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(1) ข้อมูลทั่วไป                                         (2) เครื่องชี้วัดเศรษฐกิจสปป.ลาว 
เมืองหลวง :  นครหลวงเวียงจันทน ์
พื้นที่ : ประมาณ 237,00 ตารางกิโลเมตร 
ประชากร :  6.758  ล้านคน   
เมืองส าคัญ : เวียงจันทน์ สะหวันนะเขต หลวงพระบาง จ าปาสัก  
ภาษาราชการ : ลาว 
ระบอบการปกครอง :  สังคมนิยมคอมมวินิสต ์
ประธานประเทศ: ทองลุน สีสุลิด 
นายกรัฐมนตรี : พันค า วพิาวัน 
อัตราแลกเปลี่ยน : 1 USD เท่ากับ 9300.90 LAK (ณ วันที่ 22 ก.พ.64)  
ทรัพยากรธรรมชาติ : ไม้ ดีบกุ ยิปซั่ม ตะกั่ว อัญมณี ทองค า ถ่านหิน เกลือ 
ลิกไนต์  
ความส าคัญ:  เป็น land link เช่ือมโยงเส้นทางคมนาคมขนส่งทางบกไทย-
จีน ไทย-เวยีดนาม ผ่านสะพานข้ามแมน่้ าโขง 4 แห่ง (แห่งที่ 1 หนองคาย-
เวียงจันทน์ แห่งที่ 2 มุกดาหาร-สะหวันนะเขต แห่งที่ 3 นครพนม-ค าม่วน 
แห่งที่ 4 เชียงของ-หว้ยทราย)  
 

 (Source : IMF) 
GDP (US$bn) Current Prices 

ปี 2020 
18.653 

ปี 2021 
19.269 

ปี 2022 
20.608 

GDP Per Capita (US$) 2567.01 2614.12 2756.12 
GDP growth (%) 0.203 4.769 5.649 
Goods & services exports (%change) -17.228 -1.417 6.022 
Inflation (%) 6.5 4.9 3.3 

ตลาดส่งออกที่ส าคัญของ สปป. ลาว :  ไทย จีน เวยีดนาม อินเดีย ญี่ปุ่น เยอรมัน สวิตเซอร์แลนด์ 
สหรัฐอเมริกา สวีเดน เบลเยีย่ม  
ตลาดน าเขา้ที่ส าคญัของ สปป. ลาว:  ไทย จีน เวยีดนาม ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ อินโดนีเซีย สิงคโปร์ 
ออสเตรเลีย ฮ่องกง ไต้หวัน  
สินค้าส่งออกที่ส าคัญ: แร่อื่นๆ (ยกเว้นทองแดง เหล็ก) ทองแดงและของใช้ที่ท าด้วยทองแดง ชิ้นส่วน
เครื่องบันทึกภาพ เครื่องดื่ม เครื่องใช้ไฟฟ้า ชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้า ปูนซีเมนต์ ยางพารา ปุย๋ ยาสูบ  
สินค้าน าเข้าที่ส าคัญ: เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์การไฟฟา้ น้ ามันดีเซล เครื่องจักรกล อะไหล่ ชิ้นส่วน
เครื่องจักรกล เหล็กและผลิตภัณฑ์ สายไฟฟ้าและสายเคเบิ้ล เครื่องดื่ม อุปกรณ์สื่อสารและชิ้นส่วน 
พลาสติกและเครื่องใช้ที่ท าด้วยพลาสติก สัตว์มีชีวิต เคมีภัณฑ์  

  (          
3) ยุทธศาสตร์/กิจกรรม               (4) สถานการณ์เศรษฐกิจ 

 
ยุทธศาสตร์ส่งเสรมิการค้าระหวา่งประเทศ (ตลาดอาเซียน)  
- เสริมสร้างความสัมพันธ์ในลักษณะหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ (partnership) 
กับประเทศอาเซียน โดยให้ความส าคัญกับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อกระชับ
ความเชื่อมโยงมิติการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว ระหว่างกัน (ASEAN 
connectivity) สู่การพัฒนาและเติบโตไปด้วยกัน  
- เร่งรัดการขยายการส่งออกเชิงรุก ด้วยกลยุทธ์เจาะลึกตลาดอาเซียน 
(deepening ASEAN) เจาะตลาดเมืองรองที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจ ยกระดับ
ตลาดในเมืองหลวง โดยผลักดันสินค้าที่มีมูลค่าสูง/สินค้านวัตกรรม/มีแบรนด์/
มีการออกแบบ ที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด (demand driven) 
- ขยายช่องทางจ าหน่ายที่สอดคล้องกับชีวิตสมัยใหม่และยุคสังคมเมือง 
- ส่งเสริมผู้ประกอบการไทยสร้างเครือข่ายธุรกิจ และเจรจาการค้า กับ
ผู้ประกอบการประเทศอาเซียน เพื่อขยายตลาดส่งออก  
- ส่งเสริมการรวมกลุ่มพันธมิตรระหว่างผู้ประกอบการไทย / อ านวยความ
สะดวกให้แก่ ผู้ประกอบการไทย ในการด าเนินธุรกิจ/ขยายธุรกิจ 
นโยบายส่งเสริม CLMV ของรัฐมนตรวี่าการกระทรวงพาณชิย์   
1. กระทรวงพาณิชย์จะเร่งทบทวนขั้นตอน/กระบวนการส่งออกทั้งระบบ เพื่อ
เร่งอ านวยความสะดวก ลดปัญหาอุปสรรคที่ติดขัด  
2. จัดกิจกรรม ROAD SHOW ใน CLMV ลงลึกระดับเมืองศักยภาพ 
3. เพิ่มการจัดกิจกรรมจับคู่เจรจาธุรกิจ  
4. เร่งรัดการเจรจากับจีน เพือ่ผลักดนัให้การขนส่งสินค้าและผลไม้จากภาค
อีสาน ขา้มแดนไปสู่จีนตอนใต้ได้สะดวกยิ่งขึ้น  
5. จัดคาราวานส่งออกตามแนวชายแดนที่มีด่านส าคัญตั้งอยู่ 
6. พิจารณาการจัดตั้งศูนย์กระจายสินค้าชายแดน/ขา้มแดน โดยสนับสนุน
ภาคเอกชนที่มีศักยภาพลงทุน  
7. สนับสนุนแพล็ตฟอร์มการค้าออนไลน์ ทั้งในรูปแบบค้าปลีก/ค้าส่ง  
8. ส่งเสริมการจ าหน่ายสินค้า OTOP ทีส่นามบิน  
9. กระทรวงพาณิชย์จะเดินหนา้จัดหลักสูตรฝึกอบรม เพื่อสร้างผู้ส่งออกรุ่นใหม่
ให้มีศักยภาพอย่างครบวงจร 
กิจกรรมของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศปงีบประมาณ 2564 
●  งาน Mini Thailand Week ณ แขวงเชียงขวาง (3-7 ก.พ. 64) 
●  งาน Mini Thailand Week ณ แขวงค าม่วน 21-25 ก.ค. 64 
●  กิจกรรมเจรจาธุรกิจออนไลน์ ไทย – สปป. ลาว (พ.ค. – มิ.ย. 64) 
●  Thai Food and Fruit Festival ร่วมกบัห้างริมปิง 27-29 ส.ค. 64 
●  Thai Seafood Festival ณ เวียงจันทน์เซ็นเตอร์ ต้น ก.ย. 64 

 ภาพรวมเศรษฐกิจสปป.ลาว  
●  ปี 2563  มีนักลงทุนทั้งภายในและตางประเทศเขามาลงทุนดานเกษตรกรรม

ในแขวงบอลิค าไซทั้งหมด 16 บริษัท มีพื้นที่ที่ลงทุนรวม 3,705เฮกตาร์  ซ่ึงส่วนใหญ    
เปนบริษัทจากประเทศจีน 

●  เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ 2564 กระทรวงอุตสาหกรรมและการคาได้จัดการ
ประชุมเพื่อฉลองครบรอบ 8 ป ที่สปป.ลาว เขาเปนสมาชิกขององคการการคาโลก 
(WTO) และหารือก าหนดแผนยุทธศาสตรที่เกี่ยวของกับองคการการคาโลกที่ทาง สปป.
ลาวเปนภาคีกับสากล อาทิ สัญญา ASEAN Agreement on E-Commerce และเตรียม
เขารวมเปนภาคีของสัญญาวาดวยเทคโนโลยีขอมูลขาวสาร ภายในปนี้ 

●  ธนาคารพัฒนาเอเชียคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจลาวจะยังคงเติบโตแม้เกิดภาวะ
แพร่ระบาดของโควิด-19 โดยในปี 2021 จะโตที่ร้อยละ 4 และปี 2020 จะเพิ่มเป็น 4.5 
เมื่อเทียบจากปีที่แล้วอยู่ที่ 4.7 ซ่ึงปัจจัยที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้แก่การวางโครงการ
พัฒนาการเกษตร และโครงการด้านพลังงาน 

●  วันที่  26 มีนาคม 2564 เขตเศรษฐกิจพิ เศษบึงธาตุหลวงและบริษัท
กรีนดิสคัฟเวอรี่ (Green Discovery Laos) ร่วมลงนามสัญญาสร้างศูนย์การค้าคิวมอลล์ 
(Q Mall) เพื่อช่วยส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษที่ในอนาคตคาดว่าจะเป็นศูนย์รวม
ด้านการท่องเท่ียว การค้า การขนส่งและอุตสาหกรรมแห่งเอเชีย 

●  โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าลาว-จีน ที่เชื่องโยงข้อริเริ่ม one belt one road  
ใกล้แล้วเสร็จอย่างเป็นทางการภายในสิ้นปี 2564 ที่จะช่วยอ านวยความสะดวกและย่น
ระยะเวลาการขนส่งสินค้าไปยังจีนได้ไวขึ้น มีทั้งหมด 32 สถานี ระยะทางความยาว 
422.4 กิโลเมตร ความเร็ว 160 กิโลเมตรต่อชั่วโมง 

●  รัฐบาลลาวเร่งร่างแผนยุทธศาสตร์พัฒนาพลังงานแห่งชาติ เพื่อก าหนด
แผนพัฒนาการใช้ทรัพยากรที่มีศักยภาพของประเทศ สร้างระบบพลังงานให้มีความ
มั่นคง มีความพร้อมในการสนองให้เพียงพอต่อความต้องการภายในและการส่งออก
ต่างประเทศ 

 

 
 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%A1


 
(5) สถานการณ์การค้าระหว่างไทยกับลาว 
เป้าหมายสง่ออก มูลค่าการค้ารวม (ล้าน USD) มูลค่าการส่งออก (ล้าน USD) มูลค่าการน าเข้า (ลา้น USD) 

ปี 2021  
(%) 

ปี 2020 
ปี 2021 

ปี 2020 
ปี 2021 

ปี 2020 
ปี 2021 

ม.ค.– พ.ค. +/- (%) ม.ค.– พ.ค. +/- (%) ม.ค.– พ.ค. +/- (%) 

4 
6,335.13  
(-0.79) 

3,086.33 23.60 
3,359.94  
(-12.66) 

1,751.68 23.53 
2,975.19  
(17.21) 

1,334.65 23.70 

 
(6) สินค้าส่งออกหลักของไทยไปตลาดลาว ป ี2020 – ป ี2021      หน่วย: ล้าน USD 

สินค้า ปี 2020 
ปี 2020 

ม.ค.– พ.ค. 
ปี 2021 

ม.ค.– พ.ค. 
ปี 2021 +/-(%) 

ม.ค.– พ.ค. 

1. น้ ามันส าเร็จรูป 515.1 238.68 267.15 11.93 

2. อัญมณีและเครื่องประดับ 9.5 0.33 151.45 45,793.94 

3. รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ 169.45 60.37 108.3 79.39 

4. เคมีภัณฑ์ 161.94 67.19 76.36 13.65 

5. สินค้าปศุสัตว์อื่น ๆ 209.71 103.08 73.11 -29.07 

6. เครื่องส าอาง สบู่ และผลิตภัณฑ์รักษาผวิ 153.11 60.13 68.37 13.7 

7. เหล็ก เหล็กกลา้และผลิตภัณฑ์ 144.54 62.86 68.25 8.57 

8. ผลิตภัณฑ์พลาสติก 100.24 39.39 53.39 35.54 

9. เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล 138.15 47.09 51.81 10.02 

10. ผลิตภัณฑ์ข้าวสาลีและอาหารส าเร็จรูปอื่น ๆ 108.64 41.97 49.96 19.04 

การส่งออกรวม 3,359.48 1,418.05 1,751.68 23.53 

ที่มา: ศูนย์เทศโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมอืจากกรมศุลกาก
 
(7) สินค้าหลักที่ไทยน าเขา้จากตลาดลาว  ปี 2020 – ปี 2021      หน่วย: ล้าน USD 

สินค้า ปี 2020 
ปี 2020 

ม.ค.– พ.ค. 
ปี 2021 

ม.ค.– พ.ค. 
ปี 2021 +/-(%) 

ม.ค.– พ.ค. 

1. เช้ือเพลิงอื่น ๆ 1,761.68 635.2 720.23 13.39 

2. เครื่องเพชรพลอย อัญมณี เงินแท่งและทองค า 402.96 21.51 209.58 874.34 

3. ผัก ผลไม้และของปรุงแต่งที่ท าจากผัก ผลไม้ 194.18 137.54 175.52 27.61 

4. เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ 163.52 57.8 62.92 8.86 

5. เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน 57.06 20.55 32.8 59.61 

6. ปูนซิเมนต์ 55.34 21.82 28.91 32.49 

7. ปุ๋ย และยาก าจัดศัตรูพืชและสัตว ์ 24.27 8.61 15.55 80.6 

8. สินแร่โลหะอื่น ๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์ 153.6 104.25 12.98 -87.55 

9. พืชและผลิตภัณฑ์จากพืช 32.15 16.77 10.27 -38.76 

10. กาแฟ ชา เครื่องเทษ 12.55 2.89 9.21 218.69 

การน าเขา้รวม 2,975.20 1,078.92 1,334.65 23.7 

ที่มา: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมอืจากกรมศุลกากร 
 

ส านักพัฒนาตลาดและธุรกจิไทยในต่างประเทศ 1 
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 


