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เมียนมาร์มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสถานการณ์การผลิต การตลาด และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการค้าสินค้า
เกษตรและศักยภาพสินค้าเกษตรของไทยเปรียบเทียบกับทั้ง 3 ประเทศ ของสินค้าประมง 

ผลการศึกษาพบว่า สินค้าประมง ทั้ง 3 ประเทศ ทรัพยากรที่ใช้ในการเพาะเลี้ยงยังมีความอุดมสมบูรณ์สูง
การเลี้ยงใช้เพื่อบริโภคภายในครัวเรือนเป็นหลัก ศักยภาพการเพาะเลี้ยงตํ่ามีต้นทุนการผลิตสูง เนื่องจาก
โครงสร้างพื้นฐานระบบการคมนาคมขนส่งยังไม่พัฒนา เทคโนโลยีการเลี้ยงเป็นแบบดั้งเดิม พึ่งพาปัจจัยการ
ผลิต  พันธุ์สัตว์น้ํา และอาหารสําเร็จรูปจากประเทศเพื่อนบ้านการขยายการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําในเชิงการค้า
ต้องใช้เวลา เนื่องจากเกษตรกรต้องมีเงินทุนของตนเอง และแหล่งเงินทุนในการปล่อยสินเชื่อยังมีไม่ 

มาตรการการเตรียมพร้อมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของสินค้า 
ประมงของไทย ควรมีการขยายฐานการผลิตในประเทศเพื่อนบ้าน และจัดต้ังห้องปฏิบัติการทดสอบสินค้าของ
อาเซียนที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานหรือองค์กรระหว่างประเทศ เพื่อตรวจสอบสารตกค้างสารปนเปื้อน
ต่างๆ โดยประเทศสมาชิกอาเซียนจะต้องยอมรับรายงานผลการตรวจสอบที่มาจากห้องปฏิบัติการร่วมกัน
นอกจากนี้ไทยควรให้ความร่วมมือทางด้านวิชาการด้านเกษตรต่างๆ แก่เพื่อนบ้าน รวมทั้งด้านการจัดทํา
มาตรฐานการผลิตตลอดห่วงโซ่การผลิตเพื่อให้การเป็นฐานการผลิตร่วมมีความสอดคล้องกันมากขึ้นตลอดจน
การถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างเพื่อนบ้านเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน 
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สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ได้ทําการศึกษาเศรษฐกิจสินค้า
เกษตรเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)กรณีศึกษา: ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) และสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ 

เพื่อศึกษาสถานการณ์การผลิต การตลาด และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการค้าสินค้าเกษตร และ
ศักยภาพสินค้าเกษตรของไทยเปรียบเทียบกับประเทศต่างๆ ในกัมพูชา สปป.ลาว และเมียนม่าร์ ของสินค้า
ประมง ซึ่งจะทําให้เกษตรกรและผู้ประกอบการมีข้อมูลศักยภาพการแข่งขันสินค้าเกษตรใช้ในการวางแผนการ
ผลิตและการตลาดเพื่อเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  และภาครัฐใช้ผลการศึกษาเป็นข้อมูลในการ
กําหนดนโยบายและแนวทางการเพิ่มศักยภาพการผลิตและการตลาด รวมทั้งสามารถแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่าง 
ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร ขอขอบคุณสถานเอกอัครราชฑูต ณ กรุงพนมเปญ กระทรวงเกษตร    
ป่าไม้และประมง กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงแผนงาน สํานักงานเกษตรกรจังหวัดของราชอาณาจักรกัมพูชา 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการ
ประสานงาน และช่วยให้ข้อมูลในการศึกษาในครั้งนี้จนสําเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
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บทที่ 1  
บทนํา 

 

1.1 ความเป็นมาและความสาํคัญของการศึกษา   
   

การรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  มีวัตถุประสงเพื่อทําให้ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มี
ความมั่นคง  มั่งคั่ง และสามารถแข่งขันกับภูมิภาคอ่ืนได้ โดยมุ่งให้เกิดการไหลเวียนอย่างเสรีของสินค้า บริการ 
การลงทุน เงินทุน แรงงานฝีมือระหว่างประเทศสมาชิก ลดช่องว่างของระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศ
สมาชิกในอาเซียน และการลดปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ําทางสังคมภายในปี 2558 รวมถึงการทําให้
อาเซียนเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียว ทําให้ผู้ประกอบการหรือผู้ผลิตในประเทศกลุ่มสมาชิกมีทางเลือกในการ
ใช้ปัจจัยการผลิตที่หลากหลายด้วยต้นทุนที่ตํ่าลง ในขณะที่ผู้บริโภคสามารถเลือกซื้อสินค้าและบริการได้อย่าง
หลากหลายสะดวกและเสรีมากขึ้นภายในภูมิภาคอาเซียน รวมถึงมีอํานาจต่อรองกับตลาดใหญ่และสามารถรวมตัว
เข้ากับประชาคมโลกได้อย่างไม่อยู่ในภาวะที่เสียเปรียบ นอกจากนี้ยังส่งเสริมความร่วมมือในด้านนโยบายการเงิน
และเศรษฐกิจมหภาค ตลาดเงินและตลาดทุน การประกันภัยและภาษีอากร การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการ
คมนาคม พัฒนาความร่วมมือด้านกฎหมาย การเกษตร พลังงาน การท่องเที่ยว การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดย
การยกระดับการศึกษาและการพัฒนาฝีมือแรงงาน 

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าในปี 2558 ไทยและประเทศในกลุ่มอาเซียนอีก 9 ประเทศจะต้องให้ความร่วมมือ
ทางด้านเศรษฐกิจเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับอาเซียนเองนั้น แต่การแข่งขันด้านการผลิตและ
การค้าภายในอาเซียนเองก็ยังคงเกิดขึ้น และสินค้าเกษตรของไทยยังคงได้รับผลกระทบจากการดําเนินการตาม
ข้อตกลงการเปิดเสรีการค้าสินค้าด้านอัตราภาษีนําเข้าศุลกากร ที่กําหนดให้ต้องลดอัตรานําเข้าภาษีศุลกากรของ
สินค้าในกลุ่ม Inclusive list เหลือร้อยละ 0 และสินค้าในกลุ่มสินค้าอ่อนไหว (Sensitive list) เหลืออัตราภาษี   
ไม่เกินร้อยละ 5 โดยสินค้าเกษตรของไทยที่ได้รับผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันมากที่สุดจากการเปิด
การค้าเสรี ได้แก่ ข้าว เมล็ดกาแฟดิบ ปาล์มน้ํามัน และเส้นไหมดิบ สําหรับสินค้าเกษตรของไทยที่ได้รับผลกระทบ
ปานกลาง ได้แก่ มะพร้าวผล เนื้อมะพร้าวแห้ง ชา และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ซึ่งสินค้าเกษตรดังกล่าวเป็นสินค้าที่มี
ความสําคัญต่อเศรษฐกิจของไทยที่จําป็นต้องผลักดันให้สามารถแข่งขันในตลาดอาเซียน ส่วนไม้ผลโดยเฉพาะ
ผลไม้เมืองร้อนและสินค้าปศุสัตว์และประมง เป็นสินค้าที่มีโอกาสในการขยายตลาดในอาเซียน แต่มีการแข่งขันสูง
กับประเทศในกลุ่มอาเซียน ซึ่งมีสภาพภูมิอากาศคล้ายคลึงไทย และมีตลาดปลายทางเช่นเดียวกับไทย   

สําหรับสินค้าประมงประเทศในอาเซียนมีทั้งทําการประมงจากธรรมชาติ และประมงจากการเพาะเลี้ยง 
เช่น ประมงน้ําจืด ได้แก่ ปลานิล ปลาดุก ส่วนสินค้าประมงที่มาจากการเพาะเลี้ยง ได้แก่ กุ้งทะเล โดยประเทศใน
กลุ่มอาเซียนได้ให้ความสําคัญกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําเพื่อส่งออกในการสร้างรายได้เข้าประเทศ ซึ่งแต่ละประเทศ
มีศักยภาพในการผลิตสินค้าประมงแต่ละชนิดแตกต่างกัน และตลาดอาเซียนเองมีการค้าสัตว์น้ําเพื่อใช้สําหรับ
บริโภคและเป็นวัตถุดิบเพื่อแปรรูประหว่างกันมากขึ้น  
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สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรมีหน้าที่ในการศึกษาวิเคราะห์วิจัยสินค้าเกษตร รวมทั้งการกําหนด
นโยบายการเกษตรและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ซึ่งมีการผลักดันให้มีการค้ากับประเทศเพื่อนบ้าน จึงจําเป็นต้องทําการศึกษาเศรษฐกิจสินค้าประมง   
เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) เพื่อให้ทราบสถานการณ์การผลิต การตลาด และ
กฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการค้าสินค้าประมง รวมท้ังทราบศักยภาพสินค้าประมงของไทยเปรียบเทียบกับ
ประเทศต่างๆ ในอาเซียน ตลอดจนการนําผลการศึกษาไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการกําหนดนโยบายและ       
แนวทางการปรับโครงสร้างการผลิตเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสินค้าประมงของไทยในอาเซียน  
 

1.2 วัตถุประสงคข์องการศกึษา  
 1.2.1 เพื่อศึกษาสถานการณ์การผลิต การตลาด และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการค้าสินค้าประมง        
ในราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์  
 1.2.2  เพื่อศึกษาศักยภาพสินค้าประมงของไทยเปรียบเทียบกับราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว และสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์  
 

1.3 ขอบเขตของการศึกษา 
 1.3.1 ศึกษาสินค้าประมง  
 1.3.2 ประเทศที่ทําการศึกษา ได้แก่ ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
(สินค้าประมงน้ําจืด) และสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ (สินค้าประมงทั้งน้ําจืดน้ําเค็ม) 
 1.3.3  ศึกษาข้อมูลในช่วงระยะเวลาระหว่างปี 2551–2555 และแนวทางพัฒนาในอนาคต โดย
ระยะเวลาของการศึกษา คือ 1 ตุลาคม 2555 – 30 กันยายน 2556 
 
 

1.4 วิธีการศึกษา  
 1.4.1 วิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

1) วิธีการรวบรวม 
  เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์จากเกษตรกร ผู้ประกอบการผลิต และผู้ประกอบการ

ค้าสินค้าเกษตร สมาคมต่างๆ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชนภายในราชอาณาจักรกัมพูชา 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ 

2) แหล่งข้อมูลประกอบด้วย 
2.1) ข้อมูลปฐมภูมิ จากการสัมภาษณ์เกษตรกร ผู้ประกอบการค้าสินค้าเกษตร และ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และสาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมาร์ การเลือกตัวอย่างเป็นแบบเจาะจง (Purposive Sampling) และเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
เกษตรกร ผู้ประกอบการค้า สมาคมต่างๆ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
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2.2) ข้อมูลทุติยภูมิ ข้อมูลจากเอกสารวิชาการจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวง
อุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย์ของไทย และกระทรวงเกษตร ป่าไม้และประมง กระทรวงแผนงานของกัมพูชา 
และหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องในด้านการสนับสนุนภาครัฐ สถิติข้อมูลด้านการตลาด การแปรรูป ซึ่งจะนํามาใช้
ในการวิเคราะห์เชิงพรรณนา 
 1.4.2 วิธีการวิเคราะหข์้อมูล 

1) การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ 
จะใช้ตารางข้อมูลในการวิเคราะห์ในรูปของร้อยละ  

2) การวิเคราะห์เชิงปริมาณ 
ทําการวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขัน และวิเคราะห์ตําแหน่งทางการตลาดของสินค้า

ประมงโดยใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์  ได้แก่  Revealed Comparative Advantage (RCA)  และ Boston 
Consulting Group (BCG matrix) 
 

 

1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ   
 1.5.1 เกษตรกรและผู้ประกอบการมีข้อมูลศักยภาพการแข่งขันสินค้าประมงใช้ในการวางแผนการผลิต
และการตลาดเพื่อเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน    

1.5.2 ภาครัฐใช้ผลการศึกษาเป็นข้อมูลในการกําหนดนโยบายและแนวทางการเพิ่มศักยภาพการผลิต
และการตลาดสินค้าประมง รวมทั้งสามารถแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 



บทที่ 2 
การตรวจเอกสาร แนวคดิและทฤษฎ ี

 

2.1 การตรวจเอกสาร   
 

 สุภาวินี ทัศนสุวรรณ และวินัย  พุทธกูล (2556) ได้ทําการศึกษาวิเคราะห์ความได้เปรียบเชิงแข่งขัน
ในผลิตภัณฑ์ปลานิลแช่แข็งของประเทศไทย งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ความได้เปรียบเชิง
แข่งขันในผลิตภัณฑ์ปลานิลแช่แข็งของประเทศไทย และเปรียบเทียบกับประเทศเวียดนาม (ประเทศคู่แข่งขัน) 
โดยใช้แนวคิดทฤษฎีความได้เปรียบเชิงแข่งขันของ Michael E. Porter และการวิเคราะห์ SWOT รวมทั้ง
ศึกษาระบบธุรกิจปลานิลของประเทศไทยประกอบด้วย งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ มีการเก็บรวมรวบ
ข้อมูลทุติยภูมิจากบทความ เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผลการวิจัยพบว่า ประเทศไทยมีความได้เปรียบเชิง
แข่งขันในผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ทั้งนี้เพราะมีปัจจัยที่ส่งเสริมให้เกิดความได้เปรียบเชิงแข่งขัน ได้แก่ ความอุดม
สมบูรณ์ของสัตว์น้ํา การได้รับสิทธิพิเศษด้านภาษีจากประเทศคู่ค้าและนโยบายที่ดีในการส่งเสริมอุตสาหกรรม
สัตว์น้ําแช่แข็งดังกล่าวทั้งทางตรงและทางอ้อม และมาตรฐานความปลอดภัยของอาหารได้รับการยอมรับจาก
ประเทศคู่ค้า ส่วนปัจจัยที่ทําให้เกิดความเสียเปรียบในการแข่งขัน คือ อุปสงค์ภายในประเทศอยู่ในระดับตํ่า   
แต่เมื่อศึกษากับประเทศคู่แข่งขัน ประเทศเวียดนาม พบว่า ประเทศไทยมีความได้เปรียบในปัจจัยอุตสาหกรรม
สนับสนุนและเกี่ยวเนื่องอยู่ในระดับที่สูงกว่าประเทศเวียดนาม และได้รับผลกระทบจากมาตรการต่างๆ จากประเทศ
คู่ค้าน้อยกว่าประเทศเวียดนาม ส่วนการศึกษาระบบธุรกิจปลานิลในประเทศไทยนั้น พบว่าระบบย่อยปัจจัย  
การผลิตมีปัญหาในเรื่องของต้นทุนการผลิตสูง โดยเฉพาะค่าอาหาร ระบบย่อยการผลิต ปลาที่เลี้ยงในบ่อดิน 
ยังมีปัญหาในเรื่องของกลิ่นโคลน ระบบย่อยการรวบรวมและการจัดหา เกษตรกรจะขายปลาให้กับพ่อค้าคน
กลาง พ่อค้าคนกลางจะเป็นผู้กําหนดราคาและปริมาณการซื้อ  
 

อภิวัฒน์ นิ่มละมัย (2547) ได้ทําการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับศักยภาพการแข่งขันของสินค้าส่งออกของไทย
ในสหรัฐอเมริกา ในช่วงการทําข้อตกลงเขตการค้าไทย-สหรัฐฯ ระหว่างปี 2542–2546 โดยเห็นว่า ในปัจจุบัน
การส่งออกสินค้าของไทยไปยังประเทศสหรัฐอเมริกานั้น มีการแข่งขันที่สูงขึ้น เนื่องจากประเทศสหรัฐอเมริกา
เป็นประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดของโลกหลายประเทศจึงมุ่งผลิตสินค้าเพื่อแย่งส่วนแบ่งตลาดซึ่งกัน
และกัน ทําให้ประเทศไทยจําเป็นต้องมีการศึกษาตลาดและปรับปรุงคุณภาพการผลิตอยู่เสมอ เพื่อหาแนวทาง
เพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับสินค้าส่งออกของไทย จากรายงานวิจัยได้แยกพิจารณา
ศึกษาถึงภาวะการค้าของไทยกับสหรัฐอเมริกา เพื่อให้ทราบถึงอัตราการขยายตัวของการส่งออก และสัดส่วน
การส่งออกของไทยไปสหรัฐอเมริกาต่อการส่งออกสินค้าทั้งหมดของไทย รวมถึงปัญหาและอุปสรรคต่างๆ      
ที่เกิดขึ้นกับสินค้าไทยในการส่งออกไปสหรัฐอเมริกา ซึ่งในการศึกษานี้เป็นการศึกษามูลค่าการส่งออกของสินค้า
สําคัญ 10 รายการของไทยไปสหรัฐอเมริกา โดยใช้ข้อมูลทุติยภูมิที่เก็บรวบรวมในช่วงปี 2542–2546         
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จากหน่วยงานต่างๆ แสดงในรูปตารางและใช้ค่า RCA ในการวิเคราะห์ความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบ ซึ่งจาก
การศึกษาสรุปได้ว่า สินค้าที่ไทยส่งออกไปสหรัฐอเมริกามีศักยภาพในการส่งออกมากที่สุด ได้แก่ เสื้อผ้า
สําเร็จรูป รองลงมา คือ ผลิตภัณฑ์ยาง รองเท้า และชิ้นส่วนประกอบ รวมทั้งผลิตภัณฑ์เซรามิก ตามลําดับ   
ส่วนสินค้าที่มีแนวโน้มว่าจะมีศักยภาพการส่งออกเล็กน้อย ได้แก่ เฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วน ส่วนประกอบ   
อากาศยานและอุปกรณ์การบิน สําหรับสินค้าที่ไม่มีศักยภาพการส่งออกจากไทยไปสหรัฐอเมริกา ได้แก่ 
ผลิตภัณฑ์พลาสติก เหล็กและเหล็กกล้า ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ รถยนต์ อุปกรณ์และชิ้นส่วน 
 

 ธันวิน  รุ่งเรืองฤทธิ์ (2546) ได้ทําการศึกษาวิเคราะห์ความสามารถส่งออกและความได้เปรียบเชิง
แข่งขันทางธุรกิจส่งออกกุ้งสดแช่เย็นแช่แข็งของไทย พบว่า ประเทศไทยมีความได้เปรียบทางด้าน
ความสามารถในการส่งออกและมีความได้เปรียบทางความถนัดในการส่งออก โดยในช่วง ปี 2529-2539 พบว่า
ทั้งความสามารถในการส่งออกและความถนัดในการส่งออกมีค่าดัชนีที่ถดถอยลง ส่วนผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มี
ผลต่ออุปสงค์ส่งออกกุ้งสดแช่เย็นแช่แข็งของไทยไปญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกา ในช่วง ปี 2529-2543 พบว่า     
ในตลาดญี่ปุ่นปัจจัยสําคัญที่มีผลต่ออุปสงค์ส่งออกกุ้งสดแช่เย็นแช่แข็ง คือ รายได้ต่อหัวของประเทศญี่ปุ่น  
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศส่งออกกุ้งสดแช่เย็นแช่แข็งของไทย สําหรับตลาดสหรัฐอเมริกาปัจจัย
สําคัญที่มีผลต่ออุปสงค์ส่งออกกุ้งสดแช่เย็นแช่แข็งของไทย คือ รายได้ประชาชาติต่อหัวของสหรัฐอเมริกา    
โดยทั้งตลาดญี่ปุ่นและตลาดสหรัฐอเมริกากุ้งสดแช่เย็นแช่แข็งของไทยจัดว่าเป็นสินค้าฟุ่มเฟือย ผลการศึกษา
วิเคราะห์ความสามารถเชิงแข่งขันการส่งออกกุ้งสดแช่เย็นแช่แข็งจากไทยไปตลาดญี่ปุ่นและตลาดสหรัฐอเมริกา
ตามแนวคิดของ Michael E. Porter  โดยใช้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการส่งออกกุ้งสดแช่เย็นแช่แข็ง
พบว่าในตลาดญี่ปุ่นและตลาดอเมริกาผู้ประกอบการส่งออกกุ้งสดแช่เย็นแช่แข็งมีจุดแข็งซึ่งประกอบด้วย 
วัตถุดิบ แรงงาน เทคโนโลยี  คุณภาพสินค้า มีการบริหารทางการเงินที่ดี ผู้บริหารมีความรู้ความสามารถ แต่มี
ปัจจัยที่เป็นจุดอ่อน ซึ่งประกอบด้วย ต้นทุนการผลิต ไม่มีการแบ่งงานกันทําที่ชัดเจนและขาดการประเมินผลงาน 
มีข้อเสนอแนะจากการศึกษาดังนี้ ผู้ประกอบการควรประหยัดค่าใช้จ่ายในทุกๆ ด้านลงและภาครัฐบาลควรปรับ
ลดภาษีที่ เกี่ยวกับการส่งออกกุ้งสดแช่แข็งเพื่อเป็นการลดต้นทุนการผลิต รวมทั้งควรสร้างพันธมิตร              
ในการดําเนินธุรกิจเพื่อจะได้สร้างความแข็งแกร่งและเพิ่มช่องทางการจัดจําหน่าย 
 

2.2 แนวคิดและทฤษฎ ี
ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ในระบบเศรษฐกิจแบบเปิด กิจกรรมทางเศรษฐกิจของ

ประเทศในเรื่องการค้า เศรษฐกิจและการดําเนินนโยบายทางเศรษฐกิจ จะมีผลต่อรายได้ประชาชาติโดยตรง 
กิจกรรมทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ได้แก่ การค้าระหว่างประเทศ การชําระเงินระหว่างประเทศ การลงทุน
ระหว่างประเทศ และความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ  

การค้าระหว่างประเทศ หมายถึง การซื้อขายสินค้าและบริการระหว่างประเทศต่างๆ ประเทศที่ทําการ
ซื้อขายสินค้าระหว่างกัน เรียกว่า "ประเทศคู่ค้า" สินค้าที่แต่ละประเทศซื้อเรียกว่า "สินค้าเข้า" (imports) และ
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สินค้าที่แต่ละประเทศขายไปเรียกว่า "สินค้าออก" (exports) ประเทศที่ซื้อสินค้าจากต่างประเทศ เรียกว่า 
"ประเทศผู้นําเข้า" ส่วนประเทศที่ขายสินค้าให้ต่างประเทศ เรียกว่า "ประเทศผู้ส่งสินค้าออก" โดยทั่วไปแล้ว    
แต่ละประเทศจะมีฐานะเป็นทั้งประเทศผู้นําสินค้าเข้าและประเทศผู้ส่งสินค้าออกในเวลาเดียวกัน           
เพราะประเทศต่างๆ มีการผลิตสินค้าแตกต่างกัน  

2.2.1 ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศสมัยคลาสสิค มี 2 ทฤษฎี ซึ่งทั้งสองทฤษฎีจะทําการเปรียบเทียบ
ต้นทุนการผลิตของแต่ละประเทศ และเลือกผลิตในสินค้าที่ประเทศของตนมีความได้เปรียบในการผลิตมากกว่า 
ดังนี้ 

1) ทฤษฎีการได้เปรียบโดยสัมบูรณ์ของ อดัม สมิธ นักเศรษฐศาสตร์คลาสสิกในปลายศตวรรษที่ 
18 ได้เสนอทฤษฎีการได้เปรียบโดยสัมบูรณ์ โดยยึดหลักการแบ่งงานกันทําตามความถนัดมาใช้ หมายความว่า 
ประเทศใดที่ถนัดในการผลิตสินค้าชนิดใดก็ควรผลิตสินค้าชนิดนั้นเพื่อนํามาแลกเปลี่ยนกัน จะส่งผลให้เพิ่ม
ความมั่งคั่งในรูปของผลผลิตหรือรายได้ที่แท้จริงเพิ่มขึ้น สาระสําคัญของทฤษฎีความได้เปรียบโดยสัมบูรณ์ คือ 
ประเทศหนึ่งจะได้เปรียบโดยสัมบูรณ์ ถ้าประเทศนั้นสามารถผลิตสินค้าชนิดหนึ่งได้มากกว่าอีกประเทศหนึ่ง
ด้วยปัจจัยการผลิตจํานวนเท่ากัน หรือผลิตได้จํานวนเท่ากันโดยใช้ปัจจัยการผลิตที่น้อยกว่า ดังนั้นประเทศควร
ทําการผลิตสินค้าที่ตนได้เปรียบโดยสัมบูรณ์เพื่อการส่งออกแล้วซื้อสินค้าที่ตนเสียเปรียบโดยสัมบูรณ์เป็น
สินค้าเข้า ซึ่งทฤษฎีความได้เปรียบโดยสมบูรณ์ ต้ังอยู่บนหลักทฤษฎีมูลค่าแรงงาน โดยมีสมมติฐานที่สําคัญ คือ 

1.1) ในแต่ละประเทศมีปัจจัยแรงงานเพียงอย่างเดียวเป็นปัจจัยการผลิตและมีคุณภาพและ
คุณลักษณะเหมือนกันทุกประการ 

1.2) ต้นทุนหรอืราคาสินค้าขึ้นอยู่กับจํานวนชั่วโมงแรงงานที่ต้องการนํามาใช้ในการผลิต  
2) ทฤษฎีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบของ เดวิด ริคาร์โด นักเศรษฐศาสตร์สมัยคลาสสิกได้

พัฒนาทฤษฎีต่อจากทฤษฎีความได้เปรียบโดยสัมบูรณ์ของอดัม สมิธ โดยเขาเห็นว่า ประเทศควรเลือกผลิต
สินค้าส่งออกที่มีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบมากกว่า แม้จะไม่มีความได้เปรียบโดยสมบูรณ์ แต่ทั้งสอง
ประเทศที่ทําการค้าระหว่างกันยังสามารถค้าขายและได้รับผลประโยชน์จากการค้ากันได้ โดยประเทศที่ไม่มี
ความได้เปรียบโดยสมบูรณ์จะทําการผลิตสินค้าที่ตนมีความเสียเปรียบโดยเปรียบเทียบน้อยที่สุด ใน
ขณะเดียวกันประเทศที่มีความได้เปรียบอย่างสมบูรณ์ในการผลิตสินค้าทั้งสองชนิด จะทําการผลิตสินค้าที่ตนมี
ความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบมากที่สุด โดยทฤษฎีนี้ต้ังอยู่บนสมมติฐาน คือ 

2.1) ในโลกมีประเทศ 2 ประเทศ และแต่ละประเทศทําการผลิตสินค้าเพยีง 2 ชนิด 
2.2) มีแรงงานเป็นปัจจัยการผลิตเพียงอย่างเดียว แต่ละประเทศมีแรงงานคงที่มีการจ้างงาน

เต็มที่ และแรงงานมีคุณลักษณะที่เหมือนกนัทุกประการ 
2.3) แรงงานสามารถเคลื่อนย้ายได้อย่างเสรีระหว่างอุตสาหกรรมภายในประเทศ แต่ไม่สามารถ

เคลื่อนย้ายระหว่างประเทศได้ 
2.4) ระดับเทคโนโลยีในทั้งสองประเทศคงที่ แต่ละประเทศสามารถผลติโดยใช้เทคโนโลยีที่

แตกต่างกันได้ แต่ผู้ผลิตทั้งหมดจะใช้วิธีการผลิตที่เหมือนกนัในประเทศ 
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2.5) ต้นทุนไม่เปลี่ยนแปลงกบัระดับของการผลิต และเปน็สัดส่วนเดียวกันกับแรงงานที่ใช้ 
2.6)  มีการแขง่ขันอย่างสมบูรณ์ในทุกตลาด 
2.7)  การค้าเสรีเกิดขึ้นระหว่างประเทศ ไม่มีรัฐเข้ามาเกี่ยวข้อง 
2.8) ไม่มีต้นทนุการขนส่งผู้บริโภคพอใจในสนิค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศเท่ากัน 
2.9) ผู้ผลิตต้องการได้มาซึ่งกําไรสูงสุด และผู้บริโภคแสวงหาความพอใจสูงสุด 
2.10) ไมม่ีภาพลวงตาทางการเงิน 
2.11) ดุลการค้าสมดุล  

2.2.2 ทฤษฎีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบของเบลาบาลาสซา พิจารณาจากต้นทุนเปรียบเทียบและ
ความแตกต่างของปัจจัยที่มิใช่ด้านราคา เช่น ช่ือเสียงของสินค้าที่มีต่อแบบแผนของการค้าระหว่างประเทศ 
และภายใต้สมมติฐานว่าทุกประเทศมีรสนิยมเหมือนกัน มีภาระภาษีของแต่ละอุตสาหกรรมเหมือนกัน และ
อัตราส่วนมูลค่าการส่งออก-นําเข้าจะสะท้อนถึงความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบทางการค้า ถ้าพิจารณาการ
ส่งออกและนําเข้าในสินค้าประเภทเดียวกัน ดังนั้น ตามแนวคิดทฤษฎีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบทาง
การค้าของเบลาบาลาสซา ประเทศหนึ่งจะผลิตสินค้าชนิดหนึ่งที่มีต้นทุนเปรียบเทียบตํ่าที่สุด และจะให้อีก
ประเทศหนึ่งผลิตสินค้าประเภทอื่น โดยการได้เปรียบโดยเปรียบเทียบทางการค้าจะเป็นตัวกําหนดโครงสร้าง
การส่งออก ซึ่งแนวคิดนี้ได้แสดงแนวความคิดในเรื่อง RCA (Competitiveness and Complementarities)
โดยอาศัยทฤษฎีการแข่งขัน ซึ่งหมายถึง การที่ประเทศสมาชิกทําการผลิตสินค้าประเภทคล้าย ๆ กัน ทําให้มี
โครงสร้างการส่งออกและนําเข้าคล้าย ๆ กัน จึงมีการแข่งขันกัน และการอาศัยซึ่งกันและกัน  หมายถึง การท่ี
ประเทศสมาชิกทําการผลิตสินค้าต่างกัน ทําให้มีโครงสร้างการส่งออกและการนําเข้าที่ต่างกัน จึงต้องมีการ
อาศัยซึ่งกัน 

การวัดความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรากฏ วัดโดยใช้ค่าดัชนีความได้เปรียบโดย
เปรียบเทียบที่ปรากฏ (Revealed Comparative Advantage: RCA) โดยวัดจากการเปรียบเทียบสัดส่วนของ
สินค้าในการส่งออกของประเทศหนึ่ง ๆ กับสัดส่วนของสินค้านั้นในตลาด  

ค่าดัชนีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบในการส่งออกสินค้ากุ้งสามารถคํานวณได้จากสูตร ดังนี้ 

RCA = 
Xik / Xi

Xk / Xw
 

โดย 
  
  

 
 

 
 
 

RCA = ดัชนีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรากฏ
Xik = มูลค่าส่งออกสินค้ากุ้งของประเทศที่ทําการศึกษา
Xi = มูลค่าส่งออกสินค้าทั้งหมดของประเทศที่ทําการศึกษา 
Xk = มูลค่าส่งออกสินค้ากุ้งของทุกประเทศที่สง่ออกไปตลาดที่ทําการศึกษา 
Xw = มูลค่าส่งออกสินค้าทั้งหมดของทุกประเทศที่ส่งออกไปตลาดที่ทําการศึกษา
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     ค่า  RCA ที่ได้จากการคํานวณ มากกว่า 1 หรือน้อยกว่า 1 มีความหมาย ดังนี้  
RCA > 1 หมายความว่า สัดส่วนการส่งออกสินค้า k ของประเทศ i ต่อการส่งออกสินค้าทั้งหมด

ของประเทศ i   สูงกว่าสัดส่วนการส่งออกสินค้า k  ไปตลาดที่ทําการศึกษา ต่อการ
ส่งออกสินค้าทั้งหมดไปตลาดที่ทําการศึกษา หรือกล่าวได้ว่า ประเทศ i อยู่ในฐานะที่
ได้เปรียบโดยเปรียบเทียบในการส่งออกสินค้า k 

RCA < 1 หมายความว่า สัดส่วนการส่งออกสินค้า k ของประเทศ i ต่อการส่งออกสินค้าทั้งหมด
ของประเทศ i   ตํ่ากว่าสัดส่วนการส่งออกสินค้า k  ไปตลาดที่ทําการศึกษา ต่อการ
ส่งออกสินค้าทั้งหมดไปตลาดที่ทําการศึกษา หรือกล่าวได้ว่า ประเทศ i อยู่ในฐานะที่
เสียเปรียบโดยเปรียบเทียบในการส่งออกสินค้า k 

 

โดยที่ค่า RCA เป็นเพียงดัชนีที่บอกเพียงว่าประเทศที่ทําการส่งออกนั้นมีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบในการ
ส่งออกสินค้าหรือไม่ ไม่สามารถนําค่าของประเทศต่าง ๆ มาเปรียบเทียบกันได้ว่าประเทศใดมีความได้เปรียบ
มากกว่ากัน แต่จะอธิบายได้ว่าภาคการส่งออกของประเทศนั้นมีการพึ่งพาการส่งออกสินค้าชนิดดังกล่าวมากกว่า
อีกประเทศ 

สําหรับส่วนแบ่งการตลาด เกิดขึ้นจากความสามารถในการขายสินค้าหนึ่ง ๆ ในตลาดแห่งหนึ่ง
เป็นสัดส่วนของการส่งออกมูลค่าสินค้า i ของประเทศ j ที่เข้าสู่ตลาด m เปรียบเทียบกับการส่งออกสินค้า i 
ของโลกที่เข้าสู่ตลาด m ดังนี้ 

 MSjm = 
Xjm

Xwm

โดย 
  

 MSjm = ส่วนแบ่งตลาดของสินค้า i ของประเทศ j
 Xjm = มูลค่าส่งออกสินค้า i จากประเทศ j ไปตลาด m
 Xwm = มูลค่าส่งออกสินค้า i จาก w ไปตลาด m
  i = สินค้าที่ทําการศึกษา
  w = ประเทศผู้ส่งออกสินค้า i 

 

ประโยชน์ของการค้าระหว่างประเทศ และการดําเนินนโยบายการค้าระหว่างประเทศโดยเสรี 
นอกจากจะก่อให้เกิดผลผลิตหรือรายได้ที่แท้จริงเพิ่มขึ้นแล้ว ยังสามารถก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศคู่ค้าที่
สําคัญอย่างน้อย 6 ประการ ได้แก่ 

1) ผลต่อแบบแผนการบริโภคและราคาของสินค้า เนื่องจากการค้าขายระหว่างประเทศ   ทําให้
จํานวนสินค้าอุปโภคและบริโภคมีเพิ่มมากขึ้น ความเป็นอยู่ของผู้บริโภคจะดีขึ้น ทั้งนี้ประเทศต่าง ๆ จะผลิต
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สินค้าที่ตนได้เปรียบมากขึ้น และหันไปซื้อสินค้าที่ตนเสียเปรียบทางการผลิตจากประเทศอื่นมากขึ้น ทําให้
อุปทานของสินค้าเพิ่มมากขึ้น ส่งผลในระดับราคาสินค้านั้นมีแนวโน้มตํ่าลง  

2) ผลต่อคุณภาพและมาตรฐานสินค้า การค้าระหว่างประเทศนอกจากจะทําให้ปริมาณการผลิต
สินค้าและบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคเพิ่มขึ้นแล้ว ยังทําให้ผู้บริโภคได้บริโภคสินค้าที่มี
คุณภาพและมาตรฐานสูงขึ้น เพราะมีการแข่งขันในด้านการผลิตมากย่ิงขึ้น ทําให้ผู้ผลิตและผู้ส่งออกเข้มงวดใน
คุณภาพและมาตรฐานของสินค้า พัฒนาการผลิตโดยการใช้เทคนิคและวิทยาการให้ก้าวหน้าและทันสมัย 
เนื่องจากต้องเผชิญกับคู่แข่งขัน นอกจากนี้ประเทศผู้นําเข้าสามารถควบคุมมาตรการการตรวจสอบคุณภาพ
และมาตรฐานของสินค้าได้ เมื่อเปรียบเทียบกับการผลิตเพื่อตอบสนองภายในประเทศ   

3) ผลต่อความชํานาญเฉพาะอย่าง การค้าระหว่างประเทศทําให้ประเทศต่างๆ หันมาผลิตสินค้า
ที่ตนเองมีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบที่สูงกว่าเพื่อส่งเป็นสินค้าออกมากขึ้น แต่เนื่องจากปัจจัยการผลิต     
มีจํานวนจํากัด จึงต้องดึงปัจจัยการผลิตจากการผลิตสินค้าชนิดอ่ืน ซึ่งบัดนี้ผลิตน้อยลงเพราะมีความเสียเปรียบ
โดยเปรียบเทียบ ส่งผลให้เกิดการประหยัดต่อขนาด เป็นผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดตํ่าลง  

4) ผลต่อการเรียนรู้ในด้านเทคโนโลยีการบริหารและการจัดการ การค้าระหว่างประเทศทําให้
สามารถเรียนรู้ทั้งด้านเทคนิคการผลิต โดยการนําเอาเทคนิคการผลิตหรือวิธีการผลิตที่เหมาะสมและทันสมัย  
มาใช้ในการผลิตสินค้าภายในประเทศ ขณะเดียวกันก็เปิดโอกาสให้ประเทศต่าง ๆ ได้เรียนรู้และนําเอาเทคนิค
ทางด้านการจัดการหรือเทคนิคทางด้านการบริหารจากประเทศที่ก้าวหน้าหรือพัฒนาแล้ว ไปสู่ประเทศกําลัง
พัฒนา  

5) ผลต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ นักเศรษฐศาสตร์โดยทั่วไปเชื่อว่าการค้าระหว่างประเทศ
เป็นตัวจักรที่สําคัญที่ก่อให้เกิดความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะประเทศกําลังพัฒนาโดย
ผ่านกระบวนการส่งออกเพราะว่าประเทศกําลังพัฒนาโดยทั่วไป ประชากรส่วนใหญ่ของประเทศมีฐานะยากจน 
ตลาดภายในประเทศแคบ จึงเป็นอุปสรรคต่อการค้าขาย ด้วยเหตุนี้จําเป็นต้องพึ่งพาอาศัยตลาดต่างประเทศ
โดยเฉพาะประเทศที่พัฒนาแล้ว เนื่องจากประชากรมีระดับรายได้สูง ตลาดภายในประเทศกว้างขวางตลอดจน
การคมนาคมสะดวกสบาย มีผลให้ความต้องการในซื้อสินค้าและบริการจากประเทศกําลังพัฒนาสูงขึ้น 
เพราะฉะนั้นการพึ่งพาอาศัยตลาดต่างประเทศจึงเป็นทางออกที่สําคัญในระยะเริ่มแรกของการพัฒนาประเทศ 
ในขณะเดียวกันผลจากการที่มีรายได้จากการส่งออกมากขึ้น ย่อมทําให้ประเทศกําลังพัฒนามีเงินตรา
ต่างประเทศ เพื่อนําเข้าสินค้าทุนและเครื่องจักรมาใช้ในการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์ได้  

6) ผลต่อรายได้และการจ้างงาน การส่งออกสินค้าเพิ่มขึ้น ทําให้เกิดรายได้และการจ้างงาน
ภายในประเทศเพิ่มขึ้น เป็นการเพิ่มอุปสงค์ภายในประเทศ ซึ่งมีผลให้กระแสหมุนเวียนของรายได้ในระบบ
เศรษฐกิจขยายตัวสูงขึ้น ผู้ผลิตจะเพิ่มการใช้จ่ายในระบบเศรษฐกิจมากขึ้น ค่าใช้จ่ายในการบริโภคของผู้ผลิตก็
จะตกไปเป็นรายได้ของบุคคลกลุ่มอ่ืน ๆ ต่อไป กระบวนการเช่นนี้จะดําเนินไปเรื่อย ๆ และเมื่อรวมรายได้ของ
บุคคลที่เพิ่มขึ้นในระบบเศรษฐกิจ จะเห็นว่ารายได้ประชาชาติก็จะเพิ่มขึ้นเป็นจํานวนสูงกว่ารายรับจากการ
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ส่งออกในครั้งแรกเป็นหลายเท่า และผลจากการเพิ่มของรายได้ประชาชาตินี้เอง ย่อมเป็นผลทําให้มีการเพิ่มอุปสงค์
ของสินค้าและบริการภายในประเทศ ทําให้การผลิต รายได้ และการจ้างงานภายในประเทศขยายตัวมากขึ้น  

2.3 ทฤษฎีการจัดการเชิงกลยุทธ์ เป็นทฤษฎีที่ใช้ในการวิเคราะห์ศักยภาพและความสามารถในการ
แข่งขันของสินค้าเกษตรในตลาดอาเซียน โดยมีความหมายและการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ โดยวิเคราะห์ข้อมูล
สถานภาพของหน่วยธุรกิจ เป็นการวิเคราะห์หน่วยธุรกิจว่าอยู่ในตําแหน่งใด เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์  ได้แก่ 
BCG Matrix ซึ่งเป็นโมเดลที่ใช้วิเคราะห์ด้านการเงิน การลงทุนเกี่ยวกับการตลาด โดยการเริ่มต้นของ GE 
(General Electric) และ Boston Consulting Group (BCG) โดย BCG matrix จะแสดงฐานะหรือความ
แข็งแกร่งของบริษัทเมื่อเทียบกับตลาดสินค้านั้นๆ โดยใช้เกณฑ์ในการพิจารณา 2 เกณฑ์ คือ 

2.3.1 ส่วนแบง่ตลาดเชิงเปรยีบเทียบ (Relative Market Share) เป็นการเปรียบเทียบกับคู่แข่ง
ว่าส่วนแบ่งตลาดของผลิตภัณฑ์ของบริษทัเปน็กี่เท่าเมื่อเทยีบกับคู่แข่งที่สําคัญ 

2.3.2 ความน่าสนใจของตลาด (Market Attractiveness) หรือ อัตราการเติบโตของตลาด
สินค้า (Market Growth Rate) คือ อัตราการขยายตัวของตลาดสินค้าทั้งตลาดไม่ใช่ของบริษัท เพราะเกณฑ์ที่
ใช้นี้เพื่อต้องการดูว่าตลาดสินค้านั้นๆ มีความน่าสนใจมากน้อยเพียงใด 

 

 
ภาพที่ 2.1 แสดงความหมายตําแหนง่การตลาดในแต่ละควอดแดนซ ์
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 2.3.3 ความหมายในแต่ละควอดแดนซ์ของ BCG Matrix 

1) Star ได้แก่ ธุรกิจที่มีส่วนแบ่งตลาดสูง อัตราความเจริญเติบโตสูง ธุรกิจได้กําไรสูงอันเกิด
จากตลาดโตอย่างรวดเร็ว ดังนั้น มักมีเงินสดน้อยหรือขาดแคลนเงินสด  

2) Cash Cow เป็นธุรกิจที่มีส่วนแบ่งตลาดสูง อัตราการเจริญเติบโตตํ่า ธุรกิจได้กําไรสูง 
และมีเงินสดเหลืออยู่มากเพราะตลาดเจริญเติบโตน้อย และอาจนําเงินสดไปลงทุนในธุรกิจอ่ืน  

3) Question Marks ได้แก่ ธุรกิจที่มีส่วนแบ่งตลาดตํ่าในตลาดที่มีอัตราการเจริญเติบโตสูง 
ธุรกิจกําไรน้อย ทั้ง ๆ ที่มีโอกาส เพราะมีปัญหาในการดําเนินงาน  

4) Dogs  ได้แก่  ธุรกิจที่มีส่วนแบ่งตลาดต่ํา อัตราการเจริญเติบโตตํ่า  ธุรกิจกําไรน้อย          
ขีดความสามารถตํ่า  

 

 
 



บทที่ 3  
ข้อมูลทั่วไปของแต่ละประเทศ 

3.1 ราชอาณาจักรกัมพูชา 
3.1.1 สภาพทัว่ไป 
       1) ลักษณะทั่วไป 

กัมพูชาต้ังอยู่ในเขตลุ่มน้ําโขงตอนล่าง มีพ้ืนที่ทั้งหมด 181,035 ตารางกิโลเมตร มีพรมแดน
ติดกับ 3 ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย สปป.ลาว และเวียดนาม สําหรับเขตแดนที่ติดกับไทยมีประมาณ 798 
กิโลเมตร ทิศเหนือติดกับประเทศไทย (จังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร์ และบุรีรัมย์) ทิศตะวันตกติดกับ
ประเทศไทย (จังหวัดสระแก้ว จันทบุรี และตราด) และทิศใต้ติดอ่าวไทย มีพรมแดนติดกับพรมแดน สปป.ลาว 
541 กิโลเมตร และเวียดนาม 1,228 กิโลเมตร 

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 และอื่นๆ ร้อยละ 4 มีกําลังแรงงานในปี 2553 อยู่ในภาคเกษตร ร้อยละ 55.8 ภาคอุตสาหกรรม 
ร้อยละ 16.9 และภาคบริการ ร้อยละ 27.3 

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

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

สําหรับปี 2556 ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่า เศรษฐกิจกัมพูชา จะยังคงมีแรงส่งให้เติบโตกว่า  
ร้อยละ 7 โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากเงินลงทุนทั้งจากในประเทศและต่างประเทศที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น 
โดยเฉพาะในธุรกิจภาคการเกษตร ท่องเที่ยว อสังหาริมทรัพย์ การก่อสร้าง การเงิน และการส่งออกที่จะ
ขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

ปี 2552-2555 มูลค่าการค้าระหว่างไทยและกัมพูชามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และไทย
เป็นฝ่าย ได้ดุลการค้า เนื่องจากไทยส่งออกสินค้าไปยังกัมพูชามากขึ้น และไทยนําเข้าสินค้าจากกัมพูชามากขึ้น
เช่นกัน  ในปี 2555 มูลค่าการค้าระหว่างไทยและกัมพูชาเท่ากับ 124,580.26 ล้านบาท โดยมูลค่าการส่งออก
สินค้าไปยังกัมพูชาเท่ากับ 116,780.03 ล้านบาท ขยายตัวจากปี 2554 ร้อยละ 43.84 และ 43.75 ตามลําดับ 
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ส่วนมูลค่าการนําเข้าสินค้าจากกัมพูชา เท่ากับ 7,800.23 ล้านบาท ขยายตัวจากปี 2554 ร้อยละ 45.18 
(ตารางที่ 3.1) 
 

ตารางที่ 3.1 มูลค่าการคา้ระหว่างประเทศไทยกับราชอาณาจักรกัมพชูา

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
การนําเข้า 2,659.58 6,869.95 5,372.83 7,800.23 -11.57 158.31 -21.79 45.18
ดุลการค้า 51,258.18 67,395.13 75,866.08 108,979.80 -19.93 31.48 12.57 43.65
ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือของกรมศุลกากร

 

3.1.3 สภาพทัว่ไปด้านนโยบาย 
ปัจจุบัน รัฐบาลกัมพูชาอยู่ระหว่างการดําเนินการตามแผนพัฒนายุทธศาสตร์แห่งชาติ 

(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
ใช้เป็นพื้นฐานในการดําเนินนโยบายเศรษฐกิจของประเทศที่มุ่งเน้นส่งเสริมความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การ
จ้างงาน ความเสมอภาคและความเป็นธรรมในสังคม อีกทั้งยังสะท้อนให้เห็นถึงนโยบายทางการเมืองของ
รัฐบาลชุดปัจจุบันได้เป็นอย่างดี 

หลังจากสงครามภายในประเทศเริ่มสงบลง กัมพูชาได้หันมาพัฒนาและฟื้นฟูประเทศ        
อย่างจริงจัง โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจ ซึ่งกัมพูชามีการพัฒนาขึ้นอย่างเห็นได้ชัด มีการทําการค้ากับต่างประเทศมากขึ้น 
รวมทั้งมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจเพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะยาว          
จนสามารถสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนต่างชาติได้ในระดับหนึ่ง สําหรับในระยะต่อไปคาดว่าการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของกัมพูชาจะดําเนินไปอย่างต่อเนื่องและมีทิศทางชัดเจนขึ้น ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องจาก      
การดําเนินนโยบายและยุทธศาสตร์ต่างๆ ของรัฐบาลกัมพูชา โดยให้ความสําคัญต่อการพัฒนาประเทศใน 4 
สาขาหลัก ได้แก่ ด้านการเกษตร การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาภาคเอกชนและสนับสนุนการสร้างงาน 
และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยเฉพาะด้านการศึกษาและสาธารณสุข 
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อย่างไรก็ดี รัฐบาลกัมพูชาประกาศดําเนินนโยบายการค้าตามแบบเสรีโดยอาศัยกลไกตลาด   
โดยมุ่งเน้นบทบาทที่จะไม่แทรกแซงราคาสินค้าหรือบริการ แต่จะช่วยช้ีแนะแนวนโยบายด้านการค้าให้นักธุรกิจ
ภายในและชาวต่างชาติให้ประกอบธุรกิจสอดคล้องกับทิศทางนโยบายและกฎหมายของประเทศ สร้างสิ่ง
อํานวยความสะดวกและสาธารณูปโภคให้เพียงพอและเอื้อต่อการค้า เช่น ปรับปรุงบูรณะถนนที่มีอยู่ สนับสนุน
ให้มีการผลิตสินค้าในประเทศกัมพูชาให้มีปริมาณและคุณภาพดีมากย่ิงขึ้น เสริมสร้างความสัมพันธ์ด้านการค้า
ระหว่างประเทศ เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างตลาดภายในกับตลาดต่างประเทศเพื่อผลประโยชน์ซึ่งกันและกัน 

นอกจากนี้ รัฐบาลกัมพูชาเปิดรับการลงทุนในทุกด้าน ทําให้รัฐบาลมีนโยบายให้การส่งเสริมการ
ลงทุนจากต่างประเทศมาโดยตลอด และได้ปรับปรุงระเบียบ กฎหมาย องค์กรของรัฐ เพื่อปฏิบัติต่อนักลงทุน
ต่างชาติเช่นเดียวกับนักลงทุนท้องถิ่นโดยเฉพาะการอํานวยความสะดวกและการให้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ แก่
โครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ตลอดจนการอนุญาตให้โอนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี ทั้งนี้ นัก
ลงทุนต่างชาติสามารถลงทุนและถือหุ้นร้อยละ 100 ในกิจการต่าง ๆ ทั้งสามารถถือครองทรัพย์สินต่าง ๆ ได้
โดยเสรี ยกเว้นที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ซึ่งสงวนไว้สําหรับบุคคลในชาติ และมีอาชีพหรือธุรกิจที่สงวนสําหรับ
บุคคลในชาติหรือต้องร่วมลงทุนกับคนในชาติเพียงไม่ก่ีรายการ เช่น มัคคุเทศก์นําเที่ยว โรงสีข้าว และโรงอิฐ 
เป็นต้น นอกจากนี้ สิทธิประโยชน์ที่ระบุไว้จะต้องได้รับการอนุมัติจาก CDC (The Council for the 
Development of Cambodia) ซึ่งแต่ละโครงการจะได้รับสิทธิประโยชน์ที่อาจแตกต่างกันเพื่อจูงใจในการ
ลงทุน 

1) นโยบายด้านการค้าต่างประเทศ 
กัมพูชาไม่มีข้อกีดกันทางการค้าโดยใช้ใบอนุญาตหรือโควตานําเข้า ยกเว้นกับสินค้าที่

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

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

 2) นโยบายด้านเกษตร 
พืชเศรษฐกิจที่สําคัญของกัมพูชา คือ ข้าว ซึ่งกัมพูชามีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการ

ปลูกข้าว และประชาชนส่วนใหญ่ปลูกข้าว แต่ประสิทธิภาพการผลิตข้าวของกัมพูชายังอยู่ในระดับตํ่า เนื่องจาก
ยังขาดเทคโนโลยีทั้งด้านการผลิตและการแปรรูป รัฐบาลกัมพูชาจึงมีนโยบายที่จะยกระดับการผลิตและส่งออก
ข้าวของประเทศ และมีเป้าหมายที่จะส่งออกข้าวให้ได้อย่างน้อยปีละ 1 ล้านตัน และเป็นหนึ่งในประเทศ 
ผู้ส่งออกข้าวของโลกภายในปี 2558 ภายใต้นโยบาย Rice – White Gold โดยเน้นการเชื่อมโยงทุกภาคส่วน
ตลอดห่วงโซ่คุณค่า ต้ังแต่เกษตรกรจนถึงผู้ส่งออก เน้นการใช้เมล็ดพันธ์ุที่มีคุณภาพ พัฒนาระบบชลประทาน
และระบบตรวจรับรองคุณภาพ พัฒนาระบบโลจิสติกส์ การเพิ่มโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุนให้มากขึ้น 
เพื่อที่จะยกระดับการเกษตรจากภาคการผลิตไปสู่พาณิชย์ให้มากขึ้น นอกจากข้าวแล้ว ยางพารายังเป็นพืช
เศรษฐกิจสําคัญอีกชนิดหนึ่ง ที่รัฐบาลยังสนับสนุนให้เกษตรกรและภาคเอกชนขยายพื้นที่ปลูกเพื่อเพิ่มผลผลิต
และการส่งออกที่มากขึ้น เพื่อพัฒนายางพาราให้เป็นสินค้าเกษตรอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพสูง และคาดว่าในอีก 
5-10 ปีข้างหน้า กัมพูชาจะส่งออกยางพารามากกว่า 10 ล้านตัน 

3.1.4 ปัจจัยสนับสนุนการลงทุนและโอกาสทางธุรกิจเกษตรในกัมพูชา 
1) ปัจจัยสนับสนุนการลงทุนธุรกิจเกษตรและเกษตรแปรรูป 

1.1) พ้ืนที่เหมาะแก่การทําการเกษตร กัมพูชามีดินและน้ําอุดมสมบูรณ์และพื้นที่ส่วนใหญ่
เป็นที่ราบลุ่ม จึงเหมาะแก่การทําการเกษตร สามารถเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจได้หลายชนิด โดยเฉพาะข้าว ซึ่งเป็น
พืชเศรษฐกิจสําคัญ โดยมีพ้ืนที่เพาะปลูกร้อยละ 65 ของพื้นที่ทําการเกษตรทั้งประเทศ รวมทั้งพืชเศรษฐกิจ
สําคัญอื่นๆ ได้แก่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ถั่วลิสง ถั่วเหลือง ถั่วเขียว งา มันสําปะหลัง และยางพารา เป็นต้น  

1.2) ขาดแคลนผู้ประกอบการที่มีทักษะและความพร้อมในการผลิตสินค้าเพื่อส่งออก ส่งผล
ให้ผลผลิตทางการเกษตรยังไม่ได้มาตรฐานและคุณภาพตามท่ีตลาดต้องการ อีกทั้งเกษตรกรกัมพูชาส่วนใหญ่
เป็นผู้ประกอบการรายเล็กที่ทําการเกษตรแบบดั้งเดิม ซึ่งเน้นการเพาะปลูกเพื่อบริโภคเป็นหลัก และยังขาด
ความรู้และเทคโนโลยีในการเพาะปลูกพืชในเชิงพาณิชย์ รวมทั้งขาดแคลนเงินทุนในการซื้อปัจจัยการผลิต อาทิ 
เมล็ดพันธ์ุ และปุ๋ย เป็นต้น ซึ่งผู้ประกอบการไทยสามารถเข้าไปเติมเต็มในส่วนเหล่านี้ได้ 

1.3) รัฐบาลกัมพูชาสนับสนุนการลงทุนในธุรกิจเกษตรและเกษตรแปรรูป เพื่อก่อให้เกิดการ 
จ้างงานและสร้างรายได้แก่เกษตรกร ซึ่งมีสัดส่วนกว่าร้อยละ 70 ของประชากรทั้งประเทศ และสร้างมูลค่าเพิ่ม
แก่ผลผลิตทางการเกษตร โดยเฉพาะธุรกิจเกษตรอินทรีย์ ทั้งนี้ รัฐบาลให้สิทธิพิเศษในการลดหย่อนภาษีสําหรับ
การนําเข้าเครื่องจักรที่ใช้ในการแปรรูปสินค้าเกษตรเพื่อส่งออก รวมท้ังอนุญาตให้นักลงทุนต่างชาติลงทุนใน
ธุรกิจเกษตรและเกษตรแปรรูปได้ 100% ในกิจการส่วนใหญ่ ยกเว้นบางสาขา อาทิ การเพาะปลูกพืชพื้นเมือง 
เช่น สมุนไพร และยา ซึ่งสงวนไว้สําหรับเกษตรกรชาวกัมพูชา เป็นต้น 
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2) โอกาสทางธุรกิจที่น่าสนใจ 
2.1) ธุรกิจโรงสีข้าว โรงสีข้าวในกัมพูชาส่วนใหญ่มีขนาดเล็กและมีประสิทธิภาพการผลิตตํ่า 

เนื่องจากผู้ประกอบการกัมพูชามีข้อจํากัดด้านเงินทุนและยังใช้เครื่องจักรกลที่มีเทคโนโลยีไม่ทันสมัย ทําให้
โรงสีข้าวรับซื้อข้าวเปลือกจากชาวนาได้เพียงบางส่วน นอกจากนี้ โรงสีข้าวส่วนใหญ่ยังไม่สามารถควบคุม
คุณภาพของข้าวที่สีได้ ทําให้ข้าวเปลือกที่ผลิตได้ส่วนหนึ่งต้องส่งออกไปเวียดนามและไทยเพื่อผ่านกระบวนการ
สีข้าวอีกต่อหนึ่ง ส่งผลให้การสร้างมูลค่าเพิ่มในประเทศต่ํากว่าที่ควรจะเป็น รัฐบาลจึงสนับสนุนการลงทุนจาก
ต่างประเทศในธุรกิจโรงสีข้าว ทั้งนี้ ปัจจุบันมีนักลงทุนจากไทย เวียดนาม และจีนเข้าไปต้ังโรงสีข้าวในจังหวัด
พระตะบอง ซึ่งเป็นแหล่งปลูกข้าวที่ใหญ่ที่สุดของกัมพูชาจนได้รับการขนานนามว่า Rice Bowl of Cambodia 
และจังหวัดบันเตียเมียนจัยซึ่งเป็นแหล่งปลูกข้าวสําคัญอีกแห่งหนึ่ง 

2.2) ธุรกิจสวนยางและโรงงานแปรรูปยางธรรมชาติขั้นต้น ในช่วงที่ผ่านมานักลงทุนต่างชาติ
เข้าไปปลูกยางพาราในกัมพูชาเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยในปี 2554 มูลค่าการลงทุนปลูกยางพาราในกัมพูชาขยายตัว
สูงถึง 2.55 เท่า จากปี 2553 มาอยู่ที่ 675 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็นผลจากราคายางที่มีแนวโน้มสูงขึ้น 
ประกอบกับรัฐบาลสนับสนุนการลงทุนในธุรกิจดังกล่าว ส่งผลให้ปัจจุบันมีพ้ืนที่ปลูกยางพาราในกัมพูชา 1.33 
ล้านไร่ จากพ้ืนที่ที่เหมาะกับการปลูกยางพาราทั้งหมดราว 1.88 ล้านไร่ ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่ากัมพูชายังมี
ศักยภาพในการขยายพื้นที่ปลูกยางพาราได้อีก ทั้งนี้ ปัจจุบันมีนักลงทุนจากไทย เวียดนาม จีน มาเลเซีย และ
เกาหลีใต้ เข้าไปลงทุนปลูกยางพาราและตั้งโรงงานแปรรูปยางในหลายจังหวัดทางฝั่งตะวันออกของประเทศ ซึ่ง
เป็นแหล่งปลูกยางพาราสําคัญ อาทิ กัมปงจาม กําปงธม และมณฑลคีรี เป็นต้น 

2.3) ธุรกิจเกษตรอินทรีย์ สินค้าเกษตรอินทรีย์เป็นสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มสูงและกําลังเป็นที่
นิยมในตลาดญี่ปุ่น ยุโรป และสหรัฐอเมริกา รัฐบาลจึงส่งเสริมการปลูกพืชเกษตรอินทรีย์เพื่อส่งออก เนื่องจาก
กัมพูชามีศักยภาพสูงในการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์จากความพร้อมของสภาพดินและน้ําที่ยังปลอดจากมลพิษ 
โดยรัฐบาลมีนโยบายมุ่งสู่การเป็น “ฟาร์มปลอดสารพิษแห่งเอเชีย (Green Farm of Asia)” ซึ่งเป็นนโยบาย
หนึ่งในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจให้มีการผลิตที่หลากหลายขึ้น เพื่อลดความเสี่ยงจากการพึ่งพารายได้จาก
อุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มและการท่องเที่ยวเป็นหลัก ทั้งนี้ ธุรกิจเกษตรอินทรีย์ของกัมพูชายังอยู่ในระยะเริ่มต้น 
โดยสินค้าเกษตรอินทรีย์ส่งออกสําคัญมีเพียงข้าวและเม็ดมะม่วงหิมพานต์ ขณะที่การปลูกผักและผลไม้อินทรีย์
อ่ืนๆ ยังน้อย จึงนับเป็นโอกาสของผู้ประกอบการไทย ในการเข้าไปลงทุนและให้ความช่วยเหลือในการถ่ายทอด
ทักษะความรู้และการพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์แก่เกษตรกรท้องถิ่นเพื่อบุกเบิกธุรกิจดังกล่าวในกัมพูชา 

2.4) การส่งออกเครื่องจักรและอุปกรณ์การเกษตร อาทิ รถไถ รถเก็บเกี่ยว รถตัดหญ้า 
เครื่องสูบน้ํา เครื่องปั๊มน้ํา เครื่องสีข้าว และเครื่องอบ ทั้งนี้ เครื่องจักรกลและอุปกรณ์การเกษตรที่เหมาะกับ
ตลาดกัมพูชา ควรมีเทคโนโลยีไม่ซับซ้อน ใช้งานสะดวก สามารถซ่อมบํารุงได้ง่าย และราคาไม่สูงนัก เนื่องจาก
เกษตรกรกัมพูชาส่วนใหญ่ยังขาดทักษะและมีข้อจํากัดด้านเงินทุน  
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3.2 สาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว 

 

ภาพที่ 3.2 แผนทีส่าธารณรัฐประชาธปิไตยประชาชนลาว 

     3.2.1 สภาพทั่วไป 
       1) ลักษณะทั่วไป 

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

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

 3.2.2 สภาพทั่วไปด้านเศรษฐกิจ 
1) สภาพเศรษฐกิจ 

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

ดัชนีเศรษฐกิจของสปป.ลาว มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นมาโดยตลอด ในปี 2554 โดยมีผลิตภัณฑ์มวล
รวมเท่ากับ 8,297,664,741 ดอลลาร์สหรัฐฯ มาจากภาคเกษตรกรรมร้อยละ 30.80 ภาคอุตสาหกรรม ร้อยละ 
34.67 และภาคบริการ ร้อยละ 34.53 เมื่อเปรียบเทียบกับสัดส่วนในปี 2551-2553 พบว่า ภาคอุตสาหกรรมมี
บทบาทต่อโครงสร้างเศรษฐกิจของสปป.ลาวมากข้ึน เนื่องจากรัฐบาลของสปป.ลาวได้ส่งเสริมการลงทุน
โครงสร้างพื้นฐานและมีแผนก่อสร้างเขื่อนเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าจํานวนมาก อีกทั้งยังต้องการผลักดันให้ก้าวไปสู่
การเป็นผู้ส่งออกและผลิตกระแสไฟฟ้าหลักของอาเซียน รวมถึงส่งเสริมการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์จาก
ต่างชาติ ทําให้ภาคอุตสาหกรรมมีบทบาทต่อเศรษฐกิจ สปป.ลาวเป็นอย่างมาก  นอกจากนี้ประเทศสปป.ลาว
เป็นประเทศที่มีประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจ สถานที่สําคัญที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นมรดกโลก สถานที่ท่องเที่ยว
ตามธรรมชาติ รวมถึงการดํารงชีวิตความเป็นอยู่ของชาวสปป.ลาวยังเป็นรูปแบบด้ังเดิม มีการอนุรักษ์ประเพณี 
วัฒนธรรมเก่าแก่ ความเป็นมิตร และค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวตํ่า จึงได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเป็น
จํานวนมาก จึงทําให้ภาคบริการยังมีความสําคัญต่อเศรษฐกิจสปป.ลาวมาโดยตลอด (ตารางที่ 3.2) 

อย่างไรก็ตามถึงแม้ภาคอุตสาหกรรมจะเข้ามามีบทบาทต่อเศรษฐกิจสปป.ลาวมากขึ้นแต่การ
ดํารงชีพของคนสปป.ลาวส่วนใหญ่ยังต้องพึ่งพิงเกษตรกรรมเป็นหลัก เทคโนโลยีทางการเกษตรยังอยู่ในระดับตํ่า    
จึงทําให้ผลผลิตต่อพื้นที่ตํ่า โดยพืชเกษตรที่สําคัญของสปป.ลาว ได้แก่ ข้าว ข้าวโพด ถั่ว อ้อย กาแฟ  
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ตารางที่ 3.2 ดัชนีชี้วัดเศรษฐกิจของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ปี 2551-2554 

เครื่องชี้วัดเศรษฐกิจ 
ปี

2551 2552 2553 2554

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

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

     ร้อยละสัดส่วนผลิตภัณฑม์วลรวม 
           ภาคเกษตร 34.86 35.04 32.75 30.80
           ภาคอุตสาหกรรม 28.56 26.66 31.80 34.67
           ภาคบริการ 36.58 38.30 35.45 34.53
ผลิตภัณฑ์มวลรวมต่อหัว (US$) 904 954 1158 1320
GDP growth (annual %) 8 8 9 8
อัตราเงินเฟ้อ 8.86 -2.93 10.02 4.35
ที่มา: ธนาคารโลก วันที่ 20 พฤษภาคม 2556

 2) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
สปป.ลาว ได้เริ่มแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับแรกปี 2524 และจะมีการ

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

2.1) เป้าหมายหลัก 
2.1.1) กําหนดให้เศรษฐกิจต้องขยายตัวอย่างมั่นคง ให้ GDP เพิ่มขึ้นร้อยละ 8 ต่อปี 

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

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

2.1.3) มุ่งการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนที่ควบคู่ไปกับความก้าวหน้าทางสังคมและ
วัฒนธรรม การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

2.1.4) รักษาเสถียรภาพทางการเมือง สันติภาพและความสงบเรียบร้อยในสังคม 
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2.2) เศรษฐกิจมหภาค 
2.2.1) การขยายตัวทางเศรษฐกิจเฉลี่ยร้อยละ 8 ต่อปี โดยภาคเกษตรเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 

ต่อปี และมีสัดส่วนร้อยละ 23 ของ GDP ภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นร้อยละ 15 ต่อปี และมีสัดส่วนร้อยละ 39 
ของ GDP ภาคบริการเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.5 ต่อปี และมีสัดส่วนร้อยละ 38 ของ GDP และรายได้ต่อหัวประชากร
เพิ่มขึ้นเป็น 1,700 เหรียญสหรัฐต่อคนต่อปี 

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

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

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

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

ขยายบริการโทรศัพท์ให้ครอบคลุมร้อยละ 80 ของประชากรทั้งหมด 
2.4) การพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม 

2.4.1) รักษาเขตพื้นที่ป่าไว้ที่ร้อยละ 65 ของพื้นที่ทั้งหมด 
2.4.2) ลดอัตราความยากจนให้ตํ่ากว่าร้อยละ 19 ของประชากร และน้อยกว่าร้อยละ 

11 ของครัวเรือนทั้งหมดในปี 2558 
2.4.3) เพิ่มสัดส่วนการเข้าเรียนในระดับประถมศึกษาเป็นร้อยละ 97 และระดับ

มัธยมศึกษาร้อยละ 75 ในปี 2558 
2.4.4) เพิ่มสัดส่วนประชากรที่รู้หนังสือเพิ่มเป็นร้อยละ 99 
2.4.5) สร้างวิทยาลัยอาชีวะอย่างน้อย 3 แห่งในเมืองที่สําคัญทางเศรษฐกิจ 
2.4.6) ให้ประชากรร้อยละ 80 เข้าถึงน้ําสะอาด และร้อยละ 60 มีส้วมใช้ 
2.4.7) ควบคุมอัตราว่างงานไม่ให้เกินร้อยละ 2 
2.4.8) ลดสัดส่วนแรงงานในภาคเกษตรให้เหลือร้อยละ 70 และเพิ่มแรงงาน

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

นอกจากนี้ การพัฒนาต้องมีลักษณะยั่งยืน ให้การพัฒนาทางสังคมวัฒนธรรมดําเนิน
ควบคู่ไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจและการรักษาสิ่งแวดล้อม มีปัจจัยพ้ืนฐานสําหรับการเปลี่ยนเป็นประเทศ
อุตสาหกรรมและทันสมัย (Industrialization and modernization)  

3) นโยบาย 
3.1) นโยบายด้านการเกษตร 

ผลผลิตทางการเกษตรใน สปป.ลาว อยู่ในระดับตํ่า เนื่องจากสาเหตุหลายประการ เช่น 
ปัจจัยการผลิตที่มีขีดจํากัด เกษตรกรขาดการเข้าถึงข้อมูล เกษตรกรมีต้นทุนไม่เพียงพอ ไม่มีเครดิต การเข้าถึง
ตลาดถูกจํากัดด้วยอุปสรรคทางกายภาพ เช่น การคมนาคมที่ยังไม่สะดวกเท่าที่ควร ระบบการตลาดที่ทําให้มีผู้
แข่งขันน้อยราย ทําให้ขีดความสามารถในการแข่งขันกับประเทศอื่นๆในภูมิภาคหรือตลาดโลกอยู่ในระดับที่ตํ่า
ด้วย และยังมีการบุกรุกพ้ืนที่ป่าเพื่อทําการเกษตร จึงได้มีการวางแผนพัฒนาการเกษตรเพื่อให้สอดคล้องกับ
แนวโน้มการเกษตรของโลก เป็นแบบทันสมัยมากขึ้น มีการรวมกลุ่มระหว่างประเทศต่างๆ เช่น AEC GMS 
รวมถึงการเกษตรแบบใหม่ เช่น Food Safety เกษตรอินทรีย์ พืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) Fair Trade และ 
Carbon Market โดยการพัฒนาการเกษตร ป่าไม้ การจัดการสิ่งแวดล้อมและพัฒนาชนบท อยู่บนพื้นฐานของ
การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยพัฒนาการเกษตรแบบทันสมัยอย่างค่อยเป็นค่อยไป 
เน้นที่การผลิตสินค้าเกษตร การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยมุ่งเป้าหมายไปที่เกษตรกร
ขนาดเล็ก พร้อม ๆ กับรักษาระบบนิเวศของพื้นที่ป่า ภายในปี 2020 แต่เป้าหมายที่จะทําภายในปี 2015 นี้คือ 

3.1.1) พัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ โดยให้ความสําคัญกับความม่ันคงทางอาหารเป็นลําดับแรก 
3.1.2) เพิ่มและพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตร 
3.1.3) พัฒนารูปแบบการผลิตที่ย่ังยืน 
3.1.4) การจัดการป่าไม้ที่ย่ังยืน 
โดยกิจกรรมที่จะทําให้บรรลุเป้าหมายทั้ง 4 ข้อ ได้แก่ การเพิ่มผลผลิตด้านอาหาร การ

ต้ังกลุ่มพัฒนาสินค้าเกษตรและเกษตรกร รูปแบบการผลิตอย่างยั่งยืน การจัดสรรที่ดินและการพัฒนาชนบท 
การพัฒนาป่าไม้ การจัดการชลประทานเพื่อการเกษตร โครงสร้างพื้นฐานของการทําการเกษตรและป่าไม้ การ
วิจัยและพัฒนารวมถึงการพัฒนาบุคลากรด้วย 

3.2)  นโยบายด้านต่างประเทศ 
สปป.ลาว ดําเนินนโยบายด้านต่างประเทศที่มุ่งสร้างเสริมความสัมพันธ์แบบรอบด้าน

กับทุกประเทศบนพื้นฐานของการอยู่ร่วมกันอย่างสันติโดยไม่แบ่งแยกลัทธิอุดมการณ์ เพื่อขอรับการสนับสนุน
และความช่วยเหลือในการพัฒนาประเทศให้บรรลุเป้าหมายตามที่พรรคฯ ได้กําหนดไว้ ทั้งนี้ สปป.ลาวให้
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ความสําคัญกับประเทศเพื่อนบ้านเป็นลําดับแรก ได้แก่ เวียดนาม จีน พม่า กัมพูชา และไทย รองลงมา เป็น
ประเทศร่วมอุดมการณ์ ได้แก่ รัสเซีย เกาหลีเหนือ และคิวบา อย่างไรก็ตาม แม้ว่า สปป.ลาว จะพยายาม
ดําเนินความสัมพันธ์กับประเทศต่าง ๆ ได้สมดุลเพื่อลดการพึ่งพาประเทศใดประเทศหนึ่งเป็นหลัก แต่ด้วย
ข้อจํากัดของ สปป.ลาวที่ไม่มีทางออกทางทะเล และระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่ยังถือว่าอยู่ในระดับตํ่า 
ประกอบกับความใกล้ชิดด้านอุดมการณ์และประวัติศาสตร์ การต่อสู้ เพื่อเอกราช ทําให้ สปป.ลาวมี
ความสัมพันธ์พิเศษกับเวียดนามและจีน  

สําหรับความสัมพันธ์ระหว่างไทย-สปป.ลาวในปัจจุบันดําเนินไปอย่างราบรื่นใกล้ชิดบน
พ้ืนฐานของการเคารพซึ่งกันและกันและผลประโยชน์ร่วมกัน และมีพัฒนาการเชิงบวกอย่างต่อเนื่อง โดยมี
ปัจจัยเกื้อกูล ได้แก่ ความใกล้ชิดทางเชื้อชาติ ศาสนา ภาษา และวัฒนธรรม นอกจากนี้ วันที่ 19 ธันวาคม 
2553 ถือเป็นวันครบรอบ 60 ปี ของความสัมพันธ์ทางการทูต ที่ได้รับการสถาปนาเมื่อปี 2493 ซึ่งทั้งสองฝ่าย
ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อฉลองสัมพันธไมตรีที่ได้ดําเนินมาด้วยความราบรื่นอีกโอกาสหนึ่ง 

3.3) นโยบายด้านการลงทุน 
สภาแห่งชาติลาวได้เห็นชอบกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุนฉบับใหม่เมื่อเดือน 

กรกฎาคม 2552 เพื่อใช้แทนกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุนภายใน ฉบับเลขที่ 10/สพช. ลงวันที่ 22 
ตุลาคม 2547 และกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุนของต่างประเทศ ฉบับเลขที่ 11/สพช. ลงวันท่ี 22 
ตุลาคม 2547 ดังนั้น ภายใต้กฎหมายฉบับใหม่นี้ นักลงทุนลาวและนักลงทุน ต่างประเทศจะได้รับสิทธิ
ประโยชน์์เดียวกัน  

สาระสําคัญของกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุนฉบับใหม่ คือ การปรับปรุงการ 
อํานวยความสะดวกแก่นักลงทุนผ่านบริการประตูเดียว (One Stop Service) เพื่อลดขั้นตอนการกําหนด
ระยะเวลาพิจารณาอนุมติโครงการลงทุนให้ชัดเจนและการเสนอมาตรการส่งเสริมการลงทุน เช่น การยกเว้น
ภาษี โดยพิจารณาจากประเภทกิจการและพื้นที่ท่ีลงทุน และการอนุญาตให้นักลงทุนต่างชาติมีสิทธิซื้อสิทธิใช้
ที่ดินเพื่ออยู่อาศัย  

3.3.1) รูปแบบการลงทุนของต่างประเทศ  การลงทุนโดยตรงของต่างประเทศใน สปป.
ลาว มี 3 รูปแบบ คือ  

(1) การลงทุนฝ่ายเดียวของผู้ลงทุนภายในหรือต่างประเทศ 
(2) การลงทุนแบบหุ้นส่วนระหว่างผู้ลงทุนภายในกับต่างประเทศ เป็นการ 

ร่วมลงทุน ระหว่างคนลาวกับคนต่างประเทศโดยมีกรรมสิทธ์ิร่วมกันและจัดตั้งนิติบุคคลใหม่ขึ้นภายใต้
กฎหมาย ลาว โดยผู้ลงทุนต่างประเทศต้องถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนทั้งหมด การบริหารงาน
โครงการ ลักษณะนี้ให้กําหนดไว้ในสัญญาร่วมทุนและกฎระเบียบของนิติบุคคลที่ตั้งขึ้น 

(3) การลงทุนธุรกิจร่วมตามสัญญา  เป็นการลงทุนร่วมระหว่างนิติบุคคลลาวกับ
นิติบุคคล ต่างประเทศ โดยไม่ได้ตั้งนิติบุคคลใหม่หรือสาขาใน สปป.ลาว นิติบุคคลลาวต้องแจ้งให้หน่วยงานของ 
กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า และกระทรวงแผนการและการลงทุนทราบเพื่อดําเนินการตาม ระเบียบ 
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และสัญญาการร่วมทุนต้องนําไปให้สํานักงานทะเบียนศาลรับรอง  
3.3.2) ประเภทกิจการ  

(1) กิจการทั่วไป ผู้ลงทุนต้องยื่นคําร้องผ่านศูนย์บริการ One Stop Service  
ของแผนก อุตสาหกรรมและการค้า เพื่อขอขึ้นทะเบียนวิสาหกิจ ผู้ลงทุนต่างประเทศที่ลงทุนในกิจการทั่วไป
ต้องลงทุนไม่น้อยกว่า 1 พันล้านกีบ กิจการทั่วไปที่ไม่ใช่กิจการควบคุมจะได้รับแจ้งผลการพิจารณาภายใน 10 
วันทําการ สําหรับกิจการควบคุมใช้เวลาพิจารณาไม่เกิน 1-3 วันทําการ เม่ือได้รับใบทะเบียนวิสาหกิจแล้ว 
ผู้ลงทุนสามารถดําเนินธุรกิจได้ทันที 

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

(3) กิจการการพัฒนาเขตเศรษฐกิจเฉพาะ เขตเศรษฐกิจเฉพาะคือพื้นที่ที่รัฐบาล
อนุมัติให้ผู้ลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค เพื่อรองรับการลงทุนและการประกอบธุรกิจใน 
เขตดังกล่าว จึงมีระเบียบท่ีต่างจากพื้นท่ีท่ัวไป เขตเศรษฐกิจเฉพาะมีหลายแบบ เช่น เขตเศรษฐกิจ พิเศษ 
เขตอุตสาหกรรม เขตการผลิตเพื่อส่งออก เขตการค้าปลอดภาษี เป็นต้น ผู้ประสงค์จะตั้งเขตเศรษฐกิจเฉพาะ 
ต้องยื่นคําร้องผ่านแผนกอุตสาหกรรมและการค้า ซึ่งจะเสนอให้รัฐบาลพิจารณา  

3.3.3) การส่งเสริมการลงทุน  
ทุกโครงการของวิสาหกิจการลงทุนต่างประเทศจะได้รับการส่งเสริมการลงทุน

เพิ่มเติม ดังนี้  
(1) กําไรที่นําไปขยายกิจการที่ได้รับอนุญาต จะได้รับการยกเว้นภาษีกําไร5ในปี

การบัญชีถัดไป 
(2) ส่งผลกําไร ทุน และรายรับอ่ืนๆ (หลังจากที่ได้เสียภาษีอากรและค่าธรรม

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

อะไหล่ พาหนะการผลิตโดยตรง วัตถุดิบที่ไม่มีอยู่ภายในประเทศหรือมีแต่ไม่เพียงพอ ผลิตภัณฑ์ก่ึงสําเร็จรูปที่
นําเข้ามา เพื่อแปรรูปหรือประกอบเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อส่งออก 

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

สหรัฐฯ มีสิทธิถือ ครองที่ดินเพื่ออยู่อาศัยตามระยะเวลาของโครงการลงทุน รัฐบาลลาวส่งเสริมการลงทุนในสาขา
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เกษตรกรรม อุตสาหกรรม หัตถกรรม และบริการ โดยจะ แบ่งสิทธิประโยชน์เป็น 3 ระดับ ตามประเภท
กิจการที่รัฐบาลให้ความสําคัญ เช่น กิจการที่ช่วยแก้ปัญหาความทุกข์ยากและช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต
ของประชาชน กิจการโครงสร้างพื้นฐาน และ กิจการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ดังนี้  

ระดับที่ 1  กิจการที่ได้รับการส่งเสริมสูงสุด 
ระดับที่ 2  กิจการที่ได้รับการส่งเสริมปานกลาง 
ระดับที่ 3  กิจการที่ได้รับการส่งเสริมตํ่า 

รัฐบาลลาวจะให้สิทธิประโยชน์ทางด้านภาษี ตามระดับส่งเสริมการลงทุนและเขต
การส่งเสริมการลงทุน ดังนี้ 

รายการ 

เขตที่ 1

พ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดาร 
โครงสร้างพื้นฐานไม่

สะดวก 

เขตที่ 2

พ้ืนที่ที่มีสาธารณูปโภค
พ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ

บางส่วน 

เขตที่ 3

เขตเมืองใหญม่ี
สาธารณูปโภคพ้ืนฐาน

พร้อม 
กิจการที่ได้รับการ
ส่งเสริมระดบัที่ 1 

ยกเว้นภาษีกําไร 10 ปี ยกเว้นภาษีกําไร 6 ปี ยกเว้นภาษีกําไร 4 ปี

กิจการที่ได้รับการ
ส่งเสริมระดบัที่ 2 

ยกเว้นภาษีกําไร 6 ปี ยกเว้นภาษีกําไร 4 ปี ยกเว้นภาษีกําไร 2 ปี

กิจการที่ได้รับการ
ส่งเสริมระดบัที่ 3 

ยกเว้นภาษีกําไร 4 ปี ยกเว้นภาษีกําไร 2 ปี ยกเว้นภาษีกําไร 1 ปี

นโยบายส่งเสริมเฉพาะ  
การสร้างโรงพยาบาล ยกเว้นค่าเช่าหรือค่า ยกเว้นค่าเช่าหรือค่า ยกเว้นค่าเช่าหรือค่า
โรงเรียนอนุบาล สัมปทาน 15 ปี และ สัมปทาน 10 ปี และ สัมปทาน 3 ปี และ
โรงเรียนวิชาชีพ ยกเว้นภาษีกําไรเพิ่มอีก ยกเว้นภาษีกําไรเพิ่มอีก ยกเว้นภาษีกําไรเพิ่มอีก
วิทยาลัย มหาวิทยาลัย 5 ปี 5 ปี 5 ปี
ศูนย์ค้นคว้าวิจัย   
กิจการสาธารณูปโภคบาง
โครงการ 
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3.3 สาธารณรฐัแห่งสหภาพเมียนมาร ์
 

 

 ภาพที่ 3.2 แผนทีส่าธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร ์

3.3.1 สภาพทัว่ไป 
1) ลักษณะทั่วไป 

สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ต้ังอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้  มีพ้ืนที่ทั้งหมด 678,500 ตารางกิโลเมตร มีพรมแดนติดต่อกับ 5 ประเทศ กล่าวคือ ทิศตะวันตกติดกับ
อินเดียและบังคลาเทศ ทิศเหนือติดกับจีน ทิศตะวันออกติดกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและไทย 
ทิศใต้เป็นชายฝั่งทะเลติดอ่าวเบงกอลและทะเลอันดามัน 

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

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

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

3) ประชากร  
เมียนมาร์มีประชากรทั้งสิ้นประมาณ 60 ล้านคน ประกอบด้วยชนเผ่าต่างๆ 135 ชนเผ่าหรือ         

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

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

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

สําหรับการค้าระหว่างไทยและเมียนมาร์มีทั้งในรูปการค้าปกติ (Normal Trade) และการค้า
ชายแดน (Border Trade) ระหว่าง ปี 2552 – 2555 ไทยขาดดุลการค้ากับเมียนมาร์ทุกปี จากการที่มีมูลค่า
การค้าเพิ่มขึ้นทุกปี โดยมูลค่าการค้ารวมเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 13.52 ต่อปี มูลค่าการส่งออกเพิ่มขึ้นในอัตรา
ร้อยละ 23.21 ต่อปี การนําเข้าเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 7.32 ต่อปี โดยมาจากมูลค่าการค้าชายแดนร้อยละ 
85.44 ซึ่งมีอัตราเติบโตของมูลค่าการค้าชายแดนเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 11.09 ต่อปี มูลค่าจากการส่งออก
เพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 18.10 ต่อปีและมูลค่าการนําเข้าเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 7.47 ต่อปี (ตารางที่ 3.3) 
 

ตารางที่ 3.3  มูลค่าการค้าระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ 
หน่วย: ล้านบาท 

รายการ 
มูลค่า อัตราเพิ่ม 

(ร้อยละ) 2552 2553 2554 2555 

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

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

3.3.3 นโยบาย 
  1) นโยบายการเกษตร 

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

1.1) กระทรวงเกษตรและชลประทาน (Ministry of Agriculture and Irrigation) กํากับ
ดูแลด้านการผลิตพืชเพื่อตอบต่อความต้องการบริโภคภายในและเหลือส่วนเกินการส่งออกเพื่อสร้างรายได้             
เข้าประเทศ ทั้งนี้การพัฒนาการเกษตรของประเทศยังมุ่งเพื่อการสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร โดยการจัดทํา
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แผนพัฒนาการเกษตรทั้งในระยะสั้น ระยะกลางและระยะยาว รวมทั้งการกําหนดกลยุทธ์เพื่อการพัฒนา 
การเกษตร คือ 

1.1.1) การใช้เมล็ดพันธ์ุที่ผ่านการปรับปรุงพันธ์ุให้ดีขึ้น 
1.1.2) การใชปั้จจัยการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ 
1.1.3) การลดการสูญเสียระหว่างการผลิต 
1.1.4) การจัดต้ังฟาร์มต้นแบบ เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่เกษตรกร 
1.1.5) การสรา้งความเข้มแข็งในการเข้าถึงตลาดภายในและต่างประเทศ 
นอกจากนี้ยังทําการพัฒนาด้านการชลประทานของประเทศเพื่อสนับสนุนการพัฒนา

ด้านการเพาะปลูก การจัดทําฐานข้อมูลด้านการเกษตรให้ผู้ใช้ประโยชน์เข้าถึงข้อมูลได้สะดวกข้ึน การแก้ไข
กฎระเบียบภายในที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการในประเทศและนักลงทุน
จากต่างประเทศเข้ามาลงทุนในธุรกิจภาคการเกษตร  

1.2) กระทรวงปศุสัตว์และประมง (Ministry of Livestock and Fisheries) เป็น
กระทรวงที่กํากับดูแลด้านปศุสัตว์และประมง ในการพัฒนาด้านปศุสัตว์และประมงนี้ ได้มีการจัดทํากรอบการ
พัฒนาทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และกําหนดกลยุทธ์เกี่ยวกับการป้องกันและอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ํา 
ส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําและอุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์น้ํา ทั้งผู้ประกอบการในประเทศและนักลงทุน
ต่างชาติ เข้ามาร่วมลงทุนด้านอุตสาหกรรมประมงและห้องเย็นมากขึ้น ทําให้ปัจจุบันเมียนมาร์สามารถส่งออก             
อาหารทะเลแช่แข็งได้มากย่ิงขึ้น โดยเฉพาะประเทศไทยเป็นประเทศที่นําเข้ากุ้งและปลาจากเมียนมาร์               
เป็นจํานวนมาก ดังนั้น นโยบายของรัฐบาลด้านประมงและปศุสัตว์จึงได้กําหนดไว้ดังนี้ คือ  

1.2.1) สนับสนุนการพัฒนาด้านปศุสัตว์และการประมง  
1.2.2) เพิ่มปริมาณการผลิตเนื้อสัตว์และปลาให้มากข้ึน เพื่อให้เพียงพอสําหรับ   

การบริโภคภายในประเทศ ส่วนที่เหลือจึงจะส่งออกไปจําหน่ายต่างประเทศ  
1.2.3) ส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําและขยายพันธ์ุ  
1.2.4) ยกระดับฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมของผู้ทําการประมงและเกษตรกร     

ผู้เลี้ยงสัตว์ให้สูงขึ้น  
1.2.5) ขยายการผลิต การแปรรูป และการตลาดแก่สินค้าประมง โดยเฉพาะฟาร์มกุ้ง 

โดยส่งเสริมให้ภาคเอกชนเข้ามามีบทบาทในการดําเนินการมากขึ้น 
 2) นโยบายส่งเสริมการลงทนุ  

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

2.1) อนุญาตใหบ้ริษัทต่างชาติถือหุ้น 50 เปอร์เซ็นต์ในกิจการร่วมทุนหรือ Joint Venture ได้  
2.2) ยินยอมให้กองทุนต่างชาติสามารถลงทุนใน Joint Venture ได้ 50 เปอร์เซ็นต์ 
2.3) อนุญาตให้นักลงทุนต่างชาติเช่าที่ดินเบื้องต้นได้เป็นระยะเวลา 50 ปี โดยมีเงื่อนไขให้

สามารถต่อสัญญาได้ 
ทั้งนี้ ได้ขจัดอุปสรรคต่อการลงทุนของต่างชาติเรื่องข้อกําหนดที่ระบุว่านักลงทุนจะต้องมีเงิน

ลงทุนเริ่มต้นขั้นตํ่า 5 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ประมาณ 155 ล้านบาท) เพื่อดึงดูดการลงทุนใหม่จากต่างชาติ   
สําหรับการเช่าและใช้ที่ดินเพื่อการเกษตร นักลงทุนต่างชาติสามารถเช่าที่ดิน เพื่อดําเนิน

โครงการลงทุนระยะยาวเบื้องต้นได้ 50 ปี กรณีเช่าจากรัฐบาล ระยะเวลาในการเช่าอาจยืดหยุ่นได้ขึ้นอยู่กับ 
การพิจารณาของรัฐบาลเมียนมาร์เป็นสําคัญและสามารถต่ออายุได้ตามท่ี MIC พิจารณาเสนอ โดยผู้ลงทุน
จะต้องแนบร่างข้อตกลงการเช่าที่ดินนั้นด้วย  กรณีการเช่าที่ดินจากเอกชนเมียนมาร์ สามารถดําเนินการได้          
ไม่เกินคราวละ 1 ปี และต่ออายุทุก 1 ปี  

การใช้ประโยชน์จากท่ีดิน นักลงทุนชาวต่างชาติสามารถลงทุนด้านการเกษตร อาทิ                
การเพาะปลูก ผลิต แปรรูปและจําหน่ายพืชล้มลุก (รวมทั้งมันสําปะหลังและยาสูบ) และทําไร่หรือแปรรูปพืช
เป็นยา กาแฟ ชา น้ํามันปาล์ม พืชสวนและจําหน่ายผลผลิตของตนได้ โดยมีกระทรวงเกษตรและชลประทาน
เมียนมาร์เป็นผู้รับผิดชอบในการพิจารณาและอนุมัติโครงการลงทุนด้านเกษตรกรรม รวมทั้งกําหนดนโยบาย
เพื่อส่งเสริมให้เกิดการลงทุนภาคเกษตรกรรมมากขึ้น (ตลอดจนส่งเสริมการจัดต้ังโรงงานอุตสาหกรรมเกษตร 
พัฒนากิจการอุตสาหกรรมเกษตรขนาดเล็ก และการใช้เทคโนโลยีขนาดเบาในโรงงาน การค้าผลิตผลทางการ
การเกษตร วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือการเกษตร) โดยนักลงทุนสามารถขอยื่นอนุมัติโครงการตามแผนการ
ส่งเสริมการลงทุน  

 
 



 

บทที่ 4 
ผลการศึกษา 

4.1 สถานการณ์การผลิตการตลาดสินค้าประมง 
4.1.1. ประเทศไทย 

1) การผลิต 
แนวโน้มปริมาณผลผลิตสัตว์น้ําในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา (ปี 2550 – 2553) ของไทยมีแนวโน้มลดลง 

โดย ปี 2549 ไทยมีผลผลิตสัตว์น้ํารวมทั้งสิ้น 4.12 ล้านตันเหลือผลผลิตประมาณ 3.06 ล้านตันในปี 2553 หรือ
มีอัตราลดลงร้อยละ 6.5 ต่อปี ผลผลิตสัตว์น้ําทั้งหมดนี้ได้จากการจับจากธรรมชาติทั้งน้ําเค็มและน้ําจืดรวม 
1.81 ล้านตันหรือคิดเป็นร้อยละ 59.15 ของผลผลิตสัตว์น้ําทั้งหมดและเป็นผลผลิตสัตว์น้ําจากการเพาะเลี้ยง
ชายฝั่งและเพาะเลี้ยงน้ําจืดรวมกันมีปริมาณ 1.25 ล้านตัน คิดเป็นร้อยละ 40.85 ของผลผลิตสัตว์น้ําทั้งหมด 
โดยผลผลิตสัตว์น้ําจากทุกแหล่งผลิตมีอัตราลดลงทั้งสิ้น กล่าวคือ การจับจากธรรมชาติสัตว์น้ําเค็มลดลง           
มากท่ีสุดคือลดลงในอัตราร้อยละ 10.43 ต่อปี จับจากธรรมชาติน้ําจืดลดลงในอัตราร้อยละ 1.31 ต่อปี 
เพาะเลี้ยงชายฝั่งลดลงในอัตราร้อยละ 1.23 ต่อปี และเพาะเลี้ยงน้ําจืดลดลงในอัตราร้อยละ 1.26 ต่อปี ซึ่งจะเห็นว่า
ผลผลิตจากการจับจากธรรมชาติน้ําเค็มหรือทางทะเลมีอัตราผลผลิตลดลงสูงสุดเมื่อเทียบกับทุกแหล่งผลิต 

สําหรับมูลค่าสัตว์น้ําโดยรวมมีแนวโน้มลดลงเล็กน้อย กล่าวคือ ในปี 2549 มีมูลค่าทั้งสิ้น 
146,967.0 ล้านบาท ลดลงเหลือมูลค่า 143,249.0 ล้านบาทในปี 2553 หรือลดลงในอัตราร้อยละ 0.27 ต่อปี 
ทั้งนี้มูลค่าสัตว์น้ําที่ลดลงดังกล่าวเป็นผลจากการลดลงของมูลค่าสัตว์น้ําเค็มที่จับจากธรรมชาติซึ่งลดลง           
อย่างมากในอัตราร้อยละ 8.69 ต่อปี ในขณะที่มูลค่าสัตว์น้ําจากการจับในแหล่งน้ําจืด มูลค่าจากการเพาะเลี้ยง
ชายฝั่งและการเพาะเลี้ยงน้ําจืดมีมูลค่าเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 2.43 อัตราร้อยละ 5.36 และอัตราร้อยละ 4.14 
ต่อปี ตามลําดับ ซึ่งจะเห็นว่าเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา เลือกชนิดสัตว์น้ําเพาะเลี้ยงที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูง  

1.1) ประมงทะเล (Marine Fisheries) 
ประเทศไทยมีอาณาเขตทางทะเล (Maritime Zone) ตามอนุสัญญาสหประชาชาติ              

ว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ.1982 ประมาณ 350,000 ตารางกิโลเมตร ซึ่งมากกว่า 2 ใน 3 ของอาณาเขตทางบก 
ซึ่งมีอยู่ประมาณ 513,000 ตารางกิโลเมตร จากการท่ีความต้องการด้านอาหารของประชากรเพิ่มขึ้น ปริมาณ
การจับสัตว์ก็ย่ิงมากขึ้นตามไปด้วย ทําให้มีการจับสัตว์น้ํามีมากกว่าความสามารถในการฟื้นตัวของทรัพยากร
สัตว์น้ําตามธรรมชาติ ส่งผลให้ปริมาณผลผลิตสัตว์น้ําทะเลเกือบทุกชนิดลดลงอย่างต่อเนื่อง ในปี 2553 ผลผลิต
สัตว์น้ําจากการทําประมงทะเลมีปริมาณ 1.60 ล้านตัน สามารถจําแนกสัดส่วนผลผลิตออกเป็นดังนี้ คือ       
ปลาชนิดต่างๆ ร้อยละ 82.8  ปลาหมึกร้อยละ 7.9 กุ้งทะเลร้อยละ 3.4 ปูร้อยละ 2 หอยร้อยละ 1.6 และสัตว์น้ําอ่ืนๆ    
ร้อยละ 2.3 ซึ่งในจํานวนนี้เป็นผลผลิตจากเรือประมงไทยที่ทําการประมงภายใต้สัมปทานของเมียนมาร์และ
กัมพูชาด้วย  
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1.2) การเพาะเลี้ยงชายฝั่ง (Coastal Aquaculture) 
ความยาวของชายฝั่งทะเลของไทยทั้งชายฝั่งอ่าวไทยและอันดามันคิดเป็นความยาว

ทั้งสิ้นประมาณ 2,815 กิโลเมตร ครอบคลุมพ้ืนที่ 23 จังหวัดภาคใต้และภาคตะวันออก การเพาะเลี้ยงชายฝั่ง
ของไทยเริ่มดําเนินการตั้งแต่ ปี 2529 เป็นต้นมา และได้รับการพัฒนาด้านเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา 
ชนิดต่างๆ จากภาครัฐโดยกรมประมง มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจากสถิติของกรมประมงพบว่าในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา            
(ปี 2549–2553) ผลผลิตจากการเพาะเลี้ยงชายฝั่งลดลงเล็กน้อยเนื่องจากคุณภาพน้ําลดลงจากการพัฒนา         
ด้านอุตสาหกรรมต่างๆ ที่ต้ังอยู่ในบริเวณใกล้ชายฝั่งทะเลหรือแหล่งน้ําที่ไหลลงสู่ทะเล นอกจากนี้พ้ืนที่              
ที่เหมาะสมแก่การเพาะเลี้ยงก็ลดน้อยลงด้วยจากการเสื่อมโทรมของทรัพยากรชายฝั่งและพื้นที่ชายฝั่ง               
ที่ถูกทําลายตามธรรมชาติ โดยผลผลิตประมงจากการเพาะเลี้ยงในปี 2549 มีปริมาณรวม 0.83 ล้านตัน ลดลง
เหลือ 0.76 ล้านตันในปี 2553 หรือลดลงในอัตราร้อยละ 1.23 ต่อปี ปริมาณสัตว์น้ําเพาะเลี้ยงที่ลดลงมากที่สุด 
คือ หอยชนิดต่างๆ ซึ่งลดลงในอัตราร้อยละ 11.12 ต่อปี หอยที่เกษตรกรนิยมเพาะเลี้ยง ได้แก่ หอยแมลงภู่ 
หอยแครงและหอยนางรม ส่วนปลาและกุ้งทะเลมีผลผลิตจากการเพาะเลี้ยงเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 3.37 และ      
ร้อยละ 3.48  ต่อปี ตามลําดับ โดยเป็นผลผลิตกุ้งทะเลมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 59.2 ของผลผลิตสัตว์น้ําจากการ
เพาะเลี้ยงชายฝั่งทั้งหมด รองลงมาคือหอยชนิดต่างๆ คิดเป็นปริมาณร้อยละ 38.4 และปลาชนิดต่างๆ ร้อยละ 2.4  

สําหรับผลผลิตกุ้งทะเลจากการเพาะเลี้ยงทั้งหมดของไทยในช่วง 5 ปี (2551–2555)                  
มีแนวโน้มลดลงร้อยละ 0.06 ต่อปี  ปัจจุบันเกษตรกรส่วนใหญ่เพาะเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมคิดเป็นผลผลิตร้อยละ 
95.6 ของจํานวนผลผลิตกุ้งทั้งหมด และเป็นผลผลิตกุ้งกุลาดําร้อยละ 4.4 เนื่องจากกุ้งขาวแวนนาไมเลี้ยงง่าย  
มีโรคระบาดน้อยและให้ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่สูงกว่าเมื่อเทียบกับกุ้งกุลาดํา ในปี 2555 มีปริมาณผลผลิตกุ้งทะเล
จากการเพาะเลี้ยงจํานวน 472,881 ตัน ลดลงจาก 502,188 ตัน ของปี 2554 คิดเป็นร้อยละ 5.8 เนื่องจาก    
ในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 2555 เกิดกลุ่มอาการตายด่วนในกุ้งทําให้ผลผลิตเสียหายมาก 

1.3) การเพาะเลี้ยงน้ําจืด (Freshwater Aquaculture) 
ไทยมีการทําประมงทั้งน้ําจืดและน้ําเค็มจากการจับธรรมชาติและการเพาะเลี้ยง      

จากข้อมูลของ FAO ปี 2552 พบว่า ไทยเป็นผู้ผลิตปลาน้ําจืดเป็นอันดับที่สิบของโลก โดยมีจีนเป็นผู้ผลิตอันดับหนึ่ง
ผลิตได้ร้อยละ 48 ของผลผลิตโลก อันดับสองคืออินเดียผลิตได้ร้อยละ 10 เวียดนามผลิตได้เป็นอันดับที่สี่ของโลก 
อินโดนีเซียผลิตได้เป็นอันดับที่ห้า และเมียนมาร์ผลิตได้เป็นอันดับที่หกของโลก ส่วนประเทศในกลุ่มอาเซียน
รวมกันผลิตได้ร้อยละ 17 ของโลก โดยประเทศเวียดนามผลิตมากเป็นอันดับหนึ่งของอาเซียน อินโดนีเซีย          
ผลิตได้เป็นอันดับสอง เมียนมาร์ผลิตได้เป็นอันดับสาม และฟิลิปปินส์ผลิตได้เป็นอันดับสี่ ส่วนไทยผลิตได้เป็น
อันดับที่ห้าของอาเซียน ผลผลิตปลารวมของไทยในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา (2549-2553) ผลผลิตลดลงในอัตรา          
ร้อยละ 6.50 ต่อปี โดยในปี 2553 ผลผลิตที่จับได้จากธรรมชาติและการเพาะเลี้ยงมีจํานวนรวม 3,062,600 ตัน 
มูลค่า 143,249 ล้านบาท  มาจากประมงน้ําจืดจํานวน 706,300 ตัน คิดเป็นร้อยละ 23 มีพ้ืนที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืด 
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1,216,392 ไร่ จํานวนฟาร์ม 647,814 ฟาร์ม ผลผลิตส่วนใหญ่มาจากการเพาะเลี้ยงรวม 496,999 ตัน คิดเป็น
มูลค่า 23,544.9 ล้านบาท (กรมประมง,2555)    
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ภาพที่ 4.1 ผลผลิตปลาน้ําจืดของประเทศผูผ้ลิตที่สาํคญัของโลก ปี 2552 

ที่มา: FAO  
ไทยมีพ้ืนที่ทําประมงน้ําจืดกระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ สามารถทําการ

เพาะเลี้ยงได้ตลอดทั้งปี  โดยผลผลิตประมงน้ําจืดจากการเพาะเลี้ยงมีแนวโน้มลดลงในอัตราร้อยละ 1.22 ต่อปี   
(ตารางที่ 4.9.1) ผลผลิตปลาน้ําจืดใช้บริโภคภายในเป็นหลัก เนื่องจากสัตว์น้ําเป็นแหล่งโปรตีนที่สําคัญและ      
มีราคาไม่แพง ไทยมีอัตราการบริโภคปลาและสัตว์น้ําเฉลี่ย 30 กิโลกรัมต่อคนต่อปี (สํานักงานสถิติแห่งชาติ 
และสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร , 2555) ปัจจุบันไทยมีการเลี้ยงแบบพัฒนาหรือเลี้ยงเชิงพาณิชย์             
อย่างแพร่หลาย ปลาที่เลี้ยงมากที่สุดคือปลานิลมีผลผลิต 204,680 ตัน รองลงมาปลาดุกมีผลผลิต 140,763 ตัน 
และปลาตะเพียนมีผลผลิต 42,049 ตัน รูปแบบการเลี้ยงมีทั้งในบ่อดิน กระชัง นา ร่องสวน ภาคการผลิตประมง   
ของไทยมีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านเทคโนโลยี การเพาะฟักพันธ์ุ และด้านมาตรฐานการผลิต เช่น 
มาตรฐานการเพาะเลี้ยงที่ดีและเหมาะสม (Good Aquaculture Practice: GAP) และมาตรฐานการผลิตที่มี
มาตรฐานป้องกันอันตรายที่อาจเกิดกับผู้บริโภค (Hazard Analysis Critical Control Point: HACCP) ในการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคท้ังในและต่างประเทศ  
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ภาพที่ 4.2 ผลผลิตปลาน้ําจืดของประเทศในกลุ่มอาเซยีน ปี 2552 

ที่มา: FAO  
2) การตลาด 

สินค้าประมงส่วนใหญ่แต่ละประเทศผลิตเพื่อบริโภคภายในเป็นหลัก ที่เหลือจึงส่งออกไปยัง
ตลาดต่างประเทศ โดยส่วนมากนิยมบริโภคสดหากเป็นปลามีชีวิตคุณภาพดีจะได้รับราคาที่สูงขึ้น นอกจากนี้        
ยังมีการแปรรูปเบ้ืองต้น เช่น ปลาแห้ง ปลารมควัน สําหรับอุตสาหกรรมแปรรูปปลาเพื่อส่งออกนั้นนิยมส่งออก   
ในรูปปลาแบบฟิลเล และปลาแบบแช่เย็นจนแข็ง  ซึ่งในปัจจุบันประเทศต่างๆ ทั่วโลกต่างหันมานิยมบริโภค
ปลามากขึ้น การค้าปลาในไทยมีแพปลารับซื้อเพื่อส่งไปยังตลาดกลางและพ่อค้าระดับต่างๆ อีกทอดหนึ่ง       
โดยมีตลาดกลางรองรับผลผลิตในแหล่งผลิตที่สําคัญ เช่น องค์การสะพานปลา ตลาดมหาชัย ตลาดกลางปลา
นครปฐม เป็นต้น  

2.1) ความต้องการบริโภค   
จากข้อมูลของ FAO พบว่า ไทยมีการบริโภคปลาน้ําจืดน้ําเค็มและสัตว์น้ํารวมเฉลี่ย          

30 กิโลกรัมต่อคนต่อปี สําหรับความต้องการใช้ปลาน้ําจืดเพื่อบริโภคภายในประเทศ พบว่า ในปี 2552 ไทยมี
อัตราการบริโภคปลาน้ําจืดเฉล่ีย 9.34 กิโลกรัมต่อคนต่อปี ในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา (2548-2552) ความต้องการ
บริโภคปลาน้ําจืดลดลงในอัตราร้อยละ 2.79 ต่อปี ซึ่งไทยจัดเป็นประเทศที่มีรายได้อยู่ในระดับปานกลาง  ทําให้
มีทางเลือกในการบริโภคสินค้าชนิดอ่ืนที่หลากหลายมากขึ้น ทั้งนี้ไทยยังมีความต้องการสินค้าปลาน้ําจืด        
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เพื่อเป็นวัตถุดิบสําหรับอุตสาหกรรมแปรรูปเพื่อส่งออกตลาดต่างประเทศ เนื่องจากตลาดผู้นําเข้าหลัก           
มีความเชื่อมั่นในคุณภาพและมาตรฐานการผลิตของไทยเหนือคู่แข่งอื่น 

ความต้องการบริโภคปลาน้ําจืดของโลกเฉลี่ยอยู่ที่ 6.49 กิโลกรัมต่อคนต่อปี และ     
ความต้องการในการบริโภคปลาน้ําจืดมีแนวโน้มขยายตัวในอัตราร้อยละ 4.19 ต่อปี ส่วนประเทศกลุ่มอาเซียน   
มีความต้องการบริโภคปลาสูงเกินค่าเฉลี่ยของโลก โดยเมียนมาร์มีอัตราการบริโภคปลาน้ําจืดมากเป็นอันดับหนึ่ง
ของโลก คือ 33.36 กิโลกรัมต่อคนต่อปี อันดับสองคือกัมพูชามีอัตราการบริโภคปลาน้ําจืดเฉลี่ย 30.80 
กิโลกรัมต่อคนต่อปี อันดับสามคือ สปป.ลาวมีอัตราการบริโภคปลาน้ําจืดเฉลี่ย 17.30 กิโลกรัมต่อคนต่อปี 
อันดับสี่คือเวียดนามมีอัตราการบริโภคปลาน้ําจืดเฉลี่ย 16.92 กิโลกรัมต่อคนต่อปี เนื่องจากวิถีชีวิตความเป็นอยู่
ส่วนใหญ่จะพึ่งพาอาหารที่หาได้จากธรรมชาติโดยเฉพาะปลาน้ําจืดที่มีต้นทุนในการจับตํ่า ซึ่งผลผลิตที่ได้           
จะถูกนําไปบริโภคในครัวเรือนเป็นหลัก และผลผลิตส่วนเกินจะถูกนําไปขายหรือแปรรูปเบ้ืองต้นอย่างง่าย เช่น 
ปลาแห้ง ปลาร้า ส่วนประเทศที่พัฒนาแล้วความต้องการบริโภคปลาน้ําจืดตํ่า เนื่องจากมีทางเลือกและอํานาจซื้อ
ในการบริโภคสินค้าทดแทนชนิดอ่ืนที่หลากหลายมากกว่าประเทศกําลังพัฒนา 

(กก./คน/ปี)
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ภาพที่ 4.3 อตัราการบริโภคปลาของประเทศตา่งๆ ป ี2552 

ที่มา: FAO 
2.2) การส่งออก  

จากข้อมูลของ FAO พบว่า นอร์เวย์เป็นผู้ส่งออกปลาน้ําจืดปริมาณมากเป็นอันดับหนึ่ง
ของโลก อันดับสองคือเวียดนาม โดยในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา (2548-2552) การส่งออกขยายตัวเพิ่มขึ้นในอัตรา
ร้อยละ 23.32 ต่อปี อันดับสามคือจีน แม้จะผลิตได้เป็นอันดับหนึ่งแต่ใช้บริโภคภายในเป็นหลัก ไทยเป็น         
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ผู้ส่งออกปลาน้ําจืดเป็นอันดับสิบของโลก การทําประมงน้ําจืดใช้เพื่อการบริโภคภายในถึงร้อยละ 90           
โดยส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศทั้งในตลาดอาเซียนและตลาดโลกเพียงร้อยละ 10 เท่านั้น การส่งออก    
ในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา ขยายตัวเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 17.66 ต่อปี  

การส่งออกปลาน้ําจืดและผลิตภัณฑ์ของประเทศในกลุ่มอาเซียน พบว่าเวียดนามเป็น       
ผู้ส่งออกอันดับหนึ่ง ส่วนไทยส่งออกเป็นอันดับสองของอาเซียน อันดับสามคืออินโดนีเซีย ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา 
(2548-2552) การส่งออกของประเทศดังกล่าวขยายตัวเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 23.32 ร้อยละ 17.66 และร้อยละ       
5.68 ต่อปี ตามลําดับ ตลาดส่งออกที่สําคัญคือ สหรัฐอเมริกา และสหภาพยุโรป 
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ภาพที่ 4.4 การส่งออกปลาน้าํจืดของผู้ส่งออกสําคญัของโลก ปี 2552 

ที่มา: FAO 

0
200
400
600
800

เวีย
ดน

าม ไท
ย

อิน
โดน

ีเซีย

กัม
พูช

า

มา
เลเ

ซีย

เมีย
นม

าร
์

ฟิล
ิปป

ินส
์

บร
ูไน

สป
ป.ล

าว

           
ภาพที่ 4.5 การส่งออกปลาน้าํจืดของประเทศในกลุ่มอาเซียน ปี 2552 
ที่มา: FAO 
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2.3) การนําเข้า 
ตลาดที่มีการนําเข้าปลาน้ําจืดเป็นอันดับหนึ่งของโลกคือ ตลาดสหรัฐอเมริกา ในช่วง          

5 ปีที่ผ่านมา (2548-2552) การนําเข้ามีการขยายตัวเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 5.42 ต่อปี อันดับสองคือเยอรมนี 
และอันดับสามคือจีน ส่วนไทยมีการนําเข้าปลาน้ําจืดและผลิตภัณฑ์ปริมาณมากเป็นอันดับหนึ่งของกลุ่ม
อาเซียน โดยในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา (2548-2552) การนําเข้าลดลงในอัตราร้อยละ 1.38 ต่อปี ในปี 2552             
มีการนําเข้า 45,076 ตัน โดยนําเข้าจากเมียนมาร์มากที่สุด อันดับสองคือมาเลเซียการนําเข้าลดลง ในอัตรา
ร้อยละ 0.48 ต่อปี อันดับสาม คือเวียดนามการนําเข้าขยายตัวเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 56.27 ต่อปี การนําเข้า
ของไทยส่วนหนึ่งเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมแปรรูปเพื่อส่งออก เนื่องจากปริมาณการผลิตปลาในประเทศ                
มีไม่เพียงพอ  
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ภาพที่ 4.6 การนําเข้าปลาน้าํจืดของโลก ปี 2552 
ที่มา: FAO  
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ภาพที่ 4.7 การนําเข้าปลาน้าํจืดของอาเซยีน ปี 2552  
ที่มา: FAO  

2.4) ราคา 
ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา (2552-2556) ราคาปลานิลที่เกษตรกรขายได้ของไทย (ขนาด 0.5 

กิโลกรัมต่อตัว) มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 5.52 ต่อปี จากราคากิโลกรัมละ 44.67 บาท ในปี 2552    
เป็นกิโลกรัมละ 54.12 บาท ในปี 2556  ส่วนราคาขายปลีกเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 4.14 ต่อปี จากราคา
กิโลกรัมละ 63.72 บาท ในปี 2552 เป็นกิโลกรัมละ 75.00 บาท ในปี 2556  

ปลาดุกบ๊ิกอุย (ขนาดกลาง) ราคาที่เกษตรกรขายได้ลดลงในอัตราร้อยละ 0.14 ต่อปี 
จากราคากิโลกรัมละ 40.60 บาท ในปี 2552 ลดลงเป็นกิโลกรัมละ 40.21 บาท แต่ราคาขายปลีกเพิ่มขึ้นในอัตรา
ร้อยละ 4.95 ต่อปี จากราคากิโลกรัมละ 57.44 บาท ในปี 2552 เป็นกิโลกรัมละ  67.50 บาท  ในปี 2556   

3) นโยบายด้านการประมง 
จากการแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อรัฐสภา เมื่อ 23 สิงหาคม 2554 ได้กําหนด

นโยบายด้านการประมงของประเทศไว้ดังนี้ “พัฒนาการประมงทั้งในด้านการเพาะเลี้ยงและในแหล่งน้ํา
ธรรมชาติ โดยการฟื้นฟูทรัพยากรประมงและจัดระเบียบการทําประมงให้สมดุลกับศักยภาพการผลิต         
ตามธรรมชาติ ขยายพื้นที่อนุรักษ์เพื่อการประมงทะเลพื้นบ้าน ส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําเศรษฐกิจที่เป็นมิตร         
กับสิ่งแวดล้อม แสวงหาลู่ทางการทําประมงในน่านน้ําต่างประเทศที่ไม่ขัดต่อระเบียบขององค์กรระหว่าง
ประเทศและประเทศที่นําเข้า โดยการพัฒนากองเรือประมงน้ําลึกและความร่วมมือกับต่างประเทศรวมทั้ง
พัฒนาสินค้าประมงให้มีคุณภาพและปลอดภัยต้ังแต่ต้นน้ําถึงปลายน้ําตลอดจนพัฒนากระบวนการตรวจสอบ
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คุณภาพสัตว์น้ําตามมาตรฐานสากล” จากคําแถลงนโยบายที่เกี่ยวกับด้านประมงดังกล่าวแสดงให้เห็นว่ารัฐได้ให้
ความสําคัญกับการประมงทั้งประมงธรรมชาติและประมงจากการเพาะเลี้ยง โดยคํานึงถึงการอนุรักษ์ การฟื้นฟู
ทรัพยากรการประมงไปพร้อมๆกัน เพื่อให้ดําเนินกิจกรรมการประมงได้อย่างยั่งยืน เพื่อสร้างความมั่นคง              
ด้านอาหารและสร้างรายได้เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศด้วยอีกทางหนึ่ง  

นอกจากนี้ยังมีนโยบายประมงตามพันธสัญญาประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN 
Economic Community : AEC) เนื่องจากกิจกรรมด้านประมงเป็นส่วนหนึ่งในความตกลงว่าด้วยการลงทุนอาเซียน 
(ASEAN Comprehensive Investment Area : ACIA) โดยครอบคลุมการลงทุนใน 5 ภาค คือ เกษตร ประมง ป่าไม้ 
เหมืองแร่และอุตสาหกรรมการผลิตและบริการที่เกี่ยวข้อง ประเทศไทยมีพันธกรณีต้องเปิดเสรีการลงทุน           
ในกิจการ 3 สาขา คือ สาขาการทําประมงเฉพาะการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา การทําไม้จากป่าปลูกและการเพาะ
ขยายหรือปรับปรุงพันธ์ุพืช สําหรับสาขาการทําประมงเฉพาะการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา ไทยตกลงเปิดเสรีการลงทุน
ให้กับนักลงทุนอาเซียน 2 สาขาย่อย คือ สาขาการเพาะเลี้ยงทูน่าในกระชังน้ําลึก (Tuna Deep Sea Cage Culture) 
และ การเพาะเลี้ยงกุ้งมังกร (Spiny Lobster) เฉพาะชนิดพันธ์ุท้องถิ่นในประเทศไทยที่ได้จากการเพาะพันธ์ุ  

3.1) นโยบายด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา 
ประเทศไทยได้วางนโยบายด้านการประมงโดยมีการจัดทําแผนแม่บทการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา      

ปี 2555-2559 เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงตลอดสายการผลติจากต้นน้ําจนถึงปลายน้ํา ดังนี ้
3.1.1) เพิ่มผลผลิตสัตว์น้ําจากการเพาะเลี้ยงในทุกแหล่งผลิต 
3.1.2) ส่งเสรมิและฟื้นฟูแหลง่เลี้ยงสัตว์น้ํา 
3.1.3) วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําและการตลาด 
3.1.4) พัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําให้มีคณุภาพปลอดภัยได้มาตรฐาน 
3.1.5) สร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของเกษตรกร องค์กรเกษตรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
3.1.6) พัฒนาศักยภาพองค์กรและบุคลากรด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา 
3.1.7) วิจัยและพัฒนาการตลาด 
3.1.8) ส่งเสรมิและพัฒนาระบบการตลาดสินค้าสัตว์น้ํา 
 

3.2) นโยบายด้านอัตราภาษี สําหรับสัตว์น้ําประเภทปลาน้ําจืดภาครัฐมีนโยบายปกป้อง
เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา ในประเทศ ดังนี้    

3. 2.1) การเจรจาเขตการค้าเสรี (Free Trade Agreement: FTA) อ่ืนๆ นอกจากอาเซียน
ให้ปลาน้ําจืดทุกชนิด และปลาทะเลบางชนิดที ่สามารถทดแทนกันได้ ภายใต้พิก ัดศุลกากร ตอนที ่ 3 
(Chapter 03) เป็นสินค้าอ่อนไหวทุกกรอบเจรจา 
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3.2.2) เขตการค้าเสรีอาเซียน (AEC) สินค้าสัตว์น้ําไม่อยู่ในกลุ่มสินค้าอ่อนไหว ของอาเซียน 
จึงมีอัตราอากรขาเข้าร้อยละ 0 ตั้งแต่ 1 มกราคม 2553 เนื่องจากต้องการให้อาเซียนเป็นฐาน การผลิตร่วม
ของไทย แต่คุ้มครองเกษตรกรภายใน โดยใช้มาตรการที่มิใช่ภาษี (NTBs) 

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

ที่มิใช่ภาษีศุลกากร (NTBs) ของประเทศสมาชิก AEC จากการรวมตัวเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(ASEAN Economic Community: AEC) มีเป้าหมายสําคัญคือการเป็นตลาดและฐานการผลิตร่วมกัน และได้
จัดทําความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน (ASEAN Trade in Goods Agreement: ATIGA ) โดยกําหนดให้ใช้
มาตรการที่มิใช่ภาษีได้เฉพาะที่จําเป็น ดังนั้นการปฏิบัติด้านเทคนิค กระบวนการตรวจสอบรับรองมาตรฐาน            
การสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (Sanitary and Phytosanitary Standard: SPS) รวมถึงความปลอดภัย        
ด้านอาหาร จะถูกนํามาใช้เป็นเงื่อนไขในการค้ามากขึ้น โดยเป็นมาตรการที่มิใช่ภาษีของประเทศสมาชิก AEC 
สําหร ับประเทศไทย  มีมาตรการทางการค้าที ่ม ิใช ่ภาษีในสินค ้าเกษตรและอาหาร และมีการออก
พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องในการนําเข้า  ดังนี้ 

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

3.3.2) พระราชบัญญัติมาตรการปกป้องจากการนําเข้าสินค้าที่เพิ่มขึ้น พ.ศ. 2550  
เป็นมาตรการที่กําหนดขึ้นเพื่อป้องกันและเยียวยาความเสียหายอันเกิดจากการนําเข้าสินค้าที่เพิ่มขึ้น ซึ่งส่งผลให้
เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่อุตสาหกรรมภายใน ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณามาตรการปกป้อง         
มีคําวินิจฉัยช้ันที่สุดว่ามีการนําเข้าสินค้าที่เพิ่มขึ้นและมีความเสียหาย ให้กําหนดมาตรการปกป้องภายใต้
บทบัญญัติแห่งหมวดนี้ โดยจะกําหนดมาตรการใดมาตรการหนึ่ง หรือหลายมาตรการพร้อมกันก็ได้ ได้แก่          
การเรียกเก็บอากรตามอัตราที่กําหนด จํากัดปริมาณนําเข้า หรือมาตรการอื่นใดที่มีผลเป็นการลดหรือจํากัด
ปริมาณการนําเข้า 

3.3.3) พระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจาก
ต่างประเทศ พ.ศ. 2542 การทุ่มตลาดหมายถึง การส่งออกไปต่างประเทศในราคาส่งออก (Export Price) ที่ตํ่ากว่า
ราคาที่ขายภายในประเทศที่ผลิต (Normal Value) ซึ่งส่งผลให้ระบบการค้าระหว่างประเทศได้รับความเสียหาย 
ประเทศต่างๆ จึงถือว่าการทุ่มตลาดเป็นการกระทําที่ไม่เป็นธรรมทางการค้า (Unfair Trade Practice) โดยทั่วไป
การต่อต้านการกระทําที่ไม่เป็นธรรมดังกล่าว คือ การเก็บอากรต่อต้านการทุ่มตลาด (Anti-Dumping Duties) 
ทําให้สินค้าทุ่มตลาดรายการน้ันมีภาระภาษีสูงขึ้นจนมีราคาเท่ากับหรือสูงกว่า Normal Value ดังนั้นในกรณี             
ที่คณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและอุดหนุนมีคําวินิจฉัยเบื้องต้นว่า มีการทุ่มตลาดและมีความเสียหาย
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และมีความจําเป็นต้องป้องกันความเสียหายแก่อุตสาหกรรมภายในคณะกรรมการฯ อาจใช้มาตรการชั่วคราว 
โดยการประกาศเรียกเก็บอากรชั่วคราว หรือหลักประกันการชําระอากรชั่วคราวได้ 

3.4) มาตรการ 
ภาครัฐโดยกรมประมงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งภาคเอกชนที่มีส่วนได้ส่วนเสีย

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

นอกจากนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ออกประกาศกําหนดเขตเหมาะสมสําหรับ
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่องการกําหนดเขตเหมาะสมสําหรับ            
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา ลงวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ.2556 ประกอบด้วยเขตเหมาะสมสําหรับการเพาะเลี้ยง        
กุ้งทะเลทั้งประเทศ 24 จังหวัดในภาคใต้ ภาคกลางและภาคตะวันออก เขตเหมาะสมสําหรับการเพาะเลี้ยง   
สัตว์น้ําจืดทั้งประเทศ 75 จังหวัด ซึ่งเป็นการกําหนดเขตเหมาะสมในระดับอําเภอและตําบลของแต่ละจังหวัด 
โดยใช้การวิเคราะห์ผลประเมินความเหมาะสมของพื้นที่ (Land Suitability Assessment) ตามสภาพ            
ความเหมาะสมของสัตว์น้ําแต่ละชนิดในพื้นที่ปัจจุบันร่วมกับปัจจัยที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น เขตป่าไม้ตามกฎหมาย 
เขตพื้นที่ชายฝั่งทะเล เป็นต้น  

 
ตารางที่ 4.1 ตารางปริมาณผลผลิตสัตว์น้ําของไทย ปี 2550-2554 

ปริมาณ : พันตัน 

ปี 
จับจากธรรมชาติ เพาะเลี้ยง

รวม 
น้ําเค็ม น้ําจืด เพาะเลี้ยงชายฝ่ัง น้ําจืด 

         2549 2,485 214 827 527     4,053
2550 2,079 226 845 525 3,675
2551 1,645 229 808 522 3,204
2552 1,664 207 895 522 3,287
2553 1,601 209 755 497 3,063
2554 1,610 224 817 384      3,036

อัตราการขยายตัว %    -5.24    -1.09      -1.34     -6.52      -4.18
ที่มา: กรมประมง, 2555 
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ตารางที่ 4.2  มูลค่าสัตว์น้ําเค็มและน้ําจืดจําแนกตามวิธีทําการประมง ปี 2549 – 2553 
                                                                                             มูลค่า : ล้านบาท 

ปี 
จับจากธรรมชาติ เพาะเลี้ยง

    รวม 
น้ําเค็ม น้ําจืด ชายฝัง่ น้ําจืด 

2549 63,043.9 8,442.2 55,292.6 20,188.3 146,967.0
2550 55,327.2 9,232.4 52,649.5 21,122.0 138,331.1
2551 42,147.0 9,138.4 55,145.3 22,877.6 129,308.3
2552 42,758.1 9,107.2 66,566.9 23,303.4 141,735.6
2553 45,505.6 9,578.1 64,620.4 23,544.9 143,249.0

อัตราเพิ่ม (ร้อยละ) -8.69 2.42 5.36 4.14 -2.27
ที่มา: สถิติประมงแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2553 กรมประมง 
 

ตารางที่ 4.3 ปริมาณสัตว์น้าํเพาะเลี้ยงชายฝั่งแยกตามประเภทการเลี้ยง ปี 2549 – 2553    
      ปรมิาณ : ล้านตัน 

ปี ปลา กุ้ง หอย รวม

2549 0.018 0.494 0.314 4.05
2550 0.015 0.523 0.306 3.68
2551 0.016 0.506 0.286 3.20
2552 0.018 0.575 0.302 3.28
2553 0.020 0.559 0.176 3.06

อัตราเพิ่ม (ร้อยละ) 3.37 3.48 -11.12 -6.50
ที่มา: สถิติประมงแห่งประเทศไทย พ.ศ.2553 กรมประมง 
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ตารางที่ 4.4  ปริมาณสัตว์น้ําจืดจากการเพาะเลี้ยง จําแนกตามชนิดสัตว์น้ําที่สําคัญ ปี 2549 – 2553 
   ปรมิาณ : พันตัน 

ปี 
ปลา

กุ้ง
ก้ามกราม 

อื่นๆ รวม ปลา
นิล 

ปลา
ตะเพียน 

ปลา
ดุก 

ปลา
สวาย 

ปลา
อื่นๆ 

รวม 

2549 205.3 55.0 146.5 23.3 68.2 498.3 25.4 3.7 524.4
2550 213.8 56.3 136.6 21.0 61.4 489.1 32.1 3.9 525.1
2551 217.2 54.3 136.5 21.5 55.6 485.1 33.2 4.2 522.5
2552 221.0 47.2 130.1 30.2 61.6 490.1 26.8 5.0 521.9
2553 204.7 42.0 140.8 27.0 55.0 469.5 22.4 4.7 496.6

อัตราเพิ่ม 
(ร้อยละ) 

0.27 -6.91 -1.27 6.8 -4.18 -1.16 -4.23 7.54 -1.26 

ที่มา: สถิติประมงแห่งประเทศไทย พ.ศ.2553 กรมประมง 
ตารางที่ 4.5 ราคาที่เกษตรกรขายได้และราคาขายปลีก ของประเทศไทย ปี 2551-2556 

ราคา : บาท/กก. 

ปี 
ปลานิล ปลาดุก 

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

ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2556 และกรมการค้าภายใน, 2556 
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ตารางที่ 4.6 ราคากุ้งขาวแวนนาไมที่เกษตรกรขายได้ ราคาส่งออก (F.O.B.) และราคานําเข้า (C.I.F.) ปี 2551-2555 

ปี 

เกษตรกรขายได้
(70 ตัว/กก.) 

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

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

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

อัตราเพิ่ม 
(ร้อยละ) 

5.54 4.86 4.75 -0.75 0.76 

ที่มา: สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรโดยความร่วมมือของกรมศุลกากร  
 

4.1.2 ราชอาณาจักรกัมพูชา 

1) การผลิต 
กัมพูชา มีพ้ืนที่ 181,035 ตารางกิโลเมตร มีประชากร 14 ล้านคน ประชากรประกอบอาชีพ           

ในภาคเกษตรเป็นหลักร้อยละ 85 อาหารที่ใช้บริโภคหลัก คือ ข้าว และปลา ซึ่งเป็นแหล่งโปรตีนที่สําคัญ                 
โดยกัมพูชามีการบริโภคปลาน้ําจืดเฉลี่ย 30.80 กิโลกรัมต่อคนต่อปี และมีปริมาณการจับต่อปี ประมาณ 450,000 ตัน 
ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา (2548-2552) ผลผลิตเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 5.31 ต่อปี การส่งออกปลารวมมีมูลค่า 200-300 
ล้านเหรียญสหรัฐฯ  ภาคการประมงมีสัดส่วนในผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ (GDP) ร้อยละ 11.4 (Mr.Mint 
Soksopheak and Mr.Khol Many, 2009) 

ผลผลิตสัตว์น้ํามาจากประมงน้ําจืดร้อยละ 82 ซึ่งนับได้ว่ากัมพูชาเป็นแหล่งประมงน้ําจืด      
ที่สําคัญในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ เนื่องจากมีสภาพพื้นที่ เป็นที่ราบลุ่มและมีความอุดมสมบรูณ์ของ
ทรัพยากรธรรมชาติสูง มีชนิดพันธ์ุปลาที่หลากหลายถึง 300 ชนิด โดยมีทะเลสาบน้ําจืดและแม่น้ําสายสําคัญคือ 
แม่น้ําโขง แม่น้ําโตนเลสาบ แม่น้ําบาสัค แม่น้ําจตุมก และโตนเลสาบ (Great Lake , Tonle Sap) ซึ่งเป็นทะเลสาบ
น้ําจืดที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาค โดยครอบคลุมพ้ืนที่ 5 จังหวัดของกัมพูชาได้แก่ กัมปงธม กัมปงชะนัง เสียมเรียบ 
พระตะบอง และโพธิสัตว์ มีพ้ืนที่ 7,500 ตารางกิโลเมตร และในช่วงฤดูน้ําหลากจะครอบคลุมพ้ืนที่ 16,000 
ตารางกิโลเมตร จากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมและภูมิอากาศที่แปรปรวน รวมทั้งการก่อสร้างถนน 
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สิ่งปลูกสร้าง และเขื่อนขนาดใหญ่ของประเทศในลุ่มน้ําโขง อีกทั้งภาคเกษตรกรรมในกัมพูชาที่มีการใช้สารเคมี
ในการเพาะปลูกอย่างแพร่หลายซึ่งถูกชะล้างลงสู่แหล่งน้ําธรรมชาติ รวมทั้งการทําประมงมีการใช้เครื่องมือ    
เชิงพาณิชย์และใช้เครื่องมือผิดประเภท เช่น การใช้ไฟฟ้าช๊อต ระเบิด ซึ่งส่งผลทําให้ปลาบางชนิดสูญพันธ์ุ       
และอีกหลายชนิดอยู่ในภาวะใกล้สูญพันธ์ุ   

ลักษณะการทําประมงในกัมพูชา มีทั้งจับจากธรรมชาติและจากการเพาะเลี้ยงด้านประมง
เพาะเลี้ยง พบว่า ส่วนใหญ่ทําการเพาะเลี้ยงโดยชาวเวียดนามที่อพยพมาสมัยสงคราม อาศัยอยู่บนแพ                
รอบโตนเลสาปมีอาชีพทําการประมง โดยจับจากธรรมชาติและทําการเพาะเลี้ยงควบคู่กันไป ซึ่งการเพาะเลี้ยง
ปลาในกระชังเป็นวิถีชีวิตของชาวเวียดนามที่พบเรียงรายอยู่ในโตนเลสาบและแม่น้ําสายหลักทั่วไป ปลาที่นิยม
เลี้ยงในกระชัง คือ ปลาในกลุ่มแพนกาเซียส (Pangasius hypophthalmus) เช่น ปลาสวาย ปลาบึก ปลากดเหลือง 
โดยกระชังเลี้ยงปลาทําจากไม้เนื้อแข็งหรือไม้ไผ่ปล่อยลงในน้ําและจะสร้างบ้านบนกระชังปลาและเจาะพื้นบ้าน
เป็นช่องสี่เหลี่ยมขนาดประมาณ 1X1 เมตร เพื่อใช้สําหรับเปิดปิดเวลาให้อาหารปลา โดยจะใช้ตาข่ายล้อมรอบ
กระชังอีกช้ันเพื่อใช้ก้ันเศษอาหารและของเสียที่ถูกปล่อยลงสู่แหล่งน้ําซึ่งจะถูกนําไปเป็นอาหารของปลาที่เลี้ยง
ในกระชัง ผู้เลี้ยงกลุ่มนี้มีทักษะในการทําประมงเชิงพาณิชย์ ส่วนรูปแบบการเพาะเลี้ยงปลามีทั้งในกระชัง บ่อ และ
นาข้าว ลักษณะการเลี้ยงเป็นการเลี้ยงแบบกึ่งพัฒนาและแบบดั้งเดิม โดยซื้อลูกพันธ์ุปลาจากโรงเพาะฟักและจับจาก
ธรรมชาติ ส่วนอาหารสําหรับเลี้ยงปลาจะใช้วัตถุดิบที่หาได้ในท้องถิ่น เช่น รําข้าว กากถั่วเหลือง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
หรือเศษปลาที่มีมูลค่าตํ่านําวัตถุดิบต่างๆ ดังกล่าวมาต้มรวมกัน ในถังขนาดใหญ่จนเปื่อยและข้นพอจับกัน            
เป็นก้อน โดยใช้ฟืนหรือเศษเสื้อผ้าที่มาจากการบริจาคเป็นเชื้อเพลิง 

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

การจับจากธรรมชาติ พบว่า ชาวประมงส่วนมากเป็นประชากรพื้นเมืองของกัมพูชา ซึ่งทํา
อาชีพประมงพื้นบ้านและมีฐานะยากจน สภาพชุมชนและการอยู่อาศัยค่อนข้างเป็นชุมชนแออัด นิยมสร้างบ้าน
ใต้ถุนสูงประมาณ 5-6 เมตร ปลูกสร้างด้วยไม้แบบง่าย เนื่องจากต้องประสบปัญหาน้ําท่วมสูงเป็นประจําทุกปี  
โดยเฉพาะพื้นที่บริเวณโตนเลสาบถือเป็นจุดรับน้ําที่สําคัญของภูมิภาคนี้ ชาวบ้านจึงต้องเตรียมพร้อมอพยพในช่วง
ฤดูน้ําหลาก คือ ช่วงเดือนกันยายน–พฤศจิกายน ของทุกปี ผลผลิตปลาที่จับได้บางส่วนชาวบ้านจะนําไปแปรรูป
เบื้องต้นอย่างง่ายเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม เช่น ปลาแห้ง ปลาแดดเดียว ปลาร้า ซึ่งกรรมวิธีในการผลิตและแปรรูป
ส่วนใหญ่ยังไม่มีมาตรฐานการผลิตที่ดี โดยเฉพาะการทําปลาตากแห้ง หรือการตากปลาสําหรับทําปลาร้าจะตาก
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บนเสื่อไม้ไผ่ที่สานแบบง่ายๆ ขนาดกว้าง 50-60 เซนติเมตร ยาว 2-3 เมตร วางบนพ้ืนดินและสังเกตเห็นว่าไม่มี
แมลงวันตอม เนื่องจากมีการใช้สารเคมีฉีดพ่น จึงเป็นขั้นตอนการแปรรูปและการเก็บรักษาไม่ถูกสุขอนามัยที่ดี   

ประมงอื่นๆ
6%

ประมงน้ําจืด
82%

ประมงทะเล
12%

 
ภาพที่ 4.8 สดัส่วนผลผลิตปลาและสัตว์น้ําของกัมพชูา ปี 2552 
ที่มา: FAO 
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ภาพที่ 4.9 ปรมิาณผลผลิตปลาน้ําจืดของกมัพูชา ปี 2548-2552 
ที่มา: FAO 
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2) การตลาด  
ตลาดค้าปลาในกัมพูชา พบว่า สินค้าประมงยังไม่มีตลาดกลางสัตว์น้ําในการซื้อขาย        

เป็นเพียงตลาดขนาดเล็ก พ่อค้าผู้รวบรวมเดินทางไปตระเวนรับซื้อถึงแหล่งผลิตหรือบางแห่งเป็นแพรับซื้อ
ขนาดเล็กที่ชาวประมงสามารถนําปลามาขายได้ตลอดเวลา จากน้ันผลผลิตจะถูกส่งต่อไปยังผู้บริโภคในประเทศ 
และถูกส่งไปยังตลาดต่างประเทศ เช่น สิงคโปร์ ฮ่องกง จีน ไทย เวียดนาม ยุโรป ซึ่งตลาดยุโรปกําลังนิยม          
ปลาเนื้อขาวหรือปลาสวายที่ชาวเวียดนามทําการเพาะเลี้ยงในกัมพูชาจะถูกรวบรวมแล้วส่งออกไปแปรรูป         
ในเวียดนาม   

ตลาดค้าปัจจัยการผลิต พบว่า ผู้ประกอบการค้าปัจจัยการผลิตปลาส่วนมากดําเนินการโดย
ชาวเวียดนาม เช่น อาหารสําเร็จรูป ลูกพันธ์ุปลา ยาและสารเคมี รวมทั้งวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตและการจับ
นําเข้าจากเวียดนามร้อยละ 60 และนําเข้าจากไทยร้อยละ 40 โดยนิยมนําเข้าจากเวียดนามมากกว่าไทย 
เนื่องจากมีความสะดวกในการติดต่อสื่อสาร ซึ่งพ่อค้าผู้ประกอบการส่วนใหญ่เป็นชาวเวียดนามที่อาศัยอยู่           
ในกัมพูชามานานจึงมีความสัมพันธ์ทั้งในเวียดนามและกัมพูชาทําให้สามารถสื่อสารได้ทั้งสองภาษา จึงมีความ
สะดวกในการติดต่อธุรกิจ  นอกจากนี้ด้านพิธีการทางศุลกากรระหว่างทั้งสองประเทศมีความยืดหยุ่นสูง อีกทั้ง
ราคานําเข้าจากเวียดนามมีราคาถูกกว่าจากไทย แม้จะเป็นที่ทราบกันดีว่าสินค้าจากไทยมีคุณภาพที่ดีกว่า          
แต่ขั้นตอนการนําเข้า ส่งออกของไทยจะยึดถือกฎระเบียบและเอกสารที่ถูกต้อง ต้องใช้เอกสารประกอบ              
การนําเข้าหลายฉบับ มีการตรวจสอบเข้มงวด มีกฎระเบียบมาก และที่สําคัญผู้ประกอบการชาวกัมพูชา               
อ่านและเขียนภาษาไทยไมไ่ด้  ซึ่งเป็นอุปสรรคและสร้างความยุ่งยากให้แก่ผู้นําเข้าและส่งออก กัมพูชาจึงหันไป
นําเข้าจากเวียดนาม ทําให้ไทยเสียโอกาสในการทําการค้า การลงทุนกับประเทศเพื่อนบ้าน 

2.1) ความต้องการบริโภค 
กัมพูชามีอัตราการบริโภคปลาน้ําจืดเป็นอันดับสองของโลก เฉลี่ย 30.80 กิโลกรัมต่อคน

ต่อปี โดยในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา (2548-2552) การบริโภคเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 4.52 ต่อปี เนื่องจากกัมพูชา
เป็นแหล่งผลิตปลาน้ําจืดที่สําคัญของภูมิภาคน้ี จึงมีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่พ่ึงพาการจับปลาจากธรรมชาติเพื่อใช้
เป็นแหล่งอาหารที่สําคัญของครัวเรือน  

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

ลดลงในอัตราร้อยละ 3.96 ต่อปี ในปี 2552 มีการส่งออกปริมาณ 23,000 ตัน แม้ว่าผลผลิตจากการทําประมง
ของกัมพูชามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นแต่ผลผลิตปลาธรรมชาติส่วนใหญ่จะถูกใช้สําหรับบริโภคภายในประเทศเป็นหลัก 
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ผลผลิตส่วนเกินมีการแปรรูปเบ้ืองต้นอย่างง่ายในครัวเรือน เช่น ปลาแห้ง ปลาร้า และส่วนหนึ่งถูกส่งมายัง
ประเทศเพื่อนบ้านคือประเทศไทย ส่วนที่ถูกส่งไปยังตลาดจีน ฮ่องกง สิงคโปร์ อยู่ในรูปปลาแช่เย็นแช่แข็งเป็นหลัก 
เนื่องจากกัมพูชายังไม่มีเทคโนโลยีในการแปรรูปและมีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย ระบบโครงสร้างพื้นฐานยังไม่
เอื้ออํานวยในการแปรรูปส่งออก ได้แก่ ถนน ระบบการคมนาคมขนส่ง ระบบห้องเย็น ไฟฟ้า และอุตสาหกรรม
ต่อเนื่องอื่นๆ สําหรับผลผลิตจากการเพาะเลี้ยงจะถูกรวบรวมโดยพ่อค้าชาวเวียดนามซ่ึงเป็นผู้มีบทบาทสําคัญ
ในอุตสาหกรรมประมงของกัมพูชา โดยเฉพาะปลาในกลุ่มแพนกาเซียสที่ถูกส่งไปแปรรูปในเวียดนาม และ
ส่งออกไปยังตลาดสหรัฐอเมริกา และสหภาพยุโรป โดยเวียดนามและกัมพูชา เป็นประเทศที่ได้รับสิทธิพิเศษ
ทางภาษี (GSP) กับประเทศคู่ค้า เช่น สหรัฐอเมริกา และสหภาพยุโรป 
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ภาพที่ 4.10 ปริมาณการสง่ออก-นําเขา้ ปลาน้ําจืดของกัมพูชา ปี 2552 
ที่มา: FAO 

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

(2548-2552) การนําเข้าเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 42.80 ต่อปี ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการนําเข้าพันธ์ุสัตว์น้ําจากเพื่อนบ้าน
คือ เวียดนามและไทย เพื่อใช้สําหรับการเพาะเลี้ยง เนื่องจากกัมพูชายังไม่สามารถเพาะพันธ์ุปลาชนิดต่างๆ           
ในเชิงพาณิชย์ได้  

2.4) ราคา 
เนื่องจากกัมพูชามีปลาจับจากธรรมชาติที่หลากหลายชนิด ลักษณะการขายส่วนมาก 

ไม่มีการคัดช้ันคุณภาพและเป็นลักษณะคละชนิดปลา โดยราคาขายปลีก ในปี 2556 ราคากิโลกรัมละ 18,700 
เรียล หรือกิโลกรัมละ 187 บาท เพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 13,300 เรียล หรือกิโลกรัมละ 133 บาท ในปี 2555 
ร้อยละ 28.88 (ตารางที่ 4.9.3) 
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3) นโยบายด้านการประมง 
3.1) ส่งเสริมการเพาะเลี้ยงทั้งในบ่อดิน กระชัง และนาข้าว  
3.2) กําหนดเขตการทําประมง โดยจัดสรรพื้นที่การทําประมงให้ครัวเรือนละ 50 เมตร ใช้ทั้ง

การเพาะเลี้ยงและจับจากธรรมชาติ ซึ่งกํากับดูแลโดยกระทรวงเกษตรป่าไม้และประมง 
3.3) การห้ามทําการประมง โดยการกําหนดเครื่องมือในการทําประมง เช่น กําหนดขนาดอวน

ห้ามใช้อวนรุน อวนลาก และเรือประมงพาณิชย์ในโตนเลสาป 
3.4) ห้ามไม่ใหม้ีการเพาะเลี้ยงปลาชะโด เนื่องจากเป็นปลาที่กินลูกปลาวัยอ่อนและปลา

ขนาดเล็กเป็นอาหาร ซึ่งจะเป็นการทําลายลูกปลาตามธรรมชาติให้ลดลง  
3.5) การห้ามนักลงทุนต่างชาติในสาขาประมงบางประเภท ได้แก่ การจับปลาน้ําจืด ปลา

กดเหลือง ปลาดุกยักษ์ จระเข้ และปลายีส่ก โดยสงวนไว้ให้กับกิจการขนาดเล็กของชาวกัมพูชา 
3.6) นโยบายด้านภาษี การนําเข้ากําหนดให้เนื้อปลาอยู่ ในรายการสินค้าอ่อนไหว                

มีพันธกรณีในการลดภาษี 0-5%  และเริ่มลดในปี 2560 (ค.ศ.2017) 
4) เปรียบเทียบการทําประมงระหว่างไทยและกัมพูชา   

ไทย และกัมพูชา  มีสภาพพื้นที่และภูมิอากาศที่คล้ายคลึงกัน จึงสามารถทําการผลิตสินค้า
หลายชนิดได้เหมือนกัน โดยแต่ละประเทศมีปัจจัยที่ได้เปรียบและเสียเปรียบในการทําประมงแตกต่างกันดังนี้  

4.1) ประเทศไทย มีชายฝ่ังทะเลเป็นแนวยาวทั้งฝั่งอ่าวไทยและอันดามันมีความยาว 3,200 
กิโลเมตร ผลผลิตปลาจึงมีทั้งจากประมงทะเล (Marine) และประมงน้ําจืด (Inland) มีแหล่งน้ําธรรมชาติและ
แม่น้ําสําคัญหลายสายไหลผ่าน  สภาพพื้นที่เอื้ออํานวยต่อการประมง โดยมีการทําประมงทั้งการจับจาก
ธรรมชาติและการเพาะเลี้ยง  ซึ่งผลผลิตจากการจับตามธรรมชาติมีไม่เพียงพอจึงหันมาให้ความสําคัญกับ    
การเพาะเลี้ยงมากขึ้น  โดยมีพ้ืนที่เพาะเลี้ยงประมงน้ําจืดกระจายอยู่ในทุกภาคของประเทศ มีทําเลที่ต้ัง      
ทางภูมิศาสตร์ที่เหมาะสม ทําให้ประสบปัญหาภัยทางธรรมชาติที่ไม่รุนแรงมากจึงสามารถเพาะเลี้ยงได้ตลอดปี 
เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงของไทยมีเทคโนโลยีและมีการสั่งสมประสบการณ์การเลี้ยงมายาวนาน จึงมีทักษะ       
การเลี้ยงสูง มีมาตรฐานการผลิตที่ดีและเหมาะสม GAP มีระบบโลจิสติกส์ที่ดีอยู่ในระดับสามของอาเซียน     
รองจากสิงคโปร์และมาเลเซีย มีระบบอุตสาหกรรมต่อเนื่องตลอดสายการผลิต เช่น มีโรงงานผลิตอาหารสัตว์         
โรงเพาะฟักลูกพันธ์ุปลา และห้องเย็นรวมทั้งโรงงานแปรรูปอาหารสําเร็จรูปเพื่อรองรับผลผลิต นอกจากนี้
ภาครัฐมีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนตลอดสายการผลิต เพื่อตอบสนองความต้องการบริโภคภายในประเทศและ
ต่างประเทศ ที่มีแนวโน้มความต้องการบริโภคปลาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งในตลาดโลกและตลาดอาเซียน 



49 

 

ไทยมีข้อจํากัด คือ ความอุดมสมบรูณ์ของทรัพยากรธรรมชาติลดลงอย่างต่อเนื่อง พ้ืนที่
เพาะเลี้ยงที่เหมาะสมมีจํากัด โดยเฉพาะช่วงหน้าแล้งที่ปริมาณน้ําขาดแคลนทําให้บางพื้นที่ไม่สามารถทําการ
เพาะเลี้ยงได้ และมีปัญหาขาดแคลนแรงงาน และมีอัตราค่าจ้างแรงงานที่สูงกว่าประเทศคู่แข่ง   

4.2) กัมพูชา ผลผลิตปลาส่วนใหญ่จบัจากแหล่งน้ําธรรมชาติทําให้มีต้นทุนตํ่าทรัพยากรธรรมชาติ
ยังมีความอุดมสมบรูณ์สูง และมีพ้ืนที่ที่สามารถขยายการเพาะเลี้ยงได้อีกมาก ทั้งในบ่อดิน กระชัง และนาข้าว          
มีอัตราค่าจ้างแรงงานที่ตํ่าและมีแรงงานจํานวนมาก นอกจากนี้กัมพูชายังได้รับสิทธิประโยชน์ทางการค้า เช่น 
GSP จากประเทศคู่ค้า 

ข้อจํากัดของกัมพูชา คือ ภาครัฐไม่มีนโยบายในด้านการประมงอย่างที่ชัดเจน ระบบ
สาธารณูปโภคพ้ืนฐานยังไม่พัฒนา เช่น ถนน ระบบการคมนาคมขนส่ง ไม่มีห้องเย็น และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง 
รวมทั้งการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารประมงแปรรูปเพื่อรองรับในการผลิต ส่วนการเลี้ยงยังเป็นการเลี้ยงแบบดั้งเดิม
ใช้เศษอาหารและของเสียจากครัวเรือนเป็นอาหารในการเพาะเลี้ยง และยังไม่มีมาตรฐานการผลิตที่ดีและเหมาะสม   
ผู้เลี้ยงหรือแรงงานยังขาดทักษะ องค์ความรู้ และเทคโนโลยีในการเลี้ยง เช่น การผสมพันธ์ุ การเพาะฟักลูกพันธ์ุปลา 
เทคนิคในการเลี้ยง เกษตรกรเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ยาก ยังไม่มีตลาดกลางที่เป็นแหล่งรับซื้อ-ขายผลผลิต กฎระเบียบ
วิธีปฏิบัติไม่แน่นอนมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย  
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ตารางที่ 4.7 ราคาขายปลีกปลาคละของกัมพูชา ปี 2555-2556 

        ปี ราคาขายปลีกปลาคละ   (เรยีล/กก.) ราคาขายปลีกปลาคละ    (บาท/กก.)

2555 13,300 133 
2556 18700 187 

ที่มา: www.eicambodia.org  
 

ตารางที่ 4.8  สถานการณ์การทําประมงของไทย และกัมพูชา

รายการ ไทย (ปี 2553)     กัมพูชา(ป ี2552)

1.ความยาวชายฝั่ง(กม.) 2,815 435 
2.EEZ Area(ตร.กม.) 350,000 55,600
3.พ้ืนทีเพาะเลี้ยง(ล้านไร่) 1.34 2.8 
  3.1 ชายฝั่งและน้ํากร่อย 0.33 Na 
  3.2 น้ําจืด 1.01 Na 
4.ผลผลิต(ล้านตัน) 3.06 0.58
  4.1 จับจากธรรมชาติ 1.81 0.37

 1) ทะเล 1.60 0.08
2)  น้ําจืด 0.21 0.29

  4.2 เพาะเลี้ยง 1.25 0.21
      1) ชายฝั่ง 0.75 0.05
      2) น้ําจืด 0.50 0.16
5.มูลค่าส่งออกสินค้าประมง 
(mill.US$) 

8,853 35.8

6.ตลาดส่งออกหลัก สหรัฐอเมริกา, สหภาพยุโรป, ญี่ปุ่น สหภาพยุโรป, ฮ่องกง 
สิงคโปร์ 
เวียดนาม 

7.สิทธิพิเศษทางภาษี GSP สิ้นสุดปี 2557 มี 
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ตารางที่ 4.8  (ต่อ) 

รายการ ไทย (ปี 2553)     กัมพูชา(ป ี2552)

8.นโยบาย 
 

- พัฒนาการประมงทั้งการเพาะเลี้ยง
และในแหล่งน้าํธรรมชาติโดยการฟื้นฟู
ทรัพยากรประมงและจัดระเบียบการ
ทําประมงให้สมดุลกับศักยภาพการ
ผลิตตามธรรมชาติและเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
 - ตลอดจนแสวงหาลูท่างการทําประมง
ในน่านน้ําต่างประเทศที่ไม่ขดัต่อ
กฎระเบียบขององค์กรระหว่างประเทศ
และประเทศผูน้ําเข้าสินค้าประมง 

 - สินค้าประมงเป็น
ความมั่นคงด้านอาหาร 
 - เนื้อปลาเป็นสินค้า
อ่อนไหวของประเทศ
ภายใต้ AEC  
 - ส่งเสริมการเพาะเลี้ยง
ในโตนเลสาบโดยจัดสรร
ให้เกษตรกรทาํการ
ประมงครัวเรือนละ 
50x50 ม. 

ที่มา : จากการสํารวจ 
 

4.1.3 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) 

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

ธรรมชาติ อ่างเก็บน้ํา และแม่น้ําหลายสาย ที่สําคัญคือ แม่น้ําโขง แม่น้ํางึม โดยมีอ่างเก็บน้ํา จํานวน 81 แห่ง มีพ้ืนที่
รับน้ําของอ่างเก็บน้ําตามธรรมชาติ จํานวน 203,587 ไร่ ลาวมีความอุดมสมบรูณ์ทางทรัพยากรธรรมชาติสูง     
ในปี 2554 มีผลผลิตปลาทั้งหมด 129,600 ตัน มาจากธรรมชาติ 34,000 ตัน มาจากการเพาะเลี้ยง 95,600 ตัน 
ดังนั้นการประมงใน สปป.ลาว จึงเป็นอาชีพสํารองและเป็นแหล่งรายได้เสริม โดยมีวัตถุประสงค์การเลี้ยง           
เพื่อเป็นแหล่งอาหารให้กับครัวเรือน ในปี พ.ศ.2541/2542 ครัวเรือนที่มีการเลี้ยงสัตว์น้ํา มีจํานวน 55,500 
ครัวเรือน ปี 2053/2554 มีจํานวน 68,200 ครัวเรือน (กระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ สปป.ลาว,2554) โดยปกติ
นิยมเลี้ยงปลาในบ่อเลี้ยงตามเรือกสวนไร่นาเพื่อยังชีพ  พ้ืนที่ที่เหมาะสมกับการเพาะเลี้ยงอยู่ทางตอนใต้       
ส่วนพื้นที่ทางตอนเหนือของประเทศมีการเลี้ยงไม่มากเนื่องจากสภาพพื้นที่เป็นภูเขาสูง  
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ภาพที่ 4.11 แสดงผลผลิตปลาน้ําจืดของ สปป.ลาว ปี 2552-2554 

ที่มา: สถิติกสิกรรมปี 2010/2011 กระทรวงกสิกรรมและป่าไม้  สปป.ลาว 
 

สําหรับด้านการเพาะเลี้ยงปลาเป็นการเลี้ยงแบบด้ังเดิมคือปล่อยตามธรรมชาติในบ่อน้ํา      
ในไร่นา เพื่อใช้บริโภคในครัวเรือนเท่านั้น แต่ปัจจุบันสปป.ลาวเริ่มมีการเพาะเลี้ยงปลาเชิงพาณิชย์ โดยพื้นที่
เลี้ยงอยู่ในแถบที่ราบลุ่มทางตอนใต้ของประเทศ คือ แขวงสะหวันนะเขต และแขวงจําปาสัก ซึ่งเป็นช่วงที่แม่น้ํา
โขงไหลผ่านเข้าไปในสปป.ลาวและเป็นช่วงที่มีความกว้างถึง 1 กิโลเมตร ทําให้เป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบรูณ์ 
ปลาที่นิยมเลี้ยง คือ ปลาดุก ปลานิล ปลาตะเพียน และปลาจีน รูปแบบการเลี้ยงในเชิงพาณิชย์ มีทั้งเลี้ยงในบ่อดิน
และกระชัง เริ่มมีการเลี้ยงปลานิลในกระชังตามริมฝั่งแม่น้ําโขง แต่มีเพียง 1-2 รายเท่านั้น โดยนําเข้าลูกพันธ์ุปลา 
อาหารมาจากไทย สปป.ลาวเลี้ยงปลาเพื่อเน้นให้มีเพียงพอสําหรับการบริโภคภายในเป็นหลัก เนื่องจาก
เทคโนโลยีการเลี้ยงยังไม่พัฒนา ยังเป็นแบบดั้งเดิมและต้นทุนการเลี้ยงปลาทุกชนิดใน สปป.ลาว จะสูงกว่าไทย
ประมาณ 10 บาทต่อกิโลกรัม 

ค่าใช้จ่ายในการเพาะเลี้ยงปลาในเชิงพาณิชย์ จากการสํารวจข้อมูลของสํานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร โดยสํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร ในแขวงจําปาสักซึ่งเป็นแหล่งเลี้ยงสําคัญ พบว่า มีการเลี้ยงปลา
นิลในกระชังตามลําน้ําโขง จํานวน 650 กระชัง โดยนําเข้าพันธ์ุปลา อาหาร มาจากจังหวัดมหาสารคาม และ
กาฬสินธ์ุ ของไทย ราคาลูกพันธ์ุปลานิลอายุ 21 วัน ราคา 8 สตางค์ต่อตัว อนุบาล 45 วัน ขนาด 5-7 
เซนติเมตร ราคา 2-3 บาทต่อตัว เป็นขนาดที่ปล่อยเลี้ยงในกระชังได้เลย เลี้ยงต่อประมาณ 4 เดือน ได้ปลา
ขนาด 2 ตัวต่อกิโลกรัม ราคาที่เกษตรกรขายได้ 22,000 กีบต่อกิโลกรัม ราคาขายปลีก 23,000 กีบต่อกิโลกรัม 
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ต้นทุนค่าอาหาร 16,000 กีบต่อกิโลกรัม. กําไรประมาณ 3,000-4,000 กีบต่อกิโลกรัม ซึ่งยังไม่รวมค่าแรง
ตนเอง    

สําหรับการเลี้ยงปลาดุกบ๊ิกอุย เป็นการเลี้ยงในบ่อดิน อัตราปล่อย 50-70 ตัวต่อลูกบาศก์เมตร 
ถ้าปล่อย 100 ตัว ได้ผลผลิตเฉลี่ย 30-40 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ระยะเวลาเลี้ยง 45-60 วัน ได้ผลผลิตปลา
ขนาด 6 ตัวต่อกิโลกรัม ราคาที่เกษตรกรขายได้ 12,000 กีบต่อกิโลกรัม ราคาขายปลีก 13,000 กีบต่อกิโลกรัม 
ต้นทุนค่าอาหาร 7,000 กีบต่อกิโลกรัม อัตราการแลกเนื้อ (FCR) 1:1 แต่มีขนาดไม่สม่ําเสมอในแต่ละรุ่น ส่วนอาหาร
ใช้ของ CP เชฟฟีด ปี 2554 มีเกษตรกรเพาะเลี้ยงเพิ่มขึ้นร้อยละ 40 จากปี 2553 

2) ด้านการตลาด  
โดยท่ัวไปการทําประมงในสปป.ลาวเน้นเพื่อการบริโภคภายในครัวเรือน มีครัวเรือนประมาณ 

6,000 ครัวเรือนที่มีรายได้จากการจําหน่าย โดยส่วนใหญ่เป็นผลผลิตปลาที่จับได้จากธรรมชาติโดยเฉพาะจาก 
หลี่ผีหรือที่ได้รับการขนานนามว่ามหานทีสี่พันดอน ซึ่งเป็นแหล่งประมงพื้นบ้านที่สําคัญของสปป.ลาว ผลผลิต
ปลาจะถูกส่งมาที่ตลาดดาวเรืองทุกวัน ซึ่งถือเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดในแขวงจําปาสัก เนื่องจากมีการสร้างเส้นทาง
คมนาคมทําให้การขนส่งสะดวกขึ้น มีระยะทางเพียง 160 กิโลเมตร ผลผลิตทั้งจากธรรมชาติและการเพาะเลี้ยง
จะถูกส่งมาที่ตลาดแห่งนี้ จากนั้นจะมีพ่อค้าส่งมาซื้อเพื่อนําไปขายยังแขวงอื่นๆ อีกทอดหนึ่ง โดยผลผลิตปลาที่ได้
จากการจับทั้งหมดจะใช้บริโภคภายในประเทศเท่านั้น มีการส่งออกไปนอกแขวงแต่ยังไม่มีส่งออกนอกประเทศ 
การส่งออกต้องมี ใบรับรองการผลิตจากฟาร์ม กลุ่มบ้าน แขวง ส่วนสินค้าที่สปป. ลาว ไม่สามารถผลิตได้เอง
สามารถนําเข้าได้ เช่น ประมงทะเล ปลาทู ปลาหมึก โดยมีการนําเข้าจากเวียดนามและไทย สัดส่วนการนําเข้า
จากเวียดนามร้อยละ 90 ไทยเพียงร้อยละ 10 เท่านั้น เนื่องจากราคาสัตว์น้ําจากเวียดนามถูกกว่า เช่น ปลาหมึก 
ไทยขายราคา 100,000 กีบต่อกิโลกรัม เวียดนามขายราคา 70,000 กีบต่อกิโลกรัม แต่ทั้งนี้สินค้าจากไทยจะมี
คุณภาพดีกว่า   

2.1) ความต้องการบริโภค 
สปป.ลาว มีอัตราการบริโภคปลาน้ําจืดอยู่ในอันดับสามของโลก (เฉลี่ย 17.30 กิโลกรัม

ต่อคนต่อปี) โดยในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา (2548-2552) อัตราการบริโภคมีแนวโน้มลดลงในอัตราร้อยละ 1.22 ต่อปี 
2.2) การส่งออก 

สปป.ลาว ไม่มีการส่งออกปลาน้ําจืดและผลิตภัณฑ์ เนื่องจากผลผลิตทั้งหมดจะถูกใช้
สําหรับบริโภคภายในประเทศ และสปป.ลาวเป็นพื้นที่ไม่ติดทะเลทําให้ต้องพึ่งพาเฉพาะประมงน้ําจืดเท่านั้น 
ทั้งนี้รัฐบาล สปป.ลาวมีนโยบายในการส่งเสริมให้เกษตรกรทําการขยายการเพาะเลี้ยงให้เพียงกับความต้องการ
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และส่งเสริมให้มีการส่งออก เนื่องจากได้รับสิทธิพิเศษทางภาษี (GSP) กับประเทศคู่ค้า เช่น สหรัฐอเมริกา และ
สหภาพยุโรป  
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ภาพที่ 4.12 แสดงการนําเข้า-ส่งออก ปลาน้ําจืดของ สปป.ลาว ปี 2554 

ที่มา: FAO  
2.3) การนําเข้า 

เนื่องจากผลผลิตปลาน้ําจืดที่ได้ไม่เพียงกับความต้องการบริโภค สปป.ลาวจึงนําเข้า
สินค้าประมงน้ําจืดจากประเทศเพื่อนบ้าน โดยส่วนใหญ่นําเข้าจากไทยเกือบทั้งหมด ในปี 2555 นําเข้าปริมาณ 
535 ตัน มูลค่า 20.25 ล้านบาท เนื่องจากมีราคาถูกกว่าที่ผลิตเองในประเทศโดยปลาที่นําเข้าส่วนใหญ่ ได้แก่ 
ปลาดุก และปลานิล  

2.4) ราคา 
ราคาปลาน้ําจืดที่เกษตรกรขายได้ใน สปป.ลาว จะมีราคาสูงกว่าราคาในไทยโดยเฉลี่ย

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

3) นโยบายด้านการประมงของ สปป.ลาว 
3.1) ด้านการผลิต 

3.1.1) ผลิตเพื่อใช้บริโภคภายในประเทศเป็นหลัก ในปี 2553 มูลค่าการผลิต 172 
พันล้านกีบ เพิ่มเป็น 194 พันล้านกีบ ในปี 2554  

สปป.ลาว ไม่มี
การส่งออกปลา
น้ําจืด เนื่องจาก
บริโภคภายใน 
ประเทศเปน็หลัก
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3.1.2) การผลิตมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปี 2553 มีการส่งเสริมและ
สนับสนุนการเลี้ยงสัตว์และการประมงในระดับครัวเรือน กลุ่มผลิต และภาคเอกชน ทําให้การเลี้ยงรูปแบบ
ฟาร์มมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น 265 ฟาร์ม หรือร้อยละ 14.70 

3.1.3) การลงทุนของภาคเอกชนทั้งภายในและต่างประเทศมี 96 บริษัท รวมมูลค่าการลงทุน 
65 ล้านดอลลาร์สหรัฐ  

3.1.4) ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย กฎระเบียบ เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ การบริการสัตวแพทย์
และการควบคุมโรคระบาดทุกชนิด  

3.1.5)  ปรับปรุง เทคนิค รูปแบบวิธีการเลี้ยง การผลิตพันธ์ุให้เพียงพอกับความต้องการ
ทั้งปริมาณและคุณภาพ เพื่อกระตุ้นและสนับสนุนการเลี้ยงสัตว์และประมง ของทุกเขต ทุกภาคส่วนอย่างเข้มแข็ง 
โดยเฉพาะสินค้าที่มีเป้าหมายในการผลิตเพื่อส่งออก 

3.1.6) มีเป้าหมายให้การเลี้ยงสัตว์เป็นอาชีพได้ ขยายรูปแบบการเลี้ยงสัตว์และประมง
ที่ช่วยแก้ไขปัญหาความยากจนของเกษตรกร ไปยังส่วนกลาง ส่วนแขวง โดยการดําเนินโครงการที่มีอยู่ใน
ปัจจุบัน รวมทั้งสร้างโครงการใหม่ๆ มีการจัดต้ังกลุ่มเลี้ยง 1,166 กลุ่ม และมีการสนับสนุนการซื้อขายสัตว์
ระหว่างแขวง 

3.2) ทิศทางแผนงาน ปี 2555  
3.2.1)ส่งเสริมและสนับสนุนการเลี้ยงสัตว์และประมงแบบฟาร์มทุกรูปแบบ              

เพื่อเป้าหมายการผลิตให้เพียงพอบริโภคภายประเทศ เพื่อทดแทนการนําเข้า 
3.2.2) สนับสนุนให้การประมงเป็นแหล่งความมั่นคงด้านอาหาร โดยมีเป้าหมายให้          

การเลี้ยงขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 6  
3.2.3) ผลผลิตจากการเลี้ยงปลาเพิ่มขึ้นร้อยละ 8 - 10 โดยมีเป้าหมายการผลิตปลาให้ได้ 

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

โดยการพัฒนาระบบชลประทานและการเข้าร่วมเขตพัฒนาสินค้า  
3.3) มาตรการด้านนโยบายและระเบียบปฏิบัติ 

3.3.1) ให้มีการบังคับใช้กฎหมายและกฎระเบียบที่มีอยู่อย่างเข้มงวด ทั้งด้านการเลี้ยงสัตว์ 
การสัตวแพทย์ และการประมง เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ โดยการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูล  

3.3.2) สนับสนุนการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อปฏิบัติตามกฎการค้าโลก ในฐานะ 
ที่เป็นสมาชิก WTO 
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3.3.3) สนับสนุนและอํานวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการ และนักลงทุนต่างชาติ          
ทําธุรกิจการเลี้ยงสัตว์และประมงให้มากขึ้น โดยช่วยเหลือผู้ลงทุนด้านสินเชื่อ การยกเว้นภาษีอากร                
บางประเภท ให้สินเชื่ออัตราดอกเบื้ยตํ่า หรือดูแลให้เป็นไปตามความเหมาะสม (อาจยกเว้น ค่าน้ําค่าไฟสําหรับ
ผู้ผลิต) 

3.3.4) ประสานภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่อการผลิต เช่น 
ระบบการคมนาคมขนส่ง การตลาด ช่องทางการจําหน่าย ปัจจัยการผลิต ราคา พันธ์ุ 

3.3.5) การจัดทําโซนนิ่ง เขตพื้นที่การผลิต เช่น พ้ืนที่ราบลุ่มริมน้ําโขง ให้สนับสนุนการ
เลี้ยงให้เพียงพอกับการบริโภคภายในและการส่งออก โดยเปิดกว้างการลงทุนจากทุกภาคส่วน 

3.3.6) เขตพื้นที่สูง สนับสนุนการเลี้ยงสัตว์และปลาทุกประเภท (เลี้ยงในบ่อดิน) เพื่อสนอง
ความต้องการของผู้บริโภคในเมืองใหญ่และแขวงใกล้เคียง ให้เกษตรกรหันมาเลี้ยงปลาและสัตว์เป็นอาชีพ           
ที่มั่นคง เพื่อหยุดการบุกรุกพ้ืนที่ป่า โดยการส่งเสริมเทคนิควิธีการเลี้ยง การป้องกันโรค จัดต้ังกลุ่ม และ
สนับสนุนสินเชื่อเพื่อขยายการผลิต 

 
3.4) ด้านพันธ์ุปลา 

3.4.1) ส่งเสริมและสนับสนุนสถานีผลิตลูกพันธ์ุปลาในแขวง และเขตทั่วประเทศ 80 แห่ง 
ซึ่งเป็นของภาครัฐ 20 แห่ง เอกชน 60 แห่ง ให้เกษตรกรนําไปเลี้ยงได้จํานวน 350 ล้านตัวต่อปี  

3.4.2) สนับสนุนการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการผลิตปลานิลแปลงเพศ เพื่อลดการนําเข้า
จากต่างประเทศ 

3.4.3) สนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานให้มีการขยายการเลี้ยง ซึ่งปัจจุบันได้ให้กรรมสิทธ์ิ
กับเอกชนในการดําเนินธุรกิจ โรงงานอาหารสัตว์ฟ้าง่อม ผลิตได้ 40,000 ตันต่อปี โรงงานผลิตอาหารสัตว์แขวง
บอลิคําไช อุดมไช ผลิตได้ 45,000 -50,000 ตันต่อปี โรงงานผลิตอาหารสัตว์แห่งใหม่ที่กําลังสร้างอีก 2 แห่ง  
ในหลวงพระบาง จะมีกําลังการผลิต 5,000 -7,000 ตันต่อปี เพื่อใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําในแขวงใกล้เคียง
และนครหลวงเวียงจันทน์  

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

สหวันนะเขตและจําปาสัก ควบคู่กับการสนับสนุนความรู้ทางวิขาการให้กับฟาร์มเลี้ยง โดยให้มีเครื่องผสมอาหาร             
เป็นของตนเอง ผลิตได้ 2.5 ตันต่อวัน 

3.6) มาตรการด้านคุณภาพ 
ปรับปรุงวิธีการตรวจตราการเคลื่อนย้ายสัตว์ตามด่านชายแดนสากล 15 ด่าน และด่านภายใน

ระหว่างแขวง 25 ด่าน ด้วยการยกระดับความรู้ความสามารถของเจ้าหน้าที่ โดยการจัดทําเป็นวิดีโอเพื่อเรียนรู้ เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ 
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3.7) นโยบายด้านภาษี 
กําหนดให้ปลามีชีวิตอยู่ในรายการสินค้าอ่อนไหวสําหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน          

มีพันธกรณีในการลดภาษี 0-5%  และเริ่มลดในปี 2558 (ค.ศ. 2015)  
4) เปรียบเทียบการทําประมงระหว่างประเทศไทย และสปป.ลาว  

ไทย และสปป.ลาวมีสภาพพ้ืนที่และภูมิอากาศที่คล้ายคลึงกัน จึงสามารถทําการผลิตสินค้า  
หลายชนิดได้เหมือนกัน โดยแต่ละประเทศมีปัจจัยที่ได้เปรียบและเสียเปรียบในการทําประมงแตกต่างกันดังนี้  

4.1) ประเทศไทย มีชายฝั่งทะเลเป็นแนวยาวทั้งฝั่งอ่าวไทยและอันดามันมีความยาว 3,200 
กิโลเมตร ผลผลิตปลาจึงมีทั้งจากประมงทะเล (Marine) และประมงน้ําจืด (Inland) มีแหล่งน้ําธธรมชาติและ
แม่น้ําสําคัญหลายสายไหลผ่าน สภาพพื้นที่เอื้ออํานวยต่อการเพาะเลี้ยงประมง โดยมีการทําประมงทั้งการจับ
จากธรรมชาติและการเพาะเลี้ยง ซึ่งผลผลิตจากการจับตามธรรมชาติมีไม่เพียงพอจึงหันมาให้ความสําคัญ     
กับการเพาะเลี้ยงมากขึ้น โดยมีพ้ืนที่เพาะเลี้ยงประมงน้ําจืดกระจายอยู่ในทุกภาคของประเทศ มีทําเลที่ต้ัง            
ทางภูมิศาสตร์ที่เหมาะสม ทําให้ประสบปัญหาภัยทางธรรมชาติที่ไม่รุนแรงมากจึงสามารถเพาะเลี้ยงได้ตลอดปี 
เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงของไทยมีเทคโนโลยีและมีการสั่งสมประสบการณ์การเลี้ยงมายาวนาน จึงมีทักษะ       
การเลี้ยงสูง มีมาตรฐานการผลิตที่ดีและเหมาะสมตามมาตรฐาน GAP มีระบบโลจิสติกส์ที่ดีอยู่ในระดับสามของ
อาเซียนรองจากสิงคโปร์และมาเลเซีย มีระบบอุตสาหกรรมต่อเนื่องตลอดสายการผลิต เช่น มีโรงงานผลิต
อาหารสัตว์ โรงเพาะฟักลูกพันธ์ุปลา และห้องเย็นรวมทั้งโรงงานแปรรูปอาหารสําเร็จรูป เพื่อรองรับผลผลิต  
นอกจากนี้ภาครัฐมีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนตลอดสายการผลิต เพื่อตอบสนองความต้องการบริโภค
ภายในประเทศและต่างประเทศ ที่มีแนวโน้มความต้องการบริโภคปลาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งในตลาดโลก
และตลาดอาเซียน 

ไทยมีข้อจํากัด คือ ความอุดมสมบรูณ์ของทรัพยากรธรรมชาติลดลงอย่างต่อเนื่อง พ้ืนที่
เพาะเลี้ยงที่เหมาะสมมีจํากัด โดยเฉพาะช่วงหน้าแล้งที่ปริมาณน้ําขาดแคลนทําให้บางพื้นที่ไม่สามารถทําการ
เพาะเลี้ยงได้ อีกทั้งยังมีปัญหาขาดแคลนแรงงาน และมีอัตราค่าจ้างแรงงานที่สูงกว่าประเทศคู่แข่ง    

4.2) สปป.ลาว ผลผลิตปลาน้ําจืดมาจากธรรมชาติยังมีสูง เนื่องจากทรัพยากรธรรมชาติยังมี
ความอุดมสมบูรณ์ มีแหล่งน้ําและพื้นที่ราบลุ่มที่สามารถขยายการเพาะเลี้ยงปลาน้ําจืดได้อีกมากโดยเฉพาะ         
ที่ราบลุ่มทางภาคใต้ มีอัตราค่าจ้างแรงงานที่ถูก นอกจากนี้รัฐบาลของลาวมีนโยบายด้านการประมงที่ชัดเจน             
การประกาศใช้กฎระเบียบและการบังคับใช้กฎหมายทําได้ง่ายเนื่องจากเป็นรัฐบาลพรรคเดียว  
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ข้อจํากัดของ สปป.ลาว คือ พ่ึงพาประมงน้ําจืดเพียงอย่างเดียวเนื่องจากไม่มีพ้ืนที่ติดทะเล 
ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐานยังไม่พัฒนา เช่น ถนน ระบบการคมนาคมขนส่ง ส่วนการเลี้ยงยังเป็นการเลี้ยงแบบ
ยังชีพและใช้บริโภคภายในเป็นหลัก เกษตรกรเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ยากและชาวลาวไม่นิยมการเป็นหนี้ ทําให้
การลงทุนเพาะเลี้ยงเชิงพาณิชย์อยู่ในวงจํากัด ผู้เลี้ยงหรือแรงงานยังขาดทักษะ องค์ความรู้ และเทคโนโลยี           
ในการเลี้ยง จึงต้องพึ่งพาการนําเข้าปัจจัยการผลิตทั้งลูกพันธ์ุปลา อาหารสัตว์น้ํา รวมทั้งเทคโนโลยีการเลี้ยง 
จากเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะจากไทยและเวียดนาม  
ตารางที่ 4.9  ราคาที่เกษตรกรขายได้และราคาขายปลีก ของ สปป.ลาว ปี 2556 

ราคา : บาท/กก. 

ปี 
ปลานิล ปลาดุก 

ราคาเกษตรกรขายได้ ราคาขายปลีก ราคาเกษตรกรขายได ้ ราคาขายปลีก

2556 78.57 82.14 42.86 46.43
ที่มา: จากการสํารวจ 

ตารางที่ 4.10 สถานการณ์การทําประมงของไทย  และสปป.ลาว

รายการ ไทย (ปี 2553) สปป.ลาว (ป ี2554)

1.ความยาวชายฝั่ง(กม.) 2,815 - 
2.EEZ Area(ตร.กม.) 350,000 - 
3.พ้ืนทีเพาะเลี้ยง(ล้านไร่) 1.34 2.5 
  3.1 ชายฝั่งและน้ํากร่อย 0.33 - 
  3.2 น้ําจืด 1.01 2.5 
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ตารางที่ 4.10  (ต่อ) 

รายการ ไทย (ปี 2553) สปป.ลาว (ปี 2554)

4.ผลผลิต(ล้านตัน) 3.06 0.13 
  4.1 จับจากธรรมชาติ 1.81 0.10 

 1) ทะเล 1.60 - 
2)  น้ําจืด 0.21 0.10 

4.2 จากการเพาะเลี้ยง 1.25 0.03 
1) ชายฝั่ง 0.75 - 
2) น้ําจืด 0.50 0.03 

5.มูลค่าสง่ออกสนิค้าประมง    
(mill.US$) 

8,853 - 

6.ตลาดส่งออกหลัก USA, ญี่ปุ่น, EU - 
7.สิทธิพิเศษทางภาษี GSP สิ้นสุดปี 2557 มี GSP 
8.นโยบาย 
 

- พัฒนาการประมงทั้งการเพาะเลี้ยงและใน
แหล่งน้ําธรรมชาติโดยการฟื้นฟูทรัพยากร
ประมงและจัดระเบียบการทําประมงให้สมดุล
กับศักยภาพการผลิต ตามธรรมชาติและเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 
-ตลอดจนแสวงหาลู่ทางการทําประมงใน
น่านน้ําต่างประเทศที่ไม่ขัดต่อกฎระเบียบของ
องค์กรระหว่างประเทศและประเทศผู้นําเข้า
สินค้าประมง 

- ส่งเสริมให้นักลงทุนด้านประมงจาก
ต่างชาติ โดยให้สิทธิพิเศษทางภาษีและ
อํานวยความสะดวกด้านต่างๆ การผลิต
นั้นๆจะต้องไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อมใน
เขตพื้นที่ท่ีกําหนด 
- ผลิตเพื่อบริโภคภายใน 

9.  จุดแข็ง - มีความพร้อมด้านเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยง 
การแปรรูปผลิตภัณฑ์ 
- มีมารตฐานการผลิตต้ังแต่ระดับฟาร์มเพาะ
ฟัก ฟาร์มเพาะเลี้ยง (GAP) และการแปรรูป 
HACCP ท่ีผู้ซ้ือในต่างประเทศให้การยอมรับ 
- ภาพลักษณ์สินค้าเป็นที่รู้จักและยอมรับของ
ตลาดโลก 

- ทรัพยากรสัตว์น้ําและสิ่งแวดล้อมทาง
ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ 
- ได้รับสิทธิพิเศษทางภาษี (GSP) จาก
ประเทศผู้ นํ า เข้ าสินค้ าประมง  คือ 
สหภาพยุโรป และสหรัฐอเมริกา 

10. ข้อจํากัด - ทรัพยากรธรรมชาติเริ่มเสื่อมโทรมและพื้นที่
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ํามีจํากัด 
- ปริมาณผลผลิตสัตว์น้ําท่ีเป็นวัตถุดิบแปรรูปมี
ไม่สมํ่าเสมอ 

- ขาดแคลนบุคลากรและเทคโนโลยีการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา 
- ขาดแคลนเทคโนโลยีการแปรรูปท่ี
หลากหลาย 
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ตารางที่ 4.10  (ต่อ) 

รายการ ไทย (ปี 2553) สปป.ลาว (ป ี2554)

 
 
 
 
 
 

 

-  มีกฎหมายประมงฉบับเดียวที่ใช้กํากับ
ดูแลที่มุ่งเน้นการอนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติ 
- การประมงเพาะเลี้ยงในแหล่งน้ํา
ธรรมชาติขยายตัวได้น้อย เนื่องจากมี
กฎระเบียบของหลายหน่วยงานที่กํากับ
ดูแล 

- โครงสร้างพื้นฐานในการพัฒนา
อุตสาหกรรมประมงโดยเฉพาะด้าน 
คมนาคมขนส่งการขยายสิ่งอํานวย
ความสะดวกเข้าไปในพื้นที่เพาะเลี้ยง
ค่อนข้างจํากัด 

ที่มา : จากการสํารวจ 

4.1.4 สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์  
1) การผลิต 

ในระยะเวลา 5 ปี (ปี 2550 – 2554) ที่ผ่านมา ผลผลิตสัตว์น้ําจากการทํากิจการประมง             
ของเมียนมาร์มีปริมาณเพิ่มขึ้นทุกๆปี โดยในปี 2550 มีปริมาณผลผลิตรวมทั้งสิ้น 3.19 ล้านตัน เพิ่มเป็นปริมาณ 
4.48 ล้านตันในปี 2554 หรือเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 8.74 ต่อปี ซึ่งผลผลิตสัตว์น้ําได้มาจากแหล่งผลิต 3 กลุ่ม คือ 
ประมงทะเล (Marine Fisheries) ประมงน้ําจืด (Inland Fisheries) และประมงจากการเพาะเลี้ยง (Aquaculture 
Fisheries) (ตารางที่ 4.6.6) 

1.1) ผลผลิตประมงทะเลจากการจับ (Marine Fisheries) ในระยะเวลา 5 ปี ที่ผ่านมา
ผลผลิตจากการทําประมงทะเลของเมียนมาร์มีปริมาณมากขึ้นตามลําดับ โดยในปี 2550 จับสัตว์น้ําได้ปริมาณ 
1.69 ล้านตันและเพิ่มขึ้นเป็น 2.33 ล้านตัน ในปี 2554 หรือเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 8.27 ต่อปี โดยผลผลิต
ประมงทะเลจากการจับนี้คิดเป็นร้อยละ 52.09 ของผลผลิตประมงทั้งหมดของประเทศ สัตว์น้ําเศรษฐกิจที่สําคัญ
จากการทําประมงทะเล คือ ปลาทูน่าครีบเหลือง (Yellow Fin Tuna) และปลากระโทงดาบ (Swordfish)  

1.2) ผลผลิตจากการทําประมงน้ําจืด (Inland Fisheries) โดยการจับ ประกอบด้วยการทํา
การประมงใน 2 ส่วน คือการทําประมงในแหล่งน้ําสัมปทาน (Leasable Fisheries) และการทําประมงในแหล่งน้ํา
ธรรมชาติทั่วไป (Open Fisheries) ผลผลิตประมงน้ําจืดมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันกับการทําประมงทะเล 
กล่าวคือ ผลผลิตประมงน้ําจืดในปี 2550 มีปริมาณ 0.82 ล้านตัน เพิ่มขึ้นเป็น 1.25 ล้านตัน ในปี 2554 หรือ
เพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 11.66 ต่อปี จากปริมาณผลผลิตประมงน้ําจืด ปี 2554 เป็นผลผลิตจากการทําประมง 
ในแหล่งน้ําทั่วไป 0.96 ล้านตัน คิดเป็นร้อยละ 77.32 และเป็นผลผลิตจากแหล่งน้ําสัมปทานเพียง 0.28 ล้านตัน 
หรือคิดเป็นร้อยละ 22.68  
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1.3) ผลผลิตประมงจากการเพาะเลี้ยง (Aquaculture Fisheries) ปี 2554 ผลผลิตจาก         
การเพาะเลี้ยงคิดเป็นร้อยละ 20.07 ของผลผลิตจากการทําประมงทั้งหมดของประเทศ ซึ่งการเพาะเลี้ยงนี้       
นับรวมการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล (Shrimp culture) การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืด (Freshwater Aquaculture) และ
การเพาะเลี้ยงชายฝั่ง (Marine Finfish Culture)  

1.3.1) การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืด (Freshwater Aquaculture) การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา
เศรษฐกิจที่สําคัญ ได้แก่  

(1) กุ้งทะเล (Shrimp Culture) การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลในเมียนมาร์มี 2 ชนิดหลัก 
คือ กุ้งกุลาดํา (Giant Tiger or Penaeus monodon) และกุ้งขาวแวนนาไม (Whitelegs shrimp or Penaeus 
vannamei) เริ่มมีการเลี้ยงกุ้งกุลาดํา ในราวต้นปี 2523 โดยการเลี้ยงแบบพื้นบ้านในพื้นที่แถบชายฝั่งตะวันตก
ของประเทศ การเลี้ยงในระยะเริ่มแรกภาครัฐยังไม่มีการกํากับดูแลใดๆ เนื่องจากยังไม่มีกฎหมายเกี่ยวกับ          
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา ต่อมา ในปี 2543 ได้มีการจัดต้ังคณะกรรมการระดับรัฐขึ้นเพื่อพัฒนาการเพาะเลี้ยง        
กุ้งกุลาดําโดยดําเนินงานในรูปโครงการระยะเวลา 3 ปี ซึ่งก่อนมีโครงการนั้น มีพ้ืนที่เพาะเลี้ยงกุ้งกุลาดําทั้งหมด 
168,613 ไร่ หลังโครงการสิ้นสุดโครงการใน ปี 2546 มีพ้ืนที่เลี้ยงทั้งสิ้น 499,900 ไร่ แต่มีพ้ืนที่เพาะเลี้ยงแบบ
ก่ึงพัฒนาเพียง 13,125 ไร่ เท่านั้น ที่เหลือยังคงเลี้ยงแบบพื้นบ้าน ในปี 2554 การเพาะเลี้ยงกุ้งกุลาดําของ 
เมียนมาร์มีพ้ืนที่ทั้งสิ้น 545,306 ไร่ มีการเลี้ยง 3 ลักษณะ คือ เลี้ยงแบบก่ึงพัฒนาในบ่อคิดเป็นพื้นที่ทั้งหมด 
10,676 ไร่ เลี้ยงในบ่อดินธรรมดา 208,800 ไร่และเลี้ยงแบบพื้นบ้านด่ังเดิม 325,830 ไร่ คิดเป็นผลผลิตกุ้ง 
จากการเพาะเลี้ยงทั้งหมด 56,982.02 ตัน และเนื่องจากการเลี้ยงกุ้งของเมียนมาร์ในระยะแรก เป็นการนําเข้า
ลูกพันธ์ุกุ้งเกือบทั้งหมด เมื่อเกิดปัญหาการระบาดของโรคในฟาร์มกุ้งของเกษตรกรภาครัฐจึงใช้มาตรการ
ควบคุมการนําเข้าพ่อ-แม่พันธ์ุและลูกพันธ์ุกุ้งมากยิ่งขึ้น ปี 2554 มีจํานวนโรงเพาะฟักพันธ์ุกุ้งทะเลทั้งหมด          
4 โรงเพาะฟักและเป็นของภาครัฐทั้งหมด ผลผลิตลูกพันธ์ุกุ้งทะเล 2.8 ล้านตัว สร้างห้องปฏิบัติการ (PRC Lab) 
เพื่อตรวจสอบโรคของกุ้งขึ้นทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อสร้างความมั่นใจในด้านความปลอดภัยอาหาร
ให้แก่ผู้บริโภคในประเทศและตลาดส่งออก ซึ่งหลังจากเกิดปัญหาเรื่องโรคระบาดของกุ้งกุลาดําเกษตรกร
บางส่วนได้ปรับเปลี่ยนมาเพาะเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม มากขึ้น  

(2) กุ้งก้ามกราม (Giant Freshwater Prawn) เมียนมาร์มีแหล่งผลิตกุ้งก้ามกราม
ที่เหมาะสม และเริ่มมีการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพันธ์ุกุ้งก้ามกรามจากโรงเพาะฟักในในทศวรรษ 1980           
(ปี 2523) แต่ก็ยังไม่ประสบความสําเร็จเท่าที่ควร ปี 2554 มีจํานวนโรงเพาะฟักลูกพันธ์ุกุ้งก้าม 12 โรงเพาะฟัก 
เป็นของรัฐบาล 1 โรงเพาะฟักของเอกชน 11 โรงเพาะฟัก ผลิตลูกพันธ์ุกุ้งก้ามกรามได้ทั้งหมด 89.6 ล้านตัว 
ปัจจุบันเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกรามส่วนใหญ่ ได้พยายามลดต้นทุนการผลิตโดยการเลี้ยงกุ้งก้ามกรามและ
ปลาน้ําจืดแบบฟาร์มผสมผสานในบ่อเดียวกัน จึงมีจํานวนฟาร์มเกษตรกรเป็นส่วนน้อยที่เลี้ยงกุ้งก้ามกราม 
เพียงอย่างเดียว อย่างไรก็ตามภาครัฐและเอกชนก็ได้ร่วมมือกันในการพัฒนาเทคโนโลยีการเลี้ยงกุ้งก้ามกราม 
ให้มีประสิทธิภาพต่อไป 
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(3) ปลาน้ําจืด (Freshwater Fish) เมียนมาร์ โดยกรมประมงได้ดําเนินการด้าน 
การส่งเสริมให้เกษตรกรเพาะเลี้ยงปลาน้ําจืดให้มากขึ้น เพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหารของประเทศและการส่งออก
เพื่อสร้างรายได้เข้าประเทศ ในช่วงเวลา 10 ปี (2545-2554) จํานวนพื้นที่บ่อเพาะเลี้ยงปลาของประเทศเพิ่มจาก 
310,280 ไร่ในปี 2545 เป็น 550,340 ไร่ในปี 2554 หรือเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 5.43 ต่อปีรัฐที่เป็นแหล่งเพาะเลี้ยง
ปลาที่สําคัญของประเทศ ได้แก่ รัฐอิระวดี (Ayeyarwady) รัฐย่างกุ้ง (Yanggon) และรัฐพะโค (Bago) ในปี 2554 
ภาครัฐโดยกรมประมง ได้ดําเนินการผลิตลูกพันธ์ุปลาน้ําจืดชนิดต่างๆจากโรงเพาะฟัก (Fish Hatcheries) ของรัฐ 
จํานวน 16 ชนิดพันธ์ุ ปริมาณลูกพันธ์ุปลาทั้งสิ้น 750.369 ล้านตัว ชนิดลูกพันธ์ุปลาที่สําคัญ ได้แก่ ปลายี่สกเทศ 
(Rohu) ปริมาณ 535.409 ล้านตัว ปลาตะเพียน (Tarpian) 112.761 ล้านตัว ปลาไน (Common carp) ปริมาณ 
49.223 ล้านตัวปลานิล (Tilapia) ปริมาณ 17.883 ล้านตัว เป็นต้นซึ่งปลาเหล่านี้เป็นที่นิยมบริโภคในประเทศและ
ตลาดส่งออกเป็นที่ต้องการมาก  

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

2) การตลาด 
การจําหน่ายผลผลิตสัตว์น้ําจากภาคประมงส่วนใหญ่เป็นการจําหน่ายสินค้าสด การแปรรูป

ในระดับอุตสาหกรรมมีไม่มากนัก ระดับการแปรรูปเป็นการแปรรูปเบ้ืองต้นหรือเป็นการเก็บรักษาคุณภาพสินค้า 
เพื่อจําหน่ายเป็นสินค้าขั้นกลาง (Intermediate goods) ในการนําไปแปรรูปหรือเป็นวัตถุดิบในอุสาหกรรม
ต่อเนื่องต่อไป เช่น การแช่เย็นแช่แข็ง การแปรรูปเป็นปลาป่น เพื่อเป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ เป็นต้น 

2.1) ความต้องการใช้ 
ผลผลิตจากภาคประมงถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของความมั่นคงทางอาหารของเมียนมาร์         

ในปี 2554 มีผลผลิตภาคประมงจํานวน 4,478,208 ตัน ใช้บริโภคในประเทศเพื่อเป็นอาหารจํานวน 
3,195,586 ตัน เมียนมาร์มีอัตราการบริโภคสินค้าประมงของประชากรเป็นปริมาณ 51 กิโลกรัมต่อคนต่อป ี
และเป็นวัตถุดิบแปรรูปที่ไม่ใช่อาหาร 895,641 ตัน เป็นสินค้าส่งออกจํานวน 386,981 ตัน เมียนมาร์                 
มีอุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์น้ําต้ังกระจายอยู่ในแหล่งผลิตประมงที่สําคัญของประเทศ กล่าวคือมีห้องเย็น             
รวม 120 แห่ง ในรัฐและเขตต่างๆ ดังนี้ 

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

301 โรง กําลังผลิตน้ําแข็งรวมทั้งสิ้น 6,785.8 เมตริกตันต่อวัน 
2.2) การส่งออก 

ในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา (ปี 2550-2554) เมียนมาร์มีแนวโน้มการส่งออกสินค้าประมง
และผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้นตามลําดับ โดยในปี 2550 มีปริมาณส่งออกรวม 351,652 ตัน มูลค่ารวม 561,02           
ล้านเหรียญสหรัฐฯเพิ่มขึ้นทั้งปริมาณและมูลค่า ในปี 2554 เป็นปริมาณ 386,981 ตันมูลค่า 653.85                
ล้านเหรียญสหรัฐฯ  ขยายตัวในอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.38 และร้อยละ 4.56 ตามลําดับ คิดเป็นสัดส่วนมูลค่า
สินค้าปลาร้อยละ 60.60 สินค้ากุ้งร้อยละ 13.18 ที่เหลือเป็นสินค้าประเภทผลิตภัณฑ์ประมงอื่นๆ แปรรูปอีก
ร้อยละ 26.22 สินค้าประมงที่สร้างรายได้จากการส่งออกสูงสุดคือปลาทะเล (Marine fish) จากการทําประมง
ทะเล ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 68.71 ของรายได้จากการส่งออกปลาทั้งหมดหรือคิดเป็นร้อยละ 41.64 ของ
มูลค่าการส่งออกสินค้าประมงทั้งหมด (ตารางที่ 4.6.10) 

ตลาดส่งออกที่สําคัญ ปี 2554 ตลาดส่งออกสําคัญอันดับ 1 คือ จีน ซึ่งมีมูลค่า            
การส่งออก 258.76 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ของลงมาคือไทย มาเลเซีย คูเวตและสิงคโปร์ โดยมีมูลค่าการส่งออก 
124.46 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 53.62 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 51.16 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และ 34.52 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ ตามลําดับ เมียนมาร์ได้สิทธิพิเศษทางศุลกากร (Generalized System of Preference : GSP) จาก
สหภาพยุโรปต้ังแต่มิถุนายน 2556 แต่ผู้ประกอบการส่งออกอาหารทะเลกระป๋องยังไม่สามารถส่งออกไปตลาด
สหภาพยุโรปได้ เนื่องจากโรงงานส่วนใหญ่ยังไม่ได้รับการรับรองมาตรฐาน (ตารางที่ 4.6.11) 

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

2.3) โครงสร้างพื้นฐาน 
โครงสร้างพื้นฐานที่สําคัญในการสนับสนุนกิจกรรมประมง คือ การคมนาคมขนส่งและ

ท่าเทียบเรือ เมียนมาร์ใช้ขนส่งทางน้ําและทางบกในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน กล่าวคือ เส้นทางทางน้ํา
ภายในประเทศซึ่งมีความสําคัญต่อขนส่งของประเทศเป็นอย่างมากประกอบด้วยแม่สายหลัก 4 สาย คือ  
แม่น้ําอิระวดี (Ayewady River) แม่น้ําสาละวิน (Thanlyin River) แม่น้ําสะโตง (Sittaung River) และแม่น้ํา
ชินวิน (Chindwin River) 
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สําหรับท่าเรือขนส่งสินค้าที่สําคัญซึ่งใช้อยู่ในปัจจุบัน ได้แก่  
(1) ท่าเรือซิทต่วย (Sittway) และท่าเรือเจ้าพิว (Kyau Kphyu) ที่เขตย่างกุ้ง 
(2) ท่าเรือตานต่วย (Thandwe) ที่รัฐยะไข่ 
(3) ท่าเรือปะเตง (Pathein) ที่เขตอิระวดี 
(4) ท่าเรือเมาะละแหม่ง (Mawlamyaing) ที่รัฐมอญ 
(5) ท่าเรือมะริด(Myeik) และท่าเรือเกาะสอง (Kawthaung) ที่เขตตะนาวศรี 
นอกจากนี้ยังมีโครงการในอนาคตที่จะพัฒนาเป็นท่าเรือน้ําลึกใน 2 รัฐ 1 เขตคือ 
(1) โครงการท่าเรือน้ําลึก Kyaupyu ที่รัฐยะไข่ 
(2) โครงการท่าเรือน้ําลึก Kalegauk ที่รัฐมอญ 
(3) โครงการท่าเรือน้ําลึกทวาย และโครงการฺท่าเรือน้ําลึก Bokyin ที่เขตตะนาวศรี 
สําหรับการขนส่งทางบกที่สําคัญคือทางถนนซึ่งใช้เป็นทางเชื่อมระหว่างเมืองต่างๆ               

แต่ถนนในเมียนมาร์ส่วนใหญ่ยังไม่ได้มาตรฐานและต้องการการพัฒนาอีกมาก เส้นทางคมนาคมที่สําคัญม ี          
3 เส้นทางคือ เส้นทาง Yangon - Mandalay เส้นทาง Yangon - Pyay และเส้นทาง Ayewady - Pathein - Monywa 
นอกจากนี้ยังมีโครงการพัฒนาเส้นทางถนนเชื่อมโยงเมียนมาร์กับประเทศเพื่อนบ้าน คือ ไทย สปป.ลาว กัมพูชาและ
เส้นทางเชื่อมประเทศอื่นๆ ในเอเชียอีกด้วย ซึ่งมีเส้นทางถนนที่ใช้คมนาคมระหว่าง ไทย-เมียนมาร์ เพื่อส่งสินค้า
ระหว่างกันที่จุดผ่านแดนถาวรตามแนวชายแดนไทย-เมียนมาร์ ใน 7 จังหวัด คือ เชียงราย แม่ฮ่องสอน 
เชียงใหม่ ตาก กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และระนอง ในปี 2556 ภาคเอกชนของเมียนมาร์ ได้ร่วมกันลงทุน
เพื่อปรับปรุงถนนเดิมเส้นทางมะริด-ด่านมอต่อง-ด่านสิงขร จ.ประจวบคีรีขันธ์ ระยะทางประมาณ 240 
กิโลเมตร เพื่อใช้เป็นเส้นทางขนส่งสินค้าประมงจากท่าเรือมะริด เข้ามาเป็นวัตถุดิบแปรรูปอาหารทะเลของ
อุตสาหกรรมอาหารในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม สมุทรสาครและกระเทพมหานคร และขนส่งสินค้าอุปโภค
บริโภคจากไทยไปยังเมียนมาร์ตอนใต้ด้วยเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและระยะเวลาที่เร็วมากขึ้น ซึ่งคาดว่า
เส้นทางนี้จะแล้วเสร็จในระยะเวลา 2 ปี 

3) นโยบายและมาตรการ 
3.1) นโยบาย 

สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์กําหนดนโยบายด้านประมงในภาพรวมและ               
การบริหารจัดการและพัฒนาการประมงโดยคํานึงถึงความย่ังยืนของทรัพยากรประมงควบคู่ไปกับการพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจ ทั้งในส่วนของประมงทะเล ประมงชายฝั่งและประมงน้ําจืด รวมถึงด้านการลงทุนในกิจการ
ประมงของประชาชนในประเทศ การร่วมทุนกับต่างประเทศและการลงทุนจากต่างประเทศ เพื่อประโยชน์          
ของสังคมส่วนรวมเป็นหลัก นอกจากนี้การกําหนดนโยบายการประมงของประเทศยังเคารพต่อกฎกติกาสากล
และความตกลงระหว่างประเทศรวมถึงสภาพของทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นอยู่อีกด้วย โดยมีกฎหมาย
ภายในประเทศ เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการรวมถึงการจัดระเบียบการใช้ทรัพยากรประมง กฎหมาย        
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ที่สําคัญ ได้แก่ กฎหมายประมงทะเล (Myanmar Marine Fisheries Law1990) กฎหมายประมงน้ําจืด 
(Freshwater Fisheries Law 1991) และกฎหมายการอนุญาตให้เรือต่างชาติทําการประมง (Law Amending 
the Fishing Right of Foreign Fishing Vessels Law 1989) เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
กับการประมงและการอนุรักษ์ทรัพยากรอีกหลายฉบับที่นํามาเป็นเครื่องมือประกอบในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรประมง  

กระทรวงปศุสัตว์และประมง ในฐานะองค์กรภาครัฐที่กํากับดูแลกิจการประมง              
ได้ กําหนดนโยบายเพื่อส่ง เสริมและพัฒนาการประมงด้วยการสนับสนุนให้มีการขยายการลงทุน                 
ของผู้ประกอบการเอกชนด้านประมง ดังนี้ 

(1) ส่งเสริมการพัฒนาการประมงอย่างครบวงจร 
(2) ขยายการผลิตและเพิ่มผลผลิตเพื่อการบริโภคภายในประเทศและส่งออก 
(3) ส่งเสริมการขยายการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา 
(4) ยกระดับสภาพเศรษฐกิจและสังคมในกิจการประมง 
โดยลักษณะของการลงทุนด้านประมง ได้แก่ 
(1) เพาะเลี้ยง แปรรูป บรรจุกระป๋องและจําหน่ายผลผลิตของผู้ลงทุน 
(2) ผลิตและจําหน่ายอาหารสัตว์ สารเสริม (Additives) ยารักษาโรคสัตว์และผลิตภัณฑ์เสริม 

3.2) มาตรการ 
การดําเนินกิจกรรมประมงของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ เป็นการดําเนินการ

ร่วมกันระหว่างองค์กรของรัฐและเอกชน องค์กรของรัฐที่มีภารกิจต่อกิจกรรมด้านประมงโดยตรง คือ กรมประมง 
(Department of Fisheries) กระทรวงปศุสัตว์และประมง (Ministry of Livestock and Fisheries) ซึ่งงาน
ด้านประมงครอบคลุมถึงการประมงที่จับจากธรรมชาติและประมงจากการเพาะเลี้ยง ทั้งประมงทะเลและ
ประมงน้ําจืด จากการที่มีแม่น้ําสายสําคัญของประเทศ 5 สาย ไหลลงสู่อ่าวเบงกอลและพื้นที่ชายฝั่ง (Coastal 
region) ซึ่งมีความยาวตลอดแนวชายฝั่งอ่าวเบงกอล 2,832 กิโลเมตรครอบคลุม 3 พ้ืนที่หลัก คือ Rakhine 
Coast , Ayeyarwady Delta และ Tanintharyi Coast และมีพ้ืนที่เศรษฐกิจจําเพาะทางทะเล (The Exclusive 
Economic Zone : EEZ) อีกประมาณ 486,000 ตารางกิโลเมตร จึงถือว่าสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์   
มีพ้ืนที่ที่อุดมสมบูรณ์และเอื้อต่อการประกอบอาชีพประมง  
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3.2.1) ภาครัฐ 
รัฐบาลแบ่งการบริหารจัดการด้านประมงตามแหล่งที่มาของการผลิตออกเป็น  

2 ประเภท คือ 
(1) ประมงทะเล (Marine Fishery) 

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

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

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

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

(2.2) สํานักประมงเพาะเลี้ยง (Aquaculture Division ) รับผิดชอบเกี่ยวกับ
งานด้านส่งเสริมและพัฒนา ปลาน้ําจืด ปลาทะเล กุ้ง รวมถึงการควบคุมดูแลด้านโรคและสุขภาพสัตว์น้ํา ฟาร์ม
จระเข้ และงานด้านการอนุรักษ์เต่าทะเล นอกจากนี้ยังดําเนินงานการผลิตพันธ์ุปลาและพันธ์ุกุ้งที่มีคุณภาพ 
เพื่อปล่อยลงแหล่งน้ําธรรมชาติและให้คําแนะนําและเผยแพร่เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําที่เป็นมิตร         
ต่อสิ่งแวดล้อมให้แก่เกษตรกร เพื่อเป็นการพัฒนาด้านการประมงอย่างยั่งยืน 

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

3.2.2) ภาคเอกชน 
สําหรับภาคเอกชนของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ได้รวมตัวกันจัดต้ัง

องค์กรที่ไม่แสวงหากําไร เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมประมงของประเทศ ในรูปสหพันธ์การประมง เมื่อปี 2532 
ภายใต้ช่ือ Myanmar Fishery Federation (MFF) โดยความร่วมมือของกลุ่มบุคคลต่างๆที่สําคัญ 3 กลุ่ม คือ 

(1) กลุ่มที่เป็นสมาคมด้านการประมงต่างๆ ระดับประเทศ รวม 9 สมาคม ได้แก่ 
(1.1) สมาคมกุ้งเมียนมาร์  (Myanmar Shrimp Association) 
(1.2) สมาคมเกษตรกรประมงเมียนมาร์ (Myanmar Fish Farmers Association) 
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(1.3) สมาคมผูผ้ลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์ประมงเมียนมาร์ (Myanmar 
Fishery Products Processors and Exporters Association) 

(1.4) สมาคมอาหารสัตว์น้ําเมียนมาร์ (Myanmar Aqua-feed Association) 
(1.5) สมาคมประมงทะเลเมียนมาร์ (Myanmar Marine Fisheries Association) 
(1.6) สมาคมผูจ้ัดสัตว์น้ําจืดเมียนมาร์ (Myanmar Freshwater Capture 

Fisheries Association) 
(1.7) สมาคมผูป้ระกอบการปูเมียนมาร์ (Myanmar Crab Entrepreneurs 

Association) 
(1.8) สมาคมผูป้ระกอบการปลาไหลเมียนมาร์ (Eel Entrepreneurs  

Association) 
(1.9) สมาคมผูป้ระกอบการปลาสวยงามเมียนมาร์ (Ornamental Fish 

Entrepreneurs  Association) 
(2) กลุ่มที่เป็นสหพันธ์การประมงซึ่งมีโครงสร้างการบริหารเหมือนกับสหพันธ์ 

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

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

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

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

Federation) 
(2.9) สหพันธ์การประมงมณฑลซาเกี๊ยน (Sagaing Region Fisheries 

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

(3) กลุ่มผู้ประกอบกิจการประมงในรูปนิติบุคคลและเอกชนทั่วไป 
วัตถุประสงค์หลักของการจัดต้ังสมาพันธ์การประมง คือ 
(1) เป็นองค์กรเอกชนระดับชาติ เพื่อการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการประมง          

ที่เป็นสมาชิกในเชิงเศรษฐกิจ 
(2) เผยแพร่และกระจายข้อมูลข่าวสารรวมถึงความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีการผลิต          

ด้านประมงและนโยบายเศรษฐกิจของประเทศสู่สมาชิก เพื่อนําไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจการประมง    
(3) เป็นตัวแทนของสมาคมประมงต่างๆ ผู้ประกอบการประมงและชาวประมง 

ที่เป็นสมาชิก ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคในระดับตําบลและหมู่บ้าน ในการขอความช่วยเหลือรวมทั้ง              
การประสานความร่วมมือด้านต่างๆระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน  

(4) ผลักดันการวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมประมงและบุคลากรเกี่ยวกับประมง              
ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 

(5) เพิ่มรายได้ที่เป็นเงินตราต่างประเทศจากการส่งออกสินค้าประมงควบคู่ไปกับ           
การมีอาหารจากผลิตภัณฑ์ประมงให้เพียงพอต่อการบริโภคภายในประเทศ 

(6) สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและองค์กรเอกชนในประเทศและ
ต่างประเทศ เพื่อการพัฒนาผ่านกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมประมง 

4) เปรียบเทียบระหว่างไทยกับเมียนมาร์ 
ไทยและเมียนมาร์ต่างเป็นประเทศที่มีพ้ืนที่ติดชายฝั่งทะเล ดังนั้นอาชีพประมงจึงเป็นอาชีพ         

ที่สําคัญประเภทหนึ่งที่มีความสําคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศทั้งในด้านความมั่นคงของหารและเป็นสินค้า
ส่งออกที่สร้างรายได้ให้แก่ประเทศ เมื่อเปรียบเทียบศักยภาพด้านประมงของทั้งสองประเทศ พบว่าทั้งสอง
ประเทศมีแนวนโยบายการพัฒนาประมงที่เป็นไปในแนวทางเดียวกันนั่นคือเป็นอาหารของประชากรในประเทศ
และเป็นสินค้าส่งออกโดยการพัฒนานอกจากเพื่อเพิ่มผลผลิตประมงแล้วยังคํานึงถึงด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อความ
ย่ังยืนของการทําประมงด้วย สําหรับจุดแข็งและจุดอ่อน ด้านประมงที่สําคัญของทั้งสองประเทศก็เป็น          
ในลักษณะตรงกันข้าม คือ สิ่งที่เป็นจุดแข็งของไทยจะเป็นจุดอ่อนของเมียนมาร์ เช่น ในเรื่องของความรู้และ
เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงที่เป็นจุดแข็งของไทย สําหรับสิ่งที่เป็นจุดแข็งของเมียนมาร์จะเป็นจุดอ่อนของไทย เช่น 
ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรและปริมาณสัตว์น้ําตามธรรมชาติซึ่งเป็นจุดแข็งของเมียนมาร์ เป็นต้น 
นอกจากนี้มีประเด็นอื่นๆที่แตกต่างกัน คือ กฎหมายและระเบียบปฏิบัติภายในของแต่ละประเทศที่ใช้ในการ
กํากับดูแลและบริหารจัดการเกี่ยวกับด้านประมงตลอดทั้งห่วงโซ่การผลิต ซึ่งประเด็นข้อเปรียบเทียบต่างๆ
แสดงได้ดังรายละเอียดตามตาราง (ตารางที่ 4.6.12) 
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ตารางที่ 4.11   ผลผลิตประมงของเมียนมาร์ ปี 2550 – 2554 
 หน่วย : ล้านตัน 

ปี 
จับจากธรรมชาติ

เพาะเลี้ยง รวมทั้งหมด 
ประมงทะเล ประมงน้าํจืด รวม

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

อัตราเพิ่ม 
(ร้อยละ) 

8.27 11.66 9.40 6.23 8.74 

หมายเหตุ ปี หมายถึงปีงบประมาณ เริ่ม 1 เม.ย.ปีที่ระบุถึง 31 มี.ค. ปีถัดไป 
ที่มา: Fishery Statistics 2012, Department of Fisheries, Myanmar 
 
ตารางที่ 4.12 พื้นที่บ่อเพาะเลี้ยงปลาและกุ้งของเมียนมาร์ ปี 2550 - 2554 

หน่วย : พันไร่ 
ปี บ่อปลา บ่อกุ้ง รวม 

2550 538.43 564.31 1102.74
2551 539.82 561.64 1101.46
2552 544.59 562.17 1106.76
2553 546.87 562.37 1109.24
2554 550.34 570.74 1121.08

อัตราเพิ่ม 
(ร้อยละ) 

0.57 0.24 0.40 

ที่มา: Fishery Statistics 2012, Department of Fisheries, Myanmar 
 
 
 
 
 
 
ตารางที่ 4.13 ปริมาณการผลิตลูกพันธุ์กุ้งจากโรงเพาะฟักของเมียนมาร์ ปี 2554 
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  หน่วย : ล้านตัว 

ชนิดกุ้ง 
กรมประมง ภาคเอกชน 

จํานวนโรงเพาะฟัก จํานวนลูกพันธ์ุ จํานวนโรงเพาะฟัก จํานวนลูกพันธ์ุ
กุ้งก้ามกราม 1 0.6 11 89.0
กุ้งทะเล 4 2.8 - -
ที่มา: Fishery Statistics 2012, Department of Fisheries, Myanmar 
 

ตารางที่ 4.14 ปริมาณการผลิตลูกพันธุ์ปลาน้ําจืดที่สําคัญของกรมประมงเมียนมาร์ ปี 2554 

ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร์ 
จํานวนลูกพนัธุ์

(ล้านตัว) 

1.ปลายี่สกเทศ (Rohu) Labeo rolita 535.409
2.Tarpian Barbodes gonionotus 112.761
3.ปลาไน (Common Carb) Cyprinus carpio) 49.223
4.ปลานิล (Tilapia) Tilapia spp: 17.883
5.ปลาน้ําจืดอ่ืนๆ 12 ชนิด 35.093
รวม 750.369

ที่มา: Department of Fisheries, Myanmar 
 
ตารางที่ 4.15 ปริมาณและมูลค่าการส่งออกสินค้าประมงของเมียนมาร์ ปี 2550 – 2554 

     ปริมาณ : ตัน, มูลค่า : ล้านเหรียญสหรัฐฯ 

ปี 
ปลา กุ้ง สัตว์น้ําอืน่ๆ รวม 

ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า

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

อัตราเพิ่ม
(ร้อยละ) 

4.53 7.05 -2.70 7.14 1.28 6.62 3.38 4.56

ที่มา: Statistics of Exported Fish and Fishery Products from Myanmar, Department of Fisheries 
ตารางที่ 4.16 มูลค่าการส่งออกสินค้าประมงจําแนกตามตลาดสําคัญ 5 อันดับแรก ปี 2550 – 2554 

มูลค่า : ล้านเหรียญสหรัฐฯ 
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ประเทศ 2550 2551 2552 2553 2554 
อัตราเพิ่ม
(ร้อยละ) 

1.จีน 148.72 106.15 105.08 179.70 258.76 17.75
2.ไทย 55.99 76.98 99.23 110.60 124.46 21.65
3.มาเลเซีย 86.96 41.26 36.13 39.42 53.62 -9.63
4.คูเวต 30.03 31.84 52.96 56.68 51.16 17.83
5.สิงคโปร์ 70.36 119.04 96.26 59.38 34.52 -19.10
ที่มา: Fishery Statistics 2012, Department of Fisheries, Myanmar 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางที่ 4.17 สถานการณ์ประมงระหว่างไทยกับเมียนมาร์ 

รายการ ไทย (ปี 2553) เมียนมาร์ (ปี 2554)
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1. ความยาวชายฝั่ง (กม.) 2,815 2,832 
2. EEZ Area (ตร.กม.) 350,000 486,000 
3. พื้นทีเพาะเลี้ยง (ล้านไร่) 1.34 na 

3.1 ชายฝั่งและน้ํากร่อย 0.33 na 
3.2 น้ําจืด 1.01 1.12 

4. ผลผลิต (ล้านตัน) 3.06 4.48 
4.1 จับจากธรรมชาติ 1.81 3.58 

1) ทะเล 1.60 2.33 
2)น้ําจืด 0.21 1.25 

  4.2 เพาะเลี้ยง 1.25 0.90 
       อันดับ     โลก 5 na. 
                   อาเซียน 4 3 
      1) ชายฝั่ง 0.75 na 
      2) น้ําจืด 0.50 0.90 
5. มูลค่าส่งออกสินค้าประมง  
   (ล้านเหรียญสหรัฐฯ) 

8,853 653.85 

6. ตลาดส่งออกหลัก USA, ญี่ปุ่น, EU จีนและไทย 
6. 1 สิ ท ธิ พิ เ ศ ษ ท า ง ภ า ษี  

(GSP) 
1) กุ้งแปรรูป สิ้นสุดปี 2557 (EU)

- GSP อากร 7% 
- MFN Rate 20% 

2) กุ้งสดแช่เย็นแช่แข็งสิ้นสุด ปี 2558 
- GSP อากร 4.2% 
- MFN Rate 7% 

ได้รับสิทธ์ิ GSP (EU)
 
 
 
 
 

7. นโยบาย 
 

1) พัฒนาการประมงทั้งการเพาะเลี้ยงและ
ในแหล่งน้ําธรรมชาติ โดยฟื้นฟูทรัพยากร
ประมงและจัดระเบียบการทําประมงให้
สมดุลกับศักยภาพการผลิตตามธรรมชาติ
และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ได้ออกประกาศเขต
เหมาะสมสําหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําท้ัง
ประเทศคิดเป็นพื้นที่ประมาณ 45 ล้านไร่ 
เมื่อ 9 พฤษภาคม 2556 

1) ส่งเสริมการทําประมงโดยคํานึงถึง
สิ่งแวดล้อม เพื่อความม่ันคงด้านอาหาร
ของประเทศและเหลือส่งออก  
2) พัฒนาการแปรรูปสินค้าประมงเพื่อ
เพิ่มมูลค่า 

 

ตารางที่ 4.17 (ต่อ) 

รายการ ไทย (ปี 2553) เมียนมาร ์(ปี 2554)
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2) แสวงหาลู่ทางการทําประมงใน
น่านน้ําต่างประเทศที่ไม่ขัดต่อ
กฎระเบียบขององค์กรระหว่าง
ประเทศและประเทศผู้นําเข้าสินค้า
ประมง 

 

จุดแข็ง 1) มีความพร้อมด้านเทคโนโลยีการ
เพาะเลี้ยง การแปรรูปผลิตภัณฑ์ 
2) มีมาตรฐานการผลิตที่ชัดเจนตั้งแต่
ระดับโรงเพาะฟัก ฟาร์มเพาะเลี้ยง (GAP) 
และการแปรรูปเบื้องต้น (HACCP)  
3) มีมาตรฐานการผลิตที่ผู้ซื้อทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศยอมรับ 
4.ภาพลักษณ์สินค้าเป็นที่รู้จักและ
ยอมรับของตลาดโลก 

1) ทรัพยากรสัตว์น้ําและสิ่งแวดล้อม
ทางธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ 
2) มีกฎหมายกํากับดูแลและบริหาร
กิจการประมงแต่ละประเภทรวม 4 
ฉบับ ที่มีความชัดเจนในด้านการ
บังคับใช้และการปฏิบัติ 
3) ได้รับสิทธิพิเศษทางภาษี(GSP) 
จากประเทศผู้นําเข้าสินค้าประมงหลัก 
คือสหภาพยุโรป และสหรัฐอเมริกา 
4) ภาครัฐและเอกชนมีความร่วมมือ
ที่ดีตลอดห่วงโซ่อุปทาน 

จุดอ่อน 1) ทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพ
น้ําเสื่อมโทรมและด้อยคุณภาพลง 
2 )  ปริมาณผลผลิตสัต ว์น้ํ าที่ เ ป็น
วัตถุดิบแปรรูปมีไม่สม่ําเสมอ  
3) มีกฎหมายหลักด้านประมงฉบับ
เดียว ที่ใช้กํากับดูแลซึ่งมุ่งเน้นด้าน
การอนุรักษ์ทรัพยากร 
4) การประมงเพาะเลี้ยงในแหล่งน้ํา
ธรรมชาติและอ่างเก็บน้ํา ขยายตัวได้
น้อย เนื่องจากมีกฎระเบียบของหลาย
หน่วยงานในการกํากับดูแล 

1) ขาดแคลนบุคลากรและเทคโนโลยี
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา 
2)ขาดเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์
ที่หลากหลาย 
3) โครงสร้างพื้นฐานในการพัฒนา
อุตสาหกรรมประมง โดยเฉพาะด้าน
คมนาคมขนส่ง การติดต่อสื่อสาร
และพลังงานไฟฟ้า 

ที่มา: จากการสํารวจ 
 
4.2 การวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขันของสินค้าปะมง 
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 4.2.1 การวิเคราะห์ดัชนีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรากฏ (Relative Comparative 

Advantage Index : RCA)  
เนื่องด้วยแต่ละประเทศมีสภาพเศรษฐกิจต่างกัน อันเป็นผลจากศักยภาพของปัจจัยการผลิต 

เช่น ทรัพยากรธรรมชาติ ทุน แรงงานฝีมือ ความเชี่ยวชาญของแรงงาน รวมถึงปัจจัยอ่ืนๆ ที่ต่างกันทําให้แต่ละ
ประเทศสามารถผลิตสินค้าได้ในราคาและคุณภาพที่ไม่เหมือนกัน จึงเป็นไปไม่ได้ที่ประเทศหนึ่งจะสามารถผลิต
สินค้าได้ทุกชนิด  ดังนั้นแต่ละประเทศควรผลิตสินค้าชนิดที่ตนมีความเชี่ยวชาญเฉพาะอย่าง    ซึ่งเป็นไปตาม
หลักการของความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบ การวิเคราะห์ค่า RCA ใช้ข้อมูลการส่งออกสินค้าประมงน้ําจืด
และผลิตภัณฑ์ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา (2545-2554) ทําการศึกษาวิเคราะห์ดัชนีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบ         
ของไทย กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมาร์ และเวียดนาม ในการส่งออกสินค้าประมงน้ําจืดในตลาดโลก และตลาด
ในอาเซียน ซึ่งผลการวิเคราะห์ค่า RCA ของแต่ละประเทศในแต่ละตลาดมีดังนี้ 

1) ตลาดโลก 
การวิเคราะห์ค่า RCA ของการส่งออกสินค้าประมงน้ําจืดในตลาดโลก มีความหมายว่า ถ้าค่า 

RCA ที่คํานวณได้มีค่ามากกว่า 1 แสดงว่าประเทศนั้นมีสัดส่วนในการส่งออกสินค้าประมงน้ําจืดมากกว่าโลก 
ประเทศนั้นจึงมีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบ แต่ถ้าค่า RCA ที่คํานวณได้มีค่าน้อยกว่า 1 แสดงว่าประเทศไทย 
มีสัดส่วนในการส่งออกสินค้าประมงน้ําจืดน้อยกว่าโลก ประเทศนั้นจึงไม่มีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบ 
จากผลการคํานวณค่าดัชนีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรากฏ (RCA) ของประเทศผู้ส่งออกสินค้าประมง 
พบว่า ทั้งกัมพูชา และสปป.ลาว มีค่า RCA น้อยกว่า 1 ตลอดช่วงระยะเวลาที่ศึกษา โดยมีค่า RCA ลดลงจาก 
0.048 และ 0.021 ในปี 2545 เป็น 0.013 และ 0.001 ในปี 2554 ตามลําดับ ซึ่งหมายความว่าทั้งสองประเทศ
ไม่มีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบในการส่งออกสินค้าประมงน้ําจืดไปยังตลาดโลก  ส่วนประเทศไทย เมียนมาร์ 
และวียดนามที่มีค่า RCA มากกว่า 1 ตลอดช่วงระยะเวลาที่ศึกษา โดยค่า RCA ของประเทศไทยลดลงจาก 2.77 
ในปี 2545 เป็น 1.51 ในปี 2554 ส่วนเมียนมาร์มีค่า RCA 15.64 ในปี 2553 ลดลงเป็น 8.34 ในปี 2554 ส่วนเวียดนาม
มีค่า RCA 9.11 ในปี 2545 เพิ่มขึ้นเป็น 13.49 ในปี 2554 ซึ่งหมายความว่าทั้งสามประเทศมีความได้เปรียบ
โดยเปรียบเทียบในการส่งออกสินค้าประมงน้ําจืดไปยังตลาดโลก (ตารางที่ 4.18)  

อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาอัตราการขยายตัว (Growth rate) ของค่า RCA พบว่า ไทย 
กัมพูชา สปป.ลาว และเมียนมาร์ มีค่า RCA ลดลงร้อยละ 5.59 ร้อยละ 12.17 ร้อยละ 12.30 และร้อยละ 46.66 
ต่อปี ตามลําดับ หมายความว่าเมื่อเวลาเปลี่ยนแปลงไปความสามารถในการส่งออกสินค้าประมงน้ําจืดของไทย 
กัมพูชา สปป.ลาว และเมียนมาร์ไปยังตลาดโลกลดลง (ภาพที่ 4.18) ซึ่งสาเหตุมาจากประเทศ  ในกลุ่มอาเซียน
บริโภคปลาเป็นอาหารและแหล่งโปรตีนที่สําคัญ ตลาดสินค้าชนิดนี้จึงเป็นตลาดภายในของ แต่ละประเทศเป็นหลัก 



75 

 

                                                                                                                                                                                                              

เนื่องจากปลาเป็นอาหารที่ราคาไม่แพงเมื่อเทียบกับเนื้อสุกรและไก่ และประเทศในกลุ่มอาเซียนโดยเฉพาะ 
สปป.ลาว กัมพูชา และเมียนมาร์เป็นประเทศที่มีรายได้ต่อหัวตํ่า จึงเลือกบริโภคปลาซึ่งสามารถหาได้จาก
ธรรมชาติ เมื่อมีรายได้เพิ่มขึ้นหรือเข้าสู่ช่วงเทศกาลสําคัญจะหันไปบริโภคสินค้าประเภทเนื้อสุกรและไก่แทน         
มีเพียงเวียดนามเท่านั้นที่มีค่า RCA เพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 7.39 ต่อปี ซึ่งหมายความว่าเมื่อเวลาเปลี่ยนแปลงไป
เวียดนามมีความสามารถในการส่งออกสินค่าประมงน้ําจืดไปยังตลาดโลกเพิ่มขึ้น  เนื่องจากเวียดนามมีสภาพพื้นที่
เหมาะสมในการเลี้ยงปลาบริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น้ําโขง (Meakhong Delta) โดยเฉพาะการส่งออกปลา        
ในกลุ่มแพนกาเซียสซึ่งตลาดสหรัฐอเมริกาและตลาดยุโรปมีความต้องการสูง และเวียดนามยังได้รับสิทธิพิเศษ
ทางภาษี (GSP) ทําให้สามารถก้าวเป็นผู้นําอันดับสองในการส่งออกสินค้าประมงในตลาดโลก 

ตางรางที่ 4.18 ค่าดัชนีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรากฏ (RCA) ในการวิเคราะห์ขีดความสามารถ        

ในการแข่งขันการส่งออกปลาน้ําจืดของประเทศผู้ส่งออกสําคัญในตลาดโลก (ปี 2545 - 2554) 

ปี ไทย กัมพูชา ลาว เมียนมาร ์ เวียดนาม 

2545 2.771 0.048 0.021 na. 9.117
2546 2.521 0.068 0.010 na. 7.892
2547 2.142 0.077 0.016 na. 9.257
2548 2.301 0.110 0.001 na. 10.781
2549 1.944 0.157 0.002 na. 14.313
2550 2.087 0.079 0.004 na. 16.867
2551 2.393 0.054 0.003 na. 19.790
2552 1.766 0.032 0.002 na. 14.654
2553 1.582 0.048 0.016 15.640 13.885
2554 1.513 0.013 0.001 8.342 13.498

อัตราเพิ่ม (ร้อยละ) -5.59 -12.17 -12.30 -46.66 7.39
ที่มา : จากการคํานวณ โดยใช้ข้อมูลจาก International Trade Centre (Trade map ) 
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ภาพที่ 4.13 กราฟแสดงค่าดัชนีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรากฏ (RCA) การส่งออกปลาน้ําจืดและ

ผลิตภัณฑ์ในตลาดโลกของประเทศในกลุ่มอาเซียน ปี 2545-2554  

ที่มา : จากการคํานวณ  โดยใช้ข้อมูลจาก International Trade Centre (Trade map) 
 

2) การวิเคราะห์ค่า RCA ในตลาดอาเซียน 
การวิเคราะห์ค่า RCA ของการส่งออกสินค้าประมงน้ําจืดในตลาดอาเซียน พบว่า ทั้งกัมพูชา 

และสปป.ลาว มีค่า RCA น้อยกว่า 1 ตลอดช่วงระยะเวลาที่ศึกษา โดยมีค่า RCA ลดลงจาก 0.218 และ 0.001 
ในปี 2545 เป็น 0.049 และ 0.001 ในปี 2554 ตามลําดับ ซึ่งหมายความว่าทั้งสองประเทศไม่มีความได้เปรียบ
โดยเปรียบเทียบในการส่งออกสินค้าประมงน้ําจืดไปยังตลาดอาเซียน สําหรับไทยมีค่า RCA 1.459 ในปี 2545 
และค่า RCA ลดลงเหลือ  0.755 ในปี  2554 แสดงให้เห็นว่าไทยได้สูญเสียความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบในการ
ส่งออกสินค้าประมงน้ําจืดในตลาดอาเซียน  ส่วนเมียนมาร์ และเวียดนามที่มีค่า RCA มากกว่า 1 ตลอดช่วง
ระยะเวลาที่ศึกษา โดยเมียนมาร์มีค่า RCA 38.085 ในปี 2553 ลดลงเป็น 35.679  ในปี 2554  ส่วนเวียดนาม
มีค่า RCA 2.539 ในปี 2545 เพิ่มขึ้นเป็น 3.893 ในปี 2554 ซึ่งหมายความว่าทั้งสองประเทศมีความได้เปรียบ
โดยเปรียบเทียบในการส่งออกสินค้าประมงน้ําจืดไปยังตลาดอาเซียน (ตารางที่ 4.19) 

อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาอัตราการขยายตัว (Growth rate) ของค่า RCA ในตลาด
อาเซียน พบว่า ไทย กัมพูชา สปป.ลาว และเมียนมาร์ มีค่า RCA  ลดลงในอัตราร้อยละ 8.43 ร้อยละ 18.32 
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ร้อยละ 0.22 และร้อยละ 6.32 ต่อปี ตามลําดับ หมายความว่าเมื่อเวลาเปลี่ยนแปลงไปความสามารถในการ
ส่งออกสินค้าประมงน้ําจืดของไทย กัมพูชา สปป.ลาว และเมียนมาร์ไปยังตลาดอาเซียนลดลง (ภาพที่ 4.13)  
ซึ่งสาเหตุมาจากประเทศในกลุ่มอาเซียนทําการผลิตและใช้บริโภคภายในเป็นหลัก การส่งออกส่วนใหญ่เป็น   
ในรูปปลาสดและปลามีชีวิตจึงมีมูลค่าเพิ่มน้อยในการส่งออก มีเพียงเวียดนามเท่านั้นที่ค่า RCA เพิ่มขึ้นในอัตรา
ร้อยละ 4.5 ต่อปี ซึ่งหมายความว่าเมื่อเวลาเปลี่ยนแปลงไปเวียดนามมีความสามารถในการส่งออกสินค้าประมงน้ํา
จืดไปยังตลาดอาเซียนเพิ่มขึ้น เนื่องจากเวียดนามมีสภาพพื้นที่เหมาะสมในการเลี้ยงปลาบริเวณสามเหลี่ยม        
ปากแม่น้ําโขง (Meakhong Delta) โดยเฉพาะการส่งออกปลาในกลุ่มแพนกาเซียส ซึ่งเวียดนามสามารถผลิตได้ดี
และมีการแปรรูปเป็นปลาแบบฟิลเลย์ ที่สามารถนําไปทําเป็นสเต๊กปลาได้สะดวกรวดเร็ว และได้รับความนิยม
ในตลาดอาเซียน ทําให้เวียดนามสามารถก้าวเป็นผู้นําอันดับหนึ่งในการส่งออกสินค้าประมงในตลาดอาเซียนได้ 

ตางรางที่ 4.19  ค่าดัชนีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรากฏ (RCA) ในการวิเคราะห์ขีดความสามารถในการ

แข่งขันการส่งออกปลาน้ําจืดและผลิตภัณฑ์ในตลาดอาเซียนของประเทศผู้ส่งออกในกลุ่มอาเซียน ปี (2545-2554) 

ปี ไทย กัมพูชา ลาว เมียนมาร ์  เวียดนาม

2545 1.459 0.218 0.001 na. 2.539
2546 1.551 0.307 0.036 na. 2.899
2547 1.375 0.377 0.019 na. 4.063
2548 1.358 0.550 0.001 na. 4.508
2549 1.284 0.547 0.00 na. 5.390
2550 1.137 0.334 0.005 na. 5.142
2551 1.030 0.134 0.012 na. 4.834
2552 0.830 0.090 0.012 na. 4.868
2553 0.745 0.097 0.013 38.085 4.055
2554 0.755 0.049 0.001 35.679 3.893

อัตราเพิ่ม (ร้อยละ) -8.43 -18.32 -0.22 -6.32 4.50
ที่มา : จากการคํานวณ โดยใช้ข้อมูลจาก International Trade Centre (Trade map) 
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ภาพที่ 4.14 กราฟแสดงค่าดัชนีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรากฏ (RCA) การส่งออกปลาน้ําจืดและ
ผลิตภัณฑ์ในตลาดอาเซียนของผู้สง่ออกในกลุ่มอาเซียน ปี 2545-2554 

ที่มา : จากการคํานวณ  โดยใช้ข้อมูลจาก International Trade Centre (Trade map )   
 

4.2.2 การวิเคราะห์ตําแหน่งและความสามารถในการแข่งขัน (BCG)   
การวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขันเชิงเปรียบเทียบของตลาดส่งออกสินค้าประมงระหว่าง

ไทยกับเมียนมาร์ (มีข้อจํากัดด้านข้อมูลของราชอาณาจักรกัมพูชา และสปป.ลาวจึงไม่สามารถวิเคราะห์
ตําแหน่งและความสามารถในการแข่งขัน (BCG) ของทั้งสองประเทศนี้ได้) โดยใช้ BCG matrix เป็นเครื่องมือ
วิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบโดยใช้เกณฑ์หลัก 2 ด้าน คือ ส่วนแบ่งตลาดเชิงเปรียบเทียบ (Relative Market Share) 
และอัตราเติบโตของตลาด (Market Growth Rate) ของสินค้าประมงของตลาดโลกและตลาดอาเซียน โดยแบ่ง
การวิเคราะห์ออกเป็น 2 ช่วงเวลา คือ ช่วงแรก ปี 2545-2549 และช่วงที่ 2 ปี 2550-2554 ผลการวิเคราะห์เป็นดังนี้ 

1) ตลาดโลก   
1.1) ไทย สินค้าประมงของไทยคาบเกี่ยวระหว่างกลุ่มสินค้าที่น่าสงสัย (Question Mark) และ

เป็นปัญหา (Dogs) ทั้งสองช่วงเวลาที่พิจารณา นั่นคือมีอัตราการขยายตัวของตลาดอยู่ในเกณฑ์ดีแต่ส่วนแบ่ง
การตลาดเชิงเปรียบเทียบอยู่ในระดับที่ค่อนข้างตํ่า ซึ่งหมายถึงประเทศผู้ส่งออกสินค้าประมงอื่นๆ ในตลาดโลก        
มีส่วนแบ่งการตลาดที่ใกล้เคียงกันกับไทย และการขยายตัวของตลาดมีแนวโน้มลง 

1.2) เมียนมาร์ ช่วงแรกสินค้าประมงอยู่ในตําแหน่งคาบเกี่ยวระหว่างกลุ่มสินค้าที่น่าสงสัย 
(Question Mark) และเป็นปัญหา (Dogs) เช่นเดียวกับไทย นั่นคือมีอัตราการขยายตัวของตลาดอยู่ในเกณฑ์ดี
แต่ส่วนแบ่งการตลาดเชิงเปรียบเทียบอยู่ในระดับที่ตํ่ามาก สิ่งแตกต่างจากไทยคือ มูลค่าการส่งออกสินค้า
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ประมงของเมียนมาร์น้อยกว่าไทยมาก เนื่องจากเป็นการส่งออกสินค้าประมงในลักษณะสินค้าสด แช่เย็นหรือ
แปรรูปเบ้ืองต้น ซึ่งมีมูลค่าน้อย ในขณะที่ไทยส่งออกในลักษณะของสินค้าสด แช่เย็น แช่แข็งและแปรรูปเป็น
ผลิตภัณฑ์อาหารต่างๆ ซึ่งสร้างมูลค่าเพิ่มได้มากกว่า มูลค่าการส่งออกของไทยจึงสูงกว่าเมียนมาร์มาก ช่วงเวลา
ต่อมาสินค้าอยู่ในตําแหน่งสินค้าที่มีปัญหาหมายถึงสินค้าประมงของเมียนมาร์มีส่วนแบ่งตลาดเชิงเปรียบเทียบ
ในตลาดโลกที่ไม่เปลี่ยนแปลงมากนักแต่อัตราขยายตัวของตลาดน้อยกว่าในช่วงปี 2545-2549  

2) ตลาดอาเซียน 
2.1) ไทย ตลาดสินค้าประมงของไทยในอาเซียนมีแนวโน้มที่เติบโตมากขึ้น โดยตําแหน่งของ

สินค้าปรับจากตําแหน่งที่เป็นสินค้าสร้างรายได้ (Cash Cow) คือมีส่วนแบ่งตลาดเชิงเปรียบเทียบสูงและอัตรา
การขยายตัวของตลาดอยู่ในเกณฑ์ดีและมีการพัฒนาสินค้าไปสู่ตําแหน่งที่ดีขึ้น (Star) แต่ก็อาจไปสู่ตําแหน่ง
สินค้าที่มีปัญหา (Question Mark) ได้เช่นกัน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าขณะที่ไทยพัฒนาเทคโนโลยีการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์อาหารประมงได้มากย่ิงขึ้น แต่ไทยก็ประสบปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบประมงเพื่อการแปรรูป            
อีกด้วยในขณะเดียวกัน อันเนื่องจากข้อจํากัดด้านทรัพยากรและพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ําที่เหมาะสม 

2.2) เมียนมาร์ สินค้าประมงในตลาดอาเซียนของเมียนมาร์อยู่ในตําแหน่งสินค้าที่น่าสงสัย 
(Question Mark) กล่าวคือตลาดมีการขยายตัวสูงแต่ส่วนแบ่งตลาดเชิงเปรียบเทียบกับประเทศสมาชิกอาเซียน
อ่ืนตํ่า ช่วงต่อมาตําแหน่งของสินค้าที่มีปัญหา (Dogs) แสดงว่าส่วนแบ่งตลาดสินค้าประมงของเมียนมาร์เชิง
เปรียบเทียบอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกันกับช่วงเวลาแรกที่พิจารณา แต่อัตราการขยายตัวของตลาดต่ําลงกว่าเดิม 
เนื่องจากลักษณะของสินค้าประมงส่งออกของเมียนมาร์ยังไม่ได้รับการพัฒนาให้แตกต่างไปจากเดิมมากนัก
เทียบกับประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นที่ส่งออกสินค้าประมง 
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ภาพที่ 4.15 การวิเคราะห์ขีดความสามารถในการแข่งขัน (BCG) ของสินค้าประมงในตลาดโลก 

ที่มา : จากการศึกษา 

 

ภาพที่ 4.16 การวิเคราะห์ขีดความสามารถในการแข่งขัน (BCG) ของสินค้าประมงในตลาดอาเซียน 

ที่มา : จากการศึกษา 

9.91
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4.3 ผลกระทบต่อการผลิตและการตลาดสินค้าประมงของไทย 
4.3.1 ราชอาณาจักรกัมพูชา 

1) ด้านการผลิต  
กัมพูชายังมีศักยภาพการเพาะเลี้ยงปลาอยู่ในระดับตํ่า เนื่องจากการเลี้ยงปลาเชิงพาณิชย์ยัง

เป็นการเลี้ยงแบบกึ่งพัฒนาและแบบดั้งเดิม โดยใช้วัตถุดิบที่หาได้ในท้องถิ่น เช่น รําข้าว ถั่วเหลือง ข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์ และเศษปลาที่มีมูลค่าตํ่ารวมทั้งใช้เศษอาหารและของเสียจากครัวเรือนเป็นอาหารปลา นอกจากนี้
การเพาะเลี้ยงยังไม่มีมาตรฐานการผลิตที่ดีและเหมาะสม การลงทุนเพาะเลี้ยงส่วนใหญ่ดําเนินการโดยชาว
เวียดนาม ซึ่งนิยมเลี้ยงปลาในกลุ่มปลาแพนกาเซียส (Pangasiss Hypophthalmus) เช่น ปลาสวาย ปลาบึก 
ปลาคัง ผู้เลี้ยงหรือแรงงานยังขาดทักษะ องค์ความรู้ และเทคโนโลยี เกษตรกรเข้าถึงแหล่งทุนได้ยาก พ่ึงพา
ปัจจัยการผลิตจากไทยและเวียดนาม โดยนําเข้าจากเวียดนามมากกว่าไทยเนื่องจากทั้งสองประเทศมี
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันและมีราคาถูกกว่าไทย  การขยายการเพาะเลี้ยงปลาน้ําจืดในกัมพูชาไม่มีผลกระทบกับ
ไทย เพราะเป็นการเลี้ยงเป็นปลาคนละประเภทและตลาดมีความชัดเจน ผลผลิตจะส่งออกไปแปรรูปที่เวียดนาม 
เพื่อส่งออกยังตลาดสหรัฐอเมริกา และสหภาพยุโรปซึ่งมีความต้องการสูง ส่วนคนไทยไม่นิยมบริโภคปลาในกลุ่ม
ประเภทดังกล่าว 

2) ด้านการตลาด  
กัมพูชา มีการส่งออกสินค้าประมงน้ําจืดที่จับได้จากธรรมชาติมายังไประเทศไทย เช่น ปลา

ร้า ปลาแห้ง ปลาแดดเดียว โดยขั้นตอนการผลิตและการแปรรูปยังไม่มีมาตรฐานและถูกสุขอนามัยที่ดี ซึ่งอาจ
ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของผู้บริโภคชาวไทย  และผู้ประกอบการชาวกัมพูชาเห็นว่าขั้นตอนการนําเข้า
ส่งออกที่ด่านศุลกากรของไทยมีความยุ่งยาก และมีอุปสรรคในการติดต่อสื่อสารเนื่องจากความแตกต่างทาง
ภาษา ทําให้ไทยเสียโอกาสในการค้าขายกับเพื่อนบ้าน ในขณะที่การนําเข้าจากเวียดนามไม่มีความเข้มงวดมาก
นักมีความยืดหยุ่นสูง และทั้งสองประเทศมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันทําให้มีความได้เปรียบในการติดต่อสื่อสาร
ในการทําธุรกิจระหว่างกัน 

3) มาตรการเตรียมความพร้อมของไทยสู่การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 
การรวมตัวกันเป็นประชาคมอาเซียนทําให้ประเทศสมาชิกในกลุ่มอาเซียนต่างมองหา

โอกาสและลู่ทางในการเข้าไปใช้ประโยชน์จากประเทศสมาชิก สําหรับสินค้าประมงมีทั้งผลกระทบทางด้าน
บวกและด้านลบ  ซึ่งไทยจะต้องมีการเตรียมพร้อมปรับตัวเพื่อรองรับ ดังนี้ 

3.1) ด้านการผลิต  
3.1.1) เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต โดยเร่งพัฒนาและขยายแหล่งน้ําให้เพียงพอกับ   

การเพาะเลี้ยงตลอดทั้งปีให้ครอบคลุมทั้งประเทศ วิจัยพัฒนาปรับปรุงพันธ์ุพ่อแม่พันธ์ุคุณภาพ รวมทั้งมีการ
ส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิตทุกด้านควบคู่กัน  
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1.2) พัฒนามาตรฐานการผลิตอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นผู้นําด้านคุณภาพเหนือคู่แข่ง โดยเร่ง
จัดต้ังหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในการกํากับและตรวจสอบรับรองฟาร์มให้เพียงพอและต่อเนื ่อง        
เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในด้านความปลอดภัยจากสารปนเปื้อนและมาตรฐานการผลิต    

1.3) ส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกร เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรรายย่อย 
ผ่านช่องทางการช่วยเหลือสนับสนุนจากกองทุนภาครัฐ เช่น กองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่ม         
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (กองทุนFTA) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อช่วยเหลือ
เกษตรกรรายย่อยให้สามารถปรับตัวและแข่งขันได้  

1.4) ควรเร่งสร้างความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะการเปิดด่านชายแดน
เพื ่ออํานวยความสะดวกในการค้าระหว่างกัน นอกจากนี ้ไทยควรให้ความช่วยเหลือทางด้านวิชาการ 
ตลอดจนถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยี แก่เพื่อนบ้านเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีในอนาคต 

1.5) เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและองค์ความรู้แก่ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งระบบ ทั้งในด้าน
การผลิตการตลาด การเคลื่อนไหวของราคา การเฝ้าระวังการเกิดโรคระบาด รวมทั้งความรู้เกี่ยวกับการเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยผ่านช่องทางทั้งสื่อวิทยุ โทรทัศน์ และสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ เพื่อวางแผนด้านการ
ผลิตให้สอดคล้องกับสถานการณ์  

2) ด้านการตลาด 
2.1) ผลักดันให้ไทยเป็นแหล่งค้าปัจจัยการผลิตสินค้าประมงน้ําจืดของภูมิภาค โดยอํานวย

ความสะดวกและผลักดันการส่งออกอาหารสําเร็จรูป พันธ์ุ และอุปกรณ์ในการเพาะเลี้ยง รวมทั้งผลักดันให้ไทย
เป็นศูนย์กลางการขนส่งของสินค้าและอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป โดยใช้ความได้เปรียบจากทําเลที่ตั้งที่อยู่
ศูนย์กลางของภูมิภาคอาเซียน เป็นตัวเชื่อมโยงระบบการขนส่ง ทําให้ประเทศในภูมิภาคนี้มีการเชื่อมโยง
ระบบโลจิสติกส์กันมากขึ้น เพื่อให้การเคลื่อนย้ายสินค้ามีความรวดเร็วและเป็นการลดต้นทุนการขนส่งและ
ระยะเวลาการขนส่ง  

2.2) ปรับปรุงประสิทธิภาพระบบการตรวจสอบสินค้านําเข้า เนื่องจากการรวมตัวเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จะทําให้การเคลื่อนย้ายสินค้าระหว่างกันมีมากขึ้น แต่มาตรฐานการผลิตสินค้า
ในกลุ่มอาเซียนยังมีความแตกต่างกัน หากระบบการตรวจสอบไม่เข้มข้นจะนําไปสู่การแพร่ระบาดของโรค
ระหว่างภูมิภาคมากขึ้น 

 4.3.2 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) 
1) ด้านการผลิต  

สปป.ลาว ยังมีศักยภาพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําตํ่าจึงมีต้นทุนการผลิตสูง เนื่องจากโครงสร้าง
พ้ืนฐานระบบการคมนาคมขนส่งยังไม่พัฒนา เทคโลยีการเลี้ยงเป็นแบบด้ังเดิม พ่ึงพาปัจจัยการผลิต พันธ์ุสัตว์น้ํา 
และอาหารสําเร็จรูป จากประเทศเพื่อนบ้านคือ เวียดนาม และไทย โดยมีความเชื่อมั่นในเรื่องของคุณภาพจาก
ไทยมากกว่าแม้ราคาจะสูงกว่า การขยายการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําในเชิงพาณิชย์ต้องใช้ระยะเวลาในการพัฒนา 
เนื่องจากเกษตรกรต้องมีเงินทุนของตนเองแต่จากพฤติกรรมของชาวลาวไม่นิยมการกู้เงินเพื่อการลงทุน และ
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แหล่งเงินทุนในการปล่อยสินเชื่อยังมีไม่มาก เกษตรกรไม่นิยมทําการเกษตรและประมงที่มีความเสี่ยง แต่หาก
มีการส่งเสริมการเลี้ยงและมีการทําเกษตรแบบพันธสัญญา (Contract Farming) เกษตรกรของสปป.ลาว      
จะให้ความสนใจเพาะเลี้ยงสูง ปัจจุบันยังไม่มีนักลงทุนต่างชาติเข้าไปทําการเพาะเลี้ยง จึงเป็นโอกาสของ        
นักลงทุนชาวไทยที่จะเข้าไปลงทุนเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําในสปป.ลาว เพื่อส่งออก เช่น ปลานิล เนื่องจาก สปป.ลาว            
มีพื้นที่เปิดใหม่ที่สามารถขยายการเพาะเลี้ยงและทําประมงน้ําจืดได้จํานวนมากและยังความอุดมสมบูรณ์        
ของทรัพยากรสูง  

รัฐบาล สปป.ลาวมีนโยบายส่งเสริมการเพาะเลี้ยงให้กับประชาชน และเปิดให้นักลงทุน
ต่างชาติเข้าไปลงทุนเพาะเลี ้ยงเพื ่อสร้างความมั ่นคงด้านอาหาร โดยใช้นโยบายการลดภาษีการนําเข้า
เครื่องมืออุปกรณ์และปัจจัยการผลิตเพื่อดึงดูดนักลงทุน  ซึ่งจะทําให้สปป.ลาวมีศักยภาพการผลิตมากขึ้น     
ในอนาคต 

2) ด้านการตลาด  
สปป.ลาว ไม่มีการส่งออกปลาและยังต้องพึ่งพาการนําเข้าจากไทย รัฐบาลจึงมีนโยบาย

ชัดเจนในการลดการนําเข้าสินค้าสัตว์น้ําในอนาคต ซึ ่งจะส่งผลให้การค้าสัตว์น้ําชายแดนของไทยได้รับ
ผลกระทบ และมีการใช้กฎหมายท้องถิ่นเป็นกําแพงภาษีแทน โดยแต่ละแขวงสามารถกําหนดนโยบายในการ
ห้ามนําเข้าและส่งออกสินค้าแต่ละประเภทได้ ในช่วงที่ผลผลิตภายในประเทศออกสู่ตลาดมากและไม่มี            
การกําหนดและแจ้งระยะเวลาให้ทราบล่วงหน้า ส่งผลให้ผู้ส่งออกชาวไทยมีความเสี่ยง ในขณะที่การนําเข้า
จากประเทศเพื่อนบ้านอย่างเวียดนามไม่มีความเข้มงวดมากนักมีความยืดหยุ่นสูง เนื่องจากทั้งสองประเทศ       
มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันทําให้มีความได้เปรียบไทย 

3) มาตรการเตรียมความพร้อมของไทยสู่การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 
การรวมตัวกันเป็นประชาคมอาเซียนทําให้ประเทศสมาชิกในกลุ่มอาเซียนต่างมองหา

โอกาสและลู่ทางในการเข้าไปใช้ประโยชน์จากประเทศสมาชิก ในสินค้าประมงมีทั้งผลกระทบทางด้านบวก
และด้านลบ  ซึ่งไทยจะต้องมีการเตรียมพร้อมปรับตัวเพื่อรองรับ ดังนี้ 

 
3.1) ด้านการผลิต  

3.1.1) เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต โดยเร่งพัฒนาและขยายแหล่งน้ําให้เพียงพอกับ        
การเพาะเลี้ยงตลอดทั้งปีให้ครอบคลุมทั้งประเทศ วิจัยพัฒนาปรับปรุงพันธ์ุพ่อแม่พันธ์ุคุณภาพ รวมทั้ง           
มีการส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิตทุกด้านควบคู่กัน  

3.1.2) พัฒนามาตรฐานการผลิตอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นผู้นําด้านคุณภาพเหนือคู่แข่ง      
โดยเร่งจัดต้ังหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในการกํากับและตรวจสอบฟาร์มให้เพียงพอและต่อเนื ่อง        
เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในด้านความปลอดภัยจากสารปนเปื้อน    

3.1.3) ส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกร เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกร     
รายย่อย ผ่านช่องทางการช่วยเหลือสนับสนุนจากกองทุนภาครัฐ เช่น กองทุนปรับโครงสร้างการผลิต
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ภาคกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามาถในการแข่งขันของประเทศ (กองทุนFTA) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อยให้สามารถปรับตัวและแข่งขันได้  

3.1.4) ควรเร่งสร้างความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะการเปิดด่าน
ชายแดนเพื ่ออํานวยความสะดวกในการค้าระหว่างกัน นอกจากนี ้ไทยควรให้ความช่วยเหลือทางด้าน
วิชาการ ตลอดจนถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยี แก่เพื่อนบ้านเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีในอนาคต 

3.1.5) เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและองค์ความรู้แก่ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งระบบ ทั้งในด้าน
การผลิตการตลาด การเคลื่อนไหวของราคา การเฝ้าระวังการเกิดโรคระบาด รวมทั้งความรู้เกี่ยวกับการเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยผ่านช่องทางทั้งสื่อวิทยุ โทรทัศน์ และสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ เพื่อวางแผนด้าน 
การผลิตให้สอดคล้องกับสถานการณ์  

2) ด้านการตลาด 
2.1) ผลักดันให้ไทยเป็นแหล่งค้าปัจจัยการผลิตสินค้าประมงน้ําจืดของภูมิภาค โดยอํานวย

ความสะดวกและผลักดันการส่งออกอาหารสําเร็จรูป พันธ์ุ และอุปกรณ์ในการเพาะเลี้ยง รวมทั้งผลักดันให้ไทย
เป็นศูนย์กลางการขนส่งของสินค้าและอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป  โดยใช้ความได้เปรียบจากทําเลที่ตั้งที่อยู่
ศูนย์กลางของภูมิภาคอาเซียน เป็นตัวเชื่อมโยงระบบการขนส่ง ทําให้ประเทศในภูมิภาคนี้มีการเชื่อมโยง
ระบบโลจิสติกส์กันมากขึ้น เพื่อให้การเคลื่อนย้ายสินค้ามีความรวดเร็วและเป็นการลดต้นทุนการขนส่งและ
ระยะเวลาการขนส่ง  

2.2) ปรับปรุงประสิทธิภาพระบบการตรวจสอบสินค้านําเข้า  เนื่องจากการรวมตัวเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จะทําให้การเคลื่อนย้ายสินค้าระหว่างกันมีมากขึ้น แต่มาตรฐานการผลิตสินค้า
ในกลุ่มอาเซียนยังมีความแตกต่างกัน หากระบบการตรวจสอบไม่เข้มข้นจะนําไปสู่การแพร่ระบาดของโรค
ระหว่างภูมิภาคมากขึ้น 

4.3.3 สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนม่าร์ 
การเป็นประชาคมเศรษฐกิจกิจอาเซียนเป็นประโยชน์ต่อภาคการประมงของไทยทั้งด้าน            

การผลิตและการตลาด ซึ่งทั้งไทยและเมียนมาร์ได้มีการพึ่งพิงกันทั้งในด้านการผลิตการค้าและการลงทุนในภาค
การประมงระหว่างกันอยู่แต่เดิมแล้ว การรวมเป็นตลาดเดียวทั้งสองประเทศจะสามารถอํานวยความสะดวก        
ในด้านต่างๆ ระหว่างกันได้มากขึ้นซึ่งทั้งสองประเทศจะต้องปรับตัวเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่ประเทศ         
ของตนและประชาคมอาเซียน สําหรับประเทศไทย ผลที่อาจจะเกิดขึ้นต่อภาคประมง ในแต่ละด้านเป็นดังนี้ 

1) ด้านการผลิต 
1.1) ต้นทุนด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําต่อหน่วยของไทยสูงกว่าเมียนมาร์ เนื่องจากต้นทุน

ค่าแรงงานที่สูงกว่าและมีความสมบูรณ์ของทรัพยากรน้อยกว่า 
1.2) เมื่อระยะเวลาการเป็นประชาคมอาเซียนผ่านไปนานขึ้น ไทยอาจถูกกดดันให้พิจารณา

ในเรื่องขอบเขตการขยายการลงทุนในเรื่องการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําให้มากย่ิงขึ้นจากเดิมที่ให้นักลงทุนอาเซียน         
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เข้ามาลงทุนเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําในไทยได้เฉพาะการเพาะเลี้ยงทูน่าน้ําลึกในกระชังและการเพาะเลี้ยงกุ้งมังกร
เท่านั้น 

1.3) เนื่องจากไทยประสบปัญหาขาดแคลนวัตถุดิบสัตว์น้ําเพื่อการแปรรูปในอุตสาหกรรมอาหาร 
ทําให้ต้องพึ่งพิงการนําเข้าวัตถุดิบจากประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะเมียนมาร์ ซึ่งยังขาดการรับรองมาตรฐาน
สินค้าสัตว์น้ําที่เท่าเทียมกันกับไทย อาจทําให้มีผลต่อภาพลักษณ์ของสินค้าไทยในด้านมาตรฐานวัตถุดิบ 

1.4) ในอุตสาหกรรมประมง ทั้งในด้านการจับสัตว์น้ําจากการทําประมงทะเล การแปรรูป
สัตว์สัตว์น้ําในอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปรวมถึงอุสาหกรรมเกี่ยวเนื่องอื่นๆ ต่างต้องอาศัยแรงงานจํานวน
มาก ในขณะที่คนไทยไม่ประสงค์ที่จะทํางานในอุตสาหกรรมเหล่านี้มากนัก ทําให้เกิดมีการจ้างงานคนต่างชาติ 
โดยเฉพาะจากเมียนมาร์เข้ามาทํางานมากขึ้น เมื่อการรวมเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนสมบูรณ์ในปลายปี 
2558 และเมียนมาร์เปิดเสรีมากขึ้น แรงงานส่วนหนึ่งอาจอพยพกลับประเทศ ทําให้ปัญหาการขาดแคลน
แรงงานในภาคประมงสูงขึ้น หรือในส่วนที่ยังคงทํางานอยู่ในประเทศไทยรัฐบาลต้องดูแลด้านสวัสดิการต่างๆ
เสมือนแรงงานไทยด้วยเช่นกัน เพื่อไม่ให้เป็นข้ออ้างที่ใช้ในการกีดกันทางการค้าของสินค้าประมงส่งออก 

2) ด้านตลาด 
2.1) ราคาสัตว์น้ําสดแช่เย็นแช่แข็งและราคาสัตว์น้ําแปรรูปของเมียนมาร์ได้เปรียบไทย             

ในตลาดส่งออกเนื่องจากผลิตได้ด้วยต้นทุนที่ตํ่ากว่าและความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรสัตว์น้ําที่มีมากกว่า 
นอกจากนี้ยังได้เปรียบทางด้านสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรทั้งจากจีนซึ่งมีพรมแดนติดต่อกันและจาก              
สหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกาในฐานะที่เป็นเมียนมาร์เป็นประเทศที่มีรายได้ต่อหัวของประชากรต่ํากว่าเกณฑ์               
ที่กําหนด 

2.2) เมียนมาร์จะเป็นตลาดปัจจัยการผลิตสําหรับด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําของไทย               
ในอนาคต เนื่องจากรัฐบาลส่งเสริมให้มีการขยายการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําของประเทศให้มากขึ้น ซึ่งขณะนี้            
เมียนมาร์พ่ีงพาการนําเข้าอาหารสัตว์น้ําสําเร็จรูปรวมถึงวัสดุอุปกรณ์เพาะเลี้ยงต่างๆไทยอยู่มาก เนื่องจาก         
การผลิตในประเทศไม่เพียงพอ 

 
4.4 การเตรียมพร้อมของไทยต่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC) 

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของประชาคมเศรษฐกิจในปี 2558 อาเซียนได้จัดทําแผนเพื่อเป็นแนวทาง                 
การดําเนินงานของประเทศสมาชิก ซึ่งเรียกแผนนี้ว่า ASEAN Economic Community Blueprint : AEC 
blueprint สําหรับส่วนที่เกี่ยวข้องกับด้านประมงมีการดําเนินการดังนี้ 

1) พัฒนาและใช้ระบบบริหารจัดการคุณภาพผลิตภัณฑ์ประมงที่จะช่วยสร้างความมั่นใจเกี่ยวกับ           
ความปลอดภัยของอาหารและสนับสนุนความสามารถในการแข่งขันของผลิตภัณฑ์ประมงอาเซียนในตลาดโลก 
โดยการดําเนินการตาม Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) และปรับปรุงห้องปฏิบัติการทดสอบ 
และปรับใช้ระบบการบริหารจัดการด้านคุณภาพให้สามารถใช้ได้กับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมได้ด้วย 
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2) จัดทํามาตรฐานการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําที่ดี (Good Aquaculture Practice: GAP) และมาตรฐาน
ของกระบวนการผลิตที่เกี่ยวเนื่องกันอื่นๆตลอดทั้งห่วงโซ่การผลิต เช่น Good Hygiene Practice : GHP 
มาตรฐาน Good Manufacturing Practice : GMP และ มาตรฐาน Hazard Analysis Critical Control Point : 
HACCP ที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล สําหรับผลิตภัณฑ์ประมงที่มีความสําคัญและมีศักยภาพทางการค้า 

3) การทําความตกลงการยอบรับร่วม (Mutual Recognition Agreement : MRA) ในด้านการปฏิบัติ
ตรวจสอบรับรองผลจากห้องปฏิบัติการรวมถึงการกําหนดมาตรฐานต่างๆระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนโดย
สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติและมาตรฐานสากล 

4) ส่งเสริมความพยายามในการต่อต้านการทําประมงผิดกฎหมาย 
5) สร้างความเข็มแข็งและพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนด้านการวิจัยและพัฒนา

และแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา การประมง การแปรรูปและการจัดการประมง 
  

 



บทที่ 5 
สรุปและข้อเสนอแนะ 

 
5.1ราชอาณาจักรกัมพูชา 

 5.1.1สรุป 
การผลิต กัมพูชายังมีศักยภาพการเพาะเลี้ยงปลาอยู่ในระดับตํ่า เนื่องจากการเลี้ยงปลาเชิง

พาณิชย์ยังเป็นการเลี้ยงแบบก่ึงพัฒนาและแบบดั้งเดิม โดยใช้วัตถุดิบที่หาได้ในท้องถิ่น เช่น รําข้าว ถั่วเหลือง 
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และเศษปลาที่มีมูลค่าตํ่ารวมทั้งใช้เศษอาหารและของเสียจากครัวเรือนเป็นอาหารปลา
นอกจากนี้การเพาะเลี้ยงยังไม่มีมาตรฐานการผลิตที่ดีและเหมาะสม ผู้เลี้ยงหรือแรงงานยังขาดทักษะ องค์
ความรู้และเทคโนโลยี เกษตรกรเข้าถึงแหล่งทุนได้ยาก พ่ึงพาปัจจัยการผลิตจากไทยและเวียดนามการลงทุน
เพาะเลี้ ยงส่ วนใหญ่ ดํ า เนินการโดยชาวเวี ยดนาม  ซึ่ งนิ ยมเลี้ ยงปลาในกลุ่ มปลาแพนกาเซี ยส 
(PangasissHypophthalmus) การขยายการเพาะเลี้ยงปลาน้ําจืดในกัมพูชาไม่มีผลกระทบกับไทย เนื่องจาก
เป็นการเลี้ยงปลาคนละประเภทและตลาดมีความชัดเจน โดยผลผลิตจะส่งออกไปแปรรูปในเวียดนามเพื่อ
ส่งออกยังตลาดสหรัฐอเมริกา และสหภาพยุโรปซึ่งมีความต้องการสูง ส่วนคนไทยไม่นิยมบริโภค 

การตลาด กัมพูชามีการส่งออกสินค้าประมงน้ําจืดที่จับได้จากธรรมชาติมายังประเทศไทย 
เช่น ปลาร้า ปลาแห้ง โดยขั้นตอนการผลิตและการแปรรูปยังไม่มีมาตรฐานและถูกสุขอนามัยที่ดีซึ่งอาจ
ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของผู้บริโภคชาวไทย และผู้ประกอบการชาวกัมพูชาเห็นว่าขั้นตอนการ
นําเข้าส่งออกที ่ด่านศุลกากรของไทยมีความยุ่งยาก และมีอุปสรรคในการติดต่อสื ่อสารเนื ่องจากไม่รู้
ภาษาไทยทําให้ไทยเสียโอกาสในการค้าขายกับเพื่อนบ้านในขณะที่การนําเข้าจากเวียดนามไม่มีความ
เข้มงวดมากนักมีความยืดหยุ่นสูง และทั้งสองประเทศมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันทําให้มีความได้เปรียบในการ
ติดต่อสื่อสารในการทําธุรกิจระหว่างกัน 

5.1.2 ข้อเสนอแนะ 
จากการที่สมาชิกอาเซียนต้องปฏิบัติตามข้อตกลงในการลดภาษีสินค้าทุกรายการที่ไม่อยู่ในบัญชี

สินค้าอ่อนไหวที่แต่ละประเทศสงวนไว้  โดยต้องลดอัตราภาษีเหลือร้อยละ 0 ประเทศสมาชิกเดิม 6 ประเทศมี
ผลต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 2553 สําหรับประเทศสมาชิกใหม่ CLMV มีผลในวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ดังนั้นเพื่อ
ก้าวไปสู่การเป็นฐานการผลิตและตลาดเดียวกัน ไทยควรมีการดําเนินการในด้านการประมง ดังนี้  

1) แก้ไขปรับปรุงกฎหมายหรือถ่ายโอนอํานาจตามกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการขยายการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ําในแหล่งน้ําธรรมชาติ เช่น แม่น้ํา ลําคลอง ที่อยู่ในความดูแลของกรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม 
แหล่งน้ําที่เป็นอ่างเก็บน้ําในความดูแลของการไฟฟ้า และอ่างเก็บน้ําในความดูแลของกรมชลประทาน ตลอดจน
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แหล่งน้ําอ่ืนๆ ที่อยู่ในหน่วยงานนอกการกํากับดูแลของกรมประมง ให้สามารถจัดสรรพื้นที่เพื่อการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ําได้ตามความเหมาะสม รวมถึงกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมที่เป็นอุปสรรคต่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา 

2) การสร้างมาตรฐานเดียวกันในการผลิตสินค้าประมงในกลุ่มอาเซียน เพื่อให้เกิดความสะดวกใน
การเคลื่อนย้ายสินค้า และจะช่วยลดปัญหาเรื่องคุณภาพที่ไม่ได้มาตรฐานการผลิตของบางประเทศ ไทยควรเป็น
ผู้นําในการส่งเสริมให้ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ําและผู้ประกอบการด้านการประมงของอาเซียน นํามาตรฐานต่างๆ        
ไปปรับใช้ในการผลิต  เช่น Good Agricultural Practice  (GAP)  และ Hazard Analysis Critical Control Point 
(HACCP)  

3) ไทยควรให้ความร่วมมือทางด้านวิชาการประมงต่างๆแก่กัมพูชา รวมทั้งด้านการจัดทํา
มาตรฐานการผลิตตลอดห่วงโซ่การผลิตเพื่อให้การเป็นฐานการผลิตร่วมมีความสอดคล้องกันมากขึ้นในการ
ร่วมกันใช้วัตถุดิบสัตว์น้ําเพื่อการแปรรูปตลอดจนการถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างเพื่อน
บ้านเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน 

4) จัดต้ังห้องปฏิบัติการทดสอบสินค้าประมงของอาเซียนที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานหรือ
องค์กรระหว่างประเทศ เพื่อตรวจสอบสารตกค้าง สารปนเปื้อนต่างๆ ในสินค้าประมง  โดยประเทศสมาชิก
อาเซียนจะต้องยอมรับรายงานผลการตรวจสอบที่มาจากห้องปฏิบัติการร่วมกัน 
 

5.2  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) 
 5.2.1สรุป 

การผลิต สปป.ลาวทําการประมงน้ําจืดเพื่อใช้บริโภคภายในครัวเรือนเป็นหลัก ด้านการ
เพาะเลี้ยงมีศักยภาพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําตํ่าทําให้มีต้นทุนการผลิตสูง เนื่องจากโครงสร้างพื้นฐานระบบการ
คมนาคมขนส่งยังไม่พัฒนา เทคโลยีการเลี้ยงเป็นแบบดั้งเดิม พึ่งพาปัจจัยการผลิต พันธุ์สัตว์น้ํา และอาหาร
สําเร็จรูป จากประเทศเพื่อนบ้านคือ เวียดนาม และไทยการขยายการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําในเชิงพาณิชย์ต้องใช้
เวลา เนื่องจากเกษตรกรต้องมีเงินทุนของตนเองแต่จากพฤติกรรมของชาวสปป.ลาวไม่นิยมการกู้หนี้ และ
แหล่งเงินทุนในการปล่อยสินเชื่อยังมีไม่มาก เกษตรกรไม่นิยมทําการเกษตรและประมงที่มีความเสี ่ยง       
โดยการทําเกษตรระบบพันธสัญญา(Contract Farming)เกษตรกรของสปป.ลาวจะให้ความสนใจสูง 
ปัจจุบันยังไม่มีนักลงทุนต่างชาติเข้าไปทําการเพาะเลี้ยง จึงเป็นโอกาสของนักลงทุนชาวไทยที่จะเข้าไปลงทุน
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ําในสปป.ลาวเพื่อส่งออก เนื่องจากสปป.ลาวมีพื้นที่เปิดใหม่ที่สามารถขยายการเพาะเลี้ยง
และทําประมงน้ําจืดได้จํานวนมากและยังมีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรสูงรัฐบาลสปป.ลาวมีนโยบาย
ส่งเสริมการเพาะเลี้ยงให้กับประชาชนชาวลาว และเปิดให้นักลงทุนต่างชาติเข้าไปลงทุนเพาะเลี้ยงเพื่อสร้าง
ความมั่นคงด้านอาหารโดยใช้นโยบายการลดภาษีการนําเข้าเครื่องมืออุปกรณ์และปัจจัยการผลิตเพื่อดึงดูด
นักลงทุนซึ่งจะทําให้สปป.ลาวมีศักยภาพการผลิตมากขึ้นในอนาคต 
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การตลาด สปป.ลาว ไม่มีการส่งออกปลา ส่วนใหญ่พ่ึงพาการนําเข้าจากไทย รัฐบาลสปป.ลาวจึงมี
นโยบายชัดเจนในการลดการนําเข้าสินค้าสัตว์น้ําในอนาคต ซึ่งจะส่งผลให้การค้าสัตว์น้ําชายแดนของไทย
ได้รับผลกระทบ ทั้งนี้สปป.ลาว มีการนําเข้าปัจจัยการผลิตจากไทยซึ่งแม้จะมีคุณภาพที่ดีกว่าของเวียดนาม
แต่มีราคาสูงกว่า จึงนิยมการนําเข้าจากเวียดนามซ่ึงขั้นตอนการนําเข้ามีความยืดหยุ่นสูง และทั้งสองประเทศมี
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันทําให้มีความได้เปรียบไทย 

 5.2.2 ข้อเสนอแนะ 
จากการที่สมาชิกอาเซียนต้องปฏิบัติตามข้อตกลงในการลดภาษีสินค้าทุกรายการที่ไม่อยู่ใน

บัญชีสินค้าอ่อนไหวที่แต่ละประเทศสงวนไว้  ต้องลดอัตราภาษีเหลือร้อยละ 0 โดยประเทศสมาชิกเดิม 6 
ประเทศมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2553 สําหรับประเทศสมาชิกใหม่ CLMV มีผลในวันที่ 31 ธันวาคม 
2558 ดังนั้นเพื่อก้าวไปสู่การเป็นฐานการผลิตและตลาดเดียวกัน ไทยควรมีการดําเนินการในด้านการ
ประมง ดังนี้  

1) แก้ไขปรับปรุงกฎหมายหรือถ่ายโอนอํานาจตามกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการขยาย   
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําในแหล่งน้ําธรรมชาติ เช่น แม่น้ํา ลําคลอง ที่อยู่ในความดูแลของกรมเจ้าท่า กระทรวง
คมนาคมแหล่งน้ําที่เป็นอ่างเก็บน้ําในความดูแลของการไฟฟ้าและอ่างเก็บน้ําในความดูแลของกรมชลประทาน 
ตลอดจนแหล่งน้ําอ่ืนๆที่อยู่ในหน่วยงานนอกการกํากับดูแลของกรมประมง ให้สามารถจัดสรรพื้นที่เพื่อการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ําได้ตามความเหมาะสม รวมถึงกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมที่เป็นอุปสรรคต่อการเพาะเลี้ยงสัตว์
น้ํา 

2) การสร้างมาตรฐานเดียวกันในการผลิตสินค้าประมงในกลุ่มอาเซียน เพื่อให้เกิดความสะดวกใน
การเคลื่อนย้ายสินค้า และจะช่วยลดปัญหาเรื่องคุณภาพที่ไม่ได้มาตรฐานการผลิตของบางประเทศ ไทยควรเป็น
ผู้นําในการส่งเสริมให้ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ําและผู้ประกอบการด้านการประมงของอาเซียน นํามาตรฐานต่างๆ        
ไปปรับใช้ในการผลิต  เช่น Good Agricultural Practice  (GAP)  และ Hazard Analysis Critical Control Point 
(HACCP)  

3) ไทยควรให้ความร่วมมือทางด้านวิชาการประมงต่างๆแก่ สปป.ลาว รวมทั้งด้านการจัดทํา
มาตรฐานการผลิตตลอดห่วงโซ่การผลิตเพื่อให้การเป็นฐานการผลิตร่วมมีความสอดคล้องกันมากขึ้นในการ
ร่วมกันใช้วัตถุดิบสัตว์น้ําเพื่อการแปรรูปตลอดจนการถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างเพื่อน
บ้านเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน 

4) จัดต้ังห้องปฏิบัติการทดสอบสินค้าประมงของอาเซียนที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานหรือ
องค์กรระหว่างประเทศ เพื่อตรวจสอบสารตกค้าง สารปนเปื้อนต่างๆ ในสินค้าประมง  โดยประเทศสมาชิก
อาเซียนจะต้องยอมรับรายงานผลการตรวจสอบที่มาจากห้องปฏิบัติการร่วมกัน 
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5.3สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนม่าร์ 

5.3.1สรุป 
การผลิต เมียนมาร์มีทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรสัตว์น้ําที่อุดมสมบูรณ์รวมถึงสภาพของ

ภูมิประเทศที่เหมาะสมกับการทําการประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา แต่ยังขาดบุคลากรและเทคโนโลยีใน
การทําประมง การเพาะเลี้ยงและเทคโนโลยีการแปรรูปสัตว์น้ําอย่างเพียงพอ รวมถึงขาดโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ 
เช่น การคมนาคมขนส่งและการสื่อสาร ท่าเรือขนส่งสินค้า รวมถึงด้านพลังงานไฟฟ้าที่จะเอื้ออํานวยต่อการ
พัฒนาอุตสาหกรรมประมง ในขณะที่ประเทศไทยประสบปัญหาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติและ
ทรัพยากรสัตว์น้ําเสื่อมโทรม ทําให้ขาดแคลนวัตถุดิบในการแปรรูปอุตสาหกรรมอาหารจากสัตว์น้ํา ซึ่งไทยมี
ความพร้อมในด้านบุคลากร เทคโนโลยีด้านต่างๆรวมทั้งโครงสร้างพื้นฐานที่สนับสนุนตลอดห่วงโซ่การผลิต
และมีภาพลักษณ์ของสินค้าที่ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคท้ังในและต่างประเทศ 

การตลาด ไทยจัดเป็นประเทศผู้ส่งออกสินค้าประมงเป็นอันดับต้นๆของโลก โดยเฉพาะสินค้า
ประเภทกุ้งทะเลที่ส่งออกเป็นอันดับหนึ่งของโลก นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์ประมงจากอุตสาหกรรมอาหาร
ทะเลแปรรูป ซึ่งสร้างมูลค่าเพิ่มได้เป็นอย่างมากให้แก่ประเทศ ในขณะที่เมียนมาร์ยังส่งออกสินค้าประมงน้อย
มากเมื่อเทียบกับไทยและส่งออกในลักษณะสินค้าสดแช่เย็นแช่แข็งหรือการแปรรูปเบ้ืองต้น ผลผลิตประมง
ส่วนใหญ่ใช้บริโภคในประเทศ 

5.3.2 ข้อเสนอแนะ 
ประเทศไทยและประเทศสมาชิกอาเซียนมีพันธกิจที่จะต้องปฏิบัติตามแผนที่กําหนดไว้ใน AEC 

Blueprint ซึ่งประเทศไทยดําเนินการตามแผนมาโดยลําดับแล้วนั้น นอกจากนี้ประเทศไทยดําเนินการด้านต่างๆ
ภายในประเทศเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาด้านการประมง ดังนี้ 

1) แก้ไขปรับปรุงกฎหมายหรือถ่ายโอนอํานาจตามกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการขยาย     
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําในแหล่งน้ําธรรมชาติ เช่น แม่น้ํา ลําคลอง ที่อยู่ในความดูแลของกรมเจ้าท่า กระทรวง
คมนาคม แหล่งน้ําที่เป็นอ่างเก็บน้ําในความดูแลของการไฟฟ้าและอ่างเก็บน้ําในความดูแลของกรม
ชลประทาน ตลอดจนแหล่งน้ําอ่ืนๆที่อยู่ในหน่วยงานนอกการกํากับดูแลของกรมประมง ให้สามารถจัดสรร
พ้ืนที่เพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําได้ตามความเหมาะสม รวมถึงกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมที่เป็นอุปสรรคต่อการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา 

2) สร้างจิตสํานึกให้แก่ประชาชนในการทําประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําโดยคํานึงถึง            
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรสัตว์น้ําไปพร้อมๆ กัน เพื่อให้ทรัพยากรมีโอกาสฟ้ืนฟูได้และ
สามารถทําการประมงได้อย่างยั่งยืน    
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3) เร่งเจรจาในเรื่องการขยายเวลาการสัมปทานทําประมงกับเมียนมาร์ซึ่งใกล้สิ้นสุดเวลา
สัมปทานเดิม เพื่อให้ผู้ประกอบการประมงและผู้ลงทุนไทยในอุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์น้ํา เช่น อุตสาหกรรม
ปลาป่นและอุตสาหกรรมห้องเย็นในเมียนมาร์ดําเนินกิจกรรมได้อย่างต่อเนื่องต่อไป 

4) ให้ความร่วมมือทางด้านวิชาการประมงต่างๆแก่เมียนมาร์รวมถึงในด้านการจัดทํา
มาตรฐานการผลิตตลอดห่วงโซ่การผลิตให้แก่เมียนมาร์ เพื่อให้การเป็นฐานการผลิตร่วมมีความสอดคล้องกัน
มากขึ้นในการร่วมกันใช้วัตถุดิบสัตว์น้ําเพื่อการแปรรูป 

5) ให้ความร่วมมือและร่วมลงทุนในการปรับปรุงและสร้างโครงสร้างพื้นฐานเพื่อส่งเสริมและ
พัฒนาการค้าและการลงทุนระหว่างกันให้มากขึ้น โดยเฉพาะในด้านเส้นทางการคมนาคมขนส่งระหว่างไทย
และเมียนมาร์เพื่อประหยัดเวลาในการขนส่งสินค้าและประหยัดต้นทุนโลจิสติกส์ 
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