
สถานการณ์สินค้าเกลือในกัมพูชา  

1. พื้นที่ท านาเกลือและผลผลิต 

กัมพูชา มีแหล่งผลิตเกลือที่จังหวัดกัมปอตและแกป บนพื้นที่ประมาณ 4,500 เฮกตาร์ ใน 7 เขต ได้แก่ Boeung 
Tuk, Traeuy Koh, Boeung Rung 1 , Boeung Rung 2 , Seh Sor, Kep, และ Kampong Trach โดยเป็นเขต
พ้ืนที่เลียบชายฝั่งทะเลทางใต้ของประเทศ ผลผลิตเกลือที่ได้ขึ้นอยู่กับภาวะอากาศในแต่ละปี ฤดูท านาเกลืออยู่
ระหว่างเดือนมกราคม-เมษายน ทั้งนี้ ในปี 2013 ได้มีการร่วมลงทุนระหว่าง บริษัท South Korean Company 
EEE Korea จากเกาหลีใต้ และบริษัท InfraCo Asia Development จ ากัด ภายใต้การสนับสนุนเงินทุนจากรัฐบาล
ของประเทศอังกฤษ สวิสเซอร์แลนด์ และออสเตรเลีย ในการจัดตั้งบริษัท  Asia Salt (Cambodia)  จ ากัด เพ่ือผลิต
เกลือคุณภาพดีมาตรฐานเพ่ือส่งออกไปยังตลาดโลกได้ โดยระยะแรกเน้นการส่งออกไปเกาหลีและญี่ปุ่นเป็นหลัก บน
พ้ืนที่ 100 เฮกตาร์ในจังหวัดกัมปอต ซึ่งเป็นโรงงานแห่งแรกที่ผลิตเกลือเพ่ือการส่งออก โดยมีก าลังการผลิตประมาณ 
20,000 ตันต่อปี 

ด้านผลผลิต ในปี 2014 กัมพูชาผลผลิตเกลือได้มากถึง 147,000 ตัน ซึ่งเพ่ิมขึ้นกว่า 2 เท่าจากในปี 2013 ที่
ผลผลิต 80,000 ตัน และเพ่ิมเป็น 170,000 ตัน ในปี 2015 ทั้งนี้เนื่องจากในปี 2014-2015 สภาพอากาศแห้งและ
ร้อนท าให้ฤดูการผลิตเกลือขยายออกไปถึงเดือนกรกฎาคมส่งผลให้ผลผลิตเกลือในปี 2014 เพ่ิมมากขึ้น  อย่างไรก็
ตามผลผลิตเกลือเริ่มลดลงในปี 2016 เหลือปริมาณ 140,000 ตัน และลดลงเหลือเพียง 32,000 ตัน ในปี 2018  

ทั้งนี้ปัจจัยส าคัญมาจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงท าให้ไม่สามารถผลิตเกลือได้มากเหมือนเดิม ประกอบกับ
ปัจจุบันแปลงนาเกลือจ านวนมากได้เปลี่ยนสภาพกลายเป็นโรงงานอุตสาหกรรม และอาคารที่พักอาศัย อาคาร
พาณิชย์ จ านวนเกษตรกรที่ท านาเกลือลดจ านวนลงอย่างต่อเนื่อง จาก 3-4 ปีที่ผ่านมา มีจ านวนเกษตรกรที่อยู่ใน
ภาคอุตสาหกรรมการท านาเกลือกว่า 4,000-5,000 คน ปัจจุบันลดลงเหลือเพียง 1,000 คน เนื่องจากคนรุ่นใหม่ก็
ไม่สนใจที่จะสืบทอดอาชีพท านาเกลือหันไปท างานในโรงงานอุตสาหกรรมแทน นอกจากนี้ จากการที่นักลงทุนจาก
จีนเข้ามากว๊านซื้อที่ดินที่ติดกับทะเลในแถบจังหวัดพระสีหนุ กัมปอต และ แกป จากเกษตรกรไปเป็นที่พักอาศัย
และย่านการค้าและให้ราคาดี จึงท าให้เกษตรกรหลายครอบครัวตัดสินใจขายนาเกลือแล้วย้ายที่อยู่ ในขณะที่ราคา
ขายเกลือในท้องตลาดก็ตกต่ าเนื่องจากมีการน าเข้าเกลือจากต่างประเทศเข้ามาตีตลาด ส่งผลท าให้ปัจจุบันมี
เกษตรกรทีย่ังคงท านาเกลือไม่มาก ผลผลิตเกลือภายในประเทศที่ได้จึงลดลงอย่างต่อเนื่อง  

2. ความต้องการใช้ในประเทศ และการน าเข้าและการส่งออก  

    กัมพูชามีความต้องการบริโภคเกลือภายในประเทศประมาณปีละ 80,000-100,000 ตันต่อปี โดยในปี 2014 - 
2016 กัมพูชาสามารถผลิตเกลือได้มากเกินความต้องการและเหลือเพ่ือส่งออก โดยในปี 2016 กัมพูชาส่งออกเกลือ
ไปเนเธอร์แลนด์ที่ปริมาณ 900 ตัน และต่อมาในปี  2017 กัมพูชาส่งเกลือไปฝรั่งเศสเป็นครั้งแรก จ านวน 20 ตัน  
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    ในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมา กัมพูชาประสบปัญหาไม่สามารถผลิตเกลือได้ตามความต้องการใช้ในประเทศ สมาคม
ผู้ผลิตเกลือกัมปอต-แกป จึงต้องน าเข้าเกลือจากต่างประเทศเพ่ือให้เพียงพอต่อความต้องการใช้ในประเทศ โดยใน
ปี 2017 ทางสมาคมฯ มีมติเสนอโควตาให้น าเข้าเกลือจากประเทศจีนปริมาณ 30,000 ตัน แต่กัมพูชาน าเข้าจริง
แค่เพียง 20,000 ตัน และในปีนี้คาดว่าจะต้องเพ่ิมโควตาน าเข้าเกลือจากต่างประเทศเพ่ิมขึ้นเป็น 50,000 ตัน โดย
จะน าเข้าจากจีนเป็นหลัก นอกจากนี้ ยังมีเกลือบางส่วนที่น าเข้าจากเวียดนามผ่านเข้ามาทางแม่น้ าโขงโดยเลี่ยง
ภาษี ส่งผลให้ราคาถูกกว่าเกลือที่ผลิตได้ภายในประเทศ ส าหรับเกลือที่น าเข้าจากประเทศไทยปัจจุบันมีการน าเข้า
แต่มีปริมาณไม่มากไม่มีปรากฎตัวเลขทางสถิติการน าเข้า ส่วนใหญ่เป็นการน าเข้าเกลือสินเธาว์หรือเกลือต้มจาก
จังหวัดอุดรธานีและสกลนคร ไม่ใช่เกลือทะเล โดยน าเข้าเพ่ือขายให้กับชาวบ้านน าไปหมักปลาและบริโภค เป็น
ประเภทเกลือบดหรือเกลือป่น และเกลือเม็ด มีการน าเข้าเดือนละประมาณ 1,000 ตัน  
     การน าเข้าเกลือเข้ามาขายภายในกัมพูชาอาจแบ่งได้ 2 ประเภท คือ  

1. การน าเข้าเกลือในรูปการบริโภค (Table Salt) สามารถน าเข้าได้โดยผ่านตัวแทนจ าหน่ายหรือบริษัท
น าเข้าสินค้าอุปโภคบริโภคท่ัวไป  

2. การน าเข้าเกลือก้อนที่ยังไม่ได้แปรรูป (unprocessed Rock Salt) จะต้องผ่านผู้น าเข้าที่มี license และ
โควตาในการน าเข้าเกลือเท่านั้น  

3. ราคาจ าหน่ายในประเทศ แบ่งเป็น  
3.1  ราคาจ าหน่ายเกลือที่ผลิตได้ในประเทศ  

 เกรดที่ 1 ตันละ 84  ดอลลาร์สหรัฐฯ 
 เกรดที่ 2 ตันละ 72 ดอลลาร์สหรัฐฯ 
 เกรดที่ 3 กระสอบละ 68 ดอลลาร์สหรัฐฯ 

3.2 ราคาเกลือที่น าเข้าจากจีน มีราคาต้นทุนตันละ 90 ดอลฯ และขายส่งตันละกว่า 100 ดอลลาร์สหรัฐฯ มี
ราคาสูงกว่าเกลือท่ีผลิตในประเทศประมาณตันละ 25 ดอลลาร์สหรัฐฯ  

3.3 ราคาเกลือสินเธาว์ ที่น าเข้าจากไทย 
 เกลือต้ม หรือเกลือน้ า ราคาตันละ 35-37 ดอลลาร์สหรัฐฯ 
  เกลือป่น หรือเกลือบด ราคาตันละ 52 ดอลลาร์สหรัฐฯ 
  เกลือล้าง/เกลือกลาง/เกลือพลาสติก ราคาตันละ 35 ดอลลาร์สหรัฐฯ 

4. ภาษีน าเข้าเกลือ    
    4.1 เกลือบริโภค (Table Salt) HS Code 2501.00.10 เสียภาษีน าเข้าในอัตราร้อยละ 35 และภาษีมูลค่าเพ่ิม
อีกร้อยละ 10  
    4.2 เกลือก้อนที่ยังไม่ได้แปรรูป (unprocessed Rock Salt) HS Code 2501.00.20 เสียภาษีน าเข้าในอัตรา
ร้อยละ 15 และภาษีมูลค่าเพ่ิมอีกร้อยละ 10 
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