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หลัง
จากทราบผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการของ

ประเทศพม่าซึ่งมีขึ้นเม่ือวันท่ี 7 พฤศจิกายน 2558 

คาดการณ์กนัว่าพรรคสนันบิาตแห่งชาตเิพือ่ประชาธปิไตยหรอื NLD 

น�าโดยนางอองซาน ซูจี น่าจะได้รับชัยชนะการเลือกตั้งในครั้งนี้  

นักลงทุนชาวไทยที่จะเข้าไปลงทุนในพม่าคงต้องเฝ้าติดตามข่าวสาร

ข้อมลูด้านนโยบายเศรษฐกจิการลงทนุ การเมอืง และสงัคมของพม่า

ภายใต้การน�าของ นางอองซาน ซูจี จะเป็นอย่างไรต่อไป

ก่อนที่จะไปถึงการเปลี่ยนแปลงตรงนั้น รู้ทัน AEC ในฉบับนี้ 

ขอน�าทุกท่านย้อนกลับไปดูการปกครองภายใต้รัฐบาลพม่า โดย

การน�าของ พล.อ.เต็ง เส่ง ซึ่งได้ด�าเนินโยบายปฏิรูปประเทศตั้งแต่ปี 

2554 รวมถงึการเปลีย่นแปลงนโยบายการลงทนุทีเ่พิม่สทิธปิระโยชน์

แก่นกัลงทนุต่างชาตจิากปี 2555 เป็นต้นมา พม่า ได้กลายเป็นประเทศ

เศรษฐกิจเกิดใหม่ที่ได้รับความสนใจจากนักลงทุนทั่วโลก ซึ่งมีปัจจัย

เก้ือหนุนที่ส�าคัญ คือ ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ 

ขนาดประชากรเกือบ 60 ล้านคน ที่ ต้ังของประเทศเป็นพื้นที่

ยุทธศาสตร์ด้านการค้า และการลงทุนซึ่งอยู่ระหว่าง 2 ประเทศยักษ์

ใหญ่ทางเศรษฐกิจของเอเชีย นั่นคือ จีน และอินเดีย และการเป็น

สมาชิกของอาเซียน และการปรับเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

หรือ AEC  ในช่วงสิ้นปี 2558 สิ่งเหล่านี้ดึงดูดนักลงทุนต่างประเทศ

ให้มาลงทุนขยายธุรกิจ จากข้อมูลสถิติของ Directorate of Invest-

ment and Company Administration (DICA) เมด็เงนิลงทนุจากต่าง

ประเทศไหลเข้าพม่าในช่วงปีงบประมาณ 2553/54-2557/58 มากกว่า 

36.6 พันล้านเหรียญสหรัฐ โดยเข้ามาลงทุนในอุตสาหกรรมการผลิต

และบริการหลายสาขา เช่น พลังงาน ผลิตไฟฟ้า น�้ามันและก๊าซ

ธรรมชาติ เหมืองแร่ การขนส่ง และโลจิสติกส์ การเงินธนาคาร การ

ท่องเที่ยว 

การลงทุนโครงการขนาดใหญ่เป็นปัจจัยขับเคลื่อนการขยาย

ตวัของเศรษฐกจิพม่านบัตัง้แต่การประกาศปฏริปูประเทศ โดยเฉพาะ

อย่างยิง่การลงทนุในธรุกจิพลงังาน และโครงสร้างสาธารณปูโภคพืน้

ฐาน โดยเงินลงทนุส่วนใหญ่มาจากประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก 

เช่น จีน ไทย สิงคโปร์ และเงินทุนจากองค์กรระหว่างประเทศ เช่น 

โอกาสความท้าทาย

และแนวโน้มการลงทุนในพม่า
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ธนาคารโลก หรือ World Bank ธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย หรือ 

ADB กองทุนการเงินระหว่างประเทศ หรือ IMF ทั้งนี้ ธนาคารเพื่อการ

พฒันาเอเชยีคาดการณ์ว่า เศรษฐกจิของพม่ามโีอกาสเจรญิเตบิโตอยู่

ที่ร้อยละ 8.3 ในปี 2558 และประมาณร้อยละ 8 ในปี 2559

จากการที่ประเทศไทยจะเป็นหน่ึงในพันธมิตรทางเศรษฐกิจ

ที่ส�าคัญของพม่ามายาวนานส่งผลให้นักลงทุนไทยมีโอกาสลงทุน

โครงการขนาดใหญ่หลายโครงการ โดยเฉพาะอย่างย่ิงโครงการเขต

เศรษฐกิจพิเศษทวาย (Dawei Special Economic Zone Project)  

ซึ่งถือเป็นโครงการยุทธศาสตร์จากการร่วมทุนของทั้ง 2 ประเทศ เป็น

การเขื่อมโยงระบบโลจิสติกส์ ทั้งภายใน และภายนอกภูมิภาคเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้ และเป็นตัวขับเคล่ือนการเจริญเติบโตของ

เศรษฐกิจพม่าในระยะยาว 

ในส่วนของการค้าชายแดนซึ่งถือเป็นยุทธศาสตร์ส�าคัญของ

รัฐบาลไทยชุดปัจจุบัน ข้อมูลสถิติจากกรมศุลกากรแสดงให้เห็นว่า 

มูลค่าการค้าชายแดนไทย-พม่า คิดเป็นร้อยละ 47 ของมูลค้าการค้า

ชายแดนระหว่างไทย และประเทศเพื่อนบ้านแถบลุ่มแม่น�้าโขง 

(กัมพูชา ลาว พม่า เวียดนาม) และนักวิเคราะห์ประเมินว่า มูลค่า 

การค้าชายแดนไทย-พม่าจะมอีตัราการเจรญิเตบิโตอยู่ทีร้่อยละ 9-10 

ต่อปี นอกจากนี้แล้ว สนธิสัญญาทางด้านภาษีระหว่างรัฐบาลไทย-

พม่า ทีม่ผีลบงัคบัใช้ตัง้แต่ปี 2555 จะช่วยลดภาระทางภาษ ีและสร้าง

แรงจูงใจให้นักธุรกิจไทยเข้าไปลงทุนที่พม่าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

จากการที่รัฐบาลพม่าก�าหนดยุทธศาสตร์ปรับโครงสร้าง

เศรษฐกิจ โดยเน้นพัฒนาภาคอุตสาหกรรมการผลิต และภาคบริการ

อย่างจริงจัง นอกจากเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายแล้ว รัฐบาลพม่าได้

อนุมัติให้มีการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษอีก 2 แห่ง นั่นคือ เขต 

เศรษฐกิจพิเศษทิลาวา (Thilawa Special Economic Zone) ตั้งอยู่

ใกล้เมอืงย่างกุง้ (Yangon) ซึง่เป็นการร่วมทนุระหว่างพม่า และญีปุ่น่ 

ซึง่จะเน้นการผลติสนิค้าอตุสาหกรรมเพือ่การส่งออก เช่น สิง่ทอ สนิค้า

ไฮเทค และเขตเศรษฐกิจพิเศษเจ้ากู (Kyaukpyu Special Eco-

nomic Zone) ตั้งอยู่ในรัฐยะไข่ (Rakhine State) ซึ่งอยู่ทางทาง 

ตะวันตกของพม่า ซึ่งคาดว่าก�าลังจะเริ่มด�าเนินก่อสร้างในปีนี้ โดย 

จะเน้นพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิต บริการ และโลจิสติกส์ รวมถึง
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อุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร และเมืองแร่ และเร็วๆ นี้ 

กลุ่มอมตะ (AMATA) ซึ่งเป็นผู้น�าด้านการพัฒนา และบริหารนิคม

อุตสาหกรรมของไทย ได้ประกาศกลยุทธ์การลงทุนเพื่อใช้โอกาสจาก

การเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ AEC ในปี 2558 โดยจะเพิ่มการลงทุนใน

เวียดนาม และมีแผนที่จะลงทุนสร้างนิคมอุตสาหกรรมในพม่า 

เนื่องจากความได้เปรียบในเชิงภูมิศาสตร์ที่เป็นประตูเชื่อมไปยัง

ประเทศแถบตะวันตก

ถงึแม้ว่า เศรษฐกจิพม่ามแีนวโน้มทีจ่ะเจรญิเตบิโต และดงึดดู

เงินลงทุนจากต่างประเทศได้อย่างต่อเน่ือง รัฐบาลพม่ายังคงต้อง

เผชิญต่อความท้าทาย 3 ด้าน ที่อาจส่งผลให้การปฏิรูปประเทศเกิด

การสะดุด นั่นคือ 

1.  เสถียรภาพทางการเมือง การด�าเนินนโยบายปฏิรูป

ประเทศพม่าส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงตั้งแต่ปี 2554 ถึงปัจจุบัน 

และมีการก�าหนดให้มีการเลือกตั้งทั่วไปในช่วงปลายปี 2558 หลาย

ฝ่ายมองว่า การเมืองของพม่าในอนาคตยังคงไม่ชัดเจน และคาด

การณ์ว่า แม้ประเทศพม่าจะมีรัฐบาลใหม่ที่มาจากการเลือกตั้ง กลุ่ม

ทหารจะยงัรกัษาอ�านาจทางการเมอืงเอาไว้ และความท้าทายทางการ

เมืองอีกอย่างหนึ่ง คือ การยุติความขัดแย้งกับชนกลุ่มน้อยต่างๆ เพื่อ

สร้างเสถียรภาพทางการเมือง รวมถึงการเปิดโอกาสให้ผู้น�าชนกลุ่ม

น้อยได้มามีส่วนร่วมในการก�าหนดนโยบายปฏิรูปประเทศ และหาก

ด�าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะช่วยขับเคล่ือนการพัฒนา

เศรษฐกิจได้อย่างยั่งยืน ลดปัญหาความยากจน และความเหลื่อมล�้า

ทางเศรษฐกจิ และยกระดบัมาตรฐานการครองชพีของประชาชนชาว

พม่า

2. การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน จากผลการจัด

อันดับความสามารถในการแข่งขันปี 2557-2558 (The 2014-2015 

Global Competitiveness Report) พมา่อยู่อันดับที ่134 จากทั้งหมด 

144 ประเทศ และนักวิเคราะห์ได้ให้ความเห็นว่า ณ ปัจจุบัน พม่ายัง

คงเป็นประเทศที่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติ แรงงาน และภาคการเกษตร

ขบัเคลือ่นการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิ หากพม่าต้องการขยับไปเป็น

ประเทศที่มีระดับรายได้ปานกลาง (Middle - Income Country) พม่า

ต้องปรบัโครงสร้างเศรษฐกจิขนานใหญ่ โดยเพิม่ความเข้มแขง็ให้ภาค

อุตสาหกรรมการผลิต และภาคบริการ และก�าหนดยุทธศาสตร์เพื่อ

เพิ่มมูลค่าให้ภาคการเกษตร

3. อุปสรรคและความยุ่งยากในการลงทุนท�าธุรกิจ จากผล

การจัดอันดับความสะดวกสบายในการเข้าไปลงทุนท�าธุรกิจในปี 

2557 (The 2014 Ease of Doing Business) โดยธนาคารโลก พม่า 

ถูกจัดให้อยู่ล�าดับที่ 177 จาก 189 ประเทศ นักวิเคราะห์ได้อธิบายว่า 

ถึงแม้รัฐบาลพม่าได้พยายามดึงดูดเงินลงทุนจากต่างชาติ โดยปรับ

แก้กฎระเบียบข้อบังคับด้านการลงทุนมาระยะหนึ่งแล้ว แต่นักลงทุน

ต่างชาติยังต้องเผชิญความยุ่งยากในการท�าธุรกิจที่พม่า เช่น ราคา

ทีด่ิน และค่าเช่าส�านักงานในเมืองเศรษฐกิจส�าคัญๆ อยู่ในระดับที่สูง

มาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมืองย่างกุ้ง และมัณฑะเลย์ 

นอกจากนีแ้ล้ว เศรษฐกิจของพม่านัน้ยังคงใช้เงินสดเป็นหลกั 

ระบบเงินอิเล็กทรอนิกส์ยังไม่ถูกพัฒนาให้ตอบสนองความต้องการ

ของนักลงทุนได้ดีเท่าที่ควร เป็นต้น ดังนั้น รัฐบาลพม่าต้องให้ความ

ส�าคัญต่อการลงทุนเพื่อพัฒนาโครงสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐาน การ

แก้ไขข้อปัญหาอปุสรรคในการลงทนุ และด�าเนนิการปฏริปูเศรษฐกจิ

อย่างต่อเนื่อง และจริงจัง ซึ่งจะช่วยให้การท�าธุรกิจในพม่าเกิดความ

สะดวกสบายมากขึ้น

จากทีก่ล่าวมาข้างต้น ประเทศพม่าก�าลงัอยูใ่นช่วงการเปลีย่น

ผ่านทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ครั้งส�าคัญในประวัติศาสตร์ 

และรัฐบาลพม่าต้องทุ่มเทสรรพก�าลังเพื่อลดอุปสรรค และเพิ่มความ

มั่นใจให้แก่นักลงทุนต่างชาติ เพื่อให้เศรษฐกิจของพม่ามีการเจริญ

เติบโตอย่างต่อเนือ่ง และดึงดูดเงินลงทนุจากนกัลงทนุต่างประเทศซึง่

มเีป้าหมายทีจ่ะสร้างฐานการผลติสนิค้า การค้าระหว่างประเทศ และ

ขยายฐานลูกค้าซึ่งก�าลังซื้อมีแนวโน้มจะเพิ่มสูงขึ้นในอนาคต ดังนั้น 

นกัลงทนุไทยทัง้รายเลก็รายใหญ่คงต้องคอยติดตามข่าวสารของพม่า

กันอย่างต่อเนื่อง

ที่มา: ผู้จัดการออนไลน์
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