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                                                        คํานํา 

 

 อาเซียนมีจุดเริ่มตนมาจากสมาคมอาสา (ASA, Association of South East Asia) เม่ือป พ.ศ.

2504 โดยประเทศไทย มาเลเซีย ฟลิปปนส ไดรวมกันจัดต้ังขึ้นเพ่ือการรวมมือทางเศรษฐกิจ สังคมและ

วัฒนธรรม ตอมาไดหยุดชะงักลงเมื่อปพ.ศ. 2505 อยางไรก็ดีเม่ือปพ.ศ.2510 สมาคมประชาชาติแหง

เอเชียตะวันออกเฉียงใต (อาเซียน) ไดถือกําเนิดขึ้นโดยมีประเทศไทย อินโดนีเซีย ฟลิปปนส มาเลเซีย 

สิงคโปร 5 ประเทศเปนสมาชิก เพ่ือความรวมมือในทางเศรษฐกิจ การพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม และ
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การธํารงรักษาสันติภาพเสถียรภาพและความมั่นคงทางการเมือง บนพ้ืนฐานของความเสมอภาคและ

ผลประโยชนรวมกัน ซึ่งในเวลาตอมามีประเทศสมาชิกเพ่ิมขึ้นจนครบ 10 ประเทศในปจจุบัน1 แรกเริ่ม

เดิมทีตั้งแตปพ.ศ.2510 เปนการอยูรวมกันอยางหลวมๆ จนกระทั่งปพ.ศ.2550 ไดมีการลงนามกฎบัตร

อาเซียน ซึ่งเปนขอตกลงที่สมาชิกใหสัตยาบันรวมกันวาจะปฏิบัติตาม และมีผลผูกพันทางกฎหมายหากไม

ทําตามจะมีความผิดฟองรองเรียกคาเสียหายไดตามชองทางที่จัดไว2 ตอมาเม่ือพ.ศ.2553ไดประกาศใชเขต

การคาเสรีอาเซียน และในปพ.ศ.2558 ประเทศสมาชิกอาเซียนจะรวมตัวกันเปนประชาคมอาเซียน ซึ่ง

ตามกฎบัตรอาเซียน ประชาคมอาเซียนที่สมบูรณจะประกอบดวยสามเสาหลัก ไดแก ประชาคมการเมือง

และความม่ันคงอาเซียน หรือ  เอพีเอสซี (APSC) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ เออีซี (AEC) 

ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน หรือเอเอสซีซี (ASCC)  

  การรวมเปนประชาคมอาเซียนน้ีจะทําใหเกิดความเปลี่ยนแปลงในเอเชียตะวันออกเฉียงใตอยาง

รวดเร็วและมากมาย ทั้งน้ีรวมถึงประเทศไทยดวย เหตุน้ีประชาชนชาวไทยทั้งภาครัฐและเอกชนจําเปนที่

จะตองรูและเขาใจเก่ียวกับประชาคมอาเซียนและการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น  

 กองวิชากฎหมายและสังคมศาสตร สวนการศึกษา โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา ตระหนัก

ในความสําคัญและจําเปนน้ี จึงสงเสริมใหกําลังพลไดรับความรูเรื่องประชาคมอาเซียน โดยเฉพาะอยางยิ่ง

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การนําขอมูลเบื้องตนเก่ียวกับประชาคมอาเซียนไวในเครือขายสาระสนเทศน 

นับเปนอีกชองทางหน่ึงในการสงเสริม โดยหวังวากําลังพลและประชาชนทั่วไปจะมีสติ มีความพรอม เพ่ือ

หาวิธีรับมือ เพ่ือใหตนมีที่ยืนที่ม่ันคงและสามารถใชประโยชนจากโอกาสที่มีการเปลี่ยนแปลงน้ีได 

 ทั้งน้ีขอมูลที่นําเสนอถูกแบงเปนสวนตาง ๆ คือ 1) ความเปนมาของประชาคมอาเซียน 2) ขอมูล

ทั่วไปของประเทศสมาชิก 3) เศรษฐกิจของประชาคมอาเซียน 4) คําที่ใชในชีวิตประจําวันของประเทศ

สมาชิก 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
1 ณรงค โพธิ์พฤกษานันท อาเซียนศึกษา พิมพคร้ังท่ี 2 พ.ศ.2556 (กรุงเทพฯ :สํานักพิมพแมคกรอ-ฮิล) หนา1-17. 
2 สุรินทร พิศสุวรรณ อาเซียนรูไวไดเปรียบแน พิมพคร้ังท่ี 3 พ.ศ.2555 (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพอมรินทร) หนา17-18. 
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สวนท่ี 1 
 

ความเปนมาของอาเซียน 
 
1.1 ตราสัญลักษณอาเซียน 
 

 
 
 สัญลักษณอาเซียน คือ ตนขาวสีเหลอืง 10 ตนมัดรวมกันไว หมายถึงประเทศสมาชกิรวมกันเพ่ือ
มิตรภาพ และความเปนนํ้าหน่ึงใจเดียวกัน  
  สีนํ้าเงิน หมายถึง สันติภาพ และเสถียรภาพ 
  สีแดง หมายถงึ ความกลาหาญ และการมีพลวัต ิ
  สีขาว หมายถงึ ความบรสิุทธิ ์
  สีเหลือง หมายถึง ความเจรญิรุงเรือง 
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        อาเซียน หรือ สมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต (Association of Southeast Asian 
Nations – ASEAN) เกิดขึ้นเม่ือป 2510 ในยุคแหงการเผชิญหนาทางการเมืองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต
บนความแตกตางทางเชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม และประวัติศาสตร และมีนโยบายแขงขันในการผลิต
การสงออก การตลาด การหาแหลงทุนและเทคโนโลยีทําใหการเจริญเติบโตขององคกรเปนไปอยางชา ๆ
ปฏิญญาอาเซียนหรือปฏิญญากรุงเทพฯ ซึ่งเปนปฏิญญาในการกอต้ังอาเซียนเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2510 
โดยสมาชิกผูกอต้ังมี 5 ประเทศไดแก อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟลิปปนส สิงคโปร และไทย ซึ่งมีผูแทนทั้ง 5 
ประเทศ ประกอบดวย นายอาดัม มาลิก (รัฐมนตรีตางประเทศอินโดนีเซีย) ตุนอับดุล ราชัก บิน ฮุสเซน 
(รองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกลาโหมและรัฐมนตรีกระทรวงพัฒนาการแหงชาติมาเลเซีย) นายนาซิโซรา
มอส (รัฐมนตรีตางประเทศฟลิปปนส) นายเอส ราชารัตนัม (รัฐมนตรีตางประเทศสิงคโปร) และพันเอก 
ถนัด คอมันตร (รัฐมนตรีตางประเทศไทย) ในเวลาตอมา ไดมีประเทศตาง ๆเขาเปนสมาชิกเพ่ิมเติมไดแก 
บรูไนดารุสซาลาม (เปนสมาชิกเมื่อ 7 มกราคม 2527) เวียดนาม (วันที่ 28 กรกฎาคม 2538) ลาว พมา 
(วันที่ 23 กรกฎาคม 2540) และกัมพูชา (เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2542) ตามลําดับจากการรับกัมพูชาเขา
เปนสมาชิก ทําใหอาเซียนมีสมาชิกครบ 10 ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตโดยระบุ
วัตถุประสงคของการรวมตัวกัน ดังน้ี เรงรัดความเจริญกาวหนาทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ใน
ภูมิภาคโดยอาศัยความรวมมือระหวางกันสงเสริม พ้ืนฐานและเสถียรภาพ ในภูมิภาคโดยยึดหลักยุติธรรม
และกฎเกณฑของกฎบัตรสหประชาชาติสงเสริมความรวมมือและความชวยเหลือซึ่งกันและกันในดาน
ตางๆไดแก เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม วิชาการ วิทยาศาสตรและการบริหารชวยเหลือซึ่งกันและกันใน
รูปของการฝกอบรม วิจัยในดานการศึกษา วิชาชีพ เทคนิคและการบริหารรวมมือกันอยางมีประสิทธิภาพ
มากขึ้นในดานเกษตรกรรมอุตสาหกรรม การขยายการคา การศึกษา ปญหาการคาโภคภัณฑระหวาง
ประเทศการปรับปรุงสิ่งอํานวยความสะดวก การขนสงและคมนาคมและการยกระดับมาตรฐานการครอง
ชีพของประชาชนสงเสริมการศึกษาของเอเชียตะวันออกเฉียงใตรักษาความรวมมือที่ใกลชิดและเปน
ประโยชนกับองคการระหวางประเทศและภูมิภาคที่มีวัตถุประสงคคลายคลึงกันและหาแนวทางรวมมือ
อยางใกลชิดระหวางกันมากขึ้น 
 
1.2 วัตถุประสงคของการกอต้ังอาเซียนตามปฏิญญากรุงเทพฯ 
 ปฏิญญากรุงเทพฯ ไดระบุวัตถุประสงคสาํคญั 7 ประการของการจัดตั้งอาเซียน ไดแก 
 1. สงเสรมิความรวมมือและความชวยเหลือซึง่กันและกันในทางเศรษฐกิจ สงัคม วฒันธรรม 
เทคโนโลยี วิทยาศาสตร และการบรหิาร 
 2. สงเสรมิสันติภาพและความมั่นคงสวนภูมิภาค 
 3. เสริมสรางความเจรญิรุงเรืองทางเศรษฐกิจพัฒนาการทางวัฒนธรรมในภูมิภาค 
 4. สงเสรมิใหประชาชนในอาเซียนมคีวามเปนอยูและคุณภาพชวีิตที่ดี 
 5. ใหความชวยเหลือซึง่กันและกัน ในรปูของการฝกอบรมและการวจิัย และสงเสริมการศึกษา
ดานเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
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 6. เพิ่มประสิทธิภาพของการเกษตรและอุตสาหกรรม การขยายการคาตลอดจนการปรบัปรุงการ
ขนสงและการคมนาคม 
 7. เสริมสรางความรวมมืออาเซียนกบัประเทศภายนอก องคการ ความรวมมือแหงภูมิภาคอื่นๆ 
และองคการระหวางประเทศ 
1.3 หลักการพ้ืนฐานของความรวมมือ 
 ประเทศสมาชกิอาเซียนไดยอมรบัในการปฏิบัติตามหลกัการพ้ืนฐานในการดาํเนินความสัมพันธ
ระหวางกันอันปรากฏอยูในสนธสิัญญาไมตรแีละความรวมมือในภูมภิาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต (Treaty 
of Amity and Cooperation in Southeast Asia หรือ TAC) ซึ่งประกอบดวย 
 1. การเคารพซึ่งกันและกันในเอกราช อธิปไตย ความเทาเทยีมบูรณาการแหงดินแดนและ
เอกลักษณประจาํชาติของทกุชาต ิ
 2. สทิธขิองทุกรัฐในการดํารงอยูโดยปราศจากจากการแทรกแซง การโคนลมอธิปไตยหรือการบีบ
บังคับจากภายนอก 

 3. หลักการไมแทรกแซงกิจการภายในซึ่งกันและกัน 
 4. ระงับความแตกตางหรือขอพิพาทโดยสันตวิิธ ี
 5. การไมใชการขูบังคบั หรอืการใชกําลัง และ 
  6. ความรวมมอือยางมปีระสทิธภิาพระหวางประเทศสมาชิก 

          นโยบายการดําเนินงานของอาเซียนจะเปนผลจากการประชมุหารือในระดับหวัหนารัฐบาล ระดับ
รัฐมนตรแีละเจาหนาที่อาวุโสอาเซียน ทั้งนี้ การประชุมสุดยอด (ASEAN Summit) หรือการประชุมของ
ผูนาํประเทศสมาชิกอาเซียนเปนการประชุมระดับสูงสุดเพ่ือกําหนดแนวนโยบายในภาพรวมและเปน
โอกาสที่ประเทศสมาชิกจะไดรวมกันประกาศเปาหมายและแผนงานของอาเซียนในระยะยาวซึง่จะปรากฏ
เปนเอกสารในรปูแบบตาง ๆ อาทิ แผนปฏบิัติการ (Action Plan) แถลงการณรวม (Joint Declaration) 
ปฏิญญา (Declaration) ความตกลง (Agreement) หรือ อนุสัญญา (Convention) สวนการประชุมใน
ระดับรัฐมนตรแีละเจาหนาที่อาวุโสจะเปนการประชุมเพื่อพิจารณาทั้งนโยบายในภาพรวมและนโยบาย
เฉพาะดาน 
          ดานการเมืองและความม่ันคงอาเซียนไดจัดทาํปฏิญญากาํหนดใหภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต
เปนเขตสันติภาพ เสรีภาพความเปนกลาง (Zone of Peace, Freedom and Neutrality-TAC) ในป 
2519 และจัดทาํสนธิสญัญาเขตปลอดอาวธุนวิเคลียรในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต (Treaty on the 
Southeast Asian Nuclear Weapon-Free Zone-SEANWFZ) ในป 2538 รวมทั้งไดริเริ่มการประชุม
อาเซียนวาดวยความรวมมือดานการเมืองและความม่ันคงในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟก (ASEAN Regional 
Forum-ARF) ซึ่งไทยเปนเจาภาพจัดการประชมุระดับรฐัมนตรีครั้งแรกเม่ือป 2537  
          ดานเศรษฐกิจอาเซียนไดลงนามจัดตั้งเขตการคาเสรอีาเซียน (ASEAN Free Trade Area-AFTA) 
ในป 2535 เพื่อลดภาษีศุลกากรระหวางกันเพ่ือชวยสงเสริมการคาภายในอาเซียนใหมีปริมาณเพิ่มขึ้นลด
ตนทุนการผลิตสินคา และดึงดูดการลงทุนจากตางประเทศกับทั้งไดขยายความรวมมือดานเศรษฐกจิ



7 
 

เพ่ิมเติมเพ่ือใหการรวมตัวทางเศรษฐกิจสมบรูณแบบและมีทศิทางชัดเจนดวยการจัดต้ังเขตลงทุนอาเซียน 
(ASEAN Investment Area-AIA)  
          ดานสังคม อาเซียนมคีวามรวมมือเฉพาะดานเพ่ือใหประชาชนมคีวามสภาพความเปนอยูที่ดีและมี
การพัฒนาในทุกดานเพ่ือยกระดับคุณภาพชวีิต 
 
1.4 หนวยงานท่ีทําหนาท่ีประสานงานและติดตามผลการดําเนินงานในกรอบอาเซียนประกอบดวย 
 1. สํานักเลขาธิการอาเซียน (ASEAN Secretariat) ที่กรุงการตา ประเทศอินโดนีเซียนเปน
ศูนยกลางในการติดตอระหวางประเทศสมาชิก โดยมีเลขาธิการอาเซียน (Secretary-General of 
ASEAN) เปนหัวหนาสํานักงานที่ผานมาผูแทนจากประเทศไทยดํารง ตําแหนงเลขาธิการอาเซียนแลวทาน 
คือ ฯพณฯ นายแผน วรรณเมธี ระหวางป 2527 – 2529 ดร.สุรินทร พิศสุวรรณ ระหวางป 2551 – 
2555 
 2. สํานักงานเลขาธิการแหงชาติ หรือ ASEAN National Secretariat เปนหนวยงานระดับกรม
ในกระทรวงการตางประเทศของประเทศสมาชิกอาเซียนมีหนาที่ประสานกิจการอาเซียนและติดตามผล
การดําเนินงานในประเทศน้ัน 

3. สําหรับประเทศไทยหนวยงานที่รับผิดชอบ คือ กรมอาเซียน กระทรวงการตางประเทศและ 
คณะกรรมการผูแทนถาวรประจําอาเซียน (Committee of Permanent Representatives-CPR) ซึ่ง
ประกอบดวยผูแทนระดับเอกอัครราชทูตที่ไดรับการแตงตั้งมาจากประเทศสมาชิกมีภารกิจในการ
สนับสนุนการทํางานของคณะมนตรีประชาคมอาเซียนและองคกรระดับรัฐมนตรีอาเซียนเฉพาะสาขา
รวมทั้งประสานงานกับสํานักเลขาธิการอาเซียนและสํานักเลขาธิการอาเซียนแหงชาติตลอดจนดูแลความ
รวมมือของอาเซียนกับหุนสวนภายนอก 
          ในโลกที่เต็มไปดวยความทาทายไปพรอมกับการเปลี่ยนแปลงและการแขงขันสูงขึ้นอยางตอเน่ือง
ประเทศสมาชิกเห็นพองตองกันที่จะใหความสําคัญของการมีความรวมมืออยางใกลชิด เพื่อประโยชนใน
การพัฒนาศักยภาพในการรวมมือกันปญหาและความทาทายตลอดจนเพื่อความสรางความแขง็แกรงและ
อํานาจตอรองใหแกประเทศสมาชิกผูนําอาเซียนไดลงนามรวมกันในปฏิญญาวาดวยความรวมมือใน
อาเซียน ฉบับที่ 2 (Declaration of ASEAN Concord II หรือ Ball Concord II) เพื่อประกาศจัดตั้ง
ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ภายในป 2563 (ค.ศ. 2020) โดยสนับสนุนการรวมตัวและ
ความรวมมืออยางรอบดานโดยในดานการเมืองใหจัดต้ัง "ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน” 
หรือ ASEAN Political-Security Community (APSC) ดานเศรษฐกิจใหจัดต้ัง "ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน” หรือ ASEAN Economic Community (AEC) และดานสังคมและวัฒนธรรมใหจัดตั้ง 
"ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน” หรือ ASEAN Socio-Cultural Community (ASCC) ซึ่งตอมา
ผูนําอาเซียนไดเห็นชอบใหเรงรัดการรวมตัวเปนประชาคมอาเซียนใหเร็วขึ้นกวาเดิมอีก 5 ป คือภายในป 
2558 (ค.ศ. 2015) โดยเล็งเห็นวาสถานการณโลกเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วอาเซียนจะเปนตองปรับตัว
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เพ่ือใหสามารถคงบทบาทนําในการดําเนินความสัมพันธในภูมิภาคและตอบสนองความตองการของ
ประชาชนไดอยางแทจริง 
 
1.5 ยุทธศาสตรของอาเซียน 
          ปฏญิญาชะอํา หวัหินวาดวยแผนงานสาํหรับประชาคมอาเซียน ค.ศ2009 – 2015 ที่ลงนามโดย
ผูนาํอาเซียนในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 14 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2552 เนนยํ้าถึงพันธกรณีในการ
เรงรัดการจัดการตั้งประชาคมอาเซียนประกอบดวย 3 เสาหลัก ไดแก ประชาคมการเมืองและความม่ันคง
ประชาคมเศรษฐกจิและประชาคมสังคมและวัฒนธรรม โดยทั้ง 3 เสามีความเก่ียวของกันอยางใกลชิด 
และชวยสงเสริมเปาหมายการมีสันตภิาพความม่ันคง และม่ังคัง่อยางย่ังยืนของภูมิภาครวมทัง้การลด
ชองวางดานการพัฒนาเพ่ือใหรฐัสมาชิกไดรับผลประโยชนจากการรวมตัวกันของอาเซียนอยางแทจริงโดย
ดําเนินการผานขอริเริม่เพ่ือการรวมตัวกันของอาเซียนและกรอบความรวมมือระดับภูมิภาคอ่ืนๆ ปฏิญญา
น้ีมีสาระสาํคัญ คือ 

1. ตกลงวาแผนการจัดต้ังประชาคม (Blueprint) ทั้ง 3 แผนงานคือแผนการจัดต้ังประชาคม
การเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political-Security Community Blueprint-APSC 
Blueprint) แผนงานการจัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural 
Community Blueprint – ASCC Blueprint) รวมทัง้ขอริเริ่มเพื่อการรวมตัวของอาเซียน ระยะ
ที 2 (Initiative for ASEAN Integration (IAI) Strategic Framework and IAI Workplan 2 
(2009-2015) ถือเปนแผนงานสาํหรบัประชาคมอาเซียน ค.ศ. 2009 – 2015  

2. ความตกลงดวยวาแผนงานสาํหรับประชาคมอาเซียน ค.ศ. 2009 – 2015 จะเปนเอกสารแทน
แผนปฏิบัติการเวียงจันทน (Vientiane Action Programme)  

3. มอบหมายใหรัฐมนตรีกรอบความรวมมือรายสาขาที่เก่ียวของและเลขาธิการอาเซียนเปนผูปฏบิัติ
ตามปฏญิญาน้ีรวมทั้งติดตามการดําเนินการตามพันธกรณีโดยไดรับการสนับสนุนจาก
คณะกรรมการผูแทนถาวรประจาํอาเซียนและรายงานความกาวหนาในการดําเนินงานใหทราบ
อยางสมํ่าเสมอโดยผานคณะมนตรปีระชาคมอาเซียน 

4. มอบหมายใหรัฐมนตรีที่เก่ียวของและเลขาธิการอาเซียนระดมเงินทุนจากรัฐสมาชิกประเทศคู
เจรจาประเทศคูเจรจาเฉพาะสาขา และหุนสวนเพ่ือการพัฒนาของอาเซียนเพ่ือปฏบิัติตาม
ปฏิญญาน้ีสงเสริมใหประชาชนอาเซียนมสีวนรวมและไดรับประโยชนจากการรวมตัวของอาเซียน 
และกระบวนการสรางประชาคมอาเซียน 
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ternal Cluster 
กลุมยุทธศาสตร 
ภายในอาเซียน 

     
Regional Cluster 

กลุมยุทธศาสตร 
ระดับภมิูภาค 

     
Global Cludter 

กลุมยุทธศาสตรเวทีโลก 

-  สงเสรมิความเชื่อมโยงใน
อาเซียนและความเชื่อมโยง
ระหวางอาเซียนกับภูมภิาคอ่ืน 
เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถใน
การแขงขันของอาเซียน 
-  พัฒนาระบบและกลไกลเพ่ือ
เผชิญหนากับความทาทาย
ตางๆ เชน ภัยพิบัติและวิกฤติ
การทางการเงินเปนตน 
-  ปรับปรงุกลไกระงับขอ
พิพาทในภมิูภาค 
  

 

-  พัฒนาโครงสราง
สถาปตยกรรมในภูมภิาค
เอเชียแปซิฟกทีมี่อาเซียน
เปนศูนยกลาง 
-  สงเสรมิการประชมุสุด
ยอดเอเชียตะวันออก (East 
Asia Summit หรอื EAS) 
ใหเปนเวทีหารือประเด็นดาน
ยุทธศาสตร 
-  สงเสริมการมีปฏิสัมพันธ
ระหวางเวทีอาเซียนตางๆ ท่ี
ดําเนินการดานความม่ันคง เชน 

 

-  สงเสรมิใหอาเซียนมีทาทแีละ
นโยบายรวมในเวทีโลก เชน 
สหประชาชาติ และ G-20 
-  พัฒนาความรวมมือของอาเซียนใน
ประเด็นระหวางประเทศตางๆที่มี
ผลประโยชนรวมกัน เชน การ
ปฏบิัติการรักษาสันติภาพการบรหิาร
จัดการภัยพบิัติ และความม่ันคงทาง
ทะเล 
-  ศึกษาแนวโนมพัฒนาการของโลก
ในเรื่องตางๆ ที่มีผลกระทบกับ
อาเซียน 
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1.6 สาระสาํคัญของกฎบัตรอาเซียน 
 ตามกฎบัตรน้ี  อาเซียนมีฐานะเปนนิติบคุคล 
          1.6.1 วัตถปุระสงค ของกฎบัตรเปนการประมวลบรรทัดฐาน (Norm) และคานิยม (Value) ของ
อาเซียนทีส่รุปไดดังน้ี  
          ดานเศรษฐกิจ  สรางตลาดและฐานการผลิตเดียว และความสามารถในการแขงขันสูงการรวมตัว
ทางเศรษฐกิจที่มีการเคลื่อนยายเสรขีองสินคา/บริการการลงทุนและแรงงาน การเคลื่อนยายทุนเสรีย่ิงขึ้น 
          ดานความม่ันคงของมนุษยบรรเทาความยากจน และลดชองวางการพัฒนา สงเสริมพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยผานความรวมมือดานการศึกษา และการเรยีนรูตลอดชีพ 
          ดานสังคม  สงเสริมอาเซียนที่มีประชาชนเปนศูนยกลางสรางสังคมที่ปลอดภัยม่ันคงจากยาเสพติด
เพ่ิมพูนความกินดีอยูดีของประชาชนอาเซียนผานโอกาสทีท่ดัเทียมกันในการเขาถึงการพัฒนามนุษย - 
สวสัดิการและความยุตธิรรม 
          ดานสิ่งแวดลอมสนบัสนุนการพัฒนาอยางยัง่ยืนทีคุ่มครองสภาพแวดลอม ความยั่งยืนของ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
          ดานวัฒนธรรมสงเสริมอัตลักษณของอาเซียน โดยเคารพความหลากหลาย และอนุรักษมรดกทาง
วัฒนธรรม 
          ดานการเมืองความม่ันคงคุมครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน เสริมสรางประชาธปิไตย
เพ่ิมพูนธรรมาภิบาลและหลักนิติธรรม ตอบสนองตอสิง่ทาทายความม่ันคง เชนการกอการราย 
 1.6.2  หลกัการของกฎบัตร 
          อยูบนพื้นฐานของกฎหมายระหวางประเทศ เชน การไมแทรกแซงกิจการภายในการระงับขอ
พิพาทโดยสันติวธิี สิ่งที่เนนหนักคือการรวมศูนยกบัความสมัพันธกับภายนอกจงึทาํใหกฎบัตรน้ีเปนเสา
หลักของการสรางประชาคมอาเซียนและตอกย้าํถงึขอผูกมัดทางกฎหมายของขอตกลงอาเซียนตางๆ 
 
1.7 กลไกของอาเซียน 
          ใหที่ประชุมสุดยอดอาเซียนเปนองคสูงสุดในการกําหนดนโยบายของอาเซียนโดยมีการประชุมสุด
ยอดปละ 2 ครั้งมีคณะมนตรปีระสานงานอาเซียนที่มาจากรฐัมนตรีตางประเทศเปนผูบริหารงานทัว่ไป 
และคณะมนตรปีระชาคมอาเซียนดําเนินการตามพันธะกรณีในแตละสาขาเลขาธกิารเปนหวัหนาเจาหนาที่
บรหิารสาํหรับการติดตามความคืบหนาในกิจการตางๆ ของอาเซียนรวมทั้งคณะผูแทนถาวรประจาํ
อาเซียนเพ่ือสนับสนุนการทาํงานของคณะมนตรีประชาคมอาเซียน 
  
1.8 การบริหารงาน 

 
 

EAS ARF และ ADMM Plus   
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          ประธานอาเซียนดํารงตาํแหนงวาระ 1 ปและประเทศที่เปนประธานอาเซียนจะรับตําแหนง
ประธานของกลไกของอาเซียนทุกตําแหนง อาทิ ที่ประชุมสดุยอดอาเซียน คณะมนตรปีระสานงาน
อาเซียนคณะมนตรีประชาคมอาเซียนคณะตางๆ ประธานผูแทนถาวรประจาํอาเซียน 
          จากกาํหนดใหมีการประชุมสุดยอดปละ 2 ครั้ง แสดงวาอาเซียนกาํลังใหที่ประชุมสุดยอดมี
บทบาทเชิงบริหารอยางใกลชิดกับการปฏิบัติงานมากขึ้น แทนที่จะใหที่ประชุมสุดยอดเปนเพียงพิธีกรรม
ทางการทูตรวมทั้งการบริหารงานทีท่าํใหมีการสอดคลองกบัประธานอาเซียนยอมแสดงถึงความพยายาม
เพ่ิมสมรรถนะขององคกรในดานประสทิธผิลของคณะทาํงานดานตางๆ มากขึ้น 
          ขอบังคับที่นาสนใจ คือ การใหมีองคกรสิทธิมนุษยชนอาเซียนซึง่ปจจบุันอยูระหวางการราง
ขอบงัคับ โดยคณะทาํงานระดับสงูขณะที่บทบาทของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนในประเทศสมาชิกทาํให
สามารถคาดหวังองคกรนี้ในฐานะเวทขีองการเรียกรองสิทธแิละสรางพ้ืนที่ตอการรบัรูจากสาธารณะ 
         
1.9 ววิัฒนาการความรวมมือทางเศรษฐกิจท่ีสาํคัญของอาเซียนจนถึงแผนการเปนประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน 
          อาเซียนมกีารเจริญเติบโตอยางคอยเปนคอยไปใหความสําคญัตอการจัดทาํกรอบงานอยางกวางๆ 
และยืดหยุนไดเพ่ือใหสอดรบักับความคิดเห็นอันหลากหลายของสมาชิกและเพื่อใหเปนรากฐานอันม่ันคง
สาํหรับจุดมุงหมายรวมกันตอไปรวมทัง้ทาํใหเกิดคานิยมที่ดี และวางรากฐานความสาํเร็จในอนาคต 
          อาเซียนตระหนักดีวาความเจรญิรุงเรืองทางเศรษฐกิจเปนปจจัยสาํคัญในการรักษาสันติภาพ 
เสถียรภาพและความมั่นคงของภมิูภาค ดังน้ัน นอกจากความรวมมือทางการเมือง สงัคมการศึกษาและ
วัฒนธรรมแลวอาเซียนจึงมุงม่ันที่จะขยายความรวมมือทางเศรษฐกิจระหวางกันมาโดยตลอดโดยมี
วิวฒันาการทีส่ําคญั ดังน้ี 
 2535 (1992)การพัฒนาเขตการคาเสรีอาเซียน หรอือาฟตา (ASEAN Free Trade Area: AFTA) 
เพ่ือสงเสรมิการขยายตวัทางการคาโดยการเรงลดภาษีสินคาและยกเลิกมาตรการที่ไมใชภาษีภายใน
อาเซียน 
 2538 (1995)ริเริ่มความรวมมือดานการคาบรกิารของอาเซยีนโดยจัดทําความตกลงวาดวยการคา
บริการของอาเซียน (ASEAN Framework Agreement on Service: AFAS) เพ่ือเสริมสราง
ความสามารถในการเปนผูใหบรกิารในภูมิภาค 
 2540 (1997)กําหนดวิสัยทัศนอาเซียน 2020 (ASEAN Vision 2020) เปาหมายในดานเศรษฐกิจ
ของอาเซียน คือสรางอาเซียนใหเปนกลุมเศรษฐกจิที่มั่นคง มั่งคั่งและมีความสามารถในการแขงขันสงู มี
การเคลื่อนยายสินคา บริการและการลงทุนรวมทัง้เงินทุนอยางเสร ี
 2541 (1998)จัดทาํแผนปฏิบัติการฮานอย (Hanoi Plan of Action: HPA) เพื่อเปนแผนปฏิบัติ
การใหบรรลวุสิัยทศันอาเซียน ระยะเวลา 6 ป (2543 - 2547) 
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 2543 (2000)ประกาศความคิดริเริ่มเพื่อการรวมกลุมของอาเซียน (Initiative for ASEAN 
Integration: IAI) เพื่อใหความชวยเหลือแกสมาชิกใหมของอาเซียนในการปรับตวัรวมกลุมเศรษฐกิจของ
อาเซียนไดตามกาํ หนดเวลาอยางมีประสิทธิภาพ 
 2544 (2001)จัดทาํแผนงานการรวมกลุมของอาเซียน (Roadmap for Integration of ASEAN: 
RIA) ประกอบดวยแนวทางขั้นตอน และกรอบเวลาในการดําเนินการใหเปนไปตามวิสัยทัศนอาเซียน
รวมทั้งใหศึกษาเรื่องความสามารถในการแขงขันของอาเซียน 
(ASEAN Competitiveness Study) เพื่อเสริมสรางความสามารถในการแขงขันและเรงรัดการรวมกลุม
ของอาเซียน 
 2545 (2002)ในการประชุมสุดยอดผูนาํอาเซียน (ASEAN Summit) ครั้งที่ 8 ณ กรุงพนมเปญ
ประเทศกัมพูชาผูนําอาเซียนไดเห็นชอบใหอาเซียนกําหนดทศิทางการดาํเนินงานใหแนชัดเพ่ือนําไปสูการ
เปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(ASEAN Economic Community: AEC) 
 2546 (2003)ผูนําอาเซียนประกาศแถลงการณ Bali Concord II เห็นชอบทีจ่ะจัดต้ังประชาคม
อาเซียน (ASEAN Community) ซึ่งประกอบดวย 3 เสาหลกั ไดแกความม่ันคง เศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรม ภายในป ค.ศ. 2000 
 2547 (2004)ผูนําอาเซียนไดลงนามในกรอบความตกลงวาดวยการรวมกลุมสาขาสาํคัญของ
อาเซียนและรัฐมนตรีเศรษฐกจิอาเซียนไดลงนามในพิธสีารรายฉบบั รวม 11 ฉบบั ซึ่งมี Roadmap เพ่ือ
การรวมกลุมสาขาสาํคญัเปนภาคผนวกโดยมีวัตถปุระสงคเพ่ือนํารองการรวมกลุมทางเศรษฐกิจใน 11 
สาขาสาํคัญกอนไดแก เกษตร ประมง ผลิตภัณฑไม ผลิตภัณฑยาง สิ่งทอและเครื่องนุงหมยานยนต 
อิเลคทรอนิกส สขุภาพ เทคโนโลยีสารสนเทศ การทองเที่ยว การบินและตอมาไดเพ่ิมสาขาที่ 12 คือ
สาขาโลจิสติกส 
 2548 (2005)เจาหนาที่อาวุโสดานเศรษฐกิจอาเซียนพจิารณาทบทวนปรับปรงุแผนงานการ
รวมกลุมสาขาสาํคญัของอาเซียนในระยะที่ 2 เพ่ือปรบัปรุงมาตรการตางๆ ใหมีประสิทธภิาพและรวม
ขอเสนอของภาคเอกชน 
 2549 (2006)รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนลงนามในกรอบความตกลงวาดวยการรวมกลุมสาขา
สาํคญัของอาเซียนและพิธีสารวาดวยการรวมกลุมสาขาสาํคญั (ฉบับแกไข) 
 2550 (2007)- ผูนาํอาเซียนไดลงนามในปฏิญญาเซบวูาดวยการเรงรัดการจัดตั้งประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนภายในป ค.ศ. 2015 และเพ่ือเรงรัดเปาหมายการจัดตั้งประชาคมอาเซียนใหเรว็ขึ้นอีก 5 
ปจากเดิมทีกํ่าหนดไวในป 2020 
       - ผูนําอาเซียนไดลงนามในปฏิญญาเซบวูาดวยแผนแมบทสาํหรับกฎบัตรอาเซียน
เพ่ือสรางนิติฐานะใหอาเซียนและปรับปรงุกลไก/กระบวนการดําเนินงานภายในอาเซียน เพ่ือรองรับการ
เปนประชาคมอาเซียน 
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สวนท่ี 2 

 
ขอมูลท่ัวไปของประเทศสมาชิก 

 
2.1 ประเทศบรูไน ดารุสซาลาม (Brunei Darussalam) 
 

 

 
ภาษา : ภาษามาเลย เปนภาษาราชการ รองลงมาเปนอังกฤษและจีน 
ประชากร : ประกอบดวย มาเลย 66%, จีน11%,อ่ืนๆ 23% 
นับถือศาสนา : อิสลาม 67%, พุทธ 13%, คริสต 10% 
ระบบการปกครอง : ระบอบสมบูรณาญาสิทธริาชย 

ขอควรรู 
- ประชาชนของประเทศในกลุมอาเซียนสามารถทําวซีาที่ ตม.ที่ประเทศบรูไนฯ มีระยะเวลาอยูในบรูไนฯ
ได 2 สัปดาห 
- ควรหลกีเลี่ยงเสื้อผาสีเหลืองเพราะถือเปนสีของพระมหากษัตริย 
- การทกัทายจะจบัมือกันเบาๆ และสตรจีะไมยื่นมือใหบรุุษจับ 
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- การใชนิว้ชี้ไปทีค่นหรือสิ่งของถือวาไมสภุาพ แตจะใชหวัแมมือชี้แทน 
-จะไมใชมือซายในการสงของใหผูอ่ืน 
-สตรีเวลานัง่จะไมใหเทาชี้ไปทางผูชายและไมสงเสียงหรือหวัเราะดัง 
เมืองหลวง : บันดารเสรีเบกาวัน 
 

 

 
สกุลเงิน : ดอลลารบรูไน  
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อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลารบรูไน = 25.65 บาท ( ราคา ณ วันที่ 30 เม.ย. 2557) 
ธนบัตรที่ใชในปจจุบัน = 1 ดอลลารบรูไน, 5 ดอลลารบรูไน, 10 ดอลลารบรูไน, 20 ดอลลารบรูไน, 25 
ดอลลารบรูไน, 50 ดอลลารบรูไน, 100 ดอลลารบรูไน, 500 ดอลลารบรูไน, 1,000 ดอลลารบรูไน และ 
10,000 ดอลลารบรูไน 
 
 
2.2 ประเทศกัมพูชา (Cambodia) หรือ ราชอาณาจักรกัมพูชา 
 

 
 
 
ภาษา : ภาษาเขมร เปนภาษาราชการ รองลงมาเปนองักฤษ, ฝรั่งเศส, เวียดนามและจีน 
ประชากร : ประกอบดวย ชาวเขมร 94%, จีน 4%,อ่ืนๆ 2% 
นับถือศาสนา : พุทธ(เถรวาท) เปนหลัก 
ระบบการปกครอง : ประชาธิปไตยแบบรัฐสภา โดยมีพระมหากษัตยเปนประมุขภายใตรัฐธรรมนูญ 
 
ขอควรรู 
- เม่ือเดินทางถงึทาอากาศยานกรุงพนมเปญ โดยกรอกแบบฟอรม Visa on Arrival พรอมยื่นรูปถายและ
คาธรรมเนียม 20 ดอลลารสหรัฐ 
- ผูที่เดินทางเขากัมพูชา และประสงคจะอยูทําธรุกิจเปนระยะเวลาเกิน 3 เดือน ควรฉีดยาปองกันโรค
ไทฟอยด และไวรัสเอและบ ี
เมืองหลวง : กรุงพนมเปญ 
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สกุลเงิน : เรียล 

 
 
 
อัตราแลกเปลี่ยน 150 เรียล = 1.21 บาท (ราคา ณ วันที่ 30 เม.ย. 2557) 
ธนบัตรที่ใชในปจจุบัน = 50 เรียล, 100 เรียล, 500 เรียล, 1,000 เรียล, 2,000 เรียล, 5,000 เรียล, 



17 
 

10,000 เรียล, 20,000 เรียล, 50,000 เรียล และ 100,000 เรียล 
 
2.3 ประเทศอินโดนีเซีย (Indonesia) หรือ สาธารณรัฐอนิโดนีเซีย 
 

 

 
ภาษา : ภาษาอินโดนีเซีย เปนภาษาราชการ 
ประชากร : ประกอบดวย ชนพ้ืนเมืองหลายกลุม มีภาษามากกวา 583 ภาษา รอยละ 61 อาศัยอยูบน
เกาะชวา 
นับถือศาสนา : อิสลาม 87%, ครสิต 10% 
ระบบการปกครอง : ประชาธิปไตยที่มีประธานาธปิดีเปนประมุข และหวัหนาฝายบริหาร 

ขอควรรู 
- ไมควรใชมือซายในการรับ-สงของ หรือรับประทานอาหารคนมุสลมิอินโดนีเซียถือวามือซายไมสภุาพ 
- ไมจับศรีษะคนอินโดนีเซียรวมทั้งการลบูศีรษะเด็ก 
- การครอบครองยาเสพติด อาวธุ หนังสือรูปภาพอนาจาร มีบทลงโทษหนัก อาท ิการนาํเขาและ
ครอบครองยาเสพติดมีโทษถึงประหารชวีิต 
- บทลงโทษรุนแรงเก่ียวกับการคาและสงออกพชืและสัตวกวา 200 ชนิด จึงควรตรวจสอบกอนซือ้หรือนํา
พืชและสัตวออกนอกประเทศ 
เมืองหลวง : จาการตา 
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สกุลเงิน : รูเปยห 
 

 
 
อัตราแลกเปลี่ยน 1,000 รูเปยห = 2.90 บาท (ราคา ณ วันที่ 30 เม.ย. 2557) 
ธนบัตรที่ใชในปจจุบัน = 1,000 รูเปยห, 2,000 รูเปยห, 5,000 รูเปยห, 10,000 รูเปยห, 20,000 รูเปยห, 
50,000 รูเปยห และ 100,000 รูเปยห 
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2.4 ประเทศลาว (Laos) หรือ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
 

 

 
ภาษา : ภาษาลาว เปนภาษาราชการ 
ประชากร : ประกอบดวย ชาวลาวลุม 68%, ลาวเทิง 22%, ลาวสูง 9% รวมประมาณ 68 ชนเผา 
นับถือศาสนา : 75% นับถือพุทธ, นับถอืผ ี16% 
ระบบการปกครอง : สงัคมนิยมคอมมิวนสิต (ทางการลาวใชคาํวา ระบบประชาธปิไตยประชาชน) 

ขอควรรู 
-ลาว มีตัวอักษรคลายของไทย ทาํใหคนไทยอานหนังสือลาวไดไมยากนัก สวนคนลาวอานหนังสือไทยได
คลองมาก 
-ลาวขับรถทางขวา 
 

 

 

 

เมืองหลวง : เวียงจันทร 
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สกุลเงิน : กีบ 
 

 
 
อัตราแลกเปลี่ยน 1,000 กีบ = 4.02 บาท (ราคา ณ วันที่ 30 เม.ย. 2557) 
ธนบัตรที่ใชในปจจุบัน = 500 กีบ, 1,000 กีบ, 2,000 กีบ, 5,000 กีบ, 10,000 กีบ, 20,000 กีบ และ 
50,000 กีบ 
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2.5 ประเทศมาเลเซีย (Malaysia) 
 

 

 

ภาษา : ภาษามาเลย เปนภาษาราชการ รองลงมาเปนอังกฤษและจีน 
ประชากร : ประกอบดวย มาเลย 40%, จีน33%, อินเดีย 10%, ชนพื้นเมืองเกาะบอรเนียว 10% 
นับถือศาสนา : อิสลาม 60%, พุทธ 19%, คริสต 11% 
ระบบการปกครอง : ประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา 

ขอควรรู 
-ผูที่นับถือศาสนาอิสลามจะไดรับสิทธิพิเศษ คือ เงินอุดหนุนทางดานการศึกษา สาธารณสขุ การคลอด
บุตรงานแตงงานและงานศพ 
-มาเลเซียมีปญหาประชากรหลากหลายเชื้อชาติ ชาติพันธุในมาเลเซียประกอบดวยชาวมาเลย กวารอยละ 
40 ที่เหลืออีกกวารอยละ 33 เปนชาวจีนรอยละ10 เปนชาวอินเดีย และ อีกรอยละ 10 เปนชนพ้ืนเมือง
บนเกาะบอรเนียว 
 
 

เมืองหลวง : กรุงกัวลาลัมเปอร 
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สกุลเงิน : ริงกิต 
 

 

อัตราแลกเปลี่ยน 1 ริงกิตมาเลเซีย = 9.87 บาท (ราคา ณ วันที่ 30 เม.ย. 2557) 
ธนบัตรที่ใชในปจจุบัน = 1 ริงกิต, 5 ริงกิต, 10 ริงกิต, 20 ริงกิต, 50 ริงกิต และ 100 ริงกิต 
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2.6 ประเทศพมา (Myanmar) หรือ สาธารณรัฐแหงสหภาพพมา 
 

 
 
ภาษา : ภาษาพมา เปนภาษาราชการ 
ประชากร : ประกอบดวยเผาพันธุ 135 มี 8 เชื้อชาติหลักๆ 8 กลุม คือ พมา 68%, ไทยใหญ 8%, กระเห
รี่ยง 7%, ยะไข 4% จีน 3% มอญ 2% อินเดีย 2% 
นับถือศาสนา : นับถอืพุทธ 90%, ครสิต 5% อิสลาม 3.8% 
ระบบการปกครอง : เผด็จการทางทหาร ปกครองโดยรัฐบาลทหารภายใตสภาสันตภิาพและการพัฒนา
แหงรัฐ 
เมืองหลวง : เนปดอ (Naypyidaw) 
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สกุลเงิน :จาด 
 

 
 
อัตราแลกเปลี่ยน 1 จาด = 5 บาทไทย 
ธนบัตรที่ใชในปจจุบัน = 1 จาด, 5 จาด, 10 จาด, 20 จาด, 50 จาด, 100 จาด, 200 จาด, 500 จาด, 
1,000 จาด, 5,000 จาด และ 10,000 จาด 
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2.7 ประเทศฟลปิปนส (Philippines) หรือ สาธารณรัฐฟลิปปนส 

 

ภาษา : ภาษาฟลิปโน และภาษาอังกฤษ เปนภาษาราชการ รองลงมาเปน สเปน, จีนฮกเก้ียน, จีนแตจิ๋ว 
ฟลิปปนส มีภาษาประจาํชาตคิือ ภาษาตากาล็อก 
ประชากร : ประกอบดวย มาเลย 40%, จีน33%, อินเดีย 10%, ชนพื้นเมืองเกาะบอรเนียว 10% 
นับถือศาสนา : คริสตโรมันคาทอลิก 83% คริสตนิกายโปรเตสแตนต, อิสลาม 5% 
ระบบการปกครอง : ประชาธิปไตยแบบประธานาธปิดีเปนประมุขและหวัหนาฝายบริหาร 

ขอควรรู 
-การเขาไปประกอบธุรกิจในฟลิปปนสในลักษณะตางๆ เชน การลงทุนรวมกับฝายฟลิปปนสจาํเปนตองมี
การศึกษาขอมูลใหละเอียด โดยเฉพาะในดานกฎหมาย การจดทะเบียนภาษี และปญหาทางดานแรงงาน 
เปนตน 
เมืองหลวง : กรุงมะนิลา 
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สกุลเงิน : เปโซ 

 
 
อัตราแลกเปลี่ยน 1.40 เปโซ = 0.74 บาท (ราคา ณ วันที่ 30 เม.ย. 2557) 
ธนบัตรที่ใชในปจจุบัน = 20 เปโซ, 50 เปโซ, 100 เปโซ, 200 เปโซ, 500 เปโซ และ 1,000 เปโซ 
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2.8 ประเทศสงิคโปร (Singapore) 

 
 

ภาษา : ภาษามาเลย เปนภาษาราชการ รองลงมาคือจีนกลาง สงเสริมใหพูดได 2 ภาษาคอื จีนกลาง และ
ใหใชอังกฤษ เพ่ือติดตองานและชีวิตประจาํวัน 
ประชากร : ประกอบดวยชาวจีน 76.5%, มาเลย 13.8%, อินเดีย 8.1% 
นับถือศาสนา : พุทธ 42.5%, อิสลาม 14.9%, คริสต 14.5%, ฮินดู 4%, ไมนับถือศาสนา 25% 
ระบบการปกครอง : สาธารณรัฐ (ประชาธปิไตยแบบรัฐสภา มีสภาเดียว) โดยมีประธานาธปิดีเปนประมุข 
และนายกรฐัมนตรีเปนหวัหนาฝายบริหาร 

ขอควรรู 
- หนวยราชการเปดทําการวันจันทร – ศุกร ระหวางเวลา 08.30 น.-13.00 น. และ 14.00 น. – 16.30 น.  
และวันเสาร เปดทาํการระหวางเวลา 08.00 น. – 13.00 น. 
-การหลบหนีเขาสงิคโปรและประกอบอาชพีเรขายบรกิารผดิกฎหมาย จะถูกลงโทษอยางรุนแรง 
-การลักลอบนํายาเสพติด อาวธุปนและสิง่ผิดกฎหมายอ่ืนๆ จะไดรับโทษอยางรุนแรงถงึขั้นประหารชีวิต 
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เมืองหลวง : สิงคโปร 
 

 

 
 
สกุลเงิน : ดอลลารสงิคโปร 
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อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลารสงิคโปร = 24.70 บาท (ราคา ณ วันที่ 30 เม.ย. 2557) 
ธนบัตรที่ใชในปจจุบัน = 2 ดอลลารสงิคโปร, 5 ดอลลารสงิคโปร, 10 ดอลลารสิงคโปร, 50 ดอลลารสิงค
โปร, 100 ดอลลารสิงคโปร, 1,000 ดอลลารสิงคโปร และ 10,000 ดอลลารสิงคโปร 
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2.9 ประเทศเวียดนาม (Vietnam) หรือ สาธารณรัฐสงัคมนิยมเวียดนาม 
 

 

ภาษา : ภาษาเวียดนาม เปนภาษาราชการ 
ประชากร : ประกอบดวยชาวเวียด 80%, เขมร 10% 
นับถือศาสนา : พุทธนิกายมหายาน 70%, คริสต 15% 
ระบบการปกครอง : ระบบสังคมนิยม โดยพรรคคอมมิวนิสตเปนพรรคการเมืองเดียว 

ขอควรรู 
- หนวยงานราชการ สาํนักงาน และองคกรใหบรกิารสาธารณสุข เปดทาํการระหวางเวลา 08.00 น. – 
16.30 น. ตั้งแตวันจันทร – ศุกร 
- เวียดนามไมอนุญาตใหถายภาพอาคารที่ทาํการตางๆ ของรัฐ 
- หากนาํเงินตราตางประเทศติดตัวเขามามากกวา 7,000 ดอลลารสหรัฐ ตองแจงใหศุลกากรเวียดนาม
ทราบการนําเงินตราออกประเทศมากกวา 7,000 ดอลลารสหรัฐ ตองไดรับอนุญาตจากธนาคารแหงชาติ
หรือธนาคารกลางในทองถิ่นกอน มิเชนนั้นจะถูกยึดเงิน 
- บทลงโทษของเวียดนามในคดียาเสพติดการฉอโกงหนวยงานของรัฐมีโทษประหารชีวิต 
 
 

 
เมืองหลวง : กรุงฮานอย 
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สกุลเงิน : ดง 
 

 

อัตราแลกเปลี่ยน 900 ดง = 1.38 บาทไทย (ราคา ณ วันที่ 30 เม.ย. 2557) 
ธนบัตรที่ใชในปจจุบัน = 100 ดง, 200 ดง, 500 ดง, 1,000 ดง, 2,000 ดง, 5,000 ดง, 10,000 ดง, 
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20,000 ดง, 50,000 ดง, 100,000 ดง, 200,000 ดง และ 500,000 ดง 
 

2.10 ประเทศไทย (Thailand) 
 

 

 
ภาษา : ภาษาไทย เปนภาษาราชการ 
ประชากร : ประกอบดวยชาวไทยเปนสวนใหญ 
นับถือศาสนา : พุทธนิกายเถรวาท 95%, อิสลาม 4% 
ระบบการปกครอง : ระบบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมขุ 
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เมืองหลวง : กรุงเทพมหานคร 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สวนท่ี 3 
เศรษฐกิจของประชาคมอาเซียน 
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 ASEAN Economics Community : AEC  คือการรวมตัวกันของประเทศตางๆ ใน อาเซียน 10 
ประเทศ เพื่อผลประโยชนทางเศรษฐกิจรวมกัน ซึ่งมีความเชื่อกันวา เมื่อมีการรวมกลุมแลวจะกอใหเกิด
อํานาจตอรองตางๆ กับคูคานอกภูมิภาคไดมากขึ้น  การนําเขาและการสงออกของประเทศสมาชิกจะเสรี 
แตอาจมีการยกเวนสินคาบางชนิดที่แตละประเทศกําหนดไมลดภาษีนําเขา (สินคาออนไหว) โดยการ
รวมกันเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและมีผลเปนรูปธรรม ในวันที่ 31 ธันวาคม 2558 โดยมีการ
กําหนด AEC AEC Blueprint (แบบพิมพ เขียว) หรือแนวทางที่จะให AEC เปนไปคือ 
 1.การเปนตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน 
 2.การเปนภูมิภาคที่มีขีดความสามารถในการแขงขันสูง 
 3. การเปนภูมิภาคที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เทาเทียมกัน 
 4. การเปนภูมิภาคที่มีการบูรณาการเขากับเศรษฐกิจโลก 
 นอกจากน้ีการเคลื่อนยายแรงงานยังเปนประเด็นที่กลาวถึงกันอยางมาก กลาวคือ การเขาสู
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน น้ัน จะเปนการที่การดําเนินการตางๆ จะเปนไปตามความเห็นชอบรวมกัน
ของประเทศสมาชิก คือ จะมีตลาดและฐานการผลิตสินคารวมกัน มีการเคลื่อนยายสินคาบริการ การ
ลงทุน และแรงงานฝมืออยางเสรีโดยแรงงานจะถูกจัดเปนกลุมสําคัญที่จะชวยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของ
อาเซียน โดยอาชีพที่มีขอตกลงรวมกันวาจะมีการเคลื่อนยายอยางเสรีมีอยู 8 อาชีพ ไดแก วิศวกร 
พยาบาล สถาปนิก การสํารวจ นักบัญชีทันตแพทยแพทยและการบริการ/การทองเที่ยวแตทั้งนี้มิใชวา ผูที่
อยูในสาขาอาชีพอ่ืนไมจําเปนเพ่ือเตรียมตัวการเปลี่ยนแปลงดังกลาว ทั้งน้ีเพราะอาชีพอ่ืนๆ จําเปนตองมี
การเตรียมตัวเพื่อรองรับการเขามาทองเที่ยวของนักทองเที่ยวเพ่ือนบานที่จะมีจํานวนมากขึ้น 
 อยางไรก็ตาม ไดมีความมุงหมายใหแตละประเทศใน AEC มีจุดเดนที่แตกตาง ซึ่งการกําหนด
จุดเดนดังกลาวขางตน จําเปนตองพิจารณาจากจุดแข็งทางเศรษฐกิจของประเทศตางๆ ดังน้ี 
 1.  ประเทศกัมพูชา ไดแก ทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลายและอุดมสมบูรณ โดยเฉพาะน้ํา ปา
ไมและแรชนิดตางๆ 
 2.  ประเทศไทย ไดแก  แรงงานมีฝมือจํานวนมาก ที่ต้ังเหมาะแกการเปนศูนยกลางโครงขาย
เชื่อมโยงการคมนาคมดานตางๆ เปนฐานการผลิตสินคาอุตสาหกรรมและสินคาเกษตรหลากหลายราย
ใหญของโลก 
 3.  ประเทศบรูไน ไดแก รายไดเฉลี่ยตอคน/ตอป อยูในอันดับที่ 2 ของอาเซียนและอันดับ26 
ของโลก เปนผูสงออก นํ้ามันและมีปริมาณการสํารองนํ้ามันเปนอันดับ 4 ของอาเซียน 
 4.  ประเทศพมา ไดแก  ทรัพยากรธรรมชาติ นํ้ามันและกาซธรรมชาติจํานวนมาก มีพรมแดน
เชื่อมโยงจีนและอินเดีย 
 5.  ประเทศฟลิปปนส ไดแก   ประชากรจํานวนมากอันดับที่ 12 ของโลก แรงงานทั่วไปมีความรู 
สามารถสื่อสาร ภาษาอังกฤษได 
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 6.  ประเทศมาเลเซีย ไดแก   ปริมาณการสํารองนํ้ามันมากเปนอันดับ 3 และกาซธรรมชาติมาก
เปนอันดับ 2 ของเอเชียแปซิฟก ระบบโครงสรางพ้ืนฐานครบวงจรและแรงงานมีทักษะ 
 7.  ประเทศลาว ไดแก  มีการเมืองที่มีเสถียรภาพ มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณโดยเฉพาะ
นํ้าและแรชนิดตางๆ 
 8.  ประเทศเวียดนาม ไดแก   ประชากรเปนจํานวนมากอันดับ 14 ของโลก มีแนวชายฝงทะเล
ยาวกวา 3,200 กิโลเมตร 
 9.  ประเทศสิงคโปร ไดแก รายไดเฉลี่ยตอคน/ตอป สูงที่สุดของอาเซียนและติดอันดับ15 ของ
โลก เปนศูนยกลางทางการเงินระหวางประเทศ มีที่ต้ังเอ้ือตอการเปนศูนยกลางการเดินเรือ 
 10.  ประเทศอินโดนีเซีย ไดแก   ประชากรมากเปนอันดับ4 ของโลก และมากที่สุดในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต มีชาวมุสลิมมากที่สุดในโลก มีทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลายและจํานวนมาก 
โดยเฉพาะถานหิน น้ํามัน กาซธรรมชาติ โลหะตางๆ 
 แมจะมีความพยายามกําหนดจุดแตกตางที่สําคัญเพ่ือใหประเทศสมาชิกมีจุดเดนที่สําคัญ แตหาก
พิจารณาดูแลวจะพบวา จุดเดนของประเทศสมาชิกยังคงมีความคลายคลึงกันโดยเฉพาะในเรื่องสินคา
การเกษตรบางชนิด และการเปนฐานการผลิตสินคาอุตสาหกรรมที่ยังคงตองอาศัยการลงทุนจากประเทศ
อ่ืนๆ นอกภูมิภาคจึงคงยังตองมีการแขงขันเพ่ือใหนักลงทุนตางชาติสนใจเขามาลงทุนในประเทศของ
ตนเอง นอกจากน้ีแลว ประเทศสมาชิกยังจําเปนตองมีการพัฒนาศักยภาพของประเทศเพ่ือใหสามารถ
แขงขันกับประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคได เพ่ือปองกันการเสียเปรียบทางการคา ซึ่งหากจะพิจารณาศักยภาพ
ของประเทศไทยแลวจะพบวา ประเทศไทยมีจุดแข็ง – จุดออน ดังน้ี 
 1.  จุดแข็ง 
  1.1  มีแรงงานที่มีทักษะฝมือ เม่ือเปรียบเทียบกับประเทศอ่ืนๆ 
  1.2มีวัตถุดิบทางการเกษตรที่มีศักยภาพ ทั้งในดานปริมาณและคุณภาพ และมีผลผลิตที่
หลากหลาย เชน ขาว ยางพารา ออย ผักและผลไมสด เปนตน 
  1.3  มีที่ต้ังเหมาะสมกับการเปนศูนยกลางของภูมิภาค ทําใหเกิดขอไดเปรียบอื่นๆ 
โดยเฉพาะดานการขนสง การคมนาคมการทองเที่ยว 
 2.  จุดออน 
  2.1ภาคการผลิตของไทยยังมีประสิทธิภาพต่ํา 
           2.2  ขาดแรงงานที่ตองการ เน่ืองจากการผลิตทรัพยากรบุคคลไมตรงกับที่ตลาดตองการ 
  2.3  ยังคงมีการกระจุกตัวของพ้ืนที่อุตสาหกรรม เกิดการอพยพแรงงานเขามาในเมือง
หลวงและเมืองที่สําคัญ กอใหเกิดปญหาความเหลื่อมล้ําทางรายได 
  2.4  อุตสาหกรรมหลักของประเทศยังคงตองพึ่งพาเงินทุนจากตางประเทศ 
  2.5  ขาดการเชื่อมโยงระหวางวัตถุดิบจากภาการเกษตรกับภาคอุตสาหกรรม  
 เม่ือพิจารณาถึงอุตสาหกรรมของประเทศไทยเพ่ือคนหาความไดเปรียบทางการคาการลงทุนแลว
จะพบวา อุตสาหกรรมหลักของไทยประกอบดวย 12 กลุม ไดแก 
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 1. อุตสาหกรรมยานยนต  
  รถยนต ประเทศไทยเปนฐานการผลิตรถยนต อันดับ 1 ของอาเซียน มีศักยภาพในการ
ผลิตรถยนตที่มีความเฉพาะใน 3 ผลิตภัณฑ ไดแก  
  1.1  รถปกอัพ 1 ตัน  
  1.2  รถยนตประหยัดพลังงาน หรืออีโคคาร 
  1.3  รถยนตขนาดเล็กคุณภาพสูง  
  รถจักรยานยนต  ประเทศไทยมีการผลิตเปนอันดับ 3 รองจากอินโดนีเซีย และเวียดนาม  
  หากเปด AEC ไทยควรจะรักษาฐานการผลิตรถยนตขนาดเล็กที่มีคุณภาพสูง ฐานการ
ผลิตรถจักรยานยนตขนาดใหญ และสงเสริมใหผูประกอบการไทยออกไปตั้งฐานการผลิตยานยนต และ
ชิ้นสวนในอาเซียน 
 2. อุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟาภายในบาน  
  ประเทศไทยเปนฐานการผลิตอันดับ 1 ของอาเซียน อยางไรก็ตาม หลังการเปด AEC 
ไทยอาจไดรับผลกระทบจากการยายฐานการผลิตไปประเทศเพ่ือนบาน เชน กรณีทีวีแอลซีดีของโซน่ี ที่ได
ยายฐานไปมาเลเซีย เน่ืองจากมีตนทุนในการขนสงไปอินเดียที่เปนตลาดหลักต่ํากวา แตทั้งน้ี ไทยยังคง
เปนฐานการผลิตทีวีแอลซีดีของซัมซุง พานาโซนิก และแอลจี รวมทั้ง ยังรับจางผลิตใหกับอกีหลายแบรนด 
ขณะที่ เครื่องใชไฟฟาอ่ืนๆ เชน เครื่องปรับอากาศ ตูเย็น เครื่องซักผา ฯลฯ ยังมีแนวโนมที่ดี 
 3.อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส  
  ไทยยังมีจุดแข็งในเรื่องแรงงานมีฝมือเปนที่ยอมรับ และมีระบบสาธารณูปโภคทีพ่รอมแต
ยังมีปญหาการขาดแคลนแรงงาน และหากมองในแงของมาตรการสงเสริมการลงทุน ไทยยังเสียเปรียบ
มาเลเซีย และสิงคโปร ที่ใหสิทธิประโยชนยืดหยุนกวา การอยูรอดของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส จะตอง
สงเสริมใหเกิดการลงทุนในผลิตภัณฑที่มีมูลคาเพ่ิมสูง และใชเทคโนโลยีชั้นสูง 
 4. อุตสาหกรรมเหล็ก  
  ไทยมีศักยภาพในอันดับตนๆ ของอาเซียน เน่ืองจากเปนตลาดที่ใหญ และยังมีโอกาส
ขยายตลาดในอาเซียนไดอีกมาก แตมีจุดออนในเรื่องการพ่ึงพาวัตถุดิบนําเขาจากตางประเทศ ไมมีโรงถลงุ
เหล็กตนนํ้า ซึ่งหลังจากเปด AECแลวความนาสนใจในการลงทุนอุตสาหกรรมน้ีอาจดอยกวาประเทศเพ่ือน
บานที่มีการลงทุนเหล็กตนนํ้า 
 5. อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ  
  ไทยมีจุดแข็งเรื่องฝมือแรงงาน โดยมีความเชี่ยวชาญในเรื่องการปรับปรุงคุณภาพพลอย 
แตมีจุดออนในเรื่องแรงงานมีฝมือมีแนวโนมลดลง เพราะคนรุนใหมหันไปทํางานดานอ่ืน และขาดแคลน
วัตถุดิบภายในประเทศตองนําเขาถึง 90% แตทั้งน้ี เม่ือเปรียบเทียบในอาเซียนไทยยังคงมีศักยภาพการ
แขงขันสูงกวา ซึ่งเม่ือเปด AECจะทําใหไทยมีแหลงวัตถุดิบเพ่ิมขึ้นจากประเทศเพ่ือนบาน 
 6. อุตสาหกรรมสิ่งทอ  
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  ไทยมีจุดเดนในเรื่องขีดความสามารถในการผลิตครบวงจร เปนฐานการผลิตใหญใน
อาเซียนรวมทั้ง ประเทศกัมพูชา พมา และเวียดนาม ตางก็ยังพ่ึงพาสินคากลางนํ้าจําพวกผาผืนจากไทย 
ดังน้ันเม่ือเปด AEC จะเปนผลดีเนื่องจากประเทศเพ่ือนบานและเวียดนามมีอุตสาหกรรมเครื่องนุงหมที่
เติบโตอยางรวดเร็ว แตยังขาดแคลนอุตสาหกรรมตนนํ้าและกลางนํ้า จึงตองนําเขาวัตถุดิบ ทําใหเปน
โอกาสของไทย ในการขยายตลาดในอาเซียน 
 7. อุตสาหกรรมเครื่องนุงหม  
  ไทยมีความไดเปรียบและความพรอมในเรื่องคุณภาพการผลิตที่ประณีต แตมีจุดออน
เรื่องตนทุนแรงงาน ดังน้ัน การเปด AEC จะเปนโอกาส ในการออกไปตั้งฐานการผลิตในสินคาปลายนํ้าใน
ประเทศเพ่ือนบานที่มีตนทุนแรงงานตํ่า และยังสามารถใชสิทธิประโยชนทางภาษี (GSP) ของประเทศ
เพ่ือนบานในการสงออกไปยังยุโรป และสหรัฐฯแตผูประกอบการจะตองพัฒนาแบรนด และเพ่ิมการ
ออกแบบ เพ่ือใหแขงขันในตลาดสากลได 
 8. อุตสาหกรรมเม็ดพลาสติก  
  ไทยมีจุดแข็งเม่ือเทียบกับประเทศในอาเซียน เพราะมีกําลังการผลิตมากที่สุดในภูมิภาค
การเปด AEC ลดภาษีเปน 0% ไทยจะสงเม็ดพลาสติกเขาไปขายไดมากขึ้น โดยเฉพาะประเทศที่มี
อุตสาหกรรมตนนํ้าไมเพียงพอ เชน อินโดนีเซีย แตอินโดนีเซียก็มีมาตรการกีดกันทางการคาในเม็ด
พลาสติก PET จากไทย ดังน้ัน หากขจัดอุปสรรคน้ีไดก็จะทําใหมีการสงออกมากขึ้น 
 9. อุตสาหกรรมผลิตภัณฑพลาสติก  
  ไทยมีสวนแบงการตลาดในอาเซียนเปนอันดับ 3 รองจากสิงคโปร และมาเลเซีย โดย
มาเลเซียเปนคูแขงที่นากลัว เน่ืองจากมีตนทุนวัตถุดิบ พลังงาน โลจิสติกส และแรงงาน ต่ํากวาไทย 
รวมทั้งยังมีการเชื่อมโยงคลัสเตอรพลาสติกที่ดีกวา ซึ่งเม่ือเปด AEC อุตสาหกรรมน้ี จะขยายตัวตาม
เศรษฐกิจ ประกอบการไทยสามารถสงไปยังประเทศเพ่ือนบานไดมากขึ้น ยกเวนเวียดนามที่เปนตลาดของ
มาเลเซีย 
 10. อุตสาหกรรมผลิตภัณฑยาง  
  ประเทศไทยมีจุดเดนในเรื่องการสงออกวัตถุดิบยางธรรมชาติเปนจํานวนมาก ทําให
อุตสาหกรรมน้ีของไทยมีศักยภาพ และความสามารถในการแขงขันโดยเฉพาะยางลอที่เติบโตอยางมาก 
แตขณะเดียวกันประเทศลาว และเวียดนามไดขยายการสงออกยางมากขึ้นทําใหอัตราการเติบโตของไทย
ลดลง และไทยยังประสบปญหาการขาดแคลนแรงงาน  
  ดังน้ันไทยตองเรงผลิตบุคลากรทุกระดับ รวมทั้งเพ่ิมการวิจัยและพัฒนา สงเสริมใหเกิด
การใชเทคโนโลยีในการผลิต และการวิจัยสรางนวัตกรรมในอุตสาหกรรมยาง 
 11. อุตสาหกรรมเครื่องสําอางและเครื่องประทินผิว  
  ไทยมีจุดเดนในเรื่องคุณภาพสินคาที่ดีกวาจีน และยังเปนทําเลที่เหมาะตอการเปน
ศูนยกลางกระจายสินคาในอาเซียน และยังมีความหลากหลายของสมุนไพรที่ใชเปนวัตถุดิบ แตการเปด 
AECจะทําใหผูประกอบการSMEsตองปรับตัว เพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขนั เพราะจะมีคูแขงมากขึน้ 
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 12. อุตสาหกรรมอาหาร  
  ไทยมีความเข็มแข็งมาก สิ่งที่ตองระวังคือ ปญหาการขาดแคลนแรงงานเน่ืองจากเปน
อุตสาหกรรมที่ใชแรงงานสูงและมีสภาพแวดลอมการทํางานที่ไมจูงใจ รัฐบาลจึงควรมีนโยบายชัดเจนใน
เรื่องการเอ้ือประโยชนตอนักลงทุน เชน การเพิ่มประสิทธิภาพ การลดตนทุนการผลิต การสนับสนุนการ
วิจัยและพัฒนา เพ่ือลดการพึ่งพาแรงงาน  
 ดังที่กลาวไปแลววา ประเทศไทยมีเขตแดนติดตอกับประเทศเพ่ือนบานมากมาย ดังน้ันประเทศ
ไทยจึงมีความพยายามพัฒนาความรวมมือทางการคาชายแดนกับประเทศเพ่ือนบานที่สําคัญ 4 ประเทศ 
ไดแก มาเลเซีย  เมียนมารสปป.ลาว และกัมพูชา ซึ่งสินคาสงออกที่สําคัญของไทยไดแก นํ้ามันและ
เครื่องด่ืมและผาผืน ฯลฯ  ในขณะที่สินคานําขาวของไทย ไดแก กาซธรรมชาติ โค กระบือ แพะ แกะ สัตว
นํ้า ไมซุง พืช นํ้ามัน ฯลฯ 
 การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในระยะแรก กําหนดขึ้นในชวงป 2558-2559  โดยเลือกจากประตู
การคาหลักที่มีมูลคาการคาชายแดนและผานแดนสูงสุด ซึ่งเรียกไดวาเปนเมืองหนาดานเพ่ือรองรบัการเขา
สู AEC  5 พ้ืนที่ (จาก 12 พ้ืนที)่ ไดแก  
  1.  ดานศุลกากรแมสอด อ.แมสอด อ.พบพระ และ อ.แมระมาด จ.ตาก ซึ่งติดกับ
ประเทศเมียนมาร 
  2.  ดานศุลกากรอรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ และ อ.วัฒนานคร จ.สระแกว ติดกับ
ประเทศกัมพูชา 
  3.  ดานศุลกากรบานหาดเล็ก อ.คลองใหญ จ.ตราด ติดกับประเทศกัมพูชา 
  4.  ดานศุลกากรมุกดาหาร อ.เมืองอ.หวานใหญ และ อ.ดอนตาล ติดกับ สปป.ลาว  
  5.  ดานศุลกากรสะเดา ดานปาดังเบซารอ.สะเดาจ.สงขลา ซึ่งติดกับประเทศมาเลเซีย 
 อยางไรก็ตาม มีการคาดการณวา ภูมิภาคอาเซียนจะมีเขตเศรษฐกิจพิเศษรวมทั้งสิ้น 60 แหง  
โดยประมาณ 54 แหง จะตั้งอยูในประเทศ สปป.ลาว และกัมพูชา 
 ดังน้ันจึงกลาวไดวา ภาพรวมความไดเปรียบที่ประเทศไทยมี คือ  
  ที่ตั้งทางดานภูมิประเทศที่ประเทศไทยตั้งอยูในจุดศูนยกลางของภูมิภาค ที่เชื่อมตอกับ
ประเทศสมาชิกหลายประเทศ กลาวคือ ทิศเหนือและตะวันตก ติดตอกับประเทศเมียนมาร  ตะวันออก
ติดตอกับ สปป.ลาวและกัมพูชา  ทิศใตติดตอกับประเทศมาเลเซีย ซึ่งยังสามารถเชื่อมไปยังประเทศที่ 3 
อ่ืนๆ ไดแก จีน อินเดีย เวียดนาม สิงคโปรและประเทศอ่ืนๆ ไดอีกดวย ประเทศไทยจึงมีความไดเปรียบ
ทางการคมนาคมขนสง และการพัฒนาเปนแหลงทองเที่ยวไดเปนอยางดี  
  ภาคบริการ ไดแก การทอง เที่ยวและอุตสาหกรรมเก่ียวเน่ืองเชน รานอาหารและ
โรงแรมบริการดานสุขภาพ เชน โรงพยาบาล บริการสปา นวดแผนไทย 
  สินคาเกษตรและสินคาอุปโภคบริโภค เชน ขาว ธัญพืช ผลไมสดรวมถึงอาหารแปรรูป 
เน่ืองจากไทยเปนแหลงผลิตที่สําคัญ นอกจากน้ียังมีสินคาหัตถกรรม เชน ผาทอ ตุกตาไม ของตกแตงบาน  
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ซึ่งสินคาของประเทศไทย ไดรับการยอมรับในดานคุณภาพของสินคา ทําใหมีภาพลักษณที่ดีจึงไดรับความ
นิยมอยางมากในประเทศเพ่ือนบาน  
  สินคาอุตสาหกรรม  ประเทศไทยเปนฐานการผลิตรถยนตและรถจักรยานยนต รวมถึง
เครื่องใชไฟฟาอิเล็กทรอนิกส แตเน่ืองจากตองแขงกับสินคาแรงงานถูกจากคูแขง จึงควรมีการพัฒนาและ
สงเสริมใหมากกวาที่เปนอยูในปจจุบัน  
 สวนสินคาที่ไทยจะเสียเปรียบ หรือจะไดรับผลกระทบจากการเปดAEC ไดแก นํ้ามันปาลม จาก
มาเลเซียเมล็ดกาแฟจากเวียดนามมะพราวจากฟลิปปนส และชาจากอินโดนีเซีย ซึ่งสินคาเหลาน้ีมีโอกาส
ถูกนําเขาไทยไดงายและมากขึ้น จากการไรกําแพงภาษีนําเขา 
  รวมถึงภาคบริการบางสวนที่ไทยจะเสียเปรียบและคาดวาจะไดรับผลกระทบ เชน โลจิ
สติกส โทรคมนาคม ซึ่งถึงแมไทยจะต้ังอยูในจุดศูนยกลางของความไดเปรียบแต สาขาดังกลาวเปนสาขาที่
ตองใชเงินลงทุนและเทคโนโลยีสูง ซึ่งไทยยังขาดเม็ดเงินในการลงทุน 
 
สรุปภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศสมาชิก 
1.  ประเทศเมียนมาร 
 เปนประเทศกําลังพัฒนาขั้นต่ําหรือมีรายไดเฉลี่ยนตอคนอยูในเกณฑตํ่ามาก (คูมือการคาและการ
ลงทุน สาธารรัฐแหงสหภาพเมียนมาร) 
 1.1  การประกอบอาชีพ   
  ดานเกษตรกรรม  เปนอาชีพหลัก เขตเกษตรกรรมอยูบริเวณดินดอนสามเหลี่ยนปาก
แมนํ้าเอยาวดี และแมนํ้าสะโตง พืชสําคัญคือ ขาวเจา ปอกระเจา  ออย และพืชเมืองรอนอ่ืนๆ  
  กา ร ทํ า เห มื อ ง แ ร   บ ริ เ ว ณภ า ค กล า งตอนบนมี นํ้ า มั นป โต ร เลี ย ม   ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือมีการขุดแรหิน สังกะสี และภาคตะวันออกเฉียงใต ทําเหมืองดีบุก นอกจากนี้มีการ
ทําปาไมสักทางภาคเหนือ 
  ดานอุตสาหกรรม  มีการพัฒนาอยูบริเวณตอนลางของประเทศโดยเฉพาะเขตยางกุง 
 1.2 ประเภทของสินคาท่ีทําการคา 
  1.2.1  การสงออกสินคา  สินคาสงออกที่สําคัญไดแก กาซธรรมชาติไมสักเสื้อผาMatpe
ไมเน้ือแข็งปลาและผลิตภัณฑจากปลากุงสดและกุงแหงPedeseinโลหะและแรธาตุPesingon 
  1.2.2 การนําเขาสินคาสินคานําเขาที่สําคัญไดแก เครื่องจักรและอุปกรณขนสงที่ไมใช
ไฟฟาสิ่งทอของเหลวจากการกลั่นน้ํามันปโตรเลียมธาตุโลหะและผลิตภัณฑโลหะเครื่องจักรและอุปกรณ
ไฟฟาน้ํามันเพ่ือการบริโภคพลาสติกยารักษาโรคกระดาษ  กระดาษแข็งและผลิตภัณฑกระดาษผลิตภัณฑ
จากยาง 
 1.3  โอกาสทางการคา 
  จุดแข็งเมียนมารเปนตลาดขนาดใหญมีประชากรหนาแนนประมาณ 58ลานคนมีอาณา
เขตติดกับจีนอินเดียบังคลาเทศลาวและไทยทําใหเมียนมารเปนประเทศที่อยูทามกลางของกลุมประเทศ
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อาเซียนและเอเชียใตทําใหมีความไดเปรียบในการติดตอทําการคาการสงออกและนําเขารวมทั้งการสง
สินคาผานแดนไปยังประเทศตางๆนอกจากนี้เมียนมารยังอุดมสมบูรณไปดวยทรัพยากรธรรมชาติเหมาะ
แกการเปนฐานการผลิตดานอุตสาหกรรม 
  โอกาสการพัฒนาตลาดของเมียนมารในอนาคตอาจจะพัฒนามากขึ้นจากการเขาเปน
สมาชิกอาเซียนและขนาดตลาดเมียนมารมีขนาดใหญใกลเคียงกับตลาดของไทยซึ่งไทยสามารถใชเมียน
มารเปนประตูระบายสินคาของไทยสูประเทศที่สามรวมทั้งใชเมียนมารเปนฐานในการผลิตสินคาเพ่ือการ
สงออกในอนาคตซึ่งสามารถสรุปถึงโอกาสตางๆไดดังน้ี 

(1) การชาํระค่าสินคา้ระหว่างไทยและเมียนมาร์จะเป็นการให้

เครดิต 

ซึ่งกันและกันซึ่งผูสงออกของไทยมักจะใหเครดิตแกนักธุรกิจชาวเมียนมารนานกวาประเทศคูแขงอื่นๆ
รวมทั้งการซื้อขายสินคาระหวางไทยกับเมียนมารจะทํากันแบบงายๆโดยใชสกุลเงินบาทและเงินจาต 
   (2)  สินคาที่นําเขาจากชายแดนไทยมีราคาตํ่ากวาคูแขงและสินคาไมไดรบัความ
เสียหายในการขนสง 
   (3)  คุณภาพของสินคาอุปโภคบริโภคของไทยเปนที่นิยมของชาวเมียนมาร
เน่ืองจากไดรับอิทธิพลของการคาชายแดนที่มีมาเปนเวลานานทําใหชาวเมียนมารแถบชายแดนนิยม
บริโภคสินคาไทยมากกวาของประเทศคูแขง 
   (4)  การบริการขนสงสินคาไทยสามารถจัดสงไดรวดเร็วและสามารถ 
ระบุสถานที่รับสินคาได 
   (5)  ไทยสามารถคาขายตามแนวชายแดนไทย-เมียนมารทําใหการกระจาย
สินคาเขาสูเมืองตางๆของเมียนมารเขาไปไดทั่วถึงทุกพ้ืนที่ในแถบชายแดนไทย-เมียนมาร 
   (6)  ธนาคารแหงประเทศไทยไดใหความชวยเหลือเก่ียวกับการพัฒนาระบบ
ธนาคารและฝกอบรมดานการจัดระบบเอกสารใหแกเมียนมารเพ่ืออํานวยความสะดวกใหกับผูสงออกของ
ไทยในเรื่องการเปด L/C 
   (7)  ประเทศไทยมีความไดเปรียบในแงของยุทธศาสตรทางดานเศรษฐกิจของ
เมียนมารมากกวาประเทศคูแขงอื่นเชนจีนบังคลาเทศและอินเดียซึ่งนอกจากการติดตอคาขายระหวางกนั
และชาวเมียนมารยังเขาทํางานในฐานะแรงงานในประเทศไทยเปนจํานวนมากทําใหเกิดความคุนเคยและ
ยอมรับในสินคาไทยทั้งคุณภาพและราคา 
  จุดออนแรงงานของเมียนมารสวนใหญเปนแรงงานไรฝมือรวมทั้งเมียนมารขาดผูที่มี
ความรูในดานการทําธุรกิจตางประเทศขาดสิ่งอํานวยความสะดวกขั้นพ้ืนฐานประกอบกับกฎระเบียบ
ทางการคาที่มีการเปลี่ยนแปลงบอยราชการมีการคอรัปชั่นสูงและเมียนมารยังมีอัตราเงินเฟอ
ภายในประเทศสูง 
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  อุปสรรคจากที่ไดมีการติดตามศึกษาขอมูลไดพบวานักธุรกิจไทยและหนวยงานที่
เก่ียวของไดรับขอมูลที่ไมตรงกับความเปนจริงทั้งน้ีขอมูลที่ไดรับทราบกลายเปนขอมูลดานลบที่สงผลให
เกิดความเขาใจผิดขอมูลตางๆที่ไดรับมาจากแหลงตางๆเปนขอมูลเชิงดานการเมืองซึ่งไมสามารถนํามาใช
ในภาคธุรกิจอยางสิ้นเชิงจึงสงผลใหเกิดความผิดพลาดในการวางแผนการประสานงานระหวางกันรวมทั้ง
สิ่งที่สําคัญคือขอมูลตางๆของทางการเมียนมารจะไมเผยแพรใหแกสาธารณชนไดรับรูปญหาในเรื่องความ
ไมเขาใจแนวทางหรือพฤติกรรมดานการคาของตลาดเมียนมารก็เปนปญหาที่สําคัญอีกอยางหน่ึงที่เปน
อุปสรรคการคาระหวางไทยกับเมียนมารคือผูประกอบการไทยมีความตองการที่จะรองรับระบบการคา
ของตลาดเมียนมารทั้งหมดแตไมสามารถหาขอมูลดังกลาวไดจึงทําใหเกิดปญหาความไมแนใจในการทํา
การคาทั้งน้ีแนวทางในการปฏิบัติที่ถูกตองซึ่งนักธุรกิจไทยไมจําเปนที่จะตองรูวาการสงสินคาไปยังตลาด
เมียนมารเขาตองทําอยางไรหรือตองทําโดยใคร (เน่ืองจากขอมูลบางอยางผูที่เก่ียวของมีความประสงค
ตองการปกปด) ทั้งนี้การคากับตลาดเมียนมารควรวางแนวทางเหมือนกับการคากับตางจังหวัดการตกลง
การคาสามารถทําเปนเงินบาท 
ไดผูซื้อจะโอนเงินคาสินคาเขาสูบัญชีในประเทศไทยไดโดยตรงไมจําเปนที่จะตองใชระบบการคาสากล
เหมือนกับที่ตองทําการคากับประเทศอ่ืนๆ 
 
2.  ราชอาณาจักรกัมพูชา 
 2.1 การประกอบอาชีพ 
  โครงสรางอาชีพหลักของคนกัมพูชาคือภาค 
เกษตรกรรมประมาณรอยละ 70 ภาคบริการประมาณรอยละ 17 ภาค 
อุตสาหกรรมโรงงานประมาณรอยละ 8 และภาคการกอสรางประมาณรอยละ 5 ผล 
การสํารวจจํานวนประชากรที่จัดทําในป 2551 พบวามีจํานวนแรงงานที่พรอมเขา 
สูการจางงาน 8.6 ลานคนหรือรอยละ 58.8 ของจํานวนประชากรรวมทั้งประเทศ 
 2.2  ประเภทของสินคาท่ีทําการคา 
  2.2.1  การสงออกสินคา  สินคาสงออกที่สําคัญ ไดแก ยางพารา  ขาว  ผลิตภัณฑจาก
ปลา  ขาวโพด  ถั่วเหลือง  ใบยาสูบ  ผลิตภัณฑไม  เสื้อผา  เครื่องนุมหม  รองเทา  สิ่งทอ 
  2.2.2  การนําเขาสินคา  สินคานําเขาที่สําคัญ ไดแก  ผลิตภัณฑนํ้ามันเชื้อเพลิงสําเร็จรูป
อาหารและเครื่องด่ืม ผาผืน รถจักรยานยนตและสวนประกอบ รถยนตอุปกรณและสวนประกอบ
ปูนซีเมนตเหล็กเหล็กกลาและผลิตภัณฑเครื่องสําอางสบูและผลิตภัณฑรักษาผิวนํ้าตาลทรายและ
ผลิตภัณฑยาง 
 2.3  โอกาสทางการคา 
  ความตองการ (Demand) ภายในประเทศขึ้นอยูกับรายไดของภาคชนบทที่เพ่ิมขึ้น
รวมถึงการไหลเวียนของกระแสเงินทุนจากตางประเทศโดยเฉพาะการลงทุนขุดเจาะนํ้ามันและกาซ
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ธรรมชาติซึ่งถูกคนพบนอกชายฝงเม่ือป 2548 กัมพูชาเปนประเทศที่มีศักยภาพที่ไทยนาจะขยายการ
สงออกสินคาใหมากขึ้นโดยภาครัฐไทยใหการสนับสนุนภาคเอกชนไทยดังน้ี 
   (1) สนับสนุนผลักดันการสงออกสินคาไทยใหมากขึ้น 
   (2) ประสานความสัมพันธทั้งภาครัฐและเอกชนทุกระดับใหแนนแฟน 
   (3) สนับสนุนและเรงผลักดันใหเอกชนไทยไปลงทุนในตางประเทศ
(Internationalization) 
   (4) สงเสริมภาคเอกชนไทยใหเขารวมงานแสดงสินคาในตางประเทศ/ 
Thailand Trade Exhibition 
   (5) สงเสริมกิจกรรมIn store promotion รวมกับหางสรรพสินคาซุปเปอรมาร
เก็ต/ ผูนําเขาในตางประเทศ 
   (6) จัดคณะผูแทนการคา Business Matching ไปเจรจาการคาในตางประเทศ 
   (7) จัดกิจกรรมฝกอบรมสัมมนา 
  โอกาสสินคาไทยในตลาดกัมพูชา 
   (1) การสงมอบสินคาของไทยมีความสะดวกและรวดเร็ว เน่ืองจากไทยและ
กัมพูชามีอาณาเขตชายแดนติดตอกันเปนแนวยาว 
    (2) การชําระคาสินคาของไทยกับกัมพูชาสามารถกระทําไดโดยวิธีงายๆโดย
ชําระคาสินคาเปนเงินบาทเงินดอลลารสหรัฐฯและทองคําทําใหการซื้อขายสินคาของไทยมีควาคลองตวัสงู
กวาประเทศคูแขง 
   (3) สินคาไทยมีคุณภาพดีรูปแบบสวยงามเปนที่พอใจของตลาดกัมพูชาเพราะ
ชาวกัมพูชานิยมสินคาไทยตามการโฆษณาทางสื่อโทรทัศนไทยทําใหสินคาไทยเปนที่รูจักแพรหลาย
มากกวาสินคาจากประเทศอ่ืนๆ 
   (4) รัฐบาลไทยใหความชวยเหลือดานที่พักอาศัยแกผูอพยพชาวกัมพูชาสงผลให
ชาวกัมพูชาคิดวาไทยเปนบานพ่ีเมืองนองและมีความเชื่อใจไทยในเรื่องไมคดโกงมากกวาประเทศคูแขง 
   (5) การกระจายสินคาไทยเขาสูตลาดกัมพูชาทางดานชายแดนมีปริมาณมากทาํ
ใหสินคาไทยครองตลาดตางจังหวัดของกัมพูชาไดมากกวาประเทศคูแขงรวมทั้งผูนําเขารายใหญๆของ
กัมพูชามักจะเปนหุนสวนกับพอคาไทยซึ่งจะเปนผูนําเขาสินคาไทยเขาไปกระจายตอใหกับพอคาขายสง
และพอคาขายปลีกในตลาดกัมพูชาทําใหสินคาไทยสามารถกระจายอยูทั่วทุกตลาดในกัมพูชา 
   (6) นักธุรกิจไทยเขาไปลงทุนในกัมพูชาเปนจํานวนมากทําใหการสั่งซื้อสินคา
วัตถุดิบจากไทยเพื่อใชในอุตสาหกรรมมีมากกวาคูแขงนอกจากน้ียังไดมีการจัดต้ังสํานักงานตัวแทนหรือ
เปดบริษัทสาขาจําหนายสินคาในกรุงพนมเปญเพื่อใหผูคาสงและผูคาปลกีของกัมพูชาเขามาเลอืกซือ้สนิคา
ที่รานไดทุกวัน 
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   (7) ไทยสามารถอาศัยผูนําเขาของกัมพูชาเปนผูจําหนายสินคาไทยตอไปยัง
ประเทศเวียดนามและลาวไดนอกจากน้ีควรใหการสนับสนุนนักลงทุนไทยมาลงทุนในกัมพูชาในโครงการที่
กัมพูชามีศักยภาพไดแก 
    - การผลิตไฟฟาพลังงานนํ้า 
    - การทําเหมืองแร 
    - การปลูกพืชเกษตรเชนตนยูคาลิปตัสยางพาราพืชไรไดแกขาวโพด
เลี้ยงสัตวขาวโพดฝกออนออยถั่วเหลืองงาและมันสําปะหลังเปนตน 
 
3.  สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 
 อินโดนีเซีย มีภาวะเศรษฐกิจที่มีการเติบโตและขยายตัวอยางตอเนื่องโดยมีระบบการคาเสรี ทั้ง
การคาในประเทศและการคาระหวางประเทศ แตก็มีการหาม การควบคุม การจํากัดทางการคากับสิ้นคา
บางประเภท เชนกัน 
 3.1  การประกอบอาขีพ 
  เปนประเทศเกษตรกรรมประชาชนมีการประกอบอาชีพในภาคการเกษตรเปนสวนใหญ 
นอกจากน้ีเปนภาคอุตสาหกรรม การทําเหมืองแร และอ่ืนๆ  
         3.2  ประเภทของสินคาที่ทําการคา 
  3.2.1การสงออกสินคา  ไดแก นํ้ามันและผลิตภัณฑ  นํ้ามันปาลม  อิเล็กทรอนิกส/
เครื่องใขไฟฟา  ยางพารา  สินแร/เศษแร  เครื่องจักรกล  กระดาษ  เครื่องนุงหม  นิกเกิล  ไม  
  3.2.2  การนําเขาสินคาไดแก  น้ํามันและผลิตภัณฑ  เครื่องจักรกล  อิเล็กทรอนิกส/
เครื่องใขไฟฟา เหล็กและเหล็กกลา ยานยนต เคมีภัณฑอินทรีย พลาสติกและผลิตภัณฑ อากาศยานและ
ชิ้นสวน ผลิตภัณฑเหล็ก ผาฝาย/ใยฝาย 
 3.3  โอกาสทางการคา 
  จุดแข็ง 
   (1) เปนตลาดใหญมีจํานวนประชากรประมาณ 237.6 ลานคนหรือครึ่งหน่ึงของ
ประชากรทั้งหมดใน ASEAN 
   (2) ประชากรที่มีฐานะดีแมจะมีไมเกินรอยละ 10 ของประชากรทั้งหมดหรื
อประมาณ 20-30 ลานคนแตมีกําลังซื้อสูงมากและนิยมสินคาที่มีคุณภาพ 
   (3) เปนประเทศที่มีทรัพยากรอุดมสมบูรณเชนนํ้ามันถานหินแรธาตุและปาไม
เปนตน 
   (4) มีจํานวนแรงงานมากและคาแรงถูก 
  โอกาส  
   (1) ปริมาณความตองการสินคาและบริการสูงเน่ืองจากมีจํานวนประชากรมาก
สินคาที่ผลิตไดในประเทศบางประเภทไมเพียงพอตอความตองการและตองนําเขา 
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   (2) อยูระหวางการพัฒนาประเทศ 
   (3) รัฐบาลมีนโยบายสงเสริมการลงทุนจากตางประเทศอยางชัดเจนโดยเฉพาะ
บางสาขาธุรกิจ 
  จุดออน 
   (1) ประชากรสวนใหญมีฐานะยากจน 
   (2) กฎหมายและกฎระเบียบบางอยางไมมีความชัดเจนและโปรงใส 
   (3) ระบบราชการที่มีกระบวนการมากซับซอนและยุงยาก ยังมีปญหาเรื่องการ
คอรรัปชั่นในระบบราชการ 
  อุปสรรค 
   (1) มีการกําหนดมาตรการทางการคาในลักษณะที่เปนการกีดกันทางการคาเชน
มาตรการหามนําเขาใบอนุญาตนําเขามาตรการดานสุขอนามัยเปนตน 
   (2) ตลาดอินโดนีเซียมีการแขงขันสูงโดยเฉพาะสินคาราคาถูกจากตางประเทศ
เชนจากจีนเวียดนามและอินเดียเปนตน 
 
4.  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
 สปป.ลาว เปนประเทศที่ไมมีทางออกสูทะเล ใชระบบเศรษฐกิจสังคมนิยมมาตั้งแตในอดีตและ
เริ่มปฏิรูประบบเศรษฐกิจเสรีเมื่อป พ.ศ. 2529  
 4.1  การประกอบอาชีพ 
  ประชากรชาวลาว มีการประกอบอาชีพดานเกษตรกรรมเปนหลักประมาณรอยละ 50 
รองลงมาเปนดานอุตสาหกรรม ทั้งในโรงงานและอุตสาหกรรมการทองเที่ยวประมาณรอยละ 30  และ
อาชีพอื่นๆ รอยละ 20 
 4.2  ประเภทของสินคาท่ีทําการคา 
  4.2.1การสงออกสินคา  ไดแก แรธาตุ สินคาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม ไฟฟา สินคา
กสิกรรมและสัตวเลี้ยง ไมและผลิตภัณฑไม เพชร ของปาของดง เปนตน 
  4.2.2  การนําเขาสินคาไดแก น้ํามันเชื้อเพลิงและแกสหุงตม  วัสดุใชในการตัดเย็บ  
ยานพาหนะและชิ้นสวนวัตถุดิบใชในอุตสาหกรรม วัสดุกอสราง  เสบียงอาหาร ไฟฟา เครื่องนุงหม  
เครื่องมือการเกษตร เครื่องใชไฟฟา  เครื่องอุปโภคบริโภค 
 4.3  โอกาสทางการคา 
  โอกาส 
   (1) เศรษฐกิจของสปป.ลาวมีอัตราการเติบโตในระดับสูง GDP Growth ที่สูงขึ้น
ทุกปสงผลใหประชาชนมีรายไดเพ่ิมสูงขึ้นสงผลตอกําลังซื้อที่มากขึ้นดวย 
   (2) รัฐบาลไทยมีนโยบายและกําหนดทิศทางความสัมพันธกับประเทศเพื่อน
บานที่ชัดเจนและจริงจัง 
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   (3) สปป.ลาวเปนชวงเปลี่ยนผานจาก Land Lock ไปสู Land Linkดวย
เสนทางระเบียงเศรษฐกิจตะวันตก - ตะวันออก (East-West Economic Corridor) ระหวางพมา-ไทย-
สปป.ลาว-เวียดนาม (ระยะทางในสปป.ลาว245 กม.) โดยมีสะพานมิตรภาพแหงที่ 2 เปนจุดเชื่อมไทย-
ลาวทําใหสปป.ลาวมีทางออกสูทะเลทั้งที่ทาเรือแหลมฉบังของไทยและทาเรือดานังของเวียดนามที่
ทางเลือกในการขนถายสินคาออกสูตลาดโลกและเสนทางหมายเลข R3Aที่เปนเสนทางแหงหน่ึงใน
โครงการพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจตามระเบียงเหนือ-ใต (North-South Economic Corridor) เชื่อมตอ
ระหวางไทย (อ.เชียงของจ.เชียงราย) - สปป.ลาว (แขวงบอแกวแขวงหลวงน้ําทา) - จีน (สิบสองปนนา-
คุนหมิง) เสนทางในสปป.ลาวยาวประมาณ 247 กม. แลวเสร็จเมื่อก.พ. 2551 และเสนทางในจีนแลวเสรจ็
ในป 2552 โดยมีสะพานมิตรภาพแหงที่ 4 เปนจุดเชื่อมไทย-ลาว (กําหนดแลวเสร็จในป 2555) ทําให
สปป.ลาวกลายเปนสะพานเชื่อมอินโดจีน (Land Bridge) ดังนั้นถนนทุกสายจึงหันมาสนใจการลงทุนทํา
การคากับสปป.ลาวมากขึ้นเพราะระบบ Logistics ที่มีการเปลี่ยนแปลงการคมนาคมขนสงที่ถายเทได
สะดวกขึ้นทําใหผูประกอบการเริ่มมองสปป.ลาวทะลุไปยังเวียดนามและจีน 
   (4) สปป.ลาวอยูทามกลางประเทศเศรษฐกิจดาวรุงทางเหนือติดจีน (ยูนนาน 
43 ลานคน) ตะวันตกเปนไทย (65 ลานคน) ดานตะวันออกเปนเวียดนาม (83 ลานคน) และทางตอนใต
เปนกัมพูชา (13 ลานคน) เฉพาะตลาดตามรอยตะเข็บชายแดนมีประชาชนไมตํ่ากวา 200 ลานคนกลาวได
วาสปป.ลาวอยูทามกลาง “ทะเลคน” รอบดานเปนประเทศที่คอนขางมีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจดังน้ัน
หากมีการบริหารจัดการที่ดีเปนโอกาสในการฟนฟูประเทศไดอยางรวดเร็ว 
   (5) สปป.ลาวจัดอยูในประเทศยากจนแตมีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณมีพื้นที่
การเกษตรขนาดใหญที่มีคาเชาถือครองที่ดินที่ไมสูงมากนักและสามารถเชาไดในระยะเวลานานพอสมควร
มีแรธาตุตางๆแทบทุกชนิดเชนถานหินลิกไนตดีบุกยิปซั่มตะกั่วสังกะสีบ็อกไซตเหล็กทองแดงอัญมณีไป
จนถึงเหมืองทองคําขนาดใหญในเอเชยีที่รูจักในนามของเหมืองเซโปนแขวงสะหวันนะเขตเปนเหตุใหนัก
ลงทุนเขาไปลงทุนกันมากขึ้น 
   (6) สปป.ลาวมีนโยบายในการผลิตไฟฟาจากพลังนํ้า 20,000เมกกะวัตตตอป
สปป.ลาวถือวาเปนแบตเตอรี่แหงเอเชียแตปจจุบันมีการใชไปเพียงรอยละ 2 เทาน้ันในขณะน้ีทางไทยได
เขาไปลง MOU เพ่ือสรางเขื่อนซื้อไฟฟาจากสปป.ลาวหลายโครงการอีก 5 ปขางหนามูลคาการสงออก
ไฟฟาของสปป.ลาวอาจจะเกินดุลการคากับประเทศไทย 
   (7) ไดรับสิทธิพิเศษทางการคา 
   (8) โครงการ Contract Farming ทําใหธุรกิจการเกษตรไทยเขาไปลงทุนใน
สปป.ลาวมากขึ้นไมวาจะเปนการปลูกพืชผลทางการเกษตรปศุสัตวเปนตน 
   (9) มีการเจรจาแผนความรวมมือทางการคาระหวางกระทรวงพาณิชยแหง
ราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงอุตสาหกรรมและการคาสปป.ลาวในหลายเวทีเพ่ือลดปญหาอุปสรรคทาง
การคาอํานวยความสะดวกใหเกิดความลื่นไหลทางการคาเปนระยะๆมากขึ้น 
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   (10) สปป.ลาวมีเสถียรภาพทางการเมืองความปลอดภัยในชีวิตและทรพัยสนิสูง
และคาแรงงานไมแพงนัก 
   (11) มีชนเผาตางๆมากมายทําใหมีความหลากหลายทางดานการทองเที่ยว 
  ปญหาและอุปสรรคสําหรับนักธุรกิจที่สนใจจะทําการคากับสปป.ลาวควรที่จะพิจารณา
ถึงขอจํากัดหรือสิ่งที่อาจทําใหเกิดปญหาอุปสรรคในทางการคาดังตอไปนี้ 
   (1) มีแนวโนมการแขงขันระหวางพอคาตางชาติและพอคาไทยสูงขึ้นผูสงออก
สินคาของไทยไปสปป.ลาวสวนใหญเปนพอคาชายแดนขาดความเปนนักการตลาดเชิงรุกมืออาชีพจึง
เสียเปรียบประเทศคูแขงเชนเวียดนามสิงคโปรมาเลเซียและไตหวันซึ่งไดรุกเขาไปเปดการคาและเสนอขาย
สินคาโดยตรงมากขึ้นจึงมีแนวโนมที่จะมีการแขงขันในรูปแบบตางๆตามมาเพื่อเจาะตลาดสินคาในแขวง
ตางๆของสปป.ลาวมากกวาในอดีต 
   (2) ปญหาคาจางแรงงานที่แพงขึ้นรวมทั้งการขนสงที่มีคานํ้ามันที่สูงขึ้นทําให
ตนทุนราคาสินคาของไทยสูงขึ้นและการจัดเก็บอัตราภาษีนําเขาวัตถุดิบและเครื่องจักรของกรมศุลกากร
ไทยมีอัตราสูงทําใหเพ่ิมตนทุนในการผลิตสินคาไทยในระดับลางจึงไมสามารถแขงขนัดานราคากบัคูแขงคอื
จีนและเวียดนามที่มีราคาสินคาต่ํากวาประมาณ 1 เทา 
   (3) มีการลักลอบการคาตามแนวชายแดนไทย-สปป.ลาวมากทําใหสินคาไทยที่
ลักลอบเขาไปในสปป.ลาวมีราคาถูกกวาสินคาที่นําเขาโดยถูกวิธีทําใหสินคาไทยเขาไปแขงขันกันเองใน
ตลาดสปป.ลาว 
   (4) สินคาไทยจะถูกปลอมแปลงและเลียนแบบจากประเทศคูแขงเชนจีนสง
จักรยานยนตและชิ้นสวนลอกเลียนแบบที่มีราคาตํ่ากวาของไทยมากและเวียดนามสงสินคาคุณภาพที่ต่ํา
กวาทําใหผูบริโภคสปป.ลาวเขาใจผิดคิดวาเปนสินคาไทยนอกจากน้ีผูสงออกไทยบางรายนําสนิคาหมดอายุ
เขาไปจําหนายในสปป.ลาวทําใหสินคาไทยเสียชื่อเสียง 
   (5) ขนาดตลาดเล็กเน่ืองจากสปป.ลาวมีประชากรเพียงจํานวน6.8 ลานคนและ
ประชากรสวนใหญมีอํานาจการซื้อตํ่าเนื่องจากมีรายไดเฉลี่ยตอหัวคอนขางต่ําเพียง 886 เหรียญสหรัฐฯ
ตอป 
 
 
 
 
5.  สหพันธรัฐมาเลเซีย 
 5.1  การประกอบอาขีพ 
  มาเลเซียมีประชากรในวัยแรงงานประมาณ 11 ลานคน หรือรอยละ 40 ของจํานวน
ประชาการทั้งหมด อยูในภาคเกษตรกรรมรอยละ 15.1  ภาคอุตสาหกรรมรอยละ 40.2  และภาคบริการ
รอยละ 44.7  



47 
 

 5.2  ประเภทของสินคาท่ีทําการคา 
  5.2.1การสงออกสินคา  ไดแก เครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสปาลมนํ้ามัน 
กาซธรรมชาติเคมีภัณฑนํ้ามันเชื้อเพลิงน้ํามันดิบเครื่องจักรผลิตภัณฑที่ทําจากโลหะ 
  5.2.2  การนําเขาสินคาไดแก เครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสเคมีภัณฑเครื่องจักรและ
อุปกรณผลิตภัณฑที่ทําจากโลหะนํ้ามันเชื้อเพลิงเหล็กและเหล็กกลานํ้ามันดิบรถยนต 
 5.3  โอกาสทางการคา 
  จากภาวะเศรษฐกิจของมาเลเซียที่หลายฝายคาดการณตรงกันวาจะยังคงขยายตัวสูง
อยางตอเน่ืองขณะที่สถานการณทางการเมืองก็มีเสถียรภาพม่ันคงแตดวยเหตุที่มาเลเซียเริ่มขาดแคลน
แรงงานและวัตถุดิบรวมถึงความสามารถดานการตลาดในหลายสาขาธุรกิจขณะที่ดานเทคโนโลยีทั้ง
มาเลเซียและไทยมีความชํานาญตางกันจึงเปนโอกาสที่นาสนใจสําหรับนักลงทุนสอง 
ฝายจะรวมมือกันไดอุตสาหกรรมที่มาเลเซียมีศักยภาพสูงในการเขามาลงทุนในประเทศไทยไดแกสาขา
อิเล็กทรอนิกสและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT)ชิ้นสวนยานยนตการแปรรูปยางพาราและปาลมนํ้ามันซึ่ง
อาจกลาวไดวามาเลเซียมีเทคโนโลยีสูงกวาไทยแตไทยมีขอไดเปรียบดานวัตถุดิบแรงงานและทําเลที่ต้ังที่
อยูใกลตลาดใหญคือจีนอยางไรก็ตามจากการสํารวจความคิดเห็นของนักลงทุนมาเลเซียสวนหน่ึงพบวา
ปญหาของมาเลเซียในการลงทุนในประเทศไทยคือดานภาษาเน่ืองจากแรงงานไทยสวนใหญไมรู
ภาษาอังกฤษ 
 นอกจากน้ีนักลงทุนยังมีความรูเก่ียวกับประเทศไทยนอยมากนักลงทุนไมทราบขอมูลเก่ียวกับ
เปาหมายหรือทิศทางที่ชัดเจนของอุตสาหกรรมนั้นๆของไทยการหาผูลงทุนที่มีศักยภาพรวมถึงขั้นตอนใน
การลงทุนและการขอสงเสริมการลงทุน 
 
 
 
 
6.  สาธารณรัฐฟลิปปนส 
 6.1  การประกอบอาชีพ 
  โครงสรางทางเศรษฐกิจของประชากร สวนใหญอยูในภาคบริการประมาณรอยละ 54.8  
ที่สําคัญไดแก กิจการคาปลีกและคาสง  บริการดานอสังหาริมทรัพย การขนสง การทองเที่ยวและโรงแรม 
รองลงมาไดแกภาคอุตสาหกรรมรอยละ 31.4 ที่สําคัญไดแก การผลิตชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส เสื้อผา
สําเร็จรูป รองเทา อาหารแปรรูป  และภาคเกษตรกรรมรอยละ 13.7  ที่สําคัญไดแก การประมง การ
เพาะปลูก มะพราว ขาว ขาวโพด กลวยหอม สับปะรดและมะมวง 
 6.2  ประเภทของสินคาท่ีทําการคา 
  6.2.1การสงออกสินคา ไดแก สินคาอิเล็กทรอนิกส แตสินคาประเภท เสื้อผาและ
เครื่องนุงหม ไมแกะสลักและเฟอรนิเจอรไม นํ้ามันมะพราว ก็มีแนวโนมเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ เชนกัน 
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  6.2.2  การนําเขาสินคาไดแก สินคาอิเล็กทรอนิกส นอกจานี้ไดแก น้ํามันเชื้อเพลิง 
โทรคมนาคมและไฟฟา และขาว 
 6.3  โอกาสทางการคา 
  ในสังคมฟลิปปนสมีความแตกตางกันมากระหวางผูมีฐานะดีและคนจนสินคาที่จําหนาย
ไดดีจึงมีทั้งสินคาราคาแพงที่มีBrand Name จากประเทศที่มีชื่อเสียงของแตละประเภทสินคาและสินคา
ราคาถูกทั้งที่ผลิตในประเทศและนําเขา 
  แตปจจุบันผูมีรายไดระดับปานกลางเริ่มมากขึ้นมีผูมองหาสินคาคุณภาพดีราคาปาน
กลางโดยไมจําเปนจะตองม ีBrand Name ที่มีชื่อเสียงระดับโลกซึ่งนับเปนชองทางในการขยายตลาดของ
ไทยในประเทศน้ี 
  ปจจุบันสินคาไทยโดยเฉพาะสินคาอุปโภคบริโภคเปนที่ยอมรับของชาวฟลิปปนสทั้งใน
ดานคุณภาพและราคาสินคาที่นําเขาจากไทยและจําหนายทั้งใน/นอกหางสรรพสินคาหากมี 
ฉลากภาษาไทยติดมาดวยทางผูขายจะไมแกะออกฉะนั้นผูผลิตสินคาของไทยจึงควรติดขอความหรือ
เครื่องหมายที่แสดงใหเห็นวาสินคาน้ันๆผลิตในประเทศไทย 
 
7.  สาธารณรัฐสิงคโปร  
 สิงคโปร เปนตลาดการคาที่มีการแขงขันสูง สินคาสวนใหญพ่ึงพาการนําเขาจากประเทศตางๆ 
การคาและการทําธุรกิจไดระดับมาตรฐานสากล และยังมีจุดเดนในดานทําเลที่ต้ังที่เปนเมืองทาที่สําคัญ
ของโลก  
  
 
         7.1  การประกอบอาชีพ   
  โครงสรางเศรษฐกิจของสิงคโปรอยูที่ธุรกิจการคาและอุตสาหกรรม สิงคโปรเปนเมืองทา
ใหญอันดับ 4 ของโลก ในแตละปจะมีเรือสินคาผาน เขา - ออกทาเรือไมตํ่ากวา 4,000 ลํา สิงคโปรมี
โรงงานอุตสาหกรรมประมาณ 2400 แหง โรงงานอุตสาหกรรมกลั่นน้ํามันเปนโรงงานที่ทันสมัย และ
ทันสมัยและใหญที่สุดในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต ผลิตผลจากโรงงานอุตสาหกรรม ไดแก อะลูมิเนียม 
มะพราว ยาง เครื่องใชภายในบาน เครื่องไฟฟา เปนตน สิงคโปรเปนเมืองทาปลอดภาษี คือไมมีการเก็บ
ภาษีสินคาฟุมเฟอย จึงทําใหอุตสาหกรรมทองเที่ยว ทํารายไดใหกับประเทศ อีกทางหน่ึงสําหรับผลผลิต
ทางเกษตรน้ันไมพอเพียงกับความตองการของประชากรในประเทศ จึงตองสั่งซื้อ อาหารจําพวก ขาว ผัก 
ผลไม เครื่องเทศ จากตางประเทศเปนจํานวนมากโดยเฉพาะจากประเทศไทย 
 7.2  ประเภทของสินคาท่ีทําการคา 
  7.2.1การสงออกสินคาเน่ืองจากประเทศสิงคโปรไมมีแหลงทรัพยากรธรรมชาติทําให
สินคาสงออกหลักของสิงคโปรคือการสงออกตอ (Re-export) ของสินคาตางๆอาท ิ
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สินคาปโตรเลียมอาหาร/เครื่องด่ืม เภสัชภัณฑ เคมีภัณฑ สินคาที่เก่ียวกับการสื่อสารโทรคมนาคม
เครื่องจักรยนตซึ่งมีประเทศที่เปนตลาดสําคัญไดแกมาเลเซียสหภาพยโรปฮองกง จีน อินโดนีเซีย สหรัฐฯ 
ญี่ปุน เกาหลีใต อินเดีย ไตหวันและไทย 
  7.2.2  การนําเขาสินคาไดแก Mineral Fuels, Crude Petroleum, 
อาหาร/เครื่องด่ืม เคมีภัณฑ เหล็ก/เหล็กกลา เครื่องจักรและอุปกรณ  เครื่องบินและอุปกรณ สวน
ประกอบอิเล็ทรอนิกส  เครื่องวิทยุ/โทรทัศน และเครื่องสรางกระแสไฟฟาโดยนําเขาจากประเทศสําคัญๆ
ไดแกสหภาพยุโรปมาเลเซียสหรัฐฯจีนญี่ปุนไตหวันเกาหลีใตอินโดนีเซียซาอุดิอาระเบียไทยและอินเดีย 
 7.3  โอกาสทางการคา 
  โอกาสทางการคาและการลงทุน 
   (1)สิงคโปรเปนตลาดคูคาสําคัญของไทยการนําเขาจากไทยในป 2553 (ไทยเปน
ประเทศคูคาอันดับ 9) มีมูลคา 10,268.03 ลานเหรียญสหรัฐฯเพ่ิมขึ้นรอยละ 25.36 ทั้งน้ีประเทศคูแขง
สําคัญของไทยในอาเซียนคือมาเลเซียอินโดนีเซียและเวียดนามสวนประเทศคูแขงที่สําคัญอื่นๆคือจนีญีปุ่น
ฮองกงไตหวันและอินเดีย 
   (2) ธุรกิจสําคัญในปจจุบันและอนาคตไดแก Biomedical Sciences, R&D,
สินคาคารบอนและ Clean Energy (Biofuel, Electric Vehicle) 
   (3) สิงคโปรสามารถเปนฐานกระจายสินคาไทยไปในภูมิภาคและทั่วโลกและ
เปนโอกาสสําหรับผูประกอบการรายยอยในการทดสอบตลาดกอนที่จะขยายตลาดสงออกไปยังประเทศ
อ่ืนๆ (สหรัฐฯและสหภาพยุโรป)อีกทั้งมีการลงทุนในการกอสรางอยางตอเนื่องซึง่มคีวามตองการสนิคาการ
กอสรางเฟอรนิเจอรและของใชตกแตงสถานที่นอกจากน้ีธุรกิจบริการเปนหัวใจสําคัญสินคาที่มีความ
ตองการไดแกสินคาอาหารและเครื่องด่ืม 
   (4) เปนศูนยรวมจากนักลงทุนทั่วโลกสามารถสรางเครือขายกับตางชาติได 
   (5) มีการจัดต้ัง Regional Head Office จากประเทศตางๆทั่วโลกที่สิงคโปร
อาท ิUSA, EU, Japan, AUS-NZ, Korea 
   (6) ทั้งน้ีในการเจริญเติบโททางเศรษฐกิจของสิงคโปรในป 2553 ขยายตัวรอย
ละ 
14.5 และคาดการณวาในป 2554 จะมีอัตราขยายตัวรอยละ 4-6 แมวาการเติบโตทางเศรษฐกิจจะอยูใน
อัตราที่ลดลงแตนับวาเปนตลาดที่มีการขยายตัวสามารถสรางโอกาสการคาใหกับผูสงออกไทยไดอยาง
ตอเนื่อง 
  ปญหาอุปสรรค 
   (1) ตลาดผูบริโภคมีเพียง 5.08 ลานคน (2553) ทําใหสวนแบงตลาดสินคาไทย
ตองแขงขันอยางสูงกับประเทศคูคาสําคัญๆอื่นๆอาทิมาเลเซียอินโดนีเซียอินเดียและจีนอยางไรก็ตาม
สินคาอาหารเสื้อผาเครื่องประดับของใชในครัวเรือนจากไทยยังเปนที่นิยมในตลาดสิงคโปร 
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   (2) การนําเขาสินคาบางรายการไดแกเนื้อสุกรแปรรูปและผลิตภัณฑไกแปรรูป
ซึ่งหนวยงานสิงคโปรAgri-Food and Veterinary Authority (AVA)ทําการตรวจสอบการนําเขาทุกครั้ง
ถึงแมวาจะมีหนังสือรับรองจากกรมปศุสัตวแนบมาดวยก็ตามทําใหเกิดความไมคลองตัว 
   (3) การจางแรงงานเกี่ยวกับธุรกิจบริการ โดยเมื่อทําการยื่นขอใบอนุญาตตอ 
Ministry of Manpower (MOM) บางกรณีจะประสบปญหาไมไดรับอนุญาตโดยไมมีการชี้แจงเหตุผล
นอกจากน้ีหนวยงาน Workforce Development Agencyไดออกระเบียบใหมกําหนด Skill Standard 
ภายใต National Skills Recognition System (NSRS) ซึ่งพนักงานหมอนวดแผนไทยจะตองผาน
หลักสูตรการทําเล็บและการนวดหนาดวยคาใชจายในการประกอบธุรกิจในสิงคโปรสูงมาก 
 
8.  สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
 8.1  การประกอบอาชพี 
  โครงสรางทางเศรษฐกิจของเวียดนามสวนใหญจะเปนภาคอุตสาหกรรมและการกอสราง 
รองลงมาเปนภาคบริการ และภาคเกษตรกรรม   
 8.2  ประเภทของสินคาท่ีทําการคา 
  8.2.1การสงออกสินคา  ไดแก เสื้อผาสําเร็จรูป รองเทา น้ํามันดิบ อาหารทะเล 
คอมพิวเตอรและสวนประกอบ ไมและผลิตภัณฑไม เครื่องจักร ชิ้นสวนอุปกรณ อัญมณีและเครื่องประดับ 
ยางพารา ขาว 
  8.2.2  การนําเขาสินคาไดแก เครื่องจักรและชิ้นสวน เหล็กและเหล็กกลา นํ้ามัน
สําเร็จรูป ผาผืน อิเล็กทรอนิกสคอมพิวเตอรและสวนประกอบ เม็ดพลาสติก รถยนต อุปกรณและชิ้นสวน 
วัสดุสิ่งทอและวัสดุเครื่องหนัง โลหะอื่นๆ อาหารสัตวและวัตถุดิบ 
 8.3  โอกาสทางการคา 
  จุดแข็ง 
   (1)การเมืองมีเสถียรภาพจากการที่ประเทศเวียดนามปกครองดวยระบอบสงัคม
นิยมมีพรรคการเมืองเพียงพรรคเดียวคือพรรคคอมมิวนิสตแหงเวียดนามทําใหกําหนดนโยบายและการ
กํากับดูแลเปนไปในทิศทางเดียวกันอยางตอเน่ืองผูลงทุนสามารถวางแผนการประกอบธุรกิจและการ
ลงทุนในระยะยาวไดอยางมีความม่ันใจ 
   (2)คาจางแรงงานตํ่าแมวาตนทุนแรงงานในประเทศเวียดนามจะเพิ่มขึ้นมากแต
เม่ือเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆแลวยังนับวามีตนทุนต่ํากวาแรงงานในวัยหนุมสาวของเวียดนามมีเปน
จํานวนมาก และแรงงานเหลาน้ียังมีการศึกษาดีทําใหเวียดนามยังคงเปนเปาหมายของนักลงทุน
ตางประเทศโดยเฉพาะญี่ปุนซึ่งยังมองวาลูทางการลงทุนในเวียดนามยังมีแนวโนมแจมใสนอกจากน้ันแลว
ผลของการสํารวจของ JETRO ยังพบอีกวาในอีก 5 – 10 ขางหนาเวียดนามจะเปนอันดับหนึ่งแหงเอเชีย
ในการเปนจุดหมายปลายทางสําหรับการต้ังโรงงานผลิตสินคาแมจะมีการคาดการณเกีย่วกบัเศรษฐกิจของ
เวียดนามในแงลบก็ตาม 
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   (3)วัตถุดิบและทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณเน่ืองจากสภาพภูมิประเทศ
และภูมิอากาศที่หลากหลายของเวียดนามทําใหเวียดนามเปนประเทศหน่ึงที่ยังมีทรัพยในดิน-สินในน้ําที่
อุดมสมบูรณนับต้ังแตสินแรที่สําคัญๆเชนถานหินเหล็กทองแดงกาซธรรมชาติและนํ้ามัน 
  เวียดนามยังมีพ้ืนที่ที่เหมาะแกการทําเกษตรกรรมอีกเปนจํานวนมากจึงสามารถผลิต
ผลผลิตทางการเกษตรไดเปนจํานวนมากในอันดับตนๆของโลกเชนขาว (เปนอันดับ 2 ของโลกรองจาก
ไทย) กาแฟ (เปนอันดับ 2 รองจากบราซิล)ยางพารา (อันดับ 4) พริกไทยดํา (อันดับ 1) ซึ่งสิ่งตางๆเหลาน้ี
เปนแรงดึงดูดใหนักลงทุนตางชาติยังใหความสนใจที่จะเขามาลงทุนผลิตสินคาในเวียดนาม 
  จุดออน 
   (1)แรงงานขาดทักษะ  ขาดแคลนผูบริหารระดับกลาง แรงงานดังกลาวสามารถ
สนองความตองการของโครงการลงทุนจากตางชาติไดเพียง 1 ใน 4 สวนแรงงานที่เพ่ิงจบการศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยก็ยังขาดทักษะและไมมีการฝกอบรม 
   (2)ตนทุนการลงทุนสูงตนทุนการลงทุนในประเทศเวียดนามสูงกวาในประเทศ
อ่ืนๆโดยเปรียบเทียบอัตราคาเชาสํานักงานในกรุงฮานอยสูงเปนลําดับ 5 ในเอเชียรองจากมุมไบนิวเดลี
ฮองกงและสิงคโปรตนทุนการขนสงทางทะเลไป – กลับทาเรือเมืองดานังมีอัตราสูงที่สุดในเอเชียสูงกวา
ตนทุนโดยเฉลี่ยของประเทศในอาเซียนอื่นๆประมาณ 1.5 เทาสวนคาเชาที่พักอาศัยในเวียดนามมีอัตรา
ใกลเคียงกับคาเชาที่พักในสิงคโปรและเปน 2 เทาของอัตราคาเชาในกรุงโซลประเทศเกาหลีใต 
   (3)โครงสรางพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมสนับสนุนยังลาหลังและไม
เพียงพอนักลงทุนจากบางประเทศผิดหวังกับบรรยากาศการลงทุนในเวียดนาม  โดยมีสาเหตุหลกัมาจาก 2 
ปจจัยคือโครงสรางพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจที่ยังลาหลังและขาดอุตสาหกรรมสนับสนุนดานวัสดุอุปกรณ
รวมทั้งผูจัดหา (service supplier) ก็ยังไมมีประสิทธิภาพ 
 
9.  ประเทศบรูไน 
 เปนประเทศที่มีทรัพยากรน้ํามันและกาซธรรมชาติมาก ซึ่งถือเปนผลิตภัณฑที่ทํารายไดเขา
ประเทศมากเปนอันดับหน่ึง อยางไรก็ตามยังคงมีทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆ อีกมากมายเชน ปาไม แรธาตุ 
สัตวนํ้า และมีพ้ืนที่เหมาะแกการเกษตร 
 9.1  การประกอบอาชีพ 
  ประชากรสวนใหญไดรับการจางงานจากรัฐบาล สวนที่เหลือจะประกอบอาชีพอิสระ 
เชน การเพาะปลูก ประมง การผลิตอาหาร เครื่องอุปโภคและบริโภคในโรงงานขนาดเล็ก 
 9.2ประเภทของสินคาท่ีทําการคา 
  9.2.1การนําเขาสินคา  ไดแก เครื่องจักรอุตสาหกรรม รถยนต เครื่องใชไฟฟา  วัสดุสิ่ง
ทอ สินคาเกษตร เชน ขาว และผลไม 
  9.2.2  การนําออกสินคา  ไดแก นํ้ามันดิบ  กาซธรรมชาติและอุตสาหกรรมฮาลาล 
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          9.3  โอกาสทางการคา 
   (1)ประเทศบรูไน เปนประเทศที่มีความมั่นคงสูง ทัง้ดานการเมืองและเศรษฐกิจ 
โดยมีรายไดเฉลี่ยตอคนตอปอยูที่ 2 ของอาเซียน (รองจากสงิคโปร) 
   (2)รัฐบาลบรูไนมีความพยายามที่จะออกมาตรการตาง ๆ กระตุนการลงทุนใน
ภาคสวนอ่ืน นอกจากภาคพลังงาน เพ่ือสรางความหลากหลายทางเศรษฐกิจ เชน นโยบายสงเสริมการ
ลงทุนจากตางชาติ โดยการใหสทิธพิิเศษหลายประการแกนักลงทุนตางชาติ ดังเชน การใหสิทธิพิเศษดาน
ภาษี บรูไนไมมีการเก็บภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาและหางหุนสวน ไมมีเก็บภาษสีงออก ภาษีขาย ภาษีการ
ผลิต สาํหรบัภาษีนิตบิุคคลน้ันยังมีการเรียกเก็บอยู แตเปนการเรียกเก็บจากนิติบคุคลที่เปนบริษัทเทานั้น 
   (3)รัฐบาลบรูไนพยายามที่จะเนนใหเกิดการพฒันาดานการเกษตรและการ
ทองเที่ยว อันเปนสาขาที่ไทยมีความเชี่ยวชาญ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สวนท่ี 4  
ภาษาท่ีใชในกลุมประเทศอาเซียน 

 
คาํศัพทและประโยคสั้นๆที่ใชงานประจาํวันของประเทศตางๆในอาเซียน 
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ประเทศ มาเลเซีย ภาษามาเลย 

Hello (สวัสด)ี Selamat dating 

Good morning (สวสัดีตอนเชา) Selamat pagi  

Good afternoon (สวัสดีตอนบาย) Selamat petang 

Good evening (สวัสดีตอนเย็น) Selamat petang 

Good night (ราตรสีวัสด์ิ) Selamat malam 

Good bye (ลากอน) Selamat jalan 

Thank you (ขอบคุณ) terima kasih 

How are you? (สบายดีไหม) apa khabar 

I’m fine (ผม/ฉัน สบายดี) khabar baik 

 

 

 

 

ประเทศเมียนมาร ภาษาพมา  

Hello (สวัสด)ี Mingalaba 

Good night (ราตรสีวัสด์ิ)  Mingalaba 

Good bye (ลากอน) tui bah ong mae 

Thank you (ขอบคุณ) jae shoo tin ba dae 
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How are you? (สบายดีไหม) mae gao bah tala 

I’m fine (ผม/ฉัน สบายดี)   mae gao bah dae 

ประเทศสงิคโปร ภาษาจีนกลาง 

Hello (สวัสด)ี nihao 

Good bye (ลากอน) zai jian 

Thank you (ขอบคุณ) xie xie 

How are you? (สบายดีไหม) nihao ma 

I’m fine (ผม/ฉัน สบายดี)  wo hen hao  

ประเทศอินโดนิเซีย ภาษาอินโดนิเซีย 

Hello (สวัสด)ี Selamat datang 

Good morning (สวสัดีตอนเชา) Selamat pagi  

Good afternoon (สวัสดีตอนบาย) Selamat tengah hari 

Good evening (สวัสดีตอนเย็น) Selamat petang 

Good night (ราตรสีวัสด์ิ) Selamat malam 

Good bye (ลากอน) Selamat tinggal  

Thank you (ขอบคุณ) terima kasih 

How are you? (สบายดีไหม) apa khabar 

I’m fine (ผม/ฉัน สบายดี) khabar baik 

What is your name? (คุณชือ่อะไร) siapa nama anda 

My name is (ผม/ฉัน ชื่อ) nama saya……… 
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Sorry (ขอโทษ) maaf 

ประเทศลาว ภาษาลาว 

Hello (สวัสด)ี sabai dee 

How are you? (สบายดีไหม) jao sabai dee bo 

I’m fine, thank you (ผม/ฉัน สบายดี ขอบคุณ) khob jai .koi sabai dee 

Where do you live? (พักอยูไหน) jao yu sai  

ประเทศฟลิปปนส ภาษาตากาลอ็ค 

Hello (สวัสด)ี kamusta 

Good morning (สวสัดีตอนเชา) magandang umaga  

Good afternoon (สวัสดีตอนบาย) magandang hapon 

Good evening (สวัสดีตอนเย็น) magandang gabi 

Good bye (ลากอน) paalam 

Thank you (ขอบคุณ) maraming salamat 

How are you? (สบายดีไหม) kamusta po kayo 

I’m fine (ผม/ฉัน สบายดี) mabuti po ba kayo 

ประเทศเวียดนาม ภาษาเวียดนาม 

Hello (สวัสด)ี xin chao 

Good night (ราตรสีวัสด์ิ) chuc ngu ngon 

Good bye (ลากอน) tam biet 

Thank you (ขอบคุณ) cam on  
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How are you (สบายดีไหม) bac co khoc khong 

I’m fine thank you (ผม/ฉัน สบายดี ขอบคุณ) cam on binh thuong 

I’m sorry (ขอโทษ) xin loi 

ประเทศกัมพูชา ภาษาเขมร 

Good Morning (สวัสดีตอนเชา)  Ah Run Soou Sdei 

Good Afternoon (สวสัดีตอนบาย)  Ti Via Soou Sdei 

Good Evening (สวสัดีตอนเย็น) Say Yaon Soou Sdei 

Good Night  (ราตรสีวัสด์ิ)  Reat Trei Soou Sdei  

Hello (สวัสด)ี Joom Reab Soou 

Hi. (สวสัดี/วาไง)  Soou Sdei 

How do you do? (สบายดีไหม) Joom Reap Soou. 

Thank you    (ขอบคุณ) Or Kun 

No (ไม) Teh 

I am fine, thanks (ผม/ฉัน สบายดี ขอบคุณ) K`nyom Sok Sah Bay Jee Teh Or-Kun 
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บรรณานุกรม 
ภาษาไทย 
องคความรู “ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” http://www.thai-aec.com/ 
คูมือการคาการลงทุนในประเทศตางๆ ในอาเซียน:  กรมสงเสริมการสงออก. 
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน, กรมอาเซียน กระทรวงการตางประเทศ. 
ภาษาอังกฤษ 
http://moac2aec.moac.go.th/  
http://www.dtn.go.th 
http://aseansummit.mfa.go.th 
http://region6.prd.go.th 

 
 
 
 
 
 
 
 


