เจี๊ยต

(Nguyen Minh Triet) นายกรัฐมนตรีคนปจจุบันนายเหวียน ตั๊น หยุม (Nguyen Tan Dung) การเมืองมี

เสถียรภาพและเอกภาพสูง โดยมีพรรคการเมืองเดียว คือ พรรคคอมมิวนิสตแหงเวียดนาม (Communist 

Party of Vietnam หรือ CPV) ที่มีอํานาจสูงสุดตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งมีบทบาทในการกําหนดแนวทางการจัดการ

ทุกดานทําใหการบริหารประเทศเปนไปอยางราบรื่นและนโยบายตางๆ ไดรับการปฏิบัติอยางตอเนื่อง  

 3.10.2  สภาพทั่วไปดานเศรษฐกิจ 

    1) ดานเศรษฐกิจ 

เวียดนามมีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ (Gross Domestic Product :  GDP Growth) 

ในชวง 5 ปที่ผานมา (2554-2558) ขยายตัวเฉลี่ยในอัตรารอยละ 5.90 ตอป ในป 2558 มีผลิตภัณฑมวลรวม 

ในประเทศ 193.60 พันลานดอลลารสหรัฐฯ ผลิตภัณฑมวลรวมตอหัว 2,.065.2 ดอลลารสหรัฐฯ ภาวะเงินเฟอ

รอยละ 0.9 อัตราวางงานรอยละ 2.1 (ตารางที่ 20)  

สินคาสงออกที่สําคัญของเวียดนามที่สําคัญ ไดแก สิ่งทอและเครื่องนุงหม โทรศัพทมือถือและ

ชิ้นสวน เครื่องคอมพิวเตอร อิเล็กทรอนิคสและชิ้นสวน สวนสินคานําเขาที่สําคัญ ไดแก เครื่องจักร/เครื่องมือและ

อุปกรณ เครื่องคอมพิวเตอร อิเล็กทรอนิคสและชิ้นสวน ผลิตภัณฑปโตรเลียม โดยมีตลาดสงออกที่สําคัญ ไดแก

สหรัฐอเมริกา ญี่ปุน จีน เกาหลีใต เยอรมัน และไทย (อันดับ10) สวนตลาดนําเขาที่สําคัญ ไดแก จีน เกาหลีใต 

ไตหวัน ญี่ปุน สิงคโปร และไทย (อันดับ7) 

ตารางที่ 20 ดัชนีชี้วัดเศรษฐกิจของเวียดนาม ป 2554 - 2558 

เครื่องช้ีวัดเศรษฐกิจ 
ป 

2554 2555 2556 2557 2558 

จํานวนประชากร (ลานคน) 89.44 90.45 91.50 92.54 93.57 

ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ 

(GDP: US$bn) (current price)                

135.54 155.82 171.22 186.21 193.60 

ผลิตภัณฑมวลรวมตอหัว (US$) 1,515.5 1,722.7 1,871.3 2,012.0 2,065.2 

GDP growth (%) 6.2 5.2 5.4 6.0 6.7 

อัตราเงินเฟอ (Inflation %) 18.7 9.1 6.6 4.1 0.9 

อัตราการวางงาน (%) 2.0 1.8 2.0 1.9 2.1 

ที่มา: World Bank (2017)   
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 2) การคาระหวางไทยและเวียดนาม  

  มูลคาการคาระหวางไทยและเวียดนาม ในชวง 5 ปที่ผานมา (2554-2558 ) มีอัตราการขยายตัว

เฉลี่ยรอยละ 9.72 ตอป และไทยเปนฝายไดดุลการคามาตลอด ซึ่งในป 2558 มูลคาการคาระหวางไทยและ

เวียดนามมีมูลคาเทากับ 12,957.69 ลานดอลลารสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจากปที่ผานรอยละ 9.62 โดยมูลคาการ

สงออกสินคาของไทยไปยังเวียดนามเทากับ 8,907.30 ลานดอลลารสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจากปที่ผานมารอยละ 

13.00 สินคาสงออกสําคัญที่ไทยสงไปเวียดนาม 5 อันดับแรก ไดแก น้ํามันสําเร็จรูป รถยนตและสวนประกอบ            

เม็ดพลาสติก เคมีภัณฑ เครือ่งปรับอากาศและสวนประกอบ สําหรับการนําเขาสินคาของไทยจากเวียดนาม ใน

ป 2558 มีมูลคา 4,050.39 ลานดอลลารสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจากปที่ผานมารอยละ 2.86 สินคาที่ไทยนําเขาจาก

เวียดนาม 5 อันดับแรก ไดแก เครื่องใชไฟฟาในบาน เครื่องจักรไฟฟาและสวนประกอบ น้ํามันดิบ เหล็กกลา

และผลิตภัณฑ และสัตวน้ําสดแชเย็นแชแข็งแปรรูปและกึ่งสําเร็จรูป ทั้งนี้ ป 2558 ไทยไดเปรียบดุลการคากับ

เวียดนาม 4,856.91 ลานดอลลารสหรัฐฯ (ตารางที่ 21)   

ตารางที่ 21 สถิติการคาระหวางประเทศไทยกับเวียดนาม ป 2554 - 2558 

หนวย: ลานดอลลารสหรัฐฯ 

รายการ 
ป 

2554 2555 2556 2557 2558 

มูลคาการคา 9,090.67 9,469.71 10,451.67 11,820.02 12,957.69 

การสงออก 7,059.49 6,483.28 7,182.21 7,882.40 8,907.30 

การนําเขา 2,031.18 2,986.33 3,268.96 3,937.62 4,050.39 

ดุลการคา 5,028.31 3,496.95 3,913.25 3,944.78 4,856.91 
ที่มา: กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ (2560) 

 3.10.3 ดานนโยบาย 

    1) นโยบายดานการคาตางประเทศ 

นโยบายเศรษฐกิจการคาของเวียดนามยังคงเปนไปในทิศทางเดิม นับจากการปฏิรูปเศรษฐกิจ

และสังคมตามนโยบาย “โดยเหมย” เมื่อกวา 20 ปที่แลว ดังจะเห็นไดจากทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติป 2549-2553 ขอหนึ่งที่ระบุใหสรางความเขมแข็งใหกับระบบเศรษฐกิจการตลาดแบบสังคม

นิยม เพื่อกาวสูความเปนประเทศที่กําลังพัฒนาและทันสมัยภายในป 2563 เวียดนามมีการปรับตัวใหเขากับ

ระบบเศรษฐกิจแบบเสรีของโลก ทําใหเศรษฐกิจของเวียดนามมีการเจริญเติบโตและมีรูปแบบที่เปนสากลอยางมาก 

การเขาเปนสมาชิกของ WTO ทําใหเวียดนามตองมีการปรับปรุงกฎระเบียบ กฎหมาย ตลอดจนกลไกภาครัฐ 

เพื่อเปดตลาดสินคาภาคบริการและการลงทุนในประเทศใหกับประเทศสมาชิก WTO 
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ป 2557 เศรษฐกิจเวียดนามชะลอตัวลงสวนหนึ่งเปนผลมาจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก 

ทั้งผลกระทบจากปญหาวิกฤตหนี้สาธารณะในยุโรป สหรัฐอเมริกา และการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีน ซึ่งถือเปน

ตลาดสงออกที่สําคัญของเวียดนาม โดยรัฐบาลเวียดนามมีการควบคุมการผันผวนอัตราแลกเปลี่ยนเงินสกุลดอง

กับเงินสกุลดอลลารสหรัฐฯ ใหอยูในระดับ US$ 1 ตอ 20,800 - 21,000 ดอง เพื่อไมใหกระทบตอเศรษฐกิจ

และการสงออกของประเทศ  

  2) นโยบายดานเกษตร 

นโยบายดานการเกษตรภายใตนโยบาย “โดยเหมย” มีนโยบายปฏิรูปภาคเกษตร ดังนี้ 

2.1) เนนการสรางแรงจูงใจเพื่อสนับสนุนการผลิตในภาคเกษตร โดยใหเกษตรกรมีสิทธิในการเชา

ที่ดินเพื่อทําการเกษตรในระยะเวลาที่ยาวขึ้น รวมถึงยินยอมใหเกิดการขายสิทธิในที่ดิน หรือยอมใหมีการตกทอด

เปนมรดกใหแกคนในครอบครัวได เพื่อสนับสนุนแรงงจูงใจในการลงทุนของครัวเรือนในธุรกิจฟารมรวมถึงการ

ปรับปรุงคุณภาพที่ดินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตจากการใชที่ดิน 

2.2) รูปกลไกการตลาดในประเทศ จากเดิมที่การตั้งราคาสินคาเกษตรจะถูกกําหนดจาก

คณะกรรมการภาครัฐ มาเปนใหภาคเอกชนมีบทบาทในการกําหนดราคา การปฏิรูปขอจํากัดการสงออกเพื่อ

เอื้อใหธุรกิจเอกชนเขามามีบทบาทสนับสนุนในการสงออกสินคาเกษตรของประเทศ การยกเลิกขอกําหนด

โควตาการสงออก การปฏิรูปภาษีการสงออกสินคาเกษตร ตลอดจนการปฏิรูปการลงทุนวิจัยในภาคเกษตร 

 3.10.4 ปจจัยสนับสนุนการลงทุนและโอกาสทางธุรกิจเกษตรในเวียดนาม 

1) การเมืองมีเสถียรภาพ จากการที่ประเทศเวียดนามปกครองดวยระบอบสังคมนิยม มีพรรค

การเมืองเพียงพรรคเดียว  คือ พรรคคอมมิวนิสตแหงเวียดนาม ทําใหกําหนดนโยบายและการกํากับดูแลเปนไป

ในทิศทางเดียวกันอยางตอเนื่อง ผูลงทุนสามารถวางแผนการประกอบธุรกิจและการลงทุนในระยะยาวไดอยาง

มีความมั่นใจ 

2) คาจางแรงงานต่ําแมวาตนทุนแรงงานในประเทศเวียดนามจะเพิ่มขึ้นมาก แตเมื่อเปรียบเทียบ

กับประเทศอ่ืนๆ แลวยังนับวามีตนทุนต่ํากวา โดยอัตราคาจางแรงงานทั่วไปเฉลี่ย 97.48 บาทตอวัน นอกจากนี้

แรงงานในวัยหนุมสาวของเวียดนามยังมีเปนจํานวนมาก โดยจํานวนประชากรประมาณรอยละ 60 มีอายุต่ํากวา 

30 ป นอกจากจํานวนแรงงานที่มีปริมาณมากแลว แรงงานเหลานี้ยังมีการศึกษาดีทําใหเวียดนามยังคงเปน

เปาหมายของนักลงทุนตางประเทศโดยเฉพาะญี่ปุน ซึ่งยังมองวาลูทางการลงทุนในเวียดนามยังมีแนวโนม

แจมใส และบริษัทญี่ปุนที่ลงทุนแลวในเวียดนามมีแผนการที่จะขยายการผลิตภายใน 1-2 ปขางหนาอีกดวย 

นอกจากนั้น ผลของการสํารวจของ JETRO ยังพบอีกวาในอีก 5-10 ขางหนาเวียดนามจะเปนอันดับหนึ่งแหง

เอเชียในการเปนจุดหมายปลายทางสําหรับการตั้งโรงงานผลิตสินคา แมจะมีการคาดการณเกี่ยวกับเศรษฐกิจ

ของเวียดนามในแงลบก็ตาม 

 

 

 



74 
 

3) สภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศที่หลากหลาย ทําใหเวียดนามมีวัตถุดิบและทรัพยากรธรรมชาติ

ที่อุดมสมบูรณ เชน สินแร ถานหิน เหล็ก ทองแดง กาซธรรมชาติ และน้ํามัน เปนตน นอกจากนี้ เวียดนามยังมี

พื้นที่ท่ีเหมาะแกการทําเกษตรกรรมอีกเปนจํานวนมาก จึงสามารถผลิตผลผลิตทางการเกษตรไดมากเปนอันดับ

ตนๆ ของโลก เชน ขาว กาแฟ ยางพารา และพริกไทยดํา เปนตน โดยสิ่งตาง ๆ เหลานี้เปนแรงดึงดูดใหนัก

ลงทุนตางชาติใหความสนใจที่จะเขามาลงทุนผลิตสินคาในเวียดนาม ซึ่งเปนธุรกิจเกษตรอีกประเภทหนึ่งที่

รัฐบาลใหการสงเสริมการลงทุนจากตางชาติ 

 

      



บทท่ี 4 

ผลการวิจัย 

4.1 สถานการณสินคาขาวของอาเซียน 

 เปนการศึกษาสถานการณสินคาขาวของประเทศกลุมอาเซียน 10 ประเทศ ประกอบดวยสถานการณการผลิต 

การตลาด และนโยบาย/มาตรการขาวที่สําคัญ รายละเอียดมดีังนี้ 

 4.1.1 สถานการณสินคาขาวของบรูไน 

1) การผลิต 

1.1) แหลงปลูกขาวที่สําคัญ บรูไนสามารถปลูกขาวไดทั้ง 4 เขตการปกครอง ไดแก 

(1) เขตบรูไน-มัวรา (Brunei-Muara) มีพื้นที่เก็บเกี่ยว 2,319 ไร คิดเปนรอยละ 35 ของ

พื้นที่เก็บเกี่ยวทั้งประเทศ มีผลผลิตขาวเปลือก 412 ตันขาวเปลือก คิดเปนรอยละ 30 ของผลผลิตทั้งประเทศ 

ผลผลิตตอไรเฉลี่ย 178 กิโลกรัมตอไร  

(2) เขตเบอไลต (Belait) มีพื้นที่เก็บเกี่ยว 1,763 ไร คิดเปนรอยละ 27 ของพื้นที่เก็บเกี่ยว

ทั้งประเทศ มีผลผลิตขาวเปลือก 354 ตันขาวเปลือก คิดเปนรอยละ 26 ของผลผลิตทั้งประเทศ ผลผลิตตอไร

เฉลี่ย 201 กิโลกรัมตอไร 

(3) เขตเติมบูรง (Temburong) มีพื้นที่เก็บเกี่ยว 1,750 ไร คิดเปนรอยละ 26 ของ

พื้นที่เก็บเกี่ยวทั้งประเทศ  มีผลผลิตขาวเปลือก 415 ตันขาวเปลือก คิดเปนรอยละ 30 ของผลผลิตทั้งประเทศ 

ผลผลิตตอไรเฉลี่ย 237 กิโลกรัมตอไร  

 (4) เขตตูตง (Tutong) มีพ้ืนที่เก็บเกี่ยว 806 ไร คิดเปนรอยละ 12 ของพื้นที่เก็บเกี่ยว

ทั้งประเทศ มีผลผลิตขาวเปลือก 190 ตันขาวเปลือก คิดเปนรอยละ 14 ของผลผลิตทั้งประเทศ ผลผลิตตอไร

เฉลี่ย 236 กิโลกรัมตอไร 

ตารางที่ 22 เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต และผลผลิตตอไร แยกตามเขตการปกครองของบรูไน ปการผลิต 2558/59 

     เขต 
พื้นที่เก็บเกี่ยว 

(ไร) 

ผลผลิต 

(ตันขาวเปลือก) 

ผลผลิตตอไร 

(กิโลกรัม) 

สัดสวน 

พื้นที่ ผลผลิต 

บรูไน-มัวรา 2,319 412 178 35 30 

เบอไลต 1,763 354 201 27 26 

เติมบูรง 1,750 415 237 26 30 

ตูตง 806 190 236 12 14 
ที่มา: Department of Agriculture and Agrifood, Brunei Darussalam (2017) 
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ภาพที่ 13 แหลงเพาะปลูกขาวของบรูไน 
              ที่มา: วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี (2560) 

1.2) ฤดูปลูกขาว 

(1) ฤดูฝน (Wet Season Paddy) เกษตรกรเริ่มเพาะปลูกขาวเดือนตุลาคม และเริ่ม

เก็บเกี่ยวขาวเดือนมกราคม - กุมภาพันธ ของปถัดไป 

(2) ฤดูแลง (Dry Season Paddy) เกษตรกรปลูกเริ่มเพาะขาวเดือนพฤษภาคม และเริ่ม

เก็บเก่ียวเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม ของปเดียวกัน 

ตารางที ่23 ฤดูเก็บเกี่ยวขาวของบรูไน 

 

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

ฤดูฝน      

ฤดูแลง      

ที่มา : AFSIS, ACO report (2017) 

1.3) ชนิดและพันธุขาว 

พันธุขาวที่เกษตรกรชาวบรูไนนิยมปลูกในปจจุบัน คือ พันธุ Laila มีชื่อเดิมวาBDR1

สําหรับชื่อ Laila นั้น ไดรับพระราชทานนามจากสมเด็จพระราชาธิบดีฮัจญีฮัสซานัลโบลเกียห มูอิซซัดดิน วัดเดาเลาะห

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2552 เพื่อเปนการประชาสัมพันธนโยบายการพึ่งพาตนเอง (Fadzli 2016) อยางไรก็ตาม

ขาวพันธุ Laila เปนพันธุขาวที่ไมทนตอสภาพแหงแลงและใชเวลานานในการเพาะปลูก (115 วัน) ซึ่งเปน

ขอจํากัดในการเพ่ิมผลผลิตดวยการปลูกขาวพันธุนี้ 

สําหรับพันธุขาวอื่นๆ ที่เปนที่นิยม เชน พันธุขาวลูกผสม BDR5 (พันธุผสมระหวางพันธุ

Laila และพันธุ Pusu) พันธุขาว MRQ76 (MRQ ยอมาจาก Malaysian Research Quality) ซึ่งเปนพันธุของ

มาเลเชีย สําหรับขาวพันธุ BDR5 เปนพันธุที่ไดรับความสนใจมากขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากคุณสมบัติที่ทนตอสภาพ

 

       ชวงเวลาเพาะปลูก            ชวงเวลาเก็บเก่ียว   
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แหงแลงได อายุการเพาะปลูกที่ไมนานทําใหสามารถเพาะปลูกไดปละ 2 ครั้ง และผลผลิตตอไรที่สูง โดย

สามารถใหผลผลิตตอไรไดสูงถึงไรละ 800 กิโลกรัม นอกจากนี้เกษตรบางสวนยังปลูกขาวพันธุพื้นเมือง เชน 

Bario, Adan, PadiJanggut, Pusu, Padi และ Pulut เปนตน ขาวพันธุพื้นเมืองไดรับความนิยมลดลง เนื่องจาก

พันธุพื้นเมืองตอบสนองตอสารเคมตี่ํา ไมเหมาะกับการเพาะปลูกสมัยใหมที่ใชสารเคมีและเครื่องจักรมากขึ้น 

1.4) พื้นที่ ผลผลิต ผลผลิตตอไร 

บรูไนมีพื้นที่เก็บเกี่ยวและผลผลิตขาวเปนอันดับ 9 ของอาเซียน และอันดับ 77 และ 

78 ของโลก ตามลําดับ และมีผลผลิตตอไรเปนอันดับ 8 ของอาเซียน โดยในชวง 5 ปที่ผานมา (2553/54 -

2557/58) เนื้อที่เก็บเกี่ยวลดลงจาก 10,000 ไร ในป 2553/54 เปน 7,938 ไร ในป 2557/58 หรือลดลงรอยละ 

7.36 แตผลผลิตและผลผลิตตอไรเพิ่มขึ้นจาก 2,280 ตันขาวเปลือก 228 กิโลกรัมในป 2553/54 เปน 3,100 

ตันขาวเปลือก 391 กิโลกรัม ในป 2557/58 หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 3.85 และรอยละ 12.10 ตามลําดับ สําหรับป 

2558/59 คาดวามีเนื้อที่เก็บเกี่ยว 8,188 ลานไร และผลผลิต 3,190 ตันขาวเปลือก เพิ่มขึ้นจากป 2557/58 

รอยละ 3.15 และ 2.90 ตามลําดับ (ตารางที ่24) 

ตารางที่ 24 พื้นที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต และผลผลิตตอไร ขาวของบรูไน ระหวางป 2553/54 – 2558/59 

ปการผลิต 
พื้นที่เก็บเกี่ยว 

(ไร) 

ผลผลิต ผลผลิตตอไร 

(กิโลกรัม) (ตันขาวเปลือก) (ตันขาวสาร) 

2553/54 10,000 2,280 1,480 228 

2554/55 11,250 2,700 1,756 240 

2555/56 8,063 1,900 1,237 236 

2556/57 8,313 2,130 1,682 256 

2557/58 7,938 3,100 1,636 391 

อัตราการเพิ่ม (รอยละ) -7.36 3.85 1.59 12.10 

2558/59 8,188 3,190 1,685 390 

ผลตาง (รอยละ) 3.15 2.90 3.00 -0.24 
ที่มา: AFSIS, EWI Report (2017) 

2) การตลาด 

2.1) ความตองการใชขาวภายในประเทศ 

ขาวเปนอาหารหลักที่สําคัญของชาวบรูไน โดยรอยละ 25 ของพลังงานที่ชาวบรูไน

ไดรับจากการบริโภคขาว (FAOSTAT, 2016) ทั้งนี้ ป 2556 บรูไนมีความตองการใชขาวรวม 44,000 ตันขาวสาร 

แบงเปนการบริโภคขาวเพื่อเปนอาหาร (Food Use) 32,000 ตันขาวสาร คิดเปนอัตราการบริโภคขาวตอหัว

ของประชากรบรูไนเฉลี่ย 77 กิโลกรัมตอคนตอป นอกจากนี้ขาวยังใชถูกใชเปนอาหารสัตวปริมาณ 7,000 ตัน

ขาวสาร กิจกรรมอ่ืน 3,000 ตันขาวสาร และท่ีเหลืออีก 2,000 ตันขาวสารเปนการสูญเสีย (ตารางที่ 25) 
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ตารางที่ 25 การใชขาวภายในประเทศของบรูไน จําแนกตามประเภทการใชขาว ป 2546 และ 2556 

รายการ 2546 2556 
อัตราการเพิ่ม 

(รอยละ) 

การใชขาวภายในประเทศ (ตันขาวสาร) 35,000 44,000 25.71 

อาหารมนุษย (Food) 26,000 32,000 23.08 

เมล็ดพันธุ (Seed) - - - 

อาหารสัตว (Feed) 5,000 7,000 40.00 

แปรรูป (Processing) - - - 

อื่นๆ (Other uses) 2,000 3,000 50.00 

การสูญเสีย (Losses) 2,000 2,000 - 

อัตราการบริโภคขาวตอคนตอป (กก.) 73 77 0.42 
ที่มา: Food and Agriculture Organization of the United Nations (2016) 

2.2) การคาระหวางประเทศ 

บรูไนเปนประเทศผูนําเขาขาวสุทธิ เนื่องจากผลผลิตภายในประเทศยังไมเพียงพอตอความ

ตองการใชขาวในประเทศ โดยในชวง 5 ปที่ผานมา (ป 2554 - 2558) ปริมาณและมูลคาการนําเขาขาวของบรูไน

ลดลงจาก 32,138 ตันขาวสาร มูลคา 53.86 ลานดอลลารสหรัฐฯ ในป 2554 เปน 27,693 ตันขาวสาร มูลคา 30.70 

ลานดอลลารสหรัฐฯ ในป 2558 หรือลดลงรอยละ 6.1 และรอยละ 11.6 ตอป ตามลําดับ (ตารางที่ 26) 

ตารางที ่26 มูลคาและปริมาณการสงออกและนําเขาขาวของบรูไน ป 2554 - 2558 

มูลคา: พันดอลลารสหรัฐฯ, ปริมาณ: ตันขาวสาร 

รายการ   2554 2555 2556 2557 2558 
อัตราการเพิ่ม 

(รอยละ) 

การสงออก มูลคา 48 2 - 7 3 -34.9 

 
ปริมาณ 42 2 - 22 1 -39.8 

การนําเขา มูลคา 53,855 59,634 22,085 53,698 30,695 -11.6 

  ปริมาณ 32,138 62,054 24,017 44,585 27,693 -6.1 

การคาสุทธิ มูลคา -53,807 -59,632 -22,085 -53,691 -30,692 -11.6 

(สงออก-นําเขา) ปริมาณ -32,096 -62,052 -24,017 -44,563 -27,692 -6.1 

ที่มา: International Trade Centre (2016)  

บรูไนนําเขาขาวเกือบทั้งหมดจากประเทศในเอเชีย (รอยละ 99.1 ของมูลคาการนําเขา

ขาวทั้งหมดของประเทศในป 2558) โดยเปนการนําเขาจากประเทศสมาชิกอาเซียน รอยละ 93.3 สําหรับ

ประเทศคูคาในอาเซียน บรูไนนําเขาขาวจากไทยมากที่สุด คิดเปนรอยละ 83.5 และกัมพูชา รอยละ 9.1 สําหรับ 

คูคานอกอาเซียนที่สําคัญ ไดแก อินเดีย รอยละ 5.4 ของการนําเขาขาวทั้งหมด (ตารางที่ 27) 
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ตารางที่ 27 มูลคาและปริมาณการนําเขาขาวของบรูไน จําแนกตามประเทศคูคา ป 2554 - 2558 

ภูมิภาค/ประเทศ 2554 2555 2556 2557 2558 
อัตราการเพิ่ม 

(รอยละ) 

สัดสวน 

ป 2558 

มูลคา (พันดอลลารสหรัฐฯ) 

รวมทั้งหมด 53,855 59,634 22,085 53,698 30,695 -11.6 
 

เอเชีย 53,577 59,432 21,925 53,464 30,408 -11.7 99.1 

อาเซียน 52,747 58,669 20,778 51,968 28,647 -12.6 93.3 

เอเชียอื่น 830 763 1,147 1,496 1,761 24.3 5.8 

ตะวันออกกลาง 26 - 5 - 27 0.8 0.1 

ยุโรป 1 - 5 3 4 33.3 0.0 

แอฟริกา - - - - - ไมนิยาม - 

อเมริกา 73 8 - - 3 -52.6 0.0 

โอเชียเนีย 178 193 152 231 252 9.1 0.8 

ไทย 51,417 57,177 20,475 49,019 25,622 -14.3 83.5 

เวียดนาม 1,063 1,235 155 209 139 -44.3 0.5 

กัมพูชา - - 3 2,682 2,807 297.8 9.1 

อินเดีย 709 665 1,102 1,424 1,654 27.8 5.4 

ปากีสถาน 114 86 36 65 34 -23.7 0.1 

สหรัฐอเมริกา 73 - - - - ไมนิยาม - 

ประเทศอ่ืน 479 470 316 299 438 -6.1 1.4 

ปริมาณ (ตันขาวสาร) 

รวมทั้งหมด 32,138 62,054 24,017 44,585 27,693 -6.1 
 

เอเชีย 31,950 61,843 23,907 44,404 27,483 -6.1 99.3 

อาเซียน 31,304 61,046 22,872 43,058 25,742 -7.1 92.9 

เอเชียอื่น 646 797 1,035 1,346 1,741 28.5 6.3 

ตะวันออกกลาง 22 - 1 - 21 -0.9 0.1 

ยุโรป - - - - 1 -13.9 0.0 

แอฟริกา - - - - - ไมนิยาม - 

อเมริกา 40 9 - - 2 -51.3 0.0 

โอเชียเนีย 127 201 109 182 188 7.1 0.7 

ไทย 29,181 59,482 22,319 40,361 23,320 -8.0 84.2 

เวียดนาม 1,285 1,284 93 122 91 -53.5 0.3 

กัมพูชา - - 3 2,520 2,289 284.6 8.3 

อินเดีย 574 695 1,010 1,298 1,700 32.3 6.1 

ปากีสถาน 70 89 22 46 22 -25.7 0.1 

สหรัฐอเมริกา 40 - - - - ไมนิยาม - 

ประเทศอ่ืน 989 503 570 239 273 -28.2 1.0 

ที่มา: International Trade Centre (2016)  
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3) นโยบายขาวที่สําคัญ 

ประเทศบรูไนมีนโยบายที่จะลดการพึ่งพิงการนําเขาขาวจากตางประเทศ ภายใตวิสัยทัศน 

2578 (Vision 2035) บรูไนไดตั้งเปาหมายที่จะเพิ่มการพึ่งพาตนเอง โดยจะเพิ่มการผลิตภายในประเทศใหได

รอยละ 60 ของความตองการภายในประเทศ ภายในป 2578 (ในป 2558 ผลผลิตภายในประเทศคิดเปนรอยละ 4 

ของความตองการใชเทานั้น) ทั้งนี้ Department of Agriculture and Agrifood (DAA) ของบรูไนภายใต 

Ministry of Primary Resources and Tourism มีแผนที่จะเพิ่มปริมาณผลผลิตภายในประเทศ ดวยการ

สงเสริมการใชเมล็ดพันธุที่มีผลผลิตตอไรสูง (มากกวา 480-640 กิโลกรัมตอไร โดยที่ผลผลิตตอไรในปการผลิต 

2558/59 มีคา 391 กิโลกรัมตอไร) การเพิ่มพื้นที่เพาะปลูกขาว การเพิ่มการปลูกขาวในฤดูแลงเพื่อใหสามารถ

เพาะปลูกขาวไดสองรอบตอป การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการเกษตรโดยเฉพาะระบบชลประทาน และ

การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการหลังการผลิต รวมทั้งพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรทองถิ่น 

(Tobias et al., 2012, Lassa 2015) ในปจจุบัน DAA มีมาตรการสนับสนุนปจจัยการผลิตใหเกษตรกรผูปลูกขาว

ภายใตโครงการ Agriculture and Agri-food Incentive Scheme (SIPA) รัฐบาลสนับสนุนปจจัยการผลิต

ประกอบดวย เมล็ดพันธุ ปุยเคมี สารเคมี และบรรจุภัณฑ จําหนายในราคาอุดหนุนรอยละ 50 นอกจากนี้

เกษตรกรที่เขารวมโครงการ SIPA ยังสามารถเขารวมโครงการประกันราคาไดอีกดวย (Paddy Guarantee 

Price Purchasing Scheme) ซึ่งรัฐบาลโดย DAA จะซื้อขาวจากเกษตรกรโดยตรงในราคาคงที่ซึ่งสูงกวาราคา

ผูบริโภค ทั้งนีเ้กษตรกรที่เขารวมโครงการจะตองปลูกขาวดวยพันธุที่ DDA แนะนํา 

สําหรับนโยบายการนําเขา บรูไนไดกําหนดใหขาวเปนสินคาควบคุม เพื่อความมั่นคงทาง

อาหารและรักษาเสถียรภาพราคา บรูไนไมมีรัฐวิสาหกิจเฉพาะในการนําเขาขาว (State Trading Enterprises) 

แตจะดําเนินการโดยหนวยงานรัฐบาล ชื่อ Supply and State Stores Department (SSSD)1/ ซึ่งอยูภายใต

กระทรวงการคลัง เอกชนผูประกอบการขายสง/ขายปลีกสามารถซื้อขาวที่นําเขาจาก SSSD อยางไรก็ตาม

เอกชนสามารถนําเขาขาวไดเองแตตองไดรับอนุญาตจาก SSSD (Ministry of Finance, Brunei Darussalam, 

2016) ทั้งนี้ การนําเขาขาวภายใต SSSD สวนใหญนําเขาผานบริษัท Brusiam Food Alliance Co., Ltd. ซึ่ง

เปนบริษัทที่รวมทุนกันระหวางกระทรวงการคลังบรูไนและบริษัทเจียเมง จํากัด (Chia Meng Co., Ltd.) ของ

ประเทศไทย (Brusiam, 2016) 

 

  

                                           
1/ เปลี่ยนชื่อมาจาก Information Technology and State Stores Department ในป 2553 
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 4.1.2 สถานการณสินคาขาวของกัมพูชา 

1) การผลิต 

1.1) แหลงปลูกขาวที่สําคัญ 

กัมพูชาสามารถปลูกขาวไดทุกจังหวัด พื้นที่ปลูกขาวสวนใหญจะกระจายอยูตามพื้นที่

ราบลุมแมน้ําโขง และทะเลสาบเขมรหรือโตนเลสาบ โดยสามารถแบงพื้นที่เพาะปลูกขาวตามลักษณะภูมิประเทศ

ไดเปน 4 เขต (Liese et al, 2014) ดังนี ้(ตาราง 28 และภาพท่ี 14) 

(1) ที่ราบลุมแมน้ําโขง มีผลผลิตขาวเปลือก 4.537 ลานตันขาวเปลือก คิดเปนรอยละ 

48.3 ของผลผลิตทั้งประเทศ มีพื้นที่เก็บเกี่ยว 8.195 ลานไร คิดเปน 44.2 ของพื้นที่เก็บเกี่ยวทั้งประเทศ 

ผลผลิตตอไรเฉลี่ย 554 กิโลกรัมตอไร จังหวัดแหลงปลูกที่สําคัญ เชน ไพรแวง ตาแกว กําปงจามและตโบงฆมุม 

เปนตน 

(2) ที่ราบโตนเลสาบ มีผลผลิตขาวเปลือก 2.975 ลานตันขาวเปลือก คิดเปนรอยละ 

31.7 ของผลผลิตทั้งประเทศ มีพ้ืนที่เก็บเก่ียว 6.288 ลานไร คิดเปนรอยละ 33.9 ของพ้ืนที่เก็บเกี่ยวทั้งประเทศ 

ผลผลิตตอไรเฉลี่ย 473 กิโลกรัมตอไร จังหวัดแหลงปลูกที่สําคัญ เชน พระตะบอง กําปงธม และเสียมราฐ เปนตน 

(3) ที่สูงภูเขาภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ มีผลผลิตขาวเปลือก 1.334 ลานตัน

ขาวเปลือก คิดเปนรอยละ 14.2 ของผลผลิตทั้งประเทศ มีพื้นที่เก็บเกี่ยว 2.978 ลานไร คิดเปนรอยละ 16.0 

ของพ้ืนที่เก็บเกี่ยวท้ังประเทศ ผลผลิตตอไรเฉลี่ย 448 กิโลกรัมตอไร จังหวัดแหลงปลูกที่สําคัญเชน บันทายมีชัย 

พระวิหาร และอุดรมีชัย เปนตน 

(4) เขตชายฝงทะเล มีผลผลิตขาวเปลือก 0.543 ลานตันขาวเปลือก คิดเปนรอยละ 5.8 

ของผลผลิตทั้งประเทศ มีพื้นที่เก็บเกี่ยว 1.095 ลานไร คิดเปนรอยละ 5.9 ของพื้นที่เก็บเกี่ยวทั้งประเทศ ผลผลิต

ตอไรเฉลี่ย 496 กิโลกรัมตอไร จังหวัดแหลงปลูกที่สําคัญ คือ กําปอต  
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ตารางที่ 28 พื้นที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต และผลผลิตตอไร แยกตามเขตการปกครองของกัมพูชา ปการผลิต 2556/57 

ภาค/จังหวัด 
พื้นที่เก็บเกี่ยว 

(ไร) 

ผลผลิต 

(ตันขาวเปลอืก) 

ผลผลิตตอไร 

(กิโลกรัม) 

สัดสวน 

พื้นที ่ ผลผลิต 

ที่ราบลุมน้ําโขง 8,195,406 4,537,447 554 44.2 48.3 

ไพรแวง 2,319,325 1,260,911 544 12.5 13.4 

ตาแกว 1,863,113 1,161,479 623 10.0 12.4 

กําปงจามและตโบงฆมุม 1,372,456 780,282 569 7.4 8.3 

สวายเรียง 1,166,956 539,202 462 6.3 5.7 

กันดาล 661,994 398,376 602 3.6 4.2 

กําปงสปอ 726,681 357,370 492 3.9 3.8 

พนมเปญ 84,881 39,827 469 0.5 0.4 

ที่ราบโตนเลสาบ 6,287,838 2,975,481 473 33.9 31.7 

พระตะบอง 1,753,963 795,611 454 9.5 8.5 

กําปงธม 1,572,688 691,389 440 8.5 7.4 

เสียมราฐ 1,231,906 560,109 455 6.6 6.0 

กําปงชนัง 964,769 511,458 530 5.2 5.4 

โพธิสัตว 715,100 389,612 545 3.9 4.1 

ไพลิน 49,413 27,302 553 0.3 0.3 

ที่สูงภูเขาภาคเหนือและ

ตะวันออกเฉียงเหนือ 
2,977,825 1,333,883 448 16.0 14.2 

บันทายมีชัย 1,367,144 628,869 460 7.4 6.7 

พระวิหาร 465,431 213,758 459 2.5 2.3 

อุดรมีชัย 403,256 164,011 407 2.2 1.7 

กระแจะ 282,500 149,454 529 1.5 1.6 

สตึงแตรง 158,931 65,483 412 0.9 0.7 

มณฑลคีร ี 143,081 56,798 397 0.8 0.6 

รัตนคีร ี 157,481 55,510 352 0.8 0.6 

ชายฝงทะเล 1,094,975 543,150 496 5.9 5.8 

กําปอต 905,063 454,245 502 4.9 4.8 

พระสีหน ุ 103,019 48,625 472 0.6 0.5 

เกาะกง 64,706 28,866 446 0.3 0.3 

แกบ 22,188 11,414 514 0.1 0.1 

ที่มา: International Rice Research Institute (2016) 

หมายเหต:ุ จังหวัดตโบงฆมมุ แยกตัวออกมาจากจังหวัดกัมปงจาม ในป 2556 
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ภาพที่ 14 แหลงเพาะปลูกขาวของกัมพูชา 

            ที่มา: Maclean et.al (2013)  

โตนเลสาบ 

ลุมแมน้ําโขง 
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1.2) ฤดูปลูกขาว 

(1) ฤดูฝน (Wet Season Paddy) เกษตรกรเพาะปลูกขาวชวงเดือนมิถุนายน – สิงหาคม 

และเก็บเกี่ยวผลผลิตชวงเดือนธันวาคม-กุมภาพันธ ของปถัดไป 

(2) ฤดูแลง (Dry Season Paddy) เกษตรกรเพาะปลูกขาวชวงเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม

และเก็บเกี่ยวผลผลิตชวงเดือนมีนาคม – เมษายน ของปถัดไป 

ตารางที่ 29 ฤดูปลูกขาวของกัมพูชา 

 

ฤดูเพาะปลูก ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

ฤดูฝน 
 

                

ฤดูแลง                     

ที่มา: Food and Agriculture Organization of the United Nations (2016) 

1.3) ชนิดและพันธุขาว 

(1) ขาวนาป  

 พันธุขาวที่นิยมปลูกในนาป ไดแก ขาวหอมนาป (Fragrant Rice) เชน ขาวพันธุ

สุมาลี เนียงมะลิ ผกามะลิ ผกาขะไย ผกาลําดวน สวนขาวเจานาป ไดแก ขาวพันธุเนียงคอน จาบจาย เนียงมิน 

และขาวหนีน้ํา การปลูกขาวนาปของกัมพูชาแบงไดเปน 3 ลักษณะ คือ ขาวที่ปลูกในที่ลุม ที่น้ําลึก และที่ดอน ซึ่ง

ตองพึ่งพิงน้ําฝนเปนหลัก ยกเวนในบางพื้นที่ที่มีระบบชลประทานหรือมีการบริหารจัดการน้ําในฤดูน้ําหลาก 

โดยพันธุขาวที่ใชจะเปนพันธุขาวหนัก-เบา แตกตางกันตามลักษณะของพื้นที่ และสวนมากเปนขาวพันธุ

พื้นเมือง เชนเดียวกับพฤติกรรมการปลูกขาวนาปนอกเขตชลประทานของไทย 

(2) ขาวนาปรัง 

 พันธุขาวนาปรังที่นิยมปลูกรอยละ 90 ของพื้นที่ปลูกขาวนาปรัง ไดแก ขาวพันธุผสม 

IR66 ซึ่งไดรับการสงเสริมตามโครงการความรวมมือระหวางกัมพูชา สถาบันวิจัยขาวนานาชาติ และออสเตรเลีย 

(Cambodia-IRRI-Australia Project) และเปนขาวที่มีอายุการเก็บเกี่ยวไว (ขาวเบา) ใหผลผลิตตอไรสูง ทําให

มีการใชพันธุนี้อยางแพรหลาย 

1.4) พื้นที่ ผลผลิต ผลผลิตตอไร 

กัมพูชามีพื้นที่เก็บเกี่ยวและผลผลิตขาวเปนอันดับ 6 ของอาเซียน และอันดับ 9 และ 13 

ของโลก ตามลําดับ และมีผลผลิตตอไรเปนอันดับ 9 ของอาเซียน โดยในชวง 5 ปที่ผานมา (2553/54 - 2557/58) พื้นที่

เก็บเกี่ยวและผลผลิตเพิ่มขึ้นจาก 17.29 ลานไร 6.67 ลานตันขาวเปลือก ในป 2553/54 เปน 18.13 ลานไร 6.80 

ลานตันขาวเปลือก ในป 2557/58 หรือเพ่ิมขึ้นรอยละ 1.09 และรอยละ 0.45 ตามลําดับ แตผลผลิตตอไรลดลง

จาก 386 กิโลกรัมในป 2553/54 เปน 375 กิโลกรัม ในป 2557/58 หรือลดลงรอยละ 0.64 สําหรับป 2558/59 

คาดวามีเนื้อที่เก็บเกี่ยว 18.75 ลานไร ผลผลิต 7.34 ลานตันขาวเปลือก และผลผลิตตอไร 392 กิโลกรัม เพิ่มขึ้น

จากป 2557/58 รอยละ 3.45 รอยละ 8.05 และรอยละ 4.45 ตามลําดับ (ตารางที ่30) 

       ชวงเวลาเพาะปลูก            ชวงเวลาเก็บเกี่ยว   
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ตารางที่ 30 พื้นที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต และผลผลิตตอไร ขาวของกัมพูชา ป 2553/54 – 2558/59 

ปการผลิต 
พื้นที่เก็บเกี่ยว 

(ลานไร) 

ผลผลิต ผลผลิตตอไร 

(กิโลกรัม) (ลานตันขาวเปลือก) (ลานตันขาวสาร) 

2553/54 17.29 6.67 4.27 386 

2554/55 18.63 7.30 4.67 392 

2555/56 18.56 7.38 4.73 398 

2556/57 18.91 7.34 4.70 388 

2557/58 18.13 6.80 4.35 375 

อัตราการเพิ่ม (รอยละ) 1.09 0.45 0.45 -0.64 

2558/59 18.75 7.34 4.70 392 

ผลตาง (รอยละ) 3.45 8.05 8.05 4.45 
ที่มา: U.S. Department of Agriculture (2016) 

2) การตลาด 

2.1) ความตองการใชขาวภายในประเทศ 

ขาวเปนอาหารหลักท่ีสําคัญของชาวกัมพูชา โดยรอยละ 61 ของพลังงานที่ชาวกัมพูชา

ไดรับจากการบริโภคขาว (FAOSTAT, 2016) ทั้งนี้ ป 2556 กัมพูชามีความตองการใชขาวรวม 6.09 ลานตัน

ขาวสาร แบงเปนการบริโภคขาวเพื่อเปนอาหาร (Food Use) 2.41 ลานตันขาวสาร คิดเปนอัตราการบริโภค

ขาวตอหัวของประชากรกัมพูชาเฉลี่ย 159 กิโลกรัมตอคนตอป นอกจากนี้ขาวยังใชถูกใชเปนเมล็ดพันธุ 0.21 

ลานตันขาวสาร อาหารสัตวปริมาณ 0.19 ลานตันขาวสาร กิจกรรมอื่น 2.35 ลานตันขาวสาร และที่เหลืออีก 

0.94 ลานตันขาวสาร เปนการสูญเสีย (ตารางที่ 31) 

ตารางที่ 31 การใชขาวภายในประเทศของกัมพูชา จําแนกตามประเภทการใชขาว ป 2546 และ 2556 

รายการ 2546 2556 
อัตราการเพิ่ม 

(รอยละ) 

การใชขาวภายในประเทศ (ตันขาวสาร) 2,475,000 6,087,000 145.94 

อาหารมนุษย (Food) 2,018,000 2,408,000 19.33 

เมล็ดพันธุ (Seed) 79,000 207,000 162.03 

อาหารสัตว (Feed) 63,000 188,000 198.41 

แปรรูป (Processing) - - - 

อื่นๆ (Other uses) - 2,345,000 - 

การสูญเสีย (Losses) 315,000 939,000 198.10 

อัตราการบริโภคขาวตอคนตอป (กก.) 156 159 1.97 
ที่มา: Food and Agriculture Organization of the United Nations (2016) 
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2.2) การคาระหวางประเทศ 

กัมพูชาเปนประเทศผูสงออกขาวสุทธิ เนื่องจากผลผลิตภายในประเทศมากกวาความ

ตองการใชขาวในประเทศ โดยในชวง 5 ปที่ผานมา (ป 2554– 2558) ปริมาณและมูลคาการสงออกขาวของ

กัมพูชาเพิ่มขึ้นจาก 174,520 ตันขาวสาร มูลคา 106.37 ลานดอลลารสหรัฐฯ ในป 2554 เปน  465,799 ตัน

ขาวสาร มูลคา 284.91 ลานดอลลารสหรัฐ ในป 2558 หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 28.8 และรอยละ 28.1 ตอป 

ตามลําดับ (ตารางที่ 32) 

ตารางที่ 32 มูลคาและปริมาณการสงออกและนําเขาขาวของกัมพูชา ป 2554 - 2558 

มูลคา: พันดอลลารสหรัฐฯ, ปริมาณ: ตันขาวสาร 

รายการ   2554 2555 2556 2557 2558 
อัตราการเพิ่ม 

(รอยละ) 

การสงออก มูลคา 106,368 139,359 251,369 231,485 284,905 28.1 

 
ปริมาณ 174,520 196,618 352,147 347,267 465,799 28.8 

การนําเขา มูลคา 3,699 15,857 6,027 8,167 10,995 16.4 

  ปริมาณ 9,274 116,291 41,254 24,757 67,591 27.4 

การคาสุทธิ มูลคา 102,669 123,502 245,342 223,318 273,910 29.1 

(สงออก-นําเขา) ปริมาณ 165,246 80,327 310,893 322,510 398,208 37.0 

ที่มา: International Trade Centre (2016)  

ในป 2558 กัมพูชาสงออกขาวสวนใหญไปยังประเทศในทวีปยุโรป คิดเปนรอยละ 65.7 

ของมูลคาการสงออกขาวทั้งหมดของประเทศ รองลงมาไดแกประเทศในทวีปเอเชีย รอยละ 31.3 โดยเปน

ประเทศในอาเซียน รอยละ 15.5 สําหรับประเทศคูคาในอาเซียน กัมพูชาสงออกขาวไปมาเลเซียมากที่สุด รอยละ 

13 รองลงมาไดแก สิงคโปร รอยละ 1.7 และบรูไน รอยละ 0.6 สําหรับคูคานอกอาเซียนที่สําคัญ ไดแก ฝรั่งเศส 

รอยละ 17.9 จีน รอยละ 14.6 โปแลนด รอยละ 13.5 (ตารางที่ 33)  
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ตารางที่ 33 มูลคาและปริมาณการสงออกขาวของกัมพูชา จําแนกตามประเทศคูคา ป 2554 - 2558 

ภูมิภาค/ประเทศ 2554 2555 2556 2557 2558 
อัตราการเพิ่ม 

(รอยละ) 

สัดสวน 

ป 2558 

มูลคา (พันดอลลารสหรัฐฯ) 

รวมทั้งหมด 106,368 139,359 251,369 231,485 284,905 28.1  100.0  

เอเชีย 14,542 31,921 75,911 72,462 89,043 56.0  31.3  

อาเซียน 13,480 24,811 48,003 40,624 44,069 33.1  15.5  

เอเชียอื่น 1,062 7,110 27,908 31,838 44,974 145.7  15.8  

ตะวันออกกลาง - 25 1,042 1,229 959 74.2  0.3  

ยุโรป 87,502 92,739 151,332 147,948 187,278 22.0  65.7  

แอฟริกา 1,587 12,142 20,735 6,038 3,501 9.2  1.2  

อเมริกา 1,735 1,234 1,455 2,700 2,069 12.0  0.7  

โอเชียเนีย 1,002 1,295 887 1,110 2,056 13.7  0.7  

มาเลเซีย 12,285 21,708 45,027 35,068 37,086 30.9  13.0  

สิงคโปร 499 3,063 2,974 2,488 4,856 54.4  1.7  

บรูไน - - 2 3,068 1,806 282.5  0.6  

อินโดนีเซีย - - - - 321 104.6  0.1  

ฟลิปปนส - 40 - - - ไมนิยาม  -  

ฝรั่งเศส 29,034 35,450 41,573 47,202 51,135 15.2  17.9  

จีน 170 5,821 24,800 30,600 41,698 254.8  14.6  

โปแลนด 14,347 15,913 26,556 21,115 23,477 13.5  8.2  

ประเทศอ่ืน 50,033 57,361 110,430 91,946 124,527 25.8  43.7  

ปริมาณ (ตันขาวสาร) 

รวมทั้งหมด 174,520 196,618 352,147 347,267 465,799 28.8  100.0  

เอเชีย 18,330 36,865 85,816 93,317 126,276 61.4  27.1  

อาเซียน 16,655 28,407 54,248 49,020 57,932 35.5  12.4  

เอเชียอื่น 1,675 8,458 31,568 44,297 68,344 147.8  14.7  

ตะวันออกกลาง - 24 1,573 1,894 1,516 88.0  0.3  

ยุโรป 150,845 141,942 235,634 241,261 329,210 23.3  70.7  

แอฟริกา 2,008 14,764 26,476 6,618 3,741 4.5  0.8  

อเมริกา 2,176 1,450 1,666 2,723 2,310 7.8  0.5  

โอเชียเนีย 1,161 1,572 978 1,455 2,747 17.9  0.6  

มาเลเซีย 14,062 24,719 50,814 42,806 48,687 35.4  10.5  

สิงคโปร 567 3,592 3,431 3,211 6,145 59.3  1.3  

บรูไน - - 3 3,003 2,100 283.0  0.5  

อินโดนีเซีย - - - - 1,000 142.6  0.2  

ฟลิปปนส - 96 - - - ไมนิยาม  -  

ที่มา: International Trade Center (2016) 
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ตารางที่ 33 มูลคาและปริมาณการสงออกขาวของกัมพูชา จําแนกตามประเทศคูคา ป 2554 - 2558 (ตอ) 

ภูมิภาค/ประเทศ 2554 2555 2556 2557 2558 
อัตราการเพิ่ม 

(รอยละ) 

สัดสวน 

ป 2558 

ฝรั่งเศส 39,555 46,837 56,193 63,179 71,851 16.1  15.4  

จีน 156 6,819 28,001 42,710 64,103 300.3  13.8  

โปแลนด 31,407 32,942 53,056 45,844 53,521 15.0  11.5  

ประเทศอ่ืน 88,773 81,612 160,645 146,515 218,393 26.9  46.9  

ที่มา: International Trade Center (2016) 

3) นโยบายดานขาวท่ีสําคัญ 

เพื่อผลักดันใหกัมพูชาเปน 1 ในผูสงออกขาวคุณภาพดีสูตลาดโลก (นอกจากไทยและ

เวียดนาม) รัฐบาลกัมพูชาไดตั้งเปาหมายใหกัมพูชาผลิตขาวเปลือกคงเหลือเพื่อสงออกใหไดมากกวา 4 ลานตัน 

รวมทั้งสงออกขาวสารสูตลาดโลกไดอยางนอย 1 ลานตัน ใน พ.ศ. 2558 ซึ่งการที่กัมพูชาจะบรรลุตามเปาหมาย

ที่ตั้งไวนั้น จําเปนอยางยิ่งที่กัมพูชาจะตองมีโรงสีจํานวนมากพอท่ีจะรองรับปริมาณขาวเปลือกท่ีมีมากขึ้นเรื่อยๆ 

โดยกรมสงเสริมการคาระหวางประเทศกัมพูชาระบุวา ใน พ.ศ. 2553 กัมพูชามีโรงสีขาวทั่วประเทศรวม 350 โรง 

ซึ่งไมเพียงพอตอความตองการของตลาดทั้งภายในและภายนอกประเทศ ทําใหรัฐบาลกัมพูชาตองดึงดูด 

นักลงทุนตางประเทศใหเขามาลงทุนในโรงสีขาวในกัมพูชา โดยกัมพูชามีโรงสีขนาดใหญไดมาตรฐานโลกเปนแหงแรก

เมื่อ พ.ศ. 2554 ซึ่งเปนของนักลงทุนจากจีน และแหงที่ 2 เปนของนักลงทุนจากฝรั่งเศส ทําใหกระบวนการ

สงออกขาวครบวงจรสามารถสงออกขาวไดมากขึ้น ลดการพึ่งพาการสงออกผานบริษัทนายหนาจากประเทศ

เพื่อนบาน ประกอบกับรัฐบาลกัมพูชาไดเซ็นสัญญาเงินกูดอกเบี้ยต่ําจากจีนและคูเวต เพื่อสรางอางเก็บน้ํา สราง

ระบบชลประทาน ขยายพื้นที่นา จัดหาปุย และสารกําจัดศัตรูพืชใหเกษตรกรทั่วประเทศสามารถทํานาไดปละ 

2-3 ครั้ง เพื่อใหสามารถสงออกขาวไดตามเปาหมายที่ตั้งไว เพื่อมุงสูการเปนผูสงออกขาวรายสําคัญของโลก 

โดยจะเนนการสงเสริมการปลูกขาวอินทรีย (Organic Rice) เพื่อจําหนายสูตลาดบน (Niche Market) และมุงสู

การแขงขันในตลาดโลกใหไดเพ่ือสรางความกินดีอยูดีของประชาชน 

เมื่อยอนกลับไปกอน พ.ศ.2536 การสงออกขาวของกัมพูชาสวนใหญจะเปนระบบการคา

ชายแดน โดยมีการคาขาวทั้งกับไทยและเวียดนาม แมวารัฐบาลกัมพูชากําหนดใหมีระบบการคาขาวเสรีตั้งแตป 

พ.ศ.2536 แตก็ไมไดรับการตอบรับจากประเทศคูคาเทาที่ควร เนื่องจากความไมสงบภายในประเทศและระบบ

โครงสรางพื้นฐานซึ่งเปนปจจัยสําคัญในการกระจายผลผลิตขาวยังไมไดรับการพัฒนาเทาที่ควร รวมไปถึงการ

พัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพของการผลิตและการคาขาวของกัมพูชายังคงลาหลัง อยางไรก็ตาม รัฐบาลกัมพูชา

ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญในการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพของการผลิตและการคาขาวในกัมพูชา โดยได

กําหนดเปาหมายในการพัฒนาการผลิตและการตลาดขาว ดวยการรักษาเสถียรภาพทางการผลิต การกําหนด

ราคาซื้อขายขาวที่เหมาะสม การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต การควบคุมคุณภาพภายหลังการเก็บเกี่ยวขาว 

และการพัฒนาระบบการคาขาวตามแนวชายแดน 
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การพัฒนาการคาและเศรษฐกิจของกัมพูชาเติบโตคอนขางชา โดยเฉพาะในชวง พ.ศ. 2540-2541 

กัมพูชาตองเผชิญกับวิกฤติเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียและความขัดแยงทางการเมืองภายในประเทศ สงผลใหนักลงทุน

ตางประเทศถอนตัวออกจากประเทศกัมพูชา ทําใหการฟนฟูบูรณะและการพัฒนาประเทศเปนไปอยางลาชา 

หลงัจาก พ.ศ. 2542 สถานการณการเมืองและปญหาความขัดแยงทางการเมืองภายในกัมพูชาเริ่มดีขึ้น รัฐบาล

กัมพูชาจึงไดกลับมาใหความสําคัญกับการคาและเศรษฐกิจอีกครั้ง โดยเฉพาะการสงเสริมอุตสาหกรรมขาวซึ่ง

เปนสินคาเกษตรหลักของกัมพูชา โดยรัฐบาลกัมพูชาไดเนนการพัฒนาระบบชลประทานเพื่อปรับปรุง

ประสิทธิภาพการผลิตในพื้นที่เกษตรที่สําคัญของประเทศ โดยไดรับเงินชวยเหลือจากโครงการอาหารเพื่อความมั่นคง 

จากรัฐบาลอิตาลีผานทางองคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ นอกจากนี้ ยังมีการลงทุนพัฒนาระบบ

โครงสรางพื้นฐานโดยเฉพาะถนน ทั้งเพื่อพัฒนาระบบการขนสงขาวใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

ตอมาใน พ.ศ. 2553 รัฐบาลกัมพูชาไดกําหนดนโยบายสงเสริมการปลูกและสงออกขาว

ภายใตคําขวัญ “Rice-White Gold” มีเปาหมายเพื่อขยายการผลิตและสงออกขาว และดวยผลจากการใช

มาตรการตามความคิดริเริ่ม “Everything but Arms” ของ EU ทําใหการสงออกขาวขัดสีของกัมพูชาไปยัง EU 

ไดรับการยกเวนภาษีนําเขาและไมมีการจํากัดโควตา นอกจากนี้ ยังมีการยกเลิกขอกําหนดการขอใบอนุญาตของ 

ผูสงออกขาว และการเพิ่มเงินทุนของธนาคารเพื่อการพัฒนาชนบทของกัมพูชาเปน 2 เทา สงผลใหการสงออกขาว

ของกัมพูชาขยายตัวเพิ่มขึ้นดวย รัฐบาลกัมพูชาจึงไดตั้งเปาหมายที่จะขยายการผลิตและสงออกเพื่อเปน

ประเทศผูสงออกขาวรายสําคัญของโลกรองจากไทยและเวียดนาม ดังนั้นเพื่อใหบรรลุเปาหมายรัฐบาลกัมพูชา

ไดจัดทํามาตรการสงเสริมการผลิตและสงออกขาวโดยแบงออกเปน 4 มาตรการหลัก ไดแก มาตรการดานการปลูก 

มาตรการดานการเก็บรวบรวมและกระบวนการผลิต มาตรการดานโลจิสติกส และมาตรการทางการตลาด โดย

มีรายละเอียดดังนี้ 

3.1) มาตรการดานการปลูก 

1) มาตรการเรงดวน 

(1) เพิ่มผลิตผลโดยการใชเมล็ดพันธุที่ใหผลผลิตสูงและการใชเทคโนโลยีสมัยใหม 

โดยรัฐบาลจะอํานวยความสะดวกในกระบวนการการนําเขา สิทธิพิเศษดานภาษีนําเขา การตั้งศูนยคนควา

ทดลองและเพาะพันธุเมล็ดพันธุขาว 

(2) การเพิ่มและขยายระบบชลประทาน เพื่อใหสามารถใชประโยชนจากแหลงน้ําทีม่ีอยู

อยางสูงสุด 

(3) การสรางและซอมบํารุงถนนในชนบท เพือ่ใหสามารถเขาถึงแหลงผลิตขาว 

(4) สงเสริมการปลอยเครดิตเงินกูเพื่อการเกษตร โดยสนับสนุนใหธนาคารพาณิชย

และสถาบันการเงินอ่ืนๆ จัดหาเงินกูใหแกเกษตร 

2) มาตรการระยะกลางและระยะยาว 

(1) แผนการเพิ่มผลผลิตดวยการพัฒนาแหลงน้ําในระยะยาวอยางเปนรูปธรรมให

ความสําคัญเกี่ยวกับการชลประทานและระบบการจัดการน้ํากอนการลงทุนดานอื่น และเพิ่มการลงทุนเพื่อ
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ฟนฟูสถานีและศูนยพัฒนาการเกษตร การคนควาและพัฒนาไรนาการเกษตร รวมไปถึงการถายทอดเทคโนโลยี

เพื่อสงเสริมการผลิตทางการเกษตรอีกดวย 

(2) การกําหนดนโยบายแหงชาติเพื่อพัฒนาไฟฟาในชนบท โดยทําโครงการสายสง

ไฟฟาเขาสูชนบทเพื่อสูบน้ําใชในระบบการเพาะปลูก  

(3) การสงเสริมและจัดตั้งองคกรเกษตรกร เพื่อสรางความเขมแข็งและอํานาจการ

ตอรองของเกษตรกร 

(4) การสงเสริมและกระตุนนโยบายเกี่ยวกับการใชที่ดินเพื่อการเกษตร เชน การให

กรรมสิทธิ์ในที่ดินเพื่อปลูกขาวและการใชที่ดินดังกลาวในการค้ําประกันเงินกู และการรางกฎหมายที่ดินเพื่อใช

ในการเกษตร ซึ่งเปนการอํานวยความสะดวกใหสามารถใชที่ดินเพื่อการเกษตรใหเกิดประโยชนสูงสุด 

3.2) มาตรการดานการเก็บรวบรวมและกระบวนการผลิต 

1) มาตรการเรงดวน 

(1) สนับสนุนใหภาคเอกชนเขามามีสวนรวมในการสีขาวเปลือกและสงออก 

(2) สนับสนุนดานการเงิน โดยรัฐบาลค้ําประกันเงินกูเพื่อใหผูประกอบการโรงสีและ

ผูสงออกเขาถึงแหลงเงินกูไดงายขึ้น 

(3) สงเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพสมาคมโรงสีขาว ซึ่งรัฐบาลจะสงเสริมเปนพิเศษ 

เชนเดียวกับที่เคยสงเสริมสมาคมผูผลิตเสื้อผาสําเร็จรูป เพื่อใหมีบทบาทสําคัญในตลาด ปกปองผลประโยชน

ของชาวนา และพัฒนากระบวนการแปรรูปขาวเปลือกเพื่อเพิ่มมูลคาการสงออก 

2) มาตรการระยะกลางและระยะยาว 

(1) สรางเครื่องมือและกลไกทางการเงินใหม เพื่อลดความเสี่ยงของธนาคารพาณิชย

ในการปลอยกู เชน การสรางศูนยกลางขอมูลดานเครดิตเพื่องายตอการตรวจสอบ 

(2) การจัดตั้งและสรางความเขมแข็งใหแกองคกรชาวนา เพื่อสงเสริมกิจกรรมตางๆ

เชน การทําการเกษตรแบบมีสัญญา การปลอยเงินกูแกสมาชิก และการจัดหาเมล็ดพันธุคุณภาพสูงและปุยเพื่อ

สงเสริมการเพาะปลูก 

(3) พิจารณาจัดตั้งธนาคารพัฒนาการเกษตร เพื่อสงเสริมการผลิตและแปรรูปการเกษตร 

(4) ลดตนทุนไฟฟาใหครอบคลุมพื้นที่ในชนบท 

3.3) มาตรการดานโลจิสติกส 

1) มาตรการเรงดวน 

(1) เพิ่มการอํานวยความสะดวกทางการคา ลดตนทุนนอกระบบ และขจัดจุด

ตรวจสอบกฎหมาย โดยกําหนดกฎระเบียบที่ชัดเจนและโปรงใสเพื่อพัฒนากระบวนการสงออกใหรวดเร็วขึ้น 

ทั้งดานการตรวจสอบ เอกสาร คาธรรมเนียม และการใหสิทธิพิเศษตอผูสงออกขาวเชนเดียวกับที่ใหแก

ภาคอุตสาหกรรมการผลิตเสื้อผาสําเร็จรูป 
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(2) การจัดตั้งศูนยบริการ ณ จุดเดียว สําหรับการดําเนินกระบวนการสงออก และ

การออกใบรับรองมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (SPS) การรมควัน การตรวจคุณภาพ การชั่งน้ําหนัก 

และการทําพิธีการขาออก  

(3) การสรางมาตรฐานและคุณภาพใหเปนที่ยอมรับของนานาชาติ (โดยใชใบรับรอง

อิสระท่ีเปนที่รูจักและการนําเทคนิคท่ีมาตรฐานเปนที่ยอมรับมาใช) 

(4) การสรางโกดังสินคาที่ทาเรือพนมเปญ เพื่ออํานวยความสะดวกดานการขนสง

และการกระจายสินคา รวมทั้งสนับสนุนใหใชทาเรือพนมเปญเปนจุดสงออก 

2) มาตรการระยะกลางและระยะยาว 

(1) กําหนดกลยุทธและกรอบกฎหมายในการออกใบรับรองสุขอนามัยพืชและสตัว 

(2) ลงทุนในสาธารณูปโภคที่จําเปนเพื่อลดตนทุนการสงออก เชน การฟนฟูระบบรถไฟ 

(3) อํานวยความสะดวกดานการเงิน เพื่อการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและการคมนาคม

ขนสง โดยพิจารณาจัดตั้งธนาคารพัฒนากัมพูชา (Cambodia Development Bank) เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบ

สาธารณูปโภค และการขนสงที่จําเปนตอการเติบโตทางเศรษฐกิจกัมพูชา 

3.4) มาตรการทางการตลาด 

1) มาตรการเรงดวน 

(1) สํารวจโอกาสการสงออกในตลาดภูมิภาคและตลาดโลก ศึกษาความเปนไปได

ของขาวกัมพูชาในตลาดโลกและเผยแพรขอมูลใหแกผูเกี่ยวของ พรอมนําคณะผูแทนการคาที่เกี่ยวของไปเจรจา

การคากับฟลิปปนส 

(2) จัดตั้งศูนยความรูเกี่ยวกับตลาดขาวเพื่อจัดหาขอมูลและวิเคราะหภาวะตลาดขาว 

(3) พัฒนาขอมูลและแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางผูเกี่ยวของในตลาดภายในประเทศ 

เกี่ยวกับการปลูก กระบวนการผลิต การสงออก และการคา 

2) มาตรการระยะกลางและระยะยาว 

(1) จัดทําแผนกลยุทธ เพื่อกําหนดจุดยืนของประเทศในการแขงขันในตลาดภูมิภาค

และตลาดโลก 

(2) เผยแพรขอมูลใหแกผูผลิตและผูสงออกขาว เกี่ยวกับแผนยุทธศาสตรขาวของ

ประเทศเพื่อนําไปสูเปาหมายที่ตั้งไว 

(3) ผลักดันการจัดตั้งสมาคมประเทศผูสงออกขาว (Association of Rice Exporting 

Countries) เพื่อทําหนาที่สงเสริมกิจการคา แลกเปลี่ยนความรู ขาวสารขอมูลระหวางสมาชิก ใหความรวมมือ

และสนับสนุนนโยบายเกี่ยวกับการคาขาว สงเสริมการแขงขันทางการคาขาว รวมไปถึงการสงเสริมและจัด

ระเบียบธุรกิจการเกษตรและอาหาร ตลอดจนระบบโลจิสติกส และธุรกิจอื่นๆที่เก่ียวของ 
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4) ปจจัยที่สงผลตอความสามารถในการแขงขัน 

แมวากัมพูชาจะมีความกาวหนาทางดานปริมาณของการสงออกขาว แตก็ยังคงมีชองวางใน

การพัฒนาผลผลิต และความนาเชื่อถือทางดานซับพลาย กัมพูชาเปนประเทศที่มีผลผลิตเฉลี่ยต่ําที่สุดเมื่อเทียบ

กับประเทศคูแขง ขอจํากัดดานการแขงขันที่สําคัญของประเทศ ไดแก ชาวนาที่ขาดความรู หวงโซอุปทานของ

วัตถุดิบที่ยังไมมีการพัฒนา การชลประทานที่ไมเพียงพอ คาไฟฟาและคาขนสงที่มีราคาแพง และเทคโนโลยีที่

ลาหลัง จากขอจํากัดทางดานสาธารณูปโภคตางๆ สงผลใหตนทุนของผูผลิตสูงขึ้น คุณภาพขาวลดลง และความ

นาเชื่อถือตอตลาดสงออกลดลง ซึ่งสงผลเสียตอความสามารถในการผลิตของประเทศ 

4.1) ตนทุนการผลิตที่ต่ํา 

ตนทุนการผลิตขาวเปลือกของกัมพูชาอยูที่ประมาณตันละ 89 ดอลลาหสหรัฐฯ ในป 

2010 ซึ่งเปนตนทุนที่ต่ําเมื่อเทียบกับมาตรฐานสากล ตนทุนที่สูงที่สุดในการปลูกขาวคือ คาปุย ซึ่งชาวนาตอง

เผชิญหนากับราคาวัตถุดิบในการผลิตปุยและสารเคมีที่มีราคาสูง เนื่องจากวัตถุดิบสวนใหญตองนําเขาจาก

ตางประเทศ และข้ันตอนการนําเขาวัตถุดิบยังพัฒนาไมดีเทาที่ควร สวนตนทุนคาแรงงานถือเปนตนทุนที่ชาวนา

ตองใชจายมากเปนอันดับที่สอง ระดับการจางแรงงานของกัมพูชาจะสูงกวาการใชเครื่องมือเครื่องจักร การ

ดํานาและการเกี่ยวขาวตองใชแรงงานจํานวนมาก ตนทุนกายภาพซึ่งรวมถึงการใชเครื่องมือในการผลิตคิดเปน

รอยละ 19 ของตนทุนทั้งหมด สวนตนทุนดานเมล็ดพันธุเปนตนทุนที่ต่ําที่สุด ผลสํารวจจากชาวนาของประเทศ

สวนใหญจะปลูกขาวสายพันธุเดิมๆ เนื่องจากมีการเก็บไวสวนหนึ่ง เพื่อใชในการเพาะปลูกรอบถัดไป 

4.2) ปญหาระบบชลประทาน สาธารณูปโภค และการขนสง 

อุตสาหกรรมขาวของกัมพูชา มีขอเสียเปรียบเมื่อเทียบกับประเทศคูแขง เนื่องจาก

สงครามทีใ่ชระยะเวลายาวนานไดทําลายระบบการชลประทาน คลังสินคา แหลงพลังงาน และระบบการขนสง

ของประเทศ แมจะมีขอไดเปรียบทางดานผลผลิตตอพื้นที่ในเขตชลประทาน แตมีเพียงนอยกวา 1 สวนของ

พื้นที่เพาะปลูกทัง้หมดของประเทศเขาถึงชลประทาน และระบบชลประทานที่มีอยูก็ไมสามารถแกไขใหดีขึ้นได 

คลังเก็บผลผลิตมีไมเพียงพอใหกับผลผลิตขาวจํานวนมากของประเทศ ประมาณรอยละ 11 ของผลผลิตสูญหาย

ระหวางการจัดเก็บ ขณะที่ประมาณรอยละ 17-52 สูญหายระหวางการเก็บเกี่ยวไปยังที่จัดเก็บ จากเหตุ

ดังกลาวทําใหโรงสีของกัมพูชาไมมีความนาเชื่อถือ นอกจากนั้นปญหาสาธารณูปโภคโภคดานอื่น เชน ไฟฟาที่

ไมเพียงพอ ระบบขนสงทางถนนและทางน้ําทีไ่มเอื้ออํานวย สงผลใหผูผลิตขาวมีตนทุนสูง และยังไมไดรับความ

นาเชื่อถือทางดานการสงออก กัมพูชาเปนประเทศที่มีการบริโภคไฟฟาตอหัวต่ําที่สุดในเอเชีย เพียง 1 ใน 3 

ของประชากรเทานั้นที่เขาถึงไฟฟา เนื่องจากปริมาณถนนในประเทศมีนอยเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบานใน

ภูมิภาค รวมถึงการมีทาเรือเพียงสามแหงในประเทศที่มีการเชื่อมตอกับทางถนน ไดแก ทาเรือสีหนุวิลล ทาเรือ

พนมเปญ และทาเรือเกาะกง โดยทาเรือสีหนุวิลลเปนทาเรือน้ําลึกเพียงแหงเดียวของประเทศ และระบบการ

ขนสงตูคอนเทนเนอรของประเทศยังไมสะดวกเทาที่ควร สงผลใหตนทุนคาขนสงสูง และความนาเชื่อถือดานซับพลาย

มีนอย คลังสินคาและระบบโลจิสติกสที่ไมเพียงพอทําใหการสงออกขาวของประเทศติดขัด ในป 2014 ผูสงออก

ของกัมพูชาตองเจอปญหาทางดานเทคนิค เมื่อไดรับประมูลขาวจํานวน 200,000 ตันจากฟลิปปนส ขาวจํานวน

มากนี้ตองสงไปยังทาเรือทั้ง 14 แหงของฟลิปปนส ทําใหผูสงออกไดแสดงความกังวลเกี่ยวกับผลผลิตที่ไมเพียงพอ 
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และการจัดการโลจิสติกสที่จะทําใหผูยื่นประมูลพอใจได และดวยเหตุผลคลังสินคาของประเทศมีนอย ทําให

กัมพูชาไมสามารถสงขาวเปนจํานวนมากได 

4.3) โรงสีที่ขาดประสิทธิภาพทําใหคุณภาพและความนาเชื่อถือลดลง 

โรงสีของประเทศยังขาดประสิทธิภาพการผลิต มีเครื่องมือที่ลาหลัง ทําใหตองมีการ

สงออกขาวเปลือกไปยังเพื่อนบานเพื่อทําการสี ขอจํากัดในสวนของโรงสียังมีคุณภาพวัตถุดิบที่ไมดี ราคาแพง 

รวมถึงการสูญเสียในขั้นตอนการสี ปญหาดานคุณภาพขาวที่ไดรับจากชาวนาและมีการปนกันของขาวใน

รถบรรทุกคันเดียวกันโดยไมมีแยกชนิดขาวใหชัดเจน ตนทุนการสีขาวที่สูงมากจากตนทุนคาไฟที่สูง และมีขาว

หักจากการสีเปนจํานวนมาก 

4.4) ความพยายามที่จะพัฒนาคุณภาพและความนาเชื่อถือ 

รัฐบาลกัมพูชาพยายามที่จะพัฒนาดานขาวอยางมาก ตั้งแตป  2553 รัฐบาล

ออสเตรเลียและรัฐบาลกัมพูชา ไดทํางานรวมกันผานโครงการหวงโซคุณคาทางดานเกษตรกรรมของกัมพูชา 

เพื่อพัฒนาตลาดวัตถุดิบ (เมล็ดพันธุ ปุย ยาฆาแมลง และยาฆาหญา) ใหกับเกษตรกร ในป 2555-2556 

สถาบันวิจัยและพัฒนาการเกษตรของกัมพูชาไดเริ่มสงเสริมและแจกจาย 10 สายพันธุขาวที่ไดรับการพัฒนา 

แมวาความตองการในเมล็ดพันธุดังกลาวมีเพียงรอยละ 20-25 เทานั้น แตถือเปนกาวแหงการพัฒนาความ

นาเชื่อถือดานปริมาณและคุณภาพของขาว 

ในดานตลาดสงออก กัมพูชาไดพัฒนาคุณภาพขาวและสรางความรูจักในตราสินคาให

มากขึ้น  โดยในป 2555 ขาวหอมของกัมพูชาไดรับรางวัลดีเดนระดับโลกที่วัดจากเนื้อสัมผัส รูปราง รสชาติ 

และกลิ่นของขาว ทําใหตางชาติใหความสนใจเขามาลงทุนดานโรงสี สงผลใหขาวกัมพูชามีการพัฒนาทั้ง

ทางดานคุณภาพและความนาเชื่อถือ ทั้งนี้ ในป 2557 นักลงทุนของไทยและกัมพูชาไดทําสัญญาลงทุนทําโรงสี

ขาวในจังหวัดกําปงสะปรือ เปนเงินถึง 50 ลานดอลลารสหรัฐ  

4.5) สิทธิพิเศษทางดานภาษีสงผลดีตอการสงออก 

กัมพูชาไดรับสิทธิพิเศษจาก EU ภายใตขอตกลง Everything But Arms (EBA) โดยไม

มีภาษีนําเขา ซึ่งจะสงผลตอความสามารถในการสงออกขาวของประเทศ ใหกัมพูชาสามารถขยายตลาดขาวได

เพิ่มขึ้น 
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 4.1.3 สถานการณสินคาขาวของอินโดนีเซีย 

1) การผลิต 

1.1) แหลงปลูกขาวที่สําคัญ 

อินโดนีเซียสามารถปลูกขาวไดทุกจังหวัด พื้นที่ปลูกขาวสวนใหญจะกระจายอยูตาม

เกาะชวา เกาะสุมาตรา และเกาะซูลาเวซี อินโดนีเซียมีลักษณะเปนหมูเกาะสามารถแบงไดเปน 7 หมูเกาะหลัก 

ดังนี้ (ตาราง 34) 

(1) เกาะชวา มีพื้นที่เก็บเกี่ยว 40.18 ลานไร คิดเปนรอยละ 45.5 ของพื้นที่เก็บเกี่ยวทั้ง

ประเทศ ผลผลิตขาวเปลือก 38.97 ลานตันขาวเปลือก คิดเปนรอยละ 51.7 ของผลผลิตทั้งประเทศ ผลผลิตตอ

ไรเฉลี่ย 970 กิโลกรัม จังหวัดปลูกขาวที่สําคัญ เชน ชวาตะวันออก ชวาตะวันตก และชวากลาง  

(2) เกาะสุมาตรา มีพื้นที่เก็บเกี่ยว 23.13 ลานไร คิดเปนรอยละ 26.2 ของพื้นที่เก็บเกี่ยว

ทั้งประเทศ ผลผลิตขาวเปลือก 18.36 ลานตันขาวเปลือก คิดเปนรอยละ 24.3 ของผลผลิตทั้งประเทศ ผลผลิต

ตอไรเฉลี่ย 794 กิโลกรัม จังหวัดปลูกขาวที่สําคัญ เชน สุมาตราใต สุมาตราใต และลัมปุง  

(3) เกาะซูลาเวซี มีพื้นที่เก็บเกี่ยว 10.53 ลานไร คิดเปนรอยละ 11.9 ของพื้นที่เก็บเกี่ยว

ทั้งประเทศ ผลผลิตขาวเปลือก 8.62 ลานตันขาวเปลือก คิดเปนรอยละ 11.4 ของผลผลิตทั้งประเทศ ผลผลิต

ตอไรเฉลี่ย 819 กิโลกรัม จังหวัดปลูกขาวที่สําคัญ เชน ซูลาเวซีใต ซูลาเวซีกลาง และซูลาเวซีเหนือ  

(4) เกาะบอรเนียวหรือเกาะกาลิมันตัน มีพื้นที่เก็บเกี่ยว 8.38 ลานไร คิดเปนรอยละ 

9.5 ของพื้นที่เก็บเกี่ยวท้ังประเทศ ผลผลิตขาวเปลือก 4.83 ลานตันขาวเปลือก คิดเปนรอยละ 6.4 ของผลผลิต 

ทั้งประเทศ ผลผลิตตอไรเฉลี่ย 577 กิโลกรัม ต่ําที่สุดของประเทศ จังหวัดปลูกขาวที่สําคัญ เชน กาลีมันตันใต กาลี

มันตันตะวันตก กาลีมันตันกลาง 

(5) หมูเกาะซุนดานอย มีพ้ืนที่เก็บเกี่ยว 5.44 ลานไร คิดเปนรอยละ 6.2 ของพื้นที่เก็บเกี่ยว

ทั้งประเทศ ผลผลิตขาวเปลือก 4.22 ลานตันขาวเปลือก คิดเปนรอยละ 5.6 ของผลผลิตทั้งประเทศ ผลผลิตตอไร

เฉลี่ย 775 กิโลกรัม ประกอบดวย 3 จังหวัด คือ นูซาเติงการาตะวันตก นูซาเติงการาตะวันออก และบาหลี 

(6) เกาะนิวกิน ีมีพ้ืนที่เก็บเก่ียว 0.30 ลานไร คิดเปนรอยละ 0.4 ของพื้นที่เก็บเกี่ยวทั้ง

ประเทศ ผลผลิตขาวเปลือก 0.21 ลานตันขาวเปลือก คิดเปนรอยละ 0.3 ของผลผลิตทั้งประเทศ ผลผลิตตอไร

เฉลี่ย 699 กิโลกรัม ประกอบดวย 2 จังหวัดคือ ปาปว และปาปวตะวันตก 

(7) หมูเกาะโมลุกกะ มีพ้ืนที่เก็บเกี่ยว 0.27 ลานไร คิดเปนรอยละ 0.3 ของพื้นที่เก็บเกี่ยว

ทั้งประเทศ ผลผลิตขาวเปลือก 0.19 ลานตันขาวเปลือก คิดเปนรอยละ 0.3 ของผลผลิตทั้งประเทศ ผลผลิตตอไร

เฉลี่ย 725 กิโลกรัม ประกอบดวย 2 จังหวัด คือ มาลูก ูและมาลูกูเหนือ 
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ตารางที ่34 พื้นที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต และผลผลิตตอไร แยกตามเขตการปกครองของอินโดนีเซีย  

               ปการผลิต 2558/59 

ภาค/จังหวัด 
พื้นที่เก็บเกี่ยว 

(ไร) 

ผลผลิต 

(ตันขาวเปลือก) 

ผลผลิตตอไร 

(กิโลกรัม) 

สัดสวน 

พื้นที่ ผลผลิต 

เกาะชวา 40,182,038 38,970,026 970 45.5 51.7 

ชวาตะวันออก 13,450,438 13,154,967 978 15.2 17.4 

ชวาตะวันตก 11,610,075 11,373,144 980 13.2 15.1 

ชวากลาง 11,723,706 11,301,422 964 13.3 15.0 

บันเติน 2,416,725 2,188,996 906 2.7 2.9 

ยกยาการตา 973,988 945,136 970 1.1 1.3 

จาการตา 7,106 6,361 895 0.0 0.0 

เกาะสุมาตรา 23,131,756 18,358,385 794 26.2 24.3 

สุมาตราใต 5,454,606 4,247,922 779 6.2 5.6 

สุมาตราเหนือ 4,886,056 4,044,829 828 5.5 5.4 

ลัมปุง 4,420,413 3,641,895 824 5.0 4.8 

สุมาตราตะวันตก 3,172,156 2,550,609 804 3.6 3.4 

อาเจะฮ 2,881,625 2,331,046 809 3.3 3.1 

เบิงกูลู 805,206 578,654 719 0.9 0.8 

จัมบี 763,838 541,486 709 0.9 0.7 

เรียว 672,163 393,917 586 0.8 0.5 

หมูเกาะบังกา-เบอลีตุง 74,050 27,068 366 0.1 0.0 

หมูเกาะเรียว 1,644 959 583 0.0 0.0 

เกาะซูลาเวซี 10,525,269 8,615,127 819 11.9 11.4 

ซูลาเวซีใต 6,525,188 5,471,806 839 7.4 7.3 

ซูลาเวซีกลาง 1,306,606 1,015,368 777 1.5 1.3 

ซูลาเวซีเหนือ 858,988 674,169 785 1.0 0.9 

ซูลาเวซีตะวันออกเฉียงใต 877,375 660,720 753 1.0 0.9 

ซูลาเวซีตะวันตก 584,188 461,844 791 0.7 0.6 

โกรนตาโล 372,925 331,220 888 0.4 0.4 
ที่มา: International Rice Research Institute (2016) 
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ตารางที ่34 พื้นที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต และผลผลิตตอไร แยกตามเขตการปกครองของอินโดนีเซีย  

               ปการผลิต 2558/59 (ตอ) 

ภาค/จังหวัด 
พื้นที่เก็บเกี่ยว 

(ไร) 

ผลผลิต 

(ตันขาวเปลือก) 

ผลผลิตตอไร 

(กิโลกรัม) 

สัดสวน 

พื้นที่ ผลผลิต 

เกาะบอรเนียว 8,375,944 4,830,069 577 9.5 6.4 

กาลีมันตันใต 3,195,081 2,140,276 670 3.6 2.8 

กาลีมันตันตะวันตก 2,712,150 1,275,707 470 3.1 1.7 

กาลีมันตันกลาง 1,591,688 893,202 561 1.8 1.2 

กาลีมันตันตะวันออก 620,056 408,782 659 0.7 0.5 

กาลีมันตันเหนือ 256,969 112,102 436 0.3 0.1 

หมูเกาะซุนดานอย 5,444,563 4,219,190 775 6.2 5.6 

นูซาเติงการาตะวันตก 2,921,894 2,417,392 827 3.3 3.2 

นูซาเติงการาตะวันออก 1,664,013 948,088 570 1.9 1.3 

บาหลี 858,656 853,710 994 1.0 1.1 

เกาะนิวกินี 303,300 211,988 699 0.4 0.3 

ปาปว 258,463 181,769 703 0.3 0.2 

ปาปวตะวันตก 44,838 30,219 674 0.1 0.1 

หมูเกาะโมลุกกะ 266,119 193,056 725 0.3 0.3 

มาลูกู 132,131 117,791 891 0.1 0.2 

มาลูกูเหนือ 133,988 75,265 562 0.2 0.1 
ที่มา: International Rice Research Institute (2016)  
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ภาพที่ 14 แหลงเพาะปลูกขาวของอินโดนีเซีย 

                              ที่มา: Maclean et.al (2013) และ U.S. Department of Agriculture (2013) 

เกาะสุมาตรา 

เกาะชวา 

เกาะซูลาเวซ ี
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1.2) ฤดูปลูกขาว 

(1) ฤดฝูน (Wet Season Paddy) เกษตรกรเพาะปลูกขาวชวงเดือนตุลาคม - ธันวาคม และ

เก็บเกี่ยวผลผลิตชวงเดือนกุมภาพันธ - เมษายน ของปถัดไป 

(2) ฤดูแลง (Dry Season Paddy) เกษตรกรเพาะปลูกขาวชวงเดือนมีนาคม - พฤษภาคม

และเก็บเกี่ยวผลผลิตชวงเดือนกรกฎาคม - ตุลาคม ของปเดียวกัน 

 

ตารางที ่35 ฤดูปลูกขาวของอินโดนีเซีย 

 

ฤดูเพาะปลูก ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

ฤดูฝน             

ฤดูแลง                 
ที่มา: Food and Agriculture Organization of the United Nations (2016) 

1.3) ชนิดและพันธุขาว 

เทคโนโลยีดานเมล็ดพันธุขาว เปนปจจัยหนึ่งของการเพิ่มผลผลิตขาวของอินโดนีเซีย 

โดยอินโดนีเซียเริ่มจัดตั้งสถาบันวิจัยเมล็ดพันธุขาวตั้งแตป พ.ศ. 2448 และสามารถกลาวไดวาอินโดนีเซียมี

ระบบวิจัยดานการเกษตรที่ใหญที่สุดแหงหนึ่งของเอเชีย ทั้งนี้นอกจากการวิจัยและพัฒนาโดยภาครัฐแลว 

ภาคเอกชนยังมีสวนรวมในการวิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุขาวดวย โดยภาคเอกชนจะมุงเนนการวิจัยพัฒนาขาว

พันธุผสม สําหรับการวิจัยและพัฒนาของภาครัฐดําเนินการภายใตสถาบันวิจัยของกระทรวงเกษตร โดยการ

คิดคนพันธุขาวใหมๆ ทั้งพันธุสําหรับเพาะปลูกในที่ลุม พันธุสําหรับเพาะปลูกในที่สูง พันธุสําหรับเพาะปลูกที่ลุม

ต่ําชายทะเล และพันธุผสม 

นักวิจัยพันธุขาวอินโดนีเซียไดวิจัยพัฒนาพันธุขาว และไดมีการนําออกเผยแพรตั้งแตป 

2503 จําแนกเปนพันธุขาวที่ใหผลผลิตสูง (High-Yielding Varieties: HYV) สําหรับพื้นที่ลุม 190 พันธุ และพันธุ

ขาวที่ใหผลผลิตสูง (HYV) สําหรับพื้นที่แหงแลงหรือพื้นที่ที่อาศัยน้ําฝน 30 พันธุ โดยเกษตรกรประมาณรอยละ 85 

ปลูกขาวที่ใหผลผลิตสูง (HVY) สงผลใหผลผลิตตอไรของอินโดนีเซียเพิ่มขึ้นมากกวา 2 เทา  

ในป 2554 พันธุขาวที่ไดรับความนิยมมากที่สุดคือ พันธุ IR-64 มีพื้นที่ปลูกคิดเปนรอยละ 

31 ของพื้นที่ปลูกขาวทั้งหมด พันธุ IR-64 ไดรับการเผยแพรครั้งแรกในป 2503 และไดรับความนิยมอยาง

ตอเนื่องมามากกวา 40 ป ซึ่งแสดงใหเห็นวาในปจจุบันเกษตรกรยึดติดกับเทคโนโลยีดานเมล็ดพันธุ ไมคอย

เปดรับเทคโนโลยีหรือการใชเมล็ดพันธุใหมๆ เทาใดนัก พันธุขาวที่ไดรับความนิยมรองลงมา คือ พันธุ 

Ciherang ไดรับการเผยแพรครั้งแรกเมื่อป 2543 โดยมีพ้ืนที่ปลูกคิดเปนรอยละ 22 ของพ้ืนทีป่ลูกขาวทั้งหมด 

 

  

       ชวงเวลาเพาะปลูก            ชวงเวลาเก็บเกี่ยว   
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1.4) พื้นที่ ผลผลิต ผลผลิตตอไร 

อินโดนีเซียมีพื้นที่เก็บเกี่ยวและผลผลิตขาวมากเปนอันดับ 1 ของอาเซียน และอันดับ 3 

ของโลกรองอินเดียและจีน และมีผลผลิตตอไรมากเปนอันดับ 2 ของอาเซียนรองจากเวียดนาม โดยในชวง  

5 ปที่ผานมา (2553/54-2557/58) พื้นที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต และผลผลิตตอไรลดลงจาก 76.00 ลานไร 57.48 

ลานตันขาวเปลือก 756 กิโลกรัมตอไร ในป 2553/54 เหลือ 75.63 ลานไร 57.01 ลานตันขาวเปลือก 754 

กิโลกรัมตอไร ในป 2557/58 หรือลดลงรอยละ 0.40 รอยละ 0.44 และรอยละ 0.04 ตามลําดับ สําหรับป 

2558/59 มีพื้นที่เก็บเกี่ยว 76.00 ลานไร ผลผลิต 57.64 ลานตันขาวเปลือก และผลผลิตตอไร 758 กิโลกรัม 

เพิ่มขึ้นจากป 2557/58 รอยละ 0.50 รอยละ 1.11 และรอยละ 0.61 ตามลําดับ (ตารางที ่36) 

ตารางที ่36 พื้นที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต และผลผลิตตอไร ขาวของอินโดนีเซีย ป 2553/54 - 2558/59 

ปการผลิต 
พื้นที่เก็บเกี่ยว 

(ลานไร) 

ผลผลิต ผลผลิตตอไร 

(กิโลกรัม) (ลานตันขาวเปลือก) (ลานตันขาวสาร) 

2553/54 76.00 57.48 36.50 756 

2554/55 76.19 57.56 36.55 755 

2555/56 75.63 57.17 36.30 756 

2556/57 73.94 56.00 35.56 757 

2557/58 75.63 57.01 36.20 754 

อัตราการเพิ่ม (รอยละ) -0.40 -0.44 -0.44 -0.04 

2558/59 76.00 57.64 36.60 758 

ผลตาง (รอยละ) 0.50 1.11 1.10 0.61 
ที่มา: U.S. Department of Agriculture (2016)  

2) การตลาด 

2.1) ความตองการใชขาวภายในประเทศ 

FAO ประมาณการณวา ป 2556 อินโดนีเซียมีความตองการใชขาวรวม 46.88 ลานตัน

ขาวสาร แบงเปนการบริโภคขาวเพื่อเปนอาหาร (Food Use) 33.64 ลานตันขาวสาร คิดเปนอัตราการบริโภค

ขาวตอหัวของประชากรอินโดนีเซียเฉลี่ย 135 กิโลกรัมตอคนตอป นอกจากนี้ขาวยังใชถูกใชเปนเมล็ดพันธุ 

0.40 ลานตันขาวสาร อาหารสัตว 1.83 ลานตันขาวสาร กิจกรรมอื่น 7.34 ลานตันขาวสาร และที่เหลืออีก 

3.66 ลานตันขาวสาร เปนการสูญเสีย (ตารางที่ 37)   
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ตารางที ่37 การใชขาวภายในประเทศของอินโดนีเซีย จําแนกตามประเภทการใชขาว ป 2546 และ 2556 

รายการ 2546 2556 
อัตราการเพิ่ม 

(รอยละ) 

การใชขาวภายในประเทศ (ตันขาวสาร) 36,423,000 46,875,000 28.70 

อาหารมนุษย (Food) 27,621,000 33,637,000 21.78 

เมล็ดพันธุ (Seed) 307,000 404,000 31.60 

อาหารสัตว (Feed) 1,937,000 1,832,000 -5.42 

แปรรูป (Processing) - - ไมนิยาม 

อื่นๆ (Other uses) 3,814,000 7,338,000 92.40 

การสูญเสีย (Losses) 2,744,000 3,664,000 33.53 

อัตราการบริโภคขาวตอคนตอป (กก.) 127 135 6.32 
ที่มา: Food and Agriculture Organization of the United Nations (2016) 

2.2) การคาระหวางประเทศ 

อินโดนีเซียเปนประเทศผูนําเขาขาวสุทธิ โดยในชวง 5 ปที่ผานมา (ป 2554-2558) 

ปริมาณและมูลคาการนําเขาขาวของอินโดนีเซีย ลดลงจาก 2.75 ลานตันขาวสาร มูลคา 1,513 ลานดอลลารสหรัฐฯ 

ในป 2554 เหลือ 0.86 ลานตันขาวสาร มูลคา 351.70 ลานดอลลารสหรัฐฯ ในป 2558 หรือลดลงรอยละ 26.5 

และ 31.7 ตอป ตามลําดับ (ตารางที่ 38) 

ตารางที่ 38 มูลคาและปริมาณการสงออกและนําเขาขาวของอินโดนีเซีย ป 2554 - 2558 

มูลคา: พันดอลลารสหรัฐฯ, ปริมาณ: ตันขาวสาร 

รายการ   2554 2555 2556 2557 2558 
อัตราการเพิ่ม 

(รอยละ) 

การสงออก มูลคา 837 1,187 1,191 760 630 -9.6 

 
ปริมาณ 377 897 2,586 516 519 0.9 

การนําเขา มูลคา 1,513,164 945,623 246,002 388,178 351,699 -31.7 

  ปริมาณ 2,750,476 1,810,372 472,665 844,164 861,682 -26.5 

การคาสุทธิ มูลคา -1,512,327 -944,436 -244,811 -387,418 -351,069 -31.7 

(สงออก-นําเขา) ปริมาณ -2,750,099 -1,809,475 -470,079 -843,648 -861,163 -26.5 

ที่มา: International Trade Centre (2016) 

โดยป 2558 อินโดนีเซียนําเขาขาวจากอาเซียนคิดเปนรอยละ 77.7 และเอเชียอื่นรอยละ 

22.3 ของมูลคาการนําเขาขาวทั้งหมด โดยนําเขาจากเวียดนาม รอยละ 57.6 รองลงมาไดแก ไทย รอยละ 19 และ

ปากีสถาน รอยละ 17.9 ตามลําดับ (ตารางที่ 39) 
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ตารางที่ 39 มูลคาและปริมาณการนําเขาขาวของอินโดนีเซียจําแนกตามประเทศคูคา ป 2554 - 2558 

ภูมิภาค/ประเทศ 2554 2555 2556 2557 2558 
อัตราการเพิ่ม 

(รอยละ) 

สัดสวน 

ป 2558 

มูลคา (พันดอลลารสหรัฐฯ) 

รวมทั้งหมด 1,513,164 945,623 246,002 388,178 351,699 -31.7  100.0  

เอเชีย 1,510,312 942,649 242,886 386,795 351,602 -31.7  100.0  

อาเซียน 1,481,320 756,517 165,685 324,025 273,204 -34.5  77.7  

เอเชียอื่น 28,992 186,132 77,201 62,770 78,398 9.4  22.3  

ตะวันออกกลาง - - - - - ไมนิยาม  -  

ยุโรป 16 - 14 - - ไมนิยาม  -  

แอฟริกา - - - - - ไมนิยาม  -  

อเมริกา 2,490 2,719 2,984 1,294 97 -51.5  0.0  

โอเชียเนีย 344 255 118 88 - ไมนิยาม  -  

เวียดนาม 946,490 564,926 97,303 143,536 202,563 -35.9  57.6  

ไทย 533,002 186,171 61,787 175,387 66,772 -34.4  19.0  

เมียนมาร 419 4,754 6,499 5,083 2,732 46.5  0.8  

กัมพูชา - - - - 402 111.6  0.1  

สปป.ลาว - - 19 - - ไมนิยาม  -  

ปากีสถาน 6,053 52,483 29,997 23,909 62,949 47.7  17.9  

อินเดีย 6,308 122,189 44,989 34,299 13,672 2.8  3.9  

จีน 15,467 11,206 1,526 4,101 1,631 -42.3  0.5  

ประเทศอ่ืน 5,423 3,894 3,882 1,862 978 -34.1  0.3  

ปริมาณ (ตันขาวสาร) 

รวมทั้งหมด 2,750,476 1,810,372 472,665 844,164 861,682 -26.5  100.0  

เอเชีย 2,748,009 1,807,627 469,718 842,956 861,602 -26.5  100.0  

อาเซียน 2,719,880 1,412,181 284,399 688,239 646,774 -30.2  75.1  

เอเชียอื่น 28,129 395,446 185,319 154,717 214,828 36.7  24.9  

ตะวันออกกลาง - - - - - ไมนิยาม  -  

ยุโรป 6 - 6 - - ไมนิยาม  -  

แอฟริกา - - - - - ไมนิยาม  -  

อเมริกา 2,074 2,445 2,790 1,079 80 -51.9  0.0  

โอเชียเนีย 387 301 150 130 - ไมนิยาม  -  

ที่มา: International Trade Centre (2016) 
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ตารางที่ 39 มูลคาและปริมาณการนําเขาขาวของอินโดนีเซียจําแนกตามประเทศคูคา ป 2554 - 2558 (ตอ) 

ภูมิภาค/ประเทศ 2554 2555 2556 2557 2558 
อัตราการเพิ่ม 

(รอยละ) 

สัดสวน 

ป 2558 

เวียดนาม 1,778,481 1,084,783 171,287 306,418 509,374 -31.4  59.1  

ไทย 938,696 315,353 94,634 366,204 126,746 -32.0  14.7  

เมียนมาร 1,140 11,820 18,450 15,616 8,775 54.7  1.0  

กัมพูชา - - - - 1,000 142.6  0.1  

สปป.ลาว - - 23 - - ไมนิยาม  -  

ปากีสถาน 14,342 133,078 75,813 61,715 180,100 53.6  20.9  

อินเดีย 4,065 259,023 107,538 90,654 34,168 37.8  4.0  

จีน 4,675 3,099 640 1,417 480 -41.3  0.1  

ประเทศอ่ืน 9,077 3,217 4,279 2,141 1,039 -37.8  0.1  

ที่มา: International Trade Centre (2016) 

3) นโยบายดานขาวท่ีสําคัญ 

สินคาขาวนับเปนหนึ่งในสินคาสําคัญหรือสินคายุทธศาสตรของอินโดนีเซีย โดยเฉพาะในยุค

ของประธานาธิบดีซูฮารโต ประธานาธิบดีคนที่ 2 ของอินโดนีเซีย ไดกําหนดนโยบายที่สําคัญเกี่ยวกับสินคาขาว 

โดยการเพิ่มผลผลิตขาวในประเทศเพื่อความมั่นคงดานอาหาร ซึ่งรัฐบาลไดใหความชวยเหลือในเรื่องของปุย 

เมล็ดพันธุ สารกําจัดศัตรูพืช รวมไปถึงการใหเงินทุนดอกเบี้ยต่ําสําหรับสินเชื่อเกษตรกร โดยการดําเนิน

นโยบายขาวที่สําคัญของอินโดนีเซีย สรุปไดดังนี ้

3.1) การรักษาเสถียรภาพราคาขาว โดยการจัดใหมีระบบราคาต่ําสุด (Floor Price) สําหรับ

การซื้อขาวเปลือกจากเกษตร ซึ่งบริษัท Badan Urusan Logistik (BULOG) ไดกําหนดซื้อขาวในฤดูกาลเก็บเกี่ยว

ที่มีราคาซื้อต่ําสุดเพื่อหลีกเลี่ยงการลดลงของราคาขาว เนื่องจากมีขาวคงเหลือในสต็อกมากเกินไป โดยการซื้อ

ขาวจะซื้อโดยตรงจากเกษตรกรเพื่อปองกันไมใหเกษตรกรถูกเอารัดเอาเปรียบจากพอคาคนกลาง นอกจากนี้ 

ยังไดกําหนดระบบราคาสูงสุด (Ceiling Price) สําหรับผูบริโภคในการซื้อขาวดวย 

3.2) การควบคุมการนําเขาขาว โดยกําหนดอัตราภาษีนําเขาขาวรอยละ 30 

3.3) การหาสินคาทดแทนขาว เพื่อแกปญหาการขาดแคลนขาวในอินโดนีเซีย และเพื่อ

ทดแทนการนําเขาขาวจากตางประเทศซึ่งจะสงผลกระทบตอราคาในตลาดขาวภายในประเทศ โดยรัฐบาล

อินโดนีเซียไดมีการรณรงคใหประชาชนหันมาบริโภคมันสําปะหลัง มันเทศ ขาวโพด และสาคู แทนการบริโภคขาว 

3.4) การกําหนดอัตราการคุมครองตามราคา (Nominal Rate of Protection หรือ NRP) 

โดยการกําหนดอัตรารอยละของความแตกตางระหวางราคาในประเทศและราคาในตลาดโลก ณ จุดผานแดน 

ยกตัวอยางเชน จากนโยบายการหามนําเขาขาวของรัฐบาล (World Bank, 2007) รัฐบาลอินโดนีเซียจึงได

กําหนดอัตราภาษีนําเขาขาว สงผลใหเกิดสวนตางระหวางราคาขาวในประเทศและราคาขาวในตลาดโลก

คอนขางมาก ซึ่งทําให NRP เพิ่มสูงขึ้นดวย จากตัวอยางดังกลาวจึงแสดงใหเห็นวา การที่ราคาขาวในประเทศ

ไดรับผลกระทบเกิดจากการปกปองทางการคา 
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3.5) นโยบายรักษาระดับขาวในคลังสินคาเมื่อเกิดภัยพิบัติ รวมทั้งรักษาเสถียรภาพราคาขาว

ภายในประเทศ เกิดขึ้นเนื่องจากในป 2549 รัฐบาลมีสต็อกสินคาขาวต่ํากวาระดับ “Iron Stock” เนื่องจากนํา

ขาวไปชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ ทําใหตองมีการนําเขาขาวจากตางประเทศเพื่อรักษาระดับ

สต็อกขาวของประเทศ 

3.6) นโยบายควบคุมการนําเขาขาว กระทรวงการคาของอินโดนีเซียไดออกบทบัญญัติการ

นําเขาและสงออกขาว โดยออกเปน Regulation of Minister of Trade No. 12/M-DAG/PER/4/พ.ศ. 2551 

ลงวันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2551 มีวัตถุประสงคเพื่อรักษาเสถียรภาพดานราคา เพื่อสํารองไวในสภาวการณ

ฉุกเฉิน สําหรับประชาชนที่ยากจน และเพ่ือความไมมั่นคงดานอาหาร 

สวนการนําเขาขาวสําหรับความตองการพิเศษ (Import of Rice Certain Requirements) 

ที่มีวัตถุประสงคเกี่ยวของกับสุขภาพ โภชนาการ การบริโภคพิเศษ หรือสําหรับกลุมผูบริโภคเฉพาะจะเปนขาว

ในพิกัดศุลกากร HS 1006.30.90.00 โดยมีเงื่อนไขดังนี ้

1) จํานวนขาวหักสูงสุดคือ 25% 

2) ชวงเวลาที่หามนําเขาคือ 1 เดือนกอนฤดูกาลเก็บเกี่ยว ในชวงฤดูกาลเก็บเกี่ยว และ 2

เดือนหลังฤดูกาลเก็บเกี่ยว โดยฤดูกาลเก็บเกี่ยวนั้นจะเปนไปตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรของ

อินโดนีเซียเปนผูกําหนด 

3) การนําเขาขาวตองไดรับการอนุมัติจากรัฐมนตรีการคากอน สวนการดําเนินการนําเขา

ขาวจะดําเนินการโดยบริษัท BULOG 

4) การนําเขาตองมีการบรรจุในบรรจุภัณฑที่ระบุขอมูลทั้งชนิด ปริมาณ จํานวนขาวหัก 

ประเทศผูผลิต และชื่อที่อยูผูนําเขาอยางชัดเจน 

5) ผูที่สามารถนําเขาไดจะตองยื่นหนังสือเพื่อขออนุญาตนําเขาจากรัฐมนตรีการคา ซึ่งขาวที่

นําเขามานี้หามนํามาจําหนายตอหรือโอน 

สําหรับกฎระเบียบอื่นๆท่ีเกี่ยวของกับการนําเขาขาวสูอินโดนีเซีย สรุปไดดังนี ้

1) รัฐบาลอนุญาตใหนําเขาขาวไดก็ตอเมื่อสต็อกขาวในประเทศต่ํากวา 1 ลานตัน โดยการ

นําเขาจะเปนไปเพื่อรักษาเสถียรภาพดานอุปทานและราคาในประเทศ โดยทุกๆป รัฐบาลอินโดนีเซียจะกําหนด

วาจะมีการนําเขาขาวจากตางประเทศหรือไม 

2) ขาวที่นําเขามาจะไมสามารถจําหนายในตลาดเปดได แตตองเก็บสํารองไวในคลังสินคา

ของ BULOG และการระบายสต็อกดังกลาวจะตองไดรับอนุมัติจากรัฐบาล 

3) ขาวที่นําเขามาจะตองมาขนถาย ณ ทาเรือที่กําหนดโดยอธิบดีกรมการคาตางประเทศ

และตองมีการทํารายงานแจงดวยทุกครั้ง โดยทาเรือที่ขนถายขาวที่นําเขามาตองไมใชพื้นที่ที่มีการเพาะปลูก

ขาว เชน ชวา บาหลี สุราเวสีตอนใต 

4) กอนการนําเขาขาว รัฐบาลจะตรวจสอบที่ทาเรือขนถายสินคากอน เพื่อใหแนชัดวาการ

นําเขาจะไมเบี่ยงเบนไปจากท่ีรัฐมนตรีการคากําหนดไว เชน ชนิดของขาว ปริมาณนําเขา สงออก อัตราขาวหัก 
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5) ขาวที่นําเขาตองไดรับการตรวจสอบทางเทคนิคจากบริษัทผูสํารวจจํานวน 2 รายที่ไดรับ

แตงตั้งจากรัฐมนตรีการคา คือ บริษัท PT. Sucofindo และ PT. Surveyor Indonesia  

6) ภายใตคําตัดสินของกระทรวงการคลังที่ 180/PMK011/พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2550 ได

กําหนดภาษีนําเขาขาวทุกประเภทในราคา 450 รูเปย/กิโลกรัม ทั้งนี้ภาษีนําเขาขาวภายใต CEPT เปนรอยละ 0 

ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2553 

ปจจุบันมาตรการนําเขาขาวของอินโดนีเซียมีการปรับเปลี่ยนสาระสําคัญ และการกําหนด

กฎระเบียบที่เกี่ยวของกับขาวไทยคือ ขาวหอมมะลิของไทยไดถูกจัดอยูในกลุมของการนําเขาขาวโดยมี

วัตถุประสงคพิเศษ สามารถนําเขาไดตามหลักเกณฑและขั้นตอนการขออนุญาต (เดิมอินโดนีเซียไมไดจัดขาว

หอมมะลิไวในหมวดของการนําเขาโดยมีวัตถุประสงคพิเศษ และไมสามารถนําเขาได) โดยเปนการนําเขาเพื่อ

สุขภาพ และเพื่อการบริโภคพิเศษเฉพาะกลุม ซึ่งนับตั้งแตป 2554 กระทรวงเกษตรของอินโดนีเซียกําหนด

เงื่อนไขการนําเขาใหผูนําเขาสามารถจําหนายขาวหอมมะลิไดเฉพาะในภัตตาคารและโรงแรมเทานั้น 

4) ปจจัยที่สงผลตอความสามารถในการแขงขัน 

4.1) อัตราการเพิ่มของผลผลิตตอไรชะลอตัวลงเนื่องจากปจจัยการผลิตที่สูง 

ในระยะหลัง ผลผลิตตอไรของอินโดนีเซียไมมีการพัฒนา โดยในชวงป 2553/54 ถึง 

2558/59 ผลผลิตตอไรอยูระหวาง 754 – 758 กิโลกรัมขาวเปลือก เนื่องจากชาวนาสวนใหญใชเมล็ดพันธุขาว

ที่ไมไดรับการรับรอง Susilowati (2014) รายงานวา ในป 2556 การใชเมล็ดพันธุขาวรับรองมีเพียงรอยละ 42 

ลดลงจากป 2548 ที่มีการใชเมล็ดพันธุรับรองถึงรอยละ 63 นอกจากนี้การใชพันธุลูกผสมยังไมเปนที่นิยม 

คาดการณวาอัตราการใชเมล็ดพันธุลูกผสมมีเพียงรอยละ 8 ของปริมาณการใชเมล็ดพันธุขาวรับรองเทานั้น 

เหตุผลที่ชาวนาไมนิยมใชเมล็ดพันธุรับรองหรือลูกผสม คือ ราคาของเมล็ดพันธุที่สูงและเงื่อนไขการซื้อเมล็ดพันธุ

พรอมปจจัยการผลิตอื่น อยางไรก็ดี คาดวาผลผลิตตอไรของอินโดนีเซียจะสูงขึ้น เนื่องจากชาวนาปรับเปลี่ยน

จากพันธุขาว IR-64 เปนพันธุ Ciherang ซึ่งสามารถใหผลผลิตตอไรสูงถึง 1,360 กิโลกรัมตอไร และตานทาน

โรคแมลงไดด ี

4.2) แรงกดดันของทรัพยากรที่ดินและน้ํา 

การเปลี่ยนแปลงในการใชที่ดินจากเกษตรกรรมเปนที่ดินนอกภาคเกษตร การแบงที่ดิน

เปนแปลงยอย เปนความทาทายตอการพัฒนาที่นาใหเปนเกษตรกรรมสมัยใหมซึ่งอาจจสงผลตอความมั่นคง

ทางอาหาร จากการที่ปริมาณบริโภคขาวที่เพิ่มขึ้นตามการเพิ่มขึ้นของประชากร รวมทั้งตนทุนการผลิตขาวที่

สูงขึ้นของการผลิตในฟารมขนาดเล็ก ที่ดินเพื่อการเกษตรมีจํานวนลดลงในอัตรา 100,000 เฮกตารตอป ในชวง 

1-2 ปที่ผานมา ในขณะที่พื้นที่เกษตรเฉลี่ยยังอยูในอัตราที่ต่ํา เพื่อรักษาจํานวนพื้นที่เพาะปลูกขาว รัฐบาล

อินโดนีเซียไดริเริ่มมาตรการใหมๆ เชน การเพิ่มพื้นที่เพาะปลูกใหม การเรงรัดการขึ้นทะเบียนที่ดิน และการ

เขมงวดในการบังคับใชกฎหมาย อยางไรก็ดีการดําเนินงานของรัฐบาลดังกลาวยังไมเห็นผลชัดเจนนัก 

นอกจากนี้ ระบบชลประทานเสื่อมโทรมลงทําใหผลผลิตตอไรลดลง และสรางความไม

แนนอนในการผลิตขาวในประเทศ โดยระบบชลประทานที่ยังอยูในสภาพดีมีเพียงรอยละ 54 เทานั้น รัฐบาลไดให
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ความสําคัญตอการฟนฟูและขยายระบบชลประทาน โดยมีแผนที่จะสรางเขื่อนอีกจํานวน 47 แหง และขยาย

พื้นที่ชลประทานเปน 1 ลานเฮกตาร (6.25 ลานไร) ซึ่งสวนใหญเปนพื้นที่เพาะปลูกขาว 

4.3) การสูญเสียหลังการเก็บเกี่ยว 

การสูญเสียหลังการเก็บเกี่ยว เปนปจจัยที่สําคัญของอุตสาหกรรมขาวและรัฐบาล

อินโดนีเซีย การสูญเสียเปนการเพิ่มตนทุนการผลิต สรางความไมแนนอนของอาหาร และลดทอนคุณภาพของ

ขาว ในป 2553 คาดการณวาความสูญเสียหลังการเก็บเกี่ยวอยูในอัตรารอยละ 10 คิดเปนมูลคา 2.16 พันลาน

ดอลลารสหรัฐฯ การสูญเสียหลักมาจากการสูญเสียในขั้นตอนการสี (รอยละ 3.3) รองลงมาไดแก ขั้นตอนการ

ตาก (รอยละ 2.7) ปจจัยหลักที่ทําใหความสูญเสียในการขัดสี คือ เครื่องจักรมีอายุมาก อีกปจจัยหนึ่ง คือ การ

ตากขาวเพื่อลดความชื้นดวยแสงอาทิตยที่ขาดมาตรฐาน ซึ่งทําใหอัตราของขาวหักในการขัดสีเปนขาวสารสูง 

และคุณภาพขาวลดลง รัฐบาลมีความพยายามสงเสริมใหใชเครื่องอบลดความชื้นซึ่งยังไมเปนที่แพรหลาย 

4.4) สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง 

สภาพอากาศเปนปจจัยที่สําคัญที่สงผลตอผลผลิตตอไร และความสามารถในการ

แขงขันของอุตสาหกรรมขาวอินโดนีเซีย การผลิตขาวของอินโดนีเซียไดรับผลกระทบจากปรากฏการณ

ธรรมชาติ เชน ปรากฏการณ El Nino ทําใหฝนตกลาชากวาปกติและภาวะแหงแลง ซึ่งสรางความเสียหายตอ

ผลผลิตขาว ในป 2553 ผลผลิตขาวของอินโดนีเซียเสียหายประมาณ 2 ลานตัน หนวยงานรัฐบาลอินโดนีเซีย

คาดการณวาปรากฏการณ El Nino จะทําใหผลผลิตขาวของอินโดนีเซียลดลงรอยละ 5 ซึ่งจะสงผลให

อินโดนีเซียตองนําเขาขาวจากตางประเทศเพ่ิมขึ้น โดยคาดวาตองนําเขาขาวเพิ่มขึ้น 111,000 ตันขาวสาร หรือ

เพิ่มขึ้นรอยละ 22 จากปริมาณนําเขาเฉลี่ยที่ 494,000 ตันขาวสาร 

 4.1.4 สถานการณสินคาขาวของ สปป.ลาว 

1) การผลิต 

1.1) แหลงปลูกขาวที่สําคัญ 

สปป.ลาว สามารถปลูกขาวไดทุกจังหวัด พื้นที่ปลูกขาวสวนใหญจะกระจายอยูตามพื้นที่

ราบลุม โดยมีที่ราบลุมที่สําคัญ เชน ที่ราบลุมสุวรรณเขต ที่ราบลุมจําปาสัก และที่ราบลุมเวียงจันทร เปนตน 

แหลงปลูกขาวของ สปป.ลาว แบงตามลักษณะภูมิประเทศไดเปน 3 ภาค ดังนี้ (ตาราง 40) 

(1) ภาคใต มีพื้นที่เก็บเกี่ยว 2.85 ลานไร คิดเปนรอยละ 55.2 ของพื้นที่เก็บเกี่ยวทั้ง

ประเทศ ผลผลิตขาวเปลือก 1.61 ลานตันขาวเปลือก คิดเปนรอยละ 55.1 ของผลผลิตทั้งประเทศ ผลผลิตตอไร 

567 กิโลกรัม จังหวัดปลูกขาวที่สําคัญ เชน สุวรรณเขต จําปาศักดิ์ และสาละวัน  

(2) ภาคเหนือ มีพื้นที่เก็บเกี่ยว 1.31 ลานไร คิดเปนรอยละ 25.3 ของพ้ืนที่เก็บเกี่ยวทั้ง

ประเทศ ผลผลิตขาวเปลือก 0.684 ลานตันขาวเปลือก คิดเปนรอยละ 23.4 ของผลผลิตทั้งประเทศ ผลผลิตตอไร 

523 กิโลกรัม จังหวัดปลูกขาวที่สําคัญ เชน ไชยบุรี เชียงขวาง และบอแกว ซึ่งพื้นที่สวนใหญในภาคเหนือจะ

เปนเขตที่ราบสูงหรือภูเขา (Upland) 
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(3) ภาคกลาง มีพ้ืนที่เก็บเก่ียว 1.00 ลานไร คิดเปนรอยละ 19.5 ของพื้นที่เก็บเกี่ยวทั้ง

ประเทศ ผลผลิตขาวเปลือก 0.63 ลานตันขาวเปลือก คิดเปนรอยละ 21.5 ของผลผลิตทั้งประเทศ ผลผลิตตอไร 

626 กิโลกรัม ภาคกลางเปนภาคที่มีพื้นที่นอยที่สุดใน 3 ภาค เนื่องจากประกอบดวย 3 จังหวัด ไดแก นครหลวง

เวียงจันทน เวียงจันทน และบอลิคําไซ อยางไรก็ตาม พื้นที่ภาคกลางถือวาเปนพื้นที่เพาะปลูกขาวที่สําคัญ 

เนื่องจากมีสภาพลุมเหมาะสมสําหรับการปลูกขาว ดังจะเห็นไดจาก ผลผลิตตอไรของภาคกลางนั้นสูงที่สุดใน 3 ภาค 

ตารางที ่40 พื้นที่ที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต และผลผลิตตอไร แยกตามเขตการปกครองของ สปป.ลาว  

               ปการผลิต 2551/52 

ภาค/จังหวัด 
พื้นที่เก็บเกี่ยว 

(ไร) 

ผลผลิต 

(ตันขาวเปลือก) 

ผลผลิตตอไร 

(กิโลกรัม) 

สัดสวน 

พื้นที่ ผลผลิต 

ใต 2,846,875 1,613,220 567 55.2 55.1 

สุวรรณเขต 1,174,519 682,015 581 22.8 23.3 

จําปาศักดิ์ 624,250 357,995 573 12.1 12.2 

สาละวัน 497,031 284,065 572 9.6 9.7 

คํามวน 355,550 195,725 550 6.9 6.7 

อัตตะปอ 126,944 59,290 467 2.5 2.0 

เซกอง 68,581 34,130 498 1.3 1.2 

เหนือ 1,307,794 683,520 523 25.3 23.4 

ไชยบุรี 269,113 151,435 563 5.2 5.2 

เชียงขวาง 178,981 96,110 537 3.5 3.3 

บอแกว 153,894 92,420 601 3.0 3.2 

หัวพัน 156,763 80,185 512 3.0 2.7 

หลวงพระบาง 190,831 79,295 416 3.7 2.7 

อุดมไซ 126,219 67,180 532 2.4 2.3 

หลวงน้ําทา 114,025 61,155 536 2.2 2.1 

พงสาลี 117,969 55,740 472 2.3 1.9 

กลาง 1,004,988 628,770 626 19.5 21.5 

นครหลวงเวียงจันทน 382,669 263,285 688 7.4 9.0 

เวียงจันทน 418,656 260,085 621 8.1 8.9 

บอลิคําไซ 203,663 105,400 518 3.9 3.6 
ที่มา: International Rice Research Institute (2016)  
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  ภาพที่ 16 แหลงเพาะปลูกขาวของ สปป.ลาว 
                         ทีม่า: Maclean et.al (2013) และ U.S. Department of Agriculture (2013) 

 

 

ที่ราบลุมเวียงจันทน 

ที่ราบลุมสุวรรณเขต 

ที่ราบลุมจําปาศักดิ์ 
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1.2) ฤดูปลูกขาว 

(1) ฤดูฝน (Wet Season Paddy) เกษตรกรเพาะปลูกขาวชวงเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม

และเก็บเกี่ยวผลผลิตชวงเดือนตุลาคม - ธันวาคม ของปเดียวกัน 

(2) ฤดูแลง (Dry Season Paddy) เกษตรกรปลูกขาวชวงเดือนมกราคม และเก็บเกี่ยว

ชวงเดือนเมษายน ของปเดียวกัน 

ตารางที ่41 ฤดูปลูกขาวของ สปป.ลาว 

 
 

ฤดูเพาะปลูก ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

ฤดูฝน                   

ฤดูแลง           
ที่มา: Food and Agriculture Organization of the United Nations (2016) 

1.3) ชนิดและพันธุขาว 

สปป.ลาว ผลิตขาวเพื่อบริโภคในประเทศเปนหลัก โดยพื้นที่สวนใหญปลูกขาวเหนียว 

ประมาณรอยละ 92 ของพื้นที่ปลูกทั้งประเทศ (มีเกษตรกรผูปลูกขาวเหนียวประมาณ 672,500 ครัวเรือน) 

สวนพื้นที่ปลูกขาวเจามีเพียงรอยละ 8 ของพื้นที่ปลูกทั้งประเทศ (มีเกษตรกรผูปลูกขาวเจาประมาณ 99,600 ราย) 

สําหรับการพัฒนาพันธุขาว เมื่อป 2534 รัฐบาลประเทศสวิตเซอรแลนดไดดําเนินการ

ปรับปรุงพันธุขาวรวมกับสถาบันวิจัยขาวนานาชาติ (IRRI) ตามโครงการ Lao-IRRI โดยมีขาวที่ไดจากการปรับปรุง

ประมาณ 18 ชนิดพันธุ แตมีการนํามาปลูกในปจจุบันจํานวน 2 พันธุ คือ พันธุ Thadokkham1 (TDK1) และพันธุ 

Thasanol (TSN1) ซึ่งปลูกในพ้ืนที่ราบน้ําฝน นอกจากนี้ สปป.ลาว ยังมีพันธุดั้งเดิมที่ปลูกในปจจุบันอีก 2 พันธุ 

คือ พันธุ Hom Nang Nouane (HNN) ซึ่งปลูกในพื้นที่ภาคกลางและภาคใต และพันธุ Kai NoyLeuang (KNL) 

ซึ่งปลูกในภาคกลางและภาคเหนือ โดยขาวทั้ง 2 พันธุนี้มีความหอมและหุงแลวนิ่ม ตางจาก 2 พันธุที่ IRRI 

ปรับปรุงซึ่งไมมีความหอม 

1.4) พื้นที่ ผลผลิต ผลผลิตตอไร 

สปป.ลาว มีพื้นที่เก็บเกี่ยวและผลผลิตขาวเปนอันดับ 7 ของอาเซียน และมีผลผลิตตอไร

เปนอันดับ 5 ของอาเซียน โดยในชวง 5 ปที่ผานมา (2553/54-2557/58) เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต และผลผลิต

ตอไร เพิ่มขึ้นจาก 5.11 ลานไร 2.21 ลานตันขาวเปลือก 434 กิโลกรัม ในป 2553/54 เพิ่มเปน 6.03 ลานไร 

3.06 ลานตันขาวเปลือก 507 กิโลกรัม ในป 2557/58 หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 3.65 รอยละ 7.74 และรอยละ 3.95 

ตามลําดับ สําหรับป 2558/59 คาดวามีเนื้อที่เก็บเกี่ยว 6.06 ลานไร ผลผลิต 3.10 ลานตันขาวเปลือก และผลผลิต

ตอไร 511 กิโลกรัม เพิ่มขึ้นจากป 2557/58 รอยละ 0.52 รอยละ 1.28 และรอยละ 0.75 ตามลําดับ (ตารางที่ 42) 

 

 

 

       ชวงเวลาเพาะปลูก            ชวงเวลาเก็บเกี่ยว   
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ตารางที่ 42 พื้นที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต และผลผลิตตอไร ขาวของ สปป.ลาว ป 2553/54 - 2558/59 

ปการผลิต 
พื้นที่เก็บเกี่ยว 

(ลานไร) 

ผลผลิต ผลผลิตตอไร 

(กิโลกรัม) (ลานตันขาวเปลือก) (ลานตันขาวสาร) 

2553/54 5.11 2.21 1.40 434 

2554/55 5.84 2.69 1.70 461 

2555/56 5.57 2.62 1.65 470 

2556/57 5.99 2.98 1.88 497 

2557/58 6.03 3.06 1.93 507 

อัตราการเพิ่ม (รอยละ) 3.65 7.74 7.73 3.95 

2558/59 6.06 3.10 1.95 511 

ผลตาง (รอยละ) 0.52 1.28 1.30 0.75 
ที่มา: U.S. Department of Agriculture (2016) 

2) การตลาด 

2.1) ความตองการใชขาวภายในประเทศ 

ขาวเปนอาหารหลักที่สําคัญของ สปป.ลาว โดยรอยละ 57 ของพลังงานที่ประชากร 

สปป.ลาว ไดรับจากการบริโภคขาว (FAOSTAT, 2016) ซึ่งในป 2556 สปป.ลาว มีความตองการใชขาวรวม 2.29 

ลานตันขาวสาร แบงเปนการบริโภคขาวเพื่อเปนอาหาร (Food Use) 1.08 ลานตันขาวสาร คิดเปนอัตราการ

บริโภคขาวตอหัวของประชากร สปป.ลาว เฉลี่ย 159 กิโลกรัมตอคนตอป นอกจากนี้ขาวยังใชถูกใชเปนเมล็ดพันธุ 

0.14 ลานตันขาวสาร อาหารสัตว 0.23 ลานตันขาวสาร แปรรูป 0.11 ลานตันขาวสาร และกิจกรรมอื่น 0.60 

ลานตันขาวสาร และที่เหลืออีก 0.14 ลานตันขาวสาร เปนการสูญเสีย (ตารางที่ 43) 

ตารางที่ 43 การใชขาวภายในประเทศของ สปป.ลาว จําแนกตามประเภทการใชขาว ป 2546 และ 2556 

รายการ 2546 2556 
อัตราการเพิ่ม 

(รอยละ) 

การใชขาวภายในประเทศ (ตันขาวสาร) 1,611,000 2,290,000 42.15 

อาหารมนุษย (Food) 904,000 1,077,000 19.14 

เมล็ดพันธุ (Seed) 95,000 137,000 44.21 

อาหารสัตว (Feed) 127,000 228,000 79.53 

แปรรูป (Processing) 56,000 111,000 98.21 

อื่นๆ (Other uses) 350,000 600,000 71.43 

การสูญเสีย (Losses) 79,000 137,000 73.42 

อัตราการบริโภคขาวตอคนตอป (กก.) 161 159 -1.12 
ที่มา: Food and Agriculture Organization of the United Nations (2016) 
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2.2) การคาระหวางประเทศ 

ในชวง 5 ปที่ผานมา (ป 2554– 2558) สปป.ลาว เปนทั้งประเทศผูสงออกสุทธิ (ป 2555 -

2557) และผูนําเขาสุทธิ (ป 2554 และป 2558) เนื่องจาก สปป.ลาว ผลิตขาวไดใกลเคียงกับความตองการใชขาว

ซึ่งมีปริมาณสวนเกินและสวนขาดไมมาก โดยในชวง 5 ปที่ผานมา (ป 2554– 2558) ปริมาณและมูลคาการ

สงออกขาวของ สปป.ลาว เพิ่มขึ้นจาก 9,609 ตันขาวสาร มูลคา 4.35 ลานดอลลารสหรัฐฯ ในป 2554 เปน 

71,475 ตันขาวสาร มูลคา 31.18 ลานดอลลารสหรัฐฯ ในป 2558 หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 41.2 และรอยละ 47.9 

ตอป ตามลําดับ สําหรับการนําเขา ทั้งปริมาณและมูลคาการนําเขาขาวเพิ่มขึ้นจาก 27,617 ตันขาวสาร มูลคา 

12.19 ลานดอลลารสหรัฐฯ ในป 2554 เปน 213,539 ตันขาวสาร มูลคา 70.03 ลานดอลลารสหรัฐฯ ในป 

2558 หรือเพ่ิมขึ้นรอยละ 58.7 และรอยละ 45.9 ตอป ตามลําดับ (ตารางที่ 44) 

ตารางที ่44 มูลคาและปริมาณการสงออกและนําเขาขาวของ สปป.ลาว ป 2554 - 2558 

มูลคา: พันดอลลารสหรัฐฯ, ปริมาณ: ตันขาวสาร 

รายการ   2554 2555 2556 2557 2558 
อัตราการเพิ่ม 

(รอยละ) 

การสงออก มูลคา 4,348 14,182 13,984 13,788 31,182 47.9 

 
ปริมาณ 9,609 43,670 38,124 24,884 71,475 41.2 

การนําเขา มูลคา 12,189 7,233 5,675 9,608 70,029 45.9 

  ปริมาณ 27,617 13,415 10,640 22,679 213,539 58.7 

การคาสุทธิ มูลคา -7,841 6,949 8,309 4,180 -38,847 
 

(สงออก-นําเขา) ปริมาณ -18,008 30,255 27,484 2,205 -142,064 
 

ที่มา: International Trade Centre (2016) 

 โดย สปป.ลาว สงออกขาวสวนใหญไปยังประเทศในทวีปเอเชีย คิดเปนรอยละ 91.7 

ของมูลคาการสงออกขาวทั้งหมดของประเทศในป 2558 แบงเปนเอเชียอื่น รอยละ 73.9 และอาเซียน รอยละ 

17.8 และ  โดยที่จีนเปนคูคาที่สําคัญที่สุดของ สปป.ลาว  มีมูลคาการคาสูงถึงรอยละ 73.7 สําหรับอาเซียน 

สปป.ลาว สงออกขาวมาไทยมากที่สุด รอยละ 12.4 รองลงมาไดแก เวียดนาม รอยละ 5.4 สําหรับคูคาอื่นที่

สําคัญ ไดแก ฝรั่งเศส รอยละ 3 และเยอรมัน รอยละ 1.7 (ตารางที่ 45) 
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ตารางที่ 45 มูลคาและปริมาณการสงออกขาวของ สปป.ลาว จําแนกตามประเทศคูคา ป 2554 - 2558 

ภูมิภาค/ประเทศ 2554 2555 2556 2557 2558 
อัตราการเพิ่ม 

(รอยละ) 

สัดสวน 

ป 2558 

มูลคา (พันดอลลารสหรัฐฯ) 

รวมทั้งหมด 4,348 14,182 13,984 13,788 31,182 47.9  100.0  

เอเชีย 2,546 12,379 11,155 10,005 28,580 58.8  91.7  

อาเซียน 399 5,893 5,412 3,026 5,557 58.4  17.8  

เอเชียอื่น 2,147 6,486 5,743 6,979 23,023 61.9  73.9  

ตะวันออกกลาง - - - - - ไมนิยาม  -  

ยุโรป 1,802 1,803 2,761 3,698 2,510 14.8  8.0  

แอฟริกา - - - - - ไมนิยาม  -  

อเมริกา - - 68 85 92 71.5  0.3  

โอเชียเนีย - - - - - ไมนิยาม  -  

ไทย 21 2 - - 3,867 192.7  12.4  

เวียดนาม 378 5,884 5,348 3,026 1,690 26.2  5.4  

จีน 2,147 6,432 5,743 6,830 22,993 61.6  73.7  

ฝรั่งเศส 1,071 709 818 1,068 929 1.3  3.0  

เยอรมน ี 159 231 265 311 543 31.7  1.7  

เนเธอรแลนด 230 89 518 642 233 22.2  0.7  

ประเทศอ่ืน 342 835 1,292 1,911 927 32.6  3.0  

ปริมาณ (ตันขาวสาร) 

รวมทั้งหมด 9,609 43,670 38,124 24,884 71,475 41.2  100.0  

เอเชีย 7,942 41,970 35,470 21,346 68,691 43.9  96.1  

อาเซียน 480 19,459 18,059 3,372 16,253 69.8  22.7  

เอเชียอื่น 7,462 22,511 17,411 17,974 52,438 44.4  73.4  

ตะวันออกกลาง - - - - - ไมนิยาม  -  

ยุโรป 1,667 1,700 2,593 3,462 2,682 18.1  3.8  

แอฟริกา - - - - - ไมนิยาม  -  

อเมริกา - - 61 76 102 74.1  0.1  

โอเชียเนีย - - - - - ไมนิยาม  -  

ไทย 33 4 - - 11,011 207.5  15.4  

เวียดนาม 447 19,450 17,993 3,372 5,242 37.3  7.3  

จีน 7,462 22,445 17,411 17,825 52,378 44.3  73.3  

ฝรั่งเศส 993 726 802 999 1,013 3.7  1.4  

เยอรมน ี 124 182 231 277 525 39.2  0.7  

เนเธอรแลนด 237 86 469 616 255 23.6  0.4  

ประเทศอ่ืน 313 777 1,218 1,795 1,051 38.5  1.5  

ที่มา: International Trade Centre (2016) 
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 3) นโยบายดานขาวท่ีสําคัญ 

นโยบายขาวของ สปป.ลาว มีเปาหมายหลักที่สําคัญ 2 ประการ ไดแก เปาหมายดานความ

มั่นคงอาหาร และเปาหมายดานการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ซึ่งมีวัตถุประสงค 7 ประการ ไดแก การ

ปรับปรุงดานโภชนาการ ราคาที่ต่ําและมีเสถียรภาพ ปริมาณขาวที่เพียงพอ ความพรอมรับมือกับภัยพิบัติทาง

ธรรมชาติ รายไดเกษตรกร การขยายตัวของการสงออก และการเพ่ิมมูลคาเพ่ิม โดยมีนโยบายที่สําคัญดังนี้  

3.1) นโยบายที่เกี่ยวของกับการคาและการสงออก 

จุดประสงคของนโยบายที่เกี่ยวของกับการคาสวนใหญ คือ การแกปญหาความผันผวน

ของราคาขาว ประกอบไปดวยมาตรการหลัก 3 มาตรการ ไดแก (1) การหามคาขาวระดับแขวง ซึ่งอยูภายใต

การดูแลรับผิดชอบของเจาแขวง (Provincial Governor) (2) การหามสงออก ซึ่งอยูภายใตการดูแลรับผิดชอบ

ของกรมการคาภายใน กระทรวงอุตสาหกรรมและการคา (Ministry of Industry and Commerce’s Domestic 

Trade Department) มีจุดประสงคที่จะรักษาเสถียรภาพดานราคา ปรับลดราคาขาว และพัฒนาอุตสาหกรรม

สีขาวในประเทศ ซึ่ง สปป. ลาว เคยสั่งหามสงออกในชวงเดือนพฤศจิกายน 2553 ถึงเดือนกุมภาพันธ 2554 

เปนผลมาจากราคาขาวในประเทศที่ปรับตัวสูงขึ้น และ (3) ขอตกลงการคาระดับทวิภาคีและการคาในภูมิภาค 

ซึ่งอยูภายใตการดูแลรับผิดชอบของกระทรวงอุตสาหกรรมและการคา โดยตั้งแตเดือนมกราคม 2556 ลาวได

โควตายกเวนภาษีในการสงออกขาวไปยังเวียดนามปละ 70,000 ตัน  

3.2) นโยบายสํารองขาว 

นโยบายที่เกี่ยวกับการสํารองขาวประกอบไปดวย (1) โครงการสํารองขาวแหงชาติ 

(National Rice Reserve: NRR) ภายใตความรับผิดชอบของกรมการคาภายใน กระทรวงอุตสาหกรรมและการคา 

(2) การสํารองเมล็ดพันธุ ภายใตความรับผิดชอบของกระทรวงเกษตรและปาไม และ (3) โครงการแจกจายขาวยาม

ฉุกเฉิน ภายใตความรับผิดชอบของกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม  

โครงการนํารองของโครงการสํารองขาวแหงชาติ เริ่มเมื่อป 2552 โดยความรวมมือ

ระหวางภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรมและการคาจะสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ําผาน

ธนาคารของรัฐแกโรงสี เพื่อเก็บสํารองขาวในปริมาณขั้นต่ําที่ตองการ ซึ่งภายหลังโครงการนํารองดังกลาวได

เปลี่ยนไปดําเนินการผาน Foodstuff Enterprise Company ซึ่งควบคุมและดูแลโดยตรงโดยเทศบาล      

นครเวียงจันทน และมีการทําสัญญากับโรงสี 2 แหง โดยไดรับสินเชื่อสนับสนุน 10,000 ลานกีบ (ประมาณ 40 

ลานบาท) ดอกเบี้ยรอยละ 5 ตอป สํารองขาวจํานวน 5,000 ตัน 

3.3) นโยบายจัดซื้อขาวของรัฐบาล 

ลาวมีการจัดตั้งองคกร The State Food Enterprise (SFE) เพื่อบริหารจัดการระบบ

การตลาดของสินคาขาว โดยมีหนาที่รวบรวมสินคาขาวในชวงฤดูกาลเก็บเกี่ยว แลวนําออกจําหนายในชวงที่

ผลผลิตออกสูตลาดนอย ซึ่งที่ผานมา SFE จะจัดซื้อขาวปละ 20,000 – 25,000 ตัน จากเกษตรกรที่ทําการเกษตร

แบบพันธสัญญา ใหความชวยเหลือแกเกษตรกรโดยการแจกเมล็ดพันธุและปุย และจายเงินลวงหนาใหแกเกษตรกร 
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3.4) การสนับสนุนเกษตรกรดานชลประทาน 

รัฐบาลใหการสนับสนุนแกเกษตรกรดานชลประทาน ผานมาตรการที่เกี่ยวของ 2 

มาตรการ ไดแก (1) มาตรการลดภาษีสําหรับไฟฟาเพื่อการเกษตร โดยตั้งอัตราภาษีสําหรับไฟฟาที่จะนํามาใช

กับการเกษตร (ปมน้ํา) ต่ํากวาอัตราภาษีสําหรับอุตสาหกรรมอื่นๆ และ (2) มาตรการพัฒนาระบบชลประทาน  

โดย สปป.ลาว วางเปาหมายที่จะขยายพื้นที่ชลประทานเพ่ิมขึ้นในอนาคต 

3.5) สินเชื่อเพ่ือเกษตรกร 

ปจจุบันมีธนาคารของรัฐที่บริการสินเชื่อใหแกเกษตรกร 2 แหง ไดแก ธนาคารสงเสริม

การเกษตร (Agricultural Promotion Bank: APB) และธนาคารนโยบาย (Nayoby Bank: NBB) โดยธนาคาร

สงเสริมการเกษตรจะใหบริการสินเชื่อตามฤดูกาล (Seasonal Credit) แกเกษตรกร โดยเฉพาะเกษตรกรผูปลูกขาว 

โดยจะอนุมัติสินเชื่อใหแกเกษตรกรที่รวมกลุมกัน กลุมละ 5-10 คน ซึ่งแตละกลุมจะมีวงเงินกูสูงสุดไดไมเกิน

กลุมละ 10 ลานกีบ (หรือประมาณ 40,000 บาท) ในอัตราดอกเบี้ยรอยละ 8 ในป 2554 มียอดอนุมัติเงินกู 

2.635 แสนลานกีบ (หรือประมาณ 1.05 พันลานบาท)  

ในสวนของธนาคารนโยบาย เปดใหบริการตั้งแตป 2549 โดยใหบริการเกษตรกรที่

อาศัยอยูในเขตที่มีรายไดต่ํา 47 เขตทั่วประเทศ สนับสนุนเงินกู 3 ลักษณะ ไดแก เงินกูระยะสั้นไมเกิน 12 เดือน 

อัตราดอกเบี้ยรอยละ 7 ตอป เงินกูระยะกลางไมเกิน 36 เดือน อัตราดอกเบี้ยรอยละ 8 ตอป และเงินกูระยะยาว 

มากกวา 3 ป อัตราดอกเบี้ยรอยละ 10 ตอป โดยในป 2554 ธนาคารนโยบายมียอดอนุมัติเงินกู 2.2 หมื่นลานกีบ 

(หรือประมาณ 88 ลานบาท) ใหบริการเกษตรกร 8,000 ราย  

3.6) เปาหมายภายในป 2558 

กระทรวงกสิกรรมและปาไม กําหนดเปาหมายภายในป 2558 เกี่ยวกับการปลูกขาว       

ตามรายงานการประชุมสมัชชาพรรคประชาชนปฏิวัติลาวครั้งที่ 9 และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

ฉบับที่ 7 ดังนี้ 

(1) เพิม่ผลผลิตเปน 4.2 ลานตันขาวเปลือก 

(2) เพิ่มผลผลิตเฉลี่ยตอไร เปน 720 กิโลกรัมตอไร สําหรับขาวนาปในเขตน้ําฝน และ 

880 กิโลกรัมตอไร สําหรับขาวนาปรัง 

(3) พื้นที่ 1,062,500 ไร (170,000 เฮคตาร) ในพื้นที่ราบ จะตองไดรับการพัฒนา 

และมีสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับการปลูกขาว 

(4) สงออกขาวคุณภาพดีที่ไมใชขาวเหนียว 600,000 ตัน ไปยังประเทศตางๆ โดยเฉพาะ

ประเทศในกลุมอาเซียน 

 4.1.5 สถานการณสินคาขาวของมาเลเซีย 

1) การผลิต 

1.1) แหลงปลูกขาวที่สําคัญ 

มาเลเซียสามารถปลูกขาวไดทุกรัฐ พื้นที่ปลูกขาวสวนใหญจะกระจายอยูตามพื้นที่ใน

ฝงตะวันตกหรือคาบสมุทรมลายูหรือคาบสมุทรมาเลเซีย โดยมีรัฐเกอดะฮหรือไทรบุรีเปนแหลงเพาะปลูกที่
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สําคัญของประเทศ รัฐเกอดะฮผลิตขาวไดปริมาณ 1 ใน 3 ของผลผลิตรวมทั้งประเทศ จนไดรับฉายาวาเปน 

ชามขาวของประเทศ (Rice Bowl of Malaysia) พื้นที่ปลูกขาวของมาเลเซีย แบงตามลักษณะภูมิประเทศได

เปน 2 ภาค ดังนี้ (ตาราง 46) 

(1) พื้นที่ฝงตะวันตกหรือคาบสมุทรมาเลเซียหรือคาบสมุทรมลายู มีพื้นที่เก็บเกี่ยว 3.13 

ลานไร คิดเปนรอยละ 74.3 ของพ้ืนที่เก็บเก่ียวทั้งประเทศ ผลผลิตขาวเปลือก 2.24 ลานตันขาวเปลือก คิดเปน

รอยละ 85.8 ของผลผลิตทั้งประเทศ ผลผลิตตอไรเฉลี่ย 716 กิโลกรัม มีรัฐที่เปนแหลงผลิตขาวที่สําคัญ เชน 

เกอดะฮ (ไทรบุรี) เประก ปะลิส และเซอลาโงร เปนตน  

(2) ฝงตะวันออกประกอบดวย 2 รัฐ ไดแก รัฐซาระวะก และซาบะฮ มีพื้นที่เก็บเกี่ยว 

1.08 ลานไร คิดเปนรอยละ 25.7 ของพื้นที่เก็บเกี่ยวทั้งประเทศ ผลผลิตขาวเปลือก 0.37 ลานตันขาวเปลือก 

คิดเปนรอยละ 14.2 ของผลผลิตทั้งประเทศ ผลผลิตตอไรเฉลี่ย 344 กิโลกรัม ซึ่งต่ํากวาผลผลิตตอไรของรัฐใน

ฝงคาบสมุทรมาเลเซียอยางมีนัยสําคัญ 

ตารางที ่46 พื้นที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต และผลผลิตตอไร แยกตามเขตการปกครองของมาเลเซีย  

               ปการผลิต 2556/57 

ภาค/รัฐ 
พื้นที่เก็บเกี่ยว 

(ไร) 

ผลผลิต 

(ตันขาวเปลือก) 

ผลผลิตตอไร 

(กิโลกรัม) 

สัดสวน 

พื้นที ่ ผลผลิต 

ตะวันตก 3,131,813 2,243,206 716 74.3 85.8 

รัฐเกอดะฮ (ไทรบรุี) 1,314,544 889,167 676 31.2 34.0 

รัฐเประก 510,225 360,135 706 12.1 13.8 

รัฐปะลสิ 325,531 251,449 772 7.7 9.6 

รัฐเซอลาโงร 236,456 237,594 1,005 5.6 9.1 

รัฐกลันตัน 351,750 215,255 612 8.3 8.2 

รัฐปนัง 159,775 145,127 908 3.8 5.5 

รัฐตรังกาน ู 120,494 81,226 674 2.9 3.1 

รัฐปะหัง 64,731 31,471 486 1.5 1.2 

รัฐยะโฮร 18,500 13,400 724 0.4 0.5 

รัฐมะละกา 17,394 9,957 572 0.4 0.4 

รัฐเนอเกอรีเซิมบลีัน 12,413 8,425 679 0.3 0.3 

ตะวันออก 1,082,763 372,639 344 25.7 14.2 

รัฐซาราวะก 839,125 253,740 302 19.9 9.7 

รัฐซาบะฮ 243,638 118,899 488 5.8 4.5 

ที่มา: International Rice Research Institute (2016) 
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ภาพที่ 17 แหลงเพาะปลูกขาวของมาเลเซีย 
          ทีม่า: Maclean, J., Hardy, B., & Hettel, G. (2013)  

1.2) ฤดูปลูกขาว 

การปลูกขาวของมาเลเซีย แบงตามภูมิประเทศออกเปน 3 เขต ไดแก 

(1) พื้นที่คาบสมุทรมาเลเซียหรือคาบสมุทรมลายู ในฤดูฝน (Main Season) เกษตรกรเริ่ม

เพาะปลูกขาวเดือนกันยายน - ตุลาคม และเริ่มเก็บเกี่ยวขาวเดือนธันวาคม - มีนาคม ของปถัดไป สําหรับฤดูแลง 

(Dry season) เกษตรกรเริ่มเพาะปลูกขาวเดือนมีนาคม - เมษายน และเริ่มเก็บเกี่ยวขาวเดือนพฤศจิกายน - 

ธันวาคม ของปเดียวกัน 

(2) รัฐซาบะฮ  ในฤดูฝน (Main Season) เกษตรกรปลูกเริ่มเพาะปลูกขาวเดือนมิถุนายน - 

กันยายน และเริ่มเก็บเกี่ยวเดือนธันวาคม - เมษายน ของปถัดไป 

(3) รัฐซาราวะก ในฤดูฝน (Main Season) เกษตรกรปลูกเริ่มเพาะปลูกขาวเดือน

มกราคม - พฤษภาคม และเริ่มเก็บเกี่ยวเดือนสิงหาคม - กันยายน ของปเดียวกัน 
 

ตารางที ่47 ฤดูปลูกขาวของมาเลเซีย 

 
 

ฤดูเพาะปลูก ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

คาบสมุทรมาเลเซีย                         

ฤดูฝน     
   

        

ฤดูแลง                       

รัฐซาบะฮ   
 

        

รัฐซาราวะก               

ทีม่า: Food and Agriculture Organization of the United Nations (2016)  

 

รัฐเกอดะฮ 

       ชวงเวลาเพาะปลูก            ชวงเวลาเก็บเก่ียว   
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1.3) ชนิดและพันธุขาว 

สถาบันวิจัยและพัฒนาการเกษตรแหงมาเลเซีย (Malaysian Agricultural Research 

and Development Institute, MARDI) มีภารกิจที่เกี่ยวกับขาว คือ การวิจัยและพัฒนาพันธุขาว โดยตั้งแต

กอตั้งสถาบัน ในป 2555 สถาบันไดพัฒนาพันธุขาวจํานวน 45 สายพันธุ การพัฒนาพันธุขาวมีวัตถุประสงคเพื่อ

เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เชน การพัฒนาพันธุขาวใหมีลําตนเตี้ยลงเพื่อปองกันความเสียหายจากตนขาวลม 

เพิ่มความตานทานโรคใบไหม (Blast Disease) และตานทานเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาล (Brown Plant Hopper) 

เปนตน เพื่อใหไดพันธุที่สอดคลองกับวิธีการเพาะปลูกที่เปลี่ยนแปลงไป เชน การเพาะปลูกดวยวิธีการปลูก

เมล็ดขาวแหง (Direct Seeding) นอกจากนี้ ไดพัฒนาพันธุเพื่อตอบสนองตอความตองการของตลาด เชน พันธุขาว 

MRQ50 และ MRQ74 ที่มีกลิ่นหอม สําหรับพันธุขาวที่เกษตรกรมาเลเซียนิยมปลูกในปจจุบัน คือ พันธุ MR219 

(ไดรับการรับรองพันธุเมื่อป 2544) และ MR220 (ไดรับการรับรองพันธุเมื่อป 2546) โดยมีเกษตรกรปลูกขาวทั้ง

สองพันธุนี้ประมาณรอยละ 90 ของพื้นที่เพาะปลูกขาวทั้งประเทศ เนื่องจากเปนพันธุที่ใหผลผลิตตอไรสูง 

อยางไรก็ดีผลผลิตตอไรมีแนวโนมลดลงเนื่องจากโรคแมลงและการใชสารเคมีที่มากขึ้น ซึ่ง MARDI ไดแกไข

ปญหาดังกลาวดวยการพัฒนาพันธุใหมเพิ่มเติม เชน MR220CL1 MR220CL2 เปนตน แตในปจจุบันยังไมเปน

ที่แพรหลาย (Nazuri and Man, 2016; Ramli, 2016) 

1.4) พื้นที่ ผลผลิต ผลผลิตตอไร 

มาเลเซียมีพื้นที่เก็บเกี่ยวและผลผลิตขาวมากอันดับ 8 ของอาเซียน และอันดับ 24 

และ 25 ของโลก ตามลําดับ และมีผลผลิตตอไรมากเปนอันดับ 3 ของอาเซียน โดยในชวง 5 ปที่ผานมา 

(2553/54 - 2557/58) เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต และผลผลิตตอไรเพิ่มขึ้นจาก 4.22 ลานไร 2.60 ลานตัน

ขาวเปลือก 616 กิโลกรัม ในป 2553/54 เพิ่มเปน 4.31 ลานไร 2.77 ลานตันขาวเปลือก 642 กิโลกรัม ในป 

2557/58 หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 0.44 รอยละ 1.88 และรอยละ 1.44 ตามลําดับ สําหรับป 2558/59 คาดวามี

เนื้อที่เก็บเกี่ยว 4.34 ลานไร ผลผลิต 2.80 ลานตันขาวเปลือก และผลผลิตตอไร 645 กิโลกรัม เพิ่มขึ้นจากป 

2557/58 รอยละ 0.72 รอยละ 1.12 และรอยละ 0.39 ตามลําดับ (ตารางที่ 48) 
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ตารางที ่48 เนื้อท่ีเก็บเกี่ยว ผลผลิต และผลผลิตตอไร ขาวของมาเลเซีย ป 2553/54 - 2558/59 

ปการผลิต 
พื้นที่เก็บเกี่ยว 

(ลานไร) 

ผลผลิต ผลผลิตตอไร 

(กิโลกรัม) (ลานตันขาวเปลือก) (ลานตันขาวสาร) 

2553/54 4.22 2.60 1.69 616 

2554/55 4.30 2.61 1.69 606 

2555/56 4.31 2.70 1.76 626 

2556/57 4.30 2.77 1.80 644 

2557/58 4.31 2.77 1.80 642 

อัตราการเพิ่ม (รอยละ) 0.44 1.88 1.89 1.44 

2558/59 4.34 2.80 1.82 645 

ผลตาง (รอยละ) 0.72 1.12 1.11 0.39 
ที่มา: U.S. Department of Agriculture (2016)  

2) การตลาด 

2.1) ความตองการใชขาวภายในประเทศ 

           ป 2556 มาเลเซียมีความตองการใชขาวรวม 2.88 ลานตันขาวสาร แบงเปนการ

บริโภคขาวเพื่อเปนอาหาร (Food Use) 2.41 ลานตันขาวสาร คิดเปนอัตราการบริโภคขาวตอหัวของประชากร

มาเลเซียเฉลี่ย 81 กิโลกรัมตอคนตอป นอกจากนี้ขาวยังใชถูกใชเปนเมล็ดพันธุ 0.01 ลานตันขาวสาร อาหารสัตว 

0.05 ลานตันขาวสาร กิจกรรมอื่น 0.27 ลานตันขาวสาร และที่เหลืออีก 0.13 ลานตันขาวสาร เปนการสูญเสีย 

(ตารางที่ 49)   

ตารางที่ 49 การใชขาวภายในประเทศของมาเลเซียจําแนกตามประเภทการใชขาว ป 2546 และ 2556 

รายการ 2546 2556 
อัตราการเพิ่ม 

(รอยละ) 

การใชขาวภายในประเทศ (ตันขาวสาร) 1,977,000 2,882,000 45.78 

อาหารมนุษย (Food) 1,871,000 2,415,000 29.08 

เมล็ดพันธุ (Seed) 13,000 13,000 - 

อาหารสัตว (Feed) 45,000 52,000 15.56 

แปรรูป (Processing) - - - 

อื่นๆ (Other uses) 3,000 271,000 8,933.33 

การสูญเสีย (Losses) 45,000 131,000 191.11 

อัตราการบริโภคขาวตอคนตอป (กก.) 75 81 8.11 
ที่มา: Food and Agriculture Organization of the United Nations (2016) 
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2.2) การคาระหวางประเทศ 

มาเลเซีย เปนประเทศผูนําเขาขาวสุทธิ โดยในชวง 5 ปที่ผานมา (ป 2554 - 2558) 

ปริมาณและมูลคาการนําเขาขาวของมาเลเซียลดลงรอยละ 0.3 และรอยละ 4.4 ตอป ตามลําดับ โดยป 2558 

นําเขาปริมาณ 1.05 ลานตันขาวสาร มูลคา 535 ลานดอลลารสหรัฐฯ ลดลงจากป 2554 ที่นําเขาปริมาณ 1.03 

ลานตันขาวสาร มูลคา 605 ลานดอลลารสหรัฐฯ  (ตารางที่ 50) 

ตารางที ่50 มูลคาและปริมาณการสงออกและนําเขาขาวของมาเลเซีย ป 2554 - 2558 

มูลคา: พันดอลลารสหรัฐฯ, ปริมาณ: ตันขาวสาร 

รายการ   2554 2555 2556 2557 2558 
อัตราการเพิ่ม 

(รอยละ) 

การสงออก มูลคา 422 559 6,652 18,207 31,889 236.5 

 
ปริมาณ 670 931 10,776 36,531 72,672 268.5 

การนําเขา มูลคา 605,911 605,436 503,264 494,484 535,140 -4.4 

  ปริมาณ 1,031,389 1,005,968 890,073 942,080 1,051,189 -0.3 

การคาสุทธิ มูลคา -605,489 -604,877 -496,612 -476,277 -503,251 -5.9 

(สงออก-นําเขา) ปริมาณ -1,030,719 -1,005,037 -879,297 -905,549 -978,517 -2.1 

ที่มา: International Trade Centre (2016) 

มาเลเซียนําเขาขาวเกือบทั้งหมดจากทวีปเอเชีย แบงเปน นําเขาจากอาเซียน คิดเปนรอยละ 

75.2 และเอเชียอื่น รอยละ 24.7 ของมูลคาการนําเขาขาวทั้งหมด โดยนําเขาจากไทยมากที่สุด คิดเปนรอยละ 

38.6 รองลงมาไดแก เวียดนาม รอยละ 28.8 และปากีสถาน รอยละ 14.3 ตามลําดับ (ตารางที่ 51) 

ตารางที่ 51 มูลคาและปริมาณการนําเขาขาวของมาเลเซียจําแนกตามประเทศคูคา ป 2554 - 2558 

ภูมิภาค/ประเทศ 2554 2555 2556 2557 2558 
อัตราการเพิ่ม 

(รอยละ) 

สัดสวน 

ป 2558 

มูลคา (พันดอลลารสหรัฐฯ) 

รวมทั้งหมด 605,911 605,436 503,264 494,484 535,140 -4.4  100.0  

เอเชีย 604,939 600,538 500,112 493,500 534,423 -4.3  99.9  

อาเซียน 521,075 520,058 417,879 374,780 402,007 -8.1  75.2  

เอเชียอื่น 83,864 80,480 82,233 118,720 132,416 13.9  24.7  

ตะวันออกกลาง 88 - 41 - - ไมนิยาม  -  

ยุโรป 5 3 71 2 - ไมนิยาม  -  

แอฟริกา - - - - 5 9.6  0.0  

อเมริกา 170 4,017 1,190 293 - ไมนิยาม  -  

โอเชียเนีย 709 878 1,851 689 712 -2.3  0.1  

ที่มา: International Trade Centre (2016) 
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ตารางที่ 51 มูลคาและปริมาณการนําเขาขาวของมาเลเซียจําแนกตามประเทศคูคา ป 2554 - 2558 (ตอ) 

ภูมิภาค/ประเทศ 2554 2555 2556 2557 2558 
อัตราการเพิ่ม 

(รอยละ) 

สัดสวน 

ป 2558 

ไทย 205,330 75,915 96,785 181,607 206,431 9.2  38.6  

เวียดนาม 305,081 418,746 272,177 150,689 154,067 -21.2  28.8  

กัมพูชา 9,611 24,374 48,249 39,185 41,399 40.4  7.7  

เมียนมาร 731 961 605 3,268 46 -35.0  0.0  

สปป.ลาว - - - - - ไมนิยาม  -  

ปากีสถาน 72,439 69,766 63,507 95,831 76,677 4.4  14.3  

อินเดีย 10,516 10,173 18,018 22,015 54,542 50.1  10.2  

ออสเตรเลีย 709 878 1,851 528 712 -4.9  0.1  

ประเทศอ่ืน 1,494 4,623 2,073 1,361 1,266 -14.4  0.2  

ปริมาณ (ตันขาวสาร) 

รวมทั้งหมด 1,031,389 1,005,968 890,073 942,080 1,051,189 -0.3  100.0  

เอเชีย 1,030,390 1,001,265 887,078 941,066 1,050,419 -0.2  99.9  

อาเซียน 889,177 868,008 753,761 745,105 798,056 -3.6  75.9  

เอเชียอื่น 141,213 133,257 133,317 195,961 252,363 16.7  24.0  

ตะวันออกกลาง 115 - 45 - - ไมนิยาม  -  

ยุโรป 12 3 84 1 - ไมนิยาม  -  

แอฟริกา - - - - 19 33.9  0.0  

อเมริกา 116 3,715 1,082 183 - ไมนิยาม  -  

โอเชียเนีย 756 987 1,783 830 750 -1.9  0.1  

ไทย 325,708 74,012 144,604 378,224 419,378 23.8  39.9  

เวียดนาม 550,597 765,750 553,981 310,751 326,577 -17.7  31.1  

กัมพูชา 10,885 26,073 52,041 44,918 51,559 44.1  4.9  

เมียนมาร 1,625 2,125 3,071 11,192 500 -6.7  0.0  

สปป.ลาว - - - - - ไมนิยาม  -  

ปากีสถาน 129,566 121,666 107,268 171,192 148,483 6.3  14.1  

อินเดีย 10,884 11,192 25,610 24,183 103,119 69.3  9.8  

ออสเตรเลีย 756 987 1,783 579 750 -5.3  0.1  

ประเทศอ่ืน 1,368 4,165 1,714 1,041 822 -21.4  0.1  

ที่มา: International Trade Centre (2016) 
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3) นโยบายดานขาวท่ีสําคัญ 

20 กวาปที่ผานมา มาเลเซียเคยมีนโยบาย “ผลิตขาวใหพอกิน” มาเลเซียจึงมีนโยบายลด

การนําเขาขาวจากตางประเทศโดยใชวิธีการจํากัดโควตาการนําเขา ซึ่งการนําขาวเขาจะทําไดโดยรัฐบาลเทานั้น 

หามเอกชนนําเขา ทําใหราคาขาวในมาเลเซียสูงกวาราคาขาวในเมืองไทย แตเนื่องจากขาวที่มาเลเซียปลูกเปน

ขาวคุณภาพต่ํา จึงมีการลักลอบนําเขาขาวจากไทยเปนประจํา ในที่สุดมาเลเซียก็ไดยกเลิกนโยบายดังกลาวและ

เปดใหมีการนําขาวเขาอยางเสรี อยางไรก็ตาม การนําเขาขาวจะดําเนินการโดยองคการขาวสารและขาวเปลือก

แหงชาติ หรือ BERNAS (มาจากภาษามาเลยวา Padiberas Nasional Berhad) แตเพียงผูเดียว ซึ่ง BERNAS ได

ควบคุมขาวเปลือกและภาคการผลิตขาวตั้งแตการผลิตจนถึงการแปรรูปในมาเลเซียตั้งแตเดือนมกราคม 2539 

เปนตนมา และมีสวนรวมในการจัดซื้อขาวเปลือก การนําเขา การสงออก การจําหนาย และการตลาด ซึ่งขาวที่

นําเขามาจะถูกกระจายตอใหแกบริษัทผูคาขาวเสรีในมาเลเซียเพื่อกระจายตอไปยังเมืองตางๆ ทั่วมาเลเซีย 

สําหรับขาวที่นําเขามานั้นเปนขาวที่มีคุณภาพดีถึงปานกลาง โดยจะนํามาบรรจุใหมแลวจําหนาย ซึ่ง BERNAS 

ไดกระจายการซื้อขาวไปยังประเทศตางๆ เพื่อปองกันการพึ่งพาตลาดใดตลาดหนึ่ง อยางไรก็ตาม มาเลเซียได

ตั้งเปาหมายจะยกเลิกการนําเขาขาวจากตางประเทศในป 2558 สําหรับนโยบายขาวป 2555 รัฐบาลมาเลเซีย

ไดดําเนินนโยบายในเชิงปองกัน โดยขาวในประเทศมาเลเซียจะไดรับการคุมครองผานการควบคุมราคา การให

เงินอุดหนุน การกําหนดอัตราภาษีนําเขา และการจัดการคลังสินคาขาวเผื่อขาดแคลน สรุปไดดังนี ้

3.1) การควบคุมราคาขายปลีกสําหรับปลายขาวหัก 5%, 10% และ 20% ภายในมาเลเซีย 

3.2) การใหเงินอุดหนุนแกเกษตรกรผูปลูกขาว เชน การเพิ่มงบประมาณเงินอุดหนุนเพื่อเปน

แรงจูงใจในการผลิตขาว 

3.3) การกําหนดอัตราภาษีนําเขาขาว เปนมาตรการเพ่ือปกปองอุตสาหกรรมภายในประเทศ 

ถึงแมวามาเลเซียจะเปนประเทศสมาชิกของเขตการคาเสรีอาเซียน (AFTA) และองคการการคาโลก (WTO) แต

รัฐบาลมาเลเซียยังคงเรียกเก็บภาษีนําเขาสูงสําหรับสินคาขาว โดยกําหนดใหสินคาขาวรวมอยูในรายการสินคา

ที่มีความออนไหวสูง ซึ่งอากรขาเขาสําหรับการนําเขาขาวเปนรอยละ 20 ภายใตความตกลงการคาสินคา

อาเซียน (ATIGA) ของเขตการคาเสรีอาเซียน และรอยละ 40 ภายใตขอตกลงวาดวยการเกษตรขององคการ

การคาโลก (WTO) 

3.4) การจัดการคลังสินคาขาวเผื่อขาดแคลน นโยบายคลังสินคาขาวจะถูกใชเพื่อรักษา

เสถียรภาพราคาภายในประเทศจากความผันผวนของราคาในตลาดโลก และเพื่อใหแนใจวามาเลเซียจะมี

ผลผลิตขาวเพียงพอสําหรับการบริโภคในประเทศ และเก็บรักษาขาวไวในคลังสินคาขาวของรัฐบาลที่กําหนดไว

ปริมาณ 292,000 ตัน 

3.5) การสงเสริมการทํานา เพื่อเพิ่มผลผลิตขาวในแหลงปลูกขาวที่สําคัญของประเทศใหได

ประมาณรอยละ 5 - 10 

3.6) การรักษาความปลอดภัยของอาหาร ภายใตแผนฉบับที่ 10 ของมาเลเซีย (Tenth 

Malaysian Plan หรือ TMP) ใน พ.ศ. 2554 - 2558 ไดใหความสําคัญกับนโยบายการรักษาความปลอดภัย

ของอาหาร โดยเฉพาะอยางยิ่งในสินคาขาว 
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 4.1.6 สถานการณสินคาขาวของเมียนมาร 

1) การผลิต 

1.1) แหลงปลูกขาวที่สําคัญ 

เมียนมารสามารถปลูกขาวไดทุกรัฐ/เขต พื้นที่ปลูกขาวสวนใหญจะกระจายอยูตาม

พื้นที่ราบลุมแมน้ําอิรวดี (รอยละ 50 ของผลผลิตทั้งประเทศ) และที่ราบลุมในเขตสะกาย พื้นที่ปลูกขาวของ

เมียนมาร แบงตามเขตการปกครองไดเปน 6 ภาค ดังนี้ (ตารางที ่52) 

(1) ที่ราบลุมแมน้ําอิรวดี ประกอบดวย เขตอิรวดี เขตพะโค และเขตยางกุง มีพื้นที่เก็บเกี่ยว 

25.06 ลานไร คิดเปนรอยละ 49.8 ของพื้นที่เก็บเกี่ยวทั้งประเทศ ผลผลิตขาวเปลือกรวม 16.13 ลานตัน

ขาวเปลือก คิดเปนรอยละ 50.1 ของผลผลิตทั้งประเทศ ผลผลิตตอไร 644 กิโลกรัม 

(2) ภาคเหนือ ประกอบดวย เขตสะกายและรัฐกะฉิ่น มีพื้นที่เก็บเกี่ยว 7.46 ลานไร  

คิดเปนรอยละ 14.8 ของพื้นที่เก็บเกี่ยวทั้งประเทศ ผลผลิตขาวเปลือกรวม 4.98 ลานตันขาวเปลือก คิดเปน

รอยละ 15.5 ของผลผลิตทั้งประเทศ ผลผลิตตอไร 667 กโิลกรัม 

(3) ภาคกลาง ประกอบดวย เขตมะเกว และมัณทะเลย มีพื้นที่เก็บเกี่ยว 4.88 ลานไร 

คิดเปนรอยละ 9.7 ของพื้นที่เก็บเกี่ยวทั้งประเทศ ผลผลิตขาวเปลือกรวม 3.37 ลานตันขาวเปลือก คิดเปนรอยละ 

10.5 ของผลผลิตทั้งประเทศ ผลผลิตตอไร 697 กิโลกรัม 

(4) ภาคใต ประกอบดวย รัฐมอญ กะเหรี่ยง และตะนาวศรี มีพื้นที่เก็บเกี่ยว 5.28 ลานไร 

คิดเปนรอยละ 10.5 ของพื้นที่เก็บเกี่ยวทั้งประเทศ ผลผลิตขาวเปลือกรวม 3.00 ลานตันขาวเปลือก คิดเปน

รอยละ 9.3 ของผลผลิตทั้งประเทศ ผลผลิตตอไร 569 กิโลกรัม 

(5) ภาคตะวันออก ประกอบดวย รัฐชาน และกะยา มีพื้นที่เก็บเกี่ยว 4.20 ลานไร คิดเปน

รอยละ 8.30 ของพื้นที่เก็บเกี่ยวทั้งประเทศ ผลผลิตขาวเปลือกรวม 2.71 ลานตันขาวเปลือก คิดเปนรอยละ 

8.40 ของผลผลิตทั้งประเทศ ผลผลิตตอไร 645 กิโลกรัม 

(6) ภาคตะวันตก ประกอบดวย รัฐยะไขและรัฐชิน มีพื้นที่เก็บเกี่ยว 3.48 ลานไร คิดเปน

รอยละ 6.90 ของพื้นที่เก็บเกี่ยวทั้งประเทศ ผลผลิตขาวเปลือกรวม 1.98 ลานตันขาวเปลือก คิดเปนรอยละ 6.10 

ของผลผลิตทั้งประเทศ ผลผลิตตอไร 568 กิโลกรัม 

ตารางที่ 52 พื้นที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต และผลผลิตตอไร แยกตามเขตปกครองของเมียนมาร ป 2552/53 

ภาค/เขต/รัฐ 
พื้นที่เก็บเกี่ยว 

(ไร) 

ผลผลิต 

(ตันขาวเปลือก) 

ผลผลิตตอไร 

(กิโลกรัม) 

สัดสวน 

พื้นที่ ผลผลิต 

ที่ราบลุมแมน้ําอิรวดี 25,062,500 16,130,000 644 49.8 50.1 

เขตอิรวดี 12,643,750 8,507,000 673 25.1 26.4 

เขตพะโค 8,893,750 5,581,000 628 17.7 17.4 

เขตยางกุง 3,525,000 2,042,000 579 7.0 6.3 
ที่มา : International Rice Research Institute (2016) 
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ตารางที่ 52 พื้นที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต และผลผลิตตอไร แยกตามเขตปกครองของเมียนมาร ป 2552/53 (ตอ) 

ภาค/เขต/รัฐ 
พื้นที่เก็บเกี่ยว 

(ไร) 

ผลผลิต 

(ตันขาวเปลือก) 

ผลผลิตตอไร 

(กิโลกรัม) 

สัดสวน 

พื้นที่ ผลผลิต 

เหนือ 7,456,250 4,975,000 667 14.8 15.5 

เขตสะกาย 5,750,000 4,005,000 697 11.4 12.5 

รัฐกะฉิ่น 1,706,250 970,000 568 3.4 3.0 

กลาง 4,881,250 3,373,000 691 9.7 10.5 

เขตมาเกว 2,550,000 1,729,000 678 5.1 5.4 

เขตมัณฑะเลย 2,331,250 1,644,000 705 4.6 5.1 

ใต 5,281,250 3,004,000 569 10.5 9.3 

รัฐมอญ 2,568,750 1,501,000 584 5.1 4.7 

รัฐกะเหรี่ยง 1,700,000 936,000 551 3.4 2.9 

เขตตะนาวศร ี 1,012,500 567,000 560 2.0 1.8 

ตะวันออก 4,200,000 2,707,000 645 8.3 8.4 

รัฐชาน 3,918,750 2,554,000 652 7.8 7.9 

รัฐกะยา 281,250 153,000 544 0.6 0.5 

ตะวันตก 3,481,250 1,976,000 568 6.9 6.1 

รัฐยะไข 3,131,250 1,856,000 593 6.2 5.8 

รัฐชิน 350,000 120,000 343 0.7 0.4 
ที่มา : International Rice Research Institute (2016) 

1.2) ฤดูปลูกขาว 

(1) ฤดูฝน (Wet Season Paddy) เกษตรกรเพาะปลูกขาวชวงเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน

และเก็บเกี่ยวผลผลิตชวงเดือนตุลาคม - ธันวาคม ของปเดียวกัน 

(2) ฤดูแลง (Dry Season Paddy) เกษตรกรปลูกขาวเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม และ

เก็บเก่ียวเดือนมีนาคม - มิถุนายน ของปถัดไป 

ตารางที่ 53 ฤดูปลูกขาวของเมียนมาร 

 

 

ฤดูเพาะปลูก ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

ฤดูฝน             

ฤดูแลง           
ที่มา: Food and Agriculture Organization of the United Nations (2016)  

       ชวงเวลาเพาะปลูก            ชวงเวลาเก็บเกี่ยว   
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ภาพที่ 18 แหลงเพาะปลูกขาวของเมียนมาร 
                                            ทีม่า: Maclean et.al (2013) และ U.S. Department of Agriculture (2013) 

 

ที่ราบลุมแมน้ําอิรวดี 

ที่ราบลุมสะกาย 
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1.3) ชนิดและพันธุขาว 

ชนิดขาวของเมียนมาร แบงออกไดเปน 4 กลุมที่สําคัญ ดังนี ้

(1) Emata Group เปนพันธุขาวเมล็ดปานกลางถึงยาว (Medium to Long Grain) 

ปลูกไดตลอดทั้งป มีอมิโลสประมาณรอยละ 23-25 ผลผลิตตอไรประมาณ 740 – 823 กิโลกรัม  

(2) Special Emata เปนพันธุขาวเมล็ดยาวถึงยาวพิเศษ (Long Grain & Extra Long Grain) 

ปลูกไดปละ 1 ครั้ง เชน พันธุ Zeera, Sin ThweLat, InnmaYebaw และ Lone ThweMhwe 

(3) Pow San Hmwe เปนพันธุขาวคุณภาพดีของเมียนมาร ปลูกไดเพียงปละ 1 ครั้ง 

ผลผลิตตอไรประมาณ 411 – 493 กิโลกรัม (50 – 60 ตะกรา/เอเคอร) แหลงปลูกขาว Pow San Hmwe 

ไดแก บริเวณปากแมน้ําอิระวดี พื้นที่ปลูกประมาณ 16 – 17 ลานไร ขาวปอว ซาน มุย (ในภาษาเมียนมาร) หรือ 

ขาวเพิรลปอว ซาน (Pearl Paw San) เปนขาวเมล็ดกลม มีความยาวเพียง 5.0 - 5.5 มิลลิเมตร แตเมื่อหุงสุกจะมี

ขนาดเพิ่มขึ้นได 3-4 เทา และมีกลิ่นหอม ซึ่งเปนขาวที่ไดรับรางวัลชนะเลิศในการประกวดสุดยอดขาวในงาน

การประชุมขาวโลกเมื่อวันที่ 19-21 ตุลาคม 2554 ณ นครโฮจิมินห ประเทศเวียดนาม โดยชนะขาวกวา 30 

สายพันธุที่สงเขาประกวด (เกณฑการตัดสินขาวพิจารณาจากรสชาติ สี และคุณภาพของตัวขาวเปนสําคัญ) 

(4) ขาวพันธุพื้นเมือง (Local Varieties) ผลผลิตตอไรประมาณ 320-480 กิโลกรัม 

1.4) พื้นที่ ผลผลิต ผลผลิตตอไร 

เมียนมาร มีพื้นที่เก็บเกี่ยวและผลผลิตขาวมากเปนอันดับ 4 ของอาเซียน และอันดับ 7 

ของโลก และมีผลผลิตตอไรเปนอันดับ 7 ของอาเซียน โดยในชวง 5 ปที่ผานมา (2553/54 - 2557/58) พื้นที ่

เก็บเก่ียวลดลงจาก 43.94 ลานไร ในป 2553/54 เหลือ 43.13 ลานไร ในป 2557/58 หรือลดลงรอยละ 0.39 

แตผลผลิตและผลผลิตตอไรเพิ่มข้ึนจาก 17.93 ลานตันขาวเปลือก 408 กิโลกรัม/ไร ในป 2553/54 เปน 19.06 

ลานตันขาวเปลือก 442 กิโลกรัม/ไร ในป 2557/58 หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 1.98 และ 2.37 ตามลําดับ สําหรับป 

2558/59 คาดวามีเนื้อที่เก็บเกี่ยว 43.75 ลานไร ผลผลิต 19.53 ลานตันขาวเปลือก และผลผลิตตอไร 446 

กิโลกรัม เพิ่มข้ึนจากป 2557/58 รอยละ 1.45 รอยละ 2.46 และรอยละ 0.99 ตามลําดับ (ตารางที ่54 ) 

2) การตลาด 

2.1) ความตองการใชขาวภายในประเทศ 

ป 2556 เมียนมาร มีความตองการใชขาวรวม 19.57 ลานตันขาวสาร แบงเปนการ

บริโภคขาวเพื่อเปนอาหาร (Food Use) 7.07 ลานตันขาวสาร คิดเปนอัตราการบริโภคขาวตอหัวของประชากร

เมียนมารเฉลี่ย 133 กิโลกรัมตอคนตอป นอกจากนี้ขาวยังใชถูกใชเปนเมล็ดพันธุ 0.56 ลานตันขาวสาร อาหารสัตว 

7.88 ลานตันขาวสาร แปรรูป 2.75 ลานตันขาวสาร กิจกรรมอื่น 0.76 ลานตันขาวสาร และที่เหลืออีก 0.58 

ลานตันขาวสาร เปนการสูญเสีย (ตารางที่ 55)   
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ตารางที่ 54 พื้นที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต และผลผลิตตอไร ขาวของเมียนมาร ระหวางป 2553/54 - 2558/59 

ปการผลิต 
พื้นที่เก็บเกี่ยว 

(ลานไร) 

ผลผลิต ผลผลิตตอไร 

(กิโลกรัม) (ลานตันขาวเปลือก) (ลานตันขาวสาร) 

2553/54 43.94 17.93 11.47 408 

2554/55 44.00 18.31 11.72 416 

2555/56 44.06 18.68 11.96 424 

2556/57 43.94 19.69 12.60 448 

2557/58 43.13 19.06 12.20 442 

อัตราการเพิ่ม (รอยละ) -0.39 1.98 1.98 2.37 

2558/59 43.75 19.53 12.50 446 

ผลตาง (รอยละ) 1.45 2.46 2.46 0.99 
ที่มา: U.S. Department of Agriculture (2016) 

  

ตารางที่ 55 การใชขาวภายในประเทศของเมียนมาร จําแนกตามประเภทการใชขาว ป 2546 และ 2556 

รายการ 2546 2556 
อัตราการเพิ่ม 

(รอยละ) 

การใชขาวภายในประเทศ (ตันขาวสาร) 14,434,000 19,597,000 35.77 

อาหารมนุษย (Food) 6,628,000 7,073,000 6.71 

เมล็ดพันธุ (Seed) 471,000 556,000 18.05 

อาหารสัตว (Feed) 4,318,000 7,882,000 82.54 

แปรรูป (Processing) 1,906,000 2,753,000 44.44 

อื่นๆ (Other uses) 648,000 757,000 16.82 

การสูญเสีย (Losses) 463,000 576,000 24.41 

อัตราการบริโภคขาวตอคนตอป (กก.) 134 133 -0.66 
ที่มา: Food and Agriculture Organization of the United Nations (2016)  

 

2.2) การคาระหวางประเทศ 

เมียนมาร เปนประเทศผูสงออกขาวสุทธิ โดยในชวง 5 ปที่ผานมา (ป 2554 - 2558) 

ปริมาณและมูลคาการสงออกขาวของเมียนมารลดลงจาก 0.63 ลานตันขาวสาร มูลคา 260 ลานดอลลาร

สหรัฐฯ ในป 2554 เหลือ 0.33 ลานตันขาวสาร มูลคา 126 ลานดอลลารสหรัฐฯ ในป 2558 หรือลดลงรอยละ 

13.9 และรอยละ 14.9 ตอป ตามลําดับ (ตารางที่ 56) 
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ตารางที่ 56 มูลคาและปริมาณการสงออกและนําเขาขาวของเมียนมาร ป 2554 - 2558 

มูลคา: พันดอลลารสหรัฐฯ, ปริมาณ: ตันขาวสาร 

รายการ   2554 2555 2556 2557 2558 
อัตราการเพิ่ม 

(รอยละ) 

การสงออก มูลคา 260,261 223,541 144,296 190,807 126,039 -14.9 

 
ปริมาณ 629,817 604,320 361,261 480,328 333,343 -13.9 

การนําเขา มูลคา 1,656 836 838 859 3,858 18.8 

  ปริมาณ 2,955 1,164 928 1,215 10,623 29.7 

การคาสุทธิ มูลคา 258,605 222,705 143,458 189,948 122,181 -15.3 

(สงออก-นําเขา) ปริมาณ 626,862 603,156 360,333 479,113 322,720 -14.4 

ที่มา: International Trade Centre (2016) 

คูคาขาวที่สําคัญของเมียนมาร ไดแก ยุโรป แอฟริกา และเอเซีย โดย ป 2558 เมียนมาร 

สงออกขาวไปทวีปยุโรป รอยละ 74.1 รองลงมาไดแก ทวีปแอฟริกา รอยละ 13.6 และเอเชีย รอยละ 12.1 

ของมูลคาการสงออกขาวทั้งหมด สําหรับคูคาทีสําคัญในอาเซียน ไดแก อินโดนีเซีย และสิงคโปร (ตารางที่ 57) 

ตารางที่ 57 มูลคาและปริมาณการสงออกขาวของเมียนมาร จําแนกตามประเทศคูคา ป 2554 - 2558 

ภูมิภาค/ประเทศ 2554 2555 2556 2557 2558 
อัตราการเพิ่ม 

(รอยละ) 

สัดสวน 

ป 2558 

มูลคา (พันดอลลารสหรัฐฯ) 

รวมทั้งหมด 260,261 223,541 144,296 190,807 126,039 -14.9  100.0  

เอเชีย 103,340 34,149 23,689 37,435 15,223 -31.2  12.1  

อาเซียน 7,177 29,318 14,246 12,460 5,446 -13.1  4.3  

เอเชียอื่น 96,163 4,831 9,443 24,975 9,777 -25.4  7.8  

ตะวันออกกลาง 235 316 22 2,063 309 27.4  0.2  

ยุโรป 16,986 34,466 40,840 92,858 93,339 55.3  74.1  

แอฟริกา 139,680 154,445 79,669 58,017 17,095 -40.4  13.6  

อเมริกา - - 44 427 73 83.5  0.1  

โอเชียเนีย 20 165 32 7 - ไมนิยาม  -  

อินโดนีเซีย 419 4,754 6,499 5,083 2,732 46.5  2.2  

สิงคโปร 4,083 5,911 3,639 4,108 2,668 -11.4  2.1  

มาเลเซีย 731 961 605 3,268 46 -35.0  0.0  

ฟลิปปนส 1,944 11,319 - - - ไมนิยาม  -  

บรูไน - - - - - ไมนิยาม  -  

เบลเยยีม 2,570 7,563 7,860 22,247 22,696 72.2  18.0  

ที่มา: International Trade Centre (2016) 
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ตารางที่ 57 มูลคาและปริมาณการสงออกขาวของเมียนมาร จําแนกตามประเทศคูคา ป 2554 - 2558 (ตอ) 

ภูมิภาค/ประเทศ 2554 2555 2556 2557 2558 
อัตราการเพิ่ม 

(รอยละ) 

สัดสวน 

ป 2558 

ไอวอรีโคสต 59,312 51,580 10,902 30,054 12,354 -30.8  9.8  

เยอรมน ี - 254 229 4,080 11,644 105.0  9.2  

ประเทศอ่ืน 191,202 141,199 114,562 121,967 73,899 -18.5  58.6  

ปริมาณ (ตันขาวสาร) 

รวมทั้งหมด 629,817 604,320 361,261 480,328 333,343 -13.9  100.0  

เอเชีย 237,313 92,531 60,859 100,514 43,866 -28.1  13.2  

อาเซียน 16,499 78,433 40,516 37,910 16,645 -6.8  5.0  

เอเชียอื่น 220,814 14,098 20,343 62,604 27,221 -23.6  8.2  

ตะวันออกกลาง 400 548 50 4,245 825 41.8  0.2  

ยุโรป 34,067 71,261 86,879 218,424 235,680 64.7  70.7  

แอฟริกา 358,016 439,449 213,368 156,464 52,890 -38.5  15.9  

อเมริกา - - 41 669 82 91.7  0.0  

โอเชียเนีย 21 531 64 12 - ไมนิยาม  -  

อินโดนีเซีย 1,140 11,820 18,450 15,616 8,775 54.7  2.6  

สิงคโปร 9,609 14,688 9,027 11,102 7,370 -7.8  2.2  

มาเลเซีย 1,625 2,125 3,071 11,192 500 -6.7  0.1  

ฟลิปปนส 4,125 29,674 - - - ไมนิยาม  -  

บรูไน - - - - - ไมนิยาม  -  

เบลเยยีม 6,929 21,632 22,375 64,388 69,944 77.1  21.0  

ไอวอรีโคสต 118,181 119,235 25,925 74,298 32,429 -26.4  9.7  

เยอรมน ี - 629 475 9,181 27,177 104.0  8.2  

ประเทศอ่ืน 488,208 404,517 281,938 294,551 187,148 -20.0  56.1  

ที่มา: International Trade Centre (2016) 

3) นโยบายดานขาวท่ีสําคัญ 

เมียนมาร ตั้งเปาจะกลับมาเปนผูสงออกขาวอันดับตนๆ ของโลกอีกครั้ง ซึ่งนโยบายแรกที่ทําคือ 

การจัดตั้งสมาคมอุตสาหกรรมขาวของเมียนมาร (Myanmar Rice Industry Association : MRIA) ซึ่งเปนการ

รวมกลุมของสมาคมผูคาขาว มีนักธุรกิจใหญในเมียนมารคือ นายชิตไค (Mr. U Chit Khine) เจาของกลุมบริษัท 

Eden Group of Companies เขามาเปนประธาน 

บทบาทของ MRIA คือ เปนที่ปรึกษาใหคําแนะนําดานคุณสมบัติของบริษัทสงออกขาวใหแก

กระทรวงพาณิชยเมียนมาร เพื่อที่กระทรวงพาณิชยจะใชประกอบการพิจารณาการใหใบอนุญาตสงออก 

นอกจากนี้ยังเปนเวทีของการรวมตัวของสมาคมขาวตางๆ และการรวมตัวของนักเศรษฐศาสตรและนักวิชาการ 

เพื่อเขามาใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะตางๆ ในการพัฒนาขาวของเมียนมารใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

นอกจากนี้ เมียนมารมีแผนพัฒนาระบบสาธารณูปโภคของทาเรือใหไดมาตรฐานมากยิ่งขึ้น รวมทั้งสรางทาเรือ
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และเขตอุตสาหกรรมใหอยูใกลกับยางกุง เพื่ออํานวยความสะดวกดานการสงออกใหสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น เพื่อ

เปนการผลักดันและการพัฒนาการผลิตขาวใหสามารถสงออกขาวแขงขันกับไทยและเวียดนามได ซึ่งรัฐบาล

เมียนมารตั้งเปาวาตั้งแตป 2553 เปนตนไป จะเพิ่มปริมาณผลผลิตขาวใหได 2,000 ลานถัง (ประมาณ 66 ลานตัน) 

อยางไรก็ตาม ขาวเมียนมารเริ่มไดรับความนิยมจากผูบริโภคเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากขาวทุก

ประเภทของเมียนมาร โดยเฉพาะอยางยิ่งขาวหอมมีราคาต่ํากวาราคาขาวประเภทเดียวกันในประเทศเพื่อนบานใน

อาเซียน ทั้งนี้เมียนมารไดเนนการปลูกขาวหอมคุณภาพดีพันธุดั้งเดิมที่เรียกวา ขาวหอมสายพันธุ Paw San 

Hmue และรัฐบาลเมียนมารตั้งเปาไววาภายในป 2558 ขาวสงออกสวนใหญของเมียนมารจะเปนขาวหอม ซึ่ง

เมียนมารไดดําเนินมาตรการตางๆ เพื่อพัฒนาตลาดขาวในประเทศ ดังนี้ 

1) สมาคมอุตสาหกรรมขาวเมียนมารไดเริ่มสต็อกขาวมาตั้งแตปลายป 2554 มีการจัดเก็บ

สถิติตางๆ อยางเปนระบบยิ่งกวาทุกปที่ผานมา ทําใหทราบปริมาณที่ผลิตไดทั้งหมด ปริมาณที่ตองการบริโภค

ภายในประเทศ และปริมาณสํารองที่เพียงพอ เพื่อใหสามารถคิดคํานวณปริมาณสงออกลวงหนาได 

2) เมียนมารเรงพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน เพื่อรองรับการขนสงสินคาที่กําลังขยาย

ตัว ในป 2554 เปนปแรกที่เมียนมารสามารถสงออกขาวจากทาเรือในเขตที่ราบปากแมน้ําอิรวดี ซึ่งเปนอูขาวที่

สําคัญไดโดยตรงไมตองขนสงไปยังทาเรือกรุงยางกุงกอน ทําใหลดตนทุนในดานการขนสงไดอยางมาก 

    นอกจากนี้ เมียนมารไดรับความชวยเหลือในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมจาก

รัฐบาลชาติตะวันตก รวมถึงสิทธิประโยชนดานภาษีในการสงออกสินคาตางๆ รวมทั้งขาวดวย ซึ่งสมาคม

อุตสาหกรรมขาวของเมียนมารมีความมั่นใจเกี่ยวกับมาตรการการสงออกขาวจะดีขึ้น เนื่องจากเมื่อชวงกลางป 

2554 รัฐบาลเมียนมารชุดใหมไดมีการประกาศลดภาษีสงออกจากรอยละ 10 เหลือเพียงรอยละ 7 ทําใหเมียนมาร

สามารถสงออกขาวไดมากขึ้น และยังเปนการเอื้อประโยชนใหผูสงออกขาวไดมีกําไรเพิ่มขึ้น รวมทั้งสามารถรับซื้อ

ขาวจากเกษตรกรไดในราคาที่สูงขึ้นดวย 

4) ปจจัยที่สงผลตอความสามารถในการแขงขัน 

4.1) ทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณเอ้ืออํานวยตอการผลิตขาว 

เมียนมาร มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณเหมาะแกการทําเกษตรกรรม รวมถึง

การเพาะปลูกขาว พื้นที่วางเปลาสามารถนําไปขยายเปนพื้นที่เพาะปลูกขาวไดเกือบรอยละ 50 โดยพื้นที่

เพาะปลูกขาวของเมียนมารมีขนาดเฉลี่ยแปลงละ 2.5 เฮกตาร (15.63 ไร) ถือวามีขนาดที่เล็กเมื่อเทียบกับ

มาตรฐานตะวันตก แตก็ยังมีขนาดใหญกวาเมื่อเทียบกับประเทศฟลิปปนส สปป.ลาว อินเดีย และจีน อีกทั้ง

เมียนมารยังมีทรัพยากรน้ําและแรงงานที่สําคัญแกการทําเกษตรกรรม แมน้ําของประเทศไดรับน้ําจากทั้งจีน 

และอินเดีย ทําใหประเทศมีศักยภาพที่จะเพิ่มผลผลิตขาวเพื่อทําการสงออก สําหรับแรงงานของเมียนมารเปน

แรงงานที่มีความอดทนและคาจางต่ําเมื่อเทียบกับประเทศในภูมิภาค สงผลใหตนทุนการผลิตของเมียนมารต่ํา 

แมมีขอจํากัดดานเครื่องจักรในภาคเกษตรกรรม 
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รัฐบาลเมียนมารไดใหความสําคัญกับการลงทุนในโครงสรางพื้นฐาน เชน การสราง

เขื่อน และการบูรณะคลองระบายน้ํา เพื่อใหการเพาะปลูกในหนาแลง รัฐบาลไดตั้งเปาหมายที่จะเพิ่มผลผลิต

เปน 5.2 ตันขาวเปลือกตอเฮกตาร (832 กิโลกรัมตอไร) ซึ่งเปนสองเทาที่ USDA คาดการณไว มีการใช

แบบจําลองวงจรขาว ในการวิเคราะหผลของการขยายพื้นที่เพาะปลูกในเขตชลประทานขาวในหนาแลง รอยละ 10 

ซึ่งไดผลผลิตมากกวาพื้นที่ท่ีไมมีชลประทานถึงรอยละ 25 ผลของแบบจําลองชี้วาผลผลิตขาวของเมียนมารในป 

2556 สูงขึ้นถึงรอยละ 8 และการสงออกอาจขยายตัวถึงรอยละ 59 โดยตลาดจากแอฟริกาและเอเชียจะเปน

ตลาดคูคารายใหญของประเทศ ซึ่งการสงออกสูจีนขยายตัวถึงรอยละ 67 มีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กนอยใน

ตลาดอเมริกา เนื่องจากไมใชคูคาหลักของประเทศ 

4.2) ตนทุนการผลิตที่ต่ํา 

ตนทุนการผลิตขาวเปลือกในฤดูฝนของเมียนมารอยูที่ประมาณ 137 ดอลลารสหรัฐ ใน

ป 2555 ตนทุนดังกลาวประกอบไปดวยคาเมล็ดพันธุ ปุย แรงงาน (ทั้งที่จาง และแรงงานในครอบครัว) และ

ตนทุนคงที่ตางๆ เชน เครื่องจักรที่ใชในการเกษตร แตยังไมรวมคาเชาที่และดอกเบี้ยจากการกูยืมมาลงทุน 

ตนทุนที่แพงที่สุดคือ ตนทุนคาปุย ซึ่งถือเปนครึ่งหนึ่งของตนทุนในการเพาะปลูก เนื่องจากรัฐบาลยังไมใหการ

สนับสนุนทางดานนี้ ดังนั้นราคาปุยจึงขึ้นอยูกับราคาของตางประเทศ มีรายงานกลาววาอัตราสวนระหวางปุย

ตอราคาขาวนั้นไมเอ้ืออํานวยตอชาวนา ราคาปุยที่แพงเกินไปไมจูงใจใหชาวนาหันมาใชปุย 

4.3) สาธารณูปโภคในการสีขาวที่ไมเพียงพอและไมมีคุณภาพ 

โรงสีขาวของเมียนรมามีขนาดเล็ก มีจํานวนไมมาก และยังเปนเทคโนโลยีที่ลาหลัง 

สงผลใหขาวที่สีไดมีคุณภาพที่ต่ํา เชน ในป 2553 - 2555 ขาวที่เมียนมารสงออกประมาณรอยละ 92 เปน

ปลายขาวหัก 25%  สงผลใหเมียนมารเผชิญกับขอกีดกันทางดานคุณภาพขาวที่ใชทําการสงออกของประเทศ 

สําหรับขาวคุณภาพดีท่ีผลิตไดจํานวนไมมากของประเทศจะถูกสงออกไปยังประเทศญี่ปุนและยุโรป  

4.4) สาธารณูปโภคทางถนนและทางเรือทีไ่มมีประสิทธิภาพ 

ถนนหนทางและทาเรือที่ไมเอื้ออํานวย สงผลใหตนทุนในการขนสงสินคาขาวของ

ประเทศสูตลาดโลกสูงขึ้น ตนทุนการขนสงที่สูงรวมถึงระยะเวลาในการขนสงที่นาน สงผลใหตนทุนของขาวที่จะ

เขาสูโรงสีสูงขึ้นรวมถึงราคากอนถึงมือผูบริโภคดวย นอกจากนี้เมียนมารยังมีอัตราการเขาถึงพาหนะที่ต่ําที่สุด

ในเอเชีย (7 คัน ตอ 1,000 คน) ชาวนาสวนใหญเมื่อเกี่ยวขาวแลวจะเก็บขาวเปลือกไวบนที่นาของตนกอน 

สงผลใหขาวที่สงใหกับโรงสีมคีุณภาพต่ําลง ระบบถนนในประเทศทําใหคาบรรทุกสินคาเกษตรสูงกวาประเทศอื่นๆ 

ในภูมิภาคถึง 3-5 เทา ทาเรือรานกูนซึ่งเปนทาเรือที่ใหญที่สุดของประเทศ ที่ควบคุมการคาทางทะเลของ

ประเทศประมาณรอยละ 90 ยังไมสามารถรองรับเรือบรรทุกสินคาที่บรรทุกเกิน 15,000 ตันได เนื่องจากทาเรือ 

มีสันทราย นั่นหมายความวาเรือขนสงสินคาที่มีขนาดใหญกวานี้ตองไปที่ทาเรือติลาวาที่หางไปทางใตอีก 25 

กิโลเมตรจากรานกูน สงผลตอคาขนสงทางถนนที่สูงขึ้นอีก นอกจากนี้ทาเทียบเรือหลายแหงในทาเรือรานกูน 

รัฐบาลเรียกเก็บคาธรรมเนียมเอง สงผลใหทาเรือรานกูนเปนทาเรือท่ีแพงทาสุดแหงหนึ่งในโลก 
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 4.1.7 สถานการณสินคาขาวของฟลิปปนส 

 1) การผลิต 

1.1) แหลงปลูกขาวที่สําคัญ 

ฟลิปปนส มีลักษณะเปนหมูเกาะเชนเดียวกับอินโดนีเซีย พื้นปลูกขาวของฟลิปปนส

แบงไดเปน 3 หมูเกาะหลัก ไดแก  

(1) เกาะลูโซน มีพื้นที่เก็บเกี่ยว 15.92 ลานไร คิดเปนรอยละ 54.7 ของพื้นที่เก็บเกี่ยว

ทั้งประเทศ ผลผลิตขาวเปลือก 10.71 ลานตันขาวเปลือก คิดเปนรอยละ 59.0 ของผลผลิตทั้งประเทศ ผลผลิต

ตอไร 673 กิโลกรัม สูงที่สุดในประเทศ จังหวัดปลูกขาวที่สําคัญ เชน นูเวบาเอซีฮา อีซาเบลา ปงกาซีนัน และ

คากายัน เปนตน  

 

 (2) เกาะมินดาเนา มีพ้ืนที่เก็บเกี่ยว 6.98 ลานไร คิดเปนรอยละ 24.0 ของพื้นที่เก็บเกี่ยว

ทั้งประเทศ ผลผลิตขาวเปลือก 4.09 ลานตันขาวเปลือก คิดเปนรอยละ 22.5 ของผลผลิตทั้งประเทศ ผลผลิตตอไร

586 กิโลกรัม จังหวัดปลูกขาวที่สําคัญ เชน โคตาบาโต บูคิดโนน และซุลตันคูดารัต เปนตน 

(3) เกาะบีซายา มีพื้นที่เก็บเกี่ยว 6.21 ลานไร คิดเปนรอยละ 21.3 ของพื้นที่เก็บเกี่ยว

ทั้งประเทศ ผลผลิตขาวเปลือก 3.35 ลานตันขาวเปลือก คิดเปนรอยละ 18.5 ของผลผลิตทั้งประเทศ ผลผลิต

ตอไร 540 กิโลกรัม จังหวัดปลูกขาวที่สําคัญ เชน อีโลอีโล เนโกรสออกซิเดนตัล  และเลเต เปนตน 

ตารางที ่58 พื้นที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต และผลผลิตตอไร แยกตามเขตการปกครองของฟลิปปนส  

               ปการผลิต 2558/59 

ภาค/จังหวัด 
พื้นที่เก็บเกี่ยว 

(ไร) 

ผลผลิต 

(ตันขาวเปลือก) 

ผลผลิตตอไร 

(กิโลกรัม) 

สัดสวน 

พื้นที่ ผลผลิต 

รวมทั้งประเทศ 29,101,420 18,149,838 624 100 100 

ลูโซน 15,919,639 10,711,177 673 54.7 59.0 

นูเวบาเอซีฮา 1,927,788 1,580,620 820 6.6 8.7 

อีซาเบลา 1,768,144 1,256,390 711 6.1 6.9 

ปงกาซีนัน 1,625,544 1,081,157 665 5.6 6.0 

คากายัน 1,369,963 884,334 646 4.7 4.9 

คามารีเนสเดลซูร  1,070,275 658,548 615 3.7 3.6 

ตารลัก 838,038 570,095 680 2.9 3.1 

ปมปงกา 564,563 425,609 754 1.9 2.3 

ที่มา: International Rice Research Institute (2016) 
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ตารางที ่58 พื้นที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต และผลผลิตตอไร แยกตามเขตการปกครองของฟลิปปนส  

               ปการผลิต 2558/59 (ตอ) 

ภาค/จังหวัด 
พื้นที่เก็บเกี่ยว 

(ไร) 

ผลผลิต 

(ตันขาวเปลือก) 

ผลผลิตตอไร 

(กิโลกรัม) 

สัดสวน 

พื้นที่ ผลผลิต 

ออเรียนทัลมินโดโร  634,463 392,213 618 2.2 2.2 

ออกซิเดนทัลมินโดโร  534,969 362,514 678 1.8 2.0 

บูลาคัน 495,606 351,437 709 1.7 1.9 

อีโลโคสนอรเต  413,956 313,089 756 1.4 1.7 

ปาลาวัน 503,169 280,240 557 1.7 1.5 

นูเวบาบิซคายา 377,913 269,120 712 1.3 1.5 

อีโลโคสซูร  302,256 210,875 698 1.0 1.2 

อัลไบ 324,269 204,345 630 1.1 1.1 

ลาอูนีโยน 239,094 172,000 719 0.8 0.9 

บาตาอัน 198,969 151,610 762 0.7 0.8 

มัสบาเต 325,244 147,754 454 1.1 0.8 

เคโซน 305,631 146,988 481 1.1 0.8 

คาลิงกา 196,400 141,094 718 0.7 0.8 

ซัมบาเลส 210,500 137,968 655 0.7 0.8 

ลากูนา 195,931 133,138 680 0.7 0.7 

ซอรโซโกน 209,138 128,445 614 0.7 0.7 

อาปาเยา 172,200 96,453 560 0.6 0.5 

คามารีเนสเดลนอรเต  143,850 89,615 623 0.5 0.5 

เอาโรรา 137,325 86,971 633 0.5 0.5 

คีรีโน 134,188 79,730 594 0.5 0.4 

อาบรา 149,919 66,716 445 0.5 0.4 

อีฟูเกา 107,869 63,362 587 0.4 0.3 

คาบีเต 72,713 42,361 583 0.2 0.2 

บาตังกัส 81,781 40,009 489 0.3 0.2 

คาตันดัวเนส 66,644 35,741 536 0.2 0.2 

โรมโบลน 63,138 30,977 491 0.2 0.2 

ที่มา: International Rice Research Institute (2016) 
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ตารางที ่58 พื้นที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต และผลผลิตตอไร แยกตามเขตการปกครองของฟลิปปนส  

               ปการผลิต 2558/59 (ตอ)  

ภาค/จังหวัด 
พื้นที่เก็บเกี่ยว 

(ไร) 

ผลผลิต 

(ตันขาวเปลือก) 

ผลผลิตตอไร 

(กิโลกรัม) 

สัดสวน 

พื้นที่ ผลผลิต 

รีซัล 50,606 30,411 601 0.2 0.2 

เบงเก็ต 39,275 18,144 462 0.1 0.1 

มารินดูเค 36,675 15,889 433 0.1 0.1 

เมานเทน  31,100 15,142 487 0.1 0.1 

บาตาเนส 539 73 136 0.0 0.0 

มินดาเนา 6,975,175 4,089,934 586 24.0 22.5 

โคตาบาโต 785,038 475,085 605 2.7 2.6 

บูคิดโนน 604,131 436,575 723 2.1 2.4 

ซุลตันคูดารัต 715,075 432,842 605 2.5 2.4 

ซัมบวงกาเดลซูร  517,225 361,695 699 1.8 2.0 

เซาทโคตาบาโต 535,425 337,445 630 1.8 1.9 

มากินดาเนา 844,219 333,258 395 2.9 1.8 

อากูซันเดลซูร  471,438 233,526 495 1.6 1.3 

ซัมบวงกาซีบูไก 275,250 175,015 636 0.9 1.0 

ลาเนาเดลนอรเต  250,263 173,586 694 0.9 1.0 

ลาเนาเดลซูร  352,219 149,354 424 1.2 0.8 

ดาเบาเดลซูร  165,375 136,322 824 0.6 0.8 

ดาเบาเดลนอรเต  178,288 125,919 706 0.6 0.7 

ซัมบวงกาเดลนอรเต  230,250 125,065 543 0.8 0.7 

ซูรีเกาเดลซูร  205,300 104,883 511 0.7 0.6 

ลัมบักนางโคมโปสเตลา 155,488 95,947 617 0.5 0.5 

มิซามิสออกซิเดนตัล  126,238 87,467 693 0.4 0.5 

อากูซันเดลนอรเต  146,025 76,191 522 0.5 0.4 

ดาเบาโอริเอนตัล  94,681 69,443 733 0.3 0.4 

ซูรีเกาเดลนอรเต  129,013 60,576 470 0.4 0.3 

ซารังกานี 89,075 46,272 519 0.3 0.3 

ที่มา: International Rice Research Institute (2016) 
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ตารางที่ 58 พื้นที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต และผลผลิตตอไร แยกตามเขตการปกครองของฟลิปปนส  

               ปการผลิต 2558/59 (ตอ)  

ภาค/จังหวัด 
พื้นที่เก็บเกี่ยว 

(ไร) 

ผลผลิต 

(ตันขาวเปลือก) 

ผลผลิตตอไร 

(กิโลกรัม) 

สัดสวน 

พื้นที่ ผลผลิต 

มิซามิสโอริเอนตัล  38,756 24,869 642 0.1 0.1 

ดาเบาออกซิเดนตัล  26,294 14,237 541 0.1 0.1 

คาปูลูอังดีนากัต 17,788 6,136 345 0.1 0.0 

บาซีลัน 7,506 2,710 361 0.0 0.0 

คามีกิน 4,081 2,623 643 0.0 0.0 

ซูลู 9,194 2,402 261 0.0 0.0 

ตาวี-ตาวี 1,544 491 318 0.0 0.0 

บีซายา 6,206,606 3,348,727 540 21.3 18.5 

อีโลอีโล 1,699,713 877,076 516 5.8 4.8 

เนโกรสออกซิเดนตัล  787,856 491,239 624 2.7 2.7 

เลเต 744,894 489,405 657 2.6 2.7 

อันตีเค 513,006 285,203 556 1.8 1.6 

คาปซ 588,963 256,823 436 2.0 1.4 

โบโฮล 470,375 252,816 537 1.6 1.4 

ซามาร 312,994 127,528 407 1.1 0.7 

นอรเทิรนซามาร  256,838 117,240 456 0.9 0.6 

อักลัน 202,863 106,329 524 0.7 0.6 

เซาเทิรนเลยเต  136,044 92,581 681 0.5 0.5 

บีลีรัน 92,444 66,567 720 0.3 0.4 

เนโกรสโอริเอนตัล  137,200 66,393 484 0.5 0.4 

อีสเทิรนซามาร  133,756 62,388 466 0.5 0.3 

กีมารัส 97,069 40,154 414 0.3 0.2 

เซบู 28,000 14,291 510 0.1 0.1 

ซีคีฮอร 4,594 2,694 586 0.0 0.0 
ที่มา: International Rice Research Institute (2016) 
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ภาพที่ 19 แหลงเพาะปลูกขาวของฟลิปปนส 
                  ทีม่า: Maclean et.al (2013) และ U.S. Department of Agriculture (2013) 

 

1.2) ฤดูปลูกขาว 

(1) ฤดูฝน (Wet Season Paddy) เกษตรกรเพาะปลูกขาวชวงเดือนเมษายน - มิถุนายน 

และเก็บเกี่ยวผลผลิตชวงเดือนกันยายน - ธันวาคม ของปเดียวกัน 

(2) ฤดูแลง (Dry Season Paddy) เกษตรกรปลูกขาวเดือนตุลาคม - ธันวาคม และเก็บเกี่ยว

เดือนมกราคม - เมษายน ของปถัดไป 

ตารางที่ 59 ฤดูปลูกขาวของฟลิปปนส 

 

 

ฤดูเพาะปลูก ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

ฤดูฝน                   

ฤดูแลง           
ที่มา: Food and Agriculture Organization of the United Nations. (2016)  

 

เกาะลูซอน 

เกาะมินดาเนา 
 

       ชวงเวลาเพาะปลูก            ชวงเวลาเก็บเกี่ยว   
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1.3) ชนิดและพันธุขาว 

ฟลิปปนส พัฒนาพันธุขาวตั้งแตป 2498 พันธุขาวที่จําหนายตองไดรับการรับรองจาก

คณะกรรมการเมล็ดพันธุแหงชาติ (Philippine Seed Board: PSB) ซึ่งตอมาในป 2535 ไดเปลี่ยนชื่อเปนสภา

อุตสาหกรรมเล็ดพันธุแหงชาติ (National Seed Industry Council : NSIC) นอกจากนี้รัฐบาลยังมีหนวยงาน 

ที่มีบทบาทในการพัฒนาพันธุคือ Philippine Rice Research Institute (PhilRice) และ Bureau of Plant 

Industry (BPI) รวมทั้งมีสถาบันการศึกษา เชน คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยแหงฟลิปปนส (The University 

of the Philippines (UP)-College of Agriculture) และสถาบันวิจัยขาวนานาชาติ (International Rice Research 

Institution: IRRI) ซึ่งมีสํานักงานใหญตั้งอยูทีล่อสบาโนส ลากูนา (Los Banos, Laguna) ประเทศฟลิปปนส 

ระหวางป 2509 - 2556 ฟลิปปนสมีพันธุขาวที่ไดรับการรับรองแลวจํานวน 242 พันธุ 

จําแนกเปนพันธุขาวสําหรับพื้นที่ลุมเขตชลประทาน 178 พันธุ พันธุขาวสําหรับพื้นที่อาศัยน้ําฝน 45 พันธุ พันธุขาว

ที่ทนตอสภาพอากาศหนาว 6 พันธุ พันธุขาวที่ทนตอภัยแลง/น้ําทวม 2 พันธุ และพันธุขาวที่ทนตอสภาวะดินเค็ม 

26พันธุ โดยในจํานวนนี้มีพันธุขาวลูกผสม (Hybrid) จํานวน 53 พันธุ (Laborteet al., 2015) 

จากการสํารวจของฟลิปปนสในป 2529 และ ป 2541 พบวา พันธุที่เกษตรกรนิยม

ปลูกมากที่สุดคือพันธุ IR64 (ไดรับการเผยแพรครั้งแรกในป 2528) ตอมาในป 2546 เกษตรกรนิยมปลูกพันธุ 

PSB Rc82 และเปลี่ยนเปน NSIC Rc128 ในป 2550 และ NSIC Rc216 ในป 2554 นอกจากพันธุที่ไดรับการ

รับรองแลว ฟลิปปนสมีพันธุพื้นเมืองที่ยังไดรับความนิยม เชน พันธุขาว Dinarodo ที่ปลูกในพื้นที่สูง เนื่องจาก

เปนขาวที่มีกลิ่นหอม เปนที่ตองการของตลาดซึ่งปลูกในหุบเขาอาราคัน (Arakan Valley) จังหวัดโคตาบาโต 

เกาะมินดาเนา (Reyes, 2012) 

1.4) พื้นที่ ผลผลิต ผลผลิตตอไร 

ฟลิปปนสมีพ้ืนที่เก็บเก่ียวและผลผลิตขาวเปนอันดับ 5 ของอาเซียน และอันดับ 8 ของ

โลก และมีผลผลิตตอไรเปนอันดับ 4 ของอาเซียน โดยในชวง 5 ปที่ผานมา (2553/54-2557/58) พื้นที ่

เก็บเกี่ยว ผลผลิต และผลผลิตตอไร เพิ่มขึ้นจาก 28.62 ลานไร 17.00 ลานตันขาวเปลือก 594 กิโลกรัม ในป 

2553/54 เปน 28.84 ลานไร 18.02 ลานตันขาวเปลือก 625 กิโลกรัม ในป 2557/58 หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 0.17 

รอยละ 1.59 และรอยละ 1.42 ตอป ตามลําดับ สําหรับป 2558/59 คาดวามีพื้นที่เก็บเกี่ยว 29.69 ลานไร 

ผลผลิต 19.05 ลานตันขาวเปลือก และผลผลิตตอไร 642 กิโลกรัม เพิ่มขึ้นจากป 2557/58 รอยละ 2.93 รอยละ 

5.73 และรอยละ 2.72 ตามลําดับ (ตารางที่ 60) 
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ตารางที ่60 พื้นที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต และผลผลิตตอไร ขาวของฟลิปปนส ป 2553/54 - 2558/59 

ปการผลิต 
พื้นที่เก็บเกี่ยว 

(ลานไร) 

ผลผลิต ผลผลิตตอไร 

(กิโลกรัม) (ลานตันขาวเปลือก) (ลานตันขาวสาร) 

2553/54 28.62 17.00 10.71 594 

2554/55 29.36 18.14 11.43 618 

2555/56 30.00 18.82 11.86 627 

2556/57 29.41 18.91 11.92 643 

2557/58 28.84 18.02 11.35 625 

อัตราการเพิ่ม (รอยละ) 0.17 1.59 1.59 1.42 

2558/59 29.69 19.05 12.00 642 

ผลตาง (รอยละ) 2.93 5.73 5.73 2.72 
ที่มา: U.S. Department of Agriculture (2016)  

2) การตลาด 

2.1) ความตองการใชขาวภายในประเทศ  

ป 2556 ฟลิปปนสมีความตองการใชขาวรวม 13.05 ลานตันขาวสาร แบงเปนการ

บริโภคขาวเพื่อเปนอาหาร (Food Use) 11.75 ลานตันขาวสาร คิดเปนอัตราการบริโภคขาวตอหัวของ

ประชากรฟลิปปนสเฉลี่ย 119 กิโลกรัมตอคนตอป นอกจากนี้ขาวยังใชถูกใชเปนเมล็ดพันธุ 0.16 ลานตัน

ขาวสาร อาหารสัตว 0.40 ลานตันขาวสาร แปรรูป 0.002 ลานตันขาวสาร กิจกรรมอื่น 0.02 ลานตันขาวสาร 

และท่ีเหลืออีก 0.72 ลานตันขาวสาร เปนการสูญเสีย (ตารางที่ 61)   

ตารางที่ 61 การใชขาวภายในประเทศของฟลิปปนส จําแนกตามประเภทการใชขาว ป 2546 และ 2556 

รายการ 2546 2556 
อัตราการเพิ่ม 

(รอยละ) 

การใชขาวภายในประเทศ (ตันขาวสาร) 10,112,000 13,049,000 29.04 

อาหารมนุษย (Food) 8,857,000 11,752,000 32.69 

เมล็ดพันธุ (Seed) 201,000 155,000 -22.89 

อาหารสัตว (Feed) 451,000 402,000 -10.86 

แปรรูป (Processing) 1,000 2,000 100.00 

อื่นๆ (Other uses) 11,000 17,000 54.55 

การสูญเสีย (Losses) 591,000 721,000 22.00 

อัตราการบริโภคขาวตอคนตอป (กก.) 107 119 11.39 
ที่มา: Food and Agriculture Organization of the United Nations (2016) 



137 

 

2.2) การคาระหวางประเทศ 

ฟลิปปนสเปนประเทศผูนําเขาขาวสุทธิ โดยในชวง 5 ปที่ผานมา (ป 2554 - 2558) 

ปริมาณและมูลคาการนําเขาขาวของฟลิปปนส เพิ่มขึ้นจาก 0.71 ลานตันขาวสาร มูลคา 383 ลานดอลลาร

สหรัฐฯ  ในป 2554 เปน 1.10 ลานตันขาวสาร มูลคา 465 ลานดอลลารสหรัฐฯ ในป 2558 หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 

9.75 และรอยละ 4.46 ตอป ตามลําดับ (ตารางที่ 62) 

ในป 2558 ฟลิปปนสนําเขาขาวจากทวีปเอเชียทั้งหมด โดยนําเขาจากอาเซียนมากถึง

รอยละ 90.5 แหลงนําเขาที่สําคัญ ไดแก เวียดนามรอยละ 48 และไทยรอยละ 42.4 ตามลําดับ (ตารางที่ 63) 

ตารางที ่62 มูลคาและปริมาณการสงออกและนําเขาขาวของฟลิปปนส ป 2554 - 2558 

มูลคา: พันดอลลารสหรัฐฯ, ปริมาณ: ตันขาวสาร 

รายการ   2554 2555 2556 2557 2558 
อัตราการเพิ่ม 

(รอยละ) 

การสงออก มูลคา 2,162 1,268 5,389 3,318 802 -9.71 

 
ปริมาณ 587 3,934 2,736 1,119 223 -27.33 

การนําเขา มูลคา 383,203 424,024 172,313 446,220 464,729 4.46 

  ปริมาณ 709,798 1,022,801 405,202 1,079,470 1,100,067 9.75 

การคาสุทธิ มูลคา -381,041 -422,756 -166,924 -442,902 -463,927 
 

(สงออก-นําเขา) ปริมาณ -709,211 -1,018,867 -402,466 -1,078,351 -1,099,844 
 

ที่มา: International Trade Centre (2016) 
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ตารางที่ 63 มูลคาและปริมาณการนําเขาขาวของฟลิปปนส จําแนกตามประเทศคูคา ป 2554 - 2558 

ภูมิภาค/ประเทศ 2554 2555 2556 2557 2558 
อัตราการเพิ่ม 

(รอยละ) 

สัดสวน 

ป 2558 

มูลคา (พันดอลลารสหรัฐฯ) 

รวมทั้งหมด 383,203 424,024 172,313 446,220 464,729 4.5  100.0  

เอเชีย 383,037 423,979 172,308 446,188 464,715 4.5  100.0  

อาเซียน 373,156 364,552 158,105 421,231 420,552 3.9  90.5  

เอเชียอื่น 9,881 59,427 14,203 24,957 44,163 23.7  9.5  

ตะวันออกกลาง - - - - 5 9.6  0.0  

ยุโรป - - 4 32 9 32.8  0.0  

แอฟริกา - - - - - ไมนิยาม  -  

อเมริกา 167 45 - - - ไมนิยาม  -  

โอเชียเนีย - - - - - ไมนิยาม  -  

เวียดนาม 307,672 346,196 102,475 343,120 223,292 -6.3  48.0  

ไทย 62,520 6,625 54,186 78,111 197,155 61.0  42.4  

อินเดีย 5,019 39,307 10,242 20,440 29,799 33.8  6.4  

จีน 4,862 6,021 3,883 4,430 13,266 18.5  2.9  

ไตหวัน - 703 78 - 1,098 -9.6  0.2  

ประเทศอ่ืน 3,131 25,172 1,448 119 119 -69.6  0.0  

ปริมาณ (ตันขาวสาร) 

รวมทั้งหมด 709,798 1,022,801 405,202 1,079,470 1,100,067 9.7  100.0  

เอเชีย 709,578 1,022,701 405,199 1,079,438 1,100,051 9.8  100.0  

อาเซียน 705,904 874,851 386,457 1,056,352 1,084,830 11.0  98.6  

เอเชียอื่น 3,674 147,850 18,742 23,086 15,221 10.4  1.4  

ตะวันออกกลาง - - - - 10 21.6  0.0  

ยุโรป - - 3 33 5 23.5  0.0  

แอฟริกา - - - - - ไมนิยาม  -  

อเมริกา 220 99 - - - ไมนิยาม  -  

โอเชียเนีย - - - - - ไมนิยาม  -  

เวียดนาม 581,880 822,940 216,686 855,833 580,951 0.4  52.8  

ไทย 118,385 20,563 165,508 200,519 503,629 67.8  45.8  

อินเดีย 2,147 102,154 13,645 20,990 6,881 7.8  0.6  

จีน 1,527 1,891 4,897 2,042 4,478 25.0  0.4  

ไตหวัน - 1,062 200 - 3,862 -2.1  0.4  

ประเทศอ่ืน 5,859 74,190 4,266 87 265 -72.6  0.0  

ที่มา: International Trade Centre (2016) 
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3) นโยบายดานขาวท่ีสําคัญ 

ฟลิปปนส มีหนวยงานที่มีบทบาทสําคัญตอการผลิตและการคาขาวคือ องคการอาหารแหง

ฟลิปปนส (National Food Authority : NFA) เปนหนวยงานที่ขึ้นตรงกับสํานักประธานาธิบดี มีหนาที่ควบคุม

การนําเขาขาวของฟลิปปนสมาตั้งแตป 2546 และเปนหนวยงานที่นําเขาขาวเองแบบรัฐตอรัฐ หรือรัฐกับ

เอกชนในตางประเทศ (กรณีท่ีซื้อจากเอกชนจากตางประเทศ) โดยหนวยงาน NFA จะประกาศประกวดราคารับ

ซื้อขาวเปนครั้งคราว รวมทั้งเปนผูอนุมัติการนําเขาขาวใหกับเอกชนใน 2 ลักษณะ คือ การนําเขาขาวชนิด

คุณภาพดี (ขาวหอมมะลิ ขาว 5-10%) และการนําเขาโดยการประมูลโควตา (ขาวคุณภาพต่ํา 15-25%) เงื่อนไข

ของผูนําเขาเอกชนทั้ง 2 ลักษณะ ประกอบดวย 

1) เอกชนหรือสหกรณการเกษตรที่จัดตั้งขึ้น โดยเอกชนที่เปนผูนําเขาขาวชนิดคุณภาพดีตอง

ยื่นขอจดทะเบียนเปนผูนําเขาที่หนวยงาน NFA 

2) เอกชนหรือสหกรณการเกษตรที่จัดตั้งขึ้น โดยเอกชนที่จะนําเขาขาวโดยการประมูล

โควตา สามารถนําเขาขาวสูงสุดครั้งละไมเกิน 25,000 เมตริกตัน 

รัฐบาลฟลิปปนส มีเปาหมายที่จะยกระดับการพึ่งพาตนเองในการผลิตขาวใหไดรอยละ 97- 100 

โดยในป 2556 ไดกําหนดไวใน “Food Security Master Plan” ใหแตละจังหวัดของฟลิปปนสมีโครงการ 

“Rice Champions” โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหการสนับสนุนดานเงินทุนและสรางแรงจูงใจใหเกษตรกรแตละ

จังหวัดสามารถผลิตขาวไดในปริมาณที่เพิ่มขึ้นมากกวาเปาหมายที่แตละจังหวัดไดกําหนดไว เพื่อลดการพึ่งพา

การนําเขาขาวจากตางประเทศ และเพื่อใหการดําเนินงานสัมฤทธิผล รัฐบาลไดรวมมือกับภาคเอกชนและ

สถาบันการเงินจัดสรรงบประมาณเพ่ือใชในการดําเนินการทั้งหมด 30,000 ลานเปโซ 

สําหรับนโยบายขาวของฟลิปปนส สรุปได 3 ขอดังนี้ 

3.1) นโยบายประมูลราคาขาวขาวของฟลิปปนส 

ในป 2551 หนวยงาน NFA ไดเริ่มซื้อขาวผาน “วิธีการเปดประมูล” โดยใหเอกชน

ตางประเทศเขารวมการประมูลได ซึ่งวิธีการประมูลในระบบดังกลาวไดสงผลใหระดับราคาขาวสูงขึ้น ประกอบกับ

เกิดภาวะวิกฤตราคาอาหารโลกสูงขึ้นในชวงป 2551 - 2552 รัฐบาลฟลิปปนสจึงไดปรับเปลี่ยนเปนการซื้อขาว

ในรูปแบบ “การซื้อขายระหวางรัฐตอรัฐ” (Government-to-Government หรือ G-to-G) โดยหวังวาจะทําให

ราคาขาวมีเสถียรภาพมากขึ้น โดยใหประเทศที่มีขอตกลงการซื้อขาวกับฟลิปปนสมาประมูลขายขาวใหแก

ฟลิปปนส ซึ่งปจจุบันมี 2 ประเทศ คือ ไทยและเวียดนาม 

 ในป 2556 รัฐบาลฟลิปปนสไดกําหนดปริมาณการนําเขาขาวเพื่อสํารองไวในคลัง

สําหรับการบริโภคในชวงฤดูแลง (มิถุนายน - สิงหาคม) จํานวน 187,000 ตัน โดยไทยไดเขารวมเสนอราคา แต

ไมไดรับการพิจารณารับซื้อ เนื่องจากราคาขาวไทยสูงกวาเวียดนามถึงตันละ 100 ดอลลารสหรัฐ อยางไรก็ตาม 

ไทยจําเปนตองเขารวมประมูลทุกครั้ง เพื่อเก็บประวัติไวตามเงื่อนไขที่ทางฟลิปปนสกําหนดวาผูเสนอราคาควร

เขารวมการประมูลอยางตอเนื่อง 
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 ทั้งนี้ในป 2555 - 2556 เวียดนามเปนฝายชนะการประมูลทั้งหมด ดวยขอเสนอทั้ง

ราคาและเงื่อนไขการชําระเงินที่ดีกวาไทย โดยปริมาณขาวที่นําเขาโดย NFA จะรวมอยูในโควตานําเขาต่ําสุด 

(Minimum Access Value หรือ MAV) ตามขอกําหนดของ WTO ที่ฟลิปปนสมีขอตกลงวาจะใหมีโควตา

นําเขาขาวขั้นต่ําที่ 350,000 ตัน ซึ่งกําหนดอัตราภาษีนําเขาไวที่รอยละ 40 หากเกินกวาโควตานําเขาขาวนี้

จะตองเสียภาษีในอัตรารอยละ 50 

3.2) นโยบายอุดหนุนราคาขายขาว 

นโยบายนี้เปนการชวยเหลือผูบริโภคภายในประเทศ โดยในแตละป NFA จะกําหนด

ปริมาณนําเขาขาวจากตางประเทศเพื่อการสํารองขาวเพื่อบริโภคภายในประเทศ อีกทั้งรัฐบาลฟลิปปนสยังได

ซื้อขาวจากเกษตรกรภายในประเทศในราคาตลาดและขายขาวใหกับคนยากจนในราคาที่ต่ํากวาทองตลาด 

อยางไรก็ตาม กระทรวงการเกษตรของฟลิปปนสมีนโยบายจะลดการนําเขาขาวลง โดย

ป 2556 ฟลิปปนสตั้งเปาที่จะนําเขาขาวทั้งสิ้น 500,000 ตัน ซึ่งลดลงจากป 2555 ที่มีปริมาณการนําเขาขาว

ทั้งสิ้น 860,000 ตัน โดยขาวที่นําเขาประมาณ 500,000 ตัน ในป 2556 นั้น เปนการนําเขาโดยหนวยงาน NFA 

120,000 ตัน สวนที่เหลืออีก 380,000 ตัน รัฐบาลไดเปดใหภาคเอกชนทั้งผูคาและกลุมเกษตรกรประมูลซื้อ

ใบอนุญาตนําเขาขาว โดยแบงการประมูล 2 ครั้ง ครั้งละ 190,000 ตัน ซึ่งไดดําเนินการไปเรียบรอยแลว ทั้งนี้

ไดกําหนดเงื่อนไขใหขาวที่นําเขาทั้งหมดตองถึงฟลิปปนสภายในสิ้นเดือนมิถุนายน 2556 กอนที่จะถึงชวงเดือน

กรกฎาคม-กันยายน ซึ่งเปนชวงที่ผลผลิตขาวในประเทศมีนอย 

3.3) นโยบายเพิ่มความสามารถในการพึ่งพาตนเองทางดานอาหาร 

ในระยะยาวรัฐบาลฟลิปปนสมีนโยบายเพิ่มความสามารถในการพึ่งพาตนเองดาน

อาหารและการเกษตร โดยประธานาธิบดีฟลิปปนสไดตั้งเปาหมายลดการนําเขาขาวจากตางประเทศลงและเพิ่ม

ปริมาณการผลิตขาวในประเทศ นอกจากนี้ ยังไดเนนเรื่องการฟนฟูภาคการเกษตรและประมงเพื่อเพิ่มความ

มั่นคงทางอาหารของฟลิปปนส 

นอกจากนโยบายหลักของหนวยงาน NFA ทั้ง 3 นโยบายขางตน รัฐบาลฟลิปปนสยังได

กําหนดนโยบายดานภาษีการนําเขาขาว โดยขอสงวนขาวเปนสินคาออนไหวสูง และขอสงวนใหมีกําแพงภาษี

ตอไป ซึ่งฟลิปปนสเรียกเก็บภาษีนําเขาขาวสาร (ขาวขาว ขาวนึ่ง และขาวหอมมะลิ) จากประเทศในอาเซียน

อัตรารอยละ 40 สําหรับขาวที่นําเขาตามโควตา และรอยละ 50 สําหรับขาวที่นําเขานอกโควตา 

4) ปจจัยที่สงผลตอความสามารถในการแขงขัน 

4.1) ตนทุนการผลิตสูงเนื่องจากคาจางแรงงานที่แพง 

4.2) ความเปราะบางตอสภาพภูมิอากาศ 

ฟลิปปนสเปนประเทศที่ประสบกับเหตุการณสภาพอากาศผันผวนอยางรุนแรงอยู

บอยครั้ง เชน พายุไตฝุน หรือภาวะแหงแลง ปจจัยทางสภาพอากาศทําใหฟลิปปนสไมสามารถผลิตขาวได

เพียงพอตอความตองการอยางสม่ําเสมอ โดยเฉลี่ยแลวฟลิปปนสจะประสบกับพายุประมาณ 25 ครั้งตอป ใน

ขณะเดียวกันภัยแลงที่รุนแรงขึ้นในชวง 2-3 ปที่ผานมานี้ ทําใหปริมาณน้ําในระบบชลประทานมีจํานวนนอยลง 

ซึ่งสภาพอากาศที่รุนแรงเชนนี้ ไดสรางความเสียหายตอผลผลิตขาวและทําใหผลผลิตตอไรต่ํา 
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4.3) การวิจัยและพัฒนาของอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุขาว 

ฟลิปปนสเปนประเทศผูนําในดานการวิจัยเรื่องขาวของภูมิภาค เปนที่ตั้งของสภาบัน

วิจัยขาวนานาชาติ (International Rice Research Institute หรือ IRRI) และเปนที่ตั้งของสถาบันวิจัยที่เปนที่

ยอมรับในระดับนานาชาติ เชน สถาบันวิจัยขาวแหงฟลิปปนส (Philippines Rice Research Institute หรือ 

PhilRice) มีการพัฒนาพันธุขาวใหเหมาะสมตอสภาพการเพาะปลูกของประเทศ ระบบการจัดการเมล็ดพันธุที่มี

ประสิทธิภาพทําใหเกษตรกรสามารถเขาถึงพันธุขาวที่ไดรับการวิจัยและพัฒนาขึ้น นอกจากนี้รัฐบาลฟลิปปนส

ไดลงนามในขอตกลงกับ IRRI ในการพัฒนาพันธุขาวในดานตางๆ เชน การเพิ่มผลผลิตตอไร ความตานทานโรค

และแมลง และการทนตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทั้งขาวสายพันธุแทและขาวสายพันธุลูกผสม 

4.4) โครงสรางพื้นฐานที่ยังไมพัฒนา 

การพัฒนาและดูแลรักษาโครงสรางพื้นฐานในการเพาะปลูกขาวในฟลิปปนสทําไดยาก

และมีตนทุนที่สูง เนื่องจากลักษณะภูมิประเทศที่เปนหมูเกาะ ระบบชลประทานมีอยูอยางจํากัดและขาด

ประสิทธิภาพ  รัฐบาลมีความพยายามที่จะลงทุนในการพัฒนาระบบชลประทานแตยังไมประสบความสําเร็จ

เนื่องจากระบบชลประทานเกาไดรับความชํารุดเสียหายในอัตราที่เร็วกวาการสรางระบบชลประทานใหม สงผลให

พื้นที่ชลประทานมีจํานวนลดลงเฉลี่ยรอยละ 3 ถึง 5 ตอป  ปจจุบันรัฐบาลมีแนวทางพัฒนาแหลงน้ําสําหรับการ

เพาะปลูกขาว ดวยการสรางเขื่อนขนาดเล็กและระบบน้ําบาดาล 

โครงสรางพื้นฐานทางระบบคมนาคม โดยเฉพาะระบบถนนขาดประสิทธิภาพ สงผลให

ตนทุนการขนสงสูง เกิดความลาชาในการขนสงและกระจายขาวไปยังแตละพื้นที่ของประเทศ ปญหาดานการ

ขนสงจะทวีความรุนแรงขึ้นในชวงที่ประเทศประสบภัยพิบัติ ดวยขอจํากัดดานโครงสรางพื้นฐานทําให

ผูเชี่ยวชาญหลายคนไมเชื่อวาฟลิปปนสจะสามารถผลิตขาวไดเพียงพอตอความตองการในประเทศได  

4.5) ระบบการลดความชื้นและการสีขาวขาดประสิทธิภาพ 

แมวาการใชเมล็ดพันธุสมัยใหมที่ใหผลผลิตสูงจะเปนที่แพรหลาย แตขาวที่ผลิตไดของ

ฟลิปปนสยังมีคุณภาพต่ํา การศึกษาของธนาคารโลกในป 2554 พบวากวารอยละ 80 ของขาวสารที่ซื้อขายใน

ตลาดขายปลีกขนาดใหญ ไมผานเกณฑมาตรฐานที่กําหนดไว (Alavi et al., 2012)  การสูญเสียหลังการเก็บเกี่ยวมี

อัตราสูง เนื่องจากชาวนาเก็บเกี่ยวและขายขาวที่มีความชื้นสูง (ขาวสด) หรือใชลดความชื้นขาวที่ขาดประสิทธิภาพ 

เชน การตากขาวบนถนนหรือทางเดิน เปนตน นอกจากนี้ยังขาดแคลนอุปกรณและการจัดทางการตลาดที่มี

ประสิทธิภาพ เชน เครื่องคัดแยกขาว เครื่องบรรจุถุง รวมถึงสถานที่จัดเก็บขาว 

สาเหตุหลักที่ทําใหฟลิปปนสไมสามารถพัฒนาคุณภาพขาวได คือ การขาดแรงจูงใจ 

(Incentive) ในการพัฒนาคุณภาพขาว กลาวคือ ผูประกอบการโรงสีขาวสวนใหญไมไดใหความสําคัญกับ

คุณภาพขาว เนื่องจากตลาดขายสงและขายปลีก ไมไดใหสวนตางทางราคากับขาวที่มีคุณภาพดี (ตลาดขาว

คุณภาพดียังเปนตลาดที่แคบ มีจําหนายเฉพาะในตลาดซูเปอรมารเก็ตระดับบน ขาวสารที่ซื้อขายในฟลิปปนส

สวนมากเปนขาวขาว 30-40%) ดวยเหตุนี้ทําใหโรงสีไมไดซื้อขาวตามคุณภาพขาว แตจะใหความสําคัญกับราคา

เปนสําคัญ ดังนั้นเกษตรกรจึงขาดแรงจูงใจในการพัฒนาคุณภาพขาว ผลผลิตขาวเปลือกที่ชาวนาขายจะมี

ความชื้นสูงและสิ่งเจือปนมาก ผูประกอบการโรงสีขาวก็ขาดแรงจูงใจในการลงทุนในเครื่องจักรสมัยใหม 
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 4.1.8 สถานการณสินคาขาวของสิงคโปร 

1) การผลิต 

สิงคโปรไมไดเพาะปลูกขาวเพื่อเลี้ยงชีพหรือเชิงพาณิชย เนื่องจากขอจํากัดดานพื้นที่

นอกจากนี้เศรษฐกิจสิงคโปรเนนการคาและบริการ ซึ่งเปนกิจกรรมที่ใหผลตอบแทนสูงกวาการปลูกขาวมาก  

2) การตลาด 

2.1) ความตองการใชขาวภายในประเทศ 

ในชวง 5 ปที่ผานมา (ป 2554 - 2558) ความตองการใชขาวในประเทศเพิ่มขึ้นจาก 0.25 

ลานตันขาวสาร ในป 2554 เปน 0.30 ลานตันขาวสาร ในป 2558 หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 3.79 ตอป รวมทั้งอัตราการ

ใชขาวตอคนตอปของชาวสิงคโปรมีแนวโนมเพิ่มขึ้นเชนกัน โดยเพิ่มขึ้นจาก 49 กิโลกรัมตอคน ในป 2554 เปน 

55 กิโลกรัมตอคน ในป 2558 หรือเพ่ิมขึ้นรอยละ 1.83 ตอป  

สําหรับป 2559 การใชขาวภายในประเทศคาดวามีปริมาณ 0.30 ลานตันขาวสาร ทรงตัว

ตอเนื่องจากป 2558 สําหรับอัตราการใชขาวมีแนวโนมลดลงรอยละ 1.18 (ตารางที่ 64) 

ตารางที ่64 การใชขาวภายในประเทศของสิงคโปร ป 2554 - 2559 

ป 

การใชขาว

ภายในประเทศ 

(ลานตันขาวสาร) 

จํานวนประชากร 

(ลานคน) 

อัตราการใชขาว 

ตอคนตอป (กก.) 

2554 0.25  5.08  49  

2555 0.29  5.18  57  

2556 0.32  5.31  61  

2557 0.29  5.40  53  

2558 0.30  5.47  55  

อัตราการเพิ่ม (รอยละ) 3.79  1.92  1.83  

2559 0.30  5.54  54  

ผลตาง (รอยละ) -  1.19  -1.18  
ที่มา: U.S. Department of Agriculture (2016) และ World Bank (2017)  

2.2) การคาระหวางประเทศ 

สิงคโปรเปนประเทศผูนําเขาขาวสุทธิ โดยในชวง 5 ปที่ผานมา (ป 2554 - 2558) 

ปริมาณและมูลคาการนําเขาขาวของสิงคโปรเพิ่มขึ้นจาก 0.36 ลานตันขาวสาร มูลคา 284 ลานดอลลารสหรัฐฯ  

ในป 2554 เปน 0.42 ลานตันขาวสาร มูลคา 263 ลานดอลลารสหรัฐฯ ในป 2558 หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 6.6 และ

รอยละ 0.7 ตอป ตามลําดับ (ตารางที่ 65) 
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ตารางที ่65 มูลคาและปริมาณการสงออกและนําเขาขาวของสิงคโปร ป 2554 - 2558 

มูลคา: พันดอลลารสหรัฐฯ, ปริมาณ: ตันขาวสาร 

รายการ   2554 2555 2556 2557 2558 
อัตราการเพิ่ม 

(รอยละ) 

การสงออก มูลคา 52,625 57,461 69,570 83,063 62,270 7.3 

 
ปริมาณ 85,962 109,891 137,581 172,823 137,043 14.9 

การนําเขา มูลคา 284,363 257,429 309,136 323,071 263,246 0.7 

  ปริมาณ 361,930 357,847 431,283 498,633 422,487 6.6 

การคาสุทธิ มูลคา -231,738 -199,968 -239,566 -240,008 -200,976 -1.0 

(สงออก-นําเขา) ปริมาณ -275,968 -247,956 -293,702 -325,810 -285,444 3.5 

ที่มา: International Trade Centre (2016) 

สําหรับป 2558 สิงคโปรนําเขาขาวจากทวีปเอเชียมากถึงรอยละ 96.2 เปนนําเขาจาก

อาเซียน รอยละ 62.9 และเอเชียอื่น รอยละ 33.3 ของมูลคาการนําเขาขาวทั้งหมด โดยนําเขาจากไทยมากที่สุด 

คิดเปนรอยละ 41.4 รองลงมา ไดแก อินเดีย รอยละ 30.7 เวียดนาม รอยละ 18.6  กัมพูชาและเมียนมาร รอยละ 

2.8  ตามลําดับ (ตารางที่ 66) 

ตารางที่ 66 มูลคาและปริมาณการนําเขาขาวของสิงคโปร จําแนกตามประเทศคูคา ป 2554 - 2558 

ภูมิภาค/ประเทศ 2554 2555 2556 2557 2558 
อัตราการเพิ่ม 

(รอยละ) 

สัดสวน 

ป 2558 

มูลคา (พันดอลลารสหรัฐฯ) 

รวมทั้งหมด 284,363 257,429 309,136 323,071 263,246 0.7  100.0  

เอเชีย 274,048 246,544 296,775 310,349 253,312 0.7  96.2  

อาเซียน 225,309 183,025 205,557 204,905 165,678 -4.9  62.9  

เอเชียอื่น 48,739 63,519 91,218 105,444 87,634 18.3  33.3  

ตะวันออกกลาง 4 - 3 - - ไมนิยาม  -  

ยุโรป 312 262 417 342 251 -1.7  0.1  

แอฟริกา 2 - - - 1 -12.9  0.0  

อเมริกา 7,946 7,922 9,512 9,250 6,891 -1.3  2.6  

โอเชียเนีย 2,050 2,700 2,428 3,127 2,790 7.9  1.1  

ไทย 164,080 122,662 135,078 135,867 108,924 -6.9  41.4  

เวียดนาม 56,294 50,346 62,717 61,230 48,874 -0.9  18.6  

กัมพูชา 385 3,065 2,982 2,873 4,653 63.5  1.8  

เมียนมาร 4,083 5,911 3,639 4,108 2,668 -11.4  1.0  

สปป.ลาว - 7 45 - - -  -  

ที่มา: International Trade Centre (2016) 
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ตารางที่ 66 มูลคาและปริมาณการนําเขาขาวของสิงคโปร จําแนกตามประเทศคูคา ป 2554 - 2558 (ตอ) 

ภูมิภาค/ประเทศ 2554 2555 2556 2557 2558 
อัตราการเพิ่ม 

(รอยละ) 

สัดสวน 

ป 2558 

อินเดีย 43,150 57,144 82,160 96,383 80,800 19.5  30.7  

สหรัฐอเมริกา 7,922 7,922 9,511 9,250 6,891 -1.2  2.6  

ปากีสถาน 2,408 2,804 5,118 4,358 1,881 -0.5  0.7  

ประเทศอ่ืน 6,040 7,567 7,885 8,999 8,554 9.1  3.2  

ปริมาณ (ตันขาวสาร) 

รวมทั้งหมด 361,930 357,847 431,283 498,633 422,487 6.6  100.0  

เอเชีย 351,962 346,376 418,297 486,582 413,098 6.8  97.8  

อาเซียน 290,366 234,502 259,861 289,383 233,804 -2.2  55.3  

เอเชียอื่น 61,596 111,874 158,436 197,199 179,294 31.0  42.4  

ตะวันออกกลาง 7 - 3 - - ไมนิยาม  -  

ยุโรป 210 171 281 286 160 -0.3  0.0  

แอฟริกา - - - - - ไมนิยาม  -  

อเมริกา 7,638 8,417 10,143 8,554 6,378 -3.4  1.5  

โอเชียเนีย 2,112 2,881 2,562 3,210 2,850 7.3  0.7  

ไทย 184,182 126,359 126,592 161,174 128,341 -4.7  30.4  

เวียดนาม 95,820 88,167 119,385 112,780 91,612 1.6  21.7  

กัมพูชา 423 3,491 3,450 3,614 5,976 70.4  1.4  

เมียนมาร 9,609 14,688 9,027 11,102 7,370 -7.8  1.7  

สปป.ลาว - 5 43 - - ไมนิยาม  -  

อินเดีย 57,187 105,466 146,792 186,710 173,422 32.2  41.0  

สหรัฐอเมริกา 7,619 8,417 10,142 8,554 6,378 -3.3  1.5  

ญี่ปุน 602 701 1,013 1,444 1,929 35.7  0.5  

ประเทศอ่ืน 6,487 10,551 14,842 13,254 7,458 5.2  1.8  

ที่มา: International Trade Centre (2016) 

3) นโยบายดานขาวท่ีสําคัญ 

รัฐบาลสิงคโปร ไดปรับเปลี่ยนนโยบายการนําเขาสินคาขาวเมื่อเดือนเมษายน 2554 โดยมี

รายละเอียด ดังนี้ 

1) ผูนําเขาตองจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทไวกับหนวยงานสิงคโปร คือ Accounting & Corporate 

Regulatory Authority (ACRA) และไดรับใบอนุญาตการนําเขา (Import License) จากหนวยงาน International 

Enterprise Singapore (IE Singapore) 

2) ผูนําเขาขาวตองเพ่ิมปริมาณการสํารองขาวไวในปริมาณ 2 เทาของปริมาณที่นําเขาแตละ

เดือน เชน กรณีผูนําเขาขาวเพื่อจําหนายปริมาณ 500 ตัน จะตองนําเขาเพื่อสํารองไวปริมาณ 1,000 ตันรวม

เปนการนําเขาปริมาณ 1,500 ตัน 
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3) ชนิดของขาวที่ตองมีการสํารองคือ ขาวหอม ขาวขาว และขาวหัก สวนขาวที่ไดรับการ

ยกเวนไมตองสํารองคือ ขาวกลอง ขาวนึ่ง ขาวเหนียว และขาวบาสมาต ิ

4) ตองเก็บสํารองขาวไวที่โกดังสินคาของรัฐบาล Singapore Storage & Warehouse Pte. 

Ltd. (SSW) ควบคุมโดย IE Singapore 

5) กําหนดปริมาณนําเขาประจําเดือน (Monthly Import Quantity หรือ MIQ) สําหรับ

ขาวขาว จํานวนขั้นต่ําเดือนละ 50 ตัน แตสําหรับขาว Ponni Rice ขาวนึ่ง และขาวบาสมาติ ไมมีการกําหนด

ปริมาณขั้นต่ํา 

6) หากผูนําเขาตองการนําเขาขาวเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากจํานวนที่แจงไว ผูนําเขาจะตองทํา

หนังสือขออนุมัติจาก IE Singapore ลวงหนาเปนเวลา 3 เดือน กอนการนําเขาสินคาขาว 

นอกจากนี้ สํานักสงเสริมการคาระหวางประเทศ ณ สิงคโปร ไดมีการสงเสริมสินคาขาวหอมมะลิ

ในสิงคโปรอยางตอเนื่อง เชน การจัดโครงการสงเสริมการขายสินคาอาหารไทยรวมกับซูเปอรมารเก็ตในสิงคโปร 

(ซูเปอรมารเก็ต NTUC Fair Price, Giant Hypermarket และ Carrefour Hypermarket) และประสานงาน

กับกรมการคาตางประเทศเพื่อสงเสริมและประชาสัมพันธขาวหอมมะลิเปนประจําอยางตอเนื่องทุกป ซึ่งเปน

กิจกรรมสําคัญท่ีสามารถสนับสนุนใหผูบริโภคนิยมรับประทานขาวหอมมะลิไทยมากขึ้น 

 4.1.9 สถานการณสินคาขาวของไทย 

1) การผลิต 

1.1) แหลงปลูกขาวที่สําคัญ 

   ประเทศไทยสามารถปลูกขาวไดท่ัวทุกภาคของประเทศ แบงเปนรายภาคไดดังนี้ 

   1.1.1 ภาคเหนือ ปลูกขาวนาสวนในที่ราบระหวางภูเขากันเปนสวนใหญ เนื่องจาก 

มีระดับน้ําในนาตื้นกวา 80 เซนติเมตร และปลูกขาวไรในที่ดอนและที่สูงบนภูเขา เนื่องจากไมมีน้ําขังในพื้นที่ปลูก 

สวนมากชนิดของขาวที่ปลูกเปนทั้งขาวเหนียวและขาวเจา และในบางทองที่มีการปลูกขาวนาปรังดวย แมลง

ศัตรูขาวที่สําคัญ ไดแก แมลงบั่ว หนอนกอ เพลี้ยจักจั่นสีเขียว และสีน้ําตาล และโรคขาวที่สําคัญ ไดแก โรคไหม 

โรคขอบใบแหง โรคใบสีแสด และโรคถอดฝกดาบ ภาคนี้มีความอุดมสมบูรณของดินนาดีกวาภาคอื่น ขาวนาป

ทําการเก็บเกี่ยวในระหวางเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคม  

1.1.2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สภาพของพื้นนาในภาคนี้เปนที่ราบ และมักจะแหงแลง 

ชาวนาทําการปลูกขาวนาสวน ทางตอนเหนือของภาคปลูกขาวเหนียวอายุเบา สวนทางตอนใตของภาคปลูกขาวเจา

อายุหนัก โดยแถบริมฝงแมน้ําโขงโดยเฉพาะในเขตจังหวัดอุบลราชธานี นครพนม และสกลนคร จะมีแมลงบั่ว

ทําลายตนขาวนาปเสียหายเปนประจํา นอกจากนี้ยังมีแมลงเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาลระบาดดวย โรคขาวที่สําคัญ

ไดแก โรคไหม โรคขอบใบแหง และโรคใบจุดสีน้ําตาล ความอุดมสมบูรณของดินในภาคนี้ต่ํามาก บางแหงเปน

ดินเกลือ และมักจะมีความแหงแลงกวาภาคอื่น ดวยเหตุนี้จึงมีการทํานาปรังนอยมาก ขาวนาปจะทําการเก็บเกี่ยว

ในระหวางเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม 
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1.1.3 ภาคกลาง  พื้นที่ทํานาในภาคนี้เปนที่ราบลุม ทําการปลูกขาวเจากันเปนสวนใหญ

ในเขตจังหวัดปทุมธานี อยุธยา อางทอง สิงหบุรี อุทัยธานี นครสวรรค พิจิตร พิษณุโลก สุพรรณบุรี และ

ปราจีนบุรี โดยระดับน้ําในนาระหวางเดือนกันยายนและพฤศจิกายน จะลึกประมาณ 1-3 เมตร ดวยเหตุนี้ 

ชาวนาในจังหวัดดังกลาวจึงตองปลูกขาวนาเมืองหรือขาวขึ้นน้ํา นอกนั้นปลูกขาวนาสวน และบางทองที่ซึ่งอยู

ในเขตชลประทาน เชน จังหวัดนนทบุรี นครปฐม เพชรบุรี ปทุมธานี สุพรรณบุรี ชัยนาท และฉะเชิงเทรา มีการทํา

นาปรังดวย โรคขาวที่สําคัญไดแก โรคไหม โรคขอบใบแหง โรคใบสีสม โรคจู และแมลงศัตรูขาวที่สําคัญ ไดแก 

แมลงเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาล แมลงเพลี้ยจักจั่นสีเขียว แมลงหนอนกอ ความอุดมสมบูรณของดินดีปานกลาง 

และบางทองที่เขตจังหวัดปทุมธานี นครนายก และปราจีนบุรี ดินที่ปลูกขาวมีฤทธิ์เปนกรดหรือเปนดินเหนียว

มากกวาในทองที่นาอ่ืนๆ ขาวนาปที่ปลูกเปนขาวนาสวนจะเก็บเกี่ยวในระหวางเดือนตุลาคมและธันวาคม สวน

ขาวนาปที่ปลูกเปนขาวนาเมืองเก็บเก่ียวระหวางเดือนธันวาคมถึงเดือนมกราคม 

1.1.4 ภาคใต สภาพพื้นที่ปลูกขาวในภาคใตเปนที่ราบริมทะเล และเปนที่ราบ

ระหวางภูเขา สวนใหญใชน้ําฝนในการทํานา และฝนจะมาลาชากวาภาคอื่น ดวยเหตุนี้การทํานาในภาคใตจึง

ลาชากวาภาคอื่น ชาวนาในภาคนี้ปลูกขาวเจาในฤดูนาปกันเปนสวนใหญ สวนนอยในเขตชลประทานของ

จังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุง และสงขลา มีการปลูกขาวนาปรังและปลูกแบบนาสวน บริเวณพื้นที่ดอนและที่

สูงบนภูเขาชาวนาปลูกขาวไร เชน การปลูกขาวไรเปนพืชแซมยางพารา แมลงศัตรูขาวที่สําคัญไดแก หนอนกอ 

เพลี้ยจักจั่นสีเขียว และเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาล โรคขาวที่สําคัญ ไดแก โรคไหม โรคขอบใบแหง โรคดอกกระถิน 

โรคใบจุดสีน้ําตาล และโรคใบจุดขีดสีน้ําตาล นอกจากนี้ ดินนายังมีปญหาเกี่ยวกับดินเค็มและดินเปรี้ยวดวย 

วิธีการเก่ียวขาวในภาคใตแตกตางไปจากภาคอื่นเพราะชาวนาใชแกระเกี่ยวขาว โดยเก็บทีละรวงแลวมัดเปนกํา 

ปกติทําการเก็บเกี่ยวในระหวางเดือนพฤศจิกายนถึงกุมภาพันธ 

 

 

 

 

- ขาวไร (Upland Rice) เปนขาวที่ปลูกไดทั้งบนที่ราบและที่ลาดชันไมตองทําคันนาเก็บกักน้ํา นิยมปลูกกันมากใน

บริเวณที่ราบสูงตามไหลเขาทางภาคเหนือ ภาคใต ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ คิดเปนพื้นที่

เพาะปลูกประมาณรอยละ 10 ของพื้นที่เพาะปลูกทั่วประเทศ 

- ขาวนาสวนหรือนาดํา (Lowland Rice) ปลูกในพื้นที่ลุมทั่วๆ ไปมีน้ําขังระดับตั้งแต 5-10 ซม. จนถึง 70-80 ซม. 

เพื่อใหมีน้ําหลอเลี้ยงตนขาวตั้งแตปลูกจนกระทั่งกอนเก็บเกี่ยว โดยที่สามารถรักษาระดับน้ําไดและระดับน้ําตองไมสูงเกิน 1 

เมตร ขาวนาสวนนิยมปลูกกันมากแทบทุกภาคของประเทศ คิดเปนพื้นที่เพาะปลูกประมาณรอยละ 80 ของพื้นที่เพาะปลูกทั่ว

ประเทศ 

- ขาวขาวนาเมืองหรือขาวขึ้นน้ํา (Floating Rice) เปนขาวที่ปลูกในแหลงที่ไมสามารถรักษาระดับน้ําได บางครั้ง

ระดับน้ําในบริเวณที่ปลูกอาจสูงกวา 80 ซม. จนถึง 3-4 เมตร ตองใชขาวพันธุพิเศษที่เรียกวา “ขาวลอย หรือขาวฟางลอย” 

สวนมากปลูกแถบจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี ลพบุรี พิจิตร อางทอง ชัยนาท และสิงหบุรี คิดเปนเนื้อที่เพาะปลูก

ประมาณรอยละ 10 ของพื้นที่เพาะปลูกทั่วประเทศ 
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1.2) ฤดูปลูกขาว  

1.2.1 ขาวนาป (Major Rice) หมายถึง ขาวที่เพาะปลูกระหวางวันที่ 1 พฤษภาคม - 

31 ตุลาคม ยกเวนจังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปตตานี ยะลา นราธิวาส หมายถึงขาวที่เพาะปลูก

ระหวางวันที ่16 มิถุนายน - 28 กุมภาพันธ ของปถัดไป  

1.2.2 ขาวนาปรัง (Second Rice) หมายถึง ขาวที่เพาะปลูกระหวางวันที่ 1 พฤศจิกายน - 

30 เมษายน ของปถัดไป ยกเวนจังหวัดนครศรีธรรมราช สงขลา พัทลุง ปตตานี ยะลา และนราธิวาส หมายถึง

ขาวที่เพาะปลูกอยูในระหวางวันที่ 1 มีนาคม - 15 มิถุนายน ของปเดียวกัน 

ตารางที่ 67 ฤดูปลูกขาวของไทย 

 

ฤดูเพาะปลูก ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

ขาวนาป     ปลูก                    

               เก็บ   
      

  
 

 

ขาวนาปรัง  ปลูก           

               เก็บ  
 

 
  

ที่มา: สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2557) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       ชวงเวลาเพาะปลูก            ชวงเวลาเก็บเกี่ยว   
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ภาพที่ 20 ความเหมาะสมของพื้นที่สําหรับปลูกขาวของไทย 
                                 ที่มา: สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร และกรมการขาว (2556) 
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 1.3) ชนิดและพันธุขาว 

1.3.1 ขาวพันธุไวแสง หมายถึง ขาวที่มีกําหนดการออกดอกที่แนนอน หรือถา

คลาดเคลื่อนก็เพียงเล็กนอย แมจะปลูกในเวลาที่ตางกัน ขาวไวแสงจัดเปนพืชวันสั้นที่จะออกดอกในเวลาที่

กลางวันสั้นกวากลางคืน จึงใชปลูกในฤดูนาปหรือฤดูฝน เพื่อใหออกดอกตนฤดูหนาวหรือระหวางฤดูหนาว ซึ่ง

เวลากลางวันสั้นกวา 12 ชั่วโมง แบงออกเปน ขาวเบาที่ออกดอกชวงเดือนกันยายน - ตุลาคม ขาวกลางที่ออก

ดอกชวงเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน และขาวหนักที่ออกดอกชวงเดือนธันวาคม- กุมภาพันธของปถัดไป พันธุ

ขาวไวแสง ไดแก ขาวพันธุพื้นเมืองเกือบทุกพันธุ และขาวพันธุอื่นๆ เชน พันธุขาวนาป เชน กข6 กข8 กข13 

กข15 กข27 ขาวดอกมะลิ105 เหลืองใหญ148 เหลืองปะทิว123 ขาวตาแหง17 นางพญา 132 ขาวปากหมอ148 

พวงไร2 เหนียวสันปาตอง ปราจีนบุรี1 ปราจีนบุรี2 เปนตน พันธุขาวขึ้นน้ํา เชน กข19 ตะเภาแกว161 

เล็บมือนาง111 ปนแกว56 พันธุขาวไร เชน เจาฮอ ขาวโปงไคร ซิวแมจัน ดอกพะยอม และน้ํารู เปนตน 

1.3.2 ขาวพันธุไมไวแสง หมายถึง ขาวที่ออกดอกเมื่อขาวมีระยะเวลาการเจริญเติบโต

และใหผลผลิตตามอายุ จึงสามารถเพาะปลูกไดตลอดปถามีน้ําเพียงพอ แตจะไดผลดีกวาเมื่อปลูกในฤดูนาปรัง

หรือฤดูรอน เนื่องจากกลางวันมีแสงแดดมากกวาในฤดูอื่น ขาวประเภทนี้จะมีอายุตั้งแตประมาณ 110-150 วัน 

พันธุขาวที่ปลูกในขณะนี้สวนใหญไดจากการผสมพันธุขาวไทยกับพันธุขาวตางประเทศ (ฟลิปปนส อินเดีย 

อินโดนีเซีย) เชน พันธุ กข ชนิดตางๆ ไดแก กข1 กข2 กข3 กข4 กข7 กข9 กข10 กข11 กข21 กข23 กข25 

รวมทั้งขาวพันธุชัยนาท1 ปทุมธานี1 สุพรรณบุรี1 สุพรรณบุรี2 สุพรรณบุรี60 สุพรรณบุรี90 พิษณุโลก1 

พิษณุโลก2 คลองหลวง1 สันปาตอง1 สุรินทร1 และสกลนคร เปนตน 

1.4) พื้นที่ ผลผลิต ผลผลิตตอไร 

ไทยมีพ้ืนที่เก็บเกี่ยวมากเปนอันดับ 2 ของอาเซียน รองจากอินโดนีเซีย (อันดับ 5 ของโลก) 

มีผลผลิตขาวมากเปนอันดับ 3 ของอาเซียน รองจากอินโดนีเซียและเวียดนาม (อันดับ 6 ของโลก) และมี

ผลผลิตตอไรเปนอันดับ 6 ของอาเซียน  

โดยในชวง 5 ปที่ผานมา (2553/54 - 2557/58) พื้นที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต และผลผลิตตอไร 

ลดลงจาก 75.75 ลานไร 36 ลานตันขาวเปลือก 475 กิโลกรัม ในป 2553/54 เหลือ 66.66 ลานไร 31.62 ลานตัน

ขาวเปลือก 474 กิโลกรัม ในป 2557/58 หรือลดลงรอยละ 2.75 รอยละ 2.91 และรอยละ 0.18 ตอป ตามลําดับ 

สําหรับป 2558/59 คาดวามีพื้นที่เก็บเกี่ยว 60.18 ลานไร ผลผลิต 27.42 ลานตันขาวเปลือก และผลผลิตตอไร 

456 กิโลกรัม ลดลงจากป 2557/58 รอยละ 9.72 รอยละ 13.28 และรอยละ 3.80 ตามลําดับ (ตารางที่ 68) 
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ตารางที่ 68 พื้นที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต และผลผลิตตอไร ขาวของไทย ป 2553/54 - 2558/59 

ปการผลิต 
พื้นที่เก็บเกี่ยว 

(ลานไร) 

ผลผลิต ผลผลิตตอไร 

(กิโลกรัม) (ลานตันขาวเปลือก) (ลานตันขาวสาร) 

2553/54 75.75 36.00 23.76 475 

2554/55 74.73 38.10 25.15 510 

2555/56 74.73 38.00 25.08 509 

2556/57 73.03 36.76 24.26 503 

2557/58 66.66 31.62 20.87 474 

อัตราการเพิ่ม (รอยละ) -2.75 -2.91 -2.91 -0.18 

2558/59 60.18 27.42 18.10 456 

ผลตาง (รอยละ) -9.72 -13.28 -13.28 -3.80 
ที่มา: สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2559) 

2) การตลาด 

2.1) ความตองการใชขาวภายในประเทศ 

ป 2559/60  ไทยมีความตองการใชขาวรวม 10.11 ลานตันขาวสาร แบงเปนการ

บริโภคขาวเพื่อเปนอาหาร (Food Use) 7.77 ลานตันขาวสาร คิดเปนอัตราการบริโภคขาวตอหัวของประชากรไทย 

เฉลี่ย 103 กิโลกรัมตอคนตอป นอกจากนี้ขาวยังใชถูกใชเปนเมล็ดพันธุ 0.77 ลานตันขาวสาร และใชใน

อุตสาหกรรม 1.56 ลานตันขาวสาร (ตารางที่ 69)   

ตารางที่ 69 การใชขาวภายในประเทศของไทย จําแนกตามประเภทการใชขาว ป 2559/60  

            รายการ ป 2559/60 

การใชขาวภายในประเทศ (ลานตันขาวสาร) 10.11 

อาหารมนุษย (Food) 7.77 

เมล็ดพันธุ (Seed) 0.77 

อุตสาหกรรม (Processing) 1.57 

อัตราการบริโภคขาวตอคนตอป (กก.) 103 
ที่มา: กรมการคาภายใน (2559) 
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2.2) การคาระหวางประเทศ 

ไทยเปนประเทศผูสงออกขาวสุทธิ โดยในชวง 5 ปที่ผานมา (ป 2554 - 2558) ปริมาณ

การสงออกขาวของไทยมีแนวโนมเพิ่มขึ้นรอยละ 3.1 ตอป สวนมูลคาการสงออกมีแนวโนมลดลงรอยละ 5.4 

ตอป โดยป 2558 ไทยสงออกขาวปริมาณ 9.80 ลานตันขาวสาร มูลคา 4,543 ลานดอลลารสหรัฐฯ ลดลงจาก

ปริมาณ 10.71 ลานตันขาวสาร มูลคา 6,507 ลานดอลลารสหรัฐฯ ในป 2554 (ตารางที่ 70) 

ตารางที่ 70 มูลคาและปริมาณการสงออกและนําเขาขาวของไทย ระหวางป 2554 - 2558 

มูลคา: พันดอลลารสหรัฐฯ, ปริมาณ: ตันขาวสาร 

รายการ   2554 2555 2556 2557 2558 
อัตราการเพิ่ม 

(รอยละ) 

การสงออก มูลคา 6,507,473 4,632,270 4,420,370 5,438,804 4,542,595 -5.4 

 
ปริมาณ 10,706,229 6,734,427 6,612,620 10,969,362 9,795,763 3.1 

การนําเขา มูลคา 8,913 11,556 12,950 7,123 15,397 6.3 

  ปริมาณ 10,695 26,949 25,024 6,968 26,887 5.0 

การคาสุทธิ มูลคา 6,498,560 4,620,714 4,407,420 5,431,681 4,527,198 -5.5 

(สงออก-นําเขา) ปริมาณ 10,695,534 6,707,478 6,587,596 10,962,394 9,768,876 3.1 

ที่มา: International Trade Centre (2016) 

ป 2558 ไทยสงออกไปทวีปแอฟริกามากที่สุด คิดเปนรอยละ 39.5 รองลงมาไดแก ทวีป

เอเชีย รอยละ 34.9 (อาเซียน รอยละ 17.5 และเอเชียอื่น 17.4) ของมูลคาการสงออกขาวทั้งหมด ตามลําดับ 

สําหรับประเทศคูคาขาวไทยทีส่ําคัญในอาเซียน ไดแก ฟลิปปนส มาเลเซีย และอินโดนีเซีย  (ตารางที่ 71) 

ตารางที่ 71 มูลคาและปริมาณการสงออกขาวของไทยจําแนกตามประเทศคูคา ป 2554 - 2558 

ภูมิภาค/ประเทศ 2554 2555 2556 2557 2558 
อัตราการเพิ่ม

(รอยละ) 

สัดสวน 

ป 2558 

มูลคา (พันดอลลารสหรัฐฯ) 

รวมทั้งหมด 6,507,473 4,632,270 4,420,370 5,438,804 4,542,595 -5.4  100.0  

เอเชีย 2,036,947 914,155 949,623 1,447,014 1,584,769 -0.4  34.9  

อาเซียน 987,265 441,946 336,138 680,094 794,049 0.0  17.5  

เอเชียอื่น 1,049,682 472,209 613,485 766,920 790,720 -0.8  17.4  

ตะวันออกกลาง 797,352 751,175 652,361 319,374 261,604 -26.5  5.8  

ยุโรป 387,090 273,737 284,746 306,159 268,121 -6.0  5.9  

แอฟริกา 2,495,498 2,049,906 1,845,587 2,642,684 1,796,472 -4.0  39.5  

อเมริกา 624,996 513,018 558,304 596,173 505,872 -2.7  11.1  

โอเชียเนีย 161,690 126,562 124,989 122,990 121,475 -5.8  2.7  

อื่นๆ 3,900 3,717 4,760 4,410 4,282 3.6  0.1  

ที่มา: International Trade Centre (2016) 



152 

 

ตารางที่ 71 มูลคาและปริมาณการสงออกขาวของไทยจําแนกตามประเทศคูคา ป 2554 - 2558 (ตอ) 

ภูมิภาค/ประเทศ 2554 2555 2556 2557 2558 
อัตราการเพิ่ม

(รอยละ) 

สัดสวน 

ป 2558 

ฟลิปปนส 94,003 3,062 30,532 141,570 294,524 84.4  6.5  

มาเลเซีย 200,294 69,619 91,207 185,429 177,858 7.7  3.9  

อินโดนีเซีย 481,230 189,079 52,492 157,365 111,507 -26.7  2.5  

สิงคโปร 161,097 120,753 132,167 134,106 106,261 -7.0  2.3  

บรูไน 34,475 46,759 20,287 48,031 23,699 -7.0  0.5  

จีน 235,352 152,582 251,133 384,463 471,841 26.1  10.4  

สหรัฐอเมริกา 494,727 407,428 458,081 448,949 406,103 -2.9  8.9  

เบนิน 104,067 189,543 466,808 484,949 292,312 35.1  6.4  

อื่นๆ 4,702,228 3,453,445 2,917,663 3,453,942 2,658,490 -10.8  58.5  

ปริมาณ (ตันขาวสาร) 

รวมทั้งหมด 10,706,229 6,734,427 6,612,620 10,969,362 9,795,763 3.1  100.0  

เอเชีย 3,375,571 1,188,477 1,271,571 2,783,947 3,419,663 9.2  34.9  

อาเซียน 1,672,088 603,165 456,587 1,377,105 1,930,769 11.8  19.7  

เอเชียอื่น 1,703,483 585,312 814,984 1,406,842 1,488,894 6.3  15.2  

ตะวันออกกลาง 1,431,594 1,226,727 1,139,418 562,995 533,406 -24.1  5.4  

ยุโรป 489,947 284,211 292,699 420,712 396,233 -0.3  4.0  

แอฟริกา 4,683,383 3,440,537 3,306,449 6,349,027 4,709,140 6.4  48.1  

อเมริกา 540,088 462,969 475,281 697,622 564,401 5.1  5.8  

โอเชียเนีย 182,022 128,248 122,983 151,152 168,609 0.1  1.7  

อื่นๆ 3,624 3,258 4,219 3,907 4,311 5.4  0.0  

ฟลิปปนส 185,966 3,323 66,138 353,044 821,088 114.6  8.4  

มาเลเซีย 330,932 70,768 144,281 422,167 443,169 26.7  4.5  

อินโดนีเซีย 901,308 337,711 84,336 366,360 274,481 -20.5  2.8  

สิงคโปร 184,886 127,706 126,013 162,577 128,941 -4.7  1.3  

บรูไน 32,805 40,026 18,543 42,207 25,961 -4.1  0.3  

จีน 303,237 176,214 327,559 734,765 958,368 45.2  9.8  

สหรัฐอเมริกา 394,887 363,345 388,094 479,909 433,498 4.8  4.4  

เบนิน 199,799 335,096 919,041 1,112,602 805,765 49.0  8.2  

อื่นๆ 8,172,409 5,280,238 4,538,615 7,295,731 5,904,492 -3.2  60.3  

ที่มา: International Trade Centre (2016) 
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3) นโยบายดานขาวท่ีสําคัญ 

  3.1) โครงการรับจํานําขาวเปลือก  

   รัฐบาลดําเนินโครงการรับจํานําขาวเปลือกตั้งแต 2554/55 เปนตนมาถึงป 2556/57 

โดยมีวัตถุประสงคโครงการ คือ (1) เพื่อเพิ่มทางเลือกใหเกษตรกรมีชองทางการตลาดเพิ่มขึ้น สรางอํานาจ

ตอรองในการขายขาวเปลือก (2) เพื่อยกระดับรายไดและลดชองวางรายได รวมทั้งเพิ่มการใชจายของเกษตรกร 

และ (3) เพื่อสรางการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศดวยการขยายตัวของการบริโภคภายใน รวมทั้งสราง

ความแข็งแกรงและความมีเสถียรภาพของเศรษฐกิจจากการบริโภคภายในประเทศและการพึ่งพาตนเอง ซึ่ง

รัฐบาลไดกําหนดราคารับจํานําสูงนําตลาด และเกษตรกรผูมีสิทธิจํานําจะจํานําขาวเปลือกไดปละไมเกิน 2 

ครั้ง/แปลง/ราย 

  3.2) การกําหนดเขตเหมาะสมสําหรับการปลูกขาว  

   กระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดประกาศพื้นที่เหมาะสมสําหรับการปลูกขาว เมื่อวันที่ 

5 กุมภาพันธ 2556 ซึ่งขาวมีพ้ืนที่ความเหมาะสมรวมทั้งประเทศ 76 จังหวัด 809 อําเภอ 5,880 ตําบล จํานวน

พื้นที่ 43.918 ลานไร ประกอบดวยพื้นที่ปลูกขาวในเขตพื้นที่เหมาะสมมาก (S1) 17.346 ลานไร และเขตพื้นที่

เหมาะสมปานกลาง (S2) 26.572 ลานไร และมีพื้นที่เขตไมเหมาะสมสําหรับการปลูกขาวรวม 27.408 ลานไร 

ประกอบดวยเขตพื้นที่เหมาะสมเล็กนอย (S3) 16.186 ลานไร และเขตพื้นที่ไมเหมาะสม (N) 11.222 ลานไร 

รวมทั้งไดกําหนดแนวทางการบริหารจัดการพื้นที่ในและพื้นที่นอกเขตเหมาะสมสําหรับการปลูกขาว ซึ่งไดผาน

ความเห็นชอบของคณะกรรมการนโยบายขาวแหงชาติ (กขช.) เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2556 

 3.3) มาตรการเพ่ิมรายไดใหแกผูมีรายไดนอย  
  คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2557 เห็นชอบการดําเนินมาตรการกระตุน

เศรษฐกิจในระยะ 3 เดือน (ตุลาคม - ธันวาคม 2557) โดยใหเงินชวยเหลือไรละ 1,000 บาท แกเกษตรกรที่จด

ทะเบียนไวกับกระทรวงเกษตรและสหกรณและเปดบัญชีไวกับ ธ.ก.ส. ซึ่งมีที่ดินทํากินไมเกิน 15 ไร และเกษตรกร

ที่มีท่ีดินมากกวา 15 ไร ใหเงินชวยเหลือครอบครัวละ 15,000 บาท เพื่อชวยเหลือเกษตรกรใหมีรายไดเพียงพอ

ตอการดํารงชีพ 

    3.4) มาตรการชวยเหลือเกษตรกร ปการผลิต 2557/58   

     คณะรัฐมนตรีไดมีมตเิมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2557 เห็นชอบแนวทางการชวยเหลือเกษตรกร

ผูปลูกขาวนาป ปการผลิต 2557/58 ดังนี้   

   1) มาตรการหลัก : การลดตนทุนการผลิต  

  โดยการลดราคาปจจัยการผลิตและบริการ ดังนี้ 

  - ปุยเคมี จัดหาปุยเคมีราคาถูกใหเกษตรกรอยางทั่วถึงและเพียงพอ โดยควบคุม

ราคา ปดปายประกาศราคา และใชมาตรการควบคุม (ลดลงไรละ 40 บาท) (กรมการคาภายใน) 

  - สารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืช  จัดหาสารเคมีกําจัดศัตรูพืชคุณภาพดี ราคาถูก ให

เกษตรกรอยางทั่วถึงและเพียงพอ โดยควบคุมราคา ปดปายประกาศราคา และใชมาตรการควบคุม (ลดลงไรละ  

20 บาท) (กรมการคาภายใน) 
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  - เมล็ดพันธุ จัดหาเมล็ดพันธุคุณภาพดี ราคาถูก ใหเกษตรกรอยางทั่วถึงและ

เพียงพอ รวมทั้งขยายการจัดตั้งศูนยขาวชุมชนใหครอบคลุมทั้งประเทศ (ลดลงไรละ 122 บาท) (กรมการขาว) 

  - คาบริการรถเกี่ยวขาว กําหนดวิธีการประกาศราคาคาบริการที่เหมาะสมในแตละ

พื้นที่ (ลดลงไรละ 50 บาท) (กรมการคาภายใน) 

  - คาเชาที่นา กําหนดคาเชาที่นา ออกประกาศ ติดตาม และรายงานใหเห็นผล

เปนรูปธรรม (ลดลงไรละ 200 บาท) (กรมการปกครอง) 

   2) มาตรการสนับสนุน 

   (2.1) การสงเสริมปจจัยการผลิต 

    (2.1.1) การเพิ่มผลผลิตตอไร  โดยใชเทคโนโลยีการปลูกขาวที่ถูกตอง

และเหมาะสม รวมทั้งการถายทอดเทคโนโลยีเพื่อลดตนทุนและเพิ่มผลผลิตตอไร (กรมการขาว กรมสงเสริม

การเกษตร และกรมพัฒนาที่ดิน)  

    (2.1.2) การจัดตั้งธนาคารเมล็ดพันธุขาว โดยการจัดตั้งธนาคารเมล็ดพันธุ

ขาวระดับอําเภอ 17 แหง (กรมการขาว) 

    (2.1.3) Zoning โดยการกําหนดเขตที่เหมาะสมในการปลูกขาว ใชพันธุขาว

ที่เหมาะสมตามความตองการของตลาด และใชกลไกผูวาราชการจังหวัดขับเคลื่อนการบริหารจัดการสินคาขาว

อยางยั่งยืน (กรมการขาว กรมสงเสริมการเกษตร  และหนวยงานในจังหวัด ) 

   (2.2) การสนับสนุนแหลงเงินทุน 

    (2.2.1) โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมขาวและสรางมูลคาเพิ่มโดยสถาบัน

เกษตรกร โดย ธ.ก.ส. ดําเนินโครงการสินเชื่อ เพื่อใชเปนเงินทุนหมุนเวียนใหแกสถาบันเกษตรกร และกลุม

เกษตรกร 20,000 ลานบาท (ธ.ก.ส. และกรมสงเสริมสหกรณ) 

     (2.2.2) การลดดอกเบี้ยเงินกูใหเกษตรกร สนับสนุนสินเชื่อแกเกษตรกร 

3.57 ลานราย โดยลดดอกเบี้ยเงินกู รอยละ 3 ตอป นาน 6 เดือน รายละไมเกิน 50,000 บาท (ธ.ก.ส.) 

   (2.3) การสงเสริมการตลาด 

    (2.3.1) การเรงหาตลาดใหม โดยการผลักดันการสงออกขาว สงเสริมการ

ซื้อขายขาวแบบรัฐตอรัฐ และสงเสริมและขยายตลาดคาขาวภายในประเทศและตางประเทศ (กรมการคา

ตางประเทศ) 

    (2.3.2) การเชื่อมโยงตลาดขาวในประเทศและตางประเทศ เพื่อเชื่อมโยง

เครือขายสหกรณและกลุมเกษตรกร จัดหาชองทางการจัดจําหนายขาวสาร และเชื่อมโยงตลาดใชชองทางตลาด

ใหม เชน โรงพยาบาล คายทหาร และเรือนจํา เปนตน (กรมสงเสริมสหกรณ กรมการคาภายใน) 

    (2.3.3) การชวยเหลือผูประกอบการคาขาวในการเก็บสต็อก โดยการชดเชย

ดอกเบี้ยรอยละ 3 ใหผูประกอบการรับซื้อขาวเปลือกและเก็บสต็อกไวชวงที่ผลผลิตออกสูตลาดมาก ปริมาณ 2 

ลานตัน ไมเกิน 6 เดือน (กรมการคาภายใน) 
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    (2.3.4) การใหสินเชื่อเกษตรกรเพื่อชะลอการขายขาวเปลือก (ประกัน 

ยุงฉาง) โดยการใหสินเชื่อเกษตรกร รอยละ 80 ของราคาตลาดเฉลี่ย เพื่อชะลอการขายขาวเปลือกในชวงออกสู

ตลาดมาก เปาหมาย 1.5 ลานตันขาวเปลือก (ธ.ก.ส. และกรมสงเสริมสหกรณ) 

   (2.4) การสงเสริมการมีสวนรวม 

 (2.4.1) โครงการประกันภัยขาวนาป ปการผลิต 2557 คุมครองไรละ

1,111 บาท พื้นที่เปาหมาย 1.5 ลานไร เกษตรกรจายเบี้ยประกันภัยไรละ 60 - 100 บาท ธ.ก.ส. สมทบคาเบี้ย

ประกันไรละ 10 บาท หากเกษตรกรประสบภัยจะไดรับคาชดเชยไรละ 2,224 บาท (ธ.ก.ส.) 

  (2.4.2) การจัดตั้งสถาบันพัฒนาศักยภาพการคาขาวแบบครบวงจร เพื่อ

เปนศูนยกลางรวบรวม วิเคราะห เผยแพรขอมูลการคาและการตลาด เพื่อการพัฒนาการผลิตและแปรรูปขาว

และผลิตภัณฑแบบเบ็ดเสร็จ (กระทรวงพาณิชย) 

  (2.4.3) การจัดตั้งกองทุนขาวและชาวนาแหงชาติ เพื่อใหการชวยเหลือ

อุดหนุน ในการจัดหาปจจัยการผลิตขาวและคาใชจายอื่นๆ และชดเชยรายไดจากการจําหนายขาวเปลือกใน

ภาวะราคาตกต่ํา (กรมการขาว) 

 3.5) มาตรการชวยเหลือเกษตรกรและรักษาเสถียรภาพราคาขาว ปการผลิต 2558/59 

ประกอบดวย 7 มาตรการ ไดแก 

 1) มาตรการลดตนทุนการผลิตขาว ปเพาะปลูก 2558/59  

  (1.1) มาตรการที่ 1 ลดราคาจําหนายปจจัยการผลิต คาบริการและคาเชานา 

(ตนทุนลดลงไรละ 391 บาท) ประกอบดวย  

  (1.1.1) ลดราคาจําหนายปลีกปุยเคมี (40 บาท/ไร)  

  (1.1.2) ลดราคาจําหนายปลีกยาปราบศัตรูพืช (20 บาท/ไร)  

  (1.1.3) ลดราคาจําหนายปลีกเมล็ดพันธุขาวจากเดิม (81 บาท/ไร)  

  (1.1.4) ลดราคาคาบริการรถเกี่ยวนวดขาว (50 บาท/ไร)   

  (1.1.5) ควบคุมคาเชาที่นา (200 บาท/ไร) 

 (1.2) มาตรการที่ 2 มาตรการสงเสริมกิจกรรมลดตนทุนการผลิต ประกอบดวย  

  (1.2.1) สงเสริมการทําปุยอินทรีย   

  (1.2.2) สงเสริมการผลิตเมล็ดพันธุในครัวเรือน  

  (1.2.3) ถายทอดเทคโนโลยีลดตนทุนการผลิตและเพ่ิมผลผลิตตอไร  

  (1.2.4) สงเสริมสนับสนุนการใชพลังงานทดแทนในการสูบน้ํา  

  2) โครงการชดเชยดอกเบี้ยใหผูประกอบการคาขาวในการเก็บสต็อก (ผาน ครม.เมื่อ 

22 กนัยายน 2558) 

 - ใหผูประกอบการรับซื้อขาวเปลือก เปาหมาย 3 ลานตัน วงเงินชดเชย 382.5 

ลานบาท โดยรัฐจะชดเชยดอกเบี้ยรอยละ 3 ตามมูลคาขาวที่เก็บสต็อก และตามระยะเวลาเก็บสต็อก 2-6 เดือน   

 - ระยะเวลารับซื้อขาว : ตุลาคม 2558 - กนัยายน 2559 
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  3)  โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมขาวและสรางมูลคาเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร ปการผลิต 

2558/59 (ผาน ครม.เมื่อ 27 ตุลาคม 2558) 

   - สถาบันเกษตรกร กลุมเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน ดําเนินการรวบรวมขาวเปลือก

เพื่อจําหนายและแปรรูป ปริมาณเปาหมาย 2.5 ลานตันขาวเปลือก  โดยรัฐจะชดเชยดอกเบี้ยรอยละ 3 

ระยะเวลาชดเชยดอกเบี้ยจากรัฐไมเกิน 12 เดือน 

   - ระยะเวลาดําเนินการ : ตุลาคม 2558 – กันยายน 2559 

 4) โครงการสินเชื่อเกษตรกรเพื่อชะลอการขายขาวเปลือก ปการผลิต 2558/59 (ผาน ครม.

เมื่อ 27 ตุลาคม 2558) 

  - จายสินเชื่อชะลอการจําหนายผลผลิตขาวเปลือกหอมมะลิ และขาวเหนียว 

เปาหมาย 2 ลานตันขาวเปลือก วงเงินกูไมเกินรายละ 300,000 บาท  

  -  วงเงินสินเชื่อจําแนกตามชนิดขาวและชั้นคุณภาพขาว โดยขาวหอมมะลิตันละ 

13,500 บาท และขาวเหนียวตันละ 11,300 บาท 

  - ใหคาเชาและคาเก็บรักษาขาวเปลือกแกเกษตรกรและสหกรณการเกษตร ตันละ 

1,000 บาท  

  - ระยะเวลาจายเงินกู  1 พฤศจิกายน 2558 - 28 กุมภาพันธ 2559  

  - ระยะเวลาโครงการ 1 พฤศจิกายน 2558 - 30 กันยายน 2559 

  5) โครงการลดดอกเบี้ยเงินกูใหเกษตรกรผูปลูกขาว ปการผลิต 2558/59 (ผาน ครม.

เมื่อ 27 ตุลาคม 2558) 

  - ลดดอกเบี้ยเงินกูใหเกษตรกรรอยละ 3 ตอป จากตนเงินกูไมเกิน 80,000 บาท 

ระยะเวลาไมเกิน 6 เดือน  

  - ระยะเวลาทําสัญญากู 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2558 (ยกเวนภาคใตถึง 31 

มีนาคม 2559) 

  6) โครงการประกันภัยขาวนาป ปการผลิต 2558 (ผาน ครม.เมื่อ 28 เมษายน 2558)  

 - พื้นที่เปาหมายดําเนินการ 2 ลานไร 

 - ภัยธรรมชาติ 7 ประเภท คือ (1) น้ําทวม/ฝนตกหนัก (2) ภัยแลง/ฝนแลง/ฝนทิ้งชวง 

(3) ลมพายุ/พายุไตฝุน (4) ภัยอากาศหนาว/น้ําคางแข็ง (5) ลูกเห็บ (6) ไฟไหม และ (7) ศัตรูพืชและโรคระบาด 

โดยแบงพ้ืนที่ประกันภัยเปน 5 พื้นที่ ตามระดับความเสี่ยง 

 - ระยะเวลาสิ้นสุดการขายกรมธรรม ภายใน 30 วัน หลังจากเดือนที่มีปริมาณพื้นที่

เพาะปลูกสูงสุด (เดือนกรกฎาคม) 

  - เกษตรกรรับภาระคาเบี้ยประกันภัย ไรละ 60 - 100 บาท และรัฐอุดหนุนคาเบี้ย

ประกันภัยในสวนที่เกิน โดยมีวงเงินคุมครองไรละ 1,111 บาท (ยกเวนภัยศัตรูพืชและโรคระบาด ไรละ 555 บาท) 
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 7) โครงการจัดตลาดนัดขาวเปลือก  

    - กําหนดเปาหมาย 56 จังหวัด  

  - ระยะเวลาดําเนินการ : ตลุาคม 2558 - กนัยายน 2559  

   3.6) มาตรการสงออก และนําเขาขาวของไทย  

    1) การสงออกขาว 

     ระเบียบและหลักเกณฑการสงออกตามประกาศกระทรวงพาณิชย พ.ศ. 2549 

กําหนดไวดังนี้  (1) รําขาวและขาวเปลือก ในหลักการไมอนุญาตใหสงออก และ (2) ขาวชนิดอื่น ใหสงออกได

โดยไมจํากัดปริมาณ โดยผูสงออกตองขออนุญาตเปนผูประกอบการคาขาวประเภทสงออกไปจําหนายตางประเทศ

ตาม พ.ร.บ. การคาขาว พ.ศ. 2489 ตอกรมการคาภายใน และขึ้นทะเบียนเปน “ผูสงออกขาว” ตอกรมการคา

ตางประเทศ นอกจากนี้การสงออกขาวตองขออนุญาตสงออก ตามประกาศกระทรวงพาณิชย เรื่อง กําหนดใหขาว

เปนสินคาที่ตองขออนุญาตในการสงออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2555 

    2) การนําเขาขาว  

    การนําเขาขาวเปลือก กระทรวงพาณิชยกําหนดเปนสินคาควบคุมหามนําเขามาใน

ราชอาณาจักร เวนแตจะไดรับอนุญาตจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย หรือผูซึ่งรัฐมนตรีวาการกระทรวง

พาณิชยมอบหมาย โดยอาศัยอํานาจตามความมาตรา 3 แหงพระราชกฤษฎีกาควบคุมการนําเขามาในราชอาณาจักร

ซึ่งสินคาบางอยาง (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2496 นอกจากนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณจัดเปนสิ่งตองหาม บุคคลใด

นําเขาหรือนําผานตองไดรับอนุญาตจากอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ตามประกาศเรื่องการกําหนดพืชและพาหะ

จากแหลงที่กําหนดเปนสิ่งตองหาม ขอยกเวน และเงื่อนไขตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 (ฉบับที่ 5) 

พ.ศ. 2550 ขอ 3 ลงวันที่ 26 เมษายน 2550 โดยอาศัยอํานาจตามความมาตรา 6 และมาตรา 8 แหงพระราชบัญญัติ

กักพืช พ.ศ. 2507 และที่แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม

โดยพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551 ซึ่งในทางปฏิบัติการที่จะไดรับอนุญาตใหนําเขาไดตองผานการ

วิเคราะหความเสี่ยงศัตรูพืช เพื่อปองกันศัตรูพืชมิใหระบาดเขามาในราชอาณาจักร 
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 3.7 ดานตางประเทศ นโยบายและมาตรการนําเขาขาวภายใตกรอบการเจรจาตางๆ ดังนี ้(ตารางที่ 72) 

ตารางที่ 72 มาตรการนําเขาขาวภายใตกรอบการเจรจาตางๆ ของไทย 

กรอบการเจรจาการคา รายการ  

1 .WTO  อัตราภาษีในโควตา 30% ปริมาณโควตา 249,757 

ตัน อัตราภาษีนอกโควตา 52% 

2. AFTA (อาเซียน)  ลดภาษีเหลือ 0% ตั้งแตป 2553 โดย 

- ตองนําเขาเพื่อใชในอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารเพื่อ

การอุปโภค/บริโภคสําหรับมนุษยเทานั้น 

- ตองนําเขาระหวางเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม และ

ระหวางเดือนสิงหาคม-ตุลาคม ของแตละป  

- ตองนําเขาทางดานศุลกากร 6 ดานที่กําหนดไว

เทานั้น  

3. ความตกลงเขตการคาเสรี  ไทย – ออสเตรเลีย 

(Thailand – Australia Free Trade Agreement 

: TAFTA)  

มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2548 โดยภาษี

เหลือ 0%  ตั้งแตป 2548   

4. ความตกลงเขตการคาเสรี  ไทย - นิวซีแลนด 

(Thailand - New Zealand Closer Economic 

Partnership : TNZCEPA) 

มีผลบังคับใช ตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2548 โดยภาษี

เหลือ 0% ตั้งแตป 2548   

5. ความตกลงหุนสวนเศรษฐกิจไทย – ญี่ปุน 

(Japan-Thailand Economic Partnership 

Agreement : JTEPA)  

มีผลบังคับใช ตั้งแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2550 โดย

ทยอยลดภาษีเฉพาะในโควตาเหลือ 0% ในวันที่ 1 

เมษายน 2560 เปนตนไป  

6. ความตกลงเขตการคาเสรีอาเซียน – เกาหลี 

(ASEAN – Republic of Korea Free Trade 

Agreement: AKFTA ) 

มีผลบังคับใชตั้งแตปลายป 2551 โดยทยอยลดภาษี

เหลือ 0% ในป 2559  

7. ความตกลงเขตการคาเสรี อาเซียน – จีน 

(Asean-China  Free  Trade  Agreement : 

ACFTA)   

เปนสินคาที่มีความออนไหวสูง ( Highly  Sensitive  List : 

HSL)  ไมไดนํามาเจรจาลดภาษี ยังตองนําเขาภายใต WTO  

 

ที่มา: กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ (2560) 
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ตารางที่ 72 มาตรการนําเขาขาวภายใตกรอบการเจรจาตางๆ ของไทย (ตอ) 

กรอบการเจรจาการคา รายการ  

8. ความตกลงการคาเสรี  อาเซียน – อินเดีย 

(ASEAN – INDIA Free Trade Agreement: 

AIFTA )  

มีผลบังคับใช 1 มกราคม 2553   โดยอัตราภาษีนําเขา

ขาวของไทย อยู ในกลุมสินคาที่ ไมนํ ามาลดภาษี 

(Exclusion List: EL) กําหนดอัตราภาษี 30%  

9. ความตกลงหุนสวนเศรษฐกิจอาเซียน-ญี่ปุน 

(ASEAN-Japan Comprehensive Economic 

Partnership: AJCEP)  

ไมไดนํามาเจรจาลดภาษี ยังตองนําเขาภายใต WTO 

 

ที่มา: กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ (2560) 
 

 

 4.1.10 สถานการณสินคาขาวของเวียดนาม 

1) การผลิต 

1.1) แหลงปลูกขาวที่สําคัญ 

เวียดนามสามารถปลูกขาวไดทุกจังหวัด พื้นที่ปลูกขาวสวนใหญจะกระจายอยูตามพื้นที่

ราบลุมแมน้ําโขง และที่ราบลุมแมน้ําแดง โดยแบงตามเขตการปกครองไดเปน 6 ภาค ดังนี้ (ตาราง 80) 

(1) ที่ราบลุมแมน้ําโขง มีพื้นที่เก็บเกี่ยว 26.93 ลานไร คิดเปนรอยละ 37.9 ของพื้นที่

เก็บเกี่ยวทั้งประเทศ ผลผลิตขาวเปลือก 25.70 ลานตันขาวเปลือก คิดเปนรอยละ 39.7 ของผลผลิตทั้งประเทศ 

ผลผลิตตอไร 954 กิโลกรัม จังหวัดที่เปนแหลงปลูกที่สําคัญ เชน เกียนซาง อานซาง ดงทาป ล็องอาน ซอกจัง 

และเกิ่นเทอ เปนตน 

(2) ชายฝงตอนกลางเหนือ มีพื้นที่เก็บเกี่ยว 7.63 ลานไร คิดเปนรอยละ 10.7 ของพ้ืนที่

เก็บเกี่ยวทั้งประเทศ ผลผลิตขาวเปลือก 6.86 ลานตันขาวเปลือก คิดเปนรอยละ 10.6 ของผลผลิตทั้งประเทศ 

ผลผลิตตอไร 899 กิโลกรัม จังหวัดทีเ่ปนแหลงปลูกทีส่ําคัญ เชน ทัญฮวา และเหงะอาน เปนตน 

(3) ที่ราบลุมแมน้ําแดง มีพื้นที่เก็บเกี่ยว 6.67 ลานไร คิดเปนรอยละ 9.4 ของพื้นที ่

เก็บเกี่ยวทั้งประเทศ ผลผลิตขาวเปลือก 6.52 ลานตันขาวเปลือก คิดเปนรอยละ 10.1 ของผลผลิตทั้งประเทศ 

ผลผลิตตอไร 977 กิโลกรัม จังหวัดทีเ่ปนแหลงปลูกทีส่ําคัญ เชน ฮานอย และทายบิ่ญ เปนตน 

(4) ที่สูงตอนเหนือ มีพื้นที่เก็บเกี่ยว 4.54 ลานไร คิดเปนรอยละ 6.4 ของพื้นที่เก็บเกี่ยว

ทั้งประเทศ ผลผลิตขาวเปลือก 3.55 ลานตันขาวเปลือก คิดเปนรอยละ 5.5 ของผลผลิตทั้งประเทศ ผลผลิตตอไร 

780 กิโลกรัม จังหวัดที่เปนแหลงปลูกท่ีสําคัญ เชน บั๊กซาง และทายเงวียน เปนตน 

(5) ชายฝงตอนกลางใต มีพื้นที่เก็บเกี่ยว 1.71 ลานไร คิดเปนรอยละ 2.4 ของพื้นที่เก็บเกี่ยว

ทั้งประเทศ  ผลผลิตขาวเปลือก 1.37 ลานตันขาวเปลือก คิดเปนรอยละ 2.1 ของผลผลิตทั้งประเทศ ผลผลิตตอไร 

804 กิโลกรัม จังหวัดที่เปนแหลงปลูกท่ีสําคัญ เชน เต็ยนิญ และดงนาย เปนตน 
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(6) ที่สูงตอนกลาง มีพื้นที่เก็บเกี่ยว 1.49 ลานไร คิดเปนรอยละ 2.1 ของพื้นที่เก็บเกี่ยวทั้ง

ประเทศ ผลผลิตขาวเปลือก 1.21 ลานตันขาวเปลือก คิดเปนรอยละ 1.9 ของผลผลิตทั้งประเทศ ผลผลิตตอไร 

816 กิโลกรัมตอไร จังหวัดที่เปนแหลงปลูกท่ีสําคัญ เชน ดั๊กลัก และซาลาย เปนตน 
 

ตารางที ่73 พื้นที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต และผลผลิตตอไร แยกตามเขตการปกครองของเวียดนาม  

               ปการผลิต 2558/59 

ภาค/จังหวัด 
พื้นที่เก็บเกี่ยว 

(ไร) 

ผลผลิต 

(ตันขาวเปลือก) 

ผลผลิตตอไร 

(กิโลกรัม) 

สัดสวน 

พื้นที่ ผลผลิต 

ที่ราบลุมแมน้ําโขง 26,928,125 25,699,700 954 37.9 39.7 

เกียนซาง 4,809,375 4,662,600 969 6.8 7.2 

อานซาง 4,026,250 4,078,000 1,013 5.7 6.3 

ดงทาป 3,412,500 3,394,200 995 4.8 5.2 

ล็องอาน 3,281,875 2,924,100 891 4.6 4.5 

ซอกจัง 2,293,750 2,294,700 1,000 3.2 3.5 

เกิ่นเทอ 1,486,875 1,405,300 945 2.1 2.2 

จาวิญ 1,483,125 1,353,900 913 2.1 2.1 

เตี่ยนซาง 1,404,375 1,344,400 957 2.0 2.1 

เหิ่วซาง 1,293,750 1,277,500 987 1.8 2.0 

หวิญล็อง 1,128,125 1,094,700 970 1.6 1.7 

บักเลียว 1,130,000 1,056,800 935 1.6 1.6 

กาเมา 784,375 534,700 682 1.1 0.8 

เบนแจ 393,750 278,800 708 0.6 0.4 

ชายฝงตอนกลางเหนือ 7,628,125 6,860,500 899 10.7 10.6 

ทัญฮวา 1,606,250 1,475,300 918 2.3 2.3 

เหงะอาน 1,166,250 982,500 842 1.6 1.5 

บิ่ญดิ่ญ 660,625 662,100 1,002 0.9 1.0 

บิ่ญถวน 718,750 659,100 917 1.0 1.0 

หาติ๋ญ 635,625 521,700 821 0.9 0.8 

กวางนาม 553,125 461,200 834 0.8 0.7 

กวางหงาย 473,125 427,500 904 0.7 0.7 

ฟูเอียน 357,500 377,200 1,055 0.5 0.6 
ที่มา : International Rice Research Institute (2016) 
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ตารางที ่73 พื้นที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต และผลผลิตตอไร แยกตามเขตการปกครองของเวียดนาม  

               ปการผลิต 2558/59 (ตอ) 

ภาค/จังหวัด 
พื้นที่เก็บเกี่ยว 

(ไร) 

ผลผลิต 

(ตันขาวเปลือก) 

ผลผลิตตอไร 

(กิโลกรัม) 

สัดสวน 

พื้นที่ ผลผลิต 

เถื่อเทียน-เว 340,000 319,300 939 0.5 0.5 

กวางบิ่ญ 338,125 275,400 814 0.5 0.4 

กวางจิ 298,125 239,400 803 0.4 0.4 

นิญถวน 233,125 229,500 984 0.3 0.4 

คั้ญฮหวา 213,750 199,000 931 0.3 0.3 

ดานัง 33,750 31,300 927 0.0 0.0 

ที่ราบลุมแมน้ําแดง 6,674,375 6,523,900 977 9.4 10.1 

ฮานอย 1,253,125 1,171,300 935 1.8 1.8 

ทายบิ่ญ 1,003,750 1,065,200 1,061 1.4 1.6 

นามดิ่ญ 965,000 935,200 969 1.4 1.4 

หายเซือง 766,875 740,000 965 1.1 1.1 

ฮึงเอียน 484,375 480,500 992 0.7 0.7 

ไฮฟอง 473,750 478,300 1,010 0.7 0.7 

นิญบิ่ญ 495,625 475,400 959 0.7 0.7 

บั๊กนิญ 449,375 445,700 992 0.6 0.7 

หานาม 417,500 406,200 973 0.6 0.6 

หวิญฟุก 365,000 326,100 893 0.5 0.5 

ที่สูงตอนเหนือ 4,542,500 3,545,000 780 6.4 5.5 

บั๊กซาง 696,875 621,500 892 1.0 1.0 

ทายเงวียน 452,500 378,100 836 0.6 0.6 

ฟูเถาะ 433,750 370,300 854 0.6 0.6 

เตวียนกวาง 285,000 266,100 934 0.4 0.4 

กวางนิญ 265,625 210,600 793 0.4 0.3 

หลั่งเซิน 311,250 210,500 676 0.4 0.3 

เอียนบาย 258,125 207,500 804 0.4 0.3 

หาซาง 230,000 203,900 887 0.3 0.3 

ฮหวาบิ่ญ 245,625 196,400 800 0.3 0.3 

เดี่ยนเบียน 308,750 174,700 566 0.4 0.3 
ที่มา : International Rice Research Institute (2016) 
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ตารางที ่73 พื้นที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต และผลผลิตตอไร แยกตามเขตการปกครองของเวียดนาม  

               ปการผลิต 2558/59 (ตอ) 

ภาค/จังหวัด 
พื้นที่เก็บเกี่ยว 

(ไร) 

ผลผลิต 

(ตันขาวเปลือก) 

ผลผลิตตอไร 

(กิโลกรัม) 

สัดสวน 

พื้นที่ ผลผลิต 

เซินลา 325,625 174,400 536 0.5 0.3 

หลาวกาย 191,875 150,000 782 0.3 0.2 

ลายเจิว 193,125 132,600 687 0.3 0.2 

กาวบั่ง 190,625 129,400 679 0.3 0.2 

บั๊กก่ัน 153,750 119,000 774 0.2 0.2 

ชายฝงตอนกลางใต 1,707,500 1,373,200 804 2.4 2.1 

เต็ยนิญ 903,125 761,000 843 1.3 1.2 

ดงนาย 397,500 334,700 842 0.6 0.5 

บาเสียะ–หวุงเตา 152,500 115,900 760 0.2 0.2 

นครโฮจิมินห (ไซงอน) 126,875 87,600 690 0.2 0.1 

บิ่ญเฟอก 80,000 42,700 534 0.1 0.1 

บิ่ญเซือง 47,500 31,300 659 0.1 0.0 

ที่สูงตอนกลาง 1,487,500 1,213,300 816 2.1 1.9 

ดั๊กลัก 587,500 558,000 950 0.8 0.9 

ซาลาย 470,000 333,100 709 0.7 0.5 

เลิมดง 198,750 158,100 795 0.3 0.2 

กอนตูม 152,500 91,100 597 0.2 0.1 

ดั๊กนง 78,750 73,000 927 0.1 0.1 
ที่มา : International Rice Research Institute (2016) 
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ลุมแมน้ําแดง 

ลุมแมน้ําโขง 

 

ทั้งป ฤดูใบไมผล ิ

ฤดูใบไมรวง ฤดูหนาว 

ภาพที่ 21 แหลงเพาะปลูกขาวของเวียดนาม 
ที่มา: Maclean et.al (2013) และ U.S. Department of Agriculture (2013) 
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1.2) ฤดูปลูกขาว 

(1) ฤดูใบไมผลิ (Spring Season Paddy) เกษตรกรเพาะปลูกขาวชวงเดือนพฤศจิกายน - 

กุมภาพันธ ของปถัดไป และเก็บเกี่ยวผลผลิตชวงเดือนเมษายน - กรกฎาคม ของปถัดไป โดยพื้นที่จะกระจายอยู

ทั่วประเทศ แตจะปลูกมากในบริเวณลุมแมน้ําโขงและลุมน้ําแมน้ําแดง 

(2) ฤดูใบไมรวง (Autumn Season Paddy) เกษตรกรปลูกขาวเดือนเมษายน - 

มิถุนายน และเก็บเก่ียวเดือนกรกฎาคม - ตุลาคม ของปเดียวกัน โดยพื้นที่สวนใหญจะอยูในทางใตของประเทศ

โดยเฉพาะบริเวณลุมแมน้ําโขง 

(3) ฤดูหนาว (Winter Season Paddy) เกษตรกรปลูกขาวเดือนมิถุนายน - กันยายน 

และเก็บเกี่ยวเดือนตุลาคม - ธันวาคม ของปเดียวกัน โดยพื้นที่สวนใหญจะอยูในทางเหนือของประเทศ

โดยเฉพาะบริเวณลุมแมน้ําแดง 

ตารางที ่74 ฤดูปลูกขาวของเวียดนาม 

 
 

ฤดูเพาะปลูก ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

ฤดูใบไมผลิ               

ฤดูใบไมรวง                   

ฤดูหนาว                   
ที่มา: Food and Agriculture Organization of the United Nations (2016)  

1.3) ชนิดและพันธุขาว 

เวียดนามมีพันธุขาวกวา 200 ชนิด ที่กระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบทของเวียดนาม

ใหการรับรอง ซึ่งกระทรวงเกษตรฯ จะเปนผูกําหนดพันธุขาวที่จะปลูกในฤดูกาลตางๆ ตามความเหมาะสม 

เนื่องจากขาวใหผลผลิตแตกตางกันไปตามสภาพภูมิอากาศในฤดูกาลที่ตางกัน และการผลิตขาวยังจะตอง

สอดคลองกับความตองการของตลาดโลกในแตละชวงอีกดวย  

โดยพันธุขาวที่มีการปลูกมาก ไดแก ขาวพันธุ IR50404 คิดเปนรอยละ 27.6 ของที่นา

ในเขตที่ราบปากแมน้ําโขงทั้งหมด โดยเฉพาะอยางยิ่งใน จ.โดงทาป (Đồng Tháp) ปลูกขาวพันธุนี้มากที่สุด

ประมาณรอยละ 52 ของพื้นที่นาทั้งจังหวัด รวมทั้งพันธุ OM 3217 ซึ่งทั้ง 2 พันธุนี้ใหผลผลิตตอไรสูง ทนทาน

ตอโรคพืช แตมีเมล็ดสั้น รสชาติไมอรอย และคุณภาพต่ํา ทําใหขายไดราคาไมดี นอกจากนี้เกษตรกรในพื้นที่

ราบลุมปากแมน้ําโขง ยังนิยมปลูกพันธุ OM 5451 OM 6976 และ Jasmine 85  ที่มีอายุเก็บเกี่ยวระหวาง 

90-110 วัน ทั้งนีเ้กษตรกรเวียดนามจะนิยมปลูกขาวที่มีอายุเก็บเกี่ยวปานกลางมากท่ีสุด 

 

 

       ชวงเวลาเพาะปลูก            ชวงเวลาเก็บเกี่ยว   
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1.4) พื้นที่ ผลผลิต ผลผลิตตอไร 

เวียดนามมีพื้นที่เก็บเกี่ยวอันดับ 3 ของอาเซียน รองจากอินโดนีเซียและไทย และ

อันดับ 6 ของโลก แตมีผลผลิตขาวมากเปนอันดับ 2 ของอาเซียน รองจากอินโดนีเซีย และอันดับ 5 ของโลก 

และมผีลผลิตตอไรมากเปนอันดับ 1 ของอาเซียน  

โดยในชวง 5 ปที่ผานมา (2553/54 - 2557/58) เนื้อท่ีเก็บเกี่ยวลดลงจาก 48.38 ลานไร 

ในป 2553/54 เปน 47.84 ลานไร ในป 2557/58 หรือลดลงรอยละ 0.28 ตอป แตผลผลิตและผลผลิตตอไร

เพิ่มขึ้นจาก 43.44 ลานตันขาวเปลือก 898 กิโลกรัม ในป 2553/54 เปน 44.00 ลานไร 920 กิโลกรัม ในป 

2557/58 หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 0.48 และรอยละ 0.76 ตอป ตามลําดับ สําหรับป 2558/59 มีเนื้อที่เก็บเกี่ยว 

48.44 ลานไร ผลผลิต 45.60 ลานตันขาวเปลือก และผลผลิตตอไร 941 กิโลกรัม เพิ่มขึ้นจากป 2557/58 รอยละ 

1.25 รอยละ 3.64 และรอยละ 2.35 ตามลําดับ (ตารางที่ 75) 

ตารางที่ 75 พื้นที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต และผลผลิตตอไร ขาวของเวียดนาม ป 2553/54 - 2558/59 

ปการผลิต 
พื้นที่เก็บเกี่ยว 

(ลานไร) 

ผลผลิต ผลผลิตตอไร 

(กิโลกรัม) (ลานตันขาวเปลือก) (ลานตันขาวสาร) 

2553/54 48.38 43.44 27.15 898 

2554/55 49.15 44.06 27.54 896 

2555/56 48.68 45.06 28.16 926 

2556/57 48.89 45.07 28.17 922 

2557/58 47.84 44.00 27.50 920 

อัตราการเพิ่ม (รอยละ) -0.28 0.48 0.48 0.76 

2558/59 48.44 45.60 28.50 941 

ผลตาง (รอยละ) 1.25 3.64 3.64 2.35 
ที่มา: U.S. Department of Agriculture (2016) 

2) การตลาด 

2.1) ความตองการใชขาวภายในประเทศ 

การใชขาวในกิจกรรมตางๆ ในป 2556 เวียดนามมีความตองการใชขาวรวม 21.39 

ลานตันขาวสาร แบงเปนการบริโภคขาวเพื่อเปนอาหาร (Food Use) 13.25 ลานตันขาวสาร คิดเปนอัตราการ

บริโภคขาวตอหัวของชาวเวียดนามเฉลี่ย 145 กิโลกรัมตอคนตอป นอกจากนี้ขาวยังใชถูกใชเปนเมล็ดพันธุ 

0.88 ลานตันขาวสาร อาหารสัตว 2.71 ลานตันขาวสาร แปรรูป 0.36 ลานตันขาวสาร ใชในกิจกรรมอื่นๆ 1.48 

ลานตันขาวสาร และที่เหลืออีก 2.70 ลานตันขาวสาร เปนการสูญเสีย (ตารางที่ 76)   
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ตารางที่ 76 การใชขาวภายในประเทศของเวียดนาม จําแนกตามประเภทการใชขาว ป 2546 และ 2556 

รายการ 2546 2556 
อัตราการเพิ่ม 

(รอยละ) 

การใชขาวภายในประเทศ (ตันขาวสาร) 18,703,000 21,392,000 14.38 

อาหารมนุษย (Food) 12,953,000 13,253,000 2.32 

เมล็ดพันธุ (Seed) 692,000 881,000 27.31 

อาหารสัตว (Feed) 1,777,000 2,712,000 52.62 

แปรรูป (Processing) 168,000 362,000 115.48 

อื่นๆ (Other uses) 980,000 1,481,000 51.12 

การสูญเสีย (Losses) 2,133,000 2,703,000 26.72 

อัตราการบริโภคขาวตอคนตอป (กก.) 155 145 -6.98 
ที่มา: Food and Agriculture Organization of the United Nations (2016) 

2.2) การคาระหวางประเทศ 

เวียดนาม เปนประเทศผูสงออกขาวที่สําคัญในอาเซียนและโลก โดยในชวง 5 ปที่ผานมา 

(ป 2554 - 2558) ปริมาณการสงออกขาวของเวียดนามมีแนวโนมลดลงจากปริมาณ 7.12 ลานตันขาวสาร 

มูลคา 3,659 ลานดอลลารสหรัฐฯ ในป 2554 เหลือ 6.60 ลานตันขาวสาร มูลคา 2,808 ลานดอลลารสหรัฐฯ 

ในป 2558 หรือลดลงรอยละ 3.1 และรอยละ 7.3 ตอป ตามลําดับ (ตารางที่ 77) 

ตารางที่ 77 มูลคาและปริมาณการสงออกและนําเขาขาวของเวียดนาม ระหวางป 2554 - 2558 

มูลคา: พันดอลลารสหรัฐฯ, ปริมาณ: ตันขาวสาร 

รายการ   2554 2555 2556 2557 2558 
อัตราการเพิ่ม 

(รอยละ) 

การสงออก มูลคา 3,659,212 3,677,939 2,926,255 2,936,931 2,807,904 -7.3 

 
ปริมาณ 7,116,616 7,467,747 6,594,736 6,334,786 6,603,083 -3.1 

การนําเขา มูลคา 58,651 53,152 46,477 40,494 37,692 -10.9 

  ปริมาณ 78,238 57,762 66,553 60,414 50,117 -8.1 

การคาสุทธิ มูลคา 3,600,561 3,624,787 2,879,778 2,896,437 2,770,212 -7.2 

(สงออก-นําเขา) ปริมาณ 7,038,378 7,409,985 6,528,183 6,274,372 6,552,966 -3.0 

ที่มา: International Trade Centre (2016) 

โดยป 2558 เวียดนามสงออกไปทวีปเอเชียมากที่สุด คิดเปนรอยละ 70.8 ของมูลคาการ

สงออกขาวทั้งหมด แบงเปนอาเซียนรอยละ 36.4 และเอเชียอื่นรอยละ 34.4  ประเทศคูคาขาวที่สําคัญของ

เวียดนาม ไดแก จีน ฟลิปปนส มาเลเซีย และอินโดนีเซีย  (ตารางที่ 78) 
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ตารางที่ 78 มูลคาและปริมาณการสงออกขาวของเวียดนาม จําแนกตามประเทศคูคา ป 2554 - 2558 

ภูมิภาค/ประเทศ 2554 2555 2556 2557 2558 
อัตราการเพิ่ม 

(รอยละ) 

สัดสวน 

ป 2558 

มูลคา (พันดอลลารสหรัฐฯ) 

รวมทั้งหมด 3,659,212 3,677,939 2,926,255 2,936,931 2,807,904 -7.3  100.0  

เอเชีย 2,495,860 2,619,328 1,796,055 2,141,053 1,987,233 -6.4  70.8  

อาเซียน 2,000,499 1,479,992 719,879 1,064,831 1,020,912 -15.4  36.4  

เอเชียอื่น 495,361 1,139,336 1,076,176 1,076,222 966,321 13.6  34.4  

ตะวันออกกลาง 63,123 40,788 36,552 45,591 43,817 -6.0  1.6  

ยุโรป 52,338 42,537 90,042 41,051 53,924 0.2  1.9  

แอฟริกา 738,595 760,218 767,750 403,863 399,147 -17.0  14.2  

อเมริกา 17,520 48,761 90,240 110,430 52,325 35.1  1.9  

โอเชียเนีย 43,422 40,572 22,090 48,885 89,346 17.7  3.2  

อื่นๆ 248,354 125,735 123,526 146,058 182,112 -4.6  6.5  

ฟลิปปนส 478,279 475,264 225,122 598,649 467,553 1.9  16.7  

อินโดนีเซีย 1,019,301 458,392 91,325 150,618 266,721 -31.6  9.5  

มาเลเซีย 292,092 403,309 231,433 216,003 214,916 -11.6  7.7  

สิงคโปร 197,938 131,360 162,024 91,432 62,296 -23.5  2.2  

บรูไน 9,650 8,697 6,986 7,552 6,867 -7.9  0.2  

จีน 160,689 902,291 903,709 892,604 866,551 39.9  30.9  

กานา 77,030 149,728 182,637 176,200 182,848 20.8  6.5  

ไอวอรีโคสต 138,811 203,374 228,534 104,706 115,533 -9.8  4.1  

ปริมาณ (ตันขาวสาร) 

รวมทั้งหมด 7,116,616 7,467,747 6,594,736 6,334,786 6,603,083 -3.1  100.0  

เอเชีย 4,727,907 3,565,259 3,995,660 4,719,000 4,803,518 3.2  72.7  

อาเซียน 3,801,188 3,092,472 1,502,604 2,330,234 2,471,562 -10.8  37.4  

เอเชียอื่น 926,719 472,787 2,493,056 2,388,766 2,331,956 41.4  35.3  

ตะวันออกกลาง 111,920 81,597 69,508 77,086 79,265 -7.2  1.2  

ยุโรป 99,284 88,873 205,263 83,584 134,151 5.6  2.0  

แอฟริกา 1,608,145 1,727,859 1,812,793 800,935 855,118 -18.4  13.0  

อเมริกา 28,214 108,965 183,444 228,143 101,142 39.0  1.5  

โอเชียเนีย 80,171 86,385 46,473 104,046 185,226 20.5  2.8  

อื่นๆ 460,975 1,808,809 281,595 321,992 444,663 -16.5  6.7  

ที่มา: International Trade Centre (2016) 
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ตารางที่ 78 มูลคาและปริมาณการสงออกขาวของเวียดนาม จําแนกตามประเทศคูคา ป 2554 - 2558 (ตอ) 

ภูมิภาค/ประเทศ 2554 2555 2556 2557 2558 
อัตราการเพิ่ม 

(รอยละ) 

สัดสวน 

ป 2558 

ฟลิปปนส 978,919 1,112,326 504,038 1,329,371 1,142,227 5.0  17.3  

อินโดนีเซีย 1,882,971 929,905 156,853 327,648 673,022 -26.7  10.2  

มาเลเซีย 530,433 764,922 465,977 472,893 511,759 -5.4  7.8  

สิงคโปร 386,003 268,531 356,413 185,808 125,170 -23.1  1.9  

บรูไน 16,210 14,730 12,811 13,453 13,581 -4.3  0.2  

จีน 309,003 1,545,079 2,156,370 2,020,802 2,125,930 51.1  32.2  

กานา 138,011 307,868 380,478 319,515 358,397 21.5  5.4  

ไอวอรีโคสต 291,751 479,590 561,333 213,854 255,799 -10.2  3.9  

ที่มา: International Trade Centre (2016) 

3) นโยบายดานขาวท่ีสําคัญ 

3.1) นโยบายดานการผลิต  

 รัฐบาลเวียดนาม ไดใหความสําคัญกับนโยบายที่เกี่ยวของกับการผลิตขาวเปนอยางมาก 

ซึ่งนโยบายดานการผลิตขาวจะมีทั้งสวนที่เกี่ยวของกับการรักษาพื้นที่เพาะปลูก การปรับปรุงและพัฒนาพันธุขาว 

รวมทั้งการลดตนทุนการผลิต เพิ่มผลผลิตขาว ตลอดจนสรางคลังสินคาและไซโลเก็บขาวที่ไดมาตรฐาน ดังนี้ 

(1) การรักษาพื้นท่ีเพาะปลูก 

จากสถิติของกระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบทของเวียดนามระบุวา ประเทศ

เวียดนามมีพื้นที่เพาะปลูกลดลงโดยเฉลี่ยปละ 41,000 เฮกตาร (0.3 ลานไร) เนื่องจากการขยายตัวของเมือง

และการเติบโตของเขตอุตสาหกรรม ขณะที่ประชากรของเวียดนามยังคงเติบโตอยางรวดเร็ว คาดวาจะมี

มากกวา 100 ลานคน ภายในป 2563 และ 110 ลานคน ในป 2573 อยางไรก็ตาม การลงทุนในภาคการเกษตร

ของประเทศยังมีเพียงรอยละ 10 ของการลงทุนทั้งหมด ดังนั้นรัฐบาลจึงมีนโยบายรักษาพื้นที่เพาะปลูกขาวให

อยูที่ 3.8 ลานเฮกตาร (23.2 ลานไร) ตั้งแตป 2552 - 2563 และภายในป 2573 พื้นที่ปลูกขาวจํานวน 3.8 

ลานเฮกตาร (23.2 ลานไร) จะตองมีระบบชลประทานไมนอยกวาจํานวน 3.2 ลานเฮกตาร (19.5 ไร) ที่

สามารถปลูกขาวได 2 ฤดูหรือมากกวา และสามารถผลิตขาวไดปละ 41- 43 ลานตันขาวเปลือก 

นอกจากนี้ หนวยงานที่เกี่ยวของจะตองหาวิธีลดตนทุนการผลิต เพื่อตั้งเปาให

ภายในป 2563 การผลิตขาวของเวียดนามจะตองไดรับผลกําไรสูงกวาป 2552 จํานวน 2.5 เทา และหา

มาตรการจูงใจใหเกษตรกรคงพื้นที่ที่เหมาะสมในการปลูกขาวไมใหเปลี่ยนเปนสวนอุตสาหกรรม สนามกอลฟ

หรือธุรกิจอ่ืนๆ สวนพื้นที่แถบภูเขาจะสนับสนุนการทํานาขั้นบันไดเพื่อเพิ่มพื้นที่ปลูกขาว และสรางความมั่นคง

ดานอาหารในเขตหางไกล รัฐบาลไดมอบหมายใหกระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบทของเวียดนามรวมมือกับ

กระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดลอม กระทรวงอุตสาหกรรมและการคา กระทรวงกอสราง และกระทรวง

คมนาคม จัดทํารายละเอียดในการแบงโซนพื้นที่ปลูกขาวของประเทศ  
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(2) การปรับปรุงและพัฒนาพันธุขาว 

 เพื่อเพิ่มผลผลิตขาวใหเพียงพอกับการบริโภคในประเทศ และสรางความสามารถ

ในการแขงขันในตลาดโลก รวมทั้งสรางเสถียรภาพใหแกราคาขาวเวียดนามทั้งในและตางประเทศ รัฐบาล

เวียดนามจึงกําหนดนโยบายผลักดันการพัฒนาพันธุขาวใหดีขึ้นเพ่ือการบริโภคและการสงออก โดยใหหนวยงาน

ที่เก่ียวของเรงโครงการทดลองพัฒนาพันธุขาวและการทํานาในรูปแบบใหม มีการนําเทคโนโลยีใหมๆ เขามาใช 

รวมทั้งพัฒนาระบบชลประทาน เพื่อยกระดับคุณภาพขาวใหมีผลผลิตตอไรสูงขึ้น ซึ่งจะมีผลตอการเพิ่มปริมาณ

การสงออกขาวคุณภาพดี เพื่อตอบสนองความตองการของตลาดโลก โดยเฉพาะขาวประเภทขาว 5% ขาว 10% 

และ 15%  

 สําหรับพันธุขาวของเวียดนามที่ภาครัฐตองการพัฒนาพันธุขาวใหมีคุณภาพมากขึ้น 

ไดแก พันธุหนางญาง (Nang Nhang) พันธุหนางเฮือง (Nang Huong) และพันธุตามซวาม (Tam Xoan) 

เนื่องจากเปนพันธุใหผลผลิตคอนขางต่ํา และยังไมเปนที่นิยมของตลาดเทาที่ควร 

(3) การลดตนทุนการผลิตและเพ่ิมผลผลิต 

 นโยบายลด 3 เพิ่ม 3 เปนโครงการของรัฐบาลเวียดนามที่เริ่มมาตั้งแตป 2549 

เพื่อลดตนทุนในการผลิตขาวและใหเกษตรกรทํานาแบบถูกวิธี ซึ่งเปนโครงการที่แพรหลายโดยทั่วไปใน

เวียดนามโดยเฉพาะทางภาคใต ลด 3 คือ 1) ลดปริมาณเมล็ดพันธุใหเหมาะสม 2) ลดการใชปุยเคมี 3) ลดการใชยา

ปราบศัตรูพืชและวัชพืช สวนเพิ่ม 3 คือ 1) เพิ่มผลผลิต 2) เพิ่มคุณภาพ 3) เพิ่มผลกําไร 

 (4) การสรางคลังและไซโลเก็บขาวที่ไดมาตรฐาน 

 จากปญหาการขาดแคลนคลังและไซโลเก็บขาวของเวียดนาม ทําใหในบางพื้นที่ 

เมื่อเก็บเกี่ยวขาวแลวไมมีโกดังเก็บซึ่งจะสงผลตอคุณภาพขาว รัฐจึงมีมติใหหนวยงานที่เกี่ยวของเรงสรางไซโล

เก็บขาวความจุ 4 ลานตันขาวเปลือกอยางเรงดวน โดยใหแลวเสร็จภายในป 2555 นอกจากนี้ เพื่อใหมั่นใจวา

ในระยะยาวผลผลิตขาวเวียดนามจะมีปริมาณเพียงพอกับความตองการบริโภคของคนในประเทศ รัฐบาลจึง

สงเสริมใหมีการวิจัยดานวิทยาศาสตร และใหความรวมมือกับนานาชาติที่เกี่ยวของกับความมั่นคงดานอาหาร 

โดยในแตละปรัฐจะจัดสรรงบประมาณเพ่ือการลงทุนสําหรับภาคการเกษตรเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 10 - 15 รวมทั้ง

สงเสริมใหมีการฝกอบรมดานวิทยาศาสตรและเทคนิคการจัดการแกเกษตรกร เพื่อเปนการเพิ่มผลผลิตและเพิ่ม

รายได โดยรัฐไดตั้งเปาหมายวาภายในป 2563 เกษตรกรครึ่งหนึ่งของประเทศ จะไดรับการฝกอบรมดานการผลิต 

3.2) นโยบายการสงออก  

 นับตั้งแตเวียดนามเขาเปนสมาชิกองคการการคาโลก กระทรวงอุตสาหกรรมและ

การคาเวียดนาม ไดมอบหมายใหสมาคมอาหารเวียดนาม (The Vietnam Food Association : VFA) ทํา

หนาที่กําหนดราคาสงออกขาวขั้นต่ํา (Minimum Export Price : MEP) ที่สมาชิกผูสงออกจะตองทําสัญญาซื้อ

ขายกับตางประเทศ และทําหนาที่เปนผูจัดสรรโควตาในการสงออกขาวใหแกผูสงออกแตละราย ซึ่งบทบาทที่รัฐ

มอบใหสมาคมอาหารเวียดนามดําเนินการทั้ง 2 อยางนี้ยังเปนขอถกเถียงกันในกลุมผูสงออกขาวของเวียดนาม

วามีความเหมาะสมมากนอยเพียงใด เนื่องจากสมาคมอาหารเวียดนามมีสมาชิกของตนเองมากกวา 100 บริษัท 

จึงเปนการยากที่จะเชื่อวาสมาคมจะปฏิบัติหนาที่โดยไมลําเอียงเขาขางสมาชิกของตน โดยเฉพาะอยางยิ่งใน
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เรื่องของการจัดสรรโควตาสงออกขาวใหผูสงออกในแตละจังหวัด เนื่องจากมีผูสงออกขาวหลายรายไดรับโควตา

สงออกขาวนอยกวากําลังการผลิตที่มี ในขณะที่ผูสงออกขาวรายใหญของประเทศ 2 รายคือ Vinafood1 และ 

Vinafood2 กลับไดรับโควตาการสงออกจํานวนมาก ซึ่งในอนาคตอันใกลรัฐบาลเวียดนามมีแผนที่จะยกเลิก

ระบบโควตาดังกลาว 

นอกจากนี้ เวียดนามไดออกกฎหมายเกี่ยวกับการสงออกและคาขาวฉบับใหม (มีผล

บังคับใช 1 มกราคม 2553) โดยกําหนดใหบริษัทสงออกตองมีคลังและไซโลเก็บขาวขนาด 5,000 ตัน (ภายใน

กันยายน 2553) และมีโรงสีที่สามารถสีขาวไดอยางต่ํา 10 ตันตอชั่วโมงเปนของตนเอง โดยบริษัทสงออกที่ไม

สามารถสงออกขาวได 12 เดือนติดตอกัน จะถูกเพิกถอนใบอนุญาตใหสงออกขาว ทั้งนี้เพื่อเปนหลักประกันวา

เวียดนามจะมีขาวเพียงพอสําหรับการสงออกและยกระดับความสามารถในการแขงขัน อยางไรก็ตาม 

ขอกําหนดดังกลาวอาจทําใหบริษัทสงออกขนาดเล็กประสบปญหาและตองปดกิจการไปบางสวน 

 3.3) นโยบายการสรางเสถียรภาพใหกับตลาดขาวภายในประเทศ 

กระทรวงการคลังเวียดนาม จัดทําโครงการเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการ

สรางเสถียรภาพใหกับตลาดขาวในประเทศ โดยกําหนดมาตรการใหความชวยเหลือเกษตรกรหลายดาน เชน ให

การอุดหนุนดอกเบี้ยเงินกูเพื่อซื้อวัตถุดิบ เครื่องมือและอุปกรณในการผลิต เสนอใหรัฐบาลยกเวน ลดภาษีและ

คาธรรมเนียม เพื่อเปนการลดตนทุนปจจัยการผลิตสําหรับการผลิตสินคาเกษตร และเสนอใหมีการตั้งกองทุน

เพื่อสนับสนุนการผลิตและสงออกขาว ซึ่งจะสงผลใหเกิดความมีเสถียรภาพดานราคาขาวในระยะยาว 

 นอกจากนี้ นาย Nguyen Tan Dung นายกรัฐมนตรีของเวียดนาม ไดประกาศเมื่อ

เดือนมีนาคม ป 2553 ขอใหสวนกลางและคณะกรรมการประชาชนจังหวัดตางๆ กําหนดราคาขาวเปลือกที่จะ

ขายใหกับพอคาคนกลาง เพื่อใหเกษตรกรไดกําไรอยางนอยรอยละ 30 โดยมอบหมายใหกระทรวงการคลังและ

กระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบทในการประกาศระเบียบและแนวทางการคํานวณตนทุนการผลิตเพื่อใชเปน

ฐานในการกําหนดราคาขาวเปลือก รวมทั้ง บริษัทผูสงออกขาวตองมีแผนในการเชื่อมโยงกับพอคาคนกลางเพื่อ

รับซื้อขาวจากเกษตรกรตามราคาที่กําหนด  

3.4) นโยบายความรวมมือดานขาวกับตางประเทศ 

 รัฐบาลเวียดนาม ไดมีนโยบายรวมมือดานขาวกับประเทศเพื่อนบานในหลากหลาย

รูปแบบดวยกัน โดยความรวมมือระหวางไทยกับเวียดนามสวนใหญจะเปนความรวมมือทางดานการแลกเปลี่ยน

ขอมูลขาวสาร ความรูเรื่องการวิจัยในสวนทีเ่กี่ยวกับโรคระบาด ศัตรูพืช และผลกระทบตอขาวจากปญหาภาวะ

โรครอน ระบบการรับฝาก และจํานําขาวระหวางชาวนากับรัฐบาล 

ดานความรวมมือระหวางเวียดนามกับกัมพูชา เวียดนามไดตั้งบริษัทรวมทุนดาน

ขาวกับกัมพูชา (Cavifoods) เพื่อทําธุรกิจขาวแบบครบวงจรในกัมพูชา โดยเนนการลงทุนดานกระบวนการผลิต 

การเก็บรักษา และการสงขาวออก รวมถึงการสรางโรงสีขาว ไซโลเก็บขาว และโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑขาว

เพื่อสรางมูลคาเพิ่ม นอกจากนี้ บริษัทไดจัดตั้งคลังสินคาในตางประเทศ 4 แหง ไดแก ฟลิปปนส แทนซาเนีย กานา 

และแอฟริกาใต รวมทั้งยังมีแผนที่จะกอตั้งบริษัทรวมทุนดานอาหารกับเมียนมารอีกดวย 
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3.5) นโยบายการพัฒนาการเกษตรชนบทเวียดนาม 

 การพัฒนาดานการเกษตรของเวียดนาม หลังจากมีการประกาศใชนโยบายโดยเหมย 

(DoiMoi) เมื่อป 2529 จนถึงปจจุบัน ถือวาประสบความสําเร็จในระดับหนึ่ง ทําใหเวียดนามเปลี่ยนสถานะจาก

ผูนําเขาขาวมาเปนผูสงออกขาวได โดยป 2531 เวียดนามตองนําเขาขาวมากกวา 4 แสนตัน แตอีก 11 ป ตอมา 

ในป 2542 เวียดนามสามารถผลิตขาวไดในปริมาณที่มากขึ้น และเพียงพอสําหรับการบริโภคทั้งในประเทศและ

เพื่อการสงออก 

ชาวนาของเวียดนามในชนบทยังคงตองประสบกับปญหาการถูกกดราคาจากพอคา

คนกลางซึ่งเปนผูรับซื้อขาว อีกทั้งราคาปจจัยในการผลิตของภาคเกษตรกรรมก็มีราคาเพิ่มสูงขึ้นตั้งแต ป 2546 

เชน ราคาวัตถุดิบเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 2-2.5 เทา คาแรงงานเพิ่มขึ้น 2-3 เทา ในขณะท่ีมีผลผลิตเพิ่มขึ้นเพียง 1.3-2 เทา 

นอกจากนั้นทรัพยากรที่ใชในการผลิต เชน ที่ดิน น้ํา แรงงาน และเงินลงทุนในภาคเกษตรกรรมกลับลดลง

เรื่อยๆ ประกอบกับสภาวะของโลก ทําใหเกษตรกรตองเผชิญกับความเสี่ยงที่มาจากโรคระบาดและภัย

ธรรมชาติ และการแขงขันในตลาดที่เกิดขึ้นอยางรุนแรง ทําใหชาวนาตองตกอยูในสภาวะที่เสียเปรียบดานราคา 

ผลผลิตขาวที่ผลิตไดมีคุณภาพต่ํา เนื่องจากพื้นที่ในการปลูกขาวของชาวนา

เวียดนาม สวนใหญจะมีขนาดเล็กและกระจายกันออกไปอยูในหลายๆพื้นที่ ทําใหผลผลิตขาวที่ไดมีคุณภาพที่

แตกตางกันออกไป อีกท้ังอากาศในเวียดนามก็มีความชื้นสูง ทําใหขาวเปลือกเสียงาย นอกจากนี้ กรรมวิธีในการ

เก็บเกี่ยวและการสีขาวยังไมทันสมัยและขาดคุณภาพ ทําใหขาวเปลือกที่ไดแตกหักเปนจํานวนมาก คลังสินคาและ

ไซโลในการเก็บรักษาขาวเปลือก ลานตากแหง โรงสีขาว ยังไมเพียงพอกับความตองการ ดานผูประกอบการใน

ภาคการผลิตและผูสงออกขาวในเวียดนามจํานวนมาก ไมไดใหความสําคัญกับกฎระเบียบหรือขอปฏิบัติที่ใชใน

ตลาดโลก เชน มาตรการดานสุขอนามัย แหลงกําเนิดของสินคา การอนุรักษสิ่งแวดลอม คุมครองแรงงาน 

ลิขสิทธิ์ บรรจุภัณฑ และตราสินคา ซึ่งสิ่งเหลานี้ยังเปนอุปสรรคสําคัญในการสงออกขาวของเวียดนามใน

ตลาดโลก 

แมวารัฐบาลเวียดนามจะออกนโยบายตางๆ เพื่อใชปรับปรุงระบบการปฏิบัติงาน

ของหนวยงานภาครัฐ แตในความเปนจริง กระบวนการในการปฏิรูปยังลาชาและไมสอดคลองกับความตองการ

ของประเทศ อีกท้ังระเบียบราชการ การใหบริการของภาครัฐยังไมชัดเจน ขาดความรวมมือและประสานงานที่ดี

ระหวางหนวยงาน ทําใหการติดตอกับหนวยงานของรัฐมีขั้นตอนที่ยุงยาก 

ยุทธศาสตรการพัฒนาการเกษตรชนบท พ.ศ. 2554 - 2563 เพื่อวางทิศทางและ

เปาหมายในการพัฒนาการผลิตดานการเกษตรของประเทศในอีก 10 ปขางหนา โดยการผลิตขาวมีเปาหมายที่จะ

พัฒนากรรมวิธีการผลิตขาวใหมีความทันสมัย สามารถผลิตไดในปริมาณมากและไดผลผลิตขาวที่มีคุณภาพมากขึ้น 

เพื่อสรางความมั่นคงทางดานอาหารใหกับประเทศ อีกทั้งยังเปนการเสริมสรางความสามารถการแขงขันในการ

สงออก ซึ่งนโยบายที่รัฐบาลเวียดนามจะนํามากําหนดใชจะตองเปนนโยบายที่มีความเหมาะสม สามารถ

ตอบสนองความตองการของประชาชน และอยูบนพื้นฐานความตองการที่แทจริงของเกษตรกรในประเทศเปนหลัก 

โดยเฉพาะการจัดสรรที่ดินและเครื่องมือใหแกชาวนา การสรางความเสรีทางการคาเพื่ออํานวยความสะดวก
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ใหกับภาคเกษตรกรรม รวมถึงการกําหนดนโยบายและมาตรการใหมๆ ที่ชวยเสริมสรางการผลิตสินคาและ

ระบบกลไกตลาด เชน 

- นโยบายในการสงเสริมและสนับสนุนประชาชนในดานตางๆ เชน บริการ

สินเชื่อเพ่ือชวยกระตุนการเกษตร ถายทอดเทคโนโลยี และโครงสรางพื้นฐานเพื่อเสริมสรางกําลังการผลิต 

- นโยบายในการคุมครองการผลิต ลดความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติเพื่อสราง

ความมั่นคงในการผลิต และการปรับระบบโครงสรางหรือรูปแบบในการผลิต เชน การผลิตในรูปแบบของธุรกิจ

สวนบุคคล ฟารม ธุรกิจรวมทุน 

- ความรวมมือระหวางประชาชนและนักธุรกิจ จัดระบบบริษัทของรัฐ และ

ฟารม เกษตรและปาไมของรัฐ ซึ่งเปนสวนชวยเสริมสรางความสัมพันธซึ่งกันและกันในภาคการเกษตรและ

ชนบท 

- นโยบายลดความยากจน พัฒนาชนบท สงเสริมความเปนเจาของประเทศ

ใหแกประชาชนในระดับลาง สรางโอกาสใหสัมผัสกับผลประโยชนจากการพัฒนาของประเทศ 

- นโยบายเขารวมเศรษฐกิจโลก สรางพื้นฐานดานกฎระเบียบ เพื่อเพิ่มโอกาส

ในการแขงขันของสินคาเกษตร ปาไม และประมงในตลาดโลก นอกจากนี้ ยังเปนการเพิ่มโอกาสในการดึงดูดให

นักลงทุนตางชาติเขามาลงทุนในประเทศเพ่ิมขึ้น 

3.6) นโยบายชวยเหลือเกษตรกร โดยการจัดตั้งโครงการสินเชื่อเกษตรกรและโครงการ

ประกันภัย 

นโยบายชวยเหลือเกษตรกร โดยการจัดตั้งโครงการสินเชื่อเกษตรกรและ

โครงการประกันภัย มีวัตถุประสงคเพื่อชวยเหลือเกษตรกรผูปลูกขาวในเวียดนามใหไดรับความคุมครองการ

ขาดทุนหากผลผลิตตกต่ําอันเปนผลมาจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ เชน ภัยแลง อุทกภัย พายุ และไตฝุน โดยป 

2553 บริษัท Swiss Reinsurance Company Ltd (Swiss Re) ไดเปดตัวโครงการประกันภัย ซึ่งพัฒนา

รวมกับบริษัท Vietnam Agribank Insurance Joint Stock Company (ABIC) โดยโครงการประกันภัย

ครอบคลุมถึงการปลอยสินเชื่อใหกับเกษตรกรผูปลูกขาวใน 10 จังหวัดของเวียดนาม และมีโอกาสขยาย

โครงการไปทั่วประเทศในอนาคต ซึ่งขอตกลงระบุวา ABIC ซึ่งเปนบริษัทประกันที่อยูภายใตการดูแลของ 

Agribank ซึ่งเปนธนาคารเพ่ือการเกษตรเวียดนาม และเปนผูปลอยสินเชื่อเพื่อการเกษตรรายหลักของประเทศ 

จะคุมครองเกษตรกรผูปลูกขาวที่เปนลูกคาของ Agribank ที่ไมสามารถชําระเงินกูไดเนื่องจากผลผลิตตกต่ําโดย 

ABIC จะโอนความเสี่ยงผานการประกันภัยตอไปยัง Swiss Re และบริษัท Vietnam National Reinsurance 

Company (Vina Re) โดยที่ผานมา Agribank ไดปลอยสินเชื่อใหกับเกษตรกรผูปลูกขาว 5 ลานครัวเรือนทั่ว

ประเทศ ซึ่งโครงการประกับภัยนี้จะชวยให Agribank มีความมั่นใจในการปลอยสินเชื่อใหกับเกษตรกรผูปลูกขาว 

ในการลดผลกระทบจากการที่เกษตรกรไมสามารถชําระหนี้คืนไดเนื่องจากผลผลิตตกต่ํา ถือเปนโครงการที่มี

ความสําคัญโครงการหนึ่ง เนื่องจากผลผลิตทางการเกษตรที่เสียหายมีสัดสวนมากถึงรอยละ 5 ของจีดีพีของ

เวียดนาม 
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4) ปจจัยท่ีสงผลตอความสามารถในการแขงขัน 

ความอุดมสมบูรณในทรัพยากรของประเทศ คือสิ่งที่ไดเปรียบที่สุดในการผลิตของ

เวียดนาม โดยบริเวณพ้ืนที่สามเหลี่ยมปากแมแมน้ําแมโขง และแมน้ําแดง เปนพื้นที่ท่ีมีดินที่อุดมสมบูรณ และมี

น้ําเพียงพอสําหรับการทําชลประทาน รวมถึงผลที่มาจากการลงทุนในปริมาณมากของรัฐบาลในการทําวิจัย

เมล็ดพันธุ และการดําเนินการของภาคเอกชนในการพัฒนาการผลิต ทําใหภาคการเกษตรไดรับผลผลิตตอไร

สูงขึ้น และเกษตรกรยังทําการปรับเปลี่ยนการเพาะปลูกเปนขาวหอมที่มีคุณคาสูงขึ้น ขาวเมล็ดยาวเพื่อใหตรง

กับความพอใจของผูบริโภค และเพิ่มรายไดใหกับเกษตรกร อยางไรก็ตาม เวียดนามยังตองเจอกับความทาทาย

ในการขยายสวนแบงตลาดสงออก งความไมมีประสิทธิภาพในการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวในขั้นตอนตางๆ การมี

สวนรวมที่มากเกินไปในข้ันตอนการสงออกของนายหนาและผูคา และการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ ซึ่ง

เปนผลใหน้ําเค็มรุกเพิ่มขึ้น และระดับน้ําเค็มในแมน้ําโขงมีสูงขึ้น ในดานของการแผนธุรกิจและการลงทุนก็ยัง

ตองพบเจอกับปญหาที่คอนขางหนัก นั่นคือการขาดความโปรงใสในขอมูลที่เกี่ยวกับการไหลเวียนของการคา

ตางประเทศและในประเทศ รวมถึงเวียดนามมีความจําเปนที่ตองจัดการในเรื่องของการรับรองการปลอด

ศัตรูพืช รวมทั้งระดับสารเคมีตกคางในขาว หากจะสงออกสูตลาดที่มีรายไดสูง เชน สหรัฐอเมริกา  

ซึ่งปจจัยที่สงผลตอความสามารถในการแขงขันของเวียดนาม มีดังนี ้

4.1 ความอุดมสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติ 

บริเวณสามเหลี่ยมปากแมน้ําโขง เปนพื้นที่เพาะปลูกที่อุดสมบูรณจากผลของน้ําทวม

ทุกๆป และการยอมใหมีการเก็บเกี่ยวขาว 7 ครั้งใน 2 ป ชองทางน้ําของแมน้ําแมโขงมีประสิทธิภาพและ

สะดวกตอการเดินทางเพ่ือเขาสูทางถนนในเวียดนาม ผูประกอบการหลายรายสรางโกดังเก็บสินคาและโรงงาน

บริเวณแมน้ําหรือลําคลองตางๆ เพ่ือขนถายสินคาทางเรือ โดยเรือบรรทุกขาวสวนใหญจะถูกสงไปยังทาเรือใหญ 

ของเมืองโฮจิมินหเพื่อสงออก 

ปจจุบันการเพาะปลูกบริเวณสามเหลี่ยมปากแมน้ําแมโขง ทําใหอุตสาหกรรมขาว

มีขอไดเปรียบทางการแขงขัน อยางไรก็ตาม การวางแผนการสรางเขื่อนทางตนน้ําในประเทศจีน ลาว และ

กัมพูชา อาจสงผลเสียตอระดับน้ําในแมน้ําโขงได ในขณะที่ระดับน้ําเค็มที่สูงขึ้นอาจสงผลตอผลผลิตขาว 

นอกจากนั้นการใชปุยและสารเคมีฆาแมลงที่มากเกิน อาจสงผลตอคุณภาพขาวได สถาบันวิจัยตางชาติ เชน 

IRRI กําลังทําการวิจัยเกี่ยวกับความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ และความเสี่ยงทางการผลิต

บริเวณตลอดลุมแมน้ําแมโขง 

4.2) การจัดการเมล็ดพันธุที่ดีขึ้นทําใหผลผลิตเพิ่มขึ้น 

 เวียดนามเปนประเทศที่มีผลผลิตขาวสูงสุดในเอเชีย และแนวโนมผลผลิตก็ยังคง

เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากการลงทุนทําวิจัยหาสายพันธุใหมของขาวเมล็ดยาว การใหเกษตรกรใชพันธุดี การฝกอบรม

เกษตรกร และเทคนิคการจัดการเมล็ดพันธุที่ดี โดยรัฐบาลเวียดนามไดใหงบประมาณกับงานดานวิจัยเมล็ดพันธุ 

เพื่อมุงเปาตอบสนองตอการบริโภคในประเทศ และเนนคุณภาพเพ่ือการสงออก 
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ในจังหวัด SocTrang บริเวณสามเหลี่ยมปากแมน้ําโขง นักวิทยาศาสตรไดมีการ

พัฒนาขาวหอมสายพันธุใหมที่ใหผลผลิตตอไรสูงและตานทานโรค ขาวหอมถือเปนสินคาคุณภาพพรีเมียม และ

สรางรายไดเพิ่มใหกับเกษตรกรของเวียดนาม ทั้งนี้บริเวณแมน้ําโขงไดเพาะปลูกขาวหอมประมาณ 200,000 

เฮกตาร  (1.25 ลานไร) 

4.3) ขอมูลของรัฐบาลที่ไมดีและการขาดแคลนขาวสารของตลาด 

 เวียดนามขาดแคลนขอมูลที่นาเชื่อถือของรัฐบาลเกี่ยวกับผลผลิตขาว ตนทุน การลงทุน

และการคา เปนผลใหอุตสาหกรรมขาวไมสามารถวิเคราะหตลาดที่ชัดเจนได ซึ่งเวียดนามจําเปนตองลงทุนดานนี้

ในอนาคต  
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4.2 การวิเคราะหความสามารถในการแขงขัน 

 4.2.1 การวิเคราะหสวนแบงการตลาด 

1) การวิเคราะหสวนแบงการตลาดในตลาดโลก 

    ผลการคํานวณสวนแบงการตลาดขาวในตลาดโลก ซึ่งคิดในรูปของมูลคาของการสงออกขาว 

(รหัส HS-Code ของขาว คือ 1006 ในชวงระยะเวลาที่ศึกษา 10 ป (ป 2549-2558) พบวา (ตารางที่ 80 และ

ภาพที่ 22) 

ไทย :  มีสวนแบงการตลาดขาวโลกประมาณรอยละ 24 ตอป  โดยในป 2549 สวนแบง 

การสงออกขาวของไทยคิดเปนรอยละ 24.5 ของมูลคาการสงออกขาวรวมของโลก และเพิ่มขึ้นจนถึงป 2554 

ซึ่งเปนชวงเวลาเดียวกับที่อินเดียดําเนินนโยบายหามการสงออกขาวในขาวที่ไมใชขาวบาสมาติ (Kozicka et. al 

2015) ทําใหไทยสงขาวออกมากที่สุดในโลกในขณะนั้น และสวนแบงการตลาดลดลงของไทยเริ่มลดลงในป 

2555 - 2556 เนื่องจากราคาสงออกขาวไทยสูงกวาประเทศอื่น ซึ่งเปนผลจากโครงการรับจํานําขาว และ

อินเดียเริ่มกลับมาสงออกขาวขาวไดตามเดิม สําหรับป 2558 ไทยมีสวนแบงการตลาดเปนที่ 2 ของโลก รองจาก

อินเดีย และยังคงเปนอันดับ 1 ในอาเซียน โดยในป 2558 สวนแบงการสงออกขาวของไทยคิดเปนรอยละ 20 

ของมูลคาการสงออกขาวรวมของโลก  

เวียดนาม :  มีสวนแบงการตลาดขาวโลกประมาณรอยละ 13 ตอป โดยสวนแบงการตลาด

สูงขึ้นในชวงป 2551 - 2555 ซึ่งเปนชวงการหามสงออกขาวที่ไมใชขาวบาสมาติของอินเดีย หลังจากอินเดีย

ยกเลิกมาตรการหามสงออก สวนแบงการตลาดขาวของเวียดนามลดลงเชนเดียวกับไทย  

กัมพูชา เมียนมาร และ สปป.ลาว : ทั้ง 3 ประเทศมีสวนแบงการตลาดขาวโลกเพียงเล็กนอย 

แตสวนแบงการตลาดมีแนวโนมเพ่ิมขึ้น โดยเฉพาะกัมพูชา 

อินเดีย : มีสวนแบงการตลาดขาวโลกประมาณรอยละ 20 ตอป โดยสวนแบงการตลาดขาว

เพิ่มขึ้นจากรอยละ 13.8 ในป 2549 เปนรอยละ 28.1 ในป 2558 ซึ่งปจจัยหลักที่ทําใหสวนแบงการตลาดขาว

ของอินเดียเพิ่มข้ึน คือการยกเลิกมาตรการสงออกขาวของอินเดีย และราคาขาวไทยทีสู่งกวาคูแขงคอนขางมาก  

ปากีสถานและสหรัฐอเมริกา  : สวนแบงการตลาดขาวของทั้ง 2 ประเทศ รวมกันประมาณ

รอยละ 20 ตอป โดยในชวง 10 ป สวนแบงการตลาดขาวมีแนวโนมลดลง  
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ตารางที่ 80 สวนแบงการตลาดสงออกขาวของประเทศสมาชิกอาเซียน และประเทศผูสงออกอื่นๆ  

 ที่สําคัญ ในตลาดโลก ป 2549 - 2558 

ประเทศ 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 

อาเซยีน 36.8 37.6 43.0 42.4 43.2 43.8 36.3 30.5 33.9 34.3 

ไทย 24.5 26.3 28.7 27.0 26.3 27.0 19.4 17.4 20.9 20.0 

เวียดนาม 12.1 11.3 13.6 14.3 16.0 15.2 15.4 11.5 11.3 12.4 

กัมพูชา 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.4 0.6 1.0 0.9 1.3 

เมียนมาร 0.2 0.0 0.6 1.0 0.7 1.1 0.9 0.6 0.7 0.6 

สปป.ลาว 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 

อินเดีย 13.8 17.8 13.4 12.8 11.3 16.9 25.6 32.2 30.4 28.1 

ปากีสถาน 10.9 8.7 11.5 9.5 11.2 8.6 7.9 8.3 8.5 8.5 

สหรัฐฯ 12.2 10.6 10.4 11.7 11.5 8.8 8.6 8.6 7.7 8.8 

อื่นๆ 26.3 25.4 21.7 23.6 22.7 22.0 21.7 20.4 19.6 20.4 

ที่มา: คํานวณจาก International Trade Centre (Trade Map) 
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ภาพที่ 22 สวนแบงการตลาดสงออกขาวของประเทศสมาชิกอาเซียน และประเทศผูสงออกอื่นๆ 

ที่สําคัญ ในตลาดโลก ป 2549 - 2558 
ที่มา: คํานวณจาก International Trade Centre (Trade Map) 
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2) การวิเคราะหสวนแบงการตลาดในตลาดอาเซียน  

ผลการคํานวณสวนแบงการตลาดขาวในตลาดอาเซียน คิดในรูปของมูลคาของการสงออกขาว 

(รหัส HS-code ของขาว คือ 1006) ในชวงระยะเวลาที่ศึกษา 10 ป (ป 2549-2558) พบวา (ตารางที่ 81 และ

ภาพที่ 23) 

ไทย : มีสวนแบงการตลาดขาวในอาเซียนประมาณรอยละ 30 ตอป เปนอันดับ 2 รองจาก

เวียดนาม ซึ่งในชวงป 2552 และ ป 2555 สวนแบงการตลาดขาวของไทยอาเซียนลดลง เนื่องจากป 2552 

ฟลิปปนสลดการนําเขาขาวจากไทยและนําเขาจากเวียดนามมากขึ้น สําหรับป 2555 ฟลิปปนสและมาเลเซีย

นําเขาจากไทยลดลง โดยฟลิปปนสนําเขาขาวจากเวียดนาม เมียนมาร อินเดีย และปากีสถานมากขึ้น สวนมาเลเซีย

นําเขาจากเวียดนามและกัมพูชามากขึ้นแทน 

เวียดนาม : มีสวนแบงการตลาดขาวอาเซียนมากเปนอันดับที่ 1 เฉลี่ยประมาณรอยละ 53 

ตอป แตสวนแบงการตลาดมีแนวโนมลดลง โดยในป 2549 เวียดนามมีสวนแบงการตลาดขาวอาเซียนมาก 

ถึงรอยละ 59.9 และมากขึ้นเปนรอยละ 70.0 ในป 2552 แตหลังจากนั้นสวนแบงการตลาดมีแนวโนมลดลง

เหลือรอยละ 35.6 ในป 2558  

กัมพูชา เมียนมาร และ สปป.ลาว : ทั้ง 3 ประเทศ มีสวนแบงการตลาดขาวในอาเซียน

เพียงเล็กนอย โดยในชวง 10 ป มีสวนแบงการตลาดอาเซียนคิดเปนรอยละ 1.1 รอยละ 0.5 และรอยละ 0.2 

ตามลําดับ  

นอกจากประเทศในอาเซียนแลว ประเทศผูนําเขาขาวในอาเซียนยังนําเขาขาวจากประเทศ

นอกสมาชิกอาเซียน โดยมีอินเดียและปากีสถานเปนประเทศคูคาที่สําคัญและมีสวนแบงการตลาดที่เพิ่มมากขึ้น 

โดยในป 2549 อินเดียและปากีสถาน มีสวนแบงการตลาดรอยละ 1.7 และรอยละ 2.6 เพิ่มขึ้นเปนรอยละ 

10.5 และรอยละ 8.0 ในป 2558 ตามลําดับ สําหรับสหรัฐอเมริกา ซึ่งเปนผูสงออกขาวที่สําคัญในตลาดโลกมี

สวนแบงการตลาดขาวในอาเซียนประมาณรอยละ 1.1 ตอป เทานั้น 
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ตารางที่ 81 สวนแบงการตลาดสงออกขาวของประเทศสมาชิกอาเซียน และประเทศผูสงออกอื่นๆ  

 ที่สําคัญ ในตลาดอาเซียน ป 2549 - 2558 

ประเทศ 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 

อาเซียน 89.5 94.2 90.2 91.6 88.8 91.4 80.6 74.9 78.5 77.9 

ไทย 29.0 36.8 38.0 19.7 27.1 35.4 19.4 28.5 35.8 39.2 

เวียดนาม 59.9 57.2 52.0 70.0 61.4 55.3 58.6 41.0 39.4 35.6 

กัมพูชา 0.0 0.1 0.1 0.1 0.0 0.3 1.2 3.9 2.5 2.6 

เมียนมาร 0.3 0.1 0.1 1.1 0.1 0.2 1.2 1.1 0.7 0.3 

สปป.ลาว 0.3 0.0 0.0 0.6 0.2 0.0 0.2 0.4 0.2 0.2 

อินเดีย 1.7 1.5 1.1 2.8 2.0 2.4 9.8 11.9 10.0 10.5 

ปากีสถาน 2.6 1.4 3.3 1.7 6.2 2.8 5.8 7.5 7.0 8.0 

สหรัฐฯ 2.4 0.4 3.2 0.4 0.6 0.5 0.7 1.1 1.4 0.5 

อื่นๆ 3.8 2.5 2.2 3.6 2.4 2.9 3.0 4.6 3.1 3.0 

ที่มา: คํานวณจาก International Trade Centre (Trade Map) 
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ภาพที่ 23 สวนแบงการตลาดสงออกขาวของประเทศสมาชิกอาเซียน และประเทศผูสงออกอื่นๆ  

ที่สําคัญ ในตลาดอาเซียน ป 2549 - 2558 
ที่มา: คํานวณจาก International Trade Centre (Trade Map) 
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 4.2.2 การวิเคราะหดัชนีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรากฏ (Revealed Comparative 

Advantage Index: RCA) 

1) การวิเคราะหดัชนีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรากฏ (RCA) ในตลาดโลก 

ผลการคํานวณคาดัชนีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรากฏ (RCA) ของไทยในตลาดโลก 

ในชวงระยะเวลาที่ศึกษา (ป 2549 - 2558) ของประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ และประเทศนอกสมาชิก

อาเซียน ไดแก อินเดีย ซึ่งเปนประเทศผูสงออกขาวรายใหญของโลกในชวง 2-3 ปที่ผานมา ผลการการคํานวณ 

พบวา (ตารางที ่82 และภาพที ่24) 

ไทย : มีคา RCA มากกวา 1 ในชวงระยะเวลาที่ศึกษา หมายความวา ไทยมีความไดเปรียบ

โดยเปรียบเทียบในการสงออกขาวไปยังตลาดโลก อยางไรก็ตาม ไทยมีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบในการ

สงออกขาวไปยังตลาดโลกลดลง โดยคา RCA ลดลงจาก 22.08 ในป 2549 เหลือ 15.45 ในป 2558 

เวียดนาม : มีคา RCA มากกวา 1 ในชวงระยะเวลาที่ศึกษา หมายความวา เวียดนามมีความ

ไดเปรียบโดยเปรียบเทียบในการสงออกขาวไปยังตลาดโลก อยางไรก็ตาม เวียดนามมีความไดเปรียบโดย

เปรียบเทียบในการสงออกขาวไปยังตลาดโลกลดลง โดยคา RCA ลดลงจาก 35.82 ในป 2549 เหลือ 10.8 ในป 

2558 

กัมพูชา : มีคา RCA นอยกวา 1 ในป 2549 - 2551 แตมีคา RCA มากกวา 1 ในป 2552 - 

2558 หมายความวา ในชวงป 2549 - 2551 กัมพูชาไมมีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบในการสงออกขาวไป

ยังตลาดโลก แตหลังจากป 2552 เปนตนมา กัมพูชามีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบในการสงออกขาวไปยัง

ตลาดโลก ซึ่งในชวง 10 ปที่ผานมา กัมพูชามีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบในการสงออกขาวไปยังตลาดโลก

เพิ่มขึ้น โดยคา RCA เพิ่มขึ้นจาก 0.76 ในป 2549 เปน 15.09 ในป 2558 

เมียนมาร : มีคา RCA มากกวา 1 ในชวงระยะเวลาที่ศึกษา ยกเวนป 2550 หมายความวา 

เมียนมารมีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบในการสงออกขาวไปยังตลาดโลก โดยเมียนมารมีความไดเปรียบโดย

เปรียบเทียบในการสงออกขาวไปยังตลาดโลกเพิ่มขึ้นในชวงป 2551-2554 หลังจากนั้นมีความไดเปรียบลดลง

เหลือ 6.90 ในป 2558 

สปป.ลาว : มีคา RCA มากกวา 1 ในชวงระยะเวลาที่ศึกษา หมายความวา สปป.ลาว มี

ความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบในการสงออกขาวไปยังตลาดโลก ซึ่ง สปป.ลาว มีความไดเปรียบโดย

เปรียบเทียบในการสงออกขาวไปยังตลาดโลกเพิ่มขึ้น โดยคา RCA เพิ่มจาก 4.79 ในป 2549 เปน 6.51 ในป 

2558 

อินเดีย : มีคา RCA มากกวา 1 ในชวงระยะเวลาที่ศึกษา หมายความวา อินเดียมีความ

ไดเปรียบโดยเปรียบเทียบในการสงออกขาวไปยังตลาดโลก ซึ่งอินเดียมีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบในการ

สงออกขาวไปยังตลาดโลกเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะระหวางป 2554 – 2557 ซึ่งเปนชวงเวลาที่อินเดียมีสวนแบง

การตลาดในการสงออกขาวโลกเพิ่มขึ้น เนื่องจากขาวไทยมีราคาสูง ทําใหคา RCA ของอินเดียเพิ่มขึ้นจาก 

10.02 ในป 2554 เปน 18.05 ในป 2557  
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สําหรับประเทศอาเซียนอื่นที่ผลิตขาว ไดแก อินโดนีเซีย ฟลิปปนส มาเลเซีย และบรูไน มีคา 

RCA นอยวา 1 ตลอดชวงระยะเวลาที่ศึกษา หมายความวา ประเทศเหลานี้ไมมีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบ

ในการสงออกขาวไปยังตลาดโลก เนื่องจากประเทศเหลานี้ยังไมสามารถผลิตขาวไดเพียงพอตอความตองการ 

ของประเทศ  

ตารางที ่82 คาดัชนีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรากฏ (RCA) ในการสงออกขาวของประเทศสมาชิก  

 อาเซียนและอินเดีย ในตลาดโลก ป 2549 - 2558 

ประเทศ 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 
อัตราเพิ่ม 

(รอยละ) 

ไทย 22.08  23.39  25.88  21.48  20.06  21.08  15.46  14.35  17.33  15.45  -5.42 

เวียดนาม 35.82  31.77  34.43  30.31  33.00  27.99  24.61  16.44  14.18  10.80  -11.91 

กัมพูชา 0.76  0.46  0.42  1.43  4.56  11.76  13.63  20.16  15.71  15.09  61.10 

เมียนมาร 4.89  0.59  15.20  19.50  15.20  22.79  19.99  9.81  5.73  6.90  11.06 

สปป.ลาว 4.79  1.71  1.30  8.42  2.71  1.07  3.36  2.64  2.14  6.51  2.57 

อินโดนีเซีย 0.01  0.00  0.00  0.01  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  - 

ฟลิปปนส 0.00  0.01  0.05  0.01  0.01  0.03  0.02  0.07  0.04  0.01  - 

มาเลเซีย 0.01  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.02  0.06  0.11  - 

บรูไน 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  - 

อินเดีย 13.44  16.70  11.65  8.81  7.64  10.02  16.22  18.00  18.05  17.31  4.40 

ที่มา: คํานวณจาก International Trade Centre (Trade Map) 
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ภาพที่ 24 คาดัชนีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรากฏ (RCA) ในการสงออกขาวของประเทศสมาชิก 

ที่สําคัญของอาเซียน และอินเดีย ในตลาดโลก ป 2549 - 2558 
ที่มา: คํานวณจาก International Trade Centre (Trade Map) 

 

2) การวิเคราะหดัชนีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรากฏ (RCA) ในตลาดอาเซียน 

ผลการคํานวณคาดัชนีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรากฏ (RCA) ของไทยในตลาด

อาเซียนในชวงระยะเวลาที่ศึกษา (ป 2549 - 2558) ของประเทศสมาชิกอาเซียน และประเทศนอกสมาชิก

อาเซียน ไดแก อินเดีย ซึ่งเปนประเทศผูสงออกขาวในที่มีสวนแบงการตลาดที่เพิ่มมากขึ้น ผลการการคํานวณ 

พบวา (ตารางที ่83 และภาพที ่25) 

ไทย : มีคา RCA มากกวา 1 ในป 2550-2551 ป 2554 และป 2556-2558 หมายความวา 

ในชวงปดังกลาว ไทยมีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบในการสงออกขาวไปยังตลาดอาเซียน อยางไรก็ตาม ใน

ภาพรวมแลว ไทยมีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบในการสงออกขาวไปยังตลาดอาเซียนเพิ่มขึ้น โดยคา RCA 

เพิ่มขึ้นจาก 0.80 ในป 2549 เปน 1.68 ในป 2558  

เวียดนาม : มีคา RCA มากกวา 1 ในชวงระยะเวลาที่ศึกษา หมายความวา เวียดนามมีความ

ไดเปรียบโดยเปรียบเทียบในการสงออกขาวไปยังตลาดอาเซียน อยางไรก็ตาม เวียดนามมีความไดเปรียบโดย

เปรียบเทียบในการสงออกขาวไปยังตลาดโลกลดลง โดยคา RCA ลดลงจาก 7.75 ในป 2549 เปน 5.01 ในป 
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กัมพูชา : มีคา RCA นอยกวา 1 ในชวงป 2549 – 2554 และคา RCA มากกวา 1 ในชวงป 

2555 - 2558 หมายความวา ในป 2549 - 2554 กัมพูชายังไมมีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบในการสงออกขาว

ไปยังตลาดอาเซียน แตหลังจากป 2552 เปนตนมา กัมพูชามีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบในการสงออกขาว

ไปยังตลาดอาเซียน ทั้งนี้ กัมพูชามีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบในการสงออกขาวไปยังตลาดอาเซียนเพิ่มขึ้น 

โดยคา RCA เพิ่มขึ้นจาก 0.04 ในป 2549 เปน 6.37 ในป 2558 

เมียนมาร และ สปป.ลาว : มีคา RCA นอยกวา 1 ในชวงระยะเวลาที่ศึกษา หมายความวา 

เมียนมารและ สปป.ลาว ไมมีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบในการสงออกขาวไปยังตลาดอาเซียน โดยในป 

2558 เมียนมาร และ สปป.ลาว มีคา RCA เทากับ 0.18 และ 0.35 ตามลําดับ  

อินเดีย :  มีคา RCA นอยกวา 1 ในชวงระยะเวลาที่ศึกษา ยกเวนป 2558 หมายความวา 

ในชวงป 2549 - 2557 อินเดียไมมีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบในการสงออกขาวไปยังตลาดอาเซียน แตป 

2558 อินเดียเริ่มมีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบในการสงออกขาวไปยังตลาดอาเซียน โดยคา RCA เพิ่มขึ้น

จาก 0.12 ในป 2549 เปน 1.10 ในป 2558 

สําหรับประเทศอาเซียนอื่นที่ผลิตขาว ไดแก อินโดนีเซีย ฟลิปปนส มาเลเซีย และบรูไน มีคา 

RCA นอยวา 1 ตลอดในชวงระยะเวลาที่ศึกษา หมายความวา ทั้ง 4 ประเทศ ไมมีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบ

ในการสงออกขาวไปยังตลาดอาเซียน เนื่องจากประเทศเหลานี้ไมสามารถผลิตขาวไดเพียงพอตอความตองการใน

ประเทศ  

ตารางที่ 83 คาดัชนีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรากฏ (RCA) ในการสงออกขาวของประเทศสมาชิก  

 อาเซียนและอินเดีย ในตลาดอาเซียน ป 2549 - 2558 

ประเทศ 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 
อัตราเพิ่ม 

(รอยละ) 

ไทย 0.80  1.12  1.06  0.59  0.79  1.08  0.66  1.09  1.47  1.68  5.84 

เวียดนาม 7.75  7.34  6.30  8.13  8.46  7.54  6.81  4.72  4.57  5.01  -5.50 

กัมพูชา 0.04  0.13  0.14  0.18  0.04  0.62  1.40  6.30  3.27  6.37  79.08 

เมียนมาร 0.08  0.03  0.02  0.35  0.02  0.10  0.54  0.47  0.34  0.18  29.76 

สปป.ลาว 0.34  0.07  0.05  0.89  0.19  0.01  0.26  0.40  0.16  0.35  6.12 

อินโดนีเซีย 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  - 

ฟลิปปนส 0.00  0.01  0.01  0.01  0.00  0.01  0.01  0.03  0.02  0.01  - 

มาเลเซีย 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  - 

บรูไน 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  - 

อินเดีย 0.12  0.10  0.06  0.19  0.13  0.13  0.64  0.92  0.89  1.10  37.49 

ที่มา: คํานวณจาก International Trade Centre (Trade Map) 
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ภาพที่ 25 คาดัชนีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรากฏ (RCA) ในการสงออกขาวของประเทศสมาชิก 

 ที่สําคัญของอาเซียน และอินเดีย ในตลาดอาเซียน ป 2549 - 2558 
ที่มา: คํานวณจาก International Trade Centre (Trade Map) 

 4.2.3 การวิเคราะหตําแหนงและความสามารถในการแขงขัน (Boston Consulting Group : BCG Matrix) 

1) การวิเคราะหตําแหนงและความสามารถในการแขงขัน (BCG Matrix) ในตลาดโลก 

เปนการเปรียบเทียบสวนแบงตลาดเชิงเปรียบเทียบ (Relative Market Share) และอัตรา

การขยายตัวของตลาด (Market Growth Rate) ในการสงออกขาวของประเทศสมาชิกอาเซียนที่เปนผูสงออกขาว

ที่สําคัญ ประกอบดวย ไทย เวียดนาม กัมพูชา เมียนมาร  สปป.ลาว  และประเทศนอกสมาชิกอาเซียน คือ 

อินเดีย ไปยังตลาดโลก เปรียบเทียบ 2 ชวงเวลา คือ ชวงแรกระหวางป 2549-2553 และชวงที่ 2 ระหวางป 

2554 - 2558 ผลการวิเคราะห มีดังนี้ (ตารางที่ 84 และภาพที ่26) 

ไทย : ในชวงป 2549 - 2553 ขาวของไทยอยูในตําแหนงสินคาดาวรุง (Stars) คือ มีสวน

แบงตลาดสูงและมีอัตราการขยายตัวของตลาดสูงกวารอยละ 10 หลังจากนั้นในชวงป 2554-2558 ขาวไทยได

เปลี่ยนตําแหนงไปสูสินคาดาวรวง (Dogs) คือ มีสวนแบงตลาดต่ําและมีอัตราการขยายตัวของตลาดต่ํากวา 

รอยละ 10 เนื่องจากราคาขาวไทยสูงกวาขาวอินเดียคอนขางมาก โดยเฉพาะชวงที่ไทยดําเนินโครงการจํานําขาว 

ประกอบกับอินเดียยกเลิกมาตรการหามการสงออกขาวที่ไมใชบาสมาติ ทําใหผูนําเขาขาวไทยบางสวน

ปรับเปลี่ยนไปซื้อขาวจากอินเดียแทน สงผลใหมูลคาการสงออกขาวไทยไปตลาดโลกมีแนวโนมลดลง  
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ในทางกลับกัน ในชวงป 2549 - 2553 ขาวของอินเดียอยูในตําแหนงสินคาดาวรวง (Dogs) 

หลังจากนั้นในชวงป 2554 - 2558 ขาวอินเดียไดเปลี่ยนตําแหนงไปสูสินคาดาวรุง (Stars) แทนไทย 

เวียดนาม : ในชวงป 2549 - 2553 ขาวเวียดนามอยูในตําแหนงสินคามีปญหา (Question Marks) 

คือ มีสวนแบงตลาดต่ําแตอัตราการขยายตัวของตลาดสูงกวารอยละ 10 หลังจากนั้นในชวงป 2554 - 2558 

ขาวเวียดนามไดเปลี่ยนตําแหนงไปสูสินคาดาวรวง (Dogs) คือ มีสวนแบงตลาดต่ําและมีอัตราการขยายตัวของ

ตลาดต่ํากวารอยละ 10  

กัมพูชา เมียนมาร และ สปป.ลาว : ในชวงป 2549 - 2553 ทั้งสามประเทศอยูในตําแหนง

สินคามีปญหา (Question Marks) คือ มีสวนแบงตลาดต่ําแตอัตราการขยายตัวของตลาดสูงกวารอยละ 10 

และในชวงป 2554 - 2558 กัมพูชา และ สปป.ลาว ยังอยูในตําแหนงสินคามีปญหา แตเมียนมาร เปลี่ยนตําแหนง

ไปสูสินคาดาวรวง (Dogs) คือ มีสวนแบงตลาดต่ําและมีอัตราการขยายตัวของตลาดต่ํากวารอยละ 10 

ตารางที ่84 สวนแบงตลาดเชิงเปรียบเทียบและอัตราการเติบโตของตลาด ในการสงออกขาวของประเทศ 

ผูสงออกขาวที่สําคัญของอาเซียนและอินเดีย ไปยังตลาดโลก เปรียบเทียบชวงป 2549 - 2553 

กับชวงป 2554 - 2558 

ประเทศ 

ชวงป 2549-2553 ชวงป 2554-2558 

สวนแบงตลาด 

เชิงเปรียบเทียบ 

(Relative Market Share) 

อัตราการขยายตัว 

ของตลาด 

(Market Growth Rate) 

สวนแบงตลาด 

เชิงเปรียบเทียบ 

(Relative Market Share) 

อัตราการขยายตัว 

ของตลาด 

(Market Growth Rate) 

ไทย 1.95 20.09 0.78 -5.43 

เวียดนาม 0.51 27.78 0.49 -7.27 

กัมพูชา 0.00 107.26 0.03 28.12 

เมียนมาร 0.02 122.09 0.03 -14.86 

สปป.ลาว 0.00 38.43 0.00 47.88 

อินเดีย 0.50 9.74 1.28 12.21 

ที่มา: คํานวณจาก International Trade Centre (Trade Map) 

 



ภาพที ่26 การวิเคราะหตําแหนงและความสามารถในการแขงขัน 

ของอาเซียนและอินเดีย ในตลาดโลก เปรียบเทียบชวงป 
ที่มา: คํานวณจาก International Trade Centre (Trade Map)

 

2) การวิเคราะหตําแหนงแ

เปนการเปรียบเทียบสวนแบงตลาดเชิงเปรียบเทียบ 

การขยายตัวของตลาด (Market Growth Rate) 

นอกสมาชิกอาเซียนที่เปนผูสงออกขาวที่สําคัญไปยังตลาดอาเซียน 

สปป.ลาว และอินเดีย เปรียบเทียบ 

2554 - 2558 ผลการวิเคราะห มีดังนี้ 

ไทย : ในชวงป 

คือ มีสวนแบงตลาดต่ําแตอัตราการขยายตัวของตลาดสูงกวา

ไดเปลี่ยนตําแหนงไปสูสินคาดาวรวง 

รอยละ 10 
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การวิเคราะหตําแหนงและความสามารถในการแขงขัน (BCG) ของประเทศผูสงออกขาวที่สําคัญ

ของอาเซียนและอินเดีย ในตลาดโลก เปรียบเทียบชวงป 2549 - 2553 
International Trade Centre (Trade Map) 

ตําแหนงและความสามารถในการแขงขัน (BCG Matrix) ในตลาดอาเซียน

ปนการเปรียบเทียบสวนแบงตลาดเชิงเปรียบเทียบ (Relative Market Share) 

Market Growth Rate) ในการสงออกขาวของประเทศสมาชิกอาเซียน

นอกสมาชิกอาเซียนที่เปนผูสงออกขาวที่สําคัญไปยังตลาดอาเซียน ประกอบดวย ไทย เวียดนาม กัมพูชา 

เปรียบเทียบ 2 ชวงเวลา คือ ชวงแรกระหวางป 2549 - 2553

ผลการวิเคราะห มีดังนี้ (ตารางที ่85 และภาพที ่27) 

ในชวงป 2549 - 2553 ขาวของไทยอยูในตําแหนงสินคามีปญหา

อัตราการขยายตัวของตลาดสูงกวารอยละ 10 หลังจากนั้นในชวงป 

ไดเปลี่ยนตําแหนงไปสูสินคาดาวรวง (Dogs) คือ มีสวนแบงตลาดต่ําและมีอัตราการขยายตัวของตลาดต่ํากวา
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ของประเทศผูสงออกขาวที่สําคัญ

 กับชวงป 2554 - 2558 

 ในตลาดอาเซียน 

Relative Market Share) และอัตรา

งประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศ

ประกอบดวย ไทย เวียดนาม กัมพูชา เมียนมาร  

53 และชวงที่ 2 ระหวางป 

มีปญหา (Question Marks) 

หลังจากนั้นในชวงป 2554 - 2558 ขาวไทย

คือ มีสวนแบงตลาดต่ําและมีอัตราการขยายตัวของตลาดต่ํากวา

49-53)

เวียดนาม (54-58)

กัมพูชา (49-53)

กัมพูชา (54-58)

เมียนมาร (49-53)

เมียนมาร (54-58)

สปป. ลาว (49-53)

สปป.ลาว (54-58)

(49-53)

0.00.20.4



190 
 

เวียดนาม : ในชวงป 2549 - 2553 ขาวของเวียดนามอยูในตําแหนงสินคาดาวรุง (Stars) 

คือ มีสวนแบงตลาดสูงและมีอัตราการขยายตัวของตลาดสูงกวารอยละ 10 หลังจากนั้นในชวงป 2554 - 2558 

ขาวเวยีดนามไดเปลี่ยนตําแหนงไปสูสินคาทําเงิน (Cash Cows) คือ มีสวนแบงตลาดสูงแตมีอัตราการขยายตัว

ของตลาดต่ํากวารอยละ 10 

กัมพูชา เมียนมาร สปป.ลาว และอินเดีย : ในชวงป 2549 - 2553 ทั้งสี่ประเทศอยูใน

ตําแหนงสินคามีปญหา (Question Marks) คือ มีสวนแบงตลาดต่ําแตอัตราการขยายตัวของตลาดสูงกวา 

รอยละ 10 หลังจากนัน้ในชวงป 2554-2558 กัมพูชา สปป.ลาว และอินเดีย ยังคงอยูในตําแหนงสินคามีปญหา 

(Question Marks) ขณะที่เมียนมาร เปลี่ยนตําแหนงไปสูสินคาดาวรวง (Dogs) คือ มีสวนแบงตลาดต่ําและมี

อัตราการขยายตัวของตลาดต่ํากวารอยละ 10 

ตารางที ่85 สวนแบงตลาดเชิงเปรียบเทียบและอัตราการเติบโตของตลาด ในการสงออกขาวของประเทศ 

ผูสงออกขาวที่สําคัญของอาเซียนและอินเดีย ไปยังตลาดอาเซียน เปรียบเทียบชวงป 2549 - 2553 

กับชวงป 2554 - 2558 

ประเทศ 

ชวงป 2549-2553 ชวงป 2554-2558 

สวนแบงตลาด 

เชิงเปรียบเทียบ 

(Relative Market Share) 

อัตราการขยายตัว 

ของตลาด 

(Market Growth Rate) 

สวนแบงตลาด 

เชิงเปรียบเทียบ 

(Relative Market Share) 

อัตราการขยายตัว 

ของตลาด 

(Market Growth Rate) 

ไทย 0.52 14.43 0.66 -4.73 

เวียดนาม 1.94 26.54 1.53 -22.71 

กัมพูชา 0.00 43.10 0.04 42.10 

เมียนมาร 0.00 11.46 0.01 -13.04 

สปป.ลาว 0.00 38.71 0.00 47.36 

อินเดีย 0.03 35.30 0.17 18.09 

ที่มา: คํานวณจาก International Trade Centre (Trade Map) 



ภาพที ่27 การวิเคราะหตําแหนงและความสามารถในการแขงขัน 

ของอาเซียนและอินเดีย ในตลาด
ที่มา: คํานวณจาก International Trade Centre (Trade Map)
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การวิเคราะหตําแหนงและความสามารถในการแขงขัน (BCG) ของประเทศผูสงออกขาวที่สําคัญ

ของอาเซียนและอินเดีย ในตลาดอาเซียน เปรียบเทียบชวงป 2549 - 2553
International Trade Centre (Trade Map) 

ไทย (49-53)

ไทย (54-58)
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ของประเทศผูสงออกขาวที่สําคัญ

3 กับชวงป 2554 - 2558 
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4.3 การกําหนดกลยุทธสินคาขาวของไทยในอาเซียน 

 4.3.1 การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) สินคาขาวของไทย 

จากการวิเคราะหขอมูลสถานการณและแนวโนมดานการผลิต การตลาด นโยบาย รวมทั้งปจจัย

ที่สงผลตอความสามารถในการแขงขัน ประกอบการกับวิเคราะหสวนแบงการตลาด ดัชนีความไดเปรียบโดย

เปรียบเทียบที่ปรากฏ (RCA) และศักยภาพในการแขงขันโดยใชทฤษฎีการจัดการเชิงกลยุทธ (BCG Martix) 

และไดนําขอมูลที่ไดมาประมวลวิเคราะหจุดแข็ง (Strengths) จุดออน (Weakness) โอกาส (Opportunities) 

และอุปสรรค (Threats) ของขาวไทย โดยไดจัดประชุมระดมความคิดเห็น (Focus Group) ทุกภาคสวนที่

เกี่ยวของ ไดแก ผูแทนเกษตรกร สภาเกษตรกร ผูประกอบการ โรงสี หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ

สถาบันการศึกษา  

ผลการวิเคราะห SWOT สรุปไดดังนี ้ 

1) จุดแข็ง (Strengths) ประกอบดวย 

- S1 พันธุขาวของไทยมีคุณภาพดี เปนที่ยอมรับในตลาด  

พันธุขาวที่มีคุณภาพดีและเปนที่รูจักคือ ขาวหอมมะลิ (Thai Hom Mali Rice) ซึ่งมี

คุณลักษณะที่ใหกลิ่นหอมคลายใบเตย และเคยไดรับรางวัลชนะเลิศการประกวดขาว (World’s Best Rice) ใน

การประชุม World Rice Conference เมื่อป 2552 และ 2553 และในป 2556 ขาวหอมมะลิทุงกุลารองไห 

(Khao Hom Mali Thung Kula Rong-Hai) ไดรับการรับรองใหเปนการคุมครองตามภูมิประเทศที่ผลิต 

(Protected Geographical Indications: PGI) จากสหภาพยุโรปอยางเปนทางการ (European Union 2013) 

นอกจากขาวหอมมะลิแลว ไทยมีพันธุขาวที่มีศักยภาพในการทําตลาดใหเปนขาวคุณภาพสูงไดหรือที่เรียกวา

ตลาดเฉพาะ (Niche Market) โดยเฉพาะขาวเฉพาะถิ่นที่ไดรับการรับรองจากกระทรวงพาณิชย GI เชน ขาวสังขหยด

เมืองพัทลุง ขาวฮาง หอมทองสกลทวาป ขาวเจกเชย ขาวเสาไห ขาวเหลืองปะทิวชุมพร ขาวก่ําลานนา ขาวเหนียว

เขาวงกาฬสินธุ ขาวไรลืมผัวเพชรบูรณ ขาวที่มีคุณลักษณะทางโภชนาการสูง เชน ขาวหอมนิล ขาวหอมมะลิแดง 

เปนตน  

- S2 มีสภาพภูมปิระเทศและอากาศทีเ่หมาะสมในการเปนแหลงเพาะปลูกขาว  

 ประเทศไทยสามารถปลูกขาวไดทุกจังหวัดทั่วประเทศ โดยพื้นที่ลุมในภาคกลางมีระบบ

ชลประทานสามารถปลูกขาวไดปละสองครั้งเหมาะกับการปลูกขาวเจาขาว สวนภาคตะวันออกเฉียงเหนือมี

สภาพท่ีเหมาะสมตอการปลูกขาวหอมมะลิและขาวเหนียว 

- S3 โรงสีมีเทคโนโลยีท่ีมีประสิทธิภาพ  

 ไทยมีผูประกอบการโรงสีที่ใชเทคโนโลยีในการสีที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ เชน 

เครื่องคัดแยกสี (Color Sorters, Optical Sorters) หรือเรียกวาอีกชื่อวาเครื่องยิงสี หรือเครื่องคัดแยกเพื่อ

ปรับปรุงคุณภาพขาว ซึ่งทําใหขาวของไทยที่ไดมีคุณภาพและมีความแนนอน 
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- S4 ผูสงออกมีประสบการณสูงและมีเครือขายในหลายประเทศ  

 นอกจากไทยจะเปนประเทศที่ผูสงออกขาวที่สําคัญของโลกทั้งมูลคาและปริมาณแลว 

ไทยยังเปนประเทศที่ขายขาวไปไดในหลายประเทศ ครอบคลุมทุกทวีป (ในป 2558 เปรียบเทียบจํานวน

ประเทศคูคา พบวา อินเดีย สามารถสงขาวไปไดมากที่สุดจํานวน 154 ประเทศ รองลงมาไดแก ไทย สงออก

ขาวไปได 149 ประเทศ สําหรับประเทศผูสงออกขาวของอาเซียนอื่นๆ คือ เวียดนาม สงออกขาวไป 110 

ประเทศ ตามดวยกัมพูชา (60 ประเทศ) เมียนมาร (42 ประเทศ) และ สปป.ลาว (17 ประเทศ) ตามลําดับ และ

ไมไดพึ่งพิงตลาดไหนเปนตลาดหลัก สะทอนใหเห็นถึงประสบการณและเครือขายของผูสงออกที่มีความ

ไดเปรียบเมื่อเทียบกับประเทศอ่ืนในอาเซียน 

- S5 ภาครัฐใหการสนับสนุนเรื่องขาว และมีหนวยงานที่รับผิดชอบเรื่องขาว  

  เชน กรมการขาว กรมการคาภายใน กรมการคาตางประเทศ ธนาคารเพื่อการเกษตร

และสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) เปนตน เนื่องจากขาวเปนสินคาที่สําคัญของประเทศ มีภาคสวนที่เกี่ยวของกับ

เรื่องขาวเปนจํานวนมาก โดยเฉพาะเกษตรกรที่มีเปนจํานวนมากและสวนใหญยังขาดโอกาสในหลายๆ ดาน 

ในชวง 10 ปที่ผานมา รัฐบาลทุกสมัยใหความสําคัญกับเรื่องขาว ดังจะเห็นไดจากองคกรที่ทําหนาที่กําหนด

นโยบายและบริหารจัดการขาว จะมีนายกรัฐมนตรีเปนประธาน (คณะกรรมการนโยบายขาวแหงชาติ: กขช. ใน

สมัยรัฐบาลยิ่งลักษณชินวัตร หรือ คณะกรรมการนโยบายและการบริหารจัดการขาว: นบข. ในรัฐบาลพลเอก

ประยุทธ จันทรโอชา) 

2) จุดออน (Weaknesses) ประกอบดวย 

- W1 ผลผลิตตอไรต่ํา  

ไทยมีผลผลิตตอไรที่ยังต่ํากวาประเทศเพื่อนบานอยูมาก สาเหตุหนึ่งที่ทําใหผลผลิตตอไร

ของไทยต่ํา คือ ผลผลิตตอไรของขาวหอมมะลิซึ่งเปนพันธุดั้งเดิมที่ใหผลผลิตตอไรต่ําและปลูกในพ้ืนที่นาน้ําฝน  

- W2 ชาวนาสวนใหญเปนรายยอย  

ชาวนาไทยมีพื้นที่ทําการเกษตรเฉลี่ย 15.69 ไรตอครัวเรือน โดยรอยละ 72.26 ของ

ชาวนามีพื้นที่ทําการเกษตรนอยกวา 20 ไร และรอยละ 93.86 ของชาวนามีพื้นที่ทําการเกษตรเฉลี่ยนอยกวา 

40 ไร การที่พ้ืนที่ทําการเกษตรตอครัวเรือนมีนอยและมีอยูอยางกระจาย ทําใหการใชประโยชนจากเครื่องจักร

และการประหยัดตอขนาดยังไมเต็มประสิทธิภาพ 

- W3 องคกรชาวนาขาดความเขมแข็ง  

 องคกรและหนวยงานที่เกี่ยวของกับการผลิตขาวและชาวนาจํานวนมาก ซึ่งถูกจัดตั้งขึ้น

ตามวัตถุประสงคที่กลุมบุคคลทั่วไปประกอบอาชีพเหมือนกันตองการแกปญหาของตนเปนหลัก สมาคมตางๆ 

ยังขาดความเปนเอกภาพในการรวมกันแกไขปญหาการผลิตขาวของชาวนา  
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- W4 การบริหารจัดการชวงการเก็บเกี่ยวและหลังการเก็บเกี่ยวยังไมมีประสิทธิภาพ  

เชน รถเกี่ยวนวดไมเพียงพอ ทําใหในบางพื้นที่ตองเก็บเกี่ยวกอนหรือหลังชวงเวลาที่

เหมาะสม (ระยะพลับพลึง) การลดความชื้นที่ไมถูกตอง เชน การตากขาวโดยไมมีการกลับขาว เปนตน การ

บริหารจัดการขาวเปลือกในชวงการเก็บเกี่ยวและหลังการเก็บเกี่ยวที่ไมมีประสิทธิภาพ สงผลตอคุณภาพ

ขาวสาร ทําใหไดขาวหักในปริมาณมาก ขาวมีกลิ่นเหม็นอับหรือสูญเสียความหอมของขาว 

- W5 ผลผลิตสวนใหญยังไมไดรับการรับรองมาตรฐาน  

เชน มาตรฐานการเกษตรที่ดี (Good Agricultural Practice, GAP) หรือเกษตร

อินทรีย (Organic Thailand, IFOAM, USDA Organic) 

- W6 ขาดการวิจัยและพัฒนาการแปรรูปขาว และการพัฒนาตอยอดเชิงอุตสาหกรรม  

การใชขาวในประเทศสวนใหญอยูในรูปของการหุงสําหรับรับประทานเปนอาหาร หรือ

เรียกวา Table Rice สวนการแปรรูปสวนใหญจะเปนการแปรรูปขั้นตน เชน การทําเสนกวยเตี๋ยว สุราพื้นบาน 

แปงขาวเจา แปงขาวเหนียว เปนตน แมวาในชวง 5 ป ที่ผานมา จะมีงานวิจัยดานการแปรรูปเพื่อสราง

มูลคาเพิ่มมากขึ้น เชน การทําเครื่องสําอาง อาหารเสริม เวชภัณฑ เปนตน แตสวนมากยังอยูในรูปแบบของ

งานวิจัยยังไมสามารถขยายผลเพื่อผลิตในเชิงอุตสาหกรรมได 

- W7 การขับเคลื่อนนโยบายภาครัฐยังขาดประสิทธิภาพ 

 แมวารัฐบาลจะใหความสําคัญตอเรื่องขาว แตการกําหนดและขับเคลื่อนนโยบายดาน

ขาวยังขาดประสิทธิภาพ เชน นโยบายหรือโครงการของรัฐบาลไมมีความตอเนื่อง มีลักษณะเปนการสั่งจาก

สวนกลางหรือที่เรียกวาจากบนลงลาง (Top-down Policy) ซึ่งขาดการมีสวนรวม การดําเนินการหรือ

ขับเคลื่อนโครงการมีความลาชา ทําใหหลายโครงการไมประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงค การขาดความเปน

เอกภาพของนโยบายเนื่องจากมีหนวยงานที่เกี่ยวของหลายหนวยงาน รวมทั้งตองใชงบประมาณในการ

ชวยเหลือเกษตรกรเปนจํานวนมากในแตละป 

3) โอกาส (Opportunities) ประกอบดวย 

- O1 ประชากรอาเซียนมีแนวโนมเพิ่มขึ้น  

 องคการสหประชาชาติคาดการณวาในป 2558 ประชากรของอาเซียนมีประมาณ 633 

ลานคน และจะเพิ่มขึ้น 93 ลานคนเปน 726 ลานคนในป 2563 (UN 2016) ความตองการใชขาวจึงมีแนวโนม

มากขึ้นตามการเพิ่มข้ึนของประชากร 

- O2 กระแสอาหารเพื่อสุขภาพ  

 จากเศรษฐกิจที่เติบโต ทําใหรายไดตอประชากรของอาเซียนมีมากขึ้น ซึ่งทําใหผูบริโภค

เลือกบริโภคขาวที่มีคุณภาพ (ความนุมหรือความหอม) และมีประโยชนตอสุขภาพ (ขาวอินทรีย ปลอดสารพิษ 

มีสารอาหาร) มากขึ้น เปนโอกาสใหกับขาวตลาดเฉพาะ 
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- O3 การเติบโตของการคาสมัยใหม (Modern Trade)  

ผูบริโภคมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม จากการซื้อของจากตลาดสดหรือรานขายของชํา

เปนการซื้อของจากรานคาขายปลีกหรือขายสงสมัยใหม โดยเฉพาะในเมืองขนาดใหญ รานคาสมัยใหมเปด

โอกาสใหเกษตรกรหรือกลุมเกษตรที่มีศักยภาพและตองการขายผลิตภัณฑที่เปนตลาดเฉพาะ สามารถเขาถึง

ผูบริโภคที่มีความยินดีที่จะจายแพงข้ึนไดมาก 

- O4 การเติบโตของตลาดดิจิตอล  

 การคาขายผานสื่ออิเลคทรอนิคส (E-commerce) ไมวาจะเปนการขายผานเว็บไซต

หรือการขายผานระบบ Social Networks ของผูใหบริการ เชน Facebook Instragram หรือ Line เปนตน 

ซึ่งมีหลายกลุมใชชองทางนี้ขายขาว 

- O5 การพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technologies)  

 ทําใหอุปกรณการเกษตรสามารถทํางานไดมีประสิทธิภาพมากขึ้น ฉลาดมากขึ้น ดวย

การใหอุปกรณสามารถรับขอมูลจากสิ่งแวดลอม ประมวลผล รวมทั้งตัดสินใจทํางานใหสอดคลองกับ

สภาพแวดลอมที่เผชิญอยู เทคโนโลยีเชนนี้เรียกวา Internet of Things (IoT) ตัวอยางของการใช IoT ในทาง

การเกษตร เชน การบริหารจัดการน้ําใหกับพืชตามความตองการน้ําของพืช โดยคํานวณจากขอมูลความชื้นของ

ดินที่วัดไดจาก Sensors เปนตน 

4) อุปสรรค (Threats) ประกอบดวย 

- T1 การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (Climate Change)  

พื้นที่เพาะปลูกขาวสวนใหญของไทยเปนพื้นที่นาน้ําฝน ตองพึ่งพิงปริมาณและความ

สม่ําเสมอของน้ําฝนในการเพาะปลูก คาดการณวาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จะสงผลใหประเทศไทยมี

อุณหภูมิสูงขึ้นรวม ปริมาณน้ําฝนนอยลงและมีความไมแนนอนสูงขึ้น ทําใหภาวะแหงแลงจะมีบอยครั้งขึ้นและมี

ความรุนแรงมากข้ึน  

- T2 การเขาสูสังคมสูงวัย (Aging Population)  

 ประเทศไทย กําลังจะเขาสูสังคมที่มีสัดสวนประชากรเปนผูสูงอายุ องคการสหประชาชาติ

คาดการณวาในป 2558 ไทยมีประชากรประมาณ 68.7 ลานคน เปนประชากรที่มีอายุมากกวา 65 ป 7.3 ลานคน 

หรือคิดเปนรอยละ 10 ของประเทศ ประชากรไทยเพิ่มขึ้นเล็กนอยเปน 69.6 ลานคน แตประชากรที่มีอายุ

มากกวา 65 ป เพิ่มขึ้นเปน 13.5 ลานคน หรือคิดเปนรอยละ 20 ของประเทศ (UN 2016) และจากผลการ

สํารวจภาวะเศรษฐกิจสังคมครัวเรือนและแรงงานเกษตรของสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ปเพาะปลูก 2558-2559  

พบวาหัวหนาครัวเรือนเกษตรมีอายุเฉลี่ย 56 ป โดยที่สัดสวนหัวหนาครัวเรือนเกษตรที่อายุมากกวา 65 ป คิดเปน

รอยละ 24 ของหัวหนาครัวเรือนเกษตรทั้งหมด สวนแรงงานในภาพเกษตรจํานวน 24 ลานคน มีแรงงานที่อายุ

มากกวา 65 ป ประมาณ 3 ลานคน คิดเปนรอยละ 12.4 ของแรงงานภาคเกษตรทั้งหมด อายุที่มากขึ้นของ

แรงงานภาคเกษตร ประกอบกับการโยกยายแรงงานจากภาคเกษตรสูภาคอุตสาหกรรมหรือบริการมากขึ้น ทําให

แรงงานภาคเกษตรหายากข้ึนหรือมีคาจางที่แพงขึ้น 
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- T3 มาตรฐานของการนําเขาขาวที่มีความเขมงวดมากขึ้น  

โดยเฉพาะมาตรการที่เกี่ยวกับความปลอดภัยหรือที่เรียกวา มาตรการดานสุขอนามัย

และสุขอนามัยพืช (Sanitary and Phytosanitary Measures: SPS) สําหรับขาว มีความพยายามในการ

กําหนดการใชสารเคมีที่ใชในนาขาวที่มีความเสี่ยงตอการเกิดโรคของมนุษย เชน Glyphosate Tricyclazole 

เปนตน ในหลายประเทศ โดยเฉพาะสหภาพยุโรป เปนกลุมประเทศผูนําในการผลักดันเรื่องนี ้

- T4 การแขงขันในตลาดขาวมีความรุนแรงมากขึ้น  

 ประเทศที่มีตนทุนการผลิตต่ํา เชน กัมพูชา และเมียนมาร ไดรับการลงทุนจากตางชาติ 

เชน จีน และญี่ปุน เพื่อพัฒนาโครงสรางพื้นฐานที่จะพัฒนาคุณภาพขาวสําหรับการสงออก สําหรับเวียดนาม

จากที่ประสบความสําเร็จในการใชกลยุทธการขายขาวคุณภาพต่ําที่มีราคาถูก เริ่มมีแนวคิดการเปลี่ยนจากการ

สงออกขาวคุณภาพต่ําเปนการสงออกขาวคุณภาพสูง เชน ขาวที่มีกลิ่นหอม ขาวที่ดีตอสุขภาพ เปนตน  

- T5 ประเทศผูนําเขาดําเนินนโยบายพึ่งพิงตนเอง (Self-Sufficiency)  

 ฟลิปปนส อินโดนีเซีย มาเลเซีย และบรูไน เรงดําเนินนโยบายพึ่งพิงตนเอง (Self-

Sufficiency) โดยการเพิ่มพื้นที่ปลูกขาว ลดการนําเขาขาวจากตางประเทศ ซึ่งจะทําใหความตองการขาวใน

ภาพรวมลดลง และสงผลตอการสงออกขาวของไทย 

ตารางที่ 86 การวิเคราะห SWOT สินคาขาวไทย 

จุดแข็ง (S) จุดออน (W) 

S1 มีพันธุขาวคุณภาพดี เปนที่ยอมรับของตลาด

ตางประเทศ  

W1 ผลผลิตตอไรต่ํา 

S2 มีสภาพภูมปิระเทศและอากาศทีเ่หมาะสมใน

การเปนแหลงเพาะปลูกขาว 

W2 ชาวนาสวนใหญเปนรายยอย (เกษตรแปลงเล็ก) 

S3 โรงสีมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย W3 องคกรชาวนาขาดความเขมแข็ง 

S4 ผูสงออกมีประสบการณสูงและมีเครือขายใน

หลายประเทศ 

W4 การบริหารจัดการชวงการเก็บเกี่ยวยังไมมี

ประสิทธิภาพ 

S5 ภาครัฐใหความสําคัญกับเรื่องขาว W5 ผลผลิตสวนใหญไมไดเขาสูระบบการตรวจ

รับรองมาตรฐาน 

  W6  

 

W7 

ขาดการวิจัยและพัฒนาการแปรรูปขาว และ

การพัฒนาตอยอดเชิงอุตสาหกรรม 

การขับเคลื่อนนโยบายภาครัฐยังขาด

ประสิทธิภาพ 
ที่มา: การประชุมระดมความคิดเหน็ (Focus Group) 
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ตารางที่ 86 การวิเคราะห SWOT สินคาขาวไทย (ตอ) 

โอกาส (O) อุปสรรค (T) 

O1 ประชากรอาเซียนมีแนวโนมเพิ่มขึ้น T1 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  

(climate change) 

O2 กระแสอาหารเพ่ือสุขภาพ T2 การเขาสูสังคมผูสูงอายุ 

O3 การเติมโตของการคาปลีกสมัยใหม  

(modern trade) 

T3 มาตรฐานการนําเขาขาวที่เขมงวดมากขึ้น  

O4 การเติบโตของตลาดดิจิตอล T4 การแขงขันในตลาดขาวมีความรุนแรงมากข้ึน 

O5 การพัฒนาของเทคโนโลยสีารสนเทศ T5 นโยบายพึ่งพิงตนเอง (self-sufficiency) ของ

ประเทศผูนําเขา 
ที่มา: การประชุมระดมความคิดเหน็ (Focus Group) 

 4.3.2 การกําหนดกลยุทธโดย TOWS 

การกําหนดกลยุทธสินคาขาวของไทย โดยใช TOWS Matrix เปนการกําหนดกลยุทธจากการ

วิเคราะห SWOT ประกอบดวย 4 กลยุทธ ดังนี้ 

1) กลยุทธเชิงรุก (SO Strategies) ประกอบดวย 

1.1 การว ิจัยและพัฒนาพันธุที่เปนที่ตองการของตลาด (S1 S5 O1 O2) 

ในอดีตนักวิจัยขาวเนนการพัฒนาพันธุโดยมีเปาหมายที่จะแกไขปญหาดานการผลิต เชน 

เพิ่มผลผลิตตอไร เพิ่มความตานทานโรคหรือแมลง แตคุณลักษณะของขาว เชน ความหอม การหุงขึ้นหมอ 

สัดสวนของแปง รวมทั้งสารอาหาร เปนปจจัยสําคัญในการกําหนดความตองการรวมถึงราคาที่ผูบริโภคยินดีที่

จะจาย ดังนั้นการพัฒนาพันธุขาวจะตองคํานึงถึงดานการตลาดดวย ทั้งนี้ความตองการใชขาวในแตละกิจกรรม

อาจจะมีความตองการที่แตกตางกัน เชน ขาวสําหรับทําเสนกวยเตี๋ยวอาจจะตองการสัดสวนของแปงมากกวา

ขาวที่ใหคนบริโภค เปนตน 

1.2 การขยายตลาดและเปนผูนําตลาดขาวที่มีคุณภาพสูง หรือขาวตลาดเฉพาะ (S1 S2 S3 

S4 S5 O2 O3 O4) 

ประเทศไทยมีขาวหอมมะลิ เปนขาวคุณภาพสูงในตลาดสงออก ประกอบกับกระแส

สุขภาพที่กําลังเกิดขึ้น ไทยมีขาวที่มีมีคุณลักษณะทางโภชนาการสูงในกลุมขาวสี และยังสามารถผลิตขาว

อินทรียได ทําใหไทยสามารถกาวขึ้นเปนผูนําตลาดในตลาดขาวระดับบนได สรางความแตกตางในผลิตภัณฑ 

และใชเครือขายทั้งของภาครัฐและเอกชนในการสงเสริมการบริโภคขาวไทยในตางประเทศ ทั้งนี้การสงเสริมให

มีรานอาหารไทยในตางประเทศก็เปนอีกกลยุทธที่ควรดําเนินการ เนื่องจากจะสรางความตองการอาหารไทยได

ในระยะยาว เหมือนกับที่ประเทศตะวันตกสามารถเผยแพรวัฒนธรรมการบริโภคอาหารที่ทําจากแปงสาลีได

สําเร็จ 
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2) กลยุทธเชิงปองกัน (ST Strategies) ประกอบดวย 

2.1 การพัฒนาพันธุที่ทนตอสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง (S1 S2 S5 T1) 

ไทยมีนักวิจัยที่มีความสามารถในการพัฒนาพันธุขาว และเพื่อรองรับการสภาพ

ภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง ไทยควรใหความสําคัญกับการวิจัยพันธุขาวที่สามารถทนความแหงแลง ทนตอน้ําทวม 

หรือน้ําเค็มไดดี รวมทั้งการพัฒนาเทคโนโลยีหรือวิธีการเพาะปลูกขาวเพื่อรองรับกับสภาพอากาศที่มีการ

เปลี่ยนแปลง เชน เทคโนโลยีที่ใชน้ํานอยหรือมีประสิทธิภาพ เปนตน นอกจากนี้ควรมีการศึกษาการตัดสินใจ

ของเกษตรกรในการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ เพื่อใหเปนขอมูลในการกําหนดนโยบาย 

มาตรการในการชวยใหเกษตรกรปรับตัวไดอยางรวดเร็ว 

2.2 การพัฒนาความรวมมือระหวางสมาชิกอาเซียนในการคาขาว เพื่อความมั่นคงทางอาหาร 

(S2 S3 S4 S5 T5) 

การคาระหวางประเทศ เปนเครื่องมือที่สําคัญในการบรรลุเปาหมายความมั่นคงทาง

อาหารของประเทศ นอกจากนี้ประเทศที่เปนผูสงออกและผูนําเขาจะไดประโยชนจากการคา (Gain from Trade) 

ผานการชํานาญเฉพาะดาน (Specialization) ปจจุบันประเทศในอาเซียนรวมกับจีน ญี่ปุน และเกาหลีใต ไดจัดตั้ง

กลไกบริหารขาวระหวางประเทศ ชื่อวา องคกรสํารองขาวฉุกเฉินของอาเซียนบวกสาม (ASEAN Plus Three 

Emergency Rice Reserve: APTERR) ซึ่งมีสํานักงานอยูที่ประเทศไทย วัตถุประสงคของการตั้งองคกรคือการ

สรางความเชื่อมั่นใหกับประเทศสมาชิกวาจะมีขาวบริโภคแมในยามฉุกเฉิน ซึ่งจะสงเสริมการคาขาวระหวาง

ประเทศ  

3) กลยุทธเชิงแกไข (WO Strategies) ประกอบดวย 

3.1 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต (W1 W2 O5) 

ผลผลิตตอไรของไทยยังอยูในระดับต่ําเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบาน สวนหนึ่งจะมา

จากการปลูกขาวพันธุที่มีผลผลิตตอไรต่ํา แตการปลูกขาวเจาในพื้นที่ชลประทานที่มีผลผลิตตอไรสูงกวา 

(ประมาณ 600 กิโลกรัมตอไร) ก็ยังมีทางที่จะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตได โดยประสิทธิภาพการผลิต

สามารถพิจารณาไดสองดาน คือ การเพิ่มผลผลิตตอไรเมื่อเทียบกับตนทุนที่ใชเทาเดิม หรือการลดตนทุนการผลิต

เมื่อเทียบกับผลผลิตเทาเดิม เมื่อประสิทธิภาพการผลิตมากขึ้น เกษตรกรจะไดรับผลตอบแทนสุทธิมากขึ้นตาม 

ทั้งนี้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสามารถทําไดหลายทาง โดยรัฐบาลควรรวมกับเอกชนและเกษตรกรในการ

พัฒนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ เชน 

- การจัดพื้นที่เพาะปลูกขาวตามความเหมาะสมทั้งทางกายภาพและทางเศรษฐกิจ 

- การพัฒนาระบบชลประทานหรือระบบการจัดการน้ํา โดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ควรมุงเนนการลงทุนในระบบชลประทานหรือการจัดการน้ําขนาดเล็ก 

- การพัฒนาระบบผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ เพื่อใหเกษตรกรไดใชเมล็ดพันธุที่มี

คุณภาพ ซึ่งจะทําใหผลผลิตตอไรและคุณภาพดีขึ้น 

- การจัดการธาตุอาหารในดิน การใสปุยอยางเหมาะสม การปลูกพืชหมุนเวียน เปนตน 
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3.2 การสรางความเขมใหกับองคกรเกษตรกร (W2 W3 W7 O2 O3 O4 O5) 

ผานการรวมกลุมของเกษตรกร อาจจะอยูในรูปของสหกรณ วิสาหกิจชุมชน หรือกลุม

เกษตรกร มาตรการสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ ที่เนนการบริหารและจัดการตั้งแตการผลิต การแปรรูป 

และการตลาด การรวมกลุมกันจะทําใหเกิดการประหยัดตอขนาด (Economies of Scale) เชน การใช

เครื่องจักรรวมกันทําใหตนทุนตอหนวยถูกลงได นอกจากนี้การรวมกลุมกันอาจจะทําใหตนทุนในการดําเนิน

ธุรกรรม (Transaction Cost) ลดลงได และยังสามารถชวยแกปญหาที่ตองการความรวมมือกัน เชน การ

วางแผนการผลิตที่เปนระบบในพ้ืนที่ จะชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการน้ํา การดูแลรักษา ลดภัยธรรมชาติ

จากโรคแมลงระบาด รวมทั้งงายตอการวางแผนการเก็บเก่ียว การขนสงและการขายผลผลิต ภาครัฐและเอกชน

สามารถมีบทบาทในการเขาไปสงเสริมการรวมกลุมของเกษตรได โดยเอกชนสามารถถายทอดความรูในการ

บริหารจัดการธุรกิจ การทําการตลาด การออกแบบผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑ การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนตน 

ภาครัฐสามารถมีบทบาทในการสนับสนุนทั้งดานงบประมาณ 

ทั้งนี้ การรวมกลุมของเกษตรกรแลวประสบความสําเร็จนั้นทําไดยาก อุปสรรคที่สําคัญ 

เชน การตัดสินใจในประเด็นที่เปนผลดีกับสมาชิกในกลุมแตเปนผลเสียตอสมาชิกอีกบางกลุม กลไกในการ

แบงปนผลประโยชนในกลุม การตรวจสอบดูแลของกลุมในกรณีที่ตองขอความรวมมือกันของสมาชิก โดยที่

สมาชิกมีแรงจูงใจในการไมปฏิบัติตาม ภาครัฐควรคํานึงถึงประเด็นตางๆ เหลานี้ ดวยเพื่อใหองคกรเกษตรกรมี

ความเขมแข็งในระยะยาว 

3.3 การเพิ่มประสิทธิภาพชวงการเก็บเกี่ยวและหลังการเก็บเกี่ยว (W4 O5) 

คุณภาพของขาวเปลือกเปนปจจัยสําคัญที่กําหนดคุณภาพของขาวสาร การบริหาร

จัดการในขั้นตอนการเก็บเก่ียวและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวจึงมีความสําคัญมาก การเก็บเกี่ยวในระยะเวลา

ที่เหมาะสมและการลดความชื้นที่ถูกตองจะทําใหขาวที่สีไดมีคุณภาพดี เมล็ดแตกหักนอย การใชรถเกี่ยวนวด

เปนที่แพรหลายมากข้ึนหลังจากที่แรงงานหายากและมีอัตราคาจางที่สูง การใชเทคโนโลยีสารสนเทศจะชวยให

เกษตรกรและผูใหบริการรถเกี่ยวนวดสามารถวางแผนการผลิตและการเก็บเกี่ยวไดแมนยํามากขึ้น 

4) กลยุทธเชิงรับ (WT Strategies) ประกอบดวย 

4.1 สงเสริมการผลิต และการรับรองมาตรฐานขาว (W5 T3) 

เพื่อเปนการรองรับมาตรการดานสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช ที่มีแนวโนมเขมงวดมากขึ้น 

และที่สําคัญคือการทําใหผูบริโภคในประเทศ มีสุขภาพแข็งแรง ไมเจ็บปวยจากการบริโภคสินคาที่ไมปลอดภัย 

ดังนั้น การสงเสริมการผลิตดวยระบบการรับรองมาตรฐานเปนสิ่งที่สําคัญ นอกจากนี้การผลิตใหไดตาม

มาตรฐานนั้น จะเปนแรงจูงใจใหเกษตรกรพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและเพ่ิมคุณภาพของผลผลิต สงผลดีตอ

อุตสาหกรรมขาวในภาพรวม อยางไรก็ดี การผลิตตามมาตรฐานมีตนทุน ทั้งตนทุนการปรับเปลี่ยนวิธีการผลิต

และตนทุนการติดตาม ตรวจสอบรับรอง แตเกษตรกรซึ่งสวนใหญมีฐานะยากจน ดังนั้นภาครัฐมีบทบาทสําคัญ

ในการสนับสนุนใหเกษตรกรสามารถปรับเปลี่ยนโดยไมเปนภาระกับเกษตรกรมากเกินไป 
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4.2 การใชขาวในการแปรรูปผลิตภัณฑ (W6 T4 T5) 

ประเทศผูนําเขาขาวหลายประเทศมีนโยบายพึ่งพาตนเอง ซึ่งอาจจะสงผลกระทบตอ

ปริมาณความตองการขาวที่ลดลงในอนาคต ดังนั้นควรเพิ่มความตองการใชขาวในกิจกรรมอื่นใหมากขึ้น โดย

ขาวมีสวนประกอบที่สามารถนําไปแปรรูปในเชิงอุตสาหกรรมไดหลายหลาย เชน แปงขาวเจา แปงขาวเหนียว 

เสนกวยเตี๋ยว ขนมขบเค้ียว สุราพื้นบาน เปนตน แตดวยการพัฒนาการของเทคโนโลยีชีวภาพและวิทยาศาสตร

อื่นๆ ทําใหสามารถสกัดสารจากขาวโดยเฉพาะสารออริซานอล (Oryzanol) ที่มีประโยชนตอสุขภาพ (เปนสาร

ที่ยับยั้งการเกิดออกซิไดส สามารถลดความเสี่ยงตอการเปนโรคมะเร็ง) เพื่อการแปรรูปทางอุตสาหกรรมซึ่ง

สามารถสรางมูลคาเพิ่มไดมาก เชน ผลิตภัณฑเครื่องสําอาง เวชภัณฑ อาหารเสริม แปงดัดแปร เปนตน ดังนั้น

ไทยควรจะตองผลักดันใหเกิดการวิจัยและพัฒนา นวัตกรรมการแปรรูปสรางมูลคาเพิ่มจากขาว และตอง

ผลักดันใหเกิดการนําผลงานวิจัยที่ไดตอยอดในการผลิตเชิงพาณิชย เพื่อเพิ่มปริมาณความตองการขาวที่มี

นัยสําคัญ การจัดตั้งใหมีหนวยงานที่สนับสนุนและดูแลรับผิดชอบเรื่องนวัตกรรมขาวเปนการเฉพาะมี

ความสําคัญ ซึ่งจะทําใหกระบวนการพัฒนาอุตสาหกรรมที่แปรรูปจากขาวเติบโตอยางยั่งยืน 

4.3 สงเสริมการใชเครื่องจักรกลในการผลิต (W1 W2 T2) 

เกษตรกรสวนใหญมีที่ดินเปนของตนเองนอย ประกอบกับการที่จะเขาสูสังคมผูสูงวัย จึง

ควรสงเสริมและสนับสนุนใหมกีารใชเครื่องจักรกลในการทําการเกษตร เนื่องจากเครื่องจักรกลสามารถทดแทน

แรงงานไดและจะทํางานไดดีขึ้นหากที่ดินอยูในรูปของแปลงขนาดใหญ ซึ่งเปนอีกขอจํากัดของเกษตรกรไทย 

ดังนั้นจึงควรผลักใหเกิดการจัดรูปที่นารวมถึงการปรับระดับความสูงของพื้นที่ (Land Levelling) เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพของการใชเครื่องจักรในแตละขั้นตอนการผลิต เชน เตรียมดิน เพาะปลูก จัดการน้ํา ดูแลรักษา 

และเก็บเกี่ยว รวมทั้งการแกปญหาพื้นที่นาที่มีกระจัดกระจาย (Land Fragmentation) โดยการสงเสริม

การเกษตรแบบแปลงใหญ  
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บทท่ี 5 

สรุปและขอเสนอแนะ 

 

การศึกษาศักยภาพเศรษฐกิจสินคาเกษตรเพื่อรองรับการเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  กรณีศึกษา : 

สินคาขาว มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสถานการณการผลิต การตลาด นโยบาย ที่เกี่ยวของกับสินคาขาว ตลอดจน

ศึกษาศักยภาพและความสามารถในการแขงขันสินคาขาวของไทยเปรียบเทียบกับประเทศในภูมิภาคอาเซียน 

เพื่อใชในการกําหนดกลยุทธขาวไทย โดยใชขอมูลทุติยภูมิการสงออกขาวในชวงป 2549-2558 วิเคราะห

ศักยภาพและความสามารถการแขงขัน ดวยวิธีหาคาดัชนีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรากฏ (RCA)  

การจัดการเชิงกลยุทธ (BCG Matrix) การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอก (SWOT Analysis) 

และการกําหนดกลยุทธ (TOWS Matrix) เพื่อใชเปนขอมูลประกอบดานการผลิตและการตลาดสินคาขาว เพื่อ

รองรับการเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และเสนอแนะนโยบาย และแนวทางการเพิ่มศักยภาพการผลิต

การตลาด เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันสินคาขาวของไทย ผลการศึกษาสรุปไดดังนี ้

5.1 สรุป 

5.1.1 สถานการณการผลิต และการตลาดขาวของอาเซียน ป 2554 - 2558 

1) การผลิต  

ในชวง 5 ป (ป 2554 - 2558) อาเซียนมีพื้นที่เก็บเกี่ยวขาวเฉลี่ย 290.4 ลานไรตอป (รอยละ 

28.9 ของพื้นที่เก็บเกี่ยวขาวโลก) ไดผลผลิต 114.1 ลานตันขาวสารตอป (รอยละ 23.9 ของผลผลิตขาวโลก)  

โดยอินโดนีเซียมีพื้นที่เก็บเกี่ยวและผลผลิตขาวมากเปนอันดับที่ 1 ในอาเซียน โดยมีพื้นที่เก็บเกี่ยวเฉลี่ย 75.5 

ลานไร ผลผลิต 36.3 ลานตันขาวสาร คิดเปนรอยละ 26.0 และรอยละ 31.8 ของพื้นที่และผลผลิตขาวของ

อาเซียน สําหรับไทยมีพ้ืนที่เก็บเก่ียวเฉลี่ย 73.0 ลานไรตอป (รอยละ 25.1 ของพ้ืนที่เก็บเก่ียวขาวอาเซียน) มาก

เปนอันดับ 2 ของอาเซียนรองจากอินโดนีเซีย มีผลผลิต 23.8 ลานตันขาวสารตอป (รอยละ 20.9 ของผลผลิต

ขาวอาเซียน)  มากเปนอันดับ 3 ของอาเซียนรองจากอินโดนีเซียและเวียดนาม แตมีผลผลิตตอไรเปนอันดับ 6 

ของอาเซียน โดยเวียดนามมีผลผลิตตอไรมากท่ีสุดในอาเซียนเฉลี่ยไรละ 912 กิโลกรัม 

2) การตลาด 

อินโดนีเซียมีความตองการใชขาวมากที่สุดในอาเซียนเฉลี่ย 38 ลานตันขาวสารตอป สวนไทยมี

ความตองการใชขาวเปนอันดับที่ 6 ของอาเซียน โดยมีความตองการใชเฉลี่ย 10 ลานตันขาวสารตอป สําหรับ

อัตราการบริโภคขาวของอาเซียน พบวา สปป.ลาว มีอัตราการบริโภคขาวมากที่สุดเฉลี่ย 159 กิโลกรัมขาวสารตอ

คนตอป สวนไทยมีอัตราการบริโภคขาว 115 กิโลกรัมขาวสารตอคนตอป เปนอันดับที่ 7 ของอาเซียน 

การสงออกและนําเขาขาว พบวา ไทยสงออกขาวมากเปนอันดับ 1 ของอาเซียน และเปนอันดับ 2 

ของโลกรองจากอินเดีย โดยมีปริมาณการสงออกเฉลี่ยปละ 9 ลานตันขาวสาร ตลาดสงออกที่สําคัญ คือ ทวีป

แอฟริกา และทวีปเอเชีย สวนเวียดนามผูสงออกอันดับ 2 ของอาเซียน และอันดับ 3 ของโลก สงออกขาวเฉลี่ย
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ปละ 7 ลานตัน ตลาดสงออกหลักที่สําคัญ คือ อาเซียน สําหรับการนําเขาพบวา อินโดนีเซียนําเขาขาวมากที่สุด

ในอาเซียน รองลงมาไดแก มาเลเซีย และฟลิปปนส ตามลําดับ 

5.1.2 การวิเคราะหศักยภาพและความสามารถในการแขงขันขาว ป 2549 - 2558 

1) การวิเคราะหสวนแบงการตลาดสงออก 

1.1) ตลาดโลก 

ประเทศในกลุมภูมิภาคอาเซียนเปนผูสงออกที่สําคัญในการคาขาวของโลก มีสวนแบง

การตลาดสงออกขาวโลก ในชวง 10 ป (2549 - 2558) คิดเปนรอยละ 38.2 ของมูลคาการสงออกขาวของโลก 

โดยไทยมีสวนแบงการตลาดรอยละ 23.8 รองลงมาไดแก เวียดนามรอยละ 13.3 กัมพูชารอยละ 0.4 เมียนมาร

รอยละ 0.6 และ สปป.ลาว รอยละ 0.1 ตามลําดับ สําหรับประเทศนอกกลุมอาเซียน อินเดียมีสวนแบง

การตลาดรอยละ 20 สหรัฐอเมริกาและปากีสถาน มีสวนแบงการตลาดรอยละ 9.9 และรอยละ 9.3 ของมูลคา

การสงออกขาวของโลก ตามลําดับ  

ทั้งนี้ ในชวงป 2549 - 2554 ไทยมีสวนแบงการตลาดขาวมากเปนอันดับที่ 1 ของโลก และ

อินเดียมีสวนแบงการตลาดขาวมากเปนอันดับ 2 ของโลก แตหลังจากอินเดียยกเลิกมาตรการหามการสงออก

ขาวที่ไมใชขาวบาสมาติในป 2555 ประกอบกับที่ไทยดําเนินโครงการจํานําขาว ทําใหราคาขาวไทยสูงขึ้น  

สงผลใหอินเดียมีสวนแบงการตลาดขาวมากที่สุดของโลกตั้งแตป 2555 เปนตนมา  

1.2) ตลาดอาเซียน 

เวียดนาม เปนประเทศผูสงออกขาวใหกับตลาดอาเซียนที่สําคัญ มีสวนแบงการตลาดขาวใน

อาเซียนคิดเปนรอยละ 53.0 ของมูลคาการสงออกขาวของอาเซียน รองลงมาไดแก ไทย มีสวนแบงการตลาด

ขาวรอยละ 30.9  สวนประเทศอาเซียนอื่น ไดแก กัมพูชา เมียนมาร และ สปป. ลาว มีสวนแบงการตลาดขาว

ในอาเซียนคิดเปนรอยละ 1.1 รอยละ 0.5 และรอยละ 0.2 ตามลําดับ สําหรับอินเดียและปากีสถาน ซึ่งเปน

ประเทศนอกสมาชิกอาเซียน แตที่มีบทบาทสําคัญในตลาดขาวอาเซียน มีสวนแบงการตลาดขาวในอาเซียน คิดเปน

รอยละ 5.4 และรอยละ 4.6 ตามลําดับ 

2) การวิเคราะหดัชนีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรากฏ (Revealed Comparative 

Advantage Index: RCA) 

2.1) ตลาดโลก 

ประเทศในภูมิภาคอาเซียน ที่มีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบในการสงออกขาวไปยัง

ตลาดโลก (RCA มากกวา 1) คือ ไทย เวียดนาม กัมพูชา เมียนมาร และ สปป.ลาว โดยคาความไดเปรียบโดย

เปรียบเทียบของกัมพูชา เมียนมาร และ สปป.ลาว มีแนวโนมเพิ่มขึ้น สวนคาความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบ

ของของไทยและเวียดนามมแีนวโนมลดลง  

สําหรับประเทศอาเซียนอื่น ไดแก อินโดนีเซีย ฟลิปปนส มาเลเซีย และบรูไน ไมมีความไดเปรียบ

โดยเปรียบเทียบในการสงออกขาวไปตลาดโลก (RCA นอยวา 1) เนื่องจากประเทศเหลานี้ยังไมสามารถผลิตขาว

ไดเพียงพอตอความตองการของประเทศ  
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2.2) ตลาดอาเซียน 

ประเทศในภูมิภาคอาเซียน ที่มีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบในการสงออกขาวไปยัง

ตลาดอาเซียน (RCA มากกวา 1) คือ ไทย เวียดนาม และกัมพูชา โดยคาความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบของ 

ไทยและกัมพูชามีแนวโนมเพ่ิมขึ้น สวนคาความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบของของเวียดนามมีแนวโนมลดลง    

สําหรับเมียนมาร  สปป.ลาว อินโดนีเซีย ฟลิปปนส มาเลเซีย และบรูไน ไมมีความไดเปรียบ

โดยเปรียบเทียบในการสงออกขาวไปยังตลาดอาเซียน  

3) การวิเคราะหตําแหนงและความสามารถในการแขงขัน (Boston Consulting Group : BCG Matrix) 

3.1) ตลาดโลก 

เปนการเปรียบเทียบสวนแบงตลาดเชิงเปรียบเทียบ (Relative Market Share) และอัตรา

การขยายตัวของตลาด (Market Growth Rate) ในการสงออกขาวของประเทศผูสงออกขาวที่สําคัญ

ประกอบดวย ไทย เวียดนาม กัมพูชา เมียนมาร  สปป.ลาว และอินเดีย ไปยังตลาดโลก เปรียบเทียบ 2 

ชวงเวลา คือ ชวงแรกระหวางป 2549 - 2553 และชวงที่ 2 ระหวางป 2554 - 2558 ผลการศึกษาพบวา 

ตําแหนงและความสามารถในการแขงขันของไทยในตลาดโลกในชวงป 2549 - 2553 อยูในตําแหนงสินคาดาวรุง 

(Stars) คือ มีสวนแบงตลาดสูงและมีอัตราการขยายตัวของตลาดสูงกวารอยละ 10 หลังจากนั้นในชวงป  

2554-2558 ขาวไทยไดเปลี่ยนตําแหนงไปสูสินคาดาวรวง (Dogs) คือ มีสวนแบงตลาดต่ําและมีอัตราการ

ขยายตัวของตลาดต่ํากวารอยละ 10 เนื่องจากราคาขาวไทยสูงกวาขาวอินเดียคอนขางมาก ประกอบกับอินเดีย

ยกเลิกมาตรการหามการสงออกขาวที่ไมใชบาสมาติ ทําใหผูนําเขาขาวจากไทยบางสวนปรับเปลี่ยนไปซื้อขาว

จากอินเดียแทน สงผลใหมูลคาการสงออกขาวไทยไปตลาดโลกมีแนวโนมลดลง ในทางกลับกัน ในชวงป  

2549 - 2553 ขาวของอินเดียอยูในตําแหนงสินคาดาวรวง (Dogs) หลังจากนั้นในชวงป 2554 - 2558 ขาว

อินเดียไดเปลี่ยนตําแหนงไปสูสินคาดาวรุง (Stars) แทนไทย  สําหรับขาวเวียดนาม กัมพูชา เมียนมาร และ 

สปป.ลาว ในชวงป 2549 - 2553 อยูในตําแหนงสินคามีปญหา (Question Marks) คือ มีสวนแบงตลาดต่ํา แต

อัตราการขยายตัวของตลาดสูงกวารอยละ 10 หลังจากนั้นในชวงป 2554 - 2558 ขาวกัมพูชาและ สปป.ลาว 

ยังอยูในตําแหนงสินคามีปญหา (Question Marks) เชนเดิม แตเวียดนามและเมียนมารเปลี่ยนตําแหนงไปสูสินคา

ดาวรวง (Dogs) เชนเดียวกับไทย 

3.2) ตลาดอาเซียน 

ตําแหนงและความสามารถในการแขงขันสินคาขาวของไทยในตลาดอาเซียน ในชวงป 

2549-2553 อยูในตําแหนงสินคามีปญหา (Question Marks) หลังจากนั้นในชวงป 2554 - 2558 ขาวไทยได

เปลี่ยนตําแหนงไปสูสินคาดาวรวง (Dogs) สําหรับเวียดนาม ซึ่งเปนประเทศสงออกขาวไปตลาดอาเซียนมากที่สุด 

ในชวงป 2554 - 2558 ขาวเวียดนามอยูในตําแหนงสินคาดาวรุง (Stars)  แตไดเปลี่ยนตําแหนงไปสูตําแหนงสินคา 

ทําเงิน (Cash Cows) ในชวงป 2554 - 2558 แทน สวนกัมพูชา เมียนมาร และ สปป.ลาว ในชวงป 2549 -2553 

อยูในตําแหนงสินคามีปญหา (Question Marks) หลังจากนั้นในชวงป 2554 - 2558 กัมพูชาและ สปป.ลาว ยังอยูใน

ตําแหนงสินคามีปญหา (Question Marks) เชนเดิม แตเมียนมาร เปลี่ยนตําแหนงไปสูสินคาดาวรวง (Dogs) แทน 
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4) การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis)  

เปนวิ เคราะหจุดแข็ง (Strengths) จุดออน (Weakness) โอกาส (Opportunities) และ

อุปสรรค (Threats) สินคาขาวไทย โดยไดจัดประชุมระดมความคิดเห็น (Focus Group) ทุกภาคสวนที่

เกี่ยวของ พบวา  

จุดแข็ง (Strengths) ประกอบดวย พันธุขาวของไทยมีคุณภาพดีเปนที่ยอมรับในตลาด 

สภาพภูมิประเทศและอากาศที่เหมาะสมในการเปนแหลงเพาะปลูกขาว โรงสีมีเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ 

ผูสงออกมีประสบการณสูงและมีเครือขายในหลายประเทศ และภาครัฐใหการสนับสนุนเรื่องขาว รวมทั้งมี

หนวยงานที่รับผิดชอบเรื่องขาว  

จุดออน (Weaknesses) ประกอบดวย ผลผลิตตอไรต่ํา ชาวนาสวนใหญเปนรายยอย องคกร

ชาวนาขาดความเขมแข็ง การบริหารจัดการชวงการเก็บเกี่ยวและหลังการเก็บเกี่ยวยังไมมีประสิทธิภาพ 

ผลผลิตสวนใหญยังไมไดรับการรับรองมาตรฐาน ขาดการวิจัยและพัฒนาการแปรรูปขาวและการพัฒนาตอยอด

เชิงอุตสาหกรรม และการขับเคลื่อนนโยบายภาครัฐยังขาดประสิทธิภาพ 

โอกาส (Opportunities) ประกอบดวย ประชากรอาเซียนมีแนวโนมเพิ่มขึ้น กระแสอาหารเพื่อ

สุขภาพ การเติบโตของการคาสมัยใหม (Modern Trade) การเติบโตของตลาดดิจิตอล และการพัฒนาดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

อุปสรรค (Threats) ประกอบดวย การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ การเขาสูสังคม 

สูงวัย มาตรฐานของการนําเขาขาวที่มีความเขมงวดมากขึ้น การแขงขันในตลาดขาวมีความรุนแรงมากขึ้น และ

ประเทศผูนําเขาดําเนินนโยบายพึ่งพิงตนเอง  

5) การวิเคราะหกลยุทธ (TOWS Matrix)  

 จากการวิเคราะห SWOT และกําหนดกลยุทธโดย TOWS Matrix สามารถกําหนดสินคาขาวไทย

ในอาเซียน ไดดังนี้ 

กลยุทธเชิงรุก (SO Strategies) ประกอบดวย การวิจัยและพัฒนาพันธุที่เปนที่ตองการของ

ตลาด และการขยายตลาดและเปนผูนําตลาดขาวที่มีคุณภาพสูงหรือขาวตลาดเฉพาะ 

 กลยุทธเชิงปองกัน (ST Strategies) ประกอบดวย การพัฒนาพันธุที่ทนตอสภาพภูมิอากาศที่

เปลี่ยนแปลง และการพัฒนาความรวมมือระหวางสมาชิกอาเซียนในการคาขาว เพื่อความมั่นคงทางอาหาร 

 กลยุทธเชิงแกไข (WO Strategies) ประกอบดวย การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การสราง

ความเขมใหกับองคกรเกษตรกร และการเพ่ิมประสิทธิภาพชวงการเก็บเกี่ยวและหลังการเก็บเกี่ยว 

 กลยุทธเชิงรับ (WT Strategies) ประกอบดวย การสงเสริมการผลิต และการรับรองมาตรฐานขาว 

การสงเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑที่ทําจากขาว และสงเสริมการใชเครื่องจักรกลในการผลิต 
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5.2 ขอเสนอแนะ 

 จากการศึกษาสถานการณการผลิต การตลาด นโยบาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวของกับสินคาขาว 

รวมถึงการวิเคราะหศักยภาพ ความสามารถในการแขงขัน การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค 

ตลอดจนกําหนดกลยุทธสินคาขาวของไทย ในการนี้ผูวิจัยมีขอเสนอแนะ ดังนี ้

 1) เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต โดยผลิตขาวใหไดคุณภาพมาตรฐานและไดรับการรับรองระบบการ

ผลิตขาว เชน ขาว GAP ขาวอินทรีย ขาว GI เพื่อสรางความเชื่อมั่นใหผูบริโภคในตลาดอาเซียนและตลาดโลก 

 2) สรางเอกลักษณขาวไทยเพื่อสงเสริมการขาย ใหขาวไทยมีความโดดเดนในเรื่องพันธุขาวที่มีความ

หลากหลายที่สามารถตอบสนองความตองการไดทุกระดับ รวมทั้งเปนขาวที่มีคุณภาพที่แตกตางจากประเทศ 

ผูสงออกขาวอาเซียนดวยกันอยางชัดเจน  

 3) สงเสริม/ขยายตลาดขาวคุณภาพสูงและขาวตลาดเฉพาะ (Niche Market) ในตลาดอาเซียน แทน

การสงออกขาวคุณภาพปานกลาง/ต่ํา ซึ่งไทยไมสามารถแขงขันกับผูสงออกอาเซียนรายอื่นได โดยปจจุบันกระแส

แนวโนมทีผู่บริโภคจะบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพมมีากขึ้น  

  4) สงเสริมการสงออกผลิตภัณฑขาวในรูปแบบตางๆ ตามความตองการของตลาดใหมากขึ้น เพื่อ

สรางมูลคาเพ่ิมใหแกสินคาขาวไทย และเปนทางเลือกใหมใหกับผูบริโภค 

 5) ติดตามสถานการณการผลิต และราคาขาวของประเทศผูสงออกขาวอาเซียนอยางใกลชิด เพื่อใชใน

การบริหารจัดการราคาขาวไทยใหมีความเหมาะสม ที่จะทําใหไทยสามารถแขงขันดานราคากับประเทศคูแขงได 
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ตารางผนวกที่ 1 พื้นที่เพาะปลูก พื้นที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต และผลผลิตตอไร ของขาวนาป ป 2557/58 ความชื้น 15%  

ภาค/จังหวัด 
 พื้นทีเ่พาะปลูก   พื้นทีเ่ก็บเกี่ยว   ผลผลิต   ผลผลิตเฉลี่ยตอไร (กก.) 

 (ไร)   (ไร)   (ตัน)  ปลูก เก็บ 

รวมทั้งประเทศ 60,790,599 58,246,976 26,269,964 432 451 

ภาคเหนือ 13,715,723 13,580,730 7,816,734 570 576 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 37,030,335 34,793,705 12,467,579 337 358 

ภาคกลาง 9,156,546 8,998,902 5,599,613 612 622 

ภาคใต 887,995 873,639 386,038 435 442 

เชียงราย 1,224,768 1,205,641 715,448 584 593 

พะเยา 620,113 615,866 336,962 543 547 

ลําปาง 423,851 421,817 224,381 529 532 

ลําพูน 115,624 115,624 70,840 613 613 

เชียงใหม 456,116 450,882 282,592 620 627 

แมฮองสอน 165,402 165,141 68,675 415 416 

ตาก 261,823 258,290 112,100 428 434 

กําแพงเพชร 1,324,544 1,317,629 768,639 580 583 

สุโขทัย 1,036,758 1,012,633 577,418 557 570 

แพร 283,736 278,607 154,402 544 554 

นาน 221,923 221,410 115,087 519 520 

อุตรดิตถ 589,182 585,648 361,239 613 617 

พิษณุโลก 1,359,936 1,344,194 782,776 576 582 

พิจิตร 1,645,047 1,629,880 963,196 586 591 

นครสวรรค 2,354,191 2,342,750 1,355,321 576 579 

อุทัยธาน ี 549,191 541,471 334,940 610 619 

เพชรบูรณ 1,083,518 1,073,247 592,718 547 552 

เลย 367,280 358,139 134,192 365 375 

หนองบัวลําภ ู 712,380 695,019 223,804 314 322 

อุดรธาน ี 1,739,591 1,709,518 635,141 365 372 

หนองคาย 511,173 501,828 185,852 364 370 
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ตารางผนวกที่ 1 พื้นที่เพาะปลูก พื้นที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต และผลผลิตตอไร ของขาวนาป ป 2557/58 ความชื้น 15% (ตอ) 

ภาค/จังหวัด 
 พื้นทีเ่พาะปลูก   พื้นทีเ่ก็บเกี่ยว   ผลผลิต   ผลผลิตเฉลี่ยตอไร (กก.) 

 (ไร)   (ไร)   (ตัน)  ปลูก เก็บ 

บึงกาฬ 492,181 481,960 138,578 282 288 

สกลนคร 2,023,550 1,985,761 642,320 317 323 

นครพนม 1,309,861 1,275,270 466,620 356 366 

มุกดาหาร 492,320 484,106 185,859 378 384 

ยโสธร 1,353,231 1,258,987 465,891 344 370 

อํานาจเจริญ 963,595 893,872 308,432 320 345 

อุบลราชธาน ี 3,862,296 3,654,003 1,201,818 311 329 

ศรีสะเกษ 3,001,190 2,950,279 1,076,541 359 365 

สุรินทร 3,162,849 3,106,496 1,176,400 372 379 

บุรีรัมย 2,761,475 2,604,699 992,500 359 381 

มหาสารคาม 2,183,398 2,095,471 770,968 353 368 

รอยเอ็ด 3,077,638 2,985,251 1,118,021 363 375 

กาฬสินธุ 1,480,070 1,460,052 535,653 362 367 

ขอนแกน 2,428,350 2,014,350 684,263 282 340 

ชัยภูม ิ 1,597,278 1,303,960 460,261 288 353 

นครราชสีมา 3,510,629 2,974,684 1,064,465 303 358 

สระบุร ี 357,841 354,263 233,361 652 659 

ลพบุร ี 675,396 620,509 347,528 515 560 

สิงหบุร ี 307,583 307,432 208,795 679 679 

ชัยนาท 770,380 757,200 513,783 667 679 

สุพรรณบุร ี 1,306,418 1,306,062 960,958 736 736 

อางทอง 358,242 354,374 231,781 647 654 

พระนครศรีอยุธยา 822,025 813,631 533,878 649 656 

นนทบุร ี 102,229 102,052 71,500 699 701 

กรุงเทพฯ 96,509 96,470 64,380 667 667 

ปทุมธาน ี 313,747 313,532 219,638 700 701 
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ตารางผนวกที่ 1 พื้นที่เพาะปลูก พื้นที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต และผลผลิตตอไร ของขาวนาป ป 2557/58 ความชื้น 15% (ตอ) 

ภาค/จังหวัด 
 พื้นทีเ่พาะปลูก   พื้นทีเ่ก็บเกี่ยว   ผลผลิต   ผลผลิตเฉลี่ยตอไร (กก.) 

 (ไร)   (ไร)   (ตัน)  ปลูก เก็บ 

นครนายก 401,618 399,860 230,653 574 577 

ปราจีนบุร ี 480,367 476,307 207,906 433 436 

ฉะเชิงเทรา 728,546 724,193 468,705 643 647 

สระแกว 794,898 770,105 252,139 317 327 

จันทบุร ี 21,294 21,022 7,836 368 373 

ตราด 17,840 17,648 7,409 415 420 

ระยอง 20,950 20,829 9,825 469 472 

ชลบุร ี 79,597 78,748 38,588 485 490 

สมุทรปราการ 38,389 38,287 30,522 795 797 

สมุทรสาคร 11,543 11,456 8,073 699 705 

นครปฐม 359,925 359,525 265,957 739 740 

กาญจนบุร ี 413,002 391,695 236,485 573 604 

ราชบุร ี 319,721 314,538 211,894 663 674 

สมุทรสงคราม 3,759 3,759 2,639 702 702 

เพชรบุร ี 309,329 302,146 211,231 683 699 

ประจวบคีรีขันธ 45,398 43,259 24,149 532 558 

ชุมพร 6,090 6,050 2,333 383 386 

ระนอง 1,171 1,159 387 330 334 

สุราษฎรธาน ี 7,021 6,990 2,667 380 382 

พังงา 1,404 1,389 453 323 326 

ภูเก็ต 63 62 31 492 500 

กระบี่ 6,482 6,449 1,979 305 307 

ตรัง 12,196 12,100 4,593 377 380 

นครศรีธรรมราช 295,422 292,919 131,543 445 449 

พัทลุง 136,538 134,975 56,592 414 419 

สงขลา 205,510 204,560 107,799 525 527 
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ตารางผนวกที่ 1 พื้นที่เพาะปลูก พื้นที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต และผลผลิตตอไร ของขาวนาป ป 2557/58 ความชื้น 15% (ตอ) 

ภาค/จังหวัด 
 พื้นทีเ่พาะปลูก   พื้นทีเ่ก็บเกี่ยว   ผลผลิต   ผลผลิตเฉลี่ยตอไร (กก.) 

 (ไร)   (ไร)   (ตัน)  ปลูก เก็บ 

สตูล 26,216 26,138 10,217 390 391 

ปตตาน ี 94,287 93,084 35,129 373 377 

ยะลา 41,201 40,787 14,582 354 358 

นราธิวาส 54,394 46,977 17,733 326 377 

    ที่มา: สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2559) 
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ตารางผนวกที่ 2 พื้นที่เพาะปลูก พื้นที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต และผลผลิตตอไร ของขาวนาปรัง ป 2558 ความชื้น 15%  

ภาค/จังหวัด 
พื้นทีเ่พาะปลูก พื้นทีเ่ก็บเกี่ยว ผลผลิต ผลผลิตตอไร (กก.) 

(ไร) (ไร) (ตัน) ปลูก เก็บ 

รวมทั้งประเทศ 8,460,759 8,408,794 5,346,915 632 636 

ภาคเหนือ 3,716,623 3,695,489 2,339,551 629 633 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1,180,436 1,169,898 606,677 514 519 

ภาคกลาง 3,269,586 3,250,844 2,244,669 687 690 

ภาคใต 294,114 292,563 156,018 530 533 

เชียงราย 453,311 450,298 310,678 685 690 

พะเยา 54,190 53,565 34,800 642 650 

ลําปาง 15,143 15,040 8,103 535 539 

ลําพูน 14,242 14,211 9,421 661 663 

เชียงใหม 114,964 114,285 75,322 655 659 

แมฮองสอน 67 67 39 582 582 

ตาก 9,294 9,250 5,146 554 556 

กําแพงเพชร 592,642 591,117 364,480 615 617 

สุโขทัย 474,720 472,623 290,251 611 614 

แพร 27,417 27,104 16,445 600 607 

นาน 4,800 4,785 2,670 556 558 

อุตรดิตถ 193,630 191,504 129,977 671 679 

พิษณุโลก 450,194 448,134 282,481 627 630 

พิจิตร 588,276 585,510 363,114 617 620 

นครสวรรค 581,628 578,829 360,962 621 624 

อุทัยธาน ี 101,278 100,838 64,283 635 637 

เพชรบูรณ 40,827 38,329 21,379 524 558 

เลย 311 273 102 328 374 

หนองบัวลําภ ู 15,776 15,421 8,069 511 523 
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     ตารางผนวกที่ 2 พื้นที่เพาะปลูก พื้นที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต และผลผลิตตอไร ของขาวนาปรัง ป 2558 ความชื้น 15% (ตอ) 

ภาค/จังหวัด 
พื้นทีเ่พาะปลูก พื้นทีเ่ก็บเกี่ยว ผลผลิต ผลผลิตตอไร (กก.) 

(ไร) (ไร) (ตัน) ปลูก เก็บ 

อุดรธาน ี 49,273 48,811 22,874 464 469 

หนองคาย 71,571 70,851 37,016 517 522 

บึงกาฬ 11,097 10,659 5,522 498 518 

สกลนคร 58,662 57,051 27,191 464 477 

นครพนม 56,417 56,417 27,108 480 480 

มุกดาหาร 378 378 164 434 434 

ยโสธร 46,386 46,201 24,384 526 528 

อํานาจเจริญ 3,960 3,902 1,892 478 485 

อุบลราชธาน ี 139,083 138,455 59,188 426 427 

ศรีสะเกษ 77,285 77,043 36,253 469 471 

สุรินทร 47,012 46,725 20,214 430 433 

บุรีรัมย 27,735 27,519 13,403 483 487 

มหาสารคาม 12,495 12,320 7,362 589 598 

รอยเอ็ด 128,025 126,902 68,554 535 540 

กาฬสินธุ 236,511 235,579 142,626 603 605 

ขอนแกน 45,495 44,242 23,241 511 525 

ชัยภูม ิ 87,916 87,413 46,214 526 529 

นครราชสีมา 65,048 63,736 35,300 543 554 

สระบุร ี 65,134 64,311 41,395 636 644 

ลพบุร ี 55,303 53,727 33,268 602 619 

สิงหบุร ี 55,115 54,045 33,269 604 616 

ชัยนาท 206,315 205,131 132,749 643 647 

สุพรรณบุร ี 599,188 598,030 434,765 726 727 

อางทอง 120,746 120,248 76,876 637 639 
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ตารางผนวกที่ 2 พื้นที่เพาะปลูก พื้นที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต และผลผลิตตอไร ของขาวนาปรัง ป 2558 ความชื้น 15% (ตอ) 

ภาค/จังหวัด 
พื้นทีเ่พาะปลูก พื้นทีเ่ก็บเกี่ยว ผลผลิต ผลผลิตตอไร (กก.) 

(ไร) (ไร) (ตัน) ปลูก เก็บ 

อยุธยา 549,994 548,342 376,413 684 686 

นนทบุร ี 97,968 97,818 68,717 701 702 

กรุงเทพฯ 112,037 109,898 74,380 664 677 

ปทุมธาน ี 268,466 267,749 196,443 732 734 

นครนายก 176,246 176,026 108,167 614 614 

ปราจีนบุร ี 143,770 141,396 88,778 618 628 

ฉะเชิงเทรา 412,499 409,861 289,219 701 706 

สระแกว 14,157 14,006 7,448 526 532 

ตราด 1,856 1,846 899 484 487 

ระยอง 3,377 3,324 1,798 532 541 

ชลบุร ี 44,805 44,042 29,623 661 673 

สมุทรปราการ 20,207 19,721 14,391 712 730 

สมุทรสาคร 4,537 4,208 2,935 647 697 

นครปฐม 249,927 249,620 189,354 758 759 

กาญจนบุร ี 14,828 14,743 10,373 700 704 

ราชบุร ี 14,838 14,697 10,306 695 701 

สมุทรสงคราม 451 373 278 616 745 

เพชรบุร ี 6,809 6,793 4,941 726 727 

ประจวบคีรีขันธ 31,013 30,889 17,884 577 579 

ชุมพร 990 990 492 497 497 

 สุราษฎรธาน ี 3,908 3,898 1,983 507 509 

ตรัง 295 295 133 451 451 

นครศรีธรรมราช 117,120 116,895 60,932 520 521 

พัทลุง 54,505 54,141 29,459 540 544 
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      ตารางผนวกที่ 2 พื้นที่เพาะปลูก พื้นที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต และผลผลิตตอไร ของขาวนาปรัง ป 2558 ความชื้น 15% (ตอ) 

ภาค/จังหวัด 
พื้นทีเ่พาะปลูก พื้นทีเ่ก็บเกี่ยว ผลผลิต ผลผลิตตอไร (กก.) 

(ไร) (ไร) (ตัน) ปลูก เก็บ 

สงขลา 92,903 92,403 52,715 567 570 

สตูล 610 610 264 433 433 

ปตตาน ี 22,660 22,208 9,450 417 426 

ยะลา 190 190 110 579 579 

นราธิวาส 933 933 480 514 514 

       ที่มา: สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2559) 
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