
1 
 

ดร.ธนิต โสรัตน์ 

ไทยแลนด์ 4.0 

การเคลื�อนย้ายการค้า-การลงทุนประเทศ CLMV 

โอกาสของภาคธุรกิจ-อุตสาหกรรม 

รายงานพิเศษประกอบการให้สมัภาษณ์ ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จํากดั (มหาชน) 

โดย ดร.ธนิต โสรัตน์ 

ประธานกรรมการบริษัทในเครือ ว-ีเซิร์ฟ กรุ๊ป 

รองประธานสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอตุสาหกรรมไทย 

วนัที� 4 กรกฎาคม 2561 
 

ความสําคัญ 

 ประเทศเพื�อนบ้าน CLMV ประกอบด้วยประเทศกมัพชูา, สปป.ลาว, เมียนมาร์ และเวียดนาม มีประชากรรวมกนั

ประมาณ 168.99 ล้านคน ประเทศเหล่านี �กําลังเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจโลกและเปิดกว้างทั �งด้านสังคม เศรษฐกิจ และ

การเมือง ประเทศเหลา่นี �เศรษฐกิจพึ�งเปิดกําลงัซื �ออยู่ในช่วงขยายตวั จีดีพีเฉลี�ยโต 7.0-7.3 ในปี 2560 ตวัเลขการส่งออก 

(รวม) ของไทยไปประเทศเหล่านี �มีมูลค่า 779,971 ล้านบาท ในจํานวนนี �เป็นตวัเลขการส่งออกผ่านชายแดนมูลค่า 

383,303 แสนล้านบาท ขยายตวั 4.83 ที�น่าสนใจคือการค้ากบัประเทศ CLMV ใช้ระบบโลจิสติกส์ทางถนน เฉพาะสปป.

ลาว, กัมพูชา, เมียนมาร์ ส่งออกทางถนนคิดเป็นสดัส่วนสูงถึงร้อยละ 77.2 และเวียดนามสดัส่วนร้อยละ 11.0 ซึ�งด่าน

ศลุกากรชายแดนหลกัของไทยล้วนมีเส้นทางโครงสร้างพื �นฐานเชื�อมโยงกับเมืองใหญ่ๆของประเทศเหล่านี �สามารถถึงที�

หมายได้ภายใน 24 ชม.ซึ�งเป็นจดุแข็งของประเทศไทย 

 กล่าวคือทางอยู่รอดของผู้ประกอบการอตุสาหกรรมซึ�งยังต้องใช้แรงงานเข้มข้น หากยงัต้องการขยายธุรกิจและ

หรือดํารงขีดความสามารถในการแข่งขนั อาจจําเป็นที�จะต้องเคลื�อนย้ายการลงทุนไปยงัประเทศ CLMV ในช่วงที�ผ่านมา

นักลงทุนไทยไปลงทุนในประเทศเวียดนามเป็นอันดับ 1 คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 36.5 รองลงมาสปป.ลาว 

มีสดัสว่นการลงทนุร้อยละ 23 กมัพชูามีสดัสว่นร้อยละ 22.5 และประเทศเมียนมาร์มีสดัสว่นการลงทนุร้อยละ 18  

เปรียบเทยีบข้อมูลการค้า-การลงทุนประเทศ CLMV 

ลําดับ

การเข้า

ไปลงทุน

ของไทย 

ประเทศ 

ขนาด

เศรษฐกิจ 

ล้าน/เหรียญ

สหรัฐ 

เศรษฐกิจ

ขยายตัว  

% 

ส่งออกรวม  

(ล้านบาท) 

ปี 2560 

ส่งออก

ขยายตัว 

% 

ส่งออก

ชายแดน 

(ล้านบาท) 

ปี 2560 

ส่งออกทาง

เรือ/อากาศ 

(ล้านบาท) 

ปี 2560 

ประชากร 

(ล้านคน) 

 

อัตรา

ว่างงาน 

% 

3 กัมพูชา 17,700 7.0% 179,082 9.35% 101,821 61,903 14.3 1.1% 

2 สปป.ลาว 12,500 7.4% 133,694 -4.57% 127,871 2,035 6.77 -None- 

4 เมียนมาร์ 65,800 8.5% 146,142 -0.27% 107,681 37,050 53-56 4.0% 

1 เวียดนาม 204,620 6.1% 391,210 18.52% 61,571 28,250 90 4.41% 

    850,128  398,944    

หนว่ย : ล้านบาท 
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ที�ผ่านมาประเทศไทยได้ใช้นโยบายสนับสนุนอุตสาหกรรมการผลิตเป็นหัวจักรขับเคลื�อนเศรษฐกิจมาไม่

น้อยกว่า 50-60 ปี และประสบความสําเร็จในการเปิดรับการลงทุนจากต่างประเทศ (FDI : Foreign Direct 

Investment) จนสามารถพลิกกลับจากประเทศซึ�งต้องพึ�งพาการนําเข้ากลายเป็นประเทศส่งออกอันดับที� 21 ของ

โลก และเป็นอันดับที� 6 ในเอเชียแปซิฟิก ปัจจัยสําคัญมาจากจํานวนแรงงานในอดีตมีเพียงพอและมีต้นทุนค่าจ้างที�

เหมาะสมกับการแข่งขัน 

 ภายใต้สถานการณ์ที�เปลี�ยนไปจํานวนแรงงานของไทยในปัจจุบันนอกจากต้นทุนค่าจ้างที�สูงกว่าในภูมิภาค 

และความไม่พอเพียงเชิงปริมาณที�จะสนับสนุนภาคการผลิต การก้าวผ่านเศรษฐกิจ “Thailand 4.0” ขณะที�

อุตสาหกรรมบางส่วนซึ�งมีศักยภาพและเทคโนโลยีชั �นสูงอาจยังคงใช้ฐานการผลิตในประเทศ แต่บาง 

คลัสเตอร์ซึ�งใช้แรงงานเข้มข้นอาจต้องพิจารณาทางเลือกเพื�อรักษาขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยการ

ย้ายฐานการผลิตไปประเทศซึ�งมีต้นทุนตํ�าและแรงงานที�เพียงพอต่ออุปสงค์ โดยประเทศเป้าหมายซึ �งมี

ศกัยภาพและกลุ่มทุนไทยทั �งรายใหญ่และเอสเอ็มอี สามารถเข้าถึงคือประเทศเพื�อนบ้านกลุ่ม “CLMV” ประกอบด้วย 

ประเทศกัมพูชา, สปป.ลาว, มาเลเซีย และประเทศเวียดนาม ประทศเหล่านี �มีชายแดนติดกับไทยทั �งทางบกและทาง

ทะเล มีเส้นทางถนนสามารถขนส่งสินค้าได้สะดวก อีกทั �งกําลงัมีการพัฒนาทางเศรษฐกิจและส่งเสริมรับการลงทุน

จากต่างประเทศ ด้วยประชากรรวมกันมากกว่า 166 ล้านคน จึงมีศกัยภาพเป็นฐานการผลิตและโอกาสสําหรับการ

ส่งออกและตลาดภายใน 

 

ประมาณค่าจ้างแรงงานประเทศ AEC 
 

ลาํดับ ประเทศ เงนิท้องถิ�น 
ค่าจ้างขั �นตํ�า

รายวัน (บาท) 

รายเดือน 

(บาท) 

อัตราแลกเปลี�ยน 

16 ก.พ. 60 (บาท) 

1 สงิคโปร์ 1,000 SGD / เดือน 833- 25,000- 24.93 SGD 

2 ฟิลปิินส์ 16,000 เปโซ / เดือน 350-400- 9,100-12,000- 0.7141 เปโซ 

3 มาเลเซีย 1,225 ริงกิต / เดือน 326- 9,780- 7.978 ริงกิต 

4 ไทย - 305-310- 9,150-9,300- - 

5 อินโดนีเซีย (เกาะบาหล)ี 2.182 ล้านรูเปี� ยะ / เดือน 163-230- 5,895- 0.0027 รูเปี� ยะ 

6 เวียดนาม (โฮจิมินห์ / ฮานอย) 3.5 ล้านดอ่ง / เดือน 175- 5,250- 0.0015 ดอ่ง 

7 เมียนมาร์ (ยา่งกุ้ ง) 2.10 แสนจ๊าด / เดือน 165-180- 5,000-5,400- 0.0256 จ๊าด 

8 กมัพชูา 4.07-5.23 แสนเรียว / เดือน 116-150 3,500-4,550 0.0086 เรียว 

9 สปป.ลาว 9.5 แสนกีบ / เดือน 120-130 3,500-4,000- 0.0042 กีบ 

 

 

ปี 2560 
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โครงสร้างแรงงานไทยไม่เอื �อต่ออุตสาหกรรมใช้แรงงานเข้มข้น  

 เหตุผลสําคญัที�ภาคธุรกิจ-อุตสาหกรรมของไทยจําเป็นจะต้องพิจารณาทางเลือกในการเคลื�อนย้ายการค้าและ

ย้ายฐานการผลิต เนื�องจากการขาดแคลนแรงงานในระบบปฏิบตัิการจะเป็นปัญหาสําคญัในอนาคตถงึขั �นกลายเป็นวิกฤต

ของประเทศ ปัจจบุนัโครงสร้างกําลงัแรงงานของไทย มีจํานวน 37.66 ล้านคน (พฤศจิกายน 2559) ในจํานวนนี �ร้อยละ 

30.6 เป็นแรงงานที�จบในระดับอุดมศึกษา ร้อยละ 21.03, จบระดบัมธัยมปลายร้อยละ 12.54, ระดบัปวช.- ปวส. 

ร้อยละ 3.67, โดยแรงงานปฏิบัติการ (กึ�งไร้ทักษะ-ไร้ทักษะ) ระดับมัธยมต้นและตํ�ากว่าประมาณร้อยละ 61.84  

ขณะเดียวกันจํานวนแรงงานใหม่ที�เข้าสู่ตลาดในแต่ละปีมีจํานวนประมาณ 550,000 คน จากข้อมูลของ TDRI 

(2558) แจงวา่ร้อยละ 61.5 เป็นผู้จบระดบัอดุมศกึษา, ร้อยละ 8.9 จบระดบัปวช., ร้อยละ 13.6 จบระดบัปวส., ร้อยละ 4.2 

จบมธัยมตอนปลายสว่นที�เหลืออีกประมาณร้อยละ 11.8 จบระดบัมธัยมต้นหรือตํ�ากวา่   

จากตวัเลขข้างต้นบ่งชี �ว่าโครงสร้างแรงงานไทยกระจุกตวัอยู่ที�ระดบัอุดมศึกษามากที�สุด (ร้อยละ 30.6) และ

นบัวนัตวัเลขจะสงูขึ �น แสดงให้เห็นเป็นนยัวา่แรงงานระดบัปฏิบตัิการและแรงงานกึ�งไร้ทกัษะซึ�งจบการศกึษามธัยมปลาย

และมัธยมต้น แต่ละปีเข้าสู่ตลาดแรงงานมีจํานวนเพียง 88,000-100,000 คน (ร้อยละ 16.0) สําหรับจํานวนแรงงานกึ�งไร้

ทกัษะและไร้ทกัษะซึ�งอยู่ในระบบแรงงานของประเทศน่าจะมีประมาณ 23.18 ล้านคนหรือคิดเป็นร้อยละ 61.50 ของ

กําลังแรงงานซึ�งมีงานทํา ส่วนใหญ่ทํางานอยู่ในภาคเกษตร, อุตสาหกรรมก่อสร้าง, ภาคการผลิต, ค้าปลีก-ค้าส่ง, 

โลจิสติกส์, ท่องเที�ยว และบางส่วนอยู่ในภาคบริการ เช่น รปภ. คนทําความสะอาด - พ่อค้าแม่ค้า หาบเร่แผงลอย ฯลฯ (ข้อมลู:

จาก TRDI ปี 2558 และสาํนกังานสถิติแหง่ชาติไตรมาส 2/2559)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 โครงสร้างแรงงานไทย  

จํานวนแรงงานมงีานทาํ (2559) 37.66 ล้านคน 

ค้าปลีก-ค้าส่ง 

 สดัสว่นร้อยละ 16.38 

จํานวน 6.17 ล้านคน 

แรงงานใน 

ภาคเกษตรกรรม 

สดัสว่นร้อยละ 32.95  

จํานวน 12.41 ล้านคน 

แรงงานใน 

ภาคอุตสาหกรรม  

สดัสว่นร้อยละ 16.62  

จํานวน 6.26 ล้านคน 

ลูกจ้างรัฐบาลและหน่วยงานรัฐ 

สดัสว่นร้อยละ 4.03 

จํานวน 1.52 ล้านคน 

โลจิสตกิส์  

สดัสว่นร้อยละ 2.92 

จํานวน 1.10 ล้านคน 

 

                    ก่อสร้าง  

           สดัสว่นร้อยละ 5.46 

                                     จํานวน 2.00 ล้านคน  

ท่องเที�ยว  

        สดัสว่นร้อยละ 7.32 

                  จํานวน 2.76 ล้านคน 

                          

การศึกษา 

สดัสว่นร้อยละ 3.31 

จํานวน 1.25 ล้านคน 

 

กิจการสุขภาพ 

สดัสว่นร้อยละ 1.75 

จํานวน 0.66 ล้านคน 
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โครงสร้างข้างต้นบ่งบอกถงึกําลงัแรงงานปฏิบตัิการ-กึ�งไร้ทกัษะตั �งแตช่ั �นมธัยมศกึษาตอนต้น, ประถมศกึษา และ

ตํ�ากว่า ซึ�งออกสู่ตลาดงานจะลดลงอย่างเป็นนยั ส่งผลให้ปัญหาขาดแคลนอยู่ในปัจจุบนัจะยิ�งทวีความรุนแรงมากขึ �นใน

อนาคตข้างหน้า เหตุผลสําคัญเด็กรุ่นใหม่หันไปเรียนในระดับสูงจนถึงขั �นอุดมศึกษาซึ�งไม่ใช่เรื� องที�ผิดแต่เป็น

เรื�องที�ต้องทบทวนว่าประเทศไทยจะเดนิไปทางไหน  

จากการวิเคราะห์โครงสร้างแรงงานไทยช่วง 4 ปี (2556-2559) แรงงานไร้ทกัษะในตลาดแรงงานลดลงถึง 1.72 

ล้านคน หรือลดลงร้อยละ -7.0 ขณะที�แรงงานระดบัอดุมศกึษาในช่วงเดียวกนัเพิ�มขึ �นร้อยละ 5.36 คิดเป็นจํานวนถึง 4.0 

แสนคน ตวัเลขนี �บ่งบอกถึงสญัญาณการขาดแคลนแรงงานระดบัปฏิบตัิการและระดบัไร้ทกัษะในอนาคต 5-6 ปีข้างหน้า

จะยกระดบัความรุนแรงถงึขั �นวิกฤต และจะกลายเป็นกบัดกัต่อการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศ โดยเศรษฐกิจไทยพึ�งพา

การสง่ออกจากภาคอตุสาหกรรมคิดเป็นสดัสว่นถงึร้อยละ 88 ของมลูคา่การสง่ออกทั �งหมด  

การก้าวผ่าน “Thailand 4.0” ซึ�งกําลงัเปลี�ยนแปลงสูอ่ตุสาหกรรมใหมที่�ใช้นวตักรรมและเทคโนโลยีชั �นสงู คงต้อง

ยอมรับความจริงวา่อตุสาหกรรมที�มีศกัยภาพในระดบัที�เป็นอตุสาหกรรมใหมค่งมีไม่มาก ส่วนใหญ่เป็นอตุสาหกรรมที�ใช้

แรงงานเข้มข้น จากการศึกษาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมส่งออกทั �งสิ �นประมาณ 89 คลัสเตอร์ มีเพียง 21 คลัสเตอร์

หรือคิดเป็นร้อยละ 23.6-24.0 ซึ�งอยู่ในข่ายเป็นอุตสาหกรรม 4.0 ขณะที�อตุสาหกรรมที�เหลือเป็นอตุสาหกรรมซึ�งมี

เทคโนโลยีแตย่งัคงต้องใช้แรงงานในสดัส่วนที�สงูจนถึงสงูมาก โดยที�อตุสาหกรรมเหล่านี �เป็นอตุสาหกรรมตกขอบ ต้องใช้

เวลาพอสมควรในการปรับตวั จากตวัเลขมูลค่าส่งออกภาคอุตสาหกรรมปี 2559 พบว่ากลุ่มอุตสาหกรรมซึ�งใช้แรงงาน

เข้มข้นมีจํานวน 68 คลสัเตอร์ มีมูลค่าส่งออกรวมกนัประมาณ 4.9-5.0 ล้านๆบาท คิดเป็นร้อยละ 64.22-65.0 ของการ

สง่ออกของภาคอตุสาหกรรมการผลิต  

ภายใต้สภาวะแวดล้อมธุรกิจที�เปลี�ยนไปทําให้ภาคเอกชนซึ�งยงัคงรักษาขีดความสามารถในการแข่งขนั ทางเลือก

คือการย้ายฐานการผลิตไปประเทศเพื�อนบ้าน หากมองด้านโอกาสเป็นจุดแข็งความได้เปรียบทางภูมิรัฐศาสตร์เพราะ

ประเทศไทยเป็นศนูย์กลางของภูมิภาค ซึ�งที�ผ่านมาภาคเอกชนไทยได้เริ�มย้ายฐานการผลิตไปกลุ่มประเทศ “CLMV” มา

ก่อนหน้านี � และในอนาคตนกัลงทุนไทยในเชิงปริมาณจะเพิ�มขึ �นอีกมาก เพราะหากยงัต้องใช้แรงงานจํานวนมากหากไม่

เปลี�ยนไปใช้เทคโนโลยีคงมีทางเลือกไมม่ากนกันอกจากการย้ายฐานการผลิตไปประเทศซึ�งมีต้นทนุตํ�ากวา่ 

อย่างไรกต็ามอุตสาหกรรมและภาคธุรกจิส่วนใหญ่คงไม่สามารถย้ายฐานการผลิตได้ ดังนั�นในช่วงก้าว

ผ่านสู่เศรษฐกิจใหม่จําเป็นจะต้องพัฒนาแรงงานและผลิตภาพแรงงานไทยให้สามารถแข่งขันขับเคลื�อนใน

เศรษฐกิจ 4.0 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกี�ยวข้องกบัการปฏิรูปกําลงัแรงงานด้านปฏิบตัิการของประเทศทั �งโครงสร้าง 

ได้แก่ แรงงานในภาคอตุสาหกรรมจํานวน 6.26- 6.4 ล้านคน แรงงานในภาคบริการซึ�งใช้แรงงานเข้มข้น เช่น ค้าปลีก-ค้า

ส่ง จํานวน 0.17 ล้านคน, ก่อสร้าง 2.06 ล้านคน, ภาคโลจิสติกส์ 1.10 ล้านคน, ภาคท่องเที�ยว 2.76 ล้านคน ฯลฯ  

อีกประมาณ 15.5 ล้านคน และโรงงานในภาคเกษตรอีกประมาณ 12.2-12.41 ล้านคน แรงงานเหล่านี �ส่วนใหญ่เป็น

แรงงานปฏิบตัิการไร้ทกัษะหรือกึ�งไร้ทกัษะ ประเดน็คือประเทศไทยจะออกจากกบัดกันี �ได้อย่างไร คําตอบคงไมใ่ช่เพียงการ

ขบัเคลื�อนไทยแลนด์ 4.0 
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ดังนั �นแนวทางการสนับสนุนให้ภาคส่วนอุตสาหกรรมซึ�งยังต้องการแรงงานจํานวนมาก โดยธุรกิจเหล่านี �มี

ศกัยภาพทั �งด้านเทคโนโลยีการผลิตและด้านตลาดให้ย้ายฐานการผลิตไปประเทศเป้าหมายซึ�งจะทําให้เศรษฐกิจของ

ประเทศยังสามารถรักษาการขยายตวัได้เหมือนกับประเทศญี�ปุ่ น เกาหลีใต้ ไต้หวนั และประเทศจีนซึ�งกําลงัรุกด้านการ

สง่เสริมการลงทนุนอกประเทศ 

ศักยภาพการลงทุนในกลุ่มประเทศ CLMV 

ประเทศกัมพูชา มีประชากรประมาณ 15.79 ล้านคน (พ.ศ.2560) พื �นที�ลงทุน 80% อยู่ที�นครพนมเปญ ที�เหลือ

กระจายไปอยู่ตามเมืองสําคญั เช่น พระตะบอง (บดับอง), เสียมเรียบ, บนัเตียเมียนเจย (ศรีโสภณ), เกาะกง, กมัปงสะปือ,  

ตาแก้ว, กําปงจาม ฯลฯ ไทยลงทุนเป็นอนัดบัที� 8 ประเทศที�ลงทุนมีมลูค่าสงูสดุคือมาเลเซีย รองลงมาได้แก่ จีน, ไต้หวนั, 

สหรัฐ, เกาหลีใต้, เวียดนาม, สิงคโปร์ อตัราภาษีนิติบุคคลร้อยละ 20 แต่ยกเว้นหากได้รับการส่งเสริมการลงทุน ค่าเช่า

สํานักงานในเมืองประมาณ 18-20 เหรียญสหรัฐต่อตารางเมตร ปัจจุบันมีอุตสาหกรรมไทยเข้าไปลงทุนมากกว่า 100 

โรงงาน เช่น โรงแรม สื�อมวลชน ก่อสร้าง อปุกรณ์ก่อสร้าง พลาสติก ปุ๋ ย ปศสุตัว์ เกษตรแปรรูป โรงงานนํ �าตาล เครื�องดื�ม 

ธนาคาร ฯลฯ  

อตัราค่าจ้างของกัมพูชาจ้างเป็นเหรียญสหรัฐและมาคํานวณเป็นเงินสกุลเรียว ค่าจ้างทั�วไปแรงงานประมาณ  

96-100 บาทต่อวนั แต่ในช่วงต้นปี 2560 สหภาพแรงงานประท้วงนํามาสู่การปรับขึ �นค่าจ้างแบบก้าวกระโดดประมาณ 

9.4 % เป็นเงินประมาณ 5.23 แสนเรียวคิดเป็นเงินไทยประมาณ 4,500 บาท / เดือน สําหรับอตัราค่าจ้างหวัหน้าคนงาน

ประมาณ 100-150 เหรียญสหรัฐ ลกูจ้างในสํานกังาน 150-300 เหรียญสหรัฐ หากเป็นระดบัผู้จดัการประมาณ 1,000-

1,050 เหรียญสหรัฐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

ชายแดนยาว 798 กม. จงัหวดัตดิชายแดน 7 จงัหวดั 

เส้นทางดา่นชายแดนหลกัอรัญประเทศ-ปอยเปต-พนมเปญ 

ดา่นถาวร 6 แหง่ จดุผ่อนปรน 10 แหง่ 

การค้าผ่านชายแดนมลูคา่ 121,098 ล้านบาท ได้ดลุการค้า 81,745 

ล้านบาท อตัราการขยายตวั -3.18 % (ปี 2559) การสง่ออกไทย-

กมัพชูา มลูคา่ 163,324 เป็นการสง่ออกผ่านแดน คดิเป็นสดัสว่นร้อย

ละ 62.09 

เศรษฐกิจขยายตวัเฉลี�ยร้อยละ 7.0 มีความมั�นคงด้านการเมือง  

นายกรัฐมนตรี สมเดจ็อคัรมหาเสนาบดีเดโช ฮนุ เซน  

(พ.ศ. 2541–ปัจจบุนั) 

คา่จ้างขั �นตํ�า 116-150 บาท/วนั หรือ 4.07-5.23 แสนเรียว/เดือน 

นกัลงทนุหลกั เกาหลี สงิค์โปร์ มาเลเซยี ไทย แหลง่การลงทนุด้าน

อตุสาหกรรมเบา ด้านการทอ่งเที�ยว สนิค้าอปุโภคบริโภค 
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ประเทศกัมพูชามีการปรับกลยุทธ์การลงทุนภายใต้แผนพัฒนากุลยุทธ์แห่งชาติฉบับที� 5 (2557-2561) และพัฒนา

อตุสาหกรรมระยะ 10 ปี (2558-2568) โดยตั �งเป้าหมายเพิ�มสดัส่วนภาคอตุสาหกรรมจากร้อยละ 23 ต่อจีดีพีเป็นร้อยละ 30 ต่อ

จีดีพี โดยหน่วยงานรับผิดชอบด้านเศรษฐกิจการลงทุนคือสภาเพื�อการพฒันากมัพูชา (CDC) ซึ�งกําลงัให้การส่งเสริมการลงทุน

ไฟฟ้าทั �งพลงันํ �าและถ่านหินเพื�อแก้ปัญหากระแสไฟฟ้าไม่เพียงพอ ปัจจุบนักมัพูชานําเข้าไฟฟ้าจากต่างประเทศทั �งเวียดนาม

และไทยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 28 โดยค่าใช้ไฟฟ้าแพงที�สุดในภูมิภาคซึ�งเป็นอุปสรรคสําคัญของการพัฒนาอุตสาหกรรม

ภายในประเทศ แม้แต่ในนิคมอตุสาหกรรมสําคญัในพนมเปญไฟฟ้าไม่พอใช้อย่างรุนแรงซึ�งบริษัทมินิแบของญี�ปุ่ นวางแผนการ

ลงทนุผลิตกระแสไฟฟ้างบลงทนุประมาณ 400 ล้านเหรียญสหรัฐ คาดวา่เสร็จในปี 2562 แตย่งัอยู่ในช่วงการเจรจา 

การเข้าไปลงทนุในประเทศกมัพชูาของนกัลงทนุไทยสว่นใหญ่ลงทนุในเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยการเคลื�อนย้ายฐานการ

ผลิตส่วนใหญ่เข้าไปทําอุตสาหกรรมทอผ้าและเครื�องนุ่งห่ม ปัจจุบันกัมพูชามีตัวเลขส่งออกเครื�องนุ่งห่มมูลค่าสูงกว่าไทย 

ขณะที�จํานวนอุตสาหกรรมของกัมพูชามีโรงงานการ์เม้นท์มากที�สุด โดยมีแรงงานอยู่รวมกันประมาณ 7.0 แสนคน เป็น

อตุสาหกรรมที�ใหญ่สดุในประเทศกมัพชูาสหภาพแรงงานมีความเข้มแข็ง และมีการประท้วงคา่แรงและขอสวสัดิการเพิ�มบ่อย 

ปัจจุบันอุตสาหกรรมสิ�งทอและเครื� องนุ่งห่มมีมูลค่าประมาณ 1.8 แสนล้านบาทหรือร้อยละ 81 ของ

ภาคอตุสาหกรรมทั �งหมด และมีสดัส่วนอยู่ในภาคส่งออกสงูถึงร้อยละ 67 ของการส่งออกรวม มีโรงงานรวมกนัประมาณ 

982 โรงงาน สว่นใหญ่เป็นของนกัลงทนุจีน, ฮ่องกง และไต้หวนั 

อย่างไรก็ตามต้นทุนการผลิตของกัมพูชามีการปรับตวัสูง เช่น ต้นทุนโลจิสติกส์แข่งขันไม่ได้ ค่าจ้างเริ�มปรับตวั

สูงขึ �น สหภาพแรงงานสไตรค์บ่อยครั �งและแรงงานมีปัญหาด้านทักษะ มีการเปลี�ยนงานบ่อยและเริ�มหายาก ทําให้ที� 

ผ่านมาโรงงานต่างชาติปิดตวัไปมากกว่า 150 โรงงาน อุตสาหกรรมรองลงมาคือการผลิตรองเท้าเพื�อส่งออกมีสดัส่วน 

ร้อยละ 10 มีโรงงานประมาณ 90 โรงงาน สว่นใหญ่ผลิตรองเท้าหนงั, รองเท้ากีฬาเพื�อการสง่ออก 

เขตเศรษฐกจิพเิศษที�สําคัญของกัมพูชา 

ปัจจุบนักมัพูชามีพื �นที� 10 จงัหวดัซึ�งประกาศเป็นพื �นที�การลงทุนประเภทเขตเศรษฐกิจพิเศษ ประมาณ 32 แห่ง

แตม่ีเพียง 10 แห่งทีมีการตั �งโรงงานของนกัลงทนุตา่งชาติ โดยแตล่ะเขตมีอํานาจกําหนดสิทธิประโยชน์โดยยกเว้นภาษีนิติ

บุคคลสูงสุดไม่เกิน 9 ปี และภาษี VAT เพื�อการส่งออก อยู่ภายใต้การกํากบัของสภาเพื�อพัฒนากมัพูชา (CDC : The 

Council For Development Of Cambodia) เขตเศรษฐกิจพิเศษที�เปิดดําเนินการ ได้แก่ 

1) เขตเศรษฐกิจพิเศษเกาะกง จงัหวดัเกาะกง มีโรงงานประมาณ 10 แห่ง 

2) เขตเศรษฐกิจพิเศษสีหนุวิว 1 จังหวัดพระสีหนุ โรงงานไฟฟ้า 2 โรงและโรงงานของนักลงทุนจีนและ

มาเลเซียเป็นสว่นใหญ่ 

3) เขตเศรษฐกิจพิเศษสีหนวุิว 2 จงัหวดัพระสีหน ุมีโรงงานประมาณ 26-30 แห่ง 

4) เขตเศรษฐกิจพิเศษสีหนวุิว 3 จงัหวดัพระสีหน ุสว่นใหญ่นกัลงทนุญี�ปุ่ นมาลงทนุ 

5) เขตเศรษฐกิจพิเศษ S.N.C จงัหวดัพระสีหน ุ 

6) เขตเศรษฐกิจพิเศษสวายเรียง จงัหวดัสวายเรียงมีโรงงาน 22 - 25 แห่ง 
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7) เข ต เ ศ ร ษ ฐ กิ จ พิ เ ศ ษ ป อ ย เ ป ต  จั ง ห วัด บัน เ ตี ย เ มี ย น เ จ ย  ติ ด ช า ย แ ด น ไ ท ย ด้ า น ป อ ย เ ป ต 

จํานวนโรงงาน 13-15 แห่ง สว่นใหญ่เป็นโรงงานผลิตเครื�องนุ่งห่มของนกัลงทนุไทย 

8) เขตเศรษฐกิจพิเศษบนัเตียเมียนเจย จงัหวดับนัเตียเมียนเจย มีโรงงานเครื�องนุ่งห่ม 1-2 โรงงานเป็นนกั

ลงทนุไทย 

9) เขตเศรษฐกิจพิเศษพนมเปญ จงัหวดักนัดาล มีโรงงานประมาณ 58-60 แห่ง 

10) เขตเศรษฐกิจพิเศษ Goldfame Pak Shun จงัหวดักนัดาล มีโรงงาน 3-4 แห่ง 

11) เขตเศรษฐกิจพิเศษกมัปอต จงัหวดักมัปอต มีโรงงานไฟฟ้าพลงังานความร้อนจากถ่านหิน 

ข้อมูลทั�วไปเกี�ยวกับการค้าการลงทุนไทย-กัมพูชา 

ในช่วงรัฐบาล คสช.ไทยและกัมพูชาพัฒนาความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันมากที�สุด ทั �งความร่วมมือระดับ

กระทรวงระหว่าง 2 ประเทศเพื�อเชื�อมโยงการค้าการลงทุนระหว่างกัน เสถียรภาพของรัฐบาลกัมพูชามีความมั�นคงการ

เลือกตั �งปี 2561 สมเด็จฮุนเซนยังคงเป็นผู้ นําประเทศแบบผูกขาดเพราะพรรคฝ่ายค้านถูกศาลสั�งยุบไปแล้วประเด็นที

รัฐบาลกัมพูชาต้องเร่งแก้เกี�ยวกับความมีมาตรฐานของหน่วยงานรัฐ,กฎหมายระเบียบต่างๆปัญหาการกีดกันการค้า,

คอรัปชั�น,โครงสร้างสาธารณปูโภคโดยเฉพาะไฟฟ้าสิ�งอํานวยความสะดวกการค้าและการลงทุนให้กบันกัลงทุนที�ต้องการ

ทําธุรกิจในกมัพูชาเป็นช่วงเวลาเหมาะสมในการลงทุนของผู้ประกอบการไทยในประเทศกมัพูชาโดยหวัใจของการลงทุน 

คือ กฎหมายการลงทุนซึ�งประเทศกัมพูชาเปิดกว้างด้านการลงทุนให้กับนานาประเทศ ก่อนหน้านี �ได้เข้าไปลงทุนกับ

อตุสาหกรรมเครื�องนุ่งห่มแตเ่ริ�มเข้าไปลงทนุด้านบริการทั �งภาคสว่นการเงินและอสงัหาริมทรัพย์ เป็นต้น 

อุปสรรคสําคัญของการลงทุนระหว่าง 2 ประเทศคือปัจจัยด้านการเมือง ปัจจุบันได้พัฒนาความสัมพันธ์ใน

ทิศทางที�ดีขึ �น การเมืองมีเสถียรภาพภาครัฐมุ่งสร้างผลประโยชน์ร่วมทางเศรษฐกิจโดยกระทรวงพาณิชย์กัมพูชาเร่ง

ผลกัดนัพฒันากฎหมายการลงทุนในกมัพูชาให้เป็นสากลและเอื �อต่อการลงทุน ขณะที�ปัจจุบนัรัฐบาลกมัพูชาเน้นพฒันา

อตุสาหกรรมการเกษตรและพฒันาโครงสร้างพื �นฐานด้านพลงังานจากโครงการลงทุนสร้างโรงไฟฟ้าเพื�อลดต้นทุนด้าน

พลงังานในประเทศและกระชบัความร่วมมือระหวา่งแนวชายแดนไทย-กมัพชูามากขึ �นด้วย 

ประเทศกมัพูชาปัจจุบันมีประชากรรวม 15.79 ล้านคน ในปี 2559 มีขนาดเศรษฐกิจ (GDP) 20.02 หมื�นล้าน

เหรียญสหรัฐหรือประมาณ 670,670 ล้านบาท(เทียบกับ สปป.ลาว 15.9 หมื�นล้านเหรียญดอลลาร์) เป็นตลาดการค้า

สําคญัของประเทศไทยคาดว่าปี 2560 การส่งออกไทยไปกัมพูชา 98,930 ล้านบาท และการนําเข้าประมาณ 26,310  

ล้านบาท ซึ�งอตุสาหกรรมการผลิต อตุสาหกรรมการเกษตร และภาคส่วนบริการ เป็น 3 ภาคส่วนหลกัของกมัพูชา ที�ผ่าน

มาภาครัฐมีนโยบายสนบัสนนุวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) ในประเทศมากขึ �น ผลกัดนัการเข้าถึงแหล่ง

เงินทนุผู้ประกอบการ 

นอกจากนี �กัมพูชายังเปิดรับการลงทุนจากต่างประเทศ แต่ผู้ ประกอบการต้องศึกษากฎหมายการลงทุนใน

ประเทศกมัพชูาก่อนบกุตลาด โอกาสของ เอสเอม็อี ไทยในกมัพชูามีอยู่มาก ได้แก่ การส่งออกสินค้าอปุโภคบริโภครวมถึง

การสนบัสนนุด้านการผลิตชิ �นสว่นย่อยในอตุสาหกรรม เช่น ชิ �นสว่นยานยนต์ ชิ �นส่วนมอเตอร์ไซด์ ชิ �นส่วนจกัยาน ส่งออก

ไปยงัตลาดกมัพชูาแตก่็มีความท้าทายจากการกีดกนัของท้องถิ�นและการแข่งขนัด้านราคากบัสินค้าจีนและเวียดนาม 
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ขณะที�อุตสาหกรรมการเกษตรและบริการ ล้วนมีศักยภาพในตลาดกัมพูชาทั �งธุรกิจด้านสุขภาพ โรงพยาบาล 

โรงแรม  ธุรกิจความงาม สปา รวมถึงความเติบโตของตลาด อี-คอมเมิร์ชในกัมพูชาทําให้ธุรกิจเกี�ยวเนื�องอื�นๆได้แก่ 

ธุรกิจโลจิสติกส์และธุรกิจซอฟต์แวร์มีความต้องการเพิ�มขึ �น ทําให้มีโอกาสทางการค้าและการลงทุนในประเทศกัมพูชา

หลายอุตสาหกรรม โดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจบริการ โลจิสติกส์และธุรกิจก่อสร้างซึ�งเติบโตอย่างรวดเร็วตามภาคส่วนการ

ท่องเที�ยวโดยรัฐบาลกมัพชูามีเป้าหมายเพิ�มรายได้จากภาคสว่นการท่องเที�ยวมากขึ �น 

ปัจจุบันรัฐบาลไทยมีนโยบายผลักดันระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ อีอีซี ให้เป็นศูนย์กลาง

เศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนความท้าทายคือกฎระเบียบการค้าการลงทุนระหว่างกันที�ไม่เอื �ออํานวยในการทําธุรกิจ

ระหว่าง 2 ประเทศ ซึ�งโอกาสทางธุรกิจในกมัพูชามีอยู่มากแต่กมัพูชาต้องลดอปุสรรคและกฎระเบียบที�กีดกนัการค้าการ

เคลื�อนย้ายสินค้าข้ามแดนระหวา่งกนัลงด้วย ในด้านโลจิสติกส์ปี 2566-2570 ไทยวางโครงการเชื�อมโยงเส้นทางคมนาคม

โดยรถไฟ ไทย-กมัพูชา 6 โครงการมูลค่าการลงทุนประมาณ 4,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือ 1.32 แสนล้านบาทโดยไทยจะ

ลงทุนในเขตพื �นที�ของไทยและเสนอให้กัมพูชาลงทุนในพื �นที�ของตวัเอง กัมพูชามีโครงการลงทุนเส้นทางรถไฟในแผน

ดงักล่าวอยู่แล้วแต่ภาครัฐของไทยเสนอให้กัมพูชาพฒันาเส้นทางรถไฟที�สามารถเชื�อมพื �นที�ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาค

ตะวนัออกก่อน 

ทั �งนี �กระบวนการเชื�อมโยงประเทศเพื�อนบ้านเป็นสิ�งที�สําคญัที�สดุในการพฒันาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก 

(อีอีซี) เพราะเป็นประตเูชื�อมโยง ลาว จีน และกมัพูชา เบื �องต้นได้พฒันาเส้นทางรถไฟกรุงเทพ-พนมเปญ คาดว่าจะแล้ว

เสร็จในปี 2560 นี �แตย่งัห่างจากเมืองพนมเปญราว 300 กิโลเมตร หากลงทนุเพิ�มเติมจะสามารถยกระดบัการค้าการลงทุน

ระหวา่งสองประเทศได้มากขึ �น โดยไทยตั �งเป้าหมายมลูคา่การค้าระหวา่งกนัเป็น 1.5 หมื�นล้านดอลลาร์ภายในปี 2563 ซึ�ง

สงูกว่าจากปัจจุบนัประมาณ 3.6 เท่าคงไม่ใช่เรื�องง่ายๆที�จะทําได้ สําหรับความท้าทายในการค้าและการลงทุนของสอง

ประเทศ คือการพฒันาด้านคมนาคมและกฎระเบียบดา่นชายแดนต้องเชื�อมโยงกนัในฐานะหุ้นสว่นเศรษฐกิจ 

ด่านสําคัญไทย-กัมพูชา 

1.  ด่านอรัญประเทศ – ปอยเปต จงัหวดัสระแก้ว การค้าไทย-กมัพูชาเพิ�มขึ �นร้อยละ 12.71 สินค้าส่งออกที�สําคญั

ได้แก่ เครื�องยนต์, รถจกัยานยนต์, รถยนต์, อะไหล่รถจกัยานยนต์, เครื�องดื�มชนิดไม่อดัลม, ปูนซีเมนต์ ส่วนสินค้านําเข้า

ได้แก่ ส่วนประกอบมอเตอร์, เศษทองแดง, อะลมูิเนียม, มนัสําปะหลงั, อาหารสนุขั,  ภาวะการค้าที�ผ่านด่านอรัญมลูค่า

การสง่ออกลดลงร้อยละ 3.34 มลูคา่การนําเข้าเพิ�มขึ �นร้อยละ 89.48 โดยมีการนําเข้ามนัสําปะหลงัเป็นอนัดบัหนึ�ง 

2.   ด่านคลองใหญ่ – เกาะกง จงัหวดัตราด ในปีงบประมาณ 2560 (เดือนตลุาคม 2459-เดือนกนัยายน 2560) มี

มลูค่าจํานวน 33,532,538 บาท แยกเป็นมลูค่าส่งออก 28,595,632,016 บาท มลูค่านําเข้า 4,936,906 บาท ทําให้ไทย

เกินดุล 23,658,725,823 บาท แต่เมื�อเทียบกับมูลค่าการค้าชายแดนปีงบประมาณ 2559 ที�มีมลูค่า 35,114,500,381 

บาท พบว่า มีมูลค่าค้าชายแดนลดลง 1,584,962,172 บาท โดยที�มลูค่าส่งออกมียอดลดลงกว่า 1,939 ล้านบาท หรือ

ลดลง 6.35 % ซึ�งสินค้าที�มีการส่งออกไปยงัประเทศกมัพูชาในปี 2560 ยงัคงเป็นสินค้าที�มีการส่งออกเป็นประจําในรอบ 

10 ปี ประกอบด้วย เครื�องดื�ม นํ �าอดัลม และนํ �าหวานมีมลูคา่กวา่ 3,049 ล้านบาท, นํ �าตาลทราย 2,102 ล้านบาท, นมและ

อาหารเสริม 1,648 ล้านบาท, รถจักรยานยนต์ 1,088 ล้านบาท ของใช้พลาสติก 938 ล้านบาท ชุดสายไฟฟ้า 817  

ล้านบาท ส่วนสินค้านําเข้ามายังประเทศก็คือ ชุดสายไฟฟ้ารถยนต์สําเร็จรูป 3,695 ล้านบาท เสื �อผ้าสําเร็จรูป 501  

ล้านบาท ผลมะพร้าว 217 ล้านบาท ปลาทะเลสดทั �งตวั 128 ล้านบาท ปลาหมกึ 88 ล้านบาท” 
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สปป.ลาว ประชากร 6.77 ล้านคน มีธุรกิจไทยอยู่ 100 กว่าแห่ง อตัราค่าจ้างค่อนข้างตํ�าประมาณ 9.5 แสนกีบต่อ

เดือนหรือประมาณ 3,500-4,000 บาทต่อเดือนแรงงานสปป.ลาวเริ�มหายากเพราะมีทางเลือก ทํางานด้านค้าปลีก-ค้าส่ง หรือ

งานด้านบริการ รวมทั �งข้ามไปทํางานฝั�งไทยซึ�งได้ค่าจ้างสงูกว่า พื �นที�ลงทุนร้อยละ 80 อยู่ในนครเวียงจนัทน์ โดยเฉพาะย่าน

ไชยเชษฐา ย่านจนัทะบุรี ประเทศสปป.ลาวมีการพฒันาพื �นที�การลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษมากกว่า 30 แห่ง (แต่ส่วน

ใหญ่ไมม่ีการลงทนุ) กระจายไปอยู่ตามแขวงตา่งๆ เช่น คําม่วน วงัเวียง สะหวนันะเขต จําปาสกั อตัราภาษีร้อยละ 28 จะ

ได้รับการยกเว้นภาษีนิติบุคคลหากได้รับการส่งเสริมการลงทุนแตกต่างกันตามลกัษณะธุรกิจและมูลค่าการลงทุนโดย

อตัราสงูสดุไมเ่กิน 10 ปี  

ธุรกิจนกัลงทุนไทยที�ไปลงทุน เช่น โรงไฟฟ้า ด้านพลงังาน โรงงานผลิตนํ �าตาล เหมือง ปลกูข้าวและส่งออกข้าว 

เกษตรแปรรูป ปุ๋ ย อาหารสตัว์ ปศุสตัว์ ก่อสร้าง อุตสาหกรรมคอนกรีต โรงงานพลาสติก โรงงานผลิตสารส้ม ธนาคาร 

สขุภาพ ร้านอาหาร ฯลฯ นกัลงทุนหลกั เช่นประเทศจีนเป็นนกัลงทุนอนัดบั 1 ไทยเป็นนกัลงทุนอบัดบั 2 รองลงมาได้แก่ 

ญี�ปุ่ น เมียนมาร์ มาเลเซีย ฝรั�งเศส เวียดนาม ฯลฯ ตวัเลขการลงทุนของต่างชาติปัจจุบนัมีประมาณ 225-258 ราย โดย 

ร้อยละ 44 ลงทนุในภาคบริการ และร้อยละ 31 อยู่ในภาคอตุสาหกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชายแดนยาว 1,750 กม.   

เส้นทางหลกัชายแดน หนองคาย-ทา่นาแร้ง-เวียงจนัท์ 

เส้นทางมกุดาหาร-สะหวนัเขต-ดง่ฮา(R9)    

เส้นทางเชียงของ-บ่อแก้ว-บ่อเตน็ (R3A) 

ดา่นถาวร 19 แหง่ จดุผ่อนปรน 29 แหง่ 

การค้าชายแดนมลูคา่ 202,906 ล้านบาท (ปี 2559)  

ขยายตวั +14.65 ได้ดลุการค้า 69,932 ล้านบาท  

สง่ออกมลูคา่ 140,071 เป็นการสง่ออกผ่าแดนร้อยละ 97.39 

เศรษฐกิจขยายตวัเฉลี�ยร้อยละ 7.3 -7.4  

ประธานประเทศคนใหม่   นายบนุยงั วอละจิด (เมษา 59)  

คา่จ้างขั �นตํ�า 120-130 บาท/วนั หรือ 9.5 แสนกีบ/เดือน 

เป็นแหลง่พลงังานหลกัของไทย อนาคตการลงทนุด้านการค้า-บริการ

และ Co-Tourism (ธุรกิจอยู่ภายใต้อาณาเขตของประเทศจีน) 
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เขตเศรษฐกจิพเิศษที�สําคัญของสปป.ลาว 

สปป.ลาวมีกฎหมายส่งเสริการลงทุนและเขตเศรษฐกิจพิเศษมาตั �งแต่ปี 2552 มีการปรับปรุงกฎหมายเกี�ยวกับ

เขตเศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic Zone) และเขตเศรษฐกิจเฉพาะ (Specific Economic Zone) โดยการ

บริหารงานมีองค์กรดแูลโดยตรงเป้าหมายในปี 2563 จะให้มีการผลกัดนัให้มีถงึ 41 แห่งในพื �นที�เป้าหมายทั�วประเทศ โดย

เขตเศรษฐกิจพิเศษที�สําคญัมี 11 แห่ง โดยข้อมลูของทางการสปป.ลาวแจงวา่มีการลงทนุดงันี � 

1) เขตเศรษฐกิจพิเศษเซโน แขวงสะหวนันะเขตติดสะพานข้ามแม่นํ �าโขงแห่งที� 2 (จ.มกุดาหาร) มลูค่าการ

ลงทนุ 74.0 ล้านเหรียญสหรัฐ เส้นทางโลจิสติกส์ใช้ถนน R9 จากจงัหวดัมกุดาหารข้ามสะพานแม่นํ �าโขง

เข้าไปยงัแขวงสะหวนันะเขต - เข้าประเทศเวียดนามภาคกลาง (กวางตรี) 

2) เขตเศรษฐกิจพิเศษบ่อเตน็แดนคํา แขวงหลวงนํ �าทา ติดกบัชายแดนจีน มลูค่าการลงทุน 500 ล้านเหรียญ

สหรัฐ เส้นทางโลจิสติกส์ใช้เส้นทาง R3A จากอําเภอเชียงแสน จงัหวดัเชียงรายข้ามสะพานแม่นํ �าโขงเข้า

ไปยงัแขวงบ่อแก้ว - แขวงหลวงนํ �าทา และเข้าชายแดนจีนเมืองหม่อฮั�นมีถนนไปสู่นครคนุหมิงประเทศจีน

ตอนใต้ 

3) เขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี�ยมทองคํา แขวงบ่อแก้ว ตรงข้ามจงัหวดัเชียงราย มลูคา่การลงทนุ 1,000 ล้าน

เหรียญสหรัฐ นกัลงทนุจีนได้รับสมัปทานมีแผนทําเป็นเขตอตุสาหกรรมโดยใช้สิทธิ AFTA 

4) เขตเศรษฐกิจพิเศษเวียงจันทน์ - ลองแทงค์ นครหลวงเวียงจันทน์ มูลค่าการลงทุน 1,000 ล้านเหรียญ

สหรัฐ เส้นทางจากจงัหวดัหนองคายข้ามสะพานแมนํ่ �าโขงแห่งที� 1 ไปท่านาแล้งเข้าสูน่ครหลวงเวียงจนัทน์ 

5) เขตนิคมอตุสาหกรรม การค้าเวียงจนัทน์ - โนนทอง นครหลวงเวียงจนัทน์ มลูคา่การลงทนุ 43 ล้านเหรียญ

สหรัฐ 

6) เขตเศรษฐกิจเฉพาะดงโพสี นครหลวงเวียงจนัทน์ มลูคา่การลงทนุ 50 ล้านเหรียญสหรัฐ 

7) เขตเศรษฐกิจเฉพาะบงึธาตหุลวง นครหลวงเวียงจนัทน์ มลูคา่การลงทนุ 1,600 ล้านเหรียญสหรัฐ 

8) เขตพฒันาเศรษฐกิจไชยเชษฐา นครหลวงเวียงจนัทน์ มลูคา่การลงทนุ 128 ล้านเหรียญสหรัฐ 

9) เขตเศรษฐกิจเฉพาะภูเขียว แขวงคําม่วน มลูค่าการลงทุน 708 ล้านเหรียญสหรัฐ ใช้เส้นทางสะพานข้ามแม่นํ �า

โขงสู่เมืองท่าแขก แขวงคําม่วน และใช้เส้นทางหมายเลข 13 ของสปป.ลาว สู่ประเทศเวียดนามตอนกลาง 

(เมืองวิงซ์) 

10) เขตเศรษฐกิจเฉพาะท่าแขก แขวงคํามว่น มลูคา่การลงทนุ 80 ล้านเหรียญสหรัฐ  

11) เขตเศรษฐกิจพิเศษจําปาสกั แขวงจําปาสกั มูลค่าการลงทุน 162.5 ล้านเหรียญสหรัฐ จากจังหวัด

อบุลราชธานีผ่านดา่นช่องเมก็-ปาเซ สูแ่ขวงจําปาสกั และใช้เส้นทางหมายเลข 13 สูจ่งัหวดัสตรึงแตรงของ

ประเทศกมัพชูา 



11 
 

ดร.ธนิต โสรัตน์ 

เมียนมาร์ ประชากร 53.897 ล้านคน เป็นประเทศที�ติดชายแดนไทยเป็นระยะทางยาวมากสุด ปัจจุบันมีนัก

ลงทุนไทยประมาณ 80-100 ราย โดยไทยเป็นนกัลงทุนอนัดบั 2 อนัดบั 1 คือประเทศญี�ปุ่ นมีโรงงานประมาณ 40 แห่ง 

ภาษีนิติบคุคลร้อยละ 30 ระยะเวลาการยกเว้นภาษีขึ �นอยู่กบัการลงทนุในพื �นที�ซึ�งรัฐบาลกําหนด เช่น เป็นZone Develop, 

Promote Zone, Free Zone ซึ�งจะยกเว้นภาษีสงูสดุถึง 8 ปี ประเทศเมียนมาร์ยงัมีแรงงานหนุ่ม-สาวจํานวนมากค่าแรง

เมียนมาร์ในนครย่างกุ้ งมีการปรับตวัสูงค่อนข้างเร็วหากพอมีทกัษะทํางานในโรงงานประมาณ 2.10 แสนจ๊าด/ต่อเดือน 

หรือประมาณ 5,000-5,400 บาท/เดือน (165-180 บาท/วนั) แตห่ากเป็นแรงงานมีทกัษะเป็นคนขายของหรือเสมียนวนัละ 

300-350 บาท แตค่า่จ้างในพื �นที�ห่างไกลจะแตกตา่งกนัโดยคา่จ้างที�รัฐกําหนดไว้ประมาณ 95-110 บาท 

ปัจจุบันประเทศต่างๆเริ�มให้ความสนใจลงทุนในประเทศเมียนมาร์แต่ยงัมีปัญหาด้านโครงสร้างพื �นฐานและไฟฟ้าไม่

พอใช้ ประเทศต่างๆที�ลงทุน เช่น ไต้หวนั เกาหลี สิงคโปร์ มาเลเซีย ฮ่องกง สหรัฐ จีน ออสเตรเลีย เวียดนาม อินเดียส่วนใหญ่

ลงทุนในนครย่ างกุ้ งและนิคมอุตสาหกรรม เช่น เขตทิ ลาวา ไลตาย่ า ดราก้อน เชปิตา เมงกาละดอง  

พะโค ฯลฯ อตุสาหกรรมที�ไทยไปลงทนุ เช่น ปตท.สผ. อตุสาหกรรมการ์เม้นท์ รองเท้า ของเล่น ออโต้พาร์ท บะหมี�แปรรูป ชิ �นส่วน

อิเลก็ทรอนิกส์ ซีเมนต์และวสัดกุ่อสร้าง เครื�องจกัรการเกษตร ปุ๋ ย ปลกูยางพารา ฯลฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชายแดนยาว 2,202 กม. จงัหวดัติดชายแดน 10 จงัหวดั 

ดา่นชายแดนหลกั แมส่อด-เมียวด-ียา่งกุ้ ง/เชียงแสน-ทา่ขี �เหล็ก-

เนปีดอร์  

การค้าผา่นชายแดนมลูคา่ 187,964 ล้านบาท (ปี 2559)  

ถดถอย -13.76 ได้ดลุการค้า 30,715 ล้านบาท  

การสง่ออกไทย-เมียนมาร์ มลูคา่ 146,457 ล้านบาท โดยเป็นการ

สง่ออกผ่านชายแดนคดิเป็นสดัสว่นร้อยละ 74.65 ของการสง่ออก

ทั �งหมด  

คา่จ้างขั �นตํ�า 165-180 บาท/วนั หรือ 2.10 แสนจ๊าด/เดือน  

เศรษฐกิจขยายตวัลดลงเหลือ 7.78  

การเมืองมั�นคง ประธานาธิบดี ทิน จอ่ (1 เมษายน 2559) 

นางออนซาน ซจูี เป็นที�ปรึกษาแหง่รัฐ 
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เขตเศรษฐกจิประเทศเมียนมาร์ 

ประเทศเมียนมาร์ประกาศนโยบายการลงทุนสําหรับต่างชาติตั �งแต่ปี 2014 โดยมีการแก้ไขหลายครั �งปัจจุบนัยงั

ไม่นิ�ง หน่วยงานรับผิดชอบคือคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนประเทศเมียนมาร์หรือ MIC : Myanmar Investment 

Commission แต่ยงัต้องขออนุญาตอีกหลายหน่วยงานกว่าจะตั �งโรงงานได้ ในภาคโลจิสติกส์ต่างชาติสามารถถือหุ้นได้

ร้อยละ 70 การลงทุนด้านการขนส่งและธุรกิจค้าปลีก-ค้าส่ง และธุรกิจบริการบางประเภทยังสงวนสิทธิให้เฉพาะคน 

เมียนมาร์ 

เขตเศรษฐกจิที�สําคัญของเมียนมาร์ 

1) เขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย จังหวดัทวายรัฐบาลไทยลงนามข้อตกลงพัฒนาท่าเรือนํ �าลึกและเขต

เศรษฐกิจพิเศษแต่ไม่คืบหน้า แต่รัฐบาลไทยให้เงินกู้ เมียนมาร์ 4,500 ล้านบาทสร้างถนนจากทวาย- 

พุนํ �าร้อน จังหวดักาญจนบุรี (ปัจจุบันรัฐวิสาหกิจจากจีนได้รับลงทุนด้านท่าเรือและพื �นที�การลงทุน) 

2) เขตเศรษฐกิจพิเศษทิลาวา อยู่ในเขตทิลาวาห่างจากนครย่างกุ้ งประมาณ 26 กิโลเมตร มีท่าเรือนํ �า

ล ึกใกล้เคียงพื �นที� 2 แห่ง มีทางรถไฟ มีโรงงานประมาณ 50-55 แห่งจากนักลงทุนต่างชาติ  

13 ประเทศ 

3) เขตเศรษฐกิจพิเศษจ้าวผิ�ว รัฐยะไข่ รัฐวิสาหกิจจากประเทศจีนได้รับสมัปทานมีการก่อสร้างท่าเรือ

และวางท่อส่งก๊าซและท่อส่งนํ �ามนัดิบและโครงการทางรถไฟสายชิตต่วย-ยูนาน ระยะทาง  

990 กิโลเมตร 

4) เขตอุตสาหกรรมปลอดภาษีและเพื�อการส่งออก (Free Zone & Export Processing Zone) จังหวดั

เมียวดีห่างชายแดนแม่สอดประมาณ 10 กิโลเมตร ปัจจุบันเป็นเขตฟรีโซนใหญ่เป็นอนัดบั 2 รอง

จากเขตฟรีโซนลาโช-รุ่ยลี� ทางภาคเหนือ (ติดชายแดนจีน)  

 นอกจากนี �เม ียนมาร์ย ังมีเขตนิคมอุตสาหกรรมอีกหลายแห่งทั �งในนครย่างกุ้ ง,  เมืองพะโค, ผาอาง,  

เมาะลําไย, เขตทิลาวา, ไลตาย่า, เชปิตา, ดราก้อน, ดราก้อนซากัน, เมงกาลาดอง ในต่างจังหวดั เช่น สิเรียมหรือ 

ปาเต็ง, มณัฑะเลย์, ลาโช, ท่าขี �เหล็ก, เมียวดี, มะริด ฯลฯ ส่วนใหญ่เป็นโรงงานขนาดเล็กอยู่นอกเขตส่งเสริมการ

ลงทุน ประเทศเมียนมาร์ในอดีตเป็นประเทศที�เคยมีเศรษฐกิจรุ่งเรืองก่อนที�จะเข้าสู่ยุคทหารปิดประเทศและกลบัฟื�น

เปิดประเทศในสมยัรัฐบาลนายพลเต็งเส่ง ต่อเนื�องมาสู่ยุคนางออง ซาน ซูจี  

อย่างไรก็ตามข้อมูลจากหน่วยงานด้านเศรษฐกิจของเมียนมาร์รายงานว่าปีที�ผ่านมาผลิตภาพแรงงาน 

(Productivity) และการลงทุนของเมียนมาร์ถือว่าตํ�าสุดในภูมิภาคและตํ�ากว่าค่าเฉลี�ยถึง 3 เท่า ขณะเดียวกันธุรกิจ

ท้องถิ�นกระจุกอยู่ในพื �นที�ภาคกลางโดย 1/3 ธุรกิจลงทุนในนครย่างกุ้ งประมาณ 23,000 แห่ง อีก 1/3 ธุรกิจลงทุนใน

เมืองมณัฑะเลย์ประมาณ 19,000 แห่ง สําหรับในรัฐกะฉิ�นและยะไข่มีการลงทุนประมาณ 1,000-2,000 แห่ง 
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 ขณะเดียวกันนิคมอุตสาหกรรมในเขตทิลาวามีธุรกิจต่างชาติลงทุนยังไม่มากใช้แรงงานรวมกันเพียง 8,000 คน ใน

รายงานยังระบุว่าธุรกิจท้องถิ�นและต่างชาติซึ�งลงทุนมีการจดทะเบียนถูกต้องประมาณร้อยละ 75 และการเสียภาษี

ส่วนใหญ่ไม่ค่อยถูกต้อง 

 เวียดนาม ประชากรประมาณ 93.448 ล้านคน เป็นประเทศซึ�งมีศักยภาพสูงสุดในกลุ่มประเทศ CLMV  

ปี 2016 ส่งออกเทียบกับไทยมีมูลค่าเท่ากับร้อยละ 80.5 ขยายตัวร้อยละ 8.6, มูลค่า 1.73 แสนล้านเหรียญสหรัฐ

หรือเท่ากับร้อยละ 80.5 ของมูลค่าส่งออกของไทย จีดีพีขยายตัวค่อนข้างดีต่อเนื�องปี 2558 ขยายตัวร้อยละ 6.68,  

ปี 2559 ขยายตัวร้อยละ 6.2 และปี 2560 คาดว่าจะขยายตัว 6.7 โดยเป็นประเทศที�มีโครงสร้างพื �นฐานด้านท่าเรือ

ระดับภูมิภาครองจากประเทศไทย การลงทุนส่วนใหญ่อยู่ที�นครฮานอย และนครโฮจิมินห์ ไฮฟอง เมืองวิงซ์ ดาลัด 

ดานัง บินท์เยือง ลองอัน ญ่าแจ ฮาติงห์ ส่วนอุตสาหกรรมอาหารทะเลอยู่ที�เมืองเกิ�นเทอ และฮาเตียง ทางภาคใต้ติด

กับกัมพูชา  

 ประเทศเวียดนามไทยไปลุงทุนมากกว่า 150-200 กิจการ เช่น ธุรกิจปิโตรเลียม แก๊ส ซึ�งทั �ง PTT และ 

ไทยออยส์เข้าไปลงทุน โรงงานทําสี เช่น TOA อาหารแปรรูป เช่น ประกระป๋องตราสามแม่ครัว อุตสาหกรรมอัญมณี 

อุตสาหกรรมทํากระป๋องสําหรับบรรจุอาหาร ยางมอเตอร์ไซค์ เกษตรแปรรูป ห้างสรรพสินค้า เช่น กลุ่มเซ็นทรัล 

และสายการบินของไทย3-4 แห่ง ค่าจ้างขั �นตํ�าเวียดนามแตกต่างกันในแต่ละพื �นที� เช่น ฮานอย โฮจิมินห์ ดานัง  

ไฮฟอง ค่าจ้างประมาณ 5,250 บาท แต่หากเป็นพื �นที�ห่างไกลอาจประมาณ 3,600 บาทต่อเดือน  

 ประเทศเวียดนามเป็นประเทศที�ประสบความสําเร็จด้านการลงทุนจากต่างประเทศเพราะเปิดประเทศและมี

เขตเศรษฐกิจพิเศษตั �งแต่ปี 2531 ในปี 2558 มีการลงทุนจากต่างประเทศ (FDI) ประมาณ 1.53 หมื�นล้านเหรียญ

สหรัฐมูลค่าการลงทุนทางตรงสูงกว่าไทย โดยเขตการลงทุนแบ่งเป็น 4 ภาค ได้แก่ ภาคเหนือมีเขตการลงทุน 62 

แห่ง เช่น นครฮานอย, ไฮฟอง, จังชอน ภาคกลางมีเขตการลงทุน 43 แห่ง เช่น ลาวบ๋าว (จังหวัดกวางตรี), ฮาติงห์, 

วิงซ์,  ดาล ัด, ดานัง ภาคใต้มีเขตการลงทุน 147 แห่ง เช่น นคนโฮจิมินห์,  บินห์ดอง, ด่องไนท์ เขตการลงทุน

สามเหลี�ยมปากแม่นํ �าโขง เช่น เกิ�นเทอ, ลองอัน, ฮาเตียง ฯลฯ  

 ประเทศญี�ปุ่ นค่อนข้างให้ความสําคัญการลงทุนในเวียดนามเพราะมีศักยภาพด้านต้นทุนและตลาดภายใน

มีกําล ังซื �อโดยให้ความสนใจพื �นที�ภาคเหนือทั �งฮานอย, ไฮฟอง, ล ังชอน ซึ �งมีชายแดนติดก ับมณฑลกวางสี 

ของประเทศจีน และญี�ปุ่ นสนใจลงทุนภาคเกษตรมีการตั �งนิคมการเกษตรไฮเทคและเกษตรเพื�อสุขภาพในหลาย

พื �นที�   
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การลงทุนในประเทศ CLMV ความสาํเร็จอยู่ที�การบริหารความเสี�ยงและความแตกต่าง 

 การลงทุนในประเทศเพื�อนบ้านล้วนมีระบบการเมืองการปกครองที�แตกต่างกับประเทศไทยโดยสิ �นเชิง เช่น   

สปป.ลาว และเวียดนามเป็นประเทศสังคมนิยม ประเทศเมียนมาร์ยังไม่เป็นเอกภาพยังมีรัฐซ้อนรัฐ ต้องติดต่อผู้ นํา

ชนกลุ่มน้อย การขนส่งมีหลายด่านหลายระดับ ขณะที�ประเทศกัมพูชาการเมืองมีความซับซ้อน คอรัปชั�นมาก 

สหภาพแรงงานอยู่ภายใต้อาณัติของการเมืองและมีอิทธิพลแฝง โดยการลงทุนในประเทศเหล่านี �ต้องทาํตัวให้

สอดคล้องและกลมกลืนไม่ใช่เข้าไปเปลี�ยนแปลง บางธุรกิจหากไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนอาจลงทุนได้ 

70% หรือธุรกิจบริการ หรือธุรกิจเทรดดิ �ง ซื �อมา-ขายไป ต่างชาติอาจลงทุนไม่ได้หากจะนอมินีหรือคนท้องถิ�นถือหุ้ น

แทนต้องพิจารณาความเสี�ยงขึ �นศาลมักแพ้คดีและยังผิดกฎหมาย 

อย่างไรก็ดีการย้ายฐานการผลิตหรือการลงทุนในกลุ่มประเทศเหล่านี �ถือเป็นโอกาสเพราะตลาดภายใน 

พึ�งเปิด มีต้นทุนค่าแรงตํ�ากว่าไทย มีจํานวนแรงงานรองรับมากและส่วนใหญ่ยังหนุ่มสาว ต้นทุนการผลิตโดยรวมตํ�า

กว่าไทย โดยเฉพาะสิทธิประโยชน์ทางภาษี  GSP ได้รับการยกเว้นจากประเทศที�พัฒนาแล้ว อีกทั �งประเทศ CLMV 

ไทยมีความได้เปรียบเพราะอยู่ตรงกลางเส้นทางหลักของอนุภูมิภาคตามระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต้และระเบียง

เศรษฐกิจตะว ันออก-ตะว ันตก มีประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทําให้การขนส่งไปเมืองหล ักใ ช้ทางถนนขนส่ง 

เส้นการค้าผ่านแดน ผ่านทางเส้นทางหมายเลข R9 (ไทย-ลาว) 

และเส้นทางหมายเลข R5 (ไทย-กมัพชูา)  

และ R10 (คลองใหญ่ ไทย-กมัพชูา) – ฮาเตียน – โฮจิมินห์  

การค้าผา่นแดนมลูคา่ 55,119 ล้านบาท (ปี 2559)  

ขยายตวั + 8.80 ได้ดลุการค้า 3,446 ล้านบาท  

การสง่ออกไทย-เวียดนาม ปี 2559 มลูคา่ 330,119 ล้านบาท  

การสง่ออกผ่านชายแดนเป็นสดัสว่นร้อยละ10.94  

 

เศรษฐกิจขยายตวัประมาณ 6.0 – 6.2  

การเมืองมั�นคงภายใต้ระบอบสงัคมนิยม  

ประธานาธิบดี เจิ�น ดั�ย กวาง  

นายกรัฐมนตรี เหงียน ซวน ฟกุ (เมษา 59)  

คา่จ้างขั �นตํ�า 175 บาท หรือ 3.5 ล้านดอ่ง / เดือน  

ได้เข้าเป็นสมาชิก TTP ซึ�งจะสง่ผลด้านศกัยภาพและการลงทนุ 

(ปัจจบุนั ปธน.ทรัมป์ ประกาศยกเลิก)  

 



15 
 

ดร.ธนิต โสรัตน์ 

ภายใน 1-2 วัน ประเทศเหล่านี �วัฒนธรรมคล้ายกับไทยประชาชนเป็นมิตรและนิยมบริโภคอาหารและสินค้าอุปโภค-

บริโภคจากไทย สินค้าไทยจัดเป็นพรีเมียมเกรด การขยายการค้าการลงทุนจึงเป็นโอกาสและทางเลือกของ

ผู้ประกอบการซึ�งอนาคตการขาดแคลนแรงงานระดับปฏิบัติการจะเป็นประเด็นสําคัญระดับชาติ 

 กล่าวคือทางเลือกและทางรอดของการย้ายฐานการผลิตอาจไม่ได้อยู่ที�ต้นทุนหรือค่าแรงที�ตํ�ากว่าไทย แต่

เกี�ยวข้องว่าในอนาคตการขาดแคลนแรงงานจะเป็นวิกฤตของประเทศ ด้วยโครงสร้างที� เป็นอยู่ ในปัจจุบันปัญหา

การขาดแคลนแรงงานระดับปฏิบัติการและกึ�งแรงงานไร้ทักษะจะเป็นปัญหาระดับชาติ ถึงจะมีตลาด มี

เทคโนโลยี แต่ไม่มีแรงงาน และแรงงานในอนาคตจะเป็นแรงงานในระดับอุดมศึกษา ซึ�งแรงงานไทยนอกจากขาด

แคลนส่วนใหญ่มีการเกี�ยงงาน เลือกงานในอุตสาหกรรมบางคลัสเตอร์ เช่น แปรรูปอาหาร แปรรูปเกษตร โรงงานทํา

สับปะรดเพื�อการส่งออก โรงงานแปรรูปอาหารทะเล โรงงานทํารองเท้า ฯลฯ อาจไม่มีทางเลือกมากนักหากไม่ย้าย

โรงงานไปประเทศเพื�อนบ้านก็อาจต้องหาเทคโนโลยีเข้ามาทดแทน เกี�ยวข้องกับการเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0 

หากต้องการลงทุนในประเทศ CLMV ต้องทาํอย่างไร 

1. วิสัยทัศน์ ด้วยการทบทวนขีดความสามารถในการแข่งขันในระยะ 5-10 ปีข้างหน้า ทั �งด้านส่งออกและ

การจําหน่ายในประเทศ บางธุรกิจอาจใช้เทคโนโลยีทดแทนคนหรือใช้แรงงานไม่มากต้นทุนค่าแรงมี

สัดส่วน 5-7% อาจไม่จําเป็นต้องย้ายฐานการผลิต (ขึ �นอยู่กับวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร) 

2. ประเมินโอกาสหรือภัยคุกคาม การเปิด AEC และความก้าวหน้าพัฒนาการของกลุ่มประเทศ CLMV 

ทั �งด้านขีดความสามารถในการแข่งขัน, คู่แข่งในอุตสาหกรรมเดียวกันต่างมีการย้ายการผลิต ต้องประเมิน

ให้ออกว่าเป็นโอกาสหรือเป็นหายนะของธุรกิจ 

3. วิเคราะห์จุดแข็ง เช่น การเคลื�อนย้าย-เทคโนโลยี-ผลิตภัณฑ์หลัก (Product Champion) ที�จะนําร่องเป็น

จุดแข็งหากย้ายฐานการผลิต 

4. ความพร้อมของธุรกิจ ทั �งด้านทรัพยากรมนุษย์, การบริหารจัดการ ขีดความสามารถของผู้บริหาร 

โดยเฉพาะทุนเกี�ยวข้องกับสภาพคล่องระยะอย่างน้อย 2-3 ปี เพราะการลงทุนนอกประเทศเป็นการลงทุน

หวังผลระยะยาว 2-3 ปีแรกอาจขาดทุนต้องประเมินสภาพคล่องให้ขาด หากใช้เงินทุนหมุนเวียนไปลงทุน

ต้องระมัดระวัง 

5. เลือกประเทศและพื �นที�ซึ� งจะลงทุน โดยให้สอดคล้องกับลักษณะธุรกิจ-อุตสาหกรรม เช่น ต้นทุนการ

ผลิต-ค่าจ้าง, กฎหมายการลงทุน, สิทธิประโยชน์, ความนิ�งด้านการเมือง, โครงสร้างพื �นฐานต่างๆ, คน-

แรงงาน และค่าใช้จ่ายจุกจิกต่างๆ บางอุตสาหกรรมต้องการใกล้เมืองหรือท่าเรือเพื�อประหยัดต้นทุนขนส่ง 

บางอุตสาหกรรมต้องการใกล้แหล่งวัตถุดิบหรือค่าจ้างที�ตํ�ากว่าในหัวเมืองหลัก 
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6. เลือกหุ้นส่วนหรือตัวแทนให้ถูก ความล้มเหลวของการลงทุนในต่างประเทศโดยเฉพาะ CLMV เกี�ยวข้องกบั

การหาหุ้นสว่นที�จะมาสนบัสนนุธุรกิจไมใ่ช่มาหากําไรหรือเอาเปรียบจากการเป็นหุ้นสว่น มีผลประโยชน์ทบัซ้อน 

เช่น มีนอกมีใน, ทําให้ต้นทนุสงูหรือนําธุรกิจเข้ามาแข่งขนั ขณะเดียวกนัตวัแทนด้านกฎหมายหรือที�ปรึกษาทั �ง

ของไทยและนกักฎหมาย-บญัชีของประเทศที�จะเข้าไปลงทุนต้องหามืออาชีพเข้าธุรกิจหรือมีความสมัพนัธ์ที�ดี

กบัเจ้าหน้าที�รัฐ มิฉะนั �นจะเป็นหายนะและความล้มเหลว 

7. ประเมินความเสี�ยง ต้องประเมินทุกด้านทั �งด้านต้นทุน กฎหมาย ภาษี ทั �งระดบัประเทศและระดบัแขวง การ

จดัหาแรงงาน ปัญหาแรงงาน ปัญหากฎหมายแรงงานตา่งด้าว ต้นทนุแฝงต่างๆ ปัญหาโครงสร้างพื �นฐาน ถนน 

ไฟฟ้า นํ �าประปา ความยาก-ง่ายของการนําเงินออกจากประเทศ ด้านคอรัปชั�นในรูปแบบต่างๆ การเก็บหนี � 

รูปแบบการค้าโดยเฉพาะระยะเวลาคืนทนุ   

ข้อควรระวังในการลงทุนประเทศ CLMV  

1. กฎหมายไม่แน่นอนเปลี�ยนแปลงบ่อย แม้แตบ่ตัรสง่เสริมหรือใบอนญุาตตา่งๆสามารถเปลี�ยนแปลงได้ 

2. การบริหารจัดการคน เกี�ยวข้องกบัความรู้ในงาน, มาตรฐานของคนและระบบการศกึษา ทุกระดบัต้องมี

การอบรมฝึกงาน วฒันธรรม – ประเพณีและนิสยัใจคอแตกตา่งจากคนไทย 

3. ปัญหาแรงงานไร้ทักษะ ต้องฝึกใหม่หมด ออกบ่อย เปลี�ยนงานบ่อย ต้องฝึกบ่อยๆ สําหรับประเทศกัมพูชา-

สปป.ลาว แรงงานเริ�มหายากและเลือกงาน ชอบงานบริการมากกวา่งานอตุสาหกรรม 

4. ระบบภาษีซับซ้อนไม่มีมาตรฐาน หากต้องการความถกูต้องอาจมีต้นทนุสงูจนอยู่ไมไ่ด้ 

5. คอรัปชั�นเป็นเรื�องปกต ิทั �งหุ้นสว่น - ลกูจ้างในบริษัทและเจ้าหน้าที�รัฐ 

6. ต้นทุนแรงงานอาจตํ�ากว่าไทย แต่ต้นทุนด้านอื�นอาจสูงกว่าไทย เช่น คา่ไฟฟ้า คา่ภาษีจกุจิก คา่ประกนัสงัคม 

ค่าอาหาร ค่าที�พัก บางแห่งต้องมีพาหนะรับ-ส่ง ในด้านต้นทุนโลจิสติกส์สูงกว่าไทย โดยเฉพาะค่าขนส่งทางเรือ 

ถนนไมไ่ด้มาตรฐานระบบการขนสง่บางพื �นที�เป็นแบบพื �นบ้าน ระบบศลุกากรยงัต้องพฒันาอีกมากบางด่านอาจไม่

มีใบเสร็จ โครงสร้างพื �นฐานส่วนใหญ่สภาพไม่ดีใช้เวลานานและบริหาร Just In Time ค่อนข้างลําบากอาจต้องม ี

สต๊อกสินค้าสงูกวา่ประเทศไทยคอ่นข้างมาก 

7. ระบบธนาคารเอาแน่นอนไม่ได้ การโอนเงิน อตัราแลกเปลี�ยนไม่แน่นอน บางประเทศ เช่น เมียนมาร์ข้อจํากดั

มากมาย มีชนกลุม่น้อย, เขตอิทธิพล ซึ�งมีทหาร-ตํารวจ-เจ้าหน้าที�รัฐสนบัสนนุอยู่เบื �องหลงั 

8. การเข้าใจพื �นที�และวัฒนธรรมท้องถิ�น ประเทศเมียนมาร์ กัมพูชา สปป.ลาว ให้ความสําคัญด้าน

วฒันธรรม รวมทั �งด้านศาสนา สถานที�ศกัดิ�สิทธ์ ต้องเข้าใจในวิถีชีวิตของแต่ละพื �นที� เกี�ยวข้องกบัความไม่

ปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน บางพื �นที�เป็นเขตคุ้มครองพิเศษ 
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9. ระบบการเมืองแตกต่างจากไทย ประเทศสปป.ลาว แบ่งเป็นแขวงมีกฎหมายท้องถิ�นและใบอนุญาตใน

ระดบัแขวงและระดบัสว่นกลาง ประเทศเมียนมาร์แบ่งเป็นรัฐ โดย 7 รัฐ รัฐบาลปกครองได้ อีก 7 รัฐปกครอง

ตนเอง ภาษีนําเข้าสง่ออกมีดา่นทั �งด่านทางการและด่านชนกลุ่มน้อย มีแม้กระทั�งวนัชาติกระเหรี�ยง ซึ�งเป็น

วนัหยดุราชการ 

10. การบริหารความแตกต่าง การการลงทุนในประเทศ CLMV ความสําเร็จอยู่ที�การบริหารความแตกต่าง

และบริหารต้นทุนด้านขนส่งและบริหารความเสี�ยงเพื�อแลกกบัค่าแรงที�ตํ�ากว่าไทยและโอกาสในการขยาย

ตลาด 

11. ระบบประกันภัยขาดมาตรฐาน บางประเทศ เช่น เมียนมาร์และสปป.ลาวและบางพื �นที�ของกมัพูชาระบบ

ประกนัภยัยงัไม่มีหรือไม่ได้มาตรฐาน (ปัจจุบันประเทศเมียนมาร์เริ�มมีบริษัทประกันภัยแต่บางเส้นทางไม่

คุ้มครอง) 

12. ระบบศาลและการบังคับคด ีนกัลงทนุเป็นคนนอกและถกูมองวา่เอาเปรียบคนท้องถิ�น ระบบศาลประเทศ 

CLMV ยืดหยุ่นได้หากสามารถเข้าถงึ เมื�อขึ �นศาลต้องเข้าใจวลีนี � หรือได้คําพิพากษาแตก่ารบงัคบัคดีเป็นคน

ละเรื�องกนั 

 

 

   

 

หากจะคดัลอกบทความนี �หรือนําบางสว่นไปใช้ในงานตา่งๆโปรดอ้างองิชื�อผู้ เขยีนบทความ 

สามารถ Download PowerPoint ได้ที� www.tanitsorat.com 

และสามารถติดตามรายงาน-บทความอื�นๆ ได้ที� 

www.tanitsorat.com และ Facebook/Tanit.Sorat 

รวมทั �งบทสมัภาษณ์ตา่งๆ ได้ที� Youtube.com โดยใช้คย์ีเวิร์ด ดร.ธนิต โสรัตน์ 


