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บทคัดย่อ 
 

  การศึกษา เศรษฐกิจ สินค้าเกษตรเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียน  (AEC) : 
กรณีสินค้าข้าว  สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์  สปป.ลาว และราชอาณาจักรกัมพูชา  เพ่ือศึกษาสถานการณ์
การผลิต การตลาด นโยบายที่เก่ียวข้องกับสินค้าข้าว รวมทั้งวิเคราะห์ศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน
ในสินค้าข้าวของไทยเปรียบเทียบกับ 3 ประเทศ ด้วยวิธีการหา ค่าดัชนีความได้เปรียบ โดยเปรียบเทียบที่ปรากฏ 
(Relative Comparative Advantage Index : RCA) และการวิเคราะห์ Boston Consulting Group Matrix  (BCG 
Matrix) ในตลาดโลก  และตลาดอาเซียน เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการก าหนดนโยบายและแนวทางการเพิ่มศักยภาพ
การผลิตและการตลาด เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันสินค้าข้าวของไทย 

ผลการศึกษา พบว่า ไทยมีเสถียรภาพในการผลิตข้าว  เนื่องจากสภาพภูมิประเทศแ ละสภาพ
ภูมิอากาศเอ้ือต่อการปลูกข้าว ท าให้สามารถปลูกข้าวได้ตลอดทั้ งปี รวมทั้งยังสามารถผลิตข้าวได้หลากหลาย
ชนิด ทุกชั้นคุณภาพ  สามารถตอบสนองกับความต้องการของตลาดได้ทุกตลาด ประกอบกับ มีผู้ประกอบการ
โรงสีข้าวทีม่ีศักยภาพสูง มีเทคโนโลยีและเครื่องจักรที่ทันสมัยในการผลิตและแปรสภาพ  และส่งออกข้าวได้มาก
เป็นอันดับ 1 ของโลก  ส าหรับสาธารณรัฐแห่งสหภาพ เมียนมาร ์มีเนื้อที่เก็บเกี่ยวและผลผลิตเป็นอันดับ 4 ของ
อาเซียน ส่วนใหญ่ส่งออกข้าวสารคุณภาพต่ า โดยส่งออกข้าวได้มากเป็นอันดับ 3 ของอาเซียนรองจากไทยและ
เวียดนาม ทั้งนี้สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ตั้งเป้าหมายที่จะกลับขึ้นมาเป็นผู้ส่งออกข้าว หลักของโลกอีก
ครั้งหลังจากท่ีเคย เป็นประเทศผู้ส่งออก ข้าวรายใหญ่ของโลกเม่ือสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 เนื่องจากมีศักยภาพ
ในการขยายพ้ืนที่การปลูกข้าวได้อีกมาก ประกอบกับ แรงงาน มีจ านวนมากและค่าจ้างแรงงานต่ า  ตลอดจน
นโยบายการเปิดประเทศของเมียนมาร์ ส่งผลให้ต่างประเทศให้ความสนใจที่จะลงทุนในสาธารณรัฐแห่งสหภาพ
เมียนมาร์เพ่ิมข้ึน  ส่วน สปป.ลาว มีเนื้อท่ีเก็บเก่ียวเป็นอันดับ 7 และมีผลผลิตเป็นอันดับ 8 ของอาเซียน  โดย
ผลิตและบริโภคข้าวเหนียวเพ่ือใช้ภายในประเทศเป็นหลัก   สปป.ลาว มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณแ์ละมี
ศักยภาพที่จะขยายพื้นทีก่ารปลูกและผลผลิตได้อีกมากโดยเฉพาะที่ราบลุ่มแม่น้ าโขงท้ัง 7 แห่ง การเพาะปลูกและ
การเก็บ เกี่ยวส่วนใหญ่ ยังใช้แรงงานคนและสัตว์ ประกอบกับ ค่าจ้างแรงงานต่ า ท าให้ต้นทุนการผลิตข้าวต่ า 
ราชอาณาจักร กัมพูชา  มีเนื้อที่เก็บเกี่ยวและผลผลิตเป็นอันดับ 6 ของอาเซียน พ้ืนที่ปลู กข้าวส่วนใหญ่ เป็น
ลักษณะนาน้ าฝนซ่ึงให้ผลผลิตค่อนข้างต่ า มีข้อจ ากัดเรื่องชลประทานและเทคโนโลยีการผลิต   สามารถส่งออก
ข้าวเป็นอันดับที่ 4 ของอาเซียน รองจากไทย เวียดนาม และ สาธารณรัฐแห่งสหภาพ เมียนมาร์ ทั้งนี้
ราชอาณาจักรกัมพูชาตั้งเป้าการส่งออกข้าวให้ได้ 1 ล้านตันในปี 2558   

การวิเคราะห์ศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันของสินค้าข้าว ด้วยการวิเคราะห์ดัชนีความ
ได้เปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรากฏ (RCA) ในตลาดโลก พบว่า ไทย สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์  และ 
สปป. ลาว มีค่า RCA มากกว่า 1 ในช่วงระยะเวลาที่ศึกษา หมายความว่า ทั้ง 3 ประเทศ มีความได้เปรียบโดย
เปรียบเทียบในการส่งออกข้าวไปยังตลาดโลก อย่างไรก็ตาม ความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบในการส่งออกข้าวไป
ยังตลาดโลกของทั้ง 3 ประเทศในช่วงระยะเวลา ที่ศึกษามีแนวโน้มลดลง  ส าหรับราชอาณาจักร กัมพูชา  มีค่า 
RCA  มากกว่า 1 ในปี 2548 และปี 2552-2554 หมายความว่า ราชอาณาจักร กัมพูชามีความได้เปรียบโดย
เปรียบเทียบในการส่งออกข้าวไปยังตลาดโลกในช่วงระยะเวลาดังกล่าว  และความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบใน
การส่งออกข้าวไปยังตลาดโลก มีแนวโน้ม เพ่ิมข้ึน   ส าหรับตลาดอาเซียน พบว่า ไทยมีค่า RCA มากกว่า 1 
ในช่วงระยะเวลาที่ศึกษา หมายความว่าไทยมีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบในการส่งออกข้าวไปยังตลาด
อาเซียน ส าหรับ สปป.ลาว มีค่า RCA มากกว่า 1 ในปี 2547-2549 และปี 2552-2553 หมายความว่า สปป.ลาว 
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มีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบในการส่งออกข้าวไปยังตลาดอาเซียน ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว ส่วน
ราชอาณาจั กรกัมพูชา มีค่า RCA  มากกว่า 1 ในปี 2547-2548 ปี 2550-2551 และปี 2554 หมายความว่า
ราชอาณาจักรกัมพูชามีความได้เปรียบในการส่งออกข้าวไปยังตลาดอาเซียนในช่วงระยะเวลาดังกล่าว อย่างไรกต็าม 
ความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบในการส่งออกข้าวไปยังตลาดอาเซียน ของไทย สปป . ลาว และราชอาณาจักร
กัมพูชา ในช่วงระยะเวลาที่ศึกษามีแนวโน้มลดลง 

ส าหรับการวิเคราะห์ ต าแหน่งและความสามารถในการแข่งขัน (BCG) ในการส่งออกข้าวของไทย  
สปป.ลาว และราชอาณาจักรกัมพูชา  ไปยังตลาดอาเซียน เปรียบเทียบ ช่วงปี 2547-2550 กับช่วงปี 2551-
2554 พบว่า  ในช่วงปี 2547- 2550 ตลาดข้าวของไทยอยู่ในต าแหน่งสินค้ามีปัญหา (Question Marks) 
หลังจากนั้น ในช่วงปี 2551-2554 ตลาดข้าวไทยได้เปลี่ยนต าแหน่งไปสู่สินค้าดาวร่วง (Dogs)  ส าหรับ สปป.ลาว 
อยู่ในต าแหน่งสินค้าดาวร่วง (Dogs) ทั้ง 2 ช่วงเวลา ส่วนราชอาณาจักรกัมพูชา ในช่วงปี 2547-2550 ตลาดข้าว
อยู่ในต าแหน่งสินค้าดาวร่วง (Dogs) และได้เปลี่ยนต าแหน่งไปสู่สินค้ามีปัญหา (Question Marks) ในช่วงปี 
2551-2554 แทน  

ดังนั้น เพ่ือเตรียมพร้อมรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของข้าวไทย ในด้านการผลิต 
จ าเป็นต้องมีการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต ลดต้นทุน การผลิต พัฒนาเมล็ดพันธุ์ พัฒนาระบบชลประทาน
ให้กระจายทั่วถึง ตลอดจนเพิ่มคุณภาพของผลผลิต พัฒนาสายพันธุ์ข้าวหอมมะลิให้มีคุณค่าและลักษณะ
เฉพาะตัวเพ่ือคงความเป็นเอกลักษณ์ของข้าวหอมมะลิไทย รวมทั้ง พัฒนาข้าวสายพันธุ์พ้ืนเมืองให้มีความ
หลากหลายมากข้ึน เพ่ือเข้าครองตลาดในกลุ่มผู้บริโภคเฉพาะ  ส าหรับด้านการตลาด ควรให้ความส าคัญในการ
รักษาและขยายตลาดข้าว กลุ่มผู้บริโภคเฉพาะและตลาด ระดับบน  พัฒนาสินค้าข้าวที่มีคุณภาพข้าวและระดับ
ราคาที่เหมาะสมตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่ม ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับข้าว
ของประเทศต่างๆ ในภูมิภาคอาเซียน ให้ผู้เกี่ยวข้องตั้งแต่ต้นน้ าจนถึงปลายน้ าให้รับรู้อย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง
เพ่ือให้ทันต่อการปรับตัว บริหารการน าเข้าข้าวอย่างจริงจังเพ่ือไม่ให้เกิดผลกระทบต่อระบบการผลิตและ
การตลาดข้าวไทย  ตลอดจน พัฒนาระบบโลจิสติกส์ข้าวไทยให้มีต้นทุน การขนส่งต่ าลง เพ่ือให้ไทยยังคงมี
ศักยภาพและเป็นผู้น าการส่งออกข้าวในอนาคตต่อไป 
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ค ำน ำ 
  การศึกษา เศรษฐกิจ สินค้าเกษตรเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียน  (AEC) 
กรณี ศึกษา : สินค้าข้าว  สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ สปป .ลาว และราชอาณาจักรกัมพูชา  
มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาสถานการณ์การผลิต  การตลาด นโยบาย ที่เก่ียวข้องกับสินค้าข้าว รวมทั้ง วิเคราะห์
ศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน สินค้าข้าวของไทยเปรียบเทียบกับ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ 
สปป.ลาว และราชอาณาจักรกัมพูชา ด้วยวิธีการหาค่าดัชนีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรากฏ (Relative 
Comparative Advantage Index : RCA) และการวิเคราะห์ Boston Consulting Group Matrix (BCG 
Matrix) เพ่ือใช้เป็นขอ้มูลในการก าหนดนโยบายและแนวทาง การเพ่ิมศักยภาพการผลิตและการตลาด เพื่อเพ่ิม
ขีดความสามารถในการแข่งขันสินค้าข้าวของไทย 

 ในการนี้ ส านักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร ขอขอบคุณผู้ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน และแหล่งข้อมูล
ต่าง  ๆทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ที่ได้เอ้ือเฟ้ือข้อมูลต่อการศึกษาครั้งนี้จนส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี  
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บทที่ 1  
บทน า 

 
1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของการศึกษา  
     

  สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียน (Association of Southeast 
Asian Nations : ASEAN) ก่อตั้งขึ้นเม่ือปี 2510 จนถึงปัจจุบันมีสมาชิกรวมทั้งหมด 10 ประเทศ ประกอบด้วย 
ไทย อินโดนีเซีย ม าเลเซีย สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ บรูไน เวียดนาม ลาว พม่า และกัมพูชา โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
เร่งรัดความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมภายในภูมิภาค โดยเฉพาะทางด้านเศรษฐกิจ
อาเซียนได้ให้ความส าคัญในการขยายตลาดสินค้าภายในภูมิภาค ในปี 2535 จึงได้มีการรวมกลุ่ มทางเศรษฐกิจ   
ที่ส าคัญ คือ เขตการค้าเสรีอาเซียน เพ่ือให้การค้าภายในอาเซียนปราศจากการกีดกันที่ไม่ใช่ภาษีศุลกากร      
และใช้อัตราภาษีศุลกากรต่ าท่ีสุด และดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศเข้ามาในภูมิภาค รวมทั้งเสริมสร้าง
สถานภาพในการแข่งขันของอาเซียน ตลอดจนสามารถรับกับสถานการณ์เศรษฐกิจการค้าของโลกท่ีจะเสรียิ่งขึ้น 
โดยในปี 2546 ผู้น าอาเซียนได้ลงนามใน ปฏิญญาว่าด้วยความร่วมมืออาเซีย นเห็นชอบให้มีการจัดตั้งประชาคม
อาเซียน (ASEAN Community) ภายในปี 2563 เพ่ือเสริมสร้างความแข็งแกร่งและความสามารถในการแข่งขัน
ของภูมิภาค และได้มีการเลื่อนการจัดตั้งประชาคมอาเซียนให้แล้วเสร็จภายในปี 2558 เพ่ือให้ทันกับสถานการณ์
เศรษฐกิจโลกท่ีเปลี่ยนแปลงไป อย่างรวดเร็ว ซึ่งโครงสร้างประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนประกอบด้วย 3 เสาหลัก 
ได้แก่ ประชาคมความมั่งคงอาเซียน (ASEAN Security Community: ASC) ประชาคมเศรษฐกิจอ าเซียน 
(ASEAN Economic Community : AEC) และประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural 
Community : ASCC)   

 แม้ว่าในปี 2558 ไทยและประเทศในกลุ่มอาเซียนอีก 9 ประเทศจะต้องให้ความร่วมมือทางด้าน
เศรษฐกิจเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับอาเซียนเอ งนั้น แต่การแข่งขันด้านการผลิต และการค้า
ภายในอาเซียนเองก็ยังคงเกิดข้ึนและสินค้าเกษตรของไทยยังคงได้รั บผลกระทบจากการด าเนินการตามข้อตกลง
การเปิดเสรีการค้าสิ นค้าด้านอัตราภาษีน าเข้าศุลกากร  โดยหนึ่งใน สินค้าเกษตรไทย ที่ได้รับผลกระทบต่อ
ความสามารถในการแข่งขันจากการเปิ ดการค้าเสรี  ได้แก่ ข้าว ซ่ึงถือว่าเป็นสินค้าที่มีความส าคัญต่อเศรษฐกิจ
ของไทย เนื่องจากข้าวเป็นสินค้าเกษตรที่ไทยเป็นผู้ผลิตและส่งออกท่ีส าคัญของโลก โดยในปี 2554 ไทยเป็นผู้ผลิต
ข้าวอันดับ 6 ของโลกรองจากประเทศจีน  อินเดีย อินโดนีเซีย บังคลาเทศ และเวียดนามตามล าดับ  แต่เป็น 
ผู้ส่งออกข้าวเป็นอันดับ  1 ของโลก ครองส่วนแบ่งตลาด ร้อยละ 30.70 ของตลาดโลก รองลงมาได้แก่ เวียดนาม 
ครองส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 20.37 ของตลาดโลก (ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2554) 
   นอกจากนี้ อาเซียนยังถือว่าเป็นแหล่งผลิตข้าวที่ส าคัญของโลก  โดยในปี พ.ศ.2554 อาเซียน
สามารถผลิตข้าวได้ปริมาณ  113.28 ล้านตัน  คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ  24 ของการผลิตข้าวโลก ทั้งหมด   
การส่งออกข้าวของอาเซียนไปยังตลาดโลก  มีปริมาณ 19.30 ล้านตัน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ  54.84 ของการ
ส่งออกข้าวโลกทั้งหมด  ซึ่งประเทศในกลุ่ม อาเซียนที่เป็นผู้ส่งออกส าคัญ  ได้แก่ ไทย และเวียดนาม  ตามล าดับ 
ส าหรับการน าเข้าข้าวของอาเซียนจากตลาดโลก  มีปริมาณ 5.47 ล้านตัน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ  15 ของการ
น าเข้าข้าวโลกทั้งหมด ซึ่งประเทศในกลุ่ม อาเซียนที่เป็นผู้น าเข้าท่ีส าคัญ  ได้แก่ ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย 
และสิงคโปร์  ตามล าดับ  ส าหรับประเทศคู่ค้าท่ีส าคัญของไทย  ได้แก่ ไนจีเรีย จีน อิรัก แอฟริกาใต้ มาเลเซีย 
อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์  เป็นต้น ส่วนประเทศคู่แข่งท่ีส าคัญของไทยในอาเซียน  ได้แก่ เวียดนาม อินเดีย 
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สหรัฐอเมริกา และปากีสถาน เป็นต้น  ส าหรับกัมพูชา ลาว และเมียนมาร์ มีการพัฒนาการผลิตและส่งออกข้าว
มากขึ้น  รวมทั้งปี พ.ศ. 2558 อาเซียนจะเป็นประชาคมเศรษ ฐกิจอาเซียนอย่างสมบูรณ์  ย่อมส่งผลท าให้การ
แข่งขันในการผลิตและการส่งออกข้าวของประเทศในอาเซียนมีความเข้มข้นมากขึ้น การวิเคราะห์ถึงศักยภาพ
การแข่งขันข้าวไทยและข้าวกลุ่มสมาชิกอาเซียนจึงมีความส าคัญยิ่ง 

 ดังนั้น เพ่ือเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในด้านสินค้าข้าว
ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร  จึงได้ท าการศึกษา เศรษฐ กิจสินค้าเกษตรเพื่อรองรับการเข้ าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน  (AEC) : กรณีสินค้าข้าว  สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ สปป.ลาว และราชอาณาจักร
กัมพูชา โดยวิเคราะห์ศักยภาพสินค้าข้าวของไทยเปรียบเทียบกับ  3 ประเทศ เพ่ือศึกษาถึงสถานการณ์การผลิต 
การตลาด และกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการค้าสินค้า ข้าว ตลอดจนการน าผลการศึกษา ไปใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการก าหนดนโย บายและแนวทาง การปรับโครงสร้างการผลิตเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน
สินค้าข้าวของไทยต่อไป 

 

1.2 วัตถุประสงค์  
 1.2.1  เพ่ือศึกษาสถานการณ์การผลิต การตลาด และ นโยบายที่เก่ียวข้องในสินค้าข้าวของสาธารณรัฐ
แห่งสหภาพเมียนมาร์ สปป.ลาว และราชอาณาจักรกัมพูชา  
 1.2.2  เพ่ือวิเคราะห์ศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน ของสินค้าข้าวของไทย เปรียบเทียบกับ
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ สปป.ลาว และราชอาณาจักรกัมพูชา 

1.3 ขอบเขตของการศึกษา 
 1.3.1  ศึกษาสถานการณ์การผลิต การตลาด และนโยบายสินค้าข้าวของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์  
สปป.ลาว และราชอาณาจักรกัมพูชา ในช่วงปีการเพาะปลูก 2550/51-2555/56 
 1.3.2  ศึกษาศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันของสินค้าข้าวของไทย สาธารณรัฐแห่งสหภาพ
เมียนมาร์  สปป.ลาว และราชอาณาจักรกัมพูชา โดยใช้ข้อมูลการส่งออกข้าวรายปี ในช่วงปี พ.ศ. 2547-2554 
 1.3.3  ระยะเวลาของการศึกษา : 1 ตุลาคม 2555 – 30 กันยายน 2556 

1.4 วิธีการศึกษา  
 1.4.1 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
  1) ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นการรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เกษตรกร   ผู้
ปลูกข้าว  ผู้ประกอบการค้า ข้าว และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กับสินค้าข้าว  ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ 
สปป.ลาว และราชอาณาจักรกัมพูชา 
    2) ข้อมูลทุติยภูมิ  (Secondary Data) เป็นการรวบรวม ข้อมูล ที่ได้จาก เอกสารวิชาการ  
วารสาร ตลอดจนหนังสือที่เก่ียวข้อง จากหน่วยงานราชการ สถาบันการศึกษา และหน่วยงานภาคเอกชน เช่น  
กรมการข้าว กรมการค้าต่างประเทศ  กรมศุลกากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย International Trade Centre (Trade Map) และกระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา 
(USDA) เป็นต้น 
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 1.4.2 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
   1) การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ (Qualitative Analysis) เป็นการอธิบายให้ทราบถึงสถานการณ์
การผลิต การตลาด การส่งออก กฎระเบียบและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับสินค้าข้าว 
     2) การวิเคราะห์เชิง ปริมาณ  (Quantitative Analysis) เป็นการวิเคราะห์ ศักยภาพและ
ความสามารถในการแข่งขันของสินค้าข้าว โดยใช้เครื่องมือการวิเคราะห์ค่าดัชนีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบ
ที่ปรากฏ (Revealed Comparative Advantage: RCA) และการวิเคราะห์ ด้วยวิธี Boston Consulting 
Group (BCG Matrix) 
 

1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ   

 เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการก าหนดนโยบายและแนวทางการเพิ่มศักยภาพการผลิตและการตลาด เพ่ือเพ่ิม
ขีดความสามารถในการแข่งขันสินค้าข้าวของไทย  

 



บทที่ 2 
การตรวจเอกสาร แนวคิดและทฤษฎี 

 
2.1 การตรวจเอกสาร 
 

อัทธ์ พิศาลวานิช (2554) ได้ท าการศึกษา เปรียบเทียบถึงศักยภาพการผลิตและการตลาด  ระหว่าง
ข้าวไทยและข้าวเวียดนาม  ผลจากการศึกษาพบว่าในประเทศอาเซียน  เวียดนามมีผลผลิตต่อไร่สูงเป็นอันดับ
หนึ่ง ในขณะที่ไทยเป็นอันดับที่เจ็ด ด้านต้นทุนการผลิตของจังหวัดเกิ่นเทอ ของเวียดนาม มีต้นทุนการผลิตอยู่ที่  
4,978 บาทต่อไร่ ส่วนจังหวัดอยุธยาอยู่ท่ี 5,800 บาทต่อไร่ นอกจากนี้เวียดนามยังมีนโยบายที่ท าให้รายได้ของ
ชาวนาสูง คือนโยบาย 3 ลด 3 เพ่ิม นโยบายลดต้นทุนการผลิตและนโยบาย  30% เป็นต้น ส่วนการท าตลาด
ข้าวของเวียดนามนั้น พบว่ารัฐบาลเวียดนามมอบหมายให้บริษัท  Vinafood1 และ Vinafood2 เป็นหน่วยงาน
ที่ท าการตลาดในต่างประเทศ การท าความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับประเทศในกลุ่มอาเซียนและนอกกลุ่มอาเซียน  
ด้านการจัดการการตลาด  ซึ่งเป็นเรื่องท่ีรัฐบาลเวียดนามใ ห้ความส าคัญอย่างมาก  ดังนั้นเพื่อที่จะเพ่ิม  
ขีดความสามารถด้านการแข่งขันรัฐบาลไทยจะต้องพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต  พร้อมทั้งจัดท า
ยุทธศาสตร์ข้าวไทยเพ่ือการแข่งขันในตลาดอาเซียนโดยความร่วมมือระหว่างเกษตรกร โรงสีและผู้ส่งออก 
 

 ณัฐกมล นพเก้า (2553) ได้ศึกษาถึงสภาพการผลิตและการตลาดข้าวของแต่ละประเทศภายในกลุ่ม
อาเซียน รวมถึงวิเคราะห์โครงสร้างลักษณะการส่งออกและการน าเข้าข้าวของแต่ละประเทศภายในกลุ่ม
อาเซียน ตลอดจนวิเคราะห์ถึงความสามารถในการแข่งขันของการส่งออกข้าวของแต่ละประเทศอาเซียนไป
ประเทศในกลุ่มอาเซียนเปรียบเทียบกับคู่แข่งขันในประเทศอาเซียน ผลการศึกษาพบว่า ในปี พ .ศ. 2529-2544 
กลุ่มประเทศอาเซียน  มีสัดส่วนการส่งออกข้าวไปยังประเทศนอกกลุ่มอาเซียนลดลง ยกเว้นในช่วงปี พ .ศ. 
2545-2548 ที่กลุ่มประเทศอาเซียนมีสัดส่วนการส่งออกข้าวขาวไปยังกลุ่มประเทศอาเซียนด้วยกันเองลดลง 
เมื่อเทียบกับการส่งออกข้าวขาวไปยังประเทศนอกกลุ่มอาเซียน นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาโครงสร้างการส่งออก
ไปยังประเทศสมาชิกอาเซียนพบว่าประเทศสมาชิกอาเซียนได้แก่  ไทย เวียดนาม กัมพูชาและเมียนม าร์ ส่งออก
ข้าวขาวไปยังประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์เป็นหลัก แสดงให้เห็ นว่าในตลาดข้าวประเทศไทย
เผชิญคู่แข่งการแข่งขันสูงจากประเทศสมาชิกอาเซียนด้วยกันเอง และเมื่อวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขัน 
(ค่า RCA) สามารถสรุปได้ว่าประเทศไทยอยู่ในฐานะท่ีได้เปรียบในการส่งออกข้าวขาวในตลาดบรูไน ตลาดข้าว
กัมพูชา ตลาดข้าวอินโดนีเซีย ตลาดข้าวลาว ตลาดข้าวเมียนมาร์ ตลาดข้าวสิงคโปร์ และตลาดข้าวเวียดนาม ซึ่ง
ไทยยังอยู่ในฐานะท่ีได้เปรียบเกือบทุกตลาดในกลุ่มอาเซียน ส่วนเวียดนามอยู่ในฐานะท่ีได้เปรียบในตลาดข้าว
มาเลเซีย และตลาดข้าวฟิลิปปินส์ ซึ่งเวียดนามเป็นคู่แข่งที่ส าคัญของไทย  
 

 อัจชฉราภรณ์  ศรีสว่าง (2551) ได้ศึกษาตลาดส่งออกข้าวของไทย  พบว่า ภูมิภาคเอเชียยังเป็นตลาด
ส่งออกหลักของไทย แต่ในขณะเดียวกันได้มีตลาดเกิดใหม่  เช่น ตลาดในภูมิภาคแอฟริกาและตะวันออกกลางที่
มีแนวโน้มเพ่ิมความส าคัญมากข้ึน และไทยยังมีความได้เปรียบในการส่งออกข้าวในระดับท่ีสูงกว่าประเทศคู่แข่ง
ที่ส าคัญโดยเฉพาะเวียดนาม  แต่ความได้เปรียบของประเทศไทยก าลังมีแนวโน้มที่ลดลง  นอกจากนี้ได้พบว่า
สัดส่วนของปริมาณการบริโภคต่อปริมาณการผลิตข้าวของไทย  และต้นทุนการผลิตข้าวของไทย เป็นปัจจัย
ส าคัญที่ส่งผลต่อความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบในการส่งออกข้าวของไทยในตลาดอเมริก าเหนือ และมีเพียง
ปัจจัยต้นทุนการผลิตข้าวของไทยที่มีผลต่อความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบในการส่งออกข้าวของไทย ในตลาด
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กลุ่มประเทศตะวันออกกลาง  ส่วนในตลาดเอเชีย  ยุโรป และแอฟริกา  พบว่าไม่มีปัจจัยใดที่มีผลต่อความ
ได้เปรียบโดยเปรียบเทียบในการส่งออกข้าวของไทย  นอกจากนี้ยังมีข้อเสนอแนะว่า ประเทศไทยไทยควรเร่ง
พัฒนาปรับปรุงศักยภาพในกา รแข่งขันให้สูงขึ้น โดยการพัฒนาทั้งด้านคุณภาพของสินค้าข้าว  และทางด้าน
ประสิทธิภาพในการผลิต  ซึ่งการที่จะไปสู่เป้าหมายดังกล่าวได้จะต้องให้ความส าคั ญกับการลงทุนวิจัยใน
เทคโนโลยีสมั ยใหม่ที่เก่ียวข้องกับกา รผลิตข้าว  และการปรับปรุงคุณภาพของพันธุ์ข้าวที่ใช้ในการผลิตในด้าน
ของการวิเคราะห์ส่วนแบ่งตลาด 

ประภาพร ศรีเหรา (2543) ได้ศึกษาเปรียบเทียบสถานภาพการแข่งขันการค้าข้าวส่งออกของประเทศไทย
และเวียดนาม พบว่าแนวโน้มของปริมาณส่งออกข้าวของไทยและเวียดนามได้เพ่ิมสูงขึ้นเป็นล าดับ แต่ส่วนแบ่ง
ตลาดของไทยกลับลดลง ในขณะที่เวียดนามมีแนวโน้มการส่งออกท่ีสูงขึ้นทั้งในด้านปริมาณและส่วนแบ่งตลาด  
แต่ถ้าเปรียบเทียบปริมาณการส่งออกแล้ว  ปริมาณข้าวส่งออกของไทยยังคงสูงกว่าของเวียดนามถึง  2.05 เท่า 
ปัจจัยที่ส่งผลให้ทั้งประเทศไทยและเวียดนามส่งออ กข้าวได้มากขึ้น  ก็คือการขยายตัวของตลาดน าเข้าข้าวที่มี
มากขึ้นตามการขยายตัวของประชากรโลก แต่ตลาดส่งออกข้าวของไทยและเวียดนาม ต่างก็ไม่กระจาย และไทย
ยังเสียเปรียบเวียดนามในด้านการแข่งขันในทุกๆ  ตลาด จากการค านวณค่าสัมประสิทธิ์ของความยืดหยุ่นแห่ง
การทดแทนกันของของกา รส่งออกข้าวไทยต่อเวียดนามนั้น  ปัจจัยที่ส าคัญที่มีผลต่อกา รแข่งขันในการส่งออก
ข้าวระหว่างไทยและเวียดนามในตลาดโลก  ก็คือ  อัตราส่วนของราคาข้าวส่งออกระหว่างไทยกับเวียดนาม  
อัตราส่วนของอุปทานเพ่ือการส่งออกของไทยต่อเวียดนาม  และอัตราการพ่ึงพาการน าเข้าของประเทศผู้น าเข้า
ข้าวของโลก 
   
2.2 แนวคิดและทฤษฎี 

2.2.1 ทฤษฎีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบของเบลาบาลาสซา  เป็นการ พิจารณาจากต้นทุน
เปรียบเทียบและความแตกต่างของปัจจัยที่มิใช่ด้านราคา เช่น ชื่อเสียงของสินค้าที่มีต่อแบบแผนของการค้า
ระหว่างประเทศและภายใต้สมมติฐานว่าทุกประเทศมีรสนิยมเหมือนกัน มีภาระภาษีของแต่ละอุตสาหกรรม
เหมือนกัน และอัตราส่วนมูลค่าการส่งออก- น าเข้าจะสะท้อนถึงความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบทางการค้า ถ้า
พิจารณาการส่งออกและน าเข้าในสินค้าประเภทเดียวกัน ดังนั้น ตามแนวคิดทฤษฎีความได้เป รียบโดย
เปรียบเทียบทางการค้าของเบลาบาลาสซา ประเทศหนึ่งจะผลิตสินค้าชนิดหนึ่งที่มีต้นทุนเปรียบเทียบต่ าที่สุด 
และจะให้อีกประเทศหนึ่งผลิตสินค้าประเภทอ่ืน โดยการได้เปรียบโดยเปรียบเทียบทางการค้าจะเป็นตัวก าหนด
โครงสร้างการส่งออก ซึ่งแนวคิดนี้ได้แสดงแนวความคิดในเรื่ อง RCA (Competitiveness and 
Complementarities) โดยอาศัยทฤษฎีการแข่งขัน ซึ่งหมายถึง การที่ประเทศส มาชิกท าการผลิตสินค้า
ประเภทคล้ายๆกัน ท าให้มีโครงสร้างการส่งออกและน าเข้าคล้ายๆกัน จึงมีการแข่งขันกัน และการอาศัยซึ่งกัน
และกัน หมายถึง การที่ประเทศสมาชิกท าการผลิตสิ นค้าต่างกัน ท าให้มีโครงสร้างการส่งออกและการน าเข้าที่
ต่างกัน จึงต้องมีการอาศัยซึ่งกันและกัน 

การวัดความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรากฏ วัดโดยใช้ค่าดัชนีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบ  
ที่ปรากฏ (Revealed Comparative Advantage: RCA) โดยวัดจากการเปรียบเทียบสัดส่วนข องสินค้าในการ
ส่งออกของประเทศหนึ่ง ๆ กับสัดส่วนของสินค้านั้นในตลาด  
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 ค่าดัชนีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบเพื่อการส่งออกสามารถค านวณได้จากสูตร ดังนี้ 

     RCA =  
Xik / Xi 
Xk / Xw 

 

โดย 
  X ik = มูลค่าการส่งออกของสินค้า k ของประเทศ i ไปยังตลาดที่สนใจ 
  X i  = มูลค่าการส่งออกของสินค้าของประเทศ i ทั้งหมดไปยังตลาดที่สนใจ 
  X k = มูลค่าการส่งออกของทุกประเทศ (w) ในตลาดสินค้า k ไปยังตลาดที่สนใจ 
  X w = มูลค่าการส่งออกของสินค้าของทุกประเทศในทุกสินค้าไปยังตลาดที่สนใจ  
 ในที่นี้ 
  k คือ สินค้าแต่ละรายการที่น ามาศึกษา 
  i คือ ประเทศผู้ส่งออก 
  

 ค่า RCA ที่ได้จากการค านวณ มากกว่า 1 หรือน้อยกว่า 1 มีความหมาย ดังนี้  
  ถ้าค่า RCA > 1 แสดงว่า สัดส่วนของการส่งออกสินค้า  k ของประเทศ  i ต่อการส่งออก
ทั้งหมดของประเทศ  i สูงกว่าสัดส่วนของการส่งออกสินค้า  k ของโลกต่อการส่งออกท้ังหมดของโ ลกหรือ
ประเทศ i อยู่ในฐานะท่ีได้เปรียบโดยเปรียบเทียบในการส่งออกสินค้า k 
  ถ้าค่า RCA < 1 แสดงว่า สัดส่วนของการส่งออกสินค้า  k ของประเทศ  i ต่อการส่งออก
ทั้งหมดของประเทศ  i ต่ ากว่าสัดส่วนของการส่งออกสินค้า  k ของโลกต่อการส่งออกท้ังหมดของโลกหรือ
ประเทศ i อยู่ในฐานะที่เสียเปรียบโดยเปรียบเทียบในการส่งออกสินค้า k 
  ถ้าค่า RCA = 1 แสดงว่า สัดส่วนของการส่งออกสินค้า  k ของประเทศ  i ต่อการส่งออก
ทั้งหมดของประเทศ i เท่ากับสัดส่วนของการส่งออกสินค้า k ของโลกต่อการส่งออกท้ังหมดของโลก 
  ทั้งนี้ ค่า RCA เป็นเพียงดัชนีที่บอกเพียงว่า ประเทศท่ีท าการส่งออกนั้นมีความได้เปรียบโดย
เปรียบเทียบในการส่งออกสินค้าหรือไม่ ไม่สามารถน าค่าของประเทศต่าง ๆ มาเปรียบเทียบกันได้ว่าประเทศใด   
มีความได้เปรียบมากกว่ากัน แต่จะอธิบายได้ว่าภาคการส่งออกของประเทศนั้นมีการพึ่งพาการส่งออกสินค้า     
ชนิดดังกล่าวมากกว่าอีกประเทศ 

  

 2.2.2 Boston Consulting Group (BCG Matrix) เป็นทฤษฎีที่ใช้ในการวิเคราะห์ศักยภาพและ
ความสามารถในการแข่งขัน โดยวิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพของหน่วยธุรกิจว่าอยู่ในต าแหน่งใด  ซ่ึง BCG matrix 
จะแสดงฐานะหรือความแข็งแกร่งของบริษัทเม่ือเทียบกับตลาดสินค้านั้นๆ  โดยใช้เกณฑ์ในการพิจารณา 2 
เกณฑ์ คือ 
 1) ส่วนแบ่งตลาดเชิงเปรียบเทียบ (Relative Market Share) เป็นการเปรียบเทียบกับคู่แข่งว่าส่วน
แบ่งตลาดของผลิตภัณฑ์ของบริษัทเป็นก่ีเท่าเม่ือเทียบกับคู่แข่งที่ส าคัญ 
 2)  ความน่าสนใจของตลาด (Market Attractiveness) หรือ อัตราก ารเติบโตของตลาดสินค้า 
(Market Growth Rate) คือ อัตราการขยายตัวของตลาดสินค้าทั้งตลาดไม่ใช่ของบริษัท เพราะเกณฑ์ที่ใช้นี้เพื่อ
ต้องการดูว่าตลาดสินค้านั้นๆ มีความน่าสนใจมากน้อยเพียงใด 
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            ภาพที่ 1 ลักษณะโมเดลของ BCG Matrix 

ความหมายในแต่ละควอดแดนซ์ของ BCG Matrix มีดังนี้ 
  Star ได้แก่ ธุรกิจที่มีส่วนแบ่งตลาดสูง อัตราความเจริญเติบโตสูง ธุรกิจได้ก าไรสูงอันเกิดจาก   
ตลาดโตอย่างรวดเร็ว ดังนั้น มักมีเงินสดน้อยหรือขาดแคลนเงินสด  
  Cash Cows เป็นธุรกิจที่มีส่วนแบ่งตลาดสูง อัตราการเจริญเติบโตต่ า ธุรกิจได้ก าไรสูง และมี
เงินสดเหลืออยู่มากเพราะตลาดเจริญเติบโตน้อย และอาจน าเงินสดไปลงทุนในธุรกิจอ่ืน  
  Question Marks ได้แก่ ธุรกิจที่มีส่วนแบ่งตลาดต่ าในตลาดที่ มีอัตราการเจริญเติบโตสูง        
ธุรกิจก าไรน้อย ทั้งๆ ที่มีโอกาส เพราะมีปัญหาในการด าเนินงาน  
  Dogs ได้แก่  ธุรกิจที่มีส่วนแบ่งตลาดต่ า อัตราก ารเจริญเติบโตต่ า ธุรกิจก าไรน้อย ขีดความ       
สามารถต่ า  
 
 
 
 
 

 

Star 

Cash Cows 

Question Marks 

Dogs 



 

บทที่ 3 
ข้อมูลทั่วไป 

 

3.1 สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ 
3.1.1 สภาพทั่วไป 

1) ลักษณะทั่วไป 
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร ์ ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ้ 

มีพ้ืนที่ทั้งหมด 678,500 ตารางกิโลเมตร มี พรมแดนติดต่อกับ  5 ประเทศ กล่าวคือ ทิศตะวั นตกติดกับอินเดีย
และบังคลาเทศ ทิศเหนือติดกับจีน ทิศตะวันออกติดกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและไทย ทิศใต้
เป็นชายฝั่งทะเลติดอ่าวเบงกอลและทะเลอันดามัน 

ส าหรับพรมแดนท่ี สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ติดต่อกับประเทศไทย มีความยาวทั้งสิ้น
ประมาณ 1,385 กิโลเมตร ในพ้ืนที ่10 จังหวัด  ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ตาก กาญจนบุรี ราชบุรี 
เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์  ชุมพร และระนอง พ้ืนที่พรมแดนติดต่อในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์  4 รัฐ 1 
เขต ได้แก่ รัฐฉาน รัฐกะยา รัฐกะเหรี่ยง รัฐมอญ และเขตตะนาวศรี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ภาพที ่2  แผนที่สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร ์                  
                  ที่มา : http://www.thaigoodview.com 
 

 2) เขตการปกครอง 
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ มีการปกครองแบบสาธารณรัฐ มีประ ธานาธิบดีเป็นประมุข

ของประเทศและ นายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้ารัฐบาล เมืองหลวงคื อเนปิดอว์ (Nay Pyi Taw) และแบ่งเขตการ
ปกครองออกเป็น 7 รัฐ (State) และ 7 เขตการปกครอง ประกอบด้วย 
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(1)  รัฐชิน (Chin State) 
(2)  รัฐคะฉิ่น (Kachin State) 
(3)  รัฐกะเหรี่ยง (Kayin State) 
(4)  รัฐคะยา (Kaya State) 
(5)  รัฐมอญ (Mom State) 
(6)  รัฐยะไข่ (Rakhine State) 
(7)  รัฐฉาน (Shan State) 
ส าหรับ 7 เขตการปกครองประกอบด้วย 
(1)  เขตอิระวดี (Ayeyarwady Division) 
(2)  เขตพะโค (Bago Division) 
(3)  เขตมาเกว (Magway Division) 
(4)  เขตมัณฑเลย์ (Mandalay Division) 
(5)  เขตสะกาย (Sagaing Division) 
(6)  เขตตะนาวศรี (Tanintharyi Division) 
(7)  เขตย่างกุ้ง (Yangon Division) 

 
3) ประชากร  

สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ มีประชากรทั้งสิ้นประมาณ 60 ล้านคน ประกอบด้วยชนเผ่า
ต่างๆ 135 ชนเผ่า 8 เชื้อชาติที่ส าคัญ ได้แก่ เมียนมาร์ ร้อยละ 68 ไทใหญ่ร้อยละ 8 กะเหรี่ยงร้อยละ 7 ยะไข่ 
ร้อยละ 4 จีน ร้อยละ 3 มอญร้อยละ 2และอินเดียร้อยละ 2 โดยเป็นประชากรอยู่ในก าลังแรงงานทั้งสิ้น 31.7 
ล้านคนหรือ  คิดเป็นร้อยละ 52.8 ของประชากรทั้งประเทศ ซึ่งเป็นแรงงานในภาคเกษตรกรรมร้อยละ 70 
ภาคอุตสาหกรรมร้อยละ 7 และภาคบริการร้อยละ 23 ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธร้อยละ 90 คริสต์
ร้อยละ 5 และอิสลามร้อยละ 4 ใช้ภาษาสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ และภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ
และการติดต่อทางการค้าและธุรกิจ   
 

3.1.2 สภาพทั่วไปด้านเศรษฐกิจ 
ปี 2553 สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ มีผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic 

Product : GDP) คิดเป็นมูลค่า 42,207 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และมีรายได้ประชาชาติ 880 เหรียญสหรัฐฯต่อคน
ต่อปี มูลค่าการส่งออกรวม 7.6 พันล้านเหรี ยญสหรัฐฯ มูลค่าการน าเข้ารวม 4.2 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ได้
ดุลการค้า 3.4 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ สินค้าส่งออกส าคัญ คือก๊ าซธรรมชาติ อัญมณี ถั่วเมล็ดแห้งต่างๆ ไม้ซุง 
และสินค้าประมง เป็นต้น ส าหรับสินค้าน าเขา้ส าคัญ คือ น้ ามันเชื้อเพลิง เครื่องจักรต่างๆ น้ ามันปาล์มเพ่ือบริโภค 
และผลิตภัณฑ์ยารักษาโรค เป็นต้น ประเทศคู่ค้าส าคัญ แก่ จีนและประเทศในภูมิภาคอาเซียน   
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ส าหรับการค้าระหว่างไทยและ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ มีทั้งในรูปการค้าปกติ (Normal 

Trade) และการค้าชายแดน (Border Trade) ระหว่าง ปี 2552 – 2555 โดยมูลค่าการค้ารวมเพ่ิมข้ึนในอัตรา
ร้อยละ 13.52 ต่อปี มูลค่าการส่งออกเพ่ิมข้ึนในอัตราร้อยละ 23.21 ต่อปี และมูลค่าการน าเข้าเพ่ิมข้ึนในอัตรา
ร้อยละ 7.32 ต่อปี  (ตารางที่ 1)   

 
ตารางท่ี 1  มูลค่าการค้าระหว่างไทยและสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ปี 2552 - 2555 

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 
มูลค่าการน าเข้า 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 
มูลค่าการค้ารวม 134,766.40 137,869.29 164,375.26 180,471.53 11.09 
มูลค่าการส่งออก 42,604.39 50,854.43 60,599.26 69,975.66 18.10 
มูลค่าการน าเข้า 92,162.01 87,014.86 103,776.00 110,495.87 7.47 
ดุลการค้า -49,557.62 -36,160.43 -43,176.74 -40,520.21  
ที่มา: กองเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมการค้าต่างประเทศ โดยความร่วมมือของกรมศุลกากร 
 
 3.1.3 นโยบาย 

 1) นโยบายการเกษตร 
ภาคเกษตรกรรมของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของ 2 กระทรวง 

คือ กระทรวงเกษตรและชลประทาน  (Ministry of Agriculture and Irrigation) และกระทรวงปศุสัตว์และ
ประมง (Ministry of Livestock and Fisheries) แบ่งภารกิจดังนี้ 

(1) กระทรวงเกษตรและชลประทาน  (Ministry of Agriculture and Irrigation) ก ากับดูแล
ด้านการผลิตพืชเพ่ือตอบต่อความต้องการบริโภคภายในและส่งออกเพ่ือสร้างรายได้ แก่ประเทศ รวมทั้งการ
พัฒนาการเกษตรของประเทศเพ่ือการสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร โดยการจัดท าแผนพัฒนาการเกษตรทั้งใน
ระยะสั้น ระยะกลางและระยะยาว รวมทั้งการก าหนดกลยุทธ์เพ่ือการพัฒนา การเกษตร คือ 

1.1) การใช้เมล็ดพันธุ์ที่ผ่านการปรับปรุงพันธุ์ให้ดีขึ้น 
1.2) การใช้ปัจจัยการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ 
1.3) การลดการสูญเสียระหว่างการผลิต 
1.4) การจัดตั้งฟาร์มต้นแบบ เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่เกษตรกร 
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1.5) การสร้างความเข้มแข็งในการเข้าถึงตลาดภายในและต่างประเทศ 
นอกจากนี้ยังท าการพัฒนาด้านการชลประทานของประเทศเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาด้าน            

การเพาะปลูก การจัดท าฐานข้อมูลด้านการเกษตรให้ผู้ใช้ประโยชน์เข้าถึงข้อมูลได้สะดวกข้ึน การแก้ไข
กฎระเบียบภายในที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา เพื่อสร้างแรง จูงใจให้ผู้ประกอบการในประเทศและนักลงทุน
จากต่างประเทศเข้ามาลงทุนในธุรกิจภาคการเกษตร  

(2) กระทรวงปศุสัตว์และประมง  (Ministry of Livestock and Fisheries) เป็นกระทรวง         
ที่ก ากับดูแล ด้านปศุสัตว์ และประมง  ในการพัฒนาด้านปศุสัตว์และประมงนี้ ได้มีการจัดท ากรอบการ พัฒนา         
ทั้งในระระยะสั้นและระยะยาว แล ะก าหนดกลยุทธ์เกี่ยวกับการป้องกันและอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ า ส่งเสริม
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าและอุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์น้ า ทั้งผู้ประกอบการในประเทศและนักลงทุนต่างชาติ            
เข้ามาร่วมลงทุนด้านอุตสาหกรรมประมงและห้องเ ย็นมากข้ึน ท าให้ปัจจุบันสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
สามารถส่งออกอาหารทะเลแช่แข็งได้มากขึ้น  โดยเฉพาะประเทศไทยเป็นประเทศที่น า เข้ากุ้งและปลาจาก
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ เป็นจ านวนมาก ซ่ึงนโยบายของรัฐบาลด้านประมง และปศุสัตว์ก าหนดไว้ดังนี้ 
คือ  

2.1) สนับสนุนการพัฒนาด้านปศุสัตว์และการประมง  
2.2) เพ่ิมปริมาณการผลิตเนื้อสัตว์และปลามากขึ้น  ให้เพียงพอส า หรับการบริโภค

ภายในประเทศ ส่วนที่เหลือจึงจะส่งออกไปจ าหน่ายต่างประเทศ  
2.3) ส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าและขยายพันธุ์  
2.4) ยกระดับฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมของ ผู้ท าการประมงและเกษตรกรผู้เลี้ยง สัตว์         

ให้สูงขึ้น  
2.5) ขยายการผลิต  การแปรรูป  และการตลาดแก่สินค้าประมง  โดยเฉพาะฟาร์มกุ้ง              

โดยส่งเสริมให้ภาคเอกชนเข้ามามีบทบาทในการด าเนินการมากขึ้น 
2) นโยบายส่งเสริมการลงทุน  

สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมารม์ีกฎหมายการลงทุนตา่งชาติ (Myanmar Investment Law : 
MIL) ประกาศใช้ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2531 ซึ่งอยู่ภายในการก ากับดูแลของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
ของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร ์(Myanmar Investment Commission : MIC) และจากการทีส่าธารณรัฐ
แห่งสหภาพเมียนมาร์ประกาศนโยบายเปิดประเทศและปฏิรูปเศรษฐกิจ ท าให้สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
เป็นที่สนใจของนักลงทุนต่างประเทศ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ จึงด าเนินการปรับปรุงกฎหมายและ
กฎระเบียบภายในประเทศให้เอ้ือต่อการลงทุนมากขึ้น โดยในเดือนกันยายน 2555 รัฐสภาสาธารณรัฐแห่งสหภาพ
เมียนมาร์ ได้ผ่านร่าง กฎหมายการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศฉบั บใหม่ เพื่อเปิดโอกาสให้เกิดการลงทุนจาก
ภายนอกมากที่สุด ซึ่งมีสาระส าคัญ ดังนี ้

(1) อนุญาตให้บริษัทต่างชาติถือหุ้น 50 เปอร์เซ็นต์ในกิจการร่วมทุนหรือ Joint Venture ได ้ 
(2) ยินยอมให้กองทุนต่างชาติสามารถลงทุนใน Joint Venture ได้ 50 เปอร์เซ็นต์ 
(3) อนุญาตให้นักลงทุนต่างชาติเช่าที่ดินเบื้องต้นได้เป็นระยะเวลา 50 ปี โดยมีเงื่อนไขให้

สามารถต่อสัญญาได ้
ทั้งนี้ ได้ขจัดอุปสรรคต่อการลงทุนของต่างชาติเรื่องข้อก าหนดที่ระบุว่านักลงทุนจะต้องมีเงิน

ลงทุนเริ่มต้นขั้นต่ า 5 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ประมาณ 155 ล้านบาท) เพ่ือดึงดูดการลงทุนใหม่จากต่างชาติ   
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ส าหรับ การเช่าและใช้ที่ดินเพื่อการเกษตร  นักลงทุนต่างชาติสามารถเช่าที่ดิน  เพ่ือด าเนิน
โครงการลงทุนระยะยาวเบื้องต้นได้ 50 ปี กรณีเช่าจากรัฐบาล ระยะเวลาในการเช่าอาจยืดหยุ่น ได้ขึ้นอยู่กับ  
การพิจารณาของรัฐบาล สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ เป็นส าคัญและสามารถต่ออายุได้ตามที่ MIC 
พิจารณา เสนอ  โดยผู้ ลงทุนจะต้องแนบร่างข้อตกลงการเช่าที่ดินนั้นด้วย   กรณีการเช่าที่ดินจากเอกชน
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ สามารถด าเนินการได้ไม่เกินคราวละ 1 ปี และต่ออายุทุก 1 ปี  

การใช้ประโยชน์จ ากท่ีดิน  นักลงทุนชาวต่างชาติสามารถลงทุนด้านการเกษตร  เช่น                     
การเพาะปลูก ผลิต แปรรูปและจ าหน่ายพืชล้มลุก (รวมทั้งมัน ส าปะหลังและยาสูบ ) และท าไร่หรือแปรรูปพืช
เป็นยา กาแฟ ชา น้ ามันปาล์ม พืชสวนและจ าหน่ายผลผลิตของตนได้ โดยมีกระทรวงเกษตรและชลประทา น
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ เป็นผู้รับผิดชอบในการพิจารณาและอนุมัติโครงการลงทุนด้านเกษตรกรรม 
รวมทั้งก าหนดนโยบายเพื่อส่งเสริมให้เกิดการลงทุนภาคเกษตรกรรมมากขึ้น (ตลอดจนส่งเสริมการจัดตั้ง
โรงงานอุตสาหกรรมเกษตร พัฒนากิจการอุตสาหกรรมเกษตรขนาดเล็ก และการใช้เทคโนโล ยีขนาดเบาใน
โรงงาน การค้าผลิตผลทางการการเกษตร วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือการเกษตร ) โดยนักลงทุนสามารถขอยื่น
อนุมัติโครงการตามแผนการส่งเสริมการลงทุน  

 

3.2 สปป.ลาว 
3.2.1 สภาพทั่วไป 
       1) ลักษณะท่ัวไป 

สปป.ลาว มีพื้นท่ี  236,800 ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณครึ่งหนึ่ งของประเทศไทย  เป็น
ประเทศในคาบสมุทรอินโดจีน ไม่มีดินแดนติดทะเล พ้ืนที่ร้อยละ 90 เป็นเขาและท่ีราบสูง มีพรมแดนติดกับ
ประเทศต่าง ๆ ได้แก่ ทิศเหนือ ติดกับสาธารณรัฐประชาชนจีน ทิศใต้ ติดกับราชอาณาจักรกัมพูชา ทิศตะวันออก 
ติดกับสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ทิศตะวันตก ติดกับราชอาณาจักรไทย และสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ 
สปป.ลาว ปกครองแบบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์  มีทรัพยากรส าคัญ  ได้แก่ ไม้ ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เหล็ก  
ถ่านหิน ทองค า ทองแดง และแหล่งน้ าผลิตไฟฟ้า 

 

 ภาพที่ 3 แผนที่ สปป.ลาว 
 ที่มา : Google Map 
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2) ประชากร 

สปป.ลาว มีประชากร 6,695,166 คน  โดยร้อยละ 55 เป็นชาว สปป.ลาว รองลงมา คือ ขมุ  
ม้ง และชนกลุ่มชาติพันธุ์อ่ืนๆ โดย ประชากร อยู่ในช่วงอายุ 0-14 ปี มากท่ีสุด คือร้อยละ 35.50 และมีก าลัง
แรงงานในปี 2553 อยู่ในภาคเกษตร ร้อยละ 75 

 
3.2.2 สภาพทั่วไปด้านเศรษฐกิจ 

1) สภาพเศรษฐกิจ 
หลังจากท่ีประเทศ  สปป.ลาว ได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบเศรษฐกิจในปี 2529 เป็นเศรษฐกิจ

แบบจินตนาการใหม่ (New Economic Mechanism : NEM) ซึ่งเป็นรูปแบบที่เสรีมากข้ึน ท าให้เศรษฐกิจของ 
สปป.ลาว ดีขึ้น โดยผลิตภัณฑ์มวลรวมต่อหัวเพ่ิมข้ึนจาก 474 ดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2529 เป็น 1,320 ดอลลาร์
สหรัฐ ในปี 2554 

ดัชนีเศรษฐกิจของ  สปป.ลาว มีแนวโน้ม เพ่ิมข้ึนมาโดยตลอด ในปี 2554 มีผลิตภัณฑ์มวลรวม
เท่ากับ 8,297,664,741 ดอลลาร์สหรัฐ มาจากภาคเกษตรกรรมร้อยละ 30.80 ภาคอุตสาหกรรมร้อยละ 34.67 
และภาคบริการร้อยละ 34.53 เมื่อเปรียบเทียบกับสัดส่วนในปี  2551-2553 พบว่า ภาคอุตสาหกรรมมีบทบาท
ต่อโครงสร้างเศรษฐกิจของ  สปป.ลาว มากขึ้น เนื่องจากรัฐบาลของ  สปป.ลาว ได้ส่งเสริมการลงทุนโครงสร้าง
พ้ืนฐานและมีแผนก่อสร้างเข่ือนเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าจ านวนมาก อีกทั้งยังต้องการผลักดัน  สปป.ลาว ให้ก้าว
ไปสู่การเป็นผู้ส่งออกและผลิตกระแสไฟฟ้าหลักของอาเซียน รวมถึงส่งเสริมการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์จาก
ต่างชาติ ท าให้ภาคอุตสาหกรรมมีบทบาทต่อเศรษฐกิจ ส ปป.ลาว เป็นอย่างมาก  นอกจากนี้  สปป.ลาว เป็น
ประเทศท่ีมีประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจ สถานที่ส าคัญที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นมรดกโลก สถานที่ท่องเที่ ยวตาม
ธรรมชาติ รวมถึงการด ารงชีวิตความเป็นอยู่ของชาว  สปป.ลาว ยังเป็นรูปแบบดั้งเดิม มีการอนุรักษ์ประเพณี 
วัฒนธรรมเก่าแก่ความเป็นมิตร และค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวต่ า จึงได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเป็น
จ านวนมาก จึงท าให้ภาคบริการยังมีความส าคัญต่อเศรษฐกิจ สปป.ลาว มาโดยตลอด (ตารางที่ 2 ) 

อย่างไรก็ตามถึงแม้ภาคอุตสาหกรรมจะเข้ามามีบทบาทต่อเศรษฐกิจ  สปป .ลาว มากขึ้น  แต่การ
ด ารงชีพของคน สปป.ลาว ส่วนใหญ่ยังต้องพ่ึงพิงเกษตรกรรมเป็นหลัก เทคโนโลยีทางการเกษตรยังอยู่ในระดับ
ต่ า จึงท าให้ผลผลิตต่อพ้ืนที่ต่ า โดยพืชเกษตรที่ส าคัญขอ ง สปป.ลาว ได้แก่ ข้าว ข้าวโพด เลี้ยงสัตว์  ถั่ว อ้อย 
และกาแฟ  
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ตารางท่ี 2  ดัชนีชี้วัดเศรษฐกิจของ สปป.ลาว ปี 2551-2554 

เครื่องชี้วัดเศรษฐกิจ 
ปี 

2551 2552 2553 2554 
จ านวนประชากร 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 

     ร้อยละสัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวม 
           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 วันท่ี 20 พฤษภาคม 2556 

  
 2) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  

 สปป.ลาว ได้เริ่มแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับแรกปี 2524 และมีการทบทวน
ใหม่ทุก 5 ปี ปัจจุบันอยู่ในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 7 (พ.ศ.2554-2558) ซึ่งมี
สาระส าคัญ ดังนี้ 

2.1) เป้าหมายหลัก 
2.1.1) ก าหนดให้เศรษฐกิจต้องขยายตัวอย่างมั่นคง GDP เพ่ิมข้ึนร้อยละ 8 ต่อปี และให้

ประชากรม ีGDP ต่อหัว 1,700 ดอลลาร์สหรัฐ ภายในปี 2558 ในการนี้ สปป.ลาว ต้องใช้งบประมาณ  127,000 
พันล้านกีบ หรือร้อยละ 32 ของ GDP ซึ่งร้อยละ 10-12 มาจากงบประมาณรัฐบาล  ร้อยละ 24-26 มาจากเงิน
ช่วยเหลือจากต่างประเทศ  ร้อยละ 50-56 มาจากการลงทุนของต่างประเทศ  และร้อยละ 10-12 มาจากเงินกู้
ธนาคาร โดยตั้งเป้าหมายให้เงินเฟ้อต่ ากว่าร้อยละ  8 (อัตราขยายตัวของ  GDP) ให้หนี้สาธารณะต่ ากว่าร้อยละ  
45 ของ GDP และให้เงินออมของเอกชนเพิ่มข้ึนร้อยละ 25 ต่อปี 

2.1.2) บรรลุเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ  (Millennium Development Goals: 
MDG) ในปี 2558 ประกอบด้วย 8 เป้าหมาย คือ ขจัดความยากจนและหิวโหย ให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษา
ระดับประถมศึกษา ส่งเสริมบทบาทสตรีและความเท่าเทียมกันทางเพศ ลดอัตราการตายของเด็ก พัฒนา
สุขภาพสตรีมีครรภ์ ต่อสู้โรคเอดส์ มาเลเรีย และโรคส าคัญอ่ืนๆ รักษาและจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และ
ส่งเสริมการเป็นหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาในประชาคมโลก  
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2.1 .3 ) พัฒนาประเทศเพ่ือให้พ้นจากสภาพประเทศท่ีพัฒนาน้อยที่สุด (Least 
Developed Country: LDC) ในปี 2563 

2.1.4) มุ่งการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนควบคู่ไปกับความก้าวหน้าทางสังคมและ
วัฒนธรรม การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

2.1.5) รักษาเสถียรภาพทางการเมือง สันติภาพ และความสงบเรียบร้อยในสังคม 
2.2) เศรษฐกิจมหภาค 

2.2.1) การขยายตัวทางเศรษฐกิจเฉลี่ยร้อยละ 8 ต่อปี โดยภาคเกษตร ขยายตัว เพ่ิมข้ึน  
ร้อยละ 3 ต่อปี และมีสัดส่วนร้อยละ 23 ของ GDP ภาคอุตสาหกรรม ขยายตัว เพ่ิมข้ึนร้อยละ 15 ต่อปี และมี
สัดส่วนร้อยละ 39 ของ GDP ภาคบริการขยายตัวเพ่ิมข้ึนร้อยละ 6.5 ต่อปี และมีสัดส่วนร้อยละ 38 ของ GDP 
และรายได้ต่อหัวประชากรเพ่ิมข้ึนเป็น 1,700 เหรียญสหรัฐต่อคนต่อปี 

2.2.2) การบริโภคในประเทศมีสัดส่วนร้อยละ 75 ของ GDP การลงทุนทั้งภาครัฐและ
เอกชนมีสัดส่วนร้อยละ 40 ของ GDP การส่งออกร้อยละ 35 ของ GDP และการน าเข้าร้อยละ 50 ของ GDP 

2.3) เศรษฐกิจจุลภาค 
2.3.1) เพ่ิมผลผลิตข้าวเป็น 4 ล้านตันต่อปี โดยมีเป้าหมายผลผลิต 3.9 ตันต่อเฮคตาร ์
2.3.2) ภาคปศุสัตว์ขยายตัวร้อยละ 4-5 ต่อปี 
2.3.3) ภาคส่งออกขยายตัวร้อยละ 18 ต่อปี และการน าเข้าขยายตัวร้อยละ 8 ต่อปี 
2.3.4) ขยายไฟฟ้าให้ครอบคลุมพ้ืนที่ร้อยละ 80 ของครัวเรือนทั้งหมด และ ขยาย

น้ าประปาให้ครอบคลุมร้อยละ 67 ของประชากรในเขตเมือง 
2.3.5) ผลิตแร่ธาตุที่ส าคัญเพ่ิม ขึ้น โดยตั้งเป้าการผลิตทองแดง  86,200 ตันต่อปี ทองค า 6  

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

ขยายบริการโทรศัพท์ให้ครอบคลุมร้อยละ 80 ของประชากรทั้งหมด 
2.4) การพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม 

2.4.1) รักษาเขตพ้ืนที่ป่าไว้ทีร่้อยละ 65 ของพ้ืนที่ทั้งหมด 
2.4.2) ลดอัตราความยากจนให้ต่ ากว่าร้อยละ 19 ของประชากร และน้อยกว่าร้อยละ 11 

ของครัวเรือนทั้งหมดในปี 2558 
2.4.3) เพ่ิมสัดส่วนการเข้าเรียนในระดับประถมศึกษาเป็นร้อยละ 97 และระดับ

มัธยมศึกษาร้อยละ 75 ในปี 2558 
2.4.4) เพ่ิมสัดส่วนประชากรที่รู้หนังสือเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 99 
2.4.5) สร้างวิทยาลัยอาชีวะอย่างน้อย 3 แห่งในเมืองที่ส าคัญทางเศรษฐกิจ 
2.4.6) ให้ประชากรร้อยละ 80 เข้าถึงน้ าสะอาด และร้อยละ 60 มีห้องสุขาใช้ 
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2.4.7) ควบคุมอัตราว่างงานไม่ให้เกินร้อยละ 2 
2.4.8) ลดสัดส่วนแรงงานในภาคเกษตรให้ เหลือร้อยละ 70 เพ่ิมแรงงานภาคอุตสาหกรรม  

ได้แก่ ก่อสร้าง และเหมืองแร่เป็นร้อยละ 7 และเพ่ิมแรงงานภาคบริการเป็นร้อยละ 23 ของแรงงานทั้งหมด 
2.4.9) สร้างสมดุลระหว่าง จ านวนแรงงาน และความต้องการ แรงงาน โดยคาดว่า จ านวน

แรงงานในปี 2558 จะมี 3.26 ล้านต าแหน่ง ความต้องการแรงงานมี 3.17 ล้านคน โดยในแต่ละปีจะมีจ านวน
แรงงานใหม่เพ่ิมข้ึนเฉลี่ย 55 ,365 คน  ภายใน 5 ปี จะมีแรงงาน ในภาคเกษตร เพ่ิมข้ึน  209 ,669 คน 
ภาคอุตสาหกรรมเพ่ิมข้ึน 14,272 คน และภาคบริการเพ่ิมข้ึน 52,431 คน 

นอกจากนี้  การพัฒนาต้องมีลักษณะยั่งยืน โดยการพัฒนาทางสังคม และวัฒนธรรม ต้อง
ด าเนินควบคู่ไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจและการรักษาสิ่งแวดล้อม  มีปัจจัยพื้นฐานส าหรับการเปลี่ยนเป็น
ประเทศอุตสาหกรรมและทันสมัย (Industrialization and modernization)  

3) นโยบาย 
3.1) นโยบายด้านการเกษตร 

ผลผลิตทางการเกษตรใน สปป .ลาว อยู่ในระดับต่ า เนื่องจากสาเ หตุหลายประการ เช่น 
ปัจจัยการผลิตที่มีขีดจ ากัด เกษตรกรขาดการเข้าถึงข้อมูล เกษตรกรมี เงินทุนไม่เพียงพอ ไม่มีเครดิต การเข้าถึง
ตลาดถูกจ ากัดด้วยอุปสรรคทางกายภาพ เช่น การคมนาคมที่ไม่สะดวก ระบบการตลาดทีม่ีผู้แข่งขันน้อยราย ท าให้ 
ขีดความสามารถในการแข่งขันกับประเทศอ่ื นๆ ในภูมิภาคหรือตลาดโลกอยู่ในระดับที่ต่ าด้วย และยังมีการบุก
รุกพ้ืนที่ป่าเพ่ือท าการเกษตร จึงได้มีการวางแผนพัฒนาการเกษตรเพื่อให้สอดคล้องกับแนวโน้มการเกษตรของ
โลก เป็นแบบทันสมัยมากข้ึน มีการรวมกลุ่มระหว่างประเทศต่างๆ เช่น ประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียน (Asean 
Economics Community: AEC) กรอบความร่วมมือโครงการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาค
ลุ่มแม่น้ าโขง (Greater Mekong Sub-region: GMS) รวมถึงการเกษตรแบบใหม่ เช่น อาหารปลอดภัย (Food 
Safety) เกษตรอินทรีย์ (Organic Agriculture) พืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indication: GI)  
การค้าที่เป็นธรรม (Fair Trade) และตลาดคาร์บอน  Carbon Market โดยการพัฒนาการเกษตร ป่าไม้ การ
จัดการสิ่งแวดล้อมและพัฒนาชนบท อยู่บนพื้นฐานของการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
โดยพัฒนาการเกษตรแบบทันสมัยอย่างค่อยเป็นค่อยไป เน้นที่กา รผลิตสินค้าเกษตร การปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มุ่งเป้าหมายไปท่ี เกษตรกร รายย่อย  พร้อมกับรักษาระบบนิเวศ น์ของพ้ืนที่ป่า
ภายในปี 2020 แต่เป้าหมายที่จะท าภายในปี 2015 นี้ คือ พัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ โดยให้ความส าคัญกับ  
ความมั่นคงทางอาหารเป็นล าดับแรก เพ่ิมและพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตร พัฒนารูปแบบการผลิตที่ยั่งยืน  และ
การจัดการป่าไม้ที่ยั่งยืน 

โดยกิจกรรมท่ีจะท าให้บรรลุเป้าหมายทั้ง 4 ข้อ ได้แก่ การเพิ่มผลผลิตด้านอาหาร การตั้ง
กลุ่ม พัฒนาสินค้าเกษตรและเกษตรกร รูปแบบการผลิตอย่างยั่งยืน การจัดสรรที่ดินและการพัฒนาชนบท   
การพัฒนาป่าไม้  การจัดการชลประทานเพื่อการเกษตร โครงสร้างพื้นฐานของการท าการเกษตรและป่าไม้  
การวิจัยและพัฒนารวมถึงการพัฒนาบุคลากร 
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3.2) นโยบายด้านต่างประเทศ 
สปป .ลาว ด าเนินนโยบายด้านต่างประเทศท่ีมุ่งสร้างเสริมความสัมพันธ์แบบรอบด้าน  

กับทุกประเทศบนพื้นฐานของ การอยู่ร่วมกันอย่างสันติ  ไม่แบ่งแยกลัทธิอุดมการณ์ เพื่อขอรับการสนับสนุน  
และความช่วยเหลือในการพัฒนาประเทศให้บรรลุเป้าหมายตามที่พรรค ประชาชนปฏิวัติลาว ได้ก าหนดไว้ ทั้งนี้  
สปป. ลาว ให้ความส าคัญกับประเทศเพ่ือนบ้านเป็นล าดับแรก ได้แก่ เวียดนาม จีน พม่า กัมพูชา และไทย รองลงมา 
เป็นประเทศร่วมอุดมการณ์ ได้แก่ รัสเซีย เกาหลีเหนือ และคิวบา อย่างไรก็ตาม แม้ว่า สปป .ลาว จะพยายาม
ด าเนินความสัมพันธ์ กับประเทศต่าง ๆ ได้สมดุลเพื่อลดการพึ่งพาประเทศใดประเทศหนึ่งเป็นหลัก แต่ด้วย
ข้อจ ากัดของ สปป .ลาว ที่ไม่มีทางออกทางทะเล และระดับการพั ฒนาทางเศรษฐกิจที่ยังถือว่าอยู่ในระดับต่ า 
ประกอบกับความใกล้ชิดด้านอุดมการณ์และประวัติศาสตร์ การต่อสู้เพื่อเอกราช ท าให้ สปป .ลาว  มี
ความสัมพันธ์พิเศษกับเวียดนามและจีน  

ส าหรับความสัมพันธ์ระหว่างไทย กับ สปป .ลาว  ในปัจจุบันด าเนินไปอย่างราบรื่นบน
พ้ืนฐานของการเคารพซึ่ งกันและผลประโยชน์ร่วมกัน ซ่ึงมีพัฒนาการเชิงบวกอย่างต่อเนื่อง โดยมีปัจจัยเกื้อกูล 
ได้แก่ ความใกล้ชิดทางเชื้อชาติ ศ าสนา ภาษา และวัฒนธรรม นอกจากนี้ วันที่ 19 ธันวาคม 2553 ถือเป็นวัน
ครบรอบ 60 ปีของความสัมพันธ์ทางการทูต ที่ได้รับการสถาปนาเมื่อปี 2493 ซึ่งทั้งสองฝ่ายได้ร่วมกันจัด
กิจกรรมเพื่อฉลองสัมพันธไมตรีที่ได้ด าเนินมาด้วยความราบรื่นอีกโอกาสหนึ่ง 

3.3) นโยบายด้านการลงทุน 
สภาแห ่งชาติลาวได ้เห็นชอบกฎหมายว ่าด้วยการส ่งเสริมการลงทุนฉบับใหม ่เมื่อเดือน

กรกฎาคม 2552 เพ่ือใช ้แทนกฎหมายว่าด้วยการส ่งเสริมการลงทุนภายใน ฉบับเลขท่ี 10/สพช. ลงวันที่ 22 
ตุลาคม 2547 และกฎหมายว ่าด้วยการส ่งเสริมการลงทุนของต ่างประเทศ ฉบับเลขที่ 11/สพช . ลงวันที่ 22 
ตุลาคม 2547 ดังนั้น ภายใต ้กฎหมายฉบับใหม ่นี้นักลงทุนลาวและนักลงทุนต ่างชาติจะได ้รับสิทธิประโยชน์ ์
เดียวกัน  

สาระส าคัญของกฎหมายว ่าด ้วยการส ่งเสริมการลงทุนฉบับใหม ่ คือ การปรับปรุงการ
อ านวยความสะดวกแก ่นักลงทุนผ ่านบริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ  (One Stop Service) เพ่ือลดขั้นตอนการ
ระยะเวลาพิจารณาอนุมติโครงการลงทุน  และการเสนอมาตร าการส่งเสริมการลงทุน เช่น การยกเว้นภา ษี โดย
พิจารณาจากประเภทกิจการ พ้ืนที่ลงทุน และการอนุญาตให้้นักลงทุนต่างชาติมีสิทธิ์ในการซื้อที่ดินเพ่ืออยู่อาศัย  

3.3.1) รูปแบบการลงทุน จากต่างประเทศ  การลงทุนโดยตรงของต ่างประเทศใน สปป .
ลาว มี 3 รูปแบบ คือ  

(1) การลงทุนฝ่ายเดียวของผู้ลงทุนภายในประเทศ หรือต่างประเทศ 
(2) การลงทุนแบบหุ ้นส่วนระหว ่างผู ้ลงทุนภายในกับต ่างประเทศ เป ็นการร ่วม

ลงทุนระหว ่างคนลาวกับคนต ่างชาติโดยมีกรรมสิทธิ์ร ่วมกันและจัดตั้ งนิติบุคคลใหม ่ขึ้นภายใต ้กฎหมาย ของ 
สปป .ลาว โดยผู ้ลงทุนต ่างชาติต้องถือหุ ้นไม ่น้อยกว ่าร ้อยละ 10 ของทุนทั้งหมด การบริหารงานโ ครงการ 
ลักษณะนี้ให้ก าหนดไว้ในสัญญาร่วมทุนและกฎระเบียบของนิติบุคคลที่ตั้งขึ้น 
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(3) การลงทุนธุรกิจร่วมตามสัญญา เป็นการลงทุนร่วมระหว่างนิติบุคคลลาวกับนิติ
บุคคลต่างประเทศโดยไม ่ได้ตั้งนิติบุคคลใหม  ่หรือสาขาใน สปป .ลาว นิติบุคคลลาวต ้องแจ ้งให้หน่วยงานของ
กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า กระทรวงแผนการและการลงทุน ทราบเพ่ือด าเนินการตามระเบียบ และสัญญา
การร่วมทุนต้องน าไปให้ส านักงานทะเบียนศาลรับรอง  

3.3.2) ประเภทกิจการ  
(1) กิจการทั่วไป ผู ้ลงทุนต้องยื่นค าร้องผ่านศูนย์บริการ One Stop Service ของ

แผนก อุตสาหกรรมและการค ้า เพื่อขอขึ้นทะเบียนวิสาหกิจ ผู ้ลงทุนต ่างประเทศท่ีลงทุนในกิจการท่ัวไปต้อง
ลงทุนไม่น้อยกว่า 1 พันล้านกีบ กิจการท่ัวไปที่ไม ่ใช่กิจการควบคุมจะได ้รับแจ้งผลการพิจารณาภายใน 10 วัน
ท าการ ส าหรับกิจการควบคุมใช้เวลาพิจารณาไม่เกิน 1-3 วันท าการ เมื่อได้รับใบทะเบียนวิสาหกิจแล ้ว ผู้ลงทุน
สามารถด าเนินธุรกิจได้ทันที 

(2) กิจการสัมปทาน เช ่น สัมปทานที่ดิน เหมืองแร ่ พลังงานไฟฟ ้า สายการบิน 
โทรคมนาคม ประกันภัย สถาบันการเงิน ผู ้ลงทุนต้องยื่นค าร ้องผ่านศูนย์บริการ One  Stop  Service  ของ
แผนก แผนการและการลงทุน เพื่อพิจารณาและน าเสนอรัฐบาลห รือแขวง การคัดเลือกผู ้ลงทุนอาจใช ้การ
เปรียบเทียบ การประมูล หรือการประเมินผล เมื่อรัฐบาลหรือแขวงอนุมัติแล้ว กระทรวงแผนการและการลงทุน
หรือแผนกแผนการและการลงทุนประจ าแขวง (แล้วแต ่กรณี) จะออกใบทะเบียนสัมปทานให้ผู ้ลงทุน และผู้
ลงทุนต้องด าเนินการภายใน 90 วัน 

(3) กิจการการพัฒนาเขตเศรษฐกิจเฉพาะ เขตเศรษฐกิจเฉพาะ คือ พ้ืนที่ที่รัฐบาล
อนุมัติให้ผู้ลงทุนพัฒนาโครงสร ้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค เพ่ือรองรับการลงทุนและการประกอบธุรกิจใน
เขตดังกล่ าวจึงมีระเบียบที่ต ่างจากพ้ืนที่ทั่วไป เขตเศรษฐกิจเฉพาะมีหลายแบบ เช ่น เขตเศรษฐกิจพิเศษ  เขต
อุตสาหกรรม เขตการผลิตเพื่อส ่งออก เขตการค ้าปลอดภาษี เป ็นต้น ผู ้ประสงค์จะตั้งเขตเศรษฐกิจเฉพาะต ้อง
ยื่นค าร้องผ่านแผนกอุตสาหกรรมและการค้า ซึ่งจะเสนอให้รัฐบาลพิจารณา  

3.3.3) การส่งเสริมการลงทุน  
ทุกโครงการของวิสาหกิจ  การลงทุน จากต่างประเทศจะได ้รับการส ่งเสริม การ

ลงทุนเพิ่มเติม ดังนี้  
(1) ก าไรที่น าไปขยายกิจการที่ได้รับอนุญาต จะได้รับการยกเว้นภาษีก าไรในปี ีการ

บัญชีถัดไป 
(2) ส่งผลก าไร ทุน และรายรับอื่นๆ หลังจากท่ีได ้เสียภาษีอากรและค ่าธรรมเนียม

อ่ืนๆ ตามกฎหมายแล้ว กลับประเทศของตนหรือผ่านประเทศที่สามได้ โดยผ่านธนาคารของ สปป.ลาว 
(3) ได้รับยกเว้นภาษีน าเข ้า และอากรที่เก็บจากการน าเข ้าอุปกรณ์ เครื่องอะไหล ่ 

พาหนะการผลิตโดยตรง วัตถุดิบที่ไม่มีอยู่ภายในประเทศหรือมีแต่ไม่เพียงพอ ผลิตภัณฑ ์กึ่งส าเร็จรูปที่น าเข ้ามา  
เพ่ือแปรรูปหรือประกอบเป็นผลิตภัณฑ์เพ่ือส่งออก 

(4) ได้รับยกเว้นภาษีขาออก ส าหรับผลิตภัณฑ์เพ่ือการส่งออก 
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(5) อนุญาตให ้ชาวต ่างชาติที่ลงทุนใน สปป .ลาว มากกว ่า 500,000 ดอลลาร ์
สหรัฐฯมีสิทธิถือครองที่ดินเพ่ืออยู ่อาศัยตามระยะเวลาของโครงการลงทุน ที่ รัฐบาล  สปป.ลาว ส่งเสริมการ
ลงทุนในสาขาเกษตรกรรม อุตสาหกรรม หัตถกรรม และบริก าร โดยมีการให้สิทธิประโยชน ในการลงทุนตาม
ประเภทกิจการที่รัฐบาลให ้ความส าคัญ เช ่น กิจการที่ช ่วยแก้ปัญหาความทุกข ์ยากและช ่วยยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน กิจการโครงสร้างพ้ืนฐาน และกิจการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ดังนี้ (ตารางที่ 3 ) 

 
ตารางที่ 3 สิทธิประโยชน์ทางด้านภาษ ีตามระดับส่งเสริมการลงทุนและเขตการส่งเสริมการลงทุนจากรัฐบาล 
              สปป.ลาว 

รายการ 

เขตที่ 1 
พื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร 
โครงสร้างพื้นฐานไม่

สะดวก 

เขตที่ 2 
พื้นที่ที่มีสาธารณูปโภค
พื้นฐานทางเศรษฐกิจ

บางส่วน 

เขตที่ 3 
เขตเมืองใหญ่มี

สาธารณูปโภคพื้นฐาน
พร้อม 

กิจการที่ได้รับการส่งเสริมระดับที่ 1 ยกเว้นภาษีก าไร 10 ป ี ยกเว้นภาษีก าไร 6 ป ี ยกเว้นภาษีก าไร 4 ป ี
กิจการที่ได้รับการส่งเสริมระดับที่ 2 ยกเว้นภาษีก าไร 6 ป ี ยกเว้นภาษีก าไร 4ป ี ยกเว้นภาษีก าไร 2 ป ี
กิจการที่ได้รับการส่งเสริมระดับที่ 3 ยกเว้นภาษีก าไร 4 ป ี ยกเว้นภาษีก าไร 2 ป ี ยกเว้นภาษีก าไร 1 ป ี
นโยบายส่งเสริมเฉพาะ ได้แก่  
การสร้างโรงพยาบาล โรงเรียน
อนุบาล โรงเรียนวิชาชีพ วิทยาลัย 
มหาวิทยาลัย ศูนย์ค้นคว้าวิจัย  
และกิจการสาธารณูปโภค 

ยกเว้นค่าเช่าหรือค่า
สัมปทาน 15 ปี และ

ยกเว้นภาษีก าไรเพิ่มอีก  
5 ปี 

ยกเว้นค่าเช่าหรือค่า
สัมปทาน 10 ปี และ

ยกเว้นภาษีก าไรเพิ่มอีก 
5 ป ี

ยกเว้นค่าเช่าหรือค่า
สัมปทาน 3 ปี และ

ยกเว้นภาษีก าไรเพิ่มอีก 
5 ป ี

ที่มา : คู่มือส่งเสริมการค้าการลงทุนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สถานเอกอัครราชทูต  
    ณ เวียงจันทน์ และส านักส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ เวียงจันทน์, มิถุนายน 2553. 

3.3 ราชอาณาจักรกัมพูชา 
3.3.1 สภาพทั่วไป 

1) ลักษณะท่ัวไป 
ราชอาณาจักรกัมพูชา ตั้งอยู่ในเขตลุ่มน้ าโขงตอนล่าง มีพ้ืนที่ทั้งหมด 181,035 ตารางกิโลเมตร 

มีพรมแดนติดกับ  3 ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย สปป .ลาว และเวียดนาม  ส าหรับ เขตแดนที่ติดกับ ไทยมี
ประมาณ 798 กิโลเมตร โดยทิศเหนือติดกับจังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร์ และบุรีรัมย์ ทิศตะวันตก
ติดกับจังหวัดสระแก้ว จันทบุรี และตราด และทิศใต้ติดอ่าวไทย นอกจากนี้ยังมีพรมแดนติดกับพรมแดน สปป .
ลาว 541 กิโลเมตร และเวียดนาม 1,228 กิโลเมตร 

อาชีพหลักของชาวราชอาณาจักรกัมพูชา คือ การเกษตรกรรม ซึ่งมีอยู่ประมาณร้อยละ 70 ส่วน
ใหญ่เพาะปลูกอยู่รอบๆ ทะเลสาบ ราชอาณาจักรกัมพูชา  มีสินค้าเกษตรส่งออก ได้แก่ ข้าว ผลิตภัณฑ์ปลา 
ยางพารา ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ถั่วลิสง สัตว์มีชีวิต ผลไม้ และปลา  
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 ภาพที่ 4 แผนที่ราชอาณาจักรกัมพชูา 

2) ประชากร 
ปี 2556 ราชอาณาจักรกัมพูชา มีประชากร ประมาณ 15 ล้านคน เป็นชาว กัมพูชาร้อยละ 90 

รองลงมา ได้แก่ ชาวเวียดนามร้อยละ 5 ชาวจีนร้อยละ 1 และอ่ืนๆ ร้อยละ 4 โดยมีแรงงานในภาคเกษตรร้อยละ 
55.80 ภาคอุตสาหกรรมร้อยละ 16.90 และภาคบริการร้อยละ 27.30 (ข้อมูลจาก www.cia.gov) 

3.3.2 สภาพทั่วไปด้านเศรษฐกิจ 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ (Gross Domestic Product : GDP) ของราชอาณาจักรกัมพูชา  ปี 

2555 มีมูลค่า 14,061.80 ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัวจากปี  2554 ร้อยละ 7.26 คิดเป็นผลิตภัณฑ์มวลรวม  
ต่อหัว 945 .99 เหรียญสหรัฐ โดยผลิตภัณฑ์ในปี  2554 มาจากภาคบริการ ร้อยละ 39.81 รองลงมาเป็น
ผลิตภัณฑ์จากภาคเกษตรกรรม ร้อยละ 36.68 และภาคอุตสาหกรรม ร้อยละ 23.50 

ส าหรับปี 2556 ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่าเศรษฐกิจ ของราชอาณาจักรกัมพูชา จะยังคงมีแรงส่งให้
เติบโตกว่ าร้อยละ 7 โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากเงินลงทุนจาก ทั้งในประเทศและต่างประเทศท่ีมีแนวโน้ม
เพ่ิมข้ึน โดยเฉพาะในธุรกิจภาคการเกษตร ท่องเที่ยว อสังหาริมทรัพย์ การก่อสร้าง การเงิน และการส่งออกท่ี
ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง 

ทั้งนี้ ปี 2552-2555 มูลค่าการค้าระหว่างไทยและ ราชอาณาจักรกัมพูชา มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนอย่าง
ต่อเนื่อง โดยไทยเป็นฝ่ายได้ดุลการค้า เนื่องจากไทยส่งออกสินค้าไปยัง ราชอาณาจักรกัมพูชา มากขึ้น แม้ว่าไทย
น าเข้าสินค้าจากราชอาณาจักรกัมพูชามากขึ้นเช่นกัน โดยปี 2555 ไทยมีมูลค่าการค้ากับราชอาณาจักรกัมพูชา
เท่ากับ 124 ,580 .26 ล้านบาท ขยายตัวจากปี 2554 ร้อยละ 43 .84 โดย เป็น มูลค่าการส่งออกเท่ากับ 
116,780.03 ล้านบาท และมูลค่าการน าเข้าเท่ากับ 7,800.23 ล้านบาท ขยายตัวจากปี 2554 ร้อยละ  43.75 
และร้อยละ 45.18 ตามล าดับ (ตารางที่ 1) 
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ตารางท่ี 4 มูลค่าการค้าระหว่างไทยกับราชอาณาจักรกัมพูชา 

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 
มูลค่าการส่งออก 53,917.76 74,265.08 81,238.91 116,780.03 -19.56 37.74 9.39 43.75 
มูลค่าการน าเข้า 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 

 

3.3.3 ด้านนโยบาย 
ปัจจุบัน รัฐบาล ราชอาณาจักรกัมพูชา อยู่ระหว่างด าเนินการต ามแผนพัฒนายุทธศาสตร์แห่งชาติ 

(National Strategic Development Plan Update: NSDP Update) ปี พ.ศ. 2552–2556 ยุทธศาสตร์ลด
ความยากจนแห่งชาติ (National Poverty Reduction Strategy: NPRS) รวมทั้งเป้าหมายการพัฒนาแห่ง
สหัสวรรษของสหประชาชาติ (Cambodian's Millennium Development Goals: CMDGs) ซึ่งล้วนเป็น
ยุทธศาสตร์หลักท่ีรัฐบาล ราชอาณาจักรกัมพูชา ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
โดยมีจุดมุ่งหมายใหร้าชอาณาจักรกัมพูชาเดินหน้าไปสู่การพัฒนาและความเจริญก้าวหน้าอย่างม่ันคงและยั่งยืน 
และใช้เป็นพื้นฐานในการด าเนินนโยบายเศรษฐกิจของประเทศท่ีมุ่งเน้นส่งเสริมความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 
การจ้างงาน ความเสมอภาคและความเป็นธรรมในสังคม รวมทั้งสะท้อนให้เห็นถึงนโยบายทางการเมืองของ
รัฐบาลชุดปัจจุบันได้เป็นอย่างดี 

หลังจากสงครามภายในประเทศเริ่มสงบลง ราชอาณาจักรกัมพูชาได้หันมาพัฒนาและฟ้ืนฟูประเทศ
อย่างจริงจัง โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจ ซึ่ง ราชอาณาจักรกัมพูชา มีการพัฒนาขึ้นอย่างเห็นได้ชัด มีการท าการค้า
กับต่างประเทศมากขึ้น รวมทั้งมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจเพ่ือรองรับการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจในระยะยาว จนสามารถสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนต่ างชาติได้ในระดับหนึ่ง ส าหรับในระยะต่อไป
คาดว่าการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ของราชอาณาจักรกัมพูชาจะด าเนินไปอย่างต่อเนื่องและมีทิศทางชัดเจนขึ้น 
ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องจากการด าเนินนโยบายและยุทธศาสตร์ของรัฐบาลราชอาณาจักรกัมพูชา  โดยให้ความส าคัญต่อ
การพัฒนาประเทศใน 4 สาขาหลัก ได้แก่ ด้านการเกษตร การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาภาคเอกชน
และสนับสนุนการสร้างงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยเฉพาะด้านการศึกษาและสาธารณสุข 

อย่างไรก็ดี รัฐบาล ราชอาณาจักรกัมพูชา ประกาศด าเนินนโยบายการค้าแบบเสรีโดยอาศัยกลไก
ตลาด โดยมุ่งเน้นบทบาทที่จะไม่แ ทรกแซงราคาสินค้าหรือบริการ แต่จะช่วยชี้แนะแนวนโยบายด้านการค้า แก่
นักธุรกิจในประเทศและชาวต่างชาติให้ประกอบธุรกิจสอดคล้องกับทิศทางนโยบายและกฎหมายของประเทศ สร้าง
สิ่งอ านวยความสะดวกและสาธารณูปโภคให้เพียงพอและเอ้ือต่อการค้า เช่น ปรับปรุงบูรณะถนน สนับสนุนให้มี
การผลิตสินค้าในประเทศให้มีปริมาณและคุณภาพ ดียิ่งขึ้น เสริมสร้างความสัมพันธ์ด้านการค้าระหว่างประเทศ 
เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างตลาดภายในกับตลาดต่างประเทศเพ่ือผลประโยชน์ร่วมกัน 

นอกจากนี้ รัฐบาล ราชอาณาจักรกัมพูชา ยังเปิดรับการลงทุนในทุกด้าน ท าให้รัฐบาลมีนโยบาย
ส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศมาโดยตลอด และได้ปรับปรุงระเบียบ กฎหมาย องค์กรของรัฐ เพื่อปฏิบัติต่อ
นักลงทุนต่างชาติเช่นเดียวกับนักลงทุนท้องถิ่นโดยเฉพาะการอ านวยความสะดวกและการให้สิทธิประโยชน์
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ต่างๆ แก่โครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ตลอดจนการอนุญาตให้โอนเงินตราต่า งประเทศได้อย่างเสรี 
ทั้งนี้ นักลงทุนต่างชาติสามารถลงทุนและถือหุ้นร้อยละ 100 ในกิจการต่าง ๆ ทั้งสามารถถือครองทรัพย์สิน
ต่างๆ ได้โดยเสรี ยกเว้นที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ซึ่งสงวนไว้ส าหรับบุคคลในชาติ และมีอาชีพหรือธุรกิจที่สงวน
ส าหรับบุคคลในชาติหรือต้องร่วม ลงทุนกบัคนในชาติเพียงไม่ก่ีรายการ เช่น มัคคุเทศก์น าเที่ยว โรงสีข้าว และโรง
อิฐ เป็นต้น นอกจากนี้สิทธิประโยชนท์ี่ระบุไว้จะต้องได้รับการอนุมัติจากกระทรวงกัมพูชา (The Council for the 
Development of Cambodia: CDC) ซ่ึงแต่ละโครงการจะได้รับสทิธปิระโยชน์ท่ีอาจแตกต่างกันเ พ่ือจูงใจใน
การลงทุน 

โดย นโยบายของราชอาณาจักรกัมพูชา มีดังนี้ 
1) นโยบายด้านการค้าต่างประเทศ 

ราชอาณาจักรกัมพูชา ไม่มีข้อกีดกันทางการค้าโดยใช้ใบอนุญาตหรือโควตาน าเข้า ยกเว้นกับ
สินค้าท่ีต้องห้ามตามกฎหมาย หรือสินค้าตามข้อก าหนดต้องขอใบอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อ ง อาทิ ยา
รักษาโรค อัญมณี ทองค า และกรด เป็นต้น การอนุญาตให้น าเข้ายารักษาโรค ผู้น าเข้าและผู้ผลิตยาใน
ต่างประเทศจะต้องจดทะเบียนต ารับยารักษาโรคที่กระทรวงสาธารณสุข กัมพูชาก่อน และเม่ือต้องการน าเข้า
ต้องขอใบอนุญาตจากกระทรวงสาธารณสุข  โดยใบอนุญาตมีอายุให้น าเข้าภายใน 6 เดือน ส่วนการน าเข้ากรด
ต้องขอใบอนุญาตน าเข้าจากกระทรวงอุตสาหกรรม 

อย่างไรก็ตาม ราชอาณาจักรกัมพูชา ยังไม่มีกฎหมายก าหนดเกี่ยวกับมาตรฐานสินค้า แต่มี
กฎหมายเกี่ยวกับสลากการระบุส่วนผสมและอายุผลิตภัณฑ์ จากการที่ ราชอาณาจักรกัมพูชา ไม่สามารถผลิต
สินค้าเพ่ือสนองความต้อง การของประชาชนได้เพียงพอ  สินค้าอุปโภคบริโภคส่วนใหญ่จึงต้องอาศัยการน าเข้า 
โดยมีกฎระเบียบและมาตรการด้านการน าเข้า- ส่งออกเป็นตัวควบคุม เช่น การน าสินค้าเข้าประเทศต้องผ่าน
การตรวจสอบประเมินราคาและช าระอัตราศุลกากรตามที่ก าหนดในพิกัดศุลกากร ของราชอาณาจักรกัมพูชา  
ทั้งนี้กระทรวงเศรษฐกิจและการคลังจ้างให้บริษัทเอกชน คือ บริษัท Societe Generale de Surveillance 
S.A. หรือ SGS ตรวจสอบและประเมินราคาสินค้าก่อนการน าเข้า คือ ผู้ที่จะท าการส่งออกสินค้าไปยัง
ราชอาณาจักรกัมพูชาซึ่งมีมูลค่า FOB เกินกว่า 4,000 ดอลลาร์สหรัฐ จะต้องแจ้งต่อส านักงานฯ บริษัท SGS ใน
ประเทศท่ีท าการส่งออก เพ่ือท าการตรวจสอบสินค้าก่อนการส่งออก ซึ่งเม่ือสินค้าผ่านการตรวจสอบแล้ว 
บริษัท SGS จะออกเอกสาร RIA (Registered Import Advice) ให้แก่ผู้น าเข้าในราชอาณาจักรกัมพูชา เพ่ือ
น าไปผ่านพิธี การศุลกากรน าเข้าต่อไป โดยผู้น าเข้าต้ องเป็นผู้ช าระค่าธรรมเนียม PSI (Pre-Shipment 
Inspection) ในอัตราร้อยละ  0.8 ของมูลค่า FOB ของสินค้า ซ่ึงมีกรมศุลกากร  กระทรวงเศรษฐกิจและการ
คลังเป็นผู้จัดเก็บภาษีน าเข้า 

2) นโยบายด้านเกษตร 
พืชเศรษฐกิจที่ส าคัญของ ราชอาณาจักรกัมพูชา  คือ ข้าว เนื่องจาก ราชอาณาจักรกั มพูชา มี

สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการปลูกข้าว แต่ประสิทธิภาพการผลิตข้าวของ ราชอาณาจักรกัมพูชา ยังอยู่ในระดับ
ต่ า เนื่องจากยังขาดเทคโนโลยีด้านการผลิตและการแปรรูป รัฐบาลจึงมีนโยบายที่จะยกระดับการผลิตและ
ส่งออกข้าวของประเทศ มีเป้าหมายที่จะส่งออกข้าวให้ได้อย่างน้อยปี ละ 1 ล้านตัน และเป็นหนึ่งในประเทศผู้
ส่งออกข้าวของโลกภายในปี 2558 ภายใต้นโยบาย Rice – White Gold โดยเน้นการเชื่อมโยงทุกภาคส่วน
ตลอดห่วงโซ่คุณค่า ตั้งแต่เกษตรกรจนถึงผู้ส่งออก เน้นการใช้เมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพ พัฒนาระบบชลประทาน
และระบบตรวจรับรองคุณภาพ พัฒนาระบบโ ลจิสติกส์ การเพ่ิมโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุนให้มากข้ึน 
เพ่ือที่จะยกระดับ การเกษตรจากภาคการผลิตไปสู่พาณิชย์ให้มากขึ้น นอกจากข้าวแล้ว ยางพารายังเป็นพืช
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เศรษฐกิจส าคัญอีกชนิดหนึ่ง ที่รัฐบาลยังสนับสนุนให้เกษตรกรและภาคเอกชนขยายพื้นที่ปลูกเพ่ือเพ่ิมผลผลิต
และการส่ง ออกท่ีมากขึ้น เพื่อพัฒนายางพาราให้เป็นสินค้าเกษตรอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพสูง คาดว่าในอีก  
5-10 ปีข้างหน้าราชอาณาจักรกัมพูชาจะส่งออกยางพารามากกว่า 10 ล้านตัน 

3.3.4 ปัจจัยสนับสนุนการลงทุนและโอกาสทางธุรกิจเกษตรในราชอาณาจักรกัมพูชา 
1) ปัจจัยสนับสนุนการลงทุนธุรกิจเกษตรและเกษตรแปรรูป 

1.1) พ้ืนที่เหมาะแก่การท าการเกษตร ราชอาณาจักรกัมพูชามีดินและน้ าอุดมสมบูรณ ์พ้ืนที่ส่วน
ใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม เหมาะแก่การท าการเกษตร สามารถเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจได้หลายชนิด โดยเฉพาะข้าว ซึ่ง
เป็นพืชเศรษฐกิจส าคัญ โดยมีพ้ืนที่เพาะปลูกร้อยละ 65 ของพ้ืนที่ท าการเกษตรทั้งประเทศ รวมทั้งพืชเศรษฐกิจที่
ส าคัญอ่ืนๆ ได้แก่  ข้าวโพดเลี้ยงสัตว ์ถั่วลิสง ถั่วเหลือง ถั่วเขียว งา มันส าปะหลัง และยางพารา    

1.2) ขาดแคลนผู้ประกอบการที่มีทักษะและความพร้อมในการผลิตสินค้าเพ่ือส่งออก  ส่งผลให้
ผลผลิตทางการเกษตรยังไม่ได้มาต รฐานและคุณภาพตามที่ตลาดต้องการ อีกทั้งเกษตรกรส่วนใหญ่เป็น
ผู้ประกอบการรายเล็กท่ีท าการเกษตรแบบดั้งเดิม เน้นการเพาะปลูกเพ่ือบริโภคเป็นหลัก ยังขาดความรู้และ
เทคโนโลยีในการเพาะปลูกพืชในเชิงพาณิชย์ รวมทั้งขาดแคลนเงินทุนในการซื้อปัจจัยการผลิต อาทิ เมล็ดพันธุ์  
และปุ๋ย เป็นต้น ซึ่งผู้ประกอบการไทยสามารถเข้าไปเติมเต็มในส่วนนี้ได้ 

1.3) รัฐบาลราชอาณาจักรกัมพูชาสนับสนุนการลงทุนในธุรกิจเกษตรและเกษตรแปรรูป เพ่ือก่อให้เกิดการ
จ้างงานและสร้างรายได้แก่เกษตรกร ซึ่งมีสัดส่วนกว่าร้อยละ 70 ของประชากรทั้งประเทศ และสร้างมูลค่าเพ่ิม
แก่ผลผลิตทางการเกษตร โดยเฉพาะธุรกิจเกษตรอินทรีย์ ทั้งนี้ รัฐบาลให้สิทธิพิเศษในการลดหย่อนภาษีส าหรับ
การน าเข้าเครื่องจักรที่ใช้ในการแปรรูปสินค้าเกษตรเพ่ือส่งออก รวมทั้งอนุญาตให้นักลงทุนต่างชาติลงทุนใน
ธุรกิจเกษตรและเกษตรแปรรูปได้ 100% ในกิจการส่วนใหญ่ ยกเว้นบาง สาขา เช่น การเพาะปลูกพืชพ้ืนเมือง 
ได้แก่ สมุนไพร และยา ซึ่งสงวนไว้ส าหรับเกษตรกรชาวกัมพูชา   

2) โอกาสทางธุรกิจที่น่าสนใจ 
2.1) ธุรกิจโรงสีข้าว  โรงสีข้าวในราชอาณาจักรกัมพูชา ส่วนใหญ่มีขนาดเล็กและมีประสิทธิภาพ

การผลิตต่ า เนื่องจากผู้ประกอบการมีข้อจ ากัดด้านเงินทุนและยังใช้เครื่องจักรกลที่มีเทคโนโลยีไม่ทันสมัย ท าให้
โรงสีข้าวรับซื้อข้าวเปลือกจากชาวนาได้เพียงบางส่วน นอกจากนี้ โรงสีข้าวส่วนใหญ่ยังไม่สามารถควบคุม
คุณภาพของ ข้าวที่สีได้ ท าให้ข้าวเปลือกท่ีผลิตได้ส่วนหนึ่งต้องส่งออกไปเวียดนามและไทยเพ่ือผ่าน
กระบวนการสีข้าวอี กต่อหนึ่ง ส่งผลให้การสร้างมูลค่าเพ่ิมในประเทศต่ ากว่าที่ควรจะเป็น รัฐบาลจึงสนับสนุน
การลงทุนจากต่างประเทศในธุรกิจโรงสีข้าว  ทั้งนี้ ปัจจุบันมีนักลงทุนจากไทย เวียดนาม และจีนเข้าไปตั้งโรงสี
ข้าวในจังหวัดพระตะบอง ซึ่งเป็นแหล่งปลูกข้าวที่ใหญ่ที่สุดของราชอาณาจักรกัมพูชาจนได้รับการขนานนามว่า 
Rice Bowl of Cambodia และจังหวัดบันเตียเมียนจัยซึ่งเป็นแหล่งปลูกข้าวส าคัญอีกแห่งหนึ่ง 

2.2) ธุรกิจสวนยางและโรงงานแปรรูปยางธรรมชาติขั้นต้น ในช่วงที่ผ่านมานักลงทุนต่างชาติเข้า
ไปปลูกยางพาราใน ราชอาณาจักรกัมพูชา เพ่ิมข้ึนต่อเนื่อง โดยใ นปี 2554 มูลค่าการลงทุนปลูกยางพาราใน
ราชอาณาจักรกัมพูชา ขยายตัวสูงถึง 2.55 เท่า จากปี 2553 ซึ่งเป็นผลมาจากราคายาง พาราที่มีแนวโน้มสูงขึ้น 
ประกอบกับรัฐบาลสนับสนุนการลงทุนในธุรกิจดังกล่าว ส่งผลให้ปัจจุบันมีพ้ืนที่ปลูกยางพาราใน ราชอาณาจักร
กัมพูชา 1.33 ล้านไร่ จากพ้ื นที่ที่เหมาะสมส าหรับการปลูกยางพาราทั้งหมด 1.88 ล้านไร่ สะท้อนให้เห็นว่า
ราชอาณาจักรกัมพูชา ยังมีศักยภาพในการขยายพ้ืนที่ปลูกยางพาราได้อีก ทั้งนี้ ปัจจุบันมีนักลงทุนจากไทย 
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เวียดนาม จีน มาเลเซีย และเกาหลีใต้ เข้าไปลงทุนปลูกยางพาราและตั้งโรงงานแปรรูปยางในหลายจั งหวัดทาง
ฝั่งตะวันออกของประเทศ ซึ่งเป็นแหล่งปลูกยางพาราส าคัญ เช่น กัมปงจาม ก าปงธม และมณฑลคีรี เป็นต้น 

2.3) ธุรกิจเกษตรอินทรีย์  สินค้าเกษตรอินทรีย์เป็นสินค้าท่ีมีมูลค่าเพ่ิมสูงและก าลังเป็นที่นิยม  
ในตลาดญี่ปุ่น  ยุโรป และสหรัฐอเมริกา รัฐบาลจึงส่งเสริมการปลูกพื ชเกษตรอินทรีย์เพ่ือส่งออก เนื่องจาก
ราชอาณาจักรกัมพูชา มีศักยภาพสูงในการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์จากความพร้อมของสภาพดินและน้ าที่ยัง
ปลอดจากมลพิษ โดยรัฐบาลมีนโยบายมุ่งสู่การเป็น “ฟาร์มปลอดสารพิษแห่งเอเชีย (Green Farm of Asia)” 
ซึ่งเป็นนโยบายหนึ่งในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจให้มีการผลิตที่หลากหลายขึ้น เพ่ือลดความเสี่ยงจากการพึ่งพา
รายได้จากอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มและการท่องเที่ยว ทั้งนี้ธุรกิจเกษตรอินทรีย์ของราชอาณาจักรกัมพูชา ยังอยู่
ในระยะเริ่มต้น โดยสินค้าเกษตรอินทรีย์ส่งออกส าคัญมีเพียงข้าวและเม็ดมะม่วงหิมพานต์ ขณะที่ก ารปลูกผัก
และผลไม้อินทรีย์อื่นยังมีน้อย จึงนับเป็นโอกาสของผู้ประกอบการไทย ในการเข้าไปลงทุนและให้ความช่วยเหลือใน
การถ่ายทอดทักษะความรู้และการพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์แก่เกษตรกรท้องถิ่นเพ่ือบุกเบิกธุรกิจดังกล่าว
ในราชอาณาจักรกัมพูชา 

2.4) การส่งออกเครื่องจักรและอุปกรณ์การเกษตร เช่น รถไถ รถเก็บเกี่ยว รถตัดหญ้า เครื่องสูบ
น้ า เครื่องปั๊มน้ า เครื่องสีข้าว และเครื่องอบ ทั้งนี้ เครื่องจักรกลและอุปกรณ์การเกษตรที่เหมาะกับตลาด
ราชอาณาจักรกัมพูชา  ควรมีเทคโนโลยีไม่ซับซ้อน ใช้งานสะดวก สามารถซ่อมบ ารุงได้ง่าย และราคาไม่สูงนัก  
เนื่องจากเกษตรกรของราชอาณาจักรกัมพูชาส่วนใหญ่ยังขาดทักษะและมีข้อจ ากัดด้านเงินทุน  

 



 
 

บทที่ 4  
สถานการณ์ข้าวไทย สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ สปป.ลาว และราชอาณาจักรกัมพูชา 

 
4.1 ไทย 
 4.1.1 การผลิต 

1) ข้าวนาปี   
ปี 2550/51-2554/55 เนื้อท่ีเพาะปลูกและผลผลิตเพ่ิมข้ึนจาก 57.39 ล้านไร่ 23.59 ล้านตัน 

ในปี 2550/51 เป็น 65.30 ล้านไร่ 25.87 ล้านตัน ในปี 2554/55 หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 3.83 และ  2.79 ต่อปี 
ตามล าดับ เนื่องจากภาครัฐด าเนินโครงการประกันรายได้และโครงการรับจ าน า ท าให้เกษตรกรมีความมั่นใจใน
เรื่องผลตอบแทนและรายไดท้ี่จะได้รับจากการขายข้าวเปลือก  จูงใจให้ขยายเนื้อท่ีเพาะปลูกและผลผลิตเพ่ิมข้ึน 
อย่างไรก็ตามผลผลิตขยายตัวเพ่ิมข้ึนไม่มากนักเมื่อเปรียบเทียบกับเนื้อที่เพาะปลูกเนื่องจากในปี 2553 เกิดการ
ระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ าตาลและปัญหาภัยแล้ง ปี  2554 ประสบภัยน้ าท่วมรุนแร งในทั่วทุกภาคของ
ประเทศ โดยเฉพาะภาคเหนือตอนล่างและภาคกลาง  ส่งผลให้ผลผลิ ตต่อไร่มีแนวโน้มลดลงจากไร่ละ 411 
กิโลกรัม ในปี 2550/51 เป็นไร่ละ 396 กิโลกรัม ในปี 2554/55 หรือลดลงร้อยละ 0.99 ต่อปี (ตารางที่ 5) 

ส าหรับการผลิตข้าวนาปี ปี 2555/56 คาดการณ์ ณ เดือนมิถุนายน 2556 มีเนื้อทีเ่พาะปลูก 
64.35 ล้านไร่ ผลผลิต 26.60 ล้านตันข้าวเปลือก ผลผลิตต่อไร่ 413 กิโลกรัม เมื่อเทียบกับปี 2554/55 เนื้อท่ี
เพาะปลูกลดลงร้อยละ 1.46 แต่ผลผลิตและผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.82 และร้อยละ 4.29 ตามล าดับ เนื้อที่
เพาะปลูกลดลง  เนื่องจาก เกษตรกรบางส่วน ในภาคเหนือตอนล่างและภาคกลางเข้าโครงการพ้ืนที่รับน้ านอง ซ่ึง
เพาะปลูกข้าวให้เร็วขึ้นจากเดิมปลูกเดือนพฤษภาคมเป็นเดือนเมษายนแทน ส่วนเกษตรกรบางส่วนในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือปรับเปลี่ยนไปปลูกอ้อยโรงงาน และเกษตรกรบางส่วนในภาคใต้ปรับเปลี่ยนไปปลูกปาล์มน้ ามัน
และยางพารา  ส าหรับผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้น เนื่องจากมีปริมาณน้ าฝนที่เพียงพอต่อการเจริญเติบโต มีโรคและ
แมลงระบาดเพียงเล็กน้อย แม้ว่าบางพื้นท่ีทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ ประสบภัยแล้งและฝนทิ้ง
ช่วงในเดือนมิถุนายนถึงตุลาคม ท าให้การเจริญเติบโตของต้นข้าวไม่ ดีเท่าท่ีควร แต่อย่างไรก็ตามในภาพรวม
ผลผลิตข้าวทั้งประเทศเพ่ิมข้ึน (ตารางที่ 5) 

ผลผลิตออกสู่ตลาดช่วงเดือนสิงหาคม 2555 – เมษายน 2556 โดยออกสู่ตลาดมากในเดือน
พฤศจิกายน – ธันวาคม 2555 ปริมาณรวม 20.42 ล้านตันข้าวเปลือก หรือคิดเป็นร้อยละ 76.78 ของผลผลิต
ข้าวนาปีทั้งหมด (ตารางที่ 6)  

แหล่งเพาะปลูกข้าวนาปีส่วนใหญ่อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยในปี 2555/56 มีเนื้อที่
เพาะปลูก 39.00 ล้านไร่ รองลงมาได้แก่ ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ มีเนื้อที่เพาะปลูก 14.76 9.60 และ 
0.99 ล้านไร่ ตามล าดับ (ภาพที่ 2) ส าหรับจังหวัดที่มีผลผลิตข้าวนาปีมากท่ีสุดในปี 2555/56 ได้แก่ จังหวัด
นครสวรรค์ มีผลผลิต  1.36 ล้านตัน รองลงมาได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดนครราชสีมา มีผลผลิต 
1.34 และ 1.27 ล้านตัน ตามล าดับ (ภาพที่ 6) 

 
 
 
 
 



26 

 

          ตารางท่ี 5 เนื้อทีเ่พาะปลูก ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่ ของไทย ปี 2550/51 – 2555/56  

รายการ 
ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 อัตราเพิ่ม ปี 2556 ผลต่าง 

(2550/51) (2551/52) (2552/53) (2553/54) (2554/55) ร้อยละ (2555/56) ร้อยละ 

  
    

(2) 
 

(1) (1) และ (2) 

ข้าวนาปี                 
เนื้อท่ีเพาะปลูก  
(ล้านไร่) 57.39 57.42 57.50 64.57 65.30 3.83 64.35 -1.46 

ผลผลิต (ล้านตัน) 23.59 23.50 23.43 25.74 25.87 2.79 26.60 2.82 

ผลผลิตต่อไร่ (กก.) 411 409 407 399 396 -0.99 413 4.29 

ข้าวนาปรัง                 
เนื้อท่ีเพาะปลูก  
(ล้านไร่) 12.80 12.40 15.22 16.10 18.10 10.01 14.80 -18.24 

ผลผลิต (ล้านตัน) 8.89 8.51 8.97 10.26 12.23 8.59 9.98 -18.42 

ผลผลิตต่อไร่ (กก.) 695 687 589 637 676 -1.30 675 -0.15 

ข้าวรวม                 
เนื้อท่ีเพาะปลูก  
(ล้านไร่) 70.19 69.82 72.72 80.68 83.40 5.02 79.15 -5.10 

ผลผลิต (ล้านตัน) 32.48 32.02 32.40 36.00 38.10 4.46 36.58 -4.01 

ผลผลิตต่อไร่ (กก.) 463 459 445 446 457 -0.55 462 1.09 
  หมายเหตุ : ประมาณการณ์ ณ เดือนมิถุนายน 2556 
  ที่มา : ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร  

 
2) ข้าวนาปรัง 

ปี 2551 – 2555  เนื้อท่ีเพาะปลูกและผลผลิตเพ่ิมข้ึนจาก 12.80 ล้านไร่ และ 8.89 ล้านตัน
ข้าวเปลือก ในปี 2551 เป็น 18.10 ล้านไร่ และ 12.23 ล้านตันข้าวเปลือก ในปี 2555  หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 10.01 
และร้อยละ 8.59 ต่อปี ตามล าดับ เนื่องจากโครงการประกันรายได้และโครงการรับจ าน าในช่วงดังกล่าว  จูงใจให้
เกษตรกรขยายเนื้อท่ีเพาะปลูก ส่วนผลผลติต่อไร่มีแนวโน้มลดลงจากไร่ละ 695 กิโลกรัม ในปี 2551  เหลือไร่ละ 
676 กิโลกรัม ในปี 2555 หรือลดลงในอัตราร้อยละ 1.30 ต่อปี  เนื่องจากปัญหาภัยแล้ง และเกิดการระบาดอย่าง
รุนแรงของเพลี้ยกระโดดสีน้ าตาลในปี 2553 (ตารางที่ 5) 

ส าหรับการผลิตข้าวนาปรัง ปี 2556 คาดการณ์ ณ เดือน มิถุนายน 2556 มีเนื้อที่เพาะปลูก 
14.80 ล้านไร่ ผลผลิต 9.98 ล้านตันข้าวเปลือก และผลผลิตต่อไร่ 675 กิโลกรัม เมื่อเทียบกับปี 2555 ทั้งเนื้อที่
เพาะปลูก ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่ลดลงร้อยละ 18.24 ร้อยละ 18.42 และร้อยละ 0.15 ตามล าดับ เนื่องจาก
ปริมาณน้ าในเข่ือนขนาดใหญ่ทั้งประเทศมีปริมาณน้อยกว่าปีที่แล้ว กรมชลประทานประกาศให้เกษตรกรงดการ
ปลูกข้าวนาปรังในบางพื้นที่ รวมทั้งการส่งเสริมให้ไปปลูกพืชอ่ืนที่ใช้น้ าน้อยกว่าแทน เช่น ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
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และถ่ัวเหลือง ท าให้เนื้อท่ีเพาะปลูกข้าวนาปรังลดลง ส่วนผลผลิตต่อไร่คาดว่าลดลงเล็กน้อยเนื่องจากปีนี้อากาศ
ร้อน แล้ง และปริมาณน้ ามีไม่เพียงพอ อาจส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของข้าวได้ (ตารางที่ 5) 

ผลผลิตออกสู่ตลาด ช่วง เดือนกุมภาพันธ์ –  ตุลาคม 2556 ซ่ึงออกสู่ตลาดมากในเดือน
เมษายน - พฤษภาคม 2556 ปริมาณรวม 5.04 ล้านตันข้าวเปลือก หรือคิดเป็นร้อยละ 50.41 ของผลผลิตข้าว
นาปรังทั้งหมด (ตารางที่ 7) 

แหล่งเพาะปลูกข้าวนาปรังส่วนใหญ่อยู่ในภาคกลางมีเนื้อที่เพาะปลูก 6.78 ล้านไร่ รองลงมา
ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ มีเนื้อท่ีเพาะปลูก 6.20 1.39 และ 0.43 ล้านไร่ ตามล าดับ 
(ภาพที่ 5 ) โดยจังหวัดที่มีผลผลิตข้าวนาปรังมากท่ีสุดในปี 2556 ได้แก่ จังหวัดสุพรรณบุรี  
มีผลผลิต  0.88 ล้านตัน รองลงมาได้แก่ จังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดพิษณุโลก มีผลผลิต 0.71 และ 0.69 
ล้านตัน ตามล าดับ (ภาพที่ 7) 
 

     

  ภาพที่ 5 เนื้อที่เพาะปลูกข้าวนาปีและนาปรัง ปี 2555/56  
  ที่มา : ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
 
ตารางท่ี 6 ปริมาณและร้อยละการเก็บเกี่ยวข้าวนาปี ปี 2555/56 รายเดือน  

รายการ ปริมาณผลผลิตและร้อยละข้าวนาปีจากการเก็บเกี่ยวรายเดือน ปี 2555/56      รวม 
 สค.55 กย. ตค. พย. ธค. มค.56 กพ. มีค. เมย.  
- รวมทั้งประเทศ 
 (ล้านตันข้าวเปลือก) 

1.27 1.65 1.75 12.88 7.54 1.04 0.31 0.11 0.05 26.60 

- ร้อยละ 4.77 6.22 6.57 48.44 28.34 3.90 1.16 0.41 0.19 100 
หมายเหตุ : ประมาณการณ์ ณ เดือนมิถุนายน 2556 
ที่มา : ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร  
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ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้

ล้านไร่

นาป5ี5/56

นาปรัง56
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ตารางท่ี 7 ปริมาณและร้อยละการเก็บเกี่ยวข้าวนาปรัง ปี 2556 รายเดือน 

รายการ 
ปริมาณผลผลิตและร้อยละข้าวนาปรังจากการเก็บเกี่ยวรายเดือน ปี 2556       รวม  

ก.พ.56 มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. 
 

- รวมท้ังประเทศ 
 (ล้านตันข้าวเปลือก) 

0.36 1.37 2.88 2.16 1.40 1.13 0.59 0.07 0.02 9.98 

- ร้อยละ 3.65 13.77 28.81 21.60 14.04 11.28 5.95 0.74 0.16 100 
หมายเหตุ : ประมาณการณ์ ณ เดือนมิถุนายน 2556 
ที่มา : ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร  
 
 

 
 

ภาพที่ 6 แหล่งเพาะปลูกข้าวนาปทีี่ส าคัญ ปี 2555/56 
ที่มา : ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
 

 
ภาพที่ 7 แหล่งเพาะปลูกข้าวนาปรังที่ส าคัญ ปี 2556  
ที่มา : ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
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นครสวรรค์ อุบลราชธานี นครราชสีมา ศรีสะเกษ พิจิตร สุรินทร์ บุรีรัมย์ พิษณุโลก ร้อยเอ็ด สุพรรณบุรี

ล้านตันข้าวเปลือก
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สุพรรณบุรี นครสวรรค์ พิษณุโลก พิจิตร อยุธยา ก าแพงเพชร สุโขทัย ชัยนาท ลพบุรี ฉะเชิงเทรา

ล้านตันข้าวเปลือก
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4.1.2 การตลาด 
1) ความต้องการใช้ 

ปี  2551 – 2555 ความต้องการใช้ภายในประเทศเพ่ือการบริโภค ท า เมล็ดพันธุ์ อาหารสัตว์ 
และอุตสาหกรรมแปรรูปอื่นๆ ลดลงจาก 15.00 ล้านตันข้าวเปลือก ในปี 2551 เหลือ 14.00 ล้านตันข้าวเปลือก 
ในปี 2555 หรือลดลงร้อยละ 2.16 ต่อปี เนื่องจากความต้องการใช้เพ่ือการบริโภคลดลง  

ส าหรับ ปี 2556 คาดว่าความต้องการใช้ในประเทศจะอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับปี 2555 โดย
อยู่ที ่14.01 ล้านตันข้าวเปลือก (ตารางที่ 8) 

 
ตารางท่ี 8 อุปสงค์และอุปทานข้าวของไทย ปี 2551 - 2556  
                         หน่วย : ล้านตันข้าวเปลือก 

รายการ ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 
 

ปี 2555* 
(2) 

อัตราเพ่ิม
ร้อยละ 

ปี 2556* 
(1) 

ผลต่าง 
ร้อยละ 

(1)และ(2) 
ผลผลิต  32.48 32.02 32.40 36.00 38.10 4.46 36.58 -4.01 
ความต้องการใช้ 15.00 15.07 15.38 13.90 14.00 -2.16 14.01 0.07 

การส่งออก 15.48 13.06 13.54 16.22 10.20 -5.99 9.85-10.15 -3.43 

(10.22) (8.62) (8.94) (10.71) (6.73) (6.50-6.70) 

หมายเหตุ : * ประมาณการ ณ เดือนกันยายน 2556 , (  ) หน่วยล้านตันข้าวสาร ,  
               อัตราแปรสภาพข้าวเปลือกเป็นข้าวสาร  1 : 0.66 

 
2) การส่งออก 

ในช่วง ปี 2551 – 2555 ปริมาณการส่งออก ลดลงจาก 10.22 ล้านตันข้าวสาร ในปี 2551 
เป็น 6.73  ล้านตันข้าวสาร ในปี 2555  หรือ ลดลงร้อยละ 5.99  ต่อปี และ มูลค่า ลดลงจาก  203 ,219   
ล้านบาท ในปี 2551 เหลือมูลค่า 142,976 ล้านบาท ในปี 2555 หรือลดลงร้อยละ 5.57 ต่อปี   

ทั้งนี้ ปี 2554 ไทยส่งออก ข้าวได้มากเป็นประวัติการณ์ ปริมาณ 10.71 ล้านตันข้าวสาร 
เพ่ิมข้ึนจากปี 2553 ที่ส่งออกได้ 8.94 ล้านตันข้าวสาร หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 19.80 เนื่องจากประเทศผู้ส่งออก
และผู้น าเข้าข้าวบางประเทศประสบปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติ  รวมทั้งบางประเทศใช้มาตรการห้ามส่งออก
ข้าว ขณะที่บางประเทศผู้น าเข้าต้องน าเข้าข้าวเพ่ือส ารองข้าวในสต็อกที่ลดลง  ส่งผลให้สั่งซื้อข้าวจากไทย
เพ่ิมข้ึน  

ส าหรับปี 2556 คาดว่าไทยจะส่งออก ได้ใกล้เคียงกับ ปี 2555 คือส่งออกประมาณ 6.5-6.7  
ล้านตันข้าวสาร เนื่องจากราคาข้าวไทยยังอยู่ในเกณฑ์สูง ส่งผลใหลู้กค้าปรับเปลี่ยนไปซื้อข้าวจากประเทศคู่แข่งทั้ง
เวียดนามและอินเดียแทน  โดยในช่วง 7 เดือนแรก (ม.ค. – ก.ค. 2556) ไทยส่งออกข้าว 3.61 ล้านตันข้าวสาร 
มูลค่า  75,350 ล้านบาท เมื่ อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2555  ที่ส่งออกได้ 3.81 ล้านตันข้าวสาร มูลค่า 
79,810 ล้านบาท  ทั้งปริมาณและมูลค่าลดลงร้อยละ 5.25 และร้อยละ 5.59 ตามล าดับ (ตารางที่ 9)  
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ตารางที่ 9 ปริมาณและมูลค่าการส่งออกข้าวของไทย ปี 2551 – 2556  
 

ปี ปริมาณ  (ล้านตันข้าวสาร) มูลค่า  (ล้านบาท) 
2551 10.22 203,219 
2552 8.62 172,208 
2553 8.94 168,193 
2554 
2555 

10.71 
6.73 

196,117 
142,976 

อัตราเพิ่มร้อยละ -5.99 -5.57 
2556* 6.50 - 6.70  

หมายเหตุ :  * ประมาณการ    
ที่มา : ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดยความร่วมมือของกรมศุลกากร  

 
3) ราคา 

(1) ราคาทีเ่กษตรกรขายได้  
ปี 2551 – 2555 ราคาข้าวเปลือกที่เกษตรกรขายได้ ส าหรับข้าวเปลือกหอมมะลิ และ

ข้าวเปลือกเหนียวเมล็ดยาว ความชื้น 14-15% เพ่ิมข้ึนจากตันละ 12,536 บาท และ 6,327 บาท ในปี 2551 
เป็นตันละ 15,365 บาท และ 11,925 บาท ในปี 2555 หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 4.98 และ 17.84 ต่อปี ตามล าดับ 
ส่วนข้าวเปลือกเจ้าความชื้น 14-15% ลดลงจากตันละ 10,524 บาท ในปี 2551 เหลือตันละ 10,156 บาท ในปี 
2555 หรือลดลงร้อยละ 0.51 ต่อปี (ตารางที่ 10) 

(2) ราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี.   
ปี 2551 – 2555 ราคาส่งออก เอฟ .โอ.บี. ข้าวหอมมะลิ  ชั้น 2 (ใหม่) และข้าวเหนียว

เมล็ดยาว 10% เพ่ิมข้ึนจากตันละ 910 ดอลลาร์สหรัฐฯ (30,083 บาท /ตัน ) และ 585  ดอลลาร์สหรัฐฯ 
(19 ,289 บาท /ตัน ) ในปี 2551 เป็นตันละ 1,080 ดอลลาร์สหรัฐฯ (33,295 บาท/ตัน ) และ ตันละ 815  
ดอลลาร์สหรัฐฯ (25,132  บาท /ตัน) ในปี 2555 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 4.60 และ 13.98 ต่อปี ตามล าดับ ส่วนข้าว 
5% ลดลงจากตันละ  688 ดอลลาร์สหรัฐฯ (22,767 บาท/ตัน) ในปี 2551 เหลือตันละ 575 ดอลลาร์สหรัฐฯ 
(17,733 บาท/ตัน) ในปี 2555 หรือลดลงร้อยละ 3.59 (ตารางที่ 10) 

ส าหรับแนวโน้มราคาข้าวไทยปี 2556 คาดว่าจะใกล้เคียงกับปี 2555 เนื่องจากความ
ต้องการข้าวของโลกยังคงมี อยู่ ประกอบกับนโยบายรับจ าน าของภาครัฐที่ก าหนดราคารับจ าน า ในราคาสูงน า
ตลาด  
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ตารางท่ี 10 ราคาข้าวที่เกษตรกรขายได้ และราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี ปี 2551 - 2555 
 

  ข้าวหอมมะล ิ ข้าวขาว ข้าวเหนียวเมล็ดยาว  

ปี เกษตรกร ส่งออก F.O.B 1/ เกษตรกร 2/  ส่งออก F.O.B 3/ เกษตรกร 4/ ส่งออก F.O.B 5/ 

  (บาท/ตัน) ($/ตัน)  (บาท/ตัน) (บาท/ตัน) ($/ตัน)  (บาท/ตัน) (บาท/ตัน) ($/ตัน)  (บาท/ตัน) 

2551 12,536 910 30,083 10,524 688 22,767 6,327 585 19,289 

2552 13,819 937 31,884 9,468 554 18,912 9,363 524 17,818 

2553 13,171 1,023 32,149 8,315 493 15,505 15,109 901 28,235 

2554 14,961 1,043 31,537 9,662 550 16,634 13,614 999 30,204 

2555  15,365 1,080 33,295 10,156 575 17,733 11,925 815 25,132 

อัตราเพิ่ม
(ร้อยละ) 

4.98 4.60 1.94 -0.51 -3.59 -6.09 17.84 13.98 11.15 

หมายเหตุ : 1/ ราคาส่งออก F.O.B ข้าวหอมมะลิช้ัน 2 (ใหม)่ ,  2/ ราคาข้าวเปลือกเจ้าความชื้น 14-15% ที่เกษตรกรขายได้ , 
    3/ ราคาส่งออก F.O.B. ข้าว 5% ,  4/ ราคาข้าวเปลือกเหนียวเมล็ดยาว ความช้ืน 14-15% ที่เกษตรกรขายได้ , 
  5/ ราคาส่งออก F.O.B. ข้าวเหนียวเมล็ดยาว 10%    
ที่มา : ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
 

4.1.3 นโยบายและมาตรการ 
1) ด้านการผลิต 
 (1) ยุทธศาสตร์ข้าว  ปี 2555-2559 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดท าร่างยุทธศาสตร์

ข้าวไทย (ด้านการผลิต) ปี 2555-2559 ดังนี้ (ตารางที่ 11) 
 
ตารางท่ี 11 ประเด็นและเป้าหมายร่างยุทธศาสตร์ข้าวไทย (ด้านการผลิต) ปี 2555-2559 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าหมาย (Target) 

1. การวิจัยและพัฒนา 1.1 ได้พันธุ์ข้าวที่ให้ผลผลิตสูง คุณภาพดี ต้านทานโรค แมลงศัตรูข้าวที่ 
      ส าคัญ และทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างน้อย  
      12 พันธุ์  เมื่อสิ้นสุดปี 2559  

 1.2 ได้เทคโนโลยีการผลิตข้าวและผลิตภัณฑ์อย่างน้อย 8 เทคโนโลยี  
      เมื่อสิ้นสุดปี 2559  

2. การพัฒนาการผลิตข้าวและ
ผลิตภัณฑ์  

2.1 ผลผลิตข้าวต่อไร่ในปีเพาะปลูก 2559/60 เพ่ิมข้ึนอย่างน้อยร้อยละ  
     10  ของผลผลิตข้าวต่อไร่ในปีเพาะปลูก 2554/55  

 2.2 ต้นทุนการผลิตข้าวต่อตันในปีเพาะปลูก 2559/60 ลดลงอย่างน้อย 
     ร้อยละ 15 ของต้นทุนการผลิตข้าวต่อตันในปีเพาะปลูก 2554/55  
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ตารางท่ี 11 (ต่อ) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าหมาย (Target) 

3. การสร้างความเข้มแข็งแก่ชาวนา  3.1 ชาวนาได้รับการบริการและสนับสนุนทางด้านวิชาการและข้อมูล  
     ข่าวสาร ตั้งแต่ปี 2555 ถึงปี 2559 เป็นจ านวนไม่ต่ ากว่า 2 ล้านคน  

 
  

3.2 ศูนย์ข้าวชุมชนมีความเข้มแข็งจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 เมื่อ 
      สิ้นสุดปี 2559  

ที่มา : กรมการข้าว  
 
   (2) การก าหนดเขตเหมาะสมส าหรับการปลูกข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้
ประกาศพ้ืนที่เหมาะสมส าหรับการปลูกข้าว เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2556 ซึ่งข้าวมีพ้ืนที่ความเหมาะสมรวมทั้ง
ประเทศ 76 จังหวัด 809 อ าเภอ 5,880 ต าบล จ านวนพื้นที่ 43.918 ล้านไร่ ประกอบด้วยพื้นที่ปลูกข้าวในเขต
พ้ืนที่เหมาะสมมาก (S1) 17.346 ล้านไร่ และเขตพ้ืนที่เหมาะสมปานกลาง (S2) 26.572 ล้านไร่ และมีพ้ืนที่เขต
ไม่เหมาะสมส าหรับการปลูก ข้าวรวม 27.408 ล้านไร่ ประกอบด้วยเขตพ้ืนที่เหมาะสมเล็กน้อย (S3) 16.186 
ล้านไร่ และเขตพ้ืนที่ไม่เหมาะสม (N) 11.222 ล้านไร่ รวมทั้งได้ก าหนดแนวทางการบริหารจัดการพื้นที่ในและ
พ้ืนที่นอกเขตเหมาะสมส าหรับการปลูกข้าว ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่ งชาติ 
(กขช.) เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2556  
   (3) การจัดระบบการปลูกข้าว   กระทรวงเกษตรและ สหกรณ์ด าเนินโครงการจัดระบบการ
ปลูกข้าว ตามท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่  28 กันยายน 2553  เพ่ือแก้ไขปัญหาการปลูกข้าวอย่าง
ต่อเนื่อง รวมทั้งการปลูกข้าวไม่พร้อมกันในบริเวณพ้ืนที่เดียวกัน  ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาต่อเนื่องทั้งในด้านการ
บริหารจัดการน้ า  การระบาดของศัตรูข้าว  ทรัพยากรดินเสื่อมโทรม  ระบบนิเวศน์ในนาข้าวเสียความสมดุล  
รวมทั้งคุณภาพข้าวในภาพรวมของประเทศลดต่ าลง  โดยมีการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเกษตรกรผู้ปลูกข้าวและจัดให้มีการชดเชยสิทธิประโยชน์บางส่วนเพื่อเป็นแรงจูงใจให้เกษตรกรให้ความ
ร่วมมือและปฏิบัติตามระบบการปลูกข้าวแบบใหม่  ซึ่งก าหนดช่วงเวลาปลูกข้าวให้สอดคล้องกับการจัดสรรน้ า
ชลประทาน  รวมทั้งให้มีช่วงเวลาการเก็บ เกี่ยวที่เหมาะสม  ตลอดจนการเพาะปลูกพืชหลังนา  ก าหนดพ้ืนที่
ด าเนินการ  22 จังหวัด  (ก าแพงเพชร เชียงราย นครสวรรค์ พิจิตร พิษณุโลก สุโขทัย อุทัยธานี  ชัยนาท  
นนทบุรี  ปทุมธานี  พระนครศรีอยุธยา  ลพบุ รี สระบุรี  สิงห์บุรี  อ่างทอง  นครนายก ฉะเชิงเทรา  
ราชบุร ีนครปฐม สุพรรณบุร ีกาญจนบุร ีเพชรบุร)ี ระยะเวลาด าเนินการปี 2554-2557  โดยระบบการปลูกข้าว
แบ่งเป็น 4 ระบบ ดังนี้ (1) ระบบที ่1 ได้แก่ ข้าวนาปี – ข้าวนาปรัง – พืชหลังนา (2) ระบบที ่2 ได้แก่ ข้าวนาปี 
– ข้าวนาปรัง – เว้นปลูก (3) ระบบที่ 3 ได้แก่ ข้าวนาปี – พืชหลังนา – ข้าวนาปรัง และ (4) ระบบที่ 4 ได้แก่ 
ข้าวนาปี – เว้นปลูก – ข้าวนาปรัง  ทั้งนี้จะมีการศึกษาและส่งเสริมการปลูกพืชหลังนาหรือพืชปุ๋ยสดที่มีความ
เป็นไปได้ทั้งทางด้านกายภาพ  ชีวภาพ และเศรษฐกิจสังคม  เพ่ือเป็นทางเลือกแก่เกษตรกร  โดยพืชหลังนาที่
ภาครัฐจะส่งเสริมได้แก่ ถัว่เหลือง ถั่วเขียว ถั่วลิสง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  ข้าวโพดหวาน  และข้าวโพดฝักอ่อน  ส่วน
พืชปุ๋ยสดได้แก่  ถั่วพร้า ถั่วพุ่ม ถั่วมะแฮะ โสนแอฟริกัน  และปอเทือง  ซึ่งเกษตรกรสามารถเลือกให้เหมาะกับ
ความรู้ความช านาญและพ้ืนที่ของตนเองได ้
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   (4) การลดต้นทุนการผลิตข้าว   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดท าโครงการหมู่บ้าน
ชุมชนต้นแบบการลดต้นทุนการผลิตข้าว เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับประชาคมอาเซียน ปี 2558  เพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันการค้าข้าวของไทย โดย มาตรการลดต้นทุนการผลิตข้าว ประกอบ ด้วยมาตรการ 3 
ข้อต้องท า คือ (1) ต้องปลูกข้าวไม่เกิน 2 ครั้ง (2) ต้องใช้เมล็ดพันธุ์ข้าว คุณภาพดี (3) ต้องท าบัญชีฟาร์ม และ
มาตรการ 3 ข้อต้องลด คือ (1) ลดอัตราเมล็ดพันธุ์ (2) ลดการใช้ปุ๋ยเคมีท่ีไม่ถูกต้อง (3) ลดการใช้สารเคมี   

  2) ด้านการตลาด 
  โครงการรับจ าน าข้าวเปลือก รัฐบาลด าเนินโครงการรับจ าน าข้าวเปลือกตั้งแต่ 2554/55 
เป็นต้นมาถึงปัจจุบัน โดยมี วัตถุประสงค์โครงการ คือ (1) เพ่ือเพ่ิมทางเลือกให้เกษตรกรได้มีช่องทางการตลาด
เพ่ิมข้ึน สร้างอ านาจต่อรองในการขายข้าวเปลือก (2) เพ่ือยกระดับรายได้และลดช่องว่างรายได้ รวมทั้งเพ่ิมการ
ใช้จ่ายของเกษตรกร และ (3) เพ่ือสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศด้วยการขยายตัวของการบริโภค
ภายใน รวมทั้งสร้างความแข็งแกร่งและความมีเสถียรภาพของเศรษฐกิจจากการบริโภคภายในประเทศและการ
พ่ึงพาตนเอง ซ่ึงรัฐบาลได้ก าหนดราคารับจ าน าสูงน าตลาด และเกษตรกรผู้มีสิทธิจ าน า จะจ าน าข้าวเปลือกได้ปี
ละไม่เกิน 2 ครั้ง/แปลง/ราย 

  3) ด้านต่างประเทศ นโยบายและมาตรการน าเข้าข้าวภายใต้กรอบการเจรจาต่างๆ ดังนี้ (ตารางที่ 12) 

ตารางท่ี 12 มาตรการน าเข้าข้าวภายใต้กรอบการเจรจาต่างๆ 

กรอบการเจรจาการค้า รายการ  

1 .WTO  อัตราภาษีในโควตา 30% ปริมาณโควตา 249,757 
ตัน อัตราภาษีนอกโควตา 52% 

2. AFTA (อาเซียน)  ลดภาษีเหลือ 0% ตั้งแต่ปี 2553 โดย 
- ต้องน าเข้าเพ่ือใช้ในอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารเพื่อ
การอุปโภค/บริโภคส าหรับมนุษย์เท่านั้น 
- ต้องน าเข้าระหว่างเดือนพฤษภาคม- กรกฎาคม และ
ระหว่างเดือนสิงหาคม-ตุลาคม ของแต่ละปี  
- ต้องน าเข้าทางด่านศุลกากร 6 ด่านที่ก าหนดไว้
เท่านั้น  

3. ความตกลงเขตการค้าเสรี  ไทย – ออสเตรเลีย 
(Thailand – Australia Free Trade Agreement 
: TAFTA)  

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2548 โดยภาษี
เหลือ 0%  ตั้งแต่ปี 2548   
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ตารางท่ี 12 (ต่อ) 

กรอบการเจรจาการค้า รายการ  

4. ความตกลงเขตการค้าเสรี  ไทย - นิวซีแลนด์ 
(Thailand - New Zealand Closer Economic 
Partnership : TNZCEPA) 

มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2548 โดยภาษี
เหลือ 0% ตั้งแต่ปี 2548   

5. ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย – ญี่ปุ่น 
(Japan-Thailand Economic Partnership 
Agreement : JTEPA)  

มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2550  โดย
ทยอยลดภาษีเฉพาะในโควตาเหลือ 0% ในวันที่ 1 
เมษายน 2560 เป็นต้นไป  

6. ความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน – เกาหลี 
(ASEAN – Republic of Korea Free Trade 
Agreement: AKFTA ) 

มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ ปลายปี 2551  โดยทยอยลดภาษี
เหลือ 0% ในปี 2559  

7. ความตกลงเขตการค้าเสรี อาเซียน – จีน 
(Asean-China  Free  Trade  Agreement : 
ACFTA)   

เป็นสินค้าที่มีความอ่อนไหวสูง ( Highly  Sensitive  List : 
HSL)  ไม่ได้น ามาเจรจาลดภาษี ยังต้องน าเข้าภายใต้ WTO  

8. ความตกลงการค้าเสรี  อาเซียน – อินเดีย 
(ASEAN – INDIA Free Trade Agreement: 
AIFTA )  

มีผลบังคับใช้ 1 มกราคม 2553   โดยอัตราภาษีน าเข้า
ข้าวของไทย อยู่ในกลุ่มสินค้าที่ไม่น ามาลดภาษี 
(Exclusion List: EL) ก าหนดอัตราภาษี 30%  

9. ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจอาเซียน-ญี่ปุ่น 
(ASEAN-Japan Comprehensive Economic 
Partnership: AJCEP)  

ไม่ได้น ามาเจรจาลดภาษี ยังต้องน าเข้าภายใต้ WTO 

 

  โดยมาตรการส่งออกข้าวสารของไทย ระเบียบและหลักเกณฑ์การส่งออก ตามประกาศกระทรวง
พาณิชย์ พ .ศ. 2549 ก าหนดไว้ดังนี้  (1) ร าข้าวและข้าวเปลือก ในหลักการไม่อนุญาตให้ส่งออก  และ (2) ข้าว
ชนิดอื่น ให้ส่งออกได้โดยไม่จ ากัดปริมาณ   โดยผู้ส่งออกต้องขออนุญาตเป็นผู้ประกอบการค้าข้าวประเภท
ส่งออกไปจ าหน่ายต่างประเทศตาม พ .ร.บ. การค้าข้าว พ .ศ. 2489 ต่อกรมการค้าภายใน และขึ้นทะเบียนเป็น  
“ผู้ส่งออกข้าว ” ต่อกรมการค้าต่างประเทศ  นอกจากนี้การส่งออกข้าวต้องขออนุญาตส่งออก ตามประกาศ
กระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ก าหนดให้ข้าวเป็นสินค้าที่ต้องขออนุญาตในการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร พ .ศ. 
2555 
  ส าหรับการน าเข้าข้าวเปลือก กระทรวงพาณิชย์ก าหนด เป็นสินค้าควบคุมห้ามน าเข้ามาใน
ราชอาณาจักร เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์  หรือผู้ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
พาณิชย์ มอบหมาย โดยอาศัยอ านาจตามความมาตรา 3 แห่งพระราชกฤษฎีกาควบคุมการน าเข้ามาใน
ราชอาณาจักรซึ่งสินค้าบางอย่าง  (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2496 นอกจากนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  จัดเป็นสิ่ง
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ต้องห้าม บุคคลใดน าเข้าหรือน าผ่านต้องได้รับอนุญาตจา กอธิบดีกรมวิชาการเกษตร  ตามประกาศเรื่องการ
ก าหนดพืช และพาหะจากแหล่งที่ก าหนดเป็นสิ่งต้องห้าม  ข้อยกเว้น และเงื่อนไขตามพระราชบัญญัติกักพืช 
พ.ศ. 2507 (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 ข้อ 3 ลงวันที่ 26 เมษายน 2550 โดยอาศัยอ านาจตามความมาตรา 6 และ
มาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551 ซึ่งในทางปฏิบัติการที่จะได้รับ
อนุญาตให้น าเข้าได้ ต้องผ่านการวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืช  เพ่ือป้องกันศัตรูพืชมิให้ระบาดเข้ามาใน
ราชอาณาจักร 
 
4.2 สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์   
 4.2.1 การผลิต 

1) แหล่งปลูกส าคัญ  อยู่บริเวณดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ า บริเวณพ้ืนที่ภาคใต้ตอนบนปาก
แม่น้ าอิระวดี ติดอ่าวเมาะตะมะของทะเลอันดามัน (ภาพที่ 8) 

      
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
   ภาพที่ 8 แหล่งปลูกข้าวที่ส าคัญในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ 
   ที่มา : ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 
 

   2) ฤดูการเพาะปลูก แบ่งเป็น 2 ฤดู  คือ  
 (1) ฤดูฝน (Monsoon paddy หรือ Wet season paddy) เกษตรกรปลูกข้าวเดือน

พฤษภาคม และเก็บเก่ียวเดือนตุลาคมเป็นต้นไป การเพาะปลูกข้าวในฤดูฝนคิดเป็นร้อยละ 85 ของพ้ืนที่ปลูกทั้ง
ประเทศ (ประมาณ 40 – 43 ล้านไร)่ ผลผลิตข้าวเฉลี่ยไร่ละ 493 - 534 กิโลกรัม (60 - 65 ตะกร้า/เอเคอร์1/) 
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 (2) ฤดูร้อน (Summer paddy หรือ Dry season paddy) เกษตรกรปลูกข้าวเดือนตุลาคม 
และเก็บเกี่ยวข้าวเดือนกุมภาพันธ์ของปีถัดไป การเพาะปลูกข้าวในฤดูร้อนคิดเป็นร้อยละ 15 ของพ้ืนที่ปลูกทั้ง
ประเทศ (ประมาณ 7-8 ล้านไร)่ ผลผลิตข้าวเฉลี่ยไร่ละ 576 - 617 กิโลกรัม (70 - 75 ตะกร้า/เอเคอร์1/) 

ตารางท่ี 13 ฤดูการเพาะปลูกข้าวสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ 
 

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

ฤดูฝน (Monsoon paddy หรือ Wet season paddy) 
เมียนมาร์ตอนล่าง 
(Lower Myanmar) 

S S S S S H H H H      

เมียนมาร์ตอนกลาง 
(Central Myanmar) 

  S S S S H H H      

ฤดูร้อน (Summer paddy หรือ Dry season paddy) 
เมียนมาร์ตอนล่าง 
(Lower Myanmar) 

     S S S S H H H   

เมียนมาร์ตอนกลาง 
(Central Myanmar) 

        S S S S/H H H 

ที่มา : U Kyaw Myint. , Rice Supply Chain in Myanmar. 

3) ชนิดและพันธุ์ข้าว 
ข้าวสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ แบ่งออกได้เป็น 4 กลุ่มที่ส าคัญ ดังนี้ 

 (1) Emata Group เป็นพันธุ์ข้าวเมล็ดปานกลางถึงยาว (Medium to long grain) ปลูกได้
ตลอดทั้งปี มีอมิโลสประมาณร้อยละ  23-25 ผลผลิตต่อไร่ประมาณ 740 – 823 กิโลกรัม (90 - 100 ตะกร้า/
เอเคอร์)   
 (2) Special Emata เป็นพันธุ์ข้าวเมล็ดยาวถึงยาวพิเศษ (long grain & extra- long 

grain) ปลูกได้ปีละ 1 ครั้ง เช่น พันธุ์ Zeera, Sin Thwe Lat, Innma Yebaw และ Lone Thwe Mhwe 
 (3) Pow San Hmwe  เป็นพันธุ์ข้าวคุณภาพดีของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์  ปลูกได้

เพียงปีละ 1 ครั้ง ผลผลิตต่อไร่ประมาณ 411 – 493 กิโลกรัม (50 – 60 ตะกร้า/เอเคอร์) แหล่งปลูกข้าว Pow 
San ได้แก่บริเวณปากแม่น้ าอิระวดี พ้ืนที่ปลูกประมาณ 16 – 17  ล้านไร่  

 ข้าว ปอว์ ซาน มุย (ในภาษาเมียนมาร์) หรือ ข้าว เพิร์ล ปอว์ ซาน  (Pearl Paw San) 
เป็นข้าวเมล็ดกลม มีความยาวเพียง 5.0-5.5 มิลลิเมตร แต่เมื่อหุงสุกจะมีขนาดเพ่ิมขึ้นได้ 3-4 เท่า และมีกลิ่น
หอม ซึ่งเป็นข้าวที่ได้รับ รางวัลชนะเลิศในการประกวดสุดยอดข้าวในงานการประชุมข้าวโลก  เมื่อวันที่ 19-21 
ตุลาคม 2554 ณ นครโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม  โดยชนะข้าวกว่า 30 สายพันธุ์ที่ส่งเข้าประกวด (เกณฑ์การ
ตัดสินข้าวพิจารณาจากรสชาติ สี และคุณภาพของตัวข้าวเป็นส าคัญ)  

(4) ข้าวพันธุ์พ้ืนเมือง (Local varieties) ผลผลิตต่อไร่ประมาณ 320-480 กิโลกรัม 
 

                                                           
1/ 1 ตะกร้า เท่ากับ 46 lb หรือ 20.81 กิโลกรัม และ 1 เอเคอร์ เท่ากับ 2.53 ไร่ 
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  4) ลักษณะพื้นที่ปลูกข้าว แบ่งออกเป็น 5 พ้ืนที่ (ภาพที ่9) ดังนี้  
   1.4.1) พ้ืนที่ชลประทาน (Irrigated)    30% 
   1.4.2) พ้ืนที่นาน้ าฝน (Favorable Rain-fed Area)  38% 
   1.4.3) พ้ืนที่เขตแห้งแล้ง (Drought Prone Area)   12% 
   1.4.4) พ้ืนที่ลุ่ม/ดินเค็ม       17% 
            (Deepwater submerged and salt affected rice)               
   1.4.5) พ้ืนที่สูง/ที่ดอน (Upland rice)        3% 
 
   
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

  ภาพที่ 9  ลักษณะพื้นที่ปลูกข้าวในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์  
  ที่มา : Khin Lay Swe, Country report on rice cultivation practice : Myanmar  

 5) เนื้อที่เพาะปลูก ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่ 
   สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ผลิตข้าวได้มากเป็นอันดับ 4 ของอาเซียน รองจาก

อินโดนีเซีย เวียดนาม และไทย ตามล าดับ โดยในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา (2550/51-2554/55) เนื้อที่เพาะปลูก 
ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่ ข้าวลดลงร้อย ละ 1.33 ร้อยละ 2.29 และร้อยละ 0.93 ตามล าดับ เนื่องจาก ช่วง
ปลายปี 2551 เกิดภัยพิบัติพายุไซโคลนนาร์กีสท าให้พื้นที่ปลูกข้าว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ได้รับความ
เสียหายประมาณร้อยละ 63 ของเนื้อทีเ่พาะปลูกข้าวทั้งประเทศ เมล็ดพันธุ์ได้รับความเสียหายประมาณร้อยละ 
85 ส่งผลให้เกษตรกรขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ส าหรับเพาะปลูกในช่วงนั้น และในปี 2554/55 เนื้อที่เพาะปลูกลดลง
เนื่องจากมีการปรับปรุงแผนที่รังวัด การใช้ประโยชน์ในพื้นท่ี  ส่วนผลผลิตต่อไร่ลดลงเนื่องจาก บางพ้ืนที่ ได้รับ
ผลกระทบจากฝนตกหนัก ส่งผลให้ผลผลิตข้าวรวมทั้งประเทศลดลง 
 ส าหรับปี 2555/56 คาดว่าเนื้อที่เพาะปลูกข้าวเท่ากับ 46.80 ล้านไร่ ผลผลิต 29.26 ล้านตัน
ข้าวเปลือก ผลผลิตต่อไร่ 627 กิโลกรัม (ตารางที่ 14) 

 

38%

30%

17%

12% 3%

พื้นที่นาน้ าฝน (Favorable Rain-fed Area)
พื้นที่ชลประทาน (Irrigated)
พื้นที่ลุ่ม/ดินเค็ม (Deepwater submerged and salt affected rice)
พื้นที่เขตแห้งแล้ง (Drought Prone Area)
พื้นที่สูง/ที่ดอน (Upland rice)
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ตารางท่ี 14 เนื้อที่เพาะปลูก เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต และผลผลิตต่อไรข่้าวสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ปี 
2550/51 - 2555/56   

ปี เนื้อที่เพาะปลูก เนื้อทีเ่ก็บเกี่ยว ผลผลิต ผลผลิตต่อไร่ 
(ล้านไร่) (ล้านไร่) (ล้านตันข้าวเปลือก) (กิโลกรัม) 

2550/51 50.59 50.49 32.57 645 
2551/52 50.59 50.49 32.06 635 
2552/53 50.42 50.36 32.17 638 
2553/54 50.30 50.07 32.06 640 
2554/55 47.46 47.29 29.01 613 

อัตราเพิ่ม (ร้อยละ) -1.33 -1.38 -2.29 -0.93 

2555/56 46.80 46.65 29.26 627 
ที่มา : Agricultural Commodity Outlook No.9 December 2012 

แหล่งปลูกข้าวที่ส าคัญของ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์  คือบริเวณเขตอิร ะวดี คิดเป็น
ร้อยละ 25.13 ของ เนื้อที่เพาะ ปลูกข้าวทั้งประเทศ รองลงมาได้แก่ เขตสะกาย  ร้อยละ 11.53 เขตพะโก
ตะวันออก ร้อยละ 9.93 เขตพะโคตะวันตก ร้อยละ 7.34 และเขตย่างกุ้ง ร้อยละ 7.01 ของเนื้อที่เพาะปลูกข้าว
ทั้งประเทศ ตามล าดับ (ตารางที่ 15 และภาพท่ี 10) 
 

ตารางท่ี 15 แหล่งปลูกข้าวที่ส าคัญของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ 5 อันดับแรก ปี 2553/54 
เขต/รัฐ ฤดูฝน ฤดูร้อน รวม สัดส่วนการปลูก 

(ไร่) (ไร่) (ไร่) (ร้อยละ) 
1 อิระวดี 

(Ayeyarwaddy Region) 
9,388,235 3,256,411 12,644,647 25.13 

2 สะกาย   
(Sagaing Region) 

4,624,114 1,175,810 5,799,924 11.53 

3 พะโคตะวันออก  
(Bago East) 

4,501,219 495,685 4,996,904 9.93 

4 พะโคตะวันตก  
(Bago West) 

3,203,511 488,606 3,692,118 7.34 

5 ย่างกุ้ง   
(Yangon Region) 

3,036,010 488,938 3,524,948 7.01 

6 อ่ืนๆ 17,713,684 1,936,422 19,650,105 39.06 

รวม 42,466,773 7,841,872 50,308,646 100.00 

ที่มา : Myanmar Rice Federation (MRF) 
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ภาพที่ 10 สัดส่วนพื้นที่ปลูกข้าวทั้งประเทศปี 2553/54  
ที่มา : Myanmar Rice Federation (MRF) 
 

6) ความต้องการใช้ข้าวภายในประเทศ   
ความต้องการใช้ข้าวภายในประเทศ ประมาณ 19.20 ล้านตันต่อปี โดยในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา  

(ปี 2551-2555) ปริมาณความต้องการใช้ข้าวภายในประเทศ มีอัตราเพ่ิมข้ึนร้อยละ 0.64 ต่อปี  ซ่ึงอัตราการ
บริโภคข้าวต่อหัวของประชากรเมียนมาร์ส าหรับคนในเมืองเฉลี่ย 120-130 กิโลกรัมต่อคนต่อปี  และส าหรับคน
ในชนบทเฉลี่ย 200-210 กิโลกรัมต่อคนต่อปี  อย่างไรก็ตามปี 2556 คาดการณ์ว่าปริมาณความต้องการใช้ข้าว
ภายในประเทศลดลงเหลือ 18.13 (ตารางที่ 16) 

ตารางท่ี 16 ปริมาณการใช้ข้าวภายในประเทศ ปี 2551-2556  
 

ปี การบริโภคข้าวภายในประเทศ (Domestic Utilization) 
(ล้านตันข้าวสาร) 

2551 18.24 
2552 19.43 
2553 19.59 
2554 20.29 
2555 18.43 

อัตราเพิ่ม (ร้อยละ) 0.64 
2556 18.13 

ที่มา : Agricultural Commodity Outlook No.9 December 2012 
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อิระวดี สะกาย พะโคตะวันออก พะโคตะวันตก

ย่างกุ้ง ยะไข่ มะเกว มอญ

มัณฑะเลย์ กะเหรี่ยง กะฉิ่น ฉานใต้

ฉานเหนือ ฉานตะวันออก ตะนาวศรี เนปิดอว์

ชิน กะยา
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4.2.2 การตลาด 
1) การส่งออก   

สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ส่งออกข้าวเป็นอันดับที่ 3 ของอาเซียนรองจากไทย และ
เวียดนาม โดยในช่วงก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2 สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ เป็นประเทศผู้ส่งออก ข้าวราย
ใหญข่องโลก ซึ่งในช่วงปี 2493-2503 สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมารส์่งออกข้าวไดม้ากที่สุดประมาณ 1 ล้านตัน
ต่อปี และได้รับฉายาว่า “ชามข้าวแห่งเอเชีย (Rice Bowl of Asia)” แต่หลังสงครามโลกสิ้นสุดลง สาธารณรัฐ
แห่งสหภาพเมียนมาร์ ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากสงคราม  ท าให้รัฐบาลต้องเข้ามาควบคุมการส่งออก 
ส่งผลให้การส่งออกข้าวลดลงไป อย่างต่อเนื่อง  ขณะที่ ประเทศไทย สามารถส่งออกข้าวได้เพ่ิมข้ึนและ เป็น
ประเทศผู้ส่งออก ข้าวรายใหญ่ของโลก แทน อย่างไรก็ตาม  สาธารณรัฐแห่งสหภา พเมียนมาร์ ตั้งเป้าหมาย ที่จะ
กลับขึ้นมาเป็นผู้ส่งออกข้าวอันดับต้นๆ ของโลกอีกครั้ง ทั้งนี้รัฐบาลมีนโยบายปรับปรุงการจัดการธุรกิจข้าว มี
การแทรกแซงตลาด และจัดตั้งสมาคมอุตสาหกรรมข้าวของ เมียนมาร์  (Myanmar Rice Industry 
Association : MRIA) เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2553 เพ่ือผลักดันการพัฒนาการผลิตข้าวและการส่งออกข้าว
แข่งขันกับไทยและเวียดนาม รวมทั้งวางแผนที่เพ่ิมปริมาณการส่งออกให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้ซื้อ ที่
เพ่ิมมากขึ้น  

ในปีงบประมาณ 2551/52 สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ส่งออกข้าวประมาณ 700,000 
– 800,000 ตัน โดยส่วนใหญ่ส่งออกข้าว 25% ซึ่งเป็นข้าวสารคุณภาพต่ า ประเทศคู่ค้าท่ีส าคัญ เช่น  ไอเวอรโีคสต์
บังคลาเทศ แอฟริกาใต้ สิงคโปร์ รัสเซีย และฟิลิปปินส์  เป็นต้น ส าหรับ การส่งออกข้าวในปีงบประมาณ  
2555/56  คาดว่ามีปริมาณ 2.10 ล้านตัน เพ่ิมข้ึนร้อยละ 40 จากเป้าหมายที่ตั้งไว้ที่  1.50 ล้านตัน และ
มากกว่าในปีงบประมาณ  2554/55 ประมาณ 1.70 เท่าตัว และในปีงบประมาณ  2556/57 คาดการณ์ว่า
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมารจ์ะส่งออกข้าวประมาณ 3 ล้านตัน โดยมีนโนบายขยายตลาดส่งออก ข้าวไปยัง
ประเทศจีน ญี่ปุ่น สหภาพยุโรป เช่น สเปน โปรตุเกส และเบลเยี่ยม  รวมถึงประเทศรัสเซียด้วย และในเดือน
พฤษภาคม 2556 ญี่ปุ่นได้น าเข้าข้าวจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ เป็นครั้งแรกในรอบ 45 ปี หลังจาก
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ชนะการประมูลข้าว ปริมาณ 5,000 ตัน ราคาตันละ 490 ดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่ง
ทั้ง 2 เหตุการณ์นี้แสดงให้เห็นว่า สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ จะกลับมาเป็นผู้ส่งออกข้าวหลักของโลกอีก
ครั้งหนึ่ง (ตารางที่ 17) 

 

ตารางท่ี 17 ปริมาณส่งออกข้าวสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ปี 25551/52 - 2555/56 

ปีงบประมาณ ปริมาณส่งออก  
(ล้านตัน) 

มูลค่าส่งออก  
(ล้านเหรียญสหรัฐ) 

2551/52 0.712 210.44 
2552/53 0.897 280.16 
2553/54 0.536 198.08 
2554/55 0.793 309.12 

2555/56 (ประมาณการ) 2.100 Na 
2556/57 (ประมาณการ) 3.000 Na 

หมายเหตุ : ปีงบประมาณของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ระหว่างวันท่ี 1 เม.ย.-31 มี.ค. ของทุกปี 
ที่มา : Myanmar Rice Federation (MRF) 
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การส่งออกข้าวในอดีตจะส่งผ่านท่าเรือย่างกุ้ง  ซ่ึงเป็นท่าเรือน้ าลึกขนส่งสินค้าที่ใหญ่ที่สุดใน
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์  สามารถรองรับเรือที่มีระวางตั้งแต่  15,000 ตัน ขึ้นไป  (การขนส่งทางเรือ
ประมาณร้อยละ  90 ของทั้งประเทศ  จะใช้บริการผ่านท่าเรือย่างกุ้ง ) แต่ในระยะหลัง สาธารณรัฐแห่งสหภาพ
เมียนมาร์สามารถส่งออกผ่านท่าเรือปาเต็ง/ พะสิม (Pathein) เมืองหลวงของเขต อิระวดี ซึ่งอยู่ห่างจาก เมือง
ย่างกุ้งไปทางทิศตะวันตกประมาณ  190 กิโลเมตร  โดยเป็นเขตท่ีราบปากแม่น้ า อิระวดีซึ่งเป็นแหล่งปลูก ข้าวที่
ส าคัญของประเทศ ซ่ึงการเปลี่ยนแปลงท่าเรือส่งออกท าให้ประหยัดค่าขนส่งข้าวเข้ากรุงย่างกุ้ง ประมาณร้อยละ 
30-40 ของราคาข้าว  และช่วยให้ต้นทุนด้านการตลาดของพ่อค้าลดลง รวมทั้งเกษตรกรมี ก าไรมากข้ึน  ข้าว
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์มีศักยภาพในการแข่งขันในตลาดโลกไดเ้พ่ิมขึ้น (ภาพที่ 11) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 11 ท่าเรือขนส่งท่ีส าคัญของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ 
    ที่มา : อัทธ์ พิศาลวานิช มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

 
 2) ราคาส่งออก 

ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา (ปี 2550 – 2554) ราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี (FOB) ของข้าวชนิด 25% 
เพ่ิมข้ึนจากตันละ 260 เหรียญสหรัฐฯ ในปี 2550 เป็นตันละ 389 เหรียญสหรัฐฯ ในปี 2554 หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 
8.49 ต่อป ี 

ส าหรับปี 2555 ราคาส่งออก  เอฟ.โอ.บี (FOB) เฉลี่ย 6 เดือน (ม.ค.-มิ.ย.) ตันละ 345 
เหรียญสหรัฐฯ ลดลงจากตันละ 390 เหรียญสหรัฐฯ ของช่วงเดียวกันของปี 2554 ร้อยละ 11.53 (ตารางที่ 18)  
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ตารางท่ี 18 ราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี ข้าว 25% ปี 2550 – 2555 รายเดือน  

ปี มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. ตค. พย. ธค. เฉลี่ย 
2550 355 

  
211 

   
239 225 250 266 275 260 

2551 277 287 305 323 319   380 415 448 380 325 304 342 
2552 288 283 286 283 298 318 311 320 311 305 314 321 303 
2553 330 336 351 345 346 340 337 331 333  339  366  385  345 
2554 388 389 384 394 391 393 385 386 395 376 389 395 389 
2555 384 352 326 326 332 348 

      
345 

ที่มา : Agricultural Commodity Outlook No.9 December 2012 

3) การค้าชายแดน 
จากรายงานสถิติการค้าชายแดนไทยกับเมียนมาร์ของด่านศุลกากรประเทศไทย  ทั้ง 12 ด่าน

ที่ติดกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์  พบว่าการค้าชายแดนไทย-เมียนมาร์ ของสินค้าข้าว มีเพียงด่านเดียว 
คือ ด่านศุลกากรแม่สอด (ศภ.3) จังหวัดตาก  

โดยการน าเข้าข้าวจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ผ่านด่านมีปริมาณไม่แน่นอน และมี
การน าเข้าเพียงเล็กน้อยเท่านั้น (ตารางที่ 19) 

 
ตารางท่ี 19 มูลค่าการค้าสินค้าข้าวชายแดนไทย-สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ปี 2550 - 2556 

ปี มูลการการน าเข้าข้าว สัดส่วนเมื่อเทียบกับ (%) 
 (ล้านบาท) มูลค่าการน าเข้า 

จากทุกด่าน 
มูลค่าการน าเข้า 

เฉพาะด่านแม่สอด 
2550 - - - 
2551 - - - 
2552 351.75 0.38 23.52 
2553 0.12 น้อยมาก 0.01 
2554 - - - 
2555 25.56 0.02 1.81 

2556 (มค.-พค.) 23.01 0.05 1.78 
ที่มา : กรมการค้าต่างประเทศ 
 
  4.2.3  นโยบายและมาตรการ 

สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ เป็นประเทศส่งออก ข้าวที่ส าคัญประเทศหนึ่งในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีนโยบายข้าวที่ผ่านมาที่ส าคัญ ดังนี้  

1) ปี 2532 สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ เข้าเป็นสมาชิกขององค์การการค้าโลก (WTO) และ
เปิดการค้าแบบเสรีส าหรับสินค้า เกษตรทุกชนิด ยกเว้น การส่งออก ข้าว โดยการส่งออก ข้าวอยู่ ภายใต้การ
ควบคุม/ผูกขาดของรัฐบาล มี Myanmar Agricultural Produce Trading (MAPT) เป็นผู้ก ากับดูแล  
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2) ปี 2546 สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ยกเลิกระบบจัดสรรข้าว (rice ration system) และ
ระบบจัดซื้อข้าวเปลือก  (paddy procurement system) รัฐบาลพยายามควบคุมราคาข้าวในประเทศโดย
อาศัยการผูกขาดการส่งออกข้าวและแทรกแซงตลาดข้าวของภาคเอกชน โดยบริษัทส่งออกข้าวภาคเอกชน
จะต้องขออนุญาตจากทางกระทรวงพาณิชย์ 

3) ปี 2553 สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ จัดตั้งสมาคมอุตสาหกรรมข้าว เมียนมาร์ (Myanmar 
Rice industry Association: MRIA) โดยเป็นการรวมตัวของ 3 หน่วยงานเข้าด้วยกัน คือ สมาคมผู้ผลิต
ข้าวเปลือกเมียนมาร์ (Myanmar Paddy Producers Association : MPPA) สมาคมโรงสี  (Myanmar Rice 
Millers Association : MRMA) และสมาคมผู้ค้าข้าวเปลือกและข้าวสาร  (Myanmar Paddy and Rice 
Traders Association : MPRTA) โดย MRIA มีจุดประสงค์ในการจัดตั้งเพ่ือพัฒนายุทธศาสตร์ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตข้าว 

4) ปี 2554 รัฐบาลก าหนดนโยบายในแต่ละด้าน ดังนี้ 
3.4.1) ด้านการผลิต 

   (1) การสนับสนุนด้านปัจจัยการผลิต  รัฐบาลกระตุ้นให้บริษัทเอกชนจัดหาเงินทุน
ขนาดย่อมให้กับเกษตรกร ส าหรับซื้อเมล็ดพันธุ์และปัจจัยการผลิต 

   (2) การสนับสนุนด้านสินเชื่อ ในพื้นที่เขตมัณฑะเลย์  รัฐบาลสนับสนุนสินเชื่อ 
135,908 จ๊าดต่อเฮคตาร์ (ประมาณ 696 บาท/ไร่) ส าหรับเกษตรกรที่มีรายได้ต่ า โดยคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 
2.5 ต่อเดือน และมีระยะเวลากู้ยืม 8 เดือน 

 3.4.2) ด้านการส่งออก 
   (1) การห้ามส่งออก รัฐบาลสั่งระงับการส่งออกข้าว เพื่อเพ่ิมอุปทาน ข้าวในประเทศ

และควบคุมการเพิ่มขึ้นของราคาในประเทศ โดยมาตรการห้ามส่งออกข้าวเริ่มตั้งแต่สัปดาห์สุดท้ายของเดือน
กุมภาพันธ์ 2554 และสิ้นสุดเมื่อ 30 เมษายน 2554 

   (2) การขออนุญาตส่งออก   ผู้ส่งออกต้องขออนุญาตส่งออกข้าวจากกระทรวงพาณิชย์ 
   (3) ภาษีส่งออก ภาษีส่งออกข้าวลดลงจากร้อยละ 8 เป็นร้อยละ 5 เป็นระยะเวลา 6 
เดือน 

 5) ปี 2555-2556  
3.5.1) สนับสนุนการจัดตั้งสมาพันธ์ข้าวอาเซียน  
3.5.2) เปิดโอกาสการลงทุนจากต่างชาติเข้ามามีส่วนร่วมลงทุนภาคเกษตรของ  

สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ เพ่ือเพ่ิมการส่งออก โดยเป้าหมายผลักดันการส่งออกข้าวสารในปี 2563 
ปริมาณ 4.5 ล้านตัน  

3.5.3) สนับสนุนเพิ่มพ้ืนที่และปริมาณการท านาเพื่อผลิตข้าวในช่วงฤดูฝนที่เข้าสู่การท านา  
ตั้งแต่ปี 2556 นี้เป็นต้นไป โดยตั้งเป้าหมายผลิตข้าวสารปริมาณ 2,500-3,000 ล้านถัง (25-30 ล้านตัน) และ
ก าหนดเป้าหมายส่งออกข้าวเป็นอันดับ 1 ของโลกเพ่ือรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ  AEC ใน
ปี 2558 

3.5.4) เดือนมิถุนายน 2556 สหภาพยุโรป  (The European Union) ลงนามในกฎหมาย
อนุญาตให้สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ซึ่งจัดเป็นประเทศพัฒนาน้อยที่สุด  (Least developed country; 
LDC) สามารถส่งออกข้าวไปยังสหภาพยุโรปโดยได้รับสิทธิพิเศษภาษีน าเข้า ในอัตราร้อยละ  0 เช่นเดียวกับ
กัมพูชา 
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4.2.4 หน่วยงานส าคัญท่ีเกี่ยวข้อง 
1)  สหพันธ์ข้าวเมียนมาร์ (Myanmar Rice Federation : MRF)  หรือชื่อเดิมคือ สมาคม

อุตสาหกรรมข้าวของ เมียนมาร์ (Myanmar Rice Industry Association : MRIA) ก่อตั้งอย่างเป็นทางการ เมื่อ
เดือนมกราคม พ .ศ.2553 โดยการรวมองค์กร 3 แห่ง ได้แก่  สมาคมผู้ผลิตข้าวเปลือก เมียนมาร์  (Myanmar 
Paddy Producers Association : MPPA) สมาคมโรงสี  (Myanmar Rice Millers Association : MRMA) 
และสมาคมผู้ค้าข้าวเปลือกและข้าวสาร  (Myanmar Paddy and Rice Traders Association : MPRTA) เข้า
ด้วยกัน โดยสมาชิกของสหพันธ์ข้าวเมียนมารป์ระกอบด้วยเกษตรกร โรงสี นายหน้า พ่อค้า ผู้ส่งออก และรวมถึง
ผู้เกี่ยวข้องอ่ืนๆ  ในอุตสาหกรรมข้าว เมียนมาร์  ปัจจุบันมีสมาชิกใน 12 รัฐ จ านวน 121 บริษัท 12,124 ราย 
(ประกอบด้วยพ่อค้าร้อยละ 43 โรงสีร้อยละ 31 และเกษตรกรร้อยละ 26)  

จุดประสงค์หลักในการก่อตั้งสหพันธ์ข้าว เมียนมาร์คือ การพัฒนากลไกห่วงโซ่อุปทาน ข้าว 
และเพ่ิมประสิทธิภาพ การผลิตข้าว เพ่ือรับประกัน ความมั่นคงอาห ารในประเทศ และการเป็นผู้ส่งออกข้าว ที่
ส าคัญของโลก  รวมทั้งอ านวยความสะดวกแก่ผู้ซื้อต่างประเทศในการจับคู่ธุรกิจและให้ความช่วยเหลืออ่ืนๆ 
(ภาพที่ 12) 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 12 โครงสร้างสหพันธ์ข้าวเมียนมาร์ (Myanmar Rice Federation : MRF) 
ที่มา : Myanmar Rice Industry Association 
 

2) บริษัทช านาญการพิเศษเพื่อส่งเสริมการผลิตข้าวเป็นการเฉพาะ  (Rice Specialization 
Companies : RSC) 

เป็นความร่วมมือของผู้ส่งออกข้าวในย่างกุ้ง พ่อค้าท้องถิ่น โรงสีข้าว และเกษตรกร โดย
มุ่งเน้นการพัฒนาตลอดห่วงโซ่อุปทาน และปรับเปลี่ยนจากธุรกิจขนาดเล็กให้เป็นธุรกิจในเชิงพาณิชย์ กิจกรรม
ที่ส าคัญของ RSC คือ การให้สินเชื่อตามฤดูกาล การให้สินเชื่อในรูปของสิ่งของ เช่น เมล็ดพันธุ์ ปัจจัยการผลิต 
การให้บริการความรู/้การถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตร และการก าจัดศัตรูพืช รวมทั้ งการรับซื้อ

 สหพันธ์หอการค้าและอุตสาหกรรมสหภาพเมียนมาร์ 
  Republic of Union of Myanmar Federation of Chambers of 

Commerce and Industry (RUMFCCI) 
 

สหพันธ์ข้าวพม่า (Myanmar Rice Federation : MRF) หรือ  
สมาคมอุตสาหกรรมข้าวพม่า (Myanmar Rice Industry Association :MRIA) 

 
 

กลุ่มผู้ผลิต 
MPPA 

 

กลุ่มโรงสี 
MRMA 

 

กลุ่มผู้ค้า 
MPRTA 

 

บริษัท 
RSC/ ผู้ส่งออก 
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ผลผลิตในราคาตลาด และรับประกันราคาถ้าราคาตลาดต่ ากว่า 3,000 จ๊าด/ตะกร้า (ประมาณกิโลกรัมละ 4.61 
บาท) ณ ความชื้น 14% 

กลยุทธ์การด าเนินงานของ RSC ประกอบด้วย 
(1) การผลิตเมล็ดพันธุ์ที่ได้รับการรับรอง (Certificate Seed Production)  
(2) ธุรกิจเกษตรเชิงพาณิชย์ (Commercial Farming) เพ่ือเป็นต้นแบบ (Model Farm) 

ของการท าธุรกิจเกษตรเชิงพาณิชย์ และส่งเสริมการผลิตข้าวแบบพันธะสัญญา รวมทั้งส่งเสริมการปลูกข้าว
แซมกับพืชอ่ืนๆ 

(3) การแปรรูปและการสร้างมูลค่าเพ่ิม (Processing/Value Adding) โดยโรงสีท้องถ่ิ น 
และการปรับปรุงคุณภาพข้าวโดยโรงงานที่อยู่ในเขตศูนย์กลางการค้าข้าว 

(4) การกระจายผลิตภัณฑ์และการสร้างสัญลักษณ์ของข้าว (Distribution and Branding) 
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งสร้างระบบตรวจสอบย้อนกลับตลอดห่วงโซ่การผลิต 

(5) ก าหนดตลาดเป้าหมายส่งออก คือ ตลาดเอเชียได้แก่ มาเลเซีย สิงคโปร์ จีน ฟิลิปปินส์ 
และบังคลาเทศ รวมทั้งตลาดแอฟริกาและตะวันออกกลาง 

   โครงการเกษตรกรพันธะสัญญาของ RSC (Contract Farming Project by Rice 
Specialization Companies) มีบริษัทเข้าร่วมจ านวน 55 บริษัท/ราย จ านวนโรงสี 127 แห่ง ดังนี ้(ตารางที่ 20) 

 

ตารางที ่20 โครงการเกษตรกรพันธะสัญญา ของ RSC 

ปี ฤดูการผลิต สมาชิก RSC  
(ราย) 

จ านวนเกษตรกร 
ที่เข้าร่วม (ราย) 

พ้ืนที่ (ไร่) มูลค่าปัจจัยการผลิต 
(ล้านบาท) 

2552 
ฤดูฝน 24 29,015 384,664               163.569  

ฤดูร้อน 27 16,844  362,412               398.065  

2553 
ฤดูฝน 31 49,959 1,017,696               574.064  

ฤดูร้อน 26 31,525  579,292               739.288  
ที่มา : Myanmar Rice Federation (MRF) 

 
3) Myanmar Agribusiness Public Corporation Limited (MAPCO) เป็นบริษัทมหาชน

เมียนมาร์ (wholly-owned non government public company) ก่อตั้งเมื่อปี 2555 โดยวัตถุประสงค์ /
เป้าหมาย/เป้าประสงค์ เพ่ือ (1) เป็นหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพ มีพลวัตร และ เป็นองค์กรแสวงหา ก าไร (2) 
พัฒนาและสนับสนุนกิจกรรมธุรกิจการเกษตรเพื่อสร้างความม่ันใจ ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในด้านความมั่นคง
อาหารของชาติและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ  (3) เป็นผู้น าในการพัฒนาธุรกิจการเกษตร และอุตสาหกรรม
การเกษตรสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์  (4) พัฒนาและปรับปรุง โครงสร้างพื้นฐานและ ระบบโลจิสติกส์ที่
เกี่ยวเนื่องกับการพัฒนาเศรษฐกิจของเมยีนมาร์ และ (5) เป็นผู้น าด้านการตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

MAPCO ประกอบด้วย 3 เสาหลักในการด าเนินงาน ดังนี้ 
(1) ความมั่นคงทางด้านอาหาร 

(1.1) การพ่ึงพาตัวเองได้อย่างยั่งยืน 
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(1.2) การบริหารจัดการสต็อกของประเทศ 
(1.3) การประสานงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตลอดห่วงโซ่อุปทานกับห่วงโซ่

มูลค่า 
(1.4) ความปลอดภัยด้านอาหาร และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

(2) การด าเนินธุรกิจ 
(2.1) การค้าภายในประเทศและระหว่างประเทศ 
(2.2) การสนับสนุนและแทรกแซงตลาด 
(2.3) การท าการเกษตรแบบพันธะสัญญา 
(2.4) การกระจายปุ๋ย 
(2.5) การผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ 
(2.6) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
(2.7) การก่อตั้งธนาคารเพ่ือการเกษตร/เกษตรกร 

(3) การพัฒนาตลาดอย่างยั่งยืน 
(3.1) ความสอดคล้องของตลาดและความยั่งยืน 
(3.2) การสนับสนุนนโยบายรัฐบาล 
(3.3) ความมีเสถียรภาพของ ราคาและอุปทาน  (นโยบายและ บริหารจัดการ  

มูลภัณฑ์กันชน) 
(3.4) ศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนสินค้า (Commodity Exchange Centers, COMEx) 
ผลการด าเนินงานที่ส าคัญของ  MAPCO ในช่วงที่ผ่านมาคือการได้ ร่วมมือกับบริษัท  

Mitsui & Co ซึ่งเป็นบริษัท Trading Firm รายใหญ่ของประเทศญี่ปุ่น  วางแผนลงทุนด้านธุรกิจข้าวใน      
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์  สร้างโรงสีข้าวและโรงงานแปรรูปข้าวขนาดใหญ่ใน กรุงเนปิดอ  เมืองตันเตย์ 
(Tantay) ในเขตย่างกุ้ง  เมืองไจ๊ลัต (Kyaiklat) เขตอิระวดี (Ayeyarwady) และเมืองเลตปาดัน (Letpadan) 
เขตพะโค (Bago) มูลค่าโครงการประมาณ 15,000 ล้านเยน (ประมาณ 5,000 ล้านบาท) โดยตั้งเป้าหมายการ
ผลิตสีข้าวและการแปรรูปข้าว  (น้ ามันร าข้าว และเส้นหมี)่ ปีละประมาณ 300,000 ตัน เริ่มก่อสร้างในเดือน
เมษายน 2556 และก าหนดแล้วเสร็จภายในปี  2557  ซึ่งโครงการนี้เป็นความร่วมมือด้านธุรกิจการเกษตรครั้ง
แรกของ Mitsui & Co ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์  นอกจากนี้ Mitsui & Co วางแผนที่จะแนะน าการ
ปลูกข้าวและถ่ายทอดเทคโนโลยีให้สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ เพ่ือให้ได้ข้าวคุณภาพดีและมีผลผลิตสูง  

ทั้งนี้ MAPCO ได้ตั้งเป้าหมายที่จะสร้างโรงสีข้าวและโรงงานแปรรูปข้าวขนาดใหญ่
ทั่วประเทศทั้งหมด 15 แห่ง ภายในปี 2561              
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4.3 สปป.ลาว 
 4.3.1 การผลิต 
 1) แหล่งปลูกข้าวที่ส าคัญ  

 สปป.ลาว สามารถปลูกข้าวได้ท่ัวทุกภาคของประเทศ เช่นเดียวกับไทย แต่แหล่งปลูกข้าวที่
ส าคัญอยู่ที่ราบลุ่มแม่น้ าโขง 7 แห่ง บริเวณภาคกลางและภาคใต้ของประเทศ ซึ่งมีพ้ืนที่เกินครึ่งหนึ่ง ของพ้ืนที่
ปลูกข้าวทั้งประเทศ ในแต่ละปีสามารถผลิตข้าวได้ 2 ใน 3 ของผลผลิตรวมทั้งประเทศ ได้แก่ (ภาพที่ 13) 

(1) ที่ราบลุ่มสะหวันนะเขต ทางตอนกลางของประเทศ มีพ้ืนที่ปลูก ประมาณ  1.11 ล้านไร่ 
คิดเป็นร้อยละ 20 ของพ้ืนที่ปลูกข้าวทั้งประเทศ   

(2) ที่ราบลุ่มจ าปาสัก  ทางตอนใต้ของประเทศ มีพ้ืนที่ปลูกประมาณ 0.58 ล้านไร่  คิดเป็น
ร้อยละ 10 ของพ้ืนที่ปลูกข้าวทั้งประเทศ  

(3) ที่ราบลุ่มเซโดน (แขวงสาละวัน ) ทางตอนใต้ของประเทศ มีพ้ืนที่ปลูกประมาณ 0.58 
ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 10 ของพ้ืนที่ปลูกข้าวทั้งประเทศ 

(4) ที่ราบลุ่มเวียงจันทน์ ทางตอนกลางของประเทศ มีพ้ืนที่ปลูกประมาณ 0.56   ล้านไร่  
คิดเป็นร้อยละ 10 ของพ้ืนที่ปลูกข้าวทั้งประเทศ 

(5) ที่ราบลุ่มค าม่วน ทางตอนกลางของประเทศ  มีพ้ืนที่ปลูกประมาณ 0.50 ล้านไร่ คิดเป็น
ร้อยละ 9 ของพ้ืนที่ปลูกข้าวทั้งประเทศ 

(6) ที่ราบลุ่มบอลิค าไซ  ทางตอนกลางของประเทศ  มีพ้ืนที่ปลูกประมาณ 0.26 ล้านไร่      
คิดเป็นร้อยละ 5 ของพ้ืนที่ปลูกข้าวทั้งประเทศ 

(7) ที่ราบลุ่มอัดตะปือ  ทางตอนใต้ของประเทศ  มีพ้ืนที่ปลูกประมาณ 0.11 ล้านไร่  คิดเป็น
ร้อยละ 2 ของพ้ืนที่ปลูกข้าวทั้งประเทศ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 13 แหล่งปลูกข้าวทีส่ าคัญของ สปป.ลาว 
ที่มา : International Rice Research Institute (IRRI) , 2553 
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2) ฤดูปลูกข้าวของ สปป.ลาว แบ่งเป็น 2 ฤดู (ตารางท่ี 21) คือ  
(1) ฤดูฝน (Wet season paddy) เกษตรกรในเขตภูเขาและพ้ืนที่สูง (Highland) ปลูกข้าว

เดือนเมษายน และเก็บเกี่ยวข้าวเดือนกันยายนเป็นต้นไป โดยการเพาะปลูกในเขตภูเขาและพ้ืนที่สูงคิดเป็นร้อยละ 14 
ของพ้ืนที่ปลูกทั้งประเทศ ผลผลิตข้าวเฉลี่ยไร่ละ 303 กิโลกรัม ส่วนเกษตรกรในพ้ืนที่ต่ า (Lowland) ปลูกข้าวเดือน
มิถุนายนและเก็บเก่ียวเดือนตุลาคม เป็นต้นไป  โดยการเพาะปลูกในพื้นที่ต่ าคิดเป็น ร้อยละ 77 ของพ้ืนที่ปลูก           
ทั้งประเทศ ผลผลิตข้าวเฉลี่ยไร่ละ 560 กิโลกรัม  

(2) ฤดูแล้ง (Dry season paddy) เกษตรกรปลูกข้าวเดือนธันวาคม และเก็บเก่ียวเดือน
เมษายนของปีถัดไป โดยการเพาะปลูกข้าวฤดูแล้งคิดเป็นร้อยละ 9 ของพ้ืนที่ปลูกทั้งประเทศ ผลผลิตข้าวเฉลี่ย
ไร่ละ 770 กิโลกรัม 

 
ตารางท่ี 21 ฤดูการปลูกข้าวของ สปป.ลาว  

พื้นที ่ ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
 

พื้นที่สูงฤดูฝน 

            

 

พื้นที่ต่ าฤดูฝน 
            

 

ฤดูแล้ง 
            

ที่มา : United States Department of Agriculture (USDA) 

 
3) ชนิดและพันธุ์ข้าว 

สปป .ลาว ผลิตข้าวเพื่อบริโภคในประเทศเป็นหลัก โดยพื้นที่ส่วนใหญ่ปลูกข้าวเหนียว 
ประมาณร้อย ละ 92 ของพ้ืนที่ปลูกทั้งประเทศ (มีเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเหนียว ประมาณ  672,500 ครัวเรือน ) 
ส่วนพื้นที่ปลูกข้าวเจ้ามีเพียงร้อยละ 8 ของพ้ืนที่ปลูกทั้งประเทศ (มีเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเจ้าประมาณ 99,600 ราย)  

ส าหรับการพัฒนาพันธุ์ข้าว เมื่อปี 2534 รัฐบาลประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ได้ด าเ นินการ
ปรับปรุงพันธุ์ข้าวร่วมกับสถาบันวิจัยข้าวนานาชาติ (IRRI) ตามโครงการ Lao-IRRI โดยมีข้าวที่ได้จากการ
ปรับปรุงประมาณ 18 ชนิดพันธุ์ แต่มีการน ามาปลูกในปัจจุบันจ านวน 2 พันธุ์ คือ พันธุ์  Thadokkham1 
(TDK1) และพันธุ์ Thasanol (TSN1) ซึ่งปลูกในพ้ืนที่ราบน้ าฝน และ  สปป.ลาว ยังมีพันธุ์ดั้งเดิมท่ีปลูกใน
ปัจจุบันอีก 2 พันธุ์ คือ พันธุ์ Hom Nang Nouane (HNN) ซึ่งปลูกในพ้ืนที่ภาคกลางและภาคใต้  และพันธุ์ Kai 
Noy Leuang (KNL) ซึ่งปลูกในภาคกลางและภาคเหนือ ข้าวทั้ง 2 พันธุ์นี้มีความหอมและหุงแล้วนิ่ม ต่างจาก 2 
พันธุ์ที่ IRRI ปรับปรุงซึ่งไม่มีความหอม  

4) เนื้อที่เพาะปลูก ผลผลิต ผลผลิตต่อไร่ 
ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา (ปี 2550/51-2554/55) เนื้อท่ี เพาะปลูก ผลผลิต  และผลผลิตต่อไร่

เพ่ิมข้ึนจาก 5.44 ล้านไร่ 2.97 ล้านตันข้าวเปลือก และ 576 กิโลกรัม ในปี 2550/51 เป็น 5.91 ล้านไร่ 3.72 
ล้านตันข้าวเปลือก และ  630  กิโลกรัม ในปี 2555/56 หรือเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 1.77  4.34 และ 2.22 ต่อปี 
ตามล าดับ  ส าหรับปี 2555/56  คาดว่ามีเนื้อที่เพาะปลูก 5.94 ล้านไร่ ผลผลิต 3.82 ล้านตันข้าวเปลือก และ
ผลผลิตต่อไร่ 644 กิโลกรัม เพ่ิมข้ึนจากปี 2554/55 ร้อยละ 0.51  2.69 และ 2.22 ตามล าดับ (ตารางที่ 22) 

เตรียมดิน ปลูก เก็บเกี่ยว 

ปลูก เก็บเกี่ยว 

เก็บเกี่ยว ปลูก 
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ตารางท่ี 22 เนื้อที่เพาะปลูก เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่ ข้าว สปป.ลาว ปี 2550/51–2555/56 

ปี 
เนื้อท่ีเพาะปลูก 

(ล้านไร่) 
เนื้อท่ีเก็บเก่ียว 

 (ล้านไร่) 
ผลผลิต 

 (ล้านตันข้าวเปลือก) 
ผลผลิตต่อไร่ 
 (กิโลกรัม) 

2550/51 5.44 5.16 2.97 576 
2551/52 5.65 5.46 3.15 576 
2552/53 5.62 5.34 3.07 575 
2553/54 5.72 5.11 3.07 600 
2554/55 5.91 5.91 3.72 630 

อัตราเพิ่ม (ร้อยละ) 1.77 2.07 4.34 2.22 
2555/56 5.94 5.94 3.82 644 

ผลต่าง (ร้อยละ) 0.51 0.51 2.69 2.22 
 ที่มา : Agricultural Commodity Outlook No.9 December 2012 

 
แหล่งปลูกข้าวที่ส าคัญของ สปป .ลาว ปี 2554/55 คือ แขวงสาละวัน สามารถผลิตข้าวได้

มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 18 ของผลผลิตข้าวทั้งประเทศ รองลงมาได้แก่ แขวงอัตตะปือ ร้อยละ 12 และนคร
หลวงเวียงจันทน์ ร้อยละ 10 ของผลผลิตข้าวทั้งประเทศ ตามล าดับ (ภาพที่ 14) 
 
 

 

ภาพที่ 14 สัดส่วนปริมาณผลผลิตข้าวของ สปป.ลาว ปี 2554/55 
ที่มา : Ministry of Agriculture and Forestry 
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4.3.2 การตลาด 
1) ความต้องการใช้ 

การปลูกข้าวของ สปป.ลาว เป็นการปลูกข้าวเพ่ือบริโภคภายในประเทศเป็นหลัก โดยตั้งแต่
ปี 2542 เป็นต้นมา สปป .ลาว สามารถผลิตข้าวได้เพียงพอต่ อความต้องการใช้ภายในประเทศ ซึ่งจากการวิจัย
ของ IRRI พบว่า ปี 2553 แขวงที่ผลิตข้าวได้เพียงพอต่อการบริโภคได้แก่ แขวงจ าปาสัก แขวงอัตตะปือ นคร
หลวงเวียงจันทน์ แขวงไซยะบุลี แขวงเวียงจันทน์ แขวงบ่อแก้ว แขวงบอลิค าไซ แขวงค าม่วน แขวงสาละวัน และ
แขวงสะหวันนะเขต ส่วนแขวงที่ผลิตข้าวได้ไม่เพียงพอต่อการบริโภค ได้แก่ แขวงอุดมไซ แขวงหลวงพระบาง 
แขวงพงสาลี แขวงหัวพัน แขวงเซกอง และแขวงเซียงขวาง (ภาพที่ 15)  

 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 
  

ภาพที่ 15 ร้อยละความเพียงพอของความต้องการข้าวต่อการบริโภค ปี 2553 
ที่มา : International Rice Research Institute (IRRI) 

 
ส าหรับปริมาณความต้องการข้าวภายในประเทศใน ช่วง 5 ปีที่ผ่านมา (ปี 2551–2555) 

เพ่ิมข้ึนจาก 1.73 ล้านตันข้าวสาร ในปี 2551 เป็น 2.11 ล้านตันข้าวสาร ในปี 2555 หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 4.22 
ต่อปี ซึ่งอัตราการบริโภคข้าวต่อหัวของประชากรลาวเฉลี่ย 160 – 166 กิโลกรัมต่อคนต่อปี   ส าหรับปี 2556 
ปริมาณความต้องการข้าวภาย ในประเทศ  คาดว่ามีปริมาณ 2.31 ล้านตันข้าวสาร เพ่ิมข้ึนจาก 2.11 ล้านตัน
ข้าวสาร ในปี 2555 ร้อยละ 9.48 (ตารางที่ 23) 
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    ตารางท่ี 23 ปริมาณการใช้ข้าวภายในประเทศ ปี 2551-2556 
 

ปี การบริโภคข้าวภายในประเทศ (Domestic Utilization) (ล้านตันข้าวสาร) 
2551 1.73 
2552 1.80 
2553 1.75 
2554 
2555 

1.83 
2.11 

อัตราเพิ่ม (ร้อยละ) 4.22 
2556 2.31 

ผลต่าง (ร้อยละ) 9.48 
     ที่มา : Agricultural Commodity Outlook No.9 December 2012  
 

2) การส่งออก  
ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา (ปี 2551 – 2555) ปริมาณการส่งออกข้าวของ สปป .ลาว เพ่ิมข้ึนจาก 

9,279 ตันข้าวสาร ในปี 2551 เป็น 24,088 ตันข้าวสาร ในปี 2555 หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 7.72 ต่อปี โดยตลาด
ส่งออกท่ีส าคัญ คือ จีน รองลงมาได้แก่ สหภาพยุโรป และอาเซียน  

ส าหรับในส่วนของตลาดอาเซียน สปป .ลาว ส่งข้าวไปยังเวียดนามมากที่สุด รองลงมา ได้แก่ 
ไทยและสิงคโปร์ ตามล าดับ (ตารางที่ 24) 

 
ตารางท่ี 24 ปริมาณการส่งออกข้าวของ สปป.ลาว ปี 2551 - 2555 

หน่วย : ตัน 

ประเทศ 2551 2552  2553  2554 2555 อัตราเพิ่ม (ร้อยละ) 

ส่งออกรวม 9,279 30,473 12,910 9,514 24,088 7.72 

 -จีน 4,317 17,049 6,840 7,462 22,329 27.89 

 -สหภาพยุโรป 133 88 903 1,572 1,684 121.66 

 -ฮ่องกง - - - - 66 - 

 -อาเซียน 4,816 13,330 5,167 480 9 -79.58 

      -สิงคโปร ์ - - - - 5 - 

      -ไทย 300 293 170 33 4 -66.10 

      -เวียดนาม 4,516 13,037 4,997 447 - - 
ที่มา : International Trade Centre (Trade map), กรกฎาคม 2556 
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3) การน าเข้า  
ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา (ปี 2551 – 2555) ปริมาณการน าเข้าข้าวของ สปป .ลาว ลดลง จาก 

20,671 ตันข้าวสาร ในปี 2551 เป็น 11,440 ตันข้าวสาร ในปี 2555 หรือลดลงร้อยละ 15.96 ต่อปี  โดย 
สปป.ลาว น าเข้าข้าวจากอาเซียน (ไทยและเวียดนาม ) มากที่สุด รองลงมาได้แก่ ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา และจีน 
(ตารางที่ 25) 

  
ตารางท่ี 25 ปริมาณการน าเข้าข้าวของ สปป.ลาว ปี 2551 - 2555 

หน่วย : ตัน 

ประเทศ ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 อัตราเพิ่ม (ร้อยละ) 

น าเข้ารวม 20,671 48,144 37,680 27,617 11,440 -15.96 

 -อาเซียน 20,421 48,144 36,873 25,331 11,240 -16.78 

      -ไทย 19,034 46,597 29,627 21,996 11,240 -16.51 

      -เวียดนาม 1,387 1,547 7,246 3,335 - - 

 -ญี่ปุ่น - - 347 - 200 - 

 -สหรัฐอเมริกา 250 - 460 2,280 - - 

 -จีน - - - 6 - - 
ที่มา : International Trade Centre (Trade map) , กรกฎาคม 2556 

4) การค้าชายแดนไทย-สปป.ลาว 
จากรายงานสถิติการค้าชายแดนไทยกับ สปป .ลาว ของด่านศุลกากรประเทศไทย ทั้ง 11 

ด่าน พบว่า มีการค้าชายแดนไทย- สปป.ลาว ของสินค้าข้าว ผ่านด่านศุลกากรจ านวน 3 ด่าน ได้แก่ ด่านเชียง
ของ (ศภ.3) จ.เชียงราย ด่านเชียงแสน (ศภ.3) จ.เชียงราย และด่านเชียงคาน (ศภ.2) จ.เลย (ภาพที่ 16) ซึ่งการ
น าเข้าข้าวจาก สปป .ลาว มีมูลค่าการน าเข้าเพียงเล็กน้อยเท่านั้น โดยในปี 2551 ไทยน าเข้าข้าวผ่านด่านเชียง
ของ มูลค่า 0.92 ล้านบาท และในปี 2552 ไทยน าเข้าข้าวจาก สปป.ลาว ผ่านด่านเชียงแสน ด่านเชียงของ และ
ด่านเชียงคาน มูลค่า 0.68 0.25 และ 0.23 ล้านบาท ตามล าดับ 
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                                ภาพที่ 16 ด่านการค้าชายแดนข้าวไทยกับสปป.ลาว 
                                ที่มา : Google Map 
 

4.3.3 นโยบายด้านข้าวท่ีส าคัญของ สปป.ลาว 
นโยบายที่เก่ียวข้องกับข้าวของ สปป.ลาว มีเป้าหมายหลักที่ส าคัญ 2 ประการ ได้แก่ เป้าหมายด้าน

ความมั่นคงอาหาร และเป้าหมายด้านการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ 7 ประการ ได้แก่     
การปรับปรุงด้านโภชนาการ ราคาที่ต่ าและมีเสถียรภาพ ปริมาณข้าวที่เพียงพอ ความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติ รายได้เกษตรกร การขยายตัวของการส่งออก และการเพิ่มมูลค่าเพ่ิม โดยมีนโยบายที่ส าคัญดังนี้  

1) นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการค้าและการส่งออก 
จุดประสงค์ของ นโยบายที่เก่ียวข้องกับการค้าส่วนใหญ่ คือ การแก้ปัญหาความผันผวนของ

ราคาข้าว ประกอบไปด้วย มาตรการหลัก 3 มาตรการ  ได้แก่ 1) การห้ามค้าข้าวระดับแขวง ซึ่งอยู่ภายใต้การ
ดูแลรับผิดชอบของเจ้าแขวง (provincial governor) 2) การห้ามส่งออก ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลรับผิดชอบของ
กรมการค้าภายใน กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า (Ministry of Industry and Commerce’s Domestic 
Trade Department) มีจุดประสงค์ที่จะรักษาเสถียรภาพด้านราคา ปรับลดราคาข้าว และพัฒนาอุตสาหกรรม
สีข้าวในประเทศ ซึ่งล่าสุด สปป .ลาว สั่งห้ามส่งออกในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2553 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2554 
เป็นผลมาจากราคาข้าวในประเทศท่ีปรับตัวสูงขึ้น และ 3) ข้อตกลงการค้าระดับทวิภาคีและการค้า ในภูมิภาค 
ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลรับผิดชอบของกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า โดยตั้งแต่เดือนมกราคม 2556 สปป.ลาว 
ได้โควตายกเว้นภาษีในการส่งออกข้าวไปยังเวียดนามปีละ 70,000 ตัน   
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2) นโยบายส ารองข้าว 
นโยบายที่เกี่ยวกับการส ารองข้าวประกอบไปด้วย 1) โครงการส ารองข้าวแห่งชาติ 

(National Rice Reserve: NRR) ภายใต้ความรับผิดชอบของกรมการค้าภายใน กระทรวงอุตสาหกรรมและ
การค้า 2) การส ารองเมล็ดพันธุ์ ภายใต้ความรับผิดชอบของกระทรวงเกษตรและป่าไม้ และ 3) โครงการ
แจกจ่ายข้าวยามฉุกเฉิน ภายใต้ความรับผิดชอบของกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม  

โครงการน าร่องของโครงการส ารองข้าวแห่งชาติ เริ่มเม่ือปี 2552 โดยความร่วมมือระหว่าง
ภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าจะสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ าผ่านธนาคารของรัฐ
แก่โรงสี เพ่ือเก็บส ารองข้าวในปริมาณข้ันต่ าที่ต้องการ ซึ่งภายหลัง  โครงการน าร่องดังกล่าวได้เปลี่ยนไป
ด าเนินการผ่าน  Foodstuff Enterprise Company ซึ่งควบคุมและดูแลโดยตรงโดยเทศบาล      นคร
เวียงจันทน์ และมีการท าสัญญากับโรงสี 2 แห่ง โดยได้รับสินเชื่อสนับสนุน 10,000 ล้านกีบ (ประมาณ 40 ล้าน
บาท) ดอกเบี้ยร้อยละ 5 ต่อปี ส ารองข้าวจ านวน 5,000 ตัน 

3) นโยบายจัดซื้อข้าวของรัฐบาล 
สปป.ลาว จัดตั้งองค์กร The State Food Enterprise (SFE) เพ่ือบริหารจัดการระบบ

การตลาดของสินค้าข้าว โดยมีหน้าที่รวบรวมสินค้าข้าวในช่วงฤดูกาลเก็บเกี่ยวแล้วน าออกจ าหน่ายในช่วงที่
ผลผลิตออกสู่ตลาดน้อย ซึ่งที่ผ่านมา SFE จะจัดซื้อข้าวปีละ 20,000 – 25,000 ตัน จากเกษตรกรที่ท า
การเกษตรแบบพันธสัญญา ให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรโดยการแจกเมล็ดพันธุ์และปุ๋ย และจ่ายเงินล่วงหน้า
ให้แก่เกษตรกร 

4) การสนับสนุนเกษตรกรด้านชลประทาน 
รัฐบาลให้การสนับสนุนแก่เกษตรกรด้านชลประทานผ่านมาตรการที่เก่ียวข้ อง 2 มาตรการ 

ได้แก่ 1) มาตรการลดภาษีส าหรับไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร โดยตั้งอัตราภาษีส าหรับไฟฟ้าที่จะน ามาใช้กับ
การเกษตร (ปั๊มน้ า ) ต่ ากว่าอัตราภาษีส าหรับอุตสาหกรรมอ่ืนๆ และ 2) มาตรการพัฒนาระบบชลประทาน  
โดย สปป.ลาว วางเป้าหมายที่จะขยายพ้ืนที่ชลประทานเพิ่มขึ้นในอนาคต 

5) สินเชื่อเพื่อเกษตรกร 
ปัจจุบันมีธนาคารของรัฐที่บริการสินเชื่อให้แก่เกษตรกร 2 แห่ง ได้แก่ ธนาคารส่งเสริม

การเกษตร (Agricultural Promotion Bank: APB) และธนาคารนโยบาย (Nayoby Bank: NBB) โดยธนาคาร
ส่งเสริมการเกษตรจะให้บริการสินเชื่อตามฤดูกาล (seasonal credit) แก่เกษตรกร โดยเฉพาะเกษตรกรผู้ปลูก
ข้าว โดยจะอนุมัติสินเชื่อให้แก่เกษตรกรที่รวมกลุ่มกัน กลุ่มละ 5-10 คน ซึ่งแต่ละกลุ่มจะมีวงเงินกู้สูงสุดได้ไม่
เกินกลุ่มละ 10 ล้านกีบ (หรือประมาณ 40,000 บาท) ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 8 ในปี 2554 มียอดอนุมัติเงินกู้ 
2.635 แสนล้านกีบ (หรือประมาณ 1.05 พันล้านบาท)  

ในส่วนของธนาคารนโยบาย เปิดให้บริการตั้งแต่ปี 2549 โดยให้บริการเกษตรกรที่อาศัยอยู่
ในเขตท่ีมีรายได้ต่ า 47 เขตท่ัวประเทศ สนับสนุนเงินกู้ 3 ลักษณะ ได้แก่ เงินกู้ระยะสั้น ไม่เกิน 12 เดือน อัตรา
ดอกเบี้ยร้อยละ 7 ต่อปี เงินกู้ระย ะกลาง ไม่เกิน 36 เดือน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 8 ต่อปี และเงินกู้ระยะยาว 
มากกว่า 3 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 10 ต่อปี โดยในปี 2554 ธนาคารนโยบายมียอดอนุมัติเงินกู้ 2.2         
หมื่นล้านกีบ (หรือประมาณ 88 ล้านบาท) ให้บริการเกษตรกร 8,000 ราย   
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6) เป้าหมายภายในปี 2558 
กระทรวง กสิกรรมและป่าไม้ก าหนดเป้าหมายภายในปี 2558 เกี่ยวกับการปลูกข้าว       

ตามรายงานการประชุมสมัชชาพรรคประชาชนปฏิวัติ สปป .ลาว ครั้งที่ 9 และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 7 ดังนี้ 

(1) เพ่ิมผลผลิตเป็น 4.2 ล้านตันข้าวเปลือก 
(2) เพ่ิมผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ เป็น 720 กิโลกรัมต่อไร่ ส าหรับข้าวนาปีในเขตน้ าฝน และ 

880 กิโลกรัมต่อไร่ ส าหรับข้าวนาปรัง 
(3) พ้ืนที่ 1,062,500 ไร่ (170,000 เฮคตาร์ ) ในพ้ืนที่ราบ จะต้องได้รับการพัฒนา  

และมีสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับการปลูกข้าว 
(4) ส่งออกข้าวคุณภาพ ดีที่ไม่ใช่ข้าวเหนียว 600 ,000 ตัน ไปยังประเทศต่างๆ 

โดยเฉพาะประเทศในกลุ่มอาเซียน 
 

4.4 ราชอาณาจักรกัมพูชา 
  4.4.1 การผลิต 
 1) แหล่งปลูกข้าวที่ส าคัญ  

พ้ืนที่ปลูกข้าวของราชอาณาจักรกัมพูชา ร้อยละ 86 ของพ้ืนที่ปลูกข้าวทั้งหมด เป็น การปลูก
ข้าวแบบข้าวนาน้ าฝน (Rainfed lowland rice) ซึ่งให้ผลผลิตค่อนข้างต่ า เนื่องจากข้อจ ากัดเรื่องชลประทาน
และเทคโนโลยีการผลิต ขณะที่การปลูกข้าวในลักษณะ ข้าวทนน้ าลึก  (Deep water) หรือข้าวขึ้นน้ า (Floating 
rice) ท าได้เฉพาะบริเวณโตนเลสาบ โดยจะท าการเพาะปลูกในช่วงน้ าลด และใช้พื้นที่เพียงร้อยละ 4 ของพ้ืนที่
ปลูกข้าวทั้งหมด แต่ให้ผลผลิตร้อยละ 12 ของผลผลิตข้าวทั้งหมด 

 แหล่งปลูก ข้าวที่ส าคัญ ได้แก่พ้ืนที่ในจังหวัด พระตะบอง จังหวัดก าปงจาม  จังหวัดตาแก้ว 
และจังหวัดไพรแวง โดยท าการเพาะปลูกมากตามพ้ืนที่บริเวณแม่น้ าโขงและโตนเลสาบ แต่สามารถปลูกได้เพียง
ปีละครั้ง เนื่องจากประสบปัญหาการขาดแคล นน้ า ซึ่งรัฐบาลก าลังด าเนินการจัดการเรื่องระบบชล ประทานให้
สามารถปลูกข้าวได้ปีละ 3 ครั้ง 
  2) ฤดูปลูกข้าวของราชอาณาจักรกัมพูชา แบ่งเป็น 2 ฤดู คือ    

(1) ข้าวนาปี (Wet Season)  เก็บเก่ียวระหว่างเดือนพฤศจิกายน – มกราคม 
(2) ข้าวนาปรัง (Dry Season)  เก็บเกี่ยวระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – กรกฎาคม  

  3) ชนิดและพันธุ์ข้าว  
(1) ข้าวนาปี 

พันธุ์ข้าวที่นิยมปลูกในนาปี ได้แก่  ข้าวหอมนาปี (Fragrant Rice) เช่น ข้าวพันธุ์สุมาลี  
เนียงมะลิ ผกามะลิ ผกาขะไย ผกาล าดวน ส่วนข้าวเจ้านาปี ได้แก่  ข้าวพันธุ์เนียงคอน จาบจาย เนียงมิน และ
ข้าวหนีน้ า 
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การปลูกข้าวนาปีของราชอาณาจักรกัมพูชา  แบ่งได้เป็น 3 ลักษณะ คือ ข้าวที่ปลูกในที่
ลุ่ม ที่น้ าลึก และท่ีดอน ซึ่งต้องพ่ึงพิงน้ าฝนเป็นหลัก ยกเว้นในบางพ้ืนที่ที่มีระบบชลประทาน หรือมีการบริหาร
จัดการน้ าในฤดูน้ าหลาก โดยพันธุ์ข้าวที่ ใช้จะเป็น พันธุ์ข้าวหนัก- เบา แตกต่างกันตามลักษณะของ พ้ืนที่ และ
ส่วนมากเป็นข้าวพันธุ์พ้ืนเมือง เช่นเดียวกับพฤติกรรมการปลูกข้าวนาปีนอกเขตชลประทานของไทย (ตารางที่ 26) 

 

 ตารางท่ี 26 ความสัมพันธ์ของพันธุ์ข้าวกับลักษณะพื้นที่ปลูก 
ลักษณะพ้ืนที่นา ระดับน้ าในท้องนา พันธุ์ข้าวที่ปลูก 

นาดอน ต่ ากว่า 20 ซม. ข้าวเบา (เก็บเก่ียวปลาย พ.ย ต้น ธ.ค) 
นาที่ลุ่ม 10-40 ซม. ข้าวกลาง (เก็บเก่ียวกลาง-ปลาย ธ.ค) 
นาน้ าลึก 30-50 และสูงกว่า ข้าวหนัก (เก็บเก่ียวปลาย ธ.ค-กลาง ม.ค) 

 ที่มา : Fujisaka 1988, Lando & Mak 1994, Nesbitt  & Chan 1997 
 

(2) ข้าวนาปรัง 
พันธุ์ข้าวนาปรังที่นิยมปลูกร้อยละ 90 ของพ้ืนที่ปลูกข้าวนาปรัง ได้แก่ ข้าวพันธุ์ผสม IR 

66 ซึ่งได้รับการส่งเสริมตามโครงการความร่วมมือระหว่างราชอาณาจักรกัมพูชา-สถาบันวิจัยข้าวนานาชาติและ
ออสเตรเลีย (Cambodia-IRRI-Australia Project) และเป็นข้าวที่มีอายุการเก็บเกี่ยวไว  (ข้าวเบา) ให้ผลผลิต
ต่อไร่สูง ท าให้มีการใช้พันธุ์นี้อย่างแพร่หลาย 
 4) เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต ผลผลิตต่อไร่ 

ในภูมิภาคอาเซียน ราชอาณาจักรกัมพูชา มีพ้ืนที่เก็บเกี่ยว และผลผลิต ข้าวเป็นอันดับ 6 
รองจาก อินโดนีเซีย ไทย เวียดนาม พม่า  และฟิลิปปินส์   โดยในช่วง ปี 2550/51-2554/55 พ้ืนที่เก็บเกี่ยว 
ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้นจาก 16.04 ล้านไร่ ผลผลิต 6.73 ล้านตันข้าว เปลือก และผลผลิตต่อไร่ 419 
กิโลกรัม  ในปี 2550/51 เป็นพ้ืนที่ 17.29 ล้านไร่ ผลผลิต 8.78 ล้านตันข้าว เปลือก และผลผลิตต่อไร่ 508 
กิโลกรัม ในปี 2554/55 หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 2.13 6.95 และ 4.73 ต่อปี ตามล าดับ ส าหรับปี 2555/56 คาดว่า
มีพ้ืนทีเ่ก็บเก่ียว 18.57 ล้านไร่ ผลผลิต 9.30 ล้านตันข้าวเปลือก และผลผลิตต่อไร่ 500 กิโลกรัม พ้ืนที่เก็บเกี่ยว
และผลผลิตเพิ่มข้ึนจากปี 2554/55 ร้อยละ 7.38 และ 5.99 ตามล าดับ แต่ผลผลิตต่อไร่ ลดลงจากปี 2554/55  
ร้อยละ 1.57 (ตารางที่ 27 และ ภาพที่ 17) 
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ตารางท่ี 27 พื้นที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่ ข้าวราชอาณาจักรกัมพูชา ปี 2550/51 – 2555/56 
 ปี พ้ืนที่เก็บเกี่ยว (ล้านไร่) ผลผลิต (ล้านตันข้าวเปลือก) ผลผลิตต่อไร่ (กิโลกรัม) 

2550/51 16.04 6.73 419 
2551/52 16.32 7.17 440 
2552/53 16.72 7.59 454 
2553/54 17.36 8.25 475 
2554/55 17.29 8.78 508 

อัตราเพิ่ม (ร้อยละ) 2.13 6.95 4.73 
2555/56 18.57 9.30 500 

 ผลต่าง (ร้อยละ) 7.38 5.99 -1.57 
ที่มา : Agricultural Commodity Outlook , AFSIS ประจ าเดือนธันวาคม 2555 

 
ภาพที่ 17 พื้นที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่ ข้าวราชอาณาจักรกัมพูชา ปี 2550/51 – 2554/55 

  
ที่มา : Agricultural Commodity Outlook No.9 December 2012 
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 4.4.2 การตลาด 
 1) ความต้องการใช ้

 ปริมาณความต้องการ ใช้ข้าวภายในประเทศในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา (ปี 2551–2555) เพ่ิมข้ึน
จาก 2.86 ล้านตันข้าวสาร ในปี 2551 เป็น 3.30 ล้านตันข้าวสาร ในปี 2555 หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 3.26 ต่อปี 
ส าหรับปี 2556 ปริมาณความต้องการข้าวภาย ในประเทศ คาดว่ามีปริมาณ 3.32 ล้านตันข้าวสาร เพ่ิมข้ึนจาก 
3.30 ล้านตันข้าวสาร ในปี 2555 ร้อยละ 0.51  (ตารางที่ 28) 

 

 ตารางท่ี 28 ปริมาณการใช้ข้าวภายในประเทศ ปี 2551-2556 
ปี การบริโภคข้าวภายในประเทศ (Domestic Utilization)  

(ล้านตันข้าวสาร) 
2551 2.86 
2552 2.93 
2553 2.96 
2554 
2555 

3.04 
3.30 

อัตราเพิ่ม (ร้อยละ) 3.26 
2556 3.32 

ผลต่าง (ร้อยละ) 0.51 
 ที่มา : Agricultural Commodity Outlook No.9 December 2012  
 

 2) การส่งออก 
 ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา (ปี 2550 – 2554) ปริมาณการส่งออก ข้าวของราชอาณาจักรกัมพูชา

เพ่ิมข้ึนจาก 4,441 ตันข้าวสาร ในปี 2550 เป็น 174,520 ตันข้าวสาร ในปี 2554 โดยตลาดส่งออกท่ีส าคัญ คือ 
สหภาพยุโรป รองลงมาได้แก่ รัสเซีย และอาเซียน  
 ทั้งนี้ในส่วนของตลาดสหภาพยุโรป ราชอาณาจักรกัมพูชา ส่งข้าวไปยังฝรั่งเศสมากที่สุด 
รองลงมา ได้แก่ โปแลนด์ และเนเธอร์แลนด์ ตามล าดับ  และในส่วนของตลาดอาเซียน ราชอาณาจักรกัมพูชา  
ส่งข้าวไปยังมาเลเซียมากที่สุด รองลงมาได้แก่ เวียดนาม และสิงคโปร์ ตามล าดับ  (ตารางที่ 29) 
 
 
 
 
 
 



59 

 

ตารางท่ี 29 ปริมาณการส่งออกข้าวของราชอาณาจักรกัมพูชา ปี 2550 - 2554 
หน่วย : ตัน 

ประเทศ ปี 2550 ปี 2551  ปี 2552  ปี 2553 ปี 2554 
อัตราเพิ่ม 
(ร้อยละ) 

ส่งออกรวม 4,441 6,085 15,930 51,181 174,520 157.84 

 -สหภาพยุโรป 2,373 2,594 12,125 45,095 129,332 196.00 

      -ฝรั่งเศส 1,370 1,646 11,129 28,920 39,555 160.96 

      -โปแลนด ์ - - 144 4,128 31,407 - 
      -เนเธอร์แลนด ์ 504 - - 1,127 10,372 - 
      -เบลเยี่ยม - - 422 544 7,175 - 

      -โรมาเนีย - 312 48 - 5,544 - 

      -สหราชอาณาจักร - - - 575 4,769 - 

      -อื่น  ๆ 499 636 382 9,801 30,510 199.26 

 -รัสเซีย - - - 1,752 21,301 - 

 -อาเซียน 1,596 3,264 3,476 1,525 16,655 48.13 

      -มาเลเซีย 1,320 2,458 1,213 1,075 14,062 47.77 

      -เวียดนาม 8 208 441 28 2,026 147.53 

      -สิงคโปร ์ 245 598 148 404 567 13.72 

      -อื่น  ๆ 23 - 1,674 18 - - 

-สหรัฐอเมริกา 15 227 17 827 2,153 207.28 

-ประเทศอ่ืน  ๆ 457 - 312 1,982 5,079 - 
ที่มา : International Trade Centre (Trade map), กันยายน 2556 
 

  3) ช่องทางการส่งออกข้าวของราชอาณาจักรกัมพูชา 
  (1) ท่าเรือพระสีหนุ เป็นท่าเรือท่ีส่งออกข้าวจาก ราชอาณาจักรกัมพูชา ไปสู่ตลาด
ต่างประเทศ ค่าใช้จ่ายในการขนส่งจากโรงสีไปท่าเรือแห่งนี้ยังคงมีราคาสูง เพราะต้องขนส่งทางรถยนต์ 
  (2) ท่าเรือไซ่ง่อนหรือท่าเรือไคเมบ (Caimep) ของประเทศเวียดนาม  ต้องอาศัยการขนส่ง
ตามแม่น้ าโขงไปออกทะเล เพ่ือบรรทุกเรือขนส่งขนาดใหญ่และส่งออกไปยังประเทศแถบอเมริกาเหนือ ซึ่ง
ค่าใช้จ่ายถูกกว่าการขนส่งผ่านท่าเรือสีหนุ และใช้ระยะเวลาเดินทางถึงปลายทางน้อยกว่า 2-3 วัน 
  (3) ท่าเรือแหลมฉบังหรือท่าเรือกรุงเทพฯ ประเทศไทย อยู่ระหว่างการเจรจาเรื่องการเดินรถ
ขนส่ง ซึ่งรัฐบาลราชอาณาจักรกัมพูชามีนโยบายส่งเสริมการลงทุนตั้งโรงสีหรือสร้างโกดัง สต๊อกข้าวใกล้จังหวัด
ชายแดนของไทย 
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 4.4.3 นโยบายด้านข้าวที่ส าคัญของราชอาณาจักรกัมพูชา 
ราชอาณาจักรกัมพูชาได้ตั้งเป้าหมายที่จะส่งออกข้าวให้ได้ 1 ล้านตัน ภายในปี 2558 โดยรัฐบาลได้

มีนโยบายที่จะสนับสนุน/ส่งเสริม ดังนี้ 
  1) ส่งเสริม/ให้ความรู้แก่เกษตรกรและผู้ประกอบการเก่ียวกับเทคโนโลยี ตั้งแต่การเพาะปลูก การ
เก็บเก่ียว และการดูแลหลังการเก็บเก่ียว (Post-harvest Technology) 
  2) ส่งเสริม/สนับสนุนพันธุ์ข้าวให้ตรงกับความต้องการของตลาด เพ่ือให้เกษตรกรปลูกประมาณ 10 
สายพันธุ์ 
  3) การจัดตั้งสมาพันธ์โรงสีและผู้ส่งออกข้าวกัมพูชา (Federation of Rice Millers Export) ซ่ึง
ประกอบด้วยเกษตรกรจนถึงผู้ส่งออกข้าว เพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้การส่งออกข้าวมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
  4) ท าการศึกษาความเป็นไปได้ในการลดต้นทุนค่าพลังงานและการขนส่ง 
  5) ส่งเสริมการลงทุนสร้างโรงสี และการเก็บสต๊อกข้าวเพื่อพัฒนาศั กยภาพในการแปรรูป รวมถึง
คุณภาพข้า วเพ่ือการส่งออก โดยน าเทคโนโลยี เครื่ องจักร และองค์ความรู้จากต่างชาติเข้ามา ช่วยเพิ่มมูลค่า  
แปรสภาพ ข้าวเปลือกให้เป็นข้าวสาร หรือเป็นข้าวนึ่ง นอกจากนี้จะมีการผลักดันให้เกิดการท า Contract 
Farming ระหว่างนักลงทุนและเกษตรกรในพื้นที ่
  6) เร่งหาตลาดข้าวใหม่ นอกจากตลาดสหภาพยุโรป โดยเริ่มมีการเจรจาและลงนาม MOU รวมถึง
มีค าสั่งซื้อจากบางประเทศแล้ว 
  7) ก าหนดนโยบาย ที่จะตอบสนองต่อแนวโน้มความต้อง การและพฤติกรรมของตลาดโลกตะวันตก 
เช่น กระแสการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green) การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development) การดูแล
สุขภาพและความสนใจในข้าว Organic Rice ที่ให้ความส าคัญในการผลิตตั้งแต่ต้นน้ าถึงปลายน้ า รวมทั้งการ
สร้าง Brand Identity ของข้าวให้มีความแข็งแกร่งในตลาดโลกให้ได้ 
  8) เร่งจัดตั้งคณะท างานร่วมระหว่างภาครัฐและเอกชนเพื่อส่งเสริมการผลิตและการส่งออกข้าว 
(Working Group on Rice Production & Export Promotion)  
 

 
 
 
 
 
 



 
 

บทที่ 5  

การวิเคราะห์ศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันสินค้าข้าว 

 
การวิเคราะห์ศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันสินค้าข้าวของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ 

สปป.ลาว และราชอาณาจักรกัมพูชา เปรียบเทียบกับประเทศไทย จะใช้การวิเคราะห์ดัชนีความได้เปรียบโดย
เปรียบเทียบที่ปรากฏ (Revealed Comparative Advantage: RCA) และการวิเคราะห์ต าแหน่งและ
ความสามารถในการแข่งขัน (Boston Consulting Group : BCG)  

5.1 การวิเคราะห์ดัชนีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรากฏ (Revealed Comparative Advantage: RCA)  

การวิเคราะห์ดัชนีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรากฏ (RCA) ในตลาดโลก และตลาดอาเซียน  
สามารถค านวณได้จากสูตร ดังนี้ 

1) ค่าดัชนีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรากฏ (RCA) ในตลาดโลก 

RCAโลก =
Xi ข้าว

W /Xi รวม
W

XW  ข้าว
W /XW รวม

W  

 
โดย 

Xi ข้าว
W       = มูลค่าการส่งออกข้าวของประเทศ i ไปยังตลาดโลก 

Xi รวม
W       = มูลค่าการส่งออกสินค้ารวมของประเทศ i ไปยังตลาดโลก 

XW  ข้าว
W     = มูลค่าการส่งออกข้าวของทุกประเทศในโลกไปยังตลาดโลก 

XW  รวม
W     = มูลค่าการส่งออกสินค้ารวมของทุกประเทศในโลกไปยังตลาดโลก 

  i           = ไทย สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ สปป.ลาว และราชอาณาจักรกัมพูชา 
 

2) ค่าดัชนีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรากฏ (RCA) ในตลาดอาเซียน  

RCAอาเซียน =
Xi ข้าว

A /Xi รวม
A

XW  ข้าว
A /XW รวม

A
 

โดย 
Xi ข้าว

A        = มูลค่าการส่งออกข้าวของประเทศ i ไปยังตลาดอาเซียน 
Xi รวม

A        = มูลค่าการส่งออกสินค้ารวมของประเทศ i ไปยังตลาดอาเซียน 
XW  ข้าว

A      = มูลค่าการส่งออกข้าวของทุกประเทศในโลกไปยังตลาดอาเซียน 
XW  รวม

A      = มูลค่าการส่งออกสินค้ารวมของทุกประเทศในโลกไปยังตลาดอาเซียน 
i            = ไทย สปป.ลาว และราชอาณาจักรกัมพูชา1/ 

  

                                                           
1/ ไม่สามารถค านวณค่าดัชนีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบท่ีปรากฏ (RCA) ของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ในตลาด
อาเซียนได ้เนื่องจากไม่มีข้อมูลมูลค่าส่งออกข้าวจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ไปยังตลาดอาเซียน  
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 ค่า RCA ที่ได้จากการค านวณ ถ้า 
 - ค่า RCA > 1 แสดงว่า ประเทศ i อยู่ในฐานะได้เปรียบโดยเปรียบเทียบ  ในการส่งออกข้าวไปยัง
ตลาดโลก (W) /ตลาดอาเซียน (A) 
 - ค่า RCA < 1 แสดงว่า ประเทศ i อยู่ในฐานะท่ีเสียเปรียบโดยเปรียบเทียบ  ในการส่งออกข้าวไป
ยังตลาดโลก(W) /ตลาดอาเซียน (A) 
 - ถ้าค่า RCA = 1 แสดงว่า ประเทศ i อยู่ในฐานะไม่ได้เปรียบและไม่เสียเปรียบโดยเปรียบเทียบ  ใน
การส่งออกข้าวไปยังตลาดโลก (W) /ตลาดอาเซียน (A)  

 ผลการวิเคราะห์ดัชนีควา มได้เปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรากฏ (RCA) การส่งออกข้าวของไทย  
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ สปป.ลาว และราชอาณาจักรกัมพูชา  มีดังนี ้

 5.1.1 การวิเคราะห์ดัชนีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรากฏ (RCA) ในตลาดโลก  
  ผลการค านวณค่าดัชนีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรากฏ (RCA) ของไทยในตลาดโลก พบว่า 
ไทยมีค่า RCA มากกว่า 1 ในช่วงระยะเวลาที่ศึกษา (ปี 2547-2554) หมายความว่า ไทยมีความได้เปรียบ  
โดยเปรียบเทียบในการส่งออกข้าวไปยังตลาดโลก อย่างไรก็ตาม  ไทยมีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบในการ
ส่งออกข้าวไปยังตลาดโลกลดลง  โดยค่า RCA ลดลงจาก 29.19 ในปี 2547 เป็น 21.68 ในปี 2554 หรือลดลง
ร้อยละ 2.72 ต่อปี  
  สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร ์ มีค่า RCA มากกว่า 1 ในช่วงระยะเวลาที่ศึกษา (ปี 2553-2554) 
หมายความว่า  สาธารณรัฐแห่ง สหภาพเมียนมาร์ มีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบในการส่งออกข้าวไปยัง
ตลาดโลก อย่างไรก็ตาม  สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์มีความได้เปรียบโดย เปรียบเทียบในการส่งออกข้าว
ไปยังตลาดโลกลดลงร้อยละ 16.05  
  สปป.ลาว มีค่า RCA มากกว่า 1 ในช่วงระยะเวลาที่ศึกษา (2547-2554)  หมายความว่า สปป.ลาว 
มีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบในการส่งออกข้าวไปยังตลาดโลก อย่างไรก็ตาม สปป.ลาว มีความได้เปรียบ
โดยเปรียบเทียบในการส่งออกข้าวไปยังตลาดโลกลดลง โดยค่า RCA ลดลงจาก 2.74 ในปี 2547 เป็น 1.09  ใน
ปี 2554 หรือลดลงร้อยละ 9.36 ต่อปี  
  ราชอาณาจักร กัมพูชา  มีค่า RCA น้อยว่า 1 ในช่วงปี 2547 และ 2549-2551 หมายความว่า 
ในช่วงดังกล่าว ราชอาณาจักร กัมพูชา ไม่มีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบในการส่งออกข้าวไปยังตลาดโลก  
อย่างไรก็ตาม ในปี 2548 และปี 2552-2554 ค่า RCA มีค่ามากกว่า 1 หมายความว่า  ราชอาณาจักรกัมพูชามี
ความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบในการส่งออกข้าวไปยังตลาดโลก  ทั้งนี้ราชอาณาจักรกัมพูชามีความได้เปรียบ
โดยเปรียบเทียบในการส่งออกข้าวไปยังตลาดโลกเพ่ิมข้ึน  โดยค่า RCA เพ่ิมข้ึนจาก 0.72 ในปี 2547 เป็น 
12.09 ในปี 2554 หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 41.62 ต่อปี (ตารางที่ 30 และภาพท่ี 18) 
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ตารางท่ี 30 ค่า RCA ในการส่งออกข้าวของไทย สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ สปป.ลาว 

                และราชอาณาจักรกัมพูชา ในตลาดโลก ปี 2547 – 2554 

ประเทศ 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 GR 
ไทย  29.19 21.65 22.44 23.63 26.22 22.03 20.46 21.68 -2.72 
สาธารณรัฐแห่งสหภาพ 
เมียนมาร ์

      15.33 12.87 -16.05 

สปป.ลาว 2.74 5.08 5.21 1.73 1.31 8.65 2.76 1.09 -9.36 
ราชอาณาจักรกัมพูชา 0.72 1.01 0.77 0.46 0.42 1.47 4.65 12.09 41.62 
ที่มา : จากการค านวณ โดยใช้ข้อมูลจาก International Trade Centre (Trade map) , กรกฎาคม 2556 
 

   

ภาพที่ 18 ค่า RCA ในการส่งออกข้าวของไทย สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร ์สปป.ลาว และราชอาณาจักร 
             กัมพูชา ในตลาดโลก ปี 2547-2554 
ที่มา : จากการค านวณ โดยใช้ข้อมูลจาก International Trade Centre (Trade Map), กรกฎาคม 2556   
 
 5.1.2 การวิเคราะห์ดัชนีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรากฏ (RCA) ในตลาดอาเซียน  

ผลการค านวณค่าดัชนีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรากฏ (RCA) ของไทยในตลาดอาเซียน 
พบว่า  

ไทย มีค่า RCA มากกว่า 1 ในช่วงระยะเวลาที่ศึกษา  (ปี 2547-2554) หมายความว่าไทยมีความ
ได้เปรียบโดยเปรียบเทียบในการส่งออกข้าวไปยังตลาดอาเซียน อย่างไรก็ตาม ไทยมีความได้เปรียบโดย
เปรียบเทียบในการส่งออกข้าวไปยังตลาดอาเซียนลดลง  โดยค่า RCA ของไทยมีค่า ลดลง จาก 11.83 ในปี 
2547 เป็น 7.18 ในปี 2554 หรือลดลงร้อยละ 7.22 ต่อปี 

 
 

ไทย 
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สปป.ลาว มีค่า RCA มากกว่า 1 ในปี 2547-2549 และปี 2552-2553 หมายความว่า สปป .ลาว มี
ความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบในการส่งออกข้าวไปยังตลาดอาเซียน ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว อย่างไรก็ตาม
สปป. ลาว มีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบในการส่งออกข้าวไปยังตลาดอาเซียนลดลง  โดยค่า RCA ของ 
สปป.ลาว มีค่าลดลง จาก 3.76 ในปี 2547 เป็น 0.10 ในปี 2554 หรือลดลงร้อยละ 29.85 ต่อปี 

ราชอาณาจักรกัมพูชา  มีค่า RCA  มากกว่า 1 ในปี 2547-2548 ปี 2550-2551 และปี 2554 
หมายความว่าในช่วงดังกล่าว ราชอาณาจักร กัมพูชามีความได้เปรียบในการส่งออกข้าวไปยังตลาดอาเซียน  
อย่างไรก็ตาม  อย่างไรก็ตาม ราชอาณาจักรกัมพูชา มีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบในการส่งออกข้าวไปยัง
ตลาดอาเซียนลดลง โดย RCA มีค่าลดลงร้อยละ 4.63 ต่อปี (ตารางที่ 31 และภาพท่ี 19) 
 
 

ตารางท่ี 31 ค่า RCA ในการส่งออกข้าวของไทย   สปป.ลาว และราชอาณาจักรกัมพูชา  ในตลาดอาเซียน  
                ปี 2547 – 2554 
 

ประเทศ 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 GR 
ไทย  11.83 7.38 7.24 8.04 7.56 5.09 5.27 7.18 -7.22 
สปป.ลาว 3.76 5.28 2.97 0.53 0.41 6.59 1.45 0.10 -29.85 
ราชอาณาจักรกัมพูชา 1.77 9.17 0.50 1.19 1.19 0.72 0.55 6.37 -4.63 

ที่มา : จากการค านวณ  โดยใช้ข้อมูลจาก International Trade Centre (Trade map) , กรกฎาคม 2556 
    

 
 

ภาพที่ 19 ค่า RCA ในการส่งออกข้าวของไทย สปป.ลาว และราชอาณาจักรกัมพูชา ในตลาดอาเซียน  
            ปี 2547 - 2554 
ที่มา : จากการค านวณ โดยใช้ข้อมูลจาก International Trade Centre (Trade Map), กรกฎาคม 2556   
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5.2 การวิเคราะห์ต าแหน่งและความสามารถในการแข่งขัน (Boston Consulting Group : BCG)  
เป็นการเปรียบเทียบส่วนแบ่งตลาดเชิงเปรียบเทียบ (Relative Market Share) และอัตราการขยายตัว

ของตลาด (Market Growth Rate) ในการส่งออกข้าวของไทย  สปป.ลาว และราชอาณาจักรกัมพูชา  ไปยัง
ตลาดอาเซียน เปรียบเทียบ  2 ช่วงเวลา คือ  ช่วงแรกระหว่างปี 2547-2550 และช่วงที่ 2 ระหว่างปี 2551-
2554  ผลการวิเคราะห ์มีดังนี้ (ตารางที่ 32 และภาพท่ี 20) 

ตารางท่ี 32 ส่วนแบ่งตลาดเชิงเปรียบเทียบและอัตราการเติบโตของตลาด ในการส่งออกข้าวของไทย  
               สปป.ลาว และราชอาณาจักรกัมพูชา ไปยังตลาดอาเซียน เปรียบเทียบช่วงปี 2547-2550    
               กับช่วงปี 2551-2554               

ประเทศ 

ช่วงปี 2547-2550 ช่วงปี 2551-2554 
ส่วนแบ่งตลาด 

เชิงเปรียบเทียบ* 

(Relative Market Share) 

อัตราการขยายตัว
ของตลาด 

(Market Growth Rate) 

ส่วนแบ่งตลาด 
เชิงเปรียบเทียบ*  

(Relative Market Share) 

อัตราการขยายตัว
ของตลาด 

(Market Growth Rate) 
ไทย 0.87 19.89 0.82 3.09 
สปป.ลาว -0.41 -1.55 -0.42 -36.14 
ราชอาณาจักรกัมพูชา -0.64 12.22 -0.45 100.79 
หมายเหตุ : * ส่วนแบ่งตลาดของแต่ละประเทศ ค านวณโดยเปรียบเทียบกับส่วนแบ่งตลาดของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  
                ซึ่งเป็นประเทศผู้ส่งออกรายใหญ่ที่สุดในตลาดอาเซียน 
ที่มา : จากการค านวณ โดยใช้ข้อมูลจาก International Trade Centre (Trade Map), กรกฎาคม 2556   

ไทย ในช่วงปี 2547-2550 ข้าวของไทยอยู่ในต าแหน่งสินค้ามีปัญหา (Question Marks) คือ มีส่วน
แบ่งตลาดต่ า แต่มีอัตราการขยายตัวของตลาดสูงกว่าค่าเฉลี่ยอัตราการขยายตัวของตลาดอาเซียน  หลังจากนั้น 
ในช่วงปี 2551-2554 ข้าวไทยได้เปลี่ยนต าแหน่งไปสู่สินค้าดาวร่วง (Dogs) คือ มีส่วนแบ่งตลาดต่ า และมีอัตรา
การขยายตัวของตลาดต่ า กว่าค่าเฉลี่ยอัตราการขยายตัวของตลาดอาเซียน  เนื่องจากราคาข้าว ไทยสูงกว่าข้าว
เวียดนามค่อนข้างมาก ท าให้ผู้น าเข้าข้าวไทยปรับเปลี่ยนไปซื้อข้าวจากเวียดนามแทน ส่งผลให้มูลค่าการส่งออก
ข้าวไทยไปตลาดอาเซียนมีแนวโน้มลดลง 

 สปป.ลาว ในช่วงปี 2547-2550 และช่วงปี 2551-2554 ข้าว สปป.ลาวอยู่ในต าแหน่งสินค้าดาวร่วง 
(Dogs) คือ มีส่วนแบ่งตลา ดต่ า และอัตราการขยายตัวของตลาดต่ า กว่าค่าเฉลี่ยอัตราการขยายตัวของตลาด
อาเซียน  

ราชอาณาจักร กัมพูชา  ในช่วงปี 2547-2550 อยู่ในต าแหน่งสินค้าดาวร่วง (Dogs) คือ มีส่วนแบ่ง
ตลาดต่ า และมีอัตราการขยายตัวของตลาดต่ า กว่าค่าเฉลี่ยอัตราการขยายตัวของตลาดอาเซียน  หลังจากนั้น
ในช่วงปี 2551-2554 ข้าวราชอาณาจักรกัมพูชาเปลี่ยนต าแหน่งไปสู่สินค้ามีปัญหา (Question Marks) คือ มี
ส่วนแบ่งตลาดเชิงเปรียบเทียบและอัตราการขยายตัวข องตลาดสูงขึ้น  เนื่องจากมูลค่าการส่งออกข้าวของ
ราชอาณาจักรกัมพูชาไปตลาดอาเซียนมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน 
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โดยในภาพรวมแล้ว ในช่วงปี 2547-2550 ไทยมีส่วนแบ่งตลาดเชิงเปรียบเทียบและอัตราการขยายตัว
ของตลาดข้าวในตลาดอาเซียนสูงกว่า สปป.ลาว และราชอาณาจักรกัมพูชา แต่มาช่วงปี 2551-2554  ไทยและ 
สปป . ลาว มี ส่วนแบ่งตลาดเชิงเปรียบเทียบและอัตราการขยายตัวของตลาดข้าว ในตลาดอาเซียน ลดลงเมื่อ
เทียบกับช่วง ปี 2547-2550  ในขณะที่ ราชอาณาจักร กัมพูชามีส่วนแบ่งตลาดเชิงเปรียบเทียบ และอัตราการ
ขยายตัวของตลาดสูงขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงปี 2547-2550  และมีอัตราการขยายตัวของตลาดข้าว ในตลาดอาเซียน
สูงกว่า ไทย และ สปป.ลาว  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 20 การวิเคราะห์ต าแหน่งและความสามารถในการแข่งขัน  (BCG) ของข้าวไทย สปป .ลาว และ 
             ราชอาณาจักรกัมพูชา ในตลาดอาเซียน เปรียบเทียบช่วงปี 2547-2550 กับช่วงปี 2551-2554        
ที่มา : ค านวณจาก International Trade Centre (Trade map) , กรกฎาคม 2556 
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บทที่ 6   

สรุป และข้อเสนอแนะ 

6.1 สรุป 
 6.1.1 สถานการณ์ข้าว 

1) สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ 
   สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร ์มีเนื้อที่เก็บเกี่ยวและผลผลิตเป็นอันดับ 4 ของอาเซียน โดย
เนื้อท่ีเก็บเก่ียวคิดเป็นร้อย ละ 14.05 ของเนื้อที่เก็บเกี่ยวข้าวอาเซียน และผลผลิตข้าวคิดเป็นร้อยละ 9.58 ของ
ผลผลิตข้าวอาเซียน สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมารส์ามารถผลิตข้าวปอซันมุย หรือข้าวเพิร์ลปอว์ซาน  ซ่ึงเป็น
ข้าวคุณภาพดี ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดสุดยอดข้าวในงานประชุมข้าวโลก ประจ าปี 2554 ด้านการ
ส่งออก สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ส่งออกข้าว สารคุณภาพต่ า เป็นส่วนใหญ่  โดยสามารถส่งออกข้าว ได้
มากเป็นอันดับ 3 ของอาเซียนรองจากไทยและเวียดนาม คู่ค้าข้าวที่ส าคัญในตลาดโลก คือ ไอวอรีโคสต์ บังคลาเทศ 
และแอฟริกาใต้ ส่วนในตลาดอาเซียน คือ สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ และมาเลเซีย ทั้งนี้ สาธารณรัฐแห่งสหภาพ  
เมียนมาร์ตั้งเป้าหมายที่จะกลับขึ้นมาเป็นผู้ส่งออกข้าว หลักของโลกอีกครั้ง หลังจากท่ีเคย เป็นประเทศผู้ส่งออก
ข้าวรายใหญ่ของโลกและได้รับฉายาว่า “ชามข้าวแห่งเอเชีย (Rice Bowl of Asia)” โดยสาธารณรัฐแห่ง
สหภาพ เมียนมาร์ มีศักยภาพที่จะขยายพ้ืนที่การปลูก ข้าวได้อีกมาก เนื่องจากมีลุ่มน้ าและมีพ้ืนที่ราบที่มีความ
เหมาะสมส าหรับการปลูกข้าว มีแรงงานจ านวนมากและค่าจ้างแรงงานต่ า ตลอดจนนโยบายการเปิดประเทศของ
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์  ส่งผลให้นานาประเทศให้ความสนใจที่จะลงทุนในประเทศเพ่ิมข้ึน  ซ่ึงการ
ลงทุนจากต่างประเทศในเรื่องข้าวจะส่งผลให้การผลิตข้าวของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมารม์ีศักยภาพมากขึ้น
ในอนาคต  
  2) สปป.ลาว 

 สปป .ลาว มีเนื้อท่ีเก็บเก่ียวเป็นอันดับ 7 ของอาเซียน และมีผลผลิตเป็นอันดับ 8 ของ
อาเซียน โดยเนื้อที่เก็บเกี่ยวคิดเป็นร้อยละ 1.77 ของเนื้อที่เก็บเกี่ยวข้าวอาเซียน และผลผลิตข้าวคิดเป็นร้อยละ 
1.24 ของผลผลิตข้าวอาเซียน โดย สปป.ลาว เป็นประเทศท่ีผลิตและบริโภคข้าวเหนีย วมากที่สุดในโลก ซึ่งส่วน
ใหญ่ผลิตเพ่ือบริโภคในประเทศเป็นหลัก โดยมีปริมาณส่งออกข้าวเป็นอันดับ 6 ของอาเซียน คู่ค้าข้าวที่ส าคัญ
ในตลาดโลก คือ จีน และสหภาพยุโรป ส่วนในตลาดอาเซียน คือ เวียดนาม ไทย และสิงคโปร์ ทั้งนี้ สปป.ลาว มี
ทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ มีศักยภาพที่จะขยายพ้ืนที่การปลูกและผลผลิตได้อีกมาก โดยเฉพาะที่ราบลุ่ม
แม่น้ าโขงทั้ง 7 แห่ง ตลอดจนมีแรงงานจ านวนมากและค่าจ้างแรงงานต่ ากว่าไทย การเพาะปลูกและการเก็บเก่ียว
ยังใช้แรงงานคนและสัตว์เป็นส่วนใหญ่ ท าให้ต้นทุนการผลิตข้าวต่ ากว่าไทย  
  3) ราชอาณาจักรกัมพูชา 

ราชอาณาจักร กัมพูชา  มีเนื้อที่เก็บเกี่ยวและผลผลิตเป็นอันดับ 6 ของอาเซียน โดยเนื้อที่
เก็บเก่ียวคิดเป็นร้อยละ 5.99 ของเนื้อที่เก็บเกี่ยวข้าวอาเซียน และผลผลิตข้าวคิดเป็นร้อยละ 3.78 ของผลผลิต
ข้าวอาเซียน ซ่ึงพ้ืนที่ปลูกข้าวของราชอาณาจักรกัมพูชาประมาณร้อยละ 86 ของพ้ืนที่ปลูกข้าวทั้งหมดเป็น การ
ปลูกข้าวแบบนาน้ าฝน (Rain fed lowland rice) ซึ่งให้ผลผลิตค่อนข้างต่ า เนื่องจากข้อจ ากัดเรื่องชลประทาน
และเทคโนโลยีการผลิต  ส าหรับการส่งออก ราชอาณาจักรกัมพูชาส่งออกข้าวเป็นอันดับที่ 4 ของอาเซียน รอง
จากไทย เวียดนาม และ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ โดยการส่งออกในช่วงปี 2550 – 2555 มีแนวโน้ม
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เพ่ิมข้ึนมากกว่า 1 เท่าตัว คู่ค้าข้าวที่ส าคัญในตลาดโลก คือ ตลาดสหภาพยุโรป เช่น ฝรั่งเศส โปแลนด์ และ
เนเธอร์แลนด์  เนื่องจาก สหภาพยุโรปให้ สิทธิพิเศษทางภาษี (GSP) แก่กัมพูชา ส่วนคู่ค้าในตลาดอาเซียน คือ 
มาเลเซีย เวียดนาม และสิงคโปร์ ทั้งนี้กัมพูชาตั้งเป้าการส่งออกข้าวให้ได้ 1 ล้านตันในปี 2558  

 6.1.2 การวิเคราะห์ดัชนีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรากฏ (RCA)  
  1) การวิเคราะห์ดัชนีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรากฏ (RCA) ในตลาดโลก  
   การวิเคราะห์ดัชนีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรากฏ (RCA) ในการส่งออกข้าวของไทย  
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์  สปป. ลาว และราชอาณาจักร กัมพูชา  ในตลาดโลก พบว่า ไทย  สาธารณรัฐ
แห่งสหภาพเมียนมาร์  และ สปป . ลาว มีค่า RCA มากกว่า 1 ในช่วงระยะเวลาที่ศึกษา หมายความว่า ทั้ง 3 
ประเทศ มีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบในการส่งออกข้าวไปยังตลาดโลก อย่างไรก็ตาม ความได้เปรียบโดย
เปรียบเทียบในการส่งออกข้าวไปยังตลาดโลกของทั้ง 3 ประเทศในช่วงระยะเวลาที่ศึกษามีแนวโน้มลดลง  ส าหรับ
ราชอาณาจักร กัมพูชา มีค่า RCA น้อยว่า 1 ในช่วงปี 2547 และ 2549-2551 หมายความว่า ราชอาณาจักร
กัมพูชาไม่มีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบในการส่งออกข้าวไปยังตลาดโลกในช่วงระยะเวลาดังกล่าว อย่างไรก็
ตาม ในปี 2548 และปี 2552-2554 ค่า RCA มีค่ามากกว่า 1 หมายความว่า ราชอาณาจักร กัมพูชามีความ
ได้เปรียบโดยเปรียบเทียบในการส่งออกข้าวไปยังตลาดโลก  ทั้งนี้ราชอาณาจักร กัมพูชามีความได้เปรียบโดย
เปรียบเทียบในการส่งออกข้าวไปยังตลาดโลกเพ่ิมข้ึน  
  2) การวิเคราะห์ดัชนีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรากฏ (RCA) ในตลาดอาเซียน  

 การวิเคราะห์ดัชนีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรากฏ (RCA) ของไทยในตลาดอาเซียน 
พบว่า ไทยมีค่า RCA มากกว่า 1 ในช่วงระยะเวลาที่ศึกษา หมายความว่าไทยมีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบ
ในการส่งออกข้าวไปยังตลาดอาเซียน ส าหรับ สปป.ลาว มีค่า RCA มากกว่า 1 ในปี 2547-2549 และปี 2552-
2553 หมายความว่า สปป .ลาว มีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบในการส่งออกข้าวไปยังตลาดอาเซียน ในช่วง
ระยะเวลาดังกล่าว ส่วนราชอาณาจักรกัมพูชา มีค่า RCA  มากกว่า 1 ในปี 2547-2548 ปี 2550-2551 และ
ปี 2554 หมายความว่าราชอาณาจักร กัมพูชามีความได้เปรียบในการส่งออกข้าวไปยังตลาดอาเซียน ในช่วง
ระยะเวลาดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบในการส่งออกข้าวไปยังตลาดอาเซียน  ของ
ไทย สปป. ลาว และราชอาณาจักรกัมพูชา ในช่วงระยะเวลาที่ศึกษามีแนวโน้มลดลง  

6.1.3 การวิเคราะห์ต าแหน่งและความสามารถในการแข่งขัน (BCG) ในตลาดอาเซียน 

เป็นการเปรียบเทียบส่วนแบ่งตลาดเชิงเปรียบเทียบ (Relative Market Share) และอัตราการ
ขยายตัวของตลาด (Market Growth Rate) ในการส่งออกข้าวของไทย  สปป .ลาว และราชอาณาจักรกัมพูชา  
ไปยังตลาดอาเซียน เปรียบเทียบ  2 ช่วงเวลา คือ  ช่วงแรกระหว่างปี 2547- 2550 และช่วงที่ 2 ระหว่างปี 
2551-2554 จากการวิเคราะห์ พบว่า  ในช่วงปี 2547-2550 ตลาดข้าวของไทยอยู่ในต าแหน่งสินค้ามีปัญหา 
(Question Marks) คือ มีส่วนแบ่งตลาด ต่ า แต่มีอัตราการขยายตัวของตลาดสูง กว่าค่าเฉลี่ยอัตราการขยายตัว
ของตลาดอาเซียน  หลังจากนั้น ในช่วงปี 2551- 2554 ตลาดข้าวไทยได้เปลี่ยนต าแหน่งไปสู่สินค้าดาวร่วง 
(Dogs) คือ มีส่วนแบ่งตลา ดต่ า และมีอัตราการขยายตัวของตลาดต่ า กว่าค่าเฉลี่ยอัตราการขยายตัวของตลาด
อาเซียน เนื่องจากราคาข้าว ไทยสูงกว่าข้าวเวียดนามค่อนข้างมาก ท าให้ผู้น าเข้าข้าวไทยปรั บเปลี่ยนไปซื้อข้าว
จากเวียดนามแทน ส่งผลให้มูลค่าการส่งออกข้าวไทยไปตลาดอาเซียนมีแนวโน้มลดลง 



69 

 

 ส าหรับ สปป.ลาว ทั้งช่วงปี 2547-2550 และช่วงปี 2551-2554 ตลาดข้าวอยู่ในต าแหน่งสินค้า
ดาวร่วง (Dogs) คือ มีส่วนแบ่งตลาดต่ า และอัตราการขยายตัวของตลาดต่ า กว่าค่าเฉลี่ยอัตราการขยายตัวของ
ตลาดอาเซียน ส่วนราชอาณาจักรกัมพูชา ในช่วงปี 2547-2550 ตลาดข้าวอยู่ในต าแหน่งสินค้าดาวร่วง (Dogs) 
คือ มีส่วนแบ่งตลาด ต่ า และมีอัตราการขยายตัวของตลาดต่ า กว่าค่าเฉลี่ยอัตราการขยายตัวของตลาดอาเซียน  
เช่นเดียวกับ สปป . ลาว แต่ได้ เปลี่ยนต าแหน่งไปสู่สินค้ามีปัญหา (Question Marks) คือ มีส่วนแบ่งตลาดเชิง
เปรียบเทียบและอัตราการขยายตัวของตลาดสูงขึ้นในช่วงปี 2551-2554 แทน  

6.2 ข้อเสนอแนะ   
จากการศึกษา พบว่า สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์  สปป .ลาว และราชอาณาจักร กัมพูชา มี

ศักยภาพในการส่งออกข้าวเพ่ิมข้ึน เนื่องจากทั้ง 3 ประเทศมีสภาพพ้ืนที่อุดมสมบูรณ์ และต้นทุนการผลิตต่ า
กว่าไทย  โดยคาดว่าสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ และราชอาณาจักรกัมพูชา จะเป็นประเทศคู่แข่งที่ส าคัญ
ของไทย ในการส่งออกข้าว นอกเหนือจากเวียดนาม แม้ว่าทั้ง 2 ประเทศยังมีข้อจ ากัดด้านชลประทานและ
เทคโนโลยีการแปรรูป แต่ปัจจุบันได้มีหลายประเทศ เช่น ญี่ปุ่น สหรัฐ สิงคโปร์ และจีน ได้ขยายการลงทุนเรื่อง
ข้าวในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์และราชอาณาจักรกัมพูชาเพ่ิมมากขึ้น ส่งผลให้ศักยภาพในการผลิตข้าว
ของทั้ง 2 ประเทศเพ่ิมข้ึนตามไปด้วย นอกจากนีส้าธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์และราชอาณาจักรกัมพูชายังมี
ความสามารถในการผลิตข้าวหอมพันธุ์ดีที่มีคุณลักษณะใกล้เคียงกับข้าวหอมมะลิของไทยและเป็นที่ยอมรับใน
ระดับโลกในขณะนี้ 

ดังนั้นเพื่อเพ่ิมศักยภาพการส่งออกข้าวไทยทั้งในตลาดโลกและตลาดอาเซียน และเ พ่ือเตรียมความ
พร้อมเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ไทยควรด าเนินการ ดังนี้ 
 6.2.1 ด้านการผลิต   

1) ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต ลดต้นทุนการผลิต พัฒนาเมล็ดพันธุ์ พัฒนาระบบ
ชลประทานให้กระจายทั่วถึง ตลอดจนเพิ่มคุณภาพของผลผลิต  

2) พัฒนาสายพันธุ์ข้าวหอมมะลิที่มีคุณค่าและลักษณะเฉพาะตัว เพื่อคงความเป็นเอกลักษณ์
ของข้าวหอมมะลิไทย รวมทั้งพัฒนาข้าวสายพันธุ์พ้ืนเมืองให้มีความหลากหลายมากขึ้น เพื่อใช้คุณลักษณะและ
ความเฉพาะตัวของข้าวสายพันธุ์ไทยเข้าครองตลาดในกลุ่มผู้บริโภคเฉพาะ (niche market) เช่น ข้าวไรซ์เบอรี่  

6.2.2 ด้านการตลาด  
 1) ให้ความส าคัญในการรักษาและขยายตลาดข้าวกลุ่มผู้บริโภคเฉพาะ และตลาดระดับบน   
 2) พัฒนาสินค้าข้าวที่มีคุณภาพข้าวและระดับราคาที่เหมาะสมตรงกับความต้องการของ

กลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่ม  
 3) เร่งรัดประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับข้าวของประเทศต่างๆ ในภูมิภาคอาเซียน 

ให้ผู้เกี่ยวข้องตั้งแต่ต้นน้ าจนถึงปลายน้ าให้รับรู้อย่างทั่วถึงและต่อเนื่องเพ่ือให้ทันต่อการปรับตัว  
 4) บริหารการน าเข้าข้าวอย่างจริงจัง เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อระบบการผลิตและ

การตลาดข้าวไทย 
 5) พัฒนาระบบโลจิสติกส์ข้าวไทย โดยเฉพาะการขนส่งให้มีต้นทุนที่ต่ าลง  เพ่ือจะท าให้ไทย

ยังคงมีศักยภาพและเป็นผู้น าการส่งออกข้าวต่อไปในอนาคต 
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ตารางผนวกที่ 1 มูลค่าการส่งออกข้าว ของไทย สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ สปป .ลาว ราชอาณาจักรกัมพูชา และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  
                   ไปยังตลาดโลก ปี 2547-2554 

หน่วย : พันดอลลาร์สหรัฐฯ 

ประเทศ 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 

ไทย 2,691,394 2,321,682 2,579,060 3,470,015 6,107,572 5,046,464 5,341,082 6,507,473 
สาธารณรัฐแห่งสหภาพ 
เมียนมาร์       

156,306 139,538 

สปป.ลาว 1,160 3,020 4,974 1,926 2,452 18,456 7,633 4,310 
ราชอาณาจักรกัมพูชา 1,924 2,982 2,416 1,556 2,427 11,003 34,748 106,368 
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 950,315 1,408,379 1,275,895 1,490,180 2,895,938 2,666,062 3,249,502 3,659,212 
การส่งออกข้าวโลก 8,716,070 10,097,679 10,549,213 13,215,584 21,149,530 18,608,560 20,226,418 23,861,245 

ที่มา : International Trade Center (Trade map), กรกฎาคม 2556 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ตารางผนวกที่ 2 มูลค่าการส่งออกข้าวของไทย สปป.ลาว ราชอาณาจักรกัมพูชา และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ไปยังตลาดอาเซียน ปี 2547-2554 

หน่วย : พันดอลลาร์สหรัฐฯ 

ประเทศ 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 
ไทย 328,615 284,054 330,831 571,859 1,027,129 463,069 706,782 987,265 
สปป.ลาว 936 2,872 3,575 826 1,254 13,138 4,603 399 
ราชอาณาจักรกัมพูชา 194 2,102 200 624 1,280 1,292 1,178 13,480 
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 318,619 617,129 703,868 990,435 1,526,992 1,336,418 1,709,772 2,000,499 
อาเซียนน าเข้าข้าวท้ังหมด 658,622 931,120 1,115,754 1,630,142 3,189,326 2,021,045 2,879,306 2,926,948 

ที่มา : International Trade Center (Trade map), กรกฎาคม 2556 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ตารางผนวกที่ 3 มูลค่าการส่งออกสินค้าของไทย สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ สปป.ลาว และราชอาณาจักรกัมพูชา ไปยังตลาดโลก ปี 2547-2554 

หน่วย : พันดอลลาร์สหรัฐฯ 

ประเทศ 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 

ไทย 96,247,901 110,110,034 130,580,046 153,571,126 175,907,915 152,497,203 195,311,520 228,823,973 

สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ NA NA NA NA NA NA 7,625,237 8,263,001 

สปป.ลาว 442,153 610,236 1,085,685 1,163,763 1,410,541 1,420,431 2,067,546 3,016,213 

ราชอาณาจักรกัมพูชา 2,797,507 3,018,613 3,566,413 3,531,237 4,358,188 4,992,010 5,590,104 6,704,137 

การส่งออกสินค้าท้ังหมดของโลก 9,097,787,857 10,366,215,624 11,985,054,143 13,823,120,822 15,971,872,932 12,388,082,098 15,129,902,944 18,189,244,792 

ที่มา : International Trade Center (Trade map), กรกฎาคม 2556 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ตารางผนวกที่ 4 มูลค่าการส่งออกสินค้าทั้งหมดของไทย สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ สปป.ลาว และราชอาณาจักรกัมพูชา ไปยังตลาดอาเซียน  
                    ปี 2547-2554 

หน่วย : พันดอลลาร์สหรัฐฯ 

ประเทศ 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 

ไทย 21,177,856 23,968,586 27,231,062 32,894,237 39,655,838 32,490,608 44,333,936 54,304,687 

สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ NA NA NA NA NA NA 3,735,120 3,765,074 

สปป.ลาว 189,992 338,986 717,273 721,668 897,011 712,584 1,048,417 1,593,276 

ราชอาณาจักรกัมพูชา 83,447 142,881 240,576 241,536 315,287 645,435 703,368 835,434 

อาเซียนน าเข้าสินค้าทั้งหมด 502,199,745 580,140,471 664,600,618 753,695,281 931,380,535 722,302,398 951,641,393 1,156,202,205 

ที่มา : International Trade Center (Trade map), กรกฎาคม 2556 




