อีสานโพล (ESAAN POLL)
ศูนยวจิ ัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแกน
เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแกน โทรศัพท 043-202566 เว็บไซต http://www.ecberkku.com

การใชจา ยภาคครัวเรือน ของประชากรในประเทศลาว
เมื่อไดไปสํารวจการใชชีวิตของประชาชนชาวลาว ในนครหลวงเวียงจันทร พบวา วิถีชีวิตของประชาชนมีความ
เปนคนเมืองอยูมาก มีการรับประทานอาหารนอกบาน จับจายซื้อเสื้อผาแฟชัน่ ทั้งนีส้ วนหนึ่งอาจมาจากอิทธิพลของสื่อ
ไทย ทั้งโทรทัศน วิทยุและสิง่ พิมพ ที่ชาวลาวสามารถเขาถึงไดงาย การใชจายเงินเพือ่ บริโภคดานตาง ๆ ของประชากร
ลาว จึงมีความนาสนใจ และอาจทําใหเห็นโอกาสในการเขาไปดําเนินธุรกิจในประเทศลาวได

พ.ศ.

มูลคาตลาดคาปลีกคาสงในประเทศลาว มีการเติบโตพอสมควร โดยในป 2553 มีมูลคาอยูที่ 44,000 ลานบาท ใน
นครหลวงเวียงจันทรยังไมมศี ูนยการคาขนาดใหญ แตกําลังมีโครงการกอสราง เชน โครงการ "รีกลั เมกะมอลล" บริเวณ
ตอนเหนือของเวียงจันทร โดยกลุม รีกลั โกลบอลอินเวสทเมนท (Regal Global Investment Development) ซึ่งเปนทุนจาก
ประเทศจีนและสิงคโปร คากวาจะแลวเสร็จประมาณป 2556 นอกจากนี้ บิ๊กซีซูเปอรเซ็นเตอรจํากัด (มหาชน) ก็ไดรับ
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ใบอนุญาตการลงทุนจากกระทรวงแผนการและการลงทุนลาว กลางป 2554 สําหรับโครงการมูลคาราว 5 ลานดอลลาร
บริเวณศูนยการคาตลาดเชา ดวยสัญญาเชา 30 ป
เมื่อพิจารณาจากขอมูลดานประชากรลาว (Demographic Information) โดย World Bank พบวา รอยละ 40 ของ
ประชากรอาศัยอยูตามเมืองใหญ และในป 2551 คนกลุมนี้ มีวถิ ีชีวิตในการอุปโภคบริโภค สินคา 6 กลุมหลัก ไดแก
อาหาร, การขนสงและการสือ่ สาร, เสื้อผาเครื่องแตงกาย,การแพทย, การสันทนาการ และ ที่อยูอาศัย ดังนี้

อาหาร
การขนสงและการสือ่ สาร
ที่อยูอ าศัย
สันทนาการ
เสื้อผาเครือ่ งแตงกาย
การแพทย
ที่มา : World Bank

สัดสวน รอยละ
30
20
17
7
2
2

กีบ/เดือน/ครอบครัว
887,000
582,300
507,000
193,600
59,000
54,000

บาท/เดือน/ครอบครัว
3,420
2,245
1,956
746
227
208

เปนที่นาแปลกใจ ทีก่ ารใชจา ยครัวเรือน ตอการขนสงและสื่อสาร สูงกวาคาใชจายสําหรับที่อยูอาศัย ซึ่ง
สอดคลองกับอัตราการใชโทรศัพทมือถือในประเทศลาว ที่เพิ่มขึ้นในอัตรากาวกระโดด โดยในป 2548 มีอัตราการใช
บริการโทรศัพทเคลื่อนที่ ตอประชากร 100 คน เพิ่มขึ้นจากป 2547 มากกวา 3 เทา โดยในป 2553 ใน 100 คนมีประชากร
ที่ใชโทรศัพทมือถือถึง 64.5 คน (65%) สวนอัตราการใชอินเตอรเน็ท แมวาจะมีอัตราเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง แตเมื่อคิดเปน
จํานวนประชากรแลว ถือวามีขนาดตลาดที่เล็กมาก กลาวคือ ในป 2553 ประชากร 100 คน เขาถึงอินเตอรเน็ทเพียง 7 คน
เทานั้น ทั้งนี้อาจมาจากคาบริการอินเตอรเน็ทในลาว มีราคาสูงมาก โดยบรอดแบนดอินเตอรเน็ท (7 MB) มีราคา
คาบริการถึง 268 เหรียญสหรัฐฯ ตอเดือน หรือประมาณ 8,000 บาทเลยทีเดียว ทั้งนี้ อาจเนื่องจากเครือขายอินเตอรเน็ทใน
ประเทศลาว กาวกระโดดจากแบบผานสายเคเบิล เปนแบบไรสาย ผานโทรศัพทมือถือ
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คน.
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จากขอมูลขางตน ชี้ใหเห็นวาวา ตลาดโทรศัพทมือถือในประเทศลาว ยังคงเติบโตไดดี ดังเห็นไดจาก ในป 2549
บริษัท ลาวเทเลคอมมิวนิเคชัน่ จํากัด (กลุมชินคอรป ถือหุน 49%) ไดเปดใหบริการโทรศัพท ระบบ 3G ในประเทศลาว
หลังจากนัน้ ไมกี่ป ในป 2554 บริษัทพลาเน็ตคอมพิวเตอร (Planet Computer) ไดเปดใหบริการอินเตอรเน็ทระบบ 4G
โดยใชเทคโนโลยี WiMAX เมื่อเปนเชนนี้ รานขายโทรศัพทมือถือ รานซอมโทรศัพท และ รานจําหนายอุปกรณ
โทรศัพท ยอมไดรับอานิสงสกับการขยายตัวของตลาดแนนอน
นอกจากตลาดโทรคมนาคมแลว สินคาประเภทอาหาร หรือรานอาหาร ก็นาสนใจไมแพกัน ดังเห็นไดจากตัวเลข
การใชจายภาคครัวเรือน เปนการใชจายสําหรับซื้ออาหารถึงรอยละ 30 คิดเปนเงินบาทประมาณ 3,400 บาทตอเดือนตอ
ครอบครัว ซึ่งหากเปนรานอาหารรับประทานนอกบาน ก็สอดคลองกับพฤติกรรมทีผ่ บู ริโภคลาวมีการใชจายเพื่อการ
สันทนาการมากขึ้น หรืออาจเปนอาหารประเภทพรอมปรุง ซึ่งตอบสนองวิถีชวี ิตที่เปนคนเมืองมากขึ้น พฤติกรรมการ
ทําอาหารรับประทานเองที่บา นลดลง เปนตน
จะเห็นไดชัดวา โลกของการสื่อสารและอินเตอรเน็ททีร่ วดเร็ว ทําใหวถิ ีชีวิตของประชาชนในประเทศลาว
โดยเฉพาะตามตัวเมืองนัน้ จะมีความเปนคนเมืองสมัยใหมมากขึ้น ธุรกิจตาง ๆ ที่จะมารองรับรูปแบบการดําเนินชีวิตที่
เปลี่ยนไปดังกลาว ทั้งศูนยการคา รานอาหาร ธุรกิจแฟรนไชสตาง ๆ รวมทั้งการพัฒนาคอนเทนท หรือ Application ตาง
ๆ บนโทรศัพทมือถือที่เกีย่ วกับไลฟสไตลชาวลาว ก็ยังมีความนาสนใจ และยังไมมีผทู ี่เขาไปดําเนินธุรกิจลักษณะนี้มาก
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นัก กระแสของตางชาติที่ชาวลาวไดรับรูแ ละปรับตัวไดรวดเร็วนั้น หากนักลงทุนสามารถมองเห็นการเปลีย่ นแปลง
เหลานี้ ก็ถือเปนโอกาสทีจ่ ะพบชองทางในการทําธุรกิจในประเทศลาวไมยาก
คณะนักวิจัย ศูนยวิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจอีสาน ขอขอบคุณ สํานักงานสงเสริมการคาในตางประเทศ (Thai Trade
Center) ณ นครหลวงเวียงจันทร, ผูอํานวยการ ฝายกฎหมายและภาษี บริษัท ไพรซ วอเตอรเฮาส คูเปอรส (ลาว) จํากัด
สํานักงานเวียงจันทร และ Assoc. Prof. Phouphet Kyophilavong, Ph.D. รองผูอํานวยการฝายวิจยั คณะเศรษฐศาสตรและ
การจัดการ มหาวิทยาลัยแหงชาติลาว ทีก่ รุณาใหขอมูลที่เปนประโยชนแกการศึกษาครั้งนีด้ วย

