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แนวโน้มการลงทุนจากต่างประเทศในเมียนมา 
หลังจากนางอองซาน ซูจ ีได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งเมียนมาเป็นสมัยที่ 2

 
(ภาพประกอบจาก Myanmar Business Today) 

 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 คณะกรรมการการเลือกตั้งเมียนมา ได้ประกาศผลการเลือกตั้งอย่าง
เป ็นทางการ โดยพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพ ื ่อประชาธ ิปไตย หร ือพรรค NLD (National League for 
Democracy) ซึ่งนำโดยนางอองซาน ซูจี ได้รับชัยชนะ โดยได้ที่นั่งในรัฐสภาแห่งสหภาพเมียนมาร้อยละ 83   
ของจำนวนที ่น ั ่งในรัฐสภาทั ้งหมด ซึ ่งได้จำนวนที ่น ั ่งในรัฐสภามากกว่าการเลือกตั ้งในปี 2558 ทั ้งนี้                           
ผลการเลือกตั้งแสดงให้เห็นว่า ประชาชนส่วนใหญ่ในเมียนมายังคงให้ความเชื่อมั่นกับนางอองซาน ซูจี เป็นอย่าง
มาก จากการดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาแห่งสหภาพเมียนมาในสมัยแรกระหว่างปี 2558-2563 ซึ่งผลงานสำคัญที่
ประสบความสำเร็จ ได้แก่ ความสามารถในการดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศมายังเมียนมา และความสำเร็จ
ในการรักษาสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร GSP จากสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกาให้ยังคงอยู่ ซึ่งทำให้เศรษฐกิจ
ของเมียนมาเติบโตขึ้นอย่างก้าวกระโดด  

อ้างอิง : ข้อมูลจาก DICA เรียบเรียงโดยศูนย์วิจัยกสิกรไทย 

 มูลค่าการลงทุนของบริษัทต่างประเทศที่ได้รับอนุมัติ (โดยเฉลี่ยต่อปี) 
 ก่อนปีงบประมาณ 2559 ปีงบประมาณ 2559-2563 
 มูลค่า  

(ล้านดอลลาร์สหรัฐ) 
สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

มูลค่า 
(ล้านดอลลาร์สหรัฐ) 

สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

ทั้งหมดทุกประเทศ 2,083 100.0 6,654 100.0 
1. สิงคโปร์ 339 16.3 3,046 45.8 
2. จีน 567 27.2 1,339 20.1 
3. ฮ่องกง 274 13.2 527 7.9 
4. ญี่ปุ่น 16 0.8 322 4.8 
5. เวียดนาม 26 1.3 307 4.6 
6. ไทย 395 18.9 230 3.5 

http://www.ditp.go.th/


Call Center 1169 
www.ditp.go.th 
www.thaitrade.com 

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 
563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง   
จังหวัดนนทบุรี 11000 
 

Office of Commercial Affairs 
Royal Thai Embassy , 86(A) Shine Saw Pu Rd,  
San Chaung  Township, Yangon Myanmar 

Phone : +95 1 510731 
Fax : +95 1 510731 
Email : ditpthailand9@gmail.com 

 

นโยบายภาครัฐ  เศรษฐกิจการลงทุน  แนวโน้มการตลาด รายงานสินค้าและบริการ อื่นๆ 

 

                  

-2- 
 ก่อนการเข้ามาเป็นผู ้นำรัฐบาลของพรรค NLD ภายใต้การนำของนางอองซาน ซูจี จำนวนมูลค่า      
การลงทุนจากต่างประเทศในประเทศเมียนมาที่ได้รับอนุมัติโดยเฉลี่ยอยู่เพียง 2,083 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี 
(ประมาณ 62,960 ล้านบาทต่อปี) โดยนักลงทุนจีนลงทุนในเมียนมามากที่สุด ส่วน ใหญ่ลงทุนในการขุด                
และสำรวจทรัพยากรทางธรรมชาติ อาทิ ทองแดง เหล็กและหยก หลังจากนั้นในปี 2558 การเข้ามาดำรง
ตำแหน่งที่ปรึกษาแห่งสหภาพเมียนมาของนางอองซาน ซูจี ทำให้การลงทุนจากต่างประเทศที่ไหลเข้าสู่ประเทศ
เมียนมาเพิ ่มขึ ้นเป็นสามเท่า โดยการลงทุนจากต่างประเทศที ่ได้ร ับอนุมัติโดยเฉลี ่ยอยู ่จำนวน 6 ,654              
ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี (ประมาณ 201,123 ล้านบาทต่อปี) โดยครึ่งหนึ่งของการลงทุนทั้งหมดมาจากประเทศ
สิงคโปร์ และชาติพันธมิตรตะวันตกในภูมิภาคอาเซียน ทั้งนี้ รัฐบาลพรรค NLD ได้พยายามสร้างสมดุลการลงทุน
จากต่างประเทศระหว่างเมียนมาและจีน เช่นเดียวกับชาติพันธมิตรตะวันตก ในขณะเดียวกันรัฐบาลเมียนมา      
ก็พยายามที่จะปรับเปลี่ยนโครงสร้างการลงทุนจากการพึ่งพาการลงทุนด้านทรัพยากรธรรมชาติไปสู่การลงทนุที่
หลากหลายมากขึ ้นในภาคอุตสาหกรรมและโครงสร้างพื ้นฐานเช่น ถนน นิคมอุตสาหกรรม และโรงไฟฟ้า        
โดยการลงทุนเหล่านี้มีเป้าหมายเพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของเมียนมาในระยะยาว  
 การส่งออกของเมียนมา 
 2558 2562 
 มูลค่า  

(ล้านดอลลาร์สหรัฐ) 
สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

มูลค่า  
(ล้านดอลลาร์สหรัฐ) 

สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

รวม 11,432 100.0 17,997 100.0 
1. ก๊าซธรรมชาติ 4,837 42.3 4,349 24.2 
2. สินค้าเกษตร 2,444 21.4 2,667 14.8 
3. สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 820 7.2 5,028 27.9 

อ้างอิง : trademap.org 
 ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาที่นางอองซาน ซูจี เป็นผู้นำประเทศเมียนมาได้เปลี่ยนจากประเทศที่ ผู้ส่งออก
ทรัพยากรธรรมชาติและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเปลี่ยนเป็นผู้ส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมอันดับต้นๆ ในปัจจุบัน 
ประกอบด้วยการผลิตสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ในขณะเดียวกันสัดส่วนการส่งออกผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและ
เชื้อเพลิงฟอสซิลอย่างก๊าซธรรมชาติได้ลดลงอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของการส่งออกนี้
สะท้อนให้เห็นถึงพัฒนาการทางเศรษฐกิจของเมียนมาซึ่งกำลังเข้าสู่ช่วงของการปฏิวัติอุตสาหกรรม 
 ปัจจุบัน จุดแข็งของประเทศเมียนมาอยู่ที ่ความสามารถในการจ่ายแรงงานด้วยค่าแรงที่ต่ำที่สุดใน
ภูมิภาคอาเซียนและสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร GSP ซึ่งทำให้นักลงทุนต่างชาติสามารถส่งออกสินค้าไปยังตลาด
สหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกาได้โดยไม่ต้องเสียภาษีเพ่ิม ดังนั้น ประเทศเมียนมาจึงกลายเป็นประเทศที่ประสบ
ความสำเร็จในการดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศในอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเป็นหลักโดยเฉพาะอย่างยิ่ง     
เมื่อเทียบกับคู่แข่งในอาเซียนที่มีค่าแรงต่ำอย่างสปป. ลาว และกัมพูชา ที่สำคัญเมียนมาได้ปฏิรูประบบราชการ
เพ่ือส่งเสริมให้มีการดำเนินธุรกิจมากขึ้น โดยในปัจจุบันได้มีการปฏิรูปการจดทะเบียนบริษัทผ่านระบบออนไลน์  
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และการลดค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนบริษัท การพัฒนาเหล่านี้ทำให้เมียนมาถูกจัดให้อยู่ในอันดับประเทศ
ที่มี "ความง่ายในการทำธุรกิจ" ที่ดีขึ้น ก่อนการดำรงตำแหน่งของนางอองซาน ซูจีเมียนมาอยู่ในอันดับที่ 177   
แต่ในปี 2563 ประเทศเมียนมาถูกจัดอันดับอยู่ที่ 165 ซึ่งมีทิศทางตรงกันข้ามกับสปป. ลาว และกัมพูชา ในขณะ
ที่ทั้งสองประเทศกำลังมีอันดับลดต่ำลง 
 หลังจากชัยชนะในสมัยที ่ 2 ของนางอองซาน ซูจี ศูนย์วิจัยกสิกรไทยวิเคราะห์ว่า แนวโน้ม FDI           
ในเมียนมาจะยังคงมีทิศทางในเชิงบวกต่อไป โดยได้รับผลดีจากสงครามการค้าระหว่างจีนและสหรัฐฯ ซึ่งส่งผล
ให้จีนลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานของเมียนมามากขึ้น โดยโครงสร้างพื้นฐานส่วนใหญ่ที่จีนลงทุนเป็นโครงการที่จะ
เชื่อมต่อมณฑลยูนนานของจีนเข้ากับมหาสมุทรอินเดียผ่านชายฝั่งตะวันตกของเมียนมา อาทิ โครงการรถไฟ
ความเร็วสูง ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวมีความสำคัญทางยุทธศาสตร์ในการรักษาความมั่นคงด้านพลังงานตลอดจน
เป็นช่องทางการส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศผ่านทางมหาสมุทรอินเดียของจีน ทั้งนี้ ชาติพันธมิตรกับตะวันตก
มีแนวโน้มที ่จะลงทุนมากขึ ้นในอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเป็นหลักในเมียนมา อาทิ การผลิตสิ ่งทอและ
เครื่องนุ่งห่ม ในขณะที่สหรัฐฯ เริ่มตระหนักถึงความสำคัญของเมียนมาต่อจีน จึงทำให้มีความเป็นไปได้สูงที่
สหรัฐฯ จะไม่เพิกถอนสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร GSP ของเมียนมา ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ส่งกระทบต่อการลงทุน
ของชาติพันธมิตรตะวันตกในเมียนมาที่กำลังเพิ่มขึ้นในปัจจุบัน ปัจจัยดังกล่าวจะส่งผลกระทบในเชิงบวกต่อ
ศักยภาพทางเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของเมียนมา ซึ่งช่วยดึงดูดการลงทุ นจากชาติพันธมิตร
ตะวันตกในอุตสาหกรรมที่ต้องใช้แรงงานมากขึ้นในอนาคต 
 อย่างไรก็ตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ทำให้ห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรม
สิ่งทอของเมียนมาหยุดชะงักตั้งแต่ต้นปี 2563 เนื่องจากเมียนมาพึ่งพาการนำเข้าเส้นใยและผ้าจากจีนมากถึง   
ร้อยละ 90 และโรงงานตัดเย็บเสื้อผ้าหลายแห่งในเมียนมาถูกสั่งระงับให้ปิดตัวลงชั่วคราวจากสถานการณ์แพร่
ระบาด ทำให้การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมของเมียนมาหดตัวร้อยละ 8.1 ตั้งแต่เดือนมกราคม - สิงหาคม 2563  
 เนื่องจากการสินค้าอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มเป็นสินค้าส่ งออกหลักของเมียนมา ศูนย์วิจัย
กสิกรไทยคาดการณ์ว่า การปิดโรงงานตัดเย็บเสื้อผ้าในเมียนมาจะกระทบต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอของ
ประเทศในอนาคตอันใกล้ (1 - 3 ปี) อย่างไรก็ตามปัจจัยนี ้จะไม่ส่งผลเสียต่อความสามารถในการแข่งขัน        
ของเมียนมา และการลงทุนจากต่างประเทศในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มจะฟ้ืนตัวในระยะยาว 

********************** 
 

ที่มา: The Myanmar Times (www.mmbiztoday.com) 
สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงย่างกุ้ง 

วันที่ 4 ธันวาคม 2563 
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