
Update เศรษฐกิจเมียนมา 
ช่วงเดือนกันยายน – ตุลาคม ๒๕๖๑ 

 
 
ในช่วงเดือนกันยายน – ตุลาคม ๒๕๖๑ มีข่าวและพฒันาการด้านเศรษฐกิจของเมียนมา    

ท่ีน่าสนใจ ดังนี้  
 
๑. การคาดการณ์การเตบิโตทางเศรษฐกิจของเมียนมา ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒      
 ของสถานบันต่าง ๆ   
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ร้อยละ ๗.๔ 

อัตราเงินเฟ้อ ร้อยละ ๘.๕ ร้อยละ ๖ ประมาณร้อยละ ๕ 
 

(๑) AMRO ๑) เศรษฐกิจเมียนมาก่าลังฟื้นตัว โดยค่าใช้จ่ายสาธารณะ (public 
spending)  การส่งออกและผลการผลิตในภาคเกษตรเพ่ิมขึ้น ๒) AMRO คาดการณ์ว่า นักลงทุนต่างชาติ
จะเข้ามาลงทุนในเมียนมา อย่างต่อเนื่อง และมีความมั่นใจต่อเมียนมามากขึ้น ๓) Myanmar Sustainable 
Development Plan 2018 – 2030 ของรัฐบาลเมียนมาสนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจเมียนมาในระยะ
กลาง ๔) อย่างไรกด็ี สถานการณ์ในรัฐยะไขแ่ละความไม่แน่นอนของสภาวะโลกในเรื่องการค้า และราคา
พลังงานท่าให้เกิดความเสี่ยงต่อการเติบโตของเศรษฐกิจเมียนมา 

(๒) ADB ๑) การลงทุนจากต่างประเทศท่ีลดลงส่งผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรม       
และภาคบริการของเมียนมา โดยการลงทุนจากต่างประเทศในช่วงเดือนเมษายน – กรกฎาคม ๒๕๖๑ มีมูลค่า 
๘๓๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งน้อยกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน ๓ พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ๒) สถานการณ์      
ในรัฐยะไข่ส่งผลกระทบต่อจ่านวนนักท่องเท่ียวในเมียนมาและธุรกิจการท่องเท่ียว อาทิ โรงแรม ภัตตาคาร 
การขนส่ง และการสื่อสาร ๓) ค่าเงินจั๊ตที่อ่อนแอลงส่งผลกระทบต่อการเติบโตของสาขาการก่อสร้าง      
การผลิต และการขนส่ง ๔) หากสหภาพยุโรประงับสิทธิทางการค้าให้แก่ เมียนมาจะส่งผลกระทบต่อ      
การเติบโตของสาขาการผลิตเช่นกัน  

(๓) World Bank ๑) การปฏิรูปเศรษฐกิจอาจชะลอตัวในช่วงก่อนการเลือกตั้งในปี ๒๕๖๓ 
ซึ่งรวมถึงการปฏิรูปภาคธนาคาร ๒) อัตราเงินเฟ้อของเมียนมาเป็นสิ่งท่ีน่าเป็นห่วง ๓) อย่างไรก็ดี การน่า
กฎหมายบริษัทเมียนมา ไปสู่การปฏิบัติ และการเปิดสาขาการค้าปลีกและการขายส่งให้แก่นักลงทุน
ต่างชาติในปี ๒๕๖๑ จะส่งผลดีต่อการเติบโตของภาคการผลิตและบริการการค้าปลีกในระยะกลาง  

 



๒. สหรัฐฯ และสหภาพยุโรปกดดันเมียนมาเร่ืองสถานการณ์ในรัฐยะไข่ 
(๑) รัฐบาลประเทศตะวันตกถกูกดดันให้ผลักดันเมียนมาให้ปรับปรุงสถานการณ์     

ด้านสิทธิมนุษยชน  
(๒) พัฒนาการท่ีผ่านมา ๑) วันท่ี ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ สหรัฐฯ คว่่าบาตรนายทหาร

และหน่วยงานความมั่นคงเมียนมา สืบเนื่องจากสถานการณ์ในรัฐยะไข่ และให้ความส่าคัญกับกลไกที่จะ
ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสถานการณ์ (accountability mechanism) ท้ังนี้ สหราชอาณาจักร สหภาพยุโรป 
และแคนาดาได้คว่่าบาตรชาวเมียนมาชุดเดียวกับสหรัฐฯ ด้วย  ๒) วันท่ี ๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ สหภาพยุโรป
ประกาศว่าก่าลังพิจารณาการคว่่าบาตรเมียนมาด้านการค้า (trade sanctions) ภายหลังท่ี Fact Finding 
Mission ของสหประชาชาติเผยแพร่รายงานเกี่ยวกับสถานการณ์ในรัฐยะไข่ รัฐกะฉิน และรัฐฉาน         
เมื่อเดือนกันยายน ๒๕๖๑ 

(๓) บริษัทวิจัย Fitch Solutions (ส่านักงานใหญ่นครนิวยอร์ก) แม้ว่าการคว่่าบาตร
เมียนมาเป็นทางเลือกสุดท้าย (measure of last resort) ของประเทศตะวันตก แต่ความเสี่ยงตอ่เศรษฐกิจ
เมียนมาได้เพิ่มขึ้นอย่างมหาศาล โดย Fitch Solutions คาดการณ์ว่า ประเทศตะวันตกจะคว่่าบาตรเมียนมา
ด้านการค้าอย่างจ่ากัด (limited trade sanctions) ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า และเห็นว่า สหภาพยุโรป     
ไม่ประสงค์ที่จะคว่่าบาตรท้ังประเทศเนื่องจากจะส่งผลกระทบต่อชาวบ้านท่ัวไป จงึมีแนวโนม้ว่าสหภาพยโุรป
จะคว่่าบาตรทหารเมียนมาและผู้แทนรัฐบาลเมียนมาเป็นรายบุคคลมากกว่า  

๓. นโยบายด้านเศรษฐกิจของเมียนมา 
(๑) เดือนกันยายน ๒๕๖๑ รัฐบาลเมียนมาและรัฐบาลจีนลงนาม Memorandum of 

Understanding (MOU) on the Joint Construction of the China-Myanmar Economic Corridor 
(CMEC)  ซึ่งจะเช่ือมโยงมณฑลยูนนาน-มัณฑะเลย์-ย่างกุ้ง-เจ้าผิวก์ โดยฝ่ายเมียนมาและฝ่ายจีนจะจัดตั้ง
คณะท่างานร่วมด้านการพัฒนา การลงทุน การขนส่ง พลังงาน และเขตร่วมมือด้านเศรษฐกจิตามแนวชายแดน
เมียนมา-จีน เพ่ือขับเคล่ือน CMEC ต่อไป 

(๒) เดือนกันยายน ๒๕๖๑ รัฐบาลเมียนมาและรัฐบาลอินเดียได้เปิดด่านถาวรจุดที่ ๒ 
Reekhorda-Zokhawthar Border Gate เพื่อเชื่อมโยงรัฐฉินของเมียนมากบัรัฐ Mizoram ของอินเดีย       
และส่งเสริมการค้า เมียนมา-อินเดีย รวมท้ังการท่องเท่ียวระหว่างเมียนมากับอินเดียและประเทศท่ีสาม       
(ด่านถาวรอีกแห่งหนึ่งระหว่างเมียนมากับอินเดีย คือ Tamu-Moreh Border Gate ซึ่งเชื่อมโยงภาค Sagaing 
ของเมียนมากับรัฐ Manipur ของอินเดีย) 

(๓) เดือนกันยายน ๒๕๖๑ กระทรวงไฟฟ้าและพลังงานเมียนมา ประกาศว่า บ่อ Shwe 
Yee Htun-2 ในเขตนอกชายฝั่ง block A-6 ใกล้รัฐยะไข่ สามารถผลิตก๊าซธรรมชาติเพ่ือการพาณิชย์ได้ 
ท้ังนี้ รัฐบาลเมียนมาสามารถซื้อก๊าซธรรมชาติจากบ่อดังกล่าวได้จ่านวนร้อยละ ๒๕ ในราคาท่ีต่่ากว่า    
ราคาตลาดเพื่อการบริโภคภายในประเทศ  

 นอกจากนี้ กระทรวงไฟฟ้าและพลังงานเมียนมาจะเปิดประมูลการส่ารวจน้่ามัน
และก๊าซบนชายฝั่งและนอกชายฝั่งในปี ๒๕๖๒ (จากเดิมปลายปี ๒๕๖๑) เพ่ือส่งเสริมการลงทุน            
ในสาขาพลังงาน (ครั้งสุดท้ายท่ีรัฐบาลเมียนมาเปิดประมูลน้่ามันและก๊าซ คือ เมื่อปี ๒๕๕๗ ภายใต้รัฐบาล
ชุดก่อน)  

(๔) รัฐบาลเมียนมามีแผนจะเร่ิมใช้ระบบจ่ายภาษีออนไลน์ปีหน้า เพ่ืออ่านวย        
ความสะดวกให้แก่ผู้เสียภาษี และลดการฉอ้ราษฎร์บังหลวง โดยรัฐบาลเมียนมาจะซื้อ Integrated Tax 



Administration System software จากบริษัท Sogema Team Company ของแคนาดา และให้ระบบ
ดังกล่าวเช่ือมโยงกรมเจ้าท่าเมียนมา (Myanmar Port Authority) กรมบริหารการลงทุนและบริษัท       
และกรมตรวจคนเข้าเมือง เพื่อป้องกันการหลีกเลี่ยงภาษี  

๔. การค้าการลงทุน  
(๑) ระหว่างวันท่ี ๑ เมษายน – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ เมียนมามีมูลค่าการค้า      

ระหว่างประเทศ ๑๘.๓๔ พันล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยเมียนมาส่งออก ๘.๕ พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และน่าเข้า 
๙.๘ ดอลลาร์สหรัฐ ท่าใหเ้มียนมา ขาดดุลการค้า ๑.๓ พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ท้ังนี้ เมื่อเทืยบกันกับช่วงเวลา
เดียวกันของปีก่อน มูลค่าการค้าระหว่างประเทศของเมียนมาเพิ่มขึ้น ๒ พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และ          
การขาดดุลการค้าลดลง ๕๐๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยเมียนมาส่งออกสินค้าการเกษตร สินค้าสัตว์       
เหมืองแร่ สินค้าป้าไม้ และสินค้าอุตสาหกรรม ซึ่งรวมถึงสิ่งทอ และน่าเข้าสนิค้าทุน (capital goods)         
วัสดุอุตสาหกรรม และสินคา้อุปโภคบริโภค 

(๒) วันท่ี ๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ คณะกรรมการการลงทุนแห่งเมียนมา (Myanmar 
Investment Commission – MIC) ประกาศเรื่องการจัดท่า Myanmar Investment Promotion Plan 
2018 (MIPP) โดยความร่วมมือกับ Japan International Cooperation Agency (JICA) เพ่ือส่งเสริม
การลงทุนในเมียนมา โดยแบ่งออกเป็น ๓ ช่วง ได้แก่  

 
ปีงบประมาณ เป้าหมายการลงทุน 

(พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) 
๒๕๖๔ – ๒๕๖๕ ถึง ๒๕๖๗ – 
๒๕๖๘  

๘.๕ 

๒๕๖๘ – ๒๕๖๙ ถึง ๒๕๗๓ – 
๒๕๗๔ 

๑๒.๓ 

๒๕๗๔ – ๒๕๗๕ ถึง ๒๕๗๘ – 
๒๕๗๙ 

๑๗.๖ 

 
 ท้ังนี้ เนื่องจากการลงทุนจากต่างประเทศในเมียนมาลดลงจาก ๙.๕ พันล้าน

ดอลลาร์สหรัฐ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙ เป็น ๖.๖ พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ 
MIC จึงได้จัดท่า MIPP เพื่อเน้นการลงทุนใน ๔ สาขา ได้แก่ ๑) อุตสาหกรรมการส่งออก  ๒) อุตสาหกรรม    
ท่ีเน้นตลาดภายในประเทศ (domestic market-oriented industries) ๓) อุตสาหกรรมท่ีใช้ทรัพยากร 
(resource-based industries) อาทิ การเกษตร การประมง เหมืองแร่ และป้าไม้ และ ๔) อุตสาหกรรม
ด้านองค์ความรู้ (knowledge-based industries)  

 นอกจากนี้ MIPP ส่งเสริมระบบการลงทุนท่ียุติธรรมและโปร่งใส รวมท้ังความเชื่อมโยง
ระหว่างอุตสาหกรรม (industrial links) และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยมุ่งหวังให้เมียนมาเลื่อนขึ้น
ล่าดับใน Ease of Doing Business ของ World Bank จากล่าดับท่ี ๑๗๑ ในปี ๒๕๖๑ ให้อยู่ไม่ต่่ากว่า
ล่าดับท่ี ๑๐๐ ภายในปี ๒๕๖๓ และไม่ต่่ากว่าล่าดับท่ี ๔๐ ภายในปี ๒๕๗๘  



๕. ข้อสรุป แม้เศรษฐกจิเมียนมาจะปรับตัวลดลง และสถาบันต่าง ๆ ได้ปรับลดการคาดการณ์          
การเติบโตทางเศรษฐกิจของเมียนมาเนื่องจากมีท้ังปัจจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจโลก และปัจจัย
ภายในประเทศ ตามท่ีปรากฏในขอ้ ๑ – ๔ อย่างไรก็ดี เมียนมายังสามารถขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
กับประเทศเพ่ือนบ้าน และประเทศมหาอ่านาจอย่างจีนและอินเดีย รวมท้ังยังสามารถเพิ่มมูลค่าการค้า
ระหว่างประเทศได ้ตลอดจนจะส่งเสริมการลงทุนในเมียนมาด้วยการเปิดประมูลน้่ามันและก๊าซ และเน้น
การลงทุนในอุตสาหกรรมหลักท่ีจะกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจ 

 ดังนั้น เศรษฐกิจเมียนมาจึงสามารถเติบโตได้อย่างน้อยร้อยละ ๖ – ๗ ในระยะกลาง 
ซึ่งยังถือว่าสูง และหากเมียนมาสามารถปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางธุรกิจได้ควบคู่ไปกับการแก้ไข
สถานการณ์ในรัฐยะไข่อย่างเป็นรูปธรรม เศรษฐกิจเมียนมาจะสามารถเติบโตไดเ้กินร้อยละ ๘ ในระยะ
ต่อไป และยังมีศักยภาพในระยะยาว  

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

ศูนย์ข้อมูลธุรกิจไทยในเมียนมา 
๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ 


