
การศึกษาเศรษฐกิจสินค้าเกษตร 

เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)  

กรณีศึกษา : สินค้ามันส าปะหลัง ของราชอาณาจักรกัมพูชา 

 

 

 

 

ส านักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร 
ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เอกสารวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร เลขท่ี  
กันยายน  2556 

BUREAU  OF AGRICULTURAL  ECONOMICS  RESEARCH 
OFFICE OF AGRICULTURAL ECONOMICS 
MINISTRY OF AGRICULTURE AND COOPERATIVES 
AGRICULTURAL  ECONOMICS  RESEARCH  NO.  
SEPTEMBER  2013 



 

 

 

 

การศึกษาเศรษฐกิจสินค้าเกษตร 
เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 

กรณีศึกษา : สินค้ามันส าปะหลัง ของราชอาณาจักรกัมพชูา 
 
 
 
 
 
 

โดย 
 
 
 
 
 
 

ส านักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร 
ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

 



ข 

 

บทคัดย่อ 

การศึกษาเศรษฐกิจสินค้าเกษตรเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) กรณีศึกษา : 
สินค้ามันส าปะหลัง ของราชอาณาจักรกัมพูชา มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสถานการณ์การผลิต การตลาด 
นโยบายและมาตรการกฎระเบียบ และศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันสินค้ามันส าปะหลังของไทย
เปรียบเทียบกับราชอาณาจักรกัมพูชา 

ผลการศึกษาพบว่า ประเทศกัมพูชาผลิตมันส าปะหลังมากเป็นอันดับที่ 2 รองมาจาก ข้าว และมีการขยาย
พ้ืนที่ปลูกมันส าปะหลังเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีการส่งเสริมและพัฒนาการปลูก การปรับปรุงพันธุ์เพ่ือให้ได้ 
ผลผลิตต่อไร่เพ่ิมขึ้น โดยมีความได้เปรียบในด้านต้นทุนการผลิตมันส าปะหลังที่ต่ า เนื่องจากสภาพดินมีความ
อุดมสมบูรณ์ เกษตรกรเพาะปลูกโดยอาศัยธรรมชาติเป็นหลัก มีการใช้แรงงานคนมากกว่าใช้เครื่องจักรกล 
ประกอบกับค่าจ้างแรงงานถูก การผลิตมันส าปะหลังของกัมพูชามีทั้งการผลิตเพ่ือใช้บริโภคภายในประเทศ และ
การส่งออก โดยผลผลิตส่วนใหญ่แปรรูปเป็น มันเส้น แป้งมันส าปะหลัง ปี 2551-2554 มันเส้นส่วนใหญ่จะ
ส่งออกมาประเทศไทยเป็นหลัก ส่วนแป้งมันส าปะหลังจะส่งออกไปยังประเทศเวียดนาม จึงถือได้ว่าประเทศไทย
และประเทศเวียดนามเป็นช่องทางในการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์มันส าปะหลังที่ส าคัญของประเทศกัมพูชา นอกจากนี้
ประเทศกัมพูชายังมีการส่งออกหัวมันสดไปยังประเทศเวียดนาม ส าหรับเป็นวัตถุดิบในการผลิตแป้งมันส าปะหลัง
อีกด้วย  

จากการศึกษาศักยภาพการส่งออกผลิตภัณฑ์มันส าปะหลังในตลาดโลก พบว่า ประเทศไทยและ
ประเทศกัมพูชามีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบจากการส่งออกผลิตภัณฑ์มันส าปะหลัง โดยเฉพาะมันเส้นและ
แป้งมันส าปะหลังไปยังตลาดโลกส าหรับการวิเคราะห์ต าแหน่งและความสามารถในการแข่งขัน (BCG) โดย
ภาพรวมการส่งออกผลิตภัณฑ์มันส าปะหลังของไทย อยู่ในต าแหน่งกลุ่มสินค้าท าเงิน (Cash Cows ) และ
กัมพูชาอยู่ในต าแหน่งกลุ่มสินค้ามีปัญหา (Question Marks ) 

มาตรการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของสินค้า 
มันส าปะหลัง ประเทศไทยจ าเป็นต้องมีการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตมันส าปะหลัง เพ่ือเพ่ิมผลผลิตต่อไร่และ
ลดต้นทุนการผลิต ควรให้เกษตรกรแปรรูปมันส าปะหลังเบื้องต้นเพ่ือเพ่ิมมูลค่า เช่น มันเส้นสะอาด  เพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของประเทศผู้น าเข้า รวมทั้งการวิจัยและพัฒนาพันธุ์มันส าปะหลังที่ทนต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ รวมทั้งการแพร่ระบาดของโรคและแมลง อีกทั้งผู้ประกอบการไทยมีความ
ช านาญ และมีองค์ความรู้ด้านการผลิต การแปรรูปและการตลาด จึงควรขยายฐานการลงทุนไปยังประเทศเพ่ือนบ้าน
ที่มีทรัพยากรและแรงงานถูก เพ่ือสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันในการส่งออกสินค้าไปนอกอาเซียน ทั้งนี้ยัง
ได้รับประโยชน์จาก CLMV เพ่ือส่งออกไปยังต่างประเทศ คือ สหภาพยุโรป ภายใต้โครงการ Everything But 
Arms: EBA เป็นต้น 
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ค ำน ำ 

ส านักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ได้ท าการศึกษาเศรษฐกิจสินค้าเกษตร 
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เพ่ือศึกษาสถานการณ์การผลิต การตลาด นโยบายและมาตรการกฎระเบียบ และศักยภาพและ
ความสามารถในการแข่งขันสินค้ามันส าปะหลังของไทยเปรียบเทียบกับราชอาณาจักรกัมพูชา ซึ่งจะท าให้
เกษตรกรและผู้ประกอบการเตรียมความพร้อมในการวางแผนการผลิตและการตลาดเพ่ือเข้าสู่การเป็น
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และภาครัฐใช้ผลการศึกษาเป็นข้อมูลในการก าหนดนโยบายและแนวทางการเพ่ิม
ศักยภาพการผลิตและการตลาด รวมทั้งสามารถแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

ส านักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร ขอขอบคุณสถานเอกอัครราชฑูตไทย ณ กรุงพนมเปญ กระทรวง
เกษตร ป่าไม้และประมง กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงแผนงาน ส านักงานเกษตรกรจังหวัดของราชอาณาจักร
กัมพูชา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการประสานงาน และช่วยให้ข้อมูลในการศึกษาในครั้งนี้จนส าเร็จลุล่วงไป
ด้วยดี 
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บทที่ 1  
บทน ำ 

 
1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของกำรศึกษำ   
 สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียน (Association of Southeast Asian 
Nations: ASEAN) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2510 จนถึงปัจจุบันมีสมาชิกรวมทั้งหมด 10 ประเทศ ประกอบด้วย ไทย 
อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ บรูไน เวียดนาม ลาว พม่า และกัมพูชา โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเร่งรัด
ความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมภายในภูมิภาค โดยเฉพาะทางด้านเศรษฐกิจอาเซียนได้ให้
ความส าคัญในการขยายตลาดสินค้าภายในภูมิภาค ในปี 2535 จึงได้มีการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจที่ส าคัญ คือ เขต
การค้าเสรีอาเซียน เพ่ือให้การค้าภายในอาเซียนปราศจากการกีดกันที่ไม่ใช่ภาษีศุลกากรและใช้อัตราภาษีศุลกากร
ต่ าที่สุด และดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศเข้ามาในภูมิภาค รวมทั้งเสริมสร้างสถานภาพในการแข่งขันของ
อาเซียน ตลอดจนสามารถรับกับสถานการณ์เศรษฐกิจการค้าของโลกที่จะเสรียิ่งขึ้น และการที่โลกก้าวเข้าสู่ยุค
โลกาภิวัฒน์ท าให้ประเทศต่างๆ ต้องพ่ึงพากันและแข่งขันกันสูงขึ้น ท าให้อาเซียนต้องมีการร่วมมือกันอย่างใกล้ชิด
ยิ่งขึ้นเพ่ือสร้างความเข้มแข็งและอ านาจต่อรองให้กับประเทศสมาชิก ในปี 2546 ผู้น าอาเซียนจึงได้ลงนามใน
ปฏิญญาว่าด้วยความร่วมมืออาเซียน เห็นชอบให้มีการจัดตั้งประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ภายในปี 
2563 แต่ในช่วงระยะเวลาของการจัดตั้งประชาคมอาเซียนได้เกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ าอย่างรุนแรงทั่วทั้งทวีป
เอเซีย การด าเนินงานด้านเศรษฐกิจภายในอาเซียนต้องมีความชัดเจนและรวดเร็วยิ่งขึ้น เพ่ือเสริมสร้างความ
แข็งแกร่งและความสามารถในการแข่งขันของภูมิภาค จึงมีการเร่งรัดการจัดตั้งประชาคมอาเซียนให้แล้วเสร็จ
ภายในปี 2558 เพ่ือให้ทันกับสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งโครงสร้างประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนประกอบด้วย 3 เสาหลัก ได้แก่ ประชาคมความมั่งคงอาเซียน (ASEAN Security Community: 
ASC)  ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC)  และประชาคมสังคมและ
วัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community: ASCC)   

วัตถุประสงค์ของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  เพ่ือท าให้ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีความมั่นคง   
มั่งคั่ง และสามารถแข่งขันกับภูมิภาคอ่ืนได้ โดยมุ่งให้เกิดการไหลเวียนอย่างเสรีของสินค้า บริการ การลงทุน 
เงินทุน แรงงานฝีมือระหว่างประเทศสมาชิก ลดช่องว่างของระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศสมาชิกใน
อาเซียน และการลดปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ าทางสังคมภายในปี 2558 รวมถึงการท าให้อาเซียน
เป็นตลาดและฐานการผลิตเดียว ท าให้ผู้ประกอบการหรือผู้ผลิตในประเทศกลุ่มสมาชิกมีทางเลือกในการใช้ปัจจัย
การผลิตที่หลากหลายด้วยต้นทุนที่ต่ าลง ในขณะที่ผู้บริโภคสามารถเลือกซ้ือสินค้าและบริการได้อย่างหลากหลาย
สะดวกและเสรีมากขึ้นภายในภูมิภาคอาเซียน รวมถึงมีอ านาจต่อรองกับตลาดใหญ่และสามารถรวมตัวเข้ากับ
ประชาคมโลกได้อย่างไม่อยู่ในภาวะที่เสียเปรียบ นอกจากนี้ยังส่งเสริมความร่วมมือในด้านนโยบายการเงินและ
เศรษฐกิจมหภาค ตลาดเงินและตลาดทุน การประกันภัยและภาษีอากร การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการ



2 
 

คมนาคม พัฒนาความร่วมมือด้านกฎหมาย การเกษตร พลังงาน การท่องเที่ยว การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดย
การยกระดับการศึกษาและการพัฒนาฝีมือแรงงาน 

ปัจจุบันตลาดอาเซียนเป็นตลาดส่งออกรายใหญ่ที่สุดของไทย โดยในปี 2555 ไทยส่งออกสินค้าทั้งหมด
มูลค่า 229,545 ล้านเหรียญสหรัฐ เป็นมูลค่าส่งออกไปตลาดอาเซียน 56,732 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือคิดเป็น 
ร้อยละ 25 ของมูลค่าส่งออกทั้งหมด ส าหรับการส่งออกสินค้าเกษตรของไทย ปี 2555 มีมูลค่าส่งออก 43,069 
ล้านเหรียญสหรัฐ เป็นมูลค่าส่งออกไปตลาดอาเซียน 8,859 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือคิดเป็นร้อยละ 21 ของมูลค่า
ส่งออกสินค้าเกษตรทั้งหมด  

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าในปี 2558 ไทยและประเทศในกลุ่มอาเซียนอีก 9 ประเทศจะต้องให้ความร่วมมือ
ทางด้านเศรษฐกิจเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับอาเซียนเองนั้น แต่การแข่งขันด้านการผลิตและ
การค้าภายในอาเซียนเองก็ยังคงเกิดขึ้น และสินค้าเกษตรของไทยยังคงได้รับผลกระทบจากการด าเนินการตาม
ข้อตกลงการเปิดเสรีการค้าสินค้าด้านอัตราภาษีน าเข้าศุลกากร ที่ก าหนดให้ต้องลดอัตราน าเข้าภาษีศุลกากรของ
สินค้าในกลุ่ม Inclusive list เหลือร้อยละ 0 ดังนั้นสินค้าเกษตรเป็นสินค้าที่มีความส าคัญต่อเศรษฐกิจของไทยที่
จ าเป็นต้องผลักดันให้สามารถแข่งขันในตลาดอาเซียน  

ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรมีหน้าที่ในการศึกษาวิเคราะห์วิจัยสินค้าเกษตร รวมทั้งการก าหนด
นโยบายการเกษตรและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ซึ่งมกีารผลักดันให้มีการค้ากับประเทศเพ่ือนบ้าน จึงจ าเป็นต้องท าการศึกษาเศรษฐกิจสินค้าเกษตรเพื่อ
รองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) เพ่ือให้ทราบสถานการณ์การผลิต การตลาด และกฎระเบียบ
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการค้าสินค้าเกษตร รวมทั้งทราบศักยภาพสินค้าเกษตรของไทยเปรียบเทียบกับประเทศ
ต่างๆ ในอาเซียน ตลอดจนการน าผลการศึกษาไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการก าหนดนโยบายและแนวทางการ
ปรับโครงสร้างการผลิตเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันสินค้าเกษตรของไทยในอาเซียน  
 

1.2 วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ  
 1.2.1 เพ่ือศึกษาสถานการณ์การผลิต การตลาด นโยบายและมาตรการกฎระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการค้า
สินค้ามันส าปะหลังในอาเซียน 
 1.2.2 เพ่ือศึกษาศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันสินค้ามันส าปะหลังของไทยเปรียบเทียบกับ
ราชอาณาจักรกัมพูชา 
 

1.3 ขอบเขตของกำรศึกษำ 
 1.3.1 ศึกษาพืชเศรษฐกิจสินค้ามันส าปะหลัง 
 1.3.2 ศึกษาข้อมูลในช่วงระยะเวลาระหว่างปี 2551–2555 และแนวทางพัฒนาในอนาคต โดยระยะเวลา
ของการศึกษา คือ 1 ตุลาคม 2555 – 30 กันยายน 2556 
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1.4 วิธีกำรศึกษำ  
 1.4.1 วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

1) วิธีการรวบรวม 
เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์จากเกษตรกร ผู้ประกอบการผลิต และผู้ประกอบการค้าสินค้าเกษตร 
สมาคมต่างๆ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชนภายในราชอาณาจักรกัมพูชา  

2) แหล่งข้อมูลประกอบด้วย 
2.1) ข้อมูลปฐมภูมิ จากการสัมภาษณ์เกษตรกร ผู้ประกอบการค้าสินค้าเกษตร และ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในราชอาณาจักรกัมพูชา การเลือกตัวอย่างเป็น Focus Group แบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) จากผู้เชี่ยวชาญและช านาญการในเรื่องมันส าปะหลัง จ านวน 5 กลุ่ม และเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
เกษตรกร ผู้ประกอบการค้า สมาคมต่างๆ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

2.2) ข้อมูลทุติยภูมิ ข้อมูลจากเอกสารวิชาการจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวง
พาณิชย์ของไทย และกระทรวงเกษตร ป่าไม้และประมง กระทรวงแผนงานของกัมพูชา และหน่วยงานอ่ืนที่
เกี่ยวข้องในด้านการสนับสนุนภาครัฐ สถิติข้อมูลด้านการตลาด การแปรรูป ซึ่งจะน ามาใช้ในการวิเคราะห์เชิง
พรรณนา 
 1.4.2 วิธีกำรวิเครำะห์ข้อมูล 

1) การวิเคราะห์เชิงคุณภาพในเรื่องสถานการณ์การผลิต การตลาด และนโยบายและมาตรการ
กฎระเบียบ จะใช้ตารางข้อมูลในการวิเคราะห์ในรูปของร้อยละ  

2) การวิเคราะห์เชิงปริมาณในเรื่องศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันสินค้ามันส าปะหลัง
ของไทยเปรียบเทียบกับประเทศกัมพูชาจะวิเคราะห์โดยใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ ได้แก่ (Revealed 
Comparative Advantage: RCA) และ BCG 

 

1.5 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ   
 1.5.1 เกษตรกรและผู้ประกอบการเตรียมความพร้อมในการวางแผนการผลิตและการตลาดเพ่ือเข้าสู่
การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

1.5.2 ภาครัฐใช้ผลการศึกษาเป็นข้อมูลในการก าหนดนโยบายและแนวทางการเพ่ิมศักยภาพการผลิต
และการตลาด รวมทั้งสามารถแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 



 

 

บทที่ 2 
การตรวจเอกสาร แนวคิดและทฤษฎ ี

 

2.1 การตรวจเอกสาร 
 ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2554) ได้ท ำกำรศึกษำกำรปรับตัวของอุตสำหกรรมชำไทยเพ่ือกำร
แข่งขันในประชำคมอำเซียน พบว่ำ โครงสร้ำงของอุตสำหกรรมชำไทย ผู้ที่มีอิทธิพลในกำรแข่งขันมำกที่สุด 
ได้แก่ ผู้ซื้อ รองลงมำ คือ ซัพพลำยเออร์ และจำกกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมทำงธุรกิจ ทั้งด้ำนโอกำส 
อุปสรรค จุดแข็ง จุดอ่อน สรุปได้ว่ำ อุตสำหกรรมชำไทยอยู่ในต ำแหน่งที่มีโอกำสและจุดแข็ง เนื่องจำกแหล่ง
ปลูกชำของไทยมีสภำพภูมิประเทศและภูมิอำกำศที่เหมำะสม ท ำให้ผลิตชำได้คุณภำพดี นอกจำกนี้ยังสำมำรถ
ผลิตชำอินทรีย์ซึ่งเป็นที่ต้องกำรของตลำดได้อีกด้วย หมำยควำมว่ำไทยมีโอกำสในกำรขยำยตลำดในอำเซียนได้
อีกมำก เพรำะมีอัตรำกำรขยำยตัวของกำรส่งออกสูงที่สุด คือร้อยละ 14.08  และมีอัตรำกำรเจริญเติบโตของ
ขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันเพ่ิมข้ึนถึงร้อยละ 9.66 เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอ่ืนในอำเซียน อย่ำงไรก็ตำม
อุตสำหกรรมชำไทยยังคงมีปัญหำในโครงสร้ำงอุตสำหกรรมในด้ำนกำรขำดอ ำนำจต่อรอง และด้ำนซัพพลำย
เออร์ ซึ่งท ำให้รำคำส่งออกค่อนข้ำงต่ ำ ซึ่งส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตรได้ให้ข้อเสนอแนะว่ำ ควรมีกำรพัฒนำ
ศักยภำพกำรบริหำรจัดกำรด้ำนตลำด มีกำรรวมกลุ่มผู้ผลิต และเพ่ิมกำรแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่หลำกหลำย 
ตลอดจนกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์เพ่ือควำมเป็นเอกลักษณ์ของชำไทย 

ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2553) ได้ท ำกำรวิเครำะห์ศักยภำพกำรส่งออกล ำไยสดไทยไป
สำธำรณรัฐประชำชนจีน ผลกำรศึกษำพบว่ำประเทศไทยมีค่ำดัชนีควำมได้เปรียบโดยเปรียบเทียบ หรือ RCA 
เฉลี่ยในระหว่ำงปี 2548 – 2552 อยู่ที่ 29.08 ในขณะที่ประเทศเวียดนำมมีค่ำดัชนีควำมได้เปรียบโดย
เปรียบเทียบในกำรส่งออกล ำไยสดไปประเทศจีน เฉลี่ยอยู่ที่ 91.55 และเมื่อน ำแนวคิด BCG metric มำ
ค ำนวณและวิเครำะห์เพ่ือหำต ำแหน่งทำงกำรตลำด พบว่ำกำรส่งออกล ำไยสดของไทยไปตลำดจีนถือเป็นสินค้ำ
ในกลุ่ม Cash Cow ในขณะที่กำรส่งออกล ำไยสดของประเทศเวียดนำมไปตลำดจีน จัดเป็นสินค้ำในกลุ่ม 
Question Mark หรือ ข้อสงสัย ดังนั้นหำกประเทศไทยไม่สำมำรถรักษำสัดส่วนของส่วนแบ่งตลำด หรือเพ่ิม
สัดส่วนกำรส่งออกล ำไยสดไปยังตลำดจีนได้แล้ว ในอนำคตกำรส่งออกล ำไยสดของประเทศไทยก็มีโอกำส
กลำยเป็นสินค้ำในกลุ่ม Dog หรือสุนัขได้ ข้อเสนอแนะเพ่ือเป็นกำรเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันและเพ่ิม
ศักยภำพในกำรส่งออกล ำไยสดของประเทศไทย ภำครัฐต้องเข้ำมำมีบทบำทในกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรผลิต
ตำมระบบ GAP เพ่ือให้เกษตรกรมีคุณภำพผลผลิตดี ตรงกับควำมต้องกำรของตลำด กำรส่งเสริมกำรผลิตล ำไย
นอกฤดู เพ่ือกระจำยให้ผลผลิตออกสู่ตลำดตลอดทั้งปี และอ ำนวยควำมสะดวกในกำรส่งออกให้กับ
ผู้ประกอบกำร เช่น กำรออกใบรับรองตรวจสำรพิษตกค้ำงและใบปลอดโรคพืชและแมลงด้วยควำมรวดเร็ว ใน
ลักษณะ One Stop Service และศึกษำเส้นทำงและวิธีกำรทำงขนส่งรูปแบบใหม่ๆ โดยให้สถำบันเกษตรกร
เป็นส่วนหนึ่งของระบบห่วงโซ่อุปทำน (Supply Chain) ในกำรส่งออกล ำไยสดไปต่ำงประเทศ โดยอำจเจรจำ
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กับรัฐบำลจีนเพื่อขอจัดตั้งศูนย์กระจำยผลไม้สด ในมณฑลต่ำงๆ ของประเทศจีน เพ่ือเปลี่ยนจำกระบบกำรฝำก
ขำยมำเป็นกำรแบ่งปันผลประโยชน์ร่วมกัน 
 อภิวัฒน์ นิ่มละมัย (2547) ได้ท ำกำรศึกษำวิจัยเกี่ยวกับศักยภำพกำรแข่งขันของสินค้ำส่งออกของไทย
ในสหรัฐอเมริกำ ในช่วงกำรท ำข้อตกลงเขตกำรค้ำไทย-สหรัฐ ระหว่ำงปี 2542–2546 โดยเห็นว่ำ ในปัจจุบัน
กำรส่งออกสินค้ำของไทยไปยังประเทศสหรัฐอเมริกำนั้น มีกำรแข่งขันที่สูงขึ้น เนื่องจำกประเทศสหรัฐอเมริกำ
เป็นประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดของโลกหลำยประเทศจึงมุ่งผลิตสินค้ำเพ่ือแย่งส่วนแบ่งตลำดซึ่งกัน
และกัน ท ำให้ประเทศไทยจ ำเป็นต้องมีกำรศึกษำตลำดและปรับปรุงคุณภำพกำรผลิตอยู่เสมอ เพ่ือหำแนวทำง
เพ่ิมศักยภำพและขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันให้กับสินค้ำส่งออกของไทย 
 จำกรำยงำนวิจัยได้แยกพิจำรณำศึกษำถึงภำวะกำรค้ำของไทยกับสหรัฐอเมริกำ เพ่ือให้ทรำบถึงอัตรำ
กำรขยำยตัวของกำรส่งออก และสัดส่วนกำรส่งออกของไทยไปสหรัฐอเมริกำต่อกำรส่งออกสินค้ำทั้งหมดของ
ไทย รวมถึงปัญหำและอุปสรรคต่ำง ๆ ที่เกิดขึ้นกับสินค้ำไทยในกำรส่งออกไปสหรัฐอเมริกำ ซึ่งในกำรศึกษำนี้
เป็นกำรศึกษำมูลค่ำกำรส่งออกของสินค้ำส ำคัญ 10 รำยกำรของไทยไปสหรัฐอเมริกำ โดยใช้ข้อมูลทุติยภูมิที่
เก็บรวบรวมในช่วงปี 2542 – 2546 จำกหน่วยงำนต่ำง ๆ แสดงในรูปตำรำงและใช้ค่ำ RCA ในกำรวิเครำะห์
ควำมได้เปรียบโดยเปรียบเทียบ ซึ่งจำกกำรศึกษำสรุปได้ว่ำ สินค้ำที่ ไทยส่งออกไปสหรัฐอเมริกำมีศักยภำพใน
กำรส่งออกมำกท่ีสุด ได้แก่ เสื้อผ้ำส ำเร็จรูป รองลงมำ คือ ผลิตภัณฑ์ยำง รองเท้ำ และชิ้นส่วนประกอบ รวมทั้ง
ผลิตภัณฑ์เซรำมิก ตำมล ำดับ ส่วนสินค้ำที่มีแนวโน้มว่ำจะมีศักยภำพกำรส่งออกเล็กน้อย ได้แก่ เฟอร์นิเจอร์
และชิ้นส่วน ส่วนประกอบอำกำศยำนและอุปกรณ์กำรบิน ส ำหรับสินค้ำที่ไม่มีศักยภำพกำรส่งออกจำกไทยไป
สหรัฐอเมริกำ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์พลำสติก เหล็กและเหล็กกล้ำ ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ รถยนต์ อุปกรณ์และชิ้นส่วน  

2.2 แนวคิดและทฤษฎี 
2.2.1 ทฤษฎีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบของเบลาบาลาสซา พิจำรณำจำกต้นทุนเปรียบเทียบและ

ควำมแตกต่ำงของปัจจัยที่มิใช่ด้ำนรำคำ เช่น ชื่อเสียงของสินค้ำที่มีต่อแบบแผนของกำรค้ำระหว่ำงประเทศ 
และภำยใต้สมมติฐำนว่ำทุกประเทศมีรสนิยมเหมือนกัน มีภำระภำษีของแต่ละอุตสำหกรรมเหมือนกัน และ
อัตรำส่วนมูลค่ำกำรส่งออก-น ำเข้ำจะสะท้อนถึงควำมได้เปรียบโดยเปรียบเทียบทำงกำรค้ำ ถ้ำพิจำรณำกำร
ส่งออกและน ำเข้ำในสินค้ำประเภทเดียวกัน ดังนั้น ตำมแนวคิดทฤษฎีควำมได้เปรียบโดยเปรียบเทียบทำง
กำรค้ำของเบลำบำลำสซำ ประเทศหนึ่งจะผลิตสินค้ำชนิดหนึ่งที่มีต้นทุนเปรียบเทียบต่ ำที่สุด และจะให้อีก
ประเทศหนึ่งผลิตสินค้ำประเภทอ่ืน โดยกำรได้เปรียบโดยเปรียบเทียบทำงกำรค้ำจะเป็นตัวก ำหนดโครงสร้ำง
กำรส่งออก ซึ่งแนวคิดนี้ได้แสดงแนวควำมคิดในเรื่อง RCA (Competitiveness and Complementarities)
โดยอำศัยทฤษฎีกำรแข่งขัน ซึ่งหมำยถึง กำรที่ประเทศสมำชิกท ำกำรผลิตสินค้ำประเภทคล้ำย ๆ กัน ท ำให้มี
โครงสร้ำงกำรส่งออกและน ำเข้ำคล้ำย ๆ กัน จึงมีกำรแข่งขันกัน และกำรอำศัยซึ่งกันและกัน  หมำยถึง กำรที่
ประเทศสมำชิกท ำกำรผลิตสินค้ำต่ำงกัน ท ำให้มีโครงสร้ำงกำรส่งออกและกำรน ำเข้ำที่ต่ำงกัน จึงต้องมีกำร
อำศัยซึ่งกัน 
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กำรวัดควำมได้เปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรำกฏ วัดโดยใช้ค่ำดัชนีควำมได้เปรียบโ ดย
เปรียบเทียบที่ปรำกฏ (Revealed Comparative Advantage: RCA) โดยวัดจำกกำรเปรียบเทียบสัดส่วนของ
สินค้ำในกำรส่งออกของประเทศหนึ่ง ๆ กับสัดส่วนของสินค้ำนั้นในตลำด  

ค่ำดัชนีควำมได้เปรียบโดยเปรียบเทียบเพื่อกำรส่งออกสำมำรถค ำนวณได้จำกสูตร ดังนี้ 

RCA =  
Xik / Xi 
Xk / Xw 

 

โดย 
  
  

 
 
 
 
 
ค่ำ  RCA ที่ได้จำกกำรค ำนวณ มำกกว่ำ 1 หรือน้อยกว่ำ 1 มีควำมหมำย ดังนี้  

RCA > 1 หมำยควำมว่ำ สัดส่วนกำรส่งออกสินค้ำ k ของประเทศ i ต่อกำรส่งออกสินค้ำทั้งหมด
ของประเทศ i สูงกว่ำสัดส่วนกำรส่งออกสินค้ำ k ไปตลำดโลกต่อกำรส่งออกสินค้ำ
ทั้งหมดไปตลำดโลก หรือกล่ำวได้ว่ำ ประเทศ i อยู่ในฐำนะที่ได้เปรียบโดยเปรียบเทียบ
ในกำรส่งออกสินค้ำ k 

RCA < 1 หมำยควำมว่ำ สัดส่วนกำรส่งออกสินค้ำ k ของประเทศ i ต่อกำรส่งออกสินค้ำทั้งหมด
ของประเทศ i ต่ ำกว่ำสัดส่วนกำรส่งออกสินค้ำ k ไปตลำดโลกต่อกำรส่งออกสินค้ำ
ทั้งหมดไปตลำดโลก หรือกล่ำวได้ว่ำ ประเทศ i อยู่ในฐำนะท่ีเสียเปรียบโดยเปรียบเทียบ
ในกำรส่งออกสินค้ำ k 

 
โดยที่ค่ำ RCA เป็นเพียงดัชนีที่บอกเพียงว่ำประเทศที่ท ำกำรส่งออกนั้นมีควำมได้เปรียบโดยเปรียบเทียบในกำร
ส่งออกสินค้ำหรือไม่ ไม่สำมำรถน ำค่ำ  ของประเทศต่ำง ๆ มำเปรียบเทียบกันได้ว่ำประเทศใดมีควำมได้เปรียบ
มำกกว่ำกัน แต่จะอธิบำยได้ว่ำภำคกำรส่งออกของประเทศนั้นมีกำรพ่ึงพำกำรส่งออกสินค้ำชนิดดังกล่ำวมำกกว่ำ
อีกประเทศ 
 
 
 
 

RCA = ดัชนีควำมได้เปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรำกฏ 
Xik = มูลค่ำส่งออกสินค้ำ k ของประเทศ i 
Xi = มูลค่ำส่งออกสินค้ำทั้งหมดของประเทศ i 
Xk = มูลค่ำส่งออกสินค้ำ k ทั้งหมดไปตลำดโลก 
Xw = มูลค่ำส่งออกสินค้ำทั้งหมดไปตลำดโลก 
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ส ำหรับส่วนแบ่งกำรตลำด เกิดขึ้นจำกควำมสำมำรถในกำรขำยสินค้ำหนึ่ง ๆ ในตลำดแห่งหนึ่ง
เป็นสัดส่วนข่องกำรส่งออกมูลค่ำสินค้ำ i ของประเทศ j ที่เข้ำสู่ตลำด m เปรียบเทียบกับกำรส่งออกสินค้ำ i 
ของโลกท่ีเข้ำสู่ตลำด m ดังนี้ 

 MSjm =  
Xjm   
Xwm   

โดย 
  

 MSjm = ส่วนแบ่งตลำดของสินค้ำ i ในประเทศ j 
 Xjm = มูลค่ำส่งออกสินค้ำ i จำกประเทศ j ไปตลำด m 
 Xwm = มูลค่ำส่งออกสินค้ำ i จำกโลกไปตลำด m 
  i = รำยกำรสินค้ำ 
  w = ตลำดโลก 

 
2.2.2 ทฤษฎีการจัดการเชิงกลยุทธ์ เป็นทฤษฎีที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ศักยภำพและควำมสำมำรถในกำร

แข่งขันของสินค้ำเกษตรในตลำดอำเซียน โดยมีควำมหมำยและกำรวิเครำะห์ข้อมูลต่ำงๆ โดยวิเครำะห์ข้อมูล
สถำนภำพของหน่วยธุรกิจ เป็นกำรวิเครำะห์หน่วยธุรกิจว่ำอยู่ในต ำแหน่งใด เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิเครำะห์  ได้แก่ 
BCG Matrix ซึ่งเป็นโมเดลที่ใช้วิเครำะห์ด้ำนกำรเงิน กำรลงทุนเกี่ยวกับกำรตลำด โดยกำรเริ่มต้นของ GE 
(General Electric) และ Boston Consulting Group (BCG) โดย BCG matrix จะแสดงฐำนะหรือควำม
แข็งแกร่งของบริษัทเม่ือเทียบกับตลำดสินค้ำนั้นๆ โดยใช้เกณฑ์ในกำรพิจำรณำ 2 เกณฑ์ คือ 

1) ส่วนแบ่งตลาดเชิงเปรียบเทียบ (Relative Market Share) เป็นกำรเปรียบเทียบกับคู่แข่ง
ว่ำส่วนแบ่งตลำดของผลิตภัณฑ์ของบริษัทเป็นกี่เท่ำเมื่อเทียบกับคู่แข่งที่ส ำคัญ 

2) ความน่าสนใจของตลาด (Market Attractiveness) หรือ อัตรำกำรเติบโตของตลำดสินค้ำ 
(Market Growth Rate) คือ อัตรำกำรขยำยตัวของตลำดสินค้ำทั้งตลำดไม่ใช่ของบริษัท เพรำะเกณฑ์ที่ใช้นี้เพ่ือ
ต้องกำรดูว่ำตลำดสินค้ำนั้นๆ มีควำมน่ำสนใจมำกน้อยเพียงใด 
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  ความหมายในแต่ละควอดแดนซ์ของ BCG Matrix 

- Star ได้แก่ ธุรกิจที่มีส่วนแบ่งตลำดสูง อัตรำควำมเจริญเติบโตสูง ธุรกิจได้ก ำไรสูงอันเกิด
จำกตลำดโตอย่ำงรวดเร็ว ดังนั้น มักมีเงินสดน้อยหรือขำดแคลนเงินสด  

- Cash Cow เป็นธุรกิจที่มีส่วนแบ่งตลำดสูง อัตรำกำรเจริญเติบโตต่ ำ ธุรกิจได้ก ำไรสูง และ
มีเงินสดเหลืออยู่มำกเพรำะตลำดเจริญเติบโตน้อย และอำจน ำเงินสดไปลงทุนในธุรกิจอ่ืน  

- Question Marks ได้แก่ ธุรกิจที่มีส่วนแบ่งตลำดต่ ำในตลำดที่มีอัตรำกำรเจริญเติบโตสูง 
ธุรกิจก ำไรน้อย ทั้ง ๆ ที่มีโอกำส เพรำะมีปัญหำในกำรด ำเนินงำน  

- Dogs ได้แก่ ธุรกิจที่มีส่วนแบ่งตลำดต่ ำ อัตรำกำรเจริญเติบโตต่ ำ ธุรกิจก ำไรน้อย 
ขีดควำมสำมำรถต่ ำ  

 

 
 



 
 

บทที่ 3  
ข้อมูลทั่วไปของราชอาณาจักรกัมพูชา 

 
3.1 สภาพทั่วไป 

       1) ลักษณะทั่วไป 
กัมพูชาตั้งอยู่ในเขตลุ่มน้้าโขงตอนล่าง มีพ้ืนที่ทั้งหมด 181,035 ตารางกิโลเมตร มีพรมแดน

ติดกับ 3 ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย สปป.ลาว และเวียดนาม ส้าหรับเขตแดนที่ติดกับไทยมีประมาณ 798 
กิโลเมตร ทิศเหนือติดกับประเทศไทย (จังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร์ และบุรีรัมย์) ทิศตะวันตกติดกับ
ประเทศไทย (จังหวัดสระแก้ว จันทบุรี และตราด) และทิศใต้ติดอ่าวไทย มีพรมแดนติดกับพรมแดน สปป.ลาว 
541 กิโลเมตร และเวียดนาม 1,228 กิโลเมตร 

อาชีพหลักของชาวกัมพูชา คือ การเกษตรกรรม ซึ่งมีอยู่ประมาณร้อยละ 70 ส่วนใหญ่จะ
เพาะปลูกอยู่รอบๆ ทะเลสาบกัมพูชา ซึ่งสินค้าเกษตรที่ส่งออก ได้แก่ ข้าว ผลิตภัณฑ์ปลา ยางพารา ข้าวโพด 
ถั่วลิสง สัตว์มีชีวิต ผลไม้ และปลา เป็นต้น 

2) ประชากร 
ข้อมูลจาก www.cia.gov (CIA World Factbook) พบว่ากัมพูชามีประชากรคาดประมาณ  

ณ กลางปี 2556 (1 กรกฎาคม) 15,205,539 คน ร้อยละ 90 เป็นคนกัมพูชา รองลงมาคือเวียดนาม ร้อยละ 5 
จีน ร้อยละ 1 และอ่ืนๆ ร้อยละ 4 มีก้าลังแรงงานในปี 2553 อยู่ในภาคเกษตร ร้อยละ 55.8 ภาคอุตสาหกรรม 
ร้อยละ 16.9 และภาคบริการ ร้อยละ 27.3 
3.2 สภาพทั่วไปด้านเศรษฐกิจ 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ (GDP) ของกัมพูชา ปี 2555 มีมูลค่า 14,061.80 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ ขยายตัวจากปีที่ผ่านมา ร้อยละ 7.26 คิดเป็นผลิตภัณฑ์มวลรวมต่อหัวเท่ากับ 945.99 เหรียญสหรัฐฯ 
เพ่ิมจากปีที่ผ่านมาเช่นกัน โดยผลิตภัณฑ์ในปี 2554 มาจากภาคบริการ คิดเป็นร้อยละ 39.81 รองลงมาเป็น
ผลิตภัณฑ์จากภาคเกษตรกรรม ร้อยละ 36.68 และภาคอุตสาหกรรม ร้อยละ 23.50 

ส้าหรับปี 2556 ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่า เศรษฐกิจกัมพูชา จะยังคงมีแรงส่งให้เติบโตกว่า  
ร้อยละ 7 โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากเงินลงทุนทั้งจากในประเทศและต่างประเทศที่มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น 
โดยเฉพาะในธุรกิจภาคการเกษตร ท่องเที่ยว อสังหาริมทรัพย์ การก่อสร้าง การเงิน และการส่งออกที่จะ
ขยายตัวเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง 

ปี 2552-2555 มูลค่าการค้าระหว่างไทยและกัมพูชามีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง และไทย
เป็นฝ่าย ได้ดุลการค้า เนื่องจากไทยส่งออกสินค้าไปยังกัมพูชามากขึ้น และไทยน้าเข้าสินค้าจากกัมพูชามากขึ้น
เช่นกัน  ในปี 2555 มูลค่าการค้าระหว่างไทยและกัมพูชาเท่ากับ 124,580.26 ล้านบาท โดยมูลค่าการส่งออก
สินค้าไปยังกัมพูชาเท่ากับ 116,780.03 ล้านบาท ขยายตัวจากปี 2554 ร้อยละ 43.84 และ 43.75 ตามล้าดับ 
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ส่วนมูลค่าการน้าเข้าสินค้าจากกัมพูชา เท่ากับ 7,800.23 ล้านบาท ขยายตัวจากปี 2554 ร้อยละ 45.18 
(ตารางที่ 3.2.1) 
 
ตารางท่ี 3.2.1 มูลค่าการค้าระหว่างประเทศไทยกับราชอาณาจักรกัมพูชา 

รายการ 
มูลค่า : ล้านบาท อัตราขยายตัว (%) 

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

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงพาณิชย ์โดยความร่วมมือของกรมศลุกากร 
 

3.3 สภาพทั่วไปด้านนโยบาย 
ปัจจุบัน รัฐบาลกัมพูชาอยู่ระหว่างการด้าเนินการตามแผนพัฒนายุทธศาสตร์แห่งชาติ 

(National Strategic Development Plan Update: NSDP Update) ซึ่งอยู่ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2552–
2556 ยุทธศาสตร์ลดความยากจนแห่งชาติ (National Poverty Reduction Strategy: NPRS) รวมทั้ง
เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษของสหประชาชาติ (Cambodian's Millennium Development Goals: 
CMDGs) ซึ่งล้วนเป็นยุทธศาสตร์หลักที่รัฐบาลกัมพูชาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ โดยมีจุดมุ่งหมายให้กัมพูชาเดินหน้าไปสู่การพัฒนาและความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืน และ
ใช้เป็นพ้ืนฐานในการด้าเนินนโยบายเศรษฐกิจของประเทศท่ีมุ่งเน้นส่งเสริมความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การ
จ้างงาน ความเสมอภาคและความเป็นธรรมในสังคม อีกทั้งยังสะท้อนให้เห็นถึงนโยบายทางการเมืองของ
รัฐบาลชุดปัจจุบันได้เป็นอย่างดี 

หลังจากสงครามภายในประเทศเริ่มสงบลง กัมพูชาได้หันมาพัฒนาและฟ้ืนฟูประเทศอย่าง
จริงจัง โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจ ซึ่งกัมพูชามีการพัฒนาขึ้นอย่างเห็นได้ชัด มีการท้าการค้ากับต่างประเทศมาก
ขึ้น รวมทั้งมีการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจเพ่ือรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะยาว จน
สามารถสร้างความเชื่อม่ันแก่นักลงทุนต่างชาติได้ในระดับหนึ่ง ส้าหรับในระยะต่อไปคาดว่าการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของกัมพูชาจะด้าเนินไปอย่างต่อเนื่องและมีทิศทางชัดเจนขึ้น ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องจากการด้าเนิน
นโยบายและยุทธศาสตร์ต่างๆ ของรัฐบาลกัมพูชา โดยให้ความส้าคัญต่อการพัฒนาประเทศใน 4 สาขาหลัก 
ได้แก่ ด้านการเกษตร การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาภาคเอกชนและสนับสนุนการสร้างงาน และการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยเฉพาะด้านการศึกษาและสาธารณสุข 
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อย่างไรก็ดี รัฐบาลกัมพูชาประกาศด้าเนินนโยบายการค้าตามแบบเสรีโดยอาศัยกลไกตลาด โดย
มุ่งเน้นบทบาทที่จะไม่แทรกแซงราคาสินค้าหรือบริการ แต่จะช่วยชี้แนะแนวนโยบายด้านการค้าให้นักธุรกิจ
ภายในและชาวต่างชาติให้ประกอบธุรกิจสอดคล้องกับทิศทางนโยบายและกฎหมายของประเทศ สร้างสิ่ง
อ้านวยความสะดวกและสาธารณูปโภคให้เพียงพอและเอ้ือต่อการค้า เช่น ปรับปรุงบูรณะถนนที่มีอยู่ สนับสนุน
ให้มีการผลิตสินค้าในประเทศกัมพูชาให้มีปริมาณและคุณภาพดีมากยิ่งขึ้น เสริมสร้างความสัมพันธ์ด้านการค้า
ระหว่างประเทศ เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างตลาดภายในกับตลาดต่างประเทศเพ่ือผลประโยชน์ซึ่งกันและกัน 

นอกจากนี้ รัฐบาลกัมพูชาเปิดรับการลงทุนในทุกด้าน ท้าให้รัฐบาลมีนโยบายให้การส่งเสริมการ
ลงทุนจากต่างประเทศมาโดยตลอด และได้ปรับปรุงระเบียบ กฎหมาย องค์กรของรัฐ เพ่ือปฏิบัติต่อนักลงทุน
ต่างชาติเช่นเดียวกับนักลงทุนท้องถิ่นโดยเฉพาะการอ้านวยความสะดวกและการให้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ แก่
โครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ตลอดจนการอนุญาตให้โอนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี ทั้งนี้ นัก
ลงทุนต่างชาติสามารถลงทุนและถือหุ้นร้อยละ 100 ในกิจการต่าง ๆ ทั้งสามารถถือครองทรัพย์สินต่าง ๆ ได้
โดยเสรี ยกเว้นที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ซึ่งสงวนไว้ส้าหรับบุคคลในชาติ และมีอาชีพหรือธุรกิจที่สงวนส้าหรับ
บุคคลในชาติหรือต้องร่วมลงทุนกับคนในชาติเพียงไม่กี่รายการ เช่น มัคคุเทศก์น้าเที่ยว โรงสีข้ าว และโรงอิฐ 
เป็นต้น นอกจากนี้ สิทธิประโยชน์ที่ระบุไว้จะต้องได้รับการอนุมัติจาก CDC (The Council for the 
Development of Cambodia) ซึ่งแต่ละโครงการจะได้รับสิทธิประโยชน์ที่อาจแตกต่างกันเพ่ือจูงใจในการ
ลงทุน 

1) นโยบายด้านการค้าต่างประเทศ 
กัมพูชาไม่มีข้อกีดกันทางการค้าโดยใช้ใบอนุญาตหรือโควตาน้าเข้า ยกเว้นกับสินค้าที่

ต้องห้ามตามกฎหมาย หรือสินค้าตามข้อก้าหนดต้องขอใบอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ ยารักษาโรค 
อัญมณี ทองค้า และกรด เป็นต้น ยกตัวอย่างเช่น ก่อนที่จะอนุญาตให้น้าเข้ายารักษาโรคของกัมพูชา ผู้น้าเข้า
และผู้ผลิตยาในต่างประเทศจะต้องจดทะเบียนต้ารับยารักษาโรค ที่กระทรวงสาธารณสุขกัมพูชาก่อนและเมื่อ
ต้องการน้าเข้าต้องขอใบอนุญาตที่มีอายุให้น้าเข้าภายใน 6 เดือน จากกระทรวงสาธารณสุขทุกครั้ง ส่วนการ
น้าเข้ากรดต้องขอใบอนุญาตน้าเข้าที่กระทรวงอุตสาหกรรม 

อย่างไรก็ตาม กัมพูชายังไม่มีกฎหมายก้าหนดเกี่ยวกับมาตรฐานสินค้า แต่มีกฎหมาย
เกี่ยวกับสลากการระบุส่วนผสมและอายุผลิตภัณฑ์ต่างๆ จากการที่ประเทศกัมพูชาไม่สามารถผลิตสินค้าเพ่ือ
สนองความต้องการของประชาชนได้เพียงพอสินค้าอุปโภคบริโภคส่วนใหญ่จึงต้องอาศัยการน้าเข้า โดยมี
กฎระเบียบและมาตรการด้านการน้าเข้า-ส่งออกเป็นตัวควบคุม เช่น การน้าสินค้าเข้าประเทศต้องผ่านการ
ตรวจสอบประเมินราคาและช้าระอัตราศุลกากรตามที่ก้าหนดในพิกัดศุลกากรกัมพูชา ทั้งนี้กระทรวงเศรษฐกิจ
และการคลังว่าจ้างให้บริษัทเอกชน คือ บริษัท Societe Generale de Surveillance S.A. หรือ SGS 
ตรวจสอบและประเมินราคาสินค้าก่อนการน้าเข้า กล่าวคือ ผู้ที่จะท้าการส่งออกสินค้าไปยังกัมพูชาซึ่งมีมูลค่า  
FOB เกินกว่า 4,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ จะต้องแจ้งต่อส้านักงานฯบริษัท SGS ในประเทศท่ีท้าการส่งออก เพ่ือท้า
การตรวจสอบสินค้าก่อนการส่งออก ซึ่งเมื่อสินค้าผ่านการตรวจสอบแล้ว บริษัท SGS จะออกเอกสาร RIA 
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(Registered Import Advice) ให้แก่ผู้น้าเข้าในกัมพูชาเพ่ือน้าไปผ่านพิธีศุลกากรน้าเข้าต่อไป โดยผู้น้าเข้าต้อง
เป็นผู้ช้าระค่าธรรมเนียม PSI (Pre-Shipment Inspection) ในอัตราร้อยละ 0.8 ของมูลค่า FOB ของสินค้า
และมีกรมศุลกากรกระทรวงเศรษฐกิจและการคลังเป็นผู้จัดเก็บภาษีน้าเข้า 

 2) นโยบายด้านเกษตร 
พืชเศรษฐกิจที่ส้าคัญของกัมพูชา คือ ข้าว ซึ่งกัมพูชามีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการ

ปลูกข้าว และประชาชนส่วนใหญ่ปลูกข้าว แต่ประสิทธิภาพการผลิตข้าวของกัมพูชายังอยู่ในระดับต่้า เนื่องจาก
ยังขาดเทคโนโลยีทั้งด้านการผลิตและการแปรรูป รัฐบาลกัมพูชาจึงมีนโยบายที่จะยกระดับการผลิตและส่งออก
ข้าวของประเทศ และมีเป้าหมายที่จะส่งออกข้าวให้ได้อย่างน้อยปีละ 1 ล้านตัน และเป็นหนึ่งในประเทศ 
ผู้ส่งออกข้าวของโลกภายในปี 2558 ภายใต้นโยบาย Rice – White Gold โดยเน้นการเชื่อมโยงทุกภาคส่วน
ตลอดห่วงโซ่คุณค่า ตั้งแต่เกษตรกรจนถึงผู้ส่งออก เน้นการใช้เมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพ พัฒนาระบบชลประทาน
และระบบตรวจรับรองคุณภาพ พัฒนาระบบโลจิสติกส์ การเพ่ิมโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุนให้มากขึ้น 
เพ่ือที่จะยกระดับการเกษตรจากภาคการผลิตไปสู่พาณิชย์ให้มากขึ้น นอกจากข้าวแล้ว ยางพารายังเป็นพืช
เศรษฐกิจส้าคัญอีกชนิดหนึ่ง ที่รัฐบาลยังสนับสนุนให้เกษตรกรและภาคเอกชนขยายพ้ืนที่ปลูกเพ่ือเพ่ิมผลผลิต
และการส่งออกท่ีมากขึ้น เพื่อพัฒนายางพาราให้เป็นสินค้าเกษตรอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพสูง และคาดว่าในอีก 
5-10 ปีข้างหน้า กัมพูชาจะส่งออกยางพารามากกว่า 10 ล้านตัน 
3.4 ปัจจัยสนับสนุนการลงทุนและโอกาสทางธุรกิจเกษตรในกัมพูชา 

1) ปัจจัยสนับสนุนการลงทุนธุรกิจเกษตรและเกษตรแปรรูป 
1.1) พ้ืนที่เหมาะแก่การท้าการเกษตร กัมพูชามีดินและน้้าอุดมสมบูรณ์และพ้ืนที่ส่วนใหญ่

เป็นที่ราบลุ่ม จึงเหมาะแก่การท้าการเกษตร สามารถเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจได้หลายชนิด โดยเฉพาะข้าว ซึ่งเป็น
พืชเศรษฐกิจส้าคัญ โดยมีพ้ืนที่เพาะปลูกร้อยละ 65 ของพ้ืนที่ท้าการเกษตรทั้งประเทศ รวมทั้งพืชเศรษฐกิจ
ส้าคัญอ่ืนๆ ได้แก่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ถั่วลิสง ถั่วเหลือง ถั่วเขียว งา มันส้าปะหลัง และยางพารา เป็นต้น  

1.2) ขาดแคลนผู้ประกอบการที่มีทักษะและความพร้อมในการผลิตสินค้าเพ่ือส่งออก ส่งผล
ให้ผลผลิตทางการเกษตรยังไม่ได้มาตรฐานและคุณภาพตามที่ตลาดต้องการ อีกทั้งเกษตรกรกัมพูชาส่วนใหญ่
เป็นผู้ประกอบการรายเล็กที่ท้าการเกษตรแบบดั้งเดิม ซึ่งเน้นการเพาะปลูกเพ่ือบริโภคเป็นหลัก และยังขาด
ความรู้และเทคโนโลยีในการเพาะปลูกพืชในเชิงพาณิชย์ รวมทั้งขาดแคลนเงินทุนในการซื้อปัจจัยการผลิต อาทิ 
เมล็ดพันธุ์ และปุ๋ย เป็นต้น ซึ่งผู้ประกอบการไทยสามารถเข้าไปเติมเต็มในส่วนเหล่านี้ได้ 

1.3) รัฐบาลกัมพูชาสนับสนุนการลงทุนในธุรกิจเกษตรและเกษตรแปรรูป เพ่ือก่อให้เกิดการ 
จ้างงานและสร้างรายได้แก่เกษตรกร ซึ่งมีสัดส่วนกว่าร้อยละ 70 ของประชากรทั้งประเทศ และสร้างมูลค่าเพ่ิม
แก่ผลผลิตทางการเกษตร โดยเฉพาะธุรกิจเกษตรอินทรีย์ ทั้งนี้ รัฐบาลให้สิทธิพิเศษในการลดหย่อนภาษีส้าหรับ
การน้าเข้าเครื่องจักรที่ใช้ในการแปรรูปสินค้าเกษตรเพ่ือส่งออก รวมทั้งอนุญาตให้นักลงทุนต่างชาติลงทุนใน
ธุรกิจเกษตรและเกษตรแปรรูปได้ 100% ในกิจการส่วนใหญ่ ยกเว้นบางสาขา อาทิ การเพาะปลูกพืชพ้ืนเมือง 
เช่น สมุนไพร และยา ซึ่งสงวนไว้ส้าหรับเกษตรกรชาวกัมพูชา เป็นต้น 
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2) โอกาสทางธุรกิจที่น่าสนใจ 
2.1) ธุรกิจโรงสีข้าว โรงสีข้าวในกัมพูชาส่วนใหญ่มีขนาดเล็กและมีประสิทธิภาพการผลิตต่้า 

เนื่องจากผู้ประกอบการกัมพูชามีข้อจ้ากัดด้านเงินทุนและยังใช้เครื่องจักรกลที่มีเทคโนโลยีไม่ทันสมัย ท้าให้
โรงสีข้าวรับซื้อข้าวเปลือกจากชาวนาได้เพียงบางส่วน นอกจากนี้ โรงสีข้าวส่วนใหญ่ยังไม่ สามารถควบคุม
คุณภาพของ ข้าวที่สีได้ ท้าให้ข้าวเปลือกที่ผลิตได้ส่วนหนึ่งต้องส่งออกไปเวียดนามและไทยเพ่ือผ่าน
กระบวนการสีข้าวอีกต่อหนึ่ง ส่งผลให้การสร้างมูลค่าเพ่ิมในประเทศต่้ากว่าที่ควรจะเป็น รัฐบาลจึงสนับสนุน
การลงทุนจากต่างประเทศในธุรกิจโรงสีข้าว ทั้งนี้ ปัจจุบันมีนักลงทุนจากไทย เวียดนาม และจีนเข้าไปตั้งโรงสี
ข้าวในจังหวัดพระตะบอง ซึ่งเป็นแหล่งปลูกข้าวที่ใหญ่ที่สุดของกัมพูชาจนได้รับการขนานนามว่า Rice Bowl 
of Cambodia และจังหวัดบันเตียเมียนจัยซึ่งเป็นแหล่งปลูกข้าวส้าคัญอีกแห่งหนึ่ง 

2.2) ธุรกิจสวนยางและโรงงานแปรรูปยางธรรมชาติขั้นต้น ในช่วงที่ผ่านมานักลงทุนต่างชาติ
เข้าไปปลูกยางพาราในกัมพูชาเพ่ิมข้ึนต่อเนื่อง โดยในปี 2554 มูลค่าการลงทุนปลูกยางพาราในกัมพูชาขยายตัว
สูงถึง2.55 เท่า จากปี 2553 มาอยู่ที่ 675 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็นผลจากราคายางที่มีแนวโน้มสูงขึ้น 
ประกอบกับรัฐบาลสนับสนุนการลงทุนในธุรกิจดังกล่าว ส่งผลให้ปัจจุบันมีพ้ืนที่ปลูกยางพาราในกัมพูชา 1.33 
ล้านไร่ จากพ้ืนที่ที่เหมาะกับการปลูกยางพาราทั้งหมดราว 1.88 ล้านไร่ ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่ากัมพูชายังมี
ศักยภาพในการขยายพ้ืนที่ปลูกยางพาราได้อีก ทั้งนี้ ปัจจุบันมีนักลงทุนจากไทย เวียดนาม จีน มาเลเซีย และ
เกาหลีใต ้เข้าไปลงทุนปลูกยางพาราและตั้งโรงงานแปรรูปยางในหลายจังหวัดทางฝั่งตะวันออกของประเทศ ซึ่ง
เป็นแหล่งปลูกยางพาราส้าคัญ อาทิ กัมปงจาม ก้าปงธม และมณฑลคีรี เป็นต้น 

2.3) ธุรกิจเกษตรอินทรีย์ สินค้าเกษตรอินทรีย์เป็นสินค้าที่มีมูลค่าเพ่ิมสูงและก้าลังเป็นที่
นิยมในตลาดญี่ปุ่น ยุโรป และสหรัฐอเมริกา รัฐบาลจึงส่งเสริมการปลูกพืชเกษตรอินทรีย์เพ่ือส่งออก เนื่องจาก
กัมพูชามีศักยภาพสูงในการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์จากความพร้อมของสภาพดินและน้้าที่ยังปลอดจากมลพิษ 
โดยรัฐบาลมีนโยบายมุ่งสู่การเป็น “ฟาร์มปลอดสารพิษแห่งเอเชีย (Green Farm of Asia)” ซึ่งเป็นนโยบาย
หนึ่งในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจให้มีการผลิตที่หลากหลายขึ้น เพ่ือลดความเสี่ยงจากการพ่ึงพารายได้จาก
อุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มและการท่องเที่ยวเป็นหลัก ทั้งนี้ ธุรกิจเกษตรอินทรีย์ของกัมพูชายังอยู่ในระยะเริ่มต้น 
โดยสินค้าเกษตรอินทรีย์ส่งออกส้าคัญมีเพียงข้าวและเม็ดมะม่วงหิมพานต์ ขณะที่การปลูกผักและผลไม้อินทรีย์
อ่ืนๆ ยังน้อย จึงนับเป็นโอกาสของผู้ประกอบการไทย ในการเข้าไปลงทุนและให้ความช่วยเหลือในการถ่ายทอด
ทักษะความรู้และการพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์แก่เกษตรกรท้องถิ่นเพ่ือบุกเบิกธุรกิจดังกล่าวในกัมพูชา 

2.4) การส่งออกเครื่องจักรและอุปกรณ์การเกษตร อาทิ รถไถ รถเก็บเกี่ยว รถตัดหญ้า 
เครื่องสูบน้้า เครื่องปั๊มน้้า เครื่องสีข้าว และเครื่องอบ ทั้งนี้ เครื่องจักรกลและอุปกรณ์การเกษตรที่เหมาะกับ
ตลาดกัมพูชา ควรมีเทคโนโลยีไม่ซับซ้อน ใช้งานสะดวก สามารถซ่อมบ้ารุงได้ง่าย และราคาไม่สูงนัก เนื่องจาก
เกษตรกรกัมพูชาส่วนใหญ่ยังขาดทักษะและมีข้อจ้ากัดด้านเงินทุน 

 



 
 

บทที่ 4 
สถานการณม์ันส าปะหลัง 

 
4.1 ประเทศไทย 

1) การผลิต 
ปี 2556 ประเทศไทยมีเนื้อที่เก็บเกี่ยวมันส ำปะหลัง 8.657 ล้ำนไร่ ผลผลิต 30.228 ล้ำนตัน และมี

ผลผลิตต่อไร่เฉลี่ย 3.49 ตัน โดยในช่วง 10 ปี ที่ผ่ำนมำ (ปี 2547-2556) เนื้อที่เก็บเกี่ยว และผลผลิตมันส ำปะหลังมี
แนวโน้มเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 2.84 และ 3.50 ต่อปี ตำมล ำดับ อย่ำงไรก็ตำม เนื้อที่และผลผลิตค่อนข้ำงผันผวน
เนื่องจำกต่ำงประเทศมีควำมต้องกำรผลิตภัณฑ์มันส ำปะหลังจึงมีกำรขยำยเนื้อที่ปลูกแต่มีอุปสรรคจำกปัญหำ
เพลี้ยแป้งระบำด (ตำรำงที่ 4.1.1)  

แหล่งเพำะปลูกมันส ำปะหลังมำกที่สุดของประเทศไทยอยู่ในภำคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยปี 2556 มี
เนื้อท่ีเก็บเก่ียว 4.493 ล้ำนไร่ และผลผลิต 15.387 ล้ำนตัน หรือคิดเป็นร้อยละ 51.90 และ 50.90 รองลงมำ คือ 
ภำคกลำง มีเนื้อที่เก็บเกี่ยว 2.287 ล้ำนไร่ และผลผลิต 8.126 ล้ำนตัน หรือคิดเป็นร้อยละ 26.42 และ 26.88 
และภำคเหนือ มีเนื้อที่เก็บเกี่ยว 1.876 ล้ำนไร่ และผลผลิต 6.715 ล้ำนตัน หรือคิดเป็นร้อยละ 21.68 และ
22.22 ตำมล ำดับ หำกพิจำรณำเป็นรำยจังหวัด พบว่ำ จังหวัดแหล่งผลิตที่ส ำคัญ ได้แก่ นครรำชสีมำ มีเนื้อที่ 
เก็บเกี่ยว 1.546 ล้ำนไร่ และผลผลิต 5.643 ล้ำนตัน ก ำแพงเพชร มีเนื้อที่เก็บเกี่ยว 0.667 ล้ำนไร่ และผลผลิต 
2.561 ล้ำนตัน ชัยภูมิ มีเนื้อที่เก็บเกี่ยว 0.406 ล้ำนไร่ และผลผลิต 1.405 ล้ำนตัน สระแก้ว มีเนื้อที่เก็บเกี่ยว 
0.397 ล้ำนไร่ และผลผลิต 1.362 ล้ำนตัน และนครสวรรค์ มีเนื้อที่เก็บเกี่ยว 0.375 ล้ำนไร่ และผลผลิต  
1.261 ล้ำนตัน (ตำรำงที่ 4.1.2) 

ช่วงเวลำผลผลิตออกสู่ตลำด ผลผลิตมันส ำปะหลังจะออกสู่ตลำดมำกในช่วงเดือน พฤศจิกำยน – 
มีนำคม ของทุกปี ซึ่งมีผลผลิตออกสู่ตลำดในช่วงเวลำดังกล่ำว คิดเป็นร้อยละ 75 ของผลผลิตมันส ำปะหลัง
ทั้งหมดในปีกำรผลิต 

2) การตลาด 
2.1) ควำมต้องกำรใช้ 

ไทยเป็นประเทศผู้ผลิตมันส ำปะหลังอันดับที่ 3 ของโลก รองมำจำก ไนจีเรีย และอินโดนีเซีย 
แต่สำมำรถส่งออกผลิตภัณฑ์มันส ำปะหลังได้เป็นอันดับ 1 ของโลก เนื่องจำกประเทศไนจีเรีย และอินโดนีเซีย 
เน้นกำรผลิตเพ่ือใช้บริโภคภำยในประเทศ โดยผลผลิตมันส ำปะหลังของไทยจะเข้ำสู่กระบวนกำรแปรรูปเป็นมันเส้น 
มันอัดเม็ด แป้งมันส ำปะหลัง และเอทำนอล เพ่ือใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสำหกรรมต่อเนื่อง เช่น อำหำรสัตว์ 
อุตสำหกรรมอำหำร สำรควำมหวำน ผงชูรส กระดำษ สิ่งทอ เป็นต้น ในปี 2556 ประมำณกำรควำมต้องกำรใช้รวม 
34.598 ล้ำนตันหัวมันสด โดยปริมำณกำรใช้ภำยในประเทศคิดเป็นร้อยละ 25 ที่เหลือร้อยละ 75 ส่งออก (ตำรำงที่ 4.1.3) 
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2.2) กำรส่งออก 
ปี 2555 ไทยส่งออกผลิตภัณฑ์มันส ำปะหลังประมำณร้อยละ 75 ของผลิตภัณฑ์มันส ำปะหลังที่

ผลิตทั้งหมด มีปริมำณกำรส่งออก 7.778 ล้ำนตัน มูลค่ำ 83,543 ล้ำนบำท โดยปี 2551-2555 ปริมำณและ
มูลค่ำกำรส่งออกผลิตภัณฑ์มันส ำปะหลัง เพ่ิมขึ้นร้อยละ 9.24 และ 17.90 ต่อปี ตำมล ำดับ ที่เหลือประมำณร้อยละ 25 
เป็นกำรใช้ภำยในประเทศ โดยกำรส่งออกหลักจะอยู่ในรูปของแป้งมันส ำปะหลัง รองลงมำ ได้แก ่มันเส้น และมันอัดเม็ด 
โดยแป้งมันส ำปะหลังของไทยเป็นที่ต้องกำรของตลำดเนื่องจำกมีคุณภำพและควำมหลำกหลำยตรงตำมควำม
ต้องกำรของตลำด ส่วนมันเส้นของไทยต้องแข่งขันในเรื่องของคุณภำพกับประเทศเวียดนำม และกัมพูชำ เนื่องจำก
ประเทศดังกล่ำวมีควำมได้เปรียบในด้ำนค่ำจ้ำงแรงงำนท ำให้สำมำรถผลิตมันเส้นชิ้นใหญ่ตรงตำมควำมต้องกำรของ
ตลำดได้มำกกว่ำ ผลิตภัณฑ์มันส ำปะหลังของไทยมีตลำดหลักที่ส ำคัญ ดังนี้ มันเส้น ได้แก่ จีน มันอัดเม็ด ได้แก่ 
สหรัฐอเมริกำ ญี่ปุ่น และเกำหลีใต้ แป้งมันส ำปะหลัง ได้แก่ อินโดนีเซีย จีน ไต้หวัน และญี่ปุ่น และแป้งมันส ำปะหลังดัดแปร 
ได้แก่ ญี่ปุ่น จีน อินโดนีเซีย และเกำหลีใต ้(ตำรำงที่ 4.1.4) 

2.3) กำรน ำเข้ำ 
ปี 2555 ไทยมีกำรน ำเข้ำผลิตภัณฑ์มันส ำปะหลัง ได้แก่ มันเส้น มันอัดเม็ด และแป้งมัน

ส ำปะหลัง ปริมำณรวม 0.661 ล้ำนตัน มูลค่ำ 3,316 ล้ำนบำท เมื่อเทียบกับปี 2554 ที่น ำเข้ำ 0.194 ล้ำนตัน 
มูลค่ำ 1,410 ล้ำนบำท พบว่ำ ปริมำณและมูลค่ำกำรน ำเข้ำเพ่ิมขึ้นร้อยละ 241 และ 135 ส่วนใหญ่เป็นกำร
น ำเข้ำมันเส้นจำกประเทศเพ่ือนบ้ำน โดยปี 2551-2555 มีปริมำณและมูลค่ำกำรน ำเข้ำผลิตภัณฑ์มันส ำปะหลัง
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 87.97 และ 45.48 ต่อปี ตำมล ำดับ (ตำรำงที่ 4.1.5) 

2.4) รำคำ 
ปี 2551-2555 รำคำที่เกษตรกรขำยได้ ณ ไร่นำ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 10.62 ต่อปี เนื่องจำก

ผลผลิตมันส ำปะหลังลดลง ประกอบกับรำคำสินค้ำพืชทดแทน เช่น ข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ และข้ำวสำลี ทั้งในและ
ต่ำงประเทศ มีรำคำสูงขึ้นมำก ท ำให้ควำมต้องกำรใช้มันส ำปะหลังทั้งในและต่ำงประเทศขยำยตัวเพ่ิมมำกขึ้น 
ส่งผลให้รำคำส่งออก (F.O.B) สูงขึ้น เป็นเหตุให้รำคำท่ีเกษตรกรขำยได้สูงตำมไปด้วย 

ปี 2556 รำคำที่เกษตรกรขำยได้กิโลกรัมละ 2.10 บำท เพ่ิมขึ้นจำกปี 2555 กิโลกรัมละ 2.07 บำท 
คิดเป็นร้อยละ 1.45 เนื่องจำกจีนมีกำรน ำเข้ำมันเส้นจำกไทยเพ่ิมข้ึน (ตำรำงที่ 4.1.6) 
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3) นโยบายและมาตรการ 
1) มีเป้ำหมำยในกำรเพ่ิมผลผลิตต่อไร่เป็น 5 ตัน 
2) กำรเพ่ิมผลผลิตและประสิทธิภำพในกำรผลิต ในพื้นที่ เขตเหมำะสมส ำหรับกำรปลูก

มันส ำปะหลัง 49 จังหวัด โดยกำรจัดท ำฐำนข้อมูลกำรขึ้นทะเบียนเกษตรกร กำรลดต้นทุนกำรผลิต และกำร
วิจัยและพัฒนำปรับปรุงพันธุ์และเทคโนโลยีกำรผลิตให้เหมำะสมกับแต่ละพ้ืนที่ 

3) กำรสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมในกำรผลิตมันส ำปะหลัง และกำรพัฒนำคุณภำพผลิตภัณฑ์มันส ำปะหลัง และ
ส่งเสริมสนับสนุนกำรลงทุนในอุตสำหกรรมไบโอพลำสติกและอุตสำหกรรมต่อเนื่องที่ใช้มันส ำปะหลังเป็น
วัตถุดิบ เช่น เอทำนอล 

4) กำรสร้ำงเสถียรภำพรำคำมันส ำปะหลัง โดยกำรบริหำรจัดกำรอุปสงค์อุปทำน ส่งเสริมกำรท ำ
พันธะสัญญำซื้อขำยผลผลิตกับเกษตรกร และส่งเสริมกำรซื้อขำยผลิตภัณฑ์มันส ำปะหลังล่วงหน้ำ  

 
ตารางท่ี 4.1.1 เนื้อที่เก็บเกี่ยวและผลผลิตมันส าปะหลังของประเทศไทย ปี 2547-2556  
 

รายการ 
ปี 

2547 
ปี 

2548 
ปี 

2549 
ปี 

2550 
ปี 

2551 
ปี 

2552 
ปี 

2553 
ปี  

2554 
ปี  

2555 
ปี 

2556 
Gr 

เนื้อทีเ่ก็บเกี่ยว (ล้านไร่) 6.608 6.162 6.692 7.339 7.397 8.292 7.405 7.096 7.911 8.657 2.84 

ผลผลิต (ล้านตัน) 21.440 16.938 22.584 26.916 25.156 30.088 22.006 21.912 26.601 30.228 3.50 

 
ที่มำ : ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร 
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ตารางท่ี 4.1.2 เนื้อที่เก็บเกี่ยวและผลผลิตมันส าปะหลังของประเทศไทย แยกรายจังหวัด ปี 2554-2556  

ประเทศ/ภาค/จังหวัด ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 
เนื้อที่ (ไร)่ ผลผลิต (ตัน) เนื้อที่ (ไร)่ ผลผลิต (ตัน) เนื้อที่ (ไร)่ ผลผลิต (ตัน) 

รวมทั้งประเทศ 7,096,173 21,912,416 7,911,323 26,601,090 8,656,942 30,227,542 
ภาคเหนือ 1,318,566 4,091,251 1,537,741 5,298,175 1,876,311 6,714,546 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3,793,027 11,654,780 4,373,133 14,493,229 4,493,264 15,387,256 
ภาคกลาง 1,984,580 6,166,385 2,000,449 6,809,686 2,287,367 8,125,740 
เชียงรำย 16,163 49,782 23,876 78,333 55,450 180,735 
พะเยำ 6,194 20,347 5,111 15,574 8,056 26,596 
ล ำปำง 2,432 7,133 5,690 17,436 23,432 72,008 
ล ำพูน - - 6,567 22,893 6,256 17,847 
เชียงใหม ่ - - 1,379 4,786 2,264 7,676 
ตำก 33,536 113,352 70,883 258,843 104,403 394,614 
ก ำแพงเพชร  545,480 1,657,168 581,609 1,986,754 667,225 2,561,214 
สุโขทัย 22,986 61,465 40,836 129,570 58,445 182,254 
แพร่ 1,528 4,722 4,668 14,559 16,238 49,716 
น่ำน - - 2,142 7,475 1,664 5,168 
อุตรดิตถ ์ 17,109 48,658 20,023 64,132 27,562 91,343 
พิษณุโลก  163,196 549,807 180,406 638,994 171,086 580,846 
พิจิตร 4,225 13,254 9,083 28,761 23,182 78,093 
นครสวรรค ์ 288,274 914,405 349,255 1,224,842 374,973 1,261,286 
อุทัยธำน ี 146,268 442,900 149,937 510,396 144,610 511,731 
เพชรบูรณ ์ 71,175 208,258 86,276 294,827 191,465 693,419 
เลย 162,079 536,968 311,496 1,070,229 293,601 983,059 
หนองบัวล ำภ ู 41,752 130,016 46,144 149,452 71,918 226,313 
อุดรธำน ี 176,088 529,849 255,415 821,075 256,264 833,435 
หนองคำย 39,482 116,314 23,120 73,077 19,570 59,304 
บึงกำฬ - - 25,709 84,256 21,219 64,731 
สกลนคร 75,826 225,734 138,902 407,430 132,960 386,318 
นครพนม 16,307 47,568 64,458 203,051 56,913 169,730 
มุกดำหำร 127,186 387,281 129,344 405,750 157,869 505,471 
ยโสธร 57,239 188,259 55,462 172,759 83,535 274,307 
อ ำนำจเจรญิ 33,337 95,277 35,927 102,678 50,851 167,842 
อุบลรำชธำน ี 178,155 543,016 209,828 677,736 400,152 1,283,224 
ศรีสะเกษ 80,203 268,680 108,584 365,921 145,480 499,206 
สุรินทร ์ 54,059 151,798 58,812 184,906 79,365 258,771 
บุรีรัมย ์ 201,397 626,949 200,978 683,524 205,739 825,041 
มหำสำรคำม 93,573 274,637 96,432 306,264 100,269 308,600 
ร้อยเอ็ด 48,595 145,056 54,416 176,634 38,767 117,043 
กำฬสินธุ ์ 207,036 644,089 220,987 742,954 229,169 752,259 
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ตารางที่ 4.1.2 เนื้อที่เก็บเกี่ยวและผลผลิตมันส าปะหลังของประเทศไทย แยกรายจังหวัด ปี 2554-2556 (ต่อ) 
 

ประเทศ/ภาค/จังหวัด 
ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 

เนื้อที่ (ไร)่ ผลผลิต (ตัน) เนื้อที่ (ไร)่ ผลผลิต (ตัน) เนื้อที่ (ไร)่ ผลผลิต (ตัน) 

ขอนแก่น  223,548 683,386 209,088 655,484 197,079 624,636 
ชัยภูม ิ 354,772 1,105,115 368,864 1,227,193 406,468 1,404,789 
นครรำชสมีำ  1,622,393 4,954,788 1,759,167 5,982,857 1,546,076 5,643,177 
สระบรุ ี 26,808 71,470 29,920 105,404 34,420 129,322 
ลพบุร ี 153,211 476,639 175,605 598,807 205,160 704,767 
ชัยนำท  65,808 147,213 60,728 189,773 64,441 211,035 
สุพรรณบุร ี 30,054 84,482 24,050 77,801 35,853 112,197 
ปรำจีนบุร ี 164,093 504,586 174,413 591,251 156,395 531,619 
ฉะเชิงเทรำ  294,695 974,556 289,716 1,002,113 283,198 1,059,720 
สระแก้ว  337,554 1,024,139 370,688 1,261,438 397,215 1,362,393 
จันทบุร ี 184,378 556,084 170,701 590,449 251,106 890,804 
ตรำด 556 1,632 - - - - 
ระยอง  93,986 295,398 88,248 298,893 59,493 237,873 
ชลบุร ี 286,518 1,009,403 281,181 990,554 281,858 1,189,641 
กำญจนบุร ี 277,964 802,760 271,626 896,628 443,241 1,461,682 
รำชบุร ี 67,706 214,154 62,913 204,469 72,291 225,787 
เพชรบุร ี 1,249 3,869 660 2,106 1,606 5,274 
ประจวบครีีขันธ ์ - - - - 1,090 3,626 

 

ที่มำ : ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร 
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ตารางท่ี 4.1.3 ประมาณการความต้องการใช้ ปี 2552 -2556 

หน่วย : ล้ำนตันหัวมันสด 

รายการ 2552 2553 2554 2555 2556 

การใช้ภายใน 7.965 7.725 6.590 6.532 7.653 

    - มันเส้น /มันอัดเมด็ 2.200 1.760 1.320 1.320 1.346 

    - แป้งมันส ำปะหลัง 5.208 5.04 4.62 4.712 4.807 

    - เอทำนอล 0.557 0.925 0.650 0.500 1.500 

ส่งออก 20.163 19.719 19.597 23.372 26.945 

   - มันอัดเมด็  0.730 0.343 0.081 0.185 0.130 

   - มันเส้น  8.853 9.057 8.126 10.146 12.661 

   - แป้งมันส ำปะหลัง 10.58 10.319 11.39 13.041 14.154 

รวมความต้องการ 28.128 27.444 26.187 29.904 34.598 

 

ที่มำ : ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร (เมษำยน 2557) 
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ตารางท่ี 4.1.4 ปริมาณและมูลค่าการส่งออกมันส าปะหลังและผลิตภัณฑ์ ปี 2551-2555 

ปริมำณ : ล้ำนตัน   มูลค่ำ : ล้ำนบำท 

ปี 
มันอัดเม็ด มันเส้น 

แป้งมันส าปะหลัง 
รวมผลิตภัณฑ์ 

แป้งดิบ แป้งดัดแปร 

ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า 

2551 1.647 9,148 1.202 6,540 1.272 15,000 0.715 14,795 4.836 45,483 

2552 0.332 1,482 4.024 18,964 1.798 16,651 0.699 12,844 6.853 49,941 

2553 0.156 785 4.117 25,193 1.741 24,553 0.691 15,609 6.705 66,140 

2554 0.037 284 3.694 29,252 1.888 28,238 0.793 19,056 6.412 76,830 

2555 0.084 577 4.612 33,239 2.236 30,796 0.846 18,930 7.778 83,543 

อัตราเพ่ิม 

(ร้อยละ) 
-55.72 -51.22 29.74 44.56 12.49 21.74 4.74 9.28 9.24 17.90 

 

ที่มำ : ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร โดยควำมร่วมมือจำกกรมศุลกำกร (กรกฎำคม 2556) 
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ตารางท่ี 4.1.5 ปริมาณและมูลค่าการน าเข้ามันส าปะหลังและผลิตภัณฑ์ ปี 2551-2555 

ปริมำณ : ล้ำนตัน   มูลค่ำ : ล้ำนบำท 

ปี 
มันอัดเม็ด มันเส้น 

แป้งมันส าปะหลัง 
รวมผลิตภัณฑ์ 

แป้งดิบ แป้งดัดแปร 

ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า 

2551 0.002 5 0.008 20 0.000 3 0.018 590 0.029 618 

2552 0.088 217 0.075 158 0.000 5 0.019 576 0.183 956 

2553 0.026 72 0.041 127 0.001 20 0.021 592 0.088 811 

2554 0.049 194 0.127 522 0.001 16 0.017 678 0.194 1,410 

2555 0.471 1,886 0.171 704 0.004 59 0.015 667 0.661 3,316 

อัตราเพ่ิม 

(ร้อยละ) 
181.17 223.93 94.47 129.73 100.00 103.83 -4.65 4.17 87.97 45.48 

 

ที่มำ : ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร โดยควำมร่วมมือจำกกรมศุลกำกร (กรกฎำคม 2556) 
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ตารางท่ี 4.1.6 ราคาหัวมันส าปะหลังและผลิตภัณฑ์มันส าปะหลัง ปี 2551-2555 

                    หน่วย: บำท/กก. 

รายการ 2551 2552 2553 2554 2555 อัตราเพ่ิม(ร้อยละ) 2556 

รำคำหัวมันสดที่เกษตรกรขำยได้1/ 1.73 1.32 2.25 2.53 2.07 10.62 2.10 

รำคำส่งออกมันอัดเม็ด3/ 5.76 4.89 5.86 7.81 7.09 9.24 7.92 

รำคำส่งออกมันเส้น2/ 5.01 4.00 6.01 7.34 6.59 12.25 6.61 

รำคำส่งออกแป้งมันดิบ3/ 11.76 9.20 14.44 15.27 13.85 8.70 14.26 
 

ที่มำ : 1/ ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร 

        2/ กรมกำรค้ำภำยใน 

        3/ กรมศุลกำกร 

 

4.2 ราชอาณาจักรกัมพูชา 
1) การผลิต 

กัมพูชำเป็นประเทศผู้ผลิตมันส ำปะหลังอันดับที่ 13 ของโลก และผลิตเป็นอันดับที่ 4 ในอำเซียน 
รองมำจำก อินโดนีเซีย ไทย และเวียดนำม โดยมันส ำปะหลังเป็นสินค้ำเกษตรที่ผลิตมำกเป็นอันดับที่ 2 (องค์กำร
อำหำรและเกษตรแห่งสหประชำชำติ (FAO) )รองมำจำก ข้ำว และประเทศกัมพูชำมีกำรขยำยพ้ืนที่ปลูกมันส ำปะหลัง
เพ่ิมขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง มีกำรส่งเสริมและพัฒนำกำรปลูก กำรปรับปรุงพันธุ์เพ่ือให้ได้ผลผลิตต่อไร่เพ่ิมขึ้น โดยมี
ควำมได้เปรียบในด้ำนต้นทุนกำรผลิตมันส ำปะหลังที่ต่ ำ เนื่องจำกสภำพดินมีควำมอุดมสมบูรณ์ และเกษตรกร
เพำะปลูกโดยอำศัยสภำพดินฟ้ำอำกำศ มีกำรใช้แรงงำนคนมำกกว่ำใช้เครื่องจักรกล ประกอบกับค่ำจ้ำงแรงงำน
ถูก และยังไม่พบกำรระบำดของโรคและแมลงศัตรู ผลผลิตมันส ำปะหลังของประเทศกัมพูชำจะเก็บเกี่ยว
ผลผลิตออกสู่ตลำดมำกประมำณในช่วงเดือนพฤศจิกำยน – มีนำคม ของทุกปี ผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้จะจ ำหน่ำย
เป็นหัวมันสดหรือน ำมำท ำเป็นมันเส้นสับมือ เนื่องจำกตลำดมีควำมต้องกำร ท ำให้มีกำรผลิตมันเส้นสับมือเพ่ิม
มำกขึ้น ขณะนี้มีผู้ประกอบกำรทั้งชำวกัมพูชำและไทยลงทุนเปิดจุดรับซื้อมันเส้นสับมือและลำนมันเพ่ิมขึ้น กำร
ผลิตมันส ำปะหลังของกัมพูชำส่วนใหญ่จะผลิตเพ่ือกำรส่งออก โดยแปรรูปเป็นมันเส้น และแป้งมันส ำปะหลัง 
นอกจำกนีห้ัวมันสดส่วนหนึ่งจะถูกส่งออกไปยังประเทศเวียดนำมและประเทศไทย 

ในช่วง 10 ปี ที่ผ่ำนมำ เนื้อที่เพำะปลูกมันส ำปะหลังของกัมพูชำมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 
37.19 ต่อปี โดยเพ่ิมขึ้นจำก 0.144 ล้ำนไร่ ในปี 2547 เป็น 2.456 ล้ำนไร่ ในปี 2556 ขณะที่ผลผลิตมันส ำปะหลังมี
แนวโน้มเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 40.06 ต่อปี โดยเพ่ิมข้ึนจำก 0.362 ล้ำนตันในปี 2547 เป็น 8.382 ล้ำนตัน ในปี 
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2556 (ตำรำงที่ 4.2.1) จำกข้อมูลของกระทรวงเกษตร ป่ำไม้และประมงของกัมพูชำ รำยงำนว่ำ ในปีเพำะปลูก 
2554 กัมพูชำมีเนื้อท่ีเพำะปลูกมันส ำปะหลัง 2.448 ล้ำนไร่ ผลผลิต 8.034 ล้ำนตัน จังหวัดที่เป็นแหล่งเพำะปลูก
มันส ำปะหลังส ำคัญ ได้แก่ จังหวัดพระตะบอง มีเนื้อที่เพำะปลูก 443,313 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 18 รองลงมำ ได้แก ่
จังหวัดก ำปงจำม 410,619 ไร่ หรือร้อยละ 17 บันเตียเมียนเจย 279,444 ไร่ หรือร้อยละ 11ไพลิน 224,675 ไร่ 
หรือร้อยละ 9 และกระแจะ 200,019 ไร่ หรือร้อยละ 8 (ตำรำงที่ 4.2.2) 

2) การตลาด 
2.1) ควำมต้องกำรใช้ 

ปี 2554-2556 ควำมต้องกำรใช้มันส ำปะหลังเป็นหัวมันสด เพ่ิมขึ้นจำก 8.034 ล้ำนตัน ในปี 
2554 เป็น 8.382 ล้ำนตัน ในปี 2556 หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 4.33 ต่อปี โดยมีควำมต้องกำรใช้ภำยในประเทศ 
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 6.14 และส่งออก ลดลงร้อยละ 0.55 (ตำรำงที่ 4.2.3) 

2.2) กำรส่งออก 
ปี 2554 กัมพูชำมีกำรส่งออกมันส ำปะหลังและผลิตภัณฑ์ คิดเป็นมูลค่ำประมำณ 162.78 ล้ำนบำท 

(5.251 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ) โดยมันเส้นส่วนใหญ่จะส่งออกมำประเทศไทยเป็นหลัก เนื่องจำกมันเส้นของกัมพูชำมี
ลักษณะเป็นชิ้นใหญ่และเกษตรกรผลิตมันเส้นเป็นมันสับมือ ท ำให้เป็นที่ต้องกำรของตลำด ส่วนแป้งมันส ำปะหลังจะ
ส่งออกไปยังประเทศเวียดนำม จึงถือได้ว่ำประเทศไทยและประเทศเวียดนำมเป็นช่องทำงในกำรจ ำหน่ำย
ผลิตภัณฑ์มันส ำปะหลังของกัมพูชำ นอกจำกนี้ประเทศกัมพูชำยังมีกำรส่งออกหัวมันสดไปยังประเทศเวียดนำม 
ส ำหรับเป็นวัตถุดิบในกำรผลิตแป้งมันส ำปะหลังอีกด้วย ส ำหรับประเทศไทย เนื่องจำกมีกำรด ำเนินโครงกำร
แทรกแซงตลำดด้วยกำรรับจ ำน ำ กระทรวงพำณิชย์จึงได้ออกประกำศเรื่องก ำหนดให้มันส ำปะหลังและ
ผลิตภัณฑ์มันส ำปะหลังเป็นสินค้ำที่ต้องมีหนังสือรับรองและต้องปฏิบัติตำมมำตรกำรจัดระเบียนในกำรน ำเข้ำมำ
ในรำชอำณำจักร พ.ศ. 2555 เพ่ือควบคุมกำรน ำเข้ำหัวมันสดที่มีชำยแดนติดต่อกับประเทศไทย โดยประกำศฉบับ
นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจำกวันประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำเป็นต้นไป ซึ่งประกำศ ณ วันที่ 26 ธันวำคม พ.ศ. 2555 

3) นโยบายและมาตรการ 
1) มันส ำปะหลังเป็นสินค้ำเกษตรอีกชนิดหนึ่งที่รัฐบำลกัมพูชำมีแผนที่จะส่งเสริมกำรผลิตเพ่ือกำร

ส่งออกทั้งส่งออกเองโดยตรง และส่งออกผ่ำนไปยังประเทศไทยและประเทศเวียดนำม โดยจังหวัดพระตะบอง 
และไพลิน ถือเป็นแหล่งผลิตมันส ำปะหลังที่อยู่ติดประเทศไทย ขณะที่จังหวัดก ำปงจำมจะเป็นแหล่งผลิต
มันส ำปะหลังที่อยู่ติดประเทศเวียดนำม ซ่ึงประเทศเวียดนำมจะน ำเข้ำหัวมันสดจำกกัมพูชำส ำหรับเป็นวัตถุดิบ
ให้กับโรงแป้งมัน ซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับด่ำนศุลกำกรของจังหวัดก ำปงจำม  

2) นโยบำยในกำรร่วมกันพัฒนำอุตสำหกรรมมันส ำปะหลังระหว่ำงไทยกับกัมพูชำ โดยหน่วยงำน
ภำครัฐและเอกชนของกัมพูชำต้องกำรให้นักธุรกิจไทยเข้ำไปลงทุนในอุตสำหกรรมมันส ำปะหลัง และขอให้
ประเทศไทยลดควำมเข้มงวดในกำรควบคุมกำรน ำเข้ำมันส ำปะหลังจำกประเทศกัมพูชำ  

3) กัมพูชำมีแผนที่จะขยำยกำรส่งออกมันเส้นไปยังประเทศจีนโดยตรงผ่ำนทำงท่ำเรือที่เมืองสีหนุวิลล์ 
โดยผู้น ำเข้ำจีนได้เริ่มเจรจำกับผู้ประกอบกำรกัมพูชำรวมถึงผ่ำนตัวแทนในประเทศไทย 
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4.3 เปรียบเทียบมันส าปะหลังระหว่างไทยและกัมพูชา 
1) โลก 

เมื่อเปรียบเทียบกำรผลิตมันส ำปะหลังไปตลำดโลกระหว่ำงไทยกับกัมพูชำ พบว่ำ ไทยผลิต
มันส ำปะหลังเป็นอันดับ 3 ของโลก ในขณะที่กัมพูชำอยู่ประมำณอันดับ 10 ขึ้นไป และกำรส่งออกมันส ำปะหลัง
ไทยส่งออกมันส ำปะหลังเป็นอันดับ 1 ของโลก 

2) อำเซียน 
เมื่อเปรียบเทียบกำรผลิตมันส ำปะหลังไปตลำดอำเซียนระหว่ำงไทยกับกัมพูชำ พบว่ำ ไทยผลิต 

มันส ำปะหลังเป็นอันดับ 1 ของอำเซียน ในขณะที่กัมพูชำอยู่อันดับ 4 และกำรส่งออกมันส ำปะหลังไทยส่งออก 
มันส ำปะหลังเป็นอันดับ 1 ของอำเซียน (ตำรำงที่ 4.2.4) 

 
ตารางท่ี 4.2.1 เนื้อทีเ่พาะปลูกและผลผลิตมันส าปะหลังของประเทศกัมพูชา ปี 2547 - 2556  
 

รายการ 
ปี 

2547 
ปี 

2548 
ปี 

2549 
ปี 

2550 
ปี 

2551 
ปี 

2552 
ปี 

2553 
ปี 

2554 
ปี 

2555 
ปี 

2556 

 
Gr 

เนื้อทีเ่พำะปลกู (ล้ำนไร่) 0.144 0.188 0.619 0.681 1.125 1.000 1.288 2.448 2.450 2.456 37.19 

ผลผลติ (ล้ำนตนั) 0.362 0.536 2.314 2.215 3.676 3.497 4.249 8.034 8.300 8.382 40.06 

 
ที่มำ : www.afsisnc.org 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.afsisnc.org/
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ตารางท่ี 4.2.2 เนื้อทีเ่พาะปลูกและผลผลิตมันส าปะหลังของประเทศกัมพูชา แยกรายจังหวัด ปี 2554  
 

ล าดับที่ จังหวัด  ปี 2554 
เนื้อทีเ่พาะปลูก (ไร่) ผลผลิต (ตัน) 

 รวม 2,448,216 8,033,843 
1 Battambang 443,313 2,331,575 
2 Kampong Cham 410,619 1,147,954 
3 
 
 
 

Banteay Mean Chey 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

279,444 
 
 

794,879 
 
 

4 Pailin 
 
 
 
 
 
 

224,675 811,000 
5 Kratie 200,019 705,586 
6 Kampong Thom 181,825 406,239 
7 Ratanakiri 118,694 322,847 
8 Preah Vihear 116,863 226,020 
9 Otdar Mean Chey 94,406 308,460 
10 Stueng Treng 93,406 269,010 
11 Svay Rieng 86,625 252,116 
12 Mondulkiri 65,444 182,161 
13 Siem Reap 42,731 91,916 
14 Pursat 33,619 91,443 
15 Kampong Speu 17,881 42,832 
16 Prey Veng 10,300 12,661 
17 Takeo 8,513 12,258 
18 Kampong Chhnang 7,938 7,277 
19 Kampot 4,994 3,196 
20 Preah Sihanouk 2,963 6,162 
21 Koh Kong 2,400 5,929 
22 Kandal 700 440 
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Kep  
 

500 1,524 
 
 
 
 
 
 

3580 
 

24 Phnom Penh City 
 

344 
 

358 
 

ที่มำ : Statistics Office, Ministry of Agriculture Forestry and Fisheries. Cambodia 
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ตารางท่ี 4.2.3 ประมาณการความต้องการใช้ ปี 2554 -2556 

          หน่วย : ล้ำนตัน 

รายการ 2554 2555 2556 

การใช้ภายใน    

    - หัวมันสด 5.865 6.059 6.225 

ส่งออก    

   - หัวมันสด  2.169 1.450 2.157 

รวมความต้องการ 8.034 7.509 8.382 

 

ที่มำ : AFSIS (ธันวำคม 2555) 
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ตารางที่ 4.2.4 เปรียบเทียบมันส าปะหลังระหว่างไทยและกัมพูชา ปี 2556 
 

รำยกำร ไทย กัมพูชำ 
อันดับ (กำรผลิต) โลก             2 

อำเซียน        1 
 

โลก             10 ขึ้นไป 
อำเซียน          4 
 

ส่วนแบ่งตลำด (ร้อยละ) 62.98 0.08 
จุดแข็ง 1. มีกำรวิจัยและพัฒนำมันส ำปะหลัง

อย่ำงต่อเนื่อง 
2. เป็นผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์มันส ำปะหลัง
อันดับ 1 ของโลก 
3. เกษตรกรและผู้ประกอบกำรมีควำม
ช ำนำญและมีควำมรู้ด้ำนกำรผลิต กำร
แปรรูป และกำรตลำด 

1 .  มี ก ำ ร ข ย ำ ย พ้ื น ที่ ป ลู ก 
มันส ำปะหลังเพ่ิมขึ้น มีกำรส่งเสริม
และพัฒนำกำรปลูก  และกำร
ปรับปรุงพันธุ์เพ่ือให้ได้ผลผลิตต่อ
ไร่เพิ่ม 
2. ต้นทุนกำรผลิตต่ ำ 
3. คุณภำพมันเส้นตรงตำมควำม
ต้องกำรของตลำด 
4. สภำพดินมีควำมอุดมสมบูรณ์
เหมำะสมกับกำรปลูก 

จุดออ่น 1. มีผลผลิตต่อไร่ต่ ำ 
2. ต้นทุนกำรผลิตสูง 
3. เกษตรกรขำยผลผลิตเป็นหัวมันสดขำด
กำรสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมในกำรผลิตจำกมัน
ส ำปะหลัง 
4. คุณภำพมันเส้นของประเทศคู่แข่งตรง
ตำมควำมต้องกำรของตลำดมำกกว่ำไทย 

1 .  ก ำ ร เ พ ำ ะ ป ลู ก โ ด ย อ ำ ศั ย
ธรรมชำติเป็นหลัก 
2. มีกำรใช้แรงงำนคนมำกกว่ำใช้
เครื่องจักรกล  
3 .  ข ำ ด แ ค ล น บุ ค ล ำ ก ร แ ล ะ
เทคโนโลยีในกำรผลิต 

กลยุทธ์ เพ่ิมผลผลิตต่อไร่ ลดต้นทุนกำรผลิต - 
ผลผลิต (ล้ำนตัน) 30.23 8.38 

ส่งออก (ล้ำนตันหัวมันสด) 26.95 n.a. 
ประเทศคู่ค้ำ จี น  ญี่ ปุ่ น  เ ก ำ ห ลี ใ ต้  อิ น โ ด นี เ ซี ย  

ใต้หวัน มำเลเซีย 
ไทย เวียดนำม 

 
 



 
 

บทที่ 5 
ศักยภาพสินค้าเกษตรและความสามารถในการแข่งขันของไทยเปรียบเทียบกับกัมพูชา 

การศึกษาเศรษฐกิจสินค้าเกษตรเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) กรณีศึกษา : สินค้ามันส าปะหลัง 
ของราชอาณาจักรกัมพูชาได้ท าการศึกษาศักยภาพสินค้าเกษตรและความสามารถในการแข่งขันของไทย
เปรียบเทียบกับกัมพูชา มีการวิเคราะห์ดังนี้ 
5.1 การวิเคราะห์ขีดความสามารถในการแข่งขัน 

1) ดัชนีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรากฏ (RCA) 
การวิเคราะห์ดัชนีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบในการส่งออกผลิตภัณฑ์มันส าปะหลังของ

ประเทศกัมพูชาและไทยในตลาดโลก ได้น าดัชนีวัดค่าความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบ  (Revealed 
Comparative Advantage : RCA ของ Balassa) มาใช้ในการวิเคราะห์ถึงความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบใน

การส่งออกผลิตภัณฑ์มันส าปะหลัง ซึ่งหากพบว่าประเทศใดมี ค่า RCA  1 แสดงว่ามีความได้เปรียบโดย

เปรียบเทียบในการส่งออกผลิตภัณฑ์มันส าปะหลัง แต่ถ้าผลการศึกษา พบว่า มีค่า RCA  1 แสดงว่าไม่มีความ
ได้เปรียบเทียบในการส่งออกผลิตภัณฑ์มันส าปะหลัง ซึ่งผลการศึกษามีดังนี้  

1.1) ความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบในการส่งออกมันเส้นของกัมพูชาในตลาดโลก 
จากการศึกษาความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบในการส่งออกมันเส้นของกัมพูชาใน

ตลาดโลก โดยใช้ข้อมูลส่งออกมันเส้นของกัมพูชาในช่วงปี 2551-2554 (4 ปี) พบว่า ประเทศกัมพูชามีค่าดัชนี
ความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบเฉลี่ย 2.37 (มีค่ามากกว่า 1) ซึ่งหมายความว่าประเทศกัมพูชามีศักยภาพในการ
ส่งออกมันเส้นไปยังตลาดโลก และดัชนีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบของกัมพูชามีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น จาก 2.20 
ในปี 2551 เป็น 3.99 ในปี 2554 ดังตารางที่ 5.1.1 
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ตารางท่ี 5.1.1 ความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบในการส่งออกมันเส้นของกัมพูชาในตลาดโลก 

                                                                                    หน่วย : 1,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ 

ปี มูลค่าส่งออกมันเส้น  มูลค่าส่งออกสินค้า มูลค่าส่งออกมันเส้น มูลค่าส่งออกสินค้าทั้งหมด RCA

ของกัมพูชา ทั้งหมดของกัมพูชา ของโลก ของโลก

2551 493                         4,358,188             828,574                   16,112,218,603      2.20          
2552 941                         4,992,010             1,022,295                12,416,129,740      2.29          
2553 420                         5,590,104             1,145,759                15,156,379,159      0.99          
2554 2,253                      6,704,137             1,529,293                18,160,640,255      3.99          

RCA เฉล่ียช่วงปี 2551-2554 2.37          

9.99          Gr
 

ที่มา : www.Trademap.org และจากการค านวณ 

ส าหรับการศึกษาความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบในการส่งออกแป้งมันส าปะหลังของกัมพูชา

ในตลาดโลก โดยใช้ข้อมูลส่งออกแป้งมันส าปะหลังของกัมพูชาในช่วงปี 2551-2554 (4 ปี) พบว่า ประเทศ

กัมพูชามีค่าดัชนีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบเฉลี่ย 8.69 (มีค่ามากกว่า 1) ซึ่งหมายความว่าประเทศ

กัมพูชามีศักยภาพในการส่งออกแป้งมันส าปะหลังไปยังตลาดโลก แต่อย่างไรก็ตาม ดัชนีความได้เปรียบโดย

เปรียบเทียบของกัมพูชาดังกล่าวมีแนวโน้มลดลง จาก 8.37 ในปี 2551 เป็น 5.18 ในปี 2554 ดังตารางที่ 5.1.2 
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ตารางท่ี 5.1.2 ความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบในการส่งออกแป้งมันส าปะหลังของกัมพูชาในตลาดโลก 

                                                                                    หน่วย : 1,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ 

ปี มูลค่าส่งออกแป้งมัน  มูลค่าส่งออกสินค้า มูลค่าส่งออกแป้งมัน มูลค่าส่งออกสินค้าทั้งหมด RCA

ส าปะหลังของกัมพูชา ทั้งหมดของกัมพูชา ส าปะหลังของโลก ของโลก

2551 1,592                      4,358,188             703,493                   16,112,218,603      8.37          
2552 4,835                      4,992,010             775,231                   12,416,129,740      15.51        
2553 2,454                      5,590,104             1,170,158                15,156,379,159      5.69          
2554 2,998                      6,704,137             1,568,137                18,160,640,255      5.18          

RCA เฉล่ียช่วงปี 2551-2554 8.69          

21.67-        Gr
 

ที่มา : www.Trademap.org และจากการค านวณ 

 
1.2) ความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบในการส่งออกมันเส้นของไทยในตลาดโลก 

จากการศึกษาความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบในการส่งออกมันเส้นของไทยในตลาดโลก 

โดยใช้ข้อมูลส่งออกมันเส้นของไทยในช่วงปี 2551-2554 (4 ปี) พบว่า ประเทศไทยมีค่าดัชนีความได้เปรียบ

โดยเปรียบเทียบเฉลี่ย 51.74 (มีค่ามากกว่า 1) ซึ่งหมายความว่าประเทศไทยมีศักยภาพในการส่งออกมันเส้นไป

ยังตลาดโลก แต่อย่างไรก็ตาม ดัชนีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบของไทยดังกล่าวมีแนวโน้มลดลง จาก 

52.79 ในปี 2551 เป็น 50.79 ในปี 2554 ดังตารางที่ 5.1.3 
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ตารางท่ี 5.1.3 ความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบในการส่งออกมันเส้นของไทยในตลาดโลก 

                                                                             หน่วย : 1,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ 

ปี มูลค่าส่งออกมันเส้น  มูลค่าส่งออกสินค้า มูลค่าส่งออกมันเส้น มูลค่าส่งออกสินค้าทั้งหมด RCA

ของไทย ทั้งหมดของไทย ของโลก ของโลก

2551 477,547                  175,907,915         828,574                   16,112,218,603      52.79        
2552 605,198                  152,497,203         1,022,295                12,416,129,740      48.20        
2553 814,645                  195,311,520         1,145,759                15,156,379,159      55.18        
2554 978,593                  228,823,973         1,529,293                18,160,640,255      50.79        

RCA เฉล่ียช่วงปี 2551-2554 51.74        

0.19Gr

ที่มา : www.Trademap.org และจากการค านวณ 

 

ส่วนการศึกษาความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบในการส่งออกแป้งมันส าปะหลังของไทยใน

ตลาดโลก โดยใช้ข้อมูลส่งออกแป้งมันส าปะหลังของไทยในช่วงปี 2551-2554 (4 ปี) พบว่า ประเทศไทยมี

ค่าดัชนีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบเฉลี่ย 50.72 (มีค่ามากกว่า 1) ซึ่งหมายความว่าประเทศไทยมี

ศักยภาพในการส่งออกแป้งมันส าปะหลังไปยังตลาดโลก แต่อย่างไรก็ตาม ดัชนีความได้เปรียบโดย

เปรียบเทียบของไทยดังกล่าวมแีนวโน้มลดลง จาก 56.27 ในปี 2551 เป็น 46.68 ในปี 2554 ดังตารางที่ 5.1.4 
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ตารางท่ี 5.1.4 ความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบในการส่งออกแป้งมันส าปะหลังของไทยในตลาดโลก 

                                                                             หน่วย : 1,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ 

ปี มูลค่าส่งออกแป้งมัน  มูลค่าส่งออกสินค้า มูลค่าส่งออกแป้งมัน มูลค่าส่งออกสินค้าทั้งหมด RCA

ส าปะหลังของไทย ทั้งหมดของไทย ส าปะหลังของโลก ของโลก

2551 432,210                  175,907,915         703,493                   16,112,218,603      56.27        
2552 475,326                  152,497,203         775,231                   12,416,129,740      49.92        
2553 753,936                  195,311,520         1,170,158                15,156,379,159      50.00        
2554 922,291                  228,823,973         1,568,137                18,160,640,255      46.68        

50.72        

Gr 5.44-          

 RCA เฉล่ียช่วงปี 2551 - 2554

 

ที่มา : www.Trademap.org และจากการค านวณ 

 

จากผลการศึกษาความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบในการส่งออกมันเส้นและแป้งมันส าปะหลังของ

ประเทศกัมพูชาและประเทศไทย สรุปได้ว่าประเทศกัมพูชาและประเทศไทย มีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบ

ในการส่งออกมันเส้นและแป้งมันส าปะหลังในตลาดโลก (ค่า RCA มากกว่า 1 ) และเมื่อเปรียบเทียบค่าดัชนี 

ความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบในการส่งออกมันเส้นและแป้งมันส าปะหลังไปตลาดโลกระหว่างไทยกับกัมพูชา 

พบว่า ไทยจะมีค่าดัชนีโดยเฉลี่ยสูงกว่าประเทศกัมพูชา โดยค่าดัชนีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบในการ

ส่งออกมันเส้นมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น แต่ค่าดัชนีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบในการส่งออกแป้งมันส าปะหลัง

ของประเทศไทยไปตลาดโลกมีแนวโน้มลดลงในช่วงเวลาดังกล่าว ส าหรับของกัมพูชาจะเห็นได้ว่าค่าดัชนีความ

ได้เปรียบโดยเปรียบเทียบในการส่งออกมันเส้น (RCA) มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น แต่แป้งมันส าปะหลังไปตลาดโลกมี

แนวโน้มลดลง เช่นเดียวกับประเทศไทย รายละเอียดดังภาพที่ 5.1.1 และ 5.1.2  
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             ภาพที่ 5.1.1 ค่า RCA การส่งออกมันเส้นของไทยและกัมพูชาในตลาดโลก ปี 2551-2554 

                  ที่มา : จากการค านวณ โดยใช้ข้อมลูจาก International Trade Centre (Trade Map), มิถุนายน 2556 

 

 

 

 

 
 

     ภาพที่ 5.1.2 ค่า RCA การส่งออกแป้งมันส าปะหลังของไทยและกัมพูชาในตลาดโลก ปี 2551-2554 

                    ที่มา : จากการค านวณ โดยใช้ข้อมูลจาก International Trade Centre (Trade Map), มิถุนายน 2556  
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2) ต าแหน่งและความสามารถในการแข่งขัน (BCG) 
การศึกษาครั้งนี้ได้น าอัตราการขยายตัวของตลาด (Market Growth) และส่วนแบ่งตลาด (Market 

Share) ในการส่งออกมันเส้นและแป้งมันส าปะหลังของประเทศไทยและประเทศกัมพูชา มาวิเคราะห์และแสดง

ต าแหน่งทางการตลาดโดยใช้แนวคิด BCG Matrix โดยส่วนแบ่งตลาดจะพิจารณาในลักษณะของ Relative 

Market Share ที่ค านวณเป็นสัดส่วนของส่วนแบ่งการตลาดเปรียบเทียบกับผู้น าตลาด แต่ในกรณีที่ประเทศนั้น 

เป็นผู้น าตลาดอยู่แล้ว ก็จะเปรียบเทียบสัดส่วนของส่วนแบ่งการตลาดกับประเทศคู่แข่งที่อยู่ในล าดับรองลงมา โดย

หากการส่งออกสินค้าของประเทศใดมีอัตราการขยายตัวสูงกว่าตลาด และมีส่วนแบ่งการตลาดเชิงเปรียบเทียบ

มากกว่า 1 ก็แสดงว่าการส่งออกสินค้าของประเทศนั้น เป็นสินค้าในกลุ่มสินค้าดาวรุ่ง (Stars) ที่มีอนาคตสดใส แต่

หากการส่งออกสินค้าของประเทศใดมีอัตราการขยายตัวต่ ากว่าตลาด และมีส่วนแบ่งการตลาดเชิงเปรียบเทียบ

น้อยกว่า 1 ก็แสดงว่าการส่งออกสินค้าของประเทศนั้น อยู่ในกลุ่มสินค้าดาวร่วง (Dogs) นั้นเอง ส าหรับสินค้าที่มี

ส่วนแบ่งการตลาดเชิงเปรียบเทียบมากกว่า 1 แต่มีอัตราการขยายตัวน้อยกว่าตลาด หรือสินค้าใดท่ีมีส่วนแบ่ง

การตลาดเชิงเปรียบเทียบน้อยกว่า 1 แต่มีอัตราการขยายตัวมากกว่าตลาด สินค้าส่งออกของประเทศนั้นๆ ก็จะถูก

จัดอยู่ในกลุ่มสินค้าท าเงิน (Cash Cows) และสินค้ามีปัญหา (Question Marks) ตามล าดับ  ซึ่งการค านวณเพ่ือ

หา Relative Market Share ใช้สูตร ดังนี้ 

 

Relative Market Share = 

                         Average  Market Share  

Average  Market Share ของคู่แข่ง (ที่เป็นผู้น าตลาดหรือรองลงมา)  

 

2.1) มันเส้น 
จากการศึกษาพบว่าในช่วงปี 2551 – 2554 มูลค่าการส่งออกมันเส้นในตลาดโลกมี

อัตราขยายตัว เฉลี่ย ร้อยละ 21.56 ต่อปี โดยการส่งออกมันเส้นจากประเทศไทยมีอัตราขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 

27.76 ในขณะที่การส่งออกมันเส้นจากประเทศกัมพูชาขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ45.53 ต่อปี และเมื่อพิจารณาใน

ด้านส่วนแบ่งตลาด พบว่า ไทยมีส่วนแบ่งตลาดในตลาดโลกเฉลี่ยร้อยละ 62.98 ในขณะที่กัมพูชามีส่วนแบ่ง

ตลาดเฉลี่ยร้อยละ 0.08 อย่างไรก็ตามเป็นที่น่าสังเกตว่า ส่วนแบ่งการตลาดของมันเส้นไทยในตลาดโลก มี

แนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นจากร้อยละ 57.63 ในปี 2551 เป็นร้อยละ 63.99 ในปี 2554 และส่วนแบ่งการตลาดมันเส้น

ของประเทศกัมพูชาในตลาดโลก มีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นจากร้อยละ 0.06 ในปี 2551 เป็นร้อยละ 0.15 ในปี 

2554 รายละเอียดในตารางที่ 5.1.5 
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ตารางที่ 5.1.5 แสดงอัตราการขยายตัวและส่วนแบ่งตลาดเฉลี่ย การส่งออกมันเส้น ในช่วงปี 2551 – 2554 

                                                                                         มูลค่า : ดอลลาร์สหรัฐฯ 

ปี มูลค่า ส่วนแบ่งตลาด มูลค่า ส่วนแบ่งตลาด มูลค่า ส่วนแบ่งตลาด มูลค่า ส่วนแบ่งตลาด

(%) (%) (%) (%)

2551 477,547,000      57.63 493,000             0.06 156,924,000      18.94 828,574,000      100.00

2552 605,198,000      59.20 941,000             0.09 323,588,000      31.65 1,022,295,000   100.00

2553 814,645,000      71.10 420,000             0.04 211,299,000      18.44 1,145,759,000   100.00

2554 978,593,000      63.99 2,253,000          0.15 413,361,000      27.03 1,529,293,000   100.00

Market Growth

Market Share 24.02 100

27.76 28.14 21.56

การส่งออกมันเส้นของกัมพูชา

45.53

0.08

การส่งออกมันเส้นของไทย การส่งออกมันเส้นของเวยีดนาม การส่งออกมันเส้นของโลก

62.98

 ที่มา : www.Trademap.org และจากการค านวณ 

 

จากการศึกษา พบว่า การส่งออกมันเส้นของไทยไปตลาดโลก ปี 2552 จัดเป็นสินค้าใน

กลุ่มสินค้าดาวรุ่ง (Stars) เนื่องจากการส่งออกมันเส้นของประเทศไทยมีส่วนแบ่งการตลาดสูงกว่าประเทศ

กัมพูชา และมีอัตราการขยายตัวของการส่งออกสูงกว่าอัตราการขยายตัวของตลาด และในปี 2554 ได้เปลี่ยน

ต าแหน่งไปเป็นสินค้าในกลุ่มสินค้าท าเงิน (Cash Cows) เนื่องจากการส่งออกมันเส้นของไทยมีส่วนแบ่ง

การตลาดสูงกว่าประเทศกัมพูชา แต่มีอัตราการขยายตัวของการส่งออกต่ ากว่าอัตราการขยายตัวของตลาด 

ในขณะที่การส่งออกมันเส้นของประเทศกัมพูชาไปตลาดโลก ในปี 2552 และปี 2554 จัดเป็นสินค้าในกลุ่มสินค้า 

มีปัญหา (Question Marks) เนื่องจากการส่งออกมันเส้นของประเทศกัมพูชาไปตลาดโลกมีอัตราการขยายตัว 

สูงกว่าตลาด แต่มีส่วนแบ่งตลาดโดยเปรียบเทียบต่ ากว่าประเทศไทย โดยปี 2554 มีอัตราการขยายตัวของตลาด

สูงขึ้นจากปี 2552 อย่างไรก็ตามกัมพูชาเป็นประเทศที่มีอัตราการขยายตัวของการส่งออกที่สูงขึ้น ดังนั้นใน

อนาคตหากประเทศกัมพูชาสามารถเพ่ิมส่วนแบ่งตลาดได้มากขึ้น จะท าให้กัมพูชาเป็นประเทศที่น่าจับตามอง

ประเทศหนึ่งในตลาดโลก (ภาพที่ 5.1.3) 
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                    ภาพที่ 5.1.3  ผลการวิเคราะห์การส่งออกมันเส้นโดยใช้  BCG Matrix 

 

 

 

 

2.2) แป้งมันส าปะหลัง 

จากการศึกษาพบว่าในช่วงปี 2551 – 2554 มูลค่าการส่งออกแป้งมันส าปะหลังใน

ตลาดโลกมีอัตราขยายตัวเฉลี่ย ร้อยละ 32.53 ต่อปี โดยการส่งออกแป้งมันส าปะหลังจากประเทศไทยมี

อัตราขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 31.46 ในขณะที่การส่งออกแป้งมันส าปะหลังจากประเทศกัมพูชาขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ

12.98 ต่อปี และเม่ือพิจารณาในด้านส่วนแบ่งตลาด พบว่า ไทยมีส่วนแบ่งตลาดในตลาดโลกเฉลี่ยร้อยละ 61.50 

ในขณะที่กัมพูชา มีส่วนแบ่งตลาดเฉลี่ยร้อยละ 0.31 อย่างไรก็ตามเป็นที่น่าสังเกตว่า ส่วนแบ่งการตลาด

ของแป้งมันส าปะหลังไทยในตลาดโลก มีแนวโน้มลดลงจากร้อยละ 61.44 ในปี 2551 เหลือร้อยละ 58.81 ใน

ปี 2554 และส่วนแบ่งการตลาดแป้งมันส าปะหลังของประเทศกัมพูชาในตลาดโลก มีแนวโน้มลดลงจากร้อยละ 

0.23 ในปี 2551 เหลือร้อยละ 0.19 ในปี 2554 รายละเอียดในตารางที่ 5.1.6 

 

ไทย52 
ไทย54 

กัมพูชา54 

กัมพูชา52 

เวียดนาม52 

เวียดนาม54 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

120 

140 

-0.5 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 

ไทย52 

ไทย54 

กัมพูชา52 

กัมพูชา54 

เวียดนาม52 

เวียดนาม54 

Stars Question Marks 

Cash Cows 
Dogs 

Relative Market Share 

 

Ma
rke

t G
ro

wt
h 

Ra
te

 



37 
 

ตารางที่ 5.1.6 แสดงอัตราการขยายตัวและส่วนแบ่งตลาดเฉลี่ย การส่งออกแป้งมัน ในช่วงปี 2551 – 2554 

                                                                                         มูลค่า : ดอลลาร์สหรัฐฯ 

ปี มูลค่า ส่วนแบ่งตลาด มูลค่า ส่วนแบ่งตลาด มูลค่า ส่วนแบ่งตลาด มูลค่า ส่วนแบ่งตลาด

(%) (%) (%) (%)

2551 432,210,000    61.44 1,592,000   0.23 205,296,000    29.18 703,493,000       100.00

2552 475,326,000    61.31 4,835,000   0.62 249,822,000    32.23 775,231,000       100.00

2553 753,936,000    64.43 2,454,000   0.21 352,801,000    30.15 1,170,158,000    100.00

2554 922,291,000    58.81 2,998,000   0.19 525,610,000    33.52 1,568,137,000    100.00

Market Growth

Market Share

การส่งออกแป้งมันของโลก

61.50 0.31 100

31.46 12.98 32.53

การส่งออกแป้งมันของเวยีดนาม

37.24

31.27

การส่งออกแป้งมันของไทย การส่งออกแป้งมันของกัมพูชา

 ที่มา : www.Trademap.org และจากการค านวณ 

 

จากการศึกษา พบว่า การส่งออกแป้งมันส าปะหลังของประเทศไทยไปตลาดโลก จัดเป็น

สินค้าในกลุ่มสินค้าท าเงิน (Cash Cows) ทั้ง 2 ปี คือปี 2552 และปี 2554 เนื่องจากมีส่วนแบ่งตลาดสูงกว่า

ประเทศกัมพูชา และมีอัตราการขยายตัวของการส่งออกต่ ากว่าอัตราการขยายตัวของตลาด โดยต าแหน่งใน 2 

ช่วงเวลาแตกต่างเล็กน้อย ในขณะที่การส่งออกแป้งมันส าปะหลังของประเทศกัมพูชาไปตลาดโลก ปี 2552 

จัดเป็นสินค้าในกลุ่มสินค้ามีปัญหา (Question Marks) เนื่องจากการส่งออกแป้งมันส าปะหลังของกัมพูชาไป

ตลาดโลกมีอัตราการขยายตัวของการส่งออกสูงกว่าอัตราการขยายตัวของตลาด แต่มีส่วนแบ่งการตลาดโดย

เปรียบเทียบต่ ากว่าประเทศไทย และในปี 2554 ได้เปลี่ยนต าแหน่งไปเป็นสินค้าในกลุ่มสินค้าดาวร่วง (Dogs) 

เนื่องจากการส่งออกแป้งมันส าปะหลังของประเทศกัมพูชาไปตลาดโลกมีอัตราการขยายตัวต่ ากว่าตลาด และมี

ส่วนแบ่งตลาดโดยเปรียบเทียบต่ ากว่าประเทศไทย จะเห็นได้ว่าในการส่งออกแป้งมันส าปะหลังของกัมพูชามมี

ศักยภาพการส่งออกแป้งมันส าปะหลังยังน้อยกว่าประเทศไทย (ภาพที่ 5.1.4) 
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                    ภาพที่ 5.1.4  ผลการวิเคราะห์การส่งออกแป้งมันส าปะหลังโดยใช้  BCG Matrix 

 

 

 

3) ผลกระทบต่อการผลิตและการตลาดของไทย 
3.1) ด้านการผลิต 

3.1.1) กัมพูชามีการขยายพ้ืนที่ปลูกมันส าปะหลัง และสามารถปลูกได้ในหลายจังหวัด 

โดยเฉพาะจังหวัดที่มีเขตติดต่อกับชายแดนไทย ได้แก่จังหวัดพระตะบอง บันเตียเมียนเจอ ไพลิน โพธิสัตว์ และ

อุดรมีชัย 

3.1.2) ภาครัฐและเอกชนของกัมพูชาอยากให้มีการร่วมกันพัฒนาอุตสาหกรรม

มันส าปะหลังระหว่างไทยกับกัมพูชา โดยต้องการให้นักธุรกิจไทยเข้าไปลงทุนในอุตสาหกรรมมันส าปะหลัง  

3.1.3) ต้นทุนการผลิตโดยเปรียบเทียบต่ ากว่าไทย เช่น ค่าจ้างแรงงาน และการดูแลรักษา 

3.2) ด้านการตลาด 

3.2.1) กัมพูชามีนโยบายการส่งเสริมการผลิตเพ่ือการส่งออกเองโดยตรงโดยขยายการ

ส่งออกมันเส้นไปยังประเทศจีนผ่านทางท่าเรือที่เมืองสีหนุวิลล์ รวมทั้งการส่งออกผ่านประเทศเพ่ือนบ้าน เช่น 

ไทย และเวียดนาม  
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3.2.2) กัมพูชาสามารถผลิตมันเส้นชิ้นใหญ่/สะอาด ที่มีคุณภาพตรงกับความต้องการของตลาด 
ท าให้เพิ่มโอกาสขีดความสามารถในการแข่งขันได้ 
5.2 การเตรียมความพร้อมของไทยต่อการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) : ราชอาณาจักร

กัมพูชา 
1) ผู้ประกอบการไทยมีความช านาญ และมีองค์ความรู้ด้านการผลิต การแปรรูปและการตลาด จึง

ควรขยายฐานการลงทุนในประเทศเพ่ือนบ้านที่มีทรัพยากรและแรงงานถูก เพ่ือสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน
ในการส่งออกสินค้าไปนอกอาเซียน ทั้งนี้ยังได้รับประโยชน์จาก CLMV เพ่ือส่งออกไปยังต่างประเทศ คือ 
สหภาพยุโรป ภายใต้โครงการ Everything But Arms: EBA เป็นต้น 

2) สร้างความแตกต่างเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์มันส าปะหลังในประเทศ โดยเฉพาะ
แป้งมันส าปะหลังดัดแปร โดยเน้นชนิดและคุณภาพให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด 

3) ผู้ประกอบการลดต้นทุนการแปรรูป โดยการน าเข้าวัตถุดิบจากประเทศเพ่ือนบ้าน รวมทั้ง
เชื่อมโยงกับเกษตรกรผู้ผลิต เพ่ือให้สามารถผลิตได้เต็มก าลังการผลิตของเครื่องจักร ฯลฯ 

4) ศึกษาความต้องการของตลาดในอาเซียน เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์และเพ่ิมปริมาณการส่งออกใน
ตลาดอาเซียน 

5) วิจัยและพัฒนาพันธุ์มันส าปะหลังที่ทนต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ รวมทั้งการ
แพร่ระบาดของโรคและแมลง  

6) เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตมันส าปะหลัง เพ่ือเพ่ิมผลผลิตต่อไร่และลดต้นทุนการผลิต 
7) ให้เกษตรกรแปรรูปมันส าปะหลังเบื้องต้นเพ่ือเพ่ิมมูลค่า เช่น มันเส้นสะอาด เพ่ือตอบสนอง

ความต้องการของประเทศผู้น าเข้า 
8) บริหารการจัดการน าเข้าหัวมันส าปะหลังสด และมันเส้นจากประเทศเพ่ือนบ้าน ดังนี้  

8.1) การเตรียมความพร้อมในการตรวจสอบคุณภาพสินค้าน าเข้าจากประเทศในอาเซียน 
ได้แก่ บุคลากร มาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับในประเทศอาเซียน และเครื่องมือตรวจสอบ เป็นต้น 

8.2) การบริหารจัดการการน าเข้า เช่น ฐานข้อมูลที่สามารถเชื่อมโยงหน่วยงาน การใช้
ประโยชน์จากกฎหมาย เช่น มาตรการปกป้อง 

8.3) การปราบปรามการลักลอบน าเข้า 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

บทที่ 6 
สรุปและข้อเสนอแนะ 

 
6.1 สรุป 

กัมพูชาเป็นประเทศผู้ผลิตมันส าปะหลังอันดับที่ 13 ของโลก และผลิตเป็นอันดับที่ 4 ในอาเซียน 
รองมาจาก อินโดนีเซีย ไทย และเวียดนาม โดยมันส าปะหลังเป็นสินค้าเกษตรที่ผลิตมากเป็นอันดับที่ 2 (องค์การ
อาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ) รองมาจาก ข้าว และประเทศกัมพูชามีการขยายพ้ืนที่ปลูกมันส าปะหลัง
เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีการส่งเสริมและพัฒนาการปลูก การปรับปรุงพันธุ์เพ่ือให้ได้ผลผลิตต่อไร่เพ่ิมขึ้น โดยมี
ความได้เปรียบในด้านต้นทุนการผลิตมันส าปะหลังที่ต่ า เนื่องจากสภาพดินมีความอุดมสมบูรณ์ และเกษตรกร
เพาะปลูกโดยอาศัยธรรมชาติเป็นหลัก มีการใช้แรงงานคนมากกว่าใช้เครื่องจักรกล ประกอบกับค่าจ้างแรงงาน
ถูก การผลิตมันส าปะหลังของกัมพูชามีทั้งการผลิตเพ่ือใช้บริโภคภายในประเทศ และการส่งออก โดยผลผลิตส่วน
ใหญ่แปรรูปเป็น มันเส้น แป้งมันส าปะหลัง ปี 2551-2554 โดยมันเส้นส่วนใหญ่จะส่งออกมาประเทศไทยเป็น
หลัก ส่วนแป้งมันส าปะหลังจะส่งออกไปยังประเทศเวียดนาม จึงถือได้ว่าประเทศไทยและประเทศเวียดนามเป็น
ช่องทางในการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์มันส าปะหลังของกัมพูชา นอกจากนี้ประเทศกัมพูชายังมีการส่งออกหัวมันสดไป
ยังประเทศเวียดนาม ส าหรับเป็นวัตถุดิบในการผลิตแป้งมันส าปะหลังอีกด้วย  

ศักยภาพการส่งออกผลิตภัณฑ์มันส าปะหลังในตลาดโลก พบว่า ไทยและกัมพูชามีความ
ได้เปรียบโดยเปรียบเทียบจากการส่งออกผลิตภัณฑ์มันส าปะหลัง โดยเฉพาะมันเส้นและแป้งมันส าปะหลังไปยัง
ตลาดโลกส าหรับการวิเคราะห์ต าแหน่งและความสามารถในการแข่งขัน (BCG) โดยภาพรวมการส่งออก
ผลิตภัณฑ์มันส าปะหลังของไทย อยู่ในต าแหน่งกลุ่มสินค้าท าเงิน (Cash Cows ) และกัมพูชาอยู่ในต าแหน่ง
กลุ่มสินค้ามีปัญหา (Question Marks ) 
6.2 ข้อเสนอแนะ 

การเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ไทยควรมี
มาตรการ ดังนี้ 

1) ผู้ประกอบการไทยมีความช านาญ และมีองค์ความรู้ด้านการผลิต การแปรรูปและการตลาด 
จึงควรขยายฐานการลงทุนในประเทศเพ่ือนบ้านที่มีทรัพยากรและแรงงานถูก เพ่ือสร้างความได้เปรียบในการ
แข่งขันในการส่งออกสินค้าไปนอกอาเซียน ทั้งนี้ยังได้รับประโยชน์จาก CLMV เพ่ือส่งออกไปยังต่างประเทศ คือ 
สหภาพยุโรป ภายใต้โครงการ Everything But Arms: EBA เป็นต้น 

2) สร้างความแตกต่างเพ่ือเพ่ิมมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์มันส าปะหลัง โดยเฉพาะแป้งมันส าปะหลังดัด
แปร โดยเน้นชนิดและคุณภาพให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด 

3) ผู้ประกอบการลดต้นทุนการแปรรูป โดยการน าเข้าวัตถุดิบจากประเทศเพ่ือนบ้าน รวมทั้ง
เชื่อมโยงกับเกษตรกรผู้ผลิต เพ่ือให้สามารถผลิตได้เต็มก าลังการผลิตของเครื่องจักร  



 41  
 

4) ศึกษาความต้องการของตลาดในอาเซียน เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์และเพ่ิมปริมาณการส่งออกใน
ตลาดอาเซียน 

5) วิจัยและพัฒนาพันธุ์มันส าปะหลังที่ทนต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ รวมทั้งการ
แพร่ระบาดของโรคและแมลง  

6) เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตมันส าปะหลัง เพ่ือเพ่ิมผลผลิตต่อไร่และลดต้นทุนการผลิต 
7) ให้เกษตรกรแปรรูปมันส าปะหลังเบื้องต้นเพ่ือเพ่ิมมูลค่า เช่น มันเส้นสะอาด เพ่ือตอบสนอง

ความต้องการของประเทศผู้น าเข้า 
8) บริหารการจัดการน าเข้าหัวมันส าปะหลังสด และมันเส้นจากประเทศเพ่ือนบ้าน ดังนี้  

8.1) การเตรียมความพร้อมในการตรวจสอบคุณภาพสินค้าน าเข้าจากประเทศในอาเซียน 
ได้แก่ บุคลากร มาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับในประเทศอาเซียน และเครื่องมือตรวจสอบ เป็นต้น  

8.2) การบริหารจัดการการน าเข้า เช่น ฐานข้อมูลที่สามารถเชื่อมโยงหน่วยงาน การใช้
ประโยชน์จากกฎหมาย เช่น มาตรการปกป้อง  

8.3) การปราบปรามการลักลอบน าเข้า 
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