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โอกาสทางการตลาดของสินค้าเกษตรแปรรูป ในกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน (CLMV) 
 

 

ท่ีมา : http://www.yavf.or.th/upload/knowledge/Picture1.jpg 

CLMV คือประเทศ กัมพูชา ลาว พม่า เวียดนาม เป็นประเทศในกลุ่ม ASEAN ที่มีแนวโน้มเศรษฐกิจ

โตต่อเน่ืองและยังมีแร่ธาตุทรัพยากรอุดมสมบูรณ์ และยังมีค่าจ้างแรงงานไม่สูงนัก กลุ่มประเทศ CLMV จึงเป็น

ประเทศที่มีคนสนใจเข้าไปลงทุนการผลิตและการตลาด แต่เน่ืองด้วย CLMV น้ันมีพรมแดนติดกับไทยทุก

ประเทศจึงเหมาะมากที่ผู้ประกอบการไทยจะเข้าไปลงทุนหรือหาลู่ทางทําธุรกิจ 

ประเทศกัมพูชา (C) 

ภาพรวมของกัมพูชาน้ัน มีจุดเด่นที่ประชากรเพ่ิมขึ้นมากทุกปี และมีกลุ่มหน่ึงที่มีกําลังซื้อสูงและ 

มีอุปสงค์ในการบริโภคสินค้าและบริการทุกประเภทในปริมาณสูง แต่ยังไม่สามารถผลิตได้เพียงพอต้องนําเข้า

หลายอย่าง ซึ่งธุรกิจที่ชาวไทยน่าเข้าไปลงทุนก็มีที่ พนมเปญ พระตะบอง เสียมเรียบในส่วนพนมเปญ เมืองที่มี

ศักยภาพในการค้าของ SMEs ไทย ได้แก่ กรุงพนมเปญ จังหวัดเสียมเรียบและจังหวัดพระตะบอง ในส่วนของ

กรุงพนมเปญ สินค้าและบริการทุกอย่าง สามารถขยายตัวทั้งปัจจุบันและอนาคต จังหวัดพระตะบอง ประเภท

สินค้าที่มีศักยภาพ คือ สินค้าเกษตร เครื่องจักรกลเกษตรสินค้าอุปโภคบริโภค บริการท่องเที่ยวและธุรกิจ

เก่ียวเน่ือง ส่วนจังหวัดเสียมเรียบ ประเภทสินค้าที่มีศักยภาพคือการท่องเที่ยวและธุรกิจต่อเน่ือง และกลุ่ม

สินค้าอุปโภคบริโภคในส่วนจังห วัดพระตะบองท่ีมีพรมแดนติดต่อกับไทย การค้าขายชายแดนน้ี  
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ควรวางตําแหน่งสินค้าและบริการให้มีภาพลักษณ์ด้านคุณภาพสูงกว่าสินค้าจากมาเลเซียเล็กน้อย และราคาถูก

กว่าสินค้าจากเกาหลีใต้ 

การวิเคราะห์ SWOT ของกัมพูชา 

 
ท่ีมา : https://hilight.kapook.com/img_cms2/news3/46704943.jpg 

 จุดแข็ง (Strengths) 

1.  ที่ต้ังทางภูมิศาสตร์ของกัมพูชาอยู่บนระเบียงเศรษฐกิจเช่ือมพม่า-ไทย-เวียดนามและระเบียง

เศรษฐกิจภูมิภาคลุ่มนํ้าโขง (GMS Economic Corridors) เช่ือมโยง 6 ประเทศ ได้แก่ จีน ไทย 

พม่า ลาว กัมพูชา และเวียดนาม 

2. มีทรัพยากรธรรมชาติและแร่ธาตุอุดมสมบูรณ์ซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญสําหรับการผลิตสินค้ามีอัตรา

ค่าจ้างแรงงานตํ่าและมีแรงงานจํานวนมาก จึงเหมาะสําหรับเป็นฐานการผลิตสินค้าที่ใช้แรงงาน

เข้มขนให้กับประเทศอ่ืน เช่น ประเทศไทย 

3. รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมให้นักลงทุนจากต่างประเทศเข้าไปลงทุนได้ค่อนข้างเสรีและเปิดกว้าง

มากกว่าประเทศอ่ืนในอาเซียนที่มีระดับการพัฒนาที่ใกล้เคียงกัน 

4. ชาวกัมพูชาในบางจังหวัดสามารถพูดภาษาไทยได้และมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนไทย 

 จุดอ่อน (Weaknesses) 

1.  ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐานยังไม่พัฒนาเท่าที่ควร เช่น นํ้าประปา ไฟฟ้า และการสื่อสารส่งผลให้

กัมพูชามีต้นทุนการผลิตสินค้าสูง โดยมีต้นทุนการส่งออกสูงถึง 70% ของมูลค่าสินค้า 
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2. ขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะ รวมถึงบุคลากรที่มีความรู้และความเข้าใจสําหรับการทําธุรกิจระหว่าง

ประเทศ 

3. ระบบการเงิน การธนาคาร และกระบวนการยุติธรรมยังขาดประสิทธิภาพและความน่าเช่ือถือ 

 โอกาส (Opportunities) 

1. มีศักยภาพด้านการค้าและการลงทุนสูง เน่ืองจากการขยายตัวของการลงทุนจากต่างประเทศอย่าง

ต่อเน่ือง และยังมีแผนการพัฒนาโครงการลงทุนภาครัฐเพ่ือพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศ

อีกมาก เป็นโอกาสแก่บริษัทก่อสร้างและวัสดุก่อสร้างไทย 

2. มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวสูง โดยมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจระดับโลก และ

แหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติเป็นจํานวนมาก นอกจากน้ัน รัฐบาลกัมพูชายังส่งเสริมการลงทุนเพ่ือ

พัฒนาด้านธุรกิจท่องเที่ยวอีกด้วย 

3. กัมพูชาได้รับสิทธิพิเศษด้านภาษีศุลกากร (Generalized System of Preferences-GSP) จาก

สหรัฐ สหภาพยุโรป ญี่ปุ่น แคนาดา และออสเตรเลีย เป็นต้น ซึ่งส่งผลต่อศักยภาพในการแข่งขัน

ด้านราคาของผู้ส่งออกสินค้าจากกัมพูชาหรือนักลงทุนที่ใช้กัมพูชาเป็นฐานการลิตเพ่ือส่งออกสินค้า 

4. กัมพูชามีการจัดต้ังเขตเศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic Zone) รวมถึงเขตอุตสาหกรรม

ส่งออก (Export Processing Zone) เพ่ืออํานวยความสะดวกแก่นักลงทุน 

5. ชาวกัมพูชามีความช่ืนชอบสินค้าไทย เช่ือมั่นว่าสินค้าจากประเทศไทยมีคุณภาพดี โดยเฉพาะ

สินค้าอุปโภคบริโภค 

6. ธุรกิจการศึกษามีโอกาสสูงในกัมพูชาเน่ืองจากกัมพูชาขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะ 

 อุปสรรค (Threats) 

1. ระบบกฎหมายยังขาดความชัดเจน อาทีเช่น ไม่มีกฎหมายสําคัญเพ่ือควบคุมและตรวจสอบการ

ลงทุน ระเบียบและขั้นตอนการนําเข้าสินค้ายุ่งยาก และมีการเปล่ียนแปลงกฎระเบียบบ่อยครั้ง 

เป็นต้น การส่งออกและนําเข้าสินค้าบางคร้ังต้องใช้การเจรจาหรือความสัมพันธ์พิเศษกับเจ้าหน้าที่

รัฐซึ่งทําให้เกิดความแตกต่างสําหรับต้นทุนการทําธุรกิจบางคร้ังจึงเป็นอุปสรรคในการลงทุนใน

อุตสาหกรรมหนักเน่ืองจากถอนการลงทุนได้ยากกว่าอุตสาหกรรมเบา 

2. การนําเข้าสินค้าทุกประเภทนอกจากต้องเสียภาษีนําเข้าแล้วยังต้องเสียภาษีผ่านแดนในลักษณะผิด

กฎหมายอีกด้วยซึ่งส่งผลต่อต้นทุนการผลิตและการจําหน่ายสินค้า นอกจากน้ีการค้าชายแดนส่วน

ใหญ่ไม่มีการทําสัญญา ไม่นิยมทําการค้าผ่านระบบธนาคารและมักมีค่าใช้จ่ายนอกระบบสูง 
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3. ค่าขนส่งสินค้ามีราคาสูง เน่ืองจากระบบโลจิสติกส์ขาดประสิทธิภาพและยังทําให้การขนส่งสินค้า

ใช้เวลานานและอาจเกิดความชํารุดเสียหายกับสินค้าได้อีกด้วย 

4. การเข้าถึงแหล่งเงินทุนเป็นไปได้อย่างจํากัด 

5. กัมพูชามีมาตรการปกป้องการค้าด้วยมาตรการท่ีไม่ใช่ภาษี เช่น การตรวจสอบสินค้าก่อนการ

นําเข้า เป็นต้น ซึ่งอาจส่งผลให้ต้นทุนการนําเข้าสินค้ามีสูงกว่าปกติ 

การค้าไทย-กัมพูชา 

ในปี 2557การค้าไทย-กัมพูชามีมูลค่าการค้ารวม 5,119.19ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยไทยเป็นฝ่าย

เกินดุลการค้า 3,935 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2557ไทยส่งออกไปกัมพูชา 4,525.48 ล้านเหรียญสหรัฐเพ่ิมขึ้น

จากปีก่อนหน้าร้อยละ 15 สินค้าส่งออกสําคัญ ได้แก่ นํ้ามันสําเร็จรูปอัญมณีและเครื่องประดับนํ้าตาลทราย 

เครื่องด่ืมปูนซีเมนต์ ยานพาหนะ เคมีภัณฑ์ เครื่องยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบ เครื่องสําอางสบู่และ

ผลิตภัณฑ์รักษาผิว เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่อง ในด้านการนําเข้าในปี 2557 ไทยมีการนําเข้า

จากกัมพูชา 589.1ล้านเหรียญสหรัฐ สินค้านําเข้าสําคัญ ได้แก่ ผักผลไม้และของปรุงแต่งที่ทําจากผักผลไม้

เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบลวดและสายเคเบิลสินแร่/โลหะอ่ืนๆ เสื้อผ้าสําเร็จรูป สิ่งทอ รองเท้า (กรม

เจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์, 2558, น.155-156) 

โอกาสทางการค้าการลงทุน 

กัมพูชานับเป็นประเทศท่ีมีศักยภาพสูงในการด้านการค้าการลงทุน เน่ืองจากประชากรมีอัตราเพิ่ม

มากขึ้นทุกปี ทั้งยังมีชาวกัมพูชาโพ้นทะเลจํานวนหน่ึงที่มีกําลังซื้อสูงซึ่งกลับประเทศมาเป็นจํานวนมาก กัมพูชา

เป็นประเทศที่มีทรัพยากรธรรมชาติที่ อุดมสมบูรณ์  และกําลังได้รับการพัฒนาเส้นทางโลจิสติกส์ทั้ ง

ภายในประเทศและจากความร่วมมือระหว่างประเทศในอนุภูมิภาคและอาเซียนที่สําคัญกัมพูชามีอุปสงค์ในการ

บริโภคสินค้าและบริการเกือบทุกประเภทในปริมาณที่สูง เพราะไม่สามารถผลิตได้เองหรือผลิตได้น้อย 

เมืองที่มีศักยภาพในการค้าของไทย ได้แก่ กรุงพนมเปญ จังหวัดเสียมเรียบและจังหวัดพระตะบอง ใน

ส่วนของกรุงพนมเปญ สินค้าและบริการทุกประเภทมีศักยภาพในการเติบโตทั้งปัจจุบันและอนาคต จังหวัด

เสียมเรียบ กลุ่มสินค้าที่มีศักยภาพ คือ บริการท่องเที่ยวและธุรกิจต่อเน่ืองและกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค 

จังหวัดพระตะบอง กลุ่มสินค้าที่มีศักยภาพ คือ สินค้าเกษตรเครื่องจักรกลการเกษตรสินค้าอุปโภคบริโภค 

บริการท่องเที่ยวและธุรกิจต่อเน่ือง 
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ในด้านรูปแบบการดําเนินธุรกิจผู้ประกอบการไทยสามารถทําการค้า โดยผ่านตัวแทนจําหน่ายหรือผู้

นําเข้าสินค้าและบริการที่เก่ียวข้อง ในส่วนจังหวัดที่มีพรมแดนติดต่อกับประเทศไทยเช่นพระตะบอง สามารถ

ค้าขายผ่านตลาดการค้าชายแดน ซึ่งในการค้าขายนี้ ควรวางตําแหน่งสินค้าและบริการให้มีภาพลักษณ์ด้าน

คุณภาพสูงกว่าสินค้าจากประเทศมาเลเซียเล็กน้อยและระดับราคาตํ่ากว่าสินค้าจากเกาหลีใต้ 

สรุป : ประเทศกัมพูชามีศักยภาพในด้านค่าแรงแรงานท่ียังค่อนข้างตํ่ามีการเติบโตของตลาดการท่องเที่ยวสูง 

ได้รับสิทธิพิเศษทางด้านการค้าระหว่างประเทศมาก และยังขาดแคลนอุตสาหกรรมการผลิตทั้งภาคเกษตรและ

อุตสาหกรรมแต่ก็มีข้อจํากัดในด้านขนาดตลาดภายในประเทศที่มีประชากรค่อนข้างน้อยและความพร้อมของ

สาธารณูปโภคที่น้อย 

ประเทศลาว (L) 

 
ท่ีมา : http://vientiane.thaiembassy.org/images/about/lao-img.jpg 

สําหรับลาว ถือว่าเป็นประเทศที่มีสังคม วัฒนธรรม ใกล้เคียงกับประเทศไทยมากที่สุดเมืองที่น่าสนใจ

ในการค้า คือ เมืองหลวงเวียงจันทน์ แขวงหลวงพระบาง และแขวงจําปาสัก สินค้าที่มีโอกาสทําตลาด ได้แก่ 

ประเภทสินค้าอุปโภคบริโภค โดยเฉพาะ สินค้ากลุ่มทําความสะอาดผ้า กลุ่มสินค้าเพ่ือสุขภาพความงาม 

เครื่องประดับมีดีไซน์ ยากันยุง หรือประเภทสินค้าเกษตรและเคร่ืองจักรการเกษตร โดยเฉพาะเครื่องพรวนดิน

และกําจัดวัชพืชขนาดเล็ก เครื่องจักรแปรรูปสินค้าเกษตร กลุ่มสินค้าวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง กลุ่มสินค้าอะไหล่

ยานยนต์และรถยนต์ โดยเฉพาะล้อแม็กซ์ ฟิล์มกรองแสง GPS เครื่องเสียง และอู่ซ่อมรถ ในส่วนของสินค้า

บริการของไทย ที่มีศักยภาพในแต่ละเมืองเป้าหมาย พบว่าเวียงจันทร์ สินค้าบริการที่มีศักยภาพ ได้แก่ ร้าน

กาแฟ อู่ซ่อมรถ ร้านอาหาร ร้านเสริมสวย เมืองหลวงพระบาง ได้แก่ ร้านอาหาร นวด-สปา อู่ซ่อมรถ ร้าน
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กาแฟ แขวงจําปาสัก ได้แก่ ร้านอาหาร นวด-สปา โรงแรม อู่ซ่อมรถ โดยช่องทางการเข้าสู่ตลาดใน ลาว ส่วน

ใหญ่จะเป็นการ การร่วมลงทุน ส่งออกทางอ้อม และส่งออกทางตรง 

การวิเคราะห์ SWOT ของลาว 

 จุดแข็ง (Strengths) 

1. ลาวต้ังอยู่ในจุดยุทธศาสตร์ที่สําคัญเน่ืองจากเป็นจุดเช่ือมระหว่างจีน เวียดนาม ไทยและกัมพูชา 

จึงสามารถเป็นประตูการค้า (Land Link) ที่สําคัญ อีกทั้งลาวกําลังการเช่ือมโยงกับเพ่ือนบ้านด้วย

ระบบรถไฟความความเร็วสูง (Hi-speed Train) และการเช่ือมโยงเส้นทางถนน เช่น R3A พร้อม

กับจัดต้ังนิคมอุตสาหกรรมหลายแห่งรองรับเส้นทางคมนาคมเช่ือมไทย-ลาว-จีน 

2. ลาวเป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติและแร่ธาตุที่อุดมสมบูรณ์แหล่งหน่ึงของโลก (มีแร่ธาตุกว่า 570 

ชนิด เช่น ทอง ทองแดง และถ่านหิน) อีกทั้งมีศักยภาพที่จะเขื่อนไฟฟ้าพลังนํ้าได้อีกเป็นจํานวน

มาก ซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญในการลงทุน 

3. อัตราค่าจ้างยังไม่สูง จึงเหมาะที่จะเป็นฐานการผลิตที่ใช้แรงงานเข้มข้น 

4. ลาวยังได้ GSP จากสหรัฐและอียูซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่นักลงทุนที่จะเข้าไปใช้ GSP ของลาว 

 จุดอ่อน (Weaknesses) 

1. ตลาดผู้บริโภคในลาวมีขนาดเล็ก (ประชากร 6.8 ล้านคน) เน่ืองจากประชากรมีน้อยและกําลังซื้อ

ตํ่า นอกจากน้ันยังต้องเผชิญกับการแข่งขันที่เพ่ิมขึ้นจากประเทศคู่ค้าสําคัญ เช่น จีน เวียดนาม

และเมียนมาร์ 

2. ลาวไม่มีทางออกทะเล พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูงและภูเขา เป็นข้อจํากัดในด้านคมนาคมและการ

ขนส่งสินค้า 

3. ค่าเงินกีบขาดเสถียรภาพและมีอัตราแลกเปลี่ยนที่ค่อนข้างผันผวนทําให้ยากต่อการบริหารเงินทุน 

4. การบังคับใช้กฎหมายในลาวยังขาดประสิทธิภาพ อีกทั้งข้อกฎหมายต่างๆ ยังเป็นในลักษณะของ

การคุ้มครองมากกว่าเพ่ือการส่งเสริมการลงทุน 

5. แรงงานลาวส่วนใหญ่เป็นแรงงานไร้ฝีมือ และการนําเข้าแรงงานต่างชาติทําได้เฉพาะเท่าที่จําเป็น 

6. ลาวขาดแคลนโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบคมนาคมและการขนส่งสินค้าที่จําเป็น รวมถึงสิ่งอํานวย

ความสะดวกที่เพียงพอสําหรับนักลงทุน ซึ่งมีผลต่อการเพ่ิมขึ้นของต้นทุนการดําเนินการ 

 โอกาส (Opportunities) 
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1. ลาวได้รับสิทธิพิเศษ GSP(Generalized System of Preferences) จากสหภาพยุโรปและสหรัฐ

จึงได้เปรียบคู่แข่งในการเข้าสู่ตลาดดังกล่าว จึงเป็นโอกาสแก่นักลงทุนชาวไทยในการใช้ลาวเป็นฐาน

ในการผลิตเพ่ือส่งออก 

2. ลาวอยู่ระหว่างการปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานด้านสาธารณูปโภค คมนาคม และได้เทคโนโลยี

สารสนเทศจึงเป็นโอกาสแก่นักลงทุนไทยจะเข้าไปลงทุนในสาขาดังกล่าว เช่น ด้านระบบ

โทรศัพท์ไร้สายและการก่อสร้าง 

3. การเข้าไปลงทุนการค้าการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษของลาว เช่น นาคราชนครจะช่วยให้ง่ายต่อ

การเจาะตลาดจีน ลาว และเวียดนามได้ง่าย ทั้งด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยว 

4. เทคโนโลยีการเกษตรของไทยก้าวหน้ากว่า จึงเป็นโอกาสของไทยในการลงทุนด้านเกษตรในลาว 

 อุปสรรค (Threats) 

1. กฎหมายการลงทุนและการเก็บภาษีในลาวยังมีการตีความจากหน่วยงานผู้ปฏิบัติแตกต่างกัน มี
ความไม่แน่นอนและยังมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยคร้ัง อีกทั้งข้อกฎหมายกับแนวทางปฏิบัติยังไม่
สอดคล้องกันในบางประเด็นด้วย 

2. ธนาคารพาณิชย์ในลาวยังมีน้อย ทําให้ไม่สะดวกในการใช้บริการและมีปัญหาในการจัดหาเงินทุน
จากการกู้ยืมเงินในประเทศ การหาแหล่งเงินกู้เพ่ือการลงทุนในลาวจําเป็นต้องหาจากแหล่ง
ต่างประเทศจะสะดวกกว่า 

3. มีการลักลอบนําสินค้าข้ามแดนโดยไม่ผ่านด่านฯ เป็นจํานวนมาก ส่งผลกระทบต่อความสามารถใน
การแข่งขันของผู้ประกอบการในระบบ เน่ืองจากต้นทุนสินค้าที่ลักลอบนําเข้ามีต้นทุนที่ตํ่ากว่า
สินค้าที่นําเข้าอย่างถูกต้อง 

โอกาสทางการค้า 

แม้ลาวจะเป็นประเทศขนาดเล็กที่มีประชากรในประเทศเพียง 6.8 ล้านคน แต่มีบทบาทเสมือนเป็น

แบตเตอรี่แห่งเอเชีย และเป็นประเทศท่ีมีสังคมและวัฒนธรรมใกล้เคียงกับประเทศไทยมากที่น่าสนใจคือในปี 

2557 เศรษฐกิจลาวมีอัตราการเติบโตที่โดดเด่น โดยคาดว่าอัตราผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) มีอัตรา

เพ่ิมร้อยละ 8.2 ซึ่งนับว่าสูงเมืองที่มีศักยภาพในด้านการค้า ได้แก่ นครหลวงเวียงจันทน์ แขวงหลวงพระบาง 

และแขวงจําปาสัก สินค้าที่มีโอกาสในการเข้าตลาดน้ี คือ กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค โดยเฉพาะสินค้า

เครื่องประดับมีดีไซน์ กลุ่มทําความสะอาดผ้า กลุ่มสินค้าเพ่ือสุขภาพ ความงาม ยากันยุง ฯลฯ นอกจากน้ียังมี

กลุ่มสินค้าเกษตรและเคร่ืองจักรกลอุปกรณ์การเกษตร โดยเฉพาะเครื่องพรวนดินและกําจัดวัชพืชขนาดเล็ก 
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เครื่องจักรแปรรูปสินค้าการเกษตร กลุ่มสินค้าวัสดุและอุปกรณ์ในการก่อสร้าง กลุ่มสินค้ายานยนต์และช้ินส่วน

อะไหล่ โดยเฉพาะล้อแม็กซ์ ฟิล์มกรองแสง GPS เครื่องเสียง และกลุ่มสินค้าบริการสุขภาพ สปา ร้านเสริมสวย 

ของที่ระลึกในโรงแรม และอู่ซ่อมรถ 

 
ท่ีมา : http://www.mfa.go.th/business/contents/images/text_editor/images/news_img_599639_1.jpg 

ในส่วนของธุรกิจบริการของไทยท่ีมีศักยภาพในหัวเมืองสําคัญเช่น นครหลวงเวียงจันทน์ ธุรกิจบริการ

ที่มีศักยภาพ ได้แก่ อู่ซ่อมรถ ร้านเสริมสวย ร้านอาหาร ร้านกาแฟ เมืองหลวงพระบางได้แก่ นวด-สปา 

ร้านอาหาร โรงแรมของที่ระลึก อู่ซ่อมรถ ร้านกาแฟ แขวงจําปาสัก ได้แก่ นวด-สปา ร้านอาหาร โรงแรม ของ

ที่ระลึก และอู่ซ่อมรถ  

ตําแหน่งสินค้าของไทยในตลาดลาวควรอยู่ที่ “คุณภาพสูง ราคาปานกลาง-สูง” โดยเน้นการสร้าง

ความแตกต่างและเจาะตลาดเฉพาะกลุ่ม ส่วนช่องทางการเข้าสู่ตลาดในลาวส่วนใหญ่จะเป็นการส่งออก

ทางอ้อมโดยผ่านบริษัท Trading ที่อยู่ในลาว การส่งออกทางตรงโดยผ่านงานแสดงสินค้า หรือพนักงานขาย

ของบริษัทในไทย รวมถึงร้านค้าตัวแทนจําหน่าย และการร่วมลงทุนกับนักธุรกิจในลาว 

โอกาสการลงทุนในลาว 

ในปี 2556 ไทยเป็นผู้ลงทุนอันดับ 1 ในลาว แต่ในช่วงต้นของปี 2557 จีนเริ่มแชงขึ้นเป็นนักลงทุน

อันดับ 1 ในลาวไปแล้ว รองลงมาได้แก่ เวียดนาม ฝรั่งเศส และญี่ปุ่น โดยสาขาที่มีการลงทุนจากต่างประเทศ

มากที่สุด ได้แก่ การผลิตพลังงานไฟฟ้า และเหมืองแร่ ทั้งน้ีการลงทุนในลาวยังมีข้อจํากัดจากระบบ

สาธารณูปโภคพ้ืนฐาน เส้นทางคมนาคมภายในประเทศ และสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับนักลงทุนยังไม่

เพียงพอ ซึ่งลาวกําลังอยู่ระหว่างการพัฒนาและปรับปรุงอุตสาหกรรมที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจะเป็นใน
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ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน อุตสาหกรรมที่ต่อยอดแร่ธาตุที่มีอยู่ในลาว เช่น การผลิตสายไฟฟ้าจาก

ทองแดง การท่องเที่ยว/โรงแรมและธุรกิจเกี่ยวเนื่อง การก่อสร้าง และโรงพยาบาล เป็นต้น นอกจากน้ันการ

เข้าไปลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ/จําเพาะก็เป็นโอกาสสําหรับเอสเอมอีในการเจาะตลาดจีน ลาว และ

เวียดนาม 

สรุปแล้วประเทศลาวนั้นมีศักยภาพในด้านค่าแรงแรงานท่ียังค่อนข้างตํ่ามีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดม

สมบูรณ์ทั้งแร่ธาตุ พลังนํ้าและที่ดินสําหรับทําการเกษตร มีวัฒนธรรมและภาษาใกล้เคียงกับไทยและยังขาด

แคลนเทคโนโลยีการผลิตผลผลิตทางการเกษตร แต่ก็มีข้อจํากัดในด้านขนาดตลาดในประเทศที่มีประชากร

น้อย ความพร้อมของสาธารณูปโภค และการไม่มีพรมแดนติดทะเลจึงทําให้การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

ต้องผ่านประเทศอ่ืน 

ประเทศพม่า (M) 
 

 
ท่ีมา : https://asian58.files.wordpress.com/2015/08/148.jpg 

สหภาพพม่าเป็นประเทศที่มีประชากรอยู่จํานวนมากและยังไม่สามารถผลิตปัจจัยสี่ได้เพียงพอ 

สภาพแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรม การนับถือศาสนาพุทธ วิถีชีวิต ความเช่ือ คล้ายกับไทย และเป็น 

จุดร่วมสําคัญที่สร้างโอกาสทางการตลาดให้กับสินค้าไทย ซึ่งชาวพม่ามีค่านิยมในการบริโภคสินค้าที่ยึดติดกับ

ตราสินค้าโดยเฉพาะตราสินค้าไทย ที่ชาวพม่ารับรู้และเช่ือมั่นว่าเป็นสินค้าที่มีคุณภาพดีเมืองที่มีศักยภาพทาง

การค้าสําหรับ ไทย ได้แก่ เมืองย่างกุ้ง เมืองเมียวดีและเมืองมัณฑะเลย์ ซึ่งโอกาสของสินค้าไทยในแต่ละเมือง

เป้าหมาย พบว่า เมืองย่างกุ้ง สินค้าที่มีศักยภาพคือ กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค กลุ่มสินค้าวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง 

กลุ่มสินค้ายานยนต์และช้ินส่วนอะไหล่ เมืองเมียวดี ได้แก่ กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค กลุ่มสินค้าเกษตรและ
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เครื่องการเกษตร กลุ่มสินค้าวัสดุก่อสร้าง และกลุ่มสินค้ายานยนต์และช้ินส่วนอะไหล่ เมืองมัณฑะเลย์ สินค้าที่

มีศักยภาพ ได้แก่ กลุ่มสินค้าเกษตรและเคร่ืองจักรเกษตรและกลุ่มสินค้าวัสดุก่อสร้าง 

การวิเคราะห์ SWOT เมียนมาร ์
 

 จุดแข็ง (Strengths) 

1. มีทรัพยากรธรรมชาติจํานวนมากและมีคุณภาพ เช่น ป่าไม้ นํ้ามัน ก๊าซธรรมชาติ อัญมณี แร่ธาตุ

ต่างๆ และประมงและผืนดินยังเหมาะสมสําหรับการเพาะปลูกพืชผลทางการเกษตร เช่น ข้าว 

ยางพารา ปาล์มนํ้ามัน ทําให้เมียนมาร์มีความได้เปรียบด้านปัจจัยการผลิต 

2. ที่ต้ังทางภูมิศาสตร์สามารถเช่ือมโยงการขนส่งกับเศรษฐกิจใหญ่ เช่น อินเดีย จีนและไทย หากมี

การพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ดีขึ้นจะทําให้ไทยสามารถใช้พม่าเป็นประตูสู่อินเดียและจีนได้ทั้งน้ี

จีนและอินเดียก็ให้การสนับสนุนด้านเงินทุนในการพัฒนาเส้นทางดังกล่าว 

3. เมียนมาร์มีแรงงานจํานาวนมากและยังมีค่าจ้างแรงงานตํ่า จึงเหมาะสําหรับการลงทุนใน

อุตสาหกรรมที่มีการใช้แรงงานเข้มข้นหรือใช้เป็นฐานการผลิตสินค้าเพ่ือส่งออกไปยังประเทศอ่ืนๆ

ต่อไป 

 จุดอ่อน (Weaknesses) 

1.  เมียนมาร์ยังขาดความพร้อมด้านสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน อาทิเช่น ระบบไฟฟ้าโทรคมนาคม และ

การคมนาคมขนส่ง ซึ่งนอกจากจะมีไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ภายในประเทศและรองรับการ

เติบโตในอนาคตแล้ว ยังไม่ได้รับการพัฒนาให้มีมาตรฐานเพียงพออีกด้วย ซึ่งเป็นข้อจํากัดในการ

ขยายการลงทุน และส่งผลต่อต้นทุนประกอบการด้วย 

2. แรงงานชาวเมียนมาร์ส่วนใหญ่เป็นแรงงานไร้ฝีมือ ยังขาดแคลนแรงานที่มีทักษะฝีมือรวมถึงผู้ที่มี

ความรู้ความสามารถในการทําการค้าระหว่างประเทศจึงอาจเป็นโอกาสในการส่งออกการศึกษา

ไทย 

3. เมียนมาร์อยู่ระหว่างการพัฒนาระบบการเงินภายในประเทศ ธนาคารยังมีน้อยประชาชนยังไม่ค่อย

เช่ือถือระบบธนาคาร การค้าส่วนใหญ่ต้องใช้เงินสด ขณะน้ีเมียนมาร์ยังต้องเผชิญกับปัญหา

เก่ียวกับอัตราแลกเปลี่ยน อัตราเงินเฟ้อ และฟองสบู่ราคาสินทรัพย์ 

4. ชาวเมียนมาร์ส่วนใหญ่มีรายได้น้อย ทําให้มีกําลังซื้อตํ่า การพิจารณาเลือกบริโภคสินค้าจะคํานึงถึง

ราคามากกว่าคุณภาพ 
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5. ปัญหาชนกลุ่มน้อยตามแนวชายแดน ซึ่งประเด็นน้ีอาจส่งผลต่อความปลอดภัยตามแนวชายแดนได้ 

และยังเป็นอุปสรรคต่อหลายโครงการโดยเฉพาะโครงการท่าเรือนํ้าลึกทวาย 

 โอกาส (Opportunities) 

1. รัฐบาลเมียนมาร์มีนโยบายเปิดประเทศ มีมาตรการส่งเสริมการลงทุนและเปิดเสรีด้านการลงทุน 

ทําให้หลายประเทศสนใจเข้าไปทําการค้าและลงทุนเพ่ิมมากขึ้น 

2. จากความสัมพันธ์อันดีระหว่างรัฐบาลไทยและเมียนมาร์รวมถึงกรอบความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ

ของอาเซียน และการที่มีพรมแดนติดต่อกันยาวถึง 2,200 กิโลเมตร ส่งผลให้ไทยได้เปรียบใน

โอกาสการการลงทุนและการค้าชายแดนติดกับพม่ามากกว่าอาเซียนอ่ืนๆ อีกทั้งการคมนาคม

เช่ือมโยงทางถนนก็ปรับปรุงดีขึ้นมากทําให้การขนส่งทางบกมีราคาถูกกว่าทางทะเลซึ่งในอดีตต้อง

ขนส่งผ่านสิงคโปร์และมาเลเซียเพราะถนนยังไม่ดีนัก 

3. นโยบายจัดต้ังเขตเศรษฐกิจพิเศษ ณ อ.แม่สอด จังหวัดตากของไทยจะช่วยให้การค้าการลงทุน

เช่ือมโยงห่วงโซ่อุปทานกับเขตเศรษฐกิจเมียนมาร์ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก 

สามารถขับเคลื่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 

4. เมียนมาร์มีประชากรถึง 60 ล้านคน ขณะที่ยังไม่มีฐานการผลิตสินค้าแทบทุกชนิด จึงเป็นโอกาส

ทางการตลาดสินค้าอุปโภคบริโภคและอ่ืนๆ อีกทั้งชาวเมียนมาร์ยังมีความเชื่อมั่นในสินค้าไทยทั้ง

ในด้านราคาและคุณภาพ 

5. เมียนมาร์อยู่ระหว่างการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการลงทุนจากต่างประเทศประกอบ

กับเศรษฐกิจมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเน่ือง สร้างโอกาสแก่ธุรกิจก่อสร้าง วัสดุก่อสร้างรวมถึง

สินค้าและบริการที่เก่ียวเน่ืองจํานวนมาก 

6. คู่แข่งในตลาดยังมีน้อย โดยเฉพาะคู่แข่งจากชาติตะวันตก จึงยังคงเป็นโอกาสของไทยในการเข้าไป

ลงทุนและเจาะตลาดเมียนมาร์ (ปัจจุบันสินค้าไทยครองตลาดกว่า80%ตามหัวเมืองหลัก) อีกทั้ง

การขนส่งสินค้าจากไทยไปเมียนมาร์ยังมีต้นทุนตํ่ากว่าคู่แข่ง เช่น มาเลเซีย และสิงคโปร์อีกด้วย 

7. เมียนมาร์มีแหล่งท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายทั้งในด้านความสวยงามของภูมิประเทศและความ

น่าสนใจของวัฒนธรรม จึงเป็นโอกาสสําหรับธุรกิจการท่องเที่ยวและการบริการ อีกทั้งยังสามารถ

เช่ือมต่อแหล่งท่องเที่ยวสําคัญ เช่น กระบ่ี ภูเก็ต กับหมู่เกาะมะริด เป็นต้น 

 อุปสรรค (Threats) 

1. ระบบราชการมีการทุจริตสูงและยังมีความไม่แน่นอนทางการเมือง การติดต่อราชการควรมีความ

ใกล้ชิดกับข้าราชการระดับสูง 
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2. กฎระเบียบทางการค้ามีการเปล่ียนแปลงบ่อย การปฏิบัติงานของหน่วยราชการมีความล่าช้า ขาด

ประสานงานที่ดีระหว่างหน่วยราชการด้วยกันเอง เป็นอุปสรรคต่อนักลงทุนต่างชาติยกเว้น

อุตสาหกรรมที่มีผลตอบแทนสูงคุ้มค่าต่อความเส่ียง เช่น นํ้ามัน ก๊าซธรรมชาติและอัญมณีที่มีอยู่

มากในเมียนมาร์ 

3. เมียนมาร์ยังขาดระบบการจัดเก็บข้อมูลที่ถูกต้อง ไม่มีประสิทธิภาพและไม่ทันสมัย ทําให้ขาดข้อมูล

ด้านการตลาดและการเงินซึ่งส่งผลต่อความสามารถในการตัดสินใจ และอาจเกิดความผิดพลาดใน

การวางแผนลงทุนได้ 

การค้าไทย-เมียนมาร ์
 

 
ท่ีมา : http://www.thaibizchina.com/upload/iblock/162/24-08-2011-2l1a.jpg 

จากรายงานของกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ (2558, น.93) ในปี 2557การค้าไทย-เมียนมาร์มี

มูลค่าการค้ารวม 8,155ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยไทยเป็นฝ่ายได้ดุลการค้า 322ล้านเหรียญสหรัฐฯ เน่ืองจาก

พม่ามีการนําเข้าปัจจัยการผลิตจากไทยมากขึ้นในปี 2557 ไทยส่งออกไปเมียนมาร์ 4,239 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 

เพ่ิมขึ้นจากปีก่อนหน้าร้อยละ 12 สินค้าส่งออกสําคัญ ได้แก่นํ้ามันสําเร็จรูปเคร่ืองด่ืม เครื่องจักรกลและ

ส่วนประกอบปูนซีเมนต์ เหล็ก เหล็กกล้า ผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์ ผ้าผืน เครื่องสําอางสบู่ และผลิตภัณฑ์รักษาผิว 

รถยนต์อุปกรณ์และส่วนประกอบผลิตภัณฑ์ข้าวสาลีและอาหารสําเร็จรูป ในด้านการนําเข้าจากเมียนมาร์ ปี 

2557 มูลค่า 3,916ล้านเหรียญสหรัฐ หดตัวร้อยละ 2.8 สินค้านําเข้าสําคัญได้แก่ ก๊าซธรรมชาติ (90%ของการ

นําเข้า) ไม้ซุง ไม้แปรรูปและผลิตภัณฑ์ สัตว์มีชีวิตไม่ได้ทําพันธ์ นํ้ามันดิบ สินแร่โลหะอื่นๆ ผักผลไม้และของ

ปรุงแต่งที่ทําจากผักผลไม้ เน้ือสัตว์สําหรับการบริโภค เคมีภัณฑ์ เครื่องจักรกลและช้ินส่วนประกอบ 
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โอกาสทางการค้า 
 

ผู้เช่ียวชาญจากกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ช้ีแนะว่า สินค้าไทยที่มีศักยภาพ

ในตลาดเมียนมาร์ ได้แก่ สินค้าอุปโภคบริโภคทุกชนิด เช่น ผงชูรส นํ้าหวานและเคร่ืองด่ืม ขนมปังกรอบ 

ช็อกโกแลต หมากฝรั่ง อาหารกระป๋อง บะหม่ีสําเร็จรูป เหล้า เบียร์และบุหรี่ เป็นต้น กลุ่มเครื่องจักรกล

การเกษตร (อาทิ รถไถนาเดินตาม รถแทรกเตอร์ เครื่องพ่นยาฆ่าแมลง เครื่องสูบนํ้าและเครื่องสีข้าวขนาดเล็ก 

เป็นต้น) อาหารสําเร็จรูป อาหารพร้อมรับประทานและเคร่ืองด่ืม ขนมขบเค้ียวต่างๆ (สําหรับเจาะตลาดหัว

เมืองสําคัญ เช่น กรุงเนปิดอร์ย่างกุ้ง เมืองมัณฑะเลย์และเมืองเมียวดี)อาหารสําเร็จรูปทําจากไก่ (คนเมียนมาร์

ไม่บริโภคเน้ือวัวและหมูเช่นเดียวกับอินเดีย) นิยมอาหารที่มีกะทิเป็นส่วนประกอบ เครื่องด่ืม เช่น ชา และ

กาแฟรวมไปถึงนํ้าอัดลม (สําหรับตลาดท่องเที่ยวที่กําลังเติบโต) ตลาดรถยนต์และชิ้นส่วนรวมถึงอุปกรณ์

อะไหล่ทดแทน (ยานพาหนะรถยนต์ที่มีการใช้ในพม่าส่วนใหญ่จะเป็นรถยนต์มือสองที่มีสภาพการใช้งานไม่ดี

นักเน่ืองจากชาวพม่ายังมีกําลังซื้อไม่สูงนัก ชาวพม่าจึงนิยมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์แทนการซื้อรถใหม่ทําให้สินค้า

ส่งออกหมวดช้ินส่วนรถยนต์และอะไหล่ไปพม่าขยายตัวเพ่ิมขึ้นต่อเน่ืองในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ขณะท่ีตลาดรถ

ใหม่ก็กําลังเติบโตอย่างต่อเน่ือง เป็นเพราะญี่ปุ่นและจีนเริ่มทําการตลาดอย่างจริงจัง โดยเฉพาะที่ด่านแม่สอด

ปัจจุบันสินค้าส่งออกที่เพ่ิมมากขึ้นเป็นรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และรถจักรยาน กลุ่มวัสดุก่อสร้างอุปกรณ์

จักรกลการก่อสร้าง รวมถึงเครื่องจักรอุปกรณ์ที่ติดต้ังในอาคาร (โดยเฉพาะเมืองหลวงใหม่ที่เนปิดอว์และการ

พัฒนาอุตสาหกรรมใหม่ๆ)(กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์, 2557, น.93) 

สรุป : ประเทศเมียนม่าร์มีศักยภาพในด้านกําลังแรงงานที่มีอยู่เป็นจํานวนมาก มีระดับค่าแรงที่ ตํ่า 

ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์ทั้งแร่ธาตุ นํ้ามันและที่ดินสําหรับทําการเกษตร นอกจากน้ียังมีการ

แข่งขันในประเทศที่ไม่สูงนัก แต่ก็มีข้อจํากัดใดด้านความไม่แน่นอนทางการเมือง การส่งเสริมการลงทุน การ

ขนส่งสินค้าผ่านแดน และความพร้อมของสาธารณูปโภค ทั้งน้ี ช่องทางการเข้าสู่ตลาดของไทย ในสหภาพพม่า

ส่วนใหญ่จะเป็นการส่งออกทางตรง ส่งออกทางอ้อมและธุรกิจแบบแฟรนไชส์ 
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ประเทศเวียดนาม (V) 
 

 
ท่ีมา : https://www.rakyimtour.com/wp-content/uploads/2017/07/header-vietnam.png 

ประเทศเวียดนาม ที่ปัจจุบันเป็นทั้งแหล่งผลิตและแหล่งตลาดท่ีสําคัญใน AEC มีศักยภาพพร้อม

ครบถ้วน ทั้งนโยบายด้านการค้า การลงทุนที่ชัดเจนและบังคับใช้ทั่วประเทศ และสําคัญคนเวียดนามมี

ความรู้สึกที่ดีต่อสินค้าไทย สินค้าไทยที่มีศักยภาพในตลาดเวียดนาม ได้แก่ อุปกรณ์ช้ินส่วนรถจักรยานยนต์

และอะไหล่ อุปกรณ์ตกแต่งรถจักรยานยนต์ วัสดุก่อสร้าง ธุรกิจซ่อมรถจักรยานยนต์ สินค้าอุปโภคบริโภค

เครื่องสําอาง รวมถึงการทําธุรกิจท่องเที่ยวแบบ Inbound Tourism และธุรกิจต่อเน่ือง เช่น สปา ร้านอาหาร 

ภัตตาคาร 

เมืองที่มีศักยภาพทางเข้าทําการค้าด้วย ได้แก่ นครโฮจิมินห์ นครเกิ่นเธอและนครไฮฟอง โดยเฉพาะ

นครไฮฟอง น้ันบริษัทอสังหาริมทรัพย์ของคนไทย คือ บริษัท พฤกษาเรียลเอสเตท ได้รับอนุมัติให้ดําเนิน

โครงการหมู่บ้านจัดสรรสําหรับผู้มีรายได้น้อยซึ่งเริ่มดําเนินงานในปี 2010 แล้ว 

การเข้าตลาดของสินค้าทุกประเภทในประเทศเวียดนาม ควรเริ่มต้นด้วยวิธีการส่งสินค้า (Export) เข้า

ไปจําหน่ายโดยผ่านตัวแทนจําหน่ายที่มีใบอนุญาตเท่าน้ัน ในส่วนของธุรกิจบริการสามารถเข้าตลาดด้วยการ

ลงทุน 100% ร่วมทุนกับบริษัทท้องถิ่น การร่วมมือทางธุรกิจ และการเช่าสถานที่พร้อมใบอนุญาต ฯลฯ โดย

ต้องวางภาพลักษณ์เป็นสินค้าคุณภาพและแข่งขันในตลาดสินค้าระดับกลาง-บน ในส่วนของอุตสาหกรรม

ก่อสร้าง ควรดําเนินการในลักษณะเป็นผู้รับเหมาช่วง 
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การวิเคราะห์ SWOT ของเวียดนาม 
 

 จุดแข็ง (Strengths) 

1. การเมืองมีเสถียรภาพ มีนโยบายส่งเสริมการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศอย่างชัดเจนและเป็น

รูปธรรม 

2. มีทรัพยากรธรรมชาติและวัตถุดิบสําหรับภาคการผลิตอย่างอุดมสมบูรณ์ อาทิเช่น มีแหล่งนํ้ามันดิบ

กระจายอยู่ทั่วประเทศ มีปริมาณเช้ือเพลิงสํารอง เช่น ก๊าซธรรมชาติ ปิโตรเลียมและถ่านหินอยู่ใน

ปริมาณมาก มีแหล่งสินแร่ที่สําคัญ และยังมีทรัพยากรป่าไม่อยู่อีกมาก นอกจากน้ีผืนดินของเวียดนาม

ยังเอ้ือต่อการเพาะปลูกพืชได้หลากหลายชนิด และมีทรัพยากรประมงที่อุดมสมบูรณ์มากแห่งหน่ึงของ

โลก 

3. เวียดนามต้ังเป้าหมายผลิตข้าวตรา “เวียดนาม” ให้ติดตลาดโลกภายในปี 2573 โดยรัฐบาลสนับสนุน

ทั้งการผลิตและการส่งออก เน่ืองจากสามเหลี่ยมปากแม่นํ้าโขงของเวียดนามมีความอุดมสมบูรณ์มาก 

ซึ่งจะเป็นคู่แข่งด้านข้าวของไทยในอนาคต 

4. เวียดนามมีประชากรจํานวนมากกว่า 89 ล้านคน ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในวัยแรงงาน ทําให้เป็นแหล่ง

แรงงานจํานวนมากและมีค่าจ้างแรงงานที่ตํ่ากว่าอีกหลายประเทศในอาเซียน อีกทั้งยังทําให้เป็นตลาด

สําหรับสินค้าและบริการที่มีขนาดใหญ่และมีศักยภาพเน่ืองจากกําลังซื้อมี่แนวโน้มสูงขึ้นจากการ

เติบโตทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะเครื่องอุปโภคบริโภคและของใช้ภายในบ้านสําหรับคนในชุมชนเมืองที่

กําลังขยายตัว 

 จุดอ่อน (Weakness) 

1. ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคยังไม่พร้อมและไม่เพียงพอ 

2. ภูมิประเทศของเวียดนามมีลักษณะแคบและยาว ประกอบกับสาธารณูปโภคด้านการคมนาคมขนส่งยัง

ไม่ได้รับการพัฒนาให้มีเพียงเพียงพอ ทําให้ค่าใช้จ่ายด้านโลจิสติกส์สูงและใช้เวลาในการขนส่งสินค้า

นาน 

3. ต้นทุนประกอบการด้านที่ดินและค่าเช่าสํานักงานมีราคาสูง โดยเฉพาะในเขตเมืองใหญ่และเมือง

เศรษฐกิจที่เกิดขึ้นใหม่ 

4. เวียดนามยังขาดแคลนแรงงานท่ีมีความสามารถการเป็นผู้บริหารระดับกลางในเกือบทุกสาขาธุรกิจ 

(จึงอาจเป็นโอกาสทางการส่งออกการศึกษาของไทย) ทั้งน้ีปัจจุบันมีแรงงานในกลุ่มดังกล่าวสามารถ

ตอบสนองความต้องการของโครงการลงทุนจากต่างประเทศได้เพียง 1 ใน 4 เท่าน้ัน 
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 โอกาส (Opportunities) 

1. สินค้าในตลาดเวียดนามยังไม่มีความหลากหลายมากนัก และพฤติกรรมผู้บริโภคยังมีการจับจ่ายใช้

สอยตามความพอใจมากกว่าความต้องการพ้ืนฐาน ทําให้เป็นโอกาสและช่องทางการตลาดสําหรับผู้

ส่งออกไทย นอกจากน้ี สินค้าอุปโภคและบริโภคของไทยยี่ห้อไทยก็มี Brand ที่เข้มแข็งและติดตลาด

เวียดนาม 

2. เวียดนามมีนโยบายส่งเสริมการลงทุนทั้งเพ่ือการบริโภคในประเทศและเพ่ือการส่งออก จึงมีความ

ต้องการนําเข้าสินค้า (เช่นผ้าผืนและด้าย) และวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตในปริมาณสูง นอกจากน้ัน

เวียดนามยังได้จัดต้ังเขตนิคมอุตสาหกรรมและเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออก 

3. เวียดนามอยู่ระหว่างการพัฒนาฟ้ืนฟูโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศ มีการลงทุนในโครงการก่อสร้าง

ต่างๆ มากมาย จึงเป็นโอกาสสําหรับการลงทุนในอุตสาหกรรมก่อสร้างและธุรกิจบริการท่ีเก่ียวเนื่อง 

เช่น ธุรกิจโรงแรม ร้านอาหารและภัตตาคาร 

4. ที่ต้ังของเวียดนามอยู่ใกล้กับประเทศไทย และยังมีการพัฒนาเครือข่ายการขนส่งเช่ือมกับประเทศไทย 

จึงทําให้มีความสะดวกในการขนส่งสินค้าระหว่างไทยกับเวียดนามมากย่ิงขึ้น 

5. เวียดนามมีภูมิประเทศที่สวยงามและวัฒนธรรมที่โดดเด่นเหมาะแก่การพัฒนาการท่องเที่ยว 

 อุปสรรค (Threats) 

1. กฎหมายของเวียดนามหลายฉบับยังขาดความชัดเจนและเปลี่ยนแปลงบ่อย 

2. การกระจายรายได้ในเวียดนามยังไม่ดีนัก กําลังซื้อส่วนใหญ่กระจุกตัวเฉพาะในเขตเมืองใหญ่ 

3. มีปัญหาการละเมิดลิขสิทธ์ิอยู่มาก จึงควรจดทะเบียนเครื่องหมายสินค้าในเวียดนามก่อนวางตลาด 

4. การแข่งขันในตลาดเวียดนามมีสูง โดยเฉพาะสินค้าจากประเทศจีนที่ราคาถูก 

5. เวียดนามกําลังเป็นคู่แข่งสําคัญของไทยในตลาดข้าว 

การค้าไทย-เวียดนาม 
 

ในปี 2557 การค้าไทย-เวียดนามมีมูลค่าการค้ารวม 11,826 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยไทยเป็นฝ่าย

เกินดุลการค้า 3,950 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2557 ไทยส่งออกไปเวียดนาม 7,888 ล้านเหรียญสหรัฐ เพ่ิมขึ้น

จากปีก่อนหน้าร้อยละ 11 สินค้าส่งออกสําคัญ ได้แก่ นํ้ามันสําเร็จรูปเม็ดพลาสติกเคมีภัณฑ์รถยนต์อุปกรณ์

และส่วนประกอบผลิตภัณฑ์ยางเคร่ืองจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องเหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์

เครื่องด่ืมและผ้าผืนในด้านการนําเข้าในปี 2557 ไทยมีการนําเข้าจากเวียดนาม 3,937ล้านเหรียญสหรัฐ สินค้า

นําเข้าสําคัญ ได้แก่ เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านเหล็กเหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ
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รถจักรยานยนต์เครื่องคอมพิวเตอร์อุปกรณ์และส่วนประกอบและสัตว์นํ้าสดแช่เย็น แช่แข็ง (กรมเจรจาการค้า

ระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์, 2558, น.134) 

สรุป : ประเทศเวียดนามน้ันนับว่ามีศักยภาพสูงมากทั้งในด้านกําลังแรงงานที่ประชากรส่วนใหญ่ของประเทศ

อยู่ในวัยหนุ่มสาว ค่าแรงที่ ยังค่อนข้างตํ่า การพัฒนาของสาธารณูปโภคอย่างต่อเน่ือง ขนาดของตลาด

ภายในประเทศที่มีประชากรมากกว่าประเทศไทย ช่องทางการส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศเสถียรภาพทาง

การเมืองและเศรษฐกิจ แต่ก็มีข้อจํากัดที่สําคัญคือ ความรุนแรงในการแข่งขันทังน้ีเน่ืองจากประเทศเวียดนาม

เป็นประเทศที่มีนักลงทุนต่างชาติเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว 

 
ท่ีมา : https://www.kasikornbank.com/ 

จากที่กล่าวมาข้างต้นอาจสรุปได้ว่า ประเทศไทยควรเน้นความร่วมมือและการลงทุนในประเทศ 

CLMV เพ่ือจัดการห่วงโซ่อุปทานด้านอาหารอย่างครบวงจร โดยใช้วัตถุดิบสินค้าการเกษตรและปศุสัตว์จาก

กลุ่ม CLMV ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะสมกับการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจต่างๆและสามารถปลูก

พืชได้หลากหลาย รวมท้ังประเทศเมียนมาร์  กัมพูชาและเวียดนามน้ันมีศักยภาพในการประมงเน่ืองจากเป็น

พ้ืนที่ติดทะเล และกัมพูชายังมีทะเลสาบขนาดใหญ่ที่ทําให้กลายเป็นแหล่งประมงนํ้าจืดที่ใหญ่เป็นอันดับต้นๆ

ของโลกและไทยเข้าไปจัดการในเรื่องการผลิตและการใช้แรงงานซึ่งมีอยู่จํานวนมากในด้านการเกษตรให้เกิดผล

ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ 

 ขณะเดียวกันประเทศไทยต้องลงทุนด้านโลจิสติกส์ รวมท้ังการบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์ต้ังแต่การ

ขนส่งวัตถุดิบเหล่าน้ันให้เข้าสู่กระบวนการผลิตและแปรรูป และจากแหล่งผลิตเข้าสู่ตลาดได้อย่างสะดวก

รวดเร็วและมีประสิทธิภาพรวมทั้งการจัดการด้านการตลาดในภูมิภาคและนอกภูมิภาค โดยอาจต้ังนิคมสินค้า

เกษตรแปรรูปใกล้ๆกับประเทศเพ่ือนบ้านรวมทั้งการบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์ต้ังแต่การขนส่งวัตถุดิบ

เหล่าน้ันให้เข้าสู่กระบวนการผลิตและแปรรูปและการขนส่งสินค้าจากแหล่งผลิตเข้าสู่ตลาดต่างๆได้อย่าง
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สะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ลงทุนต้ังศูนย์กระจายสินค้าตามแนวชายแดนเพ่ือรองรับการขยายตัวของ

อุปสงค์การบริโภคของประเทศ CLMV  ที่จะเติบโตขึ้นทางเศรษฐกิจและพัฒนาภูมิภาคน้ีให้เป็นฐานการผลิตสู่

ประเทศต่างๆท่ัวโลกอีกด้วย 

 

แหล่งที่มา 

“ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”. CLMV คือกลุ่มประเทศอะไรและสินค้าอะไรที่คนไทยทําตลาดได้บ้าง. เข้าถึง

เมื่อ 31 พฤษภาคม 2560 จาก http://www.thai-aec.com/65. 

โอกาสการค้าการลงทุนใน CLMV ภายหลัง AEC ปี 2558, ลกัษณาวดี บุญช ู, สุทธิปริทัศน์ ปีที่ 29 ฉบับที่ 92 

ตุลาคม - ธันวาคม 2558 

ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการค้าไทยกับกลุ่มประเทศ CLMV ในบริบทของประชาคนเศรษฐกิจอาเซียน, 

ประโยชน์ เพ็ญสุต, สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ 

 

 

 

 

 

 


