
AEC Academic and Cultural Exchange Program between  
Savan Institute of Management and Thai-Nichi Institute of Technology  
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ศกึษาดงูานสถานที่ส าคัญในจงัหวัดนครพนม-มุกดาหาร  
 4th April 2016 
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วัดพระธาตุพนมวรมหาวหิาร 
วดัพระธาตพุนมวรมหาวิหารเป็นพระอารามหลวงชัน้เอกชนิด
วรมหาวิหาร ประดิษฐาน ณ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร 
อ าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม มีอายุไม่ต ่ากว่า ๒๓๐๐ปี 
เป็นท่ีเคารพสกัการะของพทุธศาสนิกชน โดยเฉพาะอย่างย่ิงกบั
ชาวภาคตะวันออกเฉียงเหนือร่วมถึงประชาชนลาวด้วย 
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สะพานมิตรภาพไทย-ลาว   

สะพานมิตรภาพ 1 
(หนองคาย-เวียงจนัทน์) 

สะพานมิตรภาพ 2 
(มกุดาหาร-สะหวนันะเขต) 

สะพานมิตรภาพ 3 
(นครพนม-ค ามว่น) 

สะพานมิตรภาพ4        
(เชียงของ-ห้วยทราย) 

สะพานมิตรภาพไทย - ลาว มีความส าคัญเป็นอย่าง
มากในการสนับสนุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจของ
ประเทศไทยและลาว และยังส่งเสริมสายสัมพันธ์อัน
แนบแน่นระหว่างสองประเทศ สะพานแห่งนีอ้ านวย
ความสะดวกในการขนส่งสินค้าซึ่งแต่เดิมขนถ่ายกัน
โดยใช้แพขนานยนต์ และยังเป็นการเปิดทางออกสู่
ทะเลโดยสะดวกให้กบัประเทศลาว สะพานแห่งนีย้งัคง
ความส าคญัในด้านการค้า ปัจจบุนัมีด้วยกนัทัง้หมด 4 
แห่ง 
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สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ ๒ 
มุกดาหาร-สะหวันนะเขต 

         สะพานมิตรภาพแห่งท่ี 2 ท่ีเช่ือมต่อระหว่างจังหวัด
มกุดาหาร ประเทศไทย กบัแขวงสะหวนันะเขต 
         สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นเส้นทาง
คมนาคมทางบกทางเดียวท่ีจะเช่ือมโยงมหาสมุทรอินเดีย
และมหาสมทุรแปซิฟิกให้เช่ือมถึงกนั โดยเอือ้ให้ตอนกลาง
ของไทย ลาว เวียดนาม และพม่า กลายเป็นตลาดจ าหน่าย
สินค้าโดยตรงกับประเทศซีกโลกตะวันออก แทนการใช้
เส้นทางการเดินเรืออ้อมคาบสมทุรท่ีแสนยาวไกล สญูเสีย
ทัง้เวลาและคา่ใช้จ่ายอย่างมหาศาล  
 

เส้นทางคมนาคมตามแผนงานพฒันาแนวพื้นท่ี 
เศรษฐกิจตะวนัออก-ตะวนัตก  

East-West Economic Corridor (EWEC)  
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Academic Exchange between SIM & TNI 
Savan Institute of Management and  
Thai-Nichi Institute of Technology 
 5th April 2016 
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• มีบริษัทท่ีมีโครงการลงทนุในลาว 160 โครงการ  
จาก 20 ประเทศ  

• การเติบโตมีมลูคา่น าเข้า-สง่ออก  
น าเข้า 1.2 พนัล้าน สง่ออก 3.6 พนัล้าน 

• Rate of GDP 2011-2015 
       12 % 12.35%  12.76 %12.80 %12.50 % ตามล าดบัปี  
       ท าให้รายได้ตอ่หวัเพิ่มมากขึน้  
ประเดน็ด้านศักยภาพการแข่งขันของลาว 
1.Infrastructures are still under-development 
2.Resource are poor skills 
3.Capital source 

ด้านเศรษฐกิจของประเทศลาว 

Advantage Disadvantage 

Factor Impact Factor Impact 

Physical 
resource 

FDI growth Human Negative 
effected  

Location GDP growth Knowledge GNP 

Eco-social 
stability 

Capital  

Infrastructure  

การบรรยาย Savannakhet Economy , Lao Culture and Society  

โดย นักศึกษาจาก SIM  
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ข้อเปรียบเทียบระหว่าง เขตเศรษฐกิจมุกดาหาร และ
สะหวันนะเขต  
 

มุกดาหาร  
-มีท่าเรือออกทะเล 
-แรงงานคน 
-ภาษีเงินได้บคุคล 35% 
 

สะหวันนะเขต 
-ไฟฟ้า น า้ประปา 
-one stop service 
-ยกเว้นภาษี 2-8% จากปีท่ีได้ก าไร ปีตอ่ไปเสีย 8% 
-GSP จาก 42 ประเทศสง่ออก 
-ภาษีเงินได้บคุคล 5% 
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ด้านวัฒนธรรมของประเทศลาว 
• ชาวลาวแบง่ออกเป็น 49 ชนเผ่า 
• สว่นใหญ่นบัถือศาสนาพทุธถงึ 67% 
• มีการจดักิจกรรมศาสนา 14 ครัง้ตอ่ปี 
• ดอกลัน่ทม หรือลีลาวดี เป็นดอกไม้ประจ าชาติ  แตค่นลาว

เรียกดอกจ าปี 
• การเข้าวดั ต้องใสผ้่าซิน่หรือผ้าถงุ 
• ประเพณีลาว เชน่  บญุนมสัการ มีการเวียนเทียน บิณฑบาต  
• วนัออกพรรษา และ วนัลอยกระทงของลาวจดัในวนัเดียวกนั 
• ปีใหม่ลาวจะเร่ิมวนัท่ี 14 - 16 เมษายน ของทกุปี ตรงกบัวนั

สงกรานต์ของคนไทย ซึง่จะมีการประกวด นางสงัขารหรือ
นางสงกรานต์ 
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The Tourism and Economic Relationship between Thailand and Laos 

โดย นักศึกษาจาก TNI 
ด้านเศรษฐกิจ 
• ประเทศไทยมีแนวโน้มเศรษฐกิจท่ีดีขึน้ในปี 2559  
• รัฐบาลมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศหลายโครงการ

อาทิเช่น โครงการ super cluster โครงการ SEZ เป็นต้น 
• โครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษของประเทศไทย (SEZ)  มีทัง้หมด 

10  จงัหวดั ซึง่อยูต่ิดกบัชายแดนประเทศลาว พมา่ กมัพชูา 
มาเลเซีย  ซึง่ SEZ ในประเทศไทยมีสิทธิประโยชน์หลายอย่าง 
โดยเฉพาะเร่ืองการลดภาษี และท่ีส าคญัยงัอ านวยเร่ือง
แรงงานตา่งชาติท่ีสามารถเข้ามาท างานในประเทศไทยและ
กลบัประเทศของตนเองในวนัเดียวกนัได้ 
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ด้านการท่องเที่ยวในประเทศไทย 
การแนะน าธุรกิจ MICE ในประเทศไทย ด าเนินการโดย
ส านักงานส่งเสริมการจดัประชุมและนิทรรศการ ซึ่งเป็น
ธุรกิจการท่องเท่ียวรูปแบบใหม่โดยจะมีความแตกต่าง
จากท่องเท่ียวทัว่ไป คือ คา่ยใช้จ่ายตอ่หวัสงูกว่าปกติกว่า 
2 เท่า และประเทศไทย ถือว่าเป็นประเทศท่ีมีวฒันธรรม 
และสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีหลากหลาย เป็นศูนย์กลางของ
อาเซียนท าให้สามารถเดินทางเช่ือมตอ่ไปท่ีไหนก็ได้ 
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กจิกรรม พธีิบายศรีสู่ขวัญ  
ถือวา่เป็นพิธีท่ีส าคญัในลาว ทางสถาบนั SIM จดัพิธีการนีเ้พ่ือต้อนรับพวกเรานกัศกึษา TNI ทกุคนท่ีมาร่วม
กิจกรรม และยงัเป็นการอวยพรเน่ืองในวนัปีใหมข่องลาวท่ีใกล้ถึงนี ้
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การแสดงจากนักศึกษา SIM 

Cultural Exchanges between SIM & TNI 
Savan Institute of Management and Thai-Nichi Institute of Technology  
 4th April 2016 

การแสดงเสียงแคนลาว เป็นการแสดงถึง
วฒันธรรมท้องถ่ิน ที่เป็นประเพณีว่าถ้าถกูใจ
ผู้หญิงบ้านไหนก็จะใช้การเป่าแคนเป็นการ
จีบหรือบอกกลา่วให้ฝ่ายนัน้รู้ 

การแสดงจ าปาเมืองลาว เป็นการเเสดงถึง
ดอกไม้ประจ าชาติของประเทศลาว เป็นร าที่
มีไว้ส าหรับโอกาสส าคญัๆ เช่นปีใหม่หรือไว้
ต้อนรับชาวตา่งชาติที่มาเยี่ยมเยือน 

การแสดงความสามารถพิเศษของนกัศึกษา 
เป็นการเต้น B-boy 
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การแสดงจากนักศึกษา TNI 

Cultural Exchanges between SIM & TNI 
Savan Institute of Management and Thai-Nichi Institute of Technology  
 4th April 2016 

ทางสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญ่ีปุ่ น ได้มีการ
แสดงร าพัดญ่ีปุ่ นท่ีเป็นศิลปะอย่างหนึ่งของ
ประเทศญ่ีปุ่ นในเพลง Zenbon sakura และ
การแสดงเพลงสยามนิรมิตซึ่งเป็นเพลงของ
ประเทศไทย โดยในช่วงท้ายของเพลงนัน้ได้มี
การน าร าพดัญ่ีปุ่ นเข้ามาประสานในการแสดง
อีกครัง้หนึ่ง เพ่ือแสดงให้เห็นถึงความเข้ากัน
ระหวา่งไทยและญ่ีปุ่ น 
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ศกึษาดงูานเขตเศรษฐกจิพเิศษ สะหวันนะเขต :  
Zone C Savan Park 

(Special Economic Zone (SEZ) in Lao PDR.) 
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MR.Tee ,Savan Park Manager  
บรรยายเร่ือง  
Savan-Seno Special Economic Zone  C  
 
• มีท่ีตัง้อยู่ท่ี ชายแดนมกุดาหาร-สะหวนันะเขต 
• มี 4 โซน ได้มีการร่วมลงทนุกบั 33 บริษัท  
• โซน A วางแผนท่ีจะสร้างเป็นศนูย์การค้าและบริการ 
• โซน B วางแผนท่ีจะสร้างแหลง่กระจายสินค้า Logistics Park  

มีพืน้ท่ี 288 Ha  
• โซน C ก าลงัพฒันาให้เป็นแหลง่อตุสาหกรรมการผลิต มีพืน้ท่ี 

234 Ha 
• โซน D วางแผนท่ีจะสร้างเป็นบ้านจดัสรรตา่งๆ 118 Ha 
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Savan Park สะหวันนะเขต 
• จดัตัง้ศนูย์ one-stop service ท่ีอ านวยความสะดวกเร่ืองการขอใบขออนญุาตเข้าท างาน 
• มีการให้สทิธิประโยชน์มากมายส าหรับธรุกิจท่ีตัง้ในเขต 
          เช่น ได้รับการยกเว้นภาษีก าไรเป็นระยะเวลา 2-10 ปีนบัตัง้แตเ่ร่ิมมีผลก าไร  หลงัจากนัน้จะเสียในอตัราร้อยละ 8-10 
          เสียภาษีรายได้สว่นบคุคล ส าหรับคนตา่งชาติในอตัรา ร้อยละ 5 ได้รับการยกเว้นภาษีในการสง่ออก และ  
          ยกเว้นภาษีในการน าเข้าวตัถดุิบ เคร่ืองจกัร อปุกรณ์ก่อสร้างและอปุกรณ์ท่ีใช้ในการผลิต 
•    มีนกัลงทนุท่ีได้ลงทนุในโซน C นีท้ัง้หมด 47 โรง โดยมาจากประเทศลาว ไทย มาเลเซีย ญ่ีปุ่ น ฝร่ังเศส มากท่ีสดุตามล าดบั  
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ศกึษาดงูานบริษัทที่เข้ามาลงทุนในเขตเศรษฐกจิพเิศษ  

สะหวันนะเขต : Zone C Savan Park 

(Special Economic Zone (SEZ) in Lao PDR.) 
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CELESTICA LAO, CO., LTD., SAVANNAKHET, LAO PDR 

ส านักงานใหญ่ ตัง้อยู ่Toronto, Canada 
มีโรงงานทัง้หมด 21 แห่ง 
มีพนกังานมากกวา่ 25,000 คน   
 
โรงงานในประเทศลาว  
ตัง้อยูใ่น Savan Park Zone C  
ภายในโรงงาน มีทัง้ 2 เฟส และ 1 คลงัสินค้า 
มีพนกังานรวม 400 คน  
มีรายรับประมาณ 100 ล้านเหรียญตอ่ปี  
การท างาน 6 วนั วนัละ 24 ชัว่โมง  
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ประเภทธุรกิจ  ผลติชิน้สว่นอปุกรณ์คอมพิวเตอร์ ผลติเคร่ืองมืออปุกรณ์ อิเลค็ทรอนิคส์
  ผลติอปุกรณ์โทรคมนาคม ผลติเคร่ืองมือ และอปุกรณ์ทางการแพทย์ 

Main Product   ท่ีผลติในประเทศลาว ได้รับ Made in Laos 

ผลิตภณัฑ์ conference call ของ Polycom 
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Parts Flow  

นิคมแหลมฉบัง จ.ชลบุรี Customer 

โรงงานที่ Savan Park 

Assembly + Check 

กระบวนการภาพรวมของ Celestica 
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Essilor Lao Company Limited 
• บริษัทของประเทศฝร่ังเศสท่ีมาลงทนุในประเทศลาว  
• ซึง่ฐานบริษัทใหญ่ตัง้อยูท่ี่ประเทศไทย 
• วตัถดุิบ (เม็ดพลาสติก) น าเข้ามาจากประเทศอินเดีย 
• ผลติเก่ียวกบัเลนส์แวน่ตา 
• บริษัท Essilor เลือกฐานผลิตท่ีประเทศลาวเพราะปัจจยัตา่งๆ ดงันี ้
        1. คา่ไฟถกู (บริษัท Essilor ท าการผลติ 7 วนั วนัละ 24 ชัว่โมง)               
        2. ท่ีตัง้ สะดวกตอ่การขนสง่สินค้าและจดัจ าหน่าย 
        3. แรงงาน คา่จ้าง, ภาษา(ส าคญัมากตอ่ ไทยและลาว)  
            และด้านการสื่อสาร 
• การท างานของเคร่ืองจกัรมีก าลงัการผลติ 7 ล้าน ลติร/ปี ก าลงัการ

ผลิตตอ่วนั 17,000-18,000 มีอตัราการเกิดของเสียประมาณ  2%-3%  
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1. เก็บ Material รักษาวตัถดุิบคล้ายๆเม็ดทราย เคร่ือง Auto ดดูวตัถไุลค่วามชืน้เพ่ือจะสง่เข้าในกระบวนการ
ผลติตอ่ไป 
2. ท าเลนส์ตามสายตาเป็นชิน้ขนาดใหญ่ใช้เวลา 3-4 นาที ผลติได้ 6 อนั/รอบ 
3. แยกเลนส์ท่ีดีและเสีย ดีจะน าไปเก็บ ถ้าเป็นของเสียจะน าไปขาย 
4. เคลือบน า้ยาท่ีเลนส์ มี 2 ชนิด NTPC (ไม่สามารถท าสี) กบั TPC (สามารถท าสีได้)  
5. ตรวจของเสียหลงัจากเคลือบน า้ยาอีกรอบ 
6. อบเลนส์ใช้เวลา 2 ชัว่โมงถ้าเคลือบแบบ NTPC จะใช้เวลา3 ชัว่โมงถ้าเคลือบ TPC 
7. ตดัให้เป็นอนัเดียวแล้วแยกของดีและเสีย 
8. แพ็คใสถ่งุ พร้อมบอกคา่สายตา ก่อนท่ีจะท าการแพ็คใสถ่งุต้องมีการน ามาสุม่ตรวจของดีและเสียก่อน โดย
ตอ่รอบจะท าการสุม่มา 5 อนั ถ้ายงัไมผ่า่นก็ท าการสุม่มาตรวจใหม ่เม่ือแพ็คเสร็จแล้วก็ท าการสง่ตอ่ไปยงั 
Warehouse 

กระบวนการผลิต 
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Savan Landmark and Cultural Sightseeing  
พระธาตุโพน / พระธาตุอิงฮัง / พพิธิภณัฑ์ไดโนเสาร์ 
 6th April 2016 
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พระธาตุอิงฮัง 
 

 พระธาตท่ีุส าคญัและขึน้ช่ือว่าเป็นพระธาตฝุ่าแฝดของ ”พระธาตพุนม”
ในประเทศไทย คงหนีไม่พ้น ”พระธาตอุิงฮงั” ซึ่งเป็นพระธาตท่ีุมีความศกัดิ์สิทธ์ิและ
ส าคญัมากในประเทศลาว ผมได้ไปสมัผสัพระธาตนีุเ้ป็นครัง้แรก ในวนัท่ีเดินทางไป
อากาศในประเทศลาวมีอณุหภมูิท่ีสงูเลยสง่ผลให้ร้อนมาก แตเ่มื่อไปถึงพระธาตอุิงฮงั
แล้วก็ได้พบความสวยงาม 
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 วฒันธรรมท่ีสวยงามจนท าให้ผมลืมอากาศร้อนไป
เลย พระธาตอุิงฮงัเป็นพระธาตท่ีุมีความสงู ๒๕ เมตร ตวัพระธาตุ
เป็นสีเทา (สีปูน) ศิลปะอนัสวยงามซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากขอม
โบราณ โดยรอบก าแพงของพระธาตุมีพระพุทธรูปวางเรียงราย
ตลอดทัง้ ๔ ทิศ ภายในพระธาตปุระดิษฐานพระบรมสารีริกธาต ุ
สว่นของกระดกูสนัหลงัของพระพทุธเจ้าท่ีอญัเชิญมาจาก 
กรุงราชคฤก 
  เน่ืองจากเป็นพระธาตท่ีุชาวลาวเช่ือว่าขอพรสิ่งใดก็
สมปรารถนา ในวนัท่ีไปมีประชาชนชาวลาวมากราบไหว้พระธาตุ
ไม่ขาดสายท าให้เราเห็นวัฒนธรรมท่ีสวยงามของชาวลาวอย่าง
ชดัเจน อย่างเช่น “การนุ่งซิ่น (ผ้าถงุ)”เข้าวดัของผู้หญิงลาวซึง่เป็น
วัฒนธรรมท่ีสืบทอดกันมานานเป็นเสน่ห์ท่ีคนเข้าเย่ียมชมพระ
ธาตจุะได้เห็นถึงความสวยงามของวฒันธรรมลาว 
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พระธาตุโพน 
            พระธาตโุพน เป็นพระธาตคุูบ้่านคูเ่มืองเก่าแก่มานานกวา่ ๕๐๐ ปี นบัเป็นโบราณสถานที่ส าคญัของชาว 
สะหวนันะเขต ชาวบ้านมกัเรียกอีกช่ือหนึ่งว่า ขีโ้พน ซึง่ค าว่า โพน มีความหมายว่า อจุจาระ ชาวบ้านมีความเช่ือว่าสถานท่ี
แห่งนีเ้ป็นสถานท่ีท่ีพระพทุธเจ้าได้มาขบัถ่ายไว้ ตอ่มาก็ได้ท าการสร้างเป็นพระธาต ุเป็นท่ีนบัถือของชาวบ้านจนกลายเป็นท่ี
กลา่วขานวา่ หากใครไปบะ ( บะ หมายถึง การบนบานขอให้สมหวงั) จะได้สมหวงักนัทัว่หน้า 
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 และวนันีพ้วกเราชาว TNI ก็ได้มีโอกาสมา
สกัการะ เม่ือเข้ามาในวดันัน้ จะเห็นผู้คนมากมายถือธปูดอกไม้
เตรียมมาไหว้อธิษฐานขอในสิง่ท่ีตนหวงั ผู้หญิงนัน้จะต้องนุ่ง
ผ้าซิน่เพ่ือจะเข้าไปสกัการะ ทิวทศัน์รอบๆ วดันัน้มีต้นตาลน้อย
ใหญ่สลบัซบัซ้อนกนั มีชาวบ้านน าของมาขายอยา่งมากมาย 
หนึ่งในนัน้คือผลิตภณัฑ์น า้ตาลก้อน เป็นของฝากท่ีเป็น
เอกลกัษณ์ตามวิถีชาวบ้าน น า้ตาลก้อนนัน้มีรสชาติหอมหวาน 
คล้ายๆ น า้ตาลปึกของบ้านเรา  
 นับว่านอกจากจะได้มาสักการะพระธาตุโพน 
พระธาตท่ีุเป็นท่ีนับถือของชาวสะหวนันะเขต เรายงัได้พบกับ
ภาพความเป็นอยู่ท่ีเรียบง่ายแต่แฝงไปด้วยความอบอุ่นห่วงใย
เปรียบเสมือนครอบครัว 
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พพิธิภณัฑ์ไดโนเสาร์ 

 
         ในขณะท่ีเดินทางจะเข้าท่ีพกั จะผ่านวงเวียนท่ีมีตวัไดโนเสาร์อยู ่
ซึ่งในตอนแรกก็สงสัยอยู่ว่า สะหวันนะเขตนัน้เ ก่ียวข้องอะไรกับ
ไดโนเสาร์เพราะตัง้อยูใ่จกลางเมืองสะหวนัเขต จนมาถึงวนัสดุท้าย ก็ได้
ไปเย่ียมชมพิพิธภณัฑ์ไดโนเสาร์ ตอนแรกท่ีเข้าไปรู้สกึว่ามนัเลก็มาก ไม่
คอ่ยน่าสนใจ แตพ่อเดินดไูปเร่ือยๆ พร้อมกบัมีคณุลงุมาอธิบายก็เข้าใจ
แล้วว่า ท่ีน่ีก็เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีเชิงประวัติศาสตร์ท่ีมีช่ือเสียงใน
สะหวนันะเขต แล้วท่ีน่ียงัเก็บร่องรอยของสิ่งท่ีมีชีวิตท่ีใหญ่ท่ีสดุในโลก
ไว้อีกด้วย และในการขุดร่องรอยต่างๆ ก็ได้รับการร่วมมือจากฝร่ังเศส
เข้ามาช่วยด าเนินการค้นหาและจดัสร้างพิพิธภณัฑ์ 
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 ในพิพิธภณัฑ์ไดโนเสาร์นีมี้ทัง้ โครงกระดกูของไดโนเสาร์
หลายประเภท ทัง้กินพืชและกินเนือ้ไว้ในตู้กระจกและมีอีกมากมายใน
ห้องเก็บแตไ่ม่สามารถน าเอาออกมาโชว์เน่ืองจากพืน้ท่ีมีไม่เพียงพอ แต่
คนลาวช่วยกันขุดหาไปเร่ือยๆ แล้วน ามาเรซิ่นไว้ บางส่วนก็น าไปโชว์ 
ท่ีอ่ืน ซึง่ก็เป็นสถานท่ีท่ีน่าประทบัใจเพราะถงึแม้จะเป็นท่ีเลก็ๆ แต่ก็รวม
ชิน้สว่นของสิง่มีชีวิตท่ีใหญ่ท่ีสดุเอาไว้ได้ 
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การศกึษาดงูานตลาดการค้าชายแดนระหว่างไทย-ลาว  
ตลาดสิงคโปร์ / ตลาดอินโดจีน 
 7th April 2016 
 

31 



ตลาดสิงคโปร์ 

ความเป็นมา 
• ตลาดสะหวันชัย อยู่ท่ีถนนสีสะหว่างวงศ์ เป็นตลาดใหญ่ของเมือง ชาวบ้านเรียกกันว่าตลาดสิงคโปร์ เพราะ

สงิคโปร์เคยให้เงินช่วยเหลือในการก่อสร้างแทนตลาดเก่าในตวัเมือง เปิดเวลา 05.00-18.00 น.  
สินค้าภายในตลาด 
• สนิค้ามีทัง้เคร่ืองอปุโภคและบริโภค อาทิเชน่ ของกิน เคร่ืองใช้ อปุกรณ์ตา่งๆ ทองรูปพรรณ เคร่ืองเงิน เสือ้ผ้า ฯลฯ 
• สินค้าสว่นใหญ่จะน าเข้าจากจีน เวียดนาม ไทย และตลาดแห่งนีเ้ป็นศนูย์กลางในกระจายสินค้าไปยงัภมูิภาคอ่ืน

ของประเทศลาว โดยจะมีพอ่ค้าคนกลางมารับซือ้แบบเหมาไปขายปลีกตอ่ 
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ความน่าสนใจและโอกาสในการลงทุนของตลาด
สิงคโปร์ 
 
• มีความน่าสนใจพอสมควรเพราะเป็นตลาดท่ีมี

พ่อค้าคนกลางมาเลือกซือ้ของเพื่อน าไปขายต่อ
เป็นจ านวนมาก  
 

• เหมาะแก่การโปรโมทสินค้าให้เป็นท่ีรู้จัก แต่ควร
เ น้นเป็นสินค้าในชีวิตประจ าวัน  ห รือสินค้า 
ท่ีจ าเป็นในครัวเรือน 
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ตลาดอินโดจีน 
ความเป็นมา  
• ตลาดอินโดจีน ปัจจุบันตัง้อยู่ท่ีต าบลศรีบุญเรือง อ าเภอเมืองมุกดาหาร บริเวณถนนส าราญชายโขง เร่ิมมีการ

จ าหน่ายครัง้แรกเม่ือปี 2523 ท่ีได้ช่ือว่า ตลาดอินโดจีนเพราะสินค้าน าเข้าส่วนใหญ่มาจากแถบอินโด จีน (จีน 
เวียดนาม) ตลาดเกิดจากจังหวัดมุกดาหารอยากจะปรับวิสัยทัศน์ระหว่างริมแม่น า้โขงจึงสร้างจุดชมวิว และ
สง่เสริมให้มีตลาดเพื่อกระตุ้นการทอ่งเท่ียว (สร้างตลาดใต้ดิน)   
 

สินค้าภายในตลาด 
• น าเข้าจาก เวียดนามและจีนเป็นสว่นใหญ่ สินค้าท่ีนิยมคือผ้าไหม ผ้าพืน้เมือง เคร่ืองเซรามิก เคร่ืองเงิน เคร่ืองหนงั 

นองจากนีย้งัมีการค้าขาย อปุกรณ์ตา่งๆ รวมทัง้สินค้าอปุโภคและบริโภค 
• สินค้าของตลาดเหล่านีย้งัส่งออกไปยงัประเทศลาว และแถบภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของไทย  โดยส่วนหนึ่งจะ

ผา่นพอ่ค้าคนกลางท่ีจะมาซือ้ของไปขายปลีกตอ่ 
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ความน่าสนใจและโอกาสในการลงทนุตลาดอินโดจีน 
• มีความน่าสนใจมากเพราะตลาดนีอ้ยู่ใกล้กับท่ีประชุมจัดสัมมนาของจังหวัดมุกดาหารท าให้เป็นตลาดท่ีมี

นกัท่องเท่ียวมาซือ้ของฝากเป็นจ านวนมาก รวมถงึพอ่ค้าคนกลาง  
• โอกาสในการลงทนุมีมากเพราะตลาดด้านลา่งชัน้ใต้ดิน ร้านค้ายงัมีไมม่ากนกัและสนิค้ายงัไมห่ลากหลาย  
• จดุท่ีสามารถพฒันาเพิ่มเติม คือมีการแข่งขนัเพราะแต่ละร้านจะขายสินค้าท่ีคล้ายๆกนั ถ้าหากต้องการลงทนุ 

ควรหาสนิค้าท่ีมีเอกลกัษณ์  
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