
Investigate ASEAN
รู้เขา แล้วดูเรา 

เรียนรู้ประเทศอาเซียนในมุมต่าง ๆ

SWOT 9 ประเทศอาเซียน
เจาะข้อดี ข้อด้อย โอกาส อุปสรรคของอีก 9 ประเทศ



บรูไน
“ประชาชนมีกำาลังซื้อสูง มีนำ้ามันดิบเป็นทรัพยากรสำาคัญ”

จุดแข็ง (S)

	•	 ประชากรมีกำาลังซื้อสูง	

	•	 มีนำ้ามันเป็นทรัพยากรสำาคัญ

	•	 มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจของภาคธุรกิจอื่น	ๆ 
ท่ีมิใช่นำา้มัน	โดยเฉพาะภาคการค้าปลีกและการค้าส่ง 
การก่อสร้างและการขนส่งคมนาคม	จะเป็นตัวส่งเสริม	
การเติบโตทางเศรษฐกิจต่อไป	และรัฐบาลพยายาม 
ที่จะผลักดันให้มีโครงการต่าง	ๆ	ของภาคธุรกิจ 
ดังกล่าวเกิดขึ้น

อุปสรรค (T)

	•	 ขั้นตอนและกระบวนการสั่งซื้อและขนส่งสินค้าไม่มี
ความคล่องตัว	โดยเฉพาะบริษัทขนาดใหญ่ที่ม ี
นักธุรกิจชาวสิงคโปร์ร่วมทุน	การนำาเข้ามักจะ 
ขึ้นอยู่กับนักธุรกิจสิงคโปร์	ซึ่งจะต้องมีการขนส่ง
ผ่านทางสิงคโปร์ก่อน

	•	 การขนส่งสินค้าทางเรือเป็นอุปสรรคมาก	เนื่องจาก
เรือที่บรรทุกสินค้าไปบรูไนมีสินค้าเฉพาะเที่ยวขาไป	
แต่ไม่มีสินค้าในเที่ยวขากลับ	ประกอบกับประเภทของ
เรือที่ใช้บรรทุกสินค้าในการส่งออกและนำาเข้ามีความ
แตกต่างกัน	

จุดอ่อน (W)

	•	 ข้อจำากัดทางการค้าเคร่งครัดมาก	โดยเฉพาะ
การนำาเข้าอาหาร	ต้องเป็น	“อาหารฮาลาล”	เท่านั้น	
โดยเฉพาะเนื้อสัตว์	ได้แก่	โค	กระบือ	แพะ	แกะ	และ
ไก่	ซึ่งเจ้าหน้าที่กระทรวงศาสนา	(Ministry	of	
Religious	Affairs)	และกรมเกษตร	กระทรวง
อุตสาหกรรม	(Ministry	of	Industry	and	Primary	
Resources)	จะต้องไปตรวจโรงงานเพ่ือตรวจสอบ	
กรรมวิธีการผลิต	การเก็บรักษา	ฯลฯ	มีเพียง
อาหารที่ได้รับการตรวจสอบและรับรองเท่านั้นจึง
จะสามารถส่งไปขายในบรูไนได้	ซึ่งขั้นตอนเหล่านี้
ทำาให้เกิดความล่าช้าและไม่คล่องตัวในการส่งสินค้า
อาหารไปยังบรูไน

โอกาส (O)

	•	 ขาดแคลนแรงงานเนื่องจากประชากรน้อย	จึงต้อง
พึ่งพาแรงงานต่างชาติ	อาทิ	อินโดนีเซีย	ฟิลิปปินส์	
มาเลเซีย	ไทย	อินเดีย	และบังคลาเทศ		ทั้งใน
ภาคเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม	โดยส่วนใหญ่
เป็นการจ้างงานในภาคเอกชน	ส่วนที่เหลือเป็น																	
การจ้างงานในภาครัฐบาล

	•	 ไม่มีแหล่งผลิตเกลือในประเทศ	จึงมีความต้องการ 
นำาเข้า	“เกลือ”	ปริมาณมากเพื่อใช้ในการบริโภค		
และในอุตสาหกรรม

	•	 ปัจจุบัน	บรูไนกำาลังผลักดันการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ	
ท่ีมีอยู่ให้เกิดประโยชน์	ในการสร้าง		ความหลากหลาย	
ทางเศรษฐกิจ	เน่ืองจากบรูไนมีทรายขาวท่ีเหมาะสม	
สำาหรับการผลิตกระจก	โดยได้มีการลงนามใน
บันทึกความเข้าใจระหว่างบริษัทของฝรั่งเศสและ
บริษัทร่วมทุนของรัฐบาล	(Bruglass)	เพื่อลงทุน	
ในอุตสาหกรรมผลิตแผ่นกระจก



กัมพูชา
“มีทรัพยากรธรรมชาติสมบูรณ์ เหมาะเป็นฐานการผลิตสินค้า
การเกษตร ทั้งยังเป็นแหล่งการท่องเที่ยวที่สำาคัญของโลก”

จุดแข็ง (S)

•	 ได้รับสิทธิพิเศษต่าง	ๆ	จากนานาประเทศในฐานะ
ประเทศพัฒนาน้อยท่ีสุด	อาทิ	GSP	ทำาให้สินค้าส่งออก	
กัมพูชามีความได้เปรียบในการแข่งขันด้านราคา				
ทั้งยังเป็นปัจจัยที่ช่วยดึงดูดการลงทุนต่างชาติ							
ในการผลิตเพื่อส่งออกไปยังประเทศพัฒนาแล้ว

	•	 มีทรัพยากรธรรมชาติสมบูรณ์	เป็นฐานการผลิต
สินค้าเกษตรที่ดี	นอกจากนี้มีแรงงานจำานวนมาก	
เหมาะแก่การลงทุนในอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงาน 
เข้มข้น	เช่น	เสื้อผ้า	สิ่งทอ	รองเท้า	และอุตสาหกรรม
เกษตร	ฯลฯ

	•	 มีพรมแดนติดกับไทย	เวียดนาม	และลาว	ทำาให ้
เชื่อมโยงนานาประเทศได้สะดวก

	•	 มีแหล่งดึงดูดด้านการท่องเที่ยวที่สำาคัญของโลก	

อุปสรรค (T)

•	 มีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบบ่อยครั้ง	การปฏิรูป
กฎหมายและกฎระเบียบดำาเนินไปอย่างล่าช้า	

	•	 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเป็นไปอย่างล่าช้า	
กระจุกตัวเฉพาะในเมืองหลวง	และต้องพึ่งพาเงิน 
ช่วยเหลือจากต่างประเทศ	

	•	 ระบบการเงิน	การธนาคาร	รวมถึงระบบศาล	ไม่เป็นที่
น่าเชื่อถือ	

	•	 ขาดแคลนเงินตราต่างประเทศ	และยังต้องพึ่งพา
เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศเป็นอย่างมากในการ
พัฒนาประเทศ	การเข้าถึงแหล่งเงินทุนมีจำากัด

	•	 การคอร์รัปชั่นสูง	ทั้งยังมีการเก็บค่าธรรมเนียม
อย่างไม่เป็นทางการในการขนส่งภายในประเทศ	ณ	
จุดต่าง	ๆ	ทำาให้ต้นทุนในการทำาธุรกิจสูงขึ้น

จุดอ่อน (W)

•	 ยังไม่มีความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานและ
สาธารณูปโภค	โดยต้องพึ่งพาความช่วยเหลือจาก
ต่างประเทศในการพัฒนา	ทำาให้ต้นทุนโลจิสติกส์สูง

	•	 ขาดแคลนแรงงานฝีมือและบุคลากรที่มีความรู้ความ
สามารถในการทำาธุรกิจต่างประเทศ

	•	 อุตสาหกรรมภายในประเทศมีน้อย	ขาดแคลนความรู้
เทคโนโลยีการผลิต	ต้องอาศัยการนำาเข้าสินค้าจาก
ทั่วโลก

	•	 ขาดระบบการจัดเก็บข้อมูล	สถิติ	การวิเคราะห์ศึกษา
วิจัย	ข้อมูลตลาด	ข้อมูลสินค้า

	•	 มีการลักลอบทำาการค้าผิดกฎหมาย	เช่น	อัญมณี	ไม้	
และรถยนต์ที่ถูกลักขโมย	รวมถึงสินค้าเกษตร

โอกาส (O)

•	 มีแรงงานจำานวนมาก	อีกทั้งมีทรัพยากรธรรมชาติ
สมบูรณ์	เป็นฐานการผลิตสินค้าเกษตรที่ดี

	•	 เป็นตลาดส่งออกที่น่าสนใจ	เพราะประชากรกัมพูชา
นิยมสินค้าจากไทยตามการโฆษณาทางสื่อโทรทัศน์

	•	 การชำาระค่าสินค้าของไทยกับกัมพูชาสามารถกระทำา
ได้ง่าย	โดยชำาระค่าสินค้าเป็นเงินบาท	เงินดอลลาร์
สหรัฐ	และทองคำา	

	•	 ตั้งอยู่บนเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจที่สำาคัญ	(Eco-
nomic	Corridors)		ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่นำ้าโขง	ซึ่ง
ถือเป็นแนวพื้นที่เศรษฐกิจที่มีโอกาสขยายตัวสูง	และ
มีการพัฒนาเส้นทางรถไฟที่เป็นส่วนหนึ่งของเส้น
ทางรถไฟสายเอเชีย	(สิงคโปร์-คุนหมิง)	คือ	กรุง
พนมเปญ-จ.พระสีหนุ

	•	 การท่องเที่ยว	และอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่อง	เช่น	
โรงแรม	ร้านอาหาร	มีการขยายตัวสูง	



อินโดนีเซีย
“เป็นตลาดใหญ่ที่มีประชากรมากที่สุดในอาเซียน และเป็น 
ตลาดมุสลิมที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก อีกทั้งมีทรัพยากร     
นำ้ามัน ถ่านหิน แร่ธาตุ และป่าไม้อุดมสมบูรณ์”

จุดแข็ง (S)

	•	 เป็นตลาดใหญ่	มีประชากรมากถึง	250.8		ล้านคน	
หรือประมาณครึ่งหนึ่งของตลาดอาเซียน	

	•	 เป็นตลาดมุสลิมที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก

	•	 มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์	และสามารถ
นำาไปใช้ได้อีกนานในอนาคต	เช่น	นำ้ามัน	ถ่านหิน	 
แร่ธาตุ	ป่าไม้	สัตว์นำ้า	รวมทั้งมีที่ดินเปล่า	ในการ 
	เพาะปลูกได้	

	•	 โครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจแข็งแกร่ง	และมั่นคง	
และมีอัตราการเจริญเติบโตสูงอย่างต่อเนื่อง	 
มีจำานวนแรงงานมาก	และค่าแรงถูก

	•	 การเมืองมีเสถียรภาพ	รัฐบาลมีแผนแม่บทและ 
เป้าหมายในการพัฒนาและเร่งรัดการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจอย่างชัดเจน	

อุปสรรค (T)

	•	 การสร้างความสัมพันธ์/เครือข่ายในด้านการค้าและ
การลงทุนกับนักธุรกิจอินโดนีเซียเป็นส่ิงท่ีจำาเป็นมาก	
หากไม่มีความสัมพันธ์กันมาก่อน	จะเข้าถึงได้ยากและ
ยังไม่ให้ความเช่ือถือแก่ผู้ติดต่อธุรกิจรายใหม่

	•	 ตลาดอินโดนีเซียมีการแข่งขันสูง	โดยเฉพาะสินค้า
ราคาถูกจากต่างประเทศ	เช่น	จากจีน	เวียดนาม	และ
อินเดีย	เป็นต้น

	•	 สภาพภูมิประเทศที่เป็นหมู่เกาะใหญ่น้อยห่างกัน
ค่อนข้างมาก	ทำาให้การทำาการตลาดและการขนส่ง/
กระจายสินค้าทำาได้ลำาบาก	และมีต้นทุนค่อนข้างสูง

จุดอ่อน (W)

	•	 ประชากรส่วนใหญ่มีฐานะยากจน	การกระจาย					
รายได้มีความเหล่ือมล้ำาสูง	แรงงานยังขาดความ
รู้	ความชำานาญเฉพาะด้าน	ส่วนมากเป็นแรงงาน							
ไร้ฝีมือ

	•	 มีปัญหาภายในประเทศเนื่องจากการแบ่งเชื้อชาต ิ
และศาสนา

	•	 กฎหมายและกฎระเบียบยังไม่ชัดเจน	เปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา	และเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน

	•	 ข้อมูลการค้าหายากเป็นภาษาอินโดนีเซียและ 
ไม่ทันสมัย	เช่น	ข้อมูลสถิตินำาเข้า-ส่งออกของ
อินโดนีเซียจะล่าช้าประมาณ	4	–	5	เดือน

	•	 ระบบราชการมีกระบวนการมาก	ยุ่งยากและซับซ้อน	
และปัญหาเรื่องการคอร์รัปชั่น	ไม่โปร่งใส	

	•	 ระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานยังไม่พร้อมและ 

โอกาส (O)

	•	 ประชากรที่มีฐานะปานกลาง-สูง	ประมาณร้อยละ	
10-15		ซึ่งมีกำาลังซื้อสูงมาก	นิยมสินค้าที่ม ี
คุณภาพดี	และชื่นชอบสินค้าไทย	อีกทั้งสินค้า 
ที่ผลิตได้ในประเทศบางประเภทไม่เพียงพอต่อ 
ความต้องการ	เช่น	สินค้าอิเล็กทรอนิกส์และ 
อุปกรณ์	และต้องการนำาเข้าสินค้าสินค้า	

	•	 UNCTAD	จัดอันดับให้อินโดนีเซียเป็นประเทศที่
สภาพแวดล้อมที่ดึงดูดนักลงทุนต่างชาติเข้าไปลงทุน	
เป็นอันดับ	4	รองจาก	จีน	สหรัฐฯ	และอินเดีย



ลาว
“มีความอุดมสมบูรณ์ทางด้านชีวภาพ มีแหล่งนำ้าสำาหรับ 
สร้างเขื่อนผลิตกระแสไฟฟ้า และมีทรัพยากรธรรมชาต ิ
จึงเหมาะเป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรม”

จุดแข็ง (S)

	•	 ลาวตั้งอยู่ท่ามกลางกลุ่มประเทศอาเซียน	และมี
พรมแดนติดต่อกับไทย	จีน	เวียดนาม	พม่า		และ
กัมพูชา	จึงมีความได้เปรียบในการเป็นประตูทางการค้า								
ไปสู่ประเทศจีน	เวียดนาม	ไทย	และกัมพูชา

	•	 มีความอุดมสมบูรณ์ทางด้านชีวภาพ	ด้านพลังงาน
ไฟฟ้า	และทรัพยากรธรรมชาติซ่ึงเหมาะแก่การเป็น
ฐานผลิตด้านอุตสาหกรรมในอนาคต

	•	 การเมืองมีเสถียรภาพ	ได้รับผลกระทบจาก											
ภัยธรรมชาติน้อย

	•	 แรงงานส่วนใหญ่ของลาวมีราคาถูกจึงเหมาะ			
สำาหรับเป็นฐานการผลิตให้แก่ประเทศอื่น	ๆ

	•	 เนื่องจากลาวเป็น	1	ใน	10	ประเทศที่ยากจนที่สุด
ในโลก		จึงทำาให้ลาวได้รับการช่วยเหลือจาก												
ต่างประเทศในหลาย	ๆ	ด้าน

อุปสรรค (T)

	•	 กำาลังซื้อตำ่า	

	•	 โครงสร้างพื้นฐานยังไม่ได้รับการพัฒนา	

	•	 เป็นประเทศที่มีระบบการปกครองแบบสังคมนิยม	 
จึงให้ความสำาคัญต่อรัฐบาลเวียดนามและจีน	 
ซึ่งมีระบบการปกครองคล้ายคลึงกัน	

	•	 มีการลักลอบการค้าตามแนวชายแดนไทย-	ลาวมาก	
ทำาให้สินค้าไทยที่ลักลอบเข้าไปในลาว	มีราคาถูก
กว่าสินค้าที่นำาเข้าโดยถูกวิธี	สินค้าไทยเข้าไปแข่งขัน
กันเองในตลาด	

	•	 สินค้าไทยจะถูกปลอมแปลงและเลียนแบบจากประเทศ
คู่แข่ง	เช่น	จีนและเวียดนาม

จุดอ่อน (W)

	•	 พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขา	ที่ราบสูง	และไม่มีทางออก
ทะเล	(Land	Lock)	จึงทำาให้การคมนาคม-ขนส่ง 
ไม่สะดวก

	•	 ตลาดขนาดเล็ก	กำาลังซื้อตำ่า

	•	 เงินกีบของลาวขาดเสถียรภาพ	(แกว่งขึ้น-ลง)	ทำาให้
ยากต่อการวางแผนด้านการตลาดและการลงทุน

	•	 ข้อกฎหมายต่าง	ๆ	เป็นกฎหมายเชิงคุ้มครอง
มากกว่า	เชิงส่งเสริมและขาดประสิทธิภาพในการ
บังคับใช้กฎหมาย	จึงทำาให้ไม่คล่องตัวต่อการลงทุน

	•	 ขาดระบบฐานข้อมูลที่ใช้ในการวางแผน	และขาดระบบ
การจัดการที่ดี

	•	 แรงงานส่วนใหญ่เป็นแรงงานไร้ฝีมือ

	•	 ขาดแคลนสาธารณูปโภคพื้นฐาน	และไม่มีการนำา
ทรัพยากรที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

โอกาส (O)

	•	 ได้รับสิทธิพิเศษทางการค้าจากสหรัฐอเมริกา	และ
สหภาพยุโรป

	•	 ได้รับทุนการศึกษาจำานวนมาก	ทำาให้ประชากร 
มีความรู้ทางภาษาหลากหลาย

	•	 มีการเปลี่ยนผ่านจาก	Land	Lock	ไปสู่	Land	Link	
ด้วยเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตะวันตก	-	ตะวันออก	
(East-West	Economic	Corridor)	ระหว่าง 
เมียนมาร์-ไทย-ลาว-เวียดนาม	โดยมีสะพาน
มิตรภาพแห่งที่	2	เป็นจุดเชื่อมไทย-ลาว	ทำาให้	ลาวมี
ทางออกสู่ทะเล	ทั้งที่ท่าเรือแหลมฉบังของไทย	และท่า
เรือดานังของเวียดนาม

	•	 มีนโยบายผลิตไฟฟ้าจากพลังนำา้	20,000	เมกกะวัตต์	
ต่อปี	ถือเป็นแบตเตอรี่แห่งอาเซียน



มาเลเซีย
“มีนำ้ามันดิบ ปาล์มนำ้ามัน และไบโอดีเซลเป็นสินค้าออก 
มีเป้าหมายสู่การเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วภายในปี 2020”

จุดแข็ง (S)

	•	 อุตสาหกรรมปาล์มนำ้ามัน	และไบโอดีเซล	เป็น
อุตสาหกรรมที่มีระดับการผลิตเพื่อการส่งออกสูง

	•	 มีแผนการพัฒนาระบบเศรษฐกิจชัดเจน	ที่เรียกว่า	
“Vision	2020”	เพื่อให้มาเลเซียเป็นประเทศ 
ที่พัฒนาแล้วภายในปี	2020

	•	 อุตสาหกรรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีรูปแบบต่าง	ๆ	 
มีส่วนในการปรับปรุงและยกระดับโครงสร้างพื้นฐาน

	•	 มีนโยบายยกระดับประเทศเป็นศูนย์กลางอาหาร 
ฮาลาลโลก	และวางมาตรฐานสากลสำาหรับกำาหนด
ตราฮาลาล	MS1500:	2004

	•	 มีการจัดการด้านโลจิสติกส์แบบครบวงจร	

อุปสรรค (T)

	•	 มีการกำาหนดมาตรการทางการค้า	ในลักษณะที่
เป็นการกีดกันทางการค้า	เช่น	มาตรการห้ามนำาเข้า	
ใบอนุญาตนำาเข้า	และมาตรการด้านสุขอนามัย

	•	 ตลาดมาเลเซียมีการแข่งขันสูง	มักถูกสินค้าราคาถูก
จากต่างประเทศตัดราคา	เช่น	จีน	เวียดนามอินเดีย	
เป็นต้น

	•	 เป็นคู่แข่งด้านสินค้าฮาลาลที่สำาคัญ

	•	 แรงงานไร้ฝีมือในมาเลเซียค่อนข้างหายาก	ส่วนใหญ่
เป็นแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้าน	เช่น	เมียนมาร์	
หรือบังคลาเทศ

จุดอ่อน (W)

	•	 กฎหมาย	กฎระเบียบบางอย่าง	ไม่มีความชัดเจน 
และโปร่งใส	

	•	 ระบบราชการมีขั้นตอนยุ่งยาก

โอกาส (O)

•	 มีการพัฒนาการเชื่อมโยงทางอินเทอร์เน็ต	ช่วยลด
ค่าใช้จ่ายในการใช้อินเทอร์เน็ตลง

	•	 พยายามดึงดูดบริษัทต่างชาติในภาคธุรกิจ
อุตสาหกรรมรถยนต์	เพื่อปรับปรุง	ออกแบบ	และ
พัฒนาโครงสร้างรถยนต์

	•	 ได้รับการยอมรับเรื่องคุณภาพสินค้าฮาลาล 
ในระดับสากล

	•	 สามารถสร้างตลาดในภูมิภาคเอเซียอาคเนย์และกลุ่ม
ประเทศอาหรับ	ซึ่งส่วนใหญ่เป็นประเทศมุสลิมได้แล้ว		
และมีความพยายามเปิดตลาดใหม่ในทวีปแอฟริกา



เมียนมาร์
“อุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งยังเป็น 
จุดยุทธศาสตร์ที่เชื่อมต่อกับภูมิภาคเอเชียใต้”

จุดแข็ง (S)

	•	 เป็นตลาดขนาดใหญ่	มีประชากรหนาแน่น	ประมาณ	
60	ล้านคน	มีอาณาเขตติดกับจีน	อินเดีย	บังคลา-
เทศ	ลาว	และไทย	ทำาให้เมียนมาร์เป็นประเทศที่อยู่
ท่ามกลางของกลุ่มประเทศอาเซียน	และเอเชียใต้	ซึ่ง
มีความได้เปรียบในการติดต่อทำาการค้า	การส่งออก
และนำาเข้า	รวมทั้งการขนส่งสินค้าผ่านแดนไปยัง
ประเทศต่าง	ๆ

	•	 อุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรธรรมชาติ	เหมาะแก่การ
เป็นฐานการผลิตด้านสินค้าอุตสาหกรรม

	•	 มีประชาการในวัยทำางานมาก	(25%)	 
เมื่อเทียบกับไทย	(20%)	

	•	 มีพื้นที่สำาหรับการเกษตรเหลืออยู่มาก

อุปสรรค (T)

	•	 	เมียนมาร์ยังไม่มีการจัดเก็บข้อมูลที่ถูกต้อง	และ 
ทันสมัย	ทำาให้ขาดข้อมูลด้านการตลาดและการเงิน

	•	 เส้นทางคมนาคมทางบกเชื่อมระหว่างไทยกับ 
เมียนมาร์มีสภาพชำารุดทรุดโทรมเป็นอุปสรรคต่อ
การขนส่งสินค้าระหว่างทั้งสองประเทศ

จุดอ่อน (W)

	•	 การบริหารเศรษฐกิจมหภาคไม่เข้มแข็ง	

	•	 แรงงานของเมียนมาร์ส่วนใหญ่เป็นแรงงานไร้ฝีมือ	
และขาดผู้มีความรู้ด้านการทำาธุรกิจต่างประเทศ	

	•	 ขาดสิ่งอำานวยความสะดวกขั้นพื้นฐาน	

	•	 กฎระเบียบการค้าของเมียนมาร์ไม่มีความแน่นอน	 
มีการเปลี่ยนแปลงบ่อย	รวมถึงระบบภาษีไม่เป็นระบบ	
ก่อให้เกิดความไม่มั่นใจต่อนักธุรกิจ	

	•	 ระบบการเงินยังไม่พัฒนา	โดยเฉพาะระบบการแลก-
เปลี่ยนเงินตรา

	•	 ราชการมีการคอร์รัปชั่นสูง

โอกาส (O)

	•	 ไทยสามารถใช้เมียนมาร์เป็นช่องทางกระจายสินค้า 
สู่ประเทศที่สาม	รวมถึงเป็นฐานการผลิตสินค้า 
ส่งออกในอนาคต

	•	 ภาคการท่องเที่ยวมีศักยภาพสูงที่จะพัฒนาและ 
เปิดรับนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น	

	•	 คุณภาพของสินค้าอุปโภคบริโภคของไทยเป็นที่นิยม
ของชาวเมียนมาร์	ทำาให้ชาวเมียนมาร์แถบชายแดน
นิยมบริโภคสินค้าไทยมากกว่าของประเทศคู่แข่ง



ฟิลิปปินส์
“มีแรงงานที่มีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถพัฒนา
และส่งออกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ได้”

จุดแข็ง (S)

	•	 มีแรงงานที่มีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
จำานวนมาก	ทำาให้สามารถพัฒนาและส่งออกสินค้า
อิเล็กทรอนิกส์ได้ในระยะเวลาอันสั้น

	•	 มีความหลากหลายทางภาษา	ประชากรในประเทศ
มีความรู้ภาษาอังกฤษ	ทำาให้มีการส่งคนออกไป
ทำางานต่างประเทศ	และนำารายได้เข้าประเทศปีละกว่า	
7,000	ล้านเหรียญสหรัฐฯ	ทำาให้ฐานะความเป็นอยู่
ของคนในประเทศดีขึ้น	และมีกำาลังซื้อมากขึ้น	เป็นสิ่ง
ดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติ	หากมีการพัฒนาด้าน
อื่น	ๆ	เช่น	สาธารณูโภคขั้นพื้นฐาน	อาจจะดึง 
นักลงทุนไปจากไทยได้

	•	 มีทรัพยากรธรรมชาติที่ยังไม่ได้นำามาใช้ประโยชน์
อย่างเต็มที่	เช่น	สัตว์นำ้า	ทรัพยากรแร่	พื้นที่
การเกษตรทางภาคใต้	

	•	 เป็นตลาดที่มีศักยภาพในด้านปริมาณ	เนื่องจากมี
ประชากรจำานวนมาก	

อุปสรรค (T)

•	 การบริการภาครัฐล่าช้า

	•	 มีมาตรการกีดกันทางการค้าท่ีมิใช่ภาษี	และมี 
กฎระเบียบข้ันตอนการนำาเข้ายุ่งยาก	ต้องใช้เวลานาน	

	•	 สาธารณูปโภคพื้นฐานยังไม่พร้อม

จุดอ่อน (W)

	•	 การบริหารเศรษฐกิจมหภาคไม่เข้มแข็ง	

•	 กฎระเบียบราชการเข้มงวด	และเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ

	•	 สหภาพแรงงานแข็งแกร่งและมีบทบาทมาก	ทำาให ้
ค่าจ้างแรงงานสูง	ผู้ประกอบการเลี่ยงปัญหา 
โดยการจ้างคนงานตำ่ากว่า	6	เดือน	เพื่อมิให้สามารถ
เข้าเป็นสมาชิกสหภาพแรงงานได้	ทำาให้คนงาน 
ขาดความชำานาญ

	•	 สาธารณูปโภคพื้นฐานยังไม่เพียงพอ

โอกาส (O)

	•	 ไทยสามารถแลกเปลี่ยนสินค้ากึ่งสาเร็จรูป	เพื่อใช ้
ในการผลิตสินค้าสำาเร็จรูป	เป็นการลดต้นทุน
การผลิต	เนื่องจากสินค้า	IT	มีการพัฒนาและ
เปลี่ยนแปลงเร็วมาก

	•	 จากการที่มีประชากรมากทำาให้เป็นตลาดที่คุ้มกับ
การเจาะเข้าไป	เนื่องจากจะขายได้ในปริมาณมาก	



สิงคโปร์
“เชี่ยวชาญธุรกิจบริการ เป็นศูนย์กลางการลงทุน 
จากต่างภูมิภาค”

จุดแข็ง (S)

•	 มีภูมิประเทศเป็นเกาะที่ตั้งอยู่ในจุดศูนย์กลางของ
ภูมิภาค	ในการทำาการค้าการลงทุน

	•	 เป็นประเทศที่มีความโปร่งใส	และมีคอร์รัปชั่นน้อย
ที่สุดเป็นอันดับ	1	ของโลก	ทั้งยังมีระบบราชการที่				
มีประสิทธิภาพสูง	มีบุคลากรที่มีศักยภาพสูง

	•	 เศรษฐกิจมีเสถียรภาพ

	•	 เป็นประเทศที่นักลงทุนให้ความสนใจ	โดยเฉพาะ 
นักลงทุนจากประเทศแถบยุโรป	ญี่ปุ่น	และสหรัฐ-
อเมริกา	สาขาที่มีการลงทุนมาก	คือ	การเงิน	 
การประกันภัย	การผลิต	และการก่อสร้าง

	•	 มีความสามารถการแข่งขันในธุรกิจบริการ	เช่น	 
การเงิน	และโลจิสติกส์	ซึ่งเป็นสาขาที่ช่วยอำานวย-	 
ความสะดวกการทำาธุรกิจ	รวมถึงสาขาบริการอ่ืน	ๆ	
เช่น	การศึกษา	ท่องเท่ียว	สุขภาพ	และก่อสร้าง

อุปสรรค (T)

	•	 ขยายพื้นที่ได้ยาก	เนื่องจากมีภูมิประเทศเป็นเกาะ	 
ดังนั้นการขยายพื้นที่จะต้องถมทะเล

	•	 ตลาดมีการแข่งขันสูงมาก	โดยเฉพาะสินค้าจากจีน	
มาเลเซีย	และอินโดนีเซีย

	•	 ตลาดเพื่อบริโภคในประเทศมีขนาดเล็ก	ส่วนใหญ่เป็น
สินค้าที่นำาเข้าเพื่อส่งออกไปประเทศที่สาม 
(Re-export)

	•	 การลงทุนส่วนใหญ่มักมีมูลค่าสูง	ต้องใช้เงินลงทุนมาก

	•	 การนำาเข้าสินค้าบางรายการ	เช่น	เนื้อไก่	เนื้อสุกร
แปรรูป	มีความเข้มงวดมาก

จุดอ่อน (W)

	•	 ค่าครองชีพสูง

	•	 มีข้อจำากัดด้านทรัพยากรธรรมชาติ	 
ต้องพึ่งพาการนำาเข้า

	•	 ขาดแคลนแรงงานระดับล่าง	มีสัดส่วนของประชากร
วัยทำางานลดลง	ขณะที่สังคมผู้สูงอาย ุ
มีจำานวนเพิ่มขึ้น

	•	 มีการสงวนอาชีพบริการบางสาขาให้แก่ชาวมาเลย์

โอกาส (O)

	•	 มีความหลากหลายเชิงเศรษฐกิจ	สังคม	และวัฒนธรรม

	•	 นโยบายการลงทุนจากต่างประเทศมีความชัดเจน	
ขณะที่การเมืองมีเสถียรภาพ	และมีความต่อเนื่อง
ของนโยบายด้านต่างประเทศ

	•	 มีแรงงานฝีมือและบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถ
ด้านบริหารจัดการธุรกิจ

	•	 จากการพิจารณาหลายปัจจัย	ทั้งด้านแรงงาน	
การเมือง	เศรษฐกิจ	และสิ่งแวดล้อม	ทำาให้สิงคโปร์
เป็นประเทศที่มีศักยภาพด้านการลงทุนในสาขา			
ต่าง	ๆ	โดยเฉพาะภาคบริการและพลังงานสีเขียว	 
ซึ่งมีความได้เปรียบด้านเทคโนโลยี	และนวัตกรรม	 
จึงเป็นโอกาสของนักลงทุนไทยที่ได้ร่วมลงทุน 
กับนักลงทุนสิงคโปร์

	•	 สามารถเป็นฐานกระจายสินค้าไปสู่ประเทศอาเซียน
และภูมิภาคอื่นได้



เวียดนาม
“ต้นทุนค่าจ้างแรงงานตำ่า มีแรงงานวัยหนุ่มสาวที่มีการศึกษาดี
จำานวนมาก”

จุดแข็ง (S)

•	 การเมืองมีเสถียรภาพ	ทำาให้กำาหนดนโยบายและ
กำากับดูแลได้อย่างต่อเนื่อง	ทำาให้นักลงทุนสามารถ
วางแผนประกอบธุรกิจและการลงทุนในระยะยาวได้
อย่างมีความมั่นใจ

	•	 อัตราค่าจ้างแรงงานตำ่า	โดยอัตราค่าจ้างวิศวกร			
และผู้จัดการระดับกลางมีสัดส่วนเพียง	17-32%	
และ	29-42%	ของอัตราเฉลี่ยของประเทศในเอเชีย
และอาเซียน	ตามลำาดับ

	•	 แรงงานในวัยหนุ่มสาวที่มีอายุตำ่ากว่า	30	ปี	คิดเป็น
ประมาณ	60%	ของจำานวนประชากร	อีกทั้งยังเป็น
แรงงานที่มีการศึกษา	ส่งผลให้เป็นเป้าหมายของ 
นักลงทุนต่างประเทศโดยเฉพาะญี่ปุ่น

	•	 เป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงภูมิภาคจีนกับ 
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้	ทั้งทางบกและทะเล

	•	 ภาคเอกชนเข้มแข็ง

อุปสรรค (T)

	•	 กฎหมายและระเบียบต่าง	ๆ	มีการเปล่ียนแปลงอยู่เสมอ	
และส่วนใหญ่ยังมุ่งคุ้มครองแรงงานท้องถิ่น

	•	 ประชากรท้ัง	3	ภาค	(เวียดนามเหนือ	กลาง	และใต้)		
มีความแตกต่างทั้งเรื่องพฤติกรรมการบริโภค		
การดำาเนินชีวิต	ลักษณะภูมิประเทศ	รวมทั้ง  
สภาพอากาศ

	•	 ไม่มีมาตรฐานในการกำาหนดราคากลางสินค้านำาเข้า
เพื่อคำานวณจัดเก็บภาษีศุลกากร

	•	 มีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาสูง

จุดอ่อน (W)

•	 ขาดแคลนแรงงานประเภทผู้บริหารระดับกลาง	 
ซึ่งปัจจุบันสามารถสนองต่อความต้องการของ 
นักลงทุนต่างชาติได้เพียง	1	ใน	4	ส่วนแรงงาน 
ที่เพิ่งจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยจะเป็นแรงงาน 
ที่ขาดทักษะและไม่มีการฝึกอบรม

	•	 ต้นทุนการลงทุนในประเทศเวียดนามสูงกว่า 
ประเทศอื่น	ๆ		(ค่าเช่าที่ดินสูงมาก)

	•	 โครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม
สนับสนุนยังล้าหลัง	และไม่เพียงพอต่อความต้องการ

	•	 สถาบันทางการตลาดยังไม่สมบูรณ์	(เป็นระบบตลาด
การค้าเสรีภายใต้การบริหาร	จัดการของภาครัฐ)

โอกาส (O)

•	 ตลาดขนาดใหญ่	สามารถรองรับสินค้าและบริการ
จากไทย

	•	 ชาวเวียดนามมีกำาลังซื้อแฝงมากจากเงินที่ได้รับโอน
จากญาติที่อยู่ต่างประเทศ

	•	 ธนาคารโลกจัดอันดับเวียดนามเป็นตลาดที่ดึงดูด 
นักลงทุนต่างชาติเข้าไปลงทุนค้าปลีก	อันดับ	4	 
รองจาก	อินเดีย	รัสเซีย	และจีน

	•	 นโยบายการส่งเสริมการลงทุนจากต่างชาติ	มีการ
จัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ	และให้สิทธิประโยชน ์
นักลงทุนต่างชาติ	



ไทย
“ตั้งอยู่บริเวณศูนย์กลางของภูมิภาค ทั้งยังเป็นฐานการผลิต
อุตสาหกรรมยานยนต์และอิเล็กทรอนิกส์”

SWOT ประเทศไทย เมื่อรู้เขา ก็ต้องดูเรา

จุดแข็ง (S)

	•	 ตั้งอยู่บริเวณศูนย์กลางของอาเซียน	ทำาให้ได้เปรียบ
ในการเป็นศูนย์กลางด้านต่าง	ๆ	เช่น	ศูนย์กลาง
ทางการบิน	ศูนย์กลางการค้าการลงทุน

	•	 มีระบบโครงข่ายคมนาคมภายในประเทศ	และสามารถ
เชื่อมโยงไปประเทศเพื่อนบ้าน	ทั้งถนน	รถไฟ	และ
การบิน

	•	 เป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมหลายด้านจาก
บริษัทต่างชาติชั้นนำา	อาทิ	อุตสาหกรรมยานยนต์	
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์

	•	 สถาบันการเงินค่อนข้างมั่นคง	เอื้อประโยชน์ต่อการ
ระดมเงินทุนจากสถาบันการเงิน	และตลาดซื้อขาย
แลกเปลี่ยนหลักทรัพย์	พันธบัตรรัฐบาล

อุปสรรค (T)

•	 ต้องแข่งขันกับประเทศอื่น	ๆ	ที่มีค่าจ้างแรงงาน			
ตำ่ากว่า	เช่น	จีน	เวียดนาม	เมื่อขายราคาถูกไม่ได้
ทำาให้ความสามารถในการแข่งขันด้านราคาลดลง	 
ผู้ประกอบการจึงต้องหันมาแข่งขันด้านคุณภาพ
สินค้า	หรือปรับตัวเพื่อเพิ่มมูลค่าการตลาด

	•	 ค่าเงินบาทมีความผันผวน

จุดอ่อน (W)

	•	 ขาดเสถียรภาพทางการเมือง	เนื่องจากมีการเปลี่ยน
รัฐบาลบ่อยครั้ง	และปัญหาขัดแย้งด้านความคิดของ
ประชาชนในประเทศ	ตลอดจนปัญหาความไม่สงบ
บริเวณจังหวัดชายแดนภาคใต้

	•	 การคุ้มครองด้านทรัพย์สินทางปัญญายังไม่เข้มแข็ง	
โดยเฉพาะลิขสิทธิ์ภาพยนตร์	เพลง	ซอฟต์แวร์	

	•	 ทักษะแรงงานยังไม่สูงเท่าที่ควร	มีปัญหาการสื่อสาร
ภาษาต่างประเทศ	เช่น	ภาษาอังกฤษ

	•	 ปัญหาจราจรติดขัดบริเวณเมืองใหญ่	และช่วงเวลา
เร่งด่วน	โดยเฉพาะกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

โอกาส (O)

•	 ปัจจุบันประเทศไทย	ตกลงทำาการค้าเสรีกับประเทศ
ต่าง	ๆ	รวมทั้งที่อยู่ระหว่างการเจรจาอีกหลาย
ประเทศ

	•	 มีนโยบายสนับสนุนการลงทุนต่างชาติ	(FDI)								
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลงทุนที่นำาไปสู่การพัฒนา
ทักษะบุคลากร	เทคโนโลยี	สร้างนวัตกรรม

	•	 คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน	(BOI)	ให้										
การสนับสนุนการลงทุนในอุตสาหกรรมต่าง	ๆ	
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	อุตสาหกรรมหลัก	6	สาขา			
	คือ	การเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร		
พลังงานทางเลือก	ยานยนต์และอิเล็กทรอนิกส์	
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร		แฟช่ันและบริการ	
ได้แก่	บันเทิง	สุขภาพ	และการท่องเท่ียว	โดยการลงทุน					
ที่ได้รับการสนับสนุนจาก	BOI	ไม่มีข้อจำากัด				 
ในการถือหุ้นของชาวต่างชาติ	



ของไทยกับอาเซียน
สํารวจตลาดการคา

สถานการณการคาชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบาน
เปรียบเทียบ ป 2555 และ ป 2556

กัมพูชา

สปป.ลาว

เมียนมาร

มาเลเซีย

การสงออก

54.4%

12.6%

19.6%

13.5%

51.4%

14.2%

19.4%

15.0%

การนําเขา

2.0%

60.2%

31.3%

6.5%

58.6%

32.3%

6.5%
2.7%

ป 2555 ป 2556 ป 2555 ป 2556

556,975.9
ลานบาท

560,196.5
ลานบาท

353,524.5
ลานบาท

364,045.3
ลานบาท

ที่มา : กองเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมการคาตางประเทศ
โดยความรวมมือจากกรมศุลกากร

ตลาดสงออกและนําเขาหลักของไทย
เปรียบเทียบ ป 2535 และ ป 2556

ป 2535 : จัดตั้งเขตการคาเสรีอาเซียน (AFTA)

ป 2536 : เริ่มลดภาษีการคาระหวางประเทศสมาชิกอาเซียน

1 มกราคม 2553 : อาเซียน 6 ประเทศ (บรูไน อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟลิปปนส สิงคโปร และไทย) ยกเลิกภาษีนําเขาสินคา
อาเซียน 4 ประเทศ (กัมพูชา ลาว เมียนมาร และเวียดนาม) ลดภาษีนําเขาสินคาเหลือ รอยละ 0-5

ประเทศอื่นๆ

สหภาพยุโรป

สหรัฐอเมริกา

ญี่ปุน

อาเซียน

ป 2535 ป 2556 ป 2535 ป 2556

การสงออก การนําเขา

13.8%

17.5%

22.4%

19.6%

26.7%

26.0%

9.7%

10.1%

9.8%

44.5%

13.6%

29.3%

11.7%

14.4%

31.0%

16.7%

16.4%

5.8%

9.1%

52.0%

32,609.1
ลานเหรียญสหรัฐ

228,529.8
ลานเหรียญสหรัฐ

40,615.8
ลานเหรียญสหรัฐ

250,722.6
ลานเหรียญสหรัฐ

ที่มา : กระทรวงพาณิชย



ขาว

มันสําปะหลัง 

ยางพารา

นํ้าตาลทราย

อาหารทะเลแชแข็ง กระปอง และแปรรูป 

ไกสดแชเย็น แชแข็ง และแปรรูป

ผักผลไมสดแชแข็ง กระปอง และแปรรูป

ยานยนตและสวนประกอบ

อัญมณีและเครื่องประดับ

เครื่องอิเล็กทรอนิกสและสวนประกอบ  

เครื่องใชไฟฟาและสวนประกอบ 

เม็ดพลาสติก 

อันดับการสงออก
ของไทยในปจจุบัน

รูหรือไม?

อาเซียน   เอเชีย      โลก

ที่มา : Global Trade Atlas 2012

2       2       2

1       1       1
1       1       1

1       1       2

1       2       2

1       1       4

1       2      10

1       4      12

1       4      12

3       8      12

2       6      12

2       6      15



1.	 ประเทศใดมีปริมาณการส่งออกข้าวเป็นอันดับ	1	ของอาเซียน	 เวียดนาม

2.	 ประเทศใดมีอัตราเงินเฟ้อสูงที่สุด	 เวียดนาม

3.	 ประเทศใดส่งออกอัญมณี	เครื่องประดับเป็นอันดับ	1	ของอาเซียน	 ไทย

4.	 ประเทศใดส่งออกยางพาราได้เป็นอันดับ	1	ของโลก	 ไทย

5.	 GDP	รวมของประเทศใด	สูงที่สุดในภูมิภาค	 อินโดนีเซีย

6.	 ถ่านหิน	แร่ทองแดง	เป็นสินค้าส่งออกหลักของประเทศใด	 อินโดนีเซีย

7.	 ประเทศใดมีอัตราเงินเฟ้อตำ่าที่สุด	 บรูไน

8.	 นำ้ามันดิบ	ก๊าซธรรมชาติ	เป็นสินค้าส่งออกหลักของประเทศใด	 บรูไน

9.	 สกุลเงิน	“จ๊าด”	เป็นของประเทศใด	 เมียนมาร์

10.	ตลาดส่งออกอันดับที่	20	ของไทยในโลก	และอันดับที่	8	ของไทย 
	 ในอาเซียน	คือประเทศใด	 เมียนมาร์

11.	ประเทศใด	มีทรัพยากรหลักคือ	“มนุษย์”	 สิงคโปร์

12.	ประเทศใดมีอัตราวิศวกรต่อประชากรมากที่สุดในอาเซียน	 สิงคโปร์

13.	ดีบุก	คือทรัพยากรหลักของประเทศใด	 มาเลเซีย

14.	ประเทศใดตั้งเป้าหมายนโยบายเศรษฐกิจ	คือ	การพัฒนาประเทศให้เป็น 
	 ประเทศพัฒนาแล้วภายในปี	2563	(Vision	2020)	โดยเน้นการสนับสนุน 
	 อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง	ควบคู่ไปกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	 มาเลเซีย

15.	ประชากรในประเทศใด	นิยมสินค้าจากประเทศไทยมาก	 กัมพูชา

16.	ประเทศใดกำาหนดนโยบายเศรษฐกิจที่มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาศักยภาพ 
	 ด้านการเกษตรอุตสาหกรรม	และการท่องเท่ียว	โดยส่งเสริมการลงทุนจากต่างชาติ	 กัมพูชา

17.	ประเทศใดมีนโยบายส่งออกแรงงานไปทำางานต่างประเทศ	และนำารายได ้
	 เข้าประเทศ	ปีละกว่า	7,000	ล้านดอลลาร์	 ฟิลิปปินส์

18.	ป่าไม้	นำ้ามัน	และแร่ธาตุ	ได้แก่	นิกเกิล	โคบอลต์	เงิน	ทองคำา	ทองแดง 
	 และเกลือ	คือทรัพยากรของประเทศใด	 ฟิลิปปินส์

19.	ประเทศใดมีความอุดมสมบูรณ์ด้านชีวภาพ	พลังงานไฟฟ้า	ทรัพยากรธรรมชาต ิ
	 และมีแรงงานราคาถูก	เหมาะแก่การเป็นฐานผลิตด้านอุตสาหกรรม	 ลาว

20.	ประเทศใดตั้งเป้าจะออกจากบัญชีรายชื่อประเทศที่พัฒนาน้อยที่สุด	 
	 (Least	Developed	Countries:	LDCs)	ภายในปี	2563	 ลาว

เกม 20 คำาถาม 
รู้เขา แล้วดูเรา
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เรียนรู้ประเทศอาเซียนในมุมต่าง ๆ


