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ในระยะ 10 ปที่ผานมา โลกไดพบกับปรากฏการณเปลี่ยนแปลงที่สําคัญหลายประการทาง

เศรษฐกิจ สังคม การเมือง สิ่งแวดลอม และเทคโนโลยี Brexit สรางแรงสะเทือนตอสหภาพยุโรปและ
ทั่วโลก สหรัฐฯ ฝรั่งเศส เยอรมัน และ ญี่ปุน ประสบปญหาภายในและภายนอก นํามาซึ่งการ
ปรับเปลี่ยนบทบาทของบางกลุมประเทศตอเศรษฐกิจโลก เขตเศรษฐกิจใหมไดกาวข้ึนมามี
ความสําคัญ อาทิ จีน อินเดีย แอฟริกาและอาเซียน หากแตดวยปญหาความไมมั่นคงทางเศรษฐกิจ
ภายในประเทศ จีนซึ่งกาวข้ึนมาเปนมหาอํานาจใหมประสบปญหาเชนกัน  

ประเทศไทยไดรับผลกระทบอยางมาก เน่ืองจากเศรษฐกิจไทยพึ่งพาการสงออกเปนหลัก 
ตลาดสงออกสําคัญของไทย ไดแก สหรัฐฯ ญี่ปุน และจีน ลดการนําเขา ไทยจําเปนตองปรับ
ยุทธศาสตรการคาระหวางประเทศ จากที่เคยพึ่งพาการสงออกในตลาดเดิม มาสูการสงเสริมการคา
และการขยายธุรกิจสูประเทศทีม่ีศักยภาพสูงและโอกาสดีสําหรับไทย ซึ่งอาเซียนเปนเขตเศรษฐกิจใหม 
ที่ขยายตัวสูง อีกทั้ง การเขาสู ASEAN Economic Community หรือ AEC เอื้อตอการขยายการคา
และธุรกิจของไทย รวมถึงการแสวงหาวัตถุดิบ การหาคูคา การหาตัวแทนจําหนาย การต้ังสํานักงาน
ในตางประเทศ การรวมทุน การหาพันธมิตรทางธุรกิจ ตลอดจนการลงทุนในอุตสาหกรรม บริษัท
ขนาดใหญของไทยขยายธุรกิจสูอาเซียนแลว แต SMEs เปนฐานของธุรกิจไทยยังขาดขอมูลและความ
พรอมที่จะขยายธุรกิจสูอาเซียน  

การศึกษาฉบับน้ีจึงนําเสนอโอกาส อุปสรรค ของประเทศในอาเซียน ปจจัยความ
เปลี่ยนแปลงในโลกที่มีผลตอการตลาด นโยบายภาครัฐ ทิศทางการพัฒนาของโลก และแนวทางการ
เตรียมความพรอม เพื่อให SMEs ไทยนําไปใชในการวิเคราะห วางแผนธุรกิจที่เหมาะสม โดยไดจัด
กลุมประเทศอาเซียนตามระดับการพัฒนาและโอกาสทางธุรกิจ เปน 4 กลุม คือ กลุมที่ 1 กัมพูชา 
ลาว เมียนมา เวียดนาม หรือ CLMV อยูในชวงเริ่มพัฒนา มีการเติบโตอยางรวดเร็ว การเมืองอยู
ภายใตกลุมอํานาจที่คลายคลึงกัน อยูในความสนใจของนักลงทุนทั่วโลก กลุมที่ 2 ฟลิปปนส มาเลเซีย 
พัฒนาการและการเติบโตระดับปานกลาง กลุมที่ 3 อินโดนีเซีย บรูไน มีกําลังซื้อสูง แตยากตอการ
เจาะตลาด กลุมที่ 4 สิงคโปร มีพัฒนาการสูงสุด มีความตองการสินคาและบริการคุณภาพดี  

ประเทศกัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม อยูในชวงเริ่มตนของการพัฒนาโครงสราง
พื้นฐานสูสากล สาธารณูปโภค อสังหาริมทรัพย ยังขาดแคลน กําลังอยูในระหวางวางแผนงานกอสราง 
หรือตองการผูลงทุน ทั้ง 4 ประเทศมีทรัพยากรธรรมชาติหนาแนน เปนประเทศมีรายไดตํ่า คาแรงตํ่า
แตมีจํานวนแรงงานมาก ไดรับขอยกเวนทางภาษีในยุโรปและสหรัฐฯ ดังน้ัน ตางชาติจึงใหความสนใจ
เขามาลงทุนอยางมาก  

กัมพูชามีจุดเดนที่กลุมชนช้ันนําของประเทศ หรือ Super Rich ที่มีกําลังซื้อสูงมาก ตองการ
ใชชีวิตที่หรูหรา และกลุมคนรวยน้ีควบคุมเศรษฐกิจและการเมืองของประเทศ ชาวตางชาติเขาไป
ทํางานเพิ่มมากข้ึน ประชากรมีรายไดสูงข้ึน มีแหลงทองเที่ยวที่กําลังพัฒนา อาทิ เสียมเรียบ สีหนุวิล 
ความตองการสินคาอุปโภคบริโภคขยายตัวอยางมาก รวมทั้งความตองการโครงสรางพื้นฐาน บริการ
สาธารณสุข และโรงแรม ทัวร และขนสง ผูมีรายไดดีของกัมพูชาเดินทางมาพักผอน ซื้อสินคา และ



จ 

รักษาพยาบาลในประเทศไทยเปนประจํา นิยมสินคา อาหารและบริการของไทย อีกทั้งมีความเช่ือทาง
ศาสนาและประเพณีที่เหมือนกับไทย 

ลาวเปนประเทศที่เช่ือมโยงจากไทยสูจีนและเวียดนามตอนเหนือ กําลังพัฒนาธุรกจิพลงังาน 
เกษตรอุตสาหกรรม เสนทางขนสงคมนาคม และจุดกระจายสินคา ถึงแมประชากรมีรายไดไมสูงมาก 
แตมีตลาดจีนตอนใต และเวียดนามเปนจุดหมายปลายทางกระจายสินคาได ลาวมีความใกลชิดทาง
เช้ือชาติ ภาษา และประเพณีกับไทย งายตอการติดตอทําธุรกิจ 

เมียนมาอุดมไปดวยทรัพยากรธรรมชาติ อาทิ สัตวนํ้า อัญมณี เหมืองแร มีเสนทางถนนผาน
เมาะละแหมงเช่ือมโยงสูแควนอัสสัมในอินเดีย และยังมีทาเรือทวาย มะริด ออกสูมหาสมุทรอินเดีย 
นอกจากน้ีประชากรที่อยูในวัยแรงงานมีจํานวนมาก ไทยและเมียนมามีดานถาวรและดานช่ัวคราวที่ใช
ในการขนสงสินคาไดไมยาก แต เมียนมาตอนเหนือขนสงผานชนกลุมนอย ซึ่งอาจจะเปนปญหาในบาง
ชวงเวลา  

เวียดนามไดเขาเปนสมาชิก Trans–Pacific Partnership หรือ TPP และประชาชนมี
ศักยภาพสูง มีความอดทนและขยัน ตางชาติเขามาลงทุนจํานวนมากข้ึนเรื่อยๆ จึงมีโอกาสเติบโตอยาง
รวดเร็วในเวลาอันใกล ทั้งน้ี เวียดนามมีความเปนชาตินิยม ปกปองธุรกิจภายในประเทศ การสราง
ความสัมพันธใหผูบริโภคยอมรับสินคาและบริการ จึงมีความสําคัญ 

ทั้ง 4 ประเทศขางตนน้ี ยังติดขัดดานสาธารณูปโภค อุปสรรคที่สําคัญคือ พลังงานไฟฟา 
เสนทางคมนาคม และกฎระเบียบทางการเงิน กฎหมายที่ไมเปลี่ยนแปลงเสมอและไมชัดเจน  

ประเทศฟลิปปนส และมาเลเซีย มีการพัฒนาประเทศและมีการคาเสรีมาเปนเวลานาน  
มีกําลังซื้อสูง สินคาและบริการของไทยมีชองทางเจาะตลาดไดไมยาก แตที่ผานมาสินคาไทยยังเขาไป
เพียงเมืองใหญ เชน มะนิลา กัวลาลัมเปอร ปนัง ทั้งน้ียังมีโอกาสขยายสูทั่วประเทศได 

อินโดนีเซีย และบรูไน เปนตลาดที่ทาทาย อินโดนีเซียมีจํานวนประชากรสูงสุดในอาเซียน 
แตรัฐบาลปจจุบันปกปองธุรกิจการคาภายใน ไดต้ังกําแพงภาษีอยางไมเปนทางการเพื่อกีดกันสินคา
จากตางประเทศ การเจาะตลาดอินโดนีเซียในยุคน้ีจึงทําไดยากข้ึน แตสามารถลงทุนรวมกับนักธุรกิจ
อินโดนีเซียได สวนบรูไนเปนประเทศเล็ก แตอยูในกลุมผูมีรายไดสูง ในขณะน้ีบรูไนนําเขาผาน
มาเลเซียและสิงคโปร SMEs สามารถคาขายผานตัวแทนในสองประเทศน้ี หรือเจาะตลาดเอง ทั้งน้ี  
ทั้งสองประเทศน้ีเปนมุสลิม สินคาฮาลาลมีโอกาสอยางมาก 

สิงคโปรเปนประเทศที่มีความกาวหนาทางเทคโนโลยีอยางย่ิง ประชากรรายไดสูง มีความ
ตองการสินคาและบริการคุณภาพดี (High End) เหมาะสําหรับ SMEs ที่มีศักยภาพในการเจาะกลุม
สินคาและบริการเทคโนโลยีสูง (High Tech) กลุมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี และกลุมผูสูงอายุ นอกจากน้ี 
สิงคโปรมีนโยบายสงเสริม SMEs ขยายธุรกิจในตางประเทศ โดยมีการสนับสนุนทั้งการเงินและการ
อํานวยความสะดวก ซึ่ง SMEs ไทยสามารถหาพันธมิตรรวมธุรกิจได 

ปญหาอุปสรรคความไมสมบูรณในการเช่ือมโยงทางกายภาพ กฎระเบียบ และประชาชน 
เปนสิ่งที่ที่ SMEs พึงระวัง เชน เสนทางคมนาคมหลายสายยังอยูในระหวางการกอสราง เสนทางจาก
มะริดมายังประจวบคีรีขันธ เสนทางรถไฟเช่ือมจีนสูอาเซียน เขตเศรษฐกิจพิเศษ ข้ันตอนการผาน
ระบบศุลกากรที่แตกตางกัน การเปลี่ยนถายสินคาบริเวณดานทําใหสินคาเกิดความเสียหายและลาชา 
ความแตกตางทางเช้ือชาติ และยังขาดความเปนหน่ึงเดียว  



ฉ 

ขอมูลเหลาน้ีจะเปนประโยชนตอการวางแผนธุรกิจของ SMEs ทั้งน้ี ปจจัยสําคัญสู
ความสําเร็จในการขยายธุรกิจของ SMEs ประกอบดวย การศึกษาเรียนรูธุรกิจ ตลาด ปจจัยทีมี
ความสําคัญตอพฤติกรรมผูบริโภค การพัฒนาเทคโนโลยี ทิศทางพัฒนาการของภาครัฐและของโลก 
เพื่อนําไปเตรียมพรอม โดย SMEs จะตองมีความยืดหยุนในการปรับตัว อีกทั้ง สราง connection 
ความสัมพันธทั้งดานธุรกิจและสังคมในประเทศที่เขาไปทําธุรกิจ ซึ่งมีความจําเปนในการทําธุรกิจใน
อาเซียน และเพื่อการเติบโตอยางย่ังยืน ควรประกอบธุรกิจโดยยึดนโยบายคุณธรรมนําธุรกิจ ไมมุง
ผลประโยชนเพียงอยางเดียว และคํานึงถึงแนวทาง Sustainable Development Goal (SDG)  

ทั้งน้ี ในสวนของ CLMV เช่ือวาจะมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วภายใน 10 ปขางหนา 
ดังน้ัน SMEs จึงควรมีการวางแผนธุรกิจระยะสั้น และระยะยาว โดยระยะสั้นเปนการเจาะตลาดตาม
สภาพปจจุบัน เชน การคาขายสินคาอุปโภคบริโภคระดับพื้นฐานซึ่งเปนที่ตองการอยางมาก สวนระยะยาว
ควรมีการปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลง ซึ่งการหาพันธมิตร หรือ หุนสวน เปนทางเลือกที่จะสรางความ
มั่นคงใหธุรกิจได 

อน่ึง หนวยงานภาครัฐมีบทบาทสําคัญในการสนับสนุน SMEs ดังน้ัน งานศึกษาฉบับน้ีจึงมี
ขอเสนอแนะตอภาครัฐ ไดแก สงเสริมความรวมมือและแกไขปญหาอุปสรรคระดับทวิภาคีและพหุภาคี 
อาทิ การเรงเจรจาจัดทําอนุสัญญาภาษีซ้ําซอน (Double Taxation Agreement) กับกัมพูชา 
ปรับปรุงระเบียบการยกเวนภาษีรายไดจากเงินปนผลของนักลงทุนไทยในตางประเทศ เจรจาเปดดาน
ถาวร ขยายเวลาทําการของดานการคาชายแดน เรงรัดการใชระบบ Single Window Entry ปรับ
ทัศนคติประชาชน สรางความเปนหน่ึงเดียวกาวไปพรอมกัน สรางจิตสํานึกของ “ชาวอาเซียน”  
ใชวัฒนธรรมนําการคา ไมมุงหาผลประโยชนทางเศรษฐกิจเปนหลัก สรางความเขาถึงและเขาใจระดับ
ประชาชนและสื่อมวลชน สงเสริมคุณธรรม ความซื่อสัตย ในสังคมและในผูประกอบการ นอกจากน้ี 
เพิ่มการสนับสนุนธุรกิจเพื่อสิ่งแวดลอม (Environment) ความเปนอยูที่ดี (wellness) นวัตกรรมข้ันสูง 
(Innovation และ Technology) และ E Commerce และสุดทาย พัฒนาระบบโลจิสติกส ซึ่งจะชวย
ลดตนทุนการผลิตของเอกชนไดอยางมาก 
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กิตตกิรรมประกาศ 
 
 

“อาเซียน” เปนสิ่งใหมที่ทาทายมากสําหรับขาพเจา ตลอดชีวิตราชการ 24 ป ภารกิจที่
ไดรับมอบหมายเกี่ยวของกับ “อาเซียน” ในขอบเขตที่จํากัด ขาพเจารูจัก “อาเซียน” จากเอกสาร 
ขาวสาร และการประชุม สัมมนา  

เดือนตุลาคม 2558 ขาพเจาไดรับแตงต้ังเปนผูอํานวยการสํานักพัฒนาตลาดประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนและเอเชีย กรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ กระทรวงพาณิชย ขาพเจาเริ่มตน
ศึกษาขอมูลอยางหนัก ประกอบกับการประสานงานกับภาครัฐและเอกชน การประชุม สัมมนา  
จัดกิจกรรมอยางตอเน่ือง จึงมีความรูความเขาใจมากเพียงพอที่จะสรางสรรคงานที่เปนประโยชนตอ
เศรษฐกิจ การคาและการลงทุนของไทยในอาเซียน  

บนเสนทางการทํางานที่ตองฝาฟนกับปญหาอุปสรรคมากมาย ขาพเจาไดกําลังใจ ความเขาใจ
และความเมตตาจากผูบริหารระดับสูง ซึ่งไววางใจมอบหมายตําแหนงที่สูงข้ึน อันเปนที่มาของการเขารับ
การอบรมนักบริหารการทูต และการจัดทําเอกสารวิชาการฉบับน้ี 

นอกจากน้ี ขาพเจาไดรับความรวมมืออยางดีจากเพื่อนรวมงานและเจาหนาที่ในสํานัก
พัฒนาตลาดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและเอเชียเปนอยางดีเสมอมา 

ขาพเจาขอขอบพระคุณ อธิบดีมาล ี โชคล้ําเลิศ อธิบดีกรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ 
อธิบดีนันทวัลย  ศกุนตนาค อธิบดีกรมทรัพยสินทางปญญา ซึ่งเปนอดีตอธิบดีกรมสงเสริมการคา
ระหวางประเทศ ผูบริหารกรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ และเจาหนาที่สํานักพัฒนาตลาด
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและเอเชีย และเจาหนาที่กรมสงเสริมการคาระหวางประเทศที่ใหความ
รวมมือในการทํางานเปนอยางดีมาตลอด ทําใหขาพเจามีวันน้ี และไดมีโอกาสจัดทํารายงานฉบับน้ี 

 
 
วรรณภรณ  เกตุทัต 
สิงหาคม 2559 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
 
1.1 ภูมิหลังและความสําคัญของปญหา 

เศรษฐกิจของไทยพึ่งพาการสงออกเปนหลัก ตลอดระยะเวลากวา 30 ป กลุม G7 หรือ 
กลุมประเทศมหาอํานาจเดิมซึ่งประกอบดวย สหรัฐอเมริกา, ญี่ปุน, ฝรั่งเศส, เยอรมนี, อิตาล,ี สหราช-
อาณาจักร และ แคนาดา เปนตลาดสงออกที่สําคัญของไทย ในระยะประมาณ 10 ปที่ผานมา ไดเกิด
การเปลี่ยนข้ัวอํานาจเศรษฐกิจของโลก จากกลุม G7 มาสูกลุมตลาดเกิดใหม (Emerging markets) 
ประเทศที่มีอัตราการเติบโตสูง อาทิ จีน อินเดีย ตะวันออกกลาง และกลุมประเทศอาเซียน ที่มี
แนวโนมการขยายตัวทางเศรษฐกิจสูง เปนฟนเฟองหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลก โดยอัตราการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจของกลุมประเทศน้ี มี GDP เพิ่มข้ึนอยางมากจนมีขนาดใหญเกือบสองเทาของ 
GDP ในกลุม G7 ไทยยังคงไปสหรัฐฯ ญี่ปุน สหภาพยุโรป เปนหลัก และไดขยายการพึ่งพาการสงออก
สูประเทศจีนเพิ่มข้ึน จีนไดกลายเปนตลาดสงออก 1 ใน 5 อันดับสําคัญของไทย 

ชวงป 2554–58 เศรษฐกิจโลกชะลอตัวจากหลายปจจัย อาทิ การกอการราย ความไมสงบ
ทางการเมือง ภัยธรรมชาติ เศรษฐกิจภายในประเทศ เปนตน ภาคการสงออกของไทยไดรับผลกระทบ
อยางมาก ทั้งในตลาดหลักและตลาดใหม ในป 2556 ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ประกาศแผนแมบท
ปฏิรูป “New Normal” ปรับโครงสรางเศรษฐกิจจีน ใหความสําคัญกับภาคการผลิตและการตลาดใน
ประเทศ ลดการนําเขาสินคา ซึ่งมีผลอยางย่ิงตอสินคาสงออกของไทย และเศรษฐกิจไทย 

ไทยจําเปนตองปรับยุทธศาสตรการคาระหวางประเทศ จากที่เคยพึ่งพาการสงออกในตลาด
มหาอํานาจ มาสูการสงเสริมการคาและการขยายธุรกิจสูประเทศที่มีศักยภาพสูงและโอกาสดีสําหรับไทย 
ซึ่งอาเซียนเปนเขตเศรษฐกิจใหมที่ขยายตัวสูง โดยคาดวาจะขยายตัว รอยละ 4.6 ในป 2559 และ 
4.9 ในป 2560 และการเขาสู AEC เอื้อตอการทําธุรกิจในอาเซียน 

การคาระหวางประเทศขยายขอบเขตกวางข้ึน ไมไดจํากัดเพียงการสงออกและนําเขา  
แตครอบคลุมถึงการทําธุรกิจรูปแบบอื่น อาทิ แสวงหาวัตถุดิบ การหาคูคา การหาตัวแทนจําหนาย 
การต้ังสํานักงานในตางประเทศ การรวมทุน การหาพันธมิตรทางธุรกิจ ตลอดจนการลงทุนใน
อุตสาหกรรมขนาดใหญ ซึ่งตลาดของสินคาและบริการขยายทั้งในอาเซียนและนอกอาเซียน  

ในระยะ 10 ปมาน้ี บริษัทขนาดใหญของไทยไดขยายกิจการสูตางประเทศ อาทิ บริษัทใน
เครือเจริญโภคภัณฑ และบริษัทในเครือไทยเบฟเวอรเรจกรุป ขยายฐานการผลิตและธุรกิจ
หลากหลายประเภทในทุกประเทศในอาเซียน เซ็นทรัลกรุปขยายกิจการหางสรรพสินคาสูเวียดนาม 
เปนตน แตวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมของไทย หรือ Small–Medium Enterprises (SMEs) 
ซึ่งมีจํานวน 2.9 ลานกิจการ สัดสวนรอยละ 37.1 ของ GDP ทั้งประเทศ สวนใหญมุงเนนเพียงการ
สงออก ซึ่งเมื่อการสงออกชะลอตัว SMEs ไดรับผลกระทบมากที่สุด  
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ในการประชุม ASEAN Summit ครั้งที่ 26 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร ไดใหความสําคัญตอการ
พัฒนาผูประกอบการขนานเล็กและกลาง หรือ Micro, Small, and Medium Enterprises 
(MSMEs) เพื่อเสริมสรางความเปนธรรมของการพัฒนาเศรษฐกิจ ลดชองวางของรายได และสราง
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจของอาเซียน 

ดังน้ัน จึงตองสนับสนุน SMEs ไทยใหมีความแข็งแกรง เพิ่มพูนการสงออก และพรอมขยาย
ธุรกิจในตางประเทศ ซึง่อาเซียนเปนตลาดศักยภาพและมีโอกาสสูงสําหรับ SMEs ไทย เติบโตในเวทีโลก
ตอไป 

อน่ึง อาเซียนเปนตลาดใหมที่มีโอกาสสูง และมีอุปสรรคหลากหลายดาน อีกทั้ง SMEs ของไทย
ยังตองไดรับการพัฒนาและการสงเสริมทั้งดานขอมูล คําปรึกษา การสรางโอกาสและเวทีธุรกิจ  
และเช่ือมโยงหาพันธมิตร รวมทั้งการวางนโยบายของภาครัฐในการแกไขปญหาและกําหนดทิศทาง
เศรษฐกิจที่มีประสิทธิภาพ งานศึกษาฉบับน้ี นําเสนอขอมูลที่จะเปนประโยชนตอ SMEs อันไดแก 
ปจจัยสําคัญทางเศรษฐกิจ โอกาสทางธุรกิจ และอุปสรรคในอาเซียน 9 ประเทศ พรอมกับไดยิบยก
ปจจัยตอการเปลี่ยนแปลงของโลกที่สงผลตอการทิศทางตลาดและพฤติกรรมผูบริโภค และไดช้ีแนะ
แนวทางการปรับตัวและการเตรียมความพรอมของ SMEs และการทําธุรกิจในอาเซียน และการ
สนับสนุนของภาครัฐที่จะเปนประโยชนตอ SMEs ในการคาและขยายธุรกิจในอาเซียน นอกจากน้ี  
ไดรวบรวมขอมูลสําคัญ คือ นโยบายการพัฒนาประเทศของไทย นโยบายเศรษฐกิจของประเทศ
อาเซียน และประเด็นและทิศทางการพัฒนาของโลก เพื่อให SMEs วางแผนระยะยาว 
 
1.2  วัตถุประสงคของการศึกษา  

1.2.1 เพื่อนําเสนอขอมูลเพื่อประโยชนในการวางกลยุทธการคาและการทําธุรกิจของผู
ประกอบ SMEs ไทยในอาเซียน 

1.2.2 เพื่อเปนเปนประโยชนตอการสนับสนุนภาคธุรกิจและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทย 
1.2.3 เพื่อให นักการทูต และผูที่สนใจ นําขอมูลไปตอยอด ดานความสัมพันธระหวาง

ประเทศ และขยายผลตามความสนใจ 
ทั้งน้ี เอกสารรายงานฉบับน้ี มุงหวังใหเกิดประโยชนทางธุรกิจสําหรับผูประกอบการเปนหลัก 

ทั้งในดานขอมูล และขอเสนอตอภาครัฐสําหรับวางกลยุทธปูทางเพื่อการเติบโตของเอกชน 
 
1.3  ขอบเขตการศึกษา วิธีการดําเนินการศึกษา และระเบียบวิธีการศึกษา 

1.3.1  ขอบเขตการศึกษา 
1)  ประเด็นศึกษา : โอกาส จุดเดน อุปสรรค ในมิติการคาและการทําธุรกิจใน

อาเซียน 9 ประเทศ พรอมใหขอเสนอแนะตอผูประกอบการไทย การสนับสนุนของภาครัฐ แนว
ทางการปรับตัว และวิธีการ 

2)  กลุมประเทศ : 9 ประเทศในอาเซียน 
3)  กลุมเปาหมายที่ไดรับผลประโยชน : ผูประกอบการขนาดกลางและยอม 

(SMEs) ที่มีศักยภาพในการทําธุรกิจขามชาติ และผูบริหารภาครัฐที่กําหนดนโยบายทางเศรษฐกิจ 
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1.3.2 วิธีการดําเนินการศึกษา และระเบียบวิธีการศึกษา 
สถิติและขอมูลที่นํามาใช รวบรวมและประมวลจากหนวยงานภายในกระทรวง

พาณิชย สํานักงานสงเสริมการคาในตางประเทศ หนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของ และภาคเอกชน นํามา
วิเคราะห เพื่อรางขอเสนอแนะทางการคา และการดําเนินธุรกิจของ SMEs ไทยในในอาเซียน 
 
1.4  ประโยชนของการศึกษา 

1.4.1  ผูประกอบการ SMEs ไทยนําผลการศึกษาไปใชเปนสวนประกอบการตัดสินใจ
ขยายธุรกิจในอาเซียน เพิ่มโอกาสและชองทางของผูประกอบการไทยในการดําเนินธุรกิจในแตละ
ประเทศ 

1.4.2 การคาการลงทุนของไทยในอาเซียนเปนไปตามเปาหมายของรัฐบาล 
1.4.3 ภาครัฐกําหนดนโยบายเพื่อสนับสนุนภาคธุรกิจ 
1.4.4 นักการทูต นักวิชาการและผูสนใจนําไปขยายผลเพื่อประโยชนทางดานวิชาการ 

 
1.5  นิยามศัพท 

1.5.1  การดํา เนินธุร กิจในตางประเทศ ( Internationalization/ Outward 
Investment)  

ครอบคลุมต้ังแตการหาวัตถุดิบ/สินคาข้ันกลาง (Sourcing) การวาจางผลิต 
(Subcontracting) การเปดสํานักงาน/จัดต้ังตัวแทนจําหนาย (Sales Office/Agent/Representative) 
หรือการจัดต้ังโรงงานผลิตในตางประเทศ โดยผูประกอบการอาจเลือกดําเนินการลงทุนเองทั้งหมด 
(Wholly–owned subsidiaries) รวมลงทุน (Joint Venture) ควบรวมหรือซื้อกิจกรรม 
(Merger/Acquisition) การขายแฟรนไชส (Franchising) หรือขายลิขสิทธ์ิ (Licensing) ตามแตความ
เหมาะสมของเงินทุน ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได วัตถุประสงคของการออกไปลงทุน ประเภท
อุตสาหกรรม ตลอดจนกฎระเบียบและสิทธิประโยชนที่ไดรับจากประเทศตนทาง (Home Country) 
และประเทศที่ไปลงทุน/ขยายธุรกิจ (Host Country) 

1.5.2  SMEs หรือ Small–Medium Enterprises 
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) หมายถึง ธุรกิจที่มีการจางงานไมเกิน 200 คน 

และมีสินทรัพยไมเกิน 200 ลานบาท (รายละเอียดในบทที่ 3) 
 
 
 
 

 



 

  
บทที่ 2 

แนวคดิทฤษฎแีละวรรณกรรมที่เกี่ยวของ 
 
 
2.1 แนวคิดทฤษฏี 

แนวคิดของการศึกษาฉบับน้ีมาจากประสบการณ การปฏิบัติงาน การประชุม การหารือ 
การสัมมนา การประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของในภาครัฐและเอกชน รายงานผลการดําเนินงาน
ของหนวยงานภาครัฐและเอกชน และขอมูลขาวสาร และไดเห็นวา SMEs ยังขาดขอมูลเพื่อการ
วางแผนระยะยาว  

นอกจากน้ี เห็นวาแตละประเทศในอาเซียน แมจะมีความใกลเคียงทางภูมิศาสตรและ
วัฒนธรรม แตก็มีเอกลักษณ มีจุดดอย จุดเดนที่ตางกัน การเจาะตลาดแตละประเทศตองศึกษาจุดเดน
และจุดดอยของแตละประเทศ และใชวิธีการที่ตางกัน และนโยบายภาครัฐของไทยและประเทศ
อาเซียน และทิศทางการพัฒนาของโลก ไดแก เทคโนโลยี สิ่งแวดลอม สังคม การเมือง และเศรษฐกิจ 
ที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมผูบริโภค และสินคาและบริการ มีความสําคัญตอการวางแผนธุรกิจของ 
SMEs  

คําถามในการศึกษา มุง 2 ประเด็นหลัก 
1) อาเซียน 9 ประเทศ มีศักยภาพทางการคาการลงทุน จริงหรือไม มากนอยเพียงใด 

อาเซียนทุกประเทศมีเอกลักษณของตนเองในมิติเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม แตละประเทศมีความ
แตกตางกันอยางไร มีจุดเดน จุดดอย อยางไร อะไรคือปญหา อุปสรรค ความเสี่ยง และตัวแปร  
ในการขยายการคาและการลงทุนของไทยในอาเซียน 

2) ธุรกิจ SMEs ของไทย มีโอกาสขยายธุรกิจในอาเซียนมากนอยเพียงใด ธุรกิจประเภท
ใดเหมาะกับตลาดใด อะไรคือปจจัยสําคัญตอความสําเร็จการเขาไปรุกเจาะตลาดแตละประเทศ ธุรกิจ
ควรปรับตัวอยางไรเพื่อขยายธุรกิจในอาเซียน และSMEs แสวงหาความชวยเหลือและการสนับสนุน
จากภาครัฐอยางไรไดบาง 
 
2.2  วรรณกรรมท่ีเก่ียวของ 

ในการจัดทําเอกสารฉบับน้ี นอกจากการรวบรวมขอมูลจากการประชุมกับภาครัฐและ
เอกชน และการหารือกับเอกชนแลว ยังไดศึกษาขอมูลงานศึกษาจากแหลงตางๆ ไดแก กรมสงเสริม
อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม  
สภาหอการคาแหงประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ธนาคารกรุงเทพ ศูนยวิจัยกสิกรไทย 
ธนาคารกสิกรไทยดวย เห็นไดวา รอยละ 90 เปนขอมูลธุรกิจ การคา การลงทุน การเงิน ณ ขณะที่
จัดทํา 
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สวนขอมูลงานศึกษาฉบับน้ีเปนแนวทางสําหรับอนาคตระยะยาว ซึ่งนํา Roadmap หรือ 
นโยบายการพัฒนาของไทย ประเทศอาเซียน และโลก มาเปนแนวทางให SMEs นําไปพิจารณา
ประกอบการวางแผนธุรกิจและใชบริการของภาครัฐใหเกิดประโยชน 

เอกสารหลักประกอบการจัดทําผลงานฉบับน้ีประกอบดวย  
1) “Business Road Map เปดแนวรุกบุก AEC” ภายใตโครงการเตรียมความพรอมและ

สรางเครือขายภาคธุรกิจอุตสาหกรรมเพื่อเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ป 2555 จัดทําโดย 
กรมสงเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ใหขอมูลความรู เบื้องตนเกี่ยวกับอาเซียน  
ความเขมแข็งของอุตสาหกรรมไทย หลักคิดและรูปแบบการสรางโมเดลธุรกิจ โดยเนนการสอนวิธีการ
วางแผนธุรกิจ  

2) “ทิศทางการสงออกและลงทุน: จับตาตลาด ASEAN +6” ป 2555 จัดทําโดยธนาคาร
เพื่อการสงออกและนําเขา นําเสนอความตองการในตลาดในปจจุบัน โดยเนนกลุมอุตสาหกรรมขนาดใหญ 
ไดแก อาหารสัตว ปโตรเคมี และการปรับตัวในการผลิต อาทิ การเพิ่มผลผลิตตอไร การใชเทคโนโลยี
ในการผลิต การปรับปรุงชลประทาน อีกทั้งใหขอมูลรายสินคา เชน นํ้าตาลทราย ตลาดหลักทรัพย 
ธุรกิจทองเที่ยว และเสนทางการขนสงสินคา เปนตน  

3) “ถนนสู AEC เพื่อ SMEs ไทย” ป 2557 จัดทําโดยสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 
เผยแพรความรูเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ผลกระทบตออุตสาหกรรมของไทย พรอมขอมูล
รายประเทศ ป 2010 

4) “AEC Connect Newsletter” จุลสารรายไตรมาส ซึ่งเริ่มตนไตรมาสแรกของป 
2558 โดยธนาคารกรุงเทพ นําเสนอขาวสารทางธุรกิจของประเทศอาเซียน ขอมูลการเงินการธนาคาร 
และบริการของธนาคารกรุงเทพ 

5) “ASEAN+3” โดยธนาคารกสิกรไทย ป 2558 ใหขอมูลสําคัญเกี่ยวกับประเทศใน 
กลุมอาเซียน 10 ประเทศ รวมถึงสาธารณรัฐประชาชนจีน ญี่ปุน และสาธารณรัฐเกาหลี แบงขอมูล
ออกเปน 3 สวน ประกอบดวย ขอมูลดานประชากร (People) แสดงถึงความแตกตางที่หลากหลายดาน 
เชน ประวัติศาสตรของประเทศน้ันๆ ภาพรวมประชากร วิถีชีวิต สังคมและขนบธรรมเนียมประเพณี 

6) “จับตาการสงออกช้ินสวนยานยนตของกัมพูชาที่เพิ่มข้ึนอยางกาวกระโดด ภายใต
ยุทธศาสตร Thailand+1” (ศูนยวิจัยกสิกรไทย, กระแสทรรศน 2756 (13 กรกฎาคม 2559)) 
วิเคราะหภาคการผลิตของกัมพูชามีความเช่ือมโยงกับเครือขายการผลิตภายในภูมิภาค กัมพูชา
สงเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมจากตางประเทศ ซึ่งช้ินสวนยานยนตมีการลงทุนมากข้ึน สงผลใหเกิด
การยายฐานการผลิตจากหลายประเทศ รวมทั้งจากไทยไปยังกัมพูชา  

7) “อินโดนีเซียเปดกวางการลงทุนดานคาปลีกมากข้ึน: โอกาสไทยเจาะตลาดผูบริโภค
ระดับกลางถึงบนกวา 170 ลานคน” (ศูนยวิจัยกสิกรไทย, กระแสทรรศน 2738 (17 พฤษภาคม 
2559)) แนวโนมการลงทุนในอินโดนีเซีย การสงออกสินคาอุปโภคบริโภค 10 อันดับแรกของไทยไปยัง
อินโดนีเซียอาจขยายตัวในกรอบรอยละ 10–14 เปน 760–790 ลานเหรียญสหรัฐฯ ในป 2559 

8) “เจาะตลาดชายแดนแมสอด–เมียวดี คาดสะพานขามแมนํ้าเมยแหงที่ 2 หนุนสงออก
แมสอดทะลุแสนลานในป ‘61” (ศูนยวิจัยกสิกรไทย, กระแสทรรศน 2719 (23 มีนาคม 2559)) 
วิเคราะหศักยภาพการคาและการลงทุนในแมสอด–เมียวดี โดยเห็นวา อ.แมสอดนับเปนพื้นที่ที่
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นาสนใจของผูประกอบการในการเขาไปทําธุรกิจไดในหลายรูปแบบ จากดานแมสอดสามารถขนสง
สินคาตอไปยังเมืองสําคัญอื่นๆ ของเมียนมาได รวมไปถึงภูมิภาคเอเชียใต สงผลใหดานแมสอดนับเปน
ดานที่มีศักยภาพในการเติบโตทางเศรษฐกิจสูง 
 
2.3  สรุปกรอบแนวคิด 

เศรษฐกิจโลกที่ผันผวนสงผลกระทบรุนแรงตอการสงออกของไทยและเศรษฐกิจไทย  
ไทยจะตองปรับยุทธศาสตรการคาระหวางประเทศ ครอบคลุมการคาและการทําธุรกิจในตางประเทศ 
โดยสนับสนุน SMEs ซึ่งมีความสําคัญตอเศรษฐกิจของประเทศ ใหมีความแข็งแกรงและมีลูทางในการ
ขยายสูตางประเทศ ซึ่งอาเซียนเปนเขตเศรษฐกิจใหมเติบโตสูงมีโอกาสดี และการเขาสู AEC เอื้อตอ
การทําธุรกิจของไทยในอาเซียน  

อน่ึง SMEs สวนใหญมีประสบการณและขอมูลจํากัด ยังขาดความรูความเขาใจแนวทาง 
การปรับตัว วิธีการ และการสนับสนุนจากภาครัฐ ที่จะเปนประโยชนตอการขยายธุรกิจในอาเซียน  

รายงานฉบับน้ี รวบรวมขอมูลจากประสบการณที่รับผิดชอบโดยตรง วิเคราะหโอกาสและ
อุปสรรคการคาและการทําธุรกิจในอาเซียน ปจจัยที่มีผลตอทิศทางการเปลี่ยนแปลงของผูบริโภคและ
ตลาด และขอเสนอตอภาครัฐเพื่อวางกลยุทธสนับสนุนการขยายธุรกิจของเอกชน โดยเรียบเรียงเพื่อ
ประโยชนตอ SMEs และเศรษฐกิจของประเทศ 

 
 

 



 

 

 
บทที่ 3 

ผลการศึกษา 
 
 
3.1  ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) 

3.1.1  นิยามของ ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) 
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ครอบคลุมกิจการ 3 กลุมใหญๆ ไดแก 
1) กิจการการผลิต (Production Sector) ครอบคลุมการผลิตในภาคเกษตรกรรม 

(Agricultural Processing) ภาคอุตสาหกรรม (Manufacturing) และเหมืองแร (Mining) 
2) กิจการการคา (Trading Sector) ครอบคลุมการคาสง (Wholesale) และ

การคาปลีก (Retail) 
3) กิจการบริการ (Service Sector) อาทิ รานอาหาร โรงแรม บริการสุขภาพ

ความงาม เปนตน 
การกําหนดลักษณะธุรกิจ SMEs ตามพระราชบัญญัติสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดยอม พ.ศ. 2543 มีหลักเกณฑดังน้ี 
 
ตารางท่ี 1 ลักษณะธุรกิจ SMEs ตามพระราชบัญญัติสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม  

พ.ศ. 2543 
 

ลักษณะวิสาหกิจ 
จํานวนการจางงาน (คน) จํานวนสินทรัพยถาวร (ลานบาท) 

ขนาดยอม ขนาดกลาง ขนาดยอม ขนาดกลาง 

กิจการผลิตสินคา ไมเกิน 50 51–200 ไมเกิน 50 51–200 

กิจการคาสง ไมเกิน 25 26–50 ไมเกิน 50 51–100 

กิจการคาปลกี ไมเกิน 15 16–30 ไมเกิน 30 31–60 

กิจการใหบริการ ไมเกิน 50 51–200 ไมเกิน 50 51–200 

 
3.1.2  ความสําคัญของ SMEs ตอเศรษฐกิจไทย 

ปจจุบันประเทศไทยมี SMEs 2.9 ลานกิจการ คิดเปนเงินรอยละ 99.8 ของจํานวน
วิสาหกิจทั้งหมด อยูในภาคการผลิต 545,098 กิจการ ภาคการคาและซอมบํารุง 1,383,391 กิจการ 
และภาคบริการ 983,610 กิจการ กอใหเกิดการจางงานมากกวา 10.5 ลานคน หรือคิดเปน รอยละ 
77.8 ของการจางงานรวมทั้งประเทศ มูลคา GDP ของ SMEs คิดเปนสัดสวนรอยละ 37.1 ของ GDP 
ทั้งประเทศ และมูลคาการสงออก ของ SMEs คิดเปนรอยละ 28.4 ของมูลคาการสงออก (Asean 
Focus, Nov 15: 64)  
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ดังน้ัน จึงควรเพิ่มบทบาทของ SMEs ในการผลักดันเศรษฐกิจ โดยเสริมสราง 
ขีดความสามารถแก SMEs ไทย (Capacity Building) เพื่อขยายฐานผูประกอบการที่มีศักยภาพ 
ในการคาระหวางประเทศและขยายธุรกิจสูเวทีโลก ทั้งน้ี การพัฒนา SMEs ใหมีความกาวหนา  
จะปฏิวัติธุรกิจและอุตสาหกรรมสูการเปนประเทศกาวหนาทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีดวย 

3.1.3  การพัฒนา SMEs ในอาเซียน (blueprint)  
ในการประชุม ASEAN Summit ครั้งที่ 26 ในเดือนเมษายน ณ กรุงกัวลาลัมเปอร 

ไดใหความสําคัญตอการพัฒนาผูประกอบการขนานเล็กและกลาง หรือ Micro, Small, and 
Medium Enterprises (MSMEs) เพื่อเสริมสรางความเปนธรรมของการพัฒนาเศรษฐกิจ ลดชองวาง
ของรายได และสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจของอาเซียน 

แผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตรเพื่อการพัฒนา SMEs อาเซียน ในอีก 10 ปขางหนา 
(ป 2559–2568) แบงออกเปน 5 มิติ คือ (1) มิติดานการสงเสริมการผลิต การใชเทคโนโลยี และ
นวัตกรรม (2) มิติดานการสงเสริมการเขาถึงแหลงทุน (3) มิติดานการสนับสนุนการเขาสูตลาด และ
การเปนสากล (4) มิติดานนโยบายการสงเสริม และกฎระเบียบที่เกี่ยวของ และ (5) มิติดานการ
สงเสริมความเปนผูประกอบการ และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย  

ที่ประชุมไดรวมกันกําหนดกรอบเวลาพัฒนาและสงเสริม SMEs (หรือ MSMEs) 
โดยแบงเปน 2 ชวง คือ ใน 5 ปแรก ระหวาง 2016–2020 พัฒนาองคประกอบในภาคการผลิตและ
การคาโดยใชประโยชนจากการเปน AEC และ ระยะ 5 ปถัดไป ระหวาง 2021–2025 กาวสูการเปน
สากลที่มีศักยภาพสูง และมีความโดดเดนดานนวัตกรรม  
 
ตารางท่ี 2  ระยะเวลาพัฒนา SMEs 

 
2016    2017    2018    2019    2020 2021    2022    2023    2024    2025 
First 5 years (2016–2020) Post Integration Period Latter 5 years (2021–2025) Global Expansion Period 

Seamlessly Integrate to the AEC 
and Regional Value Chain 

Globally Competitive, Innovative 
Inclusive and Resilient 

 Industry Cluster *  Innovation * 
 Global Supply Chain *  Entrepreneurship * 
 Productivity **  Export ** 

 Enhancement of Employment ** 
*competitive pathway  สําหรับกลุมธุรกิจที่มีความกาวหนา 
**inclusive pathway สําหรับธุรกิจที่ขนาดเล็กและธุรกิจคาปลีก 
 

3.1.4  หนวยงานในอาเซียนท่ีสนับสนุน SMEs ดานการคาระหวางประเทศและการทํา
ธุรกิจในตางประเทศ  

ประเทศในอาเซียนลวนมีเปาหมายพัฒนา SMEs แตสวนใหญเปนการพัฒนาเพื่อ
การคาในประเทศเปนหลัก มีเพียงสิงคโปรและประเทศไทย ที่รัฐบาลใหการสนับสนุนการขยายธุรกจิสู
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ตางประเทศ โดยมีหนวยงานรับผิดชอบและมีแผนงานที่เปนรูปธรรม สวนมาเลเซียน มีหนวยงาน
สงเสริมการสงออก พรอมกิจกรรมอยางเปนรูปธรรม 

ในประเทศไทย เกือบทุกหนวยงานมีโครงการสนับสนุน SMEs ไดแก กระทรวง
พาณิชย กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา กระทรวงวัฒนธรรม การทรวง
วิทยาศาสตร กระทรวง ICT กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงคมนาคม กระทรวงการ
ตางประเทศ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน และสํานักงานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
(สสว) เปนตน โดยสนับสนุนดานการพัฒนาและการตลาด ตามภารกิจของหนวยงาน  

หนวยงานที่มีภารกิจโดยตรงสนับสนุนดานการคาระหวางประเทศและการดําเนิน
ธุรกิจในตางประเทศคือ กรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ กระทรวงพาณิชย สวนหนวยงานอื่น
รวมถึง สสว กระทรวงอุตสาหกรรม และมหาดไทย เริ่มนําผูประกอบการ SMEs ไปขายสินคาใน
ตางประเทศ แตยังไมไดกาวไปถึงบทบาทสงเสริมการทําธุรกิจในตางประเทศอยางเปนรูปธรรม 

สําหรับภาคเอกชน ธนาคารพาณิชยที่มีสาขาในตางประเทศ ไดแก ธนาคาร
กรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชย และธนาคารเพื่อการนําเขาและ
สงออก (EXIM Bank) ใหบริการและขยายฐานนักธุรกิจไทยที่สงออกและทําธุรกิจในตางประเทศ  

ในอาเซียน หนวยงานสนับสนุน SMEs ในดานตางประเทศอยางเปนระบบและโดดเดน 
ไดแก International Enterprise Singapore หรือ IE สิงคโปร และ MATRADE มาเลเซีย  

3.1.4.1 International Enterprise Singapore (IE) Singapore เปนหนวยงาน
ของรัฐบาลอยูภายใต Ministry of Trade and Industry (MTI) โดยอยูในรูปแบบ Statutory Board 
ของสิงคโปร คือมีการบริหารจัดการที่เปนอิสระ (Autonomy) มีสิทธิและอํานาจตามกฎหมายจัดต้ัง
องคกรที่ตองผานรัฐสภา 

IE Singapore มีวัตถุประสงคหลักเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจนอกประเทศ 
(External Economy) โดยใหการสนับสนุนการคาระหวางประเทศและบริษัทสิงคโปรที่ออกไปทํา
ธุรกิจในตางประเทศใหเติบโตเปนบริษัท Globally Competitive Companies รวมถึงดึงดูด Global 
Commodities Traders ใหมาต้ังในสิงคโปร  

จุดเดนของ IE Singapore: ดําเนินการเกี่ยวกับการสงเสริมเศรษฐกิจ
ระหวางประเทศอยางครบวงจร ทั้งเรื่องการใหคําปรึกษาเพื่อการสงออกและการทําธุรกิจ ใน
ตางประเทศ การชวยเหลือดานเงินทุน (grant) เงินกู (loan) คําปรึกษา (consult) ขอมูล (market 
intelligent) เครือขาย และบุคลากร (Talent) และอํานวยความสะดวก Gov to Gov projects 

IE สิงคโปร เปรียบเทียบกับหนวยงานสนับสนุนการดําเนินธุรกิจใน
ตางประเทศของไทย 

1) ในระดับกระทรวง สิงคโปรใชรูปแบบ Ministry of Trade and 
Industry (MTI) เหมือนกับ METI ของญี่ปุนที่รวมงานดานการผลิตกับการคาอยูภายใตกระทรวง
เดียวกัน 

2) ในดานการสงเสริมการทําธุรกิจในตางประเทศ (Internationalization) 
สิงคโปรบูรณาการงานดานน้ีภายใต IE Singapore ใน 3 มิติหลัก คือ  

(1)  การสงเสริมการสงออก  



10 

 

(2)  การสงเสริมการลงทุนและการทําธุรกิจของบริษัทสิงคโปรใน
ตางประเทศ และตองการสงเสริมใหเปนบริษัทระดับโลก 

(3)  การดึงดูดบริษัทการคา (Global Trading Company) มาต้ังที่
สิงคโปร  

กรณีของไทย แยกบทบาทเปน กรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ 
(การสงออก) กับคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (ดึงดูดการลงทุนจากตางประเทศ และสงเสริมการ
ลงทุนไปตางประเทศ) ในกรณี JETRO ของญี่ปุน เนนสงเสริมการลงทุนในตางประเทศ ปจจุบันเนน
บทบาทดึงดูดการลงทุนมาที่ญี่ปุนมากข้ึน 

3) IE Singapore ใชรูปแบบการบริหารงานที่อิสระในแบบ Statutory 
Board ภายใตกํากับของกระทรวง MTI โดยมีคณะกรรมการจากภาคเอกชนเปนสวนใหญ  

4) เครื่องมือในการสงเสริมการทําธุรกิจในตางประเทศหลากหลาย เชน 
การให Grants, Loan, การชวยใหเกิดโครงการระหวางรัฐกับรัฐ, การสราง Talent เพื่อใหเกิด 
Trade Professional, การใหบริการ Strategic business advisor, การเปนเลขาธิการใหกับ 
Bilateral Business forum ระหวางเมืองคูคา เปนตน 

IE Singapore ประสบความสําเร็จ เน่ืองจากเปนหนวยงานอิสระ และมี
เงินทุนสําหรับชวยเหลือ SMEs ในรูปแบบของ grant และ loan 

3.1.4.2 Malaysia External Trade Development Cooperation (MATRADE) 
MATRADE หนวยงานภาครัฐ ภายใต National Trade Promotion 

Agency เปน Counterpart ของกรมสงเสริมการคาระหวางประเทศของไทย ทําหนาที่สงเสริม 
การสงออกเปนหลัก โดยมีภารกิจใหขอมูลความรู พัฒนาผูประกอบการ สรางชองทางการขยายตลาด 
โดยการเขารวมงานแสดงสินคาในตางประเทศ การจัดคณะผูแทนการคาไปตางประเทศ เปนตน  
มีขอจํากัดทางดานกฎระเบียบของภาครัฐ และงบประมาณ เชนเดียวกับหนวยงานของไทย  
 
3.2  อาเซียน : โอกาส และอุปสรรคทางธุรกิจ 

ในระยะ 10 ปที่ผานมา ไดมีการเคลื่อนยายการลงทุนจากมหาอํานาจมาสูอาเซียนอยางมาก 
นํามาซึ่งการเติบโตทางเศรษฐกิจของอาเซียน อีกทั้ง ประเทศอาเซียนมีความเตรียมพรอมการเขาสู 
“ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” ทุกประเทศมียุทธศาสตรดึงดูดการคา การลงทุน และการทองเที่ยวสู
ประเทศของตน 

อาเซียนไดกําหนด 12 สาขาอุตสาหกรรมสําคัญลําดับแรกอยูภายใตตลาดและฐานการผลิต
เดียวกัน ไดแก เกษตร ประมง ผลิตภัณฑยาง ผลิตภัณฑไม สิ่งทอและเครื่องนุงหม อิเล็กทรอนิกส 
ยานยนต การขนสงทางอากาศ สุขภาพ e–ASEAN ทองเที่ยว และโลจิสติกส รวมทั้งความรวมมือใน
สาขาอาหาร เกษตรและปาไม 

ต้ังแต วันที่ 1 มกราคม 2558 ไดยกเลิกภาษีศุลกากรสินคาปกติ ทยอยยกเลิกอุปสรรคทาง
การคาที่มิใชภาษี ปรับประสานพิธีการดานศุลกากรใหเปนมาตรฐานเดียวกันและงายข้ึน ซึ่งจะชวยลด
ตนทุนธุรกรรม เคลื่อนยายแรงงานฝมือเสรี นักลงทุนอาเซียนสามารถลงทุนไดอยางเสรีในสาขา
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อุตสาหกรรมและบริการที่ประเทศสมาชิกอาเซียนเปดให จึงกลาวไดวา วิกฤติของโลกคือโอกาสของ
อาเซียน 

ในป 2558 การคาขายภายในอาเซียน ขยายตัวกวา 8% ตอป มีมูลคาประมาณ 3 ลานลาน
เหรียญสหรัฐฯ อาเซียนยังเปนคูคาอันดับหน่ึงของไทยมาโดยตลอด โดยมีสัดสวนการคาเพิ่มข้ึน 
อยางตอเน่ืองจนถึง 23% ในปจจุบัน และมีการเติบโตของมูลคาการคาราว 7% ตอป ขณะที่การ
ลงทุนของไทยในอาเซียน ในป 2014 มีมูลคา 29,700 ลานเหรียญสหรัฐฯ 

ขอมูลที่จะนําเสนอตอไปน้ี ประกอบดวย ศักยภาพของประเทศ โอกาสทางธุรกิจในภาพกวาง
ของประเทศ และอุปสรรค ซึ่ง SMEs สามารถนําไปวิเคราะห หาจุดที่เกี่ยวของเช่ือมโยงกับธุรกิจที่ทําอยู 
อาทิ กัมพูชามีโครงการดาราสาคร หรือ ฮองกง 2 ณ เกาะกง เปนโอกาสของ SMEs ไทยที่จะคาขาย
และลงทุนในสินคาอุปโภคบริโภค สินคาวัสดุกอสราง สินคาตกแตง เครื่องใชไฟฟา และบริการ
ทองเที่ยว ซอมแซมยานพาหนะ เปนตน 

ทั้งน้ี ไดจัดกลุมประเทศอาเซียนตามระดับการพัฒนาและโอกาสทางธุรกิจ โดยจําแนกเปน 
4 กลุม คือ กลุมที่ 1 กัมพูชา ลาว เมียนมา เวียดนาม หรือ CLMV อยูในชวงเริ่มพัฒนา มีการเติบโต
อยางรวดเร็ว การเมืองอยูภายใตกลุมอํานาจที่คลายคลึงกัน อยูในความสนใจของนักลงทุนทั่วโลก 
กลุมที่ 2 ฟลิปปนส มาเลเซีย พัฒนาการและการเติบโตระดับปานกลาง กลุมที่ 3 อินโดนีเซีย บรูไน  
มีกําลังซื้อสูง แตยากตอการเจาะตลาด กลุมที่ 4 สิงคโปร มีพัฒนาการสูงสุด มีความตองการสินคา
และบริการคุณภาพดี  

3.2.1  กัมพูชา 
International Monetary Fund หรือ IMF คาดการณวาเศรษฐกิจกัมพูชาจะมี

อัตราการขยายตัว รอยละ 7.2 ในป 2559 น้ี ซึ่งสูงเปนอันดับ 3 ในอาเซียน แมวากัมพูชาจะเปน
ตลาดขนาดเล็ก มีประชากรเพียง 15 ลาน มหาเศรษฐีมีอยูประมาณรอยละ 5 แตชนช้ันกลางมีเพิ่มข้ึน
และมีกําลังซื้อสูงข้ึนเรื่อยๆ จากการเติบโตทางเศรษฐกิจในอัตราสูงอยางตอเน่ือง 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ (National Strategic Development Plan–NSDP 2014–
2018) ไดกําหนดที่จะ เพิ่มสัดสวนของภาคอุตสาหกรรม รอยละ 30 ภายในป 2025 ปรับโครงสราง
การสงออกใหมีความหลากหลายมากข้ึน โดยเพิ่มสัดสวนการสงออกที่นอกเหนือจากสินคา
เครื่องนุงหมและสิ่งทอ ดวยการสงเสริมการลงทุนจากตางประเทศในสาขาตางๆ อาทิ อุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส และการแปรรูปอาหาร และต้ังเปาเปนประเทศที่มีรายไดปานกลางภายในป 2030 

3.2.1.1 โครงสรางพื้นฐานดานโลจิสติกส ระหวางไทย–กัมพูชา ที่พัฒนาแลวและ
อยูในระหวางดําเนินการ มีดังน้ี  

1) เสนทางขนสงสินคาระหวางไทย–กัมพูชา ไดมีการพัฒนาแลว 
ปจจุบันในการขนสงสินคา ไมตองเปลี่ยนหัวลากและไมตองเปลี่ยนตู  

2) hub logistics ในเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแกว โดย
ภาคเอกชนไทย 

3) เสนทางเช่ือมตอทางรถไฟที่ยังขาดชวงกับประเทศเพื่อนบาน โดย
การรถไฟแหงประเทศไทย ขณะน้ีอยูระหวางปรับปรุงเสนทางรถไฟจากสถานีอรัญประเทศ–คลองลึก 
ระยะทาง 6 กิโลเมตร เพื่อเตรียมเช่ือมตอกับประเทศกัมพูชา โดยจะแลวเสร็จในเดือนสิงหาคม 2559 
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สวนที่เหลือจากคลองลึกเขาไปยังกัมพูชาอีกประมาณ 6 กิโลเมตร จะหารือรวมกับกัมพูชาวาจะ
ดําเนินการในรูปแบบใด ทั้งน้ีหากเช่ือมตอทางรถไฟกับกัมพูชาไดแลว ก็จะสามารถเช่ือมโยงไปถึงโฮจมินิห 
ประเทศเวียดนาม 

3.2.1.2 โอกาสดานการคา  
1) กัมพูชามีผูมีรายไดสูงมากในอันดับมหาเศรษฐี ประมาณ 1,500,000 คน 

เปนกลุมเปาหมายสําหรับสินคา high end 
2) กลุม expat เขามาทํางานและต้ังถ่ินฐานเพิ่มมากข้ึน เปนอีกกลุมที่มี

กําลังซื้อสูง ตองการสินคา high end และอสังหาริมทรัพย ทั้งน้ี รัฐบาลกัมพูชามีนโยบายเปดเสรี  
โดยกฎหมายกัมพูชาอนุญาตใหตางชาติถือครองทรัพยสินและอสังหาริมทรัพยในกัมพูชาได (คอนโดมีเนียม
ต้ังแตช้ัน 1 ข้ึนไป) 

3) กลุมชนช้ันกลางขยายตัวเพิ่มข้ึน โดยเฉพาะคนหนุมสาวสมัยใหม 
ผนวกกับกระแสความนิยมภาพยนตรและดาราไทยอยางแรงในชวงน้ี ทําใหสินคาและบริการของไทย
เปนที่ตองการในกลุมหนุมสาวยุคใหม ทั้งน้ี สินคาไทยมีภาพลักษณที่ดี ชาวกัมพูชาเช่ือมั่นในคุณภาพ
สินคาไทย 

4) กัมพูชาพึ่งพาการนําเขาเปนสําคัญ เน่ืองจากขาดแคลนอุตสาหกรรม
การผลิตในประเทศ  

5) กําลังซื้อที่เพิ่มข้ึนอยางรวดเร็ว ทําใหความตองการสินคาอุปโภค
บริโภคเพิ่มข้ึนตามมา  

6) ชาวกัมพูชาใหความสําคัญตอความงาม ธุรกิจบริการและสินคาดาน
ความงามไดรับความนิยมสูง 

7) อสังหาริมทรัพยขยายตัว ตามการเติบโตของเศรษฐกิจ จึงเปนโอกาสดี
ของธุรกิจกอสรางและธุรกิจที่เกี่ยวเน่ือง ไดแก สินคาและธุรกิจกอสราง ออกแบบ ตกแตงภายใน วัสดุ
กอสราง ของใชของประดับตกแตงบาน อาคาร 

8) กัมพูชามีโครงการ SMART SMEs สงเสริมเกษตรกรใหใชเทคโนโลยี
รุนใหม จึงเปนโอกาสสําหรับประเทศไทยในการขยายการสงออกเครื่องจักรกลการเกษตรไปยัง
กัมพูชามากข้ึน  

9) ภาพยนตรไทยมีโอกาสสูงมาก โดยเปนเครื่องมือสําคัญของการใช
วัฒนธรรมนําการคา ซึ่งในชวง 2 ปที่ผานมาภาพยนตรไทยกลับเขาสูตลาดกัมพูชาอีกครั้ง หลังจากที่
กัมพูชาปดตลาดจอแกวและจอเงินสําหรับภาพยนตรไทยมากวา 10 ป จากปญหาในอดีต สงผลให
สินคาของประเทศไทยมียอดจําหนายดีข้ึนตามสื่อบันเทิงที่มีกระแสตอบรับแรงมากในปจจุบัน ทั้งน้ี 
รวมไปถึงสินคาทางวัฒนธรรมประเพณีอื่นๆ ไดแก ศาลพระภูมิ  

3.2.1.3 โอกาสดานการดําเนินธุรกิจ 
1) การลงทุนธุรกิจรองรับนักทองเที่ยวและนักธุรกิจ ตามเสนทาง

ทองเที่ยวทางรถยนตจากไทยสูเมืองทองเที่ยวที่สําคัญของกัมพูชา (จุดพักรถ/ปมนํ้ามัน) 
2) กัมพูชามีโครงการสัมปทานที่ดินเพื่อการเกษตรในจังหวัดกัมปงธง 

(Kampong Thom) ขนาด 7,500 เฮกตาร โดยเปนพื้นที่นํ้าทวม ทั้งน้ี กัมปงธงเปนจังหวัดที่มีขนาด
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พื้นที่ใหญเปนอันดับ 2 ของประเทศ ต้ังอยูใจกลางประเทศติดกับทะเลสาบ Tonle Sap โดยกัมพูชา
ตองการเชิญชวนใหเกษตรกรไทยไปใชพื้นที่ดังกลาวในการทํานา 

3) โครงการดาราสาคร หรือ ฮองกง 2 ของจีน ในจังหวัดเกาะกง  
ซึ่งหางจากจังหวัดตราดเพียง 37 กิโลเมตร โดยจีนขอเชา 99 ป ใชพื้นที่ถึง 3,600 ตารางกิโลเมตร  
มีชายหาดยาว 90 กิโลเมตร ซึ่งจะมีทั้งสนามบิน สนามกอลฟ โรงแรม 5 ดาว บานพักตากอากาศเพื่อ
รองรับชาวจีนกลุมเศรษฐี โดยคนกลุมน้ีมีความตองการสินคาจากไทย ไมวาจะเปนเครื่องใชตางๆ 
อาหาร โดยเฉพาะอาหารสดแบบออรแกนิก หรือเกษตรอินทรีย จึงเปนโอกาสสําหรับเกษตรกรไทยที่
จะปลูกพืชฝงไทย (ตราด) เพื่อปอนผลผลิตทางการเกษตรแกโรงแรมในฝงเกาะกง รวมถึงเขาไปลงทุน
เชาพื้นที่ทําธุรกิจในโครงการดังกลาว 

4) การขุดเจาะนํ้ามันในพื้นที่ทับซอนทางทะเลระหวางไทยกับกัมพูชา 
คาดวาจะหาขอสรุปไดในปน้ี ซึ่งการสรางแหลงขุดเจาะนํ้ามันในพื้นที่ดังกลาวจะสรางโอกาสในการ
ลงทุนในพื้นที่ใกลเคียง รองรับบุคลากรรายไดสูงที่จะทํางานบนแทนขุดเจาะน้ัน 

5) 27% ของ GDP ของกัมพูชามาจากการทองเที่ยว โดยกัมพูชามี
นักทองเที่ยวตางชาติปละ 3 ลานคน ไทยควรใหความสําคัญกับการสงเสริมการลงทุนตามเสนทาง
ทองเที่ยวทางรถยนตจากไทยสูเมืองทองเที่ยวที่สําคัญของกัมพูชา (จุดพักรถ/ปมนํ้ามัน) ทั้งน้ี กัมพูชา
เพิ่งเพิ่มโควตาการเดินรถจากเดิน 40 คันเปน 500 คัน ณ จุดผานแดนอรัญประเทศ–ปอยเปต  
ตามยุทธศาสตร “2 Kingdom 1 Destination” ซึ่งโควตารถยนตน้ี กัมพูชาใหแกเวียดนามเชนกัน 
เปนโอกาสสําหรับสินคาที่เกี่ยวกับการทองเที่ยว และธุรกิจโรงแรม สถานที่พัก รานอาหาร  

3.2.1.4 จุดเดนของกัมพูชา ประกอบดวย ทรัพยากรธรรมชาติหลากหลายและ
อุดมสมบูรณ โดยเฉพาะนํ้า ปาไม และแรชนิดตางๆ เปนแหลงวัตถุดิบสําหรับภาคอุตสาหกรรมเปน
อยางดีย่ิง มีคาจางแรงงานตํ่าสุดในอาเซียน (1.6 USD/day) ประหยัดตนทุนการผลิตอยางสูง ภาษา 
ศาสนา และวัฒนธรรมที่ใกลชิดกับไทย 

3.2.1.5 อุปสรรคที่สําคัญ ไดแก  ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานยังไมพัฒนา
เทาที่ควร อาทิ ระบบไฟฟานอกเมืองยังไมเสถียร ตนทุนสาธารณูปโภค (นํ้า ไฟฟา และการสื่อสาร) 
คอนขางสูง จึงทําใหตนทุนการผลิตในสวนน้ีสูง และการขาดแคลนแรงงานมีทักษะ ยังไมสามารถผลิต
สินคาคุณภาพสูงได ตองมีการพัฒนาหรือนําเขาแรงงาน 

3.2.2  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป. ลาว ) 
IMF คาดการณวา เศรษฐกิจลาวจะขยายตัว รอยละ 7.5 ในป 2016 ซึ่งเปนอัตรา

การขยายตัวสูงเปนอันดับ 2 ในอาเซียน  
3.2.2.1 แผนพัฒนาเศรษฐกิจ/นโยบายดานเศรษฐกจิ 

1) แผนระยะสั้น  
(1)  เรงแกไขปรับปรุงและพัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐานดาน

สาธารณูปโภค และสรางอาชีพใหแกประชาชน  
(2)  ผลักดันใหเศรษฐกิจขยายตัวในแตละปไมนอยกวา รอยละ 7.5 

และพนจากบัญชีรายช่ือประเทศดอยพัฒนา (LDC) ภายในป 2563  
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(3)  ปรับเปลี่ยนวิถีการดาเนินชีวิตของประชาชนดวยการสรางงาน
และสรางรายไดจากการผลิตเชิงอุตสาหกรรม เพื่อลดปญหาความยากจน  

(4)  เปลี่ยน สปป. ลาว จากฐานเศรษฐกิจเกษตรกรรมไปสูระบบ
เศรษฐกิจอุตสาหกรรมและการบริการ 

2) แผนระยะกลาง  
(1)  ปฏิรูปนโยบายดานการคาใหเอื้ออานวยตอการดาเนินธุรกิจให

มากที่สุด และมีเปาหมายใหเปนประเทศที่นาลงทุนที่อยูในกลุม 100 อันดับแรกในป 2558  
(2)  สงเสริมและผลักดันใหอุตสาหกรรมแปรรูปและหัตถกรรม

ขยายตัวโดยเฉลี่ยรอยละ 12–13 ตอป  
(3)  ผลักดันใหมูลคาการคาภายในขยายตัวในอัตราเฉลี่ยรอยละ 12 

ตอป  
(4)  ผลักดันใหมูลคาการคากับตางประเทศสมดุลในป 2559 และ

เกินดุลในป 2563 
3) แผนระยะยาว 

(1)  ผลักดันและปฏิบัติตามนโยบายเช่ือมโยงระบบเศรษฐกิจของ 
สปป. ลาว กับระบบเศรษฐกิจภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก  

(2)  พัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมีความพรอมทั้งดานปริมาณและ
คุณภาพ  

(3)  พัฒนาใหเปนประเทศที่มีอุตสาหกรรมทันสมัย ประชาชนมี
รายไดในระดับกลางถึงระดับสูง 

3.2.2.2 โอกาสดานการคา 
1) สินคาและบริการที่มีศักยภาพ ไดแก วัสดุกอสราง อะไหลรถยนต 

เครื่องจักร อุปกรณการเกษตร บริการออกแบบ ตกแตงภายใน แฟรนไชสอาหารและเครื่องด่ืม ธุรกิจ
ความงาม ธุรกิจซอมและทําความสะอาดรถยนต ธุรกิจการศึกษา SMEs ที่มีความถนัดในธุรกิจเหลาน้ี
มีโอกาสอยางมาก 

2) เมืองรองที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจและทองเที่ยวสําคัญ ไดแก 
หลวงพระบาง สะหวันเขต จําปาสัก SMEs ควรทดลองขยายตลาดสูเมืองเหลาน้ี เพื่อยึดสวนแบงตลาดไว 

3) สปป. ลาว ต้ังเปาที่จะเปน battery แหงเอเชียในป 2563 จึงเนน
พัฒนาคนเพื่อที่จะมีความรูความสามารถดานบริหารจัดการเข่ือนและเหมืองแรที่จะใชผลิต
กระแสไฟฟา โดยสงเสริมการเช่ือมโยงหลักสูตรระหวางมหาวิทยาลัยไทย–ลาว 

3.2.2.3 โอกาสดานการดําเนินธุรกิจ 
1) สปป. ลาว มีเขตเศรษฐกิจพิเศษและเขตเศรษฐกิจเฉพาะทั้งหมด 10 แหง 

เปนโอกาสสําหรับนักธุรกิจไทยในการเขาไปลงทุนใชพื้นที่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ อาทิ บึงธาตุหลวง  
ในเวียงจันทน ซึ่งบริษัทจีนไดรับสัมปทานในการพัฒนาพื้นที่เปนเขตเศรษฐกิจเฉพาะ โดยวางคอนเซ็ปต
เปนเมืองใหมใจกลางนครเวียงจันทน ประกอบดวย โรงเรียนนานาชาติระดับอนุบาลถึงมหาวิทยาลัย 
โรงพยาบาล สถาบันการเงิน ศูนยวัฒนธรรม โรงแรมหอประชุมนานาชาติ ชอปปงเซ็นเตอร โซนที่อยู
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อาศัยทั้งในรูปแบบบานจัดสรรและคอนโดมิเนียม เขตศูนยการคาปลอดภาษี เขตนิคมอุตสาหกรรม
แปรรูปสินคาเพื่อการสงออก รวมถึงทาเรือขนสงสินคา โดยจีนจะรับผิดชอบการพัฒนาระบบ
โครงสรางพื้นฐานและสาธารณูปโภค จากน้ัน จะเปดใหเอกชนที่สนใจ รวมถึงนักธุรกิจไทยเขามา
ลงทุน 

2) สปป. ลาว จัดต้ังศูนยกระจายสินคา โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่สะพาน
มิตรภาพไทย–ลาว แหงที่ 1 ถึง 4 เพื่อใช สปป. ลาว เปนจุดผานสินคาสงตอไปยังจีน สอดคลองกับ
ยุทธศาสตรประเทศของสปป. ลาว ที่เปลี่ยนจาก Land locked เปน Land Link ศูนยกระจายสินคา
น้ีเปนโอกาสสําหรับธุรกิจและสินคาของไทยมากมาย 

3) สปป. ลาว มีทรัพยากรแรธาตุอุดมสมบูรณ อาทิ ดีบุก ยิมซั่ม ตะกั่ว 
อัญมณี ทองคํา ถานหิน เกลือ ลิกไนท โดยเฉพาะบ็อกไซด มีมากที่สุด ซึ่งใชในการผลิตอะลูมิเนียม 
และใหสัมปทานเหมืองแร การลงทุนเพื่อแสวงหาวัตถุดิบเช่ือมโยง supply chain 

4) การลงทุนของไทยใน สปป. ลาว มีมูลคาการลงทุนสูงเปนอันดับ 3 
ใน สปป. ลาว รองจากจีน และเวียดนาม โดยสวนใหญเปนการลงทุนในธุรกิจเหมืองแร เกษตรแปรรูป 
โรงแรม และรานอาหาร ยังมีโอกาสขยายไดมากกวาน้ี 

5) สปป. ลาว มีศักยภาพสูงดานการทองเที่ยว สามารถเช่ือมโยงเสนทาง
ทองเที่ยวระหวางกัมพูชา–ลาว–เมียนมา–ไทย–เวียดนาม (CLMTV) ไดแก เสนทางภูดู–เย่ียมชม 
เมืองมรดกโลก จากเมียนมา เขาพิษณุโลก–ไชยบุรี–หลวงพระบาง และ อีสานกลาง/ใต–จําปาสัก– 
เวดานัง อันนํามาซึ่งธุรกิจตอเน่ืองมากมาย 

3.2.2.4 จุดเดน ของ สปป. ลาว ประกอบดวย ทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ 
การเมืองที่มีเสถียรภาพ บรรยากาศเหมาะตอการลงทุน คาจางแรงงานคอนขางตํ่า และการลงทนุสวนใหญ
อยูในกลุมโครงสรางพื้นฐาน มีแนวโนมจะนําไปสูการพัฒนาประเทศ ภาษา ศาสนาและวัฒนธรรมที่
ใกลชิดกับไทย และการเปน Land Link เช่ือมตอระหวางอาเซียนกับจีน  

3.2.2.5 อุปสรรค สําคัญ ไดแก ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานยังไมพัฒนาเทาที่ควร 
และพื้นที่สวนใหญเปนที่ราบสูงและภูเขา การคมนาคมไมสะดวก เพิ่มตนทุนและระยะเวลาการขนสง
สินคา  

3.2.3  เมียนมา 
การเปลี่ยนจากรัฐบาลทหาร มาสูรัฐบาลภายใตการนําของ ออง ซาน ซูจี สราง

ความเช่ือมั่นจากทั้งในและตางประเทศ มีนโยบายเศรษฐกิจและการคาเสรีมากข้ึน เปดรับการลงทุน
จากตางประเทศมากข้ึน รวมถึงโครงการทวาย และโครงการอื่นๆ ที่เปนประโยชนกับประเทศชาติ  

3.2.3.1 ยุทธศาสตรการสงออกแหงชาติ ระยะ 5 ป นับต้ังแตป 2558 ถือเปน
แผนยุทธศาสตรทางการคาฉบับแรก เปาหมายสําคัญ คือ 

1) ลดการพึ่งพารายไดจากการสงออกนามันดิบและกาซธรรมชาติ  
2) เพิ่มสัดสวนการสงออกไปยังสหรัฐฯและสหภาพยุโรป  
3) กําหนด 7 ผลิตภัณฑเปาหมาย ประกอบดวย ขาว พืชตระกูลถ่ัว 

ผลิตภัณฑจากปา ปลาและอาหารทะเล ยางพารา สิ่งทอและเสื้อผาสําเร็จรูป และการทองเที่ยว 
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3.2.3.2 โอกาสดานการคา 
1) การคาชายแดนมีความสําคัญมาก เน่ืองจากเมียนมาและไทยมี

ชายแดนติดกันความยาวถึง 2,400 กิโลเมตร และกวารอยละ 80 ของการคาระหวางประเทศของไทย
กับเมียนมา เปนการคาชายแดน สินคาอุปโภคบริโภคทุกชนิดเปนที่ตองการในเมียนมา 

2) ธุรกิจบริการมีโอกาสสูงมาก โดยเฉพาะธุรกิจแฟรนไชสของไทยยัง
สามารถขยายตลาดในเมียนมาไดอีกมาก เน่ืองจากแบรนดไทยเปนที่รูจักและยอกรับในคุณภาพ
นอกจากน้ี ธุรกิจโรงแรม การศึกษา ออกแบบ/ตกแตงภายใน สุขภาพและความงาม มีโอกาสสูง  

3) ตลาดเมืองรอง อาทิ มัณฑะเลย ตองยี (ชาวไทใหญอาศัยอยูมาก) 
เปนชองทางขยายสวนแบงตลาดของไทยในตอนเหนือของเมียนมา 

ทั้งน้ี เมียนมา ตองการใหมีการตัดถนนจากแมฮองสอนไปกรุงเนปดอห 
และยกระดับจุดผอนปรนบานหวยตนนุน จ.แมฮองสอน เปนจุดผานแดนถาวร  

3.2.3.3 โอกาสดานการดําเนินธุรกิจ 
1) เมียนมามีเขตเศรษฐกิจพิเศษ 3 แหง ที่ทวาย ติลาวา และเจาผิว 

โดยเขตเศรษฐกิจพิเศษติลาวามีความคืบหนามากที่สุด ทั้งน้ี ควรลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษเน่ืองจาก
มีความพรอมดานระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานและไดรับ incentives ตางๆ อีกทั้ง เมียนมาไดสิทธิพิเศษ
ทางภาษีสงออกไปยังสหรัฐฯ และสหภาพยุโรป 

2) การลงทุนในธุรกิจบริการที่เกี่ยวเน่ืองกับทองเที่ยว (โรงแรม สปา) 
ธุรกิจการศึกษา มีศักยภาพสูง 

3) ตอนเหนือของเมียนมา รัฐกะฉ่ิน เปนแหลงหยกคุณภาพดี ที่เรียกวา
หยกจักรพรรดิ รัฐชาน (เมืองโมกก) เปนแหลงอัญมณีที่สําคัญ โดยเฉพาะทับทิม สามารถเปนแหลง
วัตถุดิบอุตสาหกรรมเครื่องประดับของไทย 

4) ตอนใตของเมียนมา (มะริด ในเขตตะนาวศรี) มีความอุดมสมบูรณ
ของทรัพยากรประมง สามารถเปนแหลงวัตถุดิบใหกับอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเลของไทย 

5) อุตสาหกรรมการผลิตเสื้อผาสําเร็จรูปของเมียนมาขยายตัวอยางรวดเรว็ 
ดวยมูลคาการสงออกในป 2557 ที่ 1,500 ลานเหรียญสหรัฐฯ คิดเปนสัดสวน 14% ของมูลคาการ
สงออกรวม และ 70% ของการจางงานในภาคอุตสาหกรรมในนครยางกุง สวนใหญเปนโรงงานตัดเย็บ
เสื้อผาสําเร็จรูปซึ่งเปนการลงทุนจากตางประเทศ 

6) การเช่ือมโยงแหลงทองเที่ยวระหวางประเทศ อาทิ “Seafood Route” 
(มะริด–ประจวบคีรีขันธ–กรุงเทพฯ) สงเสริมธุรกิจทองเที่ยวเมียนมาใหพัฒนาเร็วข้ึน 

3.2.3.4 จุดเดน ของเมียนมา ประกอบดวย การมีทรัพยากรธรรมชาติ นํ้ามันและ
กาซธรรมชาติจํานวนมาก พรมแดนเช่ือมโยงจีนและอินเดีย ไทยสงสินคาผานเมียนมาไปยังอินเดียได 
ประชากรวัยแรงงานมีจํานวนมาก คาจางแรงงานคอนขางตํ่า (2.5 USD/day) มีการพัฒนาโครงขาย
คมนาคมในประเทศเชิงรุก ทั้งทางถนน รถไฟความเร็วสูง และทาเรือ ตอไปจะมีสิ่งอํานวยความ
สะดวกตอการลงทุนมากย่ิงข้ึน 

3.2.3.5 อุปสรรค สําคัญ ไดแก ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานยังไมพัฒนาเทาที่ควร 
ไฟฟาและสัญญาณโทรศัพทไมเสถียร โรงงานอุตสาหกรรมตองลงทุนอุปกรณปนไฟฟาและมีตนทุนคา



17 

 

นํ้ามันสูง และตนทุนที่ดินและคาเชาสํานักงานสูงมาก ที่ดินสวนใหญเปนของรัฐบาล ซึ่งใหเอกชนเชา
ระยะยาว 

3.2.4 เวียดนาม 
ผลการเจรจาความตกลงหุนสวนยุทธศาสตรเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟก (TPP) เมื่อ

วันที่ 5 ตุลาคมที่ผานมา ย่ิงเพิ่มโอกาสดึงดูดการลงทุนจากตางประเทศ (Foreign Direct 
Investment–FDI) ใหเวียดนามอยางมาก จากเดิมที่ยักษใหญหลายประเทศมุงหนาไปลงทุนใน
เวียดนามอยูแลว คาดการณวา เศรษฐกิจเวียดนามเติบโตอยางรวดเร็ว ย่ิงข้ึนไปอีก จากเดิมที่เติบโต 
รอยละ 6.2 ในป 2558 

3.2.4.1 ยุทธศาสตรการสงออก–นําเขาเวียดนาม (ป 2011–2020) 
1) ลดการพึ่งพาการนําเขาสินคาวัตถุดิบจากตลาดใดตลาดหน่ึง ไมให

มากเกินไป (ไดแก ตลาดจีน ซึ่งเวียดนามนาเขากวารอยละ 30 ของมูลคาการนําเขารวม) 
2) สงเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมตอเน่ือง อุตสาหกรรมการแปรรูป

สินคาเกษตร 
3.2.4.2 โอกาสดานการคา 

1) ในการประชุม JTC ไทย–เวียดนามครั้งลาสุด ไดมีการกําหนด
เปาหมายมูลคาการคาระหวางกัน ที่ 20,000 ลานเหรียญสหรัฐ ในป 2563 

2) ประเทศเวียดนามมีประชากรกวา 90 ลานคน มากเปนอันดับ 3 ใน
อาเซียน โดยมีประชากรวัยทํางานประมาณ 55 ลานคน หรือรอยละ 60 ของประชากรรวม จากการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของเวียดนามที่ผานมา สงผลใหผูบริโภคชาวเวียดนามมีรายไดในการจบัจาย
ใชสอยเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตมากข้ึน โดยเฉพาะกลุมชนช้ันกลางที่มีการขยายตัวอยางรวดเร็ว 
สงผลใหมีความตองการเครื่องใชไฟฟาภายในบานสูงข้ึนมาก (อาทิ เตาอบ/ไมโครเวฟ เครื่องซักผา/อบผา 
เครื่องปรับอากาศ/พัดลม เครื่องทํานํ้าอุน อุปกรณเตรียมอาหาร) อาหารสําเร็จรูป ซึ่งเปนผลจากการ
ขยายตัวอยางตอเน่ืองของสังคมเมืองของเวียดนาม (urbanization) ผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพและความงาม  

3) เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 คณะรัฐมนตรีเวียดนามไดเห็นชอบราง
นโยบายและกลไกพิเศษสําหรับโครงการขยายเมืองฮานอย ตามเสนทาง Nhat Tan–Noi Bai 
Highway ที่เช่ือมตัวเมืองฮานอยกับสนามบินนานาชาติ Noi Bai (Nhat Tan–Noi Bai urban 
development project) ใหเปนเมืองใหม จึงเปนโอกาสสําหรับธุรกิจกอสราง และธุรกิจที่เกี่ยวเน่ือง
กับการกอสรางของไทย  

4) เมืองรองกําลังขยายตัวมีความสําคัญทางเศรษฐกิจมากข้ึน อาทิ ไฮฟอง 
ดานัง เกิ่นเทอ 

3.2.4.3 โอกาสดานการดําเนินธุรกิจ 
1) การเขารวม TPP และการเจรจา FTA ระหวางเวียดนามกับ 

หลายประเทศ เพิ่มโอกาสสําหรับนักลงทุนใชเวียดนามเปนฐานการผลิตเพื่อสงออกไปประเทศคูเจรจา
ของเวียดนาม 

2) เวียดนามยังไดรับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรในการสงออกไป
ประเทศพัฒนาแลว 



18 

 

3) รัฐบาลเวียดนามไดเล็งเห็นความสําคัญของการใชเขตเศรษฐกิจพเิศษ
เปนกลไกในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ จึงไดจัดต้ังเขตเศรษฐกิจพิเศษข้ึนเปนจํานวนมากเพื่อ
ดึงดูดการลงทุนจากตางประเทศ แบงออกเปน 3 ประเภท คือ Export Processing Zone (EPZ)  
ที่รวมอุตสาหกรรมประเภทตางๆ ซึ่งเนนผลิตสินคาเพื่อการสงออก Industrial Zone (IZ) หรือ 
Industrial Park เปนเขตเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ซึ่งเนนผลิตสินคาเพื่อจําหนายในประเทศ และ 
High–Tech Zone (HTZ) เพื่อสงเสริมการวิจัยและพัฒนา (R&D) รวมทั้งผลิตสินคาที่ใชเทคโนโลยี
การผลิตข้ันสูง โดยใหสิทธิประโยชนตางๆ สําหรับการลงทุน ในสวนของประเทศไทย บริษัทอมตะ  
มีนิคมอุตสาหกรรม 1 แหงในเวียดนาม ภายใตช่ือ อมตะเบียนหวง และอยูระหวางการพัฒนา
โครงการใหม อมตะซิต้ี ลัมถ่ัน จ.ดองไน 

4) เวียดนามมีความอุดมสมบูรณในทรัพยากรประมงและการเกษตร 
(อาทิ กาแฟ พริกไทย มะมวงหิมะพาน ผลไม เปนตน) จึงเปนโอกาสในการลงทุนในอุตสาหกรรมแปรรูป
อาหารทะเล และอุตสาหกรรมแปรรูปสินคาเกษตร 

5) เสนทางเศรษฐกิจ Southern Economic Corridor (ถนนสาย R10) 
ซึ่งเปนถนนเลียบชายฝงทะเลไทย (ตราด)–กัมพูชา (เกาะกง)–เวียดนาม (เมืองฮาเตียน จังหวัดเกียนยาง) 
เปนโอกาส ทั้งในดานการคา (โดยเฉพาะผลไมจากภาคตะวันออกของไทย) การลงทุน (ตามแนว
เสนทาง) และการทองเที่ยว (การเช่ือมโยงแหลงทองเที่ยว 3 ประเทศ) โดยปจจุบัน กัมพูชาและ
เวียดนามมีแผนพัฒนาถนนสาย R10 เรงดวนใหเสร็จภายในป 2558 เพื่อรองรับการเปดเออีซี 

3.2.4.4 จุดเดน ของเวียดนาม ประกอบดวย ประชากรจํานวนมากอันดับ 14 ของโลก 
(~90 ลานคน) มีกําลังซื้อสูง อีกทั้ง เศรษฐกิจกําลังเติบโต มีรายไดสูงข้ึนจากเศรษฐกิจที่โตเร็ว และ
ความตองการสินคาเพิ่มมากข้ึน มีแนวชายฝงทะเลยาวกวา 3,200 กิโลเมตร มีทาเรือสําคัญออกสู 
แปซิฟค การเมืองมีเสถียรภาพ และที่สําคัญ การเขาเปนสมาชิก Trans–Pacific Partnership (TPP) 
ซึ่งเปนโอกาสดีในการสงสินคาไปยังสหรัฐฯ และประเทศสมาชิกอื่น 

3.2.4.5 อุปสรรค ที่สําคัญ ไดแก ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานยังไมไดรับ 
การพัฒนาเทาที่ควร ตนทุนที่ดินและคาเชาสํานักงานคอนขางสูง และการปกปองธุรกิจในประเทศที่
กําลังเพิ่มมากข้ึน 

3.2.5  ฟลิปปนส 
อัตราการเติบโตของเศรษฐกิจฟลิปปนส รอยละ 6 ในป 2015 เศรษฐกิจของ

ประเทศฟลิปปนสขับเคลื่อนโดยการบริโภคภายในประเทศเปนสําคัญ เน่ืองจากประชากรฟลิปปนสมี
จํานวนถึง 100 ลานคน มากเปนอันดับ 2 ในอาเซียน และเปนประชากรที่มีกําลังซื้อสูงข้ึนอยาง
ตอเน่ือง ดวยเงินโอนกลับที่แรงงานฟลิปปนสในตางประเทศสงมาใหครอบครัวซึ่งแตละปมีมูลคาสูงถึง 
2 หมื่นลานเหรียญสหรัฐตอป การเติบโตอยางรวดเร็วของ BPO ซึ่งสรางรายไดประมาณ 21.3 
พันลานเหรียญสหรัฐ ป 2015 และการใชจายภาครัฐที่เพิ่มข้ึนเพื่อการปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานของ
ประเทศ 
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3.2.5.1 แผนพัฒนาเศรษฐกิจ/นโยบายเศรษฐกิจของฟลิปปนส 
1) ระยะสั้น  

เรงแกไขปญหาคอขวดในการจัดซื้อจัดจางของภาครัฐเพื่อเรงการใชจาย
ของภาครัฐเพื่อพัฒนาโครงสรางพื้นฐานของประเทศและกระตุนการใชจายภายในประเทศ  
ปรับกฎระเบียบใหมีความสะดวกย่ิงข้ึนสาหรับดานการคาการลงทุน BPO ทั่วประเทศ (ทั้งในเมืองหลัก
และเมืองรอง) 

2) ระยะกลาง  
ปฏิรูปนโยบายภาษี เพิ่มการแขงขันในอุตสาหกรรม (ลดการผูกขาด) 

เพิ่มการลงทุนภายในประเทศ พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและแกไขปญหาการขาดแคลนพลังงาน แกไข
ปญหาคอรัปช่ัน 

3) ระยะยาว  
ลดความยากจนและปฏิรูปโครงสรางทางเศรษฐกิจเพื่อกระจายความ

มั่งค่ัง 
3.2.5.2 โอกาสดานการคา สินคาและบริการที่มีโอกาสสูงมาก ไดแก  

1) สินคาอาหารและเครื่องด่ืม  
2) ขาว เน่ืองจากผลผลิตไมพอเพียงสําหรับการบริโภคภายในประเทศ 

มีการนําเขาปละ 7–8 แสนตัน 
3) ช้ินสวนยานยนต ตนทุนการผลิตสูงทําใหมีโรงงานผลิตรถยนตนอย 

และถนนสวนใหญไมดีทําใหรถยนตเกิดการสึกหรอตองเปลี่ยนอะไหลและช้ินสวนบอย 
4) วัสดุกอสราง เน่ืองจากที่อยูอาศัยเกิดความเสียหายจากภัยธรรมชาติ 

(พายุไตฝุน) ซึ่งมีเปนประจําทุกป 
5) สปา เครื่องสําอาง/ผลิตภัณฑความงาม เน่ืองจากชนช้ันกลาง/วัยทาํงาน 

มีรายไดสูงข้ึน 
6) เซบูเมืองรองบนเกาะทางใต มีกําลังการซื้อสูงแตสินคายังขยายไป 

ไมทั่วถึง 
3.2.5.3 โอกาสดานการดําเนินธุรกิจ 

1) ปจจุบันมีบริษัทไทยเขาไปลงทุนในฟลิปปนส ไดแก CP (อาหารสัตว) 
ปตท. (80 กวาแหง) SCG (วัสดุกอสราง กระดาษลูกฟูก ซีเมนต) และ EGCO (โรงงานผลิตไฟฟา) 
สําหรับธุรกิจที่นักธุรกิจไทยสามารถเขาไปลงทุน ไดแก สวนปาลม สวนมะพราว และรวมทั้งผลิต
สินคาอุปโภคบริโภคเพื่อสงออกไปยังประเทศที่ 3  

2) ฟลิปปนสมีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ ประกอบดวย แรธาตุ 
(ทองแดงมีมากที่สุดในเอเชีย) สัตวนํ้า (ปลาทูนา) นํ้ามันปาลม (ทางตอนใต) มะพราว เปนตน นํามาใช
ผลิตเพื่อการสงออกและขายในประเทศไดมาก 

3.2.5.4 จุดเดนของฟลิปปนส ประกอบดวย ประชากรจํานวนมากอันดับ 12 ของโลก 
และแรงงานทั่วไปมีความรู–สื่อสารภาษาอังกฤษได 
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3.2.5.5 อุปสรรคไดแก ที่ต้ังหางไกลจากประเทศสมาชิกอาเซียน และมีสภาพเปนเกาะ 
คาขนสงสูง ระบบโครงสรางพื้นฐาน และสวัสดิภาพทางสังคมยังไมพัฒนาเทาที่ควร สหภาพแรงงานมี
บทบาทคอนขางมาก และมีการเรียกรองเพิ่มคาแรงอยูเสมอ และการลงทุนสวนใหญเปนการรองรับ
ความตองการภายในประเทศเปนหลัก 

3.2.6  มาเลเซีย 
การทรุดตัวและทรงตัวในระดับตํ่าของราคานํ้ามันในตลาดโลก และการชะลอตัว

ทางเศรษฐกิจของประเทศคูคาสําคัญ ทําใหการสงออกของมาเลเซียไดรับผลกระทบ และกําลังซือ้และ
การบริโภคภายในประเทศลดลง แตถึงกระน้ัน กําลังซื้อของรัฐที่ติดชายแดนไทยยังสูงอยู  

3.2.6.1 แผนพัฒนาเศรษฐกิจ ระยะ 5 ป ฉบับที่ 10 (ป 2553–2558)  
1) ต้ังเปาใหเศรษฐกิจขยายตัวที่รอยละ 6.0 ตอป เนนสนับสนุน

เศรษฐกิจที่ต้ังอยูบนฐานความรูและภาคบริการ (knowledge and service based economy)  
2) เพิ่ม GDP ภาคบริการ จากรอยละ 58 เปนรอยละ 65  
3) สงเสริมอุตสาหกรรมที่ใชเทคโนโลยีข้ันสูง ลดการพึ่งพาแรงงาน

ระดับลาง  
4) สงเสริมการลงทุนจากตางประเทศและภาคเอกชนใหเปนตัวจักร

สําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดย และกําหนด National Key Economic Area 
(NKEA) จํานวน 12 สาขา ประกอบดวย (1) สาขาปาลมนํ้ามัน และยางพารา (2) นํ้ามัน แกสและ
พลังงาน (3) ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส (4) เกษตรกรรม (5) ทองเที่ยว (6) การศึกษา (7) บริการ
สุขภาพ (8) บริการธุรกิจ (9) บริการการเงิน (10) การสื่อสาร (communication content and 
infrastructure) (11) คาปลีกและคาสง (12) การพัฒนาพื้นที่ Greater Kuala Lumpur/Klang 
Valley 

นอกจากน้ี มาเลเซีย ยังไดคัดเลือกพื้นที่ในภูมิภาคตางๆ ของประเทศ 5 
พื้นที่สําหรับพัฒนาเปนระเบียงเศรษฐกิจของประเทศ โดยกําหนดสิทธิประโยชนในอัตราที่สูงกวาปกติ 
เพื่อสงเสริมการลงทุนเพื่อการพัฒนาประเทศเขาสูการเปนประเทศรายไดสูงอยางครอบคลุมทั่วถึง 
ประกอบดวย Iskandar/ Northern Corridor/ East Coast/ Sarawak และ Sabah 

3.2.6.2 โอกาสดานการคา 
1) ประชากรสวนใหญของมาเลเซีย (รอยละ 60) เปนชาวมุสลิม  

การสงออกสินคาอาหารของไทยมาเลเซียตองเปนอาหารฮาลาลเทาน้ัน ทั้งน้ี หนวยงานรับรองฮาลา
ลของมาเลเซีย (JAKIM) ไมมีนโยบายใหการรับรองฮาลาลกับสถานประกอบการที่ต้ังอยูนอกประเทศ
มาเลเซียโดยตรง แตใชวิธีการรับรองระบบรับรองฮาลาลขององคกรรับรองฮาลาลแตละประเทศแทน 
เชน JAKIM ใหการรับรองสํานักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทยแลว จึงถือวาสินคาที่
มีเครื่องหมายรับรองฮาลาลของคณะกรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทย สามารถวางจําหนายใน
ประเทศมาเลเซียได อยางไรก็ดี ยังมีผูบริโภคบางกลุมที่ยังไมรูจักและขาดความเช่ือมั่นในตรารับรอง
ฮาลาลของไทย จึงจําเปนตองประชาสัมพันธใหเปนที่รูจักมากข้ึน  

2) แฟช่ันมุสลิมและของใชสําหรับมุสลิม เปนสินคาอีกกลุมที่มีความ
ตองการในมาเลเซีย 
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3) ปจจุบันชองทางการตลาดผานทาง E–Commerce ในมาเลเซียมี
การขยายตัวอยางรวดเร็ว โดยเฉพาะสนิคาเสื้อผา อิเล็กทรอนิกส รองเทา ผลิตภัณฑความงาม รานคา
ปลีกช้ันนําในมาเลเซียไดนําเอาระบบ E–Commerce มาใชเพื่อเสริมสรางกลยุทธการตลาด เชน หาง 
Tesco และ Giant ใหบริการสั่งซื้อสินคาทาง on line 

4) นักทองเที่ยวมาเลเซียเขามาในประเทศไทยเปนอันดับ 2 รองจากจีน 
ดังน้ัน ธุรกิจรานอาหาร/โรงแรมในไทย หากสามารถพัฒนาเปนฮาลาลได จะทําใหไดลูกคาจาก
มาเลเซียเพิ่มข้ึน 

จากการประชุม JTC ไทย–มาเลเซีย ที่เพิ่งผานมา ไทยไดหยิบยกปญหาที่
มาเลเซียกําหนดปริมาณการขนสงสินคาเนาเสียงายผานแดนทางถนนจากประเทศไทยผานมาเลเซีย
ไปยังสิงคโปร ที่ปริมาณ 30,000 ตัน/ป โดยไมตองเสียภาษี ซึ่งหากเกินเพดานดังกลาวตองเสียภาษี
ตามปกติ และกําหนดใหมีการขนสงผานทางดานสะเดา–ดาน บูกิตกายูฮิตัม เทาน้ัน รวมถึงขอให
มาเลเซียพิจารณาอนุญาตการนําเขาขาวจากไทยไปยังมาเลเซียโดยทางบก เน่ืองจากทั้ง 2 ประเทศมี
พรมแดนติดกัน จากที่ปจจุบันมาเลเซียอนุญาตใหขนสงทางเรือและอากาศเทาน้ัน คาดวาจะมีผล
ตามมาในทางที่เปนประโยชนตอการคาชายแดนและผานแดนไทย–มาเลเซีย 

3.2.6.3 โอกาสดานการดําเนินธุรกิจ 
1) จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติฉบับที่ 9 และฉบับที่ 10 ของ

ประเทศมาเลเซีย ที่มุงเนนการกระจายความเจริญไปสูภูมิภาคตางๆ ที่มีศักยภาพ รัฐบาลมาเลเซียจึง
ไดคัดเลือก 5 พื้นที่สาหรับพัฒนาเปนระเบียงเศรษฐกิจของประเทศ โดยระบุโอกาสการลงทุนและให
สิทธิประโยชนในอัตราที่สูงกวาปกติ เพื่อสรางบรรยากาศการลงทุนและเปนการวางแผนระยะยาวใน
การพัฒนาประเทศเขาสูการเปนประเทศรายไดสูง ทั้งน้ี พื้นที่ที่ไดรับเลือกเปนเขตเศรษฐกิจพิเศษ 5 แหง 
ต้ังอยูทั้งในฝงมาเลเซียตะวันตก 3 พื้นที่ และในฝงมาเลเซียตะวันออก 2 พื้นที่ ประกอบดวย 

(1)  เขตเศรษฐกิจพิเศษ Iskandar อยูในรัฐยะโฮร ตอนใตฝง
มาเลเซียตะวันตก เนนการพัฒนาการบริการที่ใชแรงงานวิชาชีพ ไดแก ดานความคิดสรางสรรค 
การศึกษา สุขภาพ โลจิสติกส การทองเที่ยวและสันทนาการ และธุรกรรมทางการเงิน และ
อุตสาหกรรมที่ใชแรงงานมีทักษะ ไดแก ปโตรเคมีและไบโอดีเซล อิเล็กทรอนิกส และการแปรรูป
อาหารและวัตถุดิบทางการเกษตร รัฐบาลมาเลเซียต้ังเปาหมายใหเขตเศรษฐกิจพิเศษแหงน้ีเปน
สะพานเศรษฐกิจเช่ือมโยงกับสิงคโปร โดยใชโอกาสจากที่ต้ังที่อยูติดกับสิงคโปร อีกทั้งเล็งเห็น
ขอจํากัดดานกายภาพของสิงคโปรที่ไมสามารถขยายพื้นที่อุตสาหกรรมในประเทศไดมากนัก 
ผูประกอบการสิงคโปรที่ตองเผชิญกับปญหาคาจางแรงงานสูงข้ึน จึงยายฐานการผลิตไปยังอิสกันดาร 
ซึ่งมีคาจางแรงงานตํ่ากวาสิงคโปรกวา เกิดเปนโมเดลธุรกิจใหมของผูประกอบการสิงคโปร โดยมี
โรงงานผลิตอยูในอิสกันดาร สวนสํานักงานต้ังอยูในสิงคโปร  

(2)  เขตเศรษฐกิจ Northern Corridor อยูทางตอนเหนือของฝง
มาเลเซียตะวันตก เนนการพัฒนาในภาคการเกษตร อุตสาหกรรม และการทองเที่ยว 

(3)  เขตเศรษฐกิจ East Coast บริเวณชายฝงตะวันออกของ
มาเลเซียตะวันตก เนนการพัฒนาอุตสาหกรรม Oil & Gas ปโตรเคมี การทองเที่ยว การศึกษา และ
เกษตรกรรม  
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(4)  เขตเศรษฐกิจ Sarawak อยูทางตอนใตของมาเลเซียตะวันออก 
เนนการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับนามัน (Oil–based) เหล็ก กระจก อะลูมิเนียม และวิศวกรรม
ทางนํ้า  

(5)  เขตเศรษฐกิจ Sabah อยูตอนเหนือของมาเลเซียตะวันออก 
เนนการพัฒนาดานเกษตรกรรม เทคโนโลยีชีวภาพ การทองเที่ยว และโลจิสติกส 

2) การลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษของมาเลเซีย และการเช่ือมโยงเขต
เศรษฐกิจพิเศษชายแดนไทย–มาเลเซีย จะเปนประโยชนตอนักลงทุนไทยอยางมาก 

3.2.6.4 จุดเดนของมาเลเซีย ประกอบดวย เปนประเทศที่เศรษฐกิจดี รายไดเฉลี่ย
ตอคนตอปอยูในอันดับ 3 ของอาเซียน มีปริมาณสํารองนํ้ามันมากเปนอันดับ 3 และกาซธรรมชาติ
มากเปนอันดับ 2 ของเอเชียแปซิฟก ระบบโครงสรางพื้นฐานครบวงจร แรงงานมีทักษะ เหมาะกับการ
ผลิตสินคาที่ตองการฝมือข้ันสูง ไดต้ังเปาหมายเปน “ประเทศพัฒนาแลว” ในป 2563 และมีนโยบาย
พัฒนาการผลิตดวยเทคโนโลยีข้ันสงูอยางจริงจัง 

3.2.6.5 อุปสรรคไดแก จํานวนประชากรคอนขางนอย ทําใหขาดแคลนแรงงาน
ระดับลาง  

3.2.7  อินโดนีเซีย 
3.2.7.1 นโยบายเศรษฐกิจอินโดนีเซีย 

1) อินโดนีเซียมีขนาดเศรษฐกิจใหญที่สุดในอาเซียน มีประชากรกวา 
250 ลานคน ปจจุบัน เศรษฐกิจอินโดนีเซียประสบภาวะถดถอย อัตราการขยายตัวลดลง รอยละ 
4.7% ประกอบกับคาเงินรูเปยที่ออนตัวลงอยางตอเน่ือง ทําใหรัฐบาลอินโดนีเซียภายใตการนําของ
ประธานาธิบดีโจโกว่ี เนนการดําเนินนโยบายปกปองอุตสาหกรรมในประเทศ และลดการนําเขาเพื่อ
ลดการขาดดุลทางการคา ทั้งน้ี แมจะเปลี่ยนรัฐบาลก็ตาม แตอินโดนีเซียยังคงใชแผนแมบทพัฒนา
เศรษฐกิจแหงชาติฉบับป 2011–2025 หรือที่มีช่ือยอวาแผน MP3EI เปนแนวทางในการพัฒนา
ประเทศ โดยปจจุบันเขา phase ที่ 3 ของแผนพัฒนาดังกลาวแลว 

2) สืบเน่ืองจากนโยบายดังกลาว ทําใหรัฐบาลอินโดนีเซียทยอยออก
กฎระเบียบการนําเขาที่ยุงยากซับซอน ซึ่งเปนมาตรการกีดกันทางการคาที่สงผลกระทบตอการสงออก
ของหลายประเทศที่เปนคูคากับอินโดนีเซียรวมถึงประเทศไทย ทั้งน้ี รัฐบาลอินโดนีเซียไมไดให
ความสําคัญกับอาเซียนและ AEC เลย ดังน้ัน การเขาไปลงทุนในอินโดนีเซีย จึงเปนทางออกที่จะ
หลีกเลี่ยงกําแพงกฎระเบียบทางการคา 

3) อยางไรก็ดี ในชวงที่อินโดนีเซียเพิ่มมาตรการกีดกันทางการคา 
เศรษฐกิจอินโดนีเซียมีการชะลอตัวลงอยางมาก ทําให ลาสุดรัฐบาลไดประกาศปรับคณะรัฐมนตรี โดย
เปลี่ยนตําแหนงรัฐมนตรีเศรษฐกิจ และรัฐมนตรีการคา นอกจากน้ี เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2558 
ประธานาธิบดีโจโกวี ยังไดประกาศนโยบายเศรษฐกิจใหมเพื่อกระตุนเศรษฐกิจของประเทศ 
(economic stimulus packages) และนโยบายผอนคลายกฎระเบียบ (deregulation policy) โดย
จะทบทวนกฎระเบียบตางๆ ที่พิจารณาแลวเห็นวา เปนภาระตอสภาพแวดลอมทางธุรกิจในประเทศ
คาดวาเศรษฐกิจอินโดนีเซียจะปรับไปในทิศทางที่ดีข้ึน  
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4)  มาตรการกระตุนเศรษฐกิจเปนชุดๆ ซึ่งจนถึงปจจุบัน ไดออกมาแลว 
5 ชุด สรุปสาระสําคัญได ดังน้ี 

ชุดที่ 1  
(1)  เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรมในประเทศ

ดวยการผอนคลายกฎระเบียบ (economic deregulation policy) ลดระเบียบราชการที่ยุงยาก โดย
จะทบทวนกฎระเบียบตางๆ ที่เปนภาระตอสภาพแวดลอมทางธุรกิจของประเทศ 

(2)  เรงรัดโครงการยุทธศาสตรที่ เปนผลประโยชนของประเทศ 
โดยเฉพาะโครงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดวยการกาจัดอุปสรรคตางๆ เพื่อใหโครงการดังกลาว
ประสบความสําเร็จ  

(3)  เพิ่ มการลงทุนในภาคอสั งหาริมทรัพยของอินโดนี เซีย 
โดยเฉพาะโครงการที่อยูอาศัยสาหรับผูมีรายไดนอย ทั้งน้ี เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2558 กระทรวงการคา
อินโดนีเซีย ไดออกกฎระเบียบใหม 9 ฉบับเพื่อรองรับนโยบายกระตุนเศรษฐกิจ ชุดที่ 1 น้ีแลว 

ชุดที่ 2  
(1)  เพิ่มความสะดวกรวดเร็วในกระบวนการขออนุมัติการลงทุนใน

เขตเศรษฐกิจพิเศษ/เขตอุตสาหกรรม  
(2)  กําหนดมาตรการจูงใจทางภาษีเพื่อสงเสริมผูสงออกใหฝาก

รายไดในสกุลเงินตราตางประเทศไวในประเทศ  
(3)  ปรับปรุงกฎระเบียบในระดับภูมิภาคใหมีความงายและมี

ประสิทธิภาพมากข้ึน 
ชุดที่ 3  
(1)  การลดราคานามันเช้ือเพลิง ราคากาซ และคาไฟฟาเพื่อลด

ตนทุนในการประกอบธุรกิจในประเทศ  
(2) การเพิ่มโอกาสในการเขาถึงสินเช่ือใหกับผูประกอบการราย

ยอยโดยการลดอัตราดอกเบี้ยภายใตโครงการ Loans for People’s Small Businesses (KUR) และ
ขยายฐานผูประกอบการภายใตโครงการดังกลาว  

(3)  การเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการขอใบอนุญาตที่ดินเพื่อ
กิจกรรมดานการลงทุน 

ชุดที่ 4  
(1)  การกําหนดสูตรสําเร็จ (fixed formula) ในการคํานวณการ

ปรับเพิ่มคาจางแรงงานข้ันตํ่าทั่วประเทศ ทั้งน้ี ที่ผานมา อัตราการเพิ่มของคาจางแรงงานข้ันตํ่ามี
ความไมแนนอนข้ึนกับการเจรจาระหวางรัฐบาลทองถ่ินกับสหภาพแรงงานทองถ่ิน และข้ึนกับดัชนี 
คาครองชีพพื้นฐานของแตละจังหวัด สงผลใหคาจางแรงงานข้ันตํ่ามีความแตกตางกันมากระหวาง
จังหวัดตางๆ ในอินโดนีเซีย ซึ่งความไมแนนอนของตนทุนคาจางแรงงาน และการเพิ่มข้ึนของคาจาง
แรงงานข้ันตํ่าอยางรวดเร็วในบางจังหวัด ทาใหเจาของกิจการและนักลงทุนตางชาติเกิดความไมมั่นใจ 
และสงผลกระทบตอสภาพแวดลอมทางธุรกิจ  
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(2)  รัฐบาลจะใหเงินกูผอนปรนในอัตราดอกเบี้ยพิเศษแกผูสงออก
รายยอยและธุรกิจที่ใชแรงงานเขมขนผานธนาคาร Exim bank ของอินโดนีเซียซึ่งเปนสถาบันการเงิน
ของรัฐ 

ชุดที่ 5  
(1)  การกําหนดใหผูประกอบการตองตีราคาทรัพยสินถาวรของตนใหม 

(fixed asset revaluation) เพื่อสะทอนผลกระทบจากเงินเฟอหรือการออนคาของเงินรูเปย โดยคาดวาจะ
ทําใหฐานะทางการเงินของผูประกอบการกระเต้ืองดีข้ึนและสามารถขยายกิจการไดตอไป เน่ืองจากที่
ผานมา ธุรกิจจานวนมากมีการรายงานเกี่ยวกับมูลคาทรัพยสินไมเปลี่ยนแปลงเปนปๆ เพื่อหลีกเลี่ยง
การเสียภาษี 10% สาหรับมูลคาที่เพิ่มข้ึน  

(2)  การยกเลิกการเก็บภาษีซอนสาหรับกองทุน investment 
fund ที่ลงทุนในอสังหาริมทรัพย และโครงสรางพื้นฐาน เพื่อดึงดูดกองทุนจากตางประเทศใหเขามา
ลงทุนในตลาดหลักทรัพยอินโดนีเซีย อีกทั้งสงเสริมการลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย และโครงสราง
พื้นฐาน 

3.2.7.2 โอกาสดานการคา 
1) การเจาะตลาดอินโดนีเซีย ไทยควรเนนผูบริโภคระดับกลาง–สูง ซึ่งมี

ประมาณ 80 ลานคน โดยสินคาไทยเปนที่ยอมรับในตลาดอินโดนีเซีย จากการขยายตัวของจํานวน 
ชนช้ันกลาง และการเปนสังคมเมืองมากข้ึน ทําใหประชากรชาวอินโดนีเซียมีกําลังซื้อเพิ่มข้ึน สงผลตอ
ความตองการบริโภคสินคาอุปโภคบริโภค โดยเฉพาะสินคาอาหารและเครื่องด่ืมมีอัตราเติบโดดี 
สําหรับประเทศไทย อิชิตัน ไดเขาไปลงทุนจาง OEM ผลิตเพื่อจําหนายในอินโดนีเซีย รวมทั้งกลุม CP 
ที่แตกรายเครื่องด่ืมย่ีหอ fiesta จําหนายในตลาดอินโด และกลุมสิงห ที่กําลังเขาตลาดอินโดนีเซีย  
แตเจอปญหาการข้ึนภาษีเครื่องด่ืมแอลกอฮอล และการหามจําหนายเครื่องด่ืมแอลกอฮอลในราน
สะดวกซื้อ จึงอาจทําใหยอดขายไมเปนไปตามเปาที่ต้ังไว  

2) อินโดนีเซียมีกลุมผูบริโภคที่ไมใชชาวมุสลิมประมาณ 20% หรือ
ประมาณ 50 ลานคน การสงออกสินคาอาหารไปยังอินโดนีเซียสามารถจําหนายเปนแบบ non halal ได 
แตหากตองการขยายเขาสูกลุมผูบริโภคชาวมุสลิม จําเปนตองขอตรารับรองฮาลาลจากองคกรศาสนา
ของอินโดนีเซีย (MUI) เน่ืองจากอินโดนีเซียไมยอมรับเครื่องหมายรับรองฮาลาลของไทย ทั้งน้ี สินคา
แฟช่ันมุสลิมมีโอกาสสูง เน่ืองจากไมตองมีตรารับรองฮาลาล ควรสงเสริมใหนักออกแบบไทยมีความรู
ดานออกแบบเสื้อผาใหถูกตองตามขอกําหนดของศาสนาอิสลาม สคร. จาการตา ไดมีการลงนาม 
MOU กับ Jakarta Fashion Week ในการแลกเปลี่ยนคูหากับงานที่กรมฯจัดในประเทศ และ 
Designer  

3) ธุรกิจกอสรางมีศักยภาพสูง เน่ืองจากอินโดนีเซียมีโครงการกอสราง
โครงสรางพื้นฐานขนาดใหญจํานวนมาก เพื่อการเช่ือมตอทางเศรษฐกิจภายในประเทศ ทั้งระบบโลจิติกส
และระบบขนสง และการเช่ือมตอทางเศรษฐกิจกับตางประเทศดวยการสรางทาเรือและสนามบิน
ขนาดใหญ จึงเปนโอกาสสําหรับธุรกิจกอสรางของไทย อยางไรก็ดี ไทยจําเปนตองสรางความเช่ือมั่น
กับผูมีอํานาจตัดสินใจจาง เน่ืองจากปจจุบัน อินโดนีเซียเช่ือมั่นในบริษัทกอสรางสิงคโปร 
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4) สินคาและบริการที่มีศักยภาพ อาทิ อาหารและเครื่องด่ืม สินคา
แฟช่ันมุสลิม (เสื้อผา เครื่องประดับ) ธุรกิจกอสรางและธุรกิจที่เกี่ยวเน่ืองกับการกอสราง สุขภาพและ
ความงาม  

3.2.7.3 โอกาสดานการดําเนินธุรกิจ 
1) ที่ผานมา ธุรกิจแฟรนไชสตางชาติ รวมถึงประเทศไทย ขยายเขาไป

ในอินโดนีเซียเปนจํานวนมาก แตอินโดนีเซียเริ่มมีกฎระเบียบที่เขมงวดมากข้ึน โดยกําหนดใหผู
ประกอบธุรกิจแฟรนไชสจะตองใชวัตถุดิบในประเทศหรือสินคาทองถ่ินอยางนอยรอยละ 80 ซึ่งเปน
ขอจํากัดในการขยายการสงออกวัตถุดิบในการปรุงอาหารไทยเขาสูรานอาหารที่เปนแฟรนไชสจากไทย 
นอกจากน้ี ขอกําหนด 80% ดังกลาวยังใชกับธุรกิจคาปลีกดวย 

2) ผูประกอบการไทยควรพิจารณาการขยายฐานการผลิตไปยัง
อินโดนีเซีย เพื่อผลิตสินคาปอนตลาดอินโดนีเซีย และหลีกเลี่ยงปญหา NTBs 

3.2.7.4 จุดเดน ของอินโดนีเซีย ประกอบดวย ขนาดเศรษฐกิจใหญสุดในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต ตลาดขนาดใหญ ประชากรมากเปนอันดับ 4 ของโลก และมากที่สุดในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต มีกําลังซื้อสูงมาก เน่ืองจากมีชาวมุสลิมมากที่สุดในโลก จึงเปนแหลงบริโภคสินคา
ฮาลาลที่ใหญมากในเอเชีย ทรัพยากรธรรมชาติหลากหลายและจํานวนมาก โดยเฉพาะถานหิน นํ้ามัน 
กาซธรรมชาติ โลหะตางๆ และระบบธนาคารคอนขางแข็งแกรง 

3.2.7.5 อุปสรรค ไดแก อินโดนีเซียเปนเกาะและกระจายตัว การขนสงจึงมี
คาใชจายสูง สาธารณูปโภคพื้นฐานยังไมพัฒนาเทาที่ควร โดยเฉพาะการคมนาคม และการเช่ือมโยง
ระหวางประเทศ และที่สําคัญ รัฐบาลปจจุบันมีนโยบายสงเสริมธุรกิจในประเทศ นักธุรกิจตางชาติ
ประสบปญหา Non–Tariff Barrier  

3.2.8  บรูไน 
3.2.8.1 นโยบายเศรษฐกิจบรูไน 

บรูไนฯ อยูระหวางความพยายามในการเปลี่ยนแปลงโครงสรางเศรษฐกิจ 
จากเศรษฐกิจที่พึ่งพานํ้ามันเปนหลักไปสูโครงสรางเศรษฐกิจที่มีความหลากหลายมากข้ึน เน่ืองจากมี
การคาดการณวาปริมาณนามันสํารองที่ยืนยันแลว (proven reserve) ของบรูไนฯ จะหมดลงในราวป 
ค.ศ. 2028–2032 ทําใหบรูไนฯ เรงปฏิรูปโครงสรางทางเศรษฐกิจ และใชมาตรการตางๆ เพื่อสราง
ความหลากหลายทางเศรษฐกิจดวยการสงเสริมการลงทุนจากตางประเทศ และมีมาตรการเปดเสรี
ดานการคา และสรางบรรยากาศที่เอื้ออานวยตอการลงทุน  

บรูไนฯ ต้ังเปาที่จะพัฒนาประเทศสูการเปน (1) ศูนยบริการการคาและ
การทองเที่ยว (Service Hub for Trade and Tourism–SHUTT 2003 Vision) (2) ตลาดการขนถาย
สินคาที่สําคัญของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตภายใตโครงการความรวมมือของกลุม Brunei 
Indonesia Malaysia Philippines–East ASEAN Growth Area (BIMP–EAGA) และ (3) ศูนยกลาง
การเงินนานาชาติ (Brunei International Financial Center : BIFC)  

นอกจากน้ี ยังมุงเนนการสงเสริมธุรกิจ 4 สาขา คือ อุตสาหกรรมปโตรเคมี 
การเกษตร อาหารฮาลาล โดยต้ังเปาเปนผูผลิตและสงออกอาหารฮาลาลรายใหญของโลก รวมทั้ง
สรางแบรนดอาหารฮาลาลของประเทศ และธุรกิจ SMEs เพื่อใหเกิดการผลิตในประเทศมากข้ึน  
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Ministry of Industry and Primary Resources (MIPR) ออก

มาตรการกระตุนการลงทุน (Pioneer Incentive) สาหรับนักลงทุนตางชาติ โดยการลดหยอนภาษี
เปนระยะเวลา 5 ป สาหรับเงินลงทุน (Fixed Capital Expenditure) ระหวาง 500,000–2,500,000 
ดอลลารบรูไน และยกเวนภาษี เปนเวลา 8 ปสาหรับเงินลงทุน 2,500,000 ดอลลารบรูไน ข้ึนไป 

3.2.8.2 โอกาสดานการคา 
บรูไนเปนประเทศเล็ก มีประชากรประมาณ 400,000 คน แตมีกําลังซื้อ

สูงมาก สินคาที่ไทยที่มีศักยภาพ อาทิ ขาวหอมมะลิ นํ้าตาล สินคาอาหารซึ่งตองเปนฮาลาลเทาน้ัน 
และสินคาแฟช่ัน เครื่องใชมุสลิม 

3.2.8.3 โอกาสดานการดําเนินธุรกิจ 
จากการที่ บรูไนฯ ต้ังเปาที่จะพัฒนาประเทศใหเปนศูนยบริการการคา

และการทองเที่ยว เปนศูนยขนถายสินคาที่สําคัญของภูมิภาค และเปนศูนยกลางการเงินนานาชาติ 
และธุรกิจ 4 สาขา คือ อุตสาหกรรมปโตรเคมี การเกษตร อาหารฮาลาล และธุรกิจ SMEs จึงเปน
โอกาสของผูประกอบการไทยที่จะเขาไปลงทุน/รวมลงทุนในสาขาดังกลาว  

ธุรกิจอื่นที่มีศักยภาพ ไดแก ธุรกิจอูซอมรถ โดยชาวบรูไนฯมีรถเฉลี่ย 3 คัน/ 
ครัวเรือน 

3.2.8.4 จุดเดน ของบรูไน ประกอบดวย การเปนประเทศที่เศรษฐกิจดี รายได
เฉลี่ยตอคนตอปอยูในอันดับ 2 ของอาเซียน และอันดับ 26 ของโลก เปนผูสงออกนํ้ามัน และมี
ปริมาณสํารองนํ้ามันอันดับ 4 ของอาเซียน อีกทั้ง การเมืองคอนขางมั่นคง 

3.2.8.5 อุปสรรคไดแก บรูไนเปนตลาดขนาดเล็ก ประชากรประมาณ 4 แสนคน 
ขาดแคลนแรงงาน มีความสัมพันธทางเศรษฐกิจใกลชิดกับสิงคโปร มาเลเซีย และอินโดนีเซีย ซึ่งทําให
ไทยเจาะขยายธุรกิจไดยาก ทั้งน้ี การขนสงสินคาระหวางประเทศพึ่งพาสิงคโปรและมาเลเซียเปนหลัก 

3.2.9  สิงคโปร 
สิงคโปรไดรับผลกระทบการสงออกจากการชะลอตัวทางเศรษฐกิจของประเทศคูคา

สําคัญ รวมถึงรายไดจากการสงออกนามันที่ลดลง (สิงคโปรเปนศูนยกลางการกลั่นนามันอันดับ 3  
ของโลก) อีกทั้งการดําเนินธุรกิจภายในประเทศตองเผชิญกับปญหาการขาดแคลนแรงงาน เน่ืองจาก
นโยบายควบคุมการจางงานจากตางชาติของรัฐบาล ซึ่งสงผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจทั้งใน
อุตสาหกรรมการผลิตและภาคธุรกิจบริการ 

รัฐบาลสิงคโปรไดปรับเปลี่ยนโครงสรางเศรษฐกิจของประเทศ (economic 
restructuring) จากที่พึ่งพาอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสเปนหลัก ไปสูอุตสาหกรรมที่สรางมูลคาเพิ่มสูง
และใชเทคโนโลยีข้ันสูง ไดแก biomedical manufacturing; specialty chemicals และ 
precision engineering และลงทุนในโครงสรางพื้นฐานดานการวิจัยและพัฒนาเปนอยางมาก  
เพื่อดึงดูดบริษัทขามชาติใหเขามาลงทุนต้ัง regional HQ ในสิงคโปร และเปนศูนยการวิจัยและพัฒนา 

3.2.9.1 แผนพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศสิงคโปร 
สิงคโปรกําหนดแผนการพัฒนาเศรษฐกิจ ซึ่งมีช่ือเรียกวา GROW มี

เปาหมายที่จะปรับโครงสรางเศรษฐกิจของประเทศและเพิ่มผลผลิต ดังน้ี 



27 

 

1)  G: Going Global : การสนับสนุนใหบริษัทสิงคโปรไปลงทุนใน
ตางประเทศ โดยใหทุนสนับสนุนรอยละ 70 ของตนทุน ถึงป 2561 และนโยบายสงเสริมดานภาษีตางๆ  

2) R : Restructuring for Productivity–Driven Growth : ปรับ
โครงสรางประสิทธิภาพการผลิตเพื่อขับเคลื่อนการเจริญเติบโตของประเทศ อาทิ ใหทุนการพัฒนา
ความสามารถสาหรับโครงการ สนับสนุนให SMEs ทางานรวมกับบริษัทใหญ (Large Enterprises) 
ในสิงคโปร สนับสนุนเงินทุนรอยละ 70 ของโครงการ 

3) O : Optimizing our skills and capabilities การเพิ่มประสิทธิภาพ
ของทักษะและความสามารถ ดวยการสนับสนุนเงินทุนในการฝกอบรมใน 7 สาขาอาชีพ (สาขาโลจิสติกส 
อิเล็กทรอนิกส ชีวเวชภัณฑ เคมีภัณฑ Precision Engineering การเดินเรือ และอากาศยาน) 
สนับสนุนการฝกงานในภาค อุตสาหกรรม และพัฒนาทักษะใหคนสิงคโปรมีความเปนผูนํา 

4) W : Working together to build our Economy ใหเงินสนับสนุน 
2 ลานเหรียญสิงคโปรสําหรับบริษัทที่จะเริ่มธุรกิจ (Start–Up) และ 75 ลานเหรียญสิงคโปร สําหรับ
บริษัทสิงคโปรที่ต้ังข้ึนมาไมเกิน 5 ป โดยบริษัทน้ันตองมีนวัตกรรมและทรัพยสินทางปญญา ชวยเหลือ
ดานการปรับโครงสรางหน้ี สนับสนุนเงิน 150,000 เหรียญสิงคโปรเพื่อการพัฒนาการทองเที่ยว
และไลฟสไตล 

3.2.9.2 โอกาสดานการคา 
1) สิงคโปรอยูระหวางการปรับปรุงสนามบินนานาชาติชางกี กอสราง

อาคารผูโดยสารแหงใหม ดวยเงินลงทุนราว 2.2 พันลานเหรียญสหรัฐ คาดวาจะแลวเสร็จในป 2561 
นอกจากน้ี จะมีการสรางอาคารที่พักคอมโดมีเน่ียม และโรงแรมตางๆ ในบริเวณใกลเคียงตามมา ซึ่ง
จะเปนโอกาสสําหรับสินคาวัสดุ/อุปกรณกอสราง รวมถึงของใชของประดับตกแตงในคอมโดมีเน่ียม 
และโรงแรม 

2) สินคาที่มีศักยภาพ อาทิ ขาวหอมมะลิ เกษตรอินทรีย เครื่องประดับ
แฟช่ัน วัสดุ/อุปกรณกอสราง ของใชของประดับตกแตง 

3) e–commerce เปนชองทางการคาที่มีบทบาทสําคัญในสิงคโปร 
3.2.9.3 โอกาสดานการดําเนินธุรกิจ 

ธุรกิจและสินคาที่มีศักยภาพ ไดแก Medical, Spa, Software, IT, 
รานอาหาร และ Franchise  

3.2.9.4 จุดเดนของสิงคโปร ประกอบดวย การเปนประเทศที่มีรายไดเฉลี่ยตอคน
ตอปสูงสุดของอาเซียน และติดอันดับ 15 ของโลก เปนตลาดช้ันบนที่ตองการสินคาคุณภาพสูง 
การเมืองที่มีเสถียรภาพ การเปนศูนยกลางทางการเงินระหวางประเทศ แรงงานมีทักษะสูง มีที่ต้ังเอื้อ
ตอการเปนศูนยกลางเดินเรือ และมีเทคโนโลยีข้ันสูง เหมาะตอการหาความรวมมือการผลิต และ/หรือ 
บริการกาวหนา 

3.2.9.5 อุปสรรค ไดแก สิงคโปรเปนประเทศขนาดเล็ก พึ่งพาการนําเขาวัตถุดิบ
และขาดแคลนแรงงานระดับลาง และคาใชจายในการดําเนินธุรกิจสงู 
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3.2.10  สรุปการศึกษา 
จากขอ 3.2.1–3.2.9 ไดนําเสนอโอกาสของของธุรกิจในแตละประเทศไปแลว  

เห็นไดวา ทุกประเทศมีศักยภาพและโอกาสทางการคา การลงทุน สรุปไดตามแผนภูมิ และตัวอยาง
ธุรกิจขนาดใหญ ดังน้ี 
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อุปสรรคที่สําคัญ คือ (1) ความเช่ือมโยงในภาพรวมที่ยังไมสมบูรณ และ (2) 
อุปสรรคเฉพาะประเทศ  

3.2.10.1 ความเช่ือมโยงประกอบดวย 3 ดานหลัก ไดแก การเช่ือมโยงทาง
กายภาพ ดานโครงสรางพื้นฐาน (physical connectivity) การเช่ือมโยงดานกฎระเบียบ 
( institutional connectivity) และการเ ช่ือมโยงด านประชาชน (people–to–people 
connectivity) โดยทุกประเทศจะตองรวมกันขยายความเช่ือมโยงที่มีอยูแลวในภูมิภาค (“enhance” 
ASEAN Connectivity) โดยเนนการจัดการกับ “missing links” ในดานตางๆ ซึ่งในขณะน้ี การ
เช่ือมโยงอยูในระหวางพัฒนาใหเกิดความสมบูรณ 

1) การเ ช่ือมโยงทางกายภาพ–การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานซึ่ ง
ครอบคลุมการคมนาคมขนสงหลายรูปแบบ (multi–modal transportation) และระบบโลจิสติกส 
เสนทางคมนาคมหลายสายยังอยูในระหวางการกอสราง อาทิ เสนทางจากมะริดมายังประจวบคีรีขันธ 
เสนทางรถไฟเช่ือมจีนสูอาเซียน เขตเศรษฐกิจพิเศษ  

2) การเช่ือมโยงทางกฎระเบียบ–การปรับแกกฎระเบียบดานการคาและ
การลงทุนใหสอดคลองกันเพื่อสนับสนุนการสรางประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่มีการไหลเวียนของ
การคา การลงทุน และการบริการที่เสรี การพัฒนาฐานการผลิตและหวงโซอุปทานรวมกัน และการ
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เคลื่อนยายของแรงงานที่สงเสริมใหเศรษฐกิจของภูมิภาคเจริญเติบโตและเปนระโยชนตอประชาชน
อาเซียนโดยรวม  

3) การเ ช่ือมโยงทางภาคประชาชน–การสรางความเข าใจและ
ความสัมพันธอันดีระหวางประชาชนผานการแลกเปลี่ยนดานการศึกษา วัฒนธรรมและการทองเที่ยว 
สรางจิตสํานักความเปน ASEAN ที่เปนหน่ึงเดียวในภูมิภาค 

3.2.10.2 อุปสรรคเฉพาะประเทศ จากขอมูลที่นําเสนอไปแลว ในขอ 3.2.1–3.2.9 
สรุปไดดังน้ี 

1) กายภาพ 
กัมพูชา–สปป. ลาว –เมียนมา–เวียดนาม มีระบบสาธารณูปโภค

พื้นฐานที่ยังไมพัฒนาเทาที่ควร จึงมีตนทุนสาธารณูปโภค (นํ้า ไฟฟา และการสื่อสาร) คอนขางสูง 
รวมทั้งตนทุนที่ดินและคาเชาสํานักงานคอนขางสูง อีกทั้ง พื้นที่สวนใหญเปนที่ราบสูงและภูเขา  
การคมนาคมไมสะดวก ไมมีทางออกสูทะเล 

อินโดนีเซีย–ฟลิปปนส ที่ต้ังเปนเกาะและกระจายตัว ตนทุนคาขนสงสงู 
ในขณะที่ บรูไนขนสงสินคาระหวางประเทศพึ่งพาสิงคโปรเปนหลัก ไทยยังมีโอกาสเขาถึงไดไมมาก 

2) กฎระเบียบ 
ระบบศุลกากรในแตละประเทศแตกตางกัน แมแตประเทศที่

ชายแดนติดกันก็ตาม การเปน single window ยังไมสมบูรณ จึงเกิดความลาชา ความยุงยากในการ
ทําเอกสาร และตนทุนสูงในการขนสงสินคา อีกทั้ง ระบบการเงินที่แตกตางและบางแหงยังไมเปน
ระบบที่ชัดเจน เชน เมียนมานอกจากน้ี ดานศุลกากรหลายแหงยังไมเปดถาวร เชน สิงขร และทุก
ประเทศยังคงมีระเบียบการเปลี่ยนถายสินคาบริเวณดาน ทําใหสินคาเกิดความเสียหาย ตนทุนสูง  
และเพิ่มเวลา อีกทั้งในบางประเทศยังมีปญหาชนกลุมนอย ปญหาทางการเมือง และกฎระเบียบ
ภายในประเทศที่กีดกันตางชาติดวย 

นอกจากน้ี อนุสัญญาภาษีซอนยังไมสามารถแกไขไดอยางสมบูรณ 
เอกชนที่จะไปลงทุนหรือทําการคาตองระมัดระวัง  

ปญหาที่สําคัญอีกประการคือ Non–Tariff Barrier โดยเฉพาะ
รัฐบาลอินโดนีเซียปจจุบันมีนโยบายสงเสริมธุรกิจในประเทศ นักธุรกิจตางชาติประสบปญหาอยางมาก  

3) ประชาชน 
กัมพูชา สปป. ลาว และเมียนมา ขาดแคลนแรงงานมีทักษะ ในขณะที ่

สิงคโปร และมาเลเซีย จํานวนประชากรคอนขางนอย ขาดแคลนแรงงานโดยเฉพาะระดับลาง  
สวนฟลิปปนส สหภาพแรงงานมีบทบาทคอนขางมาก และมีการเรียกรองเพิ่มคาแรงอยูเสมอ บรูไน มี
ความสัมพันธทางเศรษฐกิจใกลชิดกับสิงคโปร มาเลเซีย และอินโดนีเซีย ทําการคาผาน 3 ประเทศน้ี
เปนหลัก ประเทศอื่นยังคาขายกับบรูไนไดไมมาก  

โดยภาพรวม ยังขาดความรูสึกเปนหน่ึงเดียวของอาเซียน 
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3.3  แนวทางการขยายธุรกิจของ SMEs : ปจจัยสําคัญตอธุรกิจ การสนับสนุนของภาครัฐ และ
การเตรียมความพรอม 

อาเซียนเพียบพรอมไปดวยศักยภาพและโอกาสสําหรับ SMEs ของไทย ผูที่ประสบ
ความสําเร็จจะตองมีความเขาใจในปจจัยทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม สิ่งแวดลอม และสามารถ
ปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน ตอบสนองกับตัวแปรสําคัญไดอยางดี 

อน่ึง ปจจัยการเปลี่ยนแปลงในระดับโลกที่กระทบกับไทย อาทิ เศรษฐกิจโลก การเมือง
ระหวางประเทศ ภัยพิบัติทางธรรมชาติ สวนปจจัยภายในประเทศที่ทําใหขีดความสามารถในการ
แขงขันของผูประกอบการไทยในตลาดโลกลดลง เชน การเมือง โครงสรางพื้นฐานทางเศรษฐกิจ 
โครงสรางการผลิตของประเทศซึ่งยังเนนผลิตสินคาเกษตรและอุตสาหกรรมที่มีมูลคาเพิ่มตํ่าและขาด
นวัตกรรม การลงทุนในภาคอุตสาหกรรมที่ลดลง อัตราคาจางแรงงานและราคาตนทุนการผลิตที่
เพิ่มข้ึน การยายฐานการผลิตของบริษัทขามชาติ การขาดแคลนบุคลากรและแรงงานที่มีทักษะ
เศรษฐกิจระดับชุมชนและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมที่ยังไมเขมแข็ง การบังคับใชกฎหมาย 
และกฎระเบียบภายในประเทศที่เปนอุปสรรค เปนตน เหลาน้ีลวนเปนขอจํากัดที่ SMEs ไทยจะตอง
ศึกษาและปรับตัว 

3.3.1  ปจจัยสําคัญตอธุรกิจ : ปจจัยสําคัญตอพฤติกรรมผูบริโภคและแนวโนมธุรกิจ  
3.3.1.1 ปจจัยการขยายตัวของชุมชนเมือง มีผลตอความตองการสินคาและ

บริการ 
จากการที่เศรษฐกิจโลกมีการขยายตัวอยางตอเน่ือง สงผลใหมาตรฐาน

การครองชีพปรับตัวดีข้ึน ประชากรมีโอกาสทางการศึกษาและเศรษฐกิจที่ดีข้ึน ทําใหปริมาณของ 
ชนช้ันกลางเพิ่มมากข้ึน นําไปสูการพัฒนาไปสูความเปนเมืองมากข้ึนตามลําดับ  

ในป 2558 มีเมืองใหญๆ (megacities) ในโลกถึง 22 แหงที่มีประชากร
มากกวา 10 ลานคน โดยเมืองใหญเหลาน้ีจะเปนเมืองที่ ต้ังอยูในกลุมประเทศที่กําลังพัฒนา 
(developing countries) ถึง 17 แหง สะทอนใหเห็นถึงการขยายตัวของรายไดประชากรของคนใน
ภูมิภาคน้ีอันเน่ืองมาจากกําลังซื้อที่เพิ่มข้ึน  

เมืองใหมในอาเซียนที่กําลังขยายตัวมีจํานวนมาก เชน มัณฑะเลย มะริด 
ในเมียนมา สะหวันนะเขต ใน สปป. ลาว เกิ่นเทอ ดานัง ในเวียดนาม เสียมเรียบ เกาะกง ในกัมพูชา 
เปนตน  

การขยายตัวของชุมชนเมืองไมเพียงกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในแงของ
วิถีในการดํารงชีวิต ตลอดจนรูปแบบของการจับจายใชสอย แตยังทําใหเกิดความจําเปนในการสราง 
เมกะโปรเจกตใหมๆ ไมวาจะเปนงานโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภคขนาดใหญ เชน การสราง
สนามบิน รถไฟฟาความเร็วสูง หรือทาเรือขนสงสินคา รวมถึงระบบการศึกษา ระบบประกันสุขภาพ 
และการจางงานตางๆ เพื่อสนองตอบความตองการของคนเมือง นอกจากน้ี อัตราการใชโซเชียลมีเดีย 
อินเทอรเน็ต และการเขาถึงแหลงขอมูลตางๆ ออนไลนก็จะเพิ่มสูงตามไปดวย  

สินคาและบริการที่ตอบสนองชีวิตชุมชนเมืองและ “คนทํางาน” ไดแก 
อาหารสําเร็จรูป อุปกรณออกกําลังกาย เครื่องใชเครื่องประดับตกแตงในคอนโดมิเนียม อุปกรณ



34 

 

สํานักงาน รวมถึงบริการ สินคาและบริการสําหรับ ทองเที่ยว สันทนาการ บันเทิง สัตวเลี้ยง และกลุม 
LGBT เปนตน  

3.3.1.2 ปจจัยการเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากร  
การเปลี่ยนถายข้ัวอํานาจทางเศรษฐกิจจากกลุมประเทศมหาอํานาจไปสู

ตลาดเกิดใหม (emerging economies) และการเปลี่ยนแปลงของจํานวนประชากรที่คาดวาจะ 
เพิ่มสูงข้ึนหรือลดลงอยางรวดเร็วในอีก 10 ปขางหนา 

แนวโนมการเพิ่มข้ึนอยางรวดเร็วของจํานวนประชากรผูสูงอายุ (aging 
society) ในขณะที่สัดสวนของประชากรวัยทํางาน (Working society) กําลังปรับตัวลดลง โดยคาด
วาสัดสวนประชากรโลกที่มีอายุมากกวา 60 ปข้ึนไปจะเติบโตถึงรอยละ 21 ในป 2593 ซึ่งจะสง 
ผลกระทบในเรื่องการใชทรัพยากรอยางมีนัยสําคัญ รวมทั้งรูปแบบและพฤติกรรมการดําเนินชีวิตของ
บุคคล เกิดการขยายตัวของความตองการสินคาและบริการสําหรับผูสูงอายุ 

อน่ึง ในอาเซียน เมียนมา กัมพูชา อินโดนีเซีย ยังเปนประเทศที่ประชากร
วัยเด็กและวัยทํางานยังมีจํานวนมาก สินคาและบริการสําหรับกลุมน้ียังมีความตองการสูงของตลาด 

3.3.1.3 ปจจัยดานทรัพยากรและการเปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศ  
ปจจุบันปญหาเรื่องสิ่งแวดลอมมีแนวโนมรุนแรงข้ึนและกลายเปน

ประเด็นที่ทุกประเทศตองคํานึง เชนเดียวกันกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก หรือ ปญหาโลกรอน 
ที่จะสงผลกระทบมากข้ึนในอนาคต  

ภาครัฐและเอกชนตองรวมมือกันในการบริหารจัดการมีทรัพยากรให
เพียงพอตอความตองการ รวมทั้งจัดโครงสรางทางเศรษฐกิจใหสอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงที่จะ
เกิดข้ึน และรณรงคใหเกิดการใชพลังงานไดอยางมีประสิทธิภาพมากที่สุด  

ขณะน้ีหลายๆ องคกรไดมีการปรับตัวนํา กรีนเทคโนโลยี มาใชในธุรกิจ
ตางๆ อาทิ โครงการโรงแรมสีเขียว ซึ่งเปนโรงแรมที่มุงเนนในการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม 
สนับส นุนการอนุรั กษพลั งงานอยา ง ย่ัง ยืน หรื อโคร งการกรีนออฟฟศ ปรับพฤติกรรม 
สถานประกอบการประหยัดพลังงานนํารอง เปนตน 

สินคาและบริการที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม อุปกรณไฟฟาประหยัด
พลังงาน รวมถึงการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ เปนแนวโนมการตลาดที่อยูในกระแสนิยม 

3.3.1.4 ปจจัยความกาวหนาในการพัฒนาเทคโนโลยี  
เทคโนโลยีทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในหลายๆ ดาน และกอใหเกิด

นวัตกรรมและแนวคิดดานการประกอบอุตสาหกรรมใหมๆ รวมทั้งงานวิจัยและพัฒนาที่กอใหเกิด
สินคาและบริการในดานตางๆ  

การพัฒนาดาน IT สงผลใหผูบริโภคยังเขาถึงขอมูลไดงายและรวดเร็ว
ย่ิงข้ึน โดยพฤติกรรมผูบริโภคจะเปลี่ยนแปลงไป ตองการที่จะเขาถึงขอมูลไดอยางสะดวกผานการใช
อุปกรณสื่อสารที่หลากหลาย ตองการสินคาและบริการที่ customize ได  

กระแสของการนํากลุมเทคโนโลยีสารสนเทศ 4 ประเภท ไดแก Social, 
Mobility, Analytics และ Cloud Computing ไดเขามามีบทบาทในการดําเนินธุรกิจและขับเคลื่อน
องคกรทั่วโลก สงผลใหภาคธุรกิจไทยตองเรงปรับตัวและเสริมองคความรูเกี่ยวกับเทคโนโลยีและ
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นวัตกรรมใหมๆ เพื่อเตรียมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผูบริโภคและการเปดประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน 

3.3.1.5 ปจจัยนโยบายของภาครัฐ : ทิศทางการพัฒนาประเทศไทย และแนวโนม
การพัฒนาของโลก  

1) ทิศทางการพัฒนาประเทศไทย 
เพื่อใหเกิดความย่ังยืนทางเศรษฐกิจ และกาวผานวิกฤตตางๆ ใน

หลายประเทศไดกําหนดโมเดลทางเศรษฐกิจใหมเพื่อสรางความมั่งค่ังและย่ังยืนในศตวรรษที่ 21 อาทิ 
สหรัฐ–A Nation of Makers/ อังกฤษ–Design of Innovation/ จีน–Made in China 2025/ 
อินเดีย–Made in India/ เกาหลีใต–Creative Economy 

ประเทศไทยไดมีการพัฒนาเศรษฐกิจอยางตอเน่ือง ต้ังแตโมเดล 1.0 
ที่เนนภาคการเกษตร สู 2.0 ที่เนนอุตสาหกรรมเบา และปจจุบันคือ 3.0 ที่เนนอุตสาหกรรมหนัก  
ซึ่งไทยเผชิญกับดักสําคัญที่ไมสามารถพัฒนาไปมากกวาน้ี จึงตองปฏิรูปเศรษฐกิจของประเทศไปสู
โมเดล 4.0 

นโยบาย “ประเทศไทย 4.0” คือการปรับเปลี่ยนโครงสรางเศรษฐกิจ
ด้ังเดิม ไปสู “Value–Based Economy” หรือ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม” โดย
ขับเคลื่อนใหเกิดการเปลี่ยนแปลงใน 3 มิติสําคัญ  

1)  เปลี่ยนจากการผลิตสินคา “โภคภัณฑ” ไปสูสินคาเชิง 
“นวัตกรรม”  

(2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศดวยภาคอุตสาหกรรม ไปสู
การขับเคลื่อนดวยเทคโนโลยี ความคิดสรางสรรค และนวัตกรรม  

(3)  เปลี่ยนจากการเนนภาคการผลิตสินคา ไปสูการเนนภาคบริการ
มากข้ึน 

ทั้ ง น้ี  ประเทศไทย 4.0 เปนการ เปลี่ ยนผ านทั้ ง ระบบใน 4 
องคประกอบสําคัญ คือ  

(1)  เปลี่ยนจากเกษตรด้ังเดิมสูเกษตรสมัยใหมที่เนนการบริหาร
จัดการและเทคโนโลยี และเปนเกษตรกรแบบผูประกอบการ 

(2)  เปลี่ยนจาก SMEs ที่รัฐตองใหความชวยเหลืออยูตลอด  
เปน SMEs ที่มีศักยภาพสูง (Smart Enterprises และ Startups) 

(3)  เปลี่ยนจาก Traditional Services ซึ่งมีการสรางมูลคาคอนขางตํ่า 
ไปสู High Value Services  

(4)  เปลี่ยนจากแรงงานทักษะตํ่าไปสูแรงงานที่มีความรู ความเช่ียวชาญ 
และทักษะสูง  

ประเทศไทย 4.0 ไดกําหนด 5 กลุมเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเปาหมาย 
ประกอบดวย 

(1)  กลุมอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ (Food, Agriculture & 
Bio–Tech) 
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(2)  กลุมสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย 
(Health, Wellness & Bio–Med) 

(3)  กลุมเครื่องมืออุปกรณอัจฉริยะ หุนยนต และระบบเครื่องกลที่
ใชระบบอิเล็กทรอนิกสควบคุม (Smart Devices, Robotics & Mechatronics) 

(4)  กลุมดิจิทัล เทคโนโลยีอินเตอรเน็ตที่เช่ือมตอและบังคับอุปกรณ
ตางๆ ปญญาประดิษฐและเทคโนโลยีสมองกลฝงตัว (Digital, IoT, Artificial Intelligence & 
Embedded Technology) 

(5)  กลุมอุตสาหกรรมสรางสรรค วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลคาสูง 
(Creative, Culture & High Value Services) 

2) แนวโนมการพัฒนาของโลก–Sustainable Development Goals (SDGs) 
การประชุมเต็มคณะของ UN Summit for the Adoption of the 

Post–2015 Development Agenda เพื่อวางกรอบวาระการพัฒนาที่ย่ังยืนของโลกในชวง 15 ป
ขางหนา โดยนายกรัฐมนตรีรับรองรางเอกสารที่ประเทศสมาชิกสหประชาชาติไดมีฉันทามติ ทีเ่นนการ
เปลี่ยนแปลงโลกเพื่อการพัฒนาอยางย่ังยืนในป 2030 (Transforming Our World: The 2030 
Agenda for Sustainable Development) รวมกับผูนําประเทศตางๆ กวา 113 ประเทศ  

การพัฒนาที่ย่ังยืน (Sustainable Development Goals–SDGs) 
ยึดประชาชนเปนศูนยกลางตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และมีการขจัดความยากจนเปนเปาหมายหลัก 
ครอบคลุมประชาชนจากทุกภาคสวน 

SDGs ครอบคลุม 4 ประเด็น ดังน้ี 
(1)  Ensuring sustainability ประกอบดวย การสรางงานที่มี

คุณคา สงเสริมการศึกษาที่เนนคุณภาพ และตอบสนองตอความตองการของตลาดแรงงาน และการ
สรางความย่ังยืนในเชิงสิ่งแวดลอม ความมั่นคงทางดานนํ้า อาหาร และพลังงาน 

(2)  Building resilience ประกอบดวย การบริหารจัดการ 
Universal Health Coverage และการบริหารจัดการความเสี่ยงและบรรเทาภัยจากเหตุภัยพิบัติ 
บริหารจัดการนํ้า 

(3)  Reducing inequality and promoting human rights 
รวมถึงการสงเสริมการเขาถึงคนจากทุกภาคสวนในสังคม ยึดประชาชนเปนศูนยกลาง และการให
ความสําคัญเปนพิเศษแก vulnerable groups โดยเฉพาะเด็ก สตรี ผูพิการ และผูสูงอายุ  

(4)  Means of implementation คือการเสริมสรางหลักธรรมาภิบาล 
(good governance) และหลักนิติธรรม (rule of law) และการสงเสริมความเปนหุนสวนเพื่อการ
พัฒนา ทั้งในประเทศและระหวางประเทศโดยสงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวน ทั้ง ภาครัฐ 
เอกชน ภาคประชาสังคม และนักวิชาการ 
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3.3.2  การสนับสนุนของภาครัฐ 

ภาครัฐสนับสนุนเอกชน ใน 3 แนวทางหลัก 
1) ปลดลอก แกไขปญหาอุปสรรค 
2) กําหนดยุทธศาสตรพัฒนาและสงเสริม 
3) วางโครงสรางหนวยงานรับผิดชอบการสงเสริมภาคเอกชน 
3.3.2.1 การปลดล็อค แกไขปญหาอุปสรรค และอํานวยความสะดวกภาคเอกชน

เพื่อผลักดันการคา ผานกลไกสําคัญ ไดแก 
1) คณะกรรมการพัฒนาการคาระหวางประเทศ (พกค.) ซึ่งมี นรม. เปน

ประธาน/ รองนรม. และรมว.พณ เปนรองประธาน /เและมีรัฐมนตรีวาการกระทรวงตางๆ ไดแก 
พาณิชย คลัง ตางประเทศ เกษตรและสหกรณ คมนาคม ICT วิทยาศาสตรฯ สาธารณสุข แรงงาน 
อุตสาหกรรม สศช. สํานักงบประมาณ BOI ธนาคารแหงประเทศไทย /และภาคเอกชน ไดแก สภาหอฯ 
สภาอุตฯ สภาผูสงสินคาทางเรือ สมาคมธนาคารไทยเปนกรรมการ  

2) คณะกรรมการสานพลังประชารัฐ ซึ่งคณะกรรมการน้ีเปนการบรูณาการ
รวมกันระหวางภาครัฐและภาคเอกชน ในการขับเคลื่อนประเทศไทย มีการดําเนินการในลักษณะ
ภาคเอกชนนําและภาครัฐเปนผูอํานวยความสะดวกและสนับสนุน ซึ่งมีเปาหมายในการลดความ
เหลื่อมล้ํา การยกระดับคุณภาพคน และการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน โดยกรมไดรับ
มอบหมายใหดําเนินการอยูในคณะทํางานดานการสงเสริมสงออก และการลงทุนในตางประเทศ (D4) 
ซึ่งมีรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย เปนประธานภาครัฐ  

3) การจั ดคณะผู แทนการค า ไทย เ ยือนต า งประ เ ทศ นํ า โดย 
รองนายกรัฐมนตรีรวมกับผูบริหารระดับสูงของกระทรวงและภาคเอกชน เพื่อยกระดับและกระชับ
ความสัมพันธทางดานการคาการลงทุนรวมกันกับประเทศที่มีศักยภาพ 

3.3.2.2 กําหนดยุทธศาสตรการคาระหวางประเทศ  
ในประเทศไทย มีหลายหนวยงานที่สงเสริมผูประกอบการขายสินคาใน

ตางประเทศ ทั้งน้ี หนวยงานที่มีภารกิจสงเสริมการคาและการทําธุรกิจในตางประเทศโดยตรง คือ 
กรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ ซึ่งไดมีการจัดทํายุทธศาสตรและแผนงานอยางเปนรูปธรรม  
โดยในป 2559 รัฐบาลไดกําหนดยุทธศาสตรการคาระหวางประเทศ 7 ประการ ไดแก 
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1) การเปดประตูการคาและขยายความรวมมือทางเศรษฐกิจ (Market 
Access and Economic Cooperation)  

2) การเรงรัดขยายตลาดสงออกเชิงรุกโดยใชความตองการตลาดเปน
ตัวนําการผลิต (Demand Driven) 

3) การสงเสริมการคาชายแดน (Border Trade) 
4) การสงเสริมผูประกอบการไทยไปลงทุนในตางประเทศ (Outward 

Investment)  
5) การปรับโครงสรางการคาสูการคาบริการ (Trade in Services) 
6) การเพิ่มบทบาทของ SMEs ในการผลักดันการคาที่ขับเคลื่อนดวย

นวัตกรรม (Innovation–Driven Enterprises: IDEs) 
7) การสรางมูลคาเพิ่มในภาคอุตสาหกรรมการสงออก (Value Creation) 
ยุทธศาสตรทั้ ง  7 ขอน้ี  มีแผนงานรองรับอยางเปนรูปธรรม ซึ่ ง

ผูประกอบการควรใชประโยชนจากแผนงานที่รัฐจัดทําไว ในการขยายการคาและธุรกิจ ทั้งในเชิง 
Physical และ Digital 

ทั้งน้ี แผนงานการผลักดันภาคธุรกิจเชิงรุก ไดแก 
1) เจาะตลาดอาเซียนเชิงลึก (ASEAN as our Home Market) โดยเฉพาะ

ตลาด CLMV ใหเปรียบเสมือนเปนตลาดตอยอดจากไทย โดยเจาะตลาดเชิงลึกถึงระดับเมือง (City 
Focus) ทั้งเมืองหลักและเมืองรองที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจ ดวยการจัดงาน Top Thai Brands  
ซึ่งจะชวยสงเสริมผูประกอบการ SMEs ที่มีการพัฒนาแบรนดเปนของตนเอง ใหมีชองทางการสงออก
สูตลาดตางประเทศครอบคลุมเมืองใหญทั่วอาเซียน นอกจากน้ี รัฐบาลใหความสําคัญกับการปลดล็อค
อุปสรรคทางการคาและการลงทุนที่สําคัญ โดยการจัดคณะผูแทนระดับสูงเดินทางเยือน CLMV  

นอกจากน้ี การสงเสริมผูประกอบการไทยไปลงทุนในตางประเทศ 
(Outward Investment) เปนภารกิจใหมที่ นําไปสูการขยายเศรษฐกิจในภูมิภาค กิจกรรม
ประกอบดวย จัดจับคูธุรกิจ จัดสัมมนาใหความรูนักธุรกิจไทยดานการลงทุนในตลาดที่มีศักยภาพ 
ดําเนินโครงการพี่จูงนองขยายชองทางกระจายสินคาใหกับผูประกอบการ SMEs ในตลาดที่บริษัทพี่มี
ความเช่ียวชาญ  

การกระชับความสัมพันธระดับสูง/สรางเครือขายนักธุรกิจ เปนอีก
รูปแบบของการสรางการเช่ือมโยงที่แข็งแกรงในระยะยาว ไดแก การจัดงาน CLMVT Forum 
“Toward a shared Prosperity” ในระหวางวันที่ 16–18 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมดุสิตธานี โดย
เชิญผูบริหารระดับสูงภาครัฐและเอกชน กัมพูชา ลาว เมียนมา เวียดนาม และไทย รวมสัมมนาและ
กระชับความสัมพันธ การจัด Cambodia–Thailand Super Car และ Networking Party 8–11 
มิถุนายน 2559 เสริมสรางความสัมพันธนักธุรกิจระดับแนวหนาของกัมพูชาและไทย โครงการ 
CLMVT Executive Program ระหวางเดือนสิงหาคม–ธันวาคม ปน้ี ที่จะนําผูบริหารระดับสูงภาครัฐ
และเอกชน กัมพูชา ลาว เมียนมา เวียดนาม และไทย มารวมกันนําเสนอความเห็นที่จะเปนการ
สรางสรรคอาเซียน 
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2) ขยายโอกาสการคาในตลาดกลุมเฉพาะทาง โดยเจาะกลุมเปาหมายเฉพาะ 
(Niche Market) อาทิ กลุมผูสูงอายุ กลุมผูบริโภคที่ใสใจสิง่แวดลอม สถาบัน (เครือโรงแรม เรือสําราญ) 
และกลุมผูรักสัตว และผลักดันการตลาดผานชองทางแนวใหมๆ เชน Pop–up Store/Special Store 
(Private brand) และสนับสนุนผูประกอบการไทยในการจัดต้ัง Sales/ Marketing Office 

3) ผลักดันสินคาและธุรกิจที่มีแนวโนมสูงในทองถ่ิน ไดแก การผลักดัน
สินคา/บริการพื้นฐานที่สอดคลองกับระดับการพัฒนาประเทศ เชน สินคา/อุปกรณ/เครื่องจักรกลดาน
การเกษตร เภสัชภัณฑ เวชภัณฑ วัสดุกอสราง/ ธุรกิจบริการกอสราง และการสรางพันธมิตรธุรกิจ
เปนแหลงวัตถุดิบที่จําเปนตออุตสาหกรรมการผลิตเพื่อการสงออกของไทย เชน อัญมณี และประมง 

4) ขยายชองทางการคาออนไลน E–Commerce มุงสูเศรษฐกิจดิจิทัล 
ไดมีการพัฒนา Platform ตลาดพาณิชยดิจิทัล Thaitrade.com เพื่อสรางและขยายโอกาสทาง
การคาใหแกสินคาไทยโดยเช่ือมโยงผูประกอบการ SMEs ไทยกับผูนําเขา/ผูสั่งซื้อ/ผูบริโภค โดยตรง
ทั้งในและตางประเทศ และพัฒนาศักยภาพของผูประกอบการไทยดานการคาออนไลน และสงเสริม
การใชเครื่องมือดิจิทัลในการประกอบธุรกิจ อีกทั้ง สนับสนุนผูประกอบการ SMEs และ Startup ที่มี
แนวคิด และใชเทคโนโลยีดิจิทัลในการพัฒนาธุรกิจรูปแบบใหมที่มีมูลคาและอัตราการเติบโตของ
ธุรกิจสูงที่ใชชองทางพาณิชยดิจิทัลในการดําเนินธุรกิจ  

นอกจากน้ี ไดสนับสนุนการทํางานของหนวยรวมระหวางประเทศ ไดแก 
สมาคมมิตรภาพไทย–กัมพูชา/ ไทย–ลาว/ ไทย–เวียดนาม/ ไทย–เมียนมา ภายใตกระทรวงการ
ตางประเทศ ดําเนินการในมิติการเมือง การตางประเทศ วัฒนธรรม ในสวนของเอกชน หอการคาไทย 
ไดจัดต้ังสภาธุรกิจไทย–กัมพูชา/ ไทย–ลาว/ ไทย–เวียดนาม/ ไทย–เมียนมา ขยายการคาการลงทุน 

3.3.2.3 วางโครงสรางหนวยงานรับผิดชอบการสงเสริมภาคเอกชน 
ในประเทศไทย เกือบทุกหนวยงานมีโครงการสนับสนุน SMEs ไดแก 

กระทรวงพาณิชย กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา กระทรวงวัฒนธรรม 
กระทรวงวิทยาศาสตร กระทรวง ICT กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงคมนาคม กระทรวงการ
ตางประเทศ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน และสํานักงานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
(สสว) เปนตน โดยสนับสนุนดานการพัฒนาและการตลาด ตามภารกิจของหนวยงาน  

หนวยงานที่มีภารกิจโดยตรงสนับสนุนดานการคาระหวางประเทศและ
การดําเนินธุรกิจในตางประเทศคือ กรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ กระทรวงพาณิชย  
สวนหนวยงานอื่นรวมถึง สสว กระทรวงอุตสาหกรรม และมหาดไทย เริ่มนําผูประกอบการ SMEs ไ 
ปขายสินคาในตางประเทศ แตยังไมไดกาวไปถึงบทบาทสงเสริมการทําธุรกิจในตางประเทศอยางเปน
รูปธรรม 

กรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ ประกอบดวยหนวยงานที่รับผิดชอบ
การขยายตลาด และพัฒนาสินคาและผูประกอบการ และมีสํานักงานในตางประเทศประมาณ 60 แหง 
ทั่วโลก อํานวยความสะดวกผูประกอบการ และทําหนาที่เปน “นักการตลาด” ในตางประเทศ  

บริการของกรมสงเสริมการคาระหวาประเทศ ประกอบดวย  
1) การพัฒนาองคความรูและขอมูลเชิงลึก (Market Intelligence) 

เกี่ยวกับการออกไปดําเนินธุรกิจ ในตางประเทศ เชน คูมือการคาการลงทุนในประเทศตางๆ ที่มี
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ศักยภาพ โดยเฉพาะประเทศในภูมิภาคอาเซียน จีน และอินเดีย รวมทั้งรายงานสถานการณการคา
และการตลาดเชิงลึก ซึ่งเผยแพรผาน website และ application  

2. การพัฒนาศักยภาพของผูประกอบการไทยในการทําธุรกิจระหวาง
ประเทศ (Capacity Building) ผานหลักสูตรฝกอบรมและงานสัมมนาตางๆ  

3) การเ ช่ือมโยงพันธมิตรธุรกิจระหวางผูประกอบการไทยและ
ผูประกอบการตางชาติ (Business Matching) โดยจับคูธุรกิจใหแกผูประกอบการไทยเปนรายบริษัท
และจัดกิจกรรมเจรจาการคาใหแกคณะผูประกอบการหรือคณะผูแทนการคา ที่จัดโดยหนวยงาน
ตางๆ ทั้งจากภาคเอกชน หนวยงานในกระทรวงพาณิชย และหนวยงานภายนอกกระทรวงพาณิชย 
เชน สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
หรือจังหวัดตางๆ  

4) การสรางเครือขายความสัมพันธกับหนวยงานภาครัฐและเอกชนใน
ประเทศเปาหมาย (Networking) ที่เกี่ยวของการคาการลงทุน 

5) การจัดกิจกรรมสงเสริมการตลาด (Market Promotion) ใหแก
ผูประกอบการไทยที่ไปดําเนินธุรกิจในตางประเทศ เชน กิจกรรมสงเสริมการขายสินคาไทย การ
ประชาสัมพันธภาพลักษณสินคาและบริการไทย  

6) การอํานวยความสะดวกและประสานงานแกไขปญหาอุปสรรคในการ
จัดต้ังหรือดําเนินธุรกิจ แกผูประกอบการไทย (Business Facilitation)  

7) การจัดกิจกรรมสงเสริมการรวมกลุมของผูประกอบการไทยทั้งใน
ประเทศและในตางประเทศ เพื่อเปนเวทีในการแลกเปลี่ยนขอมูลและประสบการณระหวางกัน 
(Business Club and Knowledge Sharing) 

อน่ึง กลไกการดําเนินงานที่สําคัญเพื่อสงเสริมผูประกอบการไทยไป
ดําเนินธุรกิจในตางประเทศ คือสํานักงานสงเสริมการคาในตางประเทศ 61 แหงทั่วโลก ซึ่งปจจุบันทํา
หนาที่ใหขอมูล/คําปรึกษา และอํานวยความสะดวกแกผูประกอบการไทยที่ตองการไปดําเนินธุรกิจใน
ตางประเทศ  

ทั้งน้ี สํานักงานฯ ใน ASEAN 9 แหง มีหนวยงานเสริม ที่ เรียกวา  
ศูนยพัฒนาการคาและธุรกิจไทยในอาเซียนในภูมิภาคอาเซียน หรือ AEC Club มีเจาหนาที่ให
คําปรึกษา แนะนํา จับคูธุรกิจ และเปน Office Away From Home สําหรับผูประกอบการไทย  

AEC Club ไดพัฒนาขอมูลการคาการลงทุนเชิงลึกในตลาดอาเซียน  
โดยยึดตนแบบการใหบริการขอมูลจากหนวยงานเจโทรของประเทศญี่ปุน และกําลังจะพัฒนาขอมูล 
City Focus เมืองสําคัญในอาเซียน  

นอกจากน้ี AEC Club ยังมีโครงการใหคําปรึกษาเชิงลึกดานการคา 
การลงทุนในตลาดอาเซียน โดยทูตพาณิชยไทยผานระบบ VDO Conference ผูประกอบการสามารถ
นัดหารือกับสํานักงานฯ ผาน VDO Conference จากในประเทศไทย 
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3.3.3  การเตรียมความพรอมของ SMEs  
เพื่อใหสามารถอยูรอดไดทามกลางความเปลี่ยนแปลงและนําไปสูการเติบโต 

อยางย่ังยืน ทามกลางความเปลี่ยนแปลงจากปจจัยความทาทายตางๆ ทั้งในระดับโลก และของ
ประเทศไทย SMEs ตองศึกษา เรียนรู ปรับตัว เตรียมความพรอม และวางแผนธุรกิจอยางชาญฉลาด  

แนวทางการเตรียมความพรอมและการปรับตัวของ SMEs สู เสนทางแหง
ความสําเร็จในการคาและการขยายธุรกิจในอาเซียน ประกอบดวย 

1) ศึกษาและติดตามขอมูลระดับนโยบายอยางใกลชิด เพื่อการวางแผนการผลิต
และการตลาด และทิศทางของบริษัทที่ชาญฉลาด  

(1) ศึกษาทิศทางการพัฒนาประเทศไทยที่สําคัญขณะน้ีคือ นโยบาย 
Thailand 4.0 เปลี่ยนแปลงไทยสูประเทศนวัตกรรมและเทคโนโลยีข้ันสูง รัฐใหการสนับสนุน star up 
/SMEs ในอุตสาหกรรมน้ี อีกทั้งความตองการสินคาและบริการรองรับ Thailand 4.0 ไดรับความ
นิยมอยางสูงมาก  

(2) ศึกษาแนวโนมการพัฒนาของโลกอยางย่ังยืน (SDGs) ใหความสําคัญตอ
สิ่งแวดลอม ผูดอยโอกาสในสังคม บริการดานการแพทย นวัตกรรม 

(3) ติดตามการใหบริการของภาครัฐที่จะเปนประโยชนตอนักธุรกิจ ทั้งใน
ดานพัฒนาและสงเสริม SMEs ใหขยายธุรกิจตางประเทศ และชวยประหยัดตนทุนการตลาด 

2) คิดคน พัฒนาและวิจัย และใชความคิดสรางสรรค เพื่อใหเกิดการพัฒนาสินคา 
และธุรกิจบริการรูปแบบใหมๆ ตามแนวโนมตลาด โดยเนนใหเกิดการสรางมูลคาเพิ่มในสินคาและ
ธุรกิจบริการ  

3) คนหาศักยภาพ สรางเอกลักษณ เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน โดยการ
สรางแบรนด ใหเขมแข็ง มีจุดเดน การสรางความเขมแข็งและเพิ่มขีดความสามารถ อาทิ สินคา  
เนนกลุมอาหาร อัญมณีและเครื่องประดับ และไลฟสไตลที่เนน Art & Craft 

4) พัฒนาบริการที่มีแนวโนมดี ไดแก  บริการ เนน Creative Services 
ประกอบดวย บริการดานการออกแบบ (Design Services ไดแก Graphic design/ Interior 
design/ Architecture/ Industrial design) บริการดานโฆษณาและสรางแบรนด (Advertising/ 
Story telling) บริการรับจัดงาน (Event Organizer) และบริการดานบันเทิง (Entertainment) 

5) พัฒนาการคาบริการ (Trade in Services) โดยกลุมที่มีแนวโนมขยายตัวดี 
ไดแก 6 กลุมเปาหมายหลัก Wellness & Medical Services (WMS)/ Creative Economy 
Industry/ Trade Logistics & Facilitation/ Institutional Services & Related/ Trade 
Supporting Services/ Digital Business  

6) นํานวัตกรรม เทคโนโลยี มาใช โดยใชประโยชนจาก New S–Curve พัฒนา
ดานการวิจัยและพัฒนา (R&D) ทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พัฒนาทักษะและสรางนวัตกรรมใหมๆ 
ซึ่งจะสงเสริมการเติบโตของภาคอุตสาหกรรม 

7) การพัฒนาและเรียนรูอยูเสมอ เพื่อเพิ่มทักษะและประสบการณในการดําเนิน
ธุรกิจ พรอมทั้งสรางเครือขายในการประกอบธุรกิจ ที่ครอบคลุมทั้งในและตางประเทศ 
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8) ศึกษาตลาด ไดแก กลุมลูกคาเปาหมายที่ ชัดเจน สินคาและชองทางการ
จําหนายสินคาที่เหมาะสมกับแตละประเทศ ราคาสินคาใหเหมาะสมกับกลุมลูกคาและสามารถแขงขัน
กับคูแขงได ความตองการรูปแบบบรรจุภัณฑคุณภาพสินคา ราคาที่เหมาะสมของผูบริโภค ลักษณะ
ของตัวแทนจําหนาย ปริมาณผูบริโภคที่มีความตองการสินคา วิธีการตลาดที่เหมาะสมแนวทางในการ
พัฒนาธุรกิจในแตละประเทศที่มีความแตกตางกัน ในขอจํากัดตางๆ การขยายตัวของอุตสาหกรรม 
และอัตราการนําเขา สรางความสัมพันธที่ดีกับลูกคา  

9) พิจารณาความเสี่ยงของประเทศ เชน ความเสี่ยงที่เกิดจากระบบการเมือง  
การปกครอง เศรษฐกิจ และการเงิน ความแตกตางทางวัฒนธรรม ศาสนา เชน ประเทศที่นับถือ
ศาสนาอิสลาม สินคาอาหารหรือเครื่องสําอางตองมีใบรับรองตราฮาลาล ลักษณะรูป รส กลิ่น สี  
แตละประเทศที่มีวัฒนธรรมที่แตกตางกัน มักชอบสินคาที่แตกตาง  

10) วางแผนธุรกิจและเรียนรูพฤติกรรมของผูบริโภคในแตละตลาด เชน มาเลเซีย
และอินโดนีเซีย ไมนิยมสีเหลือง เมียนมาไมนิยมสีสม และกัมพูชาไมนิยมสีขาว ซึ่งหมายถึงความตาย 

11) หาพันธมิตรทางธุรกิจที่เปนคนทองถ่ินมีความสําคัญอยางย่ิง โดยเฉพาะ
พันธมิตรที่รูชองทาง รูกฎระเบียบ รวมทั้งมีสายสัมพันธที่ดีกับรัฐบาลกลางและรัฐบาลทองถ่ินใน 
สปป. ลาว ผูบริหารภาครัฐสับเปลี่ยนทุก 3 ป คน “วงใน” จะพอรูวาใครจะข้ึนมาเปนผูบริหาร หรือ 
เจาแขวง ซึ่งมีความสําคัญตอการใหสิทธิพิเศษในการทําการคาและการลงทุน การทํางานรวมกันกับ
คนทองถ่ินตองสรางความเช่ือใจและมั่นใจตอกัน เน่ืองจากระบบกฎหมายและการตรวจอบการเงินมี
เอกลักษณเฉพาะทองถ่ิน  

12) ศึกษาระบบโลจิสติกสและเสนทางคมนาคม ตองคอยตรวจสอบขาวสารความ
เปลี่ยนแปลง สภาพเสนทางและเสนทางสายใหมๆ ที่จะทําใหประหยัดเวลาและตนทุน และนํา
เทคโนโลยีสื่อสารมาใช เพื่อลดความเสี่ยง 

13) ศึกษาระบบการชําระเงินและการแลกเปลี่ ยนเงินตราตางประเทศ  
หลายประเทศยังคงมีอัตราแลกเปลี่ยนมากกวา 1 อัตรา โดยใชเงินสกุลทองถ่ินรวมกับเงินเหรียญสหรัฐฯ  

14) ศึกษาสภาพแวดลอมทางธุรกิจ ปญหาขาดแคลนพลังงานไฟฟา ความไมเสถียร 
และอัตราคาไฟที่สูง ปญหาแหลงนํ้า ปญหาคาเชาที่ดินและอาคารสํานักงานสูงมาก หลายพื้นที่ใน
อาเซียนมีปญหา 3 เมืองหลักของเมียนมา ไดแก ยางกุง มัณฑะเลย และพะโค มีปญหาดาน
กระแสไฟฟา  

15) ศึกษากฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวของกับการคา การลงทุน การทําธุรกิจ 
สิทธิประโยชน และการสงเสริมการลงทุน โดยเฉพาะระบบภาษี กฎหมายสิ่งแวดลอม สวัสดิการ
แรงงาน ทั้งในระดับรัฐบาลกลางและทองถ่ิน ทั้งน้ีในบางพื้นที่รัฐบาลทองถ่ินคุมชนกลุมนอย มีการ
บังคับใชกฎหมายที่แตกตางจากรัฐบาลกลาง  

16) จางที่ปรึกษาทางกฎหมายและบัญชีที่มีความสามารถ 
17) ศึกษาปจจัยภายนอกที่อยูนอกเหนือการควบคุม เชน ปญหาสิ่งแวดลอม  

ภัยพิบัติทางธรรมชาติ การเมืองภายในประเทศ การเมืองทองถ่ิน และการเมืองระหวางประเทศ  
ลวนมีความสําคัญตอการทําธุรกิจ จึงควรติดตามขาวสารใกลชิด เพื่อหาทางลดความเสี่ยงและความ
เสียหาย 
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18) หาเงินสดสํารองและกระแสเงินทุนหมุนเวียน การทําธุรกิจในอาเซียนตอง 
สายปานยาว เงินสดสํารองและกระแสเงินทุนหมุนเวียนตองมีปริมาณมากเพียงพอ เน่ืองจากตลาดใน
ประเทศขนาดเล็ก ระยะเวลาคืนทุนยาว ตองเตรียมสภาพคลองสํารองอยางตํ่า 1 ป ถึง 1 ป 6 เดือน 
ในบางภาคการผลิตสินคาและภาคบริการ รัฐบาลหลายประเทศ เชน เวียดนาม เรียกใหผูประกอบการ
จําเปนตองมีเงินทุนจดทะเบียนที่ชําระแลวจํานวนสูง 

19) เตรียมพรอมรับมือกับการขาดแคลนแรงงานฝมือและการพัฒนา เขาใจ
วัฒนธรรมการทํางานของทองถ่ินดวย ในหลายประเทศขาดแคลนแรงงานระดับความรูความสามารถ
ที่จะเปนผูบริหารระดับกลาง ซึ่งการสงเจาหนาที่ระดับบริหารจากไทยไปคุมงาน อาจจะมีคาใชจายสูง 
ถามีพันธมิตรทองถ่ิน หาบุคคลากรที่ใหได ก็จะประหยัดงบประมาณ  

20) สรางความสัมพันธอันดีกับชุมชน บรรษัทบริหาร หรือ การมีสวนรวมระหวาง
บริษัทและสังคม/ชุมชนที่บริษัทต้ังอยูมีความสําคัญ ปองกันปญหาที่คาดไมถึง และนํามาซึ่งการเช่ือถือ
ยอมรับของชุมชน 

21) พัฒนาและสรางความสัมพันธกับภาคเอกชนของประเทศสมาชิกอาเซียน 
22) ใชประโยชนจากเขตเศรษฐกิจพิเศษของไทยและสมาชิกประเทศเพื่อลด

ตนทุน 
23) ใชประโยชนจากสํานักงานสงเสริมการคาระหวางประเทศ ที่ต้ังอยู 9 แหง ใน

อาเซียน ไดแก พนมเปญ เวียงจันทน ยางกุง ฮานอย โฮจิมินห มะนิลา กัวลาลัมเปอร และสิงคโปร  
24) ในการวางแผนเจาะตลาด หากจะขยายตลาดมากกวา 1 ประเทศ  

ควรพิจารณาการจัดกลุมตลาด 3 ระดับ เพื่อขยายสูประเทศที่มีศักยภาพในระดับเดียวกัน  
ทั้งน้ี ธุรกิจจะประสบความสําเร็จหรือไม ข้ึนอยูกับความสามารถในการเรียนรู การปรับตัว 

ความยืดหยุน การสราง connection ความสัมพันธทั้งดานธุรกิจและสังคมในประเทศที่เขาไปทํา
ธุรกิจ ซึ่งมีความจําเปนในการทําธุรกิจในอาเซียน และควรประกอบธุรกิจโดยยึดนโยบายคุณธรรมนํา
ธุรกิจ และคํานึงถึงธุรกิจที่มั่นคงย่ังยืน มากกวาการมุงผลประโยชนเพียงอยางเดียว 

 



 

 

 
บทที่ 4 

บทสรปุและขอเสนอแนะ 
 
 

การนําเสนอขางตน ในบทที่ 3 ไดเห็นถึงความสําคัญของ SMEs และทิศทางพัฒนา SMEs 
ตามยุทธศาสตรของอาเซียน และสําหรับประเทศไทย รัฐบาลอยูในระหวางพัฒนา Start Up ใหมี
ความแข็งแกรง ทั้งภาคการผลิต ธุรกิจ และการเงิน ซึ่งจะทําให SMEs ของไทยมีศักยภาพในการขยาย
ธุรกิจทั่วโลก ไมใชเฉพาะอาเซียน จากการศึกษาขอมูลอาเซียนและแนวทางการเตรียมความพรอมของ
ผูประกอบการ สรุปไดดังน้ี 
 
4.1  สรุปผลการศึกษา 

สําหรับในอาเซียน ผลการศึกษาไดนําเสนอโอกาสและอุปสรรคที่มีตอธุรกิจ โดยพบวา  
ทุกประเทศมีโอกาสสําหรับธุรกิจไทย ทั้งในดานการคา การลงทุน และการแสวงหาวัตถุดิบ ซึ่งแตละ
ประเทศมีศักยภาพและอุปสรรคปลีกยอยที่แตกตางกันไป เมียนมา กัมพูชา และลาว มีความเช่ือมโยง
ใกลชิดกับไทย ทางกายภาพ วัฒนธรรมประเพณี เช้ือชาติและศาสนา อยูในระดับการพัฒนาประเทศ
ข้ันตน มีโอกาสเติบโตไดอีกมาก เวียดนาม เปนตลาดที่กําลังเติบโตรวดเร็ว อยูในกลุม TPP จึงมี
โอกาสขยายสินคาและบริการสูมหาอํานาจ และมีทรัพยากรธรรมชาติมาก สวนอินโดนีเซีย เปนตลาด
ขนาดใหญมีความตองการสินคาและบริการอยางมาก แตรัฐบาลปจจุบันมีความอนุรักษนิยม  
ต้ังมาตรการกีดกันที่ไมใชภาษี Non Tariff Barrier (NTB) มาเลเซีย ฟลิปปนส มีพัฒนาการทาง
เศรษฐกิจ การคา อยางเปนระบบ บรูไน เปนมุสลิม กลุมคนรวยมีกําลังซื้อสูงมาก แตสินคาเขาบรูไน
ผานมาเลเซีย สิงคโปร และอินโดนีเซีย ในขณะที่ สิงคโปรมีความกาวหนาทางเทคโนโลยีและ
เศรษฐกิจ และสนับสนุน SMEs ใหขยายการลงทุนในตางประเทศอยางเปนรูปธรรม 

สวนแนวทางการขยายธุรกิจของ SMEs ไดนําเสนอปจจัยสําคัญตอธุรกิจ การสนับสนุนของ
ภาครัฐ และการเตรียมความพรอม ซึ่งปจจัยความสําเร็จ ประกอบดวย การศึกษาและนําขอมูลมา
วิเคราะหเพื่อวางแผนธุรกิจ การสรางเครือขายและความสัมพันธทางการคา และการปรับตัวตอปญหา
อุปสรรค 

 
4.2  ขอเสนอแนะ 

4.2.1 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1) ภาคเอกชนจะเติบโตกาวหนาอาศัยความรวมมือของภาครัฐและการวาง

นโยบายที่สนับสนุนภาคธุรกิจ โดยเฉพาะ SMEs สวนใหญยังแข็งแกรงในขีดจํากัด การวางกลยุทธที่
เหมาะสมจะสงเสริมความกาวหนาของเอกชนใหเติบโตรวดเร็ว ซึ่งควรที่จะใหความสําคัญกับการ
พัฒนาอยางย่ังยืนและความเปนอยูที่ดีของประเทศ ภูมิภาค และโลก ตองไมคํานึงถึงผลกําไรทาง
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การคาของเอกชนไทยเพียงอยางเดียว แตควรวางนโยบายที่ไทยเปนสมาชิกของภูมิภาคและโลก 
เติบโตพรอมกับมิตรประเทศ  

2) การรวบรวมขอมูลจากการประชุมรวมกับภาคเอกชน นํามาสูขอเสนอแนะเชิง
นโยบาย ประกอบดวย นโยบายสําหรับภาครัฐ คือการขจัดปญหาอุปสรรคดานกายภาพ กฎระเบียบ 
และประชาชน  

4) ดานกายภาพ ประกอบดวย การพัฒนาเสนทางคมนาคม สาธารณูปโภค ระบบ
ศุลกากร ที่แตกตางกัน การเปดดานศุลกากรถาวร ดานกฎระเบียบ ไดแก เปลี่ยนระเบียบการจํากัด
มูลคาสินคาผานแดนที่ไมตองเสียภาษีตํ่าเกินไป (5,000 บาท) แกไขกฎระเบียบ/เอกสารที่ยุงยาก 
ระเบียบการเปลี่ยนถายสินคาบริเวณดานทําใหสินคาเกิดความเสียหายตอสินคา คาใชจาย และเวลา 
อนุสัญญาภาษีซอนกับกัมพูชาและเมียนมา การใหความรูความเขาในการใชสทิธิประโยชนจาก Form 
D เพื่อลดภาษีเหลือ 0–5% 

4.2.2 ขอเสนอแนะในการดําเนินงาน 
1) นอกจากการจัดต้ังคณะกรรมการพัฒนาการคาระหวางประเทศ (พกค) และ

คณะกรรมการสานพลังประชารัฐ แลว ควรเรงรัดหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการที่จะเอื้อประโยชน
ตอการคาการลงทุนของไทย  

2) ในดานกายภาพ เรงกอสรางสาธารณูปโภคและเสนทางคมนาคม ระบบขนสง
สินคาและมวลชน 

3) ในดานกฎระเบียบ ควรเรงเจรจาสงเสริมความรวมมือและแกไขปญหาระดับ
ทวิภาคีและพหุภาคี เชน เจรจาผลักดันการพัฒนาโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษที่จะชวยการสรางงาน
และโอกาสใหกับประชาชนในพื้นที่ เจรจายุทธศาสตรการสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของ 
แมสอด–เมียวดี จัดทําความตกลงทวิภาคีวาดวยการขนสงทางถนน ยกระดับ/เปดดานถาวรเพิ่มเติม 
จัดทําโครงการเช่ือมโยงการทองเที่ยวหลายประเทศรวมกัน เรงรัดดําเนินการปรับปรุงมาตรการภาษีที่
เปนอุปสรรคที่เกี่ยวของกับการคาการลงทุน อาทิ เรงเจรจาจัดทํา Double Taxation Agreement 
กับกัมพูชาและการยกเวนภาษีรายไดจากเงินปนผลของนักลงทุนไทยในตางประเทศ เรงทบทวน
พระราชบัญญัติการสงออกไปนอกและการนําเขามาในราชอาณาจักร ซึ่งสินคา พ.ศ. 2552 และ (ฉบับที ่2) 
พ.ศ. 2558 ผูกพันกฎหมายลําดับรองเกี่ยวกับมาตรการนําเขา–สงออกสินคา ประมาณ 100 มาตรา 
อาทิ โควตา สินคาตองหาม การขออนุญาตนําเขา–สงออก และลาสุดการหามนําผานสินคา 8 
รายการ โดยใหมีการทําบททวนเหตุผล/ความจําเปน และความเหมาะสม เน่ืองจากกฎหมายดังกลาว
มีผลกระทบตอประเทศคูคาและผูผลิตในประเทศ และความสัมพันธกับประเทศอาเซียน นอกจากน้ี 
ภาครัฐควรเพิ่มการสนับสนุนธุรกิจเพื่อสิ่งแวดลอม (Environment) ความเปนอยูที่ดี (wellness) 
นวัตกรรมข้ันสูง (Innovation และ Technology) และ E Commerce และสุดทาย พัฒนาระบบ 
โลจิสติกส ซึ่งจะชวยลดตนทนุการผลิตของเอกชนไดอยางมาก  

4) ในดานประชาชน ควรสงเสริมการปรับทัศนคติสรางความเปนหน่ึงเดียวกาวไป
พรอมกัน สรางจิตสํานึกของ “ชาวอาเซียน” ใชวัฒนธรรมนําการคา ไมมุงหาผลประโยชนทาง
เศรษฐกิจเปนหลัก สรางความเขาถึงและเขาใจระดับประชาชนและสื่อมวลชน สงเสริมคุณธรรม  
ความซื่อสัตย ในสังคมและในผูประกอบการ  
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สุดทาย สําหรับ SMEs สิ่งสําคัญนอกเหนือจากการสนับสนุนจากภาครัฐ ที่จะนํามา

ซึ่งความสําเร็จระยะยาว คือ การศึกษาสิ่งที่เกิดข้ึนในปจจุบันและวิเคราะหแนวโนมอนาคต เรียนรู ทั้ง
ดานธุรกิจและนโยบายของรัฐ และของโลก นํามาใชกําหนดแนวทางธุรกิจ มีความยืดหยุนในการ
ปรับตัวทางธุรกิจ รูจักสราง connection ความสัมพันธทั้งดานธุรกิจและสังคมในประเทศที่เขาไปทํา
ธุรกิจ และประกอบธุรกิจโดยยึดนโยบายคุณธรรมนําธุรกิจ และคํานึงถึงธุรกิจที่มั่นคงย่ังยืน มากกวา
การมุงผลประโยชนเพียงอยางเดียว 
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