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๑. ภาพรวม นาย Tony Shale, CEO ของ EuroMoney ในเอเชีย ได้กล่าวเปิด     
การประชุม โดยอ้างถึงคาดการณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจเมียนมาของ ADB ท่ีร้อยละ ๗.๗ ในปี ๒๕๖๐ 
และคาดการณ์ของ McKinsey ว่า เศรษฐกิจเมียนมาจะขยายตัวถึง ๒๐๐ พันล้านดอลลหาร์สหรัฐ       
ในปี ๒๕๖๓ โดย EuroMoney มองว่า FDI ในเมียนมาน่าจะเติบโตอย่างต่อเนื่องจากปัจจัยท่ีตั้งทาง
ภูมิศาสตร์ของเมียนมาระหว่างสองตลาดใหญ่ของจีนและอินเดีย การปฏิรูปเศรษฐกิจและกฎหมาย
การลงทุนฉบับใหม่ของเมียนมา ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ ๑ เมษายน ๒๕๖๐ แต่ก็ตระหนักว่ายังมี
ประเด็นท้าทายเกี่ยวกับมุมมองของโลกต่อเมียนมา (global perception of Myanmar) ซึ่งรัฐบาล
เมียนมาจะต้องเสริมสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีต่อไป 

๒. ปาฐกถาของนาย Maung Maung Win รัฐมนตรีช่วยกระทรวงวางแผนและ
การคลังเมียนมา กล่าวถึงเศรษฐกิจและนโยบายด้านเศรษฐกิจของเมียนมา ซึ่งเน้นประเด็น 

(๑) ศักยภาพทางเศรษฐกิจของเมียนมา โดย ADB คาดการณ์ว่า เศรษฐกิจเมียนมา
จะเติบโตร้อยละ ๗.๗ ในปี ๒๕๖๐ และร้อยละ ๘ ในปี ๒๕๖๑ นอกจากนี้ World Bank ยังคาดการณ์ว่า 
เศรษฐกิจเมียนมาจะเติบโตเฉลี่ยร้อยละ ๗.๑ ต่อปี ใน ๓ ปีข้างหน้า โดยจะมีการลงทุนจากภาครัฐ     
และภาคเอกชนด้านบริการโครงสร้างพื้นฐานมากขึ้น และการเตบิโตของอตุสาหกรรมเบา 

(๒) รัฐบาลเมียนมาเน้นการพัฒนาอย่างท่ัวถึงและอย่างยั่งยืน บนพื้นฐานของ     
การปรองดองของชาติและการสร้างงาน รวมท้ังต้อนรับและส่งเสริมการลงทุนด้วยความรับผิดชอบ     
ในเมียนมา จึงได้ออกกฎระเบียบ ๗ ข้อ ด้านนโยบายการลงทุนเม่ือปี ๒๕๕๙ (7 points investment 
policies) เช่น กระบวนการระงับข้อพิพาทท่ีเช่ือถือได้ และการคุ้มครองสิทธิของนักลงทุน ท้ังนี้ 
รัฐบาลเมียนมาตระหนักว่า ต้องพัฒนาระบบธนาคารเพื่อส่งเสริมการลงทุนด้วย  

(๓)  FDI มีความส าคัญต่อการสร้างงาน การพัฒนาเทคโนโลยี และการเปิดให้    
ชาวเมียนมา เข้าถึงแหล่งทุนได ้รัฐบาลเมียนมาจึงได้สง่เสริมสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อตอ่การลงทุน เสถียรภาพ
ด้านเศรษฐกิจ และการบริหารจัดการด้านการเงินท่ีดี 

(๔)  รัฐบาลเมียนมาตระหนักถงึความส าคัญของสภาพแวดลอ้มด้านธุรกิจในเมียนมา 
และได้ยกร่างกฎหมาย Myanmar Companies Law โดยความช่วยเหลือจาก ADB เพ่ือลดขั้นตอน
ต่าง ๆ เกี่ยวกับการด าเนินธุรกิจในเมียนมา 

(๕)  รัฐบาลเมียนมามีแผนส่งเสริม FDI (Foreign Direct Investment Promotion 
Plan – FDIPP) ซึ่งได้น าไปสู่การปฏิบัติด้วยความช่วยเหลือจาก JICA โดย (i) ในระยะกลาง FDIPP     
(ปี ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓) จะเสริมสร้างฐานด้านเศรษฐกิจและการลงทุนเพื่อลดความยากจน โดยมีเป้าหมาย 
FDI ๖ พันล้านดอลลหาร์สหรัฐต่อปี (ii) ส่วนแรกของแผน FDIPP ในระยะยาว (ปี ๒๕๖๔ – ๒๕๖๘) 
ประกอบด้วย mega projects และการเสริมสร้างความเชื่อมโยง โดยมีเป้าหมาย FDI ๘ พันล้าน
ดอลลหาร์สหรัฐต่อปี (iii) ส่วนท่ีสองของ FDIPP (ปี ๒๕๖๙ – ๒๕๗๓) ประกอบด้วยการเพิ่ม         
ความหลากหลายด้าน ศก. (diversification) และการพัฒนาฐานผลติ โดยมีเป้าหมาย FDI ๑๑ พันล้าน
ดอลลาร์สหรัฐตอ่ปี ท้ังนี้ FDIPP จะได้รับการ update อย่างต่อเนื่องให้สอดคล้องกับกฎหมายและ
กฎระเบียบด้านการลงทุน  

(๖) รัฐบาลเมียนมาตระหนักถึงความส าคัญของภาคการเงินในการเสริมสร้าง
เสถียรภาพด้านเศรษฐกิจและกิจกรรมของผู้ประกอบการจากการแบ่งปันทรัพยากรธรรมชาติอย่างมี



ประสิทธิภาพ จึงได้พัฒนาภาคการเงิน โดยเฉพาะระบบธนาคารเพื่อการโอนเงินท่ีมีประสิทธิภาพ     
และความปลอดภัย ท้ังนี้ ธนาคารกลางของเมียนมามีการประมูลเงินสกุลต่างชาติประจ าวัน และ
รัฐบาลเมียนมาได้ออกกฎหมายเร่ืองเงินสกุลต่างชาติเพื่อลดอุปสรรคต่อการโอนเงินระหว่างบัญชี 

(๗) รัฐบาลเมียนมาได้ออกกฎหมายให้ธนาคารกลางของเมียนมาเป็นองค์กรอิสระ 
(ก่อนหน้าปี ๒๕๕๖ ธนาคารกลางของเมียนมาอยู่ภายใต้กระทรวงการคลัง และต่อมา ในปี ๒๕๕๖ 
รัฐบาลเมียนมาได้ออกกฎหมายให้ธนาคารกลางฯ เป็นองค์กรอิสระ) โดยมีอ านาจในการออก
ใบอนุญาตและการตรวจสอบธนาคาร รวมท้ังนโยบายด้านการเงิน นอกจากนี้ รัฐบาลเมียนมาได้ออก
กฎหมายเรื่องสถาบันการเงินเมื่อปี ๒๕๕๙ (Financial Institutions Law) โดยความช่วยเหลือจาก 
World Bank และ IMF เพ่ือเสริมสร้างสถาบันด้านการเงินต่อไป 

(๘) รัฐบาลเมียนมาให้ความส าคญักับเรื่องไฟฟ้าในการพฒันาประเทศและตระหนกัว่า 
ความต้องการด้านไฟฟ้าเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว จึงมีแผนไฟฟ้าแห่งชาติ (Myanmar National 
Electrification Plan) ซึ่งมุ่งให้ประชาชนเมียนมาเข้าถึงไฟฟ้าได้ร้อยละ ๑๐๐ ในปี ๒๕๗๓ โดยจะมี
ไฟฟ้า ๒๔,๐๐๐ MW  

(๙)  เมียนมาต้องการการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน พลังงาน ระบบคมนาคม       
เขตเศรษฐกิจพิเศษ และนิคมอุตสาหกรรม และตระหนักว่า ทรัพยากรของรัฐบาลมีจ ากัด จึงได้จัดท า
กรอบการพัฒนาภาคเอกชนโดยความช่วยเหลือจาก ADB เพ่ือให้ภาคเอกชนมีศักยภาพในการช่วย
พัฒนาเศรษฐกิจมากขึ้น และอยู่ระหว่างการจัดท ากรอบความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชน
โดยความช่วยเหลือจาก JICA  

(๑๐)  รัฐบาลเมียนมามุ่งส่งเสริมความเชื่อมโยงระหว่างประเทศเพื่อเชื่อมโยงกับ
เศรษฐกิจอื่น ๆ ในภูมภิาค และบูรณาการเมียนมาเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  

(๑๑)  การลงทุนในเมียนมาส่วนใหญ่ไปสู่ภาคอุตสาหกรรม การก่อสร้าง          
การท่องเท่ียว โทรคมนาคม และบริการด้านการเงิน  

๓. การเสวนาเร่ืองแนวโน้มเศรษฐกิจ (economic outlook) ของเมียนมา         
อธิบดีองค์กรกลางด้านสถิติ กระทรวงวางแผนและการคลังเมียนมา และภาคเอกชนได้ให้ข้อมูลและ
ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

(๑) รัฐบาลเมียนมาได้เปิดรับการลงทุนจากต่างประเทศมากขึ้น และสามารถเร่ง
การเติบโตทางเศรษฐกิจได้ อัตราเงินเฟ้อได้ลดลง และ รัฐบาลมีนโยบายที่จะพัฒนาระบบธนาคาร    
และระบบพลังงานให้ดีขึ้น 

(๒) ภาคเอกชนเมียนมาตระหนักว่ากฎหมายและกฎระเบียบด้านเศรษฐกิจยังไม่
ชัดเจน แต่หากรอให้ทุกอย่างพร้อมก็เกรงว่าจะสายเกินไป เนื่องจากจะไม่มีที่ยื่นด้านธุรกิจ  

(๓) รัฐบาลเมียนมาต้องค านึงถึงการใช้ความช่วยเหลือจากต่างประเทศอย่างมี
ประสิทธิภาพ และต้องลงทุนในภาคสังคม ได้แก่ การศึกษาและสาธารณสุข รวมท้ังประชาสัมพันธ์เรื่อง
ผลงานของรัฐบาลมากขึ้น และส่งเสริมการประสานงานระหว่างหน่วยงานด้านเศรษฐกิจ 

๔. การเสวนาเรื่องการลงทุนในเมียนมา อธิบดีกรมบริหารการลงทุนและบริษัทเมียนมา 
และภาคเอกชนได้ให้ข้อมลูและข้อเสนอแนะแก่รัฐบาลเมียนมา ดังนี้ 

(๑) รัฐบาลเมียนมาจะออกกฎหมาย Myanmar Companies Act เพ่ือส่งเสริม
ความร่วมมือระหว่างบริษัทท้องถิ่นกับบริษัทต่างชาติ โดยบริษัทท้องถิ่นสามารถร่วมทุนกับบริษัท
ต่างชาติได้โดยถือหุ้นส่วนน้อย (minority share) 

(๒) ปัจจุบันเป็นช่วงเวลาท่ีดีที่จะลงทุนในเมียนมาเนื่องจากเมียนมามีกฎหมาย
การลงทุนฉบับใหม่ ซึ่งระบุสาขาการลงทุนท่ีรัฐบาลเมียนมาให้การสนับสนุนและแรงจูงใจในการลงทุน 



 
(๓) ภาคเอกชนต่างชาติเรียกรองให้รัฐบาลเมียนมาสนับสนุนภาคธนาคารเพื่อท่ี

ภาคธนาคารจะได้อ านวยความสะดวกด้านการลงทุนและการขับเคล่ือนเศรษฐกิจมากขึ้น 
๕. การเสวนาเร่ืองภาคธนาคารและการปฏิรูปภาคการเงินของเมียนมา ภาคเอกชน 

เมียนมาและต่างชาติได้ให้ข้อมูลและข้อเสนอแนะ ดงันี้ 
(๑) ปัจจุบัน การรู้หนังสือ (literacy) ของเมียนมามีประมาณร้อยละ ๙๐ และ

ประชากรท่ีเข้าถึงโทรศัพท์มือถือประมาณร้อยละ ๙๐ ท้ังนี้ ประชากรเมียนมาประมาณ ๕๗ ล้านคน 
มีอายุเฉลี่ย ๒๗ ปี  

(๒) ภาคธนาคารเมียนมาเป็นสัดส่วนร้อยละ ๑๕ ของ GDP และธนาคารเมียนมาได้
หันมาใช้เทคโนโลยีท่ีทันสมัยมากขึ้นเพื่อส่งเสริมบริการทางการเงินท่ีท่ัวถึง (financial inclusion) และ
เพ่ือน าประชาธิปไตยมาสู่ภาคธนาคาร (democratize banking sector) ท้ังนี้ ชาวเมียนมายังต้อง
เรียนรู้เกี่ยวกับภาคการเงินมากขึ้น (financial education) 

(๓) ธนาคารเมียนมาต้องสร้างความมั่นใจในระบบธนาคารให้แก่สาธารณะ       
และควรมีปฏิสัมพันธ์กับสังคม (interactions with community) มากขึ้น  

(๔) ควรมีการหารือและความร่วมมือระหว่างธนาคารกับผู้ก ากับธนาคาร 
(regulator) มากขึ้น รวมท้ังการก ากับธนาคารในระยะยาวอย่างชัดเจนและโปร่งใส ตลอดจน          
การบริหารจัดการความเสี่ยง 

๖. การประชมุเชงิปฏบิัตกิารด้านการมีหุ้นสว่นที่ประสบความส าเร็จในเมยีนมา 
มุมมองของคนทอ้งถิ่นและคนไทย ธนาคารกรุงเทพเป็นเจ้าภาพ โดยนกัธุรกิจไทยและนักธุรกิจเมียนมา      
ท่ีรว่มทุนระหว่างกันได้ให้ขอ้มูลเกี่ยวกับข้อดีของการมหีุ้นส่วนท่ีดี ดังนี้ (๑) หุ้นส่วนท่ีมีประสบการณ ์      
และความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจสามารถแบ่งปันองค์ความรู้ วิทยาการ และเทคโนโลยีได้ ซึ่งรวมถึงความรู ้    
ด้านการบริหารธุรกิจและมาตรฐานอุตสาหกรรม (๒) หุ้นส่วนสามารถช่วยเพิ่มมูลคา่ (value added)          
ให้สินค้าได้ (๓) หุ้นส่วนท้องถิ่นสามารถช่วยประสานงานกับหน่วยงานเมียนมาได้ ท้ังนี้ หุ้นส่วนจะต้อง
หารือและมีปฏิสัมพนัธ์กันอย่างต่อเนื่อง อนึ่ง นกัธุรกิจไทยได้เปรียบในการหาหุ้นสว่นทางธุรกิจท่ีเมียนมา 
เนื่องจากวัฒนธรรมไทยกับเมียนมาคล้ายกัน 

๗. การประชมุเชงิปฏบิัตกิารด้านการจัดหาเงนิทุน (funding) ในเมยีนมา           
ธนาคารไทยพาณิชย์เป็นเจ้าภาพ โดยผู้บริหารธนาคารและนักธุรกจิได้ให้ข้อมูลและข้อคิดเห็น ดังนี้          
(๑) ภาคธนาคารในเมียนมาได้เปลี่ยนไปในทางท่ีดี เนื่องจากรัฐบาลเปิดให้ธนาคารตา่งชาติเข้ามาเปิดสาขา
และส านักงานตัวแทน และธนาคารท้องถิ่นกไ็ด้เพิม่ขดีความสามารถ ขยายสาขา และปรับปรุงบริการ       
ของธนาคาร (๒) ธนาคารท้องถิ่นยังต้องปรับปรุงด้านการตรวจสอบบัญชี (audit) (๓) นักลงทุนต่างชาติควร
ค านึงถึงการพัฒนาเศรษฐกิจเมียนมาและชุมชมท้องถิ่นด้วย มิใช่ค านึงถึงธุรกิจเพียงอย่างเดียว อีกท้ังควร
เข้าพบหารือกับหน่วยงานเมียนมาด้วย 

๘. การเสวนาเรื่องพลังงาน อธิบดี กระทรวงไฟฟ้าและพลังงานเมียนมา และนักธุรกจิ
ต่างชาติได้ให้ข้อมูลและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

(๑) รัฐบาลเมียนมามีนโยบายที่จะเพิ่มการผลิตพลังงาน (power generation) 
และเห็นว่า LNG เป็นทางออกในระยะกลาง นอกจากนี้ รัฐบาลยังมีแผนท่ีจะพัฒนาสายส่ง 
(transmission line) และเพ่ิมไฟฟ้าในพ้ืนท่ีชนบท      

(๒) นักธุรกิจเห็นว่า รัฐบาลต้องปรับปรุงการสนับสนุนค่าไฟฟ้า เนื่องจากปัจจุบัน 
รัฐบาลขาดทุน ๒๓ จั๊ตต่อ ๑ หน่วยไฟฟ้า (electric unit) ซึ่งอัตราค่าไฟฟ้าท่ีต่ าจะมิได้ดึงดูดการลงทุน 
เท่าใดนัก ท้ังนี้ เมียนมาต้องการการลงทุนในสาขาไฟฟ้าและโครงสร้างพื้นฐานมากท่ีสุด  



 
 
(๓) เมียนมาควรใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ แต่ขณะนี้ โครงการถ่านหินได้

หยุดชะงักไป โครงการพลังน้ าก็ล่าช้า สืบเนื่องจากข้อกังวลของชุมชนท้องถิ่น 
๙. การเสวนาเรื่องโครงสร้างพื้นฐาน ปลัดกระทรวงคมนาคมและการสื่อสารเมียนมา 

และผู้แทนจากภาคเอกชน ภาคธนาคาร และองค์กรระหว่างประเทศได้ให้ข้อมูลและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
(๑) ADB และ JICA คาดการณ์ว่า เมียนมาต้องการงบประมาณ ๑๒๐ พันล้าน

ดอลลาร์สหรัฐ เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งสูงกว่างบประมาณท่ีรัฐบาลเมียนมาได้ตั้งไว้ส าหรับ
โครงส้างพื้นฐาน ๓ เท่า 

(๒) รัฐบาลเมียนมาให้ความส าคัญกับการพัฒนาถนน โดยเฉพาะถนนเส้นทางย่าง
กุ้ง-มัณฑะเลย์ มัณฑะเลย์-Myitkyina ย่างกุ้ง-Pyay และย่างกุ้ง-Mawlamyine รวมท้ังรถไฟในย่างกุ้ง 
นอกจากนี้ รัฐบาลส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชน (PPP) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

(๓) นักธุรกิจเห็นว่า รัฐบาลเมียนมาควรเปิดกว้างการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน
มากขึ้น ในลักษณะเดียวกับท่ีเปิดภาคโทรคมนาคม และออกกฎระเบียบท่ีชัดเจนเกี่ยวกับการลงทุน
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ประกอบด้วย เง่ือนไข สาขาท่ีลงทุนได้ และสาขาต้องห้าม  

๑๐.  ปาฐกถาของนาย Aung Htoo รัฐมนตรีช่วยกระทรวงพาณิชย์เมียนมา 
กล่าวถึงเศรษฐกิจและนโยบายด้านเศรษฐกิจของเมียนมา ซึ่งเน้นประเด็น ดังนี้ 

(๑)  การประชุม Myanmar Global Investment Forum เป็นการหารือระหว่าง 
รัฐบาลเมียนมากับประชาคมธุรกิจ (business community) เพ่ือปรับปรุงสภาพธุรกิจของเมียนมา 

(๒)  ตนมั่นใจว่าเศรษฐกิจเมียนมาจะพัฒนาตามประเทศสมาชิกอาเซียนอื่น ๆ  
(๓)  รัฐบาลเมียนมาได้รับความช่วยเหลือจากต่างประเทศ และได้จัดตั้งคณะกรรมการ

ความช่วยเหลือด้านการพฒันา และคณะกรรมการด้านเศรษฐกิจ รวมท้ังมีแผนท่ีจะปรับปรุงความสะดวก    
ในการด าเนินธุรกิจท่ีเมียนมา (ease of doing business) 

(๔)  รัฐบาลเมียนมาให้ความส าคัญกับการค้าและมีแผนจะเพ่ิมมูลค่าการส่งออก     
๓ เท่าภายในปี ๒๕๖๓ โดยเฉพาะการส่งออกสิ่งทอ สินค้าเกษตร และชากาแฟ รวมท้ังสนับสนุน
ผู้ประกอบการและการร่วมทุน (joint venture) นอกจากนี้ เมียนมาได้ร่วมงานแสดงสินค้าในต่างประเทศ 
และเข้าร่วมการประชุมอาเซียนและการประชุมระหว่างประเทศด้านเศรษฐกิจ รวมท้ังมีนโยบายท่ีจะ
พัฒนาให้เมียนมาเป็นผู้ส่งออกข้าวหลัก (major rice exporter) 

(๕)  เมียนมามีโอกาสการค้าสูงขึ้นภายหลังท่ีสหรัฐฯ ได้ยกเลิกนโยบายคว่ าบาตร
ด้านเศรษฐกิจและให้สิทธิ GSP คืนแก่เมียนมาเมื่อปี ๒๕๕๙ นอกจากนี้ รัฐบาลยังมีนโยบายท่ีจะลด    
อปุสรรคด้านการค้า (reduce trade barriers) โดยได้ออกกฎระเบียบใหม่ด้านการส่งออกและน าเข้า
สินค้าเมื่อปี ๒๕๕๙ รวมท้ังให้ความส าคัญกับการด าเนินการค้าอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ท้ังนี้ รัฐบาล 
ตระหนักดีว่ายังต้องปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน ระบบการขนส่งภายในประเทศและคลังสินค้า 

(๖)  รัฐบาลเมียนมาคาดว่าการค้าภายในประเทศจะเพิ่มขึ้น เนื่องจากเมียนมามี
ร้านค้าและร้านสะดวกซื้อมากขึ้น (supermarkets and convenience stores) อีกท้ังมีพัฒนาการ
ด้าน e-commerce อุตสาหกรรมการท่องเท่ียว และอุตสาหกรรมบรรเทิง นอกจากนี้ รัฐบาลได้เปิดให้
ธนาคารต่างชาติเข้ามาเปิดส านักงานตัวแทนและสาขาในเมียนมา รวมท้ังมีนโยบายท่ีจะเปิดให้บริษัท
ต่างชาติเข้ามาให้บริการด้านประกันภัยในเร็วนี้  

 
 



 
๑๑. การเสวนาเรื่องภาคการผลิต ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเมียนมา และภาคเอกชน

ได้ให้ข้อมูลและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
(๑) รัฐบาลเมียนมาให้ความส าคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยเฉพาะ    

การฝึกอบรมด้านวิชาชีพเพื่อพัฒนาทักษะและแรงงานเมียนมาและเพ่ือให้แรงงานเมียนมาสามารถ
แข่งขันกับแรงงานของประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาคได้ 

(๒) รัฐบาลเมียนมาได้ตั้งให้เขตเศรษฐกิจพิเศษเป็นศูนย์การผลิต (manufacturing hub) 
โดยปัจจุบันมีเขตเศรษฐกิจพิเศษติละวาท่ีประสบความส าเร็จมากท่ีสุดเนื่องจากอยู่ใกล้ศูนย์กลางเมือง
ย่างกุ้งและตลาดผู้บริโภค 

(๓) รัฐบาลให้ความส าคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบไฟฟ้า และ SME 
รวมท้ังภาคสิ่งทอ ซึ่งสร้างงานจ านวนมาก  

(๔) ภาคเอกชนตัง้ข้อสังเกตว่าในช่วงท่ีผ่านมา มีบริษัทต่างชาติเข้ามามากขึ้น 
เนื่องจากสภาพแวดล้อมด้านเศรษฐกจิดีขึ้น และระบบการเงินสะดวกขึ้น 

๑๒. การเสวนาเร่ืองภาคการเกษตร อธิบดีกรมเกษตร กระทรวงเกษตร ปศุสัตว์      
และการชลประทานเมียนมา และภาคเอกชนได้ให้ข้อมูลและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

(๑) รัฐบาลเมียนมาประสงค์ท่ีจะเพิ่มมูลค้าของสินค้าเกษตร จึงได้จัดตั้งศูนย์ R&D 
ด้านการเกษตร และจัดท าหลักสูตรเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาเกษตรให้เกษตรกร รวมท้ังให้
ความส าคัญกับความปลอดภัยของอาหารและโภชนาการ (nutrition) 

(๒) รัฐบาลเมียนมาต้องการเมล็ดพันธุ์ท่ีดีเพื่อเพิ่มผลิตภาพของภาคการเกษตร 
รวมท้ังองค์ความรู้เกี่ยวกับการเกษตร อุปกรณ์ และเทคโนโลยีท่ีทันสมัย ตลอดจนการฝึกอบรมให้แก่เกษตรกร 

(๓) รัฐบาลเมียนมายังสามารถพัฒนาบริการด้านการค้า การเงิน และประกันภัย
ให้แก่เกษตรกร รวมท้ังส่งเสริมให้ภาคเอกชนเมียนมาสนับสนุนภาคการเกษตรมากขึ้น ตลอดจน
สนับสนุนการเชื่อมโยงระหว่างเกษตรกร ผู้ประกอบการ และตลาด เพื่อให้เกษตรกรเข้าถึงทั้งตลาด
ภายในประเทศและตลาดระหว่างประเทศได ้

(๔) เมียนมามีศักยภาพท่ีจะเพิ่มการส่งออกสินค้าเกษตรไปยังจีน ประเทศไทย 
ญี่ปุ่น และตลาดยุโรป 

๑๓. การเสวนาเรื่องการท่องเที่ยว อธิบดีกระทรวงการโรงแรมและการท่องเท่ียวเมียนมา 
และภาคเอกชนได้ให้ข้อมลูและข้อเสนอแนะ ดังนี ้

(๑) เมียนมามีศักยภาพสูงด้านการท่องเท่ียว เนื่องจากมีสถานท่ีท่องเท่ียวท่ี
หลากหลาย มีท้ังภูเขา ทะเล ชายหาด และสถานท่ีเชิงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม อย่างไรก็ดี มีประเด็น
ท้าทายที่มาจากข้อกังวลของนักท่องเท่ียวเกี่ยวกับชนกลุ่มน้อย กระบวนการสันติภาพ และ
สถานการณ์ในรัฐยะไข่ 

(๒) กระทรวงการโรงแรมและการท่องเท่ียวมีแผนแม่บทเรื่องการพัฒนาการท่องเท่ียว
อย่างมีความรับผิดชอบ ซึง่รวมถึงการสนับสนุน eco-tourism และมกีารหารือและความร่วมมือกับสมาคม
โรงแรมเมียนมาและภาคเอกชนเมียนมา 

(๓) เมียนมายังต้องพฒันาทรัพยากรมนุษย์เพื่อรองรับอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว 
รวมท้ังพัฒนาสถานท่ีท่องเท่ียวและบริการ 

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


