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Highlight 

  ปจัจุบนันักลงทุนทัว่โลกต่างใหค้วามสนใจกลุ่ม CLMV ดว้ยปจัจยัสนับสนุนต่างๆ ทัง้ในดา้น
ทรพัยากรธรรมชาต ิแรงงาน นโยบายการเปิดการคา้เสร ีและชยัภูมทิีอ่ยู่ใจกลางอาเซยีน ทัง้นี้
เพื่อเพิม่ขดีความสามารถในการควา้โอกาสจาก CLMV ในภาวะทีก่ารแขง่ขนัในตลาดทวคีวาม
รุนแรงขึ้นจากสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่ปรบัตัวอย่างช้าๆ และเศรษฐกิจในประเทศที่ยงั
อ่อนแอ อไีอซแีนะ 4 กลยุทธ์เพื่อยกระดบัขดีความสามารถให้กบัผู้ประกอบการไทย คอื 1)  
การลดต้นทุน 2) การเพิ่มมูลค่า 3) การหาตลาดใหม่ 4) การหาโอกาสจากธุรกจิเกี่ยวเนื่อง 
อย่างไรกต็าม เพื่อให้สามารถแข่งขนักบัผู้ประกอบการที่มศีกัยภาพสูงจากประเทศอื่นๆได้ 
ผูป้ระกอบการควรน าความรูค้วามเชี่ยวชาญในสายธุรกจินัน้ๆ เขา้ไป พรอ้มทัง้หาพนัธมติร
ทางธุรกจิทีด่ใีนทอ้งถิน่เพื่อเป็นปจัจยัสง่เสรมิใหก้ารด าเนินธุรกจิเป็นไปอย่างราบรื่น 

 

 

การก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC ในช่วงปลายปี 2015 จะส่งผลให้อาเซียนกลายเป็น
ตลาดที่มีความส าคัญ โดยเฉพาะกลุ่มประเทศ CLMV (กัมพูชา ลาว เมียนมา และ เวียดนาม) ทั้งนี้ด้วย
ปัจจัยหลายอย่าง อาท ิอตัราการเติบโตทางเศรษฐกิจในภูมภิาคที่ดีขึน้อย่างต่อเนื่อง ค่าจ้างแรงงานที่มรีาคาต ่า การมี
ทรพัยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์  การด าเนินนโยบายของภาครฐั ทัง้ในด้านของการเปิดการค้าเสร ีการจดัตัง้ศูนย์อ านวย
ความสะดวกทางธุรกจิ และการเพิม่สทิธปิระโยชน์ในการลงทุนต่างๆ ใหก้บันักลงทุน ส าหรบัในดา้นของภูมศิาสตรจ์ะเหน็ไดว้่า
กลุ่มประเทศ CLMV ตัง้อยู่ใจกลางของภูมภิาคอาเซยีน ซึง่เป็นจุดเชื่อมต่อของเสน้ทางการคา้ใหญ่ๆ จากทุกมุมโลก นอกจากนี้ 
กลุ่มประเทศ CLMV ได้รบัการวางแผนพัฒนาและปรบัปรุงโครงสร้างพื้นฐานอย่างต่อเนื่องโดยการสนับสนุนจากประเทศ
มหาอ านาจ เช่น ญีปุ่่น จนี สหรฐัฯ เยอรมนั  ดงันัน้ปจัจยัเหล่าน้ีจงึส่งผลใหก้ลุ่มประเทศ CLMV เหมาะแก่ผูป้ระกอบการในการ
ยา้ยฐานการผลติเพื่อลดตน้ทุน รวมถงึเป็นภูมภิาคทีม่โีอกาสในการขยายตลาดค่อนขา้งสงู 

ประกอบกับไทยเองเผชิญปัญหาจากต้นทุนแรงงานข้ันต่ าที่สูงข้ึน ซึ่งเป็นปัจจัยหลักในการผลักดั น ให้
ผู้ประกอบการไทยเร่งมองหาโอกาสในการปรับกลยุทธ์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน ซึ่งกลุ่ม 
CLMV เป็นกลุ่มที่จะช่วยตอบโจทย์นี้ได้ การปรบัขึน้ค่าแรงขัน้ต ่าของไทยสง่ผลใหป้ระเทศเริม่สญูเสยีขดีความสามารถใน
การแขง่ขนัใหก้บัประเทศเพื่อนบา้น โดยเมื่อเทยีบแลว้ ค่าแรงขัน้ต ่าของไทยสงูกว่าพม่าถงึ 5 เท่า กมัพชูา 4 เท่า ลาว 3.5 เท่า 
และ เวยีดนาม 3 เท่า ผูป้ระกอบการในไทยจงึต้องแบกรบัต้นทุนทีเ่พิม่มากขึน้ ทัง้นี้ค่าแรงทีเ่พิม่สงูขึน้ยงัส่งผลให้วตัถุดบิและ
ปจัจัยการผลิตอื่นๆ ปรับตัวสูงขึ้นด้วยเช่นกัน ซึ่งเหล่าน้ีเป็นปจัจัยส าคัญที่ลดระดับความสามารถในการแข่งขันของ
ผูป้ระกอบการไทยลง โดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมทีใ่ชแ้รงงานเขม้ขน้ ทัง้นี้ ในภาวะทีก่ารแขง่ขนัในตลาดทวคีวามรุนแรงขึน้
จากสถานการณ์เศรษฐกจิโลกที่ปรบัตวัอย่างช้าๆ และเศรษฐกจิในประเทศที่ยงัอ่อนแอ อไีอซแีนะ 4 กลยุทธท์ี่ผู้ ประกอบการ
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สามารถน าไปใชเ้พื่อควา้โอกาสจาก CLMV เพื่อกา้วไปสูอ่นาคตทีม่ ัน่คงและยัง่ยนืยิง่ขึน้ คอื 1)  การลดตน้ทุน 2) การเพิม่มลูค่า 
3) การหาตลาดใหม่ 4) การหาโอกาสจากธุรกจิเกีย่วเน่ือง 

1) กลยุทธ์การลดต้นทุนเหมาะส าหรับธุรกิจที่ปัจจุบันมีการใช้แรงงานไร้ฝีมืออย่างเข้มข้นผูป้ระกอบการไทย
สามารถเพิม่ระดบัขดีความสามารถในการแขง่ขนัดว้ยการยา้ยฐานการผลติออกไปยงักลุ่ม CLMV เพื่อลดตน้ทุนจากแรงงานและ
วตัถุดิบราคาถูก กลยุทธ์นี้เหมาะส าหรบัอุตสาหกรรมการผลติที่เป็นอุตสาหกรรมเบาหรอือุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานไร้ฝีมือ 
(Unskilled labor)  และกึง่ฝีมอื (Semi-skilled labor) ยกตวัอย่าง เช่น โรงงานผลติเสือ้ผา้ โรงงานผลติรองเทา้ สามารถยา้ยฐาน
การผลิตไป กัมพูชาเพื่อใช้แรงงานไร้ฝีมือที่มีราคาต ่ ากว่าไทย ในขณะที่อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ หรือ
อุตสาหกรรมไฮเทคอื่นๆ สามารถย้ายฐานการผลิตไป เวียดนามเนื่องจากมีฐานแรงงานกึ่งฝีมือ (semi-skilled labor) มาก 
นอกจากนี้ เวยีดนามยงัมกีารสนบัสนุนอุตสาหกรรมนี้โดยตรงใหไ้ดร้บัสทิธปิระโยชน์ทางภาษสีงูสดุเมื่อเทยีบกบัอุตสาหกรรมอื่น 
และถ้าเป็นผู้รบัจ้างผลิต (Subcontractor) หรอืผู้จดัหาชิ้นส่วน (Supplier) ให้บริษัทใหญ่ไม่ว่าจะเป็น  Samsung, Hyundai, 
Nikon, Intel, Nissan, Toyota หรือ LG ที่ย้ายฐานการผลิตไปยัง Hi-Tech Park ของเวียดนาม จะสามารถต่อยอดธุรกิจใน
กลุ่มคลสัเตอรไ์ด ้ทัง้นี้ รฐับาลเวยีดนามมกีารปรบัขอ้บงัคบัการเขา้ขา่ยเป็นอุตสาหกรรมไฮเทคใหง้่ายขึน้ ตามกฎขอ้บังคบัเลขที ่
19/2015/QD-TTg เช่น ลดสดัส่วนรายไดร้วมจากการขายสนิคา้ไฮเทค ลงเหลอื 70% จากเดมิทีร่ายไดท้ัง้หมดต้องมาจากการ
ขายสนิค้าไฮเทค 100% โดยมผีลบงัคบัใช้ในเดอืนสงิหาคมนี้เป็นต้นไป อนึ่ง ขอ้พงึระวงัจากการลงทุนในกลุ่ม CLMV ได้แก่ 
ตน้ทุนแฝงต่างๆ ทีอ่าจเกดิขึน้  เช่น ตน้ทุนแฝงจากแรงงาน ในการประทว้งหยุดงาน ตน้ทุนแฝงจากโครงสรา้งพืน้ฐาน เช่น การ
ขาดแคลนไฟฟ้าในบางสว่นของพม่า และ กมัพชูา ท าใหค่้าไฟฟ้ามรีาคาแพงกว่าไทย 

2) กลยุทธ์การเพิ่มมูลค่าสามารถปรับใช้ได้กับธุรกิจที่ต้องการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน และ
หลีกเลี่ยงการแข่งขันที่เพิ่มสูงข้ึนในตลาดสินค้าพื้นฐาน  ปจัจุบนัผู้ประกอบการไทยเผชญิกบัการแข่งขนั ในการ
สง่ออกวตัถุดบิ หรอื สนิคา้พืน้ฐาน (Primary product)  ทีท่วคีวามรุนแรงขึน้จากผูเ้ล่นทีม่ฐีานการผลติใน CLMV ซึง่มตี้นทุนที่
ต ่ากว่า ไม่ว่าจะเป็นสนิคา้ทางการเกษตรหรอืสนิคา้อุตสาหกรรมเบา เช่น เครื่องนุ่งห่ม เบาะรถยนต ์ดงันัน้ การเพิม่มูลค่าใหก้บั
สนิคา้เหล่านี้สามารถพลกิวกิฤตเิป็นโอกาสไดโ้ดยการต่อยอดจากสนิคา้พื้นฐานให้เป็นสนิค้าเพิม่มูลค่า โดยอาศยัการสรา้งแบ
รนด์ การปรบัรูปลกัษณ์และบรรจุภัณฑ์เพื่อเพิม่ประโยชน์และการใช้สอย ยกตวัอย่างเช่น การเปลี่ยนจากส่งออกขา้วขาวใน
กระสอบเป็นขา้วกลอ้งไรซ์เบอรีใ่นบรรจุภณัฑ์ทนัสมยั ดูดมีมีาตรฐาน การส่งออกกลว้ยตากเคลอืบรสต่างๆ แทนทีจ่ะส่งออก
กล้วยสด การส่งออกแผงวงจรไฟฟ้าในรถยนต์ที่มีการออกแบบใหม่ๆ ให้ตรงตามความต้องการของตลาดแทนที่จะส่งออก
ชิ้นส่วนประกอบเล็กๆ มูลค่าต ่า  อนึ่ง สนิค้าที่เพิ่มมูลค่าแล้ว นอกจากส่งออกไปขายในยุโรป สหรฐัฯ และ จีน ยงัสามารถ 
ส่งออกไปขายประเทศในกลุ่ม CLMV นี้ด้วยเช่นกนั โดยประชากรในกลุ่ม CLMV นิยมสนิคา้ไทยอย่างแพร่หลายเน่ืองจาก มี
มุมมองและทศันคตทิีด่ต่ีอสนิคา้ไทย โดยมองว่าสนิคา้จากไทยมมีาตรฐานทีด่กีว่าสนิคา้จาก จนี อนิโดนีเซยี หรอืของประเทศ
ตนเอง 

3) กลยุทธ์การหาตลาดใหม่เหมาะส าหรับธุรกิจหรือบริการที่จะช่วยอ านวยความสะดวกในชีวิตประจ าวัน
และตอบโจทย์ความต้องการของชนชั้นกลางในประเทศกลุ่ม CLMV ที่มีปริมาณเพิ่มข้ึน การบริโภคใน
ครวัเรอืนของไทยมแีนวโน้มชะลอตวัลงอย่างต่อเน่ือง โดยปจัจุบนัเตบิโตจากปีก่อนหน้าเพยีง 1% ท าใหผู้ป้ระกอบการไทยไดร้บั
แรงกดดนัในการกระตุ้นใหเ้กดิอุปสงคต่์อสนิคา้ สภาวะเช่นน้ีเป็นการบงัคบัใหเ้กดิการแย่งชงิกลุ่มลกูคา้ทีเ่ขม้ขน้ขึน้  ตลาดเปิด
ใหม่อย่าง CLMV จงึเป็นตวัเลอืกทีน่่าสนใจ ทัง้ในดา้นของการกระจายความเสีย่งจากตลาดในประเทศทีโ่ตชา้และมกีารแขง่ขนัที่
รุนแรง ปรมิาณชนชัน้กลางที่มากขึน้และอตัราความยากจนที่ลดลงของประเทศกลุ่ม CLMV ส่งผลให้มีความต้องการสนิค้า
อุปโภคบรโิภคและบรกิารต่างๆ มากขึน้ ทัง้นี้สะทอ้นจากการใช้จ่ายภาคครวัเรอืนมกีารปรบัตวัเพิม่สงูขึน้หลายเท่าตวัในไม่กีปี่ที่
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ผ่านมา โดยธุรกจิที่มโีอกาสสูงในการขยายออกไปตลาดใหม่เหล่านี้ ได้แก่ ธุรกจิก่อสรา้งที่อยู่อาศยัและวสัดุก่อสรา้ง ธุรกจิค้า
ปลกี รา้นสะดวกซือ้ ธุรกจิเกีย่วกบัความงามและสปา อาหารส าเรจ็รปูและเครื่องอุปโภคบรโิภค ธุรกจิรา้นอาหาร เป็นตน้ 

4) กลยุทธ์การหาโอกาสจากธุรกิจเกี่ยวเนื่อง ได้แก่ ธุรกิจในกลุ่มคลัสเตอร์และกลุ่มบริการต่างๆ ที่
เกี่ยวเนื่องกับการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานของประเทศกลุ่ม CLMV การเตบิโตทางเศรษฐกจิแบบกา้วกระโดด
ของ CLMV หลงัเปิดการคา้เสร ีก่อใหเ้กดิการพฒันาอย่างต่อเนื่องทัง้โครงสรา้งพืน้ฐานและการเขา้สูส่งัคมเมอืง โดยการพฒันา
ดา้นโครงสรา้งพื้นฐานต่างๆ อาท ิการก่อสรา้งถนนใหม่และปรบัปรุงถนนไฮเวย์ระหว่างหวัเมอืงและระหว่างประเทศให้มกีาร
เชื่อมต่อกนัมากขึ้น การก่อสร้างรถไฟฟ้าในเมืองใหญ่ๆ การปรบัปรุงระบบขนส่งสาธารณะต่างๆ ได้รบัการสนับสนุนจาก
ประเทศมหาอ านาจ อย่าง ญี่ปุ่น จนี สหรฐัฯ  รวมทัง้ ธนาคารโลก และธนาคารเพื่อการพฒันาเอเชยี  สิง่เหล่าน้ีส่งผลใหเ้กดิซึง่
ก่อให้เกิดโอกาสส าหรบัธุรกิจเกี่ยวเนื่องที่จะเติบโตไปพร้อมกบัความเจรญิเหล่านี้ ได้แก่  ธุรกิจก่อสร้าง ธุรกิจเช่า/ซื้อ/ขาย
อสงัหารมิทรพัย์ ธุรกจิสื่อสิง่พมิพ์ ธุรกจิโฆษณา ธุรกจิเกี่ยวกบัโทรคมนาคม ธุรกจิสื่อสิง่พมิพ์ ธุรกจิโฆษณา ธุรกจิเกี่ยวกบั
โทรคมนาคม และธุรกจิบรกิารต่างๆ เช่น  บรกิารรกัษาความปลอดภยั อุปกรณ์นิรภยั บรกิารทีป่รกึษาต่างๆ เป็นตน้  

Implication   

 

 

 

แม้จะมีโอกาสมากมายในหลายมิติจากกลุ่ม CLMV แต่ส่ิงส าคัญที่สุดในการประสบ
ความส าเร็จคือการน าความเชี่ยวชาญที่ตัวเองมีเข้าไปคว้าโอกาสในตลาดใหม่ 
ไม่ใช่แค่เพยีงผูป้ระกอบการไทยเท่านัน้ทีเ่ลง็เหน็โอกาสในตลาดใหม่นี้ ประเทศอื่นๆทีม่ศีกัยภาพ
สงู ไม่ว่าจะเป็น จนี ญี่ปุน่ เกาหล ีหรอื สงิคโปร ์ต่างก าลงัมองภาพเดยีวกนั ดงันัน้การทีจ่ะเขา้ไป
รุกตลาดดงักล่าว ผูป้ระกอบการไทยจงึควรน าเอาความเชีย่วชาญทีม่ไีปใชใ้นการแขง่ขนั 

   ปัจจัยสู่ความส าเร็จที่ส าคัญอีกประการคือการมองหาพันธมิตรทางธุรกิจจากใน
ท้องถิ่นของประเทศกลุ่ม CLMV เพื่ออาศยัความเป็นเจา้บา้นทีเ่ขา้ใจตลาด วฒันธรรม สงัคม 
กฎหมาย และขอ้มูลทอ้งถิน่ทีด่กีว่า ในการปรบัใชก้บัการด าเนินธุรกจิของผูป้ระกอบการไทยได ้โดย
การที่ผู้ประกอบการไทยเร่งด าเนินการหาพนัธมติรทางธุรกจิได้เรว็มากเท่าไหร่ กจ็ะยิง่ส่งผลดต่ีอ
ผูป้ระกอบการนัน้ๆ เนื่องจากพนัธมติรทีม่ศีกัยภาพในแต่ละประเทศมจี านวนจ ากดั 
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รปูที ่1: ดุลการคา้ระหว่างไทยกบักลุ่ม CLMV ปี 2547-2557 
หน่วย: ล้านบาท 
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ทีม่า: การวเิคราะหโ์ดย EIC จากขอ้มลูของ กระทรวงพาณิชยแ์ละกรมสรรพากร         

 
รปูที ่2: ค่าเฉลีย่การเตบิโตของ GDP ปี 2539-2554 
หน่วย: % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ทีม่า: การวเิคราะหโ์ดย EIC จากขอ้มลูของ ERIA (2014) 

 
 

คา่เฉลีย่การเตบิโตของ 

GDP 
2539-2543 2544-2548 2549-2554 

กมัพูชา 7.18% 9.36% 6.80% 

ลาว 6.17% 6.33% 7.99% 

พมา่ 8.35% 12.87% 10.30% 

เวยีดนาม 6.96% 7.51% 6.83% 

ไทย 0.87% 5.45% 3.09% 
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รปูที ่3: ค่าแรงขัน้ต ่าของไทยกบักลุ่ม CLMV ปี 2558  
หน่วย: บาทตอ่เดือน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ทีม่า: การวเิคราะหโ์ดย EIC จากขอ้มลูของ ILO และ BBTV CH.7 

 
รปูที ่4: รายไดต่้อหวัในปี  2557-2562  
หน่วย: รายได้ GDP ตอ่หวั 
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ทีม่า: การวเิคราะหโ์ดย EIC จากขอ้มลูของ World Bank IMF และ WEO 
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รปูที ่5: สรุปภาษขีอง CLMV และ ไทย 
หน่วย: % 

 

ทีม่า: การวเิคราะหโ์ดย EIC จากขอ้มลูของ FIA, CDC, Polastri Wint & partners, PwC, BOI 
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