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การที่ประเทศอาเซียนจะเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างสมบูรณ์ในปลายปี ๒๕๕๘ 
ท าให้ประเทศไทยซึ่งมีภูมิประเทศตั้งอยู่ตรงกลางและล้อมรอบไปด้วยประเทศสมาชิกต่างๆใน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยเฉพาะประเทศในกลุ่ม CLMV ได้แก่ กัมพูชา ลาว เมียนมาร์ และ
เวียดนามมีโอกาสอย่างมากที่จะขยายการค้าการลงทุนกับประเทศ CLMV ภายใต้บริบทประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนนี้ 

นอกจากนี้ การที่ประเทศไทยมีการพัฒนาประเทศที่เจริญก้าวหน้าในด้านต่างๆมากกว่า
ประเทศในกลุ่ม CLMV นี้หลายสิบปีท าให้ ประเทศไทยจึงสามารถใช้ประโยชน์จากสิ่งเหล่านี้เพ่ือ
จัดท ายุทธศาสตร์การค้าการลงทุนกับประเทศในกลุ่ม CLMV ให้ขยายตัวได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน 

การศึกษานี้มุ่งเน้นการวางยุทธศาสตร์ด้านการค้าและการลงทุนเพ่ือให้ประเทศไทยเป็น
ประตู(Gateway) และศูนย์กลางการค้าการลงทุน (Hub) สู่ประเทศ CLMV โดยศึกษาข้อมูลการค้า 
และการสัมภาษณ์ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศที่ประจ าอยู่ในประเทศ 
CLMV เพ่ือน ามาวิเคราะห์ SWOT และจัดท ายุทธศาสตร์การค้าของไทย สินค้าของไทยทั้งสินค้า
เกษตร อุตสาหกรรม และภาคบริการ ล้วนมีโอกาสที่จะขยายตัวได้ดีในภูมิภาคนี้ กลุ่มสิ นค้าเกษตร
สินค้าที่มีการแข่งขันส่งออกกับประเทศ CLMV เช่น มันสัมปะหลัง ยางพารา และอ้อยนั้น ประเทศ
ไทยควรปรับกลยุทธ์โดยสร้างความร่วมมือและลงทุนเพาะปลูกในประเทศเพ่ือนบ้าน ส่วนประเทศไทย
ขยับขึ้นมาพัฒนาเป็นผู้ส่งออกสินค้าเกษตรแปรรูป กลางน้ าและปลายน้ ามากขึ้นโดยใช้เทคโนโลยีเพ่ือ
สร้างมูลค่าเพ่ิมและมูลค่าส่งออกให้เพ่ิมขึ้น แทนที่จะแข่งขันส่งออกสินค้าเกษตรพ้ืนฐานกับประเทศ 
CLMV ส าหรับข้าวหอมมะลิประเทศไทยควรยกระดับและสร้างความแตกต่างของสินค้าจากข้าวขาว
ทั่วไปซึ่งมีการปลูกเป็นจ านวนมากในภูมิภาคนี้ ซึ่งจะเป็นการแข่งขันด้านคุณภาพมากกว่าการแข่งขัน
ด้านราคา 

ในส่วนของสินค้าอุตสาหกรรมประเทศไทยควรเน้นผลิตสินค้าที่ใช้เทคโนโลยีในการผลิต
มากยิ่งขึ้น ขณะเดียวกันก็ใช้การร่วมทุน-ลงทุนในประเทศ CLMV หรือเปิดโรงงานตามแนวชายแดน
เพ่ือผลิตสินค้าในอุตสาหกรรมที่ต้องใช้แรงงานจ านวนมากโดยเฉพาะอุตสาหกรรมสิ่งทอ เนื่องจาก
ประเทศ CLMV มีแรงงานจ านวนมากและค่าแรงยังไม่สูงมากนัก การตั้งศูนย์กระจายสินค้าอุปโภค
บริโภคตามแนวชายแดนเพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ผู้ค้าในประเทศ CLMV ที่จะเข้ามาซื้อสินค้าไทย
ไปจ าหน่ายให้แก่ผู้บริโภคก็เป็นแนวทางหนึ่งที่ช่วยเพ่ิมมูลค่าการค้าระหว่างไทยกับประเทศ CLMV ด้วย  

ส่วนภาคบริการโดยเฉพาะการท่องเที่ยวควรสร้างความร่วมมือในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมเป็นแพ็คเกจเพ่ือท าให้นักท่องเที่ยวต่างชาติมาเที่ยวในภูมิภาคนี้ทั้งประเทศไทยและ 
CLMV ได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้น โดยประเทศในภูมิภาคนี้สามารถได้ประโยชน์ร่วมกันได้ นอกจากนี้การ
พัฒนาให้ไทยเป็นศูนย์การแพทย์และความงาม และการลงทุนด้านนี้ในประเทศ  CLMV ก็จะเป็น
โอกาสทางธุรกิจบริการที่ประเทศไทยน่าจะท าได้ดี นอกจากนี้การที่ประเทศ CLMV มีการเจริญเติบโต
อย่างรวดเร็ว ธุรกิจด้านการก่อสร้างทั้งการก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคต่างๆ รวมถึง
ที่อยู่อาศัยน่าจะเป็นโอกาสอย่างมาก โดยประเทศไทยควรก าหนดยุทธศาสตร์ในการให้ความ



จ 

ช่วยเหลือด้านเงินทุนและเทคโนโลยีในโครงสร้างพ้ืนฐาน ซึ่งประเทศไทยจะได้ประโยชน์และความ
เชื่อถือจากการเป็นประเทศผู้ช่วยพัฒนาประเทศกลุ่ม CLMV ทั้งการสร้างขีดความสามารถและการ
พัฒนาเศรษฐกิจอย่างเสมอภาค โดยลดช่องว่างของระดับการพัฒนาระหว่างประเทศสมาชิกเก่าและ 
สมาชิกใหม่ตามแนวคิดและเป้าหมายของเป็นประชาคมอาเซียน โดยก าหนดให้บริษัทของไทยเป็น
ผู้ด าเนินการ ซึ่งจะท าให้ธุรกิจการก่อสร้างของไทยมีการขยายตัว และสามารถสร้างเครือข่ายธุรกิจใน
ประเทศ CLMV ในอนาคตได้อย่างต่อเนื่อง 

ในการด าเนินการเพ่ือผลักดันยุทธศาสตร์การท าให้ประเทศไทยเป็นประตู (Gateway) และ
ศูนย์การค้าการลงทุน (Hub) สู่ประเทศ CLMV นั้น รัฐบาลจะต้องมีการด าเนินการอย่างจริงจังโดย
รัฐบาลควรใช้โอกาสในการที่จะเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนี้ประกาศจุดยืนและนโยบายต่อ 
CLMV อย่างชัดเจน และด าเนินการจัดท ายุทธศาสตร์ร่วมกันของกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 
กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการคลัง ส านักงานส่งเสริมการลงทุน 
กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงแรงงาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และกระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬาเพ่ือให้เกิดแรงขับเคลื่อนและผลักดันยุทธศาสตร์ร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรมและแก้ไข
ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากข้อก าหนดและระเบียบต่างๆทั้งฝั่งของไทยและประเทศ CLMV 
นอกจากนี้ควรมีการสร้างทีมประเทศไทยซึ่งประกอบด้วยหน่วยงานที่มีหน้าที่ และประจ าอยู่ใน
ประเทศ CLMV ที่เป็นรูปธรรมอย่างเร่งด่วนทั้งในแง่หน้าที่และจัดท างบประมาณร่วมกันบนพ้ืนฐาน
การท างานเชิงกลยุทธ์ (Strategic Base) ไม่ใช่ตามหน้าที่ของหน่วยงาน (Functional Base) โดย
ก าหนดบทบาทของแต่ละฝ่ายอย่างชัดเจนให้สอดประสานกัน และมีตัวชี้วัดที่ชัด เจน ไม่ใช่การ
ประสานกันอย่างหลวมๆดังเช่นปัจจุบันนี้  

นอกจากนี้ การด าเนินการภาครัฐในการส่งเสริมการค้าและการลงทุนแต่เพียงฝ่ายเดียวไม่
เพียงพอในการขับเคลื่อน ภาครัฐจ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือและด าเนินการสร้างพันธมิตรทั้งใน
แนวกว้างและแนวลึกกับภาคเอกชนทั้งของประเทศไทยและของประทศในกลุ่ม CLMV ด้วย 
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รายงานฉบับนี้เป็นผลจากการศึกษาในหลักสูตรนักบริหารการทูตรุ่นที่ ๕ ซึ่งสามารถเสร็จ
ลุล่วงสมบูรณ์ภายในระยะเวลาที่จ ากัดได้นั้น ผู้ศึกษาขอแสดงความขอบคุณต่อท่านผู้มีพระคุณและให้
ความอนุเคราะห์ ดังต่อไปนี้ 

๑. รองศาสตราจารย์ ดร. สมภพ มานะรังสรรค์ ท่านเอกอัครราชทูตเพ็ญศักดิ์  ชลารักษ์ 
และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรทัย ก๊กผล คณะอาจารย์ที่ปรึกษาผู้กรุณาให้ค าแนะน า ข้อเสนอแนะ 
และประเด็นที่ควรจะปรับปรุงแก้ไข เพ่ือให้รายงานฉบับนี้ส าเร็จสมบูรณ์ 

๒. นางจีรนันท์ วงษ์มงคล ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุง
พนมเปญ ประเทศกัมพูชา นายประจวบ สุภิณี ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 
ณ นครย่างกรุง ประเทศเมียนมาร์ นางพิมล ปงกอแก้ว ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมการค้าระหว่าง
ประเทศ ณ นครเวียงจันทร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และนายรุจ โสรัตน์ รองกงสุล
ใหญ่ ณ นครโฮจิมินทร์ ประเทศวียดนาม ผู้ให้ความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามซึ่งจะเป็นข้อมูลส่วน
ส าคัญอย่างยิ่งในการจัดท ารายงานฉบับนี้ 

๓. นางสาววิชญา พรหมสวัสดิ์ นางสาวชนิกานต์ ดิศผดุง นางสาวปิยาภรณ์ ยิ้มศิริวัฒนะ 
และนางชญาภรณ ์มณีวรรณ์ เพ่ือนข้าราชการและลูกจ้างที่ให้ความช่วยเหลือในการค้นหาข้อมูล และ
จัดส่งและรวบรวมแบบสอบถาม 

๔. ข้าราชการและลูกจ้างสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการทุกท่านที่ให้ความ
ช่วยเหลืออ านวยความสะดวกต่างๆเป็นอย่างดี 

๕. นางสุมนา เพ็ญสุต ภริยา และบุตรทั้งสองของข้าพเจ้า นางสาวปานสรณ์ เพ็ญสุต และ
นายสหเขตร เพ็ญสุต ผู้ให้ก าลังใจและช่วยอ่านทบทวนรายงานฉบับนี้ 
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๑.๑ ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา ๑ 
๑.๒ วัตถุประสงค์ของการศึกษา ๑ 
๑.๓ ขอบเขตการศึกษา ๒ 
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๑.๕ ประโยชน์ของการศึกษา ๒ 

บทที่ ๒ แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง ๓ 
๒.๑ แนวคิดทฤษฎี ๓ 
๒.๒ วรรณกรรมที่เก่ียวข้อง ๕ 
๒.๓  สรุปกรอบแนวคิด ๕ 

บทที่ ๓ ผลการศึกษา  ๗ 
๓.๑ ข้อมูลด้านสังคมเศรษฐกิจการค้ารายประเทศ CLMV ๗ 
๓.๒  ข้อมูลภาพรวมสถิติเศรษฐกิจการค้าของประเทศไทยกับประเทศ CLMV ๑๕ 
๓.๓ การวิเคราะห์จุดแข็ง ปัญหา อุปสรรคและโอกาสในการด าเนินธุรกิจการค้า

และการลงทุนในประเทศ CLMV ๑๘ 
๓.๔ การวิเคราะห์ SWOT ในบทบาทด้านการค้าและการลงทุนของไทยต่อ 

ประเทศในกลุ่ม CLMV ๒๒ 
บทที่ ๔ บทสรุปและข้อเสนอแนะ ๒๕ 

๔.๑ สรุปผลการศึกษา ๒๕ 
๔.๒ ข้อเสนอแนะ ๒๖ 

บรรณานุกรม ๓๔ 



ซ 

สารบัญ (ต่อ) 
 
 

ภาคผนวก  ๓๖ 
 ก ข้อมูลแบบสอบถามจากส านักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  
  ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา ๓๗ 
 ข ข้อมูลแบบสอบถามจากส านักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  
  ณ นครเวียงจันทร์ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ๔๔ 
 ค ข้อมูลแบบสอบถามจากส านักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  
  ณ นครย่างกุ้ง ประเทศเมียนมาร์ ๕๖ 
 ง ข้อมูลแบบสอบถามจากสถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินทร์ ประเทศ

เวียดนาม ๔๘ 
ประวัติผู้เขียน ๕๑ 



ฌ 

สารบัญตาราง 
 
 

ตารางที่ ๑ สินค้าส่งออกของประเทศไทยไปยังประเทศกัมพูชา ๕ อันดับแรก ๘ 
ตารางที่ ๒ สินค้าส่งออกของประเทศกัมพูชา ๕ อันดับแรก  ๘ 
ตารางที่ ๓ สินค้าส่งออกของประเทศไทยไปยังประเทศลาว ๕ อันดับแรก ๑๐ 
ตารางที่ ๔ สินคา้ส่งออกของประเทศลาว ๕ อันดับแรก ๑๑ 
ตารางที่ ๕ สินค้าส่งออกของประเทศไทยไปยังประเทศเมียนมาร์ ๕ อันดับแรก ๑๒ 
ตารางที่ ๖ สินค้าส่งออกของประเทศเมียนมาร์ ๕ อันดับแรก ๑๓ 
ตารางที่ ๗ สินค้าส่งออกของประเทศไทยไปยังประเทศเวียดนาม ๕ อันดับแรก ๑๔ 
ตารางที่ ๘ สินค้าส่งออกของประเทศเวียดนาม ๕ อันดับแรก ๑๕ 
ตารางที่ ๙ ตัวเลขพื้นฐานทางเศรษฐกิจของประเทศไทยและประเทศ CLMV ๑๕ 
ตารางที่ ๑๐ สัดส่วนภาคการผลิตสินค้าเกษตรกรรม อุตสาหกรรมและบริการในผลิตภัณฑ์ 

มวลรวมในประเทศ (GDP) ของประเทศไทยและประเทศ CLMV ๑๖ 
ตารางที่ ๑๑ สถิติการค้าประเทศไทยกับประเทศกัมพูชา ลาว เมียนมาร์ และเวียดนาม ๑๗ 
 
 



     
บทที่ ๑ 
บทน า 

 
 

๑.๑  ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
ประเทศในกลุ่มอาเซียนทั้ง ๑๐ ประเทศได้ท าความตกลงร่วมกันที่จะเข้าสู่ประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ทั้ง ๑๐ ประเทศในปลายปี ๒๕๕๘ โดยมีหลักการเพ่ือให้มีการเคลื่อนที่ของ 
สินค้า บริการ ทุน และแรงงานที่มีฝีมือ ในกลุ่มวิชาชีพบางกลุ่มได้แก่ แพทย์ พยาบาล บัญชีเป็นไป
อย่างเสรีระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนทั้งหมด ดังนั้น จึงมีความคาดหวังว่าการเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนนี้ จะเป็นโอกาสอันดีของประเทศในกลุ่มอาเซียนที่จะผลักดันและขับเคลื่อนมูลค่า
การค้าและการลงทุนในภูมิภาคอาเซียนให้ขยายตัวได้มากยิ่งขึ้น  

 ในส่วนของประเทศไทยซึ่งมีขนาดเศรษฐกิจในภูมิภาคใหญ่เป็นอันดับที่ ๒ รองจากประเทศ
อินโดนีเซีย และรายได้ประชาชาติต่อหัวเป็นอันดับที่ ๔ รองจากสิงคโปร์ บรูไน และมาเลเซีย มีโอกาส
มากขึ้นที่จะขยายการส่งออกสินค้าไปยังตลาดของประเทศสมาชิกอ่ืนๆ โดยได้รับสิทธิประโยชน์ใน
เรื่องภาษีศุลกากร รวมถึงการลงทุนด้วย ที่ส าคัญในแง่ของที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ ประเทศไทยได้เปรียบ
อย่างมากเนื่องจากมีภูมิประเทศอยู่ตรงกลางและล้อมรอบไปด้วยประเทศสมาชิกต่างๆในประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน โดยเฉพาะประเทศในกลุ่ม CLMV ได้แก่ ประเทศกัมพูชา ลาว เมียนมาร์ และ
เวียดนาม ถึงแม้ประเทศไทยจะไม่มีชายแดนติดประเทศเวียดนาม แต่ก็มีระยะทางห่างกันระหว่างทั้ง
สองประเทศไม่มากนัก และประเทศในกลุ่ม CLMV เหล่านี้มีความต้องการสินค้าไทยเป็นทุนเดิมอยู่
แล้ว ดังนั้น ถ้าพิจารณาโอกาสทางการค้าแล้ว การรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะสร้าง
โอกาสอันดีที่จะผลักดันประเทศไทยให้เป็นประตู (Gateway) และศูนย์การค้าลงทุน (Hub) เข้าสู่
ประเทศ CLMV เพ่ือเพ่ิมมูลค่าการค้าระหว่างประเทศให้ขยายตัวเพิ่มข้ึนได้อย่างรวดเร็ว 

ดังนั้น การจัดท ายุทธศาสตร์การส่งเสริมการค้าการลงทุนของไทยกับกลุ่มประเทศ CLMV 
จึงเป็นสิ่งที่จ าเป็นและต้องท าอย่างเร่งด่วน เพ่ือเตรียมความพร้อมของหน่วยงานภาครัฐและ
ผู้ประกอบการไทย ที่จะเพ่ิมมูลค่าการค้าชายแดนและการส่งออกรวมทั้งการลงทุนกับกลุ่มประเทศ 
CLMV เพ่ือให้ประเทศไทยได้ประโยชน์สูงสุดจากความได้เปรียบด้านภูมิศาสตร์ ระดับการพัฒนาและ
โครงสร้างทางเศรษฐกิจจากการรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจทางการค้าที่จะเกิดข้ึนนี้  

 
๑.๒  วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

๑.๒.๑ ทราบจุดอ่อน-จุดแข็ง โอกาส และปัญหาอุปสรรคของสินค้าไทยที่มีศักยภาพใน
ตลาดกลุ่มประเทศ CLMV 

๑.๒.๒  ก าหนดยุทธศาสตร์การส่งเสริมการค้าการลงทุนเพ่ือผลักดันให้ประเทศไทยเป็น
ประตู (Gateway) และศูนย์การค้าการลงทุน (Hub) เข้าสู่ตลาด CLMV หลังการเข้าร่วมประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน 

 



๒ 

๑.๓  ขอบเขตการศึกษา 
๑.๓.๑  ศึกษาสินค้าและบริการของไทยที่มีศักยภาพในการส่งออกไปในแต่ละประเทศของ

กลุ่ม CLMV  
๑.๓.๒  ศึกษาโอกาส ปัญหาและอุปสรรคในการส่งออกและจ าหน่ายสินค้านั้นๆในกลุ่ม

ประเทศ CLMV 
๑.๓.๓  สรุปผลและเสนอแนะยุทธศาสตร์การส่งเสริมการค้าการลงทุนของไทยในตลาด 

CLMV 
 

๑.๔  วิธีการด าเนินการศึกษา และระเบียบวิธีการศึกษา 
๑.๔.๑  ศึกษาข้อมูลพื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในกลุ่ม CLMV  
๑.๔.๒  ศึกษาข้อมูลสถิติทางการค้าชายแดน และการส่งออกของสินค้าไทยไปยังกลุ่ม

ประเทศ CLMV 
๑.๔.๓  ส ารวจข้อมูลสินค้าไทยที่มีศักยภาพ รวมทั้งโอกาส ข้อจ ากัดและอุปสรรคใน

ประเทศ CLMV โดยการสอบถามจากผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 
กระทรวงพาณิชย์ หรือสถานกงสุลใหญ่ที่ประจ าอยู่ในประเทศกัมพูชา ประเทศลาว ประเทศเมียนมาร์ 
และประเทศเวียดนาม โดยใช้แบบสอบถาม 

๑.๔.๔  ศึกษาผลงานวิจัย เอกสาร บทความเกี่ยวกับการรวมกลุ่มทางการค้า  การค้า
ระหว่างประเทศ และแนวทางในการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 

 

๑.๕  ประโยชน์ของการศึกษา  
๑.๕.๑  ภาคเอกชนมีข้อมูลในการผลิตสินค้า การเตรียมตัวและปรับตัวในการรุกตลาดกลุ่ม

ประเทศ CLMV 
๑.๕.๒  ภาครัฐมีแนวทางและยุทธศาสตร์ในการส่งเสริมการค้าและการลงทุนเพ่ือให้

ประเทศไทยเป็นประตู (Gateway) และศูนย์การค้าการลงทุน (Hub) เข้าสู่ประเทศ CLMV 



 
บทที่ ๒ 

แนวคิดทางทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
 
 

๒.๑ แนวคิดทางทฤษฎี 
๒.๑.๑  การรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

การกลุ่มทางเศรษฐกิจ หมายถึง การที่ประเทศตั้งแต่สองประเทศขึ้นไปตกลงเพ่ือ
ยกเลิกหรือลดข้อจ ากัดทางการค้าระหว่างกัน ซึ่งอาจจะเป็นภาษีและไม่ใช่ภาษีศุลกากร  

การรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่ก าลังจะเกิดขึ้นในปลายปี ๒๕๕๘ เป็น
การรวมกลุ่มแบบเขตการค้าเสรีที่พยายามลดภาษีและข้อกีดกันทางการค้าในระหว่างกลุ่มประเทศ
สมาชิก ๑๐ ประเทศซึ่งมีประเด็นส าคัญดังนี้ 

๒.๑.๑.๑ เป้าหมายส าคญัของการเป็น AEC  
ในการรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจภายในปี ๒๕๕๘ อาเซียนได้จัดท า

พิมพ์เขียว (AEC Blueprint) โดยมีองค์ประกอบที่ส าคัญ ๔ เรื่อง ดังนี ้ 
๑) การเป็นตลาดเดียวและฐานการผลิตร่วม - ให้มีการเคลื่อนย้ายสินค้า 

บริการ การลงทุน และแรงงานมีฝีมือย่างเสรี และการเคลื่อนย้ายเงินทุนอย่างเสรีมากขึ้น  
๒) การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจอาเซียน - การ

สร้างความสามารถในด้านต่างๆ เช่น นโยบายการแข่งขัน สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา  นโยบายภาษี 
และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (การเงิน การขนส่ง และเทคโนโลยีสารสนเทศ)  

๓) การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างเสมอภาค - การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของ
สมาชิก และลดช่องว่างของระดับการพัฒนาระหว่างประเทศสมาชิกเก่า และสมาชิกใหม่ เช่น การ
สนับสนุนการพัฒนา SMEs  

๔) การบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก - การร่วมกลุ่มเข้ากับประชาคม
โลก โดยเน้นการปรับประสานนโยบายเศรษฐกิจของอาเซียนกับประเทศภายนอกภูมิภาค เช่น การ
จัดท าเขตการค้าเสรี และการสร้างเครือข่ายในด้านการผลิต/จ าหน่าย เป็นต้น  

๒.๑.๑.๒ ผลผูกพันต่อประเทศไทยในการรวมตัวเป็น AEC  
๑) การเปิดเสรีการค้าสินค้า ภายใต้ความตกลงการค้าสินค้าอาเซียน 

(ASEAN Trade in Goods Agreement : ATIGA) มาตรการด้านภาษี อาเซียนมีเป้าหมายที่ยกเลิก
ภาษีสินค้าส าหรับกลุ่มอาเซียน ๖ ซึ่งรวมประเทศไทยในปี ๒๕๕๓ ที่ผ่านมา และสมาชิกใหม่ ๔ 
ประเทศ CLMV ภายในปลายปี ๒๕๕๘  

๒) การเปิดเสรีการค้าบริการ โดยเพ่ิมสัดส่วนการถือหุ้นของนักลงทุน
อาเซียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ในสาขาบริการส าคัญ ได้แก่ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาสุขภาพ 
และสาขาการท่องเที่ยวภายในปี ๒๕๕๓ ในสาขาโลจิสติกส์ภายในปี ๒๕๕๖ และ ในสาขาบริการอ่ืนๆ 
ทุกสาขาภายในปี ๒๕๕๘ ทั้งนี้ สามารถยกเว้นสาขาท่ีอ่อนไหวได้  



๔ 

๓) การเปิดเสรีการลงทุน ในสาขาอุตสาหกรรมที่ตกลงกันและการให้
การปฏิบัติเยี่ยงคนชาติ  

๔) การเปิดเสรีด้านเงินทุนเคลื่อนย้าย จะเปิดเสรียิ่งขึ้นอย่างค่อยเป็น
ค่อยไป โดยให้สมาชิกมีมาตรการปกป้องที่เพียงพอเพ่ือรองรับผลกระทบ  

๕) การเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมืออย่างเสรี โดยให้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์
ของแต่ละประเทศ  

๖) การด าเนินการตามความร่วมมือรายสาขาอ่ืน ๆ เช่น ความร่วมมือ
ด้านเหมืองแร่ ความร่วมมือด้าน SMEs การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (คมนาคม เทคโนโลยี
สารสนเทศ พลังงาน) เป็นต้น  

๒.๑.๒  แนวความคิดในด้านทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศและการส่งเสริมการค้า 
การค้าระหว่างประเทศ คือการซื้อขายและแลกเปลี่ ยนสินค้าและบริการข้าม

ประเทศ ซึ่งมีประโยชน์อย่างยิ่งทั้งต่อประเทศผู้ซื้อและผู้ขาย กล่าวคือ ประเทศผู้ซื้อก็สามารถซื้อ
สินค้าและบริการที่ ไม่สามารถผลิตได้เองหรือผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการในประเทศ 
ขณะเดียวกันประเทศผู้ขายมีรายได้หรือก าไรจากการขายสินค้าที่ตนเองผลิตได้ดีและมีประสิทธิภาพ 
นอกจากนี้ยังเพ่ิมการจ้างงานในประเทศ ผู้ส่งออกอีกด้วยซึ่งน าไปสู่การมีเศรษฐกิจที่ดี ในด้านการค้า
ระหว่างประเทศจะมีทฤษฎีที่เกี่ยวข้องหลายทฤษฎีแต่ที่จะน ามาเป็นกรอบความคิดในการศึกษานี้มีอยู่ 
๕ ทฤษฎี คือ 

๑) Absolute advantage theory ทฤษฎีนี้กล่าวถึงการที่ประเทศใดประเทศหนึ่ง
สามารถผลิตสินค้าได้มีประสิทธิภาพได้มากกว่าประเทศอ่ืนและสามารถส่งออกได้ดี ทฤษฎีนี้สนับสนุน
การค้าระหว่างประเทศ โดยเน้นให้ประชาชนมีการกินดีอยู่ดีจากการน าเข้าสินค้าที่ถูกกว่า ทฤษฎีนี้วัด
ความมั่งค่ังของประเทศจากการมาตรฐานการครองชีพของประชาชนไม่ใช่จากจ านวนเงินที่ประเทศได้
ก าไรจากการค้าระหว่างประทศ 

๒) Comparative advantage theory ทฤษฎีนี้กล่าวว่าประเทศผู้ส่งออกไม่
จ าเป็นต้องผลิตสินค้าที่ส่งออกได้มีประสิทธิภาพมากกว่าประเทศน าเข้า แต่มีประสิทธิภาพดีกว่าเมื่อ
พิจารณาสินค้าที่ส่งออกนั้นกับสินค้าอ่ืนที่ผลิตในประเทศของตนเอง กล่าวคือราคาสัมพัทธ์ (relative 
price) ของสินค้าส่งออกกับสินค้าอ่ืนของประเทศผู้ส่งออกต่ ากว่า ราคาสัมพัทธ์ของสินค้านั้นๆกับ
สินค้าอ่ืนในประเทศผู้น าเข้า  

๓) Endogenous advantage theory ทฤษฎีนี้กล่าวว่าสินค้าหลายชนิดมีการค้า
ระหว่างประเทศเป็นเพราะประเทศผู้น าเข้าไม่มีวัตถุดิบ หรือไม่มีสินค้าเหล่านั้นๆ ตัวอย่างที่เห็นได้
ชัดเจนได้แก่ น้ ามัน เพชร และทองค า เป็นต้น  

๓) Factor proportions theory ทฤษฎีนี้กล่าวว่าประเทศน าเข้าสินค้าเมื่อขาด
แคลนและส่งออกสินค้าเมื่อผลิตมากเกินความต้องการ ทฤษฎีจะเน้นที่จ านวนการผลิตและราคาสินค้า 
ตามทฤษฎีนี้ 

๔) ประเทศควรจะเน้นผลิตสินค้าที่ใช้แรงงานถ้าแรงงานมีราคาถูกกว่าทุนและ
ที่ดิน และควรเน้นสินค้าที่ใช้ทุนและท่ีดินถ้าต้นทุนถูกว่าแรงงาน เป็นต้น 



๕ 

๕) National competitive advantage theory ทฤษฎีนี้กล่าวว่าการที่ประเทศ
จะผลิตอะไรขึ้นกับความสามารถในด้านนวัตกรรมและการพัฒนาอุตสาหกรรม  ทฤษฎีนี้จะเน้นการ
ปรับปรุงเทคโนโลยีในการผลิต ขั้นตอนการท างาน และการพัฒนาฝีมือแรงงาน 

 
๒.๒ วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 

ในการศึกษานี้ได้ศึกษาและรวบรวมแนวความคิดในการส่งเสริมการส่งออกจากแหล่งต่างๆ
เพ่ือประกอบการวิเคราะห์และจัดท ายุทธศาสตร์ได้แก่  

๒.๒.๑  บทความวิชาการเรื่อง The Key Issues of the Improvement of Export 
Promotion Policy at the Macro and Micro Levels ของ Karen Grigoryan ซึ่งกล่าวว่า การ
ส่งเสริมการส่งออกเป็นสิ่งส าคัญยิ่งส าหรับการพัฒนาเศรษฐกิจของแต่ละประเทศ ในส่วนของนโยบาย
ภาครัฐมีส่วนส าคัญยิ่งท่ีต้องมีโปรแกรมที่จะสนับสนุนกิจกรรมการส่งเสริมการส่งออกนี้ ทั้งในส่วนของ
การส่งออกสินค้าดั้งเดิม และสินค้าใหม่ๆด้วย ในการศึกษานี้ไม่แนะน าให้ภาครัฐด าเนินการส่งเสริม
การส่งออกแต่ฝ่ายเดียว เนื่องจากการส่งเสริมการส่งออกเป็นเรื่องที่กว้างขวางครอบคลุมหลายด้าน 
ดังนั้นรัฐบาลจึงควรพัฒนาและหาพันธมิตรทั้งในแนวกว้างและแนวลึกกับภาคเอกชนด้วย 

๒.๒.๒  การศึกษาแนวคิดของนายดาเนียล เลเดอร์แมน กับพวก (Daniel Lederman et 
al) จากธนาคารโลก (World bank) ซึ่งศึกษากลยุทธ์ของหน่วยงานที่ท าด้านการส่งเสริมการค้า 
(Export Promotion Agencies: EPA) กว่า ๑๐๐ ประเทศทั้งประเทศที่ก าลังพัฒนาและประเทศที่
พัฒนาแล้ว เพื่อดูผลกระทบและความส าเร็จที่เกิดข้ึน 

๒.๒.๓  การศึกษาบทความวิชาการเรื่อง The Foreign Services and Foreign Trade : 
Embassies as Export Promotion ของ แอนดรูว์ โรส (Andrew K. Rose) ที่ชี้ให้เห็นว่าในโลก
ปัจจุบันหน่วยงานของประเทศต่างๆที่ประจ าอยู่ในต่างประเทศไม่ใช่แค่เฉพาะหน่วยงานที่ส่งเสริม
การค้าโดยตรง ได้แก่ สถานทูต สถานกงสุล ล้วนมีส่วนส าคัญต่อการพัฒนาและขยายตลาดส่งออก
ของประเทศของตน 

๒.๒.๔  การศึกษาแนวทางการจัดท าเครือข่ายการส่งเสริมการค้าของประเทศเวียดนาม 
หรือที่รู้จักกันในนามของ ดอยมอย (Doi Moi) ซึ่งเริ่มมาตั้งแต่ปี ค.ศ. ๑๙๘๖ เพ่ือรองรับการพัฒนา
และการขยายตัวทางเศรษฐกิจและความสัมพันธ์ทางการค้ากับประเทศต่างๆ ได้แก่ การจัดตั้ง สมาคม
ด้านธุรกิจและสินค้าต่างๆ สถาบันที่สนับสนุนการค้าและการส่งออก การเชื่อมต่อภาคการค้ากับชาว
เวียดนามในต่างประเทศ การจัดตั้งหน่วยงานด้านส่งเสริมการค้าของเวียดนาม- VIETRADE เป็นต้น 

๒.๒.๕  การศึกษานี้ยังได้น าแนวทางการด าเนินงานในการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 
ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์มาใช้เป็นแนวทางในการจัดท ายุทธศาสตร์
การส่งเสริมการค้าไทยกับกลุ่มประเทศ CLMV ด้วย 

 
๒.๓  สรุปกรอบแนวคิด 

ในการศึกษาเรื่องยุทธศาสตร์การส่งเสริมการค้าไทยกับกลุ่มประเทศ CLMV ในบริบทของ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนี้เป็นการศึกษาแนวทางในการส่งเสริมการค้าการลงทุนสินค้าที่มี
ศักยภาพของไทยในตลาดประเทศ CLMV โดยการศึกษานี้จะพิจารณาสินค้าไทยที่มีศักยภาพโดยดู



๖ 

จากมูลค่าการส่งออกในอดีต และแนวโน้มในอนาคตที่ได้จากการสอบถามผู้อ านวยการส านักงาน
ส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ หรือกงสุลใหญ่ที่ประจ าอยู่ในประเทศกลุ่ม CLMV 
รวมทั้งศึกษาโอกาส ปัญหาอุปสรรคในการขยายตลาดสินค้าและบริการของไทยในกลุ่ม CLMV ด้วย 
จากนั้นจะน าข้อมูลต่างๆมาวิเคราะห์เพ่ือจัดท ายุทธศาสตร์การค้าการลงทุนของไทย โดยพิจารณาว่า
เมื่อเกิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแล้วประเทศไทยควรจะมียุทธศาสตร์อย่างไรเ พ่ือให้ประเทศไทย
เป็นประตู (Gateway) และ ศูนย์การค้าการลงทุน (Hub) สู่ประเทศ CLMV  



 
บทที่ ๓ 

ผลการศึกษา 
 
 

๓.๑  ข้อมูลด้านสังคม เศรษฐกิจการค้ารายประเทศ CLMV 
๓.๑.๑  ประเทศกัมพูชา 

- ที่ตั้ง : ประเทศกัมพูชาตั้งอยู่กลางภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีพรมแดน
ทิศเหนือติดกับประเทศไทย และลาว ทิศตะวันออกติดประเทศเวียดนาม ทิศตะวันตกติดประเทศไทย  

- เมืองหลวง : กรุงพนมเปญ (Phnom Penh) 
- ภาษาราชการ : ภาษาเขมรเป็นภาษาราชการ  
- ระบอบการปกครอง : ประชาธิปไตยแบบรัฐสภา โดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
- พ้ืนที่ : พื้นที่ท้ังหมด ๑๘๑,๐๓๕ ตารางกิโลเมตร หรือมีขนาดประมาณ ๑ ใน ๓ 

ของประเทศไทยมีเส้นเขตแดนติดต่อกับประเทศไทยยาว ๗๙๘ กิโลเมตร 
- ประชากร : ๑๕,๑๐๐,๐๐๐ ล้านคน (ปี ๒๕๕๕)  
- สกุลเงิน : เงินเรียล (Riel) 
- ภูมิประเทศ : ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ ประกอบด้วยที่ราบรอบทะเลสาบเขมร และที่

ราบลุ่มแม่น้ า โขงมีทิวเขาล้อมรอบทางเหนือ คือ เทือกเขาพนมดงรัก เทือกเขาบรรทัด เทือกเขา
อันนัมกัมพูชา ลักษณะภูมิประเทศคล้ายชามหรืออ่าง คือ ตรงกลางเป็นแอ่งทะเลสาบและลุ่มแม่น้ า
โขงอัน กว้างขวาง มีภูเขาล้อมรอบอยู่ ๓ ด้าน  

- ภูมิอากาศ : ร้อนชื้น มีฤดูฝนยาวนาน อุณหภูมิโดยเฉลี่ย ๒๐ - ๓๖ องศาเซลเซียส 
- ศาสนา : ศาสนาประจ าชาติคือศาสนาพุทธ นิกายเถรวาท (แยกเป็น ๒ นิกายย่อย 

คือ ธรรมยุตินิกายและมหานิกาย) และศาสนาอ่ืนๆ อาทิ ศาสนาอิสลามและศาสนาคริสต์  
- วันเข้าร่วมอาเซียน : ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
- การส่งออกสินค้าไทยไปยังกัมพูชา: 

 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%94%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%94&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%A1


๘ 

ตารางท่ี ๑  สินค้าส่งออกของประเทศไทยไปยังประเทศกัมพูชา ๕ อันดับแรก (ป๒ี๕๕๕) 
 

ล าดับ รายการสินค้า มูลค่า (ล้านบาท) ร้อยละ 
๑ เครื่องยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบและส่วนประกอบ ๓,๖๐๒.๓๔ ๔.๘๑ 
๒ น้ าตาลทราย ๓,๔๘๔.๗๖ ๔.๖๕ 
๓ เครื่องดื่มท่ีไม่มีแอลกอฮอส์ ๓,๒๐๓.๐๘ ๔.๒๘ 
๔ เครื่องส าอาง เครื่องหอมและสบู่ ๓,๐๑๑.๑๓ ๔.๐๒ 
๕ ยางยานพาหนะ ๒,๘๗๑.๘๓ ๓.๘๓ 

สินค้าอ่ืนๆ ๕๘,๗๔๘.๓๙ ๗๘.๔๑ 
รวม ๗๔,๙๒๑.๕๒ ๑๐๐ 

ที่มา : World Trade Atlas (อ้างถึงกรมศุลกากร ประเทศไทย) 
  

จากการสัมภาษณ์นางจีรนันท์ วงษ์มงคล ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมการค้า
ระหว่างประเทศ ณ กรุงพนมเปญท าให้ทราบว่า ชาวกัมพูชานิยมสินค้าไทยมากกว่าสินค้าน าเข้าจาก
ประเทศอ่ืน ๆ โดยมีค่านิยมว่าสินค้าไทยนั้นมีความสวยงามและมีคุณภาพดี ทั้งนี้ส่วนหนึ่งเป็นผลมา
จากความนิยมในอุตสาหกรรมบันเทิงของไทย โดยเฉพาะละครโทรทัศน์ นักแสดง และศิลปิน สินค้า
ไทยจึงเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายมากกว่าสินค้าจากจีนและเวียดนาม 

นอกจากนี้ รสนิยมการบริโภคของชาวกัมพูชายังมีความคล้ายคลึงกับผู้บริโภคชาว
ไทย ท าให้สินค้าไทยสามารถเจาะตลาดกัมพูชาได้ง่ายและแพร่หลาย โดยสินค้าไทยที่มีศักยภาพใน
ตลาดประเทศกัมพูชา ได้แก่ 

๑) อาหาร เครื่องปรุงรสและเครื่องดื่ม 
๒) เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย กระเป๋า รองเท้าและเครื่องประดับ 
๓) เครื่องส าอาง สบู่และผลิตภัณฑ์รักษาผิว 
๔) เฟอร์นิเจอร์ ของตกแต่งบ้านและเครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร 
๕) อาหารสัตว์ ปุ๋ยและเมล็ดพันธุ์พืช 
 

ตารางท่ี ๒  สินค้าส่งออกของประเทศกัมพูชา ๕ อันดับแรก (ปี ๒๕๕๕) 
 

ล าดับ รายการสินค้า มูลค้า (ล้านเหรียญสหรัฐฯ) ร้อยละ 
๑ สิ่งทอ n/a n/a 
๒ อุตสาหกรรมอ่ืนๆ n/a n/a 
๓ รองเท้า n/a n/a 
๔ ยางพารา n/a n/a 
๕ ปลา n/a n/a 

อ่ืนๆ n/a n/a 
รวม n/a n/a 

ที่มา : http://www.tradingeconomics.com/myanmar/imports (อ้างถึงธนาคารแห่งชาติกัมพูชา) 



๙ 

- การขนส่งสินค้า: การขนส่งสินค้าจากไทยไปยังกัมพูชานั้นสามารถท าได้หลาย
รูปแบบ ทั้งการขนส่งทางบก การขนส่งทางทะเล และการขนส่งทางอากาศ 

๑) การขนส่งทางบก  
เนื่องจากไทยนั้นมีพรมแดนติดกับกัมพูชาในหลายจังหวัด ท าให้มีเส้นทาง

การขนส่งทางบกไปยังกัมพูชาหลายเส้นทาง โดยเส้นทางที่นิยมใช้ในการขนส่งสินค้า ได้แก่ 
(๑) กรุงเทพฯ - อรัญประเทศ - บันเตียเมียนเจย - ตะบอง - โพธิสัต - 

กัมปงชะนัง - กรุงพนมเปญ ระยะทาง ๔๒๐ กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง ๘ ชั่วโมง 
(๒) กรุงเทพฯ - อรัญประเทศ - บันเตียเมียนเจย - เสียมเรียบ - กัมปงธม 

- กัมปงจาม ระยะทาง ๔๓๐ กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง ๘ ชั่วโมง  
(๓) กรุงเทพฯ - คลองใหญ่ - เกาะกง - กัมปงสะปือ - กรุงพนมเปญ 

ระยะทาง ๒๘๓ กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง ๗ ชั่วโมง 
(๔) กรุงเทพฯ - คลองใหญ่ - เกาะกง - สะแรอัมเบิล - จังหวัดพระสีหนุ 

(กัมปงโสม)ระยะทาง ๒๖๐ กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง ๕ ชั่วโมง 
๒) การขนส่งทางอากาศ  

(๑) จากสนามบินสุวรรณภูมิถึงสนามบินนานาชาติกรุงพนมเปญ ใช้เวลา
ทั้งหมด ๕๕ นาที  

(๒) จากสนามบินสุวรรณภูมิถึงสนามบินนานาชาติเสียมเรียบ ใช้เวลา
ทั้งหมด ๕๕ นาท ี

๓) การขนส่งทางทะเล 

กัมพูชามีท่าเรือน้ าลึกเพียงแห่งเดียว คือ ท่าเรือสีหนุวิลล์ แต่ก็มีท่าเรือ
เอกชนที่ส าคัญ คือ ท่าเรือออกญา มอง (Oknha Mong) โดยผู้ประกอบการสามารถขนส่งสินค้าจาก
ท่าเรือของไทยไปยังท่าเรือทั้งสองได้ ดังนี้  

(๑) ท่าเรือกรุงเทพ - ท่าเรือสีหนุวิลล์ ใช้เวลาการเดินทาง ๖ วัน 
(๒) ท่าเรือแหลมฉบัง – ท่าเรือสีหนุวิลล์  ใช้เวลาการเดินทาง ๔ วัน 
(๓) ท่าเรือ อ.คลองใหญ่ – ท่าเรอืสีหนุวิลล์ ใช้เวลาการเดินทาง ๑ วัน 
(๔) ท่าเรือ อ.คลองใหญ่ – ท่าเรือออกญามอง ใช้เวลาการเดินทาง ๑ วัน 

๓.๑.๒ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
- ที่ตั้ง : ประเทศลาวเป็นประเทศท่ีไม่มีทางออกสู่ทะเล มีพ้ืนที่ ๒๓๖,๘๐๐ ตาราง

กิโลเมตร มีพรมแดนทิศเหนือติดต่อกับจีน ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือติดต่อกับเมียนมาร์ ทางทิศ
ตะวันออกติดต่อกับเวียดนาม ทิศใต้ติดต่อกับกัมพูชา และทิศตะวันตกติดต่อกับไทย กั้นด้วยแม่น้ าโขง
เป็นบางช่วง 

- เมืองหลวง : นครหลวงเวียงจันทน์ 
- ภาษาราชการ : ภาษาลาว 
- ระบอบการปกครอง : ระบอบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์โดยพรรคการเมืองเดียว 

คือ พรรคประชาชนปฏิวัติลาวซึ่งเป็นองค์กรที่มีอ านาจสูงสุดตั้งแต่ลาวเริ่มปกครองในระบอบสังคม
นิยมเมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๑๘  

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%82%E0%B8%82%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%82%E0%B8%82%E0%B8%87


๑๐ 

- พ้ืนที่ : ๒๓๖,๘๐๐ ตารางกิโลเมตร (ประมาณครึ่งหนึ่งของประเทศไทย) 
- ประชากร : ๖,๒๘๘,๐๓๗ คน (ปี ๒๕๕๕) 
- สกุลเงิน : กีบ 
- ภูมิประเทศ : ภูมิประเทศของลาวอาจแบ่งได้เป็น ๓ เขต คือ 

๑) เขตภูเขาสูง อยู่ในเขตภาคเหนือของประเทศ  
๒) เขตที่ราบสูง ปรากฏตั้งแต่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของที่ราบสูงเมืองพวน

ไปจนถึงชายแดนกัมพูชา เขตที่ราบสูงนี้มีที่ราบสูงขนาดใหญ่อยู่ ๓ แห่ง ได้แก่ที่ราบสูงเมืองพวน, ที่
ราบสูงนากาย และท่ีราบสูงทางใต้  

๓) เขตที่ราบลุ่ม เป็นเขตที่ราบตามแนวฝั่งแม่น้ าโขงและแม่น้ าต่างๆ เป็นพ้ืนที่
ที่มีความอุดมสมบูรณ์มากที่สุดในเขตพ้ืนที่ทั้ง ๓ เขต นับเป็นพ้ืนที่อู่ข้าวอู่น้ าที่ส าคัญของประเทศ 
ได้แก่ ที่ราบลุ่มเวียงจันทน์ ที่ราบลุ่มสะหวันนะเขต และท่ีราบจ าปาสักทางภาคใต้ของลาว  

- ภูมิอากาศ : ลาวอยู่ในภูมิอากาศเขตร้อน มีลมมรสุมแต่ไม่มีลมพายุ ส าหรับเขต
ภูเขาภาคเหนือและเขตเทือกเขา อากาศมีลักษณะกึ่งร้อนกึ่งหนาว อุณหภูมิสะสมเฉลี่ยประจ าปีสูงถึง 
๑๕-๓๐ องศาเซลเซียส และความแตกต่างของอุณหภูมิระหว่างกลางวันและกลางคืนมีประมาณ ๑๐ 
องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ของอากาศมีประมาณร้อยละ ๗๐ - ๘๕ ปริมาณน้ าฝนในฤดูฝน 
(ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ถึงตุลาคม) มีร้อยละ ๗๕ - ๙๐ ส่วนในฤดูแล้ง (ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ถึง
เมษายน) ปริมาณน้ าฝนมีเพียงร้อยละ ๑๐ - ๒๕ และปริมาณน้ าฝนเฉลี่ยต่อปีของแต่เขตก็แตกต่างกัน
อย่างมากมาย 

- ศาสนา : ศาสนาพุทธร้อยละ ๗๕ นับถือผีร้อยละ ๑๖-๑๗ ที่เหลือนับถือศาสนา
คริสต์และอิสลาม  

- วันเข้าร่วมอาเซียน : ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๐ 
- การส่งออกสินค้าไทยไปยังลาว: 
 

ตารางท่ี ๓  สินค้าส่งออกของประเทศไทยไปยังประเทศลาว ๕ อันดับแรก (ป๒ี๕๕๕) 
 
ล าดับ รายการสินค้า มูลค้า (ล้านบาท) ร้อยละ 

๑ น้ ามันดีเซล ๑๗,๒๕๓.๕๕ ๑๕.๘๒ 
๒ รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ๑๒,๒๐๖.๐๑ ๑๑.๑๙ 
๓ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ๕,๙๗๙.๖๒ ๕.๔๘ 
๔ น้ ามันเบนซิน ๕,๔๔๓.๗๙ ๔.๙๙ 
๕ เครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้างและส่วนประกอบ ๔,๗๘๔.๐๕ ๔.๓๙ 

อ่ืนๆ ๖๓,๓๙๒.๒๑ ๕๘.๑๓ 
รวม ๑๐๙,๐๕๙.๒๒ ๑๐๐ 

ที่มา : World Trade Atlas (อ้างถึงกรมศุลกากร ประเทศไทย) 
 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%82%E0%B8%82%E0%B8%87


๑๑ 

จากการสัมภาษณ์นางพิมล ปงกอแก้ว ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมการค้า
ระหว่างประเทศ ณ นครเวียงจันทร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวพบว่า ชาวลาวนิยมสินค้า
ไทย โดยให้การยอมรับทั้งด้านคุณภาพ รสชาติ และความประณีตสวยงาม แต่ราคาของสินค้าไทย
ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับสินค้าน าเข้าจากประเทศอ่ืน แต่การจัดจ าหน่ายและกระจายสินค้ายังไม่เป็น
ปัญหา เนื่องจากผู้บริโภคท่ีมีก าลังซื้อสูงของลาวนั้นจะเลือกสินค้าไทยก่อนสินค้าจากประเทศอ่ืน และ
มีการสั่งซื้อเป็นกรณีพิเศษจากผู้น าเข้าด้วย โดยสินค้าไทยที่มีศักยภาพในตลาดประเทศลาว ได้แก่ 

๑) สินค้าอุปโภค บริโภค เครื่องใช้ในชีวิตประจ าวัน 
๒) น้ ามันเชื้อเพลิง 
๓) รถยนต์ อุปกรณ์ และส่วนประกอบ 
๔) เหล็ก เหล็กกล้า วัสดุก่อสร้างและผลิตภัณฑ์ 
๕) เครื่องจักรกล และส่วนประกอบของเครื่องจักรกล 
 

ตารางท่ี ๔  สินค้าส่งออกของประเทศลาว ๕ อันดับแรก (ปี๒๕๕๕) 
 
ล าดับ รายการสินค้า มูลค้า (ล้านเหรียญสหรัฐฯ) ร้อยละ 

๑ แร่ธาตุ ๙๔๖.๘๗ ๔๑.๗๓ 
๒ ไฟฟ้า ๕๐๒.๑๙ ๒๒.๑๓ 
๓ ผลผลิตทางการเกษตร ๒๒๐.๘๒ ๙.๗๓ 
๔ สิ่งทอ ๑๘๓.๘๙ ๘.๑๐ 
๕ ผลิตภัณฑ์จากไม้ ๑๓๑.๑๑ ๕.๗๘ 

อ่ืนๆ ๒๘๔.๑๒ ๕๘.๑๓ 
รวม ๒,๒๖๙.๐๐ ๑๐๐ 

ที่มา : http://www.bol.gov.la/ (ธนาคารแห่งชาติลาว) 
 

- การขนส่งสินค้า : 
การขนส่งสินค้าระหว่างไทยและลาวนั้นใช้การขนส่งทางถนนเป็นหลัก เนื่องจาก

ลาวไม่มีพ้ืนที่ติดทะเล (Landlocked) อีกทั้งเส้นทางการขนส่งทางถนนนั้นสามารถท าได้อย่างสะดวก
เนื่องจากมีสะพานมิตรภาพไทย - ลาวอยู่หลายแห่ง และมีด่านการค้าชายแดนเชื่อมต่อกันหลายจุด  

๓.๑.๓  ประเทศเมียนมาร์ 
- ที่ตั้ง : ประเทศเมียนมาร์เป็นประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีพรมแดนติด

กับอินเดีย บังกลาเทศ จีน ลาว ไทย หนึ่งในสามของพรมแดนเมียนมาร์ที่มีความยาว ๑,๙๓๐ 
กิโลเมตรเป็นแนวชายฝั่งตามอ่าวเบงกอลและทะเลอันดามัน 

- เมืองหลวง : กรุงเนปิดอว์ (Naypyidaw) 
- ภาษาราชการ : ภาษาพม่า 
- ระบอบการปกครอง : เผด็จการทางทหาร ปกครองโดยรัฐบาลทหารภายใต้สภา

สันติภาพและ 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A7
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99


๑๒ 

- การพัฒนาแห่งรัฐ (State Peace and Development Council – SPDC) 
โดยมีประธาน SPDC เป็นประมุขประเทศ และมีนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้ารัฐบาล 

- พ้ืนที่ : ๖๕๗,๗๔๐ ตารางกิโลเมตร (ประมาณ ๑.๓ เท่าของไทย)  
- ประชากร : ๕๐.๕๑ ล้านคน เมียนมาร์มีหลายเชื้อชาติ จึงเกิดเป็นปัญหาชน

กลุ่มน้อย มีเชื้อสายพม่าร้อยละ ๖๓ ไทยใหญ่ร้อยละ ๑๖ มอญร้อยละ ๕ ยะไข่ร้อยละ ๕ กะเหรี่ยง
ร้อยละ ๓.๕ คะฉิ่นร้อยละ ๓ ไทยร้อยละ ๓ ชินร้อยละ ๑ 

- สกุลเงิน: จั๊ต (Kyat) 
- ภูมิประเทศ : ประเทศเมียนมาร์มีพรมแดนทางตะวันตกเฉียงเหนือติดต่อกับ

บังกลาเทศและอินเดีย พรมแดนทางเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือติดต่อกับทิเบตและมณฑลยูนนาน
ของจีนยาวถึง๒,๑๘๕ กิโลเมตร ทางตะวันออกเฉียงใต้ติดต่อกับลาวและไทย เมียนมาร์มีแนวชายฝั่ง
ต่อเนื่องตามอ่าว เบงกอลและทะเลอันดามัน ทางตะวันตกเฉียงใต้และใต้ ซึ่งเป็นหนึ่งในสี่ของ
พรมแดนทั้งหมด 

- ศาสนา : ศาสนาพุทธ (ร้อยละ ๙๐) ศาสนาคริสต์ (ร้อยละ ๕) ศาสนาอิสลาม 
(ร้อยละ ๓.๘)  

- วันเข้าร่วมอาเซียน : ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๐ 
- การส่งออกสินค้าไทยไปยังเมียนมาร์ 

 
ตารางท่ี ๕  สินค้าส่งออกของประเทศไทยไปยังประเทศเมียนมาร์ ๕ อันดับแรก (ปี ๒๕๕๕) 

 

ล าดับ รายการสินค้า มูลค้า (ล้านบาท) ร้อยละ 
๑ น้ ามันดีเซล ๗,๑๙๑.๙๐ ๑๐.๒๘ 
๒ น้ ามันเบนซิน ๕,๐๗๔.๘๕ ๗.๒๕ 
๓ เครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอล์ ๔,๘๗๗.๘๑ ๖.๙๗ 
๔ เครื่องดื่มท่ีไม่มีแอลกอฮอล์ ๓,๙๙๓.๔๔ ๕.๗๑ 
๕ ผ้าผืนและด้าย ๓,๑๒๒.๙๑ ๔.๔๖ 

อ่ืนๆ ๔๕,๗๑๔.๗๔ ๖๕.๓๓ 
รวม ๖๙,๙๗๕.๖๖ ๑๐๐ 

ที่มา : World Trade Atlas (อ้างถึงกรมศุลกากร ประเทศไทย)  
 

จากการสัมภาษณ์นายประจวบ สุภิณี ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมการค้า
ระหว่างประเทศ ณ นครย่างกุ้งพบว่า สินค้าไทยเป็นที่นิยมในตลาดประเทศเมียนมาร์ ประชาชนทั่วไป
รู้จักและยอมรับว่าสินค้าไทยนั้นมีคุณภาพ แต่ในปัจจุบันผู้บริโภคชาวพม่ามีทางเลือกมากขึ้นจากการ
เปิดประเทศ ท าให้สินค้าน าเข้าจากประเทศอ่ืน ๆ เข้ามาแข่งกับสินค้าจากไทย สินค้าไทยที่มีศักยภาพ
ในตลาดประเทศเมียนมาร์ ได้แก่ 

๑) น้ ามันเชื้อเพลิง 
๒) เครื่องดื่ม 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%88
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%8D
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%82%E0%B9%88
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%B0%E0%B8%89%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%95
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%99


๑๓ 

๓) อาหารส าเร็จรูป 
๔) เครื่องจักรกลเกษตร 
๕) อุปกรณ์ก่อสร้าง 
 

ตารางท่ี ๖  สินค้าส่งออกของประเทศเมียนมาร์ ๕ อันดับแรก (ปี๒๕๕๕) 
 

ล าดับ รายการสินค้า มูลค้า (ล้านบาท) ร้อยละ 
๑ น้ ามันและแก๊สธรรมชาติ n/a n/a 
๒ ผัก n/a n/a 
๓ ไม ้ n/a n/a 
๔ ปลา n/a n/a 
๕ เสื้อผ้า n/a n/a 

อ่ืนๆ n/a n/a 
รวม n/a n/a 

ที่มา : http://www.tradingeconomics.com/myanmar/imports (อ้างถึงส านักงานสถิติประเทศพม่า)  
 
- การขนส่งสินค้า : 

การขนส่งในเมียนมาร์นั้นใช้การขนส่งทางถนนเป็นหลัก แต่ถนนยังมีสภาพที่
ช ารุดและยังต้องการการพัฒนาอีกมาก การขนส่งสินค้าจึงมีต้นทุนสูงกว่าการขนส่งในประเทศไทย
ประมาณร้อยละ ๑๐-๑๕ 

๓.๑.๔  ประเทศเวียดนาม 
- ที่ตั้ง : ประเทศเวียดนามตั้งอยู่ด้านตะวันออกของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียง

ใต ้ทิศเหนือติดกับจีน ทิศตะวันตกติดกับลาว ทิศตะวันตกเฉียงใต้ ติดกับกัมพูชา ทิศตะวันออกติดกับ
ทะเลจีนใต้และอ่าวตังเก๋ียทิศใต้ติดกับอ่าวไทย 

- เมืองหลวง : กรุงฮานอย (Hanoi)  
- ภาษาราชการ : ภาษาเวียดนาม 
- ระบอบการปกครอง : ระบอบสังคมนิยม โดยพรรคคอมมิวนิสต์เป็นพรรคการเมืองเดียว 
- พ้ืนที่ : ๓๓๑,๐๓๓ ตารางกิโลเมตร (๐.๖๔๕ เท่าของประเทศไทย) 
- ประชากร : มีจ านวน ๘๔.๒๓ ล้านคน 
- สกุลเงิน : ด่ง (Dong)  
- ภูมิประเทศ : มีที่ราบลุ่มแม่น้ าขนาดใหญ่ ๒ ตอน คือ ตอนเหนือเป็นที่ราบลุ่ม

แม่น้ าแดงและตอนใต้เป็นที่ราบลุ่มแม่น้ าโขงมีที่ราบสูงตอนเหนือของประเทศ และยังเป็นภูมิภาคที่มี
เขาซึง่เป็นภูเขาท่ีสูง ๓,๑๔๓ เมตร (๑๐,๓๑๒ ฟุต) ตั้งอยู่ในเป็นยอดเขาท่ีสูงที่สุดในอินโดจีน 

- ภูมิอากาศ : เป็นแบบมรสุมเขตร้อน ชายฝั่งทะเลด้านตะวันออกเปิดโล่งรับลม
มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดผ่านทะเลจีนใต้ ท าให้มีโอกาสรับลมมรสุมและพายุหมุนเขตร้อนจึงมี
ฝนตกชุกใน 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%94%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%82%E0%B8%82%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A5%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B8%AD&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A5%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B8%AD&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99


๑๔ 

- ฤดูหนาว สามารถปลูกข้าวได้ปีละ ๒ ครั้ง (ฝนตกตลอดปี)เป็นประเทศที่มี
ความชื้นประมาณร้อยละ ๘๔ ตลอดปี มีปริมาณฝนจาก ๑๒๐ถึง ๓๐๐ เซนติเมตร และมีอุณหภูมิ
เฉลี่ยตั้งแต่ ๕ องศาเซลเซียส 

- ศาสนา : พุทธ (มหายาน) 
- วันเข้าร่วมอาเซียน : ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๔๐ 
- การส่งออกสินค้าไทยไปยังเวียดนาม 
 

ตารางท่ี ๗  สินค้าส่งออกของประเทศไทยไปยังประเทศเวียดนาม ๕ ล าดับแรก (ปี ๒๕๕๕) 
 
ล าดับ รายการสินค้า มูลค้า (ล้านบาท) ร้อยละ 

๑ เครื่องดื่มท่ีไม่มีแอลกอฮอล์ ๓,๘๒๔.๔๖ ๓๗.๗๓ 
๒ ผลไม้สดแช่เย็น แช่แข็งและแห้ง ๒,๗๐๐.๐๗ ๒๖.๖๔ 
๓ ผลิตภัณฑ์เหล็กและเหล็กกล้า ๑,๕๑๔.๐๗ ๑๔.๙๔ 
๔ ผ้าผืนและด้าย ๓๔๓.๔๕ ๓.๓๙ 
๕ วงจรพิมพ์ ๒๔๕.๘๕ ๒.๔๓ 

อ่ืนๆ ๑,๕๐๘.๑๔ ๑๔.๘๘ 
รวม ๑๐,๑๓๖.๐๔ ๑๐๐ 

ที่มา : World Trade Atlas (อ้างถึงกรมศุลกากร ประเทศไทย) 
 
จากการสัมภาษณ์นายรุจ โสรัตน์ รองกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินทร์ท าให้ทราบว่า

สินค้าไทยเป็นที่นิยมในตลาดเวียดนาม ผู้บริโภคเวียดนามรู้จักและยอมรับว่าสินค้ าไทยเป็นสินค้าที่มี
คุณภาพและนิยมซื้อเพ่ือการบริโภค โดยสินค้าไทยที่มีศักยภาพส่งออกไปประเทศเวียดนาม ได้แก่ 

๑) สินค้าไลฟ์สไตล์/แฟชั่น 
๒) เครื่องหนัง  
๓) กระเป๋า    
๔) รองเท้า     
๕) เครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์ โดยเฉพาะเบียร์ซึ่งมีส่วนแบ่งตลาดร้อยละ ๕๐ 
 



๑๕ 

ตารางท่ี ๘  สินค้าส่งออกของประเทศเวียดนาม ๕ ล าดับแรก (ปี๒๕๕๕) 
 
ล าดับ รายการสินค้า มูลค้า (ล้านบาท) ร้อยละ 

๑ สิ่งทอ ๑๕,๐๓๕.๐๐ ๑๓.๑๒ 
๒ โทรศัพท์และส่วนประกอบ ๑๒,๖๔๔.๐๐ ๑๑.๐๓ 
๓ น้ ามันดิบ ๘,๓๙๕.๐๐ ๗.๓๒ 
๔ คอมพิวเตอร์และอิเลคทรอนิกส์ ๗,๘๘๒.๐๐ ๖.๘๘ 
๕ รองเท้าและรองเท้าแตะ ๗,๒๔๖.๐๐ ๖.๓๒ 

อื่นๆ ๖๓,๔๒๙.๐๐ ๕๕.๓๓ 
รวม ๑๑๔,๖๓๑.๐๐ ๑๐๐.๐๐ 

ที่มา : http://www.gso.gov.vn/ (ส านักงานสถิติเวียดนาม) 
  

- การขนส่งสินค้า 
การขนส่งสินค้าจากไทยไปเวียดนามใช้เส้นทางการขนส่งทางเรือและทางถนน

เป็นหลัก โดยการขนส่งทางถนนนั้นใช้เส้นทางการขนส่งตามเส้นทางการเชื่อมโยงอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ า
โขง (GMS) และทางหลวงอาเซียน แต่ผู้ประกอบการไทยประสบปัญหาการขนส่งสินค้าผ่านแดน
กัมพูชา เพราะมีกฎระเบียบที่ไม่เอ้ือต่อการขนส่ง รวมถึงปัญหาคอรัปชั่นในการผ่านด่านที่เก่ียวข้อง  

ส าหรับการขนส่งทางถนนภายในเวียดนามมีความสะดวกพอสมควร เพราะ
รัฐบาลเวียดนามให้ความส าคัญกับการเชื่อมโยงเส้นทางรถยนต์ระหว่างเมืองใหญ่ ๆ ในประเทศ 
อย่างไรก็ดี กฎหมายจราจรเวียดนามที่จ ากัดความเร็วยานพาหนะไม่เกิน ๕๐ - ๖๐ กิโลเมตรต่อชั่วโมง 
ท าให้การขนส่งคนและสินค้าในเวียดนามใช้เวลาค่อนข้างนาน 

 
๓.๒ ข้อมูลภาพรวมสถิติเศรษฐกิจการค้าระหว่างไทยกับประเทศ CLMV 

 
ตารางท่ี ๙  ตัวเลขพื้นฐานทางเศรษฐกิจของประเทศไทยและประเทศ CLMV 

 
ประเทศ ประชากร

(ล้านคน) 
จีดีพี 

๒๕๕๔ 
(B$) 

การเติบ 
โตจีดีพ ี
(% ) 

Per 
Capita($) 

มูลค่า
ส่งออก
(B$) 

%ส่งออก
ต่อจีดีพ ี

ทุนส ารอง 
๒๕๕๔ 
(B$) 

ล าดับดัชนีการ
พัฒนาด้าน
บุคลากรของ

UNDP 
ไทย ๖๙.๕ ๓๔๖.๑ ๔ ๕,๑๑๗ ๒๒๖.๔ ๖๕.๔ ๑๗๕.๑ ๑๐๓ 
กัมพูชา ๑๔.๓ ๑๒.๙ ๖.๙ ๙๐๙ ๕.๓ ๔๑.๐ ๓.๔ ๑๓๙ 
ลาว ๖.๓ ๘.๑ ๘ ๑,๒๘๑ ๑.๙ ๒๓.๔ - ๑๓๘ 
เมียนมาร์ ๔๘.๓ ๕๑.๙ ๑๐.๔ ๘๕๗ ๐.๑ ๐.๑ - ๑๔๙ 
เวียดนาม ๘๘.๘ ๑๒๓.๖ ๕.๙ ๑,๓๗๕ ๙๖.๙ ๗๘.๔ ๑๒.๒ ๑๒๘ 
อาเซียน ๕๙๙ ๒,๑๗๙ ๕.๘ ๓,๖๓๘ ๑,๒๓๑ ๕๖.๔ ๗๔๙  
ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ คอลัมน์ เศรษฐศาสตร์จานร้อน 



๑๖ 

ประเทศในกลุ่ม CLMV มีประชากรรวมกันประมาณ ๑๖๐ ล้านคน หรือประมาณร้อยละ 
๒๖ ของประชากรในอาเซียนทั้งหมด ขนาดมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ (GDP) ทั้งสี่ประเทศมี
ขนาดประมาณ สองแสนล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณร้อยละ ๙ ของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม
ประชาชาติของประเทศทั้งหมดในอาเซียน หรือประมาณร้อยละ ๕๕ ของจีดีพีของประเทศไทย 
ถึงแม้ว่ามูลค่ารวมของจีดีพีของประเทศกลุ่ม CLMV จะไม่สูงมากนัก แต่ประเทศเหล่านี้ถือได้ว่าเป็น
ประเทศท่ีมีศักยภาพทางเศรษฐกิจค่อนข้างสูง เนื่องจากทุกประเทศมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจใน
ปี ๒๕๕๔ สูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศในกลุ่มอาเซียนซึ่งมีค่าประมาณ ๕.๘ ทั้งสิ้น โดยประเทศ CLMV 
ที่มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจสูงที่สุดในปี ๒๕๒๔ คือ ประเทศเมียนมาร์ที่ร้อยละ ๑๐.๔ ประเทศลาว
ที่ร้อยละ ๘.๐ ประเทศกัมพูชาที่ร้อยละ ๖.๙ และประเทศเวียดนามที่ร้อยละ ๕.๙ นอกจากนี้ประเทศ 
CLMV มีจุดเด่นที่ดีส าหรับประเทศไทย คือ จ านวนประชากรที่มีจ านวนมากประมาณ ๑๖๐ ล้านคน
ซึ่งเป็นทั้งอุปสงค์ต่อสินค้าไทย และขณะเดียวกันถือเป็นจ านวนแรงงานที่จะมาเสริมการผลิตของ
ประเทศไทยซึ่งขาดแคลนเป็นจ านวนมาก 

ถ้าพิจารณาความแตกต่างในการพัฒนาระหว่างประเทศไทยและประเทศ CLMV จะเห็นว่า 
ประเทศไทยมีการพัฒนาที่ก้าวไกลกว่าประเทศในกลุ่ม CLMV มาก จากตารางที่ ๙ จะเห็นว่าในปี 
๒๕๕๔รายได้ต่อหัวของประเทศไทยเท่ากับ ๕,๑๑๕ เหรียญสหรัฐสูงกว่าประเทศเวียดนามที่มีรายได้
ต่อหัวสูงที่สุดในกลุ่มประเทศ CLMV ถึงเกือบ ๓.๗ เท่า และสูงกว่าประเทศลาวประมาณ ๔ เท่า 
ขณะเดียวกันสูงกว่าประเทศกัมพูชา และเมียนมาร์ ๕.๖ และ ๖ เท่าตามล าดับ ทั้งนี้เมื่อดูล าดับของ
คุณภาพของการพัฒนาบุคคลากรยิ่งท าให้เห็นได้ชัดโดยประเทศไทยมีดัชนีที่อยู่ในล าดับที่สูงกว่า
ประเทศ ลาว กัมพูชา และประเทศเมียนมาร์ถึงกว่า ๓๐ ล าดับ และสูงกว่าประเทศเวียดนามที่มีการ
พัฒนาที่ดีที่สุดในกลุ่มประเทศ CLMV ถึง ๒๕ ล าดับ 

 
ตารางท่ี ๑๐  สัดส่วนภาคการผลิตสินค้าเกษตรกรรม อุตสาหกรรมและบริการในผลผลิตมวลรวม

ประชาชาติ (GDP) ของไทยและประเทศ CLMV ปี ๒๕๕๕ 
 

สัดส่วนต่อ GDP (ร้อยละ) กัมพูชา ลาว เมียนมาร์ เวียดนาม ไทย 
ภาคเกษตรกรรม ๓๖.๐๐ ๒๖.๐๐ ๓๘.๘๐ ๒๑.๖๐ ๑๒.๓๐ 
ภาคอุตสาหกรรม ๒๔.๓๐ ๓๔.๐๐ ๑๙.๓๐ ๔๐.๘๐ ๔๓.๖๐ 
ภาคบริการ ๓๙.๗๐ ๔๐.๐๐ ๔๑.๘๐ ๓๗.๖๐ ๔๔.๒๐ 
ที่มา: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/๒๐๑๒.html 

  



๑๗ 

นอกจากนี้จากการศึกษาข้อมูลเปรียบเทียบสัดส่วนภาคการผลิตสินค้าเกษตรกรรม 
อุตสาหกรรม และบริการในผลผลิตมวลรวมประชาชาติของไทยและประเทศ  CLMV ปี ๒๕๕๕ ใน
ตารางที่ ๑๐ ยิ่งย้ าให้จะพบว่าประเทศไทยมีการพัฒนาประเทศที่ก้าวไกลกว่าประเทศในกลุ่ม CLMV 
มาก โดยประเทศไทยได้ปรับเปลี่ยนจากการเป็นประเทศเกษตรกรรมไปเป็นประเทศอุตสาหกรรมนาน
แล้ว โดยประเทศไทยมีสัดส่วนของการผลิตสินค้าเกษตรเพียงร้อยละ ๑๒.๓ ของจีดีพีเท่านั้น ขณะที่
ประเทศเมียนมาร์ กัมพูชา ยังถือได้ว่าเป็นประเทศเกษตรกรรมโดยประเทศเมียนมาร์ซึ่งปิดประเทศ
เป็นเวลานานหลายสิบปีและเป็นประเทศที่มีรายได้ต่อหัวต่อต่ าที่สุดในกลุ่ม CLMV มีสัดส่วนการผลิต
สินค้าเกษตรในจีดีพีถึงร้อยละ ๓๘.๘ โดยมีสินค้าออกส าคัญ(ตารางที่ ๖) นอกจากน้ ามันและแก๊ส
ธรรมชาติแล้วก็คือสินค้าเกษตรกรรมพื้นฐานได้แก่ ผักผลไม้ ไม้ และปลา รองลงมาคือประเทศกัมพูชา
ซึ่งมีรายได้ต่อหัวสูงกว่าเมียนมาร์เพียงเล็กน้อยมีสัดส่วนการผลิตภาคการเกษตรในจีดีพีร้อยละ ๓๖.๐ 
มีสินค้าออกท่ีส าคัญนอกจากสิ่งทอ และรองเท้าแล้วก็เป็นสินค้าเกษตรกรรมได้แก่ ยางพารา และปลา 
ขณะที่ประเทศลาวและเวียดนามซึ่งมีรายได้ต่อหัวเกินหนึ่งพันเหรียญสหรัฐฯ มีสัดส่วนสินค้าเกษตร
ร้อยละ ๒๖.๐ และ๒๑.๖ ตามล าดับ จากข้อมูลตารางที่ ๑๐ แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยมี
ภาคอุตสาหกรรมเป็นสัดส่วนในจีดีพีขนาดใหญ่กว่าประเทศเมียนมาร์ กัมพูชา และลาวมาก แต่
ประเทศเวียดนามเป็นประเทศเดียวในกลุ่ม CLMV ที่มีสัดส่วนของภาคอุตสาหกรรมในจีดีพีใกล้เคียง
กับประเทศไทยคือมากกว่าร้อยละ ๔๐ ส าหรับสัดส่วนในภาคบริการประเทศไทยและประเทศในกลุ่ม 
CLMV มีสัดส่วนในจีดีพีใกล้เคียงกัน คือ ประมาณร้อยละ ๔๐ ของจีดีพี  
 
 
ตารางท่ี ๑๑  สถิติการค้าไทยกับประเทศกัมพูชา ลาว เมียนมาร์ และเวียดนาม  

(หน่วย: ล้านบาท) 
ปี 

ประเภท ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ 
๒๕๕๕ ๒๕๕๖ 

ประเทศ มกราคม - เมษายน 
กัมพูชา มูลค่ารวม ๕๕,๔๑๖ ๖๓,๙๗๗ ๘๒,๐๘๙ ๒๖,๐๑๘ ๓๐,๙๑๒ 

ส่งออก ๕๑,๑๑๒ ๕๙,๐๖๕ ๗๔,๙๒๒ ๒๓,๐๑๕ ๒๗,๕๙๕ 
น าเข้า ๔,๓๐๔ ๔,๙๑๒ ๗,๑๖๘ ๓,๐๐๓ ๓,๓๑๗ 
ดุลการค้า ๔๖,๘๐๙ ๕๔,๑๕๓ ๖๗,๗๕๔ ๒๐,๐๑๑ ๒๔,๒๗๙ 

ลาว มูลค่ารวม ๗๙,๒๓๙ ๑๐๑,๖๖๑ ๑๓๒,๐๑๖ ๔๕,๔๙๙ ๔๕,๕๔๑ 
ส่งออก ๖๔,๑๑๘ ๘๑,๑๒๕ ๑๐๙,๐๕๙ ๓๗,๘๗๔ ๓๗,๗๗๓ 
น าเข้า ๑๕,๑๒๑ ๒๐,๕๓๖ ๒๒,๙๕๗ ๗,๖๒๕ ๗,๗๖๙ 
ดุลการค้า ๔๘,๙๙๗ ๖๐,๕๘๙ ๘๖,๑๐๒ ๓๐,๒๔๙ ๓๐,๐๐๔ 

เมียนมาร์ 
 
 
 
 

มูลค่ารวม ๑๓๗,๘๖๙ ๑๖๔,๓๗๕ ๑๘๐,๔๗๒ ๕๐,๗๙๗ ๖๕,๓๘๑ 
ส่งออก ๕๐,๘๕๔ ๖๐,๕๙๙ ๖๙,๙๗๖ ๒๓,๑๐๑ ๒๖,๑๔๖ 
น าเข้า ๘๗,๐๑๕ ๑๐๓,๗๗๖ ๑๑๐,๔๙๖ ๒๗,๖๙๖ ๓๙,๒๓๕ 
ดุลการค้า -๓๖,๑๖๐ -๔๓,๑๗๗ -๔๐,๕๒๐ -๔,๕๙๔ -๑๓,๐๘๘ 



๑๘ 

ปี 
ประเภท ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ 

๒๕๕๕ ๒๕๕๖ 
ประเทศ มกราคม - เมษายน 

เวียดนาม มูลค่ารวม ๕,๖๕๓ ๗,๘๗๙ ๑๑,๖๗๙ ๓,๓๓๒ ๔,๓๙๕ 
ส่งออก ๕,๕๔๑ ๗,๔๖๓ ๑๐,๑๓๖ ๒,๙๔๙ ๓,๙๗๐ 
น าเข้า ๑๑๒ ๔๑๕ ๑,๕๔๓ ๓๘๓ ๔๒๕ 
ดุลการค้า ๕,๔๒๙ ๗,๐๔๘ ๘,๕๙๓ ๒,๕๖๖ ๓,๕๔๖ 

รวม มูลค่ารวม ๒๗๘,๑๗๘ ๓๓๗,๘๙๒ ๔๐๖,๒๕๖ ๑๒๕,๖๔๖ ๑๔๖,๒๒๙ 
ส่งออก ๑๗๑,๖๒๖ ๒๐๘,๒๕๒ ๒๖๔,๐๙๓ ๘๖,๙๓๙ ๙๕,๔๘๔ 
น าเข้า ๑๐๖,๕๕๒ ๑๒๙,๖๓๙ ๑๔๒,๑๖๔ ๓๘,๗๐๗ ๕๐,๗๔๖ 
ดุลการค้า ๖๕,๐๗๕ ๗๘,๖๑๓ ๑๒๑,๙๒๙ ๔๘,๒๓๒ ๔๔,๗๔๑ 

ที่มา : World Trade Atlas (อ้างถึงกรมศุลกากร ประเทศไทย)  
  
จากข้อมูลตารางที่ ๑๑ เห็นได้ว่าการค้าระหว่างประเทศไทยกับกลุ่มประเทศ CLMV มี

ความส าคัญทั้งขนาดการค้าท่ีมากกว่า ๔ แสนล้านบาท และมีการเติบโตอย่างรวดเร็วจาก ๒ แสนกว่า
ล้านบาทในปี ๒๕๕๓ เป็น ๔ แสนล้านบาทในปี ๒๕๕๕ ประเทศท่ีมีมูลค่าการค้าระหว่างไทยมากที่สุด
ในกลุ่มนี้ คือ ประเทศเมียนมาร์ รองลงไปก็คือลาว และกัมพูชา ส่วนประเทศเวียดนามยังมีมูลค่า
การค้ากับไทยน้อยกว่าอีก ๓ ประเทศใน CLMV มาก คือเพียงหนึ่งหมื่นหนึ่งพันล้านบาท ประเทศไทย
ได้ดุลการค้ากับประเทศ CLMV โดยรวมมาโดยตลอด แต่ดูเป็นรายประเทศจะพบว่าประเทศไทยขาด
ดุลการค้ากับประเทศเมียนมาร์ เนื่องจากประเทศไทยน าเข้าแก๊สธรรมชาติจากเมียนมาร์เป็นจ านวนมาก 

สรุปได้ว่าประเทศ CLMV เป็นประเทศที่ยังมีระดับการพัฒนาที่ล้าหลังกว่าประเทศไทย
หลายสิบปี โดยโครงสร้างทางเศรษฐกิจส่วนใหญ่ยังเป็นเกษตรกรรม และมีระดับการพัฒนาในด้าน
อุตสาหกรรมยังไม่สูงนัก สังเกตได้จากสินค้าออกส าคัญของประเทศในกลุ่ม CLMV โดยเฉพาะ 
กัมพูชา ลาว และเมียนมาร์มีอยู่ ๓ กลุ่มหลัก คือ 

๑) ทรัพยากรธรรมชาติ ได้แก่ น้ ามันดิบและแก๊สธรรมชาติ แร่ธาตุ และไม้ เป็นต้น 
๒) ผลผลิตทางการเกษตร ได้แก่ พืชผัก ปลาและสัตว์น้ า ยางพารา เป็นต้น 
๓) สินค้าอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเป็นจ านวนมาก ได้แก่ เสื้อผ้าสิ่งทอ รองเท้า เป็นต้น 
ขณะเดียวกันประเทศ CLMV มีความต้องการสินค้าแปรรูป และสินค้าพ้ืนฐานจ านวนมาก 

ได้แก่ สินค้าอุปโภคบริโภค และสินค้าเครื่องจักรกลการก่อสร้าง เครื่องจักรกลการเกษตร และวัสดุ
ก่อสร้าง เป็นต้น 
 
๓.๓  การวิเคราะห์จุดแข็ง ปัญหาอุปสรรคและโอกาสในการด าเนินธุรกิจค้าและการลงทุนใน

ประเทศ CLMV 
๓.๓.๑  ประเทศกัมพูชา 

๓.๓.๑.๑ จุดแข็งของกัมพูชา 
กัมพูชานั้นเป็นประเทศท่ีมีศักยภาพในการพัฒนาเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากมี

ทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ ได้แก่ สินแร่ ก๊าชธรรมชาติ น้ ามันดิบ อัญมณี ป่าไม้ และการประมง 



๑๙ 

โดยกัมพูชานั้นเป็นแหล่งประมงน้ าจืดขนาดใหญ่อันดับสี่ของโลก และยังมีพ้ืนที่เกษตรกรรมที่สมบูรณ์ 
เหมาะสมกับการเพาะปลูก ข้าว พืชไร่ และพืชสวน อีกท้ังยังมีท่าเรือน้ าลึกที่อยู่ใกล้กับท่าเรือแหลมฉบัง
ของไทย ท าให้การขนส่งสินค้าที่มีปริมาณมากและมีต้นทุนต่ านั้นสามารถท าได้อย่างคุ้มค่า  

นอกจากนี้ ค่าจ้างแรงงานในกัมพูชายังอยู่ในระดับต่ า และกัมพูชาได้รับ
สิทธิพิเศษด้านภาษี (GSP และ MFN) จากประเทศพัฒนาแล้วกว่า ๒๐ ประเทศ และรัฐบาลกัมพูชายังมี
นโยบายต่าง ๆ ที่ส่งเสริมการลงทุนในประเทศส าหรับนักลงทุนต่างชาติ ได้แก่ 

๑) ถือหุ้นได้ร้อยละ ๑๐๐ 
๒) น าเงินกลับไปต่างประเทศได้โดยเสรี  
๓) เช่าที่ดินได้ ๗๐ ปีและต่อสัญญาเช่าได้  
๔) ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ ๓-๙ ปี  
๕) ลดอัตราภาษีเงินได้จากร้อยละ ๒๐ เหลือร้อยละ ๙ 
๖) ยกเว้นภาษีน าเข้าเครื่องจักรที่ใช้ผลิตเพ่ือทดแทนการน าเข้าและเพ่ือ

การส่งออก 
รัฐบาลกัมพูชายังได้มีการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนวชายแดนเป็น

จ านวนมาก เพ่ือรองรับการลงทุนจากนักลงทุนต่างชาติ โดยเฉพาะนักลงทุนจากไทยและเวียดนาม 
โดยให้สิทธิพิเศษด้านภาษี แรงงาน การเช่าที่ดิน และการอ านวยความสะดวกเกี่ยวกับสาธารณูปโภค
และด้านเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

๓.๓.๑.๒ ปัญหาและอุปสรรคของการด าเนินธุรกิจในกัมพูชา 
๑) โครงสร้างพื้นฐานของกัมพูชาที่ยังไม่ทั่วถึงและต้องการการพัฒนาอีก

มาก เช่น ไฟฟ้า ประปา และโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคม ท าให้การขนส่งสินค้ามีความล่าช้า
และสินค้าเกิดความเสียหาย 

๒) ปัญหาด้านการเมืองการทหารระหว่างไทยและกัมพูชา ท าให้การค้า
และการลงทุนต้องหยุดชะงัก 

๓) การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบโดยไม่แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ และ
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ท่ีไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน 

๔) สินบนที่ต้องจ่ายให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐเพ่ือให้การด าเนินงานส าเร็จ
ลุล่วง 

๕) กระบวนการยุติธรรมของกัมพูชา ชาวต่างชาติจะเสียเปรียบคน
ท้องถิ่น 

๓.๓.๑.๓ โอกาสของนักธุรกิจไทย 
กลุ่มธุรกิจที่มีโอกาสเข้ามาลงทุนในตลาดกัมพูชาได้แก่ อุตสาหกรรมสิ่งทอ 

อุตสาหกรรมเกษตร อุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง และอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม โดยในปัจจุบันมี
นักธุรกิจไทยเข้าลงทุนในกัมพูชา ได้แก่ กลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์ไทย, เครือเจริญโภคภัณฑ์, การร่วมทุนท า
โทรทัศน์ท้องถิ่นในนามช่อง ๓ และช่อง ๕, โรงพยาบาลกรุงเทพในนาม Royal Rattanak Hospital 
(พนมเปญ) และ Royal Angkor International Hospital (เสียมเรียบ), กลุ่มบริษัทน้ าตาลมิตรผล (อุดร
เมียน-จัย), กลุ่มบริษัทน้ าตาลขอนแก่น, โรงแรม Sofitel Royal Angkor Hotel (เสียมเรียบ), โรงแรม 



๒๐ 

Sofitel Phokeetra Resort & SPA (พนมเปญ), โรงแรม Tara Angkor (เสียมเรียบ), ร้านอาหารโตนเล
บาสัก (พนมเปญ), ร้านอาหารโตนเลแม่โขงและโตนเลสาป (เสียมเรียบ), การบินไทย และสายการบิน
บางกอกแอร์เวย์ 

อย่างไรก็ตาม การลงทุนของไทยในกัมพูชาได้หยุดชะงักลงหลายครั้ง
เนื่องจากปัญหาด้านการเมืองการทหารระหว่างไทยและกัมพูชา จนกระทั่งในปี ๒๕๕๕ จึงเริ่มมีนักลงทุน
ไทยเข้ามาลงทุนในกัมพูชาอีกรอบโดยมีบริษัทไทยที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนรวมจ านวน ๘ ราย คือ
กิจการโรงสีข้าว ๒ แห่ง, โรงงานตัดเย็บเสื้อผ้า ๒ แห่ง, โรงงานท ารองเท้า ๑ แห่ง, โรงงานอุปกรณ์
ไฟฟ้า ๑ แห่ง, อุตสาหกรรมการปลูกและผลิตยางพารา ๑ แห่ง, และโรงงานแปรรูปมันส าปะหลัง ๑ 
แห่ง ขณะที่ช่วงไตรมาสแรกของปี ๒๕๕๖ นี้ ปรากฏว่าไม่มีโครงการลงทุนของนักลงทุนไทยแต่อย่างใด 

๓.๓.๒ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
๓.๓.๒.๑ จุดแข็งของลาว 

ปัจจุบัน อุปสงค์การบริโภคสินค้าในลาวมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว
เนื่องมาจากการเติบโตทางเศรษฐกิจ สินค้าที่ผลิตในประเทศลาวนั้นยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ
บริโภคในประเทศ อีกทั้งสินค้าบางรายการที่ผลิตภายในประเทศนั้นมีต้นทุนสูงกว่าสินค้าที่น าเข้าจาก
ต่างประเทศ และไทยกับลาวนั้นมีความสัมพันธ์กันมาอย่างยาวนาน นักลงทุนไทยจึงไม่ควรมองข้าม
ตลาดลาวยิ่งไปกว่านั้น ลาวยังอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย โดยมีศักยภาพใน
การผลิตสินค้าเกษตรและพลังงาน 

๓.๓.๒.๒ ปัญหาและอุปสรรคของการด าเนินธุรกิจในลาว 
กฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ ของลาวนั้นยังไม่เป็นสากลมากนัก แต่

รัฐบาลลาวก็ได้พยายามปรับเปลี่ยนให้เป็นไปตามระเบียบการน าเข้าขององค์การการค้าโลก (WTO) 
และรวมถึงให้เป็นไปตามกรอบทวิภาคีและพหุภาคีที่ลาวเข้าร่วม ได้แก่ AFTA และ FTA อ่ืน ๆ 
นอกจากนี้ การน าเข้าสินค้าบางรายการของลาวนั้นยังต้องยื่นหนังสือขออนุญาตน าเข้าจากหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง โดยให้เหตุผลต่าง ๆ เช่น เหตุผลเรื่องความมั่นคงของชาติ เหตุผลด้านความปลอดภัยของ
ผู้บริโภค เหตุผลเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และเหตุผลด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

๓.๓.๒.๓ โอกาสของนักธุรกิจไทย 
อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพที่นักลงทุนไทยควรให้ความสนใจ ได้แก่ 

อุตสาหกรรมการก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน โครงการเขื่อนไฟฟ้า อุตสาหกรรมการเกษตร และเกษตร
แปรรูป โดยนักลงทุนไทยควรเข้าไปลงทุนเนื่องจากมีแนวโน้มการเติบโตที่สูง การลงทุนอีกประเภท
หนึ่งที่มีศักยภาพ ได้แก่ การบริหารจัดการทางธุรกิจ เนื่องจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนของลาว
นั้นให้ความไว้วางใจนักลงทุนจากไทยในเรื่องดังกล่าว 

อย่างไรก็ตาม นักลงทุนไทยต้องศึกษาข้อมูลอย่างละเอียดถึงความ
ต้องการของผู้บริโภคในลาว และนโยบายของรัฐบาลลาวด้วยว่าให้การส่งเสริมอุตสาหกรรมใดบ้าง 

๓.๓.๓  ประเทศเมียนมาร์ 
๓.๓.๓.๑ จุดแข็งของพม่า 

ผู้บริโภคชาวพม่ารู้จัก ยอมรับ และนิยมในสินค้าไทย โดยพร้อมที่จะซื้อ
เพ่ือการบริโภค 



๒๑ 

๓.๓.๓.๒ ปัญหาและอุปสรรคของการด าเนินธุรกิจในพม่า 
ปัญหาที่ผู้ประกอบการไทยพบมากที่สุดในการด าเนินธุรกิจในพม่านั้นเกิด

จากการไม่เข้าใจในตลาดพม่า ท าให้มีการเตรียมตัวที่ผิดพลาดในการเข้าสู่ตลาด และการท าธุรกิจ 
กฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ ของพม่าจะเน้นการปกป้องผลประโยชน์ของคนในประเทศเป็นหลัก 
โดยชาวต่างชาติไม่สามารถด าเนินธุรกิจน าเข้าสินค้า ต้องให้คนพม่าเท่านั้นเป็นผู้ด าเนินการ ดังนั้น นัก
ลงทุนจากต่างชาติต้องอาศัยคนท้องถิ่นในการท าธุรกิจ 

อีกปัญหาหนึ่งที่ส าคัญ คือ ปัญหาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานของพม่า เช่น 
ไฟฟ้าและประปาที่ยังขาดแคลน รวมถึงที่ดินมีราคาแพง ท าให้เป็นอุปสรรคส าหรับการลงทุนใน
โครงการใหญ่ ๆ อีกทั้งโครงสร้างพ้ืนฐานทางการขนส่งที่ยังต้องได้รับการพัฒนาอีกมากเพ่ือให้การ
ขนส่งเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  

๓.๓.๓.๓ โอกาสของนักธุรกิจไทย 
จากนโยบายเปิดประเทศของพม่านับว่าเป็นโอกาสอันดีของนักลงทุนไทย

ที่จะเข้าไปลงทุนในพม่า นักธุรกิจหรือนักลงทุนไทยควรต้องรีบเข้ามาศึกษาหาโอกาสในการลงทุนท า
ธุรกิจ 

๓.๓.๔  ประเทศเวียดนาม 
๓.๓.๔.๑ จุดแข็งของเวียดนาม 

เวียดนามนั้นเป็นตลาดใหญ่ มีประชากรเกือบ ๙๐ ล้านคน โดยประชากร
ร้อยละ ๖๐ ของเวียดนามอยู่ในวัยท างาน จึงท าให้มีก าลังซื้อค่อนข้างสูง ค่าจ้างแรงงานที่ค่อนข้างต่ า 
และอัตราการว่างงานต่ า อีกทั้งรัฐบาลของเวียดนามนั้นมีนโยบายเปิดรับการลงทุนจากต่างประเทศ 
ท าให้เวียดนามเป็นตลาดที่มีศักยภาพที่ไทยควรจะเข้าไปลงทุน 

๓.๓.๔.๒ ปัญหาและอุปสรรคของการด าเนินธุรกิจในเวียดนาม 
ปัญหาของผู้ประกอบการไทยที่พบมากที่สุด ได้แก่ การไม่เข้าใจตลาด

เวียดนาม ขาดความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรมการท างาน กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของ
เวียดนาม และขาดความอดทนและตั้งใจจริงที่จะเข้าถึงตลาดเวียดนาม โดยเฉพาะกลุ่มวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดเล็ก (SMEs) ที่ขาดความรู้เกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ การใช้ภาษาอังกฤษในการ
เจรจาธุรกิจ และมักไม่ยอมลงทุนกับค่าใช้จ่ายเพื่อว่าจ้างที่ปรึกษาทางกฎหมายหรือทนายความในการ
ท าสัญญาธุรกิจกับเวียดนาม 

นอกจากนั้น ผู้ประกอบการไทยมักประสบความยากล าบากในการหา
ผู้น าเข้า/ผู้จัดจ าหน่ายสินค้าในเวียดนามที่มีความสามารถและไว้ใจได้ รวมถึงมีคู่แข่งที่ผลิตสินค้า
อุปโภคบริโภคท่ีคล้ายคลึงกับไทย อาทิ จีน ไต้หวัน มาเลเซีย อินโดนีเซีย เกาหลีใต้ เป็นต้น 

ในส่วนของปัจจัยภายในเวียดนามเองที่เป็นอุปสรรคต่อการค้าการลงทุน 
ได้แก่ ปัญหาการคอรัปชั่น อัตราเงินเฟ้อซึ่งมีแนวโน้มสูงขึ้น การขาดแคลนกระแสไฟฟ้า การขาด
แคลนแรงงานในบางพ้ืนที่เพราะแรงงานย้ายถิ่นไปสู่เมืองใหญ่ และการลอกเลียนปลอมแปลงสินค้า
น าเข้า  

ปัญหาด้านกฎหมายกฎระเบียบก็เป็นอีกปัจจัยส าคัญ โดยกฎหมายและ
กฎระเบียบของเวียดนามมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ มีกฎหมายกีดกันชาวต่างชาติไม่ให้ประกอบธุรกิจ



๒๒ 

บางอย่างได้ เช่น ร้านอาหาร สปา และนวดแผนไทย กฎหมายห้ามใช้เงินตราต่างประเทศในการท า
ธุรกรรมในเวียดนามและบังคับให้นักลงทุนต้องกู้เงินเป็นสกุลด่อง ยกเว้นเป็นการลงทุนผลิตเพ่ือการ
ส่งออก  

มาตรการกีดกันการค้าที่มิใช่ภาษี (NTBs) ของเวียดนาม ได้แก่ การ
น าเข้าสินค้าบางรายการนั้นมีความยุ่งยาก เช่น เวชภัณฑ์ยา เครื่องส าอาง เครื่องมือแพทย์ ที่จะต้องมี
การับรองคุณภาพก่อนจะท าการน าเข้าได้ 

๓.๓.๔.๓ โอกาสของนักธุรกิจไทย 
กรณีพิพาทเรื่องดินแดนในทะเลจีนใต้ระหว่างจีนกับเวียดนามท าให้เกิด

กระแสต่อต้านสินค้าจากประเทศจีน ซึ่งท าให้เป็นโอกาสของสินค้าไทยในการขยายในตลาดเวียดนาม 
รวมถึงรัฐบาลไทยและเวียดนามนั้นมีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน โดยรัฐบาลของทั้งสองประเทศได้เห็น
พ้องว่าจะเพ่ิมมูลค่าการค้าระหว่างกันขึ้น ๒๐% ในระหว่างปี ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ และก าหนดเป้าหมาย
ให้เพ่ิมปริมาณการค้าให้เกิน ๑๕ พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ให้ได้ภายในปี ๒๕๖๓ 

ในปัจจุบัน ไทยอยู่ในอันดับที่ ๑๑ ส าหรับนักลงทุนต่างชาติที่เข้าไปลงทุน
ในเวียดนาม โดยมีโครงการลงทุนจ านวน ๒๘๖ โครงการ มูลค่าจดทะเบียน ๕.๙๐ พันล้านดอลลาร์
สหรัฐ การลงทุนส่วนใหญ่อยู่ในเขตภาคกลางและภาคใต้ของประเทศ ได้แก่ จังหวัดกว่างนาม นครโฮ
จิมินห์ จังหวัดบิ่นเยือง จังหวัดด่งไน และจังหวัดลองอัน โดยเป็นการลงทุนในสาขาต่าง ๆ ทั้ง
อุตสาหกรรม เกษตร/เกษตรอุตสาหกรรม พลังงาน และธุรกิจบริการ 

การลงทุนของไทยมีศักยภาพจะขยายตัวได้อีกมาก เนื่องจากเวียดนาม
เปิดรับการลงทุนจากต่างประเทศ โดยมีนักลงทุนจากประเทศใหญ่ ๆ อาทิ ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ 
สหรัฐอเมริกา ไต้หวัน และสิงคโปร์ เข้าไปตั้งฐานการผลิต แต่ยังขาดอุตสาหกรรมสนับสนุน 
(Supporting Industry) จึงเป็นโอกาสของนักลงทุนไทยที่จะเข้าไปลงทุนผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ 
เครื่องใช้ไฟฟ้า และยานยนต์  

 
๓.๔  การวิเคราะห์ SWOT ในบทบาทด้านการค้าและการลงทุนของไทยต่อประเทศในกลุ่ม CLMV 

จากข้อมูลทางสถิติการค้าและข้อมูลเชิงลึกที่ได้จาการสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูงของหน่วย
ราชการไทยที่รับผิดชอบการค้าของไทยในประเทศ CLMV จะพบว่าประเทศไทยมีโอกาสและ
ศักยภาพในด้านการค้าการลงทุนในประเทศ CLMV อย่างมากมาย การวิเคราะห์ในเชิง SWOT จะ
ได้ผล ดังนี้ 

๓.๔.๑ ด้านจุดแข็ง (Strength) 
๑) ประเทศไทยมีการระดับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจการค้าและเทคโนโลยีต่างๆ

ไกลกว่าประเทศในกลุ่มCLMV เป็นระยะเวลาหลายสิบปี ท าให้ประเทศไทยมีศักยภาพในด้านการผลิต
สินค้ามาก  

๒) ประเทศไทยมีโครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจและการค้าที่ดี ท าให้ประเทศ
ไทยมีศักยภาพในด้านการค้า การขนส่งสินค้าต่างๆที่เอ้ือต่อการค้ากับประเทศในกลุ่ม CLMV 

๓) ประเทศไทยมีบุคคลากรด้านธุรกิจที่มีคุณภาพและเครือข่ายการติดต่อทาง
ธุรกิจที่ได้รับการยอมรับกับนักธุรกิจในกลุ่มประเทศ CLMV มาอย่างต่อเนื่องและเป็นระยะเวลานาน 



๒๓ 

จึงท าให้การขยายความร่วมมือทางการค้าและการลงทุนเป็นไปได้ง่าย 
๔) ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีชายแดนติดต่อหรือมีสถานที่ตั้งอยู่ใกล้ชิดกับ

ประเทศ CLMV มากและมากกว่าประเทศอ่ืนๆในอาเซียน รวมทั้งประไทยมีระบบการขนส่งทางถนน
ในประเทศถึงแนวชายแดนประเทศ CLMV ที่ดีท าให้การติดต่อค้าขายระหว่างไทยกับประเทศ CLMV 
จึงเป็นไปได้โดยสะดวก รวดเร็วและประหยัด  

๕) ประเทศไทยมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับประเทศ CLMV มาแต่ครั้งโบราณ 
มีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างกันมาอย่างยาวนาน ท าให้คนไทยและนักธุรกิจไทยทราบรสนิยม
รวมทั้งนิสัยใจคอและรูปแบบในการบริโภคสินค้าของประเทศเหล่านี้ได้ดี 

๓.๔.๒ ด้านจุดอ่อน (Weakness) 
๑) ประเทศไทยมีความขัดแย้งภายในประเทศด้านการเมืองในประเทศซึ่งสามารถ

เป็นประเด็นเชื่อมโยงสู่การค้าระหว่างประเทศและการลงทุนในประเทศเพ่ือนบ้านได้ 
๒) ประเทศไทยขาดแคลนแรงงานโดยเฉพาะแรงงานระดับล่างท าให้มีปัญหาใน

การผลิตในอนาคตได้ 
๓) ประเทศไทยขาดแคลนทรัพยากรและพลังงานในการผลิต ต้องน าเข้าจาก

ต่างประเทศ ในอนาคตอาจจะเป็นข้อจ ากัดที่ส าคัญของไทยในการผลิตสินค้า 
๔) ประเทศไทยยังไม่มียุทธศาสตร์การค้าการลงทุนใน CLMV ที่ชัดเจนและคน

ไทยยังไม่ให้ความสนใจกับการค้าและการลงทุนในประเทศกลุ่ม CLMV อย่างจริงจัง 
๓.๔.๓ ด้านโอกาส (Opportunity) 

๑) ประเทศในกลุ่ม CLMV มีประชากรประมาณ ๑๖๐ คนซึ่งเป็นอุปสงค์จ านวน
มากต่อสินคา้ไทย และเป็นอุปทานต่อแรงงานที่ได้เริ่มขาดแคลนของไทยได้ 

๒) ประเทศในกลุ่ม CLMV ทุกประเทศมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่สูงกว่า
ค่าเฉลี่ยของประเทศในอาเซียน จึงถือได้ว่าเป็นตลาดที่มีศักยภาพต่อสินค้าไทยในอนาคต 

๓) ผู้บริโภคในกลุ่ม CLMV มีความนิยมชมชอบสินค้าไทยเป็นพ้ืนฐาน และพ่ึงพา
สินค้าต่างๆโดยเฉพาะสินค้าพ้ืนฐานจากประเทศไทยจ านวนมาก 

๔) การค้าขายในแนวเขตชายแดนมีการยอมรับสกุลเงินบาทของไทย จึงท าให้การ
ค้าขายระหว่างกันยิ่งสะดวกมากขึ้นไปอีก ท าให้ลดต้นทุน และความเสี่ยงในเรื่องอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตรา 

๕) ผู้บริโภคในกลุ่ม CLMV ส่วนหนึ่งได้รับอิทธิพลจากสื่อโทรทัศน์ การบันเทิงจาก
ไทยท าให้มีการเลียนแบบการบริโภคสินค้าและบริการจากไทยด้วย 

๖) ประเทศในกลุ่ม CLMV โดยเฉพาะเมียนมาร์ กัมพูชา ลาว เป็นประเทศ
เกษตรกรรมที่มีทรัพยากรธรรมชาติได้อุดมสมบูรณ์ ซึ่งน่าจะเป็นแหล่งวัตถุดิบที่ส าคัญของไทยได้ใน
อนาคต 

๓.๔.๔ ด้านภัยคุกคาม (Threat) 
๑) ประเทศในกลุ่ม CLMV มีโครงสร้างพ้ืนฐานที่ยังไม่ทั่วถึงและต้องการการ

พัฒนาอีกมาก เช่น ไฟฟ้า ประปา และโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคม ท าให้การขนส่งสินค้ามี
ความล่าช้าและสินค้าเกิดความเสียหาย 



๒๔ 

๒) ในประเทศ CLMV ปัญหาด้านกฎระเบียบต่างๆที่ไม่ชัดเจน ไม่เป็นสากลและ
การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบโดยไม่แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ และการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่ไม่
เป็นมาตรฐานเดียวกัน และกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ ของประเทศกลุ่มนี้มักจะเน้นการปกป้อง
ผลประโยชน์ของคนในประเทศเป็นหลักและกีดกันชาวต่างชาติ และในบางประเทศ ได้แก่ เมียนมาร์ 
โดยชาวต่างชาติไม่สามารถด าเนินธุรกิจน าเข้าสินค้า ต้องให้คนพม่าเท่านั้นเป็นผู้ด าเนินการ ดังนั้น นัก
ลงทุนจากต่างชาติต้องอาศัยคนท้องถิ่นในการท าธุรกิจ 

๓) ปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่อการค้าการลงทุน ได้แก่ ปัญหาการคอรัปชั่น รวมทั้ ง
ปัญหาการเรียกสินบนที่ต้องจ่ายให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐเพ่ือให้การด าเนินงานส าเร็จลุล่วง และการลอก
เลียนปลอมแปลงสินค้าน าเข้า  

๔) มาตรการกีดกันการค้าที่มิใช่ภาษี (NTBs) ได้แก่ การน าเข้าสินค้าบางรายการ
นั้นมีความยุ่งยาก เช่น เวชภัณฑ์ยา เครื่องส าอาง เครื่องมือแพทย์ ที่จะต้องมีการับรองคุณภาพก่อน
จะท าการน าเข้าได้ นอกจากนี้ การน าเข้าสินค้าบางรายการนั้นยังต้องยื่นหนังสือขออนุญาตน าเข้าจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยให้เหตุผลต่าง ๆ เช่น เหตุผลเรื่องความมั่นคงของชาติ เหตุผลด้านความ
ปลอดภัยของผู้บริโภค เหตุผลเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และเหตุผลด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

๕) ปัญหาด้านการเมือง และความรู้สึกชาตินิยมในประเทศ CLMV อาจจะท าให้
ประเทศไทยและประเทศ CLMV มีปัญหาได้ในอนาคต 

 
 
 
 



 
บทที่ ๔ 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 
 

๔.๑  สรุปผลการศึกษา 
จากการศึกษาข้อมูลต่างๆ พบว่า ประเทศ CLMV นี้มีความต้องการสินค้าจากประเทศไทย

ในลักษณะคล้ายคลึงกัน สินค้าไทยที่มีศักยภาพในระยะกลาง ได้แก่ สินค้าในกลุ่มอาหารส าเร็จรูปและ
เครื่องดื่ม สินค้าอุปโภคที่เป็นปัจจัยสี่ ได้แก่ วัสดุก่อสร้าง และเครื่องจักรกลการเกษตร เป็นต้น 
นอกจากนี้ปัจจัยที่ท าให้สินค้าไทยมีโอกาสมากในกลุ่มประเทศ CLMV ก็คือ ประชาชนในกลุ่มCLMV 
รู้จักสินค้าไทยเป็นอย่างดี และมีความนิยมชมชอบสินค้าไทยอย่างมากทั้งในแง่ คุณภาพ มาตรฐาน 
รูปแบบ และประสิทธิภาพการใช้งาน ประกอบกับการพัฒนาสินค้าและเทคโนโลยีของประเทศในกลุ่ม
CLMVยังล้าหลังกว่าไทยหลายสิบปี จึงท าให้ประเทศ CLMV ต้องพ่ึงพาสินค้าพ้ืนฐานและสินค้าที่ใช้ใน
การอุปโภคบริโภคจากประเทศไทยมาก  

นอกจากนี้ยังพบว่า CLMV เป็นประเทศที่มีแนวโน้มการเติบโตทางเศรษฐกิจโตอย่าง
ต่อเนื่องและสูงกว่าการเติบโตโดยเฉลี่ยของประเทศในกลุ่มอาเซียน และมีแร่ธาตุทรัพยากรธรรมชาติ
อุดมสมบูรณ์ และยังมีคนในวัยท างานจ านวนมากและค่าจ้างแรงงานไม่สูงนัก กลุ่มประเทศ CLMV จึง
เป็นประเทศที่น่าสนใจทั้งในแง่เป็นตลาดส่งออกที่ส าคัญของไทยเพ่ิมมากขึ้นในอนาคต รวมทั้งเป็น
แหล่งที่น่าสนใจเข้าไปลงทุนผลิตสินค้าต่างๆเพ่ือสร้าง Value Chain เพ่ือต่อยอดมูลค่าสินค้าระหว่าง
กันซึ่งจะเป็นประโยชน์ระหว่างไทยกับประเทศในกลุ่มCLMV ด้วย และการที่ CLMV นั้นมีพรมแดน
ติดกับไทยจึงเหมาะมากที่ผู้ประกอบการไทยจะเข้าไปลงทุนหรือหาลู่ทางท าธุรกิจ และสร้างเครือข่าย
ระหว่างกันด้วย 

ประเด็นส าคัญที่ท าให้ประเทศไทยมีโอกาสอย่างมากในการเป็นประตู (Gateway) และ
ศูนย์การค้าการลงทุน (Hub) สู่ประเทศ CLMV คือ 

๑) ประเทศไทยมีที่ตั้งที่ดีมากล้อมรอบติดต่อและใกล้ชิดกับประเทศ CLMV ท าให้การ
ติดต่อ ขนส่งเป็นไปโดยสะดวก และประหยัด 

๒) ประเทศไทยมีระดับการพัฒนาประเทศสูงกว่าประเทศ CLMV หลายสิบปี ท าให้การ
ผลิตสินค้าของไทยมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสินค้าและผลิตภัณฑ์ของไทยเป็นที่ต้องการของประเทศใน
กลุ่มนี้อย่างมาก 

๓) ประเทศไทยมีการติดต่อทางธุรกิจกับประเทศ CLMV อย่างแนบแน่นและมีท าธุรกิจ
ระหว่างกันมานาน จึงเป็นโอกาสที่จะสร้างและขยายเครือข่ายธุรกิจและทางการค้าระหว่างกันให้มาก
ยิ่งขึ้น 

๔) นอกจากสินค้าแล้วในแง่บริการโดยเฉพาะการท่องเที่ยว และบริการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 
โรงแรม ภัตตาคาร สปา และโรงพยาบาล การสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงระหว่างกันน่าจะเป็นโอกาสที่ดี
เนื่องจากมีรากของวัฒนธรรมและศิลปะที่ร่วมกัน จึงน่าจะเป็นจุดส าคัญที่จะเกิดความร่วมมือและร่วม



๒๖ 

ทุนกันไดอ้ย่างดี นอกจากนี้ประเทศไทยขาดแคลนแรงงานและมีความต้องการแรงงานอย่างมาก การ
ร่วมมือกันจะช่วยประสานประโยชน์และเติมช่องว่างต่าง ๆ ให้เต็มได้ 

 
๔.๒  ข้อเสนอแนะ       

๔.๒.๑  ข้อเสนอแนะเชิงกลยุทธ์ 
๑) ยุทธศาสตร์ 

ผลักดันให้ประเทศไทยเป็นประตูสู่การค้า(Gateway) และเป็นศูนย์กลาง
การค้าการลงทุน (Hub) กับประเทศในกลุ่ม CLMV โดยใช้ประโยชน์จากการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน 

๒) เป้าหมาย  
เพ่ิมมูลค่าการค้าและการลงทุนของไทยในสินค้าและบริการที่ประเทศไทยมี

ศักยภาพในกลุ่มประเทศ CLMV ๑ เท่าตัวในระยะเวลา ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๓)  
จากการที่ประเทศไทยมีระดับการพัฒนาประเทศที่ห่างไกลจากประเทศในกลุ่ม

CLMV หลายสิบปี โดยประเทศในกลุ่ม CLMV ได้แก่ กัมพูชา ลาว และเมียนมาร์ยังคงเป็นประเทศ
เกษตรกรรม เห็นได้จากมูลค่าสัดส่วนของสินค้าเกษตรต่อผลผลิตมวลรวมรายได้ประชาชาติในกลุ่ม
ประเทศ CLMV ที่ค่อนข้างสูง ขณะที่สัดส่วนของสินค้าอุตสาหกรรมค่อนข้างต่ าซึ่งตรงข้ามกับประเทศ
ไทยซึ่งได้พัฒนาประเทศจากประเทศเกษตรกรรมเข้าสู่ประเทศอุตสาหกรรมมาหลายสิบปีแล้ว 
ประเทศไทยควรจะน าข้อได้เปรียบตรงนี้มาเป็นจุดส าคัญในจัดท ากลยุทธ์ เพ่ือบรรลุเป้าหมายการเป็น
สู่การค้า (Gateway) และเป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุน (Hub) กับประเทศในกลุ่ม CLMV 
ดังต่อไปนี้ 

๔.๒.๑.๑ กลุ่มท่ี ๑ สินค้าเกษตร 
๑) สินค้าเกษตรไทยที่มีลักษณะแข่งขันกับประเทศ CLMV 

เนื่องจากประเทศในกลุ่ม CLMV มีลักษณะภูมิประเทศและ
ภูมิอากาศที่คล้ายคลึงกับไทย ท าให้ประเทศ CLMV นั้นมีผลผลิตทางการเกษตรที่คล้ายคลึงกับไทย 
และท าให้กลายเป็นคู่แข่งของไทยในตลาดส่งออก โดยในปัจจุบัน สินค้าเกษตรของ CLMV ที่เป็น
คู่แข่งกับสินค้าเกษตรของไทย ได้แก่ ข้าว (เมียนมาร์ เวียดนาม) ยางพารา  (เวียดนาม ลาว) มัน
ส าปะหลัง (กัมพูชา) ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (กัมพูชา ลาว) 

ในกรณีนี้ไทยควรสร้างความร่วมมือในการผลิตสินค้าเกษตรต่างๆ
เหล่านี้ โดยอาจจะเป็นในรูปแบบของการร่วมทุน หรือให้ความช่วยเหลือด้านเทคโนโลยีในการ
เพาะปลูกเพ่ือช่วยพัฒนาศักยภาพการผลิต ตามเป้าหมายในการเป็น AEC ในการลดช่องว่างระดับ
การพัฒนาระหว่างประเทศสมาชิก ขณะที่ประเทศไทยต้องยกระดับการผลิตจากการส่งออกสินค้า
การเกษตรต้นน้ า กลายเป็นผู้ผลิตสินค้าเกษตรแปรรูปกลางน้ าและปลายน้ า เพ่ือไทยจะสร้าง
มูลค่าเพ่ิมจากสินค้าเกษตรเหล่านี้ได้ ได้แก่ การแปรรูปยางพารา การแปรรูปมันส าปะหลัง เป็นต้น 
ส่วนสินค้าเกษตรที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของไทย เช่น ข้าวหอมมะลิ ไทยควรสร้างความตระหนักใน
กลุ่มผู้บริโภคท่ัวโลกว่าสินค้าข้าวหอมมะลิของไทยเป็นสินค้าขึ้นชื่อ (Premium products) ที่แตกต่าง
จากข้าวขาวปกติทั่วไปซึ่งใช้การแข่งขันด้วยคุณภาพ ไม่ใช่แข่งขันด้วยราคา 



๒๗ 

๒) สินค้าเกษตรที่ไทยที่มีลักษณะเสริมกับประเทศ CLMV 
ประเทศไทยควรเน้นความร่วมมือและลงทุนในประเทศ CLMV เพ่ือ

บริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานด้านอาหารอย่างครบวงจร โดยใช้วัตถุดิบสินค้าเกษตรและปศุสัตว์จาก
กลุ่ม CLMV ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะสมส าหรับการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจต่างๆ และ
สามารถปลูกพืชได้หลากหลาย รวมทั้งประเทศเมียนมาร์ กัมพูชา และเวียดนามนั้นมีศักยภาพในการ
ประมง เนื่องจากมีพ้ืนที่ติดทะเล และกัมพูชายังมีทะเลสาบขนาดใหญ่ท าให้กลายเป็นแหล่งประมงน้ า
จืดที่ใหญ่เป็นอันดับต้น ๆ ของโลก และไทยเข้าไปจัดการในเรื่องการผลิตและการใช้แรงงานซึ่งมีอยู่
จ านวนมากในด้านการเกษตรให้เกิดผลผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ  

ขณะเดียวกันประเทศไทยต้องลงทุนด้านโลจิสติกส์ รวมทั้งก็บริหาร
จัดการด้านโลจิสติกส์ตั้งแต่การขนส่งวัตถุดิบเหล่านั้นให้เข้าสู่กระบวนการผลิตและแปรรูป และจาก
แหล่งผลิตเข้าสู่ตลาดต่างๆได้อย่างสะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการจัดการด้ าน
การตลาดทั้งในภูมิภาคและนอกภูมิภาค 

ขณะเดียวกันไทยต้องลงทุนด้านโลจิสติกส์และการขนส่งโดยอาจตั้ง
นิคมสินค้าเกษตรแปรรูปใกล้ๆกับประเทศเพ่ือนบ้าน รวมทั้งก็บริหารจัดการด้านโลจิสติกส์ตั้งแต่การ
ขนส่งวัตถุดิบเหล่านั้นให้เข้าสู่กระบวนการผลิตและแปรรูป และการขนส่งสินค้าจากแหล่งผลิตเข้าสู่
ตลาดต่างๆได้อย่างสะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ลงทุนตั้งศูนย์กระจายสินค้าแนวชายแดน เพ่ือ
รองรับการขยายตัวของอุปสงค์การบริโภคของประเทศCLMV ที่จะเติบโตขึ้นตามการเติบโตทาง
เศรษฐกิจ และพัฒนาภูมิภาคนี้ให้เป็นฐานการผลิตสู่ประเทศต่างๆทั่วโลกอีกด้วย 

๔.๒.๑.๒ กลุ่มท่ี ๒ สินค้าอุตสาหกรรม 
๑) สินค้าอุตสาหกรรมของไทยที่มีลักษณะแข่งขันกับประเทศ CLMV 

สินค้าอุตสาหกรรมของไทยที่มีลักษณะแข่งขันกับประเทศในกลุ่ม 
CLMV นั้นเป็นสินค้าประเภทที่ใช้แรงงานเป็นหลัก ได้แก่ สิ่งทอ ไทยควรวางต าแหน่งของตัวเองไว้เป็น
ผู้ผลิตสินค้าสิ่งทอคุณภาพกลางถึงสูง เน้นคุณภาพและใช้ดีไซน์เป็นจุดขาย ซึ่งจะท าให้สินค้าสิ่งทอไทย
นั้นมีความแตกต่างจากสินค้าสิ่งทอที่ผลิตในประเทศ CLMV (โดยเฉพาะกัมพูชา) ที่ยังเน้นการผลิต
จ านวนมาก ไม่เน้นดีไซน์ รูปแบบเสื้อผ้าไม่ซับซ้อนมากนัก โดยภาครัฐของไทยควรให้การสนับสนุนดี
ไซเนอร์รุ่นใหม่และการผลิตสินค้ารูปแบบใหม่ ๆ เพ่ือให้ผู้ประกอบการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และ
ภาครัฐควรให้การสนับสนุนผู้ประกอบการในการพัฒนาคุณภาพการผลิต เช่น การฝึกอบรมเทคนิค
ใหม่ ๆ ในการผลิต การพัฒนาฝีมือแรงงาน การปรับปรุงเครื่องจักรในการผลิต และการพัฒนาเส้นใย 
เป็นต้น 

เนื่องจากความต้องการผ้าและเส้นด้ายเพ่ือใช้ในการผลิตของกัมพูชา
นั้นสูง และมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง นักลงทุนไทยควรหาทางส่งออกตลาดผ้าผืนและเส้นด้ายไปยัง
กัมพูชา รวมถึงอุตสาหกรรมต้นน้ าอ่ืน ๆ ที่สนับสนุนอุตสาหกรรมสิ่งทอ เช่น การปลูกฝ้าย การฟอก
ย้อม เป็นต้น ซึ่งจะท าให้ไทยเข้าไปมีบทบาทในอุตสาหกรรมสิ่งทอของกัมพูชามากขึ้นและสามารถเก็บ
เกี่ยวผลประโยชน์ได้ตั้งแต่ต้นน้ าไปจนถึงปลายน้ า 

การออกไปลงทุนในประเทศ CLMV ส าหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอก็เป็น
เรื่องที่ผู้ประกอบการควรให้ความสนใจ เนื่องจากค่าแรงในประเทศเหล่านี้ยังอยู่ในระดับต่ า และ



๒๘ 

ประเทศกัมพูชาจะได้ประโยชน์จากภาษีเนื่องจากเป็นประเทศในกลุ่ม LDC (Least developing 
Country) ในกรณีที่ส่งสินค้าไปยังประเทศที่พัฒนาแล้ว  

๒) สินค้าอุตสาหกรรมที่มีลักษณะเสริมกับประเทศ CLMV 
โดยทั่วไป สินค้าอุตสาหกรรมของไทยมีความได้เปรียบสินค้าที่ผลิต

ในประเทศเพ่ือนบ้าน ทั้งในด้านคุณภาพของสินค้า ความหลากหลายของสินค้า ก าลังการผลิต 
เทคโนโลยีการผลิต และฝีมือแรงงาน ประเทศไทยจึงควรรักษาสถานะนี้เอาไว้ให้ได้อย่างมั่นคงด้วย
การปรับปรุงและพัฒนาการผลิตของตนเองอย่างสม่ าเสมอ โดยอุตสาหกรรมที่มีความส าคัญและมี
ศักยภาพในตลาด CLMV มีดังนี ้

(๑) สินค้าอุปโภคบริโภค  
สินค้าอุปโภคและบริ โภคของไทยได้รับความนิยมอย่าง

กว้างขวางและกลายเป็นสินค้าในชีวิตประจ าวันของผู้บริโภคใน CLMV อยู่แล้ว กลยุทธ์ที่ไทยที่
เหมาะสมส าหรับไทยเพ่ือที่จะเป็น hub ของ CLMV นั้นควรจะเป็นการเพ่ิมความหลากหลายของ
สินค้าในตลาด โดยเฉพาะเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ ซึ่งถือว่าตลาดมีความสดใสมาก ไทยควรเร่ง
ส่งออกผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและวิถีชีวิตของคนรุ่นใหม่สู่ตลาดเพ่ือให้ผู้บริโภคมี
ทางเลือกมากขึ้น และเป็นการเพ่ิมฐานลูกค้าให้กว้างขึ้น เช่น การออกผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มส าหรับ
ผู้หญิงและผู้ชายโดยเฉพาะ เครื่องดื่มส าหรับผู้รักสุขภาพ เป็นต้น 

นอกจากนี้อาจจะตั้งจุดกระจายสินค้าตามแนวชายแดนเพ่ือ
อ านวยความสะดวกให้ผู้ค้าปลีก ค้าส่งในประเทศกลุ่มCLMV สามารถมาซื้อสินค้าไปจ าหน่ายใน
ประเทศตนเองได้สะดวกยิ่งขึ้น ก็จะท าให้สินค้าไทยขยายตัวในตลาด CLMV ได้ดีมากยิ่งขึ้น 

(๒) สินค้าแฟชั่น 
สินค้าแฟชั่นของไทย เช่น เสื้อผ้าแฟชั่น เครื่องประดับ รองเท้า 

และกระเป๋า ได้รับความนิยมในตลาด CLMV อยู่เป็นทุนเดิม การที่ประเทศเหล่านี้มีเศรษฐกิจที่
เจริญเติบโตอย่างรวดเร็วท าให้ชนชั้นกลางเพ่ิมจ านวนขึ้นอย่างรวดเร็วตามไปด้วย ซึ่งชนชั้นกลาง
เหล่านี้จะมีความต้องการบริโภคสินค้าที่มีความซับซ้อนมากขึ้นกว่าเดิม สินค้าจะต้องมีดีไซน์ มีรูปแบบ
ที่สวยงามและคุณภาพดี ไทยจะต้องใช้โอกาสในการเพ่ิมจ านวนของชนชั้นกลางนี้ในการขยายตลาด 
โดยเน้นกลุ่มลูกค้าในวัยท างานซึ่งมีก าลังซื้อสูง และถือว่าเป็นกลุ่มหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของ
ประเทศ CLMV ควรเน้นคุณภาพในการผลิต เพ่ือให้สินค้าไทยมีภาพลักษณ์ที่ดีและเป็นที่ต้องการของ
ตลาดวัยท างานของประเทศ CLMV ซึ่งบุคคลเหล่านี้พร้อมที่จะใช้จ่ายไปกับสินค้าที่เสริมภาพลักษณ์
ของตนเองในสังคม การที่สินค้ามีรูปแบบที่สวยงามทันสมัย และคุณภาพดี ในราคาที่ไม่แพงจนเกินไป
ก็จะท าให้สินค้าแฟชั่นของไทยสามารถครองตลาดใน CLMV ได ้

ในด้านการตลาดควรใช้ดารานักแสดงของไทยที่มีชื่อเสียงไป
ช่วยประชาสัมพันธ์สินค้าไทย โดยอาจจ้างเป็นผู้น าเสนอสินค้า (Presenter) หรือเป็นการโฆษณาแฝง
ในภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ เพ่ือให้ผู้บริโภคในต่างประเทศเกิดความต้องการใช้สินค้านั้น ๆ 
เลียนแบบดารานักแสดงที่ตนชื่นชอบ 

ผู้ประกอบการไทยควรแสวงหาพันธมิตรเพ่ือร่วมทุนกันในการ
ท าธุรกิจ โดยอาจจะอยู่ในรูปของ Joint Venture หรือ Merger & Acquisition เพราะผู้ประกอบการ



๒๙ 

ท้องถิ่นจะรู้ถึงความต้องการและลักษณะสภาพสังคม รวมถึงกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องได้
ดีกว่าผู้ประกอบการไทย อีกทั้งยังมีฐานลูกค้าเดิมรองรับอยู่แล้วท าให้ไม่ต้องหากลุ่มลูกค้าใหม่ แต่เป็น
การรักษาฐานลูกค้าเดิมและต่อยอดเพ่ิมฐานลูกค้าใหม่ 

(๓) สินค้าอาหารปรุงส าเร็จ อาหารส าเร็จรูป และอาหารแช่แข็ง 
เนื่องจากประชาชนใน CLMV นั้นมีวิถีชีวิตแบบเมืองมากขึ้น 

ท าให้มีเวลาในการปรุงอาหารน้อยลงและนิยมซื้ออาหารส าเร็จรูปเพ่ิมมากขึ้น ประเทศไทยในฐานะที่
เป็นผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมอาหารจึงควรคว้าโอกาสนี้โดยการน าผลิตภัณฑ์อาหารส าเร็ จรูปและ
อาหารปรุงส าเร็จต่าง ๆ เข้าสู่ตลาด CLMV โดยเน้นเรื่องรสชาติและความหลากหลาย และอาจปรับ
รสชาติให้เข้ากับลิ้นของผู้บริโภคในประเทศนั้น ๆ ก็จะสามารถเจาะตลาดได้ง่ายขึ้น 

๔.๒.๑.๓ กลุ่มท่ี ๓ การค้าบริการ 
การค้าบริการที่มีลักษณะประกอบกันกับประเทศ CLMV 
การท่องเที่ยวถือได้ว่าเป็นการค้าบริการอย่างหนึ่งที่ไทยกับประเทศ

CLMVจะเอ้ือประโยชน์ต่อกันได้กลยุทธ์ส าคัญที่ไทยควรน ามาใช้ คือ ใช้อิทธิพลของสื่อ โดยเฉพาะ
กระแสจากวงการบันเทิงเข้ามาช่วยในการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในประเทศไทย ดังเช่นที่
ประเทศเกาหลีใต้ประสบความส าเร็จในการใช้ภาพยนตร์ละครซีรีส์ในการสนับสนุนอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวและวัฒนธรรมของตนเองไปทั่วโลก ผู้ชมซีรีส์จ านวนมากต่างอยากไปสัมผัสสถานที่ถ่ายท า
จริง ประเทศไทยมีศักยภาพในด้านทรัพยากรรมธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงาม จึงควรดึง
จุดเด่นตรงนี้เข้ามาแล้วท าการประชาสัมพันธ์ผ่านละครและภาพยนตร์เพ่ือท าให้ชาวต่างชาติรับรู้และ
อยากเดินทางมาท่องเที่ยว โดยในปี ๒๕๕๖ ที่ผ่านมาไทยได้อานิสงส์จากภาพยนตร์จีนเรื่อง “Lost in 
Thailand” ที่ประสบความส าเร็จอย่างมากในประเทศจีน ท าให้นักท่องเที่ยวจีนเข้ามาท่องเที่ยวใน
จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นสถานที่ถ่ายท าหลักอย่างล้นหลาม และท าให้เชียงใหม่เป็นที่รู้จักของชาวจีน 
จากเดิมท่ีชาวจีนจะรู้จักเพียงแค่กรุงเทพฯ ภูเก็ต สมุย เป็นต้น 

การท่องเที่ยวที่มีความน่าสนใจและมีศักยภาพในตลาด CLMV นั้น ได้แก่  
๑) การท่องเที่ยว  

(๑) ไทยอาจจัดเส้นทางทัวร์ระหว่างประเทศเป็นเส้นทางสาย
วัฒนธรรม เนื่องจากไทยและประเทศ CLMV มีวัฒนธรรมที่คล้ายคลึงกัน เช่น ทัวร์ปราสาทหิน (ไทย 
- กัมพูชา) ทัวร์นมัสการเจดีย์ (ไทย - พม่า - ลาว) ซึ่งจะท าให้ได้ประโยชน์ร่วมกัน 

(๒) สร้างภาพยนตร์หรือละครโทรทัศน์ร่วมกันกับผู้สร้างจาก 
CLMV หรืออาจใช้ดารานักแสดงจากประเทศ CLMV มาแสดงเป็นตัวเอกร่วมกับนักแสดงจากประเทศ
ไทย และให้การด าเนินเรื่องเกิดขึ้นในประเทศไทยและประเทศ CLMV ซึ่งจะสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อ
ประเทศไทยและกระตุ้นให้ประชาชนจากประเทศ CLMV เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยเพ่ิมมากขึ้น 
โดยสถานที่ถ่ายท าในประเทศไทยนั้นอาจเป็นจังหวัดที่ยังไม่เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว  

(๓) การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติไทยและประเทศเพ่ือนบ้านมี
ลักษณะภูมิประเทศที่คล้ายกัน ท าให้สถานที่ท่องเที่ยวมีลักษณะไม่แตกต่างกันมากนัก และการ
เดินทางระหว่างแหล่งท่องเที่ยวในภูมิภาคนี้ไม่ห่างกันมากนัก ไทยจึงควรปรับแผนกลยุทธ์ใหม่โดย
ร่วมมือกับประเทศเหล่านี้มากกว่าที่จะแข่งขันกัน โดยอาจจัดเป็นแพ็คเกจทัวร์ร่วมกันโดยให้ราคา



๓๐ 

พิเศษ ซึ่งจะช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ ตัวอย่างแพ็คเกจท่องเที่ยวที่อาจมีร่วมกันระหว่างไทยกับ 
CLMV เช่น ทัวร์ตามเส้นทางสายแม่น้ าโขง โครงการโฮมสเตย์ในหมู่บ้านที่มีพรมแดนติดกัน ทัวร์
คาราวานระหว่างประเทศทั้งแบบรถยนต์และรถจักรยานยนต์ โดยเฉพาะจักรยานยนต์ขนาดใหญ่ (Big 
Bike) ซึ่งก าลังเป็นที่นิยมส าหรับการท่องเที่ยว เป็นต้น 

๒) การแพทย์และความงาม 
นอกจากการท่องเที่ยวแล้วการรักษาพยาบาลก็เป็นการบริการสาขา

หนึ่งที่น่าสนใจ เพราะประเทศมีการแพทย์และการรักษาพยาบาลที่ก้าวหน้ากว่าประเทศในกลุ่ม 
CLMV มาก ท าให้ผู้มีฐานะ รวมทั้งนักธุรกิจและนักการทูต รวมทั้งชาวต่างชาติที่อยู่ในประเทศ CLMV 
นิยมเดินทางมารักษาท่ีไทยเป็นจ านวนมาก รวมทั้งกระแสความนิยมเรื่องความงามก็เริ่มแพร่เข้าไปใน
ประเทศเหล่านี้อย่างรวดเร็ว ดังนั้นการร่วมทุน หรือการลงทุนการเปิดการรักษาในประเทศCLMV 
น่าจะเป็นสาขาหนึ่งที่น่าสนใจ แต่อาจจะในเบื้องต้นอาจะติดขัดในเรื่องของการประกอบโรคศิลปะ แต่
เมื่อมีการใช้ข้อตกลง MRA (Mutual Recognition Agreement) ด้านบุคลากรทางการแพทย์ใน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างเต็มที่แล้ว ก็น่าที่จะท าให้การบริการทางการแพทย์เป็นสาขาหนึ่งที่
ไทยน่าจะไปบุกเบิกลงทุนในประเทศ CLMV  

๓) การก่อสร้าง 
ธุรกิจด้านการก่อสร้างทั้งในแง่ของการก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานและ

สาธารณูปโภคต่างๆ รวมถึงที่อยู่อาศัยน่าจะเป็นโอกาสอย่างมากจากการที่ประเทศ CLMV มีการ
เจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยประเทศไทยควรก าหนดให้ความช่วยเหลือทั้งในแง่เงินทุนและเทคโนโลยี
ในการก่อสร้างโครงสร้างเศรษฐกิจพ้ืนฐาน เช่น ถนน โดยไทยจะได้ประโยชน์จากการเป็นผู้ช่วยพัฒนา
ประเทศกลุ่ม CLMV ให้มีขีดความสามารถทางเศรษฐกิจที่เพ่ิมขึ้นและยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของประเทศ CLMV และลดช่องว่างของระดับการพัฒนาระหว่างประเทศสมาชิกเก่า และสมาชิกใหม่
ตามแนวคิดและเป้าหมายของการรวมกลุ่มเป็นประชาคมอาเซียน ท าให้ประเทศไทยมีบทบาทและ
ได้รับความนิยมในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างดี ขณะเดียวกันก็มี เงื่อนไขการช่วยเหลือที่การ
ก่อสร้างดังกล่าวต้องด าเนินการด้วยบริษัทของไทยซึ่งจะท าให้ธุรกิจการก่อสร้างของไทยมีการขยายตัว 
และสามารถสร้างเครือข่ายธุรกิจในประเทศ CLMV ได้อย่างต่อเนื่องในอนาคต 

นอกจากนี้นักธุรกิจไทยควรให้ความส าคัญกับธุรกิจการก่อสร้างใน
กลุ่มประเทศ CLMV เพราะการที่ อุตสาหกรรมการก่อสร้างของไทยนั้นมีความก้าวหน้าเมื่อ
เปรียบเทียบกับประเทศเหล่านี้ ท าให้เป็นโอกาสอันดีของไทยในการที่จะเข้าไปประมูลรับเหมางาน
ก่อสร้างโดยเฉพาะด้านโครงสร้างพื้นฐานและอาคารต่าง ๆ หรือส่งออกสินค้าวัสดุก่อสร้าง ซึ่งโครงการ
เหล่านี้สามารถสร้างรายได้เข้าประเทศได้เป็นจ านวนมาก โดยไทยมีโอกาสทั้งในผู้ประกอบการบริษัท
ก่อสร้างรายใหญ่ และโครงการก่อสร้างขนาดกลางได้แก่การจัดท าบ้านจัดสรร หรือคอนโดมิเนียมด้วย 

๔.๒.๒  ข้อเสนอแนะในการด าเนินการ 
ประเด็นส าคัญที่ประเทศไทยควรจะด าเนินการในเชิงกลยุทธ์เพ่ือให้ไทยเป็นประตู 

(Gateway) และศูนย์การค้าการลงทุน (Hub) สู่ประเทศ CLMV แบ่งเป็นหัวข้อดังต่อไปนี้ คือ 
๔.๒.๒.๑ ประเทศไทยควรมีนโยบายต่อภูมิภาคนี้อย่างชัดเจน และประกาศเป็น

ยุทธศาสตร์ของไทยเพ่ือส่งสัญญาณให้ประเทศในกลุ่ม CLMV ทราบถึงความสนใจของประเทศไทย 



๓๑ 

๑) รัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรีควรใช้โอกาสในการที่จะเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนนี้ด าเนินการประกาศจุดยืนและนโยบายต่อ CLMV อย่างชัดเจน  

๒) กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์  และกระทรวง
อุตสาหกรรมโดยส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาควร
ร่วมมือกันจัดคณะผู้แทนการค้าการลงทุนเดินทางไปเจรจากับกลุ่มประเทศ CLMV เป็นพิเศษ
โดยเฉพาะการลงทุนในด้านอาหาร การก่อสร้าง และการท่องเที่ยว 

๔.๒.๒.๒ ประเทศไทยควรด าเนินการสร้างความร่วมมือและบรรยากาศด้านการค้า
และการลงทุนที่ดีในภูมิภาคนี้ รวมทั้งให้ความช่วยเหลือในการพัฒนาประเทศตามแนวคิดและ
เป้าหมายของ AEC ที่จะยกระดับเศรษฐกิจในภูมิภาคนี้เติบโตด้วยดี และให้ CLMV มีความรู้สึกที่ดีต่อ
ประเทศไทยในฐานะหุ้นส่วนเศรษฐกิจ ไม่ใช่ผู้มาฉกฉวยผลประโยชน์ 

๑) สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและกระทรวงการ
ต่างประเทศควรสร้างบทบาทและการเป็นผู้ช่วยเหลือประเทศ CLMV โดยก าหนดแผนการช่วยเหลือ
ในด้านต่างๆ ได้แก่ การพัฒนาบุคลากรและการให้ทุนการศึกษาในประเทศไทย การให้ความช่วยเหลือ
ด้านโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะในการก่อสร้างถนน เป็นต้น 

๒) กระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องควรสนับสนุนให้
ภาคเอกชนจัดสร้างเครือข่ายด้านการค้า และการท่องเที่ยวกับเอกชนในกลุ่ม CLMV ทั้งในรูปแบบ
ต่างๆที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ เพ่ือช่วยพัฒนาบรรยากาศทางการค้าระหว่างกัน  

๓) กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬาควรสนับสนุนสภาหอการค้าและสภาอุตสาหกรรมในการจัดตั้งสมาคมร่วมกัน
ระหว่างนักธุรกิจไทยและนักธุรกิจใน CLMV ในด้านต่างๆทั้งการค้า การลงทุน และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ด้านการบริการท่องเที่ยว เพ่ือให้ความช่วยเหลือและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร รวมถึงผลประโยชน์
ทางธุรกิจระหว่างกัน 

๔) กระทรวงเทคโนโลยีและสารสนเทศควรร่วมมือกับเอกชนในการ
พัฒนาและให้ความส าคัญกับสื่อต่างๆ โดยเฉพาะโทรทัศน์และอินเตอร์เน็ตที่สามารถสื่อสารถึง
ผู้บริโภคในกลุ่ม CLMV เนื่องจากสื่อมีอิทธิพลอย่างมากต่อการรับรู้ของผู้บริโภค เพ่ือให้ผู้บริโภคใน
ประเทศ CLMV รับรู้และมีความรู้สึกท่ีดีต่อประเทศไทย 

๔.๒.๒.๓ ประเทศไทยควรจัดท าโครงการการลงทุนในประเทศ CLMV และตาม
แนวชายแดนทั้งจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม  

๑) กระทรวงการคลังและ คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนควรสร้าง
แรงจูงใจด้านภาษีและการจัดหาแหล่งเงินทุนเพ่ือให้นักลงทุนไทยหันไปลงทุนในกลุ่มประเทศ CLMV 
และตามแนวชายแดนเพิ่มมากขึ้น 

๒) กระทรวงอุตสาหกรรมโดยส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการ
ลงทุนและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ควรร่วมกับเอกชนในการจัดนิคมอุตสาหกรรมสินค้าแปรรูป
เกษตรที่ตั้งอยู่ในแนวชายแดนเพื่ออ านวยความสะดวกในการจัดท าห่วงโซ่สินค้าเกษตร เพ่ือจัดท าการ
สินค้าเกษตรแปรรูปครบวงจรและมีประสิทธิภาพ โดยอ านวยความสะดวกในการขนย้ายวัตถุดิบสินค้า



๓๒ 

เกษตร และการเคลื่อนย้ายแรงงานชั่วคราว หรือแบบไป-กลับ ท าให้สามารถควบคุมโรคพืช โรคสัตว์
และจ ากัดเขตแรงงานต่างด้าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๓) กระทรวงพาณิชย์ กระทวงการคลังและกระทรวงอุตสาหกรรมควร
จัดท าฐานข้อมูลการค้าการลงทุน รวมทั้งความรู้ด้านกฎระเบียบที่จ าเป็นในการค้าและลงทุนกับ
ประเทศ CLMV ในลักษณะที่เป็น Business intelligence เพ่ือให้นักธุรกิจและนักลงทุนไทยค้นหา
ข้อมูลได้โดยสะดวกรวดเร็ว 

๔.๒.๒.๔ ประเทศไทยควรมีนโยบายเร่งด่วนพัฒนาระบบ Logistic และศูนย์
กระจายสินค้า โดยมีนโยบายที่จะเชื่อมต่อแหล่งวัตถุดิบจาก CLMV เข้าสู่แหล่งผลิต และกระจาย
สินค้าเข้าสู่ตลาด CLMV 

๑) กระทรวงการคลังควรเพ่ิมเปิดจุดผ่อนปรนและด่านชายแดนไทยกับ
ประเทศ CLMV 

๒) กระทรวงพาณิชย์ควรร่วมมือกับภาคเอกชนในการสร้างจุดกระจาย
สินค้าไทยตามแนวชายแดนเพ่ือให้ผู้ค้าปลีกและค้าส่งของประเทศ CLMV มาซื้อสินค้าน าไปจ าหน่าย
ในประเทศได้สะดวกขึ้นโดยเฉพาะสินค้าอุปโภคบริโภค และวัสดุก่อสร้าง 

๓) กระทรวงคมนาคมควรมีโครงการและเร่งสร้างทางเชื่อมทั้งระบบทาง
ถนนและทางรางมายังจุดยุทธศาสตร์การค้าตามแนวชายแดน เพ่ือช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพและลด
ต้นทุนในการขนส่ง 

๔) กระทรวงพาณิชย์ อุตสาหกรรม สาธารณสุขและเกษตรและสหกรณ์
ควรมีการจัดท ามาตรฐานสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม มาตรการด้านสุขอนามัยระหว่างประเทศ ให้เป็น
บรรทัดฐานเดียวกันเพ่ือให้สินค้าส่งผ่านแต่ละประเทศได้อย่างสะดวก ไม่ต้องมีการตรวจสอบซ้ า ซึ่งจะ
ช่วยประหยัดเวลาและลดต้นทุนด้านระบบโลจิสติกส์ และสามารถให้ผู้ประกอบการสร้างห่วงโซ่สินค้า
เกษตรได ้

๔.๒.๒.๕ เร่งท าความตกลงแก้ไขอุปสรรคทางการค้าและกฎระเบียบต่าง ๆ ทั้งจาก
ฝ่ายไทย และฝ่าย CLMV 

๑) กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการคลังและกระทรวงการต่างประเทศ
ควรจัดตั้งคณะท างานขึ้นมาเพ่ือหาแนวทางในการประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐของประเทศ 
CLMV ให้มากขึ้นเพ่ือเพ่ิมระดับความร่วมมือกันในด้านต่าง ๆ และแก้ไขปัญหาอุปสรรคด้านกฎหมาย
และกฎระเบียบของประเทศเพ่ือนบ้านที่ยังไม่ชัดเจนมากนัก ท าให้การน าเข้าและส่งออกสินค้านั้นเกิด
ความสับสน ล่าช้า และต้นทุนเพิ่มขึ้น 

๒) กระทรวงการคลังและกระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ควรจัดท า One-stop-service และปรับปรุงระบบเอกสารในการค้าระหว่างประเทศโดยเฉพาะการค้า
กับประเทศ CLMV ให้เป็นระบบเอกสารร่วม โดยผู้ส่งออกใช้เอกสารเพียงชุดเดียวก็สามารถขนส่ง
สินค้าผ่านไปยังประเทศต่าง ๆ ได้ ซึ่งในปัจจุบันแต่ละประเทศยังมีระบบเอกสารของตัวเองท าให้
ผู้ประกอบการเกิดความยุ่งยากและต้องจัดเตรียมเอกสารหลายครั้ง เกิดความซ้ าซ้อนและสิ้นเปลือง
ต้นทุนโดยไม่จ าเป็น 



๓๓ 

๔.๒.๒.๖ ปรับปรุงการท างานของหน่วยงานภาครัฐที่ประจ าอยู่ในต่างประเทศให้
เป็นทีมประเทศไทย 

การสร้างทีมประเทศไทยซึ่งประกอบด้วยหน่วยงานของรัฐของไทยที่
ประจ าอยู่ในประเทศ CLMV ให้เป็นรูปธรรมอย่างเร่งด่วนเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่ง การสร้างทีมประเทศ
ไทยควรมีการแบ่งงานหน้าที่ให้สอดประสานกัน โดยก าหนดบทบาทของแต่ละฝ่ายและมีตัวชี้วัดที่
ชัดเจน ไม่ใช่การประสานกันอย่างหลวมๆดังเช่นปัจจุบันนี้ นอกจากนี้การจัดท างบประมาณของทีม
ประเทศไทยควรมีการบูรณาการร่วมกันบนพ้ืนฐานการท างานเชิงกลยุทธ์ (Strategic Base) ไม่ใช่การ
จัดงบประมาณตามหน้าที่ของหน่วยงาน (Functional Base) โดยมีเป้าหมายส าคัญเพ่ือเพ่ิมมูลค่า
การค้าและการลงทุนในกลุ่มประเทศ CLMV และช่วยขจัดปัญหาอุปสรรคทางการค้าที่เกิดขึ้นเฉพาะ
แก่เอกชนที่เข้าไปด าเนินธุรกิจและลงทุนในประเทศ CLMV นอกจากนี้ทีมประเทศไทยมีหน้าที่ส าคัญ
ในการสร้างภาพลักษณ์ของประเทศไทยและสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างประเทศให้เกิดความรู้สึกว่า
ประเทศไทยเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภายใต้บริบทประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนไม่ใช่ประเทศที่จะมา
ฉกฉวยผลประโยชน์จากประเทศเพ่ือนบ้าน และควรเพ่ิมจ านวนข้าราชการที่ประจ าในส านักงานใน
กลุ่มประเทศ CLMV ให้เพียงพอกับภารกิจด้วย 
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ภาคผนวก 
ข้อมูลแบบสอบถามทีไ่ด้จาการสอบถามผู้บริหารหน่วยงานราชของไทย 

ที่ประจ าอยู่ในประเทศในกลุ่ม CLMV 
 
 
 
 
 



๓๗ 

ภาคผนวก ก 
ข้อมูลแบบสอบถามจากส านักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  

ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา 
 

แบบสอบถามข้อมูลด้านการค้าและการลงทุนของไทยในประเทศอาเซียน 
 ส่วนที่ ๑ : ส านักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา 
 ผู้ตอบข้อมูล นางจีรนันท์ วงษ์มงคล ต าแหน่ง อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการพาณิชย์) 
 ส่วนที่ ๒ : ข้อมูลสินค้า กรุณาระบุรายการสินค้า ๕ อันดับแรกของไทยที่มีศักยภาพในการ
ส่งออก 
 ไปยังประเทศกัมพูชา 
(๑) อาหาร เครื่องปรุงรสและเครื่องดื่ม 
(๒) เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย กระเป๋า รองเท้าและเครื่องประดับ 
(๓) เครื่องส าอาง สบู่และผลิตภัณฑ์รักษาผิว 
(๔) เฟอร์นิเจอร์ ของตกแต่งบ้านและเครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร 
(๕) อาหารสัตว์ ปุ๋ยและเมล็ดพันธุ์พืช 
 ส่วนที่ ๓ : โอกาสด้านการค้าและการลงทุน 
ด้านสินค้า รสนิยม/การยอมรับ ของผู้บริโภคต่อสินค้าไทย 
 - ชาวกัมพูชานิยมสินค้าไทยมากกว่าสินค้าจากประเทศอ่ืนโดยเชื่อว่ามีรูปแบบสวยงามและคุณภาพ

เหมาะสม ทั้งนี้ ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากอิทธิพลของโทรทัศน์ ไทยและการชื่นชอบนักแสดงไทย 
สินค้าไทยจึงเป็นที่รู้จักแพร่หลายมากกว่าสินค้าจากจีนและเวียดนาม  

ด้านผู้ประกอบการ/ผู้น าเข้าสินค้าไทย 
- สินค้าไทยจ าหน่ายได้แพร่หลายและได้รับการยอมรับโดยทันทีที่ได้ทดลองใช้ เพราะรสนิยมของ

ผู้บริโภคของสองชาตินี้เหมือนกัน การขนส่งระหว่างสองประเทศสะดวกท าได้หลายทางโดยเฉพาะ
การขนผ่านชายแดนทางบกก็สะดวกรวดเร็ว 

- นักธุรกิจต่างชาติที่ เข้าไปลงทุนในกัมพูชานิยมสั่งซื้อสินค้าวัตถุดิบจากไทยเพ่ือใช้ธุรกิจและ
อุตสาหกรรม เพราะต้นทุนการขนส่งที่ได้เปรียบประเทศอ่ืน ดังนั้นนักธุรกิจไทยจึงเปิดบริษัทสาขา 
จ าหน่ายสินค้าในกรุงพนมเปญ เพ่ือให้ผู้ค้าส่งและผู้ค้าปลีกของกัมพูชา เข้ามาเลือกซื้อสินค้า 
นอกจากนี้ไทยสามารถอาศัยผู้น าเข้ากัมพูชาเป็นผู้จ าหน่ายสินค้าไทยและส่งต่อไปยังประเทศ
เวียดนามและจีนหรือลาวต่อไป  

ด้านการขนส่งสินค้า 
ไทยได้เปรียบจากเรื่องที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่มีพรมแดนติดกับกัมพูชาตลอดแนวด้านภาคอีสานตอนใต้
ของไทยไปจนถึงด้านตะวันออก ส่งผลดีต่อการขนส่งสินค้าและง่ายในการกระจายสินค้าไปยังเมืองต่างๆ  
ทางอากาศ  
(๑) สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินนานาชาติกรุงพนมเปญ ใช้เวลาเดินทาง ๕๕ นาที ได้แก่  

- สายการบินไทย ๒ เที่ยวบิน/วัน 
- สายการบินแอร์เอเชีย ๑ เที่ยวบิน/วัน 



๓๘ 

- สายการบินบางกอกแอร์เวย์ ๔ เที่ยวบิน/วัน 
(๒) สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินนานาชาติเสียมเรียบ ใช้เวลาเดินทาง ๕๕ นาที ได้แก่ สายการ

บินบางกอกแอร์เวย์ ๕ เที่ยวบิน/วัน  
ทางบก 
ถนนในกัมพูชา รวมมีความยาวประมาณ ๓๙,๗๐๔ กิโลเมตร แยกเป็นทางหลวง ๕,๒๖๓ กิโลเมตร 
และถนนสายจังหวัด ๖,๔๔๑ กิโลเมตร และถนนสายชนบท ประมาณ ๒๘,๐๐๐ กิโลเมตร โดยมี
เส้นทางท่ีเกี่ยวข้องกับประเทศไทย - กัมพูชา ดังนี้ 
(๑) กรุงเทพฯ-กรุงพนมเปญ (กรุงเทพ-อรัญประเทศ-บันเตียเมียนเจย-ตะบอง-โพธิสัต-กัมปงชะนัง-

กรุงพนมเปญ) จากกรุงเทพฯไปตามทางหลวงหมายเลข ๓๓ มุ่งสู่ ฉะเชิงเทรา - กบินทร์บุรี - 
อรัญประเทศ ระยะทางประมาณ ๓๑๐ กิโลเมตร ในส่วนของกัมพูชา คือ จากจุดผ่านแดนถาวร
คลองลึก-ปอยเปต เข้าสู่เขตแดนกัมพูชา (เส้นทางระเบียงด้านใต้นี้สามารถเชื่อมต่อกับเส้น ทาง
หมายเลข ๕ ของกัมพูชา ผ่านจังหวัดบันเตียเมียเจย พระตะบอง โพธิสัต กัมปงชะนัง เข้าสู่กรุง
พนมเปญ ระยะทางประมาณ ๔๒๐ กิโลเมตร ใช้เวลาการเดินทาง ๘ ชั่วโมง (เส้นทางระเบียง
ด้านใต้นี้สามารถเชื่อมต่อกับเส้นทางหมายเลข ๖ จากบันเตียเมียนเจย – เสียมเรียบ-กัมปงธม-
กรุงพนมเปญ รวมระยะทาง ๔๓๐ กิโลเมตร ใช้เวลาการเดินทาง ๙ ชั่วโมง)  

(๒) กรุงเทพฯ-กรุงพนมเปญ (กรุงเทพ-ตราด-เกาะกง-กัมปงสะปือ-กรุงพนมเปญ) มุ่งหน้าสู่จังหวัด
ตราด ข้ามแดนที่ด่านบ้านหาดเล็ก อ าเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด-บ้านจามเยี่ยม อ าเภอมณฑล
สีมา จังหวัดเกาะกง (กัมพูชา) เดินทางตามเส้นทางหมายเลข ๔๘ ไปอ าเภอสะแรอัมเบิล จังหวัด
เกาะกง ไปเชื่อมต่อกับเส้นทางหมายเลข ๔ ขึ้นเหนือผ่านจังหวัดกัมปงสะปือ ไปกรุงพนมเปญ 
ระยะทาง ๒๘๓ กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง ๗ ชั่วโมง  

(๓) กรุงเทพฯ-จังหวัดพระสีหนุ (กัมปงโสม) มุ่งหน้าสู่จังหวัดตราด ข้ามแดนที่ด่านบ้านหาดเล็ก 
อ าเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด-บ้านจามเยี่ยม อ าเภอมณฑลสีมา จังหวัดเกาะกง (กัมพูชา) 
เดินทางตามเส้นทางหมายเลข ๔๘ ไปอ าเภอสะแรอัมเบิล จังหวัดเกาะกง ไปเชื่อมต่อกับเส้นทาง
หมายเลข ๔ ลงใต้สู่จังหวัดพระสีหนุ ระยะทาง ๒๖๐ กิโลเมตร ใช้เวลาการเดินทาง ๕ ชั่วโมง 

(๔) กรุงเทพฯ-จังหวัดกัมปงจาม (กรุงเทพ-อรัญประเทศ-บันเตียเมียนเจย-เสียมเรียบ-กัมปงธม-กัมปง
จาม) ระยะทาง ๔๓๐ กิโลเมตร ใช้เวลาการเดินทาง ๘ ชั่วโมง การขนส่งสินค้าต้องมีการเปลี่ยน
หัวรถลาก หรือท าการขนถ่ายสินค้าเพ่ือเปลี่ยนเป็นรถที่มีพวงซ้าย ณ ฝั่งกัมพูชา  

ทางน้ า 
ในกัมพูชา มีท่าเรือน้ าลึกแห่งเดียว คือ ท่าเรือสีหนุวิลล์ ซึ่งได้มีการปรับปรุงโดยการวางคอนเทนเนอร์
รอบท่าเรือน้ าลึก ความยาว ๒๔๐ เมตร และขยายพ้ืนที่จอดเรือความยาว ๑๖๐ เมตร ส าหรับรองรับ
เรือท่ีกินน้ าลึก ๙ เมตร ปัจจุบันท่าเรือแห่งนี้มีท่าเทียบเรือ ๑๒ แห่ง มีเครื่องมืออ านวยความสะดวกที่
ทันสมัย มีทางเข้า ๒ สายคือสายใต้ (South Channel) มีท่าเทียบเรือยาว ๕.๕ กม.น้ าลึก ๘.๔ เมตร 
กว้าง ๘๐-๑๐๐ เมตร ส่วนทางเข้าสายเหนือ (North Channel) มีท่าเทียบเรือยาว ๑ กม.น้ าลึก ๑๐ 
เมตร กว้าง ๑๕๐-๒๐๐ เมตร  
- กรุงเทพฯ – ท่าเรือสีหนุวิลล์ ใช้เวลาการเดินทาง ๖ วัน 
- ท่าเรือแหลมฉบัง – ท่าเรือสีหนุวิลล์ ใช้เวลาการเดินทาง ๔ วัน 



๓๙ 

- อ าเภอคลองใหญ่ – ท่าเรือสีหนุวิลล์ ใช้เวลาการเดินทาง ๑ วัน 
- อ าเภอคลองใหญ่ – ท่าเรือมอง ฤทธี ใช้เวลาการเดินทาง ๑ วัน 
ด้านการลงทุน 
(๑) กัมพูชามีปัจจัยดึงดูดการลงทุนได้แก่  

-  ทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ อาทิ สินแร่ ก๊าชธรรมชาติ น้ ามันดิบ อัญมณี ป่าไม้และ
ประมง ทั้งในทะเล และทะเลสาบ เขมรและแม่น้ าสายอ่ืน ๆ ท าให้เป็นแหล่งประมงน้ าจืดขนาด
ใหญ่อันดับสี่ของโลก และยังมีพ้ืนที่เกษตรกรรมที่สมบูรณ์ เหมาะสมกับการเพาะปลูก ข้าว พืชไร่
และพืชสวน 

-  ค่าจ้างแรงงานอยู่ในระดับต่ า และการได้รับสิทธิพิเศษด้านภาษี GSP และ MFN จากประเทศ
พัฒนาแล้วกว่า ๒๐ ประเทศ จึงเป็นโอกาสที่ดีส าหรับการลงทุนการผลิตเพ่ือการส่งออก นอกจาก
การผลิตเพ่ือการบริโภคภายในประเทศ นักลงทุนต่างชาติที่เข้าไปลงทุนในกัมพูชา ได้แก่ จีน 
ไต้หวัน เวียดนาม ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ 

-  โอกาสที่ผู้ประกอบการไทยที่จะไปเติมเต็มในสิ่งที่กัมพูชายังขาดแคลน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
โครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ เช่นสาธารณูปโภคที่ยังไม่ทั่วถึงและยังไม่พัฒนาอีกมาก 

-  ความได้เปรียบทางภูมิศาสตร์ อาณาเขตที่ติดกัน และมีท่าเรือน้ าลึกอยู่ใกล้เคียงกัน (ท่าเรือแหลม
ฉบัง - ท่าเรือ สีหนุวิลล์) ท าให้ประหยัดต้นทุนในการขนส่งวัสดุอุปกรณ์จากประเทศไทยไป
กัมพูชา 

-  กัมพูชาจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนวชายแดนเป็นจ านวนมาก เพ่ือรองรับการลงทุนจาก
ต่างชาติโดยเฉพาะจากไทยและเวียดนาม โดยให้สิทธิพิเศษ ด้านภาษี แรงงาน การเช่าที่ดิน และ
การอ านวยความสะดวกเกี่ยวกับสาธารณูปโภคและด้านเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

-  นโยบายส่งเสริมการลงทุนของรัฐบาลกัมพูชา ได้แก่ ต่างชาติถือหุ้นได้ ๑๐๐% การโอนเงินไป
ต่างประเทศได้โดยเสรีและสิทธิประโยชน์ต่างๆ แก่โครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน เช่น 
เช่าที่ดินได้ ๗๐ ปีและต่อสัญญาได้อีก + ลดภาษีเงินได้จาก ๒๐% เหลือร้อยละ ๙ + การยกเว้น
ภาษีเงินได้จากก าไรหรือ Tax Holiday ๓-๙ ปี + ยกเว้นภาษีน าเข้าเครื่องจักรที่ใช้ผลิตเพ่ือ
ทดแทนการน าเข้าและเพ่ือการส่งออก  

(๒)  กลุ่มธุรกิจที่มีโอกาสเข้ามาลงทุนในตลาดกัมพูชาได้แก่ อุตสาหกรรมการ์เมนท์ อุตสาหกรรม
การเกษตร วัสดุก่อสร้าง และอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม เป็นต้น 

(๓)  ปัจจุบันมีนักธุรกิจไทยเข้าลงทุนในกัมพูชา ได้แก่ กลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์ไทย, กลุ่มบริษัท C.P. , การ
ร่วมทุนท าโทรทัศน์ท้องถิ่นในนามช่อง ๓ และช่อง ๕, โรงพยาบาลกรุงเทพในนาม Royal 
Rattanak Hospital (พนมเปญ) และ Royal Angkor International Hospital (เสียมเรียบ), กลุ่ม
บริษัทน้ าตาลมิตรผล (อุดรเมียนจัย), กลุ่มบริษัทน้ าตาลขอนแก่น, โรงแรม Sofitel Royal Angkor 
Hotel (เสียมเรียบ), โรงแรม Sofitel Phokeetra Resort & SPA (พนมเปญ), โรงแรม Tara 
Angkor (เสียมเรียบ), ร้านอาหารโตนเลบาสัก (พนมเปญ), ร้านอาหารโตนเลแม่โขงและโตนเลสาป 
(เสียมเรียบ), สายการบินไทยและสายการบินบางกอกแอร์  

อย่างไรก็ตาม การลงทุนของไทยในกัมพูชาได้หยุดชะงักลงหลายครั้งเนื่องจากปัญหาด้านการเมือง
การทหารระหว่างไทยและกัมพูชา จนกระท่ังในปี ๒๕๕๕ จึงเริ่มมีนักลงทุนไทยเข้ามาลงทุนในกัมพูชา



๔๐ 

อีกรอบโดยมีบริษัทไทยที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนรวมจ านวน ๘ ราย คือกิจการโรงสีข้าว ๒ แห่ง, 
โรงงานตัดเย็บเสื้อผ้า ๒ แห่ง, โรงงานท ารองเท้า ๑ แห่ง, โรงงานอุปกรณ์ไฟฟ้า ๑ แห่ง, อุตสาหกรรม
การปลูกและผลิตยางพารา ๑ แห่ง, และโรงงานแปรรูปมันส าปะหลัง ๑ แห่ง ขณะที่ช่วงไตรมาสแรก
ของปี ๒๕๕๖ นี้ ปรากฏว่าไม่มีโครงการลงทุนของนักลงทุนไทยแต่อย่างใด 
 ส่วนที่ ๔ : ข้อจ ากัด ปัญหา อุปสรรคและการกีดกันของสินค้า 
ด้านกฎระเบียบการน าเข้า 
การน าเข้าสินค้า กัมพูชาเก็บภาษีน าเข้า ภาษีมูลค่าเพ่ิม และภาษีพิเศษอ่ืนๆ ตามที่กระทรวงการคลัง
ก าหนดคือ 
(๑) ภาษีน าเข้า 

ยกเว้นภาษี ส าหรับสินค้าที่รัฐบาลมีนโยบายยกเว้นภาษี เช่น เครื่องมือ เครื่องจักรทาง
การเกษตร น้ ามันดีเซล อุปกรณ์การศึกษา ยารักษาโรค และเครื่องกีฬา 

ภาษีร้อยละ ๗ ส าหรับวัตถุดิบหรือสินค้าขั้นต้น เช่น ปูนซิเมนต์ เหล็ก กระเบื้อง น้ ามันเบนซิน 
รวมถึงสินค้าที่จ าเป็นต่อชีวิตประจ าวัน เช่น เนื้อสัตว์ ผลไม้ ชา น้ ามันพืช น้ าตาล สบู่ รองเท้า 
แว่นตา เสื้อผ้าและรถจักรยาน 

ภาษีร้อยละ ๑๕ ส าหรับสินค้าประเภทเครื่องจักรและอุปกรณ์ 
ภาษีร้อยละ ๓๕ สินค้าส าเร็จรูปและสินค้าฟุ่มเฟือย เช่น รถยนต์ อัญมณีและเครื่องประดับ ไวน์ 

บุหรี่ น้ าหอม วิทยุ  
 โทรทัศน์ เฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้าน 
(๒)  ภาษีมูลค่าเพ่ิม (Value Added Tax: VAT) รัฐบาลกัมพูชาเรียกเก็บร้อยละ ๑๐ ของมูลค่าสินค้า

และบริการที่ซื้อขายภายในประเทศ ครอบคลุมทั้งสินค้าน าเข้า สินค้าที่ผลิตเองในประเทศและ
การกระจายสินค้า 
ยกเว้น  
-  การซื้อขายที่ดิน เงินตรา และของใช้ทางการทูตและองค์กรระหว่างประเทศ การน าเข้าพันธุ์

พืช พันธุ์สัตว์ ปุ๋ย เครื่องมือเครื่องจักรทั้งก่อนและหลังการเก็บเกี่ยว 
-  กิจการที่ได้รับการยกเว้นตามกฎหมายได้แก่ บริการไปรษณีย์สาธารณะ บริการทางการแพทย์ 

รวมถึงกิจการที่ให้บริการดังกล่าว อาทิ โรงพยาบาล คลินิค ร้านขายยา ร้านทันตกรรม รวมทั้ง
บริการขนส่งผู้โดยสารที่รัฐบาลเป็นเจ้าของทั้งหมด บริการประกันภัย บริการทางการเงิน
เบื้องต้นตามประกาศของกระทรวงเศรษฐกิจและการคลังของกัมพูชา การน าเข้าของใช้ส่วนตัว
ที่ได้รับการยกเว้นอากรน าเข้าและมีมูลค่าไม่เกินตามประกาศของกระทรวงเศรษฐกิจและการ
คลังของกัมพูชา และกิจกรรมสาธารณประโยชน์ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงเศรษฐกิจ
และการคลัง  

(๓) ภาษีสรรพสามิต (Specific Tax) กัมพูชาเรียกเก็บภาษีสรรพสามิตจากสินค้าและบริการที่น าเข้า
และผลิตได้ในประเทศ เช่น 

 
 
 



๔๑ 

 
รายการสินค้า/บริการที่จัดเก็บ อัตราภาษี (%) 
-ค่าบริการโทรศัพท์ทางไกลทั่วประเทศและระหว่างประเทศ ๓ 
-น้ ามันดีเซล ๔.๓๕ 
-ค่าบัตรโดยสารเครื่องบินทั้งในและต่างประเทศ ๑๐ 
-ค่าบริการห้องพักโรงแรม สถานบริการ สถานบันเทิงและสปา ๑๐ 
-บุหรี่ ๑๐ 
-รถจักรยานยนต์และส่วนประกอบ(ขนาดเครื่องยนต์มากกว่า ๑๒๕ ซีซี) ๑๐ 
-รถยนต์ขนาดใหญ่ เช่น รถบัส ๑๐ 
-น้ าอัดลมและเครื่องดื่มท่ีคล้ายกัน ซึ่งไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ ๑๕ 
-รถบรรทุกที่น าเข้าจากต่างประเทศ ๒๐ 
-เบียร์และซิการ์ที่น าเข้าจากต่างประเทศ ๒๕ 

 
ด้านการกีดกัน NON-TARIFF BARRIER 
กัมพูชามีประกาศเกี่ยวกับมาตรการกีดกันที่ไม่ใช่ภาษีส าหรับสินค้างรายการดังนี้ 
 

รายการสินค้า ประเทศ มาตรการ NTBs รายละเอียด/ขั้นตอนด าเนินงาน 
ยาเสพตดิ วัตถุออกฤทธิต์่อ
จิตและประสาท และสาร
ตั้งต้น ของเสียอันตราย 
สารเคมีที่เป็นพิษ ยาฆา่
แมลง ยาปราบศตัรูพืช ยา
ฆ่าสตัว์ท่ีรบกวนหรือ
ท าลายสตัว์อ่ืน 

กัมพูชา ห้ามน าเข้า น าเข้าโดยหน่วยงานท่ีก าหนด 

สัตว์ เนื้อสตัว์และ
ผลิตภณัฑ์เนื้อสตัว ์

 ห้ามน าเข้าเปน็การ
ครั้งคราวมาตรการ
สุขอนามยัและ
สขุอนามยัพืชและ
สัตว์ (SPS) 

เพื่อป้องกันการติดเชื้อโชคระบาดจากประเทศเพิ่ม 
โดยเฉพาะจากไทยและเวียดนาม 
ต้องมีใบรับรองสุขอนามยัสัตว์ Health 
Certificate ตรวจสอบความปลอดภัยของพืชและ
สัตว ์

ปัจจัยการผลติด้าน
การเกษตร เช่นปุ๋ย สัตว์
มีชีวิตและเนื้อสัตว ์

 จ ากัดปริมาณการ
น าเข้าต้องไดร้ับ
ใบอนุญาตน าเขา้ 
(Import License) 

ต้องได้รับอนญุาตจากหน่วยงานท่ีก าหนด เช่น 
กระทรวงเกษตร ประมงและป่าไม ้(MAFF) 

ผลิตภณัฑ์ยา อาหาร
เสรมิและเครื่องส าอาง
เวชภัณฑ์และอุปกรณ์
ทางการแพทย์ 

  กระทรวงสาธารณสุข ดูแล ควบคมุ ตรวจสอบ
คุณภาพ ต้องมีหนังสือรับรองการผลิตสินค้า 
(Certificate Manufacturing Practice) ตาม
มาตรฐานของ World Health Organization 
(WHO) 



๔๒ 

รายการสินค้า ประเทศ มาตรการ NTBs รายละเอียด/ขั้นตอนด าเนินงาน 
อาวุธปืน กระสุน วัตถุ
ระเบดิ เครื่องยนต์ และ
เครื่องจักรที่ใช้ในกองทัพ 

  กระทรวงกลาโหม 

ทองค า เงิน หินท่ีมีค่า
และสินค้าประเภท
เดียวกัน 

  ธนาคารแห่งชาต ิ

สินค้าอุตสาหกรรม  มาตรการอุปสรรค
ทางเทคนิค
ทางการค้า (TBT) 

ต้องผ่านการตรวจสอบมาตรฐานคณุภาพสินค้า
จากกระทรวงอุตสาหกรรม (MIME) 
 

สินค้าบรรจุภณัฑ ์  มาตรการ
ตรวจสอบคุณภาพ 
Standard  
Testing และติด
ฉลาก (Labelling) 

หน่วยงาน CAM  Control กระทรวงพาณิชย์ จะ
ควบคุมข้อก าหนดเกีย่วกับคุณภาพความปลอดภัย
ของสินค้า โดยใหผู้้ผลิตตดิฉลากสนิค้าเป็นภาษา
กัมพูชา โดยมีรายละเอียดที่เกี่ยวขอ้งกับผลิตภณัฑ์
และกระบวนการผลติอย่างถูกต้อง เพื่อผู้บริโภค 
จะได้น าข้อมูลดังกล่าวประกอบการเลือกซื้อสินค้า 
เพื่อให้ได้อรรถประโยชน์สูงสดุ 

 
ด้านอ่ืนๆ 
-  การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบที่บ่อยครั้งไม่ได้แจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 
-  ความแตกต่างในการปฏิบัติหน้าของเจ้าหน้าที่แต่ละคนและแต่ละท้องที่  
-  ข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ เช่น การลดภาษีสินค้าน าเข้า อาจถูกน ามาใช้ปฏิบัติเพียง “ใน

นาม” เท่านั้น 
-  ค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่ภาษีโดยตรง เช่น ค่าผ่านด่าน ค่าเบี้ยใบ้รายทาง  
- การค้าตามชายแดน ส่วนใหญ่ไม่มีการท าสัญญาท าให้เกิดปัญหาฉ้อโกง 
-  สินค้าไทยที่ได้รับความนิยมในตลาดกัมพูชาอาจถูกลอกเลียนแบบ โดยสินค้าที่ลอกเลียนแบบเหล่านั้น

หากมีคุณภาพต่ า จะพลอยท าให้สินค้าไทยสูญเสียความน่าเชื่อถือ ผู้ประกอบการไทยควรจดทะเบียน
เครื่องหมายการค้าของตนในกัมพูชาเพ่ือเป็นหลักประกันตน 

-  ต่างชาติเข้ามาลงทุนผลิตสินค้าเพ่ือจ าหน่ายในประเทศกัมพูชา เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า ท าให้สินค้าที่
น าเข้าจากไทย เสียเปรียบด้านราคาและกัมพูชาลดการพ่ึงพาการน าเข้า 

-  การขนส่งสินค้าทางบกบางแห่งไม่สะดวก ท าให้สินค้าบางประเภทเกิดความเสียหาย  
 การลงทุน/ฐานการผลิต 
-  แม้ว่าอัตราค่าจ้างแรงงานกัมพูชาจะต่ า คือประมาณ ๘๑ ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือน แต่โรงงาน

อุตสาหกรรมต้องจัดสวัสดิการอ่ืนเสริมเช่น เรื่องการเดินทาง, ค่ารักษาพยาบาล, ค่าที่พัก, ค่าอาหาร
และวันหยุดตามเทศกาล/ประเพณี 

-  ขาดความพร้อมด้านสาธารณูปโภคที่เอ้ือต่อการลงทุน และไม่สามารถรองรับการลงทุนในบางประเภท 
เช่นไฟฟ้า น้ าประปา ถนนและสะพาน เป็นต้น 

-  กฎเกณฑ์การลงทุน ในโครงการที่มีผลต่อความมั่นคงของประเทศโดยรวม อาจมีการเปลี่ยนแปลงภาษี 



๔๓ 

หรือค่าสัมปทานบ่อยครั้ง 
-  ผู้ลงทุนต้องระมัดระวังการท าผิด การละเว้นการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์หรือการเพิกเฉยต่อการขอความ

ร่วมมือเพราะเมื่อเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม ผู้ลงทุนต่างชาติจะเสียเปรียบกว่าคนท้องถิ่น 
 
 ส่วนที่ ๕ : ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านการส่งเสริมการค้าและการลงทุนในประเทศกัมพูชา 
(๑) ควรมีการจัดท ามาตรฐานสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม มาตรการด้านสุขอนามัย ให้เป็นบรรทัดฐาน

เดียวกันเพ่ือให้สินค้าส่งผ่านแต่ละประเทศได้อย่างสะดวก ไม่ต้องมีการตรวจสอบซ้ า ซึ่งจะช่วย
ประหยัดเวลาและลดต้นทุนด้านระบบ โลจิสติกส์ 

(๒) ควรมีการอ านวยความสะดวกด้านการค้าในส่วนของด่านศุลกากรชายแดนเพ่ือให้สินค้าที่ถูก
กฎหมายเข้าออกได้อย่างสะดวก  

(๓) ปรับกฎ ระเบียบของประเทศสมาชิกอาเซียนให้เป็นบรรทัดฐานเดียวกันเพ่ือรองรับการรวมกลุ่ม
และการเคลื่อนย้ายเสรีด้านการค้าและการลงทุน    

 (๔) การดึงจุดเด่นของแต่ละประเทศมาสร้างความร่วมมือกันเป็นพันธมิตรในการผลิตและท า
การตลาดร่วมกัน  

 
 
 
 
 



๔๔ 

ภาคผนวก ข 
ข้อมูลแบบสอบถามจากส านักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ นครเวียงจันทร์  

ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
 

แบบสอบถามข้อมูลด้านการค้าและการลงทุนของไทยในประเทศอาเซียน 
ส่วนที่ ๑ : ส านักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ นครเวียงจันทน์ สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว 
 ผู้ตอบข้อมูล นางพิมล ปงกอแก้ว ต าแหน่ง อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการพาณิชย์) 
ส่วนที่ ๒ : ข้อมูลสินค้า กรุณาระบุรายการสินค้า ๕ อันดับแรกของไทยที่มีศักยภาพในการส่งออก 
ไปยังประเทศลาว 
 ๒.๑ สินค้าอุปโภค บริโภค เครื่องใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 ๒.๒ น้ ามันเชื้อเพลิง 
 ๒.๓ รถยนต์ อุปกรณ์ และส่วนประกอบ 
 ๒.๔ เหล็ก เหล็กกล้า วัสดุก่อสร้างและผลิตภัณฑ์ 
 ๒.๕ เครื่องจักรกล และส่วนประกอบของเครื่องจักรกล 
ส่วนที่ ๓ : โอกาสด้านการค้าและการลงทุนของสินค้าไทยในประเทศลาว 
ด้านสินค้า รสนิยม/การยอมรับ ของผู้บริโภคต่อสินค้าไทย 
สินค้าไทยทุกประเภทผู้บริโภคในตลาด สปป.ลาวให้การยอมรับด้านคุณภาพ มาตรฐาน ประสิทธิภาพ
ในการใช้งาน รสชาติ และความประณีตสวยงาม แต่ด้านราคาค่อนข้างสูงเมื่อเปรียบเทียบสินค้ากับ
ประเทศอ่ืน ที่มีจ าหน่ายในท้องตลาด 
ด้านผู้ประกอบการ/ผู้น าเข้าสินค้าไทย 
เมื่อผู้บริโภคมีความเชื่อมั่นด้านคุณภาพและประสิทธิภาพการใช้งานของสินค้าไทย ผู้น าเข้าจึงไม่ค่อย
มีความกังวนในเรื่องการจัดจ าหน่ายและการกระจายสินค้า เนื่องจากผู้บริโภคที่มีก าลังซื้อจะเลือกซื้อ
สินค้าท่ีมีคุณภาพสูงและมีการสั่งซื้อเป็นกรณีพิเศษจากผู้น าเข้าด้วย 
ด้านการขนส่งสินค้า 
การขนส่งสินค้าระหว่างไทยและ สปป.ลาว ปัจจุบันส่วนใหญ่ใช้รถบรรทุกเป็นหลัก ทั้งนี้เนื่องจาก 
ระบบถนนและสะพานมิตรภาพไทย-ลาว มีการเชื่อมต่อกันหลายจุดตามชายแดน ท าให้เกิดการเข้า-
ออก และการขนส่งสินค้าระหว่างกันมีความสะดวกมากยิ่งข้ึน 
ด้านการลงทุน 
ปัจจุบันไทยมีมูลค่าการลงทุนใน สปป.ลาว เป็นล าดับที่สอง รองจากประเทศเวียดนาม ซึ่งมีมูลค่าการ  
ลงทุนสะสม (ตั่งแต่ปี ๒๕๓๑-๒๕๕๕) ๔,๐๘๒ พันล้านดอลล่าร์ การลงทุนที่มีศักยภาพ ได้แก่ 
โครงการกอ่สร้างสิ่งสาธารณูปโภค พ้ืนฐานโครงการเขื่อนไฟฟ้า โครงการด้านการเกษตร และเกษตร
แปรรูป 
ด้านอ่ืนๆ 
ระบบการบริหารจัดการทางธุรกิจและ การก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน ใน สปป. ลาว ยังเป็นโอกาส 
ส าหรับไทยที่จะเข้าไปมีบทบาทในการบริหารจัดการให้เพ่ิมมากขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากมีหลายหน่วยงาน

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A7
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A7


๔๕ 

ทั้งภาครัฐและเอกชนให้ความไว้วางใจในเรื่องดังกล่าว 
ส่วนที่ ๔ ข้อจ ากัด ปัญหา อุปสรรค และการกีดกันของสินค้า 
สปป.ลาว มีแนวโน้มในการส่งเสริมให้บริโภคสินค้าที่ผลิตได้ภายในประเทศ แม้จะมีการรณรงค์ก็
ตามแต่สินค้าที่ผลิตได้ ภายในประเทศยังไม่เพียงพอกับปริมาณความต้องการของตลาด สินค้าบาง
รายการที่ผลิตภายในประเทศมีต้นทุนสูงกว่าสินค้าน าเข้าจากต่างประเทศ 
ด้านกฎระเบียบการน าเข้า 
อยู่ระหว่างการปรับเปลี่ยนเพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบการน าเข้าของสากลและขององค์กรการค้าโลก 
ก าหนด นอกจากนี้ยังปรับให้เป็นไป ตามกรอบ AFTA และกรอบ FTA อ่ืนๆที่ สปป.ลาว เป็นภาคี 
การเข้าไปท าการค้าและการลงทุน อีกทั้งใน สปป.ลาว ต้องศึกษาความต้องการ ที่แท้จริงของตลาด
ก่อนการตัดสินใจ เช่น การท าการค้าต้องศึกษาให้ระเอียดว่าตลาดต้องการสินค้าประเภทใด การ
ลงทุนก็ต้องพิจารณา/โครงการที่รัฐบาลต้องการมากและให้การส่งเสริม 
ด้านการกีดกัน NON-TARIFF BARRIER 
การน าเข้าสินค้าบางรายการยังต้องยื่นหนังสือขออนุญาตน าเข้าจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยให้
เหตุผลต่างๆ เช่น เพ่ือความมั่นคงของชาติ เพ่ือความสงบปลอดภัยของผู้บริโภค เพ่ือความมั่นคงทาง 
เศรษฐกิจและเพ่ือรักษาสิ่งแวดล้อม 
ด้านอ่ืนๆ 
มาตรการด้านสุขอนามัยพืชและสัตว์ 
ส่วนที่ ๕ ข้อเสนอและเชิงนโยบายด้านการส่งเสริมการค้าและการลงทุนในประเทศลาว 
๑.  ผลักดันให้มีการเปิดด่านชายแดนไทย-ลาว (ด่านถาวรและด่านสากล)ให้มากขึ้น 
๒.  การอ านวยความสะดวกและการเตรียมความพร้อมด้าน Logistic 
๓.  การสร้าง Value Chain ด้านเกษตรกรรม อาหาร พลังงาน ซึ่ง สปป.ลาว มีศักยภาพการผลิต

สินค้าเกษตร และ พลังงาน โดยมีศักยภาพในการต่อยอดเพ่ือแปรรูป และส่งออก 
 
 
 



๔๖ 

ภาคผนวก ค 
ข้อมูลแบบสอบถามจากส านักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  

ณ นครย่างกุ้ง ประเทศเมียนมาร์ 
 

แบบสอบถามข้อมูลการค้าและการลงทุนของไทยในประเทศอาเซียน 
 ส่วนที่ ๑ ส านักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ นครย่างกุ้ง ประเทศพม่า 
ผู้ตอบข้อมูล นายประจวบ สุภินี ต าแหน่ง อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการพาณิชย์) 
 ส่วนที่ ๒ ข้อมูลสินค้า ๕ อันดับแรกของไทยที่มีศักยภาพในการส่งออกไปยังประเทศเมียนมาร์ 
๑. น้ ามันเชื้อเพลิง 
๒. เครื่องดื่ม 
๓. อาหารส าเร็จรูป 
๔. เครื่องจักรกลเกษตร 
๕. อุปกรณ์ก่อสร้าง 
 ส่วนที่ ๓ โอกาสด้านการค้าและการลงทุนของสินค้าไทยในประเทศเมียนมาร์ 
๑. ด้านสินค้า รสนิยม /การยอมรับ ของผู้บริโภคต่อสินค้าไทย 

สินค้าไทยเป็นที่นิยมค่อนข้างมากในตลาดเมียนมาร์ ประชาชนโดยทั่วไปรู้จัก และยอมรับสินค้า
ไทย ว่าเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ และพร้อมที่จะซื้อเพ่ือการบริโภค  

๒. ด้านผู้ประกอบการ/ผู้น าเข้าสินค้าไทย 
ปัญหาที่พบมากที่สุดของผู้ประกอบการไทย คือการไม่เข้าใจตลาดเมียนมาร์ มีการเข้าด้านลบท า
ให้การเตรียมการเข้าสู่ตลาดเมียนมาร์ผิดพลาด ส าหรับผู้ประกอบการเมียนมาร์ มีโอกาสได้เลือก
สินค้ามากขึ้นเมื่อมีการเปิดประเทศ เช่น ผู้ประกอบการจากประเทศอ่ืนๆ น าเสนอสินค้าที่มี
คุณภาพ เข้ามาแข่งกับสินค้าไทย 

๓. ด้านการขนส่ง 
เนื่องจากโครงสร้างของประเทศเมียนมาร์ ยังมีปัญหาในเรื่องเส้นทางการขนส่ง ที่ถนนยังมีสภาพ
ที่ช ารุดมากการขนส่งสินค้าจึงมีต้นทุนสูง ประมาณว่า สูงกว่า การขนส่งของไทย ๑๐-๑๕ % 

๔. ด้านการลงทุน 
การลงทุนในตลาดเมียนมาร์ ถือว่ามีโอกาส แต่ไม่มีศักยภาพ เนื่องจากสภาพแวดล้อมต่างๆที่
รองรับการลงทุนยังไม่พร้อม ที่ดินราคาไม่เหมาะสม (สูง) กระแสไฟฟ้ายังขาดแคลน ระบบการ
คมนาคม ขนส่ง ยังไม่สะดวก  

๕. ด้านอ่ืนๆ 
อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่า ตลาดเมียนมาร์ ปัจจุบันแม้ว่าจะมีสิ่งอ านวยความสะดวกยังไมสมบูรณ์ แต่ก็
เป็นโอกาสที่ดีส าหรับ นักธุรกิจหรือนักลงทุนไทย ที่จะต้องรีบเข้ามาศึกษา หาโอกาส ที่จะเข้าท าธุรกิจ 
มีความจ าเป็นที่จะต้อง เลือกด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง่กอน เพ่ือการศึกษาหาลู่ทาง ที่เหมาะสม
ของตนในอนาคต 
ส่วนที่ ๔ ข้อจ ากัด ปัญหา อุปสรรค และการกีดกันของสินค้า 
ปัญหาในการท าธุรกิจด้านต่างๆของเมียนมาร์ในขณะนี้ คือการที่ผู้ประกอบการต้องการให้ภาว ะ



๔๗ 

แวดล้อมการท าธุรกิจการค้า มีความสอดคล้องกับความต้องการของตนเอง แต่ตลาดเมียนมาร์ เป็น
ตลาดที่มีคุณลักษณะพิเศษ ที่การบริหารประเทศ ยังให้ความสนใจและช่วยป้องกันผลประโยชน์ต่างๆ
ให้กับคนท้องถิ่นเป็นส าคัญ การท าธุรกิจต่างๆ กฎระเบียบต่างจะให้ความสะดวกกับคนท้องถิ่นเป็ น
หลัก ด้านกฎระเบียบการน าเข้า จะไม่ให้คนต่างชาติสามารถด าเนินการได้ คนท้องถิ่นเท่านั้นที่จะ
สามารถน าเข้าสินค้าได้ การกีดกัน คือ การให้ความสะดวกกับคนท้องถิ่นเป็นหลัก คนต่างชาติต้อง
อาศัยการท าธุรกิจจากคนท้องถิ่น 
 ส่วนที่ ๕ ข้อเสนอและเชิงนโยบายด้านการส่งเสริมการค้าและการลงทุนในประเทศเมียนมาร์ 
 ทางภาครัฐของไทย ควรให้ความสนับสนุนในการน านักลงทุนไทยเข้ามาลงทุนในตลาดเมียนมาร์ เช่น 
การจัดท านิคมอุตสาหกรรมภายใต้รัฐบาลไทย จะเป็นแนวทางที่ดีที่สุดส าหรับการจะขยายการลงทุน
ของไทยในตลาดเมียนมาร์ และจะส่งผลให้เกิดธุรกิจหรือกิจกรรมต่อยอดอ่ืนๆตามมา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๘ 

ภาคผนวก ง 
ข้อมูลแบบสอบถามจากสถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินทร์ ประเทศเวียดนาม 
 

แบบสอบถามข้อมูลการค้าและการลงทุนของไทยในประเทศอาเซียน 
 ส่วนที่ ๑ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม 
 ผู้ตอบข้อมูล นายรุจ โสรัตน์ ต าแหน่ง รองกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินทร์ 
 ส่วนที่ ๒ ข้อมูลสินค้า ๕ อันดับแรกของไทยที่มีศักยภาพในการส่งออกไปยังประเทศเวียดนาม 
 ๑. สินค้าไลฟ์สไตล์/แฟชั่น 
 ๒. เครื่องหนัง            
 ๓. กระเป๋า            
 ๔. รองเท้า            
 ๕. เครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์ โดยเฉพาะเบียร์ซึ่งมีส่วนแบ่งตลาดร้อยละ ๕๐  
 ส่วนที่ ๓ โอกาสด้านการค้าและการลงทุนของสินค้าไทยในประเทศเวียดนาม 
๑.  ด้านสินค้า รสนิยม/การยอมรับของผู้บริโภคสินค้าไทยเป็นที่นิยมในตลาดเวียดนาม ประชาชน

เวียดนามโดยทั่วไปรู้จักและยอมรับสินค้าไทยว่าเป็นสินค้าคุณภาพและนิยมซื้อเ พ่ือการบริโภค 
ประชากรส่วนใหญ่ คือ ประมาณร้อยละ ๖๐ อยู่ในวัยท างานจึงมีก าลังซื้อค่อนข้างสูง ทั้งนี้ ข้อ
พิพาทเรื่องดินแดนในทะเลจีนใต้ระหว่างเวียดนามกับจีน ท าให้เกิดกระแสต่อต้านสินค้าจีนใน
เวียดนาม (ส่วนหนึ่งเป็นเพราะสื่อเวียดนามซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุม อย่างใกล้ชิดของรัฐ) จึงเป็น
โอกาสของสินค้าไทยในการขยายการส่งออกไปเวียดนาม อนึ่ง เมื่อวันที่ ๒๖-๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๕ 
นายกรัฐมนตรีพร้อมสมาชิกคณะรัฐมนตรีจ านวนหนึ่งเดินทางเยือนเวียดนามเพ่ือเข้าร่วมการ
ประชุมคณะรัฐมนตรีร่วมไทย-เวียดนามอย่างไม่เป็นทางการ ณ กรุงฮานอย ทั้งสองฝ่ายรับรอง
เป้าหมายที่จะเพ่ิมมูลค่าการค้าไทย-เวียดนามร้อยละ ๒๐ ในช่วงปี ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ ตามมติที่
ประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้าไทย-เวียดนาม เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๕ กรุงฮานอย 
และเมื่อเดือนมิถุนายน ๒๕๕๖ เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามเยือนประเทศไทยตาม ค า
เชิญนายกรัฐมนตรี ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องให้ก าหนดเป้าหมายเพ่ิมปริมาณการค้าสองฝ่ายให้บรรลุ
จ านวน ๑๕ พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ภายในปี ๒๕๖๓ 

๒.  ด้านผู้ประกอบการ/ผู้น าเข้าสินค้าไทยปัญหาที่พบมากที่สุดของผู้ประกอบการไทย คือ การไม่
เข้าใจตลาดเวียดนาม ขาดความรู้ความเข้าใจวัฒนธรรมการท างาน และกฎหมายและกฎระเบียบ
ที่เกี่ยวข้องของเวียดนาม การขาดความอดทนหรือความตั้งใจจริงที่จะเข้าถึงตลาดเวียดนาม 
โดยเฉพาะกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) ของไทยซึ่งขาดความรู้เกี่ยวกับการค้า
ระหว่างประเทศ การใช้ภาษาอังกฤษในการเจรจาธุรกิจ และมักไม่ยอมลงทุนกับค่าใช้จ่ายเพ่ือ
ว่าจ้างที่ปรึกษาทางกฎหมายหรือทนายความในการท าสัญญาธุรกิจกับเวียดนาม นอกจากนั้น 
ผู้ประกอบการไทยมักประสบความยากล าบากในการหาผู้น าเข้า/ผู้จัดจ าหน่ายสินค้าในเวียดนามที่
มีความ สามารถและที่สามารถไว้ใจได้ ส าหรับผู้ประกอบการ/ผู้น าเข้าเวียดนามมีโอกาสได้เลือก
สินค้าจากผู้ส่งออกจากประเทศต่างๆ ที่ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคที่คล้ายคลึงกับไทย อาทิ จีน 
ไต้หวัน มาเลเซีย อินโดนีเซีย เกาหลีใต้  
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๓.  ด้านการขนส่งสินค้าจากไทยไปเวียดนามใช้เส้นทางการขนส่งทางเรือและทางบกเป็นหลัก การ
ขนส่งทางถนนมีศักยภาพจากความเชื่อมโยงภายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และอนุภูมิภาค 
อย่างไรก็ดี ผู้ประกอบการไทยประสบปัญหาการขนส่งสินค้าผ่านแดนกัมพูชาเพราะมีกฎระเบียบที่
ไม่เอ้ือต่อการขนส่งทางบก รวมทั้งปัญหาคอรัปชั่นในการผ่านด่านที่เกี่ยวข้อง ส าหรับการขนส่ง
ทางถนนภายในเวียดนามมีความสะดวกพอสมควรเพราะรัฐบาลเวียดนามให้ความส าคัญกับการ
เชื่อมโยงเส้นทางรถยนต์ระหว่างเมืองใหญ่ๆ ในประเทศ อย่างไรก็ดี กฎหมายจราจรเวียดนามที่
จ ากัดความเร็วยานพาหนะไม่เกิน ๕๐ – ๖๐ กิโลเมตรต่อชั่วโมงท าให้การขนส่งคนและสินค้าใน
เวียดนามใช้เวลาค่อนข้างนาน   

๔.  ด้านการลงทุน ตามสถิติของเวียดนาม การลงทุนของไทยในเวียดนามจัดอยู่ในอันดับที่ ๑๑ มี
จ านวน ๒๘๖ โครงการ มูลค่าทุนจดทะเบียน ๕.๘ ห้าพันล้านดอลลาห์สหรัฐ ส่วนใหญ่อยู่ในเขต
ภาคกลางและภาคใต้ของเวียดนาม ได้แก่ จังหวัดกว่างนามนครโฮจิมินห์ จังหวัดบิ่นเยือง จัง
หวัดด่งไน และจังหวัดลองอัน โดยเป็นการลงทุนในสาขาต่างๆ ทั้งอุตสาหกรรม เกษตร/เกษตร
อุตสาหกรรม พลังงาน และธุรกิจบริการ การลงทุนของไทยมีศักยภาพจะขยายตัวได้อีกมาก 
เพราะเวียดนามเป็นตลาดขนาดใหญ่ที่มีประชากรเกือบ ๙๐ ล้านคน ค่าจ้างแรงงานค่อนข้างต่ า 
และอัตราการว่างงานต่ า นอกจากนั้น เวียดนามเปิดรับการลงทุนจากต่างประเทศ โดยมีนักลงทุน
จากประเทศใหญ่ๆ อาทิ ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ สหรัฐอเมริกา ไต้หวัน และสิงคโปร์ เข้าไปตั้งฐานการ
ผลิต แต่ยังขาด Supporting industry จึงเป็นโอกาสของไทยที่จะไปลงทุนผลิตชิ้นส่วน
อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องใช้ไฟฟ้า และยานยนต์  

 ส่วนที่ ๔ ข้อจ ากัด ปัญหา อุปสรรค และการกีดกันของสินค้า 
๑.  ปัญหาและอุปสรรค ได้แก่ การคอรัปชั่น อัตราเงินเฟ้อซึ่งมีแนวโน้มจะปรับตัวสูงขึ้นในอนาคต การ

ขาดแคลนกระแสไฟฟ้าการขาดแคลนแรงงานในบางพ้ืนที่เพราะแรงงานย้ายภูมิล าเนาไปหางานที่
รายได้ดี ในเมืองใหญ่ๆ กฎหมายและกฎระเบียบของเวียดนามปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ
โรงพยาบาลส าหรับคนต่างชาติไม่ได้มาตรฐานและค่าบริการสูงมาก การลอกเลียนปลอมแปลง
สินค้าน าเข้า 

๒.  การกีดกัน เวียดนามไม่อนุญาตให้คนต่างชาติประกอบธุรกิจบางอย่างได้ อาทิ ร้านอาหาร สปา
และนวดแผนไทย นอกจากนั้น ปัญหาประชาชนขาดความเชื่อถือเงินด่องท าให้ทางการเวียดนาม
ออกมาตรการ ห้ามใช้เงินตราต่างประเทศในการท าธุรกรรมในเวียดนาม และบังคับให้นักลงทุน
ต้องกู้เงินเป็นสกุลด่อง ยกเว้นเป็นการลงทุนผลิตเพ่ือการส่งออก ส าหรับมาตรการกีดกันที่มิใช่ภาษี 
(NTBs) อาทิ ขั้นตอนที่ยุ่งยากในการน าเข้าสินค้าบางรายการ อาทิ เวชภัณฑ์ยา เครื่องส าอาง 
เครื่องมือแพทย์ ที่ต้องมีการรับรองคุณภาพก่อน  

 ส่วนที่ ๕ ข้อเสนอและเชิงนโยบายด้านการส่งเสริมการค้าและการลงทุนในประเทศเเวียดนาม 
๑.  ภาครัฐควรท างานแบบบูรณาการในการส่งเสริมการค้าและการลงทุนของไทยในเวียดนาม 

โดยเฉพาะกลุ่ม SMEs ซ่ึงภาครัฐควรมีมาตรการสนับสนุนด้านการเงินเพ่ือช่วยให้ผู้ประกอบการใน
กลุ่มนี้ เข้าสู่ตลาดเวียดนามได้ โดยอาจพิจารณาส่งเสริมธุรกิจในรูป franchising    

๒.  ปัจจุบัน สมาคมนักธุรกิจไทยในเวียดนาม (Thai Business (Vietnam) Association – TBA) เป็น
สมาคมนักธุรกิจไทยเพียงแห่งเดียวในเวียดนาม มีสมาชิกประมาณ ๑๒๐ ราย ตั้งอยู่ที่นครโฮจิมินห์ 
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สมาคมฯ มีแหล่งรายได้เพียงแหล่งเดียว คือ ค่าสมาชิกรายปี ภาครัฐจึงควรให้เงินอุดหนุนประจ าปี
เพ่ือสนับสนุนการขยายกิจกรรมของสมาคมดังกล่าว รวมทั้งปรึกษาหารือกับสมาคมฯ อย่างใกล้ชิด  

๓.  เมื่อปี ๒๕๕๕ ผู้แทนภาคเอกชนไทยและเวียดนามได้ลงนามใน MoU จัดตั้งสภาธุรกิจไทย-
เวียดนาม โดยแต่ละฝ่ายจะแต่งตั้งบุคคลที่เหมาะสมเข้ารับต าแหน่งประธานในฝ่ายตน ซึ่งฝ่ายไทย
ได้แต่งตั้งนางสมหทัย พานิชชีวะ ผู้บริหารบริษัท อมตะ เวียดนาม เป็นประธานฝ่ายไทย แต่ฝ่าย
เวียดนามยังมิได้แจ้งผลการแต่งตั้งประธานฝ่ายเวียดนาม จนถึงปัจจุบัน ยังไม่มีการหารือระหว่าง
สองฝ่าย ซึ่งภาครัฐควรสนับสนุนและผลักดันให้สภาธุรกิจไทย -เวียดนามเป็นกลไกที่รักษาและ
ส่งเสริมผลประโยชน์ไทยในเวียดนามอย่างแท้จริง นอกจากนั้น ภาครัฐควรผลักดันให้มีความ
เชื่อมโยงระหว่าง TBA กับสภาธุรกิจไทย-เวียดนาม ฝ่ายไทย ซึ่งบริษัทอมตะ เวียดนาม เป็น
สมาชิก TBA ด้วย   

๔.  กระทรวงพาณิชย์มีส านักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศที่กรุงฮานอยและนครโฮจิมินห์ โดยมี
ข้าราชการระดับช านาญการพิเศษแห่งละ ๑ คนเท่านั้น ซึ่งไม่เป็นการสนับสนุนการบรรลุเป้าหมาย
ของกระทรวงพาณิชย์และรัฐบาลต่อเวียดนาม โดยเฉพาะเมื่อค านึงถึงปริมาณงาน (รวมทั้งการ
ต้อนรับคณะจากประเทศไทย) ที่มีแนวโน้มขยายตัวเพ่ิมขึ้นอยู่ตลอดเวลา ในบริบทของการก่อตั้ง
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  

 
 
 
 
 
 



๕๑ 

ประวัติผู้เขียน 
 
 

ชื่อ –นามสกุล  นายประโยชน์ เพ็ญสุต 
 
วัน เดือน ปีเกิด   วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๐๔ 

 
ประวัติการศึกษา -  ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 

-  ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
-  เศรษฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
-  Master of Public Health 
 University of Alabama at Birmingham, USA.  
-  Master of Science (Economics)  
  University of Illinois at Urbana-Champaign, USA.  
-  Graduated Diploma in Marketing 
  Maastricht School of Management, Netherland 

 
การอบรม   -  Price Index Construction and Analysis 

   Bureau of labor Statistics, Department of Labor, USA. 
-  Economic Indicator Analysis 
  Foundation for International Business and Economic Research 
  Columbia University, USA. 
-  กลยุทธ์การบริหารการเปลี่ยนแปลง 
 กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ 
-  ผู้บริหารระดับกลาง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
-  หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะด้านการบริหารและการเป็นผู้น า 
  RIPA International and National School of Government,  
  United Kingdom 

 
ประวัติการท างาน - ทันตแพทย์ ๔ ศูนย์บริการสาธารณสุข ๓๖ บุคคโล กรุงเทพมหานคร 

- ทันตแพทย์ ๕ กองทันตสาธารณสุข ส านักอนามัย กรุงเทพมหานคร 
- เศรษฐกร ๕ กองระดับราคา กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์ 
- เศรษฐกร ๖ กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์ 
- เศรษฐกร ๗ ส านักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กรมการค้าภายใน 
- ผู้ช่วยผู้อ านวยการส านักส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ นครโตรอนโต 
 กรมส่งเสริมการส่งออก  



๕๒ 

- หัวหน้ากลุ่มดัชนีราคาผู้บริโภค  
 ส านักดัชนีเศรษฐกิจการค้า ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ 
- พาณิชย์จังหวัดยะลา (อ านวยการต้น) 
 ส านักงานพาณิชย์จังหวัดยะลา ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ 
- ผู้อ านวยการส านักดัชนีเศรษฐกิจการค้า (อ านวยการสูง) 
 ส านักดัชนีเศรษฐกิจการค้า ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ 

 
ต าแหน่งปัจจุบัน   ผู้อ านวยการส านักสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า 

  ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การพาณิชย์ 
 

รางวัลเกียรติยศ  รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่นปี ๒๕๕๒ 
  รางวัลเพชรพาณิชย์ สาขาข้าราชการ ของกระทรวงพาณิชย์ ปี ๒๕๕๓  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


