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บทคัดย่อ 
 

 การศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง และอุปสรรค การส่งออกสินค้าสัตว์น  าทางด่านตรวจ
สัตว์น  าพรมแดนไทย–ลาว เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีวัตถุประสงค์ของการศึกษา เพ่ือให้ทราบถึงสภาพ
ปัญหาอุปสรรคของผู้ส่งออกสินค้าสัตว์น  าผ่านด่านพรมแดนไทย - ลาว และศึกษาวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลง
การส่งออกสัตว์น  าชนิดที่ส าคัญทางด่านตรวจสัตว์น  าพรมแดนไทย - ลาว ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2552 – 2556 ผลการ 
ศึกษา พบว่าปัญหาอุปสรรคด้านนโยบายการค้าของ สปป.ลาว ผู้ส่งออกสินค้าสัตว์น  าทางด่านตรวจสัตว์น  า
พรมแดนไทย – ลาว ให้ความส าคัญในระดับปานกลาง ปัญหาอุปสรรคย่อยที่ส าคัญ ได้แก่ การแข่งขันในตลาด
การค้ามีมากขึ น ระบบการค้าระหว่างประเทศของ สปป.ลาว ยังไม่เป็นสากลและไม่มีความแน่นอน มีการ
เปลี่ยนแปลงนโยบาย กฎระเบียบบ่อยครั ง ด้านโครงสร้างพื นฐาน การคมนาคมขนส่งและการสื่อสาร ให้ความส าคัญ
ในระดับปานกลาง ปัญหาอุปสรรคย่อยที่ส าคัญ ได้แก่ ค่าขนส่งในการน าเข้า-ส่งออก ค่อนข้างสูง และเส้นทาง
คมนาคมยังไม่สะดวกต้องใช้เวลานาน ด้านการค้านอกระบบ ให้ความส าคัญในระดับปานกลาง ปัญหาอุปสรรค
ย่อยที่ส าคัญ ได้แก่ การลักลอบน าสินค้าข้ามแดน ซึ่งกระทบกับการค้าปกติ ด้านกฎระเบียบ และการอ านวย
ความสะดวกของรัฐ ให้ความส าคัญในระดับน้อย ปัญหาอุปสรรคย่อยที่ผู้ตอบแบบสอบถามได้ให้ความส าคัญมาก 
ได้แก่อัตราก าลังเจ้าหน้าทีท่ีเกี่ยวข้องไม่เพียงพอต่อการให้บริการ 
 มูลค่าการส่งออกสินค้าสัตว์น  าทางด่านตรวจสัตว์น  าพรมแดนไทย – ลาว ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 
2552 – 2556 รวมทั งสิ น 706.97 ล้านบาท โดยสินค้าสัตว์น  าส่งออกที่มีมูลค่าสูงสุด ได้แก่ กลุ่มปลาน  าจืด  
มีมูลค่ารวม 199.90 ล้านบาท มีมูลค่าเฉลี่ยปีละ 39.98 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 28.28 ของการส่งออก
สินค้าสัตว์น  าทั งหมด รองลงมาได้แก่กลุ่มปลาทะเล มีมูลค่ารวม187.59 ล้านบาท มีมูลค่าเฉลี่ยปีละ 37.52 
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 26.53 กลุ่มลูกพันธุ์สัตว์น  ามีมูลค่ารวม93.93 ล้านบาท มีมูลค่าเฉลี่ยปีละ18.79 
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 13.29 กลุ่มหอย มีมูลค่ารวม 89.12 ล้านบาท มีมูลค่าเฉลี่ยปีละ 17.82ล้านบาท 
คิดเป็นร้อยละ 10.63 กลุ่มกุ้ง มีมูลค่ารวม 77.81ล้านบาท มีมูลค่าเฉลี่ยปีละ 15.56ล้านบาท คิดเป็นร้อย
ละ 11.01 กลุ่มหมึก มีมูลค่ารวม 49.10 ล้านบาท มีมูลค่าเฉลี่ยปีละ 9.82 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.95 
ตามล าดับ การเปลี่ยนแปลงปริมาณ และมูลค่าของการส่งออกสินค้าสัตว์น  าทางด่านตรวจสัตว์น  าพรมแดนไทย – 
ลาว ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2552 – 2556 พบว่า ตั งแต่ปี พ.ศ. 2552 – 2554 มีแนวโน้มการส่งออกสินค้า
สัตว์น  าเพิ่มสูงขึ นอย่างต่อเนื่อง แต่หลังจากปี พ.ศ. 2554 กลับลดลง   
 
 
 
 
 

ค้าส้าคัญ :  ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง อุปสรรค การส่งออก สินค้าสัตว์น  า ด่านตรวจสัตว์น  าพรมแดนไทย–ลาว 
*ผู้รับผิดชอบ  :  ด่านตรวจสัตว์น  าจังหวัดอุบลราชธานี  ต าบลช่องเม็ก  อ าเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี 
34350  โทร. 0-4547-6246 email : ftc_chongmek@hotmail.com  
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 Study on affecting factors and constrains for aquatic animal 
exportations at the Thailand - Lao PDR border inspection post, 

particularly in North Eastern Region 
 

Amornvit Onchanom  

Ubonratchatani. Province Fish Inspection Office 
 

ABSTRACT 
 

 This study are aiming for analyze problems and constrains of fish and fishery product 
exporters at the on affecting factors and constrains for aquatic animal exportations at the 
Thailand - Lao PDR border inspection post, particularly in North Eastern Region, and analyze 
the amount of fish and fishery exports during B.E. 2552-2556. It was found that problems 
and constrains of the Thai exporters are an import policy of the Lao PDR.   However the 
exporters indicated the issue of import policy as intermediate level.  The problems could be 
defined as follows; more competitions among traders, unsteadily import policy of the Lao 
PDR such as standard procedures and rules.   Results also found that the issue of basic 
structure, transportation and communication was categorized as intermediate level.  The 
expense for transportations was rater high while the transporting route was not readily 
convenient.  For issue of illegal trade was categorized as intermediate level.  The illegal trade 
affected the exporters who conducted export procedures under the rules of laws.  For issue 
of rule and regulation for export procedures were categorized as low level or had a little 
effected to the exporters.  However the exporters gave strong opinions that there is a need 
to have more fishery officers on duty.   
 The values of fish and fishery product exportations at the Thailand - Lao PDR border 
inspection post, particularly in North Eastern Region during year B. E.  2552-2556 were 
706.97 million Baht.   The highest exported values were belonging to freshwater fish with 
199.90 million Baht per 5 years or 39.98 million Baht per year that were counted for 
28.28%  of total exported values.  The exported values for other fish and fishery products 
were marine fish with 187.59 million Baht (37.52 million Baht per year or 13.29% ), fish 
seed with 93.93 million Baht (17.82 million Baht per year or 13.29% ) , mollusks with 
89.12 million Baht (17.82 million Baht per year or 10.63% ), shrimps with 77.81 million 
Baht ( 15. 56 million Baht per  
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year or11.01% ) and squids with 49.10 million Baht (9.82 million Baht per year or 6.95).  
The study found that the values have steadily increased during year B.E. 2552-2554 while 
exported values started to decrease after year B.E. 2554.   
 
Key words: affecting factors , constrains , exportations , aquatic animal , Thailand - Lao PDR 
border inspection 
 
*Corresponding author: Ubonratchatani. Province Fish Inspection Office Chongmek ,Sirinthon, 
Ubonratchatani. Province, 34350  tel. 0-4547-6246 email : ftc_chongmek@hotmail.com 
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ค้าน้า 
 

 อุตสาหกรรมการประมง เป็นอีกหนึ่งอุตสาหกรรมที่มีความส าคัญต่อประเทศ โดยในแต่ละปี       
สร้างรายได้เข้าประเทศกว่า 200,000 ล้านบาท ประเทศไทยถือได้ว่าเป็นผู้ผลิตและส่งออกสินค้าสัตว์น  าราย
ใหญ่ของโลก โดยปี พ.ศ. 2555 ประเทศไทยมีการส่งออกสินค้าไปยังกลุ่มประเทศอาเซียนปริมาณ 296,625 ตัน 
คิดเป็นมูลค่า 14,532 ล้านบาท หรือร้อยละ 5 ของปริมาณและมูลค่าการส่งออกสินค้าสัตว์น  าของไทย
ทั งหมดที่มีมูลค่า 264,775 ล้านบาท ขณะเดียวกันก็มีการน าเข้าจากกลุ่มประเภทอาเซียน 423,601 ตัน 
คิดเป็นมูลค่า 17,294 ล้านบาท ซึ่งจะเห็นได้ว่าตลาดอาเซียนเป็นตลาดที่มีความส าคัญและมีศักยภาพสูง 
(ส่วนควบคุมการสัตว์น  าและปัจจัยการผลิต, 2556) ประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
( ส ป ป . ล า ว )  
มีพรมแดนที่ติดต่อกันท าให้การน าเข้าส่งออกท าได้สะดวก ประกอบกับ สปป.ลาว ไม่มีทางอาณาเขตติดทะเล 
ส่งผลให้พื นที่บริเวณชายแดนที่ติดกับ สปป.ลาว มีโอกาสที่ผู้ประกอบการจะขยายช่องทางการค้าเพ่ือเข้าสู่
ตลาดผู้บริโภคในประเทศ สปป.ลาว มีสูงขึ น และการขนส่งสินค้าผ่านแดนเนื่องจาก สปป.ลาว มีอาณาเขต
ติดต่อกับอีกหลายประเทศในกลุ่มประเทศภูมิภาคอาเซียน 

 การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 จะก่อให้เกิดกิจกรรมต่างๆ ร่วมกันมากมายที่
ชัดเจนที่สุดได้แก่ การเปิดเสรีด้านการค้า ซึ่งจะเปิดโอกาสให้แก่ผู้ผลิต โดยเกษตรกรไทยสามารถผลิตสินค้า
เกษตรส่งไปขายในต่างประเทศที่มีปริมาณผู้ซื อสินค้ามากกว่าการตลาดภายในประเทศ หากมีการเตรียมตัวที่ดี
เกษตรกรไทยจะสามารถใช้โอกาสนี ในการสร้างรายได้และพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีขึ น ในขณะเดียวกัน
ภาครัฐจ าเป็นจะต้องพยายามหาแนวทางในการลดผลกระทบในด้านลบที่อาจเกิดขึ นจากการเปิดเสรีการค้า 
ภาครัฐต้องก าหนดแนวทางในการด าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหาอุปสรรคทางด้านการค้า และส่งเสริมสนับสนุน
อ านวยความสะดวกทางการค้าและการขนส่งสินค้าผ่านแดนในอาเซียน ตลอดจนการส่งเสริมและอ านวยความ
สะดวกในภาคการผลิตและบริการที่เกี่ยวข้อง (ส่วนควบคุมการสัตว์น  าและปัจจัยการผลิต, 2556) จากเหตุผล
ความส าคัญดังกล่าวข้างต้น กรมประมงซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหน้าที่ในการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนา
อาชีพที่เกี่ยวกับการประมงของประเทศให้เจริญก้าวหน้า โดยมีเป้าหมายหลักที่จะสนับสนุนให้สินค้าและ
ผลิตภัณฑ์ประมงและภาคการผลิตทุกระดับให้ได้รับมาตรฐานและคุณภาพของผลิตภัณฑ์มีความเป็นเลิศ เพ่ือ
สร้างศักยภาพการแข่งขัน ตลอดจนการให้บริการประชาชนหรือผู้รับบริการที่ประสงค์ขอใบอนุญาตหรือ
ใบรับรองต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการน าเข้า ส่งออกสินค้าประมง โดยเฉพาะกระบวนการในการอนุญาตน าเข้า
ส่งออกสินค้าสัตว์น  าที่ได้รับมอบอ านาจจากกฎหมาย ซึ่งจะต้องควบคุมตรวจสอบการน าเข้าส่งออกให้มี
คุณภาพมาตรฐานทางด้านสุขอนามัย และเป็นการอนุรักษ์และป้องกันผลกระทบทางด้านความหลากหลายทาง
ชีวภาพ เพ่ือให้ประชาชนได้บริโภคอาหารที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ป้องกันการระบาดของโรคสัตว์น  า และสร้าง
ความเชื่อมั่นกับประเทศคู่ค้าในการส่งสินค้าสัตว์น  าออกไปจ าหน่ายต่างประเทศ ภารกิจดังกล่าวเป็นหน้าที่หลัก
ของส านักบริหารจัดการด้านการประมง โดยมีหน่วยงานในการขับเคลื่อนภารกิจดังกล่าวคือ ด่านตรวจสัตว์น  า 
จากเหตุผลความส าคัญดังกล่าว จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการศึกษาวิเคราะห์ สภาพปัญหาอุปสรรคของ
ผู้ส่งออกสินค้าสัตว์น  าที่ส่งออกสินค้าสัตว์น  าผ่านด่านพรมแดนไทย - ลาว และศึกษาวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลง
การส่งออกสัตว์น  าชนิดที่ส าคัญทางด่านตรวจสัตว์น  าพรมแดนไทย - ลาว เพ่ือน ามาใช้เป็นข้อมูลพื นฐานในการ
ก าหนดยุทธศาสตร์ในการผลิตสัตว์น  าของประเทศไทย ตลอดจนน ามาใช้เป็นแนวทางในการแก้ไข พัฒนา
ปรับปรุงการปฏิบัติงานของด่านตรวจสัตว์น  าให้สามารถอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการในการส่งออก
สินค้าสัตว์น  าและเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการแก้ไขปัญหาให้แก่เกษตรกร ผู้ประกอบการส่งออกสินค้า
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สัตว์น  า เพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขัน และรองรับสถานการณ์การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน 
 

วัตถุประสงค์ 
 

 1. เพ่ือศึกษาปัญหาอุปสรรคการค้าของผู้ส่งออกสินค้าสัตว์น  าทางด่านตรวจสัตว์น  าพรมแดนไทย – ลาว 
 2. เพ่ือศึกษาการเปลี่ยนแปลงการส่งออกสินค้าสัตว์น  าทางด่านตรวจสัตว์น  าพรมแดนไทย – ลาว 

 
ขอบเขตของการศึกษา 

 
 1. ขอบเขตด้านประชากร การศึกษาปัญหาอุปสรรคการค้าของผู้ส่งออกสินค้าสัตว์น  าทางด่านตรวจสัตว์น  า
พรมแดนไทย – ลาว คือ ผู้ส่งออกสัตว์น  าที่ขออนุญาตส่งออกสัตว์น  าต่อด่านตรวจสัตว์น  าพรมแดนไทย - ลาว ซึ่งเป็น
ผู้รับบริการของด่านตรวจสัตว์น  าจังหวัดมุกดาหาร 16 คน ด่านตรวจสัตว์น  าจังหวัดอุบลราชธานี 29 คน และ
ด่านตรวจสัตว์น  าจังหวัดหนองคาย 15 คน รวมทั งสิ น 60 คน 
 2. ขอบเขตด้านเนื อหา ศึกษาเกี่ยวกับศึกษาปัญหาอุปสรรคการค้าของผู้ส่งออกสินค้าสัตว์น  าทางด่าน
ตรวจสัตว์น  าพรมแดนไทย – ลาว และข้อเสนอแนะต่างๆ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือและศึกษาวิเคราะห์
การเปลี่ยนแปลงปริมาณ มูลค่าการส่งออกสัตว์น  าผ่านด่านพรมแดนไทย - ลาว ในระหว่างปี พ.ศ. 2552 - 
2556 โดยใช้ข้อมูลจากการจัดเก็บของด่านตรวจสัตว์น  า 
 3. ขอบเขตด้านระยะเวลา ในการศึกษาครั งนี ท าการศึกษาโดยใช้แบบสอบถาม ก าหนดเก็บรวบรวม
ข้อมูลปัญหาอุปสรรค และศึกษาวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงปริมาณมูลค่าการส่งออกสัตว์น  าผ่านด่านพรมแดน
ไทย - ลาว โดยศึกษาในช่วงเวลาตั งแต่เดือนมิถุนายน – กันยายน พ.ศ. 2557  
 

“สัตว์น  า” หมายถึงสัตว์น  าที่มีการควบคุมตรวจสอบในการน าออกตามที่กฎหมายต่างๆ ก าหนด
ตามภาระหน้าที่ของด่านตรวจสัตว์น  า โดยการน าออกต้องได้รับการอนุญาตและได้รับการตรวจสอบจาก
พนักงานเจ้าหน้าที่  

“ส่งออก” หมายถึงการน าสัตว์น  า ซากสัตว์น  า และผลิตภัณฑ์ที่ท าจากสัตว์น  า ออกไปนอกราชอาณาจักร
ไทย ทางด่านตรวจสัตว์น  าโดยได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ 

“ด่านตรวจสัตว์น  าพรมแดนไทย – ลาว” หมายถึงด่านตรวจสัตว์น  าในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ซึ่งประกอบด้วย ด่านตรวจสัตว์น  าจังหวัดมุกดาหาร ด่านตรวจสัตว์น  าจังหวัดอุบลราชธานี และด่านตรวจสัตว์น  า
จังหวัดหนองคาย 

 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 
 น ามาใช้เป็นข้อมูลพื นฐานในการก าหนดมาตรการเพ่ือปกป้องผลประโยชน์ของประเทศและ
ผลประโยชน์ของเกษตรกรไทย และใช้เป็นแนวทางในการก าหนดยุทธศาสตร์ในการผลิตสัตว์น  าของประเทศ
ไทย ตลอดจนน ามาใช้เป็นแนวทางในการแก้ไข พัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานของด่านตรวจสัตว์น  า ให้มี
ประสิทธิภาพ คล่องตัวสามารถอ านวยความสะดวกให้แก่เกษตรกร ผู้ประกอบการในการน าเข้าส่งออกสินค้า
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สัตว์น  า และเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการแก้ไขปัญหาให้แก่เกษตรกร ผู้ประกอบการน าเข้าส่งออกสัตว์น  า 
เพ่ือรองรับสถานการณ์การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

 
วิธีการด้าเนินการ 

  
1. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

 ในการศึกษาครั งนี มีข้อมูลที่ส าคัญอยู่ 2 ประเภท คือ 
 1.1 ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นการส ารวจและรวบรวมข้อมูลจากผู้ประกอบการส่งออก
สินค้าสัตว์น  า ซึ่งเป็นผู้รับบริการของด่านตรวจสัตว์น  าจังหวัดมุกดาหาร ด่านตรวจสัตว์น  าจังหวัดอุบลราชธานี 
และด่านตรวจสัตว์น  าจังหวัดหนองคาย โดยข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม ซึ่งจะครอบคลุมข้อมูลพื นฐานทางด้าน
ประชากรศาสตร์ ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาอุปสรรคการส่งออกสินค้าสัตว์น  าทาง
ด่านพรมแดนไทย - ลาว โดยสอบถามจากประชากรทั งหมด (Population) จ านวน 60 ราย 
 1.2 ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากเอกสารวิชาการ ผลงานวิจัย บทความ 
และรายงานที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานต่างๆ เพ่ือน ามาประกอบเป็นข้อมูลพื นฐานส าหรับการศึกษา และข้อมูล
การส่งออกสินค้าสัตว์น  าจากการจัดเก็บของด่านตรวจสัตว์น  าจังหวัดมุกดาหาร ด่านตรวจสัตว์น  าจังหวัด
อุบลราชธานี และด่านตรวจสัตว์น  าจังหวัดหนองคาย ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2552 – 2556 
 
2. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
 
 การศึกษาในครั งนี โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ นเพ่ือใช้ในการศึกษากับ
ประชากรที่เป็นผู้ส่งออกสินค้าสัตว์น  าที่ขออนุญาตต่อด่านตรวจสัตว์น  าจังหวัดมุกดาหาร ด่านตรวจสัตว์น  า
จังหวัดอุบลราชธานี และด่านตรวจสัตว์น  าจังหวัดหนองคาย จ านวน 60 คนโดยแบบสอบถามประกอบด้วย 3 
ส่วนคือ 
 ส่วนที่ 1 แบบสอบถามการวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพการประกอบอาชีพ ประสบการณ์การประกอบอาชีพ ช่องทางการ
ยื่นค าขออนุญาตในการส่งออกสัตว์น  าต่อด่านตรวจสัตว์น  า ลักษณะการด าเนินพิธีการทางศุลกากร และรูปแบบ
การจัดท าใบขนสินค้า 
 ส่วนที่ 2 แบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคการค้าของผู้ส่งออกสินค้าสัตว์น  าทางด่านตรวจ
สัตว์น  าพรมแดนไทย – ลาว 
 ส่วนที่ 3 แบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับข้อเสนอแนะ ที่เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาอุปสรรคการค้าสินค้า
สัตว์น  าทางด่านตรวจสัตว์น  าพรมแดนไทย – ลาว 
 
3. การทดสอบเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
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 การทดสอบเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั งนี  โดยน าแบบสอบถามที่สร้างขึ นไปทดสอบความเที่ยงตรง
ของแบบสอบถาม (Validity) โดยน าแบบสอบถามที่ผู้ศึกษาสร้างขึ นเสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญ 
จ านวน 3 ท่าน เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องและเที่ยงตรงในเนื อหา โดยหาค่าดัชนีของความสอดคล้องกัน
ระหว่างข้อค าถามแต่ละข้อกับจุดประสงค์ (Index of Item Objective Congruence หรือ IOC) ระหว่างข้อ
ค าถามกับนิยามศัพท์เฉพาะของยุทธพงษ์ (2543) แปลความหมายของคะแนน ดังนี   
 +1 เมื่อแน่ใจว่าข้อค าถามนั นวัดได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 0 เมื่อไม่แน่ใจว่าข้อค าถามนั นวัดได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 - 1 เมื่อแน่ใจว่าข้อค าถามนั นวัดไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา 
และเลือกข้อที่มีค่าดัชนีความสอดคล้องมากกว่าหรือเท่ากับ 0.6 ส่วนที่มีค่าน้อยกว่า 0.6 น ามาปรับปรุงแก้ไข 
ให้เหมาะสมตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ  
 
4. การวิเคราะห์ข้อมูล  
 
 การศึกษา เรื่อง “ปัญหาอุปสรรค และการเปลี่ยนแปลงการส่งออกสินค้าสัตว์น  าทางด่านตรวจสัตว์น  า
พรมแดนไทย-ลาว เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” ในครั งนี ผู้ศึกษาได้ก าหนดกรอบในการวิเคราะห์ข้อมูล
จ าแนกตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาไว้ ดังนี  
 4.1 การศึกษาปัญหาอุปสรรคการค้าของผู้ส่งออกสินค้าสัตว์น  าทางด่านตรวจสัตว์น  าพรมแดนไทย – 
ลาว 
 โดยผู้ศึกษาได้สร้างแบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคการค้า โดยการรวบรวมเอกสาร ทบทวน
วรรณกรรม และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัญหาอุปสรรคการค้าไทย – ลาว ข้อมูลที่รวบรวมได้จากแบบสอบถาม 
น ามาวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ประกอบด้วย ความถี่ (Frequency) ร้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ทั งนี การวัดระดับการให้ความส าคัญของแต่ละประเด็นปัญหาใช้มาตรวัดตาม
วิธี Likert’s Scales (ธนินทร์ ศิลป์จารุ, 2550) โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน และมีเกณฑ์การจัดระดับค่าเฉลี่ย
ความส าคัญของแต่ละปัญหา ลักษณะแบบสอบถามที่สร้างขึ น เป็นค าถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 
โดยลักษณะค าถามประกอบด้วยข้อความที่เป็นการให้ความส าคัญต่อปัญหาแต่ละด้าน โดยแต่ละค าถามจะมี
ค าตอบให้เลือก 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด โดยเกณฑ์ในการให้คะแนนแต่ละ
ระดับ ดังนี  
 
        คะแนน         ระดับความส าคัญ 
  5     มากที่สุด 
  4     มาก 
     3     ปานกลาง 
  2     น้อย 
  1     ไม่มีปัญหา 
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 การวัดระดับความส าคัญของปัญหาอุปสรรคการส่งออกสินค้าสัตว์น  าทางด่านพรมแดนไทย - ลาว ใช้
วิธีค านวณค่าเฉลี่ย ซึ่งค่าเฉลี่ยจากมาตรวัด Likert's Scale น ามาแปลความในด้านความส าคัญของปัญหา
อุปสรรคตามเกณฑ์ดังนี  

    ค่าเฉลี่ย     ความส าคัญของปัญหาอุปสรรค 

  4.50 – 5.00    มากที่สุด 

  3.50 – 4.49    มาก 

  2.50 – 3.49    ปานกลาง 

  1.50 – 2.49    น้อย 

  1.00 – 1.49    ไม่มีปัญหา 

 4.2 การศึกษาการเปลี่ยนแปลงการส่งออกสินค้าสัตว์น  าทางด่านตรวจสัตว์น  าพรมแดนไทย – ลาว โดย
ข้อมูลที่รวบรวมได้จากการจัดเก็บของด่านตรวจสัตว์น  า วิเคราะห์ข้อมูลในเชิงปริมาณ จ าแนกตามการส่งออก
เป็นรายชนิดที่ส าคัญ และจัดให้อยู่ในรูปแบบของตาราง กราฟ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ เพ่ือวิเคราะห์แนวโน้มการ
เปลี่ยนแปลงปริมาณ มูลค่าการส่งออกสินค้าสัตว์น  า ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2552 - 2556 
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เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
 ในการศึกษาเรื่องศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง และอุปสรรค การส่งออกสินค้าสัตว์น  าทางด่าน
ตรวจสัตว์น  าพรมแดนไทย – ลาว เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผู้ศึกษาได้น าแนวความคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องต่อไปนี มาใช้ในการศึกษา 
 
1. แนวคิดเกี่ยวกับการค้าชายแดน 
 
 การค้าชายแดนเป็นรูปแบบหนึ่งของการค้าระหว่างประเทศที่เริ่มมาจากการซื อขายแลกเปลี่ยนสินค้าที่
จ าเป็นในการด ารงชีวิตของประชาชนที่อาศัยอยู่ตามแนวพรมแดนระหว่างประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการซื อขาย
สินค้าที่มูลค่าไม่สูงมากนัก และไม่มีการส่งมอบเอกสารหรือหลักฐานทางการค้า แต่ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา 
ประเทศไทยและประเทศต่างๆ ในภูมิภาคมีความร่วมมือกันในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมหลายโครงการ 
เช่น โครงการพัฒนาความร่วมมือทางการเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มน  าโขง 6 ประเทศ หรือ หกเหลี่ยมเศรษฐกิจ 
และยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ท าให้มีการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพื นฐานในภูมิภาค
หลากหลายด้าน ที่ส าคัญได้แก่ โครงข่ายเส้นทางคมนาคมที่เชื่อมโยงประเทศต่างๆ ในภูมิภาคตามแนว
ตะวันออก - ตะวันตก เชื่อมโยงพม่า – ไทย – ลาว - เวียดนาม และแนวเหนือ - ใต้ เชื่อมโยงไทย – พม่า – 
ลาว - จีนตอนใต้ (ยูนาน) รวมทั งความร่วมมือระหว่างประเทศท่ีน าไปสู่การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม การ
เพ่ิมขึ นของระดับรายได้ อัตราค่าจ้าง หรือการจ้างงาน ปัจจัยต่างๆ เหล่านี  ล้วนส่งเสริมให้การค้าชายแดนมี บทบาท
ส าคัญเพ่ิมขึ น และมีศักยภาพขยายตัวต่อเนื่อง (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2543)  
   

 1.1 ความส าคัญ และประโยชน์ของการค้าชายแดน (ส านักงานศุลกากรที่ 3 จังหวัดเชียงใหม่ , 
2548)  การค้าชายแดนมีความส าคัญต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ เป็นพื นฐานความส าคัญที่จะน าไปสู่
การค้าระหว่างประเทศในรูปแบบการค้าสากล เป็นการเปิดประตูสากลเศรษฐกิจใหม่ของประเทศ ด้วยองค์ประกอบ
ที่มีลักษณะพิเศษดังนี  
  - เป็นการค้าระหว่างประเทศที่อาศัยลักษณะทางภูมิศาสตร์ของประเทศซึ่งมีเขตแดนทางบก
ติดต่อกัน 
  - เป็นการค้าระหว่างประเทศที่เกิดจากการมีวิถีชีวิต มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดตลอดจนมีวัฒนธรรม
ประเพณีท่ีคล้ายคลึงกันมาแต่อดีต 
  - เป็นการค้าระหว่างประเทศที่เป็นสิ่งเชื่อมโยงความผูกพันกันในระหว่างกลุ่มชนและเมือง
ชายแดนของแต่ละประเทศ 
  - เป็นการค้าระหว่างประเทศในลักษณะพ่ึงพากันเป็นส่วนใหญ่โดยวิธี 
  1) ซื อ ขายแบบแลกเปลี่ยนสินค้าซึ่งกันและกัน หรือ 
  2) ซื อ ขายเป็นเงินสด ด้วยตนเอง หรือด้วยการฝากซื อฝากขาย 
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  3) ซื อ ขายเป็นเงินเชื่อ โดยอาศัยความเชื่อถือซึ่งกันและกัน 
  ความส าคัญของการค้าขายชายแดนก่อให้เกิดประโยชน์อย่างมากต่อเศรษฐกิจของประเทศ
ช่วยสร้างเสริมความม่ันคงทางเศรษฐกิจ อันเป็นปัจจัยส าคัญในการรักษาความม่ันคงโดยรวมของประเทศดังนี  
  1) ประโยชน์ด้านเศรษฐกิจของชุมชนบริเวณชายแดนทั งสองประเทศสร้างความเข้มแข็งทาง
โครงสร้างพื นฐานต่างๆ และมีการพัฒนาต่อเนื่อง 
  2) ประโยชน์ด้านการค้าระหว่างประเทศ ในการช่วยขยายปริมาณและเพ่ิมมูลค่าทางการค้า
โดยรวม 
  3) ประโยชน์ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ โดยก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชน
บริเวณเมืองชายแดน รวมทั งความสัมพันธ์ในภาพรวมของทั งสองประเทศ 
  4) ประโยชน์ด้านความม่ันคงอันจะเป็นการสร้างรากฐานความม่ันคงอย่างยั่งยืนและถาวร 
  5) ประโยชน์ด้านการพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยท าให้ประชาชนในชุมชนเมืองชายแดนได้มีโอกาสได้
ใช้ความรู้ความสามารถจนเกิดการพัฒนาทักษะ และประสบการณ์ 
 

  1.2 การค้าชายแดนประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (ส านักงานสถิติ
แห่งชาติ, 2556) 
 ประเทศไทยมีความได้เปรียบในทางด้านภูมิศาสตร์เนื่องจากตั งอยู่ตรงกลางของภูมิภาคกลุ่มประเทศ
อาเซียน มีแนวพรมแดนติดกับประเทศเมียนมาร์ สปป.ลาว กัมพูชา และมาเลเซีย ด้วยแนวพรมแดนยาวทาง
บกประมาณ 5,000 กิโลเมตร จุดผ่านแดนรวม 90 จุด กระจายอยู่ใน 25 จังหวัด ตามแนวชายแดน การ
พัฒนาเส้นทางการคมนาคมที่เชื่อมโยงระหว่างกันส่งผลให้การค้าขายตามแนวชายแดนมีแนวโน้มขยายตัว
เพ่ิมขึ น 
 การค้าชายแดนมีแนวโน้มเพ่ิมขึ นในทุกประเทศคู่ค้า โดยเฉพาะ สปป.ลาว ที่เพ่ิมขึ นเฉลี่ยร้อยละ 
23.18 ต่อปี และกัมพูชาเพ่ิมขึ นเฉลี่ยร้อยละ 20.02 ต่อปี ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ
ของทั งสองประเทศ ข้อมูลจาก Asian Development Bank พบว่าระหว่างปี 2551 - 2555 สปป.ลาว มี 
GDP เติบโตเฉลี่ยร้อยละ 7.5 ส่วนกัมพูชาเฉลี่ยร้อยละ 5.4 ประเทศไทยมีสัดส่วนการค้าขายชายแดนกับ
ประเทศมาเลเซียมากที่สุดถึงร้อยละ 57 และยังได้เปรียบดุลการค้ามากที่สุดอีกด้วย แต่เสียเปรียบดุลการค้ากับ
เมียนมาร์เพียงประเทศเดียว เนื่องจากการน าเข้าก๊าซธรรมชาติจ านวนมาก ด่านศุลกากรที่มีมูลค่าสูงในการ
น าเข้าส่งออกไปยัง สปป.ลาว มูลค่าการค้าทั งการน าเข้าส่งออกจะอยู่ที่ด่านส าคัญสองด่านคือ ด่านศุลกากร
หนองคาย จังหวัดหนองคายมีมูลค่าการค้า 63,348.53 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 47.99 ของการค้า
ชายแดนกับ สปป.ลาว ซึ่งเป็นมูลค่าการส่งออกมากที่สุด 61,349.80 คิดเป็นร้อยละ 56.25 ของการส่งออก
ชายแดนไป สปป.ลาว รองลงมาคือด่านศุลกากรมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร มีมูลค่ารวม 28,677.19 ล้านบาท 
คิดเป็นร้อยละ 21.72 และเป็นด่านที่มีมูลค่าน าเข้ามากที่สุด 16,670.24 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 72.61 ของ
มูลค่าน าเข้าชายแดนจาก สปป.ลาว 
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  1.3 จุดการค้าและเส้นทางการค้าประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเขต
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต (ม.ป.ป.) ได้ให้ความหมายจุดการค้า และเส้นทาง
การค้าที่ส าคัญ ดังนี  
  จุดผ่านแดนถาวร มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ประชาชนทั งสองประเทศ นักท่องเที่ยว และ
ยานพาหนะ สามารถสัญจรไปมาเพ่ือการค้า การท่องเที่ยว และอ่ืนๆ โดยได้รับความเห็นชอบจากรัฐบาลทั งสอง
ประเทศ โดยในส่วนของประเทศไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้ลงนามในประกาศ
กระทรวงมหาดไทยตามท่ีคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ และจะมีผลบังคับใช้เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
  จุดผ่านแดนชั่วคราว เป็นการเปิดเพ่ือผ่อนผันให้มีการผ่านแดนได้ เพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะ
ภายในห้วงเวลาที่ก าหนดไว้แน่นอนเฉพาะกิจไม่มีผลกระทบด้านความมั่นคงและความปลอดภัยเมื่อครบ
ก าหนดเวลาหรือบรรลุวัตถุประสงค์แล้วจะปิดจุดผ่านแดนทันที โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้ลงนาม
ในประกาศกระทรวงมหาดไทย ประกาศเปิดจุดผ่านแดนชั่วคราวตามความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการ
พิจารณาเปิดจุดผ่านแดนของส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ 
  จุดผ่อนปรน มีวัตถุประสงค์เพ่ือช่วยเหลือประเทศเพ่ือนบ้านด้านมนุษยธรรมและส่งเสริม
ความสัมพันธ์ของประชาชนในระดับท้องถิ่น เพ่ือการผ่อนปรนให้มีการค้าขายสินค้าอุปโภคบริโภคและ  
ยารักษาโรคที่จ าเป็น ซึ่งระดับท้องถิ่นของทั งสองฝ่ายได้เห็นชอบร่วมกัน การประกาศเปิดจุดผ่อนปรนเป็น
อ านาจของผู้ว่าราชการจังหวัด และต้องได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงมหาดไทยก่อนด้วย  
  จังหวัดที่ติดกับชายแดน สปป. ลาว ที่เป็นจุดการค้าที่ส าคัญระหว่างประเทศไทยกับ สปป.
ลาว ในพื นที่ 7 จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ จังหวัดเลย หนองคาย นครพนม บึงกาฬ มุกดาหาร 
อ านาจเจริญ และจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีจุดผ่านแดนถาวรและจุดผ่อนปรน ดังนี  
  จุดผ่านแดนถาวร จ านวน 10 แห่ง 
  (1) ด่านสะพานมิตรภาพไทย-ลาว อ าเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 
  (2) ด่านท่าเสด็จ อ าเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 
  (3) ด่านบึงกาฬ อ าเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ 
  (4) ด่านบ้านปากห้วย อ าเภอท่าลี่ จังหวัดเลย 
  (5) ด่านบ้านเชียงคาน อ าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 
  (6) ด่านบ้านคกไผ่ อ าเภอปากชม จังหวัดเลย 
  (7) ด่านอ าเภอเมือง จังหวัดนครพนม 
  (8) ด่านอ าเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 
  (9) ด่านช่องเม็ก อ าเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี 
  (10) ด่านบ้านปากแซง  อ าเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี 
  จุดผ่อนปรน จ านวน 12 แห่ง 
  จังหวัดเลย 
  (1) บ้านเหมืองแพร่ ต าบลนาแห้ว อ าเภอนาแห้ว – บ้านเหมืองแพร่ เมืองบ่อแตน แขวงไชยบุรี 
  (2) บ้านนาข่า ต าบลปากหมัน อ าเภอด่านซ้าย - บ้านนาข่า เมืองบ่อแตน แขวงไชยบุรี 
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  (3) บ้านนากระเซ็ง ต าบลอาฮี อ าเภอท่าลี่ - บ้านเมืองหม้อ เมืองแก่นท้าวแขวงไชยบุรี 
  จังหวัดนครพนม 
  (4) ด่านศุลกากรท่าอุเทน - บ้านหินบูน เมืองหินบูน แขวงค าม่วน (ครม. มีมติ 8 เมษายน 
2532 ให้เป็นด่านถาวร แต่ลาวยังไม่พร้อม) 
  (5) บ้านดอนแพง ต าบลบ้านแพง อ าเภอบ้านแพง - บ้านบุ่งกวางเมืองปากกระดิ่ง แขวงบลิค าไซ 
  (6) บ้านธาตุพนม ต าบลธาตุพนม อ าเภอธาตุพนม - บ้านปากเซบั งไฟเมืองหนองบก แขวงค า
ม่วน (ครม. มีมติ 8 เมษายน 2532 ให้เป็นด่านถาวรแต่ลาวยังไม่พร้อม) 
  จังหวัดอุบลราชธานี 
  (7) หน้าที่ว่าการอ าเภอเขมราฐ - บ้านนาปากซัน เมืองสองคอน แขวงสะหวันนะเขต 
  (8) บ้านสองคอน ต าบลสองคอน อ าเภอโพธิ์ไทร – บ้านหนองแสงบ้านกะลา บ้านดอนเฮือ 
เมืองละคอนเพ็ง แขวงสาละวัน 
  (9) บ้านด่านเก่า ต าบลโขงเจียม อ าเภอโขงเจียม – บ้านสีสัมพัน เมืองชะนะสมบูน แขวง
จ าปาสัก 
  (10) บ้านหนองแสง (บริเวณช่องตาอู) ต าบลโพนงาม อ าเภอบุณฑริก -บ้านเหียง เมืองสุขุมา 
แขวงจ าปาสัก 
  จังหวัดหนองคาย 
  (1) บ้านเปงจาน ต าบลโพนแพง  อ าเภอรัตนวาปี - บ้านทวย เมืองท่าพระบาทแขวงบลิค าไซ 
  จังหวัดบึงกาฬ 
  (1) บ้านบุ่งคล้า อ าเภอบุ่งคล้า - บ้านปากกะดิ่ง เมืองปากกะดิ่ง แขวงบลิค าไซ 
 
 แขวง ของ สปป.ลาว ที่มีอาณาเขตติดพรมแดนไทยและติดต่อทางการค้ากับประเทศไทย วิกิพีเดีย 
(ม.ป.ป.) ซึ่งเป็นจุดการค้าผ่านด่านตรวจสัตว์น  า ดังนี  
 1. นครหลวงเวียงจันทร์ เป็นเมืองหลวงของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประชากรประมาณ 
700,000 คน พื นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม ภาคเกษตรมีความส าคัญมากเป็นเขตที่เจริญที่สุดของประเทศ ทิศเหนือ
ติดกับแขวงหลวงพระบาง ทิศตะวันออกติดกับแขวงเชียงของ และแขวงบอลิค าไช ทิศตะวันตกติดกับแขวงไชย
บุรี ทิศใต้ติดกับจังหวัดหนองคาย ของไทย แม่น  าโขงเป็นเขตแดน จุดแข็งของนครหลวงเวียงจันทร์ มีเส้นทาง
คมนาคมทั งทางบก ทางน  าและทางอากาศ เส้นทางหลักได้แก่เส้นทางหมายเลข 13 ระยะทางรวมประมาณ 
1,400 กิโลเมตร ทอดยาวจากเหนือจรดใต้ และสามารถเชื่อมต่อกับประเทศเวียดนามได้ ส าหรับจังหวัด
หนองคาย มีสะพานมิตรภาพไทย - ลาว แห่งที่ 1 เชื่อมต่อและยังมีเส้นทางรถไฟช่วงกึ่งกลางสะพาน อนาคต
จะเชื่อมขบวนรถสินค้าเข้าออก ระหว่างลาวกับประเทศที่ 3 ผ่านทางท่าเรือแหลมฉบัง ทางน  า อาศัยแม่น  าโขง
เป็นทางหลัก ส าหรับทางอากาศ มีสนามบินวัดไต (Wattay International Airport) มีสายการบินของลาว
ต่างชาติให้บริการทั งภายในและระหว่างประเทศ 
 2. แขวงสะหวันนะเขต ตั งอยู่ภาคกลางของ สปป.ลาว ห่างจากนครหลวงเวียงจันทร์ 480 กิโลเมตร มี
พื นที่ทิศเหนือติดกับแขวงค าม่วน ทิศตะวันออกติดกับจังหวัดกวางจิและกวางบิน ประเทศเวียดนาม ทิศใต้ติด
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กับแขวงสาละวัน ทิศตะวันตกติดกับจังหวัดมุกดาหาร นครพนม อ านาจเจริญ และจังหวัดอุบลราชธานี ของ
ไทย ประชากร ประมาณ 916,948 คน ร้อยละ 90 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม จุดเด่นของแขวงสะหวันนะ
เขต คือมีที่ตั งอยู่กึ่งกลางระหว่างจังหวัดมุกดาหารกับจังหวัดกวางจิของเวียดนามที่เชื่อมโยงไปเมืองเว้และดานัง เป็น
จุดเชื่อมเส้นทางคมนาคมทางบก ทางน  า ทางอากาศ มีสะพานมิตรภาพไทย - ลาว แห่งที่ 2 (มุกดาหาร-
สะหวันนะเขต) เป็นจุดเชื่อมระหว่างไทย ลาว เวียดนาม ผ่านเส้นทางหมายเลข 9 อันเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทาง 
EWEC (East West Economic Corridor) ส าหรับจุดผ่านแดนถาวรที่อนุญาตให้มีการเข้าออกและขนถ่าย
สินค้าระหว่างแขวงสะหวันนะเขตกับจังหวัดมุกดาหาร มี 2 จุด ได้แก่ ด่านอ าเภอเมืองมุกดาหาร (ท่าเรือเทศบาล
เมืองมุกดาหาร) เป็นเขตติดต่อกับเมืองไกสอนพรมวิหาน แขวงสะหวันนะเขต และด่านสะพานมิตรภาพ 2 บ้าน
สงเปือย ต าบลบางทรายใหญ่ อ าเภอเมืองมุกดาหาร 
 3. แขวงจ าปาสัก ตั งอยู่ตอนใต้ของ สปป.ลาว ห่างจากนครหลวงเวียงจันทร์ 610 กิโลเมตร ทิศเหนือ
ติดกับแขวงสาละวัน ทิศใต้ติดกับประเทศกัมพูชา ทิศตะวันออกติดกับแขวงเซกองและแขวงอัตตะบือ 
ทิศตะวันตกติดกับจังหวัดอุบลราชธานี มีประชากร ประมาณ 643,785 คน ประกอบอาชีพเกษตรกรรมร้อย
ละ 74 จุดเด่นของแขวงจ าปาสัก เป็นจุดเชื่อมโยงเครือข่ายคมนาคมทางบกระหว่างไทย – ลาว - กัมพูชา ตาม
เส้นทางอุบลราชธานี – จ าปาสัก – อัตตะบือ – สตรึงเตรง(กัมพูชา) และจุดเชื่อมโยงไทย – ลาว - เวียดนาม โดย
เชื่อมต่อไทยกับทะเลจีนใต้ตามเส้นทาง อุบลราชธานี – จ าปาสัก – โฮจิมินห์ – คุชิ - วุงเตา (เวียดนาม) โดย
เริ่มต้นที่ด่านช่องเม็ก - วังเต่า ในการขนส่งสินค้าน าเข้า ส่งออก ระหว่างไทยกับลาว 
 
2. ปัญหาอุปสรรคการค้าชายแดนไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
 
 กรมการค้าต่างประเทศ (2555) รายงานสรุปปัญหาอุปสรรคการค้าชายแดนไทยกับ สปป.ลาว ที่
ส าคัญ ดังนี  
  ประเด็นปัญหาด้านการค้าของไทย 
  1) ผู้ส่งออกสินค้าของไทยไปสปป.ลาว ส่วนใหญ่เป็นพ่อค้าชายแดน ขาดความเป็นนักการ
ตลาดเชิงรุกมืออาชีพ จึงเสียเปรียบประเทศคู่แข่งเช่น เวียดนาม สิงคโปร์ มาเลเซีย และไต้หวัน เป็นต้น 
  2) ปัญหาค่าจ้างแรงงานที่มีระดับสูงขึ น ท าให้ราคาสินค้าของไทยมีราคาสูงขึ น เป็นเหตุให้
ไทยเสียตลาดบางส่วนให้กับเวียดนามและจีน 
  3) สินค้าไทยระดับล่างมีราคาสูงกว่าสินค้าจากจีน และ เวียดนาม เนื่องจากการจัดเก็บอัตรา
ภาษีน าเข้าวัตถุดิบและเครื่องจักรของกรมศุลกากรไทยมีอัตราสูงท าให้ต้นทุนในการผลิตเพ่ิมสูงขึ นสินค้าไทยใน
ระดับล่างจึงไม่สามารถแข่งขันด้านราคากับคู่แข่งได้ 
  4) มีการลักลอบการค้าตามแนวชายแดนไทย – ลาว มากท าให้สินค้าไทยที่ลักลอบเข้าไปใน
สปป.ลาว มีราคาถูกกว่าสินค้าท่ีน าเข้าโดยถูกวิธี ท าให้สินค้าไทยเข้าไปแข่งขันกันเองในตลาดลาว 
  5) สินค้าไทยจะถูกปลอมแปลงและเลียนแบบจากประเทศคู่แข่ง เช่น จีน ส่งจักรยานยนต์
และชิ นส่วนลอกเลียนแบบที่มีราคาต่ ากว่าของไทยมาก และเวียดนามส่งสินค้าคุณภาพที่ต่ ากว่าท าให้ผู้บริโภค
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ลาว เข้าใจผิดคิดว่าเป็นสินค้าไทย นอกจากนี ยังมีผู้ส่งออกไทยบางรายน าสินค้าหมดอายุเข้าไป จ าหน่ายใน 
สปป.ลาว ท าให้สินค้าไทยเสียชื่อเสียง 
  ประเด็นปัญหาภายในของลาว 
 1. ปัญหาด้านนโยบายการค้าของ สปป.ลาว 
  1.1 การน าเข้าสินค้าของ สปป.ลาวจะต้องกระท าผ่านหน่วยงานของรัฐที่ใช้ชื่อว่า ลาวขาเข้า 
ขาออก (Society Lao Import-Export) โดยกระทรวงการค้าของ สปป.ลาว เป็นผู้ดูแลและก ากับ โดยน าเข้า
และส่งออกสินค้าที่จ าเป็นต่อการพัฒนาโครงสร้างพื นฐานของประเทศ และผ่านบริษัทเอกชน (Private 
Company) ที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงการค้าให้เป็นผู้น าเข้าส่งออกสินค้าตามประเภทหรือหมวดที่ได้รับ
อนุญาตจากรัฐแล้วเท่านั น ส าหรับผู้น าเข้ารายย่อยที่ไม่มีใบอนุญาต จะอาศัยการน าเข้า ส่งออกผ่านบริษัทที่มี
ใบอนุญาต ซึ่งต้องเสียค่านายหน้าร้อยละ 1 - 3 ขึ นอยู่กับประเภทของสินค้า 
  1.2 การลดและจ ากัดจ านวนบริษัทผู้น าเข้าส่งออกของ สปป.ลาว ท าให้มีผู้ค้าขายลดลง โดย
ใน สปป.ลาวจะมีบริษัทที่จดทะเบียนเป็นผู้น าเข้าและส่งออกประมาณ 150 บริษัท 
  1.3 ระบบการค้าระหว่างประเทศของ สปป.ลาว ยังไม่เป็นสากลและไม่มีความแน่นอน มีการ
เปลี่ยนแปลงนโยบาย กฎระเบียบบ่อยครั ง และในแต่ละแขวงมีการจัดเก็บอัตราภาษีที่แตกต่างกัน ท าให้ผู้
ส่งออก มีความสับสน และไม่สามารถวางแผนระยะยาวได้ 
  1.4 มีการเข้มงวดในการน าเข้าสินค้า โดยก าหนดเงื่อนไขให้บริษัทผู้น าเข้า ต้องมีสัดส่วนการ
น าเข้าต่อการส่งออกเท่ากับ 60 : 40 ท าให้ผู้น าเข้าลาวบางรายน าเข้าสินค้าจากไทยลดลง เนื่องจากไม่
สามารถหาสินค้าส่งออกได้ครบตามสัดส่วนที่รัฐบาลก าหนด นอกจากนั นยังจ ากัดโควตาสินค้าที่ จะน าเข้าบาง
รายการ เช่น น  ามันเชื อเพลิง ปูนซีเมนต์ทุกชนิด ข้าวสารทุกชนิด เหล็กเส้นทุกชนิด และรถบรรทุก เป็นต้น โดย
การน าเข้าปูนซีเมนต์ต้องแลกเปลี่ยนเป็นเงินเหรียญสหรัฐฯ 
  1.5 ขั นตอนการน าเข้า และการออกเอกสารของ สปป.ลาว มีความยุ่งยาก ซับซ้อน ล่าช้า 
รวมทั งต้องยื่นขอใบอนุญาตน าเข้าหลังจากที่สินค้ามาถึงท่าแล้วเท่านั น และต้องยื่นขออนุญาตจากหลาย
หน่วยงาน ได้แก่ กรมไปรษณีย์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงการเงิน การค้าก าแพงนครเวียงจันทน์ กรมภาษี 
กรมอากร เป็นต้น และต้องวางเงินค  าประกันการน าเข้าส่งออก   
  1.6 การด าเนินนโยบายการค้าของ สปป.ลาว เน้นการเสริมสร้างความสัมพันธ์และให้
ความส าคัญกับจีนและเวียดนามมากกว่าไทย โดยให้สิทธิพิเศษต่างๆเช่น คิดอัตราภาษีน าเข้าสินค้าจากจีนและ
เวียดนามต่ ากว่าสินค้าที่น าเข้าจากไทยร้อยละ 50  
 2. ด้านการคมนาคมขนส่ง 
  2.1 ค่าขนส่ง และค่าบริการในการน าเข้าส่งออก ค่อนข้างสูง ประกอบกับความตกลงขนส่ง
สินค้าผ่านแดนไทย - สปป.ลาว ยังมีปัญหา เนื่องจากสินค้าจากลาวผ่านไทยไปประเทศที่สามไม่มีการเก็บ
ค่าธรรมเนียม แต่ในทางกลับกัน สินค้าจากไทยผ่าน สปป.ลาว ไปยังประเทศที่สาม ยังถูกเก็บค่าธรรมเนียม 
  2.2 การขนส่งสินค้าทางบกของ สปป.ลาว จะใช้ทางรถยนต์ เนื่องจาก สปป.ลาว ยังไม่มี
ระบบการขนส่งทางรถไฟ และเป็นลักษณะผูกขาด เส้นทางคมนาคมยังทุรกันดาร ต้องใช้เวลานาน และท าให้
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สินค้าได้รับความเสียหายได้ง่าย เป็นอุปสรรคต่อการขนส่งสินค้า นอกจากนั นการก าหนดน  าหนักบรรทุกของ
รถบรรทุกสินค้าในแต่ละแขวงไม่เท่ากัน ท าให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ น 
  2.3 การขนถ่ายสินค้าของ สปป.ลาว เน้นการใช้แรงงานคนมากกว่าเครื่องจักร ท าให้เกิดการ
เสียเวลาและสินค้าเสียหาย เป็นเหตุให้การขนถ่ายสินค้าไม่เสร็จทันตามก าหนด ส่งผลให้บริษัทรับขนส่งสินค้า
ขาดทุนและไม่ยอมรับงาน 
 3. การค้านอกระบบตามแนวชายแดน สืบเนื่องจากการที่ไทยและ สปป.ลาว มีชายแดนที่ยาว
ติดต่อกัน ท าให้มีช่องทางผ่านแดนธรรมชาติประมาณ 700 ช่องทาง ที่ประชาชนอาศัยเดินทางเข้า ออก และมี
การลักลอบน าสินค้าข้ามแดน ซึ่งสินค้าที่ลักลอบข้ามแดนมีมูลค่าเกือบเท่ากับการค้าปกติ ส่งผลกระทบต่อผู้ที่
เป็นตัวแทนจ าหน่ายสินค้าของไทยที่อยู่ใน สปป.ลาว เนื่องจากสินค้าที่ลักลอบน าเข้ามีต้นทุนต่ ากว่า ตัวแทน
จ าหน่ายที่ถูกต้องในระบบไม่สามารถแข่งขันได้ ส่งผลให้ผู้ท าการค้าลาวไม่สนใจที่จะเป็นตัวแทนจ าหน่ายสินค้า
ที่มาจากประเทศไทย เว้นแต่สินค้าท่ีมีข้อจ ากัดไม่สามารถขนถ่ายโดยใช้เรือเล็กได้ 
 ส่วนควบคุมการค้าสัตว์น  าและปัจจัยการผลิต (ม.ป.ป.) โครงการ“เพ่ือพัฒนาความร่วมมือการประมง
และการค้าสินค้าประมงของประเทศไทยกับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว” ในระหว่างวันที่ 
21 - 22 สิงหาคม 2556 ณ โรงแรมหนองคายแกรนด์ อ าเภอเมือง จังหวัดหนองคาย โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ระดมความเห็นและข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วนเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ และแนวทางแก้ไข
การค้าสินค้าประมงของประเทศไทยกับประเทศเพ่ือนบ้าน โดยได้รายงานสรุปผลเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรค
ทางด้านการค้าของผู้น าเข้าส่งออกสินค้าประมง ดังนี  
  1. สปป.ลาว เก็บค่าธรรมเนียมการผ่านทางในอัตราที่ค่อนข้างสูง 
  2. สปป.ลาว เก็บค่าธรรมเนียมใช้พื นท่ีในการเปลี่ยนถ่ายสินค้าในอัตราที่ค่อนข้างสูง 
  3. ข้อกฎหมาย ระเบียบ มีความยุ่งยาก ซับซ้อน ล่าช้า และการจัดเก็บภาษีของ สปป.ลาว ที่
ไม่เท่ากันในแต่ละพื นที่ 
  4. ช่วงเวลาในการเปิด-ปิดจุดผ่อนปรนการค้าที่ไม่สอดคล้องกับกับการค้าสินค้าสัตว์น  า
ชายแดน กรณีการน าเข้าส่งออกลูกพันธุ์สัตว์น  า 
  5. กระบวนการในการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองต่างๆ ตลอดจนระบบสารสนเทศที่
ยังต้องมีการพัฒนาปรับปรุงให้มีความสะดวกรวดเร็ว 
 
3. ด่านตรวจสัตว์น ้า 
 
 ด่านตรวจสัตว์น  า เป็นส่วนราชการหนึ่งในสังกัดส่วนควบคุมการค้าสัตว์น  าและปัจจัยการผลิต ส านัก
บริหารจัดการด้านการประมง กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีภารกิจหน้าที่ ศึกษา วิเคราะห์ 
ตรวจสอบการน าเข้า น าออก การค้าสัตว์น  า บริการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรอง น าเข้า ส่งออก สัตว์น  า 
และป้องกันการกระท าผิดตามพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490 พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า 
พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2525 พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 
2535 พระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการน าเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. 2522 และ



16 

กฎหมายอ่ืนที่ เกี่ยวข้อง ให้บริการออกหนังสือรับรองสุขภาพซากสัตว์น  า (Health Certificate) ประกอบการ
ส่งออกซากสัตว์น  าไปยังต่างประเทศท าหน้าที่เป็นจุดให้บริการเข้าใช้ระบบให้ค าปรึกษา แนะน าการใช้ระบบ
เชื่อมโยงค าขอกลางและระบบสนับสนุนใบอนุญาตและใบรับรองผ่านอินเตอร์เน็ต ของกรมประมง 
 โดยภาพรวมสามารถสรุปได้ว่ามีหน้าที่ความรับผิดชอบในการควบคุมตรวจสอบการน าเข้า ส่งออกสัตว์น  า
ให้เป็นไปตามที่กฎหมายแต่ละฉบับก าหนด ส าหรับวัตถุประสงค์ของการควบคุมการน าเข้า ส่งออก สัตว์น  า มี
วัตถุประสงค์ดังนี  
 1. ป้องกันโรคสัตว์น  า เพ่ือเป็นการป้องกัน ควบคุม การน าเข้าสัตว์น  าบางชนิดมาจากประเทศที่มีโรค
ระบาด เข้ามาในประเทศไทย 
 2. ป้องกันมิให้น าสัตว์น  าบางชนิดที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์เข้ามาในประเทศ เช่น ปลาปิรันยา 
 3. สงวนและคุ้มครองพันธุ์สัตว์น  าที่หายากและใกล้สูญพันธุ์ 
 4. อนุรักษ์พันธุ์สัตว์น  าให้อยู่ในระบบนิเวศน์ที่เหมาะสม 
 5. ป้องกันผลกระทบต่อการเพาะเลี ยงสัตว์น  า การส่งออกสัตว์น  าบางชนิด อาจท าให้ประเทศ
เสียเปรียบทางด้านการค้าได้ เช่น การส่งออกพ่อแม่พันธุ์กุ้งกุลาด า เป็นต้น และสัตว์น  าบางชนิดถ้าน าเข้ามาใน
ราชอาณาจักรจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อผลผลิตของสัตว์น  าในแหล่งน  า และอาจก่อให้เกิดความลดน้อยถอยลง
ของชนิดสัตว์น  า 
 6. ความร่วมมือระหว่างประเทศตามอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดของสัตว์ป่าและ
พืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ (Convention on International Trade in Endangered Species of Wide Fuana 
and Flora: CITES) 
 7. เพื่อให้สัตว์น  าที่น าเข้ามีคุณภาพมาตรฐานตามมาตรการสุขอนามัยที่ก าหนด  
 จากบทบาทภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบของด่านตรวจสัตว์น  า ส่วนควบคุมการค้าสัตว์น  าและปัจจัย
การผลิตนอกเหนือจากการควบคุมตรวจสอบการน าเข้า ส่งออกสัตว์น  าให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย
แล้วนั น ภารกิจในส่วนของการให้บริการประชาชนหรือผู้รับบริการที่ประสงค์ขออนุญาต หรือใบรับรองต่างๆที่
เกี่ยวข้องกับการน าเข้า ส่งออกสัตว์น  าก็ถือได้ว่าเป็นภารกิจหนึ่งที่ส าคัญ ดังจะเห็นได้จากหน้าที่ความรับผิดชอบ
โดยได้ก าหนดไว้และให้ความส าคัญกับการน าเอาระบบเชื่อมโยงค าขอกลางและระบบสนับสนุนใบอนุญาตและ
ใบรับรองผ่านอินเตอร์เน็ตของกรมประมง มาเป็นเครื่องมือในการให้บริการด้วย 
 
4. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 
 นิยม ไวยรัชพานิช (2550) นิยามว่า การค้าผ่านแดน หมายถึง การค้าที่อาศัยประเทศเพ่ือนบ้านที่มี
อาณาเขตติดต่อกัน แล้วผ่านไปยังอีกประเทศหนึ่ง การค้าในรูปแบบนี ประเทศไทยได้ท าความตกลงกับ 
ประเทศเพ่ือนบ้านเพียงประเทศเดียวเท่านั น คือสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตามความตกลงว่า
ด้วย การส่งทางถนนระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว เพ่ือส่งเสริมและกระชับความสัมพันธ์ฉันมิตรและฉันเพ่ือนบ้านที่ใกล้ชิดระหว่างประเทศทั งสองและ
พัฒนาการขนส่งสินค้าและผู้โดยสาร อ านวยความสะดวกให้แก่กันและกัน โดยการขนส่งสินค้าผ่านดินแดนของ
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อีกฝ่ายหนึ่งไปยังประเทศที่สาม หรือในทางกลับกันจากประเทศที่สามผ่านดินแดนของภาคีคู่สัญญาฝ่ายหนึ่ง
ฝ่ายใดไปยังดินแดนของภาคีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง ทั งนี  ไม่รวมถึงการขนส่งสินค้าและผู้โดยสารระหว่างจุด
ภายในดินแดน ของภาคีคู่สัญญา คือการค้าชายแดนที่อาศัยการขนส่งข้ามเขตแดนทางบกผ่านดินแดนของ
ประเทศเพ่ือนบ้านที่มี ชายแดนติดกัน ไปสู่ประเทศท่ีสาม  
 
 นพรัตน์ วงศ์วิทยาพาณิชย์และคณะ (2554) นิยามว่า การค้าชายแดน หมายถึง การค้าที่เกิดขึ นใน
รูปแบบต่างๆ ของประชาชนหรือผู้ประกอบการที่มีภูมิล าเนาอยู่ใน จังหวัดอ าเภอ หมู่บ้านที่มีพรมแดนติดต่อ 
กับประเทศเพ่ือนบ้าน การซื อขายแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างประชาชนที่อยู่อาศัยตามบริเวณชายแดนของทั ง
สองฝ่ายโดยมีมูลค่าครั งละไม่มากนัก ส่วนใหญ่เป็นสินค้าที่มีความจ าเป็นต่อชีวิตประจ าวัน เช่น สินค้าอุปโภค 
บริโภค สินค้าเกษตรบางชนิด และสินค้าที่หาได้จากธรรมชาติ ได้แก่ ของป่า ซากสัตว์  เป็นต้นเป็นการค้าที่มี
กรรมวิธีไม่ยุ่งยากและมีความสะดวกรวดเร็ว การค้าชายแดนมีทั งที่ถูกต้องตามกฎหมายผ่านด่านศุลกากรและ 
ลักลอบค้าหรือการค้าสินค้าที่ผิดกฎหมาย การค้าชายแดนจะช่วยส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันและยัง 
สามารถท าการค้าผ่านแดนไปยังประเทศใกล้เคียง อาทิ เวียดนาม อินเดีย จีนตอนใต้ บังคลาเทศ และสิงคโปร์  
 
 ทท พ่อสาร (2555) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการค้าชายแดนระหว่างไทย-ลาว อ าเภอเมือง จังหวัด
นครพนม โดยศึกษาปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ นระหว่างการค้าชายแดนของจังหวัดนครพนม – แขวงค าม่วน โดย
ใช้แบบสอบถามผู้ประกอบการค้าชายแดนและตัวแทนการค้าชายแดนนครพนม จ านวน 40 ตัวอย่าง พบว่า 
ผู้ประกอบการมีปัญหาและอุปสรรคเรื่องการแข่งขันในตลาดการค้า ความไม่สะดวกด้านกฎระเบียบของ สปป.
ลาว นโยบายและกฎระเบียบการน าเข้าส่งออกของประเทศเพ่ือนบ้านที่ไม่แน่นอน การเก็บค่าผ่านแดนมีราคาสูง  
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ผลการศึกษาและวิจารณ์ผล 
 

1. ศึกษาปัญหาอุปสรรคการค้าของผู้ส่งออกสินค้าสัตว์น ้าทางด่านตรวจสัตว์น ้าพรมแดนไทย – ลาว 
 
 การศึกษาครั งนี เป็นการศึกษาข้อมูลที่ได้จากการจัดเก็บข้อมูลต่างๆ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือคือ 
ผู้ส่งออกสัตว์น  าที่ขออนุญาตส่งออกสัตว์น  าต่อด่านตรวจสัตว์น  าพรมแดนไทย – ลาว ซึ่งเป็นผู้รับบริการของ
ด่านตรวจสัตว์น  าจังหวัดมุกดาหาร ด่านตรวจสัตว์น  าจังหวัดอุบลราชธานี และด่านตรวจสัตว์น  าจังหวัด
หนองคาย รวมทั งสิ น 60 คน โดยการตอบแบบสอบถาม และน าข้อมูลที่ได้มาท าการวิเคราะห์และแปรผล โดย
แบ่งการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น 3 ส่วน ดังนี  
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามได้แก ่
  - เพศ 
  - อายุ 
  - ระดับการศึกษา 
  - สถานภาพการประกอบอาชีพ 
  - ประสบการณ์การประกอบอาชีพ 
  - ช่องทางการยื่นค าขออนุญาตในการส่งออกสัตว์น  าต่อด่านตรวจสัตว์น  า 
  - รูปแบบการด าเนินพิธีการทางศุลกากร 
  - ส่งออกสินค้าสัตว์น  าผ่านด่านตรวจสัตว์น  าพรมแดน 
 ส่วนที่ 2 ปัญหาอุปสรรคการค้าของผู้ส่งออกสินค้าสัตว์น  าทางด่านตรวจสัตว์น  าพรมแดนไทย – ลาว  
  - ด้านนโยบายการค้าของ สปป. ลาว 
  - ด้านโครงสร้างพื นฐาน การคมนาคมขนส่งและการสื่อสาร 
  - ด้านการค้านอกระบบ 
  - ด้านกฎระเบียบ และการอ านวยความสะดวกของรัฐ 
 ส่วนที่ 3 ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
 ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวนทั งสิ น 60 คน โดยแจกแจง 
จ านวน (ความถ่ี) และค่าร้อยละ ดังตารางต่อไปนี  
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ตารางท่ี 1 แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 
 

เพศ จ้านวน ร้อยละ 
ชาย 38 63.33 
หญิง 22 36.67 
รวม 60 100 

 
 จากตารางที่ 1 จากการศึกษาเก็บรวบรวมข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถามทางด้านเพศ พบว่า โดยส่วน
ใหญ่ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชาย จ านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 63.33 และเป็นเพศหญิงจ านวน 22 
ค น  
คิดเป็นร้อยละ 36.67 
 
ตารางท่ี 2 แสดงจ านวนและร้อยละ ของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามช่วงอายุ 
 

ช่วงอายุ จ้านวน ร้อยละ 
20 – 30 ป ี 8 13.33 
31 -  40  ป ี 19 31.67 
41 -  50  ป ี 19 31.67 
มากกว่า 50 ปี 14 23.33 

รวม 60 100 
 
 จากตารางที่ 2 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีอายุระหว่าง 31-40 ปี และอายุระหว่าง 41-50 ปี มากที่สุด 
จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 31.67 รองลงมา ได้แก่ ผู้มีอายุมากกว่า 50 ปี จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 
23.33 อายุระหว่าง 20 – 30 ปี จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 13.33 ตามล าดับ 
 
ตารางท่ี 3 แสดงจ านวนและร้อยละ ของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดับการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา จ้านวน ร้อยละ 
ต่ ากว่าปริญญาตรี 42 70.00 

ปริญญาตรี 17 28.33 
ปริญญาโท 1 1.67 

รวม 60 100 
 
 จากตารางที่ 3 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาในระดับต่ ากว่าปริญญาตรีมากที่สุด 
จ านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 70.00 รองลงมา ได้แก่ มีการศึกษาระดับปริญญาตรีจ านวน 17 คน  
คิดเป็นร้อยละ 28.33 และการศึกษาระดับปริญญาโท จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.67 ตามล าดับ 



20 

 
ตารางท่ี 4 แสดงจ านวนและร้อยละ ของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานภาพการประกอบอาชีพ 
 

สถานภาพการประกอบอาชีพ จ้านวน ร้อยละ 
เจ้าของกิจการ/ผู้ประกอบการน าเข้า ส่งออก 50 83.33 

ผู้รับมอบอ านาจ/ตัวแทนออกของ 10 16.67 
รวม 60 100 

 
 จากตารางที่ 4 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพในการประกอบอาชีพเป็น เจ้าของ
กิจการหรือผู้ประกอบการน าเข้า ส่งออก จ านวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 83.33 และเป็นผู้รับมอบอ านาจหรือ
ตัวแทนออกของ 10 คน คิดเป็นร้อยละ 16.67 จากผลการศึกษาสถานภาพในการประกอบอาชีพของผู้ที่มา
ขออนุญาตส่งออกสินค้าสัตว์น  ากับด่านตรวจสัตว์น  าพรมแดนไทย – ลาว โดยส่วนใหญ่เจ้าของกิจการหรือ
ผู้ประกอบการน าเข้า ส่งออกเอง ซึ่งแตกต่างกับการศึกษาของ ประพันธ์ (2555) ที่ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อ
การตัดสินใจการใช้งานระบบ Fisheries Single Window (FSW) ของผู้น าเข้าส่งออกสัตว์น  าพบว่า โดยส่วน
ใหญ่ผู้น าเข้าส่งออกสัตว์น  าที่ติดต่อขอรับใบอนุญาตต่อด่านตรวจสัตว์น  าทั งประเทศ มีสถานภาพในการ
ประกอบอาชีพเป็นผู้รับมอบอ านาจหรือตัวแทนออกของถึงร้อยละ 68.61 

ตารางท่ี 5 แสดงจ านวนและร้อยละ ของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามประสบการณ์การประกอบอาชีพ 
 

ประสบการณ์การประกอบอาชีพ จ้านวน ร้อยละ 
1 - 5 ป ี 22 36.67 

6 - 10 ป ี 23 38.33 
11 - 20 ป ี 13 21.67 

มากกว่า 20 ปี 2 3.33 
รวม 60 100 

 
 จากตารางที่ 5 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการประกอบอาชีพ โดยส่วน
ใหญ่มีประสบการณ์ 6 - 10 ปี จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 38.33 รองลงมามีประสบการณ์ในการ
ประกอบอาชีพ 1 - 5 ปีจ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 36.67 มีประสบการณ์ 11 - 20 ปี จ านวน 13 คน 
คิดเป็นร้อยละ 21.67 และมากกว่า 20 ปี จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 3.33 ตามล าดับ โดยผู้ตอบ
แบบสอบถามมีประสบการณ์ในการประกอบอาชีพเฉลี่ย 9 ปี และมีประสบการณ์ในการประกอบอาชีพสูงสุดที่ 
30 ปี น้อยที่สุด 1 ปี 
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ตารางท่ี 6 แสดงจ านวนและร้อยละ ของช่องทางการยื่นค าขออนุญาตในการน าเข้าส่งออกสัตว์น  าต่อด่านตรวจ
สัตว์น  า 
 

ช่องทางการยื่นค้าขออนุญาต จ้านวน ร้อยละ 
มอบตัวแทนด าเนินการแทน 8 13.33 

ผ่านทางโทรสาร 1 1.67 
ผ่านทางจดหมายอิเลคทรอนิกส์ 2 3.33 

ผ่านระบบ FSW 5 8.33 
ยื่นด้วยตนเอง ณ ด่านตรวจสัตว์น  า 44 73.34 

รวม 60 100 
 
 จากตารางที่ 6 ผู้ตอบแบบสอบถามใช้ช่องทางการยื่นค าขออนุญาตในการน าเข้าส่งออกสัตว์น  าต่อด่าน
ตรวจสัตว์น  า โดยส่วนใหญ่ยื่นค าขออนุญาตด้วยตนเอง ณ ด่านตรวจสัตว์น  า จ านวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 
73.34 รองลงมาได้แก่ เป็นการมอบตัวแทนด าเนินการแทน ซึ่งไม่สามารถทราบได้ว่าตัวแทนหรือผู้รับมอบ
อ านาจยื่นค าขอผ่านช่องทางใด จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 13.33 ยื่นค าขออนุญาตผ่านระบบ FSW 
จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 8.33 ยื่นค าขอผ่านทางจดหมายอิเลคทรอนิกส์ จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 
3.33 และผ่านทางโทรสาร จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.67 ตามล าดับ จากผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าการที่
กรมประมงได้เปิดใช้งานระบบ FSW ซึ่งเป็นช่องทางหนึ่งในการให้บริการขออนุญาตน าเข้า ส่งออกสินค้าสัตว์น  า 
ตั งแต่ปี พ.ศ. 2555 เป็นต้นมานั น ปัจจุบันจะเห็นได้ว่าผู้รับบริการหรือผู้ส่งออกสัตว์น  าทางด่านตรวจสัตว์น  า
พรมแดนไทย – ลาว ยังคงไม่เลือกใช้งานระบบดังกล่าวเท่าที่ควร โดยส่วนใหญ่ยังยื่นขออนุญาตด้วยตนเอง ณ 
ด่านตรวจสัตว์น  า ซึ่งอาจเกิดจากความพร้อมและความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของ
ผู้ประกอบการเอง  
 
ตารางท่ี 7 แสดงจ านวนและร้อยละ รูปแบบการด าเนินพิธีการทางศุลกากร 
 

รูปแบบการด้าเนินพิธีการทางศุลกากร จ้านวน ร้อยละ 
ไม่ได้จัดท าใบขนสินค้า 34 56.67 

จัดท าใบขนสินค้า 26 43.33 
รวม 60 100 

 
 จากตารางที่ 7 ผู้ตอบแบบสอบถามโดยส่วนใหญ่ด าเนินพิธีการทางศุลกากรโดยการไม่จัดท าใบขน
สินค้า จ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 56.67 และจดัท าใบขนสินค้า จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 43.33  
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ตารางท่ี 8 แสดงจ านวนและร้อยละ ความถี่การส่งออกสินค้าสัตว์น  าจ านวนครั งต่อเดือน 
 

ความถี่การส่งออกสินค้าสัตว์น ้าจ้านวนครั งต่อเดือน จ้านวน ร้อยละ 
1 - 2 ครั ง 8 13.33 
3 - 5 ครั ง 18 30.00 

6 - 10 ครั ง 5 8.33 
11 - 20 ครั ง 6 10.00 

มากกว่า 20 ครั ง 23 38.34 
รวม 60 100 

 
 จากตารางที่ 8 ผู้ตอบแบบสอบถามมีความถ่ีการส่งออกสินค้าสัตว์น  าจ านวนครั งต่อเดือนโดยส่วนใหญ่
มีการส่งออกสินค้าสัตว์น  า มากกว่า 20 ครั งต่อเดือน จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 38.34 รองลงมาได้แก่  
3 - 5 ครั ง ต่อเดือน จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 30 - 20 ครั งต่อเดือน จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 10 
และ 6 - 10 ครั งต่อเดือน จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 8.33 ตามล าดับ 
 
 ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคการค้าของผู้ส่งออกสินค้าสัตว์น  าทางด่านตรวจสัตว์น  าพรมแดน
ไทย – ลาว โดยแจกแจงจ านวน (ความถ่ี) ค่าร้อยละ และค่าเฉลี่ย ดังตารางต่อไปนี  
 
ตารางที่ 9 แสดงจ านวนร้อยละและค่าเฉลี่ยของระดับความส าคัญของปัญหาอุปสรรคด้านนโยบายการค้าของ
สปป.ลาว 
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ตารางท่ี 9 (ต่อ) 
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 จากตารางที่ 9 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม ให้ความส าคัญต่อปัญหาอุปสรรคด้านนโยบายการค้าของ
สปป.ลาว ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยรวม เท่ากับ 2.61 ส าหรับปัญหาอุปสรรคย่อยที่ผู้ตอบแบบสอบถามได้
ให้ความส าคัญมากเป็นล าดับแรก ได้แก่การแข่งขันในตลาดการค้ามีมากขึ น มีค่าเฉลี่ย 3.57 รองลงมา ได้แก่
ระบบการค้าระหว่างประเทศของ สปป.ลาว ยังไม่เป็นสากลและไม่มีความแน่นอน มีการเปลี่ยนแปลงนโยบาย 
กฎระเบียบบ่อยครั ง มีค่าเฉลี่ย 2.98 แต่ละแขวงมีการจัดเก็บอัตราภาษีที่แตกต่างกัน ท าให้มีความสับสนและ
ไม่สามารถวางแผนระยะยาวได้ มีค่าเฉลี่ย 2.77 การเข้มงวดของเจ้าหน้าที่ในการน าเข้าส่งออกสินค้าของ 
สปป.ลาว มีค่าเฉลี่ย 2.70 มาตรการการกีดกันทางการค้าของ สปป.ลาว มีค่าเฉลี่ย 2.47 ขั นตอนการน าเข้า
และการออกเอกสารของ สปป.ลาว มีความยุ่งยาก ซับซ้อน ล่าช้า มีค่าเฉลี่ย 2.42 การเก็บค่าธรรมเนียมสินค้า
จากไทยผ่าน สปป.ลาว ไปยังประเทศที่สาม มีค่าเฉลี่ย 2.07 และการน าเข้าและส่งออกสินค้าต้องผ่าน
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บริษัทเอกชน (Private Company) ที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงการค้าของ สปป.ลาว มีค่าเฉลี่ย 1.90 
ตามล าดับ 
 
 ตารางท่ี 10 แสดงจ านวนร้อยละและค่าเฉลี่ยของระดับความส าคัญของปัญหาอุปสรรคด้านโครงสร้าง
พื นฐาน การคมนาคมขนส่งและการสื่อสาร 
 

 
  
 จากตารางที่ 10 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม ให้ความส าคัญต่อปัญหาอุปสรรคด้านด้านโครงสร้าง
พื นฐาน การคมนาคมขนส่งและการสื่อสาร ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยรวม เท่ากับ 2.49 ส าหรับปัญหา
อุปสรรคย่อยที่ผู้ตอบแบบสอบถามได้ให้ความส าคัญมากเป็นล าดับแรก ได้แก่ค่าขนส่งในการน าเข้า - ส่งออก 
ค่อนข้างสูง มีค่าเฉลี่ย 2.78 รองลงมาได้แก่เส้นทางคมนาคมยังไม่สะดวกต้องใช้เวลานาน มีค่าเฉลี่ย 2.67
ค่าบริการในการน าเข้า - ส่งออก ค่อนข้างสูง มีค่าเฉลี่ย 2.43 ความมั่นคงตามแนวชายแดน มีค่าเฉลี่ย 2.37 
และการติดต่อสื่อสารระหว่างคู่ค้าไม่สะดวก มีค่าเฉลี่ย 2.20 ตามล าดับ 
 
 
 
 
ตารางท่ี 11 แสดงจ านวนร้อยละและค่าเฉลี่ยของระดับความส าคัญของปัญหาอุปสรรคด้านการค้านอกระบบ 



26 

 

 
 
 จากตารางที่ 11 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม ให้ความส าคัญต่อปัญหาอุปสรรคด้านการค้านอก
ระบบในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยรวม เท่ากับ 2.50 ส าหรับปัญหาอุปสรรคย่อยที่ผู้ตอบแบบสอบถามได้ให้
ความส าคัญมากเป็นล าดับแรก ได้แก่การลักลอบน าสินค้าข้ามแดน ซึ่งกระทบกับการค้าปกติ มีค่าเฉลี่ย 3.05 
และกลุ่มผู้ค้าเป็นผู้มีอิทธิพล มีค่าเฉลี่ย 1.95 ตามล าดับ 
 
ตารางที่12 แสดงจ านวนร้อยละและค่าเฉลี่ยของระดับความส าคัญของปัญหาอุปสรรค ด้านกฎระเบียบ และการ
อ านวยความสะดวกของรัฐ 
 

 
 
 
 
 
ตารางท่ี 12 (ต่อ) 
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 จากตารางที่ 12 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม ให้ความส าคัญต่อปัญหาอุปสรรคด้านกฎระเบียบ 
และการอ านวยความสะดวกของรัฐ ในระดับน้อย มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 2.33 ส าหรับปัญหาอุปสรรคย่อยที่
ผู้ตอบแบบสอบถามได้ให้ความส าคัญมากเป็นล าดับแรก ได้แก่อัตราก าลังเจ้าหน้าที  ที่เกี่ยวข้องไม่เพียงพอต่อ
การให้บริการ มีค่าเฉลี่ย 3.01 รองลงมา ได้แก่ความสามารถของผู้น าเข้าส่งออกในการขออนุญาตผ่านระบบ 
FSW ต่อด่านตรวจสัตว์น  า มีค่าเฉลี่ย 2.53 ขาดความรู้ความเข้าใจในกฎระเบียบเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการ
น าเข้าส่งออกสินค้าสัตว์น  า มีค่าเฉลี่ย 2.40 ความสะดวกรวดเร็วในการขออนุญาตผ่านระบบ FSW ต่อด่าน
ตรวจสัตว์น  า มีค่าเฉลี่ย 2.35 ช่วงเวลาในการเปิด - ปิดจุดผ่านแดนที่ไม่สอดคล้องกับการค้าสินค้าสัตว์น  า 
มีค่าเฉลี่ย 2.33 จุดผ่านแดนสากลที่มีอยู่ในปัจจุบันไม่เพียงพอ มีค่าเฉลี่ย 2.18 ขั นตอนการน าเข้าส่งออก 
และการออกเอกสารของหน่วยงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่นด่านศุลกากร มีความยุ่งยาก ซับซ้อน ล่าช้า มีค่าเฉลี่ย 
2.02 และขั นตอนการน าเข้าส่งออก และการออกเอกสารของด่านตรวจสัตว์น  ามีความยุ่งยากซับซ้อน ล่าช้า มี
ค่าเฉลี่ย 1.87 ตามล าดับ 
 
 ส่วนที่ 3 ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
 
 3.1 การค้านอกระบบตามแนวชายแดนไทย - ลาว ความเสียเปรียบของสินค้าส่งออกไทยที่ต้อง
แข่งขันกับสินค้าจากจีนและเวียดนามในลาวที่มีราคาต่ ากว่า เส้นทางคมนาคมในลาวที่ไม่สะดวก และความไม่
แน่นอนของนโยบายการค้าระหว่างประเทศของลาว  
 3.2 นโยบายของรัฐบาลกับเจ้าแขวงไม่เป็นไปทางเดียวกันแต่ละแขวงมีอ านาจในการหารายได้ท า
ให้สินค้าไม่สามารถแพร่ไปแขวงอ่ืนเนื่องจากต้องเสียภาษีมูลค่าเพ่ิม 
 
2. ศึกษาการเปลี่ยนแปลงการส่งออกสินค้าสัตว์น ้าทางด่านตรวจสัตว์น ้าพรมแดนไทย – ลาว 
 
 การศึกษาการเปลี่ยนแปลงการส่งออกสินค้าสัตว์น  าทางด่านตรวจสัตว์น  าพรมแดนไทย–ลาว โดย
ข้อมูลที่รวบรวมได้จากการจัดเก็บของด่านตรวจสัตว์น  า วิเคราะห์ข้อมูลในเชิงปริมาณ จ าแนกตามการส่งออก
เป็นรายกลุ่มชนิดที่ส าคัญ และจัดให้อยู่ในรูปแบบของตาราง กราฟ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ เพ่ือวิเคราะห์แนวโน้มการ
เปลี่ยนแปลงปริมาณ มูลค่าการส่งออกสินค้าสัตว์น  า ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2552 – 2556  
 
 2.1 ภาพรวมการส่งออกสินค้าสัตว์น ้าทางด่านตรวจสัตว์น ้าพรมแดนไทย – ลาว จ้าแนกตาม
กลุ่มชนิดสัตว์น ้าทีส่่งออก ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2552 – 2556 
 สินค้าสัตว์น  าที่มีการส่งออกผ่านทางทางด่านตรวจสัตว์น  าพรมแดนไทย–ลาว ในช่วงระหว่างปี 
พ.ศ. 2552 – 2556 ในภาพรวมมีมูลค่าการส่งออกทั งสิ น 706.97 ล้านบาท มีมูลค่าเฉลี่ยปีละ 141.39 
ล้านบาท โดยสินค้าสัตว์น  าส่งออกที่มีมูลค่าสูงสุด ได้แก่ กลุ่มปลาน  าจืด มีมูลค่ารวม 199.90 ล้านบาท มี
มูลค่าเฉลี่ยปีละ 39.98 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 28.28 ของมูลค่าการส่งออกสินค้าสัตว์น  าทั งหมด ปริมาณ 
7,139.82 ตัน ปริมาณเฉลี่ยปีละ 1,427.96 ตัน รองลงมา ได้แก่กลุ่มปลาทะเล มีมูลค่ารวม 187.59 ล้าน
บาท มีมูลค่าเฉลี่ยปีละ 37.52 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 26.53 ปริมาณ 5,251.10 ตัน ปริมาณเฉลี่ยปีละ 
1,050.22 ตัน กลุ่มลูกพันธุ์สัตว์น  า มีมูลค่ารวม 93.93 ล้านบาท มีมูลค่าเฉลี่ยปีละ 18.79 ล้านบาท คิด
เป็นร้อยละ 13.29 ปริมาณ 189.57 ล้านตัว ปริมาณเฉลี่ยปีละ 37.91 ล้านตัว กลุ่มหอย มีมูลค่ารวม 
89.12 ล้านบาท มีมูลค่าเฉลี่ยปีละ 17.82 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10.63 ปริมาณ 2,274.31 ตัน 
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ปริมาณเฉลี่ยปีละ 454.86 ตัน กลุ่มกุ้ง มีมูลค่ารวม 77.81 ล้านบาท มีมูลค่าเฉลี่ยปีละ 15.56 ล้านบาท 
คิดเป็นร้อยละ 11.01 ปริมาณ 335.35 ตัน ปริมาณเฉลี่ยปีละ 67.07 ตัน กลุ่มหมึก มีมูลค่ารวม 49.10 
ล้านบาท มีมูลค่าเฉลี่ยปีละ 9.82 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.95 ปริมาณ 367.60 ตัน ปริมาณเฉลี่ยปีละ 
73.52 ตัน ตามล าดับ (ตารางผนวกท่ี 1) 

เมื่อพิจารณาปริมาณ มูลค่าของการส่งออกสินค้าสัตว์น  าทางด่านตรวจสัตว์น  าพรมแดนไทย – 
ลาว ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2552 – 2556 พบว่า การเปลี่ยนแปลงทั งทางด้านปริมาณ และมูลค่า มีการ
เปลี่ยนแปลงสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน โดยการเปลี่ยนแปลงปริมาณและมูลค่าของการส่งออกสินค้าสัตว์น  า 
ตั งแต่ปี พ.ศ. 2552 – 2554 มีแนวโน้มของปริมาณและมูลค่าการส่งออกสินค้าสัตว์น  าเพ่ิมสูงขึ นอย่าง
ต่อเนื่อง แต่หลังจากปี พ.ศ. 2554 กลับมีปริมาณ และมูลค่าการส่งออกที่ลดลง โดยเฉพาะมูลค่าการส่งออก
ในปี พ.ศ.2555 ที่มีมูลค่าการส่งออกลงจากปีก่อนหน้าเป็นอย่างมาก ซึ่งอาจเกิดจากราคาต่อหน่วยการส่งออก
สินค้าสัตว์น  าบางกลุ่มต่ ากว่าในปีอื่นๆ (ภาพท่ี 1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1 การเปลี่ยนแปลงปริมาณ และมูลค่าการส่งออกสินค้าสัตว์น  าทางด่านตรวจสัตว์น  าพรมแดนไทย – 
ลาว จ าแนกเป็นรายปี ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2552 – 2556 
 
 เมื่อพิจารณาแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของการส่งออกสินค้าสัตว์น  าทางด่านตรวจสัตว์น  า
พรมแดนไทย – ลาว จ าแนกตามกลุ่มชนิดสัตว์น  าที่ส่งออก ในช่วงระหว่างปีพ.ศ. 2552 – 2556 พบว่า การ
ส่งออกสัตว์น  ากลุ่มปลาน  าจืดตั งแต่ปี พ.ศ. 2552 - 2554 มีแนวโน้มที่เพ่ิมขึ น โดยในปีพ.ศ. 2554 มีมูลค่า
การส่งออกปลาน  าจืดทั งสิ น 64.04 ล้านบาท แต่ในปี พ.ศ. 2555 กลับมีมูลค่าการส่งออกที่ลดลงเป็นอย่าง
มาก โดยมีมูลค่าการส่งออก 24.40 ล้านบาท และในปี พ.ศ. 2556 มูลค่าการส่งออก 25.65 ล้านบาท เพ่ิม
สูงขึ นจากปีก่อนหน้าเล็กน้อย กลุ่มปลาทะเล มีมูลค่าการส่งออกเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกับการส่งออก
ปลาน  าจืด โดยในปี พ.ศ. 2552 มีมูลค่าการส่งออก 21.55 ล้านบาท ปี พ.ศ. 2553 มีมูลค่าการส่งออก 
40. 77 ล้ า น บ า ท 
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ปี พ.ศ. 2554 มีมูลค่าการส่งออก 64.79 ล้านบาท ปี พ.ศ. 2555 มีมูลค่าการส่งออก 31.89 ล้านบาท 
และปี พ.ศ. 2556 มีมูลค่าการส่งออก 28.60 ล้านบาท กลุ่มลูกพันธุ์สัตว์น  า มีมูลค่าการส่งออกเปลี่ยนแปลง
ในแต่ละปีไม่มากนัก ยกเว้นในปี พ.ศ. 2555 ที่มีมูลค่าการส่งออกลดลงค่อนข้างมากและเพ่ิมขึ นสูงสุดในปี 
พ.ศ. 2556 โดยในปี พ.ศ. 2552 มีมูลค่าการส่งออก 17.13 ล้านบาท ปี พ.ศ. 2553 มีมูลค่าการส่งออก 
21. 06 ล้ า น บ า ท 
ปี พ.ศ. 2554 มีมูลค่าการส่งออก 19.94 ล้านบาท ปี พ.ศ. 2555 มีมูลค่าการส่งออก 9.75 ล้านบาท และ
ปี พ.ศ. 2556 มีมูลค่าการส่งออก 26.06 ล้านบาท หอย ตั งแต่ ปี พ.ศ. 2552 - 5254 มีแนวโน้มที่เพ่ิมขึ น 
โดยในปี พ.ศ. 2554 มีมูลค่าการส่งออกทั งสิ น 24.89 ล้านบาท แต่ในปี พ.ศ. 2555 กลับมีมูลค่าการส่งออก
ที่ลดลง โดยมีมูลค่าการส่งออก 8.34 ล้านบาท และในปี พ.ศ. 2556 มูลค่าการส่งออก 19.54 ล้านบาท 
เพ่ิมสูงขึ นจากปีก่อนหน้า (ภาคผนวกท่ี 1 และภาพที่ 2) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 2 การเปลี่ยนแปลงมูลค่าการส่งออกสินค้าสัตว์น  าทางด่านตรวจสัตว์น  าพรมแดนไทย – ลาว  
จ าแนกตามกลุ่มชนิดสัตว์น  า ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2552 – 2556  
 
  เมื่อพิจารณาแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงปริมาณการส่งออกสินค้าสัตว์น  าทางด่านตรวจสัตว์น  า
พรมแดนไทย – ลาว จ าแนกตามกลุ่มชนิดสัตว์น  าที่ส่งออก ในช่วงระหว่างปีพ.ศ. 2552 – 2556 พบว่า การ
ส่งออกสัตว์น  ากลุ่มปลาน  าจืดตั งแต่ปี พ.ศ. 2552 – 2555 มีแนวโน้มที่เพ่ิมขึ น โดยเฉพาะในปี พ.ศ. 2555 
มีปริมาณการส่งออก 2,463.30 แต่กลับลดลงในปี พ.ศ. 2556 เหลือเพียง 1,137.80 ตัน ซึ่งอาจเป็นผล
สืบเนื่องจากการที่มีปลาบางชนิดมีผลผลิต และการส่งออกเพ่ิมสูงขึ น กลุ่มปลาทะเล มีแนวโน้มปริมาณการ
ส่งออกที่ลดลง โดยเฉพาะใน ปี  พ.ศ. 2555 – 2556 ที่มีปริมาณการส่งออกลดลงจากปีก่อนหน้า
ค่อนข้างมาก โดยในปี พ.ศ. 2554 มีปริมาณการส่งออก 1,496.15 ตัน แต่ในปี พ.ศ. 2555 ลดลงเหลือ 
737.60 ตัน และปี พ.ศ. 2556 609.90 ตัน ซึ่งอาจเป็นผลสืบเนื่องความต้องการซื อและความต้องการขาย
ของทั งผู้ซื อและผู้ขายที่มีราคาในการซื อขายเป็นปัจจัยส าคัญ ประกอบกับผลผลิตสัตว์ทะเลของประทศไทยโดย
ส่วนใหญ่ได้จากการจับจากธรรมชาติ การจับสัตว์น  าจากธรรมชาติเริ่มมีแนวโน้มลดลงมาตั งแต่ปี พ.ศ. 2549 
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โดยมีอัตราการเปลี่ยนแปลงของผลผลิตระหว่างปี 2548-255 4 ลดลงเฉลี่ยร้อยละ 7.1 ต่อปี (ณาตยา, 
2555) ส าหรับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงปริมาณการส่งออกสัตว์น  าในกลุ่มหอย หมึกและกุ้ง ในช่วงระหว่างปี 
พ.ศ. 2552 – 2556 มีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละปีไม่แตกต่างกันมากนัก (ภาคผนวกท่ี 1 และภาพท่ี 3) 
 

 
 
ภาพที่ 3 การเปลี่ยนแปลงปริมาณการส่งออกสินค้าสัตว์น  าทางด่านตรวจสัตว์น  าพรมแดนไทย – ลาว  
จ าแนกตามกลุ่มชนิดสัตว์น  า ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2552 – 2556  
 
 2.2 ภาพรวมการส่งออกสินค้าสัตว์น ้าทางด่านตรวจสัตว์น ้าพรมแดนไทย – ลาว จ้าแนกเป็นราย
เดือน ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2552 – 2556 

มูลค่าของการส่งออกสินค้าสัตว์น  าทางด่านตรวจสัตว์น  าพรมแดนไทย – ลาว จ าแนกเป็นราย
เดือนในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2552 – 2556 โดยในเดือนกรกฎาคม เป็นเดือนที่มีมูลค่าการส่งออกสูงสุด 
มูลค่าการส่งออกรวม 93.48 ล้านบาท มูลค่าเฉลี่ย 18.70 ล้านบาท รองลงมาได้แก่ เดือนสิงหาคม มูลค่า
การส่งออกรวม 82.07 ล้านบาท มูลค่าเฉลี่ย 16.41 ล้านบาท เดือนกันยายน มีมูลค่าการส่งออกรวม 
67.18 ล้านบาท มูลค่าเฉลี่ย 13.44 ล้านบาท  

แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของการส่งออกสินค้าสัตว์น  าทางด่านตรวจสัตว์น  าพรมแดนไทย – 
ลาว จ าแนกเป็นรายเดือนในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2552 – 2556 พบว่า การเปลี่ยนแปลงในแต่ละปีค่อนข้าง
สอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน คือจะมีมูลค่าการส่งออกมากในช่วงเดือนมีนาคม – ตุลาคม (ตารางที่ 13, 
ภาพที่ 4) 
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ตารางท่ี 13 มูลค่าของการส่งออกสินค้าสัตว์น  าทางด่านตรวจสัตว์น  าพรมแดนไทย – ลาว จ าแนกเป็นรายเดือน
ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2552 – 2556 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

หน่วย : ลา้นบาท

เดือน ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 รวม ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน

ม.ค. 7.97       13.63     18.49     -        2.19       42.29     10.57     7.72             

ก.พ. 8.74       14.46     19.17     1.97       1.06       45.40     9.08       7.84             

ม.ีค. 6.89       13.76     24.90     12.62     2.13       60.30     12.06     8.56             

เม.ย. 9.19       -        12.17     11.38     2.42       35.16     7.03       5.49             

พ.ค. 8.31       11.97     20.87     13.18     1.87       56.21     11.24     6.96             

ม.ิย. 8.70       13.36     1.32       16.03     21.54     60.94     12.19     7.65             

ก.ค. 7.51       16.53     23.88     20.26     25.31     93.48     18.70     7.12             

ส.ค. 7.62       15.58     19.60     12.54     26.73     82.07     16.41     7.24             

ก.ย. 7.32       19.80     18.62     3.05       18.38     67.18     13.44     7.70             

ต.ค. 4.18       13.47     19.89     2.33       24.37     64.24     12.85     9.60             

พ.ย. 6.70       16.10     18.44     2.31       11.13     54.68     10.94     6.62             

ธ.ค. 9.97       16.61     16.86     1.57       -        45.01     11.25     8.01             

รวม 93.11     165.27   214.22   97.26     137.12   706.97   141.39   50.43           
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ภาพที่ 4 การเปลี่ยนแปลงมูลค่าการส่งออกสินค้าสัตว์น  าทางด่านตรวจสัตว์น  าพรมแดนไทย – ลาว จ าแนกเป็น
รายเดือนในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2552 – 2556 
 
  มูลค่าการส่งออกสินค้าสัตว์น  าที่ส่งออกทางด่านตรวจสัตว์น  าพรมแดนไทย – ลาว จ าแนกเป็น
รายเดือนในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2552 – 2556 พบว่า  
  ปลาน  าจืด มีมูลค่าการส่งออกเฉลี่ยสูงสุด ในเดือนมีนาคม โดยมีมูลค่าการส่งออกเฉลี่ยเท่ากับ 
25.43 ล้านบาท รองลงมาได้แก่ เดือนกรกฎาคม มีมูลค่าการส่งออกเฉลี่ยเท่ากับ 22.81 ล้านบาท และเดือน
สิงหาคม มีมูลค่าการส่งออกเฉลี่ยเท่ากับ 19.29 ล้านบาท ตามล าดับ เมื่อพิจารณาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของ
การส่งออก พบว่าในเดือนมีนาคม เป็นเดือนที่มูลค่าการส่งออกในเดือนดังกล่าวในแต่ละปีมีการเปลี่ยนแปลง
และแตกต่างกันค่อนข้างมาก ซึ่งเท่ากับ 3.54 ล้านบาท  
  ปลาทะเล มีมูลค่าการส่งออกเฉลี่ยสูงสุดในเดือนกรกฎาคม โดยมีมูลค่าการส่งออกเฉลี่ย
เท่ากับ 18.74 ล้านบาท รองลงมาได้แก่ เดือนสิงหาคม มีมูลค่าการส่งออกเฉลี่ยเท่ากับ 20.68 ล้านบาท 
และเดือนกันยายน มีมูลค่าการส่งออกเฉลี่ยเท่ากับ 18.74 ล้านบาท ตามล าดับ เมื่อพิจารณาค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานของการส่งออก พบว่าในเดือนมีนาคม เป็นเดือนที่มูลค่าการส่งออกในเดือนดังกล่าวในแต่ละปีมีการ
เปลี่ยนแปลงและแตกต่างกันค่อนข้างมาก ซึ่งเท่ากับ 3.79 ล้านบาท สอดคล้องกับมูลค่าการส่งออกกลุ่มปลาน  า
จืด  
  ลูกพันธุ์สัตว์น  า มีมูลค่าการส่งออกเฉลี่ยสูงสุดในเดือนกรกฎาคม โดยมีมูลค่าการส่งออกเฉลี่ย
เท่ากับ 18.09 ล้านบาท รองลงมาได้แก่ เดือนสิงหาคม มีมูลค่าการส่งออกเฉลี่ยเท่ากับ 16.34  ล้านบาท 
และเดือนกันยายน มีมูลค่าการส่งออกเฉลี่ยเท่ากับ 9.57 ล้านบาท ตามล าดับ เมื่อพิจารณาค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานของการส่งออก พบว่าในเดือนมีนาคม เป็นเดือนที่มูลค่าการส่งออกในเดือนดังกล่าวในแต่ละปีมีการ
เปลี่ยนแปลงและแตกต่างกันค่อนข้างมาก ซึ่งเท่ากับ 0.72 ล้านบาท 
  หอย มีมูลค่าการส่งออกเฉลี่ยสูงสุด ในเดือนตุลาคม โดยมีมูลค่าการส่งออกเฉลี่ยเท่ากับ 
12.38 ล้านบาท รองลงมาได้แก่ เดือนพฤศจิกายน มีมูลค่าการส่งออกเฉลี่ยเท่ากับ 10.77 ล้านบาท และ
เดือนกันยายน มีมูลค่าการส่งออกเฉลี่ยเท่ากับ 9.61 ล้านบาท ตามล าดับ เมื่อพิจารณาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ของการส่งออก พบว่าในเดือนตุลาคม เป็นเดือนที่มูลค่าการส่งออกในเดือนดังกล่าวในแต่ละปีมีการ
เปลี่ยนแปลงและแตกต่างกันค่อนข้างมาก ซึ่งเท่ากับ 2.30 ล้านบาท 
  กุ้ง มีมูลค่าการส่งออกเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่เดือนสิงหาคม โดยมีมูลค่าการส่งออกเฉลี่ยเท่ากับ 
9.99 ล้านบาท รองลงมาได้แก่ เดือนกรกฎาคม มีมูลค่าการส่งออกเฉลี่ยเท่ากับ 9.50 ล้านบาท และเดือน
กันยายน มีมูลค่าการส่งออกเฉลี่ยเท่ากับ 8.40 ล้านบาท ตามล าดับ เมื่อพิจารณาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของ
การส่งออก พบว่าในเดือนกรกฎาคม เป็นเดือนที่มูลค่าการส่งออกในเดือนดังกล่าวในแต่ละปีมีการเปลี่ยนแปลง
และแตกต่างกันค่อนข้างมาก ซึ่งเท่ากับ 1.65 ล้านบาท 
  หมึก มีมูลค่าการส่งออกเฉลี่ยสูงสุด ในเดือนสิงหาคม โดยมีมูลค่าการส่งออกเฉลี่ยเท่ากับ 
6.03 ล้านบาท รองลงมาได้แก่ เดือนกรกฎาคม มีมูลค่าการส่งออกเฉลี่ยเท่ากับ 5.51 ล้านบาท และเดือน
กันยายน มีมูลค่าการส่งออกเฉลี่ยเท่ากับ 4.56 ล้านบาท ตามล าดับ เมื่อพิจารณาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของ
การส่งออก พบว่าในเดือนตุลาคม เป็นเดือนที่มูลค่าการส่งออกในเดือนดังกล่าวในแต่ละปีมีการเปลี่ยนแปลง
และแตกต่างกันค่อนข้างมาก ซึ่งเท่ากับ 0.93 ล้านบาท 
  แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงมูลค่าการส่งออกสินค้าสัตว์น  าทางด่านตรวจสัตว์น  าพรมแดนไทย – 
ลาว จ าแนกเป็นรายเดือนในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2552 – 2556 พบว่า ในรอบปีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าการ



34 

ส่งออกค่อนข้างสอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน คือมีมูลค่าการส่งออกค่อนข้างสูงในช่วงระหว่างเดือนมีนาคม 
–ตุลาคม (ตารางที่ 14, ภาพที่ 5) 
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ตารางที่ 14 มูลค่าเฉลีย่การส่งออกสินค้าสัตว์น  าทางด่านตรวจสัตว์น  าพรมแดนไทย – ลาว จ าแนกตามกลุ่มชนิดสัตว์น  าที่สง่ออกเป็นรายเดือนในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2552 – 
2556 
 

 
 
 
 
 
 
 

           
หน่วย : ล้านบาท 

กลุ่มชนิดสัตว์น ้า 
 

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

ปลาน  าจืด 
ค่าเฉลี่ย 14.43 16.38 25.43 11.78 18.72 14.46 22.81 19.29 15.08 14.64 13.34 13.52 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.50 2.97 3.54 1.32 2.57 1.74 1.70 1.81 2.22 1.79 1.62 1.52 

ปลาทะเล 
ค่าเฉลี่ย 13.06 10.84 15.81 9.46 12.94 15.91 25.07 20.68 18.74 15.93 13.93 15.23 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.04 2.92 3.79 1.05 2.19 2.04 2.52 1.52 2.23 2.20 1.88 2.42 

ลูกพันธุ์สัตว์น  า 
ค่าเฉลี่ย 3.72 4.80 4.05 2.53 7.04 9.95 18.09 16.34 9.57 8.49 3.53 5.83 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.72 0.58 0.42 0.30 0.53 1.02 1.61 1.99 1.03 1.55 1.04 0.31 

หอย 
ค่าเฉลี่ย 4.77 5.94 5.66 2.55 5.72 7.88 8.94 8.85 9.61 12.38 10.77 6.05 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.54 1.34 0.94 0.36 0.74 1.31 1.43 1.41 1.57 2.30 2.15 0.92 

กุ้ง 
ค่าเฉลี่ย 3.63 3.93 5.21 4.82 6.80 7.36 9.50 9.99 8.40 7.74 5.53 4.90 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.72 0.72 0.83 0.76 0.99 1.55 1.65 1.43 1.41 1.64 0.72 0.98 

หมึก 
ค่าเฉลี่ย 2.49 3.38 3.31 3.20 4.45 4.49 5.51 6.03 5.13 4.56 3.72 2.84 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.53 0.62 0.49 0.49 0.61 0.81 0.88 0.81 0.76 0.93 0.44 0.59 
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ภาพที่ 5 การเปลี่ยนแปลงมูลค่าเฉลี่ยการส่งออกสินค้าสัตว์น  าทางด่านตรวจสัตว์น  าพรมแดนไทย – ลาว 
จ าแนกตามกลุ่มชนิดสัตว์น  าที่สง่ออกเป็นรายเดือนในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2552 – 2556 
 

ปริมาณการส่งออกสินค้าสัตว์น  าทางด่านตรวจสัตว์น  าพรมแดนไทย – ลาว จ าแนกเป็นรายเดือน
ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2552 – 2556 จากผลการศึกษา พบว่า เดือนกรกฎาคม เป็นเดือนที่มีปริมาณการส่งออก
สูงสุด โดยมีปริมาณการส่งออกรวม 75,356.90 ตัน ปริมาณการส่งออกเฉลี่ย 15,071.38 ตัน รองลงมา
ได้แก่ เดือนสิงหาคม ปริมาณการส่งออกรวม 65,734.23 ตัน ปริมาณการส่งออกเฉลี่ย 13,146.85 ตัน 
และเดือนกันยายน ปริมาณการส่งออกรวม 57,608.41 ตัน ปริมาณการส่งออกเฉลี่ย 11,521.68 ตัน 

แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงปริมาณของการส่งออกสินค้าสัตว์น  าทางด่านตรวจสัตว์น  าพรมแดนไทย 
– ลาว จ าแนกเป็นรายเดือนในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2552 – 2556 พบว่าการเปลี่ยนแปลงในแต่ละปีค่อนข้าง
สอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน คือจะมีปริมาณการส่งออกสูงในช่วงเดือนกรกฎาคม – กันยายน การ
เปลี่ยนแปลงด้านปริมาณและมูลค่าการส่งออกสินค้าสัตว์น  า พบว่าเปลี่ยนแปลงสอดคล้องเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน (ตารางที่ 15, ภาพที่ 6) 
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ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ปลาน ้าจดื ปลาทะเล ลกูพนัธุส์ตัวน์ ้ามลูค่า (ลา้นบาท)
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ตารางท่ี 15 ปริมาณการส่งออกสินค้าสัตว์น  าทางด่านตรวจสัตว์น  าพรมแดนไทย – ลาว จ าแนกเป็นรายเดือน
ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2552 – 2556 
 

 
 
 

 
 
ภาพที่ 6 การเปลี่ยนแปลงปริมาณการส่งออกสินค้าสัตว์น  าทางด่านตรวจสัตว์น  าพรมแดนไทย – ลาว จ าแนก
เป็นรายเดือนในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2552 – 2556 
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ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556ปรมิาณ (ตนั)
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  ปริมาณการส่งออกสินค้าสัตว์น  าที่ส่งออกทางด่านตรวจสัตว์น  าพรมแดนไทย – ลาว จ าแนก
เป็นรายเดือนในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2552 – 2556 พบว่า  
  ปลาน  าจืด มีปริมาณการส่งออกเฉลี่ยสูงสุดเดือนมิถุนายน โดยมีปริมาณการส่งออกเฉลี่ย
เท่ากับ 1,381.05 ตัน รองลงมาได้แก่ เดือนตุลาคม ปริมาณการส่งออกเฉลี่ยเท่ากับ 1,007.58 ตัน และ
เดือนกรกฎาคม ปริมาณการส่งออกเฉลี่ยเท่ากับ 761.06 ตัน ตามล าดับ เมื่อพิจารณาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ของการส่งออก พบว่าในเดือนมิถุนายน เป็นเดือนที่ปริมาณเฉลี่ยการส่งออกในเดือนดังกล่าว ในแต่ละปีมีการ
เปลี่ยนแปลงและแตกต่างกันค่อนข้างมาก ซึ่งเท่ากับ 458.64 ตัน  
  ปลาทะเล มีปริมาณการส่งออกเฉลี่ยสูงสุดเดือนกรกฎาคม โดยมีปริมาณการส่งออกเฉลี่ย
เท่ากับ 634.30 ตัน รองลงมาได้แก่ เดือนสิงหาคม ปริมาณการส่งออกเฉลี่ยเท่ากับ 521.08 ตัน และเดือน
กันยายน ปริมาณการส่งออกเฉลี่ยเท่ากับ 484.97 ตัน ตามล าดับ เมื่อพิจารณาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของการ
ส่งออก พบว่าในเดือนมีนาคม เป็นเดือนที่ปริมาณเฉลี่ยการส่งออกในเดือนดังกล่าว ในแต่ละปีมีการ
เปลี่ยนแปลงและแตกต่างกันค่อนข้างมาก ซึ่งเท่ากับ 81.07 ตัน 
  หอย มีปริมาณการส่งออกเฉลี่ยสูงสุดเดือนตุลาคม โดยมีปริมาณการส่งออกเฉลี่ยเท่ากับ 
309.48 ตัน รองลงมาได้แก่ เดือนพฤศจิกายน ปริมาณการส่งออกเฉลี่ยเท่ากับ 269.52 ตัน และเดือน
กันยายน ปริมาณการส่งออกเฉลี่ยเท่ากับ 247.20 ตัน ตามล าดับ เมื่อพิจารณาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของการ
ส่งออก พบว่าในเดือนตุลาคม เป็นเดือนที่ปริมาณเฉลี่ยการส่งออกในเดือนดังกล่าว ในแต่ละปีมีการ
เปลี่ยนแปลงและแตกต่างกันค่อนข้างมาก ซึ่งเท่ากับ 58.05 ตัน 
  กุ้ง มีปริมาณการส่งออกเฉลี่ยสูงสุดเดือนสิงหาคม โดยมีปริมาณการส่งออกเฉลี่ยเท่ากับ  
41.64 ตัน รองลงมาได้แก่ เดือนกรกฎาคม ปริมาณการส่งออกเฉลี่ยเท่ากับ 39.56 ตัน และเดือนกันยายน 
ปริมาณการส่งออกเฉลี่ยเท่ากับ 34.80 ตัน ตามล าดับ เมื่อพิจารณาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของการส่งออก 
พบว่าในเดือนสิงหาคม เป็นเดือนที่ปริมาณเฉลี่ยการส่งออกในเดือนดังกล่าว ในแต่ละปีมีการเปลี่ยนแปลงและ
แตกต่างกันค่อนข้างมาก ซึ่งเท่ากับ 8.73 ตัน 
  หมึก มีปริมาณการส่งออกเฉลี่ยสูงสุดเดือนสิงหาคม โดยมีปริมาณการส่งออกเฉลี่ยเท่ากับ   
49.57 ตัน รองลงมาได้แก่ เดือนกันยายน ปริมาณการส่งออกเฉลี่ยเท่ากับ 43.02 ตัน และเดือนตุลาคม 
ปริมาณการส่งออกเฉลี่ยเท่ากับ 39.05 ตัน ตามล าดับ เมื่อพิจารณาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของการส่งออก 
พบว่าในเดือนตุลาคม เป็นเดือนที่ปริมาณเฉลี่ยการส่งออกในเดือนดังกล่าว ในแต่ละปีมีการเปลี่ยนแปลงและ
แตกต่างกันค่อนข้างมาก ซึ่งเท่ากับ 9.69 ตัน 
  แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงปริมาณการส่งออกสินค้าสัตว์น  าทางด่านตรวจสัตว์น  าพรมแดนไทย 
– ลาว จ าแนกเป็นรายเดือนในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2552 – 2556 พบว่า ในรอบปีการเปลี่ยนแปลงปริมาณการ
ส่งออกค่อนข้างสอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน คือมีปริมาณการส่งออกค่อนข้างสูงในช่วงระหว่างเดือน
พฤษภาคม – เดือนพฤศจิกายน (ตารางที่ 16, ภาพที่ 7) 
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ตารางที่ 16 ปริมาณเฉลี่ยการส่งออกสินค้าสัตว์น  าทางด่านตรวจสัตว์น  าพรมแดนไทย – ลาว จ าแนกตามกลุ่มชนดิสัตว์น  าที่ส่งออกเป็นรายเดือนในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2552 – 

2556 
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ภาพที่ 7 การเปลี่ยนแปลงปริมาณเฉลี่ยการส่งออกสินค้าสัตว์น  าทางด่านตรวจสัตว์น  าพรมแดนไทย – ลาว 
จ าแนกตามกลุ่มชนิดสัตว์น  าที่สง่ออกเป็นรายเดือนในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2552 – 2556 
 
  2.3 ภาพรวมการส่งออกสินค้าสัตว์น ้าทางด่านตรวจสัตว์น ้าพรมแดนไทย – ลาว จ้าแนก
เป็นรายด่านตรวจสัตว์น ้า ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2552 – 2556 
  ภาพรวมการส่งออกสินค้าสัตว์น  าทางด่านตรวจสัตว์น  าพรมแดนไทย – ลาว ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 
2552 – 2556 จากการศึกษาเก็บรวบรวมข้อมูล พบว่า โดยส่วนใหญ่เป็นการส่งออกทางด่านตรวจสัตว์น  าจังหวัด
หนองคาย คิดเป็นร้อยละ 58.57 ของมูลค่าการส่งออก มูลค่าการส่งออกรวมทั งสิ น 416.17 ล้านบาท เฉลี่ยปีละ 
83.23 ล้านบาท ปริมาณการส่งออกรวมทั งสิ น 8,960.03 ตัน เฉลี่ยปีละ 1,792.01 ตัน 124.55 ล้านตัว เฉลี่ย
ปีละ 24.91 ล้านตัว รองลงมา ได้แก่ ด่านตรวจสัตว์น  าจังหวัดอุบลราชธานี คิดเป็นร้อยละ 30.68 ของมูลค่าการ
ส่งออก มูลค่าการส่งออกรวมทั งสิ น 216.92 ล้านบาท เฉลี่ยปีละ 43.38 ล้านบาท ปริมาณการส่งออกรวมทั งสิ น 
4,537.07 ตัน เฉลี่ยปีละ 907.41 ตัน 25.73 ล้านตัว เฉลี่ยปีละ 5.15 ล้านตัว และด่านตรวจสัตว์น  าจังหวัด
มุกดาหาร คิดเป็นร้อยละ 10.45 ของมูลค่าการส่งออก มูลค่าการส่งออกรวมทั งสิ น 73.88 ล้านบาท เฉลี่ยปีละ 
14.78 ล้านบาท ปริมาณการส่งออกรวมทั งสิ น 1,910.24 ตัน เฉลี่ยปีละ 382.05 ตัน 39.29 ล้านตัว เฉลี่ยปี
ละ 7.86 ล้านตัว ตามล าดับ (ตารางผนวกที2่, ภาพที่ 8,9) 
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ภาพที่ 8 สัดส่วนมูลค่าการส่งออกสินค้าสัตว์น  าทางด่านตรวจสัตว์น  าพรมแดนไทย – ลาว จ าแนกตามด่านตรวจ
สัตว์น  าที่ส่งออก ในช่วงปี พ.ศ. 2552 – 2556 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 9 สัดส่วนปริมาณการส่งออกสินค้าสัตว์น  าทางด่านตรวจสัตว์น  าพรมแดนไทย – ลาว จ าแนกตามด่านตรวจ
สัตว์น  าที่ส่งออก ในช่วงปี พ.ศ. 2552 – 2556 
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  2.4 การส่งออกสินค้าสัตว์น า้กลุ่มปลาน ้าจืดทางด่านตรวจสัตว์น ้าพรมแดนไทย – ลาว 
ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2552 – 2556 
  จากการศึกษารวบรวมเก็บข้อมูลกลุ่มปลาน  าจืดที่ส่งออกทางด่านตรวจสัตว์น  าพรมแดนไทย – ลาว
จ าแนกตามชนิดสัตว์น  าส าคัญที่ส่งออก ในช่วงปี พ.ศ. 2552 – 2556 พบว่า มีปลาน  าจืดที่ส าคัญ 5 ชนิดที่มีการ
ส่งออกในปริมาณมากและมีการส่งออกอย่างต่อเนื่องได้แก่ ปลานิล (Oreochromis niloticus) ปลายี่สกเทศ 
(Labeo rohita)  ป ล า ดุ ก บิ๊ ก อุ ย  (Clarias macrocephalus x Clarias marcrocephalus)  ป ล า ส ว า ย 
(Pangasianodon hypophthalmus) และกลุ่มปลาจีน เมื่อพิจารณาปริมาณ และมูลค่าการส่งออกปลาน  าจืดใน
แต่ละชนิด พบว่าปลานิลเป็นชนิดที่มีปริมาณและมูลค่าการส่งออกสูงสุดคิดเป็นร้อยละ 43.40 ของปริมาณ
การส่งออก และคิดเป็นร้อยละ 36.98 ของมูลค่าการส่งออกในภาพรวมกลุ่มปลาน  าจืด โดยมีปริมาณการ
ส่งออกรวมทั งสิ น 3,098.93 ตัน และมูลค่ารวมการส่งออก 73.92 ล้านบาท ปริมาณการส่งออกเฉลี่ยปีละ 
เท่ากับ 619.79 ตัน และมูลค่าการส่งออกเฉลี่ยปีละ เท่ากับ 14.78 ล้านบาท รองลงมา ได้แก่ ปลายี่สกเทศ
ปริมาณการส่งออกคิดเป็นร้อยละ 18.52 ของปริมาณการส่งออก และคิดเป็นร้อยละ 11.91 ของมูลค่าการ
ส่งออกในภาพรวมกลุ่มปลาน  าจืด โดยมีปริมาณการส่งออกรวมทั งสิ น 1,322.39 ตัน และมูลค่ารวมการ
ส่งออก 23.81 ล้านบาท ปริมาณการส่งออกเฉลี่ยปีละ 264.48 ตัน และมูลค่าการส่งออกเฉลี่ยปีละ 4.76 
ล้านบาท ปลาดุกบิ๊กอุยปริมาณการส่งออกคิดเป็นร้อยละ 12.27 ของปริมาณการส่งออก และคิดเป็นร้อยละ 
18.87 ของมูลค่าการส่งออกในภาพรวมกลุ่มปลาน  าจืด โดยมีปริมาณการส่งออกรวมทั งสิ น 875.72 ตัน และ
มูลค่ารวมการส่งออก 37.73 ล้านบาท ปริมาณการส่งออกเฉลี่ยปีละ 175.14 ตัน และมูลค่าการส่งออกเฉลี่ยปี
ละ 7.55 ล้านบาทตามล าดับ (ตารางภาคผนวกที่ 3 และภาพที่ 10,11) 
  ซึ่งจะเห็นได้ว่าปลานิลเป็นชนิดส าคัญในการส่งออกสัตว์น  าทางด่านตรวจสัตว์น  าพรมแดนไทย 
– ลาว ในช่วงปี พ.ศ. 2552 – 2556 เนื่องจากปลานิลเป็นปลาที่เลี ยงง่าย ขยายพันธุ์เร็วตลาดทั งในและ
ต่างประเทศมีความต้องการสูงให้มีการพัฒนารูปแบบการเลี ยงอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ การท าฟาร์มปลานิล
กลายเป็นอาชีพที่สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรผู้เลี ยงและธุรกิจต่อเนื่อง เช่น บริษัทอาหารยาและเคมีภัณฑ์ 
บริษัทห้องเย็น รวมไปถึงฟาร์มเพาะและอนุบาลลูกปลานิลแปลงเพศเกิดเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ที่ท ารายได้เป็น
มูลค่ามหาศาลให้แก่ประเทศ 
  แหล่งเลี ยงปลานิลในบ่อดินที่ส าคัญ10 อันดับจังหวัดแรกอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดย
ในปี 2554 จังหวัดชัยภูมิเป็นจังหวัดที่มีการเลี ยงปลานิลในบ่อดินมากท่ีสุดรองลงมาคือขอนแก่น นครราชสีมา 
หนองบัวล าภู อุบลราชธานี เลย อุดรธานี บุรีรัมย์ มหาสารคาม และร้อยเอ็ด (ประพันธ์ศักดิ์, 2555) 
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ภาพที่ 10 สัดส่วนปริมาณการส่งออกสินค้าสัตว์น  ากลุ่มปลาน  าจืดทางด่านตรวจสัตว์น  าพรมแดนไทย – ลาว 
จ าแนกตามชนิดสัตว์น  าส าคัญที่ส่งออก ในช่วงปี พ.ศ. 2552 – 2556 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 11 สัดส่วนมูลค่าการส่งออกสินค้าสัตว์น  ากลุ่มปลาน  าจืดทางด่านตรวจสัตว์น  าพรมแดนไทย – ลาว จ าแนก
ตามชนิดสัตว์น  าส าคัญที่ส่งออก ในช่วงปี พ.ศ. 2552 – 2556 
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  เมื่อพิจารณาการเปลี่ยนแปลงปริมาณ และมูลค่าการส่งออกปลาน  าจืดทางด่านตรวจสัตว์น  า
พรมแดนไทย – ลาว จ าแนกตามชนิดสัตว์น  าส าคัญที่ส่งออก ในช่วงปี พ.ศ. 2552 – 2556 จะเห็นได้ว่าการ
เปลี่ยนแปลงทางด้านปริมาณและมูลค่ามีการเปลี่ยนแปลงทีส่อดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ยกเว้นในปี พ.ศ. 
2555 ซึ่งมีปริมาณการส่งออกเพ่ิมขึ นอย่างมากแต่มูลค่าการส่งออกกลับลดต่ าลง โดยเฉพาะการส่งออกปลา
นิล และปลายี่สกเทศ โดยการส่งออกปลานิลในปี พ.ศ. 2555 มีปริมาณการส่งออก 1,194.80 ตัน แต่มูลค่า
การส่งออกกลับลดลงเหลือ 4.82 ล้านบาท ส าหรับปริมาณการส่งออกปลานิลที่เพ่ิมสูงขึ นในปี พ.ศ. 2555 
อาจเป็นผลจากผลผลิตปลานิลของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2555 มีผลผลิตเพ่ิมขึ นจากปีก่อนหน้า มากกว่าหรือ
เท่ากับร้อยละ 29 ส่งผลให้ราคาปลานิลในช่วงดังกล่าว มีราคาไม่ค่อยดีนัก เนื่องจากมีผลผลิตปลานิลออกมา
พร้อมๆ กันเป็นจ านวนมาก (เกวลิน, 2555) ส าหรับการส่งออกปลายี่สกเทศในปี พ.ศ. 2555 มีปริมาณการ
ส่งออก 907.4 ตัน มูลค่าการส่งออก 5.26 ล้านบาท (ภาพที่ 12,13) 

 

 
ภาพที่ 12 การเปลี่ยนแปลงปริมาณการส่งออกปลาน  าจืดทางด่านตรวจสัตว์น  าพรมแดนไทย – ลาว จ าแนกตาม
ชนิดสัตว์น  าส าคัญที่ส่งออกจ าแนกเป็นรายชนิด ในช่วงปี พ.ศ. 2552 – 2556 
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ภาพที่ 13 การเปลี่ยนแปลงมูลค่าการส่งออกปลาน  าจืดทางด่านตรวจสัตว์น  าพรมแดนไทย – ลาว จ าแนกตามชนิด
สัตว์น  าส าคัญที่ส่งออก ในช่วงปี พ.ศ. 2552 – 2556 

 เมื่อพิจารณาลักษณะของปลาน  าจืดที่ส่งออกทางด่านตรวจสัตว์น  าพรมแดนไทย – ลาว ในช่วงปี พ.ศ. 
2552 – 2556 พบว่า โดยส่วนใหญ่ร้อยละ 54.01 ส่งออกไปในลักษณะมีชีวิต และเมื่อพิจารณาลักษณะของ
ปลานิลที่ส่งออก พบว่าโดยส่วนใหญ่สูงถึงร้อยละ 85.84 ส่งออกไปในลักษณะมีชีวิต (ภาพที่ 14,15) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 14 สัดส่วนลักษณะของปลาน  าจืดที่ส่งออกทางด่านตรวจสัตว์น  าพรมแดนไทย – ลาว ในช่วงปี พ.ศ. 2552 
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ภาพที่ 15 สัดส่วนลักษณะของปลานิลที่ส่งออกทางด่านตรวจสัตว์น  าพรมแดนไทย – ลาว ในช่วงปี พ.ศ. 2552 – 

2556 

  
 2.5 การส่งออกสินค้าสัตว์น า้กลุ่มปลาทะเลทางดา่นตรวจสัตว์น ้าพรมแดนไทย – ลาว ในช่วงปี พ.ศ. 
2552 – 2556 
 จากการศึกษาเก็บรวบรวมข้อมูลกลุ่มปลาทะเลที่ส่งออกทางด่านตรวจสัตว์น  าพรมแดนไทย – ลาว
จ าแนกตามชนิดสัตว์น  าส าคัญที่ส่งออก ในช่วงปี พ.ศ. 2552 – 2556 พบว่า มีปลาทะเลที่ส าคัญ 2 ชนิดที่มีการ
ส่งออกในปริมาณมากและมีการส่งออกอย่างต่อเนื่องได้แก่ ปลาทูลัง (Rastrelliger spp.) และปลาสีกุน 
(Carangidae) เมื่อพิจารณาปริมาณ และมูลค่าการส่งออก พบว่า ปลาทูลัง เป็นชนิดที่มีปริมาณและมูลค่าการ
ส่งออกสูงสุด คิดเป็นร้อยละ 67.01 ของปริมาณการส่งออก และคิดเป็นร้อยละ 47.89 ของมูลค่าการส่งออก
ในภาพรวมกลุ่มปลาทะเล โดยมีปริมาณการส่งออกรวมทั งสิ น 3,518.78 ตัน และมูลค่ารวมการส่งออก 
89.84 ล้านบาท ปริมาณการส่งออกเฉลี่ยปีละ 703.76 ตัน และมูลค่าการส่งออกเฉลี่ยปีละ 17.97 ล้าน
บาท ปลาสีกุนมูลค่าการส่งออกคิดเป็นร้อยละ 16.16 ของปริมาณการส่งออก และคิดเป็นร้อยละ 15.04 
ของมูลค่าการส่งออกในภาพรวมกลุ่มปลาทะเล โดยมีปริมาณการส่งออกรวมทั งสิ น 848.40 ตัน และมูลค่า
รวมการส่งออก 28.22 ล้านบาท ปริมาณการส่งออกเฉลี่ยปีละ 169.68 ตัน และมูลค่าการส่งออกเฉลี่ยปีละ 
5.64 ล้านบาท (ตารางภาคผนวกท่ี 4 และภาพที่ 16,17) 
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ภาพที่ 16 สัดส่วนมูลค่าการส่งออกสินค้าสัตว์น  ากลุ่มปลาทะเลทางด่านตรวจสัตว์น  าพรมแดนไทย – ลาว จ าแนก
ตามชนิดสัตว์น  าส าคัญที่ส่งออก ในช่วงปี พ.ศ. 2552 – 2556 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 17 สัดส่วนปริมาณการส่งออกสินค้าสัตว์น  ากลุ่มปลาทะเลทางด่านตรวจสัตว์น  าพรมแดนไทย – ลาว จ าแนก
ตามชนิดสัตว์น  าส าคัญที่ส่งออก ในช่วงปี พ.ศ. 2552 – 2556 
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 เมื่อพิจารณาการเปลี่ยนแปลงปริมาณ และมูลค่าการส่งออกปลาทะเลทางด่านตรวจสัตว์น  าพรมแดน
ไทย – ลาว จ าแนกตามชนิดสัตว์น  าส าคัญที่ส่งออก ในช่วงปี พ.ศ. 2552 – 2556 จะเห็นได้ว่าการเปลี่ยนแปลง
ทางด้านปริมาณและมูลค่ามีการเปลี่ยนแปลงที่สอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยตั งแต่ปี พ.ศ. 2552 – 
2554 ปริมาณและมูลค่ามีแนวโน้มที่เพ่ิมขึ น แต่เมื่อถึงปี พ.ศ. 2555 – 2556 กลับมีแนวโน้มการส่งออกที่
ลดลงทั งในเชิงปริมาณและมูลค่าของการส่งออก (ภาพที่ 18,19) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 18 การเปลี่ยนแปลงปริมาณการส่งออกปลาทะเลทางด่านตรวจสัตว์น  าพรมแดนไทย – ลาว จ าแนกตาม
ชนิดสัตว์น  าส าคัญที่ส่งออกจ าแนกเป็นรายชนิด ในช่วงปี พ.ศ. 2552 – 2556 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที่ 19 การเปลี่ยนแปลงมูลค่าการส่งออกปลาทะเลทางด่านตรวจสัตว์น  าพรมแดนไทย – ลาว จ าแนกตามชนิด
สัตว์น  าส าคัญที่ส่งออกจ าแนกเป็นรายชนิด ในช่วงปี พ.ศ. 2552 – 2556 
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 เมื่อพิจารณาลักษณะของปลาทะเลที่ส่งออกทางด่านตรวจสัตว์น  าพรมแดนไทย – ลาว ในช่วงปี พ.ศ. 
2552 – 2556 พบว่าโดยส่วนใหญ่ร้อยละ 77.56 ส่งออกไปในลักษณะแช่แข็ง และเมื่อพิจารณาลักษณะของ
ปลาทูลัง ซึ่งเป็นปลาที่มีปริมาณและมูลค่าการส่งออกสูงสุดในกลุ่มปลาทะเลที่ส่งออกร้อยละ 71.72 ส่งออกไปใน
ลักษณะแช่แข็ง (ภาพที่ 20,21) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 20 สัดส่วนลักษณะของปลาทะเลที่ส่งออกทางด่านตรวจสัตว์น  าพรมแดนไทย – ลาว ในช่วงปี พ.ศ. 2552 
– 2556 
  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 21 สัดส่วนลักษณะของปลาทูลังทีส่่งออกทางด่านตรวจสัตว์น  าพรมแดนไทย – ลาว ในช่วงปี พ.ศ. 2552 
– 2556 
 



51 

สรุปผลการศึกษา 
 

 การศึกษาเรื่อง “ศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง และอุปสรรค การส่งออกสินค้าสัตว์น  าทาง
ด่านตรวจสัตว์น  าพรมแดนไทย – ลาว เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” โดยมีวัตถุประสงค์ของการศึกษา เพ่ือให้
ทราบถึงสภาพปัญหาอุปสรรคของผู้ส่งออกสินค้าสัตว์น  าผ่านด่านพรมแดนไทย -ลาว และศึกษาวิเคราะห์การ
เปลี่ยนแปลงการส่งออกสัตว์น  าชนิดที่ส าคัญทางด่านตรวจสัตว์น  าพรมแดนไทย-ลาว เพ่ือน ามาใช้เป็นข้อมูล
พื นฐานในการก าหนดยุทธศาสตร์ในการผลิตสัตว์น  า ตลอดจนน ามาใช้เป็นแนวทางในการแก้ไข พัฒนาปรับปรุง
การปฏิบัติงานของด่านตรวจสัตว์น  าให้สามารถอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการในการส่งออกสินค้า
สัตว์น  า และเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการแก้ไขปัญหาให้แก่เกษตรกร ผู้ประกอบการส่งออกสินค้าสัตว์น  า 
เพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขัน โดยใช้แบบสอบถามเก็บรวบรวมข้อมูลปัญหาอุปสรรค และศึกษา
วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงปริมาณมูลค่าการส่งออกสัตว์น  าผ่านด่านพรมแดนไทย - ลาว วิเคราะห์โดยใช้สถิติ
เชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ประกอบด้วย ความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย 
(Mean) วัดระดับการให้ความส าคัญของแต่ละประเด็นปัญหา วิเคราะห์ข้อมูลในเชิงปริมาณ จ าแนกตามการ
ส่งออกเป็นรายชนิดที่ส าคัญ ในรูปแบบของตาราง กราฟ ค่ าเฉลี่ย ร้อยละ เพ่ือวิเคราะห์แนวโน้มการ
เปลี่ยนแปลงปริมาณ มูลค่าการส่งออกสินค้าสัตว์น  า ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2552 – 2556 ซึ่งผลการศึกษา 
เป็นดังนี  
 
1. ศึกษาปัญหาอุปสรรคการค้าของผู้ส่งออกสินค้าสัตว์น ้าทางด่านตรวจสัตว์น ้าพรมแดนไทย – ลาว 
 
 จากการศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง และอุปสรรค การส่งออกสินค้าสัตว์น  าทางด่านตรวจ
สัตว์น  าพรมแดนไทย – ลาว โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ สอบถามผู้ส่งออกสัตว์น  าที่ขออนุญาตส่งออกสัตว์น  า
ต่อด่านตรวจสัตว์น  าพรมแดนไทย- ลาว ซึ่งเป็นผู้รับบริการของด่านตรวจสัตว์น  าจังหวัดมุกดาหาร ด่านตรวจ
สัตว์น  าจังหวัดอุบลราชธานี และด่านตรวจสัตว์น  าจังหวัดหนองคาย รวมทั งสิ น 60 คน ผลการศึกษา ดังนี  
 1.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ส่งออกสินค้าสัตว์น  าทางด่านตรวจสัตว์น  าพรมแดนไทย – ลาว โดยส่วนใหญ่
เป็นเพศชาย จ านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 63.33 และเป็นเพศหญิงจ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 36.67 
มีอายุระหว่าง 31-40 ปี และอายุระหว่าง 41-50 ปี มากที่สุด จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 31.67 อายุ
มากกว่า 50 ปี จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 23.33 อายุ 20 – 30 ปี จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 
13. 33 ส่ ว น ใ ห ญ่ 
มีการศึกษาในระดับต่ ากว่าปริญญาตรี จ านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 70 การศึกษาระดับปริญญาตรีจ านวน 17 
คน คิดเป็นร้อยละ 28.33 และการศึกษาระดับปริญญาโท 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.67 ส่วนใหญ่มีสถานภาพ
ในการประกอบอาชีพเป็นเจ้าของกิจการหรือผู้ประกอบการน าเข้า ส่งออก จ านวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 
83.33 และเป็นผู้ รับมอบอ านาจหรือตัวแทนออกของ 10 คน คิดเป็นร้อยละ 16.67 ส่วนใหญ่มี
ประสบการณ์ในการประกอบอาชีพ 6 - 10 ปี จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 38.33 1 - 5 ปีจ านวน 22 
คน คิดเป็นร้อยละ 36.67 11 - 20 ปี จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 21.67 และมากกว่า 20 ปี จ านวน 2 
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คน คิดเป็นร้อยละ 3.33 ผู้ตอบแบบสอบถามใช้ช่องทางการยื่นค าขออนุญาตในการส่งออกสัตว์น  าต่อด่านตรวจ
สัตว์น  า โดยส่วนใหญ่ยื่นค าขออนุญาตด้วยตนเอง ณ ด่านตรวจสัตว์น  า จ านวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 73.34 
มอบตัวแทนด าเนินการแทน ซึ่งไม่สามารถทราบได้ว่าตัวแทนหรือผู้รับมอบอ านาจยื่นค าขอผ่านช่องทางใด 
จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 13.33 ยื่นค าขออนุญาตผ่านระบบ FSW จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 8.33 
ยื่นค าขอผ่านทางจดหมายอิเลคทรอนิกส์ จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 3.33 และผ่านทางโทรสาร จ านวน 1 คน 
คิดเป็นร้อยละ 1.67 ส่วนใหญ่ด าเนินพิธีการทางศุลกากรโดยไม่จัดท าใบขนสินค้า จ านวน 34 คนคิดเป็นร้อยละ 
56.67 และจัดท าใบขนสินค้า จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 43.33 
 1.2 ปัญหาอุปสรรคการค้าของผู้ส่งออกสินค้าสัตว์น  าทางด่านตรวจสัตว์น  าพรมแดนไทย – ลาว  
 ปัญหาอุปสรรคด้านนโยบายการค้าของ สปป.ลาว ผู้ส่งออกสินค้าสัตว์น  าทางด่านตรวจสัตว์น  า
พรมแดนไทย – ลาว ให้ความส าคัญในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยรวม 2.61 ส าหรับปัญหาอุปสรรคย่อยที่
ผู้ตอบแบบสอบถามได้ให้ความส าคัญมากเป็นล าดับแรก ได้แก่การแข่งขันในตลาดการค้ามีมากขึ นมีค่าเฉลี่ย 
3.57 รองลงมาได้แก่ ระบบการค้าระหว่างประเทศของ สปป.ลาว ยังไม่เป็นสากลและไม่มีความแน่นอนมีการ
เปลี่ยนแปลงนโยบาย กฎระเบียบบ่อยครั ง มีค่าเฉลี่ย 2.98 แต่ละแขวงมีการจัดเก็บอัตราภาษีที่แตกต่างกัน 
ท าใหม้ีความสับสนและไม่สามารถวางแผนระยะยาวได้ มีค่าเฉลี่ย 2.77 ตามล าดับ 
 ปัญหาอุปสรรคด้านโครงสร้างพื นฐาน การคมนาคมขนส่งและการสื่อสาร ผู้ส่งออกสินค้าสัตว์น  าทาง
ด่านตรวจสัตว์น  าพรมแดนไทย – ลาว ให้ความส าคัญในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยรวม 2.49 ส าหรับปัญหา
อุปสรรคย่อยที่ผู้ตอบแบบสอบถามได้ให้ความส าคัญมากเป็นล าดับแรก ได้แก่ค่าขนส่งในการน าเข้า ส่งออก 
ค่อนข้างสูง มีค่าเฉลี่ย 2.78 รองลงมาได้แก่ เส้นทางคมนาคมยังไม่สะดวกต้องใช้เวลานาน มีค่าเฉลี่ย 2.67 
ค่าบรกิารในการน าเข้า ส่งออก ค่อนข้างสูงมีค่าเฉลี่ย 2.43 ตามล าดับ 
 ปัญหาอุปสรรคด้านการค้านอกระบบผู้ส่งออกสินค้าสัตว์น  าทางด่านตรวจสัตว์น  าพรมแดนไทย – ลาว 
ให้ความส าคัญในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยรวม 2.50 ส าหรับปัญหาอุปสรรคย่อยที่ผู้ตอบแบบสอบถามได้ให้
ความส าคัญมากเป็นล าดับแรก ได้แก่การลักลอบน าสินค้าข้ามแดน ซึ่งกระทบกับการค้าปกติมีค่าเฉลี่ย 3.05 
และกลุ่มผู้ค้าเป็นผู้มีอิทธิพล มีค่าเฉลี่ย 1.95 ตามล าดับ 
 ปัญหาอุปสรรคด้านกฎระเบียบ และการอ านวยความสะดวกของรัฐผู้ส่งออกสินค้าสัตว์น  าทางด่าน
ตรวจสัตว์น  าพรมแดนไทย – ลาว ให้ความส าคัญในระดับน้อย มีค่าเฉลี่ยรวม 2.33 ส าหรับปัญหาอุปสรรค
ย่อยที่ผู้ตอบแบบสอบถามได้ให้ความส าคัญมากเป็นล าดับแรก ได้แก่อัตราก าลังเจ้าหน้าที  ที่เกี่ยวข้องไม่
เพียงพอต่อการให้บริการ มีค่าเฉลี่ย 3.01 รองลงมาได้แก่ ความสามารถของผู้น าเข้าส่งออกในการขออนุญาต
ผ่านระบบ FSW ต่อด่านตรวจสัตว์น  า มีค่าเฉลี่ย 2.53 ขาดความรู้ความเข้าใจในกฎระเบียบเงื่อนไขท่ีเกี่ยวข้อง
กับการน าเข้าส่งออกสินค้าสัตว์น  ามีค่าเฉลี่ย 2.40 ตามล าดับ 
 1.3 ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
 1.3.1การค้านอกระบบตามแนวชายแดนไทย-ลาว ความเสียเปรียบของสินค้าส่งออกไทยที่ต้อง
แข่งขันกับสินค้าจากจีนและเวียดนามในลาวที่มีราคาต่ ากว่า เส้นทางคมนาคมในลาวที่ไม่สะดวก และความไม่
แน่นอนของนโยบายการค้าระหว่างประเทศของลาว  
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 1.3.2 นโยบายของรัฐบาลกับเจ้าแขวงไม่เป็นไปทางเดียวกันแต่ละแขวงมีอ านาจในการหารายได้
ท าให้สินค้าไม่สามารถแพร่ไปแขวงอ่ืนเนื่องจากต้องเสียภาษีมูลค่าเพ่ิม 
2. ศึกษาการเปลี่ยนแปลงการส่งออกสินค้าสัตว์น ้าทางด่านตรวจสัตว์น ้าพรมแดนไทย – ลาว 
 
 การศึกษาการเปลี่ยนแปลงการส่งออกสินค้าสัตว์น  าทางด่านตรวจสัตว์น  าพรมแดนไทย–ลาวโดยข้อมูล
ที่รวบรวมได้จากการจัดเก็บของด่านตรวจสัตว์น  า วิเคราะห์ข้อมูลในเชิงปริมาณ จ าแนกตามการส่งออกเป็นราย
กลุ่มชนิดที่ส าคัญ และจัดให้อยู่ในรูปแบบของตาราง กราฟ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ เพ่ื อวิเคราะห์แนวโน้มการ
เปลี่ยนแปลงปริมาณ มูลค่าการส่งออกสินค้าสัตว์น  า ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2552 – 2556 ซึ่งผลการศึกษา 
เป็นดังนี  
 2.1 ภาพรวมการส่งออกสินค้าสัตว์น  าทางด่านตรวจสัตว์น  าพรมแดนไทย – ลาว จ าแนกตามกลุ่มชนิดสัตว์น  า 
ที่ส่งออก ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2552 – 2556 
 สินค้าสัตว์น  าที่มีการส่งออกผ่านทางทางด่านตรวจสัตว์น  าพรมแดนไทย–ลาว ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 
2552 – 2556 มีมูลค่าการส่งออกรวมทั งสิ น 706.97 ล้านบาท มีมูลค่าเฉลี่ยปีละ 141.39 ล้านบาท โดย
สินค้าสัตว์น  าส่งออกที่มีมูลค่าสูงสุด ได้แก่ กลุ่มปลาน  าจืดมีมูลค่ารวม 199.90 ล้านบาท มีมูลค่าเฉลี่ยปีละ 
39.98 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 28.28 ของมูลค่า ปริมาณ 7,139.82 ตัน ปริมาณเฉลี่ยปีละ 1,427.96 
ตัน รองลงมา ได้แก่กลุ่มปลาทะเล มีมูลค่ารวม 187.59 ล้านบาท มีมูลค่าเฉลี่ยปีละ 37.52 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 26.53 ปริมาณ 5,251.10 ตัน ปริมาณเฉลี่ยปีละ 1,050.22 ตัน กลุ่มลูกพันธุ์สัตว์น  า มีมูลค่ารวม 
93.93 ล้านบาท มีมูลค่าเฉลี่ยปีละ 18.79 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 13.29 ปริมาณ 189.57 ล้านตัว 
ปริมาณเฉลี่ยปีละ 37.91 ล้านตัว กลุ่มหอย มีมูลค่ารวม 89.12 ล้านบาท มีมูลค่าเฉลี่ยปีละ 17.82 ล้าน
บาท คิดเป็นร้อยละ 10.63 ปริมาณ 2,274.31 ตัน ปริมาณเฉลี่ยปีละ 454.86 ตัน กลุ่มกุ้ง มีมูลค่ารวม 
77.81 ล้านบาท มีมูลค่าเฉลี่ยปีละ 15.56 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 11.01 ปริมาณ 335.35 ตัน ปริมาณ
เฉลี่ยปีละ 67.07 ตัน กลุ่มหมึก มีมูลค่ารวม 49.10 ล้านบาท มีมูลค่าเฉลี่ยปีละ 9.82 ล้านบาท คิดเป็นร้อย
ละ 6.95 ปริมาณ 367.60 ตัน ปริมาณเฉลี่ยปีละ 73.52 ตัน ตามล าดับ  
 การเปลี่ยนแปลงปริมาณ มูลค่าของการส่งออกสินค้าสัตว์น  าทางด่านตรวจสัตว์น  าพรมแดนไทย – ลาว 
ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2552 – 2556 การเปลี่ยนแปลงทั งทางด้านปริมาณ และมูลค่า มีการเปลี่ยนแปลง
สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน โดยการเปลี่ยนแปลงปริมาณและมูลค่าของการส่งออกสินค้าสัตว์น  า ตั งแต่ปี พ.ศ. 
2552 – 2554 มีแนวโน้มของปริมาณและมูลค่าการส่งออกสินค้าสัตว์น  าเพ่ิมสูงขึ นอย่างต่อเนื่อง แต่หลังจาก
ปี พ.ศ. 2554 กลับมีปริมาณ และมูลค่าการส่งออกที่ลดลง โดยเฉพาะมูลค่าการส่งออกในปี พ.ศ.2555 ที่มี
มูลค่าการส่งออกลดลงจากปีก่อนหน้าเป็นอย่างมาก ซึ่งอาจเกิดจากราคาต่อหน่วยการส่งออกสินค้าสัตว์น  าบางกลุ่ม 
ต่ ากว่าในปีอื่นๆ สืบเนื่องจากผลผลิตที่เพ่ิมขึ น 
 2.2 ภาพรวมการส่งออกสินค้าสัตว์น  าทางด่านตรวจสัตว์น  าพรมแดนไทย – ลาว จ าแนกเป็นรายเดือน 
ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2552 – 2556 
 มูลค่าของการส่งออกสินค้าสัตว์น  าทางด่านตรวจสัตว์น  าพรมแดนไทย – ลาว จ าแนกเป็นรายเดือน
ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2552 – 2556 โดยในเดือนกรกฎาคม เป็นเดือนที่มีมูลค่าการส่งออกสูงสุด มูลค่าการ
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ส่งออกรวม 93.48 ล้านบาท มูลค่าเฉลี่ย 18.70 ล้านบาท รองลงมา ได้แก่เดือนสิงหาคม มูลค่าการส่งออก
รวม 82.07 ล้านบาท มูลค่าเฉลี่ย 16.41 ล้านบาท เดือนกันยายน มีมูลค่าการส่งออกรวม 67.18 ล้านบาท 
มูลค่าเฉลี่ย 13.44 ล้านบาท  
 การเปลี่ยนแปลงมูลค่าของการส่งออกสินค้าสัตว์น  าทางด่านตรวจสัตว์น  าพรมแดนไทย – ลาว จ าแนก
เป็นรายเดือนในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2552 – 2556 พบว่า การเปลี่ยนแปลงในแต่ละปีค่อนข้างสอดคล้องเป็นไป 
ในทิศทางเดียวกัน คือจะมีมูลค่าการส่งออกมากในช่วงเดือนมีนาคม – ตุลาคม 
 ปริมาณการส่งออกสินค้าสัตว์น  าทางด่านตรวจสัตว์น  าพรมแดนไทย – ลาว จ าแนกเป็นรายเดือนในช่วง
ระหว่างปี พ.ศ. 2552 – 2556 เดือนกรกฎาคม เป็นเดือนที่มีปริมาณการส่งออกสูงสุด โดยมีปริมาณการ
ส่งออกรวม 75,356.90 ตัน ปริมาณการส่งออกเฉลี่ย 15,071.38 ตัน รองลงมาได้แก่ เดือนสิงหาคม 
ปริมาณการส่งออกรวม 65,734.23 ตัน ปริมาณการส่งออกเฉลี่ย 13,146.85 ตัน และเดือนกันยายน 
ปริมาณการส่งออกรวม 57,608.41 ตัน ปริมาณการส่งออกเฉลี่ย 11,521.68  
 การเปลี่ยนแปลงปริมาณของการส่งออกสินค้าสัตว์น  าทางด่านตรวจสัตว์น  าพรมแดนไทย – ลาว 
จ าแนกเป็นรายเดือนในช่วงปี พ.ศ. 2552 – 2556 พบว่าการเปลี่ยนแปลงในแต่ละปีค่อนข้างสอดคล้อง
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน คือจะมีปริมาณการส่งออกสูงในช่วงเดือนกรกฎาคม – กันยายน  
 2.3 ภาพรวมการส่งออกสินค้าสัตว์น  าทางด่านตรวจสัตว์น  าพรมแดนไทย – ลาว จ าแนกเป็นรายด่าน
ตรวจสัตว์น  า ในช่วงปี พ.ศ. 2552 – 2556 
 ภาพรวมการส่งออกสินค้าสัตว์น  าทางด่านตรวจสัตว์น  าพรมแดนไทย – ลาว ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 
2552 – 2556 โดยส่วนใหญ่เป็นการส่งออกทางด่านตรวจสัตว์น  าจังหวัดหนองคาย คิดเป็นร้อยละ 58.57 
ของมูลค่าการส่งออก ส่งออกรวมทั งสิ น 416.17 ล้านบาท เฉลี่ยปีละ 83.23 ล้านบาท ปริมาณการส่งออก
รวมทั งสิ น 8,960.03 ตัน เฉลี่ยปีละ 1,792.01 ตัน 124.55 ล้านตัว เฉลี่ยปีละ 24.91 ล้านตัว รองลงมา
ได้แก่ ด่านตรวจสัตว์น  าจังหวัดอุบลราชธานี คิดเป็นร้อยละ 30.68 ของมูลค่าการส่งออก ส่งออกรวมทั งสิ น 
216.92 ล้านบาท เฉลี่ยปีละ 43.38 ล้านบาท ปริมาณการส่งออกรวมทั งสิ น 4 ,537.07 ตัน เฉลี่ยปีละ 
907.41 ตัน 25.73 ล้านตัว เฉลี่ยปีละ 5.15 ล้านตัว และด่านตรวจสัตว์น  าจังหวัดมุกดาหาร คิดเป็นร้อยละ 
10.45 ของมูลค่าการส่งออก ส่งออกรวมทั งสิ น 73.88 ล้านบาท เฉลี่ยปีละ 14.78 ล้านบาท ปริมาณการ
ส่งออกรวมทั งสิ น 1 ,910.24 ตัน เฉลี่ยปีละ 382.05 ตัน 39.29 ล้านตัว เฉลี่ยปีละ 7.86 ล้านตัว 
ตามล าดับ  
 2.4 การส่งออกสินค้าสัตว์น  ากลุ่มปลาน  าจืดทางด่านตรวจสัตว์น  าพรมแดนไทย – ลาว ในช่วงปี พ.ศ. 
2552 – 2556 
 ปลาน  าจืดที่ส่งออกทางด่านตรวจสัตว์น  าพรมแดนไทย – ลาว จ าแนกตามชนิดสัตว์น  าส าคัญที่ส่งออก 
ในช่วงปี พ.ศ. 2552 – 2556 พบว่า มีปลาน  าจืดที่ส าคัญ 5 ชนิดที่มีการส่งออกในปริมาณมากและมีการ
ส่งออกอย่างต่อเนื่องได้แก่ ปลานิล (Oreochromis niloticus) ปลายี่สกเทศ (Labeo rohita) ปลาดุกบิ๊กอุย 
(Clarias macrocephalus x Clarias marcrocephalus) ปลาสวาย (Pangasianodon hypophthalmus) 
และกลุ่มปลาจีน เมื่อพิจารณาปริมาณ และมูลค่าการส่งออกปลาน  าจืดในแต่ละชนิด พบว่าปลานิลเป็นชนิดที่มี
ปริมาณและมูลค่าการส่งออกสูงสุดคิดเป็นร้อยละ 43.40 ของปริมาณการส่งออก และคิดเป็นร้อยละ 36.98 
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ของมูลค่าการส่งออกในภาพรวมกลุ่มปลาน  าจืด โดยมีปริมาณการส่งออกรวมทั งสิ น 3,098.93 ตัน และมูลค่า
รวมการส่งออก 73.92 ล้านบาท ปริมาณการส่งออกเฉลี่ยปีละ เท่ากับ 619.79 ตัน และมูลค่าการส่งออก
เฉลี่ยปีละ เท่ากับ 14.78 
 การเปลี่ยนแปลงปริมาณ และมูลค่าการส่งออกปลาน  าจืดทางด่านตรวจสัตว์น  าพรมแดนไทย – ลาว 
จ าแนกตามชนิดสัตว์น  าส าคัญที่ส่งออก ในช่วงปี พ.ศ. 2552 – 2556 จะเห็นได้ว่าการเปลี่ยนแปลงทางด้าน
ปริมาณและมูลค่ามีการเปลี่ยนแปลงที่สอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่
เพ่ิมขึ น ยกเว้นในปี พ.ศ. 2555 ซึ่งมีปริมาณการส่งออกเพ่ิมขึ นอย่างมากแต่กลับกันมูลค่าการส่งออกกลับลดต่ าลง 
ปลาน  าจืดชนิดที่ส าคัญ ได้แก่ปลานิลที่มีปริมาณและมูลค่าการส่งออกสูงสุด ในปี พ.ศ. 2555 ปริมาณการ
ส่งออก 1,194.80 ตัน แต่มูลค่าการส่งออกกลับลดลงเหลือ 4.82 ล้านบาท เนื่องจากจากผลผลิตปลานิลของ
ประเทศไทยในปี พ.ศ. 2555 มีผลผลิตเพ่ิมขึ นจากปีก่อนหน้า ส่งผลให้ราคาปลานิลในช่วงดังกล่าว มีราคาไม่
ค่อยดีนัก เนื่องจากมีผลผลิตปลานิลออกมาพร้อมๆ กันเป็นจ านวนมาก 
 2.5 การส่งออกสินค้าสัตว์น  ากลุ่มปลาทะเลทางด่านตรวจสัตว์น  าพรมแดนไทย – ลาว ในช่วงปี พ.ศ. 
2552 – 2556 
 ปลาทะเลที่ส่งออกทางด่านตรวจสัตว์น  าพรมแดนไทย – ลาว จ าแนกตามชนิดสัตว์น  าส าคัญที่ส่งออก 
ในช่วงปี พ.ศ. 2552 – 2556 พบว่า มีปลาทะเลที่ส าคัญ 2 ชนิดที่มีการส่งออกในปริมาณมากและมีการ
ส่งออกอย่างต่อเนื่องได้แก่ ปลาทูลัง (Rastrelliger spp.) และปลาสีกุน (Carangidae) เมื่อพิจารณาปริมาณ 
และมูลค่าการส่งออก พบว่า ปลาทูลังเป็นชนิดที่มีปริมาณและมูลค่าการส่งออกสูงสุดคิดเป็นร้อยละ 67.01 
ของปริมาณการส่งออก และคิดเป็นร้อยละ 47.89 ของมูลค่าการส่งออกในภาพรวมกลุ่มปลาทะเล โดยมี
ปริมาณการส่งออกรวมทั งสิ น 3,518.78 ตัน และมูลค่าการส่งออกรวมทั งสิ น 89.84 ล้านบาท ปริมาณการ
ส่งออกเฉลี่ยปีละ เท่ากับ 703.76 ตัน และมูลค่าการส่งออกเฉลี่ยปีละ เท่ากับ 17.97 ล้านบาท 
 การเปลี่ยนแปลงปริมาณ และมูลค่าการส่งออกปลาทะเลทางด่านตรวจสัตว์น  าพรมแดนไทย – ลาว 
ในช่วงปี พ.ศ. 2552 – 2556 ทั งทางด้านปริมาณและมูลค่ามีการเปลี่ยนแปลงที่สอดคล้องเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน โดยตั งแต่ปี พ.ศ. 2552 – 2554 ปริมาณและมูลค่ามีแนวโน้มที่เพ่ิมขึ น แต่เมื่อถึงปี พ.ศ. 2555 – 2556 
กลับมีแนวโน้มการส่งออกที่ลดลงทั งในเชิงปริมาณและมูลค่าของการส่งออก ซึ่งอาจเป็นผลสืบเนื่องจากความ
ต้องการซื อและความที่มีราคาในการซื อขายเป็นปัจจัยส าคัญ ประกอบกับผลผลิตสัตว์ทะเลของประทศไทยโดย
ส่วนใหญ่ได้จากการจับจากธรรมชาติ การจับสัตว์น  าจากธรรมชาติเริ่มมีแนวโน้มลดลงมาตั งแต่ปี พ.ศ. 2549 
โดยมีอัตราการเปลี่ยนแปลงของผลผลิตระหว่างปี ลดลงเฉลี่ยร้อยละ 7.1 ต่อปี 
 
 จากการศึกษาพบว่าปัญหาอุปสรรคการค้าของผู้ส่งออกสินค้าสัตว์น  าทางด่านตรวจสัตว์น  าพรมแดน
ไทย – ลาว ด้านนโยบายการค้าของ สปป.ลาว ผู้ส่งออกสินค้าสัตว์น  าทางด่านตรวจสัตว์น  าพรมแดนไทย – ลาว 
ให้ความส าคัญในระดับปานกลาง ประเด็นปัญหาย่อยที่ส าคัญ ได้แก่ การแข่งขันในตลาดการค้ามีมากขึ น ระบบ
การค้าระหว่างประเทศของ สปป.ลาวยังไม่เป็นสากลและไม่มีความแน่นอนมีการเปลี่ยนแปลงนโยบาย 
กฎระเบียบบ่อยครั ง ด้านโครงสร้างพื นฐาน การคมนาคมขนส่งและการสื่อสารผู้ส่งออกสินค้าสัตว์น  าทางด่าน
ตรวจสัตว์น  าพรมแดนไทย – ลาว ให้ความส าคัญในระดับปานกลาง ประเด็นปัญหาย่อยที่ส าคัญ ได้แก่ ค่าขนส่ง
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ในการน าเข้า-ส่งออก ค่อนข้างสูง และเส้นทางคมนาคมยังไม่สะดวกต้องใช้เวลานาน ด้านการค้านอกระบบผู้
ส่งออกสินค้าสัตว์น  าทางด่านตรวจสัตว์น  าพรมแดนไทย – ลาว ให้ความส าคัญในระดับปานกลาง ประเด็น
ปัญหาย่อยที่ส าคัญ ได้แก่ การลักลอบน าสินค้าข้ามแดน ซึ่งกระทบกับการค้าปกติ ด้านกฎระเบียบ และการ
อ านวยความสะดวกของรัฐ ให้ความส าคัญในระดับน้อย ปัญหาอุปสรรคย่อยที่ผู้ตอบแบบสอบถามได้ให้
ความส าคัญมาก ได้แก่อัตราก าลังเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไม่เพียงพอต่อการให้บริการ จากปัญหาดังกล่าวที่กล่าว
มาข้างต้นอาจเป็นสาเหตุหรือปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลให้ปริมาณและมูลค่าการส่งออกสัตว์น  าทางทางด่านตรวจสัตว์น  า
พรมแดนไทย – ลาว ในช่วงปี พ.ศ. 2552 – 2556 ที่มีแนวโน้มของปริมาณและมูลค่าการส่งออกสินค้าสัตว์
น  าลดลงในช่วงหลังจากปี พ.ศ. 2554 
 

ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษา 
 

 จากการศึกษาเรื่อง “ศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง และอุปสรรค การส่งออกสินค้าสัตว์น  า
ทางด่านตรวจสัตว์น  าพรมแดนไทย–ลาว เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”มีข้อเสนอแนะในประเด็นต่างๆ ดังนี  
 1. ผู้ประกอบการที่ต้องการท าการค้าหรือประกอบธุรกิจน าเข้า ส่งออกสัตว์น  าไป สปป.ลาว ควรมี
การศึกษากฎระเบียบข้อกฎหมายเงื่อนไขและวิธีการน าเข้าส่งออกของแต่ละแขวง ให้ละเอียดเพราะกฎระเบียบ
แต่ละแขวงมีความแตกต่างกัน หรือภาครัฐส่งเสริมสนับสนุนให้ความรู้ข่าวสารด้านต่างๆ ให้แก่ผู้ประกอบการ
เพ่ิมความสามารถแข่งขันทางการค้า 
 2. ปัจจุบันนี พบว่าด่านตรวจสัตว์น  าที่ตั งอยู่ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั ง 3 ด่าน มีพื นที่ต้อง
รับผิดชอบจ านวนมากตลอดแนวพรมแดนไทยกับ สปป.ลาว มีจุดผ่านแดนถาวรและจุดผ่อนปรนหลายแห่ง 
การค้าตามแนวชายแดนเกิดขึ นตลอดเวลา ด้วยอัตราก าลังที่มีไม่เหมาะสมต่อการให้บริการแก่ผู้ประกอบการที่
มีการน าเข้า ส่งออกสินค้าสัตว์น  า การตรวจสอบป้องกันการลักลอบจากช่องทางที่มีมากโดยอาศัยการส่งออก
ทางเรือข้ามฟากตามล าแม่น  าโขง ควรมีการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือเพ่ิมอัตราก าลัง เพ่ือการ
บริการ 
 3. จากข้อมูลการส่งออกพบว่ากลุ่มปลาน  าจืดโดยเฉพาะปลานิล เป็นสัตว์น  าเศรษฐกิจที่ประเทศบ้าน
ให้ความนิยมในการบริโภคมีการส่งออกไปยัง สปป.ลาว เป็นจ านวนมาก ควรมีการเจรจาเปิดตลาดเพ่ือเพ่ิม
มูลค่าการส่งออก และพัฒนาการเลี ยงลดต้นทุนการเลี ยง เพ่ือแข่งขันกับประเทศอ่ืนที่อาจส่งสินค้าสัตว์น  าเข้ามา 
สปป.ลาว ด้วยที่ประเทศไทยกับ สปป.ลาว มีแม่น  าโขงกั นแนวพรมแดน และแม่น  าโขงมีศักยภาพที่เหมาะสมใน
การเลี ยงในกระชัง เพราะมีน  าไหลหมุนเวียนตลอดเวลา การส่งเสริมให้มีการเลี ยงปลานิลในกระชังถือเป็น
โอกาสที่ดีของเกษตรกรที่จะได้รับการส่งเสริมและมีการเจรจาด้านการตลาดควบคู่ไปด้วย 
 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการในการใช้ ระบบเชื่อมโยงค าขอกลางและระบบ
สนับสนุนใบอนุญาตและใบรับรองผ่านอินเตอร์เน็ต กรมประมง (FSW) ซึ่งจะเป็นการอ านวยความสะดวกและ
ลดต้นทุนให้ผู้ประกอบการ 
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ค้าขอบคุณ 

 
 ผู้วิจัยขอขอบคุณประมงจังหวัดสตูล นายประพันธ์ ลีปายะคุณ ประมงจังหวัดศรีสะเกษ ดร.สมเกียรติ 
กาญจนาคาร ประมงจังหวัดอ านาจเจริญ นายธการ ยศแผ่น รักษาราชการผู้อ านวยการส่วนควบคุมการค้าสัตว์น  า
และปัจจัยการผลิต นายไกสฤษดิ์ พูนพาณิชย์ ที่ส่งเสริมสนับสนุนการท าวิจัยครั งนี  และที่ส าคัญขอขอบคุณ
หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น  านราธิวาส นายปัถฐพล ประพฤติ ในการวิเคราะห์ข้อมูล ตลอดจนเจ้าหน้าที่ด่านตรวจ
สัตว์น  าจังหวัดอุบลราชธานี ด่านตรวจสัตว์น  าจังหวัดมุกดาหาร และด่านตรวจสัตว์น  าจังหวัดหนองคาย ที่ช่วย
สนับสนุนในการจัดเก็บข้อมูลการท าวิจัยครั งนี  
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ตารางผนวกที ่1 มูลค่าและปริมาณการส่งออกสินค้าสัตว์น  าทางด่านตรวจสัตว์น  าพรมแดนไทย – ลาว จ าแนกตามกลุ่มชนิดสัตว์น  าที่ส่งออก  
ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2552 – 2556 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 รวม เฉล่ีย สดัส่วน 
(%)

ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 รวม เฉล่ีย ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 รวม เฉล่ีย
ปลาน ้าจดื 28.18   57.63   64.04   24.40   25.65   199.90 39.98   28.28   764.94    1,321.85 1,451.93 2,463.30 1,137.80 7,139.82   1,427.96  - - - - - - -

ปลาทะเล 21.55   40.77   64.79   31.89   28.60   187.59 37.52   26.53   972.57    1,434.88 1,496.15 737.60    609.90    5,251.10   1,050.22  - - - - - - -

ลกูพนัธุส์ตัวน์ ้า 17.13   21.06   19.94   9.75    26.06   93.93   18.79   13.29   - - - - - - - 36.28  51.40  52.07  22.08  27.74  189.57 37.91  

หอย 5.76    30.60   24.89   8.34    19.54   89.12   17.82   12.61   120.34    814.66    648.81    214.40    476.10    2,274.31   454.86    - - - - - - -

กุง้ 11.05   9.10    21.50   13.56   22.60   77.81   15.56   11.01   57.87     44.61     85.97     54.90     92.00     335.35     67.07      - - - - - - -

หมกึ 8.47    5.91    13.58   8.12    13.02   49.10   9.82     6.95     59.38     41.50     87.32     54.60     124.80    367.60     73.52      - - - - - - -

อืน่ๆ 0.96    0.21    5.48    1.21    1.65    9.51    1.90     1.35     4.51       0.69       23.90     3.46       6.60       39.16       7.83       - - - - - - -

รวม 93.11   165.27 214.22 97.26   137.12 706.97 141.39  100.00  1,979.61 3,658.19 3,794.08 3,528.26 2,447.20 15,407.33 3,081.47  36.28  51.40  52.07  22.08  27.74  189.57 37.91  

กลุม่ชนิดสตัวน์ ้า
มลูค่า (ล้านบาท) ปริมาณ (ตนั) ปริมาณ (ล้านตวั)
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ตารางผนวกที่ 2 ปริมาณ มลูค่าของการส่งออกสินค้าสัตว์น  า ทางด่านตรวจสัตว์น  าพรมแดนไทย – ลาวจ าแนกตามด่านตรวจสัตว์น  าที่ส่งออกในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2552 – 2556 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 รวม เฉล่ีย สดัส่วน 
(%)

ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 รวม เฉล่ีย ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 รวม เฉล่ีย
จงัหวดัหนองคาย 28.19   90.77   127.12  81.33   88.77   416.17  83.23   58.87   816.02    2,019.68  1,969.05  2,280.18  1,875.10  8,960.03   1,792.01  15.68   39.99   32.47   21.73   14.67   124.55 24.91   

จงัหวดัอุบลราชธานี 57.31   51.41   50.29   12.81   45.09   216.92  43.38   30.68   917.52    994.03    961.12    1,173.20  491.20    4,537.07   907.41    9.00    1.93    2.50    0.35    11.95   25.73   5.15    

จงัหวดัทุกดาหาร 7.61     23.09   36.81   3.11     3.26     73.88   14.78   10.45   246.07    644.48    863.91    74.88      80.90      1,910.24   382.05    11.60   9.48    17.09   -      1.12    39.29   7.86    

รวม 93.11   165.27  214.22  97.26   137.12  706.97  141.39  100.00 1,979.61  3,658.19  3,794.08  3,528.26  2,447.20  15,407.33 3,081.47  36.28   51.40   52.07   22.08   27.74   189.57 37.91   

ด่านตรวจสตัวน์ ้า
มลูค่า (ล้านบาท) ปริมาณ (ตนั) ปริมาณ (ล้านตวั)
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ตารางผนวกที่ 3 ปริมาณ มลูค่าของการส่งออกสินค้าสัตว์น  ากลุ่มปลาน  าจืด ทางด่านตรวจสัตว์น  าพรมแดนไทย – ลาวจ าแนกตามชนดิสัตว์น  าที่ส่งออกในช่วงระหว่างปี  
พ.ศ. 2552 – 2556 
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ตารางผนวกที่ 4 ปริมาณ มลูค่าของการส่งออกสินค้าสัตว์น  ากลุ่มปลาทะเล ทางด่านตรวจสัตว์น  าพรมแดนไทย – ลาวจ าแนกตามชนดิสัตว์น  าที่ส่งออกในช่วงระหว่างปี  
พ.ศ. 2552 – 2556 
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ภาคผนวก ก 

แบบสอบถาม 
 

เรื่อง ปัญหาอุปสรรคการค้าของผู้ส่งออกสินค้าสัตว์น ้าทางด่านตรวจสัตว์น ้าพรมแดนไทย – ลาว เขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

ค้าชี แจงแบบสอบถามนี เป็นส่วนหนึ่งในการท าวิจัยของส านักบริหารจัดการด้านการประมง กรมประมง  ผู้วิจัย
ใคร่ขอความร่วมมือจากท่าน กรุณากรอกข้อมูลให้ตรงหรือใกล้เคียงกับความเป็นจริง โดยค าตอบของท่านจะถูก
เก็บไว้เป็นความลับและไม่มีผลกระทบใดๆ ทั งสิ น และขอขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี  
แบบสอบถามมีทั งหมด 3 ส่วน ประกอบด้วย 
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ส่วนที่ 2 ปัญหาอุปสรรคการค้าของผู้ส่งออกสินค้าสัตว์น  าทางด่านตรวจสัตว์น  าพรมแดนไทย – ลาว  
 ส่วนที่ 3 ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
 
ค้าชี แจง กรุณาท้าเครื่องหมาย X ลงใน       หน้าค้าตอบที่ตรงหรือใกล้เคียงกับความเป็นจริงเพียงค้าตอบเดียว 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

1. เพศ   1. ชาย  2. หญิง  
 

2. อายุ  1. ต่ ากว่า 20 ป ี 2. 20 – 30 ป ี  3. 31 -  40  ป ี  
  4. 41 -  50 ป ี  5. มากกว่า 50 ปี 
 

3. ระดับการศึกษา 1.ต่ ากว่าปริญญาตรี   2. ปริญญาตรี   
   3. ปริญญาโท    4.ปริญญาเอก   
 

4. สถานภาพการประกอบอาชีพ 
 1. เจ้าของกิจการ/ผู้ประกอบการส่งออก  
 2.ผู้รับมอบอ านาจ/ตัวแทนออกของ 
 

5. ประสบการณ์การประกอบอาชีพ…………………..ป ี
 

6. ช่องทางการยื่นค าขออนุญาตในการส่งออกสัตว์น  าต่อด่านตรวจสัตว์น  า 
 1.มอบตัวแทนด าเนินการแทน  2. ผ่านทางโทรสาร  
 3.ผ่านทางจดหมายอิเลคทรอนิกส์  4. ผ่านระบบ FSW 
 5. ยื่นด้วยตนเอง 
7. รูปแบบการด าเนินพิธีการทางศุลกากร  1.ไม่ได้จัดท าใบขนสินค้า  2. จัดท าใบขนสินค้า 
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8. ส่งออกสินค้าสัตว์น  าผ่านด่านตรวจสัตว์น  าพรมแดน 
 1. ด่านตรวจสัตว์น  าจังหวัดมกุดาหาร  2.ด่านตรวจสัตว์น  าจังหวัดอุบลราชธานี 
 3. ด่านตรวจสัตว์น  าจังหวัดหนองคาย  
  
ส่วนที่ 2 ปัญหาอุปสรรคการค้าของผู้ส่งออกสินค้าสัตว์น ้าทางด่านตรวจสัตว์น ้าพรมแดนไทย – ลาว  
 

ปัญหาอุปสรรค 
ระดับปัญหา 

มากที่สุด มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
ไม่มี

ปัญหา 
1. ด้านนโยบายการค้าของสปป.ลาว           
   1.1 การน าเข้าและส่งออกสินค้าต้องผ่าน
บริษัทเอกชน (Private Company) ที่ได้รับอนุญาต
จากกระทรวงการค้าของสปป.ลาว           
   1.2 ระบบการค้าระหว่างประเทศของสปป.ลาวยัง
ไม่เป็นสากลและไม่มีความแน่นอนมีการเปลี่ยนแปลง
นโยบาย กฎระเบียบบ่อยครั ง           
   1.3 แต่ละแขวงมีการจัดเก็บอัตราภาษีที่แตกต่าง
กัน ท ามีความสับสนและไม่สามารถวางแผนระยะยาว
ได้           
   1.4 ขั นตอนการน าเข้า และการออกเอกสารของ
สปป.ลาว มีความยุ่งยาก ซับซ้อน ล่าช้า           
   1.5 การเข้มงวดของเจ้าหน้าที่ในการน าเข้าส่งออก
สินค้าของสปป.ลาว           
   1.6 การเก็บค่าธรรมเนียมสินค้าจากไทยผ่านสปป.
ลาวไปยังประเทศท่ีสาม           
   1.7 การแข่งขันในตลาดการค้ามีมากขึ น           
   1.8 มาตรการการกีดกันทางการค้าของสปป.ลาว           
2. ด้านโครงสร้างพื นฐาน การคมนาคมขนส่งและ
การสื่อสาร           
   2.1 ค่าขนส่ง และค่าบริการในการน าเข้า-ส่งออก 
ค่อนข้างสูง           
   2.2 เส้นทางคมนาคมยังไม่สะดวกต้องใช้เวลานาน           
   2.3 การตดิต่อสื่อสารระหว่างคู่ค้าไม่สะดวก           
   2.4 ความมั่นคงตามแนวชายแดน           
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ปัญหาอุปสรรค 
ระดับปัญหา 

มากที่สุด มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
ไม่มี

ปัญหา 
3. ด้านการค้านอกระบบ           
   3.1 การลักลอบน าสินค้าข้ามแดน ซึ่งกระทบกับ
การค้าปกติ           
   3.2 กลุ่มผู้ค้าเป็นผู้มีอิทธิพล            
4. ด้านกฎระเบียบ และการอ้านวยความสะดวก
ของรัฐ           
   4.1 ขั นตอนการน าเข้าส่งออก และการออก
เอกสารของด่านตรวจสัตว์น  ามีความยุ่งยากซับซ้อน 
ล่าช้า           
   4.2 ขั นตอนการน าเข้าส่งออก และการออก
เอกสารของหน่วยงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่นด่าน
ศุลกากร มีความยุ่งยาก ซับซ้อน ล่าช้า           
   4.3 ขาดความรู้ความเข้าใจในกฎระเบียบ 
เงื่อนไขท่ีเกี่ยวข้องกับการน าเข้าส่งออกสินค้าสัตว์
น  า           
   4.4 ความสามารถของผู้น าเข้าส่งออก ในการขอ
อนุญาตผ่านระบบ FSW ต่อด่านตรวจสัตว์น  า           
   4.5 ความสะดวกรวดเร็วในการขออนุญาตผ่าน
ระบบ FSW ต่อด่านตรวจสัตว์น  า           
   4.6 จุดผ่านแดนสากลที่มีอยู่ในปัจจุบันไม่
เพียงพอ           
   4.7 ช่วงเวลาในการเปิด-ปิดจุดผ่านแดนที่ไม่
สอดคล้องกับการค้าสินค้าสัตว์น  า           
   4.8 อัตราก าลังเจ้าหน้าทีท่ีเกี่ยวข้องไม่เพียงพอ
ต่อการให้บริการ           

 
ส่วนที่ 3 ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…….……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 


