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การศึกษาเศรษฐกิจสินค้าเกษตรเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
กรณีศึกษา: ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
สำนักวิจัยเศรษฐกิจกำรเกษตร สำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร ได้ทำกำรศึกษำเศรษฐกิจสินค้ำเกษตรเพื่อ
รองรับกำรเข้ำสู่ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน (AEC) กรณีศึกษำ: รำชอำณำจักรกัมพูชำ สำธำรณรัฐประชำธิปไตย
ประชำชนลำว สำธำรณรัฐแห่งสหภำพเมียนมำร์ และสำธำรณรัฐสังคมนิยมเวียดนำม ในปี 2555-2556 โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษำสถำนกำรณ์กำรผลิต กำรตลำด และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกำรค้ำสินค้ำเกษตร และ
ศักยภำพสินค้ำเกษตรของไทยเปรียบเทียบกับทั้ง 4 ประเทศ ดังนี้
1. ราชอาณาจักรกัมพูชา
กำรศึกษำเศรษฐกิจสินค้ำเกษตรเพื่อรองรับกำรเข้ำสู่ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน (AEC) กรณีศึกษำ:
รำชอำณำจักรกัมพูชำ มีวัตถุประสงค์เ พื่อศึกษำสถำนกำรณ์กำรผลิต กำรตลำด และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ
กำรค้ำสินค้ำเกษตร และศักยภำพสินค้ำเกษตรของไทยเปรียบเทียบกับประเทศกัมพูชำ ของสินค้ำ 9 ชนิด ได้แก่
ข้ำว ข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลัง ถั่วเหลือง ยำงพำรำ ลำไย สุกร โคเนื้อ และประมงน้ำจืด
ผลกำรศึกษำพบว่ำ สินค้ำของกัมพูชำที่มีควำมได้เปรียบโดยเปรียบเทียบในกำรส่งออกไปยังตลำดโลก
ได้แก่ ข้ำว สินค้ำที่มีควำมได้เปรียบโดยเปรียบเทียบในกำรส่งออกไปยังตลำดอำเซียน ได้แก่ ข้ำว ข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์
ยำงพำรำ ลำไย และสินค้ำที่มีควำมสำมำรถในกำรแข่งขันเพิ่มขึ้น ได้แก่ ข้ำ ว ข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ ยำงพำรำ ส่วน
สินค้ำที่ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันลดลงได้แก่ ถั่ว เหลื อง ข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ สินค้ำปศุสัตว์ทั้งโคเนื้อและสุกร
จะเป็นกำรเลี้ยงแบบพื้นบ้ำนเพื่อใช้บริโภคภำยในประเทศ กำรขยำยกำรเลี้ยงยังมีไม่มำกนักเนื่องจำกเกษตรกรยัง
ขำดแคลนเงินทุน และยังต้องพึ่งพำต่ำงประเทศในด้ำนเทคโนโลยีกำรผลิตสัตว์ สำหรับสินค้ำประมง กัมพูชำยังมี
ศักยภำพกำรเพำะเลี้ยงปลำอยู่ในระดับต่ำ เนื่องจำกกำรเลี้ยงปลำเชิงพำณิชย์ยังเป็นกำรเลี้ยงแบบกึ่งพัฒนำและแบบ
ดั้งเดิม และนิยมเลี้ยงปลำในกลุ่มปลำแพนกำเซียส (Pangasiss Hypophthalmus)
มำตรกำรกำรเตรียมพร้อมเพื่อรองรับกำรเข้ำสู่ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน (AEC) ของสินค้ำเกษตร
ไทย จำเป็นต้องมีกำรปรับปรุงประสิทธิภำพกำรผลิต ลดต้นทุนกำรผลิต วิจัยและพัฒนำพันธุ์ พัฒนำเมล็ดพันธุ์
พัฒนำระบบชลประทำนให้กระจำยทั่วถึง ตลอดจนเพิ่มคุณภำพของผลผลิต ควรมีกำรกำหนดมำตรฐำนเดียวกันใน
กลุ่ม AEC รวมถึงกำรกำหนดค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ เพื่อให้กำรส่งออกง่ำยขึ้น กำรจัดตั้งห้องปฏิบัติกำรทดสอบสินค้ำ
ของอำเซียนที่ได้รับกำรรับรองจำกหน่วยงำนหรือองค์กรระหว่ำงประเทศ เพื่อตรวจสอบสำรตกค้ำง สำรปนเปื้อน
ต่ำงๆ ในสินค้ำเกษตร โดยประเทศสมำชิกอำเซียนจะต้องยอมรับรำยงำนผลกำรตรวจสอบที่มำจำกห้องปฏิบัติกำร
ร่วมกัน กำรให้ควำมร่วมมือทำงด้ำนวิชำกำรด้ำนเกษตรต่ำงๆ แก่กัมพูชำ รวมทั้งด้ำนกำรจัดทำมำตรฐำนกำรผลิต
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ตลอดห่วงโซ่กำรผลิตเพื่อให้กำรเป็นฐำนกำรผลิตร่วมมีควำมสอดคล้องกันมำกขึ้น ตลอดจนกำรถ่ำยทอดองค์
ควำมรู้เพื่อสร้ำงควำมร่วมมือระหว่ำงเพื่อนบ้ำนและเป็นกำรเสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงกัน

2. สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
กำรศึกษำเศรษฐกิจ สินค้ำเกษตรเพื่อรองรับกำรเข้ำสู่ ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน (AEC) กรณีศึกษำ:
สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว (สปป.ลำว) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษำสถำนกำรณ์กำรผลิต กำรตลำด และ
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกำรค้ำสินค้ำเกษตร และศักยภำพสินค้ำเกษตรของไทยเปรียบเทียบกับประเทศ ในสินค้ำ
เกษตรที่สำคัญ ได้แก่ ข้ำว ข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ ถั่วเหลือง ยำงพำรำ กำแฟ ปศุสัตว์ และประมง เพื่อให้ทรำบถึง
สถำนกำรณ์กำรผลิ ต กำรตลำด กฎ ระเบี ยบที่เกี่ ยวข้อง รวมทั้งเพื่ อทรำบถึง ศักยภำพสิ นค้ำเกษตรของไทย
เปรีย บเทีย บกับ สปป.ลำว เพื่อเป็น ข้อมูลในกำรกำหนดนโยบำยและแนวทำงกำรเพิ่มศักยภำพกำรผลิ ตและ
กำรตลำด รวมทั้งสำมำรถแก้ไขปัญหำอุปสรรคต่ำง ๆ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
กำรศึกษำพบว่ำ สินค้ำข้ำว สปป.ลำว ผลิตข้ำวคิดเป็นร้อยละ 1.24 ของผลผลิตข้ำวอำเซียน โดยผลิตเพื่อ
บริโภคในประเทศเป็นหลัก แต่มีศักยภำพที่จะขยำยพื้นที่กำรปลูกและผลผลิต เพรำะมีทรัพยำกรธรรมชำติที่อุดม
สมบูรณ์ ต้นทุนกำรผลิตข้ำวต่ำกว่ำไทย เพรำะค่ำจ้ำงแรงงำนถูกกว่ำ และกำรเพำะปลูกยังใช้เทคโนโลยีดั้งเดิมที่ใช้
แรงงำนคนและสัตว์เป็นหลัก สำหรับข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ผลิตเพื่อกำรส่งออกเป็นหลัก เพรำะขำดอุตสำหกรรมแปรรูป
รองรับแต่มีศักยภำพในกำรขยำยกำรผลิตเพรำะพื้นที่เพำะปลูกมีควำมอุดมสมบูรณ์ รวมทั้งได้รับกำรส่งเสริมจำก
ภำคเอกชนไทย สินค้ำถั่วเหลืองกำรผลิตใช้เทคโนโลยีดั้งเดิม โดยเนื้อที่เพำะปลูกและผลผลิตมีแนวโน้มลดลง
ผลผลิตเพื่อใช้ภำยในประเทศที่เหลือส่งออกมำยังประเทศไทย สินค้ำยำงพำรำ เนื้อที่ปลูกร้อยละ 70 ดำเนินกำร
โดยชำวต่ำงชำติในรู ป แบบกำรให้ สั มปทำนพื้นที่ปลู ก ให้ แก่ จีน ไทย และเวียดนำม ที่ เหลื อร้อยละ 30 เป็น
เกษตรกรรำยย่ อย โดย สปป.ลำว ปลู กยำงพำรำเป็นอันดับ 8 ในอำเซียน อย่ำงไรก็ตำมกำรขยำยพื้นที่ปลู ก
ยำงพำรำอำจไม่เพิ่มสูงขึ้นมำกนัก เนื่องจำกนโยบำยยกเลิกกำรให้สัมปทำนที่มีตั้งแต่ปี 2554 สินค้ำกำแฟ เนื้อที่
ให้ผลและผลผลิตเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง แหล่งปลูกสำคัญคือ จำปำสัก ปำกซอง สปป. ลำว ได้รับสมญำนำมว่ำเป็น
แหล่งปลูกกำแฟพัน ธุ์อำรำบิ กำที่มีรสชำติหอม อร่อย ติดอันดับ 1 ใน 3 ของกำแฟที่มีรสชำติดีเยี่ยมของโลก
นอกจำกนี้ยังสำมำรถผลิตกำแฟพันธุ์โรบัสตำ ที่มีกลิ่นหอมเช่นเดียวกับกำแฟอำรำบิกำ
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สปป.ลำว มีกำรปรับกำรเลี้ยงสุกรแบบดั้งเดิมเป็นกำรเลี้ยงในเชิงกำรค้ำเพิ่มขึ้น เพื่อสนองควำมต้องกำร
บริโภคที่เพิ่มขึ้น สำหรับกำรเลี้ยงโคเนื้อเป็นกำรเลี้ยงโคเนื้อพันธุ์พื้นเมืองและเลี้ยงแบบดั้งเดิม ส่วนกำรทำประมง
น้ำจืดของ สปป.ลำว ใช้เ พื่อบริโ ภคภำยในครัว เรือนเป็นหลัก ศักยภำพกำรเพำะเลี้ยงต่ำมีต้นทุนกำรผลิตสู ง
เนื่องจำกโครงสร้ำงพื้นฐำนระบบกำรคมนำคมขนส่งยังไม่พัฒนำ เทคโนโลยีกำรเลี้ยงเป็นแบบดั้งเดิม พึ่งพำปัจจัย
กำรผลิต พัน ธุ์ส ัต ว์น้ ำ และอำหำรส ำเร็จ รูปจำกประเทศเพื่อ นบ้ำ นคือ เวียดนำม และไทย กำรขยำยกำร
เพำะเลี้ยงสัตว์น้ำในลำวเชิงกำรค้ ำต้องใช้เวลำ เนื่องจำกเกษตรกรต้องมีเงินทุนของตนเอง และแหล่งเงินทุนใน
กำรปล่อยสินเชื่อยังมีไม่เพียงพอ
สินค้ำของ สปป.ลำว ที่มีควำมได้เปรียบโดยเปรียบเทียบในกำรส่งออกไปยังตลำดโลก ข้ำว ยำงพำรำ
เมล็ดกำแฟ และสินค้ำเกษตรที่มีควำมได้เปรียบโดยเปรียบเทียบในกำรส่งออกไปยังตลำดอำเซียน ได้แก่ ข้ำวโพด
เลี้ยงสัตว์ เมล็ดกำแฟ ในขณะที่ถั่วเหลืองไม่มีควำมได้เปรียบโดยเปรียบเทียบในกำรส่งออกไปยังตลำดโลกและ
ตลำดอำเซียน
มำตรกำรกำรเตรียมพร้อมเพื่อรองรับกำรเข้ำสู่ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน (AEC) ของสินค้ำเกษตรไทย
จำเป็นต้องมีกำรปรับปรุงประสิ ทธิภำพกำรผลิต ลดต้นทุนกำรผลิต วิจัยและพัฒนำพันธุ์ พัฒนำเมล็ดพันธุ์ พัฒนำ
ระบบชลประทำนให้กระจำยทั่วถึง ตลอดจนเพิ่มคุณภำพของผลผลิต ควรมีกำรกำหนดมำตรฐำนเดียวกันในกลุ่ม
AEC รวมถึงกำรกำหนดค่ำธรรมเนียมต่ำง ๆ เพื่อให้กำรส่งออกง่ำยขึ้น กำรจัดตั้งห้องปฏิบัติกำรทดสอบสินค้ำของ
อำเซียนที่ได้รับกำรรับรองจำกหน่วยงำนหรือองค์กรระหว่ำงประเทศ เพื่อตรวจสอบสำรตกค้ำง สำรปนเปื้อนต่ำง ๆ
ในสินค้ำเกษตร โดยประเทศสมำชิกอำเซียนจะต้องยอมรับรำยงำนผลกำรตรวจสอบที่มำจำกห้องปฏิบัติกำร
ร่วมกัน กำรให้ควำมร่วมมือทำงด้ำนวิชำกำรด้ำนเกษตรต่ำง ๆ แก่ สปป.ลำว รวมทั้งด้ำนกำรจัดทำมำตรฐำนกำร
ผลิตตลอดห่วงโซ่กำรผลิตเพื่อให้กำรเป็นฐำนกำรผลิตร่วมมีควำมสอดคล้องกันมำกขึ้น ตลอดจนกำรถ่ำยทอดองค์
ควำมรู้เพื่อสร้ำงควำมร่วมมือระหว่ำงเพื่อนบ้ำนและเป็นกำรเสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงกัน
3. สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
กำรศึกษำเศรษฐกิจสิ นค้ำเกษตรเพื่อรองรับกำรเข้ำสู่ ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน (AEC) ในประเทศ
สำธำรณรัฐแห่งสหภำพเมียนมำร์ ในสินค้ำที่สำคัญ คือ ข้ำว ถั่ว ยำงพำรำ โคเนื้อ สุกร และประมง เพื่อให้ทรำบถึง
สถำนกำรณ์กำรผลิตกำรตลำด กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเพื่อทรำบถึงศักยภำพสินค้ำของไทยเปรียบเทียบกับ
เมียนมำร์ เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในกำรกำหนดนโยบำยและแนวทำงในกำรผลิตเพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
ของไทย ทำกำรศึกษำโดยใช้ข้อมูลทุติยภูมิกำรนำเข้ำส่ งออก ในช่วงปี 2545-2554 กำรวิเครำะห์ ควำมสำมำรถ
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ในกำรแข่งขันสินค้ำเกษตร ใช้วิธีกำรหำค่ำดัชนีควำมได้เปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรำกฏ (Relative Comparative
Advantage Index : RCA) และกำรวิเครำะห์ BCG Matrix (Boston Consulting Group Matrix)
จำกกำรศึกษำในกลุ่มสินค้ำข้ำว ถั่ว ยำงพำรำ พบว่ำ สินค้ำข้ำวเมียนมำร์มีผลผลิตคิดเป็นร้อยละ 9.58 ของ
อำเซียน สำมำรถผลิตข้ำวปอซันมุยซึ่งเป็นข้ำวคุณภำพดี โดยส่งออกข้ำวได้มำกเป็นอันดับ 3 ของอำเซียน และมี
เป้ำหมำยที่จะเป็นผู้ส่งออกข้ำวหลักของโลก เนื่องจำกมีศักยภำพที่จะขยำยพื้นที่กำรปลูกข้ำวได้อีกมำก มีแรงงำน
จำนวนมำกและค่ำจ้ำงแรงงำนต่ำ ตลอดจนนโยบำยกำรเปิดประเทศส่งผลให้นำนำประเทศให้ควำมสนใจที่จะลงทุน
เรื่องข้ำวในประเทศเมียนมำร์เพิ่มขึ้น ซึ่งจะทำให้กำรผลิตข้ำวของเมียนมำร์มีศักยภำพมำกขึ้นในอนำคต ถั่วเขียว
เมียนมำร์มีต้นทุนกำรผลิตต่ำกว่ำไทย ไทยจึงมีกำรนำเข้ำจำกเมียนมำร์มำกขึ้น ทำให้รำคำถั่วเขียวในประเทศของ
ไทยตกต่ำลง จนอำจทำให้เกษตรกรไทยลดพื้นที่ปลูกถั่วเขียวลงอีก ยำงพำรำเมียนมำร์ เป็นประเทศที่มีศักยภำพใน
กำรปลูกยำงพำรำมีต้นทุนกำรผลิตต่อไร่ต่ำ เนื่องจำกเป็นกำรปลูกโดยกำรให้สัมปทำนกับนักลงทุนต่ำงชำติจึงเป็นแปลง
ขนำดใหญ่ มีเนื้อที่ที่มีควำมอุดมสมบูรณ์สำมำรถขยำยกำรเพำะปลูกได้อีกจำนวนมำก ผลผลิตส่วนใหญ่ส่งออกไปประเทศ
มำเลเซียและจีน ซึ่งเป็นผู้ลงทุนปลูกสวนยำงและสร้ำงโรงงำนผลิตยำงเบื้องต้น ซึ่งจะทำให้ไทยสูญเสียตลำดหลัก
เนื่องจำกจีนจะหันไปนำเข้ำจำกเมียนมำร์เพิ่มขึ้น
จำกกำรศึกษำในกลุ่มสินค้ำปศุสัตว์ (สุกร โคเนื้อ) และประมง พบว่ำ สุกรเมียนมำร์ยังมีศักยภำพกำรผลิตต่ำ
เนื่องจำกลักษณะกำรเลี้ยงเป็นแบบรำยย่อย ส่วนใหญ่ใช้พันธุ์พื้นเมือง อำหำรที่ใช้เลี้ยงสุกรใช้ วัตถุดิบที่หำได้ ใน
ท้องถิ่นและมีควำมรู้และเทคโนโลยีที่ล้ำหลังไทย จึงคำดว่ำจะไม่กระทบต่อกำรผลิตของไทยเท่ำใดนัก โคเนื้อ เมียน
มำร์ลักษณะกำรเลี้ยงเป็นแบบรำยย่อย พันธุ์ที่ใช้ส่วนใหญ่เป็นลูกผสมพันธุ์พื้นเมือง เมียนมำร์มีศักยภำพ ในกำรผลิต
โคเนื้อ แต่จำกข้อจำกัดด้ำนกฎหมำยที่ห้ำมส่งออกโคเนื้อ และกำรขนส่งที่ไม่สะดวก จึงเป็นอุปสรรคต่อกำรพัฒนำ
อุตสำหกรรมโคเนื้อ ประมงเมียนม่ำร์มีทรัพยำกรประมงที่มีควำมอุดมสมบูรณ์สูงมีพื้นที่ที่เหมำะสมกับกำร
เพำะเลี้ยงสัตว์น้ำ แต่กำรเพำะเลี้ยงยังไม่พัฒนำมำกนัก เนื่องจำกขำดบุคลำกรและเทคโนโลยี รวมถึงโครงสร้ำง
พื้นฐำนยังไม่พัฒนำ เมียนมำร์จึงเป็นแหล่งวัตถุดิบประมงทะเลที่สำคัญของไทย
กำรวิเครำะห์ขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน ด้วยกำรวิเครำะห์ดัชนีควำมได้เปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรำกฏ
(RCA) ในตลำดโลก พบว่ำ สินค้ำข้ำวของไทยและเมียนมำร์ มีค่ำ RCA มำกกว่ำ 1 ตลอดระยะเวลำที่ศึกษำ แสดงว่ำ ทั้ง
สองประเทศมีควำมได้เปรียบโดยเปรียบเทียบในกำรส่งออกข้ำวไปยังตลำดโลก แต่ค่ำ RCA ลดลงในอัตรำร้อยละ 10.30
และร้อยละ 19.61 ตำมลำดับ หมำยควำมว่ำทั้งไทยและเมียนมำร์มีแนวโน้มควำมได้เปรียบโดยเปรียบเทียบ ในกำรส่งออก
ข้ำวในตลำดโลกลดลง ถั่วเขียวไทยมีควำมได้เปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรำกฏในกำรส่งออกไปตลำดโลกเพิ่มขึ้น
ในขณะที่เมียนมำร์มีควำมได้เปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรำกฏในกำรส่งออกไปตลำดโลกลดลง ยำงพำรำประเทศ
ไทยและเมียนมำร์มีค่ำ RCA เฉลี่ยเท่ำกับ 24.55 และ 13.39 ตำมลำดับ หมำยควำมว่ำทั้งสองประเทศมีควำมสำมำรถ
ในกำรส่งออกยำงพำรำ แต่ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันกำรส่งออกยำงพำรำของเมียนมำร์ปรับตัวลดลงร้อยละ 4.84
ต่อปี ขณะที่ไทยปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.01 ต่อปี ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่ำเมียนมำร์ ต้องมีควำมพร้อมและพัฒนำ
สินค้ำยำงพำรำให้มำกขึ้น เพื่อเปิดตลำดกำรส่งออกยำงพำรำสู่เวทีกำรแข่งขัน ในระดับโลก ส่วนในตลำดอำเซียน

5
พบว่ำ ไทยและเมียนมำร์มีค่ำดัชนี RCA เฉลี่ยเท่ำกับ 1.43 และ 1.23 ตำมลำดับ แต่ควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
ส่งออกยำงพำรำของไทยละเมียนมำร์ ในตลำดอำเซียนปรับตัวลดลงร้อยละ 9.15 และร้อยละ 21.05 ต่อปี
ตำมลำดับ
กำรวิเครำะห์ตำแหน่งและควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน (Boston Consulting Group Matrix : BCG) ในตลำดโลก
พบว่ำ ถั่วเขียวเมียนมำร์อยู่ในตำแหน่งสินค้ำทำเงิน Cash Cows ไทยอยู่ในตำแหน่งสินค้ำมีปัญหำ Question marks
แสดงให้เห็นว่ำถั่วเขียวของไทยมีส่วนแบ่งตลำดเชิงเปรียบเทียบต่ำกว่ำเมียนมำร์ แต่มีอัตรำกำรขยำยตัวของตลำด
ถั่วเขียวสูงกว่ำเมียนมำร์ ยำงพำรำของเมียนมำร์เปรียบเทียบกับไทยในตลำดโลกและตลำดอำเซียน พบว่ำ อยู่ในตำแหน่ง
เดียวกันทั้งสองตลำด คือ ยำงพำรำเมียนมำร์ยังคงอยู่ในตำแหน่งสินค้ำที่มีปัญหำ (Question Marks) แต่อยู่ในทิศทำงที่
มุ่งสู่สินค้ำดำวรุ่ง (Stars) เนื่องจำกกำรส่งออกยำงพำรำของเมียนมำร์ขยำยตัวเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง ตำมควำมต้องกำรของ
ตลำด ขณะที่ประเทศไทยตำแหน่งสินค้ำทำเงิน (Cash Cows) สะท้อนให้เห็นว่ำตลำดยำงพำรำของไทยยังคงเป็นผู้นำ
ตลำดทั้งสองตลำด แต่ตลำดยำงพำรำของไทยค่อนข้ำงอิ่มตัว สินค้ำประมงในตลำดโลกและอำเซียน พบว่ำ เมียนม่ำร์อยู่ใน
ตำแหน่งสินค้ำตกต่ำ (Dog) ทั้งสองตลำดเนื่องจำกเป็นกำรส่งออกในรูปวัตถุดิบ จึงมีมูลค่ำเพิ่มน้อย ส่วนไทยในตลำดโลก
อยู่ในสินค้ำตกต่ำ (Dog) และตลำดอำเซียนอยู่ในตำแหน่งสินค้ำมีปัญหำ (Question Marks) แม้ไทยมีกำรแปรรูปเพื่อ
ส่งออกมำกขึ้นแต่ขำดแคลนวัตถุดิบ
ข้ อเสนอแนะ กำรเตรี ยมพร้ อมเพื่ อรองรั บกำรเข้ ำสู่ ประชำคมเศรษฐกิ จอำเซี ยน (AEC) ของสิ นค้ ำข้ ำว
ถั่วเขี ยว ยำงพำรำ จ ำเป็ นต้องมีกำรปรั บปรุ งประสิ ทธิภำพกำรผลิ ต ลดต้นทุนกำรผลิ ต พัฒนำระบบชลประทำน
ให้กระจำยทั่วถึง ตลอดจนเพิ่มคุณภำพของผลผลิต และเร่งรัดประชำสั มพันธ์ข้อมูลข่ำวสำรที่เกี่ยวประเทศต่ำงๆ
ในภูมิภำคอำเซียน ให้ผู้เกี่ยวข้องตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลำยน้ำให้รับรู้อย่ำงทั่วถึงและต่อเนื่องเพื่อให้ทันต่อกำรปรับตัว
ตลอดจนพัฒนำระบบโลจิสติกส์ไทย โดยเฉพำะกำรขนส่งให้มีต้นทุนที่ต่ำลง และใช้วัตถุดิบจำกประเทศสมำชิกอำเซียนที่
มีควำมได้เปรียบด้ำนรำคำและคุณภำพ ตลอดจนร่วมลงทุนกับประเทศอำเซียนเพื่อจะทำให้ไทยยังคงมีศักยภำพและเป็น
ผู้นำกำรส่งออกข้ำว ถั่วเขียว ยำงพำรำต่อไปในอนำคต
สำหรับสินค้ำปศุสัตว์และประมง ปรับปรุงและพัฒนำทั้งด้ำนกำรผลิต กำรแปรรูป และกำรขนส่งให้ได้
มำตรฐำนและปลอดภัยต่ อผู้บริโภค ร่วมกำหนดมำตรฐำนในกำรส่งออกและนำเข้ำของประเทศใน AEC ให้เป็น
มำตรฐำนเดียวกัน เร่งเจรจำในเรื่องกำรขยำยเวลำกำรสัมปทำนทำประมงกับเมียนมำร์ซึ่งใกล้สิ้นสุดเวลำสัมปทำน
เดิม เพื่อให้ผู้ประกอบกำรประมงและผู้ลงทุนไทยในอุตสำหกรรมแปรรูปสัตว์น้ำในเมียนมำร์ดำเนิน กิจกรรมได้
อย่ำงต่อเนื่องต่อไป
4. สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
กำรศึกษำเศรษฐกิจสินค้ำเกษตรเพื่อรองรับกำรเข้ำสู่ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน กรณีประเทศเวียดนำม
มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษำสถำนกำรณ์กำรผลิต กำรตลำด และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกำรค้ำสินค้ำเกษตรใน
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ประเทศเวีย ดนำม และศึกษำศักยภำพกำรแข่งขันสินค้ำเกษตรของไทยเปรียบเทียบกับประเทศเวียดนำมทั้งใน
ตลำดโลกและตลำดอำเซียน โดยพืชเศรษฐกิจสินค้ำเกษตรที่สำคัญ ได้แก่ ข้ำว ยำงพำรำ กำแฟ ผลไม้ และกุ้ง ผล
จำกกำรศึกษำ พบว่ำ
1. ข้ำว ประเทศไทยและเวียดนำมเป็นประเทศที่มีกำรพี่งพิงกำรส่งออกข้ำวไปตลำดโลกและตลำดอำเซียน
เพื่อเป็นรำยได้เข้ำประเทศ โดยในช่วงปี 8-10 ปี ประเทศเวียดนำมมีแนวโน้มกำรพึ่งพำกำรส่งออกข้ำวไปตลำดโลก
ลดลงมำกกว่ำตลำดอำเซียน แสดงว่ำ ตลำดโลกมีควำมต้องกำรข้ำวเวียดนำมลดลง และมีอัตรำกำรขยำยตัวของ
กำรส่งออกลดลง ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันส่งออกข้ำวเวียดนำมในตลำดโลกจึงลดลง ตำแหน่งทำงกำรตลำดข้ำว
ของเวียดนำมจึงเคลื่อนจำกตำแหน่ง Question Marks เป็นตำแหน่ง Dogs ขณะที่ตลำดอำเซียนยังคงมีควำม
ต้องกำรข้ำวเวียดนำม ตำแหน่งทำงกำรตลำดข้ำวของเวียดนำมจึงเคลื่อนจำกตำแหน่ง Dogs เป็นตำแหน่ง Stars
ส่วนประเทศไทยมีแนวโน้มกำรพึ่งพำกำรส่งออกข้ำวไปตลำดตลำดโลกเพิ่มขึ้นแต่พึ่งพำกำรส่งออกข้ำวไปตลำด
อำเซียนลดลง แสดงว่ำ และตลำดโลกยังคงมีควำมต้องกำรข้ำวไทย ตำแหน่งทำงกำรตลำดข้ำวของไทยจึงอยู่ใน
ตำแหน่ง Stars ขณะที่ตลำดอำเซียนมีควำมต้องกำรข้ำวไทยลดลง ตำแหน่งทำงกำรตลำดข้ำ วของไทยจึงจึงเคลื่อน
จำกตำแหน่ง Cash Cows เป็นตำแหน่ง Question Masks
2. ยำงพำรำ ประเทศไทยและเวียดนำมเป็นประเทศที่มีกำรพี่งพิงกำรส่งออกยำงพำรำไปตลำดโลกและ
ตลำดอำเซียนเพื่อเป็นรำยได้เข้ำประเทศ โดยในช่วงปี 10 ปี ประเทศเวียดนำมมีแนวโน้มกำรพึ่งพำกำรส่งออก
ยำงพำรำไปตลำดโลกและตลำดอำเซียนลดลง แสดงว่ำ ตลำดโลกและตลำดอำเซียนยังคงมีควำมต้องกำรยำงพำรำ
เวียดนำม แต่มีอัตรำกำรขยำยตัวของกำรส่งออกลดลง ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันส่งออกยำงพำรำของเวียดนำม
ในทั้งในตลำดโลกและตลำดอำเซียนจึงลดลง ตำแหน่งทำงกำรตลำดยำงพำรำของเวียดนำมจึงเคลื่อ นจำกตำแหน่ง
Question Marks เป็นตำแหน่ง Dogs ส่วนประเทศไทยมีแนวโน้มกำรพึ่งพำกำรส่งออกยำงพำรำไปตลำด
ตลำดโลกและตลำดอำเซียนลดลงเช่นกัน แสดงว่ำ ตลำดโลกและตลำดอำเซียนยังคงมีควำมต้องกำรยำงพำรำของ
ไทย แต่มีอัตรำกำรขยำยตัวของกำรส่งออกลดลง ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันส่งออกยำงพำรำของไทยในทั้งใน
ตลำดโลกและตลำดอำเซียนจึงลดลง ตำแหน่งทำงกำรตลำดยำงพำรำของไทยจึงเคลื่อนจำกตำแหน่ง Stars เป็น
ตำแหน่ง Cash Cows
3. กำแฟ ประเทศเวียดนำมเป็นประเทศที่มีกำรพี่งพิงกำรส่งออกกำแฟไปตลำดโลกและตลำดอำเซียนเพื่อ
เป็นรำยได้เข้ำประเทศ โดยในช่วงปี 10 ปี ประเทศเวียดนำมมีแนวโน้มกำรพึ่งพำกำรส่งออกยำงพำรำไปตลำดโลก
และตลำดอำเซียนอำเซียนลดลง แสดงว่ำ ตลำดโลกและตลำดอำเซียนมีแนวโน้มต้องกำรกำแฟจำกเวียดนำมลดลง
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แต่มีอัตรำกำรขยำยตัวของกำรส่ งออกลดลง ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันส่งออกกำแฟของเวียดนำมในทั้งใน
ตลำดโลกและตลำดอำเซียนจึงลดลง แต่ลดลงไม่มำกนัก ตำแหน่งทำงกำรตลำดยำงพำรำของเวียดนำมจึงเคลื่อนตัว
อยู่ในตำแหน่ง Question Marks สำหรับกำแฟของไทยเป็นสินค้ำที่พึ่งพำกำรส่งออกยำงพำรำไปตลำดตลำดโลก
และตลำดอำเซียนน้อยมำก และมีส่วนแบ่งกำรตลำดโดยเปรียบเทียบน้อยมำก ตำแหน่งทำงกำรตลำดกำแฟขอ ง
ไทยในตลำดโลกจึงอยู่ใน Dogs และตำแหน่งทำงกำรตลำดกำแฟของไทยในตลำดอำเซียนอยู่ใน Question Marks
4. ผลไม้ ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีกำรพี่งพิงกำรส่งออกทุเรียน ลำไย ลิ้นจี่ เงำะ ไปตลำดโลกเพื่อเป็น
รำยได้เข้ำประเทศ แต่ไม่พึ่งพิงกำรส่งออกทุเรียน ลำไย ลิ้นจี่ เงำะ ไปตลำดอำเซียน โดยในช่วงปี 10 ปี ตลำดโลกมี
ควำมต้องกำรผลไม้ไทยค่อนข้ำงอิ่มตัว ทำให้อัตรำกำรขยำยกำรส่งออกผลไม้ไทยลดลง ตำแหน่งทำงกำรตลำด
ผลไม้ของไทยจึงเคลื่อนจำกตำแหน่ง Star เป็นตำแหน่ง Cash Cows ส่วนประเทศเวียดนำมมีกำรพึ่งพำกำร
ส่งออกลำไย เงำะ ลิ้นจี่ ไปตลำดโลก แต่ไม่พึ่งพิงกำรส่งออกลำไย เงำะ ลิ้นจี่ไปตลำดอำเซียน โดยในช่วง 10 ปี
ตลำดโลกมีควำมต้องกำรผลไม้เวียดนำมโดยเฉพำะลำไย และลิ้นจี่ เพิ่มขึ้น ทำให้มีอัตรำกำรขยำยตัวของกำร
ส่งออกเพิ่มขึ้น ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันส่งออกผลไม้ของเวียดนำมเพิ่มขึ้น ตำแหน่งทำงกำรตลำดผลไม้ ของ
เวียดนำมจึงอยู่ในตำแหน่ง Stars
5. กุ้ง ประเทศเวียดนำมเป็นประเทศที่มีกำรพี่งพิงกำรส่งออกกุ้งไปตลำดโลกและตลำดอำเซียนเพื่อเป็น
รำยได้เข้ำประเทศ โดยในช่วงปี 10 ปี ประเทศเวียดนำมมีแนวโน้มกำรพึ่งพำกำรส่งออกกุ้งไปตลำดโลกและตลำด
อำเซียนลดลง อัตรำกำรขยำยตัวของกำรส่งออกลดลง ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันส่งออกกุ้งของเวียดนำมทั้งใน
ตลำดโลกและตลำดอำเซียนจึงลดลง ตำแหน่งทำงกำรตลำดยำงพำรำของเวียดนำมจึงเคลื่อนที่อยู่ในตำแหน่ง
Question Marks สำหรับประเทศไทยมีแนวโน้มกำรพึ่งพำกำรส่งออกกุ้งไปตลำดตลำดโลกเพิ่มขึ้น และมีอัตรำกำร
ขยำยตัวของกำรส่งออกกุ้งไปตลำดโลกตัวเพิ่มขึ้น ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันส่งออกกุ้งของไทยในตลำดโลก
เพิ่มขึ้น ตำแหน่งทำงกำรตลำดกุ้งของไทยในตลำดโลกจึงเคลื่อนจำกตำแหน่ง Cash Cows เป็นตำแหน่ง Stars
ส่วนในตลำดอำเซียนประเทศไทยมีแนวโน้มกำรพึ่งพำกำรส่งออกกุ้งไปตลำดอำเซียนลดลง แต่อัตรำกำรขยำยตัว
ของกำรส่ งออกกุ้งไปตลำดอำเซีย นเพิ่มขึ้น ตำแหน่งทำงกำรตลำดกุ้งของไทยในตลำดอำเซียนจึงเคลื่ อนจำก
ตำแหน่ง Cash Cows เป็นตำแหน่ง Question Marks
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คณะผู้จัดทา
ราชอาณาจักรกัมพูชา
1. ข้ำว
2. ข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์
3. มันสำปะหลัง
4. ถั่วเหลือง
5. ยำงพำรำ
6. ลำไย
7. โคเนื้อและสุกร
8. ประมง

นำงสำวปฐมำ ฤทธิเรืองเดช
นำงสำวทิพำ ค้ำธัญญะ
นำยชวนเพิ่ม สังข์สิงห์
นำงสำวอภิญญำ วงศ์สมัย
นำงประนำถ พิพิธกุล
นำยณภัทร อรุณรัตน์
นำงสำวจรินทร์ทิพย์ จงใจรักษ์
นำงสำวรักชนก ทุยเวียง

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ข้ำว
ข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์
ถั่วเหลือง
กำแฟ
ยำงพำรำ
โคเนื้อและสุกร

7. ประมง

นำยสกนธ์ วนำเศรษฐี
นำงสำวทิพำ ค้ำธัญญะ
นำงสำวอภิญญำ วงศ์สมัย
นำงทัศนีย์ ลักษณะ
นำงสำวเพ็ญศรี สำวัตถี
นำงสำวศุภลักษณ์ ถำวระ
นำงสำวรักชนก ทุยเวียง

สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
1. ข้ำว

นำงสำวสิริลักษณ์ พัฒนพันธุ์

2. ยำงพำรำ

นำงประนำถ พิพิธกุล

3. ถั่วต่ำง ๆ

นำงสำวสุภกัญญำ กำญจนคูหะ

4. โคเนื้อและสุกร

นำงสำวอัจฉรำ ไอยรำกำญจนกุล

5. ประมง

นำงโสภำพรรณ นิลรักษ์

สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
1. ข้ำว

นำงสำวสิริลักษณ์ พัฒนพันธุ์

2. มันสำปะหลัง

นำงสำวมณฑิรำ พรหมพิทยำยุทธ

3. ยำงพำรำ

นำงประนำถ พิพิธกุล
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4. ผลไม้

นำงสำวสิริกร คูณขุนทด

5. พริกไทย

นำยบุญเสริม สุขภิญโญ

6. กำแฟ

นำงทัศนีย์ ลักษณะ

7. กุ้ง

นำงสำวรักชนก ทุยเวียง

