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การส่งออกของประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
THE VALUE OF EXPORTS FROM THE LAOS 

PEOPLE’S DEMOCRATIC REPUBLIC 
สุภทัรา  พลายระหาญ  1   รองศาสตราจารยอ์ติ ไทยานนัท ์ 2 

------------------------------------------------------------- 
บทคัดย่อ 

วิทยานิพนธ์ฉบับน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อมูลค่า การส่งออกของ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ระหวา่งปี พ.ศ. 2537-2554 รวมระยะเวลา 18 ปี โดยสร้างแบบจ าลอง
ทางเศรษฐมิติ โดยผา่นตวัแปรอิสระ คือ อตัราภาษีการส่งออก (TAX) อตัราแลกเปล่ียน (ER) และการลงทุน
ของประเทศ (FDI) การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณโดยแบบจ าลองสมการถดถอยเชิงซ้อนและ
ประมาณค่าดว้ยวิธีก าลงัสองนอ้ยท่ีสุด (Ordinary Least Squares--OLS) 
 ผลการศึกษาท่ีไดพ้บวา่ ตวัแปรอิสระทั้งหมดท่ีกล่าวมามีผลกระทบต่อมูลค่า 
การส่งออกของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในระบบเศรษฐกิจการลงทุนของประเทศมีความ
น่าเช่ือถือ และผลิตผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศไทย มีความสัมพนัธ์ในทางเดียวกนัอย่างมีนยัส าคญั ทาง
สถิติ รองลงมา คือ อตัราแลกเปล่ียนความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัการลงทุนของประเทศ ตามล าดบั 
ส่วนภาษีการการส่งออก มีความสมัพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกบัการส่งออก แต่ไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ 
ค าส าคญั : การส่งออก 

Abstract 
In this thesis, the researcher investigates factors affecting the export value of products 

exported from the Laos People’s Democratic Republic of (LPDR) in the period between 1994 and 
2011, a total of 18 years.  
 The researcher constructed an econometric model using the export tax rate (TAX), the 
exchange rate (ER), and foreign direct investment (FDI) as independent variables.  
 In this quantitative research investigation, the researcher conducted multiple regression 
analysis using the ordinary least squares (OLS) method.  

 Findings show that all independent variables exhibited effects on the export value of 
products exported from the LPDR. In the economic system, foreign direct investment showed 
trustworthiness and the Thai gross domestic product was directly correlated at the statistically 
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significant level. Next in descending order was the exchange rate which was found to be directly 
correlated with foreign direct investment. The export tax rate was found to be inversely correlated with 
the values of exports, but not at a statistically significant level.  
Keyword : Exporting 
บทน า 
 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นประเทศเกษตรกรรม ดงัเห็นไดจ้ากพื้นท่ีในการท า
เกษตรกรรมและกสิกรรมต่าง ๆ ในการพฒันาภาคเกษตรกรรม จ าเป็น ตอ้งอาศยัความกา้วหน้าทาง
วิทยาการดา้นการเกษตรและเทคโนโลย ีมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต สปป. ลาว มีพื้นท่ีท่ีมีศกัยภาพ
สูงในการเพาะปลูกแต่ เน่ืองจากการเกษตรค่อนขา้งพฒันาชา้ดว้ยขอ้จ ากดัเร่ืองการเขา้ถึงแหล่งทุนตลาด
และเทคโนโลยี ส่งผลให้คุณภาพของผลผลิตไม่ไดม้าตรฐาน รัฐบาล สปป. ลาว จึงไดว้างเป้าหมายท่ีจะ
ส่งเสริมการเพาะปลูกการส่งออกและแปรรูปการเกษตรในประเทศใหม้ากยิง่ข้ึนดว้ย เน่ืองจากโดยทัว่ไป 
สปป. ลาว มีสภาพเป็นป่าไมแ้ละภูเขา รวมพื้นท่ีของประเทศ แบ่งออกเป็น 3 ภาค ภาคเหนือ
ประกอบดว้ยพื้นท่ีภูเขาบริเวณลุ่มแม่น ้ าอูกบัแม่น ้ าสาขาต่าง ๆ พื้นท่ีราบสูงตรานินท ์และพื้นท่ีบริเวณ
หุบเขาแม่น ้ าโขงภาคกลางคือพื้นท่ีตอนกลางของประเทศ แบ่งออกได้เป็น 2 ส่วน ได้แก่ พื้นท่ีด้าน
ตะวนัออกของประเทศเป็นป่าทึบ    ภูเขา และท่ีราบสูงติดต่อกับเทือกเขาฮันนัม และ ท่ีพื้นท่ีด้าน
ตะวนัตกของประเทศ เป็นท่ีราบลุ่มบริเวณท่ีราบลุ่มบริเวณชายฝ่ังแม่น ้ าโขงและสาขาของแม่น ้ าโขง 
พื้นท่ีอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพราะปลูก ภาคใต ้เป็นพื้นท่ีบริเวณท่ีราบสากะวนักบัพื้นท่ีในลุ่มแม่น ้ า
เซกอง ตอนเหนือและบริเวณท่ีราบสูงโบโลเวนส์ 
 จึงท าให ้สปป.ลาว มีการพฒันาปรับปรุงพื้นท่ีการเกษตรใหม่ ๆ การจดัหาแหล่งชลประทานและ
เทคโนโลยีสมยัใหม่เพื่อพฒันาสินคา้ให้ทนัสมยัและมีความหลากหลายมากยิ่งข้ึนดังนั้ นจึงมีความ
จ าเป็นตอ้งน าเทคโนโลยกีารเกษตรเขา้มาช่วยใหบ้รรลุเป้าหมายท่ีวางไว ้รายไดข้องประเทศส่วนใหญ่มา
จากภาคเกษตรกรรม เน่ืองจากสินคา้เกษตรไมส้ักและยคูาลิปตสัโดยในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2553 รัฐบาล
ลาวไดมี้การเซ็นสัญญากบัรัฐบาลจีนเพื่อการส่งเสริมการปลูกยางพาราในพื้นท่ี 100 เฮกตาร์ (ประมาณ 
625 ไร่) มีราคาสูงข้ึนจากการท่ีผลผลิตพืชผลส าคญัลดลงจากภาวะฝนแลง้และอุทกภยั ในบางพื้นท่ี
โดยเฉพาะขา้วท่ีมีราคาสูงข้ึนมากนอกจากน้ีรัฐบาล สปป. ลาว มีการส่งเสริมให้ปลูกยางพารา) ในแขวง
สะหวนันะเขตมูลค่าการลงทุน 40.0 พนัลา้นกีบท าใหใ้นปี พ.ศ. 2553 มีพื้นท่ีปลูกยางพาราทั้งหมดเท่ากบั 
300,000 เฮกตาร์ (1,875,000 ไร่)  
 เน่ืองจากในขณะน้ีตลาดต่างประเทศมีการแข่งขนัมากข้ึน สปป. ลาว จึงพยายามท่ีจะส่งออก
สินคา้ของตนเองให้ได้มากท่ีสุด เพื่อให้ได้เปรียบดุลการคา้กับประเทศอ่ืน ๆ ด้วยท าลดหย่อนภาษี
ศุลกากรระหวา่งประเทศสมาชิกอาเซียนใหเ้หลือร้อยละ 0-5 เพื่อเป็นการเพิ่มศกัยภาพในการส่งออกใหมี้
ประสิทธิภาพสามารถแข่งขนัไดใ้นตลาดต่างประเทศ 
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ในดา้นการส่งออก พบว่ามีการส่งออกเพิ่มข้ึนทุกปีจาก 214.4ลา้นเหรียญสหรัฐในปี พ.ศ. 2549 
เป็น 230.1 ลา้นเหรียญสหรัฐในปี พ.ศ. 2552 อนัดบัท่ีส่งออกสูงสุดเป็นแร่ธาตุต่าง ๆ มีมูลค่า 357.7 ลา้น
เหรียญสหรัฐรองลงมาไดแ้ก่ เช้ือเพลิงอ่ืน ๆ มูลค่า 172.8 ลา้นเหรียญสหรัฐ เป็นท่ีน่าสงัเกตไดว้า่ในช่วงปี 
พ.ศ. 2549-2553 การส่งออกแร่ธาตุต่าง ๆ เพิ่มข้ึนอยา่งรวดเร็วเน่ืองจากรัฐบาลไดมี้การให้สัมปทาน ใน
การท าเหมืองแร่เหล่าน้ี นอกจากน้ีพลงังานไฟฟ้า ซ่ึงอดีตเคยมีมูลค่าการส่งออกสูงสุด แต่ในปี พ.ศ. 2553 
สินคา้แร่โลหะเป็นสินคา้ท่ีมีอตัราการส่งออกท่ีสูงท่ีสุดของ สปป. ลาว เน่ืองจากการยา้ยฐานการผลิตจาก
ต่างประเทศมายงัประเทศลาวซ่ึงมีค่าจา้งแรงงานถูกและสามารถใชป้ระโยชน์ในเร่ืองสิทธิพิเศษทาง
การคา้ท่ี สปป. ลาว ไดรั้บการช่วยเหลือจากต่างประเทศไดด้ว้ย 

ในส่วนของประเทศคู่คา้ สปป. ลาว มีการคา้ขายกบัต่างประเทศหลายประเทศแต่ประเทศคู่คา้ท่ี
ส าคญัมีเพียงประเทศไทยและเวียดนาม ท่ีมีสัดส่วนถึงร้อยละ 80 ของมูลค่าสินคา้ท่ี  สปป. ลาว ส่งออก
ทั้งหมด จะเห็นไดว้่าการคา้ระหว่างประเทศไทยกบั สปป. ลาว โดยเฉล่ียระหว่างปีพ.ศ. 2547-2553 มี
มูลค่าปีละ 56,498.4 ลา้นบาท หรือมีอตัราการขยายตวัร้อยละ 26.2 ต่อปี โดยแยกเป็นการส่งออกเฉล่ียปี
ละ 42,115.2 ลา้นบาท หรืออตัราการขยายตวัร้อยละ 23.3 ต่อปี การน าเขา้เฉล่ียปีละ 14,383.2 ลา้นบาท 
หรือมีอตัราการขยายตวัร้อยละ 41.0 ต่อปี ท าให้ประเทศไทยไดเ้ปรียบดุลการคา้มาโดยตลอดเฉล่ียปีละ 
27,732.0 ลา้นบาท  

จากขอ้มูลดงักล่าวขา้งตน้จึงเห็นความส าคญัของการพฒันาการส่งออกสินคา้ ซ่ึงมีมูลค่าการ
ส่งออกท่ีขยายตวัเพิ่มมากข้ึนใน สปป.ลาว จึงเห็นว่าเป็นโอกาสดีท่ีจะขยายมูลค่าการส่งออกให้ทดัเทียม
กบัมูลค่าการน าเขา้ จึงตอ้งหาแนวทางพฒันาการส่งออกสินคา้เพื่อใหไ้ดเ้ปรียบทางดุลการคา้กบัประเทศ
อ่ืน ๆ และเพื่อประโยชน์แก่การพฒันาเศรษฐกิจของประเทศต่อไป 
 ในปัจจุบนัสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (Lao People’s Democratic Republic) ไดมี้
การพฒันาการผลิตและปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการส่งออก เพื่อให้มีความกา้วหน้าและสามารถ
ส่งออกไดใ้นตลาดโลก จากการร่วมมือกนัของประเทศในกลุ่มอาเซียนเป็น ประชาคมอาเซียน ซ่ึงจะใช้
ฐานตลาดเดียวกนัทั้งสินคา้ แรงงานบริการ การลงทุนท่ีจะเคล่ือนยา้ยระหว่างกนัไดอ้ย่างเสรีใน 10 
ประเทศ ไดแ้ก่ ไทย พม่า ลาว กมัพชูา เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และบรูไน จึง
ท าให้การคา้ระหว่างประเทศไดท้วีความส าคญัข้ึน โดยไดมี้การเร่งรัดการเปิดเสรีภาคการคา้การบริการ
และการลงทุนใน 4 สาขา ให้เป็นไปตามเป้าหมายของการรวมตวักนั คือ การขนส่งทางอากาศ การ
ท่องเท่ียว สุขภาพ และสาขาโทรคมนาคมและคอมพิวเตอร์ ตาม 3 เป้าหมายหลกั คือ 
 1. ประชาคมการเมืองและความมัน่คงอาเซียน 
 2. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 3. ประชาคมสงัคมและวฒันธรรมอาเซียน 
 เน่ืองจาก สปป. ลาว ไดเ้ป็น 1 ในสมาชิกประชาคมอาเซียน จึงไดมี้การปรับปรุงประสิทธิภาพ
กลไกการส่งออกและพฒันาการผลิตใหไ้ดม้ากท่ีสุดเพื่อเขา้สู่ ประชาคมอาเซียน 
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วตัถุประสงค์ในการศึกษา 
เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อมูลค่าการส่งออกของสาธารณรัฐประชาธิปไตย-ประชาชนลาว 

สมมุติฐานในการศึกษา 
ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการส่งออกและบทบาทความสัมพนัธ์ระหว่างการส่งออกกบัผลิตภณัฑ์

มวลรวมภายในประเทศ ซ่ึงมีความสมัพนัธ์กบัตวัแปรต่าง ๆ  
 1.มูลค่าการส่งออก มีความสัมพนัธ์กบัการลงทุนของประเทศ อตัราแลกเปล่ียนและผลิตภณัฑ์
มวลรวมภายในประเทศในทิศทางเดียวกนั  
 2.มูลค่าการส่งออก มีความสมัพนัธ์กบัมูลค่าภาษีการส่งออกในทิศทางตรงกนัขา้ม 
ขอบเขตการศึกษา 

ศึกษาและวิเคราะห์โครงสร้างการคา้ระหว่างประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย-ประชาชนลาว
และปัจจยัท่ีมีผลต่อมูลค่าการส่งออกของสาธารณรัฐประชาธิปไตย-ประชาชนลาวโดยใชข้อ้มูลทุติยภูมิ 
(secondary data) ประเภทอนุกรมเวลา (time series) รายปี ระหว่างปี พ.ศ. 2537-2553 รวมระยะเวลา 17 
ปี 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1.จากผลการศึกษาคร้ังน้ีสามารถน ามาเป็นฐานขอ้มูลใหห้น่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
ไดน้ าไปใชป้ระกอบการตดัสินใจ 
 2.จากผลการศึกษาผูท่ี้สนใจ นกัธุรกิจ นกัลงทุนสามารถน าไปเป็นแนวทาง 
ในการตดัสินใจท าการคา้หรือเขา้มาลงทุนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
แนวคดิ ทฤษฎ ีและ ผลงานวจิัยที่เกีย่วข้อง 
 แนวความคิดเก่ียวกบัการคา้ระหว่างการคา้ประเทศอธิบายถึงสาเหตุของการเกิดการคา้ระหว่าง
ประเทศ หรืออธิบายทฤษฎีอุปสงคต่์อสินคา้ไดด้ว้ย การวิเคราะห์ความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบเพื่อ
พิจารณาศกัยภาพในการแข่งขนัในตลาดโลกของประเทศใดประเทศหน่ึง เม่ือเปรียบเทียบกบัศกัยภาพ
ของโลกและทฤษฎีอุปสงค์เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการส่งออกไปยงัประเทศผูน้ าเขา้ โดยจะ
กล่าวถึงแนวคิดและทฤษฎีท่ีส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี 
 ทฤษฎีความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบ 
 ทฤษฎีการคา้ระหวา่งประเทศ 
 ทฤษฏีความเสมอภาคของอ านาจซ้ือ 
 ทฤษฏีอ านาจซ้ือเสมอภาคโดยสมบูรณ์ 
 วิธีวดัการกระจุกตวัตวัทางอุตสาหกรรม 
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ผลงานวจิัยที่เกีย่วข้อง 
พชัรินทร์ ประทวนพรทิพย ์(2544) ไดศึ้กษาเร่ือง การวิเคราะห์อุปสงค ์

การส่งออกและน าเขา้ของไทยกบัสหรัฐอเมริกา ในปี พ.ศ. 2538-2542 มีวตัถุประสงคก์ารศึกษาเพื่อศึกษา
ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่ออุปสงคก์ารส่งออกและการน าเขา้ของไทยกบัสหรัฐอเมริกาใชข้อ้มูลทุติยภูมิรายปี 
พ.ศ 2538-2542 การวิเคราะห์ขอ้มูลใชเ้ทคนิควิธีแบบถดถอยเชิงซอ้น (multiple regression model) โดย
วิธีก าลงัสองนอ้ยท่ีสุดแบบธรรมดา (ordinary least square--OLS) โดยสามารถแสดงในรูปแบบสมการ
ได ้ดงัน้ี 
 Ln(QXi) = 6.2405 – 1.3878Ln(PXi/CPIus) + 1.4770Ln(EX) 
     (1.7000)ns (2.0500)* 
    + 0.1152Ln(GDPus) 
     (0.1000)ns 
 R squared = 0.8679 Adjusted R squared = 0.8301 
 D.W. Statistic = 1.7100 F statistic = 22.99 
 หมายเหตุ ค่าในวงเลบ็ คือ ค่า t statistic 
 *มีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อนละ 90 
 Ns ไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ 
 โดยท่ี 
 QX t = ปริมาณการส่งออกสินคา้ของไทยไปยงัสหรัฐอเมริกา (โดยใชมู้ลค่า 
   การส่งออกสินคา้ของไทยไปยงัสหรัฐอเมริกา ปรับดว้ยดชันีราคาสินคา้ 
   ส่งออก) (หน่วย) 
 PX t = ราคาส่งออก (บาท) 
 CPIus = ดชันีราคาสินคา้ของสหรัฐอเมริกา (ร้อยละ) ปี พ.ศ. 2538 เป็นปีฐาน 
 E = อตัราแลกเปล่ียน (บาท/ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา) 
 GDPus = ผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศแทจ้ริงของสหรัฐอเมริกา 
   (ลา้นดอลลาร์สหรัฐอเมริกา) ปี พ.ศ. 2537 เป็นปีฐาน 
 ผลการศึกษาพบว่าค่า D.W. Statistic = 1.71 อยู่ในช่วงไม่เกิดปัญหาสหสัมพนัธ์ในตวั 
(Autocorrelation) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 99 ค่า F statistic = 22.99 แสดงว่าตวัแปรอิสระทั้ง 3 ตวั 
(PXi/CPIus EX และ GDPus) ในสมการอุปสงคร่์วมกนัมีอิทธิพลต่อตวัแปรตาม (QX t)อยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 99 และเม่ือพิจารณาเคร่ืองหมายของค่าสัมประสิทธ์ิ พบว่าตวัแปร 
(PXi/CPIus, EX, GDPus)  
มีเคร่ืองหมายเป็นไปตามสมมติฐาน และมีเพียงตวัแปร EX เท่านั้นท่ีมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัความ
เช่ือมัน่ร้อยละ 90 สามารถอธิบายสมการดงักล่าวไดด้งัน้ี  
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 ปริมาณการส่งออกสินคา้ของไทยไปยงัสหรัฐอเมริกา ข้ึนอยูก่บัราคาสินคา้ท่ีส่งออกของไทยไป
ยงัสหรัฐอเมริกาท่ีปรับดว้ยดชันีราคาผูบ้ริโภคของสหรัฐอเมริกา (PXi/CPIus) อตัราแลกเปล่ียนของ
สหรัฐอเมริกาเทียบกบัอตัราแลกเปล่ียนของไทย (EX) ผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศท่ีแทจ้ริงของ
สหรัฐอเมริกา (GDPus) มีค่าสัมประสิทธ์ิของตวัก าหนด (R squared) = 0.86791 แสดงว่าสมการมีความ
เหมาะสมกบัขอ้มูลร้อยละ 83.01 ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 99 (t statistic = 22.99) โดยความสัมพนัธ์
ของ PXi/CPIus เป็นไปในทิศทางตรงกนัขา้ม 
 วราลกัษณ์ สนิทพจน์ (2550) ศึกษาเร่ืองการส่งออกปลาทูน่ากระป๋องของไทยไปญ่ีปุ่น  มี
วตัถุประสงคเ์พื่อ (1) ศึกษาความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบของการส่งออกปลาทูน่ากระป๋องของไทยกบั
ประเทศคู่แข่งท่ีส าคญัในตลาดญ่ีปุ่น (2) ศึกษาการเปล่ียน-แปลงส่วนแบ่งตลาดของปลาทูน่ากระป๋องของ
ไทยกบัประเทศคู่แข่งท่ีส าคญัในตลาดญ่ีปุ่น (3) เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคของการผลิตและการ
ส่งออกปลาทูน่ากระป๋องของไทยไปญ่ีปุ่นใชข้อ้มูลทุติยภูมิ (secondary data) ปี พ.ศ. 2538-2549 
วิเคราะห์โดยการศึกษาความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบในการส่งออกปลาทูน่ากระป๋องของไทยกับ
ประเทศคู่แข่งขนัในตลาดประเทศญ่ีปุ่นคือ ประเทศ-อินโดนีเซีย และประเทศฟิลิปปินส์ ผลการศึกษา 
พบวา่ปริมาณการส่งออกปลาทูน่ากระป๋องในตลาดโลกประเทศไทยยงัครองความเป็นผูน้ าในการส่งออก
การส่งออกปลาทูน่าของไทยมีรูปแบบผลิตภณัฑจ์ าแนกเป็น 3 ประเภทไดแ้ก่ปลาทูน่ากระป๋อง ปลาทูน่า
แปรรูปปลาทูน่าสดแช่เยน็แช่แขง็ประเทศไทยตอ้งน าเขา้ปลาทูน่าจากต่างประเทศเพราะปลาทูน่าท่ีจบัได้
ในไทยมีปริมาณไม่เพียงพอต่อความตอ้งการตลาดส่งออกปลาทูน่ากระป๋องท่ีส าคญัได้แก่ประเทศ
สหรัฐอเมริกาสหภาพยุโรปและประเทศญ่ีปุ่นแนวโนม้การส่งออกปลาทูน่ากระป๋องของไทยไปญ่ีปุ่นมี
แนวโนม้สูงข้ึนประเทศคู่แข่งส าคญัในการส่งออกปลาทูน่ากระป๋องไปญ่ีปุ่นไดแ้ก่ ประเทศอินโดนีเซีย 
และประเทศ-ฟิลิปปินส์ การวิเคราะห์ความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบท่ีปรากฏ (RCA) ในปี พ.ศ. 2538-
2549 พบว่าประเทศไทยอินโดนีเซียฟิลิปปินส์มีความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบจากการส่งออกปลาทูน่า
กระป๋องไปยงัตลาดโลก คือค่า RCA มีมากกว่า 1 ทุกประเทศ ประเทศไทยในปี พ.ศ. 2538-2549 มีค่า 
RCA > 1 ทุกปีโดยมีแนวโนม้เพิ่มข้ึนและมีค่า RCA มากกว่าประเทศอินโดนีเซียและประเทศฟิลิปปินส์
อยูม่ากประเทศอินโดนีเซียในปี พ.ศ. 2538-2549 มีค่า RCA > 1 ทุกปีโดยมีค่า RCA เพียงเลก็นอ้ย
ประเทศฟิลิปปินส์ในปี พ.ศ. 2538-2549 มีค่า RCA > 1 ทุกปีโดยมีค่า RCA ปานกลางและมีแนวโนม้
ลดลง 
 ผลการศึกษาการเปล่ียนแปลงส่วนแบ่งตลาดปลาทูน่ากระป๋องในตลาดญ่ีปุ่นปรากฏว่าประเทศ
ไทยไดป้ระโยชน์จากผลของการขยายขนาดของตลาดและแข่งขนัในตลาดทาใหป้ริมาณการส่งออกปลา
ทูน่ากระป๋องไปญ่ีปุ่นเพิ่มข้ึนส่วนอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ไดป้ระโยชน์จากการขยายขนาดของตลาด
แต่เสียประโยชน์จากการแข่งขนัในตลาดจึงทาใหป้ริมาณการส่งออกปลาทูน่ากระป๋องไปญ่ีปุ่นลดลงและ
มีส่วนแบ่งตลาดลดลง 
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วธีิด าเนินการศึกษา 
การศึกษาในบทน้ี เป็นการศึกษา การส่งออกของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

การศึกษาใชข้อ้มูลทุติยภูมิ (secondary data) ประเภทอนุกรมเวลา (time series) รายปี ระหว่างปี พ.ศ. 
2537-2553 รวมระยะเวลา 17 ปี โดยเกบ็รวบรวมจากหน่วยงานต่าง ๆขอ้มูลท่ีจะน ามาประมวลผลโดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูป Eviews เพื่อค  านวณหาค่าสถิติความสัมพนัธ์ของตวัแปรต่าง ๆ ปริมาณค่า
สัมประสิทธ์ิของตวัแปรต่าง ๆ ท่ีมีอิทธิพลต่อมูลการการส่งออก โดยวิธีก าลงัสองนอ้ยท่ีสุด (Ordinary 
Least Squares--OLS) 

 
 แบบจ าลองการส่งออกของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีรูปแบบดงัน้ี 
 LogExport  =  a0 + a1LogTAX + a 2LogER + a 3LogGDI + a 4LogGD 
โดยก าหนดให ้
 Export = มูลค่าการส่งออก (ลา้นดอลลาร์สหรัฐ) 
 TAX = มูลค่าภาษีการส่งออก (ลา้นดอลลาร์สหรัฐ) 
 ER = อตัราแลกเปล่ียน (กีบต่อดอลลาร์) 
 GDI = การลงทุนของประเทศ (ลา้นดอลลาร์สหรัฐ) 
 GDP = ผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ (บาทต่อดอลลาร์) 

แหล่งทีม่าของข้อมูล 
 ขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษาเป็นขอ้มูลทุติยภูมิ (secondary data) ดงัน้ี 
 1.  ขอ้มูลทัว่ไปและขอ้มูลดา้นเศรษฐกิจ  จาก http://www.vt.depthai.info/index 
 2. ขอ้มูลดา้นเศรษฐกิจ ขอ้มูลการคา้ไทยกบั สปป. ลาว จาก http://www.itd.or.th 
 3. รายงานภาวะเศรษฐกิจ ประชาธิปไตยประชาชนลาว, จาก http://www.bot.or.th 
สรุปผลการศึกษา 
 จากการศึกษาคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อมูลค่าการส่งออกของ
ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโดยใชข้อ้มูลทุติยภูมิ (secondary data) ประเภทอนุกรม
เวลา (time series) รายปี ระหว่างปี พ.ศ. 2537-2554 รวมระยะเวลา 18 ปี การศึกษาโดยการทดสอบ
แบบจ าลองทางเศรษฐมิติไดผ้ลการศึกษาดงัน้ี 
 มูลค่าการส่งออกสินคา้ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวกบัตวัแปรต่าง ๆ ไดแ้ก่ ภาษี
การส่งออก อัตราแลกเปล่ียน (กีบต่อดอลลาร์) การลงทุนของประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว มีความสัมพนัธ์กบักบัมูลค่าการส่งออกท่ีแทจ้ริง ในทิศทางเดียวกนั พบว่าปัจจยัดงักล่าว
สามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงการส่งออกของประเทศ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวไดร้้อย
ละ 86.33 โดยมี ภาษีการส่งออกอตัราแลกเปล่ียน (กีบต่อดอลลาร์) การลงทุนของประเทศสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว มีความสัมพนัธ์กบักบัมูลค่าการส่งออกอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ ซ่ึงค่า
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สมัประสิทธ์ิท่ีได ้คือ 0.357001 และ 0.049677 ตามล าดบั ในขณะท่ี อตัราแลกเปล่ียน มีความสัมพนัธ์กบั
กบัมูลค่าการส่งออกในทิศทางเดียวกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้แต่พบวา่ ไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ 
ข้อเสนอแนะ 

1.จากการท่ีภาษีการส่งออกของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีผลต่อการส่งออก
สินคา้จากประเทศไทย และประเทศคู่คา้ท่ีส าคญัของสปป. ลาว ดงันั้นควรท่ีจะรักษาส่วนแบ่งตลาดไว้
โดยท่ีประเทศท่ีส าคญัในการแย่งส่วนแบ่งตลาดของประเทศไทยในสปป. ลาว ไดแ้ก่ ประเทศจีน และ
เวียดนาม โดยการลดหยอ่นภาษีการส่งออก การรักษาส่วนแบ่งของตลาดนั้นควรท่ีโฆษณาผา่นช่องทาง 
ต่าง ๆ ใน สปป. ลาว เช่น โทรทศัน์ วิทย ุหรือส่ือต่าง ๆ ส่วนสินคา้ท่ีมีคุณภาพต ่าควรจะตั้งราคาใหต้  ่ากว่า
คู่แข่งเลก็นอ้ย 
 2.การท่ีอตัราแลกเปล่ียนกีบต่อดอลลาร์สหรัฐแขง็ค่าข้ึนจะท าให้ สปป.ลาวมีก าลงัซ้ือแต่ค่าเงิน
กีบของ สปป. ลาว มกัจะไม่มีเสถียรภาพ การคา้ชายแดนส่วนใหญ่จึงใชเ้งินบาท หรือดอลลาร์สหรัฐ 
ดงันั้นรัฐบาลของสปป. ลาว ควรท่ีจะดูแลดา้นเสถียรภาพของอตัราแลกเปล่ียนเพื่อให้เป็นท่ียอมรับของ
ต่างประเทศ 
 3.ดา้นการลงทุน รัฐบาลของ สปป. ลาว ควรท่ีจะหาเงินลงทุนเก่ียวกบั ระบบสาธารณูปโภคขั้น
พื้นฐานท่ียงัไม่เพียงพอต่อการใชใ้นประเทศ เช่น การส่ือสาร โทรคมนาคมต่าง ๆ ท่ีไม่ทัว่ถึง 
ท าให้เป็นอุปสรรคตน้ทุนการด าเนินธุรกิจ พฒันาเส้นทางคมนาคม สภาพเส้นทางการคมนาคมขนส่ง
ภาพในประเทศ ท าใหก้ารขนส่งสินคา้ตอ้งใชเ้วลานานและไดรั้บความเสียหาย ประกอบกบัระบบขนส่ง
สินคา้ยงัไม่ดีพอ และขาดแคลนรถขนส่งท่ีมีมาตรฐาน ท าใหก้ารขนส่งสินคา้ไม่ทัว่ถึง 
ตารางรายไดส้ าคญัของประเทศ ปี พ.ศ. 2548-2553(สดัส่วน: ร้อยละ) 

รายไดส้ าคญั 
ปี พ.ศ. 
2548 2549 2550 2551 2552 2553 

เกษตรกรรม 44.4 42.2 31.2 30.1 30.5 33.5 
อุตสาหกรรม 29.2 31.5 26.5 25.9 24.5 31.0 
บริการ 25.5 25.34 35.8 37.4 38.7 41.7 
อ่ืน ๆ  0.9 0.9 6.5 6.6 6.3 6.1 
ท่ีมา. จาก รายไดม้วลรวมของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว , โดย ส านกังาน-ส่งเสริมการคา้
ระหวา่งประเทศ ณ เวียงจนัทน์, คน้เม่ือ 20 ตุลาคม 2555, จาก http://www.vt.depthai.info/index 
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 วารสารการตลาดและการส่ือสาร ปีท่ี 1 ฉบบัท่ี 3 (กรกฎาคม – กนัยายน 2556)  

ตารางมูลค่าการส่งออกสินคา้ของ สปป. ลาวตามกลุ่มสินคา้ปี พ.ศ. 2549-2553(มูลค่า: ลา้นเหรียญสหรัฐ) 

ล าดบั รายการ 
ปี พ.ศ. 
2549 2550 2551 2552 2553 

1 สินคา้แร่โลหะอ่ืน ๆ  214.4 286.0 357.7 230.1 165.7 
2 เช้ือเพลิงอ่ืน ๆ  172.8 76.1 109.1 92.8 59.9 
3 ไมซุ้งไมแ้ปรรูป 81.7 60.0 63.9 56.9 28.5 
4 พืชและผลิตภณัฑจ์ากพืช 17.3 9.7 18.4 31.0 18.8 
5 ถ่านหิน 4.0 6.6 8.3 9.9 6.8 
ท่ีมา. จาก รายไดม้วลรวมของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว , โดย ส านกังาน-ส่งเสริมการคา้
ระหวา่งประเทศ ณ เวียงจนัทน์, คน้เม่ือ 20 ตุลาคม 2555, จาก http://www.vt.depthai.info/index  
 
ตาราง ประเทศคู่คา้ส าคญัของประเทศ สปป. ลาว ในปี พ.ศ. 2552-2553               (สดัส่วน: ร้อยละ) 
ล าดบั ตลาดส่งออก 2552 2553 
1 ไทย 69.13 31.1 
2 เวียดนาม 11.42 12.9 
3 ออสเตรเลีย 8.71 - 
4 สหภาพยโุรป 27 ประเทศ 6.17 - 
5 สหรัฐอาเมริกา 1.70 - 
6 ญ่ีปุ่น 0.75 - 
7 จีน 0.23 2.3 
8 แคนาดา 0.12 - 
ท่ีมา. จาก รายไดม้วลรวมของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว , โดย ส านกังาน-ส่งเสริมการคา้
ระหวา่งประเทศ ณ เวียงจนัทน์, คน้เม่ือ 20 ตุลาคม 2555, จาก http://www.vt.depthai.info/index  
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 วารสารการตลาดและการส่ือสาร ปีท่ี 1 ฉบบัท่ี 3 (กรกฎาคม – กนัยายน 2556)  

ตารางการคา้ไทยกบั สปป. ลาว ปี พ.ศ. 2547-2553(หน่วย: ลา้นบาท) 
ปี มูลค่าการคา้รวมหน่วย: ลา้นบาท อตัราการเปล่ียนแปลง (%) 

มูลค่าการคา้ ส่งออก น าเขา้ ดุลการคา้ มูลค่าการคา้ ส่งออก น าเขา้ 
2547 29,130 23,129 6,001 17,127 21.3 24.3. 11.1 

2548 36,610 29,844 6,767 23,077 25.7 29.0 12.8 
2549 46,432 35,494 10,938 24,556 26.8 18.9 61.6 
2550 51,880 41,602 10,278 31,324 10.5 15.6 -6.0 
2551 77,672 56,030 21,642 34,388 49.4 34.7 110.6 
2552 71,700 53,741 17,959 35,782 -7.7 -4.1 -17.0 
2553 91,542 56,045 15,944 40,101 -8.6 -4.0 -22.0 
ท่ีมา. จาก รายไดม้วลรวมของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว , โดย ส านกังาน-ส่งเสริมการคา้
ระหวา่งประเทศ ณ เวียงจนัทน์, คน้เม่ือ 20 ตุลาคม 2555, จาก http://www.vt.depthai.info/index  
 
ตารางสถิติทางเศรษฐกิจท่ีส าคญัของ สปป. ลาว ปี พ.ศ. 2549-2553 (มูลค่า: ลา้นเหรียญสหรัฐ) 

รายการ 
ปี พ.ศ. 
2549 2550 2551 2552 2553 

อตัราการเติบโตของ GDP (ร้อยละต่อ
ปี)  

8.3 7.8 7.8 7.6 7.8 

ผลิตภัณฑ์ประชาชา ติ  GDP (ล้าน
ดอลลาร์)  

3,468 4,213 5,280 5,780 4,720 

อตัราเงินเฟ้อ (ร้อยละต่อปี)   6.8 4.5 7.6 0.03 5.4 
ประชากร (ลา้นคน)  5.7 5.8 6.0 6.1 7.0 
GDP ต่อหวั (ดอลลาร์สหรัฐ)   606 714 875 914 984 
มูลค่าส่งออก (ลา้นดอลลาร์สหรัฐ)  860.1 925.6 1,307.5 1,237.1 822.3 
มูลค่าการน าเขา้ (ลา้นดอลลาร์สหรัฐ)  931.4 916.4 1,364.8 1,065.8 1,053.7 
ดุลการคา้ (ลา้นดอลลาร์สหรัฐ)  (71.3) 9.2 (57.3) 171.3 (231.4) 
ท่ีมา. จาก รายงานวิจยั, โดย สถาบนัระหว่างประเทศเพื่อการคา้และการพฒันา, 2555, คน้เม่ือ 15 
สิงหาคม 2555, จาก http://www.itd.or.th 
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 วารสารการตลาดและการส่ือสาร ปีท่ี 1 ฉบบัท่ี 3 (กรกฎาคม – กนัยายน 2556)  

ตารางการคา้ระหวา่งประเทศของ สปป. ลาว ในปี พ.ศ. 2550-2553(หน่วย: ลา้นเหรียญสหรัฐฯ) 

รายการ 
ปี พ.ศ. 
2550 2551 2553 2553 2554 

การส่งออก 882 923 1,092 1,053 2,767 
การน าเขา้ 1,665 1,403 1,461 2,060 1,551 
ดุลการคา้   -783 -480 -369 -1,007 1,216 
ท่ีมา. จาก รายงานวิจยั, โดย สถาบนัระหว่างประเทศเพื่อการคา้และการพฒันา, 2555, คน้เม่ือ 15 
สิงหาคม 2555, จาก http://www.itd.or.th 
 
ตาราง การคา้ระหวา่งประเทศของ สปป. ลาว ในปี พ.ศ. 2548-2553(มูลค่า: ลา้นเหรียญสหรัฐ) 

ปี 
ปริมาณการคา้รวม ส่งออก น าเขา้ 

ดุลการคา้ 
มูลค่า สดัส่วน (%) มูลค่า (%) มูลค่า (%) 

2548  999.4 0.4 43.3 775.0 32.9 224.4 96.4 550.7 
2549  1,532.3 0.6 53.3 1,016.6 31.2 515.8 129.9 500.8 
2550  1,781.1 0.6 16.2 1,311.1 29.0 470.0 -8.9 841.1 
2551  2,393.0 0.7 34.4 1,776.2 35.5 616.8 31.2 1,159.3 
2552  2,105.3 0.7 -12.0 1,642.6 -7.5 462.7 25.0 1,179.9 
2553  2,885.4 0.8 37.1 2,135.9 30.0 749.4 62.0 1,386.5 
ท่ีมา. จาก รายงานวิจยั, โดย สถาบนัระหว่างประเทศเพื่อการคา้และการพฒันา, 2555, คน้เม่ือ 15 
สิงหาคม 2555, จาก http://www.itd.or.th 
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 วารสารการตลาดและการส่ือสาร ปีท่ี 1 ฉบบัท่ี 3 (กรกฎาคม – กนัยายน 2556)  

ตารางสินคา้ส าคญัท่ี สปป. ลาว ส่งออกไปประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2550-2554 (มูลค่า: ลา้นเหรียญสหรัฐ) 

รายการสินคา้ 
ปี พ.ศ. 
2550 2551 2552 2553 2554 

สินแร่โลหะอ่ืน ๆ เศษโลหะและผลิตภณัฑ ์ 286.0 357.7 230.1 310.6 392 
เช้ือเพลิงอ่ืน ๆ  76.1 109.1 92.8 272.1 208.12 
ไมซุ้ง ไมแ้ปรรูปและผลิตภณัฑ ์ 60.0 63.9 56.9 51.0 -17.29 
พืชและผลิตภณัฑจ์ากพืช 9.7 18.4 31.0 29.5 12.24 
ถ่านหิน 4.6 8.9 6.6 13.3 25.12 
ลวดและสายเคบิล 6.6 8.3 9.9 12.3 90.77 
ยานพาหนะอ่ืน ๆ และส่วนประกอบ 5.3 9.3 5.8 11.7 - 
ผกั ผลไม ้ของปรุงแต่งท่ีท าจากผกั ผลไม ้ 2.5 8.9 7.6 10.7 -9.53 
เคร่ืองจกัรไฟฟ้าส่วนประกอบ 4.7 47.9 4.1 7.4 - 
ส่ิงพิมพ ์ 0.5 0.8 0.8 4.3 - 
รวม 456.0 590.6 446.8 722.7 701.43 
ท่ีมา. จาก รายงานวิจัย, โดย สถาบนัระหว่างประเทศเพื่อการคา้และการพฒันา, 2555, คน้เม่ือ 15 
สิงหาคม 2555, จาก http://www.itd.or.th 
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 วารสารการตลาดและการส่ือสาร ปีท่ี 1 ฉบบัท่ี 3 (กรกฎาคม – กนัยายน 2556)  

ตารางสินคา้ส าคญัท่ี สปป. ลาว น าเขา้จากประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2550-2554(มูลค่า: ลา้นเหรียญสหรัฐ) 

รายการ 
ปี พ.ศ. 

2550 2551 2552 2553 2554 (ม.ค.) 
น ้ามนัส าเร็จรูป 267.0 395.9 308.0 440.1 48.15 
รถยนต ์อุปกรณ์และส่วนประกอบ 138.6 187.8 186.5 206.6 15.37 
เคร่ืองจกัรกลและส่วนประกอบของ 82.0 104.9 97.4 168.6 4.86 
เหลก็ เหลก็กลา้และผลิตภณัฑ ์ 100.7 158.8 115.9 144.8 25.40 
เคมีภณัฑ ์ 39.9 59.3 60.5 69.9 6.76 
ผา้ผนื 55.9 69.3 56.7 65.5 48.93 
ยานพาหนะอ่ืน ๆ และส่วนประกอบ 40.2 46.6 33.6 49.9 92.30 
เคร่ืองส าอาง สบู่และผลิตภณัฑ ์ 28.9 37.1 42.8 45.8 6.79 
เคร่ืองด่ืม 30.9 41.1 46.7 37.8 110.28 
ปูนซีเมนต ์ 24.4 30.2 27.9 36.0 - 
รวม 456.0 1,131.3 976.1 1264.9 358.34 
อ่ืน ๆ  493.6 644.9 666.6 871.0 - 
มูลค่ารวม 1,311.1 1,776.2 1,642.6 2,135.9 358.34 
ท่ีมา. จาก รายงานวิจยั, โดย สถาบนัระหว่างประเทศเพื่อการคา้และการพฒันา, 2555, คน้เม่ือ 15 
สิงหาคม 2555, จาก http://www.itd.or.th 
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 วารสารการตลาดและการส่ือสาร ปีท่ี 1 ฉบบัท่ี 3 (กรกฎาคม – กนัยายน 2556)  

มูลค่าการคา้ชายแดนระหวา่งไทย-สปป. ลาว ในปี พ.ศ. 2543-2554 (มูลค่า: ลา้นบาท) 
ปี พ.ศ. มูลค่าการคา้รวม มูลค่าการส่งออก มูลค่าการน าเขา้ ดุลการคา้ 
2543 21,042.2 16,960.6 4,081.6 12,879.0 
2544 22,076.2 17,656.2 4,420.0 13,236.2 
2545 20,510.8 16,233.1 4,277.7 11,955.4 
2546 21,912.4 17,453.0 4,459.4 12,993.5 
2547 28,805.3 23,792.0 5,013.3 18,778.7 
2548 36,610.4 29,843.7 6,766.7 23,077.0 
2549 46,431.8 35,494.0 10,937.8 24,556.2 
2550 51,880.3 41,602.3 10,278.0 31,324.4 
2551 77,672.1 56,030.2 21,642.0 34,388.2 
2552 71,699.6 53,740.9 17,958.7 35,782.2 
2553 87,191.0 64,117.4 23,073.6 41,043.8 
2554 35,364.4 25,941.7 9,422.6 16.519.1 
ท่ีมา. จาก รายงานวิจยั, โดย สถาบนัระหว่างประเทศเพื่อการคา้และการพฒันา, 2555, คน้เม่ือ 15 
สิงหาคม 2555, จาก http://www.itd.or.th 
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 วารสารการตลาดและการส่ือสาร ปีท่ี 1 ฉบบัท่ี 3 (กรกฎาคม – กนัยายน 2556)  

ตารางการเปรียบเทียบมูลค่าการคา้ระหว่างประเทศกบัการคา้ชายแดนระหว่างไทย-สปป. ลาว ในปี พ.ศ. 
2543-2554 (มูลค่า: ลา้นบาท) 
ปี พ.ศ. มูลค่าการคา้ระหวา่งประเทศ มูลค่าการคา้ชายแดน 
2543 18,395.6 21,042.2 
2544 22,205.4 22,076.2 
2545 21,104.2 20,510.8 
2546 23,212.6 21,912.4 
2547 27,993.3 28,805.3 
2548 40,090.6 36,610.4 
2549 58,473.2 46,431.8 
2550 61,480.3 51,880.3 
2551 78,963.9 77,672.1 
2552 71,989.4 71,699.6 
2553 91,542.0 87,191.0 
2554 36,475.79 35,364.4 
ท่ีมา. จาก รายงานวิจัย, โดย สถาบนัระหว่างประเทศเพื่อการคา้และการพฒันา, 2555, คน้เม่ือ 15 
สิงหาคม 2555, จาก http://www.itd.or.th 
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