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"จดุแข็ง จดุออ่น" ของแตล่ะประเทศในประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน :AEC 
 
 

 

 
 
        “ใคร” พรอ้ม-ไมพ่รอ้ม ดา้นไหน อะไรยงัไง มาดขูอ้ด-ีขอ้เสยี (เปรยีบ) ของ 10 ประเทศ
สมาชกิในประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน (AEC) กนั และไมว่า่จะพรอ้มหรอืไมแ่ตเ่ม ื6อปฏเิสธ
ไมไ่ด ้ เพราะอยา่งไร เราตอ้งเขา้สูว่งจรประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนภายในวนัที6 1 มกราคม 
2558 อยูด่!ี จดุแข็ง-จดุออ่นเบื>องตน้ของประเทศตา่งๆใน AEC ขอเร ิ6มจากประเทศที6มจีํานวน
ประชากรมากที6สดุในสมาชกิ AEC กอ่นคะ่ ซึ6งผูไ้ดร้บัตาํแหนง่น ั>นไดแ้ก…่ 
 
 

  

1. ประเทศอนิโดนเีซยี 
 
ประเด็นที�น่าสนใจคอื การลงทนุสว่นใหญใ่นประเทศนี�เนน้ทรัพยากรในประเทศเป็นหลัก  
สว่นจดุแข็ง : นั�น แน่นอน เมื�อเป็นประเทศที�มจํีานวนประชากรมากที�สดุในประเทศสมาชกิฯ
(จํานวนประชากรมากเป็นอันดับ 4 ของโลกและอันดับหนึ�งใน ASEAN) อนิโดนเีซยีก็กลายเป็น
ตลาดขนาดใหญท่ี�มจํีานวนผูบ้รโิภค (และเป็นมสุลมิ) มากที�สดุ มขีนาดเศรษฐกจิใหญท่ี�สดุ มี
ทรัพยากรธรรมชาตจํิานวนมาก และมรีะบบธนาคารที�คอ่นขา้งแข็งแกรง่  
จดุออ่น :ของประเทศนี�คอืการที�ประเทศเป็นหมูเ่กาะ ระบบสาธารณูปโภคและการคมนาคมก็ยัง
ตอ้งพัฒนาอยูค่ะ่ 
 



 

2. ประเทศสงิคโปร ์
 
สงิคโปรเ์ป็นประเทศที�มอีตัรารายไดเ้ฉลี�ยตอ่หัวมากที�สดุในกลุม่สมาชกิฯ ตอนนี�ทางสงิคโปรกํ์าลังเนน้การ
ขยายระบบเศรษฐกจิมายังภาคบรกิารมากขึ�น และลดการพึ�งพาการสง่ออกสนิคา้ 
 จดุแข็ง :ขอ้ไดเ้ปรยีบของสงิคโปร ์คอืตําแหน่งที�ตั �งของประเทศ อยูใ่นจดุยทุธศาสตรเ์ป็นศนูยก์ลาง
การเดนิเรอื (เอื�อตอ่การขนสง่) ศนูยก์ารการเงนิระหวา่งประเทศ รวมถงึการที�แรงงานที�มทัีกษะ มกีารศกึษา
และภาษาด ีตบทา้ยดว้ยการเมอืงมเีสถยีรภาพ และ 
 จดุออ่น : คอื เนื�องจากมปีระชากรนอ้ยและเป็นแรงงานที�มทัีกษะ สงิคโปรจ์ะขาดแรงงานที�เป็นแรงงาน
ระดับลา่งและมคีา่ใชจ้า่ยในการดําเนนิธรุกจิหรอืคา่ครองชพีคอ่นขา้งสงู 
 

 

3. ประเทศกมัพชูา 
 
กัมพชูาเป็นประเทศที�มคีา่จา้งแรงงานตํ�าที�สดุในอาเซยีน (USD 1.6/วนั) สําหรับไทยนั�น ความสมัพันธ์
ระหวา่งประเทศก็เป็นกญุแจสําคัญดอกหนึ�งที�อาจจะเป็นไดทั้�งการสนับสนุนและบั�นทอนโอกาสในการ
รว่มมอื ขยายการคา้ หรอืการลงทนุตา่งๆ  
จดุแข็ง: ของกัมพชูานอกจากเรื�องคา่แรงตํ�าแลว้  ประเทศนี�ยังอดุมไปดว้ยทรัพยากรธรรมชาตทิี�
หลากหลายและอดุมสมบรูณ์ ไมว่า่จะเป็น แรธ่าต ุหรอืป่าไม ้ 
จดุออ่น : เรื�องที�ตอ้งพัฒนาปรับปรงุตอ่ไปคอื เรื�องระบบสาธารณูปโภคพื�นฐานที�ยังใหบ้รกิารไดไ้มทั่�วถงึ
และมตีน้ทนุคอ่นขา้งสงู และการขาดแรงงานที�มทัีกษะ 
 



 

4. ประเทศเวยีดนาม 
 
เวยีดนามเป็นประเทศที�มคีา่จา้งแรงงานตํ�าที�สดุเป็นอันดับ 2 ในกลุม่สมาชกิ (รองจากกัมพชูา) สิ�งที�น่าจับ
ตามองของเวยีดนามคอืการเตบิโตและพัฒนาอยา่งรวดเร็วในแทบทกุดา้น ไมว่า่จะเป็นเศรษฐกจิ ความ
ตอ้งการภายในประเทศ รายไดท้ี�เพิ�มมากขึ�น รวมทั�งเรื�องสทิธแิละเสรตีา่งๆ เวยีดนามม ี
จดุแข็ง : ที�การเมอืงที�คอ่นขา้งนิ�งและมเีสถยีรภาพ ประชากรจํานวนมากซึ�งถอืเป็นตลาดที�ใหญ ่มปีรมิาณ
นํ�ามันสํารองมาก (อันดับ2 ของอาเซยีน) และมแีนวชายฝั�งทะเลยาวมากกวา่ 3,000 กโิลเมตร  
จดุออ่น : เรื�องที�ยังคงตอ้งกังวลอยูค่อืระบบสาธารณูปโภคที�ยังตอ้งการการพัฒนาและราคาคา่ที�ดนิและคา่
เชา่สํานักงานซึ�งยังถอืวา่สงูมากทเีดยีว 
 

 

5. ประเทศลาว 
 
ประเด็นที�น่าสนใจเป็น  
จดุแข็ง : สําหรับลาวคอืการลงทนุทางดา้นสาธารณูปโภค โครงสรา้งพื�นฐาน พลังงานนํ�า และเหมอืงแร ่
เพราะที�ประเทศนี�อดุมสมบรูณ์ไปดว้ยทรัพยากรธรรมชาตติา่งๆ โดยเฉพาะ นํ�า และ แรธ่าตคุะ่ การเมอืงที�นี�
ก็นิ�งและมเีสถยีรภาพ บวกกับคา่แรงตอ่หัวที�ยังถอืวา่ตํ�า (USD 2.06/วนั)  
จดุออ่น : เรื�องที�อาจจะเป็นอปุสรรคตอ่การลงทนุหรอืการตดิตอ่ตา่งๆคอืประเทศลาวไมม่ทีางออกที�ตดิกับ
ทะเลเลย รวมถงึภมูปิระเทศที�สว่นใหญเ่ป็นภเูขาและที�ราบสงู ซึ�งจะมผีลตอ่การขนสง่ รวมถงึระบบ
สาธารณูปโภคพื�นฐานที�ยังคงตอ้งไดรั้บการพัฒนา 

 



 
  

 
6. ประเทศพมา่ 
 
พมา่กําลังทุม่สดุตัวกับการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและเครอืขา่ยคมนาคมภายในและเชื�อมตอ่ภายนอก
ประเทศ ไมว่า่จะเป็น รถไฟความเร็วสงู ถนนตา่งๆ และทา่เรอื เพื�อรองรับความตอ้งการและการขยายตัว
ทางเศรษฐกจิที�มากขึ�นในอนาคตอันใกลน้ี�  
จดุแข็ง : ถา้พดูเรื�องคา่แรง พมา่ยังจัดอยูใ่นประเทศที�มคีา่แรงตอ่หัวคอ่นขา้งตํ�า(USD2.5/วนั) แถมยัง
ความไดเ้ปรยีบทางภมูปิระเทศและเพื�อนบา้น โดยมพีรมแดนเชื�อมโยงกับประเทศจนีและอนิเดยี  สว่นเรื�อง
ทรัพยากรธรรมชาตก็ิยังมอียูม่ากมาย รวมถงึแหลง่พลังงานอยา่ง กา๊ซธรรมชาตแิละนํ�ามันดว้ย  
จดุออ่น : ที�ตอ้งระวงั ก็น่าจะเป็นเรื�องนโยบายในหลายๆดา้นและความไมแ่น่นอนทางการเมอืง บวกกับ
สาธารณูปโภคที�ยังตอ้งพัฒนาอยูค่ะ่ 
 

 

7. ประเทศฟิลปิปินส ์
 
เป็นอกีประเทศที�มลีกัษณะทางภมูปิระเทศเป็นเกาะ แกง่ นอ้ยใหญ ่จดุเดน่ของประเทศนี�คอืสหภาพ
แรงงานที�มบีทบาทมาก มกีารประทว้งเกี�ยวกับเรื�องคา่แรงอยูเ่รื�อยๆ การลงทนุสว่นใหญจ่ะเนน้หนักไปทาง
ตอบสนองความตอ้งการภายในประเทศ เนื�องจากฟิลปิปินสม์จํีานวนประชากรจํานวนมาก (มากกวา่ 100 
ลา้นคน ตดิอันดับที� 12 ของโลก) ทําใหเ้ป็นตลาดที�น่าสนใจและมขีนาดใหญม่าก  
จดุแข็ง : อกีเรื�องของประเทศนี�คอืประชากร (หรอืมองอกีแงค่อืแรงงาน) แทบจะทั�งประเทศสามารถ
สื�อสารภาษาอังกฤษ ที�เป็นภาษากลางของประชาคมอาเซยีน (AEC) ไดด้ ีสว่น 
จดุออ่น :ของฟิลปิปินสค์อืที�ตั �งของประเทศที�คอ่นขา้งหา่งไกลจากประเทศสมาชกิอื�นๆ ระบบโครงสรา้ง
พื�นฐานและสวสัดภิาพทางสงัคมที�ยังตอ้งการการพัฒนาอยู ่



 

 

 
8. ประเทศบรไูน 
 
บรไูน- ประเทศที�คนไทยหลายคน (รวมถงึแอดมนิดว้ย)ไมค่อ่ยจะรูส้กึคุน้ชนิมากนัก ทําใหไ้มค่อ่ยไดท้ราบ
ขอ้มลูหรอืตดิตามขา่วอัพเดตตา่งๆในเชงิลกึ เพื�อนๆหลายคนอาจจะไมท่ราบวา่ บรไูนเป็นประเทศที�มี
ความสมัพันธท์างเศรษฐกจิใกลช้ดิกับประเทศมาเลเซยี อนิโดนเีซยี และสงิคโปร ์(สองประเทศแรกเขา้ใจ
วา่เพราะเป็นประเทศที�นับถอืศาสนาอสิลามเหมอืนกัน) สว่นสงิคโปรจ์ะเป็นหลักในการสง่สนิคา้ระหวา่ง
ประเทศใหก้ับบรไูน ที�สําคัญประเทศนี�ใหค้วามสําคญักับความมั�นคงทางอาหารคอ่นขา้งมากเลยทเีดยีว 
สว่นหนึ�งน่าจะมาจากการที�เป็นประเทศที�เป็นผูผ้ลติ-สง่ออกนํ�ามันและมปีรมิาณนํ�ามันสํารองรายใหญใ่น
ภมูภิาคอาเซยีน บรไูนมรีายไดเ้ฉลี�ยตอ่คนตอ่ปีมากเป็นอันดับ 2 รองจากสงิคโปร ์และมเีสถยีรภาพทาง
การเมอืงที�มั�นคง ที�กลา่วมานี�นับเป็น 
จดุแข็ง : ของบรไูน ในขณะที�เรื�องที�ถอืวา่น่าจะเป็น 
จดุออ่น : ของบรไูน คอื ขนาดตลาดของประเทศนี�ถอืวา่เล็กมาก เพราะมจํีานวนประชากรอยูแ่คส่ี�แสนคน
เทา่นั�น และปัญหาขาดแคลนแรงงานที�ตามมาเป็นลกูโซค่ะ่ 

 

 

 
9. ประเทศมาเลเซยี 
 
เป็นประเทศที�มรีายไดต้อ่หัวตอ่ปีมากเป็นอันดับสาม รองจากสงิคโปรแ์ละบรไูน สิ�งที�น่าสนใจสําหรับ
ประเทศนี�คอื มาเลเซยีตั �งเป้าใหใ้นอกี 8 ปีขา้งหนา้จะกลายเป็นประเทศพัฒนาแลว้ ประเทศนี�มฐีานการ
ผลติและสนิคา้สง่ออกหลายอยา่งที�คลา้ยคลงึกับไทย และมนีโยบายการผลติดว้ยเทคโนโลยขีั �นสงูอยา่ง
จรงิจัง นอกจากนี�  
จดุเดน่ : ของมาเลเซยีคอื ความไดเ้ปรยีบเรื�องพลงังาน จํานวนปรมิาณนํ�ามันสํารองและกา๊ซธรรมชาตทิี�มี
อยูม่าก  ระบบโครงสรา้งพื�นฐานที�ครบวงจร รวมไปถงึแรงงานที�มทัีกษะ สว่น 
จดุออ่น : ก็จะคลา้ยๆกับของประเทศบรไูนคอืการที�จํานวนประชากรนอ้ยและปัญหาการขาดแคลนแรงงาน
โดยเฉพาะแรงงานระดับลา่งคะ่ 
 



 

10. ประเทศไทย 
 
ปิดทา้ยดว้ยไทยแลนด ์แดนสยาม ประเทศอันเป็นที�รักของเราเอง ประเทศไทยตั �งเป้าเป็น Hub หรอืเป็น
ศนูยก์ลางของอาเซยีนในหลายๆดา้น ไมว่า่จะเป็นโลจสิตกิส ์หรอืการทอ่งเที�ยว 

 จดุแข็ง : ของประเทศเรา คอืมรีะบบสาธารณูปโภคพื�นฐานทั�วถงึ ที�ตั �งและภมูปิระเทศเอื�อตอ่การเป็น
ศนูยก์ลางคมนาคมในภมูภิาค ระบบธนาคารคอ่นขา้งแข็งแข็ง ขนาดของตลาดใหญ ่มแีรงงานจํานวนมาก 
รวมถงึการที�เป็นฐานการผลติสนิคา้เกษตรกรรมและอตุสาหกรรมรายใหญข่องโลกเลยทเีดยีว แต ่

จดุออ่น : ยังคงอยูท่ี�แรงงานสว่นใหญย่ังขาดทักษะ เทคโนโลยใีนการผลติสว่นใหญย่ังเป็นขั �นกลาง และ
ระดับความรูแ้ละการใชภ้าษากลาง (อังกฤษ) ที�อาจทําใหเ้สยีเปรยีบดา้นการแขง่ขนัสําหรับแรงงานเมื�อมี
การเปิดเสรแีลว้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

คําทักทายประจําชาติ
อาเซียน 10 ประเทศ 
 

คําทักทายของประเทศในอาเซียน 10 ประเทศ 

 1.ประเทศไทย   

คําทักทาย – สวัสด ี

 

   

 

 



2.ประเทศบรูไน 

ชื่อภาษาท้องถ่ิน – เนการาบรูไนดารสุซาลาม 

คําทักทาย  – ซาลามัต ดาตัง      

 

  

3.ประเทศกมัพูชา หรือที�เรียกกนัง่ายๆ 

ว่า “ เขมร” 

   คาํทกัทาย – ซัวสเด 



 

  

4.ประเทศอินโดนีเซีย 

ชื่อภาษาท้องถ่ิน – เนการา เคซาตวนเรปูบลิก 

อินโดเนเซีย  

คําทักทาย – ซาลามัตเซียง  

 

  

 



5.ลาว เพ่ือนบ้านท่ีใกล้ชิดเราท่ีสุด 

ชื่อภาษาท้องถ่ิน – สาทาละนะลัต ปะซาทิปะไต ปะซาซนลาว 

คําทักทาย – สะบายดี  

 

6.มาเลเซยี ทางใต้ของเรา เน่ืองจากเป็นประเทศมุสลิม ชุดประจําชาติ 

ก็จะคล้ายๆชุดมุสลิมครับ 

ช่ือภาษาท้องถ่ิน – เปร์เซกูตาน มาเลเซีย 

คําทักทาย – ซาลามัต ดาตัง  

 

  



7.พม่า เพ่ือนบ้านทีน่ารักของเรา 

อีกประเทศ  

ชื่อภาษาท้องถ่ิน – ป่ีเด่าง์ซุมยะหม่า ไหน่หง่ันด่อ 

คําทักทาย – มิงกาลาบา  

 

  

8.ฟิลิปปินส์ เกาะทางตะวันออกของอาเซียน แต่วัฒนธรรมและศาสนาค่อนข้างต่างกับ
ในเอเชีย จนเคยมีนักเดินเรือชาวอังกฤษต้ังคําขวัญว่า 

“ประเทศฟิลิปินส์เป็นส่วนนึงของละตินอเมริกาท่ีโดนคล่ืนพัดมาทางเอเชีย” 

ช่ือภาษาท้องถิ่น – เรปูบลิกา นังปิลิปินัส 

คําทักทาย – กูมุสตา 



 

9.สิงคโปร์  

ช่ือภาษาท้องถ่ิน ภาษาอังกฤษ -รีพับลิกออฟ สิงคโปร์ 

ภาษาจีน – ซินเจียโพ ก่งเหอก๋ัว 

คําทักทาย – หนีห่าว  

 

10.ประเทศเวียดนาม 

ช่ือภาษาท้องถ่ิน – ก่ง ห่ัว สา โห่ย จู่ เหงียน เหวียต นาม 

คําทักทาย – ซินจ่าว 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


