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บทคัดย่อ 
 
  การศึกษาศักยภาพเศรษฐกิจสินค้าเกษตรเพ่ือรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกรณีศึกษา: 
สินค้ายางพารามีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสถานการณ์การผลิต การตลาด นโยบายที่เกี่ยวข้องกับสินค้ายางพารา 
รวมทั้งวิ เคราะห์ศักยภาพในการแข่งขันเปรียบเทียบกับประเทศในกลุ่มอาเซียนและเสนอกลยุทธ์ 
สินค้ายางพาราของไทยในตลาดโลกและตลาดอาเซียน โดยใช้ข้อมูลทุติยภูมิการส่งออกยางพาราในช่วงปี 
2549 - 2558 ด้วยการวิ เคราะห์หาค่าดัชนีความได้ เปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรากฏ (Revealed 
Comparative Advantage Index : RCA การวิเคราะห์ต าแหน่งและความสามารถในการแข่งขัน (Boston 
Consulting Group Matrix: BCG Matrix) และการวิเคราะห์ SWOT Analysis และ Tows Matrix เพ่ือใช้เป็น
ข้อมูลประกอบในการก าหนดนโยบายและแนวทางการปรับตัวของเกษตรกรและผู้เกี่ยวข้องในสินค้ายางพารา 
เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการส่งออกสินค้ายางพาราของไทยไปยังตลาดโลกและตลาดอาเซียน 

ผลการศึกษา พบว่า ปัจจุบันไทยเป็นผู้ผลิตยางในรูปวัตถุดิบอันดับหนึ่งของโลก แต่ในอนาคต
ข้างหน้าอินโดนีเซียจะก้าวมาเป็นผู้น าด้านการผลิตยางในรูปวัตถุดิบแทนไทย ส่วนมาเลเซียมีการผลิตยางพารา 
เพ่ือใช้ในประเทศ ส าหรับด้านการตลาดและการแปรรูป ทั้งไทย อินโดนีเซีย และมาเลเซียมีศักยภาพในการส่งออกยาง
ในรูปวัตถุดิบ แต่จากนโยบายขยายพ้ืนท่ีปลูกยางพาราของอินโดนีเซียท าให้อินโดนีเซียเลื่อนฐานะมาเป็น  
ผู้น าด้านการส่งออกแทนที่ไทยเช่นกัน ขณะท่ีมาเลเซียเน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางที่ท าให้
มาเลเซียเป็นผู้น าการส่งออกผลิตภัณฑ์ยางในปัจจุบัน ซึ่งไทยและอินโดนีเซียยังคงมุ่งเน้นการผลิตยางพารา  
ในรูปวัตถุดิบเพ่ือส่งออก ในส่วนของประเทศเวียดนามแม้ว่าส่วนแบ่งการตลาดยางพาราในตลาดโลกและตลาด
อาเซียนยังมีน้อย แต่เวียดนามก็มีความพร้อมในการแข่งขันส่งออกยางพาราไปยังทั้งสองตลาด ซึ่งเวียดนาม
คาดหวังว่าจะเลื่อนฐานะเป็นประเทศผู้ผลิตและส่งออกอันดับต้น ๆ ของโลก 

ผลการวิเคราะห์ศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันของสินค้ายางพารา ด้วยการวิเคราะห์
ดัชนีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรากฏ พบว่า ไทย อินโดนีเซีย เวียดนาม มาเลเซีย และกัมพูชา มีความ
ได้เปรียบในการส่งออกยางพาราทั้งในตลาดโลกและตลาดอาเซียน และพ่ึงพารายได้จากการส่งออกยางพารา 
โดยไทย อินโดนีเซีย และมาเลเซีย มีความได้เปรียบในการส่งออกยางพาราทั้ง 2 ตลาดลดลง ขณะที่เวียดนาม 
มีความได้เปรียบในการส่งออกยางพาราในตลาดอาเซียนเพ่ิมขึ้น ฟิลิปปินส์และเมียนมาร์มีความได้เปรียบ  
ในการส่งออกยางพาราในตลาดอาเซียนเพ่ิมขึ้น ด้านการวิเคราะห์แนวโน้มในอนาคตของต าแหน่งสินค้า
ยางพารา พบว่า ในอนาคตโอกาสยางพาราของไทยในตลาดอาเซียนมีแนวโน้มอยู่ในกลุ่มสินค้าท าเงิน 
(Cash cow) คือ มีอัตราการขยายตัวต่ ากว่าการขยายตัวของตลาดทั้งหมด แต่ยังมีส่วนแบ่งการตลาดเชิงเปรียบเทียบ 
อยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูง  

ผลการวิเคราะห์ SWOT และการวิเคราะห์ TOWS Matrix ท าให้ได้แนวทางและการแก้ไขปัญหา
สินค้ายางพารา ดังนี้ กลยุทธ์เชิงรุก ได้แก่ การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในการวิจัยและพัฒนาพันธุ์ 
การลงทุนในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง การแปรรูปผลิตภัณฑ์ รวมถึงพัฒนาระบบตลาดยางในประเทศและ
ต่างประเทศและการพัฒนายางพาราอย่างเป็นระบบครบวงจร นอกจากนี้ต้องเร่งขับเคลื่อน พ .ร.บ. การยาง -  





(ค) 
 

แหงประเทศไทย พ.ศ. 2558 และผลักดันความรวมมือระหวางประเทศ กลยุทธเชิงแกไข ไดแก การสงเสริม

ความรวมมือระหวางประเทศและการปลูกยางพาราในพื้นท่ีที่เหมาะสม และสนับสนุนการเชื่อมโยงตลาดกลาง

ยางพารา งานวิจัยตลอดหวงโซอุปทานยาง รวมถึงพัฒนาบุคลากรดานผลิตภัณฑยาง กลยุทธเชิงปองกัน ไดแก  

การสนับสนุนการตลาดตางประเทศและขยายตลาดสงออก และการสงเสริมการใชยางในประเทศและกลยุทธ

เชิงรับ ไดแก การสงเสริมอุตสาหกรรมแปรรูป และเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพยางท่ีเปนวัตถุดิบ 

ผลจากการวิ เคราะหดังกลาวขางตน ทําให ไดแนวทางในการปรับตัว เ พ่ือให เปนผูนํ า  

ดานอุตสาหกรรมยางพารา โดยในดานการผลิตควรเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เพ่ือใหไทยยังคงดํารงการเปน

ผูผลิตยางรายใหญของโลก โดยประกาศเขตท่ีเหมาะสมสําหรับการปลูกยางพาราและใหมีการตัดโคนยางตนแก 

ที่ใหผลผลิตต่ําเพ่ือปลูกแทนดวยยางพันธุดี ใหมีการใชเครื่องจักรกลทางการเกษตรทดแทน และมีการใชปุย 

ท่ีถูกตองและเหมาะสมตามคาวิเคราะหดิน สวนดานการตลาดและการแปรรูปเนนลดตนทุนการตลาด  

โดยผลักดันใหมีการปรับปรุงการจัดเก็บ cess จากระบบขั้นบันไดเปนระบบคงที่ใกลเคียงกับมาเลเซีย รวมทั้ง

ผลักดันใหไทยเปนผูนําดานผลิตภัณฑยางแทนการเปนผูนําดานผูผลิตยางในรูปวัตถุดิบ โดยจัดตั้ ง

สถาบันการศึกษาดานยาง และผลิตภัณฑยาง/ไมยางพารา เพ่ือเพิ่มบุคลากรดานผลิตภัณฑยาง สนับสนุน 

การรวมลงทุนระหวางประเทศ สงเสริม/สนับสนุนใหภาคเอกชนปรับปรุงและขยายโรงงานผลิตภัณฑยาง 

นอกจากนี้ควรสนับสนุนใหมีหองปฏิบัติการทดสอบผลิตภัณฑยางใหไดมาตรฐานสากล และสงเสริมใหภาครัฐใช

ยางพาราภายในประเทศเพิ่มมากข้ึน เพ่ือลดการพึ่งพาการสงออก โดยเนนใหมีการนํายางพาราไปใชทําถนน 

ทําฝายยาง ยางรองคอสะพาน บล็อกยางปูพ้ืน เปนตน 

  





(ง) 
 

คํานํา 

 

สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ไดทําการศึกษาศักยภาพเศรษฐกิจ

สินคาเกษตรเพ่ือรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน กรณศีกึษา: สินคายางพาราโดยศึกษาสถานการณการผลิต 

การตลาด และนโยบาย กฎระเบียบที่เก่ียวของกับการคาสินคายางพาราและเปนขอมูลพื้นฐานสินคายางพารา

ของประเทศในภูมิภาคอาเซียน รวมทั้งเพ่ือวิเคราะหศักยภาพในการแขงขันสินคายางพาราของไทย

เปรียบเทียบกับประเทศในภูมิภาคอาเซียนและนํามากําหนดกลยุทธสินคายางพาราของไทยในอาเซียน  

เพ่ือเปนแนวทางการปรับตัวของเกษตรกรและผูเกี่ยวของในอุตสาหกรรมยางพาราของไทย ในการเตรียมความพรอม 

ดานการผลิตและการตลาด เพื่อรองรับการเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และเพ่ือเพิ่มขีดความสามารถ 

ในการสงออกสินคายางพาราของไทยในตลาดอาเซียนและในตลาดโลก 

การศึกษาครั้งนี้ สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตรขอขอบคุณบุคคลและหนวยงานตาง ๆ ที่เก่ียวของ 

ทั้งภาครัฐและเอกชนท่ีมีสวนชวยใหการศึกษาและการเขียนรายงานฉบับนี้สําเร็จไดในที่สุด 

 

สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร 

สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

        เมษายน  2561 
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สารบัญ 
 

 หนา 

บทคัดยอ 

คํานํา 

สารบัญ  

สารบัญตาราง 

สารบัญภาพ  

 

(ข) 

(ง) 

(จ) 

(ช) 

(ญ) 

 

บทที่ 1 บทนํา 

1.1 ความสําคัญของการวิจัย 

1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา 

1.3 ขอบเขตของการศกึษา 

1.4 วิธีการศึกษา 

1.5 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1 

1 

2 

2 

2 

3 

บทที่ 2 การตรวจเอกสาร แนวคิดและทฤษฎี 

          2.1 การตรวจเอกสาร 

2.2 แนวคิดและทฤษฎี 

4 

4 

5 

บทที่ 3 ขอมูลทั่วไป 

3.1 บรูไน 

3.2 ราชอาณาจักรกัมพูชา 

3.3 สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 

3.4 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

3.5 สหพันธรัฐมาเลเซีย 

3.6 สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร 

3.7 สหพันธรัฐฟลิปปนส 

3.8 สาธารณรัฐสิงคโปร 

3.9 ราชอาณาจักรไทย 

3.10 สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 

11 

11 

17 

23 

32 

39 

44 

49 

55 

60 

66 
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1
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2

3
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5

6

13

13

19

25

34

41

46

51

57

62

68
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สารบัญ (ตอ) 

 หนา 

บทที่ 4 ผลการศึกษา 

4.1 สถานการณสินคายางพารา 

 4.1.1 ราชอาณาจักรกัมพูชา 

 4.1.2 สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 

 4.1.3 สาธารณะรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

 4.1.4 สหพันธรัฐมาเลเซีย 

 4.1.5 สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร 

 4.1.6 สาธารณรัฐฟลิปปนส 

 4.1.7 ราชอาณาจักรไทย 

 4.1.8 สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 

4.2 การวิเคราะหความสามารถในการแขงขัน 

4.2.1 การวิเคราะหสวนแบงการตลาด 

4.2.2 การวิเคราะหดัชนีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรากฏ (RCA) 

4.2.3 การวิเคราะหความสามารถในการแขงขัน (Boston Consulting Group: BCG) 

4.3การกําหนดกลยุทธสินคายางพาราของไทยในอาเซียน  

4.3.1 การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) 

4.3.2 การกําหนดกลยุทธโดยใชแบบจําลองTows Matrix Analysis 

72 

72 

72 

74 

83 

89 

98 

101 

109 

118 

120 

120 

123 

127 

134 

135 

143 

บทที่ 5 สรุปและขอเสนอแนะ 

5.1 สรุป 

5.2 ขอเสนอแนะ 

150 

150 

156 

บรรณานุกรม  158 

 

75

75

75

77

86

92

101

104

112

121

123

123

126

130

137

138

146

153

153

159

161





(ช) 
 

สารบัญตาราง 

  หน้า 
ตารางที่ 3.1 ดัชนีชี้วัดเศรษฐกิจของบรูไน ปี 2554 - 2558  12 
ตารางที่ 3.2 สถิติการค้าระหว่างไทยและบรูไน ปี 2554 - 2558 13 
ตารางที่ 3.3 ดัชนีชี้วัดเศรษฐกิจของกัมพูชา ปี 2554 - 2558 19 
ตารางที่ 3.4 สถิติการค้าระหว่างประเทศไทยกับกัมพูชา ปี 2554 - 2558 19 
ตารางที่ 3.5 ดัชนีชี้วัดเศรษฐกิจของอินโดนีเซีย ปี 2554 - 2558 25 
ตารางที่ 3.6 สถิติการค้าระหว่างประเทศไทยกับอินโดนีเซีย ปี 2554 - 2558 27 
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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
1.1 ควำมส ำคัญของกำรวิจัย 
 การรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC หรือ ASEAN Economic Community) มีผล ณ วันที่ 
31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 เป็นต้นมา โดยมีเป้าหมายเพ่ือเพ่ิมอ านาจการต่อรองกับประเทศคู่ค้าและเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ
ในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจให้กับประเทศสมาชิกในกลุ่มอาเซียนในระดับโลก รวมทั้งส่งเสริมภูมิภาคให้มี
ความเจริญ มั่นคง มั่งคั่ง ประชาชนอยู่ดีกินดี โดยมีกรอบความร่วมมือการเปิดเสรีการค้าสินค้า การค้าบริการ 
และการลงทุน การอ านวยความสะดวกด้านการค้าและการลงทุน การส่งเสริมการค้าและการลงทุน และความร่วมมือ 
ด้านอ่ืน ๆ  ซึ่งการรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะส่งผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบกับสินค้าเกษตร
ของไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  เนื่องจากอาเซียนมีการผลิตสินค้าเกษตรที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน เช่น ข้าว 
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันส าปะหลัง ปาล์มน้ ามัน ยางพารา และโคเนื้อ เป็นต้น 
 โดยเฉพาะยางพารา แม้ยางพาราจะไม่ได้รับผลกระทบในด้านอัตราภาษีศุลกากร แต่ยางพาราเป็นสินค้าเกษตร
ที่มีความส าคัญต่อเศรษฐกิจของไทยเป็นอย่างมาก และปัจจุบันอาเซียนถือเป็นผู้ผลิตและผู้ส่งออกยางพาราสู่
ตลาดโลกมากท่ีสุดโดยมีส่วนแบ่งการตลาดกว่าร้อยละ 80 ผู้ส่งออกยางพารารายใหญ่ 4 อันดับแรกของโลก 
ได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย และเวียดนาม และจากการที่ราคายางพาราในตลาดโลกปรับตัว  
เพ่ิมสูงขึ้น ท าให้ประเทศอ่ืน ๆ ในอาเซียน เช่น สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) และ
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ (เมียนมาร์) และราชอาณาจักรกัมพูชา (กัมพูชา) ขยายพ้ืนที่เพาะปลูกเพ่ิมมาก
ขึ้นอย่างต่อเนื่อง และในขณะนี้ได้มีการส่งออกยางพาราเพ่ิมมากขึ้น ส าหรับการผลิตและการส่งออกยางพารา
ของไทยในปี 2558 ไทยมีผลผลิตและเป็นผู้ส่งออกยางพาราอันดับ 1 ของโลกและของอาเซียน โดยส่งออกไป
ตลาดโลกปริมาณ 3.66 ล้านตัน มูลค่า 4.97 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือมีส่วนแบ่งการตลาดร้อยละ 39.18  
ส่วนการส่งออกไปตลาดอาเซียนมีปริมาณ 0.68 ล้านตัน มูลค่า 0.72 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือมีส่วนแบ่งการตลาด
ร้อยละ 56.81 ซึ่งถือได้ว่ายางพาราเป็นสินค้าเกษตรที่ส่งออกน ารายได้เข้าประเทศมากท่ีสุดเมื่อเทียบกับสินค้า
เกษตรอ่ืน ๆ การวิเคราะห์ถึงศักยภาพการแข่งขันยางพาราไทยและยางพาราของกลุ่มสมาชิกอาเซียน  
จึงมีความส าคัญอย่างยิ่ง 
 ดังนั้น เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในด้านสินค้ายางพารา
ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรจึงได้ท าการศึกษาเศรษฐกิจสินค้ายางพาราเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC) โดยวิเคราะห์ศักยภาพสินค้ายางพาราของไทยเปรียบเทียบกับประเทศสมาชิกเพ่ือศึกษาถึง
สถานการณ์การผลิต การตลาด นโยบาย และกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการค้าสินค้ายางพารา ตลอดจน 
การน าผลการศึกษาไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการก าหนดนโยบายและแนวทางการปรับโครงสร้างการผลิตเพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันสินค้ายางพาราของไทยทั้งในอาเซียนและตลาดโลก 
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1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา 

 1.2.1 เพ่ือศึกษาสถานการณการผลิต การตลาด นโยบายและกฎระเบียบที่เกี่ยวของกับการคาสินคายางพารา 

 1.2.2 เพ่ือวิเคราะหศักยภาพในการแขงขันสินคายางพาราของไทยเปรียบเทียบกับประเทศในกลุมอาเซียน 

1.2.3 เพ่ือกําหนดกลยุทธสินคายางพาราของไทยในอาเซียน 
 

1.3 ขอบเขตของการศึกษา 

 1.3.1 ประเทศท่ีทําการศึกษาครอบคลุมประเทศในกลุมอาเซียน 10 ประเทศ 

 1.3.2 ขอมูลที่ใชในการศึกษา ป 2549 – 2558  

 1.3.3 ระยะเวลาของการศึกษา 1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559 
 

1.4 วิธีการศึกษา  

   1.4.1 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

  1)  ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เปนการเก็บรวบรวมขอมูลแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive 

Sampling) โดยการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) ประกอบดวย  

   1.1) การเก็บขอมูลภายในประเทศ ไดดําเนินการสัมภาษณเกษตรกร ผูประกอบการผลิต และ

ผูประกอบการคายางพารา และหนวยงานที่เกี่ยวของกับสินคายางพาราสําหรับการเก็บขอมูลในตางประเทศ 

ไดเดินทางไปศึกษาขอมูลเพิ่มเติมเพ่ือสัมภาษณเกษตรกร ผูประกอบการ สมาคมยางพารา และหนวยงาน

ราชการท่ีเก่ียวของประเทศละ 15 ตัวอยาง 

   1.2) การระดมความคิดเห็น (Focus Group) จากภาคสวนที่เก่ียวของกับอุตสาหกรรมยางพารา

ของไทย จํานวน 25 ราย ซึ่งประกอบไปดวย (1) ผูแทนเกษตรกร/สถาบันเกษตรกรจํานวน 5 ราย (2) ผูแทน

สภาเกษตรกรจํานวน 2 ราย (3) ผูแทนตลาดกลางยางพาราจํานวน 2 ราย (4) ผูประกอบการที่เปนสมาชิก

สมาคมยางพาราไทยจํานวน 3 ราย (5) ผูประกอบการที่เปนสมาชิกสมาคมถุงมือยางไทย จํานวน 2 ราย  

(6) ผูแทนสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย จํานวน 2 ราย (7) ผูแทนจากหนวยงานภาครัฐที่เก่ียวของจํานวน 

 5 ราย และ (8) นักวิชาการ/สถาบันการศึกษา จํานวน 4 ราย 

2) ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ขอมูลจากเอกสารวิชาการจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ  

กระทรวงพาณิชยของไทย และหนวยงานอ่ืนที่เก่ียวของในดานการสนับสนุนภาครัฐ สถิติขอมูลดานการตลาด  

การแปรรูปทั้งของไทยและจากเว็บไซตที่เก่ียวของกับสินคายางพารา ไดแก FAO Trade Map และ Global 

Trade Atlas ของประเทศในกลุมสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ  
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  1.4.2 วิธีการวิเคราะหขอมูล 

1) การวิเคราะหเชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) เปนการนําขอมูลปฐมภูมิ และทุติยภูมิ 

มาวิเคราะหและกําหนดปจจัยเชิงกลยุทธ (Strategic Factor) ดังนี ้

1.1) การวิเคราะหสภาพแวดลอม (SWOT Analysis) วิเคราะหสภาพแวดลอมภายในองคกร 

เพ่ือใหไดมาซึ่งประเด็นดานจุดแข็ง และจุดออน และสภาพแวดลอมภายนอกองคกร เพื่อใหไดมาซึ่งประเด็น

ดานโอกาส และอุปสรรค เพื่อนําไปสูการกําหนดกลยุทธที่เหมาะสม โดยใช TOWS Matrix 

1.2) การวิเคราะหศักยภาพการแขงขันของสินคายางพาราของไทย เมื่อเปรียบเทียบกับ

ประเทศอ่ืนๆ ในภูมิภาคอาเซียน จะอาศัยเครื่องมือการวิเคราะหดัชนีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรากฏ

ในการสงออก (RCA) และการจัดการเชิงกลยุทธ (BCG) ในการวิเคราะห 

2) การวิเคราะหเชิงคุณภาพ (Qualitative Analysis) เปนการนําเอาปจจัยเชิงกลยุทธ (Strategic 

Factor) ที่ไดจากการวิเคราะหเชิงปริมาณ มากําหนดกลยุทธสินคายางพาราของไทย โดยการระดมความคิดเห็น 

แบบกลุมยอย (Focus Group) จากภาคสวนที่เก่ียวของกับสินคายางพารา 

1.5 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ  

      1.5.1 เกษตรกรและผูประกอบการใชเปนขอมูลประกอบดานการผลิตและการตลาด เพ่ือรองรับการเปน

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

      1.5.2 ภาครัฐใชเปนขอมูลประกอบการเสนอแนะนโยบายและแนวทางการเพ่ิมศักยภาพการผลิต 

และการตลาด เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันสินคาเกษตรของไทย 
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การตรวจเอกสาร แนวคิดและทฤษฎ ี

 

2.1 การตรวจเอกสาร 

 สกุลรัศม์ิ คําอุดม (2553) ไดทําการศึกษาศักยภาพการสงออกสินคาเกษตรของประเทศเอเชียตะวันออก

เฉียงใตสูตลาดญี่ปุน โดยเปนการศึกษาถึงศักยภาพในการสงออกของไทยมีเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศคูแขง 

ในภูมิภาคเดียวกัน รวมทั้งศึกษาถึงปญหาและอุปสรรคของศักยภาพการสงออก ซึ่งในการศึกษาครั้งนี ้

ไดทําการศึกษาสินคาเกษตรของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต 6 ประเทศ ไดแก เวียดนาม มาเลเซีย 

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

โดยเปรียบเทียบที่ปรากฏ (Revealed Comparative Advantage Index : RCA) ผลการศึกษา พบวา ในชวง

ป 2548 - 2552 ไทยและเวียดนามมีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรากฏในการสงออกสินคาเกษตร 

ไปญี่ปุน เนื่องจาก RCA มีคามากกวา 1 โดยในชวงป 2548 - 2550 สามารถเรียงลําดับความสามารถ 

ในการสงออกสินคาเกษตรไปญี่ปุน ไดแก เวียดนาม ไทย ฟลิปปนส อินโดนีเซีย สิงคโปร และมาเลเซีย และ

พบวา เวียดนามมีศักยภาพในการสงออกสินคาเกษตรไปญี่ปุนมากกวาประเทศไทย สวนในป 2551 - 2552 

สามารถเรียงลําดับความสามารถในการสงออกสินคาเกษตรไปญี่ปุน ไดแก ไทย เวียดนาม ฟลิปปนส 

อินโดนีเซีย สิงคโปร และมาเลเซีย ซึ่งไทยมีศักยภาพในการสงออกสินคาเกษตรไปญี่ปุนมากกวาเวียดนาม 

 นุชนารถ ราชคมน (2551) ไดทําการศึกษาศักยภาพการแขงขันของสินคาสงออกของไทยในออสเตรเลีย 

ในชวงการทําขอตกลงเขตการคาเสรีไทย-ออสเตรเลียระหวางป 2546 - 2550 โดยใชดัชนี RCA เปนเครื่องมือ 

ในการวิเคราะหศักยภาพการสงออกหรือความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบของการสงออกสินคาของไทย และ

วิเคราะหรวมกับสวนแบงการตลาด (Market share) เพื่อดูความสามารถในการแขงขัน หรือความไดเปรียบ 

โดยสมบูรณของไทยในสินคาชนิดใดชนิดหนึ่ง นอกจากนี้ยังศึกษาสถานการณการสงออกสินคาจากไทย 

ไปยังออสเตรเลีย รวมท้ังศึกษาถึงผลกระทบของการจัดตั้งเขตการคาเสรีที่มีตอสินคาดังกลาว ผลการศึกษา 

พบวา รถยนตและสวนประกอบเปนสินคาที่ไทยมีศักยภาพ มีคา RCA เฉลี่ยรอยละ 2.5 สวนแบงการตลาด 

ยังนอย แตมีแนวโนมที่จะสงออกไดเพ่ิมมากขึ้น อัญมณีและเครื่องประดับเปนสินคาที่มีศักยภาพมีคา RCA 

มากกวา 1 และสวนแบงการตลาดพอเหมาะ หมายความวามีความสามารถในการแขงขันมาก และมีแนวโนม 

ที่จะครองตลาดไดมากขึ้น เครื่องปรับอากาศและสวนประกอบ มีคา RCA มากกวา 1 และสวนแบงการตลาดมาก 

หมายความวามีความสามารถในการแขงขันมาก ยึดครองตลาดไดมาก แตควรใหความใสใจเพราะอาจมีปญหา

ไดในระยะยาว เนื่องจากคา RCA ลดลง และประเทศคูแขงมีสวนแบงการตลาดที่มากขึ้น ในขณะที่ผลิตภัณฑ

เหล็กและเหล็กกลา คา RCA มากกวา 1 แตสวนแบงการตลาดนอย หมายความวา ถือครองตลาดไดนอย  

มีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบในสินคา แตเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวทําใหสินคาชนิดนี้ซบเซา 
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ตามไปดวย สวนพลาสติก คา RCA มีแนวโนมต่ํากวา 1 แตสวนแบงการตลาดนอย หมายความวา ถือครอง

ตลาดไดนอย มีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบในสินคานอย ดังนั้นจึงมแีนวโนมที่จะสงออกไดลดลง 

 อภิวัฒน นิ่มละมัย (2547) ไดทําการศึกษาวิจัยเก่ียวกับศักยภาพการแขงขันของสินคาสงออกของไทย 

ในสหรัฐอเมริกา ในชวงการทําขอตกลงเขตการคาไทย-สหรัฐ ระหวางป 2542 – 2546 โดยเห็นวาในปจจุบัน

การสงออกสินคาของไทยไปยังประเทศสหรัฐอเมริกานั้น มีการแขงขันท่ีสูงขึ้น เนื่องจากประเทศสหรัฐอเมริกา

เปนประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจใหญที่สุดของโลก หลายประเทศจึงมุงผลิตสินคาเพื่อแยงสวนแบงตลาดซึ่งกัน

และกัน ทําใหประเทศไทยจําเปนตองมีการศึกษาตลาดและปรับปรุงคุณภาพการผลิตอยูเสมอ เพื่อหาแนวทาง

เพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถในการแขงขันใหกับสินคาสงออกของไทย 

 จากรายงานวิจัยไดแยกพิจารณาศึกษาถึงภาวะการคาของไทยกับสหรัฐอเมริกา เพ่ือใหทราบถึงอัตรา 

การขยายตัวของการสงออก และสัดสวนการสงออกของไทยไปสหรัฐอเมริกาตอการสงออกสินคาทั้งหมดของไทย 

รวมถึงปญหาและอุปสรรคตาง ๆ ที่เกิดขึ้นกับสินคาไทยในการสงออกไปสหรัฐอเมริกา ซึ่งในการศึกษานี ้

เปนการศึกษามูลคาการสงออกของสินคาสําคัญ 10 รายการของไทยไปสหรัฐอเมริกา โดยใชขอมูลทุติยภูม ิ

ที่เก็บรวบรวมในชวงป 2542 – 2546 จากหนวยงานตาง ๆ แสดงในรูปตารางและใชคา RCA ในการวิเคราะห

ความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบ ซึ่งจากการศึกษาสรุปไดวา สินคาที่ไทยสงออกไปสหรัฐอเมริกามีศักยภาพ 

ในการสงออกมากท่ีสุด ไดแก เสื้อผาสําเร็จรูป รองลงมา คือ ผลิตภัณฑยาง รองเทา และชิ้นสวนประกอบ 

รวมท้ังผลิตภัณฑเซรามิก ตามลําดับ สวนสินคาที่มีแนวโนมวาจะมีศักยภาพการสงออกเล็กนอย ไดแก 

เฟอรนิเจอรและชิ้นสวน สวนประกอบอากาศยานและอุปกรณการบิน สําหรับสินคาที่ไมมีศักยภาพการสงออก

จากไทยไปสหรัฐอเมริกา ไดแก ผลิตภัณฑพลาสติก เหล็กและเหล็กกลา ไมและผลิตภัณฑไม รถยนต อุปกรณ

และชิ้นสวน  

2.2  แนวคิดและทฤษฎี 

การศึกษาเศรษฐกิจสินคาเกษตรเพ่ือรองรับการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ใชดัชนีความไดเปรียบ 

โดยเปรียบเทียบที่ปรากฏ (Revealed Comparative Advantage: RCA) เปนเครื่องมือสําหรับวัดความไดเปรียบ

โดยเปรียบเทียบในการสงออกสินคาของประเทศที่ทําการศึกษา และใชทฤษฎีการจัดการเชิงกลยุทธ (Boston 

Consulting Group: BCG) เปนเครื่องมือในการวิเคราะหศักยภาพและความสามารถในการแขงขัน โดยพิจารณา

สวนแบงการตลาดเชิงเปรียบเทียบ และอัตราการเติบโตของตลาด ซึ่งทฤษฎีทั้งสองเปนเครื่องมือที่นํามาปรับใชกับ

สินคาเกษตร และเหมาะสมกับสินคาที่มีการสงออกไปประเทศตางๆ ในโลก โดยนํามาวิเคราะหศักยภาพและ

ความสามารถในการแขงขันของไทยเปรียบเทียบกับประเทศท่ีทําการศึกษา นอกจากนี้ผลของการวิเคราะห BCG 

Matrix ยังสามารถนํามาใชกําหนดกลยุทธของสินคาได ดังนี้ 
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2.2.1 ดัชนีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรากฏ (Revealed Comparative Advantage: RCA)  

ความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบ หมายถึง ความสามารถของประเทศใดประเทศหนึ่งในการผลิต 

สินคาหรือบริการ โดยใชตนทุนที่ต่ํากวาตนทุนในการผลิตสินคาหรือบริการของอีกประเทศหนึ่ง ลักษณะของ 

ความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบนี้ สามารถอธิบายการผลิตและการคาระหวางประเทศได (นิชภา, 2555) 

ในทางทฤษฎีการคาระหวางประเทศ ความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบจะเปนการวิเคราะหภายใตระบบ

การคาเสรี หรือ Free Trade แตในความเปนจริงประเทศตาง ๆ พยายามคิดคนพัฒนาการผลิตและการสงออก

สินคา โดยกําหนดมาตรการตาง ๆ ที่ใหการสงเสริมและคุมครองการผลิตของอุตสาหกรรมภายในประเทศ 

ตัวอยางของมาตรการดังกลาว ไดแก มาตรการการกีดกันทางการคา เชน การกําหนดอัตราภาษีศุลกากรนําเขา 

คาธรรมเนียมพิเศษ และการกําหนดโควตา เปนตน ซึ่งมาตรการตาง ๆ เหลานี้มีผลกระทบตอความไดเปรียบ

โดยเปรียบเทียบที่แทจริงของแตละประเทศ   

การวัดความไดเปรียบทางดานการคาระหวางประเทศ มักประสบปญหาดานขอมูลตนทุนสินคา 

ในอุตสาหกรรมตาง ๆ ของแตละประเทศ และปญหาเรื่องความไมสอดคลองกันในวิธีการวัดขอมูล Balassa 

(1989) จึงเสนอวาการดูสัดสวนของสินคาในการสงออกของประเทศหนึ่ง ๆ เมื่อเปรียบเทียบกับสัดสวน 

โดยเฉลี่ยของสินคาในตลาดโลกนาจะแสดงถึงความไดเปรียบไดในระดับหนึ่ง ซึ่งดัชนีความไดเปรียบ 

โดยเปรียบเทียบท่ีปรากฏ (RCA) เปนดัชนีที่ใชวัดความสามารถในการแขงขัน โดยนํามาวัดความไดเปรียบ 

โดยเปรียบเทียบในการสงออกสินคา ดังนี ้

 

)/(
)/(

wkw

iki
ki XX

XXRCA   

 

โดย 

kiRCA  =   ดัชนีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรากฏในการสงออกสินคา � ของประเทศ �  
kiX  =   มูลคาการสงออกสินคา � โดยประเทศ �  
iX  =   มูลคาการสงออกสินคาทั้งหมด โดยประเทศ �  
kwX  =   มูลคาการสงออกสินคา k  โดยรวมของโลก 

wX  =   มูลคาการสงออกสินคาทั้งหมด โดยรวมของโลก    

i   =   ประเทศผูสงออก 

k  =   สินคาที่พิจารณา 
 

คําอธิบายคา   

คา kiRCA  ที่ไดจากการคํานวณ จะนําไปเปรียบเทียบกับการคาเฉลี่ยของโลก ซึ่งมีคาเทากับ 1 

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

ทั้งหมดของประเทศ i  สูงกวาสัดสวนการสงออกสินคา k  ของโลกตอการสงออกสินคาทั้งหมดของโลก หรือ

ประเทศ i  อยูในฐานะที่มีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบในการสงออกสินคา k  

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

ทั้งหมดของประเทศ i  ต่ํากวาสัดสวนการสงออกสินคา k  ของโลกตอการสงออกสินคาทั้งหมดของโลก หรือ

ประเทศ i  อยูในฐานะที่มีความเสียเปรียบโดยเปรียบเทียบในการสงออกสินคา k  

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

ทั้งหมดของประเทศ i  เทากับสัดสวนการสงออกสินคา k  ของโลกตอการสงออกสินคาทั้งหมดของโลก หรือ

ประเทศ i  อยูในฐานะที่ไมมีความไดเปรียบและเสียเปรียบโดยเปรียบเทียบในการสงออกสินคา k  

การวัดความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบโดยใชคา RCA  มีความแมนยําและมีเสถียรภาพในระดับ

หนึ่ง (Utkulu and Seymen, 2004)  นอกจากนี้คา RCA  ยังใชวัดแนวโนมความไดเปรียบของสินคาที่สงออก

ของประเทศที่พิจารณาวามีแนวโนมเปนอยางไรในชวงระยะเวลาที่ผานมา หากคา RCA  ที่คํานวณไดมีแนวโนม

ที่สูงขึ้นเปนลําดับ ยอมชี้ใหเห็นถึงความไดเปรียบในการแขงขันของการสงออกสินคานั้นๆ ของประเทศวาจะมี

อนาคตท่ีดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับคูแขงขัน ในทางตรงขามหากคา RCA  ที่คํานวณไดมีแนวโนมที่ลดลง 

เปนลําดับ ยอมชี้ใหเห็นถึงความไดเปรียบในการแขงขันการสงออกสินคานั้น ๆ ของประเทศวาในอนาคต 

จะลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับคูแขงขัน  
 

ขอจํากัดของ RCA  มีดังนี้ 

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

RCA  มากกวา 1 มีความสามารถในการสงออกสินคา k  มากกวาอีกประเทศที่มีคา RCA  ต่ํากวา 

2. มูลคารวมของสินคาท่ีแตละประเทศสงออกนั้นไมเทากัน ทําใหประเทศที่มีมูลคาการสงออก

โดยรวมสูงมีแนวโนมที่จะมีคา RCA  ต่ํากวาประเทศที่มีมูลคาสงออกโดยรวมนอย 

3. การที่คา RCA> 1 หรือ RCA< 1 จะไมสามารถระบุไดแนชัดวาเกิดจากปจจัยใด 

4. ไมสามารถระบุไดวาความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบที่เกิดขึ้นนั้น เปนความไดเปรียบที่เกิดจาก

ความสามารถในการผลิต หรือเกิดจากการใชนโยบายการคาของรัฐบาลทั้งในประเทศผูสงออกและในประเทศ 

ผูนําเขา เนื่องจากขอมูลที่ใชเปนการนําเขาหรือสงออกที่เกิดข้ึนจริงซึ่งรวมผลของการบิดเบือนทางการคาและ

มาตรการตาง ๆ ของรัฐ เชน การอุดหนุนการสงออก หรือการกีดกันการนําเขา ทําใหคา RCA  ที่ได 

ไมสามารถแสดงความไดเปรียบอยางแทจริง 

ดัชนีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบท่ีปรากฏจะชี้ใหเห็นแนวโนมของการเปลี่ยนแปลงความไดเปรียบ 

เชิงเปรียบเทียบในการสงออกสินคาของแตละประเทศไดชัดเจนในระดับหนึ่งเทานั้น แตยังไมสามารถระบุไดวา 

ความไดเปรียบหรือเสียเปรียบโดยเปรียบเทียบมีสาเหตุเกิดจากปจจัยใด 
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2.2.2 ทฤษฎีการจัดการเชิงกลยุทธ (Boston Consulting Group: BCG) หรือ BCG Matrix 

BCG Matrix เปนเครื่องมือที่ใชวิเคราะหดานการเงินการลงทุนเก่ียวกับการตลาด โดยการเริ่มตน

ของ GE (General Electric) และ Boston Consulting Group (BCG) โดย BCG Matrix จะแสดงฐานะหรือ

ความแข็งแกรงของบริษัทเมื่อเทียบกับตลาดสินคานั้น ๆ โดยใชเกณฑในการพิจารณา 2 เกณฑ คือ  

1) สวนแบงการตลาดเชิงเปรียบเทียบ (Relative Market Share) เปนการเปรียบเทียบกับ

คูแขงวาสวนแบงตลาดของสินคามียอดขายเปนก่ีเทาเมื่อเทียบกับคูแขงที่สําคัญ วิธีการคํานวณสวนแบงการตลาด 

เชิงเปรียบเทียบ คือ สินคาของประเทศใดๆ ที่เปนผูนําตลาด ใหเปรียบเทียบกับอันดับที่สองของตลาด และสินคา

ของประเทศใด ๆ ที่เปนผูตาม ใหเปรียบเทียบกับผูนําตลาด ดังนี ้

1.1) กรณีเปนประเทศผูนําตลาด 

 

สวนแบงการตลาดเชิงเปรียบเทียบ  =    สัดสวนมูลคาเพิ่มของผูนําตลาด 

สัดสวนมูลคาเพ่ิมของผูตามลําดับที่ 2 
 

เชน กรณีประเทศผูนําตลาดมีสวนแบงตลาดเทากับ 20% และประเทศผูตามมีสวนแบง

ตลาดเทากับ 10% หมายความวา ประเทศผูนําตลาดมีสวนแบงการตลาดเชิงเปรียบเทียบเปน 2 เทาของ

ประเทศคูแขงในอันดับที่ 2 ของตลาด 

 

1.2) กรณีเปนประเทศผูตาม  
 

สวนแบงการตลาดเชิงเปรียบเทียบ  =       สัดสวนมูลคาเพ่ิมของผูตาม 

 สัดสวนมูลคาเพ่ิมของผูนําตลาด 
 

เชน กรณีประเทศผูตามมีสวนแบงการตลาดเทากับ 10% และประเทศผูนําตลาดมีสวนแบง

การตลาดเทากับ 20% หมายความวา ประเทศผูตามมีสวนแบงการตลาดเชิงเปรียบเทียบเทากับ 0.5 เทาของ

ประเทศผูนําตลาด  

คาสวนแบงการตลาดเชิงเปรียบเทียบใชแกน X ใน BCG Matrix โดยกําหนดคาจุดตัดแกน

เทากับ 1 เพ่ือใชแบงระหวางสวนแบงการตลาดท่ีสูง หรือต่ํา  

2) อัตราการเติบโตของตลาดสินคา (Market Growth Rate) หรือ ความนาสนใจของตลาด 

(Market Attractiveness) คือ อัตราการขยายตัวของตลาดสินคาทั้งตลาด โดยเกณฑท่ีใชนี้ตองการดูวาตลาด

สินคานั้น ๆ มีความนาสนใจมากนอยเพียงใด ซึ่งอัตราการเติบโตของตลาดขึ้นอยูกับสภาพการเติบโตของแตละ

อุตสาหกรรมหรือของธุรกิจนั้น ๆ โดยท่ัวไปใชอัตราการเติบโตของตลาด (Market Growth) เทากับรอยละ 10 

มากําหนดเปนคาจุดตัดของแกน Y เพ่ือใชแบงระหวาง Stars จาก Cash Cows และ Question Marks  

จาก Dogs ซึ่งหากหนวยธุรกิจมีอัตราการเติบโตมากกวารอยละ 10 จะเปรียบเทียบวาสูง และหากหนวยธุรกิจ
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มีอัตราการเติบโตต่ํากวารอยละ 

2549) 

สวนแบงการตลาดเชิง

เปน 4 ชอง (ภาพท่ี 1) ดังนี ้

(1) สินคาดาวเดน 

การตลาดสูง คือ กลุมตลาดท่ีสงออกสินคาไปในสัดสวนสูง และการสงออกสินคาไปตลาดนั้นมีการขยายตัว

ทําใหธุรกิจมีความสามารถในการทํากําไร แตหากตองการทํากําไรเพ่ิมขึ้นหรือตองการที่จะแขงขันในตลาดได 

ธุรกิจจะตองเพ่ิมเงนิลงทุนในปริมาณมาก

(2) สินคาทําเงิน (Cash Cows)

การตลาดสูง คือ กลุมตลาดที่สงออกสินคาไปในสัดสวนสูง แตการสงออกสินคาไปตลาดนั้นมีการขยายตัวต่ํา 

ตลาดไมมีความนาดึงดูดในสําหรับคูแขงขันรายใหม

เก็บเก่ียวผลประโยชนไดสูง จึงไมจําเปนตองใชเงินลงทุนมาก 

(3) สินคามีปญหา 

สวนแบงการตลาดต่ํา คือ กลุมตลาดท่ีมีสัดสวนการสงออกไมสูงนัก แตการสงออกสินคาไปตลาดนั้นมีการ

ขยายตัวสูง ธุรกิจที่อยูในกลุมนี้มักตองการสนับสนุนทางการเงินที่สูง เนื่องจากตองมีการลงทุนในดานตางๆ 

เพ่ือใหทันกับการเติบโตของตลาด 
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อัตราการเติบโตต่ํากวารอยละ 10 จะเปรียบเทียบวาต่ํา (สุจารีย  พิชา, 2553 : อางจากอภิชัย  

เชิงเปรียบเทียบ และอัตราการเติบโตของตลาด ถูกใชแบง

 

ภาพที่ 2.1 Boston Consulting Group (BCG) 

 

ดาวเดน (Stars) เปนตลาดที่มีอัตราการเจริญเติบโตของยอดขายสูง และ

คือ กลุมตลาดท่ีสงออกสินคาไปในสัดสวนสูง และการสงออกสินคาไปตลาดนั้นมีการขยายตัว

มีความสามารถในการทํากําไร แตหากตองการทํากําไรเพ่ิมขึ้นหรือตองการที่จะแขงขันในตลาดได 

เพ่ิมเงนิลงทุนในปริมาณมาก 

Cash Cows) เปนตลาดที่มีอัตราการเจริญเติบโตของยอดขายต่ํา 

คือ กลุมตลาดที่สงออกสินคาไปในสัดสวนสูง แตการสงออกสินคาไปตลาดนั้นมีการขยายตัวต่ํา 

ตลาดไมมีความนาดึงดูดในสําหรับคูแขงขันรายใหม ๆ ทําใหธุรกิจมีกําไรจากการประกอบการสูงและสามารถ

จึงไมจําเปนตองใชเงินลงทุนมาก  

ญหา (Question Marks) เปนตลาดที่มีอัตราการเจริญเติบโตของยอดขายสูง แต

คือ กลุมตลาดท่ีมีสัดสวนการสงออกไมสูงนัก แตการสงออกสินคาไปตลาดนั้นมีการ

ขยายตัวสูง ธุรกิจที่อยูในกลุมนี้มักตองการสนับสนุนทางการเงินที่สูง เนื่องจากตองมีการลงทุนในดานตางๆ 

เพ่ือใหทันกับการเติบโตของตลาด  

อางจากอภิชัย  สมบูรณปกรณ 

แบงแกนในการทํา BCG Matrix 

 
 

ที่มีอัตราการเจริญเติบโตของยอดขายสูง และมีสวนแบง

คือ กลุมตลาดท่ีสงออกสินคาไปในสัดสวนสูง และการสงออกสินคาไปตลาดนั้นมีการขยายตัวสูง 

มีความสามารถในการทํากําไร แตหากตองการทํากําไรเพ่ิมขึ้นหรือตองการที่จะแขงขันในตลาดได 

ที่มีอัตราการเจริญเติบโตของยอดขายต่ํา แตมีสวนแบง

คือ กลุมตลาดที่สงออกสินคาไปในสัดสวนสูง แตการสงออกสินคาไปตลาดนั้นมีการขยายตัวต่ํา 

มีกําไรจากการประกอบการสูงและสามารถ

ที่มีอัตราการเจริญเติบโตของยอดขายสูง แตมี

คือ กลุมตลาดท่ีมีสัดสวนการสงออกไมสูงนัก แตการสงออกสินคาไปตลาดนั้นมีการ

ขยายตัวสูง ธุรกิจที่อยูในกลุมนี้มักตองการสนับสนุนทางการเงินที่สูง เนื่องจากตองมีการลงทุนในดานตางๆ 
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(4) สินคาตกต่ํา (Dogs) เปนตลาดที่มีอัตราการเจริญเติบโตของยอดขายต่ํา และมีสวนแบง

การตลาดต่ํา คือ กลุมตลาดที่มีสัดสวนการสงออกต่ํา และการสงออกสินคาไปตลาดนั้นมีการขยายตัวต่ํา ซึ่งธุรกิจ

สวนใหญจะไดรับผลตอบแทนนอย ไมจูงใจในการดําเนินการตอไป 

      2.2.3 แนวคิดการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) 

 การวิเคราะห SWOT เปนการประเมินถึงจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรคของหนวยธุรกิจ  

ซึ่งประกอบดวยการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก (วิเคราะหโอกาสและอุปสรรค) และการวิเคราะห

สภาพแวดลอมภายใน (วิเคราะหจุดแข็งและจุดออน) ซึ่งถือวามีอิทธิพลตอการกําหนดกลยุทธการตลาดของ

หนวยธุรกิจ ดังรายละเอียดตอไปนี ้

 1) การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก (การวิเคราะหโอกาส และอุปสรรค) โดยทั่วไปหนวยธุรกิจ

จะตองติดตามตรวจสอบ ปจจัยดานสภาพแวดลอมแบบมหภาค (เชน ดานประชากรศาสตร เศรษฐกิจ เทคโนโลย ี

การเมือง/กฎหมาย และสังคม/วัฒนธรรม) และปจจัยสภาพแวดลอมแบบจุลภาค (เชน ผูบริโภค คูแขง ซัพพลาย

เออร) จะมีผลกระทบตอความสามารถในการทํากําไรในตลาด ดังนั้น หนวยธุรกิจจึงควรกําหนดระบบขอมูล 

ดานการตลาด เพ่ือติดตามแนวโนมและพัฒนาการที่สําคัญ ๆ เพ่ือนํามาศึกษาและคนหาโอกาสและความเสี่ยงที่แฝงอยู

ในแนวโนม หรือพัฒนาการนั้น ๆ 

 โอกาส (Opportunity) เปนขอไดเปรียบที่หนวยธุรกิจ อาจแสวงหาโอกาสจากสิ่งแวดลอมภายนอก

ดานใดดานหนึ่ง โดยหนวยธุรกิจจะตองคาดคะเนการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมนั้น ซึ่งการเปลี่ยนแปลง

เหลานี้จะทําใหความตองการของผูบริโภค และการวางแผนกลยุทธตองเปลี่ยนแปลงตามไปดวย 

 อุปสรรค (Threats) เปนปญหาที่เกิดจากสถานการณไมเอื้ออํานวย ซึ่งจะนําไปสูความถดถอย

ของยอดขายหรือผลกําไรหากปราศจากมาตรการปองกันดานการตลาด ดังนั้นธุรกิจจึงจําเปนตองปรับกลยุทธ  

หรือมาตรการทางการตลาด ใหสอดคลองกับสถานการณและแกปญหาอุปสรรคตาง ๆ  ที่เกิดขึ้น 

2) การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน (การวิเคราะหจุดแข็ง และจุดออน) เปนการประเมินจุดแข็ง 

(Strengths) หรือความแข็งแกรง และจุดออน (Weaknesses)  ของหนวยธุรกิจ ซึ่งประกอบดวยจุดแข็งและจุดออน

ดานสวนผสมการตลาด (Marketing Mix) คือเครื่องมือทางการตลาดท่ีสามารถควบคุมได จุดแข็งและจุดออนดานการเงิน 

ดานการผลิต และดานการตลาด ดานการบริหารงาน และการจัดองคกร เมื่อทราบจุดแข็งและจุดออนแลวหนวยธุรกิจ

ควรแสวงหาโอกาสในการแข็งแกรงนั้น โดยการพัฒนาจุดแข็งของตนใหเกิดประโยชนมากที่สุด และตองหาวิธีแกไข

จุดออนของตนตอไป เพ่ือนําไปสูการกําหนดกลยุทธทางการตลาดซึ่งในการกําหนดกลยุทธการตลาดนั้น จําเปนที่

จะตองวิเคราะหถึงปจจัยสิ่งแวดลอมทั้งภายในและภายนอก นอกจากนี้ กลยุทธการตลาดจะเขาไปเกี่ยวของกับระบบ

การวางแผนการตลาด ระบบการจัดองคการ ระบบการปฏิบัติการทางการตลาด ระบบควบคุมการตลาด และระบบ

ขอมูลทางการตลาด 

 

11





11 
 

บทที่ 3  

ข้อมูลทั่วไป 

3.1 บรูไน 
3.1.1 สภาพทั่วไป 

1) ลักษณะทั่วไป 
ประเทศเนการา บรูไน ดารุสซาราม หรือบรูไน (Negara Brunei Darussalam) เป็นประเทศ 

ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทางตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะบอร์เนียว มีพ้ืนที่ 5,765 ตารางกิโลเมตร 
ดินแดนของบรูไนแบ่งออกเป็น 2 ส่วน โดยมีพ้ืนที่ของรัฐซาราวักของมาเลเซียกั้นไว้เป็นภาคตะวันออกและตะวันตก 
มีพรมแดนทิศเหนือติดทะเลจีนใต้ ทิศตะวันออก ทิศตะวันตก และทิศใต้ ติดเขตซาราวัก ประเทศมาเลเซีย 
พ้ืนที่ร้อยละ 70 เป็นป่าไม้เขตร้อน ลักษณะภูมิประเทศประกอบด้วยที่ราบชายฝั่งทะเลและที่ราบหุบเขา ซึ่งเป็น
ดินตะกอนที่แม่น้้าพัดมาทับถม บริเวณท่ีอยู่ห่างจากชายฝั่งเข้าไปภายในเกาะส่วนใหญ่เป็นเนินเขา ดินแดนทาง
ภาคตะวันออกมีลักษณะขรุขระและสูงกว่าตะวันตก  

 
 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที่ 3.1 แผนที่ประเทศบรูไน 
ที่มา : ศูนย์ข้อมูลอาเซยีน, 2560 

 
 2) ประชากร 

บรูไนมีประชากรประมาณ 0.423 ล้านคน แบ่งเป็นชาวมาเลย์ร้อยละ 68.8 ชาวจีนร้อยละ 18.3 
ชนเผ่าต่าง ๆ ร้อยละ 5.0 ชาวอินเดียและอ่ืน ๆ ร้อยละ 7.9 ประชากรส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 15 - 59 ปี  
ร้อยละ 69.3 รองลงมาอยู่ในช่วงอายุ 0 - 14 ปี ร้อยละ 23.1 และอยู่ในช่วงอายุ 60 - 79 ปี ร้อยละ 7.6  
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3.1.2  สภาพทั่วไปดานเศรษฐกจิ  

 1) ดานเศรษฐกิจ 

ป 2558 บรูไนมีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ (Gross Domestic Product : GDP Growth)  

ติดลบรอยละ 0.56 ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (GDP) มีมูลคา 12.93 พันลานดอลลารสหรัฐฯ  โดยมีรายได

ประชาชาติตอหัว (GDP Per Capita) 36,607 ดอลลารสหรัฐฯ ตอคนตอป โดยบรูไนมีรายไดตอหัวสูงเปนอันดับสอง

ของอาเซียน รองจากสิงคโปร และอัตราการวางงานรอยละ 1.86 ตอป (ตารางที่ 3.1)  

ตารางที่ 3.1 ดัชนีชี้วัดเศรษฐกิจของบรูไน ป 2554 - 2558 

เครื่องชี้วัดเศรษฐกิจ 
ป 

2554 2555 2556 2557 2558 

จํานวนประชากร (ลานคน) 0.399 0.405 0.411 0.417 0.423 

ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ 

(GDP: US$bn) (current price) 

18.52 19.04 18.09 17.12 12.93 

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

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

อัตราการวางงาน (%) 1.72 1.69 1.67 1.65 1.86 

ที่มา : ธนาคารโลก, 2560   

 

2) การคาระหวางไทยกับบรูไน  

ป 2554 – 2558 การคาระหวางไทยกับบรูไน มีแนวโนมเพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่อง มีมูลคาเฉลี่ย 

ปละ 646.70 ลานเหรียญสหรัฐฯ โดยไทยเปนฝายขาดดุลการคา ในป 2558 มูลคาการคาระหวางไทยกับบรูไน 

มีมูลคา 815.77 ลานเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจากปกอนรอยละ 2.43 โดยมูลคาการสงออกสินคาไปยังบรูไน

เทากับ 105.77 ลานเหรียญสหรัฐฯ ลดลงจากปที่ผานมารอยละ 25.79 ซึ่งสินคาสงออกของไทยไปบรูไน 

ที่สําคัญ 10 อันดับแรก ไดแก รถยนต อุปกรณและสวนประกอบ ขาว ปูนซิเมนต อาหารสัตวเลี้ยง ผลิตภัณฑยาง 

เครื่องปรับอากาศและสวนประกอบ หมอแปลงไฟฟาและสวนประกอบ ผลิตภัณฑเซรามิก ผลไมกระปองและแปรรูป 

อาหารทะเลกระปองและแปรรูป ตามลําดับ สวนมูลคาการนําเขาสินคาไปยังบรูไนเทากับ 710 ลานเหรียญสหรัฐฯ

เพ่ิมข้ึนจากปผานมา รอยละ 8.58 ซึ่งสินคานําเขาของไทยจากบรูไนที่สําคัญ 10 อันดับแรก ไดแก น้ํามันดิบ 

เคมีภัณฑ ผลิตภัณฑโลหะ เครื่องจักรกลและสวนประกอบ เยื่อกระดาษและเศษกระดาษ สัตวและผลิตภัณฑ

จากสัตว สิ่งพิมพ สวนประกอบและอุปกรณ ยานยนต เครื่องมือเครื่องใชเกี่ยวกับวิทยาศาสตร การแพทย  

และเครื่องใชเบ็ดเตล็ด ตามลําดับ (ตารางที่ 3.2) 
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ตารางท่ี 3.2 สถิติการค้าระหว่างไทยและบรูไน ปี 2554 – 2558 

หน่วย: ล้านเหรียญสหรัฐฯ 

ปี 
ปริมาณการค้ารวม ส่งออก น าเข้า 

ดุลการค้า 
มูลค่า สัดส่วน 

ร้อยละการ
เปลี่ยนแปลง มูลค่า 

ร้อยละการ
เปลี่ยนแปลง มูลค่า 

ร้อยละการ
เปลี่ยนแปลง 

2554 269.05 0.06 18.44 137.04 6.52 132.01 34.02 5.02 
2555 632.89 0.14 135.23 190.75 39.19 442.14 234.93 -251.40 
2556 719.33 0.16 13.66 166.20 -12.87 553.12 25.10 -386.92 
2557 796.44 0.18 10.72 142.53 -14.24 653.91 18.22 -511.37 
2558 815.77 0.20 2.43 105.77 -25.79 710.00 8.58 -604.23 

หมายเหต:ุ สัดส่วน หมายถึง การค้าสองฝ่ายต่อการค้ารวมของไทยทั้งหมด 
ที่มา: ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร โดยความร่วมมือของกรมศลุกากร (อ้างใน ส่วนบริหารงานทวิภาคี ส านักอาเซียน 

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ) 

3.1.3  ด้านนโยบาย 
ปัจจุบัน บรูไน อยู่ระหว่างด าเนินการตาม "วิสัยทัศน์บรูไน ปี 2578" โดยด าเนินการผ่าน

แผนพัฒนาแห่งชาติฉบับที่ 9 และ 10 ซึ่งวิสัยทัศน์ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์หลัก 3 ด้าน คือ 1) พัฒนาระบบ
การศึกษาและสร้างแรงงานที่มีทักษะขั้นสูง 2) ปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชาชนในประเทศ และ 3) สร้าง
เศรษฐกิจที่ยั่งยืนและมีพลวัตร รวมทั้งได้ก าหนดกรอบการพัฒนาใน 8 ด้าน ได้แก่ 

1) ด้านการศึกษา ได้ก าหนดระบบการศึกษาของศตวรรษท่ี 21 (The new National Education 
of the 21st Century-SPN 21) ซึ่งเป็นระบบการศึกษาแนวใหม่จากประเทศฝรั่งเศส ที่ให้ความส าคัญกับผู้เรียน
เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ เพ่ือให้เกิดความตื่นตัว และสนใจศึกษาในวิชาแขนงต่าง ๆ โดยเฉพาะด้าน
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มากขึ้น รวมทั้งการบรรจุหลักสูตรด้านศาสนา ในหลักสูตรวิชาบังคับ เป้าหมาย
เพ่ือเพ่ิมจ านวนนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาจากร้อยละ 13 เป็นร้อยละ 30 ภายใน 5 ปี 

2) ด้านเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้าการลงทุน การท่องเที่ยว และให้มีการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีกับ
ประเทศต่างๆ เพ่ิมข้ึน โดยมีโครงการต่าง ๆ มารองรับ 

3) ด้านความมั่นคง โดยเสริมสร้างความมั่นคงทั้งภายในและระหว่างประเทศ การเสริมสร้างสมรรถนะ 
ของบรูไนในการรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ และการส่งเสริมบทบาททางทหารและความมั่นคง  

4) ด้านการพัฒนาระบบสถาบัน โดยส่งเสริมธรรมาภิบาลในระบบการบริหารทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน การพัฒนาคุณภาพการบริการประชาชน และป้องกันการทุจริต  

5) ด้านการพัฒนาธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยส่งเสริมธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
โดยบรูไนให้ความส าคัญกับการปรับปรุงระบบการขออนุญาตการจัดตั้งบริษัท อย่างไรก็ตาม จากข้อมูลของ 
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World Bank ในป 2557 การขออนุญาตจัดตั้งบริษัทยังใชเวลาประมาณ 101 วัน ดังนั้น รัฐบาลยังคงม ี

ความพยายามที่จะปรับปรุงประสิทธิภาพการดําเนินงานเพ่ือธุรกิจ ขนาดกลางและขนาดยอมอยางตอเนื่อง 

6) ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน โดยสงเสริมโครงการกอสรางตาง ๆ ในดานคมนาคม เชน 

การสรางสะพานเชื่อม ทางหลวง การขยายทาเรือ การปรับปรุงทาอากาศยานนานาชาติ เปนตน เพ่ือเปน 

การดึงดูดการลงทุนจากตางชาติและกระตุนกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 

7) ดานสังคม โดยสนับสนุนดานสวัสดิการ ดานสาธารณสุข ดานการศึกษา และการสราง

ตําแหนงงานใหกับชาวบรูไน โดยรัฐบาลตั้งเปาหมายใหมีชาวบรูไนฯ 40,000 คน ไดเขาทํางานในอุตสาหกรรม

พลังงานภายในป 2578  

8) ดานสิ่งแวดลอม โดยอนุรักษสภาพแวดลอมอยางยั่งยืน มีนโยบาย Kenali Negara Kitani 

หรือ Know Your Country (KNK) Programme เพื่อสงเสริมการทองเที่ยวในประเทศ ซึ่งใหความสําคัญกับ

การรักษาสภาพแวดลอม และสรางจุดเดนดานการทองเที่ยวเชิงนิเวศเพื่อดึงดูดนักทองเที่ยวทั้งในและ

ตางประเทศ  

ทั้งนี ้เนื่องจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจยงัไมมีความมั่นคง ประกอบกับปญหาในการเพ่ิมผลผลิต

ของอุตสาหกรรมน้ํามันและกาซของบรูไน ทําใหเกิดผลกระทบทางลบตองบประมาณของภาครัฐอยางมาก 

และมีผลตอการจางงานของชาวบรูไน สงผลใหในชวงป 2558 งบประมาณภาครัฐของบรูไนอยูในสภาวะขาดดุล 

หากงบประมาณภาครัฐอยูในสภาวะขาดดุลอยางตอเนื่อง จะสงผลกระทบตอความเชื่อมั่นของนักลงทุนตางประเทศ 

และสงผลใหเศรษฐกิจของประเทศขาดเสถียรภาพได ทําใหการดําเนินการตาม "วิสัยทัศนบรูไนฯ ป 2578"  

ไมเปนไปตามเปาหมายที่วางไว 

1) นโยบายดานการคาตางประเทศ 

1.1) นโยบายดานการลงทุน 

รัฐบาลบรูไนอนุญาตใหมีการลงทุนจากตางประเทศเกือบทุกสาขา รวมถึงการอนุญาต 

ใหตางชาติถือหุนไดรอยละ 100 ในทุกสาขา ยกเวน อุตสาหกรรมที่ใชทรัพยากรภายในประเทศและที่เกี่ยวของ

กับความมั่นคงทางอาหารแหงชาติ ซึ่งยังตองมีผูถือหุนภายในประเทศอยางนอยรอยละ 30 ในสาขาการเกษตร 

ประมง และการแปรรูปอาหาร อยางไรก็ตาม ยังไมมีคํานิยามที่ชัดเจนวาสาขาใดที่จะตองมีผูถือหุนภายในประเทศ 

ขึ้นอยูกับการตัดสินใจของทางการ นอกจากนี้ เพื่อสงเสริมการลงทุนจากตางชาติ รัฐบาลไดใหสิทธิพิเศษ 

ทางภาษ ีเชน ภายใตโครงการผูบุกเบิก (The Pioneer Status Programme) บริษัทจะไดรับยกเวนภาษีเงินได

นิติบุคคล โดยปกติรอยละ 30 สําหรับบริษัทที่ไมไดทําธุรกิจน้ํามัน เปนเวลาถึง 8 ป และไดรับยกเวนภาษี

นําเขาเครื่องจักรและอุปกรณที่ใชในโรงงาน 

1.2) มาตรการดานภาษีและมาตรการที่มิใชภาษี 

อัตราภาษี MFN ท่ีเก็บจริงของบรูไนคอนขางต่ํา โดยการเก็บภาษีของบรูไนยังมีชองวาง

ระหวางอัตราภาษีที่เก็บจริงกับอัตราภาษีผูกพัน ซึ่งทําใหเกิดความไมแนนอนแกผูประกอบธุรกิจ เนื่องจาก

ทางการมีโอกาสพิจารณาขึ้นอัตราภาษีที่เก็บจริงได โดยไมเกินอัตราที่ผูกพันไว ถึงแมบรูไนยังไมเคยใชมาตรการ

ดังกลาว สินคาที่มีอัตราภาษ ีMFN สูง ไดแก เครื่องจักรไฟฟา เครื่องจักร สินคาอุตสาหกรรม สินคาประเภทไม
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และกระดาษ อุปกรณขนสง ทั้งนี้ บรูไนเปนประเทศสมาชิกอาเซียนจะไดลดภาษีสินคาลงเหลือรอยละ 0 

ยกเวนสินคาในกลุมสินคาออนไหว ที่ยังคงอัตราภาษีไวท่ีรอยละ 0 - 5 ไดแก ชา และกาแฟ นอกจากนี้ ยังมี

สินคาประเภทยาสูบและแอลกอฮอลซึ่งจัดอยูในสินคากลุมยกเวนที่ไมนํามาลดภาษี เนื่องจากขัดตอหลักกฎหมาย

อิสลามของบรูไน สวนอัตราภาษีสําหรับสินคา IT ยังสูงกวาอัตราภาษี MFN เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายสงเสริม

การลงทุนในสาขา IT ซึ่งในกรณีนี้ จะใชอัตราภาษี MFN ที่ต่ํากวา 

นอกจากมาตรการทางภาษีที่คอนขางต่ําตามท่ีกลาวมาขางตนแลว บรูไนยังมีมาตรการ

จํากัดทางการคา (มาตรการที่มิใชภาษ)ี ในเรื่องของการหามนําเขา การจํากัดการนําเขา ขอบังคับในการนําเขา 

การขออนุญาตการนําเขา การกําหนดโควตานําเขา ไดแก หามนําเขาฝน ประทัด วัคซีนจากไตหวัน อาวุธ และ

กระสุน ดวยเหตุผลทางดานสุขภาพและศีลธรรม การจํากัดการนําเขาขาว น้ําตาล และเกลือ เพ่ือรักษาระดับ

อุปทานขาว โดยการนําเขาขาวยังมีลักษณะผูกขาด สวนใหญจะซื้อขาวจากไทย โดยผาน The Department 

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

การจํากัดการนําเขาในเนื้อวัว เปด ไก และเครื่องดื่มแอลกอฮอล (ดวยเหตุผลทางศาสนา) การจํากัดการนําเขา

พืชและสัตวมีชีวิต ไมแปรรูป และยานพาหนะที่ใชแลวอยางต่ํา 5 ป (ดวยเหตุผลดานความปลอดภัย)  

หรือการนําเขาไขตองมีการแสตมปเพ่ือแยกความแตกตางจากไขที่ไดจากในประเทศ เพื่อปองกันการลักลอบ

นําเขาไขท่ีไมไดตามมาตรฐาน การหามนําเขาชั่วคราวของซีเมนต และวัสดุที่ใชทําหลังคา เพื่อปกปองผูผลิต

ภายในประเทศ การกําหนดขอบังคับในการนําเขาสินคาประเภทอาหารท่ีเครงครัดมาก โดยเฉพาะเนื้อสัตว 

จะตองเปนสินคาฮาลาลเทานั้น เมื่อผานการตรวจสอบและไดรับการรับรองแลว จึงจะสามารถสงสินคาไป

จําหนายในบรูไนได ซึ่งข้ันตอนเหลานี้ ทําใหเกิดความลาชาและไมคลองตัวในการสงสินคาอาหารไปยังบรูไน 

การขอใบอนุญาตนําเขาสินคาที่ตองขอใบอนุญาตกอนนําเขา ไดแก อุปกรณสื่อสารโทรคมนาคม เครื่องมือ

แพทย เคมีภัณฑ พืชและสัตวมีชีวิต การกําหนดโควตาการนําเขาสินคาประเภทเนื้อสัตว เปด และไก ตองอยู

ภายใตการกํากับดูแล โดยมีการกําหนดเพดานนําเขาทุกป เพื่อหลีกเลี่ยงภาวะสินคาลนตลาด และการจํากัด

การสงออกในสินคาประเภทไมซุง ปาลมน้ํามัน ขาว และน้ําตาล เพ่ือความมั่นคงของอุปทานภายในประเทศ  

1.3) การจางแรงงานตางชาติ  บรูไนเปนประเทศที่ขาดแคลนแรงงาน เนื่องจากมีจํานวน

ประชากรนอย จึงตองพ่ึงพาแรงงานตางชาติจํานวนมาก แรงงานสวนใหญมาจากอินโดนีเซีย ฟลิปปนส 

มาเลเซีย ไทย อินเดีย และบังคลาเทศ โดยภาคเอกชนเปนแหลงการจางงานสวนใหญ สวนที่เหลือเปนการจางงาน 

ในภาครัฐบาล โดยมีกรมแรงงานเปนหนวยงานที่บริหารการจางแรงงานตางชาติ ซึ่งจะกําหนดเงื่อนไขจํานวน 

ตําแหนง และสัญชาติแรงงานตางชาติโดยรวม (Labour Quota) และใหนายจางแตละรายพิจารณาในรายละเอียด 

วาจะจางแรงงานตางชาติในแตละตําแหนงจํานวนเทาใด ตามโควตาท่ีไดรับอนุญาต การจางงานในบรูไนไมได

กําหนดอัตราคาจางข้ันต่ํา เปนไปตามความตองการของตลาด โดยคาจางแรงงานไรฝมือเฉลี่ยเดือนละ 450 - 

500 เหรียญบรูไน และแรงงานก่ึงฝมือเฉลี่ยเดือนละ 1,000 เหรียญบรูไน โดยบรูไนตองการลดการพึ่งพา

แรงงานจากตางประเทศ และสนับสนุนใหแรงงานชาวบรูไนเขาทํางานในอุตสาหกรรมภาคพลังงานเพิ่มมากข้ึน 

ซึ่งรัฐบาลบรูไนไดตั้งเปาหมายไววา ภายในป 2578 จะตองมีแรงงานชาวบรูไนจํานวน 40,000 คน จากจํานวน

แรงงานทั้งหมด 50,000 คน ไดทํางานในภาคอุตสาหกรรมพลังงาน ดังนั้น รัฐบาลบรูไนจึงไดรวมมือกับ
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สถาบันการศึกษาปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาใหสอดคลองกับคุณสมบัติแรงงานที่อุตสาหกรรมพลังงานตองการ 

จัดตั้งศูนยฝกอบรมศึกษา และจัดตลาดนัดแรงงานตามสถาบันการศึกษา ในสวนของความตองการจางแรงงานไทย

ในบรูไนมีปริมาณลดลง ถึงแมนายจางบรูไนจํานวนมากจะพึงพอใจในฝมือการทํางานของแรงงานไทย และ

ตองการจางแรงงานไทยจํานวนมาก เนื่องจากนโยบายคาแรงขั้นต่ํา 300 บาทตอวันของรัฐบาลไทย อยางไรก็ด ี

ยังมีแรงงานไทยบางสวนที่สมัครใจมาทํางานที่บรูไน เนื่องจากมองวารายไดที่ไดรับสูงกวาแรงงานที่ไดรับจาก 

บังคลาเทศและอินโดนีเซีย อีกทั้งคาครองชีพของแรงงานไทยในบรูไนยังไมแตกตางจากในไทยมากนัก ทําให 

มีเงินเหลือเก็บที่จะสงกลับมาไทยได 

2) นโยบายดานการเกษตร สินคาเกษตรกรรมหลักของประเทศบรูไน ไดแก ขาว ผัก ผลไม ไก โค 

กระบือ แพะ และไข โดยบรูไนมีพ้ืนที่สามารถทําการเกษตรไดประมาณ 13,000 เฮกแตร หรือประมาณรอยละ 

2.5 ของพ้ืนที่ทั้งประเทศ สมเด็จพระราชาธิบดีแหงบรูไนมีพระราชประสงคที่จะสงเสริมความรวมมือระหวาง

บรูไนกับไทยและนานาชาติในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร เพื่อเสริมสรางความมั่นคง 

ดานอาหารของประเทศ การพัฒนาการปลูกขาวของบรูไนในแผนพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติฉบับที่ 8 (2001 - 

2005) กรมวิชาการเกษตรของบรูไนไดตั้งเปาที่จะผลิตขาวใหไดมากกวา 1.18 ลานเหรียญสหรัฐฯ โดยขยาย

พ้ืนที่ปลูกขาวในเขต Lekium/Perdayan และ Senukoh และSelapon จาก 300 และ 80 เฮกแตร เปน 700 

และ 150 เฮกแตรในอนาคต ตามลําดับ ซึ่งจะเปนการเพิ่มผลผลิตขาวในอนาคตและมีระบบการปลูกที่สามารถ

เก็บเก่ียวได 2 ครั้งตอป และจะมีการแนะนําระบบการเพาะปลูกใหมแกชาวนาพ้ืนเมือง   

  นอกจากสินคาขาวแลว บรูไนยังสงเสริมในดานการทําประมงในประเทศ ซึ่งปจจุบัน 

การประมงของบรูไน มีมูลคาทางเศรษฐกิจไมมากนัก เมื่อเทียบกับรายไดท่ีไดจากน้ํามัน และกาซธรรมชาติ 

ปจจุบันบรูไนมีชาวประมงเพียง 925 คน สวนใหญเปนชาวประมงขนาดเล็ก รัฐบาลสงเสริมใหมีการทําประมง 

ขณะเดียวกันรัฐบาลก็มีการควบคุมไมใหการทําประมงเกินศักยสูงสุดที่มีอยู จึงอนุญาตใหทําการประมง 

ไดเพียงรอยละ 80 ของศักยการผลิตสูงสุด หรือประมาณ 21,300 ตันตอป แบงออกเปนปลาหนาดิน 12,500 ตัน 

และปลาผิวน้ํา 8,800 ตัน ชาวบรูไนนิยมรับประทานปลาสูงเฉลี่ยถึงคนละ 45 กิโลกรัมตอป ทําใหบรูไนตอง

นําเขาอาหารทะเลเพื่อการบริโภคปละ 7,750 ตัน หรือรอยละ 50 ของความตองการบริโภคปลาทั้งหมด 

นอกจากนี้นานน้ําของบรูไนยังเปนเสนทางอพยพยายถิ่นของปลาทูนาดวย บรูไนจึงไดวางแผนการสํารวจ และ

การใชทรัพยากรเหลานี้ใหเกิดประสิทธิภาพสูงสดุในอนาคตอันใกล ทั้งนี้บรูไนมีการเชิญชวนใหตางชาติไปลงทุน

จับปลาในบรูไน โดยการทําประมงในนานน้ําบรูไนจะตองดําเนินการโดยบริษัทรวมทุน (Joint Venture) หรือ

อีกวิธีหนึ่งคือ ผูประกอบการบรูไนสามารถเชาเรือประมงตางชาติ (chartering) พรอมลูกเรือเขาไปทําการ

ประมงในบรูไน โดยเรือตางชาติเหลานี้จะตองทําการประมงในเขต 3 หรือระยะ 20 ไมลทะเลออกไป และตอง

ใชอวนลากปลาท่ีมีขนาดไมต่ํากวา 38 มิลลิเมตรและจะตองนําปลาไปข้ึนที่ทาที่กําหนดกอนสงออกไปยัง 

ประเทศตาง ๆ การเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา อุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําของประเทศมีการพัฒนาอยางรวดเร็ว 

และเปนที่ตองการของตลาด อุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําที่สําคัญไดแก การเลี้ยงปลาในกระชัง  

(Cage culture of marine fish) และการเลี้ยงกุงในบอ (Pond culture of marine shrimp) 
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3.1.4 ปจจัยสนับสนุนการลงทุนและโอกาสทางธุรกิจเกษตรในบรูไน 

1) การคาระหวางไทยกับบรูไนในปจจุบันยังมีไมมากนัก มีสินคาสําคัญ คือ ขาวและน้ํามันดิบ

อยางไรก็ดี การท่ีบรูไนไดปรับโครงสรางทางเศรษฐกิจใหมีความหลากหลาย โดยเนนการเกษตรและการทองเที่ยว 

ซึ่งเปนสาขาที่ไทยมีความเชี่ยวชาญ จะเปนโอกาสใหไทยสามารถขยายตลาดสินคาเกษตร ตลอดจนสงเสริมการ

ทองเท่ียวระหวางกัน  

2) ไทยมีศักยภาพในการผลิตอาหารฮาลาล ซึ่งไดรับการยอมรับอยางกวางขวางในตลาดโลกใน

ดานคุณภาพมาตรฐาน เปนโอกาสสําหรับการสงออกสินคาฮาลาลไปยังตลาดบรูไน นอกจากนี้ บรูไนมีนโยบาย

สงเสริมการเปนศูนยกลางอาหารฮาลาลในภูมิภาค จึงเพ่ิมโอกาสความรวมมือในการสงออกไปประเทศท่ีสามดวย  

3) บรูไนเปนประเทศที่ขาดแคลนแรงงาน เนื่องจากมีประชากรนอยจึงตองพึ่งพาแรงงานตางชาติ

ทั้งในภาคเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมเปนจํานวนมาก แรงงานสวนใหญมาจากประเทศอินโดนีเซีย ฟลิปปนส 

มาเลเซีย ไทย อินเดีย และบังคลาเทศ โดยการจางงานสวนใหญจะอยูในภาคเอกชน  

3.2  ราชอาณาจักรกัมพูชา 

 3.2.1 สภาพท่ัวไป 

  1) ลักษณะทั่วไป 

 ราชอาณาจักรกัมพูชา หรือกัมพูชา (Kingdom of Cambodia) ตั้งอยูในเขตลุมน้ําโขงตอนลาง

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

เวียดนาม สําหรับเขตแดนที่ติดกับไทยมีประมาณ 798 กิโลเมตร ทิศเหนือติดกับประเทศไทย (จังหวัด

อุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร และบุรีรัมย) ทิศตะวันตกติดกับประเทศไทย (จังหวัดสระแกว จันทบุรี และ

ตราด) และทิศใต ติดอาวไทย มีพรมแดนติดกับพรมแดน สปป.ลาว 541 กิโลเมตร และเวียดนาม  

1,228 กิโลเมตร   

2) ประชากร 

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

รองลงมา คือ เวียดนาม รอยละ 5 จีน รอยละ 1 และอ่ืน ๆ  รอยละ 4 มีกําลังแรงงานอยูในภาคเกษตร รอยละ 55.8 

ภาคอุตสาหกรรม รอยละ 16.9 และภาคบริการ รอยละ 27.3 อาชีพหลักของชาวกัมพูชา คือ การเกษตรกรรม 

ซึ่งมีอยูประมาณรอยละ 70 สวนใหญจะเพาะปลูกอยูรอบ ๆ ทะเลสาบกัมพูชา ซึ่งสินคาเกษตรที่สงออก ไดแก 

ขาว ผลิตภัณฑปลา ยางพารา ขาวโพด ถั่วลิสง สัตวมีชีวิต ผลไม และปลา เปนตน 

3.2.2 สภาพทั่วไปดานเศรษฐกิจ 

 1)  ดานเศรษฐกิจ 

 กัมพูชามีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (Gross Domestic Product : GDP Growth) 

ในชวง 5 ป ที่ผานมา (2554 -2558) ขยายตัวเฉลี่ยรอยละ 7.20 ตอป ในป 2558 ผลิตภัณฑมวลรวม

ประชาชาติ (GDP) ของกัมพูชา มีมูลคา 18.05 พันลานเหรียญสหรัฐฯ อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจเติบโต
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รอยละ 7.00 ลดลงจากปที่ผานมาเล็กนอย โดยคิดเปนผลิตภัณฑมวลรวมตอหัวเทากับ 1,158.69 เหรียญ

สหรัฐฯ เพ่ิมจากปที่ผานมา อัตราเงนิเฟอรอยละ 1.26 และอัตราการวางงานรอยละ 0.18 (ตารางท่ี 3.3) 

 กัมพูชาเปนตลาดที่มีขนาดเล็ก มีจํานวนประชากร 15 ลานคน ซึ่งเปนคนยากจน รอยละ 75 

ชนชั้นกลาง รอยละ 20 และคนที่มีฐานะร่ํารวย รอยละ 5 ทําใหคนกัมพูชามีกําลังซื้อเพ่ิมขึ้น จากอัตราการ

เติบโตทางเศรษฐกิจที่อยูในระดับสูงตอเนื่อง โดยมีปจจัยเสริมจากนักลงทุนตางชาติท่ีเขาไปลงทุนและอาศัย 

ในกัมพูชามากขึ้น โดยเฉพาะชาวจีน ญ่ีปุน เกาหลีใต และเวียดนาม ทําใหธุรกิจอสังหาริมทรัพยขยายตัวสูงข้ึน

นอกจากนี้ธุรกิจทองเที่ยวก็ขยายตัวเชนกัน มีนักทองเที่ยวประมาณ 5 ลานคนตอป ทําใหมีความตองการสินคา

อุปโภคและบริโภคที่มีคุณภาพจากไทยมากขึ้น 

การสงออกสินคาของกัมพูชา ในป 2558 มีมูลคา 7.87 พันลานเหรียญสหรัฐฯ สําหรับสินคา

สงออกสําคัญที่กัมพูชาสงออกไปตลาดโลก คือ เสื้อผาสําเร็จรูป ไม ยางพารา ขาว และปลา ตลาดสงออก 

ที่สําคัญ ไดแก สหรัฐอเมริกา อังกฤษ เยอรมัน ญี่ปุน  แคนาดา จีน เวียดนาม และไทยการนําเขาสินคาของ

กัมพูชา ในป 2558 มีมูลคา 10.65 พันลานเหรียญสหรัฐฯ  สินคานําเขาสําคัญของกัมพูชา ไดแก  ปโตรเลียม 

บุหรี่ ทองคํา วัสดุกอสราง เครื่องจักร สวนตลาดนําเขาที่สําคัญของกัมพูชา คือ ไทย เวียดนาม จีน ฮองกง และ

สิงคโปร  

 

 
ภาพที่ 3.2  แผนท่ีราชอาณาจักรกัมพูชา 

ที่มา : Cambodiahome.com , 2560 
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ตารางที่ 3.3 ดัชนีชี้วัดเศรษฐกิจของกัมพูชา ป 2554 - 2558 

เครื่องชี้วัดเศรษฐกิจ 
ป 

2554 2555 2556 2557 2558 

- จํานวนประชากร (ลานคน) 14.59 14.83 15.08 15.33 15.58 

- ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ 

(GDP: US$bn) (current price) 

12.83 14.04 15.45 16.78 18.05 

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

- GDP growth (Annual %) 7.1 7.3 7.5 7.1 7.0 

- อัตราเงนิเฟอ (Inflation %) 3.36 1.37 2.25 1.68 1.26 

- อัตราการวางงาน (%) 0.2 0.2 0.3 0.1 0.18 

ที่มา : ธนาคารโลก, 2560   

2) การคาระหวางไทยกับกัมพูชา  

มูลคาการคาระหวางไทยและกัมพูชา ในชวง 5 ปท่ีผานมา (2554-2558 ) มีแนวโนมเพิ่มขึ้น

อยางตอเนื่อง และไทยเปนฝายไดดุลการคามาตลอด เนื่องจากไทยสงออกสินคาไปยังกัมพูชามากขึ้น  

และไทยนําเขาสินคาจากกัมพูชามากข้ึนเชนกัน  ในป 2558 มูลคาการคาระหวางไทยและกัมพูชาเทากับ 

5,597.7 ลานเหรียญสหรัฐฯ โดยมูลคาการสงออกสินคาของไทยไปยังกัมพูชาเทากับ 4,958.5 7 ลานเหรียญสหรัฐฯ 

ขยายตัวจากป 2557 รอยละ 9.43 และ 15.51 ตามลําดับ โดยสินคาสงออกสําคัญที่ไทยสงไปกัมพูชา  

ไดแก น้ํามันสําเร็จรูป อัญมณีและเครื่องประดับ น้ําตาลทราย เครื่องดื่ม ปูนซีเมนต ยานพาหนะอ่ืน ๆ  

และสวนประกอบ เปนตน สวนมูลคาการนําเขาสินคาของไทยจากกัมพูชา เทากับ 639.3 ลานเหรียญสหรัฐฯ 

ขยายตัวจากป 2557 รอยละ 8.41 และไทยไดเปรียบดุลการคากับกัมพูชา 4,319.2 ลานเหรียญสหรัฐฯ  

(ตารางท่ี 3.4) สวนสินคาสําคัญที่นําเขา ไดแก เครื่องจักรไฟฟาและสวนประกอบ เครื่องจักรกลและ

สวนประกอบ ลวดและสายเคเบิล ผัก ผลไม สินแรโลหะ และเศษโลหะ พืชและผลิตภัณฑ เปนตน  (กรมเจรจา

การคาระหวางประเทศ, 2560) 

ตารางที่ 3.4 สถิติการคาระหวางประเทศไทยกับกัมพูชา ป 2554 - 2558 

หนวย : ลานเหรียญสหรัฐฯ 

รายการ 
ป 

2554 2555 2556 2557 2558 

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

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

การนําเขา 176.0 249.5 355.3 589.7 639.3 

ดุลการคา 2,517.2 3,532.7 3,901.0 3,935.7 4,319.2 
 

ที่มา : กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ, 2559 
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3.2.3 ด้านนโยบาย 
กัมพูชาได้จัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติระยะกลาง (National Strategic Development 

Plan : NSDP) ปี 2557- 2561 โดยระบุเป้าหมายที่จะด าเนินการให้เศรษฐกิจกัมพูชามีอัตราการขยายตัว 
โดยเฉลี่ยร้อยละ 7 ต่อปี โดยการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้มีความ หลากหลาย เน้นการเพ่ิมมูลค่าเพ่ิมให้กับ
สินค้าส่งออก โดยเฉพาะสินค้าเกษตรกรรมด้วยการ เพ่ิมผลผลิต โดยให้ความส าคัญกับข้าวเป็นหลัก ในการนี้
กัมพูชาต้องการพัฒนาระบบ ชลประทาน เทคโนโลยีกาผลิตที่ทันสมัย โรงสีข้าวและโกดังเก็บข้าว ระบบโลจิสติกส์ 
และกลไกควบคุมคุณภาพ และในส่วนภาคอุตสาหกรรม จะเน้นส่งเสริมการลงทุนในสาขาการแปรรูป สินค้าเกษตร 
การผลิตและการประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และไฟฟ้า รวมถึงส่วนประกอบของเครื่องจักร อุตสาหกรรม
สนับสนุนส าหรับอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม และอุตสาหกรรมใหม่ ๆ เช่น อุตสาหกรรมพลาสติก อุตสาหกรรมเคมี 
โครงสร้างพ้ืนฐานด้านไอทีและซอฟท์แวร์ 

หลังจากสงครามภายในประเทศเริ่มสงบลง กัมพูชาได้หันมาพัฒนาและฟ้ืนฟูประเทศ 
อย่างจริงจัง โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจ ซึ่งกัมพูชามีการพัฒนาขึ้นอย่างเห็นได้ชัด มีการท าการค้ากับต่างประเทศ
มากขึ้น รวมทั้งมีการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจเพ่ือรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะยาว
จนสามารถสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนต่างชาติได้ในระดับหนึ่ง ส าหรับในระยะต่อไปคาดว่าการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของกัมพูชาจะด าเนินไปอย่างต่อเนื่องและมีทิศทางชัดเจนขึ้น ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องจาก  
การด าเนินนโยบายและยุทธศาสตร์ต่างๆ ของรัฐบาลกัมพูชา โดยให้ความส าคัญต่อการพัฒนาประเทศ 
ใน 4 สาขาหลัก ได้แก่ การเกษตร การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การพัฒนาภาคเอกชนและสนับสนุนการสร้างงาน 
และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยเฉพาะด้านการศึกษาและสาธารณสุข 

อย่างไรก็ดี รัฐบาลกัมพูชาประกาศด าเนินนโยบายการค้าตามแบบเสรีโดยอาศัยกลไกตลาด 
โดยมุ่งเน้นบทบาทที่จะไม่แทรกแซงราคาสินค้าหรือบริการ แต่จะช่วยชี้แนะแนวนโยบายด้านการค้าให้นักธุรกิจ
ภายในและชาวต่างชาติให้ประกอบธุรกิจสอดคล้องกับทิศทางนโยบายและกฎหมายของประเทศ สร้างสิ่ง
อ านวยความสะดวกและสาธารณูปโภคให้เพียงพอและเอ้ือต่อการค้า เช่น ปรับปรุงบูรณะถนนที่มีอยู่ สนับสนุน
ให้มีการผลิตสินค้าในประเทศกัมพูชาให้มีปริมาณและคุณภาพดีมากยิ่งขึ้น เสริมสร้างความสัมพันธ์ด้านการค้า
ระหว่างประเทศ เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างตลาดภายในกับตลาดต่างประเทศเพ่ือผลประโยชน์ซึ่งกันและกัน 

นอกจากนี้ รัฐบาลกัมพูชาเปิดรับการลงทุนในทุกด้าน ท าให้รัฐบาลมีนโยบายให้การส่งเสริมการ
ลงทุนจากต่างประเทศมาโดยตลอด และได้ปรับปรุงระเบียบ กฎหมาย องค์กรของรัฐ เพ่ือปฏิบัติต่อนักลงทุน
ต่างชาติเช่นเดียวกับนักลงทุนท้องถิ่นโดยเฉพาะการอ านวยความสะดวกและการให้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ  
แก่โครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ตลอดจนการอนุญาตให้โอนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี ทั้งนี้  
นักลงทุนต่างชาติสามารถลงทุนและถือหุ้นร้อยละ 100 ในกิจการต่าง ๆ ทั้งสามารถถือครองทรัพย์สินต่าง ๆ  
ได้โดยเสรี ยกเว้นที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ซึ่งสงวนไว้ส าหรับบุคคลในชาติ และมีอาชีพหรือธุรกิจที่สงวน
ส าหรับบุคคลในชาติหรือต้องร่วมลงทุนกับคนในชาติเพียงไม่กี่รายการ เช่น มัคคุเทศก์น าเที่ยว โรงสีข้าว  
และโรงอิฐ เป็นต้น นอกจากนี้ สิทธิประโยชน์ที่ระบุไว้จะต้องได้รับการอนุมัติจาก CDC (The Council for the 
Development of Cambodia) ซึ่งแต่ละโครงการจะได้รับสิทธิประโยชน์ที่อาจแตกต่างกันเพ่ือจูงใจในการลงทุน 
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1) นโยบายด้านการค้าต่างประเทศ 
กัมพูชาไม่มีข้อกีดกันทางการค้าโดยใช้ใบอนุญาตหรือโควตาน าเข้า ยกเว้นกับสินค้า 

ที่ต้องห้ามตามกฎหมาย หรือสินค้าตามข้อก าหนดต้องขอใบอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ ยารักษาโรค 
อัญมณี ทองค า และกรด เป็นต้น ยกตัวอย่างเช่น ก่อนที่จะอนุญาตให้น าเข้ายารักษาโรคของกัมพูชา ผู้น าเข้า
และผู้ผลิตยาในต่างประเทศจะต้องจดทะเบียนต ารับยารักษาโรค ที่กระทรวงสาธารณสุขกัมพูชาก่อน  
และเมื่อต้องการน าเข้าต้องขอใบอนุญาตที่มีอายุให้น าเข้าภายใน 6 เดือน จากกระทรวงสาธารณสุขทุกครั้ง 
ส่วนการน าเข้ากรดต้องขอใบอนุญาตน าเข้าที่กระทรวงอุตสาหกรรม 

อย่างไรก็ตาม กัมพูชายังไม่มีกฎหมายก าหนดเกี่ยวกับมาตรฐานสินค้า แต่มีกฎหมาย
เกี่ยวกับสลากการระบุส่วนผสมและอายุผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ จากการที่ประเทศกัมพูชาไม่สามารถผลิตสินค้า 
เพ่ือสนองความต้องการของประชาชนได้เพียงพอสินค้าอุปโภคบริโภคส่วนใหญ่จึงต้องอาศัยการน าเข้า  
โดยมีกฎระเบียบและมาตรการด้านการน าเข้า-ส่งออกเป็นตัวควบคุม เช่น การน าสินค้าเข้าประเทศต้องผ่าน
การตรวจสอบประเมินราคาและช าระอัตราศุลกากรตามที่ก าหนดในพิกัดศุลกากรกัมพูชา ทั้งนี้กระทรวง
เศรษฐกิจและการคลังว่าจ้างให้บริษัทเอกชน คือ บริษัท Societe Generale de Surveillance S.A. หรือ 
SGS ตรวจสอบและประเมินราคาสินค้าก่อนการน าเข้า กล่าวคือ ผู้ที่จะท าการส่งออกสินค้าไปยังกัมพูชา  
ซึ่งมีมูลค่า F.O.B เกินกว่า 4,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ จะต้องแจ้งต่อส านักงานฯ บริษัท SGS ในประเทศที่ท าการ
ส่งออก เพ่ือท าการตรวจสอบสินค้าก่อนการส่งออก ซึ่งเมื่อสินค้าผ่านการตรวจสอบแล้ว บริษัท SGS จะออก
เอกสาร RIA (Registered Import Advice) ให้แก่ผู้น าเข้าในกัมพูชาเพ่ือน าไปผ่านพิธีศุลกากรน าเข้าต่อไป  
โดยผู้น าเข้าต้องเป็นผู้ช าระค่าธรรมเนียม PSI (Pre-Shipment Inspection) ในอัตราร้อยละ 0.8 ของมูลค่า 
F.O.B ของสินค้าและมีกรมศุลกากรกระทรวงเศรษฐกิจและการคลังเป็นผู้จัดเก็บภาษีน าเข้า 

 2) นโยบายด้านเกษตร 
พืชเศรษฐกิจที่ส าคัญของกัมพูชา คือ ข้าว ซึ่งกัมพูชามีสภาพแวดล้อมที่ เหมาะสมกับ 

การปลูกข้าว และประชาชนส่วนใหญ่ปลูกข้าว แต่ประสิทธิภาพการผลิตข้าวของกัมพูชายังอยู่ในระดับต่ า 
เนื่องจากยังขาดเทคโนโลยีทั้งด้านการผลิตและการแปรรูป รัฐบาลกัมพูชาจึงมีนโยบายที่จะยกระดับการผลิต
และส่งออกข้าวของประเทศ และมีเป้าหมายที่จะส่งออกข้าวให้ได้อย่างน้อยปีละ 1 ล้านตัน และเป็นหนึ่ง 
ในประเทศผู้ส่งออกข้าวของโลกภายในปี 2558 ภายใต้นโยบาย Rice – White Gold โดยเน้นการเชื่อมโยง 
ทุกภาคส่วนตลอดห่วงโซ่คุณค่า ตั้งแต่เกษตรกรจนถึงผู้ส่งออก เน้นการใช้เมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพ พัฒนาระบบ
ชลประทานและระบบตรวจรับรองคุณภาพ พัฒนาระบบโลจิสติกส์ การเพ่ิมโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุน 
ให้มากขึ้น เพ่ือที่จะยกระดับการเกษตรจากภาคการผลิตไปสู่พาณิชย์ให้มากขึ้น นอกจากข้าวแล้วยางพารา 
ยังเป็นพืชเศรษฐกิจส าคัญอีกชนิดหนึ่ง ที่รัฐบาลยังสนับสนุนให้เกษตรกรและภาคเอกชนขยายพ้ืนที่ปลูก  
เพ่ือเพ่ิมผลผลิตและการส่งออกที่มากขึ้น เพ่ือพัฒนายางพาราให้เป็นสินค้าเกษตรอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพสูง 
และคาดว่าในอีก 5-10 ปีข้างหน้า กัมพูชาจะส่งออกยางพารามากกว่า 10 ล้านตัน 
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3.2.4 ปัจจัยสนับสนุนการลงทุนและโอกาสทางธุรกิจเกษตรในกัมพูชา 
1) ปัจจัยสนับสนุนการลงทุนธุรกิจเกษตรและเกษตรแปรรูป 

1.1) พ้ืนที่เหมาะแก่การท าการเกษตร กัมพูชามีดินและน้ าอุดมสมบูรณ์และพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่
ราบลุ่ม จึงเหมาะแก่การท าการเกษตร สามารถเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจได้หลายชนิด โดยเฉพาะข้าว ซึ่งเป็น  
พืชเศรษฐกิจส าคัญ โดยมีพ้ืนที่เพาะปลูกร้อยละ 65 ของพ้ืนที่ท าการเกษตรทั้งประเทศ รวมทั้งพืชเศรษฐกิจ
ส าคัญอ่ืน ๆ ได้แก่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ถั่วลิสง ถั่วเหลือง ถั่วเขียว งา มันส าปะหลัง และยางพารา เป็นต้น  

1.2) ขาดแคลนผู้ประกอบการที่มีทักษะและความพร้อมในการผลิตสินค้าเพ่ือส่งออก ส่งผลให้
ผลผลิตทางการเกษตรยังไม่ได้มาตรฐานและคุณภาพตามที่ตลาดต้องการ อีกทั้งเกษตรกรกัมพูชาส่วนใหญ่ 
เป็นผู้ประกอบการรายเล็กที่ท าการเกษตรแบบดั้งเดิม ซึ่งเน้นการเพาะปลูกเพ่ือบริโภคเป็นหลัก และยังขาด
ความรู้และเทคโนโลยีในการเพาะปลูกพืชในเชิงพาณิชย์ รวมทั้งขาดแคลนเงินทุนในการซื้อปัจจัยการผลิต อาทิ 
เมล็ดพันธุ์ และปุ๋ย เป็นต้น ซึ่งผู้ประกอบการไทยสามารถเข้าไปเติมเต็มในส่วนเหล่านี้ได้ 

1.3) รัฐบาลกัมพูชาสนับสนุนการลงทุนในธุรกิจเกษตรและเกษตรแปรรูป เพ่ือก่อให้เกิดการจ้างงาน
และสร้างรายได้แก่เกษตรกร ซึ่งมีสัดส่วนกว่าร้อยละ 70 ของประชากรทั้งประเทศ และสร้างมูลค่าเพ่ิมแก่
ผลผลิตทางการเกษตร โดยเฉพาะธุรกิจเกษตรอินทรีย์ ทั้งนี้ รัฐบาลให้สิทธิพิเศษในการลดหย่อนภาษีส าหรับ
การน าเข้าเครื่องจักรที่ใช้ในการแปรรูปสินค้าเกษตรเพ่ือส่งออก รวมทั้งอนุญาตให้นักลงทุนต่างชาติ ลงทุนใน
ธุรกิจเกษตรและเกษตรแปรรูปได้ 100% ในกิจการส่วนใหญ่ ยกเว้นบางสาขา อาทิ การเพาะปลูกพืชพ้ืนเมือง 
เช่น สมุนไพร และยา ซึ่งสงวนไว้ส าหรับเกษตรกรชาวกัมพูชา เป็นต้น 

2) โอกาสทางธุรกิจที่น่าสนใจ 
2.1) ธุรกิจโรงสีข้าว โรงสีข้าวในกัมพูชาส่วนใหญ่มีขนาดเล็กและมีประสิทธิภาพการผลิตต่ า 

เนื่องจากผู้ประกอบการกัมพูชามีข้อจ ากัดด้านเงินทุนและยังใช้เครื่องจักรกลที่มีเทคโนโลยีไม่ทันสมัย ท าให้
โรงสีข้าวรับซื้อข้าวเปลือกจากชาวนาได้เพียงบางส่วน นอกจากนี้ โรงสีข้าวส่วนใหญ่ยังไม่สามารถควบคุม
คุณภาพของข้าวที่สีได้ ท าให้ข้าวเปลือกที่ผลิตได้ส่วนหนึ่งต้องส่งออกไปเวียดนามและไทยเพ่ือผ่านกระบวนการ
สีข้าวอีกต่อหนึ่ง ส่งผลให้การสร้างมูลค่าเพ่ิมในประเทศต่ ากว่าที่ควรจะเป็น รัฐบาลจึงสนับสนุนการลงทุน  
จากต่างประเทศในธุรกิจโรงสีข้าว ทั้งนี้ ปัจจุบันมีนักลงทุนจากไทย เวียดนาม และจีนเข้าไปตั้งโรงสีข้าว 
ในจังหวัดพระตะบอง ซึ่งเป็นแหล่งปลูกข้าวที่ใหญ่ที่สุดของกัมพูชาจนได้รับการขนานนามว่า Rice Bowl of 
Cambodia และจังหวัดบันเตียเมียนจัยซึ่งเป็นแหล่งปลูกข้าวส าคัญอีกแห่งหนึ่ง 

2.2) ธุรกิจสวนยางและโรงงานแปรรูปยางธรรมชาติขั้นต้น  ในช่วงที่ผ่านมานักลงทุนต่างชาติ 
เข้าไปปลูกยางพาราในกัมพูชาเพ่ิมข้ึนต่อเนื่อง โดยในปี 2554 มูลค่าการลงทุนปลูกยางพาราในกัมพูชาขยายตัว
สูงถึง 2.55 เท่า จากปี 2553 มาอยู่ที่ 675 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็นผลจากราคายางที่มีแนวโน้มสูงขึ้น 
ประกอบกับรัฐบาลสนับสนุนการลงทุนในธุรกิจดังกล่าว ส่งผลให้ปัจจุบันมีพ้ืนที่ปลูกยางพาราในกัมพูชา 
1.33 ล้านไร่ จากพ้ืนที่ที่เหมาะกับการปลูกยางพาราทั้งหมดราว 1.88 ล้านไร่ ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่ากัมพูชายังมี
ศักยภาพในการขยายพื้นที่ปลูกยางพาราได้อีก ทั้งนี้ ปัจจุบันมีนักลงทุนจากไทย เวียดนาม จีน มาเลเซีย และ 
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เกาหลีใต เขาไปลงทุนปลูกยางพาราและตั้งโรงงานแปรรูปยางในหลายจังหวัดทางฝงตะวันออกของประเทศ 

ซึ่งเปนแหลงปลูกยางพาราสําคัญ อาทิ กัมปงจาม กําปงธม และมณฑลคีรี เปนตน 

2.3) ธุรกิจเกษตรอินทรีย สินคาเกษตรอินทรียเปนสินคาที่มีมูลคาเพิ่มสูงและกําลังเปนที่นิยม 

ในตลาดญี่ปุน ยุโรป และสหรัฐอเมริกา รัฐบาลจึงสงเสริมการปลูกพืชเกษตรอินทรียเพ่ือสงออก เนื่องจาก

กัมพูชามีศักยภาพสูงในการผลิตสินคาเกษตรอินทรียจากความพรอมของสภาพดินและน้ําที่ยังปลอดจากมลพิษ 

โดยรัฐบาลมีนโยบายมุงสูการเปน “ฟารมปลอดสารพิษแหงเอเชีย (Green Farm of Asia)” ซึ่งเปนนโยบาย

หนึ่งในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจใหมีการผลิตที่หลากหลายขึ้น เพ่ือลดความเสี่ยงจากการพ่ึงพารายไดจาก

อุตสาหกรรมเครื่องนุงหมและการทองเที่ยวเปนหลัก ทั้งนี้ ธุรกิจเกษตรอินทรียของกัมพูชายังอยูในระยะเริ่มตน 

โดยสินคาเกษตรอินทรียสงออกสําคัญมีเพียงขาวและเม็ดมะมวงหิมพานต ขณะที่การปลูกผักและผลไมอินทรียอื่น ๆ 

ยังนอย จึงนับเปนโอกาสของผูประกอบการไทย ในการเขาไปลงทุนและใหความชวยเหลือในการถายทอด

ทักษะความรูและการพัฒนาผลิตภัณฑเกษตรอินทรียแกเกษตรกรทองถ่ินเพ่ือบุกเบิกธุรกิจดังกลาวในกัมพูชา 

2.4) การสงออกเครื่องจักรและอุปกรณการเกษตร อาทิ รถไถ รถเก็บเก่ียว รถตัดหญา เครื่องสูบน้ํา 

เครื่องปมน้ํา เครื่องสีขาว และเครื่องอบ ทั้งนี้ เครื่องจักรกลและอุปกรณการเกษตรที่เหมาะกับตลาดกัมพูชา 

ควรมีเทคโนโลยีไมซับซอน ใชงานสะดวก สามารถซอมบํารุงไดงาย และราคาไมสูงนัก เนื่องจากเกษตรกร

กัมพูชาสวนใหญยังขาดทักษะและมีขอจํากัดดานเงินทุน  

3.3  สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 

3.3.1 สภาพทั่วไป 

  1) สภาพภูมิประเทศ  

  สาธารณรัฐอินโดนีเซีย หรือ อินโดนีเซีย (Republic of Indonesia) ที่ตั้งเปนหมูเกาะในภูมิภาคเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต ตั้งอยูระหวางทวีปเอเชียกับทวีปออสเตรเลีย และระหวางมหาสมุทรแปซิฟกกับมหาสมุทรอินเดีย 

ทิศเหนือติดกับทะเลจีนใตและมหาสมุทรแปซิฟก ทิศตะวันตกเฉียงใตติดกับมหาสมุทรอินเดีย  ทิศตะวันออก

ติดกับติมอร-เลสเต และปาปวนิวกินี ทิศใตติดกับทะเลติมอร มีพ้ืนที่รวมทั้งหมด 5,193,250 ตารางกิโลเมตร 

แบงเปนพ้ืนท่ีทางบก 2,027,087 ตารางกิโลเมตร และพ้ืนที่ทางทะเล 3,166,163 ตารางกิโลเมตร ประกอบดวย

เกาะใหญ 5 เกาะ และ 2 หมูเกาะ เรียงตามขนาดของเกาะ ดังน้ี 1) เกาะกาลิมันตัน หรือเกาะบอรเนียว มีพ้ืนที่ 

539,460 ตารางกิโลเมตร 2) เกาะสุมาตรา มีพ้ืนที่ 473,606 ตารางกิโลเมตร 3) เกาะอิเรียนจายาหรือเกาะปาปว  

มีพ้ืนที่ 421,981 ตารางกิโลเมตร 4) เกาะสุลาเวสีหรือเกาะเซลีเบส มีพ้ืนที่ 189,216 ตารางกิโลเมตร 5) เกาะชวา 

มีพ้ืนที่ 132,107 ตารางกิโลเมตร 6) หมูเกาะนูซาเต็งการาหรือหมูเกาะซุนดานอย มีพ้ืนที่ 76,300 ตารางกิโลเมตร 

และ 7) หมูเกาะโมลุกกะ มีพ้ืนที่ 74,500 ตารางกิโลเมตร ประเทศมีลักษณะเปนหมูเกาะโดยทั่วไปจึงมีสภาพ

อากาศรอนชื้นแบบศูนยสูตรแบงเปน 2 ฤดู คือ ฤดูแลง (พฤษภาคม - ตุลาคม) และฤดูฝน (พฤศจิกายน - 

เมษายน)    
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  2) เขตการปกครอง 
   ปัจจุบัน อินโดนี เซี ยแบ่ ง เขตการปกครองออกเป็น  31 จั งหวัด  (propinsi-propinsi)  
2 เขตปกครองพิเศษ (daerah-daerah istimewa) และ 1 เขตนครหลวงพิเศษ (daerah khusus ibukota) 
โดยมีเมืองหลวงหรือเมืองหลักของแต่ละจังหวัด ได้แก่ 

2.1) เกาะกาลิมันตัน ประกอบด้วย จังหวัดกาลิมันตันเหนือ (ตันจุงเซอโลร์) จังหวัดกาลิมันตัน
กลาง (ปาลังการายา) จังหวัดกาลิมันตันใต้ (บันจาร์มาชิน) จังหวัดกาลิมันตันตะวันออก (ซามารินดา) และ
จังหวัดกาลิมันตันตะวันตก (ปนเตียนะก์) 

2.2) เกาะสุมาตรา ประกอบด้วย เขตปกครองพิเศษอาเจะห์ (บันดาร์อาเจะห์ ) จังหวัด 
สุมาตราเหนือ (เมดาน) จังหวัดสุมาตราใต้ (ปาเล็มบัง) จังหวัดสุมาตราตะวันตก (ปาดัง) จังหวัดเรียว  
(เปอกันบารู) หมู่เกาะรีเยา (ตันจุงปีนัง) จังหวัดจัมบี (จัมบี) หมู่เกาะบังกา-เบอลีตุง (ปังกัลป์ปีนัง) จังหวัด 
เบิงกูลู (เบิงกูลู) และจังหวัดลัมปุง (บันดาร์ลัมปุง) 

2.3) เกาะปาปัว ประกอบด้วย จังหวัดปาปัว (จายาปูรา) และจังหวัดปาปัวตะวันตก  
(มาโนะก์วารี) 

2.4) เกาะสุลาเวสี ประกอบด้วย จังหวัดโกรนตาโล (โกรนตาโล) จังหวัดสุลาเวซีเหนือ (มานาโด) 
จังหวัดสุลาเวสีกลาง (ปาลู) จังหวัดสุลาเวสีใต้ (มากัสซาร์) จังหวัดสุลาเวสีตะวันออกเฉียงใต้ (เกินดารี) และ
จังหวัดสุลาเวสีตะวันตก (มามูจู) 

2.5) เกาะชวา ประกอบด้วย เขตนครหลวงพิเศษจาการ์ตา จังหวัดชวากลาง (เซอมารัง) จังหวัด
ชวาตะวันออก (สุราบายา) จังหวัดชวาตะวันตก (บันดุง) จังหวัดบันเตน (เซอรัง) และเขตปกครองพิเศษ 
ยอกยาการ์ตา 

2.6) หมู่เกาะนูซาเต็งการา ประกอบด้วย จังหวัดบาหลี (เดนปาซาร์) จังหวัดนูซาเต็งการา
ตะวันออก (กูปัง) และจังหวัดนูซาเต็งการาตะวันตก (มาตารัม) 

2.7) หมู่เกาะโมลุกกะ ประกอบด้วย จังหวัดโมลุกกะ (อัมบน) และจังหวัดโมลุกกะเหนือ (โซฟีฟี) 
 3) ประชากร 
  อินโดนีเซียมีประชากรมากเป็นอันดับ 4 ของโลก รองจากประเทศ จีน อินเดีย และสหรัฐอเมริกา 
โดยข้อมูลจาก United Nations ปี พ.ศ. 2558 พบว่า อินโดนีเซียมีประชากร 257,563,815 คนซึ่งเกาะชวามี
พลเมืองอาศัยมากท่ีสุดประมาณร้อยละ 60 ของประชากรทั้งหมด มีประชากรกว่า 500 เผ่าพันธุ์ ส่วนใหญ่เป็น
เชื้อชาติจาวา ร้อยละ 40.10 ชุนดา ร้อยละ 15.50 มาเลย์ 3.70 และเชื้อชาติอื่น ๆ ร้อยละ 40.70 
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ภาพที ่3.3 แผนท่ีสาธารณรัฐอินโดนีเซีย 

ที่มา: Central Intelligence Agency, 2560 
 

 3.3.2  สภาพทั่วไปดานเศรษฐกิจ 

  1) ดานเศรษฐกิจ 

 อินโดนีเซียมีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (Gross Domestic Product: GDP Growth) 

ในชวง 5 ป ที่ผานมา (2554 -2558) ขยายตัวเฉลี่ยรอยละ 5.51 ตอป ในป 2558 ผลิตภัณฑมวลรวม

ประชาชาติ (GDP) ของอินโดนีเซีย มีมูลคา 861.93 พันลานเหรียญสหรัฐฯ อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ

เติบโตรอยละ 4.79 ลดลงจากปที่ผานมาเล็กนอย โดยคิดเปนผลิตภัณฑมวลรวมตอหัวเทากับ 3,834 เหรียญสหรัฐฯ 

เพ่ิมขึ้นจากปที่ผานมา อัตราเงินเฟอรอยละ 4.23 และอัตราการวางงานรอยละ 5.99 (ตารางท่ี 3.5) 
 

ตารางที่ 3.5 ดัชนีชี้วัดเศรษฐกิจของอนิโดนีเซีย ป 2554 - 2558 

เครื่องชี้วัดเศรษฐกิจ 
ป 

2554 2555 2556 2557 2558 

จํานวนประชากร (ลานคน) 244.8 248 251.3 254.5 257.6 

ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ 

(GDP: US$bn) (current price) 

892.97 917.87 912.52 893.48 861.93 

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

GDP growth (Annual %) 6.17 6.03 5.55 5.02 4.79 

อัตราเงนิเฟอ (Inflation %) 7.46 3.75 4.96 5.38 4.23 

อัตราการวางงาน (%) 7.47 6.13 3.17 5.94 5.99 

ที่มา : ธนาคารโลก, 2560   
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  2) การค้าระหว่างไทยกับอินโดนีเซีย  
  อินโดนีเซียเป็นคู่ค้าอันดับที่ 3 ของไทยในอาเซียน รองจากมาเลเซียและสิงคโปร์ ตามล าดับ 
และเป็นคู่ค้าอันดับ 6 ของโลก โดยการค้าของไทยกับอินโดนีเซีย ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา (2554-2558) ลดลงจาก 
17,454.20 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2554 เป็น 14,938.17 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2558 ขยายตัวเพ่ิมขึ้น
ร้อยละ 6.06 ต่อปี ส าหรับปี 2558 การค้ารวมไทย-อินโดนีเซีย มีมูลค่า 14,398.17 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลง
จากปี 2557 ร้อยละ 14.23 ไทยส่งออกไปยังอินโดนีเซีย 7,834.18 ล้านเหรียญสหรัฐฯ สินค้าส่งออกของไทย 
ที่ส าคัญ 5 อันดับแรก ได้แก่ รถยนต์อุปกรณ์และส่วนประกอบ น้ าตาลทราย เม็ดพลาสติก เคมีภัณฑ์ 
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ ส าหรับมูลค่าการน าเข้าสินค้าของไทยจากอินโดนีเซียลดลงจาก 7,375.90 
ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2554 เป็น 6,563.99 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2558 มีอัตราการขยายตัวเพ่ิมขึ้น  
ร้อยละ 6.02 ต่อปี ส าหรับปี 2558 ไทยน าเข้าสินค้าจากอินโดนีเซียมูลค่า 6,563.99 ล้านเหรียญสหรัฐฯ  
โดยสินค้าน าเข้าที่ส าคัญ 5 อันดับแรก ได้แก่ น้ ามันดิบ ถ่านหิน ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์ 
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ และเคมีภัณฑ์ โดยไทยเป็นฝ่ายเกินดุลการค้าจ านวน 1,270.19 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 
(ตารางที่ 3.6) 
  3) ผลผลิตทางการเกษตรที่ส าคัญ 
  3.1) ข้าว อินโดนีเซียเป็นประเทศผู้ผลิตข้าวรายใหญ่ 1 ใน 4 ของโลก รองจากจีน อินเดีย และไทย 
ผลผลิตส่วนใหญ่ปลูกมากท่ีเกาะชวา คิดเป็นร้อยละ 56 ของผลผลิตทั้งประเทศ 
  3.2) น้ ามันปาล์ม เป็นหนึ่งในสินค้าส่งออกส าคัญของอินโดนีเซีย เนื่องจากอินโดนีเซียเป็นประเทศ
ผู้ผลิตรายใหญ่อันดับ 2 ของโลกรองจากมาเลเซีย ผลผลิตน้ ามันปาล์มดิบของมาเลเซียและอินโดนีเซียรวมกันแล้ว 
คิดเป็นสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 90 ของผลผลิตโลก ซึ่งปัจจุบันอินโดนีเซียมีการปลูกปาล์มน้ ามันใน 17 จังหวัด
ทั่วประเทศ โดยพื้นที่ปลูกปาล์มน้ ามันได้ดีที่สุดในอินโดนีเซียอยู่ที่บริเวณเกาะสุมาตรา นอกจากนี้ยังมีพ้ืนที่อ่ืนๆ 
ได้แก่ อะเจห์ เรียว แจมบี และกะลิมันตัน ถึงแม้ว่าอินโดนีเซียมีพ้ืนที่ปลูกปาล์มน้ ามันมากกว่ามาเลเซีย  
แต่ผลผลิตรวมและผลผลิตเฉลี่ยต่อเฮกตาร์ของอินโดนีเซียยังต่ ากว่ามาเลเซีย เน่ืองจากมาเลเซียมีเทคโนโลยี
การผลิตที่ดีกว่า ในขณะที่อัตราการสกัดน้ ามันปาล์มของอินโดนีเซียสูงกว่ามาเลเซีย เนื่องจากมีการลงทุนด้าน
เครื่องจักรใหม่ๆ นอกจากนี้รัฐบาลอินโดนีเซียได้ขยายพ้ืนที่ปลูกปาล์มน้ ามันเมื่อปี 2553 ที่แต่เดิมรัฐบาล
อินโดนีเซียได้ขยายเป็นพ้ืนที่ปลูกปาล์มน้ ามันอยู่แล้ว เพ่ิมเป็น 9.9 ล้านเฮกตาร์ ส่งผลให้อินโดนีเซียกลายเป็น
ผู้ผลิตปาล์มน้ ามันรายใหญ่ของโลกแทนมาเลเซีย 

  3.3) โกโก้ อินโดนีเซียเป็นผู้ผลิตเมล็ดโกโก้ (Cocoa Bean) มากเป็นอันดับ 3 ของโลก รองจาก
ไอวอร่ีโคสต์และกานา สามารถผลิตโกโก้ได้ประมาณ 500,000 ตันต่อปี โดยผลผลิตส่วนใหญ่มาจากบริเวณ 
สุลาเวสี เกาะสุมาตรา กะลิมันตันตะวันออก และปาปัว อย่างไรก็ตามผลผลิตโกโก้ต่อไร่ยังต่ า เนื่องจาก
ประมาณร้อยละ 80 มาจากฟาร์มขนาดเล็ก มีพ้ืนที่ประมาณ 6.25 - 31.25 ไร่ (1-5 เฮกตาร)์ ต่อหน่วยการผลิต 
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ตารางที่ 3.6 สถิติการคาระหวางประเทศไทยกับอินโดนีเซีย ป 2554 - 2558 

หนวย : ลานเหรียญสหรัฐฯ 

รายการ 
ป อัตราเพิ่ม 

(รอยละ) 2554 2555 2556 2557 2558 

มูลคาการคา 17,454.20 18,964.30 18,964.30 16,787.62 14,398.17 6.06 

การสงออก 10,078.20 11,209.50 10,872.60 9,508.95 7,834.18 6.10 

การนําเขา 7,375.90 8,094.60 8,091.70 7,278.67 6,563.99 6.02 

ดุลการคา 2,702.30 3,114.90 2,780.90 2,230.27 1,270.19 6.46 
 

ที่มา : กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ โดยความรวมมือของกรมศลุกากร, 2560 

  3.4) ประมง อินโดนีเซียเปนแหลงประมงสําคัญของไทย แตการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบ 

ดานการประมงและนโยบายปกปองรักษาทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล ทําใหอินโดนีเซียเพิ่มความเขมงวด 

ในการปราบปรามเรือประมงตางชาติผิดกฎหมาย และปรับปรุงกฎระเบียบประมง กลไกสําคัญสําหรับ 

ความรวมมือดานประมงไทย-อินโดนีเซีย คือ คณะอนุกรรมการวาดวยความรวมมือทางการประมงไทย - 

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

กรุงจาการตา ไดจัดต้ังศูนยแกไขปญหาการประมงผิดกฎหมายของไทยในอินโดนีเซีย เพ่ือเปนการให 

ความชวยเหลือและคุมครองกรณีเรือประมงและลูกเรือประมงของไทยถูกจับกุม และเปนการสงเสริมการทํา

ประมงอยางถูกกฎหมายของอินโดนีเซีย ในขณะเดียวกัน สถานเอกอัครราชทูตอินโดนีเซียประจําประเทศไทย 

ไดจัดตั้ง Task Force on Fisheries เพ่ือเปนหนวยงานรวบรวมและเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับการทําประมง 

ของไทยในอินโดนีเซีย การแกไขปญหาประมงของภาคเอกชนไทยในอินโดนีเซีย และรับรองเอกสาร (endorse) 

การแปลงสัญชาติเรือประมงไทยเปนเรือประมงอินโดนีเซีย โดยการประสานงานกับกรมเจาทา 

   3.5) ผลิตภัณฑสัตวน้ํา กิจการประมงในอินโดนีเซียมีศักยภาพสูงทั้งดานการผลิตและ 

การสงออก โดยเฉพาะกุงกุลาดํา โดยพ้ืนที่เพาะเลี้ยงกุงแหลงใหญที่สุดของอินโดนีเซียอยูที่บริเวณเกาะกาลิมัน 

-ตันกลาง (Central Kalimantan) สวนพ้ืนที่อ่ืน ๆ ที่มีศกัยภาพสูงเชนกัน ไดแก บริเวณ West Kotawaringin,  

East Kotawaringin, Seruyan, Katingan, และ Sukamara ทั้งนี้อินโดนีเซียเปนผูสงออกผลิตภัณฑสัตวน้ํา 

รายใหญ 1 ใน 5 ของโลก ดวยมูลคาสงออกมากกวา 900 ลานดอลลารสหรัฐฯ ตอป โดยประมาณครึ่งหนึ่ง

สงออกไปญี่ปุน รองลงมา ไดแก สหรัฐฯ สัดสวนตลาดรอยละ 25 สําหรับสัตวน้ําประเภทอ่ืน เชน ปลาทูนา ปู 

กุงมังกร ปลาหมึก มีการจับมากที่บริเวณทะเลชวาและมหาสมุทรอินเดีย โดยมีศูนยกลางประมงอยูท่ีจังหวัด

บันเต็น (Banten) ในแตละปจังหวัดนี้สามารถจับสัตวน้ําไดกวา 58,000 ตัน ผลผลิตสัตวน้ําของอินโดนีเซียเปน

ที่ตองการอยางมากของตลาดตางประเทศ ทั้งในไทย จีน สหรัฐฯ และแคนาดา เปนตน 

     ทั้งนี้ แมอินโดนีเซียจะมีทรัพยากรสัตวน้ําจํานวนมาก แตผูประกอบการอินโดนีเซียยังไมมี

ความชํานาญในธุรกิจนี้มากนัก โดยเฉพาะการประมงน้ําลึก นอกจากนั้นชาวอินโดนีเซียไมนิยมรับประทาน

อาหารทะเล เนื่องจากความเชื่อที่วาเปนสัตวที่ไมมีเลือด รวมถึงความไมพรอมของทาเรือและขาดโรงงาน 
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แปรรูปสัตวน้ําที่ไดมาตรฐาน ทําใหในระยะท่ีผานมา ผูประกอบการไทยท่ีขอเขาไปทําสัมปทานจับสัตวน้ํา 

ในนานน้ําอินโดนีเซีย จะสงสัตวน้ํากลับไทยทั้งหมด อยางไรก็ตามเมื่อเดือนกันยายน 2549 รัฐบาลอินโดนีเซีย

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

ตองการยกระดับและพัฒนาการทําประมงภายในประเทศ รวมถึงการพัฒนาฝมือแรงงานและใหเกิดการจางงาน

มากข้ึน ขณะเดียวกันเพื่อใหการใชทรัพยากรสัตวน้ําภายในประเทศเกิดประโยชนสูงสุด หลังจากท่ีผานมา 

มีหลายประเทศไดเขามาใชประโยชนจากทรัพยากรสัตวน้ําของอินโดนีเซียเปนจํานวนมาก โดยจะยกเลิก

สัมปทานเดิมทั้งหมดและกําหนดเงื่อนไขสัมปทานใหม แบงเปน 2 รูปแบบ คือ 

   3.5.1) บริษัทเรือที่จะไดสิทธิ์ทําประมงตอจะตองรวมทุนกับบริษัททองถ่ิน เพื่อทํา

อุตสาหกรรมตอเนื่องบนบก จึงจะไดรับสัมปทานจับปลาตอ และเรือตองถอนสัญชาติเดมิไปใชธงอินโดนีเซีย 

  3.5.2) อนุญาตใหบริษัทแปรรูปอาหารทะเลของอินโดนีเซียเชาเรือไทยไปทําประมง แต

กําหนดเงื่อนไขบริษัทที่เชาเรือได ตองมีทุนจดทะเบียนไมต่ํากวา 50 ลานดอลลารสหรัฐฯ โดยเรือสามารถใช 

ธงไทยตอไดอีก 2 ป ปจจุบันอินโดนีเซียเปนแหลงทําการประมงนอกนานน้ําที่ใหญที่สุดของไทย โดยในแตละป

เรอืประมงไทยสงกลับปลาแชเยือกแข็งและสัตวน้ําอ่ืนๆ จากแหลงจับในนานน้ําอินโดนีเซียมากกวา 150,000 ตัน 

  3.6) ผลไม ไดแก มะพราว อะโวคาโด มะมวง กลวย และสับปะรด แหลงเพาะปลูกใหญอยูที่

ชวาและสุมาตรา 

  3.7) อุตสาหกรรมแปรรูปสินคาเกษตร อินโดนี เซียนับเปนประเทศที่ มีศักยภาพสูง 

ในการเพาะปลูกพืชผลการเกษตร โดยพืชผลเกษตรสําคัญ ไดแก ขาว มันสําปะหลัง ขาวโพด ปาลมน้ํามัน โกโก 

และกาแฟ เปนตน แตก็ยังไมเพียงพอกับการบริโภคในประเทศ อีกทั้งยังขาดการพัฒนาในดานการแปรรูป 

ขณะท่ีไทยมีความชํานาญมากกวา ดังนั้นจึงเปนโอกาสที่ไทยจะเขาไปลงทุน เชน การทํา Contract Farming 

และใหความรูแกเกษตรกรในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต โดยใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย การวิจัยและพัฒนา

ผลิตภัณฑใหมๆ การพัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑเหลานี้มากกวาการสงออกในรูปวัตถุดิบเชนในอดีต นอกจากนี้

ผลิตภัณฑอาหารฮาลาลเปนสินคาอีกชนิดหนึ่งที่นาสนใจ เนื่องจากกวารอยละ 80 ของประชากรทั้งประเทศ 

นับถือศาสนาอิสลาม 

 3.3.3 ดานนโยบาย 

 หลังจากอัตราภาษีสวนใหญลดลงเหลือรอยละ 0 ตามความตกลงการคาสินคาของอาเซียน 

(ATIGA) อินโดนีเซียเริ่มนํามาตรการที่มิใชภาษีที่เปนอุปสรรคทางการคามาใชมากขึ้น ดังนี ้

  1)  มาตรการ ณ ดานชายแดน ที่สําคัญ ไดแก 

   1.1) การนําระบบใบอนุญาตนําเขาและการตรวจสอบกอนการขนสงมาบังคับใชกับสินคา

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

ของเลน รองเทา อาหาร และเครื่องดื่ม รวมทั้งผลิตภัณฑเหล็กและโลหะกวา 200 ประเภท โดยกําหนดให 

ผูนําเขาตองจดทะเบียนประเภทผูนําเขาเฉพาะสินคาท่ีกําหนด (NPIK) จากกระทรวงการคาอินโดนีเซีย และ

จะตองนําเขาผานทาเรือที่กําหนดเพียง 5 แหง (จากท้ังหมด 9 แหง) และทาอากาศยานระหวางประเทศ

เหลานั้น โดยสินคานําเขาตองมีการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบทางเทคนิคโดยผูสํารวจ  
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(surveyor) ที่ได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีกระทรวงการค้าอินโดนีเซีย ที่ท่าเรือขนส่งสินค้าขึ้น (loading port) 
จ านวน 2 ราย คือ PT. Sucofindo (Persero) และ PT. Indonesia Surveyor ซึ่งผู้น าเข้าจะต้องรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบ 
  1.2) การออกระเบียบน าเข้ายางล้อภายใต้พิกัดศุลกากร HS 4011 4013 และ 8708 รวม  
38 รายการ โดยก าหนดให้ผู้ที่น าเข้าได้ต้องเป็นผู้ที่ขึ้นทะเบียนเป็น Producer Importer (API-P) (เป็นการ
น าเข้าเพ่ือผลิตสินค้า) หรือ General Importer (API-U) (เป็นการน าเข้าทั่วไป) โดยจะต้องด าเนินการ 
ขอใบอนุญาต (Import approval) จากกระทรวงการค้าอินโดนีเซีย ซึ่งจะต้องยื่นเอกสารต่าง ๆ เช่น ใบรับรองมาตรฐาน
สินค้าของอินโดนีเซีย (National Standard Certification – SNI) แผนการน าเข้าล่วงหน้า 12 เดือน กรณี API-P  
หรือ 6 เดือน กรณ ีAPI-U เอกสารรับรองการมี Warehouse และเอกสารรับรองการมี Transportation กรณี API-U 
และเอกสารความเห็น (recommendation) จากกระทรวงอุตสาหกรรมอินโดนีเซีย โดยสินค้าน าเข้าต้องมี 
การตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบทางเทคนิคโดยผู้ส ารวจ (surveyor) คือ PT.Sucofindo (Persero)  
ที่ได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีกระทรวงการค้า ณ ท่าเรือต้นทาง (port of loading) ก่อนการน าเข้าทุกครั้ง 
ซึ่งผู้น าเข้าจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบ 
  1.3) การห้ามน าเข้ากุ้งสดแช่เย็นแช่แข็ง เนื่องจากเกิดภาวะโรคไวรัสตัวแดงจุดขาวระบาด  
ในอินโดนีเซียและยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาโรคระบาดได้ 
  1.4) การก าหนดการรับรองการน าเข้า (Import Recommendation of Horticulture Products: 
RIPH) สินค้าเกษตร เช่น ข้าวหอมมะลิ แป้งข้าวเจ้า สัตว์น้ าสดและแปรรูปเบื้องต้น พืชสวนสดและแปรรูป  
(39 รายการ) โดยเฉพาะผัก ผลไม้สด พืชหัว ผัก และผลไม้แปรรูป โดยยื่นขอค ารับรองการน าเข้าจากกระทรวงเกษตร 
และหลังจากได้รับค ารับรองให้น าเข้าได้จากกระทรวงเกษตรของอินโดนีเซีย (RIPH) แล้วต้องขออนุญาตน าเข้า 
สินค้าพืชสวนดังกล่าว (Import Permit) จากกระทรวงการค้าด้วย 
  1.5) การก าหนดจ านวนและรายชื่อผู้น าเข้าที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงการค้าให้น าเข้าได้ 
เช่น สินค้า จอบ เสียม และอุปกรณ์ทางการเกษตร (ที่ไม่ใช้เครื่องจักร) 
  1.6) การก าหนดมาตรฐานความปลอดภัยของสินค้าผักและผลไม้ เช่น การตรวจสารเคมี
ตกค้างและสารโลหะหนัก (ผักและผลไม)้ การตัดจุก/ราก (หอมแดง) 
  1.7) การก าหนดจ านวนผู้จัดจ าหน่ายสินค้าพืชสวนสดและแปรรูป โดยก าหนดให้ผู้น าเข้า
กระจายสินค้าดังกล่าวให้ผู้จัดจ าหน่ายอย่างน้อย 3 ราย และผู้น าเข้าต้องเป็นเจ้าของห้องเย็น และพาหนะ
ขนส่งที่มีระบบการท าความเย็น นอกจากนี้ในปี 2558 อินโดนีเซียประกาศจะอนุมัติปริมาณการน าเข้าสินค้า 
พืชสวนรวมแล้วไม่เกินกว่าความจุห้องเย็นของผู้น าเข้าแต่ละรายเท่านั้น 
  1.8) การก าหนดการตรวจสอบเอกสารการส่งออกก่อนการส่งออก ณ ท่าเรือต้นทาง (Pre shipment 
Inspection) กับสินค้าพืชสวนสดและแปรรูป 
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   2) มาตรการหลังแนวชายแดน ที่ส าคัญ ได้แก่ 
    2.1) การก าหนดมาตรฐานสินค้าบังคับ (Indonesian National Standards: SNI) ครอบคลุม
สินค้าหลายประเภท เช่น แบตเตอรี่ เตาแก๊ส หมวกกันน็อค ลูกสูบส าหรับเครื่องยนต์ใช้ก๊าซ LPG เครื่องปั๊มน้ า 
กระเบื้องปูพื้น เป็นต้น 
  2.2) การบังคับให้มีการติดฉลากภาษาอินโดนีเซีย (Bahasa Indonesia) บนตัวสินค้าและบรรจุภัณฑ์ 
สินค้าที่น าเข้า เพ่ือให้ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย สุขภาพ สิ่งแวดล้อม การใช้งาน และค าเตือน ครอบคลุม
สินค้าเสื้อผ้า รองเท้า เครื่องใช้ไฟฟ้า และเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์โทรคมนาคม อะไหล่รถยนต์ วัสดุก่อสร้าง เป็นต้น 
  3) มาตรการที่เป็นอุปสรรคต่อการค้า บริการ และการลงทุน ได้แก่ 
  3.1) การจ ากัดการลงทุนจากต่างประเทศในสาขาประมงไม่เกินร้อยละ 80 
  3.2) การก าหนดอัตราส่วนประกอบภายในประเทศส าหรับอุปกรณ์โทรคมนาคมอย่างน้อย 
ร้อยละ 30 
  3.3) การก าหนดให้ผู้ให้บริการหอควบคุมการรับส่งสัญญาณโทรคมนาคม ต้องเป็นบริษัท
อินโดนีเซียเท่านั้น 
  3.4) การขึ้นทะเบียนยาต้องท าผ่านผู้ผลิตยาของอินโดนีเซีย โดยเป็นยาที่มีสรรพคุณสูงกว่า 
ยาที่ผลิตในประเทศและเป็นยาที่ไม่สามารถผลิตได้ในประเทศ นอกจากนี้ยังมีข้อก าหนดให้มีการถ่ายทอด
เทคโนโลยีเป็นเวลา 5 ปี 
  3.5) การก าหนดให้การจ าหน่ายและค้าปลีกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กระท าได้โดยบริษัท  
ซึ่งคนอินโดนีเซียหรือคนที่พ านักถาวรในอินโดนีเซียเป็นเจ้าของเท่านั้น 
  3.6) การลดสัดส่วนการถือหุ้นโดยชาวต่างชาติในสาขา Horticulture จากร้อยละ 95 - 100 
เหลือเพียงร้อยละ 30 
  4) มาตรการจ ากัดการส่งออก ได้แก่ 
  4.1) การก าหนดให้ปลาที่จับได้ต้องผ่านกระบวนการแปรรูปก่อนการส่งออก 
  4.2) การส่งออกปาล์มน้ ามันจะต้องเสียภาษีในการส่งออกที่ค านวณตามราคา ณ โรงงาน 
ที่รัฐบาลประกาศเป็นรายเดือน 
  5) มาตรการทางเศรษฐกิจ ปี 2558 (เพ่ิมเติม) ที่ส าคัญ ได้แก ่
  5.1) นโยบายการเงินแบบตึงตัว โดยธนาคารกลางอินโดนีเซียปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 
ลงมา 1 ครั้ง อยู่ที่ร้อยละ 7.50 และคงไว้ตลอดสิ้นปี 2558 เพ่ือควบคุมอัตราเงินเฟ้อและรักษาเสถียรภาพ 
ของเงินรูเปียห์  
  5.2) จ ากัดจุดน าเข้าสินค้าเกษตร ในสินค้าพืช ผลไม้สด และพืชชนิดหัวที่ไม่ได้การรับรอง 
การจัดตั้งพ้ืนที่เพาะปลอดศัตรูพืช (Pest Free Area: PFA) จาก Indonesian Agricultural Quarantine 
Agency (IAQA) ซ่ึงด่านที่อนุญาตให้มีการน าเข้า ได้แก่ สนามบินกรุงจาการ์ตา ท่าเรือเมืองสุราบายา ท่าเรือ
เมืองเมดาน และท่าเรือเมืองมากัสซาร์ ท าให้ผู้ส่งออกไม่สามารถน าเข้าที่ท่าเรือหลักที่กรุงจาการ์ตา (Tanjung 
Priok Port) ได้ ต้องขนส่งไกลมากขึ้น เป็นการเพ่ิมต้นทุนการขนส่งและระยะเวลาในการขนส่งสินค้า อีกท้ัง  
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ยังเสี่ยงตอการเนาเสียของสินคาเกษตรอีกดวย ซึ่งสาเหตุที่อินโดนีเซียปดทาเรือหลักที่กรุงจาการตา เนื่องจาก

อางวา ทาเรือมีความแออัดและตองการจัดระบบจุดนําเขาสินคาตาง ๆ ทั้งนี้สามารถนําเขาลําไยและทุเรียน ท่ี 

Tanjung Priok ได แตหอมแดงตองทํา PFA  

  5.3) ควบคุมการนําเขาสินคาพืชสวน เชน หอมแดง ลําไย ทุเรียน โดยรัฐบาลอินโดนีเซียได

ออกกฎกระทรวงเกษตรเลขที่ 86/2013 และกฎกระทรวงการคา เลขที่ 47/2013 (บังคับใชตั้งแตวันที่ 2 

กันยายน 2556) เพ่ือกําหนดระยะเวลาในการยื่นขอใบรับรองสิทธิการนําเขาผลิตภัณฑพืชสวน (Import 

Recommendation of Horticultural Product-RIPH) จากกระทรวงเกษตร และหนังสือรับรองการนําเขา 

(Import Approval) จากกระทรวงการคา ซึ่งตองขอผานระบบออนไลน (INATRADE) เทานั้น และเมื่อไดรับ

อนุญาตนําเขาแลว ผูนําเขาตองนําเขาสินคาดังกลาวอยางนอยรอยละ 80 ของปริมาณที่ระบุไวในใบอนุญาต

นําเขาและตองนําเขาจากประเทศท่ีระบุไวในใบอนุญาตนําเขาเทานั้น 

  เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2558 อินโดนีเซียออกประกาศใหมเก่ียวกับการนําเขาพืชสวน 

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

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

มะละกอ แอปเปล ทุเรียน และลําไย จะนําเขาไดโดยผูไดรับอนุญาตเทานั้น และผูที่ไดรับอนุญาตตองมี

หลักฐานสัญญาซื้อขายสินคาพืชสวนใหกับ distributors อยางนอย 3 ราย ใน 1 ป เปนเจาของหองเย็น และ

ปริมาณนําเขาตองสอดคลองกับความจุของหองเย็น นอกจากนี้ไดยกเลิกเงื่อนไขที่ตองนําเขาสินคาดังกลาว

อยางนอยรอยละ 80 ของปริมาณที่ระบุไวในใบอนุญาต และไมตองลงทะเบียนเปนผูนําเขาสินคาพืชสวน 

กับกระทรวงการคาแลว     

     3.3.4 ปจจัยสนับสนุนการลงทุนและโอกาสทางธุรกิจเกษตรในอนิโดนีเซีย 

 1) เปนตลาดที่มีศักยภาพและมีขนาดใหญที่สุดในภูมิภาคอาเซียน โดยมีประชากรประมาณ 258 

ลานคน หรือเกือบครึ่งหนึ่งของตลาดอาเซยีน 

  2) ประชาชนท่ีมีฐานะดีและมีกําลังซื้อสูงมาก มีประมาณรอยละ 10 - 15 ของประชากรทั้งหมด 

 3) ประเทศอยูในระหวางการพัฒนาทางเศรษฐกิจและมีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระดับสูง 

จึงมีความตองการสินคา โดยเฉพาะสินคาทุนและสินคาอุปโภคบริโภค 

 4) สินคาไทยที่มีศักยภาพในการแขงขันในตลาดอินโดนีเซีย ไดแก สินคาอาหารทุกประเภท  

โดยขาวและน้ําตาลเปนสินคาที่มีศักยภาพของไทย รวมทั้งผลไมไทย ที่คนอินโดนีเซียนิยมเรียกวา พันธุบางกอก 

เชน ทุเรียน ลําไย ลิ้นจี่ มะมวง สมโอ ฝรั่ง ชมพู เนื่องจากผูบริโภคชาวอินโดนีเซียนิยมบริโภคผลไมไทยมาก 

และผลไมไทยบางชนิดไมสามารถปลูกไดอินโดนีเซีย หรือมีรสชาติและคุณภาพแตกตางจากผลไมพื้นเมือง 

นอกจากนี้ยังมีอาหารสําเร็จรูป เชน เครื่องปรุงรส อาหารกระปอง (ปลากระปอง ผลไมกระปอง) น้ําผลไม  

ของขบเคี้ยว บะหม่ีก่ึงสําเร็จรูป เปนตน ซึ่งผูบริโภคชาวอินโดนีเซียมีรสนิยมชื่นชอบและยอมรับสินคาไทย 

วาเปนสินคาคุณภาพดี 
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  5) อินโดนีเซียปรับลดการอุดหนุนราคาน้ํามัน เพ่ือกระตุนเศรษฐกิจในภาคสวนที่เปนพื้นฐาน 

การพัฒนาประเทศ เชน โครงสรางพ้ืนฐาน การสาธารณสุข การศึกษา จึงเปนโอกาสของไทยในการเขาไปลงทุน

ในอุตสาหกรรมกอสรางและอุตสาหกรรมเก่ียวเนื่องในอินโดนีเซีย 

 6) กฎหมายการลงทุนของอินโดนีเซียมีความซับซอน และการดําเนินการตางๆ ตามกฎหมายตอง

อาศัยคนทองถ่ินในการตีความและปฏิบัติ จึงควรมีที่ปรึกษากฎหมายเปนคนอินโดนีเซียหรือสิงคโปร  

และการทําธุรกิจไมควรลงทุนรอยละ 100 ควรเปน Joint Venture ซึ่งเปนการรวมทุนกับนักธุรกิจอินโดนีเซีย 

นอกจากนี้ควรมีตลาดและลูกคาในตลาดนั้นกอนเขาไปลงทุน  

3.4  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  

 3.4.1 สภาพท่ัวไป 

  1) สภาพภูมิประเทศ 

 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว หรือ สปป.ลาว (The Lao People's Democratic 

Republic of Lao : PDR) เปนประเทศในคาบสมุทรอินโดจีน มีพื้นท่ี 236,800 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ

ครึ่งหนึ่งของประเทศไทย ไมมีดินแดนติดทะเล พ้ืนที่สวนใหญ รอยละ 90 เปนเขาและที่ราบสูง โดยมีพรมแดน

ติดกับประเทศตาง ๆ ไดแก ทิศเหนือ ติดกับสาธารณรัฐประชาชนจีน ทิศใต ติดกับกัมพูชา  ทิศตะวันออก  

ติดกับเวียดนาม ทิศตะวันตก ติดกับไทย และเมียนมาร สปป.ลาว มีทรัพยากรสําคัญ ไดแก ไม ขาว ขาวโพด 

เหล็ก ถานหิน ทองคํา ทองแดง และแหลงน้ําผลิตไฟฟา 

  อาชีพหลักของชาว สปป.ลาว คือ เกษตรกรรม พืชท่ีปลูกคือ ขาวเหนียว ออย ถ่ัว ยาสูบ 

ขาวโพด ฝาย พริกไทย มะเขือเทศ มะมวง มะละกอ สับปะรด เปนตน สัตวเลี้ยงไดแก วัว ควาย ไก เปด หมู 

นอกจากนั้น ยังมีการจับปลาเปนอาหาร ทําอุตสาหกรรมในครัวเรือน เชน ปนหมอ สานตะกรา ทอผา เปนตน 

สินคาสงออกที่สําคัญของ สปป.ลาว ไดแก เสื้อผาสําเร็จรูป ไมซุง ไมแปรรูป ผลิตภัณฑไม สินแร เศษโลหะ  

ถานหิน หนังดิบ และหนังฟอก ขาวโพด ใบยาสูบ และกาแฟ 

  2) เขตการปกครอง 

  สปป.ลาว มีระบบการปกครองแบบสังคมนิยม โดยแบงเขตการปกครองออกเปน 17 แขวง และ  

1 เขตปกครองพิเศษเรียกวานครหลวง ไดแก นครหลวงเวียงจันทน สําหรับ 17 แขวงประกอบดวย  

2.1) แขวงอัตตะปอ (Attapu) 

2.2) แขวงบอแกว (Bokeo) 

2.3) แขวงบอลิคําไซ (Bolikhamxai) 

2.4) แขวงจําปาสัก (Champasak) 

2.5) แขวงหัวพัน (Houphan) 

2.6) แขวงคาํมวน (Khammouan) 

2.7) แขวงหลวงน้ําทา (Luang Numtha) 

2.8) แขวงหลวงพระบาง (Luang Phabang) 
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2.9) แขวงอุดมไซ (Oudomxai) 

2.10) แขวงพงสาลี (Phongsali) 

2.11) แขวงสาละวัน (Salavan) 

2.12) แขวงสะหวันนะเขต (Sabannakhet) 

2.13) แขวงเวียงจันทน (Vientian) 

2.14) แขวงไซยะบุลี (Xaignabouli) 

2.15) แขวงไซยสมบูรณ (Xaysomboun) 

2.16) แขวงเซกอง (Xekong) 

2.17) แขวงเซยีงขวาง (Xiangkouang) 

  3) ประชากร 

  ขอมูลจาก world bank พบวา ป 2558 สปป. ลาว มีประชากร 6,288,037 คน เปนชาว สปป.

ลาว รอยละ 55 รองลงมา ไดแก ขมุ รอยละ 11 มง รอยละ 8 และชนกลุมชาติพันธุอ่ืนๆ รอยละ 26 โดยอยู

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

65 ปข้ึนไป รอยละ 3.80 ของประชากรทั้งหมด มีกําลังแรงงานในป 2556 อยูในภาคเกษตรรอยละ 73.10 

ภาคอุตสาหกรรมรอยละ 6.10 และภาคบริการรอยละ 20.60 

   

ภาพที่ 3.4 แผนท่ี สปป.ลาว 

ที่มา : Google Map, 2560 

 3.4.2 สภาพท่ัวไปดานเศรษฐกิจ 

  1) ดานเศรษฐกิจ 

   หลังจากที่ สปป.ลาวไดมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบเศรษฐกิจในป 2529 เปนเศรษฐกิจแบบจินตนาการใหม 

(New Economic Mechanism : NEM) ซึ่งเปนรูปแบบที่เสรีมากขึ้น ทําใหเศรษฐกิจของ สปป.ลาวดีขึ้น  
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โดยผลิตภัณฑมวลรวมตอหัว เพ่ิมข้ึนจาก 474 ดอลลารสหรัฐฯ ใน ป 2529 เปน 1,320 ดอลลารสหรัฐฯ ในป 

2554  

  ดัชนีเศรษฐกิจของ สปป. ลาว มีแนวโนมเพ่ิมขึ้น โดยมีผลิตภัณฑมวลรวมเพิ่มขึ้นจาก 

9,356,251,339 ดอลลารสหรัฐฯ ในป 2555 เปน 12,369,080,043 ดอลลารสหรัฐฯ ในป 2558 โดยมาจาก 

ภาคเกษตรกรรมรอยละ 27.38 ภาคอุตสาหกรรม รอยละ 30.95 และภาคบริการ รอยละ 41.67  

เมื่อเปรียบเทียบกับสัดสวนในป 2555-2558 พบวา ภาคบริการและภาคอุตสาหกรรมมีบทบาทตอโครงสราง

เศรษฐกิจของ สปป. ลาว มากขึ้น เนื่องจากประเทศ สปป. ลาว เปนประเทศที่มีประวัติศาสตรที่นาสนใจ 

สถานที่สําคัญที่ไดรับการอนุรักษไวเปนมรดกโลก สถานที่ทองเท่ียวตามธรรมชาติ รวมถึงการดํารงชีวิต 

ความเปนอยูของชาว สปป. ลาว ยังเปนรูปแบบดั้งเดิม มีการอนุรักษประเพณี วัฒนธรรมเกาแก ความเปนมิตร 

และคาใชจายในการทองเที่ยวต่ํา จึงไดรับความสนใจจากนักทองเที่ยวเปนจํานวนมาก ทําใหภาคบริการมี

บทบาทตอเศรษฐกิจ สปป.ลาว เปนอยางมาก อีกทั้งรัฐบาลของ สปป. ลาว ไดสงเสริมการลงทุนโครงสราง

พ้ืนฐานและมีแผนกอสรางเข่ือนเพื่อผลิตกระแสไฟฟาจํานวนมาก อีกทั้งยังตองการผลักดันใหกาวไปสูการเปน 

ผูสงออกและผลิตกระแสไฟฟาหลักของอาเซียน รวมถึงสงเสริมการลงทุนดานอสังหาริมทรัพยจากตางชาติ  

ทําใหภาคอุตสาหกรรมยังมีความสําคัญตอเศรษฐกิจ สปป. ลาว มาโดยตลอด (ตารางท่ี 3.7) 

   อยางไรก็ตามถึงแมภาคบริการและภาคอุตสาหกรรมจะเขามามีบทบาทตอเศรษฐกิจ สปป.ลาว

มากข้ึนแตการดํารงชีพของคน สปป. ลาว สวนใหญยังตองพ่ึงพิงเกษตรกรรมเปนหลัก เทคโนโลยี 

ทางการเกษตรยังอยูในระดับต่ํา จึงทําใหผลผลิตตอพ้ืนที่ต่ํา โดยพืชเกษตรที่สําคัญของ สปป. ลาว ไดแก ขาว 

ขาวโพด ถั่ว ออย กาแฟ 

 

ตารางที่ 3.7 ดัชนีชี้วัดเศรษฐกิจของ สปป. ลาว ป 2555-2558 

เครื่องชี้วัดเศรษฐกิจ 
ป 

      2555       2556       2557       2558 

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

ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ 

(GDP : ลานเหรียญสหรัฐฯ) 

9,356.25 11,189.43 11,739.03 12,369.08 

     รอยละสัดสวนผลิตภัณฑมวลรวม 

           ภาคเกษตร 28.07 26.39 27.61 27.38 

           ภาคอุตสาหกรรม 36.01 33.18 31.34 30.95 

           ภาคบริการ 35.92 40.43 41.04 41.67 

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

GDP growth (annual %) 8.03 8.48 7.52 7.35 

อัตราเงนิเฟอ (%) 7.55 8.22 0.08 0.64 

ที่มา : ธนาคารโลก, 2560 
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  2) การคาระหวางไทยกับ สปป. ลาว 

   สําหรับการคาระหวางไทย และ สปป. ลาวมีทั้งในรูปการคาปกติ (Normal Trade) และการคา

ชายแดน (Border Trade) ระหวาง ป 2555 – 2558 ไทยไดดุลการคากับ สปป. ลาว ทุกป โดยมูลคาการคา

รวมเพิ่มขึ้นในอัตรารอยละ 12.14 ตอป มูลคาการสงออกเพิ่มขึ้นรอยละ 13.10 ตอป มูลคาการนําเขาเพิ่มขึ้น 

รอยละ 9.68 ตอป และไทยไดดุลการคาเพ่ิมข้ึนรอยละ 15.28 ตอป สําหรับมูลคาการคาผานชายแดนรวม

เพ่ิมขึ้นรอยละ 13.18 ตอป มูลคาสงออกเพิ่มขึ้นรอยละ 11.77 มูลคาการนําเขาเพิ่มข้ึนรอยละ 18.63 ตอป 

และไทยไดดุลการคาเพ่ิมขึ้นรอยละ 9.27 ตอป (ตารางที่ 3.8) 

ตารางที่ 3.8 สถิตกิารคาระหวางไทยและสปป.ลาว ป 2555 - 2558 

หนวย : ลานบาท 

รายการ 
มูลคา      อัตราเพิ่ม 

    (รอยละ)        2555      2556      2557      2558 

การคารวม 

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

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

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

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

การคาชายแดน 

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

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

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

ดุลการคา 86,102 85,074 96,811 88,993 9.27 

ที่มา: ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมการคาตางประเทศ โดยความรวมมือของกรมศุลกากร, 2560 

 

 3.4.3 ดานนโยบาย 

  1) นโยบายดานตางประเทศ 

  สปป. ลาว ดําเนินนโยบายดานตางประเทศที่มุงสรางเสริมความสัมพันธแบบรอบดานกับ 

ทุกประเทศบนพ้ืนฐานของการอยูรวมกันอยางสันติโดยไมแบงแยกลัทธิอุดมการณ เพ่ือขอรับการสนับสนุนและ

ความชวยเหลือในการพัฒนาประเทศใหบรรลุเปาหมายตามที่พรรคฯ ได กําหนดไว ท้ังนี้  สปป. ลาว 

ใหความสําคัญกับประเทศเพื่อนบานเปนลําดับแรก ไดแก เวียดนาม จีน พมา กัมพูชา และไทย รองลงมา 

เปนประเทศรวมอุดมการณ ไดแก รัสเซีย เกาหลีเหนือ และคิวบา อยางไรก็ตาม แมวา สปป. ลาว จะพยายาม

ดําเนินความสัมพันธกับประเทศตาง ๆ ไดสมดุลเพ่ือลดการพึ่งพาประเทศใดประเทศหนึ่งเปนหลัก แตดวย

ขอจํากัดของ สปป. ลาว ที่ไมมีทางออกทางทะเล และระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจท่ียังถือวาอยูในระดับต่ํา 
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ประกอบกับความใกลชิดดานอุดมการณและประวัติศาสตร การตอสู เ พ่ือเอกราช ทําให สปป. ลาว  

มีความสัมพันธพิเศษกับเวียดนามและจีน 

  สําหรับความสัมพันธระหวางไทยกับ สปป. ลาว ในปจจุบันดําเนินไปอยางราบรื่นใกลชิด 

บนพื้นฐานของการเคารพซึ่งกันและกันและผลประโยชนรวมกัน และมีพัฒนาการเชิงบวกอยางตอเนื่อง โดยมี

ปจจัยเกื้อกูล ไดแก ความใกลชิดทางเชื้อชาติ ศาสนา ภาษา และวัฒนธรรม นอกจากนี้ วันที่ 19 ธันวาคม 

2553 ถือเปนวันครบรอบ 60 ป ของความสัมพันธทางการทูต ที่ไดรับการสถาปนาเมื่อป 2493 ซึ่งทั้งสองฝาย

ไดรวมกันจัดกิจกรรมเพ่ือฉลองสัมพันธไมตรีที่ไดดาํเนินมาดวยความราบรื่นอีกโอกาสหนึ่ง 

  2) นโยบายดานเศรษฐกิจ  

 สปป. ลาว ไดเริ่มแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับแรกป 2524 และจะมีการ

ทบทวนวางแผนใหมทุก ๆ 5 ป ซึ่งไดใหความสําคัญ ในดานตาง ๆ แตกตางกันไป ปจจุบัน อยูในชวงของ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 7 (พ.ศ.2554-2558) ซึ่งมีสาระสําคัญ ดังนี ้

   2.1) เปาหมายหลัก 

  2.1.1) กําหนดใหเศรษฐกิจตองขยายตัวอยางม่ันคง GDP เพิ่มขึ้นรอยละ 8 ตอป และให

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

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

มาจากเงินชวยเหลือจากตางประเทศ รอยละ 50-56 มาจากการลงทุนของตางประเทศ และรอยละ 10-12  

มาจากเงินกูธนาคาร โดยตั้งเปาหมายใหเงินเฟอต่ํากวารอยละ 8 (อัตราขยายตัวของ GDP) ใหหนี้สาธารณะ 

ต่ํากวารอยละ 45 ของ GDP และใหเงินออมของเอกชนเพ่ิมข้ึนรอยละ 25 ตอป 

  2.1.2) บรรลุเปาหมายการพัฒนาแหงสหัสวรรษ (Millennium Development Goals: 

MDG) ในป 2558 ประกอบดวย 8 เปาหมาย คือ ขจัดความยากจนและหิวโหย ใหเด็กทุกคนไดรับการศึกษา

ระดับประถมศึกษา สงเสริมบทบาทสตรีและความเทาเทียมกันทางเพศ ลดอัตราการตายของเด็ก พัฒนา

สุขภาพสตรีมีครรภ ตอสูโรคเอดส มาเลเรีย และโรคสําคัญอ่ืน ๆ รักษาและจัดการสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน และ

สงเสริมการเปนหุนสวนเพ่ือการพัฒนาในประชาคมโลก 

  2.1 .3) พัฒนาประเทศเพื่ อใหพนจากสภาพประเทศที่พัฒนานอยที่สุด  (Least 

Developed Country: LDC) ในป 2563 

  2.1.4) มุงการพัฒนาเศรษฐกิจอยางยั่งยืนควบคูไปกับความกาวหนาทางสังคมและ

วัฒนธรรม การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

  2.1.5) รักษาเสถียรภาพทางการเมือง สันติภาพ และความสงบเรียบรอยในสังคม 

 2.2)  เศรษฐกิจมหภาค 

  2.2.1) การขยายตัวทางเศรษฐกิจเฉลี่ยรอยละ 8 ตอป โดยภาคเกษตรเพ่ิมขึ้นรอยละ 3 ตอป 

และมีสัดสวนรอยละ 23 ของ GDP ภาคอุตสาหกรรมเพ่ิมข้ึนรอยละ 15 ตอป และมีสัดสวนรอยละ 39  

ของ GDP ภาคบริการเพ่ิมข้ึนรอยละ 6.5 ตอป และมีสัดสวนรอยละ 38 ของ GDP และรายไดตอหัวประชากร

เพ่ิมขึ้นเปน 1,700 เหรียญสหรัฐตอคนตอป 
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  2.2.2) การบริโภคในประเทศจะมีสัดสวนรอยละ 75 ของ GDP การลงทุนทั้งภาครัฐและ

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

   2.3) เศรษฐกิจจุลภาค 

  2.3.1) เพ่ิมผลผลิตขาวเปน 4 ลานตันตอป โดยมีผลผลิตที่ 3.9 ตันตอเฮคแตร (624 

กิโลกรัมตอไร) 

  2.3.2) ภาคปศุสัตวขยายตัวรอยละ 4-5 ตอป 

  2.3.3) ภาคสงออกขยายตัวรอยละ 18 ตอป และการนําเขาขยายตัวรอยละ 8 ตอป 

  2.3.4) ขยายไฟฟาใหครอบคลุมพ้ืนที่รอยละ 80 ของครัวเรือนทั้งหมด และน้ําประปา 

ใหครอบคลุมรอยละ 67 ของประชากรในเขตเมือง 

  2.3.5) ผลิตแรธาตุที่สําคัญเพิ่มขึ้น โดยตั้งเปาการผลิตทองแดงที่ 86,200 ตันตอป ทองคํา 

6 ตันตอป และถานหิน 728,000 ตันตอป 

  2.3.6) ธุรกิจการบินขยายตัวรอยละ 8-10 ตอป 

  2.3.7) ขยายบริการโทรคมนาคมใหครอบคลุมรอยละ 90 ของหมูบานทั่วประเทศ และ

ขยายบริการโทรศพัทใหครอบคลุมรอยละ 80 ของประชากรทั้งหมด 

   2.4) การพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม 

   2.4.1) รักษาเขตพ้ืนที่ปาไวท่ีรอยละ 65 ของพ้ืนที่ทั้งหมด 

  2.4.2) ลดอัตราความยากจนใหต่ํากวารอยละ 19 ของประชากร และนอยกวารอยละ 11 

ของครัวเรือนทั้งหมดในป 2558 

  2.4.3) เพ่ิมสัดสวนการเขาเรียนในระดับประถมศึกษาเปนรอยละ 97 และระดับ

มัธยมศกึษารอยละ 75 ในป 2558 

  2.4.4) เพ่ิมสัดสวนประชากรที่รูหนังสือเพ่ิมเปนรอยละ 99 

  2.4.5) สรางวิทยาลัยอาชีวะอยางนอย 3 แหงในเมืองท่ีสําคัญทางเศรษฐกิจ 

  2.4.6) ใหประชากรรอยละ 80 เขาถึงน้ําสะอาด และรอยละ 60 มีสวมใช 

  2.4.7) ควบคุมอัตราวางงานไมใหเกินรอยละ 2 

  2.4.8)  ลดสัดสวนแรงงานในภาคเกษตรให เหลือรอยละ 70 และเ พ่ิมแรงงาน

ภาคอุตสาหกรรมกอสรางและเหมืองแรเปนรอยละ 7 สวนแรงงานภาคบริการรอยละ 23 ของแรงงานทั้งหมด 

   2.4.9) สรางสมดุลระหวางอุปสงคและอุปทานแรงงาน โดยคาดวาอุปสงคแรงงาน 

ในป 2558 จะอยูที่ 3.26 ลานตําแหนง อุปทานแรงงานอยูที่ 3.17 ลานคน โดยในแตละปจะมีจํานวนแรงงาน

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

ภาคอุตสาหกรรม 14,272 คน และภาคบริการ 52,431 คน 

 นอกจากนี้ การพัฒนาตองมีลักษณะยั่งยืน ใหการพัฒนาทางสังคมวัฒนธรรมดําเนินควบคูไปกับ

การพัฒนาเศรษฐกิจและการรักษาสิ่งแวดลอม มีปจจัยพ้ืนฐานสําหรับการเปลี่ยนเปนประเทศอุตสาหกรรมและ

ทันสมัย (Industrialization and modernization)  
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  3) นโยบายดานการเกษตร 

  ผลผลิตทางการเกษตรใน สปป.ลาว อยูในระดับต่ํา เนื่องจากสาเหตุหลายประการ เชน ปจจัย

การผลิตที่มีขีดจํากัด เกษตรกรขาดการเขาถึงขอมูล เกษตรกรมีตนทุนไมเพียงพอ ไมมีเครดิต การเขาถึงตลาด 

ถูกจํากัดดวยอุปสรรคทางกายภาพ เชน การคมนาคมที่ยังไมสะดวกเทาที่ควร ระบบการตลาดที่ทําใหมี 

ผูแขงขันนอยราย ทําใหขีดความสามารถในการแขงขันกับประเทศอ่ืน ๆ ในภูมิภาคหรือตลาดโลกอยูในระดับ 

ที่ต่ําดวย และยังมีการบุกรุกพื้นที่ปาเพ่ือทําการเกษตร จึงไดมีการวางแผนพัฒนาการเกษตรเพ่ือใหสอดคลอง

กับแนวโนมการเกษตรของโลก เปนแบบทันสมัยมากขึ้น มีการรวมกลุมระหวางประเทศตาง ๆ เชน AEC GMS 

รวมถึงการเกษตรแบบใหม เชน Food Safety เกษตรอินทรีย พืชบงชี้ทางภูมิศาสตร (GI) Fair Trade และ 

Carbon Market โดยการพัฒนาการเกษตร ปาไม การจัดการสิ่งแวดลอมและพัฒนาชนบท อยูบนพ้ืนฐานของ

การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน โดยพัฒนาการเกษตรแบบทันสมัยอยางคอยเปนคอยไป 

เนนที่การผลิตสินคาเกษตร การปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยมุงเปาหมายไปที่เกษตรกร

ขนาดเล็กพรอม ๆ กับรักษาระบบนิเวศของพ้ืนที่ปา ภายในป 2563 แตเปาหมายที่จะทําภายในป 2558 คือ 

1.1) พัฒนาชีวิตความเปนอยู โดยใหความสําคัญกับความมั่นคงทางอาหารเปนลําดับแรก 

1.2) เพ่ิมและพัฒนาการผลิตสินคาเกษตร 

1.3) พัฒนารูปแบบการผลิตที่ยั่งยืน 

1.4) การจัดการปาไมที่ยั่งยืน 

   โดยกิจกรรมที่จะทําใหบรรลุเปาหมายทั้ง 4 ขอ ไดแก การเพ่ิมผลผลิตดานอาหาร การตั้งกลุม

พัฒนาสินคาเกษตรและเกษตรกร รูปแบบการผลิตอยางยั่งยืน การจัดสรรท่ีดินและการพัฒนาชนบท  

การพัฒนาปาไม การจัดการชลประทานเพ่ือการเกษตร โครงสรางพื้นฐานของการทําการเกษตรและปาไม  

การวิจัยและพัฒนารวมถึงการพัฒนาบุคลากรดวย 

 3.4.4 ปจจัยสนับสนุนการลงทุนและโอกาสทางธุรกิจเกษตรใน สปป. ลาว 

   1) ปจจัยสนับสนุนการลงทุนธุรกิจเกษตรและเกษตรแปรรูป 

  1.1) ภาคการเกษตรของ สปป. ลาว ยังไมคอยพัฒนา จึงเปนโอกาสของผูประกอบการของ

ไทยท่ีมีทั้งองคความรูดานเทคโนโลยีการเกษตรและศักยภาพในการเพาะปลูกพืชและเลี้ยงสัตว 

  1.2) อัตราคาจางแรงงานคอนขางต่ํา โดยอัตราคาจางข้ันต่ํา ป 2558 อยูที่ 110 ดอลลาร

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

  1.3) สปป. ลาว ไดรับสิทธิพิเศษดานภาษีศุลกากร (Generalized System of Preferences 

:GSP) จากสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป ซึ่งสงผลใหการสงออกสินคาของ สปป. ลาว ไปยังประเทศดังกลาว 

มีอัตราภาษีที่ต่ํากวาประเทศคูแขง จึงเปนโอกาสสําหรับนักลงทุนที่จะใช สปป. ลาว เปนฐานการผลิตสินคา 

เพ่ือการสงออก รวมถึงมีเขตเศรษฐกิจพิเศษและเขตเศรษฐกิจเฉพาะที่มีสิทธิประโยชนสงเสริมการลงทุน 

  1.4) รัฐบาลอนุญาตใหภาคเอกชนสามารถตั้งราคาสินคาที่สอดคลองกับอุปทานของตลาด 

  1.5) นักลงทุนไดรบัการยกเวนภาษีซ้ําซอน และยกเวนจากการนําเขาวัตถุดิบที่จําเปนสําหรับ 

การผลิตเพื่อสงออกและไดรับการยกเวนภาษีสงออกตามระยะเวลาของประเภทธุรกิจ 
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 2)  โอกาสทางธุรกิจที่นาสนใจ 

  ธุรกิจเกษตร/อุตสาหกรรมการเกษตร สปป. ลาว ยังไมคอยไดรับการพัฒนามากนัก เกษตรกร

ลาวยังทาการเกษตรแบบยังชีพ พึ่งพิงธรรมชาติ ลงทุนนอย ดังนั้น หากมีการรวมทุนในอุตสาหกรรมการเกษตร

รวมกันในรูปแบบเกษตรแบบมีสัญญา (Contract Farming) ยอมกอใหเกิดการถายทอดเทคโนโลยีระหวางกัน

และนักลงทุนไทยจะสามารถใชประโยชนจากทรัพยากรที่อุดมสมบูรณของ สปป. ลาว โดยธุรกิจหรือกิจกรรม 

การผลิตที่นาสนใจ ไดแก การผลิตและการแปรรูปสินคาเกษตรท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เชน เกษตรอินทรีย 

การแปรรูปผลิตผลจากปา การบริการทางการเกษตรโดยใชเครื่องจักรกลขนาดเล็กใชเทคโนโลยีอยางงาย 

3.5 สหพันธรัฐมาเลเซีย  

3.5.1 สภาพทั่วไป 

1) ลักษณะท่ัวไป 

มาเลเซีย (Malaysia) เปนประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต มีพื้นที่ทั้งหมด 330,252 

ตารางกิโลเมตร แบงเปน 2 สวน โดยมีทะเลจีนใตกั้น สวนแรก คือ คาบสมุทรมลายู มีพรมแดนทิศเหนือ 

ติดประเทศไทย และทิศใตติดกับสิงคโปร สวนที่สอง คือ ทางเหนือของเกาะบอรเนียว มีพรมแดนทิศใตติด

อินโดนีเซีย และมีพรมแดนลอมรอบประเทศบรูไน (ภาพที่ 3.5)    

ภูมิประเทศบนแหลมมลายูเปนหนองบึงตามชายฝงและพ้ืนดินจะสูงขึ้นเปนลําดับ จนกลายเปน

แนวเขาดานในของประเทศ โดยมีพ้ืนที่ราบอยูระหวางแมน้ําสายตางๆ พ้ืนดินไมคอยอุดมสมบูรณนัก แตเหมาะ

สําหรับปลูกยางพาราและปาลมน้ํามัน มีความยาวของชายฝงจากเหนือ (ติดชายแดนไทย) ถึงปลายแหลม

ประมาณ 804 กิโลเมตร ทางชายฝงตะวันตกมีชองแคบมะละกา แยกออกจากเกาะสุมาตราของอินโดนีเซีย

ความกวางของแหลมสวนที่กวางที่สุดประมาณ 330 กิโลเมตร  

ภูมิประเทศบนเกาะบอรเนียว เปนพื้นที่ราบตามชายฝงและมีภูเขาเรียงรายอยูดานใน โดยมี

ความสูงตั้งแต 300-2,440 เมตรเหนือระดับน้ําทะเล ทางตอนเหนือของเกาะเปนแหลงน้ํามันและกาซธรรมชาติ

สําคัญ ความกวางจากชายฝงทะเลถึงอาณาเขตที่ติดกับกะลิมันตันของอินโดนีเซียประมาณ 270 กิโลเมตร และ

ชายฝงยาว 1,120 กิโลเมตร สวนอาณาเขตที่ติดตอกับกะลิมันตันมีความยาว 1,450 กิโลเมตร 
 

 
ภาพที่ 3.5 แผนทีส่หพันธรัฐมาเลเซีย 

ที่มา: สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI) 
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2) ประชากร  

มาเลเซียมีประชากรประมาณ 30.77 ลานคน (ป 2558) แบงเปน ชาวมลายูรอยละ 50.40  

จีนรอยละ 22.82 มาเลยจีน รอยละ 23.70 มาเลยอินเดีย รอยละ 7.10 และอ่ืน ๆ รอยละ 18.80  

ประชาชนมาเลเซียมีการนับถือศาสนาแตกตางกัน โดย ประมาณรอยละ 60.40 นับถือศาสนา

อิสลาม รองลงมาไดแก ศาสนาพุทธ รอยละ 19.20 ศาสนาคริสต รอยละ 9.10 ศาสนาฮินดู รอยละ 6.30 และ

ศาสนาอื่น ๆ เชน ศาสนาซิกข ลัทธิเตารอยละ 5 

3.5.2 สภาพทั่วไปดานเศรษฐกจิ  

     1) ดานเศรษฐกิจ 

    ขอมูลจากกรมเจรจาการคาระหวางประเทศ, 2558 รายงานวา ป 2558 มาเลเซียมีผลิตภัณฑมวล

รวมในประเทศ (GDP) มีมูลคา 313.47 พันลานดอลลารสหรัฐฯ โดยมีรายไดประชาชาติตอหัว (GDP per capita) 

10,073 ดอลลารสหรัฐฯ ตอคนตอป อัตราเงินเฟอรอยละ 2.40 ตอป อัตราการวางงานรอยละ 3.00 ตอป  

ในป 2558 มีมูลคาการสงออกรวม 199,959 ลานดอลลารสหรัฐฯ  (ตารางที่ 3.9) สินคาสงออกท่ีสําคัญ ไดแก 

วงจรรวม (Integrated circuits) กาซธรรมชาติ น้ํามัน น้ํามันปาลม น้ํามันดิบ คอมพิวเตอร (อุปกรณและ

สวนประกอบ) ตลาดสงออกที่สําคัญ ไดแก สิงคโปรรอยละ 14 จีนรอยละ 12 ญี่ปุนรอยละ 10.80 

สหรัฐอเมริการอยละ 8.10 และไทยรอยละ 5.50 ตามลําดับ สวนมูลคาการนําเขารวม 175,978 ลานดอลลาร

สหรัฐฯ สินคานําเขาที่สําคัญ ไดแก วงจรรวม (Integrated circuits) น้ํามัน คอมพิวเตอร (อุปกรณและ

สวนประกอบ) รถยนต (อุปกรณและสวนประกอบ) ตลาดนําเขาที่สําคัญ ไดแก จีน รอยละ 17 สิงคโปร รอยละ 13 

ญี่ปุน รอยละ 8 สหรัฐอเมริกา รอยละ 7.70 และไทย รอยละ 5.80 ตามลําดับ  

2) การคาระหวางไทยกับมาเลเซีย   

การคาระหวางไทยกับประเทศมาเลเซีย ในป 2558 (กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ, 

2559) มาเลเซียเปนคูคาอันดับที่ 4 ของไทยในโลก และอันดับที่ 1 ของไทยในอาเซียน ในชวง 5 ปที่ผานมา  

(ป 2554 - 2558) การคาระหวางไทยกับมาเลเซีย มีมูลคาเฉลี่ยประมาณ ปละ 24,835.13 ลานเหรียญสหรัฐฯ  

มีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยรอยละ 2.76 ตอป โดยในป 2558 การคารวมไทย-มาเลเซีย มีมูลคา 22,106.96  

ลานดอลลารสหรัฐฯ ลดลงจากชวงเวลาเดียวกันของปกอนรอยละ 13.34   โดยไทยเปนฝายขาดดุลการคา

มูลคา 1,727.55 ลานเหรียญสหรัฐฯ (ตารางที่ 3.9) ซึ่งไทยมีการสงออกไปยังมาเลเซียมูลคา 10,189.7 ลาน

ดอลลารสหรัฐฯ ลดลงจากชวงเวลาเดียวกันของปกอนรอยละ 20.17 และมีการนําเขาจากมาเลเซียมูลคา 

11,917.3 ลานดอลลารสหรัฐฯ ลดลงจากชวงเวลาเดียวกันของปกอน รอยละ 6.50 
 

สําหรับสินคาสําคัญที่ไทยสงออกไปมาเลเซีย ไดแก รถยนต (อุปกรณและสวนประกอบ)

คอมพิวเตอร (อุปกรณและสวนประกอบ) น้ํามันสําเร็จรูป ยางพารา เคมีภัณฑ แผงวงจรไฟฟา เหล็ก (เหล็กกลา

และผลิตภัณฑ) ผลิตภัณฑยาง เม็ดพลาสติก เครื่องจักรกลและสวนประกอบของเครื่องจักรกล และสินคาสําคัญ

ที่ไทยนําเขาจากมาเลเซีย ไดแก น้ํามันดิบ คอมพิวเตอร (อุปกรณและสวนประกอบ) เคมีภัณฑ เครื่องจักรไฟฟา
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และสวนประกอบ เครื่องใชไฟฟาในบาน สื่อบันทึกขอมูล ภาพ เสียง เครื่องจักรกลและสวนประกอบ แผงวงจร

ไฟฟา สินแรโลหะอื่นๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ ผลิตภัณฑทําจากพลาสติก  

ตารางที่ 3.9 ปริมาณการคาระหวางไทยและมาเลเซีย ป 2544 - 2558 

มูลคา: ลานดอลลารสหรัฐฯ 

ป ปริมาณการคารวม สงออก นําเขา ดุลการคา 

 มูลคา สัดสวน % การ 

เปลี่ยนแปลง 
มูลคา % การ 

เปลี่ยนแปลง 
มูลคา % การ

เปลี่ยนแปลง 
 

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

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

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

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

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

หมายเหต:ุ สัดสวน หมายถึง การคาสองฝายตอการคารวมของไทยท้ังหมด 

ที่มา: ศูนยเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร โดยความรวมมือของกรมศุลกากร (อางใน สวนบริหารงานทวิภาคี  

สํานักอาเซียน กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ) 
 

3.5.3 นโยบาย 

1) นโยบายดานเศรษฐกิจ 

นโยบายดานเศรษฐกิจของมาเลเซียมีเปาหมายหลักอยูที่การพัฒนาประเทศใหเปนประเทศ

พัฒนาแลวภายในป 2563 (Vision 2020) ที่เนนการสนับสนุนอุตสาหกรรมที่ใชเทคโนโลยีข้ันสูงควบคูไปกับ

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย นอกจากนี้ มาเลเซียยังไดวางนโยบายทางเศรษฐกิจสืบตอจาก Vision 2020  

คือ นโยบายวิสัยทัศนแหงชาติ (National Vision Policy :NVP) ซึ่งมีเปาหมายในการสรางมาเลเซียใหเปน 

“ประเทศท่ีมีความยืดหยุนคงทนและมีความสามารถในการแขงขัน (Resilient and Competitive Nation)” 

โดยจะลดความสําคัญของการลงทุนที่ทําใหเกิดการเจริญเติบโตที่ไมยั่งยืนและไมมีประสิทธิภาพลง และให

ความสําคัญตอประเด็นใหมคือ การเติบโตที่ตั้งอยูบนพื้นฐานของประสิทธิภาพการผลิตโยรวม (Total Factor 

Productivity) โดยที่จะเนนการลงทุนท่ีมีการคนควาวิจัย (R&D) และเทคโนโลยีสูง ทั้งนี้ เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจ

บนฐานความรู (Knowledge-based Economy) กระตุนและเพ่ิมพลวัตรของภาคเกษตร การผลิต และการ

บริการโดยการใชความรูและเทคโนโลยีวิทยาการเพ่ิมการมีสวนรวมของภูมิบุตร ในภาคเศรษฐกิจชั้นนํา และ

ปรับใหมีการพัฒนาการทรัพยากรมนุษยเพ่ือรองรับสังคมบนพื้นฐานความรู (Knowledge-based Society) 

นอกจากนี้มาเลเซยี ยังมีนโยบายดานเศรษฐกิจดังตอไปนี ้

(1) เปดรับการคา การลงทุน และการถายทอดเทคโนโลยีจากตะวันตก เพ่ือพัฒนาประเทศ

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

(2) ใชนโยบายการเมืองนําเศรษฐกิจเพ่ือนํามาซึ่งผลประโยชนและโอกาสทางการคาแก

ประเทศ 
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1.3) ขยายการติดต่อด้านเศรษฐกิจและการค้ากับประเทศก าลังพัฒนาเพ่ือลดการพ่ึงพา
ตลาดสหรัฐอเมริกา และยุโรป 

แผนนโยบายเศรษฐกิจระยะยาวที่ด าเนินการในปัจจุบัน ประกอบด้วย แผนพัฒนามาเลเซียฉบับที่ 11 
(The Eleventh Malaysia Plan) ปี 2559 - 2563 และ แผนพัฒนาอุตสาหกรรม ฉบับที่ 3 (The Third Industrial 
Master plan: IMP3) ปี 2549 - 2563 แผนพัฒนาเศรษฐกิจ 5 ปี ฉบับที่ 11 ของมาเลเซียเป็นแผนที่ 5 ปีสุดท้าย
ก่อนบรรลุเป้าหมายการยกสถานะเป็นยกประเทศพัฒนาแล้วในปี 2563 โดยมาเลเซียก าหนดให้ภาคบริการ 
เป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระยะต่อไป โดยเฉพาะธุรกิจก่อสร้าง ซึ่งจะพัฒนาอย่างต่อเนื่องใน 4 เมืองที่ส าคัญ
ของประเทศ คือ กัวลาลัมเปอร์ ยะโฮร์บาห์รู กูชิง และโกตากินะบะลู ด้วยการก่อสร้างที่พักอาศัยส าหรับ 
ผู้มีรายได้น้อย-ปานกลาง การพัฒนาระบบขนส่งสารธารณะให้เพียงพอและการเชื่อมโยงระบบขนส่งต่างๆ 
รวมถึงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานในชนบท นอกจากนี้ จะส่งเสริมธุรกิจการเงินการธนาคาร (โดยเฉพาะ 
Islamic finance) น้ ามันและก๊าซ ไอซีที สุขภาพ การศึกษา บริการวิชาชีพ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และอุตสาหกรรมฮาลาล 
ทั้งนี้แผนพัฒนาฉบับใหม่นี้ให้ความส าคัญกับคน (rakyat) ให้ทุกภาคส่วนในสังคมสามารถเข้าถึง มีส่วนร่วม 
และได้รับประโยชน์จากการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยรัฐบาลจะลงทุนด้านการพัฒนาความสามารถ
พิเศษและทักษะ เพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต และพัฒนาองค์ความรู้แก่ประชาชน และสนับสนุน 
การเจริญเติบโตของ SMEs 

แผนพัฒนาฉบับใหม่ฯ แสดงให้เห็นว่า มาเลเซียพยายามที่จะปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ
ให้มีความหลากหลายมากขึ้น เพ่ือลดการพ่ึงพารายได้จากน้ ามันและก๊าซลง และเน้นการพัฒนาคน เพ่ือให้  
การเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศมีความมั่นคงและยั่งยืนมากขึ้น อย่างไรก็ดีในระยะสั้น หากการจัดเก็บ
รายได้ของรัฐยังน้อยจากราคาน้ ามันและราคาสินค้าโภคภัณฑ์ (ปาล์มน้ ามัน และยางพารา) ที่ตกต่ าและมี
แนวโน้มทรงตัวอยู่ระดับต่ าการเพิ่มรายจ่ายภาครัฐอาจส่งผลกระทบต่ออัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจได้ 

2) นโยบายด้านเกษตร  
    (ข้อมูลจากส านักการเกษตรต่างประเทศ ส านักปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2559) 

ภาคการเกษตรมีบทบาทส าคัญอย่างยิ่งต่อเศรษฐกิจของมาเลเซีย โดยมาเลเซียเป็นผู้ส่งออก
ยางพาราและน้ ามันปาล์มที่ส าคัญของโลก นอกจากนี้พืชเศรษฐกิจที่ส าคัญของมาเลเซียยังรวมถึงท่อนซุง ไม้ 
พริกไทย โกโก้ ยาสูบ สับปะรด ทั้งนี้รายได้จากภาคการเกษตรมาจากการส่งออกน้ ามันปาล์ม อย่างไรก็ตาม  
พืชหลักของมาเลเซียได้แก่ ข้าว ตามแผนพัฒนาประเทศ ปี 2549-2553 มาเลเซียตั้งเป้าในการผลิตข้าวทั้งพ้ืนที่
และประสิทธิภาพในการผลิตเพ่ือให้พ่ึงตนเองได้ โดยมีการผลิตข้าวเพ่ิมข้ึนตั้งแต่ปี 2549 ผลิตได้ 1.407 ล้านตัน
ข้าวสาร ปี 2552 ผลิตได้ 1.531 ล้านตันข้าวสาร และปี 2553 ผลิตได้ 1.590 ล้านตันข้าวสาร ทั้งนี้ ปี 2550 - 
2552 มาเลเซียมีพ้ืนที่ปลูกข้าวเพ่ิมขึ้นจาก 650,000 เฮกแตร์ เป็น 660,000 และ 670,000 เฮกแตร์ 
ตามล าดับ โดยมีผลผลิตต่อเฮกแตร์เพ่ิมขึ้นจากปี 2550-2552 โดยเพ่ิมขึ้นจาก 3.49 ตันเฮกแตร์ เป็น 3.58  
ตันเฮกแตร์ และ 3.68 ตันเฮกแตร์ ตามล าดับ ในการนี้ มาเลเซียตั้งเป้าจะยกเลิกการน าเข้าข้าวจากต่างประเทศ 
ในปี 2558  
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นโยบายทางดานการเกษตรของมาเลเซีย คือ การเนนการเจริญเติบโตของภาคการเกษตร 

ซึ่งจะตองสามารถแขงขันกับตางประเทศและความทาทายของปจจัยตางๆ เชน ทรัพยากร สภาพภูมิอากาศ 

และภาวะเศรษฐกิจ เปนตน ซ่ึงภาคการเกษตรของมาเลเซียจะตองจะตองมีความยืดหยุนและมีการเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการแขงขัน มาเลเซียจะดําเนินนโยบาย “Thrusts” ซึ่งเปนนโยบายเพื่อเพิ่มบทบาททาง

เศรษฐกิจและการเติบโตของภาคการเกษตรมาเลเซีย โดยจะดําเนินการ ไดแก 

1) เพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยอาหาร 

2) เพ่ือเพ่ิมผลผลิตและการแขงขันของภาคการเกษตร 

3) ภาคการเกษตรตองเชื่อมโยงกับภาคอ่ืนๆ 

4) ภาคการเกษตรตองเปนแหลงการเติบโตทางเศรษฐกิจแหลงใหมของมาเลเซีย 

5) เพ่ืออนุรักษและใชทรัพยากรอยางยั่งยืน 

สินคาเกษตรไทยที่มีศักยภาพในมาเลเซีย ไดแก สินคาอาหาร/ผักผลไม มาเลเซียยังมีการนําเขา 

สินคาอาหารจากประเทศไทยอยางสม่ําเสมอ และผลไมไทยหลายชนิดเปนที่ชื่นชอบของชาวมาเลเซีย แมวา

รัฐบาลพยายามกีดกันโดยการเรียกเก็บ Surcharge ในผลไมบางชนิด 

3.5.4 ปจจัยสนับสนุนการลงทุนและโอกาสทางธุรกิจเกษตรในมาเลเซีย 

รัฐบาลมาเลเซียใหความสําคัญกับการลงทุนจากตางประเทศโดยสนับสนุนใหเกิดความรวมทุน

ระหวางนักลงทุนตางประเทศกับนักลงทุนมาเลเซีย โดยเฉพาะการลงทุนในภาคการผลิต และมีความพยายาม 

ท่ีจะลดเลิกขอจํากัดของการลงทุนจากตางชาติในสาขาตางๆ โดยเฉพาะในสาขาบริการ โดยในป 2555 

มาเลเซียไดเริ่มเปดเสรีภาคบริการมากข้ึน โดยผอนปรนขอจํากัดเรื่องสัดสวนการถือหุนในภาคบริการถึง 17 

สาขายอย ซึ่งอยูภายใต 6 สาขาบริการ ไดแก บริการวิชาชีพ บริการสื่อสาร บริการจัดจําหนาย บริการ

การศกึษา บริการสิ่งแวดลอม และบริการที่เก่ียวเนื่องกับสุขภาพ รวมทั้งอนุญาตใหตางชาติถือหุนไดถึงรอยละ 

100 ในสาขาบริการบัญชี โดยรัฐบาลมาเลเซียไดจัดบริการเหลานี้ในกลุมที่ถือเปนสาขาที่มีความสําคัญ 

ตอเศรษฐกิจและจะสงผลใหเกิดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศมาเลเซีย นอกจากนี้ มาเลเซียยังได

ขยายเพดานการถือครองทรัพยสินของตางชาติจากเดิมชาวตางชาติถือครองทรัพยสินมูลคาไมเกินหาแสนริงกิต

เปนหนึ่งลานริงกิต 

อุตสาหกรรมที่ไทยมีศักยภาพเขาไปลงทุนในมาเลเซีย ไดแก ธุรกิจสินคาเกษตรและอาหาร 

แปรรูป โดยเฉพาะสินคาฮาลาล ธุรกิจภัตตาคารและรานอาหารไทย ธุรกิจที่เก่ียวเนื่องกับการทองเที่ยว  

การกอสรางโดยเฉพาะปจจุบันท่ีมีโครงการของรัฐจํานวนมาก รวมท้ังการเปนสวนหนึ่งใน Supply Chain ของ

อุตสาหกรรมในมาเลเซีย และธุรกิจอุตสาหกรรมกระดาษ โดยการนําเขาวัตถุดิบมาสรางมูลคาเพิ่ม 

โดยในภาคเกษตร การผลิตและการแปรรูปอาหารที่เปนโครงการใหมและที่เปนการขยาย 

การลงทุนเพ่ิมเติม โครงการผลิตอาหารฮาลาล การทําฟารมเลี้ยงสัตวปกที่ทันสมัย การปลูกไมยางพารา  

การสงออกอาหาร ผลไมและดอกไม เปนตน ไดรับยกเวนภาษีเงินไดบางสวน โดยนําเงินไดเพียงรอยละ 30  

ของเงินไดทั้งหมดมาคํานวณภาษี เปนเวลา 5 ป นับจากวันที่มีผลผลิตออกจําหนาย สวนการลงทุนในเขต 

ที่รัฐบาลสงเสริมพิเศษ ไดรับยกเวนภาษีเงินไดทั้งหมด เปนเวลา 5 ป 
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3.6 สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร  

3.6.1 สภาพทั่วไป 

1) ลักษณะทั่วไป 

สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร หรือเมียนมาร (Republic of the Union of the Myanmar) 

ตั้งอยูทางตะวันตกเฉียงใตของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต มีพ้ืนท่ีทั้งหมด 678,500 ตารางกิโลเมตรมีพรมแดน

ติดตอกับ 5 ประเทศ กลาวคือ ทิศตะวันตกติดกับอินเดียและบังคลาเทศ ทิศเหนือติดกับจีน ทิศตะวันออกติดกับ

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและไทย ทิศใตเปนชายฝงทะเลติดอาวเบงกอลและทะเลอันดามัน 

สําหรับพรมแดนที่เมียนมารติดตอกับประเทศไทยมีความยาวทั้งสิ้นประมาณ 1,385 กิโลเมตร 

ในพ้ืนที ่10 จังหวัด ไดแก เชียงราย เชียงใหม แมฮองสอน ตาก กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ ชุมพร 

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

ตะนาวศรี 

2) เขตการปกครอง 

เมียนมารมีการปกครองแบบสาธารณรัฐ มีประธานาธิบดี เปนประมุขของประเทศและ

นายกรัฐมนตรีเปนหัวหนารัฐบาล เมืองหลวงคือเนปดอว (Nay Pyi Taw) และแบงเขตการปกครองออกเปน  

7 รัฐ (State) และ 7 เขตการปกครอง ประกอบดวย 

- รัฐชิน (Chin State) 

- รัฐคะฉิ่น (Kachin State) 

- รัฐกะเหรี่ยง (Kayin State) 

- รัฐคะยา (Kaya State) 

- รัฐมอญ (Mom State) 

- รัฐยะไข (Rakhine State) 

- รัฐฉาน (Shan State) 

สําหรับ 7 เขตการปกครองประกอบดวย 

- เขตอิระวดี (Ayeyarwady Division) 

- เขตพะโค (Bago Division) 

- เขตมาเกว (Magway Division) 

- เขตมัณฑเลย (Mandalay Division) 

- เขตสะกาย (Sagaing Division) 

- เขตตะนาวศร ี(Tanintharyi Division) 

- เขตยางกุง (Yangon Division) 
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3) ประชากร  

ขอมูลจากธนาคารโลก เมื่อป 2558 พบวา เมียนมารมีประชากรทั้งสิ้นประมาณ 60 ลานคน 

ประกอบดวยชนเผาตาง ๆ 135 ชนเผา หรือ 8 เชื้อชาติที่สําคัญ กลาวคือ เมียนมาร  รอยละ 68  

ไทใหญรอยละ 8 กะเหรี่ยง รอยละ 7 ยะไข รอยละ 4 จีน รอยละ 3 มอญ รอยละ 2 และอินเดีย รอยละ 2  

โดยเปนประชากรอยูในกําลังแรงงานทั้งสิ้น 31.7 ลานคนหรือ คิดเปนรอยละ 52.8 ของประชากรทั้งประเทศ 

ซึ่งเปนแรงงานในภาคเกษตรกรรม รอยละ 70 ภาคอุตสาหกรรม รอยละ 7 และภาคบริการรอยละ 23 

ประชากรสวนใหญนับถือศาสนาพุทธรอยละ 90 คริสต รอยละ 5 และอิสลาม รอยละ 4 ใชภาษาเมียนมาร 

และภาษาอังกฤษเปนภาษาราชการและการติดตอทางการคาและธุรกิจ   
 

 
ภาพที่ 3.6 แผนที่สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร 

ที่มา : ศูนยขอมูลอาเซยีน, 2560 

 

3.6.2  สภาพทั่วไปดานเศรษฐกจิ 

 1) ดานเศรษฐกิจ 

 ป 2558 เมียนมารมีผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product : GDP) คิดเปน

มูลคา 62.60 พันลานเหรียญสหรัฐฯ และมีผลิตภัณฑมวลรวมตอหัว 1,161.49 เหรียญสหรัฐฯตอคนตอป 

โดยมีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจรอยละ 7.29 อัตราเงินเฟอรอยละ 3.94 แลมีอัตราการวางงานรอยละ 

0.80 สําหรับสินคาสงออกที่สําคัญ คือ กาซธรรมชาติ อัญมณี ถั่วเมล็ดแหงตาง ๆ ไมซุง และสินคาประมง  

เปนตน สําหรับสินคานําเขาสําคัญ คือ น้ํามันเชื้อเพลิง เครื่องจักรตาง ๆ น้ํามันปาลมเพ่ือบริโภค และผลิตภัณฑ

ยารักษาโรค เปนตน ประเทศคูคาสําคัญ ไดแก จีนและประเทศในภูมิภาคอาเซียน (ตารางท่ี 3.10) 
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ตารางที่ 3.10 ดัชนีชี้วัดเศรษฐกิจของเมียนมาร ป 2554 - 2558 

เครื่องชี้วัดเศรษฐกิจ 
ป 

2554 2555 2556 2557 2558 

จํานวนประชากร (ลานคน) 52.12 51.73 52.54 53.44 53.89 

ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ 

(GDP: US$bn) (current price) 

59.97 59.73 60.13 65.57 62.60 

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

GDP growth (Annual %) 5.59 7.33 8.43 7.99 7.29 

อัตราเงนิเฟอ (Inflation %) 10.25 3.13 4.37 4.17 3.94 

อัตราการวางงาน (%) 0.805 0.803 0.801 0.800 0.800 

ที่มา : ธนาคารโลก, 2560   

 2) การคาระหวางไทยกับเมียนมาร  

ขอมูลจากกรมเจรจาการคาระหวางประเทศ พบวา ในป 2558 เมียนมารเปนคูคาอันดับที่ 6 

ของไทยในอาเซียนรองจากมาเลเซีย สิงคโปร อินโดนีเซีย เวียดนาม และฟลิปปนส และเปนคูคาอันดับที่ 17 

ของไทยในโลก ในชวง 5 ปที่ผานมา (2554 - 2558) การคาระหวางไทยและเมียนมารมีการขยายตัวเฉลี่ย 

รอยละ 5.15 ตอป โดยในป 2558 การคาไทย - เมียนมาร มีมูลคา 7,740.93 ลานเหรียญสหรัฐฯ ลดลง 

จากปท่ีผานมากอนรอยละ 5.09 โดยไทยเปนฝายเกินดุลการคา 608.74 ลานเหรียญสหรัฐฯ ไทยสงออกสินคา

ไปเมียนมารมูลคา 4,174.84 ลานเหรียญสหรัฐฯ ลดลงจากปที่ผานมารอยละ 1.52 (ตารางที่ 3.11) สินคา

สงออกสําคัญ 5 อันดับแรก ไดแก เครื่องดื่ม น้ํามันสําเร็จรูป ปูนซีเมนต และเครื่องจักรกลและสวนประกอบ   

การนําเขา ในป 2558 ไทยมีการนําเขาสินคาจากเมียนมารเปนอันดับ 5 ในอาเซียน รองจาก

มาเลเซีย สิงคโปร อินโดนีเซีย และเวียดนาม เปนแหลงนําเขาอันดับที่ 15 ของไทยจากทั่วโลก ในชวง 5 ป 

ที่ผานมา (2554-2558) การนําเขาของไทยจากเมียนมารมีการขยายตัวเฉลี่ยรอยละ 0.57 ตอป โดยในป 2558

ไทยนําเขาจากเมียนมาร มีมูลคา 3,866.10 ลานเหรียญสหรัฐฯ ลดลงจากปท่ีผานมารอยละ 8.95 สินคานําเขา

สําคัญ  5 อันดับแรก ไดแก กาซธรรมชาติ ไมซุง ไมแปรรูปและผลิตภัณฑ สัตวมีชีวิตไมไดทําพันธุ สินแรโลหะ

อ่ืน ๆ เศษโลหะ ผัก ผลไมและของปรุงแตงจากผัก ผลไม  
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ตารางที่ 3.11  สถิตกิารคาระหวางประเทศไทยกับเมียนมาร ป 2554-2558 

หนวย: ลานเหรียญสหรัฐฯ 

รายการ ป 

2554 2555 2556 2557 2558 

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

มูลคาการสงออก 2,845.92 3,127.05 3,788.64 4,239.11 4,174.80 

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

ดุลการคา -639.88 -546.96 -244.29 322.39 608.74 

ที่มา:  กรมการคาตางประเทศ โดยความรวมมือของกรมศุลกากร, 2560 
 

 

3.6.3  นโยบาย 

 1) นโยบายสงเสริมการลงทุน  

เมียนมารมีกฎหมายการลงทุนตางชาติ (Myanmar Investment Law : MIL) ประกาศใช ณ 

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2531 ซึ่งอยูภายในการกํากับดูแลของคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนของเมียนมาร 

(Myanmar Investment Commission : MIC) และจากการที่เมียนมารประกาศนโยบายเปดประเทศและ

ปฏิรูปเศรษฐกิจ ทําใหเมียนมารเปนที่สนใจของนักลงทุนตางประเทศ เมียนมารจึงดําเนินการปรับปรุงกฎหมาย

และกฎระเบียบภายในประเทศใหเอ้ือตอการลงทุนมากขึ้น โดยในเดือนกันยายน 2555 รัฐสภาเมียนมารไดผาน

รางกฎหมายการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศฉบับใหม เพ่ือเปดโอกาสใหเกิดการลงทุนจากภายนอกมากที่สุด 

ซึ่งมีสาระสําคัญ ดังนี ้

1.1) อนุญาตใหบริษัทตางชาติถือหุน 50 เปอรเซน็ตในกิจการรวมทุนหรือ Joint Venture ได  

1.2) ยินยอมใหกองทุนตางชาติสามารถลงทุนใน Joint Venture ไดรอยละ 50  

1.3) อนุญาตใหนักลงทุนตางชาติเชาที่ดินเบื้องตนไดเปนระยะเวลา 50 ป โดยมีเงื่อนไขให

สามารถตอสัญญาได 

ทั้งนี้ ไดขจัดอุปสรรคตอการลงทุนของตางชาติเรื่องขอกําหนดท่ีระบุวานักลงทุนจะตองมีเงิน

ลงทุนเริ่มตนข้ันต่ํา 5 ลานดอลลารสหรัฐฯ (ประมาณ 155 ลานบาท) เพ่ือดึงดูดการลงทุนใหมจากตางชาติ   

สําหรับการเชาและใชที่ดินเพ่ือการเกษตร นักลงทุนตางชาติสามารถเชาที่ดิน เพ่ือดําเนิน

โครงการลงทุนระยะยาวเบื้องตนได 50 ป กรณีเชาจากรัฐบาล ระยะเวลาในการเชาอาจยืดหยุนไดข้ึนอยูกับ 

การพิจารณาของรัฐบาลเมียนมารเปนสําคัญและสามารถตออายุไดตามที่ MIC พิจารณาเสนอ โดยผูลงทุน

จะตองแนบรางขอตกลงการเชาที่ดินนั้นดวย  กรณีการเชาที่ดินจากเอกชนเมียนมาร สามารถดําเนินการได  

ไมเกินคราวละ 1 ป และตออายุทุก 1 ป การใชประโยชนจากที่ดิน นักลงทุนชาวตางชาติสามารถลงทุน 

ดานการเกษตร อาทิ การเพาะปลูก ผลิต แปรรูปและจําหนายพืชลมลุก (รวมทั้งมันสําปะหลังและยาสูบ) และ

ทําไรหรือแปรรูปพืชเปนยา กาแฟ ชา น้ํามันปาลม พืชสวนและจําหนายผลผลิตของตนได โดยมีกระทรวง

เกษตรและชลประทานเมียนมารเปนผูรับผิดชอบในการพิจารณาและอนุมัติโครงการลงทุนดานเกษตรกรรม 

49



48 

 

รวมท้ังกําหนดนโยบายเพ่ือสงเสริมใหเกิดการลงทุนภาคเกษตรกรรมมากขึ้น (ตลอดจนสงเสริมการจัดตั้ง

โรงงานอุตสาหกรรมเกษตร พัฒนากิจการอุตสาหกรรมเกษตรขนาดเล็ก และการใชเทคโนโลยีขนาดเบา 

ในโรงงาน การคาผลิตผลทางการการเกษตร วัสดุอุปกรณและเครื่องมือการเกษตร) โดยนักลงทุนสามารถขอยื่น

อนุมัติโครงการตามแผนการสงเสริมการลงทุน   

2) นโยบายการเกษตร 

ภาคเกษตรกรรมของเมียนมารอยูภายใตการกํากับดูแลของ 2 กระทรวง คือกระทรวงเกษตร

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

Livestock and Fisheries) โดยแบงภารกิจแยกกันระหวาง 2 กระทรวง เปนดังนี ้

2.1) กระทรวงเกษตรและชลประทาน (Ministry of Agriculture and Irrigation) กํากับดูแล

ดานการผลิตพืชเพื่อตอบตอความตองการบริโภคภายในและเหลือสวนเกินการสงออกเพ่ือสรางรายไดเขา

ประเทศ ท้ังนี้การพัฒนาการเกษตรของประเทศยังมุงเพื่อการสรางรายไดใหแกเกษตรกร โดยการจัดทํา

แผนพัฒนาการเกษตรทั้งในระยะสั้น ระยะกลางและระยะยาว รวมทั้งการกําหนดกลยุทธเพื่อการพัฒนา 

การเกษตร คือ 

2.1.1) การใชเมล็ดพันธุที่ผานการปรับปรุงพันธุใหดีขึ้น 

2.1.2) การใชปจจัยการผลิตอยางมีประสิทธิภาพ 

2.1.3) การลดการสูญเสียระหวางการผลิต 

2.1.4) การจัดตั้งฟารมตนแบบ เพ่ือถายทอดเทคโนโลยีแกเกษตรกร 

2.1.5) การสรางความเขมแข็งในการเขาถึงตลาดภายในและตางประเทศ 

นอกจากนี้ยังทําการพัฒนาดานการชลประทานของประเทศเพื่อสนับสนุนการพัฒนาดาน

การเพาะปลูก การจัดทําฐานขอมูลดานการเกษตรใหผูใชประโยชนเขาถึงขอมูลไดสะดวกขึ้น การแกไข

กฎระเบียบภายในที่เปนอุปสรรคตอการพัฒนา เพื่อสรางแรงจูงใจใหผูประกอบการในประเทศและนักลงทุน

จากตางประเทศเขามาลงทุนในธุรกิจภาคการเกษตร  

2.2) กระทรวงปศุสัตวและประมง (Ministry of Livestock and Fisheries) เปนกระทรวงที่

กํากับดูแลดานปศุสัตวและประมง ในการพัฒนาดานปศุสัตวและประมงนี้ ไดมีการจัดทํากรอบการพัฒนา 

ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และกําหนดกลยุทธเกี่ยวกับการปองกันและอนุรักษทรัพยากรสัตวน้ํา สงเสริม 

การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําและอุตสาหกรรมแปรรูปสัตวน้ํา ทั้งผูประกอบการในประเทศและนักลงทุนตางชาติ  

เขามารวมลงทุนดานอุตสาหกรรมประมงและหองเย็นมากขึ้น ทําใหปจจุบันเมียนมารสามารถสงออกอาหารทะเล 

แชแข็งไดมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะประเทศไทยเปนประเทศที่นําเขากุงและปลาจากเมียนมารเปนจํานวนมาก ดังนั้น 

นโยบายของรัฐบาลดานประมงและปศุสัตวจึงไดกําหนดไวดังนี ้คือ  

2.2.1) สนับสนุนการพัฒนาดานปศุสัตวและการประมง  

2.2.2) เพ่ิมปริมาณการผลิตเนื้อสัตวและปลาใหมากข้ึน เพ่ือใหเพียงพอสําหรับการบริโภค

ภายในประเทศ สวนที่เหลือจึงจะสงออกไปจําหนายตางประเทศ  

2.2.3) สงเสริมการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําและขยายพันธุ  
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2.2.4) ยกระดับฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมของผูทําการประมงและเกษตรกรผูเลี้ยงสัตว

ใหสูงข้ึน  

2.2.5) ขยายการผลิต การแปรรูป และการตลาดแกสินคาประมง โดยเฉพาะฟารมกุง  

โดยสงเสริมใหภาคเอกชนเขามามีบทบาทในการดําเนินการมากขึ้น 

 3.6.4  ปจจัยสนับสนุนการลงทุนทางธุรกิจและธุรกิจเกษตรในเมียนมาร 

1) มีแรงงานจํานวนมากและมีอัตราคาจางแรงงานท่ีถูก 

2) เปนแหลงลงทุนที่มีศักยภาพสําหรับนักลงทุนไทยในการขยายฐานการผลิต เนื่องจากความไดเปรียบ

ของเมียนมารซึ่งเปนประเทศที่อุดมสมบูรณดวยทรัพยากรธรรมชาติ อาทิ ปาไม ประมง น้ํามัน กาซธรรมชาติ และอัญมณี 

อีกทั้งยังสามารถใชประโยชนจากการเปดเสรีการคาและการลงทุนในอาเซียน  

3) ตลาดเมียนมารมีขนาดใหญ ขณะเดียวกันยังเปนประเทศที่ตองพึ่งพาการนําเขาสินคา

คอนขางมาก เนื่องจากอุตสาหกรรมในประเทศยังไมพัฒนามากนัก สวนใหญเปนสินคาอุปโภคบริโภค รวมถึง

สินคาทุน เพ่ือใชในการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานภายในประเทศ  

4) การพัฒนาทาเรือน้ําลึกและเขตนิคมอุตสาหกรรมทวายของเมียนมาร มีศักยภาพที่จะ

พัฒนาเปนศูนยกลางการคาและการลงทุนในภูมิภาคอาเซียนที่สามารถเชื่อมโยงถึงภูมิภาคตาง ๆ ทั่วโลก เพื่อ

รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตและจีนตอนใต  

5) การที่เมียนมารไดปฏิรูปประเทศเพ่ือการเปนระบบเศรษฐกิจที่มีตลาดเปนตัวนํา โดยไดออก

กฎหมายการลงทุนฉบับใหมท่ีเปดโอกาสใหนักลงทุนตางชาติเขาไปลงทุนและรวมทุนไดมากขึ้น ทั้งยังมีสิทธิ

ประโยชนพิเศษทั้งดานภาษีและที่มิใชภาษีที่ดีขึ้น เมื่อเทียบกับกฎหมายการลงทุนฉบับเดิม เปนการสรางความ

เชื่อมั่นใหกับนักลงทุนจากทั้งในและนอกประเทศ ทามกลางสภาพแวดลอมทําธุรกิจที่เอ้ืออํานวยมากขึ้น  

 

3.7 สาธารณรัฐฟลิปปนส 

3.7.1 สภาพทั่วไป 

1)  ลักษณะทั่วไป สาธารณรัฐฟลิปปนส หรือฟลิปปนส (Republic of Philippines) มีภูมิประเทศ

เปนหมูเกาะ ตั้งอยูในมหาสมุทรแปซิฟก ทิศเหนือติดทะเลลูซอน ทิศใตติดทะเลเซลีเบส ทิศตะวันออกติดทะเล

ฟลิปปนส และทิศตะวันตกติดทะเลจีนใต มีพื้นที่รวม 300,000 ตารางกิโลเมตร (ลําดับที่ 72 ของโลก) หรือ

ประมาณ 3 ใน 5 ของประเทศไทย แบงเปน พ้ืนดิน 298,170 ตารางกิโลเมตร พ้ืนน้ํา 1,830 ตารางกิโลเมตร  

มีชายฝงทะเลยาว 36,298 กิโลเมตร และมีเกาะประมาณ 7,107 เกาะ หมูเกาะหลักที่สําคัญ ไดแก หมูเกาะลูซอน

ทางตอนเหนือ หมูเกาะวิสซายาทางตอนกลางและหมูเกาะมินดาเนาทางตอนใตของประเทศ โครงสรางของหมู

เกาะฟลิปปนสอยูในแนวโคงของเทือกเขาเปนภูเขาที่สูงขรุขระมีระดับความสูงประมาณ 1,200 – 2,400 เมตร

โครงสรางของหินภายในยังไมม่ันคงทําใหเกิดแผนดินไหวและภูเขาไฟระเบิดบอยครั้ง อยางไรก็ตามมีที่ราบ

ตอนกลางของเกาะลูซอนเรียกวาที่ราบมะนิลาถือเปนที่ราบที่ใหญที่สุดของประเทศ และเนื่องจากตั้งอยูในเขต

รอนชื้นเชนเดียวกับประเทศไทย จึงไดรับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออก เฉียงเหนือและตะวันตกเฉียงใต ทําใหมี 3 

ฤดู คือ ฤดูรอน (มีนาคม – พฤษภาคม) ฤดูฝน (มิถุนายน - ตุลาคม) และฤดูหนาว (พฤศจิกายน -กุมภาพันธ) 
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อุณหภูมิเฉลี่ย 24 – 29 องศาเซลเซยีส ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ย

มีปริมาณน้ําฝนมากกวา 2,500 มิลลิเมตร

2) ประชากร ขอมูล 

107,668,231 คน ประกอบ ดวยหลายชนชาติ ไดแก ตากาล็อกรอยละ 

9 และอ่ืน ๆ โดยประชากรมีอายุระหวาง 

24 ปประมาณ 20.46 ลานคน หรือรอยละ 

อายุระหวาง 55 - 64 ป ประมาณ 

หรือรอยละ 4.4 ในป 2555 มีแรงงานภาคเกษตรรอยละ 

53 และอัตราการวางงานรอยละ 

นิกายโรมันคาทอลิกรอยละ 83 

ตากาล็อก (ฟลิปโน) และภาษาอังกฤษ
 

 

3) เขตการปกครอง

ฟลิปปนสมีการแบงเขตการปกครองออกเปน 

และ 120 เมือง (city) โดยแบงการปกครองยอยออกเปน 

(barangay) ซึ่งเทียบเทาตําบลหรือหมูบานดังนี้

3.1) ลูซอน 

(Manila) มี 8 เขตการปกครองประกอบดวย เขตเมืองหลวง 

(Ilocos) หุบเขาคากายัน (Cagayan Valley

(Mimaropa) บิกอล (Bicol) และเขตปกครองตนเองคอรดิลเลรา 
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องศาเซลเซยีส ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ย ท้ังประเทศ 1,500 มิลลิเมตรตอป แตในพ้ืนที่สูงจะ

มิลลิเมตรตอป (ภาพที่ 3.7) 

ขอมูล The World Factbook (กรกฎาคม 2557) ระบุวาฟลิปปนสมีประชากร 

คน ประกอบ ดวยหลายชนชาติ ไดแก ตากาล็อกรอยละ 28 เซบูโนรอยละ 

โดยประชากรมีอายุระหวาง 0 - 14 ป ประมาณ 36.24 ลานคนหรือรอยละ 

หรือรอยละ 19 อายุระหวาง 25 - 54 ป ประมาณ 39.

ประมาณ 6.25 ลานคนหรือรอยละ 5.80 และอายุมากกวา 65 

มีแรงงานภาคเกษตรรอยละ 32 ภาคอุตสาหกรรมรอยละ 

และอัตราการวางงานรอยละ 7.40 คนฟลิปปนสสวนใหญหรือรอยละ 92 นับถือศาสนาคริสต

83 นิกายโปรเตสแตนทรอยละ 9 มีภาษาราชการจํานวน 

และภาษาอังกฤษ 

 

ภาพที่ 3.7 แผนที่สาธารณรัฐฟลิปปนส 

ที่มา :  Philippnes_regions_map.png, 2557 

เขตการปกครอง 

ฟลิปปนสมีการแบงเขตการปกครองออกเปน 17 เขต (region) 80

โดยแบงการปกครองยอยออกเปน 1,499 เทศบาล (municipality) 

ซึ่งเทียบเทาตําบลหรือหมูบานดังนี ้

ลูซอน (luzon) เปนหมูเกาะทางตอนเหนือและเปนที่ตั้งเมืองหลวง คือ กรุงมะนิลา 

เขตการปกครองประกอบดวย เขตเมืองหลวง (The National Capital Region : NCR)

Cagayan Valley) ลูซอนกลาง (Central Luzon) คาลาบารซอน 

และเขตปกครองตนเองคอรดิลเลรา (Cordidella Administrative Region : CAR)

มิลลิเมตรตอป แตในพ้ืนที่สูงจะ

ระบุวาฟลิปปนสมีประชากร 

เซบูโนรอยละ 13 อิโลคาโนรอยละ 

ลานคนหรือรอยละ 33.7 อายุระหวาง 15 - 

.83 ลานคนหรือรอยละ 37 

65 ป ประมาณ 4.87 ลานคน

15 และภาคบริการรอยละ 

นับถือศาสนาคริสตแบงเปน 

มีภาษาราชการจํานวน 2 ภาษา ไดแก ภาษา 

 

region) 80 จังหวัด (province) 

municipality) และ 41,969 บารังไก 

เปนหมูเกาะทางตอนเหนือและเปนที่ตั้งเมืองหลวง คือ กรุงมะนิลา 

The National Capital Region : NCR) อิโลกอส 

คาลาบารซอน (Calabazon) มิราโรปา 

(Cordidella Administrative Region : CAR) 
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3.2) วิสายาส (Visayas) เปนหมูเกาะตอนกลาง มีจังหวัดสําคัญคือ เซบู (Cebu) มี 3 เขต

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

ตะวันออก (Eastern Visayas) 

3.3) มินดาเนา (Mindanao) เปนหมูเกาะตอนใต มี 6 เขตการปกครองประกอบดวย  

มินดาเนาตะวันตก(Western Mindanao) หรือคาบสมุทรซัมบวงกา (Zamboanga Peninsula) มินดาเนา

เหนือ (Northern Mindanao)มินดาเนาใต (Southern Mindanao) หรือดาเวา (Davao) มินดาเนากลาง 

(Central Mindanao) หรือซอกสซารเกน (Soccsksargen) คารากา (Caraga) และเขตปกครองตนเองมุสลิม

มินดาเนา (ARMM) 

มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยในรูปแบบสาธารณรัฐ มีประธานาธิบดีเปนประมุข 

มาจากการเลือกตั้งจากประชาชนโดยตรงอยูในตําแหนงคราวละ 6 ป ดํารงตําแหนงไดไมเกิน 1 วาระ วุฒิสภามี

สมาชิก 24 คน มาจากการเลือกตั้งจากผูมีสิทธิออกเสียงทั่วประเทศ (nationwide elected) มีวาระ 6 ป และ

รัฐบาลจะจัดใหมีการเลือกตั้งวุฒิสภาจํานวนครึ่งหนึ่ง (12 คน) ทุก 3 ป 

3.7.2 สภาพทั่วไปดานเศรษฐกจิ 

    1) ดานเศรษฐกิจ 

ฟลิปปนสมีระบบเศรษฐกิจที่คลายคลึงกับไทย กลาวคือ เปนประเทศเกษตรกรรม ประชากร   

รอยละ 60 ประกอบอาชีพเกษตรกร อยางไรก็ตามเนื่องจากสภาพภูมิประเทศที่เปนหมูเกาะมีพ้ืนที่เพาะปลูกนอย 

โดยสวนใหญอยูท่ีราบต่ําและเนินเขาที่ปรับใหเปนข้ันบันไดในบริเวณเกาะลูซอน ขณะเดียวกันประชากร

ฟลิปปนสสวนใหญนิยมประกอบอาชีพในตางประเทศ ดังนั้นฟลิปปนสจึงพึ่งพารายไดจากแรงงานฟลิปปนส 

ในตางประเทศเพ่ือการพัฒนาประเทศเปนสวนใหญ 

ขอมูลจากกรมเจรจาการคาตางประเทศ รายงานวา ป 2558 ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ 

(GDP) ของฟลิปปนสมีมูลคา 299.30 พันลานเหรียญสหรัฐ รายไดประชาชาติตอหัว (GDP per capita) 

ประมาณ 2,951 เหรียญสหรัฐฯ ดุลบัญชีเดินสะพัด 14.90 พันลานเหรียญสหรัฐฯ โดย GDP รายไดประชาชาติ

ตอหัวเฉลี่ย และดุลบัญชีเดินสะพัด มีแนวโนมขยายตัวจาก 272.20 พันลานเหรียญสหรัฐฯ 2,791 เหรียญ

สหรัฐฯ 11.40 พันลานเหรียญสหรัฐฯ ในป 2556 รอยละ 4.86 รอยละ 2.83 และรอยละ 14.32 ตอป 

ตามลําดับ สําหรับอัตราเงินเฟอ และอัตราการวางงานประมาณรอยละ 1.90 และรอยละ 6.30 มีแนวโนม

ลดลงจากป 2556 ที่รอยละ 2.90 และรอยละ 7.10 และลดลงจากป 2557 ที่รอยละ 4.20 และรอยละ 6.80 

สําหรับการเปลี่ยนแปลงของ ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (GDP) รายไดประชาชาติตอหัวเฉลี่ย และดุลบัญชี

เดินสะพัด จากป 2557 ในทิศทางบวก โดยเพ่ิมข้ึนจาก 284.90 พันลานเหรียญสหรัฐฯ 2,865 เหรียญสหรัฐฯ 

และ 12.60 พันลานเหรียญสหรัฐฯ รอยละ 5.05 รอยละ 3.00 และรอยละ 18.25 ตามลําดับ (ตารางที่ 3.12) 
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ตารางที่ 3.12 ตัวชี้วัดเศรษฐกิจประเทศฟลิปปนส ป 2556 - 2558 

รายการ 
ป 2556 ป 2557 ป 2558 อัตราเพิ่ม

รอยละ 1/ 

อัตราเพิ่ม 

ป 57-58  2/ 

GDP Current Prices (US$bn) 272.20 284.90 299.30 4.86 5.05 

GDP Per Capita (US$) 2,791 2,865 2,951 2.83 3.00 

Current account balance (US$bn) 11.40 12.60 14.90 14.32 18.25 

Inflation (%) 2.90 4.20 1.90   

Unemployment Rate (%) 7.10 6.80 6.30   

ที่มา : กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ, 2559 

 

2) การคาระหวางไทยกับฟลิปปนส 

ป 2558 ฟลิปปนสเปนคูคาอันดับที่ 10 ของไทย รองจากมาเลเซีย เวียดนาม และอินโดนีเซีย 

โดยชวงป 2554 - 2558 มูลคาการคาของไทยกับฟลิปปนสมีแนวโนมเพ่ิมขึ้นรอยละ 3.75 ตอป จาก 7,344.90 

ลานเหรียญสหรัฐฯ ในป 2554 เพ่ิมเปน 8,349.77 ลานเหรียญสหรัฐฯ ในป 2558 โดยมูลคาการสงออกและ

ดุลการคามีแนวโนมเพ่ิมขึ้นรอยละ 7.24 และรอยละ 18.28 ตอป ตามลําดับ ขณะที่การนําเขามีแนวโนมลดลง

รอยละ 3.09 ตอป มูลคาการคาป 2558 เพ่ิมขึ้นจากป 2557 รอยละ 3.67 (ตารางที่ 3.13) 

การสงออก ในป 2558 ฟลิปปนสเปนตลาดสงออกอันดับที่ 5 ของไทยในอาเซียน และเปน

ตลาดสงออกอันดับที่ 10 ของไทยกับโลก โดยไทยสงออกไปฟลิปปนสในสินคาหมวดเกษตรกรรม (กสิกรรม

ประมง และปศุสัตว) หมวดอุตสาหรรมเกษตร หมวดอุตสาหกรรม และหมวดสินคาแรและเชื้อเพลิง มูลคารวม 

5,991.65 ลานเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจาก 5,868.07 ลานเหรียญสหรัฐฯ ในป 2557 รอยละ 2.11 สินคา

สงออกสําคัญ 5 อันดับแรก ไดแก รถยนต อุปกรณและสวนประกอบ แผงวงจรไฟฟา ขาว และเม็ดพลาสติก  

การนําเขา ในป 2558 ฟลิปปนสเปนตลาดนําเขาอันดับที่ 6 ของไทยในอาเซียน และเปนตลาด

นําเขาอันดับท่ี 21 ของไทยกับโลก โดยไทยนําเขาจากฟลิปปนสหมวดสินคาเชื้อเพลิง หมวดสินคาทุน  

หมวดวัตถุดิบและก่ึงสําเร็จรูป หมวดสินคาอุปโภคบรโิภค หมวดยานพาหนะและอุปกรณขนสง และหมวดอาวุธ

ยุทธปจจัย และสินคาอื่น ๆ มูลคารวม 2,358.12 ลานเหรียญสหรัฐฯ ลดลงจาก 2,612.38 ลานเหรียญสหรัฐฯ 

ในป 2557 รอยละ 9.73 สินคานําเขาสําคัญ 5 อันดับแรก ไดแก เครื่องคอมพิวเตอร อุปกรณและสวนประกอบ 

แผงวงจรไฟฟา สวนประกอบและอุปกรณยานยนต และเครื่องจักรไฟฟาและสวนประกอบ  
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ตารางที่ 3.13 สถิติการคาระหวางไทยและฟลิปปนส ป 2554 - 2558 

มูลคา : ลานเหรียญสหรัฐฯ 

ป การคารวม สงออก นําเขา ดุลการคา 

มูลคา สัดสวน % มูลคา % มูลคา % 

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

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

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

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

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

อัตราเพิ่มรอยละ1/ 3.748   7.242  -3.091  18.283 

ที่มา : ศูนยเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงพาณิชย โดยความรวมมือของกรมศลุกากร, กรกฎาคม 2559 

หมายเหตุ : สัดสวน = การคาสองฝายตอการคารวมของไทยทั้งหมด, % = รอยละการเปลี่ยนแปลง 

   1/จากการคํานวณ 

 

3.7.3 ดานนโยบาย 

1) นโยบายดานตางประเทศ 

นโยบายดานตางประเทศของฟลิปปนสอยูบนพ้ืนฐานของนโยบายหลัก 3 ดาน คือ (1) ดานความ

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

โดยเนนการสรางความสมดุลระหวางผลประโยชนแหงชาติกับการเปนสมาชิกที่ดีของประชาคมระหวางประเทศ 

และยังคงใหความสําคัญกับการมีความสัมพันธ ท่ีดี กับประเทศสมาชิกอาเซียน นอกจากนี้ฟลิปปนส 

ยังมีความสัมพันธกับสหรัฐอเมริกา ในป 2553 มีการลงนามความตกลง Millennium Challenge Account 

(MCA) ซึ่งความตกลงอยูภายใตกรอบความรวมมือแหงความทาทายแหงสหัสวรรษ (Millennium Challenge 

Corporation: MCC) โดยสหรัฐอเมริกาสนับสนุนเงินทุนแกประเทศยากจนเพื่อใชในการแกไขปญหาความยากจน

และพัฒนาเศรษฐกิจอยางยั่งยืน นอกจากนี้ฟลิปปนสยังไดแสดงความสนใจที่จะเพิ่มแรงขับเคลื่อนทางการคา

กับสหรัฐอเมริกา โดยการเขารวมการเจรจาความตกลงวาดวยการคาเสรีในกรอบ Trans Pacific Economic 

Partnership 

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

หนวยงานดานเศรษฐกิจและการพัฒนาแหงชาติ (The National Economic and Development Authority: 

NEDA) ไดจัดทําแผนพัฒนาฟลิปปนสป 2554 - 2559 (Philippine Development Plan 2011 - 2016) โดยจัดทํา

กรอบ/เคาโครงแผนงานในลักษณะมุงผลสัมฤทธิ์ (Result-based) มีเปาประสงคหลักคือ ลดปญหาความยากจน

และเพ่ิมอัตราการเติบโตในภาพรวม ประกอบดวยการพัฒนา 9 ดาน คือ (1) ดานเศรษฐกิจมหภาค (2) ดานการ

แขงขันของภาคบริการและอุตสาหกรรม (3) ดานการแขงขันและความยั่งยืนของภาคเกษตรและประมง  
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(4) ดานการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค (5) ดานความยืดหยุนของระบบการเงิน (6) ดานกฎ ระเบียบ และระบบ 

ธรรมาภิบาลที่ดี (7) ดานการพัฒนาสังคม (8) ดานสันติภาพและความปลอดภัย และ (9) ดานการอนุรักษ ปองกัน 

และฟนฟูสภาพแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ 

2) นโยบายภาคเกษตร 

  2.1) แผนพัฒนาที่เกี่ยวของกับภาคเกษตร คือดานที่ 3 การพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขัน

และความยั่งยืนของภาคเกษตรและประมง ประกอบดวย 4 ยุทธศาสตร คือ 

2.1.1) เพ่ิมความมั่นคงดานอาหาร มีวัตถุประสงคเพื่อ ลดจํานวนผูอดอยาก/ไมมีอาหารใน

การดํารงชีวิตจากรอยละ 10.8 ในป 2552 เปนรอยละ 8.3 ในป 2558 เพ่ิมอัตรารอยละของการมีขาวเพียงพอ 

เพ่ือการบริโภคจากรอยละ 80 ในป 2553 เปนรอยละ 100 ในป 2556 และสรางเสถียรภาพอัตราการเพ่ิมขึ้น

ของราคาสินคาอาหารพ้ืนฐาน โดยไมใหปรับตัวเพ่ิมสูงข้ึนมากนัก โดยใหอัตราลดลงจากรอยละ 6.4 ตอป  

ในป 2547 - 2553 เปนรอยละ 3 - 5 ตอป ในป 2554 - 2559  

2.1.2) เพ่ิมรายไดของภาคเกษตรและประมง มีวัตถุประสงคเพื่อ เพิ่มรายไดเฉลี่ยของ

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

2.1.3) เพ่ิมความสามารถในการปรับตัวในสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปวัตถุประสงค

เพ่ือลดจํานวนการสูญเสียของผลผลิตการเกษตรตอป สาเหตุจากสภาพภูมิอากาศจาก 13.8 พันลานเปโซ ในป 

2547 - 2553 ใหมีอัตราลดลงในแตละป 

2.1.4) เพ่ิมอัตราการเติบโตในภาคเกษตรและประมงวัตถุประสงคเพ่ือเพ่ิมมูลคาสินคา

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

ลานเปโซ ในป 2559 

 2.2) นโยบายดานประมง การพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันและความยั่งยืนของ 

ภาคเกษตรและประมงยังมีแผนการดําเนินงานระยะสั้น 2 ดาน คือ   

  2.2.1) เพ่ิมผลผลิตและประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรทุกชนิด โดยเนื้อมะพราวแหง 

มีเปาหมายเพ่ิมขึ้นจาก 0.8 ตันตอเฮกตาร ในป 2552 เปน 1.0 ตันตอเฮกตาร ในป 2559 หรือผลผลิตตอไร

เพ่ิมขึ้นจาก 672 กิโลกรัมตอไรในป 2552 เปน 840 กิโลกรัมตอไร ในป 2559 

  2.2.2) เพ่ิมความสามารถในการเขาสูแหลงเงินทุนของเกษตรกร โดยเพ่ิมโอกาสการกูยืม

เงินของเกษตรกรรายยอย ใหสามารถกูเงินจากแหลงเงินทุนของทางราชการจากรอยละ 52 ในป 2550 เปน

รอยละ 61 ในป 2559 

 3.7.4  ปจจัยสนับสนุนการลงทุนและโอกาสทางธุรกิจเกษตรในฟลิปปนส 

  กรมเจรจากรคาระหวางประเทศ รายงาน นโยบายเศรษฐกิจที่สําคัญของรัฐบาลชุดปจจุบันที่ชวย

สนับสนุนนักลงทุนตางชาติ มีดังนี ้

  1) สนับสนุนการมีสวนรวมการเปนหุนสวนของภาคเอกชน ผานความรวมมือระหวางภาครัฐและ

เอกชน (Public - Private Partnership: PPP) เพื่อระดมทุนในการปรับปรุงและพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

ทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะภาคการทองเที่ยว อุตสาหกรรมการเกษตร และโครงสรางพ้ืนฐาน โดยมี PPP Center 
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ซึ่ งเปนหนวยงานภายใตองคการเศรษฐกิจ และการพัฒนาแหงฟลิปปนส  ทําหนา ท่ีเปนศูนยกลาง 

ในการประสานนโยบายระหวางหนวยงานท่ีเก่ียวของ และอํานวยความสะดวกแกผูลงทุน 

2) สงเสริมการลงทุนในฟลิปปนส โดยอํานวยความสะดวก และลดขั้นตอนการดําเนินธุรกิจทั้งใน

สวนกลางและสวนทองถ่ิน โดยใชระบบ Electronic Business Name Registration System (EBNRS) ในการขอ

อนุญาตประกอบธุรกิจ/จัดตั้งบริษัท เพ่ือลดระยะเวลาในการขออนุญาตลงจาก 45 – 60 วัน เหลือ 1 สัปดาห  

โดยระบบนําไปสูการใช National Business Registry Database ซึ่งเปนฐานขอมูลการจดทะเบียนบริษัทรวม

ระหวางหนวยงานตาง ๆ ที่เก่ียวของของฟลิปปนส  

3) เขตเศรษฐกิจพิเศษของฟลิปปนสอยูภายใตการกํากับดูแลของ Philippine Economic Zone 

Authority (PEZA) ซึ่งมีเขตเศรษฐกิจพิเศษที่เปดดําเนินการ 345 แหง สวนใหญอยูในกรุงมะนิลา เปนเขตเศรษฐกิจ

พิเศษประเภทเทคโนโลยีสารสนเทศมากที่สุดคิดเปนรอยละ 67.25 เนื่องจากเปนธุรกิจที่รัฐบาลฟลิปปนสให

การสนับสนุน กิจการรับจางบริหารระบบธุรกิจ (Business Process Outsourcing : BPO) ถือเปนธุรกิจดาวเดน 

โดยเฉพาะธุรกิจ Call Center การเพิ่มข้ึนของธุรกิจ BPO สงผลใหมีการกอสรางอาคารสํานักงานเพิ่มข้ึน  

เปนโอกาสสําหรับธุรกิจรับเหมากอสราง วัสดุกอสรางและเครื่องจักรของไทย เขตเศรษฐกิจพิเศษรองลงมา คือ 

ประเภทอุตสาหกรรมการผลิต โดยเฉพาะอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสและชิ้นสวน อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป 

ทองเที่ยว และทองเท่ียวเชิงการแพทย ถือเปนธุรกิจที่นาสนใจ เนื่องจากฟลิปปนสพรอมรองรับและตองการ 

นักลงทุนไทย เชน ธุรกิจผลิตผักผลไมแปรรูป อาหารทะเลกระปอง ขนมปงกรอบ นมพรอมดื่ม ธุรกิจ

โรงพยาบาล ธุรกิจสปาเพ่ือสุขภาพ เปนตน สิทธิประโยชนในการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ เชน ธุรกิจผลิต

สินคาเพ่ือสงออก ธุรกิจดานเทคโนโลยสีารสนเทศ โดยอุตสาหกรรมแปรรูปจะไดรับยกเวนภาษี ดังนี้  

3.1) ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลเปนเวลา 4 ปภายหลังจากชวงเวลาที่ไดรับการยกเวนภาษี 

จะเสียภาษีในอัตรารอยละ 5 ของรายได 

3.2) ยกเวนภาษีนําเขาอุปกรณและเครื่องจักรพอพันธุแมพันธุ และวัสดุอุปกรณทางการเกษตร 

3.3)  ยกเวนคาธรรมเนียมการใชทาเรือ ภาษีและคาธรรมเนียมในการสงออก 

3.4)  ยกเวนภาษี VAT ในการซื้อสินคาและบริการทองถิ่น รวมถึงโทรคมนาคม กระแสไฟฟา 

และน้ําประปา 

3.5)  ยกเวนคาธรรมเนียมตางๆที่ตองจายใหรัฐบาลทองถิ่น 
 

3.8 สาธารณรัฐสิงคโปร 

3.8.1 สภาพทั่วไป 

1) ลักษณะทั่วไป 

  สาธารณรัฐสิงคโปร หรือสิงคโปร (Republic of Singapore) เปนประเทศในภูมิภาคเอเชีย

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

ติดรัฐยะโฮร มาเลเซีย (Johor Bahru) ทิศตะวันออกติดทะเลจีนใต ทิศตะวันตกติดมาเลเซีย และชองแคบมะละกา 

และทิศใตติดชองแคบมะละกา ใกลกับเกาะเรียล (Riau) ของอินโดนีเซีย 
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ภูมิประเทศในภาคกลางและภาคตะวันตกเปนเนินเขา โดยเนินเขาทางภาคกลางเปนเนินเขา 

ที่สูงที่สุดของประเทศ มีความสูงประมาณ 166 เมตร เปนตนกําเนิดของแมน้ําสายสําคัญของสิงคโปร และภาค

ตะวันออกเปนที่ราบต่ําชายฝงทะเลมักจะต่ํากวาระดับน้ําทะเล จึงตองมีการถมทะเล ซึ่งสภาพภูมิประเทศที่ตั้ง

ติดฝงทะเลทั้ง 3 ดาน ที่อยูบริเวณกลางสี่แยกของโลก เปนสวนที่ผลักดันใหสิงคโปรเติบโต จนกลายเปน

ศูนยกลางทางการคา การสื่อสาร และการทองเที่ยวท่ีสําคัญของโลก 

2) ประชากร 

สิงคโปรมีประชากรประมาณ 5.7 ลานคน (สิงหาคม 2559) แบงเปนชาวจีนรอยละ 74.2 ชาวมลายู 

รอยละ 13.3 อินเดียรอยละ 9.2 และอ่ืน ๆ รอยละ 3.3 ประชากรสวนใหญอยูในชวงอายุ 15 - 59 ป รอยละ 66.6 

รองลงมาอยูในชวงอายุ 60 ปขึ้นไป รอยละ 17.9 และชวงอายุ 0 - 14 ป รอยละ 15.5  

 
 

ภาพที่ 3.8 แผนท่ีประเทศสิงคโปร 

ที่มา : ศูนยขอมูลอาเซยีน 

3.8.2 สภาพทั่วไปดานเศรษฐกิจ  

1) ดานเศรษฐกิจ 

 ป 2558 สิงคโปรมีผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (GDP) มีมูลคา 294 พันลานดอลลารสหรัฐฯ

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

อัตราการวางงานรอยละ 2.0 ตอป 

2) การคาระหวางไทยกับสิงคโปร 

ป 2554 – 2558 การคาระหวางไทยกับสิงคโปร มีแนวโนมลดลง มีมูลคาเฉลี่ยปละ 18,320  

ลานเหรียญสหรัฐฯ โดยไทยเปนฝายไดดุลการคา ในป 2558 มูลคาการคาระหวางไทยกับสิงคโปร มีมูลคา

1,591.7 ลานเหรียญสหรัฐฯ ลดลงจากปที่ผานมารอยละ 13.16 โดยมูลคาการสงออกสินคาไปยังสิงคโปร เทากับ 

8,756.07 ลานดอลลารสหรัฐฯ ลดลงจากปกอน รอยละ 16.21 ซึ่งสินคาสงออกของไทยไปสิงคโปรที่สําคัญ  
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10 อันดับแรก ไดแก อัญมณีและเครื่องประดับ น้ํามันสําเร็จรูป แผงวงจรไฟฟา คอมพิวเตอร อุปกรณ สวนประกอบ 

เครื่องจักรกลและสวนประกอบ รถยนต อุปกรณและสวนประกอบ เคมีภัณฑ เครื่องปรับอากาศและ

สวนประกอบ เครื่องยนตสันดาปภายในแบบลูกสูบและสวนประกอบ เหล็ก เหล็กกลาและผลิตภัณฑตามลําดับ 

สวนมูลคาการนําเขาสินคาไปยังสิงคโปรเทากับ 7,164.36 ลานดอลลารสหรัฐฯ ลดลงจากปกอน รอยละ 9.13 

(ตารางที่ 3.14) ซึ่งสินคานําเขาของไทยจากสิงคโปรที่สําคัญ 10 อันดับแรก ไดแก น้ํามันสําเร็จรูป เคมีภัณฑ

คอมพิวเตอร อุปกรณและสวนประกอบ แผงวงจรไฟฟา พืชและผลิตภัณฑจากพืช เครื่องจักรกลและ

สวนประกอบ เครื่องจักรไฟฟาและสวนประกอบ รถยนตโดยสารและรถบรรทุก กระดาษและผลิตภัณฑ

กระดาษ และผลิตภัณฑอาหารอ่ืนๆ ตามลําดับ 
 

ตารางที่ 3.14  สถิตกิารคาระหวางไทยและสิงคโปร ป 2554 – 2558 

ป ปริมาณการคารวม สงออก นําเขา ดุลการคา 

 มูลคา สัดสวน (% ) มูลคา (% ) มูลคา (%)   

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

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

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

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

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

หมายเหต:ุ 1) สัดสวน หมายถึง การคาสองฝายตอการคารวมของไทยทั้งหมด 2) % หมายถึง รอยละการเปลีย่นแปลง 

ที่มา: ศูนยเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร โดยความรวมมือของกรมศุลกากร (อางใน สวนบริหารงานทวิภาคี  

สํานักอาเซียน กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ) 

 

3.8.3 ดานนโยบาย 

 1) นโยบายดานการคาตางประเทศ 

1.1) นโยบายดานการลงทุน  

    การลงทุนในสิงคโปรมีหลายสาขาที่สําคัญ ซึ่งการลงทุนสวนใหญอยูในสาขาบริการการเงิน 

การผลิตโดยมีฐานการลงทุนหลักในประเทศอาเซียน การลงทุนโดยการจัดตั้งบริษัทในสิงคโปรอนุญาตให

ตางชาติสามารถถือหุนไดถึงรอยละ 100 ในเกือบทุกสาขา โดยไมมีขอกําหนดเงินลงทุนขั้นต่ํา ยกเวนในสาขา

ออนไหว คือ สาขาการกระจายเสียงและการจัดสรรคลื่นความถี่ ซึ่งตางชาติถือหุนไดไมเกินรอยละ 49  

และสาขากิจการหนังสือพิมพ ซึ่งตางชาติถือหุนไดไมเกินรอยละ 5 สวนสาขาที่หามตางชาติลงทุน ไดแก ธุรกิจ

ดานกฎหมาย ทนายความ และสาขาที่เก่ียวของกับวิสาหกิจของรัฐ ซึ่งสิงคโปรมีนโยบายสงเสริมการลงทุน  

โดยใหสิทธิประโยชนการลงทุนที่สําคัญๆ ไดแก 1) Enterprise Investment Incentive (EII) Scheme ที่เปนการ

ใหสิทธิประโยชนแกผูประกอบการ ที่มิไดจดทะเบียนในตลาดหุนในปที่เริ่มกิจการ และมีทุนจดทะเบียนชําระแลว 

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

รูปแบบใหม โดยบริษัทสามารถนํายอดขาดทุนสะสมมาหักลดหยอนภาษีไดสูงสุดถึง 3 ลานดอลลารสิงคโปร  
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2) Tax Exemption for Start-Ups สําหรับนิติบุคคลที่จดทะเบียนในสิงคโปร และมีผูถือหุนไมเกิน 20 ราย 

โดยทุกรายเปนบุคคลธรรมดา สามารถขอรับสิทธิประโยชนในการยกเวนภาษีเงินได โดยเงินไดจํานวน 1 แสน

ดอลลารสิงคโปรแรก ไดรับยกเวนไมตองนํามาคํานวณภาษีเงินไดประจําปเปนเวลา 3 ป และ 3) Licensed 

Warehouse Scheme (LWS) หากธุรกิจนั้นมีคลังสินคาของตนเอง เพ่ือเก็บสินคาที่ตองเสียภาษี GST สามารถ

ขอจดทะเบียนคลังสินคาท่ี Singapore Customs เปน Licensed Warehouse ไดซึ่งจะไดสิทธิประโยชนจาก

การยกเวนภาษี GST สําหรับสินคาที่ยังเก็บในคลังสินคานี้ จนกวาจะมีการจําหนายออกไป แตผูประกอบการ

ตองเสียคาธรรมเนียมคลังสินคารายป โดยหากเปนผลิตภัณฑปโตรเลียม เสียคาธรรมเนียม 40,000 ดอลลาร

สิงคโปรตอป หากเปนสินคาอื่น ๆ ในปแรก คาธรรมเนียมคํานวณจากภาษีที่คาดวาจะเก็บได (Projected 

Potential Duty) จากปริมาณสินคาสูงสุดที่คลังสินคานั้น สามารถรองรับได สวนปตอไปคํานวณจากภาษีเฉลี่ย

ที่จัดเก็บไดในเดือนกอนหนา (Average Past Monthly Duty) 

 1.2) มาตรการดานภาษีและมาตรการที่มิใชภาษี 

   สิงคโปรไดนําระบบการจําแนกพิกัดอัตราภาษีศุลกากรฮารโมไนซของอาเซียนที่ทบทวนใหม

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

นําเขาที่เก็บตามปริมาณ ไดแก สินคาประเภท ดวยเหตุผลทางสังคมและวัฒนธรรม สวนรายการสินคาท่ีเหลือ 

9,552 รายการ ไมมีภาษีนําเขา ทั้งนี ้การนําเขาสินคาของสิงคโปรจากประเทศคูเจรจา FTA ในทุกกรอบจะไมมี

ภาษีนําเขา ทําใหรายไดจากภาษีนําเขารวมกับภาษีสรรพสามิตที่เก็บจากสินคานําเขา มีสัดสวนเพียงเล็กนอย

เมื่อเทียบกับรายไดภาษีทั้งหมด ในสวนของภาษีอื่นๆ ที่มีการจัดเก็บ ไดแก ภาษีสินคาและบริการ (Goods and 

Services Tax: GST) มีอัตรารอยละ 7 สําหรับการนําเขาสินคาและการผลิตภายในประเทศ และรอยละ 0  

การสงออกสินคาและการใหบริการระหวางประเทศ โดยมีขอยกเวนสําหรับบริการบางสาขา ไดแก บริการ

การเงิน การขาย/เชาซื้อสินทรัพยเพ่ือการอยูอาศัย รวมถึงทองและโลหะมีคา นอกจากนี้ รัฐบาลสิงคโปรไดออก

มาตรการการอนุญาตใหผูประกอบการพักชําระ (suspend) ภาษี GST สําหรับสินคานําเขาในกรณีท่ีมีการสงออก 

สินคาดังกลาวเปนสวนใหญ การขยายฐานภาษี GST รอยละ 0 สําหรับเรือและวัสดุอุปกรณที่เก่ียวของ  

การลดหยอนภาษี GST สําหรับวัสดุอุปกรณทางการแพทยที่นําเขามาเพื่อใชการทดลอง รวมถึงการเลื่อน 

(deferment) การจายภาษี GST สําหรับผูประกอบการจดทะเบียน จนกวาจะไดรับเงินภาษีดังกลาวคืนในแตละรอบ 

และยังมีการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต สําหรับแอลกอฮอล รอยละ 50 ยาสูบ รอยละ 30 ผลิตภัณฑปโตรเลียม 

รอยละ 7 และรถยนต รอยละ 151 

นอกจากมาตรการทางภาษีท่ีกลาวมาขางตนแลว สิงคโปรยังมีมาตรการจํากัดทางการคา 

(มาตรการท่ีมิใชภาษี) ไดแก มาตรการหามนําเขา มาตรการขออนุญาตนําเขา มาตรการเยียวยาทางการคา 

รวมถึงมาตรการดานสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช โดยในมาตรการหามนําเขา สินคาที่ถูกหามนําเขาสวนใหญ 

เนื่องมาจากเหตุผลดานสุขภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดลอม หรือเปนรายการสินคาที่เขาขายความตกลง

ระหวางประเทศอ่ืนๆ มาตรการขออนุญาตนําเขา ในสินคาที่ประเภทผลไมและผักสด พืชและผลิตภัณฑจากพืช 

อาหารแปรรูป ปลาและผลิตภัณฑปลา ผลิตภัณฑยาสูบ เนื้อสัตว พืชและสัตวปาท่ีใกลสูญพันธุ สัตวมีชีวิต 

(รวมถึงปลาสวยงาม สุกร โค กระบือ) ไขไก นมผง และขาว และไดกําหนดมาตรการเยียวยาทางการคา ไดแก 
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มาตรการตอบโตการทุมตลาดและการอุดหนุน (Anti-dumping and countervailing measures) ซึ่งปจจุบัน

สิงคโปรไมไดใชมาตรการดังกลาวกับประเทศใด รวมทั้งมาตรการปกปองจากการนําเขาสินคาที่เพิ่มขึ้น 

(Safeguards) ซึ่งปจจุบันสิงคโปรยังไมมีกฎหมายที่กํากับดูแลมาตรการนี้ นอกจากนี้สิงคโปรยังไดกําหนด

มาตรการดานสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช โดยยึดหลักการตามมาตรฐานระหวางประเทศ ไดแก มาตรการนําเขา

อาหารประเภทเนื้อสัตว ปลา อาหารทะเล ผักและผลไมสด ผูนําเขาจะตองขอใบอนุญาตเปนผูนําเขาจดทะเบียนกับ 

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

สิงคโปรกอนตามกฎหมาย เพ่ือใหสามารถติดตามแหลงที่มาได (traceability) กรณีสินคาอาหารอื่น เชน 

อาหารแปรรูป มีการใชระบบการจดทะเบียนกับ AVA สําหรับผูคาทุกรายที่ตองการนําเขาอาหารแปรรูป รวมทั้ง

สินคาอาหารที่มีความเสี่ยงสูง ไดแก ผลิตภัณฑจากนม ปศุสัตว เนื้อสัตว และปลา ไดกําหนดมาตรการควบคุม

เพ่ิมเติม เชน ใบรับรองดานสุขภาพ รายงานผลการทดสอบของหองปฏิบัติการเพ่ือยืนยันวาโรงงานผลิตอยูภายใต

การควบคุมตามกฎระเบียบดานความปลอดภัยของอาหารโดยหนวยงานที่มีอํานาจของประเทศผูสงออก  

ปจจุบันสิงคโปรอนุญาตใหนําเขาเนื้อสัตวจากประเทศที่ไดรับการรับรองการตรวจสอบ

ระบบงานตามความตกลงกับประเทศคูคาตางๆ สําหรับเนื้อสุกรแชเย็น ไดแก ออสเตรเลีย แคนาดา เดนมารก 

นิวซีแลนด สวีเดน และสหรัฐฯ สวนเนื้อวัวอนุญาตใหนําเขาจากประเทศที่ปลอดจากโรค Bovine Spongiform 

Encephalopathy (BSE) เปนเวลาอยางนอย 6 ป ตามแนวทางการประเมินความเสี่ยงข้ันต่ําของ World 

Organization for Animal Health (OIE) ซึ่งเม่ือป 2549 สิงคโปรไดเปดตลาดอีกครั้ง (reopen) ใหกับ

สหรัฐอเมริกา สําหรับเนื้อวัวไมติดกระดูก และไดทยอยเปดใหประเทศอ่ืนตามมา ไดแก แคนาดา ญี่ปุน ฝรั่งเศส 

และไอรแลนด ในสวนของการนําเขาอาหารทะเลที่มีความเสี่ยงสูง เชน หอยนางรม หอยแครง กุงตมสุก และเนื้อปูสุก 

อนุญาตใหนําเขาจากประเทศท่ีมีแผนงานดานสุขอนามัยที่เปนที่ยอมรับ พรอมทั้งมีใบรับรองดานสุขภาพจาก

ประเทศท่ีเปนแหลงผลิต ปจจุบันสิงคโปรอนุญาตใหมีการนําเขาหอยนางรมสดจากออสเตรเลีย แคนาดา ฝรั่งเศส 

ไอรแลนด เนเธอรแลนด นิวซีแลนด สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา รวมทั้งเริ่มบังคับใชกฎระเบียบการ

นําเขาใหม สําหรับเนื้อปลาปกเปาแปรรูป ซึ่งตองแนบใบรับรองสุขภาพ สวนปลาปกเปาสดยังหามนําเขา   

 2) นโยบายดานการเกษตร 

 ประเทศสิงคโปรเปนประเทศเกาะขนาดเล็ก จึงทําใหมีพื้นที่สําหรับการเกษตรอยูอยางจํากัด 

ปจจุบันมีพ้ืนที่และแรงงานภาคเกษตรกรรมที่ลดลง รวมทั้งการเพิ่มขึ้นของจํานวนประชากรภายในประเทศ 

สงผลใหผลผลิตอาหารในประเทศมีไมเพียงพอ ตองนําเขาจากตางประเทศเปนจํานวนมาก ทําใหสิงคโปร 

ใหความสําคัญกับประเด็นเรื่องความม่ันคงทางอาหารภายในประเทศมากขึ้น รัฐบาลสิงคโปรจึงมีนโยบาย 

เพ่ิมระดับความมั่นคงทางอาหาร โดยมีแนวทางท่ีสําคัญ ดังนี ้

 2.1) การพัฒนาผลผลิตทางอาหารในทองถิ่น ดวยการพัฒนาศักยภาพดานเกษตรกรรม และ 

การประมงภายในประเทศ เพ่ือเพ่ิมอัตราความมั่นคงทางอาหาร และลดการพ่ึงพิงทางอาหารจากตางประเทศ 

ผานกองทุนทางดานอาหาร (Food Fund) เพื่อที่จะชวยใหเกษตรกรภายในประเทศสามารถเขาถึงเทคโนโลยี

ทางการเกษตร และการประมงที่ทันสมัย ซึ่งรัฐบาลคาดวาจากการสนับสนุนดานเงินทุนผานกองทุนดานอาหาร

จะสามารถดึงดูดใหบริษัท และเกษตรกรเพ่ิมอัตราการผลิตผลผลิตทางอาหารไดสําเร็จ  
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 2.2) การพัฒนาผลผลิตทางอาหารผานการวิจัยและพัฒนา (Research and development) โดย

องคการวิจัยแหงชาติ (National Research Foundation) ไดมอบเงินทุนประมาณ 8.2 ลานดอลลารสหรัฐฯ 

เพ่ือสนับสนุนการรวมมือกันระหวางมหาวิทยาลัยประจําชาติสิงคโปร (National University of Singapore) 

กับสถาบันวิจัยเรื่องขาวระหวางประเทศ (The International Rice Research Institute) เพ่ือรวมกันแกไข

วิกฤตอาหาร โดยจากการรวมมือกันครั้งนี้สงผลดีตอทุกประเทศท่ีปลูกขาวซึ่งรวมถึงประเทศไทยดวย 

 2.3) เนนการนําเขาอาหารจากประเทศที่แตกตางกัน เพ่ือลดการพ่ึงพิงแหลงที่มาของอาหารเพียง

แหงเดียว ซึ่งจะชวยปองกันสภาวะขาดแคลนทางอาหาร   

 2.4) การเกษตรแบบคนในเขตเมือง (Urban Farming) ถือเปนหนึ่งในวิธีที่สามารถชวยใหระดับ

ความมั่นคงในอาหารสูงข้ึนได โดยการเกษตรแบบคนในเขตเมืองเปนสิ่งใหมและสามารถเพ่ิมผลผลิตทางอาหารได 

ถึงแมจะมีพ้ืนที่จํากัด อาทิ การเกษตรบนหลังคา เปนตน  

3.8.4 ปจจัยสนับสนุนการลงทุนและโอกาสทางธุรกิจเกษตรในสิงคโปร 

1) เนื่องจากสิงคโปรเปนประเทศที่มีความชัดเจนในนโยบายการลงทุนจากตางประเทศ และมีความงาย 

ในการทําธุรกิจ ขณะเดียวกันยังมีความเสถียรภาพดานการเมือง มีความตอเนื่องของนโยบายดานตางประเทศ 

และเปนประเทศเปดรับการคาและการลงทุนจากท่ัวโลก จึงมีศักยภาพในการเปนฐานกระจายสินคาไทยไป

ตลาดโลก 

2) สิงคโปรมีจุดแข็งดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยที่มีคุณภาพ มีความเชี่ยวชาญดานการบริหาร

จัดการ ตลอดจนมีความกาวหนาทางเทคโนโลยีดานตางๆ เชน พลังงานสีเขียว สิ่งแวดลอม สุขภาพ โลจิสติกส 

บริการดานการเงิน และโครงสรางพื้นฐาน จึงเปนโอกาสที่ภาคเอกชนไทยจะรวมลงทุนและใชประโยชนจากจุดแข็ง 

ดังกลาว  

3) เนื่องจากประชากรสวนใหญของสิงคโปรอยูในกลุมผูสูงวัย และกระแสรักสุขภาพยังมีแนวโนม

เปนที่นิยมไปถึงกลุมคนวัยทํางานและเด็กรุนใหม ทําใหผูบริโภคสิงคโปรมีแนวโนมหันมาใหความสนใจกับสินคา

และบริการเพ่ือสุขภาพมากขึ้น และนิยมบริโภคผัก/ผลไมอินทรีย (Organic)  สงผลใหผูบริโภคพรอมจะจายผัก/

ผลไมอินทรีย (Organic) แมวาราคาจะสูงกวาผัก/ผลไมธรรมดา ถาผูผลิตไทยสามารถเขารวมโครงการ Contract 

Farming กับซเูปอรมารเก็ตตางๆ ในสิงคโปรได จะเปดโอกาสใหสินคากลุมนี้ของไทยในตลาดสิงคโปรเพ่ิมมากข้ึน 

 

3.9 ราชอาณาจักรไทย  

3.9.1 สภาพทั่วไป 

1) ลักษณะทั่วไป 

ราชอาณาจักรไทยหรือที่เรียกกันวา “ประเทศไทย” ตั้งอยูในคาบสมุทรอินโดจีนซึ่งอยูทาง 

ทิศตะวันออกเฉียงใตของทวีปเอเชีย มีพ้ืนที่ประมาณ 513,115 ตารางกิโลเมตร มีขนาดใหญเปนอันดับท่ี 50 ของโลก 

และเปนอันดับที่ 3 ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต รองจากประเทศอินโดนีเซีย (1,910,931 ตารางกิโลเมตร) และ

ประเทศพมา (676,578 ตารางกิโลเมตร) โดยทิศเหนือติดตอกับประเทศ เมียนมา และ สปป.ลาว ทิศใตติดตอกับ

ประเทศมาเลเซีย ทิศตะวันออกติดตอกับประเทศ สปป.ลาว และกัมพูชา ทิศตะวันตกติดตอกับประเทศเมียนมาร 
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2) ประชากร 

   ไทยมีประชากรมากเปนอันดับ 20 ของโลกและเปนอับดับ 4 ของภูมิภาคเอเชียตะวันออก 

เฉียงใตรองลงมาจาก อินโดนีเซีย ฟลิปปนส และเวียดนาม (ขอมูล ณ 2558) มีประชากรทั้งสิ้น 67.96 ลานคน  

 

 

ภาพที ่3.9 แผนท่ีราชอาณาจักรไทย 

 ที่มา : Map.com 

 

3.9.2 สภาพทั่วไปดานเศรษฐกจิ 

1) ดานเศรษฐกิจ 

ป 2558 ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (GDP) ของไทยมีมูลคา 395.17 พันลานเหรียญสหรัฐ 

รายไดประชาชาติตอหัว (GDP per capita) ประมาณ 5,815 เหรียญสหรัฐฯ ดุลบัญชีเดินสะพัดเทากับ 32.18 

พันลานเหรียญสหรัฐ โดย GDP รายไดประชาชาติตอหัวเฉลี่ย และดุลบัญชีเดินสะพัด มีแนวโนมขยายตัว

เพ่ิมข้ึนจาก 370.61 พันลานเหรียญสหรัฐ 5,539 เหรียญสหรัฐฯ ในป 2554 รอยละ 1.47 รอยละ 1.07 และ 

ตามลําดับ  สําหรับอัตราเงินเฟอ ประมาณรอยละ -0.90 มีแนวโนมลดลงจากป 2554 และอัตราการวางงานมี

แนวโนมเพิ่มข้ึนจากป 2554 รอยละ 4.09 แตลดลงจากป 2557 รอยละ 20.24  

สําหรับการเปลี่ยนแปลงของ ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (GDP) รายไดประชาชาติตอหัวเฉลี่ย 

และดุลบัญชีเดนิสะพัด จากป 2557 ในทิศทางลบ โดยลดลงจาก 404.32 พันลานเหรียญสหรัฐ 5,815 เหรียญ

สหรัฐ และ 32.15 พันลานเหรียญสหรัฐ รอยละ 2.26 รอยละ 2.60 (ตารางท่ี 3.15) 
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2) การคากับอาเซียน 

อาเซียนเปนคูคาที่สําคัญของไทย ในชวง 5 ป ที่ผานมา (2554-2558) ไทยมีดุลการคาเพิ่มขึ้น 

รอยละ 1.09 ตอป สําหรับป 2558 ไทยมีดุลการคา 16,714 ลานเหรียญสหรัฐฯ ลดลงจาก 17,511 ลาน

เหรียญสหรัฐฯ ของป 2557 รอยละ 9.08 โดยไทยสงออกไปอาเซียนมีมูลคา 55,154.7 ลานเหรียญสหรัฐฯ 

และนําเขาจากอาเซียนมีมูลคา 38,440.9 ลานเหรียญสหรัฐฯ (ตารางท่ี 3.16) 

3) การสงออก 

ในชวง 5 ปที่ผานมา (ป 2554-2558) มูลคาการสงออกสินคาของไทยไปอาเซียนเพ่ิมข้ึนจาก 

44,317.9 ลานเหรียญสหรัฐฯ ในป 2553 เปน  55,154.7 ลานเหรียญสหรัฐฯ ในป 2558 หรือเพ่ิมข้ึนรอยละ 24.45 

สําหรับในป 2558 ไทยสงออกสินคาไปยังอาเซียนมูลคา 55,154.7 ลานเหรียญสหรัฐฯ  

โดยสินคาสงออกของไทยที่สําคัญ 5 อันดับแรก ไดแก 1) รถยนต อุปกรณและสวนประกอบ 2) น้ํามันสําเร็จรูป  

3) เคมีภัณฑ 4) เครื่องจักรกลและสวนประกอบ 5) เม็ดพลาสติก ตามลําดับ  

ตารางที่ 3.15 ตัวชี้วัดเศรษฐกิจประเทศไทย ป 2554 - 2558 

รายการ 2554 2555 2556 2557 2558 อัตราเพิ่ม 

รอยละ 1/ 

อัตราเพิ่ม 

ป 57-58 2/ 

DP Current Price(US$bn)   397.29 419.89 404.32 395.17 1.47 -2.26 

GDP Per Capita (US$) 5,539 5,915 6,225 5,970 5,815 1.07 -2.60 

Current account balance 

(US$bn) 
5.64 -1.62 -4.85 15.29 32.15   

Inflation (%) 3.81 2.18 1.89 4.20 -0.90   

Unemployment Rate (%) 0.66 0.58 0.77 0.84 0.67 4.09 -20.24 

ที่มา : ธนาคารโลก (World Bank) 
 

4) การนําเขา 

ในชวง 5 ปที่ผานมา (ป 2554-2558) มูลคาการนําเขาสินคาของไทยจากอาเซียนเพ่ิมขึ้นจาก 

37,155.60 ลานเหรียญสหรัฐฯ ในป 2554 เปน 38,440.90 ลานเหรียญสหรัฐฯ ในป 2558 หรือเพ่ิมขึ้นรอยละ 

19.60 สําหรับในป 2558 ไทยนําเขาสินคาไปจากอาเซียนมูลคา 38,440.90 ลานเหรียญสหรัฐฯ โดยสินคา

นําเขาของไทยที่สําคัญ 5 อันดับแรก ไดแก 1) น้ํามันดิบ 2) กาซธรรมชาติ 3) เครื่องคอมพิวเตอร อุปกรณและ

สวนประกอบ 4) เครื่องจักรไฟฟาและสวนประกอบ และ 5) เคมีภัณฑ ตามลําดับ 
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ตารางที่ 3.16 มูลคาการคาระหวางไทยกับภูมิภาคอาเซียน ป 2554 - 2558  

หนวย : ลานเหรียญสหรัฐฯ  

ป ปริมาณการคารวม สงออก นําเขา ดุลการคา 

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

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

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

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

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

อัตราเพ่ิม (รอยละ) 0.89 0.91 0.85 1.09 

ที่มา : กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ โดยความรวมมือของกรมศุลกากร 

 

3.9.3 การคาสินคาเกษตรของไทย 

  1) การสงออก 

ในชวง 5 ปที่ผานมา (ป 2554 - 2558) มูลคาการสงออกสินคาเกษตรและผลิตภัณฑที่สําคัญของ

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

(ตารางท่ี 3.17) 

สําหรับในป 2558 ไทยสงออกสงออกสินคาเกษตรและผลิตภัณฑมูลคา 1.211 ลานลานบาท  

โดยสินคาเกษตรสงออกของไทยที่สําคัญ 10 อันดับแรก ไดแก 1) ยางธรรมชาติ 2) ขาวและผลิตภัณฑ  

3) มันสําปะหลังและผลิตภัณฑ 4) ปลาและผลิตภัณฑ 5) ผลไมและผลิตภัณฑ 6) น้ําตาลและผลิตภัณฑ 7) เนื้อไก

และผลิตภัณฑ 8) กุงและผลิตภัณฑ 9) ผักและผลิตภัณฑ 10) กากและเศษที่เหลือใชทําอาหารสัตว  

ในป 2558 ไทยสงออกสงออกสินคาเกษตรและผลิตภัณฑมูลคา 1.207 ลานลานบาท  

โดยสงออกสินคาเกษตรไปยังประเทศที่สําคัญ 10 อันดับแรก ไดแก จีน รอยละ 20.08 ของมูลคาการสงออก

สินคาเกษตรและผลิตภัณฑของไทย รองลงมาคือ ญี่ปุน รอยละ 12.81 อเมริกา รอยละ 9.91 มาเลเซีย รอยละ 

4.66  อินโดนีเซีย รอยละ 3.36 เวียดนาม รอยละ 2.80 เมียนมาร รอยละ 2.95 สหราชอาณาจักร รอยละ 

2.88 สปป.ลาว รอยละ 2.03 กัมพูชา รอยละ 2.02 และประเทศอ่ืนๆ รอยละ 36.50 ตามลําดับ  

2) การนําเขา 

ในชวง 5 ปที่ผานมา (ป 2554 - 2558) มูลคาการนําเขาสินคาเกษตรและผลิตภัณฑที่สําคัญ 

ของไทยสูงขึ้นจาก 379,704 ลานบาท ในป 2554 เปน 465,002 ลานบาท ในป 2558 หรือสูงขึ้นรอยละ 

22.46 (ตารางที่ 3.18) สําหรับในป 2558 ไทยนําเขาสินคาเกษตรและผลิตภัณฑมูลคา 465,003 ลานบาท  

โดยสินคาเกษตรนําเขาของไทยที่สําคัญ 10 อันดับแรก ไดแก 1) พืชอาหาร 2) ปลาและผลิตภัณฑ 3) กากและ

เศษที่เหลือใชทําอาหารสัตว 4) พืชน้ํามัน 5) ผลไมและผลิตภัณฑ 6) ผลิตภัณฑอาหารอ่ืนๆ 7) นมและ

ผลิตภัณฑ 8) ฝายที่ยังไมไดสางหรือหวี 9) ผักและผลิตภัณฑ และ 10) เครื่องดื่ม  
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ตารางท่ี 3.17 มูลคาการสงออกสินคาเกษตรและผลิตภัณฑที่สําคัญของไทย 10 อนัดับแรก ป 2554 – 2558 

หนวย : ลานบาท  

รายการ 2554 2555 2556 2557 2558 

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

มูลคาสินคาเกษตรและ 

ผลิตภัณฑที่สําคัญ 

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

สินคาเกษตรและผลิตภณัฑสงออก 10 อันดับแรก 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10. กากและเศษที่เหลือใชทํา 

อาหารสัตว 

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

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

ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดยความรวมมือของกรมศุลกากร 

 
  

ในป 2558 ไทยนําเขาสินคาเกษตรและผลิตภัณฑมูลคา 465,006 ลานบาท โดยนําเขาสินคา

เกษตรจากประเทศที่สําคัญ 10 อันดับแรก ไดแก (1) จีน รอยละ 12.04 ของมูลคาการนําเขาสินคาเกษตรและ

ผลิตภัณฑทั้งหมด (2) อเมริกา รอยละ 14.57 (3) บราซิลรอยละ 10.97 (4) เวียดนาม รอยละ 3.86 (5) อินโดนีเซีย 

รอยละ 4.57 (6) ออสเตรเลีย 4.35 (7) นิวซีแลนด รอยละ 3.21 (8) มาเลเซีย รอยละ  2.93 (9) ยูเครน รอยละ 2.44 

(10) อินเดีย รอยละ 2.76 และประเทศอ่ืน ๆ รอยละ 38.28 
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ตารางท่ี 3.18 มูลคาการนําเขาสินคาเกษตรและผลิตภัณฑที่สําคัญของไทย 10 อนัดับแรก ป 2554 – 2558 

หนวย : ลานบาท  

รายการ 2554 2555 2556 2557 2558 

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

มูลคาสินคาเกษตรและผลิตภัณฑที่

สําคัญ 

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

สินคาเกษตรและผลิตภัณฑนําเขา 10 อันดับแรก 

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

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

3. กากและเศษที่เหลือใชทําอาหาร

สัตว 

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

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

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

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

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

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

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

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

11. สินคาเกษตรอื่น ๆ 72,255 80,485 80,441 94,884 101,158 

ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดยความรวมมือของกรมศุลกากร 
 

3.9.4 นโยบายดานการเกษตร 

1) ยุทธศาสตรดานการเกษตร 

1.1) ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร เพ่ือใหเกษตรกรมีความสามารถพ่ึงพาตนเองได 

มีภูมิคุมกันพรอมรับความเสี่ยงดานการผลิต การตลาด และมีการกระจายรายไดที่ทั่วถึง มีความสามารถในการผลิต

และการตลาด กาวสูผูจัดการฟารมท่ีเปนมืออาชีพ (Smart Farmer) รวมท้ังอํานวยความสะดวกทางการคา

สินคาเกษตรใหกับเกษตรกรรายใหญที่ทําการเกษตรพาณิชยและเชิงอุตสาหกรรมไดสรางขีดความสามารถ 

ในการแขงขัน โดยการพัฒนาระบบประกันความเสี่ยงการเกษตร จัดทําทะเบียนเกษตรกร ผลักดันใหมีการ

พัฒนาระบบสวัสดิการใหครอบคลุมแรงงานดานการเกษตร พัฒนาระบบการคุมครองที่ดิน สรางองคความรู

ใหกับเกษตรกรใหเหมาะสมในแตละชวงอายุ สนับสนุนใหประชาชนทําสวนผักคนเมือง (City farm) และนํา

ของเหลือใชในครัวเรือนหรือชุมชนมาเปนพลังงานกาซชีวภาพ สรางเกษตรกรรุนใหมใหเขาสูภาคเกษตรทดแทน 

รุนเดิม สงเสริมใหองคกรเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรมีการดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน รวมทั้ง
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อํานวยความสะดวกทางดานขอมูล ขาวสารทั้งดานการผลิต การตลาด การลงทุนทางการเกษตรในตางประเทศ 

ตลอดจนปรับปรุงกฎ ระเบียบเพ่ือลดปญหาอุปสรรคในทางการคาสินคาเกษตรใหกับเกษตรกรรายใหญ 

1.2) ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินคาเกษตร และความ

มั่นคงอาหาร เพ่ือสรางฐานการผลิตภาคเกษตรใหเขมแข็ง ทําใหเกิดความมั่นคงในอาชีพ และรายไดใหกับ

เกษตรกร พัฒนาคุณภาพสินคาเกษตรและอาหารใหมีความสามารถในการแขงขัน ประชาชนมีความมั่นคง 

ดานอาหารและมีผลผลิตเพียงพอกับความตองการดานอาหารและพลังงาน โดยการพัฒนาการผลิต 

และการสรางมูลคาเพิ่ม เนนลดตนทุนการผลิต และพัฒนาคุณภาพ มาตรฐานสินคาเกษตร กําหนดเขตเกษตร

เศรษฐกิจ พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการโลจิสติกสของภาคเกษตร สงเสริมการผลิต 

ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (Green Product) เสริมสรางการผลิตสินคาเกษตรที่เปนพืชอาหารและพลังงาน 

ใหเกิดความมั่นคง รวมทั้งสนับสนุนเพื่อจัดสรรผลผลิตพืชอาหารและพลังงานใหเพียงพอตอการบริโภคและ

ทดแทนพลังงาน สนับสนุนการพัฒนาระบบตลาดสินคาเกษตร และสรางความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจ ภูมิภาค

และระหวางประเทศ รวมทั้งสงเสริมและพัฒนางานวิจัย ผลงานประดิษฐคิดคนดานวิทยาศาสตรเทคโนโลยี 

และนวัตกรรม มาขยายผลสูการพัฒนาภาคเกษตรใหสนองความตองการของภาคการผลิต 

1.3) ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาทรัพยากรการเกษตรอยางมีประสิทธิภาพ สมดุลและยั่งยืน 

เพ่ือสรางและพัฒนาการใชทรัพยากรการเกษตรและโครงสรางพื้นฐานการเกษตรอยางมีประสิทธิภาพฟนฟู

ทรัพยากรการเกษตรใหมีความเหมาะสมตอการผลิตทางการเกษตรอยางยั่งยืน โดยการเรงรัดการฟนฟูและ

ปรับปรุงคณุภาพดินที่เสื่อมโทรม วางระบบการใชที่ดินตามศักยภาพของที่ดิน จัดหาที่ดินเอกชนมาพัฒนาและ

จัดสรรใหกับเกษตรกรไรที่ดินทํากิน เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ําเพ่ือการเกษตรทรัพยากรประมง 

สงเสริมและสนับสนุนใหเกษตรกรใชทรัพยากรการผลิตอยางเหมาะสมและยั่งยืนสนับสนุนและผลักดัน 

ใหเกษตรกรมีสวนรวมในการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร เตรียมความพรอมรองรับผลกระทบจาก 

การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและวางระบบการปองกันและบรรเทาปญหาภัยธรรมชาติ รวมทั้งพัฒนา

กฎหมายที่เก่ียวของกับการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรใหเหมาะสมและสอดคลองกับสถานการณ 
 

3.10 สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 

 3.10.1 สภาพท่ัวไป 

  1) ลักษณะทั่วไป 

  สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (Socialist Republic of Vietnam) หรือเวียดนาม มีพ้ืนที่ 

331,210 ตารางกิโลเมตร มีพื้นท่ีเปนอันดับที่ 66 ของโลก ตั้งอยูดานตะวันออกของภูมิภาคเอเชียตะวันออก

เฉียงใต ภูมิประเทศสวนใหญ 3 ใน 4 เปนภูเขาสูงและปาไม นอกนั้นเปนไหลเขาและหมูเกาะตาง ๆ มีอาณาเขต

ทิศเหนือติดกับประเทศจีน ทิศใตและทิศตะวันออกเฉียงใต ติดกับอาวไทย ทิศตะวันออกติดกับทะเลจีนใต และ 

ทิศตะวันตกติดกับ สปป. ลาว และประเทศกัมพูชา มีอาณาเขตติดกับทะเลยาว 3,444 กิโลเมตร  

ซึ่งเอ้ืออํานวยตอการทําประมง และการทําทาเรือน้ําลึก ซึ่งใชเปนทางขนสงสินคาไปยังตลาดโลกได เวียดนาม 

มีพรมแดนติดกับจีนตอนใต จึงสามารถสงผลสินคาไปยังจีนได   
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 เมืองหลวง กรุงฮานอย (Ha Noi) มีพื้นที่ประมาณ 921 ตารางกิโลเมตร  ประชากร 2.2 ลานคน 

ตั้งอยูบริเวณสามเหลี่ยมปากแมน้ําแดง โดยมีแมน้ํามากมายไหลผาน ไดแก The Duong, The Cau, The Ca Lo, 

The Day, The Nhue, The Tich, The To Lich และ The Kim Nguu นอกจากนี้ ฮานอยยังเปนศูนยกลางการ

บริหารประเทศและเปนศูนยกลางธุรกิจการคาทางภาคเหนือ มีสนามบินนานาชาติท่ีสําคัญคือ Noi Bai 

International Airport  

เมืองสําคัญ นครโฮจิมินห (Ho Chi Minh City) ไฮฟอง (Hai Phong) ดานัง (Da Nang)  

โดยโฮจิมินห (Ho Chi Minh City) มีพื้นท่ี 2,095 ตารางกิโลเมตร ประชากร 5.4 ลานคน เปนศูนยกลาง 

ธุรกิจการคา การนําเขาสงออก และเปนเมืองทาสําคัญ โดยมีสนามบินนานาชาติ Tan Son Nhat Airport  

และมีทาเรือ Saigon Port โฮจิมินห ไดรับฉายาวา "ไขมุกแหงเอเชียตะวันออก" ไฮฟอง (Hai Phong) มีพ้ืนที ่

1,503 ตารางกิโลเมตร ประชากรราว 1.7 ลานคน เปนเมืองทาสําคัญในภาคเหนือและเปนเขตอุตสาหกรรมหนัก 

โดยเฉพาะอุตสาหกรรมเคมี ตอเรือ และวัสดุกอสราง มีทาเรือสําคัญคือ Hai Phong Port และสนามบิน  

Cat Bi Airport ดานัง (Da Nang) มีพ้ืนที่ 1,256 ตารางกิโลเมตร ประชากร 7 แสนคนเปนศูนยกลางธุรกิจ 

การทองเที่ยว และเปนเมืองทาสําคัญ โดยมีสนามบินคือ Da Nang Airport และทาเรือ Tien Sa Seaport  
 

 

 

ภาพที่ 3.10  แผนทีส่าธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 

ที่มา : Lonelyplanet.com, 2560 

 

 2) ประชากร  

เวียดนามมีจํานวนประชากร จํานวน 93,421,835 คน (กรกฏาคม 2557) ซึ่งมีจํานวนประชากร 

มากเปนอันดับสามของอาเซียน รองจากอินโดนีเซียและฟลิปปนส และเปนอันดับที่ 15 ของโลก โดยมีอัตรา 

การเพ่ิมของประชากรรอยละ 1 ตอป เชื้อชาติประกอบดวยเชื้อชาติขิ่น (Khin) หรือเวียต (Viet) (มากกวา 85.7%) 

นอกนั้นเปนชนกลุมอ่ืนจํานวน 53 เชื้อชาติ  ศาสนา ไมนับถือศาสนาแตนับถือลัทธิตาง ๆ (80.8%) นับถือศาสนา
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พุทธนิกายมหายาน (9.3%) คริสต (6.7 %) อิสลาม (0.1%) และอ่ืนๆ (2.6%) สวนภาษาราชการและที่ใช 

ในชีวิตประจําวัน คือ ภาษาเวียดนาม และใชภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส และจีนในการติดตอทางธุรกิจ  

    การปกครอง ระบบสังคมนิยม โดยมีพรรคการเมืองเดียว ประธานาธิบดีคือ นายเหวียน มินห เจี๊ยต 

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

มีเสถียรภาพและเอกภาพสูง โดยมีพรรคการเมืองเดียว คือ พรรคคอมมิวนิสตแหงเวียดนาม (Communist 

Party of Vietnam หรือ CPV) ที่มีอํานาจสูงสุดตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งมีบทบาทในการกําหนดแนวทางการจัดการ

ทุกดาน ทําใหการบริหารประเทศเปนไปอยางราบรื่นและนโยบายตางๆ ไดรับการปฏิบัติอยางตอเนื่อง  
 

 3.10.2  สภาพท่ัวไปดานเศรษฐกิจ 

    1) ดานเศรษฐกิจ 

เวียดนามมีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ (Gross Domestic  Product :  GDP Growth) 

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

ในประเทศ 193.59 พันลานเหรียญสหรัฐฯ ผลิตภัณฑมวลรวมตอหัว 2,110.01 เหรียญสหรัฐฯ ภาวะเงินเฟอ

รอยละ 7.86 อัตราวางงานรอยละ 1.95 (ตารางที่ 3.19) สินคาสงออกที่สําคัญของเวียดาม 5 อันดับแรก ไดแก 

สิ่งทอและเครื่องนุงหม โทรศพัท มือถือและชิ้นสวน เครื่องคอมพิวเตอร อิเล็กทรอนิคสและชิ้นสวนสินคานําเขา

ที่สําคัญ 5 อันดับแรก ไดแก คือ เครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ เครื่องคอมพิวเตอร อิเล็กทรอนิคสและ

ชิ้นสวน ผลิตภัณฑปโตรเลียม ตลาดสงออกที่สําคัญ สหรัฐอเมริกา ญ่ีปุน จีน เกาหลีใต เยอรมนี และไทย 

(อันดับ10) สวนตลาดนําเขาที่สําคัญ คือ จีน เกาหลีใต ไตหวัน ญี่ปุน สิงคโปร และไทย (อันดับ7) 

 2) การคาระหวางไทยและเวียดนาม  

  มูลคาการคาระหวางไทยและเวียดนาม ในชวง 5 ปที่ผานมา (2554 - 2558 ) มีอัตรา 

การขยายตัวเฉลี่ยรอยละ 9.72 ตอป และไทยเปนฝายไดดุลการคามาตลอด  ในป 2558 มูลคาการคาระหวาง

ไทยและเวียดนามมีมูลคาเทากับ 12,957.69 ลานเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมขึ้นจากปที่ผานรอยละ 9.62 โดยมูลคาการ

สงออกสินคาของไทยไปยังเวียดนามเทากับ 8,907.30 ลานเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมขึ้นจากปที่ผานมารอยละ 13.00 

โดยสินคาสงออกสําคัญที่ไทยสงไปเวียดนาม 5 อันดับแรก ไดแก น้ํามันสําเร็จรูป รถยนตและสวนประกอบ  

เม็ดพลาสติก เคมีภัณฑ เครื่องปรับอากาศและสวนประกอบ สวนมูลคาการนําเขาสินคาของไทยจากเวียดนาม 

ในชวง 5 ปที่ผานมา (2554 - 2558 ) มีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยรอยละ 18.83 ตอป โดยในป 2558 ไทยนําเขา

เทากับ 4,050.40 ลานเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมขึ้นจากปที่ผานมารอยละ 2.86 และไทยไดเปรียบดุลการคากับ

เวียดนาม 4,856.92 ลานเหรียญสหรัฐฯ (ตารางท่ี 3.20) สวนสินคาสําคัญที่ไทยนําเขาจากเวียดนาม 5 อันดับแรก 

ไดแก เครื่องใชไฟฟาในบาน เครื่องจักรไฟฟาและสวนประกอบ น้ํามันดิบ เหล็ก เหล็กกลาและผลิตภัณฑ และ

สัตวน้ําสดแชเย็นแชแข็ง แปรรูปและก่ึงสําเร็จรูป (กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ, 2560) 
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ตารางที่ 3.19 ตัวชี้วัดเศรษฐกิจของเวียดนาม ป 2554 - 2558 

เครื่องชี้วัดเศรษฐกิจ 
ป 

2554 2555 2556 2557 2558 

จํานวนประชากร (ลานคน) 87.86 88.81 89.76 90.73 91.71 

ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ 

(GDP: US$bn) (current price)                

135.539 155.820 171.220 186.205 193.599 

ผลิตภัณฑมวลรวมตอหัว (US$) 1,542.67 1,754.54 1,907.56 2,052.51 2,110.91 

GDP growth  (%) 6.2 5.2 5.4 6.0 6.7 

อัตราเงนิเฟอ (Inflation %) 18.67 9.09 6.59 4.08 0.87 

อัตราการวางงาน (%) 2.02 1.80 1.95 1.87 2.12 

ที่มา : ธนาคารโลก, 2560   

 

ตารางที่ 3.20 สถิติการคาระหวางประเทศไทยกับเวียดนาม ป 2554 - 2558 

หนวย: ลานเหรียญสหรัฐฯ 

รายการ 
ป 

2554 2555 2556 2557 2558 

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

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

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

ดุลการคา 5,028.31 3,496.95 3,913.25 3,944.78 4,856.92 
 

ที่มา : กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ, 2559 

 3.10.3 ดานนโยบาย 

    1) นโยบายดานการคาตางประเทศ 

นโยบายเศรษฐกิจการคาของเวียดนามยังคงเปนไปในทิศทางเดิมนับจากการปฏิรูปเศรษฐกิจ

และสังคมตามนโยบาย “โดยเหมย” เมื่อกวา 20 ปที่แลว ดังจะเห็นไดจากทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 

และสังคมแหงชาติป 2549 - 2553 ขอหนึ่งที่ระบุใหสรางความเขมแข็งใหกับระบบเศรษฐกิจการตลาด 

แบบสังคมนิยม เพ่ือกาวสูความเปนประเทศที่กําลังพัฒนาและทันสมัยภายในป 2563 เวียดนามมีการปรับตัว

ใหเขากับระบบเศรษฐกิจแบบเสรีของโลก ทําใหเศรษฐกิจของเวียดนามมีการเจริญเติบโตและมีรูปแบบ 

ที่เปนสากลอยางมาก การเขาเปนสมาชิกของ WTO ทําใหเวียดนามตองมีการปรับปรุงกฎระเบียบ กฎหมาย 

ตลอดจนกลไกภาครัฐ เพ่ือเปดตลาดสินคาภาคบริการและการลงทุนในประเทศใหกับประเทศสมาชิก WTO 
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ป 2557 เศรษฐกิจเวียดนามชะลอตัวลงสวนหนึ่งเปนผลมาจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก 

ทั้งผลกระทบจากปญหาวิกฤตหนี้สาธารณะในยุโรป สหรัฐอเมริกา และการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีน ซึ่งถือ

เปนตลาดสงออกที่สําคัญของเวียดนาม โดยรัฐบาลเวียดนามมีการควบคุมการผันผวนอัตราแลกเปลี่ยนเงินสกุล

ดองกับเงินสกุลเหรียญสหรัฐฯ ใหอยูในระดับ US$ 1 ตอ 20,800 – 21,000 ดอง เพื่อไมใหกระทบตอเศรษฐกิจและ

การสงออกของประเทศ (กรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ, 2557) 

  2) นโยบายดานเกษตร 

นโยบายดานการเกษตร ภายใตนโยบาย โดยเหมย มีนโยบายปฏริูปภาคเกษตร ดังนี้ 

2.1) เนนการสรางแรงจูงใจเพื่อสนับสนุนการผลิตในภาคเกษตรโดยใหเกษตรกรมีสิทธิในการเชา

ที่ดินเพ่ือทําการเกษตรในระยะเวลาที่ยาวข้ึน รวมถึงยินยอมใหเกิดการขายสิทธิในที่ดิน หรือยอมใหมีการตกทอด

เปนมรดกใหแกคนในครอบครัวได เพ่ือสนับสนุนแรงงจูงใจในการลงทุนของครัวเรือนในธุรกิจฟารมรวมถึง 

การปรับปรุงคุณภาพที่ดินเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตจากการใชที่ดิน 

2.2) รูปกลไกการตลาดในประเทศจากเดิมการตั้งราคาสินคาเกษตรจะถูกกําหนดจาก

คณะกรรมการภาครัฐ มาใหภาคเอกชนมีบทบาทในการกําหนดราคา การปฏิรูปขอจํากัดการสงออกเพื่อเอื้อให

ธุรกิจเอกชนเขามามีบทบาทสนับสนุนในการสงออกสินคาเกษตรของประเทศ การยกเลิกขอกําหนดโควตา 

การสงออก การปฏิรูปภาษีการสงออกสินคาเกษตร ตลอดจนการปฏิรูปการลงทุนวิจัยในภาคเกษตร 

 3.10.4 ปจจัยสนับสนุนการลงทุนและโอกาสทางธุรกิจเกษตรในเวียดนาม 

1) การเมืองมีเสถียรภาพ จากการที่ประเทศเวียดนามปกครองดวยระบอบสังคมนิยม มีพรรค

การเมืองเพียงพรรคเดียว  คือ พรรคคอมมิวนิสตแหงเวียดนาม ทําใหกําหนดนโยบายและการกํากับดูแลเปนไป

ในทิศทางเดียวกันอยางตอเนื่อง ผูลงทุนสามารถวางแผนการประกอบธุรกิจและการลงทุนในระยะยาวไดอยาง

มีความมั่นใจ 

2) คาจางแรงงานต่ําแมวาตนทุนแรงงานในประเทศเวียดนามจะเพิ่มขึ้นมาก แตเมื่อเปรียบเทียบ

กับประเทศอ่ืนๆ แลวยังนับวามีตนทุนต่ํากวา โดยอัตราคาจางแรงงานทั่วไปเฉลี่ย 97.48 บาทตอวัน  

นอกจากนี้แรงงานในวัยหนุมสาวของเวียดนามยังมีเปนจํานวนมาก  โดยจํานวนประชากรประมาณรอยละ 60 

มีอายุต่ํากวา 30 ป นอกจากจํานวนแรงงานที่มีปริมาณมากแลว แรงงานเหลานี้ยังมีการศึกษาดีทําใหเวียดนาม

ยังคงเปนเปาหมายของนักลงทุนตางประเทศโดยเฉพาะญี่ปุน ซึ่งยังมองวาลูทางการลงทุนในเวียดนาม 

ยังมีแนวโนมแจมใส และบริษัทญี่ปุนที่ลงทุนแลวในเวียดนามมีแผนการที่จะขยายการผลิตภายใน 1 – 2 ปขางหนา 

นอกจากนั้นแลว ผลของการสํารวจของ JETRO ยังพบอีกวาในอีก 5 – 10 ขางหนาเวียดนามจะเปนอันดับหนึ่ง 

แหงเอเชียในการเปนจุดหมายปลายทางสําหรับการตั้งโรงงานผลิตสินคา แมจะมีการคาดการณเก่ียวกับเศรษฐกิจ

ของเวียดนามในแงลบก็ตาม 

3) วัตถุดิบและทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณเนื่องจากสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศ 

ที่หลากหลายของเวียดนามทําใหเวียดนามเปนประเทศหนึ่งที่ยังมีทรัพยในดินสินในน้ําที่อุดมสมบูรณนับตั้งแต

สินแรที่สําคัญ ๆ เชน ถานหิน เหล็ก ทองแดง กาซธรรมชาติและน้ํามัน เวียดนามยังมีพื้นที่ที่เหมาะแกการทํา

เกษตรกรรมอีกเปนจํานวนมาก จึงสามารถผลิตผลผลิตทางการเกษตรไดเปนจํานวนมากในอันดับตนๆ ของโลก 
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เชน ขาว (เปนอันดับ 2 ของโลกรองจากไทย) กาแฟ (เปนอันดับ 2 รองจากบราซิล) ยางพารา (อันดับ 4) พริกไทย

ดํา (อันดับ 1) ซึ่งสิ่งตาง ๆ เหลานี้เปนแรงดึงดูดใหนักลงทุนตางชาติยังใหความสนใจท่ีจะเขามาลงทุนผลิต

สินคาในเวียดนาม นอกจากนี้ธุรกิจเกษตรเปนอีกหนึ่งประเภททีร่ัฐบาลใหการสงเสริมการลงทุนจากตางชาต ิ
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บทที่ 4  

 

ผลการศกึษา 

 

4.1 สถานการณสินคายางพารา 

 เปนการศึกษาสถานการณสินคายางพาราของประเทศสมาชิกและไทย ประกอบดวยสถานการณ 

ดานการผลิต การตลาด และนโยบายสินคายางพารา โดยรายละเอียดของประเทศสมาชิกแตละประเทศ 

(ยกเวนประเทศบรูไน และสิงคโปรเนื่องจากทั้งสองประเทศไมมีขอมูลการปลูกและการสงออกยางพารา) มดีังนี้ 

 4.1.1 ราชอาณาจักรกัมพูชา  

1) การผลิต 

การปลูกยางพาราในกัมพูชาสวนใหญรัฐบาลใหสัมปทานเอกชนเปนผูเชาปลูกมีระยะเวลา

มากกวา 90 ป และมีขอกําหนดหามปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชอื่น พันธุที่ปลูกจะเปนพันธุ พ้ืนเมืองชื่อ GT1  

ซึ่งปจจุบันไดปรับเปลี่ยนพันธุเนื่องจากผลผลิตไมแตกตางกันแตอายุ 5 ปก็สามารถกรีดได ซึ่งบริษัทผูเชาจะทํา

การแปรรูปเปนยางแทงและสงออก 

ในชวงป 2554 - 2558 เนื้อทีป่ลูกมีแนวโนมเพ่ิมขึ้น จาก 1.332 ลานไรในป 2554 เปน 2.430 ลานไร 

ในป 2558 หรือเพ่ิมขึ้นรอยละ 15.57 ตอป ในขณะที่ผลผลิตเพ่ิมขึ้นจาก 0.051 ลานตันในป 2554 เปน 0.127 ลานตัน 

ในป 2558 หรือเพ่ิมขึ้นรอยละ 24.92 ตอป (ตารางท่ี 4.1) 

ตารางที่ 4.1 เนื้อท่ีเพาะปลูก และผลผลิตยางพาราของราชอาณาจักรกัมพูชา ป 2554 - 2558 
 

ป เนื้อท่ีปลูก (ลานไร)  ผลผลิตยางแหง (ลานตัน) 

2554 1.332 0.051 

2555 1.751 0.065 

2556 2.054 0.085 

2557 2.236 0.097 

2558 2.430 0.127 

อัตราเพิ่ม (รอยละ) 15.57 24.92 

ที่มา :Natural Rubber Trends and Statistics, Vol. 9, No. 5May , 2017. 
 

2) การตลาด 

2.1) การสงออก 

 ในชวงป 2554 - 2558 ประเทศกัมพูชาสงออกยางพาราลดลงจากปริมาณ 44,443 ตัน 

มูลคา 190,811 เหรียญสหรัฐ ในป 2554 เหลือปริมาณ 31,595 ตัน มูลคา 45,227 เหรียญสหรัฐในป 2558  
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หรือลดลงรอยละ 2.05 และ 26.21 ตอป ตามลําดับ โดยมีตลาดสงออกหลักที่สําคัญ ไดแก จีน เวียดนาม และ

มาเลเซีย โดยสวนใหญจะสงออกในรูปยางแทง (ตารางท่ี 4.2) 

ตารางที่ 4.2 ปริมาณและมูลคาการสงออกยางพาราของกัมพูชา ป 2554 - 2558 

ป ปริมาณ (ตัน) มูลคา (เหรียญสหรัฐ) 

2554 44,443 190,811 

2555 56,581 166,838 

2556 77,826 176,917 

2557 91,022 142,139 

2558 31,595 45,227 

อัตราเพิ่ม (รอยละ) -2.05 -26.21 

ที่มา : Trade statistics for international business development, September 2016 
 

 2.2) การนําเขา 

  ในป 2554 – 2558 กัมพูชานําเขายางพาราเพ่ิมขึ้นจากปริมาณ 143 ตัน มูลคา  

96 เหรียญสหรัฐ ในป 2554 เพ่ิมเปนปริมาณ 1,412 ตัน มูลคา 1,760 เหรียญสหรัฐในป 2558 หรือเพ่ิมขึ้น 

รอยละ 140.89 และ 176.14 ตอป ตามลําดับ โดยนําเขาจากจีนและเวียดนาม โดยสวนใหญนําเขาในรูปยางแทง 

(ตารางท่ี 4.3) 

 ตารางที่ 4.3 ปริมาณและมูลคาการนําเขายางพาราของกัมพูชา ป 2554 - 2558 

ป ปริมาณ (ตัน) มูลคา(เหรียญสหรัฐ) 

2554 143 96 

2555 117 103 

2556 96 680 

2557 7,894 7,899  

2558 1,412 1,760 

อัตราเพิ่ม (รอยละ) 140.89 176.14 

ที่มา : Trade statistics for international business development, September 2016 

 

 2.3) ราคา 

 จากการสอบถามผูประกอบการแปรรูปของ กัมพูชา พบวา ราคายางแทง 1,300 เหรียญสหรัฐ/ตัน 

(44,204 บาท/ตัน) ซึ่งมีการทําสัญญาซื้อขายลวงหนาเปนราคา F.O.B ณ ทาเรือเวียดนาม ถาขายใหพอคา

เวียดนามจะจายเงินสด แตถาขายใหจีนจะไดรับเงินผานทางธนาคาร 
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 4.1.2 สาธารณรัฐอินโดนีเซีย  

1) การผลิต 
ในช่วงปี 2554 - 2558 เนื้อทีป่ลูกมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น จาก 21.60 ล้านไร่ในปี 2554 เป็น 22.63 ล้านไร่

ในปี 2558 หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 1.22 ต่อปี ในขณะที่ผลผลิตเพ่ิมขึ้นจาก 2.99 ล้านตันในปี 2554 เป็น 3.15 ล้านตัน 
ในปี 2558 หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 1.48 ต่อปี โดยอินโดนีเซียผลิตยางในรูปยางแห้งมากที่สุด ได้แก่ ยางแท่ง รองลงมา 
คือ ยางแผ่นรมควัน และมีการผลิตน้้ายางข้นเล็กน้อย (ตารางที ่4.4) 

ตารางท่ี 4.4 เนื้อที่เพาะปลูก และผลผลิตยางพาราของอินโดนีเซียปี 2554 - 2558 
 

ปี เนื้อที่ปลูก (ล้านไร่)  ผลผลิตยางแห้ง (ล้านตัน) 
2554 21.60 2.99 
2555 21.91 3.01 
2556 22.23 3.24 
2557 22.54 3.15 
2558 22.63 3.15 

อัตราเพิ่ม (ร้อยละ) 1.22 1.48 
ที่มา : Natural Rubber Trends and Statistics, Vol. 9, No. 5 May , 2017. 

 
เนื้อที่ปลูกยางพาราของอินโดนีเซียส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรายย่อย รองลงมาเป็นเนื้อที่ปลูกของ

บริษัทเอกชน และของรัฐบาล ตามล้าดับ โดยแยกรายละเอียดได้ ดังนี้ (ตารางที่ 4.5) 
เกษตรกรรายย่อย เนื้อที่ปลูกเพ่ิมขึ้นจาก 18.20 ล้านไร่ ผลผลิต 1.94 ล้านตันในปี 2552 เป็น

เนื้อที่ปลูก 18.85 ล้านไร่ ผลผลิต 2.44 ล้านตันในปี 2556 หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 0.90 และร้อยละ 5.62 ต่อปี 
ตามล้าดับ ทั้งนี้ ในปี 2556 เนื้อที่ปลูกและผลผลิตของเกษตรกรรายย่อยคิดเป็นร้อยละ 84.83 และร้อยละ 
78.46 เมื่อเทียบกับเนื้อที่ปลูกและผลผลิตทั้งหมด 

รัฐบาล เนื้อที่ปลูกเพ่ิมขึ้นจาก 1.49 ล้านไร่ ผลผลิต 0.24 ล้านตันในปี 2552 เป็นเนื้อที่ปลูก 
1.63 ล้านไร่ ผลผลิต 0.32 ล้านตันในปี 2556 หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 2.67 และร้อยละ 7.40 ต่อปี ตามล้าดับ 
ทั้งนี้ ในปี 2556 เนื้อที่ปลูกและผลผลิตของรัฐบาลคิดเป็นร้อยละ 10.29 และร้อยละ 7.34 เมื่อเทียบกับเนื้อที่
ปลูกและผลผลิตทั้งหมด 

เอกชน เนื้อที่ปลูกลดลงจาก 1.78 ล้านไร่ในปี 2552 เหลือ 1.74 ล้านไร่ในปี 2556 หรือลดลง 
ร้อยละ 1.03 ต่อปี ส่วนผลผลิตเพิ่มข้ึนจาก 0.26 ล้านตันในปี 2552 เป็น 0.35 ล้านตันในปี 2556 หรือเพ่ิมขึ้น
ร้อยละ 7.51 และ ทั้งนี้ ในปี 2556 เนื้อที่ปลูกและผลผลิตของเอกชนคิดเป็นร้อยละ 7.83 และร้อยละ 11.25 
เมื่อเทียบกับเนื้อที่ปลูกและผลผลิตทั้งหมด  
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ตารางที่ 4.5 รูปแบบการปลูกยางพาราของ

ป 
เกษตรกรรายยอย

เนื้อท่ีปลูก ผลผลิตยางแหง

2552 18.20 

2553 18.26 

2554 18.32 

2555 18.61 

2556* 18.85 

อัตราเพิ่ม  

(รอยละ) 
0.90 

2557** 19.14 

หมายเหต ุ:  * ตัวเลขเบื้องตน, **  ตัวเลขประมาณการ

ที่มา :Tree crop Estate Statistics of Indonesia, Directorate General of Estate Corp. Indonesia 2014
 

แหลงปลูกยางพาราของอินโดนีเซียที่สําคัญ ไดแก 

คิดเปนสัดสวนกวารอยละ 60 ของ

(South Sumatera) จังหวัดสุมาตราเหนือ 

(Kalimantan) เกาะชวา (Java) เกาะซลูาเวซ ีเกาะนิวกินี และหมูเกาะซุนดานอย

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่  4.1 แผนที่แสดงเ

ที่มา : http://www.boi.go.th/thai/asean/Indonesia/capt1_n_mp.html

   สืบคนวันที่ 

75 

ยางพาราของอินโดนีเซียป 2552 - 2556 

 เนื้อที่ปลูก : 

เกษตรกรรายยอย รัฐบาล 

ผลผลิตยางแหง เนื้อท่ีปลูก ผลผลิตยางแหง เนื้อท่ีปลูก

1.94 1.49 0.24 1.7

2.18 1.49 0.27 1.77

2.36 1.61 0.30 1.67

2.38 1.62 0.31 1.68

2.44 1.63 0.32 1.74

5.62 2.67 7.40 -1

2.51 1.65 0.33 1

ตัวเลขประมาณการ 

Estate Statistics of Indonesia, Directorate General of Estate Corp. Indonesia 2014

แหลงปลูกยางพาราของอินโดนีเซียที่สําคัญ ไดแก เกาะสุมาตรามี

ของเน้ือที่ปลูกยางท้ังหมดของประเทศ เน้ือที่ปลูกสวนใหญอยูใน

จังหวัดสุมาตราเหนือ (North Sumatera) และจังหวัดจัมบี (Jambi) รองลงมาคือ เกาะกาลิมันตัน

เกาะซลูาเวซ ีเกาะนิวกินี และหมูเกาะซุนดานอยหรือนูซาเต็งการา

แผนที่แสดงเนื้อที่ปลูกยางพาราของอินโดนีเซีย แยกราย

http://www.boi.go.th/thai/asean/Indonesia/capt1_n_mp.html

สืบคนวันที่ 27 กรกฎาคม 2557 

 

: ลานไร ,ผลผลิต : ลานตัน 

เอกชน 

เนื้อท่ีปลูก ผลผลิตยางแหง 

1.78 0.26 

1.77 0.29 

1.67 0.33 

1.68 0.33 

1.74 0.35 

1.03 7.51 

1.75 0.36 

Estate Statistics of Indonesia, Directorate General of Estate Corp. Indonesia 2014 

เกาะสุมาตรามีเนื้อที่ปลูกยางมากที่สุด  

เน้ือที่ปลูกสวนใหญอยูในจังหวัดสุมาตราใต 

รองลงมาคือ เกาะกาลิมันตัน 

นูซาเต็งการา (ภาพที่ 4.1) 

แยกรายเกาะ 

http://www.boi.go.th/thai/asean/Indonesia/capt1_n_mp.html  
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อยางไรก็ตาม จากการลงพ้ืนที่เก็บขอมูล ณ เกาะสุมาตรา พบวา เกษตรกรสวนใหญนิยมปลูก

พันธุ PB260 ซึ่งมีขอดีคือใหผลผลิตน้ํายางสูง สามารถกรีดยางไดแมจะเปนชวงท่ียางผลัดใบ แตผลผลิตจะ

ลดลงรอยละ 20 รองลงมาไดแก พันธุ RC100 เปนพันธุท่ีใหผลผลิตมาก กรีดไดในชวงที่ยางผลัดใบแตผลผลิต

จะลดลงรอยละ 30 

สําหรับวิธีการกรีดยางของเกษตรกรอินโดนีเซียจะมี 2 แบบ คือ การกรีดลง และดันขึ้น โดยกรีดใน

ชวงเวลา 2.00 น. – 6.00 น. กรีดทุกวันยกเวนวันที่ฝนตก (1 เดือนกรีดประมาณ 25 วัน)  ทั้งนี้ เกษตรกรสวนใหญ 

จะขายผลผลิตในรูปแบบยางกอนถวยรอยละ 95 โดยขายใหกับพอคารวบรวมในพ้ืนท่ีเพื่อสงเขาโรงงานแปรรูป

เปนยางแทง และบางสวนขายใหกับโรงงานแปรรูปที่มาตั้งจุดรับซื้อในพื้นที่สวนอีกรอยละ 5 จะแปรรูปเปน 

ยางแผนดิบ และขายในรูปน้ํายางสด ทั้งนี้ ราคาที่เกษตรกรขายไดที่สวนจะตางจากราคาหนาโรงงานประมาณ 

3,000 รูเปยหตอกิโลกรัม (6 บาท) โดยปญหาที่เกษตรกรพบสวนใหญคือการขายใหโรงงานจะไดรับเงินชา  

2) การตลาด 

2.1) ความตองการใช 

ผลผลิตยางพาราของอินโดนีเซียสวนใหญรอยละ 90 สงออกในรูปยางวัตถุดิบ และสวนที่

เหลือใชภายในประเทศในอุตสาหกรรมยานยนต และอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ ในชวง 5 ปท่ีผานมา ความตองการใช

ยางพาราของอินโดนีเซียเพิ่มขึ้น จากปริมาณ 352,000 ตันในป 2552 เปน 620,900 ตันในป 2556 หรือ

เพ่ิมขึ้นรอยละ 15 ตอป (ตารางท่ี 4.6) 

ตารางที่  4.6 ความตองการใชยางพาราของอินโดนีเซีย ป 2552-2556 

ป ปริมาณ (ตัน) 

2552 352,000 

2553 421,300 

2554 460,200 

2555 548,000 

2556 620,900 

อัตราเพิ่ม (รอยละ) 15.00 

ที่มา : BPS, Statistics Indonesia, compiled by Gapkindo, 2014 

2.2) การสงออก 

ในป 2552 - 2556 อินโดนีเซียสงออกยางพาราเพ่ิมขึ้นจากปริมาณ 1.99 ลานตัน  

มูลคา 3.241 ลานเหรียญสหรัฐ ในป 2552 เปนปริมาณ 2.70 ลานตัน  มูลคา 6.907 ลานเหรียญสหรัฐ 

ในป 2556 หรือเพ่ิมขึ้นรอยละ 6.69 และ 17.16 ตอป ตามลําดับ ทั้งนี้ อินโดนีเซียสงออกยางแทงมากที่สุด  

โดยเพ่ิมข้ึนจากปริมาณ 1.91 ลานตันในป 2552 เปน 2.63 ลานตันในป 2556 หรือเพ่ิมข้ึนรอยละ 7.04 ตอป 

สําหรับประเทศคูคาที่สําคัญของอินโดนีเซีย ไดแก สหรัฐอเมริกา จีน ญี่ปุน เกาหลีใต และอินเดีย (ตารางที่ 4.7 

ตารางที่ 4.8 และตารางที่ 4.9) 
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ตารางที ่4.7 ปริมาณและมูลคาการสงออกยางพาราของ อินโดนีเซีย ป 2552 - 2556 

ป ปริมาณ (ลานตัน) มูลคา (ลานเหรียญสหรัฐ) 

2552 1.99 3.241 

2553 2.35 7.327 

2554 2.56 11.762 

2555 2.44 7.861 

2556 2.70 6.907 

อัตราเพิ่ม (รอยละ) 6.69 17.16 

ที่มา : BPS, Statistics Indonesia, compiled by Gapkindo, 2014 

 
 

ตารางที่ 4.8 ปริมาณการสงออกยางพาราของ อินโดนีเซีย แยกรายผลิตภัณฑ ป 2552 - 2556 

หนวย : ตัน 

รายการ 2552 2553 2554 2555 2556 อัตราเพิ่ม (รอยละ) 

น้ํายางขน 9,147 12,929 9,502 7,620 5,907 -13.09 

ยางแผนรมควัน 77,040 60,166 67,333 66,682 69,324 -1.08 

  - ชั้น 1 - 57,888 59,997 54,915 58,195 -0.72 

  - ชั้น 2 - 564 766 1,124 700 10.87 

  - ชั้น 3 - 151 191 256 181 8.73 

  - ชั้น 4 - 128 378 440 148 6.05 

  - ชั้น 5 - 630 430 19 - - 

  - อ่ืน ๆ - 804 5,571 9,928 10,099 126.36 

ยางแทง (SIR) 1,905,016 2,278,820 2,478,904 2,370,136 2,625,137 7.04 

  - SIR 3L 11,702 11,296 7,516 5,806 6,072 -17.94 

  - SIR 3CV 14,828 34,465 34,423 24,583 28,827 10.43 

  - SIR 10 59,868 63,733 65,322 60,573 102,461 10.78 

  - SIR 20 1,812,929 2,165,418 2,370,274 2,279,134 2,487,777 7.08 

  - อ่ืน ๆ 5,689 3,907 1,369 40 - - 

ยางธรรมชาติอื่น ๆ  60 - - - 1,626 - 

รวมทั้งหมด  1,991,263 2,351,915 2,555,739 2,444,438 2,701,995 6.69 

ที่มา : BPS, Statistics Indonesia, compiled by Gapkindo, 2014  
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ทั้งนี้ การสงออกยางพาราของอินโดนีเซียแยกตามทาที่สงออกในชวงป 2552 - 2556 พบวา 

มีการสงออกผานทาสุมาตราใตมากท่ีสุด โดยในป 2556 การสงออกมีสัดสวนถึงรอยละ 39.45 เมื่อเทียบกับ  

ทาสงออกทั้งหมด รองลงมา ไดแก ทาสุมาตราเหนือ รอยละ 25.68 และทาสุมาตราตะวันตกรอยละ 8.94 

ตามลําดับ (ตารางท่ี 4.10) 

 

ตารางที ่4.10 การสงออกยางพาราของอินโดนีเซียแยกตามทาที่สงออก ป 2552 - 2556 

หนวย : ตัน 

ทาสงออก 2552 2553 2554 2555 2556 
สัดสวนป 2556 

(รอยละ) 

สุมาตราใต 669,944 772,779 851,976 903,112 1,065,976 39.45 

สุมาตราเหนือ 567,639 663,145 681,213 625,998 693,877 25.68 

สุมาตราตะวันตก 177,247 225,308 227,736 230,428 241,499 8.94 

กะลิมันตันตะวันตก 142,490 102,085 216,233 198,124 215,163 7.96 

แจมบ ิ 181,404 237,180 242,819 190,976 199,319 7.38 

ชวาตะวันออก 129,432 200,789 197,616 158,693 175,284 6.49 

ลัมปุง 23,029 23,800 28,114 37,820 49,004 1.81 

เรียว 44,178 59,611 57,743 53,391 21,781 0.81 

ชวากลาง 16,533 14,472 16,544 13,110 14,178 0.52 

สุลาเวสีใต 7,255 6,532 6,451 5,524 4,677 0.17 

อ่ืน ๆ 32,122 46,214 33,294 27,262 21,237 0.79 

รวม 1,991,263 2,351,915 2,559,739 2,444,438 2,701,995 100 

ที่มา : BPS, Statistics Indonesia, compiled by Gapkindo, 2014 

 

2.3) การนําเขา 

ในชวงป 2552-2556 อินโดนีเซียนําเขายางพาราเพ่ิมข้ึนจากปริมาณ 12,903 ตัน 

มูลคา 19.31 ลานเหรียญสหรัฐฯ เปนปริมาณ 23,217 ตัน มูลคา 48.32 ลานเหรียญสหรัฐ หรือเพ่ิมข้ึนรอยละ 

17.01 และ 26.87 ตอป โดยนําเขาจากประเทศมาเลเซียมากท่ีสุด รองลงมา ไดแก เวียดนาม และไทย 

ตามลําดับ (ตารางท่ี 4.11) 
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2.4) ราคา 
ในช่วงปี 2552 - 2556 ราคา เอฟ.โอ.บี. ยางแผ่นรมควันชั้น 1 และยางแท่ง SIR20 มี

ทิศทางเพ่ิมขึ้น โดยยางแผ่นรมควันชั้น 1 เพ่ิมข้ึนจากกิโลกรัมละ 198.46 เซนต์สหรัฐในปี 2552 เป็นกิโลกรัมละ 
290.42 เซนต์สหรัฐในปี 2556 หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 6.82 ต่อปี ในขณะที่ยางแท่ง SIR20 เพ่ิมขึ้นจากกิโลกรัมละ 
184.90 เซนต์สหรัฐในปี 2552 เป็นกิโลกรัมละ 255.24 เซนต์สหรัฐในปี 2556 หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 6.03 ต่อปี 
(ตารางที่ 4.9) 

3) นโยบายสินค้ายางพารา 
จากการที่ผู้ผลิตส่วนใหญ่ของอินโดนีเซียเป็นเกษตรกรรายย่อย การปลูกจึงมีลักษณะแบบสวนป่า 

ใช้ยางพันธุ์เก่า ท่าให้มีผลผลิตต่อไร่ค่อนข้างต่่า จากข้อมูลของสมาคมยางพาราอินโดนีเซีย (GAPKINDO) 
ผลผลิตต่อไร่ยางพาราของอินโดนีเซียเฉลี่ยประมาณ  880 – 1,000 กิโลกรัมต่อเฮกตาร์ (140-160 กิโลกรัมต่อไร่) 
เนื่องจากขาดการลงทุนปลูกทดแทนต้นยางเก่าที่เสื่อมสภาพ และขาดการพัฒนาสายพันธุ์ รวมทั้งกระบวนการผลิต
ยางก้อนถ้วยของเกษตรกรไม่ได้คุณภาพ ส่งผลให้เกษตรกรต้องยอมขายผลผลิตในราคาต่่า 

ดังนั้น ตั้งแต่ปี 2550 เป็นต้นมา รัฐบาลอินโดนีเซียโดยกระทรวงเกษตรจึงได้มีโครงการให้ความ
ช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อยด้านเงินกู้จ่านวน 40 ล้านรูเปียห์ต่อเฮกตาร์ (ประมาณ 19,200 บาทต่อไร่) เพ่ือใช้
ในการปลูกยางใหม่ โดยตั้งเป้าหมายขยายพ้ืนที่เพาะปลูกให้ถึง 1.3 ล้านเฮกตาร์ (8.125 ล้านไร่) ภายใน 
ปี 2553 และต่อมารัฐบาลได้ขยายโครงการออกไปจนถึงปี 2557 โดยหวังจะให้พ้ืนที่เพาะปลูกเพ่ิมขึ้นอีก  
4 แสนเฮกตาร์ (2.5 ล้านไร่) รวมทั้งยังส่งเสริมการให้ความรู้ด้านการเพาะปลูกและเทคโนโลยีการกรีดเพ่ือเพ่ิม
น้่ายางให้แก่เกษตรกร นอกจากนี้ในปี 2555 รัฐบาลยังได้มีแผนใช้งบประมาณ 5 ล้านล้านรูเปียห์ หรือ
ประมาณ 530 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ ในการพัฒนาพ้ืนที่ปลูกยางของรัฐ โดยการลงทุนปลูกยางใหม่เพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตให้ได้ถึง 1,300 กิโลกรัมต่อเฮกตาร์ หรือ 208 กิโลกรัมต่อไร่ ภายในปี 2557 

ส่าหรับเป้าหมายการผลิตและนโยบายการผลิตและการตลาดที่ส่าคัญของอินโดนีเซีย มีดังนี้ 
1) เป้าหมาย/นโยบายการผลิต 

1.1) ขยายโครงการเพ่ิมพ้ืนที่ปลูกยางอีก 2.5 ล้านไร่ในปี 2557เพ่ิมผลผลิตยางพาราเป็น 3.5 ล้านตัน 
ในปี 2558 และคาดว่าในปี 2563 จะมีผลผลิตมากเป็นอันดับ 1 ของโลก 

1.2) เพ่ิมผลผลิตต่อไร่ให้ได้ 208 กิโลกรัมภายในปี 2558 และเพ่ิมเป็น 240 กิโลกรัมในปี 2563 
1.3) ให้เกาะสุมาตราเป็นแหล่งหลักในการผลิตและแปรรูปยางพารา โดยให้มีผลผลิตจากเกาะนี้

ถึงร้อยละ 65 
1.4) ช่วยเหลือด้านเงินกู้แก่เกษตรกรรายย่อยเพ่ือใช้ในการผลิตจ่านวน 40 ล้านรูเปียห์/เฮกตาร์ 

หรือประมาณ 19,200 บาท/ไร่ (1,000 รูเปียห์= 3 บาท)  
 1.5) ฟ้ืนฟูยางสวนเก่าเพ่ือเพ่ิมผลผลิตจากเดิมอีกร้อยละ 44.50 

1.6) ส่งเสริมให้ความรู้ด้านการเพาะปลูกและเทคโนโลยีการกรีดเพ่ือเพ่ิมผลผลิตแก่เกษตรกร 
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(6) สงเสริมใหความรูดานการเพาะปลูกและเทคโนโลยีการกรีดเพื่อเพิ่มผลผลิตแก

เกษตรกร 
2) เปาหมาย/นโยบายการตลาด 

2.1) เพ่ิมการใชภายในประเทศใหมากกวารอยละ 25 ภายในป 2563 

2.2) รักษาเสถียรภาพราคายางพาราโดยผานสภาไตรภาคยีางระหวางประเทศ(ITRC) 

 

 4.1.3 สาธารณะรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

 1) การผลิต 

 การปลูกยางพาราใน สปป. ลาว เริ่มมีมาตั้งแตป 2443 โดยฝรั่งเศสเปนผูนํามาปลูก แตมีการ

ปลูกอยางจริงจังเปนครั้งแรกที่บานหาดยาวแขวงหลวงน้ําทา โดยเริ่มจากชาวเขาเผามงไดอพยพมาอยูที ่

บานหาดยาว ในชวงหลังป 2523 นอกจากนี้มีชาวมงบางสวนยังไดชักชวนญาติที่อยูในเมืองจีนแถวสิบสองปนนา 

(มณฑลยูนนาน) สาธารณรัฐประชาชนจีน เขามาอยูในหมูบานแหงนี้ดวย ทําใหชุมชนเล็ก ๆ ที่มีอยูเดิม

กลายเปนชุมชนขนาดใหญ  และจากการเพ่ิมขึ้นของประชากรในชุมชนดังกลาวทําใหเนื้อที่ในการเกษตร 

โดยเฉพาะการปลูกขาวมีจํากัด จึงมีความจําเปนที่จะตองหาแนวทางในการพัฒนาอาชีพทางดานอื่น ๆ เพ่ือให 

มีชีวิตความเปนอยูดีข้ึน ดังนั้น จึงไดเดินทางไปยังสิบสองปนนา เพ่ือศึกษาดูงาน รวมทั้งหาลูทางในการ

ประกอบอาชีพ โดยมีสาขาอาชีพที่หลากหลาย เชน การปลูกไมผล การทําประมง เลี้ยงสัตว รวมท้ังการปลูก

ยางพารา 

 จากการท่ีมีประชาชนที่ยายมาจากสิบสองปนนามีประสบการณในการปลูกยางพารามากอน  

ทําใหชาวบานหาดยาวตัดสินใจเลือกอาชีพปลูกยางพารา โดยเริ่มตนปลูกในป 2537 นอกจากจะเปนการ

เสริมสรางรายไดแลว การปลูกยางพารายังเปนการปลูกเพ่ือทดแทนฝนซึ่งมีการปลูกมากในแขวงหลวงน้ําทา 

จากสภาพภูมิประเทศที่เปนภูเขาสูงและมีสภาพอากาศที่ เหมาะสมกับการปลูกฝน นอกจากนี้ยังชวย 

ลดการทําไรเลื่อนลอยของเกษตรกรไดอีกทางหนึ่ง ท้ังนี้ไดรับการสนับสนุนจากเจาแขวงที่ไดมีการสนับสนุน

เงินทุนในเบื้องตนใหกับเกษตรกรเพ่ือใชปลูกยางพาราอีกดวย 

 การปลูกยางพาราท่ีบานหาดยาวในป 2537 มีการปลูกท้ังหมด 36,000 ตน เนื้อที่ 375 ไร  

มีเกษตรกรเขารวม 30 ครอบครัว พันธุทั้งหมดท่ีปลูกไดแก พันธุ GT1 ซึ่งเปนพันธุที่ซื้อมาจากประเทศจีน  

ในราคา 25 บาท/ตน โดยนํารถบรรทุกไปรับพันธุที่เมืองลา สิบสองปนนา และในป 2548 - 2549 ไดมี 

การขยายเน้ือท่ีเปน 2,088 ไร จํานวน 146,000 ตน มีเกษตรกรเขารวมทั้งหมด 60 ครอบครัวและจาก

ความสําเร็จของเกษตรกรบานหาดยาวที่ไดทําการปลูกยางพารามาอยางยาวนาน และสามารถเปดกรีดสราง

รายไดใหกับเกษตรกรเปนอยางดี ทําใหมีประชาชนในหมูบานหาดยาวและหมูบานอ่ืนใหความสนใจหันมาปลูก

ยางพาราเพ่ิมมากขึ้น ดังนั้น ผูนําชุมชนจึงไดมีแนวคิดที่จะรวมกลุมผูผลิตและจําหนายยางพาราขึ้น ซึ่งไดมีการ
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รวมกลุมจัดตั้งเปนสหกรณยางพาราขึ้นที่หมูบานหาดยาว และใช

โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือรวมกลุมกันผลิตและขายผลผลิตใหกับพอคาในพ้ืนท่ี โดยมีรูปแบบการขายผลผลิต ดังนี้

 1.1) มีการทําสัญญาซื้อขายลวงหนาเปนลายลักษณอักษรทั้งปริมาณและราคากอนสงมอบ

สินคา 2 - 3 วัน ในกรณทีี่เปนพอคาในพ้ืนที่ แตถาเปนพอคาตางพ้ืนที่หรือพอคาที่อยูเมืองจีนจะทําสัญญากอน

สงมอบสินคา 5 วัน 

 1.2) เมื่อทําสัญญาแลวจะมีการรวบรวมผลผลิตจากสมาชิกของสหกรณ โดยจะทําการจดขอมูล

แตละรายวามีผลผลิตกี่กิโลกรัม โดยผลผลิตที่สมาชิกนํามาขายจะเปนยาง

 1.3) เม่ือสหกรณรวบรวมผลผลิตไดแลว จะทําการสงมอบใหกับพอคาตามวัน เวลาที่กําหนด 

สวนปริมาณผลผลิตอาจจะมากกวาหรือนอยกวาที่ไดตกลงกันไวได

 1.4) เมื่อไดรับเงินจากพอคาแลวจะนํามาแจกจายใหกับสมาชิกตามปริมาณผลผลิตที่จดบันทึก

ไว ซึ่งทางสหกรณจะมีการหักเงินไว 

นํามาบริหาร โดยแบงเงินออกเปน 

 1.4.1) หักไวที่

ผลผลิต หรือคาใชจายทางการตลาด สวนอีกรอยละ 

 1.4.2) หักเขาเปนกองทุนหมูบานรอยละ 

ของหมูบาน เชน งานทําบุญ งานเลี้ยงฉลองเทศกาลตาง ๆ การชวยเหลือชาวบานในกรณีที่ประสบภัยพิบัติ

ตาง ๆ และสวนรวมอ่ืน ๆ ตามความเห็นของสหกรณ 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.2 รูปแบบการบริหารจัดการของสหกรณยางพาราลาวมารวมพัฒนา 

 ที่มา : 

จากความสําเร็จของสหกรณยางพาราลาวมารวมพัฒนา 

หมูบานอื่น ๆ เห็นความสําคัญของการรวมกลุมเพ่ือผลิตและขายผลผลิต จึงไดมีการขอสมัครเขาเปนสมาชิก

ของสหกรณจํานวนมาก แตเนื่องจากขอจํากัดในเรื่องพื้นท่ีที่หางไกลและทุรกันดาร ทําใหทางสหกรณ

ไมสามารถจะรับสมัครสมาชิกจากหมูบานอื่นได
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ยางพาราขึ้นที่หมูบานหาดยาว และใชชื่อวา “สหกรณยางพาราลาวมารวมพัฒนา 

กันผลิตและขายผลผลิตใหกับพอคาในพ้ืนท่ี โดยมีรูปแบบการขายผลผลิต ดังนี้

มีการทําสัญญาซื้อขายลวงหนาเปนลายลักษณอักษรทั้งปริมาณและราคากอนสงมอบ

ในกรณทีี่เปนพอคาในพ้ืนที่ แตถาเปนพอคาตางพ้ืนที่หรือพอคาที่อยูเมืองจีนจะทําสัญญากอน

เมื่อทําสัญญาแลวจะมีการรวบรวมผลผลิตจากสมาชิกของสหกรณ โดยจะทําการจดขอมูล

แตละรายวามีผลผลิตกี่กิโลกรัม โดยผลผลิตที่สมาชิกนํามาขายจะเปนยางกอนถวยทั้งหมด

เม่ือสหกรณรวบรวมผลผลิตไดแลว จะทําการสงมอบใหกับพอคาตามวัน เวลาที่กําหนด 

สวนปริมาณผลผลิตอาจจะมากกวาหรือนอยกวาที่ไดตกลงกันไวได 

เมื่อไดรับเงินจากพอคาแลวจะนํามาแจกจายใหกับสมาชิกตามปริมาณผลผลิตที่จดบันทึก

ไว ซึ่งทางสหกรณจะมีการหักเงินไว 0.25 หยวน/กิโลกรัม (ประมาณ 1.25 บาท/กิโลกรัม

โดยแบงเงินออกเปน 2 สวน ไดแก (ภาพที่ 4.2) 

หักไวที่สหกรณรอยละ 60 โดยรอยละ 20 เปนคาบริหารจัดการ คาใชจายในการขาย

ผลผลิต หรือคาใชจายทางการตลาด สวนอีกรอยละ 40 เปนคาจางพนักงาน และคาสาธารณูปโภคตาง ๆ

หักเขาเปนกองทุนหมูบานรอยละ 40 โดยเงินสวนนี้จะนําไปเปนคาใชจายตาง ๆ 

งานเลี้ยงฉลองเทศกาลตาง ๆ การชวยเหลือชาวบานในกรณีที่ประสบภัยพิบัติ

ตาง ๆ และสวนรวมอ่ืน ๆ ตามความเห็นของสหกรณ  

รูปแบบการบริหารจัดการของสหกรณยางพาราลาวมารวมพัฒนา 

: จากการสํารวจ  

จากความสําเร็จของสหกรณยางพาราลาวมารวมพัฒนา 1 ของหมูบานหาดยาว ทําให

หมูบานอื่น ๆ เห็นความสําคัญของการรวมกลุมเพ่ือผลิตและขายผลผลิต จึงไดมีการขอสมัครเขาเปนสมาชิก

ของสหกรณจํานวนมาก แตเนื่องจากขอจํากัดในเรื่องพื้นท่ีที่หางไกลและทุรกันดาร ทําใหทางสหกรณ

ไมสามารถจะรับสมัครสมาชิกจากหมูบานอื่นได 

 

 

สหกรณยางพาราลาวมารวมพัฒนา 1” 

กันผลิตและขายผลผลิตใหกับพอคาในพ้ืนท่ี โดยมีรูปแบบการขายผลผลิต ดังนี้ 

มีการทําสัญญาซื้อขายลวงหนาเปนลายลักษณอักษรทั้งปริมาณและราคากอนสงมอบ

ในกรณทีี่เปนพอคาในพ้ืนที่ แตถาเปนพอคาตางพ้ืนที่หรือพอคาที่อยูเมืองจีนจะทําสัญญากอน

เมื่อทําสัญญาแลวจะมีการรวบรวมผลผลิตจากสมาชิกของสหกรณ โดยจะทําการจดขอมูล

กอนถวยทั้งหมด 

เม่ือสหกรณรวบรวมผลผลิตไดแลว จะทําการสงมอบใหกับพอคาตามวัน เวลาที่กําหนด 

เมื่อไดรับเงินจากพอคาแลวจะนํามาแจกจายใหกับสมาชิกตามปริมาณผลผลิตที่จดบันทึก

กิโลกรัม)  ซึ่งเงินท่ีหักไวจะ

เปนคาบริหารจัดการ คาใชจายในการขาย

เปนคาจางพนักงาน และคาสาธารณูปโภคตาง ๆ 

โดยเงินสวนนี้จะนําไปเปนคาใชจายตาง ๆ 

งานเลี้ยงฉลองเทศกาลตาง ๆ การชวยเหลือชาวบานในกรณีที่ประสบภัยพิบัต ิ

รูปแบบการบริหารจัดการของสหกรณยางพาราลาวมารวมพัฒนา 1 

ของหมูบานหาดยาว ทําให

หมูบานอื่น ๆ เห็นความสําคัญของการรวมกลุมเพ่ือผลิตและขายผลผลิต จึงไดมีการขอสมัครเขาเปนสมาชิก

ของสหกรณจํานวนมาก แตเนื่องจากขอจํากัดในเรื่องพื้นท่ีที่หางไกลและทุรกันดาร ทําใหทางสหกรณ 
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 2) รูปแบบการปลูกยางพาราใน สปป. ลาว 

 2.1) การลงทุนโดยชาวสวนยางพารารายยอยใน สปป. ลาว ซึ่งการลงทุนแบบนี้เปนการลงทุน

โดยเกษตรกรทั้งหมด ตั้งแตจัดหาพันธุ วัสดุ/อุปกรณตาง ๆ การดูแลรักษา รวมถึงการเก็บเกี่ยว และการขาย

ผลผลิต การลงทุนในลักษณะนี้สวนใหญเกษตรกรมกีรรมสิทธิ์ในท่ีดินซึ่งมีพื้นที่ไมมาก 

 2.2) การลงทุนดวยการทํา Contract Farming การลงทุนรูปแบบนี้นักลงทุนทั้งตางชาติรวมถึง

นักลงทุนทองถ่ินตองติดตอเพ่ือขออนุญาตทํา Contract Farming โดยตรงกับแขวงที่จะเขาไปทําการเพาะปลูก 

โดยทางแขวงจะอํานวยความสะดวกในการติดตอเจรจาทําสัญญาซื้อขายลวงหนากันเกษตรกรชาวลาว กรณีนี้ 

เกษตรกรที่รวมทําสัญญาจะเปนผูเพาะปลูกและดูแลตนยางพาราในเนื้อที่ของตนเอง คลายกับการลงทุนโดย

ชาวสวนเอง แตกตางกันตรงที่บริษัทจะรับผิดชอบคาใชจายดานปจจัยการผลิต เชน พันธุ อุปกรณ/เครื่องมือ 

ในการเพาะปลูกยางพารา รวมทั้งใหคําแนะนําตาง ๆ แกเกษตรกร โดยนักลงทุนยังตองรับซื้อผลผลิตทั้งหมด

ตามราคาที่ตกลงกันไว สวนไมยางพาราจะแบงกันคนละครึ่ง 

 2.3) การขอสัมปทานท่ีดินเพ่ือเพาะปลูกยางพาราการลงทุนแบบนี้ เปนการลงทุนโดย 

บริษัทตางชาติท้ังหมด ซึ่งบริษัทตองติดตอเพื่อขอสัมปทานที่ดินกับทางแขวงที่จะเขาไปทําการเพาะปลูก

ยางพารา ซึ่งแตละแขวงจะอนุมัติใหเชาเนื้อท่ีขนาดใหญในระยะยาว โดยบริษัทเปนผูรับผิดชอบคาเชาที่ดิน 

คาใชจายทั้งหมดในการปลูกยางพารา รวมทั้งคาจางแรงงาน 

 2.4) การลงทุนในรูปแบบ 1+4 และ 2+3 บริษัทเปนเจาของสวนยาง แตปลูกบนที่ดินของ

ประชาชน โดยบริษัทจะเชาที่ดินของประชาชนเพื่อปลูกยางพารา โดยรูปแบบ 2+3 จะใหสิทธิ์เจาของที่ดิน

ทํางานรวมกับบริษัทในลักษณะวาจางเปนแรงงานในการปลูก ดูแลรักษา และเก็บเก่ียวผลผลิต แตหากเจาของ

ไมใชสิทธิ์ บริษัทก็สามารถที่จะวาจางแรงงานจากภายนอกมาทําแทนได แตรูปแบบ 1+4 นั้น บริษัทสามารถ 

ที่จะวาจางแรงงานจากภายนอกมาทําไดเลยโดยเปนสิทธิ์ของบริษัท การลงทุนในลักษณะนี้ คลาย ๆ กับการทํา 

Contract Farming  

 3) แหลงผลิตท่ีสําคัญ  

 ปจจุบันยางพารากลายเปนพืชเศรษฐกิจใหมของ สปป. ลาว ทําใหมีการขยายเนื้อที่ปลูก

ยางพาราไปท่ัวประเทศ โดยมีนักลงทุนจากตางชาติเขาไปขยายแหลงเพาะปลูกยางพาราอยางจริงจังตั้งแต 

ป 2547 ทั้งนี้ ประมาณรอยละ 77 ของเนื้อที่ปลูกยางพาราทั้งหมดเปนการลงทุนโดยชาวตางชาติ โดยจีนเขาไป

เพาะปลูกยางพาราทางตอนเหนือ เวียดนามเขาไปเพาะปลูกยางพาราทางตอนใต และไทยเขาไปเพาะปลูก

ยางพาราทางตอนกลางของประเทศเพ่ือเปนการตอบสนองความตองการใชยางพาราของประเทศในเอเชีย 

โดยเฉพาะจีนที่ความตองการเพ่ิมขึ้นอยางรวดเร็ว แมวาปจจุบันผลผลิตยางพารายังมีปริมาณนอย เนื่องจาก 

ตนยางพาราสวนใหญอายุยังไมถึงเกณฑที่จะเปดกรีด 
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ตารางที่ 4.13 เนื้อท่ีเพาะปลูกยางพาราของ สปป. ลาว ป 2550 - 2553 

หนวย:ไร  

ภาค/แขวง ป 2550 ป 2551 ป 2553 

ภาคเหนือ 103,469 474,375 1,040,625 

พงสาลี 94 78,750 165,000 

หลวงน้ําทา 54,813 135,625 125,000 

บอแกว 4,375 61,250 156,250 

ไชยะบุรี 438 32,500 312,500 

อุดมไชย 28,125 106,875 131,250 

หลวงพระบาง 15,625 59,375 137,500 

หัวพัน - - 13,125 

ภาคกลาง 18,438 160,313 214,750 

นครหลวงเวียงจันทน 625 3,750 - 

เชียงขวาง - 313 375 

เวียงจันทน 625 57,500 62,500 

บิลิคําไชย 6,250 31,875 25,000 

คํามวน 9,375 38,125 39,375 

สะหวันนะเขต 1,563 28,750 87,500 

ภาคใต 54,375 243,750 303,125 

สาละวัน 8,750 29,375 40,625 

จําปาสัก 41,875 125,625 209,375 

เซกอง 625 38,750 31,250 

อัตตะปอ 3,125 50,000 21,875 

รวมทั้งหมด 176,281 878,438 1,558,500 

ที่มา : กระทรวงกสิกรรม และปาไม, สปป .ลาว, 2556 

 อยางไรก็ตาม จากขอมูลการสํารวจเบ้ืองตนในป 2556 พบวา เนื้อที่เพาะปลูกยางพาราของ 

สปป. ลาว มีประมาณ 1,875,000 ไร โดยแขวงที่มีเนื้อที่ปลูกมากที่สุด ไดแก แขวงหลวงน้ําทา รองลงมา ไดแก 

แขวงอุดมไชย หลวงพระบาง และแขวงจําปาสัก (ตารางที่ 4.14) 

 สําหรับสถานการณการผลิตยางพาราของ สปป. ลาว จากขอมูลแผนกกสิกรรม และปาไม 

รายแขวง พบวา เนื้อที่ปลูกมีแนวโนมเพิ่มขึ้นจาก 176,281 ไรในป 2550 เปน 1,558,500 ไรในป 2553 หรือ

เพ่ิมขึ้นเกือบ 10 เทา โดยเนื้อที่ปลูกสวนใหญจะอยูในภาคเหนือ ไดแก แขวงหลวงน้ําทา ไชยะบุรี บอแกว และ
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พงสาลี รองลงมาไดแก ภาคใต แขวงจําปาสัก สาละวัน และอัตตะปอ และภาคกลาง ไดแก แขวงสะหวันนะ

เขตเวียงจันทน คํามวน โดยในป 2553 ภาคเหนือมีเนื้อท่ีปลูกมากที่สุดคิดเปนรอยละ 66.77 รองลงมา ไดแก

ภาคใต คิดเปนรอยละ 19.45 ของเนื้อที่ปลูกยางพาราของ สปป. ลาว ทั้งหมด (ตารางที่ 4.13) 

 ในสวนของตนทุนการผลิต สปป. ลาว มีตนทุนการผลิตต่ํากวาไทยประมาณรอยละ 20-30 

เนื่องจากคาจางแรงงานต่ํา โดยมีคาจางแรงงาน 150-200 บาท/วัน แตสวนใหญถาเปนเกษตรกรรายยอย 

จะดูแลรักษาและกรีดยางเอง ประกอบกับพ้ืนที่ปลูกยางอุดมสมบูรณ ทําใหมีการใชปุยเคมีนอย หรือบางราย 

ไมใชปุยเคมีเลย อีกทั้งไมมีการใชสารเคมี 
 

ตารางที่ 4.14 เนื้อท่ีเพาะปลูกยางพาราของ สปป. ลาว ป 2556 

แขวง เนื้อท่ีปลูก (ไร) 

หลวงน้ําทา 201,025 

อุดมไชย 168,750 

หลวงพระบาง 162,500 

บอแกว 156,050 

สะหวันนะเขต 131,250 

จําปาสัก 161,581 

สาละวัน 125,000 

อัตตะปอ 125,000 

แขวงอ่ืน ๆ 643,844 

รวม 1,875,000 

 ที่มา : สถิติกสิกรรมและปาไม แผนกกสิกรรม และปาไมแขวง, 2556 
 

 4) การตลาด 

 4.1) ความตองการใช 

 เนื่องจากในปจจุ บัน สปป. ลาว ยังไมมีโรงงานอุตสาหกรรมผลิตภัณฑยางพารา  

ทําใหผลผลิตท่ีไดจะตองสงออกทั้งหมด  

 4.2) การสงออก 

 ในป 2551 - 2555 สปป. ลาว สงออกยางพาราเพ่ิมข้ึนจากปริมาณ 7,342 ตัน  

มูลคา 12.51 พันเหรียญสหรัฐ ในป 2551 เปนปริมาณ 15,948 ตัน มูลคา 53.68 พันเหรียญสหรัฐในป 2555 

หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 20.30 และ 47.21 ตอป ตามลําดับ โดยมีตลาดสงออกหลักที่สําคัญ ไดแก จีน โดยสวนใหญ 

จะสงออกในรูปยางแทง (ตารางที่ 4.15) 
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ภาพที่ 4.3 แผนที่แสดงเนื้อที่ปลูกยางพาราของ สปป. ลาว แยกรายภาค 

ที่มา : Google Map 
 

 

ตารางที่ 4.15 ปริมาณและมูลคาการสงออกยางพาราของ สปป. ลาว ป 2551 - 2555 

ป 
ปริมาณ  

(ตัน) 

มูลคา 

(พันเหรียญสหรัฐ) 

2551          7,342 12,514 

2552 6,751           14,439  

2553                     7,091             23,723  

2554                     9,083            37,514  

2555                   15,948            53,679  

อัตราเพิ่ม (รอยละ)                       20.30                47.21  

ที่มา : Trade statistics for international business development, 2556 

  

 4.3) การนําเขา 

 ไมมีการนําเขาเนื่องจากภายในประเทศ สปป.ลาวไมมีโรงงานอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ

ยางพารา  
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 4.4) ราคา 
 จากการสอบถามเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราของ สปป.ลาว พบว่า ราคายางก้อนถ้วย 
ที่เกษตรกรขายได้สูงสุดกิโลกรัมละ 75 บาทในปี 2554 และปรับตัวลดลงเหลือกิโลกรัมละ 42 บาทในปี 2555 
ส่วนในปี 2556 ราคาลดลงอย่างมากเหลือเพียงกิโลกรัมละ 35 บาทในช่วงเดือนมิถุนายน 2556 
 ส าหรับราคาส่งออกยาพาราของ สปป. ลาว จากการสอบถามผู้ประกอบการชาวจีน พบว่า 
ราคาส่งออกปรับตัวตามทิศทางเดียวกับราคายางพาราในตลาดโลกโดยมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่  
ปี 2551 เป็นต้นมา และปรับตัวขึ้นสูงสุดในปี 2554 แต่ในปี 2555 ราคาส่งออกปรับตัวลดลง 

 5) นโยบายและมาตรการ 
 5.1) ให้สัมปทานเอกชนในการลงทุนปลูกยางพารา แต่ได้ปิดการให้สัมปทานตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นมา 
เพ่ือศึกษาตรวจสอบถึงประสิทธิผลของการลงทุน รวมทั้งเพ่ือศึกษาถึงผลกระทบต่อทรัพยากรป่าไม้  
และการด าเนินชีวิตของประชากร แต่ยังคงอนุญาตให้สร้างโรงงานแปรรูปยางพาราเพื่อเพ่ิมมูลค่า 
 5.2) ส่งเสริมเกษตรกรปลูกยางพาราแบบพันธะสัญญากับบริษัทเอกชน 
 5.3) ส่งเสริมให้เกษตรกรรายย่อยปลูกยางพาราเพ่ือเพ่ิมรายได้โดยก าหนดไว้เป็นส่วนหนึ่งของ
แผนการด าเนินงานที่ช่วยผลักดันนโยบายขจัดความยากจนของประเทศภายในปี 2563 เนื่องจากช่วยให้ประชากร
มีรายไดจากการเป็นผู้ใช้แรงงานและจากการจ าหน่ายผลผลิตยางพารา อีกทั้งยังลดการท าไร่เลื่อนลอยใน
ประเทศอีกด้วย 
  

4.1.4 สหพันธรัฐมาเลเซีย  
1) การผลิต 

ในช่วงปี  2552 - 2556 เนื้อที่เพาะปลูกยางพาราของมาเลเซีย มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นเพียงเล็กน้อย จาก 
6.426 ล้านไร่ในปี 2552 เป็น 6.608 ล้านไร่ ในปี 2556 หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 0.76 ต่อปี อย่างไรก็ตาม  
เน้ือท่ีเพาะปลูกยางพาราของมาเลเซียเพ่ิมข้ึนไม่มากนัก เนื่องจากสภาพภูมิอากาศแปรปรวน การขาดแคลนแรงงาน 
นอกจากนี้ราคายางพารายังผันผวนอยู่ตลอดเวลา ท าให้เกษตรกรหันไปปลูกพืชชนิดอ่ืนที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่า
ทดแทน เช่น ปาล์มน้ ามัน (ตารางที่  4.16) 

เนื้อที่ปลูกยางพาราของมาเลเซียประมาณร้อยละ 93 เป็นเกษตรกรรายย่อย ที่เหลืออีกร้อยละ 
3 เป็นเนื้อที่ปลูกของเอกชน โดยแยกรายละเอียด ดังนี้ 

เกษตรกรรายย่อย เนื้อที่ปลูกเพ่ิมขึ้นจาก 6.045 ล้านไร่ ในปี 2552 เป็น 6.124 ล้านไร่ 
ในปี 2556 หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 0.46 ต่อปี  

เอกชน เนื้อที่ปลูกเพ่ิมขึ้นจาก 0.382 ล้านไร่ในปี 2552 เป็น 0.484 ล้านไร่ในปี 2556 
หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 5.13 ต่อปี  
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สําหรับผลผลิต ลดลงจากปริมาณ 0.996 ลานตันในป 2554 เหลือ 0.722 ลานตัน ในป 2558  

หรือลดลงรอยละ 9.20 ตอป  เนื่องจากเนื้อท่ีปลูกยางพาราบางสวนมีอายุมากทําใหผลผลิตตอไรต่ํ า  

โดยมาเลเซียผลิตยางแหง ไดแก ยางแทง ยางแผนรมควัน และผลิตน้ํายางขน (ตารางท่ี  4.17) 

ตารางที่ 4.16 เนื้อท่ีเพาะปลูกยางพาราของประเทศมาเลเซีย ป 2552 – 2556 

 หนวย : ลานไร 

ป เอกชน เกษตรกรรายยอย รวม 

2552 0.382 6.045 6.426 

2553 0.401 5.976 6.377 

2554 0.401 6.018 6.419 

2555 0.412 6.095 6.507 

2556 0.484 6.124 6.608 

อัตราเพิ่ม (รอยละ) 5.13 0.46 0.76 

ที่มา : Natural Rubber Statistics 2013, Malaysia. 

 

ตารางที่ 4.17 ผลผลิตยางธรรมชาติของประเทศมาเลเซีย ป 2554 - 2558 

หนวย : ลานตัน 

ป ผลผลิตยางแหง 

2554 0.996 

2555 0.923 

2556 0.826 

2557 0.669 

2558 0.722 

อัตราเพิ่ม (รอยละ) -9.20 

ที่มา : Natural Rubber Trends and Statistics, Vol. 9, No. 5 May , 2017. 
 

 2) การตลาด  

2.1) การใชภายในประเทศ 

  ในชวงป 2552-2556 ปริมาณการใชธรรมชาติของมาเลเซียมีแนวโนมลดลงจากปริมาณ 

468,669 ตัน ในป 2552 เปนปริมาณ 434,192 ตัน ในป 2556 หรือลดลงรอยละ 1.88 แยกเปนผลผลิตยางแหง 

มีแนวโนมลดลงจาก 66,053 ตันในป 2552 เปน 56,210 ตันในป 2556 หรือลดลงรอยละ 1.61 สวนผลผลิตน้ํายางขน 

มีแนวโนมลดลงจาก 402,616 ตันในป 2552 เปน 377,981 ตันในป 2556 หรือลดลงรอยละ 1.98 ในขณะที่

ยางสังเคราะหมีแนวโนมเพิ่มข้ึนจาก 126,376 ตันในป 2552 เปน 290,738 ตันในป 2556 หรือเพ่ิมข้ึนรอยละ 
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22.15 และยางผสมมีแนวโน้มลดลงจาก 32,110 ตันในปี 2552 เป็น 27,400 ตันในปี 2556 หรือลดลงร้อยละ 
2.80  ทั้งนี้ เนื่องจากราคายางสังเคราะห์ในช่วงดังกล่าวต่่ากว่ายางธรรมชาติ ท่าให้มีการใช้ยางสังเคราะห์
ทดแทนยางธรรมชาติเพ่ิมข้ึน (ตารางที่ 4.18) 
ตารางท่ี 4.18 ปริมาณการใช้ยางของประเทศมาเลเซีย ปี 2552 - 2556 

หน่วย : ตัน 

ปี 
ยางธรรมชาติ 

ยางสังเคราะห์ ยางคอมปาวด์ 
ยางแห้ง น ้ายางข้น รวม 

2552 66,053 402,616 468,669 126,376 32,110 
2553 64,558 393,361 457,919 185,077 31,768 
2554 56,906 345,017 401,923 225,961 33,940 
2555 75,828 365,571 441,398 258,553 32,839 
2556 56,210 377,982 434,192 290,738 27,400 

อัตราเพ่ิม (ร้อยละ) -4.18 -1.98 -1.88 22.15 -2.80 
ที่มา : Natural Rubber Statistics 2013, Malaysia และ International Rubber Study Group (IRSG) 

ส่าหรับการใช้ยางพาราแยกรายอุตสาหกรรม พบว่า ในกลุ่มผลิตภัณฑ์จากน้่ายาง 
มีปริมาณการใช้มากที่สุดโดยเพ่ิมขึ้นจาก 471,878 ตันในปี 2552 เป็น 606,128 ตันในปี 2556 หรือเพ่ิมขึ้น
ร้อยละ 6.19 ต่อปี แต่การเพ่ิมขึ้นเป็นผลมาจากการใช้น่้ายางสังเคราะห์เพ่ิมขึ้น โดยเฉพาะในอุตสาหกรรม 
ถุงมือยาง จาก 69,262 ตันในปี 2552 เป็น 228,146 ตันในปี 2556 หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 33.82 ต่อปี รองลงมา 
ได้แก่ อุตสาหกรรมยางล้อแต่มีแนวโน้มลดลงจาก 60,475 ตันในปี 2552 เหลือ 53,225 ตันในปี 2556  
หรือลดลงร้อยละ 4.46 (ตารางที่ 4.19)  
ตารางท่ี 4.19 ปริมาณการใช้ยางธรรมชาติและยางสังเคราะห์ของประเทศมาเลเซียแยกรายอุตสาหกรรม  
                 ปี 2552 - 2556 

                                                                                                                          หน่วย : ตัน 

ปี 
  แยกรายสาขา 

รวม 
ยางล้อรถ รองเท้า 

ผลิตภัณฑ์จากน ้ายาง ผลิตภัณฑ ์
ที่ใช้ยางอื่น ๆ 

อุตสาห- 
กรรมยาง ยางธรรมชาติ ยางสังเคราะห์ รวม 

2552 60,475 836 402,616 69,262 471,878 47,984 13,871 595,045 
2553 63,348 1,072 393,361 116,402 509,763 47,155 21,657 642,996 
2554 57,569 1,187 345,017 159,201 504,218 45,024 19,886 627,884 
2555 56,515 1,383 365,571 197,621 563,192 59,251 19,611 699,952 
2556 53,225 1,480 377,982 228,146 606,128 43,319 20,778 724,930 

อัตราเพ่ิม (ร้อยละ) -4.46 4.41 -1.98 33.82 6.19 -1.72 6.24 4.75 
ที่มา : Department of Statistics, Malaysia 
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 2.2) การส่งออก 
  ในช่วงปี  2552 - 2556  ปริมาณการส่งออกยางพาราของมาเลเซีย มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น
จาก 697,562 ตันในปี 2552 เป็น 847,090 ตันในปี 2556 หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 2.36 ต่อปี โดยส่งออกในรูป
ยางแห้งมากที่สุด (ส่วนใหญ่เป็นยางแท่ง) หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 2.81 ส าหรับประเทศคู่ค้าที่ส าคัญ ได้แก่ จีน  
โดยมีทิศทางเพ่ิมขึ้นร้อยละ 6.22 รองลงมาได้แก่ เยอรมัน เพ่ิมขึ้นร้อยละ 4.28 อิหร่านเพ่ิมขึ้นร้อยละ 9.42 
และสหรัฐอเมริกาเพ่ิมข้ึนร้อยละ 2.68 ตามล าดับ (ตารางที่ 4.20 และตารางท่ี 4.21) 
  มาเลเซียส่งออกยางในรูปวัตถุดิบ ได้แก่ ยางแท่ง น้ ายางข้น ยางแผ่นรมควัน เป็นต้น 
ในช่วงปี 2552 - 2556 การส่งออกยางแผ่นรมควันมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่องโดยเพ่ิมข้ึนร้อยละ 1.10 ต่อปี 
ส่วนยางแท่ง และน้ ายางข้นมีแนวโน้มลดลงร้อยละ 3.72 และร้อยละ 7.93 ต่อปี ตามล าดับ (ตารางที่  4.22) 
 

ตารางท่ี 4.20 ปริมาณส่งออกยางธรรมชาติของประเทศมาเลเซีย ปี 2552 - 2556 
หน่วย : ตัน 

ปี ยางแห้ง น ้ายาง รวม 
2552 659,405 38,157 697,562 
2553 853,291 47,479 900,770 
2554 904,775 41,306 946,081 
2555 739,426 31,748 771,174 
2556 813,513 33,578 847,090 

อัตราเพิ่ม (ร้อยละ) 2.81 -7.86 2.36 
ที่มา : Natural Rubber Statistics 2013, Malaysia 
 

ตารางท่ี 4.21 ปริมาณการส่งออกยางพาราของมาเลเซียไปยังประเทศที่ส้าคัญ  ปี  2547 - 2556 
หน่วย : ตัน 

 

ประเทศ 2552 2553 2554 2555 2556 อัตราเพิ่ม (ร้อยละ) 
จีน 272,394 347,589 408,597 306,532 392,294 6.22 
เยอรมัน 81,963 117,930 113,717 111,891 103,759 4.28 
อิหร่าน 31,963 38,821 27,679 32,695 54,622 9.42 
สหรัฐฯ 28,396 40,076 34,360 33,200 35,613 2.68 
บลาซิล 23,218 26,790 21,351 22,666 28,860 2.72 
เกาหลีใต้ 46,828 48,646 43,582 31,644 25,453 -15.20 
ฟินแลนด์ 3,831 10,967 17,076 15,362 17,689 40.45 
โปรตุเกส 4,309 22,715 21,411 18,487 14,197 24.34 
ตุรกี 16,796 20,007 21,344 15,803 13,959 -5.88 
อเมริกาใต้ 14,449 13,813 12,063 14,094 12,386 -2.84 
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ตารางท่ี 4.21 (ต่อ) 

ที่มา : Natural Rubber Statistics 2013, Malaysia  
 

2.3) การน าเข้า 
ในช่วงปี 2552 - 2556 ปริมาณน าเข้ายางพาราของมาเลเซียมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง

จากปริมาณ 738,758 ตันในปี 2552 เพ่ิมเป็น 1,004,805 ตัน ในปี 2556 หรือเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 9.06 ต่อปี  
โดยในปี 2556 น าเข้าจากประเทศไทยมากเป็นอันดับ 1 รองลงมาได้แก่ เวียดนาม ฟิลิปปินส์  พม่า และ
กัมพูชา ตามล าดับ เนื่องจากผลผลิตของมาเลเซียไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ ในขณะที่ก าลังการผลิตของ
โรงงานแปรรูปยางพาราเหลืออยู่ ท าให้ต้องมีการน าเข้ายางวัตถุดิบจากต่างประเทศ (ตารางที่ 4.23 และตาราง
ที่ 4.24) 

  

ประเทศ 2552 2553 2554 2555 2556 อัตราเพิ่ม (ร้อยละ) 
เม็กซิโก 4,987 8,723 7,692 11,199 12,114 22.44 
ฝรั่งเศส 18,139 21,745 16,370 12,143 11,725 -13.54 
ไตห้วัน 16,796 13,760 11,096 10,432 11,541 -9.76 
เบลเยี่ยม 5,138 6,198 13,594 12,378 9,580 21.38 
อิตาลี 9,244 12,436 10,100 8,957 9,033 -3.67 
อังกฤษ 7,716 12,043 18,300 11,709 8,790 2.35 
อียิปต์ 5,501 5,392 5,556 6,415 6,323 4.63 
ลักเซมเบิร์ก 7,258 15,281 13,909 12,177 6,169 -5.37 
แคนนาดา 9,252 8,608 7,358 4,334 6,030 -14.29 
อินเดีย 1,526 9,864 10,228 5,513 6,007 24.09 
อื่น ๆ  79,627 138,411 136,778 74,928 55,574 -12.48 
รวม 697,562 900,770 946,081 771,174 847,090 2.36 

94 

96



94
 

 

    
   

 ต
าร

าง
ที่ 

4.
22

 ป
ริม

าณ
สง

ออ
กย

าง
พ

าร
าข

อง
มา

เล
เซ

ียแ
ยก

ตา
มร

าย
ผล

ิตภ
ัณ

ฑ
  ป

  2
55

2 
- 2

55
6 

ปร
ิมา

ณ
 : 

พัน
ตัน

 

ป 
ยา

งแ
ผน

รม
คว

ัน 

ยา
งแ

ทง
 

รว
ม 

ยา
งแ

ทง
 

น้ํา
ยา

ง 
อื่น

ๆ 
CV

/L
 

5 
GP

 
10

 
20

 
อื่น

ๆ 

25
52

 
1.

4 
9.

8 
6.

7 
61

.8
 

20
6.

0 
36

4.
8 

6.
1 

65
5.

1 
38

.2
 

2.
9 

25
53

 
11

.0
 

11
.2

 
6.

0 
75

.4
 

21
6.

6 
45

7.
2 

72
.0

 
83

8.
4 

47
.5

 
3.

9 

25
54

 
3.

6 
8.

4 
8.

7 
68

.4
 

24
8.

9 
48

0.
3 

83
.7

 
89

8.
4 

41
.3

 
2.

8 

25
55

 
7.

7 
7.

0 
8.

4 
52

.8
 

24
9.

7 
38

7.
6 

22
.8

 
72

8.
5 

31
.3

 
3.

7 

25
56

 
13

.5
 

12
.3

 
7.

1 
35

.6
 

23
7.

3 
45

1.
2 

49
.3

 
79

2.
8 

33
.6

 
7.

2 

อัต
รา

เพ
ิ่ม 

(ร
อย

ละ
) 

1.
10

 
-1

4.
49

 
-2

2.
74

 
-8

.7
8 

-3
.9

1 
-1

.7
3 

-3
.1

6 
-3

.7
2 

-7
.9

3 
-1

1.
16

 

   
   

  ท
ี่มา

 : 
De

pa
rtm

en
t o

f S
ta

tis
tic

s, 
M

al
ay

sia
  

94 97



 95  

 

ตารางท่ี  4.23 ปริมาณน าเข้ายางธรรมชาติของประเทศมาเลเซีย ปี 2552 - 2556 
หน่วย : ตัน 

ปี ยางแห้ง น  ายาง รวม 
2552 399,295 339,463 738,758 
2553 344,446 361,804 706,250 
2554 367,786 299,648 667,434 
2555 541,520 330,908 872,428 
2556 660,186 344,619 1,004,805 

อัตราเพิ่ม (ร้อยละ) 17.43 1.61 9.06 
ที่มา : Natural Rubber Statistics 2013, Malaysia  
 
ตารางท่ี  4.24 ปริมาณน าเข้ายางพาราของประเทศมาเลเซียจากประเทศที่ส าคัญ  ปี  2552 - 2556 

หน่วย : ตัน 

ประเทศ 2552 2553 2554 2555 2556 
อัตราเพ่ิม  
(ร้อยละ) 

ไทย 484,693 435,940 407,245 498,612 515,284 3.69 
เวียดนาม 37,224 68,457 64,471 168,210 231,151 46.30 
ฟิลิปปินส ์ 29,266 39,468 53,855 51,387 57,289 16.68 
พม่า 18,989 29,889 21,406 19,115 27,355 15.62 
กัมพูชา 3,408 5,409 10,006 23,177 24,745 32.57 
อินเดีย 22,416 8,901 17,163 7,504 22,817 4.57 
อินโดนีเซีย 57,000 52,561 16,168 10,503 10,431 -26.31 
อื่นๆ  85,762 65,625 77,120 93,920 115,733 62.51 

รวม 738,758 706,250 667,434 872,428 1,004,805 9.06 
ที่มา : Department of Statistics, Malaysia  

 

3) นโยบายสินค้ายางพารา 
ในช่วง 2 ทศวรรษที่ผ่านมามาเลเซียลดเนื้อที่ปลูกยางพารา โดยหันไปปลูกปาล์มน้้ามันแทน  

และเน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง อย่างไรก็ตาม จากราคายางที่พุ่งสูงขึ้นในปัจจุบันท้าให้มาเลเซีย
ทบทวนนโยบายของตนและหันกลับไปปลูกยางพาราอีกครั้งหนึ่ง โดยคาดว่าจะได้ประโยชน์จากราคายาง 
ทีเ่พ่ิมข้ึนในช่วงต้นศตวรรษท่ี 20 มาเลเซียเคยเป็นประเทศผู้ผลิตยางอันดับ 1 ของโลก ซึ่งในขณะนั้นยางมีราคา
ค่อนข้างสูง แต่สถานการณ์เปลี่ยนไปในช่วงปี 2523 พร้อมกับการเข้ามาของปาล์มน้้ามันซึ่งให้ผลผลิตที่เร็วกว่า
และราคาสูงกว่ายาง ผู้ปลูกยางหลายรายจึงโค่นต้นยางทิ้งเพ่ือปลูกปาล์มน้้ามันสถานการณ์ถึงจุดหักเหอีกครั้ง 
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ในชวงป 2553 – 2554เมื่อราคายางพุงสูงขึ้นรอยละ 65 เมื่อเทียบกับราคาปาลมน้ํามันที่สูงขึ้นรอยละ 38 

ผูประกอบการหลายรายเห็นวาถึงเวลาแลวที่จะกลับไปปลูกยางเพื่อใหเกิดผลผลิตที่หลากหลาย และเพ่ือเพ่ิม

รายไดดังนั้น จึงไดกําหนดนโยบาย ดังนี้ 

(1) ใหอุตสาหกรรมยางพาราผลักดันเศรษฐกิจของประเทศ อุตสาหกรรมยางพาราของ

มาเลเซียเปนหนึ่งกิจกรรมเศรษฐกิจหลักในจํานวน 12 กิจกรรมเศรษฐกิจ ท่ีรัฐบาลตองการผลักดันใหสําเร็จ 

ในป 2563 อุตสาหกรรมนี้จึงเปนหนึ่ง “ฟนเฟอง” ที่จะทําใหมาเลเซียกาวข้ึนเปนประเทศที่มีรายไดสูง ภายใตนโยบาย 

“National Key Economic Areas 2020: NKEA 2020” ซึ่งมีมาตั้งแตสมัยอดีตนายกรัฐมนตรี ดร.มหาเธร 

โมฮัมหมัด ที่นําเสนอ “วิสัยทัศน 2563 (VISION 2020 หรือ Wawasan 2020)” เพื่อกําหนดทิศทางการ

พัฒนาประเทศใน 30 ปขางหนา (ป 2533 - 2563) ซึ่งขณะนั้นรายไดตอหัวของคนมาเลเซียอยูที่ 2,000 

เหรียญสหรัฐ/คน/ป และเมื่อป 2554 กองทุนการเงนิระหวางประเทศ (ไอเอ็มเอฟ) ระบุวา คนมาเลเซียมีรายได

ตอหัว 10,085 เหรียญสหรัฐ/คน/ป สวนป 2563 มีเปาหมายเปน 1.5 หมื่นเหรียญสหรัฐ/คน/ป 

(2) ใหมาเลเซียเปน “ศูนยกลางผลิตภัณฑยางพาราของโลก” มาเลเซียเนนการผลิต

อุตสาหกรรมปลายน้ํา ไดแก ถุงมือยาง ยางรถยนต กาว หรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ มาเลเซียไดบริหารจัดการ

อุตสาหกรรมยางพาราทั้งระบบ ปจจุบันมาเลเซียมีชาวสวนยาง 4 แสนคน เกษตรกรรายยอยมีเนื้อที่ปลูกยางพารา

ไมเกิน 250 ไร คิดเปนรอยละ 95 ที่เหลือเปนรายใหญรอยละ 5 เกษตรกรรายยอยจะมีหนวยงานของรัฐดูแล 

ไดแก FELDA (Federal Land Development Authority) ที่จัดสรรที่ดินทํากินและดูแลเกษตรกรรายยอยในชนบท 

เพ่ือปลูกยางพาราและปาลมรายละ 25 - 36 ไร และตั้งบริษัท Felda Global Venture Holding Sdn. Bhd  

เพ่ือนํายางพาราออกไปขายในตลาดโลกนอกจากนั้น ยังสรางโรงเรียน ศูนยพยาบาล และการจางงาน  

โดย RISDA (Rubber Industry Small holders Development Authority) ทําหนาที่พัฒนาชาวสวนยาง 

ใหเขมแข็ง สรางอาชีพเสริม เชน เลี้ยงแพะ เลี้ยงปลา เลี้ยงไก เลี้ยงวัว และนกกระจอกเทศ และหนวยงาน 

FELCRA (Federal Land Consolidation and Rehabilitation Authority Berhad) ทําหนาที่ฟนฟูที่ดินและ

จัดสรรที่ดินเพ่ือการเกษตร 

(3) ขยายพ้ืนที่ปลูกยางพาราสนองความตองการใชในอุตสาหกรรมของประเทศ จากการที่

มาเลเซียเปนประเทศที่ผลิตและสงออกถุงมือยางเปนอันดับ 1 ของโลก หรือมีสัดสวนรอยละ 60 ของสวนแบง

ในตลาดโลก ซ่ึงจําเปนตองใชน้ํายางเปนจํานวนมากในกระบวนการผลิต หากชาวสวนยางไมสามารถ 

ปอนวัตถุดิบใหกับอุตสาหกรรมปลายน้ําไดเพียงพอ หรือหากราคายางพุงสูงจนเกินควบคุมผูผลิตถุงมือยางและ

ผลิตภัณฑยางอ่ืน ๆ ก็จะประสบกับวิกฤติอันหนักหนวงไดปญหาดานตาง ๆ เหลานี้ ทําใหรัฐบาลมาเลเซีย 

เห็นวามีความจําเปนที่ประเทศจะตองหันกลับมาปลูกยาง ซึ่งเปนภาคเกษตรที่รัฐบาลไดละทิ้งมาเปนเวลานาน

ซึ่งกระทรวง Plantation Industries and Commodities ของมาเลเซียเสนอให ครม. อนุมัติจัดตั้งกองทุน

มูลคา 165 ลานเหรียญสหรัฐฯ เพ่ือดําเนินกิจกรรมเพ่ิมการปลูกยางในอีก 10 ปขางหนา ทั้งนี้ คาดวามาเลเซีย

จะตองปลูกยางทดแทนจํานวน 40,000 เฮกตารหรือประมาณ 250,000 ไร และปลูกยางใหมอีก 13,000 เฮกตาร 
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หรือประมาณ 81,250 ไร เพ่ือใหเพียงพอตอความตองการของตลาดโลกในการสงเสริมการปลูกยาง 

ในพ้ืนท่ีกวาง รัฐบาลมาเลเซียไดจัดสรรโซนนิ่งเพ่ิมเติมจํานวน 1 ลานเฮกตารซึ่งเปนพ้ืนที่ที่เหมาะสมกับการ

ปลูกยางในรัฐซาบาหและซาราวัก (บนเกาะบอรเนียว) และจะใหความชวยเหลือในการปลูกยางในทั้ง 2 รัฐ 

สูงสุดเปนเงิน 10,000 ริงกิต (1 ริงกิต เทากับประมาณ 10 บาท) ตอเฮกตาร เทียบกับ 7,000 ริงกิต ตอเฮกตาร

บนแผนดินใหญกระทรวงฯ มีแผนที่จะปลูกยางที่ใหผลผลิตสูงจํานวน 500,000 เฮกตารในรัฐซาราวัก และ 

300,000 เฮกตารในรัฐซาบาหภายในป 2563 

ทั้งนี้ มาเลเซียมีคณะกรรมการยางพารา (Malaysian Rubber Board : MRB) เปนองคกร

ขับเคลื่อนนโยบายและกําหนดเปาหมายตั้งแตตนน้ําถึงปลายน้ํา โดยไดตั้งเปาหมายดานการผลิต การตลาด 

ในป 2563 โดยม ี(Malaysian Rubber Board, 21 April 2014) 

วิสัยทัศน เปนองคกรชี้นําอุตสาหกรรมยางพาราเพ่ือผลประโยชนของสังคม 

พันธกิจ เสริมสรางขีดความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรมยางพาราของประเทศ

มาเลเซียในตลาดโลก โดยการวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถายทอดเทคโนโลยีและการใหบริการทางดานคณุภาพ 

นโยบายดานคุณภาพ เปนองคกรชี้นํา สามารถปรับตัวและตอบสนองตอความตองการ

และสรางความพึงพอใจใหแกลูกคา 

วัตถุประสงค สงเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมยางพาราของประเทศมาเลเซีย พัฒนา

นโยบายและมาตรการการบริหารจัดการอุตสาหกรรมยางพาราของประเทศมาเลเซีย 

ทั้งนี้ เพ่ือใหบรรลุเปาหมายที่จะเปนศูนยกลางยางพาราโลกในป 2563 มาเลเซียได

ตั้งเปาหมาย/นโยบายตาง ๆ ไวดังนี ้

(1) เปาหมาย/นโยบายการผลิต 

(1.1) รัฐบาลสงเสริมการปลูกยางโดยจัดโซนนิ่งจํานวน 6.25 ลานไร ซึ่งเปนพ้ืนที ่

ที่เหมาะสมในการปลูกยางในรัฐซาบาหและซาราวัก บนเกาะบอรเนียว (รัฐซาบาห 3.125 ลานไร รัฐซาราวัก 

1.875 ลานไร) 

(1.2) เพิ่มผลผลิตใหได 1.83 ลานตัน และผลผลิต 320 กิโลกรัม/ไร และรักษาพ้ืนที่

ปลูกไวอยางนอย 7.2 ลานไร 

(1.3) เรงผลิตยางที่ใหผลผลิตสูง โดยตั้งสถานีวิจัยยางท่ี Similajau บนเกาะซาราวัก 

โดยสถานีวิจัยยางแหงนี้ มีวิสัยทัศนที่จะเปลี่ยนเปนพ้ืนที่เพาะปลูกสวนปายางพารา โดยมีภารกิจหลักเพื่อ

ดําเนินการวางแผนพัฒนาพ้ืนที่ปลูกสวนปายางพาราและการบริหารจัดการในพ้ืนท่ี เพ่ือฟนฟูสายพันธุพืช

นําไปสูการอนุรักษสัตวและพืช รวมทั้งมีศูนยเพาะพันธุยางท่ีเมือง Bintulu เพ่ือใหคําแนะนําการปรับปรุงพันธุยาง 
และการคัดเลือกพันธุยางที่ ใหผลผลิตสูงและเนื้อไมมาก เพ่ือเพิ่มผลผลิตจาก 232 กิโลกรัม/ไร เปน  
288 กิโลกรัม/ไร รวมทั้งเพิ่มปริมาณผลผลิตและวัสดุที่มีคุณภาพสูง และใหเกษตรกรรายยอยใชพันธุที่มี

คุณภาพสูงเพ่ือเพ่ิมผลผลิต 
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(2) เปาหมาย/นโยบายการคา 
(2.1) เพ่ิมสัดสวนมูลคาการสงออกผลิตภัณฑยางจากรอยละ 43 ในป 2556 เปนรอยละ 51 

ในป 2563 

(2.2) เพิ่มสัดสวนมูลคาการสงออกยางอ่ืน ๆ จากรอยละ 16 ในป 2556 เปนรอยละ 21  

ในป 2563 
(2.3) เพ่ิมสวนแบงการตลาดถุงมือยางใหไดรอยละ 65 ของโลก 
(2.4) ลดสัดสวนมูลคาการสงออกยางธรรมชาติจากรอยละ 21 ในป 2556 เหลือรอยละ 18 

ในป 2563 

(2.5) ลดสัดสวนมูลคาการสงออกผลิตภัณฑไมยางจากรอยละ 20 ในป 2556 เหลือรอยละ 10 

ในป 2563 
 

 4.1.5 สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร 

 1) การผลิต 

 ประเทศเมียนมารมีการปลูกยางพาราตั้งแตป พ.ศ. 2420 โดยนําพันธุยางพารามาจากประเทศ

ศรีลังกา แตเริ่มมีการปลูกเพื่อเปนการคาตั้งแตป พ.ศ. 2448 หรือประมาณ 108 ปที่ผานมา โดยบริษัท

ผลิตภัณฑยางของอังกฤษเขามาสนับสนุนใหเมียนมารปลูกยางพาราในภาคใตของประเทศแหลงท่ีปลูกยางพารา

ที่สําคัญอยูทางตอนใต  ไดแก  ภาคตะนาวศรี รัฐมอญ รัฐกระเหรี่ยง มีเนื้อเพาะปลูกประมาณ รอยละ 80  

ของเนื้อที่ปลูกยางพาราทั้งหมด ตอมามีการขยายเนื้อที่ปลูกยางพาราไปทางตอนกลางของประเทศ  ไดแก  

ภาคพะโค รัฐคะยา และภาคมัณฑะเลย มีเนื้อที่ปลูกยางพาราประมาณรอยละ 18 ของเนื้อที่ปลูกยางพารา

ท้ังหมด สวนทางตะวันตกของประเทศมีการปลูกยางพาราไมมากนัก ประมาณรอยละ 2 ของเนื้อท่ีปลูก

ยางพาราทั้งหมดสําหรับทางตอนเหนือของประเทศไมมีการปลูกยางพาราหรือมีการปลูกยางพารานอยมาก 

ไดแก รัฐคะฉิ่น  รัฐฉาน  ภาคสไกง และรัฐชิน ประเทศเมียนมารนิยมปลูกยางพาราพันธุ BPM24 ซึ่งเปนพันธุ

มาจากประเทศอินโดนีเซีย และพันธุ BB260 จากประเทศมาเลเซีย เนื่องจากตนยางพาราทั้งสองพันธุนี้ 

มีความตองการปริมาณน้ําฝน ไมมากนัก เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศของเมียนมาร นอกจากนี้มีการปลูกยาง

พันธุ RRIT251 จากประเทศไทย และพันธุ BB350 จากมาเลเซียบางเล็กนอย สําหรับยางพาราพันธุ RRIM600 

ที่นิยมปลูกมากในไทยจะมีการปลูกบางแตไมมากนักที่รัฐคะฉิ่นและรัฐฉาน ผลผลิตยางพาราที่เกษตรกรผลิตได

อยูในรูปยางดิบ ไดแก น้ํายางสด ยางแผนดิบ และยางกอนถวย/เศษยาง  ซึ่งสามารถแปรรูปเบ้ืองตนเปน  

ยางแผนรมควัน และยางแทง ซึ่งยางที่แปรรูปเบ้ืองตนนี้จะเปนยางวัตถุดิบในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑยาง 

 เกษตรกรประมาณรอยละ 90 เปนเกษตรกรรายยอย มีเนื้อที่ถือครองรายละประมาณ 5 – 20 

เอเคอร และประมาณรอยละ 10 ของเนื้อที่ปลูกยางพาราทั้งหมดเปนของเอกชน และรัฐบาล มีเนื้อที่ถือครอง

ประมาณ 1,000 – 2,000 เอเคอร และจากการที่สวนใหญเปนเกษตรกรรายยอยขาดเงินทุนเพ่ือการดูแล
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บํารุงรักษาตนยาง ประกอบกับมีเพียงรอยละ 2 เทานั้นที่ไดการตัดโคนปลูกใหมดวยยางพันธุดี และอีก

ประมาณรอยละ 98 เปนตนยางอายุมาก ทําใหผลผลิตตอไรคอนขางต่ํา ประมาณ 144 กิโลกรัม 

 เมียนมารมีอัตราการขยายตัวของเนื้อที่ปลูกยางพาราในชวง 5 ปที่ผานมา (ป 2551 – 2555)

รอยละ 9.26 ตอป จาก 2.368 ลานไรในป 2551 เปน 3.396 ลานไรในป 2555 และมีอัตราการขยายตัวของ

เนื้อที่กรีดรอยละ 10.20 ตอป จาก 0.868 ลานไรในป 2551 เปน 1.240 ลานไรในป 2555 เนื้อที่ปลูก 

และเนื้อที่กรีดยางพาราเพิ่มข้ึน เนื่องจากราคายางพาราอยูในระดับสูงจูงใจใหเกษตรกรขยายเนื้อที่ปลูกเพ่ิมข้ึน 

สําหรับผลผลิตยางพารามีอัตราการขยายตัวเพ่ิมข้ึน รอยละ 14.64 จาก 88,528 ตัน ในป 2551 เปน 149,619 ตัน

ในป 2555 ผลผลิตเพิ่มขึ้นในอัตราคอนขางสูง เนื่องจากเกษตรกรมีการดูแลและบํารุงรักษาตนยางพาราอยางด ี

 สําหรับป 2556 เมียนมารมีเนื้อท่ีปลูกยางพาราทั้งหมดประมาณ 3.589 ลานไร เพ่ิมข้ึนจาก 

3.396 ลานไรของป 2555 รอยละ 5.69 เนื้อที่กรีด 1.319 ลานไร เพ่ิมข้ึนจาก 1.240 ลานไรของป 2555 รอยละ 

6.36 และผลผลิต 164,830 ตัน เพ่ิมขึ้นจาก 149,619 รอยละ 10.17 (ตารางที่ 4.25)  

 

ตารางที่ 4.25 เนื้อท่ีปลูก เนื้อท่ีกรีด และผลผลิตยางพาราของเมียนมาร ป 2551 - 2555  
 

ป เนื้อท่ีปลูก (ไร) เนื้อท่ีกรีด (ไร) ผลผลิต (ตัน) 

2551 2,367,912 867,738 88,528 

2552 2,675,594 901,913 93,207 

2553 2,893,287 1,041,719 111,673 

2554 3,154,175 1,165,906 127,921 

2555 3,396,262 1,240,262 149,619 

อัตราการเติบโต (%) 9.26 10.20 14.64 

2556 3,589,550 1,319,108 164,830 

ที่มา : Myanmar Rubber Planters & Producers Association 

 2) การตลาด 

 2.1) ความตองการใช 

 ในชวง 5 ป (ป 2551 – 2555) สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมารมีความตองการ 

ใชยางพาราในประเทศเพ่ิมข้ึนรอยละ 13.31 ตอป จากปริมาณ 24,208 ตันในป 2551 เปน 54,619 ตัน 

ในป 2555  

 สําหรับป 2556 คาดวาสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมารมีความตองการใชยางพาราใน

ประเทศประมาณ 64,830 ตัน เพ่ิมขึ้นจากป 2555 รอยละ 18.69 (ตารางที่ 4.26) 

  

102



 100  

 

 

 2.2) การสงออก 

 ป 2551 – 2555 การสงออกยางพาราของประเทศเมียนมารเพิ่มขึ้นรอยละ 17.46 ตอป 

จาก 64,320 ตันในป 2551 เปน 95,000 ตันในป 2555 เนื่องจากความตองการใชยางพาราในอุตสาหกรรม

ยานยนตและอุตสาหกรรมตอเนื่องของจีนและอินเดียขยายตัว การสงออกยางพาราเมียนมารเปนการสงออก

ยางแผนรมควันประมาณรอยละ 70 และสงออกยางแทงประมาณรอยละ 30 ของปริมาณการสงออกยางพารา

ทั้งหมด (ตารางท่ี 4.26) 

 2.3) ราคา 

 จากการที่ยางแผนรมควันของเมียนมารมีคุณภาพต่ํากวายางแผนรมควันของไทย ทําให

ราคาสงออกยางแผนรมควันของเมียนมารต่ํากวาราคายางแผนรมควันของไทยประมาณ ตันละ 500 เหรียญ

สหรัฐ ซึ่งราคาสงออกกําหนดจากประเทศมาเลเซียซึ่งเปนคูคารายใหญของเมียนมาร สําหรับราคายางพารา 

ที่เกษตรกรไดรับ จะหักจากราคาสงออก เปนคาขนสงและคาใชจายทางการตลาดตาง ๆ ของผูสงออก  

 3) นโยบายสินคายางพารา 

 3.1) ดานการผลิต  

 3.1.1) เมียนมารไดดําเนินมาตรการเรงสงเสริมการเพ่ิมผลผลิตยางพาราเพื่อการสงออก 

โดยสนับสนุนการขยายเนื้อที่เพาะปลูกและประกาศเขตเศรษฐกิจ ไดแก ภาคตะนาวศรีมีการปลูกยางพารารวม 

650,000 ไร มีเปาหมายขยายเนื้อที่ปลูกเปน 4 ลานไร เพ่ือเปนฐานรองรับภาคการผลิต อุตสาหกรรมและ 

การสงออก สําหรับภาคเหนือ รัฐบาลมีแผนระยะ 30 ป ในการพัฒนาเนื้อที่ปลูกยางพารากําหนดเปาหมาย 

ปลูกยางพาราในเนื้อที่ 3.75 ลานไร ซึ่งในป 2551 ไดมีการประกาศวามีการปลูกยางพาราแลวประมาณ 2.5 ลานไร 

ทั้งนี้รัฐใหมีการเชาพื้นที่ได 12,500 – 125,000 ไร 

 3.1.2) สนับสนุนการปลูกแทนดวยยางพันธุดีปละ 2% 

 3.1.3) สนับสนุนการวจิัยยางพันธุดีที่ใหผลผลิตสูง  

 3.2) ดานการตลาด  

 3.2.1) สนับสนุนขยายตลาดสงออกไปตลาดใหม ไดแก สหภาพยุโรป 

 3.2.2) สงเสริมอุตสาหกรรมปลายน้ํา ไดแก อุตสาหกรรมยางลอ เพื่อสนองความตองการ

ใชในประเทศและสงออก 

ตารางที่ 4.26  ความตองการใชและการสงออกยางพาราของเมียนมาร ป 2551 - 2555  

หนวย : ตัน 

ประเทศ 2551 2552 2553 2554 2555 Gr 2556 ผลตางรอยละ 

         (2)   (1) (1) และ (2) 

ความตองการใช 24,208 53,347 33,883 36,571 54,619 13.31 64,830  18.69 

การสงออก 64,320 39,860 77,790 91,350 95,000 17.46 100,000 5.26 

ที่มา: Myanmar Rubber Planters & Producers Association  
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 4.1.6 สาธารณรัฐฟลิปปนส 

1) การผลิต 

ฟลิปปนสเปนประเทศที่สามารถผลิตยางพาราได เนื่องจากสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศ 

มีความเหมาะสมโดยเกษตรกรผูปลูกยางในประเทศสวนใหญเปนเกษตรกรรายยอย ซึ่งไดรับประโยชนจากนโยบาย

จากการปฏิรูปการเกษตร (ARBs) และสหกรณ คาดวามีเกษตรกรผูปลูกยางประมาณ 38,000 ครัวเรือน 

มีเนื้อท่ีถือครองในการปลูกยางเฉลี่ยตอครัวเรือน 18.75 ไร (3 เฮกตาร) โดยหากแบงขนาดสวนยางตาม

ประเภทการถือครองท่ีดินไดดังนี ้

ลักษณะฟารม ขนาดฟารม (เนื้อท่ีถือครอง) 

 เกษตรกรรายยอย 

 เชิงพาณิชย (Commercial) 

 ที่ดินสาธารณรัฐ 

 IFMA* 

 SIFMA** 

 ARB Cooperative*** 

นอยกวา 3 เฮกตาร (นอยกวา 18.75 ไร) 

มากกวา 3 เฮกตาร (นอยกวา 18.75 ไร) 

อยางนอย 100 เฮกตาร (ไมนอยกวา 625 ไร) 

สูงสุด 100 เฮกตาร (ไมเกิน 625 ไร) 

300 – 2,500 เฮกตาร (1,875 – 15,625 ไร) 

 

โดยพ้ืนที่สาธารณรัฐ ไดแก 1) Integrated Forest Management Agreement (Philippines): IFMA 

สัญญา 25 ป และตอไดอีก 25 ป โดยอนุญาตใหปลูกไมประเภทอื่น ๆ ในพื้นที่ได เชน ไผ หวาย และยางพารา  

2) Socialized Industrial Forest Management Agreement (Philippines): SIFMA โดยการพัฒนาพื้นที่ป า

ภายใตหลักการของ Sustainable development และ 3) Agrarian Reform Beneficiaries (ARBs) cooperatives  

ที่ดินเปนของสหกรณ ใหเกษตรกรเชาทํากิน 

จากขอมูลสัมมโนประชากรป 2545 พบวามีเกษตรกรชาวสวนยาง 38,000 ครัวเรือนมีฟารม 

ขนาด 1 – 7 เฮกตาร (6.25 ไร – 43.75 ไร) การประกอบอาชีพและอุตสาหกรรมเก่ียวกับยางพาราใชแรงงาน

จํานวนมาก (Labor Intensive) โดย 18,000 ครัวเรือน เปนแรงงานแบบทํางานไมเต็มเวลา Part-time worker 

และอีก 20,000 ครัวเรือน เปนแรงงานกรีดยางซึ่งไดรับสวนแบงจากการกีดยาง โดยอายุของตนยางสวนใหญ

ประมาณ 20 - 30 ป 

ป 2554 มีตนยางที่กรีดไดแลว 42.06 ลานตน มีพ้ืนที่ปลูกยาง 1,009,783 ไร (161,565 

เฮกตาร) เพ่ิมขึ้นจากป 2553 รอยละ 16.48 เนื่องจากนโยบายขยายพื้นท่ีปลูกยาง (Expansion Program)  

ซึ่งมาจากการท่ีราคาปรับตัวสูงข้ึนเปนอยางมากโดยพ้ืนที่ปลูกสําคัญอยูในเกาะมินดาเนาทางตอนใตของ

ประเทศ (ภาพที่ 4.4) 
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ภาพที่ 4.4 แหลงผลิตยางพาราที่สําคัญของฟลิปปนส ป 2555 

 ที่มา :http://countrystat.psa.gov.ph/, มิถุนายน 2559 
 

โดยในชวงป 2554 - 2558 พบวา พื้นที่ปลูกยางพารามีแนวโนมเพิ่มขึ้นรอยละ 8.89 ตอป  

จาก 1,009,783 ไร ในป 2554 เปน 1,391,260 ไร ในป 2558 โดยพ้ืนที่ปลูกสําคัญ ไดแก ZAMBOANGA 

PENINSULA, SOCCSKSARGEN และ ARMM โดยมีแนวโนมเพ่ิมขึ้นรอยละ 3.32 รอยละ 17.01 และรอยละ 

11.17 ตอปตามลําดับ และพบวา MIMAROPA มีแนวโนมเพ่ิมขึ้นมากท่ีสุดรอยละ 34.82 ตอป ขณะที่ 

CENTRAL VISAYAS พื้นที่ปลูกมีแนวโนมลดลงรอยละ 0.51 ตอป (ตารางที ่4.27) 
 

โดยในชวงป 2554 - 2558 พบวา ผลผลิตยางพารามีแนวโนมลดลงรอยละ 1.11 ตอป จาก 

425,705 ตัน ในป 2554 เปน 398,137 ตัน ในป 2558 โดยพ้ืนท่ีปลูกสําคัญ ไดแก  ZAMBOANGA 

PENINSULA, SOCCSKSARGEN ผลผลิตมีแนวโนมลดลงจาก 188,934 ตันและ 158,995 ตัน ในป 2554 เปน 

176,772 ตัน และ 126,264 ตัน หรือลดลงรอยละ 1.18 และรอยละ 4.27 ตอป สําหรับ ARMM ผลผลิตมี

แนวโนมเพ่ิมขึ้นรอยละ 13.89 ตอป จาก 35,635 ตัน ในป 2554 เปน 59,359 ตัน ในป 2558 และพบวา 

MIMAROPA ผลผลิตมีแนวโนมเพ่ิมขึ้นมากที่สุดรอยละ 38.01 ตอป ขณะที่ DAVAO REGION ผลผลิตมีแนวโนม 

ลดลงมากที่สุดรอยละ 10.27 ตอป (ตารางท่ี 4.28) 
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ตารางที ่4.27 พื้นท่ีปลูกยางพาราของฟลิปปนส แยกตามภูมิภาคสําคัญ ป 2554 - 2558 

หนวย :  ไร 

ภูมิภาค 2554 2555 2556 2557 2558 อัตราเพิ่มรอยละ 1/ 
CAR  169 169 169 169  

CAGAYAN VALLEY   950 763 1,269  

CALABARZON 1,381 1,381 2,719 2,719 2,719 22.53 

MIMAROPA 3,850 4,636 4,788 11,039 11,114 34.82 

BICOL REGION   25 25 25  

CENTRAL VISAYAS 6,281 6,344 6,363 6,363 6,113 -0.51 

ZAMBOANGA PENINSULA 494,613 502,344 537,706 540,325 561,481 3.32 

NORTHERN MINDANAO 42,795 42,820 43,308 55,477 54,852 7.85 

DAVAO REGION 41,388 41,831 22,081 53,239 55,450 8.61 

SOCCSKSARGEN 223,006 229,456 255,725 378,225 381,038 17.01 

CARAGA 42,875 72,050 72,175 73,981 77,813 12.96 

ARMM 153,594 200,494 213,219 238,219 239,219 11.17 

PHILIPPINES 1,009,783 1,101,525 1,159,226 1,360,543 1,391,260 8.89 

ที่มา :Bureau of Agricultural Statistics, Philippines, มิถุนายน 2559 

หมายเหตุ : 1/จากการคํานวณ (พื้นที่ 1 Hectare = 6.25 ไร) 
 

ตารางที ่4.28 ผลผลิตยางพาราของฟลิปปนส แยกตามภูมิภาคสําคัญ ป 2554 - 2558 

หนวย :  ตัน 

ภูมิภาค 2554 2555 2556 2557 2558 
อัตราเพิ่ม

รอยละ 1/ 

CALABARZON 27 35 72 64 35 11.64 

MIMAROPA 37 42 59 102 118 38.01 

CENTRAL VISAYAS   9 18 34  

ZAMBOANGA PENINSULA 188,934 188,855 195,357 191,610 176,772 -1.18 

NORTHERN MINDANAO 10,720 10,792 11,261 11,873 12,142 3.51 

DAVAO REGION 16,110 16,070 8,241 10,849 11,407 -10.27 

SOCCSKSARGEN 158,995 169,745 172,954 173,977 126,264 -4.27 

CARAGA 15,248 16,611 10,031 10,509 12,006 -8.93 

ARMM 35,635 40,849 46,833 54,051 59,359 13.89 

PHILIPPINES 425,705 442,998 444,818 453,052 398,137 -1.11 

ที่มา :Bureau of Agricultural Statistics, Philippines, มิถุนายน 2559 

หมายเหตุ : 1/ จากการคํานวณ 
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โดยในชวงป 2554 - 2558 พบวา ผลผลิตตอไรยางพารามีแนวโนมลดลงรอยละ 9.19 ตอป 

จากไรละ 422 กิโลกรัม ในป 2554 เปนไรละ 286 กิโลกรัม ในป 2558 โดยพื้นที่ปลูกสําคัญ ไดแก 

ZAMBOANGA PENINSULA, SOCCSKSARGEN ผลผลิตตอไรมีแนวโนมลดลงจากไรละ 382 กิโลกรัมและ 

713 กิโลกรัม ในป 2554 เปนไรละ 315 กิโลกรัมและ 331 กิโลกรัม หรือลดลงรอยละ 4.35 และรอยละ 

18.19 ตอป สําหรับ ARMM ผลผลิตตอไรมีแนวโนมเพิ่มข้ึนรอยละ 2.45 ตอป จากไรละ 232 กิโลกรัม ในป 

2554 เปนไรละ 248 กิโลกรัม ในป 2558 โดย SOCCSKSARGEN มีผลผลิตตอไรมากที่สุด รองลงมา ไดแก 

ZAMBOANGA PENINSULA และ ARMM สําหรับแนวโนมผลผลิตตอไร พบวา MIMAROPA มีแนวโนมเพ่ิมขึ้น 

ขณะท่ี CALABARZON, CENTRAL VISAYAS, NORTHERN MINDANAO, DAVAO REGION และ CARAGA  

มีแนวโนมลดลง (ตารางท่ี 4.29) 
 

ตารางที่ 4.29 ผลผลิตตอไรตอไรยางพาราของฟลิปปนส แยกตามภูมิภาคสําคัญ ป 2554 - 2558 

หนวย :กิโลกรมัตอไร 

ภูมิภาค 2554 2555 2556 2557 2558 
อัตราเพิ่ม

รอยละ 

CALABARZON 20 25 27 24 13 -8.89 

MIMAROPA 10 9 12 9 11 2.37 

CENTRAL VISAYAS   1 3 6  

ZAMBOANGA PENINSULA 382 376 363 355 315 -4.35 

NORTHERN MINDANAO 250 252 260 214 221 -4.02 

DAVAO REGION 389 384 373 204 206 -17.38 

SOCCSKSARGEN 713 740 676 460 331 -18.19 

CARAGA 356 231 139 142 154 -19.38 

ARMM 232 204 220 227 248 2.45 

PHILIPPINES 422 402 384 333 286 -9.19 
ที่มา :Bureau of Agricultural Statistics, Philippines, มิถุนายน 2559 

หมายเหตุ : จากการคํานวณ 

 

วิถีการผลิตยางพาราเมือง Bukidnon 

จาการสํารวจ พบวา เริ่มจากเกษตรกรผูปลูกในเมือง Bukidnon ทําการเก็บเกี่ยวผลผลิต

จําหนายแกผูประกอบการรวบรวมตางๆ ไดแก พอคาทองถิ่น ผูจัดหา เอเยนตซึ่งรับผิดชอบการรวบรวมและ

การขนสงไปยังผูคาสงในตางเมือง เชน กรุงมะนิลาและเซบู โดยผูคาตองซื้อและรวบรวมตามปริมาณที่กําหนด 

ใชเวลา 1 - 5 วัน ผูคาสงยังสามารถซื้อจากจังหวัดใกลเคียง และไดมีการขนสงมายังทาเรือ การขนสงใชเวลา  

1 - 3 วัน ถึงทาเรือของกรุงมะนิลาและเซบูจะจําหนายใหกับโรงงานแปรรูปตอไป สําหรับตลาดในประเทศไมมี

มาตรฐานกําหนดคณุภาพที่ชัดเจน (ภาพที่ 4.5) 
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ภาพที่ 4.5 วิถีการตลาดยางพาราของมินดาเนา ประเทศของฟลิปปนส 

ที่มา : วิเคราะหจาก MB/II-CRUMB RUBBER VCA STUDY, DA-PRDP-MINDANAO (May 2014), มิถุนายน 2559 
 

บริษัทปลายน้ํา (Downstream) ที่สําคญั ไดแก Dunlop Slazenger Philippines, Inc. (ผลิตลูกบอล 

และลูกเทนนิส), Manhattan Rubber and Plastic Manufacturing Corporation (ผลิตยางรถจักรยานและ

ยางรถจักรยานยนต), Mitsuboshi Belting Phil. Corp and Yokohama Tire Philippines. (ผลิตยาง

รถยนต) 

เกาะมินดาเนา มีโรงงานแปรรูปยางข้ันตนประมาณ 24 แหง สวนใหญตั้งอยูที่เมือง Cotabato

และ Zambaonga Sibugay โดยมีกําลังการผลิต 225 ตัน และ 80 ตันตอวัน ตามลําดับ โดยมีโรงงานแปรรูป

ยางขนาดเล็กในเมือง Cotabato และเมือง Laguna ซึ่งมีกําลังการผลิต 1 - 3 ตันตอเดือน ในเมือง Bukidnon 

and Basilan มีกําลังการผลิต 10 ตัน และ 70 ตันตอวัน ตามลําดับ เกษตรกรขายผลผลิตยางสวนใหญ 

ในรูปแบบของยางกอนถวย (Cup Lumps) เพ่ือที่โรงงานนําไปผลิตตอเปนยางเครปและยางแผน (crepe and 

sheet : 2x Brown) และเศษยางที่เหลือจากการผลิต (crumb : SPR 5L, 5, 10, 20) (ภาพที่ 4.6) 

  

ผูประกอบการ 

โรงงานแปรรูป 

เอเยนต 

เกษตรกร 

ผูประกอบการรับซื้อ 

นอกเขต 

ผูรวบรวมตางเขต / 

ผูกระจายรายใหญ 

ผูขายจากตางเมือง 

ผูรวบรวมในทองถิ่น 

/ ผูกระจายรายใหญ 
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ภาพที่ 4.6 วิถีการผลิตยางพาราของมินดาเนา ประเทศของฟลิปปนส 

ที่มา : วิเคราะหจาก MB/II-CRUMB RUBBER VCA STUDY, DA-PRDP-MINDANAO (May 2014), มิถุนายน 2559 

2) การตลาด 

2.1) การสงออก 

มูลคาการสงออกสินคาเกษตรของฟลิปปนสชวงป 2554 - 2557 มีแนวโนมเพ่ิมข้ึนจาก 

5,432 ลานเหรียญสหรัฐในป 2554 เปน 6,542 ลานเหรียญสหรัฐ ในป 2557 ขณะที่ป 2558 มูลคาการสงออก

สินคาเกษตรลดลงเปน 5,131 ลานเหรียญสหรัฐ อยางไรก็ตาม มูลคาการสงออกสินคาเกษตรของฟลิปปนส 

ชวงป 2554 - 2558 มีแนวโนมเพ่ิมขึ้นรอยละ 1.48 มูลคาการสงออกสินคาเกษตรในป 2558 คิดเปนรอยละ 

8.72 ของมูลคาการสงออกสินคาทั้งหมด สําหรับมูลคาการนําเขาสินคาเกษตรของฟลิปปนส พบวา ชวงป 

2554 – 2558 มีแนวโนมเพ่ิมขึ้นเชนกันในอัตรารอยละ 8.57 ตอป จาก 7,894 ลานเหรียญสหรัฐในป 2554 

เปน 10,965 ลานเหรียญสหรัฐ ในป 2558 โดยมูลคาการนําเขาสินคาเกษตรในป 2558 คิดเปนรอยละ 15.43 

ของมูลคาการนําเขาสินคาทั้งหมด (ตารางที่ 4.30) 

2.2) การนําเขา 

มูลคาการสงออกสินคายางพาราและผลิตภัณฑ (HS 40) ในชวง 5 ปที่ผานมา มีแนวโนม

ลดลงเฉลี่ยรอยละ 25.22 ตอป สินคาสําคัญ ไดแก ยางธรรมชาติ (รหัส 4001) สงออกมากที่สุด รองลงมาไดแก 

ของอื่น ๆ ทําดวยยางวัลแคไนซนอกจากยางแข็ง (รหัส 4016) โดยการสงออกยางธรรมชาติ (รหัส 4001)  

มีแนวโนมลดลงเฉลี่ยรอยละ 4.29 ตอป และยางผสม (คอมปาวนด) ชนิดอันวัลแคไนซในลักษณะขั้นปฐม หรือ

เปนแผน แผนบางหรือเปนแถบ (รหัส 4005) มีแนวโนมลดลงมากที่สุดเฉลี่ยรอยละ 64.21 ตอป สําหรับสินคา

ที่มีแนวโนมสงออกเพ่ิมขึ้นมากที่สุดไดแก แผน แผนบาง แถบ เสนและรูปทรงโพรไฟล ทําดวยยางวัลแคไนซ 

นอกจากยางแข็ง (รหัส 4016) และยางนอกชนิดอัดลม ที่หลอดอกใหมหรือที่ใชแลว ยางตัน หรือยางคูชัน ดอก

ยางและยางรองยางใน (รหัส 4012) เพ่ิมขึ้นเฉลี่ยรอยละ 297.44 และรอยละ 269.72 ตอป (ตารางที่ 4.31) 

- อุตสาหกรรมยานยนต 

(ยางลอ สายพาน ทอ ฯลฯ) 

- สินคาอุตสาหกรรม 

(สายพาน ลูกกลิ้ง ฯลฯ) 

- สินคาอุปโภค 

(รองเทา ที่นอน ฯลฯ) 

ยางแผน 

น้ํายางสด 

ถุงมือยาง ของเลน  

สินคาเพื่อสุขภาพตางๆ 

ยางเครป 

เศษยาง 

น้ํายางขน 

ยางกอนถวย 

109



 107  

 

 

ตารางที่ 4.30 มูลคาการสงออกและนําเขาสินคาเกษตรของฟลิปปนส ป 2554 - 2558 

หนวย : ลานเหรียญสหรัฐ 
รายการ 2554 2555 2556 2557 2558 อัตราเพิ่มรอยละ 1/ 

สงออกทั้งหมด 48,305 52,100 56,698 62,102 58,827 5.86 

สินคาเกษตร 5,432 5,038 6,400 6,542 5,131 1.48 

รอยละ 11.25 9.67 11.29 10.53 8.72   

นําเขาทั้งหมด 60,496 62,129 62,411 65,398 71,067 3.80 

สินคาเกษตร 7,894 8,168 7,931 9,631 10,965 8.57 

รอยละ 13.05 13.15 12.71 14.73 15.43   

ที่มา :Philippines Statistics Authority, มิถุนายน 2559 

หมายเหตุ :1/ จากการคํานวณ 
 

ตารางที ่4.31 มูลคาการสงออกสินคารหัส 40 ของฟลิปปนส ป 2554 – 2558 

หนวย : ลานเหรียญสหรัฐ 

รหัส 2554 2555 2556 2557 2558 อัตราเพิ่มรอยละ1/ 

4001 79.92 61.63 74.46 78.56 56.84 -4.29 

4016 40.11 47.25 71.98 70.20 53.10 10.04 

4012 0.09 0.34 0.34 6.29 14.96 269.72 

4017 11.08 13.05 6.68 2.94 11.49 -13.23 

4010 4.43 3.28 1.97 2.86 3.18 -7.72 

4011 281.55 258.48 92.49 5.77 2.34 -73.76 

4008 0.01 0.24 4.65 4.43 2.29 297.44 

4009 1.42 6.81 2.54 2.14 1.90 -5.64 

4015 1.41 1.88 1.69 0.49 1.26 -14.46 

4006  0.25 1.33 4.13 0.78  

4013 0.39 0.07 0.12 0.25 0.60 23.74 

4005 2.79 12.24 4.26 0.07 0.21 -64.21 

4004 0.55 0.35 0.17 0.27 0.11 -29.06 

4002  0.12 2.35 0.79 0.05 131.28 

4014 0.05 0.01  0.07 0.03 5.27 

4007  0.06  0.01   

รวม 423.80 406.06 265.02 179.26 149.15 -25.22 

รวม 5 อันดบัแรก 417.18 384.03 247.92 166.61 141.91 -25.86 

อื่นๆ 6.62 22.04 17.10 12.65 7.23 -3.69 

ทีม่า :www.trademap.org ,พฤษภาคม 2559  

หมายเหตุ : 1/ จากการคํานวณ 
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มูลค่าการน าเข้าสินค้ายางพาราและผลิตภัณฑ์ (HS 40) ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น
เฉลี่ยร้อยละ 6.51 ต่อปี สินค้าส าคัญได้แก่ ยางนอกชนิดอัดลม ที่เป็นของใหม่ (รหัส 4011) น าเข้ามากที่สุด 
รองลงมาได้แก่ ของอ่ืน ๆ ท าด้วยยางวัลแคไนซ์นอกจากยางแข็ง (รหัส 4016) โดยยางธรรมชาติ (รหัส 4001) 
มีแนวโน้มน าเข้าเพ่ิมข้ึนมากที่สุดเฉลี่ยร้อยละ 93.23 ต่อปี ส าหรับสินค้าที่มีแนวโน้มน าเข้าลดลงมากที่สุดได้แก่ 
เศษ เศษตัด และของที่ใช้ไม่ได้ ที่เป็นยาง (นอกจากยางแข็ง) รวมทั้งผงและเม็ดที่ได้จากสิ่งดังกล่าว (รหัส 4004) 
และยางอันวัลแคไนซ์ในลักษณะอ่ืน (เช่น เส้น หลอดหรือท่อ และรูปทรงโพรไฟล์) และที่เป็นของส าเร็จรูป (เช่น 
แผ่นกลมและวงแหวน) (รหัส 4006) ลดลงเฉลี่ยร้อยละ 14.68 และร้อยละ 14.01 ต่อปี (ตารางที่ 4.32) 

2.3) ราคาฟาร์ม 
ในช่วงในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา (ปี 2554 – 2558) พบว่า ราคาฟาร์มชนิดถ้วยลดลงมากท่ีสุดเฉลี่ย

ร้อยละ 26.98 ต่อปี จากกิโลกรัมละ 53.22 บาท ในปี 2554 เป็นกิโลกรัมละ 15 บาท ในปี 2558 ในภาพรวม
พบว่า แหล่งผลิตส าคัญของประเทศ ราคามีแนวโน้มลดลง โดยแหล่งผลิตที่ราคาลดลงมากที่สุดได้แก่ ARMM
รองลงมาได้แก่ SOCCSKSARGEN และ DAVAO REGION ลดลงเฉลี่ยร้อยละ 28.13 ร้อยละ 27.79 และร้อยละ 
27.54 ต่อปี ตามล าดับ 

ทั้งนี้ การลดลงของราคาเป็นผลมาจากการลดลงของความต้องการใช้ยางในตลาดโลกในปี 2557 
ส่งผลให้ราคาส่งออกยางพาราของผู้ผลิตยางมีแนวโน้มลดลงอย่างมาก กระทบต่อราคาน าเข้า และราคาในประเทศ
ของผู้น าเข้ายางปรับตัวลดลง (ตารางที่ 4.33) 

ตารางท่ี 4.32 มูลค่าการน าเข้าสินค้ารหัส 40 ของฟิลิปปินส์ ปี 2554 – 2558 
หน่วย : ล้านเหรียญสหรัฐ 

รหัส 2554 2555 2556 2557 2558 อัตราเพ่ิมร้อยละ1/ 
4011 178.83 182.64 202.64 204.91 226.94 6.09 
4016 55.77 47.26 54.46 63.05 78.62 10.24 
4002 31.88 32.15 29.90 26.69 29.01 -3.67 
4010 12.76 15.22 15.50 20.40 21.43 14.22 
4012 2.24 3.13 7.48 6.49 13.05 53.07 
4009 9.79 13.25 10.65 11.48 11.72 2.21 
4001 0.41 0.11 0.16 0.10 11.42 93.23 
4015 11.61 11.14 10.20 11.22 11.32 -0.44 
4014 5.17 5.55 4.98 5.21 7.54 7.15 
4005 8.65 11.91 11.35 8.48 7.40 -6.31 
4008 6.04 6.19 5.87 6.16 5.13 -3.27 4013 4.79 3.30 2.79 4.47 4.71 2.71 
4007 1.24 1.60 1.37 1.42 2.98 17.88 
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ตารางที่ 4.32 (ตอ) 

 

รหัส 2554 2555 2556 2557 2558 อัตราเพิ่มรอยละ1/ 

4003 2.40 2.72 2.29 1.79 1.69 -10.58 

4017 0.39 0.27 0.53 0.74 1.12 36.74 

4006 1.07 2.23 0.89 0.60 0.98 -14.01 

4004 0.20 0.41 0.17 0.10 0.19 -14.68 

รวม 333.24 339.07 361.22 373.29 435.25 6.51 

รวม 5 อันดบัแรก 291.26 293.64 320.63 333.01 380.78 6.84 

อื่นๆ 41.97 45.43 40.59 40.27 54.47 4.09 

ทีม่า :www.trademap.org ,พฤษภาคม 2559  

หมายเหตุ : 1/ จากการคํานวณ 
 

 

ตารางที่ 4.33 ราคาฟารมยางพารา (ชนิดถวย) ในแหลงผลิตสําคัญของฟลิปปนส ป 2554 – 2558 

หนวย :บาท/กิโลกรัม 

ชนิด 2554 2555 2556 2557 2558 อัตราเพิ่มรอยละ 

PHILIPPINES 53.22 36.90 29.19 19.31 15.28 -26.98 

ZAMBOANGA PENINSULA 54.62 36.65 29.49 20.35 16.13 -26.12 

NORTHERN MINDANAO 50.37 35.99 28.04 18.26 14.61 -27.05 

DAVAO REGION 51.97 36.44 27.04 18.89 14.43 -27.54 

SOCCSKSARGEN 51.84 36.71 28.56 18.83 14.21 -27.79 

CARAGA 49.39 37.06 28.01 18.49 15.59 -25.93 

ARMM 55.86 39.16 30.33 18.93 15.41 -28.13 

ทีม่า :Philippine Statistics Authority (http://countrystat.psa.gov.ph/selection.asp),พฤษภาคม 2559  

หมายเหตุ : คํานวณโดยใชอัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารแหงประเทศไทย (www.bot.or.th) อัตรากลางป 2554-2558  

 

 4.1.7 ราชอาณาจักรไทย 

 1) การผลิต 

 ยางพาราในประเทศไทยเริ่มมีการปลูกในชวงประมาณ ป พ.ศ. 2442-2444 ซึ่งพระยารัษฎา- 

นุประดิษฐ มหิศรภักดี (คอซิมบ้ี ณ ระนอง) เจาเมืองตรังในขณะนั้น ไดนําเมล็ดยางพารามาปลูกที่อําเภอกันตัง 

จังหวัดตรังเปนครั้งแรก ซึ่งชาวบานเรียกตนยางพาราชุดแรกนี้วา "ตนยางเทศา" ตอมาไดมีการขยายพันธุ 

มาปลูกในบริเวณจังหวัดตรังและนราธิวาส ในป พ.ศ. 2454 หลวงราชไมตรี (ปูม ปุณศรี) ไดนําพันธุยางพารา 

มาปลูกในจังหวัดจันทบุรี  ซ่ึงอยูทางภาคตะวันออกของประเทศไทย และนับจากนั้นเปนตนมาไดม ี
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การขยายพันธุปลูกยางพาราไปทั่วทั้ง 14 จังหวัดในภาคใต และ 3 จังหวัดในภาคตะวันออก นอกจากนี้ 

ยังมีการขยายเน้ือที่ปลูกมาในภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ ตั้งแตป พ.ศ. 2534 เปนตนมา 

ยางพาราจึงเปนพืชเศรษฐกิจท่ีสําคัญของประเทศ โดยไทยเปนประเทศผูผลิตและสงออกยางพารารายใหญ

อันดับหนึ่งของโลก 

 แหลงปลูกยางพาราที่สําคัญอยูใน 14 จังหวัดภาคใต ประมาณรอยละ 72 ของเนื้อที่ปลูก

ทั้งหมด รองลงมา ไดแก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออก และภาคเหนือ รอยละ 15 รอยละ 11 และ

รอยละ 2 ของเนื้อที่ปลูกทั้งหมด ตามลําดับ 

 พันธุยางพาราที่นิยมปลูกในไทย ไดแก พันธุ RRIM600 ประมาณรอยละ 80 ของเนื้อที่ปลูกทั้งหมด  

ที่เหลือประมาณรอยละ 20 ปลูกพันธุ RRIT 251 พันธุ PBM24 พันธุ RRIT226 และพันธุ RRIT408 เปนตน 

 ผลผลิตยางพาราที่เกษตรกรผลิตไดอยูในรูปยางดิบ ไดแก น้ํายางสด ยางแผนดิบ และยางกอน

ถวย/เศษยาง  ซึ่งสามารถแปรรูปเบ้ืองตนเปนน้ํายางขน  ยางแผนรมควัน ยางแทง ยางเครพ ยางสกิม ยางแผน 

ผึ่งแหง เปนตน ซึ่งยางที่แปรรูปเบ้ืองตนนี้จะเปนยางวัตถุดิบในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑยาง 

 ในชวง 5 ป (2554 - 2558) เนื้อที่ปลูกยางพารามีแนวโนมเพิ่มขึ้นรอยละ 2.29 ตอป จาก 

21.165 ลานไรในป 2554 เปน 23.140 ลานไรในป 2558 เนื่องจากการมีการขยายเนื้อที่ปลูกยางพารา 

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือเพ่ือทดแทนการปลูกพืชไร เชน ขาวโพด ออย มันสําปะหลัง เปนตน  

เพราะใหผลตอบแทนสูงกวาพืชไร เนื้อที่กรีดไดมีแนวโนมเพิ่มขึ้นรอยละ 4.04 ตอป จาก 15.760 ลานไร 

ในป 2554 เปน 18.426 ลานไรในป 2558 เนื่องจากยางพาราท่ีรัฐมีการสนับสนุนใหปลูกและการขยายเนื้อท่ี

ปลูกเองของเกษตรกรตั้งแตป 2547 ไดทยอยเปดกรีดเพ่ิมข้ึน สงผลใหผลผลิตยางมีแนวโนมเพิ่มข้ึนรอยละ 

3.66 ตอป จาก 3.925 ลานตันในป 2554 เปน 4.414 ลานตันในป 2558 สําหรับผลผลิตตอไรมีแนวโนมลดลง

รอยละ 0.32 ตอป เนื่องจากผลผลิตจากตนยางที่เพิ่งเปดกรีดจะใหน้ํายางนอย ประกอบกับบางปสภาพอากาศ 

ไมเอ้ืออํานวยมีภัยธรรมชาติเกิดขึ้น (ตารางที่ 4.34)  

ตารางที่ 4.34  เนื้อท่ีปลูกทั้งหมด เนื้อที่กรีดได ผลผลิตตอไร ผลผลิตยางดิบและผลผลิตยางแหงของไทย 

ป 2554 - 2558  

ป 
เนื้อที่ปลูก 

(ลานไร) 

เนื้อที่กรีดได 

(ลานไร) 

ผลผลิตตอไร 

(กก.) 

ผลผลิตยางดิบ 

(ลานตัน) 

ผลผลิตยางแหง 

(ลานตัน) 

2554 21.165 15.760 249 3.925 3.729 

2555 22.482 16.710 233 3.897 3.702 

2556 23.194 17.386 241 4.193 3.983 

2557 23.583 18.159 243 4.416 4.195 

2558 23.140 18.426 240 4.414 4.193 

อัตราเติบโต 2.29 4.04 -0.32 3.66 3.66 

ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
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 2) การตลาด 

 2.1) ความตองการใช 

 ความตองการใชยางพาราของไทยในป 2554 – 2558 เพ่ิมขึ้นรอยละ 5.01 ตอป  

โดยเพ่ิมข้ึนจาก 486,745 ตันในป 2554 เปน 600,491 ตันในป 2558 ยางแผนรมควันมีการใชในประเทศ

เพ่ิมข้ึนรอยละ 10.45 ตอป จาก 109,337 ตัน ในป 2554 เปน 154,948 ตัน ในป 2558 ยางแทงมีการใช 

ในประเทศเพ่ิมข้ึนรอยละ 10.20 ตอป จาก 147,683 ตันในป 2554 เปน 223,924 ตันในป 2558 น้ํายางขน 

มีการใชในประเทศเพ่ิมขึ้นรอยละ 1.16 ตอป จาก 159,958 ตันในป 2554 เปน 179,540 ตันในป 2558 

(ตารางท่ี 4.35) 

 อุตสาหกรรมยางลอเปนอุตสาหกรรมท่ีมีความตองการใชยางพารามากที่สุด รอยละ 63.61 

ของความตองการใชยางพาราทั้งหมด รองลงมา ไดแก อุตสาหกรรมยางยืด อุตสาหกรรมถุงมือยาง และ

อุตสาหกรรมยางรัดของ มีความตองการใชยางพารารอยละ 13.82 รอยละ 12.97 และรอยละ 2.87 ของ 

ความตองการใชยางพาราทั้งหมด ในป 2554 - 2558 อุตสาหกรรมยางลอมีการใชยางพาราเพิ่มข้ึนรอยละ 

1.87 ตอป จาก 313,821 ตันในป 2554 เปน 337,831 ตันในป 2558 รองลงมา ไดแก อุตสาหกรรมยางยืด  

มีความตองการใชยางพาราเพ่ิมข้ึนรอยละ 7.61 ตอป จาก 66,054 ตันในป 2554 เปน 87,746 ตันในป 2558 

และอุตสาหกรรมถุงมือยางมีความตองการใชยางพารา เพ่ิมข้ึนรอยละ 2.75 ตอป จาก 67,413 ตันในป 2554 

เปน 81,979 ตันในป 2558 และอุตสาหกรรมยางรัดของมีความตองการใชยางพาราเพิ่มข้ึนรอยละ 23.06 ตอป  

จาก 10,954 ตันในป 2554 เปน 24,991 ตันในป 2558 (ตารางท่ี 4.36) 

ตารางที่ 4.35 การใชยางพาราในประเทศไทยแยกตามชนิดของยางป 2554 - 2558 

หนวย : ตัน 

ป ยางแผนรมควัน ยางแทง น้ํายางขน อื่น ๆ รวม 

2554 109,337 147,683 159,958 69,767 486,745 

2555 127,453 164,774 134,394 78,785 505,406 

2556 146,301 169,184 130,394 74,749 520,628 

2557 171,466 189,232 119,762 60,543 541,003 

2558 154,948 223,924 179,540 42,079 600,491 

อัตราเพิ่ม (รอยละ) 10.45 10.20 1.16 -11.97 5.01 

ที่มา  :  สถาบันวิจัยยาง  กรมวิชาการเกษตร 

 2.2) การสงออก 

 ป 2554 - 2558 การสงออกยางพาราของไทยเพ่ิมขึ้นรอยละ 5.10 ตอป จาก 3.06 ลานตัน 

ในป 2554 เปน 3.66 ลานตันในป 2558 เนื่องจากความตองการใชยางพาราในอุตสาหกรรมยานยนตและ

อุตสาหกรรมตอเนื่องของจีนและอินเดียขยายตัวการสงออกยางแผนรมควันลดลงรอยละ 1.67 ตอป   

การลดลงของการสงออกยางแผนรมควันของไทยไดถูกชดเชยดวยการสงออกยางแทง น้ํายางขนและยางคอมปาวด
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เพ่ิมข้ึนรอยละ 10.05 รอยละ 5.21 และรอยละ 3.05 ตอปตามลําดับ โดยประเทศคูคาที่สําคัญ ไดแก จีน 

มาเลเซีย ญี่ปุน สหภาพยุโรป และสหรัฐอเมริกา (ตารางที่ 4.37) 

ตารางที่ 4.36 การใชยางพาราในประเทศไทยแยกตามประเภทอุตสาหกรรมป 2554 - 2558 

         หนวย : ตัน 

ป ยางลอ ถุงมือยาง ยางยืด ยางรัดของ อื่น ๆ รวม 

2554 313,821 67,413 66,054 10,954 28,503 486,745 

2555 339,612 66,381 67,078 10,032 21,949 505,052 

2556 343,984 69,645 66,603 14,815 25,581 520,628 

2557 352,862 58,865 79,168 15,353 34,755 541,003 

2558 337,831 81,979 87,746 24,991 67,944 600,491 

อัตราเพิ่ม (รอยละ) 1.87 2.75 7.61 23.06 24.57 5.01 

ที่มา  :  สถาบันวิจัยยาง  กรมวิชาการเกษตร 

 

ตารางที่ 4.37 การสงออกยางพาราของไทยแยกตามชนิดของยาง ป 2554 - 2558 

        หนวย : ลานตัน 

ป ยางแผนรมควัน ยางแทง น้ํายางขน ยางคอมปาวด อื่น ๆ รวม 

2554 0.75 1.22 0.53 0.42 0.14 3.06 

2555 0.66 1.29 0.57 0.65 0.10 3.27 

2556 0.81 1.47 0.62 0.81 0.11 3.82 

2557 0.72 1.51 0.63 0.80 0.10 3.76 

2558 0.66 1.82 0.65 0.44 0.09 3.66 

อัตราเพิ่ม (รอยละ) -1.67 10.05 5.21 3.05 -8.46 5.10 

ที่มา  :  กรมศลุกากร 
 

  (1) จีน เปนประเทศคูคารายใหญที่สุดของไทย ปริมาณการสงออกยางพาราไปจีนในชวง  

5 ป ท่ีผานมา มีแนวโนมเพ่ิมขึ้นรอยละ 14 ตอป โดยในป 2554 ไทยครองตลาดจีนประมาณรอยละ 52  

โดยสัดสวนครองตลาดแนวโนมเพ่ิมข้ึนเปนรอยละ 66 ในป 2558 (ตารางท่ี 4.38) 

 (2) มาเลเซีย เปนประเทศคูคายางพารารายใหญอันดับสองของไทย ปริมาณการสงออก

ยางพาราไปมาเลเซียในชวง 5 ปที่ผานมามีแนวโนมเพ่ิมขึ้นรอยละ 3.18 ตอปตามลําดับ แมวามาเลเซีย 

จะนําเขายางพาราจากไทยโนมเพิ่มขึ้น แตการเพ่ิมขึ้นมีไมมากนักเนื่องจากราคายางพาราของไทยคอนขางสูง  

ทําใหมาเลเซียนําเขายางพาราจากฟลิปปนส ไอวอรีโคสต ศรีลังกาและอินเดีย เพิ่มขึ้น สวนแบงการตลาด

ยางพาราของไทยในมาเลเซียโนมลดลงจากรอยละ 61 ในป 2554 เหลือรอยละ 53 ในป 2558 เนื่องจาก
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มาเลเซียนําเขายางพาราจากเวียดนามเพ่ิมข้ึน เพราะมาเลเซียมีการลงทุนปลูกยางพาราในเวียดนาม 

เปนจํานวนมาก (ตารางที่ 4.39) 

ตารางที่ 4.38 ประเทศจีนนําเขายางพาราจากประเทศตาง ๆ ป 2554 - 2558 

หนวย : ตัน 

ป 2554 2555 2556 2557 2558 GR 

ไทย 1,088,768 1,207,468 1,437,554 1,626,857 1,806,286 14.00 

สัดสวน 52 55 58 62 66  

มาเลเซีย 367,344 298,602 319,614 310,166 344,707 -0.89 

สัดสวน 17 14 13 12 13  

อินโดนีเซีย 437,369 404,300 416,879 362,045 279,569 -9.57 

สัดสวน 21 19 17 14 10  

เวยีดนาม 107,445 187,566 181,425 187,294 178,165 10.42 

สัดสวน 5 9 7 7 7  

อ่ืนๆ 98,990 79,537 117,172 123,668 126,452 9.76 

รวม 2,100,916 2,177,473 2,472,644 2,610,030 2,735,179 7.35 

ที่มา : www.Trademap.org. 

 (3) ญี่ปุน เปนประเทศคูคายางพารารายใหญอันดับสามของไทย ปริมาณการสงออก

ยางพาราไปญ่ีปุนในชวง 5 ปท่ีผานมามีแนวโนมลดลงรอยละ 8.18 ตอป เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจของญ่ีปุน

ชะลอตัว และเกิดสึนามิในชวงเดือนมีนาคม 2554  ประกอบกับญ่ีปุนหันไปนําเขายางพาราจากอินโดนีเซีย

เพ่ิมขึ้น 

อยางไรก็ตาม ญี่ปุนเคยนําเขายางพาราจากไทยมากเปนอันดับหน่ึง โดยนําเขาในรูป

ของยางแผนรมควันมากที่สุด แตเม่ือราคายางแทงต่ํากวายางแผนรมควันจึงหันมานําเขายางแทงเพ่ิมขึ้น  

โดยในป 2554 ไทยครองตลาดญี่ปุนประมาณรอยละ 43 สัดสวนครองตลาดโนมลดลงอยางตอเนื่องเหลือ 

รอยละ 34 ในป 2558 สวนแบงตลาดที่เสียไปเปนสวนแบงของยางแผนรมควันบางสวน โดยไทยเสียสวนแบง

การตลาดใหกับประเทศอินโดนีเซีย (ตารางท่ี 4.40) 

 (4) สหภาพยุโรป เปนประเทศคูคายางพารารายใหญอันดับสี่ของไทย ปริมาณการสงออก

ยางพาราไปสหภาพยุโรปในชวง 5 ปท่ีผานมาเพ่ิมข้ึนรอยละ 1.21 ตอป โดยในป 2554 ไทยครองตลาดสหภาพ

ยุโรปสัดสวนรอยละ 14 และมีแนวโนมเพ่ิมเปนรอยละ 15 ในป 2558 (ตารางที่ 4.41) 

 (5) สหรัฐอเมริกา เปนประเทศคูคายางพารารายใหญอันดับหาของไทย ปริมาณการสงออก 

ยางพาราไปสหรัฐอเมริกาในชวง 5 ปที่ผานมามีแนวโนมเพิ่มลดลงรอยละ 9.15 ตอป โดยในป 2554 ไทยครอง

ตลาดสหรัฐอเมริกาประมาณรอยละ 23 และลงลงเหลือรอยละ 18 ในป 2558 (ตารางที่ 4.42) 
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ตารางที่ 4.39 ประเทศมาเลเซียนําเขายางพาราจากประเทศตาง ๆ ป 2554 - 2558 

หนวย : ตัน 

ป 2554 2555 2556 2557 2558 GR 

ไทย 407,245 498,630 515,336 441,118 506,452 3.18 

สัดสวน 61 57 51 49 53  

ไอเวอรี่ โคท 35,903 50,408 75,244 84,371 105,259 30.56 

สัดสวน 5 6 7 9 11  

เวียดนาม 64,614 168,210 231,150 229,972 188,616 27.83 

สัดสวน 10 19 23 25 20  

ฟลิปปนส 53,855 51,387 57,290 59,100 66,115 5.65 

สัดสวน 8 6 6 7 7  

อ่ืนๆ 106,195 104,046 125,834 90,535 90,944 -4.39 

รวม 667,812 872,681 1,004,854 905,096 957,386 7.86 

ที่มา : www.Trademap.org. 

 

ตารางที่ 4.40 ประเทศญี่ปุนนําเขายางพาราจากประเทศตาง ๆ ป 2554 - 2558 

หนวย : ตัน 

ป 2554 2555 2556 2557 2558 GR 

ไทย 345,708 292,427 292,321 269,161 235,233 -8.18 

สัดสวน 43 41 40 39 34  

อินโดนีเซีย 427,635 398,749 418,345 406,898 426,063 0.13 

สัดสวน 54 56 57 58 62  

เวียดนาม 10,015 9,623 9,095 10,105 10,473 1.39 

สัดสวน 1 1 1 1 2  

มาเลเซีย 9,202 7,323 7,077 6,760 5,597 -10.19 

สัดสวน 1 1 1 1 1  

อ่ืนๆ 2,870 1,872 2,105 3,804 7,899 31.44 

รวม 795,430 709,994 728,943 696,728 685,265 -3.12 

ที่มา : www.Trademap.org 
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ตารางที่ 4.41 กลุมประเทศสหภาพยุโรปนําเขายางพาราจากประเทศตาง ๆ ป 2554 - 2558 

หนวย : ตัน 

ป 2554 2555 2556 2557 2558 GR 

ไทย 243,183 191,223 204,297 222,499 239,432 1.21 

สัดสวน 14 13 13 14 15  

มาเลเซีย 275,847 231,464 199,398 171,909 157,898 -13.18 

สัดสวน 16 15 13 11 10  

อินโดนีเซีย 429,461 355,165 413,367 427,641 430,585 1.93 

สัดสวน 25 23 27 26 27  

เวยีดนาม 66,965 75,002 73,840 85,904 87,423 6.92 

สัดสวน 4 5 5 5 5  

อ่ืนๆ 728,203 666,173 667,542 717,968 689,945 -0.33 

รวม 1,743,659 1,519,027 1,558,444 1,625,921 1,605,283 -0.97 

ที่มา : www.Trademap.org 
 

 2.3) ราคา 

 ป 2554 - 2558 ราคายางพาราในประเทศลดลงอยางตอเนื่องสอดคลองกับภาวะ 

ราคายางพาราในตลาดโลก แตราคายางพาราปรับตัวลดลงอยางมากในป 2555 เนื่องจากภาวะวิกฤติเศรษฐกิจ

ของสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกาที่ซบเซา รวมถึงราคาน้ํามันในตลาดโลกที่ปรับตัวลดลง รวมทั้งการเกิดสึนามิ

ในญี่ปุนเมื่อเดือนมีนาคม และเกิดอุทกภัยครั้งใหญในไทยเมื่อปลายป 2554 ทําใหภาคอุตสาหกรรมยานยนต

และอุตสาหกรรมตอเนื่องไดรับผลกระทบ โดยราคายางพาราในตลาดตาง ๆ เปนดังนี้  

ตารางที่ 4.42 ประเทศสหรัฐอเมริกานําเขายางพาราจากประเทศตาง ๆ ป 2554 - 2558 

หนวย : ตัน 

ป 2554 2555 2556 2557 2558 GR 

ไทย 237,980 200,365 147,145 151,632 169,289 -9.15 

สัดสวน 23 21 16 16 18  

อินโดนีเซีย 620,277 580,513 593,993 604,571 615,513 0.25 

สัดสวน 59 60 64 64 65  

ไอเวอรี่ โคท 34,025 30,609 38,617 42,286 36,418 4.70 

สัดสวน 3 3 4 4 4  

เวยีดนาม 22,847 23,024 26,803 32,065 33,500 11.59 

สัดสวน 2 2 3 3 4  

อ่ืนๆ 134,306 134,449 121,542 116,392 95,320 -7.96 

รวม 1,049,435 968,960 928,100 946,946 950,040 -2.20 

ที่มา : www.Trademap.org. 
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(1) ราคาที่เกษตรกรขายได้  
 ปี 2554 - 2558 ราคายางแผ่นดิบคุณภาพ3 ที่เกษตรกรขายได้ลดลงจากกิโลกรัมละ 
128.61 บาทในปี 2554 เหลือกิโลกรัมละ 44.17 บาทในปี 2558 หรือลดลงร้อยละ 23.06 ต่อปี ส่วนยางก้อนคละ
จากกิโลกรัมละ 63.76 บาทในปี 2554 เหลือกิโลกรัมละ 21.62 บาทในปี 2558 หรือลดลงร้อยละ 23.42 ต่อปี 
และน ้ายางสดลดลงจากกิโลกรัมละ 120.28 บาทในปี 2554 เหลือกิโลกรัมละ 40.50 บาทในปี 2558 หรือ
ลดลงร้อยละ 23.44 ต่อปี (ตารางที่ 4.43) 

(2)  ราคาประมูล ณ ตลาดกลางยางพารา      
ปี 2554 - 2558 ราคาประมูลยางแผ่นดิบคุณภาพ 3 ณ ตลาดกลางหาดใหญ่ ลดลงจาก 

กิโลกรัมละ 132.43 บาทในปี 2554 เหลือกิโลกรัมละ 45.76 บาทในปี 2558 หรือลดลงร้อยละ 22.95 ต่อปี  
ยางแผ่นรมควันชั น 3 ลดลงจากกิโลกรัมละ 146.06 บาทในปี 2554 เหลือกิโลกรัมละ 51.39 บาท ในปี 2558 
หรือลดลงร้อยละ 22.60 ต่อปี และน ้ายางสดลดลงจากกิโลกรัมละ 124.94 บาทในปี 2554 เหลือกิโลกรัมละ 
45.05 บาทในปี 2558 หรือลดลงร้อยละ 22.34 ต่อปี (ตารางที่ 4.43) 

(3)  ราคาส่งออกเอฟ.โอ.บี.   
ปี 2554 - 2558 ราคา เอฟ.โอ.บี. ยางแผ่นรมควันชั น 3 ลดลงจากกิโลกรัมละ 148.00 บาท 

ในปี 2554 เหลือกิโลกรัมละ 54.16 บาทในปี 2558 หรือลดลงร้อยละ 22.26 ต่อปี ยางแท่งลดลงจากกิโลกรัมละ 
140.45 บาทในปี 2554 เหลือกิโลกรัมละ 47.56 บาทในปี 2558 หรือลดลงร้อยละ 23.95 ต่อปี  
และน ้ายางข้นลดลงจากกิโลกรัมละ 94.08 บาทในปี 2554 เหลือกิโลกรัมละ 35.59 บาทในปี 2558 หรือลดลง
ร้อยละ 21.06 ต่อปี (ตารางที่ 4.44)   

 

ตารางท่ี 4.43 ราคายางพาราที่เกษตรกรขายได้ ณ ไร่นาและราคาประมูลตลาดกลางหาดใหญ่ ปี 2554 - 2558 
หน่วย  :  บาท/กก. 

ปี 
ราคาเกษตรกรขายได้ ณ ไร่นา ราคาประมูลตลาดกลางยางพาราสงขลา 

ยางแผ่นดิบ 
คุณภาพ 3 

ยางก้อน
คละ น ้ายางสด 

ยางแผ่นดิบ  
คุณภาพ 3 

ยางแผ่น 
รมควันชั น 3 น ้ายางสด 

2554 128.61 63.76 120.28 132.43 146.06 124.94 
2555 89.98 45.76 86.43 90.57 96.86 90.08 
2556 74.76 36.32 70.80 75.45 80.17 73.74 
2557 55.48 27.61 52.75 55.94 60.41 55.28 
2558 44.17 21.62 40.50 45.76 51.39 45.05 

อัตราเพ่ิม  
(ร้อยละ) -23.06 -23.42 -23.44 -22.95 -22.60 -22.34 

ที่มา : ศูนย์สารสนเทศการเกษตร  ส้านักงานเศรษฐกิจการเกษตร และ สถาบันวิจัยยาง  กรมวิชาการเกษตร 
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ตารางที ่4.44 ราคายางพาราสงออก เอฟ.โอ.บ.ี ป 2554 - 2558 

หนวย  :  บาท/กก. 

ป ยางแผนรมควันชั้น 3 ยางแทง น้ํายางขน 

2554 148.00 140.45 94.08 

2555 106.13 99.86 68.67 

2556 85.88 77.56 56.24 

2557 63.88 56.38 45.07 

2558 54.16 47.56 35.59 

อัตราเพ่ิม (รอยละ) -22.26 -23.95 -21.06 

ที่มา  :  สถาบันวิจัยยาง  กรมวิชาการเกษตร 

  3) นโยบายสินคายางพารา 

   3.1) เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 

 (1) สนับสนุนใหเกษตรกรตัดโคนตนยางแกเพื่อปลูกแทนดวยยางพันธุดีหรือปลูกพืชอ่ืน 

ที่มีศักยภาพ 

 (2) ใชเครื่องจักรกลทางการเกษตรเพื่อชวยเพ่ิมผลผลิตและทดแทนแรงงานคนที่คาจาง 

มีแนวโนมเพิ่มมากขึ้น 

 (3) ประกาศเขตที่เหมาะสมสําหรับการปลูกยางพารา (zoning) เพ่ือไมใหเกษตรกรขยาย

เนื้อที่ไปในเขตที่ไมเหมาะสม 

 3.2) การเพิ่มมูลคาผลผลิต 

 (1) สงเสริม/สนับสนุนใหเกษตรกรมีการรวมกลุมเพ่ือแปรรูปเปนยางแผนรมควัน และอ่ืน ๆ 

ทดแทนการขายยางพาราในรูปยางแผนดิบ 

 (2) สงเสริมภาครัฐใหมีการใชยางพาราภายในประเทศใหเพิ่มมากข้ึน เพ่ือลดการพึ่งพา 

การสงออก โดยเนนใหมีการนํายางพาราไปใชทําถนน ทําฝายยาง ยางรองคอสะพาน บล็อกยางปูพ้ืน เปนตน 

 (3) สงเสริม/สนับสนุนใหภาคเอกชนปรับปรุงและขยายโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑยาง 

เพ่ือเพ่ิมการใชยางพาราในประเทศมากขึ้น 

  4) การเพิ่มรายไดใหกับเกษตรกร 

 สงเสริม/สนับสนุนใหเกษตรกรปลูกพืชแซมยางในชวงท่ีตนยางอายุยังนอย หรือปลูกพืชรวมยาง

ในชวงที่ยางมีอายุมากนอกจากนี้ยังสงเสริม/สนับสนุนใหเกษตรกรเลี้ยงสัตวในสวนยาง เปนตน 
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4.1.8 สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  
1) การผลิต 

 เวียดนามเป็นประเทศที่มีการปลูกยางพารามานาน แต่เมื่อเกิดสงครามในประเทศขึ้น  
การพัฒนายางพาราได้หยุดชะงักลง และเริ่มมีการพัฒนาการผลิตยางพาราอีกครั้งเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้  
เนื้อที่ปลูกยางพาราของเวียดนามประมาณร้อยละ 60 เป็นเนื้อที่ของรัฐ ซึ่งมีการปริหารจัดการที่ดีมีการใช้ 
ยางพันธุ์ดี ให้ผลผลิตสูง ที่เหลืออีกประมาณร้อยละ 40 เป็นของภาคเอกชนและเกษตรกรรายย่อย เวียดนาม 
มีการพัฒนาการผลิตยางพาราจนกระทั่งเป็นประเทศผู้ผลิตรายใหญ่อันดับ 3 ของโลกรองจาก ไทย อินโดนีเซีย 
ในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา (ปี 2554 – 2558) เวียดนามมีการขยายเนื้อที่ปลูกยางพาราไปในทั่วทุกภาคของประเทศ 
โดยมีแนวโน้มการขยายตัวของเนื้อที่เฉลี่ยในอัตราร้อยละ 4.89 แหล่งปลูกยางพาราที่ส าคัญอยู่ทางตอนใต้ของ
ประเทศ มีอัตราการขยายตัวของเนื้อที่ปลูกร้อยละ 6.9 ต่อปี เมื่อรัฐบาลสนับสนุนส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
ยางพารา ท าให้มีการขยายเนื้อที่ปลูกเพ่ิมขึ้นในแถบพ้ืนที่สูง พ้ืนที่ตามแนวชายฝั่งทะเล และพ้ืนที่ในภาค
ตะวันตกเฉียงเหนือซึ่งมีชายแดนติดต่อกับจีน ส าหรับผลผลิตยางพาราในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา (ปี 2554 – 2558) 
มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 6.16 ต่อปี จาก 0.789 ล้านตันในปี 2554 เป็น 1.013 ล้านตันในปี 2558 
ผลผลิตต่อไร่ลดลงจาก 274.5 กิโลกรัมในปี 2554 เหลือ 270.1 กิโลกรัมในปี 2554 หรือลดลงเฉลี่ยอัตราร้อยละ 
0.49 ต่อปี ผลผลิตและผลผลิตต่อไร่ของเวียดนามมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นเนื่องจากการสนับสนุนของภาครัฐ  
ทั้งด้านการปลูกทดแทน การพัฒนาจัดการด้านเขตกรรม การปรับปรุงการกรีดยางที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
รวมทั้งการใช้พันธุ์ปรับปรุง นอกจากนี้แรงจูงใจด้านราคา ส่งผลให้เกษตรกรดูแลรักษาต้นยางอย่างดีและมีการขยาย
เนื้อท่ีปลูกเพ่ิมมากข้ึน 

ตารางท่ี 4.45 เนื้อที่ปลูก ผลผลิตและผลผลิตต่อไร่ของยางพาราในประเทศเวียดนาม ปี 2554 - 2558 
ปี เนื้อที่ปลูก(ล้านไร่) ผลผลิต(ล้านตนั) ผลผลิตต่อไร่ (กิโลกรัม) 

2554 5.010 0.789 274.56 
2555 5.736 0.877 275.20 
2556 5.992 0.947 276.48 
2557 6.118 0.967 270.72 
2558 6.160 1.013 270.08 

อัตราเติบโต 4.89 6.16 -0.49 
ที่มา : Natural Rubber Trends and Statistics, Vol. 9, No. 5 May , 2017. 

2) การตลาด 
 2.1) ความต้องการใช้ 
 เวียดนามมีการใช้ยางพาราในประเทศในสัดส่วนต่อผลผลิตเพ่ิมขึ้นทุกปี ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา 
(ปี 2550 – 2554) มีแนวโน้มการใช้ยางพาราในอุตสาหกรรมในประเทศเพ่ิมขึ้นในอัตราเฉลี่ยร้อยละ 17.28 ต่อปี 
จาก 0.08 ล้านตันในปี 2550 คิดเป็นร้อยละ 13.20 ของผลผลิต เป็น 0.15 ล้านตันในปี 2554 คิดเป็นร้อยละ  
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18.47 ของผลผลิต เนื่องจากอุตสาหกรรมผลิตภัณฑยางในประเทศเริ่มมีการพัฒนามากขึ้น โดยมีการเขามา

ลงทุนผลิตผลิตภัณฑยางจากตางประเทศเพ่ิมขึ้น อุตสาหกรรมท่ีมีในประเทศสวนใหญเปนอุตสาหกรรมยางลอ 

สําหรับป 2555 คาดวาจะมีการใชยางพาราในประเทศประมาณ 0.16 ลานตัน เพ่ิมขึ้นรอยละ 6.67 
 

ตารางที่ 4.46 ความตองการใชยางพาราของเวียดนามป 2550 - 2554 

หนวย : ลานตัน 

รายการ 2550 2551 2552 2553 2554 อัตราเพิ่ม 

ความตองการใชในประเทศ 

(สัดสวนของผลผลติ) 

0.08 

(13.20) 

0.10 

(15.15) 

0.12 

(16.88) 

0.14 

(18.62) 

0.15 

(18.47) 

17.28  

ที่มา : Association of Natural Rubber Producing Countries เดือนกันยายน 2555 

 

 2.2) การสงออก 

เวียดนามเปนประเทศผูสงออกยางพารารายใหญอันดับ 4 ของโลกรองจากไทย อินโดนีเซีย 

และมาเลเซีย เปนพืชที่ทํารายไดใหเวียดนามมากเปนอันดับสองรองจากขาว ผลผลิตยางพาราสวนใหญที ่

เวียดนามสงออกเปนยางแทง มีการสงออกน้ํายางขนและยางแผนรมควันบางไมมากนัก โดยในชวง 5 ปที่ผานมา 

เวียดนามมีแนวโนมสงออกยางพาราเพ่ิมข้ึนในอัตราเฉลี่ยรอยละ 4.45 ตอป จาก 0.716 ลานตันในป 2550 

เปน 0.817 ลานตันในป 2554 ประเทศคูคาท่ีสําคัญของเวียดนาม ไดแก จีน โดยมีแนวโนมการสงออกไปจีน

เพ่ิมขึ้นในอัตรารอยละ 2.92 ตอป จาก 0.387 ลานตันในป 2550 เปน 0.441 ลานตันในป 2554 เวียดนาม

สงออกยางพาราไปจีนมากเนื่องจากจีนมีความตองการใชยางในประเทศเพ่ิมขึ้น และจากการที่เวียดนามเปน

ประเทศท่ีมีชายแดนติดตอกับจีน ทําใหผูนําเขาของจีนที่นําเขายางพาราจากเวียดนามไดรับสิทธิพิเศษ 

ทางดานภาษีศุลกากร โดยจะเสียภาษีนําเขายางพาราในอัตรารอยละ 5 เทานั้น ขณะที่ถานําเขายางพาราจาก

ประเทศที่ไมไดมีชายแดนติดตอกันผูนําเขาตองเสียภาษีนําเขาในอัตรารอยละ 20 นอกจากนี้เวียดนามได

สงออกยางพาราไปประเทศมาเลเซียเพิ่มขึ้นดวยในอัตราเฉลี่ยรอยละ 0.48 เนื่องจากปจจุบันเวียดนามเปน

ประเทศท่ีมาเลเซยีนิยมเขามาลงทุนปลูกยางพารามากขึ้น ผลผลิตสวนใหญที่สงออกไปมาเลเซียจะเปนผลผลิต

น้ํายางขน สําหรับประเทศคูคารายอ่ืน ๆ เชน อเมริกา ญี่ปุน เวียดนามมีแนวโนมการสงออกลดลงในอัตราเฉลี่ย

รอยละ 6.32 และรอยละ 7.06 ตามลําดับ เนื่องจากเวียดนามหันมาสงออกยางพาราไปจีนเพิ่มข้ึน แตเมื่อ

พิจารณาสัดสวนที่เวียดนามสงออกไปตลาดหลักแลว จะเห็นไดวา สัดสวนการสงออกมีแนวโนมลดลงทุก

ประเทศ แตแนวโนมสัดสวนการสงออกไปประเทศอ่ืน ๆ กลับเพ่ิมข้ึน แสดงวา ในชวงระยะเวลา 5 ปที่ผานมา

เวียดนามเริ่มมองหาตลาดสงออกใหม ๆ เพื่อหาลูทางขยายการสงออกเพ่ิมขึ้น อาทิ ตลาดยุโรป รัสเซีย และ

ตลาดเอเชีย เปนตน สําหรับป 2555 คาดวาเวียดนามจะสงออกยางพาราไดประมาณ 0.988 ลานตัน เพ่ิมขึ้น

จากป 2554 รอยละ 20.93  
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ตารางที่ 4.47 การสงออกยางพาราไปประเทศตาง ๆ ของเวียดนามป 2550 - 2554 

หนวย : ลานตัน 

ประเทศ 2550 2551 2552 2553 2554 อัตราเพิ่ม 

จีน 

(สัดสวน) 

0.387 

(54.05) 

0.416 

(63.13) 

0.413 

(56.50) 

0.427 

(54.60) 

0.441 

(53.98) 

2.92 

มาเลเซีย 

(สัดสวน) 

0.035 

(4.89) 

0.021 

(3.19) 

0.030 

(4.10) 

0.03 

(3.84) 

0.03 

(3.67) 

0.48 

เกาหลีใต 

(สัดสวน) 

0.037 

(5.17) 

0.029 

(4.40) 

0.028 

(3.83) 

0.024 

(3.07) 

0.021 

(2.57) 

-12.38 

อเมริกา 

(สัดสวน) 

0.023 

(3.21) 

0.020 

(3.03) 

0.018 

(2.46) 

0.017 

(2.17) 

0.018 

(2.20) 

-6.32 

ญี่ปุน 

(สัดสวน) 

0.012 

(1.68) 

0.013 

(1.97) 

0.009 

(1.23) 

0.009 

(1.15) 

0.01 

(1.22) 

-7.06 

อ่ืน ๆ 

(สัดสวน) 

0.222 

(31.01) 

0.16 

(24.28) 

0.233 

(31.87) 

0.275 

(35.17) 

0.297 

(36.35) 

11.89 

รวม 0.716 0.659 0.731 0.782 0.817 4.45 

ที่มา : Association of Natural Rubber Producing Countries เดือนกันยายน 2555 

  

4.2  การวิเคราะหความสามารถในการแขงขัน 

 4.2.1  การวิเคราะหสวนแบงการตลาด 

  ตลาดโลก 

  สวนแบงการตลาดยางพารา (HS 4001) ในตลาดโลก พบวา ไทยมีสวนแบงการตลาดมากที่สุด 

(ประมาณรอยละ 35 - 40 ของการสงออกทั้งโลก) รองลงมาไดแก อินโดนีเซีย แสดงวา ไทยเปนผูนํา 

การสงออกยางพารา เมื่อพิจารณาสวนแบงการตลาดของประเทศในกลุมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน พบวา 

ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย และสิงคโปร มีแนวโนมลดลงรอยละ 0.61 รอยละ 1.28 รอยละ 7.13 และรอยละ 

12.84 ตอป เนื่องจากมีขอตกลงในการลดการผลิตและการสงออกยางพาราของ 3 ประเทศ ไดแก ไทย 

อินโดนีเซีย และมาเลเซีย ขณะที่เวียดนาม ลาว ฟลิปปนส และกัมพูชา มีแนวโนมเพ่ิมข้ึนรอยละ 0.99 รอยละ 

29.47 รอยละ 4.19 และรอยละ 11.58 ตอป ตามลําดับ สําหรับไอเวอรี่โคส เยอรมนี และกัวเตมาลา สวนแบง

การตลาดมีแนวโนมเพิ่มขึ้นรอยละ 7.11 รอยละ 17.38 และรอยละ 2.51 ตอป ขณะที่เนเธอรแลนด ในฐานะ

นายหนาสําคัญที่นําเขายางพาราจากประเทศตาง ๆ แลวไปจําหนายตอยังสหภาพยุโรป มีแนวโนมสวนแบง

การตลาดเพ่ิมข้ึนรอยละ 15.54 และเพ่ิมขึ้นมากที่สุด (ตารางท่ี 4.48 และภาพที่ 4.7) 
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ตารางที่ 4.48 สวนแบงการตลาดการสงออกยางพารา (HS 4001) ในตลาดโลก ป 2549 - 2558 
 

ประเทศ 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 อัตราเพิ่มรอยละ  

ไทย 35.89 34.46 33.78 36.23 31.92 28.70 24.05 31.66 35.62 37.60 -0.61 

อินโดนีเซีย 28.57 29.75 30.45 27.28 29.62 25.63 21.63 26.58 28.07 27.97 -1.28 

เวยีดนาม 7.52 8.02 7.85 9.32 8.45 6.51 6.87 9.15 9.87 8.02 0.99 

มาเลเซีย 14.85 13.05 12.22 10.66 11.57 9.45 7.00 8.57 8.27 7.81 -7.13 

ไอเวอรรี่ โคส 2.08 2.20 2.50 2.90 2.75 2.48 2.22 2.92 3.57 5.12 7.11 

เยอรมน ี 0.39 0.72 0.47 0.99 1.25 1.42 1.11 1.30 1.92 1.83 17.38 

กัวเตมาลา 0.62 0.93 1.01 1.15 0.96 0.86 0.81 0.92 1.08 1.04 2.51 

เบลเยีย่ม 0.59 1.02 0.83 0.54 0.35 0.50 0.63 1.14 1.17 0.92 4.52 

เมียนมาร 
    

0.79 0.49 0.60 0.77 0.71 0.89 
 

สิงคโปร 2.61 1.98 1.88 1.51 1.60 1.11 0.87 0.72 0.86 0.86 -12.84 

ลาว 0.08 0.08 0.06 0.12 0.10 0.08 0.18 0.42 0.65 0.55 29.47 

ฟลิปปนส 0.31 0.25 0.26 0.21 0.22 0.17 0.17 0.29 0.46 0.43 4.19 

กัมพูชา 0.28 0.25 0.16 0.41 0.33 0.42 0.46 0.68 0.84 0.34 11.58 

อ่ืนๆ 6.30 7.37 8.59 8.81 10.18 22.26 33.59 15.31 7.55 7.17 5.62 

ที่มา : จากการคํานวณ โดยใชขอมูลจาก International Trade Centre (http://www.trademap.org) , 2557 

 

ตลาดอาเซียน 

สวนแบงการตลาดยางพาราในตลาดอาเซียน พบวา ไทยมีสวนแบงการตลาดมากที่สุด (ประมาณ

รอยละ 35 - 40 ของการสงออกทั้งอาเซียน) รองลงมาไดแก เวียดนาม อินโดนีเซีย และมาเลเซีย แสดงวา ไทย

เปนผูนําในการสงออกยางพารา เม่ือพิจารณาสวนแบงการตลาดของประเทศในกลุมประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน พบวา ไทย เวียดนาม ฟลิปปนส เมียนมาร และลาว มีแนวโนมเพ่ิมขึ้นรอยละ 0.47 รอยละ 25.06 

รอยละ 5.13 รอยละ 0.86 และรอยละ 140.00 ตอป ขณะที่อินโดนีเซีย มาเลเซีย กัมพูชา และสิงคโปร  

มีแนวโนมลดลงรอยละ 20.44 รอยละ 13.36 รอยละ 7.08 และรอยละ 15.67 ตอป สําหรับคูแขงอื่น ๆ ไดแก 

ไอเวอรี่โคส และอินเดีย โดยไอเวอรี่โคสมีสวนแบงการตลาดมีแนวโนมเพิ่มขึ้นรอยละ 55.10 ตอป ขณะที่

อินเดีย สวนแบงการตลาดมีแนวโนมลดลงรอยละ 14.53 ตอป (ตารางที่ 4.49 และ ภาพที่ 4.8) 
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ภาพที่ 4.7 สวนแบงการตลาดของสินคายางพารา (HS 4001) ในตลาดโลกป 2558 

ที่มา : การคํานวณขอมูลจาก International Trade Centre (http://www.trademap.org),2559 
 

ตารางที่ 4.49 สวนแบงการตลาดการสงออกยางพารา (HS 4001) ในตลาดอาเซียน ป 2549 – 2558 

หนวย รอยละ 

ประเทศ 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 อัตราเพิ่มรอยละ  

ไทย 47.22 45.16 58.68 58.91 50.18 48.55 49.57 49.73 52.20 53.61 0.47 

เวียดนาม 2.95 6.41 2.82 4.40 9.39 8.95 16.15 19.26 18.61 17.42 25.06 

อินโดนีเซีย 20.27 21.01 13.38 10.07 10.61 7.98 5.51 2.69 2.89 4.40 -20.44 

มาเลเซีย 11.31 9.41 8.59 6.12 5.53 4.98 3.50 2.90 3.53 3.90 -13.36 

ฟลิปปนส 2.17 3.34 1.80 1.92 3.37 4.56 3.39 3.05 2.87 3.64 5.13 

เมียนมาร 1.16 2.62 2.27 2.37 4.74 3.14 2.69 2.37 1.41 2.16 0.86 

กัมพูชา 6.67 6.72 4.68 4.89 5.86 7.28 6.94 5.73 5.29 1.62 -7.08 

สิงคโปร 0.91 0.67 0.20 0.17 0.26 0.68 0.35 0.08 0.08 0.25 -15.67 

ลาว 0.003 0.001 0.001 0.001 0.001 0.13 0.40 1.00 1.46 0.05 140.00 

บรูไน 0.11 0.11 0.04 0.02 0.01 
      

ไอเวอร่ีโคส 0.27 0.10 0.67 4.20 3.83 4.92 5.00 6.46 6.68 8.54 55.10 

อินเดีย 2.98 0.99 2.77 2.18 1.14 2.31 0.77 2.10 0.66 0.35 -14.53 

อื่นๆ 3.96 3.45 4.10 4.75 5.07 6.51 5.74 4.63 4.32 4.04 1.95 
 

ที่มา : จากการคํานวณ โดยใชขอมูลจาก International Trade Centre (http://www.trademap.org), 2559 

ไทย

39.21%

อินโดนเีซีย

29.16%

เวียดนาม

8.36% มาเลเซีย

8.15%

ไอเวอรร่ี โคส

5.33%

เมียนมาร

0.93%

ลาว

0.58%

ฟลิปปนส

0.45%

กัมพูชา

0.36%

อ่ืนๆ

7.47%
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ภาพที่ 4.8 สวนแบงการตลาดของสินคายางพารา (HS 4001) ในตลาดอาเซียน ป 2558 

ที่มา : การคํานวณขอมูลจาก International Trade Centre (http://www.trademap.org), 2559 
 

4.2.2  การวิเคราะหดัชนีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบท่ีปรากฏ (RCA) 

การวัดความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรากฏ (Revealed Comparative Advantage : RCA)

โดยวัดจากการเปรียบเทียบสัดสวนของสินคาในการสงออกของประเทศหนึ่ง ๆ กับสัดสวนของสินคานั้นในตลาด 

อยางไรก็ตามคา RCA เปนเพียงดัชนีท่ีบอกเพียงวาประเทศที่ทําการสงออกนั้นมีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบ 

ในการสงออกสินคาหรือไม ไมสามารถนําคาของประเทศตางๆ มาเปรียบเทียบกันไดวาประเทศใดมีความไดเปรียบ

มากกวากัน แตจะอธิบายไดวาภาคการสงออกของประเทศนั้นมีการพ่ึงพาการสงออกสินคาชนิดดังกลาวมากกวา

อีกประเทศโดยทําการวิเคราะหดัชนีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรากฏ (RCA) ในตลาดโลกและตลาด

อาเซียนในชวงป 2549 - 2558 

1)  ตลาดโลก 

ผลการวิเคราะห พบวาไทย RCA มีคามากกวา 1 แสดงวา มีความไดเปรียบในการสงออก

ยางพารา ในตลาดโลกและพึ่งพารายไดจากการสงออกยางพารา สําหรับอัตราการขยายตัวของคา RCA พบวา 

ไทยมีอัตราการขยายตัวลดลงรอยละ 2.14 ตอป แสดงวา ไทยมีความไดเปรียบในการแขงขันสงออกยางพารา 

ในตลาดโลกลดลง เนื่องจากสัดสวนการสงออกยางพารา ตอการสงออกสินคาทั้งหมดของประเทศไปตลาดโลก

ลดลง ขณะที่ฟลิปปนสมีคา RCA ในป 2549 - 2556 นอยกวา 1 แสดงวา ไมมีความไดเปรียบในการสงออก

ยางพาราในตลาดโลกและพ่ึงพารายไดจากการสงออกยางพารานอย และคา RCA ในป 2557 – 2558 มากกวา 1 

แสดงวา มีความไดเปรียบในการสงออกยางพารา ในตลาดโลกและพึ่งพารายไดจากการสงออกยางพารา 

สําหรับอัตราการขยายตัวของคา RCA พบวา อัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 5.66 ตอป แสดงวา ฟลิปปนส 

มีความไดเปรียบในการแขงขันสงออกยางพาราในตลาดโลกเพิ่มขึ้น เนื่องจากสัดสวนการสงออกยางพารา  

ตอการสงออกสินคาทั้งหมดไปตลาดโลกเพ่ิมข้ึน สําหรับประเทศอ่ืนในอาเซียน ไดแก อินโดนีเซีย มาเลเซีย 

ไทย

53.77%

เวียดนาม

17.47%

อินโดนเีซีย

4.42%

มาเลเซีย

3.91%

ฟลิปปนส

3.66%

เมียนมาร

2.17%

กัมพูชา

1.63%

ไอเวอร่ีโคส

8.57%

อินเดีย

0.35%

อ่ืนๆ

4.05%
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เวียดนาม และลาว RCA มีคามากกวา 1 แสดงวา มีความไดเปรียบในการสงออกยางพาราในตลาดโลกและ

พ่ึงพารายไดจากการสงออกยางพารา สําหรับอัตราการขยายตัวของคา RCA พบวา อินโดนีเซีย มาเลเซีย 

เวียดนาม มีอัตราการขยายตัวลดลงรอยละ 2.81 รอยละ 6.40 และรอยละ 10.92 ตอป ตามลําดับ ขณะที่ 

ลาวมีอัตราการขยายตัวเพิ่มข้ึนรอยละ 14.10 ตอป แสดงวา ลาวมีความไดเปรียบในการแขงขันสงออก

ยางพาราในตลาดโลกเพ่ิมข้ึน (ตารางท่ี 4.50 และภาพที ่4.9)  

ตารางที่ 4.50 ผลการวิเคราะหดัชนีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรากฏ (RCA) ของสินคายางพารา  

(HS 4001) ในตลาดโลกป 2549 – 2558 

ประเทศ 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 อัตราเพิ่มรอยละ 

ไทย 32.85 30.91 30.67 29.26 24.61 22.68 19.23 26.13 29.53 29.07 -2.14 

อินโดนีเซีย 33.87 35.92 35.49 28.83 28.27 22.77 20.89 27.45 30.08 30.34 -2.81 

เวียดนาม 22.55 22.74 20.01 20.11 17.61 12.15 11.00 13.06 12.40 7.01 -10.92 

มาเลเซีย 11.04 10.21 9.82 8.35 8.77 7.53 5.65 7.08 6.66 6.36 -6.40 

ไอเวอรรี่ 30.57 37.54 40.89 34.73 40.28 40.51 37.58 45.58 51.79 90.82 8.09 

เยอรมนี 0.04 0.07 0.05 0.11 0.15 0.17 0.14 0.17 0.24 0.22 20.30 

กัวเตมาลา 23.15 18.66 20.80 19.57 17.03 15.37 14.67 17.21 18.68 15.76 -3.20 

เบลเยี่ยม 0.19 0.33 0.28 0.18 0.13 0.19 0.26 0.42 0.47 0.38 7.56 

เมียนมาร 
    

15.56 10.38 12.92 13.26 5.58 11.05 -9.65 

สิงคโปร 1.15 0.91 0.89 0.69 0.69 0.49 0.39 0.33 0.40 0.40 -12.60 

ลาว 8.87 9.45 7.12 10.51 6.97 4.95 10.36 20.22 26.45 26.18 14.10 

ฟลิปปนส 0.78 0.69 0.86 0.68 0.66 0.66 0.60 0.95 1.42 1.19 5.66 

กัมพูชา 9.55 9.69 5.73 10.09 9.00 11.21 10.74 13.87 14.85 4.11 0.14 

ที่มา : การคํานวณขอมูลจาก International Trade Centre (http://www.trademap.org), 2559 

หมายเหตุ :* ตัวอยางวิธีคํานวณ แสดงรายละเอียดตามตารางภาคผนวกที่ 1 
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ภาพที่ 4.9 ผลการวิเคราะห RCA สินคายางพารา (HS 4001) ของไทยเปรียบเทียบกับประเทศผูผลิต 

ในอาเซียนในตลาดโลก ป 2549 - 2558 

ที่มา : การคํานวณขอมูลจาก International Trade Centre (http://www.trademap.org),2559 

 

2) ตลาดอาเซียน 

 ผลการวิเคราะหพบวา ไทยและฟลิปปนสมีคา RCA มีคามากกวา แสดงวา ทั้ง 2 ประเทศ 

มีความไดเปรียบในการแขงขันสงออกยางพาราในตลาดอาเซียน และพ่ึงพารายไดจากการสงออกยางพารา 

อยางไรก็ตาม เมื่อวิเคราะหอัตราการขยายตัวของคา RCA พบวา ไทยและฟลิปปนส มีอัตราการขยายตัวลดลง

รอยละ 5.70 และรอยละ 5.05 ตอป แสดงวาทั้ง 2 ประเทศมีความไดเปรียบในการแขงขันสงออกยางพารา  

ในตลาดอาเซียนลดลง เนื่องจากสัดสวนการสงออกยางพาราตอการสงออกสินคาท้ังหมดไปตลาดอาเซียนลดลง 

แสดงวาแนวโนมความไดเปรียบคูแขงในการสงออกยางพารา ในตลาดอาเซียนของทั้ง 2 ประเทศลดลง สําหรับ

ประเทศอ่ืนในอาเซยีน ไดแก อินโดนีเซีย มาเลเซีย เวียดนาม กัมพูชา เมียนมาร RCA มีคามากกวา 1 แสดงวา 

มีความไดเปรียบในการสงออกยางพาราในตลาดโลกและพ่ึงพารายไดจากการสงออกยางพารา สําหรับอัตรา

การขยายตัวของคา RCA พบวา อินโดนีเซีย มาเลเซยี กัมพูชา มีอัตราการขยายตัวลดลงรอยละ 19.00 รอยละ 

6.68 และรอยละ 12.51 ตอป ขณะที่เวียดนามและเมียนมารมีอัตราการขยายตัวเพ่ิมขึ้นรอยละ 38.05 และ

รอยละ1.83 ตอป แสดงวา เวียดนามและเมียนมารมีความไดเปรียบในการแขงขันสงออกยางพาราในตลาด

อาเซียนเพ่ิมขึ้น (ตารางที ่4.51 และภาพที ่4.10)  
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ตารางที่ 4.51 ผลการวิเคราะหดัชนีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบท่ีปรากฏ (RCA) สินคายางพารา  

(HS 4001) ในตลาดอาเซียนป 2549 – 2558 

ประเทศ 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 อัตราเพิ่มรอยละ 

กัมพูชา 7.522 6.853 4.718 4.214 6.040 7.248 5.475 4.075 3.457 1.077 -12.51 

อินโดนีเซีย 5.22 5.72 3.70 2.59 2.76 2.11 1.52 0.79 0.87 1.37 -19.00 

ลาว 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.07 0.16 0.25 0.01 146.82 

มาเลเซีย 6.67 6.18 7.74 4.90 3.18 4.74 3.54 3.30 4.15 4.37 -6.68 

เมียนมาร 2.96 7.66 5.68 5.50 13.78 9.65 7.97 6.41 3.89 6.01 1.83 

ฟลิปปนส 42.77 70.16 38.33 19.60 46.32 59.43 27.68 30.20 21.06 41.71 -5.05 

สิงคโปร 0.14 0.11 0.03 0.03 0.04 0.11 0.06 0.01 0.01 0.04 -14.71 

ไทย 439.8 477.0 614.9 604.3 455.4 352.3 356.9 303.9 284.2 406.6 -5.70 

เวยีดนาม 9.72 22.10 9.20 34.50 93.37 64.84 115.5 110.4 121.4 166.9 38.05 

ไอเวอรี่โคส 9.32 4.73 26.36 123.4 94.46 98.42 108.3 118.5 93.79 238.6 41.49 

อินเดีย 1.86 0.55 1.29 1.12 0.55 0.94 0.34 1.00 0.33 0.17 -16.23 

อ่ืนๆ 0.05 0.05 0.06 0.06 0.07 0.09 0.08 0.06 0.06 0.05 1.60 

ที่มา : การคํานวณขอมูลจาก International Trade Centre (http://www.trademap.org),2559 

 

 

 
ภาพที่ 4.10 ผลการวิเคราะห RCA ของสินคายางพารา (HS 4001) ในตลาดอาเซียน ป 2549 - 2558 

ที่มา : การคํานวณขอมูลจาก International Trade Centre (http://www.trademap.org), 2557 
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4.2.3 การวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขัน (Boston Consulting Group: BCG) 
การวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขันเชิงเปรียบเทียบของตลาดส่งออกสินค้ายางพารา 

ในตลาดโลกและตลาดอาเซียน โดยใช้ BCG matrix เป็นเครื่องมือเพ่ือเปรียบเทียบโดยใช้เกณฑ์หลัก 2 ด้าน คือ 
ส่วนแบ่งตลาดเชิงเปรียบเทียบ (Relative Market Share) และอัตราการขยายตัวของตลาด (Market Growth Rate) 
ของยางพารา ของตลาดโลกและตลาดอาเซียน โดยในการวิเคราะห์ในช่วงปี 2549 - 2558 จะมีการแบ่งออกเป็น  
2 ช่วงเวลา ได้แก่ช่วงปี 2549 – 2553 และช่วงปี 2554 - 2558  

1) ตลาดโลก 
ผลการวิเคราะห์ พบว่า ในภาพรวมช่วงปี 2549 - 2558 ส่วนแบ่งตลาดเชิงเปรียบเทียบ

ของตลาดโลกเท่ากับ 0.23 และอัตราการขยายตัวของตลาดโลกเท่ากับ 2.66 พิจารณาช่วงปี 2549 – 2553 และ
ช่วงปี 2554 - 2558 พบว่า ตลาดโลกมีส่วนแบ่งตลาดเชิงเปรียบเทียบเพ่ิมข้ึนจาก 0.22 เป็น 0.25 ขณะที่อัตรา
การขยายตัวของตลาดลดลงจากค่าบวก 6.86 เป็นค่าลบ 27.77  

ตารางท่ี 4.52  ผลการวิเคราะห์ขีดความสามารถในการแข่งขัน (BCG) สินค้ายางพารา (HS 4001)  
ในตลาดโลก ปี 2549 - 2558 

ประเทศ 
ช่วงปี 2549 - 2553 ช่วงปี 2554 - 2558 ช่วงปี 2549 – 2558 

ส่วนแบ่งตลาด 
เชิงเปรียบเทียบ* 

อัตราการขยายตัว 
ของตลาด 

ส่วนแบ่งตลาด 
เชิงเปรียบเทียบ* 

อัตราการขยายตัว 
ของตลาด 

ส่วนแบ่งตลาด 
เชิงเปรียบเทียบ* 

อัตราการขยายตัว 
ของตลาด 

โลก 0.22 6.86 0.25 -27.77 0.23 2.66 
ไทย 1.19 4.91 1.21 -20.71 1.20 2.03 
อินโดนีเซีย 0.85 6.71 0.83 -24.56 0.84 1.35 
เวียดนาม 0.24 11.05 0.26 -21.91 0.25 3.68 
มาเลเซีย 0.36 -0.37 0.27 -29.30 0.31 -4.66 
เมียนมาร ์ 0.005 0.00 0.02 -17.13 0.01 -11.98 
สิงคโปร ์ 0.06 -5.70 0.03 -31.48 0.04 -10.52 
ลาว 0.003 15.37 0.01 19.97 0.01 32.91 
ฟิลิปปินส ์ 0.007 -1.36 0.009 -4.29 0.01 6.96 
กัมพชูา 0.01 15.96 0.02 -26.21 0.01 14.55 

ที่มา : การค านวณข้อมลูจาก International Trade Centre (http://www.trademap.org), 2559 
หมายเหตุ :* ค านวณโดยเปรียบเทียบกับส่วนแบ่งตลาดของประเทศผู้ส่งออกรายใหญ่ที่สุดในตลาดโลก 

 

ไทย ช่วงปี 2549 – 2553 ยางพาราของไทยอยู่ในกลุ่มสินค้าดาวเด่น (STAR) คือ มีอัตรา
การขยายตัวของตลาดและส่วนแบ่งการตลาดเชิงเปรียบเทียบอยู่ในระดับสูง ต่อมาช่วงปี 2554 – 2558 ลดลง
อยู่ในกลุ่มสินค้าท าเงิน (CASH COW) คือ มีอัตราการขยายตัวของตลาดอยู่ในเกณฑ์ต่ าและต่ ากว่าการขยายตัว
ของตลาดทั้งหมด ส าหรับส่วนแบ่งการตลาดเชิงเปรียบเทียบอยู่ในระดับค่อนข้างสูง แสดงว่า จากอดีตถึง
ปัจจุบันไทยเป็นผู้น าด้านการส่งออกยางพาราในตลาดโลกและมีส่วนแบ่งการตลาดมากการขยายตัวลดลง 
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เนื่องจากพ่ึงพิงตลาดส าคัญ เช่น จีน และสหรัฐอเมริกา ซึ่งในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ได้ประสบปัญหาด้านเศรษฐกิจ  
ทีช่ะลอตัวมีการสั่งซื้อสินค้าจากไทยลดลง  

อินโดนีเซีย ช่วงปี 2549 – 2553 ยางพาราของอินโดนีเซียอยู่ในกลุ่มสินค้ามีปัญหา (QUESTION 
MARK) คือ มีอัตราการขยายตัวของตลาดอยู่ในระดับสูง แต่ส่วนแบ่งการตลาดเชิงเปรียบเทียบอยู่ในระดับ
ค่อนข้างต่ า ต่อมาช่วงปี 2554 – 2558 ลดลงอยู่ในกลุ่มสินค้าตกต่ า (DOG) คือ มีอัตราการขยายตัวของตลาด
อยู่ในเกณฑ์ต่ าและต่ ากว่าการขยายตัวของตลาดทั้งหมดและส่วนแบ่งการตลาดเชิงเปรียบเทียบอยู่ในระดับ
ค่อนข้างต่ าและมีแนวโน้มลดลงแสดงว่า จากอดีตถึงปัจจุบันการขยายตัวของการส่งออกยางพาราและส่วนแบ่ง
การตลาดเชิงเปรียบเทียบในตลาดโลกลดลง เนื่องจาก ช่วงที่ผ่านมาตลาดคู่ค้าส าคัญ เช่น จีน และสหรัฐอเมริกา 
ประสบปัญหาด้านเศรษฐกิจชะลอตัว  

มาเลเซีย ช่วงปี 2549 - 2553 และปี 2554 – 2558 กลุ่มสินค้าตกต่ า (DOG) คือ มีอัตรา
การขยายตัวของตลาดอยู่ในเกณฑ์ต่ าและต่ ากว่าการขยายตัวของตลาดทั้งหมดรวมทั้งส่วนแบ่งการตลาดเชิง
เปรียบเทียบอยู่ในระดับต่ าและมีแนวโน้มลดลงแสดงว่า จากอดีตถึงปัจจุบันการส่งออกยางพาราในตลาดโลก
ขยายตัวและส่วนแบ่งการตลาดเชิงเปรียบเทียบในตลาดโลกลดลง เนื่องจาก ช่วงที่ผ่านมาตลาดคู่ค้าส าคัญ เช่น 
จีน และสหรัฐอเมริกา ประสบปัญหาด้านเศรษฐกิจชะลอตัว 

เวียดนาม ช่วงปี 2549 – 2553 ยางพาราของเวียดนามอยู่ในกลุ่มสินค้ามีปัญหา (QUESTION 
MARK) คือ มีอัตราการขยายตัวของตลาดอยู่ในระดับสูง แต่ส่วนแบ่งการตลาดเชิงเปรียบเทียบอยู่ในระดับต่ า 
ต่อมาช่วงปี 2554 – 2558 ลดลงอยู่ในกลุ่มสินค้าตกต่ า (DOG) คือ มีอัตราการขยายตัวของตลาดอยู่ในเกณฑ์
ต่ าและต่ ากว่าการขยายตัวของตลาดทั้งหมดและส่วนแบ่งการตลาดเชิงเปรียบเทียบอยู่ในระดับค่อนข้างต่ า  
แต่มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นแสดงว่า จากอดีตถึงปัจจุบันการส่งออกยางพาราในตลาดโลกขยายตัวลดลง เนื่องจาก
พ่ึงพิงตลาดจีน ญี่ปุ่น และสหรัฐอเมริกา ซึ่งที่ผ่านมาได้ประสบปัญหาด้านเศรษฐกิจ ท าให้ชะลอการสั่งซื้อ 
แต่ในอนาคตความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นเนื่องจาก มีพรมแดนติดกับจีน สามารถส่งออก
โดยใช้สิทธิพิเศษด้านการค้าพรมแดน 

สปป.ลาว ช่วงปี 2549 – 2553 และช่วงปี 2554 - 2558 ยางพาราของ สปป. ลาว อยู่ในกลุ่ม
สินค้ามีปัญหา (QUESTION MARK) คือ มีอัตราการขยายตัวของตลาดอยู่ในระดับสูงแต่ส่วนแบ่งการตลาด 
เชิงเปรียบเทียบอยู่ในระดับต่ าอย่างไรก็ตามอัตราการขยายตัวของตลาดและส่วนแบ่งการตลาดเชิงเปรียบเทียบ
มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น เนื่องจากช่วงปี 2556 - 2558 เนื้อที่ปลูกที่ได้ให้สัมปทานกับชาวจีนเริ่มให้ผลผลิต สามารถ 
มีผลผลิตเพ่ือส่งออกไปยังประเทศคู่ค้า เช่น จีน ได้เพ่ิมข้ึน 

กัมพูชา ช่วงปี 2549 – 2553 ยางพาราของกัมพูชาอยู่ในกลุ่มสินค้ามีปัญหา (QUESTION 
MARK)คือ มีอัตราการขยายตัวของตลาดอยู่ในระดับสูง แต่ส่วนแบ่งการตลาดเชิงเปรียบเทียบอยู่ในระดับต่ า  
ช่วงปี 2554 – 2558 ลดลงอยู่ในกลุ่มสินค้าตกต่ า (DOG) คือ มีอัตราการขยายตัวของตลาดอยู่ในเกณฑ์ต่ า 
และต่ ากว่าการขยายตัวของตลาดทั้งหมดและส่วนแบ่งการตลาดเชิงเปรียบเทียบอยู่ในระดับค่อนข้างต่ า 
แต่มีแนวโน้ม เพ่ิมขึ้นแสดงว่า จากอดีตถึงปัจจุบันการส่งออกยางพาราในตลาดโลกขยายตัวลดลง เนื่องจาก
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พ่ึงพิงตลาดจีน ญี่ปุ่น และสหรัฐอเมริกา ซึ่งที่ผ่านมาได้ประสบปัญหาด้านเศรษฐกิจ ท าให้ชะลอการสั่งซื้อ  
แต่ในอนาคตความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นเนื่องจาก มีพรมแดนติดกับจีน สามารถส่งออก
โดยใช้สิทธิพิเศษด้านการค้าพรมแดน 

ฟิลิปปินส์ และเมียนมาร์ ช่วงปี 2549 – 2553 และช่วงปี 2554 - 2558 ยางพาราอยู่ใน
ต าแหน่งกลุ่มสินค้าตกต่ า (DOG) คือ อัตราการขยายตัวของตลาดและส่วนแบ่งการตลาดเชิงเปรียบเทียบอยู่ใน
ระดับต่ า โดยช่วงปี 2554 - 2558 อัตราการขยายตัวของตลาดลดลงจากช่วงปี 2549 – 2553 แต่ส่วนแบ่ง
การตลาดเชิงเปรียบเทียบมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น แสดงว่า จากอดีตถึงปัจจุบันการส่งออกยางพาราในตลาดโลก
ขยายตัวลดลง ยางพารามีแนวโน้มเติบโตต่ ากว่าการเติบโตของตลาด แต่ในอนาคตการส่งออกยางพารา 
มีความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบเพิ่มข้ึนเมื่อเทียบกับประเทศคู่แข่งอ่ืน ๆ  

สิงคโปร์ ช่วงปี 2549 – 2553 และช่วงปี 2554 - 2558 ยางพาราอยู่ในต าแหน่งกลุ่มสินค้า
ตกต่ า (DOG) คือ อัตราการขยายตัวของตลาดและส่วนแบ่งการตลาดเชิงเปรียบเทียบอยู่ในระดับต่ า โดยช่วงปี 2554 
- 2558 อัตราการขยายตัวของตลาดลดลงจากช่วงปี 2549 – 2553 และส่วนแบ่งการตลาดเชิงเปรียบเทียบ 
มีแนวโน้มลดลง แสดงว่า จากอดีตถึงปัจจุบันการส่งออกยางพาราในตลาดโลกขยายตัวลดลง ยางพารามีแนวโน้ม
เติบโตต่ ากว่าการเติบโตของตลาด และในอนาคตไม่มีความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบส าหรั บการส่งออก
ยางพาราเมื่อเทียบกับประเทศคู่แข่งอ่ืน ๆ 

 
 
ภาพที่ 4.11 ผลการวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขัน (BCG) สินค้ายางพารา (HS 4001)  

ในตลาดโลก ปี 2549 - 2558 
ที่มา : การค านวณข้อมลูจาก International Trade Centre (http://www.trademap.org),2559 
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Relative Market Share 
เวียดนาม มาเลเซยี ไทย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส ์

ไทย 49-53 (1.19 , 4.91) 

ไทย 54-58 (1.21 , -20.71) 

อินโดฯ 49-53 (0.85 , 6.71) 

อินโดฯ 54-58 (0.83 , -24.56) 

มาเลเซีย 49-53 (0.36 , -0.37) 

มาเลเซีย 54-58 (0.27 , 
-29.30) 

เวียดนาม 49-53 (0.24 , 
11.05) 

เวียดนาม 54-58 (0.26 , -21.91) 

ฟิลิปปินส์ 49-53 (0.01 , -
1.36) ฟิลิปปินส์ 54-58 (0.01 , -
4.29) 

ลาว 54-58 (0.01 , 
19.97) 

00.0000ฟิลิปปินส์ 00ฟิลิปปินส์ 00

1.ฟิลิปปินส์ 
4.29

ลาว 49-53 (0.01 , 15.37) 
กัมพูชา 49-53 (0.01 , 
15.96) 

กัมพูชา 54-58 (0.02 , -
26.21) 

เมียนมาร์ 54-58 (0.02 , -11.98) 

เมียนมาร์ 49-53 (0.005 , 0.00) 

สิงคโปร์ 54-58 (0.03 , 
-31.48) 

สิงคโปร์ 49-53 (0.06 , -5.70) 
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ตารางท่ี  4.53 ผลการวิเคราะห์ขีดความสามารถในการแข่งขัน (BCG) ของสินค้ายางพารา (HS 4001) 
ในตลาดอาเซียนปี 2549 - 2558 

ประเทศ 
ช่วงปี 2549-2553 ช่วงปี 2554-2558 ช่วงปี 2549-2558 

ส่วนแบ่งตลาด 
เชิงเปรียบเทียบ* 

อัตราการขยายตัว 
ของตลาด 

ส่วนแบ่งตลาด 
เชิงเปรียบเทียบ* 

อัตราการขยายตัว 
ของตลาด 

ส่วนแบ่งตลาด 
เชิงเปรียบเทียบ* 

อัตราการขยายตัว 
ของตลาด 

อาเซียน 0.37 17.50 0.34 -17.24 0.35 6.42 
ไทย 3.89 22.14 3.39 -15.14 3.64 6.92 
อินโดนีเซีย 0.30 -4.08 0.09 -31.10 0.20 -15.33 
เวียดนาม 0.10 42.62 0.32 -4.10 0.21 33.09 
มาเลเซีย 0.16 -2.46 0.07 -21.13 0.12 -7.79 
เมียนมาร ์ 0.05 54.09 0.05 -28.04 0.05 7.34 
สิงคโปร ์ 0.01 -20.01 0.01 -41.21 0.01 -10.26 
ลาว 0.00 -39.71 0.01 -21.26 0.01 155.41 
ฟิลิปปินส ์ 0.05 21.38 0.07 -22.17 0.06 11.88 
กัมพูชา 0.11 10.92 0.11 -40.35 0.11 -1.11 

ที่มา : การค านวณข้อมูลจาก International Trade Centre (http://www.trademap.org),2559 
หมายเหตุ :* ค านวณโดยเปรียบเทียบกับส่วนแบ่งตลาดของประเทศผู้ส่งออกรายใหญ่ที่สุดในตลาดอาเซียน 

2) ตลาดอาเซียน 
ผลการวิเคราะห์ พบว่า ช่วงปี 2549 - 2558 ส่วนแบ่งตลาดเชิงเปรียบเทียบของตลาดอาเซียน 

เท่ากับ 0.35 และอัตราการขยายตัวของตลาดอาเซียนเท่ากับ 6.42 ช่วงปี 2549 – 2553 และช่วงปี 2554 - 
2558 พบว่า ตลาดอาเซียนมีส่วนแบ่งตลาดเชิงเปรียบเทียบลดลงจาก 0.37 เป็น 0.34 และอัตราการขยายตัว
ของตลาดลดลงจาก 17.50 เป็นค่าลบ 17.24  (ตารางที่ 4.53) 

ไทย ช่วงปี 2549–2553 ยางพาราของไทยอยู่ในกลุ่มสินค้าดาวเด่น (STAR) คือ มี
อัตราการขยายตัวของตลาดและส่วนแบ่งการตลาดเชิงเปรียบเทียบอยู่ในระดับสูง ต่อมาช่วงปี  2554 – 2558 
ลดลงอยู่ในกลุ่มสินค้าท าเงิน (CASH COW) คือ มีอัตราการขยายตัวของตลาดอยู่ในเกณฑ์ต่ าและต่ ากว่าการขยายตัว
ของตลาดทั้งหมด ส าหรับส่วนแบ่งการตลาดเชิงเปรียบเทียบอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูง แสดงว่า จากอดีตถึง
ปัจจุบันไทยเป็นผู้น าด้านการส่งออกยางพาราและมีส่วนแบ่งการตลาดมากแต่ต่อมาการขยายตัวลดลง 
เนื่องจากปัญหาด้านเศรษฐกิจ ท าให้ชะลอการสั่งซื้อและมาตรการร่วมมือลดการผลิตและการส่งออกยางพารา
ของประเทศผู้ผลิตส าคัญ ได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย และมาเลเซีย 

อินโดนีเซีย มาเลเซีย และสิงคโปร์ช่วงปี 2549 - 2553 และปี 2554 – 2558  
กลุ่มสินค้าตกต่ า (DOG) คือ มีอัตราการขยายตัวของตลาดอยู่ในเกณฑ์ต่ าและต่ ากว่าการขยายตัวของตลาด
ทั้งหมดรวมทั้งส่วนแบ่งการตลาดเชิงเปรียบเทียบอยู่ในระดับต่ าและมีแนวโน้มลดลงแสดงว่า จากอดีตถึง
ปัจจุบันการส่งออกยางพาราในตลาดอาเซียนขยายตัวและส่วนแบ่งการตลาดเชิงเปรียบเทียบในตลาดอาเซียนลดลง  
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เวียดนาม เมียนมาร

ในกลุมสินคามีปญหา (QUESTION MARK)

เชิงเปรียบเทียบอยูในระดับคอนขางต่ํา 

อัตราการขยายตัวของตลาดอยูในเกณฑต่ําและต่ํากวาการ

เปรียบเทียบอยูในระดับคอนขางต่ํา แตมีแนวโนมเพ่ิมข้ึน

ตลาดอาเซียนขยายตัวลดลง  

ลาว ชวงป 

ตกต่ํา (DOG) คือ อัตราการขยายตัวของตลาด

2554 - 2558 อัตราการขยายตัวของตลาด

มีแนวโนมเพิ่มขึ้น แสดงวา จากอดีตถึงปจจุบันการสงออกยางพาราในตลาดอาเซียนขยาย

การสงออกยางพารามีความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบเพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับประเทศคูแขงอ่ืน

กัมพูชา

(QUESTION MARK) คือ มีอัตราการขยายตัวของตลาดอยูในระดับสูง 

ในระดับคอนขางต่ํา ตอมาชวงป 

ของตลาดอยูในเกณฑต่ําและต่ํากวาการ

อยูในระดับคอนขางต่ําและมีแนวโนมลดลง

และสวนแบงการตลาดเชิงเปรียบเทียบในตลาดโลกลดลง 

ภาพที่ 4.12 ผลการวิเคราะหความสามารถในการแขงขัน 

ในตลาดอาเซียน 

ที่มา : การคํานวณขอมูลจาก 
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เวียดนาม เมียนมาร และฟลิปปนส ชวงป 2549 – 2553 ยางพาราของเวียดนามอยู

QUESTION MARK) คือ มีอัตราการขยายตัวของตลาดอยูในระดับสูง 

คอนขางต่ํา ตอมาชวงป 2554 – 2558 ลดลงอยูในกลุมสินคาตกต่ํา 

อัตราการขยายตัวของตลาดอยูในเกณฑต่ําและต่ํากวาการขยายตัวของตลาดทั้งหมดและ

คอนขางต่ํา แตมีแนวโนมเพ่ิมข้ึน แสดงวา จากอดีตถึงปจจุบันการสงออกยางพาราใน

ชวงป 2549 – 2553 และชวงป 2554 - 2558 ยางพาราอยูในตําแหนงกลุมสินคา

อัตราการขยายตัวของตลาดและสวนแบงการตลาดเชิงเปรียบเทียบอยูในระดับต่ํา โดยชวงป 

อัตราการขยายตัวของตลาดเพ่ิมข้ึนจากชวงป 2549 – 2553 และสวนแบงการตลาดเชิงเปรียบเทียบ

แสดงวา จากอดีตถึงปจจุบันการสงออกยางพาราในตลาดอาเซียนขยาย

การสงออกยางพารามีความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบเพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับประเทศคูแขงอ่ืน

กัมพูชา ชวงป 2549 – 2553 ยางพาราของอินโดนี เซียอยูในกลุมสินคา

มีอัตราการขยายตัวของตลาดอยูในระดับสูง แตสวนแบงการตลาดเชิงเปรียบเทียบอยู

ตอมาชวงป 2554 – 2558 ลดลงอยูในกลุมสินคาตกต่ํา (DOG) 

ของตลาดอยูในเกณฑต่ําและต่ํากวาการขยายตัวของตลาดท้ังหมดและสวนแบงการตลาดเชิงเปรียบเทียบ

คอนขางต่ําและมีแนวโนมลดลงแสดงวา จากอดีตถึงปจจุบันการขยายตัวของ

สวนแบงการตลาดเชิงเปรียบเทียบในตลาดโลกลดลง  

การวิเคราะหความสามารถในการแขงขัน (BCG) ของสินคายางพารา 

 ป 2549 -2558 

ขอมูลจาก International Trade Centre (http://www.trademap.org

-50.00

-30.00

-10.00

10.00

30.00

50.00

-2.00-1.000.001.002.003.00

Relative Market Share
เวียดนาม อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟลิปปนส

ไทย 49-53 (3.89 22.14)

ไทย 54-58 (3.39 , -15.14)

อินโดฯ 49-53 (0.30 , -4.08

อินโดฯ 54-58 (0.09 , -

มาเลเซีย 49-53 (0.16 , -2

มาเลเซีย 54-58 (0.07 , 

เวียดนาม 49-53 (0.10 , 42.

เวียดนาม 54-58 (0.32 , -4

เมียนมาร 54-58 (0.10 , -

เมยีนมาร 49-53 (0.05 , 54

ฟลิปปนส 49-53 (0.05 , 21

ฟลิปปนส 54-58 (0.

0.00 อินโดฯ 
เวียดนาม 54

กัมพูชา 49-53 (0.11 , 10.92

กัมพูชา 54-58 (0.02 , 

ลาว 54-58 (0.01 , -21.

ลาว 49-53 (0.00002 , 

สิงคโปร 49-53 (0.009 , 

สิงคโปร 49-53 (0.006 , -41

ยางพาราของเวียดนามอยู

มีอัตราการขยายตัวของตลาดอยูในระดับสูง แตสวนแบงการตลาด

ดลงอยูในกลุมสินคาตกต่ํา (DOG) คือ มี

ทั้งหมดและสวนแบงการตลาดเชิง

แสดงวา จากอดีตถึงปจจุบันการสงออกยางพาราใน

ยางพาราอยูในตําแหนงกลุมสินคา

สวนแบงการตลาดเชิงเปรียบเทียบอยูในระดับต่ํา โดยชวงป 

สวนแบงการตลาดเชิงเปรียบเทียบ 

แสดงวา จากอดีตถึงปจจุบันการสงออกยางพาราในตลาดอาเซียนขยายตัวเพ่ิมข้ึนและในอนาคต

การสงออกยางพารามีความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบเพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับประเทศคูแขงอ่ืน ๆ 

ยางพาราของอินโดนี เซียอยูในกลุมสินคามีปญหา 

สวนแบงการตลาดเชิงเปรียบเทียบอยู

DOG) คือ มีอัตราการขยายตัว

สวนแบงการตลาดเชิงเปรียบเทียบ 

ตัวของการสงออกยางพารา

 
ยางพารา (HS 4001)  

http://www.trademap.org),2559 

-3.0000

ฟลิปปนส

08)

-31.10)

2.46)

, -21.13)

.62)

4.10)

-28.04)

54.09)

1.38)

.07 , -22.17)

92)

, -40.35)

.26)

, -39.71)

, -20.01)

41.21)
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จากการวิเคราะหดัชนีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรากฏ (Revealed Comparative 

Advantage : RCA) ของประเทศอาเซียนในตลาดโลกและตลาดอาเซียน พบวา  

ไทย อินโดนีเซีย เวียดนาม มาเลเซีย กัมพูชา มีความไดเปรียบในการสงออกยางพาราทั้ง

ในตลาดโลกและตลาดอาเซียน และพึ่งพารายไดจากการสงออกยางพารา โดยไทย อินโดนีเซีย และมาเลเซีย  

มีความไดเปรียบในการสงออกยางพาราท้ัง 2 ตลาดลดลง ขณะที่เวียดนามมีความไดเปรียบในการสงออกยางพารา

ในตลาดอาเซียนเพ่ิมขึ้น ฟลิปปนสและเมียนมารมีความไดเปรียบในการสงออกยางพาราในตลาดอาเซียน  

และอนาคตทั้ง 2 ประเทศมีความไดเปรียบในการสงออกยางพาราใน 2 ตลาดเพิ่มขึ้น (ตารางท่ี 4.54) 
 

ตารางที่ 4.54 สรุปผลการวิเคราะห RCAของสินคายางพารา (HS 4001) ในตลาดโลกและตลาดอาเซียน 

ป 2549 -2558 

รายการ ตลาดโลก ตลาดอาเซียน 

ไทย RCA >1 RCA >1 

อินโดนีเซีย RCA >1 RCA >1 

เวยีดนาม RCA >1 RCA >1 

มาเลเซีย RCA >1 RCA >1 

เมียนมาร RCA <1 (ป 49-52) 

RCA >1 (ป 53-58) 

RCA >1 

สิงคโปร RCA <1 (ป 50-58) 

RCA >1 (ป 49) 

RCA <1 

ลาว RCA >1 RCA <1 

ฟลิปปนส RCA <1 (ป 49-56) 

RCA >1 (ป 57-58) 

RCA >1 

กัมพูชา RCA >1 RCA >1 

พ่ึงพาการสงออก  

(RCA มีคาสูง) 

ไทย อินโดนีเซยีเวยีดนาม ไทย เวยีดนาม ฟลิปปนส 

มีความไดเปรียบเพ่ิมขึ้น 

(อัตราเพ่ิม RCA คาบวก) 

สปป.ลาว ฟลิปปนส กัมพูชา เวยีดนามเมียนมารสปป.ลาว 

มีความไดเปรียบลดลง 

(อัตราเพ่ิม RCA คาลบ) 

ไทย อินโดนีเซยี เวียดนาม มาเลเซยี  

เมียนมารสิงคโปร 

ไทย อินโดนีเซยีมาเลเซีย ฟลิปปนส 

กัมพูชา สิงคโปร 

ที่มา : จากการคํานวณและวิเคราะห 
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ส ำหรับช่วงปี 2549 - 2558 ต ำแหน่งสินค้ำยำงพำรำของประเทศต่ำง ๆ ในตลำดโลกและตลำด
อำเซียน แบ่งได้ดังนี้ 

ตลาดโลก  
กลุ่มสินค้ำท ำเงิน (CASH COW) คือ มีอัตรำกำรขยำยตัวของตลำดอยู่ในเกณฑ์ต  ำและต  ำ

กว่ำกำรขยำยตัวของตลำดทั้งหมด ส ำหรับส่วนแบ่งกำรตลำดเชิงเปรียบเทียบอยู่ในระดับค่อนข้ำงสูงได้แก่ ไทย 
กลุ่มสินค้ำมีปัญหำ (QUESTION MARK) คือ มีอัตรำกำรขยำยตัวของตลำดอยู่ในระดับสูง  

แตส่่วนแบ่ง กำรตลำดเชิงเปรียบเทียบอยู่ในระดับค่อนข้ำงต  ำ ได้แก ่เวียดนำม สปป. ลำว ฟิลิปปินส์ และกัมพูชำ 
กลุ่มสินค้ำตกต  ำ (DOG) คือ มีอัตรำกำรขยำยตัวของตลำดอยู่ในเกณฑ์ต  ำและต  ำกว่ำ 

กำรขยำยตัวของตลำดทั้งหมดและส่วนแบ่งกำรตลำดเชิงเปรียบเทียบอยู่ในระดับค่อนข้ำงต  ำ ได้แก่ อินโดนีเซีย 
มำเลเซีย เมียนมำร์ และสิงคโปร์ 

ตลาดอาเซียน  
กลุ่มสินค้ำท ำเงิน (CASH COW) คือ มีอัตรำกำรขยำยตัวของตลำดอยู่ในเกณฑ์ต  ำและ 

ต  ำกว่ำกำรขยำยตัวของตลำดทั้งหมด ส ำหรับส่วนแบ่งกำรตลำดเชิงเปรียบเทียบอยู่ในระดับค่อนข้ำงสูงได้แก่ ไทย 
กลุ่มสินค้ำมีปัญหำ (QUESTION MARK) คือ มีอัตรำกำรขยำยตัวของตลำดอยู่ในระดับสูง 

แตส่่วนแบ่งกำรตลำดเชิงเปรียบเทียบอยู่ในระดับค่อนข้ำงต  ำ ได้แก ่เวียดนำม เมียนมำร์ สปป. ลำว และฟิลิปปินส์  
กลุ่มสินค้ำตกต  ำ (DOG) คือ มีอัตรำกำรขยำยตัวของตลำดอยู่ในเกณฑ์ต  ำและต  ำกว่ำกำร

ขยำยตัวของตลำดทั้งหมดและส่วนแบ่งกำรตลำดเชิงเปรียบเทียบอยู่ในระดับค่อนข้ำงต  ำ ได้แก่ อินโดนีเซีย 
มำเลเซีย สิงคโปร์ และกัมพูชำ 

ด้ำนกำรวิเครำะห์แนวโน้มในอนำคตของต ำแหน่งสินค้ำยำงพำรำ พบว่ำ ในอนำคตโอกำสยำงพำรำ 
ของไทยในตลำดอำเซียนมีแนวโน้มอยู่ในกลุ่มสินค้ำท ำเงิน (CASH COW) คือ มีอัตรำกำรขยำยตัวต  ำกว่ำกำรขยำยตัว 
ของตลำดทั้งหมด แต่ยังมีส่วนแบ่งกำรตลำดเชิงเปรียบเทียบอยู่ในระดับที ค่อนข้ำงสูง แสดงว่ำ ไทยยังเป็นผู้น ำ
ด้ำนกำรส่งออกยำงพำรำ ในตลำดอำเซียน ส ำหรับโอกำสในตลำดอำเซียนยำงพำรำของไทยมีแนวโน้มอยู่ในกลุ่ม 
สินค้ำดำวเด่น (Star) หำกมีกำรเพิ มปริมำณสินค้ำกำรส่งเสริมกำรตลำดและกำรลงทุนใหม่ กำรขยำยตลำดใหม่
รวมทั้งประชำสัมพันธ์ ขณะที โอกำสยำงพำรำ ของฟิลิปปินส์ในตลำดอำเซียนมีแนวโน้มอยู่ในกลุ่มสินค้ำดำวเด่น 
(Star) และในตลำดอำเซยีนยังคงมีแนวโน้มอยู่ในกลุ่มสินค้ำที มีปัญหำ (QUESTION MARK) หำกยังคงไม่มีกำรสร้ำง
ส่วนแบ่งกำรตลำดเพิ มเติม โดยกำรพัฒนำนวตักรรมใหม่เพื อสนองควำมต้องกำรของตลำด (ตำรำงที  4.55) 
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ตาราง 4.55 สรุปผลการวิเคราะหความสามารถในการแขงขัน (BCG) ของสินคายางพารา (HS 4001)  

ในตลาดโลกและตลาดอาเซียน ป 2549 - 2558 

 BCG โลก BCG อาเซียน 

2549 - 2553 2549 - 2553 2554 - 2558 2549 - 2553 2554 - 2558 

ดาวเดน (Star ) ไทย  ไทย  

ทําเงิน (Cash cow)  ไทย  ไทย 

มีปญหา (Question Mark) อินโดนีเซีย 

เวยีดนาม  

สปป.ลาว  

กัมพูชา 

สปป.ลาว เมียนมาร 

เวยีดนาม 

ฟลิปปนส 

กัมพูชา 

 

ตกต่ํา (Dog) มาเลเซีย

ฟลิปปนสเมียน

มาร สิงคโปร 

มาเลเซีย

ฟลิปปนสเมียน

มาร สิงคโปร 

อินโดนีเซีย

สิงคโปร 

กัมพูชา 

มาเลเซีย 

อินโดนีเซีย 

สปป.ลาว  

สิงคโปร 

มาเลเซีย 

อินโดนีเซีย 

สปป.ลาว  

สิงคโปร  

เมียนมาร 

ฟลิปปนส 

กัมพูชา

เวยีดนาม 

สวนแบงตลาดเชิงเปรียบเทียบเพิ่มขึ้น  ไทย  

สปป.ลาว  

เวยีดนาม 

ฟลิปปนส 

เมียนมาร 

 เวยีดนาม 

ฟลิปปนส  

สปป.ลาว 

อัตราการเติบโตของตลาดเพิ่มขึ้น  สปป.ลาว  สปป.ลาว 

ที่มา : จากการคํานวณและวิเคราะห 

 

4.3 การกําหนดกลยุทธสินคายางพาราของไทยในอาเซียน 

 ใชแนวทางวิเคราะหแบบ SWOT คือวิธีวิเคราะหสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอก เพ่ือใหเขาใจ  

จุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค เพ่ือใหสามารถกําหนดกลยุทธสําหรับสินคายางพาราของประเทศไทยได 

จากการศึกษาขอมูลทุติยภูมิและการสัมภาษณเกษตรกรผูปลูกยางพารา โรงงานแปรรูป และหนวยงานที่

เก่ียวของภายในประเทศ สามารถสรุปไดดังนี้ 

 1) ดานการผลิต  เกษตรกรผูปลูกยางพาราของไทยมีความชํานาญและมีประสบการณ และยังผลิต

ไดหลากหลาย เชน ยางแผนดิบ น้ํายางสด ยางกอนถวย มีการวิจัยและพัฒนาพันธุอยางตอเนื่อง อีกทั้งมี
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สถาบันเกษตรกรที่มีศักยภาพในการรวบรวมผลผลิตเพ่ือจําหนายและแปรรูปเบื้องตน มีหนวยงานหลักคือ 

การยางแหงประเทศไทยรวมถึงกองทุนพัฒนายางพาราขับเคลื่อนการพัฒนายางพาราอยางเปนระบบ แตยังมี

จุดออนคือ เกษตรกรสวนใหญเปนเกษตรกรรายยอย ขาดระบบการจัดการดูแลรักษาที่ดี ทําใหควบคุมคุณภาพ

ยางยาก และยังมีการปลูกยางในพ้ืนท่ีที่ไมเหมาะสมทําใหประสิทธิภาพการผลิตต่ํา รวมถึงคาจางแรงงานสูง 

ขาดแคลนแรงงาน สงผลใหตนทุนการผลิตยางพาราของไทยสูงกวาประเทศเพ่ือนบานใน AEC เชน ลาว 

กัมพูชา พมา และเวียดนาม 

 2) ดานการตลาด มีผลิตภัณฑกลางน้ําที่หลากหลาย และคุณภาพเปนที่ตองการของตลาด

โดยเฉพาะยางแผนรมควัน ซึ่งไทยเปนผูสงออกรายใหญท่ีสุดของโลก และมีผูประกอบการท่ีมีประสบการณ 

ในการสงออกยางพาราไปตางประเทศ รวมถึงตลาดกลางที่เชื่อมโยงกับตลาดทองถ่ิน ทําใหเกษตรกรทราบ

ความเคลื่อนไหวของสถานการณตลาดและราคาไดรวดเร็วและท่ัวถึง แตยังมีจุดออนคือ การสงออกสวนใหญ 

อยูในรูปวัตถุดิบ ตองพ่ึงพาตลาดตางประเทศและเศรษฐกิจโลก (86% ของการผลิต สงออก) จึงมีความเสี่ยง

ดานราคาและเสียโอกาสในการสรางมูลคาเพ่ิมและตองแขงขันกับประเทศในกลุมอาเซียน ราคาไมมีเสถียรภาพ

เนื่องจากถูกกําหนดโดยผูซื้อ  อีกทั้งการใชยางพาราในประเทศมีนอย 

 3) ดานการแปรรูป ไทยมีความพรอมดานบุคลากรและเทคโนโลยีการผลิต และภาครัฐสงเสริม

และสนับสนุนการลงทุนในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑยาง อีกทั้งยังมีการรวมตัวของภาคสวนตางๆ เชน สมาคม 

สมาพันธ สภาอุตสาหกรรม เพ่ือการพัฒนายางพาราเปนไปในทิศทางเดียวกัน เปนเอกภาพและมีการบูรณาการ

รวมกันในการทํางานตั้งแตตนน้ําจนถึงปลายน้ํา แตยังมีจุดออนคือ ผูประกอบการอุตสาหกรรมผลิตภัณฑยาง

ของไทยเปนกิจการขนาดกลางและขนาดเล็ก ยังมีขอจํากัดดานเงินทุนและการใชเทคโนโลยีข้ันสูง ขาดการนํา

ผลงานการศึกษาวิจัยนําไปใชตอยอดในเชิงพาณิชย ทําใหขาดการพัฒนาผลิตภัณฑยางและแปรรูปเพ่ือเพิ่มมูลคา 

อีกทั้งยังขาดแคลนบุคลากรที่มีทักษะและเทคโนโลยีดานการผลิตผลิตภัณฑ 

 ในสวนของผลการศึกษาการกําหนดกลยุทธสินคายางพาราของไทยในอาเซียน แบงออกเปน 2 สวน ไดแก 

1) การวิเคราะห SWOT และ 2) การกําหนดกลยุทธโดย TOWS โดยรายละเอียดของแตละสวน มีดังนี ้

 4.3.1 การวิเคราะหจุดแขง็ จุดออน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) 

  ใชแนวทางวิเคราะหแบบ SWOT ในการวิเคราะหสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอก เพื่อใหเขาใจ 

จุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค เพ่ือใหสามารถกําหนดกลยุทธสําหรับสินคายางพาราของประเทศไทยได 

รายละเอียดผลการวิเคราะหมี ดังนี ้

  1) จุดแข็ง (Strength - S) 

   1.1) ดานการผลิต 

 (1) เกษตรกรมีความชํานาญและประสบการณ 

 (2) เกษตรกรผลิตไดหลากหลาย เชน ยางแผนดิบ น้ํายางสด ยางกอนถวย 
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(3) การยางแหงประเทศไทย รวมถึงกองทุนพัฒนายางพาราในการขับเคลื่อนการพัฒนา

ยางพาราอยางเปนระบบ เชน มีการสงเคราะหปลูกแทนดวยยางพันธุด ี

 (4) มีการวิจัยและพัฒนาพันธุอยางตอเนื่อง 

(5) มีสถาบันเกษตรกรที่มีศักยภาพในการรวบรวมผลผลิตเพ่ือจําหนายและแปรรูปเบื้องตน 

 1.2) ดานการตลาด 

(1) มีผลิตภัณฑกลางน้ําที่หลากหลายและคุณภาพเปนที่ตองการของตลาดโดยเฉพาะ 

ยางแผนรมควัน ซึ่งไทยเปนผูสงออกรายใหญที่สุดในโลก 

(2) มีตลาดกลางท่ีเชื่อมโยงกับตลาดทองถิ่น ทําใหเกษตรกรทราบความเคลื่อนไหวของ

สถานการณตลาดและราคาไดรวดเร็วและทั่วถึง 

(3) มีผูประกอบการท่ีมีประสบการณในการสงออกยางพาราไปตางประเทศ 

1.3) ดานการแปรรูป 

(1) ภาครัฐสงเสริมและสนับสนุนการลงทุนในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑยาง 

(2) มีการรวมตัวของภาคสวนตาง ๆ เชน สมาคม สมาพันธ สภาอุตสาหกรรมเพื่อ 

การพัฒนายางพาราเปนไปในทิศทางเดียวกัน เปนเอกภาพ และมีการบูรณาการรวมกันในการทํางานตั้งแตตนน้ํา 

จนถึงปลายน้ํา 

(3) มีความพรอมดานบุคลากรและเทคโนโลยีการผลิต 

2) จุดออน (Weaknesses - W) 

2.1) ดานการผลิต 

(1) เกษตรกรสวนใหญเปนเกษตรกรรายยอย ขาดระบบการจัดการดูแลรักษาที่ดี ทําให

การควบคุมคุณภาพยางยาก 

(2) มีการปลูกยางในพ้ืนที่ที่ไมเหมาะสมทําใหประสิทธิภาพการผลิตต่ํา 

(3) คาจางแรงงานสูง ขาดแคลนแรงงาน สงผลใหตนทุนการผลิตยางพาราของไทยสูงกวา

ประเทศเพ่ือนบานใน AEC เชน สปป. ลาว กัมพูชา พมา และเวียดนาม 

(4) ขาดการวิจัยอยางตอเนื่องตลอดหวงโซอุปทาน ตั้งแตพันธุยางถึงไมยางพารา 

2.2) ดานการตลาด 

(1) การสงออกสวนใหญอยูในรูปวัตถุดิบ ตองพึ่งพาตลาดตางประเทศ และเศรษฐกิจโลก 

(รอยละ 86 ของการผลิตสงออก) จึงมีความเสี่ยงดานราคาและเสียโอกาสในการสรางมูลคาเพ่ิมและตองแขงขัน

กับประเทศในกลุมอาเซียน 

(2) ราคาไมมีเสถียรภาพ เนื่องจากถูกกําหนดโดยผูซื้อ 

(3) การใชยางพาราภายในประเทศมีสัดสวนนอย 

(4) ระบบการซื้อขายในตลาดมีปญหา ยางมีปริมาณมาก สถาบนัเกษตรกรไมมีสถานท่ีจัดเก็บ 
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2.3)ดานการแปรรูป 

(1) ผูประกอบอุตสาหกรรมผลิตภัณฑยางของไทยเปนกิจการขนาดกลางและขนาดเล็ก  

ยังมีขอจํากัดดานเงินทุนและการใชเทคโนโลยีข้ันสูง 

(2) ขาดแคลนบุคลากรที่มีทักษะและเทคโนโลยีดานการผลิตผลิตภัณฑ 

(3) ขาดการพัฒนาผลิตภัณฑยางและการแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลคา 

(4) ขาดการนําผลงานการศึกษาวิจัยนําไปใชตอยอดในเชิงพาณิชย 

3) โอกาส (Opportunities - O) 

(1) เนื้อที่และภูมิอากาศเหมาะสมตอการปลูกยางพารา 

(2) ประเทศไทยต้ังอยูในศูนยกลางอาเซียน มีการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานการคมนาคม 

สามารถเปนศนูยกลางแปรรูปและอุตสาหกรรมยางพาราในภูมิภาคอาเซียน 

(3) ความตองการใชยางพาราในประเทศและตลาดโลกขยายตัวเพ่ิมข้ึน 

(4)  มีพระราชบัญญัติการยางแหงประเทศไทย พ.ศ. 2558 ในการพัฒนายางพาราอยาง

เปนระบบครบวงจร 

(5) มีการจัดต้ังตลาดยางภูมิภาคภายใตความรวมมือ 3 ประเทศ (ไทย มาเลเซีย 

อินโดนีเซีย) 

(6) มีความรวมมือระหวางประเทศในการเชื่อมตอเสนทางคมนาคมขนสงระหวางภูมิภาค

อาเซียนและประเทศจีน ซึ่งเปนตลาดสงออกยางพาราที่สําคัญของไทย 

(7) มีความรวมมือระหวางประเทศของผูผลิตยางพาราที่สําคัญในอาเซียน (ITRC) 

4) อุปสรรค (Threats - T) 

(1) ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสงผลตอประสิทธิภาพการผลิต 

(2) ภาวะเศรษฐกิจโลกชะลอตัว สงผลตอความตองการใชยางในประเทศผูนําเขาที่สําคัญ

ลดลง 

(3) ราคายางพาราข้ึนลง ข้ึนอยูกับราคายางสังเคราะหและราคาน้ํามันในตลาดโลก  

โดยผูผลิตยางรถยนตพยายามคิดคนเทคโนโลยีการพัฒนายางสังเคราะหใหมีคุณสมบัติทดแทนยางธรรมชาต ิ

ไดมากขึ้น 

(4) การขยายพ้ืนที่ปลูกยางของประเทศตาง ๆ อาจสงผลใหผลผลิตลนตลาด ราคาตกต่ํา

และสงผลตอเกษตรกรชาวสวนยางและเศรษฐกิจโดยรวมของไทย 

(5) จีน ซึ่งเปนตลาดคูคาหลักของไทย มีการเขาไปลงทุนดานการผลิตและตั้งโรงงานแปรรูป

ยางพาราในประเทศเวียดนาม พมา กัมพูชา และ สปป. ลาว เพิ่มข้ึน 

(6) ไทยเสียเปรียบดานโลจิสติกสเนื่องจาก ลาว พมา และเวียดนาม มีชายแดนติดกับจีน 

ซึ่งเปนผูใชยางพารารายใหญ ทําใหไทยมีตนทุนคาขนสงที่มากกวา 
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(7) การสงออกยางพาราไปจีน ไทยตองเสียภาษีนําเขารอยละ 20 และเสียภาษีมูลคาเพ่ิม

รอยละ 17 ในขณะที่ประเทศท่ีมีชายแดนติดกันเสียภาษีผานแดนรอยละ 5 เทานั้น 

 ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและสภาพแวดลอมภายนอกโดยใชการถวงน้ําหนัก ดังนี้ 

 

ตารางที ่4.56 ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน 
  

สภาพแวดลอมภายใน น้ําหนัก การประเมิน 
คะแนนถวง

น้ําหนัก 
ลําดับ 

1. จุดแขง็ (Strength - S)     

1) ดานการผลิต     

SP1 เกษตรกรมีความชํานาญและประสบการณ 0.05 3.50 0.16 7 

SP2 เกษตรกรผลิตไดหลากหลาย เชน ยางแผนดิบ 

น้ํายางสด ยางกอนถวย 

0.04 3.50 0.15 10 

SP3 การยางแหงประเทศไทย รวมถึงกองทุน

พัฒนายางพาราในการขับเคลื่อนการ

พัฒนายางพาราอยางเปนระบบ เชน  

มีการสงเคราะหปลูกแทนดวยยางพันธุดี 

0.03 2.75 0.09 17 

SP4 มีการวิจัยและพัฒนาพันธุอยางตอเนื่อง 0.04 3.00 0.12 13 

SP5 มีสถาบันเกษตรกรท่ีมีศักยภาพในการ

รวบรวมผลผลิตเพ่ือจําหนายและแปรรูป

เบื้องตน 

0.04 2.75 0.10 15 

2) ดานการตลาด     

SM1 มีผลิตภัณฑกลางน้ําที่หลากหลายและ

คุณภาพเปนที่ตองการของตลาด

โดยเฉพาะยางแผนรมควัน ซึ่งไทยเปน 

ผูสงออกรายใหญที่สุดในโลก 

0.03 3.00 0.08 20 

SM2 มีตลาดกลางที่เชื่อมโยงกับตลาดทองถ่ิน 

ทําใหเกษตรกรทราบความเคลื่อนไหวของ

สถานการณตลาดและราคาไดรวดเร็วและ

ทั่วถึง 

0.07 3.25 0.24 1 

SM3 มีผูประกอบการที่มีประสบการณ 

ในการสงออกยางพาราไปตางประเทศ 

0.06 2.25 0.14 12 
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  ตารางที่ 4.56  (ตอ) 
  

สภาพแวดลอมภายใน น้ําหนัก การประเมิน 
คะแนนถวง

น้ําหนัก 
ลําดับ 

3) ดานการแปรรูป     

SG1 ภาครัฐสงเสริมและสนับสนุนการลงทุน 

ในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑยาง 

0.06 2.75 0.15 11 

SG2 มีการรวมตัวของภาคสวนตาง ๆ เชน 

สมาคม สมาพันธ สภาอุตสาหกรรม 

เพ่ือการพัฒนายางพาราเปนไปในทิศทาง

เดียวกัน เปนเอกภาพ และมีการบูรณาการ 

รวมกันในการทํางานตั้งแตตนน้ําจนถึง

ปลายน้ํา 

0.06 3.00 0.17 6 

SG3 มีความพรอมดานบุคลากรและเทคโนโลยี

การผลิต 

0.04 2.75 0.10 17 

2. จุดออน (Weaknesses - W)     

1) ดานการผลิต     

WP1 เกษตรกรสวนใหญเปนเกษตรกรรายยอย 

ขาดระบบการจัดการดูแลรักษาที่ดี ทําให

การควบคุมคุณภาพยางยาก 

0.03 2.75 0.08 21 

WP2 มีการปลูกยางในพื้นที่ที่ไมเหมาะสมทําให

ประสิทธิภาพการผลิตต่ํา 

0.04 2.75 0.10 16 

WP3 คาจางแรงงานสูง ขาดแคลนแรงงาน 

สงผลใหตนทุนการผลิตยางพาราของไทย

สูงกวาประเทศเพ่ือนบานใน AEC เชน 

สปป.ลาว กัมพูชา พมา และเวียดนาม 

0.05 3.50 0.18 5 

WP4 ขาดการวิจัยอยางตอเนื่องตลอดหวงโซ

อุปทาน ตั้งแตพันธุยางถึงไมยางพารา 

0.05 3.75 0.20 3 
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  ตารางที่ 4.56  (ตอ) 
  

สภาพแวดลอมภายใน น้ําหนัก การประเมิน 
คะแนนถวง

น้ําหนัก 
ลําดับ 

2) ดานการตลาด     

WM1 การสงออกสวนใหญอยูในรูปวัตถุดิบ 

ตองพึ่งพาตลาดตางประเทศ และ

เศรษฐกิจโลก (รอยละ 86 ของการผลิต

สงออก) จึงมีความเสี่ยงดานราคา 

และเสียโอกาสในการสรางมูลคาเพ่ิม

และตองแขงขันกับประเทศในกลุม

อาเซียน 

0.06 3.50 0.20 4 

WM2 ราคาไมมีเสถียรภาพ เนื่องจากถูกกําหนด

โดยผูซื้อ 

0.06 3.75 0.23 2 

WM3 การใชยางพาราภายในประเทศมีสัดสวน

นอย 

0.03 2.00 0.07 23 

WM4 ระบบการซื้อขายในตลาดกลางมีปญหา 

ยางมีปริมาณมาก สถาบันเกษตรกรไมมี

สถานที่จัดเก็บ 

0.04 2.75 0.11 14 

3) ดานการแปรรูป     

WG1  ผูประกอบอุตสาหกรรมผลิตภัณฑยาง

ของไทยเปนกิจการขนาดกลางและ

ขนาดเล็ก ยังมีขอจํากัดดานเงินทุนและ

การใชเทคโนโลยีข้ันสูง 

0.02 2.75 0.07 22 

WG2  ขาดแคลนบุคลากรท่ีมีทักษะและเทค-

โนโลยีดานการผลิตผลิตภัณฑ 

0.04 3.75 0.15 9 

WG3  ขาดการพัฒนาผลิตภัณฑยาง 

และการแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลคา 

0.03 3.25 0.09 19 

WG4  ขาดการนําผลงานการศึกษาวิจัยนําไปใช

ตอยอดในเชิงพาณิชย 

0.04 3.50 0.16 8 

รวม 1  3.14  
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ตารางท่ี 4.57 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 
 

สภาพแวดล้อมภายนอก น ้าหนัก 
การ

ประเมิน 
คะแนนถ่วง

น ้าหนัก 
ล้าดับ 

โอกาส (Opportunities – O)     
O1 เนื้อที่และภูมิอากาศเหมาะสมต่อการปลูก   

ยางพารา 
0.09 3.50 0.31 2 

O2  ประเทศไทยตั้งอยู่ในศูนย์กลางอาเซียน 
      มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

  ด้านการคมนาคม สามารถเป็นศูนย์กลางแปรรูป 
        และอุตสาหกรรมยางพาราในภูมิภาคอาเซียน 

0.08 3.50 0.29 5 

O3  ความต้องการใช้ยางพาราในประเทศและ 
      ตลาดโลกขยายตัวเพ่ิมขึ้น 

0.09 3.50 0.30 3 

O4  มีพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย 
      พ.ศ. 2558 ในการพัฒนายางพาราอย่างเป็น  
      ระบบครบวงจร 

0.07 3.25 0.23 6 

O5  มีการจัดตั้งตลาดยางภูมิภาคภายใต้ความ 
      รว่มมือ 3 ประเทศ ( ไทย มาเลเซีย  
      อินโดนีเซีย) 

0.05 2.25 0.11 13 

O6  มีความร่วมมือระหว่างประเทศในการเชื่อมต่อ 
      เส้นทางคมนาคมขนส่งระหว่างภูมิภาค 
      อาเซียนและประเทศจีน ซึ่งเป็นตลาดส่งออก 
      ยางพาราที่ส าคัญของไทย 

0.07 3.00 0.21 10 

O7  มีความร่วมมือระหว่างประเทศของผู้ผลิต 
      ยางพาราที่ส าคัญในอาเซียน (ITRC) 

0.06 2.75 0.16 12 

อุปสรรค (Threats – T)     
T1  ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ  
     ภูมิอากาศส่งผลต่อประสิทธิภาพการผลิต 

0.06 3.75 0.23 7 

T2  ภาวะเศรษฐกิจโลกชะลอตัว ส่งผลต่อความ  
      ต้องการใช้ยางในประเทศผู้น าเข้าที่ส าคัญลดลง 

0.08 3.75 0.30 4 
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ตารางท่ี 4.57 (ต่อ) 

สภาพแวดล้อมภายนอก น ้าหนัก การประเมิน 
คะแนนถ่วง

น ้าหนัก 
ล้าดับ 

T3  ราคายางพาราขึ้นลง ขึ้นอยู่กับราคา 
      ยางสังเคราะห์และราคาน้ ามันในตลาดโลก  
      โดยผู้ผลิตยางรถยนต์พยายามคิดค้น 
      เทคโนโลยีการพัฒนายางสังเคราะห์ให้มี  
      คุณสมบัติทดแทนยางธรรมชาติได้มากขึ้น 

0.08 2.75 0.22 9 

T4  การขยายพ้ืนที่ปลูกยางของประเทศต่าง ๆ  
 อาจส่งผลให้ผลผลิตล้นตลาด ราคาตกต่ าและ  

      ส่งผลต่อเกษตรกรชาวสวนยางและเศรษฐกิจ  
      โดยรวมของไทย 

0.11 3.50 0.38 1 

T5  จีน ซึ่งเป็นตลาดคู่ค้าหลักของไทย มีการเข้า  
      ไปลงทุนด้านการผลิตและตั้งโรงงานแปรรูป  
      ยางพาราในประเทศเวียดนาม พม่า กัมพูชา   
      และ สปป. ลาว เพิ่มข้ึน 

0.04 2.50 0.11 14 

T6  ไทยเสียเปรียบด้านโลจิสติกส์เนื่องจาก ลาว   
      พม่า และเวียดนาม มีชายแดนติดกับจีน ซึ่ง 
      เป็นผู้ใช้ยางพารารายใหญ่ ท าให้ไทยมีต้นทุน 
      ค่าขนส่งที่มากกว่า 

0.07 3.25 0.22 8 

T7  การส่งออกยางพาราไปจีน ไทยต้องเสียภาษี  
      น าเข้าร้อยละ 20 และเสียภาษีมูลค่าเพ่ิมร้อยละ 17  
      ในขณะที่ประเทศที่มีชายแดนติดกันเสียภาษี 
      ผ่านแดนร้อยละ 5 เท่านั้น 

0.06 3.25 0.20 11 

รวม 1.00  3.27  
 

ตารางท่ี 4.58 ค่าเฉลี่ยของปัจจัย SWOT ของข้อมูลจากการสอบถาม  
SWOT ค่าเฉลี่ย 

จุดแข็ง (S) 2.95 
จุดอ่อน (W) 3.17 
โอกาส (O) 3.11 
อุปสรรค (T) 3.25 
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 จากการวิเคราะหขอมูลปจจัย SWOT  ที่สําคัญของยางพาราดังแสดงในตารางที่ 4.57 ซึ่งพบวา 

คาเฉลี่ยผลกระทบตอยางพารามีน้ําหนักจุดออน (x = 3.17) มากกวาจุดแข็ง (x = 2.95) และมีน้ําหนักอุปสรรค 

(X = 3.25) มากกวาโอกาส (x = 3.11) ซึ่งอยูในตําแหนงยุทธศาสตรเชิงรับ  

 

  
 

ภาพที ่4.13 ตําแหนงยุทธศาสตรของยางพารา จากการสํารวจดวยแบบสอบถาม 
 

 

 4.3.2 การกําหนดกลยุทธโดยใชแบบจําลอง Tows Matrix Analysis 

 จากการวิเคราะหขอมูลเชิงประจักษ (Empirical Studies) โดยการวิเคราะห SWOT พบวา 

ตําแหนงยุทธศาสตรของสินคายางพาราอยูที่ตั้งรับ ซึ่งเปนตําแหนงท่ีเสียเปรียบเชิงการแขงขันทางยุทธศาสตร 

การวางแผนกลยุทธจึงควรมุงเนนปจจัยสําคัญที่ชวยลดหรือขจัดจุดออนไดมากที่สุด การพลิกวิกฤตจากภัย

คุกคามใหเปนโอกาส หรือใชจุดแข็งชอนโอกาส โดยพิจารณาประเด็น SWOT ที่สําคัญ โดยอาศัยเทคนิค 

TOWS matrix มาใชในการวิเคราะห โดยนําประเด็นที่สําคัญที่สุดของ SWOT ท้ังสี่ดานมาใชในการวิเคราะห 

ซึ่งตําแหนงของยางพาราอยูที่ ตั้งรับ จึงนําประเด็นจุดออน และภัยคุกคามมาพิจารณากอน (ตารางที่ 4.59)  

ผลการวิเคราะหกลยุทธมีรายละเอียดดังตอไปนี้  

   

  

2.95

2.95

3.11

3.25
1

2

3

4
โอกาส (O)

จุดแข็ง (S)

อุปสรรค (T)

จุดออน (W)
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ตารางท่ี 4.59 TOWS Matrix 
 

มิติ จุดแข็ง – S จุดอ่อน –W 
ด้านการผลิต SP1  เกษตรกรมีความช านาญและประสบการณ์ 

SP2  เกษตรกรผลิตได้หลากหลาย เช่น ยางแผ่นดิบ
น  ายางสด ยางก้อนถ้วย 

SP3  การยางแห่งประเทศไทย รวมถึงกองทุน
พัฒนายางพาราในการขับเคลื่อนการพัฒนา
ยางพาราอย่างเปน็ระบบ เชน่  
มีการสงเคราะห์ปลูกแทนด้วยยางพันธุด์ี 

SP4  มีการวิจัยและพัฒนาพนัธุอ์ย่างต่อเนื่อง 
SP5  มีสถาบันเกษตรกรที่มีศักยภาพ 

ในการรวบรวมผลผลิตเพื่อจ าหน่าย 
และแปรรูปเบื องตน้ 

WP1 เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรายย่อย  
ขาดระบบการจัดการดูแลรักษาที่ดี  
ท าให้การควบคุมคุณภาพยางยาก 

WP2 มีการปลูกยางในพื นที่ที่ไมเ่หมาะสมท าให้
ประสิทธิภาพการผลิตต่ า 

WP3 ค่าจ้างแรงงานสูง ขาดแคลนแรงงาน สง่ผลให้
ต้นทุนการผลิตยางพาราของไทยสูงกว่าประเทศ
เพื่อนบ้านใน AEC เช่น สปป.ลาว กัมพูชา พมา่ 
และเวียดนาม 

WP4 ขาดการวิจัยอย่างต่อเนื่องตลอดห่วงโซ่อุปทาน 
ตั งแต่พันธุ์ยางถึงไมย้างพารา 

ด้านการตลาด 
 

SM1  มีผลิตภัณฑ์กลางน  าที่หลากหลายและ
คุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาดโดยเฉพาะ
ยางแผน่รมควัน ซึ่งไทยเปน็ผู้สง่ออกรายใหญ่
ที่สุดในโลก 

SM2  มีตลาดกลางที่เชื่อมโยงกับตลาดท้องถ่ิน  
ท าให้เกษตรกรทราบความเคลื่อนไหวของ
สถานการณ์ตลาดและราคาได้รวดเร็วและ
ทั่วถึง 

SM3  มีผู้ประกอบการที่มปีระสบการณ์ในการ
ส่งออกยางพาราไปตา่งประเทศ 

WM1 การส่งออกส่วนใหญ่อยู่ในรูปวัตถุดิบ ต้องพึ่งพา
ตลาดต่างประเทศ และเศรษฐกิจโลก (ร้อยละ 86 
ของการผลิตส่งออก) จึงมีความเสี่ยงด้านราคา 
และเสียโอกาสในการสร้างมูลค่าเพิ่มและต้อง
แข่งขันกับประเทศในกลุ่มอาเซียน 

WM2 ราคาไม่มีเสถียรภาพ ถูกก าหนดโดยผู้ซื อ 
WM3 การใช้ยางพาราภายในประเทศมีสัดส่วนน้อย 
WM4 ระบบการซื อขายในตลาดกลางมีปญัหา  

ยางมีปริมาณมาก สถาบนัเกษตรกรไม่มีสถานที่
จัดเก็บ 

ด้านการแปรรูป 
 

SG1  ภาครัฐส่งเสริมและสนับสนนุการลงทุน 
 ในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง 
SG2  มีการรวมตัวของภาคส่วนตา่ง ๆ เช่น 

สมาคม สมาพันธ์ สภาอุตสาหกรรม 
เพื่อการพัฒนายางพาราเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน เป็นเอกภาพ และมีการบูรณาการ
ร่วมกันในการท างานตั งแต่ต้นน  าจนถึง 
ปลายน  า 

SG3  มีความพร้อมด้านบุคลากรและเทคโนโลยี
การผลิต 

WG1 ผู้ประกอบอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางของไทย
เป็นกิจการขนาดกลางและขนาดเล็ก ยังมี
ข้อจ ากัดด้านเงินทุนและการใช้เทคโนโลยีขั นสงู 

WG2 ขาดแคลนบุคลากรที่มีทักษะและเทคโนโลยี 
ด้านการผลิตผลิตภัณฑ ์

WG3 ขาดการพัฒนาผลิตภัณฑย์างและการแปรรูป
เพื่อเพิ่มมูลค่า 

WG4 ขาดการน าผลงานการศึกษาวิจัยน าไปใช้ต่อยอด
ในเชิงพาณชิย์  
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ตารางที่ 4.59 (ต่อ) 

โอกาสภายนอก –O กลยุทธ์เชิงรุก (SO Strategy) กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO Strategy) 
O1 เนื อที่และภูมิอากาศเหมาะสม 

 ต่อการปลูกยางพารา 
O2 ประเทศไทยตั งอยู่ในศูนย์กลาง  
     อาเซียน มีการพัฒนาโครงสร้าง 
     พื นฐานด้านการคมนาคม สามารถ 
     เป็นศูนย์กลางแปรรูปและ  
     อุตสาหกรรมยางพาราในภมูิภาค 
     อาเซียน 
O3 ความต้องการใชย้างพาราใน ประเทศ  
     และตลาดโลกขยายตัวเพิ่มขึ น 
O4 มีพระราชบญัญัติการยางแห่ง  
     ประเทศไทย พ.ศ. 2558 ในการ 
     พัฒนายางพาราอยา่งเป็นระบบ 
     ครบวงจร 
O5 มีการจัดตั งตลาดยางภูมิภาค

ภายใต้ความร่วมมือ 3 ประเทศ  
(ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย) 

O6 มีความร่วมมือระหว่างประเทศใน   
     การเชื่อมต่อเส้นทางคมนาคม 
     ขนส่งระหว่างภูมิภาคอาเซียนและ 
     ประเทศจีน ซึ่งเปน็ตลาดสง่ออก  
     ยางพาราที่ส าคัญของไทย 
O7 มีความร่วมมือระหว่างประเทศ  
     ของผู้ผลิตยางพาราที่ส าคัญใน 
     อาเซียน (ITRC) 

SP3O4เร่งขับเคลื่อนพระราชบญัญัติ
การยางแห่งประเทศไทย  
SM3O6O7ผลักดันความร่วมมอื
ระหว่างประเทศ 
SP4O7ส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง
ประเทศในการวิจัยและพัฒนาพนัธุ์ 
SM2SM3O5พัฒนาระบบตลาดยาง
ในประเทศและตา่งประเทศ
SG1SG3O2ส่งเสริมและสนบัสนุน
การลงทุนในอุตสาหกรรมผลิตภณัฑ์
ยาง 
SP1SP2SM1O3ส่งเสริมสนบัสนุน
การแปรรูปผลิตภัณฑ ์
SG2O4พัฒนายางพาราอย่างเปน็
ระบบครบวงจร 

WM1WM2O7 ส่งเสริมความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ 
WM4O5สนับสนุนการเชื่อมโยงตลาด
กลางยางพารา 
WG2WG3O2O3พัฒนาบุคลากรด้าน
ผลิตภัณฑ์ยาง 
WP1WP2O1. ส่งเสริมการปลูก
ยางพาราในพื นที่ที่เหมาะสม 
WP4O3. สนบัสนนุงานวิจยัตลอด
ห่วงโซ่อุปทานยาง   
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ตารางที่ 4.59 (ตอ) 

อุปสรรคภายนอก –T กลยุทธเชิงปองกัน (ST Strategy) กลยุทธเชิงรับ (WT Strategy) 

T1 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศสงผลตอประสทิธิภาพการผลติ 

T2 ภาวะเศรษฐกิจโลกชะลอตัว สงผลตอ

ความตองการใชยางในประเทศผูนําเขา

ที่สําคัญลดลง 

T3 ราคายางพาราขึ้นลง ขึ้นอยูกับราคา

ยางสังเคราะหและราคาน้ํามัน 

 ในตลาดโลก โดยผูผลิตยางรถยนต

พยายามคิดคนเทคโนโลยีการพัฒนา

ยางสังเคราะหใหมีคุณสมบัติทดแทน

ยางธรรมชาติไดมากขึ้น 

T4 การขยายพื้นที่ปลูกยางของประเทศ

ตาง ๆ อาจสงผลใหผลผลิตลนตลาด 

ราคาตกต่ําและสงผลตอเกษตรกร

ชาวสวนยางและเศรษฐกิจโดยรวม 

 ของไทย 

T5 จีน ซึ่งเปนตลาดคูคาหลักของไทย  

 มีการเขาไปลงทุนดานการผลิตและ 

 ตั้งโรงงานแปรรูปยางพาราในประเทศ

เวียดนาม พมา กัมพูชา และสปป.ลาว 

เพ่ิมขึ้น 

T6 ไทยเสียเปรียบดานโลจิสติกสเนื่องจาก 

ลาว พมา และเวียดนาม มีชายแดน 

 ติดกับจีน ซึ่งเปนผูใชยางพารารายใหญ 

ทําใหไทยมีตนทุนคาขนสงที่มากกวา 

T7 การสงออกยางพาราไปจีน ไทยตองเสีย

ภาษีนํ า เข า ร อยละ  20  และ เสี ย

ภาษีมูลคาเพิ่มรอยละ 17 ในขณะที่

ประเทศที่มีชายแดนติดกันเสียภาษี

ผานแดนรอยละ 5 เทานั้น 

SM1T5T7 สนับสนุนการตลาด

ตางประเทศและขยายตลาด

สงออก 

SG1T2T3 สงเสริมการใชยาง 

ในประเทศ 

 

WM3WG1WG3T2 สงเสริม

อุตสาหกรรมแปรรูปยางพารา 

WP1WP2T2 เพ่ิมประสิทธิภาพ

การผลิตและคุณภาพยางที่เปน

วัตถุดิบ 
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  กลยุทธเชิงรุก 

 (1) เรงขับเคล่ือน พ.ร.บ.การยางแหงประเทศไทย 2558 เพ่ือใหมีการพัฒนายางพาราอยาง 

เปนระบบครบวงจร การยางแหงประเทศไทยและหนวยงานที่รับผิดชอบในการดําเนินงานผลักดัน 

ใหมีการพัฒนายางท้ังดานการผลิต การรักษาเสถียรภาพราคา และการพัฒนาอุตสาหกรรมยางอยางตอเนื่อง 

 (2) ผลักดันความรวมมือระหวางประเทศ ไทยมีความรวมมือระหวางประเทศของผูผลิตยางพารา

ท่ีสําคัญของอาเซียน รวมถึงมีความรวมมือระหวางประเทศในการเชื่อมตอเสนทางคมนาคมขนสงระหวาง

ภูมิภาคอาเซียนและประเทศจีน ซึ่งเปนตลาดสงออกยางพาราที่สําคัญของไทย ในขณะท่ีผูประกอบการไทย 

มีประสบการในการสงออกยางพาราไปตางประเทศทําใหมีการสงออกไดเพ่ิมขึ้น 

 (3) สงเสริมความรวมมือระหวางประเทศในการวิจัยและพัฒนาพันธุ ประเทศผูผลิตยางพารา 

ที่สําคัญในอาเซียน ตองมีความรวมมือกันในการวิจัยและพัฒนาพันธุยางใหมีผลผลิตสูงข้ึน เหมาะสมกับพื้นท่ี 

เปนที่ตองการของเกษตรกรและมีคณุสมบัติตรงตามการใชงานอุตสาหกรรมที่เก่ียวของ  

  (4) พัฒนาระบบตลาดยางในประเทศและตางประเทศ ใหมีความรวมมือจัดตั้งตลาดยางภูมิภาค

ภายใตความรวม 3 ประเทศ (ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย) เพ่ือใหมีความเช่ือมโยงกับตลาดกลางและตลาด

ทองถ่ินของไทย ทําใหเกษตรกรทราบความเคลื่อนไหวของสถานการณตลาดและราคาไดรวดเร็วและท่ัวถึง 

อีกทั้งผูสงออกมีความมั่นใจในปริมาณและคุณภาพของยางที่จะจัดสงไปตางประเทศ 

  (5) สงเสริมและสนับสนุนการลงทุนในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑยาง ภาครัฐสงเสริมและสนับสนุน

การลงทุนในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑยาง โดยไทยมีความพรอมดานบุคลากรและเทคโนโลยี รวมถึงทําเลที่ตั้ง 

เพ่ือใหไทยเปนศนูยกลางแปรรูปและอุตสาหกรรมยางพาราในภูมิภาคอาเซียน 

  (6) สงเสริมสนับสนุนการแปรรูปผลิตภัณฑ เกษตรกรมีความชํานาญและประสบการณ ในการผลิต 

ผลิตภัณฑกลางน้ําที่หลากหลาย และคุณภาพเปนที่ตองการของตลาดโดยเฉพาะยางแผนรมควัน เพ่ิมสัดสวน

การจําหนายผลิตภัณฑยางแปรรูปที่สรางมูลคาเพ่ิมใหสูงข้ึน และลดจําหนายยางในรูปวัตถุดิบหรือยางแปรรูป

ขั้นตนใหลดลง เพ่ือรองรับความตองการใชยางพาราในประเทศและตลาดโลกที่ขยายตัวเพ่ิมขึ้น 

  (7) พัฒนายางพาราอยางเปนระบบครบวงจร มีพระราชบัญญัติการยางแหงประเทศไทย  

พ.ศ. 2558 ในการพัฒนายางพาราอยางเปนระบบครบวงจร ใหทุกภาคสวนตาง ๆ เชน สมาคม สมาพันธ  

สภาอุตสาหกรรมพัฒนายางพาราเปนไปในทิศทางเดียวกัน เปนเอกภาพ และมีการบูรณาการรวมกันในการทํางาน

ตั้งแตตนน้ําจนถึงปลายน้ํา 

  กลยุทธเชงิแกไข  

 (1)  สงเสริมความรวมมือระหวางประเทศ  โดยสงเสริมความรวมมือระหวางประเทศของผูผลิต

ยางพาราที่สําคัญในอาเซียน (ITRC) เพื่อเปนพันธมิตรดานการคา สรางเสถียรภาพดานราคา เพ่ิมมูลคา ไมให

เกิดการแขงขันกับประเทศในกลุมอาเซียน   

150



 148  

 

 

 (2) สนับสนุนการเชื่อมโยงตลาดกลางยางพารา สรางระบบการซื้อขายในตลาดกลางของไทย 

เพ่ือเชื่อมโยงกับตลาดยางภูมิภาคภายใตความรวมมือ 3 ประเทศ ไดแก ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย เพ่ือลดปญหา 

การจัดเก็บยางของสถาบันเกษตรกร 

 (3) พฒันาบุคลากรดานผลิตภัณฑยาง  โดยเรงรัดใหมีการพัฒนาบุคลากรดานเทคโนโลยีดานการผลิต 

ผลิตยางภัณฑและการแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลคา เพ่ือใหไทยเปนศูนยกลางแปรรูปและอุตสาหกรรมยางพารา 

ในภูมิภาคอาเซยีน และตอบสนองตอความตองการใชยางพาราในประเทศและตลาดโลกที่ขยายตัวเพ่ิมขึ้น 

 (4) สงเสริมการปลูกยางพาราในพื้นที่ท่ีเหมาะสม ภาครัฐควรสงเสริมการปลูกยางในเนื้อที่และ

ภูมิอากาศเหมาะสม ซึ่งสงผลตอประสิทธิภาพทําใหผลผลิตต่ํา ประกอบกับเกษตรกรสวนใหญเปนเกษตรกร 

รายยอย ขาดระบบการจัดการดูแลรักษาที่ดี ทําใหการควบคุมคณุภาพยาก 

 (5)  สนับสนุนงานวิจัยตลอดหวงโซอุปทานยาง  ภาครัฐสนับสนุนงานวิจัยตอเนื่องตลอดหวงโซ

อุปทานตั้งแตพันธุยางถึงไมยางพารา เพ่ือสนับสนุนการใชยางทั้งในประเทศและตลาดโลกที่ขยายตัวเพ่ิมขึน้  

  กลยุทธเชิงปองกัน 

 (1)  สนับสนุนการตลาดตางประเทศและขยายตลาดสงออก ขณะนี้จีนเปนตลาดคูคาหลักของไทย 

ไดไปลงทุนดานการผลิตและตั้งโรงงานแปรรูปยางพาราในประเทศเวียดนาม พมา กัมพูชา และ สปป.ลาว

เพ่ิมขึ้น รวมถึงไทยยังเสียเปรียบดานโลจิสติกสกับประเทศท่ีมีชายแดนติดกับจีน โดยเฉพาะคาขนสง และภาษี

ซึ่งไทยตองเสียภาษีนําเขารอยละ 20 และเสียภาษีมูลคาเพิ่มรอยละ 17 ในขณะที่ประเทศที่มีชายแดนติดกัน

เสียภาษีผานแดนรอยละ 5 เทานั้น  ทําใหไทยมีตนทุนมากกวา ทําใหความสามารถในการแขงขันลดลงจําเปนที่

ไทยตองจัดหาตลาดใหม เพ่ือเพิ่มชองทางการจําหนาย เนื่องจากไทยมีผลิตภัณฑกลางน้ําที่หลากหลายและ

คณุภาพเปนที่ตองการของตลาดโดยเฉพาะยางแผนรมควัน ซึ่งไทยเปนผูสงออกรายใหญที่สุดในโลก  

 (2) สงเสริมการใชยางในประเทศ ภาครัฐสงเสริมและสนับสนุนการใชยางในประเทศเพิ่มมากขึ้น

โดยการสนับสนุนลงทุนในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑยางเพ่ือทดแทนการสงออกจากราคายางพาราขึ้นลงขึ้นอยูกับ

ราคายางสังเคราะหและราคาน้ํามันในตลาดโลกทําใหผูผลิตคิดคนเทคโนโลยียางสังเคราะหทดแทนยาง

ธรรมชาติมากขึ้น ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจโลกชะลอตัว สงผลตอความตองการใชยางในประเทศผูนําเขาที่

สําคัญลดลง 

  กลยุทธเชิงรับ 

 (1) สงเสริมอุตสาหกรรมแปรรูป  โดยสนับสนุนใหมีการใชยางในประเทศใหมากขึ้น ในรูปของ

อุตสาหกรรมแปรรูปเพื่อมูลคา และลดการพึ่งพาการสงออกในชวงท่ีเศรษฐกิจโลกชะลอตัว โดยเฉพาะ 

ผูประกอบอุตสาหกรรมผลิตภัณฑยางท่ีเปนกิจการขนาดเล็ก และยังมีขอจํากัดดานเงินทุนและการใชเทคโนโลยี

ขั้นสูง ขาดการพัฒนาผลิตภัณฑยางและการแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลคา 

 (2) เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพยางที่เปนวัตถุดิบ  โดยสงเสริมใหเกษตรผลิตใชวัสดุ

ปลูกท่ีมีคุณภาพ ตั้งแตพันธุ และลดตนทุนการผลิตโดยใชปุยเคมีตามคาวิเคราะหดิน และใหความรูในการปรับตัว 
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เพ่ือลดผลกระทบจากสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงซึ่งสงผลตอประสิทธิภาพการผลิต รวมถึงใหความรูแก

เกษตรกรในการเก็บผลผลิตน้ํายางอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพเพ่ือผลิตวัตถุดิบตนน้ําใหมีคุณภาพ  
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บทที่ 5 

 

สรุปและขอเสนอแนะ 

 

 การศึกษาเศรษฐกิจสินคายางพารา เพ่ือรองรับการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ไดทําการศึกษา 

สถานการณการผลิต การตลาดและนโยบายที่เก่ียวของกับสินคายางพารา รวมถึงการวิเคราะหศักยภาพและ

ความสามารถในการแขงขันดวยการวัดดัชนีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรากฏ (Revealed Comparative 

Advantage Index : RCA และการวิเคราะหตําแหนงและความสามารถในการแขงขัน (Boston Consulting Group : BCG) 

สําหรับสินคายางพาราในตลาดโลก และตลาดอาเซียน สรุปไดใน 2 ดานคือ ผลการศกึษา และขอเสนอแนะ 

 

5.1 สรุป 

 5.1.1 ดานการผลิต  

 1) สปป.ลาว และเมียนมาร ในอนาคตจะเปนประเทศที่มีศักยภาพสูง เนื่องจากรูปแบบการปลูก 

เปนการใหสัมปทานนักลงทุนชาวตางชาติ ไดแก จีน เวียดนาม และไทยเขามาลงทุน ซึ่งเนื้อที่ปลูกเปนแปลง

ขนาดใหญ มีการบริหารจัดการที่ดี ประกอบกับนักลงทุนชาวตางชาตินําพันธุยางใหมที่ใหผลผลิตสูงมาปลูก 

ในขณะที่เนื้อที่ปลูกยางพาราของไทยรอยละ 90 เปนเกษตรกรรายยอยพันธุที่ปลูก RRIM600 ซึ่งใหผลผลิต

เฉลี่ยตอไร 250 - 300 กิโลกรัม ทําใหผลผลิตยางพาราตอไรของไทยจะต่ํากวา ในสวนของตนทุนการผลิต

ยางพาราของ สปป. ลาว และเมียนมาร ต่ํากวาไทยประมาณรอยละ 20 - 30 เนื่องจากคาจางแรงงานต่ํา โดยมี

คาจางแรงงาน 150 - 200 บาท/วัน แตสวนใหญถาเปนเกษตรกรรายยอยจะดูแลรักษาและกรีดยางเอง 

ประกอบกับพื้นที่อุดมสมบูรณ ทําใหมีการใชปุยเคมีนอย หรือบางรายไมใชปุยเคมีเลย อีกทั้งไมมีการใชสารเคม ี

 2) อินโดนีเซีย เปนประเทศที่มีการปลูกยางพารามานาน โดยเนื้อที่ปลูกยางพารามากเปนอันดับ

หนึ่ง ของโลก แตผลผลิตและการสงออกอยูในอันดับ 2 ของโลกรองจากไทย โดยมีการขยายพ้ืนที่เพาะปลูกเปน

จํานวนมาก มีท้ังที่เกษตรกรลงทุนเองและบางสวนเปนภาคเอกชนเขาไปดําเนินการ แตสวนใหญจะเปน

เกษตรกรรายยอย อุตสาหกรรมสวนใหญในอินโดนีเซียจะเปนโรงงานแปรรูปวัตถุดิบเบื้องตนเชนเดียวกับไทย 

ทําใหตองพ่ึงพาตลาดสงออกเปนหลัก 
 3) มาเลเซีย ไดปรับเปล่ียนจากประเทศผูผลิตยางพารามาเปนประเทศผูใช โดยเนนไปพัฒนา

อุตสาหกรรมขั้นสุดทายที่มีมูลคาสูง และมีการนําเขาน้ํายางขนจากไทยในปริมาณมากเพื่อนําไปผลิตเปนถุงมือ

ยางสงออกขายเปนอันดับหนึ่งของโลก นอกจากนี้มาเลเซียยังมีโรงงานอุตสาหกรรมผลิตภัณฑยางเพ่ือเพ่ิม

มูลคาอีกหลายชนิด รวมทั้งมีศูนยวิจัยเก่ียวกับผลิตภัณฑจากยางเพ่ือเพ่ิมมูลคากวา 3,500 ชนิด 

4) เวียดนาม เปนประเทศที่มีการปลูกยางพารามานาน แตเมื่อเกิดสงครามในประเทศ การพัฒนา

ยางพาราไดหยุดชะงักลง และเริ่มมีการพัฒนาการผลิตยางพาราอีกครั้งเมื่อไมก่ีปที่ผานมา โดยเนื้อท่ีปลูก
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ยางพาราของเวียดนามประมาณรอยละ 60 เปนของรัฐ มีการปริหารจัดการที่ดี มีการใชพันธุยางดีใหผลผลิตสูง 

ที่เหลือรอยละ 40 เปนของภาคเอกชนและเกษตรกรรายยอย เวียดนามมีการพัฒนาการผลิตยางพาราและเปน

ประเทศผูผลิตอันดับ 5 ของโลกรองจาก ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย และอินเดีย ในชวงป 2550 – 2554 

เวียดนามมีการขยายเนื้อที่ปลูกยางพาราไปในท่ัวทุกภาคของประเทศ โดยมีแนวโนมการขยายตัวของเนื้อที ่

ในอัตรารอยละ 10.42 ตอป 

 5.1.2 ดานการตลาด ไทยอาจสูญเสียตลาดจีนบางสวนใหกับประเทศอ่ืน ๆ ในอาเซียน เนื่องจาก 

 1)  การขยายเนื้อที่ปลูกยางพาราอยางตอเนื่องของประเทศในอาเซียน สงผลใหผลผลิตโลกเพิ่มขึ้น 

ซึ่งจะสงผลตอราคายางพาราใหลดลง 

 2)  ไทยเสียเปรียบดาน Logistics เนื่องจาก สปป. ลาว และเมียนมารมีชายแดนติดกับประเทศจีน 

ซึ่งเปนประเทศผูใชยางพารารายใหญของโลก ขณะที่ระยะทางที่ไทยขนสงไปจีนโดยทางเรือใชระยะเวลาในการ

ขนสงที่นานกวาและมีตนทุนคาขนสงท่ีมากกวา 

 3)  ไทยเสียเปรียบในดานการแขงขัน เนื่องจากผูประกอบการของจีนมีการมาตั้งโรงงานอุตสาหกรรม

กลางน้ําใน สปป. ลาว ซึ่งมีตนทุนคาใชจายท่ีถูกกวาทั้งตนทุนวัตถุดิบ และตนทุนทางดานแรงงาน 

 4) จีนซึ่งเปนประเทศคูคาหลักของไทยจะนําเขายางพาราจากไทยลดลง โดยหันไปนําเขาจาก  

สปป. ลาว เมียนมาร รวมทั้งเวียดนาม และกัมพูชาเพ่ิมมากขึ้น 

 5) ในการสงออกยางพาราไปจีน ไทยตองเสียภาษีนําเขารอยละ 20 และเสียภาษีมูลคาเพ่ิมรอยละ 17 

ในขณะที่ สปป. ลาว เสียภาษีผานแดนรอยละ 5 เทานั้น 

 6) ตนทุนการผลิตยางพาราของ สปป. ลาว และเมียนมารต่ํากวาไทย ทําใหราคายางพาราของไทย 

ที่ซื้อขายในตลาดโลกสูงกวาราคายางพาราของประเทศคูแขง สงผลใหไทยไมสามารถแขงขันดานราคาได 
 

 5.1.3  การวิเคราะหดัชนีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบท่ีปรากฏในตลาดโลกและตลาดอาเซียน 

              เปรียบเทียบกับไทย 

  1) สปป. ลาว 

   สปป. ลาว มีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบในการสงออกยางพาราไปยังตลาดโลกและแนวโนม 

มีความไดเปรียบเพ่ิมข้ึน มีอัตราการขยายตัวเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยรอยละ 3.92 ตอป สวนไทยความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบ

ปรับตัวลดลงอยางตอเนื่อง และมีอัตราการขยายตัวลดลงเฉลี่ยรอยละ 5.28 ตอป ไทยไดสูญเสียความไดเปรียบ

ในการสงออกยางพาราใหกับประเทศคูแขง 

  สําหรับตลาดอาเซียน สปป. ลาว ไมมีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบในการสงออกยางพารา 

เนื่องจากมีคา RCA นอยกวา 1แตแนวโนมในอนาคต สปป. ลาว ปรับตัวเพ่ิมข้ึนโดยในป 2555 สปป.ลาวมีคา 

RCA เพ่ิมขึ้นเปน 3.93 แสดงใหเห็นวา สปป.ลาว เริ่มมีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบในการสงออกยางพารา 

ไปตลาดอาเซียนขณะที่ไทยความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรากฏปรับตัวลดลงอยางตอเนื่องโดยมีอัตรา 
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การขยายตัวลดลงเฉลี่ยรอยละ 6.56 เนื่องจากไทยสูญเสียตลาดในอาเซียนบางสวนใหกับเวียดนาม รวมทั้งประเทศ

ในอาเซียนอ่ืน ๆ เชน กัมพูชา เมียนมาร รวมทั้ง สปป. ลาว ดวย 

  2) เมียนมาร 

   เมียนมารมีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบในการสงออกยางพาราไปตลาดโลกและตลาด

อาเซียนและแนวโนมในอนาคตมีการปรับตัวเพิ่มข้ึนอยางตอเนื่อง โดยมีอัตราการขยายตัวในตลาดโลกในชวงป 

2546 - 2555 เฉลี่ยรอยละ 10.01 ตอป โดยในป 2555 เมียนมาร มีคา RCA เพ่ิมขึ้นเปน 16.52 และตลาดอาเซียน 

มีอัตราการขยายตัวเพ่ิมขึ้นรอยละ 5.36 ตอป สวนไทยความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบปรับตัวลดลงอยางตอเนื่อง 

ทั้งในตลาดโลกและตลาดอาเซียนโดยมีอัตราการขยายตัวของตลาดโลกในชวงป 2546 - 2555 ลดลงเฉลี่ยรอยละ 

5.28 ตอป ไทยไดสูญเสียความไดเปรียบในการสงออกยางพาราใหกับประเทศคูแขง  

3) มาเลเซียและอินโดนีเซีย จากการวิเคราะหคาดัชนีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรากฏ 

(RCA) ในชวง ป 2547 – 2556 ในการสงออกยางพาราไปตลาดโลกของประเทศไทย อินโดนีเซีย และมาเลเซีย

พบวา ทั้งไทย อินโดนีเซีย และมาเลเซีย มีคา RCA มากกวา 1 แสดงวา ทั้ง 3ประเทศมีความไดเปรียบในการสงออก

ยางพารา เนื่องจากทั้ง 3 ประเทศตางมีความสามารถในการผลิตยางพารา โดยไทยมีคา RCA เฉลี่ยเทากับ 

29.00 อินโดนีเซียมีคา RCA เฉลี่ยเทากับ 29.85 และมาเลเซียมีคา RCA เฉลี่ยเทากับ 9.15 หมายความวา 

อินโดนีเซียพ่ึงพารายไดจากการสงออกยางพารามากกวาไทย และมาเลเซีย และจากการวิเคราะหคาดัชน ี

ความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบ ที่ปรากฏในการสงออกยางพาราของไทย มาเลเซียและอินโดนีเซีย ไปตลาดอาเซียน 

(RCA) ในชวงป 2547 – 2556 พบวา ไทยและอินโดนีเซียมีความไดเปรียบในการสงออกยางพาราไปตลาดอาเซียน 

เนื่องจากมีคา RCA เฉลี่ยมากกวา 1 โดยไทยมีคา RCA เฉลี่ยเทากับ 4.35 สวนอินโดนีเซียมีคา RCA เฉลี่ย

เทากับ 1.46 ในขณะที่มาเลเซียไมมีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบในการสงออกยางพาราไปตลาดอาเซียน 

เนื่องจากมีคา RCA เฉลี่ย 0.06 ซึ่งนอยกวา 1หมายความวา ไทยพ่ึงพารายไดจากการสงออกยางพารามากกวา

อินโดนเีซียและมาเลเซีย 

4) เวียดนาม เปนประเทศผูสงออกยางพาราอันดับ 4 ของโลกรองจาก ไทย อินโดนีเซีย และ

มาเลเซีย นํารายไดใหประเทศเปนอันดับสองรองจากขาว โดยประเทศเวียดนามสงออกยางแทงเปนหลัก 

ในชวง 5 ป (ป 2550 – 2554) เวียดนามสงออกยางพาราเพิ่มข้ึนในอัตรารอยละ 4.45 ตอป ประเทศคูคา 

ที่สําคัญ ไดแก จีน นอกจากนี้ไดสงออกยางพาราไปประเทศมาเลเซียเพิ่มขึ้นในอัตรารอยละ 0.48 ตอป และ

เริ่มหาตลาดสงออกใหม ๆ เพื่อขยายลูทางการสงออก อาทิ ตลาดยุโรป รัสเซีย และตลาดเอเชีย เปนตน 

สําหรับป 2555 คาดวาประเทศเวียดนามจะสงออกยางพาราไดประมาณ 0.988 ลานตัน เพ่ิมขึ้นจากป 2554 

รอยละ 20.93  ในชวงป 2545 – 2554 สวนแบงการตลาดยางพาราเวียดนามในตลาดโลกมีแนวโนมเพิ่มขึ้น 

ในอัตรารอยละ 9.35 ตอป ขณะที่ประเทศไทยมีแนวโนมการสงออกเพ่ิมขึ้นในอัตรารอยละ 1.82 ตอปเทานั้น 

สําหรับความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรากฏในการแขงขันสงออกยางพาราไทยและยางพาราเวียดนาม 

ไปตลาดโลก ในชวงป 2545 – 2554 พบวา ประเทศไทยและเวียดนามมีคาดัชนี RCA เฉลี่ยเทากับ 2.32 และ 

1.51 ตามลําดับหมายความวาประเทศไทยและเวียดนามมีความสามารถในการสงออกยางพารา  อยางไรก็ตาม
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ความสามารถในการแขงขันสงออกยางพาราของไทยในตลาดโลกปรับตัวลดลงรอยละ 3.27 ตอป  ขณะที่

ประเทศเวียดนามปรับตัวลดลงเล็กนอยรอยละ 0.31 ตอป ซึ่งสะทอนใหเห็นวาประเทศเวียดนามมีความพรอม

และพัฒนาสินคายางพารา เพ่ือเปดตลาดการสงออกยางพาราสูเวทีการแขงขันในระดับโลก สําหรับ

ความสามารถในการแขงขันสงออกยางพาราของเวียดนามเปรียบเทียบกับประเทศไทยในตลาดโลก พบวา 

ในชวงป 2545 - 2549 ยางพาราเวียดนามอยูในตําแหนงสินคาที่มีปญหา (Question Marks) แสดงวามีความพรอม

ในการสงออกยางพาราไปตลาดโลก แตสวนแบงการตลาดโดยเปรียบเทียบยังมีไมมากนัก แตในชวงป 2550 – 

2554 อยูในตําแหนงสินคาดาวรวง (Dogs) เนื่องจากการสงออกยางพาราของเวียดนามขยายตัวลดลงต่ํากวา

ความตองการของตลาด หากเวียดนามตองการเปนผูนําตลาด เวียดนามตองผลิตเพื่อการสงออกใหมากขึ้น 

แบบกาวกระโดด ขณะที่ในชวงป 2545 – 2549 ประเทศไทยมีสวนแบงการตลาดโดยเปรียบเทียบสูง และมีอัตรา

การขยายตัวของการสงออกสูง อยูในตําแหนงสินคาดาวเดน (Stars) แตในชวงป 2550 – 2554 อยูในตําแหนง

สินคาทําเงิน (Cash Cows) สะทอนใหเห็นวาตลาดยางพาราของไทยคอนขางอ่ิมตัว และอาจสูญเสียตลาด

ใหกับประเทศคูแขงไดในท่ีสุด  

 ประเทศเวียดนามมีสวนแบงการตลาดในตลาดอาเซียนเล็กนอย แตในชวง 10 ป (2545 – 2554)  

มีแนวโนมเพิ่มข้ึนในอัตราเฉลี่ยรอยละ 4.29 ตอป ขณะที่ประเทศไทยแมแนวโนมการสงออกยางพาราไปตลาด

อาเซียนจะลดลงรอยละ 0.25 ตอป แตสวนแบงการตลาดกลับเพิ่มขึ้นจากรอยละ 70 ในป 2545 เปนรอยละ 71  

ในป 2554 นอกจากนี้ทั้งประเทศไทยและเวียดนามมีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบในการสงออกยางพารา 

โดยมีคาดัชนี RCA เฉลี่ยเทากับ 4.37 และ 1.62 ตามลําดับอยางไรก็ตาม ความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบ 

ในการสงออกยางพาราของประเทศไทยและเวียดนามในตลาดอาเซียนปรับตัวลดลงรอยละ 2.69 และ 2.10 

ตอปตามลําดับ เนื่องจากประเทศมาเลเซียซึ่งเปนตลาดหลักของไทยในอาเซียนมีแนวโนมนําเขายางพารา 

จากไทยลดลง และประเทศสิงคโปรซึ่งเปนตลาดหลักของประเทศเวียดนามในอาเซียนนําเขายางพาราลดลงมาก สําหรับ

ความสามารถในการแขงขันสงออกยางพาราของประเทศเวียดนามเปรียบเทียบกับประเทศไทยในตลาดอาเซียน  

พบวา ในชวงป 2545 – 2549 เวียดนามเริ่มสงออกยางพาราไปตลาดอาเซียน โดยมีประเทศสิงคโปรตลาดหลัก 

ทําใหมีอัตราการเติบโตของการสงออกสูง แตมีสวนแบงการตลาดไมมากนัก จึงอยูในตําแหนงสินคาที่มีปญหา 

(Question Marks) แตในชวงป 2550 – 2554 ตลาดสงออกหลักของประเทศเวียดนามเปลี่ยนจากประเทศ

สิงคโปรเปนประเทศจีนซึ่งเปนประเทศนอกอาเซียน ทําใหสวนแบงการตลาดโดยเปรียบเทียบของประเทศ

เวียดนามในตลาดอาเซียนและการขยายตัวของการสงออกยางพาราไปตลาดอาเซียนมีไมมาก จึงอยูในตําแหนง

สินคาดาวรวง (Dogs) ขณะที่สินคายางพาราของประเทศไทยในชวงป 2545 – 2549 มีสวนแบงตลาดโดยเปรียบเทียบสูง 

และมีอัตราการขยายตัวของการสงออกไดสูง อยูในตําแหนงสินคาดาวเดน (Stars) แตในชวงป 2550 – 2554 

ยางพาราไทยอยูในตําแหนงสินคาทําเงิน (Cash Cows) สะทอนใหเห็นวาสินคายางพาราของประเทศไทย 

ในตลาดอาเซียนไดเริ่มอิ่มตัว ซึ่งไทยอาจสูญเสียตลาดอาเซียนใหกับประเทศคูแขงได 
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5.1.4 ต ำแหน่งและควำมสำมำรถในกำรแข่งขันในตลำดโลกและตลำดอำเซียนเปรียบเทียบกับไทย 
  1) สปป.ลำว 
   ต ำแหน่งและควำมสำมำรถในกำรแข่งขันสินค้ำยำงพำรำในตลำดโลกของ  สปป. ลำว ในช่วงปี 
2546 - 2550 มีอัตรำกำรขยำยตัวของกำรส่งออกยำงพำรำสูงกว่ำอัตรำกำรขยำยตัวของกำรส่งออกยำงพำรำโลก 
แต่ส่วนแบ่งกำรตลำดโดยเปรียบเทียบยังมีไม่มำกนัก สปป. ลำว จึงอยู่ในต ำแหน่งสินค้ำมีปัญหำ (Question Mark)
หำกต้องกำรเป็นผู้น ำตลำด สปป. ลำว ต้องขยำยกำรส่งออกให้มำกขึ้นแบบก้ำวกระโดด แต่ในช่วงปี 2551 – 
2555 แม้ว่ำ สปป. ลำว จะมีมูลค่ำกำรส่งออกมำกขึ้น แต่มีอัตรำกำรขยำยตัวของกำรส่งออกลดต  ำ ท ำให้
สถำนภำพกำรส่งออกยำงพำรำของ สปป.ลำว ยังอยู่ในต ำแหน่งสินค้ำมีปัญหำ(Question Mark) ส่วนไทยมี
อัตรำกำรขยำยตัวของกำรส่งออกยำงพำรำในช่วงปี 2546 – 2550 ร้อยละ 81 ซึ งต  ำกว่ำอัตรำกำรขยำยตัวของ
กำรส่งออกยำงพำรำโลก แต่มีส่วนแบ่งกำรตลำดโดยเปรียบเทียบสูง ท ำให้สินค้ำยำงพำรำของไทยอยู่ที ต ำแหน่ง
สินค้ำท ำเงิน (Cash Cows) แต่ในช่วงปี 2551 – 2555 แม้ว่ำไทยจะมีมูลค่ำกำรส่งออกมำกขึ้น แต่มีอัตรำกำร
ขยำยตัวของกำรส่งออกก็ยังต  ำกว่ำอัตรำกำรขยำยตัวของกำรส่งออกโลก ซึ งยังอยู่ในต  ำแหน่ง Cash Cow เช่นเดิม 
  ส ำหรับตลำดอำเซียน ในช่วงปี 2546 – 2550 สปป.ลำว มีอัตรำกำรขยำยตัวของกำรส่งออก
ยำงพำรำต  ำกว่ำอัตรำกำรขยำยตัวของกำรส่งออกยำงพำรำในตลำดอำเซียน และส่วนแบ่งกำรตลำดโดย
เปรียบเทียบยังมีไม่มำกนัก สปป.ลำวจึงอยู่ในต ำแหน่งสินค้ำตกต  ำ (Dog) และในช่วงปี 2551 – 2555 สปป .ลำว 
มีมูลค่ำกำรส่งออกมำกขึ้น โดยมีอัตรำกำรขยำยตัวของกำรส่งออกสูงกว่ำอัตรำกำรขยำยตัวของกำรส่งออก 
ในตลำดอำเซียน ท ำให้สถำนภำพกำรส่งออกยำงของ สปป. ลำว ไปอยู่ในต ำแหน่งสินค้ำมีปัญหำ (Question 
Mark) ส่วนไทยมีอัตรำกำรขยำยตัวของกำรส่งออกต  ำกว่ำอัตรำกำรขยำยตัวของกำรส่งออกยำงพำรำอำเซียน
แต่มีส่วนแบ่งกำรตลำดโดยเปรียบเทียบสูง ท ำให้สินค้ำยำงพำรำของไทยอยู่ในช่วงสินค้ำท ำเงิน (Cash Cow) 
ทั้ง 2 ช่วง จะเห็นว่ำในตลำดอำเซียนสินค้ำยำงพำรำของไทยมีควำมสำมำรถในกำรแข่งขันสูงกว่ำ สปป . ลำว 
เนื องจำกไทยเป็นผู้น ำกำรส่งออกในตลำดอำเซียน 
  2) เมียนมำร์ 
   ต ำแหน่งและควำมสำมำรถในกำรแข่งขันสินค้ำยำงพำรำในตลำดโลกเมียนมำร์ ในช่วงปี 2546 - 
2550 มีอัตรำกำรขยำยตัวของกำรส่งออกยำงพำรำต  ำกว่ำอัตรำกำรขยำยตัวของกำรส่งออกยำงพำรำโลก และ
ส่วนแบ่งกำรตลำดโดยเปรียบเทียบมีไม่มำกนักเมียนมำร์จึงอยู่ในต ำแหน่งสินค้ำตกต  ำ (Dog) แต่ในช่วงปี 2551 
– 2555 เมียนมำร์มีมูลค่ำกำรส่งออกมำกขึ้น ท ำให้มีอัตรำกำรขยำยตัวของกำรส่งออกเพิ มขึ้น ท ำให้สถำนภำพ
กำรส่งออกยำงพำรำของเมียนมำร์อยู่ในต ำแหน่งสินค้ำมีปัญหำ (Question Mark) ส่วนไทยมีอัตรำกำรขยำยตัว
ของกำรส่งออกยำงพำรำในช่วงปี 2546 – 2550 ร้อยละ 81 ซึ งต  ำกว่ำอัตรำกำรขยำยตัวของกำรส่งออก
ยำงพำรำโลก แต่มีส่วนแบ่งกำรตลำดโดยเปรียบเทียบสูง ท ำให้สินค้ำยำงพำรำของไทยอยู่ที ต ำแหน่งสินค้ำท ำเงิน 
(Cash Cows) แต่ในช่วงปี 2551 – 2555 แม้ว่ำไทยจะมีมูลค่ำกำรส่งออกมำกขึ้น แต่มีอัตรำกำรขยำยตัวของกำรส่งออก 
ก็ยังต  ำกว่ำอัตรำกำรขยำยตัวของกำรส่งออกโลก ซึ งยังอยู่ในต ำแหน่ง Cash Cow เช่นเดิม  
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  ส ำหรับตลำดอำเซียน ในช่วงปี 2546 – 2550 เมียนมำร์มีอัตรำกำรขยำยตัวของกำรส่งออกยำงพำรำ
ต  ำกว่ำอัตรำกำรขยำยตัวของกำรส่งออกยำงพำรำในตลำดอำเซียน และส่วนแบ่งกำรตลำดโดยเปรียบเทียบ  
ยังมีไม่มำกนัก เมียนมำร์จึงอยู่ในต ำแหน่งสินค้ำตกต  ำ (Dog) และในช่วงปี 2551 – 2555 เมียนมำร์มีมูลค่ำ 
กำรส่งออกมำกขึ้น โดยมีอัตรำกำรขยำยตัวของกำรส่งออกสูงกว่ำอัตรำกำรขยำยตัวของกำรส่งออกในตลำดอำเซียน 
ท ำให้สถำนภำพกำรส่งออกยำงของเมียนมำร์ไปอยู่ในต ำแหน่ง สินค้ำมีปัญหำ (Question Mark) จะเห็นว่ำในตลำดอำเซียน 
สินค้ำยำงพำรำของไทยมีควำมสำมำรถในกำรแข่งขันสูงกว่ำเมียนมำร์เนื องจำกไทยเป็นผู้น ำกำรส่งออกในตลำดอำเซียน 
ส่วนไทยมีอัตรำกำรขยำยตัวของกำรส่งออกต  ำกว่ำอัตรำกำรขยำยตัวของกำรส่งออกยำงพำรำอำเซียนแต่มีส่วนแบ่ง
กำรตลำดโดยเปรียบเทียบสูง ท ำให้สินค้ำยำงพำรำของไทยอยู่ในช่วงสินค้ำท ำเงิน (Cash Cows) ทั้ง 2 ช่วง จะเห็นว่ำ 
ในตลำดอำเซียนสินค้ำยำงพำรำของไทยมีควำมสำมำรถในกำรแข่งขันสูงกว่ำ สปป. ลำว เนื องจำกไทยเป็นผู้น ำ 
กำรส่งออกในตลำดอำเซียน 
  3) มำเลเซียและอินโดนีเซีย กำรวิเครำะห์สถำนภำพกำรส่งออกยำงพำรำของอินโดนีเซีย 
และมำเลเซียเปรียบเทียบกับไทยในตลำดโลก พบว่ำ ในช่วงปี 2547 – 2551 ไทยเป็นผู้น ำตลำดยำงพำรำ โดย
สินค้ำยำงพำรำของไทย อยู่ในต ำแหน่งท ำเงิน (Cash Cow) เนื องจำกมีอัตรำกำรขยำยตัวของกำรส่งออกต  ำกว่ำ
ค่ำเฉลี ยของตลำดโลก(ร้อยละ 21.32) และมีส่วนแบ่งในตลำดอันดับ 1 ส่วนของอินโดนีเซียอยู่ในต ำแหน่งสินค้ำ
มีปัญหำ (Question mark) เนื องจำกมีอัตรำกำรขยำยตัวมำกกว่ำค่ำเฉลี ยของตลำดโลกแต่มีส่วนแบ่งกำรตลำด
อยู่ในอันดับ 2 รองจำกไทย ในขณะที สินค้ำยำงพำรำของมำเลเซียอยู่ในต ำแหน่งดำวร่วง (Dogs) เนื องจำกมี
อัตรำกำรขยำยตัวของกำรส่งออกต  ำกว่ำค่ำเฉลี ยของตลำดโลก และมีส่วนแบ่งกำรตลำดต  ำ ส ำหรับในช่วงปี 
2552 – 2556 ไทยยังคงเป็นผู้น ำตลำดยำงพำรำ โดยสินค้ำยำงพำรำของไทยอยู่ในต ำแหน่งท ำเงิน (Cash 
Cow) เนื องจำกมีอัตรำกำรขยำยตัวของกำรส่งออกน้อยกว่ำค่ำเฉลี ยของตลำดโลก (ร้อยละ 21.32)  และมีส่วน
แบ่งในตลำดอันดับ 1 แต่อัตรำกำรขยำยตัวของตลำดและส่วนแบ่งของตลำดลดลง ส่วนสินค้ำยำงพำรำของ
อินโดนีเซียอยู่ในต ำแหน่งสินค้ำดำวร่วง (Dogs) เนื องจำก มีอัตรำกำรขยำยตัวของตลำดและส่วนแบ่งของตลำด
ลดลง เช่นเดียวกับมำเลเซียที มีอัตรำกำรขยำยตัวของตลำดและส่วนแบ่งของตลำดลดลง  กำรวิเครำะห์
สถำนภำพกำรส่งออกยำงพำรำของอินโดนีเซีย และมำเลเซียเปรียบเทียบกับไทยในตลำดอำเซียน พบว่ำ ในช่วง
ปี 2547 – 2551 ไทยเป็นผู้น ำตลำดยำงพำรำ โดยสินค้ำยำงพำรำของไทยอยู่ในต ำแหน่งดำวรุ่ง (Stars) 
เนื องจำกมีอัตรำกำรขยำยตัวกำรส่งออกสูงกว่ำค่ำเฉลี ยของตลำดอำเซียน (ร้อยละ 11.65) และมีส่วนแบ่งใน
ตลำดอันดับ 1 ส่วนของอินโดนีเซียอยู่ในต ำแหน่งสินค้ำมีปัญหำ (Question mark) เนื องจำกมีอัตรำกำร
ขยำยตัวมำกกว่ำค่ำเฉลี ยของตลำดอำเซียนแต่ส่วนแบ่งกำรตลำดอยู่ในอันดับ 2 รองจำกไทย ในขณะที สินค้ำ
ยำงพำรำของมำเลเซียอยู่ในต ำแหน่งดำวร่วง (Dogs) เนื องจำกมีอัตรำกำรขยำยตัวของกำรส่งออกต  ำกว่ำ
ค่ำเฉลี ยของตลำดอำเซียน และมีส่วนแบ่งกำรตลำดน้อยกว่ำไทยและอินโดนีเซีย ส ำหรับในช่วงปี 2552 – 
2556 ไทยยังคงเป็นผู้น ำตลำดยำงพำรำในอำเซียน และมีส่วนแบ่งในตลำดอันดับ 1 แต่มีอัตรำกำรขยำยตัวของ
กำรส่งออกน้อยกว่ำค่ำเฉลี ยของตลำดอำเซียน ท ำให้ไทยปรับตัวลงมำอยู่ในต ำแหน่งท ำเงิน (Cash Cow) ส่วน
อินโดนีเซียอยู่ในต ำแหน่งสินค้ำดำวร่วง (Dogs) เนื องจำกมีอัตรำกำรขยำยตัวของตลำดและส่วนแบ่งของตลำด 
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ลดลง สําหรับมาเลเซียมีอัตราการขยายตัวของการสงออกต่ํากวาอัตราการขยายตัวของการสงออกในตลาดอาเซียน 

และมีสวนแบงของตลาดปรับตวัลดลง ทําใหสถานภาพการสงออกยางของมาเลเซียยังอยูในตําแหนง Dogs เชนเดิม 

 

5.2 ขอเสนอแนะ 

 ผลผลิตยางพาราของไทยและของโลกมีทิศทางเพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะในประเทศสมาชิกอาเซียน 

ไดแก อินโดนีเซีย เวียดนาม มาเลเซีย เมียนมาร กัมพูชา และ สปป. ลาว ในขณะที่การแปรรูปเปนผลิตภัณฑ

ปลายน้ํามีนอย ทําใหตองพ่ึงพาการสงออกในรูปวัตถุดิบเปนหลัก และจากการศึกษาศักยภาพการแขงขันสินคา

ยางพาราของไทยเปรียบเทียบกับอินโดนีเซีย และมาเลเซีย พบวาดานการผลิตอินโดนีเซียนาจะเปนผูผลิตยาง

รายใหญที่สุดของโลกได สําหรับดานการตลาดยางในรูปวัตถุดิบ ไทยและอินโดนีเซียมีศักยภาพการแขงขัน

คอนขางสูง ขณะที่มาเลเซียมีศักยภาพแขงขันสงออกผลิตภัณฑยาง ดังนั้น ไทยจึงควรมีการปรับตัวเพ่ือใหเปน

ผูนําอุตสาหกรรมยางพาราดังนั้น เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมในการรองรับผลกระทบที่จะเกิดข้ึน จะตองมี

มาตรการรองรับ ดังนี ้

 5.2.1 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 

 1) สนับสนุนใหเกษตรกรตัดโคนยางตนแกท่ีใหผลผลิตต่ํา เพ่ือปลูกแทนดวยยางพันธุดี หรือปลูก

พืชอ่ืนที่มีศักยภาพ และมีการใชปุยที่ถูกตองและเหมาะสมตามคาวิเคราะหดิน 

 2) ใชเครื่องจักรกลทางการเกษตรเพื่อชวยเพ่ิมผลผลิต และทดแทนแรงงานคนที่คาจางมีแนวโนม

เพ่ิมสูงข้ึน 

 3) ประกาศเขตที่เหมาะสมสําหรับการปลูกยางพารา (zoning) เพื่อไมใหเกษตรกรขยายเนื้อที ่

ไปในเขตที่ไมเหมาะสม 
  

 5.2.2 การเพิ่มมูลคาผลผลิต 

 1) สงเสริม/สนับสนุนใหเกษตรกรมีการรวมกลุมเพื่อแปรรูปเปนยางแผนรมควัน และอ่ืน ๆ 

ทดแทนการขายยางพาราในรูปยางแผนดิบ 

 2) ผลักดันใหไทยเปนผูนําดานผลิตภัณฑยางแทนการเปนผูนําดานผูผลิตยางในรูปวัตถุดิบ  

โดยจัดตั้งสถาบันการศึกษาดานยางและผลิตภัณฑยาง/ไมยางพารา เพ่ือเพ่ิมบุคลากรดานผลิตภัณฑยาง  

และสงเสริมใหภาครัฐใชยางพาราภายในประเทศเพ่ิมมากข้ึน เพ่ือลดการพ่ึงพาการสงออก โดยเนนใหมีการนํา

ยางพาราไปใชทําถนน ทําฝายยาง ยางรองคอสะพาน บล็อกยางปูพ้ืน เปนตน 

 3) สงเสริม/สนับสนุนใหภาคเอกชนปรับปรุงและขยายโรงงานผลิตภัณฑยาง สนับสนุนใหมี

หองปฏิบัติการทดสอบผลิตภัณฑยางใหไดมาตรฐานสากล ผลักดันใหไทยเปนศูนยกลางอุตสาหกรรมยาง 

ในภูมิภาคอาเซียน และสนับสนุนการรวมลงทุนระหวางประเทศ ทั้งนี้ ภาครัฐจําเปนตองมีการปรับปรุงแกไข

กฎระเบียบท่ีเปนอุปสรรคตอการผลิตและการลงทุนในอุตสาหกรรมยางการปรับปรุงโครงสรางภาษี 

ใหเอ้ือประโยชนแกผูประกอบการของไทย และสนับสนุนผูประกอบการผลิตภัณฑยางลดตนทุนการผลิตและ

ตนทุนการสงออก รวมท้ังสนับสนุนการรวมลงทุนระหวางประเทศ ตลอดจนจะตองประสานความรวมมือ
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ระหวางหนวยงานเพ่ือดําเนินการตามแผนงานไปสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน นอกจากนี้ภาครัฐท่ีเก่ียวของ

ควรชวยสนับสนุนใหภาคเอกชนรักษาฐานตลาดเดิมเนื่องจากสภาพการแขงขันที่เพ่ิมสูงขึ้นจากประเทศผูผลิตยาง

รายใหมอยางเวียดนามที่มีสวนแบงการตลาดในตลาดโลกที่เพ่ิมมากข้ึน และเรงใหภาคเอกชนขยายตลาดใหม 

 4) ลดตนทุนการตลาด โดยผลักดันใหมีการปรับปรุงการจัดเก็บ cess จากระบบข้ันบันไดเปน

ระบบคงท่ีใกลเคียงกับมาเลเซีย 
 

 5.2.3 การเพิ่มรายไดใหกับเกษตรกร 

 สงเสริม/สนับสนุนใหเกษตรกรปลูกพืชแซมยางในชวงที่ตนยางอายุยังนอย หรือปลูกพืชรวมยาง

ในชวงที่ยางมีอายุมาก สนับสนุนใหเกษตรกรปลูกพืชที่หลากหลายเพื่อเปนการกระจายความเสี่ยงจากการปลูกพืช

เชิงเดี่ยว และใหเกษตรกรเลี้ยงสัตวในสวนยางเพ่ือเพ่ิมรายได 
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