
การศึกษาเปรียบเทียบนโยบายและมาตรการการรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
ส าหรับผู้ประกอบการ SMEs ในกลุ่มประเทศอาเซียน 
ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
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ภาคผนวก ง 
โอกาสและลู่ทางการค้าและการลงทุนในกลุ่มประเทศสมาชิก
อาเซียนใหม่ (กัมพูชา สปป.ลาว สหภาพพม่า เวียดนาม) 



การศึกษาเปรียบเทียบนโยบายและมาตรการการรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
ส าหรับผู้ประกอบการ SMEs ในกลุ่มประเทศอาเซียน 
ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

ง2 

 

 

ตารางที่ ง1 โอกาสทางการค้าและการลงทุนในกรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา 

กลุ่มสนิค้าและบริการ สภาพและโอกาสด้าน
การตลาด 

สาขาที่มีศักยภาพ ลูกค้าเป้าหมาย รูปแบบการจัด
จ าหนา่ย 

รูปแบบการซื้อ คู่แข่ง 

กลุ่มสนิค้าอปุโภค
บริโภค 

กัมพูชาไม่สามารถผลิต
สินค้าใช้เอง คาดวา่จะมี
แนวโน้มน าเข้าสูงขึ้น 
ทุกพื้นที่มีศักยภาพใน
การเติบโต ให้
ความส าคัญกับราคา 

เพื่อการชะล้าง และเพื่อ
ความงาม 

ผู้มีรายได้ปานกลางและ
รายได้สูง ชาวต่างชาติที่
เข้าไปท างานและ
ท่องเที่ยว 

- สินค้าคุณภาพดี ขายที่
ห้างสรรพสินค้า 

- สินค้าคุณภาพต่ าขาย
ตามตลาดนัด 

สินค้าที่ใชใ้น
ชีวิตประจ าวัน ผู้บริโภค
มีทุกระดับ ผู้ค้าและ
ห้างสรรพสินค้า ช าระ
เงินสด 

จีน และเวียดนาม 

กลุ่มสนิค้าเกษตรและ
เครื่องจักรกล
การเกษตร 

มีการเติบโตต่อเนื่อง
จากการขยายพื้นท่ี
เพาะปลูก พื้นที่เมือง
เป็นแหล่งการค้าไปยงั
จังหวดัอื่นจงึมีการ
เติบโตสูงกว่านอกเมือง 

สินค้าเกษตร เมล็ด
พันธุ์/ยาฆ่าแมลง/
ปุ๋ยเคมี เครื่องจักรกล 
และเครื่องสูบน้ า/ รถไถ
เดินตาม 

ร้านค้าปลีก/ ตวัแทน
จ าหน่ายและเกษตรกร 

สามารถเข้าถึงได้ทัง้
ทางตรงและทางอ้อม ไม่
ว่าจะผ่านร้านค้าปลีก 
หรือตัวแทนจ าหน่าย 

ตามเขตเมืองและนอก
เขตเมืองขึ้นกับฤดกูาร
ปลูกระดับคุณภาพ 
ราคา และความสะดวก
ในการใชง้าน ช าระเงิน
สด 

จีนร้อยละ 60 และ
เวียดนามร้อยละ 15 

กลุ่มสนิค้าและบริการ
ท่องเที่ยวและธุรกจิ
ต่อเนื่อง 

มีนโยบายส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว มีเส้นทาง
ท่องเที่ยวต่อไปยงั
จังหวดัอื่น และมีการ
ไหลเวียนของ

บริการท่องเทีย่ว รถเชา่ 
จักรยานยนตเ์ช่า เรือเชา่ 
บริการทัวร์ ของที่ระลึก
และบริการท่ัวไป 
(ร้านอาหาร สปา) 

บริษัทน าเทีย่ว 
นักท่องเที่ยวและ
ผู้บริโภครายได้สูง 

ผ่านบริษัททัวร์ บริษัท
ขายตัว๋ งานนิทรรศการ
และอินเทอร์เน็ต 

นักท่องเที่ยวเพิม่มากขึ้น
ท าให้เกิดธุรกจิ
เกี่ยวเนื่องหรือบริการ
ท่องเที่ยวไม่วา่จะที่พกั 
บริการ สินค้า และ

- บริการ-กัมพชูาและ
เวียดนาม 

- ที่ระลึก -จีนและ
เวียดนาม 



การศึกษาเปรียบเทียบนโยบายและมาตรการการรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
ส าหรับผู้ประกอบการ SMEs ในกลุ่มประเทศอาเซียน 
ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

ง3 

 

กลุ่มสนิค้าและบริการ สภาพและโอกาสด้าน
การตลาด 

สาขาที่มีศักยภาพ ลูกค้าเป้าหมาย รูปแบบการจัด
จ าหนา่ย 

รูปแบบการซื้อ คู่แข่ง 

นักท่องเที่ยวมากขึ้น 
ส่งผลดีต่อ
ผู้ประกอบการไทย 

บริการท่ัวไป ช าระเงิน
สด 

กลุ่มสนิค้าก่อสร้าง
และวัสดุกอ่สร้าง 

มีการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว 
ในปี 2547-2550 รายได้
ต่อหัวสูงขึ้น ความ
ต้องการส่ิงปลูกสร้างทีด่ี 
ส่งผลต่อการเติบโตที่
สูงขึ้น 

รับเหมาก่อสร้าง ตกแต่ง 
และวัสดุก่อสร้าง-
ตกแตง่ภายใน 

ลูกค้าทั่วไป ลูกคา้
โครงการ คอนโด บ้าน
เดี่ยว บริษัทรับเหมา-
ตกแตง่และผู้ซื้อราย
ย่อย 

สามารถเข้าได้ทัง้
ทางตรงและทางอ้อม 
จากตัวแทนจ าหน่าย 
ร้านค้าปลีก 

มีความต้องการในทุก
ช่วงเวลาเลือกสินคา้/ 
บริการจากคุณภาพ 
และความสะดวกในการ
ขนส่ง ช าระเงินสด 

จีนและเวยีดนาม 

กลุ่มสนิค้ายานยนต์
และบริการซ่อมบ ารุง 

อัตราการขยายตวัการ
ใช้ยานยนตม์ีสูงขึ้น 
ได้รับความนิยมทัง้ใน
เมืองและนอกเมือง 
กิจการอู่ซ่อมจึงเป็น
ตลาดที่มศีักยภาพ 

บริการซ่อมบ ารุงและ
สินค้าซ่อมบ ารุง 
(อะไหล่จักรยานยนต์ 
และรถยนต์) 

ผู้ใช้รถ และศูนยซ์่อม
บ ารุง อู่ขนาดเล็ก 

เข้าถงึได้ทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม เช่น ผ่าน
ร้านค้าปลีก 

ต้องการทุกชว่งเวลา มี
ความน่าเชื่อถือใน
ผลงาน การบริหาร
จัดการ คุณภาพสินค้า 
ช าระเงินสด 

กัมพูชาร้อยละ 60 
เวียดนามร้อยละ 30 

ที่มา: ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 2552 



การศึกษาเปรียบเทียบนโยบายและมาตรการการรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
ส าหรับผู้ประกอบการ SMEs ในกลุ่มประเทศอาเซียน 
ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

ง4 

 

 

ตารางที่ ง2 โอกาสทางการค้าและการลงทุนในจังหวัดเสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา 

กลุ่มสนิค้าและบริการ สภาพและโอกาสด้าน
การตลาด 

สาขาที่มีศักยภาพ ลูกค้าเป้าหมาย รูปแบบการจัด
จ าหนา่ย 

รูปแบบการซื้อ คู่แข่ง 

กลุ่มสินค้าและบริการ
ท่องเที่ยวและธุรกิจ
ต่อเนื่อง 

การท่องเที่ยว เป็นปัจจยั
ดึงดดูการลงทุนจากทั้ง
ในและต่างประเทศ 
จ านวนนกัท่องเที่ยวร้อย
ละ 63.16 เพิม่ขึ้นจากปี
ก่อนร้อยละ 21.85 มี
แผนพัฒนาธุรกิจ
ท่องเที่ยว 

บริการ: น าเที่ยว/
โรงแรม/เกสเฮ้าส์/
ร้านอาหาร/นวด/สปา 

สินค้า: น้ ามันนวดตวั/
น้ ามันหอมระเหย/ธูป
หอม/เทียนหอม/ลูก
ประคบ 

นักท่องเที่ยวชาวเอเชีย
ตะวันออก เอเชยี
ตะวันออกเฉียงใต้ ชาว
ยุโรปและอเมริกันนิยม
การท่องเที่ยวเชงิ
วัฒนธรรม 

ตลาดทางตรงและตลาด
ทางอ้อม ผ่านตัวแทน
จ าหน่าย/ ค้าปลีก
อินเทอร์เน็ต 

-ฤดูท่องเที่ยวเดือน
กันยายนถึงเดือน
มีนาคม 

-การซื้อส่วนมากตาม
ร้านค้าปลีก ในขณะท่ี
การติดต่อการบริการน า
เที่ยว โรงแรม/เกสเฮ้าส์
มีทั้งติดต่อโดยตรงและ
ผ่านอินเทอร์เน็ต 

เกาหลีใต้ ญี่ปุน่   และส
หราชอาณาจกัร 

กลุ่ มสิ นค้ า อุ ป โภค
บริโภค 

มีความต้องการน าเข้า
สินค้าอาหารเพิ่มสูงขึ้น
ตามจ านวนนักท่อง 
เที่ยวทีม่ีจ านวนมากขึ้น 
เป็นตลาดรองรับสินค้า
อาหารและเครื่องดืม่
ขนาดใหญ่สุดในกมัพูชา 

อาหาร: นมและอาหาร
เสริม/เครื่องดื่มตา่งๆ/
น้ าตาลทราย/ผงชูรส 

สินค้าอุปโภค: 
เครื่องส าอางค์/สบู/่
ผลิตภัณฑ์รักษาผิว/
ผงซักฟอก 

นักท่องเที่ยว แรงงานใน
ภาคบริการและ
ประชาชนในพ้ืนท่ี 
ส่วนมากเป็นนักศกึษา
วัยรุ่นหญิง อายุไม่เกิน 
30 ปี การศกึษาตัง้แต่
ระดับมัธยมศึกษา/
อนุปริญญาขึ้นไป 

ค่อนข้างซับซ้อน ท าได้
หลายช่องทาง ค้าปลีก 
ร้านสะดวกซื้อ ผ่าน
ตัวแทนจ าหน่าย มีการ 
repackaging แบ่งขาย 
เพื่อสะดวกในการขาย 

ซื้อสินค้าแยกชิ้นผ่าน
ช่องทางคา้ปลีก/ตัวแทน
จ าหน่าย การซื้อ-ขาย
เป็นแบบช าระเงินสด 

จีนและเวยีดนาม 



การศึกษาเปรียบเทียบนโยบายและมาตรการการรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
ส าหรับผู้ประกอบการ SMEs ในกลุ่มประเทศอาเซียน 
ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

ง5 

 

กลุ่มสนิค้าและบริการ สภาพและโอกาสด้าน
การตลาด 

สาขาที่มีศักยภาพ ลูกค้าเป้าหมาย รูปแบบการจัด
จ าหนา่ย 

รูปแบบการซื้อ คู่แข่ง 

กลุ่มสนิค้าก่อสร้าง
และวัสดุกอ่สร้าง 

ค่าใช้จา่ยในดา้นท่ีพักมี
สัดส่วนมากถึงร้อยละ 
49.1 ในเขตเมืองและ
ร้อยละ 40 ในนอกเมือง 
มีโครงการปรับปรุง
เส้นทางร่วมกับประเทศ
ลุ่มแม่น้ าโขง (GMS) 

ปูนซีเมนต์/สีทาบา้น/
เหล็กเส้นและผลิตภัณฑ์ 

การลงทุนขนาดกลาง
และขนาดย่อมของ
ประชาชน/ เอกชนใน
จังหวดัเสียมเรียบ 

กระจายไปตามผูค้้าราย
ย่อยในพ้ืนท่ีตา่งๆ และ
ผ่านการคา้ชายแดนไทย
และกระจายเขา้สู่เสียม
เรียบยังมีจ านวนน้อย 

ช าระเงินสด และเลือก
จากราคาสินค้า 
คุณภาพ การส่งเสริม
การขาย และความ
สะดวกของช่องทางการ
จ าหน่าย 

จีนและเวยีดนาม 

กลุ่มสนิค้าอะไหล่
จักรยานยนต์และ
บริการซ่อมบ ารุง 
(ศักยภาพน้อย) 

มีอู่ซ่อมเพยีง 1 แห่ง 
ตลาดสินคา้มีขนาดเล็ก 
หากลงทุนอาจมีปัญหา
การคืนทุนชา้ 

การใหเ้ชา่จักรยานยนต์ วันรุ่นในจงัหวดั ร้านค้าปลีก และอู่ซ่อม
รถ 

ยังไม่มีข้อมูลท่ีชัดเจน จีนและเวยีดนาม 

กลุ่มสนิค้าเกษตรและ
เครื่องจักรกล
การเกษตร (ศักยภาพ
น้อย) 

ภูมิประเทศไม่เหมาะกับ
การเพาะปลูก เกดิ
ปัญหาน้ าท่วมในฤดูฝน 
หากลงทุนมีปัญหาการ
คืนทุนช้า 

สินค้าเกษตร เมล็ด
พันธุ์/ยาฆ่าแมลง/
ปุ๋ยเคมี เครื่องจักรกล 
และเครื่องสูบน้ า/ รถไถ
เดินตาม 

1. เกษตรกร 

2. ร้านค้าเครื่องมือ 
อุปกรณ์เคมีภัณฑ์และ
เมล็ดพันธุ ์

3. หน่วยงานส่งเสริม
เกษตร 

ผู้ค้าในกมัพูชาเป็น
ตัวแทนจ าหน่าย เพื่อส่ง
ต่อไปยังผู้ค้าส่งและ
ปลีกในพ้ืนท่ีต่างๆ 

มักซื้อในฤดกูาล
เพาะปลูก นิยมซื้อใน
บรรจุภัณฑ์ขนาดเล็ก 
ราคาถูก เลือกคุณภาพ
สินค้า และช าระเงินสด
เป็นหลัก 

จีนและเวยีดนาม 

ที่มา: ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 2552 



การศึกษาเปรียบเทียบนโยบายและมาตรการการรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
ส าหรับผู้ประกอบการ SMEs ในกลุ่มประเทศอาเซียน 
ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

ง6 

 

 

ตารางที่ ง3 โอกาสทางการค้าและการลงทุนในจังหวัดพระตะบอง ประเทศกัมพูชา 

กลุ่มสนิค้าและบริการ สภาพและโอกาสด้าน
การตลาด 

สาขาที่มีศักยภาพ ลูกค้าเป้าหมาย รูปแบบการจัด
จ าหนา่ย 

รูปแบบการซื้อ คู่แข่ง 

กลุ่มสนิค้าเกษตรและ
เครื่องจักรกล
การเกษตร 

เป็นเมืองเกษตรกรรม
และมีศักยภาพสูงกว่าที่
อื่น สัดส่วนพื้นท่ีท า
การเกษตรสูง ส่งผลให้มี
การใช้ปุ๋ยและเคมีภัณฑ์ 
เครื่องจักรกล 

เคมีภัณฑ์ ปุ๋ยเคมี ปุ๋ย
อินทรีย์ (ตลาดเฉพาะ
กลุ่ม) เครื่องสูบน้ า และ
รถไถเดินตาม 

1. เกษตรกร 

2. ร้านค้าเครื่องมือ 
อุปกรณ์ เคมกีารเกษตร
และเมล็ดพันธุ ์

3. หน่วยงานส่งเสริม
ด้านการเกษตร 

ผู้ค้าในกมัพูชาเป็น
ตัวแทนจ าหน่าย เพื่อส่ง
ต่อไปยังผู้ค้าส่งและ
ปลีกในพื้นที่ต่างๆ ต้อง
จดทะเบยีนการค้าและ
ท าเครื่องหมายก่อนท า
การคา้ 

มักซื้อในฤดกูาล
เพาะปลูก นิยมซื้อใน
บรรจุภัณฑ์ขนาดเล็ก 
ราคาถูก และเมือ่มีการ
ส่งเสริมการขาย สินคา้
ของไทยเป็นที่นิยม 
ช าระเงินสดเป็นหลัก 

จีนและเวยีดนาม 

กลุ่มสนิค้าอปุโภค
บริโภค 

มีจ านวนประชากร 1 
ล้านคนเศษ ตลาด
สินค้ากลุ่มอุปโภค
บริโภคมีความน่าสนใจ
มากเมื่อเปรียบเทียบกับ
จังหวดัอื่นๆ ของ
ประเทศ 

อาหาร: ผลิตภัณฑ์ 
อาหารส าเร็จรูป/ 
เครื่องดื่ม 

สินค้าอุปโภค: 
เครื่องส าอางค์/ สินค้า
ในชีวติประจ าวัน 

วัยหนุ่มสาว/ กลางคน 
ครัวเรือนในจังหวัด 
ประชาชนทัว่ไป และ
สถานประกอบการ 

อาศัยการตลาดแบบ
ดั้งเดิมโดยผ่านตัวแทน
จ าหน่าย หรือท าการค้า
ผ่านผู้ค้าส่งและร้านค้า
ปลีกโดยตรง 

ซื้อทุกชว่งเวลา
โดยเฉพาะช่วงงาน
เทศกาล ปัจจัยทีใ่ช้
เลือกสินค้าพจิารณา
จากราคาเป็นหลัก นิยม
ซื้อตามการโฆษณาและ
ความสะดวกในการซือ้
สินค้า ช าระเงินสดเป็น
หลัก 

 

จีน เวียดนาม สิงคโปร์ 
มาเลเซียและเกาหลีใต้ 
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กลุ่มสนิค้าและบริการ สภาพและโอกาสด้าน
การตลาด 

สาขาที่มีศักยภาพ ลูกค้าเป้าหมาย รูปแบบการจัด
จ าหนา่ย 

รูปแบบการซื้อ คู่แข่ง 

กลุ่มสนิค้าและบริการ
ท่องเที่ยวและธุรกจิ
ต่อเนื่อง 

เป็นตลาดทีม่ีศักยภาพ
มากในอนาคต ทาง
จังหวดัมีนโยบายหลัก
ในการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวและ
อุตสาหกรรมต่อเนื่อง  

บริษัทน าเทีย่ว ธุรกจิ
อาหารและเครื่องดืม่ 
(ส าเรจ็รูป/วัตถดุิบ) ของ
ฝาก/ของที่ระลึก 

นักท่องเที่ยวยา่นเอเชีย/ 
ชาวไทย โรงแรมที่พัก/
ร้านอาหาร/สถาน
บันเทิง 
 ย่านการค้าในจงัหวัด/ 
ร้านค้าในแหล่ง
ท่องเที่ยว 

- ภาคบริการ จด
ทะเบียนธุรกจิหา
พันธมิตรกับคูค่้าทาง
ธุรกิจ 

- ภาคสินค้า ผ่านผู้ค้าส่ง
หรือผู้น าเข้า ผ่านตลาด
การคา้ชายแดน 

ซื้อสินค้าตามฤดูกาล
ท่องเที่ยว และสภาพ
เศรษฐกิจโลก การ
โฆษณาของกลุ่มบริษัท
ท่องเที่ยว การให้บริการ 
โปรโมชั่นต่างๆ ราคาไม่
แพงจนเกินไป และมี
ความปลอดภัย ช าระ
ด้วยเงินสด/บัตรเครดิต 

เวียดนามและจีน 

กลุ่ ม สิ น ค้ า อ ะ ไหล่
จั ก ร ย าน ยนต์ แล ะ
บริการซ่อมบ ารุง 

มีตัวแทนจ าหน่าย
จักรยานยนตจ์ านวน
มาก อู่ซ่อมมจี านวน
มากไม่สมควรลงทุน 

อะไหล่จักรยานยนต ์ ประชาชนในจงัหวดั ร้านค้าตัวแทนจ าหน่าย 
อู่ซ่อม 

นิยมซื้อจักรยานยนต์
ใหม ่

เวียดนามและจีน 

กลุ่มสินค้าก่อส ร้าง
และวัสดุก่อสร้าง 

ไม่มีโครงการพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์การ
ลงทุนในกลุ่มสินคา้นี้ยัง
ไม่สดใสมากนัก 

ทราย อิฐ กระเบื้อง ประชาชนในจงัหวดั ร้านค้าตัวแทนจ าหน่าย ซื้อเพราะจะสร้างบ้าน
ใหม่ หรือจะต่อเตมิและ
ซ่อมแซม นิยมช าระดว้ย
เงินสด 

เวียดนามและจีน 

ที่มา: ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 2552 



การศึกษาเปรียบเทียบนโยบายและมาตรการการรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
ส าหรับผู้ประกอบการ SMEs ในกลุ่มประเทศอาเซียน 
ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

ง8 

 

 

ตารางที่ ง4 โอกาสทางการค้าและการลงทุนในประเทศสปป.ลาว 

กลุ่มสนิค้าและบริการ นครหลวงเวียงจนัทน ์ หลวงพระบาง จ าปาสัก 

กลุ่มสนิค้าอปุโภคบริโภค - เป็นเมืองหลวง ซึ่งเป็น
ศูนย์กลางและศูนยก์ระจาย
สินค้า 

- เป็นศูนย์กลางกระจาย
สินค้าในแถบภาคเหนือ 

- เป็นศูนย์กลางกระจาย
สินค้าในแถบภาคใต ้

กลุ่มสนิค้าเกี่ยวกับ
การเกษตรและ
เครื่องจักรกลการเกษตร 

- เป็นแหล่งเกษตรที่ส าคัญ 
(ข้าว ข้าวโพด ถั่วเหลือง 
อ้อย) 

- เป็นแหล่งเกษตรที่ส าคัญ 
(องุ่น) 

- เป็นแหล่งเกษตรที่ส าคัญ 
(กาแฟ ข้าว อ้อย ยางพารา) 

กลุ่มสนิค้าเกี่ยวกับวัสดุ
อุปกรณ์ในการกอ่สร้าง 

- มีโครงการก่อสร้างระบบ
สาธารณูปโภคพื้นฐานอย่าง
กว้างขวาง 

- มีการก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้า
พลังงานน้ า 

- ชาวลาวมีความต้องการส่ิง
ปลูกสร้างใหม่และการ
ตกแตง่ 

- มีโครงการขยายเมือง เพิ่ม
เส้นทางการขนส่งและ
ปรับปรุงสนามบิน 

- มีการก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้า
พลังงานน้ า 

- มีโครงการก่อสร้างขนาด
ใหญ่ในเขตอุตสาหกรรม
เหมืองแร่ปรับปรุงสนามบิน 

- มีการก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้า
พลังงานน้ า 

กลุ่มสนิค้าเกี่ยวกับยาน
ยนต์และชิน้ส่วนอะไหล ่

- มีโครงการตัดถนนและสร้างเส้นทางเพื่อเชื่อมการคมนาคมขนส่ง 

- ชาวลาวมีรายได้สูงขึ้นและมคีวามจ าเป็นต้องใช้ยานพาหนะมากขึ้น 

กลุ่มสนิค้าบริการ 
สุขภาพในพืน้ที่เป้าหมาย 

- อุตสาหกรรมท่องเทีย่วและธุรกจิต่อเนื่องมีการขยายตวั 

ที่มา: ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 2552 
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ตารางที่ ง5 โอกาสทางการค้าและการลงทุนในประเทศสหภาพพม่า 

เมืองที่ส าคัญ ความพร้อม โอกาสทางการค้าและการลงทนุ 

ย่างกุ้ง – อดีตเมือง
ห ล ว ง ข อ ง
ประเทศ 

- เป็นศูนย์กลางการคา้อัญมณี
และการส่งออกไม้สัก 

- มีเขตนคิมอุตสาหกรรมที่มี 
ความพร้อมดา้นสาธารณูปโภค
มากกวา่เมืองอื่น ๆ 

อุตสาหกรรมส่ิงทอ อุตสากรรมการผลิตสินค้า    เพื่อ
การอุปโภคบริโภค อุตสาหกรรมการประมง  ธุรกิจ
การท่องเที่ยว ธุรกิจการบริการ เช่น ร้านอาหาร อู่ซ่อม
รถ และสถาบันฝึกอบรมวิชาชีพ อุตสาหกรรม
เฟอร์นิเจอร์ อุตสาหกรรมไม้แปรรูป การผลิต     ของ
ช าร่วยและส่ิงประดิษฐ์ที่ท าจากไม้ 

มัณฑะเลย์ - เมืองใหญ่อันดับสองทีเ่ป็น
ศูนย์กลางเศรษฐกิจของ    เขต
สหภาพเมียนมาร์ตอนบน (รฐัชิน 
รัฐกะฉิ่น และรัฐฉาน) และเป็น
เส้นทางการคา้  ระหว่างอินเดยี
กับจีน 

ธุรกิจท่องเที่ยว และหัตถกรรม 

หงสาวดี - เป็นแหล่งท่องเที่ยวทาง
ประวัติศาสตร์และวฒันธรรม 

โรงแรม ธุรกิจท่องเที่ยว ร้านอาหาร อู่ซ่อมรถ     และ
ร้านท าผม 

เมียวดี - เป็นเมืองการค้าชายแดนตดิกับ
อ าเภอแม่สอด จงัหวดัตาก 

อุตสาหกรรมการเกษตร และอัญมณี 

ที่มา: มิงกะลาบา สวัสดีเมียนมาร์ คู่มือการค้าการลงทุนในสหภาพเมียนมาร์ 2552 
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ตารางที่ ง6 โอกาสทางการค้าและการลงทุนในประเทศเวียดนาม 

กลุ่มสนิค้าและบริการ สภาพและโอกาสด้าน
การตลาด 

สาขาที่มีศักยภาพ ลูกค้าเป้าหมาย รูปแบบการจัดจ าหน่าย คู่แข่ง 

อะไหล่และอุปกรณ์
ตกแตง่รถจักรยานยนต ์

- เวียดนามใช้จกัรยานยนต์
เป็นพาหนะหลัก คาดวา่ในปี 
2553 จะมีจ านวนถงึ 24 
ล้านคัน และปี 58 จะมีถึง 
29 ล้านคัน (สัดส่วน
ประชากร 4 คน ตอ่ รถ 1 
คัน) 

- ตลาดชิ้นส่วนจกัรยานยนต์
มีมูลค่าถึง 2.5 พันล้าน USD 

1. อะไหล่ทดแทน 

2. อุปกรณ์ประดับตกแต่ง 

- ร้านค้าปลีกแบบดั้งเดมิใน
ย่านการค้าสินคา้
รถจักรยานยนต ์

- นิยมซื้อผ่านร้านคา้แบบ
ดั้งเดิม ซึง่มีอยูก่วา่ร้อยละ 
80 

- นิยมรับค าแนะน าในการซื้อ
สินค้าจากร้านค้า 

สินค้าที่ผลิตจากประเทศจีน 
เกาหลีและเวียดนาม 

บริการรถจักรยานยนต ์ - เวียดนามใช้จกัรยานยนต์
เป็นพาหนะหลัก คาดวา่ในปี 
53 จะมีจ านวนถงึ 24 ล้าน
คัน และปี 58 จะมถีึง 29 
ล้านคัน (สัดส่วนประชากร 4 
คน ต่อ รถ 1 คัน) 

- บริการด้านรถจกัรยานยนต์
ในเวยีดนามยงัมีไมม่าก 

- บริการดูแลรักษา
รถจักรยานยนต ์

- ผู้ใช้รถจักรยานยนต์ที่ผลิต
จากประเทศญี่ปุ่นเป็นหลัก 

- เน้นบริการล้างท าความ
สะอาดรถจกัรยานยนต์แบบ
ธรรมดาไม่มีบริการเสริม 

- ร้านค้าขนาดเล็ก 

- ศูนย์บริการของคน
เวียดนาม 
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กลุ่มสนิค้าและบริการ สภาพและโอกาสด้าน
การตลาด 

สาขาที่มีศักยภาพ ลูกค้าเป้าหมาย รูปแบบการจัดจ าหน่าย คู่แข่ง 

บริการก่อสร้าง - ตลาดอสังหาริมทรัพย์ของ
เวียดนามเติบโตอย่าง
ต่อเนื่องเฉล่ียร้อยละ 21 (ปี 
2546-2551) 

- รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริม 
โดยก าหนดไว้ในแผนการ
พัฒนาประเทศ โดยเฉพาะ
การก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน ที่อยู่อาศัย 

- บริการด้านการก่อสร้าง - การก่อสร้างที่เกี่ยวกับที่อยู่
อาศัย (Residential Sector) 

- บริการรับก่อสร้าง 

- บริการออกแบบ 

- บริการท่ีปรึกษาโครงการ 

- บริการติดตั้งงานระบบ 

- ญี่ปุ่น ไต้หวัน จีน สิงคโปร์ 
เกาหลี เวียดนาม 

วัสดกุ่อสร้าง - ตลาดอสังหาริมทรัพย์ของ
เวียดนามเติบโตอย่าง
ต่อเนื่องเฉล่ียร้อยละ 21 (ปี 
2546-2551) 

- วัสดุก่อสร้าง - การก่อสร้างที่เกี่ยวกับที่อยู่
อาศัย (Residential Sector) 

- จ าหน่ายผ่านรา้นค้าปลีก - สินค้าที่ผลิตจากประเทศ
จีน และกลุ่มประเทศในแถบ
ยุโรป 

สินค้าอุปโภคบริโภค - มีการน าเขา้สินคา้จาก
ต่างประเทศ ประมาณร้อย
ละ 60 ของมูลคา่การน าเข้า
ทั้งหมด อัตราการเติบโต
เฉล่ียร้อยละ 10-12 ต่อป ี

- ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน และเครื่อง 
ส าอางค ์

- ผู้หญิงวัยรุ่นถึงวัยท างาน 
(อายุระหว่าง 15-35 ปี) 

- จ าหน่ายผ่านรา้นค้าปลีก
แบบดั้งเดิม ซึง่มีอยูก่วา่ร้อย
ละ 83 ร้านคา้แบบสมัยใหม่ 
ร้อยละ 14 และขายตรง ร้อย
ละ 3 

- สินค้าที่ผลิตจากประเทศ
ญี่ปุ่น จีน เกาหลี ไต้หวัน 
สิงคโปร์ ประเทศแถบยุโรป
และเวียดนาม 



การศึกษาเปรียบเทียบนโยบายและมาตรการการรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
ส าหรับผู้ประกอบการ SMEs ในกลุ่มประเทศอาเซียน 
ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
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กลุ่มสนิค้าและบริการ สภาพและโอกาสด้าน
การตลาด 

สาขาที่มีศักยภาพ ลูกค้าเป้าหมาย รูปแบบการจัดจ าหน่าย คู่แข่ง 

การท่องเที่ยว - อุตสาหกรรมท่องเทีย่ว
เติบโตอยา่งต่อเนื่อง มี
นักท่องเที่ยวเพิม่ขึ้นจ านวน
มากและ รัฐบาลเวยีดนามมี
นโยบายสนับสนุนธุรกิจ
ท่องเที่ยว 

- ปี 2551 มีมูลคา่ตลาดสูง
ถึง 4.0 ล้านล้านดอลลาร์
สหรัฐ 

1. บริการท่องเทีย่วแบบ 
Inbound 

2. บริการท่องเทีย่วแบบ 
Outbound 

- ทั้งนักท่องเที่ยวไทย และ
ชาวต่างชาติทีเ่ข้ามาเทีย่ว
ไทย 

- ให้บริการน าเทีย่วโดยการ
จัดเป็นแพกเกจท่องเที่ยว 

- จีน ไทย กัมพูชา ลาว 
เวียดนาม 

ที่มา: ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 2552 

 

  

 


