
บทท่ี 5
พลังอ ำนำจทำงเศรษฐกิจ กำรเงิน และกำรลงทุน

ในภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
(Economic power, finance and investment of Southeast Asia)

บรรยำยโดย อำจำรย์นิตยำ งำมย่ิงยง



หัวข้อเน้ือหำประจ ำบท

➢ กลุ่มประเทศต่ำง ๆ ในภูมิภำค

➢ ระบบเศรษฐกิจของภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

➢ ระบบกำรเงินและอัตรำแลกเปล่ียนทำงกำรเงิน



Southeast Asia โอกำสแห่งกำรลงทุน

✓ภูมิภำคที่เต็มไปด้วยแหล่งทรัพยำกร

✓ภูมิภำคที่มีผู้บริโภคมำกว่ำ 600 ล้ำนคน

✓มีกำรปรับปรุงปัจจัยแวดล้อมที่ส่งผลต่อกำรลงทุน

✓โอกำสในกำรลงทุน



กำรแบ่งกลุ่มประเทศต่ำง ๆ ในภูมิภำค 

1. กลุ่มท่ีมีควำมก้ำวหนำ้ด้ำนเทคโนโลยี และเนน้ภำคบริกำร ได้แก่ ประเทศ
สิงคโปร์  โดยเป็นฐำนในกำรกระจำยสินค้ำในภูมิภำคและไปยังประเทศ
ภำยนอกภูมิภำค

2. กลุ่มท่ีเป็นฐำนกำรผลิตในอุตสำหกรรมต่ำง ๆ ได้แก่ ไทย มำเลเซีย 
อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ ซึ่งสำมำรถร่วมมือกันในกำรพัฒนำอุตสำหกรรม
ในภุมิภำค เพ่ือน ำไปสู่กำรเป็นผู้น ำในอุตสำหกรรมโดยอำศัยกำร Joint 
Venture เพื่อยกระดับควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน

3. กลุ่มท่ีเป็นแหล่งวัตถุดิบและทรัพยำกร ได้แก่ กัมพูชำ ลำว พม่ำ และ
เวียดนำม (CLMV) ซึ่งเป็นประเทศที่มีทรัพยำกรอุดมสมบูรณ์ โดยเฉพำะ
ทรัพยำกรธรรมชำติท่ีเอ้ือประโยชน์ต่อกำรผลิต และวัตถุดิบทำงด้ำน
กำรเกษตรต่ำงๆ รวมถึงต้นทุนแรงงำน ท่ีต ่ำ



ระบบเศรษฐกิจของประเทศในภูมิภำคฯ

ทุนนิยม 
(Capitalism 

or Liberalism)



สังคมนิยม (Socialism)

➢ รัฐบำลเป็นเจ้ำของปัจจัยกำรผลิตท้ังหมด

➢ รัฐบำลเป็นผู้วำงแผนวำ่จะผลิตอะไร ผลิตเท่ำใด
ผลิตอย่ำงไร และผลิตเพื่อใคร

➢ กำรยกระดับมำตรฐำนกำรครองชีพประชำกรให้ดีขึ้น

➢ ลำว และเวียดนำม

ลักษณะที่ส ำคัญ



ทุนนิยม (Capitalism or Liberalism)

➢ เอกชนมีเสรีภำพในกำรด ำเนินกิจกรรมทำงเศรษฐกิจ
และเป็นเจ้ำของปัจจัยกำรผลิต

➢ ใช้กลไกรำคำและระบบตลำด

➢ ทุกคนมีสิทธิเสรีภำพในกำรด ำเนินกิจกรรมทำงเศรษฐกิจ

➢ กำรแข่งขันเศรษฐกิจอย่ำงเสรี

➢ สิงคโปร์ และติมอร์-เลสเต

ลักษณะที่ส ำคัญ



แบบผสม (Mixed Economy)

➢ ภำครัฐและภำคเอกชนเป็นเจ้ำของปัจจัยกำรผลิต

➢ ใช้กลไกรำคำและกำรแข่งขันโดยเสรี แต่ภำครัฐ
สำมำรถแทรกแซงและวำงแนวทำงกำรด ำเนินกำร
ทำงเศรษฐกิจได้

➢ ไทย, มำเลเซีย, อินโดนีเซีย, ฟิลิปปินส์, บรูไน, 
กัมพูชำ และพม่ำ

ลักษณะที่ส ำคัญ



ระบบกำรเงิน

นักธุรกิจและนักลงทุน ที่เข้ำมำด ำเนินธุรกิจในภูมิภำคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ จ ำเป็นต้องเตรียมรับมือกับควำมแตกต่ำงหลำกหลำยของภำษำ 
วัฒนธรรม และระดับกำรพัฒนำของเศรษฐกิจ ระบบทำงกำรเมือง กฎระเบียบ 
และระบบเงินที่แตกต่ำง โดยควำมรู้เรื่องกำรเงิน จะเป็นพ้ืนฐำนควำมรู้ในกำร
ประกอบธุรกิจในแต่ละประเทศ ให้ประสบควำมส ำเร็จ 



ที่มำ: อัตรำแลกเปลี่ยน เงินแข็ง เงินอ่อน เพรำะอะไร? (รู้จริงเศรษฐกิจไทย) 
Video posted to https://www.youtube.com/watch?v=ZKIzgDFpcvc 

ควำมรู้เบื้องต้นเก่ียวกับอัตรำแลกเปลี่ยน





✓ กำรแลกเงินบำทมำก ๆ ท ำให้มี
ควำมต้องกำรมำกข้ึน 

✓ ส่งผลให้เงินบำทแพงข้ึนหรือ
แข็งข้ึนนั้นเอง



• อัตรำแลกเปล่ียนมีผลทั้งทำงบวกและทำงลบต่อเศรษฐกิจในประเทศน้ัน ๆ

• ส่งผลต่อผู้ลงทุนระหว่ำงประเทศ

• อัตรำแลกเปล่ียนที่แข็งค่ำข้ึนอย่ำงรวดเร็วหรือ

• มีแนวโนม้แข็งค่ำข้ึนอย่ำงต่อเน่ือง 

• อำจส่งผลให้ผู้ลงทุนสูญเสียควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้ำนรำคำ

• ท ำให้รำยได้จำกกำรส่งออกที่แปลงเป็นมูลค่ำเงินของประเทศน้ัน ๆ ลดลง



สกุลเงิน อัตรำ
แลกเปลี่ยน



สกุลเงินและอัตรำแลกเปลี่ยน
ประเทศ สกุลเงนิประจ ำชำติ อัตรำแลกเปลีย่นตอ่ 

1 ดอลลำ่ร ์สรอ. 
(USD)

อัตรำแลกเปลีย่นตอ่
บำทไทย (THB)

ไทย บำท (THB) 31.25 บำท -

พม่ำ จ๊ำด (MMK) 1,550 จ๊ำด 1,000 จ๊ำด = 20.25 บำทไทย

อินโดนีเซีย รูเปียห์ (IDR) 14,200 รูเปียห์ 1,000 รูเปียห์ = 2.25 บำท

มำเลเซีย ริงกิต (MYR) 4.14 ริงกิต 1 ริงกิตมำเลเซีย = 7.50 บำท

สิงคโปร์ ดอลล่ำห์สิงคโปร์ (SGD) 1.33 ดอลล่ำร์สิงคโปร์ 1 ดอลลำร์สิงคโปร์ = 23.50 บำท

เวียดนำม ดอง (VND) 23,000 ดอง 1,000 ดอง = 1.25 บำทไทย

กัมพูชำ เรียล (KHR) 4,054.96 เรียล 1,000 เรียล = 7.75 บำท

ลำว กีบ (LAK) 9,500 กีบ 1,000 กีบ = 3.25 บำท

บรูไน ดอลล่ำร์บรูไน (BND) 1.33 ดอลล่ำร์บรูไน 1 ดอลลำร์บรูไน = 23.50 บำท

ฟิลิปปินส์ เปโซ (PHP) 48.02 เปโซ 1 เปโซ = 0.75 บำท

ติมอร์-เลสเต ดอลล่ำร์สหรัฐ (USD) 1 ดอลล่ำร์ สรอ. 1 ดอลลำร์สหรัฐ = 31.25 บำทไทย

ท่ีมำ : https://th.coinmill.com ณ วันท่ี 14 พฤษภำคม 2564

https://th.coinmill.com/


สรุป

ภูมิภำคเอเชียตะว ันออกเฉียงใต้ เต็มไปด้วยแหล่ง
ทรัพยำกรและโอกำสในกำรลงทุน ส ำหรับนักลงทุนและธุรกิจ 
โดยหลังจำกกำรเปิดประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน ส่งผลต่อกำร
เติบโตทำงด้ำนเศรษฐกิจทั้งภำยในและภำยนอกภูมิภำค โดยมี
ปัจจัยสนับสนนุมำจำกระบบเศรษฐกิจ ระบบกำรเงิน ของประเทศ 



แบบฝึกหัด

1. จงอธิบำยกำรแบ่งกลุ่มประเทศต่ำง ๆ ในภูมิภำค พร้อมอธิบำยลักษณะ
กำรด ำเนินกำรที่ส ำคัญของกลุ่มน้ัน ๆ  

2. จงอธิบำยระบบเศรษฐกิจของประเทศในภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
พร้อมยกตัวอย่ำงประเทศที่ใช้ระบบเศรษฐกิจน้ัน ๆ

3. อัตรำแลกเปล่ียนมีผลทำงบวกและทำงลบต่อเศรษฐกิจในประเทศน้ัน ๆ 
อย่ำงไรบ้ำง

4. จงอธิบำยหน่วยเงิน/สกุลเงินท้องถ่ินของประเทศในภูมิภำคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้

5. ปัจจุบันอัตรำแลกเปล่ียน 1 ดอลล่ำห์ สรอ. แลกเปล่ียนเป็นเงินบำท

ได้เท่ำใด
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