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บทคดัย่อ 
 

 การคน้ควา้แบบอิสระน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบและ
ความสามารถในการแข่งขนั ของสินคา้ของสปป.ลาว กมัพูชา และเวียดนาม ท่ีส่งออกไปยงัตลาด
อาเซียน รวมทงัศึกษาสภาพทัว่ไปของสถานการณ์การส่งออกสินคา้ รวมทงัปัญหาและอุปสรรคของ
การส่งออกสินคา้ของสปป.ลาว กมัพูชา และเวียดนาม ไปยงัตลาดอาเซียน ทั้งน้ีโดยใชค้่าดชันีความ
ได้เปรียบโดยเปรียบเทียบท่ีปรากฏ (Revealed Comparative Advantage: RCA) สถานการณ์ความ
ได้เปรียบโดยเปรียบเทียบท่ีปรากฏเซิงพลวตัร (Dynamic Revealed Comparative Advantage) และ
แบบจ าลองส่วนแบ่งตลาดคงท่ี  (Constant Market Share Model: CMS) เพื่อช้ีให้เห็นศกัยภาพของ
สินคา้ของ สปป.ลาว กมัพูชา และเวียดนาม ท่ีส่งออกไปยงัตลาดอาเซียน โดยพิจารณาสินคา้ตามการ
จ าแนกพิกดัศุลกากรตามระบบฮาร์โมไนซ์ (Harmonized System) 

ผลการศึกษา พบว่า ประเทศสปป.ลาว กลุ่มสินค้าท่ีมีมูลค่าการส่งออกสูงสุด ท่ีมี
ศกัยภาพส่งออกได้แก่ กลุ่มสินคา้หมวด 5 ผลิตภณัฑ์แร่ ท่ีส่งออกไปตลาดไทยและเวียดนาม กลุ่ม
สินคา้หมวด 9 ไมแ้ละของท าดว้ยไม ้ท่ีส่งออกไปตลาดมาเลเชีย กลุ่มสินคา้หมวด 15 โลหะสามญัและ
ของท าด้วยโลหะสามัญ  ท่ีส่งออกไปตลาดไทยและเวียดนาม กลุ่มสินค้าหมวด 16 เคร่ืองจักร 
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เคร่ืองกล อุปกรณ์ไฟฟ้า ท่ีส่งออกไปตลาดมาเลเชีย ประเทศกมัพูชา กลุ่มสินคา้ท่ีมีมูลค่าการส่งออก
สูงสุด ท่ีมีศกัยภาพส่งออกไดแ้ก่ หมวด 7 ผลิตภณัฑ์ของพลาสติกและยาง ท่ีส่งออกไปตลาดอินโดนิ
เชีย มาเลเชียและไทย กลุ่มสินคา้หมวด 10 เหยื่อไม้และกระดาษ ท่ีส่งออกไปตลาดสิงคโปร์ กลุ่ม
สินคา้หมวด 14 ไข่มุก รัตนชาติ ท่ีส่งออกไปตลาดไทย กลุ่มหมวด 17 ยานบก ยานน ้ า อากาศยาน 
ไฟฟ้า ท่ีส่งออกไปตลาดสปป.ลาวและเวียดนาม ประเทศเวียดนาม กลุ่มสินคา้ท่ีมีมูลค่าการส่งออก
สูงสุด ท่ีมีศกัยภาพส่งออก ได้แก่ หมวด 2 ผลิตภณัฑ์จากพืช ท่ีส่งออกไปตลาดกมัพูชา ไทย และ
สิงคโปร์ กลุ่มสินคา้หมวด 7 ผลิตภณัฑ์ของพลาสติกและยาง ท่ีส่งออกไปตลาดกัมพูชา มาเลเชีย 
สปป.ลาว อินโดนิเชีย และไทย กลุ่มสินค้าหมวด 15 โลหะสามญัและของท าด้วยโลหะสามญั  ท่ี
ส่งออกไปตลาดสปป.ลาว อินโดนิเชีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์และไทย  
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ABSTRACT 
The objective of this study was to analysis the comparative advantages and 

competitiveness of exports of Lao PDR, Cambodia and Vietnam to the market of the ASEAN, 
including analysis of general information, exporting situation, exporting problem of Lao PDR, 
Cambodia and Vietnam in market of the ASEAN. Using Revealed Comparative Advantage Index 
(RCA), Dynamic Revealed Comparative Advantage, and Constant Market Share Model (CMS). 
This study looked at products which have a high potential when exporting to ASEAN countries by 
considering the classification of customs tariff harmonized criteria  

The research reviewed that the product groups of Lao PDR had the highest export 
value to ASEAN and the potential export commodities in Thailand and Vietnam was group of base 
metals and articles of base metal (Section 15). Group of wood and articles of wood (Section 9) had 
the potential export commodities in Malaysia. Group of mineral products (Section 5) had the 
potential export commodities in Thailand. Group of machinery and mechanical appliances; 
Electrical equipment; Parts thereof; Sound recorders and reproducers, television image and sound 
recorders and reproducers, and parts and accessories of such articles (Section 16) had the potential 
export commodities in Malaysia. In case of the products group of Cambodia had the highest export 
value to ASEAN and the potential export commodities in Singapore was group of pulp of wood or 
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of other fibrous cellulosic material (Section 10). Group of plastics and articles thereof; rubber and 
articles thereof (Section 7) had the potential export commodities in Indonesia, Malaysia and 
Thailand. Group of vehicles, aircraft, vessels and associated transport equipment (Section 17) had 
the potential export commodities in Lao PDR and Vietnam. Group of natural or cultured pearls, 
precious or semi-precious stones, precious metals, metals clad with precious metal, and articles 
thereof; imitation jewelry; coin (Section 16) had the potential export commodities in Thailand. In 
case of the products group of Vietnam had the highest export value to ASEAN and the potential 
export commodities in Cambodia, Singapore and Thailand was group of vegetable products 
(Section 2). Group of base metals and articles of base metal (Section 15) had the potential export 
commodities in Indonesia, Lao PDR, Philippine, Singapore and Thailand. Group of vehicles, 
aircraft, vessels and associated transport equipment (Section 17) had the potential export 
commodities in Cambodia, Indonesia, Lao PDR, Malaysia and Thailand.  


