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6.1 ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน : โอกาสและผลกระทบต่อ SMEs 

 6.1.1 การด�าเนนิงานด้าน SMEs ภายใต้ AEC

 

  การด�าเนนิการพฒันา SMEs ภายใต้ AEC นัน้ ได้ยดึการด�าเนนิงานตามพมิพ์เขยีวนโยบายของ

อาเซียนด้านการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ASEAN Policy Blueprint for SMEs  

Development : APBSD) 2004 - 2014 ซึง่ได้ก�าหนดกรอบแนวทางส�าหรบัการพฒันา SMEs ในภมูภิาค

อาเซยีน ประกอบด้วยแผนยทุธศาสตร์การด�าเนนิงาน มาตรการนโยบายต่างๆ และผลลพัธ์

 

 พนัธกจิของการจดัท�า ASEAN Policy Blueprint for SME Development (APBSD)

 •  การพฒันาและการด�ารงอยูข่องวฒันธรรมการเป็นผูป้ระกอบการ และนวตักรรมส�าหรบั SMEs  

  ในภมูภิาค 

 •  การช่วยเหลอื SMEs ในอาเซยีนให้เรยีนรู ้มคีวามคดิสร้างสรรค์ และมองการณ์ไกล

 • การสนบัสนนุความร่วมมอืและการสร้างเครอืข่ายของ SMEs ในอาเซยีน รวมทัง้ความร่วมมอื 

  กบัธรุกจิภายนอกภมูภิาค

 เป้าหมายของการจดัท�า ASEAN Policy Blueprint for SME Development (APBSD) 

 •  การเร่งการพัฒนา SMEs ในแต่ละประเทศไปพร้อมๆ กัน โดยค�านึงถึงระดับการพัฒนาที่ 

  แตกต่างกนั

 •  การเพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนัให้ SMEs ในภมูภิาค ด้วยการสนบัสนนุให้เข้าถงึข่าวสาร  

  การตลาด การพฒันาบคุลากร การเงนิ และเทคโนโลยี

 • การเสริมสร้างความยืดหยุ่นของ SMEs เพื่อความสามารถในการปรับตัวเข้ากับเศรษฐกิจที่ 

  เปลีย่นแปลง และอปุสรรคทางการเงนิต่างๆ รวมทัง้สภาพแวดล้อมทางธรุกจิทีม่คีวามท้าทายขึน้

 • การเพิม่ความส�าคญัของ SMEs ในอาเซยีน ต่อการเตบิโตและการพฒันาของเศรษฐกจิโดยรวม

บทที่ 6
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 โครงการและกจิกรรมเป้าหมายด้าน SMEs ภายใต้ AEC

 การด�าเนนิการพฒันา SMEs ภายใต้ AEC นัน้ ได้มกีารจดัตัง้ ASEAN SME Agencies Working 

Group (ASEAN SMEWG) โดยมกีารประชมุ หารอืเป็นประจ�าทกุปี เพือ่จดัท�า และด�าเนนิโครงการ หรอื

กจิกรรมด้านการพฒันา SMEs ในกลุม่ประเทศอาเซยีน โดยมคีวามคบืหน้า ดงันี้ 

 1. การจดัตัง้ SME Council

 เป็นเวทพีบปะหารอืของภาครฐั (ในระดบัผูอ้�านวยการหน่วยงานส่งเสรมิ SMEs ประเทศต่างๆ) 

และภาคเอกชน เป็นช่องทางในการเสรมิสร้างเครอืข่ายความร่วมมอื รวมทัง้เพือ่เป็นแหล่งข้อมลูในการก�าหนด

นโยบายในการส่งเสริม SMEs ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตรงกับความต้องการของ SMEs ในภูมิภาคได้ 

มากขึน้ โดยจะมกีารประชมุร่วมกนัอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ และจะต้องรายงานผลการปฏบิตังิานตรงต่อเวที

รฐัมนตรเีศรษฐกจิอาเซยีน (ASEAN Economic Minister) 

 2. การจดัท�า ASEAN SME White Paper

 ความคืบหน้าล่าสุด ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณากรอบของ SME White Paper และขอความ 

ร่วมมอืจากประเทศญีปุ่น่ในการพฒันา White Paper ให้มคีวามสมบรูณ์ยิง่ขึน้ เนือ่งจากญีปุ่น่เป็นประเทศที่

มคีวามก้าวหน้าในการพฒันา SMEs ในภมูภิาคนี ้ซึง่ญีปุ่น่ตอบรบัในการช่วยเหลอื โดยเริม่ต้นทีก่ารศกึษา

นโยบายส่งเสรมิ SMEs ใน 6 ประเทศทีม่นีโยบายและข้อมลูชดัเจนพอสมควร ได้แก่ ไทย มาเลเซยี อนิโดนเีซยี 

ฟิลปิปินส์ สงิคโปร์ และเวยีดนาม และจะด�าเนนิการจดัจ้างทีป่รกึษาไทยเพือ่ส�ารวจข้อมลูดงักล่าว ในประเทศ

ลาว กมัพชูา พม่า และบรูไนฯ  

 3. การจดัท�า ASEAN SME Plan of Action

 เป็นการก�าหนดแผนการด�าเนนิงานส่งเสรมิ SMEs ร่วมกนัในภมูภิาค โดยแบ่งเป็น 5 ประเดน็ 

คอื การเข้าถงึแหล่งเงนิทนุ การอ�านวยความสะดวกในการประกอบธรุกจิ การพฒันาเทคโนโลย ีการส่งเสรมิ 

SMEs การพฒันาทรพัยากรมนษุย์ โดยส�านกัเลขาธกิารอาเซยีนอยูร่ะหว่างการปรบัปรงุร่างแผนดงักล่าว ก่อน

เสนอให้อาเซยีนลงมตเิหน็ชอบต่อไป

       4. โครงการศกึษารปูแบบและแนวทางการจดัตัง้ SME Regional Development Fund

 โครงการดงักล่าวเป็นโครงการภายใต้ ASEAN Economic Community (AEC) ซึง่ไทยเป็นประเทศ

หลักในการด�าเนินโครงการ ความคืบหน้าล่าสุด มีผลการศึกษารูปแบบของ SME Fund ในภูมิภาคต่างๆ 

ของโลกซึง่จะเน้นในกลุม่ประเทศสหภาพยโุรปเป็นหลกั เนือ่งจากมคีวามชดัเจนในด้านกองทนุเพือ่การพฒันา 

SMEs ส�าหรบัการด�าเนนิงานต่อไป จะจดัท�า Conceptual Framework ของกองทนุส�าหรบัอาเซยีน 
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 6.1.2 โอกาสและผลกระทบจากประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน (AEC) 

 

 โอกาส และผลกระทบ AEC ต่อสมาชกิอาเซยีน

 การรวมกลุม่ทางเศรษฐกจิของอาเซยีนเป็นประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน เป็นปัจจยัส�าคญัทีช่่วย

เสริมสร้างความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจ และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของอาเซียนในตลาดโลก 

เนื่องจากส่งเสริมให้เกิดการเปิดเสรีการเคลื่อนย้ายปัจจัยการผลิตระหว่างประเทศสมาชิกที่กว้างขวางมาก 

ยิง่ขึน้ ทัง้ในด้านการค้าสนิค้า การค้าบรกิาร การลงทนุ เงนิทนุ และแรงงาน รวมถงึความร่วมมอืในด้านการ

อ�านวยความสะดวกทางการค้าและการลงทนุ เพือ่ลดอปุสรรคทางด้านการค้า การลงทนุ ให้เหลอืน้อยทีส่ดุ

เท่าทีจ่ะเป็นไปได้ ซึง่จะน�าไปสูก่ารพฒันามาตรฐานการครองชพี และความกนิดอียูด่ขีองประชาชนภายใน

ประเทศสมาชกิ และลดช่องว่างความเหลือ่มล�า้ทางสงัคมให้น้อยลง

 

 โอกาส และผลกระทบจาก AEC ต่อสมาชกิอาเซยีน สรปุได้ดงันี้ 

 • ยกระดบัความเป็นอยูข่องประชาชนภายในประเทศ ซึง่จากผลการศกึษาการรวมกลุม่ของอาเซยีน 

  ไปสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) จะช่วยให้ GDP ของประเทศสมาชิกอาเซียน  

  ขยายตวัขึน้ถงึร้อยละ 8-10 ต่อปี

 • ตลาด 10 ประเทศรวมเป็นตลาดใหญ่ขึน้ ท�าให้ตลาดของไทยใหญ่มากขึน้จาก 60 ล้านคนใน 

  ประเทศไทย เพิม่ขึน้เป็น 580 ล้านคนในประชากรของอาเซยีน และสามารถขยายไปภายใต้ 

  ความตกลง FTA ทีอ่าเซยีนได้ท�ากบัประเทศคูค้่าส�าคญั 6 ประเทศ คอื จนี ญีปุ่น่ เกาหล ีอนิเดยี  

  ออสเตรเลยี นวิซแีลนด์ และผูบ้รโิภคอาเซยีนเข้าถงึสนิค้าทีม่คีณุภาพ และราคาถกูลง 

 • ใช้ประโยชน์จากจดุแขง็ของแต่ละประเทศมาสร้างความได้เปรยีบในการแข่งขนั เช่น 

  - กมัพชูา ลาว พม่า เวยีดนาม มจีดุเด่นในด้านทรพัยากรธรรมชาต ิวตัถดุบิ และแรงงาน

  - สงิคโปร์ มาเลเซยี มจีดุเด่นในด้านเทคโนโลย ีและนวตักรรม

  - อนิโดนเีซยี ฟิลปิปินส์ เป็นฐานการผลติ

 •  เป็นฐานการผลติร่วมกนั เช่น การใช้ CLMV เป็นฐานการส่งออกไปนอก AEC เพือ่ใช้ประโยชน์ 

  จากสถานะ Least Developed Countries : LDCs และการเป็นฐานการผลติร่วมบรษิทัทีอ่ยู่ใน 

  อตุสาหกรรมรองรบั หรอื เคยผลติส่งบรษิทัแม่ 

 •  ภาษีน�าเข้าเป็นศูนย์ และอุปสรรคนอกเหนือภาษีหมดไป ท�าให้การน�าเข้าวัตถุดิบ สินค้ากึ่ง 

  ส�าเรจ็รปูจากแหล่งผลติใน AEC มคีวามได้เปรยีบด้านราคา และคณุภาพ 

 •  ท�าธรุกจิบรกิารได้โดยเสร ีฐานธรุกจิอยูท่ี่ใดก็ได้ในอาเซยีน 

 • การลงทนุในอาเซยีนท�าได้โดยเสร ีสามารถย้ายฐานการผลติไปยงัประเทศทีเ่หมาะเป็นแหล่งผลติ 

 • ความร่วมมอืด้านการอ�านวยความสะดวกทางการค้าระบบโลจสิตกิส์ในภมูภิาคสะดวก และถกูลง

 •  FTA อาเซยีนกบัคูค้่าต่างๆ เช่น ASEAN +1, +3, +6 มคีวามได้เปรยีบทางภาษนี�าเข้ากว่าคูแ่ข่ง 

  อืน่นอกอาเซยีน

ตวัชีว้ดัทางเศรษฐกจิเพือ่เปรยีบเทยีบศกัยภาพโดยรวมของประเทศสมาชกิอาเซยีน สรปุได้ดงันี้ 
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ตารางที ่6.1 ตวัชีว้ดัทางเศรษฐกจิทีส่�าคญัของประเทศสมาชกิอาเซยีนเดมิ 6 ประเทศ 
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ตารางที ่6.1 (ต่อ) ตวัชีว้ดัทางเศรษฐกจิทีส่�าคญัของประเทศสมาชกิอาเซยีนเดมิ 6 ประเทศ

ที่มา : https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook



6-6
1-7

ตารางที ่6.2 ตวัชีว้ดัทางเศรษฐกจิทีส่�าคญัของประเทศสมาชกิอาเซยีนใหม่ 4 ประเทศ 
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ตารางที ่6.2 (ต่อ) ตวัชีว้ดัทางเศรษฐกจิทีส่�าคญัของประเทศสมาชกิอาเซยีนใหม่ 4 ประเทศ

ที่มา : 1. https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factboo
       2. ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
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 ผลกระทบ AEC ต่อไทย 

 • ขยายการส่งออก และโอกาสทางการค้า จากการยกเลิกอุปสรรคภาษีและที่มิใช่ภาษี จะเปิด 

  โอกาสให้สินค้าเคลื่อนย้ายเสรี และคาดว่าการส่งออกไทยไปอาเซียนจะสามารถขยายตัวได้ 

  ไม่ต�า่กว่า 18-20% ต่อปี

 • เปิดโอกาสการค้าบรกิารในสาขาที่ไทยมคีวามเข้มแขง็ เช่น ท่องเทีย่ว โรงแรมและร้านอาหาร  

  สขุภาพ ท�าให้ไทยมรีายได้จากการค้าบรกิารไปต่างประเทศเพิม่ขึน้

 •  สร้างเสรมิโอกาสการลงทนุ เมือ่มกีารเคลือ่นย้ายเงนิทนุได้เสรยีิง่ขึน้ อปุสรรคการลงทนุระหว่าง 

  อาเซยีนจะลดลง รวมทัง้ดงึดดูการลงทนุจากประเทศทีส่าม

 • เพิม่ขดีความสามารถของไทย จากการใช้ทรพัยากรการผลติร่วมกนั และการเป็นพนัธมติรทาง 

  ธุรกิจร่วมกับสมาชิกอาเซียนประเทศอื่น ท�าให้เกิดความได้เปรียบเชิงแข่งขัน (Comparative  

  Advantage) และลดต้นทนุการผลติ

 • เพิม่อ�านาจการต่อรองของไทยในเวทกีารค้าโลก และสร้างความเชือ่มัน่ให้ประชาคมโลก

 • ผลกระทบต่อสนิค้า และบรกิารของไทยจากการเปิดเสรกีารค้า และบรกิาร สามารถสรปุได้ดงันี้
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ตารางที ่6.3 ผลกระทบต่อสนิค้า และบรกิารของไทยจากการเปิดเสรกีารค้า และบรกิารจาก AEC

1. ขาว เพิ�มการสงออก และขยายตลาดขาวไทย ขาวคุณภาพปานกลาง-ต่ำ  ลดตนทุนการผลิต เพิ�ม 

 ในอาเซียน จากเวียดนามแยงตลาดในประเทศ ผลผลิตตอไร และสราง 

   ภาพลักษณขาวไทย

2. ถั�วเหลือง ลดตนทุนอาหารสัตว จากการนำเขา ไมกระทบ เพราะไทยและอาเซียน พัฒนาพันธุปาลม

 กากถั�วเหลืองจากอาเซียนที่เพิ�มขึ้น พึ�งพาการนำเขาจากแหลงอื่น เพื่อลดตนทุน

3. ปาลมน้ำมัน ผูบริโภคมีทางเลือกเพิ�มขึ้น กระทบตอกลุมเกษตรกรและ พัฒนาพันธุปาลม

  โรงสกัด/กลั�น เพราะมาเลเซีย เพื่อลดตนทุน 

  และอินโดน�เซียเปนผูนำดานการผลิต

4. กาแฟ และกาแฟ ไทยนำเขาวัตถุดิบไดมากขึ้น กระทบตอผูปลูกกาแฟ เพราะเวียดนาม พัฒนาศักยภาพการผลิต 

สำเร็จรูป เพราะความตองการในประเทศ เปนผูนำดานการผลิต และสงออก เพิ�มผลผลิต และ

 มีมากกวาปริมาณที่ผลิตได รายใหญ ลดตนทุน 

5. ชา สราง Product network กับอินโดน�เซีย กระทบตอเกษตรกร เพราะมีการ ใหความรูดานการ

 และเวียดนาม เพื่อพัฒนาการแปรรูป แขงขันเพิ�มขึ้นจากอินโดน�เซีย เพาะปลูก กระบวนการ

 ชาไดเพิ�มขึ้น และเวียดนาม ผลิต พัฒนา Packaging   

6. ไหม ลดตนทุนการนำเขาวัตถุดิบ การแขงขันกับไหมนำเขาของเวียดนาม รัฐรับประกันราคาไหมดิบ

7. ประมง ลดตนทุนการนำเขาวัตถุดิบ อาจมีการยายฐานการผลิตไปยัง

 จากมาเลเซีย พมา และอินโดน�เซีย ประเทศอื่นในอาเซียน  

8. สิ�งทอ และ - ขยายตลาดในอาเซียนเพิ�มขึ้น มีการพึ�งพาเสนใยการผลิต พัฒนาฝมือแรงงาน 

เครื่องนุงหม - ลดตนทุนการนำเขาวัตถุดิบ จากประเทศอาเซียน สรางนิคมอุตสาหกรรม

   ชายแดน หรือประเทศ

   เพื่อนบาน 

9. ยานยนตและชิ้นสวน - ขยายตลาดในอาเซียนเพิ�มขึ้น อาจมีการยายฐานการผลิต เพิ�มนวัตกรรม และ

 - ลดตนทุนการนำเขาวัตถุดิบ ไปประเทศเพื่อนบาน เพราะมีความ ตอยอดทางเทคโนโลยี

 - กระจายการผลิตในอาเซียนเพิ�มขึ้น ตองการสูงและตนทุนการผลิตต่ำ
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ที่มา : ส�านักงานยุทธศาสตร์การพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์ 

ตารางที ่6.3 (ต่อ) ผลกระทบต่อสนิค้า และบรกิารของไทยจากการเปิดเสรกีารค้า และบรกิารจาก AEC
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6.2 ศกัยภาพและลูท่าง SMEs ในการเข้าสูต่ลาดอาเซยีนใหม่ (ประเทศ CLMV)

 6.2.1 ศกัยภาพและลูท่าง SMEs ในการเข้าสูต่ลาด ประเทศกมัพชูา

 

 ประเทศกมัพชูา (Cambodia) ตัง้อยู่ในภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ มพีืน้ที ่181,035 ตาราง

กโิลเมตร (หรอืประมาณ 1 ใน 3 ของพืน้ทีป่ระเทศไทย) ขนาดกว้าง 500 กโิลเมตร ยาว 450 กโิลเมตร  

เส้นเขตแดนโดยรอบประเทศยาวประมาณ 2,000 กโิลเมตร โดยมเีส้นเขตแดนตดิต่อกบัประเทศไทยยาว 798 

กโิลเมตร พรมแดนทศิเหนอืตดิกบัประเทศไทย (จงัหวดัอบุลราชธาน ีศรสีะเกษ สรุนิทร์ และบรุรีมัย์) และ

ประเทศลาว (แขวงอัตตะปือและจ�าปาสัก) ทิศตะวันออกติดกับประเทศเวียดนาม (จังหวัดกอนทูม เปลกู  

ซาลาย ดัก๊ลัก๊ ส่องแบ๋ เตยนนิ ลองอาน ด่งท๊าบ อนัซาง และเกยีงซาง) ทศิตะวนัตกตดิประเทศไทย (จงัหวดั

สระแก้ว จนัทบรุ ีและตราด) และทศิใต้ตดิอ่าวไทย 

 ลกัษณะทางภมูศิาสตร์ส่วนใหญ่ของประเทศกมัพชูาเป็นทีร่าบ ซึง่ประกอบไปด้วยทีร่าบรอบทะเล

สาปเขมร และที่ราบลุ่มแม่น�้าโขง มีทิวเขาล้อมรอบทางเหนือ คือเทือกเขาพนมดงรัก เทือกเขาบรรทัด  

เทือกเขาอันนัม กัมพูชามีลักษณะภูมิประเทศคล้ายชามหรืออ่าง คือตรงกลางเป็นแอ่งทะเลสาปและ 

ลุม่แม่น�า้โขง อนักว้างขวาง มภีเูขาล้อมรอบอยู ่3 ด้านได้แก่

 - ด้านเหนอืและตะวนัตกเฉยีงเหนอืมแีนวเทอืกเขาพนมดงรกัทีเ่ป็นพรมแดนกบัประเทศไทย

 - ด้านใต้และตะวนัตกมแีนวเทอืกเขาบรรทดัทีเ่ป็นแนวพรมแดนกบัประเทศไทย เฉพาะด้านตะวนั

ออกเฉยีงใต้เท่านัน้ทีเ่ป็นทีร่าบลุม่แม่น�า้โขง

 - ด้านตะวนัออกมแีนวเทอืกเขาอนันมัทีเ่ป็นพรมแดนกบัประเทศเวยีดนาม

 ในประเทศกัมพชูามีประชากรจ�านวน 14.8 ล้านคน มีอัตราการเพิ่มของประชากรเฉลี่ยร้อยละ  

2 ต่อปี โดยแบ่งเป็น ประชากรทีม่อีาย ุ0 -14 ปี ร้อยละ 35.8 ประชากรทีม่อีาย ุ15 - 64 ปี ร้อยละ 60.9 และ

ประชากรทีม่อีายตุัง้แต่ 65 ปีขึน้ไป ร้อยละ 3.3 โดยประชากรราวร้อยละ 85 อาศยัอยู่ในเขตชนบท มเีชือ้ชาติ 

กมัพชูาร้อยละ 96 มสุลมิร้อยละ 2.2 เวยีดนามร้อยละ 0.4 จนีร้อยละ 0.2 และทีเ่หลอืเป็นชนกลุม่น้อยหรอื

ชาวเขารวม 17 เผ่า ส่วนใหญ่คนกมัพชูาจะนบัถอืศาสนาพทุธร้อยละ 95 ศาสนาอืน่ๆ ร้อยละ 5
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ภาพที ่6.1 โครงสร้างอายปุระชากรชาวกมัพชูา ปี 2552

 อย่างไรกต็าม การศกึษาของคนกมัพชูาแบ่งเป็น ระดบัอนบุาล-ประถม 6 ปี มธัยมต้น 3 ปี มธัยม

ปลาย 3 ปี และระดบัมหาวทิยาลยั ซึง่กมัพชูามมีหาวทิยาลยั 7-8 แห่ง ตัง้อยู่ในกรงุพนมเปญ แต่อย่างไร 

กด็กีารศกึษาของคนกมัพชูายงัถอืว่าค่อนข้างต�า่ เพราะจบการศกึษาต�า่กว่าระดบัประถมมากกว่าร้อยละ 80 

ประชากรที่รู้หนังสือ จะมีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ที่สามารถอ่านหนังสือได้ร้อยละ 73.6 (ช ร้อยละ 84.7/  

ญ ร้อยละ 64.1 พ.ศ. 2547)

 คณุภาพแรงงาน โดยรวมราว 7 ล้านคน โดยเป็นแรงงานในภาคเกษตรกรรมราวร้อยละ 80 ของ

แรงงานทัง้หมด 

 โครงสร้างอาชพีหลกัของคนกมัพชูา คอื ภาคเกษตรกรรม ประมาณร้อยละ 70 ภาคบรกิารประมาณ 

ร้อยละ 17 ภาคอตุสาหกรรมประมาณร้อยละ 8 และภาคการก่อสร้างประมาณร้อยละ 5

 รายได้หลกัของประเทศกมัพชูาส�าหรบัภาคเกษตร ได้แก่ การกสกิรรม การประมง การปศสุตัว์ 

และป่าไม้ ซึง่สนิค้าเกษตรทีส่่งออก ได้แก่ ข้าว ผลติภณัฑ์ปลา และยางพารา รองลงมา ได้แก่ ข้าวโพด  

ถัว่เหลอืง สตัว์มชีวีติ ผลไม้ และปลา เป็นต้น ส�าหรบัภาคอตุสาหกรรม สนิค้าอตุสาหกรรมส่งออก ได้แก่ 

เสื้อผ้าและเครื่องนุ่งห่ม รองเท้า ส่วนภาคบริการ รายได้ที่ส�าคัญของภาคบริการ ได้แก่ รายได้จาก 

นกัท่องเทีย่ว และอตุสาหกรรมการท่องเทีย่วและบรกิาร

 กัมพูชามีระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ภายใต้

รัฐธรรมนูญ รัฐธรรมนูญประเทศกัมพูชาให้ศาสนาพุทธนิกายเถรวาทเป็นศาสนาประจ�าชาติ ภาษาที่ใช้คือ 

ภาษาเขมรซึง่เป็นภาษาราชการ ส่วนภาษาที่ใช้โดยทัว่ไป ได้แก่ องักฤษ ฝรัง่เศส เวยีดนาม ไทย และจนี 

แบ่งเขตการปกครองเป็นราชธาน ี1 แห่ง คอื ราชธานพีนมเปญ, จงัหวดั 23 จงัหวดั, กรงุ 26 แห่ง, อ�าเภอ 

159 แห่ง, ขณัฑ์ (หรอืเขต) 8 แห่ง, ต�าบล 1,417 ต�าบล, แขวง 204 แขวงเขตการปกครอง

ที่มา : โครงการจัดท�าแผนที่การตลาดส�าหรับ SMEs สู่ตลาดอาเซียน
       ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
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 ศกัยภาพในเชงิเศรษฐกจิของกมัพชูา

 เมื่อพิจารณาศักยภาพของกัมพูชา ในเชิงมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (Gross  

Domestic Products : GDP) พบว่าในปี 2552 กัมพูชามีมูลค่า GDP 11.2 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ  

รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีประมาณ 635 เหรียญสหรัฐฯ โดยรายได้หลักของกัมพูชามาจากภาคเกษตรกรรม 

ร้อยละ 32.5 ภาคอุตสาหกรรม ร้อยละ 22.4 และภาคบริการร้อยละ 45.1 อย่างไรก็ตาม ในปี 2552  

หลายสถาบนัต่างคาดการณ์ตวัเลขอตัราการเตบิโตของเศรษฐกจิกมัพชูาแตกต่างกนั ตัง้แต่ -2.75 จนถงึตวัเลข

ของรฐับาล ร้อยละ 6  ยกตวัอย่าง เช่น  The Asian Development Bank หรอื ADB  ประมาณว่าจะมอีตัรา

ขยายตวั ร้อยละ - 1.5  และจะเตบิโตร้อยละ 3.5 ในปี 2553 ขณะที ่ IMF   ประมาณว่าจะมอีตัราขยายตวั 

ร้อยละ - 2.75  ส่วน Economic Intelligence Unit ขององักฤษ คาดว่าอตัราขยายตวั  อยูท่ีร้่อยละ -1.5   

ขณะทีเ่งนิเฟ้อ ปี 2552 ร้อยละ 5.25 และในปี 2553 ร้อยละ 6

ตารางที ่6.4 ข้อมลูพืน้ฐานทางเศรษฐกจิของกมัพชูา (ปี 2548-2552) 

ที่มา : ETC, Cambodia Economics Today, special Issue January 2009, Monthly Bulletin of Statistics of MEF
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 ในปี พ.ศ. 2551 กมัพชูามมีลูค่าการค้ารวม 7.78 พนัล้านเหรยีญสหรฐัฯ แยกเป็น การน�าเข้า 

4.42 พนัล้านเหรยีญสหรฐัฯ และส่งออก 3.36 พนัล้านเหรยีญสหรฐัฯ ขาดดลุการค้า 1.06 พนัล้านเหรยีญ

สหรฐัฯ กมัพชูาขาดดลุการค้ากบัต่างประเทศ 1,065.0 ล้านเหรยีญสหรฐัฯ ในขณะทีปี่ พ.ศ. 2550 ขาดดลุ 

601.0 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และในปี พ.ศ.2549 ขาดดุล 910.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งจะเห็นได้ว่าในปี  

พ.ศ. 2551 กมัพชูาขาดดลุการค้ากบัต่างประเทศเพิม่ขึน้ เนือ่งจากสภาวะการส่งออกเสือ้ผ้าส�าเรจ็รปู สิง่ทอ 

รองเท้า ซึ่งเป็นสินค้าส่งออกหลักได้รับผลกระทบจากการชะลอตัวทางเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกา และ 

สหภาพยโุรป อย่างไรกต็าม รฐับาลกมัพชูามุง่เน้นนโยบายการส่งเสรมิให้ลงทนุผลติเพือ่ทดแทนการน�าเข้า

และส่งเสรมิการผลติเพือ่ส่งออกมากขึน้

 ประเทศคูค้่าทีส่�าคญั คอื สหรฐัอเมรกิาเป็นประเทศทีก่มัพชูาส่งออกมากทีส่ดุ มมีลูค่าการค้ารวม 

2,176.6 ล้านเหรยีญสหรฐัฯ แยกเป็นการส่งออก 2,040.6 ล้านเหรยีญสหรฐัฯ และน�าเข้า 136.0 ล้านเหรยีญ

สหรฐัฯ ส่วนเวยีดนามเป็นประเทศทีก่มัพชูาน�าเข้ามากทีส่ดุ โดยมมีลูค่าการค้ารวม 1,072.8 ล้านเหรยีญ

ตารางที่ 6.5 มูลค่าการน�าเข้า-ส่งออกของกัมพูชา ระหว่างปี พ.ศ. 2548-2551

ที่มา : กรม CAMCONTROL, กระทรวงพาณิชย์ กัมพูชา

ตารางที ่6.6 สถติมิลูค่าการน�าเข้า-ส่งออกของกมัพชูา ปี พ.ศ. 2551 (เรยีงตามล�าดบัมลูค่าการน�าเข้า) 

ที่มา : กรม CAMCONTROL, กระทรวงพาณิชย์ กัมพูชา
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 สนิค้าส่งออกทีส่�าคญั สนิค้าเกษตรกรรม ได้แก่ ยางพารา ข้าว ผลติภณัฑ์ปลา ข้าวโพด ถัว่เหลอืง 

ใบยาสบู และผลติภณัฑ์ไม้ สนิค้าอตุสาหกรรม ได้แก่ เสือ้ผ้า เครือ่งนุง่ห่ม รองเท้า และ สิง่ทอ สนิค้าน�าเข้า

ทีส่�าคญั ผลติภณัฑ์น�า้มนัเชือ้เพลงิส�าเรจ็รปู อาหารและเครือ่งดืม่ ผ้าผนื รถจกัรยานยนต์และส่วนประกอบ 

รถยนต์ อปุกรณ์และส่วนประกอบ ปนูซเีมนต์ เหลก็ เหลก็กล้า และผลติภณัฑ์ เครือ่งส�าอางค์ สบู ่ และ

ผลติภณัฑ์รกัษาผวิ น�า้ตาลทราย และ ผลติภณัฑ์ยาง  แหล่งสนิค้าน�าเข้าทีส่�าคญัได้แก่  เวยีดนาม จนี ไทย 

ฮ่องกง ไต้หวนั เกาหลีใต้ สงิคโปร์ องักฤษ มาเลเซยี และ อนิโดนเีซยี ทัง้นี ้สนิค้าส�าคญัทีก่มัพชูาได้น�าเข้า

จากประเทศต่างๆ เรยีงตามมลูค่าการน�าเข้าสามารถพจิารณาได้จากตารางสนิค้าน�าเข้าทีส่�าคญั 10 อนัดบั

แรกของกมัพชูา

ตารางที่ 6.7  สินค้า 10 อันดับแรก ที่กัมพูชาน�าเข้าจากทั่วโลก ระหว่างปี พ.ศ. 2548-2550

ที่มา : กรม CAMCONTROL, กระทรวงพาณิชย์กัมพูชา

 ตลาดส่งออกทีส่�าคญั ได้แก่ สหรฐัอเมรกิา กลุม่สหภาพยโุรป ญีปุ่น่ ฮ่องกง แคนาดา และ สงิคโปร์ 

ส่วนตลาดน�าเข้าทีส่�าคญั ได้แก่ เวยีดนาม จนี ไทย ฮ่องกง ไต้หวนั เกาหลีใต้ สงิคโปร์ องักฤษ  มาเลเซยี 

และ อินโดนีเซีย ส�าหรับสินค้าน�าเข้าที่ส�าคัญ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์น�้ามันเชื้อเพลิงส�าเร็จรูป อาหารและ 

เครื่องดื่ม ผ้าผืน รถจักรยานยนต์และส่วนประกอบ รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบผลิตภัณฑ์ยาง  

ดงัตารางที ่6.7 

 สกลุเงนิของกมัพชูา คอื เงนิเรยีล (Riel) การแลกเปลีย่นเงนิตราระหว่างประเทศใช้เงนิดอลลาร์

สหรฐัฯ อยู่ในระดบัประมาณ 4,000 เรยีล ต่อ 1 ดอลลาร์สหรฐัฯ นอกจากนี ้ ถ้าต้องการโอนเงนิออกนอก

ประเทศผ่านธนาคารกลางของกมัพชูาต้องเสยีค่าธรรมเนยีมการโอน ร้อยละ 0.13 - 2
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 ในส่วนการท่องเที่ยวในกัมพูชาจากการรายงานล่าสุดเมื่อปี 2551 มีจ�านวน 2,125,465 คน 

อตุสาหกรรมการท่องเทีย่วของกมัพชูา มอีตัราการขยายเพิม่ขึน้อย่างรวดเรว็ โดยมอีตัราการขยายตวัในรอบ 

14 ปีโดยเฉลีย่ประมาณ ร้อยละ  20.77 ต่อปี ทัง้นีจ้�านวนนกัท่องเทีย่วชาวต่างชาตเิข้าสูห่ลกัล้านคนครัง้แรก

ในปี 2547 จากนั้นก็อยู่ในระดับเกินกว่า 1 ล้านคนมาโดยตลอด เฉพาะปี 2551 ภาคอุตสาหกรรมการ 

ท่องเทีย่วสร้างรายได้ประมาณ 1,595 ล้านเหรยีญสหรฐัฯ หรอืประมาณ 5 หมืน่ล้านบาท ซึง่รายได้จากการ

ท่องเที่ยว คิดเป็นร้อยละ 16 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) นับว่าภาคอุตสาหกรรม 

การท่องเทีย่ว เป็น 1 ใน 6 ภาคธรุกจิ ทีเ่ป็นตวัขบัเคลือ่นเศรษฐกจิของกมัพชูา และสามารถจ้างงานในประเทศ

มากกว่า 250,000 ต�าแหน่ง ดงัแสดงในตารางที ่6.8

 ในปี 2551 กลุม่นกัท่องเทีย่วชาวต่างชาต ิ10 อนัดบัแรก ได้แก่ เกาหลีใต้ จ�านวน 266,525 คน 

คดิเป็นร้อยละ 12.54  เวยีดนาม จ�านวน 209,516 คน คดิเป็นร้อยละ 9.86 ญีปุ่น่ จ�านวน 163,806 คน  

คดิเป็นร้อยละ 7.71 สหรฐัอเมรกิา จ�านวน 145,079 คน คดิเป็นร้อยละ 6.83  จนี จ�านวน 129,626 คน  

คดิเป็นร้อยละ 6.10 ไทย จ�านวน 109,020 คน คดิเป็นร้อยละ 5.13 สหราชอาณาจกัร จ�านวน 98,093 คน 

คดิเป็นร้อยละ 4.62 ฝรัง่เศส จ�านวน 97,517 คน คดิเป็นร้อยละ 4.59 ออสเตรเลยี จ�านวน 84,957 คน  

คดิเป็นร้อยละ 4 และไต้หวนั จ�านวน 83,000 คน คดิเป็นร้อยละ 3.91 ดงัแสดงในตารางที ่6.9 

ตารางที ่6.8 Visitor Arrivals, Average Length of Stay, Hotels Occupancy and Tourism Receipts  

   ระหว่างปี พ.ศ. 2547-2551

ที่มา : Ministry of Tourism, Cambodia
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 แหล่งท่องเที่ยวที่ส�าคัญของกัมพูชา คือ จ.เสียมเรียบ ซึ่งเป็นที่ตั้งของสิ่งมหัศจรรย์ของโลก 

“ปราสาทนครวัด (Angkor Wat)-นครธม (Angkor Thom)” โดยกว่าครึ่งหนึ่งของนักท่องเที่ยวต่างชาติมี 

จุดมุ่งหมายที่จะเข้าไปเยี่ยมชมสิ่งมหัศจรรย์ของโลกแห่งนี้ และอีกกว่าครึ่งเดินทางไปยังกรุงพนมเปญ 

และจงัหวดัอืน่ๆ

 ดงันัน้ รฐับาลกมัพชูาจงึให้ความส�าคญักบัภาคอตุสาหกรรมการท่องเทีย่วเป็นอย่างยิง่ เนือ่งจาก

เลง็เหน็ศกัยภาพของแหล่งท่องเทีย่วภายในประเทศ โดยได้จดัท�าแผนการพฒันาการท่องเทีย่วตัง้แต่ปี 2544 

ต่อมารฐับาลได้ก�าหนดแผนปฏบิตักิารด้านการท่องเทีย่ว (Tourism Action Plan) โดยตัง้เป้าหมายว่าในปี 

2553 จ�านวนนกัท่องเทีย่วต่างชาตจิะเพิม่ขึน้เป็น 3 ล้านคน โดยการสนบัสนนุให้นกัลงทนุภาคเอกชนเข้าไป

ลงทนุในการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานด้านการท่องเทีย่ว อนัได้แก่ การขนส่ง โรงแรม ร้านอาหาร การสือ่สาร

โทรคมนาคม พลงังาน และน�า้ประปา รวมถงึการเจรจาระหว่างรฐับาลต่อรฐับาลกบัรฐับาลจนีและรฐับาลญีปุ่น่ 

เพือ่ชกัจงูให้เข้าไปลงทนุในภาคการท่องเทีย่ว นอกจากนีย้งัได้ท�าบนัทกึความตกลง (MOU) กบัสายการบนิ

ต่างๆ ให้มกีารเพิม่เทีย่วบนิ และเปิดเทีย่วบนิตรง (Direct Flights) ไปยงัประเทศกมัพชูา ภายใต้นโยบาย 

เปิดน่านฟ้าเสร ี(Open Sky Policy)  แต่สิง่ทีอ่ยู่ในแผนการพฒันาอย่างเร่งด่วน ประกอบด้วย การปรบัปรงุ

คณุภาพของการบรกิาร การฝึกอบรมบคุลากรทีท่�างานในภาคการท่องเทีย่ว การพฒันาโรงแรมให้ได้มาตรฐาน 

และการประชาสมัพนัธ์การท่องเทีย่วของประเทศ  

 ในอนาคต กมัพชูาจงึเป็นประเทศทีม่ศีกัยภาพทางด้านการค้า เนือ่งจากความต้องการของตลาด

ทัง้ในด้านสนิค้าอปุโภคบรโิภคมสีงูมาก และอตุสาหกรรมการท่องเทีย่วของกมัพชูาก็ได้พฒันาไปอย่างรวดเรว็

ในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา และก�าลังเติบโตขึ้นเรื่อยๆ คาดว่าในปีนี้ กัมพูชาจะสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ 

มากขึน้จากการพฒันาแหล่งท่องเทีย่ว และการปรบัปรงุระบบสาธารณปูโภคในด้านต่างๆ อกีทัง้รฐับาลกมัพชูา

ยงัมคีวามร่วมมอืกบัต่างประเทศในหลายมติ ิทัง้ในกรอบ WTO, APEC, ASEAN ซึง่จะเป็นเรือ่งการจดัระบบ

และระเบยีบทางการค้า และความร่วมมอืทางด้านเศรษฐกจิ สงัคม และสาธารณสขุในลกัษณะเป็นสากล เช่น 

ความร่วมมอืภายใต้กรอบ GMS (Great Mekong Sub-region) และความร่วมมอืภายใต้กรอบ ACMECS 

(Ayeyawady - Chao Phraya-Mekong Economic Cooperation Strategy) เป็นต้น

ตารางที ่6.9 แสดงจ�านวนนกัท่องเทีย่วทีเ่ข้ามาเยอืนกมัพชูามากทีส่ดุ 10 อนัดบัแรกในปี พ.ศ. 2550-2551

ที่มา : Ministry of Tourism, Cambodia
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ส่วนที ่2 ศกัยภาพสนิค้าและพืน้ทีเ่ป้าหมายของการศกึษา

 ในการด�าเนนิงานศกึษาวจิยั ได้พจิารณาใน 2 มติสิ�าคญั กล่าวคดิ ในมติขิองสนิค้าและมติด้ิาน

บรกิารเป้าหมายทีม่ศีกัยภาพเพยีงพอในเชงิของการแข่งขนั ซึง่ได้พจิารณาคดัเลอืกกลุม่สนิค้าและบรกิาร ที่

จะก่อให้เกดิประโยชน์ต่อผูป้ระกอบการ SMEs ไทยมากทีส่ดุ โดยพจิารณาจากข้อมลูทางด้าน (1) ศกัยภาพ

ตลาดของพื้นที่เป้าหมาย (2) นโยบายที่ส่งเสริมการค้าการลงทุน (3) ความต้องการสินค้าและบริการของ

ประชาชน (4) คูแ่ข่งขนัในธรุกจิ และ (5) ศกัยภาพของสนิค้าและบรกิารของไทย ได้ข้อสรปุโดยมกีลุม่สนิค้า

และบรกิารทีท่�าการศกึษา 5 กลุม่ ดงันี้ 

 (1) กลุม่สนิค้าอปุโภคบรโิภค 

 (2) กลุม่สนิค้าเกษตรและเครือ่งจกัรกลการเกษตร

 (3) กลุม่สนิค้าบรกิารท่องเทีย่วและธรุกจิต่อเนือ่ง 

 (4) กลุม่สนิค้าก่อสร้างและวสัดกุ่อสร้าง และ 

 (5) กลุม่สนิค้าอะไหล่ยานยนต์และบรกิารซ่อมบ�ารงุ 

 ส�าหรบัเมอืงเป้าหมายของกมัพชูาทีท่�าการศกึษาครัง้นี ้เป็นเมอืงขนาดใหญ่ ซึง่ทัง้ 3 เมอืงนบัได้

ว่ามคีวามโดดเด่นทัง้ทางด้านเศรษฐกจิ สงัคม รวมทัง้มคีวามโดดเด่นในด้านต่างๆ ของแต่ละจงัหวดั และ

พร้อมทางด้านโครงสร้างพืน้ฐานทีเ่อือ้อ�านวยต่อการค้าและการลงทนุ โดยในส่วนของการพจิารณาในมติขิอง

การคัดเลือกพื้นที่เป้าหมายของการศึกษา อาศัยเกณฑ์ในการคัดเลือก 7 ประเด็นหลัก ประกอบไปด้วย  

(1) จ�านวนประชากรและก�าลงัซือ้ (2) ลกัษณะและประเภทของอตุสาหกรรมในพืน้ที ่(3) คูแ่ข่งและโอกาสของ

สนิค้าไทย (4) ระบบโลจสิตกิส์และการขนส่ง (5) ยทุธศาสตร์การพฒันาประเทศและพืน้ทีเ่ป้าหมาย (6) การ

มอีตุสาหกรรมรายใหญ่ของไทยเข้าไปด�าเนนิการแล้ว และ (7) มาตรการทางภาษแีละมิใช่ภาษทีีเ่ป็นโอกาส/

อปุสรรค ส�าหรบั SMEs ไทย ทัง้นีเ้มือ่พจิารณาเกณฑ์ในการคดัเลอืก 7 ประเดน็หลกั ดงักล่าวข้างต้น ได้ข้อ

สรปุในการคดัเลอืกพืน้ที ่โดยเป็นเมอืงขนาดใหญ่ ซึง่ทัง้ 3 เมอืงนีน้บัได้ว่ามคีวาม โดดเด่นทัง้ทางด้านเศรษฐกจิ 

สงัคม รวมทัง้ความพร้อมทางด้านโครงสร้างพืน้ฐานทีเ่อือ้อ�านวยต่อการค้าและการลงทนุ กล่าวคอื

 กรุงพนมเปญ (Phnom Penh) เป็นเมืองหลวงและยังเป็นศูนย์กลางของประเทศในทุกๆ ด้าน  

รวมทัง้ด้านการค้าการพาณชิย์ มรีะบบการคมนาคมขนส่งทีส่ะดวกสบาย สามารถเดนิทางหรอืขนส่งสนิค้าได้

ทุกรูปแบบ และสามารถเชื่อมโยงไปยังพื้นที่อื่นๆ ในประเทศเพื่อนบ้านได้ ประชากรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ 

มีรายได้ต่อหัวสูง มีอ�านาจการซื้อสูง ยังเป็นเมืองที่มีการเปลี่ยนแปลงมากที่สุด หลายปีที่ผ่านมามีการ 

ขยายตวัด้านโรงแรมและภตัตาคารเป็นอย่างมาก จากการเพิม่ขึน้ของนกัท่องเทีย่ว ซึง่ปัจจบุนัมสีายการบนิ

ตรงจากเมอืงต่างๆ ในเอเชยีไปยงักรงุพนมเปญทกุวนั

 จงัหวดัเสยีมเรยีบ (Siam Reap) เป็นจงัหวดัทีม่คีวามโดดเด่นในด้านการท่องเทีย่วอย่างมาก มี

สถานทีท่่องเทีย่วส�าคญัๆ ทีเ่ป็นมรดกโลกและได้รบัความนยิมสงู คอืปราสาทนครวดั ท�าให้มนีกัท่องเทีย่ว

มากกว่าปีละ 2 ล้านคน จงึท�าให้มกี�าลงัซือ้เพิม่ขึน้ในฤดกูาลท่องเทีย่ว และมกีารยอมรบัความหลากหลาย

ของวฒันธรรม ตลอดจนมาตรฐานทีเ่ป็นสากล ท�าให้ประเทศมรีายได้จากการท่องเทีย่วมากกว่าปีละ 1,500 

ล้านเหรยีญสหรฐัฯ ทัง้รฐับาลเองกม็นีโยบายสนบัสนนุธรุกจิท่องเทีย่วในจงัหวดัอย่างชดัเจน จงึช่วยให้ระบบ
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การคมนาคมมคีวามเชือ่มโยงสูต่่างประเทศทัง้ทางบกและทางอากาศ อ�านวยความสะดวกต่อการน�าเข้าสนิค้า

เป็นอย่างมาก

 จงัหวดัพระตะบอง (Battambang) เศรษฐกจิหลกัคอื การท�าการเกษตร จงึมนีโยบายมุง่เน้นพฒันา

ด้านการเกษตรเป็นหลกั พชืเศรษฐกจิทีส่�าคญั คอื ข้าว และจากทีจ่งัหวดัเป็นแหล่งผลติข้าวแหล่งใหญ่สดุใน

ประเทศ จงึถกูเรยีกขานว่าเป็น ชามข้าวของกมัพชูา (Rice Bowl of Cambodia) พชืเศรษฐกจิทีม่คีวามส�าคญั

รองลงมา คอื ข้าวโพด ถัว่เหลอืง ถัว่เขยีว ทัง้นีต้ลาดพระตะบองมคีวามน่าสนใจตรงทีส่นิค้าไทยมภีาพลกัษณ์

ที่โดดเด่นมากกว่าสินค้าคู่แข่ง ประกอบกับการมีพรมแดนติดกันและประชาชน 2 ชาติมีความสัมพันธ์ที่ดี 

ต่อกันมายาวนาน มีภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ที่สัมพันธ์กับประเทศไทย คือเคยเป็นส่วนหนึ่งของไทย  

จึงยังคงมีเชื้อสายไทยหลงเหลืออยู่ ชาวพระตะบองบางส่วนสามารถสื่อสารภาษาไทยได้ และสามารถใช้ 

สกุลเงินบาทในตลาดได้ นอกจากนี้ ยังมีแรงงานในจังหวัดจ�านวนมากเข้ามาท�างานในประเทศไทย  

คนเหล่านีจ้งึได้รบัอทิธพิลในการบรโิภคสนิค้าไทย ประเทศไทยจงึมคีวามได้เปรยีบในเชงิพืน้ทีเ่มือ่เปรยีบเทยีบ

กบัคูแ่ข่งขนัในตลาด

 อย่างไรกต็าม การพจิารณาศกัยภาพของกมัพชูาในเชงิเศรษฐกจิ สามารถพจิารณาได้จากมมุมอง

ของ SWOT Analysis ในภาพรวมดงัรายละเอยีด ต่อไปนี้

ตารางที่ 6.10 ข้อมูลพื้นฐานของเมืองเป้าหมายของการศึกษา 

ที่มา : โครงการจัดท�าแผนที่การตลาดส�าหรับ SMEs สู่ตลาดอาเซียน
       ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
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ตารางที ่6.11 ศกัยภาพของกมัพชูาในเชงิเศรษฐกจิ พจิารณาได้จากมมุมองของ SWOT Analysis

ที่มา : โครงการจัดท�าแผนที่การตลาดส�าหรับ SMEs สู่ตลาดอาเซียน
       ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
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ตารางที่ 6.12 ภาพรวมโอกาสทางการตลาดส�าหรับกรุงพนมเปญ

การตลาด (Market Mapping) ของสนิค้าเป้าหมายและพืน้ทีเ่ป้าหมาย

ที่มา : โครงการจัดท�าแผนที่การตลาดส�าหรับ SMEs สู่ตลาดอาเซียน
       ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
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 กรงุพนมเปญเป็นเมอืงหลวงของประเทศและเป็นศนูย์กลางในทกุด้าน มรีะบบการคมนาคมขนส่ง

ที่สะดวกสบาย สามารถเดินทางหรือขนส่งสินค้าในทุกรูปแบบ และสามารถเชื่อมโยงไปยังพื้นที่อื่นๆ ใน 

ประเทศและเชือ่มต่อไปยงัประเทศเพือ่นบ้าน ประชากรในพืน้ทีม่รีายได้ต่อหวัสงู  มอี�านาจการซือ้สงู  นอกจาก

นี ้ กรงุพนมเปญยงัเป็นเมอืงทีม่กีารเปลีย่นแปลงมากทีส่ดุ หลายปีทีผ่่านมามกีารขยายตวัด้านโรงแรมและ

ภตัตาคารเป็นอย่างมากจากการเพิม่ขึน้ของนกัท่องเทีย่ว ซึง่ปัจจบุนัมสีายการบนิทีบ่นิตรงจากเมอืงต่างๆ ใน

เอเชยีไปยงักรงุพนมเปญทกุวนั ส่งผลประโยชน์ให้ผูป้ระกอบการ SMEs ของไทยสามารถเข้าไปลงทนุในทกุ

กลุม่สนิค้าได้
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ตารางที ่6.13 ภาพรวมโอกาสทางการตลาดส�าหรบัจงัหวดัเสยีมเรยีบ

ที่มา : โครงการจัดท�าแผนที่การตลาดส�าหรับ SMEs สู่ตลาดอาเซียน
       ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
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 กลุม่สนิค้าทีพ่อจะมศีกัยภาพหรอืมศีกัยภาพน้อยในการท�าการค้าในตลาดเสยีมเรยีบซึง่มโีอกาส

ในการเข้าสูต่ลาดของผูป้ระกอบการ SMEs ไทย ได้แก่

 (1) กลุม่สนิค้าเกษตรและเครือ่งจกัรกล ตลาดสนิค้ามขีนาดเลก็มาก การเข้าสูต่ลาดอาจประสบ

ปัญหาในด้านการคนืทนุช้า เนือ่งจากไม่มกีารประหยดัต่อขนาด ตลอดจนสภาพการแข่งขนัที่ไม่เอือ้อ�านวย

ต่อการเข้าสูต่ลาด ผูป้ระกอบการต้องท�าการประชาสมัพนัธ์อย่างมากและขยายเครอืข่ายไปยงัจงัหวดัใกล้เคยีง

หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มจ�านวนผู้บริโภคให้มากขึ้น เช่น การใช้เช่ารถจักรยานยนต์เพื่อการเดินทาง 

ท่องเทีย่วแบบผจญภยั ทัง้นี ้ผูบ้รโิภคในกลุม่สนิค้านีส่้วนมากเป็นวยัรุน่ มกีารซือ้จกัรยานยนต์และอะไหล่ของ

ประชาชนในจังหวัดเป็นฤดูกาล โดยที่จักรยานยนต์ถือเป็นสินค้าฟุ่มเฟือยและถือเป็นตัวชี้วัดทางสังคมเพื่อ

ระบคุวามยากจนได้อย่างหนึง่

 (2) กลุ่มสินค้าอะไหล่ยานยนต์และบริการซ่อมบ�ารุง ภูมิประเทศไม่เหมาะสมต่อการเพาะปลูก  

มกัเกดิปัญหาน�า้ท่วมในฤดฝูน จงึมผีลผลติเฉลีย่เพยีง 1.4 ตนัต่อเฮกตาร์ ในขณะทีผ่ลผลติของประเทศอยูท่ี่ 

2.6 ตนัต่อเฮกตาร์ แสดงให้เหน็ถงึข้อจ�ากดัของความต้องการทีม่ต่ีอสนิค้าในประเภท เมลด็พนัธุ ์ปุย๋ ยาปราบ

ศตัรพูชื เครือ่งจกัรกลการเกษตร ฯลฯ นอกจากนี ้ข้อมลู จาก Cambodia Business Directory ปี พ.ศ. 2551 

แสดงหน่วยงานด้านการเกษตรในจงัหวดัมเีพยีง 6 ราย ซึง่มจี�านวนน้อย และมกัไม่อยู่ในรปูองค์กรธรุกจิ หาก

จะเข้าไปลงทนุอาจประสบปัญหาด้านการคนืทนุช้า เนือ่งจากตลาดมขีนาดเลก็และยงัไม่มแีผนการพฒันาที่

เด่นชัด จึงอาจกล่าวได้ว่า ในตลาดกลุ่มสินค้านี้ยังไม่เหมาะสมต่อการน�าเข้าสินค้าจากผู้ประกอบการ  

ซึ่งผู้ประกอบการอาจจะขยายเครือข่ายไปยังจังหวัดใกล้เคียง หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เช่น การประมง  

การเลีย้งสตัว์ปีก เป็นต้น
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ตารางที ่6.14 ภาพรวมโอกาสทางการตลาดส�าหรบัจงัหวดัพระตะบอง

ที่มา : โครงการจัดท�าแผนที่การตลาดส�าหรับ SMEs สู่ตลาดอาเซียน
       ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
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 กลุม่สนิค้าทีพ่อจะมศีกัยภาพในการท�าการค้าในตลาดพระตะบองซึง่มโีอกาสในการเข้าสูต่ลาดของ

ผูป้ระกอบการ SMEs ไทย ได้แก่

 (1) กลุ่มสินค้าอะไหล่ยานยนต์และบริการซ่อมบ�ารุง ยังไม่มีศักยภาพมากนัก สินค้าที่พอจะมี

ศกัยภาพคอื รถจกัรยานยนต์ จะเหน็ได้จากจะมร้ีานค้าตวัแทนจ�าหน่ายรถจกัรยานยนต์จ�านวนมากในจงัหวดั

พระตะบอง และตลาดระดบัอ�าเภอทีต่ดิกนัถนนใหญ่ ผูป้ระกอบการ SMEs สามารถแทรกเข้าไปท�าการตลาด

ได้บ้าง คอื กลุม่ผูผ้ลติอะไหล่รถจกัรยานยนต์ ส่วนการจะเปิดอูซ่่อมรถจกัรยานยนต์ เป็นธรุกจิที่ไม่แนะน�า 

เพราะคูแ่ข่งค่อยข้างเยอะ 

 (2) กลุม่สนิค้าก่อสร้างและวสัดกุ่อสร้าง ในจงัหวดัพระตะบองไม่มโีครงการพฒันาอสงัหารมิทรพัย์

ขนาดใหญ่ ตลาดสนิค้าวสัดกุ่อสร้างจงึเป็นตลาดส�าหรบัทีอ่ยูอ่าศยัของครวัเรอืน อาคารพาณชิย์ และสถานที่

ราชการ การลงทนุในกลุม่สนิค้าก่อสร้าง และวสัดกุ่อสร้าง  เช่น การท�าธรุกจิก่อสร้างจงึไม่ใช้กลยทุธ์ทีด่นีกั 

ควรใช้พระตะบองเป็นฐานส�าหรบัการระบายสนิค้าของไทย ซึง่ปัจจบุนัสนิค้าของไทยครองตลาดเป็นส่วนใหญ่

ไม่ว่าจะเป็นปนูซเีมนต์ เหลก็ กระเบือ้งมงุหลงัคา มคีูแ่ข่งทีส่�าคญัๆ คอื สนิค้าจากประเทศจนีและเวยีดนาม 

ซึง่ราคาสนิค้าถกูกว่าของไทย ขณะเดยีวกนัปัจจบุนัเริม่มสีนิค้าของกมัพชูาเข้ามาทดแทนเช่นเดยีวกนั ได้แก่ 

สนิค้าจ�าพวก ทราย อฐิ กระเบือ้งปพูืน้ เป็นต้น 

 อย่างไรกต็าม ตลาดพระตะบองยงัพอมศีกัยภาพในด้านการค้าสนิค้าก่อสร้างและวสัดกุ่อสร้าง แต่

ยงัไม่เหมาะสมส�าหรบัการลงทนุ หากต้องการลงทนุควรมุง่ไปทีก่รงุพนมเปญ และจงัหวดัเสยีมเรยีบเป็นหลกั 

ซึง่เมือ่เทยีบสดัส่วนแล้วตลาดสนิค้าก่อสร้างและวสัดกุ่อสร้างในพระตะบองยงัเลก็กว่ากรงุพนมเปญ และจงัหวดั

เสยีมเรยีบค่อนข้างมาก ดงันัน้จงึควรอาศยัตลาดพระตะบองเป็นตลาดเสรมิเท่านัน้
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 สปป.ลาว มเีขตแดนตดิต่อกบัไทยเป็นแนวยาวประมาณ 1,750 กโิลเมตร มทีัง้หมด 17 แขวง 

หรือจังหวัด มีพื้นที่ประมาณครึ่งหนึ่งของประเทศไทย โอกาส ศักยภาพ การค้าของลาวอยู่ที่ทรัพยากรที่ 

หลากหลาย ความเป็นเพือ่นบ้านทีด่ ีมแีร่ธาต ุพืน้ทีท่�าการเกษตรที่ใหญ่  มคีวามหลากหลายทางชวีภาพสงู 

แหล่งวฒันธรรม มมีรดกโลก เป็นทรพัยากรทางการท่องเทีย่ว 

 ด้านการค้า-การลงทนุ ในอดตีการด�าเนนิกจิกรรมการค้าของ สปป.ลาว ค่อนข้างยากล�าบาก อาศยั

ทางน�า้เป็นเส้นหลกั และจากการเปิดเส้นทางยทุธศาสตร์ ระเบยีงเศรษฐกจิ EWEC (East-West Economic 

Corridor) และ NSEC (North-South Economic Corridor) ท�าให้ สปป.ลาว เป็น Land Bridge ของอนิโดจนี 

อกีทัง้มกีารก่อสร้างสะพานมติรภาพเชือ่มกบัไทยหลายแห่ง ที ่จ.นครพนม-แขวงค�าม่วน  อ.เชยีงของ-แขวง

บ่อแก้ว  นอกจากนีย้งัมกีารเปิดใช้เส้นทางรถไฟสายหนองคาย - ท่านาแล้ง/สปป.ลาว  ซึง่โครงการเหล่านี้ 

ย่อมก่อให้เกดิกจิกรรมทางการค้า และการลงทนุ ระหว่างนกัธรุกจิไทย-ลาว  สามารถสร้างความร่วมมอืต่างๆ 

ต่อกัน สร้างรายได้ให้กับ สปป.ลาว ได้มากขึ้น ดังนั้น สปป.ลาว จึงเป็นศูนย์กลางทางด้านโลจิสติกส์ 

 6.2.2 ศกัยภาพและลูท่าง SMEs ในการเข้าสูต่ลาด สปป.ลาว

 

 ภาพรวมเศรษฐกจิ สปป.ลาว

 ไทยและลาวมคีวามสมัพนัธ์ทีด่ต่ีอกนัมายาวนานทัง้ทางประวตัศิาสตร์ ด้านการค้า และการลงทนุ  

ซึง่ระบบการค้าของ สปป.ลาว เชือ่มโยงกบัไทยสงู การส่งออกและน�าเข้าส่วนใหญ่จะพึง่พาตลาดและค้าขาย

กบั 3 ประเทศ คอื ไทย เวยีดนาม และจนี เป็นหลกั โดยเฉพาะประเทศไทย ดงันัน้จากภาวะวกิฤตเศรษฐกจิ

ทางการเงนิของโลก  จงึไม่ได้เชือ่มโยงและส่งผลกระทบต่อ สปป.ลาว มากนกั  

 ภาวะเศรษฐกิจ ของ สปป.ลาว (ปี 2551 ) มีผลิตภัณฑ์มวลรวม (GDP) ประมาณ 4,295  

ล้านเหรยีญสหรฐั เศรษฐกจิ สปป.ลาว มกีารขยายตวัอย่างต่อเนือ่ง ท�าให้รายได้ต่อหวัของประชาชนเพิม่ขึน้

เป็น 728 เหรยีญสหรฐัต่อคนต่อปีในปี 2551 และมอีตัราเงนิเฟ้อร้อยละ 7.6 

ตารางที ่6.15 สถติทิางเศรษฐกจิทีส่�าคญัของ สปป.ลาว ปี 2545-2551

แหล่งข้อมูล : กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าลาว, อัตราเงินเฟ้อจาก ธ.แห่งชาติ สปป.ลาว ปี 2551
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และศนูย์กระจายสินค้าไปยงัประเทศรอบข้าง  ทีป่ระเทศต่างๆ ให้ความส�าคญั เพือ่ใช้เป็นฐานในการขยาย

ตลาดไปยงัประเทศข้างเคยีง อกีทัง้ สปป.ลาว มทีรพัยากรหลากหลายและอดุมสมบรูณ์ ถอืเป็นประเทศทีเ่ป็น

แหล่งวตัถดุบิทีส่�าคญัให้กบัประเทศไทยและป้อนให้แก่ประเทศอืน่ๆ อาท ิพืน้ทีก่ารเกษตรทีม่ขีนาดใหญ่ และ

อนุญาตให้นักลงทุนต่างชาติเช่าในระยะยาว (Long Term) มีพื้นที่ป่าร้อยละ 47 ของพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์ 

ขนาดใหญ่ที่สุดในเอเชีย การมีแร่ธาตุเป็นจ�านวนมาก อาทิ ทองค�า ทองแดง ถ่านหิน เหล็ก บอกไซด์  

แมงกานสิ ตะกัว่ หนิปนู และอญัมณ ีเป็นต้น สปป.ลาว เป็นแหล่งผลติกระแสไฟฟ้าจากพลงัน�้าทีส่�าคญัใน

เอเชยี และวางยทุธศาสตร์ประเทศเป็น Battery of Asia ภายในปี 2563 ในขณะนีด้�าเนนิการไปแล้ว 10 เขือ่น 

และยงัอยู่ในระหว่างการส�ารวจ ศกึษาความเป็นไปได้อกี 79 เขือ่น  

 ข้อมลูการค้า

 สนิค้าส่งออกทีส่�าคญั (2552) ได้แก่ แร่ธาต ุ สนิค้าอตุสาหกรรมและหตัถกรรม ไฟฟ้า  สนิค้า

กสกิรรมและสตัว์เลีย้ง ไม้และผลติภณัฑ์ไม้ เพชร  ของป่า  

 สนิค้าน�าเข้าทีส่�าคญั (2552)  น�า้มนัเชือ้เพลงิและแก๊สหงุต้ม  วสัดใุช้ในการตดัเยบ็  ยานพาหนะ

และชิน้ส่วน  วตัถดุบิใช้ในอตุสาหกรรม วสัดกุ่อสร้าง  เสบยีงอาหาร  ไฟฟ้า เครือ่งนุง่ห่ม  เครือ่งมอืการเกษตร  

เครือ่งใช้ไฟฟ้า

 ตลาดส่งออกทีส่�าคญั  ไทย  เวยีดนาม และออสเตรเลยี  

 ตลาดน�าเข้าทีส่�าคญั    ไทย  เวยีดนาม และจนี 

 ประเทศผูล้งทนุทีส่�าคญั   จนี  เวยีดนาม  ไทย  เกาหล ี มาเลเซยี

 ภาวะการค้าไทย-ลาว  ในปี 2552 ประเทศไทยมมีลูค่าการค้ากบั สปป.ลาว   2,105.3   ล้าน

ดอลลาร์สหรฐั ไทยส่งออกไป สปป.ลาว  1,642.6 ล้านดอลลาร์สหรฐั  ไทยน�าเข้าจาก สปป.ลาว  462.7 ล้าน

ดอลลาร์สหรฐั ไทยเกนิดลุ  999.9  ล้านดอลลาร์สหรฐั  สปป.ลาว เป็นตลาดน�าเข้าอนัดบัที ่32  และเป็น

ตลาดส่งออกอนัดบัที ่ 21 ของไทย 

 สนิค้าทีไ่ทยส่งออก (ปี 2552)  สนิค้าเชือ้เพลงิ สนิค้าทนุ   สนิค้าวตัถดุบิและกึง่ส�าเรจ็รปู สนิค้า

บรโิภค สนิค้ายานพาหนะและอปุกรณ์ขนส่ง
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 สนิค้าทีไ่ทยน�าเข้า (ปี 2552) สนิแร่โลหะอืน่ๆ เศษโลหะ เชือ้เพลงิอืน่ๆ ไม้ซงุ ไม้แปรรปูและ

ผลติภณัฑ์ พชืและผลติภณัฑ์จากพชื ถ่านหนิ

ตารางที ่6.16 โครงสร้างสนิค้าส่งออกจากไทยไป สปป.ลาว ปี 2550-2552

ตารางที ่6.17 โครงสร้างการน�าเข้าของไทยจาก สปป.ลาว 

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส�านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส�านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร
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 การด�าเนนิกจิกรรมทางการค้าระหว่างประเทศ 

 สปป.ลาว ได้รบัประโยชน์จากสทิธพิเิศษด้านภาษตีามข้อตกลงต่างๆ ได้แก่ เขตการค้าเสรอีาเซยีน 

สทิธพิเิศษด้านศลุกากรแก่ประเทศสมาชกิใหม่อาเซยีน สทิธพิเิศษทางภาษศีลุกากรเป็นการทัว่ไป (GSP) จาก 

35 ประเทศ รวมถงึโครงการ Contract Farming ภายใต้  ACMECS นอกจากนี ้สหรฐัฯ ยงัมอบสถานะ NTR 

ให้แก่ สปป.ลาว โดยมกีารลดภาษ ีน�าเข้าจากร้อยละ 45 เหลอืเพยีง ร้อยละ 2.4  ปัจจบุนั สปป.ลาว มกีาร

ปรบัปรงุข้อกฎหมายใหม่ทีเ่ปิดกว้างให้นกัลงทนุมากขึน้ มกีารตัง้หน่วยงาน One Stop Service (OSS) เพือ่

อ�านวยความสะดวกให้นกัลงทนุ ท�าให้การขออนญุาตลงทนุบางชนดิสามารถด�าเนนิการได้ภายใน 15 วนั อกี

ทัง้ สปป.ลาว มกีารเตรยีมการเข้าเป็นสมาชกิ WTO (World Trade Organization) ซึง่อยู่ในขัน้ตอนเจรจา

เพือ่เข้าเป็นสมาชกิองค์การการค้าโลก ดงันัน้จงึน่าจะเป็นโอกาสดต่ีอสนิค้าและธรุกจิบรกิารของไทย

 ด้านการเมอืง

 สปป. ลาว ถอืเป็นประเทศหนึง่ทีม่เีสถยีรภาพทางการเมอืง และมคีวามเป็นระเบยีบเรยีบร้อย จดั

เป็นประเทศเพือ่นบ้านทีม่ชีายแดนตดิกบัไทย โดยมชีายแดนตดิต่อกนัความยาว 1,810  กโิลเมตร ครอบคลมุ 

11 จงัหวดัของไทยและพืน้ที ่9 แขวงของ สปป.ลาว โดยประชาชนทีอ่าศยัตามบรเิวณชายแดนอยูก่นัอย่าง

สงบสขุ มกีารแลกเปลีย่นถ่ายเทด้านวฒันธรรม และมคีวามสมัพนัธ์ทางเศรษฐกจิและสงัคมกนัมาช้านาน 

 ด้านการท่องเทีย่ว 

 ภายหลงัการเป็นเจ้าภาพซเีกมส์ครัง้ที ่ 25  ของ สปป.ลาว ทีจ่ดัขึน้เมือ่เดอืนธนัวาคม  2552 ที่

ผ่านมา ท�าให้ชาวต่างประเทศรูจ้กั สปป.ลาว มากยิง่ขึน้ ส่งผลให้การท่องเทีย่วขยายตวัเพิม่ขึน้อย่างมาก  

ซึง่จากสถติ ิปี 2548-2549  มจี�านวนนกัท่องเทีย่ว 7-8 แสนคน  เพิม่ขึน้เป็นจ�านวน 1.6 ล้านคน ในปี 2551 

และ 1.9 ล้านคน  ในปี 2552 ตามล�าดบั ส่วนปี 2553  สปป.ลาว จะมกีารเฉลมิฉลองนครหลวงเวยีงจนัทน์  

ครบรอบ 450 ปี จงึมกีารปรบัปรงุเขตพืน้ทีก่ารพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน  รวมถงึแหล่งท่องเทีย่วต่างๆ 

 

 ข้อมลูศกัยภาพพืน้ทีก่ารตลาดและกลุม่สนิค้าเป้าหมาย

 

 จากสภาพแวดล้อมและศักยภาพการค้าและการแข่งขันสินค้าของไทย จึงได้คัดเลือกพื้นที่ 

เป้าหมายของ สปป.ลาว ทีม่ศีกัยภาพพืน้ที ่โดยพจิารณาจากจ�านวนและรายได้ประชากร ความเป็นศนูย์กลาง 

ด้านการขนส่งคมนาคม ความสะดวกในการติดต่อกับประเทศไทย ความพร้อมและความสะดวกของ

สาธารณปูโภค ระบบสือ่สาร และระบบสถาบนัการเงนิ ความสมัพนัธ์กบัประเทศไทย และสภาพของคูแ่ข่ง 

และได้เลือกพื้นที่เป้าหมายที่มีศักยภาพขึ้นมาท�าการศึกษา 3 พื้นที่ ได้แก่ นครหลวงเวียงจันทน์   

แขวงหลวงพระบาง และแขวงจ�าปาสกั 



SMEs กับการเข้าสู่ ”ประชาคมอาเซียน”  หรือ ASEAN Community

6-31

 การวเิคราะห์จดุแขง็ จดุอ่อน โอกาส และอปุสรรคของพืน้ทีเ่ป้าหมาย

 ในส่วนของการวเิคราะห์ จดุแขง็ จดุอ่อน โอกาส และอปุสรรค (SWOT) ของพืน้ทีเ่ป้าหมาย สรปุ

ได้ดงันี้

ตารางที่ 6.18 วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคในนครหลวงเวียงจันทน์

ที่มา : โครงการจัดท�าแผนที่การตลาดส�าหรับ SMEs สู่ตลาดอาเซียน
       ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
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ตารางที่ 6.19 การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคในแขวงหลวงพระบาง

ที่มา : โครงการจัดท�าแผนที่การตลาดส�าหรับ SMEs สู่ตลาดอาเซียน
       ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
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ตารางที่ 6.20 การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคในแขวงจ�าปาสัก

ที่มา : โครงการจัดท�าแผนที่การตลาดส�าหรับ SMEs สู่ตลาดอาเซียน
       ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
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 จากการศึกษาได้คัดเลือกพื้นที่เป้าหมายการศึกษา ได้แก่ นครหลวงเวียงจันทน์ แขวงหลวง 

พระบาง แขวงจ�าปาสกั ล้วนเป็นพืน้ทีท่ีก่�าลงัมกีารขยายตวัทางเศรษฐกจิอย่างต่อเนือ่ง ทัง้กจิกรรมการค้า 

การลงทนุ และการท่องเทีย่ว รวมทัง้โครงการพฒันาของภาครฐัและโครงการที่ได้รบัความช่วยเหลอืจากต่าง

ประเทศ กจิกรรมเหล่านีล้้วนเป็นแรงกระตุน้ให้เกดิความต้องการสนิค้าและบรกิารเพิม่สงูขึน้อย่างมาก โดย

เฉพาะสนิค้าใน กลุม่สนิค้าเป้าหมายตามที่ได้คดัเลอืกว่ามศีกัยภาพส�าหรบัผูป้ระกอบการ SMEs ไทย ที่ได้

ท�าการส�ารวจสภาพตลาดและเกบ็ข้อมลู  จ�านวน 5 กลุม่สนิค้า ดงันี้

 1. กลุม่สนิค้าอปุโภคบรโิภค

 2. กลุม่สนิค้าเกษตรและเครือ่งจกัรกลทางการเกษตร

 3. กลุม่สนิค้าวสัด ุอปุกรณ์ในการก่อสร้าง

 4. กลุม่สนิค้ายานยนต์และชิน้ส่วนอะไหล่

 5. กลุม่สนิค้าบรกิารและสขุภาพ          

 ผลการศกึษาพบว่า กลุม่สนิค้าอปุโภคบรโิภค มโีอกาสสร้างและขยายตลาดได้ดมีากทีส่ดุ จากการ

ทีป่ระชากรส่วนใหญ่มรีายได้ไม่สงูมากนกั ก�าลงัซือ้จ�ากดั การด�ารงชพีจงึเน้นการอยูอ่ย่างพอเพยีง ดงันัน้

สนิค้าทีเ่ปรยีบเสมอืนปัจจยัสี ่จงึเป็นสนิค้าจ�าเป็นอย่างยิง่ ซึง่ผูป้ระกอบการ SMEs ไทย จะต้องท�าการศกึษา

และปรบัปรงุข้อมลูทางการตลาดเกีย่วกบัสนิค้าของตนเองให้ทนัสมยั สอดคล้องกบัความต้องการของผูบ้รโิภค

ชาวลาวอยูเ่สมอ เพราะหากเป็นสนิค้าทีเ่ข้าตลาดได้แล้ว จะสามารถครองใจและรกัษาตลาดได้ยาวนาน  ด้วย

เหตทุีเ่ป็นสนิค้าที่ใช้หรอืบรโิภคเป็นประจ�า  หรอืทีเ่รยีกว่า สนิค้าสะดวกซือ้ (Convenience  Goods) ส่งผล

ให้สภาพการซือ้สนิค้าประเภทนีม้จี�านวนครัง้ของการซือ้ในระดบัความถีส่งู คอื ซือ้ทกุสปัดาห์ หรอืทกุเดอืน 

หรอืบางประเภทซือ้ทกุ 2-3 วนั ซึง่สนิค้าทีม่ศีกัยภาพ สามารถแบ่งเป็น 2 กลุม่ คอื สนิค้าเดมิ อาท ิสนิค้า

อปุโภคประเภท สบู ่ แชมพ ู ยาสฟัีน ผงซกัฟอก เครือ่งส�าอาง  รองเท้า  และสนิค้าบรโิภคประเภทเครือ่ง

ปรงุรส (ผงชรูส น�า้ปลา  ซอส ซอีิว๊) กะปิ ขนมขบเคีย้ว (สาหร่าย ถัว่ ข้าวเกรยีบ) เป็นต้น ส่วนสนิค้าใหม่ 

(New Products) ทีน่่าสนใจในการเข้าไปเปิดตลาด คอื กลุม่สนิค้าท�าความสะอาดผ้า ของใช้ ยากนัยงุ  กลุม่

สนิค้าเพือ่สขุภาพ-ความงาม (อาหาร เครือ่งดืม่)  และเครือ่งประดบัมดีไีซน์ โดยสามารถเจาะตลาดได้ทัง้ 3 

พืน้ทีเ่ป้าหมายทีศ่กึษา

 กลุ่มสินค้าเกี่ยวกับการเกษตรและเครื่องจักรกลการเกษตร เนื่องจากสภาพพื้นที่ของประเทศมี

ความเหมาะสมแก่การท�าเกษตรกรรมอย่างยิ่ง ประกอบกับแนวนโยบายของภาครัฐที่ให้การส่งเสริมและ

สนบัสนนุทางด้านนี ้จงึท�าให้เกดิการพฒันาภาคเกษตรกรรม  และส่งเสรมิให้มกีารน�าวทิยาการและเทคโนโลยี

สมัยใหม่เข้ามาใช้ในขบวนการผลิต ท�าให้ความต้องการสินค้าในกลุ่มนี้เพิ่มสูงขึ้นตามมา ซึ่งสินค้าไทยที่มี

ศกัยภาพทางการค้าคอื สนิค้าเดมิ อนัได้แก่ รถแทรกเตอร์ขนาดใหญ่  ขนาดเลก็ เครือ่งจกัรประเภทไถและ

ปลกู รถไถดนิเดนิตาม และ สนิค้าใหม่ อาท ิ เครือ่งพรวนดนิและก�าจดัวชัพชืขนาดเลก็ (ใช้ในแปลงปลกู 

ไร่อ้อย มันส�าปะหลัง ยางพารา) เครื่องจักรเพื่อใช้ในการแปรรูปสินค้าการเกษตร เครื่องสีข้าว รถไถ 

ขนาดเลก็ เครือ่งใส่ปุย๋ เครือ่งสบูน�า้ เครือ่งพ่นยาฆ่าแมลง ปุย๋อนิทรย์ี และเครือ่งบรรจหุบีห่อสนิค้าแปรรปู 

เป็นต้น ซึง่สามารถท�าตลาดได้ทกุพืน้ทีเ่ป้าหมาย โดยเฉพาะนครหลวงเวยีงจนัทน์และจ�าปาสกั
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 กลุม่สนิค้าเกีย่วกบัวสัดแุละอปุกรณ์ในการก่อสร้าง กลุม่สนิค้าประเภทนีเ้ป็นสนิค้าทีจ่�าเป็นต่อการ

พฒันาประเทศอย่างมาก ซึง่ มกีารขยายตวัทางเศรษฐกจิ โครงสร้างพืน้ฐานตลอดจนสิง่อ�านวยความสะดวก

อืน่ๆ ที่ไม่เพยีงพอมากนกั สปป.ลาว จงึมกีารก่อสร้างสิง่ปลกูสร้างต่างๆ เพิม่สงูขึน้อย่างมากทัง้ในส่วนที่

ก�าลังด�าเนินการและโครงการที่ก�าลังจะเกิดขึ้นใหม่ๆ หรือการปรับปรุงต่อเติม ทั้งนี้สินค้าที่มีศักยภาพทาง 

การค้าประกอบไปด้วยสนิค้าเดมิ ประเภทวสัดกุ่อสร้าง อฐิ กระเบือ้ง ตาข่ายพลาสตกิ สทีาถนน สทีาบ้าน 

เคมภีณัฑ์ท�าความสะอาด เครือ่งสขุภณัฑ์  ป๊ัมน�้า  เครือ่งสบูน�า้  แท้งค์น�า้  โอ่งน�า้ และกระเบือ้ง โดยสามารถ

ท�าตลาดได้ทุกพื้นที่เป้าหมาย ส่วนสินค้าใหม่ อย่างแผงพลังงานแสงอาทิตย์ ก็คาดว่าจะเปิดตลาดได้ที่ 

แขวงหลวงพระบางและจ�าปาสกั   

 กลุม่สนิค้าเกีย่วกบัยานยนต์ ชิน้ส่วน และอะไหล่ กลายเป็นสนิค้าที่ได้รบัความสนใจอย่างต่อเนือ่ง  

จากการที่ได้มีพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง จึงส่งผลให้อัตราการใช้ยานพาหนะเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งสินค้าที่ไทยมี

ศกัยภาพทางการค้า ได้แก่ สนิค้าเดมิ อย่าง รถยนต์ รถจกัรยานยนต์ รถบรรทกุ อปุกรณ์ประดบัยนต์ ยาง

รถยนต์   ชิน้ส่วนและอะไหล่ สามารถท�าตลาดได้ดโีดยเฉพาะในพืน้ทีน่ครหลวงเวยีงจนัทน์ ในขณะทีแ่ขวง

จ�าปาสกักม็โีอกาสทางการค้า แต่อาจต้องเผชญิกบัภาวะการแข่งขนัทีร่นุแรงมากกว่าพืน้ทีอ่ืน่ๆ นอกจากนีย้งั

อาจมสีนิค้าใหม่อย่างล้อแมก็ ฟิล์มกรองแสง  GPS  และเครือ่งเสยีงกเ็ป็นสนิค้าทีน่่าจบัตามอง สนิค้าในกลุม่

นีค้าดว่าจะมอีนาคตทีส่ดใสและเตบิโตได้ดี 

 กลุม่สนิค้าบรกิาร สขุภาพ ถอืได้ว่าเป็นกลุม่ทีม่โีอกาสและเหมาะกบัธรุกจิ SMEs ของไทย ซึง่

สนิค้าบรกิารทีม่ศีกัยภาพ ได้แก่ สปา นวดแผนโบราณ ร้านกาแฟ ร้านเสรมิสวย ร้านอาหาร โรงแรมระดบั 

3 ดาว บรษิทัน�าเทีย่ว ร้านจ�าหน่ายของทีร่ะลกึ อูซ่่อมรถ และคาร์แคร์ เป็นต้น ธรุกจิบรกิารส่วนใหญ่จะเป็น

ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ ตามกระแสนิยมสมัยใหม่ที่ใส่ใจสุขภาพ นอกจากนี้ยังเป็นกลุ่มสินค้าที่มีความ

สมัพนัธ์เกีย่วเนือ่งกบัการเตบิโตของธรุกจิการท่องเทีย่ว ทีก่�าลงัได้รบัความสนใจจากนกัท่องเทีย่วทัง้ชาวไทย

และต่างชาต ิโดยเฉพาะชาวยโุรป แม้แต่นกัท่องเทีย่วในแถบเอเชยีอย่างจนี เวยีดนาม ญีปุ่น่และเกาหล ีกม็ี

การเข้ามาท่องเทีย่วอย่างต่อเนือ่งทกุปี บรกิารในกลุม่นีจ้งึคาดว่าน่าจะมโีอกาสในการเข้าสูต่ลาดมากยิง่ขึน้ 

และสามารถเตบิโตได้ดีในทกุพืน้ทีเ่ป้าหมาย

   วเิคราะห์ SWOT ของกลุม่สนิค้าทัง้ 5 กลุม่ ในแต่ละพืน้ทีเ่ป้าหมายทีศ่กึษา

 

 หลงัจากที่ได้ท�าการวเิคราะห์ SWOT ของกลุม่สนิค้าทัง้ 5 กลุม่ดงัข้างต้น ล�าดบัต่อไปจะเป็นการ

วเิคราะห์ SWOT ของกลุม่สนิค้าทัง้ 5 กลุม่ ในแต่ละพืน้ทีเ่ป้าหมายทีศ่กึษา ซึง่ผลการวเิคราะห์ SWOT 

สามารถสรปุได้ดงัตารางที ่6.21
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ตารางที่ 6.21  การวิเคราะห์ SWOT ของกลุ่มสินค้าบริโภคและอุปโภคในพื้นที่เป้าหมาย

ตารางที่ 6.22 การวิเคราะห์ SWOT ของกลุ่มสินค้าเกี่ยวกับการเกษตรและเครื่องจักรกลการเกษตร

ที่มา : โครงการจัดท�าแผนที่การตลาดส�าหรับ SMEs สู่ตลาดอาเซียน
       ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ที่มา : โครงการจัดท�าแผนที่การตลาดส�าหรับ SMEs สู่ตลาดอาเซียน
       ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
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ตารางที่ 6.24 การวิเคราะห์ SWOT ของกลุ่มสินค้าเกี่ยวกับยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่  

ตารางที่ 6.23 การวิเคราะห์ SWOT ของกลุ่มสินค้าเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้าง   

ที่มา : โครงการจัดท�าแผนที่การตลาดส�าหรับ SMEs สู่ตลาดอาเซียน
       ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ที่มา : โครงการจัดท�าแผนที่การตลาดส�าหรับ SMEs สู่ตลาดอาเซียน
       ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
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ตารางที่ 6.25 การวิเคราะห์ SWOT ของกลุ่มสินค้าบริการ สุขภาพในพื้นที่เป้าหมาย

 บทสรปุ

 กล่าวโดยสรปุสนิค้าและบรกิารของไทยทัง้ 5 กลุม่มจีดุแขง็ทีส่�าคญัเหมอืนๆ กนั คอื สนิค้าไทย

เป็นสนิค้าทีม่คีณุภาพสงูและได้รบัการยอมรบัเป็นอย่างดจีากผูบ้รโิภค ในขณะทีจ่ดุอ่อนกลบัอยูท่ีร่าคาสนิค้า

ทีส่งู จนส่งผลต่อการตดัสนิใจซือ้ของผูบ้รโิภคในบางกลุม่ทีม่คีวามอ่อนไหวต่อราคาและพร้อมทีจ่ะเปลีย่นไป

ซื้อสินค้าจากประเทศคู่แข่ง ซึ่งนั่นย่อมแสดงถึงความสามารถในการแข่งขันที่เริ่มจะลดลงจนอาจเข้าสู่การ 

สญูเสยีส่วนแบ่งตลาดไปในทีส่ดุ ส�าหรบัอปุสรรคทางการค้าและการด�าเนนิธรุกจิส่วนใหญ่จะอยูท่ีก่ารทีต้่อง

เผชญิกบัการแข่งขนัทีน่บัวนัจะทวคีวามรนุแรงมากขึน้ รวมถงึอปุสรรคอืน่ๆ ทัง้ทางด้านกฎหมาย กฎระเบยีบ

ต่างๆ รวมถงึบคุลากรทีเ่ป็นปัจจยัแรงงานหลกั จนส่งผลให้การด�าเนนิธรุกจิไม่ราบรืน่ อย่างไรกต็ามโอกาส

ทางการค้าก็มีอยู่มากด้วยปัจจัยสนับสนุนหลายด้านทั้งจากแนวนโยบายของภาครัฐทั้ง สปป.ลาว และไทย 

รวมถงึกรอบความร่วมมอืต่างๆ ทีล้่วนเกือ้หนนุต่อการขยายตวัทางการค้าการลงทนุ

ที่มา : โครงการจัดท�าแผนที่การตลาดส�าหรับ SMEs สู่ตลาดอาเซียน
       ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
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 กลยุทธ์การตลาด ที่ส�าคัญคือการมุ่งเน้นการสร้างความสัมพันธ์กับผู้น�าเข้า การสร้างพันธมิตร

ทางการค้า เพือ่เพิม่และขยายช่องทางการจดัจ�าหน่าย และเข้าถงึกลุม่ลกูค้าเป้าหมายให้มากทีส่ดุ โดยยงัคง

เน้นย�้าเรือ่งตราสนิค้าไทย และให้ความส�าคญัต่อการบรกิารทีด่มีคีณุภาพ ซึง่ผูป้ระกอบการทัง้รายเดมิและ

รายใหม่ ควรให้ความส�าคัญต่อการรักษาคุณภาพ มาตรฐานของสินค้าให้อยู่ในระดับมาตรฐานหรือสูงกว่า

มาตรฐาน ในกรณสี�าหรบัสนิค้าทีต่ดิตลาดแล้ว ส่วนสนิค้าใหม่ทีต้่องการบกุเบกิตลาดใน สปป.ลาว  อาจจะ

ต้องอาศยัระยะเวลาและโอกาส  หรอืการกระตุน้ตลาดผ่านกลยทุธ์ปากต่อปาก หรอืการสือ่สารผ่านโทรทศัน์

หรอืวทิยปุระจ�าแขวง นอกจากนี ้การแข่งขนัทางด้านราคากย็งัคงเป็นกลยทุธ์หลกัทีผู่ป้ระกอบการลาวใช้ใน

การแข่งขนัทัว่ไปในตลาดการค้า แต่ก็ไม่รนุแรงมากเท่ากบัประเทศอืน่ อย่างไรกต็ามปัจจยัด้านราคากเ็ป็น

ปัจจยัทีม่ผีลกระทบต่อการตดัสินใจซือ้ทนัท ี เมือ่มสีนิค้าเปรยีบเทยีบจากประเทศจนีและเวยีดนาม  แม้ว่า 

ผูบ้รโิภคชาวลาวจะเป็นผูซ้ือ้ทีม่เีหตมุผีล (Rational Buyers) กล่าวคอื ชาวลาวจะท�าการเปรยีบเทยีบคณุภาพ

กบัราคาสนิค้าอยูต่ลอดเวลา ในกรณนีีจ้งึเป็นโอกาสของสนิค้าไทยในทกุกลุม่ทีค่วรจะมุง่เน้นไปทีก่ารขายสนิค้า

ทีม่คีณุภาพ แต่มรีาคาทีส่งูกว่า แทนทีจ่ะด�าเนนิกลยทุธ์ในการตดัราคาเพือ่แข่งขนักบัคูแ่ข่งที่ได้เปรยีบทาง

ด้านต้นทนุการผลติ ซึง่นัน่หมายความว่าสนิค้าไทยจะมกีารวางต�าแหน่งผลติภณัฑ์ที่ให้มุง่เน้นอยู่ในต�าแหน่ง 

“คุณภาพสูง ราคาปานกลาง-สูง” โดยเน้นการสร้างความแตกต่าง และการเจาะตลาดเฉพาะกลุ่มเพื่อ 

หลีกเลี่ยงการแข่งขันในตลาดที่ตนเสียเปรียบอยู่โดยเฉพาะในตลาดล่าง ซึ่งเป็นสินค้าราคาถูกจากประเทศ 

คูแ่ข่งทีส่�าคญัอย่างจนีและเวยีดนาม
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ภาพที่ 6.2 แผนที่การตลาด แขวงจ�าปาสัก หลวงพระบาง เวียงจันทน์ กลุ่มสินค้าอุปโภค บริโภค

ที่มา : โครงการจัดท�าแผนที่การตลาดส�าหรับ SMEs สู่ตลาดอาเซียน
       ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
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ภาพที่ 6.3 แผนที่การตลาด นครหลวงเวียงจันทน์/แขวงหลวงพระบาง/แขวงจ�าปาสัก กลุ่มสินค้าบริการ สุขภาพ สปา อู่ซ่อมรถ

ที่มา : โครงการจัดท�าแผนที่การตลาดส�าหรับ SMEs สู่ตลาดอาเซียน
       ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
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ภาพที่ 6.4 แผนที่การตลาด หลวงพระบาง นครหลวงเวียงจันทน์ จ�าปาสัก กลุ่มสินค้าเกี่ยวกับยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่

ที่มา : โครงการจัดท�าแผนที่การตลาดส�าหรับ SMEs สู่ตลาดอาเซียน
       ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
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ภาพที่ 6.5 แผนที่การตลาด หลวงพระบาง นครหลวงเวียงจันทน์ จ�าปาสัก กลุ่มสินค้าเครื่องจักรกลการเกษตร

ที่มา : โครงการจัดท�าแผนที่การตลาดส�าหรับ SMEs สู่ตลาดอาเซียน
       ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
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ภาพที่ 6.6 แผนที่การตลาด แขวงจ�าปาสัก หลวงพระบาง นครหลวงเวียงจันทน์ กลุ่มสินค้าวัสดุ อุปกรณ์ก่อสร้าง

ที่มา : โครงการจัดท�าแผนที่การตลาดส�าหรับ SMEs สู่ตลาดอาเซียน
       ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
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 6.2.3 ศกัยภาพและลูท่าง SMEs ในการเข้าสูต่ลาด สหภาพพม่า 

 

 สหภาพพม่า มพีืน้ทีป่ระมาณ 678,500 ตารางกโิลเมตร (ใหญ่กว่าประเทศไทยประมาณ 1.3 เท่า) 

มจี�านวนประชากรประมาณ 59 ล้านคน (ปี 2552) โดยประชากรส่วนใหญ่ ร้อยละ 68 เป็นวยัแรงงาน มอีายุ

อยูร่ะหว่าง 15 - 64 ปี ในขณะทีป่ระชากรอายตุ�า่กว่า 14 ปี มร้ีอยละ 26 และประชากรทีม่อีาย ุ65 ปีขึน้ไป      

ร้อยละ 6 ทัง้นี ้ ในปี 2552 พม่ามผีลผลติมวลรวมประชาชาต ิ(GDP) ประมาณ 27 พนัล้านเหรยีญสหรฐั 

(USD) อยู่ในภาคเกษตรร้อยละ 54 ภาคบรกิารร้อยละ 36 และภาคอตุสาหกรรมร้อยละ 10 ประชากรพม่ามี

รายได้ต่อหวั ประมาณ 442 เหรยีญสหรฐั (USD) 

 สหภาพพม่าเป็นตลาดที่มีขนาดใหญ่เมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านอื่นๆ ด้วยจ�านวนประชากร

ประมาณ 59 ล้านคน ประกอบด้วยคนหลายเชือ้ชาต ิ โดยมเีชือ้ชาตพิม่ามากทีส่ดุร้อยละ 68 มวีฒันธรรม 

ทีใ่กล้เคยีงกบัไทย คอืวฒันธรรมพทุธศาสนา และมพีรมแดนตดิต่อกบัไทยเป็นระยะทางยาวถงึ 1,800 กโิลเมตร 

มจีงัหวดัทีม่ชีายแดนตดิต่อกบัพม่าทัง้หมด10 จงัหวดั อย่างไรกต็ามในสายตาของผูป้ระกอบไทย ยงัมองว่า

พม่าเป็นประเทศที่ด�าเนินการค้าด้วยได้ค่อนข้างยาก เนื่องจากปกครองด้วยระบบเผด็จการทหาร ด�าเนิน

นโยบายปิดประเทศมานาน และด้วยภาษาทีแ่ตกต่างกนั ท�าให้สามารถตดิต่อสือ่สาร ท�าความเข้าใจตลาดและ

เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ไม่สะดวกนัก อย่างไรก็ตามพม่าถือว่าเป็นตลาดที่มีศักยภาพ และเศรษฐกิจก�าลัง 

ขยายตวั และมแีนวโน้มเตบิโตสงูขึน้ เนือ่งจาก 

 • พม่ามีทรัพยากรหลากหลาย และอุดมสมบูรณ์ เป็นประเทศที่เป็นแหล่งวัตถุดิบที่ส�าคัญของ

ประเทศ และป้อนให้แก่ประเทศอืน่ๆ ได้ เช่น มพีืน้ทีก่ารเกษตรทีม่ขีนาดใหญ่ ประมาณ 80 ล้านไร่ ส่วนใหญ่

เป็นพืน้ทีเ่พาะปลกูข้าว ถัว่ งา ผลไม้ ยางพารา ข้าวโพด และพชืไร่อืน่ๆ มพีืน้ทีป่่าถงึร้อยละ 50 ของพืน้ที่ 

มแีหล่งน�า้ผวิดนิอดุมสมบรูณ์ มทีรพัยากรและแร่ธาตมุากมาย เช่น ทองแดง ตะกัว่ ทองค�า สงักะส ีเงนิ ดบีกุ 

ทงัสเตน พลวง พลอย หยก น�า้มนั ก๊าซธรรมชาติ

 • มีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจอยู่เป็นจ�านวนมาก ทั้งด้านศิลปวัฒนธรรม และแหล่งท่องเที่ยว 

เชงิธรรมชาต ินอกจากนีป้ระชากรของพม่ามปีระมาณ 135 เชือ้ชาต ิแบ่งเป็นเชือ้ชาตพิม่าประมาณร้อยละ 

68 ส่วนทีเ่หลอืประมาณร้อยละ 32 เป็นเชือ้ชาตอิืน่ๆ เช่น ฉาน กะเรน ละคิน่ จนี มอญ อนิเดยีน ท�าให้มี

ความหลากหลายด้านวถิชีวีติและการท่องเทีย่ว

 • ด้านการเป็นฐานการผลติ พม่ามต้ีนทนุการผลติอยู่ในระดบัต�า่ มแีรงงานราคาถกู มทีรพัยากร

อดุมสมบรูณ์ รวมทัง้พม่าได้รบัประโยชน์จากสทิธพิเิศษด้านภาษตีามข้อตกลงต่างๆ เช่น เขตการค้าเสรอีาเซยีน 

สทิธพิเิศษด้านศลุกากรแก่ประเทศสมาชกิใหม่อาเซยีน (AISP)

 • ตลาดในประเทศเป็นตลาดที่ใหญ่ เนือ่งจากมปีระชากรจ�านวน 59.98 ล้านคน (ปี 2552) มอีตัรา

การเพิม่ประชากร ร้อยละ 2 และอยูท่่ามกลางประเทศเศรษฐกจิขนาดใหญ่ทัง้จนีและอนิเดยี และมเีขตแดน

ตดิกบั 5 ประเทศ คอื จนี ไทย ลาว อนิเดยี และบงัคลาเทศ ซึง่เมือ่รวมประชากรทัง้ 5 ประเทศแล้วจะเป็น

ตลาดการค้าที่ใหญ่มาก 

 • พม่ามคีวามสมัพนัธ์ทีด่กีบัไทย ตลอดทัง้มวีฒันธรรมที่ใกล้เคยีงกนั มทีศันคตทิีด่ต่ีอสนิค้าไทย 

และให้การยอมรบัสนิค้าไทยว่าเป็นสนิค้าทีม่คีณุภาพ
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 อย่างไรกต็ามการเข้าสูต่ลาดพม่ายงัมข้ีอจ�ากดั และอปุสรรคทีผู่ป้ระกอบการไทยควรพจิารณา ดงันี้ 

 • การพฒันาประเทศยงัมข้ีอจ�ากดัและล่าช้า ขาดงบประมาณในการด�าเนนิโครงการต่างๆ โครงสร้าง

พืน้ฐานของประเทศ เช่น ถนน ไฟฟ้า ประปา ยงัไม่ได้รบัการพฒันาเท่าทีค่วร การขนส่งส่วนใหญ่ใช้ทางรถ 

ทีม่ต้ีนทนุค่าขนส่งสงู สภาพถนนไม่ดี 

 • แรงงานส่วนใหญ่เป็นแรงงานไร้ฝีมอื ขาดแคลนแรงงานฝีมอื และแรงงานระดบับรหิาร 

 • สนิค้าไทยมกัถกูปลอมแปลง และลอกเลยีนแบบจากประเทศคูแ่ข่ง 

 • นโยบายและกฎระเบยีบของรฐับาล มุง่เน้นการปกป้องชาวพม่า จงึค่อนข้างมคีวามยุง่ยากและ

ซบัซ้อน และเพิม่ต้นทนุค่าใช้จ่ายในการด�าเนนิการ การด�าเนนิธรุกจิส่วนใหญ่ยงัเอือ้ประโยชน์ให้ชาวพม่า เช่น 

ต้นทนุค่าใช้จ่ายส�าหรบัการด�าเนนิกจิการของชาวต่างชาต ิจะสงูกว่าต้นทนุค่าใช้จ่ายในการด�าเนนิกจิการของ

ชาวพม่ามาก 

 • พม่าด�าเนนินโยบายควบคมุการน�าเข้าสนิค้าและบรกิาร โดยก�าหนดให้ผูท้ีจ่ะน�าเข้า ต้องม ีImport 

License และจะต้องมรีายได้จากการส่งออก (Export Earning) มลูค่าเท่าๆ กนั ก่อนทีจ่ะน�าเข้า อกีทัง้การ

ก�าหนดข้อห้ามน�าเข้าสนิค้าบางประเภท และก�าหนดโควตาน�าเข้าสนิค้าบางรายการ ล้วนสร้างความยุง่ยาก

และต้นทนุในการด�าเนนิธรุกจิของผูป้ระกอบการ

 • ระบบการเงนิการธนาคารยงัไม่มคีวามคล่องตวั และไม่เอือ้ต่อการด�าเนนิธรุกจิ ท�าให้ธรุกจิส่วน

ใหญ่ไม่สามารถเข้าถงึแหล่งเงนิกูไ้ด้ ตลอดจนปัญหาการโอนเงนิ และด้านอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ 

(อตัราตลาดกบัอตัราทางการต่างกนัมาก) 

 1. เมอืงทีม่ศีกัยภาพในพม่า 

 พม่าแบ่งเขตการปกครองของประเทศทัง้หมดเป็น 7 มณฑล (Division) และ 7 รฐั (State) โดย

การปกครองแบบมณฑล เป็นเขตการปกครองทีม่ภีูมิประเทศเป็นพืน้ที่ราบลุ่ม และประชากรส่วนใหญ่เป็น

เชือ้สายพม่า ประกอบด้วยมณฑลอริะวด ี(Ayeyarwady or Irrawaddy) พะโคหรอืหงสาวด ี(Bago) มาเกว 

(Magway) มณัฑะเลย์ (Mandalay) สะกาย (Sagaing) ตะนาวศร ี(Tanintharyi) และย่างกุง้ (Yangon) 

 การปกครองแบบรัฐ เป็นเขตการปกครองที่มีภูมิประเทศเป็นเขตพื้นที่สูงรอบนอก ประชากร 

ส่วนใหญ่เป็นชนกลุม่น้อย ประกอบด้วยรฐัฉิน่ (Chin State) คะฉิน่ (Kachin State) คะยนิหรอืกะเหรีย่ง (Kayin 

State) คะยาหรอืกระเหรีย่งแดง (Kayah State) มอญ (Mon State) ยะไข่หรอือารากนั (Rakhine or Arakan 

State) และรฐัฉาน (Shan State)

 การคัดเลือกเมืองที่มีศักยภาพในการส่งสินค้า และบริการเข้าสู่ตลาดพม่าส�าหรับผู้ประกอบการ

ไทย พิจารณาจากเกณฑ์ด้านประชากรศาสตร์ เช่น จ�านวนประชากร ความหนาแน่นของประชากร ด้าน

ภมูศิาสตร์ ด้านสาธารณปูโภคพืน้ฐาน ด้านระบบการสือ่สาร ด้านเศรษฐกจิและธรุกรรมการเงนิ ด้านความ

สมัพนัธ์กบัไทย และด้านคูแ่ข่งจากต่างประเทศ ดงันัน้เมอืงทีม่ศีกัยภาพ ได้แก่ 
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 1.1 ย่างกุง้ 

 ย่างกุง้เป็นเมอืงทีม่จี�านวนประชากรหนาแน่นอนัดบั 1 ของประเทศ เป็นศนูย์กลางทางเศรษฐกจิ

ที่ส�าคัญของพม่า เนื่องจากเป็นศูนย์กลางของระบบการเงินการธนาคาร เป็นศูนย์กลางการคมนาคม และ

ขนส่ง ทั้งถนน ท่าเรือขนถ่ายสินค้า และสนามบินนานาชาติ และเป็นแหล่งกระจายสินค้าสู่ภูมิภาคต่างๆ 

ของพม่า 

 นอกจากนี ้ด้านอตุสาหกรรม ย่างกุง้เป็นทีต่ัง้ของเขตอตุสาหกรรม 4 แห่ง จากเขตอตุสาหกรรม

ในพม่าทั้งหมด 19 แห่ง มีบริษัทและโรงงานเปิดด�าเนินกิจการในเขตอุตสาหกรรมเหล่านี้รวมประมาณ  

3,600 แห่ง ด้านการเกษตร ย่างกุง้มพีืน้ทีเ่พาะปลกูมากกว่า 1.4 ล้านเอเคอร์ แบ่งเป็นพืน้ทีป่ลกูข้าวประมาณ 

1.2 ล้านเอเคอร์ ทีเ่หลอืส�าหรบัการท�าเกษตรกรรมอืน่ ๆ มพีชืหลกัทีส่�าคญัคอื ข้าว ข้าวโพด ถัว่ลสิง งา 

ทานตะวนั ถัว่และยางพารา ด้านการท่องเทีย่ว ย่างกุง้เป็นศนูย์กลางการท่องเทีย่ว มสีถานทีท่่องเทีย่วส�าคญั

หลายแห่งทีส่ะท้อนถงึวฒันธรรมดัง้เดมิของพม่า ซึง่ส่วนใหญ่เป็นศาสนสถาน 

 1.2 มณัฑะเลย์

 มณัฑะเลย์มปีระชากรประมาณ 1 ล้านคน มคีวามหนาแน่นของประชากรมากเป็นอนัดบั 2 รอง

จากกรงุย่างกุง้ เป็นศนูย์กลางทางเศรษฐกจิของพม่าในตอนเหนอื เป็นศนูย์กลางการคมนาคม และขนส่ง ทัง้

ถนน ท่าเรอืขนถ่ายสนิค้า และสนามบนินานาชาตทิางตอนเหนอืของพม่า และเป็นเมอืงทีม่กีารขยายตวัอย่าง

มากจากอทิธพิลทางการค้ากบัจนี ผ่านทางด่านการค้ามเูซ 

 ด้านอตุสาหกรรม ทางการพม่าให้ความส�าคญัในการพฒันาด้านอตุสาหกรรม โดยได้มกีารจดัตัง้

นคิมอตุสาหกรรมมณัฑะเลย์ (Mandalay Industrial Zone) โดยส่วนใหญ่เป็นโรงงานถลงุเหลก็ และโรงงาน

ผลติอปุกรณ์เครือ่งจกัรกล ด้านการเกษตร บรเิวณชานเมอืงของมณัฑะเลย์มพีืน้ทีเ่พาะปลกูพชืเกษตรส�าคญั 

เช่น องุน่ มกีารท�าไวน์ พชืผกัฤดหูนาว เนือ่งจากสภาพอากาศมคีวามเยน็ อณุหภมูิใกล้เคยีงกบัพืน้ทีท่าง

ตอนเหนือของไทย ด้านการท่องเที่ยว มัณฑะเลย์เป็นเมืองหลวงเก่า ท�าให้มีสถานที่ท่องเที่ยวทาง

ประวตัศิาสตร์ และวดัมากมาย

 1.3 เมยีวดี

 เมอืงเมยีวด ี ในรฐักะเหรีย่ง เป็นหนึง่ในเมอืงชายแดนทีส่�าคญัของพม่า เป็นเมอืงหน้าด่านทาง

ด้านชายแดนภาคตะวันออกสุด และเป็นเมืองที่มีความส�าคัญต่อการค้าระหว่างไทยและพม่า โดยเฉพาะ 

การค้าชายแดน เนือ่งจากเป็นเมอืงทีม่อีาณาเขตตดิกบัประเทศไทยทาง อ.แม่สอด จ.ตาก เป็นด่านการค้า

ชายแดนทีม่มีลูค่าการค้ามากทีส่ดุของไทยและพม่า นอกจากนีย้งัเป็นเส้นทางส�าคญัในการขนส่งสนิค้าจาก

ไทยไปยงัจดุกระจายสนิค้าต่างๆ ในพม่า ได้แก่ เมอืงผะอัน่ เมาะละแหม่ง และปลายทางคอื ย่างกุง้ 

 นอกจากนีร้ฐับาลพม่าได้มกีารจดัท�าเขตเศรษฐกจิพเิศษชายแดนเมยีวด ี(Myawadi Border Trade 

Zone) ซึง่ได้จ�าลองการด�าเนนิงานมาจากเขตเศรษฐกจิจากเมอืงมเูซ แต่ปรมิาณการค้ามขีนาดเลก็กว่า คอื

มมีลูค่าเฉลีย่ปีละประมาณ 150 ล้านดอลลาร์สหรฐัฯ เมือ่เปรยีบเทยีบกบัมเูซ ซึง่เป็นเมอืงการค้าชายแดน

ระหว่างพม่าและจีน ที่มีมูลค่าของการค้าอยู่ในระดับพันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เมียวดียังเป็นเมืองที่มีความ

พร้อมทางด้านผลผลติทางการเกษตรและปศสุตัว์ เช่น ถัว่เหลอืง ถัว่เขยีว พรกิ งา ละหุง่ มะเขอืเทศญีปุ่น่ 

ถัว่แระญีปุ่น่ และข้าวโพดเลีย้งสตัว์ 
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ตารางที่ 6.26 การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคในเมืองย่างกุ้ง

ที่มา : โครงการจัดท�าแผนที่การตลาดส�าหรับ SMEs สู่ตลาดอาเซียน
       ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
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ตารางที่ 6.27 การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคในเมืองมัณฑะเลย์

ที่มา : โครงการจัดท�าแผนที่การตลาดส�าหรับ SMEs สู่ตลาดอาเซียน
       ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
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ตารางที ่6.28 การวเิคราะห์จดุแขง็ จดุอ่อน โอกาส และอปุสรรคในเมอืงเมยีวดี

ที่มา : โครงการจัดท�าแผนที่การตลาดส�าหรับ SMEs สู่ตลาดอาเซียน
       ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
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 2. สนิค้า และบรกิารทีม่ศีกัยภาพในตลาดพม่า 

 การคดัเลอืกกลุม่สนิค้า และบรกิารเป้าหมายในพม่า ใช้เกณฑ์ในการพจิารณา ประกอบด้วย สถติิ

การค้าระหว่างไทยและพม่า นโยบายสนบัสนนุ SMEs ผลการวจิยัทีเ่กีย่วข้อง และการสอบถามและสมัภาษณ์ 

ผูเ้ชีย่วชาญและมส่ีวนเกีย่วข้อง พบว่ากลุม่สนิค้า และบรกิารทีม่ศีกัยภาพในตลาดพม่า ได้แก่ 

 2.1 สนิค้าอปุโภคบรโิภค

 สนิค้ากลุม่อปุโภคบรโิภคเป็นสนิค้าทีจ่�าเป็นต่อการด�ารงชพี และเป็นทีต้่องการอย่างมากในตลาด

พม่า เห็นได้จากสถิติรายการสินค้าน�าเข้าของพม่าที่มีการน�าเข้าสินค้าอุปโภคบริโภคอย่างต่อเนื่อง และมี 

แนวโน้มเพิม่ขึน้ เนือ่งจากพม่ายงัขาดเทคโนโลย ีและเงนิลงทนุในการผลติสนิค้าแปรรปู และอตุสาหกรรมแปรรปู 

รวมทัง้ไม่สามารถผลติสนิค้าอปุโภคบรโิภคได้เพยีงพอกบัความต้องการในประเทศ จงึจ�าเป็นต้องพึง่พาสนิค้า

น�าเข้าจากต่างประเทศ โดยเฉพาะอตุสาหกรรมการผลติน�า้มนัพชื น�า้ตาล อาหารกึง่ส�าเรจ็รปู เครือ่งใช้ใน

ครวัเรอืน เซรามกิ ของเล่น รองเท้า เป็นต้น 

 สนิค้าอปุโภคบรโิภคทีม่ศีกัยภาพในตลาด ได้แก่ สนิค้าอาหาร อาหารแปรรปู ขนมขบเคีย้วต่างๆ 

นอกจากนีส้นิค้าประเภทน�า้มนัพชื และผงชรูส แม้ว่าจะเป็นสนิค้าทีห้่ามน�าเข้าประเทศตามแนวชายแดน แต่

กลบักลายเป็นสนิค้าทีม่มีลูค่าการค้าสงู และได้รบัความนยิมจากผูบ้รโิภคชาวพม่า

 

 2.2 สนิค้าเกีย่วกบัการเกษตรและเครือ่งจกัรกลการเกษตร 

 พม่ามทีรพัยากรธรรมชาตทิีอ่ดุมสมบรณ์ู มพีืน้ทีท่ีม่ศีกัยภาพสงูในการเพาะปลกู มแีหล่งน�า้และ

สภาพภมูอิากาศทีเ่หมาะแก่การผลติสนิค้าเกษตรเป็นจ�านวนมากและหลากหลายชนดิ รวมทัง้รฐับาลพม่าให้

ความส�าคญัต่อการผลติและส่งออกผลผลติข้าว ยางพารา ปาล์ม และประมง โดยเขตเกษตรกรรมของพม่า

จะอยู่บริเวณดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น�้าอิรวดี และแม่น�้าสะโตง โดยมีการเพาะปลูกข้าวเจ้า ปอกระเจา 

อ้อย และพชืเมอืงร้อนอืน่ๆ เขตตะนาวศรเีป็นพืน้ทีเ่พาะปลกูยางพารา ปาล์ม รวมถงึแหล่งปลกูถัว่ และเมลด็

พชืกนิได้อืน่ๆ เพือ่ส่งออกไปขายยงัอนิเดยี ส�าหรบัอตุสาหกรรมประมงและแปรรปู จะอยูบ่รเิวณอ่าวเบงกอล

และทะเลอนัดามนั

 อย่างไรกต็ามเกษตรของพม่ายงัพฒันาช้า เนือ่งจากข้อจ�ากดัด้านความรู ้ เทคโนโลย ี แหล่งทนุ 

และตลาด ส่งผลให้คณุภาพของผลผลติยงัไม่ได้มาตรฐาน นอกจากนีร้ฐับาลพม่าได้วางเป้าหมายทีจ่ะส่งเสรมิ

การเพาะปลูก การส่งออกและแปรรูปการเกษตรในประเทศให้มากขึ้น ด้วยการพัฒนาปรับปรุงพื้นที่เกษตร

ใหม่ๆ จดัหาแหล่งชลประทานและเทคโนโลยสีมยัใหม่เพือ่พฒันาสนิค้าให้ทนัสมยัและมคีวามหลากหลายมาก

ยิง่ขึน้ ดงันัน้สนิค้าเกีย่วกบัการเกษตรเป็นสนิค้าทนุทีส่�าคญัในการพฒันาภาคเกษตรกรรมของพม่า ช่วยเพิม่

ประสทิธภิาพการผลติ เพิม่ผลผลติ และความหลากหลายให้สนิค้าเกษตร 

 สนิค้าทีเ่กีย่วกบัการเกษตรทีม่โีอกาสของไทย ได้แก่ เครือ่งมอืและอปุกรณ์เครือ่งจกัรกลการเกษตร

ขนาดเลก็ ปุย๋และเคมภีณัฑ์ ส�าหรบัธรุกจิ SMEs ทีจ่ะเข้ามาด�าเนนิการค้านัน้ ควรพจิารณาสนิค้าเครือ่งจกัร 

และสนิค้าสนบัสนนุการเกษตรทีม่วีธิกีารใช้งานทีง่่าย ราคาย่อมเยา เพือ่ให้คนในท้องถิน่ซึง่มรีายได้น้อยได้มี
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โอกาสซื้อ ควรจัดหาอุปกรณ์เครื่องจักรที่สามารถเข้าใจวิธีการใช้งานได้ง่าย สามารถควบคุมการท�างาน 

ซ่อมแซม และบ�ารุงรักษาได้ด้วยตนเอง เครื่องมือและอุปกรณ์การเกษตรที่มีขนาดเล็กและราคาถูก ได้แก่ 

เครื่องสีข้าวขนาดเล็ก รถไถเดินตาม เครื่องใส่ปุ๋ย เครื่องสูบน�้า และเครื่องพ่นยาฆ่าแมลง อย่างไรก็ตาม 

คูแ่ข่งจากจนีได้มกีารน�าสนิค้าดงักล่าวเข้ามาจดัจ�าหน่ายในหลากหลายรปูแบบและมรีาคาถกู เหมาะแก่ก�าลงั

ซือ้ของชาวพม่า แต่มข้ีอด้อยตรงอยูท่ีค่ณุภาพของสนิค้าต�า่ เสยีง่าย ซึง่แตกต่างจากสนิค้าไทยทีม่คีณุภาพดี 

และทนทาน

 

 2.3 สนิค้าเกีย่วกบัวสัด ุอปุกรณ์ในการก่อสร้าง

 ระบบสาธารณปูโภค สาธารณปูการขัน้พืน้ฐานของพม่ายงัไม่ได้รบัการพฒันาเท่าทีค่วร ท�าให้พม่า

ต้องเร่งพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ และมีความจ�าเป็นต้องน�าเข้ากลุ่มสินค้าเกี่ยวกับวัสดุ 

อุปกรณ์การก่อสร้างมาพัฒนาด้านสาธารณูปโภคพื้นฐานของประเทศ ทั้งด้านการคมนาคมขนส่ง และการ

ก่อสร้างสิง่อ�านวยความสะดวกต่างๆ เพือ่รองรบัการค้าและการลงทนุทีก่�าลงัขยายตวัเพิม่สงูขึน้ รวมทัง้ความ

ต้องการของธรุกจิและประชาชนพม่าเองทีเ่ริม่มฐีานะทางเศรษฐกจิทีด่ขีึน้ มคีวามต้องการด้านทีอ่ยูอ่าศยัเพิม่ขึน้ 

 สนิค้าเกีย่วกบัการก่อสร้างทีม่ศีกัยภาพในพม่า ได้แก่ วสัดกุ่อสร้างและเคมภีณัฑ์ก่อสร้างทัว่ไป 

เช่น อฐิ กระเบือ้ง อะลมูเินยีม เหลก็กล้า เหลก็เส้น สลงิ กาว-ยาแนว เคมภีณัฑ์ท�าความสะอาด วสัดกุนัซมึ 

แลค็เก้อร์ พลาสตกิ ยางมะตอย โฟม ผ้า เชอืก ยปิซมั สทีาถนน กระเบือ้ง เซรามคิ บวัเชงิผนงั กญุแจลกูบดิ

ประต ู โช้คอพัประต ูบานเกลด็หน้าต่าง ประตพูวีซี ี ผ้าม่าน พรม ม่านปรบัแสงส ีนอกจากนีย้งัมสีขุภณัฑ์ 

ได้แก่ ก๊อกน�า้ ฝักบวั ผ้าม่านห้องน�า้ ฝาโถส้วมรองนัง่ อ่างอาบน�า้ และอปุกรณ์ห้องน�า้ เป็นต้น ซึง่สนิค้า

ประเภทนีม้ผีลติภณัฑ์ทีห่ลากหลาย เพือ่ให้ผูซ้ือ้ได้เลอืกสรรทัง้สนิค้าจากไทย และสนิค้าที่ไทยน�าเข้ามาจาก

ต่างประเทศ แล้วส่งไปจ�าหน่ายยงัพม่าอกีต่อหนึง่ 

 

 2.4 สนิค้าเกีย่วกบัยานยนต์ และชิน้ส่วน อะไหล่ 

 สินค้าเกี่ยวกับยานยนต์ และชิ้นส่วน เป็นสินค้าที่ได้รับความสนใจอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากการ

พฒันาของระบบคมนาคมขนส่งทีเ่ตบิโตพร้อมกบัการค้าและการพฒันาของพม่า ถงึแม้ว่าสนิค้าประเภทนีจ้ะ

ยงัมข้ีอจ�ากดัและอปุสรรคทางการค้าในแง่ของกฎระเบยีบทางการค้าและกฎหมายท้องถิน่ แต่กย็งัเป็นสนิค้า

ทีต่ลาดมคีวามต้องการ เนือ่งจากพม่าขาดความต่อเนือ่งในการพฒันาอตุสาหกรรมยานยนต์ ขาดแคลนอปุกรณ์

ประเภทชิน้ส่วน และอะไหล่ต่างๆ อยูม่าก 

 สินค้าในกลุ่มนี้ที่มีโอกาสเพิ่มปริมาณและมูลค่าทางการค้า ได้แก่ รถยนต์ (ทั้งรถใหม่ และ 

รถมอืสอง ทีน่�าเข้าจากญีปุ่น่และส่งผ่านจากไทยไปยงัพม่า หรอืน�าเข้าจากไทย) รถจกัรยานยนต์ รถจกัรยาน 

อุปกรณ์ประดับยนต์ อะไหล่และชิ้นส่วนยานยนต์ ซึ่งความต้องการมีทั้งอะไหล่เทียมและอะไหล่แท้ เช่น  

ฝาสบู ลกูสบู ข้อเหวีย่ง ไส้กรองอากาศ ไส้กรองน�า้มนัเครือ่ง โช๊คอพั ผ้าดสิเบรก จานครชัทองแดง เพลารถ 

10 ล้อ อปุกรณ์ไฟฟ้าในรถยนต์ทกุชนดิ และยางผ้าใบ (BIAS) ของรถบรรทกุ เป็นต้น 
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 2.5 กลุม่สนิค้าบรกิาร : สขุภาพ สปา ร้านอาหาร อูซ่่อมรถ

 กลุม่สนิค้าบรกิารกลุม่นี ้ถอืได้ว่าเป็นกลุม่ทีม่โีอกาสและเหมาะกบัธรุกจิ SMEs ของไทย ได้แก่ 

สปา นวดแผนโบราณ ร้านกาแฟ และร้านเสริมสวย เป็นต้น ซึ่งปัจจุบันพม่ายังมีบริการด้านนี้จ�านวน 

น้อยมาก อาจเพราะขาดแคลนบคุลากรทีม่คีวามรู ้ความช�านาญ แต่คาดว่าในอนาคตธรุกจิการท่องเทีย่วและ

โรงแรมของพม่าจะเติบโตมากขึ้น เนื่องจากพม่าเป็นประเทศที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวสูง ทั้งการ 

ท่องเทีย่วเชงิศลิปวฒันธรรม ศาสนสถาน และการท่องเทีย่วเชงิธรรมชาต ิ รวมทัง้ประชาชนมรีายได้สงูขึน้ 

กระแสความนยิมของกลุม่ลกูค้าทีม่กี�าลงัซือ้สงูย่อมต้องการบรกิารประเภทนีม้ากขึน้ตามไปด้วย นอกจากนี้

การสัมภาษณ์นักธุรกิจไทยที่ท�าธุรกิจในพม่า ระบุว่ากลุ่มธุรกิจบริการที่เกี่ยวกับอู่ซ่อมรถ การเปลี่ยนยาง  

ตัง้ศนูย์ ถ่วงล้อ การเคลอืบส ีขดัรถ ในพม่ายงัมผีูป้ระกอบการจ�านวนน้อยและไม่เพยีงพอต่อความต้องการ

ของผู้ใช้ยานพาหนะทีม่แีนวโน้มเพิม่สงูขึน้

 ส�าหรบัรปูแบบการเข้าสูต่ลาดพม่าของบรกิารไทย น่าจะด�าเนนิธรุกจิระบบแฟรนไซน์ ซึง่ได้รบั

ความนิยมอย่างมากในไทยและคาดว่าน่าจะเติบโตและมีอนาคตที่ดีในพม่า และเน้นธุรกิจที่มีความสัมพันธ์

เกี่ยวเนื่องกับการเติบโตของธุรกิจการท่องเที่ยว เช่น สปาและนวดแผนโบราณ ซึ่งลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็น 

นกัท่องเทีย่วชาวต่างชาติ

 3. แผนทีก่ารตลาด (Market Mapping)

 แผนทีก่ารตลาด (Market Mapping) หมายถงึ ช่องทางการตลาด หรอืกระบวนการจดัจ�าหน่าย

สนิค้าหรอืบรกิาร จากผูผ้ลติหรอืผูแ้ทนจ�าหน่ายไปยงัผูบ้รโิภคทีม่คีวามสมัพนัธ์ตามห่วงโซ่อปุทานของสนิค้า 

หรอืบรกิารชนดิใดชนดิหนึง่ระหว่างไทยไปยงัพม่า 

 ลกัษณะของช่องทางการตลาดในพม่าทีพ่บม ี2 ลกัษณะ คอื

 1. ช่องทางการตลาดแบบดัง้เดมิ (Conventional Marketing Channels) เป็นช่องทางการตลาด

ทีย่งัคงเน้นในเรือ่งของร้านค้าส่ง ร้านค้าปลกีแบบดัง้เดมิ โดยสภาพของร้านค้ายงัคงเป็นร้านค้าทีเ่กดิขึน้ใน

แหล่งชมุชน ตลาดสด สภาพร้านเป็นตกึแถว ห้องแถว หรอือาจเป็นเพงิขายของ ในรปูแบบของร้านขายของ

อปุโภคบรโิภคหรอืร้านโชห่วย และร้านค้าปลกีรายย่อยในสนิค้าประเภทต่างๆ มกีารเกบ็สตอ็คสนิค้าภายใน

บรเิวณร้าน ขายด้วยพนกังานขาย และขายด้วยระบบเงนิสดเป็นส่วนใหญ่

 2. ช่องทางการตลาดสมยัใหม่ (Modern Trade Channels) ปัจจบุนัพม่าเริม่มช่ีองทางการตลาด

ทีท่นัสมยั ซึง่เป็นช่องทางทีพ่ฒันาขึน้จากช่องทางการตลาดแบบดัง้เดมิ ได้แก่ ห้างสรรพสนิค้า (Department 

Store) ร้านสะดวกซือ้ (Convenient Store) และร้านค้าส่ง/ค้าปลกีด้วยเงนิสด และขนส่งสนิค้าไปเอง (Cash 

and Carry Wholesalers/Retailers) ซึง่ท�าให้ลกูค้าทีเ่ข้ามาใช้บรกิารมคีวามสะดวกมากขึน้ มกีารจดัหน้าร้าน

ทีส่วยงาม การแยกแยะชนดิของสนิค้าทีจ่ะจดัจ�าหน่ายอย่างชดัเจน รวมไปถงึการเริม่น�าเทคโนโลยทีีท่นัสมยั

มาใช้ในการบรหิาร อย่างไรกต็ามช่องทางการตลาดประเภทนีย้งัมอียูเ่ป็นจ�านวนน้อย และส่วนใหญ่จะอยูต่าม

เมอืงการค้าทีส่�าคญั เช่น กรงุย่างกุง้ เมอืงมณัฑะเลย์ เมอืงเมยีวด ีห้างสรรพสนิค้าทีอ่ยู่ในพม่าส่วนใหญ่จะ

ด�าเนนิการโดยชาวพม่าเป็นหลกั
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 การน�าเสนอแผนทีก่ารตลาดในกลุม่สนิค้า และบรกิารทีม่ศีกัยภาพ ได้แก่ สนิค้าอปุโภคบรโิภค 

สินค้าเกี่ยวกับการเกษตรและเครื่องจักรกลการเกษตร สินค้าเกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ์ในการก่อสร้าง สินค้า 

เกี่ยวกับยานยนต์ และชิ้นส่วน อะไหล่ และกลุ่มสินค้าบริการสุขภาพ สปา ร้านอาหาร อู่ซ่อมรถ  

(ภาพที ่6.7 - 6.11) จะแสดงให้เหน็ภาพของด่านการค้าทีเ่กีย่วข้อง ระบบการขนส่งที่ใช้ส่งสนิค้า ลกูค้าเป้า

หมาย พฤตกิรรมการบรโิภค และปัจจยัทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจซือ้ เพือ่ให้ SMEs สามารถพจิารณาถงึช่องทาง

กระจายสินค้าได้ว่าแต่ละสินค้าที่สนใจ มีรูปแบบการกระจายสินค้าผ่านช่องทางใดบ้าง และจะวางต�าแหน่ง

ผลติภณัฑ์ให้สนิค้าไปอยู่ในการค้าแบบดัง้เดมิซึง่เป็นการค้าส่วนใหญ่ของประเทศ หรอืจะมุง่เน้นการน�าเสนอ

สนิค้าเฉพาะในช่องทางการค้าสมยัใหม่ 
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ภาพที่ 6.7 แผนที่การตลาดของกลุ่มสินค้าอุปโภค บริโภค

ที่มา : โครงการจัดท�าแผนที่การตลาดส�าหรับ SMEs สู่ตลาดอาเซียน
       ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
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ภาพที่ 6.8 แผนที่การตลาดของกลุ่มสินค้าเกี่ยวกับการเกษตรและเครื่องจักรกลการเกษตร

ที่มา : โครงการจัดท�าแผนที่การตลาดส�าหรับ SMEs สู่ตลาดอาเซียน
       ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
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ภาพที่ 6.9 แผนที่การตลาดของสินค้าเกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ์ในการก่อสร้าง

ที่มา : โครงการจัดท�าแผนที่การตลาดส�าหรับ SMEs สู่ตลาดอาเซียน
       ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
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ภาพที่ 6.10 แผนที่การตลาดของสินค้าเกี่ยวกับยานยนต์ และชิ้นส่วนอะไหล่

ที่มา : โครงการจัดท�าแผนที่การตลาดส�าหรับ SMEs สู่ตลาดอาเซียน
       ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
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ภาพที่ 6.11 แผนที่การตลาดของกลุ่มสินค้าบริการ : สุขภาพ สปา อู่ซ่อมรถ

ที่มา : โครงการจัดท�าแผนที่การตลาดส�าหรับ SMEs สู่ตลาดอาเซียน
       ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
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 6.2.4 ศักยภาพและลู่ทาง SMEs ในการเข้าสู่ตลาด สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

 

 ส่วนที่ 1 ภาพรวมศักยภาพสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

 สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (The Socialist  

Republic of Vietnam) หรอืเรยีกสัน้ๆ ว่า “เวยีดนาม” มพีืน้ที่

ประมาณ 331,689 ตารางกโิลเมตร หรอืประมาณ 0.645 เท่าของ

ประเทศไทย มีลักษณะภูมิประเทศคล้ายรูปตัว S ยาวไปตาม 

แนวฝ่ังตะวนัตกของทะเลจนีใต้ โดยทศิเหนอืจรดจนี ทศิตะวนัตก

จรดลาว  ทิศตะวันตกเฉียงใต้จรดกัมพูชา ทิศตะวันออกจรด

ทะเลจีนใต้ และทิศตะวันออกเฉียงใต้จรดอ่าวไทย โดยพื้นที่

ประมาณ 3 ใน 4 ของเวยีดนาม ประกอบด้วย ภเูขาและป่าไม้ 

บรเิวณแผ่นดนิทัง้หมดของเวยีดนามมพีืน้ทีร่าว 328,000 ตาราง

กโิลเมตร  นอกจากนัน้เป็นไหล่เขาและหมูเ่กาะต่างๆ อกีนบัพนั

เกาะเรยีงรายตัง้แต่อ่าวตงัเกีย๋ไปจนถงึอ่าวไทย

 จากลักษณะทางภูมิศาสตร ์ที่มีพื้นที่แคบแต ่มี

ความยาว ท�าให้มภีมูอิากาศแตกต่างกนัค่อนข้างมากระหว่างภาค

เหนอื ภาคกลาง และภาคใต้ของประเทศ ทัง้ยงัมคีวามหลากหลาย

ทางชวีภาพสงู และมแีม่น�า้กว่า 2,800 สาย ไหลผ่านหบุเขาและ

ทีร่าบ มพีืน้ทีป่่าเขตร้อน ป่าชายเลน และมพีนัธ์ไม้กว่า 13,000 ชนดิ รกุขชาต1ิ กว่า 7,000 ชนดิ มสีตัว์ป่า

มากมายกว่า 15,000 ชนดิ ตลอดจนยงัมทีรพัยากรธรรมชาต ิและสนิแร่ส�าคญัทางเศรษฐกจิจ�านวนมาก อาทิ

เช่น น�า้มนั ก๊าซธรรมชาต ิแร่เหลก็ ถ่านหนิแอนทราไซต์ ทองแดง เป็นต้น

 เวยีดนามมจี�านวนประชากรประมาณ 87.3 ล้านคน2 (ปี 2552) โดยประชากรส่วนใหญ่ ร้อยละ 67 

เป็นวยัแรงงาน มอีายอุยูร่ะหว่าง 15 - 64 ปี ในขณะทีป่ระชากรอายตุ�า่กว่า 14 ปี   มร้ีอยละ 26 และประชากร

ทีม่อีาย ุ65 ปีขึน้ไป ร้อยละ 7 (ตามภาพที ่6.12) ในจ�านวนนีห้ากจ�าแนกเป็นประชากรเพศชาย ร้อยละ 49.16 

และประชากรเพศหญิง ร้อยละ 50.843 โดยชาวเวียดนามประมาณ ร้อยละ 29.6 อาศัยอยู่ในเขตเมือง  

ในขณะทีส่่วนใหญ่อาศยัอยู่ในชนบท

 ทัง้นี ้ในปี 2550 ประชากรชาวเวยีดนาม มรีายได้ต่อหวั ประมาณ 818 เหรยีญสหรฐั (USD) และ

เพิม่ขึน้เลก็น้อย ในปี 2551 ประมาณ 960 เหรยีญสหรฐั4 (USD)

1 หมายถึง ไม้ยืนต้นที่มีค่าทางเศรษฐกิจและไม้ดอกซึ่งมีอยู่ในท้องถิ่น
2 World Population Data Sheet 2009 
3 General Statistic office of Vietnam
4 รวบรวมโดยกรมส่งเสริมการส่งออก



SMEs กับการเข้าสู่ ”ประชาคมอาเซียน”  หรือ ASEAN Community

6-61

ภาพที่ 6.12 โครงสร้างอายุประชากรชาวเวียดนาม ปี 2552

ที่มา : โครงการจัดท�าแผนที่การตลาดส�าหรับ SMEs สู่ตลาดอาเซียน
       ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

 ในด้านการศกึษา ชาวเวยีดนามมอีตัราการรูห้นงัสอืประมาณร้อยละ 95 โดยให้ความส�าคญัต่อการ

ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่เยาวชน เพื่อใช้เป็นฐานในการพัฒนา

อุตสาหกรรมภายในประเทศ อีกทั้งประเทศเวียดนามได้รับความช่วยเหลือด้านวิชาการและเทคโนโลยีจาก

ประเทศทีพ่ฒันาแล้วอย่างต่อเนือ่ง เช่น สหรฐัอเมรกิา องักฤษ ญีปุ่น่ ฝรัง่เศส เป็นต้น 

 คณุภาพแรงงานโดยรวมของเวยีดนามอยู่ในระดบัต�า่ ส่วนใหญ่ยงัคงเป็นแรงงานไร้ฝีมอื มคีวาม

ช�านาญยงัไม่มาก แต่อย่างไรกต็าม ความสามารถในการท�างานของผูห้ญงิเวยีดนามยงัเป็นทีย่อมรบัมากกว่า

ผูช้าย เนือ่งจากมคีวามขยนั อดทน และรบัผดิชอบ 

 เวยีดนาม แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 5 นคร (Municipalities) และ 59 จงัหวดั (Provinces) 

โดยมเีมอืงหลวง คอื กรงุฮานอย (Hanoi) ซึง่เป็น 1 ในนครทัง้ 5 ด้วยเช่นกนั

 ศกัยภาพในเชงิเศรษฐกจิของสาธารณรฐัสงัคมนยิมเวยีดนาม

 เมื่อพิจารณาศักยภาพของเวียดนาม ในเชิงมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (Gross 

Domestic Products : GDP) พบว่า ในปี 2551 เวยีดนามมมีลูค่า GDP อยูท่ี ่89.9 พนัล้านดอลลาร์สหรฐัฯ 

(USD) (หรอืประมาณ 1 ใน 3 ของประเทศไทย) โดยตัง้แต่ปี 2548 - 2551 มอีตัราการเพิม่ขึน้ของ GDP 

อย่างต่อเนือ่ง ทัง้นีเ้วยีดนามม ีGDP per capita 818 ล้านดอลลาร์สหรฐัฯ (USD) 

 ในส่วนของการพจิารณา GDP จ�าแนกตามโครงสร้างเศรษฐกจิของเวยีดนาม โดยข้อมลูในปี 2550 

แสดงให้เหน็ว่า ภาคอตุสาหกรรมและก่อสร้าง มบีทบาทในการสร้าง GDP ของประเทศ ได้มากทีส่ดุ โดยมี

สดัส่วน GDP ร้อยละ 41.3 รองลงมาเป็นภาคบรกิาร ร้อยละ 38.6 และ ภาคเกษตรกรรม ร้อยละ 20.1 ตาม

ล�าดบั (ตามภาพที ่6.13)



6-62

ภาพที่ 6.13 มูลค่า GDP / อัตราการขยายตัวของ GDP ตั้งแต่ ปี 2548 - 2551 และสัดส่วนมูลค่า GDP  

   จ�าแนกตามสาขาเศรษฐกิจ ปี 2550

ที่มาของข้อมูล : General Statistic Office of Vietnam (รวบรวมโดย กรมส่งเสริมการส่งออก) และส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)

 เมือ่วเิคราะห์ในประเดน็ของการลงทนุโดยตรง (FDI) ของนกัลงทนุจากต่างชาต ิซึง่จากข้อมลูของ

กระทรวงการวางแผนและการลงทุนของเวียดนาม แสดงให้เห็นว่า มูลค่าการลงทุนโดยตรงของนักลงทุน 

ต่างชาตสิะสมจนถงึ ณ วนัที ่20 กนัยายน 2552 มเีมด็เงนิลงทนุรวมกนัทัง้สิน้ จ�านวน 168,391 ล้านดอลลาร์

สหรฐัฯ (USD) โดยคดิเป็นจ�านวนโครงการของนกัลงทนุต่างชาตทิีเ่ข้ามาลงทนุในเวยีดนาม จ�านวน 10,747 

โครงการ

 ในจ�านวนนีเ้มือ่วเิคราะห์สดัส่วนของผูล้งทนุรายใหญ่ในเวยีดนาม 5 ล�าดบัแรก พบว่า นกัลงทนุ

จากประเทศไต้หวนัมกีารลงทนุในเวยีดนามสงูสดุ ด้วยมลูค่า 21,287 ล้านดอลลาร์สหรฐัฯ  (USD) คดิเป็น

สดัส่วน ร้อยละ 12.6 ของมลูค่าการลงทนุรวม รองลงมาได้แก่ ประเทศเกาหลใีต้ (ร้อยละ 12.1) มลูค่า 20,456 

ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (USD) ถัดมาได้แก่ มาเลเซีย (ร้อยละ 10.7) ญี่ปุ่น (ร้อยละ 10.5) และ สิงคโปร์  

(ร้อยละ 10.0) ตามล�าดบั โดยในส่วนของการลงทนุสะสมโดยนกัลงทนุชาวไทย มกีารลงทนุมากเป็นอนัดบัที่ 

9 (ร้อยละ 3.4) ด้วยเมด็เงนิลงทนุ 5,744 ล้านดอลลาร์สหรฐัฯ (USD) จ�านวน 211 โครงการ (ภาพที ่6.14)
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ภาพที่ 6.14 สัดส่วนการลงทุนโดยตรงของนักลงทุนต่างชาติ 5 อันดับแรกตามมูลค่าการลงทุน  

     สะสม ณ 20 กันยายน 2552

ที่มา : กระทรวงการวางแผนและการลงทุนเวียดนาม (รวบรวมโดย ส�านักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครโฮจิมินห์)

 เมือ่พจิารณาการลงทนุโดยตรงของนกัลงทนุต่างชาต ิสะสมจนถงึ ณ วนัที ่20 กนัยายน 2552 ใน

มติขิองพืน้ทีห่รอืเมอืง / จงัหวดัของเวยีดนาม เฉพาะพืน้ทีท่ีม่เีมด็เงนิลงทนุไหลเข้ามากทีส่ดุ 15 อนัดบัแรก 

พบว่า มเีมด็เงนิส่วนใหญ่เข้าไปลงทนุในนคร Ho Chi Minh City มากทีส่ดุ จ�านวน 27,084 ล้านเหรยีญสหรฐัฯ 

(USD) มโีครงการ 3,027 โครงการ รองลงมา คอื จงัหวดั Ba Ria - Vung Tau 23,555 ล้านเหรยีญสหรฐัฯ 

(USD) 209 โครงการ ถดัมาเป็นเมอืงหลวงของเวยีดนาม คอื Ha noi มเีมด็เงนิลงทนุ 19,407 ล้านเหรยีญ

สหรฐัฯ (USD) 1,605 โครงการ ตามล�าดบั (สามารถดลู�าดบัการลงทนุถดัไปตามภาพที ่6.15)
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 เมื่อพิจารณาศักยภาพด้านการส่งออก-น�าเข้าของเวียดนาม โดยวิเคราะห์จากภาพรวมการค้า

ระหว่างเวยีดนามกบัทวัโลก พบว่า ตัง้แต่ ปี 2549 - ปี 2552 (ม.ค.-ก.ย.) เวยีดนามมมีลูค่าทางการค้ากบั 

ทัว่โลกเพิม่ขึน้ทกุปี โดยในระยะ 9 เดอืนแรกของปี 2552 (ม.ค.-ก.ย.) เวยีดนามมมีลูค่าทางการค้า จ�านวน 

90,014 ล้านเหรยีญสหรฐัฯ (USD) โดยแบ่งเป็นมลูค่าการส่งออก จ�านวน 41,736 ล้านเหรยีญสหรฐัฯ (USD) 

และมลูค่าการน�าเข้า จ�านวน 48,278 ล้านเหรยีญสหรฐัฯ (USD)

 อย่างไรกต็าม เวยีดนามมสีดัส่วนการน�าเข้าสงูกว่าการส่งออกมาโดยตลอด ดงันัน้จงึขาดดลุการค้า

มาโดยตลอดเช่นกนั ซึง่ในปี 2552 (ม.ค.-ก.ย.) มกีารขาดดลุการค้า จ�านวน - 6,542 ล้านเหรยีญสหรฐัฯ 

(USD) รายละเอยีดตามภาพที ่6 .16

ภาพที่ 6.15 สัดส่วนของการลงทุนโดยตรงของนักลงทุนต่างชาติ สะสม ณ 20 กันยายน 2552 

   (จ�าแนกตามมูลค่าการลงทุน 15 อันดับ ในเมือง / จังหวัดที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด)

ที่มา : กระทรวงการวางแผนและการลงทุนเวียดนาม (รวบรวมโดย ส�านักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครโฮจิมินห์)
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 เมือ่พจิารณาสนิค้าส่งออกของเวยีดนามทีม่มีลูค่าสงูสดุ ณ ปี2552 (ม.ค.-ก.ย.) พบว่า เวยีดนาม

ส่งออกเสือ้ผ้าส�าเรจ็รปูมากทีส่ดุ โดยมมีลูค่า 6,730 ล้านเหรยีญสหรฐัฯ (USD) โดยส่งออกไปยงัประเทศ 

สหรฐัอเมรกิา กลุม่ประเทศอยี ูญีปุ่น่ เกาหลีใต้ แคนนาดา และรสัเซยี รองลงมา ได้แก่ น�า้มนัดบิ มมีลูค่า 

4,768 ล้านเหรยีญสหรฐัฯ (USD) ส่งไปยงัประเทศในกลุม่อาเซยีน ออสเตรเลยี เกาหลีใต้ ญีปุ่น่ และสหรฐัฯ 

และอนัดบัที ่3 ได้แก่ อาหารทะเล มมีลูค่า 3,027 ล้านเหรยีญสหรฐัฯ (USD) ส่งออกไปยงักลุม่ประเทศอยีู 

ญีปุ่น่ สหรฐัฯ เกาหลีใต้ และออสเตรเลยี

 ทัง้นี ้ สนิค้าส�าคญัทีเ่วยีดนามได้ส่งออกไปยงัประเทศต่างๆ เรยีงตามมลูค่าการส่งออก สามารถ

พจิารณาได้จากตารางสนิค้าส่งออกทีส่�าคญั 10 อนัดบัแรกของเวยีดนาม

 ในส่วนของการน�าเข้า ในช่วงปี 2552 (ม.ค.-ก.ย.) เวยีดนามน�าเข้าสนิค้าทีเ่ป็นเครือ่งจกัรและ 

ชิ้นส่วน มากที่สุด โดยมีมูลค่าสูงถึง 8,327 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (USD) ซึ่งเป็นการน�าเข้าสินค้าจาก 

ประเทศจนี ญีปุ่น่ อยี ูเกาหลีใต้ กลุม่ประเทศอาเซยีน และสหรฐัฯ รองลงมาเป็นการน�าเข้าน�า้มนัส�าเรจ็รปู 

4,530 ล้านเหรยีญสหรฐัฯ (USD) จากกลุม่ประเทศอาเซยีน ไต้หวนั จนี และเกาหลีใต้ ถดัมาเป็นการน�าเข้า

เหลก็และเหลก็กล้า มมีลูค่า 3,822 ล้านเหรยีญสหรฐัฯ (USD) จากประเทศรสัเซยี ญีปุ่น่ ไต้หวนั อาเซยีน 

เกาหลีใต้ และจนี ตามล�าดบั

 โดยรายละเอยีดสนิค้าน�าเข้าทีส่�าคญัของประเทศเวยีดนาม ปรากฏในตารางแสดงสนิค้าน�าเข้าที่

ส�าคญัของเวยีดนาม 10 อนัดบัแรก เรยีงล�าดบัตามมลูค่าการน�าเข้า (ม.ค.-ก.ย. 52)

ภาพที่ 6.16 มูลค่าการค้า การส่งออก-น�าเข้า ของเวียดนามตั้งแต่ ปี 2549-2552

ที่มา : General Statistic Office of Vietnam (รวบรวมโดย กรมส่งเสริมการส่งออก)
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ตารางที่ 6.29 สินค้าส่งออก-น�าเข้าที่ส�าคัญของเวียดนาม 10 อันดับแรก เรียงล�าดับตามมูลค่า 

       การส่งออก ปี 2552 (ม.ค.-ก.ย.)

ที่มา : General Statistic Office of Vietnam (รวบรวมโดย กรมส่งเสริมการส่งออก)
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 อย่างไรก็ตาม การพิจารณาศักยภาพของเวียดนามในเชิงเศรษฐกิจ สามารถพิจารณาได้จาก 

มมุมองของ SWOT Analysis ในภาพรวมดงัรายละเอยีดดงัต่อไปนี้

ตารางที่ 6.30 ศักยภาพของเวียดนามในเชิงเศรษฐกิจ พิจารณาได้จากมุมมองของ SWOT Analysis

ที่มา : โครงการจัดท�าแผนที่การตลาดส�าหรับ SMEs สู่ตลาดอาเซียน
       ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
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 ส่วนที ่2 ศกัยภาพอตุสาหกรรมและพืน้ทีเ่ป้าหมายของการศกึษา

 ในการด�าเนนิงานศกึษาวจิยั ได้พจิารณาใน 2 มติสิ�าคญั กล่าวคอื ในมติขิองสนิค้าและบรกิาร 

เป้าหมายทีม่ศีกัยภาพเพยีงพอในเชงิของการแข่งขนั ซึง่ได้พจิารณาคดัเลอืกสนิค้าและบรกิารทีเ่กดิประโยชน์

ต่อผูป้ระกอบการ SMEs ของไทยได้มากทีส่ดุ โดยวเิคราะห์ได้จากเกณฑ์ศกัยภาพของอตุสาหกรรมทีม่คีวาม

ได้เปรยีบโดยเปรยีบเทยีบกบัคูค้่าตามปัจจยัส�าคญั ได้แก่ ศกัยภาพตลาด, นโยบายส่งเสรมิการค้าการลงทนุ, 

ศกัยภาพอตุสาหกรรม, ศกัยภาพสนิค้าและบรกิาร และศกัยภาพคูแ่ข่งในอตุสาหกรรม ได้ข้อสรปุโดยมกีลุม่

สนิค้าและบรกิารทีท่�าการศกึษาดงันี้

 1. กลุม่สนิค้าอะไหล่จกัรยานยนต์

 2. การบรกิารซ่อมบ�ารงุจกัรยานยนต์

 3. ก่อสร้างและวสัดกุ่อสร้าง

 4. สนิค้าอปุโภค บรโิภค

 5. ท่องเทีย่วและธรุกจิต่อเนือ่ง

 โดยในส่วนของการพจิารณาในมติขิองการคดัเลอืกพืน้ทีห่รอืเมอืงเป้าหมายของการศกึษา อาศยั

เกณฑ์ในการคัดเลือก 7 ประเด็นหลัก ประกอบด้วย จ�านวนประชากรและก�าลังซื้อ, ลักษณะประเภทและ

อตุสาหกรรมในพืน้ที,่ คูแ่ข่งและโอกาสของสนิค้าไทย, ระบบโลจสิตกิส์และการขนส่งภายใน, ยทุธศาสตร์ของ

ประเทศในพืน้ทีเ่ป้าหมาย, การมอีตุสาหกรรมรายใหญ่ของไทยทีเ่ข้าไปด�าเนนิการแล้ว และสดุท้ายเป็นประเดน็

ของมาตรการทางภาษแีละมิใช่ภาษ ีที ่SMEs ไทยสามารถใช้ประโยชน์ได้

 ทัง้นี ้เมือ่พจิารณาเกณฑ์ในการคดัเลอืก 7 ประเดน็หลกั ดงักล่าวข้างต้น ได้ข้อสรปุในการคดัเลอืก

พืน้ที ่โดยเป็นเมอืงขนาดใหญ่หรอืทีเ่รีย่กว่า “นคร” (Municipalities) ซึง่ทัง้ 3 เมอืงนีน้บัได้ว่ามคีวามโดดเด่น

ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม รวมทั้งความพร้อมทางด้านโครงสร้างพื้นฐานที่เอื้ออ�านวยต่อการค้าและการ

ลงทนุ กล่าวคอื

 นครไฮฟอง (Hai Phong) เป็นเมืองท่าที่อยู่ทางตอนเหนือของประเทศ ห่างจากนครฮานอย  

(Ha Noi) ซึง่เป็นเมอืงหลวงของประเทศเพยีง 105 กโิลเมตร มเีรอืน�า้ลกึทีท่นัสมยัและใหญ่เป็นอนัดบั 2 ของ

ประเทศ ซึง่สนิค้ากว่า ร้อยละ 80 ทีจ่ะน�าไปขายทีภ่าคเหนอืต้องผ่านท่าเรอืแห่งนี ้โดยในส่วนของโครงสร้าง

พืน้ฐานและระบบสาธารณปูโภค ได้รบัการปรบัปรงุและพฒันาเชือ่มโยงทัง้ทางบก ทางรถไฟ และทางอากาศ 

ให้มีความสะดวกในการเดินทางมากยิ่งขึ้น ตลอดจนมีนโยบายพัฒนาสนามบิน Cat Bi Airport ให้เป็น 

นานาชาตอิกีด้วย

 ศกัยภาพเชงิเศรษฐกจิ  ไฮฟองเป็นทีต่ัง้ของโรงงานอตุสาหกรรมเครือ่งจกัรกล มกีารผลติกระจก 

อฐิ ซเีมนต์ และเตาเผา รวมทัง้มโีรงงานอาหารและเสือ้ผ้า โดยธรุกจิทีม่กีารขยายตวัมากทีส่ดุ คอื ธรุกจิ

ก่อสร้าง ไฮฟอง ม ีGDP ประมาณ 0.98 ล้านเหรยีญสหรฐัฯ (USD) (ปี 2006) และอตัราค่าจ้างแรงงาน 

ขัน้ต�า่อยูท่ี ่57 เหรยีญสหรฐัฯ  (USD) ไฮฟองมทีรพัยากรทีส่�าคญั คอื เกลอื และทราย แต่กย็งัมแีร่ เหลก็ 

สงักะส ีดนิขาว ดนิเหนยีว ฟอสเฟต น�า้แร่  มภีเูขาทีผ่ลติปนูซเีมนต์ และมหีนิแอสฟัสน์ทีแ่สดงว่าน่าจะมี

แหล่งน�า้มนัและก๊าซธรรมชาตอิยูอ่กีด้วย อย่างไรกต็าม ไฮฟอง ได้มแีผนการพฒันาอตุสาหกรรมตามนโยบาย

ของรฐับาล โดยมุง่เน้นการพฒันาอตุสาหกรรม ดงันี ้1) การต่อเรอืและซ่อมเรอื 2) การผลติวสัดกุ่อสร้าง  
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3) โลหะกรรมและวศิวกรรม 4) เสือ้ผ้า สิง่ทอ และการผลติรองเท้า และ 5) เคมอีตุสาหกรรมพลาสตกิ ทัง้นี้

ในด้านเกษตรกรรมและประมง ไฮฟอง มทีีด่นิทีเ่หมาะสมแก่การเพาะปลกูประมาณ 6.8 หมืน่เฮกตาร์ ประมาณ

ครึง่หนึง่สามารถปลกูข้าวได้ปีละ 2 ครัง้ และยงัมกีารเลีย้งสตัว์เศรษฐกจิ เช่น โคนม สกุร เป็ด ไก่ ด้วย

 นครโฮจมินิห์ (Ho Chi Minh) เป็นเมอืงหลวงเก่าของเวยีดนาม ตัง้อยูท่างตอนใต้ของประเทศ  

เดิมชื่อ เมืองไซ่ง่อน (Saigon) เป็นเมืองเก่าแก่อายุกว่า 300 ปีและเต็มไปด้วยคุณค่าทางประวัติศาสตร์  

จนได้รบัการขนานนามว่า “ไข่มกุแห่งตะวนัออกไกล” 

 ศกัยภาพเชงิเศรษฐกจิ โฮจมินิห์ เป็นทีต่ัง้ของสถานทีร่าชการส�าคญั มสีถานทีท่่องเทีย่ว และเส้น

ทางการค้าและคมนาคมหลกัของประเทศ เป็นพืน้ทีท่ีม่ปีระชากรหนาแน่น ซึง่ส่วนใหญ่ประกอบอาชพีค้าขาย 

ท�าให้มรีายได้และก�าลงัซือ้สงูทีส่ดุในประเทศ (ประมาณ 2,180 เหรยีญสหรฐัฯ  (USD) / ปี) รวมทัง้ยงัมเีงนิ

โอนจากชาวเวยีดนามโพ้นทะเล หรอืทีเ่รยีกว่า “เวยีด เกีย่ว” จ�านวนกว่า 3.5 ล้านคนทัว่โลก โอนเงนิเข้า

ประเทศในแต่ละปีประมาณ 6-8 พนัล้านเหรยีญสหรฐัฯ (USD)  โดยกว่าร้อยละ 60 เป็นการโอนเงนิมาให้ญาติ

ทีอ่ยู่ในโฮจมินิห์ โดยในปี 2006 โฮจมินิห์ม ีGDP ประมาณ 10.56 ล้านเหรยีญสหรฐัฯ สงูทีส่ดุในเวยีดนาม 

 ในด้านอุตสาหกรรม โฮจิมินห์ มีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอุตสาหกรรมเบา และ

อตุสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยสีงู โดยอตุสาหกรรมทีส่�าคญัได้แก่ สิง่ทอและเสือ้ผ้า รองเท้า พลาสตกิ ยานยนต์ 

คอมพวิเตอร์ อเิลก็ทรอนกิส์และ IT รวมไปถงึอาหารแปรรปูและเครือ่งจกัรกล นอกจากนี ้โฮจมินิห์ ยงัมนีโย

บายส่งเสรมิการเลีย้งปลาสวยงามเนือ่งจากสภาพน�า้ทีส่ะอาดและบรสิทุธิด้์วย ทัง้นี ้ในด้านเกษตรกรรม นบั

ว่ามบีทบาทค่อนข้างน้อย แต่พอมอียูบ้่าง อาท ิข้าว พชืผกั ถัว่ การเลีย้งสตัว์เศรษฐกจิ เช่น โคนม สกุร การ

จบัสตว์น�า้ เป็นต้น

 นครเกิน่เธอ (Can Tho) เป็นเมอืงศนูย์กลางการคมนาคมทางน�า้ของจงัหวดัลุม่น�า้โขง เป็นแหล่ง

ผลติและจ�าหน่าย ข้าว ผลไม้ พชือตุสาหกรรมเขตร้อนและสนิค้าประมง มเีส้นทางคมนาคมทีส่ะดวกจากการ

สร้างสะพานข้ามแม่น�้า มพีืน้ทีอ่ดุมสมบรูณ์ ดงันัน้ จงึมกีารลงทนุในอตุสาหกรรมอาหารและอตุสาหกรรม

ด้านอืน่ๆ เป็นจ�านวนมาก

 ศกัยภาพเชงิเศรษฐกจิ  เกิน่เธอ ม ีGDP ประมาณ 0.97 พนัล้านเหรยีญสหรฐัฯ (USD) (ปี 2006) 

มสีนิค้าส่งออกส�าคญัได้แก่ อาหารแปรรปู รองเท้า เครือ่งใช้ไฟฟ้า เครือ่งนุง่ห่ม สารเคม ีหบีห่อ และผลติภณัฑ์

ข้าว ในด้านเกษตรกรรม เกิน่เธอ มสีภาพดนิเป็นทีลุ่ม่อดุมสมบรูณ์ เป็นแหล่งผลติและจ�าหน่ายข้าวทีส่�าคญั 

โดยมีสถาบันวิจัยข้าวรับผิดชอบในการวิจัยและพัฒนาในพื้นที่เพาะปลูกบริเวณสามเหลี่ยมแม่น�า้โขงทาง 

ตอนใต้ของเวียดนาม ซึ่งเป็นความร่วมมือและการช่วยเหลือของรัฐบาลต่างประเทศ และยังมีผลไม้ อ้อย 

ข้าวโพด พชือตุสาหกรรมเขตร้อน สนิค้าประมงอกีด้วย
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ตารางที่ 6.31 ข้อมูลภาพรวมเปรียบเทียบเมืองเป้าหมายของการศึกษา
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ตารางที่ 6.31 (ต่อ) ข้อมูลภาพรวมเปรียบเทียบเมืองเป้าหมายของการศึกษา

ที่มา : โครงการจัดท�าแผนที่การตลาดส�าหรับ SMEs สู่ตลาดอาเซียน
       ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
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 โอกาสทางการตลาดส�าหรบัสนิค้าเป้าหมายและเมอืงเป้าหมาย

 จากการพิจารณาจ�านวนประชากร การเพิ่มขึ้นของ GDP อัตราการเพิ่มของนักลงทุนต่างชาติ  

การเตบิโตของชมุชนเมอืง แนวทางการพฒันาประเทศไปสูป่ระเทศอตุสาหกรรม รวมทัง้ศกัยภาพของเมอืง

เป้าหมาย สามารถสรปุในภาพรวมได้ว่า สนิค้าและบรกิารเป้าหมายทีท่�าการศกึษาทัง้ 5 สาขา มโีอกาสทาง 

การค้าในการเข้าสูต่ลาดเวยีดนาม 

 แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาลงลึกไปยังเมืองที่ท�าการศึกษา และเนื่องจากความแตกต่างกัน

ระหว่างพืน้ทีแ่ละพฤตกิรรมผูบ้รโิภคทีม่คีวามแตกต่างกนั การวเิคราะห์โอกาสในการค้าสนิค้าและบรกิารจงึมี

ระดบัของโอกาสทีแ่ตกต่างกนัด้วย กล่าวคอื 

 สนิค้าอะไหล่รถจกัรยานยนต์ ในหมวดอะไหล่ทดแทนมโีอกาสมากถงึมากทีส่ดุทัง้ 3 เมอืง ในขณะ

ที่หมวดอุปกรณ์ตกแต่ง ในเมืองโฮจิมินห์จะมีโอกาสมากที่สุดเนื่องจากผู้บริโภคมีรายได้สูง เมืองไฮฟองมี

โอกาสปานกลาง และเมอืงเกิน่เธอ มโีอกาสค่อนข้างน้อย

 การบรกิารซ่อมบ�ารงุ และดแูลรกัษารถจกัรยานยนต์ เมอืงโฮจมินิห์เป็นเมอืงทีส่ามารถเข้าไปท�า

ธรุกจิประเภทนี้ได้ เนือ่งจากผูบ้รโิภคส่วนใหญ่รบัสิง่ใหม่ได้ง่าย มกี�าลงัซือ้สงู และมนีกัลงทนุอาศยัอยูจ่�านวน

มาก ในขณะทีเ่มอืงไฮฟองมกีลุม่ลกูค้าเป้าหมายน้อยกว่าโฮจมินิห์ 5 เท่า และเมอืงเกิน่เธอมลีกูค้าเป้าหมาย

น้อยกว่าโฮจมินิห์ 10 เท่า

 การก่อสร้างและวสัดกุ่อสร้าง ในหมวดบรกิารก่อสร้าง ทัง้ 3 เมอืงมโีอกาสมาก-มากทีส่ดุ แต่ใน

ส่วนของหมวดวสัดกุ่อสร้าง เมอืงโฮจมินิห์มโีอกาสมากทีส่ดุ ในขณะที่ไฮฟองพอมโีอกาส แต่การผลติต้อง

เน้นทีค่ณุภาพและความแตกต่างของสนิค้า เช่นเดยีวกบัในเมอืงเกิน่เธอ

 สนิค้าอปุโภคบรโิภค มโีอกาสมากทีส่ดุในเมอืงโฮจมินิห์ และมโีอกาสมากในเกิน่เธอ ในขณะที่

เมอืงไฮฟองถอืได้ว่าพอมโีอกาส แต่น้อยกว่าเมอืงทางใต้ทัง้ 2 เมอืง

 ท่องเทีย่วและธรุกจิต่อเนือ่ง เป็นธรุกจิที่ไม่สามารถด�าเนนิกจิการได้โดยล�าพงัในเวยีดนาม ซึง่จะ

ต้องเป็นการลงทุนแบบการร่วมทุนเท่านั้น ดังนั้นธุรกิจที่โดดเด่นและมีโอกาสมากคือธุรกิจน�าเที่ยว  

โดยผลกัดนัให้ประเทศไทยเป็นศนูย์กลางการท่องเทีย่วในภมูภิาคนี้
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ตารางที่ 6.32 วิเคราะห์เปรียบเทียบโอกาสในการเข้าสู่ตลาดของสินค้าและบริการเป้าหมายในพื้นที่ 

      เมืองเป้าหมาย

หมายเหตุ : การวิเคราะห์โอกาสทางการตลาด พิจารณาจากธุรกิจที่มีความพร้อมทั้งทางด้านองค์ความรู้และทุนด�าเนินการ อย่างไรก็ตามผู้ประกอบการ 
             ยังต้องพิจารณาถึงสถานการณ์ด้านการตลาดและภาวะเศรษฐกิจของเวียดนามประกอบด้วย
ที่มา : โครงการจัดท�าแผนที่การตลาดส�าหรับ SMEs สู่ตลาดอาเซียน
       ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
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ภาพที ่6.17 ภาพรวมโอกาสทางการตลาดส�าหรบัอตุสาหกรรมอะไหล่และอปุกรณ์ตกแต่งรถจกัรยานยนต์

 การจัดท�าแผนที่การตลาด (Market Mapping) ของสินค้าเป้าหมายและพื้นที่เป้าหมาย

 ข้อสรปุภาพรวมโอกาสทางการตลาดส�าหรบัอตุสาหกรรม หรอืสนิค้าและบรกิารเป้าหมายในการ

เข้าสูต่ลาดในพืน้ที ่3 เมอืงหลกัของเวยีดนาม สามารถสรปุการจดัท�าแผนทีก่ารตลาด (Market Mapping) ใน

ลักษณะของแผนภาพที่แสดงองค์ประกอบหลักในการเข้าสู่ตลาดของอุตสาหกรรมหรือสินค้าและบริการ  

อนัประกอบไปด้วย สภาพและโอกาสทางการตลาด, รปูแบบการจดัจ�าหน่ายและบรกิารไปสูผู่บ้รโิภคหลกั, วธิี

การช�าระเงนิ, คูแ่ข่ง, หมวดสนิค้าทีม่โีอกาส, รปูแบบการเข้าสูต่ลาด, กลุม่ลกูค้า (Segmentation), ลกูค้า 

เป้าหมาย (Target Customer) และต�าแหน่งทางการตลาด (Market  positioning) โดยจ�าแนกตามสาขาและ

รปูแบบของอตุสาหกรรมเป้าหมาย ดงันี้

ที่มา : โครงการจัดท�าแผนที่การตลาดส�าหรับ SMEs สู่ตลาดอาเซียน
       ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
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ภาพที่ 6.18 ภาพรวมโอกาสทางการตลาดส�าหรับอุตสาหกรรมบริการรถจักรยานยนต์

ที่มา : โครงการจัดท�าแผนที่การตลาดส�าหรับ SMEs สู่ตลาดอาเซียน
       ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม



6-76

ภาพที่ 6.19 ภาพรวมโอกาสทางการตลาดส�าหรับอุตสาหกรรมบริการก่อสร้าง

ที่มา : โครงการจัดท�าแผนที่การตลาดส�าหรับ SMEs สู่ตลาดอาเซียน
       ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
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ภาพที่ 6.20 ภาพรวมโอกาสทางการตลาดส�าหรับอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง

ที่มา : โครงการจัดท�าแผนที่การตลาดส�าหรับ SMEs สู่ตลาดอาเซียน
       ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
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ภาพที่ 6.21 ภาพรวมโอกาสทางการตลาดส�าหรับอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภค

ที่มา : โครงการจัดท�าแผนที่การตลาดส�าหรับ SMEs สู่ตลาดอาเซียน
       ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
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ภาพที่ 6.22 ภาพรวมโอกาสทางการตลาดส�าหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

ที่มา : โครงการจัดท�าแผนที่การตลาดส�าหรับ SMEs สู่ตลาดอาเซียน
       ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
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6.3 ความคบืหน้า FTA  ของกลุม่ประเทศอาเซยีนทีม่ผีลต่อไทย

 ปัจจบุนัอาเซยีนมคีวามตกลงการค้าเสร ี(FTA) กบั 6 ประเทศคูค้่า คอื จนี  อนิเดยี ญีปุ่น่ เกาหลีใต้ 

ออสเตรเลยีและนวิซแีลนด์ โดยในปี 2553 ความตกลงฯ FTA ทีม่ผีลบงัคบัใช้แล้วทกุฉบบัมผีลให้ไทยและ

ประเทศคูเ่จรจาต้องทยอยลดภาษสีนิค้าในอตัราทีเ่พิม่ขึน้หรอืยกเลกิภาษ ี(ร้อยละ 0) สนิค้าเพิม่เตมิอกีหลาย

รายการ โดยม ีFTA อาเซยีน-จีน ทีก่�าหนดให้ต้องยกเลกิภาษสีินค้าทกุรายการในกลุม่บญัชลีดภาษตีัง้แต่ 

วนัที ่1 มกราคม 2553 เป็นต้นไป โดยประกอบด้วยอาเซยีนเดมิ 6 ประเทศ คอื ไทย มาเลเซยี ฟิลปิปินส์ 

อนิโดนเีซยี บรูไนและสงิคโปร์ และจนี นอกจากนีย้งัม ีFTA ทีอ่าเซยีนได้ลงนามกบัประเทศอืน่อกี 3 ฉบบั 

เริม่มผีลบงัคบัใช้ในปี 2553 นี ้คอื  FTA อาเซยีน-อนิเดยี  FTA อาเซยีน-เกาหลีใต้ (เฉพาะไทยกบัเกาหลีใต้ 

เพราะอาเซยีนอืน่และเกาหลีใต้ลดภาษไีปก่อนแล้ว) และ FTA อาเซยีน-ออสเตรเลยี-นวิซแีลนด์ ทัง้นีภ้ายใต้

กรอบ FTA อาเซยีน-อนิเดยี และ FTA อาเซยีน-ออสเตรเลยี-นวิซแีลนด์ ยงัไม่มสีนิค้ารายการใดทีม่ภีาษี 

ร้อยละ 0 ทนัท ีแต่จะค่อยๆ ลดภาษจีนเหลอืร้อยละ 0 ภายในระยะเวลาทีต่กลงไว้

 6.3.1 ความตกลงการค้าเสรอีาเซยีน-จนี 

 กรอบการเจรจา 

 ครอบคลมุความสมัพนัธ์ทางเศรษฐกจิในทกุด้าน การเจรจาแบ่งเป็น  1) การเปิดเสรด้ีานการค้า

สนิค้า  2) การเปิดเสรด้ีานการค้าบรกิาร และการลงทนุ และ 3) ความร่วมมอืด้านเศรษฐกจิต่างๆ

 

 การด�าเนนิการ

 1.  การเปิดเสรกีารค้าสนิค้า (ทีม่ผีลบงัคบัใช้แล้ว) ไทยกบัจนีเริม่ลดภาษรีะหว่างกนัในสนิค้าเกษตร

พกิดั 07-08 (ผกัและผลไม้) ตัง้แต่วนัที ่1 ตลุาคม 2003 ภายใต้กรอบ Early Harvest อาเซยีน-จนี หรอื  

3 เดอืน ก่อนประเทศอาเซยีนอืน่ๆ

 - การเปิดเสรกีารค้าส่วนแรก (Early Harvest) ในสนิค้าพกิดั 01-08 และสนิค้าเฉพาะอกี 2 รายการ 

คอื ถ่านหนิ แอนทราไซด์และถ่านหนิโค้ก/เซมโิค้ก ตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2004 โดยประเทศอาเซยีนเดมิ

และจนี ลดภาษเีหลอืร้อยละ 0 ในปี 2006 ส่วนอาเซยีนใหม่ให้ยดืหยุน่ได้ถงึปี 2010

 - การเปิดเสรกีารค้าสนิค้าทัว่ไป ได้จดัท�าความตกลงว่าด้วยการค้าสนิค้า โดย (1) สนิค้าปกต ิเริม่

ลดภาษตีัง้แต่วนัที ่20 กรกฎาคม 2005 และลดลงเหลอืร้อยละ 0 ภายในปี 2010  (2) สนิค้าอ่อนไหว เริม่ลด

ภาษปีี 2012 และจะลดเป็นร้อยละ 0-5 ในปี 2018  (3) สนิค้าอ่อนไหวสงู จะคงอตัราภาษไีว้ได้ถงึปี 2015 จงึ

จะลดภาษมีาอยูท่ี่ไม่เกนิ ร้อยละ 50

 2.  กฎว่าด้วยถิน่ก�าเนดิสนิค้า (1) สนิค้าเกษตรพืน้ฐาน ใช้หลกั Wholly obtained (2) สนิค้าอืน่ๆ 

มลูค่าการใช้วตัถดุบิจากในกลุม่สมาชกิอาเซยีนต้องไม่ต�า่กว่าร้อยละ 40  (3) กฎถิน่ก�าเนดิสนิค้าเฉพาะ  ส�าหรบั

บางสนิค้า
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 3. การเปิดเสรีด้านบริการ เปิดตลาดกลุ่มที่ 1 ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2007 โดยไทยเปิดตลาด 

เพิม่ขึน้จากข้อผกูพนั WTO ครอบคลมุบรกิารบางประเภทในสาขาวชิาชพี การศกึษา สขุภาพ ท่องเทีย่ว และ

ขนส่งสนิค้าทางเรอื

 4. ความตกลงด้านการลงทนุ ลงนามความตกลงด้านการลงทนุ 15 สงิหาคม 2009 มผีลบงัคบัใช้

ภายใน 6 เดอืนหลงัจากวนัทีล่งนามความ ตกลงกบัประเทศทีใ่ห้สตัยาบนั ส่วนประเทศทีใ่ห้สตัยาบนัหลงัจากนัน้ 

มผีลหลงัจากให้สตัยาบนัแล้ว 30 วนั

 5. บนัทกึความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมอืด้านทรพัย์สนิทางปัญญา จนีและอาเซยีน 9 ประเทศ 

(ยกเว้นไทย) ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างอาเซียน 

และจนี ในช่วงการประชมุสดุยอดอาเซยีนครัง้ที ่15 เมือ่วนัที ่15 ตลุาคม 2009 

 

 การด�าเนนิการขัน้ต่อไป 

 ขณะนีอ้ยูร่ะหว่างการเจรจาจดัท�าข้อผกูพนัการเปิดตลาดด้านการค้าบรกิารกลุม่ที ่2 

 

 ผลกระทบทีเ่กดิขึน้กบัธรุกจิไทย 

 จนีถอืเป็นคูเ่จรจา FTA ทีม่ศีกัยภาพสงูส�าหรบัภาคการส่งออกของไทย เพราะได้ปัจจยับวกจาก

การขยายตวัทางเศรษฐกจิปี 2553 ทีค่าดว่าจะสงูถงึร้อยละ 10.0 และการยกเลกิภาษสีนิค้าปกตทิกุรายการ

ภายใต้ FTA อาเซยีน-จนี (ACFTA) ของจนีและ 6 สมาชกิอาเซยีนเดมิ จงึคาดว่าผูส่้งออกไทยมแีนวโน้ม 

จะใช้สทิธเิพิม่ขึน้ในปี 2553 นี ้ สนิค้าไทยทีน่่าจะได้ประโยชน์ คอื สนิค้าเกษตรและเกษตรแปรรปู แป้งมนั

ส�าปะหลงั สนิค้าอเิลก็ทรอนกิส์ ชิน้ส่วนประกอบยานยนต์ รถยนต์ส่วนบคุคล รถกระบะ เครือ่งปรบัอากาศ

และชิน้ส่วน ท่อเหลก็ อญัมณแีละเครือ่งปรบั ท่อเหลก็ ผลติภณัฑ์พลาสตกิ ด้ายใยยาวสงัเคราะห์ เลนส์ แฟลช 

ส่วนประกอบมอเตอร์ไฟฟ้าและเครือ่งเสยีง

 6.3.2 ความตกลงหุน้ส่วนเศรษฐกจิอาเซยีน-ญีปุ่น่ (AJCEP)

 กรอบการเจรจา

 - ครอบคลมุใน 4 ประเดน็ส�าคญั คอื 1) การเปิดเสร ี(การค้าสนิค้า การค้าบรกิารและการลงทนุ)  

2) กฎเกณฑ์ทางการค้า (กฎว่าด้วยถิน่ก�าเนดิสนิค้า)  3) การอ�านวยความสะดวกทางการค้า (พธิกีารศลุกากร 

การค้าไร้กระดาษ) และ  4) ความร่วมมอืทางเศรษฐกจิในด้านต่างๆ เช่น SMEs, ICT, ทรพัยากรมนษุย์

 

 สรปุผลความตกลงฯ

 - มสีาระส�าคญั ดงันี้

 1) การเปิดเสรกีารค้าสนิค้า ญีปุ่น่ สนิค้าร้อยละ 96.7 ของมลูค่าน�าเข้าจากอาเซยีนจะถกูน�ามา

ลด/ยกเลกิภาษนี�าเข้า โดยร้อยละ 90  ของมลูค่าสนิค้าน�าเข้าจะลดเป็น 0 ทนัท ีทีค่วามตกลงมผีลใช้บงัคบั 

 2) การค้าบริการและการลงทุน ยังไม่มีการเปิดเสรี แต่ให้มีการจัดตั้งคณะอนุกรรมการการค้า
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บรกิารและคณะอนกุรรมการการลงทนุภายใน 1 ปี นบัจากวนัทีค่วามตกลงมผีลใช้บงัคบั เพือ่หารอืและเจรจา

ต่อไป

 3) กฎว่าด้วยถิน่ก�าเนดิสนิค้า แบ่งเป็น 2 กลุม่ 1) สนิค้าที่ใช้วตัถดุบิจากในกลุม่สมาชกิ  2) สนิค้า

ที่ใช้วตัถดุบิจากนอกกลุม่ ใช้หลกัการใช้วตัถดุบิในประเทศทัง้หมด การแปรสภาพอย่างเพยีงพอ หรอืก�าหนด

มลูค่าของวตัถดุบิ 

 4) ความร่วมมอืด้านเศรษฐกจิ จะส่งเสรมิความร่วมมอืกนัในการเปิดเสรแีละอ�านวยความสะดวก

ทางการค้าและการลงทุนในสาขาการค้า ทรัพย์สินทางปัญญา พลังงาน ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

การพฒันาบคุลากร SMEs ท่องเทีย่ว การขนส่งและ โลจสิตกิส์ เกษตรประมงและป่าไม้ สิง่แวดล้อม และ 

สาขาอืน่ๆ 

 - AJCEP มผีลบงัคบัใช้กบัไทยแล้ว ตัง้แต่วนัที ่1 มถินุายน 2009 

 - คณะรฐัมนตร ีให้ความเหน็ชอบกรอบเจรจาการค้าบรกิารและการลงทนุ 23 มถินุายน 2009

 การด�าเนนิการขัน้ต่อไป

 อาเซียนและญี่ปุ่นอยู่ระหว่างจัดตั้งคณะอนุกรรมการว่าด้วยการค้าบริการและคณะอนุกรรมการ 

ว่าด้วยการลงทนุ เพือ่การจดัท�าข้อบทด้านการค้าบรกิารและการลงทนุ ภายในเดอืนสงิหาคม 2011

 ผลกระทบทีเ่กดิกบัธรุกจิไทย

 การลด/ยกเลกิภาษสีนิค้าภายใต้ FTA ไทย-ญีปุ่น่ (JTEPA) และ FTA อาเซยีน-ญีปุ่น่ (AJCEP) 

จะช่วยเปิดโอกาสให้สนิค้าไทยสามารถเข้าสูต่ลาดญีปุ่น่ได้มากขึน้ แม้จะมกีารคาดการณ์ว่าเศรษฐกจิของญีปุ่น่

ในปีนีอ้าจขยายตวัเพยีงร้อยละ 1.9 ต�า่กว่าเศรษฐกจิของคูเ่จรจา FTA อืน่ของไทย เพราะการลด/ยกเลกิภาษี

สนิค้าของ AJCEP เพิม่เตมิจาก JTEPA ถงึ 71 รายการ จะช่วยให้ผูส่้งออกไทยสามารถเลอืกใช้สทิธจิาก 

FTA ที่ให้ประโยชน์สูงสุด หากผู้ประกอบการไทยสามารถปรับโครงสร้างการผลิตให้สอดคล้องกับกฎแหลง่

ก�าเนดิสนิค้าของ AJCEP แล้ว กน่็าจะช่วยให้มลูค่าการส่งออกภายใต้ AJCEP เพิม่ขึน้

 นอกจากนีก้ารลดหรอืยกเลกิภาษสีนิค้าเพิม่เตมิอกีหลายรายการภายใต้ FTA ทัง้ 2 ฉบบั ในวนัที่ 

1 เมษายน 2553 อาจช่วยให้มูลค่าการส่งออกของไทยขยายตัวมากขึ้นในช่วงที่เหลือของปีนี้ โดยญี่ปุ่น 

จะยกเลกิภาษสีนิค้าให้ไทยภายใต้ JTEPA เพิม่อกี 4 รายการ คอื ปลารมควนั ปลาหมกึแช่แขง็ อาหารปรงุ

แต่งและเครือ่งดืม่ที่ไม่มแีอลกอฮอล์ ส่งผลให้จ�านวนสนิค้าไทยทีม่ภีาษร้ีอยละ 0 ภายใต้ JTEPA มสีดัส่วนราว

ร้อยละ 80 ของจ�านวนพิกัดสินค้าทั้งหมด ขณะที่ญี่ปุ ่นจะยกเลิกภาษีสินค้าให้ไทย ภายใต้ AJCEP  

อกี 270 รายการ สนิค้าไทยทีค่าดว่าจะส่งออกได้เพิม่ขึน้ภายใต้ JTEPA คอื ปลารมควนั กุง้/ปลาหมกึแช่แขง็ 

อาหารปรงุแต่ง  เครือ่งดืม่ที่ไม่มแีอลกอฮอล์ สปรงิ/แผ่นที่ใช้เป็นสปรงิและเมด็พลาสตกิ ส่วนในกรอบ AJCEP 

คอื เนือ้ปลาแซลมอน หอยนางรม กุง้แช่แขง็ น�า้ปลา ขงิ ไม้อดั เครือ่งมอืแพทย์ โพลเีมอร์ของสไตลนี  

สิง่ทอและอญัมณี
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 6.3.3 ความตกลงการค้าเสรอีาเซยีน-สาธารณรฐัเกาหลี 

 กรอบการเจรจา

 ครอบคลุมการเปิดเสรีในด้านการค้าสินค้า การค้าบริการ และการลงทุน โดยมีการตกลงเรื่อง  

กฎเกณฑ์ทางการค้า การระงบัข้อพพิาท และการด�าเนนิโครงการความร่วมมอืทางเศรษฐกจิในด้านต่างๆ ด้วย

 

 สรปุผลความตกลงฯ

 1) กรอบความตกลงว่าด้วยความร่วมมอืทางเศรษฐกจิ ซึง่ครอบคลมุด้านต่างๆ ลงนามเมือ่ 13 

ธันวาคม 2005 มีผลบังคับใช้เมื่อ 1 มิถุนายน 2007 มีสาระส�าคัญก�าหนดขอบเขตการเจรจาและความ 

ร่วมมอืต่างๆ

 2) ความตกลงว่าด้วยกลไกการระงบัข้อพพิาท ลงนามเมือ่ 13 ธนัวาคม 2005 มผีลบงัคบัใช้เมือ่ 

1 มถินุายน 2007 มสีาระส�าคญัก�าหนดแนวทางการไกล่เกลีย่หรอืคลีค่ลายปัญหาทีอ่าจเกดิขึน้ในการปฏบิตัิ

ตามพนัธกรณี

 3) ความตกลงว่าด้วยการค้าสนิค้า มผีลบงัคบัใช้เมือ่ 1 มถินุายน 2007 ส�าหรบัไทยมผีลบงัคบัใช้ 

1 ตุลาคม 2009 มีสาระส�าคัญในการเปิดเสรีการค้าสินค้า โดยลดภาษีน�าเข้าสินค้าจ�านวนร้อยละ 90  

ของรายการสนิค้าและมลูค่าการน�าเข้าให้เหลอืศนูย์ ปี 2010 ส�าหรบัเกาหล ี ปี 2012-2020 ส�าหรบักลุม่

ประเทศอาเซยีน

 - กฎว่าด้วยถิน่ก�าเนดิสนิค้า จะต้องเป็นไปตามกฎเกณฑ์ 1. สนิค้าทีผ่ลติหรอืใช้วตัถดุบิทัง้หมด

ในประเทศผูส่้งออก 2. กฎเกณฑ์ทัว่ไป 2.1) สนิค้าทีผ่ลติในประเทศภาค ีโดยมสีดัส่วนการใช้วตัถดุบิในประเทศ

ไม่ต�า่กว่าร้อยละ 40  3. กฎเฉพาะสนิค้า (PSR)  4. กฎเกณฑ์อืน่ๆ อาท ิการสะสมถิน่ก�าเนดิสนิค้า

 4) ความตกลงว่าด้วยการค้าบรกิาร มผีลบงัคบัใช้เมือ่ 1 พฤษภาคม 2009 ส่วนไทยมผีลบงัคบัใช้ 

1 มิถุนายน 2009 โดยเกาหลีจะเปิดตลาดในระดับที่สูงกว่าข้อผูกพันรอบอุรุกวัยรวม 43 สาขา ส่วนไทย 

จะเปิดเสรีสาขาบริการภายใต้กรอบกฎหมายปัจจุบัน และในสาขาที่สนับสนุนนโยบายให้ไทยเป็นศูนย์กลาง

ของภมูภิาค

 5) ความตกลงว่าด้วยการลงทนุ มผีลบงัคบัใช้ 1 กนัยายน 2009 มสีาระส�าคญัในการเปิดเสรี 

และให้ความคุม้ครองการลงทนุระหว่างกนั โดยจะมกีารจดัท�าตารางการเปิดเสรภีายใน 5 ปี

 6) ความร่วมมอืด้านเศรษฐกจิ ครอบคลมุความร่วมมอื 19 สาขา เช่น พธิกีารศลุกากร SMEs 

ท่องเทีย่ว เป็นต้น

 - เริม่บงัคบัใช้ความตกลงว่าด้วยการค้าสนิค้าและการค้าบรกิารกบัไทย ตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม  2010

 

 การด�าเนนิการขัน้ต่อไป

 - อาเซยีนและเกาหล ีจะประชมุคณะกรรมการด�าเนนิงานความตกลงการค้าเสรอีาเซยีน-เกาหลี 

ครัง้ที ่2 
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 ผลกระทบทีเ่กดิกบัธรุกจิไทย

 ความตกลงฯ FTA อาเซยีน-เกาหลีใต้ ทีเ่พิง่มผีลบงัคบัใช้เมือ่ 1 มกราคม 2553 ส่งผลให้เกาหลีใต้

ยกเลกิภาษสีนิค้าให้กบัไทยสงูถงึร้อยละ 92.3  ของพกิดัสนิค้า คาดว่าผูส่้งออกไทยมแีนวโน้มจะใช้สทิธ ิFTA 

เพิม่ขึน้ในปีนี ้เพราะผูส่้งออกไทยน่าจะรบัรูถ้งึสทิธปิระโยชน์ทางภาษแีละปรบัตวัเพือ่ให้สามารถใช้สทิธ ิFTA 

ส่งออกได้มากขึ้น นอกเหนือจากภาวะเศรษฐกิจของเกาหลีใต้ที่คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 4.5 ในปี 2553  

เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 0.2 ในปี 2552 สินค้าไทยที่จะได้ประโยชน์ คือ น�้ามันดิบ น�้าตาลและกากน�้าตาล  

ยางรถยนต์ ดบีกุผง ทองแดงแผ่น มอเตอร์ไฟฟ้า และเครือ่งปรบักระแสไฟฟ้า รวมถงึ เส้นด้าย กุง้แช่เยน็/

แช่แขง็ ปลาหมกึ แป้งมนัส�าปะหลงั อญัมณแีละเครือ่งประดบั 

 6.3.4 ความตกลงการค้าเสรอีาเซยีน-อนิเดยี 

 กรอบการเจรจา

 - ครอบคลมุการค้าสนิค้า บรกิาร การลงทนุ ความร่วมมอืทางเศรษฐกจิ กลไกการระงบัข้อพพิาท 

และให้ความยดืหยุน่แก่ CLMV

 - การเปิดเสรกีารค้าสนิค้า ความตกลงการค้าสนิค้ามผีลบงัคบัใช้แล้ว ตัง้แต่วนัที ่  1 มกราคม 

2010 โดยลดภาษสีนิค้าส่วนใหญ่เป็นร้อยละ 0  ภายในปี 2011 และช้าสดุภายในปี 2015

 - การค้าบรกิารและการลงทนุ ให้เจรจาภายหลงัข้อตกลงการค้าสนิค้า โดยให้มกีารเปิดเสรกีารค้า

บรกิารและการลงทนุรายสาขาและอยูร่ะหว่างการเจรจา

 การด�าเนนิการขัน้ต่อไป

 - เสนอรฐัสภาขอความเหน็ชอบกรอบเจรจาการค้าบรกิารและการลงทนุ

 

 ผลกระทบทีเ่กดิกบัธรุกจิไทย

 อนิเดยีถอืเป็นตลาดส่งออกทีม่คีวามส�าคญัในการท�า FTA มากทีส่ดุแห่งหนึง่ เพราะหลงัจาก FTA 

ไทย-อนิเดยี (TIFTA) มผีลบงัคบัใช้เมือ่ 1 กนัยายน 2547 จนสนิค้าน�าร่อง 82 รายการของไทยมภีาษร้ีอยละ 

0 ในปี 2549 แล้ว การส่งออกจากไทยไปอินเดียขยายตัวในอัตราที่สูงกว่าการน�าเข้าของไทยจากอินเดีย  

ส่งผลให้ไทยกลายเป็นฝ่ายเกนิดลุการค้ากบัอนิเดยีนบัแต่นัน้มา คาดว่า การลดภาษสีนิค้ากว่า 5,000 รายการ

ภายใต้ FTA อาเซยีน-อนิเดยี (AIFTA) ทีม่ผีลตัง้แต่ 1 มกราคม 2553 และทีค่าดว่าจะมผีลบงัคบัใช้ในปี 2553 

นีค้อื BIMSTEC (ได้แก่ บงักลาเทศ ภฏูาน อนิเดยี พม่า เนปาล ศรลีงักาและไทย) น่าจะช่วยให้การส่งออก

ของไทยเพิม่ขึน้ในปีนี ้ นอกเหนอืจากแนวโน้มการขยายตวัทางเศรษฐกจิของอนิเดยีทีค่าดว่าจะสงูถงึร้อยละ 

8.8 เป็นล�าดบั 2 ของเอเชยีรองจากจนี สนิค้าไทยทีน่่าจะส่งออกได้เพิม่ขึน้ภายใต้ TIFTA คอื ปลาแซลมอน

ปรงุแต่ง ปลาซาร์ดนี ปลาแมคเคอเรลป ูและอาหารส�าเรจ็รปู อญัมณแีละเครือ่งประดบั ยางพารา ยางและ

ผลติภณัฑ์ เครือ่งใช้ไฟฟ้า เครือ่งท�าความเยน็  วทิยโุทรทศัน์ หม้อแปลงไฟฟ้า คอมพวิเตอร์ ส่วนภายใต้ 

AIFTA คอื ปลากระป๋อง น�า้ผลไม้ เครือ่งยนต์ อญัมณแีละเครือ่งประดบั อปุกรณ์ไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนกิส์ 

ผลติภณัฑ์อะลมูเินยีม เฟอร์นเิจอร์ เครือ่งส�าอาง ผกัและพชืประเภทถัว่ อาหารปรงุแต่ง น�า้ผลไม้ 
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 6.3.5 ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์  (AANZFTA )

 กรอบการเจรจา

 - หัวข้อหลักของการเจรจา ได้แก่ การค้าสินค้า กฎว่าด้วยถิ่นก�าเนิดสินค้า การค้าบริการ  

การลงทนุ ความร่วมมอืทางเศรษฐกจิ และประเดน็กฎหมายและสถาบนั

 แนวทางการเจรจา

 - เป็นการเจรจาแบบ single undertaking โดยมกีารเจรจาทกุหวัข้อไปพร้อมๆ กนั และตกลง

ยอมรับผลการเจรจาทั้งหมดในคราวเดียว และรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ได้ 

ลงนามความตกลงเพื่อจัดตั้งเขตการค้าเสรีระหว่างอาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์แล้ว ในวันที่ 27 

กมุภาพนัธ์ 2009

 

 การมผีลบงัคบัใช้ความตกลง

 - ความตกลง AANZFTA มผีลใช้บงัคบัในวนัที ่1 มกราคม 2010 กบัประเทศออสเตรเลยี นวิซแีลนด์ 

บรูไน มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และเวียดนาม ส�าหรับประเทศกัมพูชา อินโดนีเซีย และลาว  

ความตกลงจะมผีลบงัคบัใช้ในอกี 60 วนัหลงัจากวนัที่ให้สตัยาบนั 

 

 การด�าเนนิการขัน้ต่อไป 

 หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องอยู่ในระหว่างด�าเนนิการเพือ่รองรบัการปฏบิตัติามความตกลง ก่อนทีจ่ะให้

สตัยาบนั

 1) กรมศุลกากรปรับตารางภาษีและกฎถิ่นก�าเนิดสินค้าจากระบบ HS 2002 เป็น HS 2007  

และกระทรวงการคลงัออกประกาศการลดภาษตีามความตกลงฯ

 2) กรมการค้าต่างประเทศออกประกาศการลดภาษสี�าหรบัสนิค้าทีม่โีควตาน�าเข้า และเตรยีมความ

พร้อมในการออกใบรบัรองถิน่ก�าเนดิสนิค้า

 

 ผลกระทบทีเ่กดิขึน้กบัธรุกจิไทย

 เป็นตลาดส่งออกส�าคญัของไทยทีผู่ป้ระกอบการไทยใช้ประโยชน์จาก FTA ในการส่งออกสนิค้า

มากทีส่ดุ นบัตัง้แต่ FTA ไทย-ออสเตรเลยี มผีลบงัคบัใช้เมือ่ 1 มกราคม 2548 โดยในแต่ละปีไทยมมีลูค่า

การส่งออกสนิค้าภายใต้ FTA ในสดัส่วนทีม่ากกว่าครึง่หนึง่ของมลูค่าการส่งออกสนิค้าจากไทยไปออสเตรเลยี 

สาเหตสุ่วนหนึง่อาจเกดิจากออสเตรเลยียกเลกิภาษสีนิค้าให้กบัไทยถงึร้อยละ 83.2 ของรายการสนิค้าทัง้หมด

ทนัททีีค่วามตกลงฯ มผีลบงัคบัในปี 2548 และในปี 2553 ออสเตรเลยีจะต้องยกเลกิภาษีให้กบัสนิค้าไทย 

เพิม่เตมิอกีรวมเป็น 7,900 รายการในปัจจบุนั นอกจากนี ้FTA อาเซยีน-ออสเตรเลยี-นวิซแีลนด์ (AANZFTA) 

ทีเ่ริม่มผีลบงัคบัใช้ 12 มนีาคม  2553 จะท�าให้สนิค้าราว 6,000 รายการ มภีาษเีหลอืร้อยละ 0 ทนัท ีสนิค้า

ทีน่่าจะได้ประโยชน์คอื ยางรถยนต์ ถงุมอืยาง เครือ่งปรบัอากาศ วทิยตุดิรถยนต์ รถยนต์และส่วนประกอบ 

อาหารทะเลสด/กระป๋อง ข้าว ผลไม้ สิง่ทอ เครือ่งแต่งกาย ผลติภณัฑ์หนงั อญัมณ ีเครือ่งใช้ไฟฟ้า 
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 นิวซีแลนด์ เป็นตลาดส่งออกที่เล็กที่สุดของไทยในกลุ่มประเทศคู่เจรจา โดยไทยมีสัดส่วนการ 

ส่งออกไปนวิซแีลนด์เพยีงร้อยละ 0.4 ของมลูค่าการส่งออกรวมของไทย ปัจจบุนัไทยและนวิซแีลนด์ม ีFTA 

รวม 2 ฉบบั คอื FTA ไทย-นวิซแีลนด์ ทีบ่งัคบัใช้ 1 กรกฎาคม 2548 และ AANZFTA ทีบ่งัคบัใช้ 12 มนีาคม 

2553  ซึง่ FTA ทัง้สองฉบบัก�าหนดให้นวิซแีลนด์ต้องยกเลกิภาษสีนิค้าให้ไทยในปี 2553 เพิม่อกี 518 รายการ 

ส่งผลให้สนิค้าไทยที่ได้รบัการยกเว้นภาษเีพิม่เป็นเกอืบ 6,600 รายการ โดยสนิค้าที่ได้ประโยชน์จากการยกเลกิ

ภาษีในปีนีค้อื พลาสตกิ ยางรถยนต์ ตูเ้ยน็ เครือ่งซกัผ้า และถงัเหลก็กล้าส�าหรบับรรจกุ๊าซและของเหลว ทัง้นี้

นิวซีแลนด์ถือเป็นประเทศคู่เจรจาเพียงแห่งเดียวที่ให้สิทธิผู ้ส่งออกเป็นผู้รับรองแหล่งก�าเนิดสินค้าได้ 

ด้วยตวัเอง

 6.3.6 ความตกลงการค้าเสรอีาเซยีน-สหภาพยโุรป (ASEAN-EU Free Trade Agreement)

 กรอบการเจรจา

 - เมือ่ปี 2007 อาเซยีนและสหภาพยโุรป ได้ประกาศเจตนารมณ์ทีจ่ะเจรจา FTA ระหว่างภมูภิาค

ต่อภมูภิาค ครอบคลมุเรือ่งการเปิดตลาดสนิค้า บรกิาร การลงทนุ และความร่วมมอืทางเศรษฐกจิในด้านต่างๆ

 แผนการเจรจา

 - ก�าหนดให้มกีารเจรจาปี ละ 4 ครัง้ โดยการเจรจาครัง้แรกจะมขีึน้ในเดอืน มกราคม 2008 ใน

การเจรจาแต่ละครั้ง สหภาพยุโรปจะจัดให้มีการสัมมนาหรือประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพในการ

เจรจาของอาเซยีนก่อน

 - เดอืน มนีาคม 2009 สหภาพยโุรปแจ้งว่าการเจรจามคีวามล่าช้า และมปัีญหาในเรือ่งการเจรจา

การค้ากบัพม่า และยนืยนัต้องการปรบัรปูแบบการเจรจาให้เป็นทวภิาคกีบัประเทศอาเซยีนทีม่คีวามพร้อม แต่

เนือ่งจากสหภาพยโุรป มข้ีอจ�ากดัด้านทรพัยากร จงึเจรจาได้เพยีง 3 ประเทศก่อน คอื สงิคโปร์ เวยีดนาม 

และไทย

 - กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ อยูร่ะหว่างการประเมนิผลประโยชน์ หากมกีารเจรจาฯ โดย

จ้างสถาบนัวจิยัเพือ่การพฒันาประเทศไทย (TDRI) ท�าการศกึษาผลประโยชน์ ผลกระทบจากการเจรจาทวภิาคี

กบัสหภาพฯ ตลอดจน ศกึษาแนวทางเยยีวยาให้กบักลุม่ผูไ้ด้รบัผลกระทบ และมกีารรบัฟังความเหน็จากผูม้ี

ส่วนได้ส่วนเสยี และสาธารณชนทัว่ไปในประเดน็ต่างๆ โดยการศกึษามกี�าหนดเสรจ็สมบรูณ์เดอืนมถินุายน 

2553
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ตารางที่ 6.33 สรุปผลการเจรจาการค้าเสรีระหว่างอาเซียนกับประเทศต่างๆ

หมายเหตุ : % ทั้งหมดเป็น % ของรายการสินค้า (Tariff Line)
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 โดยสรปุ ความตกลงการค้าเสร ี(FTA) ที่ไทยท�ากบั 7 ประเทศคูค้่า คอื อาเซยีน จนี  อนิเดยี 

ญีปุ่น่ เกาหลีใต้ ออสเตรเลยี และนวิซแีลนด์ ถอืเป็นปัจจยัส�าคญัทีจ่ะช่วยขบัเคลือ่นการส่งออกไทยในปีนี้ 

เพราะนอกจากสนิค้าไทยจะได้ประโยชน์จากการลดภาษีในอตัราทีเ่พิม่ขึน้และครอบคลมุสนิค้าหลายรายการ 

โดยเฉพาะการยกเลกิภาษสีนิค้าปกตทิกุรายการในกรอบ AFTA และในกรอบ FTA อาเซยีน-จนีแล้ว ยงัรวม

ถงึ FTA ทีม่ผีลบงัคบัใช้ในปี 2553 นี ้คอื FTA อาเซยีน-อนิเดยี FTA อาเซยีน-เกาหลีใต้ และ FTA อาเซยีน-

ออสเตรเลยี-นวิซแีลนด์ การส่งออกไทยยงัได้ปัจจยับวกจากเศรษฐกจิของประเทศคูเ่จรจา FTA ของไทยทีม่ี

แนวโน้มขยายตัวในอัตราสูงโดยเฉพาะจีนและอินเดีย ตลอดจนสมาชิกอาเซียนเดิมอย่างอินโดนีเซียและ

สงิคโปร์ ส่วนเศรษฐกจิของญีปุ่น่และนวิซแีลนด์ทีห่ดตวัลงในปีก่อนอาจจะกลบัมาขยายตวัได้อกีครัง้ในปีนี้ 

หมายเหตุ  เรียบเรียงจากข้อมูลและรายงานของกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ และ ศูนย์วิจัยกสิกรไทย


