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รัฐบาลเมียนมาให้ความสำคัญในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภายในประเทศ 

 
(ภาพประกอบจาก: Global New Light Of Myanmar) 

 เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2564 รองพลเอกอาวุโส โซ วิน ประธานคณะกรรมการกลางเขตเศรษฐกิจพิเศษเมียนมา 
รองประธานสภาบริหารรัฐ และรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้แถลงการณ์ในการประชุมคณะกรรมการกลาง   
เขตเศรษฐกิจพิเศษเมียนมาครั้งที่ 1/2564 ณ สำนักงานรองประธานสภาบริหารรัฐ กรุงเนปิดอว์ 
 รองพลเอกอาวุโส โซ วิน ได้กล่าวว่า เขตเศรษฐกิจพิเศษมีความสำคัญต่อโอกาสการจ้างงาน                    
การถ่ายทอดเทคโนโลยี และสร้างความมั่นคงในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเหมือนดังประเทศเพื่อนบ้าน   
และนานาประเทศ โดยเมียนมาประกาศบังคับใช้กฎหมายเขตเศรษฐกิจพิเศษในปี 2557 เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ
ของประเทศ ณ ปัจจุบันเขตเศรษฐกิจพิเศษซึ่งกำลังดำเนินการอยู่ในประเทศเมียนมา ได้แก่ ติลาวา (Thilawa)           
เจ้าผิวก์ (Kyaukpyu) และทวาย (Dawei) ทั้งนี้ คณะกรรมการกลางเขตเศรษฐกิจพิเศษเมียนมาต้องให้ความสำคัญ    
ในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ เพ่ือรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจในอนาคต จึงได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการกลาง 
คณะทำงาน และคณะบริหารจัดการในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ด้วยเหตุนี้ทำให้จำเป็นต้องพัฒนาและ
ปรับปรุงเขตเศรษฐกิจพิเศษให้สอดคล้องกับกฎหมาย และข้อบังคับระหว่างประเทศ 
 ทั้งนี้ เขตเศรษฐกิจพิเศษเมียนมาทั้ง 3 แห่ง ในปัจจุบันมีเพียงเขตเศรษฐกิจพิเศษติลาวา (Thilawa SEZ) 
ที่สามารถดำเนินการได้อย่างราบรื่น โดยสามารถสร้างโอกาสการจ้างงานในการทำงานร่วมกับประเทศญี่ปุ่น    
จากข้อมูลในเดือนมีนาคม 2564 มีโรงงานภายในเขตเศรษฐกิจพิเศษติลาวาทั้งหมด 122 แห่ง โดยแบ่งเป็น 
Zone A จำนวน 96 แห่ง และ Zone B จำนวน 26 แห่ง ซึ ่งมีมูลค่าการลงทุนรวมทั้งหมดมากกว่า 532               
ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 16,576 ล้านบาท) เนื่องจากเขตเศรษฐกิจพิเศษติลาวาเป็นภาพพจน์ของเมียนมา 
จึงจำเป็นต้องคงรักษาระดับสถานะการพัฒนา กระทรวงที่เก่ียวข้องต้องร่วมมือกันเพ่ือให้การลงทุนไหลเข้ามายัง
ในเขตเศรษฐกิจพิเศษเพ่ิมมากขึ้น 
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 ในการดำเน ินการให้สอดคล้องกับ 1 ใน 3 ภารกิจทางด้านเศรษฐกิจของสภาบริหารแห่งรัฐ               
เพื่อพัฒนาระบบเศรษฐกิจแบบตลาดอย่างมั่นคงและส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศในการยกระดับการ
พัฒนาเศรษฐกิจของประชาชนทั่วประเทศเมียนมา โดยเขตเศรษฐกิจพิเศษจำเป็นต้องให้บริการตามกระบวนการ
ทำงานมาตรฐานสากลที่ดี เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐาน Standard Operating Procedure หรือ SOP ของกระทรวง
ที่เกี่ยวข้องในการบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย จึงสามารถดึงการลงทุนจากต่างประเทศได้มากขึ้นในการพัฒนาเศรษฐกิจ 
นอกจากนี้ ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการและคณะกรรมการต้องพยายามทำให้สถานการณ์ดีขึ้นและเพ่ิม
ปริมาณการส่งออก พร้อมทั้งให้บริการศูนย์บริการแบบครบวงจร (One-stop service) ที่มีความจำเป็นในเขต
เศรษฐกิจอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ในส่วนเขตเศรษฐกิจพิเศษเจ้าผิวก์ (Kyaukpyu SEZ) ได้มีการลงนามเกี่ยวกับกรอบข้อตกลงโครงการ
ท่าเรือน้ำลึกในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2561 และข้อตกลงผู้ถือหุ้นในเดือนมกราคม 2563 และสัญญาสัมปทาน    
ในเดือนพฤศจิกายน 2563 ดังนั้น โครงการท่าเรือน้ำลึกของเขตเศรษฐกิจพิเศษเจ้ าผิวก์จะสามารถเริ่มดำเนิน
โครงการก่อสร้างในเร็วๆ นี้ เพื่อพัฒนาพื้นที่รัฐยะไข่และสร้างงานสร้างอาชีพให้กับคนในท้องถิ่น โดยโครงการ
ท่าเรือน้ำลึกจำเป็นต้องจัดการสำรวจประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสังคม (ESIA) และสำรวจ PGTS 
ก่อนดำเนินการก่อสร้าง โดยคณะกรรมการบริหารเขตเศรษฐกิจพิเศษเจ้าผิวก์ต้องเอาอย่างเขตเศรษฐกิจพิเศษ     
ติลาวาที่ประสบความสำเร็จเพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมาย หากโครงการท่าเรือน้ำลึกเขตเศรษฐกิจพิเศษดังกล่าว
ประสบความสำเร็จจะช่วยฟ้ืนโครงการระเบียงเศรษฐกิจเมียนมา-จีน (Myanmar-China economic corridor project) 
ซึ่งส่งเสริมความร่วมมือทวิภาคีระหว่างประเทศเมียนมาและจีน ทั้งนี้ เขตเศรษฐกิจพิเศษเจ้าผิวก์มีความเชื่อมโยง
อย่างมากกับโครงการหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางของจีน ทั้งสองประเทศมีผลประโยชน์ร่วมกันและมีหน้าที่ในการ
พัฒนาในระดับภูมิภาค  
 การปรับปรุงและยกระดับถนนมอเตอร์เวย์เชื่อมระหว่างเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายและบ้านทิกิ เมืองทวาย 
ภาคตะนาวศรี เข้ากับบ้านพุน้ำร้อน จังหวัดกาญจนบุรี ประเทศไทย อยู่ระหว่างการประสานงาน โดยกองทัพเมียนมา
จะพยายามดำเนินการตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ดังเดิม โดยกระทรวงการก่อสร้างเมียนมาจำเป็นต้องบริหารจัดการ
การดำเนินโครงการสองทางภายใต้แผนปฏิบัติงาน สำหรับเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย เมียนมายินดีเป็นอย่างยิ่งกับ
ข้อเสนอของรัฐบาลญี่ปุ่นในการดำเนินการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย โดยคาดว่าเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย 
จะเป็นดังชัยชนะที่มีศักยภาพด้วยความร่วมมือไตรภาคีระหว่างเมียนมา ไทย และญี่ปุ่น โดยประเทศไทยและ
ญี่ปุ่นต้องการได้รับผลลัพธ์ที่ดีในระยะเวลาอันสั้น ซึ่งจะเป็นไปได้ก็ต่อเมื่อเขตเศรษฐกิจพิเศษได้รับการพัฒนา
อย่างรวดเร็วเท่านั้น โดยทั้งสองประเทศไทยและญี่ปุ่นจะสามารถสร้างโอกาสในการจ้างงานให้กับคนในท้องถิ่นได้  
 Dr. Pwint San ประธานคณะทำงานกลาง และประธานคณะกรรมการบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจ
พิเศษติลาวา เจ้าผิวก์ และทวาย ได้ขออนุมัติคำสั่งเขตเศรษฐกิจพิเศษของเมียนมา โดยรัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่ได้
รายงานเกี่ยวกับการดำเนินการตามเขตเศรษฐกิจพิเศษที่ประสบความสำเร็จ 
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 กล่าวโดยสรุปรองพลเอกอาวุโส โซ วิน เรียกร้องขอให้ทุกคนทบทวนข้อตกลงของเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
โดยทุกคนจำเป็นต้องร่วมมือกันในการดำเนินการตามขั้นตอนการทำงานให้เร็วที่สุดในเขตเศรษฐกิจพิเศษสอง
แห่งที่เหลือ ได้แก่ เขตเศรษฐกิจพิเศษติลาวา และทวาย ผู้ปฏิบัติงานควรปฏิบัติตามระเบียบวินัยและกฎเกณฑ์
ของสถานที่ทำงาน และกระทรวงที่เก่ียวข้องจะต้องร่วมมือในการจัดหลักสูตรฝึกอบรมที่จำเป็นสำหรับคนงาน 

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

ที่มา: Global New Light Of Myanmar (www.gnlm.com.mm) 
สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงย่างกุ้ง 

วันที่ 4 มิถุนายน 2564 
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