
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง ส่งเสริมภาคการก่อสร้างของเมียนมาและสาขาท่ีเกี่ยวข้อง 

 
 เมื่อวันท่ี ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐ นายณรงค์ บุญเสถียรวงศ์ อัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต     
ณ กรุงย่างกุ้ง ไดก้ล่าวแสดงความยินดีในพิธีเปิดงาน Myanmar Build & Décor 2017 ครั้งท่ี ๔ จัดโดยบริษัท 
Index Creative Village โดยมีวัตถุประสงคเ์พื่อสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ ขยายโอกาสการค้าและการลงทุน         
ในสาขาก่อสร้าง อุตสาหกรรมการออกแบบ การตกแต่งภายใน และเฟอร์นิเจอร์ โดยงานครั้งนี้จัดท่ี Myanmar 
Event Park และมีการแสดงสินค้ากว่า ๒๐๐ แบรนด์จากบริษัทท้องถิ่นและบริษัทต่างชาติ ซึ่งรวมถึงบริษัท
จากไทย จีน สิงคโปร์ และญี่ปุ่น ท้ังนี้ หน่วยงานเมียนมาท่ีเกี่ยวข้องให้ความส าคญักับงานดังกล่าว โดยนาย Aung 
Myint ประธานสมาคมวิศวกรรมแห่งเมียนมา นาย Sun Oo ประธานสมาคมสถาปัตย์เมียนมา นาย Nyein 
Aung ประธานสมาคมสถาบันด้านเทคนิคของรัฐบาลเมียนมา นาย Tin Aung เลขาธิการสมาคมผู้ประกอบการ
สาขาการก่อสร้างเมียนมา และนาง Mi Mi Tin ผู้อ านวยการจากกระทรวงก่อสร้างเมียนมาได้เข้าร่วมงานฯ ด้วย 

 อัครราชทูตฯ ได้แสดงความยินดีกับการจัดงาน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการเติบโตทาง
เศรษฐกิจของเมียนมา โดย Myanmar Build & Décor เป็นแหล่งรวมอุปกรณ์ก่อสร้าง สินค้าตกแต่งภายใน 
และเฟอร์นิเจอรท่ี์ดีท่ีสุดในเมียนมา ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้เล็งเห็นถึงศักยภาพของภาคการก่อสร้าง         
ของเมียนมาท่ีมีการปฏิรูป การพัฒนา และน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต (lifestyle) ท่ีเป็นสากลมากขึ้น     
และยินดีที่งาน Myanmar Build & Décor เป็นเวทีให้สถาปนิก นกัออกแบบภายใน นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 
รวมท้ังผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการก่อสร้าง การคา้ขายและการกระจายสินค้า ได้สร้างเครือข่าย จับคู่ทางธุรกิจ    
และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ นอกจากนี้ อัครราชทูตฯ ยังได้กล่าวถึงนโยบายประเทศไทย ๔.๐ 
ซึ่งมุ่งให้ไทยก้าวข้ามจากการเป็นประเทศรายได้ปานกลาง ด้วยการพัฒนาเศรษฐกิจท่ีขับเคล่ือนด้วยเทคโนโลยี 
นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งรวมถึงภาคการก่อสร้างด้วย และไทยพร้อมจะแบ่งปันองค์ความรู ้    
ด้านนโยบายประเทศไทย ๔.๐ ให้แก่เมียนมาเพ่ือจะได้ร่วมกันพัฒนาเศรษฐกิจในรูปแบบใหม่  

 ท่ีผ่านมา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง ได้สนับสนุนกิจกรรมด้านธุรกิจของไทยในเมียนมา 
เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันใกล้ชิดด้านเศรษฐกิจ และผลประโยชน์ร่วมของท้ังสองประเทศ โดยค านึงว่ายัง
มีโอกาสด้านความร่วมมือทางธุรกิจ โดยเฉพาะในสาขาท่ีรัฐบาลเมียนมาให้ความส าคัญ เช่น ภาคการก่อสร้าง
โดยไทยมีนโยบายให้ประเทศเพ่ือนบ้านก้าวหน้าไปพร้อม ๆ กันด้านเศรษฐกิจ เพื่อการพัฒนาของภูมิภาค         
ในภาพรวม และการเสริมสร้างประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
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Royal Thai Embassy in Yangon Promotes Construction Sector and Related Sectors in Myanmar 

 
 On 28 September 2017, Mr. Narong Boonsatheanwong, Minister, Royal Thai 

Embassy, Yangon, delivered the congratulatory remarks at the opening ceremony of the 

4th Myanmar Build & Décor 2017, organized by Index Creative Village Co. Ltd. The 

purpose of the event was to promote business networking, expand trade and investment 

opportunities in the construction sector, interior design and interior decoration industry,    

as well as furniture industry. It was organized at Myanmar Event Park and showcased 

over 200 brands from both local and international companies, including those from China, 

Singapore, Japan, and Thailand. Representatives from related Myanmar agencies gave 

importance to the event and also attended. They include U Aung Myint, President of the 

Myanmar Engineering Society, U Sun Oo, President of the Association of Myanmar 

Architects, U Nyein Aung, President of the Myanmar Associateship of Government 

Technical Institute Society, U Tin Aung, Secretary of the Myanmar Construction 

Entrepreneurs Association, and Daw Mi Mi Tin, Director from the Ministry of 

Construction.  

 Minister Narong Boonsatheanwong congratulated the organizers of the event, 

which aims to support Myanmar’s economic development. Myanmar Build & Décor has 

become the best source for building materials, interior design, furniture, and decoration in 

Myanmar. It highlights the potential of Myanmar’s construction sector, which has been 

reformed and developed, and has led to a changing lifestyle that incorporates international 

trends. The Embassy is pleased that Myanmar Build & Décor has become a platform for 

architects, interior designers, property developers, people from the construction industry, 

as well as traders and distributors to network, do business matching, and exchange 

knowledge and experiences. In addition, Minister Boonsatheanwong spoke of the 

Thailand 4.0 policy which seeks to push Thailand out of the middle income trap into the 

high income range. Thailand 4.0 is an economic model which promotes economic 

development that is driven by technology, innovation, and creativity. This includes the 

construction sector, and Thailand stands ready to share information on the Thailand 4.0 

policy with Myanmar, so that both countries can jointly develop on the new model.  

 The Royal Thai Embassy in Yangon has consistently supported activities of 

Thai businesses in Myanmar to strengthen the existing close economic relations and 

mutual benefits between the two countries. Thailand sees many opportunities for business 

collaboration, especially in the sectors prioritized by the Myanmar government, such as 

construction. Thailand’s policy is for neighbouring countries to jointly develop and move 

forward together as a region, and as part of the ASEAN Economic Community. 
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