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ไทยแลนด์ 4.0......การค้า-การลงทุนประเทศเมียนมาร์ 

 

 โดย ดร.ธนิต โสรัตน์ 

ประธานกรรมการบริษัทในเครือ ว-ีเซิร์ฟ กรุ๊ป 

อดีตรองประธานและเลขานกุารสภาธุรกิจไทย-เมียนมาร์ (กกร.) 

วนัที� 31 สงิหาคม 2560 

ความสําคัญ : การค้า-การลงทุนประเทศเมียนมาร์ 

ประเทศเมียนมาร์ หรือสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ เป็นประเทศเพื�อนบ้านในกลุ่ม CLMV ประกอบด้วย

ประเทศกมัพชูา, สปป.ลาว, เมียนมาร์ และเวียดนาม มีประชากรรวมกนัประมาณ 166 ล้านคน ประเทศเหล่านี �กําลงัเข้าสู่

ระบบเศรษฐกิจโลกและเปิดกว้างทั �งด้านสงัคม เศรษฐกิจ และการเมือง ประเทศเหลา่นี �เศรษฐกิจพึ�งเปิดกําลงัซื �ออยู่ในช่วง

ขยายตวัจีดีพีเฉลี�ยโต 7.0-7.3 ในปี2560การค้าผ่านแดน (นําเข้า-ส่งออก) คาดว่ามีมูลค่ารวมกัน 580,613 ล้านบาท 

ตวัเลขการส่งออก (รวม) ของไทยไปประเทศเหล่านี �มีมลูค่า 824,024 ล้านบาท (F) ในจํานวนนี � ประเมินว่าเป็นตัวเลข

การส่งออกภาคชายแดนเฉพาะประเทศ CLMV มีมูลค่า 402,560 ล้านบาท (F) ขยายตวัร้อยละ 4.88 ที�น่าสนใจคือ

การค้ากับประเทศ CLMV ใช้ระบบโลจิสติกส์ทางถนน เฉพาะสปป.ลาว, กัมพูชา, เมียนมาร์ ส่งออกทางถนนคิดเป็น

สดัส่วนสงูถึงร้อยละ 75.22  และเวียดนามสดัส่วนร้อยละ 15.41 โดยด่านศุลกากรชายแดนหลกัของไทยล้วนมีเส้นทาง

โครงสร้างพื �นฐานเชื�อมโยงกับเมืองใหญ่ๆ ของประเทศเหล่านี �สามารถถึงที�หมายได้ภายใน 24 ชม. ซึ�งเป็นจุดแข็งของ

ประเทศไทย 

กล่าวคือทางอยู่รอดของผู้ประกอบการอตุสาหกรรมซึ�งยงัต้องใช้แรงงานเข้มข้น หากยงัต้องการขยายธุรกิจและ

หรือดํารงขีดความสามารถในการแข่งขนั อาจจําเป็นที�จะต้องเคลื�อนย้ายการลงทุนไปยงัประเทศ CLMV ในช่วงที�ผ่านมา

นักลงทุนไทยไปลงทุนในประเทศเวียดนามเป็นอันดับ 1 คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 36.5 รองลงมาสปป.ลาวมี

สดัสว่นการลงทนุร้อยละ 23 กมัพชูามีสดัสว่นร้อยละ 22.5 และประเทศเมียนมาร์มีสดัสว่นการลงทนุร้อยละ 18  

เปรียบเทยีบข้อมูลการค้า-การลงทุนประเทศ CLMV 

ลาํดับการ
เข้าไป

ลงทุนของ
ไทย 

ประเทศ 

ขนาด
เศรษฐกิจ 
ล้าน/USD 
ปี 2559 

เศรษฐกิจ
ขยายตัว  

% 

ส่งออกรวม  
(ล้านบาท) 
ปี 2560 (F) 

ส่งออก
ขยายตัว 

% 

ส่งออก
ชายแดน 
(ล้านบาท) 
ปี 2560 (P) 

ส่งออก 
ทางเรือ 

 (ล้านบาท) 
ปี 2560 (F) 

ประชากร 
(ล้านคน) 

อัตรา
ว่างงาน 

% 

3 กมัพชูา 18,940 7.0% 172,067 16.03% 99,617 72,448 14.3 1.1% 

2 สปป.ลาว 13,425 7.4% 135,217 -5.53% 132,116 3,101 6.77 -None- 

4 เมียนมาร์ 49,660 8.5% 153,448 1.63% 114,848 38,600 53-56 4.0% 

1 เวียดนาม 217,102 6.1% 363,292 22.38% 55,979 307,313 90 4.41% 

    824,024  402,560    

หน่วย : ล้านบาท 

ข้อมลูปฐมภมูิ : กระทรวงพาณิชย์ 
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ที�ผ่านมาประเทศไทยภายใต้เศรษฐกิจ 3.0 ได้ใช้นโยบายสนบัสนนุอตุสาหกรรมการผลิตเพื�อการส่งออกเป็นหัว

จักรขับเคลื�อนเศรษฐกิจให้เศรษฐกิจเติบโตต่อเนื�องมาโดยตลอด และประสบความสําเร็จในการเปิดรับการลงทุนจาก

ต่างประเทศ (FDI : Foreign Direct Investment) จนสามารถพลิกกลบัจากประเทศซึ�งต้องพึ�งพาการนําเข้ากลายเป็น

ประเทศส่งออกอนัดบัที� 21 ของโลก และเป็นอนัดบัที� 6 ในเอเชียแปซิฟิก ปัจจัยสําคญัมาจากจํานวนแรงงานในอดีตมี

เพียงพอและมีต้นทนุคา่จ้างที�เหมาะสมกบัการแข่งขนั 

ภายใต้สถานการณ์ที�เปลี�ยนไปจํานวนแรงงานของไทยในปัจจุบนันอกจากต้นทุนค่าจ้างที�สงูกว่าในภูมิภาค และ

ความไม่พอเพียงเชิงปริมาณที�จะสนบัสนุนภาคการผลิต การก้าวผ่านเศรษฐกิจ “Thailand 4.0” ขณะที�อุตสาหกรรม

บางส่วนซึ�งมีศักยภาพและเทคโนโลยีชั �นสูงอาจยังคงใช้ฐานการผลิตในประเทศ แต่บางคลัสเตอร์ซึ�งใช้แรงงาน

เข้มข้นอาจต้องพิจารณาทางเลือกเพื�อรักษาขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยการย้ายฐานการผลิตไป

ประเทศซึ�งมีต้นทุนตํ�าและแรงงานที�เพียงพอต่ออุปสงค์ โดยประเทศเป้าหมายซึ�งมีศกัยภาพและกลุ่มทุนไทยทั �งราย

ใหญ่และเอสเอ็มอี สามารถเข้าถึงคือประเทศเพื�อนบ้านกลุ่ม “CLMV” ประกอบด้วย ประเทศกัมพูชา, สปป.ลาว,  

เมียนมาร์ และประเทศเวียดนาม ประทศเหล่านี �มีชายแดนติดกับไทยทั �งทางบกและทางทะเล มีเส้นทางถนนสามารถ

ขนส่งสินค้าได้สะดวก อีกทั �งกําลงัมีการพัฒนาทางเศรษฐกิจและส่งเสริมรับการลงทุนจากต่างประเทศ ด้วยประชากร

รวมกนัมากกวา่ 166 ล้านคน จงึมีศกัยภาพเป็นฐานการผลิตและโอกาสสําหรับการสง่ออกและตลาดภายใน 

 

ค่าจ้างแรงงานประเทศ AEC (ประมาณ) 
 

ลําดับ ประเทศ เงนิท้องถิ�น 
ค่าจ้างแรงงาน 

รายวัน (บาท) 

รายเดือน 

(บาท) 

อัตราแลกเปลี�ยน 

28 ส.ค. 60 (บาท) 

1 สิงคโปร์ 1,000 SGD / เดือน 833- 25,000- 24.795 SGD 

2 ฟิลิปปินส์ 16,000 เปโซ / เดือน 350-400- 9,100-12,000- 0.664 เปโซ 

3 มาเลเซีย 1,225 ริงกิต / เดือน 326- 9,780- 7.897 ริงกิต 

4 ไทย - 305-310- 9,150-9,300- - 

5 
อินโดนีเซีย  

(เกาะบาหลี) 
2.182 ล้านรูเปี� ยะ / เดือน 163-230- 5,895- 0.0027 รูเปี� ยะ 

6 
เวียดนาม  

(โฮจิมินห์ / ฮานอย) 
3.5 ล้านดอ่ง / เดือน 175- 5,250- 0.0015 ดอ่ง 

7 
เมียนมาร์ (ย่างกุ้ง) 

(แรงงานทกัษะ) 
2.10 แสนจ๊าด / เดือน 165-180- 5,000-5,400- 0.0256 จ๊าด 

8 กมัพชูา 4.07-5.23 แสนเรียว / เดือน 116-150 3,500-4,550 0.0081 เรียว 

9 สปป.ลาว 9.5 แสนกีบ / เดือน 120-130 3,500-4,000- 0.0040 กีบ 

ปี 2560 
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บริบทความสําคัญด้านเศรษฐกจิของเมียนมาร์ซึ�งมีต่อประเทศไทย  

ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ (Republic Of The Union Myanmar) พื �นที�ประมาณ 

676,578 ตารางกิโลเมตร (มากกว่าของไทย 1.31 เท่า) นครหลวงปัจจุบันคือนครเนปิดอว์ (Nay Pyi daw) ห่างจาก

เมืองย่างกุ้ งประมาณ 350 กิโลเมตร จํานวนประชากรไม่แน่นอนประเมินว่าในปี 2559 มีจํานวน 56,861,178 คน เป็น

ชาติพันธุ์พม่าประมาณร้อยละ 68, ไทใหญ่ร้อยละ 9, กะเหรี�ยงร้อยละ 7, ยะไข่ร้อยละ 4, มอญร้อยละ 2, สญัชาติอื�นๆ

และอินเดียร้อยละ 2 ประชากรเมียนมาร์ส่วนใหญ่ร้อยละ 89 นับถือศาสนาพุทธ เป็นประเทศที�ติดชายแดนไทยเป็น

ระยะทางยาวมากสุด ประเทศไทยเป็นนักลงทุนอนัดบั 2 อนัดบั 1 คือประเทศญี�ปุ่ นมีโรงงานประมาณ 40 แห่ง ภาษี

นิติบุคคลร้อยละ 30 ระยะเวลาการยกเว้นภาษีขึ �นอยู่ก ับการลงทุนในพื �นที�ซึ�งรัฐบาลกําหนด เช่น เป็นพื �นที�เขต

เศรษฐกิจพิเศษ ซึ�งจะยกเว้นภาษีสูงสุดถึง 8 ปี  

ประเทศเมียนมาร์มีแรงงานหนุ่ม-สาวจํานวนมากอตัราว่างงานประมาณร้อยละ 4.0 ค่าแรงเมียนมาร์ในนคร

ย่างกุ้ งมีการปรับตวัส ูงค่อนข้างเร็วโดยค่าจ้างที�รัฐกําหนดไว้ประมาณ 4,400 จ๊าด/วนั หรือ 110 บาท (อตัรา

แลกเปลี�ยน 0.0256 บาท/จ๊าด หรือ 1 USD เท่ากับ 1,253 MMK) หากพอมีทักษะทํางานในโรงงานประมาณ 2.10 

แสนจ๊าด/ต่อเดือน หรือประมาณ 5,400 บาท/เดือน แต่หากเป็นแรงงานมีทักษะเป็นเซลล์หรือเสมียนทํางานใน

สํานักงานวนัละ 300-350 บาท แต่ค่าจ้างในพื �นที�ห่างไกลจะแตกต่างกัน 

ปัจจุบันประเทศต่างๆเริ�มให้ความสนใจลงทุนในประเทศเมียนมาร์ แต่ยังมีปัญหาด้านโครงสร้างพื �นฐานและ

ไฟฟ้าไม่พอใช้ ประเทศต่างๆที�ลงทุน เช่น ญี�ปุ่ น, ไทย, จีน, ไต้หวนั, เกาหลี, สิงคโปร์, มาเลเซีย, ฮ่องกง, สหรัฐ, 

ออสเตรเลีย, เวียดนาม, อินเดียส่วนใหญ่ลงทุนในนครย่างกุ้ งและนิคมอุตสาหกรรม เช่น เขตทิลาวา, ไลตาย่า,  

ชายแดนยาว 2,202 กม. จงัหวดัติดชายแดน 10 จงัหวดั 

ดา่นชายแดนหลกั แมส่อด-เมียวด-ียา่งกุ้ ง/เชียงแสน-ทา่ขี �เหล็ก-เนปิดอว์ ดา่น

ถาวร 5 แหง่/จดุผ่อนปรน 14 แหง่ 

การค้าผา่นแดนมลูคา่ 179,486 ล้านบาท (ปี 2560 P)  

ถดถอย -7.59 ได้ดลุการค้า 50,208 ล้านบาท  

การสง่ออกไทย-เมียนมาร์ ปี 2560 (P) มลูคา่ 114,848 ล้านบาท ขยายตวั

ร้อยละ 2.91 โดยเป็นการสง่ออกผ่านชายแดนคดิเป็นสดัสว่นร้อยละ 74.84 

ของการสง่ออกทั �งหมด มลูคา่ 153,448 ล้านบาท ขยายตวัร้อยละ 8.45 

คา่จ้างขั �นตํ�า 110 บาท/วนั หรือ 4,400 แสนจ๊าด/เดือน  

ภาษีการค้าร้อยละ 5.0 , ภาษี ณ หกัที�จา่ยร้อยละ 2.0 

อตัราแลกเปลี�ยนประมาณ 2.56 บาท / 100 จ๊าด 

เศรษฐกิจขยายตวั 7.5% เงินเฟ้อทั�วไป 11.76%  

การเมืองมั�นคง ประธานาธิบดี ทิน จอ่ (1 เมษายน 2559) 

นางออนซาน ซจูี เป็นที�ปรึกษาแหง่รัฐ 
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ดราก้อน, เชปิตา, เมงกาละดอง, พะโค ฯลฯ อุตสาหกรรมที�ไทยไปลงทุน เช่น ปตท.สผ. อุตสาหกรรมการ์เม้นท์ 

รองเท้า ของเล่น ออโต้พาร์ท บะหมี�แปรรูป ชิ �นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ซีเมนต์และวสัดุก่อสร้าง เครื�องจักรการเกษตร ปุ๋ ย 

ปลูกยางพารา ฯลฯ 

อย่างไรก็ตามในบรรดาประเทศสมาชิก AEC รวมทั �งประเทศเพื�อนบ้าน ประเทศเมียนมาร์หรือพม่า

มีปฏิสัมพันธ์และบทบาทต่อคนไทยและประเทศไทยมากที�สุด เพราะนอกจากมีพรมแดนติดต่อ 10 จังหวดั 

ตั �งแต่ภาคเหนือ (จังหวดัเชียงราย) จนถึงภาคใต้ (จังหวดัระนอง) ระยะทางประมาณ 2,202 กิโลเมตร อีกทั �งแรงงาน

เมียนมาร์มีบทบาทและความสําคญัอยู่ในระบบสงัคมและเศรษฐกิจไทยค่อนข้างสูง เกี�ยวข้องกับแรงงานตั �งแต่ใน

บ้านเรือน แรงงานในภาคเกษตร-ประมง แรงงานภาคบริการ แรงงานก่อสร้าง แรงงานในภาคอุตสาหกรรมตวัเลข

กระทรวงแรงงาน (2559) มีแรงงานประเทศเมียนมาร์จํานวน 723,360 คน คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 61.40 ของแรงงาน

ประเทศเพื�อนบ้าน (CLM) จากตวัเลขของเมียนมาร์ประเมินว่ามีแรงงานอยู่ในประเทศไทยประมาณ 2.0 ล้านคน จาก

ข้อมูลของธนาคารโลก (ปี 2015) แรงงานเมียนมาร์ส่งเงินกลบัประเทศปีละประมาณ 1,800 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือ 

63,000 ล้านบาท คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 2.7-3.0 ของจีดีพี (เมียนมาร์) แสดงให้เห็นว่าเศรษฐกิจของประเทศต้อง

พึ�งพารายได้จากแรงงานทํางานในประเทศค่อนข้างสูง 

ด้านข้อมูลเศรษฐกิจของเมียนมาร์ตวัเลขแต่ละแหล่งค่อนข้างแตกต่างกัน โดย GDP ในปี 2559 ประมาณ 

71,275 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 2.352 ล้านล้านบาท ต่างกว่าไทยถึง 6 เท่า คาดว่าปี2560เศรษฐกิจจะ

ขยายตวัได้ประมาณร้อยละ 7.5 ตวัเลขเงินเฟ้อประมาณร้อยละ 11.76 อตัราการว่างงานตามการคํานวณของ ILO  

ร้อยละ 3.5-4.0 การส่งออกคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 17.5 ของ GDP ตลาดหลกั เช่น ไทย อินเดีย จีน มาเลเซีย สิงคโปร์ 

ฯลฯ รายได้หลกัของเมียนมาร์มาจากเงินส่งกลบัของแรงงานซึ�งไปทํางานในต่างประเทศ เฉพาะประเทศไทยปีละไม่

น้อยกว่า 63,000 ล้านบาท คิดเป็นสดัส่วนอยู่ใน GDP ร้อยละ 2.8 

ตัวเลขการนําเข้าและส่งออกไทย-เมียนมาร์ ปี 2560 คาดว่ามีมูลค่า 179,486 ล้านบาท ขยายตัว

ถดถอยร้อยละ 7.59 เป็นการส่งออก 153,448 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 1.63 ด้านการนําเข้าคาดว่าปีนี �จะมี

มูลค่า 64,639 ล้านบาท ขยายตวัถดถอยร้อยละ -21.78 การขยายตวัถดถอยสาเหตุเนื�องจากการนําเข้าก๊าซธรรมชาติ

จากเมียนมาร์คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 84 ของการนําเข้าทั �งหมด ขณะที�ราคานํ �ามนัโลกตกตํ�าทําให้ราคานําเข้าก๊าซ

ธรรมชาติจากเมียนมาร์ลดลงร้อยละ 37.15 

ประเทศเมียนมาร์ให้ความสําคญักับประเทศไทยค่อนข้างอยู่ในระดบัสูงเมื�อเทียบกับหลายประเทศ ส่วนหนึ�ง

จากประชากรเมียนมาร์จํานวนมากเคยเข้ามาทํางานในประเทศไทยคุ้นเคยกับคนไทยโดยเฉพาะเป็นประเทศนับถือ

ศาสนาพุทธคล้ายกัน อีกทั �งเคยชินก ับอาหารไทยและสินค้าอ ุปโภคบริโภค เครื�องใช้ไฟฟ้า รวมทั �งปัจจัยด้าน

การเกษตรเป็นที�นิยมของคนเมียนมาร์เนื�องจากมีคุณภาพถึงแม้จะมีราคาสูงกว่าสินค้าจากจีนแต่ได้รับความเชื�อถือ 

อีกทั �งคนเมียนมาร์เข้าถึงสื�อโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมนอกจากดูละครและเพลงไทยยังเห็นสื�อโฆษณาสินค้าไทย 
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รายการสินค้านําเข้าไทย-เมียนมาร์ 

มูลค่า 179,486 ล้านบาท (ปี2560F) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นําเข้า 

ลําดับที� ชื�อสินค้า ปี2559 ปี2560 F 

1 ก๊าซธรรมชาต ิ 69,285.8 51,902.4 

2 เนื �อสตัว์สําหรับการบริโภค 2,304.8 3,604.8 

3 สตัว์มีชีวติไม่ได้ทําพนัธ์ 1,846.6 2,209.8 

4 สินแร่โลหะอื�น ๆ เศษโลหะและผลิตภณัฑ ์ 1,792.2 2,025.2 

5 พืชและผลิตภณัฑ์จากพืช 1,061.1 1,523.8 

6 ไม้ซุง ไม้แปรรูปและผลิตภณัฑ ์ 1,276.3 1,477.3 

7 สตัว์และผลิตภณัฑ์จากสตัว์ 1,012.4 1,300.3 

8 สตัว์นํ �าสด แช่เย็น แช่แข็ง แปรรูปและกึ�งสําเร็จรูป 750.7 1,102.0 

9 ผกั ผลไม้และของปรุงแตท่ี�ทําจากผกัและผลไม้ 1,366.3 1,017.2 

10 เครื�องจกัรไฟฟ้าและส่วนประกอบ 390.6 716.0 

11 ผลิตภณัฑ์โลหะ 110.4 410.8 

12 เคมีภณัฑ ์ 440.5 406.3 

13 เสื �อผ้าสําเร็จรูป 208.1 337.6 

14 กล้อง เลนส์และอปุกรณ์การถ่ายรูป ถ่ายภาพยนตร์ 302.7 325.2 

15 กาแฟ ชา เครื�องเทศ 349.6 164.6 

ที�มา : กระทรวงพาณิชย์ 

หน่วย : ล้านบาท 
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รายการสินค้าส่งออกไทย-เมียนมาร์ 

มูลค่า 179,486 ล้านบาท (ปี 2560F) 

 

 

 

 

ส่งออก 

ลําดับที� ชื�อสินค้า ปี 2559 ปี 2560 F 

1 เครื�องดื�ม 12,672.8 13,123.6 

2 นํ �ามนัสําเร็จรูป 9,402.2 12,350.3 

3 นํ �าตาลทราย 10,432.9 11,618.3 

4 เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภณัฑ ์ 5,854.0 9,056.5 

5 เครื�องจกัรกลและส่วนประกอบของเครื�องจกัรกล 7,943.1 8,844.1 

6 เคมีภณัฑ ์ 6,467.7 7,043.5 

7 ผลิตภณัฑ์ข้าวสาลีและอาหารสําเร็จรูปอื�นๆ 4,695.4 5,158.5 

8 ผ้าผืน 5,238.8 4,935.0 

9 เครื�องสําอาง สบู ่และผลิตภณัฑ์รักษาผิว 4,951.6 4,400.9 

10 รถจกัรยานยนต์และส่วนประกอบ 3,492.4 3,792.1 

11 ผลิตภณัฑ์พลาสตกิ 3,732.1 3,626.5 

12 ผลิตภณัฑ์ยาง 3,298.6 3,606.5 

13 รถยนต์ อปุกรณ์และส่วนประกอบ 2,736.6 3,595.8 

14 ปนูซีเมนต์ 5,997.1 3,397.5 

15 ผลิตภณัฑ์เภสชัภณัฑ ์ 2,555.1 2,738.9 

หน่วย : ล้านบาท 

ที�มา : กระทรวงพาณิชย์ 



7/32 

 

www.tanitsorat.com 

มูลค่าการค้าชายแดนไทย-เมียนมาร์ (รายด่าน) 

ปี2559-2560 (กรกฎาคม-มิถุนายน) 

 

ด่าน 

2558 2559 2560 (มกราคม-มิถุนายน) 

รวม ส่งออก นําเข้า ดุลการค้า รวม ส่งออก นําเข้า ดุลการค้า รวม ส่งออก 
%  

YoY 
นําเข้า 

% 
YoY 

ดุลการค้า 

ดา่นแมส่อด 69,060.59 68,997.00 63.59 68,933.41 80,696.12 80,629.03 67.09 80,561.94 38,834.52 38,795.82 -3.35 38.70 31.90 38.757.12 

จดุบริการชอ่งทางอตัโนมตัิ 

ในพื �นที�อําเภอแมส่อด 

1,683.97 0.00 1,683.97 -1,683.97 2,429.43 0.00 2,429.43 -2,429.43 1,209.59 0.00 N/A 1,209.59 3.57 -1,029.59 

สะพานมติรภาพไทย-เมียนมาร์ 807.86 0.00 807.86 -807.86 839.42 0.00 839.42 -839.42 703.57 0.00 N/A 703.57 59.11 -703.57 

จดุบริการชอ่งทางอตัโนมตัิ 

นอกพื �นที�อําเภอแมส่อด 

703.65 0.00 703.65 -703.65 641.82 0.00 641.82 -641.82 490.57 0.00 N/A 490.57 47.99 -490.57 

ดา่นสงัขละบรีุ 112,457.77 1,123.41 111,334.36 -110,210.95 70,052.57 694.46 69,358.11 -68,663.65 26,278.91 283.34 -26.62 25,995.57 -29.35 -25,712.23 

จดุผ่านแดนบ้านพนํุ �าร้อน 74.21 0.00 74.21 -74.21 216.83 0.00 216.83 -216.83 149.03 0.00 N/A 149.03 -4.17 -149.03 

ดา่นระนอง 18,531.27 16,934.72 1,596.55 15,338.17 19,519.46 15,398.06 4,121.40 11,276.66 14,821.68 11,590.48 36.56 3,231.20 66.35 8,359.28 

สถานีตรวจปลอ่ยสําหรับ 

คลงัสินค้าทณัฑ์บน ดา่นฯระนอง 

0.56 0.00 0.56 -0.56 6.92 0.00 6.92 -6.92 0.00 0.00 N/A 0.00 N/A 0.00 

ดา่นแมส่าย 9,305.52 9,160.25 145.27 9,014.98 8,904.32 8,731.42 172.90 8,558.52 4,297.18 4,182.41 -14.28 114.77 32.88 4,067.64 

ดา่นเชียงแสน 3,653.49 3,653.49 0.00 3,653.49 3,243.01 3,241.27 1.74 3,239.54 2,146.72 2,146.61 36.27 0.11 -93.68 2,146.50 

ดา่นแมส่ะเรียง 1,129.02 584.91 544.11 40.80 828.97 362.11 466.86 -104.75 427.47 177.55 -20.52 249.92 8.37 -72.37 

ดา่นแมฮ่อ่งสอน 433.90 270.96 162.94 108.02 388.58 178.80 209.78 -30.98 209.34 156.25 82.74 53.09 -56.12 103.16 

ดว่นประจวบคีรีขนัธ์ 122.83 94.57 28.26 66.31 197.09 104.69 92.40 12.29 175.31 91.91 275.29 83.40 439.11 8.51 

รวม 217,964.64 100,819.30 117,145.34 -16,326.04 187,964.53 109,339.84 78,624.69 30,715.15 89,743.91 57.424.38 2.91 32,319.53 -21.78 25,104.85 

ที�มา : ศนูย์เทคโนโลยีสารสนเทศการสื�อสาร กรมการค้าตา่งประเทศ 

หน่วย : ล้านบาท 

www.tanitsorat.com 
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แม่สอดและเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก 

 แม่สอดเป็นอําเภออยู ่ในจ ังหวดัตากทางภาคเหนือด้านตะวนัตกพื �นที �ติดชายแดนรัฐกระเหรี�ยงของ

สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ มีแม่นํ �าเมยซึ�งเป็นสาขาของแม่นํ �าสาละวินเป็นพรมแดนธรรมชาติ เนื �อที�ประมาณ 

1,986 ตร.กม. ประชากรประมาณ 155,860 คน (พ.ศ.2559) กล่าวกันว่าแม่สอดเป็นเมืองเดียวกันกับเมืองฉอดซึ�ง

ปรากฏอยู่ในศิลาจารึกหลกั 1 ของพ่อขุนรามคําแหงมหาราช หรืออาจเป็นชื�อที�เพี �ยนจากภาษามอญ “เหม่ช็อด” 

ปัจจุบันประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนตําบล 8 แห่ง และ เทศบาล 4 แห่ง ได้แก่ เทศบาลนครแม่สอด, เทศบาล

ตําบลแม่กุ, เทศบาลตําบลท่าสายลวด และเทศบาลตําบลแม่ตาว 

 ด่านศุลกากรแม่สอดเป็นประตูการค้าผ่านแดนไทย-เมียนมาร์ซึ�งมีมูลค่ามากสุด ปี2559 มีมูลค่า 

80,696.12 ล้านบาท โดยเป็นการนําเข้าเพียง 67.09 ล้านบาทเท่านั �น สําหรับปี2560 คาดว่าการค้าผ่านแดนมีมูลค่า

ประมาณ 77,669.04  ล้านบาท ขยายตวัถดถอยร้อยละ 3 .75 เ ป็นการขยายตวัลดลงต ่อ เ นื �องมาตั �งแต่ 

ปี2558 

 เขตเศรษฐกิจพิเศษตากเป็น 1 ใน 10 ของเขตเศรษฐกิจพิเศษซึ�งครม.ได้มีการขับเคลื�อนมาหลายรัฐบาลแต่

พึ�งเป็นรูปธรรมในช่วงปี2558 มีเนื �อที� 1,419 ตร.กม. ครอบคลุม 14 ตําบลใน 3 อําเภอ ได้แก่ อําเภอแม่สอด, อําเภอ

พบพระ และอําเภอแม่ระมาด สถานะล่าสุดนับตั �งแต่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา มีการประกาศเขตเศรษฐกิจ

พิเศษชายแดนทั �ง 10 แห่งทั �วประเทศ จากรายงานของสํานักงานส่งเสริมการลงทุน (BOI) ช่วงปี2558-2560 

(เมษายน) มีการอนุมตัิโครงการส่งเสริมจํานวน 36 โครงการ เงินลงทุน 7,951 ล้านบาท 

 สําหรับเขตเศรษฐกิจพิเศษตากในช่วงระยะเวลาเดียวกัน (2558-เมษายน 2560) มีโครงการยื�นขอส่งเสริม 22 

โครงการ ซึ�งผ่านการอนุมัติส่งเสริมการลงทุน 19 โครงการ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 52.77 ของจํานวน

โครงการทั �งหมด (10 จังหวดั) เงินลงทุน 3,401 ล้านบาท คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 42.76 โดยโครงการลงทุน เช่น 

โรงงานผลิตชุดชั �นใน, ยกทรง, เสื �อโค้ช, เสื �อผ้าสําเร็จรูป, กางเกงยีนส์, เครื�องกลงึอตัโนมตัิ, เครื�องจกัรกลการเกษตร, 

รถกึ�งพ่วง, ชิ �นสว่นเหลก็หลอ่, คอนเทนเนอร์, ผลิตภณัฑ์พลาสติก ฯลฯ 

 ด้านการเตรียมพื �นที�จํานวน 2,182 ไร่ อยู่ระหวา่งการออกโฉนดและมีการเตรียมการเปิดจดทะเบียนแรงงานเมียน

มาร์ในลกัษณะไป-กลบัสามารถพํานกัได้ไมเ่กิน 30 วนั มีการเตรียมพฒันาโครงสร้างพื �นฐานรองรับ เช่น ขยายสนามบิน, 

การก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 12, ถนนเลี�ยงเมือง, สะพานข้ามแม่นํ �าเมยแห่งที� 2 ซึ�งในส่วนฝั�งไทยเสร็จแล้ว แต่

ฝั�งเมียนมาร์ยงัตดิปัญหาด้านการเจรจากบัชนกลุม่น้อย 

 เห็นได้ว่าการอนมุตัิโครงการส่งเสริมการลงทนุในเขตเศรษฐกิจพิเศษทั �ง 10 จงัหวดั มูลค่าครึ�งหนึ�งอยู่ใน

จงัหวดัตากแสดงให้เห็นถึงศกัยภาพเชิงพื �นที� ทั �งด้านความพร้อม, โครงสร้างพื �นฐาน, แรงงานเมียนมาร์ และการ

เชื�อมโยงทั �งด้านการค้าการลงทุนกับประเทศเมียนมาร์ โดยมีอําเภอแม่สอดเป็นประตเูศรษฐกิจสําคญัมีการค้า

ผา่นแดนกบัประเทศเมียนมาร์ในปี2560คาดว่ามีมูลคา่ 77,669.04 ล้านบาท คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 43.30 ของ

การค้าผา่นแดน (รวม) ระหวา่งไทยกบัประเทศเมียนมาร์ 

 



9/32 

 

www.tanitsorat.com 

นโยบายด้านเศรษฐกจิและลงทุนของรัฐบาลเมียนมาร์ 

 รัฐบาลประชาธิปไตยของเมียนมาร์หลงัชนะเลือกตั �งท ่วมท้นเมื �อต้นปี 2016 นายอ ู ทิน จอ ได้ เ ป็น

ประธานาธิบดีโดยมีนางออง ซาน ซูจี เป็นประธานาธิบดีเงาในฐานะที�ปรึกษาแห่งรัฐ หลงัผ่านมาปีครึ�งไม่พบนโยบาย

และแผนพัฒนาเศรษฐกิจที�ชัดเจนเหมือนสมยัอดีตประธานาธิบดี เต็ง เส่ง เพราะนโยบายหลกัคือสร้างความปองดอง

ในประเทศและยุติการสู้ รบของชนกลุ่มน้อยต่างๆ  ทําให้นักลงทุนไม่มั �นใจว่า รัฐบาลพรรคเอ็นแอลดี (NLD) ของ 

นางซูจีจะสามารถบริหารเศรษฐกิจของประเทศที�มีมูลค่า 67,000 ดอลลาร์ได้ 

 อย่างไรก็ตามการชะลอตวัลงของเศรษฐกิจเมียนมาร์เป็นผลจากรัฐบาลสั�งระงบัโครงการก่อสร้างในเมืองหลวงของ

ประเทศเพื�อทบทวนผลกระทบด้านต่างๆและระงับการเปิดสมัปทานลงทุนด้านปิโตรเลียมตลอดจนเหมืองแร่เพื�อสร้างความ

หลากหลายแก่ระบบเศรษฐกิจ การเปลี�ยนแปลงนโยบายเศรษฐกิจนับไปสู่ภาวะความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ อีกทั �งเป็น

ประเทศที�ไม่มีการพัฒนามานานหลายสิบปี ช่วงต้นปี 2560 บรรดาผู้ นําธุรกิจทั �งภายในและต่างชาติเรียกร้องให้รัฐบาล 

เมียนมาร์ปฏิรูปกฎระเบียบให้เอื �อต่อการเข้ามาของนกัลงทุนจากต่างประเทศต่างๆ ซึ�งประเทศเมียนมาร์อยู่อนัดบั 170 จาก 

190 ประเทศของดชันีความงา่ยในการดําเนินธุรกิจของธนาคารโลก (เวิลด์แบงก์) 

 ข้อจํากดัการบริหารด้านเศรษฐกิจประเทศของนางซูจีแตกต่างจากรัฐบาลอดีตประธานาธิบดีเต็ง เส่ง อย่างชดัเจน 

ท่ามกลางความคาดหวังภาคเอกชนและอุตสาหกรรมซึ�งอยากเห็นเศรษฐกิจมีการเดินหน้า หลังจากรัฐบาลที�มาจาก

ประชาธิปไตยขึ �นมาบริหารประเทศอย่างเต็มที�และประเทศสหรัฐยกเลิกมาตรการควํ�าบาตรแก่เมียนมาร์ ปัญหาในขณะนี �

เรื�องเศรษฐกิจไม่ได้เป็นปัญหาอนัดบัต้นๆของประเทศเพราะรัฐบาลและรัฐสภาให้ความสําคญัด้านความมั�นคงโดยเฉพาะ

การแก้ปัญหาความแตกแยกในประเทศ (Unity) การดําเนินกลยุทธ์ของรัฐบาลเมียนมาร์ที�ไม่มีประสบการณ์ด้านเศรษฐกิจ

สง่ผลตอ่อตัราขยายตวัของเศรษฐกิจในปีงบประมาณลา่สดุอยู่ระดบัตํ�าที�สดุนบัตั �งแตปี่ 2554  

ขณะที�การลงทุนโดยตรงของต่างชาติ (เอฟดีไอ) ในเมียนมาร์ปรับตวัลดลง 22% อยู่ที� 2,200 ล้านดอลลาร์ใน

ปี 2559 เมื�อเทียบกับปีก่อนหน้านี � แม้จะเพิ�มขึ �นมากกว่า 2 เท่าของอตัราเฉลี�ย เอฟดีไอแทนที�รัฐบาลจะกลบัลํา

แก้ปัญหาเศรษฐกิจปี2254-2557 กลายเป็นว่า นางซูจี แนะนํานักลงทุนให้คิดว่าทําอย่างไรจึงจะมีส่วนร่วมกับ

กระบวนการสร้างสนัติภาพในเมียนมาร์ ซึ �งคําแนะนํานี �น ักลงทุนต่างชาติที�เข้าร่วมประชุมเห็นว่าเป็นเหมือนการ 

ส่งสารว่า “นักลงทุนต้องพึ�งพาตวัเอง”  

นกัลงทุนบางกลุ่มกล่าวตําหนิถึงการหารือวนไปวนมาเกี�ยวกบัการลงทุนด้านการผลิตไฟฟ้าทั �งที�ไฟดบัทั �งเมืองจน

เป็นเรื�องปกติและการแตง่ตั �งรัฐมนตรีขึ �นมากํากบัดแูลด้านเศรษฐกิจที�ไม่มีพื �นภูมิความรู้ด้านเศรษฐกิจ ขณะที�กองทุนการเงิน

ระหว่างประเทศ (ไอเอ็มเอฟ) คาดการณ์ในแง่ดีว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี)ของเมียนมาร์จะขยายตัว

ประมาณ 7.5% ในปีนี �หลงัจากปีที�แล้ว ขยายตวั 6.3% ต่างชาติที�มาลงทุนรายใหญ่ เช่น บริษัทพูมา เอนเนอร์จี ของสิงคโปร์

กลายเป็นบริษัทตา่งชาติรายแรกๆที�ได้รับอนญุาตให้เข้าไปจดัจําหน่ายนํ �ามนัในเมียนมาร์ เมื�อเดือน พฤษภาคม 2560 ตามมา

ด้วยบริษัท วีซา่มาสเตอร์การ์ดที�ได้ไฟเขียวให้ออกบตัรเครดิตในประเทศนี �ได้เป็นครั �งแรก  

นอกจากนี �รัฐบาลเมียนมาร์กําลงัปฏิรูปการบริหารจัดการหนี �สินของประเทศและกระจายเงินสู่ประชาชน

ระดบัล่างซึ�งจะช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถแข่งขันกับประเทศอื�นๆได้ เพราะปัจจุบันเงินกระจุกอยู่ที�

นายทุนเพียงไม่กี�ราย ประเทศเมียนมาร์เคยเป็นประเทศหนึ�งที�มั�นคงที�สุดในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้หลงัจาก
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ผ่านพ้นสงครามโลกครั �งที� 2 แต่กลายมาเป็นหนึ�งในประเทศที�ยากจนที�สุดเมื�ออยู่ภายใต้การปกครองของทหารนาน

หลายสิบปี รวมถึงการอยู่ภายใต้ระบบทุนนิยมเอื �อพวกฟ้องและถูกชาติตะวนัตกควํ�าบาตรเศรษฐกิจ 

จากข้อมูลจากหน่วยงานด้านเศรษฐกิจของเมียนมาร์รายงานว่าปีที�ผ่านมาผลิตภาพแรงงาน (Productivity) 

และการลงทุนของเมียนมาร์ถือว่าตํ�าสุดในภูมิภาคและตํ�ากว่าค่าเฉลี�ยถึง 3 เท่า ขณะเดียวกันธุรกิจท้องถิ�นกระจุกอยู่

ในพื �นที�ภาคกลาง โดย 1/3 ธุรกิจลงทุนในนครย่างกุ้ งประมาณ 23,000 แห่ง อีก 1/3 ธุรกิจลงทุนในเมืองมณัฑะเลย์

ประมาณ 19,000 แห่ง  

ขณะเดียวกันนิคมอุตสาหกรรมในเขตทิลาวามีธุรกิจต่างชาติลงทุนจริงยังไม่มากใช้แรงงานรวมกันเพียง 

8,000 คน ในรายงานยังระบุว่าธุรกิจท้องถิ�นและต่างชาติซึ�งลงทุนมีการจดทะเบียนถูกต้องประมาณร้อยละ 75 และ

การเสียภาษีส่วนใหญ่ไม่ค่อยถูกต้อง 

ตารางวันหยุดประจาํปีของเมียนมาร์ 

ลําดับ วันหยุดประจาํปีของเมียนมาร์ 

1 Wednesday 4 January 2017 Independence day (วนัอิสรภาพ) 

2 Sunday 12 February 2017 Union day 

3 Thursday 2 March 2017 Peasant day 

4 Monday13 March 2017 Tabaung Full moon day 

5 Monday 27 March 2017 Armed Forces (วนัสถาปนากองทพัแหง่ชาตเิมียนมาร์) 

6 Wednesday 12 April 2017 Myanmar New Year (วนัสงกรานต์ / วนัปีใหมเ่มียนมาร์) 

7 Wednesday 13 April 2017 Water Festival day (วนัสงกรานต์ / วนัปีใหมเ่มียนมาร์) 

8 Friday 14 April 2017 Water Festival day (วนัสงกรานต์ / วนัปีใหมเ่มียนมาร์) 

9 Saturday 15 April 2017 Water Festival day (วนัสงกรานต์ / วนัปีใหมเ่มียนมาร์) 

10 Monday 17 April 2017 Water Festival day (วนัสงกรานต์ / วนัปีใหมเ่มียนมาร์) 

11 Tuesday 18 April 2017 Water Festival day (วนัสงกรานต์ / วนัปีใหมเ่มียนมาร์) 

12 Wednesday 19 April 2017 Water Festival day (วนัสงกรานต์ / วนัปีใหมเ่มียนมาร์) 

13 Thursday 20 April 2017 Water Festival day (วนัสงกรานต์ / วนัปีใหมเ่มียนมาร์) 

14 Friday 21 April 2017 Water Festival day (วนัสงกรานต์ / วนัปีใหมเ่มียนมาร์) 

15 Monday 1 May 2017 World Worker day (วนัแรงงานแห่งชาติ) 

16 Tuesday 10 May 2017 Kasson Full moon day (วนัวสิาขบชูา) 

17 Saturday 8 July 2017 Waso Full moon day (วนัอาสาฬหบชูา) 

18 Wednesday 19 July 2017 Martyr day (วนัวีรบรุุษแหง่ชาต)ิ 

19 Thursday 5 October 2017 Thadingyut Full moon day (วนัออกพรรษา) 

20 Friday 3 November 2017 Tazaungmon Full moon day (วนัปล่อยโคมไฟ) 

21 Monday 13 November 2017 National day (วนัชาตเิมียนมาร์) 

22 Monday 18 December 2017 Kayin New Year day (วนัปีใหม่กะเหรี�ยง) 

23 Monday 25 Dec 2017 Christmas Day (วนัคริสมาสต์) 



11/32 

 

www.tanitsorat.com 

การค้า-การลงทุนในประเทศเมียนมาร์  

ความสําเร็จอยู่ที�การบริหารความแตกต่าง 

การลงทุนในประเทศเพื�อนบ้านล้วนมีระบบการเมืองการปกครองที�แตกต่างกับประเทศไทยโดยสิ �นเชิง เช่น 

สปป.ลาว และเวียดนามเป็นประเทศสงัคมนิยม กรณีประเทศเมียนมาร์ยังไม่เป็นเอกภาพยังมีรัฐซ้อนรัฐ กฎเกณฑ์

ข้อบังคบัหรือรายละเอียดในบัตรส่งเสริมการลงทุน (MIC) อาจต้องมีการปรับให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริง อีกทั �ง

ประเทศเมียนมาร์ระบบการนําเข้า-ส่งออกและโลจิสติกส์ยังไม่เป็นสากลและขาดมาตรฐานมีทั �งแบบทางการและแบบ

กึ�งทางการ โดยการลงทุนในประเทศเหล่านี �ต้องทาํตัวให้สอดคล้องและกลมกลืนไม่ใช่เข้าไปเปลี�ยนแปลง  

บางธุรกิจหากไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนอาจลงทุนได้ 70% หรือธุรกิจบริการ หรือธุรกิจเทรดดิ �ง ซื �อมา-

ขายไป ต่างชาติอาจลงทุนไม่ได้หากจะนอมินีหรือคนท้องถิ�นถือหุ้นแทนต้องพิจารณาความเสี�ยงขึ �นศาลมกัแพ้คดีและ

ยังผิดกฎหมาย แต่มีแนวโน้มว่าจะแก้ไขให้ต่างชาติถือหุ้นได้ 65% 

อย่างไรก็ดีการย้ายฐานการผลิตหรือการลงทุนในกลุ่มประเทศเหล่านี �ถือเป็นโอกาสเพราะตลาดภายในพึ�ง

เปิด มีต้นทุนค่าแรงตํ�ากว่าไทย มีจํานวนแรงงานรองรับมากและส่วนใหญ่ยังหนุ่มสาว ต้นทุนการผลิตโดยรวมตํ�ากว่า

ไทย โดยเฉพาะส ิทธิประโยชน์ทางภาษี  GSP ได้ร ับการยกเว้นจากประเทศที �พ ัฒนาแล้ว  อ ีกทั �งประ เทศ 

เมียนมาร์มีชายแดนทางเหนือติดกับจีน, ทางตะวนัตกติดกับอินเดียและบังคลาเทศ และทางเหนือจรดใต้มีชายแดน

ติดกับประเทศไทย ทําให้การขนส่งทางถนนผ่านทางด่านแม่สอด-เมียวดี-ย่างกุ้ ง ใช้เวลาเพียง 2-3 วนั อีกทั �งคน 

เมียนมาร์วฒันธรรมคล้ายกับไทยประชาชนเป็นมิตรและนิยมบริโภคอาหารและสินค้าอุปโภค-บริโภคจากไทย สินค้า

ไทยจัดเป็นพรีเมียมเกรด การขยายการค้าการลงทุนจึงเป็นโอกาสและทางเลือกของผู้ประกอบการซึ�งอนาคตการขาด

แคลนแรงงานระดบัปฏิบัติการจะเป็นประเด็นสําคญัระดบัชาติ 

กล่าวคือทางเลือกและโอกาสของการย้ายฐานการผลิตของไทยอาจไม่ได้อยู่ที�ต้นทุนหรือค่าแรงที�ตํ�ากว่าเพียง

ปัจจัยเดียว แต่เกี�ยวข้องกับปัจจยัภายในของไทยในอนาคตการขาดแคลนแรงงานจะเป็นวิกฤตของประเทศ ด้วย

โครงสร้างที�เป็นอยู่ ในปัจจุบันปัญหาการขาดแคลนแรงงานระดับปฏิบัติการและกึ�งแรงงานไร้ทักษะซึ�งเป็น

ปัญหาระดับชาต ิ ถ ึงจะมีตลาด ม ีเทคโนโลยี แต ่ไม ่ม ีแรงงาน และแรงงานในอนาคตจะเป็นแรงงานใน

ระดบัอุดมศึกษาถึงร้อยละ 60 ทําให้ขาดแรงงานในระดบัปฏิบัติการทําให้มีทางเลือกในการหางานและเลือกงาน

โดยเฉพาะภาคบริการ  

ขณะที�อุตสาหกรรมบางคลสัเตอร์อาจต้องมีการปรับใช้เทคโนโลยีแทนแรงงาน เช่น แปรรูปอาหาร แปรรูป

เกษตร โรงงานทําสบัปะรดเพื�อการส่งออก โรงงานแปรรูปอาหารทะเล โรงงานทํารองเท้า ฯลฯ อาจไม่มีทางเลือกมาก

นักหากไม่ย้ายโรงงานไปประเทศเพื�อนบ้านซึ�งประเทศเมียนมาร์ในอนาคตจะเป็นทางเลือกที�ดีที�สุดเมื�อเทียบกับ

ประเทศกัมพูชา, สปป.ลาว และเวียดนาม 
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การลงทุนในเมียนมาร์มีโอกาสแต่ต้องบริหารความเสี�ยง

1. สามารถขอส่งเสริมการลงทุนผา่น MIC ไดรั้บสิทธิประโยชน์ดา้น
ภาษีนาํเขา้ , ภาษีนิติบุคคล

2. ธุรกิจ Joint Venture สดัส่วน 70:30 จดทะเบียนขั�นตํ�า 50,000 เหรียญสหรัฐ
ตอ้งชาํระครึ� งหนึ� งเมื�อขอหนงัสือทะเบียนธุรกิจ (อาย ุ5 ปี)

3. การเปิดบญัชีธนาคารตอ้งเปิดทั�งสกลุเหรียญสหรัฐ และสกลุเงินจ๊าด (MMK)

4. ธุรกิจ Trading ไม่อนุญาตใหช้าวต่างชาติดาํเนินธุรกิจสงวนใหค้นเมียนมาร์เท่านั�น (ลงทุน 1 
หุน้ถึงเป็น JV Company) สามารถตั�งหุน้ส่วนนอมินิทอ้งถิ�นแต่ตอ้งมีการบริหารความเสี�ยง

5. ภาษีของเมียนมาร์ : ประกอบดว้ย ภาษีการคา้ Commercial Tax 5% , 
    ภาษีหกั ณ ที�จ่าย Withholding Tax 2% , ภาษีธุรกิจ/นิติบุคคล 25%

 

 

หากต้องการลงทุนในประเทศเมียนมาร์ ต้องทาํอย่างไร 

1) วิสัยทัศน์ ด้วยการทบทวนขีดความสามารถในการแข่งขันในระยะ 5-10 ปีข้างหน้า ทั �งด้านส่งออกและการ

จําหน่ายในประเทศ บางธุรกิจอาจใช้เทคโนโลยีทดแทนคนหรือใช้แรงงานไม่มากต้นทุนค่าแรงมีสดัส่วน 5-7% 

อาจไมจํ่าเป็นต้องย้ายฐานการผลิต (ขึ �นอยู่กบัวิสยัทศัน์ของผู้บริหาร) 

2) ประเมินโอกาสหรือภัยคุกคาม การเปิด AEC และความก้าวหน้าพฒันาการของกลุ่มประเทศ CLMV ทั �งด้าน

ขีดความสามารถในการแข่งขนั, คู่แข่งในอตุสาหกรรมเดียวกันต่างมีการย้ายการผลิต ต้องประเมินให้ออกว่า

เป็นโอกาสหรือเป็นหายนะของธุรกิจ 

3) วิเคราะห์จุดแข็ง เช่น การเคลื�อนย้าย-เทคโนโลยี-ผลิตภณัฑ์หลกั (Product Champion) ที�จะนําร่องเป็นจุด

แข็งหากย้ายฐานการผลิต 

4) ความพร้อมของธุรกจิ ทั �งด้านทรัพยากรมนษุย์, การบริหารจดัการ ขีดความสามารถของผู้บริหาร โดยเฉพาะ

ทนุเกี�ยวข้องกบัสภาพคลอ่งระยะอย่างน้อย 2-3 ปี เพราะการลงทนุนอกประเทศเป็นการลงทุนหวงัผลระยะยาว 

2-3 ปีแรกอาจขาดทนุต้องประเมินสภาพคลอ่งให้ขาด หากใช้เงินทนุหมนุเวียนไปลงทนุต้องระมดัระวงั 
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5) เลือกพื �นที�ลงทุน โดยให้สอดคล้องกับลักษณะธุรกิจ-อุตสาหกรรม เช่น ต้นทุนการผลิต-ค่าจ้าง เช่น 

ต้นทุนโลจิสติกส์ ต้นทุนค่าไฟฟ้า-ค่านํ �า ต้นทุนภาษี, กฎหมายการลงทุน, สิทธิประโยชน์, ปัญหาคนกลุ่ม

น้อย, โครงสร้างพื �นฐานต่างๆ, คน-แรงงาน และค่าใช้จ่ายจุกจิกต่างๆ บางอตุสาหกรรมต้องการใกล้เมือง

หรือท่าเรือเพื�อประหยดัต้นทุนขนส่ง บางอตุสาหกรรมต้องการใกล้แหล่งวตัถุดิบหรือค่าจ้างที�ตํ�ากว่าในหัว

เมืองหลกั 

6) เลือกหุ้นส่วนหรือตัวแทนให้ถูก ความล้มเหลวของการลงทุนในประเทศเมียนมาร์ เกี�ยวข้องกบัการหา

หุ้นส่วนที�จะมาสนับสนุนธุรกิจไม่ใช่มาหากําไรหรือเอาเปรียบจากการเป็นหุ้นส่วน มีผลประโยชน์ทบัซ้อน 

เช่น มีนอกมีใน, ทําให้ต้นทนุสงูหรือนําธุรกิจเข้ามาแข่งขนั ขณะเดียวกนัตวัแทนด้านกฎหมายหรือที�ปรึกษา

ทั �งของไทยและนักกฎหมาย-บัญชีของประเทศที�จะเข้าไปลงทุนต้องหามืออาชีพเข้าธุรกิจหรือมี

ความสมัพนัธ์ที�ดีกบัเจ้าหน้าที�รัฐ มิฉะนั �นจะเป็นหายนะและความล้มเหลว 

7) ประเมินความเสี�ยง ต้องประเมินทุกด้านทั �งด้านต้นทุน กฎหมาย ภาษี ทั �งระดบัประเทศ ระดบัท้องถิ�น 

ภาษีและต้นทุนแฝงในรูปแบบต่างๆ กฎหมายแรงงาน ปัญหาโครงสร้างพื �นฐาน ถนน ไฟฟ้า นํ �าประปา 

ความยาก-ง่ายของการนําเงินออกจากประเทศ ด้านคอรัปชั�นในรูปแบบต่างๆ การเก็บหนี � รูปแบบการค้า

โดยเฉพาะระยะเวลาคืนทนุ   

เขตเศรษฐกจิประเทศเมียนมาร์ 

พื �นที�ลงทุนประเทศเมียนมาร์นอกจากเมืองย่างกุ้ ง และพะโค ยังมีเมืองมณัฑะเลย์ซึ�งเป็นเมืองใหญ่อนัดบั 2 

อยู่ภาคเหนือตอนกลางของประเทศมีประชากรประมาณ 6.4 ล้านคน ทางภาคตะวนัออกมีเมืองเมาะละแหม่งเป็นรัฐ

มอญประชากร 2 ล้านคน เป็นเมืองท่องเที�ยวชายทะเลที�สําคญั เมืองผาอางซึ�งมีนิคมอุตสาหกรรมและมีจังหวดัเมียวดี

ติดชายแดนไทยอําเภอแม่สอด ภาคใต้เมืองสําคญั เช่น เมืองเยห์ เมืองดาเวย์ (ทวาย), มะเร็ก (มะริด) และจังหวดั

เกาะสอง (ตรงข้ามจังหวดัระนอง) ส่วนภาคเหนือ เช่น เขตเศรษฐกิจพิเศษจ้าวเปี�ยว รัฐยะไข่ (อารากัน) เมืองลาโช

เชื�อมต่อกับเมืองรุ่ยลี� มณฑลยูนานของประเทศจีน  

 ประเทศเมียนมาร์ประกาศนโยบายการลงทุนสําหรับต่างชาติตั �งแต่ปี 2014 สมยัประธานาธิบดี เต็ง เส่งโดยมี

การแก้ไขหลายครั �งปัจจุบันยังไม่นิ�ง หน่วยงานรับผิดชอบคือคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนประเทศเมียนมาร์หรือ 

MIC : Myanmar Investment Commission แต่ยังต้องขออนุญาตอีกหลายหน่วยงานกว่าจะตั �งโรงงานได้ ในภาคโลจิ

สติกส์ต่างชาติสามารถถือหุ้นได้ร้อยละ 70 การลงทุนด้านการขนส่งและธุรกิจค้าปลีก-ค้าส่ง และธุรกิจบริการบาง

ประเภทยังสงวนสิทธิให้เฉพาะคนเมียนมาร์ 
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เขตเศรษฐกจิที�สําคัญของเมียนมาร์ 

1) เขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย จังหวดัทวายรัฐบาลไทยลงนามข้อตกลงพัฒนาท่าเรือนํ �าลกึและเขตเศรษฐกิจ

พิเศษแต่ไม่คืบหน้า โดยรัฐบาลไทยปีค.ศ.2017 ให้เงินกู้ รัฐบาลเมียนมาร์ 4,500 ล้านบาทสร้างถนนจาก

ทวาย-พนํุ �าร้อน จงัหวดักาญจนบรีุ (ปัจจบุนัรัฐวิสาหกิจจากจีนได้รับลงทนุด้านท่าเรือและพื �นที�การลงทนุ) 

2) เขตเศรษฐกิจพิเศษทิลาวา อยู่ในเขตทิลาวาห่างจากนครย่างกุ้ งประมาณ 26 กิโลเมตร มีท่าเรือนํ �าลึก

ใกล้เคียงพื �นที� 2 แห่ง มีทางรถไฟ มีโรงงานประมาณ 50-55 แห่งจากนกัลงทนุตา่งชาติ 13 ประเทศ 

3) เขตเศรษฐกจิพเิศษจ้าวผิ�ว รัฐยะไข่ รัฐวิสาหกิจจากประเทศจีนได้รับสมัปทานมีการก่อสร้างท่าเรือและวาง

ท่อสง่ก๊าซและท่อสง่นํ �ามนัดิบและโครงการทางรถไฟสายชิตตว่ย-ยนูาน ระยะทาง 990 กิโลเมตร 

4) เขตอุตสาหกรรมปลอดภาษีและเพื�อการส่งออกเมียนมาร์จังหวัดเมียวดี (Free Zone & Export 

Processing Zone) ห่างชายแดนแมส่อดประมาณ 16 กิโลเมตร ปัจจบุนัเป็นเขตฟรีโซนใหญ่เป็นอนัดบั 2 รอง

จากเขตฟรีโซนลาโช-รุ่ยลี� ทางภาคเหนือ (ติดชายแดนจีน)  

นอกจากนี �เมียนมาร์ยังมีเขตเศรฐกิจพิเศษและนิคมอุตสาหกรรมอีกหลายแห่งทั �งในนครย่างกุ้ ง, เมืองพะโค, เมือง 

ผาอาง, เมืองเมาะลําไย, นิคมอตุสาหกรรมรอบปริมณฑลย่างกุ้ ง เช่น เขตทิลาวา, ไลตาย่า, เชปิตา, ดราก้อน, ดราก้อนซากนั, 

เมงกาลาดอง ฯลฯ ในตา่งจงัหวดั เช่น เมืองสิเรียมหรือปาเตง็, มณัฑะเลย์, ลาโช, ท่าขี �เหล็ก, เมียวดี, มะริด ฯลฯ ส่วนใหญ่เป็น

โรงงานขนาดเลก็อยู่นอกเขตสง่เสริมการลงทนุ ประเทศเมียนมาร์ในอดีตเป็นประเทศที�เคยมีเศรษฐกิจรุ่งเรืองก่อนที�จะเข้าสู่ยุค

ทหารปิดประเทศและกลบัฟื�นเปิดประเทศในสมยัรัฐบาลนายพลเตง็ เสง่ ตอ่เนื�องมาสูย่คุนางออง ซาน ซูจี  

การค้า-การลงทุนผ่านทางถนนเป็นข้อได้เปรียบของไทย 

จากการมีโครงสร้างทางถนนเชื�อมโยงกับประเทศเมียนมาร์ทําให้การนําเข้า-ส่งออกของไทยไปเมียนมาร์ส่วนใหญ่

เป็นการค้าผ่านชายแดน ตวัเลขการค้าผ่านแดนทางถนนปี 2559 มีมูลค่าประมาณ 187,964.53 ล้านบาท ขยายตวัถดถอย

ร้อยละ 13.76 เป็นการสง่ออกผ่านพรมแดนมลูคา่ 109,339.84 ล้านบาท ขยายตวัถดถอยร้อยละ +8.45 และการนําเข้ามลูค่า 

78,624.69 ขยายตัวถดถอยร้อยละ -32.88 ในปี2560 คาดว่าการนําเข้า-ส่งออกผ่านชายแดนไทย-เมียนมาร์อาจมีมูลค่า 

179,486 ล้านบาท ดา่นชายแดนหลกั คือ ด่านแม่สอด จงัหวดัตาก (เมียวดี-ย่างกุ้ ง) คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 43.30 อนัดบัสอง

คือดา่นสงัขละบรีุ สดัสว่นประมาณร้อยละ 29.30 

เส้นทางโลจิสติกส์ทางบกไทย-เมียนมาร์ มีด่านถาวร 5 แห่งและจุดผ่อนปรน 14 แห่ง ส่วนใหญ่ขนส่งผ่าน

ชายแดนเข้าไปตั �งแต่รัฐฉานซึ�งอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือผ่านด่านแม่สาย-ท่าขี �เหล็ก-ตองจี, ด้านรัฐกะยาผ่านทา

จงัหวดัแมฮ่่องสอน-หลอยก่อ, รัฐกะเหรี�ยงผ่านดา่นแมส่ะเรียง-ผาปนู, สําหรับเส้นทางโลจิสติกส์เข้าด้านตะวนัตกจากนครย่าง

กุ้ งผ่านด่านแม่สอด-เมียวดี ด้านภาคใต้ของเมียนมาร์ผ่านด่านหลัก เช่น สังขละบุรี ด่านเจดีย์สามองค์เข้าสู่รัฐเยห์ 

และมณฑลตะนาวศรี (ทวาย มะริด เกาะสอง) นอกจากนี �สินค้าไทยขนส่งผ่านท่าเรือระนอง-เกาะสอง ซึ�งสินค้าไทยขนส่ง

ทางถนนได้สะดวกและมีต้นทนุตํ�าทําให้ได้รับความนิยมทั �งด้านคณุภาพและราคาที�คนเมียนมาร์พอรับได้ 
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ข้อได้เปรียบของไทยคือมีพรมแดนติดต่อกับเมียนมาร์ตั �งแต่ภาคเหนือจนจรดภาคใต้และรัฐบาลที�ผ่านมาให้

ความสําคญัโดยการสร้างถนนและสะพานเชื�อมโยงกับเมืองสําคญัของเมียนมาร์ ขณะที�สินค้าจีนในด้านต้นทุนขนส่ง

สูงกว่าไทยเพราะต้องขนจากฐานการผลิตทางภาคกลางและภาคตะวนัออกของประเทศ ระยะทางยาวเข้าพรมแดน

พม่าที�ด่านรุ่ยลี�-ลาโช พื �นที�อยู่ทางรัฐฉานตอนเหนือ ซึ�งประชากรที�มีอํานาจซื �ออยู่ที�นครย่างกุ้ ง เขตพะโค เขตทิลาวา 

และมะริด-เกาะสองซึ�งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศ (อตัราการแลกเปลี�ยนทางการ 2.56 บาท ต่อ 100 จ๊าด) 

ด่านชายแดนเชื�อมโยงการค้า บริการ การลงทุน   ไทย-เมียนมาร์
การค้าผ่านแดน (ปี2559) มูลค่า 187,964.53 ล้านบาท ดุลการค้า 30,715.15 ล้านบาท

ด่านแม่สอด-เมียวดี-ย่างกุ้ง (จ.ตาก)
มูลค่าการค้าชายแดน
นําเข้า 67.09 ล้านบาท

ส่งออก 80,629.03 ล้านบาท

ด่านแม่สาย-ท่าขี �เหล็ก-ตองจี-เนปิดอร์ 
(จ.เชียงราย)มูลค่าการค้าชายแดน 

นําเข้า 172.90 ล้านบาท  ส่งออก 8,731.42 ล้าน
บาท

ด่านพุนํ �าร้อน-ทิกกี �-ทวาย-เยห์ (จ.กาญจนบุรี)

ด่านสิงขร-มะริด (จ.ประจวบคีรีขันธ์)
มูลค่าการค้าชายแดน
นําเข้า 92.40 ล้านบาท

ส่งออก 104.69 ล้านบาท

ท่าเรือระนอง -เกาะสอง (จ.ระนอง)
มูลค่าการค้าชายแดน

นําเข้า 4,121.40 ล้านบาท
ส่งออก 15,398.06 ล้านบาท

เส้นทางขนส่งเมียนมาร์

www.tanitsorat.com  
 

แม่สอด : ประตูการค้าไทย-เมียนมาร์ 

 การค้าระหว่างไทย-เมียนมาร์ กว่า 75% อยู่ในรูปของการค้าชายแดน โดยเฉพาะด่านแม่สอด จ.ตาก เป็น

ประตูการค้าที�สําคญัที�สุดระหว่างไทย-เมียนมาร์ ในปี2559 มีมูลค่าส่งออกผ่านด่านนี �ถึง 80,629 ล้านบาท คิดเป็น

ร้อยละ 73.7 ของมูลค่าการส่งออกรวมทุกด่านจากไทยไปเมียนมาร์ โดยเป็นถนนสายหลกัเส้นทางการค้าจากแม่สอด

ที�จะต่อไปยังเมืองสําคญัอื�นๆของเมียนมาร์ โดยจุดหมายปลายทางคือนครย่างกุ้ งระยะทางราว 450 กิโลเมตร (เดิม

ระยะทาง 480 กิโลเมตร) 

 ปัจจุบันการขนส่งข้ามแดนใช้สะพานมิตรภาพไทย-เมียนมาร์แห่งที� 1 ขณะที�สะพานมิตรภาพแห่งที� 2 ฝั� งไทย

เสร็จแล้วแต่ติดปัญหาด้านเมียนมาร์ไม่สามารถส่งมอบพื �นที�เพราะติดปัญหาชนกลุ่มน้อย แต่ข้อเท็จจริงการขนส่ง

สินค้าส่วนใหญ่ใช้ท่าเรือเอกชนริมแม่นํ �าเมยซึ�งมีประมาณ 20-21 ท่า โดยขนส่งสินค้าใช้เรือหางยาวจากฝั�งเมียนมาร์ 
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สินค้าต้องผ่านพิธีการศลุกากรจากฝั�งไทยก่อนและไปเปลี�ยนรถบรรทกุที�ศนูย์ขนสง่และกระจายสินค้าในเขตพื �นที�

เศรษฐกิจพิเศษเพื�อการส่งออก (EPZ : Special Economic Zone) ห่างจากชายแดนประมาณ 10 กิโลเมตร สินค้าส่วน

ใหญ่ เช่น อปุโภคบริโภค, เครื�องดื�ม, นํ �ามนัเชื �อเพลิง, นํ �าตาลทราย, เหลก็, เคมีภณัฑ์, พลาสติก, ปูนซีเมนต์, อปุกรณ์และ

วสัดกุ่อสร้าง ฯลฯ 

 เส้นทางขนส่งจากชายแดนไทยรถบรรทุกของไทยจะวิ�งเข้าไปสุดทางที�เขตการค้าเมียวดี (Myawaddy Trade 

Zone) ซึ�งเป็นจุดตรวจสินค้าก่อนกระจายสินค้าไปเมืองหลกั โดยรถบรรทุกของไทยจะต้องขนถ่ายเปลี�ยนรถบรรทุกของ

เมียนมาร์ซึ�งบริเวณนี �จะเป็น “Logistics Park” มีคลงัสินค้า, การแพ็กเกจจิ �ง ถดัมาในบริเวณใกล้เคียงกนัเป็นที�ตั �งของนิคม

อตุสาหกรรมเมียวดี (Myawaddy Industrial Zone) เป็นที�น่าสงัเกตว่ามีโรงงานตั �งอยู่เพียงไม่กี�แห่ง ส่วนหนึ�งอาจมาจาก

ข้อจํากดัด้านแรงงาน เพราะชาวเมียนมาร์ในเมืองเมียวดีส่วนใหญ่มกัข้ามมาทํางานฝั�งไทยเพื�อรับค่าจ้างแรงงานที�สงูกว่า 

(ปัจจบุนัคา่แรงขั �นตํ�าของเมียนมาร์อยู่ที�วนัละ 4,400 จ๊าดหรือราว 110 บาทเท่านั �น) อย่างไรก็ดีบริเวณชายแดนแม่สอด-

เมียวดี น่าจะเป็นโอกาสที�ดีของธุรกิจโลจิสติกส์ เนื�องจากเป็นจดุกระจายสินค้าระหวา่งไทย-เมียนมาร์ 

 จากนั �นเส้นทางจะแยกไป 2 ทางหากจะไปย่างกุ้งต้องแยกทางขวาซึ�งเส้นทางมุง่หน้าสูเ่มืองผาอางเมืองหลวงของ

รัฐกะเหรี�ยง ในช่วงแรกใช้ถนนสายเมียวดี-กอกาเร็กเป็นระยะทางราว 45  กิโลเมตร โดยรัฐบาลไทยเป็นผู้ สนับสนุน

งบประมาณการก่อสร้างเป็นเส้นทางคมนาคมทางบกสําคญัเชื�อมจากไทยไปถึงเมืองชั �นในของเมียนมาร์เส้นทางสายนี �ได้

ช่วยร่นระยะเวลาเดินทางจากราว 3-4 ชั�วโมง เหลือเพียงชั�วโมงกวา่ๆ เนื�องจากเส้นทางสายเก่าเป็นทางขึ �นเขาแคบและคด

เคี �ยวและยงัต้องใช้การเดินทางเดียวสลบักบัแบบวนัคู-่วนัคี� (รถไมส่ามารถสวนทางกนัได้)  

 ถนนสายเมียวดี-กอกาเร็ก นบัเป็นถนนที�ดีที�สดุเส้นหนึ�งในเมียนมาร์ หลงัสิ �นสดุถนนสายนี �ก็เข้าสู่ลกูลงัผสมหิน

บดที�พื �นถนนขรุขระตลอดทาง ในอดีต (ปี2551) การขนสง่สินค้าผ่านเส้นทางเก่าซึ�งต้องอ้อมขึ �นเขาทนินคยีจะต้องใช้ความ

ระมดัระวงัในการบรรจสุินค้าให้ดเีพราะมีโอกาสที�สินค้าจะเสียหายได้ง่าย นอกจากนี �ถนนมีขนาดเล็กเพียง 1 ช่องจราจรที�

ต้องขบัรถส่วนทางกัน รถโดยสารจึงไม่สามารถทําความเร็วได้มากนัก เฉลี�ยอยู่ที�ราว 30 กิโลเมตร/ชั�วโมง ส่งผลให้การ

เดินทางไปยงัเมืองผาอนัต้องใช้เวลากวา่ครึ�งวนัเลยที�เดียว 

 ปัจจุบันตลอดเส้นทางสายใหม่จากเมืองเมียวดี-ผาอาง-มะละแหม่ง-ย่างกุ้ ง มีด่านเก็บค่าผ่านทางเป็นจํานวน

มากนับได้เกือบ 20 แห่ง ซึ�งรัฐบาลเมียนมาร์ให้สมัปทานภาคเอกชนในการสร้างและดําเนินการเก็บค่าผ่านทาง ทําให้

ต้นทนุคา่ขนสง่ผ่านเส้นทางนี �คอ่นข้างสงูแตค่งไม่มีทางเลือกเนื�องจากจะช่วยร่นระยะเวลาขนส่งสินค้าจากแม่สอดไปย่าง

กุ้ งภายใน 2-3 วนัซึ�งเร็วกว่าการขนส่งสินค้าจากทางเรือแหลมฉบัง-ท่าเรือย่างกุ้ ง ซึ�งใช้เวลานานกว่า 20 วนั (เพราะต้อง

เปลี�ยนเรือที�สิงคโปร์/ปีนงั)  

 เมืองผาอางหรือผาอนัเป็นเมืองหลวงของรัฐกระเหรี�ยงมนิีคมอตุสาหกรรมผาอางตั �งมาแล้วตั �งแตปี่2553 ซึ�งตั �งอยู่

ริมถนนสาย กอกาเร็ก-ผาอาง-มะละแหมง่ ทางนิคมได้จดัสรรพื �นที�ลงทนุภายในเขตอตุสาหกรรมเป็น 4 โซน ตามประเภท

นักลงทุนได้แก่ โซน 1 สําหรับนักลงทุนต่างชาติ โซน 2 สําหรับนักลงทุนรัฐกะเหรี�ยง โซน 3 สําหรับนักลงทุนทั�วไปใน 

เมียนมาร์ และโซน 4 สําหรับผู้ประกอบการ SMEs แตค่่อนข้างมีปัญหาด้านสาธารณูปโภคโดยเฉพาะไฟฟ้าไม่เพียงพอ

และต้นทนุโลจิสติกส์สงูเพราะห่างจากท่าเรือย่างกุ้ง 400 กิโลเมตรและห่างจากท่าเรือแหลมฉบงั600-700 กิโลเมตร ทําให้

ที�ผ่านมาการลงทนุเน้นด้านการจําหน่ายในประเทศ เช่น ผลิตภณัฑ์ซีเมนต์ ฯลฯ 
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 ทําเลที�ตั �งของเมืองผาอางเหมาะที�จะเป็นศูนย์กระจายสินค้าไปยังพื �นที�ทางตอนใต้ของเมียนมาร์เป็นอีกหนึ�ง

ทางเลือกการลงทุน ปัจจุบันมีนักลงทุนที�เข้าไปตั �งโรงงานแล้ว จํานวน 14 แห่ง ส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมเบา อาทิ 

โรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์และโรงงานพลาสติก โรงงานแปรรูปอาหารทะเล ขณะที�โรงงานอีก 20 แห่งอยู่ระหว่างการก่อสร้าง

และยงัเหลือพื �นที�ว่างอีกราว 40% หลงัจากนั �นเส้นทางมุ่งหน้าไปเมืองตะโหล่ง พะโค (หงสาวดี) และนครย่างกุ้ งใช้เวลา

จากชายแดนไทยประมาณ 1 วนัเตม็  

www.tanitsorat.com
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เส้นทางหลกัขนส่งสินค้าทางถนนไทย-เมียนมาร์ 
(แม่สอด – เมียวดี -กอกาเร็ก-ผาอาง-พะโค-ย่างกุ้ง)

Mae Sod

เส้นทางแม่สอด-เมียวดี-ย่างกุ้ง รวมทั�งสิ�น 450 กม. 

 

 

ข้อมูลด้านโลจสิตกิส์ของประเทศเมียนมาร์ 

1) เส้นทางขนส่งหลัก คือ เส้นทางเมียวดี-กอกาเร็ก ระยะทาง 45 กิโลเมตร ไทยให้เมียนมาร์กู้ เงินระยะยาว 

จากนั �นเป็นเส้นทาง ผาอาง-ย่างกุ้ง เป็นถนนลาดยางญี�ปุ่ นให้การสนบัสนุน ระยะเวลาขนส่งจากชายแดนแม่

สอดจนถึงย่างกุ้ งระยะเวลาเฉลี�ยประมาณ 2-3 วัน โดยรถจากด่านแม่สอด (จังหวัดตาก) ข้ามสะพาน

มิตรภาพแห่งที� 1หรือถ่ายสินค้าลงเรือข้ามแม่นํ �าเมย (มีท่าเรือ 21 แห่ง) โดยสินค้าจะต้องนําไปขนถ่ายลงที�

ศนูย์ขนส่งเมียวดีอยู่ห่างจากชายแดนประมาณ 10 กิโลเมตร ใกล้กบัเขตอตุสาหกรรมส่งออกเมียวดี เพื�อขน

สินค้าลงรอรถบรรทุกของเมียนมาร์ซึ�งส่วนใหญ่เริ�มขนถ่ายในช่วงคํ�า (เพราะรอรถเที�ยวกลบัจากย่างกุ้ ง) โดย

รถบรรทกุเมียนมาร์จะออกจากศนูย์ขนส่งช่วงเช้า (วนัรุ่งขึ �น) ประมาณ เวลา 08.00 น. (เวลาเมียนมาร์) โดย

ใช้เวลาเดินทางรวมเวลาพกัรถประมาณ 12 ชั�วโมงจะถงึศนูย์ขนส่ง “บาเยงนอง” ในนครย่างกุ้ ง โดยสินค้าจะ

ถกูขนถ่ายลงเพื�อรอเปลี�ยนรถบรรทกุไปจดุหมายปลายทาง ระยะเวลาจากชายแดนแม่สอดถึงศนูย์ขนส่งบาง

เยงนอง (ย่างกุ้ง) ใช้เวลา 1 วนักบั 2 คืน  

นอกจากนี �การขนสง่ทางถนนยงัมีดา่นอื�นๆ ได้แก่ ดา่นแมส่าย (เชียงราย)-ท่าขี �เหลก็-ตองยี- เนปิดอว์ 

ดา่นสิงขร (ประจวบคีรีขนัธ์)-มะริด ดา่นระนอง-เกาะสอง ในอนาคตดา่นพนํุ �าร้อน (กาญจนบรีุ) -ทิกกี �-ทวาย  
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2) พธีิการศุลกากรและภาษี การขนสง่สินค้าจากดา่นแมส่อดไมว่า่จะขนสินค้าผ่านทางสะพานมิตรภาพฯ หรือ

ขนสง่ข้ามแมนํ่ �าเมยผ่านท่าเรือข้ามฝากทั �ง 21 แห่ง สินค้าทั �งหมดต้องไปเปลี�ยนถ่ายที�ศนูย์เปลี�ยนถ่ายเมียวดี

เพื�อผ่านพิธีการศลุกากรของเมียนมาร์ซึ�งมีทั �งวิธีแบบทางการคือทําเอกสารถงึแม้จะมีการยกเว้นภาษี “0” โดย

ใช้ ฟอร์ม D แตข่ั �นตอนยุ่งยาก ภาษีอื�นๆ เช่น ภาษีการค้า, ภาษีหกั ณ ที�จ่าย อาจรวมกนัมากกว่าภาษีนําเข้า 

ส่วนใหญ่ใช้วิธีการเหมาจ่ายตามลักษณะสินค้า ประเภทสินค้า นํ �าหนัก หรือขนาดสินค้า โดยค่าภาษีจะ

รวมอยู่ในคา่ขนสง่ 

3) ภาษีนําเข้า แต่ละด่านมีความแตกต่างทั �งด้านอตัราภาษีและเอกสาร ภาษีนําเข้าใช้สิทธิประโยชน์อาเซียน 

(FORM-D) ซึ�งชายแดนค่อนข้างมีความยุ่งยาก ภาษีการค้า (Commercial tax)เก็บร้อยละ 5 ภาษีหกั ณ ที�

จ่าย (Withholding tax) เก็บร้อยละ 2.0  

อย่างไรก็ตามชายแดนอาจเลือกใช้ภาษีแบบท้องถิ�น (กึ�งทางการ) มีการประเมินภาษีตามนํ �าหนัก 

ปริมาณ ประเภทสินค้าและมลูค่า อตัราภาษีขึ �นอยู่กบัการเจรจาตกลง นอกจากนี �ระหว่างทางยงัสามารถถูก

หน่วยงานต่างๆตรวจสอบ มีภาษีผ่านทางทั �งจากทหารและชนกลุ่มน้อย หรือถูกสุ่มตรวจจากเจ้าหน้าที�รัฐ

สว่นกลางที�มาจากกรุงเนปิดอว์ ซึ�งคา่ใช้จ่ายเหลา่นี �สว่นใหญ่ผู้ ให้บริการขนสง่เป็นผู้ รับผิดชอบ 

4) การกระจายสินค้าที�นครย่างกุ้ง เมื�อสินค้าเข้าไปในนครย่างกุ้ งจะต้องเข้าไปขนถ่ายที�ศนูย์กระจายสินค้า 

“บาเยงนอง” แล้วจงึจะส่งต่อไปยงันิคมอตุสาหกรรมต่างๆ ซึ�งอยู่รอบๆย่างกุ้ ง เช่น นิคมอตุสาหกรรมทิลาวา,  

เชปิตา, ดราก้อน, เมงกาลาดอง, ไลตายา และนิคมอตุสาหกรรมที�เมืองพะโค (หันสาวดี) และการขนส่งไป

เมืองสําคญัทางเหนือ เช่น มัณฑะเลย์, นครเนปิดอว์, เมืองตองยี, เมืองยะไข่ ทางใต้ เช่น เมืองเยห์, เมือง

ทวาย, เมืองมะริด สว่นทางภาคกลาง เช่น เมืองบาเตง็ (พะสิม), เมืองเมาะละแหมง่ ฯลฯ 

เมืองสําคญัในการขนส่งกระจายสินค้าในประเทศเมียนมาร์ นอกจากนครย่างกุ้ งเมืองหลักซึ�งเป็น 

HUB ของเมียนมาร์ที�สําคญั เช่น  

เมืองตองย ี(ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ) เป็นเมืองหลวงของรัฐไทใหญ่ใช้เส้นทางหมายเลข 1 ย่างกุ้ ง-

เนปิดอว์-รัฐฉาน ระยะทาง 670 กิโลเมตร  

เมืองมัณฑะเลย์ เป็นเมืองเศรษฐกิจการค้า-การลงทุน และท่องเที�ยวทางภาคเหนือตอนกลาง  ใช้

เส้นทางหมายเลข 2 จากเมืองย่างกุ้ง-มิถิลา-มณัฑะเลย์ ระยะทาง 850 กิโลเมตร  

ด้านภาคใต้ เมืองสําคัญ เช่น เมืองเยห์ ใช้เส้นทางหมายเลข 8 ย่างกุ้ ง-เมาะละแหม่ง-รัฐกะเหรี�ยง 

ระยะทาง 620 กิโลเมตร 

5) มาตรฐานขนส่ง ถนนในประเทศส่วนใหญ่ไม่ได้มาตรฐานทางช่วงแคบมากและเป็นหลมุเป็นบ่อ รถบรรทุก 

เช่น ขนาด 12 ล้อ บรรทุกได้ 15 ตนั, รถขนาด 14 ล้อ บรรทุกได้ 15.5 ตนั และรถ 22 ล้อ บรรทุกได้ 32 ตนั 

อตัราคา่บริการคํานวณจากนํ �าหนกัและปริมาตร ผู้ ทําธุรกิจของเมียนมาร์ขาดมาตรฐานระบบการประกนัภยั

ยังอยู่ระหว่างการพัฒนา ระบบGPSยังไม่มีและไม่มีการประกันเวลาและการติดตามสถานะขนส่ง ระบบ

แพ็กเกจจิ �งและการให้บริการยงัเป็นแบบท้องถิ�น สินค้าเสียหาย 10-15 เปอร์เซน็ต์เป็นเรื�องปกต ิ
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6) การบริหารความเสี�ยง การขนส่งทางถนนผ่านชายแดนและในประเทศเมียนมาร์ขาดความเป็นมาตรฐาน

และสากล รถบรรทุกส่วนใหญ่เป็นประเภทคลุมผ้าใบขนาดรถต่างกับประเทศไทย การขนส่งด้วยตู้คอนเทน

เนอร์ขนาดใหญ่อาจไมใ่ช่ทางเลือกเพราะเมื�อข้ามชายแดนต้องไปเปลี�ยนโหมดขนสง่ ซึ�งมาตรฐานการขนย้าย

เป็นแบบท้องถิ�นมีความเสี�ยงด้านความเสียหาย รวมถงึการกระแทก อบุตัิเหต ุและเสียหายจากนํ �าฝน 

www.tanitsorat.com

LOGISTICS STADARD IN MYANMAR 

สว่นใหญ่การขนสง่ข้ามแดนแมส่อด-เมียนมาร์ใช้ทา่เรือท้องถิ�น 22-24 แหง่

 

LOGISTICS STADARD IN MYANMAR 
(มาตรฐานขนส่งเมียนมาร์)

• รถบรรทุกเป็นแบบคลุมผา้ใบ
• ระบบประกนัภยัอยูร่ะหวา่งการพฒันา
• ระบบ Packaging ตอ้งพฒันาอีกมาก
• ไม่มีระบบประกนัเวลาและการติดตามสถานะขนส่ง 
    (GPS / Tracking / Call Center)
• การขนส่งจะมีการเปลี�ยนถ่ายสินคา้ตาม HUB เพราะมีการแบ่งเขต
    ผลประโยชน์
• มีค่าธรรมเนียมระหวา่งทางและระหวา่งรัฐชาติพนัธุ์
• ระบบขนถ่ายสินคา้ (Lift On / Lift Off) ยงัไม่มีมาตรฐานขาดเครื�องมือ
    สินคา้เสียหาย 10-15% เป็นเรื�องปกติ
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การลงทุนประเทศเมียนมาร์  

การพิจารณาการลงทุนประเทศเมียนมาร์นอกจากปัจจัยด้านศกัยภาพต่างๆและปัจจัยด้านเศรษฐกิจ จําเป็น

ที�จะต้องพิจารณาปัจจัยด้านการเมือง-ปัญหารัฐซ้อนรัฐและขั �วอํานาจหลงัยุคเปลี�ยนแปลงอํานาจ ชี �ให้เห็นถึงบริบท

ประเทศเมียนมาร์หลงัยุคเปลี�ยนผ่านอํานาจไปสู่ระบอบประชาธิปไตย แต่ด้วยข้อจํากัดต่างๆโดยเฉพาะการช่วงชิง

ดุลอํานาจทั �งของรัฐบาลซึ�งมีนางออง ซาน ซูจี เป็นแกนนํา ซึ�งต้องการขับเคลื�อนให้มีระบบประชาธิปไตยเต็มรูปแบบ 

อีกทั �งภายใต้นโยบาย “Above The President” จะยังสามารถคงสถานะนี �ได้ต่อเนื�องนานเพียงใด  

ขณะที �ฝ่ายกองทัพโดยมีพลเอกมิน อ่อง  หล่าย เป็นตัวแทนของขั �วอํานาจเก่าย ังต้องการ

เปลี�ยนแปลงอย่างค่อยทีค่อยไป และยังให้ความสําคญัต่อการรักษาสถานภาพของฝ่ายทหาร รวมทั �งความเป็น

เอกภาพประเทศหนึ�งเดียวของเมียนมาร์ สําหรับขั �วอํานาจของกลุ่มชาติพันธุ์จํานวน 17 กลุ่ม ซึ�งเข้าร่วม “ประชุมปาง

โหลง” ณ กรุงเนปิดอว์ถือเป็นเพียงก้าวแรกในการต่อรองเพื�อสิทธิปกครองตนเองหลงัจากสะดุดไปเมื�อ 70 ปีที�ผ่านมา 

ปัญหาความเป็นเอกภาพของเมียนมาร์คงไม่ใช่เรื�องง่ายที�จะให้เกิดการลงตวัของขั �วอํานาจ เพราะทั �งรัฐบาลและ

กองทัพก็ยังมีช่องว่าง ขณะที�กลุ่มชาติพันธุ์ก็ยังมีกลุ่มย่อยไม่ได้เป็นเอกภาพ  

ประเทศเมียนมาร์เสมือนเป็น “อญัมณีลํ �าค่าของเอเชีย” และในอนาคตจะเป็นจุดหมายปลายทางการลงทุน

ทั �งของภูมิภาคและของโลก อนาคตของเมียนมาร์จึงขึ �นอยู่กับความปรองดองและความเป็นเอกภาพของรัฐซึ�ง

คงไม่ได้เห็นในเวลาอันใกล้ สําหรับประเทศไทยซึ�งมีพรมแดนใกล้ชิดและมีการเชื�อมโยงโครงสร้างพื �นฐาน กอปรทั �ง

ปัจจัยเอื �อต่างๆ ล้วนเป็นโอกาสต่อการเข้าถึงทรัพยากร พลงังาน  เศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การท่องเที�ยว ฯลฯ  

ทั �งนี �การมองเมียนมาร์ (Myanmar Outlook) ต้องมองให้ทะลุมิติต่างๆทั �งการเมือง สงัคม เศรษฐกิจ 

วฒันธรรม และความอ่อนไหว กุญแจแห่งความสําเร็จคือต้องยกระดบัศกัยภาพของผู้ประกอบการไทยให้หลุดออก

จากมิติเพียงแค่การค้าชายแดนและหรือปฏิสมัพันธ์การค้าเพียงในระดบัท้องถิ�น (Local Economic) เกี�ยวข้องกับการ

พัฒนาศกัยภาพของเอสเอ็มอีและผู้ประกอบการซึ�งอยู่ในท้องถิ�นชายแดนให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันในระดบั

ภูมิภาค (Regional Competency) เกี�ยวข้องกับการเข้าใจประเทศเมียนมาร์และเข้าถึงโอกาสในช่วงที�ประเทศ

ส่วนใหญ่ซึ�งมีขีดความสามารถในการแข่งขันเหนือกว่าไทยยังรีรอต่อความชัดเจนของการปฏิรูป ประเด็นคือ

ภาคธุรกิจ-เอกชนจะต้องเห็นโอกาสนี �เป็นช่วงจังหวะเหมาะสมที�จะเข้าถึงประเทศเมียนมาร์ ซึ�งโอกาสนี �คงไม่ดํารงอยู่

ได้นาน เกี�ยวข้องกับวิสยัทัศน์และการเข้าใจปัญหาเมียนมาร์อย่างแท้จริง 

นโยบายส่งเสริมการลงทุนของเมียนมาร์ 

ประเทศเมียนมาร์เปิดประเทศรับการลงทุนตั �งแต่สมยัรัฐบาลประธานาธิบดีเต็ง เส่ง ได้ให้ความสําคญัการ

ลงทุนจากต่างประเทศโดยมีการจัดตั �งหน่วยงานส่งเสริมการลงทุน MIC : Myanmar Investment Commission และ

มีการผ่อนปรนเงื�อนไขต่างๆ มาโดยตลอด มีการเปิดเขตเศรษฐกิจพิเศษ เช่น เขตเศรษฐกิจพิเศษมณัฑะเลย์ซึ�งอยู่ทาง

ตอนกลางของประเทศ, เขตเศรษฐกิจพะโค, เขตเศรษฐกิจย่างกุ้ ง, เขตเศรษฐกิจเมาะละแหม่ง, เขตเศรษฐกิจผาอาง, 

เขตเศรษฐกิจเมียวดี (ติดชายแดนแม่สอด) และเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย ซึ�งอยู่ระหว่างการศึกษาร่วมทุนระหว่าง

รัฐบาลไทยและรัฐบาลเมียนมาร์ซึ�งจะมีการสร้างท่าเรือนํ �าลึก ขณะที�เส้นทางถนนจากทวาย-พุนํ �าร้อน ระยะทาง 137 

กิโลเมตร รัฐบาลก้าวหน้าไปมาก  
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สําหรับเขตการลงทุนซึ�งมีศักยภาพอยู่ที�เขตเศรษฐกิจพิเศษทิลาวา ห่างจากนครย่างกุ้ งประมาณ 16-17 

กิโลเมตร เป็นพื �นที�การลงทุนที�รัฐบาลเมียนมาร์ยุคประชาธิปไตยยังเดินหน้าและต่างชาติให้ความสําคัญมีเส้นทาง

เชื�อมโยงทั �งภาคเหนือและใต้ มีท่าเรือระดบัมาตรฐาน 2 ท่า บนแม่นํ �าพะโคคือท่าเรือเอเชียเวิร์ดพอร์ต และท่าเรือทิลาวา 

โดยท่าเรือทั �งสองรับสินค้าได้รวมกนัมากกวา่ 1.0 ล้าน TEU.คาดวา่ในปี 2561 การก่อสร้างโรงงานไฟฟ้าขนาดใหญ่ซึ�งทาง

รัฐบาลญี�ปุ่ นให้ความช่วยเหลือจะแล้วเสร็จจะทําให้เมียนมาร์เป็นที�หมายปลายทางของการลงทุนสําคัญของภูมิภาค 

ปัจจุบนัท่าเรือทิลาวาประเทศสิงคโปร์เป็นนกัลงทุนอนัดบัหนึ�ง รองลงมาคือญี�ปุ่ น มาเลเซีย จีน เกาหลี และไทย ตวัเลข

การลงทุนมกราคม-กรกฎาคม 2559 มีการลงทุนจริงมลูค่าประมาณ 3 หมื�นล้านบาท สําหรับประเทศนอกเออีซีส่วน

ใหญ่จะเป็นการลงทุนผ่านประเทศสิงคโปร์เพื�อได้สิทธิประโยชน์ของอาเซียนจากสัดส่วนผู้ถือหุ้นร้อยละ 70 

ทั �งนี �รัฐบาลใหมห่ลงัเลือกตั �งหลงัการเปลี�ยนผ่านอํานาจ โดยประธานาธิบดีอ ูทิน จ่อ โดยมีนางออง ซาน  ซูจี เป็น

ที�ปรึกษาแห่งรัฐ มีนโยบายให้การสนับสนุนการลงทุนจากต่างประเทศเพื�อให้เกิดการจ้างงานแบบค่อยทีค่อยไปเพราะ

พิจารณาความพร้อมของคนในประเทศและด้านความมั�นคง ประชากรของพม่าตวัเลขไม่ชัดเจนน่าจะประมาณ 56,861 

ล้านคนสว่นใหญ่อยู่ในฐานะยากจน รายได้ตอ่หวัตอ่คนตอ่ปีประมาณ 1,005 เหรียญสหรัฐ เทียบกบัประเทศไทยประมาณ 

5,839 เหรียญสหรัฐ กําลงัแรงงานของเมียนมาร์อย่างเป็นทางการประมาณ 18-20 ล้านคน เพราะสว่นใหญ่อยู่ในเขตพื �นที�

รัฐปกครองตนเองและกลุม่ชาติพนัธุ์ตา่งๆ กระจายอยู่ตามเขตป่า พื �นที�ทรุกนัดาร และเขตภูเขาทางภาคเหนือของประเทศ 

อตัราคา่แรงของเมียนมาร์แตกต่างกนัไปของแต่ละพื �นที� สําหรับค่าจ้างแรงงานไร้ทกัษะในนครย่างกุ้ งประมาณ 165-180 

บาท/วนั หากจบปริญญาตรีมีประสบการณ์ทํางานได้ 8,000-9,000 บาท หากพดูภาษาองักฤษได้ก็จะสงูกวา่ 15,000 บาท 

เพราะเป็นที�ต้องการของนกัลงทนุ สว่นคา่เช่าอาคารหรือที�ดินเพื�อทําโรงงานสงูมากบางพื �นที�คา่เช่าสงูกวา่กรุงเทพมหานคร 

การเชื�อมโยงเศรษฐกิจ-การค้า-การลงทุน และโลจิสติกส์
ต้องบริหารความเสี�ยงและเข้าใจบริบทของเมียนมาร์

www.tanitsorat.com

1.  ปัญหาการแข่งขนัผลประโยชน์ระหวา่งรัฐบาลกลางกบักลุ่มชาติพนัธุ์ และกลุ่มผูมี้อาํนาจ

2. ระบบการปกครองแบบรัฐซอ้นรัฐ (DOUBLE STATE)

3. ขอ้ตกลงระหวา่งประเทศบนกระดาษอาจใชไ้ม่ไดใ้นทางปฏิบติั

4. โครงสร้างพื�นฐานที�รอการพฒันามีอีกมาก

5. ทาํความเขา้ใจกบักฎหมาย-รูปแบบการคา้-การร่วมทุน และหุน้ส่วนทอ้งถิ�น

6. ขาดแคลนแรงงานที�มีทกัษะและวิชาชีพ

7. หากเป็นต่างชาติทุกอยา่งแพงไปหมดโดยเฉพาะค่าเช่าและที�ดิน

8. อยา่คาดหวงัมาตรฐาน-ระบบการเงิน-ความเป็นสากล และระบบยติุธรรม

9. กฎ-กติกา-สญัญา ในเมียนมาร์ทุกอยา่งมีความไม่แน่นอน

10. เมียนมาร์เป็นโอกาสของอนาคต...แต่เขา้ไปคา้ขาย-ลงทุนตอ้งสอดคลอ้งไม่ใช่ไปฝืน
 



22/32 

 

www.tanitsorat.com 

ข้อควรระวังในการลงทุนประเทศเมียนมาร์  

1) กฎหมายไม่แน่นอนเปลี�ยนแปลงบ่อย แม้แตบ่ตัรสง่เสริมหรือใบอนญุาตตา่งๆสามารถเปลี�ยนแปลงได้ 

2) การบริหารจัดการคน เกี�ยวข้องกบัความรู้ในงาน, มาตรฐานของคนและระบบการศกึษา ทกุระดบัต้องมีการ

อบรมฝึกงาน วฒันธรรม ประเพณี และนิสยัใจคอแตกตา่งจากคนไทย 

3) ปัญหาแรงงานไร้ทกัษะ ต้องฝึกใหมห่มด ออกบ่อย เปลี�ยนงานบ่อย ต้องฝึกบ่อยๆ แรงงานทกัษะเริ�มหายาก

และเลือกงาน ชอบงานบริการมากกวา่งานอตุสาหกรรม 

4) ระบบภาษีซับซ้อนไม่มีมาตรฐาน หากต้องการความถกูต้องอาจมีต้นทนุสงูจนอยู่ไมไ่ด้ 

5) คอรัปชั�นเป็นเรื�องปกต ิทั �งหุ้นสว่น - ลกูจ้างในบริษัทและเจ้าหน้าที�รัฐ 

6) ต้นทุนแรงงานอาจตํ�ากว่าไทย แต่ต้นทุนด้านอื�นอาจสูงกว่าไทย เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าภาษีจุกจิก ค่า

ประกนัสงัคม คา่อาหาร คา่ที�พกั บางแห่งต้องมีพาหนะรับ-สง่ ในด้านต้นทุนโลจิสติกส์สงูกว่าไทย โดยเฉพาะ

คา่ขนสง่ทางเรือ ถนนไมไ่ด้มาตรฐานระบบการขนส่งบางพื �นที�เป็นแบบพื �นบ้าน ระบบศลุกากรยงัต้องพฒันา

อีกมากบางดา่นอาจไมม่ีใบเสร็จ โครงสร้างพื �นฐานส่วนใหญ่สภาพไม่ดีใช้เวลานานและบริหาร Just In Time 

คอ่นข้างลําบากอาจต้องมีสต๊อกสินค้าสงูกวา่ประเทศไทยคอ่นข้างมาก 

7) ระบบธนาคารเอาแน่นอนไม่ได้ การโอนเงิน อัตราแลกเปลี�ยนไม่แน่นอน ประเทศเมียนมาร์มีข้อจํากัด

มากมาย มีชนกลุม่น้อย, เขตอิทธิพล ซึ�งมีทหาร-ตํารวจ-เจ้าหน้าที�รัฐสนบัสนนุอยู่เบื �องหลงั 

8) การเข้าใจพื �นที�และวัฒนธรรมท้องถิ�น ประเทศเมียนมาร์ ให้ความสําคัญด้านวัฒนธรรม รวมทั �งด้าน

ศาสนา สถานที�ศักดิ�สิทธ์ ต้องเข้าใจในวิถีชีวิตของแต่ละพื �นที� เกี�ยวข้องกับความไม่ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สิน บางพื �นที�เป็นเขตคุ้มครองพิเศษ 

9) ระบบการเมืองแตกต่างจากไทย ประเทศสปป.ลาว แบ่งเป็นแขวงมีกฎหมายท้องถิ�นและใบอนุญาตในระดับ

แขวงและระดบัสว่นกลาง ประเทศเมียนมาร์แบ่งเป็นรัฐ โดย 7 รัฐ รัฐบาลปกครองได้ อีก 7 รัฐปกครองตนเอง ภาษี

นําเข้าสง่ออกมีดา่นทั �งดา่นทางการและดา่นชนกลุม่น้อย มีแม้กระทั�งวนัชาติกระเหรี�ยง ซึ�งเป็นวนัหยดุราชการ 

10) การบริหารความแตกต่าง การการลงทุนในประเทศเมียนมาร์ความสําเร็จอยู่ที�การบริหารความแตกต่างและ

บริหารต้นทนุด้านขนสง่และบริหารความเสี�ยงเพื�อแลกกบัคา่แรงที�ตํ�ากวา่ไทยและโอกาสในการขยายตลาด 

11) ระบบประกันภัยขาดมาตรฐาน ประเทศเมียนมาร์มีบริษัทประกันแต่เงื�อนไขค่อนข้างมากและบางพื �นที�

ระบบประกนัภยัยงัไมม่ีหรือไมไ่ด้มาตรฐาน บางเส้นทางไมคุ่้มครอง 

12) ระบบศาลและการบังคับคดี นกัลงทุนเป็นคนนอกและถูกมองว่าเอาเปรียบคนท้องถิ�น ระบบศาลประเทศ

ของเมียนมาร์ ยืดหยุ่นได้หากสามารถเข้าถึง เมื�อขึ �นศาลต้องเข้าใจวลีนี � หรือได้คําพิพากษาแต่การบงัคบัคดี

เป็นคนละเรื�องกนั 
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ข้อควรรู้ระบบภาษีนําเข้าสินค้าเมียนมาร์

1. การเสียภาษผ่ีานท่าเรือหลักกับผ่านชายแดนยงัมีความแตกต่างกัน

4.การเสียภาษแีบบใช้สิทธิประโยชน์ Form D อาจจะไม่ทําให้ภาระภาษน้ีอยลงกว่าการทําแบบชายแดน 

2. พื�นที�ชายแดนยงัเป็นพื�นที�ชนกลุ่มน้อยที�มีอํานาจในการวางระบบช่องทางหาเงินได้

3. การนําเข้าผ่านชายแดนต้นทุนสูงกว่าทางเรือ ผู้นําเข้าที�ผ่านชายแดน เพื�อลดต้นทุนการแข่งขัน ซึ�งส่วน
หนึ�งมาจากผลต่างเรื�องภาษนีําเข้า

5. การคํานวณภาษแีบบชายแดนยงัเป็นแบบท้องถิ�น (คิดแบบใช้ความรู้สึก ความเคยชิน) แต่อาจเกิด
ประโยชน์กับผู้นําเข้าในเรื�องต้นทุนการแข่งขัน 

6. การขนส่งผ่านชายแดนอยู่ที�ต้องรู้จักสอดคล้องไม่ใช่เปลี�ยนแปลง

 
 

ศักยภาพการลงทุนของประเทศเมียนมาร์ไม่ใช่วันนี �แต่เป็นอนาคตข้างหน้า  

ด้วยที�ตั �งมีภูมิรัฐศาสตร์ที�ตั �งติดกับมหาอํานาจทางเศรษฐกิจโดยทิศเหนือติดกับประเทศจีนตั �งแต่ทิเบต เสฉวน   

ยนูาน ทิศตะวนัตกติดตอ่กบัประเทศอินเดียตั �งแต่รัฐอสัสมั นาคาแลนด์ มณีปุระ และทิศตะวนัออกติดต่อกบัประเทศไทย

ตั �งแตภ่าคเหนือจรดชายฝั�งทะเลอนัดามนั ด้วยศกัยภาพการลงทนุประเทศเมียนมาร์ในอนาคตจะเป็นที�หมายปองด้านการ

ลงทุนจากประเทศต่างๆ เพราะความอดุมสมบูรณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติ พลงังานไฟฟ้าจากนํ �า ประมง สินแร่ อญัมณี 

ป่าไม้ โดยเฉพาะแหล่งก๊าซธรรมชาติ และนํ �ามนั ซึ�งคาดว่าจะมีเป็นจํานวนมากซึ�งต่างชาติให้ความสนใจที�จะเข้าลงทุน 

ปัจจุบันประเทศไทยเป็นผู้ลงทุนสํารวจและขุดเจาะก๊าซธรรมชาติรายใหญ่ รวมทั �งการลงทุนพลังงานไฟฟ้า เช่น กฟผ.

อินเตอร์เนชั�นแนล (EGATi) ลงทนุในโครงการไฟฟ้ามายตง 6,300 เมกะวตัต์ และโครงการไฟฟ้าฮจัยีกําลงัการผลิต 1,360 

เมกะวตัต์ 

ประเทศเมียนมาร์ได้เปิดประมลูแหลง่สํารวจและขดุเจาะนํ �ามนัซึ�งได้รับความสนใจจากบริษัทข้ามชาติ เช่น Shell 

Oil, Mitsui Oil, Conoco, Chevron, Total จากฝรั�งเศส,Exxon Mobil จากสหรัฐ ในอนาคตหากมีการขุดเจาะและลงทุน

อย่างจริงจงัจะทําให้เกิดอตุสาหกรรมกลั�นนํ �ามนัและปิโตรเคมิคอล ซึ�งจะทําให้เมียนมาร์เป็นแหล่งผลิตพลาสติกโพลีเอ

สเตอร์ ซึ�งจะเป็นอุตสาหกรรมต้นทางของหลายอตุสาหกรรม เช่น อตุสาหกรรมผลิตภณัฑ์พลาสติก อตุสาหกรรมเส้นใย

สงัเคราะห์ อตุสาหกรรมสิ�งทอ อตุสาหกรรมเคมี ซึ�งทั �งหมดที�กล่าวจะเป็นปัจจยัทําให้เมียนมาร์เป็นแหล่งลงทุนสําคญัทั �ง

ในระดบัภมูิภาคและในระดบัโลก  



 

อีกทั �งในช่วงต้นปี2560 ประเทศ

รถไฟจากเมืองลาโช (Lashio) หรือจีนเรียก

มเูซ (Muse) และชายแดนจีนที�เมืองลุย่ลี� 

Belt and One Road” ศนูย์ ICD หรือเมียนมาร์

เมืองอมรปุระ รัฐมัณฑะเลย์ ใช้ระยะเวลาดําเนินโครงการ 

สหประชาชาติสําหรับเอเชียแปซิฟิก (UNESCAP

ศนูย์ ICD หรือท่าบก ซึ�งรัฐบาลเมียนมาร์ได้ให้สมัปทานนกัลงทุนจากประเทศจีนเนื �อที�

อํานวยประโยชน์ด้านตา่งๆเช่นเดียวกบัท่าเรือ โดยท่าบกจะมีทําเลตั �งอยู่ใกล้ทะเลแต่สถานีขนส่งอยู่ในแผ่นดินที�สามารถ

เชื�อมโยงไปยงัท่าเรือจ้าวเปียวในรัฐอารากนัหรือรัฐยะไข่เป็นท่าเรือนํ �า

เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษอนมุตัิพร้อมกบัท่าเรือทวาย ขณะเดียวกนั

ท่าเรือทิลาวาซึ�งศนูย์ไอซีดี (ICD) ผู้ลงทนุคือ

ลงนามในสัญญาเมื�อวนัที� 3 เม.ย. 2560 

42.674 เอเคอร์ สว่น รีซอร์ส โลจิสติกส์ ได้รับอนญุาตให้บริการบนพื �นที�ซึ�งแบ่งออกเป็นสองเขต คือ ขนาด 

และ 13.36 เอเคอร์ โดยบริษัทเอกชนคาดจะเริ�มก่อสร้างโครงการได้ทนัทีหลงัจากที�ได้รับมอบโอนที�ดินแล้วเสร็จ โดยท่าบก

ดงักลา่วจะเชื�อมตอ่กบัโครงสร้างพื �นฐานกบันโยบายเบลต์ แอนด์ โรด อินนิชิเอทีฟ

ทางรถไฟสายลาโชมเูซ (Lashio-Muse) 
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ประเทศเมียนมาร์บรรลขุ้อตกลงกบัจีนในการเชื�อมตอ่ระบบรางกบัประเทศจีน โดยใช้ทาง

หรือจีนเรียกว่า “ล่าเสี �ยว” ซึ�งอยู่ทางทิศเหนือของรัฐชานโดยเชื�อมกบัทางรถไฟจีนที�เมือง

และชายแดนจีนที�เมืองลุย่ลี� (มณฑลยนูาน) และสามารถเชื�อมตอ่กบัรถไฟหลกัของจีนภายใต้โครงการ 

เมียนมาร์เรียกว่า “ท่าบก”แห่งแรกของโครงการเตรียมสร้างขึ �นอยู่ใกล้กบัเขตมะยิ

เมืองอมรปุระ รัฐมัณฑะเลย์ ใช้ระยะเวลาดําเนินโครงการ 2 ปี ภายใต้คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่ง

UNESCAP) ตามข้อตกลงร่วมกนัระหวา่งทั �ง 2 รัฐบาล 

งรัฐบาลเมียนมาร์ได้ให้สมัปทานนกัลงทุนจากประเทศจีนเนื �อที�

อํานวยประโยชน์ด้านตา่งๆเช่นเดียวกบัท่าเรือ โดยท่าบกจะมีทําเลตั �งอยู่ใกล้ทะเลแต่สถานีขนส่งอยู่ในแผ่นดินที�สามารถ

จ้าวเปียวในรัฐอารากนัหรือรัฐยะไข่เป็นท่าเรือนํ �าลกึออกทะเลอ่าวเบงกอลพฒันาโดยประเทศจีนซึ�ง

เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษอนมุตัิพร้อมกบัท่าเรือทวาย ขณะเดียวกนัสินค้าต่างๆจะสามารถบรรทุก

ผู้ลงทนุคือบริษัท เคอรี� โลจิสติกส์ และบริษัท รีซอร์ส โลจิสติกส์ 

2560 และบริษัท เคอรี�  โลจิสติกส์ ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการบนที�ดินขนาด 

เอเคอร์ สว่น รีซอร์ส โลจิสติกส์ ได้รับอนญุาตให้บริการบนพื �นที�ซึ�งแบ่งออกเป็นสองเขต คือ ขนาด 

ร์ โดยบริษัทเอกชนคาดจะเริ�มก่อสร้างโครงการได้ทนัทีหลงัจากที�ได้รับมอบโอนที�ดินแล้วเสร็จ โดยท่าบก

ดงักลา่วจะเชื�อมตอ่กบัโครงสร้างพื �นฐานกบันโยบายเบลต์ แอนด์ โรด อินนิชิเอทีฟ กบัถนนสายหลกัของประเทศจีนโดยใช้
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บรรลขุ้อตกลงกบัจีนในการเชื�อมตอ่ระบบรางกบัประเทศจีน โดยใช้ทาง

ซึ�งอยู่ทางทิศเหนือของรัฐชานโดยเชื�อมกบัทางรถไฟจีนที�เมือง

และสามารถเชื�อมตอ่กบัรถไฟหลกัของจีนภายใต้โครงการ “One 

รียมสร้างขึ �นอยู่ใกล้กบัเขตมะยิง 

ปี ภายใต้คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่ง

งรัฐบาลเมียนมาร์ได้ให้สมัปทานนกัลงทุนจากประเทศจีนเนื �อที�ขนาด 75 เอเคอร์ มีสิ�ง

อํานวยประโยชน์ด้านตา่งๆเช่นเดียวกบัท่าเรือ โดยท่าบกจะมีทําเลตั �งอยู่ใกล้ทะเลแต่สถานีขนส่งอยู่ในแผ่นดินที�สามารถ

ลกึออกทะเลอ่าวเบงกอลพฒันาโดยประเทศจีนซึ�ง

สินค้าต่างๆจะสามารถบรรทุกส่งออกท่าเรือย่างกุ้ งและ

รีซอร์ส โลจิสติกส์ ได้รับการคดัเลือกพร้อม

และบริษัท เคอรี�  โลจิสติกส์ ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการบนที�ดินขนาด 

เอเคอร์ สว่น รีซอร์ส โลจิสติกส์ ได้รับอนญุาตให้บริการบนพื �นที�ซึ�งแบ่งออกเป็นสองเขต คือ ขนาด 18.47 เอเคอร์ 

ร์ โดยบริษัทเอกชนคาดจะเริ�มก่อสร้างโครงการได้ทนัทีหลงัจากที�ได้รับมอบโอนที�ดินแล้วเสร็จ โดยท่าบก

กบัถนนสายหลกัของประเทศจีนโดยใช้
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โครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพเิศษและท่าเรือนํ �าลึกทวาย 

โครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายและพื �นที�โครงการที�เกี�ยวข้องโครงการซึ�งเป็นเมกะโปรเจกต์ที�

บริษัทอิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ ได้สมัปทานพัฒนา 75 ปี แต่โครงการไม่มีความคืบหน้ามานานกว่า 4-5 ปี 

เนื�องจากเมียนมาร์มีการเลือกตั �งผู้ นําคนใหม่ หลงัจากมีความชัดเจนทางการเมือง โครงการนี �เริ�มกลบัมาเดินหน้าได้

อีกครั �ง โดยบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ (ITD) และบริษัท โรจนะซึ�งเป็นผู้ ชนะในสญัญาสมัปทานโครงการ

ทวายในระยะเฟส 1 มูลค่าโครงการ 3.7 หมื�นล้านบาท ได้รับอนุมตัิจากรัฐบาลเมียนมาร์ในช่วงเดือน กุมภาพันธ์ 

2560 มีการเซ็นสญัญาจัดซื �อจัดจ้างพร้อมกับลงทุนวางระบบ  

ทางผู้พัฒนาโครงการให้ข้อมูลว่ามีนักลงทุนไต้หวนั เกาหลีใต้ ญี�ปุ่ น หลายร้อยรายสนใจลงทุนตั �งโรงงานใน

เขตเศรษฐกิจพิเศษทวายจํานวนมาก ธุรกิจที�ให้ความสนใจมาลงทุนก็มีทั �งธุรกิจสิ�งทอ อาหาร ซึ�งถ้ามาลงทุนก็จะทํา

ให้เกิดการจ้างงานไม่ตํ�ากว่า 6 หมื �น ถ ึง  1 แสนคน ส่วนเงินลงทุนเฟสแรก จํานวน 3.7 หมื �นล้านบาท ทาง 

บริษัท อิตาเลียนไทย ได้รับบริษัทการสนับสนุนจากธนาคารกรุงเทพและธนาคารเพื�อการส่งออกและนําเข้าแห่ง

ประเทศไทย (ธสน.) หรือเอ็กซิมแบงก์ในการร่วมปล่อยกู้  (ซินดิเคทโลน) 

โครงการทวายเฟสแรก จะลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมสาธารณูปโภค จะพัฒนาบนพื �นที� 2 หมื�นไร่ จาก

จํานวนพื �นที�ในโครงการ 1.2 แสนไร่ ตามสญัญาโครงการมีระยะเวลาสมัปทาน 50 ปี และสามารถต่ออายุสมัปทาน

เพิ�มได้อีก 20 ปี ซึ�งถ้าเริ�มลงทุนได้ก็จะทําให้เริ�มขายพื �นที�ในอุตสาหกรรมเพื�อให้นักลงทุนมาลงทุนได้ โดยคาดว่า

อุตสาหกรรมต่างๆจะมาลงทุนได้ในปี 2562 

สถานะล่าสุด (30 มิ.ย.60) ทางเอ็กซิมแบงก์ ระบุว่า บริษัท อิตาเลียนไทยฯ ยังไม่ได้ยื�นขอสนับสนุนสินเชื�อใน

โครงการก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรือทวายมาหากยื�นขอกู้ ธนาคารจะพิจารณาตามขั �นตอนการขอสินเชื�อ

โดยเฉพาะความเป็นไปได้ของโครงการเชิงพาณิชย์ อนึ�งโครงการก่อสร้างถนนเชื�อมโยงชายแดนไทยที�ด่านบ้านพุนํ �า

ร้อนกับเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายระยะทาง 138 กม. ใช้งบประมาณ 4,500 ล้านบาท ซึ�งคณะรัฐมนตรี (ครม.) ของไทย

อนุมตัิแล้วให้ความช่วยเหลือเป็นเงินกู้กับรัฐบาลเมียนมาร์ผ่านสํานกังานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศ

เพื�อนบ้าน (NEDA) 

สถานะล่าส ุด (สิงหาคม 2560) “ด้านการพัฒนาท่าเรือนํ �าลึกและโรงไฟฟ้าขนาดเล็กอยู่ในระหว่างการ

พิจารณาแบบก่อสร้างรายละเอียดเรื�องรายงานผลกระทบสิ�งแวดล้อมจากรัฐบาลเมียนมาร์ ถ้าโครงการทวายเดินหน้า

ได้เราก็พร้อมสนับสนุนอยู่แล้วขึ �นอยู่กับว่าจะประเด่นเกี�ยวข้องกับการดึงนักลงทุนเข้าไปลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมที�

จะสร้างขึ �นได้มากแค่ไหน” ในข่าวปลายเดือนมิถุนายน  2560 รมว.คมนาคม (นายอาคม  เติมพิทยาไพสิฐ) โดยที�

ประชุมขณะกรรมการประสานงานร่วมระหว่างไทย - เมียนมาร์ เพื�อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายและพื �นที�

โครงการที�เกี�ยวข้อง (เจซีซี) ครั �งที� 8 ได้ข้อสรุปในการร่วมพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายให้เป็นพื �นที�เศรษฐกิจรองรับ

การลงทุนภาคเอกชนทั �งของเมียนมาร์ - ไทย และภูมิภาคโดยรวม 
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รัฐบาลเมียนมาร์เร่งให้ไทยพัฒนาถนนเชื�องโยงพื �นที�โครงการทวายสู่ชายแดนไทย-เมียนมาร์ ระยะทาง 138 

กิโลเมตร โดยรัฐบาลเมียนมาร์จะลงทุนก่อสร้างเองภายใต้เงินกู้ ของไทย ส่วนโรงไฟฟ้า ท่าเรือขนาดเล็ก (ยังไม่ได้

กล่าวถึงท่าเรือนํ �าลึก) อ่างเก็บนํ �า และนิคมอุตสาหกรรมพื �นที� 27 ตร.กม. ทางบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์  

(ไอทีดี) เป็นผู้ รับจะหาแหล่งเงินมาลงทุน 

นอกจากนี � ได้เห็นร่วมที�จะพัฒนาโครงการทวายระยะแรกให้เป็นรูปธรรมโดยเร็ว เนื �องจากที�ประชุม

คณะรัฐมนตรี (ครม.) รัฐบาลไทยได้เห็นชอบในหลกัการโดยได้เสนอเป็นกรอบเงินกู้พิเศษให้รัฐบาลเมียนมาร์วงเงิน 

4,500 ล้านบาท อตัราดอกเบี �ย 0.1% ปลอดชําระเงินต้นและดอกเบี �ย 10 ปีแรกรวมเวลาการกู้  30 ปี 

ขณะเดียวกันได้ตั �งคณะทํางานเฉพาะกิจ 2 ชุด จัดทําแผนงาน กรอบเวลาและแนวทางการดําเนินงานแต่ละ

เรื�องเสนอคณะกรรมการร่วม JCC ภายใน 3 เดือน คือ คณะทํางานเฉพาะกิจว่าด้วยการพัฒนาถนนเชื�อมโยงพื �นที�

โครงการทวายสู่ชายแดน ไทย-เมียนมาร์ และคณะทํางานเฉพาะกิจว่าด้วยการพัฒนาโครงการทวายระยะแรก 

อย่างไรก็ตาม หลงัจากเปลี�ยนรัฐบาลใหม่เมียนมาร์ได้ตั �งคณะกรรมการร่วมระดบัสูง (เจเอชซี) โดยมีนายสมคิด จาตุ

ศรีพิท ักษ์ รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานร่วมและคณะกรรมการประสานงานร่วมของเมียนมาร์ (เจซีซี) โดยมี

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมฝ่ายไทยและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เมียนมาร์ เป็นประธานร่วม รวมถึงตั �ง

คณะกรรมการบริหารเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายด้วย ซึ�งนัยว่าจะมีนักลงทุนจากญี�ปุ่ นและเกาหลีใต้สนใจร่วมพัฒนา

พื �นที�เขตเศรษฐกิจพิเศษมากที�สุดอนัดบัต้นๆ 
 

โครงการนิคมอุตสาหกรรมทวาย
เมกะโปรเจกต์รัฐบาลไทย-เมียนมาร์

พื �นที�ชายทะเลหาดชักแคร่ เมืองทวาย 
ที�จะสร้างท่าเรือทวาย
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การเมืองและขั �วอาํนาจในเมียนมาร์ 

ประเทศเมียนมาร์ได้มีการเลือกตั �งครั �งประวตัิศาสตร์เมื�อเดือนพฤศจิกายน 2558 โดยพรรค NLD หรือพรรค

สนันิบาตแห่งชาติเพื�อประชาธิปไตย นําโดยนางออง ซาน ซูจี ได้รับคะแนนเสียงอย่างถล่มทลาย ทั �งในรัฐสภา (Pyithu 

Hluttaw) และวุฒิสภาหรือสภาแห่งรัฐ (Amyotha Hluttaw) แต่ด้วยรัฐธรรมนูญซึ�งปิดล็อคทําให้นางไม่สามารถขึ �นสู่

ตําแหน่งผู้ นําประเทศ ดงันั �นประธานาธิบดีของเมียนมาร์บนบริบทการเมืองใหม่คือนาย อู ทิน จ่อ (U Htin Kyaw) เป็น

ประธานาธิบดีคนแรกในระบอบประชาธิปไตยในรอบ 50 ปี โดยรัฐบาลใหม่ได้เข้ารับหน้าที�อย่างเป็นทางการเมื�อ 30 

มีนาคม 2559 ขณะที�นางออง ซาน ซูจี ภายใต้นโยบาย “Above The President” ได้รับตําแหน่งรัฐมนตรีต่างประเทศ

และอีกหลายกระทรวงโดยเฉพาะตําแหน่งสําคญัเป็นที�ปรึกษาแห่งรัฐ 

จากข้อมูลเชิงลึกทั �งขั �วทหารโดยพลเอก มิน อ่อง หล่าย โดยมีพลเอกอาวุโสตาน ฉ่วย เป็นที�ปรึกษา และขั �ว

การปฏิรูปประชาธิปไตย โดยมีนางออง ซาน ซูจี หัวหน้าพรรค “เอ็นแอลดี” เป็นแกนหลกั สามารถตกลงในการ

ปรองดองทางการเมืองเพื�อเดินหน้าประเทศ โดยขั �วทหารจะพยายามลดบทบาทลงจากหลงัเสือ (Soft Landing) 

โดยยังสามารถคงความมั�นคั�ง และมั�นคงของกลุ่มตนเองและประเทศ 

ขณะที�ขั �วนางออง ซาน ซูจี ก็ไม่ต้องการปฏิรูปประชาธิปไตยแบบสุดขั �วเพราะปัญหาชนกลุ่มน้อยในหลายรัฐ 

เช่น รัฐชาน, ยะไข่, กะฉิ�น ฯลฯ ต้องการปกครองตนเอง โดยนางออง ซาน ต้องการจุดสมดุลระหว่างเศรษฐกิจ ด้าน

ความมั�นคงและเดินหน้าประชาธิปไตย ที�ผ่านมาจึงเห็นการรอมชอมแบ่งหน้าที�กันชัดเจน 

คําถามการเมื�อเมียนมาร์พรรคเอ็นแอลดีได้เสียงข้างมากใน 2 สภา การเมืองของเมียนมาร์ได้เปลี�ยนผ่านจาก

ระบอบเผด็จการทหารไปสู่ประชาธิปไตย รัฐบาลใหม่จะสามารถปฏิรูปประเทศได้เต็มที�หรือไม่ “คําตอบคือ” ถึงแม้จะ

เปลี�ยนแปลงสู่ประชาธิปไตยแต่การเปลี�ยนถ่ายขั �วอาํนาจยังมีข้อจาํกัดและการเห็นการปฏิรูปประเทศแบบ

พลิกฝ่ามือคงเป็นสิ�งต้องใช้เวลาอีกพอสมควร  เพราะรัฐธรรมนูญของเมียนมาร์ร่างโดยกองทัพใช้เวลาในการ

ออกแบบกว่า 20 ปี นอกจากป้องกันการเช็คบิลย้อนหลงั ยังเพื�อคงสถานภาพของทหารไว้ให้มั�นคง กระทรวงสําคญัที�

เกี�ยวกับความมั�นคง กระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงกิจการชายแดนเป็นโควตากองทัพ รัฐบาลไม่

สามารถแต่งตั �งโยกย้ายข้าราชการในกระทรวงเหล่านี �ได้ กองทัพจึงคุมทั �งกําลงัข้าราชการพลเรือน ทหาร และกอง

กําลงัติดอาวุธต่างๆ ของประเทศ การประชุมด้านความมั �นคงเป็นเรื�องของกองทัพไม่เกี�ยวกับรัฐบาลและหาก

สถานการณ์ด้านการเมืองมีความเสี�ยงต่อความมั�นคงสามารถยุบสภาได้ อีกทั �งรัฐธรรมนูญระบุว่า 1 ใน 4 ของสมาชิก

ทั �งสองสภามาจากการแต่งตั �งของกองทัพ จึงเป็นการยากที�จะมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญซึ�งจะต้องใช้เสียง 3ใน4 จึง

สามารถแก้ไขได้ 

การประสานประโยชน์ของขั �วอํานาจ การเมืองของเมียนมาร์ในด้านเกี�ยวข้องกับเศรษฐกิจเป็นเรื�องของ

การลงตวัด้านการประสานประโยชน์และดุลยภาพรวมถึงการคานอํานาจ 3 ฝ่าย ซึ�งผู้ประกอบการที�จะเข้าไปลงทุน

และทําการค้าในประเทศเมียนมาร์จะต้องเข้าใจกลไกอํานาจ 3 ฝ่ายในเมียนมาร์ ประกอบด้วย 
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1) ฝ่ายกองทัพเกี�ยวข้องกับการรักษาสถานภาพขั �วอํานาจเก่า ผู้ นําคือพลเอกมิน อ่อง หล่าย ผู้บัญชาการ

กองทัพเมียนมาร์ซึ�งเป็นผู้มีอํานาจสูงสุดทางทหารตวัจริงของเมียนมาร์ การเติบโตอยู่ในสายของนายพลตาน 

ฉ่วย ซึ�งยงัคงเป็นผู้มากบารมีจากเดิมสง่ให้นายพลเตง็ เส่ง เป็นผู้ นําประเทศเพื�อให้เกิดการเปลี�ยนถ่ายไปสู่ระบบ

ประชาธิปไตยซึ�งยงัคงรักษาสถานภาพและดลุอํานาจของกองทพั แม้แต่กองทพัเมียนมาร์ก่อนมีการเลือกตั �งก็มี

การปฏิรูปเห็นได้จากการหายหน้าไปของนายพลสําคญัซึ�งคมุกําลงั เช่น นายพลตรูะ ฉ่วย มาน อดีตแม่ทพับูรพา 

ซึ�งไปจบัมือเป็นพันธมิตรกบันางออง ซาน ซูจี ในช่วงเลือกตั �ง ขณะที�นายพลหม่อง เอ อดีต ผบ.ทบ. ได้ถูกขจัด

พ้นไปก่อนหน้านี � ประเด็นในส่วนที�เกี�ยวข้องกบักองทพัคืออํานาจที�ปรากฏอยู่ในรัฐธรรมนูญทั �งด้านการแต่งตั �ง

สมาชิกหนึ�งในสี�ทั �ง 2 สภา อํานาจด้านความมั�นคงควบคมุทั �งข้าราชการพลเรือน ทหาร และกองกําลงัติดอาวุธ 

“ตราบที�การเมืองที�มาจากระบอบการเลือกตั �งไมเ่ข้าไปสั�นคลอนกองทพั รัฐบาลก็จะมีเสถียรภาพ” 

2) ฝ่ายรัฐบาลเกี�ยวข้องกับการสร้างความเข้มแขง็ระบอบประชาธิปไตย ฝ่ายรัฐบาลเกี�ยวข้องกบัขั �วอํานาจ

บริหาร โดยมีนางออง ซาน ซูจี ผู้ นําพรรคเอ็นแอลดีและในฐานะที�ปรึกษาแห่งรัฐทําหน้าที�เหมือนเป็นผู้ นํา

ประเทศตวัจริง ขณะที�นายอ ูทิน จ่อ เป็นประธานาธิบดี

อย่างเป็นทางการ อย่างไรก็ตามถึงแม้สมาชิกรัฐสภา

ส่วนใหญ่เป็นเสียงของพรรคเอ็นแอลดี  แต่ใช่ว่า 

นางออง ซาน ซูจี จะกําหนดทิศทางประเทศได้ร้อย

เปอร์เซ็นต์เพราะบทบญัญัติของรัฐธรรมนูญไม่เอื �อ อีก

ทั �งความมั�นคงของรัฐบาลขึ �นอยู่กับกองทัพ ซึ�งนางซูจี

ต้องการลดบทบาทของทหาร การเดินหมากทาง

การเมืองจงึต้องยืมมือทั �งยูเอ็นและประเทศมหาอํานาจ 

ขณะที�การเมืองในประเทศได้นําชนกลุม่น้อยเข้ามาเป็น

พันธมิตรเพื�อถ่วงดุลอํานาจกับฝ่ายกองทัพและขั �ว

อํานาจเก่า  

3) กลุ่มชาตพิันธ์ุ สภาสหพนัธรัฐแห่งชาติสหภาพเมียนมาร์ (UNFC) เป็นองค์กรร่วมของกลุ่มชาติพนัธุ์ซึ�งรัฐบาล

และกองทัพให้การยอมรับมีการจัดตั �งขึ �นเมื�อปลายปี 2554 ถึงแม้จะมีการจัดตั �งเป็นองค์กรแต่ขาดความเป็น

เอกภาพ ทั �งนี �เป็นที�ทราบดีวา่เมียนมาร์เป็นประเทศที�รัฐซ้อนรัฐขาดความเป็นเอกภาพโดย 7 มณฑล ขึ �นตรงต่อ

รัฐบาลกลางและอีก 7 รัฐเป็นเขตปกครองตนเองโดยประชากรส่วนใหญ่ของเมียนมาร์เป็นกลุ่มชาติพันธุ์และ

เป็นฐานเสียงในการเลือกตั �งครั �งตอ่ไป โดยเฉพาะไทใหญ่และกะเหรี�ยงเป็นชนกลุ่มใหญ่มีสดัส่วนร้อยละ 40-45 

ของประชากรเมียนมาร์ ซึ�งทั �งพรรคเอน็แอลดีและกองทพัต่างต้องการนํามาเป็นพวก สําหรับกลุ่มชาติพนัธุ์ก็ใช่

จะเป็นเอกภาพเพราะมีภาษา วฒันธรรม และความเชื�อที�แตกต่างกนั โดยเฉพาะผลประโยชน์มหาศาลทั �งจาก

ภาษีเถื�อน ค้ายาเสพติด และเส้นทางอิทธิพล 

ภาพจาก http://www.thairath.co.th 
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ปัญหาเอกภาพของเมียนมาร์กับดักการพัฒนาประเทศ 

ความเป็นเอกภาพแห่งชาติถือเป็นวาระแห่งชาติของเมียนมาร์มาตั �งแต่ปีพ.ศ. 2493 ตั �งแต่สมยันายพลเนวินฯ 

เป็นประธานาธิบดี กองทพัเมียนมาร์มีการปราบปรามและต่อสู้ เพื�อการรวมชาติมาอย่างยาวนานถึงแม้ปัจจุบนัส่วนใหญ่

สามารถตกลงหยดุยิงกนัได้ แตก่ลุม่เหลา่นี �ก็ยงัไมย่อมวางอาวธุและยงัสามารถรักษาฐานพื �นที�อิทธิพลไว้ได้ อย่างไรก็ตาม

ทั �งฝ่ายกองทพัและนางออง ซาน ซูจี เห็นพ้องต้องกนัว่า  ”การเดินหน้าประเทศจะต้องให้เกิดความเป็นเอกภาพ” หากไม่

สามารถการรวมชาติให้เป็นประเทศอย่างแท้จริงก็จะไม่สามารถแก้ปัญหาความยากจนและความมั�นคงทั �งด้านเศรษฐกิจ

และการเมือง  

โจทย์ของเมียนมาร์ต่างกับหลายประเทศเพราะเป็นเรื�องของการรวมชาติเป็นสิ�งสําคัญที�สุดต่ออนาคตของ

ประเทศ ขณะเดียวกันโจทย์ของกลุ่มชาติพันธุ์หลังจากสู้ รบกับรัฐบาลกลางยาวนานเกือบ 70 ปี กลุ่มเหล่านี �ก็เริ�มเบื�อ

หน่ายสงครามและต้องการให้มีการเจรจาให้เกิดสนัติภาพ ซึ�งกอ่นหน้านี �ในช่างปลายศตวรรษที� 20 (ค.ศ.1947) นายพลอ

องซานบิดาของนางซูจีได้เคยจดัให้มีการประชมุที�จะตกลงสถาปนาสหภาพพม่า (เมียนมาร์) โดยให้นํารัฐต่างๆ ที�ต้องการ

ปกครองตนเองมาอยู่ภายใต้สหภาพ โดยรัฐบาลกลางให้สิทธิและอิสระในการปกครองตนเองในระดบัท้องถิ�นแต่ยังคง

ความเป็นเอกภาพกบัรัฐบาลกลาง โดยหากดําเนินการไประยะหนึ�งหากบางรัฐใดประสงค์จะแยกตวัเป็นอิสระสามารถทํา

ได้แตต้่องผ่านความเห็นชอบจากรัฐบาลกลาง อย่างไรก็ดีข้อตกลงดงักลา่วมีอนัต้องยตุิหลงัจากนายพลอองซานถูกสงัหาร

และประเทศพมา่ตกอยู่ภายใต้การปกครองของรัฐบาลทหารที�ยาวนานถงึ 50 ปี 

ปัญหาการรวมชาติและการมีกองกําลังติดอาวุธจากกลุ่มต่างๆอย่างเปิดเผยโดยรัฐบาลกลางไม่สามารถ

ปราบปรามได้เดด็ขาด และนํามาสู่การพยายามประนีประนอมด้วยการให้มีเขตการปกครองตนเองใน 7 รัฐ เป็นประเด็น

สําคญัตอ่การพฒันาประเทศ 

อย่างไรก็ตามภายหลงันางออง ซาน ซูจี ภายใต้พรรค NLD ชนะเลือกตั �งอย่างเด็ดขาด ใช้จังหวะรุกคืบ

ทางการเมืองทั �งในระดับประเทศและระดับนานาชาต ิด้วยการเจรจากบัสภาสหพันธรัฐแห่งชาติสหภาพเมียนมาร์ 

(UMFC) โดยเฉพาะกลุ่มหลกั เช่น กะเหรี�ยง ไทใหญ่ ว้า เพื�อให้เกิดการเจรจาสนัติภาพและกดดนักองทัพเมียนมาร์ให้

ยอมรับมีการจัดประชุมที�เรียกว่าการ “ประชุมสันติภาพปางโหลง แห่งศตวรรษที� 21” ระหว่างวนัที� 31 สิงหาคม – 4 

กนัยายน 2559 โดยสามารถรวบรวมกลุม่ชาติพนัธุ์อย่างน้อย 17 กลุม่ให้เข้าร่วมประชุม ซึ�งในเบื �องต้นกองทพัตั �งตวัไม่ทนั 

และพลเอกมิน อ่องหล่าย ไม่ค่อยจะเห็นด้วยกบัการประชุม อีกทั �งกองทพัไม่ต้องการให้บางกลุ่มชนกลุ่มน้อยที�ยงัปฏิเสธ

ออกแถลงการณ์วางอาวธุเข้าร่วมประชมุ  

ทั �งนี �ภายใต้ชั �นเชิงการเมืองระหว่างประเทศของนางออง ซาน ซูจี ซึ�งสามารถดึงให้นายบัน คี-มูน เลขาธิการ

สหประชาชาติให้เข้าร่วมประชมุพร้อมทั �งตวัแทนจากหลายประเทศ ขณะเดียวกนัมีการล็อบบี �ประเทศจีนซึ�งก่อนหน้านี �ให้

การสนบัสนนุกลุ่มชาติพนัธุ์บริเวณตะเข็บชายแดน เช่น กลุ่มกะฉิ�น และไทใหญ่ ทีน่าสนใจในช่วงเดียวกนัประธานาธิบดี

ทิน จ่อ เดินทางไปเยือนอินเดียซึ�งคงเป็นอย่างอื�นไมไ่ด้นอกจากให้อินเดียสนบัสนนุการประชมุครั �งนี �  
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การประชมุสนัติภาพปางโหลงแห่งศตวรรษที� 21 ได้มีการประชมุ ณ กรุงเนปิดอว์ ในช่วงครึ�งหลงัของปี 2559 โดย

นางออง ซาน ซูจี ในฐานะรัฐมนตรีกระทรวงตา่งประเทศและที�ปรึกษาแห่งรัฐเป็นประธาน โดยมีกลุม่ชาติพนัธุ์ 17 กลุม่เข้า

ร่วมประชุม แต่ไม่สามารถมีความคืบหน้าในการรวมชาติและความเป็นเอกภาพของเมียนมาร์ ความหวงัดงักล่าวคงอีก

ไกลจากปัจจยัดงัตอ่ไปนี � 

1) โจทย์และเงื�อนไขของกลุ่มชาติพันธ์ุต้องการให้สถาปนาสหพันธรัฐเมียนมาร์ที�เป็นประชาธิปไตยมีการ

กระจายอํานาจการปกครอง โดยทุกรัฐมีสิทธิในการปกครองประเทศและต้องการคงสิทธิในการเก็บภาษี 

การให้สมัปทานด้านทรัพยากร และผลประโยชน์ต่างๆ ในพื �นที�ของตนเอง โดยยอมทําข้อตกลงยุติการสู้รบ

กบัรัฐบาลกลางแตไ่มย่อมวางอาวธุ 

2) โจทย์และเงื�อนไขของฝ่ายความมั�นคงหรือฝ่ายกองทัพ ไม่ต้องการผลกัดนัให้ประเทศเมียนมาร์ไปสู่

การเป็นสหพนัธรัฐเพราะจะนําไปสู่การขาดเอกภาพและเสี�ยงต่อความมั�นคงของประเทศจากการแยกตวั

ของบางกลุม่ในอนาคต ซึ�งฝ่ายกองทพัอาจคดัค้านเพราะผลการเจรจาจะต้องผ่านรัฐสภาซึ�งทหารครองที�นั�ง 

1ใน 4 โดยฝ่ายทหารต้องการให้แยกการเจรจาสนัติภาพเป็นกลุ่มๆอย่างที�ทําได้ผลมาในอดีต และไม่ค่อย

เห็นด้วยกบัการประชมุในระดบัชาติและถกูกดดนัจากนานาชาติ 

3) โจทย์ของรัฐบาล ต้องการให้มีการเจรจาสนัติภาพเพื�อสามารถให้ประเทศเดินหน้า โดยแลกเปลี�ยนให้ชนกลุ่ม

น้อยเพิ�มอํานาจปกครองตนเองให้มากขึ �นแต่ต้องยังคงอยู่กับสหภาพเมียนมาร์  ซึ�งนางออง ซาน  

ซูจี ก็ไมไ่ด้ให้สญัญาณที�ชดัเจนวา่นางต้องการผลกัดนัให้เกิดสหพนัธรัฐเมียนมาร์อย่างที�ชนกลุม่น้อยต้องการ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การแก้ไขปัญหาความเป็นเอกภาพของเมียนมาร์เป็นปัญหาซบัซ้อนทางชนชาติซึ�งมีกองกําลงัติดอาวธุเป็นของ

ตนเอง มีผลประโยชน์ทั �งภาษีชนกลุม่น้อยเรียกเก็บ, การค้าผิดกฎหมาย, การปลกูฝิ� น, การผลิตและสง่ออกยาเสพติด เป็น

ความท้าทายทั �งของชาวเมียนมาร์และของนางออง ซาน ซูจี เป็นบททดสอบผลักดันสู่ระบอบประชาธิปไตยที�

มั�นคง การขยายตัวทางเศรษฐกจิ การลงทุน และสร้างความเป็นอยู่ที�ดีให้กับประชาชนเมียนมาร์ 

(นางออง ซาน ซจูี พล.อ มิน อ่อง หลา่ย และแกนนํากลุม่ชาติพนัธุ์ ระหวา่งการหารือปางโหลงแหง่ศตวรรษที� 21) 

 



 

อนาคตของเมียนมาร์ขึ �นอยู่กับความเป็นเอกภาพแห่งชาติ

ปัญหาการเมืองของเมียนมาร์

อํานาจของทั �ง 3 ขั �วอํานาจ ขณะที�แตล่ะขั �วอํานาจมีขั �วอํานาจย่อยซ้อนอยู่ กล่าวได้ว่า

รัฐบาลกลางมีอํานาจเบ็ดเสร็จอย่างแท้จริง

รัฐสกาย กะฉิ�น ด้านตะวนัตกทั �งรัฐมาเกว ชิน ยะไข่ ยงัเป็นเขตสู้รบ ทางด้านตะวนัออกชายแดนติดประเทศจีน สปป

และไทย พื �นที�เป็นเขตอิทธิพลของไทใหญ่ 

อิทธิพลของกองกําลงัรัฐกะเหรี�ยง ซึ�งปัจจบุนัก็ยงัมีการรบกนัประปราย

กลุ่มชาตพิันธ์ุของพม่าที�ยังมีบทบาท

(1) องค์การแห่งชาติว้า Wa National Organization (WNO)

(2) พรรคก้าวหน้ารัฐฉาน/กองทพัรัฐฉาน 

(3) องค์การเอกราชกะฉิ�น Kachin

Organization (KIO)  

(4) องค์การแห่งชาติกะฉิ�น

Organization (KNO)  

(5) สหภาพแห่งชาติกะเหรี�ยง 

(KNU)  

(6) พรรคก้าวหน้าแห่งชาติคะเรนนี 

Progressive Party (KNPP) 

(7) สหภาพประชาธิปไตยลาหู่ 

Union (LDU)  

(8) พรรคเอกภาพแห่งชาติอาร

Party of Arakan (UNPA)

(9) แนวร่วมแห่งชาติชิน Chin National Front (CNF) 

(10) พรรครัฐมอญใหม ่New Mon State Party (NMSP) 

(11) แนวร่วมปลดปลอ่ยรัฐปะหลอ่ง

(12) องค์การปลดปลอ่ยชาติปะโอ 

ทั �งนี �กลุ่มชาติพันธุ์ ข้างต้นถือว่ามีบทบาทค่อนข้างสูง เพราะมีการจัดตั �งเป็นกองทัพมีเขตพื �นที�ปกครอง 

ขณะเดียวกันมีความพยายามที�จะรวมกลุ่มจัดตั �งเป็นกองทัพสหภาพ 

รัฐบาลกลางถึงขนาดมีผบ.สูงสุด (พล.
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ขึ �นอยู่กับความเป็นเอกภาพแห่งชาต ิ

เมียนมาร์มีความซบัซ้อนยากที�จะเข้าใจเกี�ยวข้องกับการประสานประโยชน์และการคาน

ขั �วอํานาจ ขณะที�แตล่ะขั �วอํานาจมีขั �วอํานาจย่อยซ้อนอยู่ กล่าวได้ว่าเมียนมาร์

รัฐบาลกลางมีอํานาจเบ็ดเสร็จอย่างแท้จริง โดยพื �นที�ตอนเหนือซึ�งเป็นเทือกเขาสงูเป็นพื �นที�อิทธิพลของชนกลุ่มน้อย เช่น 

ด้านตะวนัตกทั �งรัฐมาเกว ชิน ยะไข่ ยงัเป็นเขตสู้รบ ทางด้านตะวนัออกชายแดนติดประเทศจีน สปป

และไทย พื �นที�เป็นเขตอิทธิพลของไทใหญ่ (ฉาน) แม้แตพ่รมแดนที�ติดกบัแมฮ่่องสอน แมส่อด จนถึงกาญจนบุรีก็อยู่ในเขต

อิทธิพลของกองกําลงัรัฐกะเหรี�ยง ซึ�งปัจจบุนัก็ยงัมีการรบกนัประปราย 

กลุ่มชาตพิันธ์ุของพม่าที�ยังมีบทบาท ประกอบด้วย 

Wa National Organization (WNO) 

กองทพัรัฐฉาน Shan State Progress Party (SSPP)  

Kachin Independence 

กะฉิ�น Kachin National 

สหภาพแห่งชาติกะเหรี�ยง Karen National Union 

พรรคก้าวหน้าแห่งชาติคะเรนนี Karenni National 

Progressive Party (KNPP)  

สหภาพประชาธิปไตยลาหู่ Lahu Democratic 

พรรคเอกภาพแห่งชาติอารากัน National Unity 

Party of Arakan (UNPA) 

Chin National Front (CNF)  

New Mon State Party (NMSP)  

แนวร่วมปลดปลอ่ยรัฐปะหลอ่ง Palaung State Liberation Front (PSLF)  

องค์การปลดปลอ่ยชาติปะโอ PaO National Liberation Organization (PNLO) 

ทั �งนี �กลุ่มชาติพันธุ์ ข้างต้นถือว่ามีบทบาทค่อนข้างสูง เพราะมีการจัดตั �งเป็นกองทัพมีเขตพื �นที�ปกครอง 

ขณะเดียวกันมีความพยายามที�จะรวมกลุ่มจัดตั �งเป็นกองทัพสหภาพ (Union Army) เพื�อช่วยเหลือ

.ต บี ทู) นอกจากนี �ในแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์ยังมีกองกําลงัอิสระซึ�งขัดแย้งและรบ
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มีความซบัซ้อนยากที�จะเข้าใจเกี�ยวข้องกับการประสานประโยชน์และการคาน

เมียนมาร์มีพื �นที�เพียงร้อยละ 60 ซึ�ง

สงูเป็นพื �นที�อิทธิพลของชนกลุ่มน้อย เช่น 

ด้านตะวนัตกทั �งรัฐมาเกว ชิน ยะไข่ ยงัเป็นเขตสู้รบ ทางด้านตะวนัออกชายแดนติดประเทศจีน สปป.ลาว 

แม้แตพ่รมแดนที�ติดกบัแมฮ่่องสอน แมส่อด จนถึงกาญจนบุรีก็อยู่ในเขต

Liberation Organization (PNLO)  

ทั �งนี �กลุ่มชาติพันธุ์ ข้างต้นถือว่ามีบทบาทค่อนข้างสูง เพราะมีการจัดตั �งเป็นกองทัพมีเขตพื �นที�ปกครอง 

เพื�อช่วยเหลือ-ต่อสู้ -ต่อรอง กับ

นอกจากนี �ในแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์ยังมีกองกําลงัอิสระซึ�งขัดแย้งและรบ
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กนัเอง เช่น กลุ่มว้าแดง กองทพัอารากนั (เอเอ) ซึ�งเป็นกลุ่มหวัรุนแรงชาวพุทธในรัฐยะไข่ รวมทั �งกลุ่มโรฮิงญาซึ�งเป็นชน

กลุ่มน้อยนับถือมุสลิม ซึ�งรัฐบาลเมียนมาร์ไม่ยอมรับ นอกจากนี �ยังมีกองทัพพันธมิตรประชาธิปไตยแห่งชาติเมียนมาร์ 

(เอม็เอน็ดีเอเอ) กองทพัปลดปลอ่ยแห่งชาติท่าอา่ง (ทีเอน็แอลเอ) และกองกําลงักะเหรี�ยงพทุธ (ดีเคบีเอ) ฯลฯ 

กลุม่ชาติพนัธุ์ของเมียนมาร์มีความซบัซ้อนไมน้่อยไปกวา่การเมืองของเมียนมาร์เกี�ยวข้องทั �ง   

- อดุมการณ์ในการสร้างชาติ  

- เขตอิทธิพลเก็บคา่คุ้มครองและภาษีเถื�อน  

- กระบวนการผลิตและกระจายยาเสพติดในระดบัสากล  

- ผลประโยชน์ด้านทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้ สินแร่ตา่งๆ เช่น หยก อญัมณี ฯลฯ 

-  การเก็บภาษีนําเข้า-สง่ออกและธุรกิจตามตะเข็บชายแดนทั �งประเทศไทย จีน อินเดีย  

จากที�กลา่วข้างต้นเห็นได้วา่ผลประโยชน์และรายได้มหาศาลทําให้กลุม่ชาติพนัธุ์มีการรักษาฐานพื �นที�อิทธิพลและ

ฐานอํานาจ มีรายได้สามารถสร้างกองทพัของตนเองมีระบบการบริหารจดัการกองกําลงัอย่างเป็นระบบจนสามารถต่อสู้กับ

กองทัพเมียนมาร์มาได้อย่างยาวนาน อีกทั �งมีการร่วมมืออย่างไม่เป็นทางการกับกองกําลงัทหารของรัฐบาลโดยเฉพาะตาม

ตะเข็บชายแดน ทั �งนี �การจัดสรรหาผลประโยชน์และแบ่งปันผลประโยชน์ร่วมกันอย่างลงตัว ซึ�งเป็นปัจจัยสําคัญที�

ทาํให้รัฐบาลกลางไม่สามารถปราบปรามกลุ่มชาตพิันธ์ุและปัจจุบันกย็ังไม่วางอาวุธ  

www.tanitsorat.com

รัฐบาลเมียนมาร์กับปัญหาชนกลุ่มน้อย
มีสัญญาณที�ดีในการยุตกิารหยุดยงิแต่ยังไม่ยอมวางอาวุธ

 
 

 

 

 

หากจะคดัลอกบทความนี �หรือนําบางสว่นไปใช้ในงานตา่งๆ 

โปรดอ้างอิงชื�อผู้ เขียนบทความ สามารถ Download PowerPoint ได้ที� www.tanitsorat.com 

และสามารถติดตามรายงาน-บทความอื�นๆ ได้ที�www.tanitsorat.com และ Facebook/tanit.sorat 

รวมทั �งบทสมัภาษณ์ตา่งๆ ได้ที� Youtube.com โดยใช้คีย์เวิร์ด ดร.ธนิต โสรัตน์ 


