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 (1) ข้อมูลทั่วไป                                                       (2) เคร่ืองชี้วัดเศรษฐกิจสปป.ลาว 
เมืองหลวง :  นครหลวงเวียงจันทน ์
พื้นที่ : ประมาณ 237,00 ตารางกโิลเมตร 
ประชากร :  6.85  ล้านคน   
เมืองส าคัญ : เวียงจันทน์ สะหวันนะเขต หลวงพระบาง จ าปาสัก  
ภาษาราชการ : ลาว 
ระบอบการปกครอง :  สังคมนิยมคอมมวินิสต ์
ประธานประเทศ: พ.อ. บุนยัง วอละจิต 
นายกรัฐมนตรี : ทองลุน สีสุลิด 
อัตราแลกเปลี่ยน :   1 บาท เท่ากบั 248.63 กีบ ( 23/08/2560) 
เงินทุนส ารองระหว่างประเทศ : 757 ล้านเหรียญสหรัฐ  
ทรัพยากรธรรมชาติ : ไม้ ดีบกุ ยิมซ่ัม ตะกั่ว อัญมณี ทองค า ถ่านหิน 
เกลือ ลิกไนท ์
ความส าคัญ:  เป็น land link  เช่ือมโยงเส้นทางคมนาคมขนส่งทางบก
ไทย-จีน ไทย-เวียดนาม ผ่านสะพานขา้มแม่น้ าโขง 4 แห่ง (แห่งที่ 1 
หนองคาย-เวียงจันทน์ แห่งที่ 2 มุกดาหาร-สะหวันนะเขต แห่งที่ 3 
นครพนม-ค าม่วน แห่งที่ 4 เชียงของ-หว้ยทราย)  
 

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

ปี 2016 
13.79 

ปี 2017  
14.97 

ปี 2018  
16.28 

GDP Per Capita (US$) 1,925.23 2,051.05 2,189.05 
GDP growth (%) 6.94 6.79 6.73 
Goods & services exports  (% 
change  ) 

10.46 4.72 8.01 
Inflation (%) 2.00 2.30 2.70 
Unemployment R ate (%) - - - 
ตลาดส่งออกที่ส าคัญของ สปป.ลาว :  ไทย จีน เวียดนาม ออสเตรเลีย เยอรมนี 
ตลาดน าเขา้ที่ส าคญัของ สปป. ลาว:  ไทย จีน เวยีดนาม ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ 
สินค้าส่งออกที่ส าคัญ : แร่ทองแดง ทองแดงและของใช้ที่ท าด้วยทองแดง ไฟฟ้า เครื่องนุ่งห่มเครื่องใช้ไฟฟ้า 
ทองค าผสม ทองค าแท่ง ไม้แปรรูปและผลิตภัณฑ์จากไม้ ยาสูบ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
สินค้าน าเข้าที่ส าคัญ  : น้ ามันเชื้อเพลิง เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ พาหนะขนส่งทางบก 
เหล็กและเครือ่งใช้ที่ท าด้วยเหล็ก ชิ้นส่วนรถยนต์และอะไหล่ เหล็ก เหล็กกล้า และผลิตภัณฑ์ ยางและเครื่องใช้ที่
ท าด้วยยาง ทองแดงและเครื่องใช้  

  (         3) ยุทศาสตร์/กิจกรรม               (4) สถานการณ์เศรษฐกจิ  

 
 

 
 

ยุทธศาสตร์ส่งเสรมิการค้าระหวา่งประเทศ (ตลาดอาเซียน)   
          กระทรวงพาณิชย์ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ตลาดอาเซียน ‘Deepening 
ASEAN’ ให้ความส าคัญกับการเจาะตลาดในระดับเมือง (city focus) เน้นหัว
เมืองหลักเพิ่ม เติมจากเมืองหลวง เจาะตลาดสินค้ากลุ่ม เป้าหมาย 
(segmentation) และการพัฒนาช่องทางใหม่ๆในการเข้าสู่ตลาด อาทิ 
modern trade และการค้าออนไลน์ เป็นต้น  
         IMF World Economic Outlook ฉบับเดือนเมษายน 2560 ระบุ
คาดการณ์เศรษฐกิจของกลุ่ม CLMV ในปี 2560 ในภาพรวม มีอัตราการ
ขยายตัวเฉลี่ยที่ 6.92 % ปรับลดลงเล็กน้อยจากคาดการณ์เดิมฉบับเดือน
ตุลาคม 2559 ที่เฉลี่ย 7.01% โดย IMF ปรับลดคาดการณ์อัตราการขยายตัว
ของจีดีพีของ CLMV ลงทุกประเทศ ยกเว้นเวียดนามที่ปรับขึ้นเล็กน้อย  
       การขยายตัวของเศรษฐกิจ สปป. ลาว ในอัตราสูงอย่างต่อเนื่อง ท าให้มี
กลุ่มชนชั้นกลางจ านวนเพิ่มมากขึ้น และมีการพัฒนาของเมืองอย่างรวดเร็ว  
ส่งผลต่อก าลังซ้ือที่เพิ่มมากขึ้นและพฤติกรรมการบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป 
โดยต้องการบริโภคสินค้าและบริการที่มี คุณภาพสูงขึ้น ต้องการความ
สะดวกสบายในชีวิตประจ าวันมากขึ้น จึงเป็นโอกาสส าหรับธุรกิจแฟรนไชส์
ของไทย และธุรกิจบริการต่างๆ  
กิจกรรมส่งเสริมการตลาด สปป.ลาว ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่าง
ประเทศ (ปัจจุบัน- ก.ย. 2560 
 

 ภาพรวมเศรษฐกิจสปป.ลาว 
 - ระบบเศรษฐกิจมหภาคของ สปป.ลาว ในภาพรวมยังไม่แข็งแกร่งและยังมีการขาดดุลงบประมาณ
อย่างต่อเนื่อง แม้ว่าจะมีความพยายามในการปรับปรุง แก้ไขหลายๆ ปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่อการ
พัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศ เช่น แก้ไขปัญหาการจัดเก็บรายรับเข้างบประมาณที่ไม่ได้ตามเป้า  
กระตุ้นและส่งเสริมโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจให้มีความแข็งแกร่ง ติดตามและส่งเสริมให้
ผู้ประกอบการน าเข้าและส่งออกสินค้าปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งคัด พร้อมทั้งมีการช าระ
ภาษี-อากรให้รัฐอย่างถูกต้อง ส่งเสริมให้มีการลงทุนผลิตสินค้าและบริการภายในประเทศ เป็นต้น   
- อย่างไรก็ดีกระทรวงการเงิน สปป.ลาว เปิดเผยเมื่อปลายเดือนมิถุนายน 2560 ว่า การเก็บรายรับเข้า
งบประมาณของรัฐบาลฯ สามารถด าเนินการได้เพียงร้อยละ 93 ของแผนการ เนื่องจากการจัดเก็บ
ภาษีจากบริษัทขุดเจาะเหมืองแร่ไม่ได้ตามเป้า ราคาแร่ทองค าและแร่ทองแดงในตลาดโลกตกต่ า 
กิจการส่งออกไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ ซ่ึงเป็นสินค้าส่งออกหลักที่น ารายได้เข้าประเทศถูกชะลอตัว
ตามนโยบายของรัฐบาล ล่าสุด กระทรวงการเงิน สปป.ลาว ได้ออกประกาศลงวันที่ 17 พฤษภาคม 
2560 จัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 10 จากการให้บริการขนส่งที่เกิดขึ้นในดินแดน สปป. ลาว  
- รัฐบาล สปป.ลาว มีนโยบายพัฒนาศักยภาพของตนเองให้เป็นแบตเตอรี่แห่งเอเชีย (Battery of 
Asia) ตามนโยบายเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) โดยส่งเสริมภาคเอกชนทั้งภายในและ
ต่างประเทศลงทุนผลิตพลังงานไฟฟ้าตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่อย่างกว้างขวาง  

- สปป.ลาว เป็นประเทศเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดกับไทย มีอาณาเขตติดต่อกันครอบคลุมถึง 11 จังหวัด 
เศรษฐกิจ สปป. ลาวขยายตัวในอัตราสูงเฉลี่ยกว่าร้อยละ 6.5-7.5 อย่างต่อเนื่อง ท าให้ผู้บริโภคมีก าลัง
ซ้ือเพิ่มขึ้น สินค้าที่มีศักยภาพในการเข้าสู่ตลาด สปป.ลาว แบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่ม คือ (1) สินค้าทุน
และสินค้าที่เกี่ยวกับการ ก่อสร้าง เนื่องจากอยู่ระหว่างการพัฒนาประเทศ ด าเนินโครงการพัฒนา
สาธารณูปโภคพื้นฐานหลายด้าน อาทิ ถนน ระบบไฟฟ้า ชลประทาน จึงมีความต้องการสินค้าและ
บริการในหมวดเครื่องจักรกลและส่วนประกอบสินค้าที่เกี่ยวเนื่องกับการก่อสร้ าง และ (2) สินค้า
อุปโภคบริโภค เนื่องจาก สปป. ลาว ยังผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคได้ไม่มากนัก เพราะยังขาดแคลน
เทคโนโลยีและเงินลงทุนในการผลิตสินค้าเชิงอุตสาหกรรมแปรรูป  
- แม้ว่าสินค้าของไทยจะเป็นที่ชื่นชอบใน สปป. ลาว แต่ก็ได้รับผลกระทบจากการแข่งขันจากประเทศ
คู่แข่ง ซ่ึงใช้กลยุทธ์ในการขยายตลาดเข้าสู่ สปป. ลาว ดังนี้ 

 ผลักดันส่งเสริมและสนับสนุนภาคเอกชนที่มีศักยภาพทางด้านเงินทุนและหรือ
ภาครัฐสนับสนุนด้านเงินทุนให้เข้าไปลงทุนในกิจการหรือโครงการขนาดใหญ่ที่เป็นเป้นหมายความ
ต้องการของรัฐบาล สปป.ลาว เพื่อใชเ้ปน็อ านาจการต่อรองด้านเศรษฐกิจและดา้นอื่นๆ 

 ให้ความช่วยเหลือด้านการศึกษา การฝึกอบรมทั้งระยะสั้นระยะกลางและระยะ
ยาวแก่ขา้ราชการและผู้บริหารระดับต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน 
สร้างมิติความสัมพันธ์ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การเมือง การปกครอง โดยอาศัย
ความสัมพันธ์ด้านการศึกษาเป็นตัวเชื่อม เพื่อแสดงความจริงใจในความร่วมมือด้านการพัฒนา 

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


 
(5) สถานการณ์การค้าระหว่างไทยกับลาว 

เป้าหมายสง่ออก มูลค่าการค้ารวม (ล้าน USD) มูลค่าการส่งออก (ล้าน USD) มูลค่าการน าเข้า (ลา้น USD) 
ปี 2017 

(%) ปี 2016 
ปี 2017 

ปี 2016 
ปี 2017 

ปี 2016 
ปี 2017 

ม.ค.-ส.ค. +/- (%) ม.ค.-ส.ค. +/- (%) ม.ค.-ส.ค. +/- (%) 

5% 
5,871.84 

(2.87) 
3,952.11 3.94 

3,994.77 
(-5.71) 

2,552.88 -3.07 
1,877.07 
(27.57) 

1,399.23 19.74 

 
(6) สนิค้าส่งออกหลกัของไทยไปตลาดลาว ปี 2016 – ปี 2017 หน่วย: ล้าน USD 

สินค้า ปี 2016 
ปี 2016 
ม.ค.-ส.ค. 

ปี 2017 
ม.ค.-ส.ค. 

ปี 2017 +/- (%) 
ม.ค.-ส.ค. 

1. น้ ามันส าเร็จรูป 571.06 371.78 420.63 13.14 

2. รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ 452.64 284.54 187.17 -34.22 

3. เหล็ก เหล็กกลา้และผลิตภัณฑ์ 347.80 275.10 134.69 -51.04 

4. เคมีภัณฑ์ 143.35 97.74 102.89 5.27 

5. เครื่องส าอาง สบู่ และผลิตภัณฑ์รักษาผวิ 125.19 79.09 98.51 24.55 

6. เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล 130.85 79.98 82.29 2.89 

7. สินค้าปศุสัตว์อื่น ๆ 157.96 117.36 80.51 -31.40 

8. น้ าตาลทราย 58.42 41.48 65.21 57.21 

9. วงจรพิมพ ์ 79.20 51.81 59.31 14.48 

10. ไก่สดแช่เย็นแช่แข็ง 112.06 76.31 57.48 -24.68 

การส่งออกรวม 3,994.77 2,633.76 2,552.88 --3.07 

ที่มา: ศูนย์เทศโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมอืจากกรมศุลกากร
 
(7) สนิค้าหลักที่ไทยน าเข้าจากตลาดลาว  ปี 2016 – ปี 2017 หน่วย: ล้าน USD 

สินค้า ปี 2016 
ปี 2016 
ม.ค.-ส.ค. 

ปี 2017 
ม.ค.-ส.ค. 

ปี 2017 +/- (%) 
ม.ค.-ส.ค. 

1. เช้ือเพลิงอื่น ๆ 1,006.14 599.26 702.26 17.19 

2. สินแร่โลหะอื่น ๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์ 267.05 169.24 199.34 17.79 

3. เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ 245.61 149.17 171.24 14.80 

4. ผัก ผลไม้และของปรุงแต่งที่ท าจากผัก ผลไม้ 87.14 70.23 91.77 30.67 

5. เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน 87.29 50.10 69.21 38.14 

6. พืชและผลิตภัณฑ์จากพืช 40.29 34.93 24.35 -30.29 

7. ปูนซิเมนต์ .00 .00 24.14  

8. ปุ๋ย และยาก าจัดศัตรูพืชและสัตว ์ 13.08 6.58 14.72 123.71 

9. ลวดและสายเคเบิล 17.81 11.50 14.52 26.26 

10. กาแฟ ชา เครื่องเทศ 9.73 5.41 9.65 78.37 

การน าเขา้รวม 1,877.07 1,168.52 1,399.23 19.74 

ที่มา: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมอืจากกรมศุลกากร 
 

ส านักพัฒนาตลาดและธุรกจิไทยในต่างประเทศ 1 
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 


