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ประเทศไทยในความเสี่ยง ?? สงครามการค้าและการสูญเสีย
ความสามารถในการแข่งขัน 





โอกาสด้านการค้าและการลงทุนจากต าแหน่งท่ีตั้งของประเทศ



ค้าขายลงทุนกับประเทศเพื่อนบ้าน คือ ทางรอดและโอกาสของ 
SMEsไทย 







เมียนมา

ประชากร: 54.8 ลา้นคน

GDP: 66 พนัลา้นดอลลารฯ์

รายไดต้อ่หวั: 1,272 ดอลลารฯ์/คน/ปี

กลุม่ประเทศ CLMV แตล่ะประเทศมีความตา่ง

สปป.ลาว

ประชากร: 7 ลา้นคน

GDP: 16.9 พนัลา้นดอลลารฯ์

รายไดต้อ่หวั: 2,568 ดอลลารฯ์/คน/ปี

เวียดนาม

ประชากร: 95.4 ลา้นคน

GDP: 220.4 ลา้นดอลลารฯ์

รายไดต้อ่หวั: 2,306 ดอลลารฯ์/คน/ปี

กมัพูชา

ประชากร: 16 ลา้นคน

GDP: 22.3 พนัลา้นดอลลารฯ์

รายไดต้อ่หวั: 1,390 ดอลลารฯ์/คน/ปี

Source: IMF โดยศูนยว์ิจยักสิกรไทย



เศรษฐกิจ CLMV ที่เติบโตไดด้ีช่วยเสริมภาพการบริโภคเอกชน
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คาดปี 2561 เศรษฐกิจของ CLMV เตบิโตไดร้อ้ยละ 6.7 และมี

แนวโนม้ขยายตวัไดด้ีในระยะขา้งหนา้

เงินเฟ้อที่ยงัอยูใ่นระดบัต า่ช่วยสนบัสนุนการใชจ้า่ยภาคครวัเรือน แต่

ตอ้งจบัตาการเพ่ิมข้ึนของราคาพลงังานและค่าเงินท่ีอาจอ่อนค่า
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ก าลงัซ้ือใน CLMV เพ่ิมข้ึนดว้ยหลายปัจจยั

เศรษฐกิจท่ีโตดี ประกอบกบัความเป็นเมืองท่ีสูงข้ึนช่วยเสริมก าลงัซ้ือของประชาชน
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ค่าจา้งขั้นต า่ ณ ปี 2561

ประชากรวยัแรงงานเป็นแกนหลกัผลกัดนัก าลงัซ้ือสินคา้

• ก ำลงัซ้ือของกลุ่ม CLMV ยงัมำจำกวยัแรงงำน ซ่ึงต่ำงจำกไทยท่ีเร่ิมเขำ้สู่วยัผูสู้งอำยุ

• แรงงำนในประเทศเหล่ำน้ีมีรำยไดเ้พ่ิมข้ึนต่อเน่ือง ซ่ึงล่ำสุดมีกำรปรบัคำ่จำ้งแรงงำนขั้นต ำ่ข้ึนทุก

ประเทศ

Source: PopulationPyramid.net, KResearch

ประชากรใน CLMV มีอายุนอ้ย
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Source: Ministry of Commerce, by 

KResearch

การส่งออกชายแดนและผ่านแดนของไทยไปยงั CLMV ขยายตวัอยา่งตอ่เน่ือง สะทอ้นภาพการเชื่อมโยงโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ทางถนนที่สนบัสนุนการขนส่งสินคา้ไดเ้ป็นอยา่งดี 
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ลา้นบาท

ทุกวนัน้ีการคา้ของไทยกบั CLMV ผ่านช่องทางชายแดนมีความส าคญัตอ่เน่ือง



ช่องทางผ่านแดนไทยกบัประเทศเพือ่นบา้น

ความยาวพรมแดนไทยกบัประเทศเพือ่นบา้น ไทยมีพรมแดนติดต่อกบัประเทศเพือ่น

บา้น ๕ ประเทศ คือ เมียนมาร ์สปป.ลาว กมัพูชา มาเลเซีย และเวียดนาม (อาณาเขตทาง

ทะเล) ส าหรบั ๔ ประเทศ ยกเวน้เวียดนามมีความยาวพรมแดน ทั้งทางบก + ทางน ้า รวม

ประมาณ ๕,๖๕๖ กม. 

ดา้นเมียนมาร:์ ๒,๔๐๑ กม.  ดา้น สปป.ลาว: ๑,๘๑๐ กม. 

ดา้นกมัพูชา: ๗๙๘ กม.  ดา้นมาเลเซีย: ๖๔๗ กม. 

๑.๒ การประกาศช่องทางผ่านแดน 

 จุดผ่านแดนถาวร : ตกลงใจในระดบัรฐับาล เป็นการเห็นพอ้งร่วมกนัอย่าง

เป็นทางการ ตามระบบสากล 

จุดผ่านแดนชัว่คราว : เป็นอ านาจ มท.โดยประสานกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

จุดผ่อนปรนการคา้/ท่องเทีย่ว : เป็นอ านาจ ผวจ.พิจารณาตามเจตนารมณเ์พือ่

การติดต่อของประชาชนชายแดนทั้ง ๒ ประเทศ

ประเภทของทางผ่านแดนไทยกบัประประเทศเพือ่นบา้น



น ้ามนัดีเซล

รถยนต์ อุปกรณแ์ละสว่นประกอบ

สนิคา้อุตสาหกรรมอื่นๆ 

น ้ามนัส าเรจ็รูปอ่ืนๆ 

สนิคา้ปศุสตัวอ์ื่นๆ 

เช้ือเพลิงอ่ืนๆ 

ทองแดงและผลิตภณัฑ์

ผกัและของปรุงแตง่จากผกั

เครือ่งรบั-สง่สญัญาณและอุปกรณต์ดิตั้ง

เครือ่งรบัวิทยุโทรศพัท ์โทรเลข โทรทศัน์

น ้ามนัดีเซล

เครือ่งดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์

ผา้ผืนและดา้ย

น ้ามนัส าเรจ็รูปอ่ืนๆ 

รถจกัรยานยนตแ์ละสว่นประกอบ

กา๊ซธรรมชาติ

สตัวน์ ้า

โค กระบือ

พชืน ้ามนั

ผลิตภณัฑอ์ื่นๆ จากสตัว์

สินค้าส่งออกของไทยผ่านชายแดน สินค้าน าเข้าของไทยผ่านชายแดน

ล าไยแหง้

เครือ่งดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์

อุปกรณก่ึ์งตวัน าทรานซิสเตอร/์ไดโอด

ล าไยสด

หมอ้แบตเตอรี่

เครือ่งรบัวิทยุโทรศพัท ์โทรเลข โทรทศัน์

ไดโอด  ทรานซิสเตอร ์และอุปกรณก่ึ์งตวัน า

เครือ่งคอมพวิเตอรแ์ละอุปกรณ์

วงจรพมิพ์

หมอ้แปลงไฟฟ้า

สินคา้อุปโภคบริโภครวมถึงสินคา้ขั้นกลางของไทยเป็นท่ีตอ้งการของ CLMV

เครือ่งดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์

รถจกัรยานยนตแ์ละสว่นประกอบ

รถยนต ์อุปกรณแ์ละสว่นประกอบ

เครือ่งยนตส์นัดาปภายในแบบลกูสูบ

ผา้ผืนและดา้ย

ผกัและของปรุงแตง่จากผกั

ลวดและสายเคเบิลที่หุม้ฉนวน

อะลมิูเนียมและผลิตภณัฑ์

เสื้ อผา้ส  าเรจ็รูป

ทองแดงและผลิตภณัฑ์

สินคำ้อุปโภค

บริโภค

สินคำ้ขั้นกลำง



ช่องทาง Online เขา้มามีบทบาทตอ่การบรโิภคมากข้ึน

การเขา้ถึงอินเทอรเ์น็ตและการใชมื้อถือเขา้ถึงโซเชียลมีเดยีในปี 2560

ท่ีมำ: techinasia.com

สูงกว่าค่าเฉลี่ยของ ASEAN



Source: CEIC , Accenture & KResearch

ผูซ้ ือ้สนิคา้ออนไลนเ์ป็นกลุม่คนทีเ่ขา้ถงึอนิเทอรเ์น็ตและมรีายไดร้ะดบักลาง-บน ซึง่เป็นโอกาสของสนิคา้ไทย แมจ้ะมรีาคาสงูกว่าสนิคา้เวยีดนาม
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Number of internet users as well as digital buyers have been rising significantly Most popular online purchase categories

1. Clothes, shoes, cosmetics

2. Consumer electronics

3. Household appliances

4. Air tickets

5. Books, stationaries, flowers, gifts

6. Show tickets

7. Food

8. Hotel/tour booking

9. Other goods and services

10. Online education course

Source: Vietnam E-commerce and Digital Economy 

Agency

E-commerce เวียดนามเติบโตรวดเร็วเป็นหน่ึงในช่องทางกระจายสินคา้ไทย



24.7 hours per week

Source: Nielsen in 2016, DI Marketing, Vietnam E-Commerce Association, State Bank of Vietnam, BOXME cross-border fulfillment, Vietnam Banking Card Association’s statistics

160 USD (+22% YoY) 

In each online spends 

ในปี 2558 ตลำด E-commerce ของเวียดนำมมีมลูคำ่ 4 พนัลำ้นดอลลำร ์แมม้ีขนำดไมใ่หญ่นักแต่คำดวำ่จะเติบโตปีละ 

20% และมีมลูคำ่แตะ 1 หมื่นลำ้นดอลลำรฯ์ ในปี 2563

C2C and B2C models are the 

most popular in the country

Growing E-commerce logistics

Increasing E-payment (In 2012-2016)

Online shoppers’ payment

► Existing players can handle domestic delivery 

well (i.g.,Viettel Post, EMS, VNPost, Ninja Van, 

Giaohangnhanh, Giaohangtietkiem, etc. 

► Delivery and shipping service providers are 

required both delivering goods and getting 
payments from buyers door to door. 

► Domestic-payment cards rocketed 597%

► International cards by 319%

► cash on delivery 85%

► digital methods 15%

E-commerce models

Spending time 

Shoppers spend (in 2015)

Digital payment has not kept in pace with e-commerce 

development. There are only 17 percent of e-
commerce websites support e-payment.

E-commerce เวียดนามก าลงัไดร้บัความนิยม



พื้ นทีช่ายแดนของไทยกบัประเทศเพือ่นบา้น 

กมัพูชา ระยะทาง ประมาณ 798 กม.   จงัหวดัชายแดน 7 จงัหวดั 

ลาว ระยะทางประมาณ 1,810 กม.  จงัหวดัชายแดน 12 จงัหวดั 

พม่า       ระยะทางประมาณ 2,401 กม.  จงัหวดัชายแดน 10 จงัหวดั 

มาเลเซีย  ระยะทางประมาณ 647 กม.    จงัหวดัชายแดน 4 จงัหวดั 



ช่องทางผ่านแดนไทยกบัประเทศเพือ่นบา้น 

๒.ช่องทางผ่านแดนไทยกบัประเทศเพือ่นบา้น จ าแนกพื้ นทีแ่ต่ละดา้น 

ประเภทช่องทางผ่านแดน
จ านวนช่องทางผ่านแดนไทยกบัประเทศเพือ่นบา้น 

เมียนมาร์ สปป.ลาว กมัพูชา มาเลเซีย 

จุดผ่านแดนถาวร (๓๗) ๖ ๑๖ ๖ ๙

จุดผ่านแดนชั่วคราว (๒) ๑ ๑ - -

จุดผ่อนปรนการค้า (๕๔) ๑๔ ๓๑ ๙ -

จุดผ่อนปรนการท่องเที่ยว (๑) ๑ - - -

ทั้งหมด ๙๔ ช่อง ๒๒ ๔๘ ๑๕ ๙

ที่มา : ประยุกต์จาก มท. /กุมภาพันธ ์๒๕๕๖ 



สถิติการค้าชายแดนไทยกับเพื่อนบ้าน



การค้าชายแดนไทย - เมียนมา



การค้าชายแดนไทย – สปป.ลาว



การค้าชายแดนไทย – กัมพูชา



1. บริการดา้นธุรกิจ/วิชาชีพ (แพทย ์วศิวกร ทนายความ นกับญัชี ฯลฯ)
2. บริการดา้นการส่ือสาร/โทรคมนาคม
3. บริการดา้นการก่อสร้าง
4. บริการดา้นการจดัจ าหน่าย
5. บริการดา้นการศึกษา
6. บริการดา้นส่ิงแวดลอ้ม
7. บริการดา้นการเงิน
8. บริการดา้นสุขภาพ
9. บริการดา้นการท่องเท่ียว
10. บริการดา้นนนัทนาการ
11. บริการดา้นการขนส่ง
12. บริการอ่ืนๆ

ธุรกิจบริการไทยและโอกาสการลงทนุในเพื่อนบา้น























กลยุทธ์การค้าขายลงทุนในประเทศเพือ่นบ้าน

• มีพันธมิตรในประเทศเพื่อนบ้านที่ไว้ใจได้  เน้นการแบ่งปันผลประโยชน์

• ศึกษาตลาด คู่แข่ง ลูกค้า และการแข่งขันด้วย “ตนเอง”

• ให้ความส าคัญกับมิติด้านวัฒธรรม ความจริงใจ ซื่อสัตย์  สิ่งแวดล้อม  แรงงาน

• จัดท าแผนธุรกิจอย่างเชื่อมโยง ใช้ข้อมูลและการวิเคราะห์ที่ถูกต้อง
(แผนการตลาด  แผนการผลิต แผนการเงิน แผนบุคลากรและแผนความเสี่ยง)  

• ขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐทั้งในประเทศและต่างประเทศ

• มีประสบการณ์และประสบความส าเร็จในประเทศก่อนแล้วจึงขยายตลาด
และการลงทุนไปประเทศเพื่อนบ้าน

• มิติด้านกฎหมายมีความส าคัญ แต่ไม่ใช่อุปสรรคและไม่ใช่ปัจจยัชี้ขาดความส าเร็จ



กลยุทธ์การค้าขายลงทุนในประเทศเพือ่นบ้าน

• ทีมบุคลากรของบริษัทต้องมีความพร้อมสูงและสามารถไปประจ าในประเทศ 
เพ่ือนบ้านได้  

• ศึกษาท าความเข้าใจเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนและการประกันความเสี่ยงจาก
ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน

• ข้อมูลและความรู้มีความส าคัญ  แต่ไม่มากไปกว่าการลงมือปฏิบัติจริง  





www.facebook.com/itd.th

www.twitter.com/itdlive

ต้องการรายละเอียดเพิ่มเตมิ กรุณาตดิต่อ
สถาบนัระหวา่งประเทศเพ่ือการค้าและการพฒันา (องค์การมหาชน) 
ชัน้ 8 อาคารวิทยพฒันา จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั จฬุาซอย 12 
ถนนพญาไท กรุงเทพฯ 10330

Tel: +662 2161894 - 7 Fax: +662 2161898 - 9
Website: www.itd.or.th Email: info@itd.or.th


