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ด้ วยกรมประมง  ได้ มอบหมายให้ ศู นย์ วิ จั ย เศรษฐศาสตร์ ประยุ กต์  คณะเศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ด าเนินการศึกษาในโครงการศึกษาศักยภาพ และลู่ทางการลงทุนในภาคการประมง
ของผู้ประกอบการไทยในประเทศสมาชิกอาเซียน โดยเริ่มด าเนินงานตั้งแต่เดือนธันวาคม 2555 บัดนี้คณะที่
ปรึกษาได้จัดท ารายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์  เพ่ือรายงานผลการศึกษาของโครงการดังกล่าว โดยรายงาน
การศึกษาฉบับสมบูรณ์  ประกอบด้วยบทที่ 1-5 จะเป็นรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการทบทวนองค์ความรู้
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา การศึกษาสภาพทั่วไปของการท าประมงเบื้องต้นและ
โครงสร้างพ้ืนฐาน รวมทั้งเศรษฐกิจสัตว์น้ าโดยภาพรวมของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน การศึกษากฎหมาย
การลงทุนและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในสาขาประมง การวิเคราะห์ลู่ทางและศักยภาพการลงทุน รวมถึงการ
วิเคราะห์ความคุ้มทุนของธุรกิจในภาคประมงของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน โดยเฉพาะ พม่า ลาว และ
อินโดนีเซีย ที่มีศักยภาพในการลงทุน สุดท้ายน าเสนอบทสรุปที่ได้จากผลการศึกษาในด้านต่างๆและ
ข้อเสนอแนะส าหรับผู้ประกอบการไทยที่จะไปลงทุนในธุรกิจภาคประมงในประเทศสมาชิกอาเซียน 

  
คณะที่ปรึกษา 

สิงหาคม 2557 
 



บทสรุปผู้บริหาร 
 

ภายในปี 2558 อาเซียนมีเป้าหมายการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพ่ือให้อาเซียนเป็นตลาดและ
ฐานการผลิตเดียวกัน โดยมีการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุน และแรงงานมีฝีมืออย่างเสรี รวมถึงมีการ
เคลื่อนย้ายเงินทุนที่เสรีมากขึ้น ประกอบกับอาเซียนได้จัดท าความตกลงว่าด้วยการลงทุนของอาเซียน ซึ่งมีผล
บังคับใช้ตั้งแต่ปี 2541 และความตกลงว่าด้วยการคุ้มครองการลงทุนของอาเซียน ซึ่งมีผลบังคับใช้         
ตั้งแต่ปี 2530 ซึ่งจะครอบคลุมการลงทุนใน 5 สาขา คือ เกษตร ประมง ป่าไม้ เหมืองแร่ และอุตสาหกรรม  
การผลิต รวมทั้งการลงทุนในบริการที่เกี่ยวข้องกับทั้ง 5 สาขา โดยปัจจุบันรัฐบาลไทยให้ความส าคัญกับ      
การเตรียมการรองรับและการใช้ประโยชน์จากการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยเฉพาะการสร้าง     
ความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการไทยในการใช้ประโยชน์จากการเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน            
ภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพ่ือน าไปสู่การขยายเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนของไทยกับอาเซียน
และผนึกก าลังกับหุ้นส่วนทางธุรกิจในอาเซียนเพื่อแข่งขันในตลาดโลก ดังนั้น ในการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์
หลักเพ่ือศึกษาศักยภาพ และลู่ทางการลงทุนในภาคการประมงของผู้ประกอบการไทยในประเทศสมาชิก
อาเซียน ส าหรับเป็นข้อมูลให้กับภาครัฐในการสนับสนุนและส่งเสริมการลงทุนระหว่างไทยกับประเทศสมาชิก
อาเซียนอ่ืนๆ  รวมทั้งเป็นข้อมูลให้กับภาคเอกชนไทยในการตัดสินใจไปลงทุนในภาคการประมงในประเทศ
สมาชิกอาเซียนที่มีศักยภาพและปัจจัยที่เอ้ืออ านวย 

 

ส าหรับผลการศึกษาในครั้งนี้ ครอบคลุมประเด็นการวิเคราะห์ทั้งสิ้น 3 ส่วน ได้แก่ ข้อมูลทั่วไปของ   
การท าประมงเบื้องต้นในประเทศกลุ่มสมาชิกอาเซียน กฎหมายการลงทุนและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับในสาขา
ประมงของประเทศกลุ่มสมาชิกอาเซียน และการวิเคราะห์ศักยภาพ รวมถึงลู่ทางการลงทุนในภาคประมงของ
ประเทศสมาชิกอาเซียน ซึ่งจากการศึกษาพบว่ามี 3 ประเทศในกลุ่มสมาชิกอาเซียน ได้แก่ ลาว พม่า และ
อินโดนีเซีย จัดเป็นประเทศที่มีศักยภาพทางด้านประมง และควรได้รับการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการใน
ประเทศไทยไปลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

1. ลาว 
ส าหรับผลการวิเคราะห์ในลาว พบว่า มีสภาพพ้ืนที่และคุณภาพน้ าที่ดีและเหมาะสมส าหรับการเพาะฟัก

และเลี้ยงปลาน้ าจืด รวมถึงการเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกรามที่มีการน าเข้าจากจังหวัดกาฬสินธุ์และการเพาะเลี้ยงกุ้ง
ขาวในน้ าจืดยังเป็นธุรกิจประมงที่มีศักยภาพในการผลิตเพ่ือบริโภคภายในและเพ่ือการส่งออกภายใต้สิทธิ
ประโยชน์จาก GSP นอกจากนี้ ธุรกิจประเภทดังกล่าวยังสามารถขยายตัวได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับ SMEs 
โดยเป็นการผลิตที่เน้นตลาดในประเทศเป็นหลัก เนื่องจากปริมาณการผลิตไม่พอต่อความต้องการ
ภายในประเทศที่เพ่ิมข้ึนตามการเติบโตของเศรษฐกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 

  

เมื่อพิจารณาถึงนโยบายด้านการส่งเสริมของรัฐบาล ซึ่งครอบคลุมการส่งเสริมการลงทุนจาก
ต่างประเทศด้านการประมง นโยบายการส่งเสริมการลงทุนจะเป็นเพ่ือการบริโภคภายในประเทศเป็นหลัก 
อย่างไรก็ตาม แนวโน้มนโยบายจะขยายครอบคลุมเพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการผลิตเพ่ือการส่งออก แต่
จากเงื่อนไขการลงทุนจากต่างประเทศในสัดส่วนร้อยละ 100 ที่ต้องมีการจ้างแรงงานชาวลาวร้อยละ 90 ของ
แรงงานทั้งหมดในธุรกิจ อาจส่งผลให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นได้จากประสิทธิภาพและทักษะแรงงานลาวที่ต่ า
เทียบกับแรงงานไทย  
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ส าหรับการวิเคราะห์ศักยภาพและลู่ทางการลงทุนในลาวนั้นพบว่า เนื่องจากขนาดตลาดภายในประเทศ
ที่เล็กตามจ านวนประชากร ดังนั้น การลงทุนจึงควรเป็นรูปแบบของการลงทุนขนาดกลางและย่อม จากผลการ
ประเมินความเป็นไปได้ของการลงทุนในลาว ส าหรับปลานิลและปลาดุกรัสเซียอย่างละ 3 ประเภทธุรกิจตามโซ่
อุปทาน คือ การเพาะฟัก การอนุบาล และการเพาะเลี้ยงมีความคุ้มค่าในการลงทุน และมีความเป็นไปได้สูง
หากพิจารณาจากศักยภาพที่มีแนวโน้มในการพัฒนาได้ อันเนื่องจากความเหมาะสมในสภาพภูมิประเทศ 
นโยบายในการส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ และปริมาณการผลิตที่ไม่พอต่อความต้ องการบริโภค 
นอกจากการลงทุนในลาวแล้ว ธุรกิจการส่งออกลูกปลานิลแปลงเพศไปยังลาวก็เป็นธุรกิจที่มีความเป็นไปได้สูง
เช่นเดียวกัน ทั้งนี้ ข้อสังเกตที่ส าคัญที่อาจเป็นสาเหตุของความเสี่ยงในการลงทุน คือ การลักลอบน าเข้าปลา
เนื้อมีชีวิตที่ตกเกรดในตลาดไทยที่มีราคาถูกกว่าเมื่อเทียบกับราคาที่ขายจากฟาร์มในลาว อย่างไรก็ตาม 
นโยบายส่งเสริมการขยายพันธุ์ปลาตามธรรมชาติท าให้ช่วงฤดูฝนจึงมีสัตว์น้ าตามธรรมชาติค่อนข้างมากส่งผล
ให้ความต้องการในตลาดลดลง รวมทั้งปัญหาเกี่ยวกับเทคโนโลยี คุณภาพแรงงาน และการขาดแคลนแรงงานที่
อาจส่งผลต่อผลผลิตที่ไม่แน่นอนได้ รวมทั้งความแตกต่างทางวัฒนธรรมองค์กรและการด าเนินธุรกิจ และการ
ปกครองที่เป็นลักษณะรวมอ านาจเบ็ดเสร็จของเจ้าแขวงที่มีผลต่อการลงทุนในประเทศ ปริมาณการผลิตและ
ราคาผลผลิตในตลาด ดังนั้น การลงทุนที่เหมาะสมและเอ้ืออ านวยแก่การบริหารจัดการภายในธุรกิจ 
กฎระเบียบมาตรการภายในประเทศ และวัฒนธรรมการท างานของ ลาว ควรเป็นลักษณะการร่วมทุนกับนัก
ธุรกิจในท้องถิ่นมากท่ีสุด 
 

2. พม่า 
จากข้อมูลโครงสร้างพ้ืนฐาน และสภาพทั่วไปของเศรษฐกิจสัตว์น้ าในพม่ารวมถึงการวิเคราะห์ลู่ทาง

และศักยภาพการลงทุน สามารถสรุปได้ว่า พม่าเป็นประเทศที่มีทรัพยากรธรรมชาติที่มีความอุดมสมบูรณ์ 
ขณะที่สาขาการผลิตทางการเกษตรมีความส าคัญต่อเศรษฐกิจพม่า ซึ่งการประมงของพม่าปัจจุบันก็มีการเลี้ยง
ในมัณฑะเลย์และรัฐฉาน ซึ่งโดยมากเป็นการเลี้ยงปลาจีน และจะเป็นการเลี้ยงแบบ Polyculture ร่วมกับปลา
ชนิดอื่น 

 

เมื่อพิจารณาด้านกฎหมาย/ กฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนพบว่า พม่ามีข้อจ ากัดในเรื่อง
ของเสถียรภาพของกฎหมายและนโยบายอย่างมาก เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง ท าให้นักลงทุนเกิด
ความไม่ม่ันใจในการลงทุนในพม่าอย่างมาก ในส่วนของกฎหมายประมงของพม่าได้มีการก าหนดมาตรการและ
กฎเกณฑ์ในการท าประมงในเขตเศรษฐกิจจ าเพาะจะต้องขอใบอนุญาตที่กรมประมง ซึ่งนักลงทุนจะต้อง
ด าเนินการจับปลาในแบบบริษัทร่วมทุนกับรัฐบาลหรือบริษัทร่วมทุนที่มีอยู่ก่อนแล้วหรือบริษัทเอกชนในพม่า 
ซึ่งทางภาครัฐจะอนุมัติค าขอเป็นกรณีไป  

 

ในภาพรวมของการศึกษาถึงศักยภาพในการแข่งขันในภาคประมงของอาเซียน พบว่า พม่ามีค่า
ความสามารถในการแข่งขันโดยเปรียบเทียบที่ปรากฏ (Revealed Comparative Advantage: RCA) สูงเป็น
อันดับ 2 รองจากเวียดนามซึ่งสอดคล้องกับการวิเคราะห์ศักยภาพในการลงทุนของประเทศสมาชิกอาเซียนซึ่ง
สะท้อนให้เห็นว่า พม่ามีศักยภาพในการดึงดูดเงินลงทุนมากที่สุด นอกจากนี้ การลงทุนในการเพาะเลี้ยงกุ้ง
ทะเล และปลานิลในประเทศดังกล่าวนี้ นับเป็นธุรกิจที่มีศักยภาพในการลงทุนเนื่องจากความอุดมสมบูรณ์ของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ประกอบกับแรงงานจ านวนมากที่มีค่าแรงถูกของพม่า ขณะที่นักลงทุนพม่ามีความ
ต้องการร่วมทุนกับนักลงทุนต่างชาติเพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีในด้านการประมง นอกจากนี้ การที่มีสมาคมที่เป็น
ตัวแทนของภาคเอกชนที่เข้มแข็งพร้อมที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าของประเทศ รวมถึงการที่
ประเทศต่างๆ ยกเลิกการคว่ าบาตรทางการค้า ท าให้สามารถที่จะส่งออกสินค้าสัตว์น้ าไปยังตลาดใหญ่ของโลก
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ได้ จึงมีความต้องการพัฒนามาตรฐานสินค้า ซึ่งต้องอาศัยนักลงทุนต่างชาติที่มีองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่
พร้อมมากกว่าผู้ประกอบการท้องถิ่น ผนวกกับมีการปรับปรุงกฎหมายให้ทันสมัยเพ่ือดึงดูดนักลงทุนต่างชาติ
ล้วนแต่เป็นปัจจัยบวกท่ีส่งเสริมศักยภาพการลงทุนด้านประมงของพม่า 

 

แต่อย่างไรก็ตาม การเข้าไปลงทุนในพม่าควรค านึกถึงความผันผวนในเรื่องอัตราแลกเปลี่ยน และ
เสถียรภาพทางการเมือง รวมถึงปัจจัยด้านโครงสร้างพ้ืนฐานซึ่งยังอยู่ระหว่างการเปลี่ยนผ่านทั้งในเรื่องระบบ 
โลจิสติกส์ที่ยังไม่เอ้ือต่อการขนส่ง ราคาที่ดินในเมืองหลักที่มีราคาสูงมาก การขาดแคลนไฟฟ้าและความไม่
เสถียรในการจ่ายไฟของเมืองใหญ่ๆ ปัจจัยเชิงลบเหล่านี้เป็นข้อควรพิจารณาของนักลงทุนที่ต้องให้ความส าคัญ
ด้วยเช่นกัน 
 

3. อินโดนีเซีย 
 

จากข้อมูลโครงสร้างพ้ืนฐาน และสภาพทั่วไปของเศรษฐกิจสัตว์น้ าในอินโดนีเซียรวมถึงการวิเคราะห์
ลู่ทางและศักยภาพการลงทุน สามารถสรุปได้ว่า อินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีสภาพภูมิศาสตร์เป็นเกาะใน
มหาสมุทรแปซิฟิก จึงมีความเหมาะสมส าหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ทั้งน้ าจืด น้ ากร่อยและน้ าเค็ม ซึ่งการผลิต
สัตว์น้ าของอินโดนีเซียสามารถแบ่งภาคการผลิตออกเป็น 2 แบบ ได้แก่ ผู้ประกอบการที่เป็นธุรกิจท้องถิ่น และ
ผู้ประกอบการต่างชาติที่เข้ามาลงทุนในอินโดนีเซีย ซึ่งการผลิตทั้ง 2 รูปแบบมีการแบ่งแยกตลาดชัดเจน 
กล่าวคือ ผู้ประกอบการที่เป็นธุรกิจท้องถิ่นจะเน้นผลิตเพ่ือตลาดในประเทศเป็นหลัก เนื่องจากตลาด
ภายในประเทศมีขนาดใหญ่และมีความต้องการบริโภคสัตว์น้ าที่เพ่ิมข้ึนตามการเติบโตของเศรษฐกิจ นอกจากนี้ 
การที่อินโดนีเซียเป็นประเทศมุสลิมยิ่งท าให้ความต้องการบริโภคสัตว์น้ าในประเทศสูงขึ้นไปอีก ในขณะที่
ผู้ประกอบการต่างชาติที่เข้ามาลงทุนในอินโดนีเซียนั้น เน้นการผลิตสินค้าแปรรูปโดยใช้วัตถุดิบภายใน
อินโดนีเซียเพ่ือการส่งออก 

 

ส าหรับการแข่งขันภายในอุตสาหกรรมเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าของอินโดนีเซียยังอาจมีระดับความรุนแรงไม่
มากนัก เนื่องจากมีตลาดขนาดใหญ่รองรับผลผลิต สภาพเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าโดยทั่วไปของ
ประเทศยังไม่พัฒนา ขาดแคลนบุคลากรที่เชี่ยวชาญเฉพาะทาง และแรงงานยังคงขาดทักษะในการจัดการ
ผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยว นอกจากนี้ ภายในประเทศยังมีปัญหาโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีคุณภาพต่ า เนื่องจาก
ลักษณะสภาพภูมิประเทศที่เป็นเกาะ อีกทั้งความแตกต่างทางเชื้อชาติของประชาชนในประเทศเป็นอุปสรรค
ส าคัญต่อการจัดการทางการตลาดของผู้ผลิต ปัจจัยเหล่านี้ล้วนส่งผลให้การพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าของ
อินโดนีเซียไม่พัฒนาเท่าที่ควร และยังคงต้องพ่ึงพิงผู้ประกอบการต่างชาติในการด าเนินกิจการ 

 

ส าหรับโอกาสในการประกอบธุรกิจของนักลงทุนต่างชาติในธุรกิจการเพาะเลี้ยงปลาเก๋า กุ้ง หรือสัตว์ทะเล
ที่มีราคาสูงและเลี้ยงยากนั้น เนื่องจากการมีพ้ืนที่ที่เหมาะสมที่จะพัฒนาธุรกิจด้านเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจ านวนมาก    
ทั้งการเลี้ยงในน้ าจืด น้ าเค็มและน้ ากร่อย ท าให้ในปัจจุบันมีผู้ประกอบการจากประเทศเวียดนามเข้าไปลงทุน
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในอินโดนีเซีย ถึงแม้รัฐบาลมีการสนับสนุนการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ แต่ยังคงมี
กฎระเบียบที่ไม่เอ้ือต่อการด าเนินธุรกิจในหลายประเด็น รวมถึงการออกกฎหมายที่ให้ผู้ประกอบการด้านเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ าต้องมี Partnership รูปแบบใดรูปแบบหนึ่งกับผู้ประกอบการในพ้ืนที่ ดังนั้นผู้ประกอบการที่จะสามารถเข้า
ไปลงทุนการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในอินโดนีเซียจึงน่าจะต้องเป็นผู้ประกอบการรายใหญ่ที่สามารถลงทุนอย่างครบวงจร
ในสาธารณูปโภคที่เกี่ยวข้อง รวมถึงโครงสร้างพ้ืนฐาน และระบบโลจิสติกส์ เนื่องจากภูมิศาสตร์ของประเทศที่เป็น
เกาะ ท าให้ต้นทุนทางโลจิสติกส์โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขนส่งผลผลิตสูง ดังนั้นการลงทุนจึงอาจเหมาะแก่การลงทุน
ของธุรกิจขนาดใหญ่มากกว่าขนาดเล็กและกลาง 
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Executive Summary 
 

In 2015 ASEAN will establish ASEAN Economic Community (AEC). Under the AEC, 
ASEAN will become a single market and production base with the free flows of goods, 
services, investment and skilled-labor as well as the freer movement of capital. As for 
investment, ASEAN Investment Agreement has been effective since 1998. Also, ASEAN 
Investment Protection Agreement, which has been in effect since 1987, covers five areas of 
investment, i.e. agriculture, fishery, forestry, mining, and manufacturing together with 
investment in their related services. Currently, the Thai government attaches an importance 
to the preparation for and the utilization of AEC, especially the building up of Thai 
entrepreneurs' competitiveness in the world market from the single market and production 
base as well as business partnership among ASEAN members. Therefore, the potential and 
investment opportunity of Thai fishery entrepreneurs in ASEAN countries catches up         
the interest of both private and government. This is to help government agencies provide 
accurate support for Thai investors and to offer necessary information to Thai businesses for 
their investment decision.  

 

This study' results include three parts: general and background information on fishery 
in ASEAN countries, related regulations on fishery investment in ASEAN countries, and 
analysis on the potential and investment opportunity of Thai fishery entrepreneurs in ASEAN 
countries. According to these results, Lao PDR, Myanmar, and Indonesia are the potential 
countries for Thai fishery investment. 

 

1. The People's Democratic Republic of Laos 
With the proper natural resource and environment, and quality of natural water for 

agriculture, Lao PDR would be best for freshwater fish, white shrimp, and giant Malaysian 
prawn.  They are thus the potential business to be invested. Furthermore, the Lao PDR still 
receives the GSP from developed countries which could make foreign investors gain 
competitiveness. As a consequence of small population size, emerging economy, land lock, 
and under-supply freshwater fish product, small and medium size of business has increasing 
chance for new coming investors whose focus is on local market base. However,              
the domestic infrastructure and lack of hatching knowledge and technology are the key 
threat factors for the success of freshwater farm business in Lao PDR.  

 

The government policy to attract foreign investors, on the other hand, positively 
creates investment environment.  Unfortunately, the regulations related to investment 
policy facilitate only business that lifts up the social welfare, supplies domestic consumers, 
for instance.  The foreign investors somewhat could not efficiently gain from the rich of 
factor endowment because they cannot export fish product to other countries. This would 
result in the market area limitation. In order to gain benefits from foreign investment policy, 
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investors have to also follow the labor employment regulation which requires for a 90% of 
total employment would be local workers. This particular regulation could distort             
the business net marginal cost and revenue due to the lower skill of Lao workers.  

 

According to feasibility analysis, freshwater fish farm has high potential to be owned 
by a foreigner. Nile Tilapia and Alien Specie farm, specifically hatching, nursery, and cultivate 
farm, are possible and potential success with significantly supportive result of cost-benefit 
analysis, investment policy, and market demand. Another successful factor for foreign 
investment is a political matter or the personal relationship with the head of district.       
The joint venture investment strategy is thus the most appropriate. However, direct 
investment in freshwater fish farm is facing the problem of illegal import at the border that 
has to be taken into account as the risk factor for undertaking a sensitivity analysis. 
Moreover, the fishery catching activity from natural sources associated with agricultural 
reservation and sustainability policies surges up the numbers of natural fish during           
the raining season which could bring down the market demand. The different organization 
tradition and working culture, farming technology, and labor's skill are also shown as         
the main problems in investing in Lao PDR that could lessen the business performance. 
Besides the direct investment, the exporting Nile Tilapia fry and undersize standard of Nile 
Tilapia have high potential to gain profit for Thai SMEs. 
 

2. Myanmar 
Myanmar has plentiful natural resources. Agriculture is the most important sector for 

the Myanmar economy.  Most aquaculture activities in Myanmar are located in Mandalay 
and Shan State. Silver carp is the most popular fish for aquaculture. Aquaculture in Myanmar 
takes the form of polyculture by farming Silver carp with different kinds of fish. 

 

Myanmar's investment laws and policies are unstable due to their frequent changes. 
This uncertainly reduced the confidence of foreign investors. To catch fish in specific 
economic zones, foreign investors have to get a license from the Fishery Department. In 
addition, they have to cooperate with the government or join pre-existing joint ventures or 
private companies. 

 

The Revealed Comparative Advantage (RCA) shows that the fishery sector of 
Myanmar ranks second in terms of competitiveness among Asian countries as the country 
has the most potential to attract investment. Furthermore, investing in the aquaculture of 
shrimp and Nile Tilapia has the high potential to gain profit as Myanmar has suitable 
environment for cultivation and low labor cost. Moreover, Myanmar investors prefer the 
joint venture pattern as they need more advance technology in aquaculture. With strong 
private association to develop the aquaculture industry, the suitable geography for 
transportation, and the suspension of economic sanction, Myanmar can export aquatic 
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products to many destinations. As a result, Myanmar has to develop aquatic product 
standard which requires assistance from foreign investors who have both knowledge and 
technology. Currently, Myanmar develops laws and regulations in order to attract more 
investors. 

 

However, there are many factors that the investors should be concerned if they want 
to invest in aquaculture in Myanmar, for example, the fluctuation of exchange rate, the 
political instability, the poor infrastructure, the high land price, and the lack and inadequate 
of electricity. 
 

3. Indonesia 
Indonesia is an island in the Pacific Ocean. It is geographically suitable for all kinds of 

fisheries: freshwater, sea water, brackish water. Fishery production in Indonesia can be 
divided into 2 types: local and foreign entrepreneurs. The markets of these two groups are 
clearly separated. The first group mainly produces for the domestic market which is quite 
large and constantly expanding due to its economic growth. In addition, the Indonesians are 
predominantly muslim, therefore, the demand for fishery products is naturally High. On the 
other hand, foreign entrepreneurs investing in Indonesia focuses their production on the 
processed fishery for exports using domestic raw materials. 

 

As for the conditions of Indonesia's aquaculture industry, investors are not facing very 
strong competition because of its large and absorbing domestic market, low level of 
aquacultural technology, the lack of skilled-labor. Furthermore, Indonesia faces other 
fundamental problems such as poor infrastructure due to island-dominated geography and 
race diversities. All these factors cause difficulties for local producers in expanding their 
businesses and still having to rely on foreign entrepreneurs. 

 

Considering investment opportunities for foreign entrepreneurs in the aquaculture of 
guper, shrimp, and other seafoods, at present, Vietnamese businesses have invested in the 
country and took advantage of suitable geography. Although the Indonesian government 
promotes foreign investment in this industry, there still are regulations which are not 
investor-friendly. One of them is a regulation requiring foreign aquacultural investors to have 
a partnership with local producers. As a result, foreign business that could successfully 
invest in aquaculture in Indonesia must be so large-sized that can comprehensively invest in 
all related infrastructures. Another imminent problem is the country's poor logistics system, 
resulting in high cost of logistics, especially transportation. This allows large-sized business of 
foreign entrepreneurs to have higher investment opportunities in the aquacultural industry in 
Indonesia than their medium and small-sized counterparts. 
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ผลผลิตสัตว์น ้ำทั่วโลก 
ผลผลิตสัตว์น ้ำของโลกจ้ำแนกตำมประเภทกำรผลิต ปี 2549-2553 
ผลผลิตสัตว์น ้ำจ้ำแนกในแต่ละทวีป ปี 2553 
ปริมำณผลผลิตสัตว์น ้ำจำกกำรเพำะเลี ยงในแต่ละประเทศ 10 อันดับแรก ปี 2553 
กำรบริโภคผลผลิตสัตว์น ้ำของโลกจ้ำแนกตำมกำรใช้ประโยชน์ ปี 2549-2553 
ผู้ส่งออกผลผลิตสัตว์น ้ำที่ส้ำคัญ 10 อันดับแรกของโลก ปี 2551-2553  
ผู้น้ำเข้ำผลผลิตสัตว์น ้ำที่ส้ำคัญ 10 อันดับแรกของโลก ปี 2551-2553  
ปริมำณและมูลค่ำกำรส่งออกสินค้ำประมงทั งหมดของไทยไปประเทศต่ำงๆ                              
ปี 2550 -2555 
ปริมำณและมูลค่ำสินค้ำประมงทั งหมดของไทยที่ส่งออกไปประเทศและ                        
กลุ่มประเทศต่ำงๆสูงสุด 10 อันดับ ปี 2550 - 2555 
ปริมำณและมูลค่ำกำรส่งออกผลิตภัณฑ์กุ้งของไทย ปี 2550 – 2555 
ปริมำณและมูลค่ำกำรส่งออกผลิตภัณฑ์กุ้งของไทยไปตลำดส้ำคัญ ปี 2550-2555 
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ข้อมูลกำรจัดล้ำดับและค่ำคะแนน ปัจจัยพื นฐำน ปัจจัยเสริมประสิทธิภำพในกำร
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ปริมำณผลผลิตสัตว์น ้ำของประเทศสมำชิกอำเซียน จ้ำแนกตำมประเภทกำรท้ำ
ประมงในปี 2549-2553 
พื นที่ที่มีศักยภำพในกำรเพำะเลี ยงสัตว์น ้ำในอินโดนีเซียปี 2552 
ผลผลิตจำกกำรเพำะเลี ยงสัตว์น ้ำและสำหร่ำยทะเลของอินโดนีเซียระหว่ำง                  
ปี 2548-2553 
ผลผลิตกุง้ที่ได้จำกกำรเพำะเลี ยงแยกตำมเกำะต่ำงๆของอินโดนีเซียในปี2553 
รูปแบบกำรเลี ยงกุ้งแยกตำมพื นที่ต่ำงๆ 
ผลผลิตปลำนิลและปลำสวำยแยกตำมเกำะต่ำงๆของอินโดนีเซีย 
ผลผลิตสัตว์น ้ำจำกกำรจับและเพำะเลี ยงของเวียดนำมในปี 2542-2554 
ปริมำณผลผลิตและมูลค่ำกำรเพำะเลี ยงสัตว์น ้ำของมำเลเซีย ปี2553-2554 
ปริมำณผลผลิตและมูลค่ำกำรเพำะเลี ยงสัตว์น ้ำจืดของมำเลเซีย ปี 2553-2554 
ผลผลิตลูกพันธุ์ปลำชนิดต่ำงๆ โดยโรงเพำะฟักของกรมประมงพม่ำ ปี 2549-2554 
ปริมำณผลผลิตลูกพันธุ์ปลำโดยโรงเพำะฟักของกรมประมงพม่ำในเขตพื นที่ต่ำงๆ ปี 
2553-2554 
ปริมำณผลผลิตลูกพันธุ์กุ้งก้ำมกรำมโดยโรงเพำะฟักของกรมประมงพม่ำในเขตต่ำงๆ 
ปี 2552 
ผลผลิตสัตว์น ้ำที่ได้จำกกำรจับและกำรเพำะเลี ยงของลำวจ้ำแนกเปนนรำยจังหวัด ปี 2554 
พื นที่เพำะเลี ยงสัตว์น ้ำและผลผลิตของลำวในปี 2553-2554 
โรงเพำะฟักเอกชนในกัมพูชำ 
พื นที่และรูปแบบกำรเลี ยงสัตว์น ้ำในกัมพูชำ 
ปริมำณและมูลค่ำกำรส่งออกกุ้งแช่แข็งของฟิลิปปินส์ ปี 2545-2547 
มูลคำ่กำรน้ำเข้ำกุ้งของฟิลิปปินส์ในปี 2545-2547 
มูลค่ำกำรส่งออกในหมวดสินค้ำพิกัด 0300 ของประเทศในกลุ่มประเทศอำเซียน
ระหว่ำงปี  2550-2554 
อัตรำกำรเติบโตของมูลค่ำกำรส่งออกในหมวดสินค้ำพิกัด 0300 ของประเทศในกลุ่ม
ประเทศอำเซียนระหว่ำงปี  2550-2554 
กำรวิเครำะห์ควำมได้เปรียบโดยเปรียบเทียบ (RCA) ในหมวดสินค้ำพิกัด 0300 ของ 
ประเทศ ในกลุ่มประเทศอำเซียนระหว่ำงปี 2550-2554 
กำรครองส่วนแบ่งทำงกำรตลำดในหมวดสินค้ำพิกัด 0300 ของประเทศในกลุ่ม
ประเทศอำเซียนระหว่ำงปี 2550-2554 
สรุปสถำนะควำมเจริญเติบโตและกำรครองส่วนแบ่งทำงกำรตลำดในหมวดสินค้ำ
พิกัด 0300 ของประเทศในกลุ่มอำเซียนปี  2550 และ 2554 
มูลค่ำกำรส่งออกในหมวดสินค้ำพิกัด 1600 ของประเทศในกลุ่มประเทศอำเซียน
ระหว่ำงปี  2550-2554 
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อัตรำกำรเติบโตของ มูลค่ำกำรส่งออกในหมวดสินค้ำพิกัด 1600 ของประเทศใน
กลุ่มประเทศอำเซียนระหว่ำงปี  2550-2554 
กำรวิเครำะห์ควำมได้เปรียบโดยเปรียบเทียบ (RCA) ในหมวดสินค้ำพิกัด 1600 ของ
ประเทศในกลุ่มประเทศอำเซียนระหว่ำง ปี 2550-2554 
กำรครองส่วนแบ่งทำงกำรตลำดในหมวดสินค้ำพิกัด 1600 ของประเทศในกลุ่ม
ประเทศ อำเซียนระหว่ำง ปี 2550-2554 
สรุปสถำนะควำมเจริญเติบโตและกำรครองส่วนแบ่งทำงกำรตลำดในหมวดสินค้ำ
พิกัด 1600 ของประเทศในกลุ่มอำเซียนในปี  2550 และ 2554 
ผลกำรวิเครำะห์ Shift Share ภำคเกษตรกรรมของประเทศในกลุ่มอำเซียนในช่วง   
ปี 2550-2554 
กำรบ้ำบัดน ้ำเสียในบ่อปลำและน ้ำที่ออกจำกบ่อปลำ  
ผลกำรวิเครำะห์ศักยภำพในกำรลงทุนใน 7 ประเทศและตำมรำยสำขำ                     
กำรวิเครำะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกำส และอุปสรรคกำรลงทุนในลำว                  
กลยุทธ์กำรลงทุนในลำว                                                                               
กำรวิเครำะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกำส และอุปสรรคกำรลงทุนในพม่ำ                        
กลยุทธ์กำรลงทุนในพม่ำ                                                                 
กำรวิเครำะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกำส และอุปสรรคกำรลงทุนในอินโดนีเซีย         
กลยุทธ์กำรลงทุนในอินโดนีเซีย  
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สารบัญตารางภาคผนวก 

ตารางภาคผนวก  หน้า 
 

ก 1 
 
เปรียบเทียบรายการข้อสงวนภายใต้ความตกลง ACIA ของประเทศสมาชิก
อาเซียน 10 ประเทศ มาตรการที่ครอบคลุมทุกสาขา 

 
ก-2 

ค 1 กิจกรรมการส ารวจและเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามในประเทศสมาชิก
อาเซียนที่มีศักยภาพ 

ค-2 

ค 2 ก าหนดระยะเวลาในการเดินทางเพ่ือเก็บข้อมูล ค-5 
ค 3 รายละเอียดหน่วยงาน และก าหนดระยะเวลาในการเดินทางเพ่ือเก็บข้อมูล

ในพม่า 
ค-5 

ง 1 ค่าใช้จ่ายในการการลงทุนโรงเพาะฟักลูกปลานิลขนาด 30 ไร่ ของเกษตรกร
ลาว 

ง-2 

ง 2 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานโรงเพาะฟักลูกปลานิลขนาด 30 ไร่ ของเกษตรกร
ลาว 

ง-2 

ง 3 ผลตอบแทนจากโรงเพาะฟักลูกปลานิลขนาด 30 ไร่ ของเกษตรกรลาว ง-3 
ง 4 ประมาณการงบกระแสเงินสดของโครงการโรงเพาะฟักลูกพันธุ์ปลานิล

ขนาด 30 ไร่ 20 บ่อ ของเกษตรกรลาว 
ง-3 

ง 5 มูลค่าปัจจุบันสุทธิของโครงการโรงเพาะฟักลูกพันธุ์ปลานิลขนาด 30 ไร่   
20 บ่อ ของเกษตรกรลาว 

ง-4 

ง 6 อัตราผลตอบแทนที่แท้จริงของโครงการโรงเพาะฟักลูกพันธุ์ปลานิลขนาด 
30 ไร่ จ านวน 20 บ่อ ของเกษตรกรลาว 

ง-4 

ง 7 อัตราผลตอบแทนต่อค่าใช้จ่ายของโครงการโรงเพาะฟักลูกพันธุ์ปลานิล
ขนาด 30 ไร่ จ านวน 20 บ่อ ของเกษตรกรในลาว 

ง-5 

ง 8 ระยะเวลาคืนทุนโครงการโรงเพาะฟักลูกพันธุ์ปลานิลขนาด 30 ไร่ จ านวน 
20 บ่อ ของเกษตรกรลาว 

ง-5 

ง 9 ค่าใช้จ่ายในการการลงทุนของฟาร์มอนุบาลลูกพันธุ์ปลานิลขนาด 4 ไร่ 
จ านวน 4 บ่อ ของเกษตรกรลาว 

ง-5 

ง 10 ค่าใช้จ่ายในการการด าเนินงานของฟาร์มอนุบาลลูกพันธุ์ปลานิลขนาด 4 ไร่ 
จ านวน 4 บ่อ ของเกษตรกรลาว 

ง-6 

ง 11 ผลตอบแทนของฟาร์มอนุบาลลูกพันธุ์ปลานิลขนาด 4 ไร่ จ านวน 4 บ่อ             
ของเกษตรกรในลาว 

ง-7 

ง 12 ประมาณการงบกระแสเงินสดของโครงการฟาร์มอนุบาลลูกพันธุ์ปลานิล
ขนาด 4 ไร่ ของเกษตรกรในลาว 

ง-7 

ง 13 มูลค่าปัจจุบันสุทธิของโครงการฟาร์มอนุบาลลูกพันธุ์ปลานิลขนาด 4 ไร่ 
จ านวน 4 บ่อ ของเกษตรกรในลาว 

ง-8 
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ง 14 
 
อัตราผลตอบแทนที่แท้จริงของโครงการฟาร์มอนุบาลลูกพันธุ์ปลานิลขนาด 
4 ไร่ จ านวน 4 บ่อ ของเกษตรกรในลาว 

 
ง-8 

ง 15 อัตราผลตอบแทนต่อค่าใช้จ่ายของโครงการฟาร์มอนุบาลลูกพันธุ์ปลานิล
ขนาด 4 ไร่ จ านวน 4 บ่อ ของเกษตรกรลาว 

ง-9 

ง 16 ระยะเวลาคืนทุนของโครงการฟาร์มอนุบาลลูกพันธุ์ปลานิลขนาด 4 ไร่ 
จ านวน 4 บ่อ ของเกษตรกรในลาว     4 บ่อ ของเกษตรกรในลาว 

ง-9 

ง 17 ค่าใช้จ่ายในการการลงทุนของฟาร์มเพาะเลี้ยงปลานิลในกระชังจ านวน 
130 กระชัง ของเกษตรกรลาว 

ง-10 

ง 18 ค่าใช้จ่ายด าเนินงานของฟาร์มเพาะเลี้ยงปลานิลในกระชังขนาด           
130 กระชัง ของเกษตรกรลาว 

ง-10 

ง 19 ผลตอบแทนของฟาร์มเพาะเลี้ยงปลานิลในกระชังจ านวน 130 กระชัง            
ของเกษตรกรในลาว 

ง-11 

ง 20 ประมาณการงบกระแสเงินสดของโครงการฟาร์มเพาะเลี้ยงปลานิลใน
กระชังขนาด 130 กระชัง ของเกษตรกรลาว 

ง-11 

ง 21 มูลค่าปัจจุบันสุทธิของโครงการฟาร์มเพาะเลี้ยงปลานิลในกระชังจ านวน          
130 กระชัง ของเกษตรกรในลาว 

ง-12 

ง 22 อัตราผลตอบแทนที่แท้จริงของฟาร์มเพาะเลี้ยงปลานิลในกระชังจ านวน 
130 กระชังของเกษตรกรในลาว 

ง-12 

ง 23 อัตราผลตอบแทนต่อค่าใช้จ่ายของการเพาะเลี้ยงปลานิลในกระชังขนาด      
4×3×1.5 เมตร จ านวน 130 กระชัง ของเกษตรกรลาว 

ง-13 

ง 24 ระยะเวลาคืนทุนของฟาร์มเพาะเลี้ยงปลานิลในกระชังจ านวน 130 กระชัง ของ
ลาว 

ง-13 

ง 25 ค่าใช้จ่ายในการการลงทุนโรงเพาะฟักลูกปลาดุกขนาด 3 ไร่ ของเกษตรกรใน
ลาว 

ง-14 

ง 26 ค่าใช้จ่ายในการการด าเนินงานของโรงเพาะฟักลูกปลาดุกขนาด 3 ไร่ ของ
เกษตรกรในลาว 

ง-14 

ง 27 ผลตอบแทนของโรงเพาะฟักลูกปลาดุกขนาด 3 ไร่ ของเกษตรกรในลาว ง-15 
ง 28 ประมาณการงบกระแสเงินสดของโครงการโรงเพาะฟักลูกปลาดุกขนาด             

3 ไร่ ของเกษตรกร ในลาว 
ง-15 

ง 29 มูลค่าปัจจุบันสุทธิของโครงการโรงเพาะฟักลูกปลาดุกขนาด 3 ไร่ ของ
เกษตรกรลาว 

ง-16 
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ง 30 อัตราผลตอบแทนที่แท้จริงของโครงการโรงเพาะฟักลูกปลาดุกขนาด 3 ไร่         
ของเกษตรกรในลาว 

ง-16 

ง 31 อัตราผลตอบแทนต่อค่าใช้จ่ายของโครงการโรงเพาะฟักลูกปลาดุกขนาด   
3 ไร่  ของเกษตรกรในลาว 

ง-17 

ง 32 ระยะเวลาคืนทุนของโรงเพาะฟักลูกปลาดุกขนาด 3 ไร่ ของเกษตรกรลาว ง-17 
ง 33 ค่าใช้จ่ายในการการลงทุนของฟาร์มเพาะเลี้ยงปลาดุกขนาด 10 ไร่ ของ

เกษตรกรในลาว 
ง-18 

ง 34 ค่าใช้จ่ายในการการด าเนินงานของฟาร์มเพาะเลี้ยงปลาดุกขนาด 10 ไร่                    
ของเกษตรกรลาว 

ง-18 

ง 35 ผลตอบแทนของฟาร์มเพาะเลี้ยงปลาดุกขนาด 10 ไร่ ของเกษตรกรลาว ง-19 
ง 36 ประมาณการงบกระแสเงินสดของโครงการฟาร์มเพาะเลี้ยงปลาดุกขนาด 

10 ไร่ ของเกษตรกรในลาว 
ง-19 

ง 37 มูลค่าปัจจุบันสุทธิของโครงการฟาร์มเพาะเลี้ยงปลาดุกขนาด 10 ไร่ ของ
เกษตรกร ในลาว 

ง-20 

ง 38 อัตราผลตอบแทนที่แท้จริงของฟาร์มเพาะเลี้ยงปลาดุกขนาด 10 ไร่ จ านวน 
3 บ่อ ของเกษตรกรในลาว 

ง-20 

ง 39 อัตราผลตอบแทนต่อค่าใช้จ่ายของโครงการฟาร์มเพาะเลี้ยงปลาดุกขนาด 
10 ไร่ของเกษตรกรในลาว 

ง-21 

ง 40 ระยะเวลาคืนทุนของฟาร์มเพาะเลี้ยงปลาดุกขนาด 10 ไร่ ของเกษตรกร
ลาว 

ง-21 

จ 1 ค่าใช้จ่ายในการการลงทุนของฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกรามขนาด             
1 เฮคแตร์ ของเกษตรกรในพม่า 

จ-2 

จ 2 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานของฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกรามขนาด             
1 เฮคแตร์ ของเกษตรกรในพม่า 

จ-2 

จ 3 ผลตอบแทนของฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกรามขนาด 1 เฮคแตร์                   
ของเกษตรกรในพม่า 

จ-3 

จ 4 ประมาณการงบกระแสเงินสด ของฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกรามขนาด               
1 เฮคแตร์ ของเกษตรกรในพม่า 

จ-3 

จ 5 มูลค่าปัจจุบันสุทธิของโครงการฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกรามขนาด             
1 เฮคแตร์ ของเกษตรกรในพม่า 

จ-4 

จ 6 อัตราผลตอบแทนที่แท้จริงของโครงการฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกรามขนาด 
1 เฮคแตร์ ของเกษตรกรในพม่า 

จ-4 
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จ 7 อัตราผลตอบแทนต่อค่าใช้จ่ายของโครงการฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกราม
ขนาด 1 เฮคแตร์ ของเกษตรกรพม่า 

จ-5 

จ 8 ระยะเวลาคืนทุนของโครงการฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกรามขนาด 1 เฮคแตร์   
ของเกษตรกรในพม่า 

จ-5 

จ 9 ค่าใช้จ่ายในการการลงทุนของฟาร์มเพาะเลี้ยงปลานิลขนาด 1 เฮคแตร์            
ของเกษตรกรในพม่า 

จ-5 

จ 10 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานของฟาร์มเพาะเลี้ยงปลานิลขนาด 1 เฮคแตร์           
ของเกษตรกรในพม่า 

จ-6 

จ 11 ผลตอบแทนของโครงการฟาร์มเพาะเลี้ยงปลานิลขนาด 1 เฮคแตร์             
ของเกษตรกรในพม่า 

จ-6 

จ 12 ประมาณการงบกระแสเงินสดของโครงการฟาร์มเพาะเลี้ยงปลานิลขนาด   
1 เฮคแตร์ ของเกษตรกรในพม่า 

จ-7 

จ 13 มูลค่าปัจจุบันสุทธิของโครงการฟาร์มเพาะเลี้ยงปลานิลขนาด 1 เฮคแตร์           
ของเกษตรกรในพม่า 

จ-7 

จ 14 อัตราผลตอบแทนที่แท้จริงของโครงการฟาร์มเพาะเลี้ยงปลานิลขนาด       
1 เฮคแตร์ ของเกษตรกรในพม่า 

จ-8 

จ 15 อัตราผลตอบแทนต่อค่าใช้จ่ายของโครงการฟาร์มเพาะเลี้ยงปลานิลขนาด    
1 เฮคแตร์ ของเกษตรกรในพม่า 

จ-8 

จ 16 ระยะเวลาคืนทุนของโครงการฟาร์มเพาะเลี้ยงปลานิลขนาด 1 เฮคแตร์             
ของเกษตรกรในพม่า 

จ-8 

ฉ 1 ค่าใช้จ่ายในการลงทุนของฟาร์มอนุบาลกุ้งขาวขนาด 1 ไร่ ของเกษตรกร                 
ในอินโดนีเซีย 

ฉ-2 

ฉ 2 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานของฟาร์มอนุบาลกุ้งขาวขนาด 1 ไร่ ของ
เกษตรกรในอินโดนีเซีย 

ฉ-3 

ฉ 3 ผลตอบแทนของฟาร์มอนุบาลกุ้งขาวขนาด 1 ไร่ ของเกษตรกรอินโดนีเซีย ฉ-4 
ฉ 4 ประมาณการงบกระแสเงินสดของโครงการฟาร์มอนุบาลกุ้งขาวขนาด 1 ไร่                         

ในอินโดนีเซีย 
ฉ-5 

ฉ 5 มูลค่าปัจจุบันสุทธิของโครงการฟาร์มอนุบาลกุ้งขาวขนาด 1 ไร่ ใน
อินโดนีเซีย 

ฉ-6 

ฉ 6 อัตราผลตอบแทนที่แท้จริงของโครงการฟาร์มอนุบาลกุ้งขาวขนาด 1 ไร่                    
ในอินโดนีเซีย 

ฉ-7 

ฉ 7 อัตราผลตอบแทนต่อค่าใช้จ่ายของโครงการฟาร์มอนุบาลกุ้งขาวขนาด 1 ไร่                   
ในอินโดนีเซีย 

ฉ-8 

ฉ 8 ระยะเวลาคืนทุนโครงการฟาร์มอนุบาลกุ้งขาวขนาด 1 ไร่ ในอินโดนีเซีย ฉ-9 
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 ฉ 9 ค่าใช้จ่ายในการลงทุนของฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งขาวขนาด 2 ไร่ ของเกษตรกร           ฉ-10
           ในอินโดนีเซีย                                                                                                 
ฉ 10 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานของฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งขาวขนาด 2 ไร่ ของเกษตรกรใน        ฉ-10
  อินโดนีเซีย                                                                                               
ฉ 11 ผลตอบแทนของฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งขาวขนาด 2 ไร่ ของเกษตรกรในอินโดนีเซีย            ฉ-11
ฉ 12      ประมาณการงบกระแสเงินสดของโครงการฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งขาวขนาด 2 ไร่            ฉ-11              
          ของเกษตรกรในอินโดนีเซีย                                                                                                                     
ฉ 13 มูลค่าปัจจุบันสุทธิของโครงการฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งขาวขนาด 2 ไร่ ของเกษตรกร           ฉ-11     
           ในอินโดนีเซีย                                                                                             
ฉ 14 อัตราผลตอบแทนที่แท้จริงของโครงการฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งขาวขนาด 2 ไร่                 ฉ-12
           ของเกษตรกรในอินโดนีเซีย                                                                                      
ฉ 15 อัตราผลตอบแทนต่อค่าใช้จ่ายของโครงการฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งขาวขนาด 2 ไร่             ฉ-12
           ของเกษตรกรในอินโดนีเซีย                                                                                        
ฉ 16 ระยะเวลาคืนทุนของโครงการฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งขาวขนาด 2 ไร่ของเกษตรกรใน          ฉ-12
           อินโดนีเซีย                                                                                                      
ฉ 17 ค่าใช้จ่ายในการลงทุนของฟาร์มเพาะเลี้ยงปลาเก๋าขนาด 2 ไร่ ของเกษตรกรใน            ฉ-13
  อินโดนีเซีย                                                                                                  
ฉ 18 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานของฟาร์มเพาะเลี้ยงปลาเก๋าขนาด 2 ไร่ ของเกษตรกรใน      ฉ-13
  อินโดนีเซีย                                                                                                  
ฉ 19 ผลตอบแทนของฟาร์มเพาะเลี้ยงปลาเก๋าขนาด 2 ไร่ ของเกษตรกรอินโดนีเซีย             ฉ-14
ฉ 20     การประมาณงบกระแสเงินสดของโครงการฟาร์มเพาะเลี้ยงปลาเก๋าขนาด 2 ไร่            ฉ-14  
  ของเกษตรกรอินโดนีเซีย                                                                                        
ฉ 21 มูลค่าปัจจุบันสุทธิของโครงการฟาร์มเพาะเลี้ยงปลาเก๋าขนาด 2 ไร่ ของเกษตรกร         ฉ-14
  อินโดนีเซีย                                                                                                  
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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
1.1 หลักกำรและเหตุผล 
 

อาเซียนมีเป้าหมายการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) 
ภายในปี 2558 เพ่ือให้อาเซียนเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน (Single Market and Production Base) 
โดยมีการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุน และแรงงานมีฝีมืออย่างเสรี และมีการเคลื่อนย้ายเงินทุนที่เสรี    
มากขึ้น เพ่ือให้เป็นไปตามแผนงานเพื่อจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประกอบกับอาเซียนได้จัดท าความตก
ลงว่าด้วยการลงทุนของอาเซียน (ASEAN Comprehensive Investment Agreement: ACIA) โดยปรับปรุง
กรอบความตกลงเขตการลงทุนอาเซียน (ASEAN Investment Area) ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปี 2541 และความ
ตกลงว่าด้วยการคุ้มครองการลงทุนของอาเซียน (Investment Guarantee Agreement: IGA) ซึ่งมีผลบังคับใช้
ตั้งแต่ปี 2530 ให้เป็นความตกลงด้านการลงทุนที่สมบูรณ์ฉบับเดียวของอาเซียน มีสาระครอบคลุม 4 เรื่องหลัก 
ได้แก่ การเปิดตลาดการลงทุน การให้ความคุ้มครองนักลงทุน การส่งเสริมการลงทุน และการอ านวยความ
สะดวก      ด้านการลงทุน ซึ่งจะครอบคลุมการลงทุนใน 5 สาขา คือ เกษตร ประมง ป่าไม้ เหมืองแร่ และ
อุตสาหกรรม    การผลิต รวมทั้งการลงทุนในบริการที่เกี่ยวข้องกับทั้ง 5 สาขา โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือ
ส่งเสริมและสนับสุนนการสร้างบรรยากาศที่เอ้ืออ านวยในการลงทุนระหว่างประเทศสมาชิก  

 

ปัจจุบันรัฐบาลไทยให้ความส าคัญกับการเตรียมการรองรับและการใช้ประโยชน์จากการเป็นประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน โดยเฉพาะการสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการไทยในการใช้ประโยชน์จากการเป็น
ตลาดและฐานการผลิตเดียวกันภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพ่ือน าไปสู่การขยายเศรษฐกิจการค้าและ
การลงทุนของไทยกับอาเซียนและผนึกก าลังกับหุ้นส่วนทางธุรกิจในอาเซียนเพื่อแข่งขันในตลาดโลก   

 

ดังนั้น เพ่ือเป็นการสนับสนุนผู้ประกอบการภาคการประมงของไทยให้สามารถใช้ประโยชน์จากการเป็น
ตลาดและฐานการผลิตเดียวกันของอาเซียน และขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนในภาคการประมงของ
ไทยในประเทศสมาชิกอาเซียน จึงเห็นควรให้มีการศึกษาศักยภาพ และลู่ทางการลงทุนในภาคการประมงของ
ผู้ประกอบการไทยในประเทศสมาชิกอาเซียน ส าหรับเป็นข้อมูลให้กับภาครัฐในการสนับสนุนและส่งเสริม    
การลงทุนระหว่างไทยกับประเทศสมาชิกอาเซียนอ่ืนๆ รวมทั้งเป็นข้อมูลให้กับภาคเอกชนไทยในการตัดสินใจ
ไปลงทุนในภาคการประมงในประเทศสมาชิกอาเซียนที่มีศักยภาพและปัจจัยที่เอื้ออ านวย  
 
1.2 วัตถุประสงค์  
 

1) ศึกษาศักยภาพและลู่ทางการลงทุนในภาคการประมงของผู้ประกอบการไทยในประเทศสมาชิก
อาเซียน 

 

2) ศึกษากฎหมายและกฎระเบียบเกี่ยวกับการลงทุนในภาคการประมงของประเทศสมาชิกอาเซียน และ
กฎระเบียบอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องในการที่ผู้ประกอบการไทยจะเข้าไปลงทุนในภาคการประมงในประเทศสมาชิก
อาเซียน  

 

3) เสนอแนะแนวนโยบายในการส่งเสริมการลงทุนด้านการประมงของประเทศไทยในประเทศสมาชิก
อาเซียน  
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1.3 ขอบเขตกำรด ำเนินงำน 

ศึกษาลู่ทางการลงทุนในภาคการประมง ซึ่งรวมถึงการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า การท าการประมง อุตสาหกรรม
การแปรรูปสัตว์น้ าในประเทศสมาชิกอาเซียน โดยลงรายละเอียดประเภทการลงทุนที่มีศักยภาพและมีโอกาสใน
การลงทุนในประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างน้อย 10 ธุรกิจประมง ซึ่งจะมีการหารือเพ่ือก าหนดประเภทของธุรกิจ
ประมงที่จะศึกษาร่วมกับกรมประมงหลังจากผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลเชิงลึกในขั้นตอนการศึกษางวดที่ 1 แล้ว  

 

1) ศึกษาวิเคราะห์ศักยภาพ และลู่ทางของผู้ประกอบการไทยในการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมประมงใน
ประเทศสมาชิกอาเซียนที่มีศักยภาพ วิเคราะห์ความเหมาะสมด้านพ้ืนที่ ความพร้อมด้านเทคโนโลยีและ
สาธารณูปโภค ด้านการตลาด ความคุ้มค่าของการลงทุน และปัจจัยอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งระบุรูปแบบและ
ลักษณะการลงทุนที่เหมาะสม ลู่ทางการลงทุน วิธีการร่วมทุนและการด าเนินธุรกิจ ลักษณะและวิธีการลงทุน 
ปัญหาและอุปสรรค ทั้งนี้ การศึกษาความคุ้มค่าของการลงทุนขึ้นอยู่กับข้อจ ากัดของข้อมูลที่ได้จากกรมประมง
เพ่ือประกอบการวิเคราะห ์

 

2) ศึกษากฎหมายและกฎระเบียบเกี่ยวกับการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมประมง ได้แก่ การเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ า การประมง การแปรรูปสัตว์น้ าของประเทศสมาชิกอาเซียน และกฎระเบียบอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องในการที่
ผู้ประกอบการไทยเข้าไปลงทุนในอุตสาหกรรมดังกล่าวในประเทศสมาชิกอาเซียน รวมทั้งสิทธิประโยชน์ต่างๆ  
ที่เก่ียวข้องกับการลงทุนในประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นๆ ที่ไทยได้จากการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

 

3) จัดสัมมนาเพื่อเผยแพร่ผลการศึกษาโดยมีผู้เข้าร่วมการสัมมนาฯ ไม่น้อยกว่า 60 คน ซึ่งประกอบด้วย 
ผู้ประกอบการภาคการประมง ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน     
จ านวน 1 ครั้ง เพ่ือน าข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้จากการสัมมนาฯ มาใช้ปรับปรุงรายงานการศึกษาโดย
ปรึกษารายละเอียดการจัดสัมมนาดังกล่าวร่วมกับกรมประมง 

 
1.4 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ  
 

1) ทราบข้อมูลศักยภาพ และลู่ทางการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมประมงของผู้ประกอบการไทย        
ในประเทศสมาชิกอาเซียน เพ่ือเป็นแนวทางให้กับภาครัฐในการก าหนดนโยบายเพ่ือสนับสนุนและส่งเสริม       
การลงทุนของผู้ประกอบการไทยในประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นๆ  

 

2) ภาคเอกชนมีข้อมูลประกอบในการตัดสินใจเข้าไปลงทุนการท าอุตสาหกรรมประมงในประเทศ
สมาชิกอาเซียน  
 
1.5 แนวทำงกำรศึกษำ 

วิธีการวิจัยในการศึกษานี้ จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนแรกจะเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูล และส่วนที่
สองจะเป็นวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือตอบวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 

1.5.1 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
การวิจัยนี้จะท าการเก็บรวบรวมข้อมูล 2 ประเภท คือ ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) และ

ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary data) ดังนี้ 
 

- ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) จะมีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการส ารวจภาคสนาม        
การประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) เพ่ือสอบถามความคิดเห็น
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ของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนของภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเน้น
การศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตภายใต้  AEC เพ่ือท าความเข้าใจและ
รับทราบถึงปัญหาและความต้องการของทุกภาคส่วนอย่างรอบด้าน รวมทั้งจะมีการจัดสัมมนาฯ เพ่ือระดม
ความคิดเห็นจ านวน 1 ครั้ง ในการนี้ได้แบ่งการเก็บข้อมูลภาคสนาม ออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 

 

(1) การเก็บข้อมูลภาคสนามในประเทศไทย โดยท าการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ประกอบการใน
สาขาการประมงโดยให้ความส าคัญกับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมที่มีศักยภาพและมีความสนใจ
ในการลงทุนด้านการประมงในกลุ่มประเทศอาเซียน และการจัดการประชุมกลุ่มย่อยเพ่ือระดมความคิดเห็น
ของผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนของภาคเอกชน ภาครัฐ และนักวิชาการ  

 

(2) การเก็บข้อมูลภาคสนามในกลุ่มประเทศอาเซียน โดยเดินทางไปเก็บข้อมูลปฐมภูมิและ    
ทุติยภูมิในประเทศสมาชิกอาเซียนจ านวน 3 ประเทศ คือ พม่า ลาว และอินโดนีเซีย โดยสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  

 

- ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากการศึกษา เอกสาร วารสาร 
รายงาน ข่าวสาร สิ่งตีพิมพ์ต่างๆ และเว็บไซด์ของหน่วยงานต่างๆ ทั้งของประเทศไทยและต่างประเทศ 

 
 

1.5.2 กำรวิเครำะห์ข้อมูล 

การวิจัยครั้งนี้จะท าการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบการใช้เครื่องมือทางสถิติและการสังเคราะห์
ข้อมลูทุติยภูมิและปฐมภูมิ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 

เพื่อตอบวัตถุประสงค์ของกำรศึกษำข้อที่ 1 จึงท าการวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนาเพ่ือหา
อัตราส่วน แนวโน้ม และตัวเลขทางเศรษฐกิจที่ส าคัญต่างๆ ส่วนการวิเคราะห์เชิงปริมาณนั้น จะน าแนวคิด
ต่างๆ ทางเศรษฐศาสตร์มาใช้ ทั้งนี้ การวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขันของสินค้าประมงไทยในตลาด
อาเซียน โดยการประเมินสถานการณ์ในปัจจุบัน และการคาดการณ์ผลกระทบที่จะได้รับภายหลังการเปิด
การค้าเสรีภายใต้กรอบ AEC ซึ่งเน้นในกลุ่มสินค้าประมงที่มีศักยภาพในการเข้าไปลงทุน/ส่งออกในอาเซียน 
โดยจะน าผลที่ได้จากการวิเคราะห์ดังกล่าวผนวกเข้ากับข้อมูลปฐมภูมิ  ทั้งในส่วนของผลจากการสัมภาษณ์    
เชิงลึกและการประชุมกลุ่มย่อยมาร่วมด าเนินการสังเคราะห์ความเป็นไปได้ โอกาส และลู่ทางในการลงทุน
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าของผู้ประกอบการไทยในประเทศสมาชิกอาเซียน 
 

เพื่อตอบวัตถุประสงค์ของกำรศึกษำข้อที่ 2 จึงท าการศึกษาพันธกรณีการเปิดเสรีการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ าของประเทศสมาชิกอาเซียนภายใต้ความตกลง ACIA รวมถึงระเบียบและกฎเกณฑ์ท้องถิ่นของประเทศ
ที่มีศักยภาพในการไปลงทุนของผู้ประกอบการไทย  

 

1.5.3 แนวคิดและทฤษฎีที่ใช้ในกำรวิจัย 
การศึกษาในครั้งนี้ได้น าแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ในการศึกษาครั้งนี้ ดังนี้ 
 

1) ทฤษฎีกำรค้ำระหว่ำงประเทศ 
การค้าระหว่างประเทศ (International Trade) หมายถึง การแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ

ระหว่างประเทศ  ซึ่งการค้าระหว่างประเทศของทุกประเทศต้องประกอบด้วยการส่งออก (Export) และการน าเข้า 
(Import) สิ่งที่ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการขึ้นก็คือความแตกต่างในผลิตภาพ (Factor Endowment) 
ต้นทุนการผลิต พ้ืนฐานความแตกต่างของทรัพยากร เนื่องจากในแต่ละประเทศมีทรัพยากรที่แตกต่างกัน รวมทั้งใน
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ส่วนของความเอ้ืออ านวยของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภูมิประเทศ รวมทั้งระดับของเทคโนโลยี เช่น ความรู้ใน
วิทยาการใหม่ๆ น าไปสู่การใช้ทรัพยากรทุนที่แตกต่างกันออกไป ดังนั้น ผลผลิตที่เกิดขึ้นจากการประเทศที่มี
ทรัพยากรที่แตกต่างกันจึงมีความแตกต่างกัน  เนื่องมาจากการผลิตที่แตกต่างกันในแต่ละประเทศ (โสภิณ, 2536) 

 

การค้าระหว่างประเทศเกิดขึ้นได้เพราะความได้เปรียบโดยเด็ดขาด หรือความได้เปรียบ     
โดยสมบูรณ์ (Absolute Advantage) กล่าวคือ ประเทศที่สามารถผลิตสินค้าและบริการได้ด้วยต้นทุนที่ถูกกว่า
ก็จะส่งออกสินค้าและบริการชนิดนั้น และขณะเดียวกัน ก็จะน าเข้าสินค้าและบริการที่ผลิตภายในประเทศแล้ว
มีต้นทุนการผลิตสูง เมื่อมีการส่งออกและน าเข้าสินค้าและบริการหลายชนิดมากขึ้น จึงได้น าเอาหลักการของ
ความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอ่ืน (Comparative Advantage) มาใช้           
โดยพิจารณาแง่ของการผลิต หากจะต้องผลิตสินค้าและบริการใดเพ่ิมมากขึ้นหนึ่งหน่วยซึ่งต้องลดโอกาสใน  
การผลิตสินค้าและบริการอีกชนิดลง การกระท าดังกล่าวจะก่อให้เกิดค่าเสียโอกาส (Opportunity Cost)     
จึงควรจะน าเข้าสินค้าและบริการจากต่างประเทศ หากสินค้าและบริการนั้นมีราคาน้อยกว่าค่าเสียโอกาส      
ที่จะต้องผลิตขึ้นเองภายในประเทศ ในขณะเดียวกันประเทศที่น าเข้าก็สามารถผลิตสินค้าและบริการอ่ืนที่มี
ความได้เปรียบกว่าและส่งออก ซึ่งหลักเกณฑ์นี้จะท าให้แต่ละประเทศเกิดความช านาญเฉพาะด้าน  
(Specialization) 

 

ในทางทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศนั้น  ความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบเป็นการวิเคราะห์
ภายใต้ระบบการค้าเสรี ที่ช่วยให้การใช้และการจัดสรรทรัพยากรของโลกที่มีอยู่อย่างจ ากัดเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น สังคมโดยส่วนรวมมีความอยู่ดีกินดีเพ่ิมขึ้น แต่ในความเป็นจริงแล้ว จะเห็นว่าแต่ละ
ประเทศพยายามพัฒนาการผลิตและส่งออกสินค้าและบริการของประเทศโดยก าหนดมาตรการต่างๆ  ที่เป็น
การส่งเสริมและคุ้มครองการผลิตของอุตสาหกรรมภายในประเทศ ซึ่งได้แก่ มาตรการกีดกันทางการค้า เช่น 
ก าหนดอัตราภาษีศุลกากรน าเข้า ค่าธรรมเนียมพิเศษ โควตา เป็นต้น ซึ่งมาตรการเหล่านี้มีผลต่อความ
ได้เปรียบของอุตสาหกรรมในแต่ละประเทศซึ่งจะท าให้ไม่สามารถสะท้อนถึงความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบที่
แท้จริงในแต่ละประเทศได ้

 

ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศดังกล่าวข้างต้น  มุ่งอธิบายว่า เหตุใดจึงมีการแลกเปลี่ยนซื้อ
ขายสินค้าและบริการระหว่างประเทศต่างๆ และเมื่อมีการซื้อขายกันแล้ว ราคาและปริมาณที่ซื้อขายกัน      
จะสูงต่ าและมากน้อยเพียงใด จากลักษณะดังกล่าวจะเห็นว่าทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศเน้นการอธิบาย
สถานการณ์ทางด้านอุปสงค์และอุปทานส าหรับสินค้าและบริการที่จะแลกเปลี่ยนกัน ทั้งนี้เพ่ือจะให้ทราบว่ามี
ปัจจัยอะไรบ้างที่มีความส าคัญในการก าหนดอุปสงค์และอุปทาน 
 

2) ทฤษฏีควำมได้เปรียบโดยเปรียบเทียบ (Comparative Advantage Theory) 
ทฤษฏีการค้าระหว่างประเทศ  ระบุว่า การจัดสรรทรัพยากรธรรมชาติภายใต้ระบบเศรษฐกิจ

จะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพก็ต่อเมื่อการผลิตและการค้าระหว่างประเทศตั้งอยู่บนพ้ืนฐานความได้เปรียบโดย
เปรียบเทียบ (Comparative Advantage)  ของระบบเศรษฐกิจนั้น ซึ่งทฤษฏีดังกล่าวถูกค้นพบโดย       
David Ricardo นักเศรษฐศาสตร์ส านักคลาสสิกซึ่งได้แสดงแนวคิดในเรื่องการค้าระหว่างประเทศไว้ว่า 
ประเทศหนึ่งควรจะผลิตและส่งออกสินค้าที่ประเทศนั้นมีปัจจัยการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูงกว่า หรือมีความ
ได้เปรียบมากกว่าประเทศอ่ืน ซึ่งจะก่อให้เกิดความช านาญเฉพาะด้านในการผลิตสินค้า (Specialization)    
ในขณะเดียวกัน ประเทศนั้นๆ จะน าเข้าสินค้าที่ประเทศดังกล่าวมีปัจจัยการผลิตที่มีประสิทธิภาพต่ ากว่า   
หรือน าเข้าสินค้าที่ประเทศตนผลิตด้วยต้นทุนที่สูงกว่าประเทศอ่ืน ซึ่ งแนวความคิดดังกล่าวอยู่ภายใต้



1-5 
 
แบบจ าลองที่มีปัจจัยการผลิตเพียงชนิดเดียวคือ แรงงาน ซึ่งไม่สามารถเคลื่อนย้ายระหว่างประเทศได้ ในขณะ
ที่แรงงานในแต่ละประเทศท่ีมีประสิทธิภาพในการผลิตที่แตกต่างกัน (จีรพรรณ, 2548) 

 

การพัฒนาแนวความคิดใหม่โดย Heckscher-Ohlin นักเศรษฐศาสตร์ส านักนีโอคลาสสิก   
ซึ่งได้อธิบายไว้ว่า ปัจจัยพื้นฐานที่เป็นตัวก าหนดโครงสร้างของความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบคือ ความหายาก
หรือง่ายและความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรในแต่ละประเทศ โดยประเทศใดๆ ก็ตาม จะมีความได้เปรียบโดย
เปรียบเทียบมากกว่า หากท าการส่งออกสินค้าที่ผลิตจากทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่จ านวนมากภายในประเทศ 
ซึ่งการอธิบายดังกล่าวอยู่ภายใต้แบบจ าลองที่มีปัจจัยการผลิต 2 ชนิดคือ ทุนและแรงงาน โดยมีข้อสมมติว่า 
ปัจจัยการผลิตดังกล่าวสามารถเคลื่อนย้ายได้อย่างเสรีภายในประเทศ แต่เคลื่อนย้ายระหว่างประเทศไม่ได้   
ซึ่งข้อสมมติดังกล่าวท าให้ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการผลิตกับผลผลิตในแต่ละประเทศเหมือนกัน ดังนั้น 
แนวความคิดดังกล่าว หากประเทศใดมีปัจจัยแรงงานมากกว่าปัจจัยทุน ประเทศดังกล่าวก็จะส่งออกสินค้าหรือ
บริการที่เน้นการใช้แรงงานในการผลิต (Labor Intensive) แต่ถ้ามีปัจจัยทุนมากกว่าแรงงาน ก็จะท า        
การส่งออกสินค้าและบริการที่ใช้ปัจจัยทุนในการผลิต (Capital Intensive) นั่นเอง ซึ่งจะเห็นได้ว่า 
Heckscher-Ohlin ท าให้การวิเคราะห์ความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบมีความเหมาะสมในการใช้เป็นนโยบาย
การค้าและอุตสาหกรรมของประเทศมากยิ่งขึ้น เนื่องจากเป็นแนวคิดที่อธิบายอย่างชัดเจนว่าประเทศใดๆ      
ก็ตามควรจะผลิตและส่งออกสินค้าที่ใช้ปัจจัยการผลิตที่มีอยู่มากภายในประเทศ 

 

ความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบในทางทฤษฏีการค้าระหว่างประเทศนั้น เป็นการวิเคราะห์
ภายใต้ระบบการค้าเสรี แต่ในความเป็นจริง ประเทศต่างๆ พยายามพัฒนาการผลิต และส่งออกโดยก าหนด
มาตรการต่างๆ ที่เป็นการส่งเสริมและคุ้มครองการผลิตของภาคอุตสาหกรรมภายในประเทศ ได้แก่ มาตรการ
กีดกันทางการค้าต่างๆ อาทิ การก าหนดอัตราภาษีศุลกากรน าเข้า ค่าธรรมเนียมพิเศษ โควตา เป็นต้น        
ซึ่งมาตรการเหล่านี้ มีผลต่อความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบของอุตสาหกรรมในแต่ละประเทศ 
 

3) กำรรวมกลุ่มทำงเศรษฐกิจ   
การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจจะเกิดขึ้นเมื่อประเทศต่างๆ ต้ังแต่ 2 ประเทศขึ้นไปตกลงกันเพ่ือ

ก าจัดอุปสรรคทางการค้า (Trade Restriction) ทั้งหมดระหว่างกัน ทั้งในรูปของภาษีศุลกากร (Tariff) และ
มิใช่ภาษีศุลกากร (Non-Tariff) พร้อมทั้งหาลู่ทางขยายการค้าเสรีภายในกลุ่มนี้ให้กว้างขวางขึ้น และเพ่ิม
ความสามารถในการแข่งขัน ตลอดจนเป็นการประสานผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจในระหว่างกลุ่มประเทศ
สมาชิก และสร้างความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจของประเทศสมาชิก การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น ทั้งใน
อดีตและปัจจุบันมีมากมายหลายกลุ่มทั้งในประเทศที่พัฒนาแล้วและประเทศที่ก าลังพัฒนา ซึ่งมีเป้าหมายของ
การรวมกลุ่มที่แตกต่างกันออกไป ดังต่อไปนี้ 

 

- วัตถุประสงค์ของกำรรวมกลุ่มทำงเศรษฐกิจ 
การที่ประเทศต่างๆ เข้ามารวมกลุ่ม ย่อมมีวัตถุประสงค์ที่ส าคัญ คือ ความเจริญเติบโตทาง

เศรษฐกิจ การเร่งรัดพัฒนาเศรษฐกิจ ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ การจ้างงานเต็มที่ 
และการกระจายรายได้ระหว่างประเทศ 
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- เงื่อนไขท่ีจ ำเป็นเพื่อให้กำรรวมกลุ่มทำงเศรษฐกิจประสบควำมส ำเร็จ 
การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ จะประสบความส าเร็จก็ต่อเมื่อประเทศสมาชิกมี

นโยบายเศรษฐกิจที่สอดคล้องกัน ได้แก่ นโยบายตลาด นโยบายด้านโครงสร้าง นโยบายด้านการกระจาย
รายได ้และนโยบายทางการเงิน  

 

นโยบายด้านการตลาด ประเทศสมาชิกจะต้องขจัดอุปสรรคท้ังด้านภาษีศุลกากรและมิใช่ภาษี
ศุลกากร เช่น การก าหนดมาตรฐานสินค้า กฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้เครื่องจักร การใช้เคมีภัณฑ์ใน
การเก็บรักษาสินค้าเกษตร ตลอดจนการให้เงินอุดหนุนสินค้า ตราบใดที่อยู่ในลักษณะที่แต่ละประเทศก าหนดหรือ
ด าเนินการเอง ย่อมเป็นการยากล าบากที่จะร่วมมือกันแล้วก่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม 

  

นโยบายด้านการกระจายรายได้ ประเทศสมาชิกควรจะร่วมมือกันลดความแตกต่างของรายได้
ระหว่างประเทศด้วยกัน โดยการพัฒนาภูมิภาคในประเทศที่ก าลังพัฒนา ซึ่งอาจกระท าได้โดยการจัดสรร
โครงการลงทุนในสาขาต่างๆ  

 

นโยบายทางการเงิน ประเทศสมาชิกควรจะร่วมมือกันก าหนดนโยบายการเงินที่แน่นอน 
โดยเฉพาะมาตรการทางการเงินที่แต่ละประเทศใช้ เช่น การก าหนดอัตราแลกเปลี่ยน ย่อมส่งผลกระทบถึง
ประเทศสมาชิกอ่ืนๆ ด้วย (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2547) 

 

- ปัจจัยท่ีช่วยในกำรตัดสินใจเข้ำรวมกลุ่ม ส่วนใหญ่จะพิจารณาถึงเหตุผลในด้านต่างๆ ดังนี้ 
 

1. ปัจจัยประการแรกที่ประเทศต่างๆ จะพิจารณาเข้ามารวมกลุ่มทางเศรษฐกิจนั้น คือ 
พิจารณาที่ผลดีและผลเสียที่จะเกิดขึ้นกับประเทศที่จะทั้งผลทางด้านการผลิตและการบริโภค  

 

2. ขนาดของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจที่มีขนาดใหญ่หรือมี
สมาชิกหลายๆ ประเทศรวมกัน โอกาสที่จะรวมเอาประเทศที่มีต้นทุนการผลิตต่ าสุดส าหรับสินค้าชนิดต่างๆ  
มาอยู่ในกลุ่มเดียวกันก็จะมีมาก แสดงว่าการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพก็จะบรรลุถึง
ระดับสูงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ตัวอย่างเช่น ประเทศ ก. และ ข. ต่างก็ผลิตสินค้าอย่างเดียวกันคือ รถจักรยาน 
การผลิตนี้เพียงพอที่จะป้อนตลาดภายในประเทศเท่านั้นและรัฐบาลตั้งก าแพงภาษีเพ่ือกีดกันสินค้าอย่าง
เดียวกันที่มาจากต่างประเทศ ประเทศ ค. ก็ผลิตรถจักรยานเช่นกัน แต่ด้วยต้นทุนที่ต่ ากว่ามาก สมมติว่า ก. 
และ ข. มารวมกลุ่มกัน เนื่องจากทั้งสองประเทศนี้ต่างก็ผลิตรถจักรยานด้วยต้นทุนพอๆ กัน ฉะนั้นแม้ว่าจะ
รวมกลุ่มกัน แต่การค้าขายรถจักรยานระหว่างประเทศนี้ก็ยังคงมีน้อย รวมทั้งการผลิตและการบริโภคสินค้า 
(รถจักรยาน) ของทั้งสองประเทศนี้ก็คงเปลี่ยนแปลงไปไม่มากนัก แต่ถ้าสมมติว่าได้มีการชักชวนประเทศ ค. 
เข้ามารวมกลุ่มด้วย การผลิตรถจักรยานจะต้องค่อยๆ ถูกดึงไปอยู่ในมือผลิตของประเทศ ค. อย่างไม่มีปัญหา 
เพราะมีความได้เปรียบในเรื่องต้นทุนที่ต่ ากว่า หรือมิฉะนั้นผู้ผลิตในประเทศ ก. และ ข. ก็คงต้องเร่งปรับปรุง
เทคนิคการผลิตเพ่ือที่จะแข่งขันกับผู้ผลิตในประเทศ ค. ได้ ซึ่งทั้งสองประการนี้ล้วนแต่มีผลท าให้การผลิต
รถจักรยานเพิ่มจ านวนมากขึ้น อย่างไรก็ตามการมีประเทศสมาชิกจ านวนมากไม่ใช่จะเป็นผลดีต่อการรวมกลุ่ม
เสมอไป ขนาดของการรวมกลุ่มที่ขยายตัวออกไปจะมีผลดีก็ต่อเมื่อประเทศสมาชิกที่เพ่ิมเข้ามาสามารถเป็นแรง
กระตุ้นให้ผู้ผลิตเดิมเกิดความกระตือรือร้นในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตให้สูงขึ้น  มิฉะนั้นแล้วการเพ่ิม
สมาชิก (ที่มีประสิทธิภาพต่ า) กลับจะเป็นอุปสรรคต่อความเจริญก้าวหน้าของกลุ่มเอง 
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3. โครงสร้างทางเศรษฐกิจ โดยในที่นี้จะพิจารณาเฉพาะผลผลิตของแต่ละประเทศ ซึ่งอาจ
มองได้ทั้งด้านต้นทุนเปรียบเทียบ (Comparative Cost) และชนิดของผลผลิต (Product Range) ส าหรับการ
พิจารณาในด้านต้นทุนเปรียบเทียบนั้น ประเทศสองประเทศจะถือว่าเป็นการแข่งขันกัน (Competitive)     
ถ้าสินค้าชนิดต่างๆ ที่ผลิตได้ในประเทศทั้งสองส่วนใหญ่มีต้นทุนการผลิตไล่เลี่ยกัน และถือว่าเป็นแบบอาศัย  
ซึ่งกันและกัน (Complementary) ถ้าต้นทุนการผลิตของสินค้าอย่างเดียวกันต่างกันมาก การรวมกลุ่มจะได้
ประโยชน์มากถ้าประเทศที่เป็นสมาชิกต่างก็อยู่ในลักษณะหลัง ทั้งนี้เพราะเม่ือรวมกลุ่มกันแล้วจะมีการโยกย้าย
การผลิตจากผู้ผลิตต้นทุนสูงไปยังผู้ผลิตต้นทุนต่ า และการใช้ทรัพยากรมีสมรรถภาพสูงขึ้น ส่วนการพิจารณา
ชนิดของผลผลิตนั้นประเทศสองประเทศ หรือหลายประเทศมีลักษณะแข่งขันกัน (Competitive) ถ้าสินค้าที่
ผลิตได้ ส่วนมากคล้ายคลึงกัน แต่ทั้งสองประเทศจะเป็นแบบอาศัยซึ่งกันและกัน (Complementary)        
ถ้าสินค้าที่ผลิตได้ส่วนใหญ่ไม่เหมือนกัน โดยนักทฤษฎีทั้งหลายมักมีความเห็นว่าการรวมกลุ่มจะได้ผลดีมาก   
ถ้าประเทศที่เป็นสมาชิกผลิตสินค้าส่วนใหญ่คล้ายคลึงกัน ในทางตรงข้ามการรวมกลุ่มจะได้ประโยชน์น้อย    
ถ้าสินค้าส่วนมากที่ผลิตได้ไม่เหมือนกัน 

 

4. เศรษฐกิจและการเมือง ข้อก าหนดต่างๆ ที่จ าเป็นส าหรับการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ เช่น 
การยกเลิกภาษีศุลกากร โควต้า และกฎเกณฑ์ทางการค้าอ่ืนๆ แม้จะกระท าไปโดยยึดหลักผลประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจส่วนรวมเป็นส าคัญ แต่ก็ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในบางสาขารวมทั้งธุรกิจการค้าเอกชนบางกลุ่ม
อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ กล่าวคือ กลุ่มที่มีต้นทุนการผลิตสูงหรือมีประสิทธิภาพการผลิตต่ าจะได้รับผลกระทบ
อย่างมาก หากไม่สามารถปรับตัวได้อาจต้องเลิกกิจการ หรือการเคลื่อนย้ายแรงงานแบบอิสระ คนงานอาจไม่
พอใจที่จะต้องแข่งขันกับแรงงานจากประเทศอ่ืน เป็นต้น นอกจากการได้รับประโยชน์ที่แต่ละกลุ่มในระบบ
เศรษฐกิจเดียวกันจะไม่เท่าเทียมกันแล้ว ประโยชน์ที่แต่ละประเทศสมาชิกได้รับก็ยากที่จะท าให้มีความเสมอ
ภาคได้ เหตุนี้การตัดสินใจของรัฐบาลเพ่ือเข้าเป็นสมาชิกหรือเพ่ือให้ความร่วมมือในข้อตกลงใดๆ  จึงเป็นเรื่อง
ยากยิ่งเพราะแต่ละประเทศย่อมถือประโยชน์ของตนเป็นใหญ่ และพยายามที่จะให้ประเทศตนได้รับประโยชน์
มากกว่าหรืออย่างน้อยก็ให้เท่ากับประเทศสมาชิกอ่ืนๆ อย่างไรก็ตาม ส าหรับประเทศที่มีความตั้งใจจริงใน   
การรวมกลุ่ม รัฐบาลอาจต้องให้ความช่วยเหลือค้ าจุนสาขาเศรษฐกิจที่อ่อนแอและได้รับผลกระทบจาก      
การรวมกลุ่มอย่างน้อยชั่วระยะเวลาหนึ่ง เพ่ือให้โอกาสในการปรับตัว หรือส่งเสริมให้หันไปผลิตอย่างอ่ืนแทน 

 

5. ระยะทางการติดต่อระหว่างประเทศสมาชิก ระบุว่า หากประเทศสมาชิกอยู่ใกล้กันจะท า
ให้การค้าเจริญเติบโต และความช านาญภายในกลุ่มจะมีมากขึ้น ทั้งนี้ ค่าขนส่งเป็นฟังก์ชั่นของระยะทางและ
ความห่างไกลกันทางภูมิศาสตร์ ค่าขนส่งที่เพ่ิมขึ้นแสดงให้เห็นความแตกต่างในรสนิยม วัฒนธรรม และ    
สภาพทางสังคมซึ่งเป็นผลเสียต่อการเคลื่อนย้ายการค้ามาสู่ประเทศในกลุ่ม  ในการวิเคราะห์ทฤษฎีการค้า
ระหว่างประเทศจะไม่น าค่าขนส่งมาพิจารณา เพราะถ้าน าค่าขนส่งมาพิจารณาด้วยอาจจะเป็นไปไม่ได้ที่    
การผลิตจะเกิดจากแหล่งที่มีต้นทุนต่ าที่สุด ในกลุ่มประเทศที่มีภูมิประเทศติดกันนั้น ผู้ผลิตที่มีประสิทธิภาพ
ที่สุดจะมีอิทธิพลในกลุ่มและมีการกระจุกตัวในแหล่งอุปทานที่มีต้นทุนต่ า  แต่ถ้าประเทศในกลุ่มอยู่กระจัด
กระจายกันก็จะไม่เกิดกรณีดังกล่าว (สุกัญญา, 2548) 
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- รูปแบบของกำรรวมกลุ่มทำงเศรษฐกิจ 
 

การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจมีอยู่หลายลักษณะ ขึ้นอยู่กับว่าประเทศต่างๆ ที่รวมกลุ่มกันมี
วัตถุประสงค์ หรือเป้าหมายของการรวมกลุ่มเป็นเช่นไร โดยทั่วไปในทางทฤษฎีจะจ าแนกลักษณะของ       
การรวมกลุ่มตามระดับของการรวมกลุ่มแบบง่ายๆ จนถึงการรวมกลุ่มที่มีความสลับซับซ้อนได้ ดังนี้ 

 

1. การให้สิทธิพิเศษทางการค้า (Preferential Trade Arrangements) เป็นการรวมกลุ่มโดย
สินค้าท่ีซื้อขายกันระหว่างประเทศสมาชิกจะได้รับการลดหย่อนภาษีมากกว่าประเทศนอกกลุ่ม การรวมกลุ่มใน
ลักษณะนี้เป็นรูปแบบเบื้องต้นของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ ตัวอย่างกลุ่มที่มีการให้สิทธิพิเศษทางการค้า
ระหว่างกันที่เห็นได้ชัด ได้แก่ British Commonwealth Preference Scheme ก่อตั้งในปี ค.ศ.1932     
โดยสหราชอาณาจักร และสมาชิกซึ่งบางประเทศเคยเป็นสมาชิกของจักรภพอังกฤษ (British Empire) มาก่อน 
และสมาคมอาเซียน (ASEAN หรือ The Association of South East Asian Nations) ก่อตั้งขึ้น              
ในปี ค.ศ. 1976 ประกอบด้วยไทย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย สิงคโปร์ มาเลเซีย และบรูไน  

 

2. เขตการค้าเสรี (Free Trade Area) เป็นวิธีการที่ประเทศในกลุ่มสมาชิกเข้ามาร่วมตกลงที่
จะยกเลิกการกีดกันการค้าระหว่างประเทศสมาชิกภายในกลุ่ม แต่ยังสามารถกีดกันการค้ากับประเทศอ่ืนๆ 
นอกกลุ่มสมาชิกได้ตามปกติ การกีดกันการค้านี้อาจหมายถึงการตั้งก าแพงภาษีสินค้าเข้า ดังนั้นประเทศ
สมาชิกยังคงความอิสระที่จะก าหนดมาตรการ หรือนโยบายการค้าของตนได้ ฉะนั้นการรวมกลุ่มในลักษณะนี้
จึงมุ่งประโยชน์ทางการค้าระหว่างกันเป็นส าคัญ 

 

3. สหภาพศุลกากร (Custom Union) เป็นรูปแบบการรวมกลุ่มซึ่งนอกจากจะมีลักษณะของ
เขตการค้าเสรีแล้ว แต่ละประเทศในกลุ่มสมาชิกยังต้องมีการก าหนดมาตรการ หรือนโยบายการค้าเป็นแบบ
เดียวกันด้วย เช่น มีการก าหนดภาษีสินค้าเข้าอัตราเดียวกันในประเทศสมาชิกทุกๆ ประเทศ ส าหรับสินค้า    
แต่ละชนิด ตัวอย่างการรวมกลุ่มแบบสหภาพภาษีศุลกากร ได้แก่ กลุ่มประชาคมเศรษฐกิจยุโรป             
(EEC หรือ The European Economic Community หรือ European Common Market) ก่อตั้งขึ้นใน     
ปี ค.ศ. 1957 ประกอบด้วย เยอรมัน ตะวันตก ฝรั่งเศส อิตาลี เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ และลักเซมเบอร์ก    
อีกกลุ่มตัวอย่าง The Zalleverein หรือ Custom Unions เกิดขึ้นในปี ค.ศ. 1834 ประกอบด้วยสมาชิก
หลายประเทศในอธิปไตยแห่งรัฐเยอรมัน ซึ่งต่อมาในปี ค.ศ. 1870 กลายเป็นข้อตกลงหรือสนธิสัญญาร่วมกัน 
(Bismarck’s Unification of Germany) 

 

4. ตลาดร่วม (Common Market) เป็นลักษณะการรวมตัวที่ก้าวไกลกว่าแบบสหภาพภาษี
ศุลกากร กล่าวคือ นอกจากประเทศในกลุ่มสมาชิกจะร่วมตกลงยกเลิกการกีดกันการค้าระหว่างกัน           
และมีการก าหนดมาตรการการค้าเป็นแบบเดียวกันแล้ว การเคลื่อนย้ายปัจจัยการผลิต เช่น แรงงาน และทุน 
จะเป็นไปอย่างอิสระระหว่างประเทศสมาชิกในกลุ่มด้วย เช่น กลุ่มประชาคมยุโรป (EEC) มีลักษณะการรวมตัว
ที่ใกล้เคียงตลาดร่วมมากข้ึนในปี ค.ศ. 1970 

 

5. สหภาพเศรษฐกิจ (Economic Union) เป็นรูปแบบการรวมกลุ่มเศรษฐกิจที่ก้าวหน้าที่สุด 
เพราะนอกจากจะท าการรวมตัวในรูปแบบที่กล่าวมาแล้ว การด าเนินนโยบายด้านการเงินและการคลังมีแนวโน้ม
จะก าหนดเป็นมาตรการเดียวกันส าหรับแต่ละประเทศในกลุ่มสมาชิกด้วย ส าหรับการรวมตัวทางเศรษฐกิจและ
การเงินที่สมบูรณ์แบบที่สุด ได้แก่ สหรัฐอเมริกา ส่วนสถาบันที่มีบทบาทส าคัญต่อเศรษฐกิจโลก ได้แก่ GATT 
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(The General Agreement on Tariffs and Trade) เกิดขึ้นในปี ค.ศ. 1947 มีส านักงานใหญ่อยู่ ณ กรุงเจนีวา 
ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ประกอบด้วย สมาชิกประมาณ 90 ประเทศ  เป็นต้น (พรพิมล, 2542) 

 

- ผลทางเศรษฐกิจจากการรวมกลุ่ม ผลของการรวมกลุ่มโดยเฉพาะผลที่เกิดขึ้นกับประเทศ
สมาชิกภายในกลุ่มนั้น สามารถแยกพิจารณาออกได้เป็นสองลักษณะ คือ ผลกระทบในเชิงสถิต (Static Effect) 
และผลกระทบในเชิงพลวัต (Dynamic Effect) (อุดม, 2543) 

 

ผลเชิงสถิต เป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งเดียวและครั้งสุดท้าย (Once-and-for-all) ในผลผลิต 
ทั้งนี้ การเปลี่ยนในการจัดสรรทรัพยากร เป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของราคาเปรียบเทียบของผลผลิตที่
เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี ขนาดของโรงงานและจ านวนทุน (Capital Stock) ของแต่ละประเทศที่คงที่ หลังจากมี
การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ ราคาของผลผลิตภายในประเทศจะมีความสัมพันธ์กับราคาของการ น าเข้าจาก
ประเทศภายในกลุ่มและราคาการน าเข้าจากประเทศภายในกลุ่ม จะเกี่ยวข้องกับราคาการน าเข้าจากประเทศ
อ่ืนภายนอกกลุ่มที่เปลี่ยนแปลงไป การน าเข้าจากประเทศภายในกลุ่มที่ไม่เกี่ยวข้องกับภาษีต่างๆ              
ถูกท าให้ต่ าที่สุดเมื่อเทียบกับผลผลิตภายในประเทศ เพ่ือตอบสนองต่อราคาเปรียบเทียบที่เปลี่ยนแปลงไป 
ผลกระทบเชิงสถิตของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ จะเกิดขึ้นทันทีเมื่อเกิดความต้องการที่จะเปลี่ยนแปลง     
การน าเข้า ผลกระทบเชิงสถิตจะสามารถวัดได้เมื่อทรัพยากรได้ถูกจัดสรร เพ่ือปรับให้เข้ากับความต้องการ
เปลี่ยนแปลงนี้ 

 

ผลเชิงพลวัต เป็นผลในระยะยาว โดยการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในที่สุดแล้วจะมีผลต่ออัตรา
การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของประเทศสมาชิกที่เข้ารวมกลุ่มโดยเกิด         
การเปลี่ยนแปลงของผลในระยะยาว ดังนี้ 

 

1. เพ่ิมการแข่งขันภายในกลุ่ม การรวมกลุ่มและการยกเลิกอากรขาเข้าท าให้มีสินค้าเข้า    
จากต่างประเทศเข้ามาแข่งขันและมีราคาถูกกว่าเดิม การแข่งขันจากภายนอกเช่นนี้ท าให้ผู้ผูกขาดหรือสภาพ
ของการแข่งขันน้อยรายที่เคยเป็นอยู่ภายใต้การคุ้มครองของอากรขาเข้าสิ้นสุดลง  หน่วยการผลิตที่ไม่มี
ประสิทธิภาพจะเลิกไป และหน่วยการผลิตที่มีประสิทธิภาพจะเหลืออยู่ ท าให้เกิดประสิทธิภาพของการผลิต
หรือการใช้ทรัพยากรของประเทศนั้นๆ คุ้มค่ามากข้ึน และผู้บริโภคได้ประโยชน์โดยตรง 

 

2. มีความก้าวหน้าทางวิทยาการเกิดขึ้น การมีตลาดกว้างขึ้น และการมีสินค้าเข้าจาก
ต่างประเทศเข้ามาแข่งขัน เป็นแรงกระตุ้นให้พยายามลดต้นทุนการผลิตและเพ่ิมคุณภาพผลผลิต ซึ่งหมายถึง
การเปลี่ยนเทคโนโลยีเดิมไปใช้เทคโนโลยีใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น 

 

3.  การยกเลิกมาตรการกีดกันการเคลื่อนย้ายปัจจัยการผลิตและการมีตลาดกว้างขึ้น  ท าให้
เกิดการลงทุนระหว่างประเทศข้ึน ซึ่งจะท าให้เศรษฐกิจขยายตัวและมีการจ้างงานเต็มท่ี 

 

4.  การได้รับประโยชน์จากการประหยัดต่อขนาด (Economies of Scale) ส าหรับหน่วย
ผลิตที่สามารถแข่งขันกับสินค้าจากต่างประเทศได้นั้นจะสามารถขยายการผลิต เพราะมีตลาดกว้างขึ้นทั้ง
ภายในและภายนอก ถึงแม้ว่าจะไม่ต้องใช้วิทยาการใหม่ การขยายการผลิตจะท าให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง            
ด้วยการจัดระบบแบ่งงานผลิตตามความถนัด (Division of Labor) ได้อย่างกว้างขวางขึ้น ซึ่งงานผลิต        
บางขั้นตอนอาจไปลงทุนผลิตในประเทศสมาชิกของกลุ่ม ส าหรับผู้ที่ริเริ่มในการวิเคราะห์ผลเชิงสถิตที่ส าคัญ 
คือ Jacob Viner โดยอาศัยลักษณะและผลของการจัดตั้งสหภาพศุลกากร (Customs Unions) มาเป็น
ตัวแทนในการอธิบายผลของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ซึ่งผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่ส าคัญ
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ประการหนึ่งของการรวมกลุ่มที่อยู่ในรูปแบบของสมาคมการค้าเสรี สหภาพศุลกากร และตลาดร่วม ได้แก่    
การใช้อุปทานของสินค้าที่มีต้นทุนการผลิตต่ าของต่างประเทศ แทนสินค้าที่มีต้นทุนการผลิตสูงภายในประเทศ 
ผลประโยชน์ด้านนี้เกิดขึ้นในท านองเดียวกับผลที่เกิดขึ้นจากการยกเลิกภาษีศุลกากรที่มีลักษณะเป็น          
การปกป้องการผลิตภายในประเทศ ตราบใดที่การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจยังคงเกิดผลในทางชดเชยการผลิตที่มี
ต้นทุนสูงภายในประเทศ โดยการผลิตที่มีต้นทุนต่ าจากต่างประเทศ การมีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจสุทธิ      
จึงปฏิเสธไม่ได้ ผลประโยชน์ดังกล่าวเรียกว่าการเพ่ิมการค้า (Trade Creation) ซึ่งจะท าให้เกิดการจัดสรร
ทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่เมื่อมีการยกเลิกภาษีศุลกากรระหว่างประเทศสมาชิก และก าหนดภาษี
ศุลกากรที่มีลักษณะเหมือนๆกันใช้กับประเทศที่มิได้เป็นสมาชิกของกลุ่มแล้ว อาจจะเกิดภาวะที่เรียกว่า      
เป็นการหันเหการค้า (Trade Diversion) ซึ่งท าให้เกิดการจัดสรรทรัพยากรทางเศรษฐกิจที่มีประสิทธิภาพ
น้อยลง แทนที่จะเกิดการสร้างปริมาณการค้าก็ได้ ภาวะหันเหทิศทางการค้าเป็นภาวะตรงกันข้ามกับการสร้ าง
ปริมาณการค้า กล่าวคือ มีการผลิตที่มีต้นทุนสูงทดแทนการผลิตที่มีต้นทุนต่ า โดยการรวมกลุ่มในบางกรณี
น าไปสู่การสร้างปริมาณการค้าบางกรณีน าไปสู่ภาวะการหันเหทิศทางการค้า  และในบางกรณีก็ไม่เกิดผล     
ทั้งสองประการดังกล่าวแต่อย่างใด ในแง่ทฤษฎีแล้วผลประโยชน์สุทธิจะเกิดขึ้น ถ้าผลบวกของการประหยัด
ต้นทุนซึ่งเกิดขึ้นจากการสร้างปริมาณการค้ามีมากกว่า ผลบวกของต้นทุนที่เพ่ิมขึ้นจากภาวะหันเหทิศทาง
การค้า ส่วนผลเสียสุทธิเกิดขึ้นในสถานการณ์ที่ตรงกันข้ามกับที่ได้กล่าวมา 
 

1.5.4 เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิเครำะห์  
ส าหรับเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ในการศึกษาครั้งนี้ มีทั้งสิ้น 6 เครื่องมือ ประกอบด้วย       

1) ดัชนีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบ (Revealed Comparative Advantage Index: RCA) 2) BCG 
Model 3) Location Quotient (LQ) และ Shift Share 4) Five Forces Model 5) SWOT และ TOWS 
Matrix และ 6) การวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการลงทุน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

 

- Revealed Comparative Advantage Index (RCA)  

ดัชนีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบ (Revealed Comparative Advantage Index: RCA) 
หรือ ค่า RCA จะแสดงถึงความได้เปรียบทางการผลิตตามความชาญเฉพาะอย่างของประเทศหนึ่งๆ ในการผลิต
สินค้าชนิดใดชนิดหนึ่ง โดยวัดจากการเปรียบเทียบสัดส่วนการส่งออกสินค้านั้นต่อการส่งออกทั้งหมดของ
ประเทศ กับสัดส่วนการส่งออกสินค้าชนิดดังกล่าวต่อการส่งออกรวมของโลก โดยมีสูตรดังนี้ 
 

WW

XX
RCA

i

i

 
 

โดยที่ 
RCA  คือ ค่าดัชนีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบของการส่งออกสินค้า i โดยประเทศ X 
Xi /X  คือ สัดส่วนระหว่างมูลค่าการส่งออกสินค้า i โดยประเทศ X ต่อมูลค่าการส่งออก 

ทั้งหมดของประเทศ X  
Wi /W คือ สัดส่วนระหว่างมูลค่าการส่งออกสินค้า i ของโลก ต่อมูลค่าการส่งออกทั้งหมด 

ของโลก   
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ในการพิจารณาดัชนีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบนั้น สามารถท าได้โดยการเปรียบเทียบค่า 
RCA ของประเทศใดประเทศหนึ่งในการผลิตและส่งออกสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งกับประเทศที่ท าการผลิตและ
ส่งออกสินค้าชนิดเดียวกัน โดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาดังต่อไปนี้ 

 

(1) ถ้าหากค่า RCA ที่ค านวณได้มีค่ามากกว่า 1 แสดงให้เห็นว่า ประเทศดังกล่าวมีความ
ได้เปรียบโดยเปรียบเทียบในการผลิตสินค้าชนิดนั้นเมื่อเทียบกับประเทศอ่ืนโดยรวม 

 

(2) ถ้าหากค่า RCA ที่ค านวณได้มีค่าน้อยกว่า 1 แสดงให้เห็นว่า ประเทศดังกล่าวมีความ
เสียเปรียบโดยเปรียบเทียบในการผลิตสินค้าชนิดนั้นเมื่อเทียบกับประเทศอ่ืนโดยรวม 

 

โดยทั่วไป นอกจากจะต้องพิจารณาค่า RCA ที่ค านวณได้ว่ามีค่ามากกว่า 1 หรือน้อยกว่า 1 แล้ว
ยังต้องเปรียบเทียบค่า RCA ของประเทศคู่แข่งที่ส่งออกไปยังตลาดเดียวกันอีกด้วย กล่าวคือ ถ้าค่า RCA     
ของประเทศหนึ่งสูงกว่าอีกประเทศหนึ่ง แสดงว่าประเทศที่มีค่า RCA มากกว่าจะมีความได้เปรียบโดย
เปรียบเทียบในสินค้าชนิดนั้นๆ มากกว่าประเทศอ่ืน และนอกจากนี้ควรพิจารณาค่า RCA ร่วมกับส่วนแบ่ง
ตลาด (Market Share) ซึ่งเมื่อท าการเปรียบเทียบกับประเทศผู้ส่งออกรายอ่ืนๆ จะท าให้ทราบถึงความ
ได้เปรียบโดยเปรียบเทียบ และความสามารถในการแข่งขันทางการส่งออกได้ดียิ่งขึ้น 

 

อย่างไรก็ตามในการน าค่า RCA มาใช้ก็ยังคงมีข้อจ ากัด คือค่า RCA ที่น ามาใช้ในการพิจารณา
ความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบนั้น เป็นดัชนีที่แสดงถึงความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบทางการผลิตตาม    
ความชาญเฉพาะ (Specialization) ซึ่งในการค านวณหาค่า RCA จะใช้เฉพาะข้อมูลการส่งออกและการน าเข้า
สินค้าชนิดนั้นๆ โดยไม่ได้เชื่อมโยงถึงระบบหรือกระบวนการการผลิตสินค้าดังกล่าว รวมไปถึงนโยบาย      
การสนับสนุนของแต่ละประเทศ และในกรณีที่มีการกีดกันทางการค้า ค่า RCA ที่ค านวณได้ก็ไม่สามารถที่    
จะแสดงผลของการกีดกันดังกล่าวได้ (สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2540) 

 

- BCG Model 
BCG Model หรือ BCG Matrix นั้นเป็นเครื่องมือการวิเคราะห์เพ่ือวางกลยุทธ์ธุรกิจ เป็นโมเดล

ในการวางแผน Portfolio ถูกคิดค้นโดย Bruce Henderson แห่งบริษัท Boston Consulting Group        
ในปี ค.ศ. 1970 โมเดลนี้ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานจากการสังเกตหน่วยธุรกิจของแต่ละบริษัท สามารถจ าแนกออกเป็น 
4 แบบ ตามลักษณะการรวมตัวกัน (Combination) ระหว่างการเติบโตของตลาด (Market Growth) และ
ส่วนแบ่งตลาด (Market Share) ซึ่งเกี่ยวข้องกับการแข่งขันมากที่สุด ทั้งนี้ การเติบโตของตลาดเป็นตัวแทน
การแข่งขันที่รุนแรงภายในอุตสาหกรรมนั้นๆ และเกี่ยวข้องกับส่วนแบ่งตลาดซึ่งเป็นความได้เปรียบใน        
การแข่งขัน โมเดลนี้เปรียบเสมือนแผนที่ของหน่วยธุรกิจในการวางต าแหน่งทางการตลาดที่ส าคัญ เพ่ือก าหนด
ผลก าไรของหน่วยธุรกิจนั้นๆ (ภาพที่ 1.1) 
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ภำพที่ 1.1 BCG Model  
ที่มำ: อ้างโดย ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2549) 
 

- Location Quotient (LQ) และ Shift Share 
นอกจากนี้ จะได้ท าการสังเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมประมงของไทย      

ในลักษณะการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ รวมถึงรวบรวมข้อมูล ศึกษา และวิเคราะห์ธุรกิจต้นแบบที่มีการให้บริการ
ในระดับภูมิภาคโดยพิจารณาจากแนวโน้มและสถานะปัจจุบันของธุรกิจดังกล่าว ท าการวิเคราะห์โดยใช้       
สถิติเชิงพรรณนา หาอัตราส่วน แนวโน้ม ตัวเลขทางเศรษฐกิจที่ส าคัญต่างๆ ประกอบกับการวิเคราะห์
สถานการณ์การดึงดูดเงินลงทุนทางตรงจากต่างประเทศของสาขาบริการของไทยและประเทศต่างๆ ในอาเซียน           
การวิเคราะห์ LQ (Location Quotient) จาก FDI (Foreign Direct Investment) เพ่ือท าให้ทราบศักยภาพ
ในการดึงดูดเงินลงทุนทางตรงจากต่างประเทศในสาขาประมงของประเทศไทย และประเทศต่างๆในอาเซียน 
(ภายใต้ข้อจ ากัดด้านข้อมูลที่สามารถเข้าถึงได้) ในเชิงเปรียบเทียบ อันสะท้อนให้สถานะของสาขาประมงไทยใน
มุมมองของอาเซียน โดยมีสูตรที่ใช้ในการค านวณดังนี้ 

 

ASEANASEAN

i

THTH

i

i
FDIFDI

FDIFDI
LQ 

 
 

หาก LQ มีค่ามากกว่า 1 สะท้อนถึงความช านาญของสาขาประมงที่มีมากกว่าภาพรวมของประเทศ 
หาก LQ มีค่าน้อยกว่า 1 สะท้อนถึงความช านาญของสาขาประมงที่มีน้อยกว่าภาพรวมของประเทศ 
หาก LQ มีค่าเท่ากับ 1 สะท้อนถึงความช านาญของสาขาประมงที่มีเท่ากับภาพรวมของประเทศ 
 

ทั้งนี้การวิเคราะห์การเติบโตของเศรษฐกิจในท้องถิ่นโดยพยายามวิเคราะห์ถึงสาเหตุของ        
การเติบโตทางเศรษฐกิจว่ามาจากปัจจัยอะไรบ้าง เพ่ือให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ในการศึกษา                
ซึ่งการวิเคราะห์ในครั้งนี้ได้ประยุกต์สูตรการค านวณ Shift Share ภายใต้ข้อจ ากัดในการศึกษา ทั้งทาง
เครื่องมือที่ใช้ และสถิติ โดยที่ 

 
 

(ดาวเด่น) (ทิศทางไม่ชัดเจน) 

(ตกต่ า) (ท าเงิน) 
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1. ค่า GDP ในสาขาประมง  
2. ประเทศต่างๆ ในอาเซียน 10 ประเทศ คือ ไทย มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ 

บรูไน กัมพูชา ลาว พม่า และเวียดนาม ส่วน Reference Economy ของการศึกษา คือ แต่ละประเทศใน
อาเซียน เทียบกับในภาพรวมทั้งหมดในอาเซียนในสาขาประมง (เท่าท่ีจะมีข้อมูลประกอบการวิเคราะห์)   

 
โดยมีสูตรในการค านวณ การเปลี่ยนแปลงของ GDP ในสาขาประมงประเทศในอาเซียน ดังนี้ 
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                 (Economic growth)   (Proportional Shift)         (Differential Shift) 

 
โดยที่ 
 GDPt  =   GDP ของอาเซียนในปีที่ t 
 GDPt-1  =  GDP ของอาเซียนในปีที่ t-1 
 GDPt  =  GDP รวมในสาขาประมง i ของอาเซียนในปีที่ t 
 GDPt-1  =  GDP รวมในสาขาประมง i ของอาเซียนในปีที่ t-1 
 GDPCt, i    =  GDP ในสาขาประมง i ของประเทศสมาชิกในอาเซียนในปีที่ t 
 GDPCt-1,i = GDP ในสาขาประมง i ของประเทศสมาชิกในอาเซียนในปีที่ t-1 
 
- Five Forces Model   
การศึกษาครั้งนี้ จะน าแบบจ าลอง Five Forces Model ที่พัฒนาโดย Porter (1990) เพ่ือใช้ใน  

การประเมินสภาพแวดล้อมภายนอก ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินธุรกิจต่างๆ โดย Porter คิดว่ามี 5 ปัจจัยที่ส าคัญ
ในการน ามาวิเคราะห์  ได้แก่ 1) Rivalry ซึ่งจะวิเคราะห์คู่แข่งขันทั้งหมดในธุรกิจที่ศึกษา ทั้งนี้เนื่องจาก          
การปรับตัวของคู่แข่งย่อมส่งผลกระทบต่อธุรกิจที่ท าการศึกษา 2) Bargaining Power of Customers เป็น     
การวิเคราะห์เพ่ือทราบถึงอ านาจต่อรองของผู้บริโภค ถ้ามีการแข่งขันในธุรกิจอย่างมากย่อมท าให้ผู้บริโภค        
มีอ านาจในการต่อรอง และมีทางเลือกในการบริโภคสินค้ามาก ย่อมส่งผลกระทบเชิงลบต่อธุรกิจ เช่น ส่วนแบ่ง
การตลาดที่ลดลง 3) Bargaining Power of Suppliers เป็นการวิเคราะห์เกี่ยวกับการพ่ึงพาวัตถุดิบจากผู้ผลิต   
ถ้าธุรกิจเราต้องมีการพ่ึงพาผู้ผลิตรายหนึ่งๆ สูงก็จะมีความเสี่ยงของการประกอบธุรกิจมากข้ึน  เพราะถ้าผู้ผลิต
รายนั้นไม่สามารถส่งวัตถุดิบได้ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด ก็จะส่งผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจของเราทันที           
4) Threat of New Entrants เป็นการวิเคราะห์อุปสรรคในการเข้ามาของผู้ประกอบการรายใหม่ หากการเข้ามา
ของผู้ประกอบรายใหม่สามารถท าได้ง่ายและสะดวก ก็จะต้องท าให้บริษัทอาจได้รับผลกระทบจากการด าเนิน
ธุรกิจได้ และ 5) Threat of Substitute โดยการวิเคราะห์การทดแทนของสินค้าว่าสินค้าและบริการที่บริษัทมีอยู่
นั้น มีโอกาสหรือไม่ที่จะมีสินค้าและบริการอ่ืนเข้ามาทดแทนสินค้าและบริการเดิมของเรามากน้อยอย่างไร     
(ภาพที่ 1.2)   
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ภำพที่ 1.2 Five Forces Model 
ที่มำ: อ้างโดย ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2549) 
 

- SWOT Analysis 
ส าหรับการประเมินศักยภาพจะประยุกต์ใช้แนวคิดการก าหนดกลยุทธ์ (Strategy Formulation) 

หรือกล่าวโดยเฉพาะเจาะจง คือแนวคิดการวิเคราะห์จุดแข็ง -จุดอ่อน โอกาส-อุปสรรค (SWOT Analysis)    
ซึ่งเป็นแนวคิดที่มีการประยุกต์ใช้กันอย่างกว้างขวางในวงการธุรกิจ โดยการวิเคราะห์ SWOT Analysis นั้น   
ในขั้นตอนแรกคือการท าความเข้าใจถึงองค์ประกอบแต่ละองค์ประกอบของ SWOT ซึ่งได้แก่   

 

Strength-จุดแข็ง เป็นปัจจัยใดๆ ที่บริษัทหรือในบริบทของการประยุกต์ใช้ ในที่นี้คือ
ระดับประเทศ สามารถด าเนินการได้ดีกว่าประเทศอ่ืนๆ 

 

Weakness-จุดอ่อน เป็นปัจจัยที่เมื่อพิจารณาโดยเปรียบเทียบกับประเทศอ่ืนแล้ว ประเทศ
ด าเนินการได้ด้อยกว่า 

 

โดยในทั้งด้านของจุดแข็งและจุดอ่อนนั้น ถือเป็นศักยภาพที่มีอยู่ภายในบริษัทหรือในที่นี่คือ      
ในประเทศหนึ่งๆ ซึ่งจะพิจารณาจากทรัพยากรที่ประเทศนั้นมีอยู่ อันหมายถึง วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต รวมถึง
อุตสาหกรรมเก่ียวเนื่องและสนับสนุนของอุตสาหกรรมที่ก าลังพิจารณา นอกจากนี้ ปัจจัยอีกส่วนหนึ่งที่แม้ไม่ได้
ประกอบอยู่ในอุตสาหกรรมนั้นๆ โดยตรง แต่มีผลต่อศักยภาพของอุตสาหกรรมที่ท าการศึกษาในประเทศ
หนึ่งๆ ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต คือ นโยบายจากภาครัฐ ซึ่งเป็นอีกส่วนหนึ่งที่จะพิจารณาด้วยเช่นกัน 
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จุดแขง็ (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

โอกำส 
(Opportunity) 

อุปสรรค 
(Threat) 

SO Strategy 
กำรเพิ่มกำรผลิต 
กำรเจำะตลำด 
กำรรวมกิจกำร 

WO Strategy 
กำรพัฒนำผลิตภัณฑ ์
กำรพัฒนำตลำด 
กำรปรับปรุงประสิทธภิำพ 

ST Strategy 
กำรขยำยสูต่ลำดโลก 
กำรเพิ่มบริกำรแก่ลูกค้ำ 
 

WT Strategy 
กำรร่วมทุน/สรำ้งพันธมิตร 
กำรลดต้นทุน 
กำรเลิกผลิต/เลิกกิจกำร 

ส าหรับอีก 2 องค์ประกอบของ SWOT คือ O-Opportunity และ T-Threat นั้นมีความหมายถึง 
Opportunity–โอกำส คือ ปัจจัยภายนอกประเทศที่ถือเป็นช่องทางหรือโอกาสส าหรับ

อุตสาหกรรมที่ก าลังด าเนินการศึกษา ขณะที่ 
Threat-อุปสรรคหรือภัยคุกคำม คือ ปัจจัยภายนอกใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดอุปสรรคต่อการพัฒนา

หรือการค้าของอุตสาหกรรม 
 

ในสองส่วนหลังนี้เป็นการพิจารณาจากปัจจัยที่อยู่ภายนอกประเทศเป็นหลัก ซึ่งในที่นี้หมายถึง
ปัจจัยที่เกิดขึ้นในประเทศอ่ืนๆ ที่นอกเหนือไปจากประเทศไทย ที่อาจก่อให้เกิดผลดีหรือผลเสียต่ออุตสาหกรรม
ของไทย  

 

จากการวิเคราะห์ SWOT สามารถสร้างกลยุทธ์ที่เรียกว่า TOWS Matrix ซึ่งประกอบขึ้น       
จากการจับคู่ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก ซึ่งปัจจัยภายในจะสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภทคือ        
ปัจจัยที่ถือเป็นจุดแข็งของอุตสาหกรรม และปัจจัยที่ถือเป็นจุดอ่อนของอุตสาหกรรม ขณะที่ปัจจัยภายนอก   
ก็สามารถจ าแนกได้เป็น 2 ประเภท คือ ปัจจัยที่ถือเป็นโอกาสของอุตสาหกรรมและปัจจัยที่ถือว่าเป็นอุปสรรค
ของอุตสาหกรรม  การศึกษาในครั้งนีจ้ะรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก และการส ารวจภาคสนาม 
ตลอดจนการสังเคราะห์ข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่จะน าไปสู่การหาแนวทางตามกรอบแนวคิดของ 
TOWS Matrix เพ่ือเสนอมาตรการส าหรับแก้ไขจุดอ่อน เสริมสร้างจุดแข็ง สร้างข้อได้เปรียบจากโอกาส และ
หลีกเลี่ยงอุปสรรค เพื่อให้ไทยสามารถรองรับการเปิดการค้าเสรีในอนาคตได้อย่างเหมาะสม (ภาพที่ 1.3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภำพที่ 1.3 TOWS Matrix 
ที่มำ: อ้างโดย ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2549) 
 

- กำรวิเครำะห์ควำมคุ้มค่ำในกำรลงทุน 
โดยทั่ ว ไปแล้วการวิ เคราะห์ความคุ้มค่าในการลงทุนเป็นเครื่องมือในการสะท้อนถึง             

ความเหมาะสมในการตัดสินใจปฏิบัติ หรือการศึกษาความเป็นไปได้ในการประสบความส าเร็จของโครงการ
ก่อนการน าไปสู่การด าเนินการ ซึ่งจะต้องมีการพิจารณาความเป็นไปได้ในหลายลักษณะด้วยกัน การวิเคราะห์
ความเป็นไปได้จะเป็นขั้นตอนในช่วงก่อนด าเนินโครงการ เพ่ือช่วยประกอบการตัดสินใจเบื้องต้นให้กับผู้จัดท า
โครงการว่าการลงทุนในโครงการนั้นๆ มีโอกาสที่จะด าเนินการได้หรือไม่ ก่อนที่จะได้มีการน าเสนอให้           
ผู้มีอ านาจตัดสินใจพิจารณาอนุมัติโครงการต่อไป การวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการลงทุนในมิติด้านการเงิน       
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เป็นการศึกษาบนสมมติฐานของความคุ้มค่าการลงทุน และผลก าไรในระยะเวลาที่ต้องการ โดยใช้หลักการ
วิเคราะห์ทางการเงิน ซึ่งมีหลากหลายเครื่องมือในการวิเคราะห์ การศึกษาครั้งนี้ด าเนินการวิ เคราะห์        
ความคุ้มคา่ในการลงทุนโดยวิเคราะห์จากเครื่องมือดังนี้  

 

1. วิธีค่ำปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value, NPV) ค่าปัจจุบันสุทธิของโครงการใดก็ตามคือ
ผลรวมของค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิ (ทั้งกระแสเงินสดรับและกระแสเงินสดจ่าย) ในแต่ละปีตลอดอายุ
โครงการ หรือคือผลต่างระหว่างค่าปัจจุบันรวมของกระแสดเงินสดรับสุทธิทั้งโครงการกับค่าปัจจุบัน         
ของเงินลงทุน การค านวณ NPV มีข้ันตอนต่างๆ (กนกวรรณ, 2553 อ้างถึง สุมาลี, 2550) ดังนี้  

 

ขั้นแรก ค านวณค่าปัจจุบันรวมของกระแสเงินสดสุทธิ (Net Cash Flow: NCF) ทั้งโครงการ    
โดยให้อัตราผลตอบแทนที่ต้องการหรือต้นทุนเงินทุนเป็นอัตราส่วนลดที่ใช้ในการค านวณ ดังนี้  

 
       
 
 
 

ถ้า NCF ตั้งแต่ปีที่ 1 ถึงปีท่ี n   เท่ากันทุกปี จะท าให้ 
PV รวมของ NCF ทั้งโครงการ = NCF (เปิดตาราง PVIFA ที่ r%, n ปี) 
แต่ถ้า NCF แต่ละปีแตกต่างกัน จะท าให้ 
PV รวมของ NCF ทั้งโครงการ =  NCFt (ตาราง PVIF ที่ r%, n=1) + NCF2 (ตาราง 
PVIF ที่ r%, n =2) + …. + NCFn (ตาราง PVIF ที ่r% , ปีที่ n ) 

 

PV รวม =   
 

n

t
t

t

r

NCF

1 1  
 
 

ขั้นที่สอง ค านวณค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) ของโครงการ ดังนี้  
  

 
 
 
 

นั่นคือ   
 
 
 

ขั้นที่สาม ถ้า NPV ที่ค านวณได้มีค่าเป็นบวก ควรลงทุนในโครงการนั้นได้ และควรปฏิเสธ
โครงการลงทุนถ้ามีค่า NPV เป็นลบ ถ้าหาก NPV = 0 แสดงถึง กระแสเงินสดสุทธิรวมทั้งโครงการมีค่า
เพียงพอส าหรับจ่ายคืนเงินลงทุนทั้งหมดได้ 
 

PV ของ NCF ทั้งโครงการ =  
 

 

n

t
t

t

r

NCF

1 1
 

NPV = PV ของ NCF รวมทั้งโครงการจากขั้นแรก – เงินลงทุนในปีที่ 0 

  0
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r

NCF
NPV

n

t
t
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2. อัตรำผลตอบแทนต่อค่ำใช้จ่ำย (Benefit Cost Ratio หรือ B/C Ratio) เป็นเกณฑ์แสดงถึง
อัตราส่วนระหว่างมูลค่าปัจจุบันของผลตอบแทนกับมูลค่าปัจจุบันของค่าใช้จ่ายตลอดอายุของโครงการ 
ค่าใช้จ่ายในที่นี้ คือค่าใช้จ่ายทั้งทางด้านทุน (Capital Expenditure) และค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานและ
บ ารุงรักษา หรือค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นที่ไม่มีการแบ่งแยกว่าเป็นค่าใช้จ่ายประเภทใด สูตรที่ใช้ในการค านวณ 
(กนกวรรณ, 2553 อ้างถึง ประสิทธิ์, 2538) ดังนี้  

 

B/C    = CostsofPV
BenefitsofPV

    หรือ 

= 

 

 











n

t
t

t

n

t
t

t

i

C

i

B

1

1

1

1

 
 

โดยที่ Bt = ผลตอบแทนในปีที่ t 
   Ct = ค่าใช้จ่ายในปีที่ t และ 
  t = ปีของโครงการมีค่า 1, 2, ……, n 
  i  = อัตราส่วนลดหรืออัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสม 

 
เกณฑ์ที่ใช้ในการตัดสินใจ ก็คือ เลือกโครงการต่างๆ ที่มีค่า B/C เกินกว่า 1 ทั้งนี้เพราะเมื่อค่า 

B/C เกินกว่า 1 แล้วก็หมายความว่า ผลตอบแทนที่ได้จากโครงการจะมีมากกว่าค่าใช้จ่ายที่เสียไปในการนั้น  
ทั้งนี้ เกณฑ์การวัดค่าโครงการตามวิธีนี้อาจท าให้เกิดความผิดพลาดได้ เนื่องจากโครงการขนาดใหญ่ที่มี
ผลตอบแทนสูงและในขณะเดียวกันก็มีค่าใช้จ่ายสูงตามไปด้วย จะส่งผลให้ค่า  B/C จะเกินหนึ่งแต่อาจเกิน    
ไม่มาก ทั้งๆ ที่โครงการนี้อาจท าให้มีรายได้ทั้งหมดมากกว่าโครงการเผื่อเลือกอ่ืนที่เล็กกว่าและมีค่า B/C Ratio 
สูงกว่าก็เป็นไปได้ กรณีเช่นนี้จึงอาจมีผลท าให้การตัดสินใจเลือกโครงการเกิดความผิดพลาดได้เช่นกัน        
ดังนั้น ในการวิเคราะห์โครงการใดก็ตาม หากมีการใช้วิธี B/C Ratio ในการวัดค่าโครงการแล้ว ก็ควรมีการใช้
วิธีการวัดค่าแบบอ่ืน คือ แบบ NPV และแบบ IRR ประกอบด้วย 

 

3. ผลตอบแทนภำยใน (Internal Rate of Return, IRR) คือ อัตราส่วนลดที่ท าให้มูลค่า
ปัจจุบันของผลตอบแทนมีค่าเท่ากับมูลค่าปัจจุบันของต้นทุน หรือมูลค่า NPV มีค่าเท่ากับ “ศูนย์”             
ดังนั้น IRR จึงได้แก่ อัตราส่วนลด (r) ที่ท าให้ มูลค่าปัจจุบันสุทธิของโครงการเท่ากับศูนย์ ในการวิเคราะห์ทาง
การเงิน อัตราส่วนลดนี้ก็คือ อัตราดอกเบี้ยสูงสุด (Maximum Interest Rate) ที่โครงการสามารถจ่ายให้กับ    
เงินลงทุนที่จ่ายไปหลังจากที่คิดค่าลงทุนและค่าด าเนินการทั้งหมดแล้ว ในการวิเคราะห์และประเมินโครงการทาง
การเงินซึ่งใช้ราคาตลาดในการคิดค่า IRR จะเรียกว่า อัตราผลตอบแทนทางการเงินของโครงการ              
(Financial Rate of Return หรือ FRR) แต่ถ้าเป็นการวิเคราะห์และประเมินโครงการทางด้านเศรษฐกิจ          
ซึ่งเป็นราคาที่หักค่าบิดเบือนต่างๆ แล้ว ก็อาจเรียกว่า  อัตราผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของโครงการ               
(Economic Rate of Return หรือ ERR) ส าหรับหลักเกณฑ์การตัดสินใจก็คือ ทุกโครงการที่มีค่า IRR สูงกว่า
อัตราผลตอบแทนเป้าหมาย ซึ่งก็คือ ต้นทุนของเงินทุนหรือค่าเสียโอกาสของทุนก็สามารถยอมรับได้              
แต่ถ้า IRR มีค่าต่ ากว่าก็ไม่สมควรลงทุน กล่าวอีกนัยหนึ่ง เนื่องจาก IRR (ซึ่งจะใช้สัญลักษณ์ k) ของโครงการใดคือ 
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในโครงการนั้น ถ้าอัตราผลตอบแทนของโครงการสูงกว่าอัตราผลตอบแทน        
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ที่ต้องการหรือต้นทุนเงินทุน หรือต้นทุนค่าเสียโอกาสของทุนขั้นต่ าที่จะท าให้สังคมเพ่ือการบริโภคในปัจจุบันไป
เพ่ือการบริโภคในอนาคต (k > r) ก็ควรลงทุน เพราะเป็นอัตราผลตอบแทนที่สูงกว่าอัตราผลตอบแทนขั้นต่ า       
ที่สังคม (ธุรกิจ) ยอมรับได้ สังคม (ธุรกิจ) ก็ย่อมได้รับความพอใจเพ่ิมขึ้น แต่ถ้าได้น้อยกว่า (k < r) ก็ควรปฏิเสธ
โครงการลงทุน เพราะอัตราผลตอบแทนนั้นต่ ากว่าเกณฑ์ที่จะยอมรับได้ โดยมีสูตรในการค านวณค่า IRR หรือ 
ERR (กนกวรรณ. 2553) ดังนี้ 
 

ขั้นที่หนึ่ง อัตราส่วนลดที่ท าให้ผลรวมของค่าปัจจุบันของ NCF ทั้งโครงการมีค่าเท่ากับเงินลงทุน
เริ่มแรกพอดี 
  
    
  
 
 

 
หรือ  PV (กระแสเงินสดสุทธิรวม) = PV (เงินลงทุน) 
 
 
ขั้นที่สอง อัตราส่วนลดที่ท าให้ NPV ของโครงการมีค่าเท่ากับ 0 
จากข้อ 1.  ถ้า k =     IRR 
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NCFn
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ดังนั้น 

 
 

 
 
หรืออาจจะเขียนสมการอีกแบบได้ดังนี้  
 
 

 
 
 
 

การค านวณหาค่า IRR หรืออัตราส่วนลดร้อยละ k ท าได้โดยวิธีการทดลองไปเรื่อยๆ (Trial and Error)  
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4. วิธีระยะเวลำคืนทุน (Payback Period) ระยะเวลาคืนทุน คือ ระยะเวลาที่ธุรกิจจะได้รับเงิน
ที่จ่ายลงทุนคืนมาจากเงินสดรับเข้า (Cash Flow) จากโครงการจ่ายลงทุน กล่าวคือ การค านวณระยะเวลา   
คืนทุนต้องน ากระแสเงินสดสุทธิที่ได้จากการลงทุนในแต่ละปีสะสมเรื่อยไปจนได้ผลรวมเท่ากับเงินลงทุนนับ
จ านวนปีดังกล่าวรวมกัน เรียกว่า “ระยะเวลาคืนทุน” เงินสดรับเข้าในการค านวณนี้ คือ เงินสดรับเข้าสุทธิส่วน
เพ่ิมหลังภาษี หรือผลประโยชน์ของการจ่ายลงทุนหลังภาษี 

 
ระยะเวลาคืนทุน = เงินลงทุน – กระแสเงินสดรับรายปีสะสมไปเรื่อยๆ จนเงินลงทุนมีค่าเป็นศูนย์ 
 
ข้อพึงสังเกต วิธีระยะเวลาคืนทุนเป็นวิธีที่ค านวณได้โดยง่าย และท าความเข้าใจง่าย รวมทั้งมี

ประโยชน์ในธุรกิจที่มีปัญหาเรื่องสภาพคล่อง อย่างไรก็ตาม วิธีการนี้มีข้อด้อยส าคัญที่ท าให้ไม่เหมาะสมที่จะใช้
ส าหรับวิเคราะห์เพ่ือการตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการจ่ายลงทุน คือ โครงการบางโครงการเป็นโครงการที่ผลตอบแทน
จะเกิดขึ้นในระยะยาวมากกว่าระยะต้นๆ ของการเริ่มโครงการ ท าให้ระยะเวลาคืนทุนของโครงการดังกล่าวจะยาว
กว่าโครงการที่หวังผลตอบแทนในระยะต้นๆ การค านวณระยะเวลาคืนทุนของโครงการจึงไม่ใช่เป็นการพิสูจน์       
ที่จะตัดสินใจได้ว่าโครงการที่ได้เงินทุนคืนเร็วกว่าจะเป็นโครงการที่มีผลประโยชน์หรือสร้างก าไรดีกว่าอีกโครงการ 
นอกจากนั้น วิธีนี้ยังไม่ได้ค านึงในเรื่องค่าของเงินในเวลาต่างกันมีค่าต่างกัน  

 

จากแนวคิดและทฤษฎีที่ใช้ในการศึกษา รวมถึงเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ สามารถจัดท า
กรอบแนวคิดเพ่ือศึกษาศักยภาพและลู่ทางการลงทุนประมงของผู้ประกอบการไทยในประเทศสมาชิกอาเซียน 
รวมทั้งความคุ้มค่าของการลงทุนในธุรกิจประมงในประเทศสมาชิกอาเซียน 3 ประเทศ และ10 ธุรกิจที่มี
ศักยภาพ ได้ดังแสดงในภาพที่ 1.4 
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ภำพที่ 1.4 กรอบการศึกษา 
 
1.6 ระยะเวลำกำรด ำเนินงำน 
 ธันวาคม 2555 – มิถุนายน 2556 

 

10 ประเทศใน AEC ประเทศไหนมีศักยภาพ/ลู่ทางการลงทุนด้านประมง 

ความคุ้มค่าการลงทุน
NPV/IRR/BC 

การวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขัน 
-  (RCA) position (BCG) 
- ข้อมูลสภาพแวดล้อม  
- สัมภาษณ์เชิงลึก 

เก็บข้อมูลทุติยภูมิและปฐมภูมโิดยการสัมภาษณเ์ชิงลึกใน 
3 ประเทศอาเซียน 

- ประเมินสภาพแวดล้อมภายนอก 5 force 
- ศึกษาสภาวะแวดล้อม (SWOT&TOWS) 
- กฎหมาย/กฎระเบียบ 

 

ประเทศท่ีมีศักยภาพดา้นการลงทุนในอาเซียน ได้แก่ ลาว พม่า อินโดนีเซีย  

ข้อมูลศักยภาพและลู่ทางการลงทุนในสาขาประมงในประเทศอาเซียน ให้แก่ภาครัฐและเอกชน 

เป้าหมายประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน :        1. ตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน 
     2. สร้างขีดความสามารถทางเศรษฐกิจ 
 3. สร้างความเท่าเทียมในการพัฒนาเศรษฐกิจ 
 4. การบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก 

เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการไทยให้สามารถใช้ประโยชน์จากการเปน็ตลาดและฐานการผลิตของ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

 



 บทที่ 2 
สภาพทั่วไปของการท าประมงเบื้องต้น 

 
2.1. เศรษฐกิจสัตว์น้ าของโลก 

 
2.1.1 ผลผลิตและมูลค่าสัตว์น้ าของโลก 

ปริมาณผลผลิตสัตว์น ้าของโลก จากการเพาะเลี ยงและการท้าประมง ในช่วงปี2549–2553      
มีการเพ่ิมขึ นในอัตราค่อนข้างคงที่ เฉลี่ยร้อยละ 1.97 ต่อปี โดยเพ่ิมจาก 137.31 ล้านตัน ในปี 2549 เป็น        
148.48 ล้านตันในปี 2553 แต่เมื่อพิจารณาในแง่มูลค่าของผลผลิตสัตว์น ้า พบว่า ในช่วงปี 2549–2553     
มูลค่าผลผลิตสัตว์น ้ามีการเพ่ิมขึ นในอัตราที่สูงมาก เฉลี่ยร้อยละ 12.74 ต่อปี โดยเพ่ิมจาก 74.30 พันล้าน
เหรียญสหรัฐในปี 2549 เป็น 119.4 พันล้านเหรียญสหรัฐในปี 2553 (ตารางที่ 2.1) 

 
ตารางท่ี 2.1  ผลผลิตสัตว์น ้าทั่วโลก  

 
2549 2550 2551 2552 2553 

ปริมาณผลผลิต 
(พันตัน) 

137,314 140,243 142,645 145,345 148,476 

มูลค่า 
(พันล้านเหรียญสหรัฐ) 

74,297,927 90,180,465 100,693,260 106,498,297 119,444,278 

ที่มา: FAO Yearbook (2012) 
 

เมื่อพิจารณาแหล่งที่มาของผลผลิตสัตว์น ้าพบว่า ในช่วงปี 2549 – 2553 ผลผลิตส่วนใหญ่ยังคง
ได้มาจากการจับทั งจากแหล่งน ้าจืดและทะเล ซึ่งปริมาณผลผลิตจากการจับในช่วงปีดังกล่าวค่อนข้างคงที่ คือ 
ประมาณ 90 ล้านตันต่อปี  โดยเป็นผลผลิตจากการจับจากทะเลสัดส่วนประมาณร้อยละ 88.5 และเป็นผลผลิตที่
ได้จากการจับจากแหล่งน ้าจืดสัดส่วนร้อยละ 11.5 ของผลผลิตรวมทั งหมด อย่างไรก็ดี เมื่อพิจารณาผลผลิต 
สัตว์น ้าที่ได้จากการเพาะเลี ยงพบว่า ในช่วงปี 2549-2553 ผลผลิตสัตว์น ้าที่ได้จากการเพาะเลี ยงมีการขยายตัวใน
อัตราร้อยละ 6.04 ต่อปี โดยผลผลิตที่ได้จากการเพาะเลี ยงส่วนใหญ่เป็นการเพาะเลี ยงน ้าจืด ประมาณร้อยละ 68 
และการเพาะเลี ยงชายฝั่งประมาณร้อยละ 32 จากการเพิ่มสูงขึ นอย่างต่อเนื่องของผลผลิตสัตว์น ้าที่ได้จากการ
เพาะเลี ยง ท้าให้ส่วนแบ่งผลผลิตสัตว์น ้าที่ได้จากการเพาะเลี ยงต่อผลผลิตสัตว์น ้าทั งหมดเพ่ิมสูงขึ นจากร้อยละ 34 
ในปี 2549 เป็นร้อยละ 40 ในปี 2553 (ตารางที่ 2.2) 
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ตารางท่ี 2.2  ผลผลิตสัตว์น ้าของโลกจ้าแนกตามประเภทการผลิต ปี 2549-2553 
 หน่วย : ล้านตัน 

 
2549 2550 2551 2552 2553 

การผลิตโดยการจับ 
     

  - น ้าจืด 9.8 10.0 10.2 10.4 11.2 

  - ทะเล 80.2 80.4 79.5 79.2 77.4 

รวมผลผลิตจากการจับ 90.0 90.4 89.7 89.6 88.6 

การผลิตโดยการเพาะเลี้ยง 
     

  - น ้าจืด 31.3 33.4 36.0 38.1 41.7 

  - ชายฝั่ง 16.0 16.6 16.9 17.6 18.1 

รวมผลผลิตจากการเพาะเลี ยง 47.3 50.0 52.9 55.7 59.8 

รวมทั้งหมด 137.3 140.4 142.6 145.3 148.4 

ที่มา: FAO Yearbook (2012) 
 
เมื่อพิจารณาผลผลิตสัตว์น ้าที่ได้จากการจับที่จ้าแนกออกเป็นในระดับทวีป พบว่า ปี2553     

ทวีปเอเชียมปีริมาณผลผลิตสัตว์น ้าจากการจับสูงทีสุ่ด โดยคิดเป็นสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 55.02 ของผลผลิตสัตว์
น ้าจากการจับทั งหมดของโลก รองลงมาได้แก่ทวีปอเมริกา ยุโรป แอฟริกาและโอเชียเนีย โดยมีผลผลิตคิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 19.44, 15.58, 8.60 และ 1.36 ของผลผลิตสัตว์น ้าจากการจับทั งหมดของโลก ตามล้าดับ ทั งนี 
เป็นที่น่าสังเกตว่าจีนเป็นประเทศที่มีผลผลิตสัตว์น ้าจากการจับมากที่สุด โดยมีผลผลิตคิดเป็นสัดส่วนถึง     
ร้อยละ 17.41 ของผลผลิตสัตว์น ้าจากการจับทั งหมดของโลก และคิดเป็นร้อยละ 31.66 ของปริมาณผลผลิต
สัตว์น ้าจากการจับทั งหมดของทวีปเอเชีย ส้าหรับผลผลิตสัตว์น ้าที่ได้จากการเพาะเลี ยงทั งในแหล่งน ้าจืดและ
ทะเลป ี2553  มีผลผลิตสัตว์น ้าที่ได้จากการเพาะเลี ยงรวมทั งหมด 59.87 ล้านตัน โดยทวีปเอเชียเป็นทวีปที่มี
ผลผลิตสัตว์น ้าที่ได้จากการเพาะเลี ยงมากที่สุด มีจ้านวนมากถึง 53.30 ล้านตัน คิดเป็นร้อยละ 89.03 ของ
ผลผลิตสัตว์น ้าที่ได้จากการเพาะเลี ยงทั งหมดของโลก รองลงมาได้แก่ ทวีปอเมริกา ยุโรป แอฟริกา          
และโอเชียเนีย โดยมีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 4.31, 4.21, 2.15 และ 0.30ของผลผลิตสัตว์น ้าที่ได้จาก          
การเพาะเลี ยงทั งหมดของโลก ตามล้าดับ (ตารางที่ 2.3) 
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ตารางท่ี 2.3  ผลผลิตสัตว์น ้าจ้าแนกในแต่ละทวีปปี 2553 

ทวีป 
จากการจับ จากการเพาะเลี้ยง ผลผลิตรวมแต่ละทวีป 

ปริมาณ 
(ล้านตัน) 

สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

ปริมาณ 
(ล้านตัน) 

สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

ปริมาณ 
(ล้านตัน) 

สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

เอเชีย 48.71 55.02 53.30 89.03 102.01 68.74 

- จีน 15.42 17.41 36.73 61.35 52.15 35.14 

อเมริกา 17.22 19.44 2.58 4.31 19.80 13.34 

ยุโรป 13.79 15.58 2.52 4.21 16.31 10.99 

แอฟริกา 7.62 8.60 1.29 2.15 8.91 6.00 

โอเชียเนีย 1.20 1.36 0.18 0.30 1.38 0.93 

รวม 88.54 100.00 59.87 100.00 148.41 100.00 

ที่มา: FAO Yearbook (2012) 
 

เมื่อพิจารณาประเทศที่ มีผลผลิตสัตว์น ้าจากการเพาะเลี ยงสูงสุด 10 อันดับแรกของโลก         
ในปี 2553 พบว่า จีนมีผลผลิตสัตว์น ้าจากการเพาะเลี ยงมากที่สุดเป็นจ้านวน 36.73 ล้านตันหรือคิดเป็น
สัดส่วนถึงร้อยละ 61.35 ของผลผลิตสัตว์น ้าที่ได้จากการเพาะเลี ยงรวมของโลก รองลงมา ได้แก่ อินเดีย 
เวียดนาม อินโดนีเซีย บังคลาเทศ ไทย นอร์เวย์ อียิปต์ พม่า และฟิลิปปินส์ ตามล้าดับ สังเกตได้ว่า ประเทศที่
มีการเพาะเลี ยงสัตว์น ้าติดอันดับต้นๆ ส่วนใหญ่อยู่ในทวีปเอเชีย และใน 10 อันดับแรกนั น มีประเทศที่เป็น
สมาชิกในอาเซียนอยู่ถึง 5 ประเทศ โดยมีผลผลิตรวมกันคิดเป็นปริมาณ 7.85 ล้านตัน หรือคิดเป็นร้อยละ 
13.12 ของปริมาณผลผลิตสัตว์น ้าที่ได้จากการเพาะเลี ยงทั งหมดของโลก (ตารางที่ 2.4) 
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ตารางท่ี 2.4  ปริมาณผลผลิตสัตว์น ้าจากการเพาะเลี ยงในแต่ละประเทศ 10 อันดับแรกปี 2553 
ประเทศ ปริมาณ (ล้านตัน) สัดส่วน (ร้อยละ) 

จีน 36.73 61.35 
อินเดีย 4.65 7.76 
เวียดนาม 2.67 4.46 
อินโดนีเซีย 2.30 3.85 
บังคลาเทศ 1.31 2.19 
ไทย 1.29 2.15 
นอร์เวย์ 1.01 1.68 
อียิปต์ 0.92 1.54 
พม่า 0.85 1.42 
ฟิลิปปินส์ 0.74 1.24 
อ่ืนๆ 7.40 12.35 

รวม 59.87 100.00 
ที่มา: FAO Yearbook (2012) 
 

2.1.2 การใช้ประโยชน์ของผลผลิตสัตว์น้ าของโลก 
การใช้ประโยชน์ผลผลิตสัตว์น ้าสามารถจ้าแนกได้เป็น 2 ส่วน ได้แก่ การใช้เพ่ือเป็นอาหารใน  

การบริโภค (Human Consumption) ซึ่งอาจจะอยู่ในรูปของการน้าของสดไปประกอบอาหารบริโภค      
การน้าไปแช่แข็งเพ่ือเก็บไว้บริโภคในอนาคต การน้าไปแปรรูป เช่น การหมัก เป็นต้น หรือบรรจุกระป๋อง และ
อีกส่วนคือการใช้เพ่ือวัตถุประสงค์อ่ืนๆ ที่ไม่ใช่อาหารส้าหรับบริโภค (Non-food Uses) ข้อมูลจาก FAO 
Yearbook (2012) แสดงให้ เห็นว่ามีการใช้สัตว์น ้ าเ พ่ือประโยชน์ในการบริโภคสูงขึ นอย่างต่อเนื่อง            
จาก 114.3 พันตันในปี  2549 เ พ่ิมขึ นเป็น 128.3 พันตันในปี  2553 โดยคิดเป็นอัตราการเ พ่ิม               
เฉลี่ยร้อยละ 2.93 ต่อปี ซ่ึงสัตว์น ้าในสัดส่วนเกือบครึ่งหนึ่งของปริมาณการใช้ประโยชน์เพ่ือการบริโภคทั งหมด    
ถูกน้าไปประกอบอาหารในลักษณะของสด ในขณะที่ประมาณร้อยละ 30 ถูกน้าไปแช่แข็งเพ่ือบริโภคในอนาคต 
และที่เหลืออีกประมาณร้อยละ 20 ถูกน้าไปแปรรูปโดยการหมักและบรรจุกระป๋อง เมื่อพิจารณาถึงรูปแบบ
ต่างๆ ในการบริโภคสัตว์น ้า พบว่า การบริโภคสัตว์น ้าในลักษณะของการแช่แข็งมีอัตราการเพ่ิมสูงสุด        
โดยมีอัตราการเพ่ิมเฉลี่ยร้อยละ 4.12 รองลงมาได้แก่ การบริโภคในลักษณะของอาหารสดการบรรจุกระป๋อง 
และการหมัก ตามล้าดับเมื่อพิจารณาการใช้ประโยชน์ของสัตว์น ้าเพ่ือวัตถุประสงค์อ่ืน พบว่ามีแนวโน้มที่ลดลง
อย่างต่อเนื่องจากปริมาณ 23.0 พันตันในปี 2549 เหลือเพียง 20.2 พันตันในปี 2553 หรือลดลงเฉลี่ย        
ร้อยละ 3.14 ต่อปี (ตารางที่ 2.5) 
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ตารางท่ี 2.5  การใช้ประโยชน์สัตว์น ้าของโลกปี 2549-2553 
 หน่วย : พันตัน 

ประเภทการบริโภค 2549 2550 2551 2552 2553 
อัตราการเติบโตเฉลี่ย 

(ร้อยละ) 

ใช้ในการบริโภคของมนุษย์ 114.3 117.3 119.7 123.6 128.3 2.93 

 - สด 53.4 55.1 56.0 57.7 60.2 3.05 

 - แช่แข็ง 32.0 33.2 34.2 35.9 37.6 4.12 

 - หมัก 12.0 12.1 12.3 12.4 12.6 1.23 

 - บรรจุกระป๋อง 17.0 16.8 17.2 17.6 18.0 1.45 

ใช้เพื่อวัตถุประสงค์อ่ืน 23.0 23.0 22.9 21.8 20.2 -3.14 

ปริมาณผลผลิตทั่วโลก 137.3 140.2 142.6 145.3 148.5 1.98 

ที่มา: FAO Yearbook (2012) 
 
2.1.3 การส่งออก-น าเข้าผลผลิตสัตว์น้ าของโลก 

การส่งออกผลผลิตสัตว์น ้าของโลกในปี 2553 มีมูลค่าทั งสิ น 109,274.15 ล้านเหรียญสหรัฐ     
โดยขยายตัวเพ่ิมขึ นจากปี 2552 ร้อยละ 13.87 จากการขยายตัวดังกล่าว พบว่า จีนเป็นประเทศที่มีการผลิต
สัตว์น ้ามากที่สุดในโลกและเป็นผู้ส่งออกสินค้าสัตว์น ้ารายใหญ่ที่สุดในโลกเช่นเดียวกับด้านการผลิต โดยในปี 
2553 จีนมีมูลค่าการส่งออกสัตว์น ้าสูงถึง 13,254.26 ล้านเหรียญสหรัฐ ส้าหรับผู้ส่งออกสินค้าสัตว์น ้าในอันดับ
รองลงมาได้แก่ นอร์เวย์ไทย เวียดนาม สหรัฐอเมริกาเดนมาร์ค แคนาดา เนเธอร์แลนด์ ชิลี และสเปน 
ตามล้าดับ เป็นที่สังเกตว่าอินเดีย อินโดนีเซียบังคลาเทศ อียิปต์ พม่า และฟิลิปปินส์ ซึ่งเป็นผู้ผลิต 
สัตว์น ้าติดอยู่ในสิบอันดับแรกของโลก แต่มิได้มีมูลค่าการส่งออกสินค้าสัตว์น ้าติดอยู่ในสิบอันดับแรกของโลก
(ตารางที่ 2.6) 
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ตารางท่ี 2.6  ผู้ส่งออกผลผลิตสัตว์น ้าที่ส้าคัญ 10 อันดับแรกของโลกปี 2551-2553 
 หน่วย : พันเหรียญสหรัฐ 

อันดับ ประเทศ 2551 2552 2553 

1 จีน 101,143,324 10,245,527 13,254,264 
2 นอร์เวย์ 6,936,644 7,072,742 8,819,050 
3 ไทย 6,532,404 6,235,867 7,127,653 
4 เวียดนาม 4,550,333 4,300,877 5,108,778 
5 สหรัฐอเมริกา 4,463,052 4,144,623 4,661,329 
6 เดนมาร์ค 4,601,250 3,980,695 4,183,051 
7 แคนาดา 3,706,192 3,239,530 3,847,328 
8 เนเธอรแ์ลนด์ 3,394,073 3,137,993 3,557,566 
9 ชิลี 3,930,969 3,606,328 3,401,223 
10 สเปน 3,465,473 3,142,891 3,310,123 

รวมทั่วโลก 101,896,995 95,962,739 109,274,148 
ที่มา: FAO Yearbook (2012) 
 

ในด้านการน้าเข้าสินค้าสัตว์น ้าของโลกพบว่า ในปี 2553 โลกมีมูลค่าน้าเข้าสินค้าสูงถึง     
111,313.77 ล้านเหรียญสหรัฐ เพ่ิมขึ นร้อยละ 11.65 จากมูลค่าการน้าเข้าในปี 2552 โดยประเทศที่มี         
การน้าเข้าสินค้าสัตว์น ้ามากที่สุด 2 อันดับแรก ได้แก่สหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่น โดยมีมูลค่าการน้าเข้าสินค้าสัตว์
น ้าในปี 2553   สูงถึง 15,496.41 และ 14,981.70 ล้านเหรียญสหรัฐ ตามล้าดับ ส้าหรับประเทศที่มีการน้าเข้า
สินค้าสัตว์น ้าสูงติดในสิบอันดับแรกที่เหลือ ส่วนใหญ่เป็นประเทศที่มาจากทวีปยุโรป ได้แก่ สเปน ฝรั่งเศส 
อิตาลี เยอรมันนี อังกฤษ และสวีเดน ในขณะที่ จีน แม้ว่าจะเป็นผู้ผลิตและเป็นผู้ส่งออกผลผลิตสัตว์น ้า       
รายใหญ่ที่สุดของโลก แต่ก็เป็นผู้น้าเข้าสินค้าสัตว์น ้าในมูลค่าที่สูง โดยเป็นผู้น้าเข้ารายใหญ่อันดับ 4 ของโลก   
มีมูลค่าการน้าเข้าในปี 2553 เท่ากับ 6,157.03 ล้านเหรียญสหรัฐ (ตารางที่ 2.7) 
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ตารางท่ี 2.7  ผู้น้าเข้าผลผลิตสัตว์น ้าที่ส้าคัญ 10 อันดับแรกของโลกปี 2551-2553 
 หน่วย : พันเหรียญสหรัฐ 

อันดับ ประเทศ 2551 2552 2553 

1 สหรัฐอเมริกา 14,952,379 13,858,165 15,496,409 

2 ญี่ปุ่น 14,947,418 13,258,134 14,981,698 

3 สเปน 7,101,147 5,907,780 6,512,081 

4 จนี 5,143,432 4,976,220 6,157,028 

5 ฝรั่งเศส 5,835,957 5,579,174 5,975,261 

6 อิตาลี 5,453,104 5,060,193 5,419,750 

7 เยอรมัน 4,501,743 4,570,607 5,026,193 

8 อังกฤษ 4,220,392 3,593,968 3,714,443 

9 สวีเดน 2,764,966 2,617,007 3,317,275 

10 เกาหลีเหนือ 2,928,193 2,693,269 3,191,371 

รวมทั่วโลก 108,033,540 99,694,453 111,313,770 

ที่มา: FAO Yearbook (2012) 
 

2.1.4 การส่งออก-น าเข้าสัตว์น้ าของไทย 
 

ไทยมีมูลค่าการส่งออกสินค้าประมงเ พ่ิมขึ นทุกปีตั งแต่ ในช่วงปี  2550–2555 ยกเว้น 
ปี 2552 โดยมีอัตราการเติบโตของมูลค่าการส่งออกเฉลี่ยร้อยละ 5.27 ต่อปี ในปี 2555 ไทยมีการส่งออก
สินค้าประมงคิดเป็นมูลค่า 264,766.34 ล้านบาท เพ่ิมสูงขึ นจากปี 2554 ที่มีมูลค่าการส่งออกสินค้าประมง 
259,863.80 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเพ่ิมขึ นร้อยละ 1.89 เมื่อพิจารณาปริมาณการส่งออกกลับพบว่า 
ปริมาณการส่งออกสินค้าประมงมีทิศทางที่สวนทางกับมูลค่าการส่งออก กล่าวคือ ไทยมีปริมาณการส่งออก
ลดลงอย่างต่อเนื่องทุกปี ยกเว้นปี 2553 ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ราคาสินค้าประมงมีแนวโน้มที่เพ่ิมสูงขึ นเมื่อ
พิจารณาเป็นรายสินค้า พบว่า ปี 2555 สินค้าอาหารทะเลกระป๋อง มีมูลค่าการส่งออกสูงที่สุด โดยคิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 37.84 รองลงมาได้แก่ สินค้ากลุ่มกุ้ง ปลา และหมึก โดยมีสัดส่วนมูลค่าการส่งออกคิดเป็น 
ร้อยละ 36.06, 9.53 และ 5.54 ของมูลค่าการส่งออกสินค้าประมงรวม ตามล้าดับ (ตารางที่ 2.8) 
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ในส่วนของตลาดส่งออกสินค้าประมงที่ส้าคัญ พบว่า ในปี 2555 ไทยมีการส่งออกไปยัง
สหรัฐอเมริกาสูงสุด คิดเป็นมูลค่า 62,355.53 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 23.55 ของมูลค่าการ
ส่งออกรวม ตลาดส่งออกที่ส้าคัญรองลงมาได้แก่ ญี่ปุ่น สหภาพยุโรป แอฟริกา และอาเซียน โดยมีมูลค่าการ
ส่งออก 59,648.85, 34,514.19, 21,133.44 และ 14,351.97 ล้านบาท ตามล้าดับ เมื่อพิจารณาถึงแนวโน้ม
การส่งออกไปยังตลาดต่างๆ พบว่า การส่งออกอาหารทะเลของไทยไปยังสหรัฐอเมริกาเพ่ิมขึ นอย่างต่อเนื่อง
ในช่วงป ี2550-2554 อย่างไรก็ตามในปี2555 มูลค่าการส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกามีอัตราการหดตัวถึงร้อยละ 
16.56 ซึ่งตรงข้ามกับการส่งออกไปยังตลาดญี่ปุ่นที่มีมูลค่าการส่งออกเพ่ิมขึ นอย่างต่อเนื่องทุกปี คิดเป็นอัตรา
การเพ่ิมขึ นเฉลี่ยร้อยละ 7.88 ส่วนการส่งออกไปยังสหภาพยุโรป พบว่ามีแนวโน้มการส่งออกใกล้เคียงกับการ
ส่งออกไปสหรัฐอเมริกา กล่าวคือ มูลค่าการส่งออกในช่วงปี 2552-2554 มีการเพ่ิมขึ น และปรับตัวลดลง
เล็กน้อยร้อยละ 7.41 ในปี 2555 ในขณะที่การส่งออกไปยังกลุ่มประเทศแอฟริกามีการขยายตัวอย่างมากในปี
2555 โดยมีมูลค่าการส่งออกเพ่ิมสูงขึ นจากปี 2554 ถึงร้อยละ 67.22 เช่นเดียวกับมูลค่าการส่งออกสินค้า
ประมงไปยังกลุ่มประเทศอาเซียน ที่มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องตั งแต่ปี 2551–2555 โดยคิดเป็นอัตราการ
ขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 9.28 ต่อปี ซึ่งนับเป็นตลาดส่งออกที่มีการเพ่ิมขึ นอย่างมีเสถียรภาพมากที่สุดตลาดหนึ่ง
ของสินค้าประมง (ตารางที่ 2.9)  
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ตารางที่ 2.8  ปริมาณและมูลค่าการส่งออกสินค้าประมงทั งหมดของไทยไปประเทศต่างๆ ปี 2550-2555 

รายการ 
2550 2551 2552 2553 2554 2555 สัดส่วน 

มูลค่า
2555 

(ร้อยละ) ปริมาณ 
(ตัน) 

มูลค่า  
(ล้านบาท) 

ปริมาณ 
(ตัน) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

ปริมาณ 
(ตัน) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

ปริมาณ 
(ตัน) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

ปริมาณ 
(ตัน) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

ปริมาณ 
(ตัน) 

มูลค่า  
(ล้านบาท) 

กุ้ง 350,088.59 80,332.00 354,305.43 83,285.13 383,041.61 91,909.37 419,945.80 99,537.09 388,454.70 109,342.47 348,389.95 95,473.17 36.06 

หมึก 93,369.55 15,521.17 81,792.80 13,470.61 78,378.68 12,009.54 73,637.62 12,389.51 67,274.86 13,420.97 69,755.68 14,667.42 5.54 

ปลา 507,432.85 22,275.87 476,046.3 26,463.81 410,632.36 23,081.01 399,104.86 22,436.92 381,548.96 23,353.51 376,206.82 25,220.80 9.53 

อาหารทะเลกระป๋อง 591,895.53 58,310.81 660,480.42 77,417.48 651,192.26 67,555.43 690,762.60 67,095.85 696,115.90 78,198.58 744,901.30 100,174.46 37.84 

อาหารสุนัขและแมว
กระป๋อง 

85,320.24 6,033.87 90,927.74 7,203.00 80,519.84 6,597.98 69,885.29 5,222.67 69,487.94 5,601.64 70,571.25 6,866.88 2.59 

ผลิตภัณฑ์อาหารทะเล
แปรรูป (ไม่รวมกุ้งและ
หมึก) 

77,676.28 8,887.80 59,540.00 7,661.67 54,600.83 7,721.22 64,713.10 8,798.41 69,408.74 9,863.72 54,043.23 7,131.38 2.69 

ผลิตภัณฑ์ทูน่าแปรรูป 16,546.60 1,778.39 11,611.29 2,038.87 40,168.41 4,564.33 53,246.92 6,256.68 40,908.34 6,123.51 10,825.94 1,793.41 0.68 

ปูที่ปรุงแต่งหรือท้าไว้
ไม่ให้เสีย 

7,774.98 2,053.60 1,957.21 904.01 1,827.31 753.00 1,973.83 672.70 1,295.28 442.83 1,182.20 289.09 0.11 

สินค้าประมงอื่นๆ 235,079.92 10,673.18 170,395.60 9,773.06 174,491.34 10,320.74 285,083.72 14,492.31 260,470.68 13,516.56 232,223.18 13,149.75 4.97 

รวม 1,965,184.53 205,866.70 1,907,056.79 228,217.64 1,874,852.63 224,512.64 2,058,353.73 236,902.14 1,974,965.4 259,863.8 1,908,099.56 264,766.34 100.00 

ที่มา: กลุ่มวิเคราะห์การค้าสินค้าประมงระหว่างประเทศ กองประมงต่างประเทศ กรมประมง (2556)  
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ตารางท่ี 2.9  ปริมาณและมูลค่าสินค้าประมงทั งหมดของไทยที่ส่งออกไปประเทศและกลุ่มประเทศต่างๆสูงสุด 10 อันดับ ปี 2550-2555 

ประเทศ/กลุ่มประเทศ 

2550 2551 2552 2553 2554 2555 

ปริมาณ 
(ตัน) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

ปริมาณ 
(ตัน) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

ปริมาณ 
(ตัน) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

ปริมาณ 
(ตัน) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

ปริมาณ 
(ตัน) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

ปริมาณ 
(ตัน) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

สหรัฐอเมริกา 339,546.54 61,386.86 348,145.90 65,266.54 377,149.22 68,027.14 402,059.76 71,555.95 359,241.02 74,732.17 303,862.47 62,355.53 

ญี่ปุน่ 289,281.97 41,076.10 276,005.48 46,361.48 275,370.26 46,845.22 288,382.08 48,945.18 297,668.93 56,356.54 290,316.01 59,648.85 

สหภาพยุโรป 27 259,643.51 30,739.35 268,805.86 36,232.32 260,703.07 33,581.01 251,443.58 34,969.88 236,122.83 37,275.34 202,245.84 34,514.19 

 อังกฤษ 45,270.07 5,899.01 48,004.96 6,982.41 49,625.78 6,949.98 46,622.79 7,362.02 57,490.30 9,768.91 49,426.06 9,802.31 

 อิตาล ี 53,226.12 6,161.80 57,333.05 7,815.04 58,505.23 6,732.13 49,325.35 6,323.00 45,409.68 6,803.22 42,853.98 6,641.71 

 เยอรมนั 30,068.01 4,763.17 24,087.49 4,390.34 23,103.34 4,462.15 23,743.91 4,569.30 18,480.07 4,096.05 20,782.58 4,486.08 

 ฝรั่งเศส 25,211.27 2,804.54 24,179.01 3,297.20 27,689.44 3,625.46 27,581.34 3,974.52 23,767.74 4,071.35 17,727.61 3,225.92 

 เนเธอร์แลนด ์ 14,224.58 1,600.95 14,647.02 1,860.85 16,238.19 2,122.08 18,130.42 2,105.09 17,878.57 2,570.62 14,168.80 2,108.13 

 สเปน 27,534.67 2,156.84 39,182.73 4,007.29 30,465.67 2,926.55 27,347.25 3,672.26 17,446.66 2,748.40 12,605.16 1,952.28 

 เบลเยียม 8,762.56 1,545.18 8,883.61 1,533.18 10,484.25 2,040.70 11,057.17 2,075.60 10,503.16 2,248.36 6,542.49 1,363.44 

 สวีเดน 8,739.65 1,500.57 8,936.30 1,485.09 7,836.90 1,001.48 7,457.39 977.87 7,230.42 826.07 8,100.00 1,139.32 

 ฟินแลนด ์ 6,739.38 723.02 5,798.60 718.65 6,485.18 706.29 7,190.02 729.59 6,251.31 755.89 4,782.05 691.56 

 เดนมาร์ค 4,568.51 487.38 5,077.74 632.31 4,100.74 517.34 4,488.18 571.85 4,530.70 597.18 3,482.72 513.31 

 อื่นๆ 35,298.68 3,096.89 32,675.36 3,509.96 26,168.34 2,496.87 28,499.77 2,608.78 27,134.22 2,789.28 21,774.39 2,590.13 
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ตารางท่ี 2.9 (ต่อ) 

ประเทศ/กลุ่มประเทศ 
2550 2551 2552 2553 2554 2555 

ปริมาณ 
(ตัน) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

ปริมาณ 
(ตัน) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

ปริมาณ 
(ตัน) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

ปริมาณ 
(ตัน) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

ปริมาณ 
(ตัน) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

ปริมาณ 
(ตัน) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

แอฟริกา 47 107,851.47 8,461.02 141,310.22 13,385.70 153,390.19 13,441.08 154,030.22 12,062.24 144,008.58 12,638.28 195,862.34 21,133.44 

 อียิปต์ 27,475.02 2,018.73 38,899.55 3,623.98 44,014.84 3,703.30 56,049.69 4,102.89 50,045.79 4,431.01 61,358.76 6,873.31 

 แอฟริกาใต้ 22,051.34 1,825.10 38,361.64 3,129.50 47,761.27 4,049.58 41,520.48 3,205.94 34,624.47 2,710.41 64,072.31 5,470.29 

 ลิเบีย 29,379.70 2,597.46 34,375.02 4,108.57 34,529.50 3,369.13 24,389.12 2,236.22 15,516.29 1,705.90 37,555.17 5,258.33 

 แอลจีเรีย 6,414.19 688.51 5,944.80 698.95 8,550.03 917.28 12,135.29 1,076.86 9,936.43 1,108.67 8,106.03 1,101.30 

 แองโกลา 6,233.40 489.54 7,639.43 738.42 5,292.52 501.04 5,485.64 502.47 10,899.68 1,022.90 7,639.96 906.25 

 การ์นา 4,637.36 228.35 3,226.47 177.79 1,999.97 106.90 2,283.96 132.44 5,520.37 315.50 3,333.98 252.54 

 โมรอคโค 253.48 25.46 144.69 17.33 847.41 96.36 1,688.06 173.56 970.69 110.45 959.64 166.94 

 โซมาเลีย 14.36 1.86 659.65 95.16 1,286.84 156.86 536.73 58.37 1,053.92 155.66 919.27 157.59 

 ซูดาน 1,465.76 95.90 1,339.87 118.70 910.24 75.89 993.00 73.75 1,878.83 153.53 1,718.51 154.95 

 เคนยา 538.73 37.08 324.03 20.40 393.50 28.80 669.32 55.19 1,157.21 98.23 869.69 126.42 

 อื่นๆ 9,388.12 453.03 10,395.07 656.90 7,804.07 435.94 8,278.94 444.53 12,404.91 826.01 9,329.03 665.50 
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ตารางท่ี 2.9 (ต่อ) 

ประเทศ/กลุ่มประเทศ 
2550 2551 2552 2553 2554 2555 

ปริมาณ 
(ตัน) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

ปริมาณ 
(ตัน) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

ปริมาณ 
(ตัน) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

ปริมาณ 
(ตัน) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

ปริมาณ 
(ตัน) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

ปริมาณ 
(ตัน) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

อาเซียน 10 297,857.24 9,385.93 266,081.90 8,935.84 251,539.85 9,606.08 306,331.24 11,950.93 318,024.99 13,518.32 296,624.87 14,351.97 

 เวียดนาม 34,821.08 1,611.25 19,021.10 1,105.42 21,754.56 1,584.05 54,680.84 3,312.16 64,687.30 3,968.44 66,146.44 4,321.94 

 มาเลเซีย 188,501.00 4,149.51 172,282.21 3,512.94 139,825.07 2,936.82 134,701.69 2,839.75 136,745.68 3,113.17 133,250.02 3,918.43 

 ฟิลิปปินส์ 12,903.18 647.60 16,237.74 1,266.88 22,101.88 1,742.33 22,483.15 1,697.98 26,414.29 1,786.55 29,953.17 1,940.34 

 สิงคโปร์ 29,240.42 1,800.47 25,710.11 1,794.69 24,931.01 1,660.66 24,798.23 1,619.64 24,893.49 1,804.85 25,762.29 1,842.01 

 กัมพูชา 10,731.88 386.24 8,681.60 369.84 10,193.79 580.97 15,742.31 836.49 17,224.15 970.13 11,521.16 884.02 

 พม่า 4,133.26 176.92 4,642.02 229.22 6,883.99 362.17 11,131.10 575.62 15,306.55 822.87 12,091.91 662.61 

 ลาว 6,144.67 203.06 7,006.85 213.11 8,250.30 243.37 9,099.15 255.78 9,940.23 344.60 10,389.89 390.70 

 อินโดนีเซีย 10,706.73 361.59 11,814.34 379.72 17,144.46 450.58 33,149.34 763.46 22,281.22 653.74 6,902.90 323.82 

 บรูไน 675.02 49.30 685.94 64.02 454.80 45.13 545.43 50.02 532.09 53.98 607.11 68.09 

ออสเตรเลีย 72,533.73 8,946.35 77,745.02 10,338.93 71,909.53 9,434.17 78,994.96 10,193.97 81,806.05 11,691.61 81,876.56 13,809.52 

ตะวันออกกลาง 85,483.33 7,065.93 95,069.48 9,466.83 100,654.00 8,717.66 106,840.73 8,661.23 103,923.64 10,457.50 113,577.00 13,263.00 

แคนาดา 61,046.18 9,912.90 57,331.94 9,916.91 61,540.86 10,013.82 60,739.77 10,011.52 61,439.57 11,869.35 57,899.43 12,318.70 

จีน 174,938.30 5,286.28 124,674.83 4,157.52 92,201.72 3,862.43 143,972.81 6,570.68 93,724.42 4,785.05 98,973.82 5,408.15 

เกาหลี 34,820.83 4,597.55 28,150.81 3,736.96 22,318.94 3,024.59 25,054.06 3,079.22 30,121.99 4,227.28 30,181.15 4,420.48 

อื่นๆ 242,181.44 19,008.42 223,735.33 20,418.60 208,075.01 17,959.43 240,504.52 18,901.35 248,883.38 22,312.36 236,680.08 23,542.52 

รวมท้ังหมด 1,965,184.53 205,866.70 1,907,056.79 228,217.64 1,874,852.63 224,512.64 2,058,353.73 236,902.14 1,974,965.40 259,863.80 1,908,099.56 264,766.34 

ทีม่า:กลุ่มวิเคราะห์การค้าสินค้าประมงระหว่างประเทศ กองประมงต่างประเทศ กรมประมง (2556) 
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ตารางที่ 2.10–2.12 แสดงถึงปริมาณและมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์กุ้งของไทย ตลาดส่งออกที่
ส้าคัญ และชนิดของกุ้งไทยที่ส่งออก โดยในปี 2555 ไทยมีการส่งออกผลิตภัณฑ์กุ้งปรุงแต่ง หรือท้าไว้ไม่ให้เสีย
ในสัดส่วนมากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์รูปแบบอ่ืนๆ โดยมีมูลค่าการส่งออก 48,777.67 ล้านบาท 
หรือคิดเป็นร้อยละ 51.10 ของมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์กุ้งรวมของไทยในปี 2555 รองลงมาได้แก่          
การส่งออกกุ้งสดแช่เย็นแช่แข็ง ซึ่งในปี 2555 ไทยส่งออกเป็นมูลค่า 46,112.29 ล้านบาท นอกจากนี  ไทยมี
การส่งออกกุ้งไปยังสหรัฐอเมริกามากที่สุด คิดเป็นมูลค่า 34,719.08 ล้านบาท รองลงมาได้แก่ ญี่ปุ่น     
สหภาพยุโรป แคนาดา และอาเซียน โดยมีมูลค่าการส่งออก 25,904.02, 14,026.48, 6,249.69 และ 
3,388.75 ล้านบาท ตามล้าดับ (ตารางที่ 2.10) เมื่อพิจารณาถึงแนวโน้มการส่งออก พบว่า ตลาดสหรัฐอเมริกา 
เป็นตลาดส่งออกสินค้าประเภทกุ้งที่ใหญ่ที่สุดของไทย แม้ว่าจะมีมูลค่าการส่งออกที่เพ่ิมขึ นอย่างต่อเนื่องตั งแต่
ปี 2550–2554 แต่มูลค่าการส่งออกดังกล่าวลดลงอย่างมากในปี 2555 โดยลดลงจาก 50,576.95 ล้านบาท  
ในปี 2554 เหลือเพียง 34,719.08 ล้านบาทในปี 2555 หรือคิดเป็นอัตราการลดลงร้อยละ 31.35 ส้าหรับ    
การส่งออกกุ้งไปยังญี่ปุ่น พบว่า มีมูลค่าการส่งออกเพ่ิมขึ นอย่างต่อเนื่องตั งแต่ปี 2550–2555 โดยมีอัตราการ
ขยายตัวของมูลค่าการส่งออกเฉลี่ยร้อยละ 12.47 ต่อปี ส่วนการส่งออกผลิตภัณฑ์กุ้งของไทยไปยังตลาด
สหภาพยุโรปมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องในช่วงปี 2550–2554 ก่อนจะปรับตัวลดลงร้อยละ 12.22            
ในปี 2555 ท้าให้โดยภาพรวมมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์กุ้งของไทยไปยังตลาดสหภาพยุโรปมีอัตราการ
ขยายตัวของเฉลี่ยร้อยละ 13.78 ต่อปี ส้าหรับการส่งออกกุ้งไปยังตลาดแคนาดาตั งแต่ปี 2550-2555            
ในภาพรวมพบว่า มีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยเพียงร้อยละ 3.14 เท่านั น เนื่องมาจากการมูลค่าการส่งออกที่ลดลงใน 
ปี 2550 และปี 2555 ในขณะที่การส่งออกกุ้งไปยังตลาดอาเซียน ในช่วงปี 2551–2555 พบว่า มีการขยายตัว
อย่างต่อเนื่องเฉลี่ยร้อยละ 26.68 ต่อปี ซึ่งในปี 2555 การส่งออกกุ้งของไทยไปตลาดอาเซียนมีการขยายตัวจาก  
ปี 2554 เป็นอย่างมาก (ตารางที่ 2.11) และเมื่อพิจารณาการส่งออกกุ้งจ้าแนกตามชนิดกุ้ง พบว่าตั งแต่            
ปี 2550-2555 กุ้งขาวมีสัดส่วนการส่งออกมากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์กุ้งชนิดอ่ืนๆ โดยใน               
ปี 2555 นั น ไทยมีมูลค่าการส่งออกสินค้าดังกล่าวสูงถึง 87,559.88 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วน             
ร้อยละ 91.71 ของการส่งออกผลิตภัณฑ์กุ้งทั งหมดในปีดังกล่าว (ตารางที่ 2.11 และ 2.12) 
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ตารางท่ี 2.10  ปริมาณและมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์กุ้งของไทยปี 2550–2555 

กลุ่ม รายการ 

2550 2551 2552 2553 2554 2555 

ปริมาณ 
(ตัน) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

ปริมาณ 
(ตัน) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

ปริมาณ 
(ตัน) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

ปริมาณ 
(ตัน) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

ปริมาณ 
(ตัน) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

ปริมาณ 
(ตัน) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

1.1 กุ้งสดแช่เย็นแช่แข็ง 196,452.13 42,625.12 197,294.13 42,867.96 210,515.38 46,158.20 241,728.92 53,077.18 201,756.16 52,313.94 185,634.44 46,112.29 

1.2 กุ้งแห้ง 116.95 34.27 157.05 63.71 231.52 60.20 315.11 74.08 254.09 72.09 448.47 145.58 

1.3 กุ้งต้มหรือนึ่ง 1,109.58 286.08 686.01 111.24 686.35 117.37 641.13 99.00 1,467.39 384.25 232.11 69.97 

1.4 กุ้งกระป๋อง 25,549.34 5,688.24 18,342.40 4,171.00 15,627.31 3,539.05 11,662.52 2,817.65 6,213.90 1,948.50 820.90 367.66 

1.5 กุ้งปรุงแต่งหรือท้า
ไว้ไม่ให้เสีย 

126,459.40 31,615.23 137,515.41 36,021.49 155,567.20 41,958.82 165,598.13 43,469.18 178,763.16 54,623.68 161,254.03 48,777.67 

ผลรวมท้ังหมด 349,687.40 80,248.94 353,995.00 83,235.39 382,627.77 91,833.64 419,945.80 99,537.09 388,454.70 109,342.47 348,389.95 95,473.17 

ที่มา: กลุ่มวิเคราะห์การค้าสินค้าประมงระหว่างประเทศ กองประมงต่างประเทศ กรมประมง (2556) 
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ตารางท่ี 2.11 ปริมาณและมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์กุ้งของไทยไปตลาดส้าคัญปี 2550-2555 

ประเทศ/กลุ่มประเทศ 
2550 2551 2552 2553 2554 2555 

ปริมาณ 
(ตัน) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

ปริมาณ 
(ตัน) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

ปริมาณ 
(ตัน) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

ปริมาณ 
(ตัน) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

ปริมาณ 
(ตัน) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

ปริมาณ 
(ตัน) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

สหรัฐอเมริกา 180,834.18 41,705.63 177,845.47 42,495.91 183,455.02 44,750.48 192,512.57 47,207.70 176,742.37 50,576.95 126,835.19 34,719.08 

ญี่ปุ่น 58,969.33 14,455.91 63,100.30 16,364.41 70,458.69 19,107.53 76,952.74 20,372.63 77,718.39 24,107.20 80,963.80 25,904.02 

สหภาพยุโรป 27  30,925.63 7,706.46 39,651.84 9,696.38 52,135.29 12,346.02 66,147.81 14,922.90 59,563.76 15,979.63 50,537.89 14,026.48 

 อังกฤษ 8,940.81 2,476.98 10,222.94 2,840.49 13,272.55 3,502.13 16,987.35 4,423.48 19,092.73 5,669.71 19,946.14 6,126.87 

 เยอรมัน 8,483.86 2,315.39 8,558.32 2,336.29 10,878.55 2,861.90 11,446.78 2,986.07 9,961.18 3,004.01 10,723.37 3,183.44 

 ฝรั่งเศส 2,790.48 606.94 4,133.33 984.94 4,374.55 1,153.04 8,220.49 1,834.48 6,884.20 1,901.18 4,986.13 1,381.91 

 เบลเยียม 4,592.00 993.04 4,909.62 1,068.58 7,507.99 1,658.28 8,250.62 1,711.14 6,514.53 1,751.20 3,668.32 970.84 

 สเปน 1,420.81 235.65 5,625.53 1,072.70 7,904.02 1,317.70 12,532.91 2,038.85 10,578.37 1,874.76 5,849.52 893.55 

 เนเธอร์แลนด์ 1,955.42 471.49 2,520.90 593.32 3,660.26 875.57 3,092.68 760.87 2,990.96 921.43 2,788.86 822.01 

 อิตาล ี 1,476.58 314.52 2,243.47 478.34 2,675.11 566.88 3,227.56 629.92 2,621.73 593.97 1,795.79 420.01 

 ไซปรัส 246.16 65.06 321.04 77.56 321.52 74.76 334.33 78.70 291.04 78.29 244.94 65.31 

 เดนมาร์ค 400.50 91.30 570.74 126.10 770.04 170.96 984.16 228.18 382.45 107.68 208.22 64.48 

 สวีเดน 185.33 37.69 117.61 27.11 127.49 28.88 176.96 44.87 88.98 36.76 83.88 38.04 

 ประเทศอื่นๆ 433.70 98.41 428.34 90.94 643.22 135.91 893.98 186.36 157.61 40.65 242.72 60.01 

แคนาดา 25,147.32 5,512.44 20,437.74 4,833.74 21,427.87 5,038.81 22,426.40 5,442.71 22,878.83 6,554.47 21,140.91 6,249.69 
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ตารางท่ี 2.11 (ต่อ) 

ประเทศ/กลุ่มประเทศ 
2550 2551 2552 2553 2554 2555 

ปริมาณ 
(ตัน) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

ปริมาณ 
(ตัน) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

ปริมาณ 
(ตัน) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

ปริมาณ 
(ตัน) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

ปริมาณ 
(ตัน) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

ปริมาณ 
(ตัน) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

อาเซียน 10 7,183.90 1,189.43 7,940.57 1,107.47 10,390.45 1,481.97 9,437.09 1,525.41 8,360.16 1,878.41 20,527.00 3,388.75 
 เวียดนาม 750.95 168.05 1,479.86 261.83 5,357.06 838.79 5,748.70 1,024.63 5,210.02 1,340.57 10,482.48 2,080.59 
 มาเลเซีย 4,277.33 642.42 3,456.52 385.88 2,369.99 221.40 635.88 117.38 598.51 85.99 7,198.08 838.20 
 สิงคโปร์ 2,005.54 358.57 2,214.94 377.53 2,189.70 369.98 1,957.90 334.32 2,011.55 419.60 2,006.58 417.15 
 พม่า 21.79 3.64 32.43 2.51 227.47 14.43 717.92 27.60 495.54 22.63 740.63 26.69 
 ฟิลิปปินส์ 86.25 10.30 263.11 62.21 161.55 34.44 62.26 13.10 8.55 3.34 64.60 20.06 
 กัมพูชา 8.84 2.63 440.64 8.95 72.29 1.52 307.16 6.21 28.24 3.34 19.42 3.76 
 ลาว 23.02 1.89 18.26 1.81 10.50 0.83 6.95 0.59 6.61 0.63 14.42 1.81 
 อินโดนีเซีย 6.79 1.24 34.78 6.75 0.25 0.11 0.32 1.57 1.14 2.31 0.79 0.49 
 บรูไน 3.39 0.70 0.02 0.00 1.65 0.47 - - - - - - 
ออสเตรเลีย 8,871.47 2,028.61 7,249.37 1,738.83 9,579.19 2,231.49 10,289.51 2,473.23 9,840.24 2,659.23 10,992.11 3,218.49 
เกาหลีใต้ 14,891.70 2,956.95 12,621.13 2,301.36 10,551.41 1,925.17 9,422.00 1,825.09 10,616.14 2,387.55 10,254.23 2,374.28 
จีน 3,918.14 727.10 5,105.18 681.04 4,614.19 793.09 11,608.14 1,595.22 5,496.56 1,079.39 8,461.67 1,496.70 
ไต้หวัน  3,159.46 636.92 5,136.84 931.76 5,575.42 989.21 6,258.17 1,069.18 5,202.74 1,210.05 4,846.67 1,165.42 
ฮ่องกง 4,496.44 1,142.18 3,763.55 905.68 3,151.98 860.66 3,112.18 776.21 3,207.88 774.29 6,554.85 1,159.56 
ประเทศอ่ืนๆ 11,289.82 2,187.30 11,143.02 2,178.82 11,288.26 2,309.20 11,779.22 2,326.82 8,827.63 2,135.28 7,275.63 1,770.68 
ผลรวมท้ังหมด 349,687.40 80,248.94 353,995.00 83,235.39 382,627.77 91,833.64 419,945.80 99,537.09 388,454.71 109,342.47 348,389.95 95,473.17 

ที่มา: กลุ่มวิเคราะห์การค้าสินค้าประมงระหว่างประเทศ กองประมงต่างประเทศ กรมประมง (2556) 
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ตารางท่ี 2.12 ปริมาณและมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์กุ้งของไทยจ้าแนกตามชนิดกุ้งปี 2550-2555 

ชนิดกุ้ง 

2550 2551 2552 2553 2554 2555 

ปริมาณ 
(ตัน) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

ปริมาณ 
(ตัน) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

ปริมาณ 
(ตัน) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

ปริมาณ 
(ตัน) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

ปริมาณ 
(ตัน) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

ปริมาณ 
(ตัน) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

กุ้งขาว 
289,569.77 65,755.37 313,944.01 73,746.67 342,070.95 81,812.95 374,674.30 88,908.00 357,900.81 100,501.02 319,292.35 87,559.88 

กุ้งอื่นๆ 
34,091.03 8,086.43 20,434.64 5,290.61 23,635.74 6,112.60 25,153.38 6,382.94 19,845.62 5,806.19 10,869.82 3,356.01 

กุ้งกุลาด้า 
23,927.47 5,921.36 17,779.09 3,806.03 14,659.33 3,389.19 17,799.28 3,849.05 8,735.28 2,501.21 13,636.20 3,082.02 

กุ้งก้ามกราม 
2,099.12 485.78 1,837.26 392.08 2,261.76 518.90 2,318.84 397.10 1,973.00 534.05 2,532.74 763.12 

กุ้งน ้าเย็น 
- - - - - - - - - - 2,058.85 712.13 

ผลรวมท้ังหมด 
349,687.40 80,248.94 353,995.00 83,235.39 382,627.77 91,833.64 419,945.80 99,537.09 388,454.71 109,342.47 348,389.95 95,473.17 

ที่มา : กลุ่มวิเคราะห์การค้าสินค้าประมงระหว่างประเทศ กองประมงต่างประเทศ กรมประมง (2556) 
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ส่วนการส่งออกหมึกของไทยในภาพรวมพบว่า การส่งออกหมึกของไทยมีมูลค่าที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง
ในช่วงปี 2550 – 2552 กล่าวคือ ในปี 2550 ไทยมีการส่งออกหมึกเป็นมูลค่ารวม 15,521.17 ล้านบาท และลดลง
เหลือเพียง 12,009.54 ล้านบาทในปี 2552 จากนั นการส่งออกหมึกจึงมีแนวโน้มเพ่ิมขึ นจากปี  2553  
ที่มมีูลค่า 12,389.51 ล้านบาทเป็น 14,667.42 ล้านบาทในปี2555(ตารางที่ 2.13) เมื่อพิจารณารายละเอียดตลาด
การส่งออกหมึกท่ีส้าคัญของไทยพบว่า ไทยมีการส่งออกไปยังญี่ปุ่นมากที่สุด โดยมีการส่งออกไปญี่ปุ่นในปี 2552 
คิดเป็นมูลค่า 5,052.61 ล้านบาท และเพ่ิมขึ นเป็น 6,651.16 ล้านบาทในปี 2555 ส้าหรับการส่งออกหมึกไปยัง
สหรัฐอเมริกาในช่วงปี 2552 – 2555 มีมูลค่าค่อนข้างคงที่ คืออยู่ระหว่าง 4,227.76 – 4,429.26 ล้านบาท 
ในขณะทีก่ารส่งออกหมึกของไทยไปยังกลุ่มประเทศอาเซียนพบว่า ไทยมีการส่งออกหมึกไปยังอาเซียนเป็นมูลค่าที่
มากขึ นในช่วงปี 2551 – 2553 โดยในปี 2553 ไทยมีการส่งออกหมึกไปยังอาเซียนเป็นมูลค่า 355.36 ล้านบาท 
และปรับตัวลดลงเหลือเพียง 330.59 ล้านบาทในปี 2554 อย่างไรก็ตาม การส่งออกหมึกไปยังกลุ่มประเทศ
อาเซียนในปี 2555 ได้เพ่ิมสูงขึ นเป็น 403.20 ล้านบาท (ตารางที่ 2.14)  นอกจากนี  เมื่อพิจารณาการส่งออกหมึก
จ้าแนกตามชนิดพบว่า ในปี 2555 หมึกกล้วยและหมึกกระดอง เป็นสินค้าหมึกที่มีการส่งออกมากที่สุด 2 อันดับ
แรก โดยมีมูลค่าการส่งออก 7,121.93 และ 4,897.89 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 48.56 และ 33.40 
ของการส่งออกหมึกทั งหมด ตามล้าดับ (ตารางที่ 2.15) 

 

ในส่วนของการส่งออกผลิตภัณฑ์ปลาทูน่า พบว่า มีการขยายตัวค่อนข้างสูง ในระหว่างปี 2553 – 2555 
กล่าวคือ ในปี 2553 ประเทศไทยมีมูลค่าส่งออกผลิตภัณฑ์ทูน่ารวมเท่ากับ 59,429.10 ล้านบาท โดยมูลค่า
ดังกล่าวเพ่ิมขึ นเป็น 82,598.28 ล้านบาทในปี 2555 คิดเป็นมูลค่าการส่งออกเพ่ิมขึ นเฉลี่ยร้อยละ 17.90  ต่อปี 
การส่งออกผลิตภัณฑ์ปลาทูน่าของไทยแบ่งเป็น 2 กลุ่มสินค้า ได้แก่ ทูน่ากระป๋องและผลิตภัณฑ์ทูน่าแปรรูป1

โดยพบว่า ในปี 2555 ประเทศไทยส่งออกทูน่ากระป๋องเป็นมูลค่า 80,804.87 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนมากถึง
ร้อยละ 97.83 ของมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์ปลาทูน่าทั งหมด ในขณะที่มีการส่ งออกผลิตภัณฑ์ปลาทูน่า 
แปรรูปคิดเป็นสัดส่วนเพียงร้อยละ 2.17 ส้าหรับตลาดส่งออกปลาทูน่ากระป๋องที่ส้าคัญของไทย ได้แก่ 
สหรัฐอเมริกา แอฟริกา ตะวันออกกลาง และสหภาพยุโรป คิดเป็นมูลค่า 17,319.65, 15,236.49, 10,858.74 
และ 9,031.26 ล้านบาท ตามล้าดับ โดยแนวโน้มการส่งออกของตลาดสหรัฐอเมริกา แอฟริกา และตะวันออก
กลางมีลักษณะใกล้เคียงกัน กล่าวคือ  มีมูลค่าการส่งออกเพ่ิมขึ นในช่วงปี 2550-2551 อย่างไรก็ตามในช่วงปี 
2552-2554 มูลค่าการส่งออกลดลงและชะลอตัว จนกระทั่งเพ่ิมขึ นอย่างมากในปี 2555 โดยการส่งออก 
ทูน่ากระป๋องไปยังสหรัฐอเมริกาในปี 2555 มีการขยายตัวจากปี 2554 ถึงร้อยละ 41.74 ในขณะที่การขยายตัว
ของมูลค่าส่งออกไปยังกลุ่มประเทศแอฟริกา และตะวันออกกลาง มีการขยายตัวในปี 2555 ร้อยละ 76.64 
และ 36.71 ตามล้าดับ   

 
 
 

                                                        
1ผลิตภัณฑ์ปลาทูน่าแปรรูปในที่นี  คือ ผลิตภัณฑ์ทูน่าแปรรูปอื่นๆ นอกเหนือจากทูน่ากระปอ๋ง 
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ส้าหรับผลิตภัณฑ์ทูน่าแปรรูป พบว่า มีการขยายตัวในอัตราที่สูงในช่วงปี 2550 – 2553 กล่าวคือ 
ในปี 2550 ไทยมีการส่งออกผลิตภัณฑ์ทูน่าแปรรูปเป็นมูลค่า 1,778.39 ล้านบาท ซึ่งมูลค่าการส่งออกดังกล่าว
เพ่ิมขึ นเป็น 2,038.8, 74,564.33 และ 6,256.68 ล้านบาท ในปี 2551, 2552 และ 2553 ตามล้าดับ ส้าหรับ
ในปี 2554 มูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์ทูน่าแปรรูปค่อนข้างคงที่ต่อเนื่องจากปี2553 โดยมีมูลค่าการส่งออก
ทั งสิ น 6,123.51 ล้านบาท  ส้าหรับการส่งออกในปี 2555 มีมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์ดังกล่าวลดลงอย่าง
มากเหลือเพียง 1,793.41 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการหดตัวถึงร้อยละ 70.71 จากปี 2554 ตลาดส่งออก
มูลค่าสูงสุด 4 อันดับแรกได้แก่ แอฟริกา สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา และตะวันออกกลาง โดยมีมูลค่า      
การส่งออกผลิตภัณฑ์ปลาทูน่าแปรรูป 536.65, 487.41, 427.33 และ 138.70 ล้านบาท ตามล้าดับ ในขณะที่
ทิศทางตลาดแอฟริกาโดยภาพรวมขยายตัว กล่าวคือ ในปี 2550 ประเทศไทยมีมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์ 
ทูน่าแปรรูปเพียง 67.98 ล้านบาท แต่ในปี 2554 มูลค่าการส่งออกดังกล่าวสูงถึง 632.20 ล้านบาท ส้าหรับ
การส่งออกไปสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นตลาดที่ประเทศไทยมีการส่งออกผลิตภัณฑ์ทูน่าแปรรูปมากที่สุดในช่วง      
ปี 2553 – 2554 และมีมูลค่าสูงสุดในปี 2554 ถึง 3,380.33 ล้านบาท แต่ในปี 2555 กลับมีการหดตัวอย่าง
รุนแรง เหลือมูลค่าการส่งออกเพียง 427.33 ล้านบาทเท่านั น ส้าหรับการส่งออกผลิตภัณฑ์ทูน่าแปรรูปไป
สหภาพยุโรป มีทิศทางที่ใกล้เคียงกันกับการส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกา แต่มีอัตราการหดตัวน้อยกว่าโดย
เปรียบเทียบ (ตารางที่ 2.16) 
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ตารางท่ี 2.13  ปริมาณและมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์หมึกของไทยปี 2550 - 2555 

กลุ่ม รายการ 

2550 2551 2552 2553 2554 2555 

ปริมาณ 
(ตัน) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

ปริมาณ 
(ตัน) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

ปริมาณ 
(ตัน) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

ปริมาณ 
(ตัน) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

ปริมาณ 
(ตัน) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

ปริมาณ 
(ตัน) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

1.1 หมึกสดแช่เย็นแช่แข็ง 88,470.92 14,403.68 77,982.15 12,531.91 75,259.87 11,187.00 68,610.17 11,115.77 62,568.26 12,286.47 61,870.13 12,842.33 

1.2 หมึกแห้ง 1,188.15 379.48 411.89 203.56 413.00 215.67 397.93 292.20 382.67 244.55 367.79 276.52 

1.3 หมึกแปรรูปหรือปรุง
แต่ง 

3,710.47 738.01 3,398.77 735.15 2,705.81 606.88 4,629.53 981.53 4,323.94 889.95 7,495.96 1,543.19 

1.4 หมึกรมควัน - - - - - - - - - - 21.81 5.37 

รวมท้ังหมด 93,369.54 15,521.17 81,792.81 13,470.62 78,378.68 12,009.55 73,637.63 12,389.50 67,274.87 13,420.97 69,755.69 14,667.41 

ที่มา: กลุ่มวิเคราะห์การค้าสินค้าประมงระหว่างประเทศ กองประมงต่างประเทศ กรมประมง (2556) 
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ตารางท่ี 2.14  ปริมาณและมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์หมึกของไทยไปตลาดส้าคัญปี 2550-2555 

ประเทศ/กลุ่มประเทศ 

2550 2551 2552 2553 2554 2555 

ปริมาณ 
(ตัน) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

ปริมาณ 
(ตัน) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

ปริมาณ 
(ตัน) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

ปริมาณ 
(ตัน) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

ปริมาณ 
(ตัน) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

ปริมาณ 
(ตัน) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

ญี่ปุ่น  23,747.98 6,755.35 19,301.65 5,512.80 18,753.81 5,052.61 18,536.30 5,499.87 17,397.69 5,907.94 18,397.20 6,651.16 

สหภาพยุโรป 27   36,154.16 4,549.13 36,798.91 4,847.92 35,963.01 4,251.34 31,846.51 4,251.18 28,266.45 4,429.26 26,166.62 4,227.76 

สหรัฐอเมริกา  9,440.40 1,250.70 8,821.40 1,242.66 5,852.34 841.98 5,378.37 790.52 4,888.26 859.68 6,223.79 1,149.11 

เกาหลีใต้ 2,397.35 392.60 1,675.25 253.49 1,250.01 209.90 2,728.92 353.77 4,036.81 648.47 3,914.95 677.63 

แคนาดา  2,491.19 405.18 2,410.95 390.22 2,312.55 369.14 1,936.92 324.43 2,130.61 423.47 2,181.43 478.56 

อาเซียน 10 3,607.15 633.62 2,044.18 106.48 3,518.64 235.68 5,675.92 355.36 4,047.11 330.59 5,586.65 403.20 

ออสเตรเลีย 2,145.53 288.30 1,836.39 261.71 1,939.07 269.00 1,695.52 265.22 1,643.41 302.17 1,889.43 380.03 

ฮ่องกง 2,600.58 350.55 1,693.76 278.05 1,772.72 272.42 1,315.41 204.84 718.34 167.06 882.58 223.00 

ไต้หวัน  3,558.49 392.18 2,509.13 217.07 2,628.40 190.73 2,452.67 172.19 2,371.74 195.20 2,281.99 214.63 

รัสเซีย  672.62 86.65 505.39 65.59 85.92 14.29 151.17 22.78 151.17 27.82 705.92 113.37 

ประเทศอื่นๆ  6,554.11 416.89 4,195.80 294.61 4,302.22 302.45 1,919.91 149.34 1,623.28 129.33 1,525.13 148.97 

ผลรวมท้ังหมด 93,369.55 15,521.17 81,792.80 13,470.61 78,378.68 12,009.54 73,637.62 12,389.51 67,274.86 13,420.97 69,755.68 14,667.42 

ที่มา: กลุ่มวิเคราะห์การค้าสินค้าประมงระหว่างประเทศ กองประมงต่างประเทศ กรมประมง (2556) 
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ตารางท่ี 2.15  ปริมาณและมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์หมึกของไทยจ้าแนกตามชนิดหมึกปี 2550-2555 

ชนิดหมึก 

2550 2551 2552 2553 2554 2555 

ปริมาณ 
(ตัน) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

ปริมาณ 
(ตัน) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

ปริมาณ 
(ตัน) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

ปริมาณ 
(ตัน) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

ปริมาณ 
(ตัน) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

ปริมาณ 
(ตัน) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

หมึกกล้วย 48,435.32 8,052.03 47,520.45 7,163.92 43,497.92 6,243.37 37,906.84 6,251.78 37,039.21 7,274.58 34,501.11 7,121.93 

หมึกกระดอง 32,018.07 5,833.82 23,000.78 4,681.27 24,310.69 4,386.98 24,831.83 4,545.81 18,582.82 4,313.06 20,289.25 4,897.89 

หมึกอื่นๆ 3,710.47 738.01 3,398.77 735.15 2,705.81 606.88 4,629.53 981.53 4,323.94 889.95 7,495.96 1,543.19 

หมึกยักษ์หรือหมึกสาย 9,205.68 897.30 7,872.80 890.27 7,864.26 772.31 6,269.43 610.38 7,328.90 943.38 7,449.86 1,100.59 

หมึกกระดอง หมึกกล้วย - - - - - - - - - - 19.50 3.82 

ผลรวมท้ังหมด 93,369.55 15,521.17 81,792.80 13,470.61 78,378.68 12,009.54 73,637.62 12,389.51 67,274.86 13,420.97 69,755.68 14,667.42 

ที่มา: กลุ่มวิเคราะห์การค้าสินค้าประมงระหว่างประเทศ กองประมงต่างประเทศ กรมประมง (2556) 
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ตารางท่ี 2.16  ปริมาณและมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์ปลาทูน่าของไทยปี 2550-2555 

กลุ่มสินค้า/ 
ประเทศ/กลุ่มประเทศ 

2550 2551 2552 2553 2554 2555 

ปริมาณ 
(ตัน) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

ปริมาณ 
(ตัน) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

ปริมาณ 
(ตัน) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

ปริมาณ 
(ตัน) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

ปริมาณ 
(ตัน) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

ปริมาณ 
(ตัน) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

1.ทูน่ากระป๋อง 451,094.35 46,072.68 494,486.03 62,516.52 494,322.17 52,863.40 535,480.08 53,172.41 535,490.49 63,205.16 548,666.83 80,804.87 

 สหรัฐอเมริกา 86,322.80 9,489.41 94,911.13 12,598.98 112,729.79 12,237.89 117,351.62 12,232.06 99,400.66 12,219.49 106,938.53 17,319.65 

 แอฟริกา 47 77,104.89 6,518.97 92,323.59 10,041.24 97,940.33 8,966.25 103,488.44 8,384.73 88,486.62 8,625.71 120,565.50 15,236.49 

 ตะวันออกกลาง 15 54,087.89 5,256.68 59,944.39 7,455.84 58,885.89 6,045.89 61,939.71 6,095.59 66,798.06 7,943.18 74,376.48 10,858.74 

 สหภาพยุโรป 27 75,976.18 7,872.57 74,476.01 9,991.37 67,728.41 7,240.78 71,380.12 7,451.36 79,795.26 9,660.63 58,599.88 9,031.26 

 ออสเตรเลีย 32,074.15 4,061.57 39,454.95 5,747.17 32,570.92 4,313.02 41,084.80 5,085.80 42,342.43 6,090.46 43,255.02 7,341.78 

 ญี่ปุ่น 23,421.62 3,230.53 26,234.85 4,329.37 24,444.04 3,853.85 23,814.94 3,435.09 30,388.24 4,805.02 32,984.03 6,146.51 

 แคนาดา 26,159.37 3,109.97 28,086.50 3,917.12 30,752.66 3,718.94 28,835.15 3,412.39 28,768.33 3,924.98 27,102.38 4,595.86 

 อเมริกาใต้ 12 17,124.82 1,061.27 15,160.20 1,181.99 16,195.32 1,201.53 28,760.09 1,769.39 27,678.01 2,163.58 23,140.58 2,602.05 

 ตูนิเซีย 904.61 85.68 1,876.99 234.99 4,361.74 465.56 5,409.46 521.41 14,732.89 1,755.76 9,559.92 1,302.69 

 เอฟตา 7,148.73 811.35 7,545.98 1,078.52 7,555.51 896.63 6,574.76 712.79 7,338.40 996.96 4,649.97 755.85 

 ประเทศอื่นๆ 50,769.29 4,574.68 54,471.45 5,939.91 41,157.57 3,923.07 46,840.99 4,071.81 49,761.59 5,019.39 47,494.54 5,613.99 
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ตารางท่ี 2.16 (ต่อ) 
กลุ่มสินค้า/ 

ประเทศ/กลุ่มประเทศ 

2550 2551 2552 2553 2554 2555 
ปริมาณ 
(ตัน) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

ปริมาณ 
(ตัน) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

ปริมาณ 
(ตัน) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

ปริมาณ 
(ตัน) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

ปริมาณ 
(ตัน) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

ปริมาณ 
(ตัน) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

2.ผลิตภัณฑ์ทูน่าแปรรูป 16,546.60 1,778.39 11,611.29 2,038.87 40,168.41 4,564.33 53,246.92 6,256.68 40,908.34 6,123.51 10,825.94 1,793.41 
 แอฟริกา 47 891.39 67.98 0.02 0.00 2,358.91 309.83 5,102.22 484.30 5,045.46 632.20 3,257.14 536.65 
 สหภาพยุโรป 27 4,336.37 480.12 5,413.81 970.18 10,538.29 1,065.08 12,149.03 1,404.87 4,478.40 818.74 2,700.57 487.41 
 สหรัฐอเมริกา 1,372.96 147.11 - - 8,688.04 1,028.99 25,066.70 3,193.19 21,877.44 3,380.33 2,540.93 427.33 
 ตะวันออกกลาง 15 1,310.29 113.96 847.12 148.17 5,732.94 656.38 4,396.10 475.40 4,787.23 613.95 842.10 138.70 
 กัวเตมาลา - - - - - - - - - - 247.00 40.07 
 ฟิจิ 137.17 7.70 54.66 2.68 69.60 3.87 - - 0.00 0.00 200.29 33.63 
 เปอร์โตริโก - - - - 1,746.92 160.56 - - 673.92 75.79 199.68 32.95 
 ตูนิเซีย - - - - - - 161.73 16.74 483.72 57.11 184.17 27.69 
 ญี่ปุ่น 2,228.09 316.70 2,049.34 373.93 3,821.95 492.28 2,836.61 376.08 2,317.96 397.16 175.04 24.91 
 อาเซียน 10 251.58 26.67 1.56 0.08 46.11 2.83 109.83 8.54 43.66 3.32 191.55 15.33 
 ประเทศอื่นๆ 6,018.76 618.14 3,244.79 543.83 7,165.66 844.51 3,424.70 297.56 1,200.56 144.91 287.48 28.74 
ผลรวมท้ังหมด 467,640.95 47,851.07 506,097.33 64,555.40 534,490.58 57,427.73 588,727.00 59,429.10 576,398.83 69,328.67 559,492.77 82,598.28 

ที่มา: กลุ่มวิเคราะห์การค้าสินค้าประมงระหว่างประเทศ กองประมงต่างประเทศ กรมประมง (2556) 
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การน าเข้าสินค้าประมง 
 

ในช่วงปี 2550-2555 การน้าเข้าสินค้าประมงของไทยมีมูลค่าเพ่ิมขึ นทุกปียกเว้นปี 2552 โดยมี
อัตราการเติบโตของมูลค่าการน้าเข้าเฉลี่ยร้อยละ 12.15 ซึ่งในปี 2555 ไทยมีการน้าเข้าสินค้าประมงคิดเป็น
มูลค่า 100,037.40 ล้านบาท เพ่ิมสูงขึ นจากปี 2554 ซึ่งมีมูลค่าการน้าเข้าสินค้าประมง 84,970.69 ล้านบาท 
คิดเป็นอัตราการเพ่ิมขึ นร้อยละ 17.73 เมื่อพิจารณาในเชิงปริมาณ พบว่า ปริมาณการน้าเข้าสินค้าประมงมี
ทิศทางที่สอดคล้องกับมูลค่าการน้าเข้า กล่าวคือ ไทยมีปริมาณการน้าเข้าเพ่ิมขึ นอย่างต่อเนื่องทุกปี ยกเว้น      
ปี2553 และปี 2555 ซึ่งลดลงเล็กน้อยเพียงร้อยละ 0.03 และ 0.25 ตามล้าดับเท่านั น (ตารางที่ 2.17) 

 

เมื่อพิจารณาเป็นรายสินค้า พบว่า ปี 2555 สินค้ากลุ่มปลา มีมูลค่าการน้าเข้าสูงที่สุด โดยคิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 79.80 รองลงมาได้แก่ สินค้ากลุ่มหมึก ผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแปรรูป และอาหารทะเลกระป๋อง
(ไม่รวมกุ้งและหมึก) ทั งนี สัดส่วนมูลค่าการน้าเข้าคิดเป็นร้อยละ 6.49, 3.24 และ 2.54 ของมูลค่าการน้าเข้า
อาหารทะเลรวม ตามล้าดับ โดยในกลุ่มสินค้าปลาเป็นสินค้าที่มูลค่าการน้าเข้าสูงที่สุดและเพ่ิมสูงขึ นอย่าง
ต่อเนื่องทุกปีโดยในปี 2555 คิดเป็นมูลค่าการน้าเข้าสูงถึง 79,833.34 ล้านบาท ซึ่งสินค้าในกลุ่มปลาที่มี     
การน้าเข้าสูง 2 รายการ ได้แก่ ปลาทูน่าสดแช่เย็นแช่แข็ง และปลาสดแช่เย็นแช่แข็ง (รวมตับและไข่ ไม่รวม    
ทูน่า) มีมูลค่าการน้าเข้า 51,622.68 และ 25,073.05 ล้านบาท ตามล้าดับ ส้าหรับสินค้ากลุ่มหมึก ผลิตภัณฑ์ที่
มีมูลค่าการน้าเข้าสูงสุดสองอันดับแรกได้แก่ หมึกสดแช่เย็นแช่แข็งและหมึกแห้ง มีการน้าเข้าปี 2555 เป็น
มูลค่า 5,044.60 และ 1,222.73 ล้านบาท ตามล้าดับ ซึ่งโดยภาพรวมทั งหมึกสดแช่เย็นแช่แข็งและหมึกแห้ง 
ต่างก็มีปริมาณการน้าเข้าและมูลค่าการน้าเข้าเพ่ิมขึ นอย่างต่อเนื่อง (ตารางที่ 2.17) 
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ตารางท่ี 2.17  ปริมาณและมูลค่าการน้าเข้าสินค้าประมงรวมทั งหมดของไทยจากประเทศต่างๆ ปี 2550 - 2555 

กลุ่ม รายการ 
2550 2551 2552 2553 2554 2555 อัตราการเปลี่ยนแปลง สัดส่วน 

มูลค่า
2555 ปริมาณ 

(ตัน) 
มูลค่า 

(ล้านบาท) 
ปริมาณ 
(ตัน) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

ปริมาณ 
(ตัน) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

ปริมาณ 
(ตัน) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

ปริมาณ 
(ตัน) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

ปริมาณ 
(ตัน) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

ปริมาณ
(%) 

มูลค่า
(%) 

1.1 กุ้งสดแช่เย็นแช่แข็ง 7,696.06 1,386.87 10,515.86 2,892.65 8,166.38 1,545.92 8,305.48 1,335.31 6,722.56 1,257.46 9,686.69 2,111.46 44.09 67.91 2.11 
1.2 กุ้งแห้ง 3,433.25 22.69 3,776.01 27.22 3,811.17 37.62 4,208.67 40.84 6,652.69 53.50 4,449.74 50.55 -33.11 -5.51 0.05 
1.3 กุ้งต้มสุกแช่เย็น 748.53 29.01 1,972.21 20.90 3,634.31 23.41 4,155.66 28.22 7,155.76 49.41 4,747.58 32.84 -33.65 -33.53 0.03 
1.4 กุ้งกระป๋อง 39.93 6.81 30.52 8.71 23.48 4.52 14.54 7.07 5.29 0.77 103.05 15.60 1,847.61 1,922.98 0.02 
1.5 กุ้งปรุงแต่งหรือท้าไว้

ไม่ให้เสีย 
56.55 9.48 513.74 122.24 601.96 172.10 640.50 168.30 497.68 98.29 871.22 225.60 75.06 129.52 0.23 

 รวมกุ้ง 11,974.33 1,454.87 16,808.34 3,071.71 16,237.29 1,783.58 17,324.85 1,579.74 21,033.98 1,459.44 19,858.27 2,436.06 -5.59 66.92 2.44 
2.1 หมึ กสดแช่ เย็ นแช่

แข็ง 
30,232.09 1,909.89 39,350.60 2,351.97 53,785.99 3,031.30 62,751.82 3,766.65 66,728.14 4,476.64 77,422.39 5,044.60 16.03 12.69 5.04 

2.2 หมึกแห้ง 3,984.89 276.82 5,357.36 584.06 5,725.85 760.53 5,662.16 690.39 6,114.94 913.02 6,438.06 1,222.73 5.28 33.92 1.22 
2.3 หมึกแปรรูปหรือปรุง

แต่ง 
112.50 16.16 227.03 37.77 317.09 50.49 194.36 31.49 232.22 46.48 837.02 229.27 260.45 393.23 0.23 

2.4 หมึกรมควัน - - - - - - - - - - 0.01 0.00   0.00 
 รวมหมึก 34,329.48 2,202.87 44,934.99 2,973.80 59,828.93 3,842.32 68,608.34 4,488.53 73,075.30 5,436.14 84,697.47 6,496.61 15.90 19.51 6.49 
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ตารางท่ี 2.17 (ต่อ) 

กลุ่ม รายการ 

2550 2551 2552 2553 2554 2555 
อัตราการ

เปลี่ยนแปลง 
สัดส่วน 
มูลค่า
2555 

ปริมาณ 
(ตัน) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

ปริมาณ 
(ตัน) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

ปริมาณ 
(ตัน) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

ปริมาณ 
(ตัน) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

ปริมาณ 
(ตัน) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

ปริมาณ 
(ตัน) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

ปริมาณ
(%) 

มูลค่า
(%) 

3.1 ปลาสดแช่เย็น
แช่แข็ง(รวมตับ
และไข่ ไม่รวม
ทูน่า) 

542,124.99 16,640.75 564,885.71 18,959.75 579,479.82 19,269.19 574,946.20 18,981.58 659,321.71 23,484.40 695,445.26 25,073.05 5.48 6.76 25.06 

3.2 เนื อปลาสดแช่
เย็นแช่แข็ง 

16,070.49 1,970.23 21,457.43 2,499.12 16,569.29 2,055.53 20,608.75 2,273.14 27,438.48 2,752.22 30,407.53 2,853.25 10.82 3.67 2.85 

3.3 ปลาแห้ง 2,422.63 177.09 2,784.83 209.82 2,399.53 122.25 3,291.90 135.73 3,431.69 134.81 3,775.29 172.61 10.01 28.04 0.17 

3.4 ปลามีชีวิตและ
พันธุ์ปลา 

811.26 46.13 1,198.97 63.11 728.62 53.53 898.31 87.37 1,245.95 104.67 901.92 111.75 -27.61 6.76 0.11 

3.5 ทูน่าสดแช่เย็น
แช่แข็ง 

725,236.52 33,053.64 809,516.85 47,189.21 829,620.82 35,885.37 831,008.48 36,370.85 787,002.77 43,223.94 728,366.76 51,622.68 -7.45 19.43 51.60 

 รวมปลา 1,286,665.89 51,887.84 1,399,843.80 68,921.01 1,428,798.07 57,385.87 1,430,753.63 57,848.67 1,478,440.60 69,700.04 1,458,896.75 79,833.34 -1.32 14.54 79.80 
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ตารางท่ี 2.17 (ต่อ) 

กลุ่ม รายการ 
2550 2551 2552 2553 2554 2555 อัตราการเปลี่ยนแปลง สัดส่วน 

มูลค่า
2555 ปริมาณ 

(ตัน) 
มูลค่า 

(ล้านบาท) 
ปริมาณ 
(ตัน) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

ปริมาณ 
(ตัน) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

ปริมาณ 
(ตัน) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

ปริมาณ 
(ตัน) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

ปริมาณ 
(ตัน) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

ปริมาณ
(%) 

มูลค่า
(%) 

4. อ า ห า ร ท ะ เ ล
กระป๋อง(ไม่รวม
กุ้งและหมึก) 

4,607.74 489.58 9,450.77 1,066.94 11,892.83 871.12 8,413.01 872.01 18,529.74 1,855.86 20,524.47 2,536.82 10.76 36.69 2.54 

5. อาหารสุนัขและ
แมวกระป๋อง 

383.36 25.47 155.44 2.28 108.59 24.01 66.13 23.53 30.44 7.04 110.63 9.41 263.41 33.79 0.01 

6. ผลิตภัณฑ์อาหาร
ทะเลแปรรูป (ไม่
รวมกุ้งและหมึก) 

14,747.41 1,122.92 16,660.37 1,935.28 14,978.45 1,408.77 15,488.26 1,409.60 25,840.71 2,564.77 25,104.14 3,245.88 -2.85 26.56 3.24 

7. หอยแครงสดแช่
เย็น 

11,205.90 117.67 11,578.39 110.81 11,136.38 68.77 12,632.72 120.23 12,091.82 145.91 7,118.31 87.73 -41.13 -39.88 0.09 

8. ปลาป่น 3,059.57 93.67 884.12 31.36 1,838.94 63.04 970.65 54.94 1,252.54 63.97 14,759.61 409.51 1,078.38 540.18 0.41 
9. สินค้าประมงอื่นๆ 42,548.78 2,785.15 37,070.04 3,015.77 41,990.27 3,077.54 32,061.81 2,827.56 39,614.45 3,737.54 34,628.44 4,982.04 -12.59 33.30 4.98 
ผลรวมท้ังหมด 1,409,522.45 60,180.03 1,537,386.24 81,128.97 1,586,809.75 68,525.01 1,586,319.41 69,224.79 1,669,909.58 84,970.69 1,665,698.07 100,037.4 -0.25 17.73 100.0 

ที่มา: กลุ่มวิเคราะห์การค้าสินค้าประมงระหว่างประเทศ กองประมงต่างประเทศ กรมประมง (2556) 
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ส้าหรับตลาดน้าเข้าสินค้าประมงที่ส้าคัญ พบว่า ปี 2555 ไทยมีการน้าเข้าสินค้าประมงจากกลุ่ม
ประเทศอาเซียนสูงสุด คิดเป็นมูลค่า 17,293.91 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 17.29 ของมูลค่าการน้าเข้า
รวม ประเทศในกลุ่มอาเซียนที่ไทยมีการน้าเข้าสินค้าประมงมากที่สุด ได้แก่ อินโดนีเซีย คิดเป็นมูลค่า      
7,565.62 ล้านบาท รองลงมาได้แก่ เวียดนาม ฟิลิปปินส์ พม่า มาเลเซีย สิงคโปร์ กัมพูชา และบรูไน ตามล้าดับ 
ส้าหรับตลาดน้าเข้าสินค้าประมงที่ส้าคัญรองลงมาได้แก่ ไต้หวัน จีน สหรัฐอเมริกา และเกาหลีใต้ โดยมีมูลค่าการ
น้าเขา้ 11,798.26, 8,803.99, 8,497.43 และ 6,820.71 ล้านบาท ตามล้าดับ เมื่อพิจารณาถึงแนวโน้มการน้าเข้า
มาจากกลุ่มประเทศต่างๆ พบว่า การน้าเข้าอาหารทะเลของไทยจากกลุ่มประเทศอาเซียนมีมูลค่าเพ่ิมขึ นอย่าง
ต่อเนื่อง ยกเว้นปี 2552 โดยมีอัตราการขยายตัวของมูลค่าการน้าเข้าในช่วงปี 2550-2555 เฉลี่ยร้อยละ 8.21 
ต่อปี ส้าหรับการน้าเข้าจากประเทศไต้หวัน มีมูลค่าการน้าเข้าเพ่ิมขึ นอย่างต่อเนื่อง ยกเว้นปี 2552 และ 2554 
ส่วนการน้าเข้าสินค้าประมงจากจีน พบว่ามีแนวโน้มเพ่ิมขึ น ยกเว้นในช่วงปี  2552-2553 ส้าหรับการน้าเข้า
สินค้าประมงจากสหรัฐอเมริกามีแนวโน้มการขยายตัวเพ่ิมขึ นเช่นกัน ยกเว้นปี 2553 และ 2555 ที่มีการน้าเข้า
ลดลงเพียงเล็กน้อย กล่าวคือ ลดลงร้อยละ 3.67 และ 2.31 ตามล้าดับ  ในขณะที่มูลค่าการน้าเข้าสินค้าประมง
จากประเทศเกาหลีใต ้มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องตั งแต่ปี 2550-2555 คิดเป็นอัตราการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 
12.15 ต่อปี ทั งนี ยกเว้นปี 2553 ที่น้าเข้าลดลง (ตารางที่ 2.18)  
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ตารางที่ 2.18 ปริมาณและมูลค่าการน้าเข้าสินค้าประมงทั งหมดของไทย จากประเทศและกลุ่มประเทศต่างๆสูงสุด 10 อันดับ ป ี2550 -2555 
ประเทศ/กลุ่ม

ประเทศ 

2550 2551 2552 2553 2554 2555 
ปริมาณ 
(ตัน) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

ปริมาณ 
(ตัน) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

ปริมาณ 
(ตัน) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

ปริมาณ 
(ตัน) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

ปริมาณ 
(ตัน) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

ปริมาณ 
(ตัน) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

อาเซียน 10 494,903.17 12,255.28 500,218.69 14,374.86 461,574.92 12,908.39 441,031.60 11,755.58 432,064.53 13,539.47 423,601.02 17,293.91 
 อินโดนีเซีย 330,562.58 7,708.77 241,777.18 7,002.37 192,687.37 5,120.10 213,730.11 4,904.38 198,490.56 4,751.71 228,328.77 7,565.62 
 เวียดนาม 17,275.39 1,430.51 23,073.36 1,923.84 28,912.99 2,360.94 28,569.06 2,266.67 46,680.44 3,492.99 55,928.70 4,491.80 
 ฟิลิปปินส์ 13,789.98 645.20 16,248.74 1,112.41 25,433.70 1,253.78 19,363.80 956.73 35,280.17 2,007.76 36,105.17 2,834.54 
 พม่า 99,686.82 1,733.39 174,191.58 2,616.96 172,064.82 2,666.98 139,653.68 2,229.72 105,145.94 1,967.13 75,032.10 1,474.19 
 มาเลเซีย 28,891.06 595.12 38,534.94 1,397.54 37,303.98 1,192.46 35,407.31 1,090.97 42,568.28 1,093.87 24,183.23 726.74 
 สิงคโปร์ 1,138.91 81.25 3,318.63 273.27 1,789.78 255.75 2,028.65 263.06 1,239.76 179.84 739.82 146.40 
 กัมพูชา 3,527.86 60.27 3,058.66 47.33 3,381.57 58.06 2,276.82 43.15 2,551.14 39.66 3,143.69 45.87 
 ลาว 30.56 0.78 15.60 1.14 0.70 0.32 2.17 0.90 8.30 1.63 101.31 7.11 
 บรูไน - - - - - - 0.03 0.01 99.95 4.88 38.24 1.63 
ไต้หวัน 168,909.43 7,981.13 193,142.65 11,281.99 174,413.76 7,528.12 221,523.94 9,502.46 158,675.32 8,739.65 159,965.58 11,798.26 
จีน 57,532.65 2,847.89 89,766.25 5,072.44 82,980.25 4,115.23 55,356.75 3,059.72 130,231.84 6,728.94 137,693.92 8,803.99 
สหรัฐอเมริกา  46,470.42 2,293.02 102,801.78 5,974.96 168,204.11 7,443.17 150,709.97 7,169.98 149,209.95 8,698.63 127,685.26 8,497.43 
เกาหลีใต้ 91,084.05 4,222.40 88,198.96 4,904.35 129,842.37 5,065.42 97,736.34 3,951.73 90,386.59 5,531.65 92,841.23 6,820.71 
ญี่ปุ่น 98,262.56 5,044.60 126,384.68 7,440.87 79,692.32 4,463.35 92,833.52 5,238.69 97,064.01 5,314.73 105,051.97 6,492.42 
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ตารางที่ 2.18 (ต่อ) 

ประเทศ/กลุ่ม
ประเทศ 

2550 2551 2552 2553 2554 2555 
ปริมาณ 
(ตัน) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

ปริมาณ 
(ตัน) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

ปริมาณ 
(ตัน) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

ปริมาณ 
(ตัน) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

ปริมาณ 
(ตัน) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

ปริมาณ 
(ตัน) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

อเมริกาใต้ 12 28,627.61 2,729.24 29,264.81 3,153.74 35,398.35 2,728.16 29,716.03 2,945.36 47,856.84 4,995.84 72,900.09 5,750.71 
 ชิล ี 20,796.65 2,314.87 19,605.71 2,506.11 15,706.62 1,959.24 13,905.22 2,214.20 22,153.27 3,546.01 26,480.84 3,428.39 
 เปรู 4,010.82 151.30 4,887.92 171.88 13,244.89 385.14 12,875.18 421.86 19,215.62 792.34 31,276.28 1,101.12 
 บราซิล 68.56 1.90 1.72 0.17 9.33 0.37 39.58 3.31 2,079.09 108.91 9,416.08 644.11 
 อาเจนตินา 1,227.27 162.65 3,218.55 316.15 2,471.43 195.82 995.67 145.38 2,091.95 362.07 2,708.45 323.83 
 กุยานา - - 655.53 60.77 213.02 20.57 - - - - 1,112.01 125.46 
 อุรุกไว 238.04 15.63 165.18 37.44 671.17 62.98 1,105.20 94.77 669.06 96.29 833.93 86.72 
 เอกวาดอร์ 2,240.58 66.22 713.45 34.96 2,938.14 74.29 635.40 19.82 1,583.94 65.25 1,055.66 39.04 
 โคลอมเบีย 36.11 15.63 16.76 26.26 12.60 17.56 134.58 43.88 63.90 24.97 16.84 2.05 
 ปารากไว - - - - - - - - - - 0.00 0.00 
 ซูรินามิ - - - - 131.15 12.18 25.22 2.14 - - - - 
 เวเนซูเอลา 9.60 1.03 - - - - - - - - - - 
วานูอาตู 134,225.42 6,042.87 89,053.05 5,729.37 83,505.36 3,519.37 102,385.38 4,229.35 72,865.98 3,883.49 70,796.08 5,053.48 
เอฟตา  10,769.75 1,914.10 15,745.54 3,032.57 15,346.65 2,452.60 19,440.01 3,109.46 21,344.93 3,455.14 27,380.50 3,663.86 
 นอร์เวย์ 10,032.99 1,788.66 15,040.45 2,952.44 14,630.13 2,367.97 18,406.81 2,996.37 20,327.08 3,306.29 25,884.83 3,451.11 
 ไอซ์แลนด์ 681.99 91.09 692.37 69.32 708.07 77.11 993.83 88.15 1,000.27 107.21 1,483.45 177.94 
 สวิสเซอร์แลนด ์ 54.76 34.35 12.73 10.80 8.45 7.52 39.37 24.94 17.58 41.64 12.21 34.81 
อินเดีย 21,320.58 1,001.92 32,669.42 1,722.87 47,724.56 2,030.94 74,793.28 3,036.75 80,079.57 3,444.81 65,310.26 3,432.95 
ประเทศอื่นๆ 257,416.81 13,847.58 270,140.42 18,440.96 308,127.11 16,270.27 300,792.58 15,225.70 390,130.03 20,638.35 382,472.16 22,429.68 
ผลรวมท้ังหมด 1,409,522.45 60,180.03 1,537,386.24 81,128.97 1,586,809.75 68,525.01 1,586,319.41 69,224.79 1,669,909.58 84,970.69 1,665,698.07 100,037.40 

ที่มา: กลุ่มวิเคราะห์การค้าสินค้าประมงระหว่างประเทศ กองประมงต่างประเทศ กรมประมง (2556) 
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2.2  โครงสร้างพ้ืนฐานและเศรษฐกิจสัตว์น้ าโดยภาพรวมในกลุ่มอาเซียน 
 

2.2.1 โครงสร้างพ้ืนฐานโดยภาพรวมในกลุ่มอาเซียน 
โครงสร้างพื นฐานเป็นปัจจัยส้าคัญอย่างหนึ่งในการพิจารณาส้าหรับการลงทุนด้านเพาะเลี ยง  

สัตว์น ้า จากรายงานของ World Economic Forum (2012) ซึ่งรายงานข้อมูลด้านโครงสร้างพื นฐานประเทศ
ต่างๆทั่วโลก เพื่อจัดล้าดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่างๆ พบว่าสิงคโปร์มีโครงสร้างพื นฐานเป็น
อันดับ 1 ของอาเซียนและเป็นอันดับ 2 ของโลก รองลงมาได้แก่ มาเลเซีย ไทย บรูไน อินโดนีเซีย เวียดนาม 
ฟิลิปปินส์ และกัมพูชาตามล้าดับ ส้าหรับพม่าและลาวไม่ได้มีการจัดอันดับ รายละเอียดแสดงในตารางที่ 2.19 
และจากรายงาน World Development Indicator 2012 ของ World Bank ระบุว่าในปี 2553 พม่ามี
เครือข่ายถนนทั งสิ น 27,000 กิโลเมตร แต่มีถนนลาดยางคิดเป็นร้อยละ 11.9 รวมถึงสามารถผลิตน ้ามันและ
ก๊าซธรรมชาติประมาณ 22,400 ล้านตันต่อปี โดยมีการใช้ภายในประเทศประมาณ 15,100 ล้านตัน อัตราการ
ใช้พลังงานเพิ่มขึ นร้อยละ 2.3 ต่อปี ซึ่งทรัพยากรธรรมชาติของพม่าสามารถท้ารายได้ให้ประเทศคิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 14.1 ของ GDP ในระหว่างปี 2549-2553 พม่ามีการลงทุนด้านพลังงานคิดเป็นมูลค่าประมาณ     
556.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ มีการใช้งบประมาณภายในประเทศของภาคเอกชน ส้าหรับการลงทุนโครงสร้าง
พื นฐานในปี 2553 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 47 ของ GDP ในปี 2552 พม่าสามารถผลิตไฟฟ้าได้ประมาณ 5.9 
พันล้ านกิ โลวัตต์  โดยร้ อยละ 71 . 5  มาจากการผลิ ตจากเขื่ อนไฟฟ้าพลั งน ้ า  อีกร้ อยละ 19 . 6  
มาจากการใช้ก๊าซธรรมชาติ และอีกร้อยละ 8.9 มาจากใช้น ้ามัน แต่ประชากรของพม่าสามารถเข้าถึงการใช้
กระแสไฟฟ้าคิดเป็นสัดส่วนเพียงร้อยละ 13 โดยมีอัตราการใช้พลังงานไฟฟ้า 104 กิโลวัตต์ต่อคน ในปี 2553 
พม่ามีปริมาณน ้าจืดที่สามารถน้ามาใช้ได้ประมาณ 1,003 พันล้านลูกบาศก์เมตร และมีปริมาณน ้าจืดที่ถูก
น้ามาใช้ประมาณ 33.2 พันล้านลูกบาศก์เมตร โดยร้อยละ 89 ใช้ส้าหรับการท้าการเกษตร และร้อยละ 10 
ใช้ในครัวเรือน ที่เหลือใช้ในอุตสาหกรรม ประชากรของพม่าในเขตเมืองและในเขตชนบทสามารถเข้าถึง     
แหล่งน ้าที่สามารถน้ามาใช้ประโยชน์ได้คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 78 และร้อยละ 93 ตามล้าดับ ในด้านเทคโนโลยี
การสื่อสาร ค่าใช้จ่ายต่อคนส้าหรับการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ประมาณ 12.8 ดอลลาร์สหรัฐต่อคนต่อเดือน และ
ค่าใช้จ่ายส้าหรับโทรศัพท์บ้านประมาณ 0.9 ดอลลาร์สหรัฐต่อคนต่อเดือน 

 

ส้าหรับลาว ในปี  2553 มี เครือข่ายถนนทั งสิ น 39 ,568กิโลเมตร และมีถนนลาดยาง 
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 13.7 มีปริมาณน ้าจืดที่สามารถน้ามาใช้ได้ประมาณ 190 พันล้านลูกบาศก์เมตร และมี
ปริมาณน ้าจืดที่ถูกน้ามาใช้ประมาณ 4.3 พันล้านลูกบาศก์เมตร โดยร้อยละ 93 ใช้ในการเกษตร ที่เหลือใช้ใน
อุตสาหกรรมและครัวเรือน ประชากรในเขตเมืองร้อยละ 62 เข้าถึงแหล่งน ้าที่สามารถใช้ประโยชน์ได้ และ
ประชากรในเขตชนบทสามารถเข้าถึงแหล่งน ้าที่ใช้ประโยชน์ได้อีกร้อยละ 77 ส้าหรับประชากรในเขตชนบท
พบว่าประชากรร้อยละ 55 มีไฟฟ้าใช้ มีการลงทุนด้านโครงสร้างพื นฐานของประเทศโดยภาคเอกชนระหว่าง   
ปี  2549 -2553 เช่น การลงทุนในด้านสื่ อสารประมาณ 135 ล้ านดอลลาร์สหรัฐ  ด้ านพลั งงาน                    
5,285 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ด้านการขนส่ง 1.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และในปี 2553 ได้มีการปล่อยสินเชื่อให้
ภาคเอกชนลงทุนด้านโครงสร้างพื นฐานคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 20.4 ของ GDP ในด้านศักยภาพการสื่อสาร
พบว่า เครือข่ายโทรศัพท์ครอบคลุมพื นที่คิดเป็นร้อยละ 80 ของประชากรทั งหมด 
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ตารางที่ 2.19  ค่าคะแนนโครงสร้างพื นฐาน (Infrastructure) และการจัดล้าดับของกลุ่มประเทศอาเซียนปี 2555 
 

ประเทศ อันดับ (จาก 144 อันดับ) คะแนน (1-7) 
สิงคโปร ์ 2 6.5 
มาเลเซีย 32 5.1 
ไทย 46 4.6 
บรูไน 57 4.2 
อินโดนีเซีย 78 3.7 
เวียดนาม 95 3.3 
ฟิลิปปินส์ 98 3.2 
กัมพูชา 104 3.1 

ที่มา: The Global Competitiveness Report 2012-2013, World Economic Forum  
 
จากรายงานของ World Economic Forum 2012-2013 ซึ่งรายงานความสามารถใน        

การแข่งขันของประเทศต่างๆ ทั่วโลกประจ้าปี 2555-2556 โดยเน้นปัจจัยด้านการประกอบธุรกิจเป็นหลัก  
ซึ่ งแบ่ง เป็น 3 กลุ่มปัจจัยหลัก ได้แก่  ปัจจัยพื นฐานปัจจัยเสริมประสิทธิภาพในการท้างานและ              
ปัจจัยด้านนวัตกรรมและความเชี่ยวชาญทางธุรกิจ ประเทศในกลุ่มอาเซียนที่มีดัชนีความสามารถในการแข่งขัน
รวม (Global Competitiveness Index: GCI) เป็นอันดับ 1 ได้แก่สิงคโปร์ ซึ่งถูกจัดเป็นอันดับ 2 ของโลก  
รองจากสวิสเซอร์แลนด์ ในขณะที่ประเทศที่มีความสามารถในการแข่งขันอันดับ 2 ของกลุ่มอาเซียนได้แก่
มาเลเซีย รองลงมาได้แก่ บรูไน ไทย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม และกัมพูชา ตามล้าดับ รายละเอียด
แสดงในตารางที ่2.20 ส้าหรับพม่าและลาวไม่ได้ถูกจัดอันดับ 

 

จากข้อมูลการจัดล้าดับและค่าคะแนนของปัจจัยพื นฐานปัจจัยเสริมประสิทธิภาพในการท้างาน
และปัจจัยด้านนวัตกรรมและความเชี่ยวชาญทางธุรกิจของประเทศในกลุ่มอาเซียนปี 2555 แสดงใน       
ตารางที่ 2.21 พบว่า การเรียงล้าดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่างๆในอาเซียนคล้อยตาม      
GCI รวม ยกเว้นบางปัจจัยที่บางประเทศอาจมีล้าดับที่ดีกว่าประเทศที่มี GCI สูงกว่า เช่น มาเลเซีย ซึ่งมีค่า GCI 
อยู่ในอันดับ 2 ของอาเซียน แต่ถูกจัดอันดับในด้านปัจจัยพื นฐานอยู่ในอันดับ 3 รองจากบรูไน ในท้านอง
เดียวกันกับการจัดล้าดับปัจจัยด้านนวัตกรรม และความเชี่ยวชาญทางธุรกิจ ซึ่งอินโดนีเซียมีอันดับที่ดีกว่าไทย 
และกัมพูชามีอันดับที่ดีกว่าเวียดนาม 
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ตารางท่ี 2.20 ดัชนีความสามารถในการแข่งขันรวม (Global Competitiveness Index: GCI) ของกลุ่ม
ประเทศอาเซียนปี 2555 

ประเทศ อันดับ (จาก 144 อันดับ) คะแนน (1-7) 

สิงคโปร ์ 2 5.7 

มาเลเซีย 25 5.1 

บรูไน 28 4.9 

ไทย 38 4.5 

อินโดนีเซีย 50 4.4 

ฟิลิปปินส์ 65 4.2 

เวียดนาม 75 4.1 

กัมพูชา 85 4.0 

ที่มา: The Global Competitiveness Report 2012-2013, World Economic Forum  
 
ตารางท่ี 2.21 ข้อมูลการจัดล้าดับและค่าคะแนนปัจจัยพื นฐานปัจจัยเสริมประสิทธิภาพในการท้างานและ

ปัจจัยด้านนวัตกรรมและความเชี่ยวชาญทางธุรกิจ ของประเทศในกลุ่มอาเซียนปี2555 

ปัจจัย 3องค์ประกอบหลกั สิงคโปร์ มาเลเซีย บรูไน ไทย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส ์ เวียดนาม กัมพูชา 

ปัจจัยพื นฐาน (ร้อยละ 40) 
1 27 21 45 58 80 91 97 

(6.3) (5.4) (5.6) (4.9) (4.7) (4.3) (4.2) (4.1) 

ปัจจัยเสริมประสิทธิภาพ
ในการท้างาน (ร้อยละ50) 

1 23 68 47 58 61 71 85 

(5.6) (4.9) (4.0) (4.4) (4.2) (4.2) (4.0) (3.8) 

ปัจจัยด้านนวัตกรรมและ
ความชาญทางธุรกิจ  
(ร้อยละ10.0) 

11 23 62 55 40 64 90 72 

(5.3) (4.7) (3.6) (3.7) (4.0) (3.6) (3.3) (3.5) 
หมายเหตุ: ค่าในวงเล็บ ( ) เป็นค่าคะแนน 
ที่มา: The Global Competitiveness Report 2012-2013, World Economic Forum  
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ปัญหาในการท้าธุรกิจในประเทศต่างๆในกลุ่มอาเซียน มีสาเหตุหลายประการ เช่น ปัญหา
คอรัปชั่นของข้าราชการซึ่งถูกจัดเป็นปัญหาอันดับ 1 ของการท้าธุรกิจในกัมพูชา และฟิลิปปินส์ และถูกจัดเป็น
ปัญหาอันดับที่ 2 ในไทย อินโดนีเซีย และมาเลเซีย นอกจากนี ปัญหาระบบราชการที่ไม่มีประสิทธิภาพของ
เกือบทุกประเทศในอาเซียนถูกจัดอยู่ในอันดับต้นๆ ของปัญหาในการท้าธุรกิจ ยกเว้น สิงคโปร์และเวียดนาม 
นอกจากนี  ปัญหาการขาดแคลนแรงงานที่มีการศึกษาก็เป็นปัจจัยส้าคัญที่มีผลกระทบต่อการท้าธุรกิจในกลุ่ม
ประเทศอาเซียน รวมถึงปัญหาการเข้าถึงแหล่งเงินทุน การขาดแคลนปัจจัยส้าหรับการก่อสร้างโครงสร้าง
พื นฐาน และกฎระเบียบที่เข้มงวดในการใช้แรงงานด้วยเช่นกัน ส้าหรับกลุ่มประเทศมุสลิมเช่น อินโดนีเซีย 
มาเลเซีย และบรูไน จะพบปัญหาจริยธรรมการท้างาน (Work Ethic) ซึ่งไม่เอื อต่อการท้าธุรกิจ รายละเอียด
การจัดล้าดับ 5 ปัจจัยหลักท่ีท้าให้เกิดปัญหาการท้าธุรกิจในประเทศอาเซียนแสดงในตารางที่ 2.22 

 
ตารางท่ี 2.22 ปัจจัยที่ท้าให้เกิดปัญหามากที่สุดในการท้าธุรกิจในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน 

ล าดับ 

ปัจจัยต่างๆ 

สิงคโปร์ มาเลเซีย บรูไน ไทย 

1. เงินเฟ้อ 
ระบบราชการไม่มี
ประสิทธิภาพ 

ระเบียบที่เข้มงวดใน
การใช้แรงงาน 

เสถียรภาพของรัฐบาล 

2. 
ระเบียบที่เข้มงวดใน
การใช้แรงงาน 

คอรัปชั่น 
จริยธรรมการท้างานท่ี
ไม่ดี 

คอรัปชั่น 

3. 
ศักยภาพการสร้าง
นวัตกรรมไม่เพียงพอ 

ขาดแคลนแรงงานที่มี
การศึกษา 

การเข้าถึงแหล่งเงินทุน 
เสถียรภาพของ
นโยบาย 

4. 
ขาดแคลนแรงงานที่มี
การศึกษา 

จริยธรรมการท้างานท่ี
ไม่ดี 

ระบบราชการไม่มี
ประสิทธิภาพ 

ระบบราชการไม่มี
ประสิทธิภาพ 

5. การเข้าถึงแหล่งเงินทุน 
ระเบียบที่เข้มงวดใน
การใช้แรงงาน 

ขาดแคลนแรงงานที่มี
การศึกษา 

ขาดแคลนแรงงานที่มี
การศึกษา 
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ตารางท่ี 2.22 (ต่อ) 

ล าดับ 
ปัจจัยต่างๆ 

อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม กัมพูชา 

1. 
ระบบราชการไม่มี
ประสิทธิภาพ 

คอรัปชั่น 
การเข้าถึงแหล่ง
เงินทุน 

คอรัปชั่น 

2. คอรัปชั่น 
ระบบราชการไม่มี
ประสิทธิภาพ 

เงินเฟ้อ 
ขาดแคลนแรงงานที่มี
การศึกษา 

3. 
ขาดแคลนปัจจัย
ส้าหรับโครงสร้าง
พื นฐาน 

ขาดแคลนปัจจัย
ส้าหรับโครงสร้าง
พื นฐาน 

ขาดแคลนปัจจัย
ส้าหรับโครงสร้าง
พื นฐาน 

ระบบราชการไม่มี
ประสิทธิภาพ 

4. 
จริยธรรมการท้างาน
ที่ไม่ดี 

เสถียรภาพของ
นโยบาย 

ขาดแคลนแรงงานที่มี
การศึกษา 

การเข้าถึงแหล่ง
เงินทุน 

5. 
ระเบียบที่เข้มงวดใน
การใช้แรงงาน 

กฎระเบียบเกี่ยวกับ
ภาษ ี

เสถียรภาพของ
นโยบาย 

กฎระเบียบเกี่ยวกับ
ภาษ ี

ที่มา: The Global Competitiveness Report 2012-2013, World Economic Forum  
 
2.2.2  เศรษฐกิจสัตว์น้ าโดยภาพรวมในกลุ่มประเทศอาเซียน 

กลุ่มประเทศอาเซียนนับเป็นผู้ผลิตสัตว์น ้ารายใหญ่กลุ่มหนึ่งของโลก โดยมีผลผลิตสัตว์น ้าเพ่ิมขึ น
อย่างต่อเนื่อง กล่าวคือ ผลผลิตสัตว์น ้าของกลุ่มประเทศอาเซียนในปี 2549 มีปริมาณ 20.93 ล้านตัน เพ่ิมขึ น
เป็น 25.64 ล้านตันในปี 2553 โดยมีอัตราการเพ่ิมขึ นเฉลี่ยประมาณร้อยละ 5 ต่อปี ผลผลิตสัตว์น ้าทั งหมดของ
กลุ่มประเทศอาเซียนมีปริมาณ 25.64 ล้านตันในปี 2553 สามารถแยกออกเป็น ผลผลิตสัตว์น ้าที่ได้จากการจับ
มีปริมาณ 17.26 ล้านตัน และเป็นผลผลิตสัตว์น ้ าที่ ได้จากการเพาะเลี ยงมีปริมาณ 8.38 ล้านตัน  
เมื่อเปรียบเทียบกับข้อมูลผลผลิตสัตว์น ้าในปี 2553 กับปี 2549 พบว่า สัดส่วนของผลผลิตสัตว์น ้าที่ได้จากการ
จับต่อผลผลิตสัตว์น ้าทั งหมดมีสัดส่วนที่ลดลง (จากร้อยละ 74.86 ในปี 2549 เทียบกับร้อยละ 67.32 ในปี 
2553) ในขณะที่ผลผลิตสัตว์น ้าที่ได้จากการเพาะเลี ยงมีสัดส่วนที่เพ่ิมสูงขึ น (จากร้อยละ 27.00 ในปี 2549 
เทียบกับร้อยละ 32.68 ในปี 2553)  

 

เมื่อพิจารณาผลผลิตสัตว์น ้าของประเทศในกลุ่มอาเซียนในปี 2553 พบว่า อินโดนีเซียเป็น
ประเทศท่ีมีผลผลิตสัตว์น ้ามากที่สุดมีปริมาณ 7.69 ล้านตัน รองลงมาได้แก่ เวียดนาม พม่า ฟิลิปปินส์ และไทย 
โดยมีปริมาณผลผลิตสัตว์น ้า 5.09, 3.91, 3.36 และ 3.11 ล้านตัน ตามล้าดับ เมื่อพิจารณาในแง่ของอัตราการ
เพ่ิมของผลผลิตสัตว์น ้าในช่วงปี 2549 - 2553 พบว่า พม่าเป็นประเทศที่มีอัตราการเพ่ิมเฉลี่ยต่อปีของผลผลิต
สัตว์น ้าสูงสุด คือ ร้อยละ 10.96 รองลงมาได้แก่ เวียดนาม ลาว และอินโดนีเซีย โดยมีอัตราการเพ่ิมเฉลี่ย 
ร้อยละ 8.40, 6.05 และ 6.04 ตามล้าดับ  ส้าหรับประเทศไทย พบว่า ในช่วงดังกล่าว ผลผลิตสัตว์น ้ามีปริมาณ
ลดลง โดยลดลงเฉลี่ยร้อยละ 6.21 ต่อปี จึงเป็นสาเหตุให้ผลผลิตสัตว์น ้าของไทยในปี 2552– 2553 มีปริมาณ
น้อยกว่าเวียดนาม ฟิลิปปินส์ และกัมพูชา ทั งที่ในปี 2549ประเทศไทยมีผลผลิตสัตว์น ้าเป็นอันดับที่สองในกลุ่ม
ประเทศอาเซียน รองจากอินโดนีเซียเพียงประเทศเดียว (ตารางที่ 2.23) 
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ตารางท่ี 2.23 ปริมาณผลผลิตสัตว์น ้าของประเทศสมาชิกอาเซียน จ้าแนกตามประเภทการท้าประมงในปี 2549-2553 
 หน่วย : ล้านตัน 

ประเทศ 
2549 2550 2551 2552 2553 

อัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อป ี
(ร้อยละ) 

การจับ เพาะเลี้ยง รวม การจับ เพาะเลี้ยง รวม การจับ เพาะเลี้ยง รวม การจับ เพาะเลี้ยง รวม การจับ เพาะเลี้ยง รวม การจับ เพาะเลี้ยง รวม 

อินโดนิเซีย 4.80 1.20 6.00 5.05 1.39 6.44 5.00 1.69 6.69 5.10 1.73 6.84 5.38 2.30 7.69 2.92 16.15 6.04 

เวียดนาม 2.03 1.44 3.47 2.07 2.09 4.16 2.14 2.46 4.60 2.28 2.56 4.84 2.42 2.67 5.09 4.55 12.86 8.40 

พม่า 2.01 0.49 2.49 2.24 0.60 2.84 2.49 0.67 3.17 2.77 0.78 3.55 3.06 0.85 3.91 11.15 10.35 10.96 

ฟิลิปปินส ์ 2.32 0.56 2.88 2.50 0.71 3.21 2.56 0.74 3.30 2.60 0.74 3.34 2.61 0.74 3.36 3.05 4.69 3.40 

ไทย 2.70 1.30 4.00 2.30 1.37 3.68 1.87 1.33 3.20 1.87 1.42 3.29 1.83 1.29 3.11 -8.95 -1.12 -6.21 

มาเลเซีย 1.29 0.18 1.46 1.39 0.18 1.56 1.40 0.24 1.64 1.40 0.33 1.73 1.43 0.37 1.81 2.78 22.84 5.57 

กัมพูชา 0.48 0.04 0.53 0.46 0.04 0.49 0.43 0.04 0.47 0.47 0.05 0.52 0.49 0.06 0.55 0.58 11.11 1.47 

ลาว 0.03 0.06 0.09 0.03 0.06 0.09 0.03 0.06 0.09 0.03 0.08 0.11 0.03 0.08 0.11 1.10 8.30 6.05 

สิงคโปร์ 0.003 0.006 0.01 0.004 0.005 0.01 0.002 0.004 0.01 0.002 0.004 0.006 0.002 0.003 0.005 -7.02 -17.46 -16.14 

บรูไน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.76 3.50 1.85 

ผลผลิตรวมของอาเซียน 15.66 5.28 20.93 16.04 6.45 22.49 15.93 7.25 23.18 16.52 7.68 24.20 17.26 8.38 25.64 2.49 9.70 4.57 

ที่มา: FAO Yearbook (2012) 
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อาเซียนมีผลผลิตสัตว์น ้าที่ได้จากการจับสูงถึง 17.26 ล้านตันในปี 2553 เพ่ิมขึ นจาก 15.66  ล้านตัน 
ในปี 2549 หรือคิดเป็นอัตราการเพ่ิมขึ นเฉลี่ยร้อยละ 2.49 ต่อปี โดยอินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีผลผลิตสัตว์น ้า
จากการจับสูงสุดในกลุ่มอาเซียน โดยมีปริมาณการจับเท่ากับ 5.38 ล้านตัน รองลงมาได้แก่ พม่า ฟิลิปปินส์ 
เวียดนาม ไทย และมาเลเซีย ซึ่งมีปริมาณผลผลิตสัตว์น ้าจากการจับ 3.06, 2.61, 2.42, 1.83 และ 1.43 ล้าน
ตัน ตามล้าดับ ในขณะที่พม่าเป็นประเทศที่มีอัตราการเพ่ิมขึ นของผลผลิตสัตว์น ้าจากการจับสูงสุดส้าหรับไทย 
มีอัตราการขยายตวัของผลผลิตสัตว์น ้าจากการจับลดลงเฉลี่ยปีละ 8.95 

 

ผลผลิตสัตว์น ้าที่ได้จากการเพาะเลี ยงของอาเซียนในปี 2553 มีปริมาณ 8.38 ล้านตัน เพ่ิมขึ น
จากปี 2549 ซึ่งมีเพียง 5.27 ล้านตัน คิดเป็นอัตราการเพ่ิมขึ นเฉลี่ยร้อยละ 9.67 ต่อปี ซึ่งสูงกว่าอัตราการ
เพ่ิมขึ นเฉลี่ยของผลผลิตสัตว์น ้าจากการจับ ทั งนี เวียดนามเป็นประเทศที่มีผลผลิตสัตว์น ้าจากการเพาะเลี ยง
สูงสุดโดยมีปริมาณเท่ากับ 2.67 ล้านตันในปี 2553 รองลงมาได้แก่ อินโดนีเซีย ไทย พม่า และฟิลิปปินส์ ซึ่งมี
ผลผลิตสัตว์น ้าจากการเพาะเลี ยงจ้านวน 2.30, 1.29, 0.85 และ 0.74 ล้านตัน ตามล้าดับ ประเทศที่มีอัตรา
การขยายตัวของผลผลิตสัตว์น ้าจากการเพาะเลี ยงสูง ได้แก่ มาเลเซีย อินโดนีเซีย เวียดนาม กัมพูชา และพม่า 
โดยทั ง 5 ประเทศดังกล่าวมีอัตราการเพ่ิมขึ นของผลผลิตสัตว์น ้าจากการเพาะเลี ยงเพ่ิมขึ นมากกว่าร้อยละ 10 
ต่อปี ในช่วงปี 2549–2553 ขณะที่ผลผลิตสัตว์น ้าจากการเพาะเลี ยงของไทยมีอัตราการหดตัวเฉลี่ย           
ร้อยละ 1.11 ต่อปีในช่วงเวลาเดียวกัน  
 
2.3 สภาพทั่วไปและเศรษฐกิจสัตว์น้ ารายประเทศในกลุ่มอาเซียน 

ในส่วนนี ได้พิจารณาสภาพทางภูมิศาสตร์และภูมิอากาศของของประเทศสมาชิกอาเซียนที่มีการท้า
ประมง ได้แก่ อินโดนีเซีย เวียดนาม มาเลเซีย พม่า ลาว กัมพูชา และฟิลิปปินส์ ทั งนี  เพ่ือให้ทราบถึงลักษณะ
ด้านภูมิศาสตร์และภูมิอากาศที่มีผลต่อการท้าประมงของประเทศเหล่านั น โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี  

 
2.3.1 สภาพทั่วไปรายประเทศในกลุ่มอาเซียน 

สภาพทั่วไปในแต่ละประเทศของอาเซียนทั งในเรื่องของสภาพภูมิประเทศและสภาพภูมิอากาศ 
จะส่งผลต่อศักยภาพในการท้าประมงในแต่ละประเทศ โดยประเทศในกลุ่มอาเซียนที่มีศักยภาพในด้านประมง 
ได้แก่ อินโดนีเซีย เวียดนาม มาเลเซีย พม่า ลาว กัมพูชา และฟิลิปปินส์ มีรายละเอียดของสภาพทั่วไปในแต่ละ
ประเทศ ดังนี  

 
1) อินโดนีเซีย 
อินโดนีเซียมีลักษณะภูมิประเทศเป็นเกาะจ้านวนทั งสิ น 17,580 เกาะ มีเกาะขนาดใหญ่จ้านวน 

5 เกาะ โดยเกาะ Kalimantan เป็นเกาะขนาดใหญ่ที่สุด รองลงมาได้แก่ Sumatra, Papua, Sulawesi และ 
PulauJawa ตามล้าดับ มีประชากรประมาณ 248 ล้านคน ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในเกาะPulauJawa อินโดนีเซีย
มีความยาวชายฝั่งทะเลทั งสิ น 81,000 กิโลเมตร มีพื นที่ทางทะเลประมาณ 7.9 ล้านตารางกิโลเมตรคิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 84 ของพื นที่ทั งหมด มีพื นดินประมาณ 1.9 ล้านตารางกิโลเมตร คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 14     
มีพื นที่ที่เป็นแหล่งน ้ารวมทั งสิ น 9,300 ตารางกิโลเมตร  มีแม่น ้าความยาวรวมกันทั งสิ น 21,579 กิโลเมตร 
แม่น ้าขนาดใหญ่ที่สุดอยู่บนเกาะKalimantan บนเกาะPulauJawa มีแม่น ้าที่ถูกใช้ประโยชน์ในระบบ
ชลประทานได้แก่ Bengawan Solo, Citarum และ Brantas มีทะเลสาบขนาดใหญ่ที่สุดชื่อว่าทะเลสาบToba 
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ตั งอยู่บนเกาะSumatra มีพื นที่ 1,145 ตารางกิโลเมตร อินโดนีเซียมีพื นที่ที่เหมาะส้าหรับการท้าเกษตรกรรม
ประมาณ 206,753 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 11.3 ของพื นที่ทั งหมด มีพื นที่ที่มีการปลูกพืชถาวร
และพื นที่อยู่ในเขตชลประทานประมาณ 48,150 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 7.2  

 

ทางด้านสภาพภูมิอากาศของอินโดนีเซียมีสภาพภูมิอากาศแบบเขตร้อนโดยมี 2 ฤดูได้แก่ฤดูฝน
และฤดูแล้ง มีปริมาณน ้าฝนเฉลี่ยตลอดปีในบริเวณท่ีราบลุ่มอยู่ระหว่าง 1,780-3,175 มิลลิเมตร ในเขตภูเขาสูง
อาจจะมีปริมาณน ้าฝนสูงถึง 6,100 มิลลิเมตร โดยเขตภูเขาที่มีปริมาณน ้าฝนสูงที่สุดในประเทศอยู่บริเวณ
ชายฝั่งตะวันตกของเกาะ Sumatra, Kalimantan, Sulawesi และ Papua นอกจากนี พื นที่ของอินโดนีเซียมี
ความเหมาะส้าหรับการท้าการเกษตร  เนื่องจากสภาพภูมิประเทศที่เคยเป็นแหล่งก้าเนิดของภูเขาไฟท้าให้
สภาพพื นดินมีความอุดมสมบูรณ์อย่างมากอีกทั งยังมีผลท้าให้อินโดนีเซียมีความชื นในอากาศสูงประมาณ 
ร้อยละ 80 และมีการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิตลอดทั งปีน้อยมาก โดยอุณหภูมิเฉลี่ยในJakartaประมาณ   
26-30 องศาเซลเซียส อุณหภูมิเฉลี่ยที่พื นราบในฤดูฝนอยู่ระหว่าง 21-33 องศาเซลเซียส จากปัจจัยต่างๆ ที่
กล่าวมาในข้างต้นท้าให้ อินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางชีวภาพเป็นอันดับ 2 ของโลกรองจาก
บราซิล และมีสภาพที่เหมาะสมส้าหรับการเจริญเติบโตของสัตว์และพืชเขตร้อน และจากการที่มีพื นที่ทางทะเล
และน ้าจืดมากท้าให้มีความเหมาะสมในการท้าประมงอย่างมาก โดยอินโดนีเซียสามารถผลิตสัตว์น ้าจากการท้า
การประมงไดเ้ป็นอันดับ 3 ของโลกรองจากจีนและเปรู แต่อย่างไรก็ตามต้าแหน่งที่ตั งและสภาพภูมิประเทศท้า
ให้อินโดนีเซียมีโอกาสเกิดแผ่นดินไหว และน ้าท่วมอย่างรุนแรงเมื่อเกิดสึนาม ิ

 

ทางด้านโครงสร้างพื นฐาน พบว่า อินโดนีเซียได้เริ่มมีการพัฒนาระบบชลประทานให้มีความ
ทันสมัยในปี 2491 ในพื นที่ PulauJawa ตะวันตก โดยมีการพัฒนาเพ่ือให้สามารถผันน ้าไปใช้เพ่ือการเกษตร
การผลิตไฟฟ้าและการใช้ในบ้านเรือนได้ตามแผนพัฒนาระบบชลประทานของประเทศ 25 ปี ระหว่าง              
ปี 2512-2536 โดยมุ่งเน้นการสร้างระบบชลประทานเพ่ือใช้ในการท้าการเกษตรกรรมให้ครอบคลุมพื นที่
เพ่ิมขึ น 1.4 ล้านเฮคแตร์ รวมทั งพื นที่ที่มีระบบชลประทานอยู่แล้วจ้านวน 3.6 ล้านเฮคแตร์เพ่ือให้สามารถใช้
ประโยชน์จากระบบชลประทานได้ดีขึ น โดยความส้าเร็จของโครงการดังกล่าวท้าให้อินโดนีเซียสามารถผลิต
อาหารเลี ยงประชากรของตัวเองได้อย่างพอเพียง (Food Self-sufficiency) นับตั งแต่ปี 2527 เป็นต้นมา และ
สามารถลดความยากจนลงจากร้อยละ 44 ในปี 2512 เหลือเพียงร้อยละ 13 ในปี 2536 นอกจากนี ยังเพ่ิม
ประสิทธิภาพระบบชลประทานขนาดเล็กของหมู่บ้านครอบคลุมพื นที่ประมาณ 1 ล้านเฮคแตร์ และพัฒนา
ระบบชลประทานในพื นที่ปลูกข้าวประมาณ 6 แสนเฮคแตร์ ในเกาะ Kalimantan (The Encyclopedia of 
Earth, 2013) 

 
2) เวียดนาม 
เวียดนามมีพื นที่ทั งหมด 331,210 ตารางกิโลเมตร มีแนวชายฝั่งยาว 3,444 กิโลเมตร  พื นที่มี

ลักษณะเป็นภูเขาที่มีป่าหนาแน่น โดยประมาณร้อยละ 40 ของพื นที่ทั งหมดในเขตเวียดนามตอนใต้แบ่งเป็น
แนวพื นที่ราบลุ่มชายฝั่ง มีแนวภูเขาที่มีป่าเบาบาง เป็นที่ราบสูง 5 แห่ง และมีพื นที่ป่าร้อยละ 22 ของพื นที่
ทั งหมด โดยพื นที่ท่ีอุดมสมบูรณ์ของเวียดนามที่ส้าคัญได้แก่ ที่ราบลุ่มแม่น ้าแดง (Red River Delta) และที่ราบ
ลุ่มแม่น ้าโขง (Mekong RiverDelta) ส้าหรับที่ราบลุ่มแม่น ้าแดงมีลักษณะเป็นสามเหลี่ยมปากแม่น ้าขนาด
ประมาณ 15,000 ตารางกิโลเมตร ในบริเวณนี จะมีตะกอนจากแม่น ้าไหลมาสะสมทุกปี ท้าให้พื นที่บริเวณนี มี
ขนาดเพ่ิมขึ นประมาณ 100 เมตรต่อปีและที่ราบลุ่มแม่น ้าโขงมีพื นที่ประมาณ 40,000 ตารางกิโลเมตร       
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เป็นพื นที่ราบต่้า มีแม่น ้าและล้าคลองจ้านวนมาก จึงท้าให้มีตะกอนมาสะสมทุกปีจนมีความยาวเพ่ิมขึ นทุกปี
เช่นกัน (ภาพที่ 2.1) 
 

 
 
ภาพที่ 2.1 พื นที่ Mekong River Delta และ Red River Delta ของเวียดนาม 
 

สภาพภูมิอากาศของเวียดนามได้รับผลกระทบจากลักษณะภูมิประเทศที่มีลักษณะเป็นแนวยาว 
ท้าให้มีความแตกต่างของเส้นละติจูดอย่างมากส่งผลให้ภูมิอากาศมีความแตกต่างไปด้วยฤดูหนาวของเวียดนาม
จะอยู่ในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเมษายน ซึ่งได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมจะพัดมาจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ตามแนวชายฝั่งของจีน ข้ามอ่าว Gulf of Tonkin ท้าให้เก็บความชื นไว้ได้มาก อุณหภูมิเฉลี่ยในบริเวณพื นที่
ราบจะสูงกว่าบริเวณพื นที่ภูเขา และทางตอนใต้จะสูงกว่าทางตอนเหนือ อุณหภูมิทางตอนใต้บริเวณ          
เมือง Ho Chi Minh City และที่ราบลุ่มแม่น ้าโขงอยู่ในช่วง 21-28 องศาเซลเซียส ตลอดปี ทางตอนเหนือ
บริเวณพื นที่ภูเขาและที่ราบสูงจะมีอุณหภูมิ 5 องศาเซลเซียส ในเดือนธันวาคมและมกราคม และมีอุณหภูมิสูง
ถึง 37 องศาเซลเซียสในเดือนกรกฎาคมและสิงหาคม 

 

ในด้านสภาพเศรษฐกิจของเวียดนามนับว่ามีความเติบโตอย่างมาก โดยปี 2555 รายได้มวลรวม
ของเวียดนามเพ่ิมขึ นเป็น 137.681 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ โดย Goldman Sachs ได้คาดการณ์ว่า ปี 2568
เศรษฐกิจของเวียดนามจะใหญ่เป็นอันดับที่ 17 ของโลก โดยจะมีรายได้มวลรวมขึ นไปถึง 436 พันล้านดอลลาร์
สหรัฐ และรายได้ต่อหัวขึ นไปถึง 4,357 ดอลลาร์สหรัฐ  ในอดีต เวียดนามมีการผลิตสินค้าทางการเกษตรเป็น
หลัก ได้แก่ ข้าว ในช่วงสงครามเวียดนามได้ท้าลายเศรษฐกิจของประเทศอย่างมาก จากนั นในช่วงหลังสงคราม 
รัฐบาลได้วางแผนพัฒนาประเทศโดยใช้การเกษตรและอุตสาหกรรม แต่เวียดนามยังคงพบปัญหาทางเศรษฐกิจ
และการคอรัปชั่น 

 

จนกระทั่งปี 2529 The Sixth National Congress ของพรรคคอมมิวนิสต์ได้พัฒนาแผน
เศรษฐกิจขึ นโดยส่งเสริมภาคเอกชนทางด้านอุตสาหกรรม การค้า และการเกษตร  ท้าให้ในช่วงปี 2530-2537 
เวียดนามมีรายได้มวลรวมของประเทศเพ่ิมขึ นเฉลี่ยร้อยละ 8 ต่อปี และในช่วงปี 2540-2545 อัตราการ
เจริญเติบโตขึ นไปประมาณร้อยละ 7 ต่อปีเวียดนามจึงจัดเป็นประเทศหนึ่งที่มีเศรษฐกิจพัฒนาเร็วที่สุด       
โดยปี 2553 มีการอัตราการเจริญเติบโตร้อยละ 6.8 
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จากการที่เวียดนามมีการเจริญเติบโตที่รวดเร็วทางด้านเศรษฐกิจ จึงมีการพัฒนาอุตสาหกรรม
น ้ามัน  เวียดนามเป็นผู้ผลิตน ้ามันเป็นอันดับสามของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยปี 2554 สามารถผลิตได้ถึง 
318,000 บาห์เรลต่อวัน (50,600 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน) 

 

ในช่วงต้นปี 2540 เวียดนามได้เพ่ิมเสรีภาพทางเศรษฐกิจ และได้เข้าเป็นสมาชิกของ WTO ใน   
วันที่ 11 กรกฎาคม 2547  การด้าเนินเศรษฐกิจแบบเปิด ท้าให้เวียดนามมีรายได้มวลรวมของประเทศเพ่ิมขึ นใน
อัตราร้อยละ 160 ในปี 2546 โดยเป็นอัตราเพ่ิมที่มากกว่าจีนสองเท่า และมากกว่าประเทศอินเดียถึง 4 เท่า
เวียดนามท้าการค้ากับจีน ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย ประเทศในอาเซียน สหรัฐอเมริกาและยุโรปตะวันตก ท้าให้ในปี 
2554  การค้าส่งออกและน้าเข้าของเวียดนาม มีมูลค่าถึง 200 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ  

 

จากการจัดการเรื่องท่ีดิน ท้าให้เวียดนามเป็นผู้ส่งออกหลักทางด้านผลิตผลทางการเกษตร  โดยมี
การส่งออกมะม่วงหิมพานต์ (Cashew Nut) และพริกไทยด้า (Black Pepper) มากที่สุด ซึ่งมีส่วนแบ่งทาง
การตลาดถึงหนึ่งในสาม และส่งออกข้าวเป็นอันดับสองรองจากประเทศไทย เวียดนามมีสัดส่วนการใช้ที่ดินเพ่ือ
ท้าการเกษตรประมาณร้อยละ 6.93 นอกจากนี ยังมีการส่งออกผลผลิตทางการเกษตรอ่ืนๆ ได้แก่ กาแฟ ชา 
ยาง และประมง   

 

สาธารณูปโภคพื นฐานของเวียดนามภายหลังจากสงคราม ระบบการขนส่งของเวียดนามถูกพัฒนา
ตามประเทศฝรั่งเศส  มีสนามบินจ้านวน 17 แห่ง รวมทั งสนามบินนานาชาติ ได้แก่ สนามบิน Noi Bai ในเมือง 
Hanoi สนามบิน Da Nang Internation Airport ในเมือง Da Nang และ สนามบิน Tan Son Nhat ในเมือง 
Ho Chi Minh City  สนามบิน Tan Son Nhat เป็นสนามบินที่ใหญ่ที่สุด สามารถรองรับผู้โดยสารจากต่างชาติ
ได้ถึงร้อยละ75 ในปี 2558 เวียดนามจะมีสนามบินนานาชาติถึง 10 แห่ง นอกเหนือจากสนามบิน 3 แห่ง ได้แก่ 
Lien Khuong International Airport, Phu BaiInternation Airport, Cam RanhInternation Airport,     
Phu QuocInternation Airport, Cat Bi Internation Airport, Can Tho International Airport และ    
Long ThanhInternation Airport ซึ่งสนามบินใหม่นี  จะรองรับผู้โดยสารได้ถึง 100 ล้านคนเวียดนามมี       
สายการบินแห่งชาติ ชื่อว่า Vietnam Airlines และสายการบินเอกชน ได้แก่ Air Mekong, Jetstar Pacific 
Airlines, VASCO และ Vietjet 

 

ระบบการขนส่งในพื นที่ห่างไกล ยังคงใช้จักรยานและมอเตอร์ไซด์เป็นหลัก  ส้าหรับในเมืองใหญ่
มีการใช้รถยนต์มากขึ น  ความปลอดภัยบนท้องถนนยังคงต่้า โดยจะมีคนตายบนท้องถนนประมาณ            
30 คนต่อวัน  ในเมืองใหญ่จะพบปัญหารถติดอย่างมาก ได้แก่ เมือง Hanoi และ Ho Chi Minh City      
ระบบรางรถไฟจะวิ่งจากเมือง Ho Chi Minh ไปยังเมือง Hanoi มีระยะทาง 2,000 กิโลเมตร  จากเมือง 
Hanoi จะแตกแขนงไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ทิศเหนือ และตะวันตก ส้าหรับทางตะวันออกจะวิ่งไป
จนถึง Ha Long Bay ทางเหนือวิ่งไปถึง Thai Nguyen และทางตะวันออกเฉียงเหนือ วิ่งไปถึง Lao Cai 

 

ปี 2552 เวียดนามและญีปุ่่นได้เซ็นสัญญาก่อสร้างทางรถไฟความเร็วสูง (High-speed Railway) 
ความยาว 1,630 กิโลเมตร มีทั งหมด 26 สถานี รวมทั งเมือง Hanoi และ Thu Thiemในเมือง Ho Chi Minh 
City มีความเร็ว 360 กิโลเมตรต่อชั่วโมง มีการเชื่อมเมือง Hanoi กับเมือง VinhNha Trang และ Ho Chi 
Minh City และในช่วงปี 2558-2563 จะมีการสร้างทางเชื่อมระหว่างเมือง Vinh และ NhaTrang และ
ระหว่างเมือง Hanoi กับจังหวัดทางตอนเหนือ (Lao Cai และ Lang Son) 
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เวียดนามมีชายฝั่งทะเลที่ยาวมาก จึงมีท่าเรือหลายแห่ง ได้แก่ Cam Ranh, Da Nang,          
Hai Phong, Ho Chi Minh City, Hong Gai, Quui Nhon, Vung Tau และ NhaTrang นอกจากนี ยังมี
เครือข่ายแม่น ้าหลายสายที่ท้าหน้าที่เป็นระบบการขนส่งที่ส้าคัญในชนบท  โดยมีความยาวมากกว่า         
17,700 กิโลเมตร  จึงท้าให้ประชาชนมีการตั งบ้านเรือนอยู่ใกล้กับบริเวณที่ราบลุ่มแม่น ้าโขงและที่ราบลุ่ม
แม่น ้าแดงเป็นจ้านวนมาก รวมทั งเมือง Ho Chi Minh City และ Hanoi 

 
3) มาเลเซีย 
มาเลเซียมีพื นที่ทั งหมด 329,847 ตารางกิโลเมตร มีประชากรประมาณ 29 ล้านคน แบ่งการ

ปกครองออกเป็น 13 รัฐ และ 3 ดินแดนสหพันธ์ พื นที่ของประเทศแบ่งเป็น2 ส่วน ส่วนที่หนึ่งอยู่ทางตอนใต้ของ
แหลมมลายูหรือมาเลเซียตะวันตก ส่วนที่สองหรือมาเลเซียตะวันออกตั งอยู่ทางทิศเหนือบนเกาะBorneo ทั งสอง
ส่วนมีทะเลจีนใต้กั น มาเลเซียตะวันตกมีพื นที่ 132,090 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 39.7 มาเลเซียตะวันออก
มีพื นที่ 198,847 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 60.3 มีความยาวชายฝั่ง 4,675 กิโลเมตร โดยมาเลเซียตะวันตกมี
ความยาวชายฝั่ง 2,068 กิโลเมตร และมาเลเซียตะวันออกมีความยาวชายฝั่ง 2,607 กิโลเมตร มีอาณาเขตทาง
ทะเล 152,367 ตารางกิโลเมตร มีพื นที่ที่เป็นแหล่งน ้าต่างๆ เช่น แม่น ้าและทะลสาบ 1,200 ตารางกิโลเมตร  
คิดเป็นร้อยละ 0.37 แม่น ้าที่ยาวที่สุดในมาเลเซียอยู่ใน Sarawak ในมาเลเซียตะวันออกได้แก่แม่น ้า Rajang 
โดยมีความยาว 563 กิโลเมตร ในมาเลเซียตะวันออกมีแม่น ้าสายหลักอีกหนึ่งได้แก่แม่น ้า Lupar  ผู้คนได้ใช้ทั ง
สองแม่น ้าและสาขาส้าหรับการเดินทางใน Sarawak เช่นเดียวกับใน Sabah ที่มีแม่น ้าสายหลักได้แก่แม่น ้า 
Kinabatangan ซึ่งมีความยาว 563 กิโลเมตร  ส้าหรับมาเลเซียตะวันตกมีแม่น ้าและสาขาค่อนข้างหนาแน่น 
โดยมีทั งหมด 150 ลุ่มน ้า แม่น ้าสายที่ยาวที่สุดคือ แม่น ้า Pahang มีความยาว 434 กิโลเมตร และแม่น ้าสายหลัก
อีกสองสายได้แก่แม่น ้า Perak และแม่น ้า Kelantin ซึ่งมีความยาว 322 และ 242 กิโลเมตรตามล้าดับ ปริมาณ
น ้าฝนโดยเฉลี่ยประมาณ 3,000 มิลลิลิเมตร โดยฝั่งตะวันออกของประเทศมีฝนตกชุกมากกว่าฝั่งตะวันตก 
เนื่องจากตั งอยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตรจึงมีภูมิอากาศแบบร้อนชื น โดยได้รับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือจึง
ท้าให้มีฝนตกชุกในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมีนาคม และลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ในช่วงเดือนพฤษภาคมถึง
กันยายน แต่มีฝนตกน้อยกว่า โดยทั่วไปอุณหภูมิอยู่ระหว่าง 23-31 องศาเซลเซียส อุณหภูมิค่อนข้างคงที่โดยเฉลี่ย
บนพื นราบประมาณ 26 องศาเซลเซียส ความชื นในอากาศสูงประมาณร้อยละ 80 

 

ลักษณะพื นที่ชายฝั่งด้านตะวันตกของแหลมมลายูหรือมาเลเซียตะวันตก มีลักษณะชายหาดที่
เป็นดินโคลน มีป่าโกงกางและระบบนิเวศน ้ากร่อยตามแนวชายฝั่ง และต่อเนื่องเป็นพื นที่ราบลุ่มขนาดกว้าง 
ส้าหรับมาเลเซียตะวันออกในเขต Sarawak มีลักษณะพื นที่ชายฝั่งแบบทั่วไป แต่ในเขต Sabah แนวชายฝั่ง
เป็นลักษณะหินขรุขระ ลักษณะภูมิประเทศแบบภูเขาแผ่ขยายจนถึงชายฝั่ง มาเลเซียมีทะเลสาบที่สร้างขึ นมา
ขนาดใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีชื่อว่าทะเลสาบ Kenyir อยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของแหลม
มลายู    ซึ่งมีพื นที่ประมาณ 369 ตารางกิโลเมตร บริเวณทะเลสาบมีเกาะขนาดเล็กๆประมาณ 340 เกาะ  
มีน ้าตก 14 แห่ง และมีแก่งอีกจ้านวนมาก และมีทะเลสาบขนาดใหญ่อีก 1 แห่งชื่อว่า Temengor อยู่ใกล้ๆ
ชายแดนของประเทศไทย นอกจากนี ยังมีทะเลสาบธรรมชาติขนาดใหญ่ที่สุดในแหลมมลายูได้แก่ทะเลสาบ 
TasikBera ซึ่งอยู่ด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ของรัฐ Pahang มีพื นที่ประมาณ 700 ตารางกิโลเมตร มาเลเซียมี
เขื่อนจ้านวน 56 เขื่อน ซึ่ง 32 เขื่อนที่มีความสูงมากกว่า 15 เมตร เขื่อนนอกจากใช้เก็บกักน ้าเพ่ือแก้ปัญหา  
น ้าท่วมและใช้เพ่ือการชลประทานแล้วยังสามารถผลิตไฟฟ้าได้และคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 30           
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ของปริมาณไฟฟ้าทั งหมดที่ผลิตในมาเลเซีย มาเลเซียมีพื นที่ในระบบชลประทานประมาณ 413,700 เฮคแตร์ 
(The Encyclopedia of Earth, 2013) 

 
4) พม่า 
พม่ามีพื นที่ทั งสิ น 676,580 ตารางกิโลเมตรโดยมีพื นที่ที่เป็นแผ่นดิน 653,508 ตารางกิโลเมตร 

และพื นที่ผิวน ้า 23,070 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วย 7 รัฐ ส่วนใหญ่ภูมิประเทศเป็นภูเขา โดยเฉพาะใน
ภาคเหนือของประเทศซึ่งเป็นภูเขาที่มีความสูงประมาณ 5,800 เมตรเหนือระดับน ้าทะล มีความยาวชายฝั่ง
ทะเล 2,832 กิโลเมตร ในปี 2554 มีประชากรประมาณ 60.85 ล้านคน พื นที่ราบจะอยู่แถบภาคกลางและ
ตะวันออกของประเทศ มีพื นที่ส้าหรับการเพาะปลูกได้ประมาณ 18.27 ล้านเฮคแตร์ แต่อย่างไรก็ตามมีการใช้
พื นที่ส้าหรับการเพาะปลูกเพียงร้อยละ 55 หรือประมาณ 10.14 ล้านเฮคแตร์ พื นที่ที่มีการเพาะปลูกหรือการ
ท้าการเกษตรอยู่บริเวณลุ่มน ้า Ayeyarwady ขณะที่พื นที่ที่ยังมีศักยภาพที่จะพัฒนาการเพาะปลูกและ
การเกษตรได้อีกอยู่บริเวณตอนเหนือขึ นมาเช่น รัฐ Chin, Kachin และรัฐ Shan ประชากรร้อยละ 72 
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ส้าหรับการท้าเกษตรกรรมกิจกรรมหลักได้แก่ปศุสัตว์ ประมงและป่าไม้ ซึ่งแรงงาน
ร้อยละ 70 ท้างานในกิจกรรมดังกล่าว (The Encyclopedia of Earth, 2013) 

 

ภูมิอากาศเป็นแบบร้อนชื นโดยได้รับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ท้าให้ฝนตกชุกใน
เดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม และในเดือนธันวาคมถึงเดือนมีนาคมจะมีอากาศค่อนข้างเย็นและแห้งซึ่งได้รับ
อิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงเหนือ ปริมาณน ้าฝนโดยเฉลี่ยประมาณ 2,341 มิลลิเมตร แต่ตามแนว
ชายฝั่งมีฝนตกชุกอยู่ระหว่าง 4,000-6,000 มิลลิเมตร ขณะที่เขตภูเขาซึ่งค่อนข้างแห้งแล้งมีปริมาณน ้าฝน
ประมาณ 500-1,000 มิลลิเมตร ปริมาณน ้าฝนปานกลางจะพบในเขตสามเหลี่ยมลุ่มน ้า Ayeyarwady  ประมาณ 
2,000-3,000 มิลลิเมตร จากการที่มีแนวภูเขาเหนือ-ใต้ ท้าให้เกิดแม่น ้าที่ไหลจากภาคเหนือลงสู่ภาคใต้หรือที่ราบ
ลุ่มแม่น ้า Ayeyarwady ลุ่มน ้าส้าคัญของพม่า ได้แก่ ลุ่มน ้า Ayeyarwady และ Chindwin ซึ่งเป็น 2 ลุ่มน ้าขนาด
ใหญ่ที่สุดรองรับปริมาณน ้าคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 58 ลุ่มน ้า Sittoung ซึ่งครอบคลุมพื นที่ฝั่งตะวันออกของ       
ลุ่มน ้า Ayeyarwady  สามารถรองรับปริมาณน ้าคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5.4 ลุ่มน ้า Thanlwin หรือ Salween  อยู่
ในที่ราบสูง Shan สามารถรองรับปริมาณน ้าคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 18.4 แม่น ้าดังกล่าวมีต้นก้าเนิดจากจีนและ
ไหลผ่านพม่ากับไทยซึ่งมีชายแดนติดกัน ดังนั นจึงมีความยาวที่เป็นชายแดนของแม่น ้าระหว่างไทยกับพม่า
ประมาณ 110 กิโลเมตร ลุ่มน ้าโขงซึ่งอยู่ด้านทิศตะวันออกและสามารถรองรับปริมาณน ้าได้ร้อยละ 4.2 แม่น ้าโขง
ติดกับประเทศลาวจึงถูกใช้เป็นชายแดนระหว่าง 2 ประเทศ ถึงแม้ว่าแม่น ้าโขงจะไหลผ่านพม่า แต่ก็ไม่ได้เป็น
สมาชิก Mekong River Commission ลุ่มน ้าTanintharyi หรือ Tenasserim ซึ่งไหลลงสู่ทะเลอันดามันทางทิศใต้ 
ลุ่มน ้าชายฝั่งม ี   2 ลุ่มน ้าได้แก่ Rakhine หรือ Arakan ซึ่งไหลลงสู่อ่าวเบงกอลทางทิศตะวันตก พม่ามีปริมาณน ้า
ที่สามารถน้ามาใช้หมุนเวียนได้ต่อปีประมาณ 1,045.6 ลูกบาศก์กิโลเมตรต่อปี มีทะเลสาบ 2-3 แห่ง ทะเลสาบที่
ใหญ่ที่สุดชื่อ Inle มีพื นที่ประมาณ 155 ตารางกิโลเมตร 

 

จากการที่พม่าเปิดประเทศมากยิ่งขึ นและมีนโยบายให้ต่างชาติมาลงทุนในด้านต่างๆมากยิ่งขึ น
รวมทั งด้านเพาะเลี ยงสัตว์น ้า ในปี 2555 อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจประมาณร้อยละ 6.2 ซึ่งเพ่ิมขึ น
อย่างต่อเนื่องจากปี 2553 และ 2554 จากร้อยละ 5.3 และ 5.5 ตามล้าดับ มูลค่าของผลผลิตทางการเกษตร
ซึ่งได้แก่ ปศุสัตว์ ประมงและป่าไม้ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 38.8 ของ GDP ขณะที่มูลค่าของผลผลิตด้าน
อุตสาหกรรมและบริการคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 38.8 และ 19.3 ตามล้าดับ พม่าจัดว่าเป็นประเทศที่มีจ้านวน
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แรงงานสูงมากโดยมีจ้านวนแรงงานประมาณ 33 ล้านคน ถูกจัดอยู่ในอันดับ 19 ของโลกที่มีแรงงานมาก 
ดังนั นจึงมีศักยภาพที่จะรองรับการลงทุนด้านต่างๆที่ต้องใช้แรงงานมาก เช่น การเกษตร และ ประมง รวมทั ง
อุตสาหกรรมต่อเนื่อง (FAO, 2012) 

 
5) ลาว 
ลาวมีพื นที่ 236,800 ตารางกิโลเมตร ในปี 2554 มีประชากรประมาณ 6.2 ล้านคน ถูกจัดว่าเป็น

ประเทศที่มีความหนาแน่นของประชากรที่ต่้าที่สุดในเอเชียตะวันออก เป็นประเทศที่ไม่มีทางออกทะเล  
มีชายแดนติดกับเวียดนามทางทิศตะวันออกระยะทาง 2,069 กิโลเมตร ติดกับกัมพูชาทิศใต้ระยะทาง        
435 กิโลเมตร ติดกับจีนทางทิศเหนือระยะทาง 505 กิโลเมตร ติดกับพม่าทิศตะวันตกเฉียงเหนือระยะทาง 
236 กิโลเมตร และติดกับประเทศไทยโดยมีแม่น ้าโขงเป็นเขตแดนระยะทาง 1,835 กิโลเมตร สภาพภูมิ
ประเทศประมาณ 2 ใน 3 เป็นเทือกเขาท้าให้เป็นอุปสรรคต่อการขนส่งสินค้าต่างๆแต่ขณะเดียวกันลักษณะภูมิ
ประเทศดังกล่าว เป็นต้นก้าเนิดแม่น ้าหลายสายซึ่งเอื อต่อการสร้างโรงงานไฟฟ้าพลังงานน ้า ซึ่งเป็นแหล่งรายได้
ที่ส้าคัญของประเทศ สามารถแบ่งสภาพภูมิประเทศได้เป็นที่ราบลุ่ม และที่ราบสูง ที่ราบลุ่มครอบคลุมพื นที่
ตามแนวที่ราบลุ่มแม่น ้าโขงและล้าน ้าสาขา มีการท้าการเกษตรโดยการปลูกข้าวเป็นส่วนใหญ่ ที่ราบลุ่มในเขต
ภาคกลางและภาคใต้มีการท้าการเกษตรมาก และในปัจจุบันมีการท้าการเกษตรเชิงพาณิชย์เพ่ิมขึ น โดยเฉพาะ
ในพื นที่ภาคใต้ของลาวได้แก่ แขวง Champasak, Salavan, Xekong และ Attapu ซึ่งรัฐบาลส่งเสริมให้แถบ
ภาคใต้ของลาวมีการท้าการเกษตรเชิงพาณิชย์เพ่ิมขึ นนอกเหนือจากการท้านา เช่น การปลูกพืชเศรษฐกิจชนิดอ่ืนๆ 
เช่น กาแฟ และพืชผักต่างๆ รวมทั งการเพาะเลี ยงสัตว์น ้า ซึ่งสภาพภูมิประเทศของภาคใต้ของลาวมีความ
เหมาะสมส้าหรับการท้าการเกษตรหลายประเภทรวมทั งการเพาะเลี ยงสัตว์น ้า ในกระชังในแม่น ้าโขง ภาคใต้
ของลาว จึงเป็นภูมิภาคที่ผลิตอาหารให้กับประชากรในประเทศ และส่งออกผลผลิตทางการเกษตรบางชนิดไป
ยังประเทศเพ่ือนบ้านรวมทั งไทย รัฐบาลได้ส่งเสริมให้นักลงทุนต่างชาติเข้ามาเช่าที่ดินท้าการเกษตรและ
เพาะเลี ยงสัตว์น ้า ปัจจุบันมีนักลงทุนต่างชาติ เช่น จีน ไทย และเวียดนาม เข้ามาลงทุนด้านเกษตรและ
เพาะเลี ยงสัตว์น ้า ท้าให้ความยากจนของประชากรที่อาศัยอยู่ในบริเวณที่ราบลุ่มลดลงอย่างต่อเนื่องจากการ
พัฒนาทางด้านการเกษตร ส้าหรับที่ราบสูงจะเป็นบริเวณที่ทุรกันดาร ท้าให้การขนส่งสินค้าล้าบาก ดังนั น
ชาวบ้านต้องพ่ึงพาผลผลิตที่มีในท้องถิ่นที่มีการท้าการเกษตรแบบดั งเดิมไม่มีการลงทุนมาก ประชากรที่อาศัย
อยู่บริเวณดังกล่าวจึงยังอยู่ในความยากจน ในเขตภาคใต้ประชากรที่อาศัยอยู่ในที่ราบสูงได้ย้ายถิ่นฐานลงมา
อาศัยอยู่ในพื นราบมากขึ น แต่ประชากรร้อยละ 85 ยังอาศัยอยู่ในแถบชนบท พ่ึงพาผลผลิตทางการเกษตรที่
ผลิตได้เอง อย่างไรก็ตาม ผลผลิตทางการเกษตรบางชนิด เช่น ปศุสัตว์ และประมงที่ผลิตได้เองภายในประเทศ
ไม่เพียงพอกับความต้องการของประชากรในประเทศ ดังนั นจึงมีการน้าเข้าจากประเทศเพ่ือนบ้าน เช่น ไทย 
จีน และเวียดนาม ท้าให้สินค้าส้าหรับการบริโภคมีราคาแพง ผลผลิตทางการเกษตรคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 52 
ของ GDP โดยมีผลผลิตจาก  ปศุสัตว์และประมงคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 18 ของ GDP 

 

สภาพภูมิอากาศแบบเขตร้อนโดยได้รับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้ท้าให้มีฤดูฝน
ในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายน และฤดูแล้งในเดือนตุลาคมถึงเดือนเมษายน อุณหภูมิโดยเฉลี่ย
ประมาณ 28 องศาเซลเซียส ในช่วงฤดูร้อนอุณหภูมิในพื นราบแถบแม่น ้าโขงสูงถึง 40 องศาเซลเซียส ในแถบ
เทือกเขาช่วงอากาศเย็นในเดือนมกราคมอุณหภูมิประมาณ 5 องศาเซลเซียส มีความชื นในอากาศประมาณ 
ร้อยละ 70-80 ปริมาณน ้าฝนเฉลี่ยประมาณ 1,750 มิลลิเมตร โดยมีฝนตกชุกในเขตพื นที่ตะวันตกเฉียงใต้ลาว 
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มีแม่น ้าโขงเป็นแม่น ้าสายหลักที่ประชากรได้ใช้พ่ึงพาในการท้าการเกษตรและการประมง ซึ่งมีแม่น ้าสาขาที่
รัฐบาลได้ใช้เพ่ือการผลิตไฟฟ้าพลังน ้าหลายแห่ง แม่น ้าสาขาที่อยู่ภาคเหนือได้แก่ แม่น ้าTha, Ou และ Ngum 
ในภาคใต้มีแม่น ้าสาขาของแม่น ้าโขง เช่น แม่น ้า Krading, Bangfai, Hiang และ Dong อีกแม่น ้าสาขาขนาด
ใหญ่ได้แก่ แม่น ้า Khong ซึ่งไหลไปทางทิศใต้เข้าสู่กัมพูชาก่อนที่จะไหลบบรรจบกับแม่น ้าโขง น ้าตกคอนพระเพ็ง 
(Khone Fall) เป็นน ้าตกในแม่น ้าโขงอยู่ในแขวง Champasak ภาคใต้ของลาว ถูกจัดว่าเป็นน ้าตกที่มีขนาด
ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (The Encyclopedia of Earth, 2013) 

 
6) กัมพูชา 
กัมพูชามีพื นที่ 181,035 ตารางกิโลเมตร มีชายแดนทางเหนือและตะวันตกติดกับประเทศไทย  

ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือติดกับลาว และติดกับเวียดนามทางตะวันออกและตะวันออกเฉียงใต้ มีแนวชายฝั่ง
ไปตามอ่าวไทยยาวประมาณ 443 กิโลเมตร  ที่ราบลุ่มภาคกลางจะล้อมรอบไปด้วยภูเขาและ Tonle Sap 
แม่น ้าโขงจะไหลผ่านกัมพูชาเพ่ือไปลงทะเลทางตอนใต้  ทางตะวันออกของแม่น ้าโขงจะเป็นที่ราบสูงและภูเขา
ที่ยาวต่อเนื่องไปยังลาวและเวียดนาม  ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้จะมีภู เขาที่ชื่อว่า Kravanh Mountain และ 
Damrei Mountains บริเวณพื นที่ Tonle Sap และอ่าวไทยเป็นพื นที่ที่น ้าท่วมถึง ในบริเวณ Tonle Sap 
(Great Lake) มีพื นที่ประมาณ 2,590 ตารางกิโลเมตรในช่วงฤดูแล้ง และจะมีพื นที่ถึง 24,605 ตารางกิโลเมตร
ในช่วงฤดูฝน ลักษณะภูมิประเทศของกัมพูชามีความหลากหลาย ท้าให้สามารถจ้าแนกลักษณะภูมิประเทศของ
กัมพูชาได้เป็น 5 รูปแบบ ได้แก่ 

1) Central Plains จะอยู่รอบ Tonle Sap Great Lake มีแม่น ้าโขงทอดยาวไปในแนวทิศ
ตะวันออกเฉียงใต้ อาจพบพื นท่ีป่าบ้าง 

2) Northern Mountains อยู่บริเวณแนวชายแดนระหว่างประเทศไทยและกัมพูชา มีหน้าผาที่มี
ความยาวมากกว่า 300 กิโลเมตร ในแนวตะวันออกไปตะวันตก   

3) Eastern Highlands อยู่ทางด้านทิศตะวันออกของแม่น ้าโขง ยื่นเข้าไปในลาวและเวียดนาม 
เป็นบริเวณท่ีมีภูเขาและท่ีราบสูง 

4) Southwestern Mountains มีภูเขา 2 แห่ง คือ Cardamom และ Elephant Mountains 
ตั งอยู่ระหว่าง Tonle Sap กับอ่าวไทย ท้าหน้าที่เป็นแนวกั นชายฝั่งของประเทศ  Mount Oral เป็นภูเขาที่สูง
ที่สุดในกัมพูชา (1,813 เมตร) 

5) Southern Coastal Region อยู่บริเวณอ่าวไทย มีประชากรจ้านวนมาก พื นที่นี จะแยกที่ราบ
ลุ่มภาคกลางกับ Southern Highland ออกจากกัน 

 

สภาพภูมิอากาศของกัมพูชา โดยทั่วไปจะมีอุณหภูมิอยู่ในช่วง 21-35 องศาเซลเซียส  ลมมรสุม
ตะวันตกเฉียงใต้พัดมาจากทางอ่าวไทยและมหาสมุทรอินเดียในช่วงเดือนพฤษภาคม -ตุลาคม และ ลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงฤดูแล้งช่วงเดือนพฤศจิกายน-มีนาคม  ฝนตกหนักในช่วงเดือนกันยายน-ตุลาคม 
และ ช่วงที่แล้งที่สุดอยู่ในช่วงมกราคม-กุมภาพันธ์  ฤดูฝนเริ่มในช่วงเดือนพฤษภาคม-ตุลาคม อุณหภูมิในช่วงนี 
จะลดลงไปที่ 22 องศาเซลเซียสและมีความชื นสูง  ในฤดูแล้งเริ่มในช่วงเดือนพฤศจิกายน -เมษายน ท้าให้
อุณหภูมิขึ นไปถึง 40 องศาเซลเซียสในเดือนเมษายน  มีการเกิดน ้าท่วมทุกปี 
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ในด้านสภาพทางเศรษฐกิจของกัมพูชานั น ประชากรในชนบทจะประกอบอาชีพเกษตรกรรม  
สินค้าส่งออกหลัก ได้แก่ ข้าว ปลา ไม้ และยาง อัตราการเติบโตของรายได้มวลรวมของประเทศในช่วง 
ปี 2541-2553 เฉลี่ยร้อยละ 7 ต่อปี ซึ่งเป็น 1 ใน 10 ของประเทศที่มีการเติบโตของรายได้มวลรวมสูงที่สุด  
การท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่เติบโตเร็วที่สุด ซ่ึงจีนมีการลงทุนในกัมพูชาใหญ่ที่สุด The National Bank of 
Cambodia เป็นธนาคารกลางที่ดูแลการเงินของประเทศปัญหาใหญ่ของกัมพูชาคือ ประชากรส่วนใหญ่ขาด
การศึกษา และขาดการพัฒนาทางด้านสาธารณูปโภคพื นฐาน  ท้าให้นักลงทุนต่างชาติกังวลเรื่องการใช้เงิน
ในทางมิชอบ    

 

ด้านสาธารณูปโภคพื นฐานของกัมพูชาได้รับผลกระทบจากสงครามโลกที่ผ่านมา ท้าให้ระบบการ
ขนส่งในกัมพูชาได้รับความเสียหาย ในปี 2549 รัฐบาลได้เริ่มมีการสร้างถนนจ้านวนมาก  มีรถไฟสายหลักจ้านวน 
2 สาย ความยาวประมาณ 612 กิโลเมตร เส้นทางจากเมืองหลวงไปยังชายฝั่งทางตอนใต้ (Sihanoukville)      
และ จาก Phnom Penh ไปยัง Sisophon (บ่อยครั งไปไกลสุดแค่ Battambang) มีการสร้างสะพานข้ามแม่น ้า
หลัก  5 สาย เพ่ือเชื่อมต่อ Phnom Penh กับ Koh Kong โดยกัมพูชามีเส้นทางการค้าโดยทางน ้าเป็นหลัก    
และมีท่าเรือหลักมีจ้านวน 2 ท่า คือ Phnom Penh และ Sihanoukville และท่าเรือย่อยอีก 5 แห่ง ในแม่น ้าโขง
และ Tonle Sap สามารถรองรับเรือขนาด 8,000 ตันได้ในช่วงฤดูฝน และ 5,000 ตัน ในช่วงฤดูแล้ง สนามบิน
หลักคือ Phnom Penh International Airport (Pochentong) อยู่ในเมือง Phnom Penh ซึ่งใหญ่เป็นอันดับ
สองของกัมพูชา และ Siem Reap-Angkor International Airport ซึ่งใหญ่ที่สุด และสนามบินอื่น ได้แก่ 
Sihanokville และ Battambang 

 

กัมพูชา มีแหล่งน ้าขนาดใหญ่ชื่อว่า Tonle Sap ที่มีสาขามากมาย ในช่วงฤดูฝน Tonle Sap 
Great Lake จึงรับน ้าจ้านวนมากจากแม่น ้าโขง ซึ่งมีสาขาหลักดังนี  

1. Stung Chinith ไหลเข้าสู่ Tonle Sap ที่เชื่อมต่อกับ Tonle Sap River มีพื นที่ประมาณ 
4,504 ตารางกิโลเมตร  สามารถรองรับน ้าฝนได้ 1,500 มิลลิเมตรต่อปี และ มีการไหลของน ้าประมาณ 6,711 
ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที 

2. Stung Sen ไหลเข้าสู่ Tonle Sap ที่เชื่อมต่อกับ Tonle Sap River เพ่ือลงสู่แม่น ้าโขง   
มีพื นที่ประมาณ 13,653 ตารางกิโลเมตร  สามารถรองรับน ้าฝนได้ 1,500 มิลลิเมตรต่อปี และ มีอัตราการไหล
ของน ้าประมาณ 11,685 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที 

3. Stung Stoung ไหลเข้าสู่ Tonle Sap ที่เชื่อมต่อกับ Tonle Sap River เพ่ือลงสู่แม่น ้าโขง  
มีพื นที่ประมาณ 2,012 ตารางกิโลเมตร  สามารถรองรับน ้าได้ 1,500 มิลลิเมตรต่อปี และมีอัตราการไหลของ
น ้าประมาณ 4,486 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที 

4. Stung Chickreng ไหลเข้าสู่ Tonle Sap ที่เชื่อมต่อกับ Tonle Sap River มีพื นที่ประมาณ 
1,871 ตารางกิโลเมตร  สามารถรองรับน ้าได้ 1,500มิลลิเมตรต่อปี และมีอัตราการไหลของน ้าประมาณ 4,326 
ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที 

5. Stung Sreng ไหลเข้าสู่ Tonle Sap ที่เชื่อมต่อกับ Tonle Sap River มีพื นที่ประมาณ 
9,471 ตารางกิโลเมตร  สามารถรองรับน ้าได้ 1,500 มิลลิเมตรต่อปี และมีอัตราการไหลของน ้าประมาณ 
9,732 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที 
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6.  Stung Sisophon ไหลเข้าสู่ Tonle Sap ที่เชื่อมต่อกับ Tonle Sap River มีพื นที่ประมาณ 
4,343 ตารางกิโลเมตร มีพื นที่เพียง 2,388 ตารางกิโลเมตร เท่านั นที่อยู่ในกัมพูชา  สามารถรองรับน ้าได้ 
1,500 มิลลิเมตรต่อปี และมีอัตราการไหลของน ้าประมาณ 6,590 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที 

7. Stung Sreng ไหลเข้าสู่ Tonle Sap ที่เชื่อมต่อกับ Tonle Sap River มีพื นที่ประมาณ 
9,471 ตารางกิโลเมตร  สามารถรองรับน ้าได้ 1,500 มิลลิเมตรต่อปี และมีอัตราการไหลของน ้าประมาณ 
9,732 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที 

8. Stung Mongkol Borey ไหลเข้าสู่ Tonle Sap ที่เชื่อมต่อกับ Tonle Sap River มีพื นที่
ประมาณ 4,444 ตารางกิโลเมตร มีพื นที่เพียง 3,156 ตารางกิโลเมตรที่ตั งอยู่ในกัมพูชา  สามารถรองรับน ้าได้ 
1,500 มิลลิเมตรต่อปี และมีอัตราการไหลของน ้าประมาณ 6,666 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที 

9. Stung KrangPonley ไหลเข้าสู่ Tonle Sap ที่เชื่อมต่อกับ Tonle Sap River มีพื นที่
ประมาณ 861 ตารางกิโลเมตร  สามารถรองรับน ้าได้ 1,500 มิลลิเมตรต่อปี และมีอัตราการไหลของน ้า
ประมาณ 2,934ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที 

10. Stung Battambang ไหลเข้าสู่ Tonle Sap ที่เชื่อมต่อกับ Tonle Sap River สามารถ
รองรับน ้าได้ 1,376 มิลลิเมตรต่อปี และมีอัตราการไหลของน ้าประมาณ 5,683 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที 

11. Stung Duantri/Moung Russey ไหลเข้าสู่ Tonle Sap ที่เชื่อมต่อกับ Tonle Sap River   
มีพื นที่ประมาณ 819 ตารางกิโลเมตร  สามารถรองรับน ้าได้ 1,500 มิลลิเมตรต่อปี และมีอัตราการไหลของน ้า
ประมาณ 2,862 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที 

12. Stung Sangker ไหลเข้าสู่ Tonle Sap ที่เชื่อมต่อกับ Tonle Sap River มีพื นที่ประมาณ 
3,225 ตารางกิโลเมตร  สามารถรองรับน ้าได้ 1,500 มิลลิเมตรต่อปี และมีอัตราการไหลของน ้าประมาณ 
5,679 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที 

13. Stung Pheas ไหลเข้าสู่ Tonle Sap ที่เชื่อมต่อกับ Tonle Sap River มีพื นที่ประมาณ 
822 ตารางกิโลเมตร  สามารถรองรับน ้าได้ 1,500 มิลลิเมตรต่อปี และมีอัตราการไหลของน ้าประมาณ 6,590 
ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที 

14. Stung Svay Chek ไหลเข้าสู่ Tonle Sap ที่เชื่อมต่อกับ Tonle Sap River มีพื นที่
ประมาณ 2,104 ตารางกิโลเมตร มีพื นที่เพียง 1,249 ตารางกิโลเมตรที่ตั งอยู่ในกัมพูชา  สามารถรองรับน ้าได้ 
1,500 มิลลิเมตรต่อปี และมีอัตราการไหลของน ้าประมาณ 3,464 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที 

15. Stung Preah Neat Preah ไหลเข้าสู่ Tonle Sap ที่เชื่อมต่อกับ Tonle Sap River มีพื นที่
ประมาณ 1,387 ตารางกิโลเมตร  สามารถรองรับน ้าได้ 1,500 มิลลิเมตรต่อปี และมีอัตราการไหลของน ้า
ประมาณ 3,724 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที 

16. Stung Kampong Krasiang ไหลเข้าสู่ Tonle Sap ที่เชื่อมต่อกับ Tonle Sap River มี
พื นที่ประมาณ 159 ตารางกิโลเมตร  สามารถรองรับน ้าได้ 1,500 มิลลิเมตรต่อปี และมีอัตราการไหลของน ้า
ประมาณ 1,261 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที 

17. Stung Siem Reap ไหลเข้าสู่ Tonle Sap ที่เชื่อมต่อกับ Tonle Sap River มีพื นที่
ประมาณ 842 ตารางกิโลเมตร  สามารถรองรับน ้าได้ 1,500 มิลลิเมตรต่อปี และมีอัตราการไหลของน ้า
ประมาณ 2,902 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที 
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18. Stung Rulous ไหลเข้าสู่ Tonle Sap ที่เชื่อมต่อกับ Tonle Sap River มีพื นที่ประมาณ 
551 ตารางกิโลเมตร  สามารถรองรับน ้าได้ 1,500 มิลลิเมตรต่อปี และมีอัตราการไหลของน ้าประมาณ 2,347 
ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที 

19. Preak Thnal Dach ไหลเข้าสู่ Tonle Sap ที่เชื่อมต่อกับ Tonle Sap River มีพื นที่
ประมาณ 339 ตารางกิโลเมตร  สามารถรองรับน ้าได้ 1,500 มิลลิเมตรต่อปี และมีอัตราการไหลของน ้า
ประมาณ 1,838 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที 

20. O Leu ไหลเข้าสู่ Tonle Sap ที่เชื่อมต่อกับ Tonle Sap River มีพื นที่ประมาณ 385 
ตารางกิโลเมตร  สามารถรองรับน ้าได้ 1,500 มิลลิเมตรต่อปี และมีอัตราการไหลของน ้าประมาณ 1,962 
ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที 

21. Stung Neang Sa Sngachไหลเข้าสู่ Tonle Sap ที่เชื่อมต่อกับ Tonle Sap River มีพื นที่
ประมาณ 1,148 ตารางกิโลเมตร  สามารถรองรับน ้าได้ 1,500 มิลลิเมตรต่อปี และมีอัตราการไหลของน ้า
ประมาณ 3,388 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที 

22. Stung Sraka Moan ไหลเข้าสู่ Tonle Sap ที่เชื่อมต่อกับ Tonle Sap River มีพื นที่
ประมาณ 1,341 ตารางกิโลเมตร  สามารถรองรับน ้าได้ 1,500 มิลลิเมตรต่อปี และมีอัตราการไหลของน ้า
ประมาณ 3,662 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที 

23. Stung TaingKrasaing ไหลเข้าสู่ Tonle Sap ที่เชื่อมต่อกับ Tonle Sap River มีพื นที่
ประมาณ 1,148 ตารางกิโลเมตร  สามารถรองรับน ้าได้ 1,500 มิลลิเมตรต่อปี และมีอัตราการไหลของน ้า
ประมาณ 3,384 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที 

 

Boeung Thom เป็นทะเลสาบที่มีพื นที่ 217 ตารางกิโลเมตร มีปริมาณฝนประมาณ 1,700 
มิลลิเมตร  ในช่วงฤดูแล้ง ทะเลสาบจะมีพื นที่ประมาณ 14 ตารางกิโลเมตร  มีล้าน ้าสาขา 6 สาย ได้แก่  
Prek Peam Knong, Prek Thmey, Prek Takoy, Prek O Svay, Stung Proyaul, Stung Trang และ  
Stung O Dar ทะเลสาบ Boeung Thom และแม่น ้าโขง เป็นแหล่งน ้าหลักให้กับ PrekPeamKnong,  
Prek Thmey, Prek Takoy และ Prek O Svay ส้าหรับ Stung Proyaul, Stung Trang และ Stung O Dar  
จะรับน ้าจากภูเขารอบๆ ทั ง 10 แห่ง และขึ นกับปริมาณฝน ปริมาณน ้าฝนจะอยู่ในช่วง 1,280-1,520  มิลลิเมตรต่อปี 
ในพื นที่ตะวันตกเฉียงใต้จะมีฝนตกน้อยที่สุด (936.8-1,816.5 มิลลิเมตรต่อปี) แม่น ้าโขงจะไหลจากตอนเหนือไป
ทางตอนใต้ มีระยะทางประมาณ 480 กิโลเมตร ในช่วงฤดูฝนจะเกิดน ้าท่วมพื นที่ประมาณ 475 ตารางกิโลเมตร 
โดยจะท่วมพื นที่ราบลุ่มต่้าและเข้าสู่ Great Lake เพ่ือไหลลงไปยังแม่น ้าโขงและ Bassac River ต่อไป และจาก
ระบบการไหลของแม่น ้ามีผลอย่างมากในกิจกรรมการประมง การเกษตร และการขนส่งทางน ้า ป่าที่อยู่ใกล้กับ 
Tonle Sap ซึ่งน ้าจะท่วมถึงในช่วงฤดูฝน จะเป็นแหล่งสารอินทรีย์ให้กับแพลงก์ตอนและเพ่ิมการเจริญเติบโตของ
ปลาธรรมชาติทีม่ีการอพยพจาก Tonle Sap ในฤดูแล้ง จะสามารถเพ่ิมจ้านวนได้ในแม่น ้าโขงและล้าน ้าสาขา   

 
7) ฟิลิปปินส์ 
ฟิลิปปินส์มีลักษณะเป็นเกาะ มีพื นที่รวมทั งหมด 300,000 ตารางกิโลเมตร พื นที่ชายฝั่ง 36,289 

ตารางกิโลเมตร ซึ่งมีความยาวเป็นอันดับ 5 ของโลก ลักษณะพื นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาที่ปกคลุมด้วยป่าเขตร้อน
และภูเขาไฟ แม่น ้าที่ยาวที่สุดชื่อว่า Cagayan River อยู่ทางตอนเหนือของ Luzon ในส่วน Manila Bay จะ
อยู่บริเวณชายฝั่งของเมือง Manila เชื่อมต่อกับ Laguna de Bay ที่เป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุด 
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ลักษณะภูมิอากาศของฟิลิปปินส์เป็นแบบร้อนชื น ประกอบด้วย 3 ฤดู คือ ฤดูร้อนแห้ง 
(Summer) ในเดือนมีนาคม-พฤษภาคม ฤดูฝน ในเดือนมิถุนายน-พฤศจิกายน และฤดูหนาวแห้ง ในเดือน
ธันวาคม -กุมภาพันธ์  ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้อยู่ ในช่วงเดือนพฤษภาคม -ตุลาคม และลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนืออยู่ในช่วงเดือนพฤศจิกายน-เมษายน อุณหภูมิอยู่ในช่วง 21-32 องศาเซลเซียส ฟิลิปปินส์
ตั งอยู่บริเวณท่ีเรียกว่า Typhoon Belt จึงเกิดฝนตกและพายุได้ในช่วงเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม ปริมาณฝนตก
ในรอบปีมีค่า 5,000 มิลลิเมตร (200 นิ ว) ในบริเวณชายฝั่งตะวันออก แต่อาจพบปริมาณฝนน้อยกว่า      
1,000 มิลลิเมตร (39 นิ ว) ได้ในบริเวณหุบเขา   

 

ทางด้านโครงสร้างพื นฐานและสาธารณูปโภคของฟิลิปปินส์นั น ได้รับอิทธิพลมาจากสภาพ 
ภูมิประเทศที่เป็นภูเขา ท้าให้การพัฒนาสาธารณูปโภคพื นฐานไม่ดีเท่าที่ควร  ในเมืองจะมีการใช้รถประจ้าทาง 
แท็กซี่ และมอเตอร์ไซด์ มีทางรถไฟสายหลัก 3 สาย ได้แก่ Manila Light Rail Transit (LRT), Manila Metro 
Rail Transit System (MRT) และ Philippine Nationa; Railways (PNR) จากการที่ภูมิประเทศเป็นเกาะ  
ท้าให้การเดินทางทางเรือเป็นสิ่งที่ส้าคัญ ท่าเรือที่มีความส้าคัญคือ Manila, Cebu, Iloilo, Davao,  
Cagayan de Oro และ Zamboanga โดยเรือ Superferry, Negros Navigation และ Sulpicio Lines 
สนามบินสาธารณะจ้านวน 85 แห่ง และของเอกชนจ้านวน 111 แห่ง มีสนามบินที่เป็นศูนย์กลางอยู่ที่    
Ninoy Aquino International Airport (NAIA)  สายการบินที่เก่าแก่ที่สุดชื่อว่า Philippine Airlines และมี
สายการบินต้นทุนต่้าชื่อว่า Cebu Pacific  

 

นอกจากนี ฟิลิปปินส์มีแม่น ้าสายหลักจ้านวน  421 สาย มีพื นที่อยู่ในช่วง 40-25,469 ตารางกิโลเมตร
มีทะเลสาบจ้านวน 59 แห่ง มีพื นที่ 6,000-12,000 ตารางกิโลเมตร เมื่อรวมกับอ่างเก็บน ้าขนาดเล็กจะมีพื นที่ 
50,000ตารางกิโลเมตร แหล่งน ้าจืดในฟิลิปปินส์จึงมีมากเกินความต้องการ จากการที่ฟิลิปปินส์มีสภาพ 
ภูมิประเทศที่หลากหลาย ท้าให้แหล่งน ้าอาจจะขาดแคลนได้ในบางฤดูกาล จึงต้องมีการพ่ึงพาน ้าจากแม่น ้าที่มี
ถึงร้อยละ 80-90 นอกจากนี  การเปลี่ยนแปลงการใช้ดิน ได้แก่ การเจริญของพื นที่เมือง การเพ่ิมขึ นของมลพิษ
และของเสียอาจจะมีผลต่อคุณภาพน ้าที่จะใช้ในการบริโภค  ตัวอย่างเช่น แม่น ้า Metro Manila ที่ได้รับมลพิษ
อย่างมาก ดังนั นหน่วยงาน Metropolitan Waterworks and Sewerage System (MWSS) จึงต้องใช้น ้า
จากแม่น ้า Angat ที่อยู่ห่างไกลออกไป  Metro Manila, Cebu, Bulacan, Pampanga, Capizและ 
Sorsogonจัดเป็นพื นที่ที่อยู่ในแหล่งน ้าที่มีปัญหา  

      

ในการใช้ประโยชน์จากแหล่งน ้าของฟิลิปปินส์ได้ถูกใช้ทางการเกษตรร้อยละ 74 อุตสาหกรรม 
ร้อยละ 9 และอุปโภคบริโภคในครัวเรือนร้อยละ17  จึงต้องมีการผลิตน ้า 175 ลิตรต่อวันต่อเมือง โดยอัตราการ
บริโภคสูงที่สุดจะอยู่ที่บริเวณทางตะวันออกของ Metro Manila ประมาณ 232 ลิตรต่อวันต่อเมืองและได้มีการ
จ้าแนกแหล่งน ้าในเขตน ้าจืดพบว่า จัดอยู่ใน Class AA จ้านวน 5 แห่ง Class A จ้านวน 203 แห่ง Class B   
จ้านวน 149 แห่ง Class C จ้านวน 231 แห่ง และ Class D จ้านวน 23 แห่งมีแหล่งน ้าเพียง 
ร้อยละ 37 ที่สามารถใช้เป็นแหล่งน ้าดื่มได้ 

 
 
 
 



2-50 
 

2-50 

 

2.3.2 เศรษฐกิจสัตว์น้ ารายประเทศในกลุ่มอาเซียน 
จากความแตกต่างกันในด้านของสภาพทั่วไปในแต่ละประเทศ ส่งผลให้เกิดความแตกต่างกันใน

ด้านการผลิตสัตว์น ้า ซึ่งในแต่ละประเทศของอาเซียนที่มีการผลิตสินค้าประมง ได้แก่ อินโดนีเซีย เวียดนาม 
มาเลเซีย พม่า ลาว กัมพูชา และฟิลิปปินส์ จะมีลักษณะของการผลิตสินค้าประมงในแต่ละประเทศดังนี  
 

1) อินโดนีเซีย 
การเพาะเลี ยงสัตว์น ้าของอินโดนีเซียมีทั ง1) การเพาะเลี ยงในทะเลได้แก่การเพาะเลี ยงสาหร่ายทะเล

และปลาเก๋า ซึ่งเป็นอันดับ 1 ของโลก และชนิดปลาที่เลี ยงในทะเลมากอีกชนิดหนึ่งคือปลากะพงขาว  
2) การเพาะเลี ยงสัตว์น ้าชายฝั่งซึ่งส่วนใหญ่ได้แก่ปลานวลจันทร์ทะเล กุ้งกุลาด้า และกุ้งขาว และ 3) การเพาะเลี ยง
ปลาน ้าจืดได้แก่ปลานิล ปลาไน ปลาสวาย ปลาดุก และปลาแรดอินโดนีเซียมีพื นที่ที่เหมาะสมส้าหรับการ
เพาะเลี ยงสัตว์น ้า ทั งน ้าจืด น ้ากร่อยและน ้าเค็ม โดยมีพื นที่ที่เหมาะสมที่จะพัฒนาด้านการเพาะเลี ยงสัตว์น ้า
ทั งสิ น 17.7 ล้านเฮคแตร์ โดยมีพื นที่ที่ถูกใช้ส้าหรับการเพาะเลี ยงในทะเลประมาณ 4.2 หมื่นเฮคแตร์ พื นที่การ
เพาะเลี ยงในน ้ากร่อย 6.8 แสนเฮคแตร์ และพื นที่การเพาะเลี ยงในน ้าจืด 3.9 แสนเฮคแตร์ ดังนั นจึงมีพื นที่
เหลือจ้านวนมากที่มีศักยภาพท่ีจะพัฒนาด้านเพาะเลี ยงสัตว์น ้า ประมาณ 16.6 ล้านเฮคแตร์ (ตารางที่ 2.24) 
 
ตารางที่ 2.24  พื นที่ที่มีศักยภาพในการเพาะเลี ยงสัตว์น ้าในอินโดนีเซียปี2552 

ล าดับที ่
พ้ืนที่เพาะเลี้ยงสัตว์

น้ า 
พ้ืนที่ที่มีศักยภาพ 

(เฮคแตร์) 
พ้ืนที่ที่ถูกใช ้
(เฮคแตร์) 

พ้ืนที่ที่มีความเป็นไป
ได้ในการพัฒนา              

(เฮคแตร์) 

สัดส่วนพื้นที่ที่ถกู
ใช้ 

(ร้อยละ) 
1. การเพาะเลี ยงในทะเล 12,545,072 42,677 12,502,395 0.34 

2. 
การเพาะเลี ยงในน ้า
กร่อย 

2,963,717 682,725 2,280,992 23.04 

3. การเพาะเลี ยงในน ้าจืด 2,235,514 399,639 1,835,875 17.88 
  - บ่อ 541,100 270,354 270,746 49.96 
  - แหล่งน ้าสาธารณะ 158,125 1,606 156,519 1.02 

 
 - การเลี ยงปลาในนา
ข้าว 

1,536,289 127,679 1,408,610 8.31 

รวม 17,744,303 1,125,041 16,619,262 6.34 
ที่มา: Directorate general of aquaculture, Ministry of Marine Affairs and Fisheries(2010) 
 

อินโดนีเซียมีมูลค่าผลผลิตจากการเพาะเลี ยงสัตว์น ้าอยู่ในอันดับ 4 ของโลก รองจากจีน อินเดีย 
และเวียดนามตามล้าดับ (ไทยอยู่ในอันดับ 5 รองจากอินโดนีเซีย) ผลผลิตจากการเพาะเลี ยงสัตว์น ้าของ
อินโดนีเซียเพ่ิมขึ นจาก 2.1 ล้านตันในปี 2548 เป็น 4.7 ล้านตันในปี 2552 และประมาณ 5.4 ล้านตัน 
ในปี 2553 โดยเป็นผลผลิตจากสาหร่ายทะเลเป็นอันดับ 1 เนื่องจากอินโดนีเซียมีน่านน ้าทะเลที่มีคุณภาพน ้าที่
ดีเหมาะสมส้าหรับการเจริญเติบโตของสาหร่ายทะเลและมีอุตสาหกรรมแปรรูปในการเพ่ิมมูลค่าของผลิตภัณฑ์ 
โดยผลผลิตส่วนใหญ่ส่งออก จัดว่าเป็นอุตสาหกรรมเพาะเลี ยงทางทะเลที่มีมูลค่ามากที่สุดของประเทศ 
รองลงมาได้แก่ ปลานวลจันทร์ทะเล ปลานิล ปลาไน กุ้ง ปลาดุก ปลาสวายปลาแรด ปลาเก๋า และปลากะพง 
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ตามล้าดับ นอกจากการส่งออกผลิตภัณฑ์จากสาหร่ายทะเล อินโดนีเซียยังส่งออกกุ้งแช่แข็งอยู่ในอันดับต้นๆ
ของโลก (ตารางที่ 2.25)  

 
ตารางท่ี 2.25 ผลผลิตจากการเพาะเลี ยงสัตว์น ้าและสาหร่ายทะเลของอินโดนีเซียระหว่างปี2548-2553 

 หน่วย: เมตริกตัน 
ล าดับที ่ สินค้า 2548 2549 2550 2551 2552 2553 

1. สาหร่ายทะเล 910,636 1,374,462 1,728,475 2,145,060 2,963,556 3,082,113 
2. ปลานวลจันทร์ทะเล 254,067 212,883 263,139 277,471 328,288 483,948 
3. ปลานิล 148,249 169,390 206,904 291,037 354,158 469,173 
4. ปลาไน 216,920 247,633 264,349 242,322 249,279 374,112 
5. กุ้ง 280,629 327,610 358,925 409,590 317,915 352,600 
6. ปลาดุก 69,386 77,272 91,735 114,371 144,755 273,554 
7. ปลาสวาย 32,575 31,490 36,755 102,021 109,686 144,056 
8. ปลาแรด 25,442 28,710 35,708 36,636 46,254 74,912 
9. ปลาเก๋า 6,493 4,021 8,035 5,005 7,848 18,805 
10. อื่นๆ 216,342 206,942 195,122 227,317 180,426 203,013 

รวม 2,163,674 2,682,596 3,193,565 3,855,200 4,708,565 5,478,062 
ที่มา: Directorate general of aquaculture, Ministry of Marine Affairs and Fisheries (2010) 

 
การเพาะเลี ยงในทะเลมีกระจายอยู่ทุกเกาะส้าคัญของอินโดนีเซียและมีจ้านวนผู้เลี ยงทั งสิ น 

119,851 ราย จากสถิติในปี 2552 พบว่า มีการเพาะเลี ยงสัตว์น ้ามากที่สุดในเกาะ Sulawesi รองลงมาได้แก่
เกาะ Bali, Pulau Jawa, Moluccas-Papua, Sumatra และKalimantan ตามล้าดับ การเพาะเลี ยงสัตว์น ้า
ของเกษตรกรในอินโดนีเซีย พบว่า ขนาดของพื นที่กระชังทั งหมดของเกษตรกรแต่ละรายมีขนาดตั งแต่น้อยกว่า        
50 ตารางเมตร จนถึงมากกว่า 500 ตารางเมตร โดยเกษตรกรที่มีพื นที่เพาะเลี ยงมากกว่า 500 ตารางเมตร 
มีจ้านวนมากที่สุดเท่ากับ 11,507 ราย รองลงมาคือเกษตรกรที่มีขนาดพื นที่ระหว่าง 300-500 ตารางเมตร 
มีจ้านวนเท่ากับ 4,913 รายเกษตรกรขนาดพื นที่ระหว่าง 100-300 ตารางเมตรมีจ้านวน 5,729 ราย ขนาดพื นที่
50-100 ตารางเมตรมีจ้านวนผู้เลี ยง 5,274 ราย และเกษตรกรที่มีขนาดพื นที่น้อยกว่า 50 ตารางเมตรมีจ้านวน 
ผู้เลี ยง 9,629 ราย  

 

การเพาะเลี ยงสัตว์น ้าชายฝั่งในเขตน ้ากร่อยจะเป็นการเลี ยงในบ่อทั งหมด โดยเป็นผลผลิตจากการ
เลี ยงกุ้งขาวมากที่สุด รองลงมาได้แก่ การเลี ยงกุ้งกุลาด้า และการเลี ยงปลานวลจันทร์ทะเลตามล้าดับ นอกจากนี ก็
มีการเลี ยงปลากะพงขาว ปลานิล ปลาเก๋า ปลากะพงขาว กุ้งทะเลชนิดอ่ืนๆ ปูทะเล ปูม้า และสาหร่ายทะเล 
ส้าหรับพื นที่การเลี ยง มีการเลี ยงมากที่สุดในเกาะ PulauJawa (มีการเลี ยงมากในเขต Jawa Barat,  
Java Tengah และ Java Timur) รองลงมาได้แก่ เกาะ Sumatra (มีการเลี ยงมากในเขต Nangro Aceh 
Darusalam, Sumatera Selatanและ Lumpung) เกาะSulawesi, Kalimantan, Bali และ Moluccas-
Papua ตามล้าดับ ส้าหรับขนาดของฟาร์มสามารถแบ่งได้ตั งแต่ขนาดน้อยกว่า 1 เฮคแตร์ จนถึงมากกว่า 10 
เฮคแตร์  โดยขนาดฟาร์มส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 1-2 เฮคแตร์  ฟาร์มที่มีขนาดน้อยกว่า 1 เฮคแตร์                  
มีจ้านวน 20,069 ราย ฟาร์มที่มีขนาด 1-2 เฮคแตร์ มีจ้านวน 111,856 ราย ฟาร์มที่มีขนาด 2-5 เฮคแตร์      
มีจ้านวน 43,282 ราย ฟาร์มขนาด   5-10 เฮคแตร์ มีจ้านวน 19,643 ราย ฟาร์มขนาดมากกว่า 10 เฮคแตร์              
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มีจ้านวน 32,265 ราย จากสถิติปี 2552 มีการผลิตลูกกุ้งขาวจ้านวนประมาณ 9,800 ล้านตัวเศษ และลูกกุ้ง
กุลาด้าประมาณ 7,700 ล้านตัว อาหารที่ใช้ในการเพาะเลี ยงสัตว์น ้าชายฝั่งซึ่งส่วนใหญ่เป็นการเลี ยงกุ้ง ดังนั นจึงมี
การใช้อาหารเม็ดมากกว่าการใช้ปลาเป็ด ในปี 2552 มีการใช้อาหารเม็ดทั งสิ น 4,240,846 ตัน ใช้ร้าประมาณ 
1,322,681 ตัน ใช้ปลาเป็ดประมาณ 289,823 ตัน ใช้อาหารประเภทอ่ืนๆประมาณ 689,208 ตัน 

 

การเพาะเลี ยงสัตว์น ้าจืดในอินโดนีเซียส่วนใหญ่เป็นการเลี ยงในบ่อ รองลงมาได้แก่การเลี ยงใน     
นาข้าว และการเลี ยงในกระชัง ตามล้าดับ การเลี ยงส่วนใหญ่อยู่ที่ เกาะ PulauJawa รองลงมาได้แก่                
เกาะSumatra, Kalimantan, Bali, Sulawesi และ Moluccas-Papua ตามล้าดับ เนื่องจากมีพื นที่ราบลุ่มที่
เหมาะสมส้าหรับการเลี ยงปลาในบ่อจ้านวนมากจึงมีการเลี ยงสัตว์น ้าจืดหลายชนิดเรียงตามปริมาณผลผลิตดังนี  
ปลานิล ปลาดุก ปลาไน ปลาสวาย  ปลาแรด ปลาในกลุ่มปลาสร้อยนกเขา ปลาในกลุ่มปลาตะเพียน ปลาจาระเม็ด
น ้าจืด ปลาหมอตาล และสัตว์น ้าจืดชนิดอ่ืนๆ เช่น ปลาบู่ กุ้งก้ามกราม ปลาไหล เต่า กบ เป็นต้น ขนาดฟาร์มของ
การเลี ยงปลาน ้าจืดในบ่อส่วนใหญ่มีขนาดเล็กกว่าขนาดฟาร์มของการเพาะเลี ยงชายฝั่ง จากสถิติปี 2552 ขนาด
ของฟาร์มส่วนใหญ่มีพื นที่น้อยกว่า 0.1 เฮคแตร์ ซึ่งมีจ้านวนผู้ เลี ยงประมาณ 412,229 ราย ขนาดฟาร์ม              
0.1-0.3 เฮคแตร์ มีจ้านวนผู้เลี ยง 131,602 ราย ขนาดฟาร์ม 0.3-0.5 เฮคแตร์ มีจ้านวนผู้เลี  ยง 91,320 ราย 
ขนาดฟาร์ม 0.5-1 เฮคแตร์มีจ้านวนผู้เลี ยง 76,592 ราย ขนาดฟาร์มมากกว่า1 เฮคแตร์ มีจ้านวนผู้เลี ยง 
23 ,588 ราย จ้านวนล ูกปลาน ้าจ ืดที ่ม ีการปล่อยเลี  ยงมากที ่ส ุดได ้แก ่ ปลาด ุก ม ีจ้านวนประมาณ        
101,064 ล้านตัว รองลงมาได้แก่ ปลานิล ซึ่งมีจ้านวนประมาณ 32,051 ล้านตัว มีการใช้อาหารเม็ดมากที่สุด
ส้าหรับการเลี ยงปลาน ้าจืดประมาณ 70,111 ตัน ใช้ร้า ประมาณ 9,871 ตัน ใช้ปลาเป็ดประมาณ 785 ตัน 
และอาหารประเภทอ่ืนๆประมาณ 1,864 ตัน 

 

การเลี ยงปลาน ้าจืดในกระชังแบบตั งอยู่กับที่มีการเลี ยงมากที่สุดที่เกาะKalimantan (เลี ยงมาก
ที่สุดในเขต Kalimantan Timur) รองลงมาได้แก่ เกาะ Sumatra (เลี ยงมากที่สุดในเขต Sumatera Selatan)  
เกาะ Pulau Jawa (เลี ยงมากที่สุดในเขต Jawa Tengah และ Java Timur) เกาะ Moluccas-Papua, Bali,
และSulawesi ตามล้าดับ โดยปลาน ้าจืดที่มีการเลี ยงในกระชังที่ตั งอยู่กับที่มากที่สุดได้แก่ ปลานิล รองลงมา 
ได้แก่ ปลาสวาย ปลาไน ปลาชะโด ปลาช่อน ปลายี่สกเทศ ปลาดุก โดยเกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร    
รายย่อย ซึ่งมีพื นที่การเพาะเลี ยงน้อยกว่า 50 ตารางเมตร แต่อย่างไรก็ตามการเพาะเลี ยงของเกษตรกรใน
อินโดนีเซีย โดยส่วนใหญ่ยังเป็นการเพาะเลี ยงแบบดั งเดิม แต่ปัจจุบันมีแนวโน้มในการพัฒนาไปสู่การเลี ยงปลา
ในกระชังแบบตั งอยู่กับที่มีมากขึ น ซึ่งการพัฒนาดังกล่าวได้ส่งผลให้มีการขยายตัวของธุรกิจอาหารเม็ดเพ่ิมมาก
ขึ นตามไปด้วย 

 

นอกจากนี  ยังพบว่ามีการเลี ยงปลาน ้าจืดในกระชังแบบทุ่นลอย โดยมีการเลี ยงใน เกาะ Sumatra
มากที่สุด รองลงมาได้แก่ เกาะ Sulawesi, Pulau Jawa, Kalimantan, Moluccas-Papua และ Bali ตามล้าดับ 
ชนิดปลาที่มีการเลี ยงมากที่สุดได้แก่ ปลานิล รองลงมาได้แ ก่ปลาไน ปลาสวาย ปลาจาระเม็ดน ้าจืด  ปลาแรด  
ปลาดุก ปลาหมอตาล ปลาชะโด ปลาบู่ และปลาตะเพียน โดยการเลี ยงปลาในกระชังแบบทุ่นลอยได้รับการพัฒนา
มากกว่าการเลี ยงในกระชังแบบตั งอยู่กับที่ แต่เนื่องจากการเลี ยงปลาในกระชังแบบทุ่นลอยใช้เงินลงทุนสูง 
ท้าให้เกษตรกรที่เลี ยงปลารูปแบบนี เป็นเกษตรกรที่จัดเป็นรายใหญ่มากขึ น ซึ่งมีจ้านวนประมาณ8,134 ราย
ในขณะที่ขนาดพื นที่กระชังน้อยกว่า 50 ตารางเมตร มีจ้านวน 749 ราย ขนาดพื นที่กระชัง 50-100 ตารางเมตร 
มีจ้ านวน 1 ,474 ราย ขนาดพื นที่ กระชั ง 100 -300 ตารางเมตร มีจ้ านวน 570 ราย ขนาดพื นที่                          
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300-500 ตารางเมตร มีจ้านวน 4,385 ราย ส้าหรับจ้านวนลูกปลาที่ปล่อยเลี ยงในกระชังแบบทุ่นลอยมากที่สุด
ได้แก่ ปลาไน ซึ่งมีจ้านวนประมาณ 7,403 ล้านตัว รองลงมาได้แก่ปลานิล ซึ่งมีจ้านวนประมาณ 6,566 ล้านตัว 
นอกนั นได้แก่ ปลาสวาย ปลาไหล ปลาดุก และปลาชนิดอ่ืนๆ เนื่องจากเป็นการเลี ยงที่พัฒนามากขึ นจึงมีการใช้
อาหารเม็ดส้าหรับการเลี ยงรูปแบบนี  โดยมีการใช้อาหารเม็ดถึง 6,887 ตัน ใช้ร้าประมาณ 106 ตัน ใช้อาหาร
ประเภทอ่ืนๆ 61 ตัน และใช้ปลาเป็ดประมาณ 34 ตัน 

 

ในการผลิตสัตว์น ้าจากการเพาะเลี ยงของอินโดนีเซียมีสัตว์น ้าหลายชนิดที่มีศักยภาพและ          
มีความส้าคัญต่อเศรษฐกิจ โดยการเพาะเลี ยงสัตว์น ้าที่มีความส้าคัญทางเศรษฐกิจของอินโดนีเซียมีดังต่อไปนี  

 

- การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล 
การเพาะเลี ยงกุ้งทะเลในอินโดนีเซีย ส่วนใหญ่มากกว่าร้อยละ60 เป็นการเลี ยงกุ้งขาว และ

กระจายอยู่ตามเกาะต่างๆ ซึ่งมีการเลี ยงมากที่สุดที่เกาะSumatra, Pulau Jawa และNusatenggara             
(ตารางที่ 2.26) 

 
ตารางท่ี 2.26  ผลผลิตกุ้งที่ได้จากการเพาะเลี ยงแยกตามเกาะต่างๆของอินโดนีเซียในปี 2553  

หน่วย:เมตริกตัน 

เกาะ 
กุ้งขาว 

แวนนาไม 
สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

กุ้งกุลาด า 
สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

รวม 

Sumatra 86,428  62 53,027  38  139.445  
Sulawesi 12,445  42 17,860  58 29.305  
PulauJawa 59,946  69 26,684  31 86.630  
Kalimantan 9,018  37 15,168  63 24.186  
Bali 2,530  100 -  -  2.530  
Nusatenggara 32,627  100 -  -  32.627  

รวม 201,994  64 112,739  36  314.733  
ที่มา: Ministry of Marine Affair and Fisheries, Indonesia  (2011) 
 

รูปแบบการเลี ยงกุ้งทะเลในอินโดนีเซียประมาณร้อยละ 70 เป็นการเลี ยงแบบดั งเดิม การเลี ยงแบบ
ผสมผสานและการเลี ยงแบบกึ่งหนาแน่นแต่ทั ง 3 รูปแบบให้ผลผลิตคิดเป็นสัดส่วนเพียงประมาณร้อยละ 30 
ขณะที่รูปแบบการเลี ยงแบบหนาแน่น ซึ่งมีสัดส่วนการเลี ยงเพียงร้อยละ30 สามารถให้ผลผลิตได้ร้อยละ 70  
ของผลผลิตทั งหมด รูปแบบการเลี ยงประเภทต่างๆ กระจายอยู่ตามพื นที่จังหวัดต่างๆดังแสดงในตารางที่ 2.27 
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ตารางท่ี 2.27  รูปแบบการเลี ยงกุ้งจ้าแนกตามภูมิภาค 
รูปแบบการเลี้ยง ภูมิภาค  

เลี ยงแบบดั งเดิม (Poly and Monoculture)  East Kalimantan, Sulawesi, East PulauJawa 
เลี ยงแบบก่ึงหนาแน่น East PulauJawa, Sulawesi,Aceh, West 

Kalimantan 
เลี ยงแบบหนาแน่น East PulauJawa, South Sumatra,Lampung 
เลี ยงแบบผสมผสาน East PulauJawa, South Sumatra,Lampung 

ที่มา: Ministry of Marine Affair and Fisheries, Indonesia (2011) 
 

พ่อแม่พันธุ์กุ้งกุลาด้าได้จากการจับจากธรรมชาติ แต่พ่อแม่พันธุ์กุ้งขาวส่วนใหญ่น้าเข้าจาก
สหรัฐอเมริกา ฮาวาย ไต้หวันและจีน ซึ่งเป็นลูกกุ้งที่ปลอดโรค (Special Pathogen Free) ก่อนที่เกษตรกร
ส่วนใหญ่จะหันมาเลี ยงกุ้งขาว โรงเพาะฟักขนาดใหญ่และขนาดเล็กผลิตลูกกุ้งกุลาด้า ปัจจุบันมีเฉพาะโรงเพาะ
ฟักขนาดใหญ่เท่านั นที่ผลิตลูกกุ้งขาว ขณะที่โรงเพาะฟักขนาดเล็กผลิตลูกกุ้งกุลาด้าเท่านั น ซึ่งส่วนใหญ่ตั งอยู่
แถบ Aceh ปัจจุบันมีปัญหาคุณภาพลูกกุ้งกุลาด้า และคุณภาพของลูกกุ้งขาวมีความผันแปรสูง เนื่องจากราคา
ของพ่อแม่พันธุ์กุ้งขาวคุณภาพดีจากสหรัฐอเมริกา และฮาวายมีราคาแพง ดังนั นผู้ประกอบการโรงเพาะฟักจึง
หันไปซื อพ่อแม่พันธุ์ราคาถูกจากจีนผู้ประกอบการโรงเพาะฟักรายใหญ่ส่วนใหญ่จะเป็นเจ้าของธุรกิจสัตว์น ้า
ครบวงจร เช่น CP Prima เป็นต้น 

 

อาหารที่ใช้เลี ยงกุ้งกุลาด้าในอินโดนีเซียมีการควบคุมปริมาณการผลิต การจ้าหน่าย และการใช้ 
โดยมีอาหาร 165 ประเภทที่ได้รับการจดทะเบียน และมีผู้ผลิต 20 รายกระจายตัวอยู่ใน 6 จังหวัด โดยมี             
CP Prima เป็นผู้ผลิตรายใหญ่มีส่วนแบ่งการตลาดประมาณร้อยละ 50 ปัญหาที่ส้าคัญของอาหารกุ้งใน
อินโดนีเซียคือต้องน้าเข้าวัตถุดิบอาหารสัตว์จากต่างประเทศ ท้าให้อาหารกุ้งมีราคาแพง  

 

ยาและสารเคมีมีการใช้อยู่ทั่วไปส้าหรับการเลี ยงกุ้งทะเล ปี 2552 มียาและสารเคมีที่ได้รับ 
การจดทะเบียนจ้านวน 147 รายการ โดยมีผู้ผลิตจ้านวน 12 ราย ซึ่ง Directorate General of 
Aquaculture เป็นผู้ออกใบอนุญาต อย่างไรก็ตามยังมีผลิตภัณฑ์หลายประเภทที่ไม่ได้รับใบอนุญาตวางขาย
ทั่วไป ส้าหรับอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในฟาร์มกุ้ง มีการขายผ่านพ่อค้าคนกลางและร้านค้าขายปลีก ซึ่งมีอยู่ทั่วไปใน
พื นที่ที่มีการเลี ยง 

 

การเลี ยงแบบ Extensive ของเกษตรกรรายย่อย หรือการเลี ยงแบบดั งเดิมยังคงมีอยู่ ส่วนใหญ่
แล้วมีพื นน้อยกว่า 5 เฮคแตร์ โดยพื นที่ฟาร์มอยู่ในพื นที่ที่อยู่อาศัยหรือบริเวณใกล้เคียง ผลผลิตประมาณ          
500 กิโลกรัมต่อเฮคแตร์ต่อ 1 รอบการผลิต นิยมเลี ยงแบบ Polyculture ร่วมกับปลานวลจันทร์ทะเล 

 

การเลี ยงแบบ Semi-intensive ของเกษตรกรรายย่อย ส่วนใหญ่แล้วมีพื นที่น้อยกว่า 5 เฮคแตร์ 
เป็นการท้าฟาร์มโดยครอบครัว เช่นเดียวกับแบบ Extensive แต่การเลี ยงแบบนี มีการลงทุนที่สูงกว่า          
ดังนั นผู้เลี ยงรายย่อยจะต้องมีแหล่งเงินทุนที่เข้าถึงได้  ดังนั นการเลี ยงแบบ Semi-intensive บางครั งก็เป็นการ
ลงทุนโดยบริษัทและจ้างแรงงานทั งหมด ในอดีตกลุ่มที่เลี ยงแบบ Semi-intensive ส่วนใหญ่จะเลี ยงกุ้งกุลาด้า  
แต่ปัจจุบันได้เปลี่ยนไปเลี ยงกุ้งขาว อัตราปล่อยของลูกกุ้งกุลาด้าประมาณ 10-40 ตัวต่อตารางเมตร ขณะที่
การเลี ยงกุ้งขาวมีอัตราปล่อยอย่างน้อย 70 ตัวต่อตารางเมตร 
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การเลี ยงแบบ Intensive ซึ่งเป็นการเลี ยงกุ้งขาวทั งหมด โดยมีอัตราการปล่อยอยู่ระหว่าง           
70-75 ตัวต่อตารางเมตร ระบบการเลี ยงแบบนี ต้องมีการจัดการคุณภาพน ้าในบ่อให้เหมาะสมเพ่ือลด
ความเครียดของกุ้งมากที่สุด มีการลงทุนที่สูง ซึ่งส่วนใหญ่จะด้าเนินกิจการโดยบริษัทใหญ่ ซึ่งมีการจ้าง
ผู้เชี่ยวชาญมาควบคุมดูแลการผลิต นอกจากนี  ผู้ส่งออกหลายรายเป็นเจ้าของฟาร์มเลี ยงด้วย 

 

รูปแบบสุดท้ายได้แก่ รูปแบบที่เรียกว่า Nucleus-plasma Model ซึ่งเกษตรกรผู้เลี ยงที่เรียกว่า 
Plasma ด้าเนินกิจการภายใต้การควบคุมของบริษัทชั นน้าหรือเรียกว่า Nucleus ซึ่งบริษัทเป็นผู้จัดสรรปัจจัย 
การผลิตทั งหมดให้และรับซื อในราคาที่ตั งไว้ตั งแต่เริ่มต้น เกษตรกรไม่ได้รับค่าจ้างแต่เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายของ
ปัจจัยการผลิตทั งหมด และได้รับเงินตามราคาท่ีตกลงไว้ ในกรณีที่การเลี ยงประสบปัญหาไม่ได้ผลผลิตตามเป้า 
ท้าให้เกษตรกรมีหนี สินจ้านวนมาก ท้าให้องค์กรเอกชน (NGO) ไม่เห็นด้วยกับระบบการเลี ยงดังกล่าว อย่างไรก็
ตามฟาร์มในระบบนี จะได้รับการรับรองคุณภาพ Global GAP หรือ ACC ดังนั นบริษัทผู้ซื อก็ยังคงซื อผลผลิต
จากฟาร์มประเภทนี และราคาก็เป็นที่พอใจของผู้ซื อ 

 

พ่อค้าคนกลางในห่วงโซ่ธุรกิจการเลี ยงกุ้งทะเลในอินโดนีเซียมีบทบาทมาก ส้าหรับเกษตรกร  
รายย่อยที่มีฟาร์มขนาดเล็ก และตั งอยู่ในพื นที่ห่างไกลผู้ประกอบการห้องเย็นต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงในการไปจับกุ้ง 
ดังนั นพ่อค้าคนกลางจะท้าหน้าที่ขนส่งกุ้งโดยใช้ถังน ้าแข็ง คัดกุ้งและส่งขายให้ผู้ประกอบการห้องเย็นและตลาด
ในท้องถิ่น พ่อค้าคนกลางดังกล่าวเป็นเจ้าของธุรกิจ SMEs ที่มีอุปกรณ์ส้าหรับขนส่งและชั่งน ้าหนัก 
แยกขนาด แยกตามคุณภาพ และส่งให้ผู้ซื อท่ีหลากหลายกลุ่ม นอกจากนี จะเป็นผู้ที่ให้เกษตรกรกู้ยืมเงินส้าหรับ
ใช้ในการด้าเนินกิจการฟาร์ม และรับซื อในราคาที่ต่้ากว่าท้องตลาด เนื่องจากเกษตรกรไม่มีช่องทางการขายให้
โรงงานด้วยตัวเองจึงต้องพ่ึงพาพ่อค้าคนกลางดังกล่าว ส้าหรับผู้ประกอบการรายใหญ่จะติดต่อขายให้ผู้ส่งออก
โดยตรง แต่การด้าเนินการของพ่อค้าคนกลางสามารถตรวจสอบย้อนกลับแหล่งผลิตของกุ้งได้ แต่อย่างไรก็ตาม 
ผลผลิตจากการเลี ยง แบบ Extensive Polyculture ไม่สามารถตรวจสอบย้อนกลับแหล่งที่มาของสินค้าได้ 
นอกจากนี อินโดนีเซียยังประสบปัญหาการจัดการผลผลิตหลังจับที่ยังไม่ได้มาตรฐานตามความต้องการ  
ของ EU เท่าท่ีควรเช่น การขนส่งโดยใช้น ้าแข็งของพ่อค้าคนกลาง ถึงแม้ว่ากระทรวงการประมงจะเริ่มส่งเสริม
การจัดการผลผลิตหลังจับให้ได้มาตรฐานแต่ยังขาดการประสานงานที่ดีระหว่างกระทรวงและพ่อค้าคนกลางที่
ท้าหน้าที่ดังกล่าว 
 

- การเลี้ยงปลานิลและปลาสวาย 
การเลี ยงปลานิลและปลาสวายเพ่ิมขึ นในช่วงปี 2550-2553 ส้าหรับปลาสวายเพ่ิงมีการส่งออก

ประมาณ 5-6 ปีที่ผ่านมา มีการเลี ยงกระจายตามเกาะต่างๆ โดยมีการเลี ยงมากที่สุดที่เกาะSumatra รองลงมา
ได้แก่เกาะ Kalimantan และPulauJawaตามล้าดับ (ตารางที่ 2.28) บริเวณที่เป็นศูนย์กลางการผลิตลูกปลา
อยู่ในเกาะPulauJawa โดยเฉพาะในเขต Sukabimiและ Subangซึ่งพ่ึงพาการสนับสนุนจากภาคราชการเป็น
ส่วนใหญ่ อาหารและปัจจัยการผลิตอ่ืนๆ เช่น ยาและสารเคมี รวมทั งอุปกรณ์ต่างๆ ส่วนใหญ่ด้าเนินกิจการโดย
ผู้ประกอบการขนาดเล็กในท้องถิ่น ขนาดปลาที่เกษตรซื อไปอนุบาลและเลี ยงมีทั งปลาตุ้มและปลานิ ว 
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ตารางท่ี 2.28  ผลผลิตปลานิลและปลาสวายแยกตามเกาะต่างๆของอินโดนีเซีย 
หน่วย:เมตริกตัน 

เกาะ ปลาสวาย ปลานิล 
Sumatra 97,000 204,100 
PulauJawa 19,900 158,800 
Kalimantan 23,500 24,800 
Sulawesi - 16,200 
เกาะอื่นๆ 7,500 60,300 

รวม 147,900 464,200 
ที่มา: Ministry of Marine Affair and Fisheries, Indonesia  (2011) 

 
การเลี ยงปลาสวายและปลานิลมีหลายรูปแบบ ปลานิลสามารถเลี ยงได้ทั งน ้ากร่อยและน ้าจืด   

การเลี ยงปลานิลแบบดั งเดิมในอินโดนีเซียเป็นการเลี ยงในบ่อ โดยการขุดบ่อขนาดเล็กในบริเวณด้านหลังของ
บ้านเรือนหรือเลี ยงในบ่อที่อยู่ใกล้บ้านเรือน ส้าหรับการเลี ยงในกระชังแบบตั งอยู่กับที่จะเริ่มเป็นการเลี ยง     
เชิงการค้ามากขึ นและเลี ยงเป็นอาชีพที่ท้ารายได้หลักให้กับเกษตรกร การเลี ยงในกระชังแบบทุ่นลอยได้มีการ
พัฒนาการเลี ยงให้มีผลผลิตเพ่ิมขึ นโดยเป็นการเลี ยงในทะเลสาบและแหล่งน ้าสาธารณะทั่วไป อวนที่ใช้ท้า
กระชังท้าจากโพลีเอทธีลีน เนื่องจากการเลี ยงแบบนี เลี ยงแบบ Intensive มีการใช้เงินลงทุนสูง มีการใช้
อาหารเม็ด ดังนั นเกษตรกรจะกู้ยืมเงินจากพ่อค้าที่รับซื อปลา ส้าหรับการเลี ยงในนาข้าวต้องมีการอนุบาล  
ลูกปลาก่อน ก่อนที่จะปล่อยเลี ยงในกระชังในนาข้าว 

 

การเลี ยงปลาสวายในอดีตเป็นการเลี ยงโดยเกษตรกรรายย่อย โดยการเลี ยงในกระชังที่ตั งอยู่กับที่
และการเลี ยงในบ่อซึ่งอยู่ในบริเวณเดียวกับบ้านเรือนของเกษตรกร เป็นการเลี ยงแบบใช้เงินลงทุนต่้า ไม่มีการ
ให้อาหารเม็ด แตใ่ช้อาหารที่หาทั่วไปในท้องถิ่นเกษตรกรไม่มีความรู้ที่ปรับใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ แต่ปัจจุบันมีนัก
ลงทุนต่างชาติเช่น เวียดนาม ได้มาลงทุนการผลิตปลาสวายเพื่อการส่งออก ซึ่งเป็นการเลี ยงแบบ Intensive 

 

ในธุรกิจการเลี ยงปลาสวายและปลานิลในอินโดนีเซีย พ่อค้าคนกลางมีบทบาทส้าคัญมาก
เนื่องจากเป็นผู้ขนส่งสินค้าจากฟาร์มเกษตรกรไปยังตลาดและโรงงานแปรรูป ส่วนใหญ่แล้วพ่อค้าคนกลางที่อยู่
ในพื นที่จะเป็นผู้ประกอบการขนาดเล็ก ขายปลาให้ตลาดในท้องถิ่นเท่านั น ไม่มีความรู้ด้านการตลาด          
ใช้จักรยานและมอเตอร์ไซด์ในการขนส่ง การขาดแคลนอุปกรณ์ท่ีทันสมัยส้าหรับการรักษาผลผลิตให้สดท้าให้มี
ปัญหาคุณภาพเนื อปลาไม่ได้มาตรฐาน ส้าหรับโรงงานแปรรูปสัตว์น ้าจะตั งอยู่ในบริเวณที่มีการเลี ยงหนาแน่น 
เช่น North Sumatra, Lumpung และ Central Java ที่เหลืออยู่บริเวณ Jarkata และ Surabaya ผลผลิต
จากการแปรรูปส่วนใหญ่ส่งออกมีสัดส่วนน้อยมากที่ใช้บริโภคภายในประเทศ เช่น ปลารมควัน ปลาเค็ม 
ผลผลิตปลานิล (บริโภคภายในประเทศร้อยละ 80 และส่งออกร้อยละ 20) ผลผลิตของปลาสวายที่มาจาก
เกษตรกรรายย่อย ซึ่งขายในตลาดทั่วไปในรูปปลาสดเหมือนการขายปลานิลในไทย 
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- การเลี้ยงปลาเก๋า 
อินโดนีเซียเป็นผู้เลี ยงปลาเก๋าเพ่ือการส่งออกเป็นอันดับ 1 ของโลก มีการเลี ยงมากในแถบ  Batam, 

Lampung, Jakarta Bay, Bali, West Nusatenggara, South Sulawesi, North Sulawesi และเกาะMorotai มี
การเลี ยงแบบ Semi-intensve และ Intensive ที่ใช้เงินลงทุนสูง เป็นการเลี ยงที่ใช้ลูกพันธุ์จากโรงเพาะฟัก 
อิ น โดนี เ ซี ย ส ามารถ เพาะ พั นธุ์ ป ล า เ ก๋ า ส้ า เ ร็ จ ได้ ทั ง หมด  7  ชนิ ด ได้ แก่  Cromileptesaltuvelis, 
Epinephelusfuscoguttatus, Epinepheluspolyphecadion, Epinepheluslanceolatus, 
Epinepheluscoioides, Epinepheluscoralicola and Plectrophomusleopardus และลูกผสมอีก  2  ชนิด  
โ ด ย ใ ช้ แ ม่ พั น ธุ์ ช นิ ด  Epinephelusfuscoguttatus ห รื อ  Cromileptesaltivelis ผสมกั บ พ่ อ พั นธุ์ ช นิ ด
Epinepheluslanceolatus  แต่ละปีสามารถผลิตลูกปลาได้หลายล้านตัว ปัจจุบันมีโรงเพาะฟักประมาณ          
152 แห่ง โดยตั งอยู่ในเขต Bali, Lampung และ East Java นอกจากขายให้ผู้เลี ยงปลาเก๋าในกระชังแล้วยังขายให้
ประเทศเพ่ือนบ้าน เช่น มาเลเซีย การเลี ยงในกระชังแบบทุ่นลอยเป็นที่นิยมเลี ยงมากที่สุด ในเขตตะวันตกของ
อินโดนีเซียเช่น Batam, Lampung และ Jakarta มีการใช้อาหารเม็ดส้าเร็จรูปในการเลี ยงเป็นส่วนใหญ่ ขณะที่การ
เลี ยงในแถบภาคตะวันออก เช่น เกาะ Morotai, South Sulawesi และ North Sulawesi ใช้ปลาเป็ดในการเลี ยง           
ในปี 2553 อินโดนีเซียมีผลผลิตปลาเก๋าประมาณ 7,200 เมตริกตัน การเลี ยงปลาเก๋าได้มีการพัฒนาเทคโนโลยี    
การเลี ยงมาโดยตลอด แต่อย่างไรก็ตามโรค Nodavirus ท้าให้เกิดความเสียหายกับโรงเพาะฟักและฟาร์มเลี ยงซึ่งยัง
ไม่มีวิธีการแก้ไข 

 

ผลผลิตปลาเก๋าที่ได้ส่วนใหญ่จะส่งออกเป็นปลามีชีวิตโดยส่งออกไปยังจีนและฮ่องกง ซึ่งเรือจาก
จีนจะมารับซื อถึงที่ ปลาเก๋าขนาด 650 กรัมขายได้ราคากิโลกรัมละ 600- 1,500 บาท ขึ นอยู่กับชนิด
นอกจากนี ปลาเก๋าชนิด Cromileptesaltivelis หรือ Mouse Grouper ยังส่งออกเป็นปลาสวยงาม ไปยัง
ประเทศสหรัฐอเมริกา กลุ่มประเทศสหภาพยุโรป สิงคโปร์ ฮ่องกง และจีนข้อมูลล่าสุดจากการสัมภาษณ์
เจ้าหน้าที่กระทรวงการประมงเมื่อเดือนกรกฎาคม 2556 ที่ผ่านมา ทราบว่าหลังรัฐบาลจีนประกาศให้
เจ้าหน้าที่ของรัฐลดการบริโภคสินค้าฟุ่มเฟือย ซึ่งปลาเก๋าถูกจัดอยู่ในสินค้าประเภทดังกล่าว จึงท้าให้ความ
ต้องการของผู้บริโภคในจีนลดลง จากที่เคยมีเรือจากจีนมารับซื อปลาเก๋าเดือนละ 4 ล้า เหลือเดือนละ 1 ล้า  
ซ่ึงส่งผลกระทบต่อผู้เลี ยงของอินโดนีเซียมาก ท้าให้ในปัจจุบันรัฐบาลก้าลังหาตลาดใหม่ๆ เช่น ญี่ปุ่น เป็นต้น 

 

ในส่วนของข้อมูลจากการสัมภาษณ์หน่วยงานภาคราชการและเอกชนของอินโดนีเซียในเดือน 
กรกฎาคม 2556 ท้าให้สามารถสรุปสถานการณ์ด้านเพาะเลี ยงสัตว์น ้าของอินโดนีเซีย โดยพบว่าอินโดนีเซียมี
พื นที่ที่เหมาะสมที่จะพัฒนาธุรกิจด้านเพาะเลี ยงสัตว์น ้าจ้านวนมาก ทั งการเลี ยงในน ้าจืด น ้าเค็มและน ้ากร่อย 
เนื่องจากยังไม่มีการพัฒนาพื นที่อย่างเต็มที่เหมือนในประเทศไทย ดังนั นคุณภาพน ้าและระบบนิเวศของแหล่ง
น ้าจึงยังคงอยู่ในสภาพดี และมีสถาบันการศึกษาที่ผลิตบัณฑิตสาขาเพาะเลี ยงสัตว์น ้าเพ่ิมมากขึ น จึงมีบุคลากร
ที่จะรองรับการขยายตัวธุรกิจด้านเพาะเลี ยงสัตว์น ้าจากการที่เป็นประเทศมุสลิมซึ่งประชากรบริโภคไก่และสัตว์
น ้าเป็นหลัก โดยเฉพาะสัตว์น ้าซึ่งมีอัตราการบริโภคของประชากรอินโดนีเซียประมาณ 23 กิโลกรัมต่อคนต่อปี 
ดังนั นการลงทุนด้านฟาร์มเลี ยงสัตว์น ้าจึงเป็นธุรกิจที่น่าสนใจเช่นเดียวกัน  เช่น การเลี ยงกุ้ง การเลี ยงปลานิล 
การเลี ยงปลานวลจันทร์ การเลี ยงปลาดุก และการเลี ยงปลาสวาย (Pangasius) (ปัจจุบันมีนักลงทุนชาว
เวียดนามลงทุนร่วมกับชาวอินโดนีเซีย โดยเป็นการเลี ยงเพ่ือการส่งออก มีการลงทุนในโรงงานแปรรูป 
เนื่องจากปัจจุบันเวียดนามประสบปัญหาคุณภาพน ้า นักลงทุนชาวเวียดนามเองจึงต้องหาแหล่งเลี ยงใหม่ที่มี
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สภาพแวดล้อมที่ดี) จากการที่อินโดนีเซียเป็นผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์ที่ท้าจากสาหร่ายทะเลรายใหญ่เนื่องจากมี
น่านน ้าทางทะเลที่มีคุณภาพน ้าที่เหมาะสมส้าหรับการเจริญเติบโต ประกอบกับผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมีราคาสูง
และเป็นที่ต้องการมากในตลาดโลก ดังนั นการลงทุนเลี ยงสาหร่ายทะเลและการแปรรูปก็เป็นธุรกิจที่น่าสนใจใน
ขณะที่การลงทุนการเลี ยงปลาเก๋าในกระชัง เป็นธุรกิจที่น่าสนใจในการลงทุนเช่นเดียวกัน และผู้ประกอบการ
ในท้องถิ่นมีความยินดีที่จะขยายการลงทุนร่วมกับนักลงทุนต่างชาติ เนื่องจากอินโดนีเซียมีน่านน ้าทางทะเลที่มี
คุณภาพน ้าดี เหมาะส้าหรับการเจริญเติบโตของปลาเก๋า 

 

ส้าหรับภาคราชการของอินโดนีเซียเองได้มีมาตรการต่างๆเพ่ือส่งเสริมการลงทุนด้านเพาะเลี ยง
สัตว์น ้าและอุตสาหกรรมต่อเนื่องภายในประเทศ เช่น รัฐบาลส่งเสริมให้มีการขยายพื นท่ีการเลี ยงกุ้งขาวเพ่ิมขึ น 
เนื่องจากมีพื นที่ที่พร้อมที่จะพัฒนาได้อีกมาก โดยมีโครงการน้าร่องโดยรัฐซื อปัจจัยการผลิตและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเลี ยงกุ้งขาวให้เกษตรกรรายย่อย และได้ปรับปรุงกฎหมายให้นักลงทุนต่างชาติสามารถผลิต 
สัตว์น ้าและขายได้ภายในประเทศ ซึ่งกฎหมายฉบับก่อนหน้านี ระบุให้ส่งออกเพียงอย่างเดียว  นอกจากนี ยังได้
ปรับปรุงขั นตอนการยื่นเอกสารเพื่อประกอบการขออนุญาตลงทุนให้กระชับมากขึ น ปรับปรุงสิทธิการถือครอง
ที่ดินที่ชัดเจน และปรับปรุงระบบภาษีเพ่ือเอื อต่อการลงทุน เช่น ลดภาษีเงินได้ร้อยละ 5 ต่อปี เป็นเวลา 6 ปี
ลดภาษีทรัพย์สินลดภาษีการน้าเข้าเครื่องจักรและวัสดุที่จ้าเป็นต่อการผลิต  และรัฐบาลมีนโยบายชัดเจนที่
ต้องการให้นักลงทุนต่างชาติน้าเทคโนโลยีเข้ามาพัฒนาอุตสาหกรรมเพาะเลี ยงสัตว์น ้าภายในประเทศ 

 
2) เวียดนาม 
ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา เวียดนามมีอัตราการเติบโตของผลิตผลทางการประมงประมาณร้อยละ  

5-7 ต่อปี  โดยปี 2552 รายได้มวลรวมของประเทศจากการส่งออกผลผลิตทางการประมงคิดเป็นร้อยละ6   
โดยแบ่งเป็นภาคแรงงานร้อยละ 10 และการส่งออกร้อยละ 8 ในปี 2554 เวียดนามมีมูลค่าการส่งออกผลผลิต  
สัตว์น ้า 6.18 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นผลผลิตทั งหมดประมาณ 1.5 ล้านตัน มีตลาดทั่วโลกทั งหมด    
164 แห่ง (ตารางที่ 2.29) และเมื่อเปรียบเทียบผลผลิตจากการจับและการเพาะเลี ยงสัตว์น ้าในเวียดนาม     
จะเห็นได้ว่า ตั งแต่ปี 2550-2554 ผลผลิตจากการเพาะเลี ยงสัตว์น ้าสูงกว่าผลผลิตจากการจับ และมีแนวโน้มที่
จะสูงมากขึ น (ภาพที่ 2.2) 
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ตารางท่ี 2.29 ผลผลิตสัตว์น ้าจากการจับและเพาะเลี ยงของเวียดนามในปี 2542-2554 
ปี การเพาะเลี้ยง (ตัน) การจับ (ตัน) 

2542 480,800 1,526,000 
2543 589,600 1,660,900 
2544 709,900 1,724,800 
2545 844,800 1,802,600 
2546 1,003,100 1,856,100 
2547 1,202,500 1,940,000 
2548 1,478,000 1,987,000 
2549 1,694,000 2,001,700 
2550 2,123,280 2,074,000 
2551 2,645,000 2,133,000 
2552 2,570,000 2,300,000 
2553 2,706,000 2,250,000 
2554 3,052,000 2,250,000 

ที่มา: Vietnam Institute for Fisheries Economics and Planning (VIFEP) Directorate of Fisheries (2012) 
 
 

 
 

ภาพที่ 2.2 การเปรียบเทียบผลผลิตทางการประมงจากการจับและเพาะเลี ยงในเวียดนาม 
ที่มา: Vietnam Institute for Fisheries Economics and Planning (VIFEP) Directorate of Fisheries  (2012) 
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ในการเพาะเลี ยงสัตว์น ้าของเวียดนาม เมื่อพิจารณาถึงสัดส่วนของชนิดสัตว์น ้าที่เลี ยงในเวียดนาม   
จะเห็นได้ว่า ส่วนมากเป็นปริมาณการผลิตปลาสวาย และกุ้งกุลาด้า เป็นหลัก โดยเป็นปลาสวายมากที่สุด  
รองลงมาเป็น กุ้งกุลาด้า กุ้งขาว กลุ่มหอยและหมึก (Mollusk) และปลาทะเล ดังภาพที่ 2.3 
 

 
 
ภาพที่ 2.3 สัดส่วนของชนิดสัตว์น ้าที่ถูกเลี ยงในเวียดนาม 
ที่มา: Vietnam Institute for Fisheries Economics and Planning (VIFEP) Directorate of Fisheries  (2012) 
 

ส้าหรับพื นที่ในการเพาะเลี ยงสัตว์น ้าในเวียดนาม พบว่า มีการเพาะเลี ยงในพื นที่ Mekong River 
Delta มากที่สุด โดยเป็นการเพาะเลี ยงกุ้งคิดเป็นร้อยละ 83 ของปริมาณการเพาะเลี ยงกุ้งทั งประเทศ และ    
การเลี ยงปลาคิดเป็นร้อยละ 69 ของปริมาณการเพาะเลี ยงปลาทั งประเทศ รองลงมาคือพื นที่ Red River 
Delta ซึ่งมีการเพาะเลี ยงกุ้งคิดเป็นร้อยละ 3 ของปริมาณการเพาะเลี ยงกุ้งทั งประเทศ และมีการเพาะเลี ยง
ปลาคิดเป็นร้อยละ 18 ของปริมาณการเพาะเลี ยงปลาทั งประเทศ นอกจากนี ยังมีการเพาะเลี ยงสัตว์น ้าในพื นที่
อ่ืนๆ โดยมีการเพาะเลี ยงกุ้งคิดเป็นร้อยละ 14 ของปริมาณการเพาะเลี ยงกุ้งทั งประเทศ และมีการเพาะเลี ยง
ปลาร้อยละ 13 ของปริมาณการเพาะเลี ยงปลาทั งประเทศ ดังภาพที่ 2.4 และ 2.5 
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ภาพที่ 2.4 พื นที่การเลี ยงกุ้งในเวียดนาม 
ที่มา: Vietnam Institute for Fisheries Economics and Planning (VIFEP) Directorate of Fisheries  (2012) 
 
 

 
 

ภาพที่ 2.5 พื นที่การเลี ยงปลาในเวียดนาม 
ที่มา: Vietnam Institute for Fisheries Economics and Planning (VIFEP) Directorate of Fisheries  (2012) 
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ข้อมูลการส่งออกกุ้งทะเลไปยังประเทศต่างๆ ของเวียดนามในเดือนมกราคม ปี 2556 พบว่า         
มีการส่งไปยังสหรัฐอเมริกามากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 22.2 รองลงมาเป็นญี่ปุ่นจีนสหภาพยุโรป เกาหลีใต้ และ
ออสเตรเลียในสัดส่วนร้อยละ 22.1, 17.4, 13.6, 6.1 และ 4.5 ตามล้าดับ มีมูลค่าการส่งออกรวม              
149.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ  โดยเพ่ิมขึ นจากปี 2555 ถึงร้อยละ 25.3 ซึ่งเป็นอัตราการเติบโตที่เพ่ิมขึ นในตลาด
สหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป ดังภาพที่ 2.6 

 

 

ภาพที่ 2.6 การส่งออกกุ้งทะเลของเวียดนามในเดือนมกราคม ปี 2556 
ที่มา:  Vietnam Association of Seafood Exporters and Producers (VASEP) (2013) 
 

ข้อมูลการส่งออกปลาสวายไปยังประเทศต่างๆ ของเวียดนามในเดือนมกราคมปี 2556 พบว่า          
มีการส่งไปสหภาพยุโรปมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 22.8 รองลงมาเป็นสหรัฐอเมริกา บราซิล เม็กซิโก อาเซียน และ 
โคลัมเบียโดยมีสัดส่วนการส่งออกคิดเป็นร้อยละ 16.3 8.1 8.0 6.9 และ 3.9 ตามล้าดับ (ภาพที่ 2.7)  โดยมูลค่า  
การส่งออกทั งสิ น 163.2 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ ซ่ึงเพ่ิมขึ นจากปี 2555 ถึงร้อยละ 40.7 
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ภาพที่ 2.7 การส่งออกปลาสวายของเวียดนามในเดือนมกราคม ปี 2556 
ที่มา:  Vietnam Association of Seafood Exporters and Producers (VASEP) (2013) 
 

3) มาเลเซีย 
มาเลเซียมีการเพาะเลี ยงสัตว์น ้าทั งน ้าจืด น ้ากร่อย และการเพาะเลี ยงในทะเล แต่การประมงใน

ทะเลเป็นผลผลิตหลักของผลผลิตสัตว์น ้าทั่วประเทศ โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละประมาณ 82.43 และผลผลิต
จากการเพาะเลี ยง (ไม่รวมสาหร่ายทะเล) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 17.23 และในกลุ่มสินค้าประมงที่ไม่ใช้เพ่ือ
การบริโภคได้แก่ สาหร่ายทะเล ปลาสวยงามและพันธุ์ไม้น ้า จัดเป็นธุรกิจที่มีมูลค่ามากเช่นกัน โดยสาหร่าย
ทะเลมีมูลค่าเป็นอันดับ 2 ของสินค้าประมงทั่วประเทศ ขณะที่ปลาสวยงามมีมูลค่าเป็นอันดับ 4 ในปี 2554 
ผลผลิตสัตว์น ้าจากการจับประมาณ 1,373.1 พันตัน จัดอยู่ในอันดับที่ 17 ของโลก และเป็นอันดับที่ 6 ของ
อาเซียน รองจาก อินโดนีเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ เวียดนาม และไทย ตามล้าดับ แหล่งท้าประมงในทะเลที่ส้าคัญ
อยู่ในรัฐ Perak, Sabah และ Perlis ส้าหรับผลผลิตด้านเพาะเลี ยงสัตว์น ้าก็จัดอยู่ในอันดับ 6 เช่นเดียวกัน  
โดยรองจาก เวียดนาม อินโดนีเซีย ไทย พม่า และฟิลิปปินส์ ตามล้าดับ  ส่วนใหญ่ผลผลิตมาจากการเพาะเลี ยง
ในน ้ากร่อยและทะเล โดยมีผลผลิตในปี 2554 ประมาณ 404,288.7 พันตัน ผลผลิตจากการเพาะเลี ยงสัตว์
ทะเลส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 55 มาจากรัฐ Sabah รองลงมาได้แก่ ผลผลิตจากรัฐ Selangor, Perak, 
Pulau Pinang, Johor, Sarawak และ Kedah และรัฐอ่ืนๆ ในปริมาณไม่มากนัก ขณะที่ผลผลิตสัตว์น ้าจืดมี
ประมาณ 122,218.8 พันตัน โดยเป็นผลผลิตจากรัฐ Perak มากที่สุดประมาณ 53,617 พันตัน คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 25 รองลงมาได้แก่ ผลผลิตจากรัฐ Slanghor, Johor, Pahang, Melaka, Negeri Sembilan 
นอกจากนั นก็เป็นผลผลิตจากรัฐอ่ืนๆไม่มากนักนอกจากนี มาเลเซียยังเป็นแหล่งเพาะเลี ยงปลาสวยงามน ้าจืด
และทะเลที่ส้าคัญของโลก ในปี 2554 มูลค่าของผลผลิตปลาสวยงามประมาณ 549 ล้านริงกิตมาเลเซีย  
โดยมี 2 รัฐที่เป็นผู้ผลิตรายใหญ่ได้แก่รัฐ Perak ซึ่งมีผลผลิตคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 50 และรัฐ Johor 
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มีผลผลิตคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 45 รองลงมาได้แก่ผลผลิตจาก รัฐ Slanghor นอกเหนือจากนั นเป็น
ผลผลิตจากรัฐอ่ืนๆไม่มากนักจ้านวนแรงงานในภาคท้าการประมงทั งสิ น 134,110 คน และในภาค 
การเพาะเลี ยงสัตว์น ้า 28,599 คน โดยอยู่ในภาคการเพาะเลี ยงสัตว์น ้าจืดเป็นส่วนใหญ่โดยคิดเป็นสัดส่วน 
ร้อยละ 79 ที่เหลือเป็นการเพาะเลี ยงน ้ากร่อยและทะเลผลผลิตจากการจับสัตว์น ้าและการเพาะเลี ยงคิดเป็น
มูลค่าประมาณร้อยละ 1.2 ของ GDP 

 

มาเลเซียถูกจัดเป็นผู้ผลิตกุ้งทะเลอันดับต้นๆของโลกและอาเซียน ในอาเซียนผลผลิตจาก
มาเลเซียถูกจัดอยู่ในอันดับ 4 รองจาก ไทย เวียดนามและอินโดนีเซียตามล้าดับ โดยผลผลิตในปี 2555 
ประมาณ 57,400 ตัน ส่วนใหญ่ของผลผลิตเป็นกุ้งขาว การเลี ยงกุ้งกุลาด้ามีจ้านวนน้อย นอกจากนั นก็มี      
การเลี ยงกุ้งแชบ๊วยมาเลเซียยังมีพื นที่ที่เหมาะสมส้าหรับการพัฒนาด้านเพาะเลี ยงชายฝั่งอีกมาก เนื่องจาก   
การเพาะเลี ยงชายฝั่งยังไม่หนาแน่นมาก ฟาร์มเลี ยงกุ้งขนาดใหญ่จะอยู่ในรัฐ Sabah แต่ปัจจุบัน เริ่มมีการเลี ยง
ด้านชายฝั่งตะวันตกของแหลมมลายูเพ่ิมมากขึ น กุ้งกุลาด้าและกุ้งแชบ๊วยมีการเลี ยงในรัฐ Perak, Slanghor
และ Johor โดยกรมประมงของมาเลเซียไดม้ีแผนพัฒนาการเลี ยงกุ้งทะเลโดยเพ่ิมพื นที่การเลี ยงและผลผลิตให้
มากขึ นเพ่ือชดเชยผลผลิตการจับสัตว์น ้าที่ลดลง การเลี ยงกุ้งขาวจะเป็นการเลี ยงแบบ Intensive เป็นส่วนใหญ่ 
นอกจากนี ก็มีการเลี ยงปลากะพงขาว ปลาเก๋า และปลากะพงแดง โดยเฉพาะการเลี ยงปลาเก๋าในกระชังใน
ทะเล เนื่องจากมาเลเซียยังมีน่านน ้าที่อุดมสมบูรณ์ ไม่มีปัญหามลพิษ จึงท้าให้มีสภาพที่เหมาะสมส้าหรับเลี ยง
ปลาเก๋าเช่นเดียวกับอินโดนีเซีย แต่การพัฒนาเทคโนโลยีด้านการเลี ยงปลาเก๋ายังไม่พัฒนาเท่ากับการเลี ยงใน
อินโดนีเซียและยังมีการน้าเข้าลูกพันธุ์จากอินโดนีเซีย แต่การเลี ยงปลากะพงขาวในมาเลเซียได้พัฒนาไปมาก   
มีการน้าระบบการเลี ยงแบบใช้น ้าหมุนเวียนโดยการเลี ยงในโรงเรือนแทนการเลี ยงในกระชังในทะเลเปิด ซึ่งเป็น
เทคโนโลยีจากประเทศออสเตรเลียท้าให้สามารถควบคุมผลผลิตและป้องกันการเกิดโรคได้ นอกจากนี ก็มีการ
เลี ยงสาหร่ายทะเลเช่นเดียวกับอินโดนีเซีย แต่ผลผลิตไม่มากเท่าอินโดนีเซีย และเทคโนโลยีการเพาะเลี ยงยังไม่
พัฒนาเท่ากับในอินโดนีเซีย แต่มูลค่าของสาหร่ายทะเล จัดเป็นสินค้าประมงที่มีมูลค่าอันดับ 2 ของประเทศ
รองจากกุ้งทะเล นอกนั นการเพาะเลี ยงสัตว์น ้าอย่างอ่ืนจะเป็นการเพาะเลี ยงแบบดั งเดิม เช่น การเพาะเลี ยง
หอยแครงตามชายฝั่ง การเพาะเลี ยงหอยแมลงภู่ และการเพาะเลี ยงหอยนางรม 

 

การเพาะเลี ยงสัตว์น ้าจืดในมาเลเซียมีทั งการเลี ยงแบบ Extensive, Semi-intensive และ 
Intensive ปลาน ้าจืดที่มีการเลี ยงมากที่สุดได้แก่ปลานิล ซึ่งประมาณร้อยละ 90 เป็นการผลผลิตจากการเลี ยง
ปลานิลแดง ซึ่งมีการเลี ยงในบ่อดินเป็นส่วนใหญ่ ส่วนที่เหลือเป็นการเลี ยงในกระชัง นอกจากนั นก็มีการเลี ยง
ปลาดุก ปลากด ปลาจีน ปลาบ้า ปลานิล ปลาไน กุ้งก้ามกราม ปลาตะเพียนขาว ปลาช่อน และปลาบู่ทราย ซึ่ง
การเลี ยงปลาน ้าจืดในมาเลเซียไม่ได้มีการพัฒนามากนัก ยกเว้นการเลี ยงปลานิลที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
การเลี ยงปลาน ้าจืดในมาเลเซียเป็นการเลี ยงโดยเกษตรกรรายย่อยเป็นส่วนใหญ่ ในมาเลเซียมีการเลี ยงปลาดุก
มากพอสมควร โดยมูลค่าของผลผลิตจัดอยู่ในอันดับ 6 ของมูลค่าสินค้าสัตว์น ้าทั่วประเทศ เนื่องจากเป็น
ประเทศที่มีประชากรนับถือศาสนาอิสลามเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งมีการบริโภคเนื อไก่อย่างกว้างขวาง และเป็น
ประเทศท่ีมีการผลิตสัตว์ปีกเป็นอันดับ 3 ของเอเชียแปซิฟิก ดังนั นจึงมีเศษของเสียจากโรงงานช้าแหละเนื อไก่
ปริมาณมาก โดยใช้ไส้ไก่จากโรงงานช้าแหละเนื อไก่ส้าหรับเป็นอาหารท้าให้มีต้นทุนการเลี ยงถูกกว่าต้นทุน     
การเลี ยงปลาดุกท่ีใช้อาหารเม็ดเลี ยงทั่วไปในประเทศไทย จากปจจัยดังกล่าวท้าให้ปลาดุกที่น้าเข้าจากมาเลเซีย     
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มีราคาถูกกว่าในประเทศไทย ท้าให้ผู้เลี ยงปลาดุกในภาคใต้ประสบปัญหาในช่วงที่มีการน้าเข้าปลาดุกจาก
มาเลเซีย 

 

อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร รวมทั งการแปรรูปสัตว์น ้า ยังไม่พัฒนาเท่าเทียมไทย เนื่องจาก
ผู้ประกอบการประมาณร้อยละ 80 เป็นผู้ประกอบการขนาดเล็ก และขนาดกลาง ดังนั นรัฐบาลจึงได้ก้าหนดใน
แผนพัฒนาประเทศ เพ่ือยกระดับผู้ประกอบการให้มีการพัฒนาขึ นเป็นผู้ประกอบการขนาดใหญ่  
ซึ่งรวมถึงภาคการท้าการประมงและเพาะเลี ยงสัตว์น ้า เพื่อตอบสนองต่อการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจของ
ประเทศ และรองรับผลผลิตสัตว์น ้าที่เพ่ิมขึ นจากการเพาะเลี ยงสัตว์น ้า ผลิตภัณฑ์แปรรูปสัตว์น ้าของมาเลเซีย
ส่วนใหญ่จะเป็นการผลิตเพ่ือส่งออก ได้แก่ ปลาแช่แข็ง ปลากระป๋อง กุ้งและผลิตภัณฑ์แช่แข็ง หอยและ
ผลิตภัณฑ์แช่แข็ง และซูริมิ ผลิตภัณฑ์แปรรูปสัตว์น ้ามีสัดส่วนมากที่สุดในกลุ่มอาหารแปรรูปที่ส่งออก        
การส่งออกผลิตภัณฑ์แปรรูปสัตว์น ้าคิดเป็นสัดส่วนน้อยมากเมื่อเทียบกับการปริมาณการค้าของสินค้ากลุ่มนี ทั ง
ในอาเซียนและในระดับโลก เนื่องจากอุตสาหกรรมการแปรรูปสัตว์น ้ายังไม่พัฒนามาก โดยส่งออกไปยังกลุ่ม
ประเทศในสหภาพยุโรปประมาณปีละ 100 ล้านริงกิต อย่างไรก็ตามอุตสาหกรรมการแปรรูปสัตว์น ้าใน
มาเลเซียเติบโตอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันมาเลเซียเป็นผู้น้าเข้าผลิตภัณฑ์แปรรูปสัตว์น ้าที่ส้าคัญหลายรายการ
เช่น ปลา กุ้ง แช่แข็ง ปลาแห้ง ปลารมควัน และหอย เป็นต้น ในปี 2551 มาเลเซียน้าเข้าผลิตภัณฑ์ประมง
ประมาณ 3.29 แสนตันคิดเป็นร้อยละ 18 ของการบริโภคภายในประเทศ โดยมีการน้าเข้าจากจีน และ
อินโดนีเซีย  ในสัดส่วนเท่ากันร้อยละ 19 และน้าเข้าจากไทยร้อยละ 18 ที่เหลือน้าเข้าจากประเทศอ่ืนๆเช่น 
พม่า ไต้หวัน  บังคลาเทศ อินเดีย ปากีสถาน ญี่ปุ่น และนอรเวย์เป็นต้น มาเลเซียมีโรงงานอาหารแปรรูปทุก
ประเภททั งสิ น 3,200 โรงงาน ซึ่งมีหลายโรงงานที่ได้รับการรับรองจากสหภาพยุโรป มาเลเซียเคยถูกสหภาพ
ยุโรปห้ามการน้าเข้าสินค้าสัตว์น ้าในปี 2551 เนื่องจากการผลิตที่ไม่ได้มาตรฐาน แต่ในปีถัดมาก็สามารถ
ปรับปรุงและสามารถส่งออกไปยังสหภาพยุโรปได้อีก มาเลเซียมีระบบการตรวจสอบความปลอดภัยของอาหาร
รวมทั งผลิตภัณฑ์สัตว์น ้าทุกประเภทเพ่ือการส่งออก โดยเป็นระบบการตรวจสอบที่มาของผลผลิตและปัจจัย
การผลิตต่างๆ ซึ่งต้องได้รับการรับรอง จึงจะสามารถส่งออกได้ ระบบดังกล่าวมีการปรับปรุงล่าสุดปี 2554 โดย
มีหน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุขเป็นหน่วยงานหลัก และมีความร่วมมือกับกรมประมง 

 

เมื่อพิจารณาการเปลี่ยนแปลงปริมาณและมูลค่าการผลิตสัตว์น ้าของมาเลเซียปี 2553 และ 
2554 พบว่า การเพาะเลี ยงปลานิลในบริเวณน ้าจืดและน ้ากร่อยมีแนวโน้มที่ลดลง ในขณะที่การเพาะเลี ยง
สาหร ่ายทะเลม ีการผลิตเพิ ่มขึ  นร ้อยละ 15.8 และมีม ูลค ่าการส ่งออกเพิ ่มขึ  น 706.23 ล ้านร ิงก ิต           
(ตารางที่ 2.30) 
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ตารางท่ี 2.30  ปริมาณผลผลิตและมูลค่าการเพาะเลี ยงสัตว์น ้าของมาเลเซียปี 2553-2554 

การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 

2553 2554 การเปลี่ยนแปลง (%) 

ปริมาณ 
(ตัน) 

มูลค่า 
(ล้านริง

กิต) 

ปริมาณ 
(ตัน) 

มูลค่า 
(ล้านริง

กิต) 
ปริมาณ มูลค่า 

น ้าจืด 155,398.63 760.34 122,218.73 684.15 -21.35 -10.02 
น ้ากร่อย 217,757.37 1,955.24 164,838.68 1,701.49 -24.61 -12.98 
การเพาะเลี ยงสัตว์น ้า
ทั งหมด 

373,156.00 2,715.58 287,057.41 2,385.64 -23.07 -12.15 

สาหร่ายทะเล 207,892.40 83.16 239,450.00 670.46 +15.18 +706.23 
ที่มา: Department of Fisheries Malaysia (2012) 

 
 ในด้านการเพาะเลี  ยงปลาน ้าจืด พบว่า มีการเพาะเลี  ยงปลาดุกมากที่สุด โดยในปี 2554       

มีปริมาณการเพาะเลี  ยงเท่ากับ 46,777.80 ตัน รองลงมา คือ ปลานิลแดง และปลากด มีปริมาณการ
เพาะเลี  ยงเท ่าก ับ 33 ,259.93 และ 10 ,891.51 ต ัน ตามล้าด ับ แต่เมื ่อพ ิจารณาถึงการขยายต ัว            
พบว่าปลาดุกและปลากดมีแนวโน้มลดลงอย่างมาก โดยมีอัตราลดลงจากปี 2553 เท่ากับร้อยละ 21.30 และ 
51.93 ตามล้าดับ แต่มีการขยายตัวของปลานิลแดงเพิ่มขึ นร้อยละ 28.29 แสดงให้เห็นว่าปลานิลแดงเริ ่ม
ได้รับความนิยมมากขึ น (ตารางที่ 2.31) 

 
ตารางท่ี 2.31 ปริมาณผลผลิตและมูลค่าการเพาะเลี ยงสัตว์น ้าจืดของมาเลเซียปี 2553-2554 

การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด 

2553 2554 
การเปลี่ยนแปลง 

(%) 

ปริมาณ 
(ตัน) 

มูลค่า 
(ล้านริง

กิต) 

ปริมาณ 
(ตัน) 

มูลค่า 
(ล้านริง

กิต) 
ปริมาณ มูลค่า 

ปลาดุก 63,206.24 194.48 46,777.80 153.06 -25.99 -21.30 
ปลานิลแดง 29,013.94 192.99 33,259.93 247.59 +14.63 +28.29 
ปลากด 37,884.07 199.49 10,891.51 95.89 -71.25 -51.93 
ปลานิลด้า 9,629.33 56.3 9,526.30 54.33 -1.07 -3.50 
กุ้งก้ามกราม 619.22 18.85 334.44 9.34 -45.99 -50.45 
อ่ืนๆ 15,045.83 98.23 21,428.75 123.94 +42.42 +26.17 
รวมทั งสิ น 155,398.63 760.34 122,218.73 684.15 -21.35 -10.02 

ที่มา:Department of Fisheries Malaysia (2012) 
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เมื่อพิจารณาจากมูลค่าของผลผลิตสัตว์น ้าแต่ละชนิดที่มีการเพาะเลี ยงพบว่าในสัตว์น ้ากร่อยนั น 
กุ้งทะเล เป็นสัตว์น ้าที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงที่สุดของประเทศ โดยมีการเลี ยงกุ้งขาวมากที่  รัฐ Sabah, 
Pulau, Pinang, Perak และ Johor ส่วนใหญ่เป็นการเลี ยงแบบ Intensive และ Semi-intensive ขณะที่การ
เลี ยงกุ้งกุลาด้ามีการเลี ยงมากที่รัฐ Pahang และ Selangor ส่วนใหญ่เป็นการเลี ยงแบบ Semi-intensive 
ผลผลิตจากการเพาะเลี ยงที่ส้าคัญรองลงมาได้แก่ สาหร่ายทะเล ซึ่งมีการเลี ยงมากที่สุดรัฐ Sabah และ        
รัฐ Perak มีการเลี ยงเพียงเล็กน้อย ในอดีตรัฐ Sabah เป็นแหล่งเพาะเลี ยงสัตว์น ้าที่ส้าคัญที่สุดของประเทศ
เนื่องจากมีแนวชายฝั่งทะเลเปิดที่อุดมสมบูรณ์ คุณภาพน ้าเหมาะสมส้าหรับการเจริญเติบโตของสัตว์และพืชน ้า
ทะเลชนิดต่างๆ ไม่มีมลพิษทางน ้าจากกิจกรรมต่างๆของอุตสาหกรรมและครัวเรือน ปัจจุบันมีการขยายพื นที่
การเลี ยงกุ้งขาวในรัฐ  Pulau และ Pinang และยังเป็นแหล่งเลี ยงปลากะพงขาวที่ส้าคัญอีกด้วย ปลาทะเลที่
ส้าคัญทางเศรษฐกิจอีกชนิดหนึ่งได้แก่ปลากะพงขาว ปลากะพงแดงและปลาเก๋า ซึ่งมีการเลี ยงทั งในบ่อดินและ
ในกระชัง การเลี ยงปลาเก๋าจะเลี ยงในกระชังที่อยู่ห่างไกลจากชายฝั่งพอสมควรเพ่ือหลีกเลี่ยงมลพิษทางน ้า      
รัฐที่มีการเพาะเลี ยงสัตว์น ้ากร่อยมาก ได้แก่ รัฐ Pulau, Pinang, Sabah, Perak และ Johor การเพาะเลี ยงปลา
กะพงขาวในมาเลเซียได้พัฒนาไปมากกว่าการเลี ยงในประเทศไทย เนื่องจากมีการน้าระบบการเลี ยงแบบระบบ
ปิดสามารถควบคุมผลผลิตและการเกิดโรคได้ โดยด้าเนินการมาแล้วหลายปี ขณะที่การเลี ยงปลาเก๋าก็มีผลผลิต
ที่ดีกว่าการเลี ยงในประเทศไทยเช่นเดียวกัน นอกจากสัตว์น ้ากร่อยแล้ว กลุ่มปลาสวยงามจัดว่าเป็นธุรกิจที่น้า
เงินตราเข้าประเทศจ้านวนมาก เนื่องจากมาเลเซียเป็นผู้ผลิตปลาสวยงามทั งน ้าจืดและน ้าเค็มที่ส้าคัญของโลก 
จากสภาพภูมิประเทศร้อนชื น ที่ยังมีป่าและทรัพยากรอ่ืนๆที่อุดมสมบูรณ์เช่นเดียวกับอินโดนีเซียจึงท้าให้มี
ความหลากหลายทางชีวภาพสูง โดยมูลค่าของปลาสวยงามจัดเป็นอันดับที่ 3 รองลงมาจากกุ้งทะเล และ
สาหร่ายทะเล ตามล้าดับ ส้าหรับปลาน ้าจืดชาวมาเลเซียนิยมรับประทานปลานิลแดงมากกว่าปลานิลธรรมดา 
ดังนั นผลผลิตปลานิลแดงจึงเป็นอันดับ 1 ในกลุ่มสัตว์น ้าจืด รองลงมาได้แก่ปลาดุก ปลากด ปลานิล และ 
ปลาจีนตามล้าดับ ซึ่งรูปแบบการเลี ยงมีทั งการเลี ยงในบ่อและกระชัง ปัจจุบันรัฐบาลได้ส่งเสริมให้มีการเลี ยงใน
กระชังในอ่างเก็บน ้ามากขึ น 

 
4) พม่า 
อุตสาหกรรมประมงและเพาะเลี ยงสัตว์น ้าในพม่า ถือว่ามีความส้าคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศ

รองลงมาจากด้านเกษตร และเป็นแหล่งความมั่นคงทางอาหารของประเทศ ซึ่งท้าให้เกิดการจ้างงานจ้านวน
มาก พม่ามีผลผลิตสัตว์น ้าที่ได้จากการท้าการประมงในทะเลที่สูงมากโดยจัดอยู่ในอันดับ 2 ของอาเซียนรอง
จากอินโดนีเซีย พม่ายังเป็นแหล่งประมงที่ส้าคัญของเรือประมงไทยในปี 2554 ผลผลิตสัตว์น ้าจากการท้า
ประมงประมาณ 4.14 ล้านเมตริกตัน โดยเป็นผลผลิตจากการจับในทะเลประมาณ 3.16 ล้านเมตริกตัน หรือ
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 52 ขณะที่ผลผลิตจากการจับในน ้าจืดประมาณ 1.98 ล้านเมตริกตัน มีการส่งออก 
สัตว์น ้าและผลิตภัณฑ์ประมาณ 0.37 เมตริกตันซึ่งคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 9.2 ของผลผลิตทั งหมด  
มีมูลค่าประมาณ 555.52 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ โดยส่งออกไปยัง 27 ประเทศทั่วโลก โดยจีนเป็นผู้น้าเข้า
รายใหญ่ที่สุด รองลงมาได้แก่ประเทศไทย คนพม่านิยมบริโภคสัตว์น ้าและผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นแหล่งโปรตีนที่
ส้าคัญของประชากรทั งประเทศ โดยการบริโภคสัตว์น ้าประมาณ 48 กิโลกรัมต่อคนต่อปี 
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การท้าการประมงในพม่ามีทั งการประมงน ้าจืดและการประมงทะเล แต่การท้าประมงน ้าจืดคิด
เป็นสัดส่วนน้อยมากเมื่อเทียบกับการประมงทะเลจากการมีทรัพยากรทางทะเลที่อุดมสมบูรณ์และมีน่านน ้า
เป็นทะเลเปิดที่มีคุณภาพน ้าที่เหมาะสมส้าหรับการเจริญเติบโตของสัตว์น ้า พม่ ามีพื นที่ของแหล่งน ้าจืด
ประมาณ 8.2 ล้านเฮคแตร์ แหล่งท้าการประมงน ้าจืดที่ส้าคัญอยู่ตามแม่น ้าสายต่างๆซึ่ งมีพื นดินที่ 
อุดมสมบูรณ์จึงมีสภาพที่เหมาะสมส้าหรับการเจริญเติบโตของสัตว์และพืชน ้าและมีความหลากหลายของชนิด
สัตว์และพืชน ้าในธรรมชาติ แม่น ้าสายส้าคัญที่มีการท้าการประมงได้แก่ Ayeyarwady, Chindwin, Sittaung
และ Thanlwin ซึ่งแม่น ้าทั ง 4 สายไหลจากเหนือลงใต้ เช่น ด้านตะวันออกของอ่าวเบงกอล อ่าวเมาะตะมะ 
ทะเลอันดามัน และแม่น ้าสาขาต่างๆของสามเหลี่ยมแม่น ้า  Ayeyarwady นอกจากนี การพัดพาของตะกอน
และแร่ธาตุต่างๆตามล้าน ้าลงสู่ทะเลยังเป็นการท้าให้ระบบนิเวศน ้ากร่อยมีความอุดมสมบูรณ์ซึ่งท้าให้
ทรัพยากรประมงชายฝั่งมีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยและยังเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น ้าวัยอ่อน 

 

การประมงทะเลของพม่ามีความส้าคัญต่อภาคอุตสาหกรรมประมงของพม่าเป็นอย่างยิ่ ง     
เนื่องจากเป็นแหล่งวัตถุดิบสัตว์น ้าที่ส้าคัญต่อพม่าและประเทศต่างๆ รวมทั งประเทศไทยที่น้าเข้าวัตถุดิบสัตว์น ้า
เพ่ือไปแปรรูป พม่ามีป่าโกงกางและพื นที่ชุ่มน ้าที่อุดมสมบูรณ์ส้าหรับเป็นแหล่งอนุบาลลูกพันธุ์สัตว์น ้าวัยอ่อน
นานาชนิด มีแหล่งปะการังที่อุดมสมบูรณ์เหมาะส้าหรับการเจริญเติบโตของสัตว์น ้าและพืชทะเล จึงท้าให้ท้อง
ทะเลของพม่ามีทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์ พม่ามี Maximum Sustainable Yield (MSY) ประมาณ                   
1.05 ล้านเมตริกตัน เนื่องจากพม่ายังไม่มีการพัฒนาอุตสาหกรรมมากนัก จึงมีแหล่งน ้าทะเลที่มีคุณภาพที่ดี
เหมาะสมส้าหรับการเพาะเลี ยงชายฝั่ง และการเพาะเลี ยงในทะเล เช่น การเลี ยงปลาเก๋า และปลากะพง ซึ่งเป็น
การเลี ยงในกระชัง เป็นต้น 

 

การเพาะเลี ยงสัตว์น ้าในพม่ามีทั งการเลี ยงในน ้าจืด น ้ากร่อย และการเลี ยงในทะเล สืบเนื่องจาก
ทรัพยากรสัตว์น ้าตามธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นแหล่งน ้าจืดหรือทะเลยังมีความอุดมสมบูรณ์ สามารถจับจากธรรมชาติ
ได้อย่างง่ายไม่ต้องลงทุนมาก ดังนั นการพัฒนาด้านเพาะเลี ยงสัตว์น ้าในพม่าจึงช้ากว่าหลายประเทศในอาเซียน     
มีการเริ่มเลี ยงปลาครั งแรกในปี 2497 โดยการเลี ยงปลาที่น้าเข้ามาจากประเทศอ่ืนไม่ใช่ปลาพื นเมืองของพม่า เช่น 
ปลาไน ปลานิล และปลาแรด พม่าเป็นแหล่งผลิตปลาในกลุ่มปลา Carp ที่ส้าคัญ เช่น ปลายี่สกเทศ ปลานวลจันทร์ 
และปลากระโห้เทศ เป็นต้น ในปี 2511 สามารถผสมเทียมปลาพื นเมืองในกลุ่มปลา Carp ได้ ดังนั นการเพาะเลี ยง
ปลาน ้าจืดจึงขยายตัวเรื่อยมา และในปัจจุบันมีการเพาะเลี ยงมากกว่า 20 ชนิดทั งปลาพื นเมืองและปลาที่น้าเข้าจาก
ต่างประเทศ ปัจจุบันการเพาะเลี ยงปลาน ้าจืดในพม่า มีทั งโรงเพาะฟักผลิตลูกปลาและฟาร์มเลี ยง ในปี  2554  
พื นที่ส้าหรับเลี ยงปลาน ้าจืดมีประมาณ 218,746 เอเคอร์ โดยมีการเลี ยงมากท่ีสุดใน เขตลุ่มน ้า Ayeyarwady 
รองลงมาได้แก่ เขต Yangon ปัจจุบันมีสถานีประมงน ้าจืดจ้านวน 26 แห่ง ท้าหน้าที่ผลิตลูกปลาและท้าวิจัยเพ่ือ
พัฒนาอุตสาหกรรมเพาะเลี ยงสัตว์น ้าในประเทศ ในปี 2554 สถานีประมงของกรมประมงสามารถผลิตลูกปลาได้
ทั งสิ น 796.25 ล้านตัว (ตารางที่ 2.53) ชนิดที่มีการเลี ยงมากที่สุดได้แก่ปลายี่สกเทศซึ่งโรงเพาะฟักเอกชนได้มี    
การคัดเลือกและพัฒนาสายพันธุ์ดั งเดิมจาก แม่น ้า Ayeyarwady จนได้สายพันธุ์ที่มีการเจริญเติบโตเร็วมากกว่าเดิม
ถึงร้อยละ 50 และมีสีของเนื อปลาที่แดงสด ท้าให้เป็นที่ชื่นชอบของผู้บริโภคทั งภายในและต่างประเทศท้าให้ขายได้
ราคาสูงขึ น รองลงมาได้แก่ ปลากระโห้เทศ ปลานิล ปลานวลจันทร์เทศ ปลาไน ปลาตะเพียน ปลาสวาย  และปลา
ในกลุ่มปลาจีน เช่น ปลาซ่ง ปลาลิ่น และปลาเฉา เป็นต้น ในปี 2551 พม่ามีผู้เลี ยงปลารายใหญ่ (Large-scale 
Farmer) ที่เลี ยงปลาในกลุ่มปลา Carp ประมาณ 3,000 ราย ซึ่งมีพื นที่ประมาณ 80,000 เฮคแตร์ โดยมีผลผลิต
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เฉลี่ยประมาณ 4.5 ตันต่อเฮคแตร์ ซึ่งมีผู้เลี ยงหลายรายที่สามารถท้าผลผลิตได้ถึง 12.5-16 ตันต่อเฮคแตร์        
ราคาหน้าฟาร์มประมาณ 1 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ เกษตรกรเริ่มประสบปัญหาราคาอาหารที่แพงขึ นท้าให้ต้นทุน
ค่าอาหารคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 60-65 ของต้นทุนการผลิต แหล่งผลิตลูกพันธุ์ปลาน ้าจืดที่ส้าคัญอยู่ที่ Kayan     
ทิศตะวันออกของย่างกุ้ง ซึ่งมีฟาร์มอนุบาลลูกปลาประมาณ 200 ฟาร์ม มีพื นที่ประมาณ 800 เฮคแตร์Kayanเป็น
แหล่งที่มีการพัฒนาการเลี ยงปลาในกลุ่มปลา Carp เริ่มแรกในพม่า ต่อมาได้มีการขยายพื นที่ฟาร์มเลี ยงเพ่ิมอีก 
17,200 เฮคแตร์ ในเขตที่เคยมีปัญหาความไม่สงบด้านทิศตะวันตกของย่างกุ้งในเขต Twante  มีการขนส่งลูกปลา
จาก Kayan ไปยังเขต Twante ทางเรือที่มีท่อพีวีซี เจาะรูและวางไว้ด้านบนให้น ้ากระจายลงมาเพ่ิมออกซิเจน   
ขณะขนส่งลูกปลา โดยสามารถเดินเรือในล้าคลองได้ระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนธันวาคม เกษตรกรผู้เลี ยงปลา
ส่วนใหญ่มีอาชีพท้านามาก่อน ปัจจุบันมีผู้เลี ยงปลาที่ไม่ได้มีอาชีพท้านามาก่อนเริ่มเข้ามาสู่ธุรกิจการเลี ยงปลาน ้า
จืดมากขึ น นอกจากนี ใน Mandalay และรัฐ Shan มีการเลี ยงปลาจีนมาก 
 

การเลี ยงปลาในกลุ่มปลา Carp ส่วนใหญ่จะเลี ยงแบบ Monoculture โดยปล่อยลูกปลาขนาดประมาณ 
10 กรัม ในช่วงอนุบาลมีการปล่อยลูกปลาหนาแน่นมากประมาณ 37 ตัวต่อตารางเมตร ในปลายี่สกเทศอัตรารอด
สูงมากจากลูกปลาตุ้มอนุบาลเป็นปลานิ วมีอัตรารอดถึงร้อยละ 95 ส้าหรับฟาร์มเลี ยงปลาน ้าจืดในกลุ่มปลา 
Carp ส่วนใหญ่แล้ว เป็นฟาร์มขนาดใหญ่ มีพื นที่ตั งแต่ 20-600 เฮคแตร์ โดยเฉลี่ยมีขนาดพื นที่ประมาณ  
80 เฮคแตร์ ขนาดบ่อ 20-88 เฮคแตร์ ลึก 1.5-2 เมตร อัตราปล่อยส้าหรับฟาร์มเลี ยงปลายี่สกเทศ          
5,000 ตัวต่อเฮคแตร์ หรือ 0.5 ตัวต่อตารางเมตร ปลานวลจันทร์น ้าจืด 500 ตัวต่อเฮคแตร์ หรือ 0.05 ตัวต่อ
ตารางเมตร ปลากระโห้เทศ 250 ตัวต่อเฮคแตร์ หรือ 0.025 ตัวต่อตารางเมตร เลี ยงได้ประมาณ 2 ปี ปลายี่สก
เทศจะใขนาดประมาณ 1.6-2 กิโลกรัม และปลากระโห้เทศมีขนาดประมาณ 3.0-3.3 กิโลกรัม ในแต่การเก็บ
เกี่ยวผลผลิตในแตล่ะรอบการเลี ยงจะท้าเพียงครั งเดียวไม่มีการทยอยจับ มีการท้าความสะอาดบ่อโดยการลอก
เลนทุกๆ 2-3 ปี อาหารที่ใช้เลี ยงปลาเป็นอาหารผสมโดยใช้ร้าผสมกับถั่วลิสงบด งาบด และเมล็ดทานตะวันบด 
โดยใช้ร้าเป็นส่วนประกอบหลักในอัตราส่วน 9 ต่อ 1 นอกจากนี มีการใช้อาหารเม็ดเนื่องจากการขาดแคลน
วัตถุดิบอาหารที่ท้าอาหารใช้เองในฟาร์ม การใช้อาหารเม็ดส้าหรับเลี ยงปลาน ้าจืดได้ขยายตัวอย่างรวดเร็ว     
ในปี  2551 มีโรงงานท้องถิ่นท่ีผลิตอาหารเม็ดสัตว์น ้าจ้านวน 17 โรงงาน 

 

การเพาะเลี ยงปลาทะเลในพม่ามีหลายชนิดได้แก่ ปลาเก๋า ปลากะพงขาว ปลากะพงแดง 
ปลากระบอก และปลานวลจันทร์ทะเล โดยปลาเก๋า ปลากะพงแดง และปลากะพงขาว มีการเลี ยงมากที่สุด 
เนื่องจากขายได้ราคาดี พม่ามีท้องทะเลที่อุดมสมบูรณ์มีทะเลเปิดที่คุณภาพน ้าเหมาะสมที่จะเลี ยงปลาทะเลใน
กระชัง แต่ยังไม่มีการพัฒนาเทคโนโลยีการเลี ยงและการเลี ยงปลาทะเลในกระชังยังไม่แพร่หลาย ในปี 2554  
มีฟาร์มเอกชนที่เลี ยงปลาเก๋าประมาณ 3-4 ราย การขาดแคลนลูกพันธุ์เป็นปัญหาหลักที่ท้าให้การเลี ยงไม่
สามารถขยายการเลี ยงได้ โรงเพาะฟักของกรมประมงสามารถเพาะลูกปลากะพงขาวได้ตั งแต่ ปี 2545 และ
เพาะปลาเก๋าบางชนิดได้ในปี 2553 นอกจากการเลี ยงปลาทะเลในกระชังแล้ว การเลี ยงสาหร่ายทะเลเริ่มมี
ความส้าคัญเนื่องจากรัฐบาลพยายามส่งเสริม โดยในปี 2546 บริษัทของประเทศเกาหลีได้เริ่มพัฒนาการเลี ยง
ในทะเลด้านทิศใต้ และประสบผลส้าเร็จเป็นอย่างดี ในปี 2554 รัฐบาลอนุญาตให้บริษัทดังกล่าวสร้างโรงงาน
แปรรูป ซึง่อยู่ในช่วงก้าลังก่อสร้างโรงงาน และมีบริษัทจากประเทศญี่ปุ่นก้าลังส้ารวจพื นที่การเลี ยง 
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กรมประมงของพม่ามีศักยภาพในการผลิตลูกพันธุ์ปลาน ้าจืดชนิดต่างๆจ้านวนมาก  และได้ปล่อยลูก
ปลาลงในแหล่งน ้าธรรมชาติจ้านวนมากในแต่ละปี แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของบุคลากรในกรมประมงที่มีทักษะ             
ในด้านเพาะพันธุ์สัตว์น ้าเป็นอย่างดี จ้านวนลูกปลาที่โรงเพาะฟักของกรมประมงสามารถผลิตได้ในแต่ละปีระหว่าง  
ปี 2549-2553 มีจ้านวนประมาณ 689-796 ล้านตัวเศษ (ตารางที่ 2.32) โดยพื นที่ทีมี่การผลิตลูกปลาของกรมประมง
มากที่สุดอยู่ที ่เขต Mandalay รองลงมาได้แก ่เขต Yangon และ Ayeyarwady ตามล้าดับ (ตารางที่ 2.33)     

 
ตารางท่ี 2.32  ผลผลิตลูกพันธุ์ปลาชนิดต่างๆ โดยโรงเพาะฟักของกรมประมงพม่า ปี 2549-2554 

หน่วย: ล้านตัว 
ชื่อสามัญ 2549-2550 2550-2551 2551-2552 2552-2553 2553-2554 

ปลายี่สกเทศ 529.739 541.700 517.800 527.260 460.179 
ปลาไน 52.628 68.500 47.500 77.370 83.882 
ปลาเฉา 8.034 6.300 5.900 4.170 8.397 
ปลากระโห้เทศ 4.638 6.100 5.000 5.190 11.733 
ปลาในกลุ่มปลาทอง - - - - - 
ปลานิล 13.727 13.400 12.200 20.060 18.363 
ปลาลิ่น 3.134 3.000 3.200 3.380 5.629 
ปลาซ่ง 2.639 2.100 2.300 2.190 3.8 
ปลาดุกด้าน 1.803 - - - - 
ปลาสวาย 17.052 11.700 10.000 4.660 9.384 
ปลาโรตี 0.350 - - - - 
ปลานวลจันทร์เทศ 3.817 3.400 1.800 2.850 6.652 
กลุ่มปลาจาระเม็ดน ้าจืด 15.302 9.300 10.800 3.290 6.733 
ปลาตะเพียนขาว 37.095 75.200 66.500 86.230 181.439 
ปลาในกลุ่มปลายี่สก - - - .10 - 
ปลาสลิด - - - - 0.06 
ปลาโมง - - - - 0.002 

รวมทั้งสิน 689.958 740.700 683.000 736.760 796.253 

ที่มา: Department of Fisheries Myanmar (2011) 
 
ตารางที่ 2.33  ปริมาณผลผลิตลูกพันธุ์ปลาโดยโรงเพาะฟักของกรมประมงพม่าในเขตพื นที่ต่างๆปี 2553-2554 

หน่วย: ล้านตัว 
เขตพื้นที่โรงเพาะฟักลูกพันธุ์ปลา ปริมาณผลผลิต 

เขต Yangon 186.800 
เขต Hongsa watoi 68.200 
เขต Mandalay 373.500 
เขต Ayeyarwady 101.800 
เขต มาเกว 8.600 
รัฐ Kachin 19.000 
รัฐ Sagaing 26.600 
รัฐ Mon 5.100 
รัฐ Shan 3.100 
รัฐ Karen 3.500 

ที่มา: Department of Fisheries Myanmar (2011) 
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นอกจากกรมประมงจะสามารถผลิตลูกปลาได้ในแต่ละปีแล้ว ยังสามารถผลิตลูกกุ้งก้ามกรามได้ 
มากกว่า 40 ล้านตัวต่อปีและมีโรงเพาะฟักกระจายอยู่ตามเมืองต่างๆ โดยโรงเพาะฟักในเมือง Pathein สามารถ
ผลิตลูกพันธุ์กุ้งก้ามกรามได้มากที่สุด สามารถผลิตลูกพันธุ์กุ้งก้ามกรามได้ 36.7 ล้านตัวต่อปี รองลงมาคือโรง
เพาะฟักในเมือง Sittwe และ Tan-twe โดยสามารถผลิตลูกพันธุ์กุ้งก้ามกรามได้ 2.65 และ 2.59 ล้านตัว 
ตามล้าดับ (ตารางที่ 2.34) 
 
ตารางท่ี 2.34 ปริมาณผลผลิตลูกพันธุ์กุ้งก้ามกรามโดยโรงเพาะฟักของกรมประมงพม่าในเขตต่างๆปี 2552 

หน่วย: ล้านตัว 
โรงเพาะฟักลูกพันธุ์กุ้ง ปริมาณผลลผลิต 

Kyauk-phyu Township 0.80 
Dawei 0.85 
Tan-twe 2.59 
Sittwe 2.65 
Pathein 36.70 

ที่มา: Department of Fisheries Myanmar (2011) 
 
พม่าส่งออกปลายี่สกเทศในปี 2554 ประมาณ 84,997.466 เมตริกตัน คิดเป็นมูลค่า 89.811 

ล้านดอลลาร์สหรัฐ จากการเปรียบเทียบมูลค่าการส่งออกสะท้อนว่าพม่าส่งออกปลายี่สกเทศเป็นอันดับ 1 เมื่อ
เทียบกับสัตว์น ้าชนิดอ่ืนๆ โดยส่งออกประมาณร้อยละ 90 ของผลผลิตทั งหมด ที่ขนาด 1-2 กิโลกรัมต่อตัว
ตลาดส่งออกส้าคัญ ได้แก่ ประเทศในตะวันออกกลาง และบังคลาเทศ ปลาน ้าจืดที่ส่งออกอีกชนิดหนึ่งได้แก่
ปลาสวาย ส้าหรับปลานิลปริมาณการส่งออกไม่มาก ปัญหาโครงสร้างพื นฐานการขนส่งปลาจากฟาร์มไปยังห้อง
เย็นและขาดการประสานงานที่มีประสิทธิภาพระหว่างเกษตรกรและผู้ส่งออกท้าให้ความสามารถในการแข่งขัน
ของพม่าไม่ดีเท่าที่ควร ในอดีตพม่าเป็นประเทศเดียวที่ส่งออกปลายี่สกเทศไปยังบังคลาเทศ แต่ปัจจุบันอินเดีย
เป็นคู่แข่งในการส่งออกปลายี่สกเทศไปยังบังคลาเทศพม่าประสบปัญหาที่ไม่สามารถผลิตปลาขนาดและ
ปริมาณที่ต้องการได้อย่างสม่้าเสมอ และคุณภาพเนื อปลาหลังการเก็บเกี่ยวที่ไม่ดีเท่าอินเดียเนื่องจากขาด
แคลนน ้าแข็ง รวมถึงมปีัญหาโครงสร้างพื นฐานและการขนส่ง ท้าให้แข่งขันกับอินเดียได้ยาก นอกจากการเลี ยง
ปลาน ้าจืดแล้ว พม่ายังมีการเลี ยงกุ้งก้ามกราม ซึ่งในกรณีที่เลี ยงแบบ Monoculture มีการจัดการแบบ   
Semi-intensive แต่ผลผลิตค่อนข้างต่้า ส่วนใหญ่จะเป็นการเลี ยงแบบ Polyculture ร่วมกับปลาชนิดอ่ืน 
พื นที่การเลี ยงทั่วประเทศประมาณ 3,000 เฮคแตร์ มีโรงเพาะฟักผลิตลูกกุ้งก้ามกรามทั งของเอกชนและกรม
ประมง 

 

การเพาะเลี ยงกุ้งทะเลในพม่าเป็นการเพาะเลี ยงกุ้งกุลาด้า โดยเฉพาะชายฝั่งทะเลด้านตะวันตก 
ซึ่งได้รวบรวมลูกพันธุ์กุ้งจากธรรมชาติ ในช่วงน ้าขึ นไม่มีการให้อาหาร ขนาดบ่อประมาณ 50-100  
เฮคแตร์ ซึ่งท้าให้เกษตรกรมีรายได้ดี การเลี ยงกุ้งในอดีตไม่มีกฎหมายรองรับจนกระทั่งปี 2543 ได้มีการจัดตั ง
คณะกรรมการเพาะเลี ยงสัตว์น ้าของรัฐเพ่ือพัฒนาการเพาะเลี ยงกุ้งทะเล ก่อนปี 2543 มีฟาร์มกุ้งกุลาด้าทั งสิ น 
67,445 เอเคอร์ เมื่อในปี 2546 มีพื นที่การเลี ยงเพ่ิมขึ นเป็น 199,960 เอเคอร์ และมีพื นที่ฟาร์มที่มีการเลี ยง
แบบ Semi-intensive และ Intensive ประมาณ 5,250 เอเคอร์ ปัจจุบันมีการเพาะพันธุ์ลูกกุ้งกุลาด้าได้ทั ง 
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โรงเพาะฟักเอกชนและกรมประมง ในปี 2554 การเลี ยงกุ้งกุลาด้ามี 3 รูปแบบ ได้แก่ Semi-intensive มีพื นที่
ประมาณ 4,270.41 เอเคอร์ การเลี ยงแบบ Extensiveplus มีพื นที่ 80,200.04 เอเคอร์ และ Extensive 
Traditional ซึ่งมีพื นที่การเลี ยงมากที่สุดประมาณ130,332.02 เอเคอร์ รวมพื นที่การเลี ยงทั งสิ นประมาณ 
214,802.47 เอเคอร์ ผลผลิตทั งสิ น 55,441.31 เมตริกตัน ในปัจจุบันมีฟาร์มทีเ่ริ่มทดลองเลี ยงกุ้งขาวประมาณ
5 ฟาร์มซึ่งรัฐบาลอนุญาตให้น้าเข้าลุกกุ้งขาวที่ปลอดโรค (SPF) 

 

การเลี ยงปูทะเลถือว่าเป็นธุรกิจที่ก้าลังเติบโตอย่างรวดเร็ว มูลค่าการส่งออกปี 2554 จัดอยู่
อันดับ 4 เมื่อเทียบกับสัตว์น ้าชนิดอ่ืนๆ โดยมีมูลค่าส่งออกประมาณ 25.37 ล้านดอลลาร์สหรัฐ การเลี ยงปูนิ่ม
เป็นที่นิยมในพม่ามากขึ นเนื่องจากราคาสูง 

 

ข้อมูลจากการสัมภาษณ์หน่วยงานภาคราชการและเอกชนของพม่าในเดือนพฤษภาคม 2556  
น้าไปสู่ประเด็นสถานการณ์ด้านเพาะเลี ยงสัตว์น ้าของพม่ากล่าวคือ พม่ายังมีสภาพพื นที่เหมาะสมส้าหรับการ
เพาะเลี ยงสัตว์น ้าอีกมาก และยังมีทรัพยากรสัตว์น ้าที่ อุดมสมบูรณ์ แหล่งน ้าธรรมชาติยังไม่มีมลพิษด้าน
สิ่งแวดล้อมจากอุตสาหกรรมจัดเป็นประเทศที่มีแรงงานจ้านวนมาก และพร้อมที่จะท้างานในภาคการเพาะเลี ยง
สัตว์น ้าและการเกษตรอ่ืนๆ เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจที่ยังยากจน และค่าแรงก็มีราคาถูกกว่าหลายประเทศ 
หลังจากเริ่มเปิดประเทศ เศรษฐกิจพม่าเริ่มขยายตัว ประชาชนจะมีก้าลังซื อเพ่ิมขึ น ถึงแม้ว่าปัจจุบันส่วนใหญ่ยัง
ยากจน นอกจากนี ยังมีสมาคมด้านประมงที่เป็นตัวแทนของภาคเอกชนที่เข้มแข็ง (Myanmar Fisheries 
Federation) พร้อมที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมเพาะเลี ยงสัตว์น ้าของประเทศ สมาชิกของสมาคมเป็นผู้ที่มีความรู้ที่
พร้อมจะพัฒนาอุตสาหกรรมเพาะเลี ยงสัตว์น ้าและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง จากการที่ขาดแคลนเงินลงทุนดังนั นนัก
ลงทุนท้องถิ่นมีความต้องการร่วมทุนกับนักลงทุนต่างชาติเพ่ือพัฒนาการเพาะเลี ยงสัตว์น ้าในประเทศ การขนส่ง
ผลผลิตสัตว์น ้าเป็นปัจจัยส้าคัญต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมด้านเพาะเลี ยงสัตว์น ้า และพม่าก็มีสภาพพื นฐานด้าน
เพาะเลี ยงสัตว์น ้าที่อยู่ใกล้กับท่าเรือจึงสะดวกต่อการขนส่งสินค้า หลังจากที่พม่ามีการเลือกตั งหลักและประเทศ
ต่างๆได้ยกเลิกการคว่้าบาตรทางการค้า ท้าให้สามารถที่จะส่งออกสินค้าสัตว์น ้าไปยังตลาดใหญ่ๆของโลก เช่น 
สหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกา จึงมีความต้องการพัฒนามาตรฐานสินค้า ซึ่งต้องอาศัยนักลงทุนต่างชาติที่มีองค์
ความรู้และเทคโนโลยีที่พร้อมมากกว่าผู้ประกอบการท้องถิ่น ส้าหรับหน่วยงานภาคราชการก็ได้มีการปรับปรุง 
กฎระเบียบต่างๆที่เอื อต่อการลงทุนมากขึ น เช่น มีการปรับปรุงกฎหมายให้ทันสมัยเพ่ือดึงดูดนักลงทุนต่างชาติ ซึ่ง
ผ่านรัฐสภาเมื่อเดือนมกราคม 2556 มีการปฏิรูประบบราชการที่เอื อต่อการลงทุนสามารถให้สัมปทานที่ดินเป็น
ระยะเวลานานในพื นที่ห่างไกลการยกเว้นภาษีส่งออก และการลดหย่อนภาษีเงินไดเ้ป็นต้น 

 
5) ลาว 
การเพาะเลี ยงสัตว์น ้าของลาวยังไม่มีการพัฒนามากนัก เนื่องจากในอดีตสามารถพ่ึงพาปลา

ธรรมชาติได้ แต่เมื่อเศรษฐกิจของประเทศมีการเติบโตมากขึ น ประชากรเพ่ิมขึ น ทรัพยากรในธรรมชาติลดลง     
จึงมีการเพาะเลี ยงสัตว์น ้าเพ่ิมขึ น การเลี ยงปลาในนาข้าว เป็นการเลี ยงแบบดั งเดิมเพ่ือบริโภคในครัวเรือนที่เหลือ
จึงจ้าหน่ายให้กับเพ่ือนบ้าน การเลี ยงปลาในนาข้าวจะมีการขุดบ่อปลาในนาข้าวท้าเป็นบ่อล่อปลาให้มาติดกับและ
เก็บกักน ้าได้ตลอดฤดูฝน พอถึงฤดูเก็บเกี่ยวข้าว จะวิดน ้าจับปลาในบ่อ เช่นเดียวกับการเลี ยงปลาในนาข้าวของ
เกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ปัจจุบันมีการเลี ยงปลาเชิงพาณิชย์ในบ่อดิน และในกระชัง
เพ่ิมขึ นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการเลี ยงปลานิลแปลงเพศในกระชังในแม่น ้าโขง เริ่มแรกการเลี ยงปลาในกระชังมี
การเลี ยงในอ่างเก็บน ้าของเขื่อนน ้างึม ซึ่งมีปลาหลายชนิดที่มีการเลี ยง เช่น ปลาเทโพ ปลาช่อน ปลาสวาย  
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ปลานิล ปลาตะเพียนและปลาจีน เป็นต้นในปัจจุบันชนิดปลาที่มีการเลี ยงมากที่สุดได้แก่ปลานิล ซึ่งเป็นการเลี ยง
ปลานิลแปลงเพศในประชัง รองลงมาได้แก่ ปลาจีน ปลาตะเพียน ปลายี่สกเทศ ปลากระโห้เทศ ปลานวลจันทร์ 
ปลาดุก และปลาช่อน ตามล้าดับ โดยรูปแบบการเลี ยงมีทั งการเลี ยงในบ่อดิน กระชังในอ่างเก็บน ้าในแม่น ้าโขง 
และการเลี ยงปลาในบ่อกักเก็บน ้าของชุมชน (Culture-base Fisheries) ซึ่งรัฐบาลได้ร่วมมือกับองค์กรระหว่าง
ประเทศ เช่น Network of Aquaculture Centres in Asia-Pacific (NACA) พัฒนาระบบการเลี ยงดังกล่าวและ
ส่งเสริมให้มีการเลี ยงปลารูปแบบดังกล่าวมากขึ น เพ่ือเป็นการใช้ประโยชน์จากอ่างเก็บน ้าที่มีจ้านวนมากในลาว 

 

จากสถิติของ Department of Livestock and Fisheries ปี 2554 พบว่าจ้านวนกระชังที่เลี ยง
ปลาในแม่น ้าโขง และอ่างเก็บน ้าทั่วประเทศมีประมาณ 4,649 กระชัง โดยมีการเลี ยงมากที่สุดในเขตนครหลวง
Vientiane รองลงมาได้แก่ แขวง Champasak, Savannakhet, และ Khammouan ตามล้าดับ (ตารางที่ 
2.35) ส้าหรับในภาคเหนือมีการเลี ยงมากที่สุดที่  LuangPrabang ปัจจุบันรัฐบาลได้ส่งเสริมให้ 4 แขวง 
ในภาคใต้ของลาวมีการเลี ยงปลาในกระชังเพ่ิมขึ น เพ่ือลดการน้าเข้าปลานิลส้าหรับบริโภคจากประเทศไทย  
มีการเชิญผู้ประกอบการจากประเทศไทยไปอบรมวิธีการเพาะลูกปลาและวิธีการเลี ยงปลา ปัจจุบันมีนักธุรกิจ
จากจีน และเวียดนามเริ่มมาลงทุนเลี ยงปลาในภาคใต้ของลาวเพ่ิมขึ น จากการที่มีการเลี ยงปลานิลแปลงเพศ  
ในกระชังเพ่ิมขึ นอย่างต่อเนื่องแต่ลาวยังไม่สามารถผลิตลูกปลานิลแปลงเพศที่มีคุณภาพดี ดังนั นจึงน้าเข้าจาก
ไทยเป็นหลัก โดยผ่านด่านจังหวัดหนองคายส้าหรับผู้เลี ยงในแถบภาคกลาง เช่น นครหลวง Vientiane และ
บริเวณใกล้เคียงในขณะที่ผู้เลี ยงในแขวงKhammouanจะขนส่งผ่านด่านจังหวัดนครพนม ส้าหรับผู้เลี ยงใน
แขวง Savannakhet จะขนส่งผ่านด่านที่จังหวัดมุกดาหาร และผ่านด่านช่องเม็กจังหวัดอุบลราชธานี ส่งไปยัง
ผู้เลี ยงในแขวง Champasak, Salavan, Xekong และ Attapu 

 

ผลผลิตสัตว์น ้าของลาวส่วนใหญ่มาจากการเพาะเลี ยงทั งจากการเลี ยงในบ่อดิน การเลี ยงใน
กระชังและการเลี ยงในนาข้าว ในปี 2554 ผลผลิตของสัตว์น ้าทั งประเทศประมาณ 129,600 ตัน โดยมีผลผลิต
จากการเพาะเลี ยงประมาณ 95,413 ตัน หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 74 ที่เหลือร้อยละ 26 เป็นผลผลิตจาก
ปลาธรรมชาติ โดยผลผลิตที่ได้จากปลาธรรมชาติในนาข้าวร้อยละ 35 จากปลาในบ่อธรรมชาติร้อยละ 34 และ
จากการจับจากแม่น ้าโขงและแม่น ้าสาขา และจากการจับจากอ่างเก็บน ้าประมาณร้อยละ 31 (ตารางที่ 2.36) 
รูปแบบการเลี ยงปลาในอ่างเก็บน ้าเป็นการเลี ยงแบบ Extensive เป็นการปล่อยลูกปลาในกระชัง โดยไม่มีการ
ให้อาหาร แต่การเลี ยงปลาในบ่อดินและการเลี ยงปลานิลแปลงเพศในกระชังในแม่น ้าโขงเป็นการเลี ยงแบบ 
Intensive  
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ตารางท่ี 2.35  ผลผลิตสัตว์น ้าที่ได้จากการจับและการเพาะเลี ยงของลาวจ้าแนกเป็นรายจังหวัด ปี 2554  
               หน่วย: เมตริกตัน 

เขต จังหวัด 
ผลผลิตปลาที่ได้จากการจบั ผลผลิตปลาที่ได้จากการเพาะเลีย้ง ผลผลิตปลารวมท้ังหมด 

แม่น้ าโขง อ่างเก็บน้ า 
คลอง

ชลประทาน 
หนองน้ าขนาดเล็ก 

บ่อ
ธรรมชาติ 

นาข้าว บ่อปลาชุมชน บ่อปลา นาข้าว 
การเลี้ยง
ในกระชัง 

ปลาจาก
ธรรมชาติ 

ปลาจาก
บ่อ 

รวม 

ภาคเหนือ 2,743 25 180 367 0 1,698 20 10,750 0 2,430 5,033 13,180 18,213 
  Phongsaly - - 21 3 - 132 - 122 - - 155 122 277 
  LuoangNamtha 697 2 - 10 - 173 - 510 - - 882 510 1,392 
  Udonxai  318 17 19 6 - 216 - 2,154 - - 575 2,154 2,730 
  Bokeo 331 - 12 27 - 209 20 218 - 900 599 1,118 1,717 
  LuangPrabang 629 5 36 53 - 219 - 2,442 - 1,530 942 3,972 4,914 
  Houaphan - - 65 249 - 199 - 1,517 - - 513 1,517 2,030 
  Xaignabouli 768 1 28 20 - 550 - 3,787 - - 1,367 3,787 5,154 
ภาคกลาง 2,201 1,932 691 691 10,740 6,653 297 37,947 2,370 31,644 23,206 71,961 95,166 
  นครหลวงVientiane 503 87 300 78 9,636 1,281 - 15,709 60 17,973 11,884 33,742 45,626 
  Xiangkhoang - - 53 47 - 352 110 4,582 489 36 562 5,107 5,669 
  Vientiane - 1,615 162 149 259 1,021 - 5,962 1,560 1,701 3,206 9,223 12,429 
  Bolikhamxai) 363 2 47 57 - 621 24 780 - 2,376 1,113 3,156 4,269 
  Khammouan 573 14 30 222 203 956 - 2,761 - 4,527 1,998 7,288 9,286 

 
Savannakhet 762 215 100 139 642 2,422 163 8,152 261 5,031 4,443 13,444 17,887 

ภาคใต ้ 1,410 34 60 127 658 3,578 0 4,011 0 12,744 5,866 16,755 22,621 

 
Salavan 259 7 16 3 - 1,143 - 1,456 - 666 1,428 2,122 3,550 

 
Xekong - - 2 115 - 87 - - - 270 204 270 474 

 
Champasak 1,150 27 40 3 658 2,050 - 2,555 - 9,513 3,928 12,068 15,996 

 
Attapu - - 2 7 - 298 - - - 2,295 307 2,295 2,602 
รวม 6,354 1,991 931 1,185 11,398 11,929 317 52,707 2,370 46,818 34,105 101,895 136,000 

ที่มา: Department of Livestock and Fisheries, Lao PDR(2010)
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ตารางท่ี 2.36  พื นที่เพาะเลี ยงสัตว์น ้าและผลผลิตของลาวในปี 2553-2554 
           หน่วย:ตัน 

ล าดับที่ ชนิดการท าการประมง พื้นที่ (เฮกตาร์) ผลผลิต (ตัน) 
1.การจับสัตว์น ้า - 34,187 

1.1 แม่น ้าโขงและแม่น ้าสาขา 398,582 6,354 
1.2 อ่างเก็บน ้า 300,228 4,127 
1.3 บ่อธรรมชาติ 75,075 11,590 
1.4 นาข้าว 743,302 11,929 
1.5 บ่อปลาชุมชน 374 187 

2.การเพาะเลี ยงสัตว์น ้า  95,413 
2.1 บ่อ 27,867 41,578 
2.2 กระชัง 4,649 cage 46,490 
2.3 การเลี ยงปลาในนาข้าว 3,678 7,345 

 รวม 129,600 
ที่มา: Department of Livestock and Fisheries, Lao PDR (2012) 

 
จากการที่เป็นประเทศที่มีประชากรส่วนใหญ่มีความยากจน ในอดีตพ่ึงพาอาหารจากแหล่งน ้า

ธรรมชาติ แต่ในปัจจุบันประเทศมีการพัฒนามากขึ น มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเพ่ิมขึ นตามล้าดับ ประชากร
เริ่มมีก้าลังซื อมากขึ น ประกอบกับสัตว์น ้าตามแหล่งน ้าธรรมชาติลดลง การเพาะการเลี ยงสัตว์น ้าจึงมีความส้าคัญ
มากขึ น ลาวรับเทคโนโลยีการเพาะเลี ยงสัตว์น ้าจากไทย เช่น การเลี ยงปลานิลแปลงเพศ ซึ่งเป็นการเลี ยงสัตว์น ้าที่
มีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงที่สุด นอกจากนั นก็มีการเลี ยงปลาจีน และปลากระโห้ เป็นต้น การเลี ยงปลานิลแปลงเพศ
ในกระชังในแม่น ้าโขงในภาคใต้ของลาวจะมีอัตราการปล่อย 2,000 ตัวต่อกระชังที่ขนาด 4×6×2.5  ลูกบาศก์เมตร 
เลี ยงด้วยอาหารเม็ด ใช้เวลาเลี ยงประมาณ 3 เดือน ได้ปลาขนาด 0.8-1 กิโลกรัมราคาขายหน้าฟาร์มกิโลกรัมละ 
80 บาท ขณะที่ราคาขายปลีกในตลาดกิโลกรัมละ 100บาท อาหารเม็ดที่ใช้เลี ยงปลานิลแปลงเพศน้าเข้าจาก
ประเทศไทยเป็นส่วนใหญ่ราคากระสอบละ 530 บาท อาหารปลาของบริษัทเจริญโภคภัณฑ์ได้รับความนิยมมาก
ที่สุด รูปแบบการลงทุนใช้เงินสดในการซื อปัจจัยการผลิตทุกอย่าง  

 

จากข้อมูลการสัมภาษณ์หน่วยงานภาคราชการและเอกชนในลาว ในเดือนมิถุนายน 2556 พบว่า 
ลาวได้มีการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ด้านเพาะเลี ยงสัตว์น ้าโดยทางรัฐบาลได้มีนโยบายในการส่งเสริมให้มีการ
พัฒนาด้านเกษตรและประมงในพื นที่ภาคใต้ได้แก่แขวง Champasak, Salavan, Xekong และ Attapu 
เนื่องจากมีสภาพพื นที่เหมาะสม แต่จากการผลิตอาหารภายในประเทศไม่เพียงพอกับความต้องการ จึงต้อง
น้าเข้าสินค้าอาหารหลายประเภทจากประเทศไทย รวมทั งสินค้าสัตว์น ้าการน้าเข้ากุ้งก้ามกรามและปลานิลมี
ชีวิตเพ่ิมขึ นอย่างต่อเนื่อง จากการขยายตัวทางเศรษฐกิจท้าให้ประชาชนมีก้าลังซื อเพ่ิมขึ นในแต่ละเดือนลาว
น้าเข้าลูกปลาจากประเทศไทยผ่านด่านช่องเม็ก จังหวัดอุบลราชธานีประมาณมากกว่า10 ล้านตัว ประมาณ
ร้อยละ 80 เป็นลูกปลานิลแปลงเพศ ที่เหลือเป็นปลาชนิดอ่ืนๆ เช่น ปลาตะเพียน ปลาดุก ปลาจีน ปลายี่สก
เทศ และปลานวลจันทร์เป็นต้น ลาวมีโรงเพาะฟักปลานิลแปลงเพศ 2 แห่งที่แขวง Luang Prabang โดยขาย
เฉพาะในแขวง ส่วนแขวงอ่ืนๆน้าเข้าลูกปลาจากประเทศไทยทั งสิ น นอกจากนี โรงเพาะฟักของราชการยังไม่มี
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ประสิทธิภาพเพียงพอ เพราะต้องน้าเข้าลูกปลาและปลาเนื อจากประเทศไทย รัฐบาลจึงมีความต้องการพัฒนา
ด้านเพาะเลี ยงสัตว์น ้าของประเทศเพ่ือลดการน้าเข้าแหล่งน ้าธรรมชาติของลาวในหลายๆพื นที่ยังไม่มีมลพิษ
จากสิ่งแวดล้อมจึงเหมาะสมส้าหรับการเพาะเลี ยงสัตว์น ้า ภาคราชการต้องการให้นักลงทุนต่างชาติเข้ามา
พัฒนาด้านเพาะเลี ยงสัตว์น ้าในประเทศ และได้ปรับปรุงกฎระเบียบต่างๆเพ่ือเอื อต่อการลงทุน เช่น           
การลดภาษีน้าเข้าวัสดุต่างๆที่จ้าเป็นต้องใช้ในขบวนการผลิต ทั งนี ต้องระบุไว้ในแผนการผลิตที่เสนอต่อ
หน่วยงานด้านลงทุนของแขวงในครั งแรกรัฐบาลให้สัมปทานแก่นักลงทุนต่างชาติในการใช้ประโยชน์จากที่ดิน
เพ่ือพัฒนาด้านเกษตรและประมง นักลงทุนต่างชาติสามารถเป็นเจ้าของกิจการได้ทั งหมดไม่จ้าเป็นต้องลงทุน
ร่วมกับคนท้องถิ่น ขณะที่บุคลากรภาคราชการและเอกชนยังขาดองค์ความรู้ จากปัจจัยดังกล่าวสะท้อนได้ว่า
นักธุรกิจไทยที่มีความพร้อมด้านนี มากกว่าจึงมีโอกาสที่จะเข้าไปพัฒนาเนื่องจากเป็นประเทศที่มีประชากรไม่
มาก การลงทุนด้านโรงเพาะฟักและอนุบาลลูกปลา จึงเหมาะสมส้าหรับผู้ประกอบการรายเล็ก นอกจากนี คน
ท้องถิ่นมีความพึงพอใจที่จะร่วมทุนกับคนไทยมากกว่าคนจีนหรือเวียดนามเนื่องจากไม่มีปัญหาในการสื่อสาร 

 
6) กัมพูชา 
การเลี ยงปลาในกัมพูชามีเพียงร้อยละ10ของผลผลิตปลาทั งหมด Aquaculture Development 

Plan of Cambodia (2000-2020) ได้วางแผนที่จะผลิตปลาอย่างน้อย 300,000 ตันต่อปี รัฐบาลจึงมีการส่งเสริม
งานทางด้านการเลี ยงสัตว์น ้าให้ขยายตัวไปในพื นที่ชนบท รวมทั งนาข้าว ในปี 2551 มีผลผลิตปลาจากการเลี ยง
ทั งหมด 39,025 ตัน คิดเป็นร้อยละ11 ของผลผลิตปลาทั งหมด ระบบการเลี ยงแบ่งเป็น กระชังในแม่น ้าโขง 
(ร้อยละ 33) Tonle Sap River (ร้อยละ17) Bassac River (ร้อยละ 7) และ Tonle Sap Lake (ร้อยละ 43) 
ส่วนที่เหลือจะเป็นการเลี ยงในบ่อดิน  ส้าหรับบ่อดินมีการเลี ยงเพ่ิมขึ นจากในปี 2536 มีบ่อทั งหมด 3,455 บ่อ 
เป็น 56,234 บ่อในปี 2552แต่ผลผลิตยังคงต่้าและเลี ยงแบบไม่หนาแน่น แหล่ของลูกพันธุ์จะอยู่ใกล้เมืองเช่น
จังหวัด Kandalและ Phnom Penh  

 

สั ต ว์ น ้ า ที่ มี ค ว ามส้ า คัญทา ง เศรษฐกิ จของกั ม พูช า  ได้ แก่  ปลาช่ อน  (Snakehead, 
Channamicroleptes) ปลาสวาย (Pangasianodonhypephthalmus) ปลาดุกลูกผสม 
(Clariasbatrachusและ Clariasgariepinus) และปลานิล (Oreochromisniloticus) ปลา Chinese Carp 
(Silver, Bighead, Grass Carp) Common Carp และ Indian Carp (Catla,Rohu,Mrigal)  

 

ระบบการเลี ยงสัตว์น ้ามีความหลากหลายไปตามสภาพนิเวศวิทยา สภาพสังคมและเศรษฐกิจ 
และพื นที่ ซึ่งในพื นที่จังหวัดตอนเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือจะไม่ค่อยมีน ้า ในขณะที่ภาคกลางมีน ้าท่วม
จาก Tonle Sap ในช่วงฤดูฝน   

 

กัมพูชามีสัดส่วนของการเพาะเลี ยงสัตว์น ้าค่อนข้างน้อย เมื่อเทียบกับประเทศอ่ืนในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้  โดยมีสัดส่วนต่้าที่สุด (ร้อยละ 6.3)  มีการเลี ยงสัตว์น ้าค่อนข้างต่้า อาจเนื่องมาจากการจับ
ปลาในธรรมชาติได้มาก ท้าให้ภาคเอกชนจึงเลี ยงสัตว์น ้าน้อย การเลี ยงสัตว์น ้าจะเป็นแบบรายย่อย กัมพูชามี
การควบคุมการเลี ยงสัตว์น ้าน้อยมาก การเลี ยงปลาน ้าจืดจะมีขนาดเล็กจะต้องได้รับการอนุญาต ในขณะที่การ
เลี ยงในพื นที่ชายฝั่งจะต้องได้รับใบอนุญาตและต้องด้าเนินการขอใบอนุญาตแบบปีต่อปีในกัมพูชามีโรงเพาะฟัก
เอกชนที่มีการผลิตปลาพื นเมืองจ้านวน 12 โรง (ตารางที่ 2.37) แต่ยังคงมีข้อจ้ากัดในเรื่องของแหล่งเงินที่จะ
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ลงทุนและรายได้จากการขายปลา ทั งนี  การลงทุนการเพาะเลี ยงสัตว์น ้าของกัมพูชายังพบว่า มีการเพาะเลี ยง
สัตว์น ้าของกัมพูชาในพื นที่หลายจังหวัด(ตาราง 2.38) 
 
ตารางท่ี 2.37  โรงเพาะฟักเอกชนในกัมพูชา 

สถานี เขตเทศบาล องค์กรที่สนับสนุน ผู้ช่วยด้านเทคนิค 
ChakAng Re Phnom  Penh DoF DoF 
Chrang Chamres Phnom  Penh DoF DoF 
Toul Krasang Kandal SAO SAO, DoF 
Bati Prey  Veng PADEK PADEK, DoF 
Prasot Svay Rieng EU-PRASAC AIT, DoF 
Ksoeng Takaew EU-PRASAC AIT, DoF 
Chouk Kampot APHEDA APHEDA, DoF 
Trapeang Loeuk Kampong Speu JICE JICE, PADEK, DoF 
Strang Toch Pursat UNDP/CARERE CARERE, PADEK, DoF 
Wath Sla ket Battambang UNDP/CARERE CARERE, PADEK, DoF 
Wath Svay Banteay Meanchey  UNDP/CARERE CARERE, PADEK, DoF 
Tuk Veu I Siem Reap CIDSE, ADRA ARERE, FAO, DoF 

 
ตารางท่ี 2.38  พื นที่และรูปแบบการเลี ยงสัตว์น ้าในกัมพูชา 

รายละเอียด จังหวัด ระบบการเลี้ยงสัตว์น้ า 
การเพาะเลี้ยงในน้ าจืด 
 Phnom Penh กระชังบ่อปลาการเลี ยงจระเข้ 
 Kandal กระชังบ่อปลาการเลี ยงจระเข้ 
 Takaew กระชังบ่อปลาการเลี ยงจระเข้ 
 Kampong Speu การเลี ยงปลาในบ่อ 
 Svay Rieng การเลี ยงปลาในบ่อการเลี ยงปลาในนาข้าว 
 Prey-veng การเลี ยงปลาในบ่อการเลี ยงปลาในนาข้าว 
 Kampong Cham การเลี ยงปลาในบ่อ 
 Kratie การเลี ยงปลาในบ่อ 
 Stung Treng การเลี ยงในกระชัง 
 Mondulkiri ไม่มีการเลี ยง 
 Rattanakkiri การเลี ยงปลาในบ่อ 
 PrasatPreah Vihear การเลี ยงปลาในบ่อ 
 Kampong  Cham การเลี ยงปลาในบ่อการเลี ยงจระเข้ 
 Siem Reap การเลี ยงปลาในบ่อการเลี ยงจระเข้ 
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ตารางท่ี 2.38 (ต่อ) 
รายละเอียด จังหวัด ระบบการเลี้ยงสัตว์น้ า 

การเพาะเลี้ยงในน้ าจืด   
 Battambang การเลี ยงปลาในบ่อการเลี ยงจระเข้ 
 Pursat การเลี ยงปลาในบ่อการเลี ยงจระเข้ 
 Kampong Chhnang การเลี ยงปลาในบ่อการเลี ยงจระเข้ 
 Pailin การเลี ยงในกระชัง 
 Banteay Meanchey  การเลี ยงในกระชัง 
 Udon Meanchey การเลี ยงในกระชัง 
การเพาะเลี้ยงชายฝั่ง 
 Kampot การเลี ยงในกระชังการเลี ยงสาหร่าย 

การเลี ยงกุ้งการเลี ยงปู 
 Sihanouk การเลี ยงกุ้งการเลี ยงปลาทะเลในกระชัง 

การเลี ยงจระเข ้
 Koh Kong การเลี ยงกุ้งการเลี ยงปลาทะเลในกระชัง 
 Kep ไม่มีการเลี ยง 

                                                                                                                                                                            
7) ฟิลิปปินส์ 
การเพาะเลี ยงสัตว์น ้าของฟิลิปปินส์มีความหลากหลายเช่นเดียวกับอินโดนีเซีย โดยในปี 2545

พบว่า ฟิลิปปินส์มีผู้ประกอบการทางด้านเพาะเลี ยงสัตว์น ้าจ้านวน 226,195 ราย ประกอบด้วยผู้ประกอบการ
เกี่ยวกับบ่อปลา 126,894 ราย ฟาร์มสาหร่ายทะเล 73,549 รายกระชังปลา 5,325 ราย ฟาร์มหอย Oyster 
3,041 ราย ฟาร์มหอยแมลงภู่ 2,422 ราย และอ่ืนๆ14,964 รายการประกอบการต่างๆ ที่ส้าคัญ ได้แก่        
การผลิตลูกปลา ปุ๋ยและสารเคมี วัตถุดิบอาหาร โรงงานอาหารสัตว์ และการขนส่ง รวมทั งส่วนของการแปรรูป 
การตลาด และการเงิน ทั งนี การเพาะเลี ยงสัตว์น ้าที่มีความส้าคัญต่อเศรษฐกิจของฟิลิปปินส์ได้แก่ ปลานิล และ
กุ้ง  

 

ทางด้านเพาะเลี ยงกุ้งในฟิลิปปินส์นั น จากข้อมูลในปี 2533พบว่า มีการจ้างงานเพ่ือเลี ยงกุ้ง
ประมาณ 42,000 คน  โดยพื นที่การเลี ยงกุ้งในฟิลิปปินส์ทั งหมด 239,323 เฮคแตร์ คิดเป็นร้อยละ 20  ของพื นที่
เขตน ้ากร่อยทั งหมด โดยพื นที่ส่วนที่เหลือจะเป็นการเลี ยงปลา Milkfish แบบไม่หนาแน่น บ่อปลาในเขตน ้าจืด 
มีประมาณ 16,000 บ่อ  ซ่ึงมีจ้านวนน้อยกว่าบ่อในเขตน ้ากร่อย  การจ้างแรงงานในฟาร์มจ้านวนแรงงาน1 คนต่อ
พื นที่ 2 เฮคแตร์ 

 

การเพาะเลี ยงปลาของฟิลิปปินส์ส่วนใหญ่อยู่ในเขตน ้ากร่อยประมาณ 239,323 เฮคแตร์ และไม่พบ
พื นดินที่ท้าการเกษตรเปลี่ยนมาเป็นบ่อปลา เนื่องจากจะท้าให้ราคาที่ดินลดลง  พื นที่ทางทะเลยังถูกน้ามาใช้เพ่ือ
การเพาะเลี ยงสัตว์น ้ าค่อนข้างน้อย  ฟิลิปปินส์มีแหล่งน ้ าที่หลากหลาย ประกอบด้วย พื นที่ชายฝั่ ง               
17,460 กิโลเมตร พื นที่ชุ่มน ้า 246,063 เฮคแตร์ พื นที่ทะเลสาบ 200,000 เฮคแตร์ แม่น ้า 31,000 เฮคแตร์ และ
อ่างเก็บน ้า 19,000 เฮคแตร์ ส่วนใหญ่พื นที่การเลี ยงปลาอยู่บริเวณชายฝั่ง ซึ่งมีทั งรูปแบบในกระชังและในคอก 
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ท้าให้ต้องมีการเพ่ิมปริมาณอาหารมากกว่าการใช้ปุ๋ย การท้าอาหารปลายังคงมีน้อย มีข้อจ้ากัดทางด้านฤดูกาล
และภัยธรรมชาติ นอกจากนี  วัตถุดิบอาหาร ยังคงต้องน้าเข้าจากต่างประเทศ ได้แก่ ปลาป่น และถั่วเหลือง 

 

- การเพาะเลี้ยงปลานิล 
ในปี 2553 มีผลผลิตปลานิลถึง 258,663 เมตริกตัน ธุรกิจปลานิลในฟิลิปปินส์ ประกอบด้วย  

โรงเพาะฟัก การอนุบาล เกษตรกร ผู้บริ โภค และผู้ ซื อ  พื นที่ที่ มีการเลี ยงปลานิล เป็นหลัก  คือ                  
Pampanga (ร้อยละ 37.68) Batangas (ร้อยละ 21.06) Laguna (ร้อยละ 4.64) Rizal (ร้อยละ 4.06) และ 
Bulacan (ร้อยละ 3.58) ส้าหรับ Metro Manila, Angeles และ Bagui จัดเป็นศูนย์กลางของแหล่งที่ต้องการ
ปลานิล Dagupan จะเป็นจุดที่ขนส่งปลานิลเพ่ือส่งไป Northern Luzon การซื อและขายปลานิลจะ
ด้าเนินการที่ตลาดกลาง  โดยผู้บริโภคนิยมซื อปลาขนาด 250-300 กรัมต่อตัว ในขณะที่เนื อปลาแล่จะต้องการ
ขนาด 2-3 ชิ นต่อกิโลกรัม โดยคนฟิลิปปินส์นิยมบริโภคปลาแบบสด การแล่เนื อ และตากแห้ง   

 

ในฟิลิปปินส์มีพื นที่การเลี ยงปลานิลเฉลี่ย 3-5 เฮคแตร์ ในขณะที่รายย่อยมีค่าเฉลี่ย 1.4 เฮคแตร์ 
และขนาดใหญ่มีค่าเฉลี่ย 8.4 เฮคแตร์ ส่วนใหญ่บ่อกุ้งจะใหญ่กว่าบ่อเลี ยงปลาน ้าจืด มีค่าเฉลี่ย 2.3 เฮคแตร์  
หนึ่งในสามของฟาร์มในฟิลิปปินส์จะมีพื นที่มากกว่า 10 เฮคแตร์ 

 

ในปี 2547 พบว่า การเลี ยงปลานิลจะพบในบ่อดินที่เป็นน ้าจืดสูงที่สุด คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 57
รองลงมาเป็นการเลี ยงในกระชังในน ้าจืด คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 38 การเลี ยงในบ่อเขตน ้ากร่อย คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 7 โดยเป็นการเลี ยงในคอกเขตน ้าจืด คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1 เมื่อพิจารณาพันธุ์ปลาที่มีการเลี ยงใน
ฟิลิปปินส์ในปี 2543 พบว่า กลุ่มปลานิลที่มีการเลี ยงมากที่สุดคือ Nile Tilapia (Oreochromisniloticus)    
ถึงร้อยละ 87 รองลงมาเป็นสายพันธุ์ Red Tilapia (Mozambique) BFAR GET excel และ Genomar 
Supreme Tilapia (GST)  มีระยะเวลาการเลี ยงปลานิลประมาณ 2.5-3 เดือน จะได้ขนาด 4-5 ตัวต่อกิโลกรัม  
ในขณะที่ระยะเวลาการเลี ยง 3.5-4.5 เดือน จะได้ขนาด 2-3 ตัวต่อกิโลกรัม  โดยการเลี ยงปลานิลในฟิลิปปินส์
ส่วนใหญ่เป็นการเลี ยงในบ่อน ้าจืดร้อยละ 53.88 ส่วนที่เหลือจะมาจากกระชังในเขตน ้าจืดร้อยละ 37.85  
บ่อดินในเขตน ้ากร่อยร้อยละ 6.75 คอกในน ้าจืดร้อยละ 1.4 กระชังในเขตน ้ากร่อยร้อยละ 0.06 คอกในเขต 
น ้ากร่อยร้อยละ0.04 และกระชังในทะเลร้อยละ0.01 ทางด้านการตลาด พบว่า ปริมาณการจับปลาที่มีชีวิต
ประมาณ 100-150 กิโลกรัมต่อวัน การจ้าหน่ายปลานิลจะเป็นทั งรูปแบบขายทั งหมดและขายให้ผู้ซื อรายย่อย  

 

- การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล 
การเพาะเลี ยงกุ้งทะเลของฟิลิปปินส์มีรูปแบบของการเพาะเลี ยง 3 รูปแบบดังต่อไปนี  
 

1. แบบไม่หนาแน่น ปล่อยลูกกุ้งจ้านวน 5,000-10,000 ตัวต่อเฮคแตร์ ไม่มีการให้อาหาร ไม่มี
เครื่องเติมอากาศ อาจพบการเลี ยงร่วมกับสัตว์น ้าชนิดอื่น (Polyculture) 

2. แบบกึ่งหนาแน่น ปล่อยลูกกุ้งจ้านวน 10,000-100,000 ตัวต่อเฮคแตร์ มีการให้อาหารเม็ด 
แต่ไม่มีเครื่องเติมอากาศ 

3. แบบหนาแน่น ปล่อยลูกกุ้งจ้านวน 100,000 ตัวต่อเฮคแตร์หรือมากกว่า มีการให้อาหารเม็ด
เต็มที่ มีการให้อากาศ ปัจจุบันมีรายงานว่าบ่อเลี ยงของเกษตรกรมีการตายของกุ้งประมาณร้อยละ30 ในขณะที่
โรงเพาะฟักลูกกุ้งมีอัตรารอดประมาณร้อยละ 60  
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ทางด้านการส่งออกกุ้งของฟิลิปปินส์ พบว่า ฟิลิปปินส์มีการส่งออกกุ้งตั งแต่ปี 2503 โดยใน
ระยะแรกมีการส่งออกให้กับประเทศญี่ปุ่น เนื่องจากมีราคาที่ดีกว่าประเทศสหรัฐอเมริกาและยุโรป รวมทั ง 
ระยะทางที่สั นกว่า ซึ่งสะดวกต่อการสื่อสารและลดต้นทุนการขนส่งต่อมาฟิลิปปินส์ได้มีการส่งออกกุ้ง 
ในรูปแบบการแช่แข็งไปยังประเทศต่างๆ มากขึ น ประเทศที่มีการน้าเข้ากุ้งจากฟิลิปปินส์มากที่สุดคือ ญี่ปุ่น 
โดยในปี 2554 ฟิลิปปินส์ท้าการส่งออกกุ้งไปยังญี่ปุ่นเป็นมูลค่าการส่งออกเท่ากับ 57,373 พันเหรียญดอลลาร์
สหรัฐ และในปี 2556 มีมูลค่าการส่งออกเท่ากับ 136,708 พันเหรียญดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเพ่ิมขึ นถึงร้อยละ 
238.28 ของการส่งออกกุ้งไปยังญี่ปุ่นในปี 2554 ประเทศที่ฟิลิปปินส์มีการส่งออกกุ้งรองลงมาได้แก่ 
สหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส และเกาหลีใต้ (ตารางที่ 2.39) ด้านการน้าเข้ากุ้งทะเลของฟิลิปปินส์พบว่า ในปี 2556 
ฟิลิปปินส์มีการน้าเข้ากุ้งเป็นมูลค่าทั งสิ น 11,428 พันเหรียญดอลลาร์สหรัฐ โดยมีการน้าเข้าจากเวียดนามมาก
ที่สุด โดยมีมูลค่าการน้าเข้าเท่ากับ 5,242 พันเหรียญดอลลาร์สหรัฐ รองลงมาคือ จีน มีมูลค่าการน้าเข้าเท่ากับ 
4,663 พันเหรียญดอลลาร์สหรัฐ โดยการน้าเข้าหุ้งของฟิลิปปินส์เป็นการน้าเข้าโดยผู้ส่งออกที่จะน้ากุ้งดังกล่าว
ส่งออกให้กับประเทศอ่ืนต่อไป (ตารางที่ 2.40) 

 
ตารางท่ี 2.39  ปริมาณและมูลค่าการส่งออกกุ้งแช่แข็งของฟิลิปปินส์ปี 2545 - 2547 

ประเทศ 

มกราคม-กันยายน 2547 2546 2545 

มูลค่า 
(เหรียญดอลลาร์

สหรัฐ) 

การ
เปลี่ยน 

(%) 

มูลค่า 
(เหรียญดอลลาร์

สหรัฐ) 

การ
เปลี่ยน 

(%) 

มูลค่า 
(เหรียญดอลลาร์

สหรัฐ) 

รวมทั้งหมด 60,661,753 -21.13 96,583,683 -16.41 119,327,325 

ญี่ปุ่น 37,180,879 1.19 52,987,923 -35.96 82,742,953 
สหรัฐอเมริกา 9,661,211 11.97 11,283,269 6.75 10,569,398 
เกาหลี 5,291,054 -10.13 7,433,344 4.11 7,140,204 
กวม 1,960,743 17.58 1,955,227 -11,46 2,208,253 
แคนาดา 1,901,010 31.80 1,785,543 -6.75 1,904,609 

ไทย 570,400 221.29 177,537 -25.33 237,769 
ที่มา:  National Statistic Office (2005) 
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ตารางท่ี 2.40  มูลค่าการน้าเข้ากุ้งของฟิลิปปินส์ในปี 2545-2547 

ประเทศ 

มกราคม-กันยายน 2547 2546 2545 

มูลค่า 
(เหรียญดอลลาร์

สหรัฐ) 

การ
เปลี่ยน 

(%) 

มูลค่า 
(เหรียญดอลลาร์

สหรัฐ) 

การ
เปลี่ยน 

(%) 

มูลค่า 
(เหรียญดอลลาร์

สหรัฐ) 

รวมทั้งหมด 1,891,681 89.30 1,100,130 -44.26 1,973,522 

จีน 1,552,120 102.17 787,644 -41.93 1,356,401 
ไทย 94,806 17.96 110,957 -73.07 411,974 
อินโดนีเซีย 78,424 158.83 61,710 73.43 35,583 
ญี่ปุ่น 45,478 513.74 7,410 - - 
ฮ่องกง 37,097 - 6,552 44.16 4,545 
ที่มา:  National Statistic Office (2005) 



บทที่ 3 

กฎหมายการลงทุนและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในภาคประมง 
ของประเทศสมาชิกอาเซียน 

 
ผู้ประกอบการไทยที่จะลงทุนในสาขาประมงของประเทศสมาชิกอาเซียนจ าเป็นต้องพิจารณาถึงกฎหมาย

และกฏระเบียบด้านการลงทุน เนื่องจากเป็นปัจจัยส าคัญในการลงทุนที่มีผลต่อความเชื่อมั่นและความปลอดภัย
ในการลงทุนซึ่งในบทนี้ จะกล่าวถึงความตกลงด้านการค้าและการลงทุนภายใต้กรอบอาเซียน กฎหมายเกี่ยวกับ
การลงทุนจากต่างประเทศ รวมถึงการท าประมงของไทยในประเทศสมาชิกอาเซียนและกฎหมายที่เกี่ยวข้องใน
แต่ละประเทศสมาชิกอาเซยีนโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
3.1 ความตกลงด้านการค้าและการลงทุนภายใต้กรอบอาเซียน 

ซึ่งในหัวข้อนี้ จะกล่าวถึงความตกลงด้านการค้าและการลงทุนภายใต้กรอบอาเซียนที่ส าคัญ 3 ข้อตกลง 
คือ 1) ความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน 2) กรอบความตกลงการจัดตั้งเขตการลงทุนอาเซียน และ 3) ความ
ตกลงว่าด้วยการลงทุนอาเซียน 

 
3.1.1 ความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน (ASEAN Trade in Goods Agreement: ATIGA) 

ความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน (ASEAN Trade in Goods Agreement) หรือ ATIGA 
ปรับปรุงจากความตกลงฉบับเดิม ที่เรียกว่าความตกลงว่าด้วยการใช้อัตราภาษีพิเศษที่เท่ากันส าหรับเขตการค้า
เสรีอาเซียนหรือ “the Agreement on the Common Effective Preferential Tariff Scheme for the 
ASEAN Free Trade Area : CEPT” มีวัตถุประสงค์ส าคัญเพ่ือสร้างกฎเกณฑ์ทางการค้าระหว่างอาเซียนให้มี
ความชัดเจนโปร่งใสมากขึ้น และครอบคลุมทั้งมาตรการทางภาษี และมิใช่ภาษีซึ่งจะท าให้การค้าสินค้าระหว่าง
ประเทศสมาชิกอาเซียนมีอุปสรรคทางการค้าระหว่างกันน้อยที่สุด อันจะน าไปสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) ในปี 2015 เป็นการด าเนินการเช่นเดียวกับประชาคม
เศรษฐกิจยุโรปในระยะเริ่มแรกที่มีตลาดและฐานการผลิตร่วมกันและจะมีการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ         
การลงทุน เงินทุนและแรงงานฝีมือโดยปราศจากอุปสรรคใดๆ เนื้อหาของความตกลง ATIGA สามารถสรุปได้
ดังนี้ 

 

ในบทแรกจะเป็นรายละเอียดของบทบัญญัติทั่วไปในการจัดท าความตกลงการค้าสินค้าของ
อาเซียน (ATIGA) สาระส าคัญกล่าวถึง วัตถุประสงค์ ค านิยามต่างๆ เช่น อากรศุลกากร ข้อจ ากัดปริวรรตเงินตรา
ต่างประเทศ ถิ่นก าเนิดสินค้า เป็นต้น เพ่ือความเข้าใจที่ตรงกันของประเทศสมาชิก และท าความเข้าใจใน
ขอบเขตการจ าแนกพิกัดของสินค้า การประติบัติเยี่ยงชาติที่ได้รับความอนุเคราะห์ยิ่ง ค่าธรรมเนียมและค่าภาระ
เกี่ยวกับการน าเข้าส่งออก มาตรการปกป้องเพ่ือรักษาดุลการช าระเงิน การเก็บรักษาข้อมูลการค้าอาเซียน    
การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของกลุ่มประเทศสมาชิก ข้อยกเว้นทั่วไป โดยข้อยกเว้นทั่วไปนี้ ได้ระบุชัดเจนว่า
ประเทศสมาชิกจะต้องไม่เลือกปฏิบัติตามอ าเภอใจหรือไม่มีเหตุผลระหว่างประเทศสมาชิกด้วยกัน ส่วนข้อยกเว้น
ด้านความมั่นคงนั้น ได้ท าความเข้าใจว่าในข้อตกลงฉบับนี้ไม่มีข้อความใดๆ ที่ตีความไปในทางกีดกันหรือห้าม
ไม่ให้ประเทศสมาชิกด าเนินตามกรอบพันธกรณีภายใต้กฎบัตรสหประชาชาติเพ่ือการรักษาสันติภาพและความ
มั่นคงระหว่างประเทศเป็นต้น 
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ในบทต่อมาจะว่าด้วยเรื่องการเปิดเสรีอัตราภาษี มีเนื้อหาครอบคลุมในเรื่องการลดหรือยกเลิก
อากรขาเข้าของประเทศในกลุ่มสมาชิกซึ่งในความตกลงประเทศสมาชิกจะต้องยกเลิกอากรขาเข้าของสินค้าทุก
รายการที่มีการค้าระหว่างประเทศสมาชิกภายในปี 2553 ส าหรับประเทศสมาชิกอาเซียน 6 ประเทศ1 และ
ส าหรับประเทศ CLMV2 ภายในปี 2558 โดยมีความยืดหยุ่นให้ถึงปี 2018 ส่วนการยกเลิกโควตาอัตราภาษี 
(Tariff Rate Quotas: TRQs) ที่ประเทศสมาชิกแต่ละประเทศจะต้องไม่น าโควตาอัตราภาษีมาใช้กับการน าเข้า
สินค้าใดที่มีถิ่นก าเนิดจากประเทศสมาชิก หรือการส่งออกสินค้าใดๆ ไปยังอาณาเขตของประเทศสมาชิกและใน
ความตกลงนี้ประเทศที่ระบุว่าจะต้องยกเลิกโควตาอัตราภาษี (TRQs) มี 2 ประเทศด้วยกัน คือ ไทยและ
เวียดนาม โดยไทยจะต้องยกเลิกตั้งแต่ 1 มกราคม 2551 และสิ้นสุดที่ปี 2553 ส่วนเวียดนามจะต้องยกเลิกตั้งแต่ 
1 มกราคม 2556 และยืดหยุ่นได้ถึงปี 2561 อีกประเด็นที่ส าคัญในบทนี้คือ วิธีการและขั้นตอนในการแก้ไขหรือ
การระงับการให้ข้อลดหย่อนชั่วคราว ในกรณีที่ประเทศสมาชิกประสบกับความยากล าบากในสถานการณ์ที่ไม่
อาจคาดการณ์ได้ ซึ่งประเทศสมาชิกสามารถแก้ไขหรือระงับการลดหรือยกเลิกอากรขาเข้าได้ โดยมีตัวอย่างของ 
ข้าว และน้ าตาล 

 

ส าหรับกฎว่าด้วยถิ่นก าเนิดสินค้า สาระส าคัญจะกล่าวถึงหลักเกณฑ์การได้ถิ่นก าเนิดของสินค้า 
โดยแยกเป็นสินค้าท่ีได้มาหรือมีการผลิตทั้งหมดในประเทศสมาชิกผู้ส่งออก และสินค้าที่ไม่ได้มาหรือไม่มีการผลิต
ทั้งหมด ทั้งนี้สัดส่วนมูลค่าการผลิตของอาเซียน หรือ สัดส่วนมูลค่าการผลิตในภูมิภาค (Regional Value 
Content: RVC) ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 จึงจะมีสิทธิได้รับการปฏิบัติที่เป็นพิเศษทางภาษีศุลกากรซึ่งสูตรใน
การค านวณสัดส่วนมูลค่าการผลิตของอาเซียน มีให้เลือกใช้ 2 วิธีดังต่อไปนี้ 

 
1) วิธีทางตรง 

RVC= 
 ต้นทุนวัสดุในอาเซียน+ค่าแรงทางตรง+ต้นทุนค่าด าเนินการทางตรง+ต้นทุนอื่นๆ+ก าไร     

ราคา F  
 

2) วิธีทางอ้อม 

RVC= 
(ราคา F   – มูลค่าวสัดุหรือ ชิ้นส่วนสินค้าทีไ่ม่ได้ถิ่นก าเนิด)     

ราคา F  
 

 
โดยที ่

– ต้นทุนวัสดุในอาเซียน คือ มูลค่า CIF ของวัสดุ ชิ้นส่วน หรือสินค้าที่ได้ถิ่นก าเนิด ซึ่งได้รับมา
หรือผลิตได้เองโดยผู้ผลิตในการผลิตสินค้านั้น 

– มูลค่าของวัสดุ ชิ้นส่วน หรือสินค้าที่ไม่ได้ถิ่นก าเนิด คือ มูลค่า  CIF ณ ขณะที่น าเข้าสินค้า 
หรือสามารถพิสูจน์การน าเข้าได้ หรือราคาท่ีได้รับการยืนยันครั้งแรกที่ช าระส าหรับสินค้าที่ไม่
ทราบถิ่นก าเนิดภายในอาณาเขตของประเทศสมาชิกที่ซึ่งผลิตหรือแปรสภาพ 

– ต้นทุนค่าแรงทางตรง จะรวมไปถึง ค่าจ้างแรงงาน ค่าตอบแทน และสวัสดิการแรงงานอ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิต  

                                                        
1ประเทศสมาชิกอาเซียน 6 ประเทศ ประกอบดว้ย บรูไน ดารุสซาลาม อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส ์ สิงคโปร์และ ไทย 
2ประเทศ CLMV ประกอบด้วย กัมพูชา ลาว พมา่ และเวียดนาม 
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– ราคา FOB หมายถึง มูลค่าของสินค้า ณ ท่าเรือต้นทาง ซึ่งรวมค่าขนส่งจนถึงท่าเรือหรือ
สถานที่สุดท้ายส าหรับขนส่งสินค้าไปต่างประเทศราคา FOB จะต้องค านวณโดยการบวกรวม
มูลค่าของวัสดุ ต้นทุนการผลิต ก าไร และต้นทุนอ่ืนๆ 

นอกจากนั้นการสะสมสินค้าที่ได้ถิ่นก าเนิดในประเทศสมาชิกเม่ือสินค้านั้นถูกน าไปใช้ในอีกประเทศ
สมาชิกหนึ่งเพ่ือเป็นวัสดุส าหรับการผลิตสินค้าส าเร็จรูปที่มีสิทธิที่จะได้รับการปฏิบัติที่เป็นพิเศษทางภาษีศุลกากร
นั้น ให้ถือว่าได้ถิ่นก าเนิดในประเทศสมาชิกประเทศหลังซึ่งการผลิตหรือการแปรรูปของสินค้าขั้นสุดท้ายได้
เกิดข้ึนถ้า RVC ของวัสดุน้อยกว่าร้อยละ 40 สัดส่วนมูลค่าการผลิตของอาเซียนที่ใช้สะสมได้ตามหลักเกณฑ์ RVC 
จะถือสัดส่วนโดยตรงตามมูลค่าท่ีเกิดข้ึนจริงภายในประเทศ โดยมีเงื่อนไขว่า สัดส่วนนั้นเท่ากับหรือมากกว่าร้อย
ละ 20 สินค้าท่ีได้ถิ่นก าเนิดในอาณาเขตของประเทศสมาชิกจะยังคงรักษาไว้ซึ่งสถานะของถิ่นก าเนิดแรก หากถูก
ส่งออกจากอีกประเทศสมาชิกหนึ่งซึ่งยังไม่มีการด าเนินการที่เกินไปจากรายการที่ระบุไว้  

 

หลักเกณฑ์ขั้นต่ าในการผ่อนปรน คือ สินค้าที่ไม่ผ่านการเปลี่ยนพิกัดอัตราศุลกากร จะถือว่าได้ถิ่น
ก าเนิด ถ้ามูลค่าของวัสดุที่ไม่ได้ถิ่นก าเนิดที่ใช้ในการผลิตสินค้าซึ่งไม่ผ่านการเปลี่ยนพิกัดอัตราศุลกากรที่ก าหนด
คิดแล้วไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่า FOB ของสินค้า และสินค้านั้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์การได้ถิ่นก าเนิดอ่ืนๆ ที่
ก าหนดไว้ในความตกลง ส าหรับการมีคุณสมบัติของการเป็นสินค้าที่ได้ถิ่นก าเนิดและมูลค่าของวัสดุที่ไม่ได้ ถิ่น
ก าเนิดตามที่ระบุในข้างต้นจะต้องรวมอยู่ในมูลค่าของวัสดุที่ไม่ได้ถิ่นก าเนิดส าหรับกฎว่าด้วยถิ่นก าเนิดสินค้า 
RVC ที่ใช้บังคับส าหรับสินค้านั้นรวมไปถึงหลักเกณฑ์ในการพิจารณาว่าสินค้านั้นได้ถิ่นก าเนิดหรือไม่ ของวัสดุที่
ใช้เป็นบรรจุภัณฑ์และใช้ในการบรรจุหีบห่ออุปกรณ์ประกอบ อะไหล่ เครื่องมือ วัสดุที่เหมือนกันและใช้แทนกัน
ได้และองค์ประกอบใดที่ไม่มีผลต่อถิ่นก าเนิดสินค้า ซึ่งการอ้างสิทธิว่าสินค้ามีคุณสมบัติที่จะได้รับการปฏิบัติเป็น
พิเศษทางภาษีศุลกากรนั้น ต้องได้รับการรับรองโดยหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า (From D) ซ่ึงออกโดย
หน่วยงานราชการที่ได้รับมอบหมายโดยประเทศสมาชิกผู้ส่งออกและได้แจ้งให้ประเทศสมาชิกอ่ืนทราบแล้วตาม
ระเบียบปฏิบัติในการออกหนังสือรับรองถ่ินก าเนิดสินค้าที่ได้ระบุไว้ในความตกลง 

 

ในส่วนของมาตรการที่มิใช่ภาษีศุลกากรความตกลงได้ระบุไว้ว่าประเทศสมาชิกจะต้องไม่น า
มาตรการที่มิใช่ภาษีศุลกากรใดๆ มาใช้ ในการน าเข้าสินค้าของประเทศสมาชิก หรือการส่งออกสินค้าไปยัง
ประเทศสมาชิกอ่ืน เว้นแต่จะเป็นไปตามสิทธิและพันธกรณีของตนภายใต้ WTO หรือเป็นไปตามความตกลง 
ATIGA ซึ่งครอบคลุมการยกเลิกข้อจ ากัดด้านปริมาณโดยทั่วไป การยกเลิกอุปสรรคที่ มิใช่ภาษีศุลกากรอ่ืนๆ 
ข้อจ ากัดการปริวรรตเงินตราต่างประเทศและวิธีด าเนินการออกใบอนุญาตน าเข้า โดยเน้นให้ประเทศสมาชิก
สร้างความม่ันใจในความโปร่งใสของมาตรการที่มิใช่ภาษีของตน 

 

ด้านการอ านวยความสะดวกทางการค้า จะเป็นการก าหนดวัตถุประสงค์ ขอบเขต และหลักการ
ของแผนการท างานเกี่ยวกับการอ านวยความสะดวกทางการค้าร่วมกันของประเทศสมาชิก ซึ่งจะครอบคลุมทั้ง
เรื่องพิธีการศุลกากร กฎระเบียบและขั้นตอนทางการค้า มาตรฐานและการปฏิบัติตามมาตรฐาน มาตรการ
สุขอนามัยและสุขอนามัยพืช ความตกลงว่าด้วยการอ านวยความสะดวกด้านศุลกากรด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ณ 
จุดเดียวและเรื่องอ่ืนๆ ที่ระบุโดยคณะมนตรีเขตการค้าเสรีอาเซียนโดยจะต้องมีการติดตามความคืบหน้าของ
แผนการด าเนินการทุกๆ 2 ปี เพ่ือท าให้มั่นใจว่าการด าเนินการของการอ านวยความสะดวกทางการค้าเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ  
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ส่วนเรื่องขอบเขตของพิธีการศุลกากรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าที่มีการค้าขายกันระหว่างกลุ่ม
ประเทศสมาชิก ในความตกลงนี้ระบุระเบียบข้อบังคับและนโยบายของประเทศสมาชิก โดยเนื้อหาได้ระบุ
รายละเอียดของขอบเขตและแนวทางที่ประเทศสมาชิกที่จะต้องท าให้มั่นใจว่า พิธีการศุลกากร และแนวปฏิบัติ
ต่างๆ ของประเทศตนสามารถคาดการณ์ได้ มีความต่อเนื่อง โปร่งใส และอ านวยความสะดวกทางการค้า ซึ่งใน
ที่นี้รวมถึงการตรวจผ่านสินค้าที่รวดเร็ว 

 

ส าหรับกฎระเบียบทางเทคนิค และกระบวนการตรวจสอบและรับรองเป็นข้อตกลงของประเทศ
สมาชิกเพ่ือปรับมาตรฐานแห่งชาติของแต่ละประเทศให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพ่ือให้มั่นใจว่าจะไม่สร้าง
อุปสรรคที่ไม่จ าเป็นต่อการค้า ในการจัดตั้งเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกันของอาเซียน  และเพ่ือให้มั่นใจว่า
จะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์อันชอบธรรมของกลุ่มประเทศสมาชิกประเทศสมาชิกแต่ละประเทศจะต้องรับรอง
ว่าสถาบันมาตรฐานแห่งชาติของตนยอมรับในการปรับประสานมาตรฐานแห่งชาติเข้าหากัน โดยกลุ่มประเทศ
สมาชิกต้องน ามาตรฐานระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องมาใช้เป็นทางเลือกแรกทั้งนี้เมื่อมีการจัดท ามาตรฐาน
แห่งชาติฉบับใหมห่รือทบทวนมาตรฐานที่มีอยู่ในกรณีที่ไม่มีมาตรฐานระหว่างประเทศมาตรฐานแห่งชาติของแต่
ละประเทศต้องถูกปรับให้ เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ในการนี้กลุ่มประเทศสมาชิกจะต้องท าให้มั่นใจว่า
กระบวนการตรวจสอบและรับรองไม่ถูกจัดท า น ามาใช้ หรือใช้เพ่ือมีผลต่อการสร้างอุปสรรคทางเทคนิคที่ไม่
จ าเป็นต่อการค้า  และกระบวนการตรวจสอบและรับรองที่ผู้จัดหาผลิตภัณฑ์ที่มีถิ่นก าเนิดในเขตแดนของ
ประเทศสมาชิกอ่ืน จะต้องปฏิบัติให้สอดคล้องและจะต้องไม่เข้มงวดกว่ากระบวนการตรวจสอบและรับรอง
ส าหรับผู้จัดหาผลิตภัณฑ์อย่างเดียวกันที่มีถิ่นก าเนิดภายในประเทศ ในด้านของมาตรการสุขอนามัยและ
สุขอนามัยพืชประเทศสมาชิกทุกประเทศต้องใช้มาตรฐานเดียวกันนั้น จะระบุบทบัญญัติและพันธกรณีที่ประเทศ
สมาชิกจะน ามาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (Sanitary and Phytosanitary Measures : SPS)ไปใช้ใน
ประเทศของตน ซึ่งในบทนี้จะรวมไปถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางด้านสุขอนามัย โดยเฉพาะในสถานการณ์
ฉุกเฉินที่เก่ียวกับวิกฤตความปลอดภัยของอาหาร เช่น การควบคุมแมลงศัตรูพืช และการระบาดของโรค เป็นต้น 
เพ่ือปกป้องชีวิตและสุขภาพของของมนุษย์ สัตว์ และพืชของประเทศสมาชิกผู้น าเข้า โดยประเทศสมาชิกแต่ละ
ประเทศจะต้องหาโอกาสที่จะขยายความร่วมมือระหว่างกันให้มากขึ้น ทั้งในด้านการให้ความช่วยเหลือทาง
วิชาการ ด้านความร่วมมือและด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างประเทศสมาชิกอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับมาตรการ
สุขอนามัยและสุขอนามัยพืชที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และข้อผูกพันที่ก าหนด
ในแผนงานการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

 

ส่วนมาตรการเยียวยาทางการค้า โดยในความตกลงฉบับนี้มีเพียง 2 มาตรการเท่านั้น คือ 
 

(1)  มาตรการปกป้อง ซึ่งเป็นการคงไว้ของสิทธิและพันธกรณีภายใต้ ข้อ 19 ของ GATT1991 
และ WTO ว่าด้วยมาตรการปกป้อง หรือ ข้อ 5 ของความตกลงว่าด้วยการเกษตร 

(2)  อากรตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุน โดยประเทศสมาชิกยืนยัน ที่จะใช้สิทธิและ
พันธกรณีต่อกันในกรณีที่เกี่ยวกับการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดและภายใต้ ข้อ 6   ของGATT 1991  
ส่วนในกรณีท่ีเกี่ยวข้องกับการอุดหนุนและมาตรการตอบโต้การอุดหนุนประเทศสมาชิกยืนยันที่จะยังใช้สิทธิและ
พันธกรณีภายใต้ ข้อ 16 ของ GATT 199 4 ที่ระบุไว้ในภาคผนวก 1 A ของความตกลง WTO เช่นกัน 
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หน่วยงานและบทบาทของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับความตกลงฉบับนี้ จะเป็นหน่วยงานที่ดูแลด้าน
กลไกในการหารือและการให้ค าปรึกษาในข้อตกลงต่างๆ ระหว่างประเทศสมาชิก รวมถึงการทบทวนและแก้ไข
บทบัญญัติ โดยในข้อตกลงได้ก าหนดให้รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน (AEM)3 จะต้องจัดตั้งคณะมนตรีเขตการค้า
เสรีอาเซียน ประกอบด้วยผู้แทนในระดับรัฐมนตรี 1 คนจากประเทศสมาชิกแต่ละประเทศและเลขาธิการ
อาเซียน ในการท าหน้าที่ของคณะมนตรีเขตการค้าเสรีอาเซียนซึ่งจะต้องได้รับการสนับสนุนจากการประชุม
เจ้าหน้าที่อาวุโสด้านเศรษฐกิจของอาเซียน (SEOM)4 และเพ่ือให้บรรลุผลตามหน้าที่ SEOM สามารถจัดตั้ง
คณะท างานตามความเหมาะสม เช่น คณะกรรมการประสานงานการด าเนินการภายใต้ความตกลง 
ATIGA(CCA)5 เพ่ือให้ความช่วยเหลือในการท างานของ SEOM โดยในการท างานของ SEOM จะต้องท าให้มั่นใจ
ในเรื่องการปฏิบัติตามความตกลงฉบับนี้ ซึ่งจะต้องประสานและได้รับการสนับสนุนจากคณะท างานด้านเทคนิค
และคณะกรรมการต่างๆ ภายใต้ความตกลง โดยประเทศสมาชิกทุกประเทศจะต้องจัดตั้งหน่วยงาน AFTA เพ่ือ
ท าหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการประสานงานของประเทศให้ด าเนินการตามความตกลง ATIGA ส่วนความสัมพันธ์
กับความตกลงฉบับอื่นๆ ที่เป็นความตกลงด้านเศรษฐกิจทุกฉบับของอาเซียนที่มีอยู่ก่อนการมีผลบังคับใช้ ATIGA 
ให้มีผลบังคับใช้ต่อไป 
 

3.1.2 กรอบความตกลงการจัดตั้งเขตการลงทุนอาเซียน 
คณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน ได้ลงนามกรอบความตกลงว่าด้วยการจัดตั้งเขตการลงทุนอาเซียน 

(Framework Agreement on ASEAN Investment Area -AIA) เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2511 ณ กรุงมะนิลา 
ประเทศฟิลิปปินส์  โดยมีเป้าหมายเพ่ือจัดตั้งเขตการลงทุนอาเซียนที่มีสมรรถภาพในการแข่งขัน มีบรรยากาศ
การลงทุนที่เป็นเสรีมากขึ้นและโปร่งใสระหว่างประเทศสมาชิก และเพ่ือส่งเสริมให้มีการไหลเวียนของการลงทุน
โดยเสรีจากทั้งในและนอกอาเซียน ภายในปี 2563 (ปี ค.ศ. 2020) โดยหลักการ คือ ประเทศสมาชิกจะต้องให้
การประติบัติเยี่ยงคนชาติ (National Treatment) แก่นักลงทุนอาเซียน และเปิดเสรีในทุกอุตสาหกรรม แก่นัก
ลงทุนอาเซียน ต่อมาได้มีการแก้ไขกรอบความตกลง AIA เพ่ือระบุขอบข่าย (Scope) ให้ชัดเจน โดยครอบคลุม
สาขาการผลิต เกษตร ประมง ป่าไม้ เหมืองแร่ และบริการที่เกี่ยวข้องกับ 5 สาขาดังกล่าว และมีการลงนามใน
พิธีสารแก้ไขความตกลง AIA เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2511 ที่กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม กรอบความตกลง 
AIA ครอบคลุมความร่วมมือและการอ านวยความสะดวกด้านการลงทุน การส่งเสริมการลงทุน และการเปิดเสรี
ด้านการลงทุน โดยการเปิดตลาดครอบคลุมทุกอุตสาหกรรม (All Industries) รวมทั้งการทบทวนนโยบายการ
ลงทุนให้เสรีมากขึ้นเป็นล าดับ ทั้งนี้แต่ละประเทศสมาชิกสามารถมีแผนการด าเนินงานเปิดเสรีของตนเอง 
(Individual Action Plans-IAP) ได้ภายในเวลาที่ก าหนดไว้ โดยความตกลง AIA ก าหนดให้สมาชิกเปิดเสรี
อุตสาหกรรมด้านการลงทุนในสาขาที่ความตกลงครอบคลุม แต่สมาชิกสามารถสงวนมาตรการ (กฎหมาย) ไว้ได้
ภายใต้การจัดท าตารางข้อสงวนข้อยกเว้น (Exceptions) ซ่ึงมี 3 ประเภท ดังนี้ 

 

1) รายการประเภทกิจการยกเว้นชั่วคราว (Temporary Exclusion List-TEL) หมายถึง สาขาที่
เปิดโดยมีเงื่อนไขที่ก าหนดเป็นการชั่วคราว ซึ่งจะต้องยกเลิกไปภายในก าหนดเวลาเฉพาะ  

 

                                                        
3The ASEAN Economic Ministers : AEM 
4The Senior Economic Officials Meeting : SEOM 
5TheCoordinating Committee on the implementation of ATIGA : CCA 
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2) รายการอ่อนไหว (Sensitive List-SL) ประกอบด้วยสาขาที่เปิดโดยมีเงื่อนไข แต่ไม่มี
ก าหนดเวลาว่าจะต้องยกเลิกเงื่อนไขต่างๆ เมื่อไหร่ ทั้งนี้ ได้มีการก าหนดให้ AIA Council เริ่มทบทวนรายการ
อ่อนไหวในปี พ.ศ. 2516 

 

3) รายการยกเว้นทั่วไป (General Exception List –GE) ประกอบด้วยสาขาที่ไม่สามารถเปิดเสรี
หรือให้การประติบัติเยี่ยงคนชาติได้ ด้วยเหตุผลด้านความมั่นคงของชาติและการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
 

3.1.3 ความตกลงว่าด้วยการลงทุนอาเซียน (ASEAN Comprehensive Investment 
Agreement: ACIA) 

เป็นส่วนหนึ่งของแผนงานการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Blueprint) ซึ่งมีการริเริ่ม
ขึ้นในการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน ครั้งที่ 39 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2550 โดยที่ประชุมได้เห็นชอบและ
มีมติร่วมกันให้คณะกรรมการความร่วมมือด้านการลงทุนอาเซียนท าการปรับปรุงความตกลงที่มีอยู่เดิมทั้ง        
2 กรอบ ได้แก่ กรอบความตกลงเขตการลงทุนอาเซียนซึ่งเป็นข้อตกลงเปิดเสรีการลงทุนที่มีผลบังคับใช้ในปี  
2541 และความตกลงส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนของอาเซียนซึ่งมีผลบังคับใช้ในปี 2530 ให้มีความ
สอดคล้องกับกฎเกณฑ์การลงทุนในระดับสากล และผนวกรวมกันให้เป็นความตกลงเต็มรูปแบบฉบับเดียวที่มีชื่อ
เรียกว่า ความตกลงด้านการลงทุนอาเซียนหรือ ACIA ซึ่งต่อมาได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมร่วมระหว่าง
รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน และคณะกรรมาธิการเขตการลงทุนอาเซียน ครั้งที่ 11 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2551 
และมีการลงนามในข้อตกลงไปเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2552 ที่ประเทศไทย ระหว่างการประชุมสุดยอดผู้น า
อาเซียน ครั้งที่ 14 

 

ACIA เป็นกรอบความตกลงที่มีขอบเขตกว้างขวาง ครอบคลุมทุกขั้นตอนของการลงทุน ไม่ว่าจะ
เป็น 1) การส่งเสริม คือ การเปิดเสรีการลงทุน ครอบคลุมภาคการผลิต เกษตร ประมง ป่าไม้ เหมืองแร่ และ
บริการที่เกี่ยวเนื่อง รวมถึงการสนับสนุนและพัฒนาผู้ประกอบการรายย่อยและรายใหญ่ของอาเซียน โดยขยาย
เครือข่ายการเชื่อมโยงอุตสาหกรรมระหว่างผู้ประกอบการของอาเซียนและพัฒนาเครือข่ ายการผลิตระดับ
ภูมิภาค 2) การคุ้มครอง ซึ่งมีพันธกรณีที่ส าคัญคือ การปฏิบัติต่อนักลงทุนและการลงทุนอย่างเป็นธรรม และ  
3) การอ านวยความสะดวกแก่ผู้เข้ามาลงทุนทั้งการลงทุนทางตรงและในหลักทรัพย์ เช่น ปรับปรุงกระบวนการ
ยื่นขอลงทุนและการอนุญาตให้ง่ายขึ้นพัฒนาฐานข้อมูลและให้ค าแนะน าด้านการลงทุนแก่นักลงทุนของอาเซียน
และเผยแพร่ข้อมูลที่เก่ียวข้อง เช่น กฎหมาย ระเบียบ ตลอดจนนโยบายการลงทุน 

 

ความตกลงนี้เกิดข้ึนเพื่อให้เป็นไปตามแผนงานของการจัดตั้งประชาชมเศรษฐกิจอาเซียน เพ่ือสร้าง
ตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน และมีการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุน และแรงงานฝีมืออย่างเสรี และ
การเคลื่อนย้ายเงินทุนที่เสรีมากขึ้น โดยในที่นี้ ความตกลงด้านการลงทุนอาเซียน ACIA จะสนองต่อการ
ด าเนินการด้านการลงทุนที่มีเป้าหมายในการจัดท าเพ่ือให้มีความตกลงที่ครอบคลุม ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ทันต่อ
สถานการณ์ในอนาคตของอาเซียน พร้อมกับมีรูปแบบและบทบัญญัติที่ปรับปรุงที่ดีขึ้นที่สามารถเปรียบเทียบได้
กับวิธีปฏิบัติที่ดีระหว่างประเทศ ซึ่งจะน าไปสู่การเพ่ิมการลงทุนภายในอาเซียน  เสริมสร้างความสามารถในการ
แข่งขันเพ่ือดึงดูดการลงทุนเข้ามาสู่อาเซียน ตลอดจนความตกลงนี้ได้ค านึงถึงระดับการพัฒนาที่แตกต่างกัน
ภายในประเทศสมาชิกอาเซียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศสมาชิกที่มีขีดความสามารถในการพัฒนาที่ยังน้อยอยู่ 
ที่ต้องการความยืดหยุ่นบางประการ จึงต้องได้รับการประติบัติที่เป็นพิเศษแตกต่างไป เพ่ือการที่อาเซียนจะก้าว
ไปสู่อนาคตที่รวมเป็นหนึ่งเดียวกันและพ่ึงพากันมากข้ึน ภายใต้การเป็นประชาคมเศรษฐกิจของอาเซียน 
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- ความเป็นมา 
เพ่ือให้เป็นไปตามแผนงานการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน – ASEAN Economic 

Community Blueprint (AEC Blueprint) ที่ประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน - ASEAN Economic 
Minister (AEM) ครั้งที่ 39 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2550 ได้มีมติให้คณะกรรมการความร่วมมือด้านการลงทุน
อาเซียน (CCI) ด าเนินการทบทวนกรอบความตกลงเขตการลงทุนอาเซียน (AIA) ซึ่งเป็นความตกลงเปิดเสรี       
การลงทุน ที่มีผลบังคับใช้ในปี ค.ศ. 1998 และความตกลงส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนของอาเซียน (ASEAN 
IGA) ซึ่งมีผลบังคับใช้ในปี ค.ศ. 1987 โดยผนวกให้เป็นความตกลงเต็มรูปแบบฉบับเดียว เรียกว่า ASEAN 
Comprehensive Investment Agreement (ACIA) ซึ่งแล้วเสร็จในช่วงเดือนกรกฎาคม 2551 และได้ผ่าน
ความเห็นชอบจากที่ประชุมร่วมระหว่างรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาซียน และคณะกรรมาธิการเขตการลงทุนอาเซียน 
ครั้งที่ 11 (AEM -11th AIA Council Meeting) เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2551 และลงนามไปเมื่อวันที่            
27 กุมภาพันธ์ 2552 ที่หัวหิน ประเทศไทย ในระหว่างการประชุม ASEAN Summit ครั้งที่ 11 

 
- สาระส าคัญของความตกลงว่าด้วยการลงทุนอาเซียน (ACIA)  
ในส่วนสาระส าคัญของความตกลงว่าด้วยการลงทุนอาเซียน (ACIA) ประกอบด้วยหลักส าคัญ      

1 ประการ ได้แก่ การเปิดเสรี การให้ความคุ้มครอง การส่งเสริม และการอ านวยความสะดวกด้านการลงทุน 
ทั้งนี้ ความตกลง ACIA ครอบคลุมการลงทุนในธุรกิจ 5 สาขา คือ เกษตร ประมง ป่าไม้ เหมืองแร่ และ
อุตสาหกรรมการผลิต รวมถึงบริการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ 5 สาขาดังกล่าว ครอบคลุมการลงทุนทางตรง (FDI) 
และการลงทุนในหลักทรัพย์ (Portfolio) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

1.  การเปิดเสรี มุ่งไปข้างหน้ายืนยันในหลักการเดิมของความตกลง AIA และ IGA และ พัฒนาให้ดี
ขึ้นโดยการเพ่ิมข้อบทใหม่ 2 ข้อบท คือ การห้ามก าหนดข้อ ก าหนดให้ปฏิบัติ (Prohibition of Performance 
Requirements – PPR)  และข้อบทว่าด้วยผู้บริหารอาวุโสและกรรมการบริหารทั้งนี้การเปิดเสรีให้เป็นไปตาม
ความสมัครใจ ประเทศสมาชิกอาเซียนสามารถเลือกเปิดในสาขา/เวลาที่พร้อม ตามกรอบเวลาของประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน โดยลดหรือเลิกข้อจ ากัดหรือเงื่อนไขที่เป็นอุปสรรคต่อการลงทุน หรือไม่ออกกฎระเบียบใหม่ๆ 
ที่เข้มงวดกว่าระดับที่ผูกพันไว้ตามพันธกรณีว่าด้วยการประติบัติเยี่ยงคนชาติและการประติบัติเยี่ยงชาติที่ได้รับ
ความอนุเคราะห์ยิ่ง โดยการเปิดเสรีให้เป็นไปตามความสมัครใจ เลือกเปิดในสาขา/เวลาที่พร้อม ทั้งนี้ การเปิด
เสรีจะต้องไม่น้อยกว่าพันธกรณีที่ผูกพันไว้ภายใต้ความตกลง AIA เดิม 

 

(1) การประติบัติเยี่ยงคนชาติ (National Treatment: NT หมายถึงประเทศสมาชิกจะต้องให้
การปฎิบัติต่อนักลงทุนอาเซียนเท่าเทียมกับที่ปฏิบัติต่อนักลงทุนที่เป็นคนชาติตน)  

 

(2) การประติบัติเยี่ยงชาติที่ได้รับความอนุเคราะห์ยิ่ง (Most-Favored - Nation Treatment: 
MFN หมายถึงประเทศภาคีความตกลงฯ ต้องให้สิทธิพิเศษทางการค้าหรือการลงทุนแก่ประเทศอ่ืน ๆ สินค้าที่
น าเข้าหรือการลงทุนจากประเทศอ่ืนๆ ที่เป็นภาคีความตกลงนั้นอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ)  

 

2.  การคุ้มครอง เพื่อเป็นหลักประกันให้นักลงทุนมั่นใจว่าจะได้รับความคุ้มครองอย่างยุติธรรมและ
พอเพียง ประเด็นหลักๆ ครอบคลุมเรื่องการปฏิบัติต่อการลงทุนอย่างเท่าเทียมและเพียงพอ ครอบคลุมเรื่องการ
ชดเชยค่าเสียหายกรณียึดทรัพย์ เวนคืน หรือเกิดเหตุการณ์ไม่สงบ การเคลื่อนย้ายเงินโดยเสรี การอนุญาตให้นัก
ลงทุนสามารถฟ้องร้องรัฐได้หากท าผิดพันธกรณีและก่อให้เกิดความเสียหายต่อการลงทุนนั้นภายใต้กระบวนการ
ระงับข้อพิพาทระหว่างประเทศ  
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3.  การส่งเสริมการลงทุน ให้การสนับสนุนและพัฒนาผู้ประกอบการรายย่อยและรายใหญ่ของ

อาเซียน โดยขยายเครือข่ายการเชื่อมโยงอุตสาหกรรมระหว่างผู้ประกอบการของอาเซียน และพัฒนาเครือข่าย
การผลิตระดับภูมิภาค รวมทั้งจัดสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ให้ความรู้เกี่ยวกับโอกาสในการลงทุน และ
กฎระเบียบที่เก่ียวข้องกับการลงทุน  

 

1.  การอ านวยความสะดวกด้านการลงทุน โดยปรับปรุงกระบวนการยื่นขอลงทุนและการอนุญาต
ให้ง่ายขึ้น จัดตั้งศูนย์ One-Stop เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่นักลงทุน พัฒนาฐานข้อมูลด้านการลงทุนให้
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ ให้ค าแนะน าด้านการลงทุนแก่นักลงทุนของอาเซียน และเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
เช่น กฎหมาย ระเบียบ ตลอดจนนโยบายการลงทุน และพัฒนาให้ดีขึ้น ในส่วนของกลไกการระงับข้อพิพาท
ระหว่างนักลงทุนกับรัฐ (Investor State Dispute Settlement – ISDS) การโอนเงิน และการปฏิบัติต่อการ
ลงทุน 

 

กรอบระยะเวลาการเปิดเสรีภายใต้ความตกลงว่าด้วยการลงทุนอาเซียนของ ACIAตามก าหนดการ
เปิดเสรีตามพิมพ์เขียวประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Blueprint) แบ่งเป็น 3 ระยะ ดังนี้ 

 

ระยะที่ 1 สาขากิจการหรือมาตรการที่จะต้องน ามาเปิดเสรีภายในปลายปี 2553 ส าหรับประเทศ
สมาชิกอาเซียน 8 ประเทศ และภายในปลายปี 2551 ส าหรับลาวและพม่า  

ระยะที่ 2 สาขากิจการหรือมาตรการที่จะต้องน ามาเปิดเสรีภายในปลายปี 2555 ส าหรับประเทศ
สมาชิกอาเซียน 8 ประเทศ และภายในปลายปี 2556 ส าหรับลาวและพม่า  

ระยะที่ 3 สาขากิจการหรือมาตรการที่จะต้องน ามาเปิดเสรีภายในปลายปี 2557 ส าหรับประเทศ
สมาชิกอาเซียน 8 ประเทศ และภายในปลายปี 2558 ส าหรับลาวและพม่า  

ACIA มีรูปแบบการเขียนรายการข้อสงวนที่เป็นแบบเฉพาะตัว มีเพียง 1 รายการ โดยจะทยอยลด
ข้อจ ากัดในการลงทุนลงเรื่อยๆ ให้สอดคล้องกับ ก าหนดการทางยุทธศาสตร์ของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน      
ซึ่งแบ่งเป็น 3 ช่วงเวลา คือ ปี ค.ศ. 2008-2010 ปี ค.ศ. 2011-2013 และ ปี ค.ศ. 2011-2015 

 

5.  ให้ทั้งนักลงทุนอาเซียนและนักลงทุนต่างชาติที่มีกิจการอยู่ในอาเซียนและต้องการขยายการ
ลงทุนในอีกประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นได้รับสิทธิประโยชน์ จากความตกลง ACIA 

6.  การพิจารณาให้การปฏิบัติที่แตกต่างและเป็นพิเศษต่อสมาชิกใหม่ของอาเซียน เช่น การให้
ความช่วยเหลือด้านเทคนิค การสร้างขีดความสามารถ  และการอ านวยความสะดวกต่างๆ เป็นต้น 

7.  ให้ความยืดหยุ่นในประเด็นอ่อนไหวของแต่ละประเทศ 
8.  ตัดหลักการต่างตอบแทนที่เคยมีในความตกลง AIA ออก เพ่ือให้ทุกประเทศสมาชิกอาเซียน

สามารถเข้าถึงสิทธิประโยชน์ภายใต้ ACIA ได้อย่างเต็มที ่
9.  ยังคงหลักการปฏิบัติที่ดีกว่าให้เฉพาะกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน เช่น เดียวกับ AIA 
10.  อนุญาตให้มีการขยายขอบเขตไปยังสาขาอ่ืนๆ ในอนาคตได้ 
 

ในการเปิดเสรีให้เป็นไปตามความสมัครใจ ประเทศสมาชิกอาเซียนสามารถเลือกเปิดในสาขา/เวลา
ที่พร้อม ตามกรอบเวลาของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยการลดหรือยกเลิกข้อจ ากัดหรือเงื่อนไขที่เป็น
อุปสรรคต่อการลงทุน แต่ต้องไม่ออกกฎระเบียบใหม่ๆที่เข้มงวดกว่า หรือสงวนเพ่ิมสาขาที่ผูกพันไว้ภายใต้ความ
ตกลง AIA เดิม ยกเว้นแต่มีการจ่ายค่าชดเชย ซึ่งมีผลครอบคลุมการเปิดเสรีการลงทุนใน สาขาเกษตร ประมง ป่า
ไม้ เหมืองแร่ อุตสาหกรรมการผลิต และบริการที่เกี่ยวเนื่องกับ 5 สาขาข้างต้น แต่ไม่ครอบคลุมสาขาบริการ 
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ทั้งนี้ ภายใต้ความตกลง AIA เดิม ไทยได้สงวนรายการสาขาการลงทุนไว้ ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ
ของคนตา่งด้าว พ.ศ. 2512 ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

 

 สาขาการผลิต  ไทยสงวนสาขาการท ากิจการหนังสือพิมพ์การผลิตเครื่องไม้แกะสลักการผลิตเส้น
ไหมไทย การทอผ้าไหมไทย หรือการพิมพ์ลวดลายผ้าไหมไทยการผลิตเครื่องดนตรีไทยการผลิตเครื่องเงิน เครื่อง
ถม เครื่องทองลงหิน หรือเครื่องเขินการผลิตถ้วยชามหรือเครื่องปั้นดินเผาที่เป็นศิลปวัฒนธรรมไทยการผลิต
น้ าตาลจากอ้อยการผลิตแป้งจากข้าวและพืชไร่การผลิตไม้อัด แผ่นไม้วีเนียร์ ชิปบอร์ดหรือฮาร์ดบอร์ดและการ
ผลิตปูนขาว 

 สาขาเกษตร ไทยสงวนการท านา ท าไร่ ท าสวนการเลี้ยงสัตว์การเลี้ยงไหมการท านาเกลือ รวมทั้ง
การท าเกลือสินเธาว์และการสีข้าว 

สาขาประมง  ไทยสงวนการท าประมงเฉพาะการจับสัตว์น้ าในน่านน้ าไทยและในเขตเศรษฐกิจ
จ าเพาะของประเทศไทยรวมถึงการประมง เฉพาะการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 

สาขาป่าไม้  ไทยสงวนการท าป่าไม้และการแปรรูปไม้จากป่าธรรมชาติการแปรรูปไม้เพ่ือท าเครื่อง
เรือนและเครื่องใช้สอยและการท าป่าไม้จากป่าปลูก 

สาขาเหมืองแร่  ไทยสงวนการท าเกลือหินการท าเหมือง รวมทั้งการระเบิดหรือย่อยหิน 
สาขาบริการที่เกี่ยวข้องกับ 5 ภาค ไทยสงวนสาขาบริการที่เกี่ยวข้องกับภาคการผลิต เกษตร 

ประมง ป่าไม้ และเหมืองแรไ่ว้ทั้งหมด  
 

ในการคุ้มครองนักลงทุนต่างชาติของ ACIA นั้น มีความครอบคลุมทุกสาขาการลงทุนรวมทั้งกิจการ
บริการ ในกรณีของการประติบัติต่อการลงทุนอย่างเท่าเทียมและเพียงพอ ให้การชดเชยค่าเสียหายกรณีที่เกิด
เหตุการณ์ไม่สงบ การให้นักลงทุนสามารถเคลื่อนย้ายเงินทุนได้โดยเสรี การการอนุญาตให้นักลงทุนสามารถ
ฟ้องร้องรัฐได้หากท าผิดพันธกรณีและก่อให้เกิดความเสียหายต่อการลงทุนนั้นภายใต้กระบวนการระงับข้อพิพาท
ระหว่างประเทศ 

 

ส าหรับแนวทางการเปิดเสรีการลงทุนสาขาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าภายใต้กรอบความตกลง ACIA 
สืบเนื่องจากภายใต้กรอบความตกลงเขตการลงทุนอาเซียน หรือความตกลง AIA ซึ่งผูกพันไว้ตั้งแต่ปี 2511ไทยมี
พันธกรณีจะต้องเปิดเสรีการลงทุนในกิจการ 3 สาขา คือ 1) สาขาการท าประมงเฉพาะการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 2) 
การท าไม้จากป่าปลูก และ 3) การเพาะขยายหรือปรับปรุงพันธุ์พืช ซึ่งไทยผูกพันไว้ในรายการสงวนชั่วคราว 
(Temporary Exclusion List-TEL) โดยจะต้องเปิดให้นักลงทุนจากประเทศสมาชิกอาเซียนสามารถเข้ามาลงทุน
ถือหุ้นในการประกอบกิจการทั้ง 3 สาขา ได้สูงสุดร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน ภายในวันที่ 1 มกราคม 2553 
อย่างไรก็ตาม ต่อมาอาเซียนได้เห็นชอบให้ประเทศสมาชิกน ารายการยกเว้นชั่วคราว (TEL) ที่ผูกพันต้องน ามา
เปิดเสรีการลงทุนภายใน 1 มกราคม 2553 ภายใต้ความตกลง AIA มาทยอยเปิดเสรีการลงทุนภายใต้ความตกลง 
ACIA ตามกรอบเวลาข้างต้น ซึ่งการเปิดเสรีการลงทุนภายใต้ความตกลง ACIA ไม่จ าเป็นที่ประเทศสมาชิก
อาเซียนจะต้องน าสาขากิจการ/มาตรการที่จ ากัดการลงทุนมาเปิดเสรีให้กับนักลงทุนจากประเทศสมาชิกอาเซียน
อ่ืนเข้าถือหุ้นประกอบกิจการร้อยละ 100 หรือยกเลิกมาตรการนั้นๆ ไปเท่านั้น แต่ยังให้สมาชิกสามารถน าสาขา
กิจการ/มาตรการมาปรับปรุงการเปิดเสรีที่เพ่ิมขึ้น โดยผ่อนปรนข้อจ ากัดต่างๆ ให้กับนักลงทุนอาเซียนมากขึ้น 
ซึ่งการด าเนินการปรับปรุงและผ่อนปรนสาขากิจการ/มาตรการดังกล่าว ถือว่าได้ด าเนินการตามพันธกรณีการ
เปิดเสรีการลงทุนที่ผูกพันไว้ภายใต้ความตกลง AIA แล้ว  
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จากแนวทางการเปิดเสรีดังกล่าว ถือเป็นแนวทางท่ีผ่อนปรนส าหรับไทยในการเปิดเสรีการลงทุนทั้ง 
3 สาขา โดยทยอยปรับปรุงการเปิดเสรีตามกรอบและระยะเวลาข้างต้น ในที่สุดแล้วอาจต้องเปิดเสรีการลงทุน
ร้อยละ 100 ภายในปี 2557 ซึ่งในระหว่างนี้จ าเป็นต้องมีการศึกษาผลกระทบจากการเปิดเสรีการลงทุน และการ
จัดเตรียมแนวทางและมาตรการรองรับเพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับการเปิดเสรีดังกล่าว ซึ่งในกรณีการเปิดเสรี
การลงทุนในสาขาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง มีความเห็นร่วมกันว่า ไทยอาจจะเปิด
เสรีการลงทุนกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าให้กับนักลงทุนอาเซียนได้ 2 สาขาย่อย คือ 1) สาขาการเพาะเลี้ยงทูน่าใน
กระชังน้ าลึก (Tuna Deep Sea Cage Culture) และ 2) การเพาะเลี้ยงกุ้งมังกร (Spiny Lobster) เฉพาะชนิด
พันธุ์ท้องถิ่นในประเทศไทยที่ได้จากการเพาะพันธุ์ โดยอาจจะขยายสัดส่วนการถือหุ้นให้นักลงทุนอาเซียนจาก
เดิมร้อยละ 19 เป็นร้อยละ 51 แต่ภายในปี 2557 อาจจะต้องเปิดเสรีให้นักลงทุนต่างชาติสามารถเข้ามาถือหุ้น
ประกอบกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าได้รอ้ยละ 100 

 
- พันธกรณีภายใต้ความตกลง ACIA  
การมีผลบังคับใช้: ความตกลง ACIA มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2555 
ระดับการเปิดเสรี : ความตกลง ACIA ก าหนดให้อาเซียนผูกพันการเปิดเสรีในระดับเดียวกับ

กฎหมายที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน (Existing Regime) และต้องปฏิบัติตามพันธกรณีการเปิดเสรี (Temporary 
Exclusion List: TEL) ตามเป้าหมายเดิมท่ีก าหนดไว้ภายใต้ AIA 

 

ปัจจุบันประเทศสมาชิกอาเซียนได้มีการจัดข้อสงวนเปิดตลาด โดยให้ข้อสงวนมีผลบังคับใช้ควบคู่
ไปกับความตกลง AICA โดยมีการก าหนดเงื่อนไขต่างๆ อาทิ การจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจ การขอใบอนุญาตท า
กิจการใหม่และกิจการขยาย มาตรการและเง่ือนไขในการถือครองที่ดินและมาตรการในการใช้ทรัพยากร 

  

นอกจากนี้ประเทศต่างๆในอาเซียนได้มีการจัดท าข้อสงวนภายใต้ความตกลง ACIA ในสาขาประมง
ยกเว้นกัมพูชาและสิงคโปร์ (รายละเอียดในภาคผนวก ก และ ข) สรุปไดด้ังนี้ 

– บรูไน มีมาตรการเกี่ยวกับความมั่นคงทางอาหารและมาตรการเกี่ยวกับการท าประมงในบรูไน
และเขตเศรษฐกิจจ าเพาะของบรูไน และการท าประมงในพ้ืนที่ของรัฐต้องมีหุ้นบรูไนอย่างน้อยร้อยละ 30 

– ลาว มีข้อสงวนเกี่ยวกับการเพาะพันธุ์ปลาและสัตว์น้ าในลาวที่แตกมาจากแม่น้ าโขง โดยสงวน
ไว้ให้คนลาวเท่านั้น ไม่ให้ต่างชาติท าการประมงเพ่ือการพาณิชย์ในลาว 

– อินโดนีเซีย มีมาตรการเกี่ยวกับความม่ันคงทางอาหาร และไม่อนุญาตให้ต่างชาติท าการประมง
แบบดั้งเดิม การท าประมงในอินโดนีเซียและในเขตเศรษฐกิจจ าเพาะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนด นอกจากนี้ยัง
ไม่ให้ต่างชาติใช้ประโยชน์จากปะการัง และการเพาะเลี้ยงปะการังสามารถถือหุ้นได้สูงสุดร้อยละ 19 

– มาเลเซีย ไม่ให้เรือต่างชาติจับปลา ค้นคว้า หรือท าการส ารวจในเขตเศรษฐกิจจ าเพาะ และ
ไม่ให้ขนถ่ายปลา และเชื้อเพลิงในน่านน้ าท่าเรือของมาเลเซียโดยไม่ได้รับอนุญาต และอาจก าหนดมาตรการ
เกี่ยวกับการจับปลาทูน่าและก าหนดสัดส่วนหุ้นมาเลเซีย 

– พม่า ในการจับปลาทะเล กุ้งและสัตว์น้ าในเขตเศรษฐกิจจ าเพาะต้องขออนุญาตจากกรมประมง
และต้องร่วมทุนกับหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนพม่า 
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– ฟิลิปปินส์ ในกิจการจับปลา การเพาะพันธุ์ และการเลี้ยงปลา ได้มีการก าหนดมาตรการ
เกี่ยวกับความมั่นคงทางอาหาร การบรรเทาความยากจน ความยุติธรรมในสังคม การเพิ่มรายได้และผลก าไร การ
แข่งขันในตลาดโลกเพ่ือความยั่งยืน 

– ไทย มีการห้ามไม่ให้ต่างชาติท าการประมงเฉพาะการจับสัตว์น้ าในน่านน้ าไทยและเขต
เศรษฐกิจจ าเพาะ และยังห้ามไม่ให้ต่างชาติเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า 

– เวียดนาม ไม่มีการออกใบอนุญาตให้ต่างชาติจับปลาน้ าจืด น้ าเค็ม การเก็บปะการังและหอยมุก 
และยังมีมาตรการเกี่ยวกับการท าประมงในน่านน้ าปกครองของเวียดนาม 
 
3.2 กฎหมายเกี่ยวกับการลงทุนจากต่างประเทศ 

การลงทุนจากต่างประเทศ (Foreign Investment) คือ การลงทุนที่ผู้ลงทุนหรือเจ้าของทุนในประเทศ
หนึ่งไปลงทุนหรือประกอบกิจการลงทุนในอีกประเทศหนึ่ง เช่น การที่คนไทยหรือบริษัทของไทยไปลงทุนผลิต
อาหารสัตว์ในประเทศอินโดนีเซีย การลงทุนในลักษณะดังกล่าวนี้ บางครั้งเรียกว่าการลงทุนระหว่างประเทศ 
(International  Investment) เพราะการลงทุนในลักษณะดังกล่าวนี้ มีผลในการเคลื่อนย้ายเงินทุน บุคคล 
สิ่งของ ข้อมูล หรือเทคโนโลยี จากประเทศหนึ่งไปสู่อีกประเทศหนึ่ง กฎหมายที่เข้ามาเกี่ยวข้องเกี่ยวกับการ
ลงทุนระหว่างประเทศมีที่มาจากหลายแหล่ง ได้แก่ กฎหมายของประเทศผู้ลงทุนนั้น (Home Country) 
กฎหมายของประเทศที่มีการลงทุน (Host Country) และความตกลงระหว่างประเทศ (International 
Agreement) ซ่ึงจ าแนกได้ดังนี้ 

 

1)  กฎหมายของประเทศผู้ลงทุน 
ผู้ลงทุนไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลย่อมจะต้องอยู่ภายใต้ข้ อบังคับของกฎหมาย

ภายในประเทศของตน หรือของประเทศที่นิติบุคคลนั้นได้จัดตั้งขึ้น นอกจากนี้แล้วบางประเทศยังมีกฎหมายที่มี
ผลตามไปควบคุมบุคคล หรือบริษัทของคนในประเทศตนเองในต่างประเทศอีกด้วย (Extraterritorial Laws) 
เช่น บุคคลหรือบริษัทอเมริกันที่มาลงทุนในประเทศไทยต้องอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายอเมริกันด้วย โดยมีที่
ส าคัญ คือ กฎหมายป้องกันการผูกขาด กฎหมายห้ามค้ากับประเทศศัตรู กฎหมายเกี่ยวกับห้ามให้สินบนแก่
เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ เป็นต้น หรือในกรณีของผู้ลงทุนหรือบริษัทไทยไปลงทุนในประเทศอินโดนีเซีย       
ผู้ลงทุนหรือบริษัทไทยนั้นก็ยังต้องอยู่ใต้บังคับกฎหมายไทยในส่วนที่เกี่ยวกับประเทศไทย เช่น ภาษีอากร 
กฎหมายควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตรา ซึ่งในส่วนนี้ประเทศไทยได้มีพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวล
รัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 112) พ.ศ. 2518 ก าหนดให้ยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่บริษัทหรือ
บริษัทมหาชนจ ากัดที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ส าหรับเงินได้พึงประเมินที่เป็นเงินปันผล ซึ่งได้รับจากบริษัท หรือ
ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งข้ึนตามกฎหมายระหว่างประเทศ  

 

2)  กฎหมายของประเทศผู้รับการลงทุน 
กฎหมายของประเทศผู้รับการลงทุนเป็นกฎหมายหลักที่ เกี่ยวกับการลงทุนจากต่างประเทศ ทั้งนี้

เนื่องจากประเทศผู้รับการลงทุนมุ่งประสงค์ที่จะให้การลงทุนจากต่างประเทศมีประโยชน์ต่อประเทศของตนให้
มากที่สุด เช่น เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรม การพัฒนาทางเทคโนโลยี การเพ่ิมการจ้างแรงงาน การ
แสวงหาเงินตราต่างประเทศหรือประหยัดเงินตราต่างประเทศ ฉะนั้นกฎหมายของประเทศผู้ รับการลงทุนจึง
อาจจะมีได้ทั้งในลักษณะของกฎหมายที่มุ่งก ากับ ควบคุมการลงทุน หรือกฎหมายที่มุ่งส่งเสริมการลงทุน 
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โดยทั่วไปแล้วผู้ลงทุนก่อนที่จะตัดสินใจไปลงทุนในประเทศใดจะต้องพิจารณาถึงกฎหมาย นโยบาย ระเบียบและ
กฎเกณฑ์ต่างๆ ของประเทศที่ตนจะไปลงทุน โดยเฉพาะกฎหมายที่ เกี่ยวข้องหรือมีผลกระทบต่อสิทธิในการเข้า
ไปลงทุน ข้อจ ากัดหรือการเข้าไปควบคุมการลงทุนจากต่างประเทศของรัฐบาล การควบคุมหรือจัดระเบียบธุรกิจ
โดยทั่วไปในประเทศนั้น สิทธิและประโยชน์รวมถึงหลักประกันที่พึงจะได้รับจากรัฐบาล ภาระในการเสียภาษี
อากร รูปแบบการลงทุน และการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ ในกรณีที่เป็นการลงทุนใน
ประเทศไทย กฎหมายเหล่านี้ก็จะได้กล่าวไว้ในบทที่เก่ียวกับกฎหมายการลงทุนของไทย 

 

3)  ความตกลงระหว่างประเทศ 
จากการที่มีหลายฝ่ายเข้ามาเกี่ยวข้องในการลงทุนระหว่างประเทศ คือ ผู้ลงทุน ประเทศของผู้

ลงทุน และประเทศผู้รับการลงทุน โดยผู้ลงทุนก็ยังมีหน้าที่ในการให้ความคุ้มครองพลเมืองของตน ในขณะที่
ประเทศผู้รับการลงทุนก็มีภาระหน้าที่ในการยกระดับความเป็นอยู่ของพลเมืองของตน และดูแลให้การลงทุนนั้น
เป็นประโยชน์ทั่วทั้งประเทศชาติและประชาชนอันได้แก่ การเพ่ิมการจ้างงาน การน าผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้ใน
ประเทศไปจ าหน่ายยังตลาดต่างประเทศ การหาเงินตราต่างประเทศ ล้วนเป็นประเด็นส าคัญซึ่งน าไปสู่ความ 
ตกลงระหว่างประเทศ ทั้งนี้ความตกลงดังกล่าวมีทั้งที่เป็นความตกลงแบบทวิภาคี เช่น ความตกลงเกี่ยวกับการ
ส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนระหว่างไทยกับอังกฤษ ความตกลงว่าด้วยการประกันการลงทุนระหว่างไทยกับ
แคนาดา สนธิสัญญาทางไมตรีและความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างไทยกับอเมริกา และความตกลงแบบ  
พหุภาคี เช่น อนุสัญญาระงับข้อพิพาททางการลงทุนระหว่างรัฐกับเอกชน เป็นต้น ความตกลงหรือสนธิสัญญา
ดังกล่าวข้างต้นนี้จะมีผลในการส่งเสริมการลงทุน ให้ประโยชน์และการคุ้มครองการลงทุนจากต่างประเทศ   

 

นอกจากมาตรการและกฎหมายของแต่ละประเทศที่นักลงทุนต้องศึกษาแล้วนั้น ยังจ าเป็นต้อง
ทราบถึงลักษณะของการส่งเสริมการลงทุนของประเทศในกลุ่มอาเซียน เนื่องจากการลงทุนมีความส าคัญและถือ
เป็นความจ าเป็นในการพัฒนาประเทศ รัฐบาลในแต่ละประเทศจึงต้องสนับสนุนและพยายามผลักดันให้มีการ
ลงทุนเกิดข้ึนในประเทศ การส่งเสริมการลงทุนจึงเป็นมาตรการที่ส าคัญอย่างหนึ่งของรัฐในการที่จะสนับสนุนให้
เกิดการลงทุนข้ึน   

 

การส่งเสริมการลงทุน คือ การชักจูงและเร่งรัดให้มีการลงทุนเกิดขึ้นแต่ในปัจจุบัน ประเทศที่ก าลัง
พัฒนาทั้งหลายต่างก็พยายามส่งเสริมให้เกิดการลงทุนในประเทศของตนให้มากที่สุด จนในที่สุดก็เกิดการแข่งขัน
ในการให้สิทธิและประโยชน์ต่างๆ ที่แต่ละประเทศเห็นว่า เป็นจุดดึงดูดให้นักลงทุนตัดสินใจลงทุนในประเทศของ
ตน วิธีการที่จะให้บรรลุเป้าหมายในการส่งเสริมการลงทุนประกอบด้วยมาตรการที่มิใช่กฎหมายและมาตรการ
ทางกฎหมาย โดยมาตรการที่มิใช่กฎหมาย ได้แก่ การปรับปรุงภาวะเศรษฐกิจ การเมือง และสิ่งอ านวยความ
สะดวกพ้ืนฐาน เช่น การคมนาคม การขนส่ง สื่อสาร ท่าเรือ ให้เหมาะสมเป็นที่ดึงดูดต่อผู้ลงทุนส่วนของ
มาตรการทางกฎหมาย ได้แก่ วิธีการที่รัฐอาศัยอ านาจนิติบัญญัติออกกฎหมายให้สิทธิพิเศษให้หลักประกัน การ
คุ้มครอง ตลอดจนการผ่อนผันและยกเว้นหลักกฎหมายอ่ืนๆ วิธีการเหล่านี้รวมเรียกว่า การให้สิ่งจูงใจทาง
กฎหมาย (Legal Incentives) หรือตามกฎหมายไทยเรียกว่า “สิทธิและประโยชน์” 

 

โดยมาตรการส่งเสริมการลงทุนดังกล่าวข้างต้น ปกติจะด าเนินการโดยรัฐบาลของประเทศผู้รับการ
ลงทุน (Host Country) อย่างไรก็ตาม การส่งเสริมการลงทุนนี้อาจจะท าโดยรัฐบาลของประเทศผู้ส่งออกการ
ลงทุน (Home Country) ดังกรณีสหรัฐอเมริกาและยุโรปบางประเทศได้สนับสนุนให้เอกชนของตนออกไปลงทุน
ยังต่างประเทศ การส่งเสริมการลงทุนโดยประเทศผู้ส่งออกการลงทุนจะใช้มาตรการทางกฎหมายเป็น



3-13 
 
หลักประกันในทรัพย์สินและกิจการของผู้ลงทุนโดยการท าสนธิสัญญากับประเทศผู้รับการลงทุน การประกันภัย
การลงทุนส าหรับการไปลงทุนในต่างประเทศโดยรัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐ 

 

มาตรการทางกฎหมายในการส่งเสริมการลงทุน คือ การออกกฎหมายพิเศษมาใช้เพ่ือให้สิทธิ
ประโยชน์ต่างๆ แก่ผู้ลงทุน ส าหรับกฎหมายที่ก าหนดสิทธิประโยชน์นี้อาจเป็นกฎหมายฉบับเดียวที่เกี่ยวกับการ
ลงทุนจากต่างประเทศ อย่างเช่น กฎหมายการลงทุนจากต่างประเทศ (Foreign  Investment Law) ของบาง
ประเทศ หรือกฎหมายการลงทุนโดยทั่วไป (Investment Law) ที่ให้สิทธิประโยชน์ทั้งการลงทุนจากต่างประเทศ
และการลงทุนในประเทศเท่าเทียมกัน เช่น กฎหมายส่งเสริมการลงทุนของไทย เป็นต้นหรือกฎหมายภายในโดย
ทั่วๆ ไป เช่น ในกฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากรและกฎหมายอ่ืนๆ ที่มีบทบัญญัติการให้สิทธิประโยชน์อยู่ ตลอดจน
การส่งเสริมการลงทุนโดยสิทธิสัญญาระหว่างประเทศ ซึ่งบทนี้จะกล่าวถึง มาตรการและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
การลงทุนของประเทศสมาชิกอาเซียน 9 ประเทศ ได้แก่ บรูไนดารุสซาลาม กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว  มาเลเซีย 
พม่า ฟิลิปปินส์ สิงค์โปร์ และ เวียดนาม รวมทั้งกฎหมายทั่วไป ข้อห้าม/ข้อจ ากัด และปัญหาอุปสรรคของแต่ละ
ประเทศ ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการเข้าไปลงทุนด้านการเพาะเลี้ยงและอุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์น้ า โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 
1) อินโดนีเซีย  

กฎระเบียบการลงทุนของต่างชาติ 
อินโดนีเซียมีวัตถุประสงค์เพ่ือต้องการสนับสนุนให้มีการพัฒนาอุตสาหกรรมประมงต่อเนื่องบน

ชายฝั่งเพ่ือกระจายรายได้และสร้างงานในท้องถิ่นเพ่ิมมากขึ้น จึงก าหนดหลักเกณฑ์ใหม่ว่า เรือประมงต่างชาติที่
จะได้รับอนุญาตให้เข้าไปจับปลาในน่านน้ าอินโดนีเซียจะต้องเป็นเรือประมงที่มีการร่วมลงทุน (Joint Venture) 
กับนักธุรกิจท้องถิ่นและใช้ธงชาติอินโดนีเซียเท่านั้น โดยเริ่มประกาศใช้หลักเกณฑ์ใหม่ตั้งแต่ปลายปี 2549     
เป็นต้นไป ประเทศไทยในฐานะคู่ค้ารายแรกที่เข้าสู่ระบบกฎหมายประมงฉบับใหม่ มีกลุ่มเจ้าของเรือที่พร้อมจะ
เข้าร่วมทุนในขณะนั้นจ านวน 7 รายด้วยกันซึ่งทั้งหมดนี้จะได้รับสิทธิในการจับปลาในเขตทะเลอาราฟูราตรวน 
AMPOL และทะเลจีนใต้ในแถบเกาะสุมาตราเหนือ/กะริมันตัน ในอนาคตเราเชื่อว่าจะมีเจ้าของเรือประมงไทย
สามารถเข้าสู่ระบบการร่วมทุนเพ่ิมข้ึนเป็น 10 รายก่อนสิ้นปี 2556 

 

จากกรณีที่อินโดนีเซียได้มีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบในการท าประมง โดยยกเลิกระบบการให้
สัมปทานเปลี่ยนเป็นการก าหนดให้ผู้ประกอบการเรือประมงจากต่างประเทศที่จะเข้าไปท าการประมง  
ต้องร่วมลงทุนในอุตสาหกรรมต่อเนื่องในอินโดนีเซีย ซึ่งกฎระเบียบใหม่ดังกล่าวได้ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการ
เรือประมงของไทยที่เข้าไปท าประมงในน่านน้ าของอินโดนีเซียอย่างมาก เพราะต้องสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ    
โดยต้องมีการลงทุนร่วมกับผู้ประกอบการอินโดนีเซียในการตั้งโรงงานแปรรูป และแปรรูปสินค้าประมงก่อน
ส่ งกลับประเทศไทย แต่การเปลี่ ยนแปลงกฎระเบียบด้านการประมงและนโยบายปกป้องรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล ท าให้ทางการอินโดนีเซียเพ่ิมความเข้มงวดในการปราบปรามเรือประมงต่างชาติ
ผิดกฎหมาย และปรับปรุงกฎระเบียบประมงล่าสุด เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2552 

 

การลงทุนโดยตรงของต่างชาติในอินโดนีเซีย อาจอยู่ในรูปแบบการร่วมลงทุน (Jointventure) 
หรือต่างชาติลงทุนทั้งหมด (Straight Investment) ในกรณีที่ Straight Investment เมื่อครบ 15 ปีนับจากที่มี
การลงทุนแล้ว จะต้องขายกิจการบางส่วน (Divestment) ให้กับคนอินโดนีเซียอย่างน้อยร้อยละ 5 ของสัดส่วน
การถือหุ้นในบริษัท 
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รัฐธรรมนูญฉบับ ค.ศ. 1945 มาตรา 33 เศรษฐกิจแห่งชาติและสวัสดิการสังคม (The National 
Economy and Social Welfare) ก าหนดให้ระบบเศรษฐกิจของประเทศมีโครงการสร้างอยู่บนพ้ืนฐานของ
ระบบครอบครัว และระบุว่าสาขาการผลิตที่ส าคัญต่อประเทศและกระทบต่อชีวิตของประชาชนต้องอยู่ภายใต้
อ านาจแห่งรัฐ นอกจากมีกฎหมายรัฐธรรมนูญเป็นพ้ืนฐานแล้ว อินโดนีเซียมีกฎหมายส าคัญที่เกี่ยวข้องกับการ
ลงทุนอีก 2 ฉบับ คือ กฎหมายการลงทุนปี ค.ศ. 2007 (Investment Law No.25 of 2007) และระเบียบของ
รัฐว่าด้วยการลงทุนโดยตรงของต่างชาติ (Foreign Direct Investment Government Regulation No. 20 of 
1994) 

 

ระเบียบของรัฐว่าด้วยการลงทุนโดยตรงจากต่างชาติ (Government Regulation No. 20 of 
1994) ก าหนดให้การลงทุนโดยตรงของต่างชาติ (Foreign Direct Investment: FDI) ต้องอยู่ในรูปแบบ      
บริษัทจ ากัด (Limited Liability Company) ภายใต้กฎหมายอินโดนีเซีย และมีที่ตั้งในประเทศอินโดนีเซีย
ใบอนุญาตลงทุน (Business License) จะท าให้เป็นระยะเวลา 30 ปี และอาจได้รับการต่ออายุ                
ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของรัฐมนตรีด้านการลงทุน และคณะกรรมการประสานการลงทุนแห่งอินโดนีเซีย 
(IndonesiaInvestment Coordinating Board หรือ Badan Koordinasi Pananaman Modal: BKPM) 

 

กฎหมายการลงทุนปี ค.ศ. 2007 มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 26 เมษายน ค.ศ. 2007 กฎหมายฉบับนี้  
มีวัตถุประสงค์เพ่ือท าให้การลงทุนในประเทศอินโดนีเซียมีความน่าดึงดูดส าหรับการลงทุนจากต่างชาติโดย
อนุญาตให้สามารถด าเนินการได้ 2 รูปแบบ ได้แก่ การตั้งบริษัทตัวแทน (Representative Office: RO)และการ
ลงทุนของบริษัทต่างประเทศ ทั้งการผลิต การค้า บริการและธุรกิจอ่ืนๆ (Pananaman Modal Asing: PMA) ซึ่ง
อาจเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล (Perseroan Terbatas:PT) หรือการร่วมทุน(Joint venture) ทั้งนี้ 
กฎหมายก าหนดเรื่องการถือหุ้น (Share ownership) ว่าการร่วมทุนจะต้องมีหุ้นส่วนอินโดนีเซียอย่างน้อย 
ร้อยละ 5 ของทุนจดทะเบียนช าระแล้วทั้งหมดของบริษัทในบางกิจกรรมต่างชาติสามารถถือหุ้นในนิติบุคคลได้
ทั้งหมด อย่างไรก็ตาม เมื่อจัดตั้งตาม PT PMA แล้ว ต่างชาติจะต้องขายกิจการบางส่วนให้กับคนอินโดนีเซีย
ภายใน 15 ปี นับจากที่มีการลงทุนนอกจากนี้ ภายใต้หัวข้อกิจกรรมทางธุรกิจ (Business Activities)ของ
กฎหมายดังกล่าว มีข้อก าหนดว่าต่างชาติอาจเข้ามาประกอบธุรกิจในกิจกรรมที่มีความส าคัญต่อรัฐและให้บริการ
สาธารณะได้ เช่นธุรกิจท่าเรือ ธุรกิจพลังงานและไฟฟ้าส าหรับสาธารณชน โทรคมนาคม สายการเดินเรือ  
สายการบิน ธุรกิจน้ าดื่ม รถไฟสาธารณะ และพลังงานนิวเคลียร์เป็นต้น 

 

การลงทุน ใน อิน โดนี เซี ย  นั กลงทุนต่ า งชาติ จ า เป็นต้ องตรวจสอบรายการข้ อสงวน
(NegativeList)ส าหรับการอนุญาตให้ต่างชาติถือหุ้นต่ าในบริษัทที่ตั้งขึ้นในประเทศอินโดนีเซียในบางสาขาด้วย
โดยตรวจสอบจากข้อบังคับประธานาธิบดี หมายเลข 36/2010 ได้แก่ Presidential Regulation of Republic 
of Indonesia No.36 of 2010 on List of Business Fields Closed to Investment and Business Fields 
 pen with Certain Conditions to Investment  “PR 36”  ซึ่งรายการข้อสงวนจะมีการทบทวนทุก 3 ปี 
นักลงทุนต่างชาติที่ต้องการลงทุนในธุรกิจ เช่น การท าเหมือง การปลูกปาล์มน้ ามัน ธุรกิจพลังงาน การประมง 
จะต้องได้รับหนังสือแนะน า (Recommendation Letter)จากหน่วยงานรัฐที่ก ากับดูแลอุตสาหกรรมนั้น ส่วนนัก
ลงทุนที่ต้องการลงทุนในธุรกิจ เช่น การกระจายสินค้า การค้าปลีกต้องมีใบสมัครการเป็นหุ้นส่วนร่วมกับ
อินโดนีเซียส าหรับธุรกิจขนาดกลางและย่อม เป็นต้น 
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ขั้นตอนการอนุญาตลงทุน  
คณะกรรมการประสานการลงทุนแห่งอินโดนีเซีย (BKPM) เป็นหน่วยงานกลางที่มีอ านาจพิจารณา

อนุญาตการลงทุน และตรวจสอบโครงการที่ได้รับการอนุญาตแล้ว นักลงทุนต่างชาติหลังจากที่ได้รับอนุญาตให้
ลงทุน จะต้องขออนุญาตให้ลงทุน และขออนุญาตจัดตั้งบริษัทจ ากัด โดยขออนุญาตต่อรัฐมนตรีว่าการด้าน
กฎหมายและสิทธิมนุษยชน (Ministry of Laws Human Rights: MoLHR) โดยหนึ่งในเงื่อนไขที่ได้รับใบอนุญาต 
จากMoLHR คือ มีการส่งหลักฐานว่าได้มีการลงทุนจริง บริษัทมีหน้าที่จดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจกับกรมการค้า 
นอกจากนี้ ต้องยื่นใบสมัครการจัดตั้งธุรกิจต่อส านักงานเขตที่ตนจัดตั้งบริษัทด้วย หลังจากนั้นต้องขึ้นทะเบียน 
ผู้เสียภาษีกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 

กฎระเบียบการจ้างงานคนต่างชาติ 
การจ้างงานคนต่างชาติจะได้รับอนุญาตต่อเมื่อไม่สามารถจ้างคนอินโดนีเซียได้ในต าแหน่งดังกล่าว 

ส าหรับบริษัทที่มีสัดส่วนการส่งออกอย่างน้อยร้อยละ 85 จะได้สิทธิประโยชน์เกี่ยวกับการจ้างงานคนต่างชาติ
ท างานต้องได้รับอนุมัติจากรัฐบาล โดยต้องด าเนินการดังนี้ จัดเตรียมแผนก าลังคน (Manpowerplanapproval: 
RPTK) ยื่นต่อ BKPMเพ่ือแจ้งเหตุผลความจ าเป็น และเมื่อมีแผนก าลังคนที่ถูกต้องตามกฎหมาย จึงจะสามารถ
ได้รับใบอนุญาตท างานให้ลูกจ้างชาวต่างชาติ (Work Permit for Foreign Personal: IKTA) ได ้

 
คณะกรรมการประสานการลงทุนระดับจังหวัด (Regional Investment Coordinating Board: 

BKPMD) จะเป็นผู้ออกใบอนุญาตท างาน โดยพิจารณาจากแผนก าลั งคน และเอกสารแนะน า 
(letterofrecommendation: TA-01) ที่ออกโดย BKPM อนุญาตอาจมีระยะเวลา 1 ปี หรือน้อยกว่า และสามารถต่อ
อายุได้ ลูกจ้างชาวต่างชาติสามารถอยู่ท างานในอินโดนีเซียได้นานเท่าที่ก าหนดในแผนก าลังคน นอกจากนี้ 
อินโดนีเซียมีข้อก าหนดการจ้างงานคนต่างชาติ 1 คน ต่อคนอินโดนีเซีย 3 คน และส าหรับบริษัทที่ต้องการจ้างงาน
เกิน 10 คน บริษัทนั้นต้องมีกฎระเบียบของบริษัทและลงทะเบียนกับกรมก าลังคน ถ้าบริษัทไม่มีสหภาพ
แรงงานก็ควรมีความตกลงแรงงานร่วมกันซึ่งจดทะเบียนต่อกรมก าลังคน                                                      

 

สิทธิประโยชน์ของนักลงทุนชาวต่างประเทศ 
สิ่งจูงใจที่เสนอให้นักลงทุนภายใต้กฎหมายการลงทุนของอินโดนีเซีย ได้แก่ สิทธิพิเศษทางด้าน 

ภาษีอากร การยกเว้นหรือลดหย่อนอัตราภาษีในการน าเข้าเครื่องจักร สินค้าทุนและวัตถุดิบพ้ืนฐาน การให้สิทธิ
ในการถือครองที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนอกจากนี้ การลงทุนได้รับเอกสิทธิคุ้มครองในเรื่องความปลอดภัยในการยึด
ธุรกิจการลงทุนของต่างประเทศ มาเป็นธุรกิจของประเทศตน ภายใต้กฎหมายการลงทุนฉบับที่ 25 ในปี 2007 
หากรัฐบาลด าเนินการแปรรูปธุรกิจการลงทุนของบริษัทต่างชาติให้กลายเป็นธุรกิจของคนท้องถิ่น รัฐบาลจะต้อง
จ่ายเงินชดเชยความเสียหายเต็มจ านวนให้กับบริษัทลงทุนต่างชาติ 

 

ปัญหาและอุปสรรคทางด้านกฎหมาย 
1. มีกฎระเบียบบางอย่างที่ เป็นอุปสรรคต่อการลงทุนประกอบธุรกิจ เช่น การขอใบอนุญาต

ประกอบธุรกิจ มีขั้นตอนยุ่งยากซับซ้อนและใช้ระยะเวลานาน 
2. มีกฎระเบียบที่มีลักษณะเป็นมาตรการกีดกันทางการค้า (Non-Tariff Barriers: NTB) ได้แก่ 

มาตรการห้ามน าเข้า (เช่น สินค้าข้าว) การขออนุญาตน าเข้า (ซึ่งในบางสินค้าต้องมีsurveyor report จากต้นทางด้วย) 
การขออนุญาตขึ้นทะเบียน อย. และมาตรการทางด้านสุขอนามัย เช่น 

 - อาหารทะเลสดและแปรรูป จะต้องขออนุญาตน าเข้า โดยขอใบรับรองการน าเข้าจาก
กระทรวงกิจการทางทะเล และ ประมง และ ได้รับความเห็นจากรัฐมนตรีกระทรวงประมงก่อน 
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 - เนื้อสัตว์ และสัตว์มีชีวิต ขออนุญาตน าเข้าเพ่ือป้องกันโรค 
 - ยาและผลิตภัณฑ์ทางเคมีเพ่ือปศุสัตว์ต้องมีการจดทะเบียนและขออนุญาตน าเข้า 
 นอกจากนี้ยังมีการห้ามน าเข้ากุ้งมีชีวิตที่ไม่ผ่านการกักโรคเนื่องจากมีโรคระบาด จึงห้ามน าเข้า

เพ่ือมิให้โรคกระจายออกไป และไม่อนุญาตให้ท าการส่งออกสินค้าประมงในรูปของสัตว์น้ ามีชีวิต 
3. อินโดนีเซียที่ได้ท าการยกเลิกสัมปทานประมงน่านน้ าเดิมทั้งหมดและก าหนดเงื่อนไขสัมปทาน

ใหม่เป็น 2 รูปแบบ คือ 
 - บริษัทเรือที่จะได้สิทธิ์ท าประมงต่อจะต้องร่วมทุนกับบริษัทท้องถิ่นเพ่ือท าอุตสาหกรรม

ต่อเนื่องบนบก จึงจะได้รับสัมปทานจับปลาต่อและเรือต้องถอนสัญชาติเดิมไปใช้ธงอินโดนีเซีย 
 - อนุญาตให้บริษัทแปรรูปอาหารทะเลของอินโดนีเซียเช่าเรือไทยไปท าประมง แต่มีเงื่อนไข

บริษัทที่เช่าเรือได้ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ ากว่า 50 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยเรือสามารถใช้ธงไทยต่อได้อีก 2 ปี 
ปัจจุบันอินโดนีเซียเป็นแหล่งท าการประมงนอกน่านน้ าที่ใหญ่ที่สุดของไทย โดยในแต่ละปีเรือประมงไทยส่งกลับ
ปลาแช่เยือกแข็งและสัตว์น้ าอื่นๆ จากแหล่งจับในน่านน้ าอินโดนีเซียมากกว่า 1.5 แสนตัน 

1. กฎหมายประมงฉบับใหม่ของอินโดนีเซียก าหนดว่า เรือประมงต่างชาติจะต้องร่ วมทุนกับ
บริษัทเอกชนที่มีเงินทุนจดทะเบียนไม่ต่ ากว่า 50 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งความจริงแล้วมีบริษัทเอกชนอินโดนีเซียที่
อยู่ในหลักเกณฑ์ดังกล่าวมีจ านวนไม่มาก ทางภาคเอกชนไทยก็พยายามต่อรองเพ่ือขอยืดอายุสัมปทานออกไป
โดยอ้างว่า มีเวลาน้อยไม่สามารถคัดเลือกผู้ร่วมทุนได้ทันตามเวลาที่ก าหนด แต่รัฐบาลอินโดนีเซียก็ปฏิเสธโดย
อ้างว่าแจ้งล่วงหน้าแล้วว่ากฎหมายใหม่จะมีผลบังคับใช้เมื่อไร ดังนั้นประเด็นปัญหาที่นักลงทุนไทยยังเป็นห่วง  
ก็คือการขาดความชัดเจนเกี่ยวกับระยะเวลาการคืนเงินภาษี เพราะที่ผ่านมารัฐบาลอินโดนีเซียจ่ายเงิน
ภาษีมูลค่าเพ่ิมล่าช้ามาก ผู้ประกอบการหลายรายยังไม่ได้รับเงินภาษีคืนตั้งแต่ 6 เดือนถึง 1 ปี อุปสรรคดังกล่าว
เป็นภาระด้านต้นทุนของผู้ประกอบการไทยที่เข้าไปท าประมงในอินโดนีเซีย แต่สิ่งที่ทางสถานทูตไทยกังวลและ
พบปัญหามาตลอด มีทั้งเรือประมงไทยที่มี Licenseถูกต้องแต่ท าผิดระเบียบการจับปลากับเรือประมงไทย 
ที่ลักลอบจับปลาโดยไม่มีการแจ้งขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้อง ทั้ง 2 กรณีจะถูกด าเนินคดีตามกฎหมายและสั่งปรับ
ในวงเงินที่เท่ากัน คือ 2,000 ล้านรูเปียห์ ท าให้เจ้าของเรือประมงไทยบางรายยังคงฝ่าฝืนลักลอบจับปลาต่อไป
เพราะคิดว่ามีต้นทุนค่าใช้จ่ายที่ต่ ากว่า มี License หรือไม่มี License ก็รับโทษเท่ากัน ท าให้ระยะที่ผ่านมามี
เรือประมงไทยถูกจับกุมและด าเนินคดีตามกฎหมายเป็นจ านวนมาก 

 
2) เวียดนาม 

กฎระเบียบการลงทุนของต่างชาติ 
กฎหมายการลงทุน (Law on Investment: LOI) มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ค.ศ. 2006 

เป็นกฎหมายที่น ามาใช้แทนกฎหมายการลงทุนของต่างชาติในเวียดนาม (Law on Foreign Investment in Vietnam, 
1996) และกฎหมายส่งเสริมการลงทุนภายในประเทศ (Law on Promotion of Domestic Investment, 
1998) ดังนั้น กฎหมายการลงทุนฉบับใหม่ (LOI) ใช้ครอบคลุมทั้งการลงทุนจากนักลงทุนต่างชาติและนักลงทุน
ในชาติ และครอบคลุมทั้งการลงทุนโดยตรง (Directinvestment) และการลงทุนทางอ้อม (Indirect 
investment) และก าหนดให้รัฐปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันต่อการลงทุนในภาคเศรษฐกิจ และระหว่างการลงทุนใน
ชาติและต่างชาติ ทั้งนี้ พระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 108/2006 (Decree108) ให้แนวทางการน ากฎหมายการลงทุน
มาใช้ โดยช่วยให้นักลงทุนสามารถท าความเข้าใจกับ LOI ได้ง่ายขึ้น โดย LOI ก าหนดรูปแบบการลงทุนโดยตรง 
ดังนี้ 
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1. การจัดตั้งองค์กรธุรกิจ (Economic Organizations) ในรูปแบบที่นักลงทุนในชาติเป็นเจ้าของ
ทุนทั้งหมด (100 Percent Capital of Domestic Investors) หรือที่นักลงทุนต่างชาติเป็นเจ้าของทุนทั้งหมด 
(100 Percent Capital of Foreign Investors) 

2. การจัดตั้งองค์กรธุรกิจร่วมทุน (Joint Venture economic organizations) ระหว่างนักลงทุน
ในชาติและต่างชาติ 

3. การลงทุนในรูปแบบของสัญญาประเภทต่างๆ ได้แก่สัญญาความร่วมมือทางธุรกิจ (Business 
Co-operation Contract: BCC) สัญญา BOT (Build-Operate-Transfer Contract) สัญญา BTO (Build-
Transfer-Opearte Contract) และสัญญา BT (Build-Transfer Contract) 

 -   สัญญา BCC หมายถึง รูปแบบการลงทุนที่มีการท าสัญญาระหว่างนักลงทุน เพ่ือร่วมมือกัน
ทางธุรกิจและแบ่งผลก าไรหรือผลิตภัณฑ์ โดยไม่มีการจัดตั้งหน่วยธุรกิจตามกฎหมาย (Legal Entity)  

 -   สัญญา BOT หมายถึง รูปแบบการลงทุนที่มีการท าสัญญาระหว่างหน่วยงานของรัฐกับ 
นักลงทุนเอกชน โดยให้เอกชนเข้ามารับผิดชอบระดมทุนก่อสร้าง และด าเนินโครงการในช่วงระยะเวลาหนึ่ง และ
เมื่อหมดระยะสัมปทาน ให้กรรมสิทธิ์ในสินทรัพย์และความรับผิดชอบโครงการนั้นโอนให้แก่รัฐ 

 -   สัญญา BTO หมายถึง รูปแบบการลงทุนที่มีการท าสัญญาระหว่างหน่วยงานของรัฐกับ 
นักลงทุนเอกชน โดยให้เอกชนเข้ามารับผิดชอบระดมทุนก่อสร้าง เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จยกเป็นกรรมสิทธิ์  
ของรัฐ โดยที่รัฐหรือเอกชนผู้รับสัมปทานเป็นผู้บริหารโครงการ ทั้งนี้แล้วแต่ข้อตกลง 

 -  สัญญา BT หมายถึง รูปแบบการลงทุนที่มีการท าสัญญาระหว่างหน่วยงานของรัฐกับนัก
ลงทุนเอกชน โดยให้เอกชนเข้ามารับผิดชอบระดมทุนก่อสร้างแล้วโอนให้รัฐและรัฐบาลจะก าหนดเงื่อนไขส าหรับ
นักลงทุนเพ่ือด าเนินการในโครงการอื่น เพื่อให้เอกชนได้เงินลงทุนคืนหรือได้ผลก าไร หรืออาจจ่ายค่าตอบแทนให้
นักลงทุนตามท่ีตกลงในสัญญา 

 

1. การลงทุนเพ่ือพัฒนาธุรกิจ (Invest in Business Development) ได้แก่ขยายขนาดการเพ่ิม
ผลผลิต การเพ่ิมความสามารถทางธุรกิจ การปรับปรุงเทคโนโลยี การปรับปรุงคุณภาพผลิภัณฑ์ และการลด
มลภาวะทางสิ่งแวดล้อม 

 

5. การซื้อหุ้นหรือการสนับสนุนเงินทุนเพ่ือมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการการกิจกรรมลงทุน ทั้งนี้ 
สัดส่วนถือหุ้นของนักลงทุนต่างชาติในบางสาขาเป็นไปตามกฎระเบียบที่รัฐก าหนด 

 

6. การลงทุนเพ่ือควบรวมหรือให้ได้มาซึ้งบริษัท (Merger and Acquisition) ทั้งนี้เงื่อนไขการ 
Merger and Acquisition ให้เป็นไปตามกฎหมายการลงทุน กฎหมายการแข่งขัน และบทบัญญัติในกฎหมาย
อ่ืนที่เกีย่วข้อง 

7. รูปแบบอื่นๆ ของการลงทุน 
 

นอกจากนี้ LOI ยังมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการคุ้มครองการลงทุน (Investment Guarantee )     
สิทธิและพันธกรณีของนักลงทุน (Rights and Obligations of  Investors) สาขาการลงทุนและที่ตั้งทาง
ภูมิศาสตร์  การส่งเสริมและสนับสนุนการลงทุน ( InvestmentSectors and Geographical 
AreasInvestmentIncentives and Support) ซึ่งLOI จ าแนกบัญชีรายการสาขาการลงทุนและที่ตั้งทาง
ภูมิศาสตร์ไว้ 1 บัญชี คือสาขาที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน (Investment Incentives Sectors) พ้ืนที่ทาง
ภูมิศาสตร์ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (Geographical Areas of Investment Incentives) สาขาที่การลงทุน
มีเงื่อนไข (Sectors in Which Investment is Conditional) และสาขาที่ห้ามลงทุน (Sectors in Which 
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Investment is Prohibited) ทั้งนี้ บัญชีรายการทั้ง 1บัญชี อาจมีการแก้ไขหรือเพ่ิมเติมโดยขึ้นอยู่กับ          
แผนแม่แบบและยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเวียดนามในแต่ละช่วงเวลา 

 

กฎหมายองค์กรธุรกิจ ( Law on Enterprise: LOE) มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม       
ค.ศ.2006 กฎหมายฉบับนี้ก ากับดูแลการจัดตั้ง การจัดตั้ง การจัดการองค์กรและการด าเนินการของธุรกิจของ
บริษัทจ ากัด(LimitedLiabilityCompanies)บริษัทโฮลดิ้ง (Shareholding Companies) ห้างหุ้นส่วน 
(Partnerships) กิจการเจ้าของคนเดียว (Private Enterprises) และบริษัทเครือข่าย (Corporate Groups) 
และก าหนดนิยาม “องค์กรธุรกิจ” คือองค์ทางเศรษฐกิจ (EconomicOrganization) ที่มีชื่อเป็นของตัวเองมี
สินทรัพย์ และส านักงานที่มั่นคง มีการจดทะเบียนธุรกิจสอดคล้องกับกฎหมายเพ่ือวัตถุประสงค์ในการประกอบ
ธุรกิจและต้องมีส านักงานใหญ่ (Headoffice) ในประเทศเวียดนาม 

 

บริษัทจ ากัด ต้องมีจ านวนสมาชิกไม่เกิน 50 ราย บริษัทที่มีสมาชิกตั้งแต่ 2 รายขึ้นไปต้องมี
คณะกรรมการบริษัท (Members’Council) และบริษัทที่มีสมาชิกมากกว่า 11 รายต้องมีคณะกรรการตรวจสอบ 
(Inspection Committee) ทุกบริษัทต้องมีตัวแทนตามกฎหมาย (LegalRepresentative) ที่มีถิ่นพ านักถาวรใน
เวียดนาม หากตัวแทนออกนอกประเทศเวียดนามเป็นเวลานานเกิน 30 วัน จะต้องมอบอ านาจอย่างเป็นลาย
ลักษณ์อักษรให้ผู้อ่ืนด าเนินการแทน การประชุมคณะกรรมการบริษัทต้องมีขึ้นที่ส านักงานใหญ่  (เว้นแต่ว่า
ข้อบังคับบริษัทก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน) 

บริษัทโฮลติ้ง ต้องมีจ านวนผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 3 ราย โดยผู้ถือหุ้นอาจเป็นองค์กรหรือปัจเจกบุคคล
ก็ได้ บริษัทโฮลดิ้งสามารถออกหลักทรัพย์ทุกประเภทเพื่อระดมทุน 

ห้างหุ้นส่วน ต้องมีสมาชิกอย่างน้อย 2 ราย เป็นเจ้าของธุรกิจร่วมกันสามารถมีทั้งหุ้นส่วนที่จ ากัด
และไม่จ ากัดความรับผิดชอบ 

กิจการเจ้าของคนเดียว เป็นธุรกิจที่เป็นเจ้าของโดยบุคลคลเดียว ทั้งนี้ บุคคลแต่ละรายจะสามารถ
จัดตั้งกิจการเจ้าของคลเดียวได้เพียงหนึ่งแห่งเท่านั้น 

บริษัทเครือข่าย หมายถึง การรวมกลุ่มของบริษัทที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันในระยะเวลายาว    
โดยอาจมีความสนใจรวมกันทางทางธุรกิจ ทางเทคโนโลยี หรือการตลาด ทั้งนี้   LOE มีบทบัญญัติ                 
เรื่องการคุ้มครององค์กรธุรกิจและเจ้าของ เช่น จะไม่มีการโอนและยึดทรัพย์สินและให้ตกเป็นของรัฐ 
(NationalizedorExpropriated) มีบทบัญญัติเกี่ยวกับสิทธิและพันธกรณีขององค์ธุรกิจแต่ละประเภท ก าหนด
รายละเอียดเกี่ยวกับการจัดตั้งและจดทะเบียนธุรกิจ ซึ่งรวมถึงเอกสารที่ใช้ส าหรับการจัดตั้งธุรกิจแต่ละประเภท 
รวมทั้งมีข้อก าหนดเกี่ยวกับการตั้งชื่อธุรกิจส าหรับรายละเอียดแนวทางการน า LOE มาใช้จะปรากฎในพระราช
กฤษฎีกา ฉบับที่ 139/2007 (Decree 1398) 

 

กฎระเบียบการจ้างงานคนต่างชาติ 
การจ้างแรงงานต่างชาติในเวียดนามต้องขอใบอนุญาตท างาน (Work Permit) ยกเว้นชาวต่างชาติ

ที่เข้ามาท างานเป็นระยะเวลาน้อยกว่า 3เดือน คณะกรรมการบริหารของบริษัท หรือ หัวหน้าส านักงานตัวแทน
หรือสาขา ทั้งนี้กรมแรงาน (Department of Labour) จะเป็นผู้ออกใบอนุญาตท างานและอนุญาตท างานใน
ระยะยาวเท่ากับที่ระบุในสัญญาจ้าง (Labour Contract) หรือระบุในข้อตกลงการแต่งตั้งแรงงานต่างชาติ  
แต่ต้องไม่เกิน 3 ปี ผู้สมัครต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป มีทักษะความช านาญด้านเทคนิคสูง หรือคุณสมบัติทางวิชาชีพ
มีประสบการณสูง เป็นผู้อาวุโสทางวิชาชีพสามารถในการผลิตหรือบริหารจัดการที่ลูกจ้างชาวเวียดนามไม่
สามารถท าได้จ านวนผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญที่เป็นคนสัญชาติเวียดนามในบริษัทต่างชาติในเวียดนามจะต้อง  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 
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สิทธิประโยชน์ของนักลงทุนต่างประเทศ 
กฎหมายการลงทุนของเวียดนามค่อนข้างชัดเจนและเอ้ือประโยชน์แก่นักลงทุน โดยรัฐบาลส่งเสริม

การลงทุนจากต่างชาติและยืนยันที่จะไม่ยึดกิจการเป็นของรัฐ รวมทั้งอนุญาตให้ส่งเงินทุนและก าไรกลับประเทศ
ได้ รัฐบาลจะไม่เก็บภาษีเครื่องจักรอุปกรณ์ และวัสดุก่อสร้างที่น าเข้ามา เพราะผลิตสินค้าส่งออก นอกจากนี้  
ยังมีการปรับปรุงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องการอนุมัติโครงการลงทุนจากต่างชาติ โดยใช้ระบบ “ ne-stop 
Service” เพ่ือแก้ปัญหาความล่าช้าเกี่ยวกับการขออนุญาตลงทุน รัฐบาลเวียดนามมีการใช้มาตรการต่างๆ ใน
การส่งเสริมและควบคุมการลงทุนในเวียดนามหลายมาตรการ ดังนี้ 

 

- มาตรการด้านภาษี 
ปัจจุบันเวียดนามจัดตั้งเขตส่งเสริมการลงทุนขึ้น 2 ประเภท คือ ExportProcessingZone (EPZ) 

และ IndustrialZone (IZ) บริเวณนครโฮจิมินห์ไฮฟอง และฮานอย เป็นต้น เพ่ือดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติ     
โดยก าหนดอัตราภาษีที่ต่ าเป็นพิเศษส าหรับธุรกิจที่เข้าไปลงทุน 

 

รัฐบาลเวียดนามมีมาตรการต่าง ๆ ในการส่งเสริมและควบคุมการลงทุนในเวียดนาม ดังนี้ 
1. มาตรการด้านภาษีการให้สิทธิประโยชน์ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา โดยชาวต่างชาติเสียภาษีเงิน

ได้จากเงินเดือน และค่าจ้าง ในอัตราที่ต่ าท่ีชาวเวียดนาม 
2. ภาษีเงินได้นิติบุคคล มี 2 ระดับ คือ เกณฑ์ปกติ และเกณฑ์พิเศษเพ่ือจูงใจนักลงทุนชาวต่างชาติ 

รวมทั้งยังใช้อัตราภาษีพิเศษส าหรับ โครงการที่ตั้งอยู่ในเขตส่งเสริมการส่งออก (Export Processing Zone: 
EPZ) เช่น โรงงานได้รับยกเว้น ไม่ต้องเสียภาษีภายใน 1 ปี นับแต่ปีที่มีก าไร และหลังจากนั้นเสียภาษีร้อยละ 10
เป็นต้น   

3. ภาษีน าเข้า ได้มีการยกเว้นภาษีส าหรับเครื่องมือและเครื่องจักรที่น าเข้ามาเพ่ือเป็นทุนของ
บริษัท หรือเป็นทุนของธุรกิจร่วมทุนและกรณีวัตถุดิบ ชิ้นส่วนและปัจจัยอ่ืนๆ ที่น าเข้ามาเพ่ือผลิตส าหรับส่งออก 
จะมีการคืนภาษีให้เมื่อมีการส่งออก  

1. ภาษีการค้า อัตราภาษีการค้าขึ้นกับประเภทสินค้า ถ้าเป็นสินค้าจ าเป็นจะเสียภาษีในอัตราที่ต่ า    
แต่ถ้าเป็นสินค้าฟุ่มเฟือยจะเสียภาษี ในอัตราสูงบริษัทที่ต้องเสียภาษีการค้า ได้แก่ บริษัทหรือผู้ร่วมลงทุน
ต่างชาติที่มีรายได้เป็นเงินสกุลเวียดนาม และบริษัทหรือผู้ร่วมทุนต่างชาติที่ขายสินค้าในประเทศเวียดนาม   

5. ภาษีก าไร โดยกรณีส่งก าไรออกนอกประเทศต้องเสียภาษี ซึ่งค านวณภาษีจากก าไรส่งกลับคูณ
ด้วยอัตราภาษี (ร้อยละ 5 ส าหรับบริษัทต่างชาติที่มีทุนจดทะเบียนไม่น้อยกว่า 10 ล้านเหรียญสหรัฐ ร้อยละ 7 
ส าหรับบริษัทต่างชาติที่มีทุนจดทะเบียน 5–10 ล้านเหรียดอลลาร์ญสหรัฐ และร้อยละ 10 ส าหรับกิจการที่มีทุน
จดทะเบียนมากกว่า 10 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ นอกจากนี้ กรณีน าผลก าไรไปลงทุนใหม่ในเวียดนามเป็นเวลา  
3 ปี ขึ้นไปจะมีสิทธิได้รับภาษีก าไรคืนจากภาษีที่ได้รับ 

6. มาตรการอ่ืนๆ เช่น การถือครองที่ดิน การขยายขอบเขตการลงทุน รวมทั้งลดขั้นตอนความ
ยุ่งยากในการลงทุน การพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกขั้นพ้ืนฐาน เช่น ระบบการขนส่งการสื่อสารโทรคมนาคม 
เป็นต้น 

ระหว่างไทยและเวียดนามมีกฎหมายยกเว้นการเก็บภาษีซ้ าซ้อนส่วน Reinvestment ไม่ได้รับการ
ยกเว้นภาษีหรือคืนภาษีให้  
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- มาตรการอื่นๆ ที่ให้แก่นักลงทุนต่างชาติ 
ระยะเวลาที่ได้รับสิทธิในการเช่าที่ดิน ทั้งนี้ขึ้นกับใบอนุญาตการลงทุน (Investment License) 

เป็นหลัก โดยปกตินักลงทุนต่างชาติได้รับสิทธิในการเช่าที่ดินประมาณ 50 ปี และอาจขยายเป็น 70 ปี        
หากโครงการที่ได้รับการส่งเสริมจาก The Standing Committee of the National Assembly ส าหรับ
โครงการลงทุนจากต่างชาติประเภท BOT (Build-Operate-Transfer Contract) นักลงทุนต่างชาติไม่ต้องเช่า
ที่ดิน เมื่อตกลงเริ่มท าโครงการแล้วรัฐบาลจะมอบที่ดินให้ด าเนินการ เมื่อโครงการแล้วเสร็จนักลงทุนต้องโอน
สิทธิของโครงการนั้นให้แก่รัฐบาลตามรูปแบบ BOT 

นักลงทุนต่างชาติสามารถน าสิทธิการใช้ที่ดินมาเป็นหลักประกันการกู้เงินได้ และอนุญาตให้สาขา
ของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศในเวียดนามสามารถรับจ านองสิทธิการใช้ที่ดินได้ 

เวียดนามเองมีการประกันความมั่นใจให้แก่นักลงทุนต่างชาติ โดยให้การรับรองว่าหากรัฐบาล
เวียดนามมีการออกกฎหมายใหม่ที่อาจจะท าให้นักลงทุนต่างชาติได้รับความเสียหาย นักลงทุนสามารถเลือกรับ
สิทธิประโยชน์ตามที่ได้รับอยู่เดิมได้  

การทยอยยกเลิกระบบ 2 ราคา (Elimination of Dual Pricing) ในภาคธุรกิจประเภทต่างๆ เช่น 
ตั๋วเครื่องบิน ตั๋วรถไฟ ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ 

การแก้ไขข้อก าหนดในกฎหมายแรงงาน เมื่อวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2515 เช่น บริษัทต่างชาติ
สามารถรับสมัครแรงงานได้ โดยไม่จ าเป็นต้องจ้างแรงงานผ่านตัวแทนจัดหางาน 

 

ปัญหาและอุปสรรคทางด้านกฎหมาย 
1. กฎระเบียบด้านการค้ามีการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง สร้างความสับสนให้ผู้ประกอบการอยู่เสมอ 

ขณะเดียวกันท าให้ผู้ประกอบการต้องมีค่าใช้จ่ายในการติดตามการเปลี่ยนแปลงของกฎระเบียบ  
2. อัตราภาษีน าเข้าโดยทั่วไปของเวียดนามยังอยู่ระดับสูง โดยเฉพาะสินค้าที่เวียดนามสามารถ

ผลิตเองได้ 
3. ปัญหาการละเมิดปลอมแปลงสินค้าของไทยทั้งการปลอมบรรจุภัณฑ์และตราสินค้ายังมีอยู่เป็น

จ านวนมาก ท าให้สินค้าละเมิดปลอมแปลงสามารถจ าหน่ายได้ในราคาต่ ากว่าสินค้าไทยมาก         
 
3) มาเลเซีย 

กฎระเบียบการลงทุนของต่างชาติ 
หน่วยงานหลักที่รับผิดชอบด้านการลงทุน คือ Malaysian Industrial Development 

Authority(MIDA)เป็นหน่วยงานภายใต้การก ากับดูแลของ Ministry of Trade and Industry (MITI) กฎหมาย
ส าคัญเกี่ยวกับการลงทุน ได้แก่ กฎหมายส่งเสริมการลงทุน (Promotion of Investments Act 1986) 
กฎหมายภาษีรายได้ (Income Tax Act 1967) กฎหมายภาษีศุลกากร (Customs Act 1967) กฎหมายภาษี
การขาย (Sales Tax Act 1972) กฎหมายภาษีสรรพสามิต (Excise Act 1976) และกฎหมายฟรีโซน            
(Free Zones Act 1990) ซึ่งกฎหมายเหล่านี้ครอบคลุมทั้งภาคอุตสาหกรรม การเกษตร และการบริการ 

กฎหมายการส่งเสริมการลงทุน (Promotion of Investments Act, 1986) สิทธิประโยชน์ภายใต้
กฎหมายส่งเสริมการลงทุนสามารถจ าแนกเป็น 2 ลักษณะ คือ Pioneer Status (PS) และ Investments Tax 
Allowance (ITA) ซึ่งนักลงทุนอาจเลือกประเภทที่ตนได้รับประโยชน์สูงสุด เช่น หากมีการซื้อเครื่องจักรหรือ
อุปกรณ์ประเภทสินค้าทุนเป็นมูลค่ามาก ก็อาจเลือกใช้สิทธิประโยชน์ ITA 
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บริษทัที่ได้รับสิทธิประโยชน์ในกลุ่มPSจะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตั้งแต่ร้อยละ 70 ไป
จนถึงยกเว้นภาษีทั้งสิ้นในช่วงเวลาตั้งแต่ 5-10 ปี แล้วแต่โครงการ ทั้งนี้ หากเป็นการลงทุนในเขตที่รัฐบาล
ส่งเสริมพิเศษ เช่น ซาราวัก ซาบาห์กลันตัน ตรังกานู ปาหัง และยะโฮร์ จะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ทั้งหมดเป็น
เวลา 5 ปี โดยต้องยื่นขอรับส่งเสริมการลงทุนก่อนวันที่ 31 ธันวาคม ค.ศ. 2010 

บริษัทที่ได้รับสิทธิประโยชน์ในกลุ่ม ITAสามารถน าค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าทุน เช่นโรงงาน
เครื่องจักร และอุปกรณ์ต่างๆ มาหักลดหย่อนได้ร้อยละ 60 ของค่าใช้จ่าย ก่อนน าไปค านวณภาษีเงินได้ในอัตรา
ปกติ แต่ต้องไม่เกินร้อยละ 70 ของเงินได้สุทธิ (StatutoryIncome) ในปีนั้น เป็นเวลา 5 ปี ส่วนที่เหลือจึงจะ
น ามาค านวณเพ่ือช าระภาษีในอัตราปกติ ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายส่วนที่ยังมิได้น ามาลดหย่อนในปีนั้น สามารถไปหัก
ลดหย่อนในปีถัดไปได้จนกว่าจะเต็มจ านวน ส าหรับการลงทุนในเขตที่รัฐบาลส่งเสริมพิเศษ เช่น รัฐซาราวั ก 
ซาบาห์กลันตัน ตรังกานู ปาหัง และยะโฮร์ สามารถน าค่าใช้จ่ายซื้อสินค้าดังกล่าวมาหักลงหย่อนได้เต็มจ านวน
และได้สูง สุดถึงร้อยละ 100 ของเงินได้สุทธิ(Statutory Income) ในปีนั้น เป็นเวลา 5 ปี ทั้งนี้จะต้องยื่นขอรับ
ส่งเสริมการลงทุนก่อนวันที่ 31 ธันวาคม ค.ศ. 2010 

ภาษีเงินได้นิติบุคคล: บริษัทท้องถิ่นและบริษัทต่างชาติที่มีรายได้จากการด าเนินธุรกิจในมาเลเซีย 
ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ซึ่งในปี ค.ศ. 2009 รัฐบาลได้ปรับลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลลงเหลือร้อยละ 25 
จากที่เก็บในอัตราร้อยละ 26 ในปี ค.ศ. 2008 

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา: บุคคลผู้มีรายได้ที่เกิดขึ้นในมาเลเซียจะต้องเสียภาษีเงินได้ธรรมดา 
ส าหรับชาวต่างชาติให้ค านวณภาษีเฉพาะรายได้ที่เกิดขึ้นในมาเลเซียเท่านั้น อัตราการจัดเก็บขึ้นอยู่กับระยะเวลา
ที่อาศัยอยู่ในมาเลเซียตามที่ระบุใน Income Tax Act 1967 ชาวต่างชาติที่อยู่ในมาเลเซียเกินกว่า 182 วัน  
จะเสียเงินได้บุคคลธรรมดาในอัตราเดียวกับคนท้องถิ่น ส่วนชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในมาเลเซียเกิน 182 วัน ต้อง
เสียภาษีในอัตราร้อยละ 28 โดยไม่มีสิทธิหักค่าลดหย่อนแต่อาจได้ส่วนลดค่าธรรมเนียมในกรณีที่มีในอนุญาต
ท างาน (Work Permit) 

 
กฎระเบียบการจ้างงานคนต่างชาติ 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงาน ได้แก่ พระราชบัญญัติการจ้างงาน ค.ศ. 1955 (Employment 

Act 1955(Act 265) and Regulations and Orders) พระราชบัญญัติการคุ้มครองสิทธิประโยชน์คนงาน ค.ศ. 
1952 และบัญญัติตรวจคนเข้าเมือง ค.ศ.1959/63 (Immigration Act 1959/63 หรือ Act 155) มาเลเซียไม่มี
กฎหมายก าหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ า โดยให้กลไกตลาดเป็นตัวก าหนดอัตราค่าจ้าง รัฐบาลอนุญาตให้จ้างงาน
ต่างชาติท างานได้ ในสาขาต่อไปนี้  1) การผลิต 2) การก่อสร้าง 3) การเพาะปลูก 1) เกษตรกรรม                       
และ5) การบริการ ส าหรับในภาคบริการ อนุญาตให้จ้างงานได้  11 สาขาย่อย คือ 1) ร้านอาหาร                          
2) บริการท าความสะอาด 3) บริการยกขนสินค้า 1) ซักอบรีด 5) แคดดี้สนามกอล์ฟ 6) ช่างตัดผม                     
7) ค้าส่ง/ค้าปลีก 8) สิ่งทอ 9) งานโลหะและเศษโลหะรีไซเคิล 10) บ้านสวัสดิการ และ11) โรงแรมและรีสอร์ท 

 

การจ้างงานต่างชาติเป็นเพียงมาตรการชั่วคราวเพ่ือจัดการกับปัญหาการขาดแคลนแรงงานใน
มาเลเซีย นายจ้างจะจ้างแรงงานต่างชาติได้ก็ต่อเมื่อไม่สามารถจ้างแรงงานท้องถิ่น โดยจะต้องมีการทดสอบ
ตลาด (Market Test) กล่าวคือ นายจ้างต้องประกาศรับสมัครคนงานทางหนังสือพิมพ์ทั้งภาษามาเลเซีย และ
ภาษาอังกฤษ หากไม่สามารถจ้างคนท้องถิ่นได้ภายใน 2 สัปดาห์ หลังจากที่ประกาศทางหนังสือพิมพ์แล้ว จึงขอ
อนุญาตกระทรวงมหาดไทย (Ministry of Home Affairs) ในการจ้างคนงานจากต่างชาติ โดยแสดงหลักฐานว่า
ได้พยายามจ้างคนสัญชาติมาเลเซียหรือคนที่มีถิ่นพ านักถาวรแล้ว การยื่นใบสมัครในการจ้างแรงงานต่างชาติให้
ยื่นต่อศูนย์บริการจุดเดียว (One Stop Centre) กระทรวงมหาดไทย ยกเว้น กรณีจ้างงานต่างชาติท างานในบ้าน



3-22 
 
ให้ยื่นใบสมัครต่อกรมตรวจคนเข้าเมือง (Immigration Department) คนต่างชาติอยู่ท างานในมาเลเซียได้สูงสุด 
5 ปี และเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของนายจ้างต่างชาติกลับประเทศเดิมของตน 

 

สิทธิพิเศษของนักลงทุนต่างประเทศ 
1. มาเลเซียออก พ.ร.บ. ส่งเสริมการลงทุน 1986 พ.ร.บ.ภาษีรายได้ 1967 พ.ร.บ.ศุลกากร 1967 

พ.ร.บ.ภาษีการขาย 1972 พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต 1976 และ พ.ร.บ.เขตการลงทุนเสรี 1990 เพ่ือส่งเสริมการ
ลงทุนในมาเลเซีย โดยให้สิทธิประโยชน์จูงใจด้านภาษี ทั้งภาษีทางตรงและภาษีทางอ้อม ครอบคลุมการลงทุนใน
ด้านการผลิต(โรงงาน) การเกษตร การท่องเที่ยว (รวมโรงแรม) สาขาบริการ การวิจัยและพัฒนา การฝึกอบรม 
และการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 

 

สิทธิประโยชน์ด้านภาษีทางตรง คือ การลดหย่อนภาษีเงินได้ ส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดจากจ านวนที่
ต้องจ่ายจริงภายในระยะเวลาที่ก าหนด ส่วนภาษีทางอ้อม ได้แก่ การยกเว้นภาษีขาเข้า ภาษีการขาย และภาษี
สรรพสามิต 

2. สิ่งจูงใจที่ส าคัญส าหรับส่งเสริมการลงทุนในสาขาการผลิตคือ Pioneer Status (สถานภาพการ
เป็นผู้ริเริ่ม) หรือ InvestmentTaxAllowance (การผ่อนปรนภาษีการลงทุน) การคัดเลือกบริษัทเพ่ือรับสิ่งจูงใจ
ดังกล่าว ยึดหลัก ล าดับก่อนหลัง มูลค่าเพ่ิม เทคโนโลยี การเชื่อมโยงทางอุตสาหกรรม 

 

3. บริษัทผู้ผลิต (ManufacturingCompany) จะได้รับสิทธิประโยชน์ที่ส าคัญ ดังนี้  
PioneerStatus 
- บริษัทที่ได้รับคัดเลือกให้เป็น PioneerStatusจะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ส่วนหนึ่งเป็นเวลา 5 ปี 

โดยช าระภาษีร้อยละ 30 ของรายได้ (statutoryincome) ภายในระยะเวลาที่ได้รับยกเว้นนับจากวันผลิต 
(ProductionDay) คือวันที่ผลิตได้ร้อยละ 30 ของก าลังการผลิต 

 

- บริษัทที่ตั้งอยู่ในเขตส่งเสริมการลงทุน ได้แก่ ซาบาห์ ซาราวัค และ Eastern Corridor ที่สมัคร
เข้าร่วมโครงการ (ยื่นใบสมัครต่อ Malaysian Industrial Development Authority: MIDA) จะได้รับยกเว้น
ภาษีเต็มจ านวนเป็นเวลา 5 ปี การสมัครเข้าร่วมโครงการสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2010 มีสิทธิที่จะได้รับสิทธิ
ประโยชน์ดังกล่าว 

 

Investment Tax Allowance  
- บริษัทที่ขอรับ Investment Tax Allowance (ITA) จะได้รับการผ่อนปรนภาษีร้อยละ 60 ของ

ค่าใช้จ่ายประเภททุน (เช่น โรงงาน เครื่องจักร เครื่องมือที่ต้องใช้ในโครงการ) ที่เกิดขึ้นใน 5 ปี นับจากวันที่มี
ค่าใช้จ่ายจ านวนแรก 

 

- บริษัทที่ตั้งอยู่ในเขตส่งเสริมการลงทุน (ซาบาห์ ซาราวัค และ Eastern Corridor) และได้สมัคร
เข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน 2003 จะได้รับผ่อนปรนภาษีเต็มจ านวน ส าหรับค่าใช้จ่ายประเภททุนที่
เกิดข้ึนใน 5 ปี การสมัครเข้าร่วมโครงการสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2010 จะได้รับสิทธิประโยชน์ ITA  

 

1. ประเภทการลงทุนที่มีสิทธิได้รับ Pioneer Status หรือ Investment Tax Allowance เช่น 
การผลิตสินค้า/กิจกรรมที่ได้รับการส่งเสริม การขยายกิจการเข้าไปในเขตส่งเสริมการลงทุนการผลิตสินค้า
เทคโนโลยีขั้นสูง โครงการทางยุทธศาสตร์ บริษัทขนาดเล็กและขนาดกลาง การเชื่อมโยงด้านอุตสาหกรรม 
อุตสาหกรรมเครื่องจักรและเครื่องมือ การใช้ประโยชน์จาก Oil Palm Biomass เป็นต้น 
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4) พม่า 

กฎระเบียบการลงทุนของต่างชาติ 
กฎหมายหลักส าหรับการลงทุนของต่างชาติ ในประเทศพม่า  ได้ แก่  กฎหมายบริษัท                 

(Myanmar Companies Act, 1911: CA) และกฎหมายการลงทุนของต่างชาติ (Union of Myanmar 
ForeignInvestment Law, 1988: FIL) ซ่ึงการได้รับอนุมัติภายใต้กฎหมาย FIL (FILPermit) จะได้รับสิทธิ
ประโยชน์มากกว่าการจัดการภายใต้กฎหมายบริษัท แต่การได้ FILPermit จะต้องผ่านการพิจารณา โดยผู้ลงทุน
ต้องมีคุณสมบัติต่างๆ ตามที่ก าหนด เช่น ธุรกิจที่ใช้เงินลงทุนสูง ใช้เทคโนโลยีระดับสูง ธุรกิจที่ส่งเสริมและขยาย
การส่งออก เป็นต้น ดังนั้น ธุรกิจขนาดเล็กที่ไม่เข้าเงื่อนไขที่จะได้รับ FIL Permit ก็สามารถจัดตั้งภายใต้กฎหมาย
บริษัทได้ รูปแบบการลงทุนของต่างชาติในประเทศพม่า ได้แก่ 

ก) ต่างชาติลงทุนทั้งหมด (100% Foreign Equity) ซึ่งอาจเป็นบริษัทที่ก่อตั้งในประเทศพม่า 
(Incorporated in Myanmar) หรือเป็นสาขาของบริษัทท่ีก่อตั้งนอกประเทศพม่าก็ได้ 

ข) ร่วมลงทุน (JointVenture) โดยอาจจัดตั้งบริษัทร่วมลงทุน (Joint Venture Company) หรือ
อยู่ในรูปแบบสัญญาร่วมลงทุนโดยไม่มีการก่อตั้งบริษัท (Contractual/Unincorporated Joint Venture)  
ในกรณีที่เป็นการร่วมลงทุนกับวิสาหกิจของรัฐหรือรัฐบาล จะต้องยื่นของอนุมัติจากคณะกรรมการการลงทุนของ
พม่า (Myanmar Investment Commission: MIC) และอนุมัติภายใต้ FIL การร่วมลงทุนทุกประเภทภายใต้ 
FIL มีเงื่อนไขว่า ต่างชาติต้องมีสัดส่วนการถือหุ้นมากกว่าร้อยละ 35 หรือมีเงินลงทุน 500,000 เหรียญสหรัฐฯ 

บริษัทต่างชาติ (ForeignCompany) ที่ต้องการท าธุรกิจในประเทศพม่า (รวมถึงกรณีที่ได้รับอนุมัติ
ภายใต้FIL) จะต้องได้รับใบอนุญาตท าการค้า (PermittoTrade) ภายใต้กฎหมายCA (CAPermit)  
จากกระทรวงวางแผนและพัฒนาเศรษฐกิจ (Ministry National Planning and Economic Development) 
ก่อนที่จะเริ่มประกอบธุรกิจในประเทศพม่า ทั้งนี้ บริษัทต่างชาติรวมถึงบริษัทที่ก่อตั้งในประเทศพม่าที่มีผู้ถือหุ้น
อย่างน้อย 1 คน ที่ไมใ่ช่คนสัญชาติพม่า แต่ไม่รวมถึงบริษัทท่ีรัฐวิสาหกิจ หรือรัฐบาลมีหุ้นส่วน 

การยื่นขอใบ CAPermit รวมถึงการขอจัดตั้งบริษัทจะต้องติดต่อส านักงานจดทะเบียนบริษัท   
(The Registrar of Companies Registration Office) ใบCAPermit จะมีอายุ 2 ปี นับจากวันที่ออกและ
สามารถขอต่ออายุได้ บริษัทต่างชาติที่ได้รับCAPermitจะต้องน าเงินเข้ามาในประเทศพม่าในจ านวนเงินที่ก าหนด
โดยคณะกรรมการโครงสร้างทุน (Capital Structure Committee) กระทรวงวางแผนและพัฒนาเศรษฐกิจ 
เงินทุนขั้นต่ าส าหรับแต่ละประเภทธุรกิจ ดังนี้ 

- บริษัทอุตสาหกรรม (Industrial Company) ต้องมีเงินทุนขั้นต่ า 1,000,000 จั๊ต 
- บริษัทเทรดดิ้ง (Trading Company) ต้องมีเงินทุนขั้นต่ า 500,000 จั๊ต 
- บริษัทประกอบธุรกิจบริการ (Services Company) ต้องมีเงินทุนขั้นต่ า 300,000 จั๊ต 
 

การจัดตั้งบริษัทภายใต้กฎหมายบริษัท หรือกรณีที่เป็นการร่วมลงทุนกับรัฐวิสาหกิจหรือรัฐบาล
พม่า จะต้องจัดตั้งภายใต้กฎหมายบริษัทพิเศษ (Special Companies Act, 1950) สามารถจัดตั้งบริษัทก่อสร้าง 
(Construction Companies) บริษัทประกอบธุรกิจบริการ (Services Company) ธนาคารและบริษัทเงินทุน 
(Banking and Finance Companies) และ โรงแรมและบริษัทท่องเที่ยว (Hotel and Tourism Companies) 
ซึ่งการจดทะเบียนบริษัทในประเทศพม่า จะต้องระบุให้ชัดเจนว่าข่ายธุรกิจประเภทใดใน 5 ประการที่ก าหนด 
ดังนั้น หากธุรกิจใดท าหลายกิจกรรมก็จะต้องจดทะเบียนแยกบริษัทกัน                                                                           
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กฎระเบียบการจ้างงานคนต่างชาติ 
กฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับการจ้างงานชาวพม่า ได้แก่ พระราชบัญญัติการจ้างงานปี 1959 

(Employment Registration Act, 1959) และพระราชบัญญัติประกันสังคมปี 1951 (Social Security Act, 
1951) พระราชบัญญัติการจ้างงานมีการก าหนดชั่วโมงการท างาน ซึ่งโดยทั่วไป คือ 8ชั่วโมงต่อวันรวมทั้งก าหนด
วันลาและวันหยุดราชการ ส าหรับพระราชบัญญัติประกันสังคมก าหนดค่าจ้างพนักงานโรงงานขั้นต่ าคือ 20,000-
3,000 จั๊ตต่อเดือน และบริษัทเอกชนที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 5 คนขึ้นไปจะต้องร่วมจ่ายค่าประกันสังคมจากเงินเดือน
ประจ าร้อยละ 2 ให้แก่กองทุนประกันสังคม 

 

สิทธิประโยชน์ของนักลงทุนต่างประเทศ 
พม่าประกาศใช้กฎหมายส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ (The Union of Myanmar Foreign 

Investment Law: FIL) โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะสร้างภาพพจน์ที่ดีให้กับประเทศและดึงดูดให้นักลงทุนต่างชาติ
เข้ามาลงทุนในพม่ามากขึ้น โดยรัฐบาลพม่าได้ให้สิทธิประโยชน์และสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ แก่นักลงทุน
ต่างชาติมากมาย ดังนี้ 

 

1. สิทธิประโยชน์ด้านภาษี อาทิ 
 1.1 ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (Tax Holiday) ในช่วง 3 ปีแรก นับจากปีท่ีเริ่มด าเนินการ 

1.2 ยกเว้นหรือลดหย่อนภาษีเงินได้ จากการน าผลก าไรไปลงทุนใหม่ภายในระยะเวลา 1 ปี 
1.3 ธุรกิจส่งออกจะได้รับการลดหย่อนภาษีเงินได้ร้อยละ 50 ของผลก าไรที่ได้จากการส่งออก 
1.1 ได้รับสิทธิ์ในการหักค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนา (R&D) ออกจากการค านวณรายได้

พึงประเมิน 
 

 2. หลักประกันและความคุ้มครอง 
 รัฐบาลพม่าให้ความคุ้มครองนักลงทุนชาวต่างชาติตามกฎหมายส่งเสริมการลงทุนจาก

ต่างประเทศ และให้การรับรองว่ากิจการของนักลงทุนต่างชาติจะไม่ถูกยึดหรือถูกโอนไปเป็นของรัฐบาลในช่วง
ระหว่างที่ได้รับอนุญาตให้ลงทุน 

  

 3. การใช้ประโยชน์จากที่ดิน (Land Utilization) 
 ภายใต้กฎหมายที่ดินของพม่า  นักลงทุนต่างชาติหรือบริษัทต่างชาติ ไม่สามารถเป็นเจ้าของ

ที่ดินได้ แต่สามารถเช่า (Lease) จากรัฐบาลพม่า (อาจเช่าได้นานถึง 30 ปี) 
 

ปัญหาและอุปสรรคทางด้านกฎหมาย 
1.  กระทรวงพาณิชย์พม่าได้ออกประกาศฉบับที่ 2/2000 ลงวันที่  25 กุมภาพันธ์ 2513          

ห้ามน าเข้าสินค้าในรูปแบบการค้าปกติทางทะเล จ านวนกว่า 15 รายการ โดยให้เหตุผลว่าเพ่ือสงวนเงินตรา
ต่างประเทศและคุ้มครองอุตสาหกรรมภายในประเทศ 

2.  กระทรวงพาณิชย์พม่าได้ออกประกาศฉบับที่ 9/99 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2512 ห้ามน าเข้า
สินค้าในรูปแบบการค้าปกติผ่านทางชายแดน จ านวน 15 รายการด้วยเช่นกัน โดยให้เหตุผลว่าเพ่ือสงวนเงินตรา
ต่างประเทศและคุ้มครองอุตสาหกรรมภายในประเทศ 

3.  พม่าก าหนดมาตรการต่าง ๆ ที่เป็นการจ ากัดปริมาณน าเข้า เพ่ือแก้ไขปัญหาการขาดดุลการค้า 
เช่น การเปิด L/C เพ่ือน าเข้าสินค้า ต้องเป็นเงินที่ได้จากการส่งออกเท่านั้นหรือก าหนดเพดานการน าเข้า ไม่เกิน
ปีละ 50,000 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบริษัท 
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นอกจากนี้การที่รัฐบาลพม่าปรับเปลี่ยนกฎระเบียบที่มีผลกระทบต่อการลงทุนบ่อยครั้ง  ขาดความ
ชัดเจนและมีปัญหาในทางปฏิบัติ  อีกท้ังนักลงทุนมักไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับนโยบายและกฎระเบียบต่างๆ 
ของพม่าอย่างทั่วถึง 

 
5) ลาว 

กฎระเบียบการลงทุนของต่างชาติ 
กฎหมายการส่งเสริมการลงทุนของต่างชาติ (Law on the Promotion of Foreign Investment 

No.11/NA, Date 22 October 2001) อนุญาตให้ต่างชาติสามารถลงทุนได้ในทุกสาขาธุรกิจ ยกเว้น ที่ ธุรกิจที่
ก่อให้เกิดความเสียหายต่อความม่ังคงปลอดภัยของประเทศ ส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมทั้งในปัจจุบันและระยะยาว 
หรือส่งผลเสียต่อสุขภาพหรือขนบธรรมเนียมประเพณี โดยนักลงทุนต่างชาติสามารถลงทุนในลาวได้ในรูปแบบ
ต่อไปนี้ 

 

1.สัญญาความร่วมมือทางธุรกิจ (Business Cooperation by contract) หมายถึงการท าธุรกิจ
ระหว่างนิติบุคคลลาวและนิติบุคคลต่างชาติ โดยไม่มีการจัดตั้งนิติบุคคล (Juristic Entity) ในลาวเงื่อนไขต่างๆ 
ของสัญญาจะระบุอยู่ในเอกสารสัญญา 

2.การร่วมลงทุนกับนักลงทุนลาวหนึ่งคนหรือมากกว่า(Joint Venture between Foreign and 
Domestic Investors) หมายถึง วิสาหกิจที่จดทะเบียนจัดตั้งภายใต้กฎหมายลาว เป็นเจ้าของร่วมกันโดย 
นักลงทุนลาวและนักลงทุนต่างชาติ เงื่อนไขต่างๆ จะระบุอยู่ในข้อตกลงระหว่างสองฝ่ายและในข้อบังคับบริษัท 
ทั้งนี้ นักลงทุนต่างชาติต้องมีสัดส่วนการลงทุนอย่างน้อยร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียน 

3.วิสาหกิจที่ต่างชาติเป็นเจ้าของทั้งหมด (100% Foreign-owned Enterprise) สามารถจัดตั้ง
เป็นนิติบุคคลใหม่ หรือเป็นสาขาของนิติบุคคลต่างชาติ 

นิติที่จัดตั้งภายใต้กฎหมายต่างชาติ สามารถจัดตั้งส านักงานตัวแทน (Representative Office)  
ในลาว เพื่อรวบรวมข้อมูล ศึกษาความเป็นไปได้ในเวียดนาม ทั้งนี้ ส านักงานตัวแทนที่จัดตั้งเพ่ือวัตถุประสงค์ทาง
การค้าไม่อยู่ภายใต้กฎหมายฉบับนี้ 

พันธกรณีที่ส าคัญของนักลงทุนต่างชาติ เช่น การจัดท าบัญชีให้สอดคล้องกับกฎหมายบัญชีบริษัท 
(Enterprise Accounting Law) การจ่ายภาษี การจ้างชาวลาวและมีการอบรมให้มีทักษะความช านาญใน
ระดับสูงขึ้น มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้ลูกจ้างชาวลาว รายงานผลการด าเนินธุรกิจต่อคณะกรรมการส่งเสริม
และจัดการการลงทุน (Committee for Promotion and Management of Investment) หรือหน่วยงานอ่ืน
ที่เก่ียวข้อง 

กฎระเบียบการจ้างงานคนต่างชาติ 

กฎหมายการส่งเสริมการลงทุนของต่างชาติก าหนดให้ นักลงทุนต่างชาติมีพันธกรณีที่จะต้องใน
สิทธิกับคนลาวก่อนในการสรรหาพนักงาน มีหน้าที่อบรมและพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ และถ่ายโอนเทคโนโลยีให้
ลูกจ้างชาวลาว และลูกจ้างที่เป็นชาวต่างชาติในบริษัทต่างชาติจะต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในอัตรา  
ร้อยละ 10 ของรายรับทั้งหมด ยกเว้น ลูกจ้างของบริษัทต่างชาติที่รัฐบาลลาวมีความตกลงด้านภาษีซ้อน 
(Double Taxation Agreement) ทั้งนักลงทุนและลูกจ้างที่เป็นชาวต่างชาติจะต้องมีวีซ่าท างาน 

ส าหรับลูกจ้างชาวต่างชาติที่ท างานในบริษัทต่างชาติ จะต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในอัตรา
ร้อยละ 10 ของรายรับทั้งหมดให้กับรัฐบาล ยกเว้น ลูกจ้างของประเทศที่รัฐบาลลาวมีความตกลงเรื่องภาษีซ้อนอยู่ 
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สิทธิประโยชน์ของนักลงทุนต่างประเทศ 
ลาวมีการแบ่งเขตส่งเสริมการลงทุนออกเป็น 3 โซน ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิประเทศ และเงื่อนไข

เศรษฐกิจและสังคม รวมถึงโครงการฟ้ืนฟูฐานสาธารณูปโภค 
- โซน 1: ภูเขา  พ้ืนราบ  และที่ราบสูง ที่ไม่มีโครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจที่อ านวยความ

สะดวกต่อการลงทุน จะได้รับยกเว้นภาษี 7 ปี จากนั้นจะเสียภาษีในอัตราร้อยละ 7 
- โซน 2: ภูเขา พ้ืนราบ และที่ราบสูง มีโครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจที่จะอ านวยความ

สะดวกต่อการลงทุนในระดับหนึ่ง จะได้รับการยกเว้นภาษี 5 ปี จากนั้นจะได้ลดหย่อนอัตราภาษี (ร้อยละ 15) ลง
เหลือครึ่งหนึ่งเป็นเวลา 3 ปี และจากนั้นจะเสียภาษีในอัตราร้อยละ 15 

- โซน 3: ภูเขา พ้ืนราบ และท่ีราบสูง มีโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่ดี ในการสนับสนุนการ
ลงทุน จะได้รับยกเว้นภาษี 2 ปี จากนั้นจะได้ลดหย่อนอัตราภาษี (ร้อยละ 20) ลงเหลือครึ่งหนึ่งเป็นเวลา 2 ปี และ
จากนั้นจะเสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 

นอกจากนี้ การน าเข้าอุปกรณ์ ชิ้นส่วน ยานพาหนะ ที่ใช้ส าหรับการผลิต และวัตถุที่ท าได้ไม่
เพียงพอในประเทศลาว จะได้รับการยกเว้นภาษี 

 
ปัญหาและอุปสสรคด้านกฎหมาย 
1. กิจกรรมการประมง เพาะพันธุ์และเพาะเลี้ยงสัตว์ป่า รวมทั้ งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับประมง  

การเพาะพันธุ์ปลาในลุ่มน้ าโขง การผลิตและแปรรูปปลาที่จับได้ภายในประเทศ ยังถือเป็นกิจการที่อนุญาตให้
ต่างชาติลงทุนภายใต้ข้อจ ากัดคือต้องขออนุญาตเป็นรายกรณีโดยต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการลงทุน
แห่งชาติซึ่งจะต้องไม่กระทบต่อสภาพแวดล้อมและวิถีชีวิตชุมชน  

2. นโยบายลงทุนของ ลาว ในระยะหลังเน้นทั้งการสร้างงานให้แก่แรงงานชาวลาวและการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี หากโครงการลงทุนใดมีข้อเสนอในเชิงการสร้างงานควบคู่กับการถ่ายทอดเทคโนโลยีไปด้วย 
จะช่วยให้ได้รับการพิจารณาอนุมัติง่ายขึ้น 

3. นักลงทุนควรศึกษากฎระเบียบของลาวอย่างละเอียดรัดกุม เนื่องจากแต่ละหน่วยงานหรือ 
แต่ละแขวง อาจจะมีการตีความกฎหมายแต่ละฉบับไม่เหมือนกัน อีกทั้งการบังคับใช้กฎหมายหรือระเบียบต่างๆ  
ยังไม่ชัดเช่น เช่น ตามกฎหมายต้องใช้อัตราภาษีน าเข้าภายใต้ Most Favored Nation Rate (MFN Rate)  
แต่ในทางปฏิบัติอาจไม่มีการบังคับใช้ หรือกรณีที่กฎหมายระบุวันเริ่มบังคับใช้ในอีก 1 เดือนข้างหน้า แต่บาง
หน่วยงานอาจบังคับใช้ก่อน เป็นต้น 

 
6) กัมพูชา 

กฎระเบียบการลงทุนของต่างชาติ 
เนื่องจากกัมพูชาเป็นประเทศที่ต้องพ่ึงพาความช่วยเหลือจากต่างประเทศเป็นอย่างมาก รัฐบาล

กัมพูชาตระหนักถึงความจ าเป็นของการพัฒนาเศรษฐกิจโดยการลงทุนจากภาคเอกชน และในปี ค .ศ. 1991 
กฎหมายการลงทุนของกัมพูชา (Law on Investment of the Kingdom of Cambodia, 1991) ได้มีผลใช้
บังคับ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือปรับปรุงระบอบการลงทุนของกัมพูชาให้มีประสิทธิภาพ และให้สิทธิประโยชน์เพ่ือ
ดึงดูดการลงทุนจากภาคเอกชน ต่อมาในปี ค.ศ. 2003 กัมพูชาได้ออกกฎหมายแก้ไขกฎหมายการลงทุน       
(Law on the Amendment of the Law on Investment, 2003) เพ่ือปรับปรุงกระบวนการการลงทุนให้
สะดวกมากยิ่งขึ้น 
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กฎหมายการลงทุนก าหนดให้มีคณะมนตรีว่าด้วยการพัฒนาแห่งกัมพูชา (The Councilforthe 
Development of Cambodia: CDC)เป็นองค์กรที่ให้บริการเบ็ดเสร็จจุดเดียว  (one-stop 
Serviceorganization)ส าหรับการลงทุนในกัมพูชา มีหน้าที่รับผิดชอบการฟ้ืนฟู การพัฒนา        และตรวจตรา
กิจกรรมการลงทุน รวมทั้งพิจารณาตัดสินเกี่ยวกับกิจกรรมโครงการลงทุนCDC          ประกอบด้วย
คณะกรรมการว่าด้วยการฟ้ืนฟูแห่งกัมพูชา(The Cambodian Rehabilitation and Development Board: 
CRDB) และคณะกรรมการการลงทุน (The Cambodian Investment Board:CIB) กฎหมายครอบคลุมการ
ลงทุนทุกโครงการที่มีคุณสมบัติตามที่ก าหนด(Qualified Investment Projects: QIP) ซึ่งโครงการ QIP 
หมายถึง โครงการลงทุนที่ได้รับ Final Registration CertificateจากCDCและเฉพาะโครงการ QIPเท่านั้นที่
ได้รับประโยชน์ตามบทบัญญัติในกฎหมายนี้ภายใน 3 วันท าการ หลังจาก CDC ได้รับค าขออนุมัติการลงทุน ใน
กรณีท่ีได้รับเอกสารครบถ้วน และโครงการลงทุนที่ของอนุมัติไม่อยู่ภายใต้รายการข้อสงวน(Negative List)ตามที่
กฎหมายย่อยด้านการลงทุน (Investment Sub-decree No.111) ก าหนด CDC จะต้องออกใบรับรองการจด
ทะเบียนชั่วคราว(Conditional Registration Certificate: CRC) ให้กับผู้อนุมัติการลงทุน ในกรณีที่เอกสารไม่
ครบถ้วน CDC จะต้องออก Letter of Non-Compliance เพ่ือระบุเหตุผลที่ไม่รับค าขออนุมัติ พร้อมทั้งแจ้งให้
ทราบถึงข้อมูลหรือเอกสารเพ่ิมเติมที่ต้องใช้เพ่ือจะได้รับ CRC ไม่ด าเนินการใดๆ จะถือว่าได้ออก CRC โดย
อัตโนมัติ ทั้งนี้ CDC มีหน้าที่ต้องติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ เพ่ือขอใบอนุญาตทั้งหมด โดยด าเนินการใน
นามของผู้ขออนุมัติการลงทุน 

 

ทุกหน่วยงานราชการที่มีหน้าที่อนุมัติ อนุญาต หรือจดทะเบียน ตามที่ระบุอยู่ใน CRC มีหน้าที่ต้อง
ออกเอกสารไม่ช้ากว่า 25 วันท าการ หลังจากวันที่มีการออก CRC หากหน่วยงานใดไม่ด าเนินการตามระยะเวลา
ที่ก าหนดไม่มีเหตุอันควร จะต้องถูกลงโทษตามกฎหมาย และ CDC จะต้องออก Final Registration 
Certificate ภายใน 28 วัน หลังจากวันที่ออก CRC และวันที่ออก Final Registration Certificate ถือว่าเป็น
วันที่โครงการ QIP เริ่มต้น 

 

สิทธิประโยชน์ส าคัญของโครงการ QIP คือการได้รับยกเว้นภาษีศุลกากร และภาษีอ่ืนๆ เช่น ภาษี
เงินได้นิติบุคคลธรรมดา และภาษีก าไร ตามระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด อย่างไรก็ตาม หลังจากสิ้นสุดช่วงเวลา
ที่ได้รับสิทธิประโยชนทางภาษีแล้ว นักลงทุนต้องเสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 ส าหรับโครงการลงทุนทั่วไป และ
ร้อยละ 30 ส าหรับโครงการผลิตน้ ามันและก๊าชธรรมชาติ รวมทั้งการส ารวจทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ป่าไม้ 
ทองค า อัญมณีมีค่า ฯลฯ ตามท่ีกฎหมายภาษีฉบับใหม่ (Law on the Amendment to the Taxation of the 
Kingdom of Cambodia, 2003) ก าหนดกฎหมายการลงทุนก าหนดไม่ให้มีการเลือกปฏิบัติระหว่างนักลงทุน
ต่างชาติและนักลงทุนกัมพูชา ยกเว้น เรื่องการเป็นเจ้าของที่ดิน ซึ่งกฎหมายก าหนดว่าการเป็นเจ้าของที่ดินเพ่ือ
วัตถุประสงค์ในการด าเนินโครงการ QIP จะอนุญาตเฉพาะบุคคลที่มีสัญชาติกัมพูชา หรือนิติบุคคลธรรมดาที่มี
สัญชาติกัมพูชา (Cambodia Entities) เท่านั้น อย่างไรก็ดี ต่างชาติสามารถท าสัญญาเช่าที่ดินระยะยาว หรือ
ระยะสั้นซึ่งสามารถต่ออายุได้ ในเรื่องของสัดส่วนการถือหุ้นกฎหมายการลงทุนไม่มีข้อจ ากัดการถือหุ้นของ
ต่างชาติ 

 

นักลงทุนต่างชาติสามารถเข้าไปลงทุนในประเทศกัมพูชาได้ในรูปแบบการลงทุน ดังนี้ 
 -  การถือหุ้นโดยต่างชาติทั้งหมด ซึ่งบริษัทที่จดทะเบียนต้องมีเงินทุนจดทะเบียนขั้นต่ า              

1,000 เหรียญสหรัฐฯ แต่ส าหรับกิจการบางประเภท เช่น ธนาคารพาณิชย์ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ า กว่า           
13 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และบริษัทประกันภัยต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ ากว่า 7 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หลังจากยื่นจด
ทะเบียนจัดตั้งบริษัทแล้ว บริษัทฯ ต้องยื่นรายงานทุกเดือน แม้จะไม่ประกอบการ 
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 -  การร่วมทุน (Joint Venture: JV) หมายถึง กิจกรรมร่วมทุนที่ก่อตั้งขึ้นใหม่ ซึ่งจะเป็นการ
ลงทุนร่วมกับภาครัฐหรือเอกชนก็ได้ แต่ต้องมีบุคคลสัญชาติกัมพูชาร่วมถือหุ้นร้อยละ 51 ขึ้นไปโดยการร่วมทุน
ในลักษณะ JV นี้สามารถน าท่ีดินเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ สินทรัพย์อื่นๆ มาประเมินเป็นทุนของโครงการได้ 

 -  Build-Operator-Transfer (BOT) หมายถึง กิจการที่ได้รับสัมปทานจากรัฐในการลงทุน
บริหารจัดการ และเก็บผลประโยชน์จากการด าเนินการด้านสาธารณูปโภค โดยระยะเวลาสูงสุดครั้งละไม่เกิน    
30 ปี (สามารถขยายเวลาได้ตามเงื่อนไข/ข้อก าหนดในสัญญาสัมปทาน) และส่งมอบสาธารณูปโภคทั้งหมดใน
สภาพดีให้กับรัฐหรือหน่วยงานที่ให้สัญญา โดยไม่คิดมูลค่าในวันสิ้นสุดสัญญา 

 -  สัญญาความร่วมมือทางธุรกิจ (Business Cooperation Contract: BCC) หมายถึง        
การลงทุนที่นักลงทุนได้ท าสัญญาด าเนินกิจการกับหน่วยงานภาครัฐของกัมพูชา และตกลงจะแบ่งปันผลก าไร
ระหว่างกัน โดยไม่มีการก่อตั้งนิติบุคคลขึ้นใหม่ 

 

กฎระเบียบการจ้างงานคนต่างชาติ 
กฎหมายการลงทุนมีข้อก าหนดว่า นักลงทุนจะได้รับอนุญาตให้จ้างชาวต่างชาติได้ก็ต่อเมื่อ 
1. ไม่มีคนกัมพูชาที่มีคุณสมบัติและทักษะตามท่ีต้องการ ในกรณีนี้นักลงทุนจะต้องยื่นเอกสารต่างๆ 

ของลูกจ้าง เช่น พาสปอร์ต ประกาศนียบัตร ปริญญา และประวัติบุคคล เสนอ CDC เพ่ือพิจารณา 
2. มีจดหมายยืนยันความจ าเป็นในการจ้างชาวต่างชาติ โดยนักลงทุนจะต้องได้รับอนุมัติและ

อนุญาตจากกระทรวงการสังคม แรงงาน การฝึกอบรม และการฟ้ืนฟูเยาวชน (Ministry of Social Affairs, 
Labor, Vocational Training and Youth Rehabilitation: MoSALVY) 

3. ลูกจ้างชาวต่างชาติจะต้องมีใบอนุญาตท างานออกโดย MoSALVY จึงจะท างานได้ 
1. นักลงทุนมีพันธกรณีตามกฎหมายการลงทุน ในการให้การอบรมที่สอดคล้องและพอเพียงกับ

พนักงานชาวกัมพูชา รวมทั้งส่งเสริมให้พนักงานชาวกัมพูชาได้รับต าแหน่งในระดับสูง 
 

สิทธิประโยชน์ของนักลงทุนต่างประเทศ 
1. ยกเว้นภาษีเงินได้เป็นระยะเวลา Trigger period + 3 + Priority period ปี (Trigger Period 

สูงสุดได้แก่ ปีแรกที่มีก าไร หรือ 3 ปี หลังจากท่ีโครงการมีรายรับ แล้วแต่เวลาใดจะถึงก่อน) 
2. ลดอัตราภาษีเงินได้เหลือ ร้อยละ 9 อีกระยะเวลาหนึ่ง ภายหลังจากการยกเว้นภาษี 
3. ยกเว้นอากรน าเข้าเครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์และวัสดุก่อสร้างส าหรับการผลิตทดแทนการ

น าเข้า (หากเลิกโครงการก่อนครบ 5 ปีนับแต่น าเข้า ต้องเสียอากรตามค่าเครื่องจักรฯ ส าหรับส่วนที่ยังตัดค่า
เสื่อมไม่หมด) 

1. ยกเว้นอากรน าเข้าวัตถุดิบ สินค้าก่ึงส าเร็จรูปและส่วนประกอบ ส าหรับโครงการผลิตเพ่ือส่งออก 
และโครงการผลิตสินค้าสนับสนุนต่อเนื่อง 

 5. มีสิทธิได้รับอนุญาตให้น าที่ดินที่ได้รับสัมปทานจากรัฐหรือเช่าจากเอกชนไปเป็นหลัก ประกัน
เงินกู้ภายในระยะเวลาที่ได้รับสัมปทานหรือเช่า   ยกเว้นที่ดินที่ยังไม่ได้รับการพัฒนา 

6. มีสิทธิได้รับอนุญาตให้จ้างและน าคนต่างด้าว คู่สมรสและบุตรเข้ามาอยู่และท างาน 
7. สามารถซื้อและส่งออกเงินตรากลับประเทศได้ทั้งระหว่างและหลังเลิกโครงการ (ส านักส่งเสริม

การค้าชายแดนและมาตรการพิเศษทางการค้า, 2551) 
8. ค่าสัมปทานท าประมงของเรือประมงประเภทต่างๆ จะยังอยู่ในอัตราเดิม คือ อัตราขึ้นอยู่กับ

ชนิดของเรือประมง และขนาดของ 
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9.เรือประมงตั้งแต่ 10,000-200,000 บาท/1 น้ า (หมายถึงช่วงเดือนมืด เพราะเดือนหงายจะจับ
ปลาไม่ได้) หรือ 15 วัน ส่วนเรือประมงลากคู่ที่สามารถจับปลาได้ทั้ง 2 น้ า (เดือนมืดเดือนหงาย) จะคิคค่าน้ าหรือ
ตั๋วเรือตั้งแต่ 160,000-300,000 บาท/เรือ 1 คู่  

 

ปัญหาและอุปสรรคทางด้านกฎหมาย 
1. กฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการค้ามีการเปลี่ยนแปลงอยู่บ่อยครั้ง และบางพ้ืนที่จะมีกฎ 

ระเบียบเป็นของตัวเอง  
2. ขั้นตอนและระเบียบการน าเงินออกนอกประเทศของธนาคารแห่งประเทศไทยจ ากัดมูลค่า

การค้าไม่เกิน 500,000 บาทต่อครั้ง และการขอคืนภาษีอากรล่าช้า ทั้งภาษีตามมาตรา 19 ทวิ เงินชดเชย ภาษี
มุมน้ าเงิน 

3. ปัญหาเรื่องระเบียบและขั้นตอนการน าเข้าสินค้าในกัมพูชาที่ยุ่งยากโดยสินค้าที่จะน าเข้ากัมพูชา
ต้องผ่านการตรวจสอบจากบริษัท SGS ที่กระทรวงพาณิชย์กัมพูชาตั้งขึ้นมา เพ่ือตรวจสอบคุณภาพสินค้าและท า
การประเมินพิกัดศุลกากร ถ้าสินค้าใดไม่ผ่านการตรวจสอบจะไม่สามารถส่งเข้าไปขายในตลาดกัมพูชาได้ 

 
7) ฟิลิปปินส์ 

กฎระเบียบการลงทุนของต่างชาติ 
กฎหมายการลงทุนของต่างชาติในฟิลิปปินส์ เรียกว่า พระราชบัญญัติการลงทุนของคนต่างด้าว 

ค.ศ.1991 เป็นกฎหมายที่เปิดตลาดให้ต่างชาติเข้ามาลงทุนในประเทศฟิลิปปินส์ซึ่งนักลงทุนต่างชาติจะได้รับการ
ปฏิบัติเหมือนกับนักลงทุนในประเทศ แต่ต้องจดทะเบียนกับคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ (Securities and 
Exchange Commission: SEC) ในกรณีที่จัดตั้งในรูปบริษัท (Corporation) หรือห้างหุ้นส่วน (Partnership) 
หรือจดทะเบียนกับกรมพาณิชย์และอุตสาหกรรมส านักจดทะเบียนการค้าและคุ้มครองผู้บริโภค ในกรณีที่จัดตั้ง
ในรูปกิจการเจ้าของคนเดียว (Sole Proprietorship)  

 

หากเป็นธุรกิจเพ่ือการส่งออก (Export Enterprises) โดยทั่วไปจะไม่มีข้อจ ากัดเรื่องสัดส่วนการถือ
หุ้นของต่างชาติ ทั้งนี้ กฎหมายได้ก าหนดนิยามของ Export Enterprises เอาไว้ด้วย ซึ่งหมายถึงผลผลิตมีการ
ส่งออกไปขายต่างประเทศ (Domestic Market Enterprise) ต่างชาติสามารถลงทุนได้มากเท่าที่ต้องการและถือ
หุ้นได้ทั้งหมด ยกเว้นกิจกรรมที่ระบุไว้ในรายงานการข้อสงวนการลงทุนคนต่างด้าว (Negative List) ซึ่งต่างชาติ
จะถือหุ้นได้ไม่เกินร้อยละ 10 นอกจากนี้ รัฐบาลจะพยายามสนับสนุนให้ Domestic Market Enterprise ที่
ต่างชาติเป็นเจ้าของค่อยๆเพ่ิมสัดส่วนการถือหุ้นของคนฟิลิปปินส์เป็นกรรมการบริษัทและให้มีการถ่ายโอน
เทคโนโลยีหรือให้มีการจ้างงานคนฟิลิปปินส์มากขึ้น 

 

ภายใต้พระราชบัญญัติการลงทุนของคนต่างด้าว ก าหนดรายการข้อสงวนการลงทุนของคนต่างด้าว
ไว้ 2 บัญชี ได้แก่ รายการข้อสงวนเอ (List A: Foreign Ownership is Limited by Mandate of the 
Constitution and Specific Law) ประกอบด้วยกิจกรรมที่จ ากัดการเป็นเจ้าของของต่างชาติตามบทบัญัติของ
รฐัธรรมนูญหรือกฎหมายเฉพาะ รายการข้อสงวนเอ มีการแบ่งกลุ่มรายการย่อยต่างๆได้แก่ 

- รายการที่ไม่อนุญาตให้ต่างชาติลงทุน (No Foreign Equity) เช่น สื่อสารมวลชน บริการ
วิชาชีพต่างๆ (วิศวกรรม แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล เภสัชกร บัญชี สถาปนิก นายหน้าศุลกากร ผู้ดูแลท่าเรือ 
ผู้ดูแลเครื่องยนต์ของเรือ ธุรกิจการบิน) ค้าปลีกเป็นต้น 
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- รายการที่อนุญาตให้ต่างชาติลงทุนได้ไม่เกินร้อยละ 25 (Up to 25% Foreign Equity) ได้แก่ 
บริการจัดหาคนงาน สัญญาการก่อสร้าง 

- รายการที่อนุญาตให้ต่างชาติลงทุนได้ไม่เกินร้อยละ 30 (Up to 30% Foreign Equity) ได้แก่ 
บริการด้านโฆษณา 

- รายการที่อนุญาตให้ต่างชาติลงทุนได้ไม่เกินร้อยละ 10 (Up to 10% Foreign Equity) เช่น 
การส ารวจและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ บริการด้านสาธารณูปโภค บริษัทเงินทุน สัญญาการก่อสร้าง
เกี่ยวกับกิจการทางทหาร เป็นต้น 

รายการข้อสงวนบี (List B: Foreign Ownership is Limited for Reasons of Security, 
Defense, Risk to Health and Morals and Protection of Small and Medium-scale Enterprises) 
ประกอบด้วยกิจกรรมท่ีจ ากัดการเป็นเจ้าของของต่างชาติด้วยเหตุผลทางความมั่นคง การทหาร ความเสี่ยงด้าน
สุขอนามัยและศีลธรรม และการคุ้มครองธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

บริษัทขนาดกลางและขนาดย่อมที่เป็น Domestic Market Enterprise ที่มีเงินทุนจดทะเบียน
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 200,000 เหรียญสหรัฐฯจะสงวนไว้กับชาวฟิลิปปินส์ ต่างชาติถือหุ้นได้ไม่เกินร้อยละ 10 
อย่างไรก็ดี สามารถอนุโลมได้ในกรณี ดังนี้ 1) เป็นธุรกิจที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงตามที่ก าหนดโดยกรมวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี หรือ 2) มีการจ้างงานไม่น้อยกว่า 50 คน หากมีเงื่นไขอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าว จะอนุญาต
ต่างชาติถือหุ้นเกินร้อยละ 10 ได้ โดยต้องมีเงินทุนจดทะเบียนขั้นต่ า 100,000 เหรียญสหรัฐฯ 

 

กฎระเบียบการจ้างงานคนต่างชาติ 
คนต่างชาติที่เข้ามาในประเทศฟิลิปปินส์เพ่ือพ านักไม่เกิน 180 วันถือเป็น “Non-resident 

Aliens” หรือคนต่างด้าวที่ไม่มีที่พ านักที่เข้ามาเพ่ือท างานหรือไม่ท างานในประเทศ บุคคลต่างด้าวที่ไม่มีถิ่ น
พ านัก (Non-resident Aliens) สามารถได้รับการว่าจ้างในประเทศได้ โดยต้องขออนุญาตการท างานคนต่างด้าว 
(Alien Employment Permit: APE) ซึ่งเป็นแบบฟอร์มการอนุญาตท างานของคนต่างด้าว หน่วยงาน APE อยู่
ภายใต้กระทรวงแรงงาน คนต่างด้าวจะต้องยื่นประวัติการท างาน คุณสมบัติความรู้ความสามารถต่างๆ เพ่ือการ
ประกอบการพิจารณา ส่วนคู่สมรถที่ต้องการท างานจ าเป็นต้องยื่นขอใบอนุญาตเช่นเดียวกัน 

 

การเข้ามาท างานของคนต่างด้าวในประเทศฟิลิปปินส์ค่อนข้างยาก เนื่องจากรัฐบาล (กรมแรงงาน) 
จะพิจารณาอย่างละเอียดและมีเงือนไขในการอนุญาตมาก เนื่องจากอัตราการว่างงานในประเทศค่อนข้างสูง 
ส่วนนายจ้างที่จะจ้างคนต่างด้าวจ าเป็นต้องเตรียมกระบวนการขออนุญาตจากกรมแรงงานโดยมีเงื่อนไขว่าคน
ต่างด้าวนั้น ต้องมีทักษะสูงเป็นพิเศษที่คนฟิลิปปินส์ไม่มีความสามารถจะท าได้  

 

สิทธิประโยชน์ของนักลงทุนตางประเทศ 
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน จัดตั้งขึ้นภายใต้ระเบียบค าสั่งที่ 226 จะพิจารณาให้สิทธิ

ประโยชน์แก่กิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ในรูปต่างๆ เช่น การยกเว้นภาษี หรือประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ
อ่ืนๆ ตามที่ก าหนดไว้ในแผนล าดับความส าคัญของการลงทุนที่คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเป็นผู้พิจารณา
จัดท า ผ่านคณะกรรมการร่วมระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ ซึ่งต้องได้รับความเห็นชอบจากประธานาธิบดี  
โดยนักลงทุนทั้งชาวฟิลิปปินส์และต่างประเทศสามารถยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนได้ที่ส านักงานส่งเสริมการ
ลงทุน ถ้าโครงการที่น าเสนอมีคุณสมบัติสอดคล้องตามรายการที่ก าหนดไว้ในกิจการที่ได้รับการส่งเสริม และ
กิจการที่ผลิตเพ่ือการส่งออกมากกว่าร้อยละ 50 ของผลผลิตของบริษัท 
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นอกจากนี้ยังมีมาตราการยกเว้นภาษีและและค่าธรรมเนียมส าหรับการน าเข้าชิ้นส่วนเครื่องจักร 
ภาษีการส่งออกและอากรการส่งออก การลดอัตราภาษีน าเข้าส าหรับเครื่องจักร เครื่องมือ อะไหล่ และชิ้นส่วน
ต่างๆ ส าหรับกิจการเพ่ือการส่งออก ที่ร้อยละ 0 และกิจการที่จัดตั้งขึ้นภายในประเทศฟิลิปปินส์ ในอัตราร้อยละ 
1 ผู้ผลิตด้านเกษตรได้รับยกเว้นภาษีส าหรับน้ าเชื้อพันธุ์ของสัตว์และสิ่งมีชีวพันธุกรรมต่างๆ การเครดิตภาษี 
ส่วนลดภาษีเงินได้ส าหรับค่าใช้จ่ายด้านแรงงาน 

 

ปัญหาและอุปสรรค  
1. มาตรการของฟิลิปปินส์เป็นในแนวอนุรักษ์และปกป้องตลาดและผู้ประกอบการภายในประเทศ 

ท าให้มีมาตรการต่างๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อมเพ่ือปกป้องอุตสาหกรรมภายในประเทศ ก่อให้เกิดความไม่เป็น
ธรรมทางการค้า   

2. ภาพลักษณ์ของสินค้าไทยในทัศนคติของภาคเอกชนฟิลิปปินส์เป็นในเชิงของคู่แข่งขัน เนื่องจาก
พ่ึงพิงตลาดส่งออกสินค้าหลักเดียวกัน คือ สหรัฐฯ และญี่ปุ่น ท าให้ขาดความสนใจพัฒนาความร่วมมือระหว่าง
กัน 

 
8) สิงคโปร์ 

กฎระเบียบการลงทุนของต่างชาติ 
การลงทุนจัดตั้งธุรกิจตั้งธุรกิจในสิงคโปร์ จะต้องจดทะเบียนธุรกิจกับ Accounting & Corporate 

Regulatory Authority (ACRA) ซึ่งเป็นหน่วยงานก ากับดูแลประกอบธุรกิจกฎหมายเกี่ยวกับการลงทุนที่ส าคัญ
สิงค์โปรได้แก่ กฎหมายการจดทะเบียนธุรกิจ (Business Registration Act) กฎหมายบริษัท (Companies Act) 
คนต่างชาติที่ต้องการเข้าไปลงทุนท าธุรกิจอย่างจริงจังในสิงคโปร์จะต้องติดต่อกระทรวงแรงงานและก าลังคน 
(Ministry of Manpower) เพ่ือขอ Entre pass หากไม่มี Entre pass จะต้องแต่งตั้งผู้บริหาร (Director) ที่มี
พ านักในสิงคโปร์ (Locally Resident) ในการจดทะเบียนบริษัท ทั้งนี้ ผู้ที่มีถิ่นพ านักในสิงคโปร์ หมายถึง คน
สัญชาติสิงคโปร์ ผู้มีถิ่นพ านักถาวรในสิงคโปร์ผู้ถือบัตร Entre pass และอาศัยอยู่ในสิงคโปร์ 

 

นอกจากนี้ยังได้กล่าวถึงรูปแบบส าคัญของธุรกิจที่อนุญาตให้สามารถลงทุนในสิงคโปร์ได้ ได้แก่ 
 1. กิจการเจ้าของคนเดียว (Sole Proprietorships) จัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมาย Business 

Registration Act 
 2. ห้างหุ้นส่วน (Partnerships) จัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมาย Business Registration Act เป็น

การร่วมลงทุนตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปถึง 20 คน ทั้งนี้ หากมีหุ้นส่วน 20 คนขึ้นไป จะต้องจดทะเบียนบริษัทภายใต้ 
Companies Act ซึ่งคนต่างชาติสามารถร่วมลงทุนกับคนสิงคโปร์เพ่ือจัดตั้งบริษัทได้ โดยคนต่างชาติต้องขอ
หนังสือ Approval-in-Principle ส าหรับ Employment Pass จาก Employment Pass Division, Ministry 
of Manpower เพ่ือน ามาเป็นเอกสารประกอบในการยื่นขอจดทะเบียนธุรกิจ 

 3. บริษัท (Company) บริษัทจ ากัดต้องมีผู้ถือหุ้นไม่เกิน 50 คน ต้องมีผู้บริหารอย่างน้อย      
1 คน อาศัยอยู่ประจ าในสิงคโปร์ หากคนต่างชาติต้องการท าหน้าที่ผู้บริหารท้องถิ่น จะต้องขอ Employment 
Pass จากกระทรวงแรงงานและก าลังคน ภายใต้โครงการ Entre Pass 
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กฎระเบียบการจ้างงานคนต่างชาติ 
สิงคโปร์ก าหนดนโยบายในการอนุญาตให้คนต่างชาติเข้ามาท างานในประเทศ แบ่งเป็น 5 ประเภท ดังนี้ 
1. Employment Pass (EP) คือ ใบอนุญาตท างานระดับวิชาชีพ (Professional) และระดับ

บริหาร (Executive) ที่มีเงินเดือนประจ าตั้งแต่ 2,500 เหรียญสิงคโปร์ขึ้นไป การออกใบอนุญาตประเภทนี้ไม่มี
ข้อจ ากัดสัดส่วนการจ้างงาน 

2. Personalized Employment Pass (PEP) คือใบอนุญาตส าหรับจ้างผู้มีความสามารถพิเศษ 
(Global Talent) ให้มาท างานในสิงคโปร์ ซึ่งต้องมีเงินเดือนประจ าในปีที่ผ่านมาอย่างน้อย 30,000 เหรียญ
สิงคโปร์ และมีคุณสมบัติขั้นต่ าตามที่ก าหนด เช่น ประสบการณ์ท างาน 2-5 ปี ผู้ได้รับใบอนุญาตให้อยู่ใน
ประเทศสิงคโปร์ได้เป็นเวลา 6 เดือน 

3. S Pass ส าหรับแรงงานต่างชาติที่มีฝีมือระดับกลาง (mid-level skilled worker) เช่น        
ช่างเทคนิค และต้องมีเงินเดือนขั้นต่ า 1,800 เหรียญสิงคโปร์ มีประสบการณ์ท างานและวุฒิการศึกษาตามที่
ก าหนด 

1. Work Permit (Foreign Worker) ใบอนุญาตประเภท WP ส าหรับแรงงานต่างชาติประเภท 
Semi-skilled Worker และ Unskilled Worker ที่มีเงินเดือนต่ ากว่า 1,800 เหรียญสิงคโปร์ การจ้างงาน
ประเภทนี้  มีข้อก าหนดเรื่องสัดส่วนแรงงานต่างชาติ และการก าหนดประเทศที่อนุญาตให้ท างานใน
ภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ในกรณีของบริการ สิงคโปร์อนุญาตให้ผู้ประกอบธุรกิจบริการสามารถจ้างแรงงาน
ต่างชาติจากมาเลเซีย ฮ่องกง มาเก๊า เกาหลีใต้ และไต้หวัน แรงงานจากประเทศเหล่านี้ถือเป็นแรงงานจาก
ประเทศที่ได้รับการอนุมัติ (Approved Source Countries) และโดยปกติจะไม่อนุญาตให้ผู้ประกอบธุรกิจ
บริการจ้างแรงงานจากประเทศที่ไม่ได้รับการอนุมัติ (Non-Traditional Source: NTS) ซึ่งประเทศในกลุ่ม NTS 
เช่น อินเดีย ศรีลังกา บังคลาเทศ พม่า ฟิลิปปินส์ ปากีสถาน ไทย จากการมีข้อจ ากัดดังกล่าวท าให้ไม่เอ้ืออ านวย
ต่อไทยในการลงทุนภาคบริโภคในสิงคโปร์ 

 5. Work Permit (Foreign Domestic Worker) คือ ใบอนุญาตท างานส าหรับผู้ท างานรับใช้
ภายในบ้าน ไม่เคยท างานในสิงคโปร์มาก่อน และต้องมีการศึกษาอย่างน้อย 8 ปี 

 

สิทธิประโยชน์ของนักลงทุนต่างประเทศ 
1.สิทธิประโยชน์ทางภาษี 
สิงคโปร์ไม่เรียกเก็บภาษีน าเข้าสินค้าฯ  แต่ภาษีที่ต้องเสียคือ ภาษีสินค้าและบริการ (Goods and 

Services Tax: GST) ร้อยละ 7 เนื่องจากสิงคโปร์เป็นประเทศเมืองท่าที่ส าคัญ และมีการจัดเก็บภาษีสินค้า
น าเข้าเพียงไม่กี่ชนิด อีกทั้งยังเป็นประเทศสมาชิกในเขตการค้าเสรีอาเซียนเช่นเดียวกันประเทศไทย ที่มีการ
ประกาศยกเว้นภาษีระหว่างประเทศสมาชิก (อัตราร้อยละ 0-5)  

2.สิทธิประโยชน์ในการลงทุนที่ส าคัญ ได้แก่  
 2.1. Enterprise Investment Incentive (EII) Scheme  
 เป็นการให้สิทธิประโยชน์แก่ผู้ประกอบการที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหุ้นในปีที่เริ่มกิจการและมี

ทุนจดทะเบียนช าระแล้ว (Paid-up Capital) ไม่ต่ ากว่า 10,000 ดอลลาร์สิงโปร์ รวมทั้งมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ใหม่หรือมีบริการรูปแบบใหม่ โดยบริษัทสามารถน ายอดขาดทุนสะสมมาหักลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง 3 ล้าน
ดอลลาร์สิงคโปร์  
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 2.2. Tax Exemption for Start-Ups (การยกเว้นภาษีส าหรับการตั้งต้นอุตสาหกิจ) 
 ส าหรับนิติบุคคลที่จดทะเบียนในสิงคโปร์ และมีผู้ถือหุ้นไม่เกิน 20 ราย โดยทุกรายเป็นบุคคล

ธรรมดา สามารถขอรับสิทธิประโยชน์ในการยกเว้นภาษีเงินได้ โดยเงินได้จ านวน 1 แสนดอลลาร์สิงคโปร์แรก 
ได้รับยกเว้นไม่ต้องน ามาค านวณภาษีเงินได้ประจ าปีเป็นเวลา 3 ปี  

3.Licensed Warehouse Scheme (LWS)   
หากธุรกิจนั้นมีคลังสินค้าของตนเอง เพ่ือเก็บสินค้าที่ต้องเสียภาษี GST สามารถขอจดทะเบียน

คลังสินค้าท่ี Singapore Customs เป็น Licensed Warehouse ได้ ซึ่งจะได้สิทธิประโยชน์จากการยกเว้นภาษี 
GST ส าหรับสินค้าที่ยังเก็บในคลังสินค้านี้ จนกว่าจะมีการจ าหน่ายออกไป   

 

ปัญหาและอุปสรรคทางด้านกฎหมาย 
1. มาตรการจ ากัดการน าเข้าแรงงานต่างชาติในสิงคโปร์ในธุรกิจบริการ  
2. สิงค์โปรจะเน้นการลงทุนด้านการเงินมากกว่าการลงทุนด้านการเกษตร ดังนั้น การท าธุรกิจ

ประมงแบบเพาะเลี้ยงอาจไม่ใช่ประเทศที่เหมาะสมนัก หากแต่เป็นการแปรรูปหรือการตรวจสอบคุณภาพสินค้า
ประมงจะเป็นแนวทางท่ีเหมาะสมกว่า 

 
9) บรูไน 

กฎระเบียบการลงทุนของต่างชาติ 

วิสาหกิจที่ประกอบธุรกิจในประเทศบรูไนฯ สามารถจัดตั้งในรูปแบบต่อไปนี้ 
1) กิจการเจ้าของคนเดียว (Sole proprietorship) เป็นรูปแบบธุรกิจที่ไม่มีภาระหน้าที่ในการเสีย

ภาษี ไม่อนุญาตต่างชาติจัดตั้งธุรกิจในรูปแบบนี้ 
2) ห้างหุ้นส่วน (Partnership) อาจประกอบด้วยบุคคล บริษัทท้องถิ่น และสาขาของบริษัท

ต่างชาติ มีจ านวนหุ้นส่วนสูงสุดได้ 20 หุ้นส่วน โดยทั่วไปก าหนดให้หุ้นส่วนอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นคนสัญชาติ
บูรไนฯ หรือมีถิ่นพ านักถาวรในประเทศบรูไนฯ ในบางสถานการณ์ อาจอนุญาตคนต่างชาติเป็นหุ้นส่วนได้ ทั้งนี้ 
ห้างหุ้นส่วนไม่มีภาระหน้าที่ในการเสียภาษีเงินได้ 

3) บริษัทเอกชน (Private Company หรือ SendirianBerhad) เป็นบริษัทที่จัดตั้งในประเทศ
บรูไนฯ เป็นไปตามกฎบริษัท (Companies Act, 1956) ภายใต้กฎหมายดังกล่าว บริษัทเอกชนสามารถจัดตั้งได้ 
1 ประเภท คือ บริษัทจ ากัดโดยหุ้น (Companies Limited by Shares) บริษัทจ ากัดโดยหลักประกัน 
(Companies Limited by Guarantee) บริษัทจ ากัดโดยหุ้นส่วนและหลักประกัน (Companies Limited by 
Shares and Guarantee) และบริษัทไม่จ ากัด (Unlimited Company) 

รัฐธรรมนูญของประเทศบรูไนฯ ก าหนดเงื่อนไขส าหรับบริษัทเอกชน คือ จ ากัดสิทธิในการโอนหุ้น
ของสมาชิก จ ากัดจ านวนสมาชิกของบริษัทไม่เกิน 50 คน ก าหนดให้อย่างน้อยกึ่งหนึ่งชองกรรมการบริษัท 
(Directors) ต้องเป็นสัญชาติบรูไนฯ หรือเป็นผู้มีถ่ินพ านักในประเทศบรูไนฯและบริษัทเอกชนต้องมีผู้ถือหุ้นอย่าง
น้อย 2 คน ผู้ถือหุ้นไม่จึงเป็นคนสัญชาติบรูไนฯ หรือเป็นผู้มีถิ่นพ านักในประเทศบรูไน นอกจากนี้ ทุกบริษัทต้อง
แต่ตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีเพ่ือที่ตรวจสอบบัญชีของตนและรายงานต่อผู้ถือหุ้น บริษัทต้องกรอกข้อมูลผลตอบแทน
รายปีเพ่ือยื่นต่อ The Registrar of Companies and Business Names และเสียภาษีเงินได้ให้กับหน่วยงาน
จัดเก็บภาษีเงินได้ (The Collector of Income Tax: CIT) ภายใต้กระทรวงการคลัง 
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1) บริษัทมหาชน (Public Company หรือ Berhad)ต้องจดทะเบียนภายใต้กฎหมายบริษัท    
(The Companies Act) เช่นเดียวกับบริษัทเอกชน บริษัทมหาชนสามารถจัดตั้งได้ทั้งในรูปแบบบริษัทจ ากัด 
บริษัทมหาชนสามารถออกหุ้นและโอนสาธารณชนได้ และต้องมีถือหุ้นอย่างน้อย 7 คน ผู้ถือหุ้นต้องมีสัญชาติ
บรูไน หรือมีถิ่นพ านักในประเทศบรูไนฯ อนุญาตให้บริษัทลูก (Subsidiary Company) สามารถถือหุ้นของ
บริษัทแม่ (Parent Company) ได้ ทั้งนี้ กึ่งหนึ่งของกรรมการบริษัท (Directors) ต้องมีสัญชาติบรูไนฯ หรือมี
พ านักดั้งเดิม (ordinary resident) ในประเทศบรูไน และในกรณีดังกล่าวผู้ลงทุนจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข
ต่อไปนี้  

– ต้องแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีที่จดทะเบียนในประเทศบรูไนฯ ยื่นข้อมูลรายงานทางการเงิน
ทุกปีต่อ Economic Planning Unit กระทรวงการคลังกรอกข้อมูลตอบแทนผลประโยชน์
ต่อปียื่นต่อThe Registrar of Companies and Business Names 

– สาขาของบริษัทต่างชาติ (Branch of Foreign Company): บริษัทต่างชาติที่ต้องการจะ
จัดตั้งธุรกิจในประเทศบรูไนฯ แต่ไม่ได้จัดตั้งเป็นบริษัทท้องถิ่น (Local Company) จะต้อง
จดทะเบียนเป็นสาขาของบริษัทต่างชาติ การจัดตั้งสาขาของบริษัทต่างชาติเป็นไปตาม
เงื่อนไขที่ก าหนดไว้ใน Companies Act 

– สาขาของบริษัทต่างชาติต้องมีส านักงานจดทะเบียนในประเทศบรูไนฯและต้องแต่งตั้ง
ตัวแทนท้องถิ่นหนึ่งคน (Local Agent) 

– สาขาบริษัทต่างชาติจะต้องแจ้งข้อมูลการเงินของส านักงานใหญ่ (Head Office) ต่อ The 
Registrar of Companies and Business Names ทุกปี และต้องเตรียมข้อมูลทางบัญชี
ของตนเพ่ือใช้ส าหรับภาษีด้วย 

 การลงทุนในบรูไนทุกรูปแบบธุรกิจจะต้องจดทะเบียนและขออนุมัติการตั้งชื่อกิจการจากหน่วยงานที่
เรียกว่า The Registrar of Companies and Business Names 

กฎระเบียบการจ้างงานคนต่างชาติ 
นโยบายด้านแรงงานของบรูไนฯ ค่อนข้างยืดหยุ่น เนื่องจากบรูไนเป็นประเทศท่ีมีประชากรน้อย จึง

ต้องพ่ึงพาแรงงานต่างชาติทั้งในภาคเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมเป็นจ านวนมาก แรงงานส่วนใหญ่มาจากประเทศ
อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย ไทย อินเดีย และบังคลาเทศ แรงงานต่างชาติมีสัดส่วนประมาณ 1 ใน 3 ของ
ก าลังแรงงานทั้งหมด ซึ่งบรูไนฯ มีการวางแผนไว้ล่วงหน้าว่าจะจ้างแรงงานต่างชาติเกินสัดส่วนที่ก าหนดไว้ เพ่ือ
เปิดโอกาสให้คนในชาติมีงานท า 

 

แรงงานต่างชาติทุกคนต้องขออนุญาตท างาน ซึ่งใบอนุญาตท างานมีอายุ 2 ปี โดยต้องยื่นขอ
ใบอนุญาตจากกรมแรงงาน (Labour Department) เพ่ือขออนุญาตแรงงาน (Labour License)หลังจากที่กรม
แรงงานเห็นชอบแล้ว กรมตรวจคนเข้าเมือง (Immigration Department) จึงจะอนุญาตให้แรงงานต่างชาติเข้า
มาในประเทศบรูไนฯ ทั้งนี้ แรงงานต่างชาติจะต้องวางเงินค้ าประกันกับกรมแรงงานโดยวางเป็นเงินสดหรือ
หนังสือค้าประกันจากธนาคาร ในจ านวนที่เพียงพอส าหรับค่าตั๋วเครื่องบินเที่ยวเดียวเพ่ือกลับประเทศตน บรูไนฯ 
ไม่ได้ก าหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ า ค่าจ้างในแต่ละสาขาอาชีพเป็นไปตามกลไกตลาด โดยในช่วงหลายปีที่ผ่านมา
ยังคงอัตราเดิม คือ ค่าจ้างแรงงานไร้ฝีมือวันละ 18 เหรียญบรูไนฯ และแรงงานกึ่งฝีมือวันละ 20-23 เหรียญ
บรูไนฯ 
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กรมแรงงาน เป็นหน่วยงานที่บริหารการจ้างแรงงานต่างชาติ โดยมีการก าหนดเงื่อนไขจ านวน
ต าแหน่ง และสัญชาติโดยรวม (Labour Quota) ให้นายจ้างแต่ละรายพิจารณาในรายละเอียดว่าจ้างแรงงาน
ต่างชาติในแต่ละต าแหน่งจ านวนเท่าใดตามโควตาที่ได้รับอนุญาต ทั้งนี้นายจ้างส่วนใหญ่จะจ้างแรงงานจาก
ประเทศต่างๆ ในอัตราส่วนที่ใกล้เคียงกัน เพื่อป้องกันการรวมตัวเพื่อต่อรองเรียกร้องผลประโยชน์ 

 
3.3 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประมงในแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียน 

ในหัวข้อนี้ จะกล่าวถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประมงของประเทศสมาชิกอาเซียนทั้งสิ้น 8 ประเทศ ได้แก่ 
อินโดนีเซีย เวียดนาม มาเลเซีย พม่า กัมพูชา ฟิลิปปินส์ และสิงคโปร์ ทั้งนี้ เนื่องจากประเทศบรูไนเป็นประเทศที่
ไม่มีการท าประมงเป็นหลัก จึงท าให้ไม่มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องในส่วนดังกล่าว โดยรายละเอียดของกฎหมายการ
ประมงในประเทศสมาชิกอาเซียนมีดังต่อไปนี้ 

 
1) อินโดนีเซีย  
รัฐบาลอินโดนีเซียประกาศกฎหมายประมงฉบับใหม่ ซึ่งเป็นนโยบายการท าประมงแบบบูรณาการ 

(Integrated Fisheries) คือก าหนดระบบการออกใบอนุญาตสัมปทาน (License) เฉพาะเรือประมงอินโดนีเซีย
เท่านั้น  ส่วนเรื่องต่างชาติที่ประสงค์จะท าประมงในน่านน้ าอินโดนีเซียจะต้องผ่านการร่วมทุน (Joint Venter) 
กับบริษัทอินโดนีเซียในอุตสาหกรรมประมงต่อเนื่องก่อน โดยเปิดโอกาสให้นักธุรกิจอินโดนีเซียด าเนินการน าเข้า
เรือประมงต่างชาติด้วยการซื้อหรือต่อใหม่มาจดทะเบียนเป็นเรือประมงอินโดนีเซีย และการลงทุนร่วมในธุรกิจ
ประมงแบบผสมผสานกับต่างประเทศและการพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องทางการประมง อาทิ การจับปลา และ
การแปรรูป โดยสัดส่วนการลงทุนของนักลงทุนต่างประเทศสูงถึงร้อยละ 80 ทั้งนี้ผลผลิตสัตว์น้ าที่จับได้ต้องน า
ขึ้นท่า เพ่ือการแปรรูปก่อนที่จะส่งออกไปยังต่างประเทศ ยกเว้นสัตว์น้ าบางประเภทที่สามารถส่งออกได้ทันที 
เช่น สัตว์น้ ามีชีวิต ปลาทูน่าส าหรับซาซิมิ และสัตว์น้ าอื่นท่ีไม่ต้องการแปรรูป อย่างไรก็ตามกฎระเบียบใหม่นี้จะมี
ผลบังคับใช้ต่อการด าเนินงานของคนชาติอินโดนีเซียเท่านั้น 

 

ในส่วนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประมงของอินโดนีเซียนั้นได้มีการแก้ไขล่าสุดเมื่อเมื่อวันที่         
27 ธันวาคม 2555 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกิจการทางทะเลและประมงอินโดนิเซียได้ประกาศแก้ไขเพ่ิมเติมกฏ
กระทรวงกิจการทางทะเลและประมงอินโดนีเซียฉบับที่ PER30/EN/2012 on Capture Fisheries Business 
เป็นฉบับที่ PER30/MEN/2012 on Capture Fisheries Business at the Fisheries Management Zone 
of Republic of Indonesia โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2556 เป็นต้นไป โดยมีสาระส าคัญ
บทบัญญัติที่แก้ไขเพ่ิมเติมใหม่ ดังนี้ 

 

มาตรา 31 (5) ก าหนดว่าเรือประมงต่างชาติที่น าเข้ามาร่วมทุนท าการประมงหรือถูกซื้อมาเพ่ือท า
การประมงในน่านน้ าอินโดนิเซียจะต้องอยู่ในเงื่อนไขดังนี้ 

1) อยู่ในสภาพใหม่และมีขนาดเกินกว่า 100 ตันกรอส 
2) เรือที่ถูกใช้งานแล้ว และมีขนาดเกินกว่า 100 ตันกรอส จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข คือ จ านวน

เรือต่างชาติจะต้องไม่เกินกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ของจ านวนเรือที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบการประมง (SIUP) ของ
แต่ละบริษัท โดยอายุของเรือจะต้องไม่เกินกว่า 10 ปี และด าเนินการโดยบริษัทที่ได้รับอนุญาตถูกต้องตาม
กฎหมาย 
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มาตรา 31 (6) เรือล าเลียงสัตว์น้ า (Fish Carrier) ต่างชาติต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังนี้ 
2.1 อยู่ในสภาพใหม่ และมีขนาดเกินกว่า 5,000 ตันกรอส 
เรือท่ีถูกใช้งานแล้ว และมีขนาดเกินกว่า 1,000 ตันกรอส จะต้องปฏิบัตตามเงื่อนไข ดังนี้ 

 -  จ านวนเรือต่างชาติจะต้องไม่เกินกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ของจ านวนเรือที่ได้รับอนุญาตให้
ประกอบการประมง (SIUP) ของแต่ละบริษัท 

 -  อายุของเรือจะต้องไม่เกินกว่า 10 ปี 
 -  ด าเนินการโดยบริษัทที่ได้รับอนุญาตถูกต้องตามกฎหมาย 

มาตรา 37 (1) เรือประมงแต่ละล าจะได้รับอนุญาตให้ท าการประมงได้เฉพาะในพ้ืนที่ท าการประมง 
จ านวน 1 พ้ืนที่ (WPP-NRI) ที่ก าหนดโดยกระทรวงกิจการทางทะเลและประมงอินโดนิเซีย 

มาตรา 37 (2) พ้ืนที่ท าการประมงอาจจะได้รับอนุญาตให้ท าการประมงได้ใน 2 พ้ืนที่ (WPP-NRI) 
ส าหรับพื้นที่ท าการประมง (WPP-NRI) ที่มีอาณาเขตติดต่อกัน 

มาตรา 37 (3) เรือประมงแต่ละล าจะได้รับอนุญาตให้ขึ้นท่าเทียบเรือได้ตามที่ก าหนดจ านวน 1 ท่า
เทียบเรือและสามารถมีท่าเทียบเรือส ารองได้อีก 1 ท่าเทียบเรือ 

มาตรา 37 (1) เรือล าเลียงสินค้าสัตว์น้ าจะได้รับอนุญาตให้ขึ้นท่าเทียบเรือได้ตามที่ก าหนดจ านวน 
1 ท่าเทียบเรือ 

มาตรา 37 (5) เรือประมงแต่ละล าและเรือล าเลียงสัตว์น้ าแต่ละล าจะต้องขนถ่ายสัตว์น้ าขึ้นท่า
เทียบเรือและล าเลียงสัตว์น้ าที่ท่าเทียบเรือตามท่ีก าหนดในใบอนุญาต SIPI หรือ SIKPI 

มาตรา 37 (5) เรือประมงใดไม่ขนถ่ายสัตว์น้ าที่จับได้ที่ท่าเทียบเรือที่ก าหนดในใบอนุญาต SIPI 
หรือ SIKPI จะถูกระงับใบอนุญาตท าการประมง 

มาตรา 37 (6) เรือประมงใดที่มีขนาดเกินกว่า 30 ตันกรอสจะได้รับอนุญาตให้ท าการประมงใน
พ้ืนที่เขตน่านน้ าภายใน (Inland Water) และเขตเศรษฐกิจจ าเพาะของอินโดนีเซีย (IEEZ) 

มาตรา 38 (1) เรือประมงที่มีขนาดเกินกว่า 100 ตันกรอส จะได้รับอนุญาตให้ท าการประมงใน
พ้ืนที่เขตเศรษฐกิจจ าเพาะของอินโดนีเซีย (IEEZ) 

มาตรา 38 (2) เรือประมงต่างชาติหรือเรือประมงที่น ามาจากต่างชาติ จะได้รับอนุญาตให้ท าการ
ประมงในพื้นที่เขตเศรษฐกิจจ าเพาะของอินโดนีเซีย (IEEZ) 

มาตรา 39 (1) การประกอบธุรกิจประมงแบบผสมผสานจะต้องปฏิบัติ ดังนี้ 
ผู้ร่วมทุนชาวอินโดนีเซียจะต้องใช้เรือประมงเกินกว่า 30 ตันกรอส 
ผู้ร่วมทุนชาวต่างชาติจะต้องใช้เรือประมงเกินกว่า 100 ตันกรอส 
มาตรา 39 (2) ผู้ประกอบธุรกิจประมงแบบผสมผสานจะต้องเป็นเจ้าของเรือประมงที่มีน้ าหนักเรือ

รวมกันแล้วมากกว่า 2,000 ตันกรอส 
มาตรา 12 (1) ผู้ประกอบธุรกิจประมงที่มีการลงทุนโดยการใช้เรือประมงและเรือล าเลียงสินค้า  

สัตว์น้ าและมีน้ าหนักระวางรวมกันเกินกว่า 2,000 ตันกรอสจะต้องมีโรงงานแปรรูปสัตว์น้ าเป็นของตนเอง (UPI) 
มาตรา 69 (1) เรือประมงสามารถขนถ่ายสินค้าสัตว์น้ าไปยังเรือประมงล าอ่ืนหรือเรือล าเลียงสินค้า

สัตว์น้ า 
มาตรา 69 (2) เมื่อมีการขนถ่ายสัตว์น้ าลงเรือแล้ว เรือดังกล่าวจะต้องเข้าเทียบท่า ณ ท่าเทียบเรือ

ที่ก าหนดไว้ในใบอนุญาต SIPI หรือ SIKPI และไม่อนุญาตให้น าสัตว์น้ านั้นออกไปต่างประเทศ เว้นแต่เป็นการท า
ประมงโดยเรืออวนล้อมจับ (Purse Seine) ที่มีขนาดระวางเกินกว่า 1,000 ตันกรอส 



3-37 
 

มาตรา 82 เรือประมงหรือเรือล าเลียงสัตว์น้ าที่ถือสัญชาติต่างประเทศและเดินทางมาเทียบท่าเรือ
ประมงในอินโดนีเซียจะต้องด าเนินการตามมาตรการ Port State Measure ที่มีบทบัญญัติไว้ในกฎหมาย
ระหว่างประเทศ 

มาตรา 88 เรือประมงที่มีขนาดเกินกว่า 1,000 ตันกรอส และท าการประมงด้วยเครื่องมืออวนล้อม
จับ (Purse Seine) ในพ้ืนที ่WPP-NRI สามารถขนถ่ายสัตว์น้ าโดยไม่ต้องเทียบท่าเรือภายในประเทศอินโดนีเซีย 
หรือสามารถเทียบท่าต่างประเทศได้ตามท่ีอธิบดีก าหนด ตามเงื่อนไข ดังนี้ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

ท าการประมงในเขตเศรษฐกิจจ าเพาะของอินโดนีเซีย (IEEZ) เกินกว่า 100 ไมล์ทะเล 
บุคคลใดเป็นเจ้าของเรือประมงที่มีน้ าหนักระวางรวมกันเกินกว่า 200 ตันกรอส สามารถจัดตั้ง

บริษัทที่ถูกต้องตามกฎหมายได้ภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากกฎหมายนี้มีผลบังคับใช้ 

ปัญหาและแนวทางแก้ไข ประมงไทยในอินโดนีเซีย  
1. ปัญหาก็เริ่มเกิดเมื่อผู้ประกอบการประมงของไทยกระท าการดังต่อไปนี้ 

1) การรุกล้ าเข้าท าประมงในเขตที่ไม่ได้รับอนุญาต เนื่องจากพ้ืนที่ทางอินโดนีเซียอนุญาตนั้น
ไม่มีสัตว์น้ าเพียงพอให้จับ แต่ปัญหานี้ก็เกิดจากผู้ประกอบการประมงของไทยที่เข้ามาจับสัตว์น้ าจ านวนมาก 
รวมถึงพวกท่ีลักลอบเข้ามา ท าให้แย่งจับปลากันเอง พื้นที่ท่ีทางอินโดนีเซียอนุญาตให้จึงไม่เพียงพอ 

2) การใช้ใบอนุญาตปลอมหรือซ้ าซ้อน ผู้ประกอบการจะซื้อใบอนุญาต จากบริษัทนายหน้า
ของอินโดนีเซียหรือบริษัทตัวแทนในไทย ซึ่งบางครั้งรู้ว่า เป็นใบอนุญาตปลอมแต่ผู้ประกอบการยินดีที่จะใช้
ใบอนุญาตปลอมดังกล่าวเนื่องจากบริษัทนายหน้าจะคอยช่วยเหลือและวิ่งเต้นให้เมื่อเกิดปัญหาการใช้ใบอนุญาต 
นอกจากนี้ยังพบว่า มีการขายใบอนุญาตเพื่อสวมสิทธิแทนกัน บางรายแม้จะได้รับใบอนุญาตที่ถูกต้อง แต่เมื่อเข้า
ท าประมงก็ยังคงถูกจับกุม เนื่องจากข้อมูลที่จดไว้ในใบอนุญาตไม่ตรงกับประเภทเรือ เครื่องมือที่ใช้ ขนาดระวาง 
หรือพ้ืนที่ที่อนุญาต แม้บางรายจะอ้างว่าสัญญาเป็นภาษาอินโดนีเซียไม่สามารถเข้าใจได้  

3) การใช้ธงชาติอินโดนีเซียและปลอมเป็นเรือสัญชาติอินโดนีเซีย เมื่อเรือประมงไทยเข้าท า
ประมงในน่านน้ าอินโดนีเซียก็จะชักธงอินโดนีเซีย เวลากลับเข้าเขตไทยก็ชักธงไทยกลับ อีกทั้งตัวเรือยังเขียน
ตัวหนังสือ เพ่ือท าให้เข้าใจว่าเป็นเรือสัญชาติอินโดนีเซีย 

1) การใช้ความรุนแรงไม่เพียงแต่ฝ่ายไทยจะเป็นผู้ถูกกระท า โดยใช้ความรุนแรงจาก
เจ้าหน้าที่อินโดนีเซียและโจรสลัด หากแต่ชาวประมงไทยก็มีการใช้ความรุนแรงกับชาวอินโดนีเซีย ในช่วงหลายปี
ที่ผ่านมา สื่อมวลชนของอินโดนีเซียทั้งระดับท้องถิ่นจนถึงระดับชาติได้น าเสนอข่าวเรือประมงไทยใช้ความรุนแรง 
ปล้นสะดมชาวบ้าน ลักลอบจับสัตว์น้ า และก่อการทะเลาะวิวาทกับชาวประมงท้องถิ่น สร้างความโกรธแค้น
ให้กับคนในชาติ 

5) การประกอบกิจการประมงของไทย ไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์หรือเอ้ือประโยชน์อันใดแก่
อินโดนีเซีย ปริมาณปลาที่จับได้ก็น ามาขึ้นฝั่งที่ท่าเรือของไทย โดยไม่ต้องเสียภาษีส่งออกสัตว์น้ าร้อยละ 2.5 ตาม
กฎหมายอินโดนีเซีย 

 

2. การแก้ไขปัญหาเริ่มต้นจากทางฝ่ายอินโดนีเซีย 
ประเทศอินโดนีเซียได้ออกกฎหมายระเบียบข้อตกลงฉบับใหม่ (Decree of the Minister of 

Marine Affairs and Fisheries Number: Kep.60/MEN/2001) แต่เมื่อพิจารณากฎหมายประมงฉบับใหม่ก็มี
ปัญหาที่จะเป็นอุปสรรคด้วยกัน 3 ประการ 
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ประการแรกคือ การท าประมงแบบร่วมลงทุน(Joint Venture) นั้น ฝ่ายไทยจะต้องใช้เรือประมง
อินโดนีเซียเท่านั้น จึงจะได้รับอนุญาตให้จับสัตว์น้ า 

ประการต่อมา การท าประมงโดยให้บริษัทประมงอินโดนีเซียซื้อเรือประมงของผู้ประกอบการไทย
(Purchase on Installment) เป็นการบังคับให้ผู้ประกอบการต้องปิดช่องทางอาชีพของตน และยังได้รับเงินไม่
เต็มจ านวน เพราะได้รับเงินผ่อนเป็นรายงวด 

ประการสุดท้ายการขอใบอนุญาต (SIPI หรือ Fishing License) ซึ่งมีความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ
ตาม แต่ทางการอินโดนีเซียได้เพ่ิมเติมข้อบังคับในการติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมระยะไกล (VMS) เปลี่ยนเครื่องมือ
ประมงและลูกเรือที่ใช้ การเปลี่ยนแปลงเพ่ือให้ถูกต้องตามกฎหมายประมงฉบับใหม่ จึงมีค่าใช้จ่ายสูงขึ้นและถูก
ตรวจสอบมากขึ้น ยากแก่การที่เรือประมงไทยจะท าตามได้ง่าย 

ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวนี้ ได้มีข้อเสนอแนะเพ่ือเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาของไทย ดังต่อไปนี้ 
1) รัฐบาลควรเร่งด าเนินนโยบายที่สร้างความสัมพันธ์อันดีกับทางรัฐบาลอินโดนีเซีย แก้ไข

ภาพลักษณ์ทางลบของประเทศไทย ที่เกิดจากการละเมิดน่านน้ าอินโดนีเซีย โดยเรือประมงไทย สร้างบรรยากาศ
เพ่ือการบรรลุขอ้ตกลงในการร่วมมือด้านประมง แสวงหาลู่ทางลงทุนร่วมกัน 

2) รัฐบาลไทยควรร่วมกันกับทางรัฐบาลอินโดนีเซียจัดให้มีเรือตรวจการประมงร่วมกัน โดย
มีเจ้าหน้าที่ของทั้งสองปฏิบัติการร่วม เพื่อป้องกันการใช้ก าลังและทุจริตคอร์รัปชั่น 

3) กรมประมงควรส่งเสริมให้ผู้ประกอบการประมงเข้าใจสิทธิและภาระหน้าที่ตนจะต้อง
เคารพต่อกฎหมาย เมื่อออกไปท าประมงนอกน่านน้ าประเทศ ตามข้อตกลงร่วมของทั้งสองฝ่าย ชาวประมงต้อง
ได้รับการแนะน าวิธีการที่ดีที่สุดในการปฏิบัติตัว และเตรียมรับสถานการณ์ไม่ดีที่อาจเกิดขึ้นระหว่า งการท า
ประมง 

1) ต้องเตรียมการรณรงค์ให้เรือประมงเลิกใช้เครื่องมืออวนลาก และจัดอบรมการใช้
เครื่องมือที่อนุญาตให้ใช้ได้ เช่นอวนลอย อวนล้อม ให้ความช่วยเหลือแก่เรือประมงไทยที่ต้องการเปลี่ยน
เครื่องมือจับสัตว์น้ า จากอวนลากเป็นประเภทอ่ืน และการติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมระยะไกล ตามข้อบังคับของ
กฎหมายประมงอินโดนีเซีย อาจท าโดยรัฐบาลให้เงินยืมหรือเงินช่วยเหลือและลดภาษีอุปกรณ์และเครื่องมือ
ต่างๆ ที่จะต้องเปลี่ยน 

5) รัฐบาลไทยควรสร้างความมั่นใจให้กับผู้ประกอบการประมงในน่านน้ าอินโดนีเซีย โดยเข้า
มาดูแลอย่างจริงจัง รักษามาตรฐานให้เป็นไปตามข้อตกลงร่วมกัน และเกณฑ์ของกฎหมายประมงอินโดนีเซีย 
ก าหนดหน่วยงานควบคุมดูแล โดยเฉพาะการกระท าผิดของบริษัทนายหน้าและตัวแทน การจงใจฝ่าฝืนกฎหมาย 

 
2) เวียดนาม  
การประมงของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เวียดนามมีแหล่งท าการประมงในเขตเศรษฐกิจ

จ าเพาะมากกว่าหนึ่งล้านตารางกิโลเมตร การประมงของเวียดนามมีบทบาทส าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมโดยเป็นแหล่งอาหารโปรตีนที่ส าคัญ และท าให้เกิดการจ้างงานมากถึง 100,000 คน คิดเป็นร้อยละ 1 ของ 
GDP ของประเทศ การประมงทะเลของเวียดนามแบ่งออกเป็น 1 ประเภท ได้แก่  

1.1) การประมงชายฝั่ง เป็นการท าประมงท่ีมีมาตั้งแต่สมัยโบราณโดยจับสัตว์น้ าในบริเวณชายหาด 
ป่าโกงกาง โดยใช้เครื่องมือประมงที่มีประสิทธิภาพในการจับสัตว์น้ าตื้น หรืออาจจะเรียกได้ว่าเป็นการท าประมง
แบบยังชีพ แต่ก็ยังคงมีปัญหาการเสื่อมโทรมของทรัพยากรเนื่องจากจ านวนประชากรเพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็ว  
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1.2) การประมงใกล้ฝั่ง เป็นการประมงโดยใช้เครื่องมืออวนลอย เบ็ดราว อวนรุน อวนยก และลอบ 
ตั้งแต่บริเวณชายฝั่งออกไปจนถึงบริเวณห่างจากชายฝั่ง 1–5 ไมล์ทะเล มีเรือท าการประมงประมาณ 73,000 ล า 
ใช้ชายหาดเป็นท่าเทียบเรือ สัตว์น้ าที่จับได้จะจ าหน่ายในชุมชน โรงงานแปรรูปสัตว์น้ าที่ตั้งอยู่ในชุมชน  

1.3) การประมงไกลฝั่ง บริเวณห่างจากฝั่งตั้งแต่ 5 ไมล์ทะเลขึ้นไป ชาวประมงจะใช้เครื่องมือท า
การประมงอวนลากขนาดเล็ก รวมทั้งมีการพัฒนาเครื่องมืออวนล้อมจับ เบ็ดราว และลอบประเภทต่างๆ เพ่ือ
น ามาใช้ในบริเวณนี้ด้วย และมีผลผลิตคิดเป็นร้อยละ 60 ของผลผลิตประมงทะเลทั้งหมด มีเรือที่ท าการประมง
ในบริเวณนี้ประมาณ 20,000 ล า ส่วนใหญ่เป็นเรือไม้มีก าลังเฉลี่ย 50 แรงม้า/ล า 

1.1) การประมงน้ าลึก มีเรือท าการประมงในบริเวณนี้ประมาณ 100 ล า โดยใช้อวนลากและอวน
ล้อม มีเครื่องยนต์ขนาดใหญ่ 100-500 แรงม้า ระดับน้ าลึกอยู่ในช่วง 35-80 เมตร 

การท าประมงน้ าลึกในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม นับว่าเป็นลู่ทางการลงทุนที่น่าสนใจส าหรับ
ธุรกิจเอกชนไทย ซึ่งธุรกิจเอกชนไทยได้เข้าไปลงทุนท าประมงน้ าลึกด้วยการลงทุนร่วมกับบริษัทประมงเวียดนาม 
และการลงทุนโดยจดทะเบียนลงทุนร้อยละ 100 ซึ่งได้รับใบอนุญาตให้ท าการประมงในน่านน้ าเวียดนามได้ โดย
เช่าเรือประมงเวียดนามและจ้างแรงงานเวียดนามเพ่ือใช้สัตว์น้ าที่จับได้เป็นวัตถุดิบของโรงงานผลิตอาหารทะเล
แปรรูปของบริษัทที่ตั้งอยู่ในเวียดนาม (Vietnam: A Guide for Business and Investment, January 2007) 

ส าหรับกฎหมายของรัฐบาลกลางที่ใช้ในการก ากับดูแลการลงทุนของต่างชาติในภาคการท าประมง
และการบริการที่เกี่ยวข้องกับการท าประมง มีดังนี้ 

1. มาตรการและกฏเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการท าประมงภายบริเวณน่านน้ าที่ประเทศเวียดนามมี
อ านาจตามที่อธิบายไว้ใน 1982 UNCLOS จะมีกฎหมายที่ก ากับดูแลดังนี้    

1) Law on Fishery 2003   
2) Decree 108/2009/ND-CP dated 22/09/2006   
3) Decree 19/1998ND-CP dated 13/7/1998    
1) Decree 86/2001/ND-CP dated 16/11/2001  
5) Decree 191/2001/ND-CP dated 18/11/2001   
6) Decree 59/2005/ND-CP dated 01/5/2005   
7) Decision 10/2007/QD-TTg dated 11/1/2006    
8) Circular 02/2005/TT-BTS dated 01/5/2005    
9) Circular 62/2008/TT-BNN dated 20/5/2008 

2. มาตรการและกฏเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริการในภาคประมงจะมีความต้องการคุณภาพจาก
บริษัทต่างชาติที่สูงกว่าคุณภาพจากบริษัทภายในประเทศ ซึ่งมกีฎหมายที่ก ากับดูแลดังนี้   

1) Law in Technical Standard and Criteria 2006   
2) Law on Fishery dated 26/11/2003    
3) Decree 59/2005/ND-CP dated 01/5/2005   
1) Circular 2/2005/TT-BTS dated 01/5/2005    
5) Circular 62/2008TT-BNN dated 20/5/2008 

3. มาตรการและกฏเกณฑ์ของสาขาย่อยของการบริการต่อไปนี้ 
1) การบริการที่เก่ียวข้องกับการส่งเรือเพ่ือไปซื้อสินค้าจากทะเล (CPC 88200) 
2) การบริการที่เก่ียวข้องกับการจ้างเรือประมงและลูกจ้าง (CPC88200) 
3) การบริการที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการต่างๆบนเรือของ ปลา หอย และกุ้งหรือบริการอ่ืน 
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1) การบริการที่เก่ียวข้องกับการใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์จากทะเล 
5) การบริการที่เก่ียวข้องกับการเก็บและการขายผลิตภันณ์ส าหรับสัตว์น้ า 

สาระส าคัญมีการถูกก ากับไว้โดยเงื่อนไขภาคย่อย 1 และ2 : นักลงทุนต่างชาติได้ถูกจ ากัดให้
สามารถเข้าถือหุ้นได้ไม่เกินกว่าร้อยละ 30 ภาคย่อย 3และ 1 : นักลงทุนต่างชาติถูกจ ากัดให้สามารถเข้าถือหุ้นได้
ไม่เกินกว่า ร้อยละ 10 อีกท้ังยังมีกฎหมายที่ควบคุมได้แก่    

1) Decree 33/2010/ND-CP dated 31/03/2010     
2) Decree 32/2010/ND-CP dated 30/03/2010    
3) Decree 59/2005/ND-CP dated 01/5/2005    
1) Decree 11/2009/ND-CP dated 13/2/2009   
5) Decree 27/2005/ND-CP dated 08/03/2005     
6) Administrative Guidelines 

 ปัญหาในการท าการประมง  
(1) มีเรือประมงลักลอบท าการประมงในน่านน้ าเวียดนาม  
(2) เวียดนามขาดเอกภาพในการบริหารจัดการภายในประเทศ รัฐบาลกลางไม่สามารถควบคุมการ

บริหารงานด้านการประมงของผู้บริหารจังหวัดชายทะเลต่างๆ ได้ รวมทั้งขาดการประสานงานระหว่างหน่วยงาน
ของเวียดนาม ซึ่งบางครั้งเดินเรือผ่านเขตจังหวัดอ่ืนก็ถูกจับกุมและใช้เวลานานในการพิสูจน์หลักฐาน  

(3) ปัจจัยพื้นฐานภายในเวียดนามไม่เอ้ืออ านวยต่อกลุ่มเรือประมงไทยที่จะเข้าร่วมลงทุน  
(1) ความขัดแย้งผลประโยชน์ในท้องถิ่น  
(5) ขั้นตอนในการปฏิบัติก่อนจะเข้าไปท าการประมงไม่เป็นไปตามหลักเศรษฐกิจคือ จุด Check-in 

และ Check-out อยู่ห่างไกลจากแหล่งประมงท าให้มีค่าใช้จ่ายสูง  
(6) ภาคเอกชนไม่ได้รับความสะดวกในการด าเนินธุรกิจและยังมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลาย

หน่วยงานเป็นผลให้เสียค่าใช้จ่ายโดยไม่จ าเป็น  
(7) พ้ืนที่ท าการประมงมีจ ากัด แหล่งอนุญาตท าการประมงส าหรับเรือประมงต่างชาติเป็นเขตที่มี

น้ าลึกและมีทรัพยากรสัตว์น้ าน้อย ไม่คุ้มทุน  
(8) เรือของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามมักเป็นเรือประมงไทยที่ถูกจับกุมและยึดไปประมูลขาย

ทอดตลาดและน ากลับเข้ามาร่วมโครงการร่วมทุนกับฝ่ายไทย ซึ่งต้องมีค่าใช้จ่ายส าหรับการซ่อมแซมเรือก่อนใช้
งาน  

(9) ทางการสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามตั้งกฎเกณฑ์ส าหรับการเข้าไปท าการประมงของ
เรือประมงต่างชาติไว้อย่างเข้มงวด ท าให้ไม่สามารถปฏิบัติตามได้  

 
3) มาเลเซีย 
ประเทศมาเลเซียไม่อนุญาตให้เรือประมงต่างชาติเข้าไปท าการประมงในน่านน้ ามาเลเซีย อย่างไร  

ก็ตาม นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2530 จนถึงปัจจุบัน เรือประมงไทยเข้าไปท าการประมงในน่านน้ ามาเลเซียในลักษณะ
ต่างๆ ดังนี้ 

(1) เรือประมง 2 สัญชาติ ในบริเวณจังหวัดชายแดนที่ติดต่อกับมาเลเซียและจังหวัดใกล้เคียง เช่น 
จังหวัดสตูล ตรัง นราธิวาส และปัตตานี ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเรือประมงขนาดเล็ก  

(2) บริษัทไทยให้เช่า/ขายเรือประมงไทยให้แก่บริษัทร่วมทุนมาเลเซียตั้งแต่ปี พ.ศ. 2512 เป็นต้น
มา บริษัทมาเลเซียได้เช่าเรือประมงไทยในการท าประมง ซึ่งเป็นเรือขนาดกลางและขนาดใหญ่  
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การท าการประมงของเรือไทยในประเทศมาเลเซียได้ขยายตัวมากขึ้นจากการที่มีข้อตกลงร่วมกัน
ระหว่างไทยกับมาเลเซีย ซึ่งภาคเอกชนไทยได้เริ่มขยายการลงทุนในด้านอุตสาหกรรมต่อเนื่องในมาเลเซียแล้ว 
ขณะนี้ มีบริษัทไทยที่ส่งเรือประมงเข้าไปท าการประมงในน่านน้ ามาเลเซียบริเวณรัฐซาราวัค และคาบสมุทร
มลายู ซึ่งสัตว์น้ าที่จับได้จะผ่านกระบวนการที่ท่าเรือมาเลเซียและส่วนหนึ่งส่งกลับประเทศไทย (สมาคมการ
ประมงนอกน่านน้ าไทย, 2551:http//www.ops.moc.go.th) 

การประเมินทรัพยากรประมงในมาเลเซีย แสดงให้เห็นว่ารัฐซาราวัค และรัฐซาบาห์สามารถได้รับ
การพัฒนาต่อไปได้ ส่วนด้านแหลมมลายูอาจมีข้อจ ากัด เพราะจ านวนเรือมีมากเกินไป ประเทศมาเลเซียมีการ
จัดการทรัพยากรประมงแบบระมัดระวัง จึงมีนโยบายลดปริมาณการจับสัตว์น้ า โดยออกมาตรการจ ากัดจ านวน
เรือ ไม่ออกใบอนุญาตเพ่ิม เพิกถอนใบอนุญาตของผู้ละเมิดกฎหมาย ประเทศมาเลเซียไม่มีกฎระเบียบในการให้
ชาวต่างชาติน าเรือประมงเข้าไปท าการประมงโดยตรง แต่จะอนุญาตให้ชาวมาเลเซียซึ่งเป็นผู้ถือใบอนุญาตจับปลา
ในน่านน้ ามาเลเซียสามารถเช่าเรือประมงต่างชาติเข้าไปท าการประมงในมาเลเซียได้ โดยผู้ประกอบการไทยที่น า
เรือไปให้เช่าจะต้องร่วมทุนกับผู้ประกอบการมาเลเซียเพื่อด าเนินกิจการประมงต่อเนื่องด้วย ปลาที่จับได้น าขึ้นท่า
ที่มาเลเซียก่อน ซึ่งหากมีปลาที่ตลาดมาเลเซียไม่ต้องการก็สามารถขนกลับไทยได้โดยขออนุญาตทางการมาเลเซีย
ก่อน และท าการขนส่งทางบกเท่านั้น ซึ่งจะต้องเสียภาษีส่งออกร้อยละ 5 ลูกเรือประมงเป็นชาวต่างชาติได้ร้อยละ 
100 การร่วมทุนท าการประมงดังกล่าวต้องเป็นการด าเนินการผ่านการประสานงานระหว่างรัฐต่อรัฐด้วย 

 

อุตสาหกรรมประมงของมาเลเซียโดยเฉพาะที่รัฐซาราวัคยังขาดโครงสร้างพ้ืนฐาน รวมถึง
อุตสาหกรรมต่อเนื่อง มาเลเซียจึงมีนโยบายที่จะส่งเสริมให้มีการท าประมงน้ าลึก โดยได้อนุญาตให้บริษัทเอกชน
มาเลเซียสามารถเช่าเรือประมงต่างชาติ (Chartering) เพ่ือท าการประมงในน่านน้ ารัฐซาราวัค โดยก าหนดให้ท า
การประมงห่างจากฝั่งตั้งแต่ 30 ไมล์ทะเลออกไป และส่งเสริมให้มีการร่วมทุนในการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูป
อาหารทะเล โดยต้องการผู้เชี่ยวชาญและเงินทุนจากต่างประเทศ ขณะนี้มีเรือประมงไทยได้ถูกเช่าเข้าไปท าการ
ประมงในซาราวัคตั้งแต่ปี พ.ศ. 2511 แม้ว่าปริมาณและมูลค่าของปลาที่จับได้จะน้อยกว่าการท าประมงใน
อินโดนีเซียและพม่า แต่ผู้ประกอบการก็มีความมั่นใจในด้านกฎระเบียบและความมั่นคงตลอดจนการปฏิบัติของ
เจ้าหน้าที่มาเลเซีย ขณะนี้ยังมีเรือเช่าอยู่ในซาราวัคจ านวน 150 ล า รัฐซาบาห์เป็นอีกพ้ืนที่หนึ่งของมาเลเซียที่มี
ศักยภาพในการท าประมง โดยเฉพาะการท าการประมงน้ าลึกและการเพาะเลี้ยงสัตว์ทะเล รัฐซาบาห์อนุญาตให้
บริษัทเอกชนมาเลเซียเช่าเรือประมงต่างชาติเข้ามาท าการประมงในน่านน้ าของรัฐได้ และส่งเสริมให้มีการ
เพาะเลี้ยงกุ้ง ปลาทะเล สาหร่ายทะเล เพ่ือการส่งออก การเช่าเรือประมงนั้นมีเงื่อนไขเช่นเดียวกับรัฐซาราวัค แต่
การขายผลิตภัณฑ์ทางทะเลไปต่างประเทศจะต้องเสียภาษีขาออกร้อยละ 1-5 ขึ้นอยู่กับประเภทของผลิตภัณฑ์ 
ปัจจุบันยังไม่มีนักลงทุนไทยเข้าไปลงทุนที่รัฐซาบาห์ เนื่องจากอยู่ห่างจากประเทศไทย แต่บริษัทแปรรูปอาหาร
ทะเลของรัฐซาบาห์ได้ส่งออกหมึก และอาหารทะเลให้บริษัทแปรรูปอาหารทะเลของไทยที่จังหวัดสงขลา 
ถึงแม้ว่าการประมงร่วมไทยและมาเลเซียในรัฐซาราวัคต้องด าเนินการผ่านรัฐต่อรัฐ แต่ในทางปฏิบัติประเทศ
มาเลเซียได้เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการในมาเลเซียสามารถเช่าเรือประมงไทยเข้าไปท าประมงในน่านน้ าของฝั่ง
มาลายูได้ โดยเป็นการด าเนินการระหว่างเอกชนกับเอกชน (กรมการประมง, 2551: 1-3) ไม่พบกฎหมายของ
มาเลเซียที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินธุรกิจประมงโดยเฉพาะ 
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4) พม่า 
การลงทุนสาขาการประมง และสาขาการผลิตของไทยในประเทศพม่า นักลงทุ นของไทย

จ าเป็นต้องพิจารณาถึง มาตรการ กฎระเบียบ สิทธิประโยชน์ตลอดจนข้อจ ากัดต่างๆ ก่อนเข้าไปลงทุน เพ่ือ
ศึกษาโอกาส และความเป็นไปได้ในการเข้าไปลงทุน ตลอดจนเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจของนักลงทุน โดย
การลงทุนของไทยในพม่า เป็นการลงทุนของนักธุรกิจเดิมที่เข้าไปท าธุรกิจก่อนที่ประเทศไทยจะประสบปัญหา
วิกฤตเศรษฐกิจ แต่เนื่องจากปัญหาทางเศรษฐกิจและการขาดแคลนเงินทุน ท าให้ไม่มีนักลงทุนรายใหม่ๆ เข้าไป
ลงทุนเพิ่มปัจจุบันเรือประมงไทยเข้าไปท าการประมงในน่านน้ าพม่าใน 2 รูปแบบ ได้แก่  

(1) การท าประมงร่วม (Joint Venture) ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2511 เป็นต้นมา ทางการพม่า
เปิดโอกาสให้เรือประมงไทยเข้าไปท าประมงในลักษณะของการท าประมงร่วม (Joint Venture) โดยจัดตั้งเป็น
บริษัทร่วมทุนและอยู่ภายใต้แผนงาน Joint Venture Fishing Programs ซึ่งบริษัทฯ จะต้องผ่านการอนุมัติจาก
คณะกรรมาธิการลงทุนของพม่า (Myanmar Investment Commission, MIC) (Myanmar: Law Relating to 
Aquaculture, 1989) 

(2) การได้สิทธิท าการประมง (Fishing Right) รัฐบาลพม่าได้ให้สิทธิท าการประมง (Fishing Right) 
แก่บริษัท สยามโจนาธาน จ ากัด เพียงบริษัทเดียว โดยมติคณะรัฐมนตรีของพม่าได้ให้สิทธิท าการประมงเรืออวน
ลากจ านวน 150 ล า และเรืออวนล้อมจ านวน 50 ล า รวมทั้งสิ้น 500 ล า ภายในก าหนดระยะเวลา 5 ปี ในช่วงปี
แรกๆ ของโครงการมีเรือประมงไทยเข้าร่วมโครงการท าการประมงในน่านน้ าพม่าประมาณ 300 กว่าล า แต่
เนื่องจากมีปัญหาอุปสรรคท าให้เรือประมงไทยไม่คุ้มทุนจึงได้ขอออกจากโครงการ จึงท าให้ในปัจจุบันมีเรือเข้าไป
ท าการประมงในน่านน้ าพม่าภายใต้บริษัทสยามโจนาธาน จ ากัดประมาณ 110 ล า การท าการประมงภายใต้สิทธิ
ท าการประมงนี้ไม่มีบริษัทตัวแทนของพม่า เนื่องจากได้รับสิทธิท าการประมงโดยตรงจากรัฐบาลพม่า (Law 
Relating to Fishing Rights of Foreign Vessels, 1989) 

 

เรือที่จะเข้าไปท าการประมงในน่านน้ าพม่า ไม่ว่าจะภายใต้การร่วมทุนหรือสิทธิท าการประมงก็
ตาม ต้องได้รับการรับรองจากกรมประมงไทยไปยังกรมประมงพม่าก่อน และน าเรือประมงเข้าไปวัดขนาดที่เกาะ
สอง เรือประมงไทยสามารถน าสัตว์น้ าที่จับได้กลับมาขึ้นท่าและขายในประทศไทยที่จังหวัดระนองแต่เรือประมง
ที่ท าการประมงภายใต้การร่วมทุนส่วนใหญ่จะน าสัตว์น้ าขึ้นที่ท่าเรือพม่าเลย พ้ืนที่ที่เรือประมงไทยเข้าไปท าการ
ประมงในน่านน้ าพม่าเป็นเขตเศรษฐกิจจ าเพาะของพม่า โดยแบ่งออกได้เป็น 1 บริเวณ เขตยะไข่ เขตอิระวดี 
เขตมอญและเขตตะนาวศรี นอกจากนี้ ยังมีเรือเข้าไปท าการประมงในลักษณะตั๋วชาวบ้านอีกจ านวนหนึ่ง 

 

ในการลงทุนในด้านประมงในพม่านั้น มีกฎหมายของรัฐบาลกลางที่ใช้ในการควบคุมดูแลการลงทุน
ของต่างชาติในภาคการประมงและการบริการที่บังเอิญเกี่ยวข้องหรือเก่ียวขอ้งกับการท าประมงดังนี้ 

1. มาตรการและกฏเกณฑ์ในการท าประมงในเขตเศรษฐกิจจ าเพาะจะต้องขอใบอนุญาตที่กรม
ประมง ที่ซึ่งนักลงทุนจะต้องด าเนินการจับปลาในแบบบริษัทร่วมทุนกับรัฐบาลหรือบริษัทร่วมทุนที่มีอยู่ก่อนแล้ว
หรือบริษัทเอกชนในพม่า ซึ่งทางภาครัฐจะอนุมัติค าขอเป็นกรณีไป และในการขออนุญาตท าประมงในพ้ืนที่อ่ืน
จะต้องไปท าเรื่องขออนุญาต ณ กรมประมงภายใต้กระทรวงเลี้ยงสัตว์และจับปลาซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงจะ
เป็นผู้ยื่นค าร้องต่อสภาผ่านทาง Myanmar Investment commission (MIC) และหากได้รับอนุมัติสภา
หอการค้าจะเป็นผู้ออกใบอนุญาตแก่นักลงทุนผู้นั้นให้สามารถท าการประมงภายใต้ส่วนที่ 6 ซึ่งจะต้องขึ้น
ทะเบียนไว้กับกรมประมงต่อไป ซึ่งมีกฎหมายที่ก ากับดูแลดังนี้   

1) Law relating to the Fishing Right of Foreign Fishing Vessels (1989)  
2) Myanmar Marine Fisheries Law (1990) 
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2. มาตรการและกฏเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการแปรรูปปลา การเก็บรักษาปลาจากการท าประมง   
การบริการที่เก่ียวข้องกับการจับปลาน้ าจืดรวมทั้งการก ากับดูแลและควบคุมมาตรฐานของสินค้าที่แปรรูปมาจาก
ปลา มีกฎหมายที่ใช้ควบคุมดังนี้   

1) Law relating to the Fishing right of Foreign Fishing Vessels (1989)   
2) Myanmar Marine fisheries Law (1990)   

นอกจากนี้ในการท าประมง ยังพบปัญหาการท าประมงในน่านน้ าพม่าของเรือประมงไทย 
ดังนี้ 

(1)  ราคาน้ ามันที่สูงขึ้น ท าให้ต้นทุนการท าประมงสูงขึ้น ไม่คุ้มกับค่าสัมปทาน โดยเฉพาะในช่วง
ทะเลฝั่งอันดามนัมีการเปลี่ยนแปลงฤดูกาลจึงไม่เอ้ืออ านวยต่อการท าการประมงโดยเฉพาะอวนลาก แต่จะ
เหมาะท าการประมงอวนล้อมมากกว่า  

(2)  ค่าสัมปทานการท าประมงมีราคาสูง ผู้ประกอบการไทยจึงประสบปัญหาไม่คุ้มทุน ซึ่งฝ่ายไทยเคย
เจรจาขอให้ฝ่ายพม่าพิจารณาทบทวนราคาค่าสัมปทานท าการประมง แต่พม่าไม่สามารถลดราคาลงได้แต่ช่วยขยาย
อายุใบอนุญาตท าการประมงให้นานขึ้นจากเดิม 30 วัน เป็น 35 วัน เรือประมงไทยก็ยังประสบปัญหาอยู่  

(3)  ทรัพยากรสัตว์น้ าของพม่ามีคุณภาพต่ าและมีจ านวนลดน้อยลงจากเดิมก่อนที่พม่าจะให้
สัมปทานแก่บริษัทประมงไทย เนื่องจากเรือประมงเข้าไปท าการประมงในน่านน้ าพม่ามากขึ้น ผลผลิตสัตว์น้ าที่
จับได้เริ่มลดลง ท าให้ใช้ระยะเวลาในการท าการประมงแต่ละเที่ยวนานขึ้นท าให้เสียค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึ้น ก่อให้เกิด
ความไม่คุ้มทุน  

(1)  มีการรีดไถน้ ามันดีเซลและสิ่งของอุปโภคบริโภคจากเจ้าหน้าที่พม่า (สมาคมการประมงนอก
น่านน้ าไทย, 2551: 3-5) 

(5)  เส้นทางคมนาคมทางบกเชื่อมระหว่างไทยกับพม่า มีสภาพช ารุดทรุดโทรม เป็นอุปสรรคต่อ
การขนส่งสินค้าระหว่างสองประเทศ 

(6)  ปัญหาการเรียกเก็บเงินจากรถบรรทุกสินค้าท่ีขนส่งสินค้าจากชายแดนเข้าไปยังกรุงย่างกุ้ง  ท า
ให้สินค้ามีต้นทุนสูง 

(7)  ธนาคารพาณิชย์ในพม่าผูกขาดโดยรัฐบาล และฐานะของธนาคารไม่เป็นที่ยอมรับของ
นานาชาติ ระบบการเงินไม่มีเสถียรภาพ และอัตราแลกเปลี่ยนเงินจ๊าตสูงกว่าความเป็นจริงมาก 

(8)  ปัญหาการสู้รบระหว่างรัฐบาลพม่ากับชนกลุ่มน้อย ท าให้ไม่มีความปลอดภัยตามแนวชายแดน
ไทย-พม่า 

(9)  มีการปิดด่านการค้าชายแดนที่ติดต่อกับไทยบ่อย ท าให้สินค้าไทยไม่สามารถขนส่งเข้าไปยัง
พม่าได้ต่อเนื่อง จึงเกิดการขาดแคลนสินค้าและเสียเปรียบสินค้าจากประเทศคู่แข่งอ่ืนๆ 

(10)  ขาดสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐานต่างๆ อาทิ การคมนาคม การสื่อสาร (ส านักความร่วมมือ
การค้าและการลงทุน, 2551: 1-8) 

(11)  รัฐบาลพม่าปรับเปลี่ยนกฎระเบียบที่มีผลกระทบต่อการลงทุนบ่อยครั้ง ขาดความชัดเจนและ
มีปัญหาในทางปฏิบัติ อีกทั้งนักลงทุนมักไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับนโยบายและกฎระเบียบต่างๆ ของพม่า
อย่างทั่วถึง ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในการลงทุนและการวางแผนระยะยาวได้ 

(12)  ธนาคารพาณิชย์ผูกขาดโดยรัฐบาลพม่า และอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราไม่มีเสถียรภาพ  
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(13)  พม่ามีข้อก าหนดด้านธุรกรรมของบริษัทต่างชาติที่เข้มงวดมาก  เช่น  
-  ต้องเปิดบัญชีกับธนาคารที่รัฐบาลก าหนดเท่านั้น 
-  การโอนเงินตราต่างประเทศเข้ามาในพม่า รัฐบาลพม่าก าหนดให้บริษัทต่างชาติต้องใช้

อัตราแลกเปลี่ยนของทางการซึ่งต่ ากว่าอัตราตลาดมาก  แต่ในกรณีที่เป็นบริษัทต่างชาติต้องการโอนเงินทุน ผล
ก าไร หรือรายได้ต่างๆ ที่ได้จากการลงทุนกลับประเทศ ต้องแปลงเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐฯ โดยใช้อัตราตลาดซึ่ง
สูงกว่าอัตราทางการมาก จึงไม่เอ้ือต่อการโอนเงินทุนและผลก าไรของบริษัทต่างชาติ และท าให้ต้นทุนในการ
ด าเนินธุรกิจในพม่าสูง   

(11)  ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานไม่เพียงพอ โดยเฉพาะระบบคมนาคมขนส่งและปัญหาการขาดแคลน
พลังงานไฟฟ้า เนื่องจากรัฐบาลขาดแคลนเงินตราต่างประเทศอย่างหนัก โครงการก่อสร้างสาธารณูปโภคบาง
โครงการต้องหยุดชะงัก ส่งผลให้โรงงานต่างๆ ประสบปัญหาขาดทุน เนื่องจากไม่สามารถผลิตได้ตามก าหนด 

(15)  แรงงานขาดการพัฒนา 
(16)  ปัญหาภาวการณ์ขาดแคลนพลังงานไฟฟ้า ท าให้พม่าต้องน าเข้าน้ ามันดีเซลซึ่งมีราคาแพง

จากต่างประเทศ ส่งผลให้ต้นทุนในการผลิตสินค้าในประเทศพม่าสูง 
(17)  สภาวะเศรษฐกิจของพม่ามีความอ่อนแอ เนื่องจากมีการขาดดุลการค้ามาอย่างต่อเนื่อง ท า

ให้ทุนส ารองเงินตราต่างประเทศอยู่ในระดับต่ า  
(18)  การที่พม่าถูกประเทศสหรัฐอเมริกา และนานาชาติ คว่ าบาตรทางการค้ามีผลกระทบต่อการ

ส่งออกสินค้าที่ส าคัญของพม่า คือ สิ่งทอ เสื้อผ้า และรองเท้า นักลงทุนต่างชาติจึงชะลอการลงทุนเพ่ือรอดู
สถานการณ์การแก้ไขปัญหาในพม่า (ส านักนโยบายเศรษฐกิจการพาณิชย์, 2551: 16-17) 

 
5) ลาว 
การจับปลาในแม่น้ าโขงเป็นวิถีชีวิตของชุมชนที่อาศัยริมฝั่งแม่น้ าโขง ส าหรับประเทศไทยและลาว

ซึ่งแม่น้ าโขงเป็นเส้นเขตแดนระหว่างกัน จากการศึกษาเบื้องต้นพบว่า การประมงพ้ืนบ้านของทั้งชุมชนฝั่งโขง
ของไทยและลาวต่างมีความผูกพันกับแม่น้ าโขงและมีความสัมพันธ์ต่อกันมาช้านาน ชุมชนสองฝั่งโขงที่อยู่ฝั่งตรง
ข้ามกันมีข้อตกลงร่วมกันในการใช้น่านน้ า (Territorial waters) ร่วมกันในการท าประมงพ้ืนบ้านในเขตพ้ืนที่หา
ปลา โดยพ้ืนที่ดังกล่าวชุมชนทั้งสองฝั่งเรียกว่า “ลวงมอง” โดยระบบการบริหารจัดการลวงมองของประมง
พ้ืนบ้านในพื้นที่ศึกษา พบว่า มี 2 รูปแบบ ได้แก่ 

(1) ไทย-ลาวมีการบริหารจัดการร่วมกัน ซึ่งลักษณะโดยทั่วไปของพ้ืนที่ลวงมองในบริเวณน่านน้ า
เดียวกันหรือเหลื่อมกัน มี 2 ระบบย่อย ได้แก่  

(1.1) ระบบการบริหารจัดการลวงมองร่วมกันตลอดทั้งปี 
(1.2) ระบบการบริหารจัดการลวงมองแยกและรวมกันเฉพาะฤดูกาล การบริหารจัดการลวง

มองทั้งไทยและลาวมีลักษณะเหมือนกันคือ มีหัวหน้าหรือประธานเป็นผู้น าในการบริหารจัดการลวง โดยสมาชิก
เป็นคนในพ้ืนที่ชุมชนที่ติดกับลวงมองนั้นๆ และมีแนวปฏิบัติของสมาชิกที่ตกลงรวมกันทั้งเฉพาะฝ่ายและแบบที่
ตกลงร่วมกันระหว่างไทย-ลาว  

(2) ไทย-ลาวไม่มีการบริหารจัดการร่วมกัน โดยไทยและลาวต่างแยกจากกันโดยอิสระในการ
บริหารจัดการ (ยศ บริสุทธิ์, 2551: 8) 
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ในด้านกฎหมายของรัฐบาลกลางที่ใช้บังคับการลงทุนของชาวต่างชาติในส่วนของการท าประมง ซึ่ง
มีกฎหมายควบคุมการลงทุนดังต่อไปนี้  

1) Decree of Prime Minister regarding the implementation of the Law on the 
Promotion of Foreign Investment No.301/PM, dated 12/10/2005, article 21 annex1   

2) Policy of the Ministry of Agriculture and Forestry Draft of fishing and 
Fishery Law: Article 26 (in endorsement process)  

3) Wildlife Law, No. 07/NA, dated 21/12/2007: Article 21, 31 and 32 on 
catching/hunting aquatic and wild animals  

อย่างไรก็ตาม ในภาคการประมงซึ่งรวมถึงโรงเพาะเลี้ยงสัตว์น้ านี้ ชาวต่างชาติจะไม่ได้รับอนุญาต
ให้ท าการประมงเพ่ือการค้าภายในประเทศลาว 

 
6) กัมพูชา 
รัฐบาลกัมพูชาให้ความส าคัญต่อกิจการประมงในฐานะเป็นสาขาธุรกิจหนึ่งที่มีความส าคัญต่อระบบ

เศรษฐกิจของประเทศ และมีนโยบายสนับสนุนให้ต่างชาติเข้าไปท าการประมงน้ าลึกเพ่ือเป็นการพัฒนาการ
ประมงของประเทศที่ยังล้าหลังอยู่ กัมพูชาเคยให้สิทธิท าการประมงในน่านน้ ากัมพูชาแก่บริษัทไทย 2-3 บริษัท 
จ านวนเรือที่ได้รับสัมปทาน 200-300 ล า โดยส่วนใหญ่เป็นชาวประมงไทยจากจังหวัดชายทะเลฝั่งตะวันออก 
(ตราด จันทบุรี และระนอง) ทั้งนี้ ภาคเอกชนไทยที่ต้องการเข้าไปท าการประมงในกัมพูชาจะต้องติดต่อกับกรม
ประมงหรือกระทรวงเกษตรกัมพูชาเท่านั้น ยกเว้นกรณีที่ประสงค์จะจัดตั้งโรงงานอุตสาหกรรมประมงในกัมพูชา
จะต้องติดต่อกับสภาเพ่ือการพัฒนาแห่งชาติกัมพูชาเพ่ือขออนุมัติจัดตั้งโรงงาน ส าหรับขั้นตอนในการขอเข้าไป
ท าการประมงในน่านน้ ากัมพูชาสรุปได้ดังนี้  

- ติดต่อกับกรมประมงกัมพูชาเพ่ือเตรียมหนังสือและเอกสารแสดงความจ านงขอเข้าท าการประมง
ในกัมพูชา จากนั้นส่งเอกสารดังกล่าวให้กับกระทรวงเกษตรหรือคณะรัฐมนตรีกัมพูชา ซึ่งจะส่งต่อให้กรมประมง
กัมพูชาพิจารณาต่อไป  

- กรมประมงจะพิจารณาเอกสารและรายละเอียดทั้งหมด และติดต่อกับเอกชนดังกล่าวเพ่ือจัดท า
สัญญาการท าประมงระหว่างกรมประมงกับบริษัทเอกชน และจะส่งให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์หรือ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ หลังจากนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรกัมพูชาจะพิจารณาออกใบอนุญาตท าการ
ประมงและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมประมง กระทรวงกลาโหม และต ารวจ รวมทั้งหน่วยงานใน
จังหวัดกัมปงโสมและเกาะกงทราบต่อไป ปัจจุบันมีภาคเอกชนไทย 1 ราย มาขอจดทะเบียนเป็นบริษัทนอกน่านน้ า
กับกรมประมงเพ่ือเข้าไปท าการประมงในบริเวณเกาะกง ประเทศกัมพูชา โดยเป็นเรืออวนลาก ขนาด 70-100 ตัน
กรอส จ านวน 3 ล า ซึ่งได้ติดต่อผ่านทางการของประเทศกัมพูชา และเรือประมงอีกประมาณ 100 ล าที่ติดต่อกับ
หน่วยงานที่เกาะกงเพ่ือเข้าไปท าการประมงเป็นรายเดือน (สมาคมการประมงนอกน่านน้ าไทย, 2551: 5-6) 

ในด้านปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในด้านประมงระหว่างไทยและกัมพูชาที่ผ่านมามีดังต่อไปนี้ 
(1) กฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการค้ามีการเปลี่ยนแปลงอยู่บ่อยครั้งและบางพ้ืนที่จะมี

กฎระเบียบเป็นของตัวเอง โดยที่พ้ืนที่เหล่านั้นเป็นเส้นทางการค้าที่ส าคัญระหว่างไทยกับกัมพูชาซึ่งท าให้มีความ
เสี่ยงสูงในการค้าขาย 

(2) ขั้นตอนและระเบียบการน าเงินออกนอกประเทศของธนาคารแห่งประเทศไทย จ ากัดมูลค่าการค้า
ไม่เกิน 500,000 บาทต่อครั้ง และการขอคืนภาษีอากรล่าช้า ทั้งภาษีตามมาตรา 19 ทวิ เงินชดเชยภาษีมุมน้ าเงิน 
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(3) ปัญหาเรื่องค่าเงินเรียลซึ่งเป็นสกุลเงินหลักที่ใช้ในกัมพูชาขาดเสถียรภาพ ท าให้การซื้อขาย
สินค้าจะไม่สามารถรับการช าระค่าสินค้าเป็นเงินสกุลดังกล่าวได้ ส่วนใหญ่จะรับช าระค่าสินค้าเป็นเงินเหรียญ
สหรัฐฯ และเงินบาทของไทยหรือบางครั้งต้องรับช าระเป็นทองค าแทน 

(1) เส้นทางการขนส่งจากชายแดนไทยไปยังกรุงพนมเปญมีความช ารุดทรุดโทรมมาก โดยเฉพาะ
ช่วงอรัญประเทศถึงจังหวัดบันเตียนเมียนเจย ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าสูงขึ้นกว่าปกติ 

(5) ไม่มีหน่วยงานใดเข้าไปศึกษาวิจัยทางด้านการตลาดของประเทศกัมพูชาอย่างจริงจัง  ท าให้ 
ผู้ส่งออกไม่ทราบถึงรสนิยม และความต้องการของผู้บริโภค ข้อบังคับ กฎหมายและขั้นตอนวิธีการท าการค้า  
การแข่งขันของตลาด ช่องทางการจัดจ าหน่ายและรายชื่อผู้น าเข้า รวมไปถึงกลยุทธ์ที่ใช้ในการแข่งขันในตลาด
กัมพูชาท าให้ผู้ส่งออกรายใหม่ไม่สามารถเข้าถึงตลาดกัมพูชาได้ 

(6) การค้าระหว่างผู้ส่งออกไทยกับผู้น าเข้ากัมพูชาบริเวณชายแดนส่วนใหญ่เป็นการท าการค้าที่ไม่
มีการท าสัญญา ส่งผลให้ผู้ส่งออกของไทยถูกโกงจากผู้น าเข้ากัมพูชาบ่อยครั้ง 

(7) ปัญหาเรื่องระเบียบและขั้นตอนการน าเข้าสินค้าในกัมพูชาที่ยุ่งยาก โดยสินค้าที่จะน าเข้า
กัมพูชาต้องผ่านการตรวจสอบจากบริษัท SGS ที่กระทรวงพาณิชย์กัมพูชาตั้งขึ้นมาเพ่ือตรวจสอบคุณภาพสินค้า
และท าการประเมินพิกัดศุลกากร ถ้าสินค้าใดไม่ผ่านการตรวจสอบจะไม่สามารถส่งเข้าไปขายในตลาดกัมพูชาได้ 

(8) การขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ความช านาญด้านการส่งออกของผู้ประกอบการไทย 
(9) ปัญหาค่าจ้างแรงงานมีการปรับตัวสูงขึ้นส่งผลให้ต้นทุนการผลิตสินค้าของไทยสูง  ท าให้

ศักยภาพในการแข่งขันในตลาดกัมพูชาลดลง (ส านักส่งเสริมการค้าชายแดนและมาตรการพิเศษทางการค้า , 
2551: 3-1) 

  

 7) ฟิลิปปินส์ 
การลงทุนสาขาการประมงของไทยในประเทศฟิลิปปินส์ นักลงทุนของไทยจ าเป็นต้องพิจารณาถึง 

มาตรการ กฎระเบียบ สิทธิประโยชน์ตลอดจนข้อจ ากัดต่างๆ ก่อนเข้าไปลงทุน เพ่ือศึกษาโอกาส และความ
เป็นไปได้ในการเข้าไปลงทุน ตลอดจนเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจของนักลงทุน ดังต่อไปนี้ 

 

การท าประมงในฟิลิปปินส์  แบ่งเป็น 3 ลักษณะ ได้แก่ ประมงขนาดใหญ่ (Commercial 
Fisheries) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 27 ของผลิตภัณฑ์ประมงทั้งหมด ประมงขนาดเล็ก (Municipal Fisheries) 
คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 29 ของผลิตภัณฑ์ประมงทั้งหมด โดยสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการท าประมง
ประเภทนี้คือ พ้ืนที่ป่าชายเลนและแนวปะการัง ปลาที่พบได้มากได้แก่ Anchovies, Big-eyed Scad, 
Fimbriated Sardines, Frigate Tuna, Roundscadและ Skipjacks การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า (Aquaculture 
Fisheries) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 11 ของผลิตภัณฑ์ประมงทั้งหมด ส่วนใหญ่เป็นการเลี้ยงปลาและกุ้ง พบมาก
บริเวณชายฝั่งทะเลของเกาะลูซอน และวิสายาส์ 

 

โดยประเทศฟิลิปปินส์มีเงื่อนไขการลงทุน (Investment Condition) ในสาขาประมง เพ่ือท าให้
เกิดความโปร่งใสในการท าการประมงนอกน่านน้ าไทยในฟิลิปปินส์ กล่าวคือ ต้องไม่มีการจับปลาต้องห้ามตามที่
กฎหมายฟิลิปปินส์ก าหนด ตลอดจนการควบคุมปริมาณการปล่อยของเสียลงสู่น่าน้ าอันเป็นการท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาติ ตามที่ข้อตกลงของอาเซียนไทยท าการตกลงไว้ (สรุปจากข้อก าหนดใน Philippines: 
Foreign Investments Act of 1991 Special Economic Zone Act of 1995) 
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นอกจากนี้ยังมีปัญหาและอุปสรรคด้านการลงทุนด้านประมง ซึ่งนักลงทุนต้องพิจารณาก่อน
ตัดสินใจเข้าไปลงทุน ดังต่อไปนี้ 

1) การขาดความเชื่อมั่นในเสถียรภาพของรัฐบาลฟิลิปปินส์ เนื่องจากเป็นการปกครองแบบ
ประชาธิปไตยที่มีหัวก้าวหน้ามาก มีการอภิปรายและแสดงความคิดเห็นทางการเมืองอย่างกว้างขวาง ก่อให้เกิด
การรวมกลุ่มในการจัดกิจกรรมทางการเมืองที่เข้มแข็ง ท าให้เกิดความกังวลวิตกในหมู่นักธุรกิจต่างประเทศ  

2) นักลงทุนไทยขาดความมั่นใจในนโยบายเศรษฐกิจและการด าเนินงานของรั ฐบาลฟิลิปปินส์ 
เนื่องจากเคยเกิดกรณียกเลิกสัมปทานที่ให้แก่โครงการลงทุนจากต่างประเทศ  

 
8) สิงคโปร์ 
ด้านอุตสาหกรรมการประมงของประเทศสิงคโปร์นั้น อนุญาตเรือที่จดอาชญาบัตรกับกรมประมง

แล้วให้เข้าไปท าการประมงในน่านน้ าได้ มี 1 รูปแบบต่อไปนี้ 
1) การได้รับสิทธิท าประมง ซึ่งรัฐบาลจะให้สิทธิท าการประมงแก่บริษัทภาคเอกชนไทยน าเรือเข้า

ไปท าการประมงในน่านน้ าเขตเศรษฐกิจ 
2) การร่วมทุน (Joint Venture) รัฐบาลต่างประเทศก าหนดให้บริษัทเรือประมงไทยเข้าร่วมทุนกับ

บริษัทภายในประเทศจัดตั้งเป็นบริษัทร่วมทุน เพ่ือท าการประมงในน่านน้ าของตน ซึ่งบริษัทเรือประมงไทยจะน า
เรือเข้าไปท าการประมงภายใต้บริษัทร่วมทุนดังกล่าว  

3) การเช่าเรือประมงไทย บริษัทต่างประเทศท าสัญญาเช่าเรือประมงไทยเข้าไปท าการประมงใน
น่านน้ าประเทศตน  

1) การซื้อตั๋วชาวบ้าน/ตั๋วดอลลาร์ โดยซื้อตั๋วจากบริษัทชาวประมงในท้องที่เข้าไปท าการประมง
เฉพาะบริเวณ 



4-14*1944- 
 

 
 

บทที่ 4 
การวิเคราะห์ลู่ทางและศักยภาพการลงทุนในภาคประมงของอาเซียน 

 
4.1 การวิเคราะห์ลู่ทางและศักยภาพการลงทุนในภาคประมงเบื้องต้นของอาเซียน 
 

การวิเคราะห์ลู่ทางและศักยภาพการลงทุนในภาคประมง สามารถแบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น 2 ส่วน 
ได้แก่ การวิเคราะห์ศักยภาพในการแข่งขันในภาคประมงของอาเซียน โดยใช้เครื่องมือดัชนีความได้เปรียบ   
โดยเปรียบเทียบ (RCA) และ BGC Model และการวิเคราะห์ความเติบโตทางเศรษฐกิจในภาคประมงของ
ประเทศกลุ่มอาเซียนได้ใช้เครื่องมือ Shift Share Analysis ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 

4.1.1 การวิเคราะห์ลู่ทางและศักยภาพการลงทุนในภาคประมงของอาเซียน 
 

การวิเคราะห์ศักยภาพในการแข่งขันในภาคประมงของอาเซียน โดยใช้ดัชนีความได้เปรียบโดย
เปรียบเทียบ (RCA) แสดงให้เห็นถึงความได้เปรียบทางการผลิตตามความเชี่ยวชาญเฉพาะอย่างของประเทศ
หนึ่งๆ ในการผลิตสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่ง เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มประเทศใน
อาเซียน จึงได้มีการดัดแปลงสูตรในการค านวณ โดยการเปรียบเทียบสัดส่วนการส่งออกสินค้านั้นของประเทศ 
X ต่อการส่งออกทั้งหมดของประเทศ X กับสัดส่วนการส่งออกสินค้าชนิดดังกล่าว ของอาเซียนต่อการส่งออก
รวมของทั้งอาเซียน โดยมีหลักในการค านวณดังนี้ 

 

AA

XX
RCA

i

i

 
 

โดยที่ 
RCA    คือ ค่าดัชนีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบของการส่งออกสินค้าผลผลิตสัตว์น้ า 

โดยประเทศ X 
Xi /X   คือ สัดส่วนระหว่างมูลค่าการส่งออกสินค้าผลผลิตสัตว์น้ าโดยประเทศ X ต่อมูลค่า 
  การส่งออกทั้งหมดของประเทศ X  
Ai /A   คือ สัดส่วนระหว่างมูลค่าการส่งออกสินค้าผลผลิตสัตว์น้ าของอาเซียน ต่อมูลค่าการ 
  ส่งออกทั้งหมดของอาเซียน   
 
ในการพิจารณาดัชนีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบนั้น หากค่า RCA ที่ค านวณได้มีค่ามากกว่า 1 

แสดงว่าประเทศดังกล่าวมีความสามารถในการผลิตตามความเชี่ยวชาญเฉพาะสินค้านั้น หรือกล่าวได้ว่ามีความ
ได้เปรียบโดยเปรียบเทียบในการผลิตสินค้าชนิดนั้นเมื่อเทียบกับประเทศอ่ืนโดยรวม แต่หากค่า RCA ที่ค านวณ
ได้มีค่าน้อยกว่า 1 แสดงว่าประเทศดังกล่าวสูญเสียความได้เปรียบทางการผลิต ซึ่งแสดงให้เห็นว่าประเทศ
ดังกล่าวมีความเสียเปรียบโดยเปรียบเทียบในการผลิตสินค้าชนิดนั้นเมื่อเทียบกับประเทศอ่ืนโดยรวม 

 

ส าหรับการวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขันผลผลิตสัตว์น้ าครั้งนี้ ได้แบ่งการศึกษาออกเป็น 
2 ส่วน ได้แก่ ผลผลิตสัตว์น้ าที่ยังไม่ผ่านการแปรรูป และผลผลิตสัตว์น้ าที่แปรรูปแล้ว โดยใช้ข้อมูลมูลค่าการ
ส่งออกจ าแนกตาม Harmonized Code ในพิกัดสินค้าที่ 0300 และ 1600 ซึ่งรายละเอียดหมวดสินค้ามีดังนี้ 
หมวดสินค้าพิกัด 0300 ประกอบด้วยผลผลิตสัตว์น้ าที่ยังไม่แปรรูป ได้แก่  
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รหัสพิกัด 0301 ปลามีชีวิต 
รหัสพิกัด 0302 ปลา สดหรือแช่เย็น ไม่รวมถึงเนื้อปลาแบบฟิลเล และเนื้อปลาแบบอ่ืน 
รหัสพิกัด 0303 ปลา แช่เย็นจนแข็ง ไม่รวมถึงเนื้อปลาแบบฟิลเล และเนื้อปลาแบบอ่ืน 
รหัสพิกัด 0304 เนื้อปลาแบบฟิลเล และเนื้อปลาแบบอ่ืน (จะบดหรือไม่ก็ตาม) สด แช่เย็น หรือ

แช่เย็นจนแข็ง 
รหัสพิกัด 0305 ปลาแห้ง ใส่เกลือหรือแช่น้ าเกลือ ปลารมควัน จะท าให้สุกก่อนรมควันหรือ

ในขณะรมควัน หรือไม่ก็ตาม รวมทั้งปลาที่ป่นและท่ีท าเป็นเพลเลต ซึ่งเหมาะส าหรับมนุษย์บริโภค 
รหัสพิกัด 0306 สัตว์น้ าจ าพวกครัสตาเซียจะเอาเปลือกออก หรือไม่ก็ตาม มีชีวิต สด แช่เย็น   

แช่เย็นจนแข็ง แห้ง ใส่เกลือหรือแช่น้ าเกลือ 
รหัสพิกัด 0307 สัตว์น้ าจ าพวกโมลลุสก์จะเอาเปลือกออก หรือไม่ก็ตาม มีชีวิต สด แช่เย็น  

แช่เย็นจนแข็ง แห้ง ใส่เกลือหรือแช่น้ าเกลือ สัตว์น้ า 
 

หมวดสินค้าพิกัด 1600 ประกอบด้วยผลผลิตสัตว์น้ าที่ผ่านการแปรรูปแล้ว ได้แก่  
รหัสพิกัด 1601 ไส้กรอกและผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกัน ท าด้วยเนื้อสัตว์ ส่วนอ่ืนของสัตว์ หรือเลือด

สัตว์ รวมทั้งอาหาร ปรุงแต่งที่มีส่วนผสมของผลิตภัณฑ์เหล่านี้เป็นหลัก 
รหัสพิกัด 1602 เนื้อสัตว์ ส่วนอื่นของสัตว์หรือเลือดสัตว์ที่ปรุงแต่งหรือท าไว้ไม่ให้เสียอื่นๆ 
รหัสพิกัด 1603 สิ่งสกัดและน้ าคั้น ที่ได้จากเนื้อสัตว์ ปลา สัตว์น้ าจ าพวกครัสตาเซีย โมลลุสก์ 

หรือจากสัตว์น้ าที่ไม่มีกระดูกสันหลังอ่ืนๆ 
รหัสพิกัด 1604 ปลาที่ปรุงแต่งหรือท าไว้ไม่ให้เสีย คาร์เวียร์ และของที่ใช้แทนคาร์เวียร์ที่ท าจาก

ไข่ปลา 
รหัสพิกัด 1605 สัตว์น้ าจ าพวกครัสตาเซีย โมลลุสก์และสัตว์น้ าที่ไม่มีกระดูกสันหลังอ่ืนๆ ที่ปรุง

แต่งหรือท าไว้ไม่ให้เสีย 
 
ผลผลิตสัตว์น้้าที่ยังไม่ผ่านการแปรรูป 
 

จากข้อมูลมูลค่าการส่งออกในหมวดสินค้าผลผลิตสัตว์น้ าที่ยังไม่ผ่านการแปรรูปพิกัด 0300  
ดังแสดงในตารางที่ 4.1 พบว่า ในระหว่างปี  2550-2554 มูลค่าการส่งออกผลผลิตสัตว์น้ าที่ยังไม่ผ่านการแปร
รูปในหมวดสินค้าพิกัด 0300 โดยรวมของกลุ่มประเทศอาเซียนมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น คิดเป็นมูลค่าโดยเฉลี่ย 
10,051,713 พันดอลลาร์สหรัฐต่อปี โดยเวียดนามเป็นประเทศที่มีมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์ในหมวดสินค้า
พิกัด 0300 มากที่สุดเฉลี่ยปีละ 3,832,568 พันดอลลาร์สหรัฐ รองลงมาได้แก่ ไทย และอินโดนีเซีย โดยมี
มูลค่าการส่งออกเฉลี่ยปีละ 2,682,290 และ 1,970,789 พันดอลลาร์สหรัฐ ตามล าดับ ในขณะที่ ลาวและ
บรูไน เป็นประเทศที่มีมูลค่าการส่งออกในหมวดสินค้าดังกล่าวน้อยที่สุด คิดเป็นมูลค่าการส่งออกเฉลี่ยเพียง  
ปีละ 177 และ 1,668 พันดอลลาร์สหรัฐเท่านั้น 
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ตารางที่ 4.1 มูลค่าการส่งออกในหมวดสินค้าพิกัด 0300 ของประเทศในกลุ่มประเทศอาเซียนระหว่าง 
      ปี 2550-2554 

หน่วย: พันดอลลาร์สหรัฐ 

ปี 2550 2551 2552 2553 2554 
มูลค่าการ

ส่งออกเฉลี่ย 

ไทย 2,427,930 2,589,751 2,473,639 2,867,131 3,053,001 2,682,290 
บรูไน 3,663 3,145 497 300 733 1,668 
กัมพูชา 2,956 2,241 4,029 2,840 3,130 3,039 
อินโดนีเซีย 1,723,012 1,966,308 1,709,525 2,015,587 2,439,513 1,970,789 
ลาว 249 45 216 96 281 177 
มาเลเซีย 623,598 653,787 542,297 698,778 769,858 657,664 
พม่า 254,873 304,258 294,789 318,300 283,627 291,169 
ฟิลิปปินส์ 288,813 308,190 268,031 338,146 367,694 314,175 
สิงคโปร์ 289,188 315,262 256,783 301,667 327,968 298,174 
เวียดนาม 3,307,910 3,888,659 3,611,195 4,110,092 4,244,985 3,832,568 
อาเซียน 8,922,192 10,031,646 9,161,001 10,652,937 11,490,790 10,051,713 
ที่มา: International Trade Centre (http://www.trademap.org) 
 

เมื่อพิจารณาถึงอัตราการเติบโตของมูลค่าการส่งออกหมวดสินค้าพิกัด 0300 ดังแสดงในตาราง         
ที่ 4.2 พบว่า ในภาพรวมนั้น กลุ่มประเทศอาเซียนมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยของมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์ใน
หมวดสินค้าดังกล่าวเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 6.98 ต่อปี โดยลาวเป็นประเทศสมาชิกกลุ่มอาเซียนที่มีอัตราการเติบโต
ของมูลค่าการส่งออกในหมวดสินค้าพิกัด 0300 สูงสุดเฉลี่ยร้อยละ 108.81 ต่อปี ทั้งนี้ อัตราการเติบโตดังกล่าว
อาจเป็นผลจากปีฐานที่เปรียบเทียบนั้นมีมูลค่าค่อนข้างต่ ามาก จึงส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าการ
ส่งออกในแต่ละปีมีความแตกต่างกันค่อนข้างสูงและมีแนวโน้มที่ยังไม่ชัดเจน ในขณะที่ประเทศในกลุ่มอาเซียนที่
มีอัตราการเติบโตของมูลค่าการส่งออกในหมวดสินค้าพิกัด 0300 รองลงมาได้แก่ อินโดนีเซีย กัมพูชา และ
ฟิลิปปินส์ที่มีอัตราการเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 10.00, 9.07 และ 7.14 ตามล าดับ ส าหรับไทยซึ่งเป็นประเทศที่มี
มูลค่าการส่งออกในหมวดสินค้าพิกัด 0300 เป็นอันดับที่ 2 ของกลุ่มประเทศอาเซียนนั้นพบว่า มูลค่าการส่งออก
ในหมวดสินค้าดังกล่าวขยายตัวในช่วงปี 2550-2554 โดยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 6.14 ต่อปี  

 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.trademap.org/
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ตารางท่ี 4.2 อัตราการเติบโตของมูลค่าการส่งออกในหมวดสินค้าพิกัด 0300 ของประเทศในกลุ่มประเทศ      
      อาเซียนระหว่างปี 2550-2554 

หน่วย: ร้อยละ 

ปี 2551 2552 2553 2554 
อัตราการ

เติบโตเฉลี่ย 
ไทย 6.66 -4.48 15.91 6.48 6.14 
บรูไน -14.14 -84.20 -39.64 144.33 1.59 
กัมพูชา -24.19 79.79 -29.51 10.21 9.07 
อินโดนีเซีย 14.12 -13.06 17.90 21.03 10.00 
ลาว -81.93 380.00 -55.56 192.71 108.81 
มาเลเซีย 4.84 -17.05 28.86 10.17 6.70 
พม่า 19.38 -3.11 7.98 -10.89 3.34 
ฟิลิปปินส์ 6.71 -13.03 26.16 8.74 7.14 
สิงคโปร์ 9.02 -18.55 17.48 8.72 4.17 
เวียดนาม 17.56 -7.14 13.82 3.28 6.88 
อาเซียน 12.43 -8.68 16.29 7.86 6.98 

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

จากผลการค านวณดัชนีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบ (RCA) ของหมวดสินค้าพิกัด 0300 ใน
แต่ละประเทศในกลุ่มอาเซียนดังตารางที่ 4.3 พบว่า ในระหว่างปี 2550-2554 เวียดนามมีความสามารถในการ
แข่งขันสูงสุดโดยเปรียบเทียบกับประเทศอ่ืนๆ โดยมีค่า RCA อยู่ระหว่าง 8.2-14.2 หรือมีค่า RCA โดยเฉลี่ย
เท่ากับ 11.7 ซึ่งสอดคล้องกับมูลค่าการส่งออกของเวียดนามที่มีสัดส่วนการส่งออกมากที่สุด ในขณะที่พม่ามี
ความสามารถในการแข่งขันรองลงมา โดยมีค่า RCA อยู่ระหว่าง 6.6-10.8 หรือมีค่า RCA โดยเฉลี่ยเท่ากับ 9.0 
ส่วนกัมพูชา มาเลเซีย และสิงคโปร์ มีความเสียเปรียบโดยเปรียบเทียบในการส่งออกผลิตภัณฑ์ในหมวดสินค้า
พิกัด 0300 ภายในอาเซียนเนื่องจากประเทศดังกล่าวมีค่า RCA น้อยกว่า 1.0 ในขณะที่บรูไนซึ่งเป็นประเทศที่
ไม่มีความเหมาะสมในการท าการเกษตรและประมงอันเนื่องมาจากภูมิประเทศ และทรัพยากรจึงส่งผลให้ค่า 
RCA มีค่าเท่ากับศูนย์หรือไม่มีความสามารถในการแข่งขันเลย ส าหรับ ลาวมีค่า RCA เท่ากับ 0.0 ทั้งนี้อาจเป็น
ผลจากมูลค่าการส่งออกที่น้อย ไม่ใช่สาเหตุด้านทรัพยากรและความเหมาะสมของสภาพแวดล้อม ดังเช่นใน
กรณีของบรูไน ส าหรับประเทศไทย ถือได้ว่ามีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบในการแข่งขัน เนื่องจากมีค่า 
RCA เฉลี่ยเท่ากับ 3.0 ในช่วงปีดังกล่าว 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



4-5 

ตารางท่ี 4.3   การวิเคราะห์ความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบ (RCA) ในหมวดสินค้าพิกัด 0300 ของประเทศใน  
                 กลุ่มประเทศอาเซียนระหว่างปี 2550-2554 

ปี 2550 2551 2552 2553 2554 
ค่า RCA 
โดยเฉลี่ย 

ไทย 3.3 3.3 2.9 2.8 2.5 3.0 
บรูไน 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 
กัมพูชา 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 
อินโดนีเซีย 3.1 3.3 2.7 2.4 2.3 2.8 
ลาว 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
มาเลเซีย 0.7 0.8 0.6 0.7 0.6 0.7 
พม่า 10.8 10.8 9.0 7.9 6.6 9.0 
ฟิลิปปินส์ 1.2 1.4 1.3 1.2 1.5 1.3 
สิงคโปร์ 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 
เวียดนาม 14.2 14.1 11.5 10.7 8.2 11.7 
อาเซียน 3.4 3.4 2.8 2.6 2.2 2.9 

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

จากข้อมูลอัตราการเติบโตของมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์ในหมวดสินค้าพิกัด 0300 และการ
วิเคราะห์ความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบ สามารถน ามาวิเคราะห์เพ่ือแสดงฐานะของแต่ละประเทศในเชิง
เปรียบเทียบในการส่งออกสินค้าประมงในอาเซียนตาม BCG Model โดยน าข้อมูลจากการวิเคราะห์ความ
ได้เปรียบโดยเปรียบเทียบมาแปลงเป็นส่วนแบ่งทางการตลาด ซึ่งค านวณโดยการน าค่ า RCA ของประเทศที่
พิจารณาหารด้วยค่า RCA อาเซียนในปีที่พิจาณา โดยข้อมูลส่วนแบ่งทางการตลาดแสดงดังตารางที่ 4.4 
ส าหรับการวิเคราะห์ความเจริญเติบโตและการครองส่วนแบ่งทางการตลาดนั้นจะแบ่งแยกออกเป็น 2 ช่วงเวลา 
คือ การวิเคราะห์ในปี 2551 และการวิเคราะห์ในปี 2554 เพ่ือให้สามารถเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงความ
เจริญเติบโตและการครองส่วนแบ่งทางการตลาดของประเทศในกลุ่มอาเซียนได้ ตลอดจนทิศทางการ
เปลี่ยนแปลงของความเจริญเติบโตและการครองส่วนแบ่งทางการตลาดในช่วงที่ผ่านมา 
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ตารางท่ี 4.4    การครองส่วนแบ่งทางการตลาดในหมวดสินค้าพิกัด 0300 ของประเทศในกลุ่มประเทศอาเซียน
ระหว่างปี 2550-2554 

ปี 2550 2551 2552 2553 2554 
ไทย 0.97 0.97 1.04 1.08 1.14 
บรูไน 0.03 0.03 0.00 0.00 0.00 
กัมพูชา 0.06 0.97 0.04 0.04 0.05 
อินโดนีเซีย 0.91 0.00 0.96 0.92 1.05 
ลาว 0.00 0.24 0.00 0.00 0.00 
มาเลเซีย 0.21 3.18 0.21 0.27 0.27 
พม่า 3.18 0.41 3.21 3.04 3.00 
ฟิลิปปินส์ 0.35 0.06 0.46 0.46 0.68 
สิงคโปร์ 0.06 0.06 0.07 0.08 0.09 
เวียดนาม 4.18 4.15 4.11 4.12 3.73 
ที่มา:  จากการค านวณ 
 

การวิเคราะห์ความเจริญเติบโตและการครองส่วนแบ่งทางการตลาดในปี  2551 ดังแสดงในภาพที่ 
4.1 พบว่า พม่าและเวียดนามมีสถานะเป็นดาวเด่น (Star) เนื่องจากมีส่วนแบ่งตลาดเชิงเปรียบเทียบมากกว่า          
1 เท่า (>1x) และมีอัตราการขยายตัวของตลาดมากกว่าโดยเฉลี่ยในประเทศกลุ่มอาเซียนทั้งหมด (ร้อยละ 
12.43) ในขณะที่อินโดนีเซียเป็นประเทศที่สถานะมีทิศทางที่ไม่ชัดเจน (Question Mark) เนื่องจากมีส่วนแบ่ง
ตลาดเชิงเปรียบเทียบน้อยกว่า 1 เท่า (<1x) แต่มีอัตราการขยายตัวของตลาดมากกว่าค่าเฉลี่ยอัตราการขยายตัว
ของตลาดอาเซียน  

 

ส าหรับประเทศสมาชิกอ่ืนๆ ในกลุ่มอาเซียนรวมถึงไทย มีสถานะตกต่ า (Dog) กล่าวคือ ทั้งส่วน
แบ่งการตลาดในหมวดสินค้าพิกัด 0300 และแนวโน้มอัตราการขยายตัวของตลาดดังกล่าวต่ ากว่าโดยเฉลี่ยใน
ประเทศกลุ่มอาเซียนทั้งหมด 

 

ส่วนการวิเคราะห์ความเจริญเติบโตและการครองส่วนแบ่งทางการตลาดในปี  2554 ซึ่งแสดงใน
ภาพที่ 4.2 พบว่า อินโดนีเซียเปลี่ยนสถานะเป็นดาวเด่น (Star) โดยมีส่วนแบ่งตลาดเชิงเปรียบเทียบมากกว่า  
1 เท่า (>1x) จากในปี  2551 ที่ยังมีทิศทางไม่ชัดเจน และมีอัตราการขยายตัวของตลาดร้อยละ 21.03 ซึ่งเป็น
อัตราการขยายตัวของตลาดสูงกว่าโดยเฉลี่ยในประเทศกลุ่มอาเซียนทั้งหมด (ร้อยละ 7.86) ในขณะที่ไทย 
เวียดนาม และพม่า เป็นประเทศที่มีสถานะเป็น ท าเงิน (Cash Cow) เนื่องจากมีส่วนแบ่งตลาดเชิง
เปรียบเทียบมากกว่า 1 เท่า (>1x) แต่มีอัตราการขยายตัวของตลาดน้อยกว่าร้อยละ 7.86 ทั้งนี้เป็นที่น่าสังเกต
ได้ว่าเวียดนามและพม่ายังคงสถานะในระดับที่ดีในช่วงปีที่พิจารณา ส าหรับประเทศสมาชิกอ่ืนๆ ในกลุ่ม
อาเซียน ได้แก่ ลาว บรูไน กัมพูชา มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และสิงคโปร์ เป็นประเทศที่สถานะมีทิศทางที่ไม่ชัดเจน 
(Question Mark) เนื่องจากมีส่วนแบ่งตลาดเชิงเปรียบเทียบน้อยกว่า 1 เท่า (<1x) แต่มีอัตราการขยายตัวของ
ตลาดมากกว่าค่าเฉลี่ยอัตราการขยายตัวของตลาดอาเซียน 
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บรูไน (0.03x, -14.14) 

กัมพูชา (0.03x, -24.19) 

อินโดนีเซีย (0.97x, 14.12) 

สิงคโปร์ (0.06x, 9.02) 

ไทย (0.97x, 6.66) ฟิลิปปินส์ (0.41x, 6.71) 

มาเลเซีย (0.24x, 4.84) 

ลาว (0.00x, -81.93) 

พม่า (3.18x, 19.38) 

เวียดนาม (4.15x, 17.56) 

12.43 

0.0x               0.5x               1x               1.5x                2.0x                2.5x              3.0x               3.5x              
4.0x 

อัตราการขยายตัวของตลาด 
(Market Attraction) 

ส่วนแบ่งตลาด
เปรียบเทียบ 

(Relative Market 
Share) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4.1 ความเจริญเติบโตและการครองส่วนแบ่งทางการตลาดผลิตภัณฑ์ในหมวดสินค้าพิกัด 0300 ของ 
              ประเทศในกลุ่มอาเซียนในปี 2551 
ที่มา: จากการค านวณ 
หมายเหตุ: แกนส่วนแบ่งตลาดเปรียบเทียบค านวณจาก ค่า RCA ของประเทศท่ีพิจารณา หารด้วยค่า RCA  
              อาเซียนในปีที่พิจารณา 
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มาเลเซีย (0.27x, 10.17) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4.2 ความเจริญเติบโตและการครองส่วนแบ่งทางการตลาดผลิตภัณฑ์ในหมวดสินค้าพิกัด 0300 ของ 
              ประเทศในกลุ่มอาเซียนในปี 2554 
ที่มา: จากการค านวณ 
หมายเหตุ: แกนส่วนแบ่งตลาดเปรียบเทียบค านวณจาก ค่า RCA ของประเทศท่ีพิจารณา หารด้วยค่า RCA  
              อาเซียนในปีที่พิจารณา 
 
 
 
 
 
 

บรูไน (0.00x, 144.33) 

ไทย (1.14x, 6.48) 

ฟิลิปปินส์ (0.68x, 8.74) 

ลาว (0.00x, 192.71) 

พม่า (3.00x, -10.89) 

เวียดนาม (3.73x, 3.28) 

อินโดนีเซีย (1.05x, 21.03) 

สิงคโปร์ (0.09x, 8.72) 

อัตราการขยายตัวของตลาด 
(Market Attraction) 

7.86 
0.0x               0.5x               1x               1.5x                2.0x                2.5x              3.0x               3.5x              
4.0x 

ส่วนแบ่งตลาดเปรียบเทียบ 
(Relative Market Share) 

กัมพูชา (0.05x, 10.21) 
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จากการวิเคราะห์ความเจริญเติบโตและการครองส่วนแบ่งทางการตลาดในช่วงปี 2550-2554 นั้น 
สามารถสรุปการเปลี่ยนแปลงสถานะในหมวดสินค้าพิกัด 0300 ของประเทศในกลุ่มอาเซียนได้ดังแสดงใน      
ตารางที่ 4.5 อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงจากการวิเคราะห์ดังกล่าว จ าเป็นต้องพิจารณาควบคู่กับข้อมูลในส่วน
อ่ืนๆ ได้แก่ แนวโน้มมูลค่าการส่งออก และแนวโน้มอัตราการเติบโตของมูลค่าการส่งออก เนื่องจากบางประเทศมี
ความผันผวนในมูลค่าการส่งออก อย่างเช่นใน ลาวดังที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น ท าให้อัตราการเติบโตของมูลค่าการ
ส่งออกในแต่ละปีมีความแตกต่างกันค่อนข้างสูง ซึ่งส่งผลต่อการวิเคราะห์สถานะความเจริญเติบโตและการครอง
ส่วนแบ่งทางการตลาดด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ จากผลการวิเคราะห์ดังกล่าวสะท้อนได้ถึงโอกาสและความเป็นไปได้ใน
การลงทุนในธุรกิจประมงในเวียดนามและพม่า ในขณะที่บรูไน สิงค์โปร์ และมาเลเซียเป็นกลุ่มประเทศที่คาดว่ามี
โอกาสและลู่ทางในการลงทุนน้อยสุดโดยเปรียบเทียบกับประเทศอ่ืน 

 
ตารางท่ี 4.5   สรุปสถานะความเจริญเติบโตและการครองส่วนแบ่งทางการตลาดในหมวดสินค้าพิกัด 0300  
                 ของประเทศในกลุ่มอาเซียนปี 2550 และ 2554 

สถานะ 2551 2554 
ไทย ตกต่ า ท าเงิน 
บรูไน ตกต่ า ทิศทางที่ไม่ชัดเจน 
กัมพูชา ตกต่ า ทิศทางที่ไม่ชัดเจน 
อินโดนีเซีย ทิศทางที่ไม่ชัดเจน ดาวเด่น 
ลาว ตกต่ า ทิศทางที่ไม่ชัดเจน 
มาเลเซีย ตกต่ า ทิศทางที่ไม่ชัดเจน 
พม่า ดาวเด่น ท าเงิน 
ฟิลิปปินส์ ตกต่ า ทิศทางที่ไม่ชัดเจน 
สิงคโปร์ ตกต่ า ทิศทางที่ไม่ชัดเจน 
เวียดนาม ดาวเด่น ท าเงิน 

ที่มา: จากภาพ 4.1 และ 4.2 
 

- ผลผลิตสัตว์น้้าแปรรูป 
จากข้อมูลมูลค่าการส่งออกในหมวดสินค้าผลผลิตสัตว์น้ าแปรรูปพิกัด 1600 ดังแสดงในตารางที่ 

4.6 พบว่า ในระหว่างปี  2550-2554 มูลค่าการส่งออกผลผลิตสัตว์น้ าที่ผ่านการแปรรูปในหมวดสินค้าพิกัด 
1600 โดยรวมของกลุ่มประเทศอาเซียนมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น คิดเป็นมูลค่าโดยเฉลี่ยประมาณ                               
7,527,172 พันดอลลาร์สหรัฐต่อปี โดยไทยเป็นประเทศที่มีมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์ในหมวดสินค้าดังกล่าว
มากที่สุดเฉลี่ยปีละ 5,730,684 พันดอลลาร์สหรัฐ รองลงมาได้แก่ เวียดนาม และอินโดนีเซีย โดยมีมูลค่าการ
ส่งออกเฉลี่ยปีละ 737,647 และ 543,537 พันดอลลาร์สหรัฐ ตามล าดับ ในขณะที่ ลาว บรูไน และกัมพูชา 
เป็นประเทศที่มีมูลค่าการส่งออกในหมวดสินค้าดังกล่าวน้อยที่สุด คิดเป็นมูลค่าการส่งออกเฉลี่ยเพียงปีละ           
2, 8 และ 32 พันดอลลาร์สหรัฐ ตามล าดับ โดยในช่วงเวลาตั้งแต่ปี 2550-2554 นั้น กัมพูชาและลาว มีมูลค่า
การส่งออกผลิตภัณฑ์ในหมวดสินค้าพิกัด 1600 เพียง 1 ปีเท่านั้น 
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เมื่อพิจารณาถึงอัตราการเติบโตของมูลค่าการส่งออกในหมวดสินค้าพิกัด 1600 ดังแสดงใน
ตารางที่ 4.7 พบว่า ในภาพรวมนั้น กลุ่มประเทศอาเซียนมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยของมูลค่าการส่งออก
ผลิตภัณฑ์ในหมวดสินค้าดังกล่าวเพ่ิมขึ้นร้อยละ 15.23 ต่อปี โดยบรูไนเป็นประเทศสมาชิกกลุ่มอาเซียนที่มี
อัตราการเติบโตของมูลค่าการส่งออกในหมวดสินค้าพิกัด 1600 สูงสุดเฉลี่ยร้อยละ 135.78 ต่อปี ซึ่งเป็นผลมา
จากการที่บรูไนมีมูลค่าการส่งออกค่อนข้างน้อยมาก แต่มูลค่าการส่งออกดังกล่าวมีการผันผวนที่สูง ส าหรับ
ประเทศในกลุ่มประเทศอาเซียนที่มีอัตราการเติบโตของมูลค่าการส่งออกในหมวดสินค้าพิกัด 1600 สูง
รองลงมาได้แก่ เวียดนาม อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และไทย ที่มีอัตราการเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 25.18, 19.34, 
16.65 และ 14.25 ตามล าดับ ในขณะที่พม่าเป็นประเทศที่มีอัตราการเติบโตเฉลี่ยน้อยที่สุดโดยมีอัตราการ
เติบโตร้อยละ -23.24 เนื่องมาจากมูลค่าการส่งออกท่ีผันผวนเช่นเดียวกัน 
 

ตารางท่ี 4.6    มูลค่าการส่งออกในหมวดสินค้าพิกัด 1600 ของประเทศในกลุ่มประเทศอาเซียนระหว่าง                    
                  ปี 2550-2554 

หน่วย: พันดอลลาร์สหรัฐ 

ปี 2550 2551 2552 2553 2554 
มูลค่าการส่งออก
เฉลี่ย 

ไทย 4,363,476 5,679,943 5,389,596 5,985,716 7,234,687 5,730,684 
บรูไน 7 27 2 1 5 8 
กัมพูชา 0 0 161 0 0 32 
อินโดนีเซีย 380,491 506,693 540,529 544,954 745,020 543,537 
ลาว 11 0 0 0 0 2 
มาเลเซีย 129,742 152,037 138,054 153,885 174,448 149,633 
พม่า 2,784 3,449 3,669 0 5,153 3,011 
ฟิลิปปินส์ 188,591 339,430 308,659 309,786 295,326 288,358 
สิงคโปร์ 82,493 75,925 54,760 73,767 84,348 74,259 
เวียดนาม 451,591 616,409 636,561 910,007 1,073,668 737,647 
อาเซียน 5,599,186 7,373,913 7,071,991 7,978,116 9,612,655 7,527,172 

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

http://www.trademap.org/
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ตารางท่ี 4.7   อัตราการเติบโตของมูลค่าการส่งออกในหมวดสินค้าพิกัด 1600 ของประเทศในกลุ่มประเทศ 
                 อาเซียนระหว่างปี 2550-2554 

หน่วย: ร้อยละ 

ปี 2551 2552 2553 2554 
อัตราการ

เติบโตเฉลี่ย 

ไทย 30.17 -5.11 11.06 20.87 14.25 
บรูไน 285.71 -92.59 -50.00 400.00 135.78 
กัมพูชา - - -100.00 - - 
อินโดนีเซีย 33.17 6.68 0.82 36.71 19.34 
ลาว -100.00 - - - - 
มาเลเซีย 17.18 -9.20 11.47 13.36 8.20 
พม่า 23.89 6.38 -100.00 - -23.24 
ฟิลิปปินส์ 79.98 -9.07 0.37 -4.67 16.65 
สิงคโปร์ -7.96 -27.88 34.71 14.34 3.30 
เวียดนาม 36.50 3.27 42.96 17.98 25.18 
อาเซียน 31.70 -4.09 12.81 20.49 15.23 
ที่มา: International Trade Centre (http://www.trademap.org) 
 

จากผลการค านวณดัชนีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบ (RCA) ของหมวดสินค้าพิกัด 1600     
ในแต่ละประเทศในกลุ่มอาเซียนดังตารางที่ 4.8 พบว่า ในระหว่างปี  2550-2554 ไทยมีความสามารถในการ
แข่งขันสูงสุดโดยเปรียบเทียบกับประเทศอ่ืนๆ โดยมีค่า RCA อยู่ระหว่าง 12.3-13.5 หรือมีค่า RCA โดยเฉลี่ย
เท่ากับ 13.0 ซึ่งสอดคล้องกับมูลค่าการส่งออกของไทยที่มีสัดส่วนการส่งออกมากที่สุด ในขณะที่เวียดนาม 
ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซียมีความสามารถในการแข่งขันรองลงมา โดยมีค่า RCA เฉลี่ยเท่ากับ 4.4, 2.5 และ 
1.5 ตามล าดับ ส่วนมาเลเซีย พม่า และสิงคโปร์ มีความเสียเปรียบโดยเปรียบเทียบในการส่งออกผลิตภัณฑ์ใน
หมวดสินค้าพิกัด 1600 ภายในอาเซียนเนื่องจากประเทศดังกล่าวมีค่า RCA น้อยกว่า 1.0 ในขณะที่บรูไน 
กัมพูชา และ ลาวมีค่า RCA เท่ากับ 0.0 หรือไม่มีความสามารถในการแข่งขันเลย ทั้งนี้ ค่า RCA และอัตราการ
เติบโตของมูลค่าการส่งออกในกรณีกัมพูชาและลาวนั้น อาจเป็นผลจากความพร้อมในด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
และเงินทุนที่ยังขาดแคลน ประกอบกับเป็นประเทศที่เพ่ิงเปิดรับการลงทุนจากต่างประเทศ  นอกจากนั้น           
การผลิตส่วนใหญ่ใน ลาวเป็นลักษณะการผลิตเพ่ือรองรับกับการบริโภคในประเทศที่เพ่ิมขึ้นตามการขยายตัว
ของการท่องเที่ยว 
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ตารางท่ี 4.8   การวิเคราะห์ความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบ (RCA) ในหมวดสินค้าพิกัด 1600 ของประเทศใน 
                 กลุ่มประเทศอาเซียนระหว่าง ปี 2550-2554 

ปี 2550 2551 2552 2553 2554 
ค่า RCA 
โดยเฉลี่ย 

ไทย 12.3 13.5 13.1 12.8 13.2 13.0 
บรูไน 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
กัมพูชา 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
อินโดนีเซีย 1.4 1.5 1.7 1.5 1.5 1.5 
ลาว 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
มาเลเซีย 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 
พม่า 0.3 0.2 0.2 0 0.3 0.2 
ฟิลิปปินส์ 1.6 2.9 3.0 2.5 2.5 2.5 
สิงคโปร์ 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 
เวียดนาม 4.0 4.1 4.1 5.3 4.6 4.4 
อาเซียน 2.0 2.3 2.3 2.3 2.3 2.2 
ที่มา: International Trade Centre (http://www.trademap.org) 
 

จากข้อมูลอัตราการเติบโตของมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์ในหมวดสินค้าพิกัด 1600 และการ
วิเคราะห์ความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบ สามารถน ามาวิเคราะห์ความเจริญเติบโตและการครองส่วนแบ่ง  
ทางการตลาด (BCG Matrix) ผลิตภัณฑ์ในหมวดสินค้าพิกัด 1600 ของประเทศในกลุ่มอาเซียนได้ ในที่นี้การ
ครองส่วนแบ่งทางการตลาดท าการค านวณโดยน าค่า RCA ของประเทศท่ีพิจารณาหารด้วยค่า RCA อาเซียนใน
ปีที่พิจาณา ข้อมูลแสดงดังตารางที่ 4.9 โดยการวิเคราะห์ความเจริญเติบโตและการครองส่วนแบ่งทาง
การตลาดนั้นจะแบ่งแยกออกเป็น 2 ช่วงเวลา คือ การวิเคราะห์ในปี 2551 และการวิเคราะห์ในปี 2554 
เพ่ือให้สามารถเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงความเจริญเติบโตและการครองส่วนแบ่งทางการตลาดของ
ประเทศในกลุ่มอาเซียนได ้ 
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การวิเคราะห์ความเจริญเติบโตและการครองส่วนแบ่งทางการตลาดในปี 2551 ดังแสดงในภาพที่ 
4.3 พบว่า มีเพียง 2 ประเทศเท่านั้นที่มีสถานะเป็นดาวเด่น (Star) ได้แก่ ฟิลิปปินส์และเวียดนาม เนื่องจากมี
ส่วนแบ่งตลาดเชิงเปรียบเทียบมากกว่า 1 เท่า (>1x) และมีอัตราการขยายตัวของตลาดมากกว่าโดยเฉลี่ยใน
ประเทศกลุ่มอาเซียนทั้งหมด (ร้อยละ 31.70) ในขณะที่ไทยมีสถานะท าเงิน (Cash Cow) เนื่องจากมีส่วนแบ่ง
ตลาดเชิงเปรียบเทียบมากกว่า 1 เท่า (>1x) แต่มีอัตราการขยายตัวของตลาดน้อยกว่าร้อยละ 31.70 ส่วน
อินโดนีเซียและบรูไนเป็นประเทศที่สถานะมีทิศทางที่ไม่ชัดเจน (Question Mark) เนื่องจากมีส่วนแบ่งตลาด
เชิงเปรียบเทียบน้อยกว่า 1 เท่า (<1x) แต่มอัีตราการขยายตัวของตลาดมากกว่าค่าเฉลี่ยอัตราการขยายตัวของ
ตลาดอาเซียน 
 
 ตารางที่ 4.9    การครองส่วนแบ่งทางการตลาดในหมวดสินค้าพิกัด 1600 ของประเทศในกลุ่มประเทศ  

อาเซียนระหว่างปี 2550-2554 

ปี 2550 2551 2552 2553 2554 

 
ไทย 6.15 5.87 5.70 5.57 5.74 
 
บรูไน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
 
กัมพูชา 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
 
อินโดนีเซีย 0.70 0.65 0.74 0.65 0.65 
 
ลาว 

 
0.00 

 
0.00 

 
0.00 

 
0.00 

 
0.00 

 
มาเลเซีย 0.15 0.13 0.13 0.13 0.13 
 
พม่า 0.15 0.09 0.09 0.00 0.13 
 
ฟิลิปปินส์ 0.80 1.26 1.30 1.09 1.09 
 
สิงคโปร์ 0.05 0.04 0.04 0.04 0.04 
 
เวียดนาม 2.00 1.78 1.78 2.30 2.00 
ที่มา:  จากการค านวณ 
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มาเลเซีย (0.13x, 17.18) 

ลาว (0.00x, -100.00) 

พม่า (0.09x, 23.89) 

31.70 

0.0x        0.5x        1x        1.5x         2.0x         2.5x       3.0x        3.5x       4.0x       4.4x       5.0x       5.5x        6.0x 

อัตราการขยายตัวของตลาด 
(Market Attraction) 

ส่วนแบ่งตลาด
เปรียบเทยีบ 

(Relative Market Share) 

ไทย (5.87x, 30.17) 

ฟิลิปปินส์ (1.26x, 79.98) 

สิงคโปร์ (0.04x, -7.96) 

อินโดนีเซีย (0.65x, 33.17) 

บรูไน (0.00x, 285.71) 

เวียดนาม (1.78x, 36.50) 

ส าหรับประเทศสมาชิกอ่ืนๆ ในกลุ่มอาเซียน ได้แก่ พม่า มาเลเซีย สิงคโปร์ และลาว มีสถานะ
ตกต่ า (Dog) กล่าวคือ ทั้งส่วนแบ่งการตลาดในหมวดสินค้าพิกัด 1600 และแนวโน้มอัตราการขยายตัวของ
ตลาดดังกล่าวต่ ากว่าโดยเฉลี่ยในประเทศกลุ่มอาเซียนทั้งหมด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 4.3 ความเจริญเติบโตและการครองส่วนแบ่งทางการตลาดผลิตภัณฑ์ในหมวดสินค้าพิกัด 1600 ของ 
              ประเทศในกลุ่มอาเซียนในปี 2551 
ที่มา: จากการค านวณ 
หมายเหตุ: แกนส่วนแบ่งตลาดเปรียบเทียบค านวณจาก ค่า RCA ของประเทศท่ีพิจารณา หารด้วยค่า RCA  
              อาเซียนในปีที่พิจารณา 
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มาเลเซีย (0.13x, 13.36) 

บรูไน (0.00x, 400.00) 

20.49 

อินโดนีเซีย (0.65x, 36.71) 

ฟิลิปปินส์ (1.09x, -4.67) 

สิงคโปร์ (0.04x, 14.34) 

ไทย (5.74x, 20.87) 

0.0x        0.5x        1x        1.5x         2.0x         2.5x       3.0x        3.5x       4.0x       4.4x       5.0x       5.5x        
6.0x 

อัตราการขยายตัวของตลาด 
(Market Attraction) 

ส่วนแบ่งตลาด
เปรียบเทยีบ 

(Relative Market Share) 
เวียดนาม (2.00x, 17.98) 

ส่วนการวิเคราะห์ความเจริญเติบโตและการครองส่วนแบ่งทางการตลาดในปี  2554 ซึ่ง      
แสดงในภาพที่ 4.4 พบว่า ไทยเปลี่ยนเป็นสถานะเป็นดาวเด่น (Star) โดยมีส่วนแบ่งตลาดเชิงเปรียบเทียบ
มากกว่า 1 เท่า (>1x) และมีอัตราการขยายตัวของตลาดสูงกว่าอัตราการขยายตัวโดยเฉลี่ยในประเทศกลุ่ม
อาเซียนทั้งหมด (ร้อยละ 20.49) ในขณะที่ฟิลิปปินส์และเวียดนามเปลี่ยนสถานะท าเงิน (Cash Cow) 
เนื่องจากมีส่วนแบ่งตลาดเชิงเปรียบเทียบมากกว่า 1 เท่า (>1x) แต่มีอัตราการขยายตัวของตลาดน้อยกว่าร้อย
ละ 20.49 ส่วนบรูไนและอินโดนีเซียยังคงสถานะเป็นทิศทางที่ไม่ชัดเจน (Question Mark) เช่นเดียวกับ
มาเลเซียและสิงคโปร์ ที่คงสถานะเป็นในระดับตกต่ า (Dog) เช่นเดียวกัน การคงสถานะของมาเลเซียและ
สิงคโปร์เป็นผลจากกฎระเบียบภายในที่ไม่เอ้ือต่อการลงทุนจากต่างประเทศ ประกอบกับต้นทุนในการด าเนิน
ธุรกิจที่สูงโดยเปรียบเทียบกับประเทศสมาชิกอ่ืนในอาเซียน เป็นต้น ในขณะที่ กัมพูชา ลาว และพม่านั้น เป็น
ประเทศที่ไม่มีการส่งออกสินค้าในช่วงปี  2554 จึงไม่สามารถวิเคราะห์ความเจริญเติบโตและการครองส่วน
แบ่งทางการตลาดในช่วงเวลาดังกล่าวได้ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4.4 ความเจริญเติบโตและการครองส่วนแบ่งทางการตลาดผลิตภัณฑ์ในหมวดสินค้าพิกัด 1600 ของ 
               ประเทศในกลุ่มอาเซียนในปี 2554 
ที่มา: จากการค านวณ 
หมายเหตุ: แกนส่วนแบ่งตลาดเปรียบเทียบค านวณจาก ค่า RCA ของประเทศท่ีพิจารณา หารด้วยค่า RCA  
              อาเซียนในปีท่ีพิจารณา 
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 จากการวิเคราะห์ความเจริญเติบโตและการครองส่วนแบ่งทางการตลาดตั้งแต่ปี  2550-2554 นั้น 
สามารถสรุปการเปลี่ยนแปลงสถานะในหมวดสินค้าพิกัด 1600 ของประเทศในกลุ่มอาเซียนได้ดังแสดงใน
ตารางที่ 4.10 อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงจากการวิเคราะห์ดังกล่าว จ าเป็นต้องพิจารณาควบคู่กับข้อมูลใน
ส่วนอ่ืนๆ ได้แก่ แนวโน้มมูลค่าการส่งออก และแนวโน้มอัตราการเติบโตของมูลค่าการส่งออก เนื่องจากบาง
ประเทศมีความผันผวนในมูลค่าการส่งออก อย่างเช่นในบรูไนดังที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น ท าให้อัตราการเติบโต
ของมูลค่าการส่งออกในแต่ละปีมีความแตกต่างกันค่อนข้างสูง ซึ่งส่งผลต่อการวิเคราะห์สถานะความ
เจริญเติบโตและการครองส่วนแบ่งทางการตลาดด้วยเช่นกัน จากผลการวิเคราะห์ดังกล่าวน าไปสู่ผลสรุป
เบื้องต้นได้ถึงโอกาสและความเป็นไปได้ในการลงทุนในธุรกิจแปรรูปประมงในเวียดนามและฟิลิปินส์ ในขณะที่
บรูไน สิงค์โปร์ และมาเลเซียเป็นกลุ่มประเทศที่คาดว่ามีโอกาสและลู่ทางในการลงทุนน้อยสุดโดยเปรียบเทียบ
กับประเทศอ่ืน 

ตารางท่ี 4.10 สรุปสถานะความเจริญเติบโตและการครองส่วนแบ่งทางการตลาดในหมวดสินค้าพิกัด 1600    
            ของประเทศในกลุ่มอาเซียนในปี 2550 และ 2554 

สถานะ 2551 2554 
ไทย ท าเงิน ดาวเด่น 
บรูไน ทิศทางที่ไม่ชัดเจน ทิศทางที่ไม่ชัดเจน 
กัมพูชา - - 
อินโดนีเซีย ทิศทางที่ไม่ชัดเจน ทิศทางที่ไม่ชัดเจน 
ลาว ตกต่ า - 
มาเลเซีย ตกต่ า ตกต่ า 
พม่า ตกต่ า - 
ฟิลิปปินส์ ดาวเด่น ท าเงิน 
สิงคโปร์ ตกต่ า ตกต่ า 
เวียดนาม ดาวเด่น ท าเงิน 

ที่มา: จากภาพ 4.3 และ 4.4 
 

จากผลการวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขันของประเทศในกลุ่มอาเซียนแสดงให้เห็นถึง
แนวโน้มการเติบโตของธุรกิจสัตว์น้ าและผลิตภัณฑ์ทั้งในด้านการผลิตและการตลาดในต่างประเทศ รวมถึง
ชี้ให้เห็นถึงศักยภาพของประเทศนั้นๆ ที่เหมาะสมแก่การลงทุนจากต่างประเทศ หากพิจารณาเฉพาะผลจากค่า 
RCA และ BCG บ่งชี้ถึงประเทศในอาเซียนที่มีศักยภาพในการลงทุนในเบื้องต้นตามล าดับ คือ เวียดนาม พม่า 
และอินโดนีเซีย เป็นประเทศที่มีศักยภาพในการลงทุนธุรกิจประมงที่ผู้ประกอบการไทยสามารถสร้างประโยชน์
ร่วมกับประเทศที่ไปลงทุนจากข้อตกลง AEC ได้ ทั้งนี้ ข้อพึงระมัดระวังจากการวิเคราะห์ด้วย RCA และ BCG 
คือ ข้อจ ากัดของข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ รวมถึงพม่า ลาว และกัมพูชายังคงเป็นประเทศที่ระบบเศรษฐกิจเพ่ิงเริ่ม
เปิดท าให้ยังคงเน้นเป็นการประมงในธรรมชาติที่เน้นเพ่ือการบริโภคภายในประเทศซึ่งอาจมีผลต่อค่า RCA 
และ BCG ได้ ดังนั้น การพิจารณาความสามารถในการแข่งขันเป็นเพียงตัวชี้วัดหนึ่งเท่านั้นที่ใช้พิจารณาความ
เหมาะสมการลงทุนในต่างประเทศ และเพ่ือให้ผลการวิเคราะห์ถึงลู่ทางและโอกาสในการลงทุนของ
ผู้ประกอบการไทยในประเทศสมาชิกอาเซียนจึงต้องผนวกกับการสังเคราะห์ข้อมูลสภาพทั่วไปของแต่ละ
ประเทศในอาเซียน และการสัมภาษณ์และระดมสมองของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งในภาครัฐและเอกชน ในการ
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ประกอบการพิจารณาในรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน เช่น การเข้า -ออกของธุรกิจสัตว์น้ าและ
ผลิตภัณฑ์ จ านวนธุรกิจในประเทศนั้นๆ ความเหมาะสมของพ้ืนที่ ต้นทุนในการผลิต รวมถึงนโยบายและข้อ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน และข้อคิดเห็นในแง่มุมต่างๆ ที่รวบรวมจากการสัมภาษณ์และระดมสมอง 
เป็นต้น เพ่ือให้ได้ผลสรุปที่ครอบคลุมและเอ้ือประโยชน์แก่การลงทุนมากที่สุด  

 
4.1.2 การวิเคราะห์ Shift Share 

ส าหรับการวิเคราะห์ความเติบโตทางเศรษฐกิจในภาคประมงของประเทศกลุ่มอาเซียนได้ใช้
เครื่องมือ Shift Share Analysis ในการวิเคราะห์ แต่เนื่องจากปัญหาข้อจ ากัดของข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมภาค
ประมง ในการศึกษานี้จึงวิเคราะห์ความเติบโตทางเศรษฐกิจในภาคประมงโดยใช้ข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศภาคเกษตรกรรมในช่วงปี 2550-2554 (เนื่องจากประมงเป็นส่วนหนึ่งของภาคเกษตรกรรม) แทน
ตัวชี้วัดถึงความเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคประมงในประเทศกลุ่มสมาชิกอาเซียน ซึ่งมีรายละเอียดในการ
วิเคราะห์ดังนี้ 

Economic Growth (Share)    = (ET2-ET1) / ET1 
Compositional Mix Growth (P-Shift)  = (Ei2/Ei1) - (ET2/ET1) 
Competitive Position Growth (D-Shift)  = (ei2/ei1) – (Ei2/Ei1) 
 
โดย  ei1 = GDP ภาคเกษตรกรรมของแต่ละประเทศในกลุ่มอาเซียนใน ปี 2550 
  ei2 = GDP ภาคเกษตรกรรมของแต่ละประเทศในกลุ่มอาเซียนใน ปี 2554 
  Ei1 = GDP ภาคเกษตรกรรมของกลุ่มอาเซียนใน ปี 2550 
  Ei2 = GDP ภาคเกษตรกรรมของกลุ่มอาเซียนใน ปี 2554 
  ET1 = GDP รวมของกลุ่มอาเซียนใน ปี 2550 
  ET2 = GDP รวมของกลุ่มอาเซียนใน ปี 2554 
 
จากผลการวิเคราะห์ Shift Share ดังมีรายละเอียดในตารางที่ 4.9 พบว่า โดยภาพรวมของสาขา

เกษตรกรรมของกลุ่มประเทศอาเซียนทั้งกลุ่มก าลังมีการขยายตัว ดังจะเห็นได้จากการที่ค่า Compositional 
Mix Growth (P-Shift) ซึ่งแสดงถึงสถานะของภาคเกษตรกรรมของกลุ่มอาเซียนทั้ง 10 ประเทศในภาพรวม    
มีค่าเท่ากับ 0.33 บ่งชี้ถึงการที่ภาคเศรษฐกิจนี้ก าลังขยายตัวเมื่อเทียบกับภาคเศรษฐกิจอ่ืนๆ ของอาเซียน 
อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาในรายละเอียดเป็นรายประเทศ จะสามารถเห็นได้ถึงความแตกต่าง โดยที่
อินโดนีเซียและพม่า เป็นประเทศที่มีค่า Competitive Position Growth (D-Shift) เป็นบวก แสดงให้เห็นว่า 
ภาคเกษตรกรรมของทั้งสองประเทศมีศักยภาพในการพัฒนา มีความสามารถในการแข่งขันสูง และก าลัง
ขยายตัวเมื่อเปรียบเทียบกับภาคเกษตรกรรมของอาเซียนในภาพรวม โดยพม่ามีความเติบโตในภาค
เกษตรกรรมสูงสุดโดยเปรียบเทียบ ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลสัดส่วนมูลค่าภาคเกษตรกรรมต่อ GDP ที่มีค่าสูง
ที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอ่ืนๆ ในขณะที่อินโดนีเซียมีความเติบโตในภาคเกษตรกรรมรองลงมา ซึ่งเป็น
ประเทศท่ีมีมูลค่า GDP ภาคเกษตรกรรมสูงที่สุด และมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นในช่วงปี 2550-2554 ที่ผ่านมา 
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ตารางท่ี 4.11 ผลการวิเคราะห์ Shift Share ภาคเกษตรกรรมของประเทศในกลุ่มอาเซียน ในช่วงปี 2550-2554 

ประเทศ 

ปี 2550 ปี 2554 Shift Share 

มูลค่า 
GDP 

สัดส่วนมลูค่า
ภาคเกษตรกรรม
ต่อ GDP (ร้อย

ละ) 

มูลค่า GDP 
ภาค

เกษตรกรรม 
มูลค่า GDP 

สัดส่วนมลูค่าภาค
เกษตรกรรมต่อ 
GDP (ร้อยละ) 

มูลค่า GDP 
ภาค

เกษตรกรรม 
Share P-Shift D-Shift Total 

ไทย 225.82  11.40 25.74 345.67  12.40 42.86 0.81 0.33 -0.48 0.67 
บรูไน 12.52  0.70 0.09 16.36  1.00 0.16 0.81 0.33 -0.27 0.87 
กัมพูชา 8.49  31.90 2.71 12.89  37.00 4.77 0.81 0.33 -0.38 0.76 
อินโดนีเซีย 410.32  13.70 56.21 846.45  16.90 143.05 0.81 0.33 0.40 1.54 
ลาว 4.01  36.10 1.45 8.30  30.80 2.56 0.81 0.33 -0.37 0.77 
มาเลเซีย 164.98  10.10 16.66 287.94  12.00 34.55 0.81 0.33 -0.07 1.07 
พม่า 13.78  43.32 5.97 51.44  38.20 19.65 0.81 0.33 1.15 2.29 
ฟิลิปปินส์ 141.05  12.50 17.63 224.77  13.00 29.22 0.81 0.33 -0.48 0.66 
สิงคโปร์ 153.49  0.00 0.00 259.85  0.00 0.00 - - - - 
เวียดนาม 69.23  20.40 14.12 122.72  19.70 24.18 0.81 0.33 -0.43 0.71 
อาเซียน 1203.67  140.58 2176.41  301.00     

หมายเหตุ:  มูลค่า GDP ภาคเกษตรกรรมค านวณจาก ผลคูณระหว่างมูลค่า GDP และสัดส่วนมูลค่าภาคเกษตรกรรมต่อ GDP 
    หน่วยมูลค่า GDP และมูลค่า GDP ภาคเกษตรกรรม คือ สิบล้านดอลลาร์สหรัฐ 
ที่มา:  World Bank (2011) 
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ในขณะที่ประเทศอ่ืนๆ ได้แก่ ไทย บรูไน กัมพูชา ลาว มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม มีค่า 
Competitive Position Growth (D-Shift) เป็นลบ บ่งชี้ให้เห็นว่าถึงแม้ภาคเกษตรกรรมของทั้งภูมิภาคก าลัง
ขยายตัว แต่ปัจจัยภายในอันเป็นปัจจัยเฉพาะของแต่ละประเทศฉุดให้ความสามารถในการแข่งขันของภาค
เกษตรกรรมของแต่ละประเทศยังต่ าอยู่ ส าหรับประเทศสิงคโปร์นั้น อาจเนื่องจากความไม่เหมาะสมด้าน
ทรัพยากรและสภาพแวดล้อมในการท าการเกษตรและประมง ท าให้มีสัดส่วนมูลค่าภาคเกษตรกรรมต่อ GDP 
ค่อนข้างต่ ามากใกล้เคียงศูนย์ จึงไม่สามารถวิเคราะห์ Shift Share ได ้ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากข้อจ ากัดในด้าน
ข้อมูล ท าให้ผลการวิเคราะห์ข้างต้นสะท้อนให้เห็นเพียงสถานการณ์และการขยายตัวในภาพรวมของภาค
เกษตรกรรมในประเทศกลุ่มอาเซียนเท่านั้น ยังไม่สามารถระบุได้ถึงความสามารถในการแข่งขันหรือโอกาสใน
การลงทุนในภาคประมงได้อย่างชัดเจน ซึ่งในการศึกษาส่วนถัดไปจะเป็นการศึกษาถึงความสามารถในการ
แข่งขันของผลผลิตสัตว์น้ า ซึ่งจะเป็นอีกตัวชี้วัดในการตัดสินใจเลือกลงทุนในกลุ่มประเทศอาเซียนได้ 

เนื่องจากข้อจ ากัดของข้อมูลการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในสาขาประมงหรือสาขาเกษตร
ของประเทศสมาชิกต่างๆ ในกลุ่มอาเซียน ท าให้ไม่สามารถท าการวิเคราะห์ LQ (Location Quotient) เพ่ือให้
ทราบถึงศักยภาพในการดึงดูดเงินลงทุนทางตรงจากต่างประเทศในสาขาประมงของประเทศต่างๆ ในอาเซียน 

 
4.2 การวิเคราะห์ศักยภาพด้านการลงทุนในธุรกิจประมงรายประเทศ 
 ส าหรับการวิเคราะห์ศักยภาพด้านการลงทุนในธุรกิจประมงรายประเทศนั้น สามารถแบ่งการวิเคราะห์
ออกได้เป็น 2 ส่วน โดยในส่วนแรก จะเป็นการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของการลงทุนใน
ธุรกิจประมงในประเทศกลุ่มสมาชิกอาเซียน ในขณะที่ส่วนที่สอง จะเป็นการวิเคราะห์ Five Forces และการสรุปจุด
แข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคในประเทศที่มีศักยภาพในการลงทุน รวมถึงกลยุทธ์ของการลงทุนในธุรกิจ
ประมงในประเทศดังกล่าว 
 

4.2.1 ผลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT) ในธุรกิจประมงรายประเทศ 
จากการศึกษาในข้างต้นเกี่ยวกับสภาพทั่วไป เศรษฐกิจสัตว์น้ า และกฎหมายในแต่ละประเทศ

ของอาเซียน สามารถวิเคราะห์ถึงจุดแข็ง โอกาส จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของการลงทุนในธุรกิจประมงใน
แต่ละประเทศได้ดังต่อไปนี ้

 
อินโดนีเซีย 
1) ผลการวิเคราะห์จุดแข็งและโอกาส 
จากสภาพภูมิประเทศที่มีเกาะต่างๆ จ านวนมาก และมีพ้ืนที่ตามแนวชายฝั่งทะเลจ านวนมากซึ่ง

เป็นทะเลเปิด และมีคุณภาพน้ าที่เหมาะสมส าหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์ทะเลเนื่องจากยังไม่มีมลพิษจากการท า
การเกษตร อุตสาหกรรมและครัวเรือน นอกจากนี้ยังมีพ้ืนที่ที่สามารถที่จะพัฒนาด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด
จ านวนมากเช่นกันตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ดังนั้นเมื่อพิจารณาจากปัจจัยด้านสภาพภูมิประเทศและ
ประชากรที่มีจ านวนมาก ท าให้อินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีศักยภาพมากที่สุดในอาเซียนที่จะพัฒนาด้านการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า โดยเฉพาะการมีแรงงานจ านวนมากและค่าแรงที่ราคาถูก สภาพแหล่งน้ าทางทะเลของ
อินโดนีเซียสามารถเลี้ยงสัตว์และพืชทะเลหลายชนิดที่มีราคาแพง เช่น ปลาเก๋าและสาหร่ายทะเล ซึ่งต้องการ
พ้ืนที่การเลี้ยงที่มีคุณภาพน้ าที่ดี และอินโดนีเซียก็ประสบความส าเร็จในการเลี้ยงปลาเก๋าและสาหร่ายทะเล 
โดยเฉพาะสาหร่ายทะเล จัดเป็นอุตสาหกรรมที่ท ารายได้ให้ประเทศจ านวนมากเนื่องจากอินโดนีเซียเป็น
ประเทศที่ผลิตสาหร่ายทะเลมากที่สุดในโลก ในอดีตเคยส่งออกสาหร่ายทะเลไปยังประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่น 
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ญี่ปุ่น สหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกา โดยถูกน าไปแปรรูปใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตยา และเครื่องส าอาง 
ปัจจุบันอินโดนีเซียมีนโยบายห้ามส่งออกสาหร่ายทะเลที่เป็นวัตถุดิบ แต่ให้ผู้ประกอบการตั้งโรงงานแปรรูปใน
อินโดนีเซียและส่งออกผลิตภัณฑ์ที่ได้จากสาหร่ายทะเลซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงกว่าสาหร่ายทะเลที่เป็น
วัตถุดิบ นอกจากการเพาะเลี้ยงสาหร่ายทะเลและอุตสาหกรรมต่อเนื่ องแล้ว อินโดนีเซียมีศักยภาพสูงในการ
เพาะเลี้ยงปลาเก๋าเนื่องจากมีแหล่งน้ าที่อุดมสมบูรณ์ เหมาะสมส าหรับการเจริญเติบโตของปลาทะเลที่เลี้ยง
ยากหลายชนิด จากการที่อินโดนีเซียเป็นผู้ผลิตและส่งออกปลาเก๋ามีชีวิตรายใหญ่ที่สุด มีเรือขนส่งปลาเก๋ามี
ชีวิตจากประเทศจีนมารอรับซื้ออยู่เป็นประจ า แต่ก็ยังผลิตได้ไม่เพียงกับความต้องการของลูกค้า รัฐบาลของ
อินโดนีเซียมีนโยบายให้นักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนกิจการด้านเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าเพ่ือการส่งออก ดังนั้นการ
เพาะเลี้ยงปลาเก๋าในอินโดนีเซียจัดเป็นธุรกิจที่น่าสนใจอีกประเภทหนึ่ง  

 

จากการที่มพ้ืีนที่ตามแนวชายฝั่งจ านวนมากที่มีศักยภาพท่ีจะพัฒนาในด้านการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล 
ซึ่งปัจจุบันอินโดนีเซียเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ของโลกเช่นเดียวกับไทยและเวียดนาม แต่สภาพพ้ืนที่ของอินโดนีเซีย
จะได้เปรียบไทยและเวียดนาม ซึ่งทั้งสองประเทศเริ่มประสบปัญหามลพิษทางน้ า และไม่สามารถขยายพ้ืนที่
การเลี้ยงได้อีก ขณะที่อินโดนีเซียมีพ้ืนที่ที่เหมาะสมที่สามารถขยายพ้ืนที่การเลี้ยงได้อีกมาก ประกอบกับเป็น
ประเทศที่มีประชากรมาก และค่าแรงถูก อินโดนีเซียจึงมีศักยภาพสูงที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมด้านการ
เพาะเลี้ยงกุ้งทะเล ส าหรับการเพาะเลี้ยงปลาน้ าจืด ก็ยังมีพ้ืนที่ที่เหมาะสมอีกมากที่จะพัฒนา และรัฐบาลก็
ส่งเสริมให้นักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนเพาะเลี้ยงปลาน้ าจืดเพ่ือการส่งออก เพ่ือไม่ให้มีผลกระทบกับ
เกษตรกรรายย่อยในประเทศ ปัจจุบันมีนักลงทุนชาวเวียดนามเข้ามาลงทุนการเลี้ยงปลาสวายเพ่ือการส่งออก 
จากการที่เวียดนามประสบปัญหาคุณภาพน้ าที่มีมลพิษเพ่ิมขึ้น ดังนั้นการเพาะเลี้ยงปลานิลและปลาสวายเพ่ือ
การส่งออก ก็เป็นธุรกิจที่น่าสนใจเช่นเดียวกัน  

 

2) ผลการวิเคราะห์จุดอ่อนและอุปสรรค 
ถึงแม้ว่าอินโดนีเซียจะมีพ้ืนที่เหมาะสมส าหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ทั้งสัตว์น้ าจืด สัตว์ทะเลและ

สัตว์น้ ากร่อยอีกมาก แต่เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าโดยทั่วไปยังไม่พัฒนาเท่ากับไทย ยกเว้นการเพาะเลี้ยง
ปลาเก๋าและสาหร่ายทะเลที่พัฒนาไปมาก อินโดนีเซียยังขาดบุคลากรที่เชี่ยวชาญทางด้านการ    เพาะลูกพันธุ์
และการเลี้ยงกุ้งซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงและยังสามารถขยายพ้ืนที่ได้อีกมาก ในอดีตและ
ปัจจุบันผู้ประกอบการชาวอินโดนีเซียได้จ้างคนไทยไปช่วยด าเนินกิจการทั้งในโรงเพาะฟักกุ้งทะเลและการเลี้ยง 
ปัจจัยที่ท าให้การพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าไม่พัฒนาเท่าที่ควร ได้แก่  ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐานที่ยังไม่
พร้อม ดังนั้นผู้ประกอบการต้องใช้เงินลงทุนสูงในด้านสาธารณูปโภคพ้ืนฐานไปด้วย ท าให้มีเฉพาะนักลงทุนราย
ใหญ่เท่านั้นที่สามารถขยายพื้นที่การเลี้ยงได้ ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐานที่ยังไม่พร้อมยังส่งผลให้อุตสาหกรรม
แปรรูปสัตว์น้ าของอินโดนีเซียไม่พัฒนาเช่นกัน ถึงแม้จะเป็นประเทศที่มีวัตถุดิบสัตว์น้ าปริมาณมากเป็นอันดับ
ต้นๆ ของโลกและมีผลิตจากการท าการประมงเป็นอันดับ 1 ในอาเซียน นอกจากระบบโครงสร้างพ้ืนฐานที่ไม่
เอ้ือต่อการลงทุนแล้ว วัฒนธรรมการท างานของคนอินโดนีเซียไม่เหมาะที่จะท างานในโรงงานแปรรูป และการ
ขาดทักษะในการจัดการผลผลิตหลังการเก็บเก่ียว ท าให้ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการแปรรูปมีคุณภาพไม่ดี 
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เวียดนาม 
1) ผลการวิเคราะห์จุดแข็งและโอกาส 
การเลี้ยงสัตว์น้ าในเวียดนาม จัดเป็นความส าคัญระดับชาติที่จะพัฒนาเศรษฐกิจ  รัฐบาล

สนับสนุน โดยมีแรงจูงใจทางด้านภาษีส าหรับการจัดตั้งโรงเพาะฟัก  และการชักน าผู้ลงทุนจากต่างประเทศ  
จากนโยบายดังกล่าว ท าให้ผลผลิตสัตว์น้ าเพ่ิมขึ้นเป็นสองเท่าในปี 1995 โดยรัฐบาลไม่มีเพดานส าหรับการ
ก าหนดพ้ืนที่สาธารณะที่จะใช้ในการเลี้ยงสัตว์น้ า การเช่าซื้อพ้ืนที่มีอายุ 50 ปี นักลงทุนต่างชาติจะสามารถ
ลงทุนร่วมกับคนในพ้ืนที่ได้ถึงร้อยละ 70 รัฐบาลเวียดนามได้หยุดการอนุญาตใช้พ้ืนที่ป่าชายเลน เวียดนาม
เสนอสัญญาเช่าซื้อส าหรับการเลี้ยงสัตว์น้ าที่ยาวนาน ในช่วง 20-50 ปี และมีการออกใบอนุญาตที่รวดเร็ว ท า
ให้เป็นที่ต้องการของนักลงทุน   

 

2) ผลการวิเคราะห์จุดอ่อนและอุปสรรค 
ส่วนใหญ่เกษตรกรจะจ้างแรงงานที่มีประสบการณ์ในการสร้างบ่อ  จากการขยายตัวของการเลี้ยง

ปลาสวาย (Pangasius) ท าให้ต้องมีการออกแบบและสร้างบ่อที่ป้องกันสภาพแวดล้อม  หน่วยงานท้องถิ่นได้
ก าหนดการทิ้งน้ าจากการเลี้ยงปลาว่า เกษตรกรทุกรายจะต้องมีการบ าบัดน้ าเสียก่อนปล่อยลงสู่แม่น้ า  
เกษตรกรรายเล็กยังไม่มีการบ าบัดน้ าเสีย เนื่องจากจะท าให้พื้นที่การเลี้ยงปลาลดลง (ประมาณหนึ่งในสามของ
พ้ืนที)่  รวมทั้งเกษตรกรไม่มีพ้ืนที่บ่อดินส าหรับการบ าบัดน้ าเสีย เนื่องจากพ้ืนที่ทั้งหมดถูกน าไปใช้เป็นบ่อปลา
แล้ว  จากการที่ราคาที่ดินสูงขึ้น เกษตรกรจึงไม่สามารถซื้อที่ดินส าหรับการบ าบัดน้ าเสีย  สมาชิก APPU และ 
FA ทั้งหมด จะต้องมีระบบการบ าบัดน้ าเสีย ตรงกันข้ามกับเกษตรกรอิสระที่ไม่มีการบ าบัดน้ าเสีย 

 

เนื่องจากเกษตรกรไม่มีระบบบ าบัดน้ าเสียจึงต้องมีการปล่อยให้น้ าอยู่ในระบบประมาณ 10 
ชั่วโมง ก่อนปล่อยออกสู่สภาพแวดล้อม โดยเกษตรกรจะเปลี่ยนถ่ายน้ าร้อยละ 30-50 ทุกวัน ของเสียจะมา
จากอาหาร โดยเฉพาะอาหารที่ท าเอง และสารเคมีหรือยาท่ีใช้ในน้ า 
 
ตารางท่ี 4.12   การบ าบัดน้ าเสียในบ่อปลาและน้ าท่ีออกจากบ่อปลา 

บ่อบ้าบัดน้้า ความถี่ เกษตรกรอิสระ สมาชกิสมาคม APPU รวม 
จ านวนบ่อ บ่อย 0 % 7.1 % 100 % 17.5 % 
แม่น้ า บ่อย 70.0 % 57.1 % 0 % 55.0 % 
นาข้าว บ่อย 25.0 % 30.0 % 0 % 23.0 % 
  

ปัจจัยลบอื่นๆ ที่ส่งผลต่อการประกอบธุรกิจเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในเวียดนาม ได้แก่ 
1. การจับและการเลี้ยงสัตว์น้ าในปริมาณที่มาก แต่ราคาต่ า จากไตรมาสที่ 2 (เดือนเมษายน-

มิถุนายน 2012 เวียดนามมีผลผลิตสัตว์น้ ารวม 1.5 ล้านเมตริกตัน โดยคิดเป็นการจับสัตว์น้ า 667 เมตริกตัน 
(ร้อยละ 39) และ การเลี้ยงสัตว์น้ า 826 เมตริกตัน (ร้อยละ 61) 

2. การน าเข้าวัตถุดิบจากภายนอกมีปริมาณที่เพ่ิมขึ้น เวียดนามมีการน าเข้าวัตถุดิบทางประมง
มากขึ้น ราคาการเก็บวัตถุดิบจะเพ่ิมสูงขึ้น โดยไตรมาสที่ 2 ปี 2012 มีการน าเข้าวัตถุดิบ 173.4 ล้านดอลลาร์
สหรัฐ ในขณะที่ไตรมาสที่ 1 มีการน าเข้าวัตถุดิบ 331 ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งมีต้นทุนการเก็บถึง 13 ล้านดอลลาร์
สหรัฐ 

 
 



4-22 

 

3. การเติบโตของการส่งออกลดลง ในช่วงเดือนมกราคม-มีนาคม 2011 อัตราการเติบโตของการ
ส่งออกคิดเป็นร้อยละ 15.3 ในขณะที่เดือนเมษายน-พฤษภาคม อัตราการเติบโตการส่งออกลดลงร้อยละ 6   
โดยในเดือนมิถุนายน จะพบการลดลงของการส่งออก โดยกุ้งมีการส่งออกลดลงร้อยละ 4 ปลาสวายมีการ
ส่งออกลดลงร้อยละ 14.4 และกลุ่มหอยและหมึก (Mollusk) มีการส่งออกลดลงร้อยละ 5.5 

4. การส่งออกไปยัง EU ลดลง จากวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ ในเดือนมกราคม-มิถุนายน 2012 
การส่งออกลดลง โดยไตรมาสที่ 1 การส่งออกไปยังตลาด EU ลดลงถึงร้อยละ 7.9 ในขณะที่ไตรมาสที่ 2 การ
ส่งออกลดลงถึงร้อยละ 15.5 จากการที่ตลาด EU เป็นตลาดการส่งออกที่ส าคัญอันดับที่สองของเวียดนาม จึง
ท าให้กระทบต่อปริมาณการส่งออกของเวียดนามอย่างมาก 

5. การลดลงของการค้าในเกาหลีใต้และจีน ในไตรมาสที่ 2 ปี 2012 การส่งออกจากเวียดนามไป
ยังเกาหลีใต้คิดเป็นมูลค่า 127.459 ล้านดอลลาร์สหรัฐ มีการเติบโตลดลงจากไตรมาสที่ 1 ประมาณร้อยละ 24 
เนื่องจากประเทศเกาหลีใต้เริ่มมีก าแพงที่จะยับยั้งการน าเข้าผลิตภัณฑ์ทางประมงจากเวียดนาม 

6. การเพ่ิมการค้าในประเทศญี่ปุ่น แต่การแข่งขันจากเวียดนามยังคงไม่แข็งแรง ประเทศญี่ปุ่นมี
ความต้องการการน าเข้าผลิตภัณฑ์ประมงเพ่ิมมากขึ้น แต่ เวียดนามยังต้องแข่งกับประเทศอ่ืนๆ ด้วย ได้แก่ 
อินเดีย ไทย และอินโดนีเซีย ผลผลิตจากเวียดนาม ได้แก่ กุ้งที่พบกับก าแพงกีดกันทางการค้าใหม่ คือ การ
ตรวจสอบสาร Ethoxyquin ในอาหารทะเลจากเวียดนาม 

7. การขาดแหล่งเงิน ผู้ประกอบการอาหารทะเลไม่มีเงินที่จะซื้อวัตถุดิบ จึงไม่เกิดการแข่งขัน ท า
ให้ราคาวัตถุดิบต่ ามาก จะเห็นได้ว่า ในเดือนเมษายน-มิถุนายน 2012 ราคากุ้งลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันในปี 
2011 ถึงร้อยละ 40 และปลาสวายลดลงร้อยละ 15  

8. ต้นทุนการผลิตแพงขึ้น ในปี 2012 ต้นทุน ได้แก่ ราคาน้ ามันเชื้อเพลิง ค่าไฟฟ้า อาหารปลา 
และ อัตราการจ้างงาน สูงขึ้นถึงร้อยละ 15-35 

 
มาเลเซีย 
1) ผลการวิเคราะห์จุดแข็งและโอกาส 
มาเลเซียมีแนวชายฝั่งทะเลเปิดที่มีสภาพเหมาะสมส าหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ ากร่อยและทะเล 

ดังนั้นจากสภาพภูมิประเทศดังกล่าวมาเลเซียจึงมีศักยภาพที่จะขยายพ้ืนที่การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ ากร่อยและทะเล
ได้อีกมาก ประกอบกับเป็นประเทศที่มีโครงสร้างพื้นฐานทั้งด้านการศึกษาและการคมนาคมขนส่งที่ดีกว่าหลาย
ประเทศในอาเซียน อีกทั้งมีระบบเศรษฐกิจที่เข้มแข็ง ถูกจัดให้เป็น 5 ประเทศที่มีความสามารถทางเศรษฐกิจ
สูงที่สุดในเอเชีย-แปซิฟิค ขณะที่มาเลเซียสามารถขยายพ้ืนที่การเลี้ยงสัตว์น้ าได้อีก ดังนั้นการท ากิจการโรง
เพาะฟักในมาเลเซียจึงเป็นธุรกิจที่น่าสนใจ การเลี้ยงปลาดุกในมาเลเซียที่มีต้นทุนที่ถูกกว่าไทยมากท าให้
ผู้ประกอบการไทยประสบปัญหาเมื่อมีการน าเข้าปลาดุกจากมาเลเซีย ประชากรมาเลเซียส่วนใหญ่จัดเป็นผู้มี
รายได้ปานกลางและมีรายได้สูง ดังนั้นจึงเป็นประเทศที่มีประชากรที่มีก าลังซื้อมากพอสมควร  

 

2) ผลการวิเคราะห์จุดอ่อนและอุปสรรค 
ถึงแม้ว่ามาเลเซียจะเป็นประเทศที่มีสภาพภูมิประเทศที่เหมาะสมส าหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า   

และยังมีโครงสร้างพ้ืนฐานที่ดีกว่าหลายประเทศในอาเซียน แต่ธุรกิจด้านเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าและอุตสาหกรรม
ต่อเนื่องไม่ได้พัฒนาเท่าที่ควร เนื่องจากมีปัจจัยหลายอย่างที่ไม่เอ้ือต่อการพัฒนาด้านเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า เช่น 
ค่าแรงที่สูง และชาวมาเลเซียไม่นิยมท างานในธุรกิจด้านเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า แต่นิยมท างานในธุรกิจการประกอบ
ชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์มากกว่า ในอดีตจนถึงปัจจุบัน ผู้ประกอบการชาวมาเลเซียได้ว่าจ้างชาวไทยเพ่ือไปช่วย
ด าเนินกจิการทั้งการเพาะลูกกุ้งทะเล การเลี้ยงกุ้งทะเล และการเพาะลูกปลาน้ าจืด มาเลเซียยังประสบปัญหา
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การขาดแคลนลูกพันธุ์สัตว์น้ า ซึ่งต้องน าเข้าจากประเทศเพ่ือนบ้าน เช่น ไทยและอินโดนีเซีย นอกจากนี้
แรงงานในธุรกิจเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าเป็นแรงงานต่างชาติเป็นส่วนใหญ่ วัฒนธรรมการท างานของชาวมาเลเซีย 
คล้ายกับอินโดนีเซียซึ่งมักจะมีชั่วโมงการท างานที่สั้น และมีการหยุดพักบ่อยเพ่ือปฏิบัติกิจกรรมตามความเชื่อ
ของศาสนาอิสลามที่เป็นศาสนาประจ าชาติของทั้งสองประเทศนี้  ซึ่งประเด็นนี้ขัดแย้งกับลักษณะงานด้าน
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าและอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่จะต้องใช้ความอดทนสูงและมีชั่วโมงการท างานที่ยาวนาน จึงอาจ
ถูกมองว่าเป็นอาชีพที่ต้องท างานหนัก ท าให้ธุรกิจด้านเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าของมาเลเซียขาดบุคลากรที่มี
ประสิทธิภาพ นอกจากนี้กฎหมายที่ดินของประเทศไม่เอ้ือต่อการท าธุรกิจมากนัก เนื่องจากมีความยุ่งยากใน
การติดตอ่ประสานงานและใช้เวลานานส าหรับนักลงทุนต่างชาติ 

 
พม่า 
1) ผลการวิเคราะห์จุดแข็งและโอกาส 
จากการที่มีพ้ืนที่ตามแนวชายฝั่งในทะเลที่เหมาะสมที่จะพัฒนาส าหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า

กร่อยและทะเลได้อีก เนื่องจากปัจจุบันยังไม่มีการใช้พ้ืนที่ดังกล่าวมากนัก พม่าจึงเป็นประเทศที่มีความ
เหมาะสมเชิงพ้ืนที่อีกประเทศหนึ่งที่จะพัฒนาด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์ทะเลที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูง ไม่ว่าจะ
เป็นกุ้งทะเล ปลาเก๋า ปลากะพง และปู ดังนั้นการลงทุนด้านการเพาะเลี้ยงในชนิดดังกล่าวข้างต้น จึงเป็นธุรกิจ
ที่น่าสนใจและมีศักยภาพที่จะพัฒนาการเลี้ยงเพ่ือการส่งออกได้ โดยเฉพาะการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล ซึ่งรัฐบาล
ส่งเสริมให้นักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนเพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรมดังกล่าว ปัจจุบันเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์
น้ าในพม่ายังล้าหลัง และยังมีความต้องการการพัฒนาอีกมากเพ่ือเป็นการใช้ทรัพยากรที่มีในประเทศอย่างอุดม
สมบูรณ์ให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้จากการที่มีแรงงานจ านวนมากและค่าแรงที่ถูกจึงเป็นอีก
ปัจจัยหนึ่งที่จะท าให้การพัฒนาด้านเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในพม่าเป็นไปได้ดี นอกจากนี้ อุตสาหกรรมต่อเนื่อง เช่น 
โรงงานแปรรูปสัตว์น้ า เป็นอุตสาหกรรมหนึ่งที่มีศักยภาพที่จะพัฒนาได้ดี เนื่องจากพม่ามีท้องทะเลที่อุดม
สมบูรณ์ จึงเป็นประเทศที่มีวัตถุดิบสัตว์น้ าปริมาณมากอันดับต้นๆ ของโลก และอันดับ 2 ของอาเซียน รองจาก
อินโดนีเซีย และประชากรชาวพม่าสามารถท างานประเภทที่ใช้แรงงานและช่วงเวลาการท างานที่ยาวนานใน
โรงงานแปรรูปได้  

 

2) ผลการวิเคราะห์จุดอ่อนและอุปสรรค 
โครงสร้างพื้นฐานที่ไม่ได้รับการรับการพัฒนามาเป็นเวลานานเป็นปัญหาและอุปสรรคที่ส าคัญใน

การลงทุนด้านเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในพม่า นอกจากนี้ราคาที่ดินที่มีราคาสูงก็เป็นอุปสรรคเช่นเดียวกัน อัตรา
แลกเปลี่ยนที่มีความผันผวนสูงเป็นปัญหาส าคัญอีกประการหนึ่งที่ไม่เอ้ือต่อการลงทุน รวมถึงการผลิตเพ่ือการ
ส่งออกต้องผ่านบริษัทชาวพม่าซึ่งผู้ประกอบการต่างชาติต้องมีการเสียภาษีซ้ าซ้อน ถึงแม้ว่าพม่าเริ่มเปิด
ประเทศให้ชาวต่างชาติเข้ามาลงทุน แต่ระบบราชการและขั้นตอนการประสานงานต่างๆ ยังขาดความคล่องตัว 
จึงเป็นปัญหาที่ส าคัญอีกประการหนึ่งที่ไม่เอ้ือต่อการลงทุน 

 
ลาว 
1) ผลการวิเคราะห์จุดแข็งและโอกาส 
สภาพภูมิประเทศของลาวซึ่งมีแม่น้ าโขงไหลผ่านประเทศเป็นระยะทางที่ยาว โดยเฉพาะภาคใต้ที่

มีความกว้างของแม่น้ ามาก ความสมบูรณ์ของระบบนิเวศน์ของแหล่งน้ าลาวท าให้ลาวสามารถท าการประมง
ตามธรรมชาติได้ดี นอกจากนี้ พ้ืนที่ราบลุ่มทางตอนใต้ของลาวที่อยู่ใกล้แหล่งน้ าธรรมชาติอ่ืนๆ เช่น ห้วย 
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หนอง คลอง บึงต่างๆ ก็มีศักยภาพที่จะพัฒนาเพ่ือการเลี้ยงสัตว์น้ าในบ่อดินได้เป็นอย่างดี ประกอบกับรัฐบาล
ลาวส่งเสริมให้พ้ืนที่ทางใต้ของลาวเป็นอู่ข้าวอู่น้ าหล่อเลี้ยงประชากรลาว ส่งเสริมการเลี้ยงปลาในกระชัง และ
สนับสนุนให้นักลงทุนด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าเข้ามาลงทุนในประทศมากขึ้น นอกจากนี้ การขยายตัวของ
สาขาการท่องเที่ยวของลาวท าให้มีนักท่องเที่ยวจ านวนมากส่งผลให้ความต้องการสัตว์น้ าเพ่ือบริโภคมีจ านวน
เพ่ิมข้ึน 

2) ผลการวิเคราะห์จุดอ่อนและอุปสรรค 
      ลาวมีจ านวนประชากรไม่มาก การลงทุนขนาดใหญ่เพ่ือขายผลิตผลในลาวจะไม่มีความเหมาะสม
เนื่องจากลาวมีจ านวนแรงงานไม่มาก และแรงงานลาวขาดความเชียวชาญในด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า แต่การ
ลงทุนส าหรับผู้ประกอบการขนาดกลางถึงแม้มีความเหมาะสมตามที่ได้กล่าวข้างต้น แต่ก็ มีปัจจัยหลายอย่าง
ติดขัดส าหรับการลงทุนในประเทศ ลาว เช่น ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานที่ยังไม่พัฒนามากนัก ต้องท าให้
ผู้ประกอบการต้องใช้เงินลงทุนเพ่ิมขึ้นส าหรับการสร้างระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐานต่างๆ ปัจจุบันยังไม่มีการ
ควบคุมที่รัดกุมในเรื่องการปล่อยสารพิษลงสู่แหล่งน้ า จึงเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ส าคัญประการหนึ่งส าหรับเรื่อง
คุณภาพน้ าที่จะน ามาใช้ เนื่องจากอุปกรณ์ และวัสดุต่างๆ ที่เป็นปัจจัยการผลิต ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจโรงเพาะฟัก
ลูกปลา และการเลี้ยงปลา ดังนั้นต้นทุนการผลิตก็สูงตามไปด้วยเนื่องจากต้องเสียภาษีน าเข้าที่ค่อนข้างสูง 
นอกจากนี้ยังขาดแรงงานที่มีทักษะในด้านการเพาะและการเลี้ยง 

กัมพูชา 
1) ผลการวิเคราะห์จุดแข็งและโอกาส 
กัมพูชามีลักษณะภูมิประเทศที่อุดมสมบูรณ์ มีแหล่งน้ าจืดขนาดใหญ่ทั้งทะเลสาบและแม่น้ า ท า

ให้มีทรัพยากรที่เหมาะสมที่จะพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าที่ปัจจุบันยังมีค่อนข้างน้อยได้ อย่างไรก็ตาม 
เนื่องจากกัมพูชามีการจับปลาตามธรรมชาติมาก ท าให้โอกาสในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าน่าจะเหมาะกับ
ผู้ประกอบการรายย่อย 

 

2) ผลการวิเคราะห์จุดอ่อนและอุปสรรค 
กัมพูชามีสัดส่วนของการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าค่อนข้างน้อย เมื่อเทียบกับประเทศอ่ืนๆ ในเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีสัดส่วนต่ าที่สุด (ร้อยละ 6.3) อาจเนื่องมาจากการจับปลาในธรรมชาติได้มาก ท าให้
ภาคเอกชนเลี้ยงสัตว์น้ าน้อย นอกจากนี้ ยังมีอุปสรรคในด้านกฎเกณฑ์ของภาครัฐ กล่าวคือ การเลี้ยงปลาน้ าจืด
ขนาดเล็ก และการเลี้ยงในพื้นที่ชายฝั่งจะต้องได้รับใบอนุญาต โดยจะต้องท าทุกปี 

 

การเลี้ยงปลาในกระชังของกัมพูชา พบว่า มีปัญหาหลายประการที่ส่งผลให้การเลี้ยงปลาใน
กระชังไม่มีความก้าวหน้าเท่าที่ควร เนื่องจากลูกปลาที่จับจากธรรมชาติมีคุณภาพไม่ดี รวมถึงการปล่อยปลา
เป็นจ านวนมากอาจก่อให้เกิดของเสีย ซึ่งส่งผลต่อคุณภาพน้ า และการใช้อาหารที่มีคุณภาพต่ า นอกจากนี้ ยังมี
ปัญหาในการส่งปลาขนาดปานกลางไปขายยังเวียดนาม เนื่องจากต้องเสียภาษีในอัตราที่สูง 

 

ส าหรับการวิเคราะห์ประเทศที่มีศักยภาพในการลงทุนภาคประมงของผู้ประกอบการไทย พบว่า 
ผลิตภัณฑ์ประมงของไทยที่มีศักยภาพในการแข่งขันที่ส าคัญได้แก่ การเพาะเลี้ยงลูกปลานิลและกุ้งขาว 
เนื่องจากไทยมีเทคโนโลยีในการเลี้ยงที่ดีกว่าประเทศอ่ืนๆ อย่างไรก็ตาม จากปัญหาค่าแรงที่เพ่ิมสูงขึ้น 
ผู้ประกอบการประมงเห็นว่าควรที่จะมีการย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศเพ่ือนบ้านที่มีต้นทุนแรงงานต่ ากว่า 



4-25 

 

(เนื่องจากการท าประมงเป็นธุรกิจที่ใช้แรงงานจ านวนมาก)  ทั้งนี้ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ชี้ให้เห็นว่า การท า
ธุรกิจเพาะพันธุ์ปลานิลขายให้แก่ลาวมีศักยภาพท่ีจะขยายตัว ขณะที่การเลี้ยงกุ้งขาว เวียดนามและอินโดนีเซีย
มีความเหมาะสมในเรื่องของสภาพอากาศและความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งนี้ผู้ที่จะเข้าไปท า
ธุรกิจดังกล่าวในประเทศต่างๆ ภายใต้การเปิดประชาคมอาเซียน จะต้องทราบเกี่ยวกับกฎระเบียบและ
มาตรการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งปัจจุบันยังไม่มีการเผยแพร่อย่างแพร่หลาย โดยผู้ที่เข้าไปท าธุรกิจประมงในแต่ละ
ประเทศอาเซียนปัจจุบันจะเป็นผู้ประกอบการรายใหญ่ได้แก่ กลุ่มเครือเจริญโภคภัณฑ์ (CP) ดังนั้น
ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่จะเข้าไปท าธุรกิจ การมีความรู้และความเข้าใจในเรื่องของ
กฎระเบียบและมาตรการของประเทศต่างๆ รวมถึงพฤติกรรมการบริโภคของคนในประเทศนั้นๆ ซึ่งเป็น
บทบาทท่ีส าคัญของภาครัฐในการให้การสนับสนุนข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนให้แก่ผู้ประกอบการไทย
ที่จะเขา้ไปลงทุนในอาเซียนต่อไป (รายละเอียดในภาคผนวก ค) 

 

จากผลการศึกษาข้างต้นได้น ามาประกอบกับการศึกษาในหัวข้อ 4.1 และ 4.2 รวมทั้งผลการ
วิเคราะห์ศักยภาพในการแข่งขันในภาคประมงของอาเซียนและการวิเคราะห์ Shift Share ท าให้สามารถสรุป
ได้ว่า ปัจจัยและความเหมาะสมที่ส่งผลต่อศักยภาพในการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมประมงของผู้ประกอบการ
ไทยในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน ซึ่งประกอบด้วยอินโดนีเซีย พม่า ลาว เวียดนาม มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และ
กัมพูชา ดังแสดงในตารางที่ 4.13 
 
ตารางที ่4.13 ผลการวิเคราะห์ศักยภาพในการลงทุนใน 7 ประเทศและตามรายสาขา 

ประเทศ ผลิตภัณฑ ์ เหตุผล 

อินโดนีเซีย ปลาเก๋า กุ้ง 
หรือสัตว์ทะเลที่
มีราคาสูงและ
เล้ียงยาก  

 คุณภาพน้ าดีและเหมาะสม มีพื้นที่ที่สามารถท าการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าทะเล (แต่ไม่เหมาะกับการเพาะฟักที่ต้องการ
การดูแลและเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด) ขณะที่วัฒนธรรมการท างานท้องถิ่นไม่เอื้อ 

 รัฐบาลสนับสนุนการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (แต่มีกฎระเบียบคู่ขนานที่อาจไม่เอื้อต่อการด าเนินธุรกิจ เช่น 
การลงทุนต้องเป็นการลงทุนเพาะเลี้ยงและแปรรูป การลงทุนต้องเป็นการลงทุนเลี้ยงเพื่อการส่งออกและการ
ลงทุนโรงงานแปรรูปต้องเป็นการท าผลิตภัณฑ์ที่มีการเพิ่มมูลค่าไมใช่การแช่แข็งอย่างเดียว ซ่ึงใช้เงินทุนสูงท าให้
ไม่เหมาะแก่การลงทุนในระดับเล็กและกลาง) 

 วัตถุดิบมีจ านวนมากและอุดมสมบูรณ์ แต่ปัญหาทางทักษะและเทคนิคหลังการจับยังไม่พัฒนา ท าให้วัตถุดิบขาด
คุณภาพจึงส่งผลต่อเนื่องไปยังคุณภาพผลิตภัณฑ์แปรรูปประมง ประกอบกับวัฒนธรรมการท างานในองค์กรที่ไม่
เอื้อต่อประสิทธิภาพการผลิตของแรงงานท้องถิ่น ซ่ึงส่งผลให้ต้นทุนการผลิตต่อหน่วยสูง 

 โครงสร้างพื้นฐาน และระบบโลจิสติกส์ที่ไม่เอื้อเนื่องจากภูมิศาสตร์ของประเทศที่เป็นเกาะ ท าให้ต้นทุนทาง  
โลจิสติกส์โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขนส่งผลผลิตสูง ดังนั้นการลงทุนจึงอาจเหมาะแก่การลงทุนของธุรกิจขนาดใหญ่
มากกว่าขนาดเล็กและกลาง 

พม่า กุ้งทะเล  
ปลานิล  
 

 สภาพพื้นที่และความอุดมสมบูรณ์ทางทรัพยากรน้ าและแรงงานที่เอื้อต่อการเพาะเล้ียงสัตว์น้ า  
 คุณภาพน้ าที่ดี 
 รัฐบาลส่งเสริมการเข้ามาลงทุนจากต่างประเทศโดยเฉพาะกุ้ง 
 แม้ว่าในปลาน้ าจืดจะยังคงอุดมสมบูรณ์ในแหล่งธรรมชาติ และไม่เพียงพอในการแปรรูปภายใต้หลักการประหยัด

ต่อขนาด แต่หากมีการเพาะเล้ียงเพิ่มขึ้นจะก่อให้เกิดความคุ้มค่าในการแปรรูปส าหรับ SMEs 
 การผลิตควรเน้นเพื่อการส่งออก (โดยเฉพาะประเทศจีน) มากกว่าบริโภคในประเทศ เนื่องจากสัตว์น้ าจากแหล่ง

ธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ ประกอบกับเศรษฐกิจที่เพิ่งเติบโต ท าให้การบริโภคภายในประเทศจึงไม่สามารถรองรับ
ผลผลิตและผลิตภัณฑ์ได้ทั้งหมดหากการลงทุนจากต่างประเทศขยายตัว 
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ตารางที ่4.13 (ต่อ) 
ประเทศ ผลิตภัณฑ ์ เหตุผล 

 Processing 
plant 

 มีวัตถุดิบในประเทศจากการจับโดยธรรมชาติ 
 หากมีการเพาะเล้ียงเพิ่มขึ้นจะก่อให้เกิดความคุ้มค่าในการแปรรูปส าหรับ SMEs  
 การด าเนินธุรกิจแปรรูปควรด าเนินธุรกิจใกล้ท่าเรือเพื่อลดภาระการขนส่งสินค้า เนื่องจากโครงสร้างพื้นฐานของ

พม่ายังไม่สามารถรองรับต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจและการลงทุนจากต่างประเทศในระยะสั้นและกลาง  
 รัฐบาลส่งเสริมการเข้ามาลงทุนจากต่างประเทศ 

ลาว เพ า ะ ฟั ก แล ะ
เล้ียงปลานิล 

 สภาพพื้นที่และคุณภาพน้ าที่ดีและเหมาะสมส าหรับการเพาะฟักและเล้ียงปลาน้ าจืด 
 ยังขาดเทคโนโลยีและเทคนิคในการเพาะลูกพันธุ์ปลานิล (การลงทุนจึงเป็นการน าเทศโนโลยีและเทคนิคจากไทย

ที่ได้เปรียบไปท าการเพาะฟักลูกปลานิลในลาว แทนการส่งออกลูกพันธุ์จากไทยไปลาว) 
 รัฐบาลส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ 
 ธุรกิจยังสามารถขยายตัวได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับ SMEs โดยเป็นการผลิตที่เน้นตลาดในประเทศเป็นหลัก 

เนื่องจากปริมาณการผลิตไม่พอต่อความต้องการภายในประเทศที่เพิ่มขึ้นตามการเติบโตของเศรษฐกิจโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งอุตสาหกรรมท่องเท่ียว 

เวียดนาม Processing 
plant  

 วัฒนธรรมในองค์กรที่เสริมประสิทธิภาพการท างาน จึงท าให้ต้นทุนต่อหน่วยของผลผลิตเพิ่มต่ า  

ปลาสวาย   สภาพพื้นที่ในเขตสามเหลี่ยมแม่น้ าโขงที่เหมาะสมจากการอาศัยการเปลี่ยนถ่ายน้ าจากการขึ้นลงของน้ าทะเล  
หรือระบบการหมุนเวียนน้ าของบ่อเลี้ยงปลาสวายอาศัยระบบทางธรรมชาติที่ประหยัดต้นทุน ขณะเดียวกันเป็น
การส่งเสริมคุณภาพและลักษณะเฉพาะของปลาสวายที่มีเนื้อขาวและไม่มีกลิ่นโคลน   

 กุ้งประสบกับปัญหาสารตกค้างและคุณภาพน้ าที่เริ่มเสื่อม ท าให้คุณภาพที่ได้จากการแปรรูปต่ า และขาดซ่ึง
มาตรฐานความปลอดภัยทางอาหาร 

มาเลเซีย กุ้งทะเล 
ปลานิล 

 มีสภาพภูมิประเทศและคุณภาพน้ าที่เหมาะสมส าหรับการเพาะเล้ียงกุ้งทะเลเนื่องจากมีแนวชายฝั่งทะเลยาวและ
มีพื้นที่ที่มีศักยภาพที่จะพัฒนาด้านเพาะเล้ียงชายฝั่งอีกมาก 

 มีพื้นที่ราบลุ่มที่มีแม่น้ าขนาดใหญ่และสาขาจ านวนมากโดยเฉพาะพื้นที่ฝั่งตะวันตกของประเทศและมีทะเลสาบที่
มีคุณภาพน้ าที่เหมาะสมส าหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดอีกมากที่รัฐบาลส่งเสริมให้มีการใช้ประโยชน์เพื่อการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ ามากขึ้น 

 ธุรกิจโรงเพาะฟักลูกปลานิลมีศักยภาพ เนื่องจากปัจจุบันเทคโนโลยีด้านโรงเพาะฟักปลาน้ าจืดของมาเลเซียยัง
ด้อยกว่าไทย ปัจจุบันน าเข้าลูกพันธุ์ปลานิลจากไทย 

 ปัจจุบันบริษัทเจริญโภคภัณฑ์ได้เข้าไปลงทุนเพาะเล้ียงสัตว์น้ าแบบครบวงจร 
 (มาเลเซียมีข้อจ ากัดด้านแรงงานที่คนท้องถิ่นไม่นิยมท างานในภาคธุรกิจที่ต้องท างานใช้แรงตลอดทั้งวัน ดังนั้น

แรงงานในภาคประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าส่วนใหญ่เป็นคนอินโดนีเซีย นอกจากนี้ค่าแรงขั้นต่ าสูงมาก จึงเป็น
ข้อจ ากัดอีกประการหนึ่ง) 

 ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อใช้ประโยชน์จากที่ดินใช้เวลานานมาก ถึงแม้เป็นการลงทุนร่วมกับชาวมาเลเซีย 

ฟิลิปปินส์ กุ้งทะเล 
 

 มีสภาพภูมิประเทศที่มีแนวชายฝั่งทะเลเปิดที่ยาว จึงมีพื้นที่ที่เหมาะสมส าหรับการพัฒนาเพาะเล้ียงสัตว์น้ าชายฝั่ง
อีกมาก 

 เทคโนโลยีด้านการเลี้ยงกุ้งทะเลยังด้อยกว่าไทย 
 ธุรกิจด้านโรงเพาะฟักลูกกุ้งทะเลมีศักยภาพเนื่องจากฟิลิปปินส์ยังขาดแคลนลูกพันธุ์ ขณะที่ธุรกิจการเลี้ยงกุ้ง

ทะเลมีการขยายตัว 
 เนื่องจากต้องน าเข้าวัตถุดิบเกือบทุกประเภท ดังนั้นท าให้ต้นทุนการผลิตสูง นอกจากนี้ต้นทุนค่าขนส่งค่อนข้างสูง

จากสภาพพื้นที่ที่เป็นเกาะต่างๆ 
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กัมพูชา กุ้ง  ปลาน้ าจืดตามธรรมชาติยังคงสมบูรณ์ จึงไม่เหมาะในการเลี้ยงปลาน้ าจืด 
 สภาพพื้นที่ชายฝั่งเหมาะสมและยังมีพื้นที่เหมาะแก่การเลี้ยงกุ้งเหลือใช้มาก 
 รัฐบาลส่งเสริมการลงทุนเลี้ยงกุ้งจากต่างประเทศ  
 ธุรกิจยังสามารถขยายตัวได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับ SMEs  
 ทั้งนี้ผลผลิตกุ้งต้องอยู่ในระดับ Premium grade และการเจรจาทางธุรกิจต้องยึดถือปฎิบัติใช้อย่างเข้มงวด 
 ข้อควรระมัดระวังส าหรับการลงทุนในกัมพูชาอย่างน้อยในระยะสั้นและกลาง คือ ปัญหาและอุปสรรคด้าน

การเมืองระหว่างประเทศ รวมทั้งความมั่นคงภายในประเทศ 

ห้องเย็น  ธุรกิจห้องเย็นในประเทศที่มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานยังมีอยู่น้อย ท าให้ธุรกิจขนาดเล็กและกลางจึงมีโอกาส
ในการลงทุนและประสบความส าเร็จ 

 การรองรับในการส่งออกวัตถุดิบมาไทยเพื่อท าการแปรรูป และส่งออกไปยังประเทศที่สาม  
 ข้อควรระมัดระวังส าหรับการลงทุนในกัมพูชาอย่างน้อยในระยะสั้นและกลาง คือ ปัญหาและอุปสรรคด้าน

การเมืองระหว่างประเทศ รวมทั้งความมั่นคงภายในประเทศ 

 
จากข้อมูลทั่วไปและการวิเคราะห์ขีดความสามารถในการแข่งขันและศักยภาพของประเทศ

อาเซียนในสาขาประมงข้างต้น จะเห็นได้ว่าปริมาณผลผลิตสัตว์น้ า ทั้งจากการจับและการเพาะเลี้ยงของกลุ่ม
ประเทศอาเซียนมีอัตราการเจริญเติบโตของโดยเฉลี่ยในช่วงปี 2006-2010 อยู่ที่ร้อยละ 4.57 ต่อปี การศึกษา
ได้ท าการวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขันของผลผลิตสัตว์น้ าโดยแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ ผลผลิตสัตว์น้ าที่ยัง
ไม่ผ่านการแปรรูป (HS 0300) และผลผลิตสัตว์น้ าที่แปรรูปแล้ว (HS 1600)  

 

กลุ่มผลผลิตสัตว์น้ าที่ยังไม่ผ่านการแปรรูป (HS 0300) ผลการวิเคราะห์ชี้ให้เห็นว่าเวียดนาม พม่า 
และไทย เป็นประเทศที่มีความสามารถในการแข่งขัน (RCA) สูงใน 3 ล าดับแรก เมื่อวิเคราะห์สถานะของ
ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวภายใต้แนวคิด BCG Model พบว่าในปี 2554 เวียดนาม พม่า และไทย อยู่ในสถานะ
เดียวกันคือท าเงิน ในขณะที่อินโดนีเซียซึ่งมีค่า RCA สูงเป็นล าดับที่ 4 อยู่ในสถานะดาวเด่น ส่วนผลผลิตสัตว์
น้ าแปรรูป (HS 1600) พบว่าประเทศที่มีค่า RCA สูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ไทย เวียดนาม และฟิลิปปินส์ 
โดยปี 2554 สินค้าดังกล่าวของไทยอยู่ในสถานะดาวเด่น ขณะที่เวียดนามและฟิลิปปินส์อยู่ในสถานะเดียวกัน
คือ ท าเงิน  

 

ส าหรับผลการวิเคราะห์ Shift Share การเติบโตของภาคเกษตรกรรมบางส่วน ซึ่งอธิบาย
เกี่ยวกับการเติบโตในภาคการเกษตรของอาเซียน พบว่า มีเพียงพม่าและอินโดนีเซียที่เกิดจากความสามารถใน
การแข่งขันภาคการเกษตรของประเทศ ในขณะที่ประเทศอ่ืนๆ การเติบโตในภาคเกษตรกรรมเกิดจากการ
ขยายตัวของเศรษฐกิจอาเซียนและการขยายตัวของภาคเกษตรกรรมของอาเซียนทั้งกลุ่ม 

 

จากการวิเคราะห์ข้างต้นชี้ให้เห็นถึงประเทศที่มีศักยภาพในการลงทุนด้านการประมงของ
ประเทศสมาชิกอาเซียนทั้งในพม่า เวียดนาม ลาว และอินโดนีเซีย ผลการวิเคราะห์ชี้ให้เห็นว่าทั้ง 4 ประเทศ
ดังกล่าวมีศักยภาพทั้งในด้านการจับและการเพาะเลี้ยง แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาถึงเวียดนามที่มีการท า
ประมงในปริมาณมากและเริ่มเกิดปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อม ในขณะที่ลาวเป็นประเทศที่มีทรัพยากรด้าน
ประมงที่อุดมสมบูรณ์ ผนวกกับการขนส่งผลผลิตระหว่างไทยและลาวมีความสะดวกรวดเร็วและทางลาวใน
แขวง Champasak ได้มีการประกาศนโยบายการเป็นอู่ข้าวอู่น้ าของประเทศ จากสถานการณ์ดังกล่าว 
การศึกษาในครั้งนี้จึงได้เน้นศึกษาถึงการท าประมงในลาว (รายละเอียดการคัดเลือกประเทศที่มีศักยภาพตาม
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ภาคผนวก ค) ดังนั้น ในการศึกษาครั้งนี้ทางคณะผู้วิจัยได้ลงพ้ืนที่ ส ารวจ และเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามใน
ลาว พม่า และอินโดนีเซีย โดยมีรายละเอียดและขอบเขตการศึกษาในแต่ละประเทศดังนี้ 

 

ส าหรับลาว ได้ท าการศึกษาท้ังสิ้น 5 ธุรกิจ ได้แก่ ธุรกิจเกี่ยวกับปลานิล ซึ่งประกอบด้วยโรงเพาะ
ฟัก ฟาร์มอนุบาลลูกพันธุ์ และ กระชังเพาะเลี้ยงในแม่น้ า และธุรกิจเกี่ยวกับปลาดุก ซึ่งประกอบด้วยโรงเพาะ
ฟักลูกพันธุ์ และ ฟาร์มเพาะเลี้ยง 

 

ในขณะทีพ่ม่านั้น ได้ท าการศึกษาท้ังสิ้น 2 ธุรกิจ ได้แก่ ธุรกิจเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงปลานิล และ
ธุรกิจการเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกราม 

 

ส่วนของอินโดนีเซียนั้น ได้ท าการศึกษาทั้งสิ้น 3 ธุรกิจ ได้แก่ ธุรกิจเกี่ยวกับฟาร์มเพาะเลี้ยง 
กุ้งขาว ประกอบด้วยฟาร์มอนุบาล และฟาร์มเพาะเลี้ยง และธุรกิจฟาร์มเพาะเลี้ยงปลาเก๋า นอกจากนี้ จากการ
วิเคราะห์พบว่า ธุรกิจการผลิตปลาทูน่ากระป๋อง ถือเป็นอีกหนึ่งธุรกิจในอินโดนีเซียที่มีศักยภาพในการลงทุน 
อย่างไรก็ตาม จากกฎหมายการลงทุนภาคการประมงที่ก าหนดให้น าวัตถุดิบมาแปรรูปในอินโดนีเซีย            
ซึ่งผู้ประกอบการจะต้อง Joint Venture ในเรื่องของการแปรรูปในอินโดนีเซีย หรือหากเข้ามาด าเนินการเอง
จะมีค่าใช้จ่ายในการลงทุนค่อนข้างสูง ท าให้ผู้ประกอบการ SMEs ของไทยไม่สามารถเข้ามาด าเนินการใน
ธุรกิจการผลิตปลาทูน่ากระป๋องนี้ได้ ดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้จึงไม่มีการรวบรวมข้อมูลในธุรกิจส่วนดังกล่าว 
 

4.2.2 ผลการวิเคราะห์ศักยภาพด้านการลงทุนธุรกิจประมงในประเทศที่มีศักยภาพ 
ส าหรับการวิเคราะห์ศักยภาพการลงทุนธุรกิจประมงในประเทศที่มีศักยภาพใน 3 ประเทศ ได้แก่ 

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พม่า และอินโดนีเซีย จะแบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น 2 ส่วนหลักตาม
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ โดยในส่วนแรกจะเป็นการวิเคราะห์ Five Forces เพ่ือศึกษาการแข่งขันของ
อุตสาหกรรมภายในประเทศ ภาวะคุกคามจากคู่แข่งขันหน้าใหม่ วิเคราะห์อ านาจการต่อรองของผู้ซื้อและ
ผู้ขาย รวมถึงวิเคราะห์ภัยคุกคามจากสินค้าทดแทน ในขณะที่ส่วนที่สอง จะเป็นการสรุปวิเคราะห์จุดแข็ง 
จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT) ในการลงทุนธุรกิจประมงตามที่ได้กล่าวไปแล้วในหัวข้อที่ 4.2.1 เพ่ือ
น าไปสู่การเสนอแนะกลยุทธ์ (TOWS) ส าหรับการลงทุน ซึ่งกลยุทธ์ดังกล่าวจะเป็นการเสนอแนะแนวนโยบาย
ในการส่งเสริมการลงทุนด้านการประมงของไทยในประเทศกลุ่มสมาชิกอาเซียนที่มีศักยภาพตามวัตถุประสงค์
ในการศึกษาครั้งนี้  

 
ลาว 
1) การวิเคราะห์ Five Forces 
 การแข่งขันภายในอุตสาหกรรม (Rivalry Among Current Competitors) 
ถึงแม้ว่ารัฐบาลจะส่งเสริมให้มีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าเพิ่มมากขึ้นภายในลาว แต่จากปัญหาการ

ขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า รวมถึงปัญหาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานที่ยัง
ไม่ได้รับการพัฒนามากเท่าท่ีควร ท าให้ภาวะการแข่งขันภายในอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าของลาวยังไม่
มากนัก 

 ภัยคุกคามจากผู้แข่งขันหน้าใหม่ (Threat of New Entrants) 
เนื่องจากสภาพพ้ืนที่และคุณภาพน้ าที่เหมาะสมของลาวในการด าเนินธุรกิจเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 

ประกอบกับลาวมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเพ่ิมขึ้นตามล าดับ ประชากรเริ่มมีก าลังซื้อมากขึ้น และสัตว์น้ าตาม
แหล่งน้ าธรรมชาติลดลง ยิ่งเป็นปัจจัยที่ท าให้การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าภายในประเทศมีความส าคัญมากขึ้น 
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นอกจากนี้ รัฐบาลของลาวได้ส่งเสริมให้มีธุรกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าเพ่ิมมากข้ึนภายในประเทศเพ่ือเป็นการลด
การน าเข้าจากประเทศอ่ืนๆ การเพาะการเลี้ยงสัตว์น้ าจึงมีความส าคัญมากขึ้น รวมถึงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่
เอ้ืออ านวยให้นักธุรกิจต่างชาติเข้ามาด าเนินกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าภายในลาว ท าให้ในปัจจุบันมีนักธุรกิจจาก
ประเทศจีน และเวียดนามเริ่มมาลงทุนเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในภาคใต้ของลาวเพ่ิมขึ้น อย่างไรก็ตาม ปัญหาระบบ
โครงสร้างพ้ืนฐานที่ยังไม่ได้รับการพัฒนา และปัญหาการขาดแคลนแรงงาน อาจเป็นข้อจ ากัดของผู้ประกอบการ
รายใหม่จากประเทศอ่ืนๆ จะเข้ามาลงทุนในลาวได้เช่นกัน 

 

 อ้านาจการต่อรองของผู้ซ้ือ (Bargaining Power of Buyers) 
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าของลาวเป็นการผลิตเพ่ือรองรับกับการบริโภคภายในประเทศที่เพ่ิมขึ้น

ตามการเติบโตของเศรษฐกิจซึ่งการผลิตดังกล่าวยังไม่เพียงพอต่อความต้องการภายในประเทศ จากประเด็น
ดังกล่าวอาจท าให้ผู้ซื้อรายย่อยภายในประเทศมีอ านาจการต่อรองที่น้อยกว่า 

 

 อ้านาจการต่อรองของผู้ขาย (Bargaining Power of Suppliers) 
ประชากรของลาวนิยมบริโภคสินค้าสัตว์น้ าที่ยังไม่ผ่านการแปรรูปเป็นหลัก นอกจากนี้ การ

ผลิตสัตว์น้ าภายในประเทศยังไม่เพียงพอต่อการรองรับการเติบโตของเศรษฐกิจโดยเฉพาะการขยายตัวในภาค
การท่องเที่ยวของประเทศ ซึ่งอาจท าให้ผู้ขายภายในประเทศมีอ านาจการต่อรองที่สูงกว่า  อย่างไรก็ตาม การ
น าเข้าผลผลิตสัตว์น้ าของ ลาว จากประเทศเพ่ือนบ้าน เช่น ไทย หรือเวียดนาม อาจเป็นการเพ่ิมทางเลือกใน
การจ าหน่ายสินค้าสัตว์น้ า ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้ขายมีอ านาจการต่อรองที่ลดลงได้เช่นกัน 

 

 ภัยคุกคามจากสินค้าทดแทน (Threat of Substitute Products or Services) 
ในปัจจุบันสินค้าประมงของลาวส่วนใหญ่เป็นสินค้าที่ยังไม่ผ่านการแปรรูป ท าให้ประสบ

ปัญหาภัยคุกคามจากสินค้าทดแทนได้น้อยกว่า เนื่องจากการเพาะเลี้ยงจ าเป็นต้องอาศัยพ้ืนที่ที่เหมาะสมและมี
คุณภาพ ซึ่งทรัพยากรของลาวมีความเหมาะสมและเอ้ือต่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า นอกจากนี้ จากภาวะการ
แข่งขันของการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าที่ยังไม่สูงมากในประเทศท าให้สินค้าประมงที่ยังไม่ผ่านการแปรรูปของลาวยัง
ไม่ประสบปัญหาภัยคุกคามดังกล่าว 

 
2) สรุปการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT) และการจัดท้ากลยุทธ์ (TOWS) 

 การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคในการลงทุนในประเทศ ลาว    
จะพิจารณาจุดแข็งและจุดอ่อนของไทยที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในธุรกิจภาคประมง และพิจารณาโอกาสของ 
ลาวที่เ อ้ือประโยชน์ รวมถึงการพิจารณาอุปสรรคที่จะส่งผลต่อการลงทุนของผู้ประกอบการไทย ดัง
รายละเอียดในตารางที่ 4.14 ซึ่งผลจากการวิเคราะห์ SWOT จะน าไปสู่การจัดท ากลยุทธ์การลงทุนของ
ผู้ประกอบการไทยใน ลาวดังมีรายละเอียดในตารางที่ 4.15 

 



 
 

 

ตารางท่ี 4.14 การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคการลงทุนในลาว 
จุดแข็ง 

 ความไดเ้ปรียบทางเทคโนโลยี และทักษะของผู้ประกอบการไทยในด้านประมงของ
ไทย 

 รัฐบาลไทยมีนโยบายสนับสนุนการลงทุนในต่างประเทศ 

จุดอ่อน 
 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบของผู้ประกอบการไทยในการลงทุนต่างประเทศ 
 ทัศนคติในแง่ลบเกี่ยวกับความเสีย่งจากการลงทุนในต่างประเทศของผู้ประกอบการ

ไทย 
 ผู้ประกอบการมีความคิดที่จะลงทนุในลาวเพื่อการผลิตและขายในลาว แต่เนื่องจาก

ลาวมีประชากรไม่มาก ท าให้ปรมิาณอุปสงค์ในลาวน้อย 
 ค่าจ้างแรงงานไทยค่อนข้างสูงโดยเปรียบเทยีบ 

โอกาส 
 การลงทุนด้านการเพาะฟักและการอนุบาลของผู้ประกอบการขนาดเล็กและกลาง มี

ความเหมาะสมกับจ านวนประชากรลาวท่ีมไีม่มากนัก 
 สภาพพื้นที่และคุณภาพน้ าที่เหมาะสม ในบางพื้นที่และยังไม่มมีลพษิจากสิ่งแวดล้อม 
 รัฐบาลมคีวามต้องการพัฒนาด้านเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าเพื่อลดการน าเขา้  
 มีแผนงานในการส่งเสริมให้มีการเลี้ยงปลาในกระชังเพิ่มขึ้น 
 ต้องการให้นักลงทุนต่างชาติเข้ามาพัฒนาด้านเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในประเทศ 
 การลดภาษีน าเข้าวสัดตุ่างๆ ท่ีจ าเป็นต้องใช้ในขบวนการผลิต  
 รัฐบาลใหส้ัมปทานการใช้ประโยชน์จากท่ีดิน 
 สามารถเป็นเจ้าของกิจการได้โดยไม่จ าเป็นต้องลงทุนร่วมกับคนท้องถิ่น 
 คนลาวชอบท่ีจะท างานร่วมกับคนไทย 
 การขาดเทคโนโลยีและเทคนิคในการเพาะลูกพันธุ์ปลานลิในลาว 

อุปสรรค 
 ต้องน าเข้าวัสดุ อุปกรณ์ในขบวนการผลิตทุกอย่างจากไทย อาจจะท าให้ต้นทุนการ

ผลิตสูง 
 ขาดแคลนแรงงานท่ีมีทักษะ 
 ความเสีย่งเกี่ยวกับคณุภาพน้ าของประเทศเนื่องจากยังไม่มีการควบคุมการปล่อยของ

เสียในแหล่งน้ า 
 วัฒนธรรมการท างานของแรงงานลาวขาดความเช่ียวชาญ มีทักษะในการเลีย้งสัตว์น้ า

ในระดับปานกล่างค่อนต่ า และขาดความกระตือรือร้นในการท างาน 
 ระบบการเงินและธนาคารยังไม่มัน่คง จึงซื้อขายสินค้าด้วยเงินสดเทา่นั้น  
 ระบบโครงสร้างพื้นฐานท่ียังไม่พัฒนามากนัก 
 บุคลากรภาคราชการและเอกชนยงัขาดองค์ความรู ้
 กฎระเบียบข้อบังคับการร่วมลงทุนที่ต้องใช้แรงงานใน ลาวอย่างน้อยร้อยละ 90 
 การบริหารจัดการอ านาจเบ็ดเสร็จจากเจ้าแขวงของ ลาว 
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ตารางท่ี 4.14 (ต่อ) 
โอกาส (ต่อ) 

 การประเมินโครงการลงทุนในโรงเพาะฟักลูกพันธุ์ปลานลิฟาร์มอนุบาลลูกปลานิล
กระชังเพาะเลี้ยงปลานลิและฟารม์เพาะเลี้ยงปลาดุกมีความคุ้มค่าและมผีลก าไรจาก
การลงทุน 

 ค่าจ้างแรงงานท่ีค่อนข้างถูกกว่าโดยเปรียบเทียบ 
 การเปิดเสรีของประชาคมอาเซียน ท าให้การลงทุนในประเทศสมาชกิเป็นไปอย่างเสรี

มากขึ้น (ASEAN Community) 
 การขยายตัวของธุรกิจการท่องเที่ยวของ ลาว 
 สภาพพื้นที่เหมาะสมแก่การเป็นจดุเช่ือมต่อการคา้ระหว่างประเทศจีนและเวยีดนาม 
 ได้รับการสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร (GSP) จากกลุ่มประเทศท่ีพัฒนาแล้ว 
 การบริหารปกครองที่มีเสถียรภาพสูงจากพรรคการเมืองเพียงพรรคเดียว 
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ตารางท่ี 4.15 กลยุทธ์การลงทุนในลาว 
กลยุทธ์ SO 

1. การสนับสนุนให้ผู้ประกอบการไทยเข้าไปลงทุนใน ลาว ตั้งแต่การลงทุนใน
โรงเพาะเลี้ยงจนถึงการเพาะเลี้ยง 
- มีการให้ความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบและขั้นตอนการลงทุนที่เกี่ยวข้อง 
- มีการสนับสนุนด้านเงินลงทุนดอกเบี้ยต่ า 
- มีการประสานความร่วมมือในระดับรัฐต่อรัฐ (G2G) เพ่ือขยายโอกาสใน

การลงทุนของผู้ประกอบการ 

กลยุทธ์ WO 
1. ภาครัฐควรเปิดโอกาสให้นักลงทุนในไทยได้รับทราบกฎระเบียบต่างๆ และมี

การพบปะระหว่างผู้ประกอบการและเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่เกี่ยวข้องของ ลาว 
รวมถึงการพาผู้ประกอบการไทยศึกษาดูงานในพื้นที่ท าธุรกิจของ ลาว 

กลยุทธ์ ST 
1. การเข้าไปลงทุนเพาะเลี้ยงของผู้ประกอบการในรูปแบบของการร่วมทุน 

(Joint Venture) รวมถึงมีการอบรมทักษะบุคลากรของ ลาว 
2. ภาครัฐสนับสนุนการศึกษาวิจัยทางด้านวัฒนธรรมในการท าธุรกิจ รวมถึง

พฤติกรรมของผู้บริโภคใน ลาว 

กลยุทธ์ WT 
ไม่มี 
** เนื่องจากเป็นการศึกษาการเสริมสร้างศักยภาพเพ่ือหาลู่ทางการลงทุนใน 
ลาว ดังนั้น จึงไม่มีการเสนอแผนในกลยุทธ์ WT ดังกล่าว ** 
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พม่า 
1) การวิเคราะห์ Five Forces 
 การแข่งขันภายในอุตสาหกรรม (Rivalry Among Current Competitors) 
อุตสาหกรรมประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในพม่า ถือเป็นภาคธุรกิจมีความส าคัญต่อ

เศรษฐกิจของประเทศรองลงมาจากด้านเกษตร และเป็นแหล่งความมั่นคงทางอาหารของประเทศ ซึ่งท าให้เกิด
การจ้างงานจ านวนมาก อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมประมงในพม่ายังคงกระจุกตัวในกลุ่ม
ผู้ประกอบการรายย่อย ในขณะที่มีจ านวนของผู้ประกอบการรายใหญ่ยังไม่มากนัก ซึ่งส่วนใหญ่แล้ว
ผู้ประกอบการรายใหญ่จะมีความใกล้ชิดและได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลพม่า แสดงให้เห็นว่าในปัจจุบันนั้น
พม่ายังคงมีการปกป้องอุตสาหกรรมประมงภายในประเทศของตนเองและยังมีการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม
ประมงยังไม่สูงมาก แต่เนื่องจากพม่ามีแหล่งน้ าทะเลที่มีคุณภาพที่ดีเหมาะสมส าหรับการเพาะเลี้ยงชายฝั่งและ
การเพาะเลี้ยงในทะเล รวมถึงมีสมาคมที่เป็นตัวแทนของภาคเอกชนที่เข้มแข็ง (Myanmar Fisheries 
Federation) พร้อมที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าของประเทศ ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ล้วนส่งผลให้
อุตสาหกรรมประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าของพม่ามีการขยายตัวภายในประเทศและอาจเกิดภาวะการ
แข่งขันภายในอุตสาหกรรมได้ในอนาคต 
 

 ภัยคุกคามจากผู้แข่งขันหน้าใหม่ (Threat of New Entrants) 
ถึงแม้ว่าในปัจจุบัน จะมีประเทศญี่ปุ่นและประเทศจีนเข้ามาลงทุนในธุรกิจประมงขนาดใหญ่

ในพม่า แต่จากปัญหาโครงสร้างพ้ืนฐานที่ไม่ได้รับการรับการพัฒนามาเป็นเวลานาน เป็นอุปสรรคที่ส าคัญใน
การลงทุนด้านเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในพม่า นอกจากนี้ราคาที่ดินที่มีราคาสูงและอัตราแลกเปลี่ยนที่มีความผันผวน
สูงก็เป็นปัญหาส าคัญอีกประการหนึ่งที่ไม่เอ้ือต่อการลงทุน รวมถึงการผลิตเพ่ือการส่งออกต้องผ่านบริษัทชาว
พม่าซึ่งผู้ประกอบการต่างชาติต้องมีการเสียภาษีซ้ าซ้อน ถึงแม้ว่าพม่าเริ่มเปิดประเทศให้ชาวต่างชาติเข้ามา
ลงทุน แต่ระบบราชการและขั้นตอนการประสานงานต่างๆ ยังขาดความคล่องตัว จึงเป็นปัญหาที่ส าคัญอีก
ประการหนึ่งที่ไม่เ อ้ือต่อการลงทุนของผู้ประกอบการรายใหม่ที่ต้องการลงทุนในพม่า โดยเฉพาะใน
ผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลาง 

 

 อ้านาจการต่อรองของผู้ซ้ือ (Bargaining Power of Buyers) 
เนื่องจากอุตสาหกรรมประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในพม่า ถือเป็นภาคธุรกิจมี

ความส าคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศและมีอัตราการแข่งขันภายในอุตสาหกรรมที่ค่อนข้างมาก รวมถึง
ผู้บริโภคในพม่ายังสามารถจับปลาได้เองตามธรรมชาติด้วยเช่นกัน ซึ่งถือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งให้แก่กลุ่ม
ผู้บริโภค ท าให้ผู้ซื้อมีอ านาจในการต่อรองที่มากกว่าผู้ขาย นอกจากนี้ จากการเปิดประเทศในปัจจุบัน ท าให้
กลุ่มผู้บริโภคมีทางเลือกในการน าเข้าสินค้าประมงจากประเทศเพ่ือนบ้าน เช่น ไทย และเวียดนาม ได้มากขึ้น 
ซึ่งจะยิ่งเป็นการเพ่ิมอ านาจต่อรองให้แก่ผู้ซื้อด้วยเช่นกัน ในขณะที่เมื่อพิจารณาถึงกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมแปร
รูปสัตว์น้ าในพม่า ซึ่งเป็นอีกกลุ่มผู้ซื้อหนึ่งที่มีความต้องการวัตถุดิบส าหรับการแปรรูป อย่างไรก็ตาม เนื่องจาก
สินค้าสัตว์น้ าในพม่ามีไม่เพียงพอต่อความต้องการบริโภคภายในประเทศ ท าให้กลุ่มผู้ซื้อที่ เป็นธุรกิจ
อุตสาหกรรมแปรรูปไม่มีอ านาจในการต่อรองซื้อวัตถุดิบ และต้องซื้อวัตถุดิบสัตว์น้ าจากผู้ขายวัตถุดิบรายใหญ่
ที่มีปริมาณผลผลิตมากพอเท่านั้น 
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 อ้านาจการต่อรองของผู้ขาย (Bargaining Power of Suppliers) 
เนื่องจากกลุ่มผู้บริโภคทั่วไปมีทางเลือกหลากหลายในการซื้อสินค้าสัตว์น้ าในพม่า รวมถึงจาก

ภาวะการแข่งขันของอุตสาหกรรมประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ท าให้มีผลผลิตสัตว์น้ าภายในประเทศจ านวน
มาก จึงส่งผลให้ผู้ขายในประเทศมีอ านาจการต่อรองที่ค่อนข้างน้อย อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาถึงผู้ประกอบการ
รายใหญ่ที่จ าหน่ายสินค้าประมงที่ยังไม่ผ่านการแปรรูปพบว่า อ านาจการต่อรองจะมากกว่าผู้ขายรายย่อยทั่วไป
เนื่องจากผู้ประกอบการรายใหญ่จะเป็นแหล่งจ าหน่ายวัตถุดิบให้แก่อุตสาหกรรมแปรรูป 

 

 ภัยคุกคามจากสินค้าทดแทน (Threat of Substitute Products or Services) 
เนื่องจากสินค้าประมงแต่ละสินค้า เป็นสินค้าที่มีลักษณะเฉพาะในการบริโภค ท าให้ประสบ

ปัญหาภัยคุกคามจากสินค้าทดแทนได้น้อยกว่า เนื่องจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าแต่ละประเภทจ าเป็นต้องอาศัย
พ้ืนที่ที่เหมาะสมและมีคุณภาพ ซึ่งทรัพยากรของพม่ามีความเหมาะสมและเอ้ือต่อการเพาะเลี้ยงสัตว์ รวมถึง
ผู้บริโภคภายในประเทศก็มีความนิยมบริโภคสินค้าประมง ท าให้พม่ามีผลผลิตสัตว์น้ าที่ได้จากการท าการ
ประมงในทะเลที่สูงมากโดยจัดอยู่ในอันดับ 2 ของอาเซียนรองจากอินโดนีเซีย และสามารถส่งออกไปยัง 27 
ประเทศท่ัวโลก 

 

2) สรุปการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT) และการจัดท้ากลยุทธ์ (TOWS) 
  การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคในการลงทุนในพม่า ซึ่งจะพิจารณาจุดแข็ง
และจุดอ่อนของไทยที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในธุรกิจภาคประมง และพิจารณาโอกาสของพม่าที่เอ้ือประโยชน์ 
รวมถึงการพิจารณาอุปสรรคที่จะส่งผลต่อการลงทุนของผู้ประกอบการไทย ดังรายละเอียดในตารางที่ 4.16     
ซึ่งผลจากการวิเคราะห์ SWOT จะน าไปสู่การจัดท ากลยุทธ์การลงทุนของผู้ประกอบการไทยในพม่าดังมี
รายละเอียดในตารางที่ 4.17 



 

 

ตารางท่ี 4.16 การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคการลงทุนในพม่า 
จุดแข็ง 

 ความไดเ้ปรียบทางเทคโนโลยี และทักษะของผู้ประกอบการไทยในด้านประมงของ
ไทย 

 รัฐบาลไทยมีนโยบายสนับสนุนการลงทุนในต่างประเทศ 

จุดอ่อน 
 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบของผู้ประกอบการไทยในการลงทุนต่างประเทศ 
 ทัศนคติในแง่ลบเกี่ยวกับความเสีย่งจากการลงทุนในต่างประเทศของผู้ประกอบการ

ไทย 
 ความเชื่อของผู้ประกอบการไทยเกี่ยวกับช่องทางการขยายตลาดภายในประเทศว่า

กระท าได้ยากและมีปญัหาในการจัดการมาก 
 ค่าจ้างแรงงานไทยค่อนข้างสูงโดยเปรียบเทยีบ 

โอกาส 
 สภาพพื้นที่เหมาะสมและทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์ ยังไมม่ีมลพิษจากสิ่งแวดล้อม  
 มีแรงงานจ านวนมากท่ีพร้อมจะท างานในภาคการเพาะเลีย้งสัตว์น้ าและมีคา่จ้าง

แรงงานถูก 
 มีสมาคมที่เป็นตัวแทนของภาคเอกชนท่ีเข้มแข็ง (Myanmar Fisheries Federation) 

พร้อมท่ีจะพัฒนาอุตสาหกรรมเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าของประเทศ 
 นักลงทุนท้องถิ่นมีความต้องการรว่มทุนกับนักลงทุนต่างชาติเพื่อพัฒนาการเพาะเลี้ยง

สัตว์น้ าในประเทศ 
 พื้นที่การผลติอยู่ใกล้กับท่าเรือจึงสะดวกต่อการขนส่งนโยบายของภาคราชการต่อการ

ลงทุนด้านเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าของนักลงทุนต่างชาติมีการปรับปรุงกฎหมายให้ทันสมัย
เพื่อดึงดูดนักลงทุนต่างชาต ิ

 ความต้องการพัฒนามาตรฐานสินค้าของประเทศ ซึ่งต้องอาศัยนักลงทุนต่างชาติที่มีองค์
ความรู้และเทคโนโลยีที่พร้อมมากกว่าผู้ประกอบการท้องถิ่น 

อุปสรรค 
 ปลาน้ าจืดตามธรรมชาติไมเ่พียงพอในการแปรรูปภายใต้หลักการประหยัดต่อขนาด

จ าเป็นต้องเพาะเลี้ยงเพิม่ขึ้นเพื่อก่อให้เกิดความคุ้มค่าในการแปรรูปส าหรับ SMEs 
 โครงสร้างพื้นฐานท่ีไมไ่ด้รับการรบัการพัฒนามาเป็นเวลานาน 
 ราคาที่ดินท่ีมรีาคาสูง 
 อัตราแลกเปลี่ยนทีม่ีความผันผวนสูง 
 การผลิตเพื่อการส่งออกต้องผ่านบริษัทชาวพม่าซึ่งผู้ประกอบการต่างชาติต้องมีการ

เสียภาษีซ้ าซ้อน 
 อ านาจในการตัดสินข้ึนอยู่กับภาครัฐท้องถิ่นเป็นหลัก 
 ตลาดในประเทศมีขนาดเล็ก 
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ตารางท่ี 4.16 (ต่อ) 
โอกาส (ต่อ) 

 สามารถให้สัมปทานท่ีดินเป็นระยะเวลานานในพื้นที่ห่างไกล 
 การยกเว้นภาษีส่งออก และการลดหย่อนภาษีเงินได ้
 เนื่องจากเศรษฐกิจเริ่มขยายตัว ท าให้ประชาชนจะมีก าลังซื้อเพิ่มขึ้น 
 การยกเลิกการคว่ าบาตรจากประเทศสหรัฐอเมริกาและและกลุม่ประเทศสหภาพยุโรป 
 การประเมินโครงการลงทุนในฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกราม และฟารม์เพาะเลี้ยงปลา

นิลมีความคุ้มค่าและมผีลก าไรจากการลงทุน 

อุปสรรค (ต่อ) 
 ความแตกต่างทางด้านภาษา 
 บุคลากรขาดความรู้ในการจดัท ามาตรฐานสินค้า 
 แรงงานขาดทักษะและความรู้ในการเพาะเลี้ยง 
 ทัศนคติของผู้บริโภคภายในพม่าทีย่ึดติดกับการบรโิภคสินค้าท่ีมมีาแต่ดั้งเดิม 
 ต้นทุนในการผลิตอื่นๆ (ยกเว้นคา่จ้างแรงงาน) มีราคาสูงกว่าโดยเปรียบเทียบ 
 ความไมม่ีเสถียรภาพของนโยบายและกฎหมายภายในประเทศ 
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ตารางท่ี 4.17 กลยุทธ์การลงทุนในพม่า 
กลยุทธ์ SO 

1. การสนับสนุนให้ผู้ประกอบการไทยเข้าไปลงทุนในพม่า ตั้งแต่การลงทุนใน
โรงเพาะเลี้ยงจนถึงการเพาะเลี้ยง 
- มีการให้ความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบและขั้นตอนการลงทุนที่เกี่ยวข้อง 
- มีการสนับสนุนด้านเงินลงทุนดอกเบี้ยต่ า 
- มีการประสานความร่วมมือในระดับรัฐต่อรัฐ (G2G) ภาครัฐท้องถิ่น 

และสมาคมที่เป็นตัวแทนภาคเอกชนเพื่อขยายโอกาสในการลงทุนของ
ผู้ประกอบการ 

กลยุทธ์ WO 
1. ภาครัฐควรเปิดโอกาสให้นักลงทุนในไทยได้รับทราบกฎระเบียบต่างๆ และมี

การพบปะระหว่างผู้ประกอบการและเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่เกี่ยวข้องของพม่า 
รวมถึงการพาผู้ประกอบการไทยศึกษาดูงานในพื้นที่ท าธุรกิจของพม่า 

กลยุทธ์ ST 
1.   การเข้าไปลงทุนเพาะเลี้ยงของผู้ประกอบการในรูปแบบของการร่วมทุน 

(Joint Venture) รวมถึงมีการอบรมทักษะบุคลากรของพม่าทั้งทักษะที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจการประมงและการจัดท ามาตรฐานสินค้า 

2.   ภาครัฐสนับสนุนการศึกษาวิจัยทางด้านวัฒนธรรมในการท าธุรกิจ รวมถึง
พฤติกรรมของผู้บริโภคในพม่า 

กลยุทธ์ WT 
ไม่มี 
** เนื่องจากเป็นการศึกษาการเสริมสร้างศักยภาพเพ่ือหาลู่ทางการลงทุนใน
พม่า ดังนั้น จึงไม่มีการเสนอแผนในกลยุทธ์ WT ดังกล่าว ** 
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อินโดนีเซีย 
1) การวิเคราะห์ Five Forces 
 การแข่งขันภายในอุตสาหกรรม (Rivalry Among Current Competitors) 
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าของอินโดนีเซียมีทั้งการเพาะเลี้ยงในทะเล และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า

ชายฝั่ง ซึ่งเป็นประเทศที่มีพ้ืนที่ที่เหมาะสมส าหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ทั้งน้ าจืด น้ ากร่อยและน้ าเค็ม โดยมี
พ้ืนที่ที่เหมาะสมที่จะพัฒนาด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าทั้งสิ้น 17.7 ล้านเฮคแตร์ โดยมีพ้ืนที่ที่ถูกใช้ส าหรับการ
เพาะเลี้ยงในทะเลประมาณ 4.2 หมื่นเฮคแตร์ พ้ืนที่การเพาะเลี้ยงในน้ ากร่อย 6.8 แสนเฮคแตร์ และพ้ืนที่การ
เพาะเลี้ยงในน้ าจืด 3.9 แสนเฮคแตร์ ดังนั้นจึงมีพ้ืนที่เหลือจ านวนมากที่มีศักยภาพที่จะพัฒนาด้านเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ า ซึ่งการเพาะเลี้ยงในทะเลมีกระจายอยู่ทุกเกาะส าคัญของอินโดนีเซียและมีจ านวนผู้เลี้ยงทั้งสิ้น                
119, 851 ราย  

อย่างไรก็ตาม การแข่งขันภายในอุตสาหกรรมเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าของอินโดนีเซียมีระดับความ
รุนแรงไม่มากนัก เนื่องจากเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าโดยทั่วไปของประเทศยังไม่พัฒนา ขาดแคลน
บุคลากรที่เชี่ยวชาญเฉพาะทาง (ยกเว้นบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการเพาะเลี้ยงปลาเก๋า) และแรงงานยังคงขาด
ทักษะในการจัดการผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยว รวมถึงโครงสร้างพ้ืนฐานยังไม่มีประสิทธิภาพเนื่องจากลักษณะ
สภาพภูมิประเทศที่เป็นเกาะ และความหลากหลายทางเชื้อชาติที่เป็นอุปสรรคต่อการจัดการทางการตลาด 
ปัจจัยเหล่านี้ล้วนส่งผลให้พัฒนาการในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าของอินโดนีเซียไม่พัฒนาเท่าที่ควร และยังคงต้อง
พ่ึงพิงผู้ประกอบการต่างประเทศในการช่วยด าเนินกิจการ 
 

 ภัยคุกคามจากผู้แข่งขันหน้าใหม่ (Threat of New Entrants) 
เนื่องจากการมีพ้ืนที่ที่เหมาะสมที่จะพัฒนาธุรกิจด้านเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจ านวนมาก ทั้งการ

เลี้ยงในน้ าจืด น้ าเค็มและน้ ากร่อย ท าให้ในปัจจุบัน มีผู้ประกอบการจากเวียดนามเข้าไปลงทุนเพาะเลี้ยงสัตว์
น้ าในอินโดนีเซีย แต่เนื่องจากอินโดนีเซียยังคงขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ในด้านดังกล่าว ท าให้รัฐบาลมีการ
สนับสนุนการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม ยังคงมีกฎระเบียบที่อาจไม่เอ้ือต่อการด าเนินธุรกิจ 
เช่น การลงทุนต้องเป็นการลงทุนเพาะเลี้ยงและแปรรูป การลงทุนต้องเป็นการลงทุนเพาะเลี้ยงเพ่ือการส่งออก
และการลงทุนโรงงานแปรรูปต้องเป็นการท าผลิตภัณฑ์ที่มีการเพ่ิมมูลค่าไม่ ใช่การแช่แข็งอย่างเดียว ซึ่งใช้
เงินทุนสูงท าให้ไม่เหมาะแก่การลงทุนในระดับเล็กและกลาง รวมถึงการออกกฎหมายที่ให้ผู้ประกอบการด้าน
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าต้องมี Partnership รูปแบบใดรูปแบบหนึ่งกับผู้ประกอบการในพ้ืนที่ ดังนั้นผู้ประกอบการที่
จะสามารถเข้าไปลงทุนการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในประเทศดังกล่าวอาจต้องเป็นผู้ประกอบการรายใหญ่ที่สามารถ
ลงทุนอย่างครบวงจรในสาธารณูปโภคท่ีเกี่ยวข้อง 
 

 อ้านาจการต่อรองของผู้ซ้ือ (Bargaining Power of Buyers) 
การผลิตสัตว์น้ าของอินโดนีเซียสามารถแบ่งภาคการผลิตออกเป็น 2 แบบ ได้แก่ 

ผู้ประกอบการที่เป็นธุรกิจของอินโดนีเซีย และผู้ประกอบการต่างประเทศที่เข้ามาลงทุนในอินโดนีเซีย ซึ่งการ
ผลิตทั้ง 2 รูปแบบมีการแบ่งแยกตลาดผู้บริโภคชัดเจน กล่าวคือ ผู้ประกอบการที่เป็นธุรกิจของอินโดนีเซียนั้น
เน้นตลาดในประเทศเป็นหลัก เนื่องจากปริมาณการผลิตไม่พอต่อความต้องการภายในประเทศที่เพ่ิมขึ้นตาม
การเติบโตของเศรษฐกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมท่องเที่ยวซึ่งอาจท าให้ผู้ซื้อภายในประเทศอาจจะมี
อ านาจการต่อรองที่น้อยกว่าในขณะที่ผู้ประกอบการต่างประเทศที่เข้ามาลงทุนในอินโดนีเซียนั้น เน้นการผลิต
สินค้าแปรรูปโดยใช้วัตถุดิบภายในอินโดนีเซียเพ่ือการส่งออก ดังนั้น หากพิจารณากลุ่มธุรกิจของผู้ประกอบการ
ต่างประเทศเป็นหนึ่งในกลุ่มผู้ซื้อวัตถุดิบ อาจส่งผลให้ผู้ประกอบการมีอ านาจในการต่อรองน้อยเช่นเดียวกัน 
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 อ้านาจการต่อรองของผู้ขาย (Bargaining Power of Suppliers) 
เนื่องจากอินโดนีเซียเป็นประเทศมุสลิมซึ่งประชากรบริโภคไก่และสัตว์น้ าเป็นหลัก รวมถึงการ

ผลิตภายในประเทศยังไม่เพียงพอต่อการรองรับการเติบโตของเศรษฐกิจซึ่งอาจท าให้ผู้ขายภายในประเทศ
อาจจะมีอ านาจการต่อรองที่สูงกว่า ในขณะที่การส่งออกของผู้ประกอบการต่างประเทศที่เน้นการส่งออกสินค้า
สัตว์น้ าแปรรูปก็ต้องเผชิญกับคู่แข่งประเทศอ่ืนๆ เช่น ไทย และเวียดนามอีกเช่นกัน ดังนั้น ผู้ประกอบการ
ต่างประเทศอาจจะมีอ านาจในการต่อรองที่น้อย 
 

 ภัยคุกคามจากสินค้าทดแทน (Threat of Substitute Products or Services) 
ในปัจจุบันสินค้าประมงของอินโดนีเซียส่วนใหญ่เป็นสินค้าที่ยังไม่ผ่านการแปรรูป ท าให้

ประสบปัญหาภัยคุกคามจากสินค้าทดแทนได้น้อยกว่า เนื่องจากการเพาะเลี้ยงจ าเป็นต้องอาศัยพ้ืนที่ที่
เหมาะสมและมีคุณภาพ ซึ่งทรัพยากรของอินโดนีเซียมีความเหมาะสมและเอ้ือต่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ดังนั้น 
ในปัจจุบันอินโดนีเซียจึงเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ของโลก และมีศักยภาพสูงที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมด้านการ
เพาะเลี้ยงประมงน้ าทะเลและน้ าจืด นอกจากนี้ ประชาชนใน อินโดนีเซียเป็นสังคมมุสลิมท าให้ความ
หลากหลายของสินค้าที่บริโภคได้มีไม่มากนัก จึงเป็นการลดความเสี่ยงของภัยคุกคามจากสินค้าทดแทน 

 

2) สรุปการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT) และการจัดท้ากลยุทธ์ (TOWS) 
  การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคในการลงทุนในอินโดนีเซีย ซึ่งจะพิจารณา
จุดแข็งและจุดอ่อนของไทยที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในธุรกิจภาคประมง และพิจารณาโอกาสของอินโดนีเซียที่
เอ้ือประโยชน์ รวมถึงการพิจารณาอุปสรรคที่จะส่งผลต่อการลงทุนของผู้ประกอบการไทย ดังรายละเอียดใน
ตารางที่ 4.18 ซึ่งผลจากการวิเคราะห์ SWOT จะน าไปสู่การจัดท ากลยุทธ์การลงทุนของผู้ประกอบการไทยใน
อินโดนีเซียดังมีรายละเอียดในตารางที่ 4.19 



 
 

 

ตารางท่ี 4.18 การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคการลงทุนในอินโดนีเซีย 
จุดแข็ง 

 ความไดเ้ปรียบทางเทคโนโลยี และทักษะของผู้ประกอบการไทยในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า
บางประเภท 

 รัฐบาลไทยมีนโยบายสนับสนุนการลงทุนในต่างประเทศ 

จุดอ่อน 
 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบของผู้ประกอบการไทยในการลงทุน

ต่างประเทศ 
 ทัศนคติในแง่ลบเกี่ยวกับความเสีย่งจากการลงทุนในต่างประเทศของผู้ประกอบการ

ไทย 
 ความเชื่อของผู้ประกอบการไทยเกี่ยวกับช่องทางการขยายตลาดภายในประเทศ 

โอกาส 
 การมีพื้นที่ท่ีเหมาะสมท่ีจะพัฒนาธุรกิจด้านเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจ านวนมาก ท้ังการเลี้ยงใน

น้ าจืด น้ าเค็มและน้ ากร่อย 
 การมีสถาบันการศึกษาทีผ่ลิตบัณฑิตสาขาเพาะเลี้ยงสตัว์น้ าเพิ่มมากข้ึน 
 การปรับปรุงกฎหมายให้นักลงทุนต่างชาติสามารถผลิตสัตว์น้ าและขายไดภ้ายในประเทศ 

และการปรับปรุงขั้นตอนการยื่นเอกสารเพื่อประกอบการขออนุญาตลงทุนให้กระชับมาก
ขึ้น 

 รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมธรุกิจการผลิตอาหารสัตว์น้ าไม่ว่าจะเป็นอาหารกุ้งและอาหาร
ปลาที่ชัดเจน 

 ให้สิทธิพิเศษในการลงทุน โดยการลดภาษเีงินไดร้้อยละ 5 ต่อปีเป็นเวลา 6 ปี/ ลดภาษี
ทรัพย์สิน/ ลดภาษีการน าเข้าเครือ่งจักรและวัสดุที่จ าเป็นต่อการผลติ 

 อินโดนีเซียขาดแคลนลูกพันธุ์สตัวน์้ าท่ีมีคุณค่าทางเศรษฐกิจหลายชนิด หรือมลีูกพันธุ์ท่ี
คุณภาพไม่ดี เช่น กุ้ง ปลาดุก และปลานิล 

 อินโดนีเซียเป็นประเทศมสุลมิซึ่งประชากรบรโิภคไก่และสตัว์น้ าเป็นหลัก 
 การประเมินโครงการลงทุนในฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งขาว และฟาร์มเพาะเลี้ยงปลาเก๋ามีความ

คุ้มค่าและมผีลก าไรจากการลงทุน 

อุปสรรค 
 เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสตัว์น้ าโดยทั่วไปยังไม่พัฒนา 
 การขาดทักษะในการจดัการผลผลติหลังการเก็บเกี่ยว 
 โครงสร้างพื้นฐานยังไมม่ีประสิทธิภาพ 
 กฎหมายที่ใหผู้้ประกอบการด้านเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าต้องมี Partnership รูปแบบใด

รูปแบบหนึ่งกับเกษตรกรรายย่อยในพื้นที่  
 ปัญหาผูม้ีอิทธิพลในท้องถิ่น 
 วัฒนธรรมการท างาน 
 คนท้องถิ่นยังไม่มีความรู้ภาษาอังกฤษมากนัก 
 กระบวนการผลติจ าเป็นต้องอยู่ภายใต้ข้อก าหนดของสินค้าฮาลาล (Halal) 
 ความขัดแย้งภายในประเทศของคนกลุ่มน้อย 
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ตารางท่ี 4.19 กลยุทธ์การลงทุนในอินโดนีเซีย 
กลยุทธ์ SO 

1. การสนับสนุนให้ผู้ประกอบการไทยเข้าไปลงทุนในอินโดนีเซีย ตั้งแต่การ
ลงทุนในโรงเพาะเลี้ยงจนถึงการเพาะเลี้ยง 
- มีการให้ความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบและขั้นตอนการลงทุนที่เกี่ยวข้อง 
- มีการให้ความรู้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการผลิตตามข้อก าหนด

ของฮาลาล (Halal) 
- มีการสนับสนุนด้านเงินลงทุนดอกเบี้ยต่ า 
- มีการประสานความร่วมมือในระดับรัฐต่อรัฐ (G2G) เพ่ือขยายโอกาสใน

การลงทุนของผู้ประกอบการ 

กลยุทธ์ WO 
1. ภาครัฐควรเปิดโอกาสให้นักลงทุนในไทยได้รับทราบกฎระเบียบต่างๆ และมี

การพบปะระหว่างผู้ประกอบการและเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่เกี่ยวข้องของ
อินโดนีเซีย รวมถึงการพาผู้ประกอบการไทยศึกษาดูงานในพ้ืนที่ท าธุรกิจ
ของอินโดนีเซีย 

กลยุทธ์ ST 
1.   การเข้าไปลงทุนเพาะเลี้ยงของผู้ประกอบการในรูปแบบของการร่วมทุน 

(Joint Venture) รวมถึงมีการอบรมทักษะบุคลากรของอินโดนีเซียทั้ง
ทักษะที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการประมง 

2.   ภาครัฐสนับสนุนการศึกษาวิจัยทางด้านวัฒนธรรมในการท าธุรกิจ รวมถึง
พฤติกรรมของผู้บริโภคในพม่า 

กลยุทธ์ WT 
ไม่มี 
** เนื่องจากเป็นการศึกษาการเสริมสร้างศักยภาพเพ่ือหาลู่ทางการลงทุนใน
อินโดนีเซีย ดังนั้น จึงไม่มีการเสนอแผนในกลยุทธ์ WT ดังกล่าว ** 
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4.3 การวิเคราะห์ความคุ้มทุนของธุรกิจประมงในประเทศกลุ่มสมาชิกอาเซียนที่มีศักยภาพ 
จากการศึกษาดูงานในลาว พม่า และอินโดนีเซียท าให้ได้ทราบถึงต้นทุนและผลตอบแทนของธุรกิจ

ประมงที่ผู้ประกอบการไทยมีศักยภาพและลู่ทางในการลงทุน ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะน ามาวิเคราะห์ความคุ้มทุน
ของธุรกิจดังกล่าว เพ่ือพิจารณาถึงความคุ้มค่าในการลงทุนธุรกิจประเภทต่างๆ  ในทั้ง 3 ประเทศ                    
โดยรายละเอียดในการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของธุรกิจประมงในประเทศต่างๆ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 

การประเมินโครงการลงทุนจะท าการพิจารณาจากเงินลงทุนเริ่มแรก ผลตอบแทน และความคุ้มค่าของ
เงินที่ได้รับ โดยการศึกษานี้ได้ใช้วิธีการประเมินค่าการลงทุนที่เหมาะสมกับโครงการที่ให้ผลตอบแทน คือ 
มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value: NPV) อัตราผลตอบแทนที่แท้จริง (Internal Rate of Return: IRR) 
อัตราผลตอบแทนต่อค่าใช้จ่าย (Benefit Cost Ratio: B/C Ratio) ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period: PB) 
และจุดคุ้มทุน (Break-Even Point) โดยข้อมูลที่จะน ามาใช้ในการวิเคราะห์ ประกอบไปด้วย งบกระแสเงินสด
ที่แสดงถึงเงินลงทุนระยะแรกและค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานในแต่ละปีและรายรับจากการลงทุน อายุโครงการ 
และต้นทุนของเงิน   

 

4.3.1 การวิเคราะห์โครงการของการลงทุนธุรกิจประมงในลาว 
จากการศึกษาพบว่า ธุรกิจประมงที่น่าสนใจและผู้ประกอบการไทยมีศักยภาพในการลงทุนใน

ลาว มีจ านวน 5 ธุรกิจ ได้แก่  
ธุรกิจเกี่ยวกับปลานิล ได้แก่ โรงเพาะฟัก ฟาร์มอนุบาลลูกพันธุ์ และกระชังเพาะเลี้ยงในแม่น้ า 
ธุรกิจเกี่ยวกับปลาดุก ได้แก่ โรงเพาะฟักลูกพันธุ์ และฟาร์มเพาะเลี้ยง 
จากการวิเคราะห์ความคุ้มทุนของธุรกิจประมงที่น่าสนใจทั้ง 5 ธุรกิจ มีรายละเอียดของการ

วิเคราะห์ดังต่อไปนี้ (รายละเอียดค่าใช้จ่าย และการประเมินโครงการในภาคผนวก ง) 
 

1) การวิเคราะห์โครงการของการลงทุนโรงเพาะฟักลูกพันธุ์ปลานิลในลาว 
จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่กรมกสิกรรมและป่าไม้และเกษตรกรในลาวเกี่ยวกับการลงทุนใน

ธุรกิจเกี่ยวกับปลานิล พบว่า ยังไม่มีการลงทุนในธุรกิจโรงเพาะฟักลูกพันธุ์ปลานิลในลาว เนื่องมาจากเจ้าหน้าที่
และเกษตรกรยังขาดความรู้และประสบการณ์ในการด าเนินธุรกิจโรงเพาะฟักลูกพันธุ์ รัฐบาลและเกษตรกรของ
ลาวมีความต้องการให้ไทยเป็นผู้เข้าไปลงทุนโรงเพาะฟักลูกพันธุ์ปลานิลเพ่ือจ าหน่ายสู่ตลาด ดังนั้นในการ
วิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางการเงินของโครงการการลงทุนโรงเพาะฟักลูกพันธุ์ปลานิลในลาวจะเป็นการ
ประมาณการค่าใช้จ่ายในการลงทุนและค่าใช้จ่ายด าเนินงานโดยใช้โครงสร้างต้นทุนของโร งเพาะฟักลูกพันธุ์
ปลานิลของเกษตรกรไทยเป็นฐานข้อมูล ซึ่งเป็นโรงเพาะฟักลูกพันธุ์ปลานิล ดอนชีฟาร์มของคุณกฤษณะ แสน
ทวีสุข เกษตรกรจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีขนาดฟาร์มเท่ากับ 30 ไร่ สามารถผลิตลูกพันธุ์ปลานิลได้ 
2,000,000 ตัวต่อเดือน จากนั้นท าการปรับค่าใช้จ่ายบางรายการให้เป็นไปตามค่าใช้จ่ายของเกษตรกรในลาว 
ซึ่งเป็นข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ ดังนั้น ในการลงทุนโรงเพาะฟักลูกพันธุ์ปลานิลในลาวจะมีค่าใช้จ่ายในการ
ลงทุนและค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 

ค่าใช้จ่ายในการลงทุน จะมีค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 9,391,343.28 บาท ซึ่งประกอบด้วยรายการทั้งสิ้น 
11 รายการ ได้แก่ (1) ค่าวิภาคเศรษฐกิจ (2) ค่าจ้างประเมินโครงการ (3) ค่าซื้อที่ดิน (4) ค่าบ่อซีเมนต์ส าหรับ
ผสมพันธุ์ (5) ค่าบ่อซีเมนต์ส าหรับฟักไข่ (6) ค่าบ่อดินอนุบาล (7) ค่าการท าโรงเรือน (8) ค่าอุปกรณ์ในการ
เพาะพันธุ์ลูกปลานิล (9) ค่าการท าระบบน้ า (10) ค่าซื้อพ่อแม่พันธุ์ปลานิล และ (11) ค่าซื้อรถกระบะขนส่ง  
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ส าหรับค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน จะมีค่าใช้จ่ายทั้งหมดอยู่ที่ 3,825,693.80 บาท ประกอบด้วย
ค่าใช้จ่ายรายการต่างๆ ทั้งสิ้น 8 รายการ ได้แก่ (1) ค่าอาหารช่วงแรกฟัก (2) ค่าอาหารผสม (3) ค่าไฟฟ้า    
(4) ค่าน้ ามัน (5) ค่าแรงงาน (6) ค่าขนส่ง (7) ค่าภาษีที่ดิน และ (8) ค่าปรับปรุงบ่อ 

  

ในขณะที่เมื่อพิจารณาถึงผลตอบแทนจากธุรกิจโรงเพาะฟักปลานิล จากการสัมภาษณ์พบว่า โรง
เพาะฟักลูกปลานิลจะมีระยะเวลาในการผลิตลูกปลานิลต่อรอบเท่ากับ 1  เดือน ดังนั้นในการด าเนินงาน
ระยะเวลา 1 ปี จะสามารถผลิตลูกพันธุ์ปลานิลได้ทั้งหมด 12 รอบการผลิต ผลผลิตลูกปลานิลจากบ่อดินขนาด 
50x30x1.5 เมตรจะให้ผลผลิตเท่ากับ 100,000 ตัวต่อบ่อ ดังนั้นโรงเพาะฟักลูกพันธุ์ปลานิลขนาด 30 ไร่ 
จ านวน 20 บ่อ จะมีผลผลิตลูกปลานิลทั้งหมด 2,000,000 ตัวต่อรอบ หรือ 24,000,000 ตัวต่อปี โดยลูกพันธุ์
ปลานิลขนาด 1-2 เซนติเมตร จะมีราคาขายเท่ากับ 0.6 บาทต่อตัว ดังนั้นเกษตรกรจะมีรายได้จากการผลิต 
ลูกปลานิลเท่ากับ 1,200,000 บาทต่อรอบ หรือ 14,400,000 บาทต่อปี  

 

การประมาณการการเคลื่อนไหวของเงินสดของโครงการโรงเพาะฟักลูกพันธุ์ปลานิล ในช่วง 5 ปี
ของการลงทุนจะประกอบด้วยค่าใช้จ่ายลงทุนเริ่มแรกเท่ากับ  9, 391,343.28 บาท จากนั้นจะมีค่าใช้จ่าย
ด าเนินงานปีละ 3,825,693.80 บาท ในส่วนของกระแสเงินสดรับประกอบด้วยผลตอบแทนจากการจ าหน่าย
ปลานิลปีละ 14,400,000.00 บาท เมื่อน าไปหักลบกับกระแสเงินสดจ่ายในแต่ละปี จะได้กระแสเงินสดสุทธิปี
ละ 10,574,306.20 บาท เมื่อรวมกระแสเงินสดสุทธิในช่วง 5 ปีของการลงทุนจะพบว่าโครงการลงทุนมีกระแส
เงินสดสุทธิหรือก าไรเท่ากับ 43,480,187.72 บาท  
 

การประเมินโครงการลงทุนโรงเพาะฟักลูกพันธุ์ปลานิล 
ในการประเมินโครงการโรงเพาะฟักลูกพันธุ์ปลานิลของเกษตรกรลาว ด้วยการวิเคราะห์มูลค่า

ปัจจุบันสุทธิในครั้งนี้ จะใช้อายุโครงการ 5 ปี เนื่องจากผู้ประกอบการต่างชาติได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้
ในช่วง 5 ปีแรกของการลงทุน และใช้อัตราคิดลดร้อยละ 14 ตามอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เพ่ือการลงทุนของ
ธนาคารของรัฐในลาว ซึ่ งจากการค านวณพบว่า มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิมีค่าเท่ากับ               
26, 911,106.09 บาท แสดงว่าโครงการมีความคุ้มค่าและมีผลก าไรจากการลงทุน  

 

ในขณะที่การวิเคราะห์อัตราผลตอบแทนที่แท้จริงเพ่ือหาอัตราคิดลดที่ท าให้มูลค่าปัจจุบันสุทธิ
ของโครงการมีค่าเท่ากับศูนย์ ซึ่งจากการค านวณพบว่า อัตราผลตอบแทนที่แท้จริงของโครงการโรงเพาะฟักลูก
พันธุ์ปลานิลขนาด 30 ไร่ จ านวน 20 บ่อมีค่าเท่ากับร้อยละ 109.83 นอกจากนี้ อตัราผลตอบแทนต่อค่าใช้จ่าย 
(Benefit Cost Ratio หรือ B/C Ratio) ตลอดอายุของโครงการ 5 ปี จากการค านวณพบว่าอัตราผลตอบแทน
ต่อค่าใช้จ่ายของโรงเพาะฟักลูกพันธุ์ปลานิลขนาด 30 ไร่ จ านวน 20 บ่อของเกษตรกร ลาว มีค่าเท่ากับ 2.19 
ซึ่งหมายความว่าผู้ประกอบการจะได้รับผลตอบแทน 2.19 หน่วยต่อเงินลงทุน 1 หน่วย ซึ่งจะมีระยะเวลาคืน
ทุน (Payback Period: PB) เท่ากับ 10 เดือน 20 วัน ส่วนจุดคุ้มทุน (Break-Even Point) ในการลงทุนโรง
เพาะฟักลูกพันธุ์ปลานิลขนาด 30 ไร่ 20 บ่อของเกษตรกร ลาว พบว่า มีต้นทุนคงที่ซึ่งก็คือเงินลงทุนเริ่มแรก
เท่ากับ 9,391,343.28 บาท และมีก าไรส่วนเกินต่อหน่วยเท่ากับ 0.44 บาทต่อตัว หรือมีจุดคุ้มทุนเท่ากับ 
21,343,962 ตัว 
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2) การวิเคราะห์โครงการโรงอนุบาลลูกพันธุ์ปลานิลในลาว 
จากการสัมภาษณ์เกษตรกรผู้ประกอบการโรงอนุบาลลูกพันธุ์ปลานิลในแม่น้ าโขง แขวงจ าปาสัก 

3 ราย ซึ่งมีขนาดฟาร์มอนุบาลลูกพันธุ์ปลานิลขนาด 4 ไร่ ท าให้ได้ทราบถึงข้อมูลในการลงทุนเพ่ือท าการผลิต
ลูกพันธุ์ปลานิลส าหรับเพาะเลี้ยงลงกระชังต่อไป โดยแบ่งสามารถจ าแนกต้นทุนออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 
ค่าใช้จ่ายในการลงทุนและค่าใช้จายในการด าเนินงาน ซึ่งในแต่ละส่วนมีรายละเอียดดังนี้ 

 

ค่าใช้จ่ายในการลงทุน จะมีค่าใช้จ่ายทั้งหมดเท่ากับ 2, 119,179.12 บาท ประกอบด้วยรายการ
ทั้งสิ้น 7 รายการ ได้แก่ (1) ค่าวิภาคเศรษฐกิจ (2) ค่าจ้างประเมินโครงการ (3) ค่าซื้อที่ดิน (4) ค่าท าบ่อ
อนุบาล (5) ค่าการท าโรงเรือน (6) ค่าอุปกรณ์ในการเพาะพันธุ์ลูกปลานิล และ (7) ค่ารถขนส่ง 

  

ส าหรับค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน จะมีค่าใช้จ่ายทั้งหมดเท่ากับ 3, 273,530.10 บาทต่อปี 
ประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 10 รายการ ได้แก่ (1) ค่าลูกพันธุ์ปลานิล (2) ค่าภาษีน าเข้าลูกปลานิล  
(3) ค่าอาหาร (4) ค่าไฟฟ้า (5) ค่าน้ ามัน (6) ค่าแรงงาน (7) ค่าขนส่งลูกปลา (8) ค่าภาษีที่ดิน (9) ค่าเปลี่ยนอวน
จับปลา และ (10) ค่าปรับปรุงบ่อ  

 

เมื่อพิจารณาถึงผลตอบแทนจากธุรกิจบ่ออนุบาลลูกปลานิล จากการสัมภาษณ์พบว่า ฟาร์ม
อนุบาลลูกปลานิลจะมีระยะเวลาในการผลิตลูกปลานิลต่อรอบเท่ากับ 1.5 เดือน ดังนั้นในการด าเนินงาน
ระยะเวลา 1 ปี จะสามารถผลิตลูกพันธุ์ปลานิลได้ทั้งหมด 8 รอบการผลิต ผลผลิตลูกปลานิลจากบ่อดินขนาด 
50X30x1.5 เมตร จะให้ผลผลิตเท่ากับ 70,000 ตัวต่อบ่อ ดังนั้นฟาร์มอนุบาลลูกพันธุ์ปลานิลขนาด 4 ไร่ 
จ านวน 4 บ่อ จะมีผลผลิตลูกปลานิลทั้งหมด 280,000 ตัวต่อรอบ หรือ 2,240,000 ตัวต่อปี โดยลูกพันธุ์ 
ปลานิลขนาด 1-2 นิ้วจะมีราคาขายเท่ากับ 3 บาทต่อตัว ดังนั้นเกษตรกรจะมีรายได้จากการผลิตลูกปลานิล
เท่ากับ 840,000.00 บาทต่อรอบ หรือ 6,720,000.00 บาทต่อปี  

 

การประมาณการการเคลื่อนไหวของเงินสดของโครงการฟาร์มอนุบาลลูกพันธุ์ปลานิลในช่วง 5 ปี
ของการลงทุนฟาร์มอนุบาลลูกพันธุ์ปลานิลจะประกอบด้วยค่าใช้จ่ายลงทุนเริ่มแรกเท่ากับ  2, 119,179.12 บาท 
จากนั้นจะมีค่าใช้จ่ายด าเนินงานปีละ 3,273,530.10 บาท ในส่วนของกระแสเงินสดรับประกอบด้วยผลตอบแทน
จากการจ าหน่ายปลานิลปีละ 6,720,000.00 บาท เมื่อน าไปหักลบกับกระแสเงินสดจ่ายในแต่ละปีไปหักลบกับ
กระแสเงินสดจ่ายในแต่ละปีจะได้กระแสเงินสดสุทธิปีละ 3,446,469.90 บาท เมื่อรวมกระแสเงินสดสุทธิในช่วง 5 
ปีของการลงทุนจะพบว่าโครงการลงทุนมีกระแสเงินสดสุทธิหรือก าไรเท่ากับ 15,113,170.39 บาท  
 

การประเมินโครงการลงทุนฟาร์มอนุบาลลูกปลานิล 
ในการประเมินโครงการฟาร์มอนุบาลลูกปลานิลของเกษตรกรในลาวด้วยการวิเคราะห์มูลค่า

ปัจจุบันสุทธิในครั้งนี้ จะใช้อายุโครงการ 5 ปี เนื่องจากผู้ประกอบการต่างชาติได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้
ในช่วง 5 ปีแรกของการลงทุน และใช้อัตราคิดลดร้อยละ 14 ตามอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เพ่ือการลงทุนของ
ธนาคารของรัฐในลาว ซึ่ งจากการค านวณพบว่า มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิมีค่าเท่ากับ                        
9, 712,831.11 แสดงว่าโครงการมีความคุ้มค่าและมีผลก าไรจากการลงทุน  

 

ในขณะที่การวิเคราะห์อัตราผลตอบแทนที่แท้จริงเพ่ือหาอัตราคิดลดที่ท าให้มูลค่าปัจจุบันสุทธิ
ของโครงการมีค่าเท่ากับศูนย์ ซึ่งจากการค านวณพบว่า อัตราผลตอบแทนที่แท้จริงของโครงการฟาร์มอนุบาล
ลูกพันธุ์ปลานิลขนาด 4 ไร่มีค่าเท่ากับร้อยละ 161.30 นอกจากนี้ อัตราผลตอบแทนต่อค่าใช้จ่าย (Benefit 
Cost Ratio หรือ B/C Ratio) ตลอดอายุของโครงการ 5 ปี มีค่าเท่ากับ 1.73 และมีระยะเวลาคืนทุน 
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(Payback Period: PB) เท่ากับ 7 เดือน 12 วัน ส่วนการพิจารณาจุดคุ้มทุน (Break-Even Point) ในการ
ลงทุนฟาร์มอนุบาลลูกพันธุ์ปลานิลขนาด 4 ไร่ 4 บ่อของเกษตรกร ลาว พบว่ามีต้นทุนคงที่ซึ่งก็คือเงินลงทุน
เริ่มแรกเท่ากับ 2,119,179.12 บาท และมีก าไรส่วนเกินต่อหน่วยเท่ากับ 1.54 บาทต่อตัว หรือมีจุดคุ้มทุน
เท่ากับ 1,376,090.34 ตัว 

 

3) การวิเคราะห์โครงการฟาร์มเพาะเลี้ยงปลานิลในกระชังของเกษตรกรในลาว 
จากการสัมภาษณ์เกษตรกรผู้ประกอบการฟาร์มเพาะเลี้ยงปลานิลในกระชังแขวงจ าปาสัก 

จ านวน 3 ราย โดยมีขนาดกระชังเพาะเลี้ยงเท่ากับ 130 กระชัง ท าให้ได้ทราบถึงข้อมูลในการลงทุนเพ่ือท าการ
ผลิตปลานิล โดยแบ่งสามารถจ าแนกต้นทุนออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการลงทุนและค่าใช่จายในการ
ด าเนินงาน ซึ่งในแต่ละส่วนมีรายละเอียดดังนี้  

 
ค่าใช้จ่ายในการลงทุน มีมูลค่าทั้งหมดเท่ากับ 3, 597,000.00 บาท ประกอบด้วยรายการทั้งสิ้น 

9 รายการ ได้แก่ (1) ค่าวิภาคเศรษฐกิจและค่าจ้างประเมินโครงการ (2) ค่าใช้จ่ายในการประเมินโครงการการ
ลงทุน (3) ค่าที่ดิน (4) ค่าการท าโรงเรือน (5) ค่าท าโครงสร้างแพกระชัง (6) ค่าทุ่นลอยส าหรับพยุงแพกระชัง 
(7) ค่าลวดสลิงค์ส าหรับยึดแพกระชัง (8) ค่าสัมปทานน้ า และ (9) ค่าภาษีที่ดิน  

 
ในขณะที่ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน จะมีค่าใช้จ่ายเท่ากับ 15, 367,800 บาท ประกอบด้วย  

(1) ค่าพันธุ์ปลา (2) ค่าอาหาร (3) ค่าไฟฟ้า (4) ค่ายาและสารเคมี (5) ค่าแรงงาน และ (6) ค่าซ่อมแซมกระชัง  
 
เมื่อพิจารณาถึงผลตอบแทนจากธุรกิจกระชังเพาะเลี้ยงปลานิล จากการสัมภาษณ์พบว่ากระชัง

เพาะเลี้ยงจะสามารถจ าหน่ายปลานิลได้เมื่อผ่านไป 4 เดือน โดยปลาจะมีขนาดประมาณ 0.48  กก.ต่อตัว ซึ่งมี
ราคาขายเท่ากับ 95 บาทต่อกิโลกรัม โดยมีปริมาณผลผลิตปลานิลประมาณ 518 กิโลกรัมต่อกระชัง ดังนั้น
รายรับจากการจ าหน่ายปลานิลเท่ากับ 49,248.00 บาทต่อกระชังต่อรุ่น และเมื่อค านวณเป็นรายได้ของกระชัง
เพาะเลี้ยงปลานิลขนาด 130 กระชังจะมีค่าเท่ากับ 6,402,240.00 บาทต่อรุ่น และใน 1 ปี สามารถผลิตปลา
นิลจากกระชังได้ 3 รอบ ดังนั้นจะมีรายได้ต่อปีเท่ากับ 19,206,720.00 บาท เมื่อคิดก าไรจากการลงทุนพบว่า
ธุรกิจจะมีก าไรปีละ 3 ,838 ,920.00 บาท โดยคิดเป็นก าไรต่อหน่วยเท่ากับ 18.99 บาทต่อกิโลกรัม            
การประมาณการการเคลื่อนไหวของเงินสดของโครงการกระชังเลี้ยงปลานิล ในส่วนของกระแสเงินสดเข้าจะ
ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายลงทุนเริ่มแรกเท่ากับ 3,597,000.00 บาท จากนั้นจะมีค่าใช้จ่ายด าเนินงานปีละ 
15,367,800.00 บาท  ในส่วนของกระแสเงินสดรับประกอบด้วยผลตอบแทนจากการจ าหน่ายปลานิลปีละ 
19 ,206 ,720.00 บาท เมื่อน าไปหักลบกับกระแสเงินสดจ่ายในแต่ละปีจะได้กระแสเงินสดสุทธิปีละ 
3,838,920.00 บาท เมื่อรวมกระแสเงินสดสุทธิในช่วง 5 ปีแรกของการลงทุนจะพบว่าโครงการลงทุนมีกระแส
เงินสดสุทธิหรือก าไรเท่ากับ 15,597,600.00 บาท 
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การประเมินโครงการลงทุนกระชังเพาะเลี้ยงปลานิล         
จากการวิเคราะห์โครงการด้วยวิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของผู้ประกอบการกระชังเลี้ยงปลาขนาด 4x3x1.5 เมตร 
จ านวน 130 กระชัง ในระยะเวลา 5 ปี พบว่า ถ้าหากผู้ประกอบการลงทุนด้วยการกู้ยืมเงินจากธนาคารเพ่ือ
เกษตรเกษตรของ ลาว จะมีผลตอบแทนสุทธิเท่ากับ 9,582,323.19 บาท ดังนั้นโครงการลงทุนเลี้ยงปลานิล
จ านวน 130 กระชังจึงมีความคุ้มค่าและให้ผลก าไรในการลงทุน ในขณะที่อัตราผลตอบแทนที่แท้ จริง 
(Internal Rate of Return: IRR) ในการลงทุนช่วง 5 ปีแรกของกระชังเลี้ยงปลาขนาด 4x3x1.5 เมตร จ านวน 
130 กระชังมีค่าเท่ากับร้อยละ 103.70 และมีอัตราผลตอบแทนต่อค่าใช้จ่าย (Benefit Cost Ratio หรือ B/C 
Ratio) ตลอดอายุของโครงการ 5 ปี มีค่าเท่ากับ 1.19 ส่วนระยะเวลาคืนทุน (Payback Period: PB)  
ในการลงทุนกระชังเลี้ยงปลานิลขนาด 4x3x1.5 เมตร จ านวน 130 กระชัง พบว่ามีระยะเวลาคืนทุนเท่ากับ           
9 เดือน 12 วัน นอกจากนี้ จุดคุ้มทุน (Break-Even Point) ในการลงทุนกระชังเพาะเลี้ยงปลานิลในแม่น้ าโขง
จ านวน 130 กระชังในช่วง 5 ปีแรก พบว่ามีต้นทุนคงท่ีซึ่งก็คือเงินลงทุนเริ่มแรกเท่ากับ 3,597,000 บาท และมี
ก าไรส่วนเกินเท่ากับ 18.99 บาทต่อกิโลกรัม  จะมีจุดคุ้มทุนเท่ากับ 189,415.48 กิโลกรัม 

 

4) การวิเคราะห์โครงการของการลงทุนโรงเพาะฟักลูกพันธุ์ปลาดุกในลาว 
จากการสัมภาษณ์เกษตรกรผู้ประกอบการโรงเพาะฟักลูกพันธุ์ปลาดุก แขวงจ าปาสัก โดยมีขนาด

โรงเพาะฟักลูกพันธุ์ปลาดุกขนาด 3 ไร่ ท าให้ได้ทราบถึงข้อมูลในการลงทุนเพื่อท าการผลิตปลาดุก โดยสามารถ
จ าแนกต้นทุนออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการลงทุนและค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน ซึ่งในแต่ละส่วนมี
รายละเอียดดังนี้  

 

ส าหรับค่าใช้จ่ายในการลงทุนโรงเพาะฟักลูกพันธุ์ปลาดุกขนาด 3 ไร่ มีค่าใช้จ่ายในการลงทุน
ทั้งหมด 1, 958,134.33 บาท ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 10 รายการ ได้แก่ (1) ค่าวิภาคเศรษฐกิจ  
(2) ค่าจ้างประเมินโครงการ (3) ค่าซื้อที่ดิน (4) ค่าบ่อซีเมนต์ส าหรับฟักไข่ (5) ค่าบ่อดินอนุบาล (6) ค่าการท า
โรงเรือน (7) ค่าอุปกรณ์ในการเพาะพันธุ์ลูกปลาดุก (8) ค่าการท าระบบน้ า (9) ค่าซื้อพ่อแม่พันธุ์ปลาดุก และ 
(10) ค่าซื้อรถกระบะขนส่ง  

 

ส่วนค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานโรงเพาะฟักลูกปลาดุกขนาด 3 ไร่ จะมีค่าใช้จ่ายในการลงทุน
ทั้งหมดอยู่ที่ 763, 569.60 บาท ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายรายการต่างๆ ทั้งสิ้น 11 รายการ ได้แก่ (1) ค่าอาหาร
ช่วงแรกฟัก (2) ค่าอาหารพ่อแม่พันธุ์ (3) ค่าฮอร์โมน (4) ค่าไฟฟ้า (5) ค่าน้ ามัน (6) ค่าแรงงาน (7) ค่าขนส่ง 
(8) ค่าภาษีที่ดิน (9) ค่าอุปกรณ์ผสมเทียม (10) ค่าเปลี่ยนอวนจับปลา และ (11) ค่าปรับปรุงบ่อ   

 

ในขณะที่ผลตอบแทนจากธุรกิจโรงเพาะฟักปลาดุกที่มีระยะเวลาในการด าเนินการ 1 ปี จะ
สามารถผลิตลูกพันธุ์ปลาดุกได้ทั้งหมด 12 รอบการผลิต ผลผลิตลูกปลาดุกจากบ่อดินขนาด 50x30x1.5 เมตร
จะให้ผลผลิตเท่ากับ 100,000 ตัวต่อบ่อ มีอัตราการรอดร้อยละ 90 ดังนั้นโรงเพาะฟักลูกพันธุ์ปลาดุกขนาด      
3 ไร่ จ านวน 3 บ่อ จะมีผลผลิตลูกปลาดุกทั้งหมด 270,000 ตัวต่อรอบ หรือ 3,240,000 ตัวต่อปี โดยลูกพันธุ์
ปลาดุกขนาด 1-2 เซนติเมตรจะมีราคาขายเท่ากับ 0.6 บาทต่อตัว ดังนั้นเกษตรกรจะมีรายได้จากการผลิตลูก
ปลาดุกเท่ากับ 162,000 บาทต่อรอบ หรือ 1,944,000 บาทต่อปี โดยมีก าไรต่อหน่วยเท่ากับ 0.36 บาทต่อตัว  

 
 
 

การประมาณการการเคลื่อนไหวของเงินสดของโครงการโรงเพาะฟักลูกพันธุ์ปลาดุก ในส่วนของ
กระแสเงินสดเข้าจะประกอบด้วยค่าใช้จ่ายลงทุนเริ่มแรกเท่ากับ 1, 958,134.33 บาท จากนั้นจะมีค่าใช้จ่าย
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ด าเนินงานปีละ 763,569.60 บาท ในส่วนของกระแสเงินสดรับประกอบด้วยผลตอบแทนจากการจ าหน่ายปลา
ดุกปีละ 1,944,000.00 บาท เมื่อน าไปหักลบกับกระแสเงินสดจ่ายในแต่ละปีจะได้กระแสเงินสดสุทธิปีละ 
1,180,430.40 บาท เมื่อรวมกระแสเงินสดสุทธิในช่วง 5 ปีของการลงทุนจะพบว่าโครงการลงทุนมีกระแสเงิน
สดสุทธิหรือก าไรเท่ากับ 3,944,017.67บาท  
 

การประเมินโครงการลงทุนปลาดุก 
ในการประเมินโครงการโรงเพาะฟักลูกพันธุ์ปลาดุกของเกษตรกรลาวด้วยการวิเคราะห์มูลค่า

ปัจจุบันสุทธิในครั้งนี้ จะใช้อายุโครงการ 5 ปี เนื่องจากผู้ประกอบการต่างชาติได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้
ในช่วง 5 ปีแรกของการลงทุน และใช้อัตราคิดลดร้อยละ 14 ตามอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เพ่ือการลงทุนของ
ธนาคารของรัฐในลาว ซึ่ งจากการค านวณพบว่า มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิมีค่าเท่ ากับ                         
2, 094,378.81 บาท แสดงว่าโครงการมีความคุ้มค่าและมีผลก าไรจากการลงทุน  

 

ส าหรับอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง (Internal Rate of Return: IRR) เพ่ือหาอัตราคิดลดที่ท าให้
มูลค่าปัจจุบันสุทธิของโครงการมีค่าเท่ากับศูนย์ ซึ่งจากการค านวณพบว่า อัตราผลตอบแทนที่แท้จริงของ
โครงการโรงเพาะฟักลูกปลาดุกขนาด 3 ไร่ มีค่าเท่ากับร้อยละ 53.12 นอกจากนี้ อัตราผลตอบแทนต่อ
ค่าใช้จ่าย (Benefit Cost Ratio หรือ B/C Ratio) ตลอดอายุของโครงการ 5 ปี มีค่าเท่ากับ 1.46 ซึ่ง
หมายความว่าผู้ประกอบการจะได้รับผลตอบแทน 1.46 หน่วยต่อเงินลงทุน 1 หน่วย ส่วนระยะเวลาคืนทุน 
(Payback Period: PB)  ของการลงทุนโรงเพาะฟักลูกปลาดุกขนาด 3 ไร่ของเกษตรกรลาว พบว่า มี
ระยะเวลาของการคืนทุนเท่ากับ 1 ปี 7 เดือน 27 วัน ในขณะที่จุดคุ้มทุน (Break-Even Point) ของการลงทุน
โรงเพาะฟักลูกปลาดุกขนาด 3 ไร่ของเกษตรกร ลาวพบว่ามีต้นทุนคงที่ซึ่งก็คือเงินลงทุนเริ่มแรกเท่ากับ 
1 ,958 ,134.33 บาท และมีก าไรส่วนเกินต่อหน่วยเท่ากับ 0.36 บาทต่อตัว หรือมีจุดคุ้มทุนเท่ากับ 
5,374,611.86 ตัว   
 

5) การวิเคราะห์โครงการฟาร์มเพาะเลี้ยงปลาดุกในลาว 
จากการสัมภาษณ์เกษตรกรผู้ประกอบการฟาร์มเพาะเลี้ยงปลาดุก แขวงจ าปาสัก โดยมีขนาด

ฟาร์มเท่ากับ 10 ไร่ ท าให้ได้ทราบถึงข้อมูลในการลงทุนเพ่ือท าการผลิตปลาดุก โดยแบ่งสามารถจ าแนกต้นทุน
ออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการลงทุนและค่าใช่จ่ายในการด าเนินงาน ซึ่งในแต่ละส่วนมีรายละเอียด
ดังนี้  

ส าหรับค่าใช้จ่ายในการลงทุนระยะแรกเริ่มฟาร์มเพาะเลี้ยงปลาดุกขนาด 10 ไร่ มีค่าใช้จ่ายในการ
ลงทุนทั้งหมดเท่ากับ 3, 223,447.20 บาท ประกอบด้วยรายการทั้งสิ้น 8 รายการ ได้แก่ (1) ค่าวิภาคเศรษฐกิจ 
(2) ค่าจ้างประเมินโครงการ (3) ค่าซื้อที่ดิน (4) ค่าท าบ่อเพาะเลี้ยง (5) ค่าการท าโรงเรือน (6) ค่าอุปกรณ์  
(7) ค่าการท าระบบน้ า และ (8) ค่ารถขนส่ง  

 

ในส่วนของค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานเมื่อมีการเปิดด าเนินงานของฟาร์มเพาะเลี้ยงปลาดุกขนาด 
10 ไร่ โดยคิดเป็นต้นทุนต่อรอบการผลิตซึ่งมีระยะเวลาเท่ากับ 45 วัน หรือ 1.5 เดือน จะมีค่าใช้จ่ายทั้งหมด
เท่ากับ 8, 658,849.82 บาทต่อปี ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายเป็นรายการต่างๆ ทั้งสิ้น 9 รายการ ได้แก่ (1) ค่าลูกพันธุ์
ปลาดุก (2) ค่าอาหาร (3) ค่ายาและวิตามิน (4) ค่าไฟฟ้าและน้ าประปา (5) ค่าน้ ามัน (6) ค่าแรงงาน                       
(7) ค่าภาษีท่ีดิน (8) ค่าเปลี่ยนอวนจับปลา และ (9) ค่าปรับปรุงบ่อ  
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ในขณะที่ผลตอบแทนจากธุรกิจฟาร์มเพาะเลี้ยงปลาดุก จากการสัมภาษณ์พบว่าฟาร์มเพาะเลี้ยง
ปลาดุกจะมีระยะเวลาในการผลิตปลาดุกต่อรอบเท่ากับ 1.5  เดือน ดังนั้นในการด าเนินงานระยะเวลา 1 ปี  
จะสามารถท าการเพาะเลี้ยงปลาดุกได้ทั้งหมด 8 รอบ โดยมีผลผลิตปลาดุกทั้งหมด 31,563 กิโลกรัมต่อรอบ 
และราคาขายปลาดุกในลาว ณ เวลาที่ท าการสัมภาษณ์จะอยู่ที่ 60 บาทต่อกิโลกรัม ดังนั้นเกษตรกรจะมีรายได้
จากการผลิตปลาดุกเท่ากับ 1, 893,780.00 บาทต่อรอบ หรือ 15,150,240.00 บาทต่อปี  

 

การประมาณการการเคลื่อนไหวของเงินสดของโครงการฟาร์มเพาะเลี้ยงปลาดุก ในส่วนของ
กระแสเงินสดจ่ายจะประกอบด้วยค่าใช้จ่ายลงทุนเริ่มแรกเท่ากับ  3,223,447.20 บาท จากนั้นจะมีค่าใช้จ่าย
ด าเนินงานปีละ 8,658,849.82 บาท ในส่วนของกระแสเงินสดรับประกอบด้วยผลตอบแทนจากการจ าหน่าย
ปลาดุกปีละ 15,150,240.00 บาท เมื่อน าไปหักลบกับกระแสเงินสดจ่ายในแต่ละปีจะได้กระแสเงินสดสุทธิปีละ 
6,491,390.18 บาท เมื่อรวมกระแสเงินสดสุทธิในช่วง 5 ปีของการลงทุนจะพบว่าโครงการลงทุนมีกระแสเงิน
สดสุทธิหรือก าไรเท่ากับ 29,233,503.70 บาท  
 

การประเมินโครงการฟาร์มเพาะเลี้ยงปลาดุก 
ในการประเมินโครงการฟาร์มเพาะเลี้ยงปลาดุกของเกษตรกร ลาว ด้วยการวิเคราะห์มูลค่า

ปัจจุบันสุทธิในครั้งนี้ จะใช้อายุโครงการ 5 ปี เนื่องจากผู้ประกอบการต่างชาติได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้
ในช่วง 5 ปีแรกของการลงทุน และใช้อัตราคิดลดร้อยละ 14 ตามอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เพ่ือการลงทุนของ
ธนาคารของรัฐในลาว ซึ่ งจากการค านวณพบว่า มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิมีค่าเท่ากับ                    
19, 062,020.89 แสดงว่าโครงการมีความคุ้มค่าและมีผลก าไรจากการลงทุน 

  

ส าหรับอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง (Internal Rate of Return: IRR) เพ่ือหาอัตราคิดลดที่ท าให้
มูลค่าปัจจุบันสุทธิของโครงการมีค่าเท่ากับศูนย์ ซึ่งจากการค านวณพบว่า อัตราผลตอบแทนที่แท้จริงของ
โครงการฟาร์มเพาะเลี้ยงปลาดุกขนาด 10 ไร่ มีค่าเท่ากับร้อยละ 200.56 นอกจากนี้ อัตราผลตอบแทนต่อ
ค่าใช้จ่าย (Benefit Cost Ratio หรือ B/C Ratio) ตลอดอายุของโครงการ 5 ปี จากการค านวณพบว่าอัตรา
ผลตอบแทนต่อค่าใช้จ่ายของฟาร์มเพาะเลี้ยงปลาดุกขนาด 10 ไร่ของเกษตรกร ลาว มีค่าเท่ากับ 1.58 และมี
ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period: PB) เท่ากับ 5 เดือน 29 วัน และส าหรับจุดคุ้มทุน (Break-Even Point) 
ในการลงทุนฟาร์มเพาะเลี้ยงปลาดุกขนาด 10 ไร่ของเกษตรกรใน ลาว พบว่ามีต้นทุนคงที่ซึ่งก็คือเงินลงทุน
เริ่มแรกเท่ากับ 3,223,447.20 บาท และมีก าไรส่วนเกินต่อหน่วยเท่ากับ 25.89 บาทต่อตัว หรือสามารถการ
ค านวณหาจุดคุ้มทุนได้เท่ากับ 124,505.49 กิโลกรัม   

 

4.3.2 การวิเคราะห์โครงการของการลงทุนธุรกิจประมงในพม่า 
จากการศึกษาพบว่า ธุรกิจประมงที่น่าสนใจและผู้ประกอบการไทยมีศักยภาพในการลงทุนใน

อินโดนีเซีย มีจ านวน 2 ธุรกิจ ได้แก่ ฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกราม และฟาร์มเพาะเลี้ยงปลานิล โดยในการ
วิเคราะห์โครงการของการลงทุนธุรกิจประมงในพม่าในแต่ละประเภทนี้ เนื่องจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในพม่า
เป็นการเลี้ยงแบบรวม (Multiculture) ซึ่งเป็นการเพาะเลี้ยงโดยการน าสัตว์น้ าแต่ละชนิดมาเลี้ยงรวมในพ้ืนที่
เดียวกัน ดังนั้นจึงต้องมีแบ่งสัดส่วนของต้นทุนต่างๆ เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์ ซึ่งมีผลการวิเคราะห์ดังต่อไปนี้  
(รายละเอียดค่าใช้จ่าย และการประเมินโครงการในภาคผนวก จ) 
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1) การวิเคราะห์โครงการฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกรามในพม่า 
จากการสัมภาษณ์เกษตรกรผู้ประกอบการฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกรามในเขตเอยาวดี เมืองย่าง

กุ้ง ซึ่งมีขนาดฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกรามขนาด 1 เฮคแตร์ ท าให้ได้ทราบถึงข้อมูลในการลงทุนเพ่ือท าการ
ผลิตกุ้งก้ามกราม โดยแบ่งสามารถจ าแนกต้นทุนออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการลงทุนและค่าใช้จายใน
การด าเนินงาน ซึ่งในแต่ละส่วนมีรายละเอียดดังนี้   

 

ส าหรับค่าใช้จ่ายในการลงทุนระยะแรกเริ่มของฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกรามขนาด 1 เฮคแตร์   
จะมีค่าใช้จ่ายในการลงทุนทั้งหมดเท่ากับ  115, 158.91 บาท ซึ่งประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น         
3 รายการ ได้แก่ (1) ค่าเช่าที่ดิน (2) ค่าก่อสร้างอาคารส านักงานและโรงเก็บอุปกรณ์ และ (3) ค่าขุดบ่อ  

 

ส่วนค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานเมื่อมีการเปิดด าเนินงานของฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกรามขนาด   
1 เฮคแตร์ มีค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานเท่ากับ 70,436.87 บาทต่อเฮคแตร์ต่อรอบการผลิต หรือ เท่ากับ 
281,747.49 บาทต่อปี โดยมีรายละเอียดค่าใช้จ่ายจ านวน 8 รายการ ได้แก่ (1) ค่าลูกพันธุ์ (2) ค่าอาหาร  
(3) ค่าพลังงาน (4) ค่าวิตามินและยาบ ารุง (5) ค่าแรงงาน (6) ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์ (7) ค่าขนส่ง และ  
(8) ค่าใช้จ่ายอื่นๆ  

 

ในขณะที่ผลตอบแทนจากธุรกิจเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกราม จากการสัมภาษณ์พบว่าในการเพาะเลี้ยง
กุ้งก้ามกรามจะมีระยะเวลาในการผลิตต่อรอบเท่ากับ 3 เดือน ดังนั้นในการด าเนินงานระยะเวลา  
1 ปี จะสามารถผลิตลูกพันธุ์กุ้งก้ามกรามได้ทั้งหมด 4 รอบการผลิต ผลผลิตลูกกุ้งก้ามกรามจากบ่อดินขนาด  
1 เฮคแตร์จะให้ผลผลิตเท่ากับ 780 กิโลกรัมต่อเฮคแตร์ โดยมีราคาขายกุ้งก้ามกราม ณ ฟาร์มเพาะเลี้ยง
เท่ากับ 159.18 บาทต่อกิโลกรัม ดังนั้น ดังนั้นเกษตรกรจะมีรายได้จากการผลิตกุ้งก้ามกรามเท่ากับ                 
124, 160.40 บาทต่อรอบต่อเฮคแตร์ หรือ 496,641.60 บาทต่อเฮคแตร์ต่อปี ซึ่งจะได้รับก าไรเท่ากับ 
214,894.11 ต่อปี หรือ 68.88 บาทต่อกิโลกรัม  

 

การประมาณการการเคลื่อนไหวของเงินสดของโครงการฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกราม ในการ
วิเคราะห์โครงการฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกรามในพม่าครั้งนี้ จะใช้อายุโครงการเท่ากับ 5 ปีซึ่งอ้างอิงจาก
ระยะเวลาในการปรับปรุงบ่อเพาะเลี้ยง  โดยการประมาณการงบกระแสเงินสดของการลงทุนฟาร์มเพาะเลี้ยง
กุ้งก้ามกรามจะประกอบด้วยค่าใช้จ่ายลงทุนเริ่มแรกเท่ากับ  115,158.91 บาท ต่อมาในปีที่  1-5 มีค่าเช่าที่ดิน
ซึ่งต้องจ่ายรายปีปีละ 8,225.64 บาท และค่าใช้จ่ายด าเนินงานปีละ  281,747.49 บาท รวมเป็นมูลค่ากระแส
เงินสดจ่ายเท่ากับ  289,973.13 ต่อปี ในส่วนของกระแสเงินสดรับประกอบด้วยผลตอบแทนจากการจ าหน่าย
กุ้งก้ามกรามปีละ  496,641.60 บาท เมื่อน าไปหักลบกับกระแสเงินสดจ่ายในแต่ละปีจะได้กระแสเงินสดสุทธิ  
ปีละ  206,668.47 บาท เมื่อรวมกระแสเงินสดสุทธิในช่วง 5 ปีของการลงทุนจะพบว่าโครงการลงทุนมีกระแส
เงินสดสุทธิหรือก าไรเท่ากับ 918,183.43 บาท  
 

การประเมินโครงการลงทุนฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกราม 
ในการประเมินโครงการฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกรามของเกษตรกรพม่า  ด้วยการวิเคราะห์มูลค่า

ปัจจุบันสุทธิในครั้งนี้ ก าหนดให้อายุโครงการเท่ากับ 5 ปี และใช้อัตราคิดลดร้อยละ 10 ตามอัตราดอกเบี้ย
เงินกู้เพ่ือการลงทุนของธนาคารของรัฐในพม่า  จากการค านวณพบว่า มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิมีค่า
เท่ากับ 668, 277.19 บาท แสดงว่าโครงการมีความคุ้มค่าและมีผลก าไรจากการลงทุน  
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ส าหรับอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง (Internal Rate of Return: IRR) เพ่ือหาอัตราคิดลดที่ท าให้
มูลค่าปัจจุบันสุทธิของโครงการมีค่าเท่ากับศูนย์ ซึ่งจากการค านวณพบว่า อัตราผลตอบแทนที่แท้จริงของ
โครงการฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกรามขนาด 1 เฮคแตร์มีค่าเท่ากับร้อยละ 178.39 นอกจากนี้ อัตรา
ผลตอบแทนต่อค่าใช้จ่าย (Benefit Cost Ratio หรือ B/C Ratio) ตลอดอายุของโครงการ 5 ปี จากการ
ค านวณพบว่าอัตราผลตอบแทนต่อค่าใช้จ่ายของฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกรามขนาด 1 เฮคแตร์ของเกษตรกร
พม่า มีค่าเท่ากับ 1.55 และมีระยะเวลาคืนทุน (Payback Period: PB) เท่ากับ 6 เดือน 21 วัน และในส่วน
จุดคุ้มทุน (Break-Even Point) ในการลงทุนฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกรามขนาด 1 เฮคแตร์ของเกษตรกรพม่า 
พบว่ามีต้นทุนคงที่ซึ่งก็คือเงินลงทุนเริ่มแรกเท่ากับ 115,158.91 บาท และมีก าไรส่วนเกินต่อหน่วยเท่ากับ  
68.88 บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งสามารถค านวณหาจุดคุ้มทุนได้เท่ากับ 1,671.88 กิโลกรัม 
 

2) การวิเคราะห์โครงการฟาร์มเพาะเลี้ยงปลานิลในพม่า 
จากการสัมภาษณ์เกษตรกรผู้ประกอบการฟาร์มเพาะเลี้ยงปลานิลในเขตเอยาวดี เมืองย่างกุ้ง ซึ่ง

มีขนาดฟาร์มเพาะเลี้ยงปลานิลขนาด 1 เฮคแตร์ ท าให้ได้ทราบถึงข้อมูลในการลงทุนเพ่ือท าการผลิตปลานิล 
โดยแบ่งสามารถจ าแนกต้นทุนออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการลงทุนและค่าใช่จายในการด าเนินงาน ซึ่ง
ในแต่ละส่วนมีรายละเอียดดังนี้  

 

ส าหรับค่าใช้จ่ายในการลงทุนระยะแรกเริ่มของฟาร์มเพาะเลี้ยงปลานิลขนาด 1 เฮคแตร์ โดยมี
ค่าใช้จ่ายในการลงทุนทั้งหมดเท่ากับ  115, 158.91 บาท ประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 3 รายการ 
ได้แก่ (1) ค่าเช่าที่ดิน (2) ค่าก่อสร้างอาคารส านักงานและโรงเก็บอุปกรณ์ และ (3) ค่าขุดบ่อ  

 

ในส่วนของค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานเมื่อมีการเปิดด าเนินงานของฟาร์มเพาะเลี้ยงปลานิลขนาด 
1 เฮคแตร์ มีค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานเท่ากับ 234,276.05 บาทต่อเฮคแตร์ต่อรอบ หรือเท่ากับ 351,414.08 
บาทต่อปี โดยมีรายละเอียดค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 8 รายการ ได้แก่ (1) ค่าลูกพันธุ์ (2) ค่าอาหาร (3) ค่าพลังงาน  
(4) ค่าวิตามินและยาบ ารุง (5) ค่าแรงงาน (6) ค่าซ่อมแซมอุปกรณ ์(7) ค่าขนส่ง และ (8) ค่าใช้จ่ายอื่นๆ  

 

ในขณะที่ผลตอบแทนจากธุรกิจเพาะเลี้ยงปลานิลจากการสัมภาษณ์พบว่าในการเพาะเลี้ยงปลา
นิลจะมีระยะเวลาในการผลิตต่อรอบเท่ากับ 8 เดือน ดังนั้นในการด าเนินงานระยะเวลา 1 ปี จะสามารถผลิต
ลูกพันธุ์ปลานิลได้ทั้งหมด 1.5 รอบการผลิต ผลผลิตลูกปลานิลจากบ่อดินขนาด 1 เฮคแตร์จะให้ผลผลิตเท่ากับ 
6,400 กิโลกรัมต่อเฮคแตร์ต่อรอบ โดยมีราคาขายปลานิล ณ ฟาร์มเพาะเลี้ยงเท่ากับ 44.47 บาทต่อกิโลกรัม 
ดังนั้น ดังนั้นเกษตรกรจะมีรายได้จากการผลิตปลานิลเท่ากับ 284, 608.00 บาทต่อรอบการผลิต หรือ 
426,912.00 บาทต่อเฮคแตร์ต่อปี 

 

การประมาณการการเคลื่อนไหวของเงินสดของโครงการฟาร์มเพาะเลี้ยงปลานิล  ในการ
วิเคราะห์โครงการฟาร์มเพาะเลี้ยงปลานิลในพม่าครั้งนี้ จะใช้อายุโครงการเท่ากับ 5 ปีซึ่งอ้างอิงจากระยะเวลา
ในการปรับปรุงบ่อเพาะเลี้ยง โดยการประมาณการงบกระแสเงินสดของการลงทุนฟาร์มเพาะเลี้ยงปลานิลจะ
ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายลงทุนเริ่มแรกเท่ากับ  115, 158.91 บาท จากนั้นจะมีค่าใช้จ่ายด าเนินงานปีละ 
351,414.08 บาท ในส่วนของกระแสเงินสดรับประกอบด้วยผลตอบแทนจากการจ าหน่ายปลานิลปีละ 
426,912.00 บาท เมื่อน าไปหักลบกับกระแสเงินสดจ่ายในแต่ละปีจะได้กระแสเงินสดสุทธิปีละ 75,497.93 
บาท เมื่อรวมกระแสเงินสดสุทธิในช่วง 5 ปีของการลงทุนจะพบว่าโครงการลงทุนมีกระแสเงินสดสุทธิหรือก าไร
เท่ากับ 262,330.72 บาท  
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การประเมินโครงการลงทุนฟาร์มเพาะเลี้ยงปลานิล 
ในการประเมินโครงการฟาร์มเพาะเลี้ยงปลานิลของเกษตรกรพม่า ด้วยการวิเคราะห์มูลค่า

ปัจจุบันสุทธิในครั้งนี้ จะใช้อายุโครงการ 5 ปี เนื่องจากผู้ประกอบการต่างชาติได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้
ในช่วง 5 ปีแรกของการลงทุน และใช้อัตราคิดลดร้อยละ 10 ตามอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เพ่ือการลงทุนของ
ธนาคารของรัฐในพม่า ซึ่งจากการค านวณพบว่า มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิมีค่าเท่ากับ 171, 037.63 
แสดงว่าโครงการมีความคุ้มค่าและมีผลก าไรจากการลงทุน  

 

ส าหรับอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง (Internal Rate of Return: IRR) เพ่ือหาอัตราคิดลดที่ท าให้
มูลค่าปัจจุบันสุทธิของโครงการมีค่าเท่ากับศูนย์ ซึ่งจากการค านวณพบว่า อัตราผลตอบแทนที่แท้จริงของ
โครงการฟาร์มเพาะเลี้ยงปลานิลขนาด 1 เฮคแตร์มีค่าเท่ากับร้อยละ 59.13 นอกจากนี้ อัตราผลตอบแทนต่อ
ค่าใช้จ่าย (Benefit Cost Ratio หรือ B/C Ratio) ตลอดอายุของโครงการ 5 ปี จากการค านวณพบว่าอัตรา
ผลตอบแทนต่อค่าใช้จ่ายของฟาร์มเพาะเลี้ยงปลานิลขนาด 1 เฮคแตร์ของเกษตรกรพม่า มีค่าเท่ากับ 1.12 
และมีระยะเวลาคืนทุน (Payback Period: PB) เท่ากับ 1 ปี 6 เดือน 9 วัน ส่วนจุดคุ้มทุน (Break-Even 
Point) ในการลงทุนฟาร์มเพาะเลี้ยงปลานิลขนาด 1 เฮคแตร์ของเกษตรกรพม่า พบว่ามีต้นทุนคงที่ซึ่งก็คือเงิน
ลงทุนเริ่มแรกเท่ากับ 115,158.91 บาท และมีก าไรส่วนเกินต่อหน่วยเท่ากับ 7.86437 บาทต่อกิโลกรัม ซึ่ง
สามารถค านวณหาจุดคุ้มทุนได้เท่ากับ 14,643.12 กิโลกรัม 
 

4.3.3 การวิเคราะห์โครงการของการลงทุนธุรกิจประมงในอินโดนีเซีย 
จากการศึกษาพบว่า ธุรกิจประมงที่น่าสนใจและผู้ประกอบการไทยมีศักยภาพในการลงทุนใน

อินโดนีเซีย มีจ านวน 2 ธุรกิจ ได้แก่  
ธุรกิจเกี่ยวกับกุ้งขาว ได้แก่ ฟาร์มอนุบาล และฟาร์มเพาะเลี้ยง 
ธุรกิจเกี่ยวกับปลาเก๋า ได้แก่ ฟาร์มเพาะเลี้ยง 
ในการวิเคราะห์โครงการของการลงทุนธุรกิจประมงในอินโดนีเซียในแต่ละประเภท มีผลการ

วิเคราะห์ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ (รายละเอียดค่าใช้จ่าย และการประเมินโครงการในภาคผนวก ฉ) 
 

1) การวิเคราะห์โครงการฟาร์มอนุบาลกุ้งขาวในอินโดนีเซีย 
จากการสัมภาษณ์เกษตรกรผู้ประกอบการฟาร์มอนุบาลกุ้งขาวในอินโดนีเซีย โดยมีขนาดฟาร์ม

เท่ากับ 1 ไร่ ท าให้ได้ทราบถึงข้อมูลในการลงทุนเพื่อท าการผลิตกุ้งขาว โดยแบ่งสามารถจ าแนกต้นทุนออกเป็น 
2 ส่วน ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการลงทุนและค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน ซึ่งในแต่ละส่วนมีรายละเอียดดังนี้  

 

ส าหรับค่าใช้จ่ายในการลงทุนระยะแรกเริ่มฟาร์มอนุบาลกุ้งขาวขนาด 1 ไร่นั้น มีค่าใช้จ่ายในการ
ลงทุนทั้งหมดเท่ากับ 1,441,899.35 บาท ประกอบด้วยรายการทั้งสิ้น 9 รายการ ได้แก่ (1) ค่าเช่าที่ดิน  
(2) ค่าก่อสร้างโรงเรือนพร้อมบ่อซีเมนต์ (3) ค่าจัดซื้อถังไฟเบอร์ขนาด 1 ตัน (4) ค่าขุดบ่อเก็บน้ าทะเลและพักน้ า 
(5) ค่าจัดซื้อปั้มน้ า (6) ค่าจัดซื้อปั้มลม (7) ค่าจัดซื้อเครื่องปั่นไฟ (8) ค่าจัดซื้อตู้เย็น และ (9) ค่าจัดซื้ออุปกรณ์
การผลิต  

 

ส่วนค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานเมื่อมีการเปิดด าเนินงานของฟาร์มอนุบาลกุ้งขาวขนาด 1 ไร่ หนึ่ง
รอบการผลิตมีระยะเวลาเท่ากับ 2 เดือน ดังนั้นใน 1 ปีจะสามารถด าเนินการอนุบาลกุ้งขาวได้ 6 รอบการผลิต 
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานของฟาร์มอนุบาลกุ้งขาวเท่ากับ 340,410.04 บาทต่อรอบการผลิต หรือ 
1,598,272.54 บาทต่อปี โดยมีรายละเอียดของค่าใช้จ่ายรายการต่างๆ ทั้งสิ้น 11 รายการ ได้แก่ (1) ค่าลูก
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พันธุ์กุ้งขาว (2) ค่าอาหาร (3) ค่ายาและวิตามิน (4) ค่าสารเคมี (5) ค่าไฟฟ้า (6) ค่าเชื้อเพลิง (7) ค่าเก็บเกี่ยว 
(8) ค่าแรงงาน (9) ค่าซ่อมแซมบ่อซีเมนต์ (10) ค่าซ่อมแซมบ่อเก็บน้ าทะเลและพักน้ า และ (11) ค่าซ่อมแซม
อุปกรณ ์ 

 

ในขณะที่ผลตอบแทนจากฟาร์มอนุบาลกุ้งขาว จากการสัมภาษณ์พบว่าใน 1 ปี ฟาร์มอนุบาลกุ้ง
ขาวสามารถท าการอนุบาลกุ้งขาวได้ 6 รอบการผลิต โดยในฟาร์มอนุบาลกุ้งขาวขนาด 1 ไร่ สามารถท าการ
อนุบาลลูกพันธุ์กุ้งขาวได้ 15,000,000 ตัวต่อรอบ โดยมีอัตรารอดร้อยละ 20 ดังนั้นใน 1 รอบการผลิตสามารถ
ผลิตลูกพันธุ์กุ้งขาวได้ 3,000,000 ตัวต่อรอบ หรือ 18,000,000 ตัวต่อปี โดยมีราคาขายของลูกพันธุ์กุ้งขาว
พร้อมลงบ่อในอินโดนีเซียอยู่ที่ 36.46 รูเปียต่อตัว หรือ 0.09959323 บาทต่อตัว ดังนั้นใน 1 ปี มีผลตอบแทน
เท่ากับ  1,792,678.14 บาทต่อปี  

 

การประมาณการการเคลื่อนไหวของเงินสดของโครงการฟาร์มอนุบาลกุ้งขาวในอินโดนีเซียครั้งนี้ 
จะใช้อายุโครงการเท่ากับ 10 ปีซึ่งอ้างอิงจากอายุการใช้งานของสินทรัพย์ถาวรที่จะต้องมีการลงทุนใหม่เมื่อ
หมดอายุและมีมูลค่าสูง  โดยการประมาณการงบกระแสเงินสดของการลงทุนฟาร์มอนุบา ลกุ้งขาวจะ
ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายลงทุนเริ่มแรกเท่ากับ  1,441,899.35 บาท จากนั้นจะมีค่าใช้จ่ายด าเนินงานปีละ 
1,598,272.54 บาท ในส่วนของกระแสเงินสดรับประกอบด้วยผลตอบแทนจากการจ าหน่ายลูกพันธุ์กุ้งขาวปี
ละ 1,792,678.14 บาท เมื่อน าไปหักลบกับกระแสเงินสดจ่ายในแต่ละปีจะได้กระแสเงินสดสุทธิปีละ 
194,405.60 บาท เมื่อรวมกระแสเงินสดสุทธิในช่วง 10 ปีของการลงทุนจะพบว่าโครงการลงทุนมีกระแสเงิน
สดสุทธิเท่ากับ 364,291.15 บาท  
 

การประเมินโครงการลงทุนฟาร์มอนุบาลกุ้งขาว 
ในการประเมินโครงการฟาร์มอนุบาลกุ้งขาวของเกษตรกรอินโดนีเซีย ด้วยการวิ เคราะห์มูลค่า

ปัจจุบันสุทธิในครั้งนี้ จะใช้อายุโครงการ 10 ปี โดยคิดจากอายุการใช้งานของสินทรัพย์ถาวรที่จะต้องมีการ
ลงทุนใหม่เมื่อหมดอายุและมีมูลค่าสูง ได้แก่ โรงเรือนพร้อมบ่อ ถังไฟเบอร์ขนาด 1 ตัน บ่อเก็บน้ าทะเลและ 
พักน้ าขนาด 15 ตัน ปั๊มน้ า ปั๊มลม เครื่องปั่นไฟ และตู้เย็น และใช้อัตราคิดลดร้อยละ 20 ตามอัตราดอกเบี้ย
เงินกู้เพ่ือการลงทุนของธนาคารของอินโดนีเซีย 

 

ในการประเมินโครงการฟาร์มอนุบาลกุ้งขาวของเกษตรกรอินโดนีเซีย ด้วยการวิเคราะห์มูลค่า
ปัจจุบันสุทธิในครั้งนี้ จากการค านวณพบว่า มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิมีค่าเท่ากับ -677,708.00 
ส่วนการค านวณอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง (Internal Rate of Return: IRR) เพ่ือหาอัตราคิดลดที่ท าให้มูลค่า
ปัจจุบันสุทธิของโครงการมีค่าเท่ากับศูนย์ พบว่า อัตราผลตอบแทนที่แท้จริงของโครงการฟาร์มอนุบาลกุ้งขาว
ขนาด 1 ไร่ มีค่าเท่ากับร้อยละ 4.355 แสดงว่าโครงการมีความเสี่ยงต่อการขาดทุนสูง นอกจากนี้  อัตรา
ผลตอบแทนต่อต้นทุนสุทธิ (Benefit Cost Ratio หรือ B/C Ratio) ตลอดอายุของโครงการ 10 ปี จากการ
ค านวณพบว่าอัตราผลตอบแทนต่อค่าใช้จ่ายของฟาร์มอนุบาลกุ้งขาวขนาด 1 ไร่ของเกษตรกรในอินโดนีเซีย มี
ค่าเท่ากับ 0.92 แสดงว่าโครงการไม่มีความคุ้มค่าในการลงทุน และไม่สามารถคืนทุนได้ในระยะเวลา 10 ปี  
ส่วนจุดคุ้มทุน (Break-Even Point) ในการลงทุนฟาร์มอนุบาลกุ้งขาว ขนาด 1 ไร่ ของเกษตรกรอินโดนีเซีย 
พบว่า มีต้นทุนคงที่ซึ่งก็คือเงินลงทุนเริ่มแรกเท่ากับ 1,441,899.35 บาท และมีก าไรส่วนเกินต่อหน่วยเท่ากับ 
0.01080031 บาทต่อตัว หรือมีจุดคุ้มทุนเท่ากับ 133,505,367 ตัว 
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2) การวิเคราะห์โครงการฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งขาวในอินโดนีเซีย 
จากการสัมภาษณ์เกษตรกรผู้ประกอบการฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งขาวในอินโดนีเซีย โดยมีขนาดฟาร์ม 

2 ไร่ ท าให้ได้ทราบถึงข้อมูลในการลงทุนเพื่อท าการผลิตกุ้งขาว โดยแบ่งสามารถจ าแนกต้นทุนออกเป็น 2 ส่วน 
ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการลงทุนและค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน ซึ่งในแต่ละส่วนมีรายละเอียดดังนี้ 

  

ส าหรับค่าใช้จ่ายในการลงทุนระยะแรกเริ่มฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งขาวขนาด 2 ไร่นั้น มีค่าใช้จ่ายใน
การลงทุนทั้งหมดเท่ากับ 498,782.55 บาท ประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 7 รายการ ได้แก่ (1) ค่าเช่า
ที่ดิน (2) ค่าเครื่องมือและอุปกรณ์ (3) ค่าจัดซื้อกังหันตีน้ า (4) ค่าจัดซื้อปั้มน้ าขนาด 8 นิ้ว (5) ค่าจัดซื้อปั้มน้ า
ขนาด 4 นิ้ว (6) ค่าจัดซื้อเครื่องปั่นไฟ และ (7) ค่าระบบไฟฟ้า  

 

ส่วนค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานเมื่อมีการเปิดด าเนินงานของฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งขาวขนาด 2 ไร่ 
โดยคิดเป็นต้นทุนต่อรอบการผลิตซึ่งมีระยะเวลาเท่ากับ 6 เดือน ดังนั้นใน 1 ปีจะสามารถด าเนินการเพาะเลี้ยง
กุ้งขาวได้ 2 รอบต่อปี ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานของฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งขาวเท่ากับ 1,155,953.56 บาทต่อ
รอบ หรือ 2,311,907.12 บาทต่อปี โดยมีรายละเอียดของค่าใช้จ่ายรายการต่างๆ ทั้งสิ้น 11 รายการ ได้แก่  
(1) ค่าลูกพันธุ์กุ้งขาว (2) ค่าอาหาร (3) ค่าแรงงาน (4) ค่าเตรียมบ่อ (5) ค่าวิตามิน (6) ค่าสารโปรไบโอติค  
(7) ค่าอาหารเสริม (8) ค่าปุ๋ย (9) ค่าปรับปรุงบ่อ (10) ค่าน้ ามัน และ (11) ค่าเก็บเกี่ยว  

 

ในขณะที่ผลตอบแทนจากฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งขาว จากการสัมภาษณ์พบว่าใน 1 ปีฟาร์ม
เพาะเลี้ยงกุ้งขาวสามารถท าการเพาะเลี้ยงกุ้งขาวได้ 2 รอบการผลิต โดยในฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งขาวขนาด 2 ไร่
สามารถผลิตกุ้งขาวได้ 16,000 กิโลกรัมต่อรอบ หรือ 32,000 กิโลกรัมต่อปี ราคาขายของกุ้งขาวในอินโดนีเซีย
อยู่ที่ 121.58 บาทต่อกิโลกรัม ดังนั้นใน 1 ปี มีผลตอบแทนเท่ากับ 3,890,560 บาทต่อปี  

 

การประมาณการการเคลื่อนไหวของเงินสดของโครงการฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งขาวในอินโดนีเซียครั้ง
นี้ จะใช้อายุโครงการเท่ากับ 2 ปี ตามระยะเวลาในการเช่าที่ดิน  โดยการประมาณการงบกระแสเงินสดของ
การลงทุนฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งขาวจะประกอบด้วยค่าใช้จ่ายลงทุนเริ่มแรกเท่ากับ  498,782.55 บาท จากนั้นจะ
มีค่าใช้จ่ายด าเนินงานปีละ 2,311,907.12 บาท ในส่วนของกระแสเงินสดรับประกอบด้วยผลตอบแทนจากการ
จ าหน่ายกุ้งขาวปีละ 3,890,560.00 บาท เมื่อน าไปหักลบกับกระแสเงินสดจ่ายในแต่ละปีจะได้กระแสเงินสด
สุทธิปีละ 1,578,652.88 บาท เมื่อรวมกระแสเงินสดสุทธิในช่วง 2 ปีของการลงทุนจะพบว่าโครงการลงทุนมี
กระแสเงินสดสุทธิหรือก าไรเท่ากับ 2,658,523.21 บาท  
 

การประเมินโครงการลงทุนฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งขาว 
ในการประเมินโครงการฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งขาวของเกษตรกรอินโดนีเซีย ด้วยการวิเคราะห์มูลค่า

ปัจจุบันสุทธิในครั้งนี้ จะใช้อายุโครงการ 2 ปี และใช้อัตราคิดลดร้อยละ 20 ตามอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เพ่ือการ
ลงทุนของธนาคารของอินโดนีเซีย ซึ่งจากการค านวณพบว่า มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิมีค่าเท่ากับ 
1,913,048.24 บาท แสดงว่าโครงการมีความคุ้มค่าและมีผลก าไรจากการลงทุน  

 

ส่วนอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง (Internal Rate of Return: IRR) เพ่ือหาอัตราคิดลดที่ท าให้
มูลค่าปัจจุบันสุทธิของโครงการมีค่าเท่ากับศูนย์ ซึ่งจากการค านวณพบว่า อัตราผลตอบแทนที่แท้จริงของ
โครงการฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งขาวขนาด 2 ไร่ มีค่าเท่ากับร้อยละ 296.35 นอกจากนี้ อัตราผลตอบแทนต่อต้นทุน
สุทธิ (Benefit Cost Ratio หรือ B/C Ratio) ตลอดอายุของโครงการ 2 ปี จากการค านวณพบว่าอัตรา
ผลตอบแทนต่อค่าใช้จ่ายของฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งขาวขนาด 2 ไร่ของเกษตรกรในอินโดนีเซีย มีค่าเท่ากับ 1.47 
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ซึ่งมีระยะเวลาคืนทุน (Payback Period: PB) เท่ากับ 3 เดือน 5 วัน ซึ่งนับว่าเป็นโครงการที่ท าให้ผู้ลงทุน
สามารถได้ทุนคืนในระยะเวลาอันสั้น  ส่วนจุดคุ้มทุน (Break-Even Point) ในการลงทุนฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งขาว 
ขนาด 2 ไร่ ของเกษตรกรอินโดนีเซีย พบว่า มีต้นทุนคงที่ซึ่งก็คือเงินลงทุนเริ่มแรกเท่ากับ 498,782.55 บาท 
และมีก าไรส่วนเกินต่อหน่วยเท่ากับ 49.333 บาทต่อกิโลกรัม หรือมีจุดคุ้มทุนเท่ากับ 10,110.53 กิโลกรัม 

 

3) การวิเคราะห์โครงการฟาร์มเพาะเลี้ยงปลาเก๋าในอินโดนีเซีย 
จากการสัมภาษณ์เกษตรกรผู้ประกอบการฟาร์มเพาะเลี้ยงปลาเก๋าในอินโดนีเซีย โดยมีขนาด

ฟาร์มเท่ากับ 2 ไร่ ท าให้ได้ทราบถึงข้อมูลในการลงทุนเพ่ือท าการผลิตปลาเก๋า โดยแบ่งสามารถจ าแนกต้นทุน
ออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการลงทุนและค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน ซึ่งในแต่ละส่วนมีรายละเอียด
ดังนี้  

ส าหรับค่าใช้จ่ายในการลงทุนในระยะแรกเริ่มฟาร์มเพาะเลี้ยงปลาเก๋าขนาด 2 ไร่ นั้นมีค่าใช้จ่าย
ในการลงทุนทั้งหมดเท่ากับ  221, 544.90 บาท ประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 7 รายการ ได้แก่  
(1) ค่าซื้อที่ดิน (2) ค่าเครื่องมือและอุปกรณ์ (3) ค่าท าบ่อ (4) ค่าเครื่องคอมเพรสเซอร์ (5) ค่าเครื่องท าความ
สะอาดตาข่าย (6) ค่าจัดซื้อตะกร้าคัดเกรด และ (7) ค่าจัดซื้อเรือกล  

 

ส่วนค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานเมื่อมีการเปิดด าเนินงานของฟาร์มเพาะเลี้ยงปลาเก๋าขนาด 2 ไร่ 
โดยคิดเป็นต้นทุนต่อรอบการผลิตซึ่งมีระยะเวลาเท่ากับ 12 เดือน ดังนั้นใน 1 ปีจะสามารถด าเนินการ
เพาะเลี้ยงปลาเก๋าได้ 1 รอบต่อปี ท าให้ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานของฟาร์มเพาะเลี้ยงปลาเก๋าเท่ากับ       
679, 530.83 บาทต่อปี โดยมีรายละเอียดของค่าใช้จ่ายรายการต่างๆ ทั้งสิ้น 5 รายการ ได้แก่ (1) ค่าลูกพันธุ์
ปลาเก๋า (2) ค่าอาหาร (3) ค่าแรงงาน (4) ค่าวิตามิน และ (5) ค่าน้ ามัน  

 

ในขณะที่ผลตอบแทนจากฟาร์มเพาะเลี้ยงปลาเก๋า จากการสัมภาษณ์พบว่าใน 1 ปี ฟาร์ม
เพาะเลี้ยงปลาเก๋าสามารถท าการเพาะเลี้ยงปลาเก๋าได้ 1 รอบการผลิต โดยในฟาร์มเพาะเลี้ยงปลาเก๋าขนาด    
2 ไร่ สามารถผลิตปลาเก๋าได้ 3, 840 กิโลกรัมต่อปี ราคาขายของปลาเก๋าในอินโดนีเซียอยู่ที่ 309.2656 บาท
ต่อกิโลกรัม ดังนั้นใน 1 ปีมีผลตอบแทนเท่ากับ 1,187,580.07 บาทต่อปี  

 

การประมาณการการเคลื่อนไหวของเงินสดของโครงการฟาร์มเพาะเลี้ยงปลาเก๋าในอินโดนีเซีย
ครั้งนี้ จะใช้อายุโครงการเท่ากับ 3 ปี  โดยการประมาณการงบกระแสเงินสดของการลงทุนฟาร์มเพาะเลี้ยงปลา
เก๋าจะประกอบด้วยค่าใช้จ่ายลงทุนเริ่มแรกเท่ากับ  221, 544.90 บาท จากนั้นจะมีค่าใช้จ่ายด าเนินงานปีละ 
679,530.83 บาท ในส่วนของกระแสเงินสดรับประกอบด้วยผลตอบแทนจากการจ าหน่ายปลาเก๋าปีละ 
1,187,580.07 บาท เมื่อน าไปหักลบกับกระแสเงินสดจ่ายในแต่ละปีจะได้กระแสเงินสดสุทธิปีละ 508,049.24 
บาท เมื่อรวมกระแสเงินสดสุทธิในช่วง 3 ปีของการลงทุนจะพบว่าโครงการลงทุนมีกระแสเงินสดสุทธิหรือก าไร
เท่ากับ 1,302,602.82 บาท  
 

การประเมินโครงการฟาร์มเพาะเลี้ยงปลาเก๋า 
ในการประเมินโครงการฟาร์มเพาะเลี้ยงปลาเก๋าของเกษตรกรอินโดนีเซีย ด้วยการวิเคราะห์

มูลค่าปัจจุบันสุทธิในครั้งนี้ จะใช้อายุโครงการ 3 ปี และใช้อัตราคิดลดร้อยละ 20 ตามอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เพ่ือ
การลงทุนของธนาคารอินโดนีเซีย ซึ่งจากการค านวณพบว่า มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิมีค่าเท่ากับ 
848,651.42 บาท แสดงว่าโครงการมีความคุ้มค่าและมีผลก าไรจากการลงทุน 

  



4-55 
 

 

ส่วนอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง (Internal Rate of Return: IRR) เพ่ือหาอัตราคิดลดที่ท าให้
มูลค่าปัจจุบันสุทธิของโครงการมีค่าเท่ากับศูนย์ ซึ่งจากการค านวณพบว่า อัตราผลตอบแทนที่แท้จริงของ
โครงการฟาร์มเพาะเลี้ยงปลาเก๋าขนาด 2 ไร่มีค่าเท่ากับร้อยละ 222.50 นอกจากนี้ อัตราผลตอบแทนต่อ
ต้นทุนสุทธิ (Benefit Cost Ratio หรือ B/C Ratio) ตลอดอายุของโครงการ 3 ปี จากการค านวณพบว่าอัตรา
ผลตอบแทนต่อค่าใช้จ่ายของฟาร์มเพาะเลี้ยงปลาเก๋าขนาด 2 ไร่ของเกษตรกรในอินโดนีเซีย มีค่าเท่ากับ 1.51 
ซึ่งจะมีระยะเวลาคืนทุน (Payback Period: PB) ที่ค่อนข้างรวดเร็ว กล่าวคือ ใช้เวลาเพียง 2 เดือน 9 วัน  
ส่วนจุดคุ้มทุน (Break-Even Point) ในการลงทุนฟาร์มเพาะเลี้ยงปลาเก๋า ขนาด 2 ไร่ ของเกษตรกร
อินโดนีเซีย พบว่า มีต้นทุนคงที่ซึ่งก็คือเงินลงทุนเริ่มแรกเท่ากับ 221,544.90 บาท และมีก าไรส่วนเกินต่อ
หน่วยเท่ากับ 132.30 บาทต่อกิโลกรัม หรือมีจุดคุ้มทุนเท่ากับ 1,674.56 กิโลกรัม 
 



บทที่ 5 

สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 
 
5.1 สรุปผลการศึกษา 
 

ภายในปี 2558 อาเซียนมีเป้าหมายการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพ่ือให้อาเซียนเป็นตลาดและ
ฐานการผลิตเดียวกัน โดยมีการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุน และแรงงานมีฝีมืออย่างเสรี รวมถึงมี       
การเคลื่อนย้ายเงินทุนที่เสรีมากขึ้น ประกอบกับอาเซียนได้จัดท าความตกลงว่าด้วยการลงทุนของอาเซียน         
ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปี 2541 และความตกลงว่าด้วยการคุ้มครองการลงทุนของอาเซียน ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่    
ปี 2530 ซึ่งจะครอบคลุมการลงทุนใน 5 สาขา คือ เกษตร ประมง ป่าไม้ เหมืองแร่ และอุตสาหกรรมการผลิต 
รวมทั้งการลงทุนในบริการที่เกี่ยวข้องกับทั้ง 5 สาขา โดยปัจจุบันรัฐบาลไทยให้ความส าคัญกับการเตรียม        
การรองรับและการใช้ประโยชน์จากการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยเฉพาะการสร้างความเข้มแข็งให้กับ
ผู้ประกอบการไทย ในการใช้ประโยชน์จากการเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกันภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน เพ่ือน าไปสู่การขยายเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนของไทยกับอาเซียน และผนึกก าลังกับหุ้นส่วนทาง
ธุรกิจในอาเซียนเพ่ือแข่งขันในตลาดโลก ดังนั้น ในการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือศึกษาศักยภาพ       
และลู่ทางการลงทุนในภาคการประมงของผู้ประกอบการไทยในประเทศสมาชิกอาเซียน ส าหรับเป็นข้อมูลให้กับ
ภาครัฐในการสนับสนุนและส่งเสริมการลงทุนระหว่างไทยกับประเทศสมาชิกอาเซียนอ่ืนๆ รวมทั้งเป็นข้อมูลให้กับ
ภาคเอกชนไทยในการตัดสินใจไปลงทุนในภาคการประมงในประเทศสมาชิกอาเซียนที่มีศักยภาพและปัจจัยที่
เอ้ืออ านวย 

 

ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น 2 ส่วนหลัก โดยส่วนแรกจะเป็นการวิเคราะห์ศักยภาพ 
และลู่ทางของผู้ประกอบการไทย ในการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมประมงในประเทศสมาชิกอาเซียนที่มี
ศักยภาพ โดยวิเคราะห์ความเหมาะสมด้านพ้ืนที่ ความพร้อมด้านเทคโนโลยีและสาธารณูปโภค ด้านการตลาด 
ความคุ้มค่าของการลงทุน และปัจจัยอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งระบุรูปแบบและลักษณะการลงทุนที่เหมาะสม 
ลู่ทางการลงทุน วิธีการร่วมทุนและการด าเนินธุรกิจ ลักษณะและวิธีการลงทุน ปัญหาและอุปสรรค ทั้งนี้ 
การศึกษาความคุ้มค่าของการลงทุนขึ้นอยู่กับการสนับสนุนข้อมูลจากกรมประมง และจากการลงพ้ืนที่ใน
ประเทศเป้าหมายเพ่ือประกอบการวิเคราะห์ ซึ่งเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ในการศึกษาครั้งนี้ มีทั้งสิ้น       
6 เครื่องมือ ประกอบด้วย 1) ดัชนีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบ (Revealed Comparative Advantage 
Index: RCA) 2) BCG Model 3) Location Quotient (LQ) และ Shift Share 4) Five Forces Model     
5) SWOT และ TOWS Matrix และ 6) การวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการลงทุน 

 

ในขณะที่การวิเคราะห์ส่วนที่ 2 จะเป็นศึกษากฎหมายและกฎระเบียบเกี่ยวกับการลงทุน                 
ในภาคอุตสาหกรรมประมง ได้แก่ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า การประมง การแปรรูปสัตว์น้ าของประเทศสมาชิก
อาเซียน และกฎระเบียบอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องในการที่ผู้ประกอบการไทยเข้าไปลงทุนในอุตสาหกรรมดังกล่าว      
ในประเทศสมาชิกอาเซียน รวมทั้งสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการลงทุนในประเทศสมาชิกอาเซียนอ่ืนๆ 
ที่ไทยได้จากการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

 

ส าหรับผลการศึกษาในครั้งนี้ พบว่า มี 3 ประเทศในกลุ่มสมาชิกอาเซียน ได้แก่ ลาว พม่า และ
อินโดนีเซีย จัดเป็นประเทศที่มีศักยภาพทางด้านประมง และควรได้รับการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการใน
ประเทศไทยไปลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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 (1) ลาว 
 

จากข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน และสภาพทั่วไปของอุตสาหกรรมประมงในลาว รวมถึงการวิเคราะห์ลู่ทาง
และศักยภาพการลงทุน สามารถสรุปได้ว่า รัฐบาลลาวได้ส่งเสริมการเกษตรเชิงพาณิชย์ซึ่งเป็นการขยาย
การเกษตรจากท่ีเน้นการผลิตข้าว และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าเศรษฐกิจในพ้ืนทีภ่าคใต้ของประเทศ ซึ่งก าหนดให้
เป็นอู่ข้าวอู่น้ าของประเทศเพ่ือการบริโภคภายในประเทศเป็นหลัก เพ่ือลดการน าเข้าจากประเทศเพ่ือนบ้าน 
ตลอดจนการส่งออก จากการส ารวจพบว่าความต้องการบริโภคปลา เพ่ือให้ได้สารอาหารโปรตีนที่เหมาะสมนั้น 
จะต้องบริโภคเฉลี่ย 9 กิโลกรัมต่อคนต่อปี ขณะที่การผลิตไม่พอเนื่องจากปัญหาต้นทุนการผลิตสูงจากต้นทุน
การน าเข้าอาหารปลาที่ต้องเสียภาษีร้อยละ 20 แม้ว่าจะไม่เก็บภาษีน าเข้าให้กับผู้เลี้ยงเพ่ือควบคุมต้นทุนและ
ราคาปลาในตลาดก็ตาม และการน าเข้าลูกพันธุ์ที่น าเข้าถูกกฎหมายประมาณ 6 ล้านตัวต่อปี และคาดว่ามี   
การลักลอบน าเข้ากว่า 4 ล้านตัวต่อปี จากประเทศเพ่ือนบ้านโดยเฉพาะจากประเทศไทย และอัตราการตายสูง
เพราะการขาดทักษะและเทคโนโลยีของผู้เลี้ยงปลา จากสภาวการณ์ดังกล่าว รัฐบาลลาวได้ส่งเสริมการเลี้ยง     
ปลานิลและปลาดุกรัสเซีย โดยเฉพาะในแขวง Champasak เนื่องจากเป็นพ้ืนที่เป็นที่ราบลุ่มแม่น้ าโขงและ   
แม่น้ าสาขาไหลผ่าน ประกอบกับคุณภาพแม่น้ าโขงที่ยังอยู่ในระดับดี ท าให้การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ ากระชัง           
ในแม่น้ าโขงมีศักยภาพสูง นอกจากความเหมาะสมในการเพาะเลี้ยงปลาน้ าจืดแล้ว การเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกรามที่มี
การน าเข้าจากจังหวัดกาฬสินธุ์  และการเพาะเลี้ยงกุ้งขาวในน้ าจืดยังเป็นธุรกิจประมงที่มีศักยภาพในการผลิต   
เพ่ือบริโภคภายในประเทศและเพ่ือการส่งออกภายใต้สิทธิประโยชน์จาก GSP  แต่ในปัจจุบันลาวยังขาดบุคลากร  
ที่มีองค์ความรู้ในการจัดการฟาร์มที่ดี 

 

นโยบายด้านการส่งเสริมได้ครอบคลุมการส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศด้านการประมง โดยการยื่น
แผนการลงทุน การประเมินโครงการการลงทุนให้แก่แผนกเกษตรและกสิกรรม และแผนกการส่งเสริม       
การลงทุนของแขวง เพ่ือขออนุมัติการได้รับสิทธิประโยชน์จากภาษีเงินได้นิติบุคคล และการให้สัมปทานเพ่ือ
การท าการเกษตร ทั้งนี้นโยบายการส่งเสริมการลงทุนจะเป็นเพ่ือการบริโภคภายในประเทศเป็นหลัก      
อย่างไรก็ตาม แนวโน้มนโยบายจะขยายครอบคลุมเพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการผลิตเพ่ือการส่งออก 
เงื่อนไขการลงทุนจากต่างประเทศในสัดส่วนร้อยละ 100 นั้น ต้องมีการจ้างแรงงานชาวลาวร้อยละ 90 ของ
แรงงานทั้งหมดในธุรกิจ เงื่อนไขดังกล่าวส่งผลให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น จากประสิทธิภาพและทักษะแรงงานลาว
ที่ต่ าเทียบกับแรงงานไทย นอกจากนั้น รัฐบาลลาวได้ส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศในอุตสาหกรรมอาหาร
สัตว์ที่ครอบคลุมทั้งประมงและปศุสัตว์ ที่ยังไม่มีการผลิตเองในประเทศและน าเข้าจากต่างประเทศทั้งหมด    
ท าให้ต้นทุนการผลิตสูง แต่การลงทุนในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์รวมทั้งอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตร    
อาจไม่คุ้มทุนเนื่องจากโครงสร้างพ้ืนฐานที่ไม่เอ้ืออ านวยและระดับเทคโนโลยีต่ า ประกอบกับประสิทธิภาพและ
คุณภาพของแรงงานลาวที่ค่อนข้างต่ า ในขณะที่ขนาดตลาดในประเทศเล็กจากจ านวนประชากร เพียง           
6 ล้านกว่าคน และส่วนใหญ่มีระดับรายที่ไม่สูง  

 
(2) พม่า 
 

จากข้อมูลโครงสร้างพ้ืนฐาน และสภาพทั่วไปของเศรษฐกิจสัตว์น้ าในพม่า รวมถึงการวิเคราะห์ลู่ทาง
และศักยภาพการลงทุน สามารถสรุปได้ว่า พม่าเป็นประเทศท่ีมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ ขณะที่สาขา
การผลิตทางการเกษตรมีความส าคัญต่อเศรษฐกิจพม่า ดังจะเห็นได้จากสาขาการเกษตรมีสัดส่วนประมาณ 
ร้อยละ 39 ของ GDP ในปี 2555 ประกอบกับการมีแรงงานจ านวนมากของพม่า ท าให้บรรดานักลงทุนใน
อาเซียนต่างให้ความสนใจที่จะเข้ามาลงทุนในพม่าจ านวนมาก  
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การประมงของพม่าปัจจุบันกระจายอยู่ใน Mandalay และรัฐ Shan ซึ่งโดยมากเป็นการเลี้ยงปลาจีน 
และจะเป็นการเลี้ยงแบบ Polyculture ร่วมกับปลาชนิดอ่ืน เช่น ปลายี่สกเทศ เป็นต้น ทั้งประเทศมีเนื้อที่  
การเลี้ยงประมาณ 18,750 ไร่ โดยเฉลี่ยจะมีพ้ืนที่ท าการประมงประมาณ 50 ไร่ต่อราย จากการส ารวจ
ภาคสนามในระหว่างวันที่ 24-26 มิถุนายน 2556 พบว่า พม่ามีโรงเพาะฟักผลิตลูกกุ้งก้ามกรามของเอกชน
จ านวน 22 แห่ง โดยเป็นโรงเพาะฟักของชาวพม่าซึ่งใช้พ่อแม่พันธุ์จากธรรมชาติ และการเลี้ยงโดยใช้
อาหารเม็ด ปลาเป็ด และอาหารผสมที่ท าขึ้นเอง ทั้งนี้ ผลผลิตส่วนใหญ่บริโภคภายในประเทศ คนพม่าชอบ
บริโภคกุ้งก้ามกรามมากกว่ากุ้งทะเล เนื่องจากมีความเชื่อว่าการบริโภคอาหารทะเลท าให้เกิดอาการแพ้ 

 

ในภาพรวมของการศึกษาถึงศักยภาพในการแข่งขันในภาคประมงของอาเซียน ซึ่งใช้ข้อมูลตามระบบ 
Harmonized Code ของรหัสสินค้า 0300 ซึ่งเป็นกลุ่มสินค้าสัตว์น้ าที่ยังไม่ผ่านการแปรรูปพบว่า พม่ามีค่า
ความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรากฏ (Revealed Comparative Advantage: RCA) สูงเป็นอันดับ 2  
รองจากเวียดนาม ซึ่งสอดคล้องกับการวิเคราะห์ศักยภาพในการลงทุนของประเทศสมาชิกอาเซียน และยัง
สะท้อนให้เห็นว่า พม่ามีศักยภาพในการดึงดูดเงินลงทุนมากที่สุดในส่วนของการลงทุนสาขาประมง นักลงทุน
ชาวไทยในแถบจังหวัดระนองได้เข้าไปท าการค้ากับเกษตรกรพม่าในลักษณะของการค้าชายแดนตามธรรมชาติ
ซึ่งไม่ได้ผ่านขั้นตอนทางศุลกากรอย่างครบถ้วน การค้าในลักษณะดังกล่าวมีความยั่งยืนเนื่องจากเกิดขึ้นตาม
กลไกตลาด 

 

เมื่อพิจารณาด้านกฎหมาย/ กฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนพบว่า พม่ามีข้อจ ากัดในเรื่องของ
เสถียรภาพของกฎหมายและนโยบายอย่างมาก เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง ท าให้นักลงทุนเกิดความ
ไม่มั่นใจในการลงทุนในพม่าอย่างมาก ถึงแม้ว่ารัฐบาลมีแนวโน้มในการพิจารณาแก้ไขกฎหมาย เพ่ือลด      
การแทรกแซงธุรกิจเอกชน อีกท้ังสถานการณ์ทางการเมืองที่ผ่อนปรนมากขึ้น นับเป็นสัญญาณที่ดีในการลงทุน
ในอนาคต ในส่วนของกฎหมายประมงของพม่าได้มีการก าหนดมาตรการและกฎเกณฑ์ในการท าประมง       
ในเขตเศรษฐกิจจ าเพาะ จะต้องขอใบอนุญาตที่กรมประมง ซึ่งนักลงทุนจะต้องด าเนินการจับปลาในแบบบริษัท
ร่วมทุนกับรัฐบาล หรือบริษัทร่วมทุนที่มีอยู่ก่อนแล้วหรือบริษัทเอกชนในพม่า ซึ่งทางภาครัฐจะอนุมัติค าขอ  
เป็นกรณีไป และในการขออนุญาตท าประมงในพ้ืนที่อ่ืนจะต้องไปท าเรื่องขออนุญาต ณ กรมประมงภายใต้
กระทรวงเลี้ ยงสัตว์และจับปลา  ซึ่ งรัฐมนตรีว่ าการกระทรวงจะเป็นผู้ ยื่นค าร้องต่อสภาผ่านทาง           
Myanmar Investment Commission (MIC) และหากได้รับอนุมัติสภาหอการค้าจะเป็นผู้ออกใบอนุญาตแก่
นักลงทุนผู้นั้นให้สามารถท าการประมง ซึ่งจะต้องขึ้นทะเบียนไว้กับกรมประมง 

 
(3) อินโดนีเซีย 
 

จากข้อมูลโครงสร้างพ้ืนฐาน และสภาพทั่วไปของ อุตสาหกรรมประมงในอินโดนีเซีย รวมถึง           
การวิเคราะห์ลู่ทางและศักยภาพการลงทุน สามารถสรุปได้ว่า อินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีสภาพภูมิศาสตร์เป็น
เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิก จึงมีความเหมาะสมส าหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ทั้งน้ าจืด น้ ากร่อยและน้ าเค็ม    
ซึ่งการเพาะเลี้ยงในทะเลมีกระจายอยู่ทุกเกาะส าคัญของอินโดนีเซีย  และมีจ านวนผู้เลี้ยงทั้งสิ้นประมาณ 
120,000 ราย  

 

การผลิตสัตว์น้ าของอินโดนีเซียสามารถแบ่งภาคการผลิตออกเป็น 2 แบบ ได้แก่ ผู้ประกอบการที่เป็น
ธุรกิจท้องถิ่น และผู้ประกอบการต่างชาติที่เข้ามาลงทุนในอินโดนีเซีย ซึ่งการผลิตทั้ง 2 รูปแบบมีการแบ่งแยก
ตลาดชัดเจน กล่าวคือ ผู้ประกอบการที่เป็นธุรกิจท้องถิ่นจะเน้นผลิตเพ่ือตลาดในประเทศเป็นหลัก เนื่องจาก
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ตลาดภายในประเทศมีขนาดใหญ่ และมีความต้องการบริโภคสัตว์น้ าที่เพ่ิมขึ้นตามการเติบโตของเศรษฐกิจ 
นอกจากนี้ การที่อินโดนีเซียเป็นประเทศมุสลิมซึ่งประชากรบริโภคไก่และสัตว์น้ าเป็นหลัก ยิ่งท าให้ความ
ต้องการบริโภคในประเทศสูงขึ้นไปอีก ในขณะที่ผู้ประกอบการต่างชาติที่เข้ามาลงทุนใน อินโดนีเซียนั้น       
เน้นการผลิตสินค้าแปรรูปโดยใช้วัตถุดิบภายในอินโดนีเซียเพ่ือการส่งออก  

 

ส าหรับการแข่งขันภายในอุตสาหกรรมเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าของอินโดนีเซียยังอาจมีระดับความรุนแรงไม่
มากนัก เนื่องจากมีตลาดขนาดใหญ่รองรับผลผลิต สภาพเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าโดยทั่วไปของ
ประเทศยังไม่พัฒนา ขาดแคลนบุคลากรที่เชี่ยวชาญเฉพาะทาง และแรงงานยังคงขาดทักษะในการจัดการ
ผลผลิต นอกจากนี้ภายในประเทศยังมีปัญหาโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีคุณภาพต่ า เนื่องจากลักษณะสภาพภูมิ
ประเทศที่เป็นเกาะ อีกทั้งความแตกต่างทางเชื้อชาติของประชาชนในประเทศเป็นอุปสรรคส าคัญต่อ          
การจัดการทางการตลาดของผู้ผลิต ปัจจัยเหล่านี้ล้วนส่งผลให้การพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าของอินโดนีเซีย    
ไม่พัฒนาเท่าที่ควร และยังคงต้องพ่ึงพิงผู้ประกอบการต่างชาติในการด าเนินกิจการ 
 
5.2 ข้อเสนอแนะ 

ส าหรับข้อเสนอแนะในประเทศที่มีศักยภาพในการลงทุนภาคการประมงของผู้ประกอบการไทย         
ที่ประกอบด้วยประเทศทั้งสิ้น 3 ประเทศ ได้แก่ ลาว พม่า และอินโดนีเซีย โดยในแต่ละประเทศนั้น             
มีความแตกต่างทั้งทางลักษณะภูมิประเทศ กฎหมายการลงทุน และเงื่อนไขในการสนับสนุนระหว่างประเทศ 
ซึ่งท าให้แต่ละประเทศมีข้อเสนอแนะในการลงทุนที่แตกต่างกันออกไป ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ 

 
(1) ลาว 
 

สืบเนื่องจากขนาดตลาดภายในประเทศที่เล็กตามจ านวนประชากร บ่งชี้ว่าการลงทุนขนาดใหญ่         
ไม่เหมาะสม โดยการลงทุนขนาดกลางและย่อม หรือประมาณ 50-100 กระชัง เมื่อเทียบกับการเพาะเลี้ยงปลา
กระชัง ซึ่งมีความเป็นไปได้ในการเข่งขันกับธุรกิจท้องถิ่นได้ จากผลการประเมินความเป็นไปได้ของการลงทุน
ในลาว ส าหรับปลานิลและปลาดุกรัสเซียอย่างละ 3 ประเภทธุรกิจตามโซ่อุปทาน คือ การเพาะฟัก การอนุบาล 
และการเพาะเลี้ยงให้ได้ขนาดตลาดมีความคุ้มค่าในการลงทุน และมีความเป็นไปได้สูงหากพิจารณาจาก
ศักยภาพที่มีแนวโน้มในการพัฒนาได้ ความเหมาะสมในสภาพภูมิประเทศ นโยบายในการส่งเสริมการลงทุน
จากต่างประเทศ และปริมาณการผลิตที่ไม่พอต่อความต้องการบริโภค โดยเฉพาะในส่วนของปลานิลแปลงเพศ
ที่อัตราการให้เนื้อสูง ขณะที่ ลาว ยังไม่สามารถผลิตลูกปลานิลแปลงเพศที่มีคุณภาพได้เอง จึงต้องน าเข้าจาก
ประเทศไทยเป็นหลัก นอกจากการลงทุนในลาวแล้ว ธุรกิจการส่งออกลูกปลานิลแปลงเพศไปยังลาว ก็เป็น
ธุรกิจที่มีความเป็นไปได้สูงเช่นเดียวกัน ทั้งนี้ ข้อสังเกตที่ส าคัญที่อาจเป็นสาเหตุของความเสี่ยงในการลงทุน  
คือ การลักลอบน าเข้าปลาเนื้อมีชีวิตที่ตกเกรดในตลาดไทย ที่มีราคาถูกกว่าประมาณร้อยละ 15-20 เทียบกับ
ราคาที่ขายจากฟาร์มในลาว และนโยบายส่งเสริมการขยายพันธุ์ปลาตามธรรมชาติท าให้ช่วงฤดูฝน จึงมีสัตว์น้ า
ตามธรรมชาติค่อนข้างมากส่งผลให้ความต้องการในตลาดลดลง รวมทั้งปัญหาเกี่ยวกับเทคนิค เทคโนโลยี และ
คุณภาพแรงงานลาวที่อาจส่งผลต่อความผลผลิตที่ไม่แน่นอนได้ ในขณะเดียวกัน แนวโน้มปัญหาด้านการขาด
แคลนแรงงานในภาคเกษตรกรรม จากที่ประชาชนลาวรุ่นใหม่นิยมเรียนในสายวิชาการและสายอาชีพอ่ืน    
เพ่ือรองรับกับการขยายตัวในภาคอุตสาหกรรมการผลิตและการบริการ ตลอดจนการค้าการลงทุนระหว่าง
ประเทศ โดยที่การลงทุนจากต่างประเทศธุรกิจประมงส่วนใหญ่เป็นนักลงทุนชาวจีนและเวียดนาม ซึ่งส่วนใหญ่
เป็นลักษณะการสวมสิทธิ์ที่ผิดกฎหมายการลงทุนต่างประเทศของ ลาว รวมทั้งความแตกต่างทางวัฒนธรรม
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องค์กรและการด าเนินธุรกิจ และการปกครองที่เป็นลักษณะรวมอ านาจเบ็ดเสร็จของเจ้าแขวงที่มีผลต่อ       
การลงทุนในประเทศ ปริมาณการผลิตและราคาผลผลิตในตลาด ดังนั้น การลงทุนที่เหมาะสมและเอ้ืออ านวย
แก่การบริหารจัดการภายในธุรกิจ กฎระเบียบมาตรการภายในประเทศ และวัฒนธรรมการท างานของลาว 
ควรเป็นลักษณะการร่วมทุนกับนักธุรกิจในท้องถิ่นมากท่ีสุด  

 
ข้อควรพิจารณาส าหรับนักลงทุนด้านการประมงไทยในลาว 
 

ในปัจจุบันรัฐบาลลาวได้มีการส่งเสริมการเกษตรเชิงพาณิชย์ ซึ่งขยายการเกษตรจากที่เน้นการผลิตข้าว 
เป็นพืชและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าเศรษฐกิจอ่ืน เพ่ือการบริโภคภายในประเทศเป็นหลัก รวมถึงเพ่ือเป็นการลด   
การน าเข้าจากประเทศเพ่ือนบ้าน นอกจากนี้ ลาวยังมีแนวโน้มการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเพิ่มข้ึนตามล าดับ   
ซึ่งส่งผลต่อการเพ่ิมขึ้นของจ านวนประชากรและก าลังในการใช้จ่าย ที่อาจเป็นปัจจัยกระตุ้นการขยายตัว         
ของตลาดสัตว์น้ า 

 

เมื่อพิจารณาถึงการวิเคราะห์ศักยภาพการประมงในลาว ในบทที่ผ่านมาจะเห็นว่า ลาวมีศักยภาพ
ส าหรับการเข้ามาลงทุนด้านการประมงเนื่องจากความเหมาะสมของทรัพยากร และการไม่มีปัญหาทางด้าน
สิ่งแวดล้อมเป็นปัจจัยที่เอ้ือต่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ซึ่งจากปัจจัยเชิงบวกต่อการลงทุนข้างต้นหากนักลงทุน
สนใจที่จะเข้ามาลงทุนในลาว นักลงทุนควรศึกษาประเด็นต่างๆ ที่ส าคัญส าหรับการพิจารณาเข้าไปลงทุนดังนี้ 

 

1. ข้อควรพิจารณาในการลงทุนจากต่างประเทศในสัดส่วนร้อยละ 100 ในลาว จ าเป็นต้องมีการจ้าง
แรงงานชาวลาวร้อยละ 90 ของแรงงานทั้งหมดในธุรกิจ ซึ่งอาจส่งผลให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นได้จาก
ประสิทธิภาพและทักษะแรงงานลาวที่ต่ าเทียบกับแรงงานไทย รวมถึงยังขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า และขาดแคลนแรงงานในภาคเกษตรกรรมที่อาจส่งผลต่อความผลผลิตที่
ไม่แน่นอนได้ นอกจากนี้ ขนาดตลาดในประเทศที่มีขนาดเล็กจากจ านวนประชากรเพียง 6 ล้านกว่าคนและ
ส่วนใหญ่มีระดับรายที่ไม่สูง บ่งชี้ว่าการลงทุนขนาดใหญ่ไม่เหมาะสม และอาจท าให้ธุรกิจไม่สามารถสร้าง    
การประหยัดต่อขนาดได ้

 

2. ข้อสังเกตที่ส าคัญที่อาจเป็นสาเหตุของความเสี่ยงในการลงทุน คือ การลักลอบน าเข้าปลาเนื้อมีชีวิต
ที่ตกเกรดในตลาดไทยที่มีราคาถูกกว่าเมื่อเทียบกับราคาที่ขายจากฟาร์มในลาว และนโยบายส่งเสริม         
การขยายพันธุ์ปลาตามธรรมชาติในช่วงฤดูฝน จึงมีสัตว์น้ าตามธรรมชาติค่อนข้างมากในช่วงระยะเวลาดังกล่าว
และอาจส่งผลให้ความต้องการในตลาดลดลง  
 

3. ปัญหาเกี่ยวกับเทคนิคและเทคโนโลยี ซึ่งนักลงทุนจ าเป็นต้องน าเข้าวัสดุ อุปกรณ์ในขบวนการผลิต
ทุกอย่างจากประเทศไทย อาจจะท าให้ต้นทุนการผลิตสูง  
 

ความแตกต่างทางวัฒนธรรมองค์กรและการด าเนินธุรกิจ และการปกครองที่เป็นลักษณะรวมอ านาจ
เบ็ดเสร็จของเจ้าแขวงที่มีผลต่อการลงทุนในประเทศ ปริมาณการผลิตและราคาผลผลิตในตลาด ถึงแม้ว่า     
นักลงทุนจะสามารถเป็นเจ้าของกิจการได้โดยไม่จ าเป็นต้องลงทุนร่วมกับคนท้องถิ่น แต่การลงทุนที่เหมาะสม
และเอ้ืออ านวยแก่การบริหารจัดการภายในธุรกิจ กฎระเบียบมาตรการภายในประ เทศ และวัฒนธรรม       
การท างานของลาว ควรเป็นลักษณะการร่วมทุนกับนักธุรกิจในท้องถิ่นมากกว่า 
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(2) พม่า 
 

เมื่อพิจารณาถึงศักยภาพการลงทุนด้านประมงในพม่า ผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่า พม่าเป็นหนึ่งในประเทศ
สมาชิกอาเซียนที่มีศักยภาพในการลงทุน เนื่องจากความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติยังไม่มีมลพิษจาก
สิ่งแวดล้อม ประกอบกับแรงงานจ านวนมากที่มีค่าแรงถูกของพม่า ขณะที่นักลงทุนพม่ามีความต้องการร่วมทุน
กับนักลงทุนต่างชาติเพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีในด้านการประมง นอกจากนี้ การที่มีสมาคมที่เป็นตัวแทนของ
ภาคเอกชนที่เข้มแข็ง (Myanmar Fisheries Federation) พร้อมที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า
ของประเทศ ภูมิประเทศที่เอ้ือต่อการขนส่ง รวมทั้งการที่ประเทศต่างๆ ยกเลิกการคว่ าบาตรทางการค้า       
ท าให้สามารถที่จะส่งออกสินค้าสัตว์น้ าไปยังตลาดใหญ่ๆ ของโลก เช่น สหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกา         
จึงมีความต้องการพัฒนามาตรฐานสินค้า ซึ่งต้องอาศัยนักลงทุนต่างชาติที่มีองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่พร้อม
มากกว่าผู้ประกอบการท้องถิ่น ผนวกกับมีการปรับปรุงกฎหมายให้ทันสมัยเพ่ือดึงดูดนักลงทุนต่างชาติ         
ซึ่งผ่านรัฐสภาเมื่อเดือนมกราคม 2556 ในเรื่องของการให้สัมปทานที่ดินเป็นระยะเวลานานในพ้ืนที่ห่างไกล          
การยกเว้นภาษีส่งออก การลดหย่อนภาษีเงินได้ล้วนแต่เป็นปัจจัยบวกที่ส่งเสริมศักยภาพการลงทุนด้านประมง
ของพม่า 

 

แต่อย่างไรก็ตาม การเข้าไปลงทุนในพม่าควรค านึกถึงความผันผวนในเรื่องอัตราแลกเปลี่ยน           
และเสถียรภาพทางการเมือง รวมถึงปัจจัยด้านโครงสร้างพ้ืนฐานซึ่งยังอยู่ระหว่างการเปลี่ยนผ่านทั้งในเรื่อง
ระบบโลจิสติกส์ที่ยังไม่เอ้ือต่อการขนส่ง ราคาที่ดินในเมืองหลักที่มี ราคาสูงมาก การขาดแคลนไฟฟ้าและ   
ความไม่เสถียรในการจ่ายไฟของเมืองใหญ่ๆ ปัจจัยเชิงลบเหล่านี้เป็นข้อควรพิจารณาของนักลงทุนที่ต้อง       
ให้ความส าคัญด้วยเช่นกัน 

 
ข้อควรพิจารณาส าหรับนักลงทุนด้านการประมงไทยในพม่า 
 

จากข้อมูลโครงสร้างพ้ืนฐาน และสภาพทั่วไปของเศรษฐกิจสัตว์น้ าในประเทศพม่ารวมถึงการวิเคราะห์
ลู่ทางและศักยภาพการลงทุน สามารถสรุปได้ว่า ประเทศพม่า เป็นประเทศที่มีทรัพยากรธรรมชาติที่มี       
ความอุดมสมบูรณ์ ขณะที่สาขาการผลิตทางการเกษตรมีความส าคัญต่อเศรษฐกิจประเทศพม่า ซึ่งการประมง
ของประเทศพม่าปัจจุบันก็มีการเลี้ยงใน Mandalay และรัฐ Shan ซึ่งโดยมากเป็นการเลี้ยงปลาจีน           
และเป็นการเลี้ยงแบบ Polyculture ร่วมกับปลาชนิดอื่น 

 

1. พม่ามีข้อจ ากัดในเรื่องของเสถียรภาพของกฎหมายและนโยบายอย่างมาก เนื่องจากมี               
การเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ ง  ส่ งผลถึงความไม่มี เสถียรภาพทางการเมืองและความผันผวนในเรื่อง              
อัตราแลกเปลี่ยน ในส่วนของกฎหมายประมงของพม่าได้มีการก าหนดมาตรการและกฎเกณฑ์ในการท าประมง
ในเขตเศรษฐกิจจ าเพาะ จะต้องขอใบอนุญาตที่กรมประมง ซึ่งนักลงทุนต่างชาติจะต้องด าเนินการจับปลาใน
แบบบริษัทร่วมทุนกับรัฐบาล หรือบริษัทร่วมทุนที่มีอยู่ก่อนแล้วหรือบริษัทเอกชนในพม่า ซึ่งทางภาครัฐ        
จะอนุมัติค าขอเป็นกรณีไป 

 

2. ปัญหาทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งในเรื่องระบบโลจิสติกส์ที่ยังไม่เอ้ือต่อการขนส่งสินค้า ราคาที่ดิน
ในเมืองหลักที่มีราคาสูงมาก การขาดแคลนไฟฟ้าและความไม่เสถียรในการจ่ายไฟของเมืองใหญ่ๆ ปัจจัยเชิงลบ
เหล่านี้เป็นข้อควรพิจารณาของนักลงทุนที่ต้องให้ความส าคัญด้วยเช่นกัน 
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(3) อินโดนีเซีย 
 

เนื่องจากอินโดนีเซียมีพ้ืนที่ที่เหมาะสมที่จะพัฒนาธุรกิจด้านเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจ านวนมาก ทั้งการเลี้ยง
ในน้ าจืด น้ าเค็มและน้ ากร่อย ท าให้ในปัจจุบันมีผู้ประกอบการจากประเทศเวียดนามเข้าไปลงทุนเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ าในอินโดนีเซีย ถึงแม้รัฐบาลมีการสนับสนุนการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ แต่ยังคงมีกฎระเบียบที่  
ไม่เอ้ือต่อการด าเนินธุรกิจในหลายประเด็น เช่น การลงทุนต้องเป็นการลงทุนเพาะเลี้ยงและแปรรูป การลงทุน
ต้องเป็นการลงทุนเพาะเลี้ยงเพ่ือการส่งออก และการลงทุนโรงงานแปรรูปต้องเป็นการผลิตผลิตภัณฑ์ที่มี    
การเพ่ิมมูลค่าไมใช่การแช่แข็งเพียงอย่างเดียว ซึ่งกิจการในลักษณะนี้ใช้เงินลงทุนสูง ท าให้ไม่เหมาะแก่       
การลงทุนในระดับเล็กและกลาง รวมถึงการออกกฎหมายที่ให้ผู้ประกอบการด้านเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า            
ต้องมี Partnership รูปแบบใดรูปแบบหนึ่งกับผู้ประกอบการในพ้ืนที่ ดังนั้นผู้ประกอบการที่จะสามารถเข้าไป
ลงทุนการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในอินโดนีเซีย จึงน่าจะต้องเป็นผู้ประกอบการรายใหญ่ที่สามารถลงทุนอย่าง     
ครบวงจรในสาธารณูปโภคท่ีเกี่ยวข้อง 

 
ข้อควรพิจารณาส าหรับนักลงทุนด้านการประมงไทยในอินโดนีเซีย 

 

อินโดนีเซีย เป็นประเทศที่มีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งทรัพยากรทางน้ า ขณะเดียวกัน
รัฐบาลอินโดนีเซียได้ให้การสนับสนุนต่างชาติที่จะเข้ามาลงทุนด้านประมง โดยเฉพาะการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า           
ทั้งนี้ เนื่องจากที่ผ่านมาอินโดนีเซียเปิดให้ต่างชาติเข้ามาท าการจับสัตว์น้ าในน่านน้ าอินโดนีเซีย ส่งผลให้ปริมาณสัตว์
น้ าในอินโดนีเซียลดลงจ านวนมาก ดังนั้นรัฐบาลอินโดนีเซียจึงยกเลิกการให้สัมปทานการจับปลาแก่ต่างชาติ          
ตั้งแต่เดือนกันยายน 2549 เป็นต้นมา 

 

ในปัจจุบันรัฐบาลอินโดนีเซียให้การสนับสนุนเฉพาะการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า  ประกอบกับการวิเคราะห์
ศักยภาพการประมงในอินโดนีเซียในบทที่ผ่านมา จะเห็นว่าอินโดนีเซียมีศักยภาพส าหรับการเข้ามาลงทุน   
ด้านการประมงเนื่องจากอินโดนีเซียมีพ้ืนที่ตามแนวชายฝั่งจ านวนมาก  และเป็นทะเลเปิด นอกจากนี้ 
อินโดนีเซียยังไม่มีปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมมากนัก ท าให้คุณภาพน้ าเหมาะสมส าหรับการท าการเพาะเลี้ยง      
ผนวกกับการประมงของไทยมีความก้าวหน้าเป็นอย่างมาก จากปัจจัยเชิงบวกต่อการลงทุนข้างต้น           
หากนักลงทุนสนใจที่จะเข้ามาลงทุนในอินโดนีเซีย นักลงทุนควรศึกษาประเด็นต่างๆ ที่ส าคัญส าหรับ          
การพิจารณาเข้าไปลงทนุในอินโดนีเซียดังนี้  

 

1. กฎระเบียบและลักษณะทั่วไปของอินโดนีเซียที่ส าคัญ ในส่วนของกฎหมายผู้ประกอบการจ าเป็นต้อง
ทราบทั้งกฎหมายของรัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถิ่นที่บังคับใช้กับการลงทุนของนักลงทุนต่างชาติ 
(รายละเอียดในบทที่ 3 และภาคผนวก ข) ซึ่งมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการใช้แรงงานท้องถิ่น การถ่ายทอด       
องค์ความรู้ให้กับแรงงานชาวอินโดนีเซีย เป็นต้น กฎหมายแรงงานของอินโดนีเซียเอ้ือประโยชน์ต่อแรงงาน
อินโดนีเซีย เช่น การไล่ออกแรงงานที่มีอายุงานมากกว่า 10 ปี ต้องจ่ายเงินชดเชยถึง 14 เดือน ข้อควรค านึง
ของนักลงทุนไม่ควรพิจารณาเฉพาะค่าจ้างแรงงานราคาถูก แต่นักลงทุนควรพิจารณาถึงรายจ่ายอ่ืนๆ ตามที่
กฎหมายก าหนดประกอบกัน 

 

2. ความแตกต่างของตลาดสินค้าประมงในอินโดนีเซียซึ่งแบ่งอย่างชัดเจน คือ ตลาดในประเทศและ
ต่างประเทศ ทั้งนี้นักลงทุนจะต้องพิจารณาถึงลักษณะตลาดที่แตกต่างกัน คือ ตลาดประมงในประเทศ               
นักลงทุนต้องเข้าไปท าธุรกิจแข่งกับผู้ประกอบการท้องถิ่น  จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องสร้างพันธมิตรกับ
ผู้ประกอบการดังกล่าว ดังนั้นการเข้าไปลงทุนในลักษณะร่วมทุนกับผู้ประกอบการในท้องถิ่น จะเป็นแนวทาง        
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ที่เหมาะสม ขณะที่การเข้าไปลงทุนเพื่อการแปรรูปและส่งออกมีเงื่อนไขที่ชัดเจนในการจ้างแรงงานท้องถิ่นและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี จึงไม่น่าจะเกิดปัญหาความขัดแย้งกับท้องถิ่นมากนัก 
 

3. ข้อพึงระวังที่ส าคัญส าหรับการเข้าไปลงทุนในอินโดนีเซีย  ได้แก่ การสร้างสัมพันธ์ที่ดีแก่ชุมชน     
จากการสัมภาษณ์เชิงลึกกับบริษัทต่างชาติที่ เข้ามาลงทุนในอินโดนีเซียพบว่า หากชุมชนเห็นว่าบริษัทต่างชาติ
เข้ามาใช้ประโยชน์จากชุมชนมากกว่าการให้ประโยชน์กับชุมชน จะท าให้บริษัทต่างๆ ไม่สามารถด าเนินธุรกิจ
ในชุมชนได้อย่างราบรื่น ดังนั้นผู้ประกอบการควรด าเนินธุรกิจในลักษณะของธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility: CSR) 
 

4. โครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ของอินโดนีเซียยังไม่เอ้ือต่อการลงทุน นักลงทุนควรพิจารณาถึง
ข้อจ ากัดในเรื่องนี้เป็นส าคัญ อีกทั้งอินโดนีเซียมีระเบียบให้สัตว์น้ าที่จับได้ต้องขายให้แก่ห้องเย็นท้องถิ่นส่วนหนึ่ง
ก่อนถึงจะอนุญาตให้จะส่งออกส่วนที่เหลือได้ การสร้างห้องเย็นเพ่ือรักษาคุณภาพของสัตว์น้ าในอินโดนีเซีย         
จึงเป็นเงื่อนไขส าคัญที่นักลงทุนควรให้การพิจารณา นอกจากนี้ นักลงทุนควรให้ความส าคัญกับการวางแผน        
ในการเลือกที่ตั้งของธุรกิจเพ่ือให้อยู่ในพ้ืนที่ที่เอ้ือต่อการลงทุนเพาะเลี้ยง และสามารถขนย้ายผลผลิตให้แก่ลูกค้า
โดยมีต้นทุนการขนส่งที่ต่ า เพ่ือลดต้นทุนด้านการประกอบการ 
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ภาคผนวก ก 
การเปรียบเทียบรายการข้อสงวนภายใต้ความตกลง ACIA ของประเทศสมาชิกอาเซียน  

 



 
 
ตารางภาคผนวก ก 1 เปรียบเทียบรายการข้อสงวนภายใต้ความตกลง ACIA ของประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ มาตรการที่ครอบคลุมทุกสาขา 

ข้อ บรูไน กัมพูชา ลาว อินโดนีเซีย มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส ์ สิงคโปร์ ไทย เวียดนาม 
1 ก าหนดเง่ือนไข - ต่างชาติท าธุรกิจ นักลงทุนต่างชาติ - - มีมาตรการและ - มีการก าหนด มีมาตรการเกี่ยว 
  การจดทะเบียน   ได้ 3 แบบ คือ หุ้น ต้องจดทะเบียน     เง่ือนไขในการจด   ทุนขั้นต่ าในการ กับการจัดตั้งและ 
  จัดตั้งธุรกิจแต่ละ   ต่างชาติทั้งสิ้น/ เป็นบริษัทจ ากัด     ทะเบียนบริษัท   ประกอบธุรกิจ ด าเนินกิจการของ 
  รูปแบบ เช่น ไม่   ภายใต้สัญญา ตามกฎหมายระบุ     และไม่อนุญาต   ในไทย ต่างชาติ 
  อนุญาตให้ต่าง   ความร่วมมือ และ       ให้ต่างชาติลงทุน       
  ชาติลงทุนใน   การร่วมทุน (ตาม       ในกิจการ       
  กิจการสหกรณ์   เง่ือนไขที่ก าหนด)       สหกรณ์       
2 ก าหนดเง่ือนไข - หน่วยงานที่ให้ มีมาตรการเกี่ยว มีมาตรการเกี่ยว กิจการของต่าง มีมาตรการเกี่ยว - ให้ต่างชาติขอใบ มีมาตรการเกี่ยว 
  ในการขอใบ   ต่างชาติขอใบ กับการขอใบ กับการขอใบ ชาติทุกรูปแบบ กับการขอใบ   อนุญาตหรือใบ กับการขอใบ 
  อนุญาตทั้งใน   อนุญาตขึ้นอยู่กับ อนุญาต และการ อนุญาต รวมทั้ง ต้องขอใบอนุญาต อนุญาต และ   รับรองจากกรม อนุญาต และ 
  กิจการใหม่และ   สถานที่ตั้งและ ออกใบอนุญาต มีการจ ากัดจ านวน มีเพียงกิจการร่วม ก าหนดเง่ือนไข   พัฒนาธุรกิจการ เง่ือนไขที่ระบุใน 
  กิจการขยาย   มูลค่าของการ ในระดับจังหวัด ใบอนุญาตและ ทุนกับรัฐบาล ในการลงทุน   ค้า และต้อง ใบอนุญาตที่ออก 
  (ไม่รวมเง่ือนไข   ลงทุน ทั้งนี้ การ จะพิจารณาเป็น ก าหนดเง่ือนไข ที่ได้รับยกเว้นไม่ เช่น สัดส่วนหุ้น   ปฏิบัติตามเง่ือน ก่อนความตกลงมี 
  เร่ืองการก าหนด   ลงทุน ทั้งนี้ อายุ รายกรณี  ทั้งนี ้ ต่างๆ  ต้องขอใบอนุญาต มูลค่าการลงทุน   ไขที่ก าหนด ผลบังคับใช้อาจ 
  สัดส่วนหุ้น)   โครงการลงทุน เง่ือนไขที่ระบุใน     เป็นต้น     มีการเลือกปฏิบัติ 
      ขึ้นอยู่กับประเภท ใบอนุญาตที่ออก             
      ขนาด และเง่ือน ก่อนความตกลงมี             
      ไข แต่ไม่เกิน 50 ผลบังคับใช้ยัง             
      ปี และต่ออายุได้ มีผลต่อไป             
      ถึง 70 ปี               
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ตารางภาคผนวก ก 1 (ต่อ) 

ข้อ บรูไน กัมพูชา ลาว อินโดนีเซีย มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส ์ สิงคโปร์ ไทย เวียดนาม 
3 กรรมการบริหาร มีการก าหนด - มีการก าหนด กรรมการบริหาร - มีมาตรการเกี่ยว ต่างชาติต้องจ้าง (ระบุในรายการ มีมาตรการเกี่ยว 
  กึ่งหนึ่งขึ้นไป มาตรการเกี่ยวกับ   ต าแหน่งที่ต้อง อย่างน้อย 2 คน   กับการจ้างงาน ผู้จัดการท้องถิ่น 1 ข้อสงวนราย กับการจ้างงาน 
  ต้องเป็นคนบรูไน การจ้างงาน โดย   จ้างคนต่างชาติ ต้องมีถิ่นพ านัก   ต่างชาติและการ คน กรรมการ 1  สาขา) ต่างชาติ 
    นายจ้างต้องให้   และการก าหนด ในมาเลเซีย    ก าหนดเร่ืองผู้ คนของทุกบริษัท     
    สิทธิคนกัมพูชา   เง่ือนไขการจ้าง มีมาตรการและ   บริหารระดับสูง และตัวแทน 2 คน     
    ก่อน และแต่ละ   งานต่างชาติ เง่ือนไขการจ้าง   และกรรมการ ของสาขาของ     
    บริษัทจะจ้างต่าง     งานต่างชาติ   บริหาร บริษัทต่างชาติ     
    ชาติได้ไม่เกินร้อย           ต้องพ านักใน     
    ละ 10           สิงคโปร์     
4 มีมาตรการและ ต่างชาติไม่ ต่างชาติไม่ มีมาตรการเกี่ยว มีมาตรการเกี่ยว ที่ดินเป็นกรรม- มีมาตรการเกี่ยว มีมาตรการเกี่ยว ห้ามไม่ให้ต่าง มีมาตรการเกี่ยว 
  เง่ือนไขในการ สามารถถือครอง สามารถถือครอง กับที่ดิน ทรัพย์สิน กับการถือครอง สิทธิ์ของรัฐบาล กับที่ดินและ กับกิจกรรมที่ ชาติถือครองที่ดิน กับที่ดิน ทรัพย์สิน 
  ถือครองและเช่า ที่ดินได้ แต่ใช้ ที่ดินได้ แต่เช่า และทรัพยากร ได้มา และการเช่า สามารถเช่าได้ ทรัพย์สินในที่ดิน ท าบนที่ดินหรือ เว้นแต่ได้รับ  และทรัพยากร 
  ที่ดินและทรัพยา- ที่ดินได้ โดยการ หรือขอสัมปทาน ธรรมชาติในที่ดิน ที่ดิน สินทรัพย์  30 ปี และต่ออายุ ทั้งในส่วนของ ใช้ประโยชน์จาก อนุญาตตาม ธรรมชาติ 
  กรของที่ดินนั้น ได้สัมปทานและ ได้ โดยการเช่าที่ นั้น และมี และทรัพยากร ได้ ทั้งนี้ ต่างชาติ การได้มา การ ที่ดิน และมี กฎหมายที่เกี่ยว   
  ขึ้นอยู่กับการ การเช่าระยะยาว เพื่อการเกษตร มาตรการเกี่ยวกับ ของที่ดินนั้น สามารถเช่าที่ท า ครอบครอง การ มาตรการเกี่ยวกับ ข้อง แต่สามารถ   
  อนุมัติของสภา (15 ปีขึ้นไป) และ เหมืองแร่ และ กิจกรรมต่างๆ บน   การเกษตรและ เช่า การพัฒนา ที่ดินของรัฐ เช่าได้   
  แห่งกษัตริย์ สามารถต่ออายุ พลังงาน เช่าได้ ที่ดิน รวมทั้ง การ   เล้ียงสัตว์ได้หาก การใช้ประโยชน์   ห้ามไม่ให้ต่าง   
  และการออก ได้การเช่าระยะ  35-50 ปี และต่อ แบ่งเขตพื้นที่ การ   ได้รับอนุญาต การอนุรักษ์ และ   ชาติถือครองที่   
  มาตรการเกี่ยวกับ สั้นได ้ อายุได้อีก 25 ปี ใข้ที่ดิน และการ   จากรัฐบาล การคุ้มครอง   พักอาศัย ยกเว้น    
  การจัดสรร วางผัง   รวมแล้วเช่าได้ วางผัง         อาคารชุด ตามที่   
  และก่อสร้างในที่   สูงสุด 75 ปี           กฎหมายก าหนด   
  รัฐและเอกชน                   

 
 

 

 

ก-3 



 
 
ตารางภาคผนวก ก 1 (ต่อ) 

ข้อ บรูไน กัมพูชา ลาว อินโดนีเซีย มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส ์ สิงคโปร์ ไทย เวียดนาม 
5 - มีมาตรการเกี่ยว - มีมาตรการเกี่ยว มีมาตรการเกี่ยว - มีมาตรการเกี่ยว - มีมาตรการเกี่ยว มีมาตรการเกี่ยว 
    กับการลงทุนใน   กับการลงทุนใน กับหุ้น และหลัก   กับการลงทุนใน   กับการลงทุนใน กับการลงทุนใน 
    เรือนหุ้น    เรือนหุ้น  ทรัพย์ในตลาด   เรือนหุ้น พันธบัตร   เรือนหุ้น  เรือนหุ้น  
          หลักทรัพย์   และหลักทรัพย์       
6 - - - - มีมาตรการเกี่ยว - - มีมาตรการเพื่อ มีมาตรการเพื่อ - 
          กับทรัสต์ของ     ป้องกันการเก็ง ป้องกันการเก็ง   
          รัฐบาล     ก าไรค่าเงิน ก าไรค่าเงินบาท   
                ดอลลาร์สิงคโปร์     
7 - - - มีมาตรการเกี่ยว - - มีมาตรการ - มีมาตรการเกี่ยว มีมาตรการเกี่ยว 
        กับ SME     เกี่ยวกับ SME   กับ SME กับ SME 
8 มีมาตรการเกี่ยว - - มีมาตรการเกี่ยว มีมาตรการเกี่ยว - มีมาตรการเกี่ยว มีมาตรการเกี่ยว มีมาตรการเกี่ยว มีมาตรการเกี่ยว 
  กับการแปรรูป     กับการแปรรูป กับการแปรรูป   กับการแปรรูป กับการแปรรูป กับการแปรรูป กับการแปรรูป 
  กิจการของรัฐ     กิจการของรัฐ กิจการของรัฐ ซ่ึง   กิจการของรัฐ กิจการของรัฐ กิจการของรัฐ กิจการของรัฐ 
          เมื่อแปรรูปแล้ว     และการพัฒนา     
          ต้องมีหุ้นมาเลเซีย     เอกชนโดยการ     
          อย่างน้อยร้อยละ 75     บริการของรัฐ     
9 มีมาตรการเกี่ยว - - - - - มีมาตรการเกี่ยว - - มีมาตรการเกี่ยว 
  กับการใช้           กับสมบัติแห่ง     กับความมั่นคง 
  ทรัพยากรธรรม-           ชาติ ตามแผนการ     ทางอาหาร 
  ชาติ อาจรวมถึง           พัฒนาประเทศ       
  การจ ากัดการออก                   
  ใบอนุญาต                   

 
  

ก-4 



 
 
ตารางภาคผนวก ก 1 (ต่อ) 

ข้อ บรูไน กัมพูชา ลาว อินโดนีเซีย มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส ์ สิงคโปร์ ไทย เวียดนาม 
10 - - - มีมาตรการเกี่ยว มีมาตรการเกี่ยว - มีมาตรการเกี่ยว มีการก าหนดหุ้น ห้ามไม่ให้ต่าง มีมาตรการเกี่ยว 
        กับการเปิดเสรี กับการเปิดเสรี   กับสิทธิของคน ต่างชาติในกิจการ ชาติท ากิจการที่ กับการเปิดเสรี 
        กิจการที่เคย กิจการที่เคย   ชาติในกิจกรรมที่ ดังต่อไปนี้ เป็นอาชีพสงวน กิจการที่เคย 
        มอบหมายให้ มอบหมายให้   สงวนให้คนชาติ - ถือหุ้นบริษัท ของคนไทย มอบหมายให้ 
        หน่วยงานหนึ่ง หน่วยงานหนึ่ง   ซ่ึงโอนให้ต่าง สิงคโปร์เทคโน-   หน่วยงานหนึ่ง 
        เป็นการเฉพาะ เป็นการเฉพาะ   ชาติ และการมี โลยี เอนจิเนียริง   เป็นการเฉพาะ 
              ส่วนร่วมของต่าง ได้ร้อยละ 15     
              ชาติในกิจการที่ - ถือหุ้นบริษัท     
              สงวนให้คนชาติ สิงคโปร์พาวเวอร์     
              เท่านั้น ได้ร้อยละ 10     
                - ถือหุ้นบริษัท     
                พีเอสเอ ได้ร้อย     
                ละ 5     
                - ถือหุ้นสายการ     
                บินสิงคโปร์ได้     
                ร้อยละ 5     
11 - - - - มีมาตรการเฉพาะ - มีมาตรการ - - - 
          ส าหรับเขตภูมิ-   ในการด าเนิน       
          บุตราและบริษัทที่   กิจการในเขต       
          มีสถานะภูมิบุตรา   มุสลิมมินดาเนา       
          บริษัทหลักทรัพย์   และคอดิลเลรา       
          และสถาบัน           

 
  

ก-5 



 
 
ตารางภาคผนวก ก 1 (ต่อ) 

ข้อ บรูไน กัมพูชา ลาว อินโดนีเซีย มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส ์ สิงคโปร์ ไทย เวียดนาม 
12 มีมาตรการที่ออก - - - มีมาตรการเกี่ยว - มีมาตรการ   มีการก าหนด - 
  โดยสุลต่านของ       กับสิทธิของ   ในกิจการที่เป็น   เง่ือนไขด้านการ   
  บรูไน (จะไม่       องค์กรที่จัดตั้ง   ผลประโยชน์ของ   ลงทุนต่างๆ เพื่อ   
  กระทบนักลงทุน       โดยกฎหมาย   ประเทศ และเป็น   ให้เป็นไปตาม   
  และการลงทุน           ไปตามแผนการ   การพัฒนา   
  เดิม)           พัฒนาประเทศ   ประเทศ   
13 - - - นักลงทุนต่างชาติ - - มีมาตรการเกี่ยว มีมาตรการควบ- - แบ่งประเภท 
        ต้องแต่งตั้งตัว     กับเง่ือนไขการ คุมผลประโยชน์   กิจการเป็นแบบที่ 
        แทนจ าหน่ายใน     ส่งออก (ให้ ของรัฐในบริษัท   มีเง่ือนไขในการ 
        การขายสินค้าใน     ต่างชาติส่งออก สิงคโปร์ เทคโน-   ลงทุนและแบบที่ 
        อินโดนีเซีย     อย่างน้อยร้อยละ 60) โลยี เอนจิเนียริง   ไม่มีเง่ือนไข 
14 - - - มีการก าหนดให้ - - - - - - 
        บริษัทที่เป็นหุ้น             
        ต่างชาติทั้งสิ้น             
        ขายหุ้นบางส่วน             
        ให้คนชาติ ตามที่             
        ระบุไว้เป็นเง่ือน             
        ไขในการออกใบ             
        อนุญาต             

 

ก-6 



ข-1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
กฎระเบียบการลงทุนของประเทศอาเซียนและกฎระเบียบอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

 
  



ข-2 
 

1. บรูไน 
 
บรูไนมีนโยบายดึงดูดการลงทุน โดยได้ออกกฎหมายส่งเสริมการลงทุนในปี 2518 และการจัดตั้ง

กระทรวงอุตสาหรรมและแหล่งวัตถุดิบขึ้นในปี 2532 เพ่ือเชิญชวนนักลงทุนต่างชาติให้เข้าไปพัฒนา
อุตสาหกรรมต่างๆ รองรับการขยายตัวเศรษฐกิจและกระจายความเสี่ยงจากการพ่ึงพาอุตสาหกรรมปิโตรเลียม
ของประเทศ โดยมีการให้สิทธิพิเศษต่างๆ มากมาย ทั้งในด้านภาษี แหล่งเงินกู้ และอ่ืนๆ โดยอุตสาหกรรมที่
ได้รับการส่งเสริมสามารถจ าแนกออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ 1) อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงทาง
อาหารแห่งชาติ 2) อุตสาหกรรมเพ่ือตลาดภายในประเทศ 3) อุตสาหกรรมที่ใช้วัตถุดิบภายในประเทศ และ  
4) อุตสาหกรรมเพ่ือการส่งออก 

 

นโยบายอุตสาหกรรมครอบคลุมทั้งในด้านแรงงาน การเป็นเจ้าของกิจการ การสนับสนุนของภาครัฐ   
สิ่งอ านวยความสะดวกอ่ืนๆ โดยเงื่อนไขต่างๆ เปิดกว้างเพ่ือให้สามารถปรับตัวเข้ากับความต้องการของนัก
ลงทุนได้อย่างเหมาะสม นักลงทุนต่างชาติสามารถเป็นเจ้าของกิจการ ผู้ถือหุ้นหลัก หรือผู้ถือหุ้นส่วนน้อย แต่
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทอุตสาหกรรมที่สนใจลงทุน ยกเว้นเฉพาะอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับความมั่นคงทาง
อาหารแห่งชาติ และอุตสาหกรรมที่ใช้วัตถุดิบภายในประเทศ จะต้องมีสัดส่วนผู้ถือหุ้นชาวบรูไนด้วย ทั้งนี้ 
อุตสาหกรรมต้องเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เนื่องจากรัฐบาลบรูไนให้ความส าคัญต่อด้านสิ่งแวดล้อมและระบบ
นิเวศน์อย่างมาก และยึดหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

 

บรูไนไม่มีการเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและห้างหุ้นส่วน และไม่มีภาษีส่งออก ภาษีขาย            
ภาษีเงินเดือน ภาษีการผลิต มีเพียงการเรียกเก็บภาษีนิติบุคคลจากรูปบริษัทเท่านั้น โดยอัตราภาษีของบริษัท 
บรูไนปี 2553 เป็นร้อยละ 23.5 ถือได้ว่ามีอัตราการจัดเก็บที่ต่ า เมื่อเทียบกับประเทศอ่ืนๆ ในภูมิภาค 
นอกจากนั้น ยังมีการยกเว้นภาษีต่างๆ ให้แก่ผู้เริ่มกิจการและกิจการที่ได้รับการส่งเสริมให้ประกอบในบรูไน 
พร้อมยังให้สิทธิพิเศษต่างๆ เพ่ือจูงใจให้มีการลงทุนและการจ้างงานในประเทศ จะจัดเก็บภาษีเงินได้เฉพาะ
ผลประโยชน์ที่ได้รับจากการค้า และธุรกิจ เงินปันผลจากบริษัทที่ได้ผ่านการจัดเก็บภาษีของบรูไน ดอกเบี้ยและ
ส่วนลด ค่าเช่า ค่ารอยัลตี้ และผลประโยชน์ที่ได้จากทรัพย์สินต่างๆ ทั้งนี้ การเก็บภาษีเงินได้ของบริษัทต่างชาติ
จะค านวณเฉพาะรายได้ที่เกิดขึ้นในบรูไนเท่านั้น โดยอัตราภาษีเงินได้ของบริษัทอยู่ที่ร้อยละ 30 นอกจากนั้น 
ภาษีท่ีมีการจัดเก็บได้แก่ อากรแสตมป์ ภาษีปิโตรเลียม (เก็บจากผู้ประกอบการเก่ียวกับปิโตรเลียม) ภาษีหัก ณ 
ที่จ่าย (เรียกเก็บในอัตราร้อยละ 20 ส าหรับดอกเบี้ยรับจากค่าธรรมเนียม ดอกเบี้ยหุ้นกู้ หรือเงินกู้ ที่จ่ายให้แก่
ผู้ประกอบการที่ไม่มีถิ่นพ านักในบรูไน) 

 

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากประเทศไทยและบรูไนต่างเป็นสมาชิกเขตการค้าเสรีอาเซียน ที่มีการประกาศลด
ภาษีสินค้าระหว่างกันอยู่ระหว่างร้อยละ 0-5 โดยสินค้าที่มีการเรียกเก็บภาษี (ปี 2550) ในอัตราร้อยละ 5 เช่น 
น้ ามันหล่อลื่น เครื่องส าอาง สบู่และแชมพู ผงซักฟอก อุปกรณ์ถ่ายภาพ ยางรถยนต์และรถจักรยาน เสื้อผ้า
และสิ่งทอบางประเภท อัญมณีและเครื่องประดับ เครื่องปรับอากาศ เครื่องท าความเย็น เครื่องพิมพ์ และ
เครื่องจักรบางชนิด เป็นต้น และมีสินค้าต้องห้ามบางประเภท ที่ใช้มาตรการเรียกเก็บภาษีสูงเพ่ือป้องปราม 
เช่น เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และยาสูบ เป็นต้น ส่วนสินค้าที่ต้องขอใบอนุญาตก่อนน าเข้า ได้แก่ อุปกรณ์สื่อสาร
โทรคมนาคม เครื่องมือแพทย์ เคมีภัณฑ์ พืชและสัตว์มีชีวิต แม้ว่าบรูไนจะไม่มีการก าหนดโควตาการน าเข้า
สินค้า แต่การน าเข้าสินค้าประเภทผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ เป็ดและไก่ ต้องอยู่ภายใต้การก ากับดูแล โดยมี      
การก าหนดเพดานน าเข้าทุกปี เพ่ือหลีกเลี่ยงภาวะสินค้าล้นตลาด 
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1.1 ด้านมาตรฐานสินค้า 
ปัจจุบันบรูไนยังไม่มีข้อจ ากัดเป็นมาตรฐานบังคับ แต่มีมาตรฐานตามความสมัครใจ 27 มาตรฐานที่

เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง นอกจากนี้ ยังไม่มีองค์กรแห่งชาติที่จัดท ามาตรฐาน หน่วยงานหลักด้านมาตรฐาน
และการประเมินความสอดคล้อง คือ ส านักวิจัยและวางแผนการก่อสร้าง กระทรวงการพัฒนา นอกจากนี้บรูไน
ยังมีนโยบายอุตสาหกรรมซึ่งใช้เพ่ือพัฒนาสาขาที่มีความส าคัญ โดยเฉพาะสาขาบริการ มาตรการที่ส าคัญได้
ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาแห่งชาติ 5 ปี ซึ่งได้จัดสรรทรัพยากรในด้านต่างๆ เช่น การส่งเสริมการลงทุนในสาขา
เป้าหมาย โดยการให้สิทธิพิเศษทางภาษีและที่มิใช่ภาษี และการลงทุนในธุรกิจสาขาที่มีความส าคัญของรัฐบาล
โดยผ่านบริษัทผู้ถือหุ้น (Holding Company) คือ Semaun Holdings ซึ่งอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของ
กระทรวงอุตสาหกรรมและทรัพยากรพ้ืนฐาน โดยส่วนใหญ่เป็นการลงทุนร่วมกับต่างชาติในภาคการผลิต 
รวมถึงปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ 

 

เครื่องมือส าคัญที่รัฐบาลใช้เพ่ือดึงดูดการลงทุน คือ ภาษีและสิ่งจูงใจอ่ืนๆ เช่น การได้รับยกเว้นภาษี
เงินได้นิติบุคคล 8 ปี ส าหรับบริษัทที่ลงทุนในกิจกรรมต่างๆ ภายใต้ Pioneer Status Programme การให้
ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก โดยได้จัดตั้ งกองทุน Working Capital Credit 
Fund มูลค่า 200 ล้านเหรียญบรูไน เมื่อเดือนมกราคม 2544 โดยเน้นกิจกรรมในสาขาการก่อสร้าง           
การท่องเที่ยว และเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมี The Brunei Investment Agency (BIA) เป็นหน่วยงานที่มี
บทบาทส าคัญในการจัดท าแผนพัฒนาอุตสาหกรรม  
 

1.2 กฎหมายการลงทุน 
ในด้านกฎหมายที่ทางรัฐบาลกลางของบรูไนใช้บังคับการลงทุนของต่างชาติทุกสาขาการลงทุน ได้แก่ 
 

1. มาตรการที่ปฏิบัติกับต่างชาติซึ่งเหนือกว่ากฎหมายอ่ืนใด คือ Constitution of Brunei 
Darussalam: Article 4(1), 39, 38(3) และ 84(2) ซึ่งก าหนดไว้ว่า กฎหมายอ่ืนใดจะไม่สามารถใช้บังคับกับ
มาตรการที่ก าหนดไว้โดย พ.ร.ก. หรือ ‘titah’ ของ His Majesty the Sultan and Yang Di-Pertuan of 
Negara Brunei Darussalam โดยใช้ในการพิจารณาอนุญาตการลงทุนของต่างชาติ ภายใต้เงื่อนไข
ผลประโยชน์ของบรูไนเป็นหลัก 

 

2. เรื่องการจัดตั้งนิติบุคคลและการจ้างงานในนิติบุคคลต่างชาติ คือ 1) Companies Act (CAP 39) 
และ 2)  Administrative Directives and Guidelines โดยก าหนดให้หน่วยงานภาครัฐสามารถ             
ห้ามการจัดตั้งกิจการในบรูไนได้ ไม่ว่าจะอยู่ในรูปของสหกรณ์ นักลงทุนรายเดียว หุ้นส่วน หรือสาขาก็ตาม     
สาขาของนิติบุคคล โดยการให้อนุญาตหรือไม่ให้อนุญาตนั้นจะใช้หลักของการพิจารณาตามความเหมาะสมของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ เช่น การเข้าเมืองของต่างด้าว ตลาดแรงงาน กรรมการนิติบุคลต้องมีสัดส่วน
ของคนบรูไนตามที่ก าหนด กรรมการบริหารของบริษัทต้องประกอบด้วยคนบรูไนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของคณะ
กรรมการบริหารทั้งหมด และต้องมีการพ านักในบรูไนด้วย 

 

3. มาตรการและกฎระเบียบว่าด้วยเรื่องข้อจ ากัดของต่างชาติที่ห้าม ประกอบด้วย 2 ข้อ ดังนี้    
 -  โครงการณ์ที่เกี่ยวข้องเชิงพาณิชย์ การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ Corporatization หรือ    

การขายสินทรัพย์ซึ่งรัฐบาลเป็นเจ้าของ 
 -  การโอนผ่านหรือการเคลื่อนย้ายของ Equity Interest หรือสินทรัพย์ที่รัฐบาลเป็น

เจ้าของ หน่วยงานของรัฐบาล หรือหน่วยงานที่รัฐมีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น Government-linked Company 
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(GLC) of Brunei Darussalam ภายใต้กฎหมาย National Development Plan, Long-term 
Development Plan และ Administrative Directives and Guidelines 

 

4. มาตรการและกฎระเบียบการออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจ และการก ากับดูแลกิจการ รวมถึงยื่น
ขอใบอนุญาตการประกอบธุรกิจของต่างชาติ รวมถึงการขอต่อใบอนุญาตของธุรกิจที่ก าลังด าเนินกิจการอยู่ของ
ต่างชาติ แต่กฏเกณฑ์ข้อนี้ไม่รวมถึง Local Equity Requirement กฎระเบียบจะอยู่ภายใต้กฎหมายต่างๆ ใน
แต่ละกิจการ ดังนี้  

1) National Development Plan 
 2) Long term Development Plan   
 3) Miscellaneous Licenses (Chapter 127)  
 4) Industrial Coordination Order 2001  
 5)  Poisons Act (1984 ed)    
 6) Petroleum Mining Act (Chapter44)  
 7) Telecoms Order 2001  
 8) Authority for info-communications  
 9) Technology Industry of Brunei (AITI) Operational Handbook  

10) Architects, Professional Engineers and Quantity Surveyors, Order 2008   
 11) Administrative Directives and Guidelines 
 

5. มาตรการและกฎระเบียบห้ามต่างชาติว่าด้วยการจ ากัดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึง
ข้อก าหนดในการออกใบอนุญาตจัดตั้งกิจการที่เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ และการจ ากัดจ านวนผู้ประกอบ
กิจการในรูปแบบการให้โควตา โดยก าหนดภายใต้กฎหมาย 1) Long-Term Development Plan และ        
2) Administrative Directives and Guidelines 

 

6. มาตรการและกฎระเบียบว่าด้วยการจ ากัดการถือครองที่ดินและการใช้ประโยชน์ โดยก าหนดข้อ
ห้ามส าหรับต่างชาติ ดังนี้  

 -  มาตรการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ที่ดินและรวมถึงการเข้าไปมีสิทธิ์ความเป็นเจ้าของและ
การเช่าซื้อที่ดินหรือสินทรัพย์ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่เกี่ยวข้องกับพ้ืนดิน และยังขึ้นอยู่กับการอนุมัติจาก 
His Majesty-in-Council 

 -  มาตรการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรวมและการแบ่งแยกเกี่ยวกับที่ดิน การใช้ การวางแผน
การใช้ที่ดิน และใบอนุญาตการก่อสร้างทั้งในส่วนของที่ดินรัฐและเอกชน โดยมีกฎหมายใช้บังคับ ดังนี้   

1) Land code, Revised Edition 1984 (Chapter 40)    
 2) Land Code (Strata), Revised Edition 2000 (Chapter 189)   
  3) The Control of Subdivision and Consolidation of Land Regulation 1973   
  4) The Control of Development and Use of Land and Building Regulation 1974   
 5) Town and Country Planning Act 1972 
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 นอกจากนี้ยังมีกฎหมายของรัฐบาลกลางใช้บังคับการลงทุนของต่างชาติในอุตสาหกรรม    
การผลิตและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง ดังนี้  
  1) National Development Plan   
  2)  Industrial Coordination Order 2001  
  3) Administrative Directives and Guidelines  
 

  โดยก าหนดให้การลงทุนจากต่างชาติในอุตสาหกรรมการผลิตที่ใช้ประโยชน์จากพ้ืนที่
อุตสาหกรรมของรัฐบาล ภายใต้การก ากับดูแลของ Industrial Development Authority (BINA) of Brunei 
Darussalam จะต้องมีส่วนร่วมจากชาวบรูไนหรือคนท้องถิ่นไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของการลงทุนใน
อุตสาหกรรมทั้งหมด ซึ่งพื้นที่อุตสาหกรรมภายใต้การก ากับดูแลรัฐบาลต่อไปนี้  
  1) Beribi Industrial Site   
  2) Lambak Kanan East Industrial Site  
  3) Lambak Kanan West Industrial Site   
  4) Serasa Industiral Site  
  5) Salar Industrial Site   
  6) Serambangun Industrial Site   
  7) Sungai Bera Industrial Site  
  8) Pekan Belait Industrial Site   
  9) Batu Apoi Industrial Site 
 

  ส าหรับการลงทุนภาคการเกษตร รัฐบาลบรูไนมีกฎหมายของรัฐบาลกลางใช้บังคับการลงทุน
ของต่างชาติในกิจการด้านการเกษตรและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง ดังนี้  
  1) National Development Plan  
  2) Halal Meat Act (Cap 183)   
  3)  Administrative Directives and Guidelines  
 

  โดยก าหนดให้ทุกการลงทุนของต่างชาติในการด้านการเกษตรที่ใช้ประโยชน์จากพ้ืนที่ของ
รัฐบาลที่จัดหาไว้ ภายใต้ข้อก าหนดของกรมการเกษตร จะต้องให้ชาวบรูไนมีส่วนร่วมในกิจการไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 30 โดยพ้ืนที่ต่างๆ ที่ก าหนดโดยรัฐบาลอยู่ในเขต Kawasan Kemajuan Peranian (KKP) ซ่ึงเป็นพ้ืนที่
พัฒนาทางด้านการเกษตรต่อไปนี้  
  1)  Brunei-Muara District   
  2)  Tutong District  
  3)  Beliat District   
  4)  Temburong District 
 

  นอกจากนั้น รัฐบาลบรูไนได้ก าหนดกฎหมายที่ใช้บังคับการลงทุนของต่างชาติในกิจการด้าน
การประมงและธุรกิจที่เก่ียวเนื่อง ดังนี้  
  1) National Development Plan  
  2)  Fisheries Act (CAP 61)   
  3)  Fisheries (Fish Culture Farms) Regulations, 2002   
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  4)  Fisheries (Fish Landing Complexes) Regulations, 2002  
  5)  Fisheries (Fish Processing Establishments) regulations, 2002   
  6)  Fisherires Limit Act (Cap 130)   
  7)  Administrative Directives and Guidelines  
  

  โดยก าหนดห้ามต่างชาติประกอบกิจการเกี่ยวข้องกับกิจกรรมการท าประมงทุกประเภท     
ทั้งการจับสัตว์น้ า การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า และการผลิตสัตว์น้ าภายในบรูไน ซึ่งรวมถึงในพ้ืนที่แหล่งเศรษฐกิจ
เฉพาะ อย่างไรก็ตาม ต่างชาติจะประกอบกิจการได้ในพ้ืนที่ของรัฐที่ได้ก าหนดโดยกรมประมงของบรูไน      
แต่มีเงื่อนไขต้องมีชาวบรูไนร่วมหุ้นหรือส่วนร่วมในกิจการไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของการลงทุนทั้งหมด            
ในพ้ืนที่ของรัฐที่เรียกกว่า Aquaculture Sites ได้แก่  
  1) Tanjung Pelompong  
  2) Pengkalan Sibabau, Phase I   
  3) Telisai, Phase I   
  4) Laluan Pulau Kaingaran  
  5) Tunggulian, Phase I and III 
 

1.3 มาตรการภาษี 
บรูไนไม่มีการเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและห้างหุ้นส่วน และไม่มีภาษีส่งออก ภาษีขาย ภาษี

เงินเดือน ภาษีการผลิต มีเพียงการเรียกเก็บภาษีนิติบุคคลจากรูปบริษัทเท่านั้น หากมีอัตราการจัดเก็บที่ต่ ามาก
ที่สุด เมื่อเทียบกับประเทศอ่ืนๆ ในภูมิภาค นอกจากนั้น ยังมีการยกเว้นภาษีต่างๆ ให้แก่ผู้เริ่มกิจการและ
กิจการที่ได้รับการส่งเสริมให้ประกอบในบรูไน พร้อมยังให้สิทธิพิเศษต่างๆ เพ่ือจูงใจให้มีการลงทุนและการจ้าง
งานในประเทศ จะจัดเก็บภาษีเงินได้เฉพาะผลประโยชน์ที่ได้รับจากการค้า และธุรกิจ เงินปันผลจากบริษัทที่ได้
ผ่านการจัดเก็บภาษีของบรูไน ดอกเบี้ยและส่วนลด ค่าเช่า ค่ารอยัลตี้ และผลประโยชน์ที่ได้จากทรัพย์สิน
ต่างๆ  ทั้งนี้ การเก็บภาษีเงินได้ของบริษัทต่างชาติจะค านวณเฉพาะรายได้ที่เกิดขึ้นในบรูไนเท่านั้น   โดยอัตรา
ภาษีเงินได้ของบริษัทอยู่ที่ร้อยละ 30 นอกจากนั้น ภาษีที่มีการจัดเก็บ ได้แก่ อากรแสตมป์ ภาษีปิโตรเลียม 
(เก็บจากผู้ประกอบการเกี่ยวกับปิโตรเลียม) ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (เรียกเก็บในอัตราร้อยละ 20 ส าหรับดอกเบี้ย
รับจากค่าธรรมเนียม ดอกเบี้ยหุ้นกู้ หรือเงินกู้ ที่จ่ายให้แก่ผู้ประกอบการที่ไม่มีถิ่นพ านักในบรูไน)   

 

1) ภาษีน าเข้า โดยทั่วไปมีการเรียกเก็บในสินค้าแต่ละประเภทดังนี้ 
 

1. อาหาร สินค้าเพ่ือใช้ในอุตสาหกรรม ได้รับการยกเว้นภาษี 
2. เครื่องมือและเครื่องใช้ไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์ไม้ซุง อุปกรณ์และเครื่องด้านการถ่ายภาพ เฟอร์นิเจอร์ 

ยานพาหนะและอะไหล่ เรียกเก็บอัตราร้อยละ 20  
3. น้ าหอมและเครื่องส าอาง ร้อยละ 30  
 

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากประเทศไทยและบรูไนต่างเป็นสมาชิกเขตการค้าเสรีอาเซียน  ที่มีการ
ประกาศลดภาษีสินค้าระหว่างกันอยู่ระหว่างร้อยละ 0-5 โดยสินค้าที่มีการเรียกเก็บภาษี (ปี 2550) อยู่ใน  
ร้อยละ 5 เช่น น้ ามันหล่อลื่น เครื่องส าอาง สบู่และแชมพู ผงซักฟอก อุปกรณ์ถ่ายภาพ ยางรถยนต์และ
รถจักรยาน เสื้อผ้าและสิ่งทอบางประเภท อัญมณีและเครื่องประดับ เครื่องปรับอากาศ  เครื่องท าความเย็น 
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เครื่องพิมพ์ และเครื่องจักรบางชนิด เป็นต้น และมีสินค้าต้องห้างบางประเทศท่ีเรียกเก็บภาษีสูง เช่น เครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ และยาสูบ เป็นต้น  

 
2) มาตรการที่ไม่ใช่ภาษี 
สินค้าบางประเทศที่รัฐบาลบรูไนก าหนดให้มีระเบียบวิธีปฏิบัติเช่น การขออนุญาตน าเข้าหรือการมี

ก าหนดโควตาการน าเข้า จึงจะได้รับอนุญาตให้มีการน าเข้าและจัดจ าหน่ายได้ เช่น ยารักษาโรคและสารพิษ 
พืชและสัตว์มีชีวิต เนื้อสัตว์ อาหารทะเล ผลิตภัณฑ์นม ไข่ หน่อพืชต่างๆ กล้วยไม้ ผักและผลไม้ เมล็ดพันธุ์พืช 
น้ ามันพืช เกลือ สารเคมี ปุ๋ยเคมี ผลิตภัณฑ์ยา ไม้ ไม้ซุง ไม้แปรรูป หนังสือและสิ่งพิมพ์ เครื่องมือตกปลา 
เครื่องเล่นเกมส์ มีด เครื่องมือและอุปกรณ์สื่อสารและ/หรือส่งสัญญาณ รถยนต์ เครื่องจักร อะไหล่และ
ส่วนประกอบรถยนต์ รถยนต์ใช้แล้ว จักรยาน รถแทรกเตอร์ และห้ามน าเข้าสินค้าท่ีเป็นข้อห้ามหรือขัดต่อหลัก
ศาสนาอิสลาม และความม่ันคงของชาติ  

 
1.4 กฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้องการประกอบธุรกิจในบรูไน  
1) รูปแบบการประกอบกิจการในบรูไน สามารถแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ ผู้จัดจ าหน่าย     

ห้างหุ้นส่วน บริษัท และสาขาบริษัทต่างประเทศ โดยธุรกิจทุกประเภทต้องจดทะเบียนชื่อธุรกิจ  ยกเว้นเฉพาะ
การใช้ชื่อเต็มของเจ้าของกิจการ โดยผู้ประกอบการ 2 ประเภทแรก ได้แก่ ผู้จัดจ าหน่วยและห้างหุ้นส่วนไม่
ต้องเสียภาษีเงินได้แต่ต้องจดทะเบียนชื่อประกอบธุรกิจ  ชาวต่างชาติสามารถยื่นสมัครประกอบธุรกิจใน
ลักษณะนี้เช่นเดียวกัน โดยต้องผ่านความเห็นชอบจากกรมตรวจคนเข้าเมืองก่อน  

 

ส าหรับรูปบริษัทต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งบริษัท ส าหรับบริษัทจ ากัด และบริษัท 
(มหาชน) จ ากัด ต้องมีคณะกรรมการบริหารในบริษัทเป็นชาวบรูไนไม่ต่ ากว่ากึ่งหนึ่ง โดยบริษัท (มหาชน) 
จ ากัด ต้องมีผู้ถือหุ้นไม่ต่ ากว่า 7 คน และบริษัทเอกชนต้องมีผู้ถือหุ้นไม่ต่ ากว่า 2 คน ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นไม่
จ าเป็นต้องมีสัญชาติบรูไน อนึ่ง บริษัทภายนอกบรูไนสามารถจัดตั้งส านักงานในบรูไนได้ โดยต้องจดทะเบียน
ภายใต้มาตรา 299 ของกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งบริษัท  

 

2) กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งบริษัท (Companies Act (CAP39))  
หลักการส าคัญในการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทในบรูไน ได้แก่ 
 

- ส านักจดทะเบียนบริษัทต้องเห็นชอบต่อชื่อที่ยื่นขอจดทะเบียน 
- บันทึกความเข้าใจหรือกมาตราก าหนดตามแบบแผนที่ก าหนดที่ยื่นเสนอต่อส านัก               

จดทะเบียนบริษัท พร้อมกับการยื่นขออนุญาตจัดตั้งบริษัท 
- ผู้ถือหุ้นไม่ต่ ากว่า 2 คน และต้องมีตัวตนจริง และการถือครองหุ้นอย่างน้อย 1 หุ้น  
- บริษัทจ ากัด ต้องมีค าว่า “Berhad” ลงท้ายชื่อบริษัท และถ้าเป็นบริษัทเอกชนต้องมีค าว่า 

“sendirian” ก่อนค าว่า “Berhad” ด้วย 
ระเบียบปฏิบัติในการจดทะเบียนบริษัทและขั้นตอนการปฏิบัติตามบัญชีเป็นไปตามหลักสากล               

โดยบริษัทต้องมีการยื่นงบการเงินและผลประกอบการต่างๆ ต่อส านักจดทะเบียนบริษัท โดยต้องผ่านการตรวจ
รับรองจากผู้ตรวจสอบบัญชีที่จดทะเบียนของบรูไน   

ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนบริษัทขึ้นอยู่กับขนาดของทุนจดทะเบียน เช่น  บริษัทที่มีทุนจด
ทะเบียน 25,000 ดอลลาร์สหรัฐฯฯ มีค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียน 300 ดอลลาร์สหรัฐฯฯ ทั้งนี้ไม่รวมถึง
ค่าธรรมเนียมในการกรอกเอกสารประกอบอื่นๆ  
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1.5 การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและสิทธิบัตร 
การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเป็นไปตามกฎหมายเครื่องหมายการค้า (CAP38) โดยเมื่อ       

จดทะเบียนแล้ว ในระยะเริ่มแรกให้การคุ้มครอง 7 ปี และสามารถต่ออายุขยายการคุ้มครองครั้งละ 14 ปี ใน
การจดสิทธิบัตร หากผู้ทรงสิทธิบัตรในสหราชอาณาจักร หรือ มาเลเซีย หรือ สิงคโปร์ สามารถยื่นต่อกระทรวง
กฎหมายภายใน 3 ปี นับแต่วันที่ประสิทธิบัตรมีผลบังคับใช้ เพ่ือจดสิทธิบัตรในบรูไนภายใต้กฎหมาย
สิ่งประดิษฐ์ (CAP72) และไม่มีข้อก าหนดเฉพาะในด้านการป้องกันการลอกเลียนแบบ แต่หากมีกรณีเกิดขึ้นจะ
ยึดตามระเบียบปฏิบัติของสหราชอาณาจักร  

 
1.6 ระเบียบการจ้างงาน 
นโยบายแรงงานของบรูไนมีความยืดหยุ่น ด้วยข้อจ ากัดด้านแรงงานของบรูไนจึงอนุญาตให้มีการจ้าง

แรงงานต่างชาติได ้ปัจจุบันมีสัดส่วนแรงงานต่างชาติในบรูไนสูงถึงหนึ่งในสามของแรงงานภายในบรูไนทั้งหมด 
โดยเฉพาะในสาขาที่ขาดแคลนในบรูไน ทั้งนี้ แรงงานที่ไม่ใช่ชาวบรูไนต้องมีใบอนุญาตซึ่งมีอายุครั้งละ 2 ป ี    
โดยในครั้งแรกต้องยื่นผ่านกรมแรงงานเพ่ือขอใบอนุญาตท างาน โดยปกติจะต้องมีการวางหลักประกันเป็นเงิน
สดหรือหนังสือค้ าประกันจากธนาคารจ านวนเท่ากับราคาค่าบัตรโดยสารเครื่องบินเพ่ือเดินทางกลับประเทศ
ของแรงงานนั้นๆ ซึ่งเมื่อผ่านความเห็นชอบของกรมแรงงานแล้ว กรมตรวจคนเข้าเมืองจะอนุญาตให้แรงงาน
ต่างชาติเขา้บรูไนได ้ทั้งนี้ต้องมีการจัดตั้งหรือจดทะเบียนบริษัทท่ีว่าจ้างแรงงานต่างชาตินั้นเรียบร้อยก่อน  

 

ส าหรับการลงทุนในอุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์น้ าของบรูไนยังคงมีข้อพิจารณาบางประการ ดังนี้ 
1. บรูไนมีข้อจ ากัดด้านตลาดผู้บริโภคมีขนาดเล็ก เนื่องจากมีประชากรเพียง 350,000 คน           

ท าให้ผู้ประกอบการไทยให้ความสนใจในการขยายตลาดบรูไนค่อนข้างน้อย 
2. มาตรการควบคุมต่างๆ ของบรูไน ส่วนใหญ่ไม่มีการออกเป็นกฎระเบียบที่ชัดเจน แต่ใช้           

การประสานและขอความร่วมมือจากภาคเอกชน ท าให้ผู้ประกอบการไทยไม่ได้รับทราบหรือไม่มีเอกสารยืนยัน
เมื่อมีการเปลี่ยนมาตรการใดๆ ทางการค้าและการลงทุน 

3. ภาคเอกชนบรูไนมีความคุ้นเคยกับเครือข่ายผู้จัดจ าหน่ายชาวสิงคโปร์ และมีความใกล้ชิดและ
สะดวกต่อการขนส่งมากกว่าไทย 

4. การขาดความเชื่อมั่นในเครื่องหมายรับรองฮาลาลของไทย เนื่องจากบรูไนค่อนข้างกังวลวิตก
เกี่ยวกับความเคร่งครัดในการปฏิบัติตามหลักศาสนาอิสลาม จากประเทศที่มีประชากรส่วนใหญ่ไม่ใช่ชาวมุสลิม
เช่น ไทย 
 

2. ประเทศกัมพูชา  
เนื่องจากกัมพูชาเป็นประเทศที่ต้องพ่ึงพาความช่วยเหลือจากต่างประเทศเป็นอย่างมาก รัฐบาลกัมพูชา

จึงตระหนักถึงความจ าเป็นของการพัฒนาเศรษฐกิจโดยการลงทุนจากภาคเอกชน และในปี 2537 กฎหมาย
การลงทุนของกัมพูชา (Law on Investment of the Kingdom of Cambodia, 1994) ได้มีผลใช้บังคับ    
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือปรับปรุงระบบการลงทุนของกัมพูชาให้มีประสิทธิภาพ และให้สิทธิประโยชน์เพ่ือดึงดูด
การลงทุนจากภาคเอกชน ต่อมาในปี 2543 รัฐบาลกัมพูชาได้ออกกฎหมายแก้ไขกฎหมายการลงทุน              
(Law on the Amendment of the Law on Investment, 2003) เพ่ือปรับปรุงขั้นตอนการการลงทุนให้
สะดวกมากยิ่งขึ้น  
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2.1 กฎหมายส่งเสริมการลงทุน 
รัฐบาลกัมพูชาได้ออกกฎหมายส่งเสริมการลงทุนที่จะให้สิทธิประโยชน์และความมั่นคงแก่นักลงทุนที่

จะถือครองสิทธิในทรัพย์สินต่างๆ (ยกเว้นกรรมสิทธิ์ที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งผู้ถือครองได้ต้องเป็นบุคคล
สัญชาติกัมพูชาเท่านั้น คนต่างด้าวสามารถใช้สิทธิ์โดยการเช่า หรือสัมปทาน) และให้หลักประกันว่า ผู้ได้รับ
การส่งเสริมจะได้รับการปฏิบัติเท่าเทียมกับคนในชาติและจะไม่ถูกบังคับจากนโยบายก าหนดราคาสินค้า  และ
บริการหากมีการใช้บังคับ รวมทั้งสามารถซื้อและโอนเงินตราต่างประเทศไม่ว่าจะเพ่ือช าระสินค้า หรือจ่าย
ก าไรตามระบบธนาคาร ทั้งนี้ คณะกรรมการเพ่ือการพัฒนากัมพูชา (Council for the Development of 
Cambodia:  CDC)  ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีสมเด็จฮุนเซนเป็นประธาน จะเป็นผู้พิจารณาในระดับนโยบาย 
เกี่ยวกับการให้การส่งเสริมการลงทุนและการให้สิทธิประโยชน์ต่างๆ โดยมีคณะท างาน The Cambodian 
Investment Board (CIB) ท าหน้าที่กลั่นกรองข้อเสนอขอรับการส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชน ในลักษณะ
เป็น One Stop Service กล่าวคือ จะตอบรับหรือปฏิเสธการให้ความเห็นชอบในหลักการภายใน 3 วันท าการ 
และจะพิจารณาให้การส่งเสริมภายใน 28 วันท าการ (หากเอกสารสมบูรณ์) และให้ถือวันที่ CDC ออกเอกสาร
รับรอง Final Registration Certificate เป็นวันเริ่มต้นของการส่งเสริมการลงทุน ซึ่งจะได้รับสิทธิประโยชน์ 
ดังต่อไปนี้ 

 

  1)  ยกเว้นภาษีเงินได้เป็นระยะเวลา Trigger Period + 3 + Priority Period ปี (Trigger 
Period สูงสุดจะนับตั้งปีแรกที่มีก าไร หรือ 3 ปีหลังจากที่โครงการมีรายรับ แล้วแต่เวลาใดจะถึงก่อน) 
  2)  ลดอัตราภาษีเงินได้เหลือร้อยละ 9 ต่ออีกระยะเวลาหนึ่ง ภายหลังจากการยกเว้นภาษี 
  3)  ยกเว้นอากรน าเข้าเครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์และวัสดุก่อสร้างส าหรับการผลิต
ทดแทนการน าเข้า (หากเลิกโครงการภายใน 5 ปีนับแต่น าเข้าต้องเสียอากรตามค่าเครื่องจักรฯ ในส่วนของ
มูลค่าคงเหลือหลังหักค่าเสื่อมแล้ว) 
  4)  ยกเว้นอากรน าเข้าวัตถุดิบ สินค้าก่ึงส าเร็จรูปและส่วนประกอบส าหรับโครงการผลิตเพ่ือ
ส่งออก และโครงการผลิตสินค้าสนับสนุนต่อเนื่อง 
  5)  รับอนุญาตให้น าที่ดินที่ได้รับสัมปทานจากรัฐบาล หรือเช่าจากเอกชนไปเป็นหลักประกัน
เงินกู้ภายในระยะเวลาที่ได้รับสัมปทานหรือเช่า ยกเว้นที่ดินที่ยังไม่ได้รับการพัฒนา 
  6)  รับอนุญาตให้จ้างและน าคนต่างด้าว คู่สมรสและบุตรเข้ามาอยู่และท างาน 
  7)  สามารถซื้อและส่งออกเงินตรากลับประเทศได้ทั้งระหว่างและหลังเลิกโครงการ      
(ส านักส่งเสริมการค้าชายแดนและมาตรการพิเศษทางการค้า, 2554) 
 

2.2 กฎหมายการลงทุน 
กฎหมายการลงทุนก าหนดไม่ให้มีการเลือกปฏิบัติระหว่างนักลงทุนต่างชาติ  และนักลงทุนกัมพูชา 

ยกเว้น เรื่องการเป็นเจ้าของที่ดิน ซึ่งกฎหมายก าหนดว่าการเป็นเจ้าของที่ดินเพ่ือวัตถุประสงค์ในการด าเนิน
โครงการ QIP จะอนุญาตเฉพาะบุคคลที่มีสัญชาติกัมพูชา หรือนิติบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติกัมพูชา 
(Cambodia Entities) เท่านั้น อย่างไรก็ดี ต่างชาติสามารถท าสัญญาเช่าที่ดินระยะยาว หรือระยะสั้นซึ่ง
สามารถต่ออายุได้ ส าหรับประเด็นสัดส่วนการถือหุ้นของต่างชาตินั้น กฎหมายการลงทุนของกัมพูชาไม่มี
ข้อจ ากัดการถือหุ้นของต่างชาติ โดยนักลงทุนต่างชาติสามารถเข้าไปลงทุนในประเทศกัมพูชาได้ในรูปแบบการ
ลงทุน ดังนี้ 
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1 การถือหุ้นโดยต่างชาติทั้ งหมด ซึ่ งบริษัทที่จดทะเบียนต้องมี เงินทุนจดทะเบียนขั้นต่ า           
1,000 ดอลลาร์สหรัฐฯฯ แต่ส าหรับกิจการบางประเภท เช่น ธนาคารพาณิชย์ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ ากว่า 
13 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯฯ และบริษัทประกันภัยต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ ากว่า 7 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หลังจาก
ยื่นจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทแล้ว บริษัทดังกล่าวจะต้องยื่นรายงานทุกเดือน แม้จะไม่ประกอบการก็ตาม 

 

2 การร่วมทุน (Joint Venture: JV) หมายถึง กิจกรรมร่วมทุนที่ก่อตั้งขึ้นใหม่ ซึ่งจะเป็นการลงทุน
ร่วมกับภาครัฐหรือเอกชนก็ได้ แต่ต้องมีบุคคลสัญชาติกัมพูชาร่วมถือหุ้นร้อยละ 51 ขึ้นไปโดยการร่วมทุนใน
ลักษณะ JV นี้สามารถน าท่ีดินเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ สินทรัพย์อื่นๆ มาประเมินเป็นทุนของโครงการได้ 

 

3 Build-Operator-Transfer (BOT) หมายถึง กิจการที่ได้รับสัมปทานจากรัฐในการลงทุนบริหาร
จัดการ และเก็บผลประโยชน์จากการด าเนินการด้านสาธารณูปโภค โดยระยะเวลาสูงสุดครั้งละไม่เกิน 30 ปี 
(สามารถขยายเวลาได้ตามเงื่อนไข และ/หรือ ตามข้อก าหนดในสัญญาสัมปทาน) และส่งมอบสาธารณูปโภค
ทั้งหมดในสภาพดีให้กับรัฐหรือหน่วยงานที่ให้สัญญา โดยไม่คิดมูลค่าในวันสิ้นสุดสัญญา 

 

4 สัญญาความร่วมมือทางธุรกิจ (Business Cooperation Contract: BCC) หมายถึง การลงทุนที่
นักลงทุนได้ท าสัญญาด าเนินกิจการกับหน่วยงานภาครัฐของกัมพูชา และตกลงจะแบ่งปันผลก าไรระหว่างกัน 
โดยไม่มีการก่อตั้งนิติบุคคลขึ้นใหม่ 

 

การลงทุนบางประเภทถูกสงวนสิทธิ์ในการลงทุน เนื่องจากเหตุผลความมั่นคงของชาติ ความสงบ
เรียบร้อยของสังคม และเพ่ือผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งข้อห้ามนี้บังคับใช้กับนักลงทุนต่างชาติ
และนักลงทุนในประเทศอย่างเท่าเทียมกัน ได้แก่ การผลิตสิ่งเสพติดและสารเสพติด สารเคมีที่เป็นอันตราย 
การผลิตพลังงานไฟฟ้าที่น าเข้ากากวัตถุดิบที่เป็นพิษ และธุรกิจที่ท าลายป่าไม้ เป็นต้น และการลงทุน         
บางประเภทต้องเป็นการร่วมลงทุนกับหน่วยงานภาครัฐ หรือต้องได้รับการอนุมัติเป็นกรณีพิเศษ เช่น การผลิต
บุหรี่ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การผลิตภาพยนตร์ การผลิตอัญมณี ธุรกิจสื่อสารมวลชน ธุรกิจ สิ่งพิมพ์ วิทยุ
โทรทัศน์ และการพัฒนาที่ดิน เป็นต้น (สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ, 2554) 

 

 ในด้านแรงงานได้มีสาระส าคัญของกฎหมายการลงทุน ซึ่งไ ม่มีข้อก าหนดว่านักลงทุนจะได้รับ
อนุญาตให้จ้างชาวต่างชาติได้ด็ต่อเมื่ออยู่ภายใต้เงื่อนไงต่อไปนี้ 
  -  ไม่มีคนกัมพูชาที่มีคุณสมบัติและทักษะตามที่ต้องการ ในกรณีนี้นักลงทุนจะต้องยื่นเอกสาร
ต่างๆ ของลูกจ้าง เช่น พาสปอร์ต ประกาศนียบัตร ปริญญา และประวัติบุคคล เสนอต่อ CDC เพ่ือด าเนินการ
พิจารณา 
  -   มีจดหมายยืนยันความจ าเป็นในการจ้างชาวต่างชาติ โดยนักลงทุนจะต้องได้รับอนุมัติ    
และอนุญาตจากกระทรวงการสังคม แรงงาน การฝึกอบรม และการฟ้ืนฟูเยาวชน (Ministry of Social 
Affairs, Labor, Vocational Training and Youth Rehabilitation: MoSALVY) 
  -   ลูกจ้างชาวต่างชาติจะต้องมีใบอนุญาตท างานออกโดย MoSALVY จึงจะท างานได้         
นักลงทุนมีพันธกรณีตามกฎหมายการลงทุน ในการให้การอบรมที่สอดคล้องและพอเพียงกับพนักงานชาว
กัมพูชา รวมทั้งส่งเสริมให้พนักงานชาวกัมพูชาได้รับต าแหน่งในระดับสูงในองค์กรตามศักยภาพ 
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 ในเรื่องกฏหมายด้านการลงทุนนั้น มีกฏหมายของรัฐบาลกลางและกฏหมายรัฐบาลท้องถิ่นใช้บังคับ
การลงทุนของต่างชาติทุกสาขาการลงทุน ดังนี้ 
 

  1. มาตรการและกฎระเบียบว่าด้วยการจ ากัดการถือครองที่ดิน การแสวงหาประโยชน์และ
การใช้ประโยชน์จากที่ดิน มีข้อห้ามส าหรับชาวต่างชาติดังนี้ 
  -   Ownership of Land ผู้ที่มีสัญชาติหรือนิติบุคคลที่เป็นของ หรือเป็นชาวกัมพูชาเท่านั้น 
อย่างน้อยร้อยละ 51 ของหุ้นส่วนในทรัพย์สินทั้งหมดจะต้องมีชาวกัมพูชาเป็นเจ้าของ ถึงจะมีสิทธิครอบครอง
หรือเป็นเจ้าของพ้ืนดินภายในราชอาณาจักรกัมพูชา อีกทั้งรัฐบาลยังจะอนุญาตให้ชาวกัมพพูชา หรือนิติบุคคล
สัญชาติกัมพูชามีสิทธิครอบครองอสังหาริมทรัพย์ที่รัฐบาลเป็นเจ้าของ แต่จะขึ้นอยู่กับข้อก าหนดกฏเกณฑ์ของ
กฏหมายที่ดิน 
  -   นิติบุคคลต่างชาติสามารถถือครองที่ดินได้จากการรับสัมปทาน การเช่าตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป 
รวมถึงการต่อสัญญาเช่าในระยะสั้น อีกทั้งยังมีสิทธิในการสร้างสิ่งปลูกสร้าง การปรับปรุงผ่านทางสัญญาซึ่ง
จะต้องเป็นไปตามกฏหมายที่เก่ียวข้อง 
  โดยมีกฏหมายซึ่งบังคับใช้ดังนี้  
   1) Constitution of the Kingdom of Cambodia, Article 44 
   2) Land Law (30 August 2001) 
   3) Law of Civil Procedure (6 July 2006) 

4) Law on Investment of the Kingdom of Cambodia (5 August 1994) 
and Law on the Amendment of the Law on Investment of The 
Kingdom of Cambodia (24 March 2003) 

5) Sub-decree 114 ANKr. BK on the Mortgage and Transfer of the Rights 
over a Long-term lease or and Economic Land Concession           
(29 August 2007) 

 

  2. กฏหมายและกฏระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงานและการผูกพันการลงทุนที่เกี่ยวข้อง
ประกอบด้วยประเด็นต่อไปนี้  
    1) Labor Law dated March 13, 1997, Article 21,264  

2) Law on Investment of the Kingdom of Cambodia (5 August 1994) 
and Law on the Amendment of the Law on Investment of the 
Kingdom of Cambodia (24 March 2003)  

3) Sub-Decree No111 ANK/BK date on September 27, 2005 on the 
Implementation of the Law on the Amendment to the Law on 
Investment of the Kingdom of Cambodia   

4) Prakas No.162 MOSALVY dated 16 July 2001 on the use of the 
foreign manpower issued by the Ministry of social Affairs, Labor, 
Vocational Training and Youth Rehabilitation   

     5) Code of civil Procedure (6 July 2006)   
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โดยก าหนดให้นายจ้างจะต้องให้สิทธิพิเศษแก่ลูกจ้างชาวกัมพูชาก่อนเสมอ และจะต้อง
ส่งเสริมให้ชาวกัมพูชาสามารถเข้าท างานในระดับผู้บริหารบริษัทได้ และชาวต่างชาติที่จะได้รับการจ้างงานเพ่ือ
เข้าท างานในบริษัทนั้นจะต้องมีจ านวนไม่มากกว่าร้อยละ 10 ของลูกจ้างชาวกัมพูชาในบริษัท 

 

  3. กฏหมายว่าด้วยการลงทุนที่เก่ียวข้อง ประกอบด้วยกฎหมายต่อไปนี้ 
1) Preah Reach Kram Noon’s/RKM/ 1007/028 of 19 October 2007 

promulgating the Law on the Issuance and Trading of Non-
Government Securities  

2) The Anukret No. 97/ANKR/BK of 23 July 2008 on the Conduct and 
Organization of the Securities and Exchange Commission of 
Cambodia  

   3) National Economic Development Policy   
   4) Stock Market development Policy and its strategies  
 

 นอกจากนี้ยังมีกฏหมายของรัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถิ่นบังคับใช้กับการลงทุนของต่างชาติที่
เกี่ยวข้องกับภาคอุตสาหกรรม ดังนี้ 
  1. กฏหมายว่าด้วยการผลิตและการครอบครองยาที่มีสารเสพติดให้โทษ ได้แก่  
    1) Law on the Controlling of Drugs (0197.21/24 1997) Article 1-4  

 2) Schedule 1, 2 and 3 of the 1961 Single Convention on Narcotic 
Drugs and the 1971 Convention on Psychotropic Substances  

 3) Sub-Decree No 111 ANK/BK date on September 27, 2005 on the 
Implementation of the Law on the Amendment to the Law on 
Investment of the Kingdom of Cambodia  

 

  โดยไม่อนุญาตให้การผลิตยาเสพติดและยาหลอนประสาทตามตารางที่  1 ภายในประเทศ
กัมพูชา แต่การผลิตสินค้าที่เสร็จสมบูรณ์แล้วตามตาราง 2 และ 3 จะได้รับการอนุญาตก็ต่อเมื่ออยู่ในการ
วางแผนของกระทรวงสาธารณสุขกัมพูชา 
 

  2. กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสารเคมีหรือที่ใช้ส่วนประกอบของสารเคมีที่เป็นพิษ ได้แก่  
1) Prakas No.598 BRK.KSK dated 15 December 2003 issued by Ministry 

of Agriculture, Forestry and Fishery  
2) Sub-Decree No111 ANK/BK date on September 27, 2005 on the 

Implementation of the Law on the Amendment to the Law on 
Investment of the Kingdom of Cambodia 

 

   โดยจะไม่อนุญาตให้ชาวต่างชาติท าการผลิตยาฆ่าแมลงและสารเคมีที่เป็นพิษ รวมถึงสินค้า
อ่ืนๆ ที่มีสารเคมีซึ่งเป็นพิษเป็นส่วนประกอบก็จะถูกห้ามโดยกฏหมายระหว่างประเทศ World Health 
Organization และไม่อนุญาตส าหรับชาวต่างชาติ 
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2.3 มาตรการด้านภาษ ี
1) ภาษีน าเข้า 
- สินค้าท่ีรัฐบาลกัมพูชามีนโยบายยกเว้นภาษีให้ เช่น เครื่องมือเครื่องจักรทางการเกษตร อุปกรณ์

การศึกษา ยารักษาโรค และเครื่องกีฬา จะเรียกเก็บภาษีร้อยละ 0   
- สินค้าชั้นกลาง เช่น ปูนซีเมนต์ เหล็ก กระเบื้อง หรือสินค้าที่จ าเป็นต่อชีวิต ประจ าวัน เช่น 

เนื้อสัตว์ ผลไม ้ชา น้ ามันพืช น้ าตาล สบู่ รองเท้า แว่นตา เสื้อผ้า และรถจักรยาน เรียกเก็บภาษีร้อยละ 7        
- สินค้าประเภทเครื่องจักรและอุปกรณ์ น้ ามันดีเซล เรียกเก็บภาษีร้อยละ 15 
- สินค้าส าเร็จรูป และสินค้าฟุ่มเฟือย เช่น โทรทัศน์ วิทยุ เครื่องเล่นเทป  เฟอร์นิเจอร์ ของตกแต่ง

บ้าน รถยนต์ ไวน์ บุหรี่ น้ ามันเบนซิน และน้ าหอม เรียกเก็บภาษีร้อยละ 35 
นอกจากนี้ การน าเข้าสินค้าทุกรายการจะต้องช าระภาษีมูลค่าเพ่ิมร้อยละ 10 ของราคาน าเข้า   

 

2) ภาษีส่งออก  
รัฐบาลกัมพูชาเรียกเก็บภาษีส่งออกกับสินค้า 4 กลุ่ม ได้แก่ 
- ยางพารา เรียกเก็บอัตราร้อยละ 0  ร้อยละ 2  ร้อยละ 5 และร้อยละ 10 (ขึ้นอยู่กับระดับและ

ลักษณะของการแปรรูป) 
- ไม้แปรรูป เรียกเก็บอัตราร้อยละ 0 ร้อยละ 5 และร้อยละ 10 (ขึ้นอยู่กับระดับและลักษณะของ

การแปรรูป) 
- ปลาและสินค้าจากทะเล เรียกเก็บอัตราร้อยละ 0 และร้อยละ 10 (ขึ้นอยู่กับระดับและลักษณะ

ของการแปรรูป) 
- แร่รัตนชาติและหินมีค่าที่ยังไม่ได้เจียระไน เรียกเก็บอัตราร้อยละ 0 และร้อยละ 10  (ขึ้นอยู่กับ

ระดับและลักษณะของการแปรรูป) 
  

2.4 มาตรการทางการค้า 
 - สินค้าท่ีต้องขออนุญาตน าเข้า ได้แก่ อาวุธปืน ยารักษาโรค อัญมณี ทองค า และน้ ากรด 
 - สินค้าท่ีต้องขออนุญาตส่งออก ได้แก่ วัตถุโบราณ ยางพารา และไม ้
 - สินค้าท่ีต้องขอใบรับรองแหล่งก าเนิดสินค้า จากกระทรวงพาณิชย์ ได้แก่ เสื้อผ้าส าเร็จรูป 
นอกจากนี้ สินค้าที่น าเข้ามาในกัมพูชาที่มูลค่าเกินกว่า 4,000 ดอลลาร์สหรัฐฯอเมริกาต้องผ่านการ

ตรวจสอบเพ่ือประเมินราคาและช าระภาษีศุลกากร โดยกระทรวงเศรษฐกิจและการคลังของกัมพูชาได้ว่าจ้าง
บริษัท Societe Generale de Survillance S.A. (SGS)  

 
3. อินโดนีเซีย 

 3.1 กฎหมายการลงทุน 
 1. กฏหมายของรัฐบาลกลางใช้บังคับการลงทุนของต่างชาติทุกสาขาการลงทุน 
  1.1 กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับท่ีดินและอสังหาริมทรัพย์มีดังต่อไปนี้  
   1) Article 33 of 1945 National Constitution  

2) Law No.5 of 1960 Concerning Basic regulations on Agrarian Principles  
   3) Law No.25 of 2007 Concerning Investment  
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  1.2 กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ ซึ่งธุรกิจแต่ละ
ประเภทมีเวลาการอนุญาตให้ประกอบธุรกิจแตกต่างกันออกไปซึ่งขึ้นอยู่กับกฏหมาย รวมทั้งนโยบายของ
ภาครัฐ โดยกฏหมายที่เก่ียวข้องต่อไปนี้  
   1) Law No.20 of 2007 Concerning Investment  
   2) Law No.1 of 2009 Concerning Mining Mineral and Coal  

3) Industry Minister Regulation No.41 of 2008 Concerning Provision and 
Procedure of Industrial Business Licenses, Expansion Licenses and 
Industrial Registration  

4) Agriculture Minister Regulation No.26 of 2007 Concerning Guidelines 
for License on Farming Sectors  

5) Government Policy 
 

  1.3 กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนบริษัทของชาวต่างชาติก่อนการประกอบธุรกิจ
ภายในอินโดนีเซียประกอบด้วยกฏหมายที่เก่ียวข้องต่อไปนี้  
   1) Law No. 25 of 2007 Concerning Investment  
   2) Law No.40 of 2007 Concerning Limited Liability Company 
 

  1.4 กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการขายสินค้าภายในอินโดนีเซียจะต้องท าการติดต่อกับตัวแทน
จ าหน่ายในท้องถิ่นเท่านั้น ภายใต้กฏหมายดังต่อไปนี้  

1) Government Regulation No.15 of 1998 Concerning the Termination 
of Foreign Business Activity in the Trade Sectors    

2) Trade and Industry Ministry Minister Decree No.160/1998 on 
Amendment of Trade and Industry Minister Decree No.77 of 1978 
on Provision Concerning The Limited Trade Activity for Production 
Company in the Frame of Capital Investment 

 

  1.5 กฏเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจเหมืองแร่และการถือครองหุ้นของชาวต่างชาติ 
ในกรณีที่ชาวต่างชาติถือครองหุ้นทั้งหมด จะต้องมีการแจ้งรัฐบาลก่อนการออกใบอนุญาต อีกทั้งหลังจากธุรกิจ
สามารถด าเนินการเชิงพาณิชย์ได้แล้วนั้นจะต้องมีการขายหุ้นของบริษัทให้แก่นักลงทุนชาวอินโดนีเซีย และใน
กรณีท่ีเป็นการลงทุนในธุรกิจเหมืองแร่ต้องแจ้งรัฐก่อนเช่นกัน อีกทั้งหลังจากสามารถด าเนินการเชิงพาณิชย์ได้
ผ่านไปแล้ว 5 ปี จะต้องมีการขายหุ้นในบริษัทให้แก่ นักลงทุนชาวอินโดนีเซียในสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
ซึ่งกฏหมายที่เก่ียวข้องมีดังนี้         
   1) Law No.25 of 2007 Concerning Investment   
   2) Law No.4 of 2009 Concerning Mineral and Coal Mining   

3) Government Regulation No.20 of 1994 Concerning Share Ownership 
in Companies Set Up Under Foreign Capital Investments   

4) Government Regulation no.23 of 2010 Concerning the 
Implementation of Mineral and Coal Mining Activity 
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  1.6 กฏเกณฑ์และระเบียบการแต่งตั้งผู้บริหารบริษัทชาวอินโดนีเซียในบริษัทต่างชาติตาม
กฏหมาย Corporate Law รวมถึงกฏหมายต่อไปนี้  
   1) Law No.13 of 2003 Concerning Manpower     
   2) Law No.13 of 2003 Concerning Manpower 
 

  1.7 กฏหมายว่าด้วยการแปรรูปรัฐวิสาหกิจจะขึ้นอยู่กับกฏหมาย Law No.1 Of 2003 
Concerning State Owned Enterprise 
 

  1.8 กฏหมายที่ควบคุมการด าเนินของ SMEs จะข้ึนอยู่กับกฏหมาย ดังต่อไปนี้ 
   1) Law No.20 of 2008 Concerning Micro, Small and Medium Enterprise  
   2) Law No. 25 of 1992 Concerning Cooperative 
 

  1.9 มาตรการและกฏเกณฑ์การรักษาความม่ันคงทางด้านอาหารอยู่ภายใต้กฏหมายต่อไปนี้  
   1) Article 33 of 1945 National Constitution    
   2) Law No.7 of 1996 concerning Foods    
   3) Government Regulation No. 68 of 2002 Concerning Food Security  
   4) Government Policy 
 

  1.10 กฏเกณฑ์และขอบเขตของการถือครองที่ดินขึ้นอยู่กับกฏหมาย Law No. 26 of 2007 
Concerning Spatial Planning 
 

  1.11 มาตรการและกฏเกณฑ์ว่าด้วยการลงทุนใน PortFolio นั้นสามารถพบได้ในนโยบาย
การด าเนินงานของรัฐบาล 
 

  1.12 มาตรการและกฏเกณฑ์ว่าด้วยการจ้างแรงงานที่ท างานในต่างแดน ได้แก่กฏหมาย
ดังต่อไปนี้    
  1) Law No.13 of 2003 Concerning Manpower  

2) Presidential Decree No.75 of 1995 Concerning the Employment of 
Expatriates  

3) Manpower and Transmigration Minister Regulation No.2 of 2008 
Concerning Procedures of Employment of Expatriates 

 

  1.13 มาตรการและกฏเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องในการเปลี่ยนแปลงกฏหมายในการด าเนินธุรกิจ 
สามารถพบได้ในกฏหมาย Head of Investment Coordinating Board Regulation No.12 of 2009 
Concerning Guidelines and Procedures for Investment Application 
 

 2. กฏหมายของรัฐบาลท้องถิ่นที่ใช้บังคับการลงทุนของชาวต่างชาติในทุกสาขาการลงทุน ซึ่ง
เกี่ยวข้องได้แก่ 1) Law No.32 of 2004 Concerning Regional Government 2) Provincial Regulations 
โดยก าหนดให้การออกใบอนุญาตประกอบการแก่นักลงทุนชาวต่างชาตินั้นจะถูกพิจารณาเป็นกรณีไป 
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3.2 กฎระเบียบการน าเข้าสินค้า 
1) การขออนุญาตน าเข้า 

- อาหารทะเลสด และแปรรูปจะต้องขออนุญาตน าเข้า โดยขอใบรับรองการน าเข้า จาก
กระทรวงกิจการทางทะเล และ ประมง และ ได้รับความเห็นจากรัฐมนตรีกระทรวงประมงก่อน 

- เนื้อสัตว์ และสัตว์มีชีวิต ขออนุญาตน าเข้าเพ่ือป้องกันโรค 
- ยาและผลิตภัณฑ์ ต้องมีการจดทะเบียนและขออนุญาตน าเข้า 
 

2) การห้ามน าเข้า (Import Ban) 
- กุ้ง เนื่องจากมีโรคระบาด จึงห้าม น าเข้า เพ่ือมิให้โรคกระจายออกไป 
- เกลือ เพ่ือเป็นการปกป้องผู้ผลิตภายในประเทศ 
- ยาแผนโบราณ เนื่องจากพบว่ามีสารอันตราย 
 

3) การจดทะเบียน อย. (ML Registration) 
ก าหนดให้สินค้าอาหาร เครื่องส าอาง ยารักษาโรค ยาสมุนไพรและเครื่องมือแพทย์ ต้องได้รับ

อนุญาตจากหน่วยงาน อย. ของอินโดนีเซีย ต้องจดทะเบียนกับ Department of Health (BPOM) ของ
อินโดนีเซียและต้องระบุหมายเลขทะเบียน (ML No.) ลงในผลิตภัณฑ์ด้วย 

 

4) การก าหนดปริมาณการน าเข้า 
ก าหนดให้ผู้น าเข้าน้ าตาลทรายมี 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทผู้ผลิต (Import Producers: IP

หรือผู้น าเข้าจดทะเบียน (Approaed/Register Importers: IT) ต้องขออนุญาตน าเข้าภายใต้โควตา และ
จะต้องน าเข้าโดยบริษัทที่ได้รับการแต่งตั้งในกระทรวงการค้าอินโดนีเซียเท่านั้นจึงจะน าเข้าได้ 

 

5) เอกสารประกอบการน าเข้าสินค้าทุกชนิด 
- Proforma Invoice/Commercial Invoice 
- เอกสารรับรองแหล่งก าเนิด 
- Bill of Lading 
- ใบรับรองการประกันภัยและใบรับรองอ่ืนๆ 
 

6) ป้องกันการค้าแบบผูกขาดภายในประเทศ 
ก าหนดให้สินค้าที่วางจ าหน่ายในประเทศทุกชนิดต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ

การแข่งขันทางการค้า คือ Prohibition against Monopolistic Practices and Unfair Business 
Competition เพ่ือป้องกนัการผูกขาดการค้า 

 

7) รายการสินค้าที่มีการห้ามน าเข้าหรือมีกฎระเบียบควบคุมการน าเข้า 
7.1) สินค้าส่งออก 
- สินค้าที่อยู่ในบังคับของกฎระเบียบ Manioc โดยเฉพาะที่มีการส่งออกไปยังยุโรป สินค้า 

กาแฟ สิ่งทอ แผ่นไม้วีเนียร์ และไม้อัด 
- สินค้าควบคุม วัว พ่อพันธุ์/แม่พันธุ์ และควาย  
- ปลาที่มีชีวิต และลูกปลา Napoleon Wrasse ปลา milk fi sh ปลามังกร (Arwana fish of 

Xclerophagess Pecies) กะลาปาล์ม น้ ามันและก๊าซ ปุ๋ยยูเรีย หนังจระเข้ในรูปของ wet blue สัตว์ป่าและ
พันธุ์พืชสงวนซึ่งก าหนดใน appendix 2 ของ CITES 
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- เงินและทองในรูปแบบต่างๆ ยกเว้นที่เป็นเครื่องประดับ เศษหรือเหล็ก ที่ได้จากการถลุงเหล็ก 
เศษเหล็กท่ีได้จากเหล็กกล้า ทองแดง โลหะผสม บรอนส์ และอะลูมิเนียม 

7.2) สินค้าท่ีห้ามส่งออก  
– ปลามีชีวิต ปลามังกร (Arwana fish of Sclerophages Formosus species) Anguila 

SPP ที่มีขนาดต่ ากว่า 5 มม. 
- ปลาตู้น้ าจืดชนิด Botia macracanthus ที่มีขนาด 15 มม. ขึ้นไป 
- กุ้งน้ าจืดขนาด 8 มม. 
- แม่พันธุ์ของกุ้ง Penaeidae  

 
3.3 กฎระเบียบเกี่ยวกับสัมปทานประมง 
ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าของอินโดนีเซียเป็นที่ต้องการอย่างมากของตลาดต่างประเทศ  ทั้งในไทย จีน 

สหรัฐฯ และแคนาดา แม้อินโดนีเซียจะมีทรัพยากรสัตว์น้ าจ านวนมากแต่ผู้ประกอบการอินโดนีเซียยังไม่มีความ
ช านาญในธุรกิจนี้มากนัก โดยเฉพาะการประมงน้ าลึก ซึ่งเป็นกิจการประมงในอินโดนีเซียที่มีศักยภาพสูงทั้ง
ด้านการผลิตและส่งออก โดยเฉพาะกุ้งกุลาด า พ้ืนที่เพาะเลี้ยงกุ้งแหล่งใหญ่ที่สุดของอินโดนีเซียอยู่ที่บริเวณ
เกาะกาลิมันตันกลาง (Central Kalimantan) ส่วนพ้ืนที่อ่ืนๆ ที่มีศักยภาพสูงเช่นกัน ได้แก่ บริเวณ West 
Kotawaringin, East Kotawaringin, Seruyan, Katingan และ Sukamara  

 

ขณะที่ ความไม่พร้อมของท่าเรือและขาดโรงงานแปรรูปสัตว์น้ าที่ได้มาตรฐาน ท าให้ในระยะที่ผ่าน
มาผู้ประกอบการไทยที่ขอเข้าไปท าสัมปทานจับสัตว์น้ าในน่านน้ าอินโดนีเซียจะส่งสัตว์น้ ากลับประเทศไทย
ทั้งหมด  อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่เดือนกันยายน 2549 เป็นต้นไป รัฐบาลอินโดนีเซียได้เปลี่ยนนโยบายในการ
ประมงใหม่ (The New Policy on Capture Fisheries of Indonesia) เนื่องจากต้องการยกระดับและ
พัฒนาการท าประมงภายในประเทศ รวมถึงการพัฒนาฝีมือแรงงานและให้เกิดการจ้างงานมากขึ้น 
ขณะเดียวกันเพ่ือให้การใช้ทรัพยากรสัตว์น้ าภายในประเทศเกิดประโยชน์สูงสุด  หลังจากที่ผ่านมามีหลาย
ประเทศได้เข้ามาใช้ประโยชน์จากทรัพยากรสัตว์น้ าของอินโดนีเซียเป็นจ านวนมาก โดยจะยกเลิกสัมปทานเดิม
ทั้งหมดและก าหนดเงื่อนไขสัมปทานใหม่เป็น 2 รูปแบบ คือ 

 

1) บริษัทเรือที่จะได้สิทธิ์ท าประมงต่อจะต้องร่วมทุนกับบริษัทท้องถิ่น เพ่ือท าอุตสาหกรรมต่อเนื่อง
บนบก จึงจะได้รับสัมปทานจับปลาต่อและเรือต้องถอนสัญชาติเดิมไปใช้ธงอินโดนีเซีย 

2) อนุญาตให้บริษัทแปรรูปอาหารทะเลของอินโดนีเซีย เช่าเรือไทยไปท าประมง แต่มีเงื่อนไขให้
บริษัทที่เช่าเรือได้ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ ากว่า 50 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยเรือสามารถใช้ธงไทยต่อได้อีก 2 
ปี ปัจจุบันอินโดนีเซีย เป็นแหล่งท าการประมงนอกน่านน้ าที่ใหญ่ที่สุดของไทย โดยในแต่ละปีเรือประมงไทย
ส่งกลับปลาแช่เยือกแข็งและสัตว์น้ าอื่นๆ จากแหล่งจับในน่านน้ าอินโดนีเซียมากกว่า 1.5 แสนตัน 
 

3.4 กฎระเบียบท่ีเกี่ยวกับฮาลาล 
กฎระเบียบว่าด้วยการแต่งตั้งสถาบันตรวจสอบอาหารฮาลาลตามพระราชกฤษฎีกาของกระทรวง  

การศาสนา (Ministry of Religious Affairs) เลขที่ 519/2001 และเลขที่ 518/2001 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 
2549 สาระส าคัญสรุปได ้ดังนี้ 
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1. มีการแต่งตั้งให้ The Indonesian Ulemas Council (MUI) เป็นหน่วยงานตรวจสอบอาหารฮา
ลาล ทั้งที่ผลิตและน าเข้ามาเพ่ือการจ าหน่ายในอินโดนีเซีย โดยจะมีการตรวจสอบตั้งแต่ขบวนการผลิต ห้อง
แล็บ/ห้องทดสอบ การบรรจุหีบห่อ บรรจุภัณฑ์ การเก็บสต๊อค ระบบการขนส่ง การจัดจ าหน่ายการตลาด 
ตลอดจนการน าเสนอผลิตภัณฑ์ รวมทั้งการออกใบรับรองฮาลาล (Halal Certifi cation) ทั้งนี้ ผู้ยื่นขอ
ใบรับรองจะต้องใช้แบบฟอร์มตามที่หน่วยงาน MUI ก าหนดทั้งนี้ หน่วยงาน MUI ได้ก่อตั้งสถาบันอาหาร ยา 
และเครื่องส าอาง (Institute for Foods, Drugs and Cosmetics (LP.POM-MUI) เพ่ือก าหนดนโยบาย 
กฎระเบียบ ข้อแนะน า และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับอาหาร ยา และเครื่องส าอางที่ผู้บริโภคมุสลิมต้อง
บริโภค และใช้ให้ถูกต้อง ตามหลักการของศาสนาอิสลาม โดยเฉพาะการผลิตอาหาร การเชือดสัตว์เพ่ือการ
บริโภค และการได้รับการรับรองฮาลาล ดังนั้น บริษัทผู้ผลิตจะต้องสร้างระบบความมั่นใจในการเป็นฮาลาล 
อย่างต่อเนื่องภายใต้ระบบ Halal Assurance System (HAS) ภายในโรงงานผลิตของตนเองด้วย 

 

2. กฎระเบียบว่าด้วยการแต่งบริษัทรับวิสาหกิจในการพิมพ์ฉลากเครื่องหมายฮาลาล  ตามพระราช
กฤษฎีกาของกระทรวงการศาสนา (Ministry of Religious Affairs) เลขที่ 525/2001 ลงวันที่ 10 ธันวาคม 
2544 สาระส าคัญสรุปได้ ดังนี้ มีการแต่งตั้งให้ State - Owned Money Printing Company (PERUM 
PERURI) เป็นผู้จัดพิมพ์ฉลากฮาลาลที่ติดอยู่กับบรรจุภัณฑ์ของอาหารฮาลาล ที่จ าหน่ายในอินโดนีเซีย 

 

3. กฎระบียบว่าด้วยรายชื่อหน่วยงานรับรองมาตรฐานฮาลาลของต่างประเทศที่ได้รับการรับรอง 
ตามพระราชกฤษฎีกาของคณะกรรรมาธิการอิสลามอินโดนีเซีย (Indonesian Council of ULAMA (ICU) 
เลขที ่D-410/MUI/X/2009 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2552 สาระส าคัญสรุปได้ ดังนี้ 

3.1 หน่วยงาน MUI ได้ก าหนดรายชื่อหน่วยงานรับรองมาตรฐานฮาลาลของต่างประเทศ ที่
ได้รับการรับรองจาก MUI ซึ่งมีผลบังคับใช้ 2 ปีนับตั้งแต่วันที่ออกพระราชกฤษฎีกา คือตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 
2552 โดยหน่วยงานดังกล่าวจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้อก าหนดรวมทั้งขั้นตอนการตรวจ สอบอาหาร
ฮาลาลของ MUI 

3.2 คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย (CICOT) เป็นหนึ่งในรายชื่อของหน่วยงาน 
ตามข้อ 1 ที่ได้รับการรับรองจาก MUI โดยได้รับการรับรอง 2 กลุ่มเท่านั้น คือ 1. การฆ่าสัตว์ (Slaughtering) 
และ2. อาหารที่ผ่านกระบวนการ (Processing Food) ทั้งนี้ อุตสาหกรรมผลิตกลิ่นอาหาร (Flavor Industry) 
นั้น คณะกรรมการกลางอิสลามฯ ของไทยยังมิได้มีรายชื่อที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงาน MUI โดยขณะนี้อยู่
ในระหว่างขั้นตอนและกระบวนการตวจสอบ ซึ่งจะประกาศการรับรองต่อไป 

 

4. กฎระเบียบว่าด้วยการขึ้นทะเบียนอาหารและเครื่องดื่ม รวมทั้งส่วนผสมของอาหาร ตาม
กฎระเบียบของ The Minister of Health เลขที่382/MENKES/PER/VI/1989 (เอกสารแนบ 5-6) โดยผู้ผลิต
และผู้น าเข้าจะต้องยื่นขอหมายเลขทะเบียนอาหารและเครื่องดื่ม (Merk Luar : ML No.)จากหน่วยงานอาหาร
และยาของอินโดนีเซีย (BPOM) ส าหรับสินค้าที่ผลิต/น าเข้าเพ่ือการจ าหน่ายในอินโดนีเซีย 

 

5. มาตรการใบอนุญาตน าเข้า (Special Import Licensing :NPIK) ส าหรับสินค้าเกษตร ได้แก่ 
น้ าตาล ถั่วเหลือง ข้าวโพด เป็นต้น โดยผู้น าเข้าจะต้องได้รับอนุญาตให้น าเข้า และต้องจดทะเบียน/มีเลข
ทะเบียนของผู้น าเข้าซึ่งมีหลายประเภท ไดแ้ก่ PMDN หรือ PMA หรือ PMAA 

 

6. มาตรการด้านสุขอนามัย (Food Safety: SPS) เช่น ผลไม้สต้องระบุในใบรับรองว่าเพาะปลูกใน
บริเวณที่ปราศจากแมลงวันทองและปลอดจากสารเคมี และโลหะหนัก เป็นต้น ทั้งนี้ หน่วยงาน MUI แจ้งว่า 
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สินค้าที่ผลิตและน าเข้ามาเพ่ือการจ าหน่ายในอินโดนีเซียประมาณ 30,000 ชนิด หรือร้อยละ 80 ยังไม่มี
ใบรับรองฮาลาล 

 

รัฐบาลอินโดนีเซียได้ก าหนดช่องทางการกระจายสินค้าและการจัดจ าหน่ายสินค้าอาหาร     
ฮาลาลไว้ดังนี้ 

1. สินค้าอาหารกว่าร้อยละ 90 จะน าเข้าโดยผ่านผู้น าเข้าทั่วไป (General Importer) และ
บริษัทการค้า (Trader) 

2. การจัดจ าหน่ายของสินค้าอาหารที่น าเข้าจะขายผ่านตัวแทนจ าหน่าย 3 ประเภท ได้แก่ 
1) ตัวแทนจ าหน่ายแต่พียงผู้เดียว (Sole Distributor) 
2) ตัวแทนจ าหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้ง (Offi cial Appointed Distributor) 
3) การขายผ่านตัวแทนการขาย (Sale Agent) อนึ่ง ซูเปอร์มาร์เก็ตส่วนใหญ่ของ

อินโดนีเซียมักจะไม่น าเข้าโดยตรงจากผู้ผลิต/ส่งออกของต่างประเทศ แต่จะซื้อผ่านผู้น าเข้า/ตัวแทนจ าหน่าย
ในอินโดนีเซีย เนื่องจากการเป็นผู้น าเข้าเองต้องยื่นขออนุญาตตามกฎระเบียบดังกล่าว  ซึ่งผู้บริหารของ
ซูเปอร์มาร์เก็ตไม่ต้องการรับผิดชอบกับภาระต้นทุน และปัญหาที่เกิดจากการน าเข้าเองโดยตรง  

 
3.5 กฎระเบียบการลงทุน 
อินโดนีเซียมีนโยบายส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ  เนื่องจากต้องการให้การลงทุนจาก

ต่างประเทศผลักดันให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจโดยจะเน้นส่งเสริมการลงทุนที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
ประเทศเป็นส าคัญ ทั้งนี้ อินโดนีเซียได้ปรับปรุงกฎหมายการลงทุน และได้ออกกฎหมายการลงทุนฉบับใหม่  
โดยสร้างบรรยากาศการลงทุนเพ่ือดึงดูดนักลงทุนจากต่างประเทศ รวมทั้งได้ปรับปรุงกฎระเบียบให้มีความ
ชัดเจนมากขึ้น นอกจากนี้ อินโดนีเซียยังมีการขยายการลงทุนในการพัฒนาโครงสร้างสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน
ของประเทศโดยมีความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน (PPP) หน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องการลงทุน ตั้งแต่
การเสนอแนะ ด าเนินนโยบาย และส่งเสริมการลงทุนคือ BKPM (Investment Coordinating Board) ซึ่งเป็น
หน่วยงานที่ขึ้นตรงต่อประธานาธิบดี และต าแหน่งประธาน BKPM ก็เป็นต าแหน่งที่แต่งตั้งโดยประธานาธิบดี 

 

1) กฎหมายการลงทุน 
รัฐบาลอินโดนีเซียเห็นว่า กฎหมายการลงทุนฉบับใหม่จะเป็นเครื่องมือส าคัญที่จะน าไปสู่การ

พัฒนาประเทศ และได้ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศด้วย ส าหรับเนื้อหาสาระที่ส าคัญใน
กฎหมายการลงทุนฉบับนี้ ได้แก่ 

 

1. ความแน่นอนทางกฎหมายโดยการรับหลักการที่ส าคัญ เช่น การปฏิบัติเยี่ยงคนในชาติ 
(national treatment) ความโปร่งใส และเชื่อถือได ้

2. วางแนวทางในการแบ่งแยกอ านาจและความรับผิดชอบระหว่างรัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถิ่น 
โดยเป็นไปตามหลักการปกครองตนเองส่วนท้องถิ่น 

3. ปรับกระบวนการในการลงทุนและการขอใบอนุญาตให้ง่ายขึ้นโดยการวางระบบการบริการแบบ 
one-door integrated service mechanism 

4. ปรับปรุงการอ านวยความสะดวกด้านการลงทุน เช่น การอ านวยความสะดวกทางด้านการคลัง 
การบริการส าหรับสิทธิในการใช้ประโยชน์ในที่ดินการบริการด้านคนเข้าเมือง และการอ านวยความสะดวกด้าน
ใบอนุญาตน าเข้า เป็นต้น 

 



ข-20 
 

อินโดนีเซียพยายามเปิดรับนักลงทุนจากต่างประเทศมากขึ้น เพ่ือให้เป็นไปตามข้อตกลงของเขต
การค้าเสรีอาเซียน (ASEAN) ในการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ซึ่งมีเป้าหมายในการเป็นสาขา
ธุรกิจมากขึ้นในประเทศสมาชิกอาเซียน รวมทั้งเป็นการให้บริการที่พักในภาคตะวันออกของอินโดนีเซียลด
ข้อจ ากัดต่อการลงทุนจากต่างประเทศในภูมิภาคต่างๆ เช่น การก่อสร้างการให้บริการทางการแพทย์เฉพาะ
ทาง การผลิตไฟฟ้า ซึ่งจะท าให้นักลงทุนจากต่างประเทศมีความมั่นใจเกี่ยวกับการลงทุนในอินโดนีเซียมากขึ้น 
อย่างไรก็ตาม การตั้งเสาสูงโทรคมนาคม ซึ่งเปน็ภาคท่ีมีการดึงดูดการลงทุนอย่างมาก ยังคงห้ามการลงทุนจาก
นักลงทุนต่างประเทศโดยเด็ดขาด ทั้งนี้ค าสั่งของประธานาธิบดีดังกล่าวจะอนุญาตให้นักลงทุนต่างประเทศถือ
หุ้นในเศรษฐกิจของอินโดนีเซียมากขึ้น แต่ก็ยังมีการจ ากัดสัดส่วนการถือหุ้น เช่น อนุญาตให้นักลงทุน
ต่างประเทศเป็นเจ้าของในธุรกิจก่อสร้างเพ่ิมจากร้อยละ 55 เป็นร้อยละ 67 เป็นต้น 

 

นอกจากนี้ ในบางอุตสาหกรรมนักลงทุนจากอาเซียนจะไดรับสิทธิพิเศษมากกว่านักลงทุนที่มาจาก
ประเทศนอกภูมิภาค เช่น อนุญาตให้นักลงทุนในอาเซียนถือหุ้นในกิจการให้บริการขนส่งทางทะเลได้ร้อยละ 
60 ขณะที่นักลงทุนจากนอกภูมิภาคจะถือหุ้นจ ากัดได้เพียงร้อยละ 49 เท่านั้น 
 

2) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน 
หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนคือ Investment Coordinating Board หรือ Badan 

Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) ขึ้นตรงต่อประธานาธิบดี แต่งตั้งและถอดถอนโดยประธานาธิบดี 
ท าหน้าที่รับผิดชอบด้านการลงทุนตั้งแต่การเสนอแนะ ด าเนินนโยบายและส่งเสริม การลงทุนรวมทั้งให้บริการ
ในลักษณะ One-stop Services การเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญในด้านการลงทุน คือ การที่รัฐสภาอินโดนีเซียได้
ผ่านกฎหมาย “Law of the Republic of Indonesia Number 25 of 2007 Concerning 

 

Investments” เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2550 กฎหมายฉบับนี้มีการก าหนดนิยามของการลงทุนที่
ชัดเจนและเป็นสากล ครอบคลุมทั้งการลงทุนของคนในประเทศและต่างชาติ แม้การเข้ามาลงทุนของต่างชาติ
บางกิจการมีเงื่อนไขที่แตกต่างจากท้องถิ่น แต่เมื่อเข้ามาลงทุนแล้วจะได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันภายใต้
กฎหมายฉบับนี้ ต่างจากในอดีตที่มีการแยกการลงทุนของต่างชาติและท้องถิ่นออกจากกันภายใต้กฎหมายคน
ละฉบับ นอกจากนี้กฎหมายใหม่ยังระบุว่าจะไม่มีการยึดกิจการเป็นของรัฐ ยกเว้นกฎหมายให้อ านาจ ซึ่งหาก
เกิด 

 

กรณีเช่นนั้น รัฐบาลจะชดเชยให้ในราคาตลาด และหากตกลงกันไม่ได้ หรือเกิดกรณีพิพาทระหว่าง
รัฐและเอกชน ซึ่งเคยเป็นปัญหาส าคัญในอดีต จะใช้วิธีตั้งอนุญาโตตุลาการจากประเทศที่เป็นที่ยอมรับของ
คู่กรณี (Article 7 และArticle 32 Section 4) ต่างจากในอดีตท่ีต้องขึ้นศาลอินโดนีเซียเท่านั้น 

 

ต่อมาวันที่ 3 กรกฎาคม 2550 ได้มีประกาศของประธานาธิบดีฉบับที่ 77/2007 หรือ “Regulation 
of the President of the Republicof Indonesia Number 77 of 2007” และแก้ไขเพ่ิมเติม โดยประกาศ
ประธานาธิบดี ฉบับที่ 111/2007 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2550 ระบุชัดเจนถึงกิจการที่มีเงื่อนไขในการลงทุน 
(Investment Negative List) ทั้งที่ห้ามลงทุนหรือมีเงื่อนไขบางประการ ส่วนกิจการอ่ืนๆ นอกเหนือจากที่
ระบุสามารถลงทนุได้อย่างเสรี 
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สืบเนื่องตามประกาศของประธานาธิบดีที่ 77/2007 ระบุประเภทกิจการที่ห้ามการลงทุน และ
กิจการที่อนุญาตให้ลงทุนได้โดยมีเงื่อนไขดังนี้ 

 

1) กิจการที่ห้ามลงทุน มี 25 ประเภท 
2) Culture and Tourism 
3) Gambling/casino 
4) Historical and archaeological remains (temples, Sultan’s palace, inscriptions, 

ruins, ancient buildings, submarine fi ndings, etc.) 
5) Museums 
6) Customary dwellings/areas 
7) Monuments 
8) Objects of ziarah (places of worship, ruins, graves, etc.) 
9) Forestry 
10)  Utilization (collection) of natural coral 
11)  Marine Affairs and Fisheries 
12)  Fishing of species of fi sh listed in Appendix 1 of CITES 
13)  Communications and Informatics 
14)  Management and operation of radio frequency spectrum and satellite orbit 

monitoring stations 
15)  Radio and television public broadcasters 
16)  Transportation 
17)  Supply and operation of terminals 
18)  Installation and maintenance of road furniture 
19)  Business and operations of weigh stations 
20)  Business of type test of motor vehicles 
21)  Business of periodic test of motor vehicles 

 

กิจการที่อนุญาตให้ลงทุนได้โดยมีเงื่อนไขส าหรับกิจการที่กฎหมายอนุญาตให้ลงทุนได้โดยมีเงื่อนไข  
อาจแบ่งออกได้เป็น 7 กลุ่ม ตามประกาศประธานาธิบดีฉบับที่ 77/2007 ดังนี้ 

1) กิจการที่สงวนไว้ส าหรับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม 
2)  กิจการที่ต้องเป็นหุ้นส่วน 
3)  กิจการที่จ ากัดเงินลงทุนของต่างชาติ 
4)  กิจการที่มีข้อก าหนดเรื่องสถานที่ตั้ง 
5)  กิจการที่ต้องขอใบอนุญาตพิเศษ 
6)  กิจการที่สงวนไว้ส าหรับชาวอินโดนีเซียเท่านั้น 
7)  กิจการที่มีเงื่อนไขทั้งเงินลงทุนและสถานที่ต้ัง 
 

ประกาศประธานาธิบดี ฉบับที ่111/2007 ยังระบุว่า ทั้ง 7 กลุ่ม ข้างต้น ต้องตั้งกิจการในเขตพ้ืนที่ที่
ก าหนดในกฎหมายรอง ซึ่งคาดว่าจะมีการประกาศต่อไป 
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นอกเหนือจากกิจการในข้อข้างต้นแล้ว รัฐบาลอินโดนีเซียเปิดโอกาสให้นักลงทุนต่างชาติสามารถ
ลงทุนได้อย่างเสรีในกิจกรรมดังต่อไปนี้ (Attachment I of the Regulation of the President of the 
Republic of Indonesia, 2012) 

1) Telecommunications/aids to shipping navigation 
2) Vessel Traffi c Information System (VTIS) 
3) Air Traffi c System Providers Industry 
3) Industries of chemicals that can damage the environment, such as : Penta 

Chlorophenol, Dichloro Diphenyl Trichloroethane (DDT), Dieldrin, Chlordane, Carbon Tetra 
Chloride, Chloro Flouro Carbon (CFC), Methyl Bromide, Methyl Chloroform, Halon, and the 
rest 

4) Industries of chemicals in Schedule I of the Chemical Weapons Convention 
(Sarin, Soman, Tabun, Mustard, Levisite, Ricine and Saxitoxin, etc) 

5) Industries of beverages containing alcohol (hard liquor, wine and beverages 
containing malt) 

6)  Manufacturing industries of Chloro-alkali with substance containing mercury 
7)  Industries of cyclamates and saccharineIndustries of non-ferrous metals (lead) 
8)  Agriculture 
9)  Culture of marijuana 
 

บริษัทต่างประเทศทุกบริษัทที่มีแผนจะด าเนินการลงทุนในอินโดนีเซียจะต้องยื่นขอใบอนุญาตการ
ลงทุนจาก Investment Coordinating Boardของอินโดนีเซีย (BKPM) โดย BKPM จะเป็นหน่วยงานที่
รับผิดชอบและออกใบอนุญาตในการลงทุนสาขาต่างๆ เช่น การธนาคาร การเงิน พลังงานและเหมืองแร่บริษัท
ต่างชาติที่จะยื่นขอใบอนุญาตการลงทุนได้จะต้องมีเงินลงทุนขั้นต่ า 2 แสนดอลลาร์สหรัฐฯ และต้องช าระเงิน
ลงทุนแล้วไม่ต่ ากว่า 1 แสนดอลลาร์สหรัฐฯ อย่างไรก็ดี นักลงทุนต่างชาติสามารถยื่นค าขอใบอนุญาตการ
ลงทุนได้ที่สถานทูตอินโดนีเซียในต่างประเทศได้ก่อนการขอรับใบอนุญาตการลงทุน  นักลงทุนต่างชาติจะต้อง
ศึกษากฎระเบียบการลงทุนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดก่อน เพราะภาคการลงทุนบางประเภทไม่อนุญาตให้นักลงทุน
ต่างชาติด าเนินการ และการลงทุนบางประเภทที่จ ากัดอัตราการถือหุ้นหรือความเป็นเจ้าของกิจการของนัก
ลงทุนต่างชาติต้องมีใบอนุญาตพิเศษด้วยการลงทุนจากต่างประเทศโดยส่วนใหญ่จะต้องมีใบอนุญาตด าเนิน
ธุรกิจอย่างถาวร (Permanent Business Permit - IUT) ซึ่งข้ันตอนการลงทุนจะแบง่เป็น 3 ขั้นตอนดังนี้ 

 

(1) ขั้นตอนการอนุมัติการลงทุน (Investment Approval Phase) 
การสมัครเพ่ือขออนุมัติการลงทุนสามารถที่จะกระท าก่อนการจัดตั้งบริษัท หรือจะด าเนินการ

ตั้งบริษัทก่อนการขออนุญาตก็ได้ หากเป็นการลงทุนในเขตปลอดอากร (bonded zone) การยื่นขออนุญาต
การลงทุนจะต้องยื่นต่อผู้มีอ านาจในเขตปลอดอากร (bonded zone) นั้นๆการขออนุมัติการลงทุนจะใช้เวลา
ประมาณ 10 วัน ส าหรับการขออนุมัติเบื้องต้น (Initial Approval : SPPP BKPM) ซึ่งจะมีผลบังคับใช้เป็น
ระยะเวลา 3 ปี หลังจากที่ได้รับการอนุมัติเบื้องต้นแล้วผู้ลงทุนก็สามารถด าเนินการจัดตั้งบริษัท (PT) โดยใช้ 
Indonesian Notary Public ซึ่งจะมีเอกสารจ าเป็นที่แสดงว่าได้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนดโดยกระทรวง
ยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนของอินโดนีเซีย (Ministry of Justice and Human Rights) เมื่อปฏิบัติตาม
เงื่อนไขที่ก าหนดแล้ว ผู้ลงทุนก็จะได้รับเอกสารประกอบการหรือเอกสารจัดตั้งบริษัท (Notaries document) 
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และจะต้องลงทะเบียนที่อยู่ข้องบริษัทกับรัฐบาลท้องถิ่นและเทศบาลนอกจากนี้ นักลงทุนจะต้องลงทะเบียน
เป็นผู้ช าระภาษีเพ่ือให้ได้เลขทะเบียนผู้เสียภาษี (Tax Payer Registration Number: NPWP) และเลขที่
ยืนยันนักธุรกิจผู้เสียภาษี (Taxable Businessman Confi rmation Number: NPPKP) หลังจากที่
ด าเนินการตามเงื่อนไขต่างๆ ครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว ผู้ขออนุมัติการลงทุนก็จะได้รับหนังสืออนุมัติการลงทุน
ถาวรส าหรับการลงทุน (Permanent Approval Letter: SPT) ซึ่งท าให้นักลงทุนสามารถเริ่มลงทุนได ้

 

 (2) ขั้นตอนการกอ่สร้างหรือจัดตั้งบริษัท (Phase of Construction) 
บริษัทจ ากัดนั้น ตามกฎหมายก าหนดให้อ านาจของบริษัทอย่างน้อย ต้องเป็นบุคคลธรรมดา 

หรือนิติบุคคลเทียบเท่ากับบริษัทอินโดนีเซียหรือมากกว่าทั้งนี้ ผู้ก่อตั้งบริษัทผู้มีอ านาจจะต้องได้รับการแต่งตั้ง
โดยผู้มอบอ านาจ หรือผู้มอบฉันทะ โดยผู้ก่อตั้งบริษัทแต่ละคนจะได้รับการถือครองหุ้นของบริษัทได้ 
 

4. ลาว 

1.กฏหมายของรัฐบาลกลางที่ใช้ในการบังคับการลงทุนในทุกสาขาการลงทุน 
  1.1 มาตรการและกฎระเบียบการถือครองที่ดินของลาว ก าหนดข้อห้ามส าหรับนักลงทุน
ต่างชาติในกฎหมาย 2 ฉบับ ดังต่อไปนี้  
   1) Land Law No: 04/NA, Art: 3, 64,65,66,67, dated:20 October 2003    
   2) Law on the Promotion of Foreign Investment NO:11/NA, Art:04, 
Dated: 22 October 2004  
 

  โดยก าหนดว่านักลงทุนต่างชาติจะไม่ได้รับอนุญาตให้ถือครองที่ดิน แต่จะได้รับอนุญาตให้เช่า
ที่ดินเพ่ือจุดประสงค์ในการลงทุนได้ โดยมีระยะเวลาการเช่าที่ดินระหว่าง 35 ถึง 50 ปี และสามารถต่อสัญญา
การเช่าได้อีก 25 ปี แต่ไม่เกินกว่า 75 ปี 
 

  1.2 มาตรการและกฏเกณฑ์ในการควบคุมการขอใบอนุญาตท าการลงทุนของชาวต่างชาติใน
ลาว ได้แก่  Law on the Promotion of Foreign Investment NO: 11/NA, Art: 04, Dated: 22 
October 2004 ซึ่งนักลงทุนต่างชาติจะต้องท าเรื่องขอใบอนุญาตในการเข้ามาลงทุนในลาวโดยมีรายละเอียดที่
ส าคัญต่อไปนี้  
   -  ส าหรับการลงทุนที่ใช้เงินมากกว่า 5 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในจังหวัด สุวรรณเขต 
จ าปาศักดิ์ และหลวงพระบาง และส าหรับการลงทุนที่ใช้เงินมากกว่า 3 ล้านดอลลาร์สหรัฐในจังหวัดอ่ืนๆ อีก
ทั้งยังต้องขึ้นอยู่กับกฏเกณฑ์ของระเบียบการออกใบอนุญาตการลงทุนของกระทรวงการวางแผนและการลงทุน 
 

   -  การได้รับใบอนุญาตการประกอบการลงทุนจะต้องได้รับการอนุมัติจากทั้ง
กระทรวงการวางแผนและการลงทุน (MPI) และจากคณะกรรมการการส่งเสริมการบริหารและการลงทุน 
(CPMI) ส าหรับการลงทุนที่ใช้เงินน้อยกว่า 5 ล้านดอลลาร์สหรัฐในจังหวัด สุวรรณเขต จ าปาศักดิ์ และหลวง
พระบาง 
   -  การได้รับใบอนุญาตการประกอบการลงทุนจะต้องได้รับการอนุมัติจากทั้ง
กระทรวงการวางแผนและการลงทุน (MPI) และจากคณะกรรมการการส่งเสริมการบริหารและการลงทุน 
(CPMI) ส าหรับการลงทุนที่ใช้เงินน้อยกว่า 3 ล้านดอลลาร์สหรัฐในจังหวัดอ่ืนๆ 
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  1.3 มาตรการและกฏเกณฑ์ส าหรับการจัดตั้งนิติบุคคลภายในลาว ได้แก่ Investment Law 
Article:7 ;No:73/PO, Dated 22 October 2004 ซึ่งธุรกิจที่ได้รับอนุญาตให้สามารถด าเนินการได้นั้นมี 3 
ประเภทได้แก่ บริษัทร่วมทุน, ชาวต่างชาติเป็นเจ้าของแต่เพียงผู้เดียวและธุรกิจที่ด าเนินงานภายใต้สัญญา อีก
ทั้งนักลงทุนต่างชาติที่จะท าการลงทุนในบริษัทร่วมทุนจะต้องเป็นเจ้าของหุ้นอย่างน้อยร้อยละ 30 ส าหรับ
สินทรัพย์ที่ใช้ในการตั้งบริษัทและการจดทะเบียนขั้นต่ าไม่น้อยกว่า 100,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ 
 

 กฏหมายของรัฐบาลกลางในการใช้บังคับการลงทุนของต่างชาติในสาขาการผลิต มีกฏหมายที่
เกีย่วข้องดังนี้  
   1) Policy of the Ministry of Agriculture and Forestry, order of the 
Ministry of Agriculture and forestry, No.2050/MAF99, dated 20/12/1999   
    2) The measure stipulated in the article 24, 31 and 32 of Law in 
wildlife No. 07/Na, 24/12/2007 are applied only Lao national   
   3) Industrial Processing Law 2001    
   4) Ministry of Agriculture and Forestry  
   5) Handicraft Law   
   6) Decree of Prime Minister regarding the implementation of the Law 
on the Promotion of Foreign Investment (No. 301/PM, Dated 12/10/2005) article 24 and 
annex4  
   7) The provision of the Law in Forest No.06/Na, dated :24 December 
2007; Article 41,42,68,86,87and 88   
   8) Food Law No. 04/NA, Article:38,Dated: 15May2004  
 

  สินค้าที่อยู่ในขอบเขตของกฏหมายนี้ได้ถูกสงวนไว้ส าหรับชาวลาวเท่านั้นไม่เปิดให้นักลงทุน
ต่างชาติเข้ามาลงทุนได้ อีกทั้งจะไม่มีการอนุญาตให้ท าการก่อสร้างโรงงานแปรรูปใหม่ ยกเว้นในกรณีที่การใช้
วัตถดุิบจากไม้ที่ท าการปลูกทดแทน ซึ่งสินค้าดังกล่าว ได้แก่ 
  -  การผลิต การแปรรูปและการกักเก็บเนื้อ และผลิตภัณฑ์จากเนื้อ ( วัว หมู แกะ ม้า ) 
  -  การแปรรูปปลาและการเก็บปลา 
  -  กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับผลไม้และพืชผัก 
  -  การผลิตน้ ามันที่ได้มาจากพืชและสัตว์ 
  

4.3 มาตรการด้านภาษ ี
ภาษีท่ีเรียกเก็บจากการด าเนินธุรกิจและน าเข้าสินค้าในลาวตามกฎหมายภาษีของลาว เลขที่ 04/94 

ลงวันที่ 18/07/2010 และกฎหมายสรรพากร เลขที่ 04/95/สพช ลงวันที่ 14/10/2005 ก าหนดวิธีการและ
อัตราการเก็บภาษีน าเข้าภาษีสรรพสามิตและภาษีมูลค่าเพ่ิม (ภาษีอากรตัวเลขธุรกิจ) ซึ่งในทางปฏิบัติจะเรียก
เก็บตั้งแต่ต้นทาง เมื่อมีการน าเข้าสินค้า โดยให้ผู้น าเข้าเป็นผู้ช าระก่อนในเบื้องต้น ทั้งนี้มีอัตราการเรียกเก็บ
ภาษี ดังนี้ 

 

1) ภาษีศุลกากร 
ลาวได้ประกาศอัตราภาษีขาเข้าเม่ือวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2539 ส าหรับสินค้าขาเข้า จ านวน 3,552 

รายการ แบ่งการจัดเก็บตามประเภทสินค้าได้ ดังนี้ 
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1.1 สินค้าอุปโภคท่ีจ าเป็นต่อการครองชีพและสินค้าท่ัวไป เช่น อาหาร ของใช้ประจ าวัน 
เครื่องใช้ไฟฟ้า น้ ามันเชื้อเพลิงมี 6 อัตรา คือ ร้อยละ 5, 10, 15, 20, 30, และ 40 

1.2 ยานพาหนะ มี 5 อัตรา คือ ร้อยละ 50, 60, 80, 100 และ 150 
1.3 บุหรี่ เสียภาษีร้อยละ 60 
1.4 เหล็กและเบียร์เสียภาษีร้อยละ 80 

 

2) ภาษีสรรพสามิต (Excise Tax) 
เรียกเก็บจากตัวสินค้าโดยก าหนดให้เก็บสินค้าประเภทต่าง ๆ ดังนี้ 
2.1 น้ ามันเชื้อเพลิง 
 2.1.1   น้ ามันเบนซินพิเศษ 23% 
 2.1.2   น้ ามันเบนซินธรรมดา 20% 
 2.1.3   น้ ามันดีเซล 10% 
 2.1.4   น้ ามันเครื่องบิน 10% 
 2.1.5   น้ ามันเครื่อง, น้ ามันไฮโดลิก, น้ ามันหล่อลื่น, น้ ามันเบรค 2% 
 

2.2 แอลกอฮอลล์ หรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลล์ 
 2.2.1  แอลกอฮอล์ หรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ตั้งแต่ 90 ดีกรีข้ึนไป เสีย 40% 
 2.2.2  เบียร์ เหล้า ไวน์ และเครื่องดื่มอ่ืน ๆ ที่มีแอกอฮอล์ ต่ ากว่า 50 ดีกรี เสีย 30% 
 2.2.3  น้ าอัดลม และเครื่องดื่มบ ารุงก าลัง เสีย 20% 
 2.2.4  บุหรี่ส าเร็จรูปเป็นเส้น เป็นซอง ซิการ์ เสีย 30% 
 2.2.5  น้ าหอม และเครื่องส าอาง เสีย 10% 
 2.2.6  ไพ่ และเครื่องประเภทคล้ายเคียง พลุ ดอกไม้ไฟ เสีย 50% 
 

3) ภาษีการบริโภค (Consumer Tax) เรียกเก็บจากผู้บริโภค คล้ายกับ VAT ของไทยซึ่งมี 4 
อัตรา คือ 3% 5% 10% และ 15% ขึ้นอยู่กับประเภทของสินค้า ลาว ได้ออกรัฐบัญญัติของประธานประเทศ 
เลขที่ 02/สปป ลงวันที่ 10/ 05/1997 แก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีน าเข้า และเพ่ิมเติมอัตราภาษีสรรพสามิต
เฉพาะสินค้าฟุ่มเฟือยหมวดยานพาหนะ เบียร์ บุหรี่ เครื่องใช้ไฟฟ้า สรุปดังนี้ 

 

3.1 กลุ่มสินค้าที่ลดอัตราภาษีน าเข้าสินค้าที่มีอัตราภาษีน าเข้าสูงกว่า 40% ให้เหลือเพียง 40% 
และเก็บภาษีสรรพสามิตแทนการลดภาษีน าเข้า จากสินค้าในหมวดยานพาหนะจ านวน 18 รายการ ในอัตรา 
12%, 14%, 19%, 30%, 51%, 60% และ 90% 

3.2 กลุ่มสินค้าที่ลดอัตราภาษีน าเข้าสินค้าที่มีอัตราภาษีน าเข้าสูงกว่า 40% เหลือ 40% และเก็บ
ภาษีสรรพสามิตเท่าเดิม ในสินค้า 3 รายการ ได้แก่ ซิการ์ บุหรี่ เบียร์ 

3.3 กลุ่มสินค้าที่มีอัตราภาษีน าเข้าคงเดิม และเก็บภาษีสรรพสามิตเพ่ิมเติมจากสินค้าในหมวด
เครื่องใช้ไฟฟ้า และกล้องถ่ายรูป รวมจ านวน 18 รายการ ในอัตรา 5% จากเดิมท่ีไม่ต้องเสียภาษีสรรพสามิต 

 

4) ภาษีการค้า 
ในการจัดเก็บภาษีการค้าจะเก็บตามชนิดของสินค้า โดยจะช าระที่ด่านศุลกากรเช่นเดียวกับที่ช าระ

ภาษีศุลกากร ซึ่งค านวณจากราคา CIF (Cost, Insurance and Freight) ของสินค้าตามที่แจ้งรวมภาษี
ศุลกากรส าหรับสินค้าที่น าเข้าในลักษณะขายส่ง ณ จุดขาย ผู้ขายส่งจะแจ้งและช าระภาษีเดือนละครั้ง ตาม
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ชนิดของสินค้า คือ ร้อยละ 3, 5, 10, 15 และร้อยละ 20 ตามล าดับ ส าหรับผู้น าเข้ามาเพ่ือขายต่อหรือเพ่ือ
ผลิตต่อจะได้รับการคืนภาษี 

 

5) การช าระภาษีเงินได้ 
ผู้ประกอบการที่มีรายได้เกิดขึ้นในลาวมีหน้าที่ต้องยื่นเสียภาษีดังต่อไปนี้ 
 
5.1   การลงทุนโดยใช้เงินทุนจากต่างประเทศ ต้องเสียภาษีเงินได้ประจ าปีให้แก่รัฐบาลลาว ใน

อัตราคงที่เท่ากับร้อยละ 20 
5.2  การช าระภาษีในรูปแบบของค่าอากร ค่าธรรมเนียมตามที่กฎหมายก าหนด 
5.3  การลงทุนจากต่างประเทศ ด้านการส ารวจทรัพยากรธรรมชาติ และการส ารวจแหล่ง

พลังงาน การเสียภาษีเงินได้ส าหรับการลงทุนดังกล่าวนี้ ควรจะด าเนินการตามข้อตกลงที่มีข้ึนระหว่างผู้ลงทุน
ชาวต่างประเทศ และรัฐบาลลาว 

5.4  การช าระภาษีขาเข้าส าหรับการน าเข้าเครื่องจักร อุปกรณ์การผลิตสินค้าอะไหล่เครื่องยนต์ 
และวัตถุดิบเพ่ือผลิตสินค้า ซึ่งเป็นการน าเข้าตามโครงการลงทุนเพ่ือผลิตสินค้า โดยที่อัตราภาษีขาเข้าในกรณีนี้
เท่ากับร้อยละ 1.0 ของมูลค่าน าเข้า 

5.5  การน าเข้าวัตถุดิบและส่วนประกอบสินค้าโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือผลิตเป็นสินค้าส าหรับการ
ส่งออกได้รับการยกเว้นภาษีขาเข้า 

5.6  สินค้าส าเร็จรูปที่ผลิตขึ้นเพ่ือการส่งออกได้รับการยกเว้นภาษีขาออก 
5.7  การน าเข้าวัตถุดิบและส่วนประกอบสินค้าโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือผลิตสินค้าทดแทนการ

น าเข้า จะได้รับการลดภาษีขาเข้าเป็นกรณีพิเศษ ซึ่งขึ้นอยู่กับนโยบายของรัฐบาล 
5.8  การให้สิทธิพิเศษและผลตอบแทนเพ่ิมเติมจากรัฐบาล ซึ่งอาจจะรวมถึงการลดอัตราภาษี

หรือการยกเว้นภาษีขาเข้า ส าหรับวัตถุดิบเพ่ือการผลิต ถ้าหากว่าเป็นการลงทุนขนาดใหญ่และมีผลกระทบ
อย่างมีนัยส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของลาว 

5.9   การเก็บรักษาเงินทุนส ารองโดยจัดเก็บเงินก าไรสุทธิที่เกิดข้ึนหลังจากช าระภาษีประจ าปี
แล้ว เพื่อใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของธุรกิจ 

6) การเก็บภาษีน าเข้าเพิ่มเติม (Special Tariff) 
6.1 สินค้าน าเข้าต้องเสียภาษีต่อไปนี้ก่อนที่จะได้รับอนุญาตให้น าเข้า 
 6.1.1   General imported goods: import duty+turnover tax. 
 6.1.2   Luxury goods: import duty+excise tex+turnover tax 
 6.1.3   สินค้าข้างต้นต้องจ่าย profit tax เพ่ิมเติมจากข้างต้น 
 

6.2 อัตราภาษีน าเข้าท่ีเรียกเก็บสรุปได้ดังนี้ 
 6.2.1   40% ส าหรับสินค้าแอลกอฮอล์ บุหรี่ จักรยานยนต์ขนาดกระบอกสูบมากกว่า 50 cc 

รถยนต์ขนส่งน้ าหนักมากกว่า 5 ตัน รถยนต์ทั่วไป 
 6.2.2   30% ส าหรับจักรยานยนต์ขนาดกระบอกสูบไม่เกิน 50 cc รถยนต์ขนส่งน้ าหนักไม่

เกิน 5 ตัน 
 6.2.3   10-20% ส าหรับอุปกรณ์ไฟฟ้า 
 6.2.4   10% ส าหรับเครื่องจักร อาหารแปรรูป 
ทั้งนี้ โดยใช้กฎหมายภาษีท่ีออกโดยสภาแห่งชาติลาว 
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7) การให้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร (ASEAN: Integration System of Preference (AISP)) 
การให้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร (ASEAN: Integration System of Preference (AISP)) แก่

ประเทศสมาชิกใหม่อาเซียน ส าหรับราชอาณาจักรกัมพูชา สหภาพพม่า  และลาว  ภายใต้ยุทธศาสตร์ความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจอิระวดี - เจ้าพระยา - แม่โขง (Ayeyawady - Chao Phraya - Mekong Economic 
Cooperation Strategy : ACMECS) ประเทศไทย โดยกระทรวงการคลังได้ประกาศยกเว้นอากรและการลด
อัตราอากรศุลกากรส าหรับประเทศสมาชิกใหม่อาเซียน (สห.) เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2549 เพ่ือลดภาษีใน
รายการสินค้าน าเข้าที่ส าคัญจากลาว จ านวน 225 รายการให้ลดลงเหลือ 0 % และลดลงเหลือ 5 % จ านวน 
82 รายการ รวม 307 รายการ ซึ่งรวมทั้งสินค้าในลักษณะ One Way Free Trade ได้แก่ ถั่วเหลือง ข้าวโพด
หวาน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ละหุ่ง ถั่วลิสง มันฝรั่ง เมล็ดมะม่วงหิมพานต์ ไม้ยูคาลิปตัส และลูกเดือย โดยมีเงื่อนไข
จะต้องน าเข้าภายใต้กฎว่าด้วยแหล่งก าเนิดสินค้า และใช้หลักเกณฑ์ควบคุมของ AISP ซึ่งรายการสินค้าที่แนบ
ท้ายเหล่านี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ทุกปีตามค าขอของฝ่ายลาว 

 

8) การมอบอ านาจให้แผนกการค้าแขวงเป็นผู้ออกใบรับรองแหล่งก าเนิดสินค้า (Form D และAISP) 
กระทรวงการค้า ลาว ได้ออกข้อตกลง (ประกาศ) ที่ 0408/กค.ตปท.ลงวันที่ 30 เมษายน 2547 โดย

มอบอ านาจให้แผนกการค้าแขวง เป็นผู้คุ้มครองและออกใบรับรองแหล่งก าเนิดสินค้า (Form D และ AISP) 
ส าหรับสินค้าที่ผลิตได้อยู่ภายในประเทศ เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกให้แก่หน่วยงานธุรกิจในการส่งออก
สินค้า จึงมอบหมายให้แขวงต่าง ๆ จ านวน 14 แขวง ได้แก่ แขวงหัวพัน เชียงขวาง หลวงพระบาง บ่อแก้ว           
ไชยะบุรี อุดมไชย หลวงน้ าทา เวียงจันทน์ บอลิค าไซ ค าม่วน สะหวันนะเขต จ าปาสัก สาละวัน และเซกอง 
 

4.4 มาตรการทางการค้า 

- สินค้าที่ห้ามการน าเข้า 
1) วัตถุระเบิด, อาวุธ และพาหนะรับใช้สงคราม (36.01-03; 87.10;93.01-07) 
2) ธาตุเคมีชนิดต่างๆ ที่สามารถน าไปพัฒนาเป็นวัตถุระเบิด, อาวุธ และพาหนะรับใช้สงคราม 
3) เสพติดทุกชนิด  
4) สินค้ามอมเมาอันเป็นผลกระทบต่อวัฒนธรรม และจารีตประเพณีอันดีงามของชาติ 
5) สิ่งเศษเหลือจากการผลิตอุตสาหกรรม และเคมีภัณฑ์ท่ีเป็นอันตรายต่อชีวิต และสิ่งแวดล้อม 
6) โบราญและปูชนียวัตถุ (97.05-06) 
7) อาหาร, ยารักษาโรค และผลิตภัณฑ์การแพทย์ที่ต้องห้ามจากแขนงการที่เก่ียวข้อง 
8) สัตว์ป่า, สัตว์น้ า และชิ้นส่วนของสัตว์ดังกล่าวที่ต้องห้ามตามกฎหมายภายใน และตามสัญญา

ที่รัฐบาลแห่ง สาธารณรัฐ ประชาธิปไตย ประชาชนลาว ได้ลงรายมือชื่อรองรับเพ่ืออนุรักษ์ไว้กับนานาชาติ 
9) รถทุกประเภทที่ใช้พวงมาลัยเบื้องขวา 
10) สินค้าเครื่องเล่นของเด็กที่มีผลกระทบต่อทัศนคติ, การเจริญ, ความปลอดภัยของเด็ก,             

ความเรียบร้อยและความสงบของสังคม 
11) ผลิตภัณฑ์ทางด้านวรรณกรรม, สิ่งพิมพ์ลามกอนาจาร และอ่ืนๆ ที่มีลักษณะต่อต้าน ลาว 
12) สินค้ามือสอง (Secondhand Goods) ที่รัฐบาลห้าม 
13) วัตถ/ุอุปกรณ์การพิมพ์ธนบัตร 
14) ยาปราบศัตรูพืชที่เป็นอันตราย  ซึ่งหวงห้ามโดยแขนงการที่เกี่ยวข้อง 



ข-28 
 

15) ไม้ท่อนทุกชนิด, ไม้ก่ึงแปรรูป, ไม้เลื่อย, ไม้แปรรูป, ผลติภัณฑ์ไม้และของป่าต้องห้ามตาม
ระเบียบกฎหมายภายใน(44.01,03) 

- สินค้าห้ามการส่งออก 
1) วัตถุระเบิด, อาวุธ และพาหนะรับใช้สงคราม (36.01-03; 87.10;93.01-07) 
2) ธาตุเคมีชนิดต่างๆ ที่สามารถน าไปพัฒนาเป็นวัตถุระเบิด อาวุธ และพาหนะรับใช้สงคราม 
3) ยาเสพติดทุกชนิด 
4) วัตถุโบราณและปูชนียวัตถุ (97.05-06) 
5) สัตว์ป่า สัตว์น้ า และชิ้นส่วนของสัตว์ดังกล่าว ที่ต้องห้ามตามกฎหมายภายใน และตามสัญญา

ที่รัฐบาลแห่งลาวได้ลงรายมือชื่อรองรับเพ่ืออนุรักษ์ไว้กับนานาชาติ 
6) ไม้ท่อนทุกชนิด ไม้ก่ึงแปรรูป ไม้เลื่อย (ไม้แปรรูป) หวายทุกชนิด และไม้กฤษณา(ไม้หอม) ที่ยัง

ไม่ได้ผ่านระบบการปรุงแต่ง (44.01,03,06,07) 
7) เครื่องป่าของนา เช่น ดอกเอ้ือง(ดอกผึ้ง) ลูกเบี้ยราย น้ ามันยาง (ชัน) จันใด และอ่ืน ๆ ที่

ต้องห้ามตามระเบียบกฎหมายภายใน 
8) ขี้เจีย (สารที่ได้จากการกลั่นขี้ค้างคาว) 
9) วัตถุอุปกรณ์การพิมพ์ธนบัตร 

 

4.5 กฎระเบียบด้านการลงทุน 
นโยบายการส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศของรัฐบาลลาว ในการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี

โดยเฉพาะการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล DDFI ก าหนดให้ผู้ประกอบการที่เข้าไปตั้งโรงงานในลาว รวมทั้ง
พ้ืนที่ทางเหนือซึ่งส่วนใหญ่ขาดแคลนระบบสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐาน ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นเวลา 
7 ป ีหลังจากนั้นจึงเสียภาษีในอัตราร้อยละ 10 เทียบกับอัตราปกติร้อยละ 35 

 

ทั้งนี้ นักลงทุนที่สนใจเข้าไปลงทุนในพ้ืนที่ทางภาคเหนือของลาวต้องยื่นค าร้องขออนุญาตลงทุน
พร้อมกับเอกสารการลงทุนและบทวิพากษ์เศรษฐกิจแสดงผลวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการลงทุน  
รวมทั้งแผนธุรกิจโดยละเอียดต่อผู้ปกครองของแขวงที่ต้องการเข้าไปลงทุน  โดยผู้ปกครองแขวงส่วนใหญ่ที่มี
อ านาจอนุมัติโครงการลงทุนวงเงินไม่เกิน 3 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯฯ ยกเว้น แขวงหลวงพระบาง ซึ่งเป็น 1 ใน 4 
แขวงใหญ่นอกเหนือจากแขวงจ าปาสัก แขวงสะหวันนะเขต และนครงหลวงเวียงจันทน์ ที่ผู้ปกครองแขวงมี
อ านาจอนุมัติโครงการลงทุนวงเงินลงทุน 5 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯฯ ทั้งยังสามารถยื่นขออนุญาตลงทุนกับ DDFI 
ในนครหลวงเวียงจันทน์ หากโครงการลงทุนมีมูลค่าเกินอ านาจอนุมัติของผู้ปกครองแขวง 

 

ลาวได้มีการออกกฎหมายว่าด้วยการลงทุนจากต่างประเทศฉบับแรกเมื่อปี 2521 หลังจากนั้นสภา
แห่งชาติของลาวได้มีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายดังกล่าว และประกาศใช้ในชื่อ “กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม
และคุ้มครองการลงทุนของต่างประทศ (Law on the Promotion and Management of Foreign 
Investment in the Lao People’s Democratic Republic)” เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2554 โดยปรับปรุง
กฎหมายการลงทุนแห่งชาติ เช่น กฎหมายการลงทุนจากต่างประเทศ  กฎหมายภาษีอากร กฎหมายที่ดิน              
เป็นต้น เพ่ือให้เป็นสากลและเอ้ืออ านวยให้นักลงทุนต่างชาติมั่นใจที่จะเข้ามาลงทุนในประเทศมากขึ้น  โดยให้
สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ แก่นักลงทุนต่างชาติ ดังนี้ 
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1. การให้ความคุ้มครองแก่นักลงทุนและทรัพย์สินของนักลงทุนต่างชาติ จะไม่ถูกยึด ริบ หรือ โอนไป
เป็นของรัฐ เว้นแต่มีความจ าเป็นเพ่ือสาธารณประโยชน์ ซึ่งนักลงทุนจะได้รับค่าทดแทนคืนโดยเร็วอย่าง
สมเหตุสมผลและเป็นจริง นอกจากนั้น รัฐบาลยังรับประกันจะไม่เข้าแทรกแซงการด าเนินธุรกิจ 

 

2. นักลงทุนต่างชาติไม่มีสิทธิถือครองที่ดิน แต่สามารถเช่าที่ดิน (ระยะเวลาเช่าได้ถึง 20 ปี และ 30 
ปี จากรัฐ) และสามารถโอนสิทธิและผลประโยชน์จากการเช่าที่ดินได้ อย่างไรก็ตาม ในปี 2542 ลาวได้ออก
กฎหมายว่าด้วยการวางผังเมือง (The Town Planning Law) โดยก าหนดเขตการใช้ที่ดินเพ่ือวัตถุประสงค์ต่าง 
ๆ เช่น เขตที่อยู่อาศัย เขตส านักงาน เขตการค้า เขตอุตสาหกรรม เขตสวนสาธารณะ เป็นต้น ท าให้นักลงทุน
ต่างชาติ ต้องค านึงถึงแหล่งที่ตั้งโครงการลงทุนให้ถูกต้องตามเขตที่ก าหนด 

 

3. นักลงทุนต่างชาติต้องให้สิทธิแรงงานลาวก่อนแรงงานชาติอ่ืนในการคัดเลือกเข้าท างาน และ
สามารถจ้างแรงงานต่างชาติได้กรณีท่ีต้องการแรงงานที่มีฝีมือและความช านาญเฉพาะ และสามารถโอนรายได้
ของตนกลับประเทศได้ภายหลังช าระภาษีรายได้ในอัตราร้อยละ 10 

 

4. นักลงทุนต่างชาติสามารถด าเนินธุรกิจได้ในทุกสาขาการลงทุนที่ถูกต้องตามกฎหมาย แต่มี
ข้อยกเว้นบางสาขา ดังนี้ 

 4.1. สาขาที่ถูกควบคุมและติดตามอย่างใกล้ชิดจากรัฐบาลลาว ได้แก่ สาขาการพลังงาน                
เหมืองแร่ การน าเข้า-ส่งออก การค้า การโทรคมนาคม และด้านสุขภาพ 

 4.2. สาขาที่รัฐบาลให้การสนับสนุนมากเป็นพิเศษ ได้แก่ โครงการผลิตกระแสไฟฟ้า 
อุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานจ านวนมาก อุตสาหกรรมเพ่ือการส่งออก การเกษตร ป่าไม้และผลิตภัณฑ์จากป่า 
เหมืองแร่ การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ อุตสาหกรรมเบา และการบริการ 

 4.3. สาขาที่รัฐบาลลาวห้ามนักลงทุนต่างชาติลงทุน โดยสงวนไว้ส าหรับนักลงทุนลาว ได้แก่ การ
บริการด้านการท าบัญชี การบริการการท่องเที่ยว ขายปลีก และท าป่าไม้ 

 

ส าหรับรูปแบบการลงทุนของนักลงทุนต่างชาติสามารถลงทุนในลาว ได้ 2 รูปแบบ คือ 
1. การร่วมลงทุนระหว่างนักลงทุนต่างชาติและนักลงทุนลาว (Joint Venture) โดยนักลงทุน

ต่างชาติต้องมีสัดส่วนการลงทุนอย่างน้อยที่สุดร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด 
2. การลงทุนของต่างประเทศร้อยละ 100 (Wholly Foreign-Owned Enterprise) 
 

รัฐบาลลาวได้ก าหนดให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการส่งเสริมและร่วมมือด้านการลงทุน  (Committee 
for Investment Management and Cooperation : CIC) ขึ้น เพ่ือเป็นหน่วยงานเอกเทศแห่งเดียวที่ท า
หน้าที่ดูแลการลงทุนจากต่างประเทศ ทั้งนี้ คณะกรรมการส่งเสริมและร่วมมือด้านการลงทุน (CIC) ได้แต่งตั้ง
คณะรัฐมนตรีคุ้มครองการลงทุนจากต่างประเทศ (Foreign Investment Management Cabinet : FIMC) 
ขึ้น มีหน้าที่พิจารณาขั้นตอนการขออนุญาตของนักลงทุนให้มีความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น  และให้บริการ
แบบครบวงจรเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One-Stop Service) กล่าวคือ โครงการที่มีมูลค่าต่ ากว่า 1 ล้านดอลลาร์
สหรัฐฯฯ จะทราบผลการพิจารณาภายใน 3 สัปดาห์ มูลค่า 1–5 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯฯ จะทราบผลการ
พิจารณาภายใน 4 สัปดาห์ และมูลค่า 5–50 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯฯ จะทราบผลการพิจารณาภายใน         12 
สัปดาห์ 
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การลงทุนจากต่างประเทศในลาว จะถูกต้องตามกฎหมาย และจะเริ่มด าเนินกิจการได้ ต่อเมื่อได้รับ
อนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรจากคณะกรรมการคุ้มครองการลงทุนจากต่างประเทศ (FIMC) และท าการจด
ทะเบียนบริษัทกับกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า และได้รับใบจดทะเบียนบริษัทตามข้อก าหนดในกฎหมาย
ธุรกิจแล้ว 

  

4.6 การเดินทางเข้า - ออกประเทศ 
ส าหรับคนทั่วไป และข้าราชการต้องมีหนังสือเดินทางไปแสดงจึงจะเข้าลาวได้ กรณีการข้ามแดน

บริเวณชายแดนไทย-ลาว ที่จุดผ่านแดนถาวรสามารถใช้ได้ทั้งหนังสือเดินทางหรือบัตรผ่านแดนชั่วคราว 
(Border Pass) ส่วนที่จุดผ่อนปรนสามารถใช้ได้เฉพาะบัตรผ่านแดนเท่านั้น การใช้บัตรผ่านแดนจะไม่สามารถ
เข้าไปยังแขวงอ่ืน ๆ นอกจากแขวงที่เข้ามา และต้องเดินทางออกจากลาวจุดเดียวกับขาเข้า ส าหรับการใช้
หนังสือเดินทาง (Pass Port) ไม่ต้องท าวีซ่า หากน ารถยนต์เข้าไปเอง ต้องติดต่อกรมการขนส่ง กระทรวง
คมนาคม หรือขนส่งจังหวัด ต้องมีการท าประกันการน ารถเข้าประเทศ 
 

5. มาเลเซีย 

 5.1 กฎระเบียบการลงทุน 
 1. กฏหมายของรัฐบาลกลางที่ใช้ในการควบคุมการลงทุนของนักลงทุนต่างชาติในทุกสาขาบริการ 
  1.1 มาตรการและกฏเกณฑ์การบริหารบริษัทของบริษัทต่างชาติที่จะเข้ามาด าเนินการใน
มาเลเซียมีกฏหมายที่เกี่ยวข้องคือ Companies Act 1965 ซึ่งระบุให้ Incorporated company จะต้องมี
กรรมการบริหารบริษัทเป็นชาวมาเลเซียหรือผู้ที่มีถิ่นพ านักอาศัยในมาเลเซียเท่านั้น 
 

  1.2 มาตรการและกฏเกณฑ์การครอบครองทรัพย์สินของบริษัทต่างชาติซึ่งมีกฏหมายที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้  
   1) Capital Market and Services Act 2007  
   2) Companies Act 1965  3) The Malaysian Code on Take-over and 
Mergers 1998  
 

  1.3 มาตรการและกฏเกณฑ์การจ้างงานแรงงานและการเคลื่อนย้ายแรงงานที่อยู่ภายนอก
ประเทศจะขึ้นอยู่กับกฏหมายเหล่านี้  
   1) Immigration Act 1959  
   2) Employment (Restriction) 1968 (Revised-1988)    
   3) Guidebook on the Employment of Expatriates    
   4) Government Policy 
 

  1.4 มาตรการและกฏเกณฑ์การออกใบอนุญาตต่างๆจะถูกควบคุมด้วยกฏหมายดังต่อนี้  
   1) Government Policy   
   2) Industrial Coordination Act 1975   
   3) Administrative guidelines  
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 2. กฏหมายของรัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถิ่นที่ใช้ในการก ากับดูแลการลงทุนของชาวต่างชาติใน
ทุกสาขาบริการ 
 

  2.1 มาตรการและกฏเกณฑ์ที่ใช้ในการถือครองที่ดินของชาวต่างชาติซึ่งรวมถึงมาตรการที่
เกี่ยวข้องกับการใช้ที่ดินไม่ว่าจะเป็นการเช่าซื้อหรือเป็นเจ้าของที่ดินนั้นสามารถพบได้ในกฏหมายดังต่อไปนี้  
   1) Federal Constitution   
   2) Malaysia Act of 1963 3) Malaysia Act of 1963   
   4) Federal Lands Commissioner Act 1957   
   5) Malay reservations Enactment 1933  
   6) Sabah Land Code 1958  
   7) Guidelines on the Acquisition of Properties, Economic Planning unit     
   8) Administrative guidelines  
 

  2.2 มาตรการและกฏเกณฑ์ต่างๆ ที่ว่าด้วยเรื่องการจัดการองค์กรสามารถพบได้ในกฏหมาย
ต่างๆ ต่อไปนี้ได้   
   1) Control of Padi and Rice Act 1994   
   2) Industrial Coordination Act 1975   
   3) Government Policy   
   4) Administrative Guidelines 
 

 3. กฏหมายของรัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถิ่นที่ใช้ควบคุมการลงทุนของชาวต่างชาติในภาคการ
ประมงและ Services incidental to Fisheries และมีมาตรการและกฏเกณฑ์ดังนี้ 
  3.1 เรือประมงของต่างชาติจะไม่ได้รับอนุญาตให้จับปลาหรือท าการส ารวจภายในเขต
เศรษฐกิจจ าเพาะของมาเลเซีย  
  3.2 ไม่อนุญาตในการใช้ท่าเรือในมาเลเซียในการขนถ่ายสินค้าและสัมภาระยกเว้นจะได้รับ
อนุญาตจากทางการมาเลเซียก่อนเท่านั้น และสามารถพบกฏหมายต่างๆ เหล่านี้ได้ใน  
   1) Fisheries Act 1985  
   2) Fisheries development Authority of Malaysia Act 1971   
   3) Exclusive Economic Zone Act 1984  
   4) Continental Shelf Act 1966   
   5) National Land Code 

 

5.2 กฎระเบียบเกี่ยวกับการค้า การส่งออก และการน าเข้า 
1. หน่วยงานที่ดูแลเกี่ยวกับกฏระเบียบและมาตรการทางการค้าในมาเลเซีย ได้แก่ กระทรวงการค้า

ระหว่างประเทศและอุตสาหกรรม กระทรวงการค้าภายใน และศุลกากรมาเลเซีย  โดยที่มาเลเซียใช้ระบบ 
Harmonized Tariff System (HTS) ในการจัดหมวดหมู่สินค้า 

 

2. มาเลเซียเป็นสมาชิกเขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA) โดยได้มีการลดอัตราภาษีน าเข้าลงมาเหลือร้อย
ละ 0-5 ต่อสินค้าน าเข้าจากกลุ่มสมาชิกอาเซียนกว่าร้อยละ 98 ยังคงเหลือสินค้าอีกประมาณ 210 รายการ เช่น 
ในกลุ่มสินค้าเกษตร และเมื่อเดือนมีนาคม 2549 มาเลเซียได้ลดภาษีน าเข้ารถยนต์เหลือร้อยละ 5  
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3. อัตราภาษีน าเข้าสินค้าจากประเทศต่างๆ จะอยู่ในช่วงร้อยละ 0-300 ขึ้นอยู่กับประเภทของสินค้า 
สินค้าฟุ่มเฟือยจะถูกเรียกเก็บอัตราภาษีสูงกว่าสินค้าอุปโภคบริโภค หรือสินค้าที่เป็นวัตถุดิบในการผลิต 

  

4. สินค้าที่น าเข้ามาแล้วอาจสร้างความเสียหาย หรือเป็นคู่แข่งกับสินค้าที่ผลิตได้ในประเทศมักจะมี
อัตราภาษีสูง หรือรัฐบาลอาจก าหนดให้มีการขออนุญาตน าเข้า (Import license) หรือมีการเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมพิเศษในการน าเข้า (Surcharges) ตัวอย่างเช่นสินค้ารถยนต์ ถึงแม้จะมีการลดภาษีน าเข้ารถยนต์
จากประเทศอาเซียนเหลือร้อยละ 5 แล้ว แต่ก็ยังคงใช้มาตรการออกใบอนุญาตน าเข้ารถยนต์เพ่ือปกป้อง
อุตสาหกรรมรถยนต์ของประเทศ หรือสินค้าเหล็กบางรายการที่ต้องมีการขอใบอนุญาตน าเข้าด้วยเช่นกัน และ
สินค้าผลไม้เมืองร้อนที่แม้ว่าอัตราภาษีน าเข้าจะลดลงเหลือร้อยละ 0-5 แต่ยังคงมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
พิเศษเพ่ือให้ต้นทนุผลไม้น าเข้าสูงกว่าต้นทุนผลไม้ที่ผลิตในประเทศ 

 

5. สินค้าที่น าเข้ามาจ าหน่ายในมาเลเซียจะต้องเสียภาษีการขาย (Sales taxes) ในอัตราระหว่าง
ร้อยละ 0-10 ในสินค้าบางชนิดรัฐบาลอาจเรียกเก็บภาษีการขายสูงหากพิจารณาแล้วเห็นว่าการจ าหน่ายสินค้า
ดังกล่าวมีผลในทางลบต่อผู้บริโภค เช่น สินค้ายาสูบจะเสียภาษีการขายร้อยละ 25 สินค้าเหล้าและแอลกอฮอล์
เสียภาษีการขายร้อยละ 20 เป็นต้น 

 

6.  มาเลเซียยังมีการใช้มาตรการอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การระบุฉลากสินค้าอาหาร บรรจุภัณฑ์ การ
ควบคุมการน าเข้าในกรณีพิเศษเช่น กรณีเกิดโรคระบาด ฯลฯ 

 

5.3 กฎระเบียบการส่งเสริมการลงทุน 
1. มาเลเซียออก พ.ร.บ. ส่งเสริมการลงทุน 1986   พ.ร.บ.ภาษีรายได้ 1967  พ.ร.บ.ศุลกากร 

1967   พ.ร.บ.ภาษีการขาย 1972   พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต 1976   และพ.ร.บ.เขตการลงทุนเสรี 1990 เพ่ือ
ส่งเสริมการลงทุนในมาเลเซีย โดยให้สิทธิประโยชน์จูงใจด้านภาษี ทั้งภาษีทางตรงและภาษีทางอ้อม ครอบคลุม
การลงทุนในด้านการผลิต(โรงงาน)   การเกษตร   การท่องเที่ยว (รวมโรงแรม) สาขาบริการ   การวิจัยและ
พัฒนา   การฝึกอบรม   และการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 

 

สิทธิประโยชน์ด้านภาษีทางตรง คือ การลดหย่อนภาษีเงินได้  ส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดจากจ านวนที่
ต้องจ่ายจริงภายในระยะเวลาที่ก าหนด ส่วนภาษีทางอ้อม ได้แก่  การยกเว้นภาษีขาเข้า  ภาษีการขาย และ
ภาษีสรรพสามิต 

 

2. สิ่งจูงใจที่ส าคัญส าหรับส่งเสริมการลงทุนในสาขาการผลิตคือ Pioneer Status (สถานภาพการ
เป็นผู้ริเริ่ม) หรือ Investment Tax Allowance (การผ่อนปรนภาษีการลงทุน) การคัดเลือกบริษัทเพ่ือรับ
สิ่งจูงใจดังกล่าว ยึดหลัก ล าดับก่อนหลัง มูลค่าเพ่ิม เทคโนโลยี การเชื่อมโยงทางอุตสาหกรรม 

 

3. บริษัทผู้ผลิต (Manufacturing Company) จะได้รับสิทธิประโยชน์ที่ส าคัญ ดังนี้  
 

Pioneer Status  
 -  บริษัทที่ได้รับคัดเลือกให้เป็น Pioneer Status จะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ส่วนหนึ่งเป็นเวลา 5 

ปี โดยช าระภาษีร้อยละ 30 ของรายได้ (statutory income) ภายในระยะเวลาที่ได้รับยกเว้นนับจากวันผลิต 
(Production Day) คือวันที่ผลิตได้ร้อยละ 30 ของก าลังการผลิต 

 -  บริษัทที่ตั้งอยู่ในเขตส่งเสริมการลงทุน ได้แก่ ซาบาห์ ซาราวัค  และ Eastern Corridor ที่
สมัครเข้าร่วมโครงการ (ยื่นใบสมัครต่อ Malaysian Industrial Development Authority: MIDA) จะได้รับ
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ยกเว้นภาษีเต็มจ านวนเป็นเวลา 5 ปี การสมัครเข้าร่วมโครงการสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2010 มีสิทธิที่จะ
ได้รับสิทธิประโยชน์ดังกล่าว 

 

Investment Tax Allowance   
 -   บริษัทที่ขอรับ Investment Tax Allowance (ITA) จะได้รับการผ่อนปรนภาษีร้อยละ 60 

ของค่าใช้จ่ายประเภททุน (เช่น โรงงาน เครื่องจักร เครื่องมือที่ต้องใช้ในโครงการ) ที่เกิดขึ้นใน 5 ปี นับจาก
วันที่มีค่าใช้จ่ายจ านวนแรก 

 -  บริษัทที่ตั้งอยู่ในเขตส่งเสริมการลงทุน (ซาบาห์ ซาราวัค และ Eastern Corridor) และได้
สมัครเข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน 2003 จะได้รับผ่อนปรนภาษีเต็มจ านวน ส าหรับค่าใช้จ่าย
ประเภททุนที่เกิดขึ้นใน 5 ปี การสมัครเข้าร่วมโครงการสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2010 จะได้รับสิทธิ
ประโยชน์ ITA   

 

4.  ประเภทการลงทุนที่มีสิทธิได้รับ Pioneer Status หรือ Investment Tax Allowance เช่น 
การผลิตสินค้า/กิจกรรมที่ได้รับการส่งเสริม การขยายกิจการเข้าไปในเขตส่งเสริมการลงทุนการผลิตสินค้า
เทคโนโลยีขั้นสูง   โครงการทางยุทธศาสตร์   บริษัทขนาดเล็กและขนาดกลาง   การเชื่อมโยงด้าน
อุตสาหกรรม อุตสาหกรรมเครื่องจักรและเครื่องมือ การใช้ประโยชน์จาก Oil Palm Biomass เป็นต้น 

 
6. พม่า 

6.1 กฎระเบียบการลงทุน 
คณะรัฐมนตรีพม่าได้แต่งตั้งคณะกรรมาธิการส่งเสริมการลงทุนแห่งสหภาพพม่า (Myanmar 

Investment Commission: MIC) ให้ท าหน้าที่พิจารณาอนุมัติโครงการลงทุนจากต่างชาติ โดยมี
คณะกรรมการการลงทุนจากต่างประเทศ (The Union of Myanmar Foreign Investment Commission: 
FIC) เป็นผู้พิจารณาโครงการลงทุนในเบื้องต้น ส าหรับกฎหมายหลักส าหรับการลงทุนของต่างชาติในพม่า 
ได้แก่ กฎหมายบริษัท (Myanmar Companies Act, 1914: CA) และกฎหมายการลงทุนของต่างชาติ 
(Union of Myanmar Foreign Investment Law, 1988: FIL) ซึ่งการได้รับอนุมัติภายใต้กฎหมาย FIL             
(FIL Permit) จะได้รับสิทธิประโยชน์มากกว่าการจัดการใต้กฎหมายบริษัท แต่การได้ FIL Permit จะต้องผ่าน
การพิจารณา โดยผู้ลงทุนต้องมีคุณสมบัติต่างๆ ตามที่ก าหนด เช่น ธุรกิจที่ใช้เงินลงทุนสูง ใช้เทคโนโลยี
ระดับสูง ธุรกิจที่ส่งเสริมและขยายการส่งออก เป็นต้น ดังนั้น ธุรกิจขนาดเล็กที่ไม่ตรงกับเงื่อนไขที่จะได้รับ            
FIL Permit ก็สามารถจัดตั้งภายใต้กฎหมายบริษัทได้ รูปแบบการลงทุนของต่างชาติในพม่า ได้แก่ 

 

1) ต่างชาติลงทุนทั้งหมด (100% Foreign Equity) ซึ่งอาจเป็นบริษัทที่ก่อตั้งในพม่า 
(Incorporated in Myanmar) หรือเป็นสาขาของบริษัทท่ีก่อตั้งนอกพม่าก็ได้ 

2) ร่วมลงทุน (Joint Venture) โดยอาจจัดตั้งบริษัทร่วมลงทุน (Joint Venture Company) หรือ
อยู่ในรูปแบบสัญญาร่วมลงทุนโดยไม่มีการก่อตั้งบริษัท (Contractual/unincorporated Joint Venture) ใน
กรณีท่ีเป็นการร่วมลงทุนกับวิสาหกิจของรัฐหรือรัฐบาล จะต้องยื่นของอนุมัติจากคณะกรรมการการลงทุนของ
พม่า (Myanmar Investment Commission: MIC) และอนุมัติภายใต้ FIL การร่วมลงทุนทุกประเภทภายใต้ 
FIL มีเงื่อนไขว่า ต่างชาติต้องมีสัดส่วนการถือหุ้นมากกว่าร้อยละ 35 หรือมีเงินลงทุน 500,000 ดอลลาร์
สหรัฐฯ 
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ในการขออนุมัติการลงทุนของบริษัทต่างชาติ (Foreign Company) ที่ต้องการท าธุรกิจในพม่า 
(รวมถึงกรณีที่ได้รับอนุมัติภายใต้ FIL) จะต้องได้รับใบอนุญาตท าการค้า (Permit to Trade) ภายใต้กฎหมาย 
CA (CA Permit) จากกระทรวงวางแผนและพัฒนาเศรษฐกิจ (Ministry National Planning and Economic 
Development) ก่อนที่จะเริ่มประกอบธุรกิจในพม่า ทั้งนี้ บริษัทต่างชาติ รวมถึงบริษัทที่ก่อตั้งในพม่าที่มีผู้ถือ
หุ้นอย่างน้อย 1 คน ที่ไม่มีคนสัญชาติพม่า แต่ไม่รวมถึงบริษัทที่รัฐวิสาหกิจหรือรัฐบาลมีหุ้นส่วน การยื่นขอใบ 
CA Permit รวมถึงการขอจัดตั้งบริษัทจะต้องติดต่อส านักงานจดทะเบียนบริษัท (The Registrar of 
Companies Registration Office) ใบ CA Permit จะมีอายุ 2 ปี นับจากวันที่ออกและสามารถขอต่ออายุได้ 
บริษัทต่างชาติที่ได้รับ CA Permit จะต้องน าเงินเข้ามาในพม่า ในจ านวนเงินที่ก าหนดโดยคณะกรรมการ
โครงสร้างทุน (Capital Structure Committee) กระทรวงวางแผนและพัฒนาเศรษฐกิจ เงินทุนขั้นต่ าส าหรับ
แต่ละประเภทธุรกิจ ดังนี้ 

 

 1) บริษัทอุตสาหกรรม (Industrial Company) ต้องมีเงินทุนขั้นต่ า 1,000,000 จั๊ต 
 2) บริษัทเทรดดิ้ง (Trading Company ) ต้องมีเงินทุนขั้นต่ า 500,000 จั๊ต 
 3) บริษัทประกอบธุรกิจบริการ (Services Company) ต้องมีเงินทุนขั้นต่ า 300,000 จั๊ต 
 

 การจัดตั้งบริษัทภายใต้กฎหมายบริษัท หรือกรณีท่ีเป็นการร่วมลงทุนกับรัฐวิสาหกิจหรือรัฐบาลพม่า 
จะต้องจัดตั้งภายใต้กฎหมายบริษัทพิเศษ (Special Companies Act, 1950) สามารถจัดตั้งบริษัทก่อสร้าง
(Construction Companies)  บริษัทประกอบธุรกิจบริการ (Services Company  ธนาคารและบริษัท
เงินทุน (Banking and Finance Companies ) และโรงแรมและบริษัทท่องเที่ยว (Hotel and Tourism 
Companies) ซึ่งการจดทะเบียนบริษัทในพม่า จะต้องระบุให้ชัดเจนว่าอยู่ในข่ายธุรกิจประเภทใดที่ก าหนดไว้
ข้างต้น ดังนั้น หากธุรกิจใดท าหลายกิจกรรมก็จะต้องจดทะเบียนแยกบริษัทกัน ทั้งนี้ค่าธรรมเนียมการก่อตั้ง
บริษัทตั้งแต่ 60-15,0000 จั๊ต นักลงทุนต่างชาติต้องยื่นค าร้องขอลงทุนต่อ MIC พร้อมแนบเอกสารส าคัญของ
โครงการ ดังนี้ 
 (1)  Business Profile พร้อมเอกสารแสดงความน่าเชื่อถือทางการเงินของบริษัท 
 (2)  Bank Reference เพ่ือรับรองฐานะทางการเงินของนักลงทุน/บริษัท 
 (3)  รายละเอียดส าคัญของโครงการลงทุน เช่น ผลการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการลงทุน 
ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ ฯลฯ  
 (4)  สัญญาของโครงการลงทุนที่ท ากับหน่วยงานของรัฐ ซึ่งท าหน้าที่รับผิดชอบการด าเนินการ
โครงการนั้นๆ ในกรณีท่ีเป็นการลงทุนโดยนักลงทุนต่างชาติทั้งร้อยละ 100 
 (5)  สัญญาระหว่างผู้ร่วมทุน ในกรณีที่เป็นการร่วมทุน 
 (6)  ข้อตกลงการเช่าที่ดิน (ขึ้นกับการพิจารณาของรัฐบาลพม่า) 
 (7)  Memorandum and Articles of Association ถ้าโครงการร่วมลงทุนดังกล่าวอยู่ใน
รูปแบบของบริษัทจ ากัด (A Limited Company) รวมทั้งข้อตกลงเกี่ยวกับการเช่าที่ดิน (ถ้ามี)                      
(ที่มา:  Foreign Direct Investment: FDI) และ Myanmar Foreign Investment Law (FIL)) 
 

 กฏหมายของรัฐบาลกลางของสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่าใช้ควบคุมการลงทุนของนักลงทุนต่างชาติ
ในทุกสาขาการลงทุน ได้แก่  
 1. มาตรการและกฏระเบียบว่าด้วยการถือครองที่ดิน รวมถึงการใช้ประโยชน์จากที่ดินมีข้อห้าม
ส าหรับชาวต่างชาติโดย รัฐจะเป็นเจ้าของที่ดินทั้งหมด ซึ่งรัฐอนุญาตให้มีการเช่าที่ดินได้ครั้งหนึ่งไม่เกิน
ระยะเวลา 30 ปีและสามารถท าการต่อสัญญาได้ โดยขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของภาครัฐ อีกทั้งในกรณีที่
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ใบอนุญาตในการใช้ที่ดินนั้นออกให้แก่ชาวต่างชาติ การพัฒนาที่ดินจะสามารถกระท าได้แต่คณะกรรมการมี
สิทธิที่จะบริหารก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจาก Myanmar Investment Commission (MIC) โดยมีกฏหมายที่
เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้  
 1) The Transfer of Immovable Property Restriction Law (1987)  
 2) Directive 3/90  
 3) Directive 5/93  
 4) The Central committee for the Management of Cultivable Land, Fallow Land 
and Wasted Land Notification No.1/91 
 

 2. มาตรการและกฏระเบียบว่าด้วยการจัดตั้งนิติบุคคลภายในพม่านั้น จะต้องท าการขออนุญาตการ
จัดตั้งนิติบุคคลจากรัฐก่อนเสมอ ไม่ว่าจะเป็นบริษัทที่ต่างชาติถือหุ้นทั้งหมดหรือเป็นบริษัทร่วมทุน แต่จะได้รับ
การยกเว้นในกรณีที่เป็นบริษัทร่วมทุนที่รัฐมีส่วนเป็นเจ้าของได้รับอนุมัติจาก Special Company Act1950 
จะได้รับข้อยกเว้นจากการขอใบอนุญาตนี้ อีกท้ังยังมีกฏหมายที่เก่ียวข้องดังต่อไปนี้    
 1) Myanmar companies Act (1914)   
 2) special Company Act (1950)   
 3) Directives 

 

6.2 มาตรการด้านภาษ ี
1) ภาษีการค้า 
1. ธุรกิจประเภทผลิตสินค้าเพ่ือขาย จัดเก็บในอัตรา 5-20% ของรายได ้
2. ธุรกิจบริการ เฉพาะธุรกิจขนส่งทางน้ า ทางอากาศ รถยนต์  รถไฟ ธุรกิจบันเทิง ธุรกิจการค้า 

จัดเก็บในอัตรา 8-30% 
3. ธุรกิจ โรงแรม และภัตตาคาร จัดเก็บในอัตรา 10% ของรายได ้
 

2) ภาษีน าเข้า สินค้าท่ีส าคัญที่จัดเก็บมีดังนี้ 
1. รัฐบาลพม่าได้ประกาศเก็บภาษีน าเข้าสินค้าหลายชนิดเป็นอัตราเดียวที่ระดับ  25% (ไม่ได้ระบุ

ประเภทสินค้า แต่ไม่รวมสินค้าคอมพิวเตอร์ ปุ๋ย และเวชภัณฑ์ ฯลฯ) จากเดิมที่สินค้าเหล่านั้นต้องเสียภาษีใน
อัตรา 2-20% และได้เปลี่ยนอัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้ค านวณราคาสินค้าส าหรับการค านวณภาษีศุลกากรที่ระดับ  
450 จ๊าต/ดอลลาร์สหรัฐ จากเดิมที่ใช้อัตราแลกเปลี่ยน 100 จ๊าต/ดอลลาร์สหรัฐ 

2. สิ่งทอ จัดเก็บในอัตรา 5-300 % ของมูลค่าน าเข้า 
3. เครื่องจักรและอุปกรณ์ จัดเก็บในอัตรา 15-200 % ของมูลค่าน าเข้า 
4. อุปกรณ์ในการขนส่ง จัดเก็บในอัตรา 5-300% ของมูลค่าน าเข้า 
5. สินค้าอุปโภคบริโภค จัดเก็บในอัตรา 50-200% ของมูลค่าน าเข้า 
 

3) ภาษีส่งออก มี 5 ประเภทคือ 
1.  แป้ง แป้งข้าวจ้าว จัดเก็บในอัตรา 10 จ๊าตต่อเมตริกตัน  
2.  ร าข้าว จัดเก็บในอัตรา 10 จ๊าตต่อเมตริกตัน 
3.  กากน้ ามันพืช จัดเก็บในอัตรา5 % ของมูลค่าส่งออก 
4.  ธัญพืช จัดเก็บในอัตรา 5 % ของมูลค่าส่งออก 
5.  ไม้ไผ่ หนังสัตว์ จัดเก็บในอัตรา 5% และ 10% ของมูลค่าส่งออก 
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4) ภาษีบุคคลธรรมดา ชาวต่างชาติจะเสียภาษี 35% ของรายได ้
 

5) ภาษีนิติบุคคล         
1.  หากเป็นบริษัทต่างชาติที่จดทะเบียนภายใต้กฎหมายพม่า เสียภาษีในอัตรา 30% 
2.  ส านักงานสาขาของบริษัทต่างประเทศที่ตั้งอยู่ในพม่า เสีย 30% หรือ 3-50% ของรายได้ ทั้งนี้

ทางรัฐบาลจะพิจารณาว่าจัดเก็บในอัตราใดที่ได้จ านวนสูงกว่า 
 

6) ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ชาวต่างชาติที่ท าธุรกิจในพม่า จะเสียภาษีดังกล่าวโดยแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 
ผู้ที่พ านักในพม่ากับผู้ที่มิได้พ านักในพม่า โดยจะเสียในอัตรา ดังนี้ 

1.  ภาษีดอกเบี้ย ผู้พ านักเสีย 15% ไม่พ านักเสีย 20% 
2.  ภาษีจากการได้รับใบอนุญาตต่างๆ ผู้พ านักเสีย 15% ผู้ไม่พ านักเสีย 20% 
3.  ค่าธรรมเนียมการท าสัญญากับรัฐบาล ผู้พ านักเสีย 4% ไม่พ านักเสีย 3.5 
กรณีท่ีเงินปันผล ก าไรของกิจการสาขา และส่วนแบ่งก าไรที่ได้รับการหักภาษีแล้ว ไม่ต้องช าระภาษี

หัก ณ ที่จ่ายอีก 
 

6.3 มาตรการทางการค้า 
1)  มาตรการน าเข้า 
1.  สินค้าห้ามน าเข้า 15 ชนิด ในการค้ารูปแบบปกติผ่านทางทะเล (Overseas Trade) ได้แก่ ผงชู

รส น้ าหวานและเครื่องดื่ม (Soft Drink) ขนมปังกรอบทุกชนิด หมากฝรั่ง ขนมเค้ก ขนมเวเฟอร์ ช็อกโกแลต 
อาหารกระป๋อง (เนื้อสัตว์และผลไม้) เส้นหมี่ทุกชนิด เหล้า เบียร์ บุหรี่ ผลไม้สดทุกชนิด ผลิตภัณฑ์พลาสติก
ส าหรับใช้ในครัวเรือนและใช้ส่วนตัวทุกชนิด รวมทั้งสินค้าท่ีรัฐบาลพม่าควบคุมการน าเข้าตามกฎหมายเดิม 

 

2. การน าเข้าสินค้า ต้องใช้เงินที่ได้จากการส่งออกเท่านั้น (Export First, Import Later 
System) ดังนั้น ผู้น าเข้าในพม่าที่ไม่มีรายได้เงินตราต่างประเทศจากการส่งออก จึงต้องซื้อบัญชีเงินดอลลาร์
สหรัฐจากผู้ส่งออกท่ีมีรายได้เงินตราต่างประเทศ เพ่ือเป็นหลักฐานส าหรับใช้ประกอบการของใบอนุญาตน าเข้า
จากรัฐบาลพม่า ทั้งนี้ ผู้น าเข้าต้องซื้อเงินตราต่างประเทศที่ได้จากการส่งออก (Export Earning) ในอัตราที่สูง
กว่าอัตราตลาดเล็กน้อย 

 

3. ผู้น าเข้าจะต้องเปิดบัญชีเงินฝากสกุลเงินตราต่างประเทศที่  Myanmar-Investment-and-
Commercial-Bank (MICB) หรือ Myanmar-Foreign-Trade-Bank (MFTB) เพ่ือยื่นใบอนุญาตน าเข้าสินค้า
จากกระทรวงพาณิชย์ แนบสัญญาขาย (Sale Contact) และ Proforma Invoice ซึ่งมีรายละเอียดต่าง ๆ 
เกี่ยวกับสินค้าบรรจุภัณฑ์ และระยะเวลาการส่งมอบ 

 

4.  การน าเข้าสินค้าหรือเครื่องจักรอุปกรณ์จากต่างประเทศ ผู้ประกอบการในพม่าสามารถเปิด L/C 
ได้กับ 2 ธนาคาร คือ MICB และ MFTB โดยต้องใช้เงินสดค้ าประกันเต็มมูลค่า L/C เสมือนการซื้อสินค้าด้วย
เงินสด ทั้งนี ้ในการน าเข้าต้องเสียภาษีศุลกากร (Customs Duty) และภาษีการค้า (Commercial Tax) ด้วย 

 

5.  ในกรณีที่ซื้อเป็นราคา FOB ผู้น าเข้าจะต้องท าการประกันภัยสินค้ากับ Myanmar Insurance 
Company และใช้บริษัท Myanmar Five Star Line เป็นผู้ขนส่งสินค้าเท่านั้น  
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 - ค่าธรรมเนียมในการอนุญาตน าเข้าสินค้า กระทรวงพาณิชย์จะคิดในอัตราส่วนของราคาน าเข้า
โดยก าหนดไว้ดังนี้ 

มูลค่าสินค้าที่น าเข้า (จ๊าต) ค่าธรรมเนียมน าเข้า (จ๊าต) 
ไม่เกิน 10,000 250 
10,001-25,000 625 
25,001-50,000 1,250 
50,001-100,000 2,500 
100,001-200,000 5,000 
200,001-400,000 10,000 

400,001-1,000,000 20,000 
1,000,001 ขึ้นไป 50,000 

        

2)  มาตรการส่งออก ผู้ที่จะส่งออกได้ คือ รัฐบาลพม่าและตัวแทนหรือองค์กรของรัฐบาลพม่า 
เท่านั้น 

1.  สินค้าที่ห้ามเอกชนส่งออกภายใต้ระบบการค้าปกติผ่านทางทะเล มี 31 รายการ อาทิ กระบือ 
อัญมณี ข้าว น้ าตาลทราย และถั่วลิสง เป็นต้น 

2.  สินค้าที่ห้ามเอกชนส่งออกภายใต้ระบบการค้าปกติผ่านทางชายแดน (Border Trade) มี 32 
รายการ โดยเพิ่มจากกลุ่มแรก 1 รายการ คือ ไม้สัก 

3.  การค้าชายแดนต้องผ่านระบบธนาคารพาณิชย์ โดยรัฐบาลพม่าอนุญาตให้ใช้เงินบาท เงินจ๊าต 
และเงินดอลลาร์สหรัฐ ส าหรับการค้าชายแดนได้ เพื่อให้การค้าชายแดนมีความคล่องตัวมากยิ่งข้ึน 

4.  เก็บค่าธรรมเนียมการส่งออกเพ่ิม 10% จากค่าธรรมเนียมปกติ ส าหรับสินค้าที่ส่งออกผ่านทาง
ชายแดน โดยทางการพม่าจะหักค่าธรรมเนียมดังกล่าวนี้จากบัญชีเงินตราต่างประเทศของผู้ส่งออก  เมื่อได้รับ
การโอนเงินช าระค่าสินค้า 

5.  การส่งออกต้องมีใบอนุญาตส่งออก (กระทรวงพาณิชย์เป็นผู้ออกใบอนุญาตส่งออก ซึ่งมีอายุ 6 
เดือน) โดยผู้ซื้อในต่างประเทศจะต้องเปิด L/C มาที่ The Myanmar Investment and Commercial Bank 
(MICB) หรือ The Myanmar Foreign Trade Bank (MFTB) ทั้งนี้ ทางการพม่าจะท าการตรวจสอบสินค้า
ก่อนการส่งออกด้วย 

 

เงินลงทุนขั้นต่ าของนักลงทุนต่างชาติ (Minimum Foreign Capital) MIC ได้ก าหนดจ านวนเงิน
ลงทุนขั้นต่ าของนักลงทุนต่างชาติ ดังนี้ 

1.   การลงทุนในภาคอุตสาหกรรม ต้องมีเงินลงทุนไม่ต่ ากว่า 500,000 ดอลลาร์สหรัฐ 
2.   การลงทุนในภาคบริการ ต้องมีเงินลงทุนไม่ต่ ากว่า 300,000 ดอลลาร์สหรัฐ 
 

ขั้นตอนการขออนุมัติการลงทุน นักลงทุนต่างชาติต้องยื่นค าร้องขอลงทุนต่อ MIC พร้อมแนบ
เอกสารส าคัญของโครงการ ดังนี้ 

1.  Business Profile พร้อมเอกสารแสดงความน่าเชื่อถือทางการเงินของบริษัท 
2.  Bank Reference เพ่ือรับรองฐานะทางการเงินของนักลงทุน/บริษัท 
3.  รายละเอียดส าคัญของโครงการลงทุน เช่น ผลการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการลงทุน 

ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ ฯลฯ 
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4.  สัญญาของโครงการลงทุนที่ท ากับหน่วยงานของรัฐ ซึ่งท าหน้าที่รับผิดชอบการด าเนินการ
โครงการนั้น ๆ ในกรณีที่เป็นการลงทุนโดยนักลงทุนต่างชาติทั้ง 100% 

5.  สัญญาระหว่างผู้ร่วมทุน ในกรณีที่เป็นการร่วมทุน 
6.  ข้อตกลงการเช่าที่ดิน (ตามข้อ ซึ่งข้ึนกับการพิจารณาของรัฐบาลพม่า) 
7.  Memorandum and Articles of Association ถ้าโครงการร่วมลงทุนดังกล่าวอยู่ในรูปแบบ

ของบริษัทจ ากัด (A Limited Company) รวมทั้งข้อตกลงเก่ียวกับการเช่าที่ดิน (ถ้ามี) 
8.  การยื่นขอยกเว้นภาษี หรือลดภาระภาษีตามข้อกฎหมายภายใต้ section ที่ 21 ของ FIL 
 

MIC จะน าข้อมูลที่ได้ส่งต่อให้ FIC เพ่ือให้เป็นผู้พิจารณาโครงการลงทุนในเบื้องต้น โดย FIC มี
เงื่อนไขในการพิจารณาอนุมัติ อาทิ 

1.  ต้องเป็นการผลิตเพ่ือการส่งออกหรือการพัฒนาทรัพยากรที่ต้องใช้เงินลงทุนจ านวนมากหรือเป็น
การลงทุนที่ต้องใช้เทคโนโลยีสูง หรือเป็นการผลิตหรือบริการที่ก่อให้เกิดการจ้างแรงงานมาก หรือเป็นโครงการ
ประหยัดพลังงาน โดยโครงการลงทุนเหล่านี้ต้องมีส่วนช่วยในการพัฒนาท้องถิ่น 

2.  ส าหรับธุรกิจประเภทการค้า ทั้งการค้าภายในประเทศและการค้าระหว่างประเทศ จะต้องขอ
อนุญาตจากกระทรวงการค้าของพม่าด้วย 

3.  บริษัทต่างชาติจะต้องท าประกันภัยกับ Myanmar Insurance Corporation ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจ
ของพม่า ส่วนการใช้บริการธนาคารจะต้องใช้กับธนาคารที่รัฐบาลก าหนดเท่านั้น 

4.  หากมีการจ้างคนงานที่เป็นชาวต่างชาติหรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เป็นคนต่างชาติ  จะต้องขอ
อนุมัติจาก FIC ก่อน 

5.  อ่ืน ๆ เช่น การคาดการณ์ผลก าไรประจ าปี การคาดการณ์รายได้ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ 
ระยะเวลาของการคืนทุน โอกาสของการเพ่ิมรายได้ให้แก่ชาวพม่า สถานการณ์ทางด้านตลาดทั้งภายในและ
ต่างประเทศของสินค้าประเภทนั้น ๆ ข้อก าหนดการบริโภคสินค้าภายในพม่า ฐานะการเงินของผู้ลงทุน ฯลฯ 

 

6.4 สิทธิประโยชน์ด้านการลงทุน 
พม่าประกาศใช้กฎหมายส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ (The Union of Myanmar Foreign 

Investment Law: FIL) โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะสร้างภาพพจน์ที่ดีให้กับประเทศและดึงดูดให้นักลงทุนต่างชาติ
เข้ามาลงทุนในพม่ามากขึ้น โดยรัฐบาลพม่าได้ให้สิทธิประโยชน์และสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ แก่นักลงทุน
ต่างชาติมากมาย ดังนี้ 

 

1)  สิทธิประโยชน์ด้านภาษี อาทิ 
1.1 ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (Tax Holiday) ในช่วง 3 ปีแรก นับจากปีท่ีเริ่มด าเนินการ 
1.2 ยกเว้นหรือลดหย่อนภาษีเงินได้ จากการน าผลก าไรกับไปลงทุนใหม่ภายในระยะเวลา 1 ปี 
1.3 ธุรกิจส่งออกจะได้รับการลดหย่อนภาษีเงินได้ 50% ของผลก าไรที่ได้จากการส่งออก 
1.4 ได้รับสิทธิ์ในการหักค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนา (R&D) ออกจากการค านวณรายได้พึง

ประเมิน 
1.5 ยกเว้นหรือลดหย่อนภาษีน าเข้าหรือภาษีท้องถิ่นอ่ืน ๆ (Internal Taxes) หรือทั้ง 2 ประเภท 

ที่เก็บ 
จากการน าเข้าเครื่องจักรและส่วนประกอบ อุปกรณ์ เครื่องมือ ชิ้นส่วนและวัสดุต่าง ๆ ที่ใช้ใน

การก่อสร้างโครงการ 
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1.6 ยกเว้นหรือลดหย่อนภาษีน าเข้าหรือภาษีท้องถิ่นอ่ืน ๆ หรือท้ัง 2 ประเภท ที่เก็บจากการ
น าเข้าวัตถุดิบในช่วง 3 ปีแรก นับจากปีท่ีเริ่มด าเนินการ 

 

2)  หลักประกันและความคุ้มครอง 
รัฐบาลพม่าให้ความคุ้มครองนักลงทุนชาวต่างชาติตามกฎหมายส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ 

เช่น อนุญาตให้นักลงทุนต่างชาติโอนเงินทุนและผลก าไรกลับประเทศได้ และให้การรับรองว่ากิจการของนัก
ลงทุนต่างชาติจะไม่ถูกยึดหรือถูกโอนไปเป็นของรัฐบาลในช่วงระหว่างที่ได้รับอนุญาตให้ลงทุน หรือช่วงที่ขยาย
เวลาในการลงทุนออกไป (ถ้ามี) ยกเว้น เป็นการกระท าเพื่อสาธารณประโยชน์ ซึ่งนักลงทุนต่างชาติจะได้รับเงิน
ชดเชยตามความเหมาะสม 

 

6.5 การใช้ประโยชน์จากที่ดิน (Land Utilization) 
ภายใต้กฎหมายที่ดินของพม่า  นักลงทุนต่างชาติหรือบริษัทต่างชาติไม่สามารถเป็นเจ้าของที่ดินได้ 

แต่สามารถเช่า (Lease) จากรัฐบาลพม่า (อาจเช่าได้นานถึง 30 ปี) เพ่ือใช้ในการลงทุนได้  ทั้งนี ้ระยะเวลาใน
การเช่าอาจยืดหยุ่นได้ ขึ้นกับการพิจารณาของรัฐบาลพม่าเป็นส าคัญ 
 

7. ฟิลิปปินส์ 
 7.1 กฎระเบียบด้านการลงทุน 
 กฎหมายการลงทุนของต่างชาติในฟิลิปปินส์ เรียกว่า พระราชบัญญัติการลงทุนของคนต่างด้าว 

(Foreign Investment Act of 1991) เป็นกฎหมายที่เปิดตลาดให้ต่างชาติเข้ามาลงทุนในฟิลิปปินส์ (ได้ใน
สัดส่วนร้อยเปอร์เซนต์) ซึ่งนักลงทุนต่างชาติจะได้รับการปฏิบัติเหมือนกับนักลงทุนในประเทศ แต่ต้องจด
ทะเบียนกับคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ (Securities and Exchange Commission: SEC) ในกรณีที่จัดตั้ง
ในรูปบริษัท (Corporation) หรือห้างหุ้นส่วน (Partnership) หรือจดทะเบียนกับกรมพาณิชย์และ
อุตสาหกรรมส านักจดทะเบียนการค้าและคุ้มครองผู้บริโภค ในกรณีที่จัดตั้งในรูปกิจการเจ้าของคนเดียว (Sole 
Proprietorship)  

 

 หากเป็นธุรกิจเพ่ือการส่งออก (Export Enterprises) โดยทั่วไปจะไม่มีข้อจ ากัดเรื่องสัดส่วนการถือ
หุ้นของต่างชาติทั้งนี้ กฎหมายได้ก าหนดนิยามของ Export Enterprises เอาไว้ด้วย ซึ่งหมายถึงผลผลิตมีการ
ส่งออกไปขายต่างประเทศ (Domestic Market Enterprise) ต่างชาติสามารถลงทุนได้มากเท่าที่ต้องการและ
ถือหุ้นได้ทั้งหมด ยกเว้นกิจกรรมที่ระบุไว้ในรายงานการข้อสงวนการลงทุนคนต่างด้าว (Negative List) ซึ่ง
ต่างชาติจะถือหุ้นได้ไม่เกินร้อยละ 40 นอกจากนี้ รัฐบาลจะพยายามสนับสนุนให้ Domestic Market 
Enterprise ที่ต่างชาติเป็นเจ้าของค่อยๆเพ่ิมสัดส่วนการถือหุ้นของคนฟิลิปปินส์เป็นกรรมการบริษัทให้มีการ
ถ่ายโอนเทคโนโลยีหรือให้มีการจ้างงานคนฟิลิปปินส์มากขึ้น 

 

 โดยปกติแล้ว รัฐบาลฟิลิปปินส์อนุญาตให้นักลงทุนต่างชาติสามารถลงทุนหรือเข้าไปถือหุ้นได้อย่าง
เสรีในธุรกิจทุกประเภท เว้นแต่ธุรกิจบางประเภทในหมวดกิจการที่ห้ามชาวต่างชาติลงทุน (Foreign 
Investments Negative Lists: FINL) ซึ่งแบ่งออกได้ 2 ประเภท คือ 

  -  ประเภทที่ 1 ประกอบด้วยธุรกิจที่จ ากัดไว้เพ่ือชาวฟิลิปปินส์ ซึ่งกฎหมายอนุญาตให้
ชาวต่างชาติถือหุ้นได้ไม่เกินร้อยละ 40 ของจ านวนหุ้นทั้งหมด ตัวอย่างเช่น ธุรกิจเกี่ยวกับสื่อสารมวลชน ธุรกิจ
ที่เก่ียวกับการเป็นผู้ฝึกสอนวิชาแขนงต่างๆ หรือธุรกิจเกี่ยวกับการท าเหมืองขนาดเล็ก เป็นต้น 
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  -  ประเภทที่ 2 ประกอบด้วยธุรกิจที่จ ากัดความเป็นเจ้าของของนักลงทุนต่างประเทศ เพราะ
ธุรกิจดังกล่าวมีผลกระทบต่อสาธารณะชนในด้านสุขภาพหรือด้านศีลธรรม หรืออาจจะมีผลกระทบต่อบริษัท
ขนาดเล็กและขนาดกลาง  

 

 ด้านเงื่อนไขการลงทุนจากต่างชาติ รัฐบาลฟิลิปปินส์อนุญาตให้นักลงทุนต่างชาติสามารถเข้ามา
ลงทุนในกิจการท่ีอยู่นอก FINL ได้อย่างเสรี โดยจะต้องท าการจดทะเบียนกับหน่วยงานของรัฐบาลตามลักษณะ
ของกิจการที่ต้องการลงทุน ซึ่งกิจการแต่ละรูปแบบต่างก็มีเงื่อนไขในการลงทุนแตกต่างกันไป เช่น ห้างหุ้นส่วน
ต้องมีทุนจดทะเบียนขั้นต่ า 3,000 เปโซ แต่บริษัทต้องมีทุนจดทะเบียนขั้นต่ า 5,000 เปโซขึ้นไป เป็นต้น ตาม
กฎหมายการลงทุนจากต่างประเทศ (Foreign Investment Act: FIA) ธุรกิจที่มีชาวต่างชาติเป็นผู้ถือหุ้น
มากกว่าร้อยละ 40 และท าธุรกิจกับตลาดภายในประเทศ จะต้องใช้ทุนจดทะเบียนขั้นต่ า 200,000 ดอลลาร์
สหรัฐฯ อย่างไรก็ตามในกรณีที่ธุรกิจนั้นเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีขั้นสูง หรือมีอัตราการจ้างงานขั้นต่ า 50 อัตรา 
ธุรกิจนั้นต้องการทุนจดทะเบียนเพียง 100,000 ดอลลาร์สหรัฐ อย่างไรก็ตาม ส าหรับธุรกิจที่มีชาวต่างชาติเป็น
ผู้ถือหุ้นทั้งหมด ทางรัฐบาลจะไม่ให้สิทธิประโยชน์ด้านการลงทุนใดๆทั้งสิ้นกับธุรกิจดังกล่าว 

 

 อย่างไรก็ดีภายใต้พระราชบัญญัติการลงทุนของคนต่างด้าว 1991 นี้ได้ ก าหนดรายการข้อสงวนการ
ลงทุนของคนต่างด้าวไว้ 2 บัญชี ได้แก่ รายการข้อสงวนเอ (List A: Foreign ownership is limited by 
mandate of the constitution and specific law) ประกอบด้วยกิจกรรมที่จ ากัดการเป็นเจ้าของของ
ต่างชาติตามบทบัญัติของรับธรรมนูญหรือกฎหมายเฉพาะ รายการข้อสงวนเอ มีการแบ่งกลุ่มรายการย่อยต่างๆ 
ได้แก่ 

  -  รายการที่ไม่อนุญาตให้ต่างชาติลงทุน (no foreign equity) เช่น สื่อสารมวลชน บริการวิชาชีพ
ต่างๆ (วิศวกรรม แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล เภสัชกร บัญชี สถาปนิก นายหน้าศุลกากร ผู้ดูแลท่าเรือ ผู้ดูแล
เครื่องยนต์ของเรือ ธุรกิจการบิน) ค้าปลีกเป็นต้น 

  -  รายการที่อนุญาตให้ต่างชาติลงทุนได้ไม่เกินร้อยละ 25 (up to 25% foreign equity) ได้แก่ 
บริการจัดหาคนงาน สัญญาการก่อสร้าง 

  -  รายการที่อนุญาตให้ต่างชาติลงทุนได้ไม่เกินร้อยละ 30 (up to 30% foreign equity) ได้แก่ 
บริการด้านโฆษณา 

  -  รายการที่อญาตให้ต่างชาติลงทุนได้ไม่เกินร้อยละ 40 (up to 40% foreign equity) เช่น การ
ส ารวจและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ บริการด้านสาธารณูปโภค บริษัทเงินทุน สัญญาการก่อสร้าง
เกี่ยวกับกิจการทางทหาร เป็นต้น และรายการข้อสงวนบี (List B: Foreign ownership is limited for 
reasons of security, defense, risk to health and morals and protection of small and medium-
scale enterprises) ประกอบด้วยกิจกรรมที่จ ากัดการเป็นเจ้าของของต่างชาติด้วยเหตุผลทางความมั่นคง 
การทหาร ความเสี่ยงด้านสุขอนามัยและศีลธรรม และการคุ้มครองธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

 

 บริษัทขนาดกลางและขนาดย่อมที่เป็น Domestic Market Enterprise ที่มีเงินทุนจดทะเบียนน้อย
กว่าหรือเท่ากับ 200,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ จะสงวนไว้กับชาวฟิลิปปินส์ ต่างชาติถือหุ้นได้ไม่เกินร้อยละ 40 
อย่างไรก็ดี สามารถอนุโลมได้ในกรณี ดังนี้  1) เป็นธุรกิจที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงตามที่ก าหนดโดยกรม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือ 2) มีการจ้างงานไม่น้อยกว่า 50 คน หากมีเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าว 
จะอนุญาตต่างชาติถือหุ้นเกินร้อยละ 40 ได้ โดยต้องมีเงินทุนจดทะเบียนขั้นต่ า 100,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ 

 



ข-41 
 

  คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน จัดตั้งขึ้นภายใต้ระเบียบค าสั่งที่ 226 จะพิจารณาให้สิทธิประโยชน์
แก่กิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ในรูปต่างๆ เช่น การยกเว้นภาษี หรือประโยชน์ด้านเศรษฐกิจอ่ืนๆ 
ตามท่ีก าหนดไว้ในแผนล าดับความส าคัญของการลงทุนที่คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเป็นผู้พิจารณาจัดท า 
ผ่านคณะกรรมการร่วมระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ ซึ่งต้องได้รับความเห็นชอบจากประธานาธิบดี  โดย
นักลงทุนทั้งชาวฟิลิปปินส์และต่างประเทศสามารถยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนได้ที่ส านักงานส่งเสริมการ
ลงทุน ถ้าโครงการที่น าเสนอมีคุณสมบัติสอดคล้องตามรายการที่ก าหนดไว้ในกิจการที่ได้รับการส่งเสริม และ
กิจการที่ผลิตเพ่ือการส่งออกมากกว่าร้อยละ 50 ของผลผลิตของบริษัท (ส าหรับกิจการที่มีสัดส่วนผู้ถือหุ้น
ต่างชาติไม่เกินกว่าร้อยละ 40) หรือกิจการที่ผลิตเพ่ือการส่งออกมากกว่าร้อยละ 70 ของผลผลิตของบริษัท 
(ส าหรับกิจการที่มีสัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติเกินกว่าร้อยละ 40)  

 

 กฏหมายของรัฐบาลส่วนกลางในการควบคุมดูแลการลงทุนของต่างชาติในทุกสาขาการลงทุน          
มีดังต่อไปนี้ 

 1. กฏเกณฑ์และมาตรการที่ เกี่ยวข้องกับการลงทุนโดยต่างชาติในพ้ืนที่ๆ มีผลกระทบต่อ
ผลประโยชน์แห่งชาติ ซึ่งผลกระทบจากการลงทุนนั้นจะต้องสอดคล้องกับเป้าหมายแห่งชาติซึ่งเป็น
ส่วนประกอบของแผนพัฒนาฟิลิปปินส์ระดับกลางและจะต้องไม่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนต่างๆ ในปัจจุบัน
โดยมีกฏหมายที่เก่ียวข้องดังนี้   

  1) 1987 Constitution of the Republic of the Philippines    
  2) Foreign Investment Act of 1991 (R.A. No.7042, as amended by R.A. No.8179)   
  3) Omnibus Investments code of 1987 (E.O. No.226 amended)    
  4) Special Economic Zone Act of 1995 (R.A. No. 7916, as amended by R.A. No. 

8748)    
  5) Bases Conversation and Development Act of 1992 (R.A. No.7227, as amended 

by R.A. No.9400)    
  6) Medium Term Philippines Development Plan   
  7) Presidential and Administrative Issuances 
 

 2. กฏเกณฑ์และมาตรการที่เกี่ยวข้องในการลงทุนในนิติบุคคลขนาดกลางและขนาดเล็กจะอนุญาต
ให้ตราสารทุนจากต่างประเทศถูกจ ากัดอยู่ได้ไม่เกิน 40% ส าหรับตลาดในประเทศด้วยการจ่าย equity 
capital ที่เท่ากับหรือน้อยกว่า 200,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ โดยมีกฏหมายควบคุมดังนี้    

  1) 1987 Constitution of the Republic of the Philippines   
  2) Foreign Investments Act of 1991 (R.A. No. 7042,as amended by R.A. No.8179)    
  3) Presidential and Administrative Issuances 
 

 3. กฏเกณฑ์และมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์และการลงทุนจากนักลงทุน
ชาวต่างชาติมีกฏหมายที่เก่ียวข้องดังนี้  

  1) 1987 Constitution of the Republic of the Philippines   
  2) Manual of Regulation on Foreign Exchange Transactions (BSP circular 645)    
  3) Presidential and Administrative issuances 
 



ข-42 
 

 4. กฏเกณฑ์และมาตรการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกสินค้าโดยนิติบุคคลต่างชาติจะสามารถพบ
ได้ในกฏหมาย  

  1) 1987 Constitution of the republic of the Philippines    
  2) Foreign Investment Act of 1991 (R.A. NO. 7042)     
  3) Export Development Act of 1994 (R.A. 7844)     
  4) Omnibus Investment Code of 1987 (E.O.No.226, as amended)  
  5) Special Economic Zone Act of 1995 (R.A. No. 7916 amended by R.A. No. 8748)  
  6) Bases Conversion and development Act of 1992 (R.A. No. 7227, as amended 

by R.A. No. 9400)  
  7) Local government Code of 1991 (R.A. No.7160)    
  8) Organic Act for the Autonomous Region in Muslim Mindanao (R.A. No. 6734)    
  9) Creating the Cordillera Administrative Region (E.O. No.220)    
  10) Other Economic and free port zones’ laws    
  11) Other Investment Laws    
  12) Presidential and Administrative Issuances 
 

 นอกจากนี้ยังมีกฏหมายของรัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถ่ินในการก ากับดูแลการลงทุนของนักลงทุน
ต่างชาติในสาขาการผลิตหรือบริการต่างๆ ที่บังเอิญเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวข้องกับการผลิต ซึ่งมีกฏหมายที่ควบคุม
ต่างๆ ดังต่อไปนี้  

  1) 1987 Constitution of the Republic of the Philippines  
  2) Foreign Investment Act of 1991 (R.A. No.7042,as amended by R.A. No.8179)    
  3) Iron & Steel production Act (R.A. No.7103)   
  4) Omnibus Investment Code of 1987 (E.O. No.226)    
  5) Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 (R.A. No. 9165)    
  6) Local Government code of 1991 (R.A. No. 7160)   
  7) Organic Act for the Autonomous Region in Muslim Mindanao (R.A. No. 6743)   
  8) Creating the cordillera Administrative region (E.O. 220)  
  9) Medium Term Philippine development Plan  
  10) Treaties  
  11) Presidential and Administrative Issuances   
 

 ในสาระส าคัญของมาตรการและกฏหมายข้างต้น ได้ห้ามไม่ให้ชาวต่างชาติท าการลงทุนใน
อุตสาหกรรมบางประเภท ด้วยเหตุผลทางด้าน ความมั่นคง การป้องกันประเทศ และความ เสี่ยงในด้าน
สาธารณสุขรวมถึงด้านคุณธรรม ซึ่งได้แก่อุตสาหกรรมดังต่อไปนี้ 

  1) อุตสาหกรรมในการผลิตอุปกรณ์จ าพวกดอกไม้ไฟหรือประทัด และอุปกรณ์จ าพวกพลุ 
  2) อุตสาหกรรมด้านการผลิตอาวุธและระเบิด 
  3) อุตสาหกรรมเก่ียวข้องกับยาเสพติดให้โทษ 
 ประเทศไทยและฟิลิปปินส์ต่างเป็นสมาชิกเขตการค้าเสรีอาเซียน  ที่มีการประกาศลดภาษีสินค้า

ระหว่างกันอยู่ระหว่างร้อยละ 0-5 และเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2550 ฟิลิปปินส์ได้ประกาศลดภาษีลงเหลือ   
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ร้อยละ 0 ส าหรับประเทศสมาชิกอาเซียนจ านวน 8,136 รายการ เมื่อรวมภายใต้กรอบความตกลงเขตการค้า
เสรีอาเซียนแล้ว โครงสร้างภาษีสินค้าน าเข้าจากสมาชิกอาเซียน รวมถึงประเทศไทย มีลักษณะดังนี้ 

 
อัตราภาษี (ร้อยละ) จ านวนรายการสินค้า 

0 8,136 รายการ 
1 121 รายการ 
3 911 รายการ 
5 2,205 รายการ 

20-40 71 รายการ 
หมายเหตุ : รายการสินค้าที่มีอัตราภาษีร้อยละ 20-40 เป็นรายการสินค้าอ่อนไหวที่ฟิลิปปินส์ขอสงวนไว้เพื่อ 

     ความมั่นคงภายในประเทศ แต่ภายในปี 2553 จะต้องลดภาษีกลุ่มนี้ลงเหลือร้อยละ 0-5 
ที่มา : http://www.tariffcommission.gov.ph/eo_617 
 

ภายใต้กฎหมายแห่งรัฐฉบับที่ 7042 และได้รับการปรับปรุงเป็นฉบับที่ 8179 หรือที่รู้จักกันในนาม 
กฎหมายการลงทุนของจ่างประเทศ ปี 1991 เป็นกฎหมายพ้ืนฐานในการก ากับดูแลกิจการการลงทุนจาก
ต่างประเทศ โดยมีหลักท่ัวไปในการพิจารณา ดังนี้ 

 - ค าจ ากัดขอบเขตของรายการต้องห้าม 
 - การเปิดตลาดภายในประเทศให้กับกิจการของชาวต่างชาติ ยกเว้นในรายสาขาที่ระบุในรายการ

ต้องห้าม 
 - กิจการเพื่อการส่งออก ต้องมีการส่งออกไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของผลผลิตทั้งหมด  
 - การอนุญาตให้มีกิจการที่เป็นของชาวต่างประเทศได้ในรายการต้องห้ามของการรับการส่งเสริม

การลงทุน โดยไม่มีการให้สิทธิพิเศษ  
ภายใต้กฎหมายฉบับนี้ อนุญาตให้นักลงทุนต่างชาติสามารถถือครองหุ้น 100 % และด าเนิน

กิจกรรมต่างๆ ได ้ยกเว้นเฉพาะในรายสาขาต้องห้ามตามท่ีก าหนดที่สงวนเพื่อชาวฟิลิปปินส์ ซึ่งสามารถจ าแนก
ออกเป็น 2 กลุ่มได้แก่ 

กลุ่มท่ี 1 ประกอบด้วยกิจการท่ีสงวนเพื่อชาวฟิลิปปินส์ตามท่ีก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ โดยสามารถมี
สัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติได้ไม่เกินร้อยละ 40  

กลุ่มที่ 2 ประกอบด้วยกิจการที่จ ากัดการเข้ามามีส่วนร่วมของนักลงทุนต่างประเทศ ตามกฎหมาย 
เช่น การป้องกันประเทศ กิจการที่มีผลกระทบต่อสาธารณะทั้งในด้านสุขภาพ ศีลธรรม กิจการขนาดเล็กและ
ขนาดกลาง  

 

7.2 มาตรการที่ไม่ใช่ภาษี 
- มาตรการควบคุมโรค การน าเข้าสัตว์มีชีวิต เนื้อสัตว์ และผลิตภัณฑ์แปรรูปเนื้อสัตว์ต่างๆ ต้อง

ปฏิบัติตามข้อก าหนดสุขอนามัยของกรมปศุสัตว์   
- มาตรการควบคุมการน าเข้าพืช เช่น มีการก าหนดโควตาการน าเข้ามันฝรั่ง การก าหนดให้มีหนังสือ

รับรองสุขอนามัยพืชส าหรับการน าเข้ากระเทียม ผักสด ถั่ว มะพร้าว ส้ม กล้วย องุ่น แตง แอปเปิ้ล แพร์ แอฟริ
คอต และผักผลไม้อ่ืนๆ อีกท้ังก าหนดให้ National Food Authority เป็นผู้น าเข้าข้าวแต่เพียงผู้เดียว 
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- มาตรการด้านมาตรฐานคุณภาพสินค้าต่างๆ ตาม CODEX ต้องมีการตรวจสอบทางห้องปฏิบัติการ 
และระเบียบวิธีที่ซับซ้อน ครอบคลุมทั้งสินค้าประเภทอาหาร เครื่องใช้ไฟฟ้า วัสดุก่อสร้าง แร่ธาตุ เครื่องส าอาง 
ฯลฯ  

- มาตรการฉลากบรรจุภัณฑ์ มีการก าหนดรายละเอียดข้อบ่งชี้คุณสมบัติของผลิตอาหาร ชื่อผู้ผลิต 
งวดการผลิต ทั้งในผลิตภัณฑ์อาหาร เครื่องปรุง เครื่องปรุงแต่ง เช่น น้ าตาลทราย โกโก้   

- มาตรการด้านสุขอนามัย และความปลอดภัยของผู้บริโภค โดยเฉพาะในผลิตภัณฑ์ด้านอาหาร การ
จ ากัดและตั้งก าแพงภาษีส าหรับสินค้าประเภทสุราและบุหรี่   

- มาตรการปกป้องภายใน และตอบโต้การทุ่มตลาด ฟิลิปปินส์จะเปิดไต่สวน เมื่อมีการร้องเรียนจาก
ผู้ประกอบการภายในประเทศ ว่ามีการน าเข้าสินค้าที่อาจส่งผลกระทบต่อกิจการภายในประเทศ หรือมีการทุ่ม
ตลาดสินค้าในฟิลิปปินส์  

- การขออนุญาตน าเข้าสินค้ารายชนิด เช่น รถยนต์ รถบรรทุก เรือ เครื่องถ่ายเอกสาร โลหะต่างๆ 
สินค้าที่เป็นอันตรายต่อประเทศ เช่น สารเคมี กัมมันตภาพรังสี และการห้ามน าเข้าสินค้าบางประเภท เช่น 
สารเสพติด วัตถุระเบิด เป็นต้น 
 

7.3 กฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจในฟิลิปปินส์  
รูปแบบการประกอบกิจการในฟิลิปปินส์ สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก ได้แก่  
1. กิจการภายใต้กฎหมายของฟิลิปปินส์ มีรูปแบบกิจการ 3 ลักษณะ ได้แก่  
 - เจ้าของกิจการรายย่อย: เป็นของส่วนบุคคลโดยต้องยื่นขอจดชื่อการค้าและลงทะเบียนกับ

กระทรวงการค้าและอุตสาหกรรม  
 - ห้างหุ้นส่วน: เป็นนิติบุคคล โดยมีความรับผิดชอบไม่จ ากัดต่อหนี้สินของกิจการ และมีหุ้นส่วน

อย่างน้อย 2 คนขึ้นไป และจะต้องมีทุนจดทะเบียนขั้นต่ า 3,000 เปโซ ต่อคณะกรรมการหลักทรัพย์และค้า
หลักทรัพย ์

 - บริษัท: เป็นนิติบุคคล จัดตั้งภายใต้นิยามบริษัท ภายใต้กฎหมายของคณะกรรมการหลักทรัพย์
และค้าหลักทรัพย์ และอย่างน้อยมีผู้ถือหุ้นไม่ต่ ากว่า 5 - 15 คน โดยแต่ละคนต้องถือหุ้นอย่างน้อย 1 หุ้น ยื่น
จดทะเบียนต่อคณะกรรมการหลักทรัพย์และค้าหลักทรัพย์ และต้องมีทุนจดทะเบียนขั้นต่ า 5,000 เปโซ ทั้งนี้ 
หากสัดส่วนผู้ถือหุ้นชาวฟิลิปปินส์ อย่างน้อยร้อยละ 60 ให้ถือว่าเป็นบริษัทของชาวฟิลิปปินส์ ถ้ามีสัดส่วนผู้ถือ
หุ้นต่างชาติมากกว่าร้อยละ 40 ถือว่าเป็นบริษัทท้องถิ่นท่ีมีชาวต่างชาติเป็นเจ้าของกิจการ  

 

2. กิจการภายใต้กฎหมายต่างประเทศ มีรูปแบบกิจการ 2 ลักษณะ ได้แก่ 
 - ส านักงานสาขา: เป็นส านักงานสาขาของบริษัทต่างชาติและมีรายได้จากบริษัทแม่ใน

ต่างประเทศที่เข้ามาด าเนินกิจการภายในฟิลิปปินส์ ต้องมีทุนจดทะเบียนขั้นต่ า 200,000 ดอลลาร์สหรัฐฯฯ 
ยกเว้นถ้าเป็นกิจการไฮเทค หรือมีการจ้างงานมากกว่า 50 อัตรา สามารถลดทุนจดทะเบียนลงเหลือ 100,000 
ดอลลาร์สหรัฐฯฯ   

 - ส านักงานตัวแทน: เป็นส านักงานตัวแทนที่ด าเนินกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งการประชาสัมพันธ์ 
ส่งเสริมการขายสินค้า การติดต่อลูกค้า และการให้บริการต่างๆ  แทนบริษัทแม่ภายในฟิลิปปินส์ รวมถึงการ
ส่งออกสินค้า โดยไม่มีรายได้จากบริษัทแม่ในต่างประเทศ ต้องมีผลประกอบการขั้นต่ า 30,000 ดอลลาร์
สหรัฐฯฯ /ปี และต้องจดทะเบียนต่อคณะกรรมการหลักทรัพย์และค้าหลักทรัพย์   

 

นอกจากนี้ ภายใต้กฎหมายแห่งรัฐ ฉบับที่ 8756 ยังอนุญาตให้บริษัทข้ามชาติ (Multinational 
Company) สามารถจัดตั้งส านักงานใหญ่ประจ าภูมิภาค (เป็นศูนย์การให้บริการ หรือควบคุมดูแลกิจกรรม
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ต่างๆ ของบริษัทในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ทั้งนี้ ต้องไม่มีรายได้จากภายในฟิลิปปินส์ โดยต้องมีทุนจดทะเบียน
ขั้นต่ า 50,000 ดอลลาร์สหรัฐฯฯ) หรือ ส านักงานปฏิบัติการประจ าภูมิภาค (เป็นหน่วยบริหารในสาขา
ด าเนินการต่างๆ ดังนี้ การวางแผนและการจัดการทั่วไป การประสานงานและการวางแผนธุรกิจ การจัดหา
วัตถุดิบ การให้บริการค าปรึกษาทางการเงิน การส่งเสริมการขายและการตลาด การฝึกอบรมบุคคลากร ลอจิ
สติกส์ การพัฒนาและค้นคว้าพัฒนาผลิตภัณฑ์ การคมนาคมสื่อสาร การพัฒนาธุรกิจ  ซึ่งสามารถมีรายได้จาก
ภายในฟิลิปปินส์ได้ โดยมีทุนจดทะเบียนขั้นต่ า 200,000 ดอลลาร์สหรัฐฯฯ)  

 

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน จัดตั้งขึ้นภายใต้ระเบียบค าสั่งที่ 226 จะพิจารณาให้สิทธิประโยชน์
แก่กิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ในรูปต่างๆ เช่น การยกเว้นภาษี หรือประโยชน์ด้านเศรษฐกิจอ่ืนๆ 
ตามที่ก าหนดไว้ในแผนล าดับความส าคัญของการลงทุนที่คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเป็นผู้พิจารณาจัดท า 
ผ่านคณะกรรมการร่วมระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ ซึ่งต้องได้รับความเห็นชอบจากประธานาธิบดี  โดย
นักลงทุนทั้งชาวฟิลิปปินส์และต่างประเทศสามารถยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนได้ที่ส านักงานส่งเสริมการ
ลงทุน ถ้าโครงการที่น าเสนอมีคุณสมบัติสอดคล้องตามรายการที่ก าหนดไว้ในกิจการที่ได้รับการส่งเสริม  และ
กิจการที่ผลิตเพ่ือการส่งออกมากกว่าร้อยละ 50 ของผลผลิตของบริษัท (ส าหรับกิจการที่มีสัดส่วนผู้ถือหุ้น
ต่างชาติไม่เกินกว่าร้อยละ 40) หรือกิจการที่ผลิตเพ่ือการส่งออกมากกว่าร้อยละ 70 ของผลผลิตของบริษัท 
(ส าหรับกิจการที่มีสัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติเกินกว่าร้อยละ 40) โดยผู้ลงทุนจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางการเงิน 
ดังนี้ 

1) การยกเว้นภาษีเงินได้: กิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีเงินได้โดย
นับจากการเริ่มประกอบธุรกรรมโดยมีเงื่อนไข ดังนี้ 

 - โครงการใหม่ที่เป็นอุตสาหกรรมบุกเบิกได้รับสถานะยกเว้นภาษีเงินได้ 6 ปี 
 - โครงการใหม่ที่ไม่ได้เป็นอุตสาหกรรมบุกเบิกได้รับสถานะยกเว้นภาษีเงินได้ 4 ปี 
 - การต่ออายุโครงการได้คราวละ 3 ปี โดยหลักทั่วไป ยกเว้นจะมีขีดจ ากัดปริมาณการขาย/รายได้ 
 - โครงการใหม่หรือการขยายโครงการที่มีการพัฒนาน้อยให้ระยะเวลาเว้นภาษี 6 ปี 
 - โครงการปฏิรูปใหม่ได้รับยกเว้นภาษี 3 ปี โดยมีหลักทั่วไปว่าจะมีขีดจ ากัดวงเงิน/ปริมาณการขาย 
 - การให้สิทธิประโยชน์พิเศษต่อกิจการที่ประกอบการในพ้ืนที่ทุรกันดาร จะได้รับขยายระยะเวลา

การยกเว้นภาษีเพ่ิมข้ึน โดยพิจารณาตามเงื่อนไขและข้อก าหนดของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
 

สิทธิประโยชน์อ่ืนๆ เช่น การยกเว้นภาษีและและค่าธรรมเนียมส าหรับการน าเข้าชิ้นส่วนเครื่องจักร 
ภาษีการส่งออกและอากรการส่งออก การลดอัตราภาษีน าเข้าส าหรับเครื่องจักร เครื่องมือ อะไหล่ และชิ้นส่วน
ต่างๆ ส าหรับกิจการเพ่ือการส่งออก ที่ร้อยละ 0 และกิจการที่จัดตั้งขึ้นภายในฟิลิปปินส์   ในอัตรา ร้อยละ 1 
ผู้ผลิตด้านเกษตรได้รับยกเว้นภาษีส าหรับน้ าเชื้อพันธุ์ของสัตว์และสิ่งมีชีวพันธุกรรมต่างๆ  การเครดิตภาษี 
ส่วนลดภาษีเงินได้ส าหรับค่าใช้จ่ายด้านแรงงาน  

ส าหรับสิทธิประโยชน์ที่ไม่ใช่ทางการเงิน เช่น การจ้างแรงงานต่างชาติ ลดขั้นตอนระเบียบพิธี
ศุลกากร การอนุญาตให้ส่งกลับเครื่องมือต่างๆ เป็นต้น  โดยต้องจัดเตรียมเอกสารประกอบส าหรับการยื่น
สมัครขอรับการส่งเสริมการลงทุน ได้แก่ 

 

 - หนังสือรับรองบริษัท หรือกิจการ 
 - งบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบและผลการจ่ายภาษีเงินได้ 
 - หนังสือบริคณฑ์สนธิของบริษัท 
 - ใบสมัครตามแบบฟอร์ม 501 และรายงานเกี่ยวกับโครงการที่สมัครขอรับการส่งเสริมการลงทุน 
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ขั้นตอนการสมัคร ซึ่งใช้ระยะเวลาการพิจารณาท้ังสิ้น ภายใน 10 -20 วันท าการ มีดังนี้ 
 - กรอกแบบฟอร์ม 501 พร้อมเอกสารประกอบ และค่าธรรมเนียม 
 - การพิจารณาและวิเคราะห์ใบสมัคร รวมถึงการตรวจเยี่ยมชมกิจการ 
 - การบรรยายสรุปให้แก่คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
 - มัตติการพิจารณาของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
 - จดหมายตอบแนะน าขั้นตอนแก่ผู้สมัคร 
 - ถ้าโครงการได้รับความเห็นชอบ จะมีการส่งจดหมายยืนยันรวมถึงข้อก าหนดที่จ าเป็นในการ

เตรียมการขั้นตอนต่างๆ  
 - ผู้สมัครปฏิบัติตามข้อก าหนดเบื้องต้นต่างๆ  
 - การจัดเตรียมและการออกหนังสือรับรองการจดทะเบียน ทั้งนี้  ขึ้นอยู่กับการช าระ

ค่าธรรมเนียมการขอจดทะเบียน 
 - การออกหนังสือรับรองการส่งเสริมการลงทุนส าหรับโครงการนั้นๆ  

 

7.4 ระเบียบการตรวจลงตราหนังสือเดินทาง 
ผู้ถือสัญชาติต่างๆ สามารถพ านักหรือท่องเที่ยวในฟิลิปปินส์ได้ โดยไม่ต้องขอตรวจลงตราหนังสือ

เดินทาง (VISA) ได้หากพ านักในฟิลิปปินส์ไม่เกิน 21 วันในฐานะนักท่องเที่ยว แต่ถ้าอยู่เกินกว่านั้นต้องยื่นขอ
อนุญาตที่ส านักงานตรวจคนเข้าเมืองที่สามารถขยายระยะเวลาการพักอาศัยในฟิลิปปินส์ได้ไม่เกินหนึ่งเดื อน 
ในกรณีที่พ านักในฟิลิปปินส์ต่ ากว่า 1 ปี ในฐานะนักท่องเที่ยว ห้ามไม่ให้ประกอบอาชีพหรือมีกิจกรรมหา
รายได้ ยกเว้นศิลปิน 

 

ผู้ที่จะประกอบธุรกิจในฟิลิปปินส์สามารถสมัครขอการตรวจลงตราหนังสือเดินทางเพ่ือธุรกิจได้   แต่
หากต้องการมาท างานในบริษัทต่างชาติที่ตั้งอยู่ในฟิลิปปินส์ต้องมีใบอนุญาตพิเศษ  หรือกรณีที่ต้องการอพยพ
มาอาศัยในฟิลิปปินส์สามารถยื่นขอวีซ่าผู้อพยพ หรือขอวีซ่านักลงทุน(แสดงจ านวนเงินลงทุนในกิจการใน
ฟิลิปปินส์) หรือการยื่นขอวีซ่าผู้เกษียณอายุ (โดยต้องมีเงินฝากประจ าขั้นต่ า 75,000 ดอลลาร์สหรัฐฯฯ ถ้าอายุ
ต่ ากว่า 50 ปี และ 50,000 ดอลลาร์สหรัฐฯฯ ถ้ามีอายุเกิน 50 ปี) และต้องผ่านการตรวจโรคเอดส์ พร้อมยื่น
เอกสารที่ส านักตรวจคนเข้าเมือง   
 

8. สิงคโปร์ 
สิงคโปร์เป็นประเทศที่ไม่จ ากัดการลงทุนขั้นเริ่มแรกและเป็นประเทศที่ให้ความเท่าเทียมกันระหว่างนัก

ลงทุนทั้งในและต่างประเทศ  อีกทั้งยังเปิดกว้างให้นักลงทุนต่างประเทศสามารถลงทุนได้ร้อยละ 100  เกือบ
ทุกสาขา ยกเว้นเพียงด้านการกระจายเสียงและการจัดสรรคลื่นความถี่ (สูงสุดไม่เกินร้อยละ 49) กิจการด้าน
หนังสือพิมพ์ (ไม่เกินร้อยละ 5) ส่วนกิจการที่ห้ามนักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุน ได้แก่ ธุรกิจเกี่ยวข้องกับอาวุธ  
ธุรกิจด้านกฎหมาย  การประกอบอาชีพทนายความ รวมถึงบางสาขาที่เกี่ยวข้องกับกิจการวิสาหกิจของรัฐ นัก
ลงทุนจ าเป็นต้องศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนกิจการ (Feasibility Study) อาทิ ประเภทของกิจการหรือ
ธุรกิจที่สนใจ  และเดินทางไปส ารวจลู่ทางการลงทุนด้วยตนเอง หรือรับค าแนะน าจากบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งโดย
ปกติการลงทุนในสิงคโปร์ ผู้ลงทุนสามารถตัดสินใจว่าจะลงทุนเองทั้งหมด หรือลงทุนร่วมกับผู้ประกอบการ
ท้องถิ่น แล้วจึงจัดท ารายงานข้อเสนอโครงการเพ่ือยื่นขอจดทะเบียนบริษัทต่อ Accounting & Corporate 
Regulatory Authority (ACRA) ซึ่ง ACRA จะใช้เวลาในการพิจารณาอนุมัติจัดตั้งบริษัทประมาณ 14-60 วัน 
เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว จึงสามารถจัดตั้งบริษัทพร้อมจัดหาแรงงาน หากเป็นแรงงานต่างชาติต้องขอใบอนุญาต
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ท างานจากกระทรวงแรงงาน (Ministry of Manpower)  หากมีการน าเข้าหรือส่งออกสินค้า ต้องขอ
ใบอนุญาตจากหน่วยงาน International Enterprise Singapore (IE Singapore) ด้วย  นอกจากนี้ ยัง
อนุญาตให้นักลงทุนต่างชาติถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างในสิงคโปร์ ซึ่งจะเป็นไปตามกรรมสิทธิ์
การถือครองที่จ ากัดเวลา โดยพิจารณาจากการลงทุนในสาขาที่สนับสนุนและเป็นไปเพ่ือการอ านวยต่อการ
ด าเนินธุรกิจเท่านั้น (ข้อมูลเพ่ิมเติม www.edb.gov.sg) รวมถึงไม่มีการควบคุมการโอนเงินตราต่างประเทศ 
และก าไรในการประกอบธุรกิจออกนอกประเทศ 

 

การลงทุนจัดตั้งธุรกิจตั้งธุรกิจในสิงคโปร์ จะต้องจดทะเบียนธุรกิจกับ Accounting & Corporate 
Regulatory Authority or (ACRA) ซึ่งเป็นหน่วยงานก ากับดูแลประกอบธุรกิจ กฎหมายเกี่ยวกับการลงทุนที่
ส าคัญสิงค์ ได้แก่ กฎหมายการจดทะเบียนธุรกิจ (Business Registration Act) กฎหมายบริษัท (Companies 
Act) คนต่างชาติที่ต้องการเข้าไปลงทุนท าธุรกิจอย่างจริงจังในสิงคโปร์จะต้องติดต่อกระทรวงแรงงานและ
ก าลังคน (Ministry of Manpower) เพ่ือขอ Entre Pass หากไม่มี Entre Pass จะต้องแต่งตั้งผู้บริหาร 
(Director) ที่มีพ านักในสิงคโปร์ (Locally Resident) ในการจดทะเบียนบริษัท ทั้งนี้ ผู้ที่มีถิ่นพ านักในสิงคโปร์ 
หมายถึง คนสัญชาติสิงคโปร์ ผู้มีถิ่นพนักถาวรในสิงคโปร์ผู้ถือบัตร Entre Pass และอาศัยอยู่ในสิงคโปร์ 
รูปแบบส าคัญของธุรกิจ ได้แก่ 

 

1) กิจการเจ้าของคนเดียว (Sole Proprietorships) จัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมาย Business 
Registration Act 

2) ห้างหุ้นส่วน (Partnerships) จัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมาย Business Registration Act เป็นการร่วม
ลงทุนตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปถึง 20 คน ทั้งนี้  หากมีหุ้นส่วน 20 คนขึ้นไป จะต้องจดทะเบียนบริษัทภายใต้ 
Companies Act ซึ่งคนต่างชาติสามารถร่วมลงทุนกับคนสิงคโปร์เพ่ือจัดตั้งบริษัทได้ โดยคนต่างชาติต้องขอ
หนังสือ Approval-in-Principle ส าหรับ Employment Pass จาก Employment Pass Division, Ministry 
of Manpower เพ่ือน ามาเป็นเอกสารประกอบในการยื่นขอจดทะเบียนธุรกิจ 

3) บริษัท (Company) บริษัทจ ากัดต้องมีผู้ถือหุ้นไม่เกิน 50 คน ต้องมีผู้บริหารอย่างน้อย 1 คน 
อาศัยอยู่ประจ าในสิงคโปร์ หากคนต่างชาติต้องการท าหน้าที่ผู้บริหารท้องถิ่น จะต้องขอ Employment Pass 
จากกระทรวงแรงงานและก าลังคน ภายใต้โครงการ Entre Pass 

 

 กฏหมายของรัฐบาลกลางที่ใช้ในการก ากับดูแลการลงทุนของต่างชาติในทุกสาขาการลงทุนของ
สิงคโปร์ มีดังต่อไปนี้ 
 1.1 มาตรการและกฏเกณฑ์การปล่อยสินเชื่อของสถาบันการเงินโดยสถาบันการเงินขยายการให้
สินเชื่อ โดยมีกฏหมายต่อไปนี้ที่ใช้ควบคุมการลงทุนของต่างชาติ ได้แก่ 
  1) Insurance Act, cap. 142, MAS  Notice 149   
  2) Banking Act, Cap.19, MAS Notice 757    
  3) Financial Company Act, Cap 108, MAS Notice 816    
  4) Monetary Authority of Singapore Act, Cap. 186, Mas Notice 1105       
  5) Security and futures Act,2001, Act 42 of 2001, Mas Notice 1201 
 โดยกฏหมายดังกล่าวมีสาระส าคัญในการควบคุมธุรกิจต่างชาติ คือ หากการลงทุนเกินกว่า 5 ล้าน
เหรียญสิงคโปร์ต่อกิจการทางการเงินของหน่วยงานที่ไม่มีสาขาในประเทศ หน่วยงานทีหน้าที่จัดหาเงินดอลลาร์
ส าหรับการออกกรรมสิทธิ์หุ้นส่วนในบริษัทหรือตราสารหนี้ส าหรับบุคคลต่างด้าว ทั้งนี้สถาบันการเงินไม่ควรที่
จะขยายการปล่อยสินเชื่อหากมีความเป็นไปได้ท่ีเงินส่วนนี้จะน าไปใช่ในการเก็งก าไรทางการเงิน 
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 1.2 มาตรการและกฏเกณฑ์ส าหรับนักลงทุนต่างชาติส าหรับสิทธิและขอบเขตการเข้าถือครองหุ้นใน
บริษัทภายในสิงคโปร์ โดยข้อก าหนดของการถือครองหุ้นคือ อุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวะกรรม
สามารถถือครองหุ้นได้ไม่เกิน 15% อุตสาหกรรมด้านพลังงาน โทรคมนาคม และอุตสาหกรรมการบิน สามารถ
ถือหุ้นได้ไม่เกิน 5% โดยมีกฏหมายควบคุมดูแลคือ Government directives 
 

 1.3 มาตรการและกฏเกณฑ์การจัดตั้งนิติบุคคลภายในสิงคโปร์ซึ่งมีกฏหมายควบคุมดูแลดังต่อไปนี้   
  1) Business registration Act, Cap.32, 2001 Revised Edition   
  2) Companies Act, Cap. 50,1994 Revised Edition  
 โดยมีข้อก าหนดส าหรับนักลงทุนต่างชาติคือ ผู้อ านวยการประจ าสาขาท้องถิ่นจะต้องเป็นชาว
สิงคโปร์ หรือชาวสิงคโปร์ที่ได้รับใบอนุญาตอยู่อาศัยถาวร อีกทั้งกลุ่มบริษัทที่อยู่ในท้องถิ่นจะต้องยินยอมให้มี
กรรมการบริษัทอย่างน้อยหนึ่งคนจะต้องเป็นชาวสิงคโปร์และทุกสาขาของบริษัทต่างชาติที่ลงทะเบียนใน
สิงคโปร์ จะต้องมีตัวแทนของบริษัทอย่างน้อยสองคนพักอาศัยอยู่ในสิงคโปร์ 
 

 1.4 มาตรการและกฏเกณฑ์ในการถือครองหรือครอบครองที่ดิน รวมทั้งการใช้ประโยชน์จากที่ดิน
ของชาวต่างสามารถพบได้ในกฏหมาย 1) Urban Redevelopment Authority Act, Chapter 340, 1985 
Revised Edition 
 

 1.5 มาตรการและกฏเกณฑ์ต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับกิจกรรมใดๆ ก็ตาม ที่ส่งผลกระทบต่อที่ดินของรัฐ
จะข้ึนอยู่กับกฏหมาย State Lands Act, Cap.314, 1996 Revised Edition/ 
 

 1.6 มาตรการและกฏเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงแห่งชาติทางด้านอาวุธยุทโธปกรณ์และ
ระเบิดจะสามารถพบได้ในกฏหมาย Arm and explosives Act, Cap 13, 1985 Revised Edition 
 

 1.7 มาตรการและกฏเกณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการรักษาผลประโยชน์ของสิงคโปร์ในบริษัท 
Singapore Technology Engineering สามารถพบกฏหมายที่ใช้ควบคุมการลงทุนของต่างชาติได้ที่ 
Government Policy 
 

 2. กฏหมายของรัฐบาลกลางที่ใช้ในการก ากับดูแลการลงทุนของต่างชาติในสาขาการผลิต 
มาตรการและกฏเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสินค้าใดๆที่อยู่ในการควบคุมของพระราชบัญญัติการผลิต 
Optical Dices Act. จะมีกฏหมายต่อไปนี้ควบคุม Manufacture of Optical Discs Act, Cap 170C, 2005 
Revised Edition 
 

9. เวียดนาม 

9.1 กฎระเบียบด้านการลงทุน 
ส าหรับประเด็นทางด้านกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการลงทุนในเวียดนามในภาพรวม สรุปได้ว่า รัฐบาล

เวียดนามประกาศใช้กฎหมายการลงทุนจากต่างประเทศฉบับแรก เมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2531 ต่อมาในปี 
พ.ศ. 2535 ได้มีการเพ่ิมเติมแก้ไข เพ่ือส่งเสริมและดึงดูดให้มีการลงทุนจากต่างประเทศเพ่ิมขึ้น ปัจจุบัน
กฎหมายการลงทุนจากต่างประเทศฉบับล่าสุดที่ ใช้คือ Unified Enterprise Law และ Common 
Investment Law ประกาศใช้เมื่อเดือนกรกฎาคม 2548 กฎหมายการลงทุนของเวียดนามค่อนข้างชัดเจนและ
เอ้ือประโยชน์แก่นักลงทุน โดยรัฐบาลส่งเสริมการลงทุนจากต่างชาติและยืนยันที่จะไม่ยึดกิจการเป็นของรัฐ 
รวมทั้งอนุญาตให้ส่งเงินทุนและก าไรกลับประเทศได้ รัฐบาลจะไม่เก็บภาษีเครื่องจักรอุปกรณ์ และวัสดุก่อสร้าง
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ที่น าเข้ามา เพราะผลิตสินค้าส่งออก นอกจากนี้ ยังมีการปรับปรุงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องการอนุมัติโครงการ
ลงทุนจากต่างชาติ โดยใช้ระบบ “One-stop Service” เพ่ือแก้ปัญหาความล่าช้าเกี่ยวกับการขออนุญาตลงทุน 
รัฐบาลเวียดนามมีการใช้มาตรการต่างๆ ในการส่งเสริมและควบคุมการลงทุนในเวียดนามหลายมาตรการ โดย
มาตรการส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศหลายมาตรการที่ส าคัญ ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

 

1) ระยะเวลาที่ได้รับสิทธิในการเช่าที่ดิน ทั้งนี้ขึ้นกับใบอนุญาตการลงทุน (Investment License) 
เป็นหลัก โดยปกตินักลงทุนต่างชาติได้รับสิทธิในการเช่าที่ดินประมาณ 50 ปี และอาจขยายเป็น 70 ปี หาก
โครงการที่ได้รับการส่งเสริมจาก The Standing Committee of the National Assembly ส าหรับโครงการ
ลงทุนจากต่างชาติประเภท BOT (Build-Operate-Transfer Contract) นักลงทุนต่างชาติไม่ต้องเช่าที่ดิน เมื่อ
ตกลงเริ่มท าโครงการแล้วรัฐบาลจะมอบที่ดินให้ด าเนินการ เมื่อโครงการแล้วเสร็จนักลงทุนต้องโอนสิทธิของ
โครงการนั้นให้แก่รัฐบาลตามรูปแบบ BOT นักลงทุนต่างชาติ สามารถน าสิทธิการใช้ที่ดินมาเป็นหลักประกัน
การกู้เงินได้ และอนุญาตให้สาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศในเวียดนามสามารถรับจ านองสิทธิการใช้
ที่ดินได ้

 

2) ประกันความมั่นใจให้แก่นักลงทุนต่างชาติ โดยให้การรับรองว่าหากรัฐบาลเวียดนามมีการออก
กฎหมายใหม่ที่อาจจะท าให้นักลงทุนต่างชาติได้รับความเสียหาย นักลงทุนสามารถเลือกรับสิทธิประโยชน์
ตามท่ีได้รับอยู่เดิมได้  

 

3) การทยอยยกเลิกระบบ 2 ราคา (Elimination of Dual Pricing) ในภาคธุรกิจประเภทต่างๆ เช่น 
ตั๋วเครื่องบิน ตั๋วรถไฟ ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ 

 

4) การแก้ไขข้อก าหนดในกฎหมายแรงงาน เมื่อวันที่ 2 เมษายน พ .ศ. 2545 เช่น บริษัทต่างชาติ
สามารถรับสมัครแรงงานได้ โดยไม่จ าเป็นต้องจ้างแรงงานผ่านตัวแทนจัดหางาน นอกจากนั้น รัฐบาลเวียดนาม
ได้มีการก าหนดการเลือกโครงการในการลงทุน ภายใต้การวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของเวียดนามที่ได้ท า
การก าหนดเป้าหมายการพัฒนาทางเศรษฐกิจส าหรับทุกๆ 5 ปี โดยกระทรวงการวางแผนและการลงทุนของ
เวียดนามที่เป็นผู้รับผิดชอบการลงทุนของต่างชาติได้อ้างอิงถึงรายการของโครงการที่รั ฐบาลได้เปิดให้ต่างชาติ
เข้ามาลงทุนต่อไปนี้ 

 - โครงการการลงทุนที่ได้รับการส่งเสริมเป็นพิเศษ  
  - โครงการลงทุนที่ได้รับการส่งเสริม 
  -  บริเวณท่ีเกี่ยวข้องทางภูมิศาสตร์ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน  
  -  ใบอนุญาตในการลงทุนถือเป็นเงื่อนไขหนึ่ง และ  
   -  การลงทุนที่จะไม่ได้รับใบอนุญาต 
 

หากมิได้กล่าวถึงส่วนที่ใบอนุญาตในการลงทุนที่ถือเป็นเงื่อนไขหนึ่ง หรือส่วนที่การลงทุนจะไม่ได้รับ
ใบอนุญาตแล้ว นักลงทุนสามารถตัดสินใจด้วยตนเองได้ในเรื่องของการเลือกโครงการลงทุน ผู้ร่วมลงทุน 
สถานที่ ระยะเวลาในการลงทุน ตลาดส าหรับการจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์และสัดส่วนการบริจาคที่ส าคัญของ         
กฎบัตรตามเงื่อนไขของกฎหมายการลงทุน และวิธีการที่ถูกต้องตามกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง              
นักลงทุนอาจตัดสินใจในรูปแบบของการลงทุนประเภทต่างๆ ได้ด้วยตนเอง  

 

อย่างไรก็ตาม จ านวนสัดส่วนของการลงทุนซึ่งไม่ได้เป็นเงื่อนไขส าหรับบริษัทท้องถิ่นของ                
ชาวเวียดนามแต่จะมีผลบังคับส าหรับการลงทุนจากนักผู้ประกอบการชาวต่างชาติ (Foreign Investment 
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Enterprise: FIEs) เช่น การแสวงหาประโยชน์จากธุรกิจ และการใช้ทรัพยากรทางน้ า การลงทุนในภาค             
การน าเข้า ส่งออก การค้า และการจ าหน่าย เป็นต้น ตามกฎหมายการลงทุนและกฤษฎีกาฉบับที่ 108 ของ
เวียดนามได้ระบุไว้ถึงรายการของภาคการลงทุน อย่างไรก็ตามกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวข้องจะระบุถึงรูปแบบ
ของเงื่อนไขที่ FIEs จ าเป็นต้องมี ในอุตสาหกรรมบางอย่างอาจหมายถึงการที่  FIEs อาจด าเนินการได้เพียงแต่
ในรูปแบบของการลงทุนต่างชาติ ในลักษณะร่วมทุน (Joint Venture Enterprise: JVE) กับผู้ประกอบการ
ชาวเวียดนาม ในส่วนอื่นๆ การด าเนินการของ FIEs ในภาคการลงทุนที่มีเงื่อนไขอาจด าเนินการได้ร้อยละ 100 
(Foreign Own Enterprise: FOEs) แต่จะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขบางประการ เช่น โครงสร้างเงินทุน 
ประสบการณ์เฉพาะในการด าเนินโครงการ เป็นต้นโดยกระทรวงการวางแผนและการลงทุนได้จัดท ารายการ
โครงการของประเทศส าหรับนักลงทุนต่างชาติ นอกจากนั้น คณะรัฐมนตรี หน่วยงาน และคณะกรรมการ
จังหวัดยังได้จัดท ารายการของโครงการส าหรับอุตสาหกรรมในพ้ืนที่และพ้ืนที่เฉพาะ ในหลักการโครงการต่างๆ 
ที่รวมอยู่ในรายการจะเป็นการพิจารณาตามการวางแผนปัจจุบัน ซึ่งเป็นการจัดท ารายการประจ าทุกปี 

 

เนื่องจากเวียดนามเป็นประเทศหนึ่งที่ให้ความส าคัญกับการลงทุนในโครงการต่าง ๆ ดังนั้นการเข้าไป
ลงทุนในเวียดนามผู้ลงทุนต้องเสนอโครงการและได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการว่าด้วยความร่วมมือและการ
ลงทุน (The State Committee for Cooperation and Investment: SCCI) ก่อนจึงจะด าเนินการได้            
โดยคณะกรรมการอาจอนุมัติโดยก าหนดเงื่อนไขในการอนุญาตด้วยก็ได้ ประเภทของการลงทุนจาก
ต่างประเทศสามารถจ าแนกได้ ดังนี้ 

 

  (1) สัญญาร่วมลงทุนธุรกิจ (Business Cooperation Contract: BCC) เป็นการร่วมทุนท าธุรกิจ
ระหว่างนักลงทุนต่างประเทศกับนักลงทุนของเวียดนาม โดยไม่มีการก่อตั้งบริษัทร่วมทุนหรือนิติบุคคลขึ้น การ
ท าสัญญาระหว่างสองฝ่ายด้านสัดส่วนการลงทุน หน้าที่ความรับผิดชอบและการแบ่งก าไรเท่าเทียมกัน 
ระยะเวลาของสัญญาขึ้นกับคู่สัญญาจะตกลงกัน ลักษณะของธุรกิจและวัตถุประสงค์ต้องผ่านความเห็นชอบ
จาก SCCI โดยข้อเสียของการลงทุนประเภทนี้ คือ ไม่จ ากัดความรับผิดชอบหากเกิดการขาดทุน 

 

  (2) กิจการร่วมทุน  (Joint Venture Enterprise) เป็นกิจการที่ก่อตั้งโดยสัญญาร่วมทุนระหว่าง
นักลงทุนต่างประเทศรายเดียวหรือหลายรายกับนักลงทุนเวียดนามเพ่ือด าเนินกิจการทางธุรกิจร่วมกันหรือ 
บางกรณีอาจเป็นการด าเนินการระหว่างรัฐบาลต่างประเทศกับรัฐบาลเวียดนามก็ได้ การลงทุนประเภทนี้เป็น
การด าเนินการในรูปหุ้นส่วนที่จ ากัดความรับผิดชอบ มีสภาพเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายของเวียดนาม การ
ก่อตั้งต้องได้รับใบอนุญาตและจดทะเบียนก่อตั้งจาก SCCI โดยนักลงทุนต่างประเทศอาจลงทุนในรูปของ
เงินตราต่างประเทศ โรงงาน อุปกรณ์ หรือ สิทธิบัตรความรู้ทางเทคนิค (know how) กระบวนการทางเทคนิค
และการบริการทางเทคนิคก็ได้ การลงทุนในเวียดนามอาจลงทุนในรูปของเงินตราของเวียดนามหรือเงินตรา
ต่างประเทศ ทรัพยากรธรรมชาติ ที่ดิน โรงงาน หรือ แรงงานก็ได้ ปกติอัตราส่วนการลงทุนจากต่างประเทศ
ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของเงินลงทุนทั้งหมด แต่อาจน้อยกว่านี้ได้ โดยต้องได้รับความเห็นชอบจาก SCCI 
และระยะเวลาการร่วมทุนไม่เกิน 50 ปี ทั้งนี้รัฐบาลโดย ความเห็นชอบจากรัฐสภาอาจขยายระยะเวลาดังกล่าว
ได้ไม่เกิน 70 ปี (Vietnam :Unified Enterprise Law และ Common Investment Law ประกาศใช้เมื่อ
เดือนกรกฎาคม 2548)  

 

  (3) การลงทุนจากต่างประเทศทั้งสิ้น (Enterprise with One Hundred Percent Foreign 
Invested Capital) เป็นการลงทุนขององค์กรหรือเอกชนจากต่างประเทศซึ่งเป็นเจ้าของกิจการทั้งหมดต้อง
ได้รับใบอนุญาตและจดทะเบียนการก่อตั้งจาก SCCI โดยระยะเวลาลงทุนจะเท่ากับของประเภทกิจการร่วมทุน 
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การลงทุนประเภทนี้ถ้าเป็นการลงทุนในบางสาขาที่ส าคัญทางเศรษฐกิจ SCCI อาจก าหนดให้กิจการนั้น ๆ 
สามารถเปลี่ยนรูปเป็นกิจการร่วมทุนได้ โดยให้รัฐวิสาหกิจของเวียดนามเข้าไปซื้อหุ้นบางส่วน โดยต้องมีการ
ก าหนดหลักการสัดส่วนการลงทุนและระยะเวลาที่ชัดเจน 

 

  (4) กิจการลงทุนด าเนินการแล้วโอนให้รัฐ (Build-Operate-Transfer Contract : BOT) เป็น
รูปแบบการลงทุนที่เป็นข้อตกลงระหว่างนักลงทุนและผู้แทนของรัฐบาลในการก่อสร้างสาธารณูปโภคขั้น
พ้ืนฐาน เช่น ถนน สะพาน ท่าเรือ ท่าอากาศยาน เป็นต้น ผู้ลงทุนจะรับผิดชอบโครงการในระยะเวลาหนึ่ง
ตามท่ีตกลงกัน เมื่อพ้นระยะดังกล่าวต้องโอนกิจการนั้นให้แก่รัฐบาลโดยไม่มีเงื่อนไขของการรับค่าชดเชย 

  โดยรัฐบาลเวียดนามก าหนดนโยบายการลงทุน ดังนี้ 
 

  1) ผู้ลงทุนสามารถลงทุนในขอบเขตของสาขาอาชีพที่กฎหมายไม่ห้าม เป็นเจ้าของเองและมี
อ านาจตัดสินใจด าเนินการลงทุนตามข้อก าหนดของกฎหมายของเวียดนาม 

  2) รัฐบาลปฏิบัติอย่างยุติธรรมต่อผู้ลงทุน ระหว่างการลงทุนในประเทศและต่างประเทศ กระตุ้น
และสร้างเงื่อนไขที่เป็นประโยชน์ต่อการลงทุน 

  3) รัฐบาลรับรองและคุ้มครองสิทธิทรัพย์สิน เงินลงทุน รายได้และสิทธิประโยชน์ตามกฎหมาย
อ่ืนๆ ของผู้ลงทุน การยอมรับระยะสั้น 

  4) รัฐบาลได้ตกลงปฏิบัติตามข้อตกลงสากลที่เกี่ยวข้องการลงทุนที่สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนามเป็นสมาชิก 

  5) รัฐบาลสนับสนุนและมีนโยบายสิทธิพิเศษเก่ียวกับการลงทุนในทุกเขตพ้ืนที่ลงทุนพิเศษ 
รฐับาลเวียดนามให้การสนับสนุนการลงทุนจากต่างชาติในภาคอุตสาหกรรม เทคโนโลยีต่างๆรวมถึง

การบริการทุกประเภท เว้นแต่ธุรกิจบางประเภทที่เป็น 
   - โครงการที่เป็นอันตรายต่อความม่ันคงและความปลอดภัยของชาติ 
    - โครงการที่ขัดต่อประวัติศาสตร์ความเป็นมา วัฒนธรรมและประเพณีของเวียดนาม 
    - โครงการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประชาชนและสิ่งแวดล้อม 
    - โครงการที่เกี่ยวข้องกับการก าจัดสารพิษ รวมถึงการผลิตสารเคมีท่ีเป็นพิษที่อยู่ในข้อตกลงความ

ร่วมมือระหว่างประเทศที่เวียดนามเป็นประเทศสมาชิก 
   - โครงการอื่นๆท่ีเป็นเรื่องผิดกฎหมายของเวียดนาม 
 

 นอกจากนั้น รัฐบาลเวียดนามได้ก าหนดกฎหมายของรัฐบาลกลางที่ปฏิบัติใช้กับทุกการลงทุนของ
ชาวต่างชาติ ดังนี้ 

 1. กฏหมายของรัฐบาลกลางที่ใช้ในการบังคับการลงทุนของชาวต่างชาติในทุกสาขาการลงทุน 
  1.1 มาตรการและกฏเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการลงทุนของต่างชาติที่เกี่ยวข้องกับจ้าง

งานแรงงานต่างด้าว โดยมีกฏหมายที่ก ากับดูแลดังนี้   
  1) Law on Labor, 1994 as amended   
  2) Law on Enterprise, 2005   
  3) Decree 111/2008/ND-CP, dated 10/10/2008  
  4) Decree 03/2006/ND-CP dated 06/01/2006   
  5) Decree 34/2008/ND-CP 25/03/2008 
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 1.2 มาตรการและกฏเกณฑ์ส าหรับนักลงทุนต่างชาติที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์
จะมีกฏหมายต่างๆ ที่เกี่ยงข้องดังนี้   
   1) Law on Investment 2005   
   2) Law on securities (2006) and its implementing regulations  
   3) Circular, Decree, Decision of Prime Minister and Administrative guidelines 
 

 1.3 มาตรการและกฏเกณฑ์ที่ใช้บังคับการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงหลังการออกใบอนุญาต
ประกอบการท าธุรกิจจะไม่มีผลบังคับใช้กับนักลงทุนต่างชาติตามกฏหมายที่ก ากับดูแลต่อไปนี้  1) Decree 
101/2006/ND-Cp; dated 21/9/2006 
 

 1.4 มาตรการและกฏเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการก่อตั้งธุรกิจหรือด าเนินธุรกิจของบริษัทต่างชาติจะ
ถูกควบคุมด้วยกฏหมายดังต่อไปนี้   
   1) Law on Investment 2005   
   2) Law on Enterprise 2005     
   3) Decree 108/2006ND-CP, dated 22/9/2006    
   4) Decree 139/2007ND-CP, dated 05/9/2007    
 

 ซึ่งนักลงทุนต่างชาติที่เข้ามาท าการลงทุนในเวียดนามจะต้องท าการลงทะเบียนโครงการและ
ประเมินโครงการที่ส่วนราชการเพ่ือให้ได้รับใบอนุญาตในการลงทุนอีกทั้งนักลงทุนต่างชาติไม่สามารถก่อนตั้ง
สหกรณ์ได้/ โครงการของนักลงทุนต่างชาติจะสามารถกระท าได้ไม่เกินโครงการละ 50 ปี 
 

 1.5 มาตรการและกฏเกณฑ์ต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการลงทุนของต่างชาติในบริษัทที่รัฐเป็นเจ้าของ 
ซึ่งรวมถึงรัฐวิสาหกิจต่างๆ จะมีกฏหมายที่ก ากับดูแลดังต่อไปนี้    
   1) Law on Investment 2005 dated 29/11/2005   
   2) Law on Enterprise 2005 dated 29/11/2005    
 

 1.6 มาตรการและกฏเกณฑ์ต่างๆ ในการถือครองที่ดิน รวมถึงการใช้ประโยชน์จากที่ดินจะมี
กฏหมายที่ก ากับดูแลดังนี้   
   1) Law on Land, Amended and its implementing regulations    
   2) Law on real Estate Business, 2006  
 โดยชาวต่างชาติหรือบริษัทต่างชาติจะไม่สามารถเป็นเจ้าของที่ดินได้ แต่จะได้รับอนุญาตให้ท า
การเช่าที่ดินเพ่ือการลงทุนอีกทั้งยังต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐบาลซึ่งจะมีระยะเวลาการใช้ที่ดินได้ไม่เกิน
กว่า 50 ปี 
 

  1.7 มาตรการและกฏเกณฑ์ที่ใช้บังคับการลงทุนของต่างชาติซึ่งการลงทุนเหล่านั้นได้ส่งผล
กระทบต่อการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งรัฐบาลได้ออกกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนเหล่านี้
ได้แก่   1) Law on Investment 2005 2) Decree 108/2006/ND-CP; dated 22/9/2006 
 1.8 มาตรการและกฏเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนของชาวต่างชาติในบริษัทขนาดย่อมและ
ขนาดกลางจะมีกฏหมายที่ก ากับดูแลดังนี้   
  1) Law on Investment 2005    
   2) Law on Enterprise 2005    
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   3) Decree No 90/2001/ND-CP, dated 23/11/2001  
  โดยขนาดของบริษัทขนาดย่อมและขนาดกลาง คือบริษัทที่จัดตั้งเป็นไปในแนวทางของ
กฏหมายที่ซึ่งมีมูลค่าอย่างน้อยหรือเท่ากับ 100 พันล้าน VND 
 

 1.9 มาตรการและกฏเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางด้านอาหารซึ่งเป็นการลงทุนของนัก
ลงทุนต่างชาติในกิจการนั้นๆ จะมีกฏหมายที่คอยก ากับดูแลดังนี้  1) Decree 12/2006/NC-Cp dated 
23/01/2006 2) Policy on national food security 
 

2. กฏหมายของรัฐบาลกลางที่ใช้ในการก ากับดูการลงทุนของต่างชาติในสาขาการผลิตรวมถึงบริการ
ที่เก่ียวข้องกับการผลิตหรือที่บังเอิญเกี่ยวข้องกับการผลิต 

 

 2.1 มาตรการและกฏเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับภาคการผลิตต่อไปนี้ซึ่งนักลงทุนต่างชาติจะไม่ได้รับ
อนุญาตให้ท าการลงทุนในสาขาต่อไปนี้ 
   - การเก็บเกี่ยว/ การผลิตหรือการแปรรูปพืชหายากหรือพืชที่มีคุณค่ามาก/ การขยายพันธุ์
หรือการเลี้ยงสัตว์ ของสัตว์หายากหรือกระบวนการต่างๆที่เก่ียวข้องกับพืชหรือสัตว์ รวมถึงสัตว์ที่มีชีวิตอยู่และ
กระบวนการอ่ืนๆที่มีสัตว์เข้ามาเกี่ยวข้อง (animals; list of rare or precious plants and animals can 
be found in website www.kiemlam.org.vn, รายการของสัตว์หรือพืชที่หายากสามารถหาได้จากเว็บไซต์
ข้างต้น ) 
   - Fishery 
   - การท าประมงในน้ าจืดและในทะเล (ISIC0500) 
   - การใช้ประโยชน์จากประการังและไข่มุกจากธรรมชาติ 
   - Service Incidental to Fishery, including 
   - บริการที่เก่ียวข้องกับการผลิตแหตกปลาและ twine for fishery sector (CPC88200) 
   - บริการที่เก่ียวข้องกับการซ่อมเรือ (CPC88200) 
   - บริการที่เก่ียวข้องกับการแสวงหาผลประโยชน์จากกาท าประมงน้ าจืด (CPC88200) 
   - บริการที่เก่ียวข้องกับการดูแลมาตรฐานเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าและกระบวนการผลิต 
(CPC88200) 
   - บริการที่เก่ียวข้องกับกระบวนการและการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในน้ า(CPC8841) 
   - บริการบน canning aquatic products (CPC 8841) 
 

9.2 มาตรการด้านภาษ ี
1) ภาษีน าเข้า การจัดเก็บยึดตามความตกลงทั่วไปว่าด้วยภาษีศุลกากรและการค้า  (General 

Agreement on Tariffs and Trade GATT) ภายใต้ Article 7 ส าหรับสินค้าน าเข้าที่มิได้ระบุไว้ใน GATT ให้
ใช้ราคาท่ีน าเข้าจริงในการค านวณภาษี อัตราภาษีน าเข้าแยกประเภทได้ดังนี้ 

1. อัตราภาษีน าเข้าทั้งอัตราพิเศษสุด (Special Preferential Rate) อัตราพิเศษ (Preferential 
Rate) และอัตราปกติ (Normal Rate) มีหลายอัตรา ได้แก่ 0%, 1%, 3%, 5%, 10%, 15%, 20%, 30%, 
40%, 50%, 60% และสูงสุด 100% 

2. อัตราทั่วไป (Ordinary Rates) ใช้กับการน าเข้าจากประเทศท่ีใช้หลัก Non-MFN และเท่ากับ 1.5 
เท่าของอัตราพิเศษ 

3. อัตราพิเศษ (Preferential Rate) ใช้กับการน าเข้าจากประเทศท่ีมีข้อตกลง MFN กับเวียดนาม 
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4. อัตราพิเศษสุด (Special Preferential rate) ใช้กับการน าเข้าจากประเทศที่มีข้อตกลงภาษีพิเศษ 
(Special Preferential Agreement) กับเวียดนาม โดยเฉพาะกลุ่ม ASEAN 

นอกจากนี้ อาจมีการเรียกเก็บภาษีเพ่ิมเติมตามความจ าเป็น (Discretionary Additional Tax) ใน
กรณีต่อไปนี้ 

 - การทุ่มตลาดจากการน าเข้า (Import Dumping) 
 - มีการอุดหนุนการน าเข้าโดยประเทศผู้ส่งออก ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อภาคการผลิตของ

เวียดนาม 
 - สินค้าน าเข้าจากประเทศที่ด าเนินนโยบายด้านภาษีน าเข้าอย่างเข้มงวดกับสินค้าส่งออกของ

เวียดนาม 
 

2) ภาษีส่งออก รัฐบาลเวียดนามเรียกเก็บภาษีส่งออก ได้แก่ 
1. น้ ามันดิบ และเม็ดมะม่วงหิมพานต์ เรียกเก็บอัตราร้อยละ 4  
2. อัญมณี เรียกเก็บอัตราร้อยละ 1 ร้อยละ 3 และร้อยละ 5  
3. ผลิตภัณฑ์กึ่งโลหะ เรียกเก็บอัตราร้อยละ 5  
4. วัสดุ และเครื่องใช้จากพืช เรียกเก็บอัตราร้อยละ 3 และรอ้ยละ 10 
5. สัตว์มีชีวิต เรียกเก็บอัตราร้อยละ 10 
6. สินค้าแร่ เรียกเก็บอัตราร้อยละ 1 ร้อยละ 2 ร้อยละ 5 ร้อยละ 10 และร้อยละ20 
7. ไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ เรียกเก็บอัตราร้อยละ 5 ร้อยละ 15 และร้อยละ 20 
8.  Aloe-wood เรียกเก็บอัตราร้อยละ 20 
9.  เศษโลหะเหลือทิ้ง เรียกเก็บอัตราร้อยละ 35 ร้อยละ 40 และร้อยละ 45 
 

มาตรการทางการค้า 
1. สินค้าท่ีห้ามน าเข้า มี 11 รายการ ได้แก่ 
 1.1. อาวุธ (รวมทั้งเครื่องกระสุน วัตถุระเบิด และอุปกรณ์เทคนิคด้านทหาร ยกเว้นการน าเข้าดิน

ระเบิดเพ่ือใช้ในอุตสาหกรรมด้านการทหาร ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าของเวียดนามเป็นผู้พิจารณา 
 1.2. ยาเสพติด  
 1.3. สารเคมีที่มีลักษณะเป็นพิษ  
 1.4. ประทัดและดอกไม้ไฟชนิดต่าง ๆ  (รวมทั้งของเด็กเล่นที่มีผลเสียต่อการเรียนรู้  และ                

ไม่ปลอดภัยต่อสาธารณะ) 
 1.5. บุหรี่ (ยกเว้นในกรณีที่บุคคลน าติดตัวเข้ามาในปริมาณท่ีรัฐบาลเวียดนามก าหนด) 
 1.6. สินค้าอุปโภคบริโภคท่ีใช้แล้ว (ยกเว้นรถยนต์นั่งขนาดต่ ากว่า 12 ที่นั่ง รถจักรยานยนต์ และ

สิ่งของส่วนบุคคลที่ใช้แล้ว และน าเข้ามาในเวียดนาม เนื่องจากการย้ายถิ่นที่อยู่หรือเดินทางตามระเบียบที่
รัฐบาลเวียดนามก าหนด) 

 1.7. ยานพาหนะท่ีขับเคลื่อนด้วยพวงมาลัยด้านขวา (รวมทั้งส่วนประกอบ และชิ้นส่วน) 
 1.8. วัสดุ อะไหล่ที่ใช้แล้วของรถยนต์และรถจักรยานยนต์ 
 1.9. สิ่งพิมพ์หรือพัสดุภัณฑ์ที่ขัดต่อความมั่นคง วัฒนธรรม และระบอบการปกครองของ

เวียดนาม 
 1.10. ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของ Asbestos of Amphibole Group 
 1.11. เครื่องมือใช้รหัสลับเฉพาะกิจ 
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2. สินค้าท่ีห้ามส่งออก มี 7 รายการ ได้แก่ 
 2.1. อาวุธ 
 2.2. วัตถุโบราณ 
 2.3. ยาเสพติด 
 2.4. ไม ้
 2.5. สัตว์ป่า 
 2.6. สัตว์หรือพืชที่หายาก 
 2.7. เครื่องมือใช้รหัสลับเฉพาะกิจ 
อย่างไรก็ตาม ในบางกรณีหากจ าเป็นต้องมีการน าเข้าหรือส่งออกสินค้าที่อยู่ในข้อก าหนดข้างต้น  

นายกรัฐมนตรีเวียดนามสามารถพิจารณาอนุมัติการส่งออกหรือน าเข้าสินค้าดังกล่าวได้เป็นกรณีไป 
  

9.3 การเดินทางเข้า-ออกประเทศ ชาวต่างประเทศจะต้องด าเนินการขอวีซ่าเข้าเวียดนาม ยกเว้น
กรณีดังต่อไปนี้ 

1. ข้าราชการสถานทูตท่ีถือหนังสือเดินทางที่ออกโดยกระทรวงการต่างประเทศของประเทศนั้นๆ 
 

2. พลเมืองที่ถือหนังสือเดินทางที่ออกโดยราชการของประเทศที่มีข้อตกลงกันระหว่างรัฐบาลของทั้ง
สองประเทศ (คนไทยที่ถือหนังสือเดินทางราชการไม่ต้องขอวีซ่า) 

 

3. วีซ่าเข้าเวียดนามมี 2 ประเทศ ดังนี้ 
 3.1 วีซ่าท่องเที่ยว ส าหรับการท่องเที่ยว ก าหนดไว้เพียง One Single Entry Within 30 Days 

และบริษัทท่องเที่ยวจะต้องเป็นผู้ด าเนินการขอวีซ่า 
 3.2 วีซ่าธุรกิจ ส าหรับการท าธุรกิจ One Single Entry Within 30 Days or Multiple Entries 

Within 90 Days or Multiple Entries Within 180 Days เหมาะส าหรับผู้ที่ต้องเดินทางเข้าออกเวียดนามหลาย
ครั้ง ซึ่งนักธุรกิจต่างชาติจะต้องให้นักธุรกิจท้องถิ่นเป็นผู้ออกจดหมายรับรองการท าธุรกิจร่วมกันพร้อมด้วยส าเนา
หนังสือเดินทาง ถึงกรมตรวจคนเข้าเมืองของเวียดนามเพ่ือพิจารณาการขอวีซ่าแบบ Multiple และกรมตรวจคนเข้า
เมืองจะแจ้งให้สถานทูตเวียดนามในประเทศนั้นๆ เป็นผู้ออกวีซ่าให้ 
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ภาคผนวก ค 
รายละเอียดการส ารวจและเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามในประเทศสมาชิกอาเซียนที่มีศักยภาพ 
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ตารางภาคผนวก ค 1 กิจกรรมการส ารวจและเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามในประเทศสมาชิกอาเซียนที่มี

ศักยภาพ  
อินโดนีเซีย 

หน่วยงาน สถานที่ติดต่อ ประเด็นหารือ วัตถุประสงค ์

กรมประมง - Ministry of Marine 
Affair and Fisheries 

- Directorate General 
of Aquaculture  

- JI.Harsono RM No.3 
Ragunan-Ps.Minggu 

- Jarkata Selatan  
- Directorate General 

of Capture Fisheries 
- Mina Bahari 2 

Building  
- Ji.Medan Merdeka 16  

Jarkata  

-   สถานการณ์ปัจจุบัน ศักยภาพ ปัญหา
และอุปสรรค ของการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า
และอุตสาหกรรมต่อเนื่องในประเทศ
อินโดนีเซีย  
-  น โยบายและแผนพัฒนาด้ านการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง 
โดยเฉพาะการเลี้ยงกุ้ง  
-  นโยบายส าหรับนักลงทุนต่างชาติ ในการ
ลงทุนเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าและอุตสาหกรรม
ต่อเนื่อง  
 

1. ศึกษากฎหมายและ
กฎระเบียบเกี่ยวกับการ
ลงทุน  
2. ศึกษาศักยภาพและ
ลู่ทางการลงทุน  

ผู้ประกอบการ - Shrimp Club 
Indonesia (SCI) 
Jarkata 

- CP PRIMA P.T.Central 
Proteinaprima Tbk 
19th Floor Wisma 
GKBI  

- Shrimp Hatchery and 
Farm West Java  

-  สถานการณ์ปัจจุบัน ศักยภาพ ปัญหา
และอุปสรรค ของการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าใน
ประเทศอินโดนีเซีย  
-  สถานการณ์การร่วมทุนทางธุรกิจของนัก
ธุรกิจท้องถิ่นกับต่างชาติ  
-  ช่องทางในการร่วมทุนของนักธุรกิจ
ท้องถิ่นกับต่างชาติ  
 

ศึ ก ษ า ศั ก ย ภ า พแ ล ะ
ลู่ทางการลงทุน  

สถาบันการศึกษา  - Faculty of Fisheries 
and Marine Science 
Bogor Agricultural 
University Bogor, 
West Javar 60 kms. 
from Jakarta  

-  สถานการณ์ปัจจุบัน ศักยภาพ ปัญหา
และอุปสรรค ของการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า
และอุตสาหกรรมต่อเนื่องในประเทศ
อินโดนีเซีย  
-  สถานการณ์การผลิตบัณฑิตสาขา
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง
ในประเทศอินโดนีเซีย  

ศึ ก ษ า ศั ก ย ภ า พแ ล ะ
ลู่ทางการลงทุน  
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ตารางภาคผนวก ค 1 (ต่อ) 
พม่า 

หน่วยงาน สถานที่ติดต่อ ประเด็นหารือ วัตถุประสงค ์

กรมประมง - Department of Fisheries  
- Ministry of Livestock and 

Fisheries  
- Bayintnaung Road ,West 

GyoGone,Insein  
- Township, Yangon, The 

Republic of the Union of 
Myanmar  

-  สถานการณ์ปัจจุบัน ศักยภาพ ปัญหา
และอุปสรรค ของการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า
และอุตสาหกรรมต่อเนื่องในประเทศพม่า  
-   นโยบายและแผนพัฒนาด้านการ
เพาะเลี้ ยงสัตว์น้ าและอุตสาหกรรม
ต่อเนื่อง โดยเฉพาะการเลี้ยงกุ้ง  
-  นโยบายส าหรับนักลงทุนต่างชาติ ใน
ก า ร ล ง ทุ น เ พ า ะ เ ลี้ ย ง สั ต ว์ น้ า แ ล ะ
อุตสาหกรรมต่อเนื่อง  

1. ศึกษากฎหมายและ
กฎระเบียบเกี่ยวกับการ
ลงทุน  
2. ศึกษาศักยภาพและ
ลู่ทางการลงทุน  

ผู้ประกอบการ - Myanma  Fisheries 
Federation.  

- Myanmar Shrimp 
Association  

- ฟาร์มเลี้ยงกุ้ งทะเล ในเขต 
Yangon Chanung Tha  
และ Ngwe Saung area  

-   สถานการณ์ปัจจุบัน ศักยภาพ ปัญหา
และอุปสรรค ของการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า
และอุตสาหกรรมต่อเนื่องในประเทศพม่า  
-   สถานการณ์การร่วมทุนทางธุรกิจของ
นักธุรกิจท้องถิ่นกับต่างชาติ  
-  ช่องทางในการร่วมทุนของนักธุรกิจ
ท้องถิ่นกับต่างชาติ  

ศึ กษาศั ก ยภาพแล ะ
ลู่ทางการลน  
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ตารางภาคผนวก ค 1 (ต่อ) 
ลาว 

หน่วยงาน สถานที่ติดต่อ ประเด็นหารือ วัตถุประสงค ์

กรมประมง ส านักงานกสิกรรมและป่าไม้ 
แขวงจ าปาสัก 
 

-  สถานการณ์ปัจจุบัน ศักยภาพ ปัญหา
และอุปสรรค ของการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า
ในประเทศเวียดนาม  
-  นโยบายและแผนพัฒนาด้านการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าและอุตสาหกรรม
ต่อเนื่อง โดยเฉพาะการเลี้ยงกุ้ง  
-  นโยบายส าหรับนักลงทุนต่างชาติ ใน
กา ร ล งทุ น เ พ า ะ เ ลี้ ย ง สั ต ว์ น้ า แ ล ะ
อุตสาหกรรมต่อเนื่อง  

1. ศึ กษากฎหมายและ
กฎระเบียบเกี่ยวกับการ
ลงทุน  
2. ศึ กษาศั กยภาพและ
ลู่ทางการลงทุน  

ผู้ประกอบการ เอกชนผู้น าเข้าลูกปลานิล 
ผู้ประกอบการประมง  
 

-  สถานการณ์ปัจจุบัน ศักยภาพ ปัญหา
และอุปสรรค ของการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า
และอุตสาหกรรมต่อเนื่องในประเทศ
เวียดนาม  
-  สถานการณ์การร่วมทุนทางธุรกิจของ
นักธุรกิจท้องถิ่นกับต่างชาติ  
-  ช่องทางในการร่วมทุนของนักธุรกิจ
ท้องถิ่นกับต่างชาติ  

ศึกษาศักยภาพและลู่ทาง
การลงทุน  

สถาบันการศึกษา  มหาวิทยาลัยจ าปาสัก  
 

-  สถานการณ์ปัจจุบัน ศักยภาพ ปัญหา
และอุปสรรค ของการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า
และอุตสาหกรรมต่อเนื่องในประเทศ
เวียดนาม  
-  สถานการณ์การผลิตบัณฑิตสาขา
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าและอุตสาหกรรม
ต่อเนื่องในประเทศเวียดนาม  

ศึกษาศักยภาพและลู่ทาง
การลงทุน  
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จากการหารือกับคณะกรรมการตรวจและรับมอบงานเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2556 ได้มีการ
ก าหนดระยะเวลาในการเดินทางเบื้องต้น ดังนี้ 
 
ตารางภาคผนวก ค 2 ก าหนดระยะเวลาในการเดินทางเพ่ือเก็บข้อมูล 

ประเทศ 
เมษายน พฤษภาคม 

1 2 3 4 1 2 3 4 
พม่า 

   
22-25 

    ลาว 
     

7-10 
  อินโดนิเซีย 

       
27-30 

 
ในการนี้คณะที่ปรึกษาได้ด าเนินการติดต่อหน่วยงานต่างๆ ในพม่าที่จะเข้าไปส ารวจในช่วงวันที่    

22-25 เมษายน 2556 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
ตารางภาคผนวก ค 3 รายละเอียดหน่วยงาน และก าหนดระยะเวลาในการเดินทางเพ่ือเก็บข้อมูลในพม่า 

วันที่ หน่วยงาน 
22 เมษายน 2556 KMK Processing Plant 
23 เมษายน 2556 กระทรวงประมงและชมรมผู้เลี้ยงกุ้งของพม่า 
24 เมษายน 2556 ฟาร์มกุ้ง หอยและปูในเขต Kyauk Tan Zone 
25 เมษายน 2556 ฟาร์มเลี้ยงปลา 
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ภาคผนวก ง 
การวิเคราะห์โครงการของการลงทุนธุรกิจประมงในลาว 
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ตารางภาคผนวก ง 1  ค่าใช้จ่ายในการการลงทุนโรงเพาะฟักลูกปลานิลขนาด 30 ไร่ ของเกษตรกรลาว 

หน่วย : บาท 
รายการ ต้นทุน 

-   ค่าวิภาคเศรษฐกิจ                200,000.00  
-   ค่าจ้างประเมินโครงการ                 20,000.00  
-   ค่าซื้อท่ีดิน (191,044.78 บาทต่อไร่ x 30 ไร่)             5,731,343.28  
-   ค่าบ่อซีเมนต์ส าหรับผสมพันธ์ุ (บ่อขนาด 8x16x1 เมตร x 7 บ่อ ราคา 360,000 บาท)                360,000.00  
-   ค่าบ่อซีเมนต์ส าหรับฟักไข่ (บ่อขนาด 5x3x1 เมตร x 24,000 บาท x 8 บ่อ)                 80,000.00  
-   ค่าบ่อดินอนุบาล (บ่อขนาด 50x30x1.5 เมตร x 40,000 บาท x 20 บ่อ)                800,000.00  
-   ค่าโรงเรือน                100,000.00  
-   ค่าอุปกรณ์                140,000.00  
-   ระบบน้ า          400,000.00  
-   ค่าพันธุ์ปลา ( 400 ตัว/บ่อ x 100 บาท/ตัว x 7บ่อ)                 280,000.00  
-   รถกระบะขนส่งปลา (2 คัน x 750,000 บาท)              1,500,000.00  
รวมค่าใช้จ่ายในการลงทุนทั้งหมด           9,391,343.28  

ที่มา : จากการสัมภาษณ ์
 

ตารางภาคผนวก ง 2 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานโรงเพาะฟักลูกปลานิลขนาด 30 ไร่ ของเกษตรกรลาว 
หน่วย : บาทต่อบ่อต่อรุ่น 

รายการ รวม 
- ค่าอาหารช่วงแรกฟัก  (2 กระสอบ/วัน x 450 บาท/กระสอบ x 10 วัน x 20บ่อ)       180,000.00  
- ค่าอาหารผสม (10 กก.x 21.43 บาท/กก.x 11วัน)          47,146.00  
- ค่าไฟฟ้า (เหมาจ่ายเดือนละ 4,000 บาท)           4,000.00  
- ค่าน้ ามัน (1,500 บาท/บ่อ x 20 บ่อ)        30,000.00  
- ค่าแรงงาน (5 คน x 3500บาท)        17,500.00  
- ค่าขนส่ง(10 เที่ยว x 2000บาท)         20,000.00  
รวมค่าใช้จ่ายด าเนินงานต่อรอบการผลิต      298,646.00  
ระยะเวลาในการอนุบาล (เดือน)                       1  
จ านวนรอบการผลิตต่อปี                  12  
รวมค่าใช้จ่ายด าเนินงานต่อปี     3,583,752.00  

ค่าภาษีที่ดิน          1,941.80  
ค่าปรับปรุงบ่อ      240,000.00  
รวมค่าใช้จ่ายในการด าเนินการต่อปี (บาท)     3,825,693.80  
ที่มา : จากการสัมภาษณ ์
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ตารางภาคผนวก ง 3 ผลตอบแทนจากโรงเพาะฟักลูกปลานิลขนาด 30 ไร่ ของเกษตรกรลาว 

หน่วย : บาท 
รายการ ต่อบ่อ ทั้งหมด 

ผลผลิตเฉลี่ย/บ่อ (ตัว) 100,000 2,000,000  
ราคาผลผลิตที่เกษตรกรขาย (บาท/ตัว) 0.60 0.60  
ระยะเวลาในการเลี้ยง (เดือน) 1 1 
จ านวนรอบการผลิตต่อปี (ครั้ง) 12 12 
ผลผลิตเฉลี่ยต่อปี (ตัว) 1,200,000  24,000,000 
รายได้ทั้งหมดต่อ1รอบการผลิต(บาท) 60,000 1,200,000  
รายได้ทั้งหมดต่อปี(บาท) 720,000 14,400,000  
ต้นทุนต่อหน่วย (บาท/ตัว) 0.16 0.16  
ก าไรต่อหน่วย (บาท/ตัว) 0.44  0.44  
ก าไรต่อรอบการผลิต (บาท/เดือน) 44,059.61 881,192.18  
ก าไรต่อป ี 528,715.31 10,574,306.20  

ที่มา : จากการสัมภาษณ ์
 

ตารางภาคผนวก ง 4 ประมาณการงบกระแสเงินสดของโครงการโรงเพาะฟักลูกพันธุ์ปลานิลขนาด 30 ไร่ 
20 บ่อ ของเกษตรกรลาว 

ระยะเวลา      กระแสเงินสดจ่าย        กระแสเงินสดรับ กระแสเงินสดสุทธ ิ
ระยะเริ่มแรก (9,391,343.28)                                      -    (9,391,343.28)  
ปีท่ี 1 (3,825,693.80)                     14,400,000.00                      10,574,306.20  
ปีท่ี 2 (3,825,693.80)                     14,400,000.00                      10,574,306.20 
ปีท่ี 3 (3,825,693.80)                     14,400,000.00                      10,574,306.20 
ปีท่ี 4 (3,825,693.80)                     14,400,000.00                      10,574,306.20 
ปีท่ี 5 (3,825,693.80)                     14,400,000.00                      10,574,306.20 
รวม (28,519,812.28) 72,000,000.00 43,480,187.72 
ที่มา : จากการสัมภาษณ ์
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ตารางภาคผนวก ง 5 มูลค่าปัจจุบันสุทธิของโครงการโรงเพาะฟักลูกพันธุ์ปลานิลขนาด 30 ไร่ 20 บ่อ   

ของเกษตรกรลาว 

รายการ 
มูลค่าปัจจุบันของ 
กระแสเงินสดจ่าย 

มูลค่าปัจจุบันของ 
กระแสเงินสดรับ 

มูลค่าปัจจุบันของ 
กระแสเงินสดสุทธ ิ

ระยะเริ่มแรก (9,391,343.28) - (9,391,343.28) 

ปีท่ี 1 (3,355,871.75) 12,631,578.95 9,275,707.19 

ปีท่ี 2 (2,943,747.15) 11,080,332.41 8,136,585.26 

ปีท่ี 3 (2,582,234.34) 9,719,589.83 7,137,355.49 

ปีท่ี 4 (2,265,117.85) 8,525,955.99 6,260,838.15 

ปีท่ี 5 (1,986,945.48) 7,478,908.77 5,491,963.29 
รวม (22,525,259.86) 49,436,365.95 26,911,106.09 

หมายเหตุ: ใช้อัตราคิดลดร้อยละ 14 
ที่มา : จากการค านวณ 
 
ตารางภาคผนวก ง 6 อัตราผลตอบแทนที่แท้จริงของโครงการโรงเพาะฟักลูกพันธุ์ปลานิลขนาด 30 ไร่ 

จ านวน 20 บ่อ ของเกษตรกรลาว 

รายการ 
มูลค่าปัจจุบันของ 
กระแสเงินสดจ่าย 

มูลค่าปัจจุบันของ 
กระแสเงินสดรับ 

มูลค่าปัจจุบันของ 
กระแสเงินสดสุทธ ิ

ระยะเริ่มแรก (9,391,343.28) - (9,391,343.28) 

ปีท่ี 1 (1,823,234.90) 6,862,698.37 5,039,463.47 

ปีท่ี 2 (868,910.50) 3,270,599.24 2,401,688.73 

ปีท่ี 3 (414,102.13) 1,558,690.00 1,144,587.87 

ปีท่ี 4 (197,351.25) 742,834.68 545,483.43 

ปีท่ี 5 (94,052.92) 354,017.38 259,964.46 

รวม (12,788,994.99) 12,788,839.68 (155.32) 

หมายเหตุ: ใช้อัตราคิดลดร้อยละ 109.83 
ที่มา : จากการค านวณ 
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ตารางภาคผนวก ง 7 อัตราผลตอบแทนต่อค่าใช้จ่ายของโครงการโรงเพาะฟักลูกพันธุ์ปลานิลขนาด 30 ไร่ 

จ านวน 20 บ่อ ของเกษตรกรในลาว 
ระยะเวลา มูลค่าปัจจุบันของต้นทุน มูลค่าปัจจุบันของผลตอบแทน อัตราผลตอบแทนต่อค่าใช้จ่าย 

ระยะเริ่มแรก 9,391,343.28 - - 

ปีท่ี 1 3,355,871.75 12,631,578.95 3.76 

ปีท่ี 2 2,943,747.15 11,080,332.41 3.76 

ปีท่ี 3 2,582,234.34 9,719,589.83 3.76 

ปีท่ี 4 2,265,117.85 8,525,955.99 3.76 

ปีท่ี 5 1,986,945.48 7,478,908.77 3.76 

รวม 22,525,259.86 49,436,365.95 2.19 

หมายเหตุ: ใช้อัตราคิดลดร้อยละ 14 
ที่มา : จากการค านวณ 
 
ตารางภาคผนวก ง 8 ระยะเวลาคืนทุนโครงการโรงเพาะฟักลูกพันธุ์ปลานิลขนาด 30 ไร่ จ านวน 20 บ่อ 

ของเกษตรกรลาว 
รายการ กระแสเงินสดจ่าย กระแสเงินสดสุทธ ิ

ระยะเริ่มแรก 9,391,343.28   
ปีท่ี 1 0.00                     10,574,306.20 
ปีท่ี 2 0.00                                      -    
ปีท่ี 3 0.00                                      -    
ปีท่ี 4 0.00                                      -    
ปีท่ี 5 0.00                                      -    
หมายเหตุ :  ระยะเวลาคืนทุนเท่ากับ 10 เดือน 20 วัน 
ที่มา : จากการค านวณ 
 
ตารางภาคผนวก ง 9 ค่าใช้จ่ายในการการลงทุนของฟาร์มอนุบาลลูกพันธุ์ปลานิลขนาด 4 ไร่ จ านวน      

4 บ่อ ของเกษตรกรลาว 
 หน่วย : บาท 

รายการ ต้นทุนทั้งหมด 
- ค่าวิภาคเศรษฐกิจ 200,000.00  
- ค่าจ้างประเมินโครงการ 20,000.00  
- ค่าซื้อท่ีดิน (4 ไร่ x 191,044.78 บาท) 764,179.12  
- ค่าบ่ออนุบาล (บ่อขนาด 50x30x1 เมตร 4 บ่อ x 60,000 บาท) 240,000.00  
- ค่าโรงเรือน 100,000.00  
- ค่าอุปกรณ์ (เครื่องสูบน้ า 35,000 บาท+อวน 10,000 บาท) 45,000.00  
- ค่ารถขนส่ง  750,000.00  
รวมค่าใช้จ่ายในการลงทุนทั้งหมด  2,119,179.12  
ที่มา : จากการสัมภาษณ ์
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ตารางภาคผนวก ง 10 ค่าใช้จ่ายในการการด าเนินงานของฟาร์มอนุบาลลูกพันธุ์ปลานิลขนาด 4 ไร่ 

จ านวน 4 บ่อ ของเกษตรกรลาว 
 หน่วย : บาทต่อรุ่น  

รายการ ต้นทุนรวม 
- ค่าลูกพันธุ์ปลานิล (100,000 ตัว x 0.6 บาท x 4 บ่อ)                        240,000.00  
- ภาษีน าเขาลูกปลา (100,000 ตัว 6,000 บาท x 4 บ่อ)                          24,000.00  
- ค่าอาหาร (45 กระสอบ x 620 บาท x 4 บ่อ)                        111,600.00  
- ค่าไฟฟ้า                              291.26  
- ค่าน้ ามัน (1,500 บาท/บ่อ x 4 บ่อ)                            6,000.00  
- ค่าแรงงาน (3 คน x 4,000 บาท/เดือน x 1.5 เดือน)                           18,000.00  
- ค่าขนส่ง                            2,000.00  
รวมค่าใช้จ่ายด าเนินงานต่อรอบการผลิต                        401,891.26  
ระยะเวลาในการอนุบาล (เดือน)                                  1.50  
จ านวนรอบการผลิตต่อปี                                  8.00  
รวมค่าใช้จ่ายด าเนินงานต่อปี                      3,215,130.10  

ค่าภาษีที่ดิน                              388.36  
ค่าอวน                          10,000.00  
ค่าปรับปรุงบ่อ (12,000 บาท/บ่อ/ปี x 4บ่อ)                          48,000.00  
รวมค่าใช้จ่ายด าเนินงานทั้งหมดต่อปี                      3,273,530.10  
ที่มา : จากการสัมภาษณ ์
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ตารางภาคผนวก ง 11 ผลตอบแทนของฟาร์มอนุบาลลูกพันธุ์ปลานิลขนาด 4ไร่ จ านวน 4 บ่อ             

ของเกษตรกรในลาว 
 หน่วย : บาท 

รายการ ผลตอบแทนทั้งหมด 
อัตราการปล่อย (100,000 ตัว/บ่อ x 4 บ่อ)                          400,000 
อัตราการรอด 70% 
ผลผลิตเฉลี่ย (ตัว) (70,000 ตัว/บ่อ x 4 บ่อ)                          280,000  
ราคาผลผลิตที่เกษตรกรขาย (บาท/ตัว)                                   3.00  
ระยะเวลาในการเลี้ยง (เดือน)                                   1.50  
จ านวนรอบการผลิตต่อปี (ครั้ง)                                   8.00  
ผลผลิตเฉลี่ยต่อปี (ตัว)                       2,240,000  
รายได้ทั้งหมดต่อ 1 รอบการผลิต (บาท)                          840,000  
รายได้ทั้งหมดต่อปี (บาท)                       6,720,000  
ต้นทุนต่อหน่วย (บาท/ตัว)                                   1.46  
ก าไรต่อหน่วย (บาท/ตัว)                                   1.54  
ก าไรต่อรอบการผลิต (บาท)                          430,808.74  
ก าไรต่อป ี                       3,446,469.90  

ที่มา : จากการสัมภาษณ ์
 
ตารางภาคผนวก ง 12 ประมาณการงบกระแสเงินสดของโครงการฟาร์มอนุบาลลูกพันธุ์ปลานิลขนาด      

4 ไร่ ของเกษตรกรในลาว 
 หน่วย : บาท 

ระยะเวลา กระแสเงินสดจ่าย        กระแสเงินสดรับ         กระแสเงินสดสุทธ ิ
ระยะเริ่มแรก (2,119,179.12)                                      -    (2,119,179.12) 
ปีท่ี 1 (3,273,530.10) 6,720,000.00                       3,446,469.90  
ปีท่ี 2 (3,273,530.10) 6,720,000.00                       3,446,469.90  
ปีท่ี 3 (3,273,530.10) 6,720,000.00                       3,446,469.90  
ปีท่ี 4 (3,273,530.10) 6,720,000.00                       3,446,469.90  
ปีท่ี 5 (3,273,530.10) 6,720,000.00                       3,446,469.90  
รวม (18,486,829.61) 33,600,000.00 15,113,170.39 
ที่มา : จากการสัมภาษณ ์
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ตารางภาคผนวก ง 13 มูลค่าปัจจุบันสุทธิของโครงการฟาร์มอนุบาลลูกพันธุ์ปลานิลขนาด 4 ไร่ จ านวน     

4 บ่อ ของเกษตรกรในลาว 

รายการ 
มูลค่าปัจจุบันของ 
กระแสเงินสดจ่าย 

มูลค่าปัจจุบันของ 
กระแสเงินสดรับ 

มูลค่าปัจจุบันของ 
กระแสเงินสดสุทธ ิ

ระยะเริ่มแรก (2,119,179.12) - (2,119,179.12) 
ปีท่ี 1 (2,871,517.63) 5,894,736.84 3,023,219.21 
ปีท่ี 2 (2,518,875.11) 5,170,821.79 2,651,946.68 
ปีท่ี 3 (2,209,539.57) 4,535,808.59 2,326,269.02 
ปีท่ี 4 (1,938,192.61) 3,978,779.46 2,040,586.86 
ปีท่ี 5 (1,700,168.95) 3,490,157.42 1,789,988.47 
รวม (13,357,473.00) 23,070,304.11 9,712,831.11 

หมายเหตุ: ใช้อัตราคิดลดร้อยละ 14 
ที่มา : จากการค านวณ 
 
ตารางภาคผนวก ง 14  อัตราผลตอบแทนที่แท้จริงของโครงการฟาร์มอนุบาลลูกพันธุ์ปลานิลขนาด 4 ไร่ 

จ านวน 4 บ่อ ของเกษตรกรในลาว 

รายการ 
มูลค่าปัจจุบันของ 
กระแสเงินสดจ่าย 

มูลค่าปัจจุบันของ 
กระแสเงินสดรับ 

มูลค่าปัจจุบันของ 
กระแสเงินสดสุทธ ิ

ระยะเริ่มแรก 2,119,179.12 - 2,119,179.12 

ปีท่ี 1 1,252,800.01 2,571,785.14 1,318,985.13 

ปีท่ี 2 479,454.23 984,237.92 504,783.69 

ปีท่ี 3 183,490.07 376,673.88 193,183.81 

ปีท่ี 4 70,222.77 144,155.40 73,932.63 

ปีท่ี 5 26,874.69 55,169.15 28,294.47 

รวม 4,132,020.90 4,132,021.50 0.60 

หมายเหตุ: ใช้อัตราคิดลดร้อยละ 161.30 
ที่มา : จากการค านวณ 
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ตารางภาคผนวก ง 15  อัตราผลตอบแทนต่อค่าใช้จ่ายของโครงการฟาร์มอนุบาลลูกพันธุ์ปลานิลขนาด     

4 ไร่ จ านวน 4 บ่อ ของเกษตรกรลาว 

ระยะเวลา มูลค่าปัจจุบันของ 
กระแสเงินสดจ่าย 

มูลค่าปัจจุบันของ 
กระแสเงินสดรับ 

อัตราผลตอบแทน 
ต่อค่าใช้จ่าย 

ระยะเริ่มแรก 2,119,179.12 - - 

ปีท่ี 1 2,871,517.63 5,894,736.84 2.05 

ปีท่ี 2 2,518,875.11 5,170,821.79 2.05 

ปีท่ี 3 2,209,539.57 4,535,808.59 2.05 

ปีท่ี 4 1,938,192.61 3,978,779.46 2.05 

ปีท่ี 5 1,700,168.95 3,490,157.42 2.05 
รวม 13,357,473.00 23,070,304.11 1.73 

หมายเหตุ: ใช้อัตราคิดลดร้อยละ 14 
ที่มา : จากการค านวณ 
 
ตารางภาคผนวก ง 16 ระยะเวลาคืนทุนของโครงการฟาร์มอนุบาลลูกพันธุ์ปลานิลขนาด 4 ไร่ จ านวน       
   4 บ่อ ของเกษตรกรในลาว 

รายการ กระแสเงินสดจ่าย กระแสเงินสดสุทธ ิ
ระยะเริ่มแรก                       2,119,179.12    
ปีท่ี 1                                      -                          3,446,469.90  
ปีท่ี 2                                      -                                         -    
ปีท่ี 3                                      -                                         -    
ปีท่ี 4                                      -                                         -    
ปีท่ี 5                                      -                                         -    
หมายเหตุ :  ระยะเวลาคืนทุนเท่ากับ 7 เดือน 12 วัน 
ที่มา : จากการค านวณ 
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ตารางภาคผนวก ง 17 ค่าใช้จ่ายในการการลงทุนของฟาร์มเพาะเลี้ยงปลานิลในกระชังจ านวน 130 กระชัง

ของเกษตรกรลาว 
 หน่วย : บาท 

รายการ ต้นทุน 5 ปีแรก ต้นทุน 5 ปีต่อไป 

- ค่าวิภาคเศรษฐกิจ 200,000.00 - 

- ค่าจ้างประเมินโครงการ 20,000.00 - 

- ค่าซื้อท่ีดิน (บาท/ไร่) 220,000.00 - 

- ค่าโรงเรือน 150,000.00 - 

- ค่าท าตัวกระชัง (20,000 บาท x 130 กระชัง) 2,600,000.00 2,600,000.00 

- ค่าทุ่นลอย (4 ถัง x 600 x 130 กระชัง) 312,000.00 312,000.00 

- ค่าสายสลิงค์ (4 เส้น x 15,000 บาท) 60,000.00 60,000.00 

- ค่าสัมปทานน้ า (ปีละ 4,000 บาท x 5 ปี) 15,000.00 15,000.00 

- ค่าภาษีที่ดิน (ปีละ 3,000 บาท x 5 ปี) 20,000.00 20,000.00 

รวมค่าใช้จ่ายเร่ิมแรกลงทุน 3,597,000.00 3,007,000.00 

ที่มา : จากการสัมภาษณ ์
 

ตารางภาคผนวก ง 18  ค่าใช้จ่ายด าเนินงานของฟาร์มเพาะเลี้ยงปลานิลในกระชังขนาด 130 กระชัง        
ของเกษตรกรลาว 

 หน่วย : บาทต่อบ่อต่อรุ่น 
รายการ ต้นทุนต่อกระชัง ต้นทุนทั้งหมด (130 กระชัง) 

- ค่าพันธุ์ปลา (1,800 ตัว x 4 บาท) 7,200.00 936,000.00 

- คาอาหาร (55 กระสอบ x 550 บาท) 30,250.00 3,932,500.00 

- ค่าไฟฟ้า 123.08 16,000.00 

- ค่ายาและสารเคมี 1,050.00 136,500.00 

- ค่าแรงงาน (5 คน x 5,000 บาท/เดือน) 769.23 100,000.00 

- ค่าซ่อมแซมกระชังและอุปกรณ์ 12.31 1,600.00 

รวมต้นทุนในการด าเนินงานต่อรุ่น 39,404.62 5,122,600.00 

ระยะเวลาในการเลี้ยง (เดือน/รุ่น) 4.00 4.00 

จ านวนรอบการผลิตต่อปี (ครั้ง) 3.00 3.00 

รวมค่าใช้จ่ายด าเนินงานต่อปี 118,213.85 15,367,800.00 

รวมค่าใช้จ่ายด าเนินงานต่อ 5 ปี 591,069.23 76,839,000.00 

ที่มา : จากการสัมภาษณ ์
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ตารางภาคผนวก ง 19 ผลตอบแทนของฟาร์มเพาะเลี้ ยงปลานิลในกระชังจ านวน 130 กระชั ง            

ของเกษตรกรในลาว 
หน่วย : บาท 

รายการ ผลตอบแทนต่อกระชัง ผลตอบแทนทั้งหมด (130 กระชัง) 

อัตราการปล่อย 1,800 234,000 

อัตรารอด 60% 60% 

ขนาดปลานิล (กก./ตัว) 0.48 0.48 

ผลผลิตเฉลี่ย/กระชัง (กก.) 518.40 67,392.00 

ระยะเวลาในการเลี้ยง (เดือน) 4 4 

จ านวนรอบในการผลิต 3 3 

ราคาผลผลิตที่เกษตรกรขาย (บาท/กก.) 95.00 95.00 

รายได้ทั้งหมดต่อรอบ (บาท) 49,248 6,402,240 

รายได้ต่อปี (บาทต่อกระชัง) 147,744 19,206,720 

ต้นทุนต่อหน่วย (บาท/กก.) 76.01 15,367,800.00 

ก าไรทั้งหมดต่อรอบ (บาท) 9,843.38 1,279,640.00 

ก าไรทั้งหมดต่อปี (บาท) 29,530.15 3,838,920.00 

ก าไรต่อหน่วย (บาท) 18.99 18.99 

ที่มา : จากการสัมภาษณ ์
 
ตารางภาคผนวก ง 20 ประมาณการงบกระแสเงินสดของโครงการฟาร์มเพาะเลี้ยงปลานิลในกระชังขนาด 

130 กระชัง ของเกษตรกรลาว 
  หน่วย : บาท 

ระยะเวลา กระแสเงินสดจ่าย กระแสเงินสดรับ กระแสเงินสดสุทธ ิ

ลงทุนเริ่มแรก ( 3,597,000.00) - (3,597,000.00) 

ปีท่ี 1 (15,367,800.00) 19,206,720.00 3,838,920.00 

ปีท่ี 2 (15,367,800.00) 19,206,720.00 3,838,920.00 

ปีท่ี 3 (15,367,800.00) 19,206,720.00 3,838,920.00 

ปีท่ี 4 (15,367,800.00) 19,206,720.00 3,838,920.00 

ปีท่ี 5 (15,367,800.00) 19,206,720.00 3,838,920.00 

รวม (80,436,000.00) 96,033,600.00 15,597,600.00 

ที่มา : จากการสัมภาษณ ์
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ตารางภาคผนวก ง 21 มูลค่าปัจจุบันสุทธิของโครงการฟาร์มเพาะเลี้ยงปลานิลในกระชังจ านวน           
   130 กระชัง ของเกษตรกรในลาว 

รายการ 
มูลค่าปัจจุบันของ 
กระแสเงินสดจ่าย 

มูลค่าปัจจุบันของ 
กระแสเงินสดรับ 

มูลค่าปัจจุบันของ 
กระแสเงินสดสุทธ ิ

ลงทุนเริ่มแรก (3,597,000.00) - (3,597,000.00) 

ปีท่ี 1 (13,480,526.32) 16,848,000.00 3,367,473.68 

ปีท่ี 2 (11,825,023.08) 14,778,947.37 2,953,924.28 

ปีท่ี 3 (10,372,827.27) 12,963,988.92 2,591,161.65 

ปีท่ี 4 (9,098,971.29) 11,371,920.10 2,272,948.82 

ปีท่ี 5 (7,981,553.76) 9,975,368.51 1,993,814.75 

รวม (56,355,901.71) 65,938,224.91 9,582,323.19 

หมายเหตุ: ใช้อัตราคิดลดร้อยละ 14 
ที่มา : จากการค านวณ 
 
ตารางภาคผนวก ง 22 อัตราผลตอบแทนที่แท้จริงของฟาร์มเพาะเลี้ยงปลานิลในกระชังจ านวน 130 กระชัง

ของเกษตรกรในลาว  

รายการ 
มูลค่าปัจจุบันของ 
กระแสเงินสดจ่าย 

มูลค่าปัจจุบันของ 
กระแสเงินสดรับ 

มูลค่าปัจจุบันของ 
กระแสเงินสดสุทธ ิ

ลงทุนเริ่มแรก 3,597,000.00 - 3,597,000.00 
ปีท่ี 1 7,544,329.90 9,428,924.89 1,884,594.99 
ปีท่ี 2 3,703,647.47 4,628,829.11 925,181.64 
ปีท่ี 3 1,818,187.27 2,272,375.60 454,188.33 
ปีท่ี 4 892,580.89 1,115,550.12 222,969.24 
ปีท่ี 5 438,184.04 547,643.65 109,459.62 
รวม 17,993,929.57 17,993,323.38 (606.19) 

หมายเหตุ: ใช้อัตราคิดลดร้อยละ 103.70 
ที่มา : จากการค านวณ 
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ตารางภาคผนวก ง 23 อัตราผลตอบแทนต่อค่าใช้จ่ ายของการเพาะเลี้ ยงปลานิลในกระชังขนาด      

4×3×1.5 เมตร จ านวน 130 กระชัง ของเกษตรกรลาว 
รายการ มูลค่าปัจจุบันของต้นทุน มูลค่าปัจจุบันของผลตอบแทน อัตราผลตอบแทนต่อค่าใช้จ่าย 

ลงทุนเริ่มแรก 3,597,000.00 - - 
ปีท่ี 1 13,480,526.32 16,848,000.00 1.25 
ปีท่ี 2 11,825,023.08 14,778,947.37 1.25 
ปีท่ี 3 10,372,827.27 12,963,988.92 1.25 
ปีท่ี 4 9,098,971.29 11,371,920.10 1.25 
ปีท่ี 5 7,981,553.76 9,975,368.51 1.25 

รวม 56,355,901.71 65,938,224.91 1.19 

หมายเหตุ: ใช้อัตราคิดลดร้อยละ 14 
ที่มา : จากการค านวณ 
 
ตารางภาคผนวก ง 24 ระยะเวลาคืนทุนของฟาร์มเพาะเลี้ยงปลานิลในกระชังจ านวน 130 กระชัง ของลาว 

รายการ กระแสเงินสดจ่าย กระแสเงินสดสุทธ ิ

เงินลงทุนเริ่มแรก                  (3,597,000.00)   

ปีท่ี 1                                 -                     3,838,920.00  

ปีท่ี 2                                 -                                    -    

ปีท่ี 3                                 -                                    -    

ปีท่ี 4                                 -                                    -    

ปีท่ี 5                                 -                                    -    
หมายเหตุ :  ระยะเวลาคืนทุนเท่ากับ 9 เดือน 12 วัน 
ที่มา : จากการค านวณ 
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ตารางภาคผนวก ง 25 ค่าใช้จ่ายในการการลงทุนโรงเพาะฟักลูกปลาดุกขนาด 3 ไร่ ของเกษตรกรในลาว 

 หน่วย : บาท 
รายการ มูลค่า 

- ค่าวิภาคเศรษฐกิจ 200,000.00 
- ค่าจ้างประเมินโครงการ 20,000.00 
- ค่าซื้อท่ีดิน (191,044.78 บาทต่อไร่ x 3 ไร่) 573,134.33 
- ค่าบ่อซีเมนต์ส าหรับฟักไข่ (ขนาด 5x3x1 เมตร 5 บ่อ เหมาจ่าย ราคา 120,000 บาท) 120,000.00 
- ค่าบ่อดินอนุบาล (บ่อขนาด 30x50x1.5 เมตร x 24,000 บาท x 3 บ่อ) 72,000.00 
- ค่าโรงเรือน 100,000.00 
- ค่าอุปกรณ์ 83,000.00 
- ระบบน้ า 40,000.00 
- ค่าพ่อแม่พันธ์ุ 840.00 
ค่ารถกระบะขนส่ง 750,000.00 

รวมค่าใช้จ่ายในการลงทุนทั้งหมด 1,958,134.33 

ที่มา : จากการสัมภาษณ ์
 
ตารางภาคผนวก ง 26 ค่าใช้จ่ายในการการด าเนินงานของโรงเพาะฟักลูกปลาดุกขนาด 3 ไร่ ของเกษตรกร   

ในลาว 
 หน่วย : บาทต่อบ่อต่อรุ่น 

รายการ ต้นทุนท้งหมด 
- ค่าอาหารช่วงแรกฟัก  (ไข่แดง 2 กก./วัน x 120 บาท/กก. x 4 วัน x 3 บ่อ) 5,760.00 
- ค่าอาหารพ่อแม่พันธ์ุ (12 กระสอบ/บ่อ x 1200 บาท) 28,800.00 
- ค่าฮอร์โมน 2,175.00 
- ค่าไฟฟ้า 7,333.33 
- ค่าน้ ามัน 1,833.33 
- ค่าแรงงาน 11,000.00 
- ค่าขนส่ง (2 เที่ยว x 2000 บาท) 4,000.00 
รวมค่าใช้จ่ายด าเนินงานต่อรอบการผลิต 60,901.67 
ระยะเวลาในการอนุบาล (เดือน) 1 
จ านวนรอบการผลิตต่อปี 12 
รวมค่าใช้จ่ายด าเนินงานต่อปี 730,820.00 
ค่าภาษีที่ดิน 291.27 
ค่าอุปกรณ์ผสมเทียม 2,500.00 
ค่าอวน 15,000.00 
ค่าปรับปรุงบ่อ 14,958.33 
รวมต้นทุนในการด าเนินงานทั้งหมดต่อปี 763,569.60 

ที่มา : จากการสัมภาษณ ์
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ตารางภาคผนวก ง 27 ผลตอบแทนของโรงเพาะฟักลูกปลาดุกขนาด 3 ไร่ ของเกษตรกรในลาว 

 หน่วย : บาทต่อบ่อต่อรุ่น 
รายการ ผลตอบแทน 

อัตราปล่อย (ตัว/บ่อ)                        100,000.00  
อัตรารอด (ตัว/บ่อ) 90% 
จ านวนบ่อต่อไร่ 3 
ผลผลิตเฉลี่ย (ตัว/บ่อ)                        270,000.00  
ราคาผลผลิตที่เกษตรกรขาย (บาท/ตัว) 0.6 
ระยะเวลาในการเลี้ยง (เดือน) 1 
จ านวนรอบการผลิตต่อปี (ครั้ง) 12 
ผลผลิตเฉลี่ยต่อปี (ตัว)                     3,240,000  
รายได้ทั้งหมดต่อ1รอบการผลิต(บาท)                        162,000  
ก าไรต่อรอบการผลิต (บาท/เดือน)                        98,369.20  
ต้นทุนต่อหน่วย (บาท/ตัว)                                 0.24  
ก าไรต่อหน่วย (บาท/ตัว)                                 0.36  
รายได้ทั้งหมดต่อปี                     1,944,000.00  
ก าไรต่อป ี                     1,180,430.40  

ที่มา : จากการสัมภาษณ ์
 
ตารางภาคผนวก ง 28 ประมาณการงบกระแสเงินสดของโครงการโรงเพาะฟักลูกปลาดุกขนาด 3 ไร่      

ของเกษตรกร ในลาว 
ระยะเวลา กระแสเงินสดจ่าย กระแสเงินสดรับ กระแสเงินสดสุทธ ิ

เงินลงทุนเริ่มแรก (1,958,134.33) - (1,958,134.33)  
ปีท่ี 1 (763,569.60) 1,944,000.00                       1,180,430.40  
ปีท่ี 2 (763,569.60) 1,944,000.00                       1,180,430.40  
ปีท่ี 3 (763,569.60) 1,944,000.00                       1,180,430.40  
ปีท่ี 4 (763,569.60) 1,944,000.00                       1,180,430.40  
ปีท่ี 5 (763,569.60) 1,944,000.00                       1,180,430.40  
รวม (5,775,982.33) 9,720,000.00 3,944,017.67 
ที่มา : จากการสัมภาษณ ์
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ตารางภาคผนวก ง 29 มูลค่าปัจจุบันสุทธิของโครงการโรงเพาะฟักลูกปลาดุกขนาด 3 ไร่ ของเกษตรกรลาว 

รายการ 
มูลค่าปัจจุบันของ 
กระแสเงินสดจ่าย 

มูลค่าปัจจุบันของ 
กระแสเงินสดรับ 

มูลค่าปัจจุบันของ 
กระแสเงินสดสุทธ ิ

ระยะเริ่มแรก (1,958,134.33) - (1,958,134.33) 

ปีท่ี 1 (669,797.89) 1,705,263.16 1,035,465.26 

ปีท่ี 2 (587,542.01) 1,495,844.88 908,302.86 

ปีท่ี 3 (515,387.73) 1,312,144.63 796,756.90 

ปีท่ี 4 (452,094.50) 1,151,004.06 698,909.56 

ปีท่ี 5 (396,574.12) 1,009,652.68 613,078.56 
รวม (4,579,530.59) 6,673,909.40 2,094,378.81 

หมายเหตุ: ใช้อัตราคิดลดร้อยละ 14 
ที่มา : จากการค านวณ 
 
ตารางภาคผนวก ง 30 อัตราผลตอบแทนที่แท้จริงของโครงการโรงเพาะฟักลูกปลาดุกขนาด 3 ไร่         

ของเกษตรกรในลาว 

รายการ 
มูลค่าปัจจุบันของ 
กระแสเงินสดจ่าย 

มูลค่าปัจจุบันของ 
กระแสเงินสดรับ 

มูลค่าปัจจุบันของ 
กระแสเงินสดสุทธ ิ

ระยะเริ่มแรก 1,958,134.33 - 1,958,134.33 

ปีท่ี 1 498,668.44 1,269,578.38 770,909.94 

ปีท่ี 2 325,668.04 829,130.28 503,462.24 

ปีท่ี 3 212,685.75 541,484.51 328,798.75 

ปีท่ี 4 138,899.81 353,630.16 214,730.34 

ปีท่ี 5 90,712.04 230,947.12 140,235.08 

รวม 3,224,768.42 3,224,770.44 2.02 

หมายเหตุ: ใช้อัตราคิดลดร้อยละ 53.12 
ที่มา : จากการค านวณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ง-17 
 
ตารางภาคผนวก ง 31 อัตราผลตอบแทนต่อค่าใช้จ่ายของโครงการโรงเพาะฟักลูกปลาดุกขนาด 3 ไร่    

ของเกษตรกรในลาว 
ระยะเวลา มูลค่าปัจจุบันของต้นทุน มูลค่าปัจจุบันของผลตอบแทน อัตราผลตอบแทนต่อค่าใช้จ่าย 

ระยะเริ่มแรก 1,958,134.33 - - 

ปีท่ี 1 669,797.89 1,705,263.16 2.55 

ปีท่ี 2 587,542.01 1,495,844.88 2.55 

ปีท่ี 3 515,387.73 1,312,144.63 2.55 

ปีท่ี 4 452,094.50 1,151,004.06 2.55 

ปีท่ี 5 396,574.12 1,009,652.68 2.55 

รวม 4,579,530.59 6,673,909.40 1.46 

หมายเหตุ: ใช้อัตราคิดลดร้อยละ 14 
ที่มา : จากการค านวณ 
 
ตารางภาคผนวก ง 32 ระยะเวลาคืนทุนของโรงเพาะฟักลูกปลาดุกขนาด 3 ไร่ ของเกษตรกรลาว 

รายการ กระแสเงินสดจ่าย กระแสเงินสดสุทธ ิ

เงินลงทุนเริ่มแรก 1,958,134.33 -  
ปีท่ี 1 

 
                      1,180,430.40  

ปีท่ี 2 
 

1,180,430.40 
ปีท่ี 3 

 
                                     -    

ปีท่ี 4 
 

                                     -    
ปีท่ี 5 

 
                                     -    

หมายเหตุ :  ระยะเวลาคืนทุนเท่ากับ 1ปี 7 เดือน 27 วัน 
ที่มา : จากการค านวณ 
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ตารางภาคผนวก ง 33 ค่าใช้จ่ายในการการลงทุนของฟาร์มเพาะเลี้ยงปลาดุกขนาด 10 ไร่ ของเกษตรกร   

ในลาว 
 หน่วย : บาท 

รายการ ต้นทุนทั้งหมด 
- ค่าวิภาคเศรษฐกิจ                   200,000.00  
- ค่าจ้างประเมินโครงการ                     20,000.00  
- ค่าซื้อท่ีดิน (10 ไร่ x 191,044.72 บาท/ไร่)                 1,910,447.20  
- ค่าบ่อดินเพาะเลี้ยง (บ่อขนาด 70x50x2 เมตร x 40,000 บาท x 3 บ่อ)                   120,000.00  
- ค่าโรงเรือน                   100,000.00  
- ค่าอุปกรณ์                     83,000.00  
- ระบบน้ า                     40,000.00  
ค่ารถกระบะขนส่ง                   750,000.00  
รวมค่าใช้จ่ายในการลงทุนทั้งหมด                 3,223,447.20  

ที่มา : จากการสัมภาษณ ์
 
ตารางภาคผนวก ง 34 ค่าใช้จ่ ายในการการด าเนินงานของฟาร์มเพาะเลี้ ยงปลาดุกขนาด 10 ไร่                    

ของเกษตรกรลาว 
 หน่วย : บาทต่อรุ่น 

รายการ ต้นทุนทั้งหมด 
- ค่าลูกพันธุ์ (210,000 ตัว x 0.6 บาท)               126,000.00  
- ค่าอาหาร (1600 กระสอบ x 550 บาท)               880,000.00  
- ค่ายาและวิตามิน (เดือนละ 2,250 บาท/บ่อ x 3 บ่อ)                   6,750.00  
- ค่าไฟฟ้าและน้ าประปา (เดือนละ 3,589.99 บาท x 1.5 เดือน)                   5,384.99  
- ค่าน้ ามัน (1,500 บาท/รอบ/บ่อx3 บ่อ)                   4,500.00  
- ค่าแรงงาน (เดือนละ 35,899.92 บาท x 1.5 เดือน)                 53,849.88  
รวมค่าใช้จ่ายด าเนินงานต่อรอบการผลิต             1,076,484.87  
ระยะเวลาในการเพาะเลี้ยง (เดือน)                          1.5  
จ านวนรอบการผลิตต่อปี                             8  
รวมค่าใช้จ่ายด าเนินงานต่อปี             8,611,878.92  

ค่าภาษีที่ดิน                     970.90  
ค่าอวน                 10,000.00  
ค่าปรับปรุงบ่อ                 36,000.00  
รวมต้นทุนในการด าเนินงานทั้งหมดต่อปี             8,658,849.82  
ที่มา : จากการสัมภาษณ ์
 



ง-19 
 
ตารางภาคผนวก ง 35 ผลตอบแทนของฟาร์มเพาะเลี้ยงปลาดุกขนาด 10 ไร่ ของเกษตรกรลาว 

 หน่วย : บาท 
รายการ ผลตอบแทน 

อัตราปล่อย (ตัว/รอบ)               210,000.00  
อัตรารอด  90% 
จ านวนปลาเฉลี่ยต่อรอบ (ตัว)               189,000.00  
ขนาดของปลา (กก./ตัว) (6 ตัว = 1 กิโลกรัม)                         0.17  
น้ าหนักของผลิตเฉลี่ยต่อรอบ (กก./บ่อ)                 31,563.00  
ราคาผลผลิตที่เกษตรกรขาย (บาท/กก.) 60 
ระยะเวลาในการเลี้ยง (เดือน) 1.5 
จ านวนรอบการผลิตต่อปี (ครั้ง) 8 
รายได้ทั้งหมดต่อ 1 รอบการผลิต (บาท)             1,893,780.00  
ก าไรต่อรอบการผลิต (บาท/เดือน)               817,295.14  
ต้นทุนต่อหน่วย (บาท/กก.)                       34.11  
ก าไรต่อหน่วย (บาท/กก.)                       25.89  
รายได้ทั้งหมดต่อปี           15,150,240.00  
ก าไรต่อป ี             6,491,390.18  

ที่มา : จากการสัมภาษณ ์
 
ตารางภาคผนวก ง 36 ประมาณการงบกระแสเงินสดของโครงการฟาร์มเพาะเลี้ยงปลาดุกขนาด 10 ไร่         

ของเกษตรกรในลาว 
หน่วย : บาท 

ระยะเวลา  กระแสเงินสดจ่าย          กระแสเงินสดรับ          กระแสเงินสดสุทธิ 
เงินลงทุนเริ่มแรก 3,223,447.20                                      -    -                     3,223,447.20  
ปีท่ี 1 8,658,849.82 15,150,240.00                       6,491,390.18  
ปีท่ี 2 8,658,849.82 15,150,240.00                       6,491,390.18  
ปีท่ี 3 8,658,849.82 15,150,240.00                       6,491,110.18  
ปีท่ี 4 8,658,849.82 15,150,240.00                       6,491,390.18  
ปีท่ี 5 8,658,849.82 15,150,240.00                       6,491,390.18  
รวม 46,517,696.30 75,751,200.00 29,233,503.70 
ที่มา : จากการสัมภาษณ ์
  



ง-20 
 
ตารางภาคผนวก ง 37 มูลค่าปัจจุบันสุทธิของโครงการฟาร์มเพาะเลี้ยงปลาดุกขนาด 10 ไร่ ของเกษตรกร 

ในลาว 

รายการ 
มูลค่าปัจจุบันของ 
กระแสเงินสดจ่าย 

มูลค่าปัจจุบันของ 
กระแสเงินสดรับ 

มูลค่าปัจจุบันของ 
กระแสเงินสดสุทธ ิ

ระยะเริ่มแรก (3,223,447.20) - (3,223,447.20) 

ปีท่ี 1 (7,595,482.30) 13,289,684.21 5,694,201.91 

ปีท่ี 2 (6,662,703.77) 11,657,617.73 4,994,913.96 

ปีท่ี 3 (5,844,476.99) 10,225,980.46 4,381,503.47 

ปีท่ี 4 (5,126,734.20) 8,970,158.30 3,843,424.10 

ปีท่ี 5 (4,497,135.27) 7,868,559.91 3,371,424.65 
รวม (32,949,979.73) 52,012,000.62 19,062,020.89 

หมายเหตุ: ใช้อัตราคิดลดร้อยละ 14 
ที่มา : จากการค านวณ 
 
ตารางภาคผนวก ง 38 อัตราผลตอบแทนที่แท้จริงของฟาร์มเพาะเลี้ยงปลาดุกขนาด 10 ไร่ จ านวน 3 บ่อ

ของเกษตรกรในลาว 

รายการ 
มูลค่าปัจจุบันของ 
กระแสเงินสดจ่าย 

มูลค่าปัจจุบันของ 
กระแสเงินสดรับ 

มูลค่าปัจจุบันของ 
กระแสเงินสดสุทธ ิ

ระยะเริ่มแรก (3,223,447.20) - (3,223,447.20) 

ปีท่ี 1 (2,880,905.58) 5,040,670.75 2,159,765.17 

ปีท่ี 2 (958,512.64) 1,677,09.01 718,580.37 

ปีท่ี 3 (318,908.92) 557,989.42 239,080.51 

ปีท่ี 4 (106,104.91) 185,649.93 79,545.02 

ปีท่ี 5 (35,302.41) 61,768.01 26,465.60 

รวม (7,523,181.65) 7,523,171.12 (10.53) 

หมายเหตุ: ใช้อัตราคิดลดร้อยละ 200.56 
ที่มา : จากการค านวณ 
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ตารางภาคผนวก ง 39 อัตราผลตอบแทนต่อค่าใช้จ่ายของโครงการฟาร์มเพาะเลี้ยงปลาดุกขนาด 10 ไร่

ของเกษตรกรในลาว 
ระยะเวลา มูลค่าปัจจุบันของต้นทุน มูลค่าปัจจุบันของผลตอบแทน อัตราผลตอบแทนต่อค่าใช้จ่าย 

ระยะเริ่มแรก 3,223,447.20 - - 

ปีท่ี 1 7,595,482.30 13,289,684.21 1.75 

ปีท่ี 2 6,662,703.77 11,657,617.73 1.75 

ปีท่ี 3 5,844,665.98 10,225,980.46 1.75 

ปีท่ี 4 5,126,734.20 8,970,158.30 1.75 

ปีท่ี 5 4,497,135.27 7,868,559.91 1.75 

รวม 32,950,168.72 52,012,000.62 1.58 

หมายเหตุ: ใช้อัตราคิดลดร้อยละ 14 
ที่มา : จากการค านวณ 
 
ตารางภาคผนวก ง 40 ระยะเวลาคืนทุนของฟาร์มเพาะเลี้ยงปลาดุกขนาด 10 ไร่ ของเกษตรกรลาว 

รายการ กระแสเงินสดจ่าย กระแสเงินสดสุทธ ิ

 เงินลงทุนเริ่มแรก                        3,223,447.20   - 
 ปีท่ี 1                                       -                          6,491,390.18  
 ปีท่ี 2                                       -                                         -    
 ปีท่ี 3                                       -                                         -    
 ปีท่ี 4                                       -                                         -    
 ปีท่ี 5                                       -                                         -    
หมายเหตุ :  ระยะเวลาคืนทุนเท่ากับ 5 เดือน 29 วัน 
ที่มา : จากการค านวณ 

 



จ-1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ 
การวิเคราะห์โครงการของการลงทุนธุรกิจประมงในพม่า 

  



จ-2 
 
ตารางภาคผนวก จ 1   ค่าใช้จ่ายในการการลงทุนของฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกรามขนาด 1 เฮคแตร์            

ของเกษตรกรในพม่า 
 หน่วย : บาท 

รายการ มูลค่า (บาท) 

ค่าเช่าที่ดิน (บาทต่อเฮคแตร์ต่อปี)     8,225.64  

อาคารส านักงาน และโรงเก็บอุปกรณ์    65,805.09  

ค่าขุดบ่อ (บาทต่อเฮคแตร์)    41,128.18  

รวม  115,158.91  
หมายเหตุ: ใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ เวลาที่สัมภาษณ์เท่ากับ 1บาท: 30.39 kyats 
ที่มา : จากการสัมภาษณ ์
 
ตารางภาคผนวก จ 2 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานของฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้ งก้ามกรามขนาด 1 เฮคแตร์            

ของเกษตรกรในพม่า 
 หน่วย : บาทต่อเฮคแตร์ 

รายการ มูลค่า (บาท) 

ค่าลูกพันธุ์ (ตัวละ 0.31 บาท) อัตราปล่อย 75,000 ตัวต่อเฮคแตร์    23,250.00  

ค่าอาหาร      32,034.60 

ค่าพลังงาน (ไฟฟ้าและน้ ามัน)      1,233.84  

ค่าวิตามินและยาบ ารุง     2,566.40  

ค่าแรงงาน     4,935.38  

ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์     1,974.15  

ค่าขนส่ง     4,195.07  

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ       230.98  

รวมค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานต่อรอบการผลิต     70,436.87  

รวมค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานต่อปี   281,747.49  
หมายเหตุ : ใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ เวลาที่สัมภาษณ์เท่ากับ 1บาท : 30.39 kyats 
ที่มา : จากการสัมภาษณ ์

 



จ-3 
 
ตารางภาคผนวก จ 3 ผลตอบแทนของฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกรามขนาด 1 เฮคแตร์ของเกษตรกรในพม่า 

 รายการ มูลค่า 

ผลผลติ (กิโลกรมัต่อเฮคแตร์) 780.00 

อัตรารอด (ร้อยละ) 60% 

ระยะเวลาเลี้ยง (เดือนต่อรอบ) 3 

จ านวนรอบการผลติต่อปี 4 

ราคาผลผลิตหน้าฟาร์ม (บาทต่อกิโลกรมั) 159.18 

รายรับต่อรอบการผลติ (บาทต่อรอบ) 124,160.40 

รายรับต่อป ี(บาทต่อป)ี 496,641.60 

ต้นทุน (บาทต่อกิโลกรมั) 90.30 

ต้นทุนต่อรอบการผลติ (บาทต่อรอบ) 70,436.87 

ต้นทุนต่อปี (บาทต่อป)ี 281,747.49 

ก าไรต่อป ี(บาทต่อป)ี 214,894.11 

ก าไรต่อหน่วย (บาทต่อกิโลกรัม) 68.88 
หมายเหตุ : ใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ เวลาที่สัมภาษณ์เท่ากับ 1บาท : 30.39 kyats 
ที่มา : จากการสัมภาษณ ์
 
ตารางภาคผนวก จ 4 ประมาณการงบกระแสเงินสด ของฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกรามขนาด 1 เฮคแตร์   

ของเกษตรกรในพม่า 
 หน่วย : บาทต่อปี 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ค่าใช้จ่ายใน 
การลงทุน 

ค่าใช้จ่ายใน 
การด าเนินงาน 

กระแสเงินสด 
จ่าย 

กระแสเงินสด 
รับ 

กระแสเงินสด 
สุทธ ิ

ระยะเริ่มแรก 115,158.91 - 115,158.91 - - 115,158.91 
1 8,225.64 281,747.49 289,973.13 496,641.60 206,668.47 
2 8,225.64 281,747.49 289,973.13 496,641.60 206,668.47 
3 8,225.64 281,747.49 289,973.13 496,641.60 206,668.47 
4 8,225.64 281,747.49 289,973.13 496,641.60 206,668.47 
5 8,225.64 281,747.49 289,973.13 496,641.60 206,668.47 

รวม 156,287.11 1,408,737.46 1,565,024.57 2,483,208.00 918,183.43 
หมายเหตุ : ใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ เวลาที่สัมภาษณ์เท่ากับ 1 บาท : 30.39 kyats 
ที่มา : จากการสัมภาษณ ์



จ-4 
 
ตารางภาคผนวก จ 5 มูลค่าปัจจุบันสุทธิของโครงการฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกรามขนาด 1 เฮคแตร์     

ของเกษตรกรในพม่า 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

มูลค่าปัจจุบันสุทธิของ 
กระแสเงินสดจ่าย 

มูลค่าปัจจุบันสุทธิของ 
กระแสเงินสดรับ 

มูลค่าปัจจุบันสุทธิของ 
กระแสเงินสดสุทธ ิ

ระยะเริ่มแรก 115,158.91 - - 115,158.91 
1 263,611.94 451,492.36 187,880.43 
2 239,647.22 410,447.60 170,800.39 
3 217,861.11 373,134.18 155,273.08 
4 198,055.55 339,212.90 141,157.34 
5 180,050.50 308,375.36 128,324.86 

รวม 1,214,385.22 1,882,662.41 668,277.19 
หมายเหตุ: ใช้อัตราคิดลดร้อยละ 10 
ที่มา : จากการค านวณ 
 
ตารางภาคผนวก จ 6  อัตราผลตอบแทนที่แท้จริงของโครงการฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกรามขนาด 1 เฮคแตร์ 

ของเกษตรกรในพม่า 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

มูลค่าปัจจุบันสุทธิของ 
กระแสเงินสดจ่าย 

มูลค่าปัจจุบันสุทธิของ 
กระแสเงินสดรับ 

มูลค่าปัจจุบันสุทธิของ 
กระแสเงินสดสุทธ ิ

ระยะเริ่มแรก 115,158.91 - - 115,158.91 
1 104,160.76 178,397.79 74,237.03 
2 37,415.41 64,081.97 26,666.56 
3 13,439.93 23,018.77 9,578.85 
4 4,827.73 8,268.54 3,440.80 
5 1,734.16 2,970.13 1,235.96 

รวม 276,736.90 276,737.19 0.29 
หมายเหตุ: ใช้อัตราคิดลดร้อยละ 178.39 
ที่มา : จากการค านวณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



จ-5 
 
ตารางภาคผนวก จ 7 อัตราผลตอบแทนต่อค่าใช้จ่ายของโครงการฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกรามขนาด          

1 เฮคแตร์ ของเกษตรกรพม่า 

ระยะเวลาด าเนินงาน 
มูลค่าปัจจุบันสุทธิของ 

กระแสเงินสดจ่าย 
มูลค่าสุทธขิอง 

กระแสเงินสดรับ 
อัตราผลตอบแทน 

ต่อค่าใช้จ่าย 
ระยะเริ่มแรก 115,158.91 - - 

1 263,611.94 451,492.36 1.71 
2 239,647.22 410,447.60 1.71 
3 217,861.11 373,134.18 1.71 
4 198,055.55 339,212.90 1.71 
5 180,050.50 308,375.36 1.71 

รวม 1,214,385.22 1,882,662.41 1.55 
หมายเหตุ: ใช้อัตราคิดลดร้อยละ 10 
ที่มา : จากการค านวณ 
 
ตารางภาคผนวก จ 8 ระยะเวลาคืนทุนของโครงการฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกรามขนาด 1 เฮคแตร์ ของเกษตรกร

ในพม่า 
รายการ กระแสเงินสดจ่าย กระแสเงินสดสุทธ ิ

ระยะเริ่มแรก 115,158.91 - 
ปีท่ี 1 - 206,668.47 
ปีท่ี 2 - - 
ปีท่ี 3 - - 
ปีท่ี 4 - - 
ปีท่ี 5 - - 

หมายเหตุ :  ระยะเวลาคืนทุนเท่ากับ 6 เดือน 21 วัน 
ที่มา : จากการค านวณ 
 
ตารางภาคผนวก จ 9 ค่าใช้จ่ ายในการการลงทุนของฟาร์มเพาะเลี้ ยงปลานิลขนาด 1 เฮคแตร์            

ของเกษตรกรในพม่า 
 หน่วย : บาท 

รายการ มูลค่า (บาท) 

ค่าเช่าที่ดิน (บาทต่อเฮคแตร์ต่อปี)     8,225.64  

อาคารส านักงาน และโรงเก็บอุปกรณ์    65,805.09  

ค่าขุดบ่อ (บาทต่อเฮคแตร์)    41,128.18  

รวม  115,158.91  
หมายเหตุ : ใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ เวลาที่สัมภาษณ์เท่ากับ 1 บาท : 30.39 kyats 
ที่มา : จากการสัมภาษณ ์



จ-6 
 
ตารางภาคผนวก จ 10 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานของฟาร์มเพาะเลี้ยงปลานิลขนาด 1 เฮคแตร์           

ของเกษตรกรในพม่า 
 หน่วย : บาทต่อเฮคแตร์ 

รายการ มูลค่า (บาท) 

ลูกพันธุ์ (ตัวละ 0.5 บาท) อัตราปล่อย 10,000 ตัวต่อเฮคแตร์  5,000.00  

ค่าอาหาร   158,800.00  

ค่าพลังงาน (ไฟฟ้าและน้ ามัน)      3,290.25  

ค่าวิตามินและยาบ ารุง    32,902.54  

ค่าแรงงาน    13,161.02  

ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์     1,974.15  

ค่าขนส่ง    11,186.86  

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ     7,961.23  

รวมค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานต่อรอบการผลิต  234,276.05 

รวมค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานต่อปี   351,414.08 
หมายเหตุ : ใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ เวลาที่สัมภาษณ์เท่ากับ 1บาท : 30.39 kyats 
ที่มา : จากการสัมภาษณ ์
 
ตารางภาคผนวก จ 11 ผลตอบแทนของโครงการฟาร์มเพาะเลี้ยงปลานิลขนาด 1 เฮคแตร์ ของเกษตรกร     

ในพม่า 
 รายการ มูลค่า 

ผลผลติ (กิโลกรมัต่อเฮคแตร์ต่อรอบ) 6,400.00 

อัตรารอด (ร้อยละ) 80 

ระยะเวลาเลี้ยง (เดือนต่อรอบ) 8 

จ านวนรอบการผลติต่อปี 1.5 

ราคาผลผลิตหน้าฟาร์ม (บาทต่อกิโลกรมั) 44.47 

รายรับต่อรอบการผลคิ (บาทต่อรอบ) 284,608.00 

รายรับต่อป ี(บาทต่อป)ี 426,912.00 

ก าไรต่อป ี(บาทต่อป)ี 75,497.93 

ก าไรต่อหน่วย (บาทต่อกิโลกรัม)          7.86437  
หมายเหตุ : ใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ เวลาที่สัมภาษณ์เท่ากับ 1บาท : 30.39 kyats 
ที่มา : จากการสัมภาษณ ์



จ-7 
 
ตารางภาคผนวก จ 12 ประมาณการงบกระแสเงินสดของโครงการฟาร์มเพาะเลี้ยงปลานิลขนาด 1 เฮคแตร์ 

ของเกษตรกรในพม่า 
 หน่วย : บาทต่อปี 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

กระแสเงินสดจ่าย กระแสเงินสดรับ กระแสเงินสดสุทธ ิ

ระยะเริ่มแรก 115,158.91                               -    -115,158.91 
1 351,414.08 426,912.00 75,497.93 
2 351,414.08 426,912.00 75,497.93 
3 351,414.08 426,912.00 75,497.93 
4 351,414.08 426,912.00 75,497.93 
5 351,414.08 426,912.00 75,497.93 

รวม 1,872,229.29 2,134,560.00 262,330.72 
หมายเหตุ : ใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ เวลาที่สัมภาษณ์เท่ากับ 1 บาท : 30.39 kyats 
ที่มา : จากการสัมภาษณ ์
 
ตารางภาคผนวก จ 13 มูลค่าปัจจุบันสุทธิของโครงการฟาร์มเพาะเลี้ยงปลานิลขนาด 1 เฮคแตร์           

ของเกษตรกรในพม่า 
 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

มูลค่าปัจจุบันสุทธิของ 
กระแสเงินสดจ่าย 

มูลค่าปัจจุบันสุทธิของ 
กระแสเงินสดรับ 

มูลค่าปัจจุบันสุทธิของ 
กระแสเงินสดสุทธ ิ

ระยะเริ่มแรก     115,158.91  
 

      -115,158.91 
1     319,467.34                    388,101.82          68,634.48  
2     290,424.86                    352,819.83          62,394.98  
3     264,022.60                    320,745.30          56,722.71  
4     240,020.54                    291,586.64          51,566.10  
5     218,200.49                    265,078.76          46,878.27  

รวม   1,447,294.74                  1,618,332.36         171,037.63  
หมายเหตุ: ใช้อัตราคิดลดร้อยละ 10 
ที่มา : จากการค านวณ 
 
 
 
 
 
 
 
 



จ-8 
 
ตารางภาคผนวก จ 14  อัตราผลตอบแทนที่แท้จริงของโครงการฟาร์มเพาะเลี้ยงปลานิลขนาด 1 เฮคแตร์ 

ของเกษตรกรในพม่า 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

มูลค่าปัจจุบันสุทธิของ 
กระแสเงินสดจ่าย 

มูลค่าปัจจุบันสุทธิของ 
กระแสเงินสดรับ 

มูลค่าปัจจุบันสุทธิของ 
กระแสเงินสดสุทธ ิ

ระยะเริ่มแรก     115,158.91  
 

      (115,158.91) 
1     220,834.58                    268,278.77          47,444.18  
2     138,776.21                    168,590.94          29,814.73  
3       87,209.33                    105,945.42          18,736.08  
4       54,803.83                      66,577.90          11,774.07  
5       34,439.66                      41,838.69            7,399.03  

รวม     651,222.53                    651,231.71                  9.19  
หมายเหตุ: ใช้อัตราคิดลดร้อยละ 59.13 
ที่มา : จากการค านวณ 
 
ตารางภาคผนวก จ 15 อัตราผลตอบแทนต่อค่าใช้จ่ายของโครงการฟาร์มเพาะเลี้ยงปลานิลขนาด 1 เฮคแตร์ 

ของเกษตรกรในพม่า 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

มูลค่าปัจจุบันสุทธิของ 
กระแสเงินสดจ่าย 

มูลค่าสุทธขิอง 
กระแสเงินสดรับ 

อัตราผลตอบแทน 
ต่อค่าใช้จ่าย 

ระยะเริ่มแรก     115,158.91  
 

- 
1     319,467.34                    388,101.82  1.21 
2     290,424.86                    352,819.83  1.21 
3     264,022.60                    320,745.30  1.21 
4     240,020.54                    291,586.64  1.21 
5     218,200.49                    265,078.76  1.21 

รวม   1,447,294.74                  1,618,332.36  1.12 
ที่มา : จากการค านวณ 
 
ตารางภาคผนวก จ 16 ระยะเวลาคืนทุนของโครงการฟาร์มเพาะเลี้ ยงปลานิลขนาด 1 เฮคแตร์             

ของเกษตรกรในพม่า 
 

รายการ กระแสเงินสดจ่าย กระแสเงินสดสุทธ ิ

ระยะเริ่มแรก                         115,158.91                                       -    

ปีท่ี 1                                      -                            75,497.93 

ปีท่ี 2                                      -    75,497.93 
ปีท่ี 3                                      -                                         -    
ปีท่ี 4                                      -                                         -    
ปีท่ี 5                                      -                                         -    
หมายเหตุ :  ระยะเวลาคืนทุนเท่ากับ 1 ปี 6 เดือน 9 วัน 
ที่มา : จากการค านวณ 



ฉ-1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฉ 
การวิเคราะห์โครงการของการลงทุนธุรกิจประมงในอินโดนีเซีย 

  



ฉ-2 

ตารางภาคผนวก ฉ 1 ค่าใช้จ่ายในการลงทุนของฟาร์มอนุบาลกุ้งขาวขนาด 1 ไร่  ของเกษตรกร                 
ในอินโดนีเซีย 

ล าดับ รายการ จ านวน หน่วย 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
มูลค่า 
(บาท) 

อายุการ 
ใช้งาน 
(ปี) 

1 ค่าเช่าท่ีดิน 1 ไร ่ 4,676.09 4,676.09 10 

2 ค่าก่อสร้างโรงเรือนพร้อมบ่อซีเมนต์ 5 
ตัน จ านวน 6 บ่อ 

5 อาคาร 200,000.00 1,000,000.00 10 

3 ค่าจัดซื้อถังไฟเบอร์ขนาด 1 ตัน 25 ถัง 8,000.00 200,000.00 10 

4 ค่าขุดบ่อเก็บน้ าทะเลและพักน้ าขนาด 
15 ตัน 

2 บ่อ 50,000.00 100,000.00 10 

5 ค่าจัดซื้อปั๊มน้ า 1 เครื่อง 5,000.00 5,000.00 2 

6 ค่าจัดซื้อป๊ัมลม 1 เครื่อง 10,000.00 10,000.00 6 

7 ค่าจัดซื้อเครื่องปั่นไฟ 1 เครื่อง 77,934.76 77,934.76 10 

8 ค่าจัดซื้อตูเ้ย็น 1 เครื่อง 10,000.00 10,000.00 10 

9 ค่าจัดซื้ออุปกรณ์การผลติ 1 ช้ิน 34,288.50 34,288.50 3 

  รวมค่าใช้จ่าย       1,441,899.35   
หมายเหตุ: ใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่สัมภาษณ์ ซึ่งค่าเท่ากับ 1 บาทต่อ 366.09 รูเปีย 
ที่มา: จากการสัมภาษณ ์
  

ฉ-2 



ฉ-3 

ตารางภาคผนวก ฉ 2 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานของฟาร์มอนุบาลกุ้งขาวขนาด 1 ไร่ ของเกษตรกร             
ในอินโดนีเซีย 

ล าดับ 
รายการ จ านวน หน่วย 

ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

มูลค่าต่อ      
รอบการผลิต 

รวมท้ังหมด 
ต่อป ี(บาท) 

1 ค่าลูกพันธุก์ุ้งขาว 15,000,000 ตัว 0.01 179,267.81 1,075,606.86 

2 ค่าอาหาร 1 ชุด 41,829.16 41,829.16 250,974.96 

3 ยาและวติามิน 1 ชุด 1,991.86 1,991.86 11,951.16 

4 ค่าสารเคม ี 1 ชุด 1,991.86 1,991.86 11,951.16 

5 ค่าไฟฟ้า 1 ครั้ง 2,390.24 2,390.24 14,341.44 

6 ค่าเชื้อเพลิง 1 ครั้ง 1,792.68 1,792.68 10,756.08 

7 ค่าเก็บเกี่ยว 1 ครั้ง 6,373.97 6,373.97 38,243.82 

8 ค่าแรงงาน 2 คน 7,967.46 15,934.92 95,609.52 

9 ค่าซ่อมแซมบ่อซเีมนต ์ 30 บ่อ 779.28 23,378.40 23,378.40 

10 ค่าซ่อมแซมบ่อเก็บน้ าทะเลและพักน้ า 2 บ่อ 31,171.00 62,342.00 62,342.00 

11 ค่าซ่อมแซมอุปกรณ ์ 1 ครั้ง 3,117.14 3,117.14 3,117.14 

 
รวมค่าใช้จ่าย 

   
340,410.04 1,598,272.54 

หมายเหตุ: ใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่สัมภาษณ์ ซึ่งค่าเท่ากับ 1 บาทต่อ 366.09 รูเปีย 
ที่มา: จากการสัมภาษณ ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ฉ-4 

ตารางภาคผนวก ฉ 3 ผลตอบแทนของฟาร์มอนุบาลกุ้งขาวขนาด 1 ไร่ ของเกษตรกรอินโดนีเซีย 
 

รายการ ทั้งหมด 
จ านวนลูกกุ้งอนุบาลต่อรอบ (ตัว) 15,000,000 
อัตราการรอด (ร้อยละ) 20 
ผลผลิตเฉลี่ยต่อรอบ (ตัว) 3,000,000  
ราคาผลผลิตที่เกษตรกรขาย (บาท/ตัว) 0.09959323 
ระยะเวลาในการเลี้ยง (เดือน) 2 
จ านวนรอบการผลิตต่อปี (ครั้ง) 6 

ผลผลิตเฉลี่ยต่อปี (ตัว) 18,000,000 
รายได้ทั้งหมดต่อ 1 รอบการผลิต (บาท) 298,779.69  
รายได้ทั้งหมดต่อปี (บาท) 1,792,678.14  
ต้นทุนต่อหน่วย (บาท/ตัว) 0.08879292  
ก าไรต่อหน่วย (บาท/ตัว) 0.01080031  
ก าไรต่อรอบการผลิต  32,400.93 
ก าไรต่อป ี 194,405.60  

หมายเหตุ : ใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่สัมภาษณ์ ซึ่งค่าเท่ากับ 1 บาทต่อ 366.09 รูเปีย 
ที่มา : จากการสัมภาษณ ์



ฉ-5 

ตารางภาคผนวก ฉ 4 ประมาณการงบกระแสเงินสดของโครงการฟาร์มอนุบาลกุ้งขาวขนาด 1 ไร่                         
   ในอินโดนีเซีย 

หน่วย : บาท 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ค่าใช้จ่ายในการลงทุน กระแสเงินสดจ่าย กระแสเงินสดรับ กระแสเงินสดสุทธ ิ

ระยะเริ่มแรก 1,441,899.35 1,441,899.35 - - 1,441,899.35 

1 - 1,598,272.54 1,792,678.14 194,405.60 

2 5,000.00 1,603,272.54 1,792,678.14 189,405.60 

3 34,288.50 1,632,561.04 1,792,678.14 160,117.10 

4 5,000.00 1,603,272.54 1,792,678.14 189,405.60 

5 - 1,598,272.54 1,792,678.14 194,405.60 

6 49,288.50 1,647,561.04 1,792,678.14 145,117.10 

7 - 1,598,272.54 1,792,678.14 194,405.60 

8 5,000.00 1,603,272.54 1,792,678.14 189,405.60 

9 34,288.50 1,632,561.04 1,792,678.14 160,117.10 

10 5,000.00 1,603,272.54 1,792,678.14 189,405.60 

รวม 1,579,764.85 17,562,490.25 17,926,781.40 364,291.15 

ที่มา : จากการค านวณ 

ฉ-5 



ฉ-6 

ตารางภาคผนวก ฉ 5 มูลค่าปัจจุบันสุทธิของโครงการฟาร์มอนุบาลกุ้งขาวขนาด 1 ไร่ ในอินโดนีเซีย 
หน่วย : บาท 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

มูลค่าปัจจุบันสุทธิของ 
กระแสเงินสดจ่าย 

มูลค่าปัจจุบันสุทธิของ 
กระแสเงินสดรับ 

มูลค่าปัจจุบันสุทธิของ 
กระแสเงินสดสุทธ ิ

ระยะเริ่มแรก 1,441,899.35 - - 1,441,899.35 

1 1,331,893.78 1,493,898.45 162,004.67 

2 1,113,383.71 1,244,915.38 131,531.67 

3 944,769.12 1,037,429.48 92,660.36 

4 773,183.13 864,524.57 91,341.44 

5 642,309.89 720,437.14 78,127.25 

6 551,764.86 600,364.28 48,599.42 

7 446,048.53 500,303.57 54,255.04 

8 372,869.95 416,919.64 44,049.69 

9 316,401.27 347,433.03 31,031.77 

10 258,937.47 289,527.53 30,590.06 

รวม 8,193,461.87 7,515,753.06 -   677,708.00 

หมายเหตุ: ใช้อัตราคิดลดร้อยละ 20 
ที่มา : จากการค านวณ 
 
  



ฉ-7 

ตารางภาคผนวก ฉ 6 อัตราผลตอบแทนที่แท้จริงของโครงการฟาร์มอนุบาลกุ้ งขาวขนาด 1 ไร่                    
ในอินโดนีเซีย 

หน่วย : บาท 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

มูลค่าปัจจุบันสุทธิของ 
กระแสเงินสดจ่าย 

มูลค่าปัจจุบันสุทธิของ 
กระแสเงินสดรับ 

มูลค่าปัจจุบันสุทธิของ 
กระแสเงินสดสุทธิ 

ระยะเริ่มแรก 1,441,899.35 - -1,441,899.35 

1 1,531,572.56 1,717,865.11 186,292.56 

2 1,472,247.51 1,646,174.23 173,926.71 

3 1,436,579.42 1,577,475.18 140,895.76 

4 1,351,930.31 1,511,643.12 159,712.82 

5 1,291,470.61 1,448,558.41 157,087.80 

6 1,275,739.31 1,388,106.37 112,367.06 

7 1,185,927.12 1,330,177.16 144,250.04 

8 1,139,990.56 1,274,665.48 134,674.92 

9 1,112,372.05 1,221,470.44 109,098.39 

10 1,046,826.55 1,170,495.37 123,668.81 

รวม 14,286,555.35 14,286,630.87 75.52 

หมายเหตุ: ใช้อัตราคิดลดร้อยละ 4.355 
ที่มา : จากการค านวณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



ฉ-8 

ตารางภาคผนวก ฉ 7 อัตราผลตอบแทนต่อค่าใช้จ่ายของโครงการฟาร์มอนุบาลกุ้งขาวขนาด 1 ไร่                   
ในอินโดนีเซีย 

หน่วย : บาท 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

มูลค่าปัจจุบันสุทธิของ 
กระแสเงินสดจ่าย 

มูลค่าปัจจุบันสุทธิของ 
กระแสเงินสดรับ 

อัตราผลตอบแทน 
ต่อค่าใช้จ่าย 

ระยะเริ่มแรก 1,441,899.35 
  

1 1,331,893.78 1,493,898.45 1.12 
2 1,113,383.71 1,244,915.38 1.12 
3 944,769.12 1,037,429.48 1.10 

4 773,183.13 864,524.57 1.12 

5 642,309.89 720,437.14 1.12 

6 551,764.86 600,364.28 1.09 

7 446,048.53 500,303.57 1.12 
8 372,869.95 416,919.64 1.12 
9 316,401.27 347,433.03 1.10 
10 258,937.47 289,527.53 1.12 

รวม 8,193,461.06 7,515,753.06 0.92 

หมายเหตุ: ใช้อัตราคิดลดร้อยละ 20 
ที่มา : จากการค านวณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ฉ-9 

ตารางภาคผนวก ฉ 8 ระยะเวลาคืนทุนโครงการฟาร์มอนุบาลกุ้งขาวขนาด 1 ไร่ ในอินโดนีเซีย 
หน่วย : บาท 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

กระแสเงินสดจ่าย กระแสเงินสดสุทธ ิ

ระยะเริ่มแรก 1,483,984.16 -1,441,899.35 

1 - -1,279,894.68 

2 - -1,148,363.01 

3 - -1,055,702.65 

4 - -964,361.21 

5 - -886,233.96 

6 - -837,634.54 

7 - -783,379.50 

8 - -739,329.81 

9 - -708,298.04 

10 - -677,707.98 

หมายเหตุ :  ไม่สามารถคืนทุนได้ในช่วงเวลา 10 ปี 
ที่มา : จากการค านวณ 
 



ฉ-10 

ตารางภาคผนวก ฉ 9 ค่าใช้จ่ายในการลงทุนของฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งขาวขนาด 2 ไร่ ของเกษตรกรใน
อินโดนีเซีย 

       หน่วย : บาทต่อบ่อ 

ล าดับที ่ รายการ จ านวน หน่วย 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
มูลค่า 
(บาท) 

อายุการใช้งาน 
(ปี) 

1 ค่าเช่าท่ีดิน 2 ไร ่ 4,676.09 9,352.18 2 
2 ค่าเครื่องมือและอุปกรณ์ 2 ชุด 15,586.95 31,173.90 2 
3 ค่ากังหันตีน้ า 24 ช้ิน 14,028.26 336,678.24 2 
4 ปั้มขนาด 8 นิ้ว 1 ช้ิน 20,263.04 20,263.04 2 
5 ปั้มขนาด 4 นิ้ว 1 ช้ิน 14,028.26 14,028.26 2 
6 เครื่องปั่นไฟ 1 ช้ิน 77,934.76 77,934.76 2 
7 ค่าไฟฟ้า 1 ช้ิน 9,352.17 9,352.17 2 

 
รวมค่าใช้จ่าย 

   
498,782.55 

 
ที่มา : จากการสัมภาษณ ์
 
ตารางภาคผนวก ฉ 10 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานของฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งขาวขนาด 2 ไร่ ของเกษตรกรใน

อินโดนีเซีย 
       หน่วย : บาทต่อบ่อ 

ล าดับ
ที ่

รายการ จ านวน หน่วย 
ราคาต่อ

หน่วย (บาท) 
มูลค่าต่อรอบ 

รอบการ
ผลิตต่อปี 

รวมท้ังหมดต่อ
ปี 

1 ลูกพันธุ ์ 1,200,000 ตัว 0.077935 93,521.71 2 187,043.42 
2 ค่าอาหาร 24000 กิโลกรมั 37.40868 897,808.42 2 1,795,616.84 
3 ค่าแรงงาน 4 คน/รอบ 3,117.39 74,817.36 2 149,634.72 
4 ค่าเตรียมบ่อ 1 บ่อ 6,234.78 6,234.78 2 12,469.56 
5 ค่าวิตามิน 10 กิโลกรมั 935.217 9,352.17 2 18,704.34 
6 ค่าสารโปรไบโอติก 12 กิโลกรมั 1,169.022 14,028.26 2 28,056.52 
7 ค่าอาหารเสริม 12 กิโลกรมั 1,823.673 21,884.08 2 43,768.16 
8 ค่าปุ๋ย 20 กิโลกรมั 7.7935 155.87 2 311.74 
9 ค่าปรับปรุงบ่อ 2 ครั้ง 7,793.475 15,586.95 2 31,173.90 
10 ค่าน้ ามัน 164 ลิตร 14.03 2,300.92 2 4,601.84 
11 ค่าเก็บเกี่ยว 1 บ่อ 20,263.04 20,263.04 2 40,526.08 

 
รวมค่าใช้จ่าย 

   1,155,953.56  2,311,907.12 
ที่มา : จากการสัมภาษณ ์
 

ฉ-9 
ฉ-10 



ฉ-11 

ตารางภาคผนวก ฉ 11 ผลตอบแทนของฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งขาวขนาด 2 ไร่ ของเกษตรกรในอินโดนีเซีย 
 หน่วย : บาท 

รายการ ทั้งหมด 
ผลผลิตเฉลี่ยต่อรอบ (กิโลกรัม) 16,000  
ราคาผลผลิตที่เกษตรกรขาย (บาท/กิโลกรัม) 121.58  
ระยะเวลาในการเลี้ยง (เดือน) 6 
จ านวนรอบการผลิตต่อปี (ครั้ง) 2 
ผลผลิตเฉลี่ยต่อปี (กิโลกรัม) 32,000 
รายได้ทั้งหมดต่อ 1 รอบการผลิต (บาท) 1,945,280  
รายได้ทั้งหมดต่อปี (บาท) 3,890,560  
ต้นทุนต่อหน่วย (บาท/กิโลกรัม) 72.247  
ก าไรต่อหน่วย (บาท/กิโลกรม)  49.333  
ก าไรต่อรอบการผลิต  789,326.44 
ก าไรต่อป ี 1,578,652.88  

ที่มา : จากการสัมภาษณ ์
 
ตารางภาคผนวก ฉ 12    ประมาณการงบกระแสเงินสดของโครงการฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งขาวขนาด 2 ไร่            

ของเกษตรกรในอินโดนีเซีย 
ระยะเวลา กระแสเงินสดจ่าย กระแสเงินสดรับ กระแสเงินสดสุทธ ิ

ระยะเริ่มแรก (498,782.55) - (498,782.55) 
ปีท่ี 1 (2,311,907.12) 3,890,560.00 1,578,652.88 
ปีท่ี 2 (2,311,907.12) 3,890,560.00 1,578,652.88 
รวม (28,519,812.28) 7,781,120.00 2,658,523.21 
ที่มา : จากการค านวณ 
 
 
ตารางภาคผนวก ฉ 13 มูลค่าปัจจุบันสุทธิของโครงการฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งขาวขนาด 2 ไร่ ของเกษตรกร 

ในอินโดนีเซีย 
 

รายการ 
มูลค่าปัจจุบันของ 
กระแสเงินสดจ่าย 

มูลค่าปัจจุบันของ 
กระแสเงินสดรับ 

มูลค่าปัจจุบันของ 
กระแสเงินสดสุทธ ิ

ระยะเริ่มแรก (498,782.55)  (498,782.55) 
ปีท่ี 1 (1,926,589.27) 3,242,133.33 1,315,544.07 
ปีท่ี 2 (1,605,491.06) 2,701,777.78 1,096,286.72 
รวม (4,030,862.87) 5,943,911.11 1,913,048.24 
หมายเหตุ: ใช้อัตราคิดลดร้อยละ 20 
ที่มา : จากการค านวณ 



ฉ-12 

ตารางภาคผนวก ฉ 14 อัตราผลตอบแทนที่แท้จริงของโครงการฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งขาวขนาด 2 ไร่              
ของเกษตรกรในอินโดนีเซีย 

 

รายการ 
มูลค่าปัจจุบันของ 
กระแสเงินสดจ่าย 

มูลค่าปัจจุบันของ 
กระแสเงินสดรับ 

มูลค่าปัจจุบันของ 
กระแสเงินสดสุทธ ิ

ระยะเริ่มแรก       (498,782.55) -             (498,782.55) 
ปีท่ี 1       (583,299.39)        981,597.07                398,297.69  
ปีท่ี 2       (147,167.75)        247,659.16                100,491.41  
รวม   (1,229,249.69)    1,229,256.23                             6.54  
หมายเหตุ: ใช้อัตราคิดลดร้อยละ 296.35 
ที่มา : จากการค านวณ 
 
ตารางภาคผนวก ฉ 15 อัตราผลตอบแทนต่อค่าใช้จ่ายของโครงการฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งขาวขนาด 2 ไร่          

ของเกษตรกรในอินโดนีเซีย 
 

ระยะเวลา มูลค่าปัจจุบันของต้นทุน มูลค่าปัจจุบันของผลตอบแทน อัตราผลตอบแทนต่อค่าใช้จ่าย 

ระยะเริ่มแรก 498,782.55  
- 

ปีท่ี 1 1,926,589.27 3,242,133.33 1.68 

ปีท่ี 2 1,605,491.06 2,701,777.78 1.68 

รวม 4,030,862.87 5,943,911.11 1.47 

หมายเหตุ: ใช้อัตราคิดลดร้อยละ 20 
ที่มา : จากการค านวณ 
 
ตารางภาคผนวก ฉ 16 ระยะเวลาคืนทุนของโครงการฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งขาวขนาด 2 ไร่ ของเกษตรกร           

ในอินโดนีเซีย 
 

รายการ กระแสเงินสดจ่าย กระแสเงินสดสุทธ ิ

ระยะเริ่มแรก 498,782.55   
ปีท่ี 1 0.00                    1,578,652.88 
ปีท่ี 2 0.00                                      -    
หมายเหตุ :  ระยะเวลาคืนทุนเท่ากับ 3 เดือน 5 วัน 
ที่มา : จากการค านวณ 
 
 
 
 



ฉ-13 

ตารางภาคผนวก ฉ 17 ค่าใช้จ่ายในการลงทุนของฟาร์มเพาะเลี้ยงปลาเก๋าขนาด 2 ไร่ ของเกษตรกร           
ในอินโดนีเซีย 

       หน่วย : บาท 

ล าดับที ่ รายการ จ านวน หน่วย 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
มูลค่า (บาท) 

อายุการใช้
งาน (ปี) 

1 ค่าซื้อท่ีดิน 2 ไร ่ 93,295.16 186,590.32 3 
2 ค่าเครื่องมือและอุปกรณ ์ 1 ชุด 1,554.92 1,554.92 3 
3 ค่าท าบ่อ 1 ช้ิน 6,219.68 6,219.68 3 
4 ค่าเครื่องคอมเพรสเซอร ์ 1 ช้ิน 4,664.76 4,664.76 3 
5 ค่าเครื่องท าความสะอาดตาข่าย 1 ช้ิน 10,884.44 10,884.44 3 
6 ค่าจัดซื้อตะกร้าคดัเกรด 6 ช้ิน 124.39 746.34 3 
7 ค่าจัดซื้อเรือกล 1 ช้ิน 10,884.44 10,884.44 3 

 
รวมค่าใช้จ่าย 

   
221,544.90 

 
ที่มา : จากการสัมภาษณ ์
 
ตารางภาคผนวก ฉ 18 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานของฟาร์มเพาะเลี้ยงปลาเก๋าขนาด 2 ไร่ ของเกษตรกร       

ในอินโดนีเซีย 
       หน่วย : บาท 

ล าดับที ่ รายการ จ านวน หน่วย ราคาต่อหน่วย (บาท) รวมท้ังหมดต่อปี 
1 ค่าลูกพันธุ ์ 9,600.00 ตัว 27.99 268,690.05 
2 ค่าอาหาร 6912 กิโลกรมั 46.65 322,428.06 
3 ค่าแรงงาน 2 คน/รอบ 3,109.84 74,636.13 
4 ค่าวิตามิน 1 ขวด 6,219.68 6,219.68 
5 ค่าน้ ามัน 540 ลิตร 13.99 7,556.91 

 
รวมค่าใช้จ่าย 

   
679,530.83 

ที่มา : จากการสัมภาษณ ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฉ-12 



ฉ-14 

ตารางภาคผนวก ฉ 19 ผลตอบแทนของฟาร์มเพาะเลี้ยงปลาเก๋าขนาด 2 ไร่ ของเกษตรกรอินโดนีเซีย 
 หน่วย : บาท 

รายการ ทั้งหมด 
ผลผลิตเฉลี่ยต่อรอบ (กิโลกรัม) 3,840  
ราคาผลผลิตที่เกษตรกรขาย (บาท/กิโลกรัม) 309.2656  
ระยะเวลาในการเลี้ยง (เดือน) 12 
จ านวนรอบการผลิตต่อปี (ครั้ง) 1 
ผลผลิตเฉลี่ยต่อปี (กิโลกรัม) 3,840 
รายได้ทั้งหมดต่อ 1 รอบการผลิต (บาท) 1,187,580.07 
รายได้ทั้งหมดต่อปี (บาท) 1,187,580.07 
ต้นทุนต่อหน่วย (บาท/กิโลกรัม) 176.96  
ก าไรต่อหน่วย (บาท/กิโลกรัม) 132.30  
ก าไรต่อรอบการผลิต  508,049.24 
ก าไรต่อป ี 508,049.24 

ที่มา : จากการสัมภาษณ ์
 
ตารางภาคผนวก ฉ 20    ประมาณการงบกระแสเงินสดของโครงการฟาร์มเพาะเลี้ยงปลาเก๋าขนาด 2 ไร่         

ของเกษตรกรอินโดนีเซีย 
ระยะเวลา กระแสเงินสดจ่าย กระแสเงินสดรับ กระแสเงินสดสุทธ ิ

ระยะเริ่มแรก (221,544.90) - (221,544.90) 
ปีท่ี 1 (679,530.83) 1,187,580.07 508,049.24 
ปีท่ี 2 (679,530.83) 1,187,580.07 508,049.24 
ปีท่ี 3 (679,530.83) 1,187,580.07 508,049.24 
รวม (2,260,137.39) 3,562,740.21 1,302,602.82 
ที่มา : จากการค านวณ 
 
ตารางภาคผนวก ฉ 21 มูลค่าปัจจุบันสุทธิของโครงการฟาร์มเพาะเลี้ยงปลาเก๋าขนาด 2 ไร่ ของเกษตรกร

อินโดนีเซีย 

รายการ 
มูลค่าปัจจุบันของ 
กระแสเงินสดจ่าย 

มูลค่าปัจจุบันของ 
กระแสเงินสดรับ 

มูลค่าปัจจุบันของ 
กระแสเงินสดสุทธ ิ

ระยะเริ่มแรก       (221,544.90)    (221,544.90) 
ปีท่ี 1       (566,275.69)        989,650.06       423,374.37  
ปีท่ี 2       (471,896.41)        824,708.38       352,811.97  
ปีท่ี 3       (393,247.01)        687,256.98       294,009.98  
รวม   (1,652,964.01)    2,501,615.43       848,651.42  
หมายเหตุ: ใช้อัตราคิดลดร้อยละ 20 
ที่มา : จากการค านวณ 

ฉ-13 
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ตารางภาคผนวก ฉ 22 อัตราผลตอบแทนที่แท้จริงของโครงการฟาร์มเพาะเลี้ยงปลาเก๋าขนาด 2 ไร่              
ของเกษตรกรอินโดนีเซีย 

รายการ 
มูลค่าปัจจุบันของ 
กระแสเงินสดจ่าย 

มูลค่าปัจจุบันของ 
กระแสเงินสดรับ 

มูลค่าปัจจุบันของ 
กระแสเงินสดสุทธ ิ

ระยะเริ่มแรก       (221,544.90)    (221,544.90) 
ปีท่ี 1       (210,707.23)        368,241.88       157,534.65  
ปีท่ี 2         (65,335.58)        114,183.53         48,847.95  
ปีท่ี 3         (20,259.09)          35,405.75         15,146.65  
รวม       (517,846.80)        517,831.16               (15.65) 
หมายเหตุ: ใช้อัตราคิดลดร้อยละ 222.5 
ที่มา : จากการค านวณ 
 
ตารางภาคผนวก ฉ 23 อัตราผลตอบแทนต่อค่าใช้จ่ายโครงการฟาร์มเพาะเลี้ยงปลาเก๋าขนาด 2 ไร่               

ของเกษตรกรอินโดนีเซีย 
รายการ มูลค่าปัจจุบันของต้นทุน มูลค่าปัจจุบันของผลตอบแทน อัตราผลตอบแทนต่อค่าใช้จ่าย 

ระยะเริ่มแรก       221,544.90  - 
ปีท่ี 1       566,275.69        989,650.06  1.75 
ปีท่ี 2       471,896.41        824,708.38  1.75 
ปีท่ี 3       393,247.01        687,256.98  1.75 
รวม   1,652,964.01    2,501,615.43  1.51 
หมายเหตุ: ใช้อัตราคิดลดร้อยละ 20 
ที่มา : จากการค านวณ 
 
ตารางภาคผนวก ฉ 24 ระยะเวลาคืนทุนของโครงการฟาร์มเพาะเลี้ยงปลาเก๋าขนาด 2 ไร่ ของเกษตรกร

อินโดนีเซีย 
รายการ กระแสเงินสดจ่าย กระแสเงินสดสุทธ ิ

ระยะเริ่มแรก 221,544.90   
ปีท่ี 1 -                    508,049.24 
ปีท่ี 2 -                                      -    
ปีท่ี 3 - - 
หมายเหตุ :  ระยะเวลาคืนทุนเท่ากับ 2 เดือน 9 วัน 
ที่มา : จากการค านวณ 
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ภาคผนวก ช 
สรุปการสัมภาษณ์จากการลงพ้ืนที่ภายในประเทศ 
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สรุปผลการสัมภาษณ์รองกรรมการผู้จัดการบริหารด้านวิจัยและพัฒนาสัตว์น้้า 
บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จ้ากัด (มหาชน) 

วันที่ 24 มกราคม 2556 เวลา 13.00 – 15.00 น. 
ณ อาคาร ซ.ีพี. ทาวเวอร์ แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 

 
รายช่ือผู้ให้สัมภาษณ์ 

น.สพ. สุจินต์ ธรรมศาสตร์   รองกรรมการผู้จัดการบริหารด้านวิจัยและพัฒนาสัตว์น ้า 
 
รายนามผู้เข้าสัมภาษณ์ 

ผศ.ดร. กาญจนา พยุหะ   นักวิจัย 
ผศ.ดร. กนกวรรณ จันทร์เจริญไชย  นักวิจัย 
นายอริยพงศ์ เจริญเวช   ผู้ช่วยนักวิจัย 

 
สรุปประเด็นสัมภาษณ์ 

การลงทุนในต่างประเทศนั นควรเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ซึ่งต้องใช้งบลงทุนมาก ดังนั นปัจจัยที่พิจารณาเป็น
ส้าคัญคือ ที่ดินและพลังงานราคาถูก นอกจากนี ประเทศที่จะเข้าไปลงทุนจะต้องประชากรมากด้วย เนื่องจาก
เป็นแรงงานและเป็นตลาดในประเทศอีกด้วย 

 

เมื่อพิจารณาประเทศในอาเซียนแล้ว พบว่า ประเทศที่มีความเหมาะสมในการไปลงทุนด้านประมง 
ได้แก่ ประเทศอินโดนีเซียซึ่งมีสภาพพื นที่ที่เหมาะสมและมีแหล่งน ้าที่คุณภาพดียังไม่มีปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม
มาก จึงเหมาะส้าหรับการลงทุนทั งโรงเพาะฟักและการเลี ยง แต่ไม่เหมาะที่จะท้าโรงงานแปรรู ป เนื่องจาก
โครงสร้างพื นฐานในประเทศยังไม่พัฒนาอย่างทั่วถึง นอกจากนี แรงงานยังขาดทักษะในการแปรรูป รวมทั ง
วัฒนธรรมการท้างานของคนอินโดนีเซียที่ไม่เอื ออ้านวยในการจ้างงาน นอกจากนี ประเทศเวียดนามก็มีความ
เหมาะสมในการลงทุนด้านโรงงานแปรรูป เนื่องจากมีความหลากหลายของวัตถุดิบมาก ราคาที่ดินถูกและมี
แรงงานที่มีฝีมือในด้านการแปรรูป 

 

ในประเทศที่มีพรมแดนติดกับไทยนั น มาเลเซียมีความเหมาะสมในด้านการเพาะเลี ยงเช่นกัน แต่มี
ปัญหาขาดแคลนแรงงาน และค่าแรงสูง ส่วนประเทศพม่านั น จากการที่ซีพีเคยเข้าไปลงทุน พบว่าต้นทุนเรื่อง
ที่ดินและพลังงานราคาแพง รวมทั งโครงสร้างพื นฐานยังไม่มีการพัฒนา แต่ในอนาคตมีโอกาสในการลงทุนและ
มีแนวดน้มของการเติบโตสูง เนื่องจากมีท้าเลในการสร้างท่าเรือน ้าลึกที่น่าสนใจ และพม่าเองก็เป็นแหล่ง
วัตถุดิบสัตว์น ้ารายใหญ่รองจากอินโดนีเซีย ส้าหรับประเทศลาว ยังมีความน่าสนใจน้อย เนื่องจากมีประชากร
น้อย ท้าให้ตลาดในประเทศลาวมีขนาดเล็กและขาดแคลนแรงงาน แต่พอมีลู่ทางในการลงทุนโรงเพาะฟัก 
เนื่องจากประเทศลาวมีความต้องการลูกพันธุ์จากไทยมาก 
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สรุปผลการสัมภาษณ์ป.เจริญฟาร์ม 1/1 ม.6 ต.วังตะเคียน อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 
วันที่ 25 มกราคม 2556  เวลา 11.00 - 13.00 น. 

 
รายช่ือผู้ให้สัมภาษณ์ 

คุณปรัชญา นวไตรลาภ  ผู้จัดการฟาร์ม 
 
รายนามผู้เข้าสัมภาษณ์ 

ผศ.ดร. กัมปนาถ เพ็ญสุภา  หัวหน้าโครงการ 
ผศ.ดร. กาญจนา พยุหะ  นักวิจัย 
ผศ.ดร. ธนาทิพย์ แหลมคม  นักวิจัย 
อ.ดร.ชยันต์ พิภพลาภอนันต์ นักวิจัย 
นายอริยพงศ์ เจริญเวช  ผู้ช่วยนักวิจัย 

 
สรุปประเด็นส้าคัญจากการสัมภาษณ์ 

 
ความคิดเห็นเกี่ยวกับธุรกิจลูกพันธุ์ปลา 
การเลี ยงปลานิลมีการขยายการเพาะเลี ยงไปทั่วทุกพื นที่ที่มีแหล่งน ้า ส่วนหนึ่งมาจากการสนับสนุนของ

บริษัทจ้าหน่ายอาหารที่ส้าคัญ เช่น CP และ Betagro เป็นต้น โดยตลาดส่งออกที่ส้าคัญในส่วนของการขาย
พันธุ์ปลาจะอยู่ที่ประเทศลาวเป็นหลัก รองลงมาคือมาเลเซีย เนื่องจากมีเส้นทางการขนส่งที่สะดวก อีกทั งสาย
พันธุ์ปลานิลและเทคนิคการเลี ยงของประเทศไทยเป็นที่ยอมรับของประเทศต่างๆในอาเซียน จึงได้รับความ
นิยมจากประเทศอ่ืนๆและได้รับการติดต่อโดยตรงจากลูกค้าต่างประเทศ การส่งออกลูกปลาไปยังประเทศลาว
จะขนส่งทางช่องเมก ส่วนในประเทศมาเลเซียจะส่งพันธุ์ปลาทับทิมเป็นปลัก เนื่องจากมีชาวมาเลเซียนิยม
บริโภคปลาทับทิมมากกว่า ในการขนส่ง โดยขนส่งไปโดยใช้รถห้องเย็น ซึ่งจะมีเอเยนต์ในประเทศลาวและ
มาเลเซียมารับไปจ้าหน่ายต่อ เนื่องจากเกษตรกรขนาดกลางและขนาดเล็กไม่ได้ค้าขายในประเทศอ่ืนโดยตรง 
โดยค่าขนส่งทางลูกค้าปลายทางเป็นผู้รับผิดชอบทั งหมด โดยฟาร์มที่มีสัดส่วนของตลาดมากที่สุดจะเป็นฟาร์ม
ขนาดใหญ่ประมาณ 70เปอร์เซ็นต์ ส่วนฟาร์มขนาดกลางประมาณ 20เปอร์เซ็นต์ ฟาร์มขนาดเล็กประมาณ 10
เปอร์เซ็นต์ ปัจจุบันพันธุ์ปลาของประเทศไทยยังไม่เพียงพอทั งต่อความต้องการในประเทศและการส่งออก 
เนื่องจากปลานิลเป็นปลาที่มีราคาดี ต้นทุนการเลี ยงต่้า และมีความนิยมในประเทศสูง ท้าให้เกษตรกรสามารถ
ท้าการตลาดเองได้ นอกจากนี ปัจจัยด้านสภาพภูมิอากาศแปรปรวน ท้าให้พันธุ์ปลาในระยะหลังมีจ้านวน
น้อยลง 
 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
ธุรกิจเพาะเลี ยงปลานิลในประเทศไทยมีปัญหาในเรื่องของการสนับสนุนจากภาครัฐ ท้าให้การพัฒนา

และการเติบโตของการเลี ยงปลานิลในประเทศไทยไม่ก้าวหน้าอย่างที่ควรจะเป็น เนื่องจากเกษตรกรต้องพ่ึงพา
ตนเองอยู่มาก ซึ่งจากการที่ประเทศไทยจะเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2558 นี  เกษตรกรมีความ
ต้องการให้หน่วยงานรัฐเข้ามาให้ความรู้ในด้านลู่ทางการลงทุน และกฎระเบียบ รวมทั งกลยุทธ์ที่เกษตรกรควร
ทราบ เพ่ือท้าการปรับตัวให้ทันกับสถานการณ์ อีกเรื่องหนึ่งที่ส้าคัญคือการสนับสนุนในเรื่องของการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และสายพันธุ์ให้ตรงกับความต้องการของตลาดทั งในและต่างประเทศ รวมทั งการเป็นตัวกลางในการ
จับคู่ทางธุรกิจให้แก่เกษตรกรในประเทศกับนักลงทุนหรือคู่ค่าในต่างประเทศ 
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สรุปผลการสัมภาษณ์กลุ่มเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้้าบางหัก อ.พานทอง จังหวัดชลบุรี 
วันที่ 25 มกราคม 2556 เวลา 15.00 - 17.00 น. 

 
รายช่ือผู้ให้สัมภาษณ์ 

คุณพรชัย  บัวประดิษฐ์  ประธานชมรมผู้เพาะเลี ยงสัตว์น ้าบางหัก 
 
รายนามผู้เข้าสัมภาษณ์ 

ผศ.ดร. กัมปนาถ เพ็ญสุภา  หัวหน้าโครงการ 
ผศ.ดร. กาญจนา พยุหะ  นักวิจัย 
ผศ.ดร. ธนาทิพย์ แหลมคม  นักวิจัย 
อ.ดร.ชยันต์ พิภพลาภอนันต์ นักวิจัย 
นายอริยพงศ์ เจริญเวช  ผู้ช่วยนักวิจัย 

  
สรุปประเด็นส้าคัญจากการสัมภาษณ์ 
 

ความคิดเห็นในเรื่องการเพาะเลี้ยงปลานิลของไทยในปัจจุบัน 
ปัจจุบันเกษตรกรไทยยังมีความเข้าใจในเรื่องการเพาะเลี ยงปลาผิดอยู่ โดยปัจจุบันจะเลี ยงจากความ

ถนัดของตนเอง ซึ่งความเป็นจริงแล้วเราควรเลี ยงตามความต้องการของตลาด จึงจะท้าให้สามารถขายได้ราคา
ที่ดี นอกจากนี ในเรื่องคุณภาพของผลผลิตปลาที่ได้ ส่วนใหญ่เกษตรกรไทยยังผลิตไม่ได้ตามมาตรฐานของตลาด 
จึงท้าให้การส่งออกไปยังต่างประเทศยังมีไม่มาก 

 

ตลาดส่งออกท่ีส้าคัญคือ ยุโรปและอเมริการซึ่งมีความนิยมบริโภคปลาเนื อขาวมาก โดยทางกลุ่มฯมีการ
ส่งออกโดยขายให้กับบริษัท ไทยสปริงฟิช 

 

ปัจจุบันในเรื่องระบบมาตรฐานฟาร์มของกรมประมงยังไม่สามารถสร้างความเชื่อถือในตัวสินค้าให้แก่
เกษตรกรได้จริง เมื่อเกษตรกรลงมือท้าตามมาตรฐานดังกล่าว แต่ไม่สามารถขายได้ ท้าให้ต้นทุนของเกษตรกร
เพ่ิมขึ นไปโดยเปล่าประโยชน์ 

 
ความคิดเห็นในเรื่องบทบาทของรัฐในการสนับสนุนเกษตรกรรายย่อยภายหลังการเปิดประชาคม

อาเซียน 
รัฐบาลควรเข้ามาช่วยเหลือเกษตรกรในเรื่องของการตลาด ในการให้ข้อมูลและความรู้ในเรื่องการค้า 

การส่งออก ทิศทางของความต้องการของตลาดโลกในปัจจุบัน และการหาตลาดให้แก่เกษตรกรรายย่อย 
เพราะเรื่องที่เกษตรยังขาดอยู่มากคือเรื่องตลาด นอกจากนี รัฐควรเข้ามาส่งเสริมและดูแลอย่างจริงจังในการ
รวมกลุ่มเกษตรกรรายย่อยต่างๆอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะการสร้างทัศนคติที่ดีในการพัฒนาตนเองและการ
ประสานประโยชน์ของสมาชิกในกลุ่ม  
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สรุปผลการประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) 
วันที่ 26 มกราคม 2556 เวลา 9.00 – 12.30 น. 

ณ โรงแรมเคพีแกรนด์โฮเทล จังหวัดจันทบุรี 
 

เพ่ือให้ได้ข้อมูลจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในภาคประมงไทยทุกระดับ จึงได้มีการจัดการประชุมกลุ่มย่อย 
(Focus Group) ขึ นเพ่ือรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ประกอบการในธุรกิจภาคประมง โดยมี
รายนามผู้เข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อยดังนี  
 
รายนามผู้เข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อย 

ดร.ผนิศวร ช้านาญเวช  นายกสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งแห่งประเทศไทย 
น.สพ.สุรศักดิ์ ดิลกเกียรติ   เลขาธิการสมาคมผู้เลี ยงกุ้งทะเลไทย 
คุณบรรจง นิสภวาณิชย์   นายกสมาคมกุ้งตะวันออกไทย 
คุณปกป้อง อุ่มอยู่   นักวิชาการประมง ศูนย์วิจัยและเพาะพันธุ์สัตว์น ้าชายฝั่ง  
ผศ.ดร. กัมปนาถ เพ็ญสุภา  หัวหน้าโครงการ 
ผศ.ดร. กาญจนา พยุหะ  นักวิจัย 
ผศ.ดร. ธนาทิพย์ แหลมคม  นักวิจัย 
อ.ดร.ชยันต์ พิภพลาภอนันต์ นักวิจัย 
นายอริยพงศ์ เจริญเวช  ผู้ช่วยนักวิจัย 

 
สรุปประเด็นส้าคัญจากการสัมภาษณ์ 
 

ความคิดเห็นในเรื่องประเทศในอาเซียนกับความน่าสนใจเข้าไปลงทุน 
ประเทศอินโดนิเซียเป็นประเทศที่มีทรัพยากรเยอะ รวมทั งมีความเหมาะสมทั งภูมิอากาศและความ

สมบูรณ์ของน ้า นอกจากนี ทางรัฐบาลอินโดนิเซียยังสนับสนุนให้ผู้ประกอบการจากต่างประเทศเข้าไปลงทุน ท้า
ให้อินโดนิเซียเหมาะกับการเข้าไปลงทุนในธุรกิจประมงน่านน ้าและการเพาะเลี ยง แต่ในด้านการเพาะเลี ยงนั น
ยังมีต้องมีการปรับปรุงในเรื่องของสาธารณูปโภคพื นฐานในประเทศอีกมาก ดังนั นการไปลงทุนในประเทศอิน
โดนิเซียต้องใช้เงินลงทุนสูง จึงเหมาะกับผู้ประกอบการรายใหญ่ 

 

ประเทศเวียดนามมีความเหมาะสมในการลงทุนด้านแปรรูป เนื่องจากเวียดนามมีวัตถุดิบที่หลากหลาย
ในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ต่างๆ มีแรงงานที่มีความช้านาญด้านการแปรรูปและค่าจ้างแรงงานที่ถูก ส้าหรับใน
การลงทุนด้านการเพาะเลี ยงที่น่าสนใจ ได้แก่ การเพาะเลี ยงกุ้งและปลาสวาย เนื่องจากเป็นที่ต้องการน้าไป
แปรรูปมาก และเวียดนามยังมีความเหมาะสมในเรื่องทรัพยากรน ้าและเทคโนโลยีการเลี ยงปลาสวาย ท้าให้
ปลาสวายที่ได้เป็นที่ต้องการของตลาด 

 

ประเทศฟิลิปปินส์นั นมีความเหมาะสมในการลงทุนประมงน่านน ้า โดยเฉพาะการจับปลาทูน่า เนื่องจาก
ฟิลิปปินส์มีเทคโนโลยีในการจับปลาทูน่าสูงและสามารถจับได้ในปริมาณมาก ซึ่งไทยมีการน้าเข้าปลาทูน่าเป็น
อันดับหนึ่งของการน้าเข้าสินค้าประมงจากต่างประเทศ แต่ต้องค้านึงถึงต้นทุนโลจีสติกส์ด้วย เนื่องจาก
ระยะทางระหว่างไทยกับฟิลิปปินส์นั นไกลมาก 
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ในประเทศที่มีพรมแดนติดกับไทยนั น ประเทศมาเลเซียมีความเหมาะสมด้านทรัพยากรและภูมิอากาศ
เช่นเดียวกับอินโดนิเซีย แต่จะมีปัญหาในด้านแรงงานที่หายากและค่าแรงสูง เนื่องจากรัฐบาลมาเลเซียน
สนับสนุนในด้านอุตสาหกรรมซอฟแวร์และมัลติมีเดียเป็นอย่างมาก ท้าให้มีแรงงานในภาคประมงน้อย ส่วน
ประเทศพม่าและกัมพูชาก็ในความน่าสนใจเช่นเดียวกัย โดยพม่าเป็นประเทศที่เปิดใหม่มีทรัพยากรที่อุดม
สมบูรณ์มากทั งในการท้าประมงน ้าจืดและประมงน่านน ้า มีภูมิอากาศที่ที่ใกล้เคียงกับไทย ท้าให้นักลงทุนจาก
ไทยและต่างประเทศสนใจเข้าไปศึกษาเพ่ือท้าการลงทุนในพม่าเป็นจ้านวนมาก ส่วนกัมพูชามีความน่าสนใจใน
การลงทุนเพาะเลี ยงกุ้ง เนื่องจากรัฐบาลกัมพูชาในการสนับสนุนเรื่องการลงทุนเพาะเลี ยงกุ้ง ในด้านการลงทุน
เพาะเลี ยงยังไม่มีคามน่าสนใจ เนื่องจากกัมพูชามีความอุดมสมบุรณ์ในทรัพยากรปลาน ้าจืด จึงยังไม่มีความ
ต้องการบริโภคปลาเลี ยงเท่าไรนัก แต่เนื่องจากปัญหาทางด้านการเมืองของกัมพูชาท้าให้นักลงทุนไทยยังไม่เข้า
ไปลงทุนในกัมพูชาเท่าท่ีควร ประเทศลาวมีความน่าสนใจในการลงทุนโรงเพาะฟักลูกพันธุ์ เนื่องจากลาวมีการ
น้าเข้าลูกพันธุ์จากไทยเป็นจ้านวนมาก แต่ในการลงทุนเพาะเลี ยงยังไม่น่าสนใจ เนื่องจากลาวมีประชากรน้อย 
ท้าให้ตลาดในประเทศมีขนาดเล็ก 

 

ประเทศบรูไนมีความน่าสนใจในการเข้าไปลงทุนการเพาะเลี ยง เนื่องจากบรูไนสนับสนุนการลงทุนธุรกิจ
อาหาร แต่เนื่องจากระยะทางไกลอาจท้าให้การขนส่งวัตถุดิบเพ่ือน้ามาแปรรูปที่ไทยไม่เหมาะ ดังนั นจึงควรเป็น
การลงทุนเพ่ือจ้าหน่ายในประเทศจะดีกว่า ส่วนประเทศสิงคโปร์นั นเป็นประเทศซึ่งเน้นทางด้านการเป็น
ตัวแทนจ้าหน่าย จึงไม่เหมาะในการเพาะเลี ยงหรือการตั งโรงงานแปรรูป แต่มีความเหมาะสมในด้านการลงทุน
ธุรกิจห้องเย็น 

 
ความคิดเห็นในเรื่องการลงทุนในอาเซียน 
การลงทุนในทุกประเทศ เราควรจะต้องทราบถึงกฎระเบียบและนโยบายของแต่ละประเทศเป็นอันดับ

แรก เพ่ือให้ทราบถึงท่าทีของรัฐบาลแต่ละประเทศ ซึ่งส่งผลต่อความมั่นใจของนักลงทุน ต่อมาจึงพิจารณาถึง
ค่าได้เปรียบและผลประโยชน์จากการที่เข้าไปลงทุนในประเทศนั นๆ เช่น ภาษี ค่าเช่าที่ดิน ค่าพลังงานต่างๆ 
เป็นต้น 

 

ปัจจุบันความสนใจในการไปลงทุนในต่างประเทศของผู้ประกอบการไทยในระดับขนาดกลางและขนาด
ย่อม(SMEs) ยังน้อย เนื่องจากการด้าเนินธุรกิจในประเทศไทยยังสามารถเติบโตต่อไปได้ อีกทั งการไปลงทุนใน
ต่างประเทศมีต้นทุนที่สูงกว่า แต่ในอนาคตคาดว่าผู้ประกอบการจะมีความสนใจการลงทุนในต่างประเทศมาก
ขึ นแน่นอน เนื่องจากในหลายประเทศมีการพัฒนาในด้านประมงเพ่ิมขึ นมาก ท้าให้ผู้ประกอบการไทยต้อง
เผชิญกับการแข่งขันที่สูงขึ นภายหลังจากการเปิดประชาคมอาเซียน 
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สรุปผลการสัมภาษณ์นายกสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งแห่งประเทศไทย 
วันที่ 26 มกราคม 2556 เวลา 13.00 – 14.30 น. 

ณ โรงแรมเคพีแกรนด์โฮเทล จังหวัดจันทบุรี 
 
 
รายช่ือผู้ให้สัมภาษณ์ 

ดร.ผนิศวร ช้านาญเวช   นายกสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งแห่งประเทศไทย 
 
รายนามผู้เข้าสัมภาษณ์ 

ผศ.ดร. กัมปนาถ เพ็ญสุภา   หัวหน้าโครงการ 
ผศ.ดร. กาญจนา พยุหะ   นักวิจัย 
ผศ.ดร. ธนาทิพย์ แหลมคม   นักวิจัย 
อ.ดร.ชยันต์ พิภพลาภอนันต์  นักวิจัย 
นายอริยพงศ์ เจริญเวช   ผู้ช่วยนักวิจัย 

 
สรุปประเด็นส้าคัญจากการสัมภาษณ์ 
 

ความคิดเห็นในเรื่องการลงทุนภายหลังการวมกลุ่มประชมคมอาเซียน 
ภายหลังจากการรวมกลุ่มประชาคมอาเซียนแล้ว ในการลงทุนเพ่ือย้ายฐานการเพาะเลี ยงมีความเป็นไป

ได้ยาก เนื่องจากสภาวะการเพาะเลี ยงในประเทศไทยยังมีศักยภาพ ท้าให้เกษตรกรไทยขนาดกลางและขนาด
ย่อมยังไม่มีความสนใจในการลงทุนเพาะเลี ยงปลาในประเทศอาเซียนมากนัก แต่ในเรื่องของประมงน่านน ้าและ
โรงงานแปรรูปจะมีการลงทุนในประเทศอาเซียนมากขึ น เนื่องจากมีค่าแรงงานและค่าขนส่งเป็นต้นทุนหลัก 
และในไทยยังมีต้นทุนตรงส่วนนี สูงกว่าประเทศอ่ืนอยู่มาก ส่วนในเรื่องประมงน่านน ้าจะมีการลงทุนในเรื่องการ
จับปลาทูน่ามากขึ นชัดเจน เนื่องจากวัตถุดิบหลักที่ไทยน้าเข้ามาจากต่างประเทศคือ ปลาทูน่า ซึ่งไทยมี
เทคโนโลยีการจับปลาทูน่าต่้าอยู่มากเมื่อเทียบกับประเทศอ่ืนๆ เช่น ฟิลิปปินส์ ในด้านการส่งออกจะมีผลต่อกุ้ง
และผลิตภัฒณ์มากกว่า เนื่องจากการรวมกลุ่มประชาคมอาเซียนท้าให้มีตลาดที่ใหญ่ขึ น 

 

ประเทศอาเซียนที่น่าลงทุนได้แก่ เวียดนามและอินโดนีเซีย โดยอินโดนนีเซียมีความเหมาะสมในการ
เพาะเลี ยง เนื่องจากมีสภาพอากาศที่เหมาะสม มีทรัพยากรอยู่มาก และมีตลาดในประเทศที่ใหญ่มากเนื่องจาก
มีประชากรอยู่เยอะ แต่ติดปัญหาในเรื่องโครงสร้างพื นฐานยังไม่มีการพัฒนามากนัก ส่วนในเวียดนามเหมาะกับ
การลงทุนโรงงานแปรรูปมากเนื่องจากมีแรงงานที่มีฝีมือในการแปรรูป ค่าจ้างแรงงานถูก รวมทั งไม่มีค่าเช่า
ที่ดินและมีท่าเรือที่เหมาะกับการส่งออก จึงท้าให้ต้นทุนในการแปรรูปต่้า นอกจากนี เวียดนามมีวัตถุดิบที่
หลากหลายกว่าในประเทศไทย ในเรื่องการเพาะเลี ยงในเวียนามมีพอประมาณ แต่ส่วนใหญ่แล้วจะน้าเข้า
วัตถุดิบจากต่างประเทศมาแปรรูปและส่งออกมากกว่าการส่งออกสินค้าสด พน่าเป็นประเทศหนึ่งที่น่าสนใจ
เนื่องจากมีทรัพยากรและมีตลาดที่ใหญ่ ค่าเช่าที่ดินที่ถูก อีกทั งยังเป็นประตูสู่ยุโรป ถ้าพม่าสร้างท่าเรือน ้าลึก
เสร็จจะกลายเป็นฐานการส่งออกสู่ยุโรปที่ส้าคัญ เนื่องจากลดระยะเวลาในการส่งออกไปได้ 3-5 วัน ซึ่งท้าให้ค่า
ขนส่งถูกลงมาก แต่พม่ายังมีปัญหาในเรื่องโครงสร้างพื นฐาน ที่ยังไม่มีการพัฒนา และคนในประเทศยังมีก้าลัง
ซื อน้อย แต่ถ้าระยะเวลาผ่านไปปัญหาตรงนี จะน้อยลง ส้าหรับประเทศลาวในด้านทรัพยากรถือว่ายังอุดม
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สมบูรณ์อยู่ แต่ติดปัญหาในเรื่องตลาดในประเทศท่ีเล็กมาก จึงไม่ดึงดูดให้เข้าไปลงทุน ส่วนในประเทศกัมพูชาก็
เช่นกัน แต่ไทยจะเจอปัญหาในเรื่องภาวะการเมืองที่ขัดแย้งเป็นหลัก 

 

ในการตัดสินใจเข้าไปลงทุน นักลงทุนจะพิจารณากฏหมายและข้อก้าหนดต่าง รวมทั งนโยบายที่ดึเอื อให้
เข้าไปลงทุน เช่น ภาษี ส่วนลดต่างๆ เป็นต้น และปัจจัยที่ดึงดูดการลงทุน เช่น ค่าเช่าที่ดินถูก ตลาดในประเทศ
ใหญ่ แรงงานมีฝีมือและค่าแรงถูก และวัฒนธรรมของคนในประเทศนั นๆ เป็นต้น และการไปลงทุนในทุก
ประเทศมักจะให้เป็นไปในลักษณะการร่วมทุนกับผู้ประกอบการในประเทศเค้าเอง เนื่องจากประเทศใน
อาเซียนหวังให่นักลงทุนไทยเข้าไปพัฒนาและช่วยเหลือผู้ประกอบการในประเทศตนเอง การลงทุนในนาม
เอกชนไทยโดยตรงเป็นไปได้ยากมาก 

 
ความคิดเห็นในเรื่องผลกระทบต่อประเทศไทยจากการเปิดประชาคมอาเซียน 
ในระยะแรกต่างประเทศจะเข้ามาลงทุนแปรรูปในประเทศไทยมากขึ น เนื่องจากไทยมีวัตถุดิบมาก 

วัตถุดิบแปรรูปพร้อม มีแรงงานมีฝีมือ อีกทั งโครงสร้างพื นฐานมีความพร้อม ท้าให้ผู้ประกอบการในประเทศ
ต้องเผชิญกับการแข่งขันที่สูงขึ น โรงงานที่มีต้นทุนสูงหรือโรงงานขนาดเล็กอาจจะต้องออกจากธุรกิจไป ดังนั น
ข้อมุลข่าวสารมีความจ้าเป็นมาก เพ่ือให้ธุรกิจสามารถปรับตัวได้ทัน นอกจากนี อีกเรื่องที่จะเข้ามามีบทบาท
มากคือระบบสืบค้นย้อนกลับ (Traceability) 

 

รัฐต้องมีการควบคุมปริมาณวัตถุดิบไม่ให้ล้นตลาด และหันมาสนับสนุนผู้ประกอบการไทยอย่างเต็มที่ 
ถ้าต้องการให้พัฒนาด้านใด ก็ออกนโยบายออกมาสนับสนุนเต็มที่อย่างเช่นประเทศอ่ืนๆ เช่น มาเลเซีย 

 

ไทยมีความได้เปรียบในเรื่องของวัตถุดิบที่มีปริมาณมากเพียงพอต่อความต้องการของต่างประเทศ 
สามารถส่งได้ตรงตามเวลา แต่ยังต้องมีการลงทุนในเรื่องโลจิสติกอย่างมาก เนื่องจากไทยยังมีต้นทุนด้านโลจิ
สติกสูงมาก แต่ในประเทศอ่ืนๆ เช่น เวียดนามมีต้นทุนเรื่องโลจิสติกที่ต่้ากว่าของไทยมาก ซึ่งจะมีผลต่อต้นทุน
การส่งออกในระยะยาว 
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สรุปผลการสัมภาษณ์เลขาธิการสมาคมผู้เลี้ยงกุ้งทะเลไทย 
วันที่ 26 มกราคม 2556 เวลา 15.00 – 17.00 น. 

ณ โรงแรมเคพีแกรนด์โฮเทล จังหวัดจันทบุรี 
 
รายช่ือผู้ให้สัมภาษณ์ 

น.สพ.สุรศักดิ์ ดิลกเกียรติ    เลขาธิการสมาคมผู้เลี ยงกุ้งทะเลไทย 
 
รายนามผู้เข้าสัมภาษณ์ 

ผศ.ดร. กัมปนาถ เพ็ญสุภา   หัวหน้าโครงการ 
ผศ.ดร. กาญจนา พยุหะ   นักวิจัย 
ผศ.ดร. ธนาทิพย์ แหลมคม   นักวิจัย 
อ.ดร.ชยันต์ พิภพลาภอนันต์  นักวิจัย 
นายอริยพงศ์ เจริญเวช   ผู้ช่วยนักวิจัย 

 
สรุปประเด็นส้าคัญจากการสัมภาษณ์ 

ความคิดเห็นในเรื่องของการเปิดประชาคมอาเซียนกับอุตสาหกรรมกุ้งไทย 
ผู้ประกอบการกุ้งไทยควรมีการออกไปลงทุนในประเทศอาเซียน ซึ่งปัจจุบันมีเพียง CP รายเดียวเท่านั น

ที่ไปลงทุนในอาเซียน แต่ในภาพรวมควรมีมากกว่านี  และควรไปในรูปแบบของภาคีร่วมกับผู้ลงทุนในประเทศ
นั นๆ เนื่องจากเรามีความรู้และประสบการณ์ในการเลี ยงกุ้งที่มากกว่าทุกประเทศในอาเซียน และความเชื่อถือ
ของต่างประเทศมีมาก ท้าให้เรามีความได้เปรียบและมีความส้าคัญในการแง่การไปลงทุนในอาเซียนมาก หาก
ปล่อยให้โอกาสนี ผ่านไปจนประเทศอ่ืนๆ มีประสพการณ์และมีการพัฒนาขึ นมาใกล้เคียงกับเรา จะท้าให้เรา
เสียโอกาสนี ไป นอกจากนี ประเทศไทยยังมีต้นทุนในการผลิตสินค้าประมงที่สูงกว่าประเทศอ่ืนอยู่ รวมทั ง
ปัญหาเรื่องความเสื่อมโทรมของทรัพยากรน ้าท้าให้ผลผลิตต่้าลง โดยในปี 2555 ผู้ประกอบการห้องเย็นไทย
ประสพภาวะขาดทุน ดังนั นท้าให้เราจ้าเป็นต้องหาช่องทางไปลงทุนในอาเซียน  ดังนั นหากไม่เข้าไปลงทุนใน
อาเซียนแล้ว โอกาสที่จะพัฒนาในเรื่องประสิทธิภาพการผลิตและต้นทุนเราผู้ประกอบการ ไทยเป็นไปได้ยาก 
โดยเฉพาะในประเทศอินโดนิเซีย และเวียดนามท่ีมีต้นทุนด้านแรงงานและโลจิสติกท่ีถูกกว่า 

 

การสร้างความยั่งยืนในอุตสาหกรรมกุ้งของไทย นอกจากการลงทุนในด้านการผลิตให้มีวัตถุดิบกุ้งให้มี
ปริมาณมากแล้ว ยังจะต้องลงทุนในด้านการเป็นผู้ค้าวัตถุดิบ โดยให้ไทยเป้นศูนย์กลางการค้ากุ้งของอาเซียน
ด้วย 

 

ประเทศที่น่าสนใจในการลงทุนเพาะเลี ยงกุ้ง ได้แก่ ประเทศพม่าและกัมพูชา ซึ่งมีระยะทางใกล้กับไทย
และมีความเหมาะสมของพื นที่และภูมิอากาศ รวมทั งความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรมาก แต่ในพม่าเรา
จะต้องคิดค้นและปรับปรุงเทคโนโลยีการเลี ยงกุ้งใหม่ เนื่องจากกระแสน ้าที่ไหลแรง น ้าขุ่น ฝนตกแรง ซึ่งสภาพ
แตกต่างจากไทยค่อนข้างมาก ส่วนในกัมพูชายังติดปัญหาเรื่องการเมือง เพราะกัมพูชายังปกครองด้วยระบอบ
เผด็จการ ท้าให้นักลงทุนไทยไม่กล้าเข้าไป ส่วนประเทศที่ไกลออกไปก็มีเวียดนามที่รัฐบาลของเวียดนามให้การ
สนับสนุนและยินดีให้ไทยเข้าไปลงทุน แต่พื นที่การเลี ยงกุ้งในเวียดนามเหลือน้อยในปัจจุบัน ท้าให้การที่นัก
ลงทุนไทยจะเข้าไปจับจองพื นที่มีควมยากมาก ส่วนอินโดนีเซียนั นก็สามารถไปได้ แต่ก็ต้องมีการเตรียมความ
พร้อมและงบลงทุนที่สูงมาก เนื่องจากความพร้อมของพื นที่ ความพร้อมของโครงสร้างพื นฐานยังไม่ดี  
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ความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของรัฐบาลไทยต่อการลงทุนในอาเซียนของผู้ประกอบการไทย 
ในการสนับสนุนการลงทุนของไทยในอาเซียน รัฐบาลจะต้องเข้าไปมีบทบาทในการปกป้องและหา

ช่องทางการลงทุนให้แก่นักลงทุนไทย เนื่องจากรัฐบาลในประเทศต่างๆมีการปกป้องผลประโยชน์ของนักลงทุน
ในประเทศตนเองอยู่แล้ว ดังนั นการที่ไทยจะเข้าไปลงทุนในอาเซียนก็มักจะเป็นในรูปแบบของการร่วมทุนเกือบ
ทั งหมด และหากรัฐบาลไทยไม่มีการเข้าไปเจรจาเพ่ือปกป้องนักลงทุนไทยในอาเซียนแล้ว มีโอกาสที่จะเกิด
ปัญหาถูกไล่กลับประเทศในอนาคตได้ 

 

ในอนาคตการพัฒนาผลิตภัณฑ์จะเข้ามามีบทบาทมากขึ น ดังนั น รัฐบาลควรมีการลงทุนในเรื่องการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ในประเทศปลายทาง เพ่ือพัฒนาสินค้าให้เข้ากับความต้องการของผู้บริโภคในประเทศนั นๆ 
เพ่ือที่จะได้น้าความรู้มาพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเราในด้านการแปรรูปมากขึ น และส่งออกไปยังประเทศปลายทาง
ได้มากขึ น 

 

การลงทุนในอาเซียนเป็นจะต้องเป็นผู้ประกอบการขนาดใหญ่เท่านั นถึงจะมีศักยภาพในการไปลงทุนใน
ต่างประเทศดังนั น หากต้องการให้ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมมีโอกาสไปลงทุนในอาเซียน รัฐควร
มีการส่งเสริมให้เกษตรกรรายย่อยมีการรวมกลุ่มกัน เพ่ือสร้างความเข้มแข็งในการเจรจาทางด้านการค้าและ
การลงทุนมากขึ นโดยมีรัฐบาลเป็นตัวกลาง โดยมีการรวมกลุ่มเกษตรกรรายย่อยหลายๆรายกลายเป็นกลุ่มใหญ่
ขึ น แล้วจัดตั งกลุ่มนั นให้เป็นบริษัทขึ นมา จากนั นก็ใช้ชื่อของบริษัทนี ในการเจรจาการค้าและการลงทุนกับ     
นักลงทุนชาวต่างประเทศ 
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สรุปผลการสัมภาษณ์กรรมการสมาคมผู้เลี้ยงกุ้งทะเลไทย 
วันที่ 27 มกราคม 2556 เวลา 10.00 – 12.00 น. 

ณ โรงแรมเคพีแกรนด์โฮเทล จังหวัดจันทบุรี 
 
รายช่ือผู้ให้สัมภาษณ์ 

คุณบรรจง นิสภวาณิชย์    นายกสมาคมกุ้งตะวันออกไทย 
 
รายนามผู้เข้าสัมภาษณ์ 

ผศ.ดร. กัมปนาถ เพ็ญสุภา   หัวหน้าโครงการ 
ผศ.ดร. กาญจนา พยุหะ   นักวิจัย 
ผศ.ดร. ธนาทิพย์ แหลมคม   นักวิจัย 
อ.ดร.ชยันต์ พิภพลาภอนันต์  นักวิจัย 
นายอริยพงศ์ เจริญเวช   ผู้ช่วยนักวิจัย 

 
สรุปประเด็นส้าคัญจากการสัมภาษณ์ 
 

ความคิดเห็นในเรื่องของการเปิดประชาคมอาเซียนกับอุตสาหกรรมกุ้งไทย 
ภายหลังจากการเปิดประชาคมอาเซียน ผู้ประกอบการเลี ยงกุ้งจะต้องเจอการแข่งขันที่สูงขึ นจากการที่มี

นักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนเลี ยงกุ้งในไทย และการลงทุนเพาะเลี ยงกุ้งของชาวต่างชาติในปะรเทศข้างเคียง
มากขึ น นอกจากนี ยังต้องพบกับปัญหาต่างๆ เช่น ในด้านแรงงานต้องพบกับปัญหาแรงงานในฟาร์มเลี ยงกุ้ง ซึ่ง
ปัจจุบันส่วนใหญ่จะเป็นชาวพม่า กัมพูชา จะกลับประเทศของตนเอง ในด้านการผลิตกุ้งไทยยังอยู่ในภาวะ
ต้นทุนสูง และสภาพแวดล้อมที่แย่ลง ในด้านการตลาดกุ้งของไทยต้องเผชิญกับกุ้งจากต่างประเทศที่เข้ามาตี
ตลาดในประเทศไทย ปัจจุบันกุ้งไทยก็เริ่มเผชิญกับปัญหานี แล้ว แต่ยังสามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้ 
เนื่องมาจากประเทศอ่ืนยังมีเทคโนโลยีการเพาะเลี ยงกุ้งที่ต่้ากว่าไทยอยู่มาก และในประเทศอ่ืนๆที่มีความอุดม
สมบูรณ์ยังไม่เริ่มท้าการผลิตมากนัก  

 

ปัจจุบันในเรื่องการรวมกลุ่มของเกษตรกรผู้ผลิตกุ้งในไทยมีความเข้มแข็งมาก แต่ในการรวมกลุ่มของ
ผู้ประกอบการห้องเย็นและโรงเพาะฟักขาดความเข้มแข็ง เนื่องจากธุรกิจห้องเย็นและโรงเพาะฟักพันธุ์กุ้งมี
ลักษณะของตลาดผู้ขายน้อยราย จึงท้าให้สมาชิกในกลุ่มมีมีการแข่งขันกันเองสูง  

 

ปัจจุบันการเลี ยงกุ้งของไทยยังมีความแตกต่างกันอยู่ เกษตรกรรายย่อยยังไม่สามารถแข่งขันกับผู้ผลิต
รายใหญ่ได้ ทั งในด้านต้นทุนการผลิต การมีพันธุ์กุ้งที่ดี และในด้านการตลาด ซึ่งเกษตรกรรายย่อยนั น
เสียเปรียบผู้ผลิตรายใหญ่ในเรื่องสัญญาทางการค้าอยู่มาก 

 

กุ้งไทยมีการจ้าหน่ายอยู่ 2 ทางคือ การขายในประเทศและการส่งออก โดยการขายในประเทศนั นจะ
เป็นกุ้งจากเกษตรกรรายย่อยเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งกุ้งพวกนี ไม่ต้องมีการผ่านระบบสืบค้นย้อยกลับ ก็สามารถขายได้ 
ส่วนกุ้งส่งออกจะเป็นกุ้งที่ผ่านระบบสืบค้นย้อยกลับ ซึ่งโดยมากเป็นกุ้งที่มาจากผู้ผลิตรายใหญ่ ดังนั นเมื่อเปิด
ประชาคมอาเซียนและผู้ประกอบการห้องเย็นมีการน้าเข้ากุ้งราคาถูกจากประเทศอ่ืน เกษตรกรไทยได้รับ
ผลกระทบแน่นอน 
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ภายหลังการเปิดประชาคมอาเซียน กุ้งไทยจะเผชิญกับการป้องกันการค้าในรูปแบบของมาตรฐานความ
ปลอดภัยต่างๆมากขึ น ดังนั นรัฐบาลไทยจะต้องมีการสสร้างมาตรฐานสินค้าที่ทุกประเทศยอมรับได้ ไม่อย่างนั น
กุ้งไทยจะขายล้าบากขึ นแน่นอน 

 
ความคิดเห็นในเรื่องการลงทุนธุรกิจกุ้งในอาเซียน 
ในการลงทุนในอาเซียนไม่มีทางที่นักลงทุนไทยจะไปลงทุนในนามเอกชนไทยได้ จะต้องเป็นการไปลงทุน

ในลักษณะการร่วมทุนกับนักลงทุนในประเทศนั นเท่านั น ไม่ว่าจะเป็นเวียดนาม อินโดนิเซียหรือเประเทศอ่ืนๆ 
ซึ่งปัจจุบันก็มีการลงทุนลักษณะนี อยู่บ่อยครั ง โดยมีนักลงทุนชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาดุงานในประเทศไทย 
แล้วท้าการเชื อเชิญผู้เลี ยงกุ้งของไทยไปลงทุนร่วมกันในประเทศของตนอง แต่ก็ยังไม่มีการลงทุนเกิดขึ นใน
ปัจจุบัน 

 

การลงทุนในประเทศอาเซียนมีข้อดีในเรื่องของต้นทุนการผลิตที่ต่้ากว่าไทย โดยเฉพาะแรงงาน 
นอกจากนี ยังมีหลายประเทศที่มีท้าเลการค้าที่ดี มีท่าเรือที่พร้อมในการส่งออกไปยังตลาดใหญ่ๆได้ เช่น 
เวียดนาม ซึ่งมีท่าเรือพร้อมในการส่งออกไปยังฝั่งตะวันออก และพม่าที่มีท้าเลในการสร้างท่าเรือน ้าลึกส้าหรับ
ส่งออกไปยังยุโรปได้ และสามารถลดระยะเวลาการขนส่งลงได้มาก แต่ปัจจัยที่ต้องพิจารณาในการไปลงทุนใน
ต่างประเทศอย่างแรกคือ เรื่องการเมือง การปกครองและกฏระเบียบของประเทศนั นๆ ว่ามีความเอื อต่อการ
เข้าไปลงทุนเพียงใด รัฐบาลประเทศนั นๆมีการสนับสนุนการลงทุนจากชาวต่ างชาติมากน้อยเพียงใด มีการ
ปกป้องผลประโยชน์ของคนในชาติมากน้องเพียงไร 

 

ปัจจุบันในเรื่องการไปลงทุนในต่างประเทศยังคงไม่ค่อยได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการเลี ยงกุ้งมาก
นัก เนื่องจากในประเทศไทยนั นยังสามารถผลิตกุ้งได้ดีอยู่ นอกจากนี การลงทุนในต่างประเทศต้องใช้เงินลงทุน
สูง ซึ่งนอกจากบริษัทใหญ่อย่าง CP แล้ว เกษตรกรรายอ่ืนยังคงยากที่จะไปลงทุนในต่างประเทศ แต่ประเทศที่
น่าสนใจ ได้แก่ พม่า โดยในบริเวณทวายซึ่งจะมีการสร้างท่าเรือน ้าลึก ซึ่งท่าเรือตรงนี เสร็จจะท้าให้การ
เพาะเลี ยงและโรงงานแปรรูปในเขตนี เติบโตมาก เพราะสามารถส่งออกได้ทันที ในเวียดนามพื นที่การเลี ยงเริ่ม
น้อยลงเพราะมีการเพาะเลี ยงเพ่ิมขึ นมาก 
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สรุปผลการสัมภาษณ์นักวิชาการประมง 
วันที่ 28 มกราคม 2556 เวลา 10.00 – 12.00 น. 

ณ กองประมงต่างประเทศ กรมประมง 
 
รายช่ือผู้ให้สัมภาษณ์ 

ดร.สมิท ธรรมเชื อ    นักวิชาการประมง 7 กองประมงต่างประเทศ 
  
รายนามผู้เข้าสัมภาษณ์ 

ผศ.ดร. กาญจนา พยุหะ  นักวิจัย 
นายอริยพงศ์ เจริญเวช  ผู้ช่วยนักวิจัย 

 
สรุปประเด็นสัมภาษณ์ 

การเปิดประชาคมอาเซียนนั นไม่ใช่ปัจจัยหลักในการที่จะท้าให้นักลงทุนหันไปลงทุนท้าประมงใน
ประเทศอาเซียน เป็นเพียงเหตุการณ์ที่เข้ามาส่งเสริมให้นักลงทุนกันมาสนใจมากขึ นเท่านั นเอง ปัจจัยหลักที่    
นักลงทุนพิจารณาในการเข้าไปลงทุนในต่างประเทศคือ พื นที่ในประเทศไม่สามารถท้าการผลิตได้หรือประสบ
ปัญหาจนไม่สามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้ 

 

สิ่งส้าคัญที่นักลงทุนทุกคนจะต้องทราบก่อนเริ่มการลงทุนในประเทศอ่ืนๆนั น จะต้องทราบถึงกฏ
ระเบียบและมาตราการที่เก่ียวข้องกับการลงทุน รวมถึงภาวะทางการเมืองและนโยบายต่างๆ เพ่ือป้องกันความ
เสียหายที่เกิดขึ นจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายหรือเหตุการณ์ทางการเมือง ต่อมาควรพิจารณาถึงราคาที่ดิน   
ค่าพลังงาน และแรงงาน รวมทั งตลาดในประเศนั นๆ เป็นอันดับต่อมา 

 

การลงทุนในภาคประมงที่มีแนวโน้มเติบโตเป็นอันดับแรกคือ อุตสาหกรรมประมงในน่านน ้า เนื่องจาก
ประเทศไทยน้าเข้าปลาทูน่ามากที่สุด เนื่องจากประเทศไทยไม่สามารถผลิตหรือมีเทคโนโลยีการจับปลาทุน่าที่
มีคุณภาพสูงได้ ซึ่งประเทศที่จะเป็นแหล่งน ้าที่น่าสนใจของผู้ประกอบการเรือประมงคือ อินโดนิเซียซึ่งมีพื นที่
ประมงน่านน ้ากว้างใหญ่มาก นอกจากนี การเพาะเลี ยงในอินโดนิเซียก็มีความเป็นไปได้เช่นกัน แต่ปัจจุบันยังมี
ความเป็นไปได้น้อย เนื่องจากการพัฒนาสาธารณูปโภคพื นฐานยังไม่ดีพอ และมีการเปลี่ยนแปลงนโยบาย
บ่อยครั ง ท้าให้เกิดความไม่แน่นอนในการลงทุนและมีความเสี่ยงสูง นอกจากนี ยังมีฟิลิปปินส์ที่มีความน่าสนใจ
ในการท้าประมงน่านน ้า แต่ระยะทางไกลจะส่งผลค่าขนส่งมาก นอกจากประมงน่านน ้าที่มีแนวโน้มเติบโตเป็น
อันดับแรกแล้ว การลงทุนโรงงานแปรรูปเพ่ือเป็นฐานการส่งออกก็เป็นอีกธุรกิจหนึ่งที่มีความเป็นไปได้สูง 
เนื่องจากในประเทศไทยมีต้นทุนการแปรรูปสูงกว่าประเทศอ่ืนๆในอาเซียนมาก ดังนั นจึงมีโอกาสที่นักลงทุน
ไทยจะย้ายฐานการแปรรูปไปสู่ประเทศอ่ืนๆ ซึ่งเวียดนามมีความเหมาะสมมากในการลงทุนโรงงานแปรรูป 
เนื่องจากมีแรงงานที่มีทักษะดี ค่าจ้างแรงงานถูก อีกทั งมีท่าเรือที่พร้อมส่งออกได้ ส่วนธุรกิจการเพาะเลี ยงนั น
ในระยะอันใกล้อาจจะยังไม่เติบโตนัก เนื่องจากประเทศไทยยังสามารถเป็นฐานการเพาะเลี ยงได้และใน
ประเทศอ่ืนๆยังไม่มีการปรับปรุงเรื่องสาธารณูปโภคมากนัก นอกจากนี การลงทุนในต่างประเทศต้องใช้งบ
ลงทุนสูง แต่มีแนวโน้มมากขึ นในอนาคต เนื่องจากประเทศอ่ืนๆในอาเซียนมีความต้องการให้นักลงทุนไทยไป
ลงทุนเพาะเลี ยงในประเทศตนเอง 
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ปัจจุบันรูปแบบการลงทุนระหว่างประเทศทั งหมดเป็นลักษณะการร่วมทุน (Joint Venture) ดังนั น
รัฐบาลไทยจึงต้องมีบทบาทส้าคัญในการเข้าไปเจรจาเพ่ือเปิดโอกาสให้นักลงทุนไทยสามารถเข้าไปลงทุน 
รวมทั งปกป้องผลประโยชน์ของนักลงทุนไทยในต่างประเทศด้วย ในส่วนของนักลงทุนไทยที่ต้องการไปลงทุนใน
ประเทศอาเซียนนั น จ้าเป็นต้องเตรียมความพร้อมให้มากที่สุดเนื่องจากนักลงทุนจากประเทศอ่ืนๆในอาเซียน
นั น มีความต้องการให้นักลงทุนไทยเข้าไปช่วยเหลือและถ่ายทอดความรู้ทั งสิ น 
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