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ปีที่ 6 ฉบับที่ 59 มิถุนายน 2559

วารสาร สนค. ฉบับนี้ คัดสรรบทความท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงกับตลาด CLMV มาน�าเสนอ ส�าหรับ 
ท่านที่สนใจการค้า การลงทุนในประเทศเพื่อนบ้านอย่าง กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมาร์ และเวียดนาม  
อยู่แล้ว จะได้มาอัพเดตสถานการณ์การค้าล่าสุด และวิเคราะห์โอกาสการลงทุนกัน 

เริ่มจากคอลัมน์ Special Talk ท�าความรู้จักตลาด CLMV โดยภาพรวม ซ่ึงประเทศไทยเรานั้น 
ได้เปรียบในฐานะที่มีความใกล้ชิดกับประเทศเพื่อนบ้านกลุ่มนี้เป็นอย่างดี และมีโอกาสที่จะพัฒนาเป็น 
ฐานการผลิตและตลาดร่วม เพื่อก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจอาเซียนอย่างแท้จริง 

ส�าหรับท่านที่ก�าลังจับตามองตลาดกัมพูชาอยู่ เชิญพลิกไปที่คอลัมน์ Special Report 1  
คอลมัน์นสิต์นกัวชิาการของเราจะมาบอกเล่าถงึความน่าลงทนุ ข้อก�าหนดในการเข้าไปลงทนุประเทศกัมพชูา  
โอกาสทางธุรกิจและข้อแนะน�าต่างๆ ส่วนท่านที่อยู่ในธุรกิจภาคการเกษตรและเกษตรแปรรูป ไม่ควร 
มองข้าม สปป.ลาว ประเทศท่ีอุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ แต่ก็ยังต้องการปัจจัยต่างๆ มาเติมเต็ม  
ซึ่งสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ในคอลัมน์ Special Report 2 

ท้ายนี ้ประเทศไทยเข้าสูช่่วงหน้าฝนแล้ว อย่าลมืดแูลสขุภาพด้วยนะคะ เพราะเมือ่ร่างกายแขง็แรง  
คุณก็พร้อมเสมอไม่ว่าจะท�าสิ่งใดก็ตาม ก็ส�าเร็จไปกว่าครึ่งแล้ว 

 
กองบรรณาธิการวารสาร สนค.

บรรณาธิการ
ผู้อ�านวยการ ส�านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

ผู้จัดท�า

ส�านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์
563 ถ.นนทบุรี ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

โทรศัพท์ 0 2507 7895 โทรสาร 0 2547 5687

เมือ่วนัพฤหสับดทีี ่12 พฤษภาคม 2559 นางสาวพมิพ์ชนก วอนขอพร รองผูอ้�านวยการส�านกังานนโยบาย 
และยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่อีก 2 ท่าน เดินทางไปยังจังหวัดปราจีนบุรี  
เพื่อร่วมพิธีเปิดโรงงานบริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จ�ากัด โดยงานในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก 
รองนายกรัฐมนตรี ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโรงงาน นอกจากนี้ ภายในงานยังมี
แขกคนส�าคัญร่วมงานอย่างคับคั่ง อาทิเช่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เลขาธิการส�านักงาน 
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี และคนส�าคัญอื่นๆ อีกมากมาย

โรงงานผลติรถยนต์ใหม่ของฮอนด้าท่ีนคิมอุตสาหกรรมโรจนะแห่งนี ้มมีลูค่าการลงทนุกว่า 17,000 ล้านบาท  
มกี�าลงัการผลติ 120,000 คนัต่อปี และก่อให้เกดิการจ้างงานประมาณ 2,500 อตัรา โดยจดุเด่นของโรงงาน 
คอื เทคโนโลยกีารผลิตทีท่นัสมัยและเป็นมติรต่อสิง่แวดล้อมภายใต้แนวคดิ “ส่งมอบผลติภณัฑ์คณุภาพสงู  
ด้วยสมดุลที่เหมาะสมของทักษะฝีมือการผลิต และเทคโนโลยีอันทันสมัย” โรงงานแห่งนี้จึงมีเทคโนโลย ี
ใหม่ล่าสุดที่ได้รับการติดตั้งในสายการผลิตเป็นครั้งแรกของฮอนด้า รวมถึงนวัตกรรมสายการประกอบ 
รถยนต์รปูแบบใหม่ ARC Line (Assembly Revolution Cell) ทีฮ่อนด้าพฒันาข้ึนและน�ามาใช้ทีโ่รงงานแห่งนี ้
เป็นแห่งแรกของโลก ซึง่มสีายการผลิตหลกัท�างานร่วมกบัระบบการผลติแบบเซลล์ และยงัมีการน�านวตักรรม 
การผลติทีท่นัสมยัและเป็นมิตรต่อสิง่แวดล้อมของโรงงานผลติรถยนต์ทีโ่ยริอ ิประเทศญีปุ่น่ มาประยกุต์ใช้ 
อกีด้วย ดงัน้ัน จากการลงทุนขยายการผลติด้วยเมด็เงนิทีม่หาศาลของฮอนด้าในครัง้นี ้จงึคาดว่าโรงงานแห่งนี ้
จะกลายเป็นหนึ่งในฐานการผลิตรถยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ที่ส�าคัญของฮอนด้าในอนาคต 
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Special Talkโดย นางสาวภรภัทร พันธ์งอก  กองนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าสินค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการ

ปัจจุบันประเทศไทยก�าลังเผชิญกับสถานการณ์การค้าโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและมีความหลากหลาย การรวมกลุ่มและความร่วมมือทางเศรษฐกิจ 

ภายในภูมิภาคโดยเฉพาะระหว่างไทยกับภูมิภาค CLMV จึงนับเป็นกลไกส�าคัญในการสร้างความเข้มแข็งภายในประเทศ และการร่วมแบ่งปันผลประโยชน์จากการค้า

ระหว่างประเทศเพือ่การเจรญิเตบิโตอย่างมคีณุภาพและยัง่ยนืร่วมกนั ภายใต้โลกทีไ่ร้ซึง่พรมแดนและเชือ่มโยงกนัอย่างแนบแน่น ทัง้ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน กฎระเบยีบ และ 

วิถีชีวิตประชาชนภูมิภาค CLMV+T นั้น เต็มเปี่ยมไปด้วยศักยภาพและโอกาสหรือไม่ ไทยจะก้าวเดินไปพร้อมๆ กับประเทศเพ่ือนบ้านในฐานะการเป็นตลาดเดียวกัน 

“CLMV+T as OUR Home Market” ได้อย่างไร   

“CLMV+T as OUR Home Market”

กลุ่มประเทศ CLMV ซึ่งประกอบด้วย กัมพูชา 
(Cambodia) ลาว (Lao PDR) เมียนมาร์ (Myanmar) 
และเวยีดนาม (Vietnam) เป็นคู่ค้าท่ีมคีวามส�าคญัต่อไทย 
โดยมแีนวโน้มการส่งออกสนิค้า/บรกิารและการลงทนุจาก
ไทยสูงข้ึนอย่างต่อเนือ่ง โดยนับตัง้แต่ปี 2552-2557 มูลค่า
การค้าระหว่างไทยและ CLMV เพิ่มขึ้นจาก 15,699.1  
ล้านดอลลาร์สหรฐั เป็น 30,534.2 ล้านดอลลาร์สหรฐั ทัง้นี้
เศรษฐกจิของ CLMV มอีตัราการเติบโตสงู เฉลีย่กว่าร้อยละ  
5-8 ในช่วง 6 ปีที่ผ่านมา (2552-2557) และคาดว่า  
เศรษฐกจิจะโตต่อเนือ่ง CLMV จงึเป็นตลาดทีจ่ะมกี�าลงัซือ้
สงูขึน้อย่างต่อเน่ือง โดยปัจจุบนัประชากรร่วม 166 ล้านคน 
ต้องการสนิค้าอปุโภคบรโิภคจ�านวนมาก รวมทัง้ต้องการลงทนุ 
ภายในประเทศ จึงเป็นที่จับตามองของนานาประเทศ 
รวมท้ังเป็นเป้าหมายการค้าการลงทนุของผูป้ระกอบการ
จากทั่วทุกมุมโลก
มองโอกาสและร่วมปลดลอ็กอุปสรรคการค้าและ
การลงทุนใน CLMV

CLMV โดยรวมมีเสถียรภาพทางการเมือง คณะ
รฐับาลไม่มกีารเปลีย่นแปลงมากนกัในช่วงทีผ่่านมา ท�าให้
มีนโยบายชัดเจนและต่อเนื่อง โดยได้รับสิทธิพิเศษต่างๆ
จากนานาประเทศในฐานะประเทศพฒันาน้อยทีส่ดุ อาทิ 
GSP จาก EU, US และออสเตรเลีย ท�าให้สินค้าส่งออก 
มีความได้เปรียบในการแข่งขันด้านราคา ทั้งนี้ CLMV 
เป็นแหล่งวัตถุดิบ/ทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์เป็น
แหล่งพลังงานทีส่�าคญั (อาท ิก๊าซธรรมชาต ิเป็นแหล่งผลติ 
กระแสไฟฟ้าด้วยพลงัน�า้) และแรงงานจ�านวนมาก โดยมี 
ค่าจ้างแรงงานไม่สงูนกั เหมาะแก่การลงทนุในอตุสาหกรรม 
ที่ใช้แรงงานเข้มข้น เช่น เสื้อผ้า สิ่งทอ รองเท้า และอุตฯ 
เกษตร ฯลฯ อย่างไรก็ตาม CLMV ขาดแคลนแรงงานฝีมือ 
และบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการท�าธุรกิจ 
ต่างประเทศ รวมท้ังกฎหมาย/กฎระเบียบการค้ายังไม่มี 
ความแน่นอน/ขาดประสทิธิภาพในการบงัคับใช้ และยังไม่มี 
ความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค  
ท�าให้ต้นทนุโลจสิตกิส์สงู CLMV ต้องพึง่พาความช่วยเหลอื
ด้านการพัฒนาจากต่างประเทศรวมทั้งไทย 
ความร่วมมือระหว่างไทยและ CLMV

ไทยเองมีความใกล้ชิดกับกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน 
เป็นอย่างดี ภายใต้กรอบความร่วมมืออนุภูมิภาค :  
ยทุธศาสตร์ความร่วมมอืทางเศรษฐกจิ อริวด-ีเจ้าพระยา-
แม่โขง (Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong Economic  
Cooperation Strategy : ACMECS) ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อใช ้
ประโยชน์จากความแข็งแกร่งและความหลากหลายของ 
ทัง้ 5 ประเทศสมาชิก เพือ่ส่งเสรมิการพฒันาในสาขาต่างๆ  

อาท ิการอ�านวยความสะดวกการค้าการลงทุน การเกษตร 
อตุสาหกรรมและพลงังาน และการเช่ือมเส้นทางคมนาคม

อย่างไรก็ตาม จากการรวมตัวกันเป็นประชาคม
เศรษฐกิจอาเซยีน ในวนัที ่31 ธนัวาคม 2558 CLMV และ
ไทย หรอื CLMVT ซึง่มที�าเลทีต่ัง้อยูใ่นทวปีเอเชยีแผ่นดนิ 
ใหญ่ และมีประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม รวมทั้งพรมแดน 
ทางภูมิศาสตร์ร่วมกัน จะได้ประโยชน์ร่วมกันมากขึ้น  
จากการเป็น “ฐานการผลติและตลาดร่วม” ทีม่กีารเคลือ่นย้าย 
สนิค้าอย่างเสร ีและการเปิดเสรีมากขึน้ของการค้าบริการ  
การลงทุน และการเคลื่อนย ้ายแรงงานมีฝ ีมือ  
โดยทัง้ 5 ประเทศได้ร่วมกนัผลกัดนัการพฒันาเศรษฐกจิให้ 
เท่าเทยีมกนั ไม่ว่าจะเป็นการร่วมพฒันาและใช้ประโยชน์
ในด้านต่างๆ ดังนี้

• การอ�านวยความสะดวกทางการค้าและการ 
เชื่อมโยงในภูมิภาค อาทิ การเปิด/ยกระดับจุดผ่านแดน 
การขยายเวลาเปิด-ปิดด่าน พิธีการศุลกากรตรวจแบบ
เบ็ดเสร็จ (Single Stop Inspection) การขยายเส้นทาง
ระเบยีงเศรษฐกิจต่างๆ (เช่น R8 และ R12 เชือ่มระหว่าง
ไทย-ลาว-เวียดนาม เป็นต้น) 

• การส่งเสริมการค้าและการลงทุนระหว่างกัน  
ทั้งการแลกเปลี่ยนข้อมูล การเยือนและการจัดกิจกรรม 
การค้า โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (เช่น Thailand  
Week 2015 และ Vientiane Expo 2015 ณ นครหลวง 
เวียงจนัทน์ เป็นต้น) การสร้างเครอืข่ายทางธรุกจิผู้ประกอบการ 
ไทยร่วมกับประเทศเพือ่นบ้าน 4 ประเทศ โดยกรมการค้า 
ต่างประเทศ ภายใต้ Young Entrepreneur Network  
Development Program (YEN-D) Program เพือ่สร้าง 
และพัฒนาบุคลากรการค้า ผู้ประกอบการ และนักธุรกิจ 
รุน่ใหม่ ให้มคีวามรูค้วามสามารถในการขยายตลาดการค้า 
การลงทุน ผ่านกิจกรรมอบรมเพิ่มความรู้และทักษะจาก 
ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้น�าองค์กรท่ีมีชื่อเสียงต่างๆ โดยไทย 
จัดอบรมให้ประเทศเพื่อนบ้านโดยไม่มีค่าใช้จ่าย รวมทั้ง 
การส่งเสรมิการลงทนุในต่างประเทศ โดยกระทรวงพาณิชย์ 
ในสาขา non-manufacturing based เช่น ธรุกจิบรกิาร 
สาขาต่างๆ ได้แก่ ก่อสร้าง บริการสุขภาพ ร้านอาหาร  
สปา การบริหารโรงแรม แฟรนไชส์ เป็นต้น 

• ความร่วมมือด้านพัฒนาระบบ/ด้านวิชาการ  
อาท ิการสนบัสนนุการพฒันาระบบ ICT เพือ่พฒันาระบบ 
ฐานข้อมูลการค้า อุตสาหกรรม และวิสาหกิจขนาดกลาง 
และเลก็ ในประเทศเพือ่นบ้าน ภายใต้การด�าเนินงานของ 
กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการ 
ต่างประเทศ และการจัดฝึกอบรม/ศึกษาดูงานด้านการ 
รวมกลุ่มทางเศรษฐกิจและความตกลงเสรีการค้าภายใต้ 
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

ดังนั้น การหาลู่ทางและโอกาสทางการค้าการ 
ลงทุนหรือการขยายฐานการผลิตในกลุ่มประเทศ CLMVT 
เต็มไปด้วยความสดใส แต่ก็ยังมีต้นทุนระหว่างกัน 
ที่สูงตามที่ได้กล่าวในเบื้องต้น ต้องอาศัยการแลกเปลี่ยน 
ข้อมูลด้านการค้าการลงทุน ลักษณะตลาด กฎระเบียบ/ 
มาตรการ ตลอดจนพฤติกรรมและความต้องการของ 
ผู้บริโภคระหว่างกัน รวมทั้งต้องสร้างเครือข่ายการค้า 
การลงทุนในเชิงลึกยิ่งขึ้น
CLMVT Forum 2016

ด้วยตระหนักถึงศักยภาพที่ยังถูกซ่อนอยู่ของ
ภูมิภาค CLMVT กระทรวงพาณชิย์ ด้วยความร่วมมอืจาก  
กระทรวงการท่องเท่ียวและกฬีา กระทรวงอตุสาหกรรม  
กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงวฒันธรรม ส�านักงาน
คณะกรรมการส่งเสรมิการลงทนุ ส�านกังานส่งเสรมิการจดั 
ประชุมและนิทรรศการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  
และสถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน�้าโขง  
จึงก�าหนดจัดการประชุมประเทศในภูมิภาค ภายใต้  
“The CLMVT Forum 2016 : Towards a Shared 
Prosperity มุง่สูค่วามเจรญิก้าวหน้าร่วมกนั) ระหว่าง 
วันที่ 16-18 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมดุสิตธานี  
กรงุเทพมหานคร โดยมวีตัถุประสงค์หลักในการแสดงถึง 
ศักยภาพในการเจริญก้าวหน้าร่วมกันของประเทศต่างๆ  
ในภูมิภาค ที่สอดคล้องกับหลักการพัฒนาอย่างย่ังยืน  
โดยจะ 1) รับฟังมุมมองจากบริษัทชั้นน�าของโลกต่อการ 
พัฒนาของภูมิภาค รวมทั้งศักยภาพ จุดเด่นและจุดด้อย 
ทีต้่องได้รบัการแก้ไขเพือ่จดุมุง่หมายของภมูภิาค CLMVT  
ในการเป็นเครือ่งยนต์ตวัใหม่ของเศรษฐกิจเอเชีย 2) ระบุ 
ปัญหาและอุปสรรค รวมทั้งหาทางแก้ไขเพื่อเพ่ิมความ 
เชื่อมโยงภายในภมิูภาค 3) หารือการบ่มเพาะและพฒันา 
ผูป้ระกอบการรุ่นใหม่ (Startup) การพัฒนาทรัพยากร 
มนุษย์ และการส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตท่ีดี  
และ 4) หารือการใช้ประโยชน์จากโลกยุคดิจิตอล

CLMVT Forum 2016 นับเป็นการประชุม 
ครั้งแรกที่น�าผู้น�าทางธุรกิจชั้นน�า ผู้ประกอบการรุ่นใหม่  
ผูก้�าหนดนโยบายด้านการค้า การลงทนุ และการท่องเทีย่ว  
รวมทั้งนักวิชาการท่ีมีชื่อเสียงของประเทศ CLMV  
มาพบปะ พดูคยุ แลกเปลีย่นประสบการณ์ และสร้างเครือข่าย 
ระหว่างกันและกันให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น กลุ่มประเทศ  
CLMVT มีเป้าหมายจัด CLMVT Forum ปีละคร้ัง เพื่อ 
เป็นเวทใีนการสร้างความร่วมมอืระหว่าง CLMVT ในการ 
ก้าวสู่ตลาดโลกและการเจริญเติบโตไปด้วยกัน รวมทั้ง 
เสริมสร้างบทบาทของไทยและ CLMV ในฐานะตลาด 
เดียวกัน เพื่อเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของอาเซียน ตาม 
แนวคิด CLMV+T as OUR Home Market 
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มุมมองใหม่ตลาดกัมพูชา : 
โอกาสทองนักธุรกิจไทย

“กัมพูชาเป็นตลาดที่มีความน่าสนใจในด้านการค้าการลงทุนเป็นอย่างมาก เนื่องจากมีการเติบโตทางเศรษฐกิจสูงเม่ือเทียบกับประเทศในแถบภูมิภาคเดียวกัน  

สามารถวัดได้จากผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ หรือ จีดีพี (Gross Domestic Products : GDP) ของกัมพูชาที่เพิ่มขึ้นเฉลี่ยถึงร้อยละ 7 ติดต่อกันเป็นระยะเวลา 

หลายปีตดิต่อกนั และมกีารไหลเข้าของการลงทุนโดยตรงจากต่างชาต ิ(Foreign Direct Investment : FDI) อย่างต่อเนือ่ง เนือ่งจากปัจจยัสนบัสนนุหลกั คอื นโยบาย 

เปิดกว้างรบัการลงทุนจากต่างประเทศ การได้รบัสิทธพิเิศษภาษ ี0% ภายใต้สนธสิญัญา Everything But Arms Agreement (EBA) ของ EU การมต้ีนทุนค่าแรงต�า่ 

และการเมืองที่มีเสถียรภาพในหลายปีที่ผ่านมาก่อให้เกิดการเพิ่มขึ้นของก�าลังซื้ออย่างรวดเร็วและช่วยสร้างโอกาสมากมายหลายด้านแก่ผู้ประกอบการไทย อาทิ  

สาขาก่อสร้าง อาหาร และสุขภาพ”

นับจากที่ได้มีการเปิดตัวประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือเออีซี (ASEAN  
Economic Community : AEC) ซึ่งการรวมกลุ่มดังกล่าวส่งผลให้อาเซียนกลายเป็น 
ตลาดและฐานการผลิตร่วม (Single Market and Production Base) ที่มีประชากร 
รวมกว่า 600 ล้านคนอย่างเป็นทางการ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นมา  
AEC ได้กลายเป็นตลาดท่ีมีความส�าคัญและน่าจับตามองส�าหรับนักธุรกิจจากต่างชาติ 
โดยเฉพาะนกัธรุกจิไทย ปัจจบุนัรฐับาลไทยได้ให้ความส�าคญักบัตลาดอาเซยีนโดยเฉพาะ 
CLMV เป็นพเิศษ โดยถอืว่าเป็น Home market  เนือ่งจากเป็นกลุม่ทีม่แีนวโน้ม 
การเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิทีด่อีย่างต่อเนือ่ง และยงัเป็นแหล่งทรพัยากรธรรมชาต ิ
ทีอ่ดุมสมบูรณ์มาก ทัง้ป่าไม้ แร่ธาตุ ประมง น�า้มนั และก๊าซธรรมชาต ินอกจากนี้ 
ยงัเป็นตลาดแรงงานทีค่่าจ้างยงัไม่สูงอกีด้วย จงึเป็นโอกาสดทีีจ่ะท�าความรู้จกัประเทศ 
ในกลุม่น้ีให้มากขึน้ รวมถงึโอกาสทางธรุกจิในประเทศกลุม่ดงักล่าว โดยมปีระเทศกัมพูชา 
เป็นประเทศที่อยู่ในความสนใจของผู้ประกอบการไทยในอันดับต้นๆ 

เมื่อวันที่ 25-28 เมษายน 2559 ส�านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า  
กระทรวงพาณิชย์ และศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
ได้เดินทางไปศึกษาโอกาสทางการค้าการลงทุนในประเทศกัมพูชา ภายใต้โครงการ 
จัดท�ายุทธศาสตร์การสร้างโอกาสทางการค้าการลงทุนและพัฒนาต้นแบบธุรกิจสินค้า 
อตุสาหกรรม (AEC Connect 5) ซึง่พบว่ากมัพชูาในปัจจบุนัเป็นประเทศทีม่กีารขยายตัว 
ของเมอืงอย่างรวดเรว็ทัง้เมอืงหลวงและเมอืงรองสูค่วามทนัสมยั เนือ่งจากการหลัง่ไหล 
เข้าไปท�างานและอยูอ่าศยัอย่างถาวรของชาวต่างชาตเิป็นจ�านวนมาก โดยเฉพาะชาวจนี 
ญีปุ่น่ เกาหล ีและเวยีดนาม สาเหตุมาจากการท่ีกฎหมายกมัพชูาอนญุาตให้ชาวต่างชาติ 
สามารถเป็นเจ้าของกรรมสทิธิอ์าคารชุดได้ (ยกเว้นช้ันท่ีตดิกับพืน้ดนิ เช่น อาคาร 10 ชัน้  
ต่างชาตถิอืครองได้ตัง้แต่ชัน้ 2-10) ส่งผลให้ธรุกจิอสังหาริมทรัพย์มกีารขยายตวัอย่างมาก  
ทั้งคอนโดมิเนียม อพาร์ทเมนท์ โรงแรม ศูนย์การค้าทันสมัย ทั้งนี้ คาดว่าภายใน 3 ปี  
กรุงพนมเปญจะมีจ�านวนคอนโดมิเนียมเพิ่มขึ้นประมาณปีละร้อยละ 40 และจ�านวน 
ห้องพักจะเพิ่มขึ้นถึงอย่างน้อย 1 หมื่นยูนิต

นอกจากนี้ กัมพูชายังได้มีการจัดท�าแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติระยะกลาง  
(National Strategic Development Plan-NSDP) ปี 2014-2018 เพื่อพัฒนาการ 
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยมีเป้าหมายที่จะด�าเนินการให้เศรษฐกิจกัมพูชามีอัตรา 
การขยายตวัโดยเฉลีย่ร้อยละ 7 ต่อปี จากการปรบัโครงสร้างเศรษฐกจิให้มีความหลากหลาย  
เน้นการเพิ่มมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าส่งออก โดยเฉพาะสินค้าเกษตรกรรมด้วยการเพิ่ม 
ผลผลิต ซึ่งให้ความส�าคัญกับข้าวเป็นหลัก อย่างไรก็ตาม กัมพูชายังมีความต้องการ 
ที่จะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อที่จะรองรับการขยายตัวทางด้านการค้าการลงทุน  
เช่น ระบบชลประทาน โรงสข้ีาวและโกดงัเกบ็ข้าว ระบบโลจสิตกิส์และกลไกท่ีเก่ียวข้อง 
ควบคุมคุณภาพ รวมถึงการพัฒนาในภาคอุตสาหกรรมที่จะเน้นส่งเสริมการลงทุน 
ในสาขาการแปรรูปสินค้าเกษตร การผลิตและการประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และ 
ไฟฟ้า รวมถึงส่วนประกอบของเครื่องจักร อุตสาหกรรมสนับสนุนส�าหรับอุตสาหกรรม 
เครื่องนุ่งห่ม และอุตสาหกรรมใหม่ๆ เช่น อุตสาหกรรมพลาสติก อุตสาหกรรมเคมี  
โครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีและซอฟต์แวร์

จากการเดินทางไปยงัประเทศกัมพชูาของโครงการดังกล่าว ท�าให้ได้ข้อมูลทีเ่ป็น 
ประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจจะเข้าไปท�าการค้าหรือลงทุนในประเทศกัมพูชา ดังนี้

1. ข้อมูลการค้าการลงทุนไทย-กัมพูชา
1.1 ความสัมพันธ์ด้านการค้าการลงทุนระหว่างไทยและกัมพูชา 
ไทยและกัมพูชามีความสัมพันธ์ด้านการค้าการลงทุนที่ดีต่อกันมาเป็นเวลานาน  

โดยกมัพชูาเป็นคูค้่าอนัดบัที ่22 ของไทยในโลก ในปี 2558 ไทยมีมลูค่าการค้ากบักมัพชูา 
อยู่ที่ 5,598 ล้านเหรียญสหรัฐ แบ่งเป็นการส่งออกมีมูลค่า 4,959 ล้านเหรียญสหรัฐ  
และมีมูลค่าการน�าเข้าอยู่ที่ 639 ล้านเหรียญสหรัฐ ส่งผลให้ไทยเกินดุลทางการค้า 
กับกัมพูชาอยู่ที่ 4,320 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งสินค้าส่งออกหลักของไทยไปยังกัมพูชา  
เช่น อญัมณเีครือ่งประดับ น�า้มนั อาหาร และเครือ่งด่ืม ในขณะทีสิ่นค้าท่ีไทยน�าเข้าหลกั 
เช่น เครื่องจักรไฟฟ้า ผักและผลไม้ สินแร่อื่นๆ เป็นต้น

1.2 ข้อก�าหนดในการเข้าไปลงทุนประเทศกัมพูชา 
ข้อก�าหนดสัดส่วนการถือหุ้น เนื่องจากรัฐบาลกัมพูชามีนโยบายส่งเสริม 

การลงทุนจากต่างชาติ ดังนั้นจึงมีมาตรการดึงดูดการลงทุนต่างชาติ โดยไม่มีข้อจ�ากัด 
ด้านสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ลงทุนชาวต่างชาติ ซึ่งจะเลือกถือหุ้นทั้งหมด 100%  
ด้วยตนเองหรอืจะร่วมลงทุนกับหุน้ส่วนท่ีเป็นคนท้องถิน่กไ็ด้ ยกเว้น การประกอบธรุกจิ 
เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ผู้ท่ีเป็นเจ้าของที่ดินจะต้องเป็นชาวกัมพูชาหรือนิติบุคคล 
กัมพูชา (มีสัดส่วนที่ถือหุ้นโดยชาวกัมพูชาหรือนิติบุคคลกัมพูชาในบริษัทอย่างน้อย 
ร้อยละ 51) เท่านั้น

ข้อก�าหนดเงนิลงทุนข้ันต�า่และขัน้ตอนการด�าเนินธุรกิจ เงนิลงทนุขัน้ต�า่ก�าหนด 
ไว้อยู่ที่ประมาณ 4 ล้านเรียล หรือประมาณ 4 หมื่นบาท โดยมีขั้นตอนการด�าเนินธุรกิจ  
ดงันี ้1. น�าเงนิลงทนุไปฝากกบัธนาคารทีไ่ด้รบัอนญุาตในประเทศกมัพชูา 2. ธนาคารจะออก 
ใบรับรองเงินฝากให้แก่นักลงทุน 3. น�าเอกสารที่ได้จากธนาคารดังกล่าวไปด�าเนินการ 
จดทะเบียนเพื่อจัดตั้งบริษัท ซึ่งการด�าเนินธุรกิจส่วนใหญ่แล้วจะเป็นไปตามขั้นตอน 

4 TPSO Journal



โดย นายไพศาล มะระพฤกษ์วรรณ, นายมนตรี โกมลทัต 
กองนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าสินค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการ

ท่ีได้กล่าวไป เว้นแต่ (1) เป็นธุรกิจเฉพาะ อาจมีข้อก�าหนดขั้นต�า่ในการลงทุนเป็นการ 
เฉพาะ เช่น เป็นบริษัทก่อสร้างประเภทที่ 3 (ขนาดเล็ก) ต้องมีทุนจดทะเบียนขั้นต�่า  
20 ล้านเรยีล และได้รบัการรับรองโดยธนาคาร (2) เป็นธรุกิจประเภททีต้่องมีเงนิลงทนุ 
ขั้นต�่า เพื่อขอรับส่งเสริมการลงทุน เช่น โครงการก่อสร้างศูนย์การค้า หากมีเงินลงทุน 
ขั้นต�่า 200 ล้านเหรียญสหรัฐ จะมีสิทธิได้รับการส่งเสริมการลงทุน

ประเภทธรุกจิต้องห้าม โดยหลกัการประกอบธรุกจิในกมัพชูานัน้จะไม่มข้ีอจ�ากดั 
ด้านประเภทธุรกิจ ชาวต่างชาติสามารถเข้ามาลงทุนได้ทุกประเภท อย่างไรก็ตาม  
รัฐได้มีบางธุรกิจที่ต้องห้ามทั้งชาวไทยและกัมพูชา ได้แก่ (1) การผลิตสารออกฤทธ์ิ 
ทีม่ผีลต่อจติประสาท สารเสพตดิ (2) การผลติสารเคมอีนัตราย การผลติยาปราบศตัรูพชื 
ทางการเกษตรที่ใช้สารเคมีอันตรายที่ต้องห้ามตามกฎระเบียบระหว่างประเทศหรือ 
องค์การอนามัยโลกอันจะเป็นอันตรายต่อสาธารณสุขหรือสิ่งแวดล้อม (3) การผลิต 
พลังงานไฟฟ้าจากการใช้ปฏิกูลที่น�าเข้าจากต่างประเทศ (4) ธุรกิจที่แสวงหาประโยชน์ 
จากป่าไม้โดยต้องห้ามตามกฎหมายป่าไม้

หน่วยงานส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ กัมพูชามีหน่วยงานที่ดูแล 
ด้านการลงทนุจากต่างประเทศ ชือ่ว่า สภาเพือ่การพฒันากมัพชูา (The Council for the  
Development of Cambodia : CDC) ซึง่มบีทบาทคล้ายกับส�านกังานคณะกรรมการ 
ส่งเสริมการลงทุนของไทย คือ มีหน้าที่พิจารณาอนุมัติส่งเสริมโครงการลงทุนท้ังหมด 
ในประเทศ โดยเฉพาะการลงทนุของภาคเอกชน ทัง้นี ้กฎหมายกมัพชูาก�าหนดให้สภาเพือ่
การพฒันากมัพชูาเป็นทีใ่ห้บรกิารแบบจดุเดียวเบด็เสรจ็ (One Stop Service) ทีต่อบรับ 
หรือปฏิเสธการลงทุน และด�าเนินการออกใบรับรองการจดทะเบียนเพื่อให้การลงทุน 
เริ่มด�าเนินการได้ โดยมีหน่วยงานในสังกัด คือ คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนของ 
กมัพชูา (Cambodian Investment Board : CIB) และคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทนุใน 
เขตเศรษฐกจิพเิศษของกัมพชูา (Cambodia Special Economic Zone Board, CSEZB)

2. โอกาสทางธุรกิจในประเทศกัมพูชาท่ีน่าจับตามอง : กรณีศึกษาธุรกิจ 
อสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง

ในภาพรวมของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง จัดได้ว่าเป็นธุรกิจที่ม ี
การเตบิโตขึน้เป็นอย่างมาก ซึง่ในช่วง 5 ปีทีผ่่านมามกีารขยายตวัของการลงทนุโดยตรง 
จากต่างประเทศสาขาก่อสร้างในระดับทีส่งู โดยในช่วงปี 2010-2015 (พ.ศ. 2553-2558)  
มีการขยายตัวเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 50 ต่อปี และในปี 2010 (2553) มีการขยายตัวสูงถึง 
ร้อยละ 106 ซึ่งสาเหตุการขยายตัวอย่างมากของธุรกิจดังกล่าวมาจากการที่กัมพูชา 
ก�าลงัเร่งรดัพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานเพ่ือดึงดดูการลงทุน เช่น สะพาน ถนน ระบบรถไฟ  
ท่าเรือ นิคมอุตสาหกรรม ไฟฟ้า และประปา รวมไปถึงส่ิงอ�านวยความสะดวกสู่ความ 
เป็นเมืองมากยิ่งขึ้น โดยโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ใจกลางกรุงพนมเปญที่อยู่ระหว่าง 
การก่อสร้าง ได้แก่  Grand Phnom Penh International city Project, CamKo City  
Project, Boeung Kak Project (กลุ่ม Shukaku Inc ได้สัญญาเช่าที่ดิน 99 ป ี
เพื่อสร้างคอมโดมิเนียม บ้านจัดสรรและคอมเพล็กซ์ระดับ Hi-end, Chroy Changva  
project (ศูนย์ธุรกิจ กีฬา ย่านธุรกิจ ASEAN +3 และย่านที่พักอาศัย), เกาะเพชร  
เกาะกลางแม่น�า้โขงในพนมเปญ ซึง่ประกอบด้วยศูนย์การประชุมนานาชาต ิห้องโถงจดัเลีย้ง 
งานแต่งงาน และโครงการ Borey Peng Hout Project เป็นต้น สิ่งเหล่านี้ท�าให้เห็น 
ได้ชัดเจนขึน้ว่าธรุกจิอสงัหารมิทรพัย์และการก่อสร้างในกมัพชูาก�าลงัเป็นทีต้่องการและ 
เร่ิมมีผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้างของไทยเข้าไปลงทุนยังกัมพูชา
มากขึ้น ซึ่งหากพิจารณาสัดส่วนการลงทุนในสาขาก่อสร้างจัดตามมูลค่าการลงทุนจาก
ต่างประเทศ พบว่าในปี 2015 (2558) จีนเป็นประเทศที่มีสัดส่วนการลงทุนในกัมพูชา
สูงที่สุด มีสัดส่วนร้อยละ 48 ในขณะที่ประเทศไทยมีจัดอยู่อันดับที่ 4 ร่วมกับประเทศ 
อังกฤษ ที่มีสัดส่วนการลงทุนแต่ละประเทศอยู่ที่ร้อยละ 4

นอกจากนี ้เมือ่พิจารณาถงึศักยภาพผู้ประกอบการไทยในธุรกจินี ้สามารถกล่าว 
ได้ว่าผู้ประกอบการไทยมีความสามารถทีจ่ะแข่งขนัได้ในกมัพชูา เนือ่งจากผูป้ระกอบการ 
และแรงงานไทยระดบัหวัหน้างานในธุรกิจก่อสร้างรายใหญ่ของไทยมคีวามช�านาญเฉพาะทาง  
จากการที่บริษัทก่อสร้างไทยมีประสบการณ์ในการรับเหมางานก่อสร้างทั้งในและ 
นอกประเทศมาเป็นเวลานาน รวมถงึการทีผู่ป้ระกอบการธรุกจิก่อสร้างไทยมมีาตรฐานสากล  
เช่น ISO 9002 (มาตรฐานระบบคณุภาพก�ากบัดแูลการผลติ การตดิตัง้ และการบริการ),  

ISO 14000 (มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม), ISO 18000 (มาตรฐานระบบ 
การจัดการชีวอนามัยและความปลอดภัย) จะท�าให้ไทยได้เปรียบเชิงคุณภาพในธุรกิจ 
ก่อสร้างในกัมพูชาเพิ่มมากขึ้น

3. ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
3.1 กัมพูชามีความต้องการสินค้าและบริการที่มีคุณภาพสูง เพื่อตอบสนอง 

ต่อพฤตกิรรมการบรโิภคของผูบ้รโิภคชาวต่างชาต ิประกอบกบัชาวกัมพชูาเองก็มฐีานะ 
ทางการเงินดีข้ึนตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ทั้งชนชั้นกลางท่ีเพิ่มจ�านวนขึ้น และ 
กลุ่มคนรวยขั้นมหาเศรษฐีที่ยิ่งรวยมากยิ่งขึ้น กรุงพนมเปญในอนาคตจึงมีแนวโน้มที่จะ 
กลายเป็นเมืองของนานาชาติ

3.2 พฤตกิรรมการบรโิภคของคนกมัพูชาคล้ายคนไทยมาก อาหารทกุชนดิทีม่ี 
ในกมัพชูา เช่น ห่อหมก และส้มต�า กม็ใีนบ้านเราเช่นกนั ดงันัน้ จงึไม่น่าแปลกใจทีส่นิค้า 
อาหารไทยจะครองส่วนแบ่งตลาดอันดับ 1 ในตลาดกัมพูชา

3.3 กัมพูชาให้ความส�าคัญกับการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตร  
จงึเป็นโอกาสของไทยทีจ่ะเข้าไปลงทนุในอตุสาหกรรมดงักล่าว อาทเิช่น เกษตรอนิทรย์ี  
เนื่องจากไทยมีองค์ความรู้และมีความเชี่ยวชาญ

3.4 กมัพชูามเีมืองรองทีม่ศีกัยภาพทางเศรษฐกจิอกีหลายเมอืง อาท ิเมอืงเสยีมเรยีบ 
เมืองท่องเที่ยวยอดนิยมติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลก ที่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทาง 
มาท่องเทีย่วปีละมากกว่า 2 ล้านคน และเมืองพระสหีน ุซึง่เป็นเมอืงท่าเรอืน�า้ลกึส�าคญั 
ที่กัมพูชาวางแผนให้เป็นเมืองต้นแบบของเขตเศรษฐกิจพิเศษที่มีความหลากหลาย  
ตามแนวคดิของเขตปกครองพิเศษเพ่ือบรหิารจัดการพ้ืนทีใ่ห้กลายเป็นศนูย์กลางเศรษฐกจิ  
อตุสาหกรรม การค้าและการท่องเทีย่ว จงึเป็นโอกาสอย่างมากส�าหรบัคลสัเตอร์ก่อสร้าง 
และบริการที่เก่ียวเนื่องของไทย โดยเฉพาะธุรกิจบริการออกแบบตกแต่งภายใน  
การบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์และสินค้าวัสดุก่อสร้าง สุขภัณฑ์ เฟอร์นิเจอร์  
เคร่ืองใช้ไฟฟ้า ของตกแต่งบ้าน เคหะสิ่งทอ รวมถึงสินค้าอุปโภคบริโภคเกรดคุณภาพ  
ที่จะเร่งขยายเข้าสู่ตลาดกัมพูชา 

3.5 กมัพชูาก�าลงัเร่งรัดพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน เช่น ถนน ทางรถไฟ ท่าเรอื และ 
นคิมอตุสาหกรรม ท�าให้การบรกิารด้านการก่อสร้างและวางระบบต่างๆ เป็นทีต้่องการสงู  
เป็นโอกาสแก่ธุรกิจก่อสร้างและธุรกิจต่อเนื่องและสนับสนุน ล่าสุดกัมพูชามีก�าหนด 
การจัดงาน Cambodia Construction Summit & Expo 2016 ระหว่างวันท่ี 1-3 
ธันวาคม 2559 ณ เกาะเพชร Diamond Island Exhibition Center ใจกลางกรงุพนมเปญ  
เป็นโอกาสแก่ธรุกจิไทยในสาขาก่อสร้าง วสัดกุ่อสร้าง การตกแต่งภายใน ระบบปรบัอากาศ  
ระบบไฟฟ้า ระบบน�้าประปา และระบบดับเพลิง ผู้สนใจสามารถศึกษาและสอบถาม 
รายละเอียดได้ที่ Facebook : Cambodia Construction Industry Expo 2016

3.6 ธรุกจิบรกิารทางสุขภาพ และการรกัษาพยาบาลเป็นทีต้่องการสงูในกัมพชูา 
เนือ่งจากเป็นสาขาทีข่าดแคลนบคุลากรในกมัพชูา และโรงพยาบาลมน้ีอย จงึเป็นโอกาส 
ในการเข้าไปลงทุนโดยตรง และส่งเสริมให้เข้ามาใช้บริการในไทยได้เช่นกัน 

จ�านวนโครงการก่อสร้างในกัมพูชาระหว่างปี 2005-2015
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Special Report

“โอกาสทางธุรกิจสินค้าเกษตรใน สปป.ลาว :
เพื่อนบ้านที่น่าจับตามอง”

เศรษฐกิจท้องถิ่นไทย 

ก้าวใหม่สู่สากล 

“สปป.ลาว เป็นประเทศที่น่าสนใจในการเข้าไปลงทุนด้านการเกษตรและเกษตรแปรรูปเนื่องจากผืนดินยังอุดมสมบูรณ์ อีกทั้ง สปป.ลาว ยังได้รับสิทธิ GSP  

เพื่อส่งออกไปยังตลาดโลก และมีจีนซึ่งเป็นตลาดใหญ่เป็นตลาดรองรับที่ส�าคัญ”

1http://www.nationmaster.com/country-info/profiles/Laos/
Agriculture 

จากการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)  
ถอืเป็นการเปิดโอกาสทางการค้าการลงทุนระหว่างประเทศ 
ในภูมิภาคให้สะดวกมากขึ้น ส�าหรบัผูป้ระกอบการด้าน 
สนิค้าเกษตรและเกษตรแปรรปู ควรพจิารณาสาธารณรัฐ 
ประชาธปิไตยประชาชนลาวในฐานะแหล่งลงทนุทีน่่าสนใจ 
อย่างมากประเทศหนึง่ในขณะนี ้ด้วยความได้เปรยีบใน 
หลายด้าน

ในปี 2557 GDP ของ สปป.ลาว อยู่ที ่12 พันล้าน 
ดอลลาร์สหรัฐ อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของ  
สปป.ลาว อยูใ่นระดบัสงู คอื 7-8% เรือ่ยมาเป็นระยะเวลา
นาน โดยภาคการเกษตรมีสัดส่วนร้อยละ 37 ของ GDP 
พืน้ทีท่�าการเกษตรอยูท่ี่ประมาณ 23,780 ตร.กม.1 สปป.ลาว 
มีศักยภาพและน่าจับตามอง ในการเป็นแหล่งลงทุน 
ของผู้ประกอบการไทยในธุรกิจการเกษตร สินค้าเกษตร 
แปรรปู เกษตรอนิทรย์ี จากการทีย่งัมทีรพัยากรธรรมชาติ 
ยงัอดุมสมบรูณ์ ผืนดนิยงัไม่ถูกใช้ในเชงิพาณชิย์มาก มแีร่ธาต ุ
ที่อุดมสมบูรณ์มากท่ีสุดแห่งหนึ่งของโลก โดยเฉพาะ 
แร่ธาตุเพื่อการเกษตร เหมาะแก่การเจริญเติบโตของ
พืช รัฐบาลมีการควบคุมการใช้สารเคมี อีกท้ังยังได้รับ 
สิทธิพิเศษทางภาษี (GSP) ในการส่งออกไปยังตลาดโลก  
นอกจากนี้ ยังเป็นตลาดที่มีความต้องการเครื่องจักรกล
การเกษตรจากไทยอีกจ�านวนมาก

จากการที่ผู้เขียนได้ร่วมเดินทางกับศูนย์ศึกษา 
การค้าระหว่างประเทศ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยั 
หอการค้าไทย ที่ปรึกษาของ สนค. ในโครงการสร้าง 
โอกาสทางการค้าการลงทุนและพัฒนาต้นแบบธุรกิจ
สินค้าเกษตร ได้พบกับผู้ประกอบการทีม่ศีกัยภาพในธรุกจิ
การเกษตรหลายด้าน เช่น บริษัทผู้ปรับปรุงเมล็ดพันธุ์
ข้าว และโรงสีข้าว ซึ่งได้รับเงินทุนสนับสนุนจากรัฐบาล 

แบบปลอดดอกเบี้ย ในการพัฒนาพันธุ์ข้าว เพื่อแจกจ่าย 
ให้เกษตรกรน�าไปปลูก รวมทั้งท�า Contract Farming  
กับเกษตรกร เมื่อได้รับผลผลิตก็จะน�ามาสีเพื่อจ�าหน่าย 
ในประเทศและส่งออกต่อไป นอกจากนี้ยังได้พบกับ 
ผู้ประกอบการฟาร์มเกษตรอินทรีย์ ผู้ปลูกและจ�าหน่าย 
ผกัปลอดสารพษิ หญ้า และไม้ผลต่างๆ และบรษัิทร่วมทุน
ระหว่างผูป้ระกอบการไทยและลาว โรงงานแปรรปูสนิค้า
เกษตรเพือ่จ�าหน่ายในประเทศ และสามารถส่งออกไปยงั
ตลาดยุโรปที่เน้นมาตรฐานสูงได้ เช่น ข้าวโพดกระป๋อง  
เนือ่งจากได้รับมาตรฐาน Good Manufacturing Practice  
(GMP) และมาตรฐาน British Retail Consortium (BRC)  
จากประเทศองักฤษ และผลติภณัฑ์อ่ืนๆ เช่น ลกูชดิเช่ือม  
กระเทียมดอง เป็นต้น

สปป.ลาว เป็นประเทศที่ยังคงมีทรัพยากร 
ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ ภาคเศรษฐกิจส่วนใหญ่ยังเป็น 
ขั้นต้น ยังพึ่งพาการเกษตร ป่าไม้ และเหมืองแร่มาก  
พชืเศรษฐกจิหลกัของ สปป.ลาว ค่อนข้างคล้ายคลึงกบัไทย  
ได้แก่ ข้าว ซึง่ชาวลาวนยิมบริโภคข้าวเหนยีว พนัธ์ุท่ีนยิม  
คือ พันธุ์ไก่น้อย ซึ่งรัฐบาล สปป.ลาว ก�าลังผลักดัน 
เพื่อขายในตลาดโลก นอกจากน้ียังมี ยางพารา กาแฟ  
ข้าวโพด มันส�าปะหลัง อ้อย พืชผักต่างๆ และลูกชิดที่ 
ชาวไทยนิยมบริโภคเป็นขนมหวาน ก็มีแหล่งก�าเนิดใน 
สปป.ลาวในอัตราส่วนสูงถึง 90% ของโลก

โดยจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของ 
สปป.ลาว ในด้านธุรกิจการเกษตร เกษตรแปรรูป และ
เกษตรอินทรีย์ สามารถสรุปได้ดังนี้

จุดแข็ง
1. สิง่แวดล้อมทีย่งัมคีวามเป็นธรรมชาตสิงู ดนิยงั

มคีวามอดุมสมบรูณ์ ยงัไม่ถกูใช้ในเชงิพาณชิย์มาก ความ
จ�าเป็นทีจ่ะต้องใช้สารเคมยีงัไม่มาก จากข้อมูลทีไ่ด้รับจาก
ผู้ประกอบการ พบว่าผลผลิตพืชผักผลไม้ใน สปป.ลาว  
ส่วนใหญ่ปลอดสารพิษ

2. รัฐบาลมีนโยบายรักษาสิ่งแวดล้อม ควบคุม 
การใช้สารเคม ีเหมาะแก่การปลกูพชือนิทรย์ีและพชืทีใ่ห้ 
ผลตอบแทนสูง

3. ทีต่ัง้อยูใ่กล้ประเทศไทย สามารถเชือ่มต่อห่วงโซ่ 
อุปทานกับประเทศไทยได้ รวมทั้งเป็นทางผ่านไปยังจีน  
ซึ่งเป็นตลาดใหญ่ของภูมิภาคนี้

4. ภาษา และวัฒนธรรมที่คล้ายคลึงกับไทย 
ผูป้ระกอบการไทยสามารถสือ่สารกบัชาว สปป.ลาว ได้ง่าย

จุดอ่อน
1. เทคโนโลยีทางการเกษตรยังไม่สูงนัก
2. แรงงานขาดแรงจงูใจในการท�างานภาคการเกษตร  

เมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมอื่น
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โดย นายกิตติศัพท์ เลิศหาญ
กองนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าสินค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการ

โอกาส
1. การท่ี สปป.ลาว ถูกจัดอยู่ในกลุ่มประเทศที่ 

พฒันาน้อยทีสุ่ด (Least Developed Countries-LDCs)  
จึงได้รับสิทธิพิเศษทางภาษี (GSP) ในการส่งออกสินค้า 
ไปยังตลาดประเทศพัฒนาแล้ว ซึ่งเป็นตลาดใหญ่และ 
เน้นมาตรฐานสูง เช่น สหรัฐอเมริกา และอียู เป็นต้น

2. รัฐบาล สปป.ลาว โดยกระทรวงกสกิรรมและป่าไม้ 
ให้การสนับสนุนภาคการเกษตร รวมทั้งเกษตรอินทรีย์  
เช่น การให้เงินกู ้ปลอดดอกเบ้ียแก่ผู ้ประกอบการ 
ในการพัฒนาเมล็ดพันธุ์และน�าไปแจกจ่ายให้เกษตรกร  
เพื่อเพาะปลูกต่อไป เพื่อเพิ่มปริมาณผลผลิตในประเทศ 
ให้เพียงพอต่อความต้องการให้มากขึ้น และเพิ่มผลผลิต 
ต่อไร่ นอกจากนี้ยังให้การสนับสนุนด้านวิชาการ และให้ 
สัมปทานเช่าที่ดินระยะยาวอีกด้วย

3. สปป.ลาว มีจีนเป็นตลาดส่งออกอันดับ 1 ม ี
สดัส่วนประมาณร้อยละ 50 ของการส่งออกรวม โดยในปี  
2558 สปป.ลาว ส่งออกไปจีน 1.3 พันล้านเหรียญสหรัฐ  
สินค้าส่งออกส�าคญัไปจีน ได้แก่ สนิค้าเกษตรและเกษตร 
แปรรูป การลงทุนด้านการเกษตรจะเป็นอีกช่องทางหนึ่ง 
ท่ีส�าคญัในการเจาะตลาดอาหารของจีนทีม่คีวามต้องการสงู

4. ผู้ประกอบการที่ได้รับตรารับรองมาตรฐานใน 
ระดบัสากลยังมไีม่มาก ถือเป็นโอกาสทีผู่ป้ระกอบการไทย 
ที่มีศักยภาพในการขอตรารับรองควรเข้าไปร่วมลงทุน 
และเพ่ือส่งออกไปยังตลาดโลกด้วยต้นทุนต�่าและสิทธ ิ
พิเศษด้านภาษี นอกจากนี้หากมีการน�าเทคโนโลยี หรือ 
นวัตกรรมที ่สปป.ลาว ยงัขาดแคลนเข้าไป อาจได้รบัสทิธ ิ
ในการถือหุน้ถงึ 100% เช่น เทคโนโลยีกระบวนการผลติ 
สมัยใหม่ และบรรจุภัณฑ์ เป็นต้น

5. ผลผลิตทางการเกษตร เช่น ข้าวโพด ที่ป้อน 
โรงงานแปรรูปเพื่อส่งออกไปยังตลาดยุโรปนั้นยังต�่ากว่า
ก�าลังการผลิต โรงงานยังคงมีความต้องการวัตถุดิบเพิ่ม  
ผู้ประกอบการไทยสามารถเข้าไปเช่าท่ีดินท้ังจากรัฐบาล 
และจากเกษตรกร หรือท�าการเกษตรแบบพันธสัญญา  
(Contract Farming) กับเกษตรกรได้

6. ส่ิงที่ สปป.ลาว ยังขาด และเป็นโอกาสให้แก่ 
ผู้ประกอบการไทย เช่น เทคโนโลยีการบรรจุภัณฑ์  

เพือ่ความสวยงาม และสร้างมลูค่าเพิม่ หรอืการเทคโนโลยี 
การบริหารจัดการ การผลิตเพื่อยืดอายุผลิตภัณฑ์ให้ 
นานขึน้ เช่น น�้าข้าวโพด ซึง่ปัจจบุันพบว่าผูป้ระกอบการ 
ใน สปป.ลาว ยังท�าได้เพียงส่งขายในประเทศ เนื่องจาก 
ข้อจ�ากัดด้านเทคโนโลยกีารบรรจุภณัฑ์ทีย่งัรกัษาคณุภาพ 
ไว้ได้เพียงระยะเวลาอันสั้น

7. สปป.ลาว ยังมีความต้องการเครื่องจักรกล
การเกษตรอยู่อีกมาก เช่น เครื่องไถนา เครื่องเกี่ยวข้าว 
เครื่องสีข้าว เป็นต้น ถือเป็นโอกาสให้กับผู้ส่งออกสินค้า
เครื่องจักรกลของไทย

อุปสรรค
1. แรงงานยังมีทักษะความช�านาญเฉพาะด้าน 

ไม่สูงนัก
2. โครงสร้างพื้นฐานทางการค้ายังไม่ดี เช่น 

การคมนาคมขนส่งในประเทศ รวมถงึต้นทนุค่าขนส่งทีส่งู
3. ข้อกฎหมาย ระเบียบต่างๆ อาจยงัมคีวามยุง่ยาก 

หากจะเข้าไปควรต้องมีที่ปรึกษากฎหมายที่เชื่อถือได้
4. ปัญหาของระบบตลาดและการธนาคารยังไม่

พัฒนาเท่าท่ีควร การให้สินเชื่อไม่พอเพียง และเงื่อนไข
จ�ากัด

ข้อเสนอแนะ
1. ผู้ประกอบการไทยสามารถใช้โอกาสนี้เข้ามา

ร่วมทุนกับชาวลาวเพื่อลงทุนในธุรกิจการเกษตร และ
เกษตรแปรรูปได้ในหลายด้าน เช่น ด้านการพัฒนา
เมล็ดพันธุ์ข้าว เนื่องจากยังมีผลผลิตไม่เพียงพอ หรือท�า 
Contract Farming สินค้าเกษตรเพื่อส่งเข้าสู่โรงงาน
แปรรูป เช่น ข้าวโพดหวาน ซึ่งปัจจุบันปริมาณวัตถุดิบ
ที่เข้าสู่โรงงานยังต�่ากว่าก�าลังการผลิต ผู้ประกอบการ
ยังคงต้องการรับซื้อวัตถุดิบมากขึ้น นอกจากนี้การท�า  
Contract Farming ยังมีหลายรูปแบบที่จะท�าได้ เช่น 
ผู้ประกอบการให้ปัจจัยการผลิต เช่น เมล็ดพันธุ์พืช ปุ๋ย 
เทคโนโลยีการเกษตรแก่เกษตรกร และรับซื้อผลผลิต 
ส่วนเกษตรกรออกแรงงาน และท่ีดิน หรือผูป้ระกอบการ 
อาจมีแรงงานของตนเอง โดยเพียงแต่เช่าท่ีดินเกษตรกร 

ก็สามารถท�าได้ นอกจากนี้ยังสามารถเช่าท่ีดินจาก 
รัฐบาลได้

2. การลงทุนด้านการเกษตรและเกษตรแปรรปูใน  
สปป. ลาว จะช่วยให้ไทยเจาะตลาดอาหารของจีนทีม่คีวาม
ต้องการสูงได้ดขีึน้ เนือ่งจาก สปป.ลาว - จีนมคีวามสมัพนัธ์ 
ที่ดีต่อกัน รวมทั้งผลผลิตยังสามารถเจาะตลาด AEC ที่มี 
ประชากร 600 ล้านคนอกีด้วยโดยผ่านระเบยีงเศรษฐกจิ 
ที่มีไทยเป็นศูนย์กลาง

3. ผูส่้งออกเคร่ืองจกัรกล เช่น เครือ่งไถนา เครือ่ง
สีข้าว เครื่องเกี่ยวข้าว เครื่องแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการ
เกษตร สามารถส่งสินค้าเหล่านี้ เข้าสู่ สปป.ลาว ซึ่งยังคง
มีแนวโน้มความต้องการเครื่องจักรกลอยู่อีกมาก

4. นอกจากการส่งสนิค้าไปขายแล้ว ผูป้ระกอบการ 
ไทยยังอาจร่วมลงทุนในโรงงานแปรรูปสินค้าเกษตรกับ 
ผูป้ระกอบการ สปป.ลาว โดยอาศยัจดุแขง็ของผูป้ระกอบการ 
ไทย เช่น เทคโนโลยีการออกแบบ การบรรจภุณัฑ์ เพือ่เพิม่ 
มูลค่าให้สินค้า รวมไปถึงการพัฒนากระบวนการผลิต 
ให้มีอายุผลิตภัณฑ์ (shelf life) ให้นานขึ้น เพ่ือเพิ่ม 
ศักยภาพในการส่งออกไปยังตลาดที่ห่างไกลออกไปได้

5. จากกระแสรักษ์สุขภาพ ความนิยมในอาหาร
เพื่อสุขภาพและการเข้าสังคมผู้สูงอายุในปัจจุบัน สินค้า 
เกษตรอนิทรย์ีก�าลงัเป็นทีต้่องการอย่างมาก ผูป้ระกอบการ 
ที่มีศักยภาพในการขอตรารับรอง หากได้รับตรารับรอง 
มาตรฐานการท�าการเกษตรอินทรีย์ และมาตรฐาน 
การผลิตต่างๆ เช่น Good Agricultural Practices (GAP), 
Good Manufacturing Practices (GMP), British Retail 
Consortium (BRC), International Federation of  
Organic Agriculture Movement (IFOAM) เป็นต้น  
ก็จะสามารถส่งออกไปยังตลาดยุโรป สหรัฐอเมริกาได้ 
ง่ายข้ึน อกีทัง้สินค้าทีมี่ต้นก�าเนดิใน สปป.ลาว จะได้รับสทิธิ 
พิเศษทางภาษี (GSP) ซึ่งสินค้าท่ีผลิตจากไทยไม่ได้รับ 
สทิธิน์ัน้ และเป็นอปุสรรคของผูป้ระกอบการไทยอย่างมาก 
ในปัจจบุนั นอกจากนี ้รฐับาล สปป.ลาว ให้การสนบัสนนุ
เกษตรอินทรีย์ โดยสามารถเช่าที่ดินจากรัฐบาลได้สูงสุด
ถึง 50 ปี

6. หากมองระยะยาวแล้ว หากมีการพัฒนาภาค
เกษตรอนิทรย์ีอย่างจริงจงัและได้รบัการประชาสัมพันธ์ใน
ระดบัโลกให้มากขึน้ สปป.ลาว มจีดุเด่นทีจ่ะเป็นศนูย์กลาง 
เกษตรอนิทรย์ีในภมูภิาคได้ในอนาคต ประเทศไทยในฐานะ 
ที่เป็นครัวของโลก ควรพิจารณายุทธศาสตร์การกระจาย 
การผลิตไปยัง สปป.ลาว ให้มากขึ้น

7. ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อวางยุทธศาสตร์
ในเชิงพาณิชย์เกี่ยวกับพืชที่มีคุณค่าทางอาหารสูง และ
สรรพคณุบ�ารงุร่างกาย ซึง่ให้ผลตอบแทนในเชงิพาณชิย์สูง 
และก�าลงัเป็นทีน่ยิมในกลุม่ผูบ้รโิภคระดบับนทีร่กัสขุภาพ 
หรือที่เรียกว่า “Super Foods” เช่น สารสกัดจากหล่อ 
ฮงัก๊วย ซึง่มคีวามหวาน และเชือ่กนัว่าไม่มโีทษต่อร่างกาย 
ใช้บรโิภคแทนน�า้ตาล ใบมะรมุ โสม ธญัพชื หรอืพชืตระกลู
ถั่วบางชนิด เมล็ดเจีย ใบมะรุม เป็นต้น หากมีการศึกษา 
ทั้งในด้านการเกษตรการแปรรูปเป็นอาหารเสริม และ 
การท�าตลาด อาจสามารถใช้ปัจจัยต่างๆ ข้างต้นของ 
สปป.ลาว ในการส่งออกไปยงัตลาดผูบ้ริโภคระดบับน เช่น 
ยุโรป สหรัฐอเมริกาได้ต่อไป 
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เศรษฐกจิของไทย เดอืนเมษายน 2559 ปรบัตัวดีขึน้ต่อเนือ่งจากเดือนทีผ่่านมา  
โดยได้รับแรงสนับสนุนจากภาคการท่องเที่ยวที่ยังคงขยายตัวในระดับสูง นอกจากนี้  
การบรโิภคภาคเอกชนและการลงทนุภาคเอกชนขยายตวัได้ดเีช่นกนั ซึง่ส่วนหนึง่เป็นผล 
จากการท่ีรฐับาลได้ออกมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจอย่างต่อเน่ือง ประกอบกับราคาสนิค้า 
เกษตรปรบัตวัดขีึน้ อย่างไรกต็าม เศรษฐกจิไทยยงัได้รบัผลกระทบจากความไม่แน่นอน 
ของภาวะเศรษฐกิจโลก ส่งผลให้การส่งออกสินค้าของไทยลดลง

เสถียรภาพเศรษฐกิจในประเทศ เดือนเมษายน 2559 อยู่ในเกณฑ์ด ี
และมเีสถยีรภาพ โดยอตัราการว่างงานอยูใ่นระดบัต�า่ทีร้่อยละ 1.0 ของก�าลงัแรงงานรวม  
อัตราเงินเฟ้อทั่วไปกลับมาขยายตัวอีกครั้งในรอบ 15 เดือน โดยขยายตัวร้อยละ 0.1  
ตามการสูงขึ้นของหมวดอาหารและเคร่ืองดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ โดยเฉพาะเน้ือสัตว์และ 
ผกัสดทีป่รบัราคาสงูขึน้ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ และส่วนหน่ึงได้รบัผลกระทบจากภาวะ 
ภัยแล้ง อย่างไรก็ตาม ราคาขายปลีกน�า้มนัในประเทศยงัคงลดลงอย่างตอ่เนื่อง ส�าหรบั 
สัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP ข้อมูลล่าสุด ณ เดือนมีนาคม 2559 อยู่ที่ร้อยละ 44.0  
ซึ่งถือว่าสถานะหนี้ของไทยยังมีความมั่นคง และต�่ากว่ากรอบความมั่นคงทางการคลัง 
ทีต่ัง้ไว้คอื ไม่เกินร้อยละ 60.0 เสถยีรภาพเศรษฐกจินอกประเทศ เดอืนเมษายน 2559  
อยู่ในระดับม่ันคงและสามารถรองรับความเสี่ยงจากความผันผวนของเศรษฐกิจโลกได้ 
สะท้อนได้จากทนุส�ารองระหว่างประเทศอยูใ่นระดบัสงูท่ี 178.6 พนัล้านดอลลาร์สหรฐั 

ภาคอุปทาน เดือนเมษายน 2559 ในภาพรวมขยายตัวสูงขึ้น โดยได้รับแรง 
สนบัสนนุจากภาคการท่องเท่ียว สะท้อนได้จากจ�านวนนักท่องเทีย่วต่างประเทศขยายตัวได้ด ี
ทีร้่อยละ 9.8 โดยเฉพาะนักท่องเทีย่วจากจนี รัสเชีย และเกาหล ีดัชนรีาคาสนิค้าเกษตร  
กลับมาขยายตัวในระดับสูง โดยขยายตัวร้อยละ 5.0 โดยเฉพาะราคายางพารา 
มีทิศทางปรับตัวดีขึ้น ส�าหรับดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตร ยังคงหดตัวที่ร้อยละ 1.6   
ตามการลดลงของผลผลิตข้าวเปลือก และปาล์มน�้ามันเป็นส�าคัญ  

การบรโิภคภาคเอกชน เดอืนเมษายน 2559 ขยายตัวสงูขึน้เลก็น้อย สะท้อน 
ได้จากยอดการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ ราคาคงที่ และยอดจ�าหน่ายรถจักรยานยนต์  
ท่ีขยายตัวสงูขึน้ โดยขยายตวัร้อยละ 2.5 และ 2.9 ตามล�าดบั ส่วนปรมิาณน�าเข้าสนิค้า 
อุปโภคบริโภคในรูป USD หดตัวลงเลก็น้อยทีร้่อยละ 1.4 หลงัจากทีข่ยายตวัในอตัราเร่ง 
เมื่อเดือนที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม ผู้บริโภคยังมีความกังวลเกี่ยวกับความไม่แน่นอนของ 
ภาวะเศรษฐกิจโลกและปัญหาภัยแล้ง ซึ่งส่งผลกระทบต่อภาพรวมของเศรษฐกิจไทย

การลงทุนภาคเอกชน เดือนเมษายน 2559 ในภาพรวมขยายตัวดีขึ้น 
ต่อเนื่องจากเดือนที่ผ่านมา โดยเฉพาะการลงทุนในหมวดก่อสร้าง สะท้อนได้จากยอด 
การจัดเก็บภาษีธุรกรรมอสังหาริมทรัพย์ และยอดจ�าหน่ายปูนซีเมนต์ ขยายตัวร้อยละ 
58.8 และ 0.1 ตามล�าดบั เนือ่งจากมาตรการกระตุน้ภาคอสงัหารมิทรพัย์ และการลงทนุ 
ภาครัฐเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐาน ส่วนการลงทุนในหมวดเครื่องมือเครื่องจักรหดตัวลง  
ตามการหดตัวของปริมาณน�าเข้าสินค้าทุนในรูป USD โดยหดตัวร้อยละ 13.4  

ทีม่า : ธนาคารแห่งประเทศไทย, ส�านกังานเศรษฐกิจการคลงั, ส�านกังานเศรษฐกจิ
การเกษตร, เว็บไซต์ส�านักงานสถิติของประเทศต่างๆ  

Economic Highlight

ภาพรวมเศรษฐกิจไทย

ข้อมูลเศรษฐกิจไทย 
ทั้งปี Q3 Q4 Q1 มี.ค. เม.ย.

Real GDP  (%y-o-y)

อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจ 2.8 2.9 2.8 3.2 - -

เสถียรภาพเศรษฐกิจ

ดุลบัญชีเดินสะพัด (พันล้าน USD) 34.84 7.2 13.05 16.42 4.95 -

ทุนส�ารองระหว่างประเทศ (พันล้าน USD) 156.5 155.5 156.5 175.1 175.1 178.6

อัตราเงินเฟ้อทั่วไป (%y-o-y) -0.9 -1.1 -0.9 -0.5 -0.5 0.1

อัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน (%y-o-y) 1.1 1.0 0.8 0.7 0.8 0.8

หนี้สาธารณะต่อ GDP (%) 44.4 43.3 44.4 44.0 44.0 -

อัตราการว่างงาน (%) 0.9 0.9 0.8 0.9 1.0 1.0

การส่งออก-น�าเข้า (%y-o-y)

มูลค่าการส่งออกในรูป USD -5.8 -5.3 -8.1 0.9 1.3 -8.0

มูลค่าการน�าเข้าในรูป USD -11.0 -15.3 -12.6 -12.0 -6.9 -14.9

อุปทาน (%y-o-y)

ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตร -5.3 -10.6 -3.2 -1.9 -3.5 -1.6

ดัชนีราคาสินค้าเกษตร -6.1 -4.7 -5.8 -5.2 -1.7 5.0

ดัชนีผลผลิตสินค้าอุตสาหกรรม 0.3 0.9 0.2 -1.1 1.8 -

จ�านวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศ 20.4 24.3 3.7 15.5 15.4 9.8

การบริโภคเอกชน (%y-o-y)

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ ราคาคงที่ 1.0 -0.7 2.0 0.1 -1.6 2.5

ยอดจ�าหน่ายรถยนต์นั่ง -19.1 -24.9 -11.7 -26.6 -21.2 -

ยอดจ�าหน่ายรถจักรยานยนต์ -0.2 -10.6 2.3 -3.3 -9.4 2.9

ปริมาณน�าเข้าสินค้าอุปโภคในรูป USD 2.2 1.5 -4.4 3.6 18.5 -1.4

การลงทุนเอกชน (%y-o-y)

ปริมาณน�าเข้าสินค้าทุนในรูป USD -2.2 -10.8 0.2 -1.0 6.5 -13.4

ยอดจ�าหน่ายรถยนต์เชิงพาณิชย์ -2.6 -0.3 17.2 4.0 11.2 -

ภาษีธุรกรรมอสังหาริมทรัพย์ 7.7 -0.5 22.2 6.2 15.7 58.8

ยอดขายปูนซีเมนต์ -0.4 -0.7 2.1 3.1 3.4 0.1

ประเทศ
อัตราเงินเฟ้อเฉลี่ย Real GDP (%y-o-y)

ม.ค. - เม.ย. 2559 ปี 57  ปี 58

ไทย -0.35 0.9 2.8

มาเลเซีย 3.1 6.0 5.0

ฟิลิปปินส์ 1.1 6.1 5.8

สิงคโปร์ -0.7 2.9 2.0

อินโดนีเซีย 4.15 5.0 4.8

เวียดนาม 1.47 6.0 6.7

อินเดีย 5.29 7.1 7.3

จีน 2.2 7.4 6.9

ปี 58 ปี 59

โดย นางนิตยา ชูมี กองนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าสินค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการ
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ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ เดือนพฤษภาคม 2559 มีค่าเท่ากับ  
107.02 เมื่อเทียบกับเดือนพฤษภาคม 2558 ดัชนีสูงขึ้นร้อยละ 0.46 จากการสูงขึ้น
ของราคาสินค้าหมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ได้แก่ ผักสด เนื้อสุกร ไข่ไก่  
อาหารส�าเรจ็รปู หมวดการบนัเทงิการอ่าน การศกึษา และการศาสนา จากค่าลงทะเบยีน- 
ค่าธรรมเนยีมอดุมศกึษา หมวดการตรวจรกัษาและบรกิารส่วนบุคคล จากค่าบริการส่วน
บุคคลเพื่อความสวยงาม อาทิ ค่าแต่งผมชาย ค่าแต่งผมสตรี ค่าของใช้ส่วนบุคคล อาทิ  
ยาสีฟัน แป้งทาผิวกาย น�้ายาระงับกลิ่นกาย และน�้าหอม อย่างไรก็ตาม หมวดพาหนะ  
การขนส่ง และการสื่อสาร โดยเฉพาะราคาน�้ามันเชื้อเพลิงขายปลีกภายในประเทศ  
ยงัคงส่งผลกระทบทางลบในอตัราท่ีลดลงต่ออตัราเงนิเฟ้อ โดยเฉพาะน�า้มันแก๊สโซฮอล์ 
91 95 และน�้ามันดีเซล รวมทั้งค่ากระแสไฟฟ้าและก๊าซหุงต้ม เมื่อเทียบเดือนเมษายน  
2559 เพิ่มข้ึนร้อยละ 0.56 โดยได้รับอิทธิพลส�าคัญมาจากผักสด น�้ามันเชื้อเพลิง  
เนื้อสุกร ค่ากระแสไฟฟ้า ขณะที่ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน (ดัชนีราคาผู้บริโภคท่ัวไป 
ไม่รวมกลุ่มราคาอาหารสดและพลังงาน) ยังคงขยายตัวสูงขึ้นที่ร้อยละ 0.78 (YoY)  
ส�าหรับดัชนีราคาผู้บริโภคเทียบเฉลี่ยเดือนมกราคม-พฤษภาคม 2559 กับช่วงเดียวกัน 
ของปี 2558 ลดลงร้อยละ 0.20

คาดการณ์อัตราเงินเฟ้อปี 2559 ประมาณการอัตราเงินเฟ้อปี 2559  
อยู่ระหว่างร้อยละ 0.0 - 1.0  

ดัชนีราคาผู้ผลิต เดือนพฤษภาคม 2559 มีค่าเท่ากับ 102.5 เมื่อเทียบกับ 
เดือนพฤษภาคม 2558 ลดลงร้อยละ 1.4 จากการลดลงของผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม  
ได้แก่ น�า้มนัเดเีซล น�า้มนัเบนซนิ น�า้มันเคร่ืองบนิ น�า้มันเตา น�า้มันก๊าด ก๊าซปิโตรเลยีมเหลว 
(LPG) และยางมะตอย ราคาหน้าโรงกลัน่ยงัคงมคีวามผนัผวน เคมภีณัฑ์และผลิตภณัฑ์
เคมี ได้แก่ เม็ดพลาสติก และยางสังเคราะห์ (ยางเทียม) ตามการลดลงของราคาน�้ามัน  
โลหะขั้นมูลฐานและผลิตภัณฑ์โลหะ ได้แก่ เหล็กแท่ง เหล็กแผ่น และเหล็กฉาก  
ราคาเคลื่อนไหวตามภาวะตลาดโลก เมื่อเทียบกับเดือนเมษายน 2559 ดัชนีราคา 
ผู้ผลิตสูงขึ้นร้อยละ 1.4 โดยมีสาเหตุส�าคัญมาจากราคาน�้ามันเชื้อเพลิง ยางพารา  
เม็ดพลาสติก และทองค�า ราคาปรับสูงขึ้นตามภาวะตลาดโลก ส�าหรับดัชนีราคาผู้ผลิต 
เทยีบเฉลีย่เดอืนมกราคม-พฤษภาคม 2559 กบัช่วงเดยีวกนัของปี 2558 ลดลงร้อยละ 2.2

ดชันรีาคาวสัดกุ่อสร้าง เดอืนพฤษภาคม 2559 มีค่าเท่ากับ 119.7 เมือ่เทยีบกบั 
เดือนเดียวกันของปีก่อน ลดลงร้อยละ 1.5 จากการลดลงของราคาสินค้าหมวดวัสดุ 
ก่อสร้างอืน่ๆ ทีป่รบัลดลงหลายรายการ ได้แก่ ทราย จากการตืน้เขนิของแม่น�า้เอ้ืออ�านวย 
ต่อการขดุทราย และยางมะตอย ลดลงตามปิโตรเลียม หมวดผลติภณัฑ์คอนกรตี ต้นทนุ 
ลดลงตามซีเมนต์ หมวดอปุกรณ์ไฟฟ้าและประปา ตามการลดลงของราคาเมด็พลาสตกิ  
และหมวดซีเมนต์ จากการลดลงของราคาปูนซีเมนต์ผสม ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ และ 
ปนูฉาบ ตามการก่อสรา้งที่ชะลอตัว เมื่อเทียบกบัเดอืนกอ่นหนา้ดชันรีาคาวสัดกุ่อสร้าง
สูงขึ้นร้อยละ 0.9 โดยมีสาเหตุส�าคัญมาจากการสูงข้ึนของราคาสินค้าหมวดเหล็กและ 
ผลิตภัณฑ์เหล็ก หมวดอุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา และหมวดซีเมนต์ ส�าหรับดัชนีราคา 
วัสดุก่อสร้างเทียบเฉล่ียเดือนมกราคม-พฤษภาคม 2559 กับช่วงเดียวกันของปี 2558  
ลดลงร้อยละ 3.9 

ที่มา : กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า ส�านักงานนโยบายและ
ยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์

Price Indices

ตัวชี้วัดเศรษฐกิจการค้า ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป (ปี 2554 = 100)

ดัชนีราคาผู้ผลิต (ปี 2553 = 100)

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ปี 2548 = 100)

%YoYindex

%YoY

%YoY

index

index

index

index

index

2558 2559

%YoYindex index
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International Trade Focus

การส่งออก
เดือนเมษายน 2559 มีมูลค่า 15,545 ล้านเหรียญสหรัฐ หดตัวร้อยละ 8.00  

เม่ือเทียบกบัเดือนเดียวกนัปีก่อน โดยสินค้าเกษตร/อุตสาหกรรมเกษตร ภาพรวมลดลง 
ร้อยละ 2.8 โดยผลิตภัณฑ์มนัส�าปะหลงั (-18.5%)  ข้าว (-11.5%) และน�า้ตาล (-15.8%)   
ในขณะทีผ่ลไม้สดแช่แขง็ (+44.3%) ยางพารา (+10.5%) อาหารทะเลแช่แขง็และแปรรปู  
(-1.8%) สนิค้าอตุสาหกรรมส�าคญั ภาพรวมเพิม่ขึน้ร้อยละ -7.8 โดยรถยนต์และอปุกรณ์  
(-9.7%) คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ (-9.7%) อัญมณีและเครื่องประดับ (-4.5%)  
เมด็พลาสตกิ (-10.0%) แผงวงจรไฟฟ้า (-0.1%) ตลาดส่งออกส�าคญัของไทย 5 ล�าดบัแรก 
ได้แก่ สหรัฐอเมริกา (-6.8%) จีน (-5.9%) ญี่ปุ่น (-10.3%) มาเลเซีย (-9.1%) ฮ่องกง  
(-14.2%) 

ภาพรวมการส่งออกมกราคม-เมษายนปี 2559 มีมูลค่า 69,374 ล้านเหรยีญสหรัฐ 
หดตัวร้อยละ 1.24 โดยสินค้าเกษตร/อุตสาหกรรมเกษตร ภาพรวมลดลงร้อยละ 2.0  
โดยยางพารา (-15.3%) อาหารทะเลแช่แขง็และแปรรปู (-6.9%) ผลิตภณัฑ์มนัส�าปะหลงั  
(-16.9%) ในขณะที่ข้าว (+6.2%) น�้าตาล (+15.1%) ผัก ผลไม้สดแช่แข็งและแปรรูป  
(+14.3%) ส่วนสนิค้าอตุสาหกรรมส�าคัญ ภาพรวมเพ่ิมขึน้ร้อยละ +0.4 โดยอญัมณีและ 
เครื่องประดับ (+55.9%) ในขณะที่รถยนต์และอุปกรณ์ฯ (-1.0%) คอมพิวเตอร์และ 
อปุกรณ์ (-7.4%) เมด็พลาสตกิ (-9.5%)  ตลาดส่งออกส�าคญัของไทย 5 ล�าดบัแรก ได้แก่  
สหรัฐอเมริกา (-4.1%) จีน (-6.3%) ญี่ปุ่น (+1.9%) ฮ่องกง (-2.7%) มาเลเซีย (-5.3%)

การน�าเข้า
เดือนเมษายน 2559 มีมูลค่า 14,824 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 14.9 

เมือ่เทยีบกบัเดือนเดยีวกนัของปีทีผ่่านมา โดยเป็นการลดลงของเครือ่งจักรกลฯ (-8.7%)  
เครือ่งจักรไฟฟ้าฯ (-0.8%)  น�า้มนัดิบ (-46.1%) เคมภีณัฑ์ (-14.1%) และเหล็ก (+1.2%)  
ขณะที่แหล่งน�าเข้าส�าคัญของไทย 5 อันดับแรก ได้แก่ จีน  (+1.2%) ญี่ปุ่น (-7.0%)  
สหรัฐอเมริกา (-23.1%) มาเลเซีย (-24.3%) เกาหลีใต้ (-8.4%) 

ภาพรวมการน�าเข้ามกราคม-เมษายนปี 2559 มีมูลค่า 60,464 ล้านเหรียญ
สหรัฐ ลดลงร้อยละ 12.7 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการลดลง 
ของเครื่องจักรกลฯ (-7.1%) เคมีภัณฑ์ (-11.4%) น�้ามันดิบ (-44.6%) เหล็ก เหล็กกล้า 
และผลติภณัฑ์ (-22.8%) ขณะทีเ่ครือ่งจกัรไฟฟ้าฯ (+8.8%) และส่วนประกอบยานยนต์ 
(+4.9%) แหล่งน�าเข้าส�าคัญของไทย 5 อันดับแรก ได้แก่ จีน (+0.9%) ญี่ปุ่น (-8.2%)  
สหรัฐอเมริกา (-16.8%) มาเลเซีย (-16.4%) และเกาหลีใต้ (-9.4%)

ดุลการค้า
เดือนเมษายน 2559 เกินดุลการค้ามูลค่า 721 ล้านเหรียญสหรัฐ 
ขณะที่ภาพรวมดุลการค้า 2559 (ม.ค.-เม.ย.) เกินดุลการค้ามูลค่า 8,910 

ล้านเหรียญสหรัฐ

ราคาสินค้าส่งออก
ดัชนีราคาสินค้าส่งออกเดือนเมษายน  2559 อยู่ที่ 95.6 (ปี2555=100)  

ลดลงร้อยละ 1.4 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน จากการลดลงของดัชนีราคา 
ส่งออกทุกหมวดสินค้า ได้แก่ หมวดสินค้าแร่และเช้ือเพลิง ลดลงร้อยละ 9.0  
หมวดสินค้าเกษตรกรรม ลดลงร้อยละ 4.4 หมวดสินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร ลดลง
ร้อยละ 1.5 หมวดสินค้าอุตสาหกรรม  ลดลงร้อยละ 0.5 

ราคาสินค้าน�าเข้า 
ดัชนีราคาสินค้าน�าเข้าเดือนเมษายน 2559 อยู่ที่ 82.4 (ปี 2555=100)  

ลดลงร้อยละ 5.6 เมือ่เทยีบกับเดอืนเดียวกนัของปีก่อน จากการลดลงของดชันรีาคาน�าเข้า
หมวดสนิค้า ได้แก่ หมวดสินค้าเชือ้เพลงิ ลดลงร้อยละ 26.1 หมวดสนิค้าสินค้าวตัถุดบิและ 
กึ่งส�าเร็จรูป ลดลงร้อยละ 1.9 หมวดสินค้าอุปโภคบริโภค ลดลงร้อยละ 0.4 ขณะที่ 
หมวดยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง เพิ่มข้ึนร้อยละ 2.7 หมวดสินค้าทุน 
ไม่เปลี่ยนแปลง 

การค้าระหว่าง
ประเทศของไทย : 

เมษายน 2559

มูลค่า การเปลี่ยนแปลง (%YoY)

เมษายน 59 ม.ค.-เม.ย. 2559 เมษายน 59 ม.ค.-เม.ย.2559

ส่งออก 15,545 69,374 -8.00 -1.24

น�าเข้า 14,824 60,464 -14.92 -12.73

ดุลการค้า 721 8,910 

สินค้า มูลค่า
Δ

(%YoY)
สดัส่วน
(%)

ประเทศ มูลค่า
Δ

(%YoY)
สดัส่วน
(%)

รถยนต์และ
ส่วนประกอบ

1,695 -9.7 10.9
สหรัฐ

อเมรกิา
1,806 -6.8 11.6

เครือ่งคอมพวิเตอร์
และอปุกรณ์

1,216 -9.7 7.8 จีน 1,758 -5.9 11.3

อญัมณีและ
เครือ่งประดบั

712 -4.5 4.6 ญี่ปุ่น 1,433 -10.3 9.2

เม็ดพลาสติก 613 -10.0 4.0 มาเลเซีย 745 -9.1 4.8

แผงวงจรไฟฟ้า 594 -0.1 3.8 ฮ่องกง 730 -14.2 4.7

ดัชนีราคา
การเปลี่ยนแปลง (%MoM) การเปลี่ยนแปลง (%YoY)

ก.พ. 59 มี.ค. 59 เม.ย. 59 เม.ย. 59 ม.ค.-เม.ย. 59

ส่งออก 0.1 0.7 0.5 -1.4 -2.2

น�าเข้า 0.1 1.5 1.6 -5.6 -7.2

สินค้า มูลค่า
Δ

(%YoY)
สัดส่วน
(%)

ประเทศ มูลค่า
Δ

(%YoY)
สัดส่วน
(%)

เครือ่งจกัรกลและ
ส่วนประกอบ

1,528 -8.7 10.3 จนี 3,289 1.2 22.2

เครือ่งจกัรไฟฟ้า 1,252 -0.1 8.5 ญี่ปุ่น 2,449 -7.0 16.5

น�า้มนัดบิ 1,059 -46.1 7.2
สหรฐั

อเมรกิา
948 -23.1 6.4

เคมภัีณฑ์ 1,034 -14.1 7.0 มาเลเซยี 820 -24.3 5.5

เหล็ก เหลก็กล้า 871 1.2 5.9 เกาหลใีต้ 557 -8.4 3.8

การค้าระหว่างประเทศของไทย

สินค้าและตลาดส่งออก 5 อันดับแรก เดือน เม.ย. 59

สินค้าและแหล่งน�าเข้า 5 อันดับแรก เดือน เม.ย. 59

ดัชนีราคาส่งออก-น�าเข้า

หมายเหตุ มูลค่า : ล้านเหรียญสหรัฐ
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เม.ย.59 พ.ค.59
%Δ

(MOM) 
เม.ย.59 พ.ค.59

%Δ
(YOY) 

ข้าว : (Baht/100Kg)

ข้าวขาว 5% (ใหม่) 1,232.06 1,362.50 10.59  1,213.51  1,243.31 2.46

ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 2,195.00 2,272.78 3.54  2,279.74  2,278.35 -0.06

ยางพารา : (Baht/Kg)

แผ่นรมควัน ชั้น 3 (f.o.b) 60.17 59.81 -0.60      50.27      52.17 3.80

ยางแท่ง STR20  (f.o.b) 52.20 49.13 -5.89      43.91      44.95 2.38

ทองค�า

ลอนดอน PM  (USD/Troy oz.) 1,242.26 1,259.40 1.38  1,196.28  1,208.91 1.06

ไทย (THB/Baht) 20,669.05 21,121.74 2.19  20,093.69 20,299.30 1.02

น�้ามันดิบ : (USD/BBL)

WTI 41.27 46.87 13.56      35.34      37.65 6.52

อัตราแลกเปลี่ยน

THB/USD 35.09 35.45 1.02      35.53      35.51 -0.04

ที่มา : CEIC

Commodities & FX

ราคาทองค�า 
ราคาทองค�าเดอืนพฤษภาคมโดยเฉลีย่อยูท่ี ่21,121.74 บาท เพิม่ขึน้ร้อยละ 2.19 เมือ่เทยีบกบั 

เดือนก่อนหน้า ราคาทองค�าปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน โดยปัจจัยบวกจากการอ่อนค่าของ 
ค่าเงนิบาท รวมถงึแรงซือ้เก็งก�าไรทีก่ลบัเข้ามาอกีครัง้ หลงัจากทีร่าคาทองค�าปรบัตวัลงไปในเดอืนก่อน  
อย่างไรก็ดี การเปิดเผยรายงานการประชุมธนาคารกลางสหรัฐ (FOMC) เกี่ยวกับมุมมองการ 
ปรบัข้ึนอตัราดอกเบีย้ของเฟดในอนาคต ซึง่ตลาดมกีารคาดการณ์ว่าเฟดจะยงัไม่ปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้ 
ในการประชมุเฟดครัง้ต่อไปในเดือนมถินุายนนีซ้ึง่ประเดน็ดงักล่าวจะส่งผลให้ทองค�ามแีนวโน้มสดใส

 
ราคาน�้ามัน

ราคาน�้ามันดิบเดือนพฤษภาคมปรับตัวเพ่ิมขึ้น โดยราคาน�า้มันดิบ WTI เฉล่ียอยู่ที่ 46.87  
เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้าซึ่งอยู่ที่ 41.27 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล  
ราคาน�้ามันดิบที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นได้รับแรงหนุนจากอุปทานน�้ามันดิบที่ลดลง เนื่องจากสถานการณ์ 
ไฟป่าในประเทศแคนาดา และการโจมตีแหล่งผลิตน�้ามันดิบในประเทศไนจีเรียส่งผลกระทบต่อ 
ก�าลังการผลิต และปริมาณน�้ามันดิบที่ออกสู่ตลาด 

อัตราแลกเปลี่ยน
ค่าเงินบาทเดือนพฤษภาคมอ่อนค่าลง โดยเฉล่ียอยู่ท่ี 35.45 บาทต่อเหรียญสหรัฐ  

อ่อนค่าจาก 35.09 บาทต่อเหรียญสหรัฐ เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า เนื่องจากค่าเงินดอลลาร์ 
สหรฐัแขง็ค่าจากมุมมองของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) เก่ียวกับการปรับขึน้อตัราดอกเบีย้นโยบาย 

 
สินค้าเกษตร 

ข้าว ราคาขายส่งเฉลี่ยข้าวขาว 5% (ใหม่) และราคาขายส่งเฉลี่ยข้าวหอมมะลิ 100%  
ชั้น 2 (ใหม่) เดือนพฤษภาคม 2559 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนเมษายน 2559 จากราคา 1,232.06   
บาท/100 กิโลกรัม เป็น 1,362.50 บาท/100 กิโลกรัม และราคาขายส่งเฉลี่ยข้าวหอมมะลิ 100%  
ชั้น 2 (ใหม่) ปรับตัวสูงขึ้นจาก 2,195.00 บาท/100 กิโลกรัม เป็น 2,272.78 บาท/100 กิโลกรัม  
เนื่องจากปริมาณและความต้องการข้าวของตลาดต่างประเทศเพิ่มขึ้น ประกอบกับปัญหาภาวะ 
ภยัแล้งทีผ่่านมาท้ังในประเทศและต่างประเทศ ทัง้นี ้ประชมุคณะรฐัมนตรเีหน็ชอบให้ความช่วยเหลอื 
เกษตรกรปีการผลิต 2559/2560 รวม 3 โครงการ ประกอบด้วย 1.โครงการสนับสนุนการใช้ 
เมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิคุณภาพดีเพื่อให้เกษตรกรเพาะปลูก 2.โครงการปรับเปลี่ยนการปลูกข้าว 
ไปสู่การปลูกพืชที่หลากหลาย และ 3. โครงการสนับสนุนสินเช่ือให้แก่กลุ่มเกษตรกรที่ปลูกข้าว 
จากแปลงใหญ่ 

ยางพารา ราคายางแผ่นรมควันชั้น 3 และราคายางแท่ง STR 20 (ราคาเฉลี่ย ณ ท่าเรือ 
กรุงเทพฯ และท่าเรอืสงขลา) เดอืนพฤษภาคม 2559 เฉลีย่อยูท่ีก่โิลกรมัละ 59.81 บาท และ 49.13 บาท 
ตามล�าดับ ลดลงจากเดือนเมษายน 2559 คิดเป็นร้อยละ 0.60 และ 5.89 ตามล�าดับ ราคายาง 
ปรบัตวัลดลง เน่ืองจากปัจจยักดดันจากความผนัผวนของราคาน�า้มนัดบิ และนกัลงทนุมคีวามกงัวล 
เกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) 

ราคาสินค้ารายเดือน

ราคาทองค�าเฉลี่ยรายเดือน

ราคาน�้ามันเฉลี่ยรายเดือน

อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยรายเดือน

เดือน

สินค้า

สถานการณ์ราคาทองค�า ราคาน�้ามัน 
อัตราแลกเปลี่ยน และราคาสินค้าเกษตร : 

พฤษภาคม 2559

เดือน

สินค้า

เดือน
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Global News

ปัจจบุนักลุม่ CLMV เป็นกลุม่ทีมี่ศกัยภาพสงูกว่าหลายๆ ประเทศ ด้วยอตัราการเตบิโต 
ทางเศรษฐกจิสงูเฉลีย่ร้อยละ 7.11 ในรอบ 5 ปีทีผ่่านมา และร้อยละ 7.37 ในปี 2558 (กมัพชูา 7%  
สปป. ลาว 7.5% เมียนมา 8.5% และเวียดนาม 6.5%) ท�าให้กลุม่ชนชัน้กลางขยายจ�านวนเพิม่มากขึน้  
และพัฒนาสู่การเป็นสังคมเมืองอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง ส่งผลต่อก�าลังซื้อท่ีเพ่ิมมากข้ึน 
และพฤตกิรรมการบรโิภคทีเ่ปลีย่นแปลงไป โดยมคีวามต้องการบรโิภคสนิค้าและบริการทีม่ี 
คุณภาพสูงขึ้น พร้อมกับแสวงหาความสะดวกสบายในชีวิตมากขึ้นกว่าเดิม สินค้าฟุ่มเฟือย
เริ่มเป็นที่นิยม จึงเป็นโอกาสส�าหรับสินค้าระดับราคาปานกลาง - สูงของไทย รวมทั้งธุรกิจ 
แฟรนไชส์ของไทยและธุรกิจบริการต่างๆ 

สนิค้าไทยในตลาด สปป.ลาว เริม่เผชิญกบัการแข่งขนักับสินค้าจากประเทศอืน่ 
มากขึ้น โดยเฉพาะสินค้าในกลุ่มเคร่ืองใช้ไฟฟ้า ช้ินส่วนรถยนต์ สินค้าเคร่ืองครัว  
สนิค้าจากต่างประเทศทีม่กีารแข่งขนักบัสินค้าไทยอย่างรนุแรง ได้แก่ สนิค้าอาหาร 
เคร่ืองด่ืม อาหารเสริม เครื่องส�าอางและยารักษาโรค ดังนั้น ผู้ประกอบการไทย 
จึงไม่ควรมองข้ามปัญหาดังกล่าว โดยควรเร่งปรับตัวให้สามารถแข่งขันได้ดีกว่า 
เช่น การสร้างแบรด์อย่างจริงจัง การสร้างความแตกต่างด้วยการบริการก่อนและ 
หลังการขาย การบุกเจาะตลาดในระดบัเมอืง (City Focus) เน้นทกุหวัเมอืงหลัก 

หลงัจากทีป่ระธานาธบิดอี ูถิน่ จอ ได้เข้ารับต�าแหน่งประธานาธบิดเีมยีนมา 
เมือ่วนัที ่30 มนีาคม 2559 กไ็ด้มกีารเปลีย่นแปลงหลายอย่างในเมยีนมา อาท ิธุรกจิในกลุ่ม 
เกษตรกรรม ปศสุตัว์และประมงเตรยีมเข้าหารอืกบัรฐับาลชดุใหม่ถงึการปรบัมาตรการ/ 
กฎระเบยีบ/ข้อบงัคับ เพือ่ดงึดูดเงินลงทนุจากต่างประเทศเข้าสูอ่ตุสาหกรรมนีม้ากข้ึน 
เนือ่งจากภาคเกษตรกรรมของเมยีนมายงัต้องได้รับการพฒันาอกีมาก จงึเป็นโอกาส 
ส�าหรับประเทศไทยที่มีเทคโนโลยีทางการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร 
ในระดบัก้าวหน้า นอกจากนีใ้นภาคประมงเมียนมามีความอุดมสมบูรณ์ของสตัว์น�า้ 
ท้ังทางทะเลและน�า้จดืมาก โดยเฉพาะตามแนวปะการงัของหมูเ่กาะมะรดิ แต่ผลผลติ
ของเมยีนมายงัมไีม่มากนกัเนือ่งจากยงัขาดความรูแ้ละเงินทนุ อตุสาหกรรมแปรรปู 
อาหารทะเลเพื่อการส่งออกจึงมีศักยภาพสูง ล่าสุดผู้ประกอบการท้องถ่ินเมียนมา 
ได้จับมอืกบัมาเลเซยีและบรไูนฯ ตัง้บริษทั เทก็ซ์เคม มารนี ลาบตุตา จ�ากดั (Texchem  
Marine Labutta) เพื่อด�าเนินกิจการแปรรูปและจ�าหน่ายอาหารทะเล 

เวียดนามประกาศนโยบายพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตและอุตสาหกรรม 
แปรรูปสนิค้าเกษตรเพ่ือการส่งออกให้เป็น High tech /High-intelligence Products 
โดยการพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน (Supporting Industries) เพื่อเพิ่มมูลค่า 
สนิค้า ลดการพึง่พาการน�าเข้า และเพิม่สดัส่วนการส่งออกสนิค้ากลุม่นี ้จาก 40.1%  
ในปี 2010 เป็น 62.9% ในปี 2020 ผู้ส่งออกสินค้าประมงไทยเห็นจะต้องเหนื่อย 
กันอีกแล้ว 

โดย ขุนพาณิชย์บางกระสอ

การเจาะตลาดสนิค้ากลุ่มเป้าหมาย  
(Segmentation) การพฒันาช่องทาง 
ใหม่ๆ ในการเข้าสู ่ตลาด อาทิ  
Moderntrade และการค้าออนไลน์  
รวมไปถึงการให้สินเชื่อแก่ผู้ซื้อ  
เป็นต้น เพื่อกระตุ้นยอดขายและ 
สร้างความภกัดใีนแบรนด์ไทย 

ส�าหรับตลาดกัมพูชาผู้ประกอบการควรเน้นเจาะตลาดเมืองรองและ 
ตลาดระดับบน (ชาวต่างชาติในกัมพูชา และชาวกัมพูชารุ่นใหม่) ใช้วัฒนธรรม 
น�าการค้า (ภาพยนตร์/ละครไทย) โดยใช้ดาราเป็น Brand Ambassador ส่งเสริม 
ธุรกิจบริการที่มีศักยภาพทั้งการเข้ามารับบริการในประเทศไทย (ธุรกิจการศึกษา  
สขุภาพ ท่องเทีย่ว) และการออกไปด�าเนนิธรุกจิของไทยในกมัพชูาในรูปแบบต่างๆ  
อาทิ การแสวงหาวัตถุดิบ/สินค้าขั้นกลางเพื่อน�ามาป้อนสายการผลิตในประเทศ 
(Sourcing) การจ้างผลิต (Contract Manufacturing) การขายแฟรนไชส์  
(Franchising) ขายลิขสิทธิ์ (Licensing) การลงทุนโดยตรง การร่วมลงทุน  
และการควบรวมหรอืซือ้กจิการ (Merger/Acquisition) การท�าธรุกิจบนแนวระเบียง
เศรษฐกจิ เป็นต้น รวมถงึการออกไปให้บริการของบุคคลธรรมดา อาทเิช่น การฝึก
อบรมช่างฝีมือและผู้บริหาร 
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