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วันนีผ มขอเริ มด้ วยคําพูดดีๆ ของสตีฟ จ็อบส์ (Steve Jobs) ประโยคหนึงทีอาจสร้ างแรงบันดาลใจให้
ผู้อ่านทีกําลังท้ อแท้ กบั ตลาดส่งออกเดิมๆ ทีซบเซาในช่วง 2-3 ปี ทีผ่านมา คําพูดนันคื
 อ “Be what’s next - มอง
หาสิงใหม่ ” สตีฟ จ็อบส์ บอกว่า “มีสิงใหม่เกิดขึ นเสมอ จงเรี ยนรู้ อย่าครํ าครวญกับสิงทีสญ
ู เสียไป และอย่าฟูม
ฟายกับอดีตทีจบไปแล้ ว เราควรคิดถึงสิงใหม่ๆ ในชีวิตของเราทีรอการค้ นพบ บางครัง ก้ าวแรกอาจจะแสนยาก แต่
จงเริ มต้ นทํา และความสําเร็ จจะเกิดขึ นตามมา” ทําไมผมถึงยกคําพูดของสตีฟ จ็อบส์ขึ นมาในเวลานี  เพราะอยาก
ให้ ท่านผู้อา่ นลองพิจารณาตลาดใหม่ๆ ใกล้ ตวั ดูบ้าง อาจเป็ นโอกาสใหม่ๆ ในธุรกิจของท่านบ้ าง
เมือดูภาพรวมของการส่งออกของไทยขยายตัวเพียงร้ อยละ 0.95 เมือเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2555
และการส่งออกไปยังตลาดส่งออกหลักๆ คือ สหรัฐอเมริ กา ยุโรป จีน และญีปุ่น หดตัวลงพอสมควร บางตลาดหด
ตัวลงถึงร้ อยละ 10 รวมทังแนวโน้

มในช่วงครึ งหลังของปี ก็ยงั ดูไม่ค่อยสดใส เศรษฐกิจของประเทศเหล่านี ก็ยงั ไม่มี
ความแน่นอนอยู่มาก ซึงนอกจากกระทบต่อกําลังซือ แล้ ว ยังเป็ นปั จจัยหนึงที ทําให้ ค่าเงินบาทผันผวนได้ อีก ผู้
ส่งออกไม่วา่ จะเป็ นรายใหญ่หรื อ SMEs จึงอาจต้ องปรับกลยุทธ์ ทางธุรกิจของตนเพือความต่อเนืองทางธุรกิจหรื อ
บางท่านอาจต้ องเปลียนเพือความอยู่รอดของธุรกิจ
แล้ วทํ าไมการส่งออกยังขยายตัวได้ ในปี นี  ก็เพราะตลาดอาเซียนและออสเตรเลียมีการเติบโตเพิมขึน
ประมาณร้ อยละ 5-6 และตลาดอาเซียนนี มีสดั ส่วนร้ อยละ 25 ของมูลค่าการส่งออกของไทย ซึง ในปี 2555 มีมลู ค่า
การส่งออกเท่ากับ 1,758,212.8 ล้ านบาท และเมือเจาะกันลึกๆ แล้ วจะเห็นว่าการส่งออกไปยังประเทศเพือนบ้ าน
ใกล้ เคียงของเรา 4 ประเทศคือ มาเลเซีย สหภาพเมียนมาร์ กัมพูชา และ สปป.ลาว มีมูลค่าถึง 1 ใน 3 ของการ
ส่งออกไปตลาดอาเซียน ซึงมีมูลค่าเท่ากับ 556,977 ล้ านบาท และตลาดเพือนบ้ านของเรานี มีการเติบโตอย่าง
ต่อเนืองมาโดยตลอด ในช่วง 5 ปี ทีผ่านมามีการขยายตัวเฉลียร้ อยละ 9-10 ต่อปี เพิมจากปี 2552 ซึง มีมลู ค่าการ
ส่งออกเพียง 366,117 ล้ านบาท ซึง เป็ นการขยายตัวแบบก้ าวกระโดด สวนทางกับแนวโน้ มเศรษฐกิจในภูมิภาคอืน
ทีกําลังซบเซาลง และสะท้ อนให้ เห็นว่าโอกาสการเปิ ดตลาดการค้ าชายแดนไทยโดยเฉพาะอย่างยิงเรื องการส่งออก
ยังสดใส และเป็ นเรื องใกล้ ตวั มาก จนไม่ควรทีจะมองข้ าม

การส่งออกไปยังมาเลเซียมีแนวโน้ มชะลอตัวลงมาก โดยติดลบถึงร้ อยละ 20 ในปี ทีผ่านมา ปั จจัยหนึงที
ปฏิเสธไม่ได้ คงเกิดจากปั ญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ แต่สวนทางกับเมียนมาร์ หรื อพม่า สปป.
ลาว และกัมพูชา ทีกลายเป็ นดาวดวงใหม่ทีทํามาค้ าขายกับไทยเพิมขึ นอย่างรวดเร็ ว โดย สปป.ลาว มีอตั ราการ
ขยายตัวสูงสุดถึงร้ อยละ 34 รองลงมาเป็ นกัมพูชาร้ อยละ 27 และพม่าขยายตัวร้ อยละ 16 ทําให้ เห็นได้ ว่าพื นที
ชายแดนทางภาคตะวันออก ตะวันตก อีสาน และเหนือของไทย ยังมีโอกาสการเติบโตทางการค้ าสูง
นอกจากนี  3 ประเทศนี ยังจะเป็ นโอกาสทีนกั ลงทุนไทยจะเข้ าไปแสวงหาผลประโยชน์จากการค้ าและการ
ลงทุน เพือรองรับการเปิ ดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในวันที 31 ธันวาคม 2558 และเป็ นฐานการผลิตใหม่ในการ
ส่งออกและได้ รับสิทธิประโยชน์ตา่ งๆ จากคูค่ ้ าเดิม เช่น GSP รวมถึงการรับมือคูแ่ ข่งขันรายใหญ่จากต่างประเทศที
กําลังเข้ ามาอย่างในตลาดพม่า ตอนนี ไทยยังมีการค้ ากับพม่าไม่สงู นัก แต่หลังจากพม่าเปิ ดประเทศแล้ วพอสมควร
ตลาดนี มีศกั ยภาพในการเติบโตสูงมาก เพราะมีประชากรจํานวนมากพอๆ กับไทย อีกทังยั
 งมีทรัพยากรธรรมชาติ
สูง และทีสําคัญยังมีการเปิ ดเขตเศรษฐกิจพิเศษและนิคมอุตสาหกรรม หลายแห่งทัว ประเทศ ซึง ต่อไปจะกลายเป็ น
ยุทธศาสตร์ ทางการค้ าและการลงทุนขนาดใหญ่ของอาเซียน ดังนัน ผู้ประกอบการของไทยจะต้ องอาศัยความ
ได้ เปรี ยบต่างๆ เช่น การมีพรมแดนติดกับพม่าเป็ นระยะทางทียาวมาก และมีจดุ ผ่านแดนทีสําคัญหลายจุด เป็ นต้ น
ดังนันจึ
 งต้ องรี บเข้ าไปเสาะแสวงหาโอกาสทางธุรกิจให้ พบโดยเร็ ว
ในส่วน สปป.ลาว และกัมพูชา ผู้ประกอบการไทยก็มีโอกาสมากเช่นกัน เนืองจากทังสองประเทศมี

ความ
ต้ องการสินค้ าจากไทยสูง ซึงในเรื องตัวสินค้ า เป็ นจุดเด่นและจุดขายของสินค้ าไทยทีเดียว เพราะชื อเสียงของ
สินค้ าเมดอินไทยแลนด์ในกลุ่มประเทศเพือนบ้ านเรานีไ ด้ รับการยอมรั บและถือว่ามีมาตรฐานทีดี ตลาดเหล่านี 
นิยมสินค้ าไทยมาก ไม่วา่ จะเป็ นสินค้ าอุปโภคบริ โภคพื นฐาน เช่น สบู่ ยาสระผม ผงซักฟอก ยาสีฟัน รวมถึงสินค้ า
คงทน หรื อสินค้ าในกลุ่มฟุ่ มเฟื อยก็มีโอกาสเพิ มขึน ต่อเนื อง เช่น เครื องใช้ ไฟฟ้า เฟอร์ นิเจอร์ ของตกแต่งบ้ าน
เครื องดืมและอาหารสุขภาพ เนืองจากประเทศเหล่านี กําลังมีเศรษฐกิจเติบโตเพิมขึน ทําให้ ประชาชนมีกําลังซื อ
บริ โภคสินค้ าหรู หราเพิม หรื ออาจใช้ ทงั  2 ประเทศเป็ นช่องทางการค้ าผ่านไปยังประเทศที 3 เนืองจาก สปป.ลาว ที
สามารถเชือมต่อกับทางประเทศจีนตอนใต้ และเวียดนาม หรื อกัมพูชาทีเชือมต่อไปยังประเทศเวียดนาม
อย่างไรก็ตาม แม้ ว่าโอกาสในการค้ าและการลงทุนในประเทศเพือนบ้ านเหล่านี จะเปิ ดกว้ างมากขึน แต่
ผู้ประกอบการโดยเฉพาะ SMEs จําเป็ นต้ องศึกษาเรี ยนรู้ ข้ อมูลด้ านการค้ าและลงทุนให้ ดีก่อน โดยเฉพาะ
กฎระเบียบในแต่ละประเทศทีมีความแตกต่าง และมีลกั ษณะเฉพาะตัวมาก รวมถึงต้ องปรับมุมมองให้ กล้ าทีจะเข้ า
ไปทําการค้ าและลงทุนกับประเทศเหล่านี  เพราะการค้ าชายแดนหรื อการลงทุนในประเทศเพือนบ้ านจะเป็ นได้ ทงั 
โอกาสและความเสียง การจะเปิ ดเกมรุ กในตลาดประเทศเพือนบ้ านนันเป็
 นเรื องทีไม่ง่ายนัก แต่ก็ไม่ยากจนเกินไป
หากท่านผู้อา่ นศึกษาและทําความรู้ จกั ตลาดต่างๆ เหล่านี อย่างจริ งจัง

