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บทความวิจัยนีม้ีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยภายในบริษัทเอกชนไทย  ที่มีผลต่อการ

ตัดสินใจในการลงทุนในประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา  และเพื่อศึกษาปัจจัยภายนอก

บรษิัทเอกชนไทยในประเทศเมียนมาที่มีผลต่อการตดัสินใจลงทุนของบริษัทเอกชนไทย  โดยมีผูใ้หข้อ้มูล

หลกัในการศึกษา จ านวน 10 ท่าน คือผูบ้ริหารธุรกิจระดับสูง 6 ท่าน และผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียจ านวน 4 

ท่าน เครื่องมือที่ใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มลูคือ แบบสมัภาษณช์นิดกึ่งมีโครงสรา้ง การสมัภาษณเ์ชิงลึก 

ใชก้ารวิเคราะหเ์ชิงพรรณนา วิเคราะหเ์นือ้หาในทางตรง มีการจดัหมวดหมู่จากความรูแ้บบนิรนยั โดยใช้

ทฤษฎีเป็นฐานในการจ าแนกข้อมูล  ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยภายในที่มีผลต่อการตัดสินใจของ

บรษิัทเอกชนไทยในการลงทุนนัน้เกิดจาก 2 ขอ้ไดเ้ปรียบ ขอ้ไดเ้ปรียบขอ้แรกไดแ้ก่ ขอ้ไดเ้ปรียบของการ

เป็นเจา้ของ โดยประเด็นที่มีความส าคญัสงูสดุ คือการมีแบรนดท์ี่ดีและแข็งแกรง่ อนัดบัรองลงมาคือการ

มีคณุภาพสินคา้และบรกิารที่ดี ขอ้ไดเ้ปรียบขอ้ที่สองไดแ้ก่ ขอ้ไดเ้ปรียบจากการท าภายในบริษัทเอง โดย

ประเด็นที่มีความส าคญัสูงสดุคือการมีประสิทธิภาพในการบังคบับญัชางาน  ในส่วนปัจจยัภายนอกที่มี

ผลต่อการตัดสินใจลงทุน ถือเป็นขอ้ไดเ้ปรียบจากสถานที่ตัง้ ซึ่งเกิดจาก 3 ปัจจัยย่อยไดแ้ก่ ปัจจยัดา้น

นโยบายสง่เสรมิ FDI ปัจจยัดา้นเศรษฐศาสตร ์และปัจจยัดา้นความสะดวกในการด าเนินธุรกิจ โดยปัจจยั

ภายนอกที่มีผลต่อการตดัสินใจลงทุนมากที่สดุไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นเศรษฐศาสตรใ์นดา้นการแสวงหาตลาด 

โดยมีปัจจยัดา้นเศรษฐศาสตรใ์นดา้นการแสวงหาประสิทธิภาพเป็นแรงจูงใจในล าดบัถัดมา  ปัจจยัดา้น

เศรษฐศาสตรใ์นดา้นการแสวงหาทรพัยากรโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่าแรงที่ถูก พบว่าไม่ไดเ้ป็นแรงจูงใจหลกั 

และปัจจยัดา้นเศรษฐศาสตรใ์นดา้นการแสวงหาสินทรพัย ์ไม่ไดเ้ป็นแรงจงูใจเลย 

 
ค าส าคญั : การตดัสินใจลงทนุโดยตรงในต่างประเทศ, บรษิัทเอกชนไทย, สาธารณรฐัแห่งสหภาพเมียน
มา 
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This research paper aims to study the internal factors of a Thai company and to 

study the external factors of a Thai company that influenced decisions to invest in the 

Republic of the Union of Myanmar. The ten key contributors to this study included six senior 

business executives and four stakeholders. The tools used for data collection included semi-

structured interviews and in-depth interviews. This research used descriptive analysis and 

direct content analysis. The classification was based on the deductive method and used 

theory as a base for classifying information. The results of the study found that the internal 

factors affecting the decisions of Thai companies were due to two advantages. The first 

advantage was the Ownership advantage. The most important factor was to have a robust 

brand. The next factor was quality of products and services. The second advantage was the 

Internalization advantage, and the most significant efficiency in job supervision. The 

external factors affecting decisions to invest, the Location advantage, caused by three sub-

factors: the FDI promoted policy factors, economic factors, and the ease of doing business 

factor. The external factor that affected them the most was the economic factors of market-

seeking. The economic factor in terms of efficiency-seeking was the next motive. The 

economic factor in resource-seeking, especially low wages, which was found not to be the 

primary motive, while the economic factors in asset-seeking was not a motive. 

 
Keyword : FDI determinant, Thai companies, Republic of the Union of Myanmar 
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กิตติกรรมประ กาศ 
 

กิตติกรรมประกาศ 
  

สารนิพนธ์ฉบบันีส้  าเร็จลลุ่วงลงไดด้ว้ยความกรุณาและความช่วยเหลืออย่างดียิ่งจาก  รอง
ศาสตราจารย์ ดร. ธิตินันธุ์ ชาญโกศล อาจารยท์ี่ปรึกษาสารนิพนธ์ ที่ไดใ้หค้  าปรึกษา ขอ้เสนอแนะ 
และชีน้  าแนวทาง เพื่อใหส้ารนิพนธ์ฉบับนีม้ีความสมบูรณ์ ผูว้ิจัยรูส้ึกซาบซึง้ในความกรุณา จึงขอ
กราบขอบพระคณุเป็นอย่างสงูไว ้ณ โอกาสนี ้

ขอขอบพระคุณ คณาจารยโ์ครงการบริหารธุรกิจมหาบณัฑิตทุกท่าน ที่ไดก้รุณาใหค้วามรู้
ทัง้ในทางทฤษฎี รวมถึงการประยุกตใ์ชใ้นทางปฏิบติั และขอขอบคณุเจา้หนา้ที่โครงการบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต เจ้าหน้าที่คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม  และเจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัยทุกท่าน  ที่ให้
ค าแนะน า และใหค้วามช่วยเหลือประสานงานใหด้ว้ยดีเสมอมา 

ขอขอบพระคุณ สถานเอกอคัรราชทูตไทยในย่างกุ้ง สมาคมนักธุรกิจไทยในเมียนมา และ
บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต ์จ ากดั (มหาชน) ที่มีสว่นส าคญัอย่างยิ่ง ในดา้นการประสานงาน 
ใหค้ าแนะน า และช่วยเหลือสนบัสนนุในทกุ ๆดา้น แก่ผูว้ิจยัในการท าสารนิพนธค์รัง้นี ้

กราบขอขอบพระคุณ คุณแม่และทุกคนในครอบครวั รวมถึง ภรรยา ลกูสาว และลูกชายที่
น่ารกั ที่คอยห่วงใย ดแูล เขา้ใจ และ สนบัสนนุตลอดมา ตลอดจนเพื่อนนิสิต และเพื่อนรว่มงานที่เป็น
ก าลงัใจ ช่วยเหลือ และใหค้ าแนะน าต่าง ๆ ในการท าสารนิพนธ ์ฉบบันีเ้ป็นอย่างดี 

สุดท้ายนี ้ คุณประโยชน์และความดีอันพึงมีจากสารนิพนธ์ฉบับนี ้ ผู้วิจัยขอน้อมบูชา
พระคุณบิดา มารดา ตลอดจนบูรพคณาจารยท์ุกท่าน ที่ไดอ้บรมสั่งสอนและชีแ้นะแนวทางที่ดีและมี
คณุค่าตลอดมาจนกระทั่งประสบความส าเรจ็ในวนันี ้
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บทที ่1  
บทน า 

ภูมิหลัง 
ในช่วงสองสามทศวรรษที่ผ่านมา มีวิวัฒนาการในเศรษฐกิจโลกที่มีผลต่อการพัฒนา

อตุสาหกรรมที่น่าสนใจหลายประการ กล่าวคือ 1. กระแสโลกาภิวตันแ์ละความกา้วหนา้ทางดา้น
เทคโนโลยี 2. การเปิดเสรีทางการคา้และการเคลื่อนยา้ยเงินทุน 3.การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ ใน
ภมูิภาคต่าง ๆ ของโลก 4. การมีกฎเกณฑห์รือกฎระเบียบการคา้ใหม่ๆ 5. การเคลื่อนไหวของอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและราคาสินค้าโภคภัณฑแ์ละ 6. การเปลี่ยนแปลงใน โครงสรา้ง
ของเศรษฐกิจโลก (สมศกัดิ ์แตม้บญุเลิศชยั, 2558) 

ดว้ยวิวัฒนาการดังกล่าว ไดส้่งผลกระทบต่อประเทศไทยในฐานะหนึ่งในสมาชิกของ
สมาคมประชาชาติอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได ้ผลกระทบดังกล่าวส่งผลต่อบริษัทเอกชนไทยหลายกลุ่ม 
ทัง้เชิงบวกและเชิงลบ จะไดย้กหนึ่งตวัอย่างที่เกิดขึน้ในกลุ่มบรษิัทเอกชนที่ไดร้บัผลกระทบนีไ้ดแ้ก่ 
บรษิัทเอกชนในกลุม่อตุสาหกรรมวสัดกุ่อสรา้ง ซึ่งไดร้บัปัจจยัเชิงบวกจาก  

1) ความตอ้งการใชว้สัดกุ่อสรา้งในประเทศที่จะเพิ่มขึน้ โดยสินคา้ที่เก่ียวเนื่องกบัการ
ลงทุนโครงสรา้งพืน้ฐานของภาครฐัที่ขยายตัว ได้แก่ เหล็ก ปูนซีเมนต ์คอนกรีตผสมเสร็จ และ
เสาเข็มคอนกรีต สว่นวสัดกุ่อสรา้งที่จะปรบัตวัดีขึน้ตามโครงการอสงัหาริมทรพัยท์ี่เริ่มฟ้ืนตวั ไดแ้ก่ 
พืน้คอนกรีตส าเรจ็รูป กระเบือ้ง และสขุภณัฑ ์ 

2) การส่งออกวัสดุก่อสร้างที่มีแนวโน้มปรับตัวสูงขึน้ เนื่องจากหลายป ระเทศ
โดยเฉพาะในอาเซียน ก าลังอยู่ ในช่วงการพัฒนาโครงสร้างพื ้นฐานและลงทุนโครงการ
อสงัหาริมทรพัย ์การเติบโตของอุปสงคท์ัง้ในประเทศและส่งออกจะหนุนใหป้ริมาณการผลิตและ
รายไดข้องผูผ้ลิตวสัดกุ่อสรา้งเพิ่มขึน้ 

ในเวลาเดียวกัน มีปัจจัยเชิงลบจากโลกาภิวัตน์ส่งผลให้เกิดการแข่งขันที่สูงจากการ
น าเขา้ เห็นไดช้ดัเจนจากอุตสาหกรรมเหล็กเสน้ เนื่องดว้ยคณุลกัษณะของสินคา้ที่แตกต่างกันไม่
มากส่งผลให้ผู้ผลิตไทยเผชิญการแข่งขันสูงด้านราคากับเหล็กเส้นน า เข้าที่มีราคาต ่ากว่า 
โดยเฉพาะจากจีนที่ไทยน าเขา้เหล็กเสน้กว่า 60% ของการน าเขา้เหล็กเสน้ทั้งหมด (นิรติัศัย ทุม
วงษา, 2561) 

อย่างไรก็ตาม ด้วยปัจจัยเชิงบวกของโลกาภิวัตน์ กลุ่มบริษัทเอกชนไทย ไม่ได้ปล่อย
โอกาสในการขยายตลาดใหห้ลดุลอย โดยเฉพาะอย่างยิ่งตลาดอาเซียนใหม่ อย่าง CLMV (กมัพชูา 
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สปป. ลาว เมียนมา เวียดนาม) ที่ไทยมีศักยภาพดว้ยภูมิศาสตรท์ี่ตั้งอยู่ในใจกลางกลุ่มประเทศ 
CLMV และมีความสมัพนัธท์างการคา้ การลงทนุ และอีกในหลายมิติที่ดีต่อกนัมาเป็นเวลานาน 

กิจกรรมธุรกิจระหว่างประเทศระหว่างไทยกับ CLMV จากอดีตที่เป็นรูปแบบการค้า 
น าเข้าส่งออกเป็นรูปแบบหลัก ได้พัฒนามาเป็นการมีรูปแบบกิจกรรมเพิ่มมาอีกหนึ่งชนิดคือ
รูปแบบการลงทุนโดยเฉพาะอย่างยิ่งการลงทุนโดยตรงระหว่างประเทศ  (Foreign Direct 
Investment : FDI) 

ตาราง 1สถิติการสง่ออกและFDI ของไทยไปยงักลุม่ประเทศ CLMV รายปี 

ปี 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 

มลูค่าการสง่ออก 190,930 231,479 255,808 334,378 321,840 391,965 463,357 

FDI 8,599 5,350 -8,919 13,490 21,729 24,171 18,196 

สดัสว่น FDI /
สง่ออก(%) 

4.5% 2.3% -3.5% 4.0% 6.8% 6.2% 3.9% 

        

ปี 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 

มลูค่าการสง่ออก 524,381 574,240 664,684 751,827 780,490 850,130 940,716 

FDI 30,535 45,869 31,007 51,878 86,807 82,771 63,839 

สดัสว่น FDI /
สง่ออก(%) 

5.8% 8.0% 4.7% 6.9% 11.1% 9.7% 6.8% 

ที่มา: กระทรวงพาณิชย,์ ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2562 

จากขอ้มูล ตาราง 1ขา้งตน้แสดงใหเ้ห็นถึงกิจกรรมธุรกิจระหว่างประเทศในรูปแบบของ
การลงทนุโดยตรงในต่างประเทศของนกัลงทนุไทยที่เริ่มมีบทบาทมากขึน้ มีการขยายตวัจากมลูค่า 
FDIจาก8,599ลา้นบาท ในปี 2548 มาสูงสุดในปี 2559 กว่า 86,807 ลา้นบาท แมว้่าในเชิงมลูค่า
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จะยงัเทียบไม่ไดก้บัการสง่ออกสินคา้ที่ก็มีการขยายตวัอย่างต่อเนื่องแต่ก็มีสดัสว่นเมื่อเทียบกบัการ
สง่ออกที่อยู่ในทิศทางเพิ่มมากขึน้ 

ประเทศหนึ่งในกลุ่ม CLMV ที่เป็นที่น่าจับตามอง คือประเทศสาธารณรฐัแห่งสหภาพ
เมียนมา (เรียกโดยทั่วไปว่า “เมียนมา”) นับจากปี 2551-2554 มีการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง
ภายในประเทศในทิศทางที่เสรียิ่งขึน้และไดร้บัการยอมรบัจากนานาชาติเพิ่มขึน้จนไดร้บัการผ่อน
คลายการคว ่าบาตรจากประเทศต่าง ๆ ในปี 2555 

โดยเฉพาะจากสหรัฐฯและสหภาพยุโรป ได้ส่งผลต่อทิศทางเศรษฐกิจ เมียนมา
ค่อนขา้งมาก ซึ่ง ช่วงเวลาสอดคลอ้งกับที่ เมียนมาเร่งปฏิรูปนโยบายทางเศรษฐกิจและการเงิน
เชื่อมโยงกบัเศรษฐกิจภายนอกมากขึน้ ทัง้การปรบัปรุงกฎหมายการลงทุนที่มอบสิทธิประโยชนแ์ก่
นักลงทุนต่างชาติมากขึน้ รวมทั้งการยกเครื่องระบบการเงินของประเทศใหม่โดยเริ่มจากการ
เปลี่ยนระบบอัตราแลกเปลี่ยนเป็นอัตราลอยตวัแบบมีการจดัการ และการเร่งปรบัปรุง ระบบการ
ช าระเงินของประเทศสูม่าตรฐานและความเป็นสากลยิ่งขึน้ เหล่านีล้ว้นส่งผลต่อมมุมองและความ
เชื่อมั่นนักลงทุนต่างชาติใหห้นัมาสนใจและแสวงหาโอกาสการเขา้สู่ตลาดเมียนมาดงัเห็น ไดจ้าก
การหลั่งไหลของนกัลงทุนต่างชาติเขา้ไปในเมียนมาอย่างคึกคกันบัจากช่วงตน้ปี 2555 เป็นตน้มา 
(สถาบันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอุตสาหกรรมการผลิต , 2556) ดังแสดงใน 
ภาพประกอบ 1 และลงทุนต่อเนื่องอย่างกา้วกระโดดในปี 2558 (ค.ศ. 2015) หลงัจากพรรค NLD 
ชนะการเลือกตัง้และไดจ้ดัตัง้รฐับาลพลเรือน 
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ภาพประกอบ 1 การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศของกลุม่ประเทศ CLMV  
(ขอ้มลูรายปี แสดงมลูค่าการลงทนุหน่วยลา้นเหรียญสหรฐั ฯ) 

ที่มา: UNCTAD, United Nations, 2019 

ส าหรบัการลงทุนโดยตรงจากประเทศไทยไปยังเมียนมานั้น มีสถิติดัง ตาราง 2 ซึ่งมี
มลูค่าและสดัส่วนการลงทุนโดยตรง ในระดบัสงูมากในช่วงปี 2556 – 2558 ดว้ยอานิสงสจ์ากการ
ยกเลิกการคว ่าบาตร การเดินหนา้สู่แนวทางเสรีประชาธิปไตยและตลาดเสรีมากขึน้ อย่างไรก็ตาม 
หลังจากนั้น แมม้ีเม็ดเงิน FDI เขา้ไปยังเมียนมาอย่างต่อเนื่อง แต่ความสนใจส่วนใหญ่ของนัก
ลงทนุไทยกลบัหนัเหไปลงทนุในเวียดนามมากขึน้  

ก่อนวิกฤตการณก์ารเงินโลกปี 2550 – 2551 FDI ของเวียดนามส่วนใหญ่อยู่ในการผลิต
น า้มันดิบ และการผลิตที่ใชแ้รงงานเขม้ขน้ อาทิ อุตสาหกรรมสิ่งทอ สะทอ้น  ถึงการลงทุนที่เน้น
เฉพาะข้อได้เปรียบด้านต้นทุนแรงงานต ่า อย่างไรก็ตาม หลังช่วงปี 2552 เป็นต้นมา FDI ใน
เวียดนามมีความหลากหลาย โดยเฉพาะในอุตสาหกรรม  อิเล็กทรอนิกส ์ที่บริษัทขา้มชาติขนาด
ใหญ่ไดเ้ขา้มาลงทุน อย่างต่อเนื่อง โดย ณ สิน้ปี 2562 เวียดนามมีมูลค่าเงิน ลงทุนโดยตรงสุทธิ
สะสมกว่า 161,111 ดอลลาร ์สรอ. อยู่ในการผลิตรอ้ยละ 59 ในอสงัหาริมทรพัยร์อ้ยละ 16 และใน
การผลิตไฟฟ้ารอ้ยละ 7 โดยประเทศที่ เขา้มาลงทนุสงูสดุ 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ เกาหลีใต ้ญ่ีปุ่ น และ
สิงคโปร ์ซึ่งการลงทนุของเวียดนามมี แนวโนม้เติบโตไดดี้ สะทอ้นจากขอ้มลูมลูค่าการลงทุนที่ ไหล
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เขา้เวียดนามเพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่อง คาดว่าเป็นสาเหตหุนึ่งท าใหส้ดัสว่นการลงทุนในเมียนมาลดลง 
ในช่วงปี 2559 – 2561 ทัง้นีเ้นื่องจาก 

เวียดนามไดเ้ริ่มการปฏิรูประบบการตลาดมาก่อนเมียนมาหลายปี และมีปัจจัยส่งเสริม
หลายประการ โดยหลกัไดแ้ก่ เสถียรภาพทางการเมือง การเติบโตของชนชั้นกลาง และการยา้ย
ฐานการผลิต กลา่วคือ 

ว่าดว้ยดา้นเสถียรภาพทางการเมือง เวียดนามปฏิรูปเศรษฐกิจจากระบบคอมมิวนิสต์ 
ไปสู่ระบบเศรษฐกิจตลาดเชิงสงัคม (Socialist–Oriented Market Economy) และเริ่มใชน้โยบาย 
Doi Moi ในปี 2529 เพื่อลดการผูกขาดของภาครฐัและให้ประชาชน  ประกอบธุรกิจเสรีมากขึน้ 
รวมถึงเปิดเสรีด้านการค้าและ  การลงทุนมากขึน้  สะท้อนจากการเข้าเป็นสมาชิกสมาคม 
ประชาชาติแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้(ASEAN) ในปี 2538 และองคก์ารการคา้โลก (WTO) ในปี 
2550 ตลอดจนการปฏิรูประบบเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็น รากฐานส าคญัของพฒันาการทาง
เศรษฐกิจที่กา้วกระโดด เสถียรภาพทางการเมืองของเวียดนามที่อยู่ใน เกณฑดี์ ส่งผลใหน้โยบาย
ภาครฐัมีความชัดเจนและ ต่อเนื่อง และสามารถสรา้งความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุน  ต่างชาติที่
ตอ้งการลงทุนในระยะยาว ทั้งนี ้นโยบายหลัก  ที่เป็นแม่เหล็กดึงดูด FDI ในช่วง 30 ปีที่ผ่านมา 
ไดแ้ก่ (1) การผ่อนคลายกฎระเบียบใหก้ารลงทุนของต่างชาติ ท าไดส้ะดวก เท่าเทียม และสามารถ
แข่งขันกับธุรกิจใน ทอ้งถิ่นได ้เช่น การปรบัปรุง Law on Enterprises และ Law on Investment 
ต่อเนื่อง และไดอ้อกกฎหมายสองฉบบัล่าสุดในปี2563 ซึ่งจะมีผลบงัคับใชใ้นปี 2564 (2) การให้
สิทธิประโยชนท์างภาษีและสิทธิประโยชน์ เพื่อสนับสนุนการลงทุนที่ภาครฐัตอ้งการส่งเสริม เช่น 
การลงทุนในพืน้ที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการลงทุนในอุตสาหกรรมการผลิตดา้นเทคโนโลยีเพื่อ
สนับสนุนการเติบโตของประเทศในอนาคต เป็นต้น  (3) การเข้าร่วมความตกลงการค้าเสรีกับ
ประเทศต่าง ๆ จ านวน 13 ฉบับ โดยมีความตกลงที่ส  าคัญล่าสุด อาทิ ความตกลงการคา้เสรีกับ
สหภาพเศรษฐกิจยเูรเซีย (Eurasian Economic Union: EAEU) ความตกลงหุน้ส่วน ทางเศรษฐกิจ
ภาคพืน้แปซิฟิก (Comprehensive and Progressive Trans-pacific Partnership: CPTPP) และ 
EU - Viet Nam FTA ซึ่งช่วยเพิ่มขอ้ไดเ้ปรียบและโอกาส ในการขยายตลาดการคา้ระหว่างประเทศ 

เก่ียวกับการเติบโตของชนชั้นกลาง เวียดนามมีประชากรวัยท างาน (อายุ 15 – 59 ปี) 
กว่า 63 ล้านคน คิดเป็นรอ้ยละ 65 ของประชากรทั้งหมด และมีค่าอายุเฉลี่ยของประชากรวัย
แรงงานที่  36 ปี ส่งผลให้มีความพรอ้มที่จะรองรับการขยายการลงทุน โดยเฉพาะในกลุ่มที่ใช้
แรงงานเขม้ขน้ นอกจากนี ้ก าลงัซือ้สงูขึน้ตามสดัส่วนชนชัน้กลางที่ เพิ่มขึน้ต่อเนื่อง โดยคาดว่าจะ
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เพิ่มขึน้สองเท่า จากรอ้ยละ 13 ในปี 2561 เป็นรอ้ยละ 26 ในปี 2569 ส่งผลให ้เศรษฐกิจมีแนวโนม้
ขยายตวัสงูตามแรงสง่ของการบรโิภค 

 เก่ียวกบัการยา้ยฐานการผลิต ในปี 2562 เวียดนามไดร้บั FDI เพิ่มขึน้มาก โดยเฉพาะใน
ภาคการผลิตที่เพิ่มขึน้จากปีก่อนถึงรอ้ยละ 48 นอกจากนี ้ยังไดร้บั FDI ในโครงการใหม่จากจีน
กว่า 2.37 พนัลา้นดอลลาร ์สรอ. เพิ่มขึน้กว่าเท่าตวัจากปีก่อนหนา้ ซึ่งสว่นหนึ่งเป็นผลจากสงคราม
การคา้ จีน-สหรฐัฯ ที่เริ่มขึน้ตั้งแต่ช่วงกลางปี 2561 โดยสหรฐัฯ เริ่มปรบัเพิ่มอัตราการเก็บภาษี
สินคา้ที่น าเขา้จากจีน และ จีนตอบโตโ้ดยการปรบัเพิ่มอตัราภาษีต่อสินคา้ของ สหรฐัฯ เหตกุารณ์
ดังกล่าวท าใหเ้วียดนามไดร้บัประโยชน์ จากการเบี่ยงเบนทิศทางการคา้ (Trade Diversion) ซึ่ง 
นอกจากเวียดนามจะสามารถส่งออกสินค้าไปสหรฐัฯ ได้ เพิ่มขึน้ทดแทนสินคา้ที่เดิมจีนเป็นผู้
ส่งออกแล ้ว เวียดนามยังไดร้บัการลงทุนจากต่างประเทศเพิ่มขึน้ จาก การที่บริษัทต่าง ๆ ไดย้า้ย
ฐานการผลิต (Relocation) จากจีนมายังเวียดนาม ตามกระแสของการที่บริษัทต่าง ๆ พยายามที่
จะลดสดัสว่นการพึ่งพาจีนลง (China Plus One) และจากการเขา้มาลงทนุของบริษัทขา้มชาติจาก 
เอเชียและตะวนัตกอีกดว้ย โดยบรษิัทที่ยา้ยฐานการผลิต มามีหลายรูปแบบ ทัง้อตุสาหกรรมกลุ่ม
เดิมที่ใชแ้รงงาน เขม้ขน้ รวมไปถึงอตุสาหกรรมรุน่ใหม่ที่เนน้นวตักรรม และมีเทคโนโลยีการผลิตขัน้
สงู ทัง้นี ้การยา้ยฐานการ ผลิตและการเขา้ลงทุนของบริษัทขา้มชาติจะส่งเสริมให้ เวียดนามเป็น
ผูผ้ลิตสินคา้หมวดอิเล็กทรอนิกสแ์ละ เครื่องใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ของโลก ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่มี 
ความไดเ้ปรียบและเป็นสินคา้สง่ออกหลกั และเป็นฐาน การผลิตส าคญัของบริษัทชัน้น าหลายแห่ง
ในปัจจบุนั (ธนวฒัน ์พนิตพงศศ์รี และ จรูญพิพฒันก์ลุ, 2563) 

ในขณะที่ การเปิดประเทศของเมียนมาในปี 2554 (สงัเกตวุ่าล่าชา้กว่าที่เวียดนามเริ่มใช้
นโยบาย Doi Moi ในปี 2529 กว่า25ปี) เป็น จุดเริ่มตน้ของการแกไ้ขจุดอ่อนของระบบเศรษฐกิจ
แบบ ปิด และมุ่งไปยังการเปลี่ยนเป็นระบบเศรษฐกิจแบบเปิดที่  เป็นไปตามกลไกตลาดมากขึน้ 
รฐับาลเมียนมาหันมา ปฏิรูปการเมืองและเศรษฐกิจอย่างจริงจงั เพื่อดึงดดูการ ลงทุนจากในและ
ต่างประเทศ โดยหวังใหก้ารลงทุนเป็น ปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเมียนมา อย่างไรก็
ตามเมียนมาประสบปัญหา การลงทนุโดยตรงชะลอตวั  

เหตุผลส่วนหนึ่งมาจากการที่นักลงทุนชะลอการลงทุนเพื่อรอดูนโยบายรฐับาลและการ
แก้ไขกฎหมายการลงทุนเมียนมาฉบับใหม่ หรือ Myanmar Investment Law 2016 (MIL 2016) 
โดยกฎหมายการลงทุนเมียนมา (MIL 2016) มีผลบังคับใชใ้นวันที่ 1 มกราคม 2017 ที่ผ่านมา 
แทนที่ กฎหมายการลงทุนเดิม คือ Foreign Investment Law 2012 และ Myanmar Citizen 
Investment Law 2013  ผู้เชี่ยวชาญจากทั้งภาครฐัและเอกชนให้ความเห็นว่ากฎหมายการลง
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ทนุเดิมทัง้ 2 ฉบบัเต็มไปดว้ยจุดอ่อนและค าอธิบายทางกฎหมายที่คลมุเครือ ท าใหก้ารส่งเสรมิการ
ลงทนุในเมียนมาไม่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ทัง้ยงัก่อใหเ้กิดประเด็นค าถามเรื่องความ
ไม่เท่าเทียมกันระหว่างนักลงทุนเมียนมาและชาวต่างชาติ (จิรามน สุธีรชาติ และ นิธิ กวีวิวิธชยั, 
2560) 

เหตผุลอีกส่วนหนึ่งที่ส  าคญัไดแ้ก่ วิกฤติปัญหาโรฮีนจา ซึ่งเหตกุารณน์ี ้ท าใหน้กัวิเคราะห์
เศรษฐกิจมองว่า หากพม่ายังใชป้ฏิบติัการทางทหารอย่างต่อเนื่อง และคลื่นผูอ้พยพโรฮีนจา ยัง
เกิดขึน้อย่างไม่หยุด เมียนมาจะตอ้งเผชิญกับแรงกดดันจากนานาชาติ ที่อาจหมายถึงการระงับ
การช่วยเหลือและการลงทุนจากต่างประเทศ นกัลงทุนต่างชาติที่ฝากความหวงัไวก้บักระบวนการ
ประชาธิปไตยและการปฏิรูปเศรษฐกิจของเมียนมา ต่างก็วิตกกังวลมากหากเมียนมาจะถูก
นานาชาติคว ่าบาตรแบบเดียวกบัอดีตเพราะปัญหาการละเมิดสิทธิมนษุยชน 

แมย้ะไข่จะเป็นรฐัที่ยากจนที่สดุในบรรดา 14 รฐัของเมียนมา แต่พืน้ที่ชายฝ่ังทะเลของยะ
ไข่เป็นแหล่งลงทุนดา้นอุตสาหกรรมน า้มันและก๊าซธรรมชาติมูลค่าหลายพันลา้นดอลลาร ์จีนมี
แผนการลงทุนก่อสรา้งท่อน า้มันและก๊าซที่จะมีเส้นทางยาวไปถึงยูนาน นอกจากนี ้ยะไข่ยังมี
ศกัยภาพดา้นการท่องเท่ียวชายทะเล เพราะมีชายฝ่ังท่ียังบริสุทธิ์แบบธรรมชาติ อินเดียใหเ้งินทุน
สนบัสนนุการพฒันาท่าเรือท่ีซิตตเ์ว (Sittwe) เมืองหลวงของรฐัยะไข่ 

นักวิเคราะหเ์ห็นว่า จนถึงเวลานี ้ความรุนแรงในรฐัยะไข่ที่ส่งผลกระทบต่อเมียนมาคือ 
“ความเสี่ยงดา้นชื่อเสียง” (Reputational Risk) เว็บไซต ์asia.nikkei.com อา้งความเห็นของนาย 
Katsuji Nakagawa ประธานหอการคา้ญ่ีปุ่ นในเมียนมาที่กล่าวว่า “เราไม่คิดว่าจะมีผลทันทีต่อ
การลงทนุในเมียนมา เพราะทุกคนเห็นว่า ปัญหานีไ้ม่สามารถแกไ้ดท้นัที เพราะเป็นเรื่องที่ฝังลึกใน
จิตใจคนและทางประวัติศาสตร ์แต่หากสถานการณ์ยังเกิดขึน้ต่อเนื่อง ก็สามารถท าลายชื่อเสียง
ของเมียนมา” (บญุซื่อ, 2560) 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://asia.nikkei.com/
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ตาราง 2 สถิติ %FDI ของไทยไปยงัเมียนมา เทียบกบั กลุ่มประเทศ CLMV รายปี 

ปี 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 

FDI-เมียนมา (ล้าน
บาท) 

7,867 2,221 -12,104 3,669 5,023 6,238 10,817 

FDI-CLMV  
(ลา้นบาท) 

8,599 5,350 -8,919 13,490 21,729 24,171 18,196 

% FDI เมียน
มา/CLMV 

91% 42% n/a 27% 23% 26% 59% 

        
ปี 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 

FDI-เมียนมา (ล้าน
บาท) 

10,381 23,061 13,183 25,483 16,611 16,143 11,052 

FDI-CLMV  
(ลา้นบาท) 

30,535 45,869 31,007 51,878 86,807 82,771 63,839 

% FDI 
เมียนมา/CLMV 

34% 50% 43% 49% 19% 20% 17% 

ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2562 

เมื่อมองถึงประเทศที่เขา้ไปลงทุนในเมียนมา (ขอ้มลู ณ 31 มกราคม 2562) พบว่าไทยมี
การลงทุนสูงอยู่ในล าดับที่ 3 มีมูลค่าการลงทุน (ที่ผ่านการอนุมัติแลว้) กว่า11,136 ลา้นเหรียญ
สหรฐั  คิดเป็น 14.10% รองจากจีน และ สิงคโ์ปร ์ที่มีสดัส่วน การลงทุนที่ 25.79% และ  26.17% 
ต า ม ล า ดั บ   (Directorate of Investment and Company Administration, 2 0 1 9 a) โ ด ย
อตุสาหกรรมที่นกัลงทุนไทยไดเ้ขา้ไปลงทุนแลว้ อาทิ ส  ารวจและผลิตก๊าซธรรมชาติ โรงไฟฟ้า และ
อตุสาหกรรมผลิตปนูซีเมนตแ์ละวสัดกุ่อสรา้ง (ธนาคารเพื่อการสง่ออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย, 
2561) 
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ส าหรบัประเทศไทย ในภาพรวม การลงทุนโดยตรงในต่างประเทศมีประโยชน์ และมี
ความจ าเป็นต่อยทุธศาสตรใ์นการพฒันาประเทศในหลายๆดา้น ทัง้ในแง่ของ 

- ช่วยในการปรบัโครงสรา้งทางเศรษฐกิจของประเทศใหส้ามารถแข่งขนัและเติบโตได้
ภายใตเ้ศรษฐกิจโลกที่เป็นโลกาภิวตัน ์

- ช่วยใหก้ารเคลื่อนยา้ยเงินทุนมีความสมดลุมากขึน้ อนัจะสง่ผลใหอ้ตัราแลกเปลี่ยน
และระบบการเงินของประเทศมีเสถียรภาพยิ่งขึน้และประเทศสามารถเติบโตไดอ้ย่างยั่งยืนในระยะ
ยาว 

- ประโยชน์ในด้านอ่ืน ๆ เช่น โอกาสทางการค้า หรือการมีส่วนช่วยในการพัฒนา
ตลาดการเงินของประเทศ (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2559) 

แต่ในภาพย่อย ของบริษัทเอกชน แต่ละบริษัทมีมุมมองต่อการลงทุนโดยตรงในประเทศ
เมียนมา อย่างไร เห็นประโยชนอ์ย่างไร ถือเป็นหวัขอ้ที่สมควรศกึษา ใหเ้กิดความกระจ่างว่าเหตใุด
บริษัท จึงตดัสินใจเสี่ยงที่จะออกจากสภาพแวดลอ้มที่คุน้เคยในการท าธุรกิจมายงัสภาพแวดลอ้ม
ใหม่ กล่าวโดยสรุปคือเหตุปัจจัยใดที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนในประเทศเมียนมาของบริษัท 
เหลา่นัน้ 

วัตถุประสงคข์องการวิจัย 
ในการวิจยัครัง้นีผู้ว้ิจยัมีวตัถปุระสงคด์งันี ้

1. เพื่อศึกษาปัจจยัภายใน บริษัทเอกชนไทยที่มีผลต่อการตดัสินใจของบริษัทเอกชน
ไทย ในการลงทนุ ในประเทศสาธารณรฐัแห่งสหภาพเมียนมา 

2. เพื่อศึกษาปัจจัยภายนอก บริษัทเอกชนไทยในประเทศสาธารณรฐัแห่งสหภาพ
เมียนมาที่มีผลต่อการตัดสินใจของบริษัทเอกชนไทยในการลงทุน ในประเทศสาธารณรฐัแห่ง
สหภาพเมียนมา 

ประโยชนท์ีค่าดหวังจากการวิจัย 
1. เพื่อใหท้ราบถึงขอ้มูล และผลการศึกษาที่ท าใหท้ราบถึง ปัจจัยภายใน ที่มีผลต่อการ

ตดัสินใจของกลุ่มบริษัทเอกชนไทย ในการลงทุนสรา้งฐานการผลิต การจ าหน่ายในประเทศเมียน
มา เพื่อเป็นแนวทางใหบ้ริษัทเอกชนไทยรายอ่ืน ๆ ที่ยังไม่ไดล้งทุนโดยตรงในประเทศเมียนมาได้
เรียนรูถ้ึงโอกาสและอปุสรรค ตน้ทุนและความเสี่ยงที่เพิ่มขึน้เปรียบเทียบกบัผลประโยชนท์ี่คาดว่า
จะไดร้บั จากประสบการณข์องบรษิัทเอกชนไทย ที่ไดด้  าเนินการลงทนุไปแลว้ ว่าในสภาพแวดลอ้ม
การลงทุนที่เปลี่ยนไป บริษัทเอกชนไทย เหล่านั้นมีมุมมองอย่างไรในการลงทุน อาทิเช่น มีการ
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ประเมินความพรอ้มของตนเองอย่างไร มีการจัดการตน้ทุนอย่างไร มีการบริหารความเสี่ยงทาง
ธุรกิจอย่างไร และมีการคาดการณถ์ึงการเติบโตในอนาคตอย่างไร เป็นตน้ 

2. เพื่อใหท้ราบถึงขอ้มูล และผลการศึกษาที่ท าใหท้ราบถึง ปัจจัยภายนอกในประเทศ
เมียนมา ที่มีผลต่อการตดัสินใจของบริษัทเอกชนไทย เพื่อใหห้น่วยงานภาครฐัทัง้ไทยและเมียนมา
ไดต้ระหนกัรูถ้ึงปัจจยัหลกัที่ส  าคญัที่ตอ้งธ ารงรกัษา ปัจจยัเชิงบวกใดที่ควรเพิ่มความเขม้ขน้และให้
น า้หนกั และปัจจยัเชิงลบใดที่ควรลดทอนตัดทิง้ เพื่อใหเ้กิดการจูงใจ การส่งเสริม ใหบ้ริษัทเอกชน
ไทย มีการลงทนุโดยตรงในประเทศเมียนมาอย่างต่อเนื่องและเติบโตอย่างยั่งยืน 

ขอบเขตการวิจัย 
การวิจยันีมุ้่งศึกษาเฉพาะบรษิัทเอกชนจากประเทศไทยที่เขา้ไปลงทนุโดยตรงในประเทศ

เมียนมาแลว้ โดยเลือกบริษัทที่ยินดี ร่วมมือในการใหส้มัภาษณ์ และอนุญาตให้เปิดเผยขอ้มูลมา
เพื่อการวิจยัเท่านัน้ 
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กรอบแนวความคิดในการวิจัย 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 2 กรอบแนวความคิดในการวิจยั

การตดัสินใจใน
การลงทนุโดยตรง
จากต่างประเทศ 
(FDI) ในประเทศ

เมียนมา 

ขอ้ไดเ้ปรียบของการเป็นเจา้ของ  
(Ownership Advantage) 

ขอ้ไดเ้ปรียบจากการท าภายในบรษิัทเอง 
(Internalization Advantage) 

ปัจจยัภายในบรษิัทเอกชนไทย 

ขอ้ไดเ้ปรียบจากสถานที่ตัง้  
(Location Advantage) 

ปัจจยัดา้น
นโยบาย

สง่เสรมิ FDI 

ปัจจยัดา้น
เศรษฐศาสตร ์

ปัจจยัดา้น
ความสะดวกใน
การด าเนิน
ธุรกิจ 

ปัจจยัภายนอกบรษิัทเอกชนไทย 



 
 

บทที ่2  
เอกสารและงานวิจัยทีเ่ก่ียวข้อง 

ในการศกึษาวิจยัครัง้นี ้ผูท้  าการวิจยัไดท้ าการศกึษาเอกสารและงานวิจยัที่เก่ียวขอ้งดงันี ้
1. ความหมายของการลงทนุโดยตรงในต่างประเทศ 
2. แนวความคิดทฤษฎีเก่ียวกบัการลงทนุโดยตรงในต่างประเทศ 
3. สภาพแวดลอ้มโดยทั่วไปของประเทศเมียนมา 
4. งานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง 

ความหมายของการลงทุนโดยตรงในต่างประเทศ 
องคก์ร หน่วยงานและ นกัวิชาการ ไดม้ีการใหค้วามหมาย ค าจ ากดัความของการลงทุน

โดยตรงในต่างประเทศมากมาย ในลกัษณะใกลเ้คียงคลา้ยคลงึกนั อาทิ 
UNCTAD ได้นิยามว่า "การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ" หมายถึงการลงทุนที่

เก่ียวขอ้งกบัการควบคมุการจดัการของผูอ้ยู่อาศยัในระบบเศรษฐกิจหนึ่ งโดยผูม้ีถิ่นที่อยู่ในองคก์ร
ในเศรษฐกิจอ่ืน การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศเก่ียวขอ้งกบัความสมัพนัธร์ะยะยาวที่สะทอ้นถึง
ความสนใจที่ยั่งยืนของนกัลงทนุในหน่วยงานต่างประเทศ (UNCTAD, 2000) 

ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้ให้นิยามของการลงทุนโดยตรงในต่างประเทศ (โดย
หมายความเจาะจงไปที่นกัลงทนุไทยไปลงทนุในต่างประเทศ) ดงันี ้

การลงทุนโดยตรงในต่างประเทศ (Thai Direct Investment Abroad: TDI) หมายถึง
ธุรกรรมการลงทุนที่ผูล้งทุนซึ่งมีถิ่นฐานในประเทศไทยมีต่อธุรกิจที่มีถิ่นฐานในต่างประเทศที่เป็น
กิจการในเครือ โดยที่ผูล้งทนุถือหุน้ของกิจการในเครือหรือกิจการที่น าเงินไปลงทนุตัง้แต่รอ้ยละ 10 
ขึน้ไป 

ทัง้นี ้ธุรกรรมการลงทนุจะครอบคลมุถึง 
        1) เงินลงทนุในทนุเรือนหุน้ (Equity Investment)  
        2) การกูย้ืมระหว่างบรษิัทในเครือ (Direct Loans) 
        3) ก าไรที่น ากลบัมาลงทนุ และ 
        4) ตราสารหนีแ้ละสินเชื่อการคา้ที่เป็นธุรกรรมระหว่างบริษัทในเครือดว้ยกนั 
การลงทุนที่เขา้ข่ายเป็นการลงทุนโดยตรงในต่างประเทศ อาจท าใหผู้ล้งทุนไดร้บัสิทธิ

ประโยชนห์รือไดร้บัขอ้ยกเวน้ในดา้นกฎเกณฑ์ต่าง ๆจากทางภาครฐั เช่น ตามกฎหมายควบคุม
การแลกเปลี่ยนเงิน นิติบุคคลสามารถส่งเงินไปลงทุนในกิจการในเครือในต่างประเทศที่มีสดัส่วน
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การถือหุน้ตัง้แต่รอ้ยละ 10 ขึน้ไป ไดไ้ม่จ ากดัจ านวน ในขณะที่ การลงทุนในกิจการในต่างประเทศ
ที่นอกเหนือจากที่ก าหนดไวข้า้งตน้สามารถท าไดไ้ม่เกินปีละ 50 ลา้นดอลลาร ์สรอ. เป็นตน้ 

นิยามของการลงทนุโดยตรงในต่างประเทศขา้งตน้ที่ก าหนดสดัส่วนการถือหุน้ของกิจการ
ในเครือไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 10 เป็นนิยามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยใชส้  าหรบัอา้งอิงในกฎหมาย
ควบคมุการแลกเปลี่ยนเงิน รวมถึงใชเ้ป็นมาตรฐานในการจดัท าขอ้มลูดลุการช าระเงินของประเทศ 
ซึ่งอา้งอิงมาจากนิยามของการลงทุนโดยตรงตามมาตรฐานของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ 
(IMF) อย่างไรก็ดี การก าหนดสดัส่วนของการถือหุน้ของกิจการในเครือที่นบัเป็นการลงทุนโดยตรง
ของหน่วยงานภาครฐัอ่ืน ๆในประเทศไทยอาจมีความแตกต่างกนับา้งตามระเบียบ ขอ้บงัคบั หรือ
ขอ้กฎหมายของหน่วยงานนั้น ๆ เช่น กรมสรรพากรก าหนดสัดส่วนของการถือหุ้นของกิจการที่
นับเป็นการลงทุนของกิจการในเครือในต่างประเทศไวไ้ม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 25 เป็นตน้ (ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย, 2559) 

สมชนก ภาสกรจรสั (2561) ได้รวบรวมและสรุปให้ความหมายว่า การลงทุนโดยตรง
ต่างประเทศ หมายถึงการที่นักลงทุนหรือบริษัทหนึ่งๆ ได้มีการลงทุนในสิ นทรัพย์ถาวรใน
ต่างประเทศ หรือการลงทุนในกิจการที่อยู่ในต่างประเทศโดยมีวัตถุประสงคท์ี่จะเขา้ควบคุมการ
บริหารสินทรพัยห์รือกิจการนัน้ เพื่อก่อใหเ้กิดประโยชนก์บักิจการโดยรวม โดยการลงทุนนีอ้าจเป็น
การร่วมหุน้กับนักลงทุนทอ้งถิ่น หรือนักลงทุนจากประเทศที่สาม หรือเป็นการลงทุนเองทั้งหมด 
100% ก็ได ้และกิจการที่มีการลงทุนโดยตรงต่างประเทศอย่างนอ้ย 1 รายการ ก็จะถูกเรียกว่าเป็น
บรษิัทขา้มชาติ (Multinational Company: MNC)  

อย่างไรก็ดี การลงทนุในต่างประเทศอีกรูปแบบหนึ่งที่มีลกัษณะคลา้ยกนัคือ การลงทนุใน
หลักทรพัยต่์างประเทศ (Foreign Portfolio Investment: FPI)โดยที่ความแตกต่างจะอยู่ที่อ  านาจ
ในการควบคมุหรือบริหารกิจการ เพราะโดยมากแลว้ผูท้ี่ลงทุนในหลกัทรพัยต่์างประเทศมกัไม่ไดม้ี
วตัถุประสงคใ์นการจะควบคุมหรือบริหารกิจการนัน้ ประเทศส่วนใหญ่ก าหนดว่าทางสดัส่วนการ
ลงทุนมากกว่า 10% ขึน้ไปของสินทรพัย์ทั้งหมดของกิจการที่เข้าไปซือ้จะถือว่าเป็นการลงทุน
โดยตรงจากต่างประเทศ  

ในบรบิทของการวิจยันีมุ้่งเนน้ที่การลงทนุโดยตรงต่างประเทศ เพราะเป็นการลงทุนที่หวงั
ผลถึงการควบคมุและบริหารกิจการ ส่วนการลงทุนในหลกัทรพัยต่์างประเทศจะไม่ไดก้ล่าวถึง ณ 
ที่นี ้เพราะถือเป็นการบรหิารจดัการทางการเงินมากกว่า 
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แนวความคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการลงทุนโดยตรงในต่างประเทศ 
มีการศึกษาจ านวนมากกล่าวถึงการไหลของการลงทุนโดยตรงในต่างประเทศ (Foreign 

Direct Investment, FDI) โดยมุ่งเนน้ไปยงัปัจจยัเฉพาะที่ผลกัดนัใหบ้รษิัทขา้มชาติ (Multinational 
Firms, MNFs) พิจารณาลงทุนโดยตรงในต่างประเทศ ในบริบทเก่ียวกับการแข่งขันไม่ว่าจะเป็น
ระหว่างบรษิัทขา้มชาติดว้ยกนัเอง หรือระหว่างบรษิัทขา้มชาติกบับรษิัททอ้งถิ่น 

การศึกษาในเชิงทฤษฎีถึงปัจจยัของ FDI สามารถยอ้นไปไดถ้ึงในยุคของ Adam Smith, 
Stuart Mill และ Torrens แต่อย่างไรก็ตามบุคคลแรกที่ไดก้ล่าวถึงประเด็นปัจจัย FDI ไดแ้ก่ Bertil 
G. Ohlin นักเศรษฐศาสตร ์ชาวสวีเดน ซึ่งไดก้ล่าวไวว้่า FDI ประกอบไปดว้ย ส่วนหลักคือความ
เป็นไปไดใ้นการลงทุนเพื่อท าก าไรสูงในตลาดที่ก าลงัเจริญเติบโต ควบคู่ไปกับความเป็นไปไดใ้น
การหาแหล่งเงินทุนที่มีดอกเบีย้ต ่าเพื่อสนบัสนุนการลงทุนนัน้ ๆ ในประเทศผูร้บัทุน  (Ohlin, 1933) 
โดยในยคุสมยัเวลาต่อมาไดม้ีการศึกษาคน้ควา้เพิ่มเติมและมีการสรา้งทฤษฎีที่ต่อมามีการอา้งอิง
กนัอย่างกวา้งขวางดงันี ้

ทฤษฎีวงจรชีวิตผลิตภัณฑ ์(Product Life Cycle Theory)   
Vernon (1966) ผูคิ้ดคน้ทฤษฎีนีใ้นปี 1966 กลา่วไวว้่า แหลง่ผลิตและขายผลิตภณัฑ์

หนึ่งๆ  จะเปลี่ยนไป เมื่อผลิตภณัฑน์ัน้ ๆ เขา้สู่วงจรชีวิตที่อ่ิมตวัหรือเติบโตขึน้เรื่อย ๆ กล่าวโดยย่อ
คือ ในช่วงเริ่มตน้ของผลิตภัณฑ์หรือช่วงที่ยังเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ แหล่งผลิตมักอยู่ในประเทศที่
พัฒนาแล้ว เพราะนวัตกรรมใหม่ๆ มักจะเกิดขึน้ในประเทศที่มีประชาชนมีรายได้สูงและมี
การศึกษาที่สูง เมื่อผลิตภัณฑ์ กา้วเขา้สู่ช่วงกลางๆของขั้นที่เป็นผลิตภัณฑใ์หม่นี ้ก็จะเริ่มมีการ
ส่งออกไปยังประเทศอ่ืน ๆ และเมื่อผลิตภัณฑ์ก้าวเข้าสู่ช่วงเจริญเติบโต ประเทศที่เคยน าเข้า
ผลิตภัณฑ์เหล่านี ้ก็จะเริ่มที่จะผลิตสินค้านั้นขึน้เองภายในประเทศ หลังจากที่ได้มีการเรียนรู้
เทคโนโลยีมาระยะหนึ่ง และเมื่อผลิตภัณฑ์ก้าวเข้าสู่ช่วงเติบโตเต็มที่  ประเทศที่ เป็นผู้คิดค้น
ผลิตภณัฑก์็เริ่มที่จะผลิตนอ้ยลง เพราะประเทศที่ตนเคยสง่ออกไปนัน้ไดพ้ฒันาจนสามารถผลิตได้
เองภายในประเทศไดแ้ลว้และยงัอาจน าส่วนเกินที่ผลิตไดส้ง่ออกไปจ าหน่ายยงัต่างประเทศอีกดว้ย 
จากนั้นก็จะมีประเทศที่ก าลังพัฒนาอ่ืน ๆได้เรียนรูเ้ทคโนโลยีการผลิตและช่วงชิงอาศัยความ
ไดเ้ปรียบทางดา้นค่าจา้งแรงงานที่มีอตัราต ่ากว่าประเทศที่พัฒนาแลว้ ท าใหป้ระเทศก าลงัพัฒนา
เหลา่นีก้ลายเป็นแหลง่ผลิตสินคา้และสง่ออกผลิตภณัฑด์งักลา่วในที่สดุ  

ข้อจ ากัดของทฤษฎีนี ้คือสามารถอธิบายอุตสาหกรรมที่ต้องใช้เทคโนโลยีสูง  
อตุสาหกรรมที่มีนวตักรรมอยู่ตลอดเวลาไดเ้ป็นอย่างดี  แต่ดว้ยกระแสโลกาภิวตันท์ี่ เขม้ขน้ขึน้ ท า
ให้ความสามารถในการอธิบายรูปแบบการลงทุนโดยตรงต่างประเทศของทฤษฎีนี ้ลดลงไป 
ตัวอย่างเช่นสินคา้เทคโนโลยีใหม่ๆ แม้ในการออกแบบคิดคน้นวัตกรรมยังเกิดขึน้กระจุกตัวใน
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ประเทศที่พฒันาแลว้ แต่ไม่ไดจ้ าเป็นว่าจะตอ้งเริ่มตน้การผลิตครัง้แรกในประเทศที่พฒันาแล้วอีก
ต่อไป แต่จะใชฐ้านการผลิตในประเทศอ่ืน ๆที่มีศกัยภาพในการผลิต ในทันทีที่เริ่มผลิตสินคา้ป้อน
ตลาด นอกจากนีก้ระแสโลกาภิวตัน ์ยงัท าใหม้ีผูบ้ริโภคที่มีรายไดสู้งกระจายอยู่ทั่วทุกประเทศใน
โลก ไม่ไดจ้ ากัดอยู่แค่ประเทศใดประเทศหนึ่งตามทฤษฎีไดก้ล่าวไวใ้นอดีตและดว้ยอิทธิพลของ
การสื่อสารที่ทนัสมยัท าใหท้กุคนสามารถเรียนรูเ้ทคโนโลยีหรือนวตักรรมที่เกิดขึน้ไม่ว่าที่ไหนในโลก
ไดง้่ายและรวดเร็วขึน้ จึงเป็นสาเหตุท าใหค้วามแตกต่างในดา้นต่าง ๆของวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์
ส าหรบัแต่ละประเภทลดลงไปมาก รวมทัง้วงจรชีวิตผลิตภณัฑโ์ดยรวมก็สัน้ลงดว้ย แนวโนม้ของขอ้
กีดกนัทางการคา้ที่ลดลงท าใหว้ิธีท าธุรกิจแตกต่างไปจากสมยัก่อน กล่าวคือตามทฤษฎีจะเป็นการ
อธิบายถึงการตัง้โรงงานผลิตที่ครอบคลมุทกุกระบวนการ ตัง้แต่การผลิตชิน้สว่นต่าง ๆไปจนถึงการ
ประกอบในประเทศต่าง ๆ ตามวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ที่ เปลี่ยนแปลงไป แต่ในปัจจุบันธุรกิจไม่
จ าเป็นตอ้งไปตัง้โรงงานผลิตที่ครบกระบวนการในที่ใดที่หนึ่งเพียงแห่งเดียว ความนิยมในการเลือก
แหล่งผลิตชิน้ส่วนหรือแหล่งประกอบอาจแยกกนัไดใ้นหลายประเทศมีมากขึน้ ซึ่งทฤษฎีวงจรชีวิต
ผลิตภณัฑไ์ม่สามารถอธิบายปรากฏการณน์ีไ้ด ้ 

ทฤษฎีความได้เปรียบแบบผูกขาด (Monopolistic Advantage Theory)  
Hymer และ Kindleberger พฒันาทฤษฎีนีใ้นช่วงปี 1970 ซึ่งกล่าวไวว้่า การที่บรษิัท

ตดัสินใจลงทุนในต่างประเทศเป็นเพราะตอ้งการใชค้วามไดเ้ปรียบที่ตนมีเมื่อเปรียบเทียบกบัคู่แข่ง
ในทอ้งถิ่นเพื่อใหเ้กิดประโยชนค์ุม้ค่ามากที่สดุแทนที่จะใชค้วามไดเ้ปรียบนัน้แต่ในประเทศแม่เพียง
แห่งเดียว ความได้เปรียบนี ้อาจอยู่ ใน รูปของความแตกต่างในตัวผลิตภัณฑ์ ตราสินค้า 
ความสามารถทางการตลาด เทคโนโลยีการผลิต เป็นตน้ ความไดเ้ปรียบนีเ้ป็นสิ่งที่มีค่ากบับริษัท
มากและเป็นความไดเ้ปรียบที่ท าใหแ้ข่งกบัคู่แข่งทอ้งถิ่นได ้แมว้่าคู่แข่งเรานัน้มีความไดเ้ปรียบดา้น
ความรูใ้นตลาดทอ้งถิ่นที่เหนือกว่า แต่ความสามารถหรือความไดเ้ปรียบเหล่านีเ้ป็นสิ่งที่เป็นความรู้
ที่อยู่กบับริษัท ท าใหก้ารโอนยา้ยความรูท้ าไดง้่ายกว่าหากด าเนินกิจกรรมภายในบริษัทเอง จึงท า
ใหเ้ป็นการบงัคบัไปในตวัที่บรษิัทเหลา่นีจ้ะเลือกที่จะลงทุนในต่างประเทศ แทนที่จะใหบ้คุคลที่สาม
เขา้มาด าเนินการให ้(โดยวิธีการอนญุาตใหใ้ชส้ิทธิ์) หรืออาจเป็นสาเหตมุาจากการท่ีความรูเ้หลา่นี ้
ไม่สามารถจัดใส่ระบบหรือคู่มือแลว้ขายใหก้ับบุคคลที่สามได ้เพราะไม่สามารถสื่อความ เขียน
ออกมาเป็นลายลกัษณอ์กัษรหรือถ่ายทอดเป็นค าพดูได ้หรืออาจเป็นกรณีว่าบคุคลที่ 3 ก็ไม่แน่ใจที่
จะซือ้สินทรพัยท์ี่เป็นความรูเ้หล่านัน้เพราะไม่มั่นใจว่าหากน ามาด าเนินการเองจะไดผ้ลเหมือนกบั
บรษิัทแม่หรือไม่  
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นอกจากนี ้ความได้เปรียบนี ้ยังอาจเกิดจาก การประหยัดอันเนื่องจากขนาด 
(Economy of Scale) ผลจากการที่บริษัทขยายการลงทุนไปยังต่างประเทศถือเป็นการช่วยลด
ตน้ทุนต่อหน่วยลง เช่นตน้ทุนการจดัการทางการเงิน การตลาด การวิจัยและพัฒนา เป็นตน้ และ
ยงัเป็นการลดความผนัผวนในรายไดห้รือยอดขายของบริษัทโดยรวม เนื่องจากว่าในแต่ละประเทศ
ก็จะมีวงจรธุรกิจ Business Cycle ที่แตกต่างกนัไป เช่นในขณะที่ประเทศ ก มียอดขายตก แต่หาก
ประเทศ ข มียอดขายเพิ่มขึน้ก็จะเป็นการช่วยลดความผันผวนหรือความไม่แน่นอนของรายไดล้ง
ไปได ้หรือหากเป็นการลงทุนในแนวตั้ง  นั่นคือเลือกแหล่งลงทุนส าหรบัผลิตสินคา้ส่วนประกอบ
ต่าง ๆ ในประเทศต่าง ๆ กันไป เมื่อพิจารณาโดยรวมแลว้ว่าความคุม้ค่า  จะเกิดจากการประหยัด
จากท าเลที่ตั้ง ตัวอย่างเช่น เลือกประเทศ ก เป็นแหล่งผลิตชิน้ส่วนประกอบ A  เนื่องจากมีค่า
วตัถุดิบต ่าที่สุด เลือกประเทศ ข เป็นแหล่งผลิตชิน้ส่วนประกอบ B เนื่องจาก มีแรงงานที่มีทักษะ
ฝีมือดี แล้วให้ประเทศ ค เป็นแหล่งประกอบชิน้ส่วนต่าง ๆ เข้าด้วยกัน เนื่องจากประเทศ ค มี
ค่าแรงงานต ่า รฐัใหส้ิทธิประโยชนดี์ อยู่ใกลต้ลาดผูบ้รโิภค ทัง้ยงัเป็นฐานการส่งออกไปยงัภูมิภาค
ใกลเ้คียงได ้การด าเนินงานในลกัษณะนีจ้ะท าใหบ้ริษัทไดป้ระโยชนจ์ากตน้ทุนการผลิตโดยรวมที่
ต  ่าที่สดุ และยงัสรา้งการประหยดัอนัเนื่องจากขนาดอีกดว้ย การกระท าดงักลา่วนีจ้ะเกิดขึน้ไดจ้าก
การลงทนุโดยตรงในต่างประเทศเท่านัน้ ไม่สามารถกระท าผ่านการคา้ระหว่างประเทศไดเ้นื่องจาก
ตอ้งอาศยัการประสานงานที่ดีระหว่างสาขาต่าง ๆในต่างประเทศ (Hymer, 1976; Kindleberger, 
1969) 

นอกจากนี ้Caves (1971)ยงัไดเ้สนอว่าเหตจููงใจในการลงทุนโดยตรงในต่างประเทศ
อาจเกิดจากปัจจัยสองประการ คือ หนึ่ง เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงหรือความไม่แน่นอนที่เกิดจาก
ตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์ หรือเรียกว่าตลาดผู้แข่งขันน้อยราย (Oligopolistic Market) และ สอง 
เพื่อสรา้งอุปสรรคกีดขวางไม่ใหคู้่แข่งขันรายใหม่เขา้สู่ตลาด โดยที่บริษัทอาจเขา้ไปมีบทบาทใน
การเป็นผูค้วบคุมแหล่งวัตถุดิบเอง ซึ่งท าให้นักลงทุนขา้มชาติรายอ่ืน ๆ ตอ้งจัดหาวัตถุดิบจาก
แหลง่อื่นเขา้มาทดแทน สง่ผลใหต้น้ทนุสงูขึน้ และมีความสามารถในการแข่งขนัดอ้ยลง 

ทฤษฎีการเลือกท าโดยบริษัทเอง (Internalization Theory) 
Buckley และ Casson (1976) ไดน้ าเสนอทฤษฎีการเลือกท าโดยบรษิัทเอง ทฤษฎีนี ้

เชื่อว่าความไม่สมบูรณข์องตลาด (Market Imperfections) เป็นปัจจัยส าคญัที่ท าใหบ้ริษัทเลือกที่
จะท ากิจกรรมทางธุรกิจด้วยตนเองอันเป็นที่มาของการลงทุนโดยตรงในต่างประเทศ ความไม่
สมบรูณข์องตลาดเกิดมาจาก 2 ปัจจยัหลกัคือ 

1. การกีดกันทางการค้า  
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หากโลกนีไ้ม่มีการกีดกันทางการคา้ไม่ว่าจะเป็นในรูปของภาษีหรือที่ไม่ใช่
ภาษี การค้าเสรีจะเกิดขึน้ได้ตามทฤษฎีว่าด้วยความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ (Comparative 
Advantage Theory) ทรพัยากรในโลกจะถูกจัดสรรตามความสามารถหรือความถนัดในการผลิต
สินคา้ของแต่ละประเทศ อย่างไรก็ดีในโลกธุรกิจไม่ไดม้ีการคา้เสรีอย่างที่ทางทฤษฎีความไดเ้ปรียบ
เชิงเปรียบเทียบไดก้ล่าวไว ้ซึ่งถือเป็นขอ้จ ากดัทางสมมติฐานที่ส  าคญัของทฤษฎีความไดเ้ปรียบเชิง
เปรียบเทียบ 

ในความเป็นจริงแล้วการกีดกันทางการค้าเป็นสิ่งที่นักธุรกิจไม่สามารถ
หลีกเลี่ยงไดไ้ม่ว่าจะเป็นในรูปของภาษี (แมว้่าก าแพงภาษีศุลกากรจะลดลงไปมากก็ตาม) และที่
ไม่ใช่ภาษี จึงท าใหก้ารส่งออกและการน าเขา้สินคา้ไม่ไดเ้ป็นไปอย่างเสรีตามทฤษฎีดงักล่าว การ
กีดกันทางการคา้นีจ้ึงเป็นที่มาส าคัญของความไม่สมบูรณ์ของตลาด และมักเป็นสาเหตุที่ท าให้
บริษัทเอกชนตัดสินใจเลือกใชช้่องทางการลงทุนโดยตรงในต่างประเทศแทนการส่งออก เพื่อเป็น
การหลีกเลี่ยงการกีดกนัทางการคา้เหล่านัน้เพราะเมื่อไปท าการผลิตสินคา้ในประเทศนัน้แลว้ก็จะ
ถือว่ามีแหล่งก าเนิดในประเทศนัน้ท าใหก้ารกีดกันสินคา้จากต่างประเทศไม่สามารถน ามาบงัคับ
ใชไ้ด ้

2. อุปสรรคในการขายความรู้ ความสามารถ ของบริษัท 
 ความรูค้วามสามารถ (Know How)  แบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภทใหญ่ๆคือ 1 

ดา้นการผลิต ยกตัวอย่างเช่น บริษัทโตโยตา้มีความรูค้วามสามารถดา้นการผลิตรถยนตส์งู และมี
การสั่งสมความรูค้วามสามารถมาชา้นานในหมู่วิศวกรที่ท างานอยู่กับบริษัท  2 ดา้นการจัดการ 
ยกตัวอย่างเช่นบริษัท Philips  ที่มีความสามารถทางการจัดการสาขาที่อยู่ในต่างประเทศต่าง ๆ 
และมีระบบการควบคมุและจูงใจพนกังานที่ดี  3 ดา้นการตลาด ยกตวัอย่างเช่นบริษัท พรอคเตอร์
แอนดแ์กมเบิล ที่มีความสามารถทางการตลาดสงู สามารถเป็นผูน้  าตลาดในสินคา้อปุโภคบรโิภค
ในโลกได ้

หากพิจารณาว่าความรูค้วามสามารถนีเ้ป็นสินทรพัยท์ี่มีค่าอย่างหนึ่งของ
บริษัท ดังนัน้หากบริษัทขยายตลาดไปกวา้งมากขึน้เพียงใด ก็จะท าใหบ้ริษัทไดร้บัผลตอบแทนที่
สูงขึน้โดยรวม แต่ก็ยังไม่ได้อธิบายว่าท าไมบริษัทถึงต้องเลือกการลงทุนในต่างประเทศ การที่
บรษิัทจะเลือกลงทุนในต่างประเทศนัน้ตอ้งมีเงื่อนไขทัง้ 2 ประการนีอ้ยู่คือ  1)  เมื่อพิจารณาถึงค่า
ขนส่งและก าแพงภาษีต่าง ๆ ท าใหก้ารลงทุนดนู่าดึงดดูใจกว่าการส่งออก  2)  บริษัทมีเหตผุลที่จะ
ไม่น าความรูค้วามสามารถที่ไดส้ั่งสมมาในบริษัทออกไปขายใหก้ับผูอ่ื้น กล่าวคือไม่เลือกที่จะใช้
วิธีการอนญุาตใหใ้ชส้ิทธิ์นั่นเอง  
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สาเหตุที่บริษัทไม่เลือกที่จะขายความรูค้วามสามารถนีใ้หก้ับบุคคลที่สาม 
น าไปใชม้ีอยู่ดว้ยกนั 3 ประการใหญ่ๆคือ  1)  บรษิัทไดพ้ิจารณาแลว้เห็นว่าการขายสินทรพัยท์ี่มีค่า
นีอ้อกไปเป็นการท าลายความสามารถในการแข่งขนัของบรษัิทในอนาคต เน่ืองจากบรษัิทท่ีซือ้สิทธิ์

นีไ้ปอาจกลายมาเป็นคู่แข่งของตนในอนาคตได ้ 2)  บริษัทพิจารณาแลว้เห็นว่าการขายสิทธิ์นีใ้ห้
ผูอ่ื้นผลิตแทนอาจท าใหต้นไม่สามารถที่จะควบคมุดแูลไดท้ัง้หมด เมื่อเปรียบเทียบกบักรณีที่บรษิัท
มีการลงทุนในสาขานัน้เอง 3) ความรูค้วามสามารถนีไ้ม่อยู่ในรูปที่จะขายไดโ้ดยง่าย เนื่องจากไม่
สามารถที่จะเขียนออกมาเป็นลายลกัษณอ์กัษรหรือถ่ายทอดออกมาเป็นค าพดูได ้ 

ทฤษฎีการลงทุนโดยตรงต่างประเทศอย่างสมบูรณ ์(Eclectic Theory) 
งานศึกษาของ John Dunning ที่มองจากมมุของเศรษฐศาสตรจ์ุลภาค ไดก้ลา่วไวว้่า 

MNFs นัน้เกิดมีขึน้มาไดเ้พราะการที่องคก์รครอบครองหรือมีสินทรพัยท์ี่แตกต่างกนั  มีการพัฒนา
ทฤษฎีที่ เรียกว่า ทฤษฎีการลงทุนโดยตรงต่างประเทศอย่างสมบูรณ์หรือ  Eclectic Theory 
(DUNNING, 1980) ซึ่งสามารถอธิบายปัจจยั FDI ไดค้รอบคลมุและสมบูรณ ์ (มธุตฤณ เวสารตัน ์
และ สมชนก ภาสกรจรสั, 2554) เป็นแนวคิดที่สงัเคราะหปั์จจยัจากทฤษฎีการลงทุนทางตรงอ่ืน ๆ 
เขา้ดว้ยกนั จึงเป็นทฤษฎีที่สามารถอธิบายความไดเ้ปรียบของ FDI ในดา้นต่าง ๆที่สามารถอธิบาย
การลงทุนโดยตรงระหว่างประเทศได้ ไม่ว่าบริษัทจะด าเนินธุรกิจลกัษณะใด Dunning ไดอ้ธิบาย
ถึงขอ้ไดเ้ปรียบที่มีทัง้หมดสามประการ ว่าการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศจะเกิดขึน้เมื่อเกิดขอ้
ไดเ้ปรียบดงัต่อไปนี ้

1. ขอ้ไดเ้ปรียบของการเป็นเจา้ของ (Ownership Advantage) การที่บริษัทเลือก
ที่จะไปลงทุนทางตรงในต่างประเทศไดน้ัน้จ าตอ้งมีขอ้ไดเ้ปรียบของการเป็นเจา้ของในสินทรพัย์
บางประการเป็นเงื่อนไขแรก ขอ้ไดเ้ปรียบของการเป็นเจา้ของนีอ้าจอยู่ใน รูปของความสามารถ
ทางเทคโนโลยี ทักษะในการบริหารองคก์ร ความสามารถด้านการจัดการและการตลาด การมี
เงินทุนและการเขา้ถึงแหล่งทุนบุคลากรที่มีความรูค้วามสามารถสงู ความรูค้วามเชี่ยวชาญเฉพาะ 
การวิจยัและพัฒนาสินคา้ ตราสินคา้ที่มีชื่อเสียง เป็นตน้ ซึ่งความไดเ้ปรียบจากการเป็นเจา้ของใน
สินทรพัยบ์างประการของบริษัทนีจ้ะช่วยชดเชยขอ้เสียเปรียบ ที่บริษัทผูไ้ปลงทุนตอ้งประสบจาก
การที่บริษัทเอกชนทอ้งถิ่นมีความเชี่ยวชาญและเขา้ใจตลาดมากกว่า ซึ่งสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ 
Hymer และ Kindleberger ที่กลา่วมาขา้งตน้ 

2. ข้อได้เปรียบจากสถานที่ตั้ง  (Location Advantage) การที่นักลงทุนเลือก
สถานที่ท าการลงทุนโดยตรงในประเทศผูร้บัทุนไดน้ั้น เกิดจากการที่ประเทศผูร้บัทุนนั้นมีความ
ไดเ้ปรียบในแหลง่ที่ตัง้ในดา้นการมีปัจจยัเฉพาะบางประการเช่น ขนาดตลาดที่ใหญ่กว่า หรือการที่
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มีตน้ทุนการผลิตในประเทศผูร้บัทุนต ่ากว่าการลงทุนในประเทศของตน เช่นการมีทรพัยากร หรือ
ปัจจยัการผลิตที่อดุมสมบูรณ์ ราคาปัจจยัการผลิตต ่า ปัจจยัดา้นแรงงานหรืออาจเป็นขอ้ไดเ้ปรียบ
ดา้นสาธารณปูโภคพืน้ฐานที่พรอ้มหรือมีขอ้เสนอจงูใจจากรฐับาลประเทศผูร้บัทนุ 

3. ขอ้ไดเ้ปรียบจากการท าภายในบริษัทเอง (Internalization Advantage) บรษิัท
เลือกที่จะลงทุนทางตรงแทนที่จะใหบุ้คคลอ่ืนเป็นคนผลิตเช่น การอนุญาตใหใ้ชส้ิทธิ์ การท าแฟรน
ไชส ์ก็ต่อเมื่อบริษัทเล็งเห็นถึงขอ้ไดเ้ปรียบจากการท าภายในบริษัทเอง ทัง้นีเ้พื่อเป็นการลดตน้ทุน
การท าธุรกรรมต่าง ๆ และท าใหก้ิจกรรมหรือธุรกรรมต่าง ๆ ในตลาดสามารถมีการเชื่อมโยงกนัได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกกีดกนัทางการคา้ การเขา้แทรกแซงของรฐับาล เช่น 
การก าหนดโควตา การตัง้ก าแพงภาษี นอกจากนีก้ารพึ่งพากนัเพื่อใหก้ิจกรรมทางธุรกิจด าเนินไป
อย่างมีประสิทธิภาพต้องอาศัยตัวกลางของตลาดเพื่อมิ ให้ได้รับผลกระทบจากภายนอก แต่
เนื่องจากความไม่สมบูรณข์องตลาดสินคา้ชัน้กลาง ท าใหก้ารจดัตัง้ตลาดสินคา้ชัน้กลาง มีความ
ยุ่งยาก ดังนั้นจึงมีการพยายามปรบัปรุงเพื่อให้เกิดการท าภายในบริษัทเอง  เพื่อให้กิจการของ
บรษิัทเติบโตขึน้ แนวคิดนีส้อดคลอ้งกบัแนวคิดของ Buckley และ Casson ที่ไดก้ลา่วมาขา้งตน้ 

ขอ้ไดเ้ปรียบทัง้สามขอ้ขา้งตน้นิยมเรียกรวมกันโดยย่อว่า OLI Paradigm (โดย OLI 
ย่อมาจาก Ownership, Location และ Internalization) 

โดย โมเดล OLI นี ้สามารถน าไปพิจารณาประเมินทางเลือกที่ เหมาะสมกับการ
ด าเนินกิจกรรมธุรกิจระหว่างประเทศไดด้งั ภาพประกอบ 3 
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ภาพประกอบ 3 โมเดล OLI กบักิจกรรมธุรกิจระหว่างประเทศ  

ที่มา: ดดัแปลงมาจาก Eschlbeck (2006) 

จากภาพประกอบแสดงใหเ้ห็นว่า ถา้องคก์รธุรกิจใดมีความไดเ้ปรียบเหนือกิจการอ่ืน 
เนื่องจากเป็นเจา้ของทรพัยส์ินพิเศษบางอย่างเท่านัน้ เช่น มีเทคโนโลยีในการผลิตที่มีประสิทธิภาพ
สูง ตราเครื่องหมายการคา้ของกิจการที่เป็นที่รูจ้ักกันโดยทั่วไป เป็นตน้ โดยไม่มีความไดเ้ปรียบ
ประการอ่ืน ๆ แลว้ องคก์รธุรกิจก็มกัจะตดัสินใจเลือกการใหบ้ริการแก่ตลาด โดยการท าสญัญาให้
สิทธิ์หรือขายสิทธิบตัรต่าง ๆ แต่ถา้องคก์รธุรกิจมีความไดเ้ปรียบเนื่องจากการเป็นเจา้ของทรพัยส์ิน
และมีความสามารถท าใหเ้ป็นประโยชนด์ว้ยตนเองแลว้ องคก์รธุรกิจก็จะตดัสินใจเลือกท าการผลิต
ภายในประเทศเพื่อขายภายนอกประเทศด้วย ส่วนองค์กรธุรกิจใดที่มีความได้เปรียบทั้งสาม
ประการ คือความไดเ้ปรียบอนัเกิดจากการเป็นเจา้ของสินทรพัยพ์ิเศษบางอย่าง ทัง้สามารถใชใ้ห้
เป็นประโยชนด์ว้ยตนเอง และแหล่งที่ตัง้โรงงานเหมาะสมดว้ยแลว้ องคก์รธุรกิจนัน้ก็จะเลือกการ
ลงทนุโดยตรงต่างประเทศ (รตันา สายคณิต และ พทุธกาล รชัธร, 2549) 
 

แนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยสถานทีต่ั้ง ทีด่ึงดูดการลงทุนโดยตรงในต่างประเทศ 
Dunning (2003) ไดท้ าการศึกษาต่อยอดโดย ไดพ้ิจารณาศึกษาปัจจัยสถานที่ตั้งที่

ท าใหเ้กิด FDI ที่เปลี่ยนแปลงไป อนัเนื่องมาจากโลกาภิวตัน ์และบทบาทของนโยบายภาครฐั 

ขอ้ไดเ้ปรียบ
ของการเป็นเจา้ของ

Ownership Advantage

ขอ้ไดเ้ปรียบ
จากการท าภายในบริษัทเอง
Internalization Advantage

ขอ้ไดเ้ปรียบ
จากสถานท่ีตัง้

Location Advantage

ไม่ใช่

ใช่

ใช่

ใช่

ไม่ใช่

ไม่ใช่

ไม่ลงทุนในตา่งประเทศ

ไลเซนส์ แฟรนไชส์

สง่ออก 

FDI
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FDI ในช่วงแรกๆ มีเกิดขึน้มากจากประเทศพัฒนาแล้วประเทศหนึ่ง ไปลงทุนใน
ประเทศพัฒนาแล้วอีกประเทศหนึ่ง (ส่วนใหญ่เกิดขึน้ระหว่าง ญ่ีปุ่ น อเมริกาเหนือ และยุโรป
ตะวนัตก) ซึ่งรูปแบบของ FDI สามารถแยกไดเ้ป็นสองแบบ  

แบบแรก เป็นลกัษณะการควบรวมกิจการ (Merger & Acquisition) โดยขอ้มูลในปี 
2000 การควบรวมกิจการระหว่างประเทศพฒันาแลว้ดว้ยกนั คิดเป็นสดัส่วนกว่า 93.2% ของการ
ควบรวมกิจการที่เกิดขึน้ทั่วโลก การควบรวมกิจการขา้มพรมแดนนีส้่วนใหญ่เกิดมาจากความ
คาดหวังที่จะให้บริษัทท้องถิ่นที่ถูกควบรวม ช่วยบริษัทต่างชาติที่ เข้ามาซือ้กิจการในการเพิ่ม
ความสามารถในการแข่งขัน การเขา้สู่ตลาดใหม่ หรือการเขา้ถึงปัจจัยการผลิต หรือทัง้สองอย่าง  
ปัจจัยที่มีผลมากต่อการเลือกสถานที่ที่จะเขา้ไปลงทุนไดแ้ก่ สภาพการแข่งขัน ความพรอ้มทาง
การเงิน ความพรอ้มดา้นการวิจยัและพฒันา ของประเทศผูร้บัทนุ  

แบบที่สอง เป็นลกัษณะของการแสวงหาประสิทธิภาพในทางแนวนอน ซึ่งเป็นผลมา
จาก มีการเปิดตลาดเสรีมากขึน้ และจากการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศในภูมิภาค
เดียวกัน ในกรณีนีปั้จจัยที่มีผลมากต่อการเลือกสถานที่ที่จะเขา้ไปลงทุนไดแ้ก่ ปัจจัยดา้นความ
สะดวกในการด าเนินธุรกิจ และปัจจยัดา้นเศรษฐศาสตรใ์นการแสวงหาประสิทธิภาพ 
 

 

ภาพประกอบ 4 แผนภมูิแสดง FDI ไหลเขา้ประเทศรบัทุน แบ่งประเภทตามระดบัการพฒันา 

ที่มา UNCTAD, FDI/MNE database (www.unctad.org/fdistatistics), 2019 

http://www.unctad.org/fdistatistics
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FDI ในช่วงหลงัมีสดัส่วนของการลงทุน จากประเทศพฒันาแลว้ ไปลงทุนในประเทศ
ก าลงัพฒันาสงูมากขึน้ ซึ่งรูปแบบของ FDI สามารถแยกไดห้ลกัๆเป็นสองแบบเช่นกนั 

แบบแรก เป็นการลงทุนเพื่อแสวงหาตลาด หรือ ทรพัยากร ซึ่งในกรณีนีไ้ม่รวมถึงการ
ลงทุนในประเทศที่ดินแดนภาษีต ่า (Tax havens) การลงทุนในแบบนีคิ้ดเป็นสัดส่วนกว่า 70% 
ส่วนมากเกิดขึน้ที่ จีน อินเดีย และ บราซิล ในกรณีนีปั้จจยัที่มีผลมากต่อการเลือกสถานที่ที่จะเขา้
ไปลงทนุไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นนโยบายส่งเสริม FDI ปัจจยัดา้นเศรษฐศาสตรใ์นการแสวงหาตลาด และ
ปัจจยัดา้นเศรษฐศาสตรใ์นการแสวงหาทรพัยากร 

แบบที่สอง เป็นการลงทุนในแนวด่ิงเพื่อแสวงหาประสิทธิภาพ โดยที่บริษัทขา้มชาติ
ไดม้องหาประเทศที่จะเขา้ไปลงทุนในการผลิตสินคา้ขัน้กลาง หรือขัน้สดุทา้ย โดยจะเลือกประเทศ
ที่ท าใหเ้กิดตน้ทนุต ่าสดุ สว่นมากเป็นไปเพื่อการสง่ออกไปยงัประเทศท่ีสาม การลงทุนในลกัษณะนี ้
พบเกิดขึน้มากใน เอเชียใต ้เอเชียตะวันออก เอเชียตะวันออกเฉียงใตห้รือกลุ่มประเทศอาเซียน 
และเม็กซิโก ในกรณีนีปั้จจยัที่มีผลมากต่อการเลือกสถานที่ที่จะเขา้ไปลงทุนไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นความ
สะดวกในการด าเนินธุรกิจ และปัจจยัดา้นเศรษฐศาสตรใ์นการแสวงหาประสิทธิภาพ  

ทั้งนี ้เมื่อพิจารณา ภาพประกอบ 4 พบว่ามีความน่าสนใจที่ ในปี 2018 FDI ใน
ประเทศที่พฒันาแลว้ มีมลูค่าลดลงต ่ากว่า FDI ในประเทศก าลงัพฒันาอีกครัง้ (หลงัจากที่เคยเกิด
เหตุการณ์ในลกัษณะเดียวกันเมื่อปี 2014) โดยสาเหตุหลกัมาจากความไม่มั่นใจในการลงทุนใน
กลุ่มประเทศยุโรป ซึ่งเป็นผลต่อเนื่องมาจากการถอนตัวออกจากสหภาพยุโรปของสหราช
อาณาจักร (BREXIT) และนโยบายลดภาษี การผ่อนคลายกฎเกณฑ์การลงทุน เพื่อกระตุ้นการ
ลงทนุในประเทศสหรฐัอเมรกิา ของประธานาธิบดีโดนลัด ์ทรมัป์ 

 ในภาพรวม Dunning ได้กล่าวถึงปัจจัยสถานที่ตั้งที่ท าให้เกิด FDI ที่ส  าคัญ สาม
ประการ ไดแ้ก่ 1. ปัจจยัดา้นนโยบายสง่เสรมิ FDI 2. ปัจจยัดา้นเศรษฐศาสตร ์และ 3. ปัจจยัความ
สะดวกในการท าธุรกิจซึ่งมีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้

ปัจจัยด้านนโยบายส่งเสริม FDI 
- เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ การเมือง และสงัคม 
- กฎระเบียบที่ชดัเจนเก่ียวกบัการเขา้ลงทนุและประกอบกิจการ 
- วิธีปฏิบติัต่อนกัลงทนุต่างชาติที่เป็นมาตรฐาน 
- นโยบายว่าดว้ยหนา้ที่และโครงสรา้งของตลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแข่งขัน

ทางการคา้และนโยบายการควบรวมกิจการ  
- ขอ้ตกลง FDI ที่เป็นสากล 
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- นโยบายว่าดว้ยการแปรรูปรฐัวิสาหกิจ 
- นโยบายการคา้ว่าดว้ยค่าธรรมเนียมและ อุปสรรคทางการคา้ที่ไม่ใช่มาตรการ

ทางภาษี 
- นโยบายว่าดว้ยภาษี 
- นโยบายว่าดว้ยการอตุสาหกรรม และนโยบายสว่นภมูิภาค 

ปัจจัยด้านเศรษฐศาสตร ์
สามารถแบ่งย่อยตามประเภทแรงจงูใจของ MNFs ไดด้งันี ้
การแสวงหาตลาด (Market-seeking) 

- ประเทศผูร้บัทุนมีขนาดตลาดที่ใหญ่พอและมีรายไดต่้อหวัในระดบัที่เหมาะ
กบัการลงทนุ  

- ประเทศผูร้บัทนุสามารถเขา้ถึงตลาดภมูิภาคหรือตลาดโลกได ้ 
- ประชากรของประเทศผูร้บัทนุมีความเฉพาะเจาะจง ชื่นชอบในสินคา้ 
- ประเทศผูร้บัทนุมีโครงสรา้งตลาดที่เอือ้อ านวย 

การแสวงหาทรัพยากร (Resource-seeking) 
- ตน้ทนุของที่ดินและอาคารอยู่ในระดบัที่เหมาะสม 
- ตน้ทนุวตัถดิุบ ชิน้สว่น อะไหลอ่ยู่ในระดบัที่เหมาะสม 
- ค่าแรงขัน้ต ่าอยู่ในระดบัที่เหมาะสม 
- ปรมิาณและคณุภาพของแรงงานฝีมือ 

การแสวงหาประสิทธิภาพ (Efficiency-seeking) 
- ผลิตภาพของแรงงาน 
- ความสามารถในการลดตน้ทุนค่าขนส่ง ตน้ทุนค่าการติดต่อสื่อสาร ตน้ทุน

สินคา้ชัน้กลาง (Intermediate Product) 
- การไดส้ิทธิประโยชนจ์ากการที่ประเทศผูร้บัทุนเป็นสมาชิกในเขตเศรษฐกิจ

หรือมีขอ้ตกลงทางเศรษฐกิจกบัประเทศอ่ืน 
การแสวงหาสินทรัพย ์(Asset-seeking) 

- สินทรพัยท์ี่เป็นเทคโนโลยี การจัดการ ความสัมพันธ์ หรือสินทรพัย์อ่ืน ๆที่
อยู่ติดกบับคุคล บรษิัท หรือกลุม่บรษิัท 

- โครงสรา้งพืน้ฐานทางกายภาพเช่น ท่าเรือ ถนน ไฟฟ้า โทรคมนาคม  
- นวตักรรม ความเป็นผูป้ระกอบการ ศกัยภาพ/สภาพแวดลอ้มของการศกึษา 
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ปัจจัยด้านความสะดวกในการด าเนินธุรกิจ 
- แนวทางส่งเสริมการลงทุน การสรา้งภาพลักษณ์ กิจกรรมส่งเสริมการลงทุน 

และบรกิารอ านวยความสะดวกแก่นกัลงทนุ 
- สิทธิประโยชนก์ารลงทนุ 
- ลดตน้ทุนความยุ่งยาก เช่น การคอรปัชั่น ความไม่มีประสิทธิภาพของหน่วย

ราชการ 
- สิ่งอ านวยความสะดวกทางสังคม  อาทิเช่น โรงเรียนนานาชาติ สถานที่หรือ

กิจกรรมสง่เสรมิคณุภาพของชีวิต 
- บรกิารทัง้ก่อนและหลงัการลงทนุ ศนูยบ์รกิารการลงทนุครบวงจร 
- การคุม้ครองสิทธิในทรพัยส์ิน 
- การมีโครงสร้างพื ้นฐานและบริการพื ้นฐานที่ ดีไม่ว่าจะเป็น  การธนาคาร 

กฎหมาย บญัชี 
- การมีและสง่เสรมิทนุทางสงัคม 
- การสง่เสรมิกลุม่อตุสาหกรรมและอตุสาหกรรมเครือข่าย  

แนวคิดความได้เปรียบของการแข่งขันของชาติ (The Competitive Advantage of 
Nations)  

จากกรอบแนวคิด  OLI (Ownership, Location, and Internalization) Paradigm 
ของ Dunning ซึ่งได้รับการอ้างอิงอย่างแพร่หลาย งานศึกษาด้านแรงจูงใจของการลงทุนใน
ต่างประเทศ นี ้ได้ถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลก โครงสร้าง 
เศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของแต่ละประเทศ นโยบายของบริษัทข้าม ชาติแต่ละแห่ง รวมถึง
กระแสการพัฒนาการรวมตัวทางเศรษฐกิจและ โลกาภิวัตน์ โดยงานศึกษาที่ไดเ้ป็นที่ยอมรบัใน
ปัจจบุนัของ Porter (1990) แบง่แรงจงูใจของการลงทนุใน ต่างประเทศ ไดเ้ป็น 4 ดา้นหลกั คือ  

1) เงื่อนไขปัจจัยการผลิต (Factor conditions) หมายถึงทรัพยากรมนุษย ์
ทรพัยากรทางกายภาพและธรรมชาติ สภาพ  ภูมิอากาศ ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ จ านวนแรงงานไร้
ทกัษะ และเงินทนุ รวมถึงปัจจยัการผลิตที่กา้วหนา้ (Advanced factors) เช่น โครงสรา้ง พืน้ฐานที่
ทันสมัย (Modern infrastructure) จ านวนสถาบันการศึกษา ขัน้สูง และแรงงานที่มีทักษะขัน้สูง 
(highly skilled labour) แม้ว่า แรงจูงใจแบบดั้งเดิมของ FDI คือความต้องการลดต้นทุนและ
แสวงหา แหล่งแรงงานราคาถูก อย่างไรก็ตาม แนวโน้มความตอ้งการแรงงานที่มี ทักษะและมี
คณุภาพก็มีสว่นส าคญัของการตดัสินใจลงทนุในหลาย อตุสาหกรรม  
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2) เงื่อนไขปัจจัยความต้องการสินค้าและบริการ (Demand conditions) ตลาด
ของประเทศผู้ลงทุนที่มีมิติด้าน นวัตกรรม และมีความสามารถในการแข่งขันสูงจะสรา้งพลังให้
บริษัท ในประเทศผูล้งทุนมีความสามารถในการเข้าถึงตลาดต่างประเทศได ้มากกว่าคู่แข่งขนั ใน
ขณะเดียวกัน ประเทศที่มีตลาดภายในประเทศ ขนาดใหญ่ก็จะเป็นปัจจัยดึงดูด FDI เขา้มาใน
ประเทศ  

3) ปัจจัยอุตสาหกรรมเชื่อมโยง (Related and supporting industries) ประเทศ
ที่มีอตุสาหกรรมเชื่อมโยงอยู่มาก จะดงึดดูใหบ้ริษัทต่างประเทศที่ตอ้งพึ่งพาอตุสาหกรรมนัน้ ๆ มา
ลงทุน  ในประเทศนั้นมากขึ ้น  โดยเฉพาะอุตสาหกรรมบริการ (Service industries) และ
อตุสาหกรรมหว่งโซ่อปุทาน (Supplier industries)  

4) ปัจจัยกลยุทธ์ของบริษัท  โครงสร้างอุตสาหกรรม  และคู่แข่งขัน  (Firm 
strategy, structure, and rivalry) ความสามารถในการแข่งขันในระดับประเทศซึ่งเป็นผลจาก
วฒันธรรม การด าเนินธุรกิจที่มีลกัษณะเฉพาะตัว (unique corporate culture) รวมถึงคู่แข่งทาง
ธุรกิจในประเทศเป็นแรงกดดันให้บริษัทต้องพัฒนา นวัตกรรมใหม่และหาโอกาสทางธุรกิจใน
ต่างประเทศ  

 

ภาพประกอบ 5 แผนภมูิรูปเพชรแสดงปัจจยัจงูใจในการลงทนุในต่างประเทศตามแนวคิดความ
ไดเ้ปรียบของการแข่งขนัของชาติ 

ที่มา: https://hbr.org/1990/03/the-competitive-advantage-of-nations 

https://hbr.org/1990/03/the-competitive-advantage-of-nations
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นอกจากนี ้นักลงทุนต่างชาติจะสนใจลงทุนในประเทศที่มี นโยบายเป็นมิตรกับการ
ลงทุนจากต่างประเทศ มีบรรยากาศทางการเมืองที่มั่นคง มีกฎเกณฑ์และกฎหมายที่เอือ้ต่อการ
ลงทุนและ บังคับใช้อย่างเท่าเทียมกัน และมีการเปิดเสรีทางการค้า รวมถึงการมี ปัจจัยทาง
วัฒนธรรม (Cultural factors) ที่คล้ายคลึงกัน ทั้งด้าน บรรทัดฐานทางสังคม (Social norms) 
ค่านิยม และภาษา (เสาวณี จนัทะพงษ ์และ สภุทัร ธนบดีภทัร, 2555) 

สภาพแวดล้อมโดยท่ัวไปของประเทศเมียนมา 
เราสามารถถือไดว้่า เมียนมาเป็นตลาดที่ยังไม่ไดเ้ปิดตลาดอย่างเต็มที่แห่งสุดทา้ยของ

เอเชียตะวันออกเฉียงใต ้ปัจจุบัน เมียนมายังคงมุ่งเน้นที่จะปรบัปรุงกฎเกณฑ์ต่าง ๆเพื่ออ านวย
ความสะดวก ดึงดดูและรองรบัการลงทุนจากต่างประเทศ ทัง้นีเ้พื่อช่วยส่งเสริมกระตุน้การพัฒนา
เศรษฐกิจภายในประเทศ หลงัจากทศวรรษที่ผ่านมาถกูปกครองภายใตร้ะบอบเผด็จการทหาร ที่มี
ระบบเศรษฐกิจแบบสงัคมนิยมและการวางแผนเศรษฐกิจแบบรวมศูนย ์ตัดขาดจากระบบตลาด
การเงินและ เสน้ทางการคา้ของโลก เมียนมาก าลงัมุ่งสูก่ารเปลี่ยนแปลงเขา้สู่ เศรษฐกิจแบบตลาด 
และประชาธิปไตยจากการเลือกตัง้ ซึ่งสิ่งเหลา่นีด้งึดดูความสนใจจากนกัลงทนุทั่วโลก 

การค่อยๆผ่อนคลายยกเลิกการคว ่าบาตรทางเศรษฐกิจ ที่เริ่มตน้จากรฐับาลสหภาพ
ยโุรป และในที่สดุจากสหรฐัอเมริกา ไดม้ีส่วนช่วยส่งเสริมใหเ้มียนมากลบัมายืนบนเวทีโลกอีกครัง้ 
และมีภาพลกัษณ์ที่ดีขึน้ โดยดูไดจ้าก การลงทุนจากต่างประเทศที่เพิ่มขึน้ในช่วงตน้ปี 2010  นัก 
ถูกดึงดดูดว้ยขนาดตลาดภายในประเทศที่มีศกัยภาพ ความอุดมสมบูรณข์องทรพัยากรธรรมชาติ 
ความอุดมสมบูรณ์ของที่ ดินการเกษตร และจากการที่ประเทศตั้งอยู่ในจุดยุทธศาสตรท์าง
ภมูิศาสตรร์ะหว่างประเทศที่มีประชากรมากที่สดุในโลกคือ จีนและอินเดีย 

เหตุการณส์ าคัญที่ท าใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงนีเ้ริ่มมาจากการจัดใหม้ีการเลือกตัง้ทั่วไป
ในเดือนพฤศจิกายนปี 2015 ซึ่งผลของการเลือกตั้งคือชัยชนะของพรรค National League of 
Democracy (NLD) ชยัชนะอย่างถล่มทลายของพรรคของ Daw Aung San Suu Kyi แสดงใหเ้ห็น
ถึงความตอ้งการของประชาชนชาวเมียนมาที่ตอ้งการการเปลี่ยนแปลง อีกทัง้ยงัสรา้งความตื่นเตน้
ในสงัคมของผูป้ระกอบการนักธุรกิจทัง้ภายในและภายนอกประเทศ  อย่างไรก็ตามหลงัจาก 3 ปี
ผ่านไปความกระตือรือรน้ขอผู้ประกอบการ นักธุรกิจ ค่อยๆลดน้อยถอยลง พรอ้มกับมีการตั้ง
ขอ้สังเกตข้อสงสัยต่าง ๆ ท่ามกลางความพยายามในการแก้ปัญหาที่ท้าทาย ที่พรรค NLD ได้
เผชิญ ทัง้ทางดา้นเศรษฐกิจ การปฏิรูปองคก์ร และความขดัแยง้ภายในประเทศ 
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ภูมิศาสตร ์
ดว้ยพืน้ที่ที่กวา้งถึง 676,552 ตารางกิโลเมตร ประเทศสาธารณรฐัแห่งสหภาพเมียน

มา (ต่อไปจะได้เรียกโดยย่อว่า เมียนมา), เดิมเรียกว่า พม่า (Burma) จนถึงปี 1989 เมื่อมีการ
เปลี่ยนชื่อประเทศ เป็นประเทศในกลุ่มเอเชียตะวนัออกเฉียงใตใ้นภาคพืน้ทวีป ที่มีขนาดพืน้ที่มาก
ที่สุด มีขนาดใหญ่กว่าประเทศไทย 20% หรือมีขนาดเป็นสองเท่าของประเทศมาเลเซีย ใจกลาง
ประเทศทอดยาวไปตามแม่น า้อิรวดี ที่ไหลจากเหนือลงใต ้แม่น า้อิรวดียาว 2170 กิโลเมตร ไหลลง
สูท่ะเลอนัดามนั ผ่านที่ราบลุ่มปากแม่น า้ อนักวา้งใหญ่ ระหว่างทางแม่น า้ไหลผ่านที่ราบตอนกลาง
ของประเทศ  ผ่านที่ราบและป่าแล้ง ซึ่งมีแม่น ้า Chindwin ไหลผ่านด้วยทางฝ่ังทิศตะวันตก 
ปัจจบุนัแม่น า้อิรวดียงัคงเป็นเสน้ทางล าเลียงขนส่งสินคา้ทางน า้ที่ส  าคญัของประเทศ  และยงัเป็น
ระบบนิเวศที่มีลักษณะเฉพาะ เป็นบา้นของสัตวท์ี่มีชื่อเสียงเช่นโลมาอิรวดี และปลาชนิด ต่าง ๆ 
กว่า 43 สายพนัธุ ์ 

ที่ราบลุ่มแม่น า้สายหลกั และแม่น า้สาขา ถูกลอ้มรอบไปดว้ยเทือกเขาที่โอบรอบเป็น
เสน้โคง้จากทิศตะวันตกสู่ทิศตะวันออก ก่อใหเ้กิดเป็นพรมแดนทางธรรมชาติ ที่เป็นอุปสรรคต่อ
การค้าในอดีต ทางดา้นทิศเหนือเทือกเขา Hengduan ทอดยาวไปตามชายแดนดา้นประชิดกับ
ภาคตะวนัตกของประเทศจีน เทือกเขานีม้ียอดเขาที่สงูที่สุดของประเทศ ชื่อว่า Hkakabo Razi มี
ความสงูประมาณ 5,881 เมตร  

ทางด้านตะวันตกเป็นเทือกเขาอาระกัน เป็นพรมแดนด้านติดประเทศอินเดีย 
เทือกเขานีย้งัเป็นที่ตัง้ของรฐั Chin และ Naga  Hills ปลายสดุดา้นใตข้องเทือกเขาเป็นพืน้ที่ชายฝ่ัง
ทะเล  ไดแ้ก่รฐัยะไข่ ซึ่งอยู่ติดกบัแควน้จิตตะกองของบงัคลาเทศ  

ทางด้านทิศตะวันออก เป็นกลุ่มเทือกเขาในรัฐฉาน ที่มีบางยอดเขาสูงถึง 2,563 
เมตร แนวเทือกเขาบางส่วนในเขตกะเหรี่ยงเป็นพรมแดนดา้นติดประเทศไทย ในพืน้ที่ทุรกันดาร
และยากที่จะเขา้ถึงมีบางส่วนเป็นพรมแดนติดกับประเทศลาว ทางใตเ้ป็นพืน้ที่เรียกไปตามแนว
ชายฝ่ังของทะเลอันดามัน  พืน้ที่ส่วนนีก้็มีภูมิประเทศเป็นภูเขา ต่อเนื่องเป็นเทือกเขายาวลงไป
จนถงึคาบสมทุรมาเลย ์
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ภาพประกอบ 6 แผนที่แสดงภมูิประเทศเมียนมา 

ที่มา: https://www.freeworldmaps.net/asia/เมียนมา/เมียนมา-map-physical.jpg 

เมืองส าคัญ 
นครย่างกุ้งเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ มีประชากรกว่า 5.2 ล้านคนจากการ

ส ารวจส ามะโนปี 2014  ซึ่งขอ้มลูทางการล่าสดุ เมื่อปี 2017 ประมาณการไวว้่าอาจจะมีประชากร
เพิ่มเป็น 6.2 ลา้นคน เมืองตั้งอยู่ในเขตลุ่มแม่น า้อิรวดี เป็นศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจของประเทศ
และเป็นเมืองที่มีความหลากหลายทางชาติพนัธุ ์ในช่วงสงครามโลกครัง้ที่ 2 ย่างกุง้มีประชากรเชือ้

https://www.freeworldmaps.net/asia/myanmar/myanmar-map-physical.jpg
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สายอินเดียเป็นส่วนใหญ่ แต่ในปัจจุบนัประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวพม่าดั้งเดิม ย่างกุ้งเป็นเมือง
หลวงจนถึงปี 2006 หลงัจากนัน้จึงมีการยา้ยเมืองหลวงไปยงั กรุงเนปิดอวเ์มืองหลวงใหม่ ที่ตัง้อยู่
ห่างจากย่างกุ้งไปทางทิศเหนือ 320 กม. มีประชากรราว 1.16 ล้านคน และถือเป็นเมืองที่มี
ประชากรมากเป็นอันดับ 3 ของประเทศ เมืองที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศได้แก่
มณัฑะเลย ์ที่มีประชากร 1.22 ลา้นคน เมืองนีต้ัง้อยู่ในใจกลางของประเทศบนฝ่ังแม่น า้อิรวดีในที่
ราบลุม่ภาคกลาง  

 เมืองมณัฑะเลยก์่อตัง้เมื่อปี 1857 ถือเป็นเมืองที่เป็นศนูยก์ลางเศรษฐกิจการคา้ของ
ตอนเหนือ ของประเทศเมียนมา จากการที่ท าธุรกิจมากมายเก่ียวเนื่องสมัพนัธก์บัประเทศจีน ทัง้นี ้
เนื่องจากสภาพภูมิศาสตรท์ี่ไม่ห่างไกลกันมากจากพรมแดนจีน และการมีสายสัมพันธ์ทางชาติ
พนัธุท์ี่ใกลช้ิดกนั กรุงเนปิดอวเ์องก็มีการเติบโตที่รวดเร็ว ส่วนใหญ่เป็นการผลกัดนัจากหน่วยงาน
ภาครฐั ชุมชนเมืองที่มีความส าคัญอ่ืน ๆ ไดแ้ก่เมืองเมาะล าไย ในรฐัมอญ ที่มีประชากร 451,000 
คน เมืองตองจีเมืองหลวงของรฐัฉาน ที่มีประชากร 381,000คน จากการส ารวจในปี 2014 

จากการส ารวจส ามะโนประชากรในปีเดียวกนันัน้เองไดร้ะบุว่าประชากรทัง้หมดของ
ประเทศเมียนมาอยู่ที่ 51.4 ลา้นคน จากการประมาณการขององคก์ารสหประชาชาติ ในปี 2018 
คาดการณ์ว่าจ านวนประชากรทั้งหมดจะอยู่ที่  53.6 ลา้นคน แมว้่าตัวเลขการอพยพยา้ยถิ่นฐาน
เขา้ไปเป็นชุมชนเมืองมีสูงขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการยา้ยเขา้สู่นครย่างกุ้ง ประเทศเมียนมาใน
ภาพรวมยังถือว่าเป็นสังคมชนบทที่ภาคการเกษตรมีบทบาทส าคัญ จากการที่เป็นแหล่งรายได้
หลกัของครอบครวั ทอ้งถิ่น 

ภูมิอากาศ 
เมียนมามีภูมิอากาศแบบประเทศเขตรอ้น และไดร้บัอิทธิพลจากลมมรสุม และมี

ลกัษณะภมูิอากาศแตกต่างผนัแปรกนัไป ตามภมูิประเทศ ตัง้แต่ชายทะเลอนัดามนัไปจนถึงเชิงเขา
หิมาลยั  

มี 2 ลมมรสมุหลกั  ที่สง่ผลกระทบต่อทัง้ประเทศ ไดแ้ก่ลมมรสมุตะวนัออกเฉียงเหนือ 
ในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนเมษายน  และลมมรสมุตะวนัตกเฉียงใต ้ในช่วงเดือนพฤษภาคม
ถึงตลุาคม ลมมรสมุตะวนัออกเฉียงเหนือน าความเย็นและอากาศแหง้ ในขณะที่ลมมรสมุตะวนัตก
เฉียงใตพ้ัดพาอากาศรอ้นและความชืน้ จากมหาสมุทรอินเดีย เขา้สู่ประเทศและท าใหเ้กิดฝนตก 
กว่า 3 ใน 4 ของปรมิาณฝนทัง้ปี ฝนตกหนกัในบรเิวณเทือกเขารมิชายฝ่ังและเทือกเขาทางดา้นทิศ
เหนือและทิศตะวนัออก ที่อาจเกิดฝนตกไดถ้ึง 2,000-2,500 มิลลิเมตรต่อปี ปรมิาณฝนลดลงเหลือ
ครึง่หนึ่งในพืน้ที่อ่ืน ๆ ที่เป็นพืน้ที่เงาฝน  
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ช่วงเวลาก่อนลมมรสมุตะวนัตกเฉียงใตเ้ป็นช่วงที่มีอากาศรอ้นที่สดุของปี ในช่วงราว
เดือนมีนาคมจนถึงเดือนมิถุนายน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพืน้ที่ต  ่าหากมีอุณหภูมิระหว่างวันสงูขึน้
กว่า 40 องศาเซลเซียส ส่วนในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงกุมภาพันธ์ซึ่งไดร้บัอิทธิพลจากลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งพัดพาความเย็นเขา้มา มีอณุหภูมิเฉลี่ย 20 ถึง 24 องศาเซลเซียส ซึ่งเป็น
ช่วงที่เหมาะกับการท่องเที่ยว ในพืน้ที่ทางภาคเหนือ ภาคกลางตอนบน และภาคตะวันออกโดย
ปกติแลว้มีอุณหภูมิเย็นสบายตลอดทัง้ปีเนื่องจากตัง้อยู่ในพืน้ที่ที่สูงจากระดับน า้ทะเล ในพืน้ที่นี ้
ช่วงกลางคืนอณุหภมูิอาจลดต ่าลงไปจนเหลือเลขตวัเดียว 

ทรัพยากรธรรมชาติ 
ด้วยภูมิประเทศที่มีความหลากหลาย ท าให้ เมียนมามีแร่ธาตุและสินแร่ต่าง ๆ

มากมาย นอกจากนีด้ว้ยสภาพภูมิอากาศและภูมิประเทศที่เหมาะสม ท าให้ เมียนมามี พืน้ดิน
การเกษตร ป่าไม ้และการประมงที่อดุมสมบูรณ ์ ทรพัยากรธรรมชาติเหล่านีไ้ดเ้ป็นเสาหลกัใหก้ับ
เศรษฐกิจของประเทศ เป็นรากฐานที่ส  าคญัของอุตสาหกรรมมากมาย และแน่นอนเป็นเป้าหมาย
ของการลงทนุจากต่างชาติในเวลาเดียวกนั 

กรมส ารวจทรพัยากรธรณี และส ารวจแร่ธาตุ ของเมียนมา ไดส้  ารวจพบแร่ธาตุกว่า 
62 ชนิด จ านวนจุดที่พบมากกว่า 2,000 แหล่ง แร่ธาตุที่พบรวมไปถึงหินมีค่า เช่นแหล่งแร่หยกที่
ใหญ่ที่สุดในโลกที่อยู่ในรฐักะฉ่ิน แหล่งนีย้ังไดช้ื่อว่ามีชื่อเสียงว่าเป็น ดินแดนแห่งทับทิม ตั้งแต่
ศตวรรษที่ 13 นอกจากนีย้ังมีแหล่งแร่โลหะมีค่าที่มีขนาดใหญ่มีปริมาณส ารองมาก เช่น ดีบุก 
ทองแดง ทอง และสงักะสี และยังมีแร่ธาตุที่ใชใ้นการอุตสาหกรรม เช่น ดินทนไฟ  ดินเบนโทไนท ์
เฟลดส์ปาร ์และแรใ่ยหิน อีกดว้ย 

เมื่อกล่าวถึงทรพัยากรกลุ่มไฮโดรคารบ์อน หรือปิโตรเลี่ยม อุตสาหกรรมการกลั่น
ไฮโดรคารบ์อนมีประวติัศาสตรท์ี่ยาวนาน มีการส่งออกน า้มนัดิบครัง้แรกตัง้แต่ยุคสมยัอาณานิคม
องักฤษในช่วง กลางศตวรรษที่ 19 ปริมาณส ารองน า้มนัดิบประมาณการอยู่ที่ 3.2 พนัลา้นบารเ์รล 
และรฐับาลพยายามที่จะใหม้ีการลงทุนจากต่างชาติมาเพื่อเพิ่มอตัราการผลิตน า้มนัดิบจากแหล่ง
สมัปทานบนบกทัง้ 53 แหลง่  

  เมียนมา ยังมีชื่อเสียงจากการเป็นผูผ้ลิตก๊าซธรรมชาติ จาก 4 แหล่งผลิตในทะเล 
ไดแ้ก่ Yadana, Yetagon, Shwe และ Zawtika  ซึ่งมีปริมาณส ารองก๊าซธรรมชาติประมาณการอยู่
ที่  18.3 ล้านล้านลูกบาศก์ฟุต ในปี 2017 บริษัทน ้ามันของฝรั่งเศส Total เริ่มต้นการผลิตจาก
แหล่ง Badamyar ซึ่งเป็นส่วนต่อขยายมาจากแหล่งก๊าซ Yadana การเปิดตัวของแท่นผลิตก๊าซ
ความดนัต ่าที่ Badamyar นีแ้สดงใหเ้ห็นว่าถึงแมร้าคาน า้มนัดิบและก๊าซธรรมชาติจะมีราคาตกต ่า
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ในปี 2016  บริษัทน า้มันต่างชาติยังคงลงทุนในภาคอุตสาหกรรมนี ้ แม้ว่าปริมาณส ารองก๊าซ
ธรรมชาติจะยังมีปริมาณที่สูง แต่ก็ยังมีความไม่แน่นอนอยู่มาก เมื่อพบว่าอัตราการผลิตก๊าซ
ธรรมชาติของแหลง่ต่าง ๆที่มีอยู่ในปัจจบุนัเริ่มที่จะลดลง  

ป่าไมถื้อเป็นทรพัยากรหลกัของประเทศ การบริหารจัดการป่าไมอ้ย่างยั่งยืนถือเป็น
เรื่องที่จ  าเป็นและส าคญัต่ออนาคตของประเทศ ประชากรในชนบทกว่า 70% ใชป้ระโยชนจ์ากป่า
ไมใ้นการด ารงชีวิต ขณะที่ตามแนวชายฝ่ังความยาวกว่า 2,228 กิโลเมตร ตามบริเวณปากแม่น า้
ขนาดใหญ่ เกาะแก่งต่าง ๆมากมาย และตามแม่น า้สายหลกัๆ  เช่นแม่น า้อิรวดี  การท าประมงถือ
เป็นการใช้ประโยชน์จากทรพัยากรธรรมชาติที่ส  าคัญ และอุตสาหกรรมการประมงถือว่ าเป็น
อตุสาหกรรมที่ไดร้บัการสนบัสนนุจากรฐับาลเพิ่มมากขึน้ 

ที่ดินที่อุดมสมบูรณ์และเหมาะแก่การเพาะปลูกของเมียนมา ท าให้เมียนมาเป็น
ประเทศที่ปลูกข้าวได้มากที่สุดเป็นอันดับ 7 ของโลก นอกจากนี ้เกษตรกรยังปลูกข้าวโพด ถั่ ว
ลนัเตา หวัหอม ออ้ยและถั่วลิสง พืน้ที่เพาะปลกูคิดเป็น 15% ของพืน้ที่ประเทศทัง้หมด โดยมีพืน้ที่
ชลประทานประมาณ 11.7 ลา้นไร่ และมีแหล่งน า้กว่า 1 ลา้นลา้นลกูบาศกเ์มตร ซึ่งมีมากเกินพอ
ส าหรบัการเกษตรกรรม 

ประชากรศาสตร ์ 
การส ารวจส ามะโนประชากรที่จดัท าขึน้ในปี 2014 ถือเป็นครัง้แรกในรอบ 30 ปี การ

ส ารวจส ามะโนประชากรครัง้นี ้จดัท าโดยเงินทุนสนบัสนนุจากกองทนุประชากรของสหประชาชาติ 
(The UN Population Fund) ถือว่าจัดท าขึน้ดว้ยความยากล าบาก เนื่องจากมีกลุ่มชาติพันธ์บาง
กลุ่มไม่เขา้ร่วมในกระบวนการ ความขัดแยง้และการโยกยา้ยถิ่นอาศัย ลว้นมีผลกระทบต่อการ
ด าเนินการส ารวจ ส่งผลใหท้า้ยที่สดุผลของการส ามะโนประชากรพบว่ามีตัวเลขต ่ากว่าประมาณ
การ ซึ่งจากเดิมเคยประมาณการจ านวนประชากรไวท้ี่ 60 ลา้นถึง 70 ลา้นคน แมว้่าตวัเลขที่ไดม้า
จากการส ารวจส ามะโนประชากรในปี 2014 อาจจะยังไม่แม่นย า แต่อย่างไรก็ตามขอ้มูลที่ได ้ได้
แสดงใหเ้ห็นขอ้มลูโครงสรา้งประชากรศาสตรท์ี่น่าสนใจ 

ขอ้มูลส ารวจส ามะโนประชากรในปี 2014 พบว่ามีประชากรทั้งหมดประมาณ 50 
ล้านคน มีสัดส่วนประชากรหญิงมากกว่าประชากรชาย ที่  51.8 %และ 48.2 % ตามล าดับ 
ประชากร 29.6 %อาศยัอยู่ในเขตเมือง ทัง้นีเ้กิดจากการอพยพของชาวชนบท เขา้สู่ในเมืองเพื่อหา
โอกาสในการท างาน ย่างกุง้ถือเป็นเขตที่มีชุมชนเมืองใหญ่ที่สดุ  70.1 %ของประชากรอาศยัอยู่ใน
เขตเมือง ย่างกุง้ยังเป็นเขตที่มีประชากรหนาแน่นที่สุดของประเทศ 14.3 %ของประชากรทัง้หมด
ของเมียนมาอาศยัอยู่ในเขตนี ้ 
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ควบคู่ไปกบัการอพยพถิ่นฐานภายใน การอพยพถิ่นฐานออกไปยงัต่างประเทศที่เป็น
ประเด็นส าคญัที่รฐับาลใหค้วามสนใจ ประมาณการว่ามีประชากรกว่า 2 ลา้นคนอาศยัและท างาน
อยู่ต่างประเทศ ประมาณ 70 %อยู่ในประเทศไทย และในจ านวนนี ้61 %เป็นชาย แรงผลกัดนัที่ท า
ใหเ้กิดการอพยพถิ่นฐานไปยังต่างประเทศมีทัง้ จากความขัดแยง้ระหว่างชาติพันธุ์  ปัญหาความ
ยากจนและค่าแรงที่สงูกว่ามากในต่างประเทศ 

ขอ้สรุปที่น่าสนใจอีกอย่างที่ไดจ้ากการส ามะโนประชากรในปี 2014 คือ เมียนมามี
ประชากรส่วนใหญ่เป็นคนหนุ่มสาว และมีการศึกษา อายุเฉลี่ยอยู่ที่ 27 ปี  55 %ของประชากร
ทัง้หมดมีอายุต ่ากว่า 30 ปี อัตราการอ่านออกเขียนไดอ้ยู่ที่ 89.5 % สูงกว่ากัมพูชา  (80 %) และ
ลาว  (73 %) 
 

 

ภาพประกอบ 7 แผนภมูิประชากรศาสตรข์องเมียนมา จากขอ้มลูปี 2014 

ที่มา: https://เมียนมา.unfpa.org 
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ดว้ยส่วนผสมทางประชากรศาสตรท์ี่กล่าวมาเมียนมามีภาพของสงัคมที่เต็มเป่ียมไป
ดว้ยคนหนุ่มสาวที่มีความรูแ้ละไม่มีภาระ ดว้ยรูปแบบนี ้ถือเป็นแนวโน้มที่ดีส  าหรบัการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศในระยะสั้นและระยะกลาง อย่างไรก็ตามมีผูเ้ชี่ยวชาญหลายท่าน ได้ให้
ความเห็นไว้ว่า การพัฒนาที่ยั่ งยืนจะเกิดขึน้ได้ก็ด้วยการส่งเสริมเรื่องการศึกษา แม้ว่าเรื่อง
การศกึษานีจ้ะเป็นประเด็นหลกัที่ทางพรรค NLD ไดใ้ชใ้นการรณรงคห์าเสียง แต่ภาคการศกึษานีก้็
ยงัไม่ไดร้บังบประมาณที่เพียงพอ การเรียนยังเนน้การท่องจ า มากกว่าการกระตุน้การคิดอย่างมี
วิจารณญาณ และหลกัสตูรที่มีในโรงเรียนสว่นใหญ่มกัจะลา้สมยั  

ศาสนา 
เมียนมามีการนบัถือศาสนาหลากหลาย ประชาชนส่วนใหญ่เห็นว่าศาสนาเป็นส่วน

ส าคญัของชีวิต ประชาชนที่นบัถือศาสนาพทุธถือเป็นกลุม่ใหญ่ที่สดุ มีจ านวนกว่า 87.5 % ศาสนา
พทุธที่นบัถือเป็นนิกายเถรวาทใชภ้าษาบาลี เป็นหลกัรายการถ่ายทอดค าสอน นิกายเถรวาทนีถื้อ
ว่าพบไดท้ั่วไปในเอเชียใตแ้ละเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ 

เมียนมาถือว่าเป็นประเทศที่มีสัดส่วนของประชากรที่เป็นพระในศาสนาพุทธที่สูง
ที่สุดในโลก (นับรวมพระภิกษุ แม่ชี และสามเณร) และมีบทบาทส าคัญในประวัติศาสตรแ์ละ
การเมืองของประเทศ นอกเหนือจากชุมชนชาวพทุธ ชุมชนชาวคริสตถื์อเป็นกลุ่มที่ใหญ่รองลงมา 
มีสดัส่วน 6.2 % การเผยแพร่ศาสนาคริสตเ์กิดขึน้ในศตวรรษที่ 18 จากมิชชนันารีชาวตะวนัตก  3 
ใน 4 ของชาวครสิตเ์ป็นนิกายโปรเตสแตนต ์ส่วนที่เหลือเป็นคาทอลิก กลุ่มที่ใหญ่ถดัมาเป็นอนัดบั 
3 คือกลุ่มชุมชนชาวมุสลิม มีสัดส่วน 4.3 % อย่างไรก็ตามด้วยข้อขัดแย้งและข้อถกเถียงทาง
การเมืองท าใหข้นาดของชุมชนชาวมุสลิมยงัเป็นที่สงสยั ยกตวัอย่างเช่นชาวโรฮีนจา หนึ่งในกลุ่ม
ชนชาวมสุลิมที่มีขนาดใหญ่ ไม่ไดถู้กนบัรวมในการส ามะโนประชากรปี 2014 เนื่องจากยงัไม่ไดร้บั
การยอมรบัว่าเป็นกลุม่ชาติพนัธุอ์ย่างเป็นทางการ  

แมว้่าความเชื่อทางศาสนาทั้งหลายไดม้ีค าสอนว่าดว้ยเรื่องสันติภาพ แต่ก็ยังคงมี
ความไม่สงบในพืน้ที่บางส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางตอนเหนือของรฐัยะไข่ ในช่วงปี 2017 มี
เหตุการณ์ความไม่สงบจากกลุ่มชาวโรฮีนจา ซึ่งต่อมาถูกปราบปรามโดยกองทัพเมียนมา 
เหตุการณ์ความไม่สงบดังกล่าวได้ถูกถ่ายทอดโดยสื่อมวลชนนานาชาติและสรา้งผลลบต่อ
เศรษฐกิจเมียนมา ภาพความไม่สงบและขดัแยง้ดงักลา่ว ไดส้รา้งความกงัวลใจใหก้บัประเทศคู่คา้
และนกัลงทนุต่างชาติ  

ภาษาและกลุ่มชาติพันธุ ์
เมียนมามี  135 กลุม่ชาติพนัธุท์ี่เป็นที่รบัรูอ้ย่างเป็นทางการ  กลุ่มใหญ่ที่สดุไดแ้ก่ชาว

พม่ามีสดัสว่น 68% ของประชากรทัง้หมด ชาวพม่าพดูภาษาเมียนมา (หรือแต่เดิมเรียกว่าพม่า) ซึ่ง
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เป็นหนึ่งในตระกูลภาษาจีน-ทิเบต อาศัยรวมตัวกันอยู่ในที่ราบลุ่มอิรวดี นับถือศาสนาพุทธเป็น
ส่วนใหญ่ ในประวัติศาสตรท์ี่ผ่านมา ชาวพม่ามักมีอ านาจ ในทางการเมือง การทหาร และ
เศรษฐกิจ ของประเทศ 

กลุ่มชาติพันธุ์ที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ได้แก่ชาวฉาน  มีสัดส่วนประมาณ 9% ความ
ใกล้ชิดกับประเทศไทย นับถือศาสนาพุทธนิกายเถรวาท ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในรฐัฉาน และมี
พรมแดนติดต่อกบัประเทศไทย ลาวและจีน 

ชาวฉานพูดหลายภาษาทั้งตระกูลภาษาย่อยทิเบต-พม่า และ ตระกูลภาษามอญ-
เขมร ชาวฉานมีประวัติศาสตรท์ี่ยาวนานในการเรียกรอ้งเอกราช  มีความขัดแยง้ทางการทหาร
บ่อยครัง้ กบัรฐัเพื่อนบา้น  ขอ้ตกลงหยุดยิงแห่งชาติที่ไดม้ีการลงนามในปี 2015  ถือเป็นการสิน้สดุ
ของการเป็นอริต่อกัน แต่กระนั้นก็ยังมีกลุ่มชาวฉานบางกลุ่มที่ไม่เห็นด้วยกับการลงนามใน
ขอ้ตกลงนี ้ 

กลุ่มชาติพันธุ์ที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ไดแ้ก่ชาวกะเหรี่ยงมีสัดส่วนประมาณ 7%  ส่วน
ใหญ่อาศยัอยู่ในรฐักะเหรี่ยง ทางทิศตะวนัออกเฉียงใต ้มีชาวกะเหรี่ยงจ านวนมากขา้มพรมแดนมา
อยู่ในประเทศไทย เพื่อหลีกหนีจากความขัดแยง้และการต่อสู ้ระหว่างกลุ่มแบ่งแยกดินแดนชาว
กะเหรี่ยง กบักองทพัเมียนมา ชาวกะเหรี่ยงใชภ้าษา กะเหรี่ยงที่มาจากตระกลูภาษาจีน-ทิเบต สว่น
ใหญ่นบัถือศาสนาพทุธนิกายเถรวาท และอีกประมาณ 35 % นบัถือศาสนาครสิต ์

กลุ่มชาติพนัธุท์ี่ใหญ่เป็นล าดบัถัดมา ไดแ้ก่ชาวยะไข่  มีจ านวนประมาณ 3.5 %ของ
ประชากรทัง้หมด อาศัยอยู่ในแควน้ยะไข่ ร่วมกับชาวมุสลิมโรฮีนจา ที่ไม่ไดม้ีการรบัรองจากทาง
ราชการ แต่เดิมเรียกว่าชาวอาระกัน ส่วนใหญ่มีญาติพี่นอ้งอยู่ในประเทศเพื่อนบา้น บังคลาเทศ
และอินเดีย นบัถือศาสนาพทุธนิกายเถรวาท ใชภ้าษาอาระกนั ซึ่งใกลเ้คียงกบัภาษาเมียนมา 

ประวัติศาสตร ์
ความหลากหลายทางศาสนาและชาติพันธุ์ ในประเทศเมียนมาอาจจะเป็นความทา้

ทายที่ยิ่งใหญ่ที่สดุที่พรรค NLD ตอ้งเผชิญ กลุ่มชาติพนัธุท์ี่อยู่ตามแว่นแควน้ต่าง ๆเป็นมรดกทาง
ประวัติศาสตรข์องภูมิภาคที่เป็นเสมือนสะพานเชื่อมต่อมหาสมุทรอินเดีย ประเทศจีน อินโดจีน 
และมหาสมทุรแปซิฟิก  

เมื่อหลายรอ้ยปีผ่านมา มีกลุ่มชนชาติต่าง ๆ ยา้ยถิ่นฐานผ่านภูเขาและที่ราบจน
รวมตัวกันเป็นประเทศเมียนมาในปัจจุบัน ชนชาติที่มีขนาดใหญ่ที่สุดและมีอ านาจมากที่สุดคือ
พม่า  ซึ่งสามารถจัดตัง้อาณาจักรพุกามไดใ้นศตวรรษที่ 11 ในศตวรรษต่อมา มอญ มองโกล จีน 
และ ฉาน ผลดัเปลี่ยนกันมามีอิทธิพลในประเทศ เมื่อถึงยุคการล่าอาณานิคม โปรตุเกสเป็นชาติ
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แรกที่เขา้มาพรอ้มกับน าความเชื่อของศาสนาคริสตน์ิกายคาทอลิก เขา้มาเผยแพร่ ในช่วงปีค.ศ. 
1785  และ 1817 - 19 พม่าท าสงคราม แผ่ขยายอิทธิพลมาจนถึงเขตชายแดนอาระกนั (ปัจจุบนันี ้
คือแควน้ยะไข่) และอสัสมั สงครามนีเ้ป็นสงครามแรกที่พม่าพบกบัจกัรวรรดิองักฤษ ซึ่งต่อมาพม่า
กับอังกฤษรบกันอีก 3 ครัง้ ครัง้สุดท้ายในปี 1885 ซึ่งอังกฤษได้รบัชัยชนะและยึดครองพม่าได้
ทั้งหมด การปกครองภายใตอ้ังกฤษเป็นไปดว้ยความวุ่นวายเช่นเดียวกับเขตแดน อ่ืน ๆที่ตกอยู่
ภายใตก้ารปกครองแบบอาณานิคม ความรูส้ึกชาตินิยม ที่มีมากขึน้น าไปสู่การต่อตา้นการอยู่ใต้
อาณานิคม ภายใตก้ารน าของนายพลอองซาน กองทัพเพื่ออิสรภาพของพม่าไดถู้กก่อตัง้และเขา้
ต่อสูใ้นช่วงเวลาที่สงครามโลกครัง้ที่ 2ในภาคพืน้แปซิฟิก ไดแ้ผ่ขยายมาจนถึงเมียนมา ภายหลัง
จากเสร็จสิน้สงครามโลกครัง้ที่ 2 ไดม้ีการขบัเคลื่อนประเทศไปสู่การประกาศอิสรภาพอย่างรวดเร็ว
และประสบผลส าเรจ็ในปี 1948 

แต่เนื่องจากผลเสียหายของสงครามโลกครัง้ที่ 2 มีมากมาย ประกอบกบัรฐับาลอยู่ใน
สภาพอ่อนแอ ท าใหไ้ม่สามารถบรูณาการสถาบนัทางการเมืองและเศรษฐกิจระหว่างแว่นแควน้ให้
เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้ ประเทศที่เกิดใหม่ตกอยู่ในสภาพที่มีความป่ันป่วนวุ่นวาย  ความ
พยายามของนายพลอองซาน  ในการสรา้งความสมานฉันทใ์นชาติตามขอ้ตกลงปางโหลง ที่ตกลง
กันไวเ้มื่อ 12 กุมภาพันธ์ 1947 ไดถู้กท าลายลงไปหลงัจากที่เขาถูกลอบสังหารก่อนที่ประเทศจะ
ไดร้บัอิสรภาพเพียงเล็กนอ้ย ตามมาดว้ยช่วงเวลาแห่ง การสูร้บระหว่างกลุ่มนิยมลทัธิคอมมิวนิสต์
และกลุ่มตรงขา้ม และการสูร้บที่เกิดจากความขัดแยง้ระหว่างชาติพันธุ์  ระหว่าง ฉาน พม่า ฉ่ิน 
และกะฉ่ิน 

เผด็จการทหาร 
ในยุคสมัยที่เต็มไปดว้ยความไม่แน่นอนทางการเมือง เปิดทางให้นายพลเนวินท า

รฐัประหารในปี 1962 และประกาศจัดตั้งรัฐสังคมนิยม ที่บริหารโดยสภาปฏิวัติแห่งสหภาพ 
อย่างไรก็ตามนายพลเนวินและผูน้  าทหารคนต่อ ๆ มา ก็ไม่สามารถบรูณาการสถาบนัทางการเมือง
และเศรษฐกิจระหว่างแว่นแควน้ต่าง ๆ ใหเ้ป็นอนัหนึ่งอนัเดียวกนัได ้ทัง้ยงัไม่สามารถยติุขอ้ขดัแยง้
ระหว่างรฐัเมียนมา กับกลุ่มชาติพันธุช์นกลุ่มนอ้ย ที่ด  าเนินการภายใตอ้งคก์รเพื่ออิสรภาพกะฉ่ิน 
และกองทพัแห่งรฐัฉาน  

ความพยายามของกองก าลงัชนกลุ่มน้อยในอนัที่จะ แบ่งแยกเศรษฐกิจ และสถาบนั
การเมือง ไดเ้ปลี่ยนแปลงเมียนมา จากประเทศที่ร  ่ารวยที่สุดในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้สู่การเป็น
ประเทศที่ยากจนที่สุด ในทศวรรษแห่งการโดดเด่ียวตัวเองจากสังคมโลกทั้งทางการเมืองและ
เศรษฐกิจ ท าให้เมียนมาเป็นประเทศที่ดูลึกลับในสายตาของโลกภายนอก อีกทั้งมีการตัดขาด
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ตัวเองออกจาก นวัตกรรมทางดา้นเทคโนโลยี และเครื่องมือที่จ  าเป็น ส าหรบัการเคลื่อนไหวทาง
สงัคมและการพฒันาที่ยั่งยืน  

ภายใตเ้ผด็จการทหารมีการปราบปรามการชุมนุมทางการเมือง อย่างเป็นปกติวิสยั 
จนกระทั่งความอ่อนแอของระบอบ ที่ประจกัษ์ชัดเจนขึน้เรื่อย ๆ การลกุฮือต่อตา้นรฐับาล ครัง้ใหญ่
น าโดยนักศึกษามหาวิทยาลยัเกิดขึน้ในปี 1988 ไดส้ั่นคลอนรากฐานของระบอบเผด็จการ ท าให้
ต่อมานายพล ซอ หม่อง ท าการยึดและปิดมหาวิทยาลยัย่างกุง้ เพื่อยุติการต่อตา้นทางการเมือง
ที่มาจากมหาวิทยาลัย ในปี 1989 มีการเปลี่ยนชื่อประเทศเป็นประเทศเมียนมา และมีการจัด
เลือกตัง้ทั่วไปในปีถดัมา ในการเลือกตัง้ครัง้นีพ้รรค NLD  น าโดยนางอองซานซูจี บุตรสาวของนาย
พลอองซาน ไดร้บัชัยชนะจากการเลือกตัง้ อย่างไรก็ตามทางฝ่ายทหารไม่ยอมรบัผลการเลือกตัง้ 
และจับเธอคุมขงัในบา้นพักของตวัเอง จากการที่นางอองซานซูจีถูกคมุขงัในบา้นพกัและกิจกรรม
การแสดงออกทางประชาธิปไตย ท าใหเ้ธอเป็นที่รูจ้กัและนับถือในสงัคมโลก จนน าไปสู่การเสนอ
ชื่อเพื่อรบัรางวลัโนเบลสาขาสนัติภาพ 

ในปี 1992 นายพล ตานฉ่วย ขึน้สู่อ  านาจในขณะที่แรงกดดนัต่อระบอบเผด็จการเริ่ม
มีมากขึน้เรื่อย ๆ ความขัดแยง้ระหว่างชาติพันธุ์ยังคงอยู่ ความไม่สงบและการประท้วงต่อต้าน
รัฐบาลมีทั่ วไป การปฏิวัติชายจีวร (Saffron Revolution) ถือเป็นหนึ่งในการประท้วงที่ เป็น
สญัลกัษณ ์จุดเริ่มตน้ของการประทว้งเกิดจาก การขึน้ค่าน า้มนัเชือ้เพลิงโดยฉับพลนัส่งผลใหเ้กิด
การประท้วงน าโดยพระภิกษุสงฆ์  การที่พระภิกษุสงฆ์เข้าร่วมและสนับสนุนการประท้วงเป็น
สญัญาณที่ทุกคนที่เนปิดอวไ์ม่สามารถที่จะเพิกเฉยได ้ในเดือนพฤษภาคมปี 2018 หายนะจาก
วาตภัยพายุไซโคลนนารกี์ส ยิ่งท าใหเ้ห็นถึงความไม่มีประสิทธิภาพในการบรรเทาภัยพิบัติ ของ
ระบอบเผด็จการทหาร 

ในปี 2010 มีการรบัรองรัฐธรรมนูญใหม่ และการจัดการเลือกตั้งทั่วไป ก่อนการ
เลือกตัง้เล็กนอ้ยนางอองซานซูจีไดถู้กปล่อยตวัจากการคมุขงัที่บา้นพกั และในการเลือกตัง้ซ่อมใน 
2 ปีถัดมา ท าให้เธอได้นั่ งอยู่ในสภาที่มีเสียงขา้งมากเป็นทหาร ในปี 2011  นายพลเต็งเส่ง รบั
ต าแหน่งประธานาธิบดี และไดท้ าการผ่อนคลาย และ ปฏิรูปเศรษฐกิจและการเมือง ที่ไดส้่งผล
อย่างเป็นรูปธรรมและสรา้งความเจรญิเติบโตใหก้บัเศรษฐกิจ 

ในปี 2015  พรรค NLD ประสบชัยชนะอย่างยิ่งใหญ่ในการการเลือกตั้งทั่วไปทั่ว
ประเทศ แมร้ฐัธรรมนูญไม่ใหส้ิทธิ์นางอองซานซูจี ในการก้าวเขา้สู่ต  าแหน่งประธานาธิบดี เธอ
ยงัคงมีบทบาทในฐานะ  ที่ปรกึษาแห่งรฐั (State Counsellor) และมีสถานะเป็นผูน้  าโดยพฤตินัย 
นางอองซานซูจี ไดแ้สดงความชดัเจนในเวทีสาธารณะต่าง ๆว่า ในการเขา้สู่อ  านาจของเธอ เธอมี
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จุดประสงคท์ี่ชดัเจน คือการสานต่องานของนายพลอองซาน ในอนัที่จะสรา้งความสามัคคีในชาติ 
นางอองซานซูจีถือเรื่องนีเ้ป็นวาระที่มีความส าคัญสูงสุดของเธอ มากกว่า วาระเรื่องการปฏิรูป
เศรษฐกิจที่หลายฝ่ายเห็นว่ามีความจ าเป็นอย่างยิ่งยวดเช่นกนั  

ในปี 2015  8 ใน 14 กลุ่มติดอาวธุไดล้งนามในขอ้ตกลงหยุดยิง ในปี 2016 ไดม้ีการ
จดัประชุมปางโหลงในศตวรรษที่ 21  เวทีแห่งการเจรจาต่อรองเพื่อหนทางไปสูค่วามสมานฉันทใ์น
ชาติ โดยมีนางอองซานซูจีเป็นผูน้  าในการประชมุ 

ประมุขแห่งรัฐ 
ภายใตร้ฐัธรรมนูญปี 2008  ประธานาธิบดีคือประมขุของรฐั ในตน้ปี 2018 ต าแหน่ง

ประธานาธิบดีตกเป็นของ U Htin Kyaw จากพรรค NLD การเลือกประธานาธิบดีกระท าโดยผ่านที่
ประชมุรวมของทัง้สองสภา   

ในปี 2018 U Htin Kyaw ได้ประกาศลาออกจากต าแหน่งประธานาธิบดี โดยระบุ
เรื่องปัญหาสุขภาพและต้องการพักผ่อน ซึ่งต่อมารฐัสภาเมียนมาได้ลงมติเลือก U Win Myint 
สมาชิกของพรรค NLD เป็นประธานาธิบดีคนต่อไป  

อ านาจนิติบัญญัติ 
เมียนมาใชร้ะบบรฐัสภาแบบ 2 สภา สภาสูง ไดแ้ก่ Amyotha Hluttaw มี 224 ที่นั่ง  

ในจ านวนนี ้168 คนไดจ้ากการเลือกตัง้โดยตรงและ 56 คนไดร้บัการแต่งตัง้จากกองทัพเมียนมา 
ในจ านวน 224 ที่นั่ งจากการเลือกตั้ง พรรค NLD ได้รบัเลือก 135 ที่นั่ ง พรรค Union Solidarity 
and Development Party (USDP) (ตัวแทนของกลุ่มทหารเดิม)ได้ 11 ที่นั่ งและ พรรค Arakan 
National Party (ANP) ได ้10 ที่นั่ง ที่เหลือเป็นกลุม่เล็ก ๆ จากกลุม่ชาติพนัธุต่์าง ๆ  

สภาล่างหรือสภาผูแ้ทนราษฎร เรียกว่า Pyithu Hluttaw มี440ที่นั่ง ในจ านวนนี ้330 
คนไดจ้ากการเลือกตัง้โดยตรงและ 110 คนไดร้บัการแต่งตัง้จากกองทพัเมียนมา ในจ านวน 330 ที่
นั่งจากการเลือกตัง้ พรรค NLD  ไดร้บัเลือก 255 ที่นั่ง พรรค USDP  ได ้30 ที่นั่ง พรรค ANP ได ้12 
ที่นั่ ง เท่ากับพรรค Shan Nationalities Democratic Party ที่เหลือ อีก 13 ที่เป็นของพรรคที่เป็น
ตัวแทนของกลุ่มชาติพันธุ์ 1 ผู้แทนอิสระ และมีต าแหน่งว่าง 7 ที่นั่ ง อันมีสาเหตุมาจากความ
ขดัแยง้ในพืน้ที่ 

โดยเมื่อรวมสองสภา 664 ที่นั่ง ไดเ้ป็นองคร์ฐัสภามีชื่อเรียกว่า Pyidaungsu Hluttaw 
สมาชิกสภามีวาระการด ารงต าแหน่ง 5 ปี ทัง้นีไ้ม่อนญุาตใหพ้ระภิกษุสงฆใ์ชส้ิทธิ์ออกเสียงเลือกตัง้  
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กระบวนการยุติธรรม 
ศาลสงูสดุแห่งสหภาพเป็นองคก์รศาลสถิตยุติธรรมที่สงูที่สดุ และมีล  าดบัชัน้ทางศาล 

ลดหลั่นลงมาจนถึงระดับ ศาลสูงของเขตหรือของรฐั ศาลสูงดังกล่าวรบัพิจารณาคดีความแพ่ง 
และยงัรบัพิจารณาคดีความอาญาในชัน้อทุธรณ ์ที่ผ่านมาจากศาลชัน้ตน้ ศาลชัน้ตน้รบัพิจารณา
ความคดีอาญา และคดีแพ่งที่มีความเสียหายไม่เกิน 500 ลา้นจ๊าด ถัดลงไปจากชั้นนีเ้ป็นศาล
ประจ าเมืองที่มีอ  านาจในการพิจารณาคดีอาญาที่มีโทษจ าคุกไม่เกิน 7 วันและคดีแพ่งที่มีความ
เสียหายไม่เกิน 100 ลา้นจ๊าด  

การปกครองท้องถ่ิน 
เมียนมาแบ่งเขตการปกครองเป็น 7 รฐั ไดแ้ก่ รฐัฉ่ิน รฐัคะฉ่ิน รฐัคะยา รฐัคะยิน รฐั

มอญ รฐัยะไข่ รฐัฉาน และ 7 เขตไดแ้ก่  มนัฑะเลย ์อิระวดี พะโค มาเกว สะกาย ตะนาวศรี ย่างกุง้ 
นอกจากนี ้ยงัมี 6 เขตปกครองตนเอง (Self-Administered Zone) ที่มีขนาดพืน้ที่ไม่ใหญ่นกั ไดแ้ก่ 
Danu, Kokang, Naga, Pa’O, Pa Laung, Wa และ หนึ่งเขตดินแดนสหภาพ (กรุงเนปิดอว์ ) แต่
ละเขตการปกครองมีรฐับาลทอ้งถิ่น ผูน้  ารฐับาลทอ้งถิ่นคือมุขมนตรี แต่ละเขตการปกครองมีสภา
ทอ้งถ่ินท่ีไดจ้ากการเลือกตัง้ในวันเดียวกบัท่ีมีการเลือกตัง้ทั่วไป รฐัและเขตมีศักดิ์และสิทธิ์เท่ากัน
ตามรฐัธรรมนูญ มีความแตกต่างกนัที่ว่า ประชากรของรฐัจะเป็นประชากรที่ไม่ใช่เชือ้สายพม่าใน
ขณะที่เขตประกอบไปดว้ยประชากรท่ีมีเชือ้สายพม่าเป็นหลกั 

เขตการปกครองตนเอง ด าเนินงานโดยผ่านคณะกรรมการผูน้  า ซึ่งน าโดยประธาน
กรรมการ สามารถใชท้ัง้อ  านาจนิติบญัญัติและอ านาจบริหารได ้คณะกรรมการนีบ้างส่วนถกูเลือก
มาจากรฐัสภาและบางสว่นจากการแต่งตัง้จากทางทหาร  

ที่เขตดินแดนสหภาพ เมืองหลวงกรุงเนปิดอว ์มีองคก์รปกครองทอ้งถิ่นเป็นของตวัเอง 
อยู่ภายใตก้ารก ากับดูแลของประธานาธิบดี กิจกรรมงานแต่ละวันในเขตนี ้ด าเนินการโดยสภา
เมืองภายใตก้ารก ากบัดแูลของประธานสภาเมือง 

ในขณะที่  องค์กรปกครองขนาดเล็กที่สุดในเขตชนบทคือ หมู่บ้าน และหลายๆ
หมู่บา้นรวมตวัเป็นกลุ่มหมู่บา้น ชุมชนเมืองมีลกัษณะคลา้ยกบัหมู่บา้น และเมื่อกลุ่มหมู่บา้นและ
ชุมชนเมืองรวมกัน จะเรียกว่าเป็นเมือง หลายๆเมืองรวมกนัเป็นเขต หลายๆเขตรวมกนักลายเป็น
รฐัหรือเขตการปกครอง  ในระดบัการปกครองชัน้ลา่งสดุ ผูน้  าไดม้าทัง้จากการเลือกตัง้และจากการ
แต่งตัง้โดยกรม General Administration สงักดักระทรวง Home Affairs 
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ภาพประกอบ 8 แผนที่รฐัและเขตการปกครองในเมียนมา 

ที่มา: https://www.pngfind.com  

ความสัมพันธก์ับประเทศไทย 
เมียนมากับไทยสถาปนาความสมัพันธ์ทางการทูตเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม ค.ศ.1948 

สถานะความสัมพันธ์อยู่ในระดับดี ในห้วงที่ไทยเผชิญกับสถานการณ์ความไม่สงบภายในซึ่ง
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น าไปสู่การยึดอ านาจของกองทัพเมื่อปี 2014 นั้น รฐับาลเมียนมายึดถือนโยบายสอดคลอ้งกับ
หลกัการของอาเซียนคือ ไม่แทรกแซงกิจการภายในของประเทศอ่ืน เวน้แต่จะมีประเด็นที่กระทบ
ต่อผลประโยชนข์องเมียนมา ในภาพรวม เมียนมาใชแ้นวทางแสดงความเห็นใจสถานการณ์ใน
ประเทศไทย ทัง้ยงัไม่วิพากษว์ิจารณก์ารเมืองไทยและกองทพัในเชิงลบ แมว้่าเมียนมาจะถูกกดดนั
จากประเทศตะวนัตกและนกัเคลื่อนไหวดา้นประชาธิปไตยที่ตอ้งการเห็นเมียนมาแสดงบทบาทใน
การเป็นประธานอาเซียนต่อประเด็นการเมืองไทยมากกว่านี ้

เมียนมามีความส าคญัต่อไทยหลกัๆ 3 ดา้น ดงันี ้
          ดา้นความมั่นคง การเป็นประเทศเพื่อนบา้นที่มีความใกลช้ิดที่มีพรมแดน

ติดกนักว่า 2,000 กิโลเมตร ท าใหไ้ทยตอ้งแบกรบัความเสี่ยงจากปัญหาความไม่สงบภายในเมียน
มาที่ด  ารงมาอย่างยาวนานโดยตลอดทัง้ทางตรงและทางออ้ม ปัจจบุนัไทยรบัภาระผูห้นีภยัจากการ
สูร้บชาวเมียนมากว่าหนึ่งแสนคน นอกจากนีผ้ลพวงจากความไม่สงบท าให้ประเทศไทยได้รบั
ผลกระทบร่วมในประเด็น การคา้ยาเสพติด การคา้มนุษย ์การหลบหนีเขา้เมืองโดยเฉพาะในกลุ่ม
ผูใ้ชแ้รงงาน รวมไปถึงชาวมุสลิมโรฮีนจา ซึ่งเป็นผลพวงจากแนวทางกีดกนัทางชาติพนัธุท์ี่รฐับาล
เมียนมายงัปฏิบติักบัชนกลุม่อื่น 

          ดา้นพลงังาน ไทยน าเขา้ก๊าซธรรมชาติจากเมียนมาเพื่อใชผ้ลิตไฟฟ้ารอ้ย
ละ 9 ของการปริมาณการบริโภคพลังงานไฟฟ้าภายในประเทศ (กระทรวงพลงังาน, 2019) ทั้งนี ้
ในช่วง 20 ปี ตัง้แต่ปี 2010-2030 ไทยมีแผนที่จะน าเขา้ไฟฟ้าพลงัน า้จากเมียนมาเพิ่มขึน้อีก ซึ่งจะ
ท าให้เมียนมากลายเป็นแหล่งพลังงานส าคัญแห่งหนึ่งของไทย อย่างไรก็ตามความต้องการ
ทางดา้นพลงังานในเมียนมามีมากขึน้เรื่อย ๆ เนื่องจากการปฏิรูปนโยบายทางเศรษฐกิจของเมียน
มาเอง ทัง้นีเ้มื่อปี 2012 เมียนมาเคยลดสดัส่วนการขายก๊าซธรรมชาติใหไ้ทย จากปัจจัยทัง้สองนี ้
ท าใหไ้ทยควรพิจารณาเก่ียวกบัความมั่นคงทางพลงังานของตนเองเพื่อรองรบัความเปลี่ยนแปลงที่
อาจเกิดขึน้ไดห้ากเมียนมามีการปรบัลดการขายสินคา้พลงังานใหไ้ทยในอนาคต 

          ดา้นเศรษฐกิจ ณ เดือนกนัยายน 2019 ไทยเป็นผูล้งทุนอนัดบั 3 ของเมียน
มารองมาจากสิงคโปร ์ และจีนมูลค่าการลงทุนประมาณ 11,327 ลา้นดอลลารส์หรฐั (Directorate of 

Investment and Company Administration, 2019b)  มลูค่าการคา้รวมปี 2018 เท่ากับ 7,630 ลา้นดอลลาร์
สหรฐั โดยไทยเป็นฝ่ายไดเ้ปรียบดลุการคา้ 1,606 ลา้นดอลลารส์หรฐั สินคา้ที่ไทยส่งออกไป เมียน
มา ที่ส  าคัญ  ได้แก่ น ้ามันส าเร็จรูป เครื่องด่ืม เคมีภัณฑ์ เหล็ก เหล็กกล้า  และผลิตภัณฑ ์
เครื่องจกัรกล และส่วนประกอบของเครื่องจกัรกล ผา้ผืน เครื่องส าอาง สบู่ และ ผลิตภณัฑร์กัษาผิว 
ผลิตภัณฑข์า้วสาลี และอาหารส าเร็จรูปอ่ืน ๆ รถยนต ์อุปกรณแ์ละส่วนประกอบ และ ผลิตภัณฑ์
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พลาสติก เป็นตน้ สินคา้ที่ไทยน าเขา้จากเมียนมา ที่ส  าคญั ไดแ้ก่ ก๊าซธรรมชาติ พืชและผลิตภณัฑ์
จากพืช สินแร่ โลหะอ่ืน ๆ เศษโลหะและผลิตภณัฑ ์เนือ้สตัวส์  าหรบัการบริโภค สตัวม์ีชีวิตไม่ไดท้ า
พันธุ์ สตัวน์ า้สด แช่เย็น แช่ แข็ง แปรรูปและกึ่งส าเร็จรูป ผัก  ผลไมแ้ละของปรุงแต่งที่ท าจากผัก 
ผลไม ้เครื่องจกัรกลและสว่นประกอบ ไม ้ซุง ไมแ้ปรรูปและผลิตภณัฑ ์และสตัวแ์ละผลิตภณัฑจ์าก
สตัว ์เป็นตน้ (กระทรวงพาณิชย,์ 2019)   

เมียนมากับอาเซียน 
บทบาทของอาเซียนที่มีต่อเมียนมาทางด้านเศรษฐกิจ การเมืองและสังคมนั้น ไม่

สามารถแยกบทบาทขององคก์รและบทบาทของชาติสมาชิกออกจากกันโดยสิน้เชิงได ้เนื่องจาก
บทบาทจากทัง้สองฝ่ายลว้นเอือ้ต่อกันมาโดยตลอด แต่บทบาทของอาเซียนที่เป็นเรื่องขององคก์ร
โดยตรงนัน้ ในทางดา้นเศรษฐกิจดจูะโดดเด่นกว่ามาก เพราะทางดา้นการเมืองและสงัคมนัน้ ตัว
องคก์รเองมีขอ้จ ากดัในหลกัการอนัน าไปสูแ่นวทางการปฏิบติัขององคก์ร  

ซึ่งดว้ยบทบาทของอาเซียน ท าใหเ้มียนมาไม่ตอ้งเอาตัวเองเขา้ไปพึ่งพาเศรษฐกิจ
ของชาติตะวนัตก ซึ่งประกาศการแทรกแซงทางเศรษฐกิจเมียนมาอยู่ และมีทางออกส าหรบัภาค
เศรษฐกิจของตวัเองอีกดว้ย ซึ่งถือไดว้่าเป็นความส าเร็จที่ไม่สามารถหาได้ หากไม่มีความร่วมมือ
ในภมูิภาคอาเซียนเกิดขึน้ ทว่าบทบาทของอาเซียนที่มีต่อเมียนมาทางดา้นการเมืองและดา้นสงัคม
นัน้ แมไ้ม่โดดเด่นเท่าใดนกั แต่อย่างไรก็ตามความเห็นในเชิงลบของอาเซียนต่อเมียนมา ส่งผลต่อ
การตดัสินใจในการปฏิรูปภายในเมียนมาพอสมควร  

อย่างไรก็ตามสิ่งที่สามารถอธิบายถึงบทบาทอาเซียนที่มีต่อเมียนมาได ้คือแนวคิด
เรื่องผลประโยชน์แห่งชาติ ซึ่งเห็นไดจ้ากที่ชาติสมาชิกอาเซียนชาติอ่ืน  ๆ มองเห็นผลประโยชน์
ทางดา้นเศรษฐกิจของตนที่จะไดร้บัจากการรกัษาความสมัพนัธ์อนัดีกบัเมียนมาผ่านองคก์รความ
ร่วมมือในภูมิภาค จึงได้เลือกใช้นโยบายปฏิสัมพันธ์เชิงสรา้งสรรค์กับเมียนมา ซึ่งแนวคิดแบบ
ปฏิสัมพันธ์เชิงสร้างสรรค์นี ้ท าให้อาเซียนปฏิบัติกับเมียนมาในรูปแบบที่ความสัมพันธ์ทาง
เศรษฐกิจแยกออกจากกนักบัทางการเมือง สิทธิมนษุยชน หรือประเด็นทางสงัคม  

เนื่องจากการปฏิบัติของอาเซียนต่อเมียนมานั้น  เกิดจากการเห็นประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจที่ชาติสมาชิกจะสามารถตกัตวงจากเมียนมาไดเ้ป็นส าคัญ ซึ่งแน่นอนว่าความตอ้งการ
ผลประโยชนท์างเศรษฐกิจจากเมียนมานี ้ จะท าใหอ้าเซียนจ าเป็นตอ้งหวั่นเกรงที่จะว่ากล่าวเมียน
มาในเรื่องของปัญหาการเมืองและสังคมภายในประเทศเมียนมา และเพื่อไม่ใหเ้กิดปัญหาดา้น
ความสมัพนัธ์ ดงัชื่อของนโยบายที่ว่าเป็นการปฏิสมัพนัธเ์ชิงสรา้งสรรค ์ซึ่งนโยบายปฏิสมัพนัธเ์ชิง
สร้างสรรค์นี ้ถือได้ว่าเป็นข้อบกพร่องข้อหนึ่ง แม้จะท าให้อาเซียนกับ เมียนมาไม่มี ปัญหา
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กระทบกระทั่ งและยังส่งผลดีต่อความสัมพันธ์ทางด้านเศรษฐกิจ แต่การเลือกใช้นโยบาย
ปฏิสมัพนัธเ์ชิงสรา้งสรรคน์ี ้ก็เป็นอปุสรรคในการที่จะกดดนัใหเ้มียนมาแกปั้ญหาภายในของตนเอง 
(ประภาสี, 2559) 

กรณีศึกษาการลงทุนโดยตรงในเมียนมาของบริษัทเอกชนไทย 
 จากกรณีศึกษาที่เก่ียวขอ้งกับ ปัจจัยที่มีผลต่อการตดัสินใจลงทุนโดยตรงในต่างประเทศ 
พบมีกรณีศกึษาที่เก่ียวขอ้งและน่าสนใจดงันี ้

กรณีศึกษาของธุรกิจไทยในอุตสาหกรรมอาหารและเคร่ืองดื่ม 
บริษัท ไทยเพรซิเด้นสฟ์ู้ด เป็นผู้ผลิตบะหมีกึ่งส  าเร็จรูปชื่อดังในประเทศไทยยี่ห้อ 

“มาม่า” ซึ่งไดท้ าการ ขยายตลาดไปในหลายประเทศในอาเซียน รวมทัง้ เมียนมา ในตลาดเมียนมา
นัน้ “มาม่า” ประสบความส าเรจ็อย่างมากในการ ท าตลาด โดยมีสว่นแบ่งตลาดบะหมี่กึ่งส  าเรจ็รูป
ในเมียนมาสูงเป็นอันดับ 2 ตลาดบะหมี่กึ่งส  าเร็จรูปในเมียนมามีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ทาง
บริษัท ไทยเพรซิเดน้สฟ์ู้ด มองเห็นโอกาสดงักล่าว จึงออกไปลงทุนขยายตลาดในเมียนมาโดยการ
จัดตั้งบริษัท อุตสาหกรรมอาหารเอยาวดีจ ากัด (Ayeyarwaddy Food Industry Co.,Ltd) ในปี 
2554 โดยเป็นการร่วมทุนระหว่างบริษัท ไทยเพรซิเดน้ส ์ฟู้ดซึ่งถือหุ้นในสัดส่วนรอ้ยละ 70 และ 
บริษัทเอ็มเค (MK Company Limited) ของเมียนมา ซึ่งถือหุน้รอ้ยละ 30 ทัง้นีก้ารร่วมทุนกับกลุ่ม
เอ็มเค (MK Group) ซึ่งเป็น ธุรกิจใหญ่ของเมียนมา ส่งผลดีต่อบริษัท ไทยเพรซิเดน้สฟ์ู้ด เนื่องจาก 
กลุ่มเอ็มเคมีความช านาญในการด าเนินธุรกิจในเมียนมา  และประกอบธุรกิจในหลากหลาย
ประเภท เช่น กิจการคา้ปลีก การผลิตสินคา้แฟชั่น เครื่องใชไ้ฟฟ้า และเฟอรน์ิเจอรธ์ุรกิจการ  ผลิต
อาหารและยารกัษาโรค ธุรกิจกระจายสินคา้และโลจิสติกสแ์ละธุรกิจบรกิารต่างๆ  

ในช่วงเริ่มแรก การท าการตลาดในเมียนมาเป็นการน าเขา้บะหมี่กึ่งส  าเรจ็รูป “มาม่า” 
จากประเทศไทยเข้ามาขายใน  เมียนมา ซึ่งในขณะนั้น “มาม่า” เข้ามาท าการตลาดช้ากว่า
ผลิตภัณฑ์ยี่หอ้อ่ืน จึงท าใหม้ีส่วนแบ่งตลาดไม่มากนัก (เพียงรอ้ยละ  5 ในปี 2547) ต่อมา ในปี 
2554 ไดก้่อตัง้บริษัท อุตสาหกรรมอาหารเอยาวดี (Ayeyarwaddy Food Industry Co. Ltd) เพื่อ 
ท าการผลิตในประเทศเมียนมา ทางบริษัทฯ จึงให้ความส าคัญในการท าวิจัยทางการตลาด 
ปรบัปรุงรสชาติใหเ้ขา้กบัรสนิยม ผูบ้ริโภคชาวเมียนมา และก าหนดกลุ่มเป้าหมายหลกัเป็นคนรุ่น
ใหม่ รวมทัง้ สินคา้ยงัผ่านการรบัรองมาตราฐานฮาลาลจึง สามารถเขา้ถึงกลุ่มผูบ้ริโภคชาวมสุลิม
ไดด้ว้ย ในปัจจุบัน “มาม่า” ครองส่วนตลาดบะหมี่กึ่งส  าเร็จรูปในเมียนมาเป็นอันดับ 2 รองจาก 
“ย าย า”  
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ในปัจจุบนั โรงงานผลิตตัง้อยู่ที่ เขต 3 ในเขตอตุสาหกรรมเหลียงทายา (Hlaing Thar 
Yar) ซึ่งอยู่ทางตะวันตกของ กรุงย่างกุง้ และใชเ้ทคโนโลยีการผลิตและการควบคุมคุณภาพจาก
ประเทศไทย โดยโรงงานท าการผลิตตลอด 24 ชั่วโมง มี พนกังานรวม 555 คน และในส่วนของช่าง
เทคนิค สัดส่วนของช่างเทคนิคไทยและ เมียนมาอยู่ในอัตรา 70: 30 ทั้งนีบ้ริษัทฯ มีแผนขยาย
โรงงานเพิ่มอีกหนึ่งแห่งที่มณัฑะเลยเ์นื่องจากยอดขายในเมืองมณัฑะเลยคิ์ดเป็นประมาณรอ้ยละ 
50 ของยอดขาย ทัง้หมด ซึ่งการตัง้โรงงานที่มัณฑะเลยจ์ะช่วยลดตน้ทุนในการขนส่ง  บริษัทฯ ให้
ความส าคัญในการท าวิจัยและสรา้งกลยุทธ์ทางการตลาดในเมียนมา ยกตัวอย่างเช่น การวิจัย
รสชาติของ บะหมี่กึ่งส  าเร็จรูปที่ชาวเมียนมาชื่นชอบ และพบว่า ชาวเมียนมาชื่นชอบรสชาติที่
แตกต่างจากชาวไทย โดยจะนิยมทานรสเค็ม  นอกจากนีย้ังจัดท ากิจกรรมส่งเสริมการขายใน
รูปแบบต่างๆ (เช่น การโฆษณาทางโทรทัศนแ์ละการจัดบูธชิมอาหารตาม  รา้นคา้ปลีก) รวมทั้ง 
การท ากิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดลอ้ม (CSR) เพื่อสรา้งภาพลักษณ์ที่ดีส่วนช่องทางการจัด
จ าหน่าย และการขนสง่ ด าเนินการผ่านบรษิัท MK Distribution ซึ่งเป็นสว่นหนึ่งของกลุม่เอ็มเค  

โดยสรุป ปัจจัยส าคัญที่เอือ้ต่อความส าเร็จของการลงทุนในอุตสาหกรรมอาหารใน
เมียนมา ได้แก่การมีบริษัทคู่ค้าที่ดี มีความช านาญในการประกอบธุรกิจและมีช่องทางการจัด
จ าหน่ายในประเทศ การใหค้วามส าคญัในการวิจยัและก าหนดกลยุทธ์ ทางการตลาด รวมถึง การ
รกัษาคณุภาพและมาตรฐานของสินคา้ (มลูนิธิสถาบนัวิจยัเพื่อการพฒันาประเทศไทย, 2560) 

กรณีศึกษาของธุรกิจไทยในอุตสาหกรรมเคร่ืองนุ่งห่ม 
บริษัท วีทีการเ์มน้ทจ์ ากดั ผูผ้ลิตเครื่องนุ่งห่มในรูปแบบรบัจา้งผลิตสินคา้ตามแบบที่

ลูกคา้ก าหนด (original equipment manufacturer: OEM) โดยมีกลุ่มลูกค้าทั้งในสหรฐัอเมริกา 
ญ่ีปุ่ น และสหภาพยุโรป บริษัทฯ มีจุดเด่นส าคญัคือ การก าหนดเป้าหมายลกูคา้ไปที่ตลาดเฉพาะ 
และความสามารถในการผลิตสินคา้ที่มีความซบัซอ้นหรือตอ้งอาศยัความเชี่ยวชาญ ในการผลิต  

บริษัทฯ ไดข้ยายการลงทุนไปยงัเมียนมา เนื่องจากความตอ้งการขยายฐานการผลิต
เพื่อตอบสนองต่อความต้องการ ของลูกคา้ในสหภาพยุโรป เพราะการส่งออกเครื่องนุ่งห่มจาก
เมียนมาได้รับสิทธิประโยชน์ทางการค้า หรือ Everything But Arm (EBA) จากสหภาพยุโรป 
ประกอบกบับรษิัทมีความคุน้เคยกบัชาวเมียนมา เพราะมีแรงงานเมียนมาจ านวนมากที่ท างานอยู 
ในโรงงานในไทย และมีคนเมียนมาที่รูจ้กักนัและไวใ้จไดม้าเป็นหุน้ส่วน  การลงทุนในเมียนมาเป็น
การก่อตัง้บริษัท สอบวา วีทีจ ากดั (Sawbwa VT Ltd.) ในปี 2557 ซึ่งเป็นการร่วมทุน ระหว่าง กลุ่ม
วีที (VT Group) สญัชาติไทย ซึ่งถือหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 95 และนักลงทุนชาวเมียนมา ซึ่งถือหุน้
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รอ้ยละ 5 โดย โรงงานมีที่ตัง้อยู่ในเขตอตุสาหกรรมย่างกุง้ เพราะสะดวกในการเดินทางและขนส่ง
สินคา้และวตัถดิุบ  

ในช่วงเริ่มแรก โรงงานมี จ านวนแรงงานเพียง 80 คน แต่ปัจจุบัน เพิ่มขึน้เป็น 700 
คน ซึ่งใกลเ้ต็มก าลงัการผลิตสงูสดุ และมียอดขายประมาณ 200-300 ลา้นต่อปีโดยเนน้ผลิตสินคา้
เสือ้แจ๊คเก็ตใหก้บัแบรนดช์ื่อดังเพื่อส่งออกไปยังสหภาพยุโรป  การด าเนินธุรกิจในเมียนมาเป็นไป
ดว้ยดีเนื่องจาก บริษัทฯ ให้ความส าคัญในเรื่องการบริหารจัดการและการควบคุม  คุณภาพ จึง
ลงทุนใชร้ะบบการวางแผนทรพัยากร (enterprise resource planning: ERP) ทัง้ในไทยและเมียน
มา  

นอกจากนี ้ยงัใหค้วามส าคญัในการฝึกอบรมพนกังาน จึงส่งเสริมใหพ้นกังานมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาประสิทธิภาพการท างาน และส่งแรงงานเมียนมามาฝึกอบรมที่ประเทศไทย 
ตลอดจน ใหค้วามส าคัญในการดูแลพนักงาน จึงมีการใหแ้รงจูงใจในการท างาน เช่น ค่าทักษะ 
และเงินพิเศษ ในกรณีที่ท าไดต้ามเป้าหมายที่ก าหนด อย่างไรก็ตาม อุปสรรคส าคัญในการลงทุน
ในเมียนมา คือ  

1) ตน้ทนุการขนสง่สินคา้ในเมียนมายงัสงูกว่าไทยมาก โดยคิดเป็นประมาณ 7 เท่า  
2) ระบบสาธารณูปโภคในเมียนมายงัไม่ค่อยพฒันา เช่น ระบบไฟฟ้าที่ไม่เสถียรและ
มีปัญหามากโดยเฉพาะใน หนา้แลง้ ทุกโรงงานในเมียนมาจึงจ าเป็นตอ้งมีเครื่อง
ก าเนิดไฟฟ้า (generator) และ เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้า (stabilizer) เป็น ของ
ตนเอง  

3) ระบบอินเตอรเ์น็ตไม่มีประสิทธิภาพ ท าใหบ้ริษัทตอ้งมีตน้ทุนในการติดตัง้สายไฟ
เบอรอ์อพติก  

4) กฎหมายและกฎระเบียบแรงงานของเมียนมามีการเปลี่ยนแปลงบ่อยครัง้ ซึ่ง
บางครัง้ผูป้ระกอบการไม่สามารถ ปรบัตวัไดท้นั  

โดยสรุป การออกไปลงทุนในเมียนมาช่วยสรา้งการเติบโตใหธุ้รกิจจากการขยายฐาน
การผลิตเพื่ อตอบสนองต่อความ  ต้องการของลูกค้า อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการควรมี
ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการท าธุรกิจนั้นในประเทศไทยก่อนที่  จะออกไปลงทุนใน
ต่างประเทศ นอกจากนีค้วรมีความพรอ้มในการรบัมือกบัความทา้ทายที่จะเกิดขึน้ และปรบัตัวให้
ทนัต่อ สถานการณท์ี่เปลี่ยนแปลง ตลอดจน ควรศึกษาขอ้มูลภาพรวมของประเทศ กฎหมายและ
กฎระเบียบที่เก่ียวขอ้ง และคู่คา้ทาง ธุรกิจใหถ่ี้ถว้นก่อนออกไปลงทุน (มูลนิธิสถาบนัวิจยัเพื่อการ
พฒันาประเทศไทย, 2560) 
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งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 
จากการศึกษาวรรณกรรมที่เก่ียวขอ้งกับ ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนโดยตรงใน

ต่างประเทศ พบมีวรรณกรรมที่เก่ียวขอ้งดงันี ้
การวิจัยว่าดว้ยปัจจัยของการลงทุนโดยตรงในต่างประเทศในประเทศก าลงัพัฒนาของ 

Nonnemberg และ de Mendonça (2004) ใชก้ารวิเคราะหข์อ้มลู Panel Data ของประเทศก าลงั
พัฒนา 38 ประเทศในช่วงปี 1975 ถึง 2000 ผลการวิจัยพบว่า ขนาดของเศรษฐกิจ วัดตาม
ผลิตภัณฑม์วลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) และอตัราการเติบโตของ GDP 
มีผลเชิงบวกอย่างมีนัยส าคัญต่อการไหลเขา้ของ FDI ในล าดับถัดมา ระดับการศึกษาเป็นปัจจัย
บวกที่ส  าคัญต่อ FDI ประเทศที่มีนโยบายยกระดับการศึกษาสามารถดึงดูดการลงทุนธุรกิจที่ใช้
องค์ความรู้ได้ (Knowledge-Intensive) ปัจจัยบวกที่ส  าคัญอีกประการหนึ่งคือระดับการเปิด
ประเทศ ส่วนปัจจัยลบที่ส  าคัญคือ อันดับความเสี่ยงในการลงทุนของแต่ละประเทศ (Country 
Risk Rating) ในดา้นประเทศที่ส่งออกทุน ประเทศที่พฒันาแลว้ที่มีการเจรญิเติบโตของตลาดทุนที่
แข็งแกรง่เป็นปัจจยัที่ส่งเสริมใหป้ระเทศเหล่านัน้ส่งออกทุน ยงัมีกรณีศึกษาที่น่าสนใจของประเทศ
จีนซึ่งจากการทดสอบสมมติฐานเชิงเป็นเหตุเป็นผล (Granger Causality Test) พบว่า มี
ความสมัพันธ์ในทิศทางเดียวระหว่างGDP กับ FDI โดยการเติบโตของ GDP ส่งผลชักน าให ้FDI 
เติบโตตาม อาจกล่าวไดว้่า ดว้ยขนาดตลาดที่ใหญ่มหาศาลของจีน ท าใหจ้ีนเป็นประเทศที่ดึงดูด 
FDI ไดม้ากที่สดุ 

อภิรตัน ์จิตตช์่วย และ อรุณี ปัญญสวสัดิ์สุทธิ์ (2554)กล่าวถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
ลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในประเทศไทย โดยใชข้อ้มูลทุติยภูมิแบบอนุกรมเวลาเป็นรายปี
ตัง้แต่ปีพ.ศ. 2530 ถึงปีพ.ศ. 2552 รวมระยะเวลา 23 ปีเป็นการวิเคราะหเ์ชิงปรมิาณโดยใชส้มการ
ถดถอยเชิงซอ้น ดว้ยวิธีก าลังสองน้อยที่สุด ผลการวิจัยพบว่าโครงสรา้งและลักษณะการลงทุน
โดยตรงจากต่างประเทศในประเทศไทยพบว่าสัดส่วนการลงทุนจาก ประเทศญ่ีปุ่ น ประเทศ
สหรฐัอเมริกา และสหภาพยุโรป มีสดัส่วนการลงทุนในประเทศไทยมากที่สุดตามล าดับดังกล่าว 
ในช่วงปีพ.ศ. 2530 ถึงปีพ.ศ. 2541  ปริมาณการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศเพิ่มขึน้อย่าง
ต่อเนื่อง เนื่องจากประเทศไทยมีการใชน้โยบายเปิดเสรีทางการเงินในปีพ .ศ. 2532  อย่างไรก็ตาม
ช่วงปี พ.ศ. 2540 ประเทศไทยเกิดสภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจและการเงิน ส่งผลใหร้ะบบเศรษฐกิจ
ในประเทศไทยขาดเสถียรภาพท าใหก้ารลงทุนจากต่างประเทศลดลง ภายหลงัจากปี พ.ศ. 2546  
การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ กลบัมามีมากขึน้เนื่องจากเศรษฐกิจของประเทศมีเสถียรภาพ
มากขึน้ ประกอบกับรฐับาลมีการใชน้โยบายและมาตรการต่าง ๆ เพื่อเป็นการส่งเสริมการลงทุน
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จากต่างประเทศ  ท าใหม้ีการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศเพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่อง ผลการวิจัยพบ
อีกว่า  GDP  มีความสัมพันธ์กับการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในทิศทางเดียวกัน อัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศมีความสมัพนัธก์บัการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศกล่าวคือ
เมื่อค่าเงินบาทในประเทศลดลงท าใหต้น้ทุนจากต่างประเทศลดลงส่งผลใหก้ารลงทุนโดยตรงจาก
ต่างประเทศเพิ่มขึน้  ความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันขา้ม ไดแ้ก่อัตราค่าจา้งขั้นต ่า กล่าวคือเมื่อ
อตัราค่าจา้งขัน้ต ่าโดยเฉลี่ยเพิ่มขึน้ จะท าใหต้น้ทนุในการผลิตสงูขึน้สง่ผลใหก้ารลงทนุโดยตรงจาก
ต่างประเทศลดลง  

มธุตฤณ เวสารตัน ์และ สมชนก ภาสกรจรสั (2554) ท าการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
ตดัสินใจของบริษัทไทยในการลงทุนทางตรงในประเทศสหพันธรฐัรสัเซีย โดยใชว้ิธีการเก็บขอ้มูล
ดว้ยการสมัภาษณเ์ชิงลกึจากผูบ้รหิารบรษิัทผลิตอาหารสตัวแ์ละเลีย้งสกุร บริษัทผลิตเครื่องส าอาง 
และนกัธุรกิจไทยที่ก าลงัจะเปิดรา้นอาหารไทย ณ กรุง มอสโก และไดจ้ากเอกสารหลกัฐานเพิ่มเติม
จากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง พบว่าการลงทุนของบริษัทไทยในรัสเซียสอดคล้องกับทฤษฎีการ
สงัเคราะหปั์จจัยต่าง ๆ ที่ก าหนดการลงทุนระหว่างประเทศ (Eclectic theory) และสามารถสรุป
เหตุผลหลักในการไปลงทุนดังนี ้ 1. เพื่อใช้ประโยชน์จากการมีความได้เปรียบเฉพาะในด้าน
เทคโนโลยีและความช านาญดา้นการผลิตและจดัการ 2. เพื่อใชป้ระโยชนจ์ากขนาดหรือศักยภาพ
ของตลาด 3.เพื่อใชป้ระโยชนจ์ากแหล่งวัตถุดิบอันเป็นปัจจัยการผลิต 4.เพื่อลดระยะเวลาและ
ค่าใชจ้่ายในการขนส่ง 5. เพื่อสรา้งกลยุทธ์ความไดเ้ปรียบคู่แข่งดา้นราคา 6. เพื่อหลีกเลี่ยงการ
รั่วไหลของความรูท้ี่เป็นขอ้ไดเ้ปรียบส าคัญของบริษัท โดยสาเหตุการลงทุนส่วนใหญ่คือเพื่อเป็น
การแสวงหาตลาด  

ในอีกภูมิภาคของโลก Owusu-Antwi, Antwi, และ Poku (2013) ได้ท าการศึกษาเชิง
ปริมาณเก่ียวกับการลงทุนโดยตรงในต่างประเทศส าหรบัประเทศ Ghana 2011 ซึ่งเป็นประเทศ
ก าลงัพฒันาและไดเ้ปิดกวา้งตอ้นรบันกัลงทุนในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา โดยใชโ้มเดลทางเศรษฐมิติ 
และ การวิเคราะหข์อ้มูล Panel Data ในช่วงปี 1988 ถึง 2011 ผลการศึกษาพบว่าการเปิดกวา้ง
ทางการคา้ อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราที่ไม่ผันผวน ทรพัยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ โครงสรา้ง
สาธารณูปโภคพื ้นฐานที่ ดี  และการเปิดเสรีทางการค้า เป็นแรงขับที่ส  าคัญของ FDI การ
เปลี่ยนแปลงทางโครงสรา้งเศรษฐกิจที่ส  าคัญ อาจมาจากการจดัตัง้ หน่วยงานส่งเสริมการลงทุน 
Ghana Investment Promotion Council ที่ ได้ช่วยปรับปรุงกฎเกณฑ์การลงทุนที่ เอื ้อต่อ  FDI 
ควบคู่ไปกับการค่อยๆ เปิดเสรีระบบปริวรรตเงินตรา สิ่งต่าง ๆ เหล่านีส้่งผลใหเ้กิด FDI ไหลเขา้
อย่างมากในช่วงทศวรรษ 1990 จนถึงตน้ ทศวรรษ 2000 โดยการลงทุนรายใหญ่ที่เขา้มาลงทุน ที่
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ควรกล่าวถึงในที่นี ้ได้แก่ การลงทุนในเหมืองทองค า Ashanti และการเข้ามาถือหุ้นในบริษัท 
Ghana Telecom โดย บริษัท Telekom Malaysia ในเรื่องการเปิดกวา้งทางการคา้ หรือระดบัการ
เปิดประเทศ ผลจากการวิจยันีไ้ดย้ืนยนัว่า การเปิดกวา้งทางการคา้เป็นปัจจยัส าคญัที่กระตุน้ FDI 
โดยเฉพาะ FDI เพื่อสรา้งฐานการส่งออก ปัจจัยตัวแปรเศรษฐกิจเชิงมหภาค โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
อัตราเงินเฟ้อเป็นส่วนที่ส  าคัญเช่นกัน การที่รฐับาลดูแลใกลช้ิดและรกัษาระดับตัวแปรเศรษฐกิจ
เชิงมหภาคเหล่านีใ้หม้ีเสถียรภาพ จะสรา้งความมั่นใจใหก้บันกัลงทนุ ในส่วนของอตัราแลกเปลี่ยน
ถือว่ามีผลต่อ FDI เช่นกนั ในทางหนึ่ง ค่าเงินที่ลดลงจะท าใหบ้รษิัทต่างชาติ คิดถึงผลก าไรที่ไดจ้าก
การขายในประเทศนัน้ ๆ ลดลงเมื่อเทียบกลบัมาเป็นสกุลเงินของประเทศที่ส่งออกทุน แต่ในทาง
กลบักนั ค่าเงินที่อ่อนตวัช่วยใหต้น้ทุนการผลิตต่าง ๆ ลดลง แมว้่าการน าเขา้จะมีตน้ทุนสงูขึน้บา้ง 
ในภาพรวมแลว้ การที่มีค่าเงินที่อ่อนของประเทศที่รบัทุนส่งผลดีต่อ FDI มากกว่า อีกหนึ่งในความ
ทา้ทายของประเทศที่เริ่มจะพัฒนาคือเรื่องระบบโครงสร้างพืน้ฐาน สาธารณูปโภค คมนาคมและ
การสื่อสาร ซึ่งอยู่ในสภาพย ่าแย่ และไม่ส่งผลดีต่อการดึงดูด FDI เลย ประเทศที่เริ่มจะพัฒนา
เหล่านีจ้ึงตอ้งพิจารณาถึงการลงทนุในเรื่องโครงสรา้งพืน้ฐานเหล่านีใ้หม้าก การรบัความช่วยเหลือ
ดา้นเงินทุนจากต่างประเทศเพื่อการพัฒนาเป็นทางออกที่ส  าคัญประการหนึ่ง อย่างไรก็ตามการ
รกัษาระดบัเพดานหนีส้าธารณะ และการพฒันาศกัยภาพในการแข่งขนัเป็นสิ่งที่ตอ้งใหค้วามใส่ใจ
ควบคู่กนัไป 

สมศักดิ์ โชติช่วง (2557) ไดท้ าการศึกษาปัจจัยทางเศรษฐกิจมหภาคที่มีอิทธิพลต่อการ
ลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศของประเทศไทย เพื่อศึกษาปัจจัยทางเศรษฐกิจมหภาคที่มีผลต่อ
การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศไหลเขา้ ( Inflow FDI) โดยใชข้อ้มลูแบบ Panel Data  ระหว่าง
ปีพ.ศ 2548 ถึง 2555 พบว่าตัวแปรที่มีความสมัพันธใ์นทิศทางเดียวกนักับการลงทุนโดยตรงจาก
ต่างประเทศ ไดแ้ก่ 1) ผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศของประเทศผูล้งทุนและของประเทศไทย 
2) ระดับการเปิดประเทศของประเทศไทย ทัง้นีร้ะดับการเปิดประเทศที่สงูหมายถึงว่ามีมูลค่าการ
น าเขา้และส่งออกเมื่อเทียบกบัผลิตภัณฑม์วลรวมภายในประเทศสงู แสดงว่า FDI ที่เขา้มาลงทุน
ในไทยนั้นใชไ้ทยเป็นฐานการส่งออก 3) อัตราแลกเปลี่ยน ทั้งนีเ้มื่อเงินบาทอ่อนค่าจะส่งผลให้
ตน้ทุนในการลงทุนของนกัลงทุนต่างชาติลดลง 4) อตัราส่วนระหว่างดอกเบีย้ของประเทศผูล้งทุน
กับประเทศไทย และ 5) การเขา้ร่วมเขตการคา้เสรี เนื่องจากไทยไดร้บัประโยชนภ์ายใตข้อ้ตกลง
ของเขตการคา้เสรีดา้นต่าง ๆ นอกจากนีย้งัไดร้บัประโยชนจ์ากการขยายตัวของอปุสงคแ์ละขนาด
ตลาดที่ใหญ่ขึน้ ในขณะที่ตวัแปรที่มีความสมัพันธใ์นทิศทางตรงกนัขา้มกบัการลงทุนโดยตรงจาก
ต่างประเทศ ไดแ้ก่ อตัราค่าจา้งแรงงาน ระยะทางระหว่างประเทศผูล้งทุนกบัประเทศไทยเนื่องจาก
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ระยะทางแสดงถึงตน้ทนุของการขนสง่ ตน้ทนุค่าด าเนินการต่าง ๆ  ระดบัความเสี่ยงดา้นเศรษฐกิจ
ของประเทศไทยและวิกฤตเศรษฐกิจ  

Hein (2014) ไดท้ าการวิจัยศึกษาในเรื่องการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในประเทศ
เมียนมาและเวียดนาม  โดยเป็นการวิจยัเชิงพรรณนาควบคู่ไปกบั การใชโ้มเดลทางเศรษฐมิติ โดย
มีกรอบการวิจัยไปยังประเทศ  เมียนมาและเวียดนาม เนื่องด้วยมีความคล้ายคลึงกันในหลาย
ประการ เช่นมีการปฏิรูปเศรษฐกิจเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจแบบตลาดเสรีในเวลาไล่เลี่ยกัน มี
สภาพแวดล้อม เพื่ อการลงทุนคล้ายกัน  มี แรงงานค่าแรงต ่ าจ านวนมากเหมื อนกัน  มี
ทรพัยากรธรรมชาติที่อดุมสมบูรณ ์และ นโยบายที่เป็นมิตรต่อการลงทนุ ส าหรบัประเทศเวียดนาม
ประสบความส าเร็จในการปฏิรูปเศรษฐกิจในที่สุด ในขณะที่เมียนมา การพัฒนากลับไม่ค่อย
ต่อเนื่องนกั จากผลการวิเคราะหเ์ชิงปริมาณ ไดข้อ้สรุปว่าส าหรบัเมียนมา GDP อตัราค่าแรง อตัรา
เงินเฟ้อและอตัราแลกเปลี่ยนมีผลต่อ FDI ในขณะที่ส  าหรบัเวียดนาม การเปิดกวา้งทางเศรษฐกิจ 
เป็นตวัแปรส าคญัและมีความโดดเด่น สง่ผลต่อการดงึดดูการลงทนุส าหรบัเวียดนามอย่างแทจ้รงิ 

ฐาณิญา โอฆะพนม และ ฐิติวรรณ ศรีเจริญ (2559) ท าการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อการลงทนุโดยตรงจากต่างชาติในประเทศไทย ขอบเขตของการศกึษาคือ เฉพาะประเทศที่มีการ
ลงทุนโดยตรงในประเทศไทยเฉลี่ยสงูสดุ 20 ประเทศจากทั่วโลก ใชข้อ้มลูทติุยภมูิแบบอนุกรมเวลา
เป็นรายปี ตั้งแต่ปีพ.ศ 2537 ถึง 2556 รวมระยะเวลา 20 ปี เป็นการวิเคราะหเ์ชิงปริมาณโดยใช้
สมการถดถอยเชิงซอ้น และใชว้ิธีการประมวลผลขอ้มูลดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ พบว่า 
ปัจจัยที่ส่งผลให้นักลงทุนเข้ามาลงทุนในประเทศมากขึน้  ได้แก่ อัตราการเจริญเติบโตของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศซึ่งแสดงถึงอุปสงค์และขนาดตลาดของไทยมีผลต่อ FDI สูง 
อตัราค่าจา้งแรงงานขัน้ต ่าโดยเฉลี่ยจากการศึกษาพบว่าการเพิ่มขึน้ของอตัราค่าจา้งส่งผลให ้FDI 
ลดลงมากซึ่งในกรณีนีแ้สดงว่า FDI ที่เขา้มาลงทุนนัน้เป็นอุตสาหกรรมขั้นตน้เนน้การใชแ้รงงาน
เป็นหลกั (Labor Intensive) อตัราเงินเฟ้อภายในประเทศ การที่มีระดบัเงินเฟ้อเพิ่มขึน้เล็กนอ้ยจะ
เป็นสิ่งจูงใจแก่นกัลงทุนในการเขา้มาท าตลาด ในทางตรงกนัขา้ม การใชจ้่ายของภาครฐับาล และ 
ตวัแปรการเก็บภาษีมีความสมัพนัธใ์นทิศทางลบกบัการลงทนุโดยตรงจากต่างชาติในประเทศไทย  

จากประเด็นปัญหาที่เกิดขึน้ในประเทศเวียดนามในปี 2013 กลา่วคือเวียดนามมียอดการ
ส่งเสริมการลงทุนสูงมากเป็นประวัติการณ์ แต่ปรากฏว่ามีเม็ดเงินเพียง 47.4 %ของยอดที่ไดร้บั
การสง่เสรมิเท่านัน้ที่ไดม้ีการลงทุนจรงิ ปัญหาเกิดจากระบบเศรษฐกิจของเวียดนามไม่สามารถซึม
ซับและจัดการการลงทุนที่มีปริมาณมากเช่นนีไ้ด ้และเกิดปัญหาต่าง ๆ เช่น ปัญหาคอขวดใน
ระบบราชการ ปัญหาบุคลากรที่มีความสามารถมีไม่เพียงพอ เป็นตน้ สืบเนื่องจากประเด็นปัญหา
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นี ้Thanh Hoang (2016) ไดท้ าการวิจยัเชิงคณุภาพโดยเจาะประเด็นไปยงั ประเทศก าลงัพฒันาที่
มีความสนใจที่จะดึงดดู และขยายการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในประเทศของตนเอง แต่ได้
ละเลยเงื่อนไขเบือ้งตน้บางประการ ที่ประเทศควรจะตอ้งมีเพื่อที่จะ ซึมซบัประโยชนจ์าก FDI  ได้
อย่างเต็มที่  ในส่วนระเบียบวิธีวิจัย ใช้การวิจัยเชิงคุณภาพโดยท าการศึกษาค้นคว้าเก่ียวกับ
ความสามารถในการซึมซบัประโยชนจ์าก FDI โดยใชว้ิธีการ แบบนิรนัย (Deductive Approach) 
จากความเห็นของผูช้  านาญการ และนักวิชาการในเรื่องของ FDI  และการสัมภาษณ์เชิงลึก กับ
ผูเ้ก่ียวขอ้ง ผลของการวิจัยไดข้อ้สรุปว่าเงื่อนไขเบือ้งตน้ที่ประเทศผูร้บัทุน ควรจะตอ้งมีไดแ้ก่ 1. 
ความสามารถในการซึมซบัของบริษัททอ้งถิ่น 2.ทุนมนุษย ์3. ระบบการเงิน 4. โครงสรา้งพืน้ฐาน 
5. เทคโนโลยีการวิจยัและพฒันา 6. การพฒันาหน่วยงานภาครฐั  

ในส่วนทา้ยของงานวิจยัมีขอ้เสนอแนะที่น่าสนใจไดแ้ก่ 1. รฐับาลควรมีนโยบายส่งเสริม
การลงทุนที่ตัง้เป้าที่จะปิดช่องว่างทางเทคโนโลยีระหว่างประเทศผูใ้หทุ้นกับประเทศผูร้บัทุน ใน
ขณะเดียวกนัควรส่งเสริมใหบ้ริษัททอ้งถิ่นไดม้ีการปรบัตวัปรบัปรุงประสิทธิภาพ ความสามารถใน
การซึมซบัเทคโนโลยี และความสามารถในการแข่งขนั รฐับาลควรจะตอ้งส่งเสรมิบรษิัททอ้งถิ่นใน
การลงทุน ด้านการวิจัยและพัฒนา   เพื่อที่จะยกระดับความสามารถทางวิทยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยี รวมไปถึงการเพิ่มศกัยภาพของทุนมนุษย ์2. ดว้ยเหตทุี่ว่าศกัยภาพของทนุมนุษยท์ี่มีใน
ระดบัต ่า ก็จะดงึดดูไดเ้พียงอตุสาหกรรมที่มีเทคโนโลยีต ่า ดงันัน้รฐับาลควรสง่เสริมใหม้ีการพฒันา
ทนุมนุษย ์เพื่อใหส้ามารถดึงดดูอตุสาหกรรมที่ใชอ้งคค์วามรูส้งูขึน้ไป นโยบายเรื่องการศึกษา การ
อาชีวะ และการฝึกอบรม มีบทบาทส าคัญในเรื่องนี ้3. เพื่อใหก้ารซึมซับ การลงทุนเป็นไปอย่าง
ราบรื่น ประเทศผูร้บัทุนควรที่จะตอ้งปรบัปรุงระบบโครงสรา้งพืน้ฐาน ระบบการเงินการธนาคาร 
ตลอดจนการพฒันาหน่วยงานภาครฐั  

Thunt และ Jung (2018)ได้ท าการวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างการค้า การลงทุน
โดยตรงจากต่างประเทศ ทุนมนษุย ์การพฒันาระบบการเงิน รายการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ใน
เมียนมา โดยใชโ้มเดล Vector Error Correction Model ในการวิเคราะหห์าความสมัพันธ์ ขอ้มูล
ไดจ้ากแหล่งขอ้มูลบนอินเทอรเ์น็ตไดแ้ก่ KNOEMA, World Bank Data และ TRADE MAP ตัง้แต่
ปี 1970 ถึงปี 2016 ผลการวิจยัพบว่า  FDI  และ GDP มีความสมัพนัธ์อย่างยิ่งทัง้ในระยะสัน้และ
ระยะยาว ในขณะที่การสง่ออกสง่ผลดา้นบวกในระยะสัน้ต่อ GDP  และการน าเขา้สง่ผลดา้นลบใน
ระยะสั้นต่อ GDP ผลจากการวิจัยสามารถน าไปประยุกต์เป็นนโยบายเช่น ประการแรก การ
ส่งเสริมการส่งออก ผูว้ิจยัเสนอใหม้ีการเปิดกวา้งเสรีทางการคา้ ผ่านทางเขตการคา้เสรี เนื่องจาก
การเปิดกวา้งทางการคา้มีบทบาทส าคัญในความสมัพันธ์ ระหว่าง FDI   และ GDP ภาครฐัควร



  50 

เนน้ยุทธศาสตรใ์นการส่งออก ใหม้ีสินคา้ส่งออกที่หลากหลาย และมีมลูค่าเพิ่มมากขึน้  เช่นนีแ้ลว้
จะท าใหก้ารส่งออกส่งผลดีต่อเศรษฐกิจในระยะยาว การที่กล่าวว่าการส่งออกมีผลดีต่อเศรษฐกิจ
ในระยะสั้นนั้นก็เพราะ เมียนมามีทรัพยากรที่จ  ากัด และสินค้าที่ส่งออกส่วนใหญ่เป็นสินค้า
การเกษตร ประเภทหรือชนิดของสินคา้ที่ส่งออกมีเพียงไม่ก่ีชนิด เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนโดยการใช้
ทรพัยากรธรรมชาติที่มีอยู่ มีแนวโนม้ที่จะดอ้ยค่าทางเศรษฐกิจเมื่อเวลาผ่านไป ประการที่ 2 การ
ส่งเสริมใหม้ีการพัฒนาทุนมนุษยถื์อเป็นภารกิจที่ส  าคัญในการสรา้งความสามารถในการแข่งขัน
การส่งออก การพัฒนาทุนมนุษยค์วรด าเนินการโดยภาครฐั ทัง้นีเ้นื่องจากการพัฒนาทุนมนุษย์
ผ่านทางการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการฝึกอบรม มกัจะไม่ไดผ้ลเต็มเม็ดเต็มหน่วย  
 

 

 



 
 

บทที ่3  
วิธีด าเนินการวิจัย 

การศกึษาวิจยัครัง้นีจ้ะเป็นการวิจยัเชิงคณุภาพ โดยมีขัน้ตอนการศกึษาวิจยัดงันี ้

ประชากร 
ประชากรที่ใชใ้นการวิจยั คือ บริษัทเอกชนไทยที่เขา้ไปลงทุนโดยตรงในประเทศเมียนมา 

และผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียทั้งจากภาครฐั และภาคนักวิชาการ โดยบริษัทเอกชนไทยที่ขึน้ทะเบียน
สมาชิกกบัสมาคมนกัธุรกิจในเมียนมา มี 219 รายแบ่งตามประเภทธุรกิจ ดงัแสดงใน ตาราง 3 

ตาราง 3 จ านวนประเภทธุรกิจ 

ล าดบั ประเภทธุรกิจ จ านวนบริษัทเอกชน 

1 บรกิารทั่วไป 58 

2 อตุสาหกรรม 31 

3 ก่อสรา้ง 28 

4 คา้ขาย 25 

5 โครงสรา้งพืน้ฐาน 23 

6 โลจิสติกส ์ 18 

7 จดัจ าหน่าย 16 

8 ธนาคาร 13 

9 กฎหมาย 7 

รวม   219 

ที่มา: สมาคมนกัธุรกิจในเมียนมา, 2562 

กลุ่มตัวอย่าง 
กลุม่ตวัอย่างหรือผูใ้หข้อ้มลูหลกัในการวิจยัแบ่งออกเป็น 2 กลุม่ ดงันี ้

1. กลุ่มบรษิัทเอกชนไทยขึน้ทะเบียนสมาชิกกบัสมาคมนกัธุรกิจในเมียนมา ผูว้ิจยัท า
การเลือกตัวอย่างเป็นการเลือกแบบไม่อาศยัความน่าจะเป็น   (Non- Probability Sampling) โดย
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ใชว้ิธีการเลือกตวัอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเลือก 1-2 บริษัทที่ยินดีให้
ความร่วมมือเปิดเผยขอ้มลู เขา้มาศึกษาตลาดหรือด าเนินกิจการในเมียนมามาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 3 
ปี และเป็นแบรนดท์ี่มีชื่อเสียงเป็นที่รูจ้กั จากแต่ละประเภทธุรกิจ โดยจ านวนประเภทธุรกิจที่เลือก 
จะเลือกประเภทธุรกิจที่มีจ านวนบริษัทเอกชนมากที่สุดก่อน เนื่องจากประเภทธุรกิจที่มีจ านวน
บริษัทเอกชนมาก แสดงใหเ้ห็นในตวัเองแลว้ว่ามีความน่าสนใจในการลงทนุมากกว่าประเภทธุรกิจ
อ่ืน และมีนักลงทุนเล็งเห็นโอกาสเป็นจ านวนมากในประเภทธุรกิจเหล่านัน้ โดยจะเพิ่มการเลือก
ตัวอย่างจ านวนประเภทธุรกิจไปจนได้จ านวนบริษัทเอกชนรวมกันได้เกิน 50% ของจ านวน
บรษิัทเอกชนทัง้หมด 

จากหลกัขา้งตน้จะได ้ประเภทธุรกิจที่มีจ  านวนบริษัทเอกชนมากที่สดุ 3 ประเภท
ธุรกิจ ได้แก่ประเภทธุรกิจบริการทั่วไป 58 บริษัท ประเภทธุรกิจอุตสาหกรรม 31 บริษัท และ 
ประเภทธุรกิจก่อสรา้ง 28 บริษัท รวมทัง้ 3 ประเภทธุรกิจไดจ้ านวนบริษัทเอกชน 117 บริษัท คิด
เป็น 53% ของจ านวนบรษิัททัง้หมด   

ส าหรบัแต่ละบรษิัท ผูว้ิจยัไดก้ าหนดคณุสมบติัของผูท้ี่ถูกสมัภาษณ์/ผูท้ี่ใหข้อ้มูล
ส าคญั ไดแ้ก่ เจา้ของธุรกิจ/ ผูบ้รหิารระดบัสงูหรือ ตวัแทนผูร้บัมอบอ านาจจากบรษิัท ทัง้นีต้อ้งเป็น
ผูร้บัผิดชอบดา้นการลงทนุในต่างประเทศ ที่มีประสบการณท์ างานในเมียนมาไม่นอ้ยกว่า 3 ปี 

2. ผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียทั้งจากภาครฐั และหน่วยงานองคก์รต่าง ๆ ผูว้ิจัยเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างโดยวิธีบอกต่อ (Snowball) คือ ผู้ให้ข้อมูลหลักแนะน าต่อว่าควรไปสัมภาษณ์ใครที่มี
ความรูห้รือประสบการณใ์นเรื่องการลงทนุโดยตรงในเมียนมา จนไดข้อ้มลูเพียงพอต่อการวิจยั   

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจัยครัง้นี ้คือ แบบสมัภาษณช์นิดกึ่งมีโครงสรา้ง (Semi Structural 

Interview) โดยสร้างขึ ้นจากแนวคิด ทฤษฎี และเอกสารงานวิจัยที่ เก่ียวข้อง โดยแบ่งแบบ
สมัภาษณอ์อกเป็นสองชดุ ไดแ้ก่ 

1. แบบสัมภาษณ์ตัวแทนบริษัท มีสองส่วน ประกอบดว้ย  ส่วนที่ 1 ขอ้มูลเบือ้งต้น
ของบริษัทเก่ียวกับการลงทุนโดยตรงในประเทศเมียนมา ตัวอย่างเช่น บริษัทมีเกณฑใ์นการเลือก
ประเทศที่จะเขา้ไปลงทุนอย่างไร เหตใุดบรษิัทจึงเลือกลงทุนในเมียนมา เมื่อเทียบกบัการลงทุนใน
กมัพชูา ลาว หรือ เวียดนาม มลูเหตแุละปัจจยัจูงใจหลกัที่ท าใหบ้รษิัทไปลงทุนโดยตรงในเมียนมา 
คืออะไร บริษัทเขา้ไปลงทุนด าเนินธุรกิจในเมียนมา ตัง้แต่เมื่อใด ส่วนที่ 2 ปัจจยัที่ท าใหบ้ริษัทท า
การลงทุนโดยตรงในเมียนมา ครอบคลมุ ส่วนปัจจยัภายในไดแ้ก่ ขอ้ไดเ้ปรียบของการเป็นเจา้ของ 
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และขอ้ไดเ้ปรียบจากการท าภายในบริษัทเอง และส่วนปัจจยัภายนอก ไดแ้ก่ขอ้ไดเ้ปรียบจากสถาน
ที่ตัง้ 

2. แบบสมัภาษณผ์ูม้ีส่วนไดส้ว่นเสียกบัลงทนุโดยตรงในประเทศเมียนมา มุ่งประเด็น
ไปที่ ปัจจัยที่ท าให้บริษัทท าการลงทุนโดยตรงในเมียนมา ครอบคลุมปัจจัยภายนอก ได้แก่ข้อ
ไดเ้ปรียบจากสถานที่ตัง้ 

การเก็บรวบรวมข้อมูล  
การเก็บรวบรวมข้อมูล (Data Collection) จะท าการรวบรวมข้อมูลทั้งข้อมูลปฐมภูมิ 

(Primary Data)  และขอ้มลูทติุยภมูิ (Secondary Data) ดงันี ้
ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data)  จัดท าโดยการรวบรวมขอ้มูลจากการสมัภาษณ์เชิงลึก 

(In Depth Interview) โดยใช้แบบสัมภาษณ์ชนิดกึ่งมีโครงสรา้ง (Semi Structural Interview)
สมัภาษณบ์ุคคลที่สามารถเป็นตวัแทนของบรษิัทที่ไปลงทนุโดยตรงในประเทศเมียนมา  ที่สามารถ
ใหข้อ้มลูที่เก่ียวขอ้งกบัการศึกษาวิจยัในครัง้นีไ้ด ้เพื่อศึกษาปัจจัยภายใน บริษัทเอกชนไทยที่มีผล
ต่อการตดัสินใจของบรษิัทเอกชนไทย ในการลงทุนโดยตรง ในประเทศเมียนมา นอกจากนีย้ังไดม้ี
การเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการสัมภาษณ์เพิ่มเติมกับผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย จากภาครฐั และ จาก
หน่วยงานองคก์รต่าง ๆ ไดแ้ก่ สถานเอกอคัรราชทตูไทยในย่างกุง้ Directorate of Investment and 
Company Administration สมาคมนักธุรกิจไทยในเมียนมา และธนาคารเพื่อการส่งออกและ
น าเขา้แห่งประเทศไทย  

ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) จัดท าโดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่าง  ๆ 
ไดแ้ก่ ขอ้มูลทางสถิติและขอ้มลูจากเว็บไซตข์องหน่วยงานที่น่าเชื่อถือทางอินเตอรเ์น็ต สื่อสิ่งพิมพ ์
หนังสือ งานวิจัย บทความวิชาการ วิทยานิพนธ์และเอกสารต่าง  ๆ รวมถึงสารสนเทศจาก
หน่วยงานภาครฐัและเอกชนเช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่ง
ประเทศไทย กรมส่งเสริมการส่งออกกระทรวงพาณิชย ์ส านักงานส่งเสริมการลงทุนกระทรวงการ
ต่างประเทศ ซึ่งเป็นการศึกษาสภาพการณ์แวดลอ้มโดยรวม ของประเทศเมียนมา ขอ้มูลพืน้ฐาน
ต่าง ๆ ทางดา้นเศรษฐกิจสงัคมและการเมือง  

การวิเคราะหข์้อมูล 
 เป็นการวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive  Research) ซึ่งจะจัดขอ้มูลที่ไดจ้ากการ

สัมภาษณ์เรียบเรียงเป็นระบบ จ าแนกประเด็นหลักที่ ได้จากการสัมภาษณ์ ตรวจสอบความ
เที่ยงตรงของขอ้มูลด้วยวิธีการตรวจสอบขอ้มูลสามเสา้ (Triangulation) หาความเชื่อมโยงและ
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วิเคราะหอ์ย่างเป็นเหตเุป็นผล ใชก้ารวิเคราะห์เนือ้หาในทางตรง (Directed Content Analysis) มี
การจัดหมวดหมู่จากความรูแ้บบนิรนัย (Deductive Knowledge) โดยใช้ทฤษฎีเป็นฐานในการ
จ าแนกข้อมูล (วรรณดี สุทธินรากร, 2561)อ้างอิงแนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวขอ้ง ให้ได้ประเด็น
สอดคลอ้งตามวตัถปุระสงคก์ารวิจยั   

 
 



 
 

บทที ่4 
ผลการวิเคราะหข์้อมูล 

บทนีเ้ป็นการศึกษาวิเคราะห  ์ถึงการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศของบริษัทเอกชนไทย
ในประเทศสาธารณรฐัแห่งสหภาพเมียนมา โดยศึกษาจากกรณีการลงทุนของบริษัทรวม 6 บริษัท 
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และสว่นของผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสีย มีขอ้มลูพืน้ฐานดงัตาราง 5 

ตาราง 5 ขอ้มลูพืน้ฐานในส่วนของผูม้ีสว่นไดส้่วนเสีย 

ขอ้มลูพืน้ฐาน ท่านที่ 1 ท่านที่ 2 ท่านที่ 3 ท่านที่ 4 

ต าแหน่งปัจจบุนั รองประธาน
สมาคมนกัธุรกิจ
ไทยในเมียนมา 

ขา้ราชการ
ระดบัสงูประจ า
สถาน
เอกอคัรราชทตู
ไทยในเมียนมา 

ผูบ้รหิารระดบัสงู
ของธนาคารที่
สง่เสรมิการลงทนุ
ในเมียนมา 

ผูบ้รหิารระดบัสงู
ของบรษิัท 

ประสบการณ์
การท างานกบั
เมียนมา 

22 ปี 1 ปี 8 ปี 7 ปี 

 
จากบทสมัภาษณผ์ูบ้ริหารธุรกิจระดบัสงูทัง้ 6 ท่าน จาก 6 บรษิัท และผูม้ีส่วนไดส้ว่นเสีย 

จ านวน 4 ท่าน ผูว้ิจยัจะไดน้ าเสนอผลการวิเคราะหข์อ้มลูดงันี ้

ผลการวิเคราะหปั์จจัยภายในบริษัทเอกชนไทย ด้านข้อได้เปรียบของการเป็นเจ้าของ 
ส าหรบัขอ้ได้เปรียบของการเป็นเจา้ของ  (Ownership Advantage: O) นั้น ตามทฤษฎี

การลงทุนโดยตรงต่างประเทศอย่างสมบูรณ์  ได้กล่าวไว้ว่าข้อได้เปรียบนี ้อาจอยู่ในรูปของ
ความสามารถทางเทคโนโลยี  ทักษะในการบริหารองค์กร ความสามารถด้านการจัดการและ
การตลาด การมีเงินทุนและการเขา้ถึงแหล่งทุนบุคลากรที่มีความรูค้วามสามารถสูง ความรูค้วาม
เชี่ยวชาญเฉพาะ การวิจยัและพฒันาสินคา้ ตราสินคา้ที่มีชื่อเสียงเป็นตน้  

จากการสมัภาษณ์เชิงลึกพบว่าขอ้ไดเ้ปรียบดังกล่าว  บางประการ มีอยู่ในทั้ง 6 บริษัท 
ดงันี ้

กรณีของบรษิัทที่ 1 เป็นเครือโรงแรมที่มีความช านาญในดา้นการจดัการ มีแบรนดท์ี่ดี อยู่
ในตลาดมานานจนเป็นที่รูจ้ักและมีชื่อเสียง โรงแรมนีด้ั้งเดิมสรา้งชื่อเสียงและเป็นที่รูจ้ักมากใน
ประเทศไทย เป็นที่รูจ้กัคุน้เคยกบัลกูคา้กลุ่มนกัธุรกิจคนไทยและลกูคา้กลุ่มนกัธุรกิจคนญ่ีปุ่ นในวง
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กวา้ง เมื่อโรงแรมไปเปิดกิจการในเมียนมา และลูกคา้กลุ่มนักธุรกิจดังกล่าวเมื่อขยายฐานการ
ลงทุนในเมียนมาและไดท้ราบว่า โรงแรมนีเ้ป็นแบรนดท์ี่คุน้เคย บริหารงานโดยคนไทย เจา้ของเป็น
คนไทย และมีความที่เป็น Thai Hospitality สงู  ลกูคา้จึงเขา้มาสนับสนุนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในปัจจุบันมีลูกค้าชาวญ่ีปุ่ นจ านวนมาก เนื่องจากญ่ีปุ่ นได้เข้ามาลงทุนอุตสาหกรรมหนัก  
อตุสาหกรรมการผลิต และโครงสรา้งพืน้ฐานอย่างมาก ตวัอย่างเช่น การสรา้งโรงงานรถยนต์ และ
โครงการก่อสรา้งสะพานขนาดใหญ่ในเขตย่างกุง้  

กรณีของบริษัทที่ 2  เป็นธุรกิจรบัตกแต่งภายในรา้นคา้ ที่มีจุดแข็งในเรื่องคุณภาพและ
บริการหลงัการขาย ที่เหนือกว่าบริษัททอ้งถิ่น บริษัทขยายตวัเข้ามาท าธุรกิจในเมียนมาเนื่องจาก 
มีกลุ่มลูกคา้เดิมจากประเทศไทย ไดเ้ขา้มาขยายกิจการในเมียนมาเป็นจ านวนมาก บริษัทจึงได้
ติดตามกลุ่มลกูคา้ดงักล่าว มายงัเมียนมาดว้ย ดว้ยความที่สามารถสื่อสารกนัไดอ้ย่างชดัเจนและมี
ความไวว้างใจในคณุภาพ ท าใหก้ลุม่ลกูคา้ใหก้ารสนบัสนนุบริษัท  

กรณีของบรษิัทที่ 3  เป็นธุรกิจเครื่องสขุภณัฑ ์บรษิัทนีย้งัอยู่ในช่วงที่ก าลงัจะเขา้มาลงทุน 
ในส่วนโรงงานผลิตสินค้า ในอนาคตอันใกล้ ปัจจุบันบริษัทยังใชก้ารน าเขา้ผลิตภัณฑท์ี่ผลิตใน
ประเทศไทยเขา้ไปวางจ าหน่ายในตลาดเมียนมา เริ่มแรกบริษัทใชบ้ริษัททอ้งถิ่นเป็นผูจ้ัดจ าหน่าย 
และท าการตลาด และเมื่อ 4-5 ปีที่ผ่านมา บริษัทได้เข้ามาจัดตั้งสาขาอย่างเป็นทางการ  และ
ด าเนินงานการตลาดอย่างเป็นระบบระเบียบ มีลักษณะเป็นเชิงรุกมากขึน้ และด าเนินการจัด
จ าหน่ายเอง ดว้ยความที่บริษัทมีความเขา้ใจในผลิตภณัฑจ์ึงสามารถน าเสนอผลิตภณัฑต่์อตลาด
เมียนมาที่ก าลงัเติบโตขึน้ไดดี้กว่าการใชบ้รษิัททอ้งถิ่น บริษัทไดเ้ขา้มาวางแผนการตลาดใหม่โดยมี
การแบ่งส่วนตลาดที่ชัดเจนสอดคล้องกับความกว้างของผลิตภัณฑ์ของบริษัท ที่มีหลากหลาย
ตอบสนองต่อแต่ละส่วนตลาด  ในขณะที่แต่เดิมบริษัททอ้งถิ่นที่เป็นผูจ้ดัจ าหน่ายนัน้เนน้ท าตลาด
เพียงรุ่นเดียวโมเดลเดียว เน้นการขายใน mass market เป็นหลัก ทั้ง ๆ ที่บริษัท มีผลิตภัณฑ์ที่
ตอบสนอง กลุ่ม Upper middle จนถึง  Upper high และบริษัททอ้งถิ่นไม่ไดท้ าการตลาดสินคา้
กลุม่นีเ้ลย  

นอกจากจุดแข็งดา้นการตลาดแลว้ ตัวผลิตภัณฑเ์องก็มีจุดแข็งในดา้นคุณภาพ ความ
ปลอดภยั บรกิารหลงัการขาย และตราสินคา้ที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรบัระดบัโลก ในเมียนมานัน้ไม่มี
เครื่องสขุภณัฑท์ี่เป็นแบรนดท์อ้งถิ่น ผลิตภัณฑท์ี่แข่งขนัในตลาดเป็นสินคา้น าเขา้ทัง้หมด ซึ่งจุดนี ้
บรษิัทพบว่ามีสินคา้ที่ดอ้ยคณุภาพ และมีราคาต ่ามาก ๆ ทะลกัเขา้มาใน เมียนมา สาเหตเุนื่องจาก
การที่เมียนมาไม่มีการจัดท ามาตรฐานอตุสาหกรรมที่คอยคดักรองสินคา้ดอ้ยคณุภาพเหล่านีอ้อก
จากตลาด 
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กรณีของบรษิัทที่ 4  ธุรกิจก๊าซอตุสาหกรรม ดว้ยเทคโนโลยีที่ทนัสมยัและก าลงัการผลิตที่
เหนือกว่า ท าให้บริษัทได้เปรียบเหนือบริษัทท้องถิ่น  การด าเนินงานของบริษัทท้องถิ่นนั้นเป็น
ลกัษณะผลิตเพื่อใชภ้ายในอตุสาหกรรมของรฐัมีก าลงัการผลิตที่จ  ากดั ใชเ้ทคโนโลยีการผลิตที่เก่า
และไม่มีประสิทธิภาพ  ทั้งนีเ้ข้าใจได้ว่าความต้องการใชก๊้าซอุตสาหกรรมในสมัยอดีตมีอยู่ใน
วงจ ากดั นอกจากอตุสาหกรรมของรฐัแลว้ก็ไม่มีอตุสาหกรรมของเอกชนใดที่พฒันาขึน้มาจนถึงขัน้
มีความตอ้งการใชก๊้าซอุตสาหกรรม จวบจนเมื่อเมียนมาเปิดประเทศไม่นานมานี ้และการเกิดขึน้
ของนิคมอตุสาหกรรมติลาวา ที่มีอตุสาหกรรมที่ทนัสมยัและมีความตอ้งการใชก๊้าซอตุสาหกรรมที่
มีคุณภาพสูง จ านวนมาก บริษัทท้องถิ่นไม่สามารถที่จะรองรับความต้องการที่ เพิ่มขึน้นี ้ได้
เนื่องจากขาดเงินทุน จึงเป็นโอกาสให้บริษัทได้เข้าไปจัดตั้งโรงงานแยกอากาศเพื่อผลิตก๊าซ
อตุสาหกรรมขายอย่างจรงิจงั  

ในเฉพาะดา้นเทคโนโลยีการผลิตนัน้ บริษัทไดร้บัการสนบัสนุนเทคโนโลยีใหม่ๆที่ช่วยลด
ตน้ทนุการผลิตมาจากบรษิัทแม่ที่สหรฐัอเมริกา ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ทนัสมยัที่สดุของโลก 

ในส่วนกลยุทธท์างการตลาด จากประสบการณใ์นประเทศไทย บริษัทเห็นว่าควรจะเขา้
ไปเป็นผูน้  าตลาดโดยเร็ว เนื่องจากกลยุทธ์การเป็นผูน้  าตลาด มีความไดเ้ปรียบสูง กว่าการเป็นผู้
ตามในตลาด ประกอบกับบริษัทมีแบรนด์ที่แข็งแกร่งอยู่แล้ว เนื่องจากในธุรกิจนี ้ ลูกค้ามักจะ
เลือกใชแ้บรนดท์ี่มีความน่าเชื่อถือ ท าสญัญาซือ้ระยะยาว และไม่เปลี่ยนผูใ้หบ้รกิารบ่อยครัง้นกั  

กรณีของบริษัทที่  5  ธุรกิจสีในงานก่อสรา้ง เทคโนโลยีที่ทันสมัยและก าลังการผลิตที่
เหนือกว่า ท าใหบ้รษิัทไดเ้ปรียบเหนือบริษัททอ้งถิ่น ส าหรบับริษัททอ้งถิ่นนัน้  ใชโ้รงงานเก่าที่ไดซ้ือ้
มาจากบริษัทชาวต่างชาติที่ เลิกกิจการไป ซึ่งเทคโนโลยีการผลิต ต่าง ๆ ก็ไม่ได้พัฒนาขึน้หลัง
จากนั้นเป็นต้นมา  ด้วยความเป็นผู้ผลิตรายเดียวในขณะนั้น บริษัทท้องถิ่นนั้นจึงครองตลาด
เรื่อยมา จนเมื่อบรษิัทไดเ้ขา้ไปท าการผลิตสินคา้เพื่อขาย ดว้ยเทคโนโลยีที่ดีกว่าและราคาที่แข่งขนั
ได ้ท าใหบ้ริษัทสามารถสรา้งแบรนดใ์หเ้ป็นที่รูจ้ักมากขึน้ และไดช้่วงชิงส่วนแบ่งการตลาดอย่าง
รวดเรว็ สอดคลอ้งกบัเปา้หมายของการขยายกิจการของบริษัทคือตอ้งเป็นที่  1 ในทุกประเทศที่เขา้
ไปท าการตลาด ไม่นานมานีบ้ริษัทได้ท าการเพิ่มโรงงานเป็นแห่งที่  2 ในเมียนมาจัดตั้งในนิคม
อตุสาหกรรมติลาวา เพื่อเพิ่มก าลงัการผลิตใหส้อดรบักบัการเติบโตของเศรษฐกิจเมียนมา จุดเด่น
อีกประการที่ผลิตภณัฑข์องบริษัทมีเหนือบรษิัททอ้งถิ่น คือความกวา้งของผลิตภณัฑท์ี่หลากหลาย
ตอบสนองไดท้กุตลาด ซึ่งบรษิัททอ้งถิ่นไม่มีไลนผ์ลิตภณัฑท์ี่กวา้งขนาดนี ้

กรณีของบริษัทที่ 6 ธุรกิจผลิตโครงสรา้งเหล็ก โดยส่วนมากบริษัทผลิตโครงสรา้งเหล็ก
เพื่อป้อนอุตสาหกรรมกิจการโทรคมนาคม ในตลาดนีไ้ม่มีบริษัททอ้งถิ่นที่สามารถแข่งขันได้ การ
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แข่งขันในตลาด จะเป็นการแข่งขันระหว่างบริษัท ซึ่งเมื่อไม่นานมานี ้ได้จัดตั้งโรงงานในนิคม
อตุสาหกรรมติลาวา กบับริษัทผลิตโครงสรา้งเหล็กจากประเทศจีน ที่ผลิตสินคา้ตามค าสั่งซือ้และ
สง่ออกจากจีนเขา้มาในตลาดเมียนมา จุดแข็งของบริษัทที่เหนือกว่าบรษิัทจีน คือความยืดหยุ่นใน
การออกแบบ การใชฐ้านการผลิตในเมียนมาเพื่อลดตน้ทนุการขนสง่ มีการสนบัสนนุทางวิศวกรรม 
มีคณุภาพสินคา้ที่ดีกว่า ภาพลกัษณข์องบรษิัทที่ดีกว่า และมีบรกิารหลงัการขายท่ีดี 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลของทั้ง  6 บริษัท สามารถยืนยันได้ว่าเหตุปัจจัยภายในที่
บริษัทเอกชนไทย ตดัสินใจลงทุนโดยตรงในเมียนมา นัน้เป็นเพราะบรษิัทเอกชนไทยมีขอ้ไดเ้ปรียบ
ของการเป็นเจ้าของ  อันได้แก่ การมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย  การมีก าลังการผลิตสูง การมีความ
ช านาญในการจดัการ การมีแบรนดท์ี่ดีและแข็งแกรง่ การมีคณุภาพสินคา้และบริการที่ดี มีบรกิาร
หลงัการขายท่ีดี มีความช านาญในการท าการตลาด การมีความกวา้งของผลิตภณัฑ ์ 

ตาราง 6 ขอ้ไดเ้ปรียบของการเป็นเจา้ของของแต่ละประเภทธุรกิจ 

ขอ้ไดเ้ปรียบของ
การเป็นเจา้ของ 

ประเภทธุรกิจ 

บรกิารทั่วไป อตุสาหกรรม ก่อสรา้ง 

บรษิัทที่ 1 บรษิัทที่ 2 บรษิัทที่ 3 บรษิัทที่ 4 บรษิัทที่ 5 บรษิัทที่ 6 

โรงแรม ตกแต่ง
ภายใน
และจดั

นิทรรศการ 

เครื่อง
สขุภณัฑ ์

ก๊าซ
อตุสาหกรรม 

สีในงาน
ก่อสรา้ง 

โครงสรา้ง
เหล็ก 

การมีเทคโนโลยี
ที่ทนัสมยั 

   ✔ ✔  

การมีก าลงัการ
ผลิตสงู 

   ✔ ✔  

การมีความ
ช านาญในการ
จดัการ 

✔      
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ตาราง 6 (ต่อ)  
 

ขอ้ไดเ้ปรียบของ
การเป็นเจา้ของ 

ประเภทธุรกิจ 

บรกิารทั่วไป อตุสาหกรรม ก่อสรา้ง 

บรษิัทที่ 1 บรษิัทที่ 2 บรษิัทที่ 3 บรษิัทที่ 4 บรษิัทที่ 5 บรษิัทที่ 6 

โรงแรม ตกแต่ง
ภายใน
และจดั

นิทรรศการ 

เครื่อง
สขุภณัฑ ์

ก๊าซ
อตุสาหกรรม 

สีในงาน
ก่อสรา้ง 

โครงสรา้ง
เหล็ก 

การมีแบรนดท์ี่ดี
และแข็งแกรง่ 

✔  ✔ ✔ ✔ ✔ 

การมีคณุภาพ
สินคา้และบรกิาร
ที่ดี 

 ✔ ✔   ✔ 

บรกิารหลงัการ
ขายท่ีดี 

 ✔ ✔   ✔ 

ความช านาญใน
การท าการตลาด 

  ✔    

การมีความกวา้ง
ของผลิตภณัฑ ์

  ✔  ✔  

การมีเงินทนุ    ✔ ✔ ✔ 

การเขา้ถึงแหลง่
ทนุบคุลากรท่ีมี
ความรู ้

   ✔ ✔  
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ตาราง 6 (ต่อ)  
 

ขอ้ไดเ้ปรียบของ
การเป็นเจา้ของ 

ประเภทธุรกิจ 

บรกิารทั่วไป อตุสาหกรรม ก่อสรา้ง 

บรษิัทที่ 1 บรษิัทที่ 2 บรษิัทที่ 3 บรษิัทที่ 4 บรษิัทที่ 5 บรษิัทที่ 6 

โรงแรม ตกแต่ง
ภายใน
และจดั

นิทรรศการ 

เครื่อง
สขุภณัฑ ์

ก๊าซ
อตุสาหกรรม 

สีในงาน
ก่อสรา้ง 

โครงสรา้ง
เหล็ก 

ความรูค้วาม
เชี่ยวชาญเฉพาะ 

   ✔ ✔ ✔ 

 
โดยข้อได้เปรียบของการเป็นเจ้าของ  เมื่ อพิจารณารายบริษัท อันดับหนึ่ งที่ เป็น

คุณลักษณะร่วมกันของ 5 ใน 6 บริษัท คือการมีแบรนดท์ี่ดีและแข็งแกร่ง อันดับรองลงมาที่เป็น
คณุลกัษณะรว่มกนัของ 3 ใน 6 บรษิัท คือการมีคณุภาพสินคา้และบรกิารที่ดี การมีบริการหลงัการ
ขายท่ีดี การมีเงินทนุ และการมีความรูค้วามเชี่ยวชาญเฉพาะ 

ขอ้ได้เปรียบของการเป็นเจ้าของ เมื่อพิจารณารายประเภทธุรกิจ พบว่าคุณลักษณะ
รว่มกนัพบในทกุประเภทธุรกิจ คือการมีแบรนดท์ี่ดีและแข็งแกร่ง การมีคณุภาพสินคา้และบรกิารที่
ดี การมีบริการหลังการขายที่ดี  ส่วนคุณลักษณะร่วมกันของ ประเภทธุรกิจอุตสาหกรรมและ
ก่อสรา้ง คือ การมีเทคโนโลยีที่ทนัสมยั การมีก าลงัการผลิตสงู การมีความกวา้งของผลิตภณัฑ ์การ
มีเงินทนุ การเขา้ถึงแหลง่ทนุบคุลากรที่มีความรูแ้ละการมีความรูค้วามเชี่ยวชาญเฉพาะ 

ขอ้ไดเ้ปรียบของการเป็นเจา้ของ เมื่อพิจารณาตามระยะเวลาที่เขา้มาลงทุนไม่พบว่ามี
คณุลกัษณะที่เหมือนกนัหรือแตกต่างกนัที่ชดัเจน ระหว่างบรษิัทที่เขา้มาลงทุนนานแลว้กบับรษิัทที่
เขา้มาลงทนุไม่นาน 
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ผลการวิเคราะหปั์จจัยภายในบริษัทเอกชนไทย ด้านข้อได้เปรียบจากการท าภายในบริษัท
เอง 

เมื่อบรษิัทเล็งเห็นขอ้ไดเ้ปรียบจากการท าภายในบริษัทเอง (Internalization Advantage 
: I) บรษิัทจะเลือกที่จะลงทุนทางตรงแทนที่จะใหบุ้คคลอ่ืนเป็นผูด้  าเนินการ จากการสมัภาษณเ์ชิง
ลึกกับทั้ง 6 บริษัท พบว่ามีลักษณะที่สอดคล้องกับปัจจัยภายในด้านข้อได้เปรียบจากการท า
ภายในบรษิัทเอง ดงันี ้

กรณีของบริษัทที่ 1 ธุรกิจโรงแรม บริษัทตดัสินใจลงทุนทางตรงตัง้แต่แรกเมื่อ 20 ปีที่ผ่าน
มา แทนที่จะให้กับบริษัทท้องถิ่น ทั้งนี ้เนื่องจาก  เห็นว่าการท าภายในบริษัทเองจะท าให้มี
ประสิทธิภาพในการบงัคบับญัชางาน ไดอ้ย่างชดัเจน สามารถควบคมุตน้ทุน ความเสี่ยงและไดร้บั
ผลก าไรอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย อย่างไรก็ตาม ดว้ยสภาพของประเทศเมียนมาเมื่อ 20 ปีที่แลว้ ก็
ไม่มีองคก์รเอกชนทอ้งถิ่นใด ที่มีความสามารถที่จะด าเนินธุรกิจโรงแรมในระดบันีไ้ด ้

กรณีของบรษิัทที่ 2  ธุรกิจรบัตกแต่งภายในรา้นคา้ วงจรธุรกิจของบรษิัท ตัง้แต่ติดต่องาน 
ประมูลงาน ออกแบบ ผลิต ติดตัง้ และส่งมอบงานใหก้บัลกูคา้ ด าเนินการภายในบริษัทเองทัง้สิน้ 
มีงานบางส่วน เช่นในดา้นการผลิตและติดตัง้ ที่ไดม้ีการว่าจา้งบริษัททอ้งถิ่น  ใหท้ างานเป็นส่วน
ส่วนไป แต่ในเนือ้งานหลักที่เป็นส่วนที่มีมูลค่าเพิ่มสูง  ยังคงอยู่ในตัวบริษัท ทั้งนีเ้นื่องจากบริษัท
ตอ้งการใหม้ีประสิทธิภาพในการด าเนินงาน สามารถส่งมอบงานที่มีคุณภาพใหก้ับลูกคา้ภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนดได ้โดยไม่ล่าชา้ ในสว่นบริษัททอ้งถิ่นนัน้ บางบริษัทมีความช านาญในดา้นการ
ผลิต แต่โดยส่วนใหญ่ บริษัททอ้งถิ่นยังไม่มีทักษะความสามารถ ในขัน้ตอนการประสานงานกับ
ลูกคา้ การเขา้ใจความตอ้งการของลูกคา้ และความสามารถในการออกแบบใหต้อบโจทยค์วาม
ตอ้งการของลกูคา้  

กรณีของบรษิัทที่ 3  ธุรกิจเครื่องสขุภณัฑ ์บรษัิทเคยใหส้ิทธิ์ในการจดัจ าหน่ายและการท า
การตลาด ใหแ้ก่บริษัททอ้งถิ่น ในช่วงแรกๆของการท าตลาดในเมียนมา  จนเมื่อ 4-5 ปีที่ผ่านมา
บริษัทไดย้กเลิกสิทธิ์นั้นและด าเนินการจัดตัง้สาขา แลว้ท าการจัดจ าหน่ายและท าการตลาดเอง 
ทัง้นีเ้ป็นเพราะบริษัทเห็นว่า บริษัททอ้งถิ่นนัน้ แมจ้ะมีความสามารถทางการตลาดอยู่บา้ง แต่ไม่
สามารถผลกัดนัยอดขายใหไ้ดต้ามเปา้ เนื่องจากขาดความรูค้วามเขา้ใจในผลิตภณัฑอ์ย่างแทจ้ริง 
ดงันัน้บริษัท ดว้ยความที่มีความรูค้วามเขา้ใจในผลิตภณัฑอ์ย่างชดัเจน จึงตดัสินใจที่จะท าการจดั
จ าหน่ายและท าการตลาด เป็นการด าเนินการภายในบรษิัทเอง ทัง้นีเ้พื่อผลกัดนัยอดขายใหเ้ติบโต
มากขึน้ เพื่อเปิดตลาดใหม้ากขึน้  

กรณีของบริษัทที่ 4 ธุรกิจก๊าซอุตสาหกรรม แต่เดิมส าหรบัตลาดเมียนมา รูปแบบการคา้
เป็นลกัษณะการน าเขา้ส่งออก โดยตวัแทนจ าหน่ายในเมียนมาน าเขา้ก๊าซอตุสาหกรรมจากโรงงาน
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ในประเทศไทยไปขายในตลาดเมียนมา จนถึงเมื่อเมียนมาเริ่มเปิดประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งนิคม
อุตสาหกรรมติลาวา ท าใหค้วามต้องการก๊าซอุตสาหกรรมเพิ่มขึน้อย่างมาก บริษัทจึงตัดสินใจ
ลงทุนทางตรงในการจัดตัง้โรงงานแยกอากาศ เพื่อผลิตและขายในเชิงปริมาณใหก้ับลูกคา้ที่เพิ่ม
จ านวนมากขึน้ การลงทุนครัง้นีม้ีลกัษณะการร่วมลงทุนระหว่างทุนไทยและทุนเมียนมาในสดัส่วน 
65 ต่อ 35 โดยร่วมลงทุนกับตัวแทนจ าหน่ายฝ่ังเมียนมานั่นเอง เนื่องจากความไวว้างใจจากการ
เป็นคู่คา้คู่ธุรกิจกันมาอย่างยาวนานท าใหรู้น้ิสัยใจคอและมีความไวว้างใจทางธุรกิจเกิดขึน้  แต่
อย่างไรก็ตามหุน้ส่วนใหญ่ก็ยังอยู่ในฝ่ังทุนไทย ทัง้นีเ้พื่อใหม้ีความมั่นใจในการด าเนินงาน ในการ
บงัคบับญัชา และควบคมุตน้ทุนการผลิต ซึ่งเป็นหวัใจส าคญัของธุรกิจนี ้ งานในส่วนนีเ้ป็นเหมือน
การด าเนินการภายในบริษัทเองทั้งสิน้ โดยหุ้นส่วนฝ่ังเมียนมา จะไดดู้แลเฉพาะในเรื่องการจัด
จ าหน่าย และการประสานงานกบัภาครฐั เท่านัน้ 

กรณีของบริษัทที่ 5 ธุรกิจสีในงานก่อสรา้ง ดว้ยแบรนดท์ี่แข็งแกร่ง และความตัง้ใจที่จะ
สรา้งผลตอบแทนสูงสุดใหก้บัผูถื้อหุน้ บริษัทจึงเนน้ด าเนินการภายในบริษัทเอง ไม่ว่าจะลงทุนใน
ประเทศใด เพื่อที่จะสามารถควบคมุตน้ทุน และควบคุมการด าเนินการทางธุรกิจทัง้หมด  ในเมียน
มาก็เช่นกนั ดว้ยศกัยภาพทางเงินทุนและความสามารถในการคดัสรรบุคลากรทัง้ชาวต่างชาติและ
ชาวเมียนมาที่มีความสามารถ ท าให้บริษัทสามารถด าเนินการภายในบริษัทเองได้โดยไม่มี
อปุสรรคใด ๆ  

กรณีของบริษัทที่ 6 ธุรกิจผลิตโครงสรา้งเหล็ก บริษัทตัดสินใจลงทุนโดยตรงในเมียนมา 
และเนน้การด าเนินการภายในบริษัทเอง เนื่องจากตอ้งการควบคมุคณุภาพการผลิต และควบคุม
การผลิตใหเ้สรจ็ตามก าหนดเวลา ทัง้นีใ้นตลาดนีไ้ม่มีบรษิัททอ้งถิ่นใดที่มีความสามารถในการผลิต
โครงสรา้งเหล็กในระดบัเดียวกนัได ้การลงทนุครัง้นีม้ีลกัษณะการรว่มลงทุนระหว่างทนุไทยและทุน
เมียนมาในสัดส่วน 95 ต่อ 5 โดยหุน้ส่วนฝ่ังเมียนมานั้นดูแลแต่ในเรื่องการประสานงานภาครฐั
เท่านัน้ การด าเนินธุรกิจในสว่นอ่ืน ๆอยู่ภายใตก้ารด าเนินการของบริษัทเองทัง้สิน้  

จากการวิเคราะห์ข้อมูลของทั้ง  6 บริษัท สามารถยืนยันได้ว่าเหตุปัจจัยภายในที่
บริษัทเอกชนไทย ตดัสินใจลงทุนโดยตรงในเมียนมา นัน้เป็นเพราะบรษิัทเอกชนไทยมีขอ้ไดเ้ปรียบ
จากการท าภายในบรษิัทเอง  อนัไดแ้ก่  
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ตาราง 7 ขอ้ไดเ้ปรียบจากการท าภายในบรษิัทเองของแต่ละประเภทธุรกิจ 

ขอ้ไดเ้ปรียบ
จากการท า
ภายในบรษิัท

เอง 

ประเภทธุรกิจ 

บรกิารทั่วไป อตุสาหกรรม ก่อสรา้ง 

บรษิัทที่ 1 บรษิัทที่ 2 บรษิัทที่ 3 บรษิัทที่ 4 บรษิัทที่ 5 บรษิัทที่ 6 

โรงแรม ตกแต่ง
ภายในและ

จดั
นิทรรศการ 

เครื่อง
สขุภณัฑ ์

ก๊าซ
อตุสาหกรรม 

สีในงาน
ก่อสรา้ง 

โครงสรา้ง
เหล็ก 

ประสิทธิภาพ
ในการบงัคบั
บญัชางาน 

✔ ✔  ✔ ✔  

ควบคมุ
ตน้ทนุ และ
ความเสี่ยง 

✔   ✔ ✔  

ความรูค้วาม
เขา้ใจใน
ผลิตภณัฑ์
อย่างแทจ้รงิ 

  ✔ ✔   

ควบคมุ
คณุภาพ 

 ✔    ✔ 

 
โดยขอ้ไดเ้ปรียบจากการท าภายในบริษัทเอง อนัดบัหนึ่งที่เป็นคณุลกัษณะรว่มกนัของ 4 

ใน 6 บริษัท คือการมีประสิทธิภาพในการบังคับบัญชางาน อันดับรองลงมาที่เป็นคุณลักษณะ
รว่มกนัของ 3 ใน 6 บรษิัท คือประเด็นการควบคมุตน้ทนุ และความเสี่ยง 
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ข้อได้เปรียบจากการท าภายในบริษัทเอง  เมื่อพิจารณารายประเภทธุรกิจ พบว่า
คุณลกัษณะร่วมกันพบในทุกประเภทธุรกิจ คือการมีประสิทธิภาพในการบังคับบัญชางาน การ
ควบคมุตน้ทนุ และความเสี่ยง สว่นคณุลกัษณะรว่มกนัของ ประเภทธุรกิจบรกิารทั่วไปและก่อสรา้ง 
คือ การควบคุมคุณภาพ ส่วนคุณลักษณะความรูค้วามเขา้ใจในผลิตภัณฑ์อย่างแท้จริง  พบใน
ประเภทธุรกิจอตุสาหกรรม ประเภทเดียว 

ขอ้ไดเ้ปรียบจากการท าภายในบริษัทเอง เมื่อพิจารณาตามระยะเวลาที่เขา้มาลงทุนไม่
พบว่ามีคณุลกัษณะที่เหมือนกนัหรือแตกต่างกนัที่ชดัเจน ระหว่างบริษัทที่เขา้มาลงทนุนานแลว้กบั
บรษิัทที่เขา้มาลงทนุไม่นาน 

 

ผลการวิเคราะหปั์จจัยภายนอก ด้านข้อได้เปรียบจากสถานทีต่ั้ง 
ส าหรบัขอ้ไดเ้ปรียบจากสถานที่ตัง้ (Location Advantage : L)นี ้เกิดจาก 3 ปัจจยัไดแ้ก่ 
ปัจจัยด้านนโยบายส่งเสริม FDI 
กรณีของบรษิัทที่ 1 ธุรกิจโรงแรม ตามนโยบายสง่เสรมิการลงทุนจะเนน้หนกัไปที่ภาคการ

ผลิต ดงันัน้ส่วนธุรกิจโรงแรมซึ่งเป็นธุรกิจภาคบริการจึงไม่เขา้ข่ายที่จะไดร้บัการส่งเสรมิการลงทุน 
แต่อย่างไรก็ตาม ธุรกิจไดร้บัผลประโยชน์ทางอ้อมจากการที่มีการลงทุนไหลเขา้มาในเมียนมา  
เนื่องจากการมีบรรยากาศการลงทุนที่คึกคกั ท าใหจ้ านวนผูเ้ดินทางกลุ่มนกัธุรกิจมีจ านวนมากขึน้
ตามไปดว้ย ในความเห็นของบริษัท เห็นว่าเมียนมาเนน้หนักที่จะสนับสนุนอตุสาหกรรมภาคการ
ผลิตไปเสียมาก โดยไม่ไดส้่งเสริมและสนับสนุนภาคบริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจโรงแรมและ
การท่องเที่ยว มากสกัเท่าไหร่ ซึ่งเป็นที่น่าเสียดายเนื่องจากธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยวนีแ้ทจ้ริง
แลว้ส่งเสริมการจา้งงานจ านวนมาก ประกอบกบัทัง้เมียนมามีสถานที่ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ และ
สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม อยู่อย่างมากมาย  แต่ขาดการพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐานดา้นการ
ท่องเที่ยว เช่นถนนหนทางที่สะดวก หอ้งน า้สะอาด รา้นอาหารที่ถูกสุขอนามัย ที่ยังมีไม่เพียงพอ 
สิ่งเหล่านีส้่งผลใหผู้ป้ระกอบการน าเที่ยวมีตน้ทุนสูงในการท าการตลาดและการประกอบกิจการ  
ท าใหธุ้รกิจดา้นนีไ้ม่พฒันาไปมากนกั 

กรณีของบริษัทที่ 2  ธุรกิจรบัตกแต่งภายในรา้นคา้ ดว้ยความเป็นธุรกิจภาคบริการจึง
ไม่ไดร้บัการสง่เสริมการลงทนุ แต่อย่างไรก็ตามผลประโยชนท์างออ้ม จากการท่องเที่ยวที่มีจ านวน
นกัท่องเที่ยวมากขึน้ จากการเดินทางของนกัธุรกิจที่เดินทางเขา้มาในเมียนมามากขึน้ (เป็นผลต่อ
เนื่องมาจากการส่งเสริมการลงทุน) ท าใหม้ีกลุ่มลูกคา้เดิมของบริษัทที่อยู่ในประเทศไทย เขา้มา
ลงทุน ในส่วนหา้งสรรพสินคา้ ซึ่งบริษัทไดป้ระโยชนจ์ากการว่าจา้งตกแต่งภายในรา้นคา้จากกลุ่ม
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ลกูคา้เดิมเหล่านี ้อย่างไรก็ตามบรษิัทอยากใหร้ฐับาลช่วยส่งเสรมิการลงทนุในดา้นภาคบรกิารบา้ง 
เนื่องจากนกัลงทุนต่างชาติภาคบรกิารประสบปัญหาในการแข่งขนัในตลาดเมียนมา ซึ่งบริษัทมอง
ว่าการแข่งขนัที่ไม่เต็มที่ จะท าใหค้ณุภาพของงานบรกิารในประเทศเมียนมาไม่พฒันา 

กรณีของบริษัทที่  3  ธุรกิจเครื่องสุขภัณฑ์ เนื่องจากตั้งเพียงส านักงานตัวแทนเพื่อ
ด าเนินการดา้นการตลาดเป็นหลกั จึงไม่ไดร้บัสิทธิพิเศษสง่เสริมการลงทนุ แต่อย่างไรก็ตาม บรษิัท
เองมีแผนระยะยาวที่พรอ้มที่จะเขา้มาลงทนุสรา้งโรงงานเพื่อผลิตเครื่องสขุภณัฑใ์นเมียนมา โดยมี
เงื่อนไขหลักคือตลาดขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง  และระดับค่าแรงไม่เพิ่มสูงขึน้มาก ในอนาคต 
นอกเหนือจากนโยบายส่งเสริมการลงทุนที่ดีอยู่แลว้ บริษัท เห็นว่าเมียนมาควรมีนโยบายที่ชดัเจน
ในเรื่องของมาตรฐานอุตสาหกรรม ควบคู่กันไปดว้ย เพื่อป้องกันธุรกิจภายในประเทศและตลาด
ภายในประเทศจากการทุ่มตลาดดว้ยสินคา้ดอ้ยคณุภาพจากต่างประเทศ นอกจากประเด็นความ
อยู่รอดของผูป้ระกอบการภายในประเทศแลว้ มาตรฐานอุตสาหกรรมยงัมีความส าคัญยิ่งกว่าใน
ประเด็นเรื่องความปลอดภัยในการใช้งาน  ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสุขภัณฑ์ ไปจนถึง เรื่องของ
ผลิตภณัฑเ์หล็กเสน้ในงานก่อสรา้ง  

กรณีของบริษัทที่ 4 ธุรกิจก๊าซอุตสาหกรรม บริษัทไดเ้ขา้มาก่อสรา้งโรงงานแยกอากาศ 
ในนิคมอุตสาหกรรมติลาวา ซึ่งการลงทุนครัง้นีไ้ดร้บัการส่งเสริมการลงทุน และไดส้ิทธิประโยชน์
การลงทุนครบถว้นตามที่ไดร้บัการประชาสมัพนัธไ์ว ้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆที่ไดร้บันัน้ถือว่าทดัเทียม
กับประ เทศในกลุ่ ม  CLMV ด้วยกัน  แ ต่ข้อจ ากัดที่ พบ  มี  2 ข้อ  กล่าว คือ  ข้อแรกคณ ะ
กรรมการบริหารเขตเศรษฐกิจพิเศษไม่อนุญาตใหม้ีการเช่าช่วงที่ดิน   และขอ้ที่ 2 คือ การเขม้งวด
และจ ากัดรูปแบบการด าเนินธุรกิจจากคณะกรรมการบริหารเขตเศรษฐกิจพิเศษ  ซึ่งอนุญาตให้
บรษิัท สามารถลงทุน ผลิตและจ าหน่าย แต่ไม่อนุญาตใหเ้พิ่มรูปแบบการด าเนินธุรกิจเทรดดิง้ ท า
ให้บริษัทต้องตั้งบริษัทเทรดดิง้ (ที่ไม่ได้รบัสิทธิประโยชน์การลงทุน)  แยกขึน้มาต่างหาก จึงไม่
สะดวกในการบริหารงาน การบริหารเงินทุนและการบริหารบญัชี ในส่วนนโยบายที่เก่ียวขอ้งกับ
การลงทุนดา้นอ่ืน ๆ เห็นว่าเมียนมาควรที่จะมีการป้องกนัอตุสาหกรรมในประเทศมากขึน้ จากที่ได้
เห็นตัวอย่างในหลายๆอุตสาหกรรม เช่น อตุสาหกรรมเหล็ก ที่โรงงานภายในประเทศไม่สามารถ
ผลิตออกขายแข่งขนัในตลาดได้ เนื่องจากถูกตีตลาดจากสินคา้คณุภาพทดัเทียมกนั ที่น าเขา้จาก
จีนและเวียดนามที่สามารถขายไดใ้นราคาต ่ากว่า  

กรณีของบริษัทที่  5 ธุรกิจสีในงานก่อสรา้ง ส าหรับการลงทุนในโรงงานใหม่ที่นิคม
อตุสาหกรรมติลาวา ไดร้บัการสง่เสริมการลงทนุตามที่ทางการไดป้ระชาสมัพนัธไ์ว ้อย่างไรก็ตามมี
ประเด็นที่น่าสนใจเก่ียวกับการขยายตัวทางธุรกิจ โดยเมื่อบริษัทตอ้งการเพิ่มรูปแบบการด าเนิน
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ธุรกิจ บริษัทไดย้กตวัอย่างการด าเนินงานในประเทศกัมพูชา ที่เมื่อคราวแรก เมื่อบริษัทขอรบัการ
สง่เสรมิการลงทุน บรษิัทมีรูปแบบการด าเนินธุรกิจเนน้หนกัไปที่การผลิต ต่อมาเมื่อธุรกิจไดด้ าเนิน
ต่อไปและมีการเจริญเติบโตที่ดี บริษัทมีความตอ้งการที่จะเพิ่มรูปแบบการด าเนินธุรกิจดา้นเทรด
ดิง้เพิ่มขึน้มา ซึ่งเมื่อด าเนินการขอใบอนุญาตกบัทางภาครฐักมัพชูา ก็ไดร้บัการสนบัสนนุใหโ้ดยไม่
ติดขัด แต่ส าหรบัเมียนมาแลว้เมื่อไดส้ิทธิประโยชนบ์นรูปแบบการด าเนินธุรกิจ ดา้นการผลิตไป
แลว้ ก็จะไม่อนุญาตใหเ้พิ่มรูปแบบการด าเนินธุรกิจอ่ืน ๆ แมด้ าเนินการโดยบริษัทเดียวกัน โดยมี
การผลกัดันใหไ้ปตั้งบริษัทใหม่แยกต่างหาก รวมถึงใหไ้ปจัดตั้งโกดังนอกเขตเศรษฐกิจพิเศษอีก
ดว้ย สิ่งเหล่านี ้บริษัทถือเป็นอปุสรรคต่อการขยายตวัทางธุรกิจ ท าใหม้ีตน้ทุนเพิ่มขึน้โดยไม่จ าเป็น 
และคิดว่าทางการเมียนมาควรคิดในมุมของผู้ประกอบการมากขึน้  ในประเด็นด้านมาตรฐาน
ผลิตภณัฑอ์ุตสาหกรรมของผลิตภัณฑส์ีนัน้ ทางบริษัทไม่เป็นห่วงมากเนื่องจากผูบ้ริโภคสามารถ
เห็นไดอ้ย่างชดัเจนว่าผลิตภณัฑใ์ด มีหรือไม่มีคณุภาพ กล่าวคือผลิตภณัฑท์ี่ไม่ดีก็จะใชส้ีเปลืองใน
การทาส ีและมีการรอ่นลอกหลงัจากใชง้านไปไม่นาน สว่นผลิตภณัฑท์ี่ดีก็มีลกัษณะตรงกนัขา้ม 

กรณีของบริษัทที่  6 ธุรกิจผลิตโครงสรา้งเหล็ก ส าหรับการลงทุนในโรงงานที่นิคม
อตุสาหกรรมติลาวา ไดร้บัการสง่เสรมิการลงทนุตามที่ทางการเมียนมาไดป้ระชาสมัพนัธไ์ว ้ 

จากการวิเคราะหข์อ้มลูของทัง้ 6 บรษิัท สามารถสรุปประเด็นส าคญัไดด้งันี ้ 

• บริษัทที่ไดเ้ขา้ไปลงทนุดา้นการผลิตมีการจดัตัง้โรงงานไดร้บัการสง่เสริมการ
ลงทนุ ตามที่ทางการไดป้ระชาสมัพนัธไ์ว ้

• นโยบายส่งเสริมการลงทุนของเมียนมา ใกลเ้คียงกับของประเทศเพื่อนบา้น
อ่ืน ๆในกลุม่ CLMV 

• เมียนมาเน้นหนักสนับสนุนอุตสาหกรรมภาคผลิตมากกว่าสนับสนุน
อตุสาหกรรมภาคบรกิาร 

• เมียนมาควรมีนโยบายที่ชดัเจนในเรื่องของมาตรฐานอตุสาหกรรม 

• เมียนมาควรที่จะมีมาตรการปอ้งกนัอตุสาหกรรมในประเทศมากขึน้ 

• ขอ้จ ากดัจากที่คณะกรรมการบริหารเขตเศรษฐกิจพิเศษไม่อนุญาตใหม้ีการ
เช่าช่วงที่ดิน 

• ขอ้จ ากดัจากการเขม้งวดรูปแบบการด าเนินธุรกิจจากคณะกรรมการบริหาร
เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
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ในสว่นของผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสียกบัการลงทนุโดยตรงใน เมียนมา  ไดใ้หข้อ้มลูไวด้งันี ้
ส าหรบัผูม้ีส่วนไดส้่วนเสีย ท่านที่ 1  มองว่าเกณฑ์การส่งเสริมการลงทุนตามเมียนมา 

Investment Law เมื่อเทียบกับประเทศอ่ืน ๆถือว่าต ่า (ถ้าไม่ใช่กรณีสิทธิประโยชนท์ี่ไดจ้าก SEZ 
ซึ่งดูน่าสนใจกว่า ) กล่าวคือ สิทธิประโยชนท์างภาษีที่ไดใ้นการลงทุนในเขตเมืองหลกัเช่น  ย่างกุง้
และมัณฑะเลย์ มีอายุเพียง 3 ปี โดยในเขตเมืองรองมีอายุเพิ่มมากขึน้เป็น 5 ปี และในเขต
ทุรกนัดารอายุ 7 ปี แต่ทัง้นีก้ารลงทุนส่วนใหญ่ เป็นการลงทุนในเมืองหลกั และเป็นไปอย่างจ ากัด 
ในมมุมองสว่นตวัคิดว่ารฐับาลลดสิทธิประโยชนเ์รว็เกินไป 

อย่างไรก็ตามขอยืนยันอีกครัง้ว่า สิทธิประโยชนท์างภาษีที่ไดเ้มื่อลงทุนใน  SEZ เป็นที่
สนใจมากส าหรบันกัลงทนุ 

ในสว่นการคุม้ครองการลงทนุ ที่มีการประกาศชดัเจนคือจะไม่มีการ Nationalize อย่างไร
ก็ตามดว้ยสภาพแวดลอ้มทางกฎหมาย ที่มีกฎหมายเก่าจ านวนมากที่ยงัใชอ้ยู่ และกฎหมายใหม่ที่
ทยอยออกมาท าใหน้ักลงทุนตอ้งคอยติดตามขอ้กฎหมายใหม่ๆที่บังคับใช้ มองว่าเมียนมายังมี
ความชา้และความไม่พรอ้มในดา้นกฎหมายที่รองรบัการลงทนุ อย่างไรก็ตามแนวโนม้ดวู่าจะมีการ
พฒันาไปในทิศทางที่ดีขึน้ ส าหรบันกัลงทนุ ก็คงตอ้งปรบัตวัใหเ้หมาะสมกบัสภาพการณ ์ 

ในส่วนของการปกป้องธุรกิจภายในประเทศ  มีมาตรการควบคุมการน าเข้าอาทิเช่น 
สินค้าที่จะน าเข้าได้ต้องขอ Import License และในส่วน Trade Law ที่จะออกมาใหม่ก็มีการ
ควบคมุคณุภาพสินคา้มากขึน้ ท าใหม้ีการตรวจสอบกลบัไดม้ากขึน้ 

ในส่วนของมมุมองต่อกฎระเบียบการลงทุนและการประกอบกิจการ  เห็นว่า กฎระเบียบ
ต่าง ๆ ควรตอ้งมีการพัฒนาต่อไป เนื่องดว้ยกฎหมายของเมียนมาหลายฉบบัมีความเก่าแก่มีอายุ
กว่า 100 ปียอ้นไปได้จนถึงสมัยที่เป็นอาณานิคมอังกฤษ  และกฎหมายเหล่านีเ้ก่ียวพันกับการ
ด าเนินงานของหลายกระทรวง 

ส าหรบัผูม้ีส่วนไดส้่วนเสีย ท่านที่ 2 กล่าวว่า เมียนมา ไดม้อบหมายใหห้น่วยงาน MIC 
(Myanmar Investment Commission) เป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมการลงทุนโดยตรง และ
สามารถสงัเกตไดว้่า นโยบาย FDI เป็นนโยบายที่ส  าคญัมาก ดูไดจ้ากขอ้มูลข่าวสารเรื่อง FDI จะ
เป็นขอ้มลูหลกัที่ไดร้บัการพดูถึงโดยตลอดทุก ๆเดือน ในรายงานที่รฐัไดแ้จง้ออกมา โดยในปีนีต้ัง้ไว้
ว่ายอด FDIจะพุ่งสูง ถึง 5.8 พันลา้น US Dollar ส าหรบัปี 2020 สภานการณ์จนถึง ณ ปัจจุบัน 
เดือนพฤษภาคม ไดร้บัการอนุมัติการลงทุนไปแลว้กว่า 160 บริษัท หน่วยงาน MIC นีม้ีการจัดตัง้
มาประมาณ 5-6 ปีที่ผ่านมา โดยไดม้ีการศึกษาขอ้มูลการส่งเสริมการลงทุนจากประเทศต่าง  ๆ 
และเมื่อด าเนินการแลว้ ก็ไดม้ีการปรบัปรุงกฎระเบียบขอ้บงัคับต่าง ๆใหเ้อือ้ต่อการลงทุนมากขึน้ 
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โดยล่าสุดนีม้ีการปรบัปรุงเป็นครัง้ที่ 3 แลว้ แสดงใหเ้ห็นถึงความตัง้ใจที่จะพัฒนาเรื่อง FDI อย่าง
ต่อเนื่อง ทัง้นีเ้พราะว่า MIC ไดน้ า Feedback ที่ไดร้บัจากนกัลงทุนต่าง ๆที่ไดเ้ขา้มาในแต่ละปี มา
ใชป้รบัปรุงแกไ้ขจุดอ่อน ปรบัปรุง incentive ต่าง ๆ ใหส้อดคลอ้งและใหเ้อือ้ต่อนักลงทุนมากขึน้
เรื่อย ๆ ท าใหม้ียอด FDI ไหลเขา้มาที่เมียนมาทุกปี ไม่ต ่ากว่าปีละ 5,000 ลา้น US Dollar  บางปี
สูงถึง 800 ล้าน US Dollar สิ่งเหล่านี ้เกิดขึน้มาเป็นระยะเวลาต่อเนื่องกว่า 10 ปีแล้ว การมีนัก
ลงทุนจากหลากหลายชาติอาทิเช่น สิงคโปร ์จีน เกาหลีใต ้ฮ่องกง ไทย ญ่ีปุ่ น แสดงใหเ้ห็นถึงความ
เชื่อมั่นของนโยบายการส่งเสริมการลงทุนของเมียนมา สงัเกตว่ากลุ่มนักลงทุนโดยส่วนใหญ่มา
จากเอเชียดว้ยกันเอง ทั้งนีเ้ป็นเพราะเมียนมา ยังมีประเด็นที่เป็นเรื่องละเอียดอ่อน ส าหรบักลุ่ม
ประเทศตะวนัตก การลงทุนจากกลุ่มประเทศตะวนัตกหากจะพบไดม้ากก็เป็นการลงทุนผ่านทาง
ส านกังาน  Regional HQ ในสิงคโปรห์รือฮ่องกง 

ในเรื่องของสิทธิประโยชนท์างภาษีที่ให้ ถือว่าคลา้ยคลึงไม่แตกต่างจากประเทศผูร้บัทุน
อ่ืนมากนกั ไม่ว่าจะเป็นกบัประเทศคู่แข่ง เช่นในกลุ่ม CLMV ดว้ยกนัเอง หรือประเทศผูร้บัFDI อ่ืน 
เช่น จีนหรือไทย เมียนมา พยายามใชจุ้ดแข็งดา้นอ่ืนที่ตนเองมี โดยบอกนักลงทุนว่าเมียนมาเป็น
ฐานที่จะส่งออกสินคา้ไปได ้ดว้ยแรงงานที่มีราคาถูก และทรพัยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์ เมียนมา
ตอ้งการการลงทุนที่เป็นลักษณะ Value added  โดยเน้นหนักการลงทุนที่มีการก่อสรา้งโรงงาน 
เพื่อท าการผลิตสินคา้  เมียนมาในระยะแรกแต่เดิมพึ่งพิงการน าเขา้เป็นอนัมาก  มาถึงขัน้นีท้ิศทาง
เสมือนว่ามาเริ่มที่จะเริ่มท าการผลิตเพื่อทดแทนการน าเขา้ และตัง้เป้าหมายในชัน้ต่อไปคือผลิต
เพื่อการสง่ออก ปัจจบุนัสินคา้สง่ออกหลกัคือสินคา้เกษตร และสิ่งทอ  

ในส่วนการคุ้มครองการลงทุน สิ่งที่เห็นไดช้ัดเจนคือสิ่งใด  สิทธิประโยชนใ์ด ที่รฐับาล
เมียนมาใหแ้ลว้ก็จะไม่เอาคืน สิทธิประโยชนก์ารลงทุนต่าง ๆอย่างเป็นไปตามที่รฐับาลไดป้ระกาศ
ไว ้

ในส่วนของการปกป้องธุรกิจภายในประเทศ  เนื่องด้วยเมียนมาเป็นสมาชิกอาเซียน 
ดังนัน้การน าเขา้จากกลุ่มประเทศอาเซียนจึงเป็นไปโดยไม่มีการกีดกัน  และภาษีขาเขา้ก็จะปรบั
ลดลงไปเรื่อย ๆตามที่ไดต้กลงกันไวใ้นกลุ่มประเทศอาเซียน  ในส่วนมาตรการที่เป็น Non-Tariff 
Barriers (NTB) บางสินคา้บางรายการตอ้งมี permit licence ก่อนน าเขา้ ล่าสุดที่ไดม้ีมาตรการ
ออกมาคือเรื่อง ฉลากสินคา้ โดย สินคา้ต่าง ๆที่จะขายในตลาดเมียนมาตอ้งมีการติดฉลากสินคา้ที่
เป็นภาษาเมียนมา มาตรการนีเ้ป็นส่วนหนึ่งของการป้องกัน การลักลอบน าเข้าสินค้าหนีภาษี  
สินคา้ที่ไม่ไดผ้่านตวัแทนที่ถกูตอ้ง สินคา้ที่ไม่ไดผ้่านกระบวนการทางศลุกากรที่ถกูตอ้ง ในกลุม่ของ
สินคา้เกษตร มีความพยายามที่จะออกมาตรการ กฎหมาย ขอ้ก าหนด เพื่อปกป้องกลุ่มเกษตรกร
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ภายในประเทศ  อย่างไรก็ตามเรื่องนีส้ามารถมองไดว้่ามาตรการ NTB ต่าง ๆเป็นเรื่องที่หลายๆ
ประเทศก็ท ากัน แต่สิ่งที่เป็นประเด็น ส าหรบัเมียนมา เนื่องดว้ย เมียนมา ยังใหม่ในเรื่องนี ้ท าให้
ขัน้ตอนวิธีปฏิบัติในการออกใบอนุญาตบางครัง้ไม่ชัดเจน  และล่าชา้ อาจจะเนื่องดว้ยเครื่องมือ
ทดสอบเครื่องมือตรวจวัดคุณภาพไม่พรอ้มหรือดว้ยกระบวนการขัน้ตอนทางราชการเองที่ล่าชา้   
ท าใหข้ัน้ตอนการไดใ้บอนุญาตยากกว่าเมื่อเทียบกับประเทศอ่ืน ที่แมม้ีมาตรการ NTB ที่ซบัซอ้น
กว่าแต่หากมีหอ้งปฏิบัติการทดลองที่พรอ้มและขัน้ตอนที่ชัดเจนรายการออกใบอนุญาต ท าให้
ด าเนินการไดเ้รว็กว่า 

ในส่วนของมุมมองต่อกฎระเบียบการลงทุนและการประกอบกิจการ  เห็นว่า เมื่อก่อน 
เมียนมา มีความเขม้งวดมากในการอนุญาตใหป้ระกอบกิจการ  ไม่อยากที่จะใหต่้างชาติเขา้มา
ประกอบกิจการแข่งกับคนทอ้งถิ่น ดังนั้นจึงมีกฎกติกาที่หยุมหยิมมาก แต่ในปัจจุบันมีการผ่อน
คลายค่อนข้างมาก มีการยินยอมให้ต่างชาติเข้ามาถือหุ้นได้เพิ่มมากขึน้  ทั้งนี ้สอดคล้องกับ
นโยบายส่งเสริมการลงทุน โดยล่าสดุนีไ้ดม้ีกฎหมายอนญุาตใหต่้างชาติสามารถเขา้มาท าธุรกิจคา้
ปลีกคา้สง่ไดแ้ลว้ ซึ่งแต่เดิมไม่เคยอนุญาตเลย ทัง้นีเ้พราะรฐัเมียนมาไดเ้ล็งเห็นถึงความส าคญัของ
การแข่งขันในระบบตลาดเสรี จึงอนุญาตให้มีผู ้ลงทุนจากต่างชาติเข้ามาแข่งขันเพื่อกระตุ้น
ผูป้ระกอบการในประเทศใหพ้ฒันาตวัเองขึน้ไปดว้ย ทัง้นีผู้ป้ระกอบการธุรกิจคา้ปลีกคา้สง่ต่างชาติ 
จะตอ้งมีทุนจดทะเบียนไม่ต ่ากว่า 5 ลา้นเหรียญ US Dollar  และต้องรกัษาทุนจดทะเบียนนีไ้ว ้
รฐับาลเมียนมา พยายามที่จะส่งเสริมใหม้ีการลงทุนต่อเนื่องในประเทศ  และไม่สนับสนุนใหน้ า
เงินทุนกลบั ใหห้มุนเวียนอยู่ในระบบเศรษฐกิจของเมียนมาใหน้านที่สุด ในส่วนตัวเห็นว่าหลายๆ
นโยบายของรฐับาลเมียนมาก็สอดรบักนัดีและคิดว่าเมียนมาไดเ้ดินมาถูกทางแลว้ 

ส าหรบัผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ท่านที่ 3 มองว่า นโยบายส่งเสริมการลงทุนที่มี  ถือว่าดี มี
ความพยายามที่จะท าขัน้ตอนต่าง ๆ ใหง้่ายส าหรบันกัลงทุนต่างชาติ ตัง้แต่เรื่องการขอใบอนุญาต
การลงทุน เรื่องการจดทะเบียนบริษัท ที่สามารถท าผ่านระบบออนไลนไ์ด ้และเชื่อว่าทางเมียนมา
คงจะพฒันาต่อไปใหดี้ยิ่งขึน้เรื่อย ๆ 

สิทธิประโยชนท์างภาษีที่ใหแ้ก่นักลงทุน ถือว่าใกลเ้คียงกับประเทศอ่ืน ๆ ไม่มีขอ้ใดเป็น
ข้ อ พิ เศ ษ  แ ต่ สิ่ ง ที่ น่ า ส น ใจ ที่ เมี ย น ม าท า ได้ แ ก่ ก า ร จั ด ท า  Project Bank Web Site 
(projectbank.gov.mm) เพื่อใหน้กัลงทนุต่างชาติสามารถเขา้มาด ูProject Bank ไดว้่า ณ ปัจจบุนั 
โครงการใดที่รฐับาลสง่เสรมิและสนบัสนนุ เป็นพิเศษ  

ในสว่นการคุม้ครองการลงทนุ หลงัจากไดร้บัใบอนญุาตสง่เสรมิการลงทนุจาก MIC  ก็จะ
ไดร้บั การคุม้ครองการลงทนุโดยอตัโนมติั อย่างไรก็ตามในการลงทนุ sector อ่ืน ๆ อาจจะมีการขอ
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อนุญาตเพิ่มเติม ทั้งนี ้เนื่องจากกฎหมายของ เมียนมามีข้อปลีกย่อยที่นักลงทุนต้องศึกษาอยู่
พอสมควร  ก่อนเขา้มาลงทุน แนะน าใหน้ักลงทุนปรึกษากับที่ปรึกษาทางกฎหมายให้ไดค้วาม
ชดัเจน  

ทัง้นีร้ฐับาลไทยและรฐับาลเมียนมา มีการลงนามในขอ้ตกลงคุม้ครองการลงทุนระหว่าง
กัน อยู่แลว้ (ครอบคลุมถึง การไม่หา้มโอนเงินกลับ การไม่ถูกยึดเป็นของรฐั  การแกไ้ขขอ้พิพาท
ระหว่างรฐักับนักลงทุน เป็นตน้)  ส าหรบัคุม้ครองนักลงทุนของแต่ละฝ่าย แต่โดยทั่วไปนักลงทุน
มักจะไม่ทราบ เนื่องดว้ยการที่จะอยู่ภายใตค้วามคุม้ครองของขอ้ตกลงนี ้นักลงทุนไทยตอ้งแจง้  
ความประสงคต่์อ  MIC ว่าจะขออยู่ภายใตค้วามคุม้ครองของขอ้ตกลงนี ้แลว้ MICจึงจะท าการลง
นามรบัรอง โดยการสลกัหลงัให ้สิ่งเหล่านีส้ามารถสรา้งความมั่นใจใหก้ับนกัลงทุนรวมไปถึงผูใ้ห้
การสนับสนุนทางการเงินใหม้ีความมั่นใจในการลงทุนในเมียนมามากขึน้ นอกเหนือไปจากการ
ไดร้บัใบอนุญาตจาก MIC ส าหรบัในส่วนของ EXIM Bank จะแนะน าลกูคา้ทุกราย ใหข้อรบัความ
คุม้ครองตามขอ้ตกลง ทั้งนี ้EXIM Bank ก็มีบริการในขณะที่ใกลเ้คียงกับการคุม้ครองการลงทุน 
ไดแ้ก่  Investment   insurance  คุม้ครองความเสี่ยงทางการเมือง ซึ่งมีจุดขายคือ กระบวนการ
การไดร้บัค่าชดเชยจะเรว็กว่า  

ในส่วนของมุมมองต่อกฎระเบียบการลงทุนและการประกอบกิจการ เห็นว่า  จากการที่
เมียนมามีการปรบัปรุงกฎหมาย ขอ้ระเบียบ มีการพัฒนา มีความชัดเจน  และมีการผ่อนคลายใน
บางภาคของธุรกิจ ที่ส  าคัญอาทิเช่น อนุญาต  ให้ต่างชาติเข้ามาท าธุรกิจค้าปลีกค้าส่ง (บริษัท 
Makro)  มีการยอมใหต่้างชาติเขา้มาถือหุน้ไดถ้ึง 35 เปอรเ์ซ็นต ์และมี การใหต่้างชาติเขา้มาซือ้
อสังหาริมทรพัยไ์ด ้เป็นตน้ เหล่านีเ้ป็นสญัญาณบวกต่อการลงทุน  และสรา้งความมั่นใจแก่นัก
ลงทนุ  

ในส่วนของความจ าเป็นที่ตอ้งมีการรว่มทุนกบัทุนทอ้งถิ่น เห็นว่า เนื่องดว้ย กฎหมาย ขอ้
ระเบียบต่าง ๆ  มีความชดัเจนมากขึน้ ความจ าเป็นที่จะตอ้งมี  หุน้สว่นชาวเมียนมา ในบาง sector 
อาจลดลง เช่นโครงการลงทุนใน infrastructure  เช่นโรงไฟฟ้าอาจจะไม่จ าเป็น  แต่หากถ้ามี
หุน้ส่วนชาวเมียนมา ก็จะไดภ้าพลกัษณท์ี่ดี ในเรื่องถ่ายทอดเทคโนโลยี แต่ในบาง sector ยงัคงมี
ความจ าเป็น  เช่นในเรื่องของการท าการตลาด และเรื่องของเครือข่าย  

ส าหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ท่านที่  4 กล่าวว่า เมียนมา จ าเป็นที่ต้องรับเงินทุนจาก
ต่างชาติมากเนื่องจากปิดตัวเองไปนาน เมียนมาโชคดีที่มีทรพัยากรมากแต่ยังไม่มีการน ามาใช้
อย่างมีประสิทธิภาพ ภาครฐัจึงมีนโยบายให ้มีการสนบัสนุนการลงทุนขนาดใหญ่   โดยส่วนตวัคิด
ว่านโยบายสง่เสรมิการลงทนุนีดี้ต่อนกัลงทุน 
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ในส่วนของมมุมองต่อกฎระเบียบการลงทนุและการประกอบกิจการ พบว่ามีการปรบัปรุง
ขอ้กฎหมายใหช้ดัเจนยิ่งขึน้  

จากการวิเคราะหข์อ้มลูของทัง้ 4 ท่าน สามารถสรุปประเด็นรว่มที่ส  าคญัไดด้งันี ้  

• สิทธิประโยชนท์างภาษีที่ให ้ถือว่าคลา้ยคลึงไม่แตกต่างจากประเทศผูร้บัทุน
อ่ืนมากนกั  

• นโยบายสง่เสรมิการลงทนุที่มีถือว่าดี รฐับาลมีการใหค้วามส าคญั อย่างมาก
ต่อนโยบาย FDI  

• มีการปรบัปรุงขอ้กฎหมายใหช้ดัเจนยิ่งขึน้ มีการปรบัปรุง ขอ้ระเบียบ มีการ
พฒันา มีความชดัเจน และมีการผ่อนคลายในบางภาคของธุรกิจ  

ทัง้นีม้ีประเด็นปัญหาอปุสรรคที่บางท่านไดย้กขึน้มาดงันี ้

• สิทธิประโยชนท์างภาษีที่หมดเรว็เกินไป 

• การมีกฎหมายเก่า ที่ยงัคงใชง้านอยู่  

• ความไม่พรอ้มในสว่นของรฐั ในสว่นมาตรการที่เป็น Non-Tariff Barriers 
ปัจจัยด้านเศรษฐศาสตร ์
ซึ่งจะไดพ้ิจารณาย่อยตามประเภทแรงจงูใจดงันี ้
 
กรณีของบรษิัทที่ 1 ธุรกิจโรงแรม  

การแสวงหาตลาด 
ประเด็นนีเ้ป็นแรงจูงใจส าหรบัการลงทุนโดยตรงของบริษัท  ดว้ยวิสัยทัศนร์ะยะ

ยาวของผู้บริหารบริษัทเมื่อ 20 ปีที่ผ่านมา ไดเ้ล็งเห็นศักยภาพของตลาดเมียนมา ประกอบกับ
ความเป็นประเทศเพื่อนบา้นใกลเ้คียง มีวฒันธรรมและศาสนาที่คลา้ยคลึงกัน จึงไดเ้ขา้มาท าการ
ลงทุนธุรกิจโรงแรม ซึ่งในขณะนัน้ที่ย่างกุง้มีโรงแรมระดบั 4-5 ดาว เพียง 2 โรงแรมเท่านัน้ การเขา้
มาลงทนุธุรกิจโรงแรมในเมียนมาของบรษิัท มีลกัษณะของการเขา้มาเพื่อส ารวจตลาดในดา้นอ่ืน ๆ
ส าหรบัธุรกิจอ่ืน ๆในเครือดว้ย  

การแสวงหาทรพัยากร  
ประเด็นนีไ้ม่ไดเ้ป็นแรงจูงใจส าหรบัการลงทุนโดยตรงของบริษัท บริษัทมองว่า

ตน้ทุนของที่ดินและอาคารอยู่ในระดบัที่เหมาะสม ส าหรบัในส่วนของค่าแรงมีการปรบัขึน้มาบา้ง
แต่ยังไม่เป็นสาระส าคัญ  บริษัทพบว่าแรงงานพม่ามีทัศนคติที่ดีต่อการท างาน  แต่เนื่องจากการ
ขาดประสบการณ์การท างาน ดังนั้นจึงต้องคอยก ากับดูแลการท างานอย่างใกล้ชิดเพื่อให้งาน
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ส าเร็จลุล่วงไปตามเป้าหมาย (อย่างไรก็ตามในปัจจุบัน มีสถาบันเอกชนที่ด  าเนินการฝึกอบรม
ให้กับแรงงานที่จะเข้าสู่ภาคธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยวขึน้  เพื่อป้อนบุคลากรที่ผ่านการ
ฝึกอบรมจนมีความรูค้วามสามารถเขา้สูภ่าคธุรกิจอย่างเป็นระบบ) บรษิัทยงัพบอีกว่าแรงงานที่มา
จากพืน้ที่ชนบทห่างไกลจะมีความขยันขันแข็งสู้งานมากกว่าแรงงานที่มาจากชุมชนเมือง  และ
ส าหรบัพนกังานระดบัหวัหนา้งานพบว่าไม่ค่อยมีความกลา้ที่จะตดัสินใจแมว้่าจะไดร้บัมอบหมาย
อ านาจใหด้ าเนินการไปแลว้ก็ตาม  

การแสวงหาประสิทธิภาพ 
ประเด็นนีไ้ม่ไดเ้ป็นแรงจูงใจส าหรบัการลงทุนโดยตรงของบรษิัท ในธุรกิจโรงแรม

ถือว่าประสิทธิภาพในงานบริการขึน้อยู่กับบุคคลากรเป็นส าคัญ เนื่องจากต้องมีการจ้างงาน
บุคคลากรทอ้งถิ่นเป็นหลักอยู่แลว้ไม่ว่าจะเป็นโรงแรมใด ดังนั้น เมื่อเทียบกับคู่แข่งในธุรกิจแล้ว 
ประเด็นนีถื้อว่าไม่เป็นขอ้ไดเ้ปรียบเสียเปรียบแต่อย่างใด แต่ละรายจะมุ่งแข่งขันกันในเรื่องการ
พฒันาฝึกอบรมพนกังานของตนที่รบัมาจากทอ้งถิ่นมากกว่า 

การแสวงหาสินทรพัย ์
ประเด็นนีไ้ม่ไดเ้ป็นแรงจงูใจส าหรบัการลงทุนโดยตรงของบริษัท เนื่องจากบรษิัท

มองว่าธุรกิจที่ท าไม่มีความจ าเป็นที่จะตอ้งถือครองสินทรพัยใ์ด ๆ เป็นพิเศษ และคู่แข่งของบรษิัทก็
มีมุมมองเช่นเดียวกัน บริษัทอาจมีการถือครองสินทรพัย์ที่เป็นที่ดินท าเลดีในการท าธุรกิจโรงแรม 
แต่ก็ยงัมีท าเลที่เหมาะสมอ่ืน ๆ อีกมากในนครย่างกุง้ที่สามารถ าธุรกิจโรงแรมได ้

 
กรณีของบรษิัทที่ 2  ธุรกิจรบัตกแต่งภายในรา้นคา้  

การแสวงหาตลาด 
ประเด็นนีเ้ป็นแรงจูงใจส าหรบัการลงทุนโดยตรงของบริษัท  ส าหรบับริษัทแล้ว

ตลาด เมียนมาถือว่ามีศักยภาพ แมว้่าปัจจุบนัอยู่ในช่วงก าลงัเริ่มตน้ ขนาดตลาดไม่ใหญ่มากท า
ใหป้ริมาณค าสั่งซือ้มีนอ้ย ประกอบกบัตน้ทุนที่ดินโรงงานที่ถือว่าสงูท าใหบ้รษิัทยงัไม่ตดัสินใจที่จะ
เปิดโรงงานที่นี่แต่ใชว้ิธี Subcontract ไปก่อน แต่ในอนาคตดว้ยอตัราการเติบโตทางเศรษฐกิจที่สงู 
บรษิัทคาดว่าตลาดและความตอ้งการของลกูคา้จะขยายตวัตามเศรษฐกิจไปดว้ย  

การแสวงหาทรพัยากร 
ประเด็นนีไ้ม่ไดเ้ป็นแรงจูงใจส าหรบัการลงทุนโดยตรงของบริษัท  บริษัทมองว่า

ต้นทุนที่ดินโรงงานอยู่ในระดับสูง ในด้านวัตถุดิบ  ถือว่ามีอยู่บ้างแต่ไม่หลากหลาย บางอย่าง
สามารถหาไดใ้นเมียนมาแต่บางครัง้ก็มีจ านวนไม่เพียงพอ  
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การแสวงหาประสิทธิภาพ 
ประเด็นนีไ้ม่ได้เป็นแรงจูงใจส าหรับการลงทุนโดยตรงของบริษัท ในมุมด้าน

ประสิทธิภาพของแรงงานเมียนมา งานของบริษัทส่วนที่ไม่จ าเป็นตอ้งใชแ้รงงานที่มีฝีมือมากก็จะ
ให้บริษัทท้องถิ่นรบัด าเนินการไป แต่ในส่วนขั้นตอนสุดท้ายที่ต้องการช่างฝีมือก็จะใชช้่างของ
บริษัทเอง ส าหรบัช่างทอ้งถิ่นแลว้ผลการท างานถือว่าได ้7 เต็ม 10  ในหลายๆงานตอ้งมีผูค้วบคุม
งานชาวไทยช่วยก ากบั และในบางงานที่ตอ้งการความละเอียดสงูก็จะใชช้่างจากเมืองไทยเลย 

การแสวงหาสินทรพัย ์
ประเด็นนีไ้ม่ไดเ้ป็นแรงจงูใจส าหรบัการลงทุนโดยตรงของบริษัท เนื่องจากบรษิัท

มองว่าสว่นธุรกิจที่ท าในเมียนมา ไม่มีความจ าเป็นที่จะตอ้งถือครองสินทรพัยใ์ด ๆ เป็นพิเศษ 
 

กรณีของบรษิัทที่ 3  ธุรกิจเครื่องสขุภณัฑ ์
การแสวงหาตลาด 

ประเด็นนีเ้ป็นแรงจูงใจส าหรบัการลงทนุโดยตรงของบรษิัท บริษัทมองว่าเมียนมา
เป็นตลาดที่มีศกัยภาพสงู ดไูดจ้ากแนวโนม้ยอดขายท่ีเพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่องทุกปี 

การแสวงหาทรพัยากร 
ประเด็นนีไ้ม่ไดเ้ป็นแรงจูงใจส าหรบัการลงทุนโดยตรงของบริษัท บริษัทมองว่า

ตน้ทุนราคาที่ดินค่อนขา้งสงูแต่ในระยะยาวน่าจะลดลงเนื่องจากที่ผ่านมาเป็นการเก็งก าไรเสียมาก 
จากการคาดการณ์ของบริษัทในกรณีที่จะตัง้โรงงานใน เมียนมา ในดา้นวัตถุดิบที่ใชใ้นการผลิต 
มองว่าไม่น่ามีปัญหากบัวตัถุดิบที่จะใชใ้นการผลิต แต่น่าจะเป็นเรื่องของพลงังาน (ก๊าซธรรมชาติ) 
ที่จ  าเป็นตอ้งใชใ้นการผลิตที่ยงัมีไม่เพียงพอ   

การแสวงหาประสิทธิภาพ 
ประเด็นนีไ้ม่ได้เป็นแรงจูงใจส าหรับการลงทุนโดยตรงของบริษัท  ในมุมด้าน

ประสิทธิภาพของแรงงานเมียนมา คิดว่าไม่น่ามีปัญหาต่อบรษิัท เนื่องจากแรงงานสว่นใหญ่ที่ใชใ้น
โรงงานเป็นแรงงานที่ไม่ไดใ้ชท้ักษะมาก ส่วนบางงานที่ตอ้งใชท้ักษะในระดับที่สูงขึน้ บริษัทก็จะ
เนน้คดัแรงงานที่ไม่มีทกัษะน ามาฝึกอบรมภายในเป็นลกัษณะ on the job training โดยในปัจจบุนั
ที่โรงงานในประเทศไทยก็มีแรงงานชาวเมียนมาอยู่มาก ซึ่งก็มองว่า ในอนาคตหากไปตัง้โรงงานใน
เมียนมาก็อาจจะไดน้ ากลุ่มนีก้ลบัไปช่วยสอนงานหรือท างานในโรงงานที่เมียนมาไดเ้ลยทันที  ใน
การรับรู ้ของบริษัทเห็นว่าแรงงาน เมียนมา มีความขยันอดทนและสู้งานมีความตั้งใจที่จะ
ปรบัเปลี่ยนชีวิตใหดี้ขึน้หลายคนที่มีความรูพ้ืน้ฐานภาษาไทยดีก็สามารถเรียนรูง้านไดเ้รว็ 
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การแสวงหาสินทรพัย ์
ประเด็นนีไ้ม่ไดเ้ป็นแรงจงูใจส าหรบัการลงทุนโดยตรงของบริษัท เนื่องจากบรษิัท

มองว่าสว่นธุรกิจที่ท าในเมียนมา ไม่มีความจ าเป็นที่จะตอ้งถือครองสินทรพัยใ์ด ๆ เป็นพิเศษ 
 

กรณีของบรษิัทที่ 4 ธุรกิจก๊าซอตุสาหกรรม  
การแสวงหาตลาด 

ประเด็นนีเ้ป็นแรงจูงใจส าหรบัการลงทุนโดยตรงของบริษัท  บริษัทเห็นว่าตลาด
เมียนมาแมย้ังไม่ใหญ่แต่ว่ามีศักยภาพสูง หากว่าเมียนมามีการพัฒนาอุตสาหกรรมตน้น า้ขึน้ไป
เรื่อย ๆ ก็จะท าให้เกิดความต้องการต่อผลิตภัณฑ์ของบริษัทมากขึน้ตามไปด้วย  ยกตัวอย่าง
ประเทศไทยที่มีการพัฒนาอุตสาหกรรมต้นน ้าอย่างเต็มที่  ในแต่ละวันมีความต้องการก๊าซ
อุตสาหกรรมกว่า 4,000 ตันต่อวัน ในขณะที่ เมียนมา มีความตอ้งการใชก๊้าซอุตสาหกรรมเพียง 
100 ตนัต่อวนัเท่านัน้ การใชง้านก๊าซในโรงพยาบาล การใชง้านก๊าซในอตุสาหกรรมแช่แข็งอาหาร
ทะเลก็ยงัมีการใชง้านไม่มาก หากพิจารณาว่า เมียนมา เป็นประเทศที่มีขนาดใกลเ้คียงกบัไทย จะ
เห็นไดว้่าตลาดมีศกัยภาพที่จะเติบโตไดม้ากกว่านีม้าก 

การแสวงหาทรพัยากร 
นอกจากค่าแรงที่ถือว่าถูก ตกประมาณ 5,000 จ๊าตต่อเดือนแลว้ ประเด็นนีไ้ม่ได้

เป็นแรงจงูใจส าหรบัการลงทนุโดยตรงของบริษัท บรษิัทมองว่าตน้ทุนค่าเช่าส านกังานสงู ปัจจบุนัที่
ใชอ้ยู่มีค่าเช่าแพงกว่าส านักงานย่านสาทร แต่บริษัทตัดสินใจเลือก เนื่องจากเป็นท าเลที่ดีและ
ตอ้งการรกัษาภาพลกัษณข์องแบรนดท์ี่ดี อย่างไรก็ตามสงัเกตว่าปัจจุบนัมีอุปทานของส านักงาน
ใหเ้ช่าที่สูงขึน้ ตามที่มีการโหมการก่อสรา้งมากช่วงก่อนหนา้นี ้ท าใหร้าคาค่าเช่าโดยทั่วไปลดลง  
ในความเห็นด้านแรงงานพบว่าแรงงาน เมียนมา มีความขยันแต่อาจไม่คล่องแคล่วในการ
แกปั้ญหา ในส่วนทรพัยากรไฟฟ้า บรษิัทไดร้บัผลกระทบเชิงลบจากการปรบัขึน้ค่าไฟฟ้า โดยมีการ
ปรบัขึน้กว่า 80% จากการที่รฐัเลิกอุดหนุนค่าไฟฟ้า ทัง้นีเ้นื่องจากค่าไฟฟ้าเป็นตน้ทุนส าคัญของ
กระบวนการผลิต จากเดิมต้นทุนค่าไฟฟ้าที่ต  ่ากว่าประเทศไทยปัจจุบันกลายเป็นว่าแพงกว่า
ประเทศไทย ผลกระทบต่อบริษัทคือต้องปรับแผนการเงิน เนื่องจากค่าไฟฟ้าไม่เป็นไปตาม 
Feasibility Study ที่ไดว้างแผนทางการเงินไวแ้ต่แรก 
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การแสวงหาประสิทธิภาพ 
ประเด็นนีเ้ป็นแรงจูงใจส าหรบัการลงทุนโดยตรงของบริษัท  การสรา้งโรงงานใน

นิคมอตุสาหกรรมติลาวาท าใหบ้ริษัทสามารถลดค่าตน้ทนุขนสง่ไดท้นัที จากแต่เดิมตอ้งน าเขา้จาก
ประเทศไทยผ่านทางด่านแม่สอด-เมียวดี 

การแสวงหาสินทรพัย ์
ประเด็นนีไ้ม่ไดเ้ป็นแรงจงูใจส าหรบัการลงทุนโดยตรงของบริษัท เนื่องจากบรษิัท

มองว่าสว่นธุรกิจที่ท าในเมียนมา ไม่มีความจ าเป็นที่จะตอ้งถือครองสินทรพัยใ์ด ๆ เป็นพิเศษ 
 

กรณีของบรษิัทที่ 5 ธุรกิจสีในงานก่อสรา้ง  
การแสวงหาตลาด 

ประเด็นนีเ้ป็นแรงจูงใจส าหรบัการลงทุนโดยตรงของบริษัท  แม้ว่าตลาดยังไม่
ใหญ่ เนื่องจากก าลังซือ้ของคนเมียนมายังไม่สูง ส่วนใหญ่มีรายไดน้้อย อัตราการเกิดของชุมชน
เมืองอย่างต ่า แต่เมื่อมองไปในอนาคตถือว่าเป็นตลาดที่น่าสนใจ  โดยดูจากผลผลิตมวลรวม
ประชาชาติที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยหากเมื่อประชากรมีรายไดม้ากขึน้ มีอตัราการเกิดของชุมชน
เมืองมากขึน้ เมื่อนัน้ปรมิาณการใชผ้ลิตภณัฑก์็จะมากขึน้ตามไปดว้ย  

การแสวงหาทรพัยากร 
ประเด็นนีไ้ม่ไดเ้ป็นแรงจูงใจส าหรบัการลงทุนโดยตรงของบริษัท  บริษัทมองว่า

ตน้ทุนค่าเช่าส านักงานถูกหรือแพงขึน้อยู่กับท าเลเป็นหลกั ในส่วนของค่าแรงหากเป็นแรงงานไร้
ทักษะถือว่าถูก แต่ถา้จะหาคนเก่งพบว่าค่าแรงไม่ถูก เนื่องจากคนเก่งที่สามารถท างานไดเ้ลยใน
เมียนมามีนอ้ย ส าหรบัแรงงานที่บริษัทใชส้่วนใหญ่เป็นแรงงานที่ไม่ไดใ้ชท้ักษะมาก  บริษัทจะเนน้
รบัแรงงานที่ไม่มีทกัษะและน ามาฝึกอบรมภายในเป็นลกัษณะ on the job training เท่าที่พบคิดว่า
แรงงานพม่ามีความขยนัแต่พฒันาตวัเองชา้กว่า ไม่ค่อยกลา้ตดัสินใจ ชอบท าตามค าสั่ง และยงัยึด
ติดกบัวิธีการท างานแบบเดิม ๆ  

การแสวงหาประสิทธิภาพ  
ประเด็นนีเ้ป็นแรงจูงใจส าหรบัการลงทุนโดยตรงของบริษัท  การสรา้งโรงงานใน

นิคมอตุสาหกรรมติลาวาท าใหบ้ริษัทสามารถลดค่าตน้ทุนการผลิตจากการมี  economy of scale 
ของก าลงัการผลิตที่เหมาะสม  
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การแสวงหาสินทรพัย ์
ประเด็นนีไ้ม่ไดเ้ป็นแรงจงูใจส าหรบัการลงทุนโดยตรงของบริษัท เนื่องจากบรษิัท

มองว่าสว่นธุรกิจที่ท าในเมียนมา ไม่มีความจ าเป็นที่จะตอ้งถือครองสินทรพัยใ์ด ๆ เป็นพิเศษ 
 
กรณีของบรษิัทที่ 6 ธุรกิจผลิตโครงสรา้งเหล็ก 

การแสวงหาตลาด 
ประเด็นนี ้เป็นแรงจูงใจส าหรับการลงทุนโดยตรงของบริษัท  ส าหรับธุรกิจ

โทรคมนาคมแลว้ แมว้่าเมียนมาได ้เริ่มตน้พฒันาระบบ 3G ไปก่อนหนา้นีแ้ลว้ แต่ดว้ยการพัฒนา
ทางเทคโนโลยีดา้นโทรคมนาคมของโลกเคลื่อนเขา้สู่ระบบ 4G และ 5G อย่างต่อเนื่องในอนาคต 
ท าใหบ้รษิัทคาดว่าเป็นโอกาสที่จะท าใหต้ลาดเติบโตขึน้อย่างมาก  

การแสวงหาทรพัยากร 
ประเด็นนี ้เป็นแรงจูงใจส าหรับการลงทุนโดยตรงของบริษัท  เนื่องจากเป็น

อตุสาหกรรมการผลิตที่เนน้การใชแ้รงงาน labour intensive จึงไดป้ระโยชนม์ากจากอตัราค่าแรงที่
ต  ่า บริษัทพบว่าพนักงานที่มีพืน้ฐานดา้นการผลิตมีนอ้ย เมื่อรบัสมัครงานมักจะไดพ้นักงานจาก
สายงานอ่ืนส่วนใหญ่จากภาคการคา้เขา้มา จึงต้องเป็นภาระในการให้การฝึกอบรมต่อไป การ
ฝึกอบรมในบรษิัทเป็นลกัษณะ on the job training  พนกังานที่เป็นระดบัหวัหนา้งานในบางครัง้จะ
ถกูส่งมาฝึกอบรมที่ประเทศไทย ในบางกรณีก็มีการส่งพนกังานชาวไทยไปใหค้ าแนะน าที่เมียนมา 
บริษัทเห็นว่าแรงงานพม่ามีความต่ืนตัวกระตือรือรน้ที่จะเรียนรูง้าน  และสามารถท างานเป็นทีม
เวิรค์กบัทีมงานชาวไทยไดดี้  

การแสวงหาประสิทธิภาพ 
ประเด็นนีเ้ป็นแรงจูงใจส าหรบัการลงทุนโดยตรงของบริษัท  การสรา้งโรงงานใน

นิคมอตุสาหกรรมติลาวาท าใหบ้ริษัทสามารถลดค่าตน้ทนุขนสง่ไดท้นัที จากแต่เดิมตอ้งน าเขา้จาก
ประเทศไทยผ่านทางด่านแม่สอด-เมียวดี 

การแสวงหาสินทรพัย ์
ประเด็นนีไ้ม่ไดเ้ป็นแรงจงูใจส าหรบัการลงทุนโดยตรงของบริษัท เนื่องจากบรษิัท

มองว่าสว่นธุรกิจที่ท าในเมียนมา ไม่มีความจ าเป็นที่จะตอ้งถือครองสินทรพัยใ์ด ๆ เป็นพิเศษ 
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จากการวิเคราะหข์อ้มูลของทัง้ 6 บริษัท สามารถยืนยันไดว้่าเหตุปัจจยัภายนอกที่ส่งผล
ให ้บริษัทเอกชนไทย ตดัสินใจลงทุนโดยตรงในเมียนมา นัน้เป็นเพราะบริษัทเอกชนไทยเล็งเห็นขอ้
ไดเ้ปรียบจากสถานที่ตัง้ ในสว่นปัจจยัดา้นเศรษฐศาสตร ์ อนัไดแ้ก่  

ตาราง 8 ขอ้ไดเ้ปรียบจากสถานที่ตัง้ ในสว่นปัจจยัดา้นเศรษฐศาสตรข์องแต่ละประเภทธุรกิจ 

ขอ้ไดเ้ปรียบ
จากสถานที่ตัง้ 
ในสว่นปัจจยั

ดา้น
เศรษฐศาสตร ์

ประเภทธุรกิจ 

บรกิารทั่วไป อตุสาหกรรม ก่อสรา้ง 

บรษิัทที่ 1 บรษิัทที่ 2 บรษิัทที่ 3 บรษิัทที่ 4 บรษิัทที่ 5 บรษิัทที่ 6 

โรงแรม ตกแต่ง
ภายในและ

จดั
นิทรรศการ 

เครื่อง
สขุภณัฑ ์

ก๊าซ
อตุสาหกรรม 

สีในงาน
ก่อสรา้ง 

โครงสรา้ง
เหล็ก 

การแสวงหา
ตลาด 

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

การแสวงหา
ทรพัยากร 

   ✔(เฉพาะ
ค่าแรงงาน) 

 ✔ 

การแสวงหา
ประสิทธิภาพ 

   ✔ ✔ ✔ 

การแสวงหา
สินทรพัย ์

      

 
โดยขอ้ไดเ้ปรียบจากสถานที่ตัง้ ปัจจัยดา้นเศรษฐศาสตร ์อันดับหนึ่งที่เป็นคุณลกัษณะ

รว่มกนัของทุก บรษิัท คือการแสวงหาตลาด อนัดบัรองลงมาที่เป็นคณุลกัษณะรว่มกนัของ 3 ใน 6 
บรษิัท คือการแสวงหาประสิทธิภาพ 
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ขอ้ได้เปรียบจากสถานที่ตั้ง ปัจจัยด้านเศรษฐศาสตร ์เมื่อพิจารณารายประเภทธุรกิจ 
พบว่าคุณลกัษณะร่วมกันพบในทุกประเภทธุรกิจ คือการแสวงหาตลาด ส่วนคุณลกัษณะร่วมกัน
ของ ประเภทธุรกิจอุตสาหกรรมและก่อสร้าง คือ การแสวงหาทรัพยากร และการแสวงหา
ประสิทธิภาพ สว่นคณุลกัษณะการแสวงหาสินทรพัย ์ไม่พบในประเภทธุรกิจใดเลย 

ขอ้ไดเ้ปรียบจากสถานที่ตัง้ ปัจจยัดา้นเศรษฐศาสตร ์เมื่อพิจารณาตามระยะเวลาที่เขา้
มาลงทุน พบว่าบรษิัทที่เขา้มาลงทุนนานสิบปีขึน้ไปมุ่งเนน้การแสวงหาตลาดเพียงอย่างเดียว ส่วน
บริษัทที่เขา้มาลงทุนไม่เกินสิบปี นอกจากการแสวงหาตลาด แลว้ยังมีแรงจูงใจจากการแสวงหา
ทรพัยากร และการแสวงหาประสิทธิภาพ เพิ่มเติมขึน้มา 

 
ในสว่นของผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสียกบัการลงทนุโดยตรงในเมียนมา ไดใ้หข้อ้มลูไวด้งันี ้
 
ส าหรบัผูม้ีส่วนไดส้่วนเสีย ท่านที่ 1 กล่าวว่า นกัลงทุนมีความสนใจเนื่องจากเมียนมามี

ขนาดตลาดที่ใหญ่  และการที่มีพรมแดนติดกับจีนอินเดียบังคลาเทศ มีที่ตั้งที่ เป็น Strategic 
location ประกอบกับการที่ เมียนมา ปิดประเทศมายาวนานมาก ท าใหอุ้ตสาหกรรมการผลิตที่มี
อยู่ ยงัมีจ านวนนอ้ย มีการน าเขา้สงู ท าใหเ้กิดความสนใจที่จะเขา้ไปลงทนุ  

ในช่วงก่อนการเปิดประเทศ ตลาดมีลักษณะผูกขาด  มีระบบโควตา้ ระบบใบอนุญาต
น าเขา้ ผูน้  าเขา้จะตอ้งแสดงบญัชีว่ามีเงินตราต่างประเทศเพียงพอส าหรบัการน าเขา้  แต่หลงัจาก
การเปิดประเทศ ตลาดไดพ้ัฒนาไปในทิศทางที่จะเปิดตลาดเสรีมากขึน้  สังเกตไดจ้าก การเปิด
กวา้งในธุรกิจเทรดดิง้ ธุรกิจธนาคาร ธุรกิจการประกนัภัย ฯลฯ (แมว้่าจะยงัมีขอ้จ ากดัอยู่บา้ง ทัง้นี ้
เพื่อไม่ใหก้ระทบตลาดในประเทศมากเกินไป) การเปิดตลาดเสรีมากขึน้เป็นผลประโยชนโ์ดยตรง
ต่อผูบ้รโิภค ท าใหม้ีการแข่งขนัมากขึน้ และผูบ้รโิภคมีทางเลือกมากขึน้  

ในดา้นตน้ทุนที่ดิน การถือครองที่ดินสามารถท าไดโ้ดยรฐัหรือคนทอ้งถิ่นเท่านัน้ ในช่วง
เปิดประเทศใหม่ๆ ค่าเช่าที่ดินมีราคาค่าเช่าสูงมาก  ในข้อนี ้ถือเป็นอุปสรรคต่อนักลงทุนจาก
ต่างประเทศและเป็นการคุม้ครองนกัลงทุนทอ้งถิ่น ส่วนตน้ทุนดา้นวัตถุดิบนัน้ เมียนมาถือว่าเป็น
ประเทศที่มีทรพัยากรธรรมชาติสมบูรณ์ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสินคา้ทางการเกษตร ประมง แร่ธาต ุป่า
ไม้  คือถือไดว้่าวัตถุดิบมีความหลากหลาย แต่ในการส่งออกมักจะส่งออกทรพัยากรธรรมชาติ
เหล่านีใ้นรูปของวตัถุดิบ โดยไม่ไดผ้่านการแปรรูปหรือสรา้งมลูค่าเพิ่มก่อนการส่งออก  เมียนมายงั
ขาดการบริหาร supply chain อยู่มาก ส าหรบัเรื่องแรงงานนัน้ ขอยกตวัอย่างเช่นในอตุสาหกรรม
เฟอรน์ิเจอร ์แรงงานที่คุ้นเคยกับวัตถุดิบพอมีอยู่บา้ง แต่แรงงานฝีมือมีจ ากัด   แรงงานฝีมือที่มี 
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บางครัง้มีทักษะที่ยังไม่ดีพอที่จะผลิตสินค้าเกรดส่งออก  ในอุตสาหกรรมอ่ืน ๆในภาพรวม มี
แรงงานที่อยู่ในวยัหนุ่มสาวจ านวนมาก และอตัราค่าแรงไม่สงู แต่ส่วนใหญ่ไม่มีทกัษะ ยกเวน้บาง
อุตสาหกรรมที่มีการผลิตมานาน กว่า 20 ปี เช่นอุตสาหกรรมตัดเย็บเสือ้ผา้ ด้านลักษณะนิสัย 
แรงงานของเมียนมามีลักษณะชอบรับค าสั่ งมากกว่า  ในส่วนความขยันขันแข็งอาจเป็นรอง
เวียดนามอยู่บา้ง รฐับาลเมียนมาทราบถึงขอ้จ ากดัในเรื่องทักษะฝีมือแรงงานของแรงงานตน  แต่
เรื่องการใหก้ารศึกษาหรือการฝึกอบรมก็ยังมีขอ้จ ากัดอยู่มาก  คาดว่าเป็นผลสืบเนื่องมาจากการ
ปิดสถานศกึษาที่เกิดขึน้ภายหลงัการชุมนุมประทว้งในช่วงทศวรรษ 90 ท าใหข้าดความต่อเนื่องใน
ดา้นการเรียนการสอน การพัฒนาฝีมือแรงงานในปัจจุบนัก็ไดร้บัความช่วยเหลือจากต่างชาติเป็น
อนัมาก   

ในการแก้ปัญหานี ้ นักธุรกิจไทยมีแนวทางที่แยบคาย โดยก่อนที่จะลงทุนในเมียนมา 
มักจะเลือกพนักงานชาวเมียนมาที่ท างานอยู่ในโรงงานในประเทศไทยให้ได้รบัการอบรม  และ
ส่งเสริมใหส้ามารถพัฒนาฝีมือขึน้เป็นระดบัหวัหนา้งาน  จนเมื่อมีการลงทุนในเมียนมา ก็จะไดด้ึง
พนักงานชาวเมียนมาเหล่านี ้ไปเป็นก าลงัหลกั ไปเป็นครูฝึกสอนงานชาวเมียนมาที่รบัเขา้มาใหม่
ต่อไป อย่างไรก็ตามขอ้ควรระวังก็คือเรื่อง ปัญหากลุ่มชาติพันธุ์ ชนกลุ่มน้อย  ที่อาจจะมีการใช้
ภาษา ธรรมเนียมและวฒันธรรมที่แตกต่าง และมีระดบัการยอมรบั แตกต่างกนัไป  

 
ส าหรบัผูม้ีส่วนไดส้่วนเสีย ท่านที่ 2 กล่าวว่าส าหรบัตลาดเมียนมานัน้ มองว่าตลาดยงัมี

การแข่งขนันอ้ย มีลกัษณะเป็นตลาดแข่งขนันอ้ยราย หากบรษิัทต่างชาติที่มีก าลงัมากจะเขา้มาใน
ตลาดก็คิดว่าสามารถแข่งขนัไดโ้ดยง่าย แต่อย่างไรก็ตามบริษัททอ้งถิ่นก็ไม่ใช่ว่าจะไม่แข็งแรงเอา
เสียเลยหากเสียแต่ว่าการแข่งขันยังน้อย จึงยังไม่ไดแ้สดงศักยภาพออกมาอย่างเต็มที่ ตัวอย่าง
ภาพการแข่งขนัการท าตลาดที่เขม้ขน้ขึน้ เห็นไดจ้ากธุรกิจปนูซีเมนต ์ที่เมื่อก่อน  SCG ครองตลาด
กว่า 80%  มาในปัจจุบนัส่วนแบ่งการตลาดลดลงเหลือเพียง 40 เปอรเ์ซ็นตเ์นื่องจากมีการแข่งขัน
ทางโรงปนูจากจีนและโรงปนูของเมียนมาเองที่พัฒนาขึน้ ทัง้นีต้ลาดปนูซีเมนตเ์องก็ขยายตัวมาก
ขึน้กว่าเดิมหลายเท่าดว้ยจากการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ  อีกตลาดหนึ่งที่น่าจับตามองไดแ้ก่
ตลาดคา้ปลีกค่าส่ง ในวงการคา้ปลีกคา้สง่ปัจจบุนั มี City Mart ซึ่งเป็นบริษัททอ้งถิ่นเป็นเจา้ตลาด 
แต่เมื่อรฐับาลไดเ้ปิดใหต่้างชาติสามารถเขา้มาลงทุนในธุรกิจคา้ปลีกคา้ส่งได้ จึงเป็นที่น่าสนใจว่า 
City Mart จะปรบัตวัสูก้บัคู่แข่งจากต่างชาติอย่างไร 

ตน้ทุนค่าใชจ้่ายดา้นที่ดินเป็นตน้ทุนที่สรา้งความปวดหวัใหก้บันกัลงทุนมาก จุดท าเลที่มี
ความเหมาะสมต่อการลงทุนหาไดย้าก ทัง้นีเ้นื่องจากระบบการจดัการที่ดินของ เมียนมา แตกต่าง
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ไปจากประเทศเสรีอ่ืน ๆเนื่องจากที่ดินทัง้หมดถือว่าเป็นของรฐั  รูปแบบการใชท้ี่ดินเป็นการใหเ้ช่า
ระยะยาว มีบางส่วนนอ้ยมาก ๆเอกชนมีสิทธิ์ ท าใหม้ีอปุทานท่ีดินนอ้ย ราคาท่ีดินจึงแพงมาก ถือ
เป็นเรื่องส าคญัที่ตอ้งมีการปฏิรูป ปัจจุบนัที่ดินบางส่วนในย่างกุง้ ที่ ไม่ไดท้ าประโยชนเ์ริ่มมีการยึด
คืนเพื่อน ามาจดัสรรใหม่ใหเ้อกชนน าไปใชป้ระโยชนเ์พิ่มมากขึน้ ในเรื่องวตัถุดิบมีความเก่ียวกนักบั
เรื่อง supply chain  ในการผลิต ซึ่งหากห่วงโซ่ครบสมบรูณจ์ะท าใหก้ารผลิตมีประสิทธิภาพ และมี
ตน้ทุนต ่า แข่งขนัได ้ปัญหาปัจจุบนัของเมียนมาคือห่วงโซ่ไม่ครบสมบูรณ ์วัตถุดิบบางอย่างหาได้
ถูกมาก แต่วัตถุดิบบางอย่างหาไม่ได้เลย ในส่วนของค่าแรงคิดว่ายังคงไม่สูงขึน้ไปเร็ว  ตอนนี ้
พนกังานรายเดือน ประมาณ 6,000 -7,000บาทต่อเดือน คนงานรายวนัประมาณ 120 บาทต่อวนั 
ถูกที่สุดใน CLMV  เมียนมา ถือเป็นจุดแข็ง คงยังไม่ดันค่าแรงขึน้ไปสูงกว่านี ้แรงงานที่มีทักษะมี
น้อยไม่พอต่อความตอ้งการ แต่แรงงานไม่มีทักษะนีม้ีมาก แรงงานที่มีทักษะส่วนใหญ่ผ่านการ 
ฝึกอบรมจากบริษัท บริษัทไทยส่วนใหญ่สง่แรงงานพม่าที่มีทกัษะอยู่บา้ง เขา้มารบัการฝึกอบรมใน
ประเทศไทย ระยะเวลา 3ถึง 6 เดือน  บางบริษัทอาจใชเ้วลาถึง 1 ปี แลว้จึงน ากลับไปท างานใน
เมียนมา ในส่วนนีเ้ป็นตน้ทุนของผูป้ระกอบการ ทัง้ตน้ทุนการฝึกอบรมและ การรกัษาพนกังานที่มี
ทกัษะเหล่านีใ้หอ้ยู่กับบริษัทต่อไปไม่ยา้ยหนีไปอยู่กับบริษัทคู่แข่ง การวางแผนก่อนเปิดไลนผ์ลิต
ใหม่จึงตอ้งเตรียมการฝึกอบรมพนกังานไวล้ว่งหนา้ การฝึกอบรมแรงงานในภาครฐั ด าเนินการโดย
กระทรวงแรงงานซึ่งไดร้บัเงินอุดหนุนจากทางยุโรปหรือญ่ีปุ่ นหรือแมแ้ต่ไทย  โดยส่วนใหญ่เห็นว่า
ชาวเมียนมา มีความกระตือรือรน้ เรียนรูไ้ดเ้รว็และพรอ้มรบัองคค์วามรูใ้หม่ๆ ในดา้นการศกึษาเห็น
ว่าควรตอ้งมีการปฏิรูป แต่อย่างไรก็ตามยังไม่เห็นการด าเนินงานที่ชัดเจน ทั้งนีอ้าจเนื่องจากใช้
งบประมาณสงู เห็นว่าการเสรมิสรา้งทกัษะผ่านทางเงินอดุหนนุจากต่างชาติสามารถท าไดจ้ ากดัใน
วงแคบ ๆเท่านัน้ ในการที่จะพฒันาเรื่องทกัษะในภาพรวมควรที่จะตอ้งท าผ่านทางการศกึษาที่เป็น
ระบบ ซึ่งใชง้บประมาณและบคุลากรมหาศาล  

 
ส าหรบัผูม้ีส่วนไดส้่วนเสีย ท่านที่ 3 กล่าวว่า ส าหรบัตลาดเมียนมานัน้ ไม่พบการผูกขาด 

และตลาดค่อนขา้งเปิดกวา้งและเสรี การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศที่เป็น Talk Of The Town 
ล่าสุดได้แก่ตลาดค้าปลีก ซึ่งแต่เดิมเจา้ตลาด ไดแ้ก่   City Mart  กับ Ocean  ซึ่งการเขา้มาของ 
Makro (ที่เป็นต่างชาติ) ซึ่งเขา้มาพรอ้มกับ การน าเสนอสินคา้ราคาถูก  การจัดวางสินค้าที่เป็น
หมวดหมู่ โปรโมชั่นส่งเสริมการขายที่หลากหลาย  การขายสินคา้เป็น Big Pack ที่สอดคลอ้งกับ
ขนาดครอบครวัของชาวเมียนมาที่อยู่รวมกันเป็นครอบครวัใหญ่ น่าจะสรา้งความแตกต่าง และ
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ปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมของผูบ้ริโภค ทัง้นีผู้บ้ริโภคชาวเมียนมา มีความอ่อนไหวต่อราคา หากราคา
ถกูกว่ากนั 100 ถึง 200 จ๊าดก็พรอ้มที่จะเปลี่ยนแบรนดท์นัที  

ในส่วนตน้ทุนที่ดิน ปัจจุบนัค่าที่ดินยังถือว่ามีราคาแพง แต่ในส่วนค่าเช่าส านักงานมีค่า
เช่าลดลงค่อนขา้งมาก เนื่องจากมี Supply เขา้มาในตลาดมาก ส าหรบัดา้นวัตถุดิบ วตัถุดิบทาง
การเกษตรมีความพรอ้มเนื่องจากพืน้ฐานเดิมเป็นประเทศเกษตรกรรมอยู่แลว้  พืน้ที่เพาะปลกูก็มี
มาก แต่ในอตุสาหกรรมการผลิตบาง Sector ยงัตอ้งพึ่งพิงการน าเขา้ ยกตวัอย่างเช่นอตุสาหกรรม  
เสือ้ผ้าสิ่งทอ ซึ่งได้รบัผลกระทบ จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด19 ท าให้ไม่สามารถน าเข้า
วตัถดิุบจากประเทศจีน จึงตอ้งปิดโรงงานไป  

ด้านแรงงานเมียนมา ในด้านค่าแรงเคยมีความพยายามที่จะขอเพิ่มค่าแรง แต่ด้วย
สภาวะเศรษฐกิจ ณ ปัจจุบัน  คิดว่ายังไม่น่าจะขึน้   ในด้านจ านวนและประสิทธิภาพ มองว่า 
จ านวนแรงงานไม่น่าจะเป็นประเด็น แต่ในเรื่องประสิทธิภาพเป็นเรื่องที่ตอ้งดแูล เนื่องจากเมียนมา
เพิ่งจะเปิดประเทศ ดังนัน้ทกัษะการท างานจึงมีนอ้ย แต่เท่าที่ไดส้งัเกตพบว่าชาวเมียนมาพรอ้มที่
จะเรียนรูส้นใจในสิ่งใหม่ๆ มีความกระตือรือรน้ ถือเป็นจดุแข็งของแรงงานเมียนมา 

 
ส าหรบัผูม้ีส่วนไดส้่วนเสีย ท่านที่ 4 กล่าวว่า ตน้ทุนค่าเช่าส านักงานถูกลงมาก ปัจจุบนั

ค่าเช่าส านกังานถูกลงมากจาก 5 ดอลลารส์หรฐั ต่อตารางฟุต ตอนนีเ้หลือประมาณ 1.5 ดอลลาร์
สหรฐั ต่อตารางฟุต ในสว่นวตัถดิุบส าหรบัการก่อสรา้ง  เมียนมา ไม่น่าจะมีปัญหาความขาดแคลน 
อย่างไรก็ตามมีปัญหาคุณภาพวัตถุดิบในรายการเหล็กเสน้ก่อสรา้ง ซึ่งพบว่ามีหลากหลายเกรด 
เนื่องจากเมียนมายังไม่มีการบังคับใช้มาตรฐานอุตสาหกรรม  ไม่มีหน่วยงานกลางก ากับดูแล 
ตัวอย่างหนึ่งที่พบได้แก่ปัญหาเหล็กไม่เต็มมีวางขายในท้องตลาดโดยทั่วไป กล่าวคือ  สินค้า
เหล็กเสน้ที่มีขนาดเท่ากัน สเปคเดียวกัน แต่มีราคาและความแข็งแรงต่างกัน ซึ่งจุดนีเ้ป็นจุดที่มี
ความอนัตรายต่อการก่อสรา้งเป็นอย่างมาก ในดา้นแรงงาน มีความพยายามจะขอเพิ่มค่าแรงโดย
การเดินขบวนเรียกรอ้งแต่ไม่ส  าเร็จ ในการเดินขบวนดงักล่าวกลุม่ที่รเิริ่ม คือกลุม่สหภาพแรงงานใน
โรงงานต่าง ๆ ในดา้นจ านวนและประสิทธิภาพของแรงงาน คิดว่าไม่มีปัญหาเรื่องแรงงานขาด
แคลน ทัง้แรงงานในทอ้งถิ่นที่คิดว่าสามารถหาได ้สว่นแรงงานที่มีทกัษะก็สามารถดงึตวักลบัมาได้
จากประเทศไทยถา้ตอ้งการ โดยแรงงานที่มีทักษะจากประเทศไทยสามารถมาเป็นพี่เลีย้งคอยให้
ค าแนะน ากลับแรงงานท้องถิ่นได้ ส่วนในด้านลักษณะนิสัยแล้วคิดว่าแรงงาน เมียนมามี
ประสิทธิภาพการท างานที่ดี ไม่เก่ียงงาน ปัญหาที่พบอาจจะเป็นเรื่องอุปสรรคทางด้านภาษา
มากกว่าท าใหส้ื่อสารกนัไม่เขา้ใจ 
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จากการวิเคราะหข์อ้มลูของทัง้ 4 ท่าน สามารถสรุปประเด็นรว่มที่ส  าคญัไดด้งันี ้  

• นักลงทุนมีความสนใจเนื่องจากเมียนมามีศักยภาพเป็นขนาดตลาดที่ใหญ่ 
แต่ยงัมีการแข่งขนัจากทนุต่างชาตินอ้ย  

• เรื่องที่ดินเป็นเรื่องที่ยุ่งยากทัง้การถือครองและราคาที่ค่อนขา้งสงู  อย่างไรก็
ตามแนวโนม้ค่าเช่าส านกังานมีทิศทางลดลงมาก 

• ทรพัยากรธรรมชาติอดุมสมบรูณแ์ต่ขาดการบริหาร supply chain 

• แรงงานที่ มีส่วนใหญ่ เป็นแรงงานไร้ทักษะมี ค่าแรงต ่ าแต่ด้วยความ
กระตือรือรน้ของแรงงานถือเป็นขอ้ที่จะสามารถต่อยอดใหเ้กิดการพัฒนา
ต่อไปได ้

 
ทัง้นีม้ีประเด็นปัญหาอปุสรรคที่บางท่านไดย้กขึน้มาดงันี ้

• ปัญหาการพฒันาฝีมือแรงงานรวมไปถึงเรื่องการศกึษาพืน้ฐาน 

• ปัญหาการพฒันา supply chain ในภาคการผลิต 

• ปัญหาการปฏิรูปที่ดินใหส้ามารถน ามาใชป้ระโยชนไ์ดม้ากขึน้  
 
ปัจจัยด้านความสะดวกในการด าเนินธุรกิจ 
 
กรณีของบริษัทที่  1 ธุรกิจโรงแรม  บริษัทพบว่าการบริการของหน่วยงานราชการ

ระดับกลางและระดบัล่างมีบริการที่ล่าชา้ และไม่มีก าหนดการที่แน่นอน แต่ในระดบัสงูกบัตรงกัน
ขา้ม ในระดับรฐับาลมีความพยายามที่จะผลักดันการพัฒนาประเทศดว้ยความตั้งใจจริง  โดย
สงัเกตจากความพยายามในการจัดงานแสดงนิทรรศการระดับชาติเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว  อีก
สว่นหนึ่งที่น่าชื่นชมคือรฐับาลมีความจรงิจงัในการปราบปรามคอรปัชั่นทุกระดบั  

 
กรณีของบริษัทที่ 2  ธุรกิจรบัตกแต่งภายในรา้นคา้ จากการบริการของภาครฐั บริษัทได้

พบปัญหาบ้างในเรื่องการจดทะเบียน การต่อภาษี  โดยสาเหตุของปัญหาที่พบคือเจ้าหน้าที่ไม่
แม่นย าเรื่องกฎระเบียบขั้นตอน ทุกเรื่องต้องกลับไปถามหัวหน้างานทุกครัง้ไป ท าใหเ้กิดความ
ล่าชา้ในการประสานงาน ส าหรบัในส่วนของโครงสรา้งพืน้ฐานของประเทศเมียนมา ในแง่การ
ท างานถือว่ายงัไม่เป็นอปุสรรคมากนกั สามารถแกไ้ขบรรเทาได้ ส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะทางบริษัท
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ยงัไม่ไดจ้ดัตัง้โรงงานเอง แต่ในแง่ของการด ารงชีวิตของพนักงานชาวไทยถือว่าไม่สะดวก ทัง้จาก
ไฟฟ้าดบับ่อยและการจราจรติดขดั  

 
กรณีของบริษัทที่ 3  ธุรกิจเครื่องสขุภัณฑ ์บริษัทพบว่ายังตอ้งมีการจ่ายค่าใชจ้่ายใตโ้ต๊ะ

เพื่อเร่งรดัการบริการอยู่บา้ง ส่วนใหญ่บริษัทแกปั้ญหาโดยใหบ้ริษัทที่ปรึกษากฎหมายและบญัชี
ช่วยด าเนินการให ้ในส่วนความสะดวกของโครงสรา้งพืน้ฐาน จากที่ไดเ้ห็นพัฒนาการ 10 ปีที่ผ่าน
มาถือว่าเมียนมาพัฒนามาได้ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องโทรคมนาคมที่เห็นผลกระทบเชิงบวก
ชดัเจน ส าหรบัเรื่องระบบไฟฟ้ายงัมีขาดแคลนบา้งช่วงหนา้รอ้น  แต่โดยทั่วไปก็พอใชง้านได ้ล่าสุด
นีร้ฐับาลเมียนมาก็มีแผนที่จะแกไ้ขปัญหาย่างกุง้ไฟดบัในช่วงหนา้รอ้น ดว้ยการเร่งรดัการก่อสรา้ง
โรงไฟฟ้าเพิ่มรอบย่างกุง้อีก 3 โรง ซึ่งคาดว่าหลงัจากก่อสรา้งเสร็จน่าจะบรรเทาและแกไ้ขปัญหาไป
ได ้

 
กรณีของบริษัทที่ 4 ธุรกิจก๊าซอุตสาหกรรม ส าหรบัการบริการของภาครฐัพบว่าไม่มี

ความแม่นย าในกฎระเบียบ บางแห่งมีลกัษณะสุ่มเสี่ยงที่จะเกิดการเรียกรบัเงินใตโ้ต๊ะได ้ลา่สดุพบ
มีลกัษณะของการออกกฎระเบียบวิธีปฏิบติัที่ทางรฐัไม่มีศกัยภาพที่จะด าเนินการไดท้นัท่วงที กรณี
นีไ้ดแ้ก่ จากการแพรร่ะบาดของไวรสัโควิด- 19 รฐับาลไดม้ีการประกาศใหโ้รงงานกว่า 2,000 แห่ง 
ทั่วย่างกุง้ ตอ้งปิด เพื่อรอการตรวจสอบจากเจา้หนา้ที่สาธารณสุข ว่าโรงงานมีมาตรการป้องกัน
การแพรร่ะบาดที่ดีหรือไม่ เมื่อผ่านการตรวจสอบแลว้จึงจะสามารถเปิดโรงงานไดต้ามปกติอีกครัง้ 
ผลปรากฏว่า มีความล่าชา้ในกระบวนการตรวจสอบเนื่องจากเจา้หน้าที่สาธารณสุขมีจ านวนไม่
เพียงพอ สามารถท าการตรวจไดเ้พียงไม่ถึง 100 โรงงานต่อวนัเท่านัน้ ท าใหม้ี หลายโรงงานที่ตอ้ง
ปิดโรงงานเป็นระยะเวลานาน เพื่อรอเจา้หน้าที่มาตรวจสอบ ส าหรบัในเรื่องโครงสรา้งพืน้ฐาน 
ส าหรบัในส่วนของโครงสรา้งพืน้ฐาน บริษัททราบว่าจะมีการพัฒนาปรบัปรุงที่ดี เช่นการก่อสรา้ง
เพิ่มเติมช่องจราจร การก่อสรา้งสะพานใหม่เชื่อมระหว่างนิคมอตุสาหกรรมติลาวา กบัย่างกุง้   ใน
ประเด็นเรื่องเสถียรภาพของระบบไฟฟ้าก็เป็นเรื่องที่สงัเกตว่าไดม้ีการพัฒนาขึน้มามากจากเดิม
ไฟดบัปีละ 70 ครัง้ตอนนีล้า่สดุเท่าที่ไดบ้นัทกึขอ้มลูไวเ้หลือปีละ 40 ครัง้ 

 
กรณีของบรษิัทที่ 5 ธุรกิจสีในงานก่อสรา้ง ในดา้นการบรกิารเพื่อเพิ่มความสะดวกในการ

ด าเนินธุรกิจ บริษัทคิดว่าเมียนมามีหลายๆอย่างที่ยังล้าหลัง แต่ก็ได้เห็นความพยายามที่จะ
ปรบัปรุงและพัฒนาขึน้มา ไม่ว่าจะเป็นระบบ E-Banking  หรือ ระบบ  Online payment  ต่าง ๆ 
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ในดา้นการเงินการธนาคาร บริษัทหวังใหม้ีความทนัสมัยมากกว่านีเ้นื่องจากปัจจุบนัเนน้ใชร้ะบบ
เงินสดเป็นหลกั ซึ่งไม่สะดวกเป็นอย่างมาก ในส่วนโครงสรา้งพืน้ฐาน บริษัทมีความกงัวลเรื่องของ
ไฟฟ้า ทั้งในด้านก าลังการผลิตและด้านเสถียรภาพของระบบ  ซึ่งปัจจุบันก าลังการผลิตไฟฟ้า
เติบโตขึน้ไม่เรว็พอและไม่ทนัต่อความตอ้งการ เสถียรภาพของระบบไฟฟ้าก็เป็นอีกสิ่งที่ตอ้งพฒันา
เนื่องจากในหลาย ๆกระบวนการผลิตมีความอ่อนไหวต่อเสถียรภาพของระบบไฟฟ้า  

 
กรณีของบริษัทที่ 6 ธุรกิจผลิตโครงสรา้งเหล็ก บรษิัทมีความประทบัใจ ในการด าเนินงาน

ของหน่วยงาน One Stop Service Center ที่สามารถให้บริการแก่นักลงทุนต่างชาติได้อย่าง
ถูกต้องรวดเร็ว อย่างไรก็ตามพบว่าบางครัง้ภาครฐัมีมาตรการที่เร่งด่วน ที่เป็นไปไม่ได้ในทาง
ปฏิบติั และไม่เป็นประโยชนต่์อธุรกิจ ตวัอย่างล่าสดุเช่น การประกาศปิดโรงงานเนื่องจากเหตกุาร
แพร่ระบาดของไวรสัโควิด-19 ซึ่งด าเนินการโดยไม่มีมาตรการรองรบัและไม่มีแนวทางปฏิบัติที่
ชัดเจนใหก้ับผูป้ระกอบการ โชคดีที่ผูบ้ริหารนิคมติลาวาไดม้ีความต่ืนตัว และเร่งรดัใหก้ระทรวง
สาธารณสขุจดัสง่เจา้หนา้ที่มาตรวจสอบโรงงานภายในนิคมติลาวาดว้ยความรวดเรว็ ท าใหโ้รงงาน
ในนิคมติลาวา สามารถกลับมาเปิดด าเนินการได้อย่างรวดเร็ว  ในเรื่องของโครงสรา้งพื ้นฐาน 
บริษัทถือว่าตดัสินใจไดอ้ย่างถูกตอ้งที่ไดจ้ดัตัง้โรงงานในนิคมอตุสาหกรรมติลาวา ซึ่งถือว่าประสบ
ปัญหานอ้ยกว่าโรงงานอ่ืน ๆที่ตัง้อยู่นอกนิคมอย่างชดัเจน 

 
จากการวิเคราะหข์อ้มลูของทัง้ 6 บรษิัท สามารถสรุปประเด็นส าคญัไดด้งันี ้ 

• บริการของหน่วยงานราชการมีความลา้หลงั ไม่แม่นย าในกฎระเบียบ ล่าชา้
ในการประสานงาน ในขณะเดียวกนัก็เห็นความพยายามในการพฒันาแกไ้ข
ปัญหา 

• มีความประทับใจการบริการของหน่ วย  one stop service Center ที่
ใหบ้รกิารแก่นกัลงทนุ  

• ในด้านโครงสรา้งพื ้นฐานด้านโทรคมนาคมถือว่าพัฒนาได้อย่างประสบ
ความส าเรจ็ในเวลาอนัรวดเรว็ 

• ในด้านโครงสรา้งพื ้นฐานด้านไฟฟ้าพบมีการพัฒนาที่ดีขึน้แต่ยังคงต้อง
พฒันาต่อไปใหร้ะบบไฟฟ้ามีเสถียรภาพมากกว่านี ้

• ในดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานดา้นการคมนาคมโครงการก่อสรา้งต่าง  ๆมากขึน้ 
ทั้งการก่อสรา้งสะพานย่างกุ้ง-ติลาวาแห่งที่  2 โครงการทางด่วนย่างกุ้ง 
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โครงการพฒันาปรบัปรุงทางรถไฟย่างกุง้-มณัฑะเลย ์โครงการสรา้งสะพาน
ใหม่ตามเสน้ทางหลกั เป็นตน้  

• ในดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานการบริการทางการเงิน มีการเริ่มพัฒนาระบบ E-
Banking  และ  Online payment  

 
ในสว่นของผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสียกบัการลงทนุโดยตรงในเมียนมา ไดใ้หข้อ้มลูไวด้งันี ้
 
ส าหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ท่านที่  1 กล่าวว่า โดยทั่ วไปถือว่าบริการของหน่วยงาน

ราชการยงัไม่มีประสิทธิภาพ เวน้แต่บางหน่วยที่มีการพฒันาอย่างกา้วกระโดด อย่างเช่นกระทรวง  
Ministry of Investment and Foreign Economic Relation (MIFER) ที่มีระบบออนไลน ์ระบบไอ
ที ที่ทนัสมยัเพื่อรองรบันกัลงทนุ ตวัอย่างเช่นการจดทะเบียนบรษิัทซึ่งสามารถท าไดด้ว้ยตวัเองผ่าน
ระบบออนไลน ์และท าไดใ้นเวลาอนัรวดเรว็ แต่เมื่อผ่านขัน้ตอนนีไ้ปไปสู่ขัน้ตอนการขอใบอนุญาต
จดัตัง้โรงงาน ขอใบอนุญาตผลิตสินคา้ ก็จะพบกบัระบบงานที่โบราณ และล่าชา้ อีกปัญหาที่พบก็
คือจากการที่กฎหมายมีออกใหม่มาขึน้ พบว่าในบางครัง้เจา้หนา้ที่หน่วยราชการเองก็ไม่รูห้รือไม่
ชดัเจนในระเบียบวิธีปฏิบติั ใหถ้กูตอ้งตามกฎหมายใหม่  

เนื่องดว้ยปัญหาของระบบราชการที่ผ่านมา จึงมีค าแนะน าโดยทั่วไปว่าในการที่จะเขา้ไป
ลงทุนในเมียนมา นกัธุรกิจต่างชาติควรที่จะมีการจบัคู่ธุรกิจ โดยจบัมือกบันกัธุรกิจทอ้งถิ่น เพื่อให้
นักธุรกิจทอ้งถิ่นชาวเมียนมาไดอ้ านวยความสะดวกในการติดต่อประสานงานราชการ ในสมัยที่
เมียนมายังปิดประเทศอยู่  การจะเข้าไปลงทุนในเมียนมา ควรที่จะได้ติดต่อผ่านทางทหาร 
เนื่องจากในยุคนั้นทางทหารมีบทบาทควบคุมด้านเศรษฐกิจอยู่มาก  แต่ต่อมาภายหลังในสมัย
รฐับาลประชาธิปไตย ทางทหารลดบทบาทไปมาก อย่างไรก็ตามผูค้นในเมียนมายงัใหค้วามส าคญั
ในเรื่องเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  และเครือข่ายความสัมพันธ์จากที่ได้ร่วมสถาบัน
เดียวกนั  ดงันัน้การมีสายสมัพนัธก์บันกัธุรกิจทอ้งถิ่นชาวเมียนมายงัถือว่าเป็นเรื่องที่สมควรจะท า
เพื่อเขา้ถึงเครือข่ายความสมัพนัธ์ ในที่สดุแลว้จะเขา้ถึงและเขา้ใจ บริบทต่าง ๆทัง้เก่ียวขอ้งและไม่
เก่ียวขอ้งกบัการลงทุน ในเมียนมา สิ่งเหล่านีช้่วยสรา้งความเชื่อถือ และสรา้งโอกาส การลงทุนต่อ 
ๆ ไป  

ทัง้นีรู้ปแบบความสมัพันธ์ดังกล่าวไม่จ าเป็นที่จะตอ้งเป็นนิติสมัพันธ์ (การร่วมลงทุนใน
แบบ Consortium หรือ Joint ventures) เสมอไป หากนักธุรกิจไทยมีประสบการณ์คา้ขายกับชาว
เมียนมามานานมากพอ  
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มีขอ้สงัเกตว่ากลุม่ธุรกิจไทยที่เขา้ไปภายหลงั อาจจะหาคู่ partner ส าหรบัการจบัคู่ธุรกิจ
ไดย้าก ทัง้นีเ้นื่องจากกลุ่มนักธุรกิจทอ้งถิ่นเมียนมาที่มีวิสยัทัศน ์มีความเขา้ใจในการท าธุรกิจกับ
ชาวต่างชาติ มีจ านวนจ ากดั และอาจจบัคู่ธุรกิจกบัรายใหญ่ๆ ที่เขา้ไปก่อนหนา้นีแ้ลว้ 

ในดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน มีกรณีศึกษาหนึ่งที่น่าสนใจ กลา่วคือ เมื่อ 5 ปีที่ผ่านมา มีกลุ่ม
นกัธุรกิจสนใจที่จะลงทนุในธุรกิจท าเฟอรน์ิเจอรไ์ม ้ซึ่งไมท้ี่มีอยู่ในเมียนมาเป็นไมเ้นือ้แข็งมีคณุภาพ
ดีเป็นที่ตอ้งการของตลาด แต่เนื่องดว้ยความไม่พรอ้มทางดา้นการขนสง่ เมื่อรวมตน้ทนุไมค้ณุภาพ
ดีที่มีราคาถูก รวมเขา้กบัตน้ทุนการขนส่งที่สูงจากแหล่งไมเ้ขา้มายังโรงงาน ท าใหก้ารผลิตไม่คุม้
ทุน และกลุ่มนักธุรกิจนีก้็ลม้เลิกความคิดไปในที่สุด สรุปไดว้่า ดว้ยโครงสรา้งพืน้ฐานที่ขาดแคลน
ท าใหไ้ม่สามารถควบคมุตน้ทนุการผลิตไดแ้ละท าใหไ้ม่เกิดการลงทนุในที่สดุ 

 
ส าหรบัผูม้ีส่วนไดส้่วนเสีย ท่านที่ 2 กล่าวว่า ระบบราชการน่าจะมีสภาพเหมือนประเทศ

ไทยเมื่อ 15 ปีที่แลว้ มีประสบการณ์ไดเ้คยประสานงานกับภาครฐัเพื่อจัดนิทรรศการแสดงสินคา้ 
ปรากฏว่าใชเ้วลาประสานงานกว่า 3 เดือน ดงันัน้การด าเนินงานที่ตอ้งประสานงานกบัราชการตอ้ง
เผื่อเวลาไวม้าก ๆ แต่ในการการจดทะเบียนบรษิัทเด๋ียวนีเ้ร็วขึน้มาก 2-3 วนัก็ไดแ้ลว้ 

ในด้านโครงสรา้งพื ้นฐาน  ล่าสุดนี ้มีการพัฒนาโครงสรา้งพื ้นฐานที่น่าสนใจ ได้แก่
โครงการทางด่วนย่างกุง้ ซึ่งก าลงัอยู่ในช่วงการประมูล นอกจากนัน้ยังมีโครงการก่อสรา้งสะพาน
ขา้มทางแยก โครงการก่อสรา้งสะพานขา้มแม่น า้ โครงการโรงไฟฟ้าที่ไดม้ีการอนมุติัไป 4 โครงการ
ใหญ่ๆ มีการก่อสรา้งระบบไฟฟ้า ประปา ทั่วประเทศ โครงการเหล่านีไ้ดร้บัการสนับสนุนเงินทุน
โดยผ่านการกู้เงินจากต่างประเทศ ปัจจุบันอัตราการเขา้ถึงไฟฟ้าอยู่ที่ประมาณ 60 เปอรเ์ซ็นต ์
ทางการเมียนมาตัง้เปา้ไวว้่า  8 ปี น่าจะเพิ่มอตัราการเขา้ถึงไฟฟ้าไดถ้ึง 90เปอรเ์ซ็นต ์ 

ปัญหาเรื่องการพัฒนาโรงไฟฟ้า ดูเหมือนจะคลี่คลายหลงัจากที่แต่เดิม รฐับาลเมียนมา
อดุหนุนค่าไฟฟ้า ท าใหป้ระชาชนใชไ้ฟฟ้าในราคาถูกกว่าตน้ทุนจริง มาเป็นเวลานาน เมื่อผูล้งทุน
โรงไฟฟ้าจะเขา้มาลงทุนก็จะติดปัญหาว่าเก็บค่าไฟไดน้อ้ย ท าใหไ้ม่คุม้ทุน แต่ล่าสุดรฐับาลเมียน
มาเริ่มลดการอดุหนุนค่าไฟฟ้า ท าใหค่้าไฟกลบัมาใกลเ้คียงกบัตน้ทุนจริงอีกครัง้ โครงการโรงไฟฟ้า
จึงเริ่มกลบัมามีความเป็นไปไดท้างเศรษฐศาสตร ์และมีผูส้นใจลงทนุอย่างจรงิจงั  

 
ส าหรบัผูม้ีส่วนไดส้่วนเสีย ท่านที่ 3 กลา่วว่า การบรกิารของภาครฐัก็ยงัพบในความล่าชา้

อยู่บ้าง แต่ก็เป็นที่ เข้าใจได้ว่าเป็นเรื่องปกติของประเทศที่ เพิ่งจะเปิดใหม่  บางครั้งจะพบว่า
กฎหมายพดูไวอ้ย่างหนึ่ง แต่ขัน้ตอนการปฏิบติัก็เป็นอีกอย่างหนึ่ง และยงัมี Red tape อยู่มาก  
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ในดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน เรื่องระบบไฟฟ้า ถือว่าดีขึน้หลงัจากที่มีการปรบัค่าไฟขึน้มา มี
การพฒันาโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก ๆ 2-3 เมกะวตัต ์ในจดุที่ระบบสายสง่ไปไม่ถึง  

รูปแบบการยา้ยฐานการผลิตจากไทยมายังเมียนมาไม่ไดเ้ป็นไปโดยฉับพลนั สิ่งที่พบได้
มากกว่าคือการลงทุนใหม่จากไทย เช่น ท าโรงไฟฟ้า ท าโรงงานประกอบพลาสติก  โรงงานปุ๋ ย มี
หลายธุรกิจที่มาในลกัษณะของเทรดเดอร ์ท าธุรกิจซือ้มาขายไป เป็นลกัษณะการสงัเกตดลูู่ทาง มี
บ้างบางส่วนที่ย้ายฐานการผลิตเข้าไปแต่ก็เป็นในระดับสเกลเล็ก  ทั้งนีเ้นื่องจากการแข่งขันใน 
ตลาดเมียนมา มีค่อนขา้งสูง การเขา้ไปลงทุนในเมียนมาส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่ในเขตย่างกุง้และ
เป็นพิเศษในเขตเศรษฐกิจพิเศษติลาวา ซึ่งจะไดร้บัสิทธิประโยชนท์างภาษีมากกว่า ส่วนการลงทุน
โรงไฟฟ้ามกัจะอยู่ตามพืน้ที่ห่างไกลซึ่งไดร้บัสิทธิประโยชนท์างภาษีมาก  

 
ส าหรบัผูม้ีส่วนไดส้่วนเสีย ท่านที่ 4 กล่าวว่า พบว่าการบริการของภาครฐัมีความล่าชา้

และบางครัง้มีขัน้ตอนที่ดเูหมือนจะไม่จ าเป็นมากเกินไป เช่นการเขา้ไปหารือในเรื่องเล็กนอ้ยก็ตอ้ง
ท าจดหมายน าเรียนไปก่อนทกุครัง้  

มีขอ้สงัเกตว่าระเบียบขอ้บงัคับบางอย่างประกาศออกมา แต่ทางรฐัก็ไม่สามารถปฏิบติั
ได้อาจเนื่องด้วยก าลังเจ้าหน้าที่ไม่พอ  ซึ่งในท้ายที่สุดส่งผลกระทบทางลบต่อผู้ประกอบการ 
ตวัอย่างเช่น เมื่อครัง้รฐับาลน าโดยพรรค NLD เขา้มาบริหารประเทศใหม่ๆ มีการตรวจสอบความ
ปลอดภัยในการก่อสรา้งอาคารสูง  ได้มีการสั่ งหยุดการก่อสรา้งทั้งหมดจนกว่าจะได้รับการ
ตรวจสอบจากภาครฐั แต่เนื่องจากภาครฐัมีเจา้หนา้ที่ไม่เพียงพอ ท าใหก้ารตรวจสอบเป็นไปไดโ้ดย
ล่าชา้ ส่งผลกระทบต่อการส่งมอบงานของผูป้ระกอบการ อีกตัวอย่างหนึ่งไดแ้ก่การสั่งปิดโรงงาน
และส านกังาน เนื่องจากเหตโุรคระบาดโควิด-19 โดยโรงงานและส านกังานต่าง ๆจะเปิดท าการได้
อีกครัง้ เมื่อไดร้บัการตรวจสอบมาตรการความปลอดภัยจากเจา้หนา้ที่สาธารณสุข  แต่เนื่องจาก
โรงงานและส านักงานที่สั่งปิดมีจ านวนมาก ทั่วย่างกุง้ไม่นอ้ยกว่า 6,000 แห่ง ในขณะที่ก าลงัของ
เจา้หนา้ที่ท าการออกตรวจไดเ้พียงวนัละ 100 แห่งเท่านัน้ 

ในดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน ในเรื่องระบบไฟฟ้าแมว้่าจะมีโรงไฟฟ้าใหม่ๆเกิดขึน้  แต่การใช้
ไฟฟ้าก็เพิ่มขึน้เช่นกนัท าใหย้งัมีปัญหาเรื่องความเสถียรภาพของระบบไฟฟ้าอยู่  

 
จากการวิเคราะหข์อ้มลูของทัง้ 4 ท่าน สามารถสรุปประเด็นรว่มที่ส  าคญัไดด้งันี ้  

• โดยทั่วไปถือว่าบริการของหน่วยงานราชการยังไม่มีประสิทธิภาพ  เวน้แต่
บางหน่วยที่มีการพฒันาที่ดี 
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• ในดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน เห็นว่าเมียนมายงัขาดแคลนอยู่มาก อย่างไรก็ตาม
รฐับาลก็ไดต้ระหนกัถึงปัญหานีแ้ละไดพ้ฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานมาอย่าง
ต่อเนื่อง  

 

ผลการวิเคราะหปั์จจัยจูงใจในการลงทุนในต่างประเทศตามแนวคิดความได้เปรียบของ
การแข่งขันของชาติ 

เงือ่นไขปัจจัยการผลิต  
จากการวิเคราะห์ขอ้มูลพบว่า เงื่อนไขปัจจัยการผลิตที่เป็นแรงจูงใจของการลงทุนใน

ต่างประเทศของเมียนมาไดแ้ก่ ทรพัยากรมนุษย ์จ านวนแรงงานไรท้ักษะ ทรพัยากรทางกายภาพ
และธรรมชาติ ที่ตัง้ทางภูมิศาสตร ์สว่นปัจจยัการผลิตที่ไม่ไดเ้ป็นแรงจงูใจในการลงทนุต่างประเทศ
ของเมียนมาได้แก่ เงินทุน ปัจจัยการผลิตก้าวหน้า เช่น โครงสรา้งพื ้นฐานที่ทันสมัย  จ านวน
สถาบนัการศกึษาชัน้สงู แรงงานที่มีทกัษะชัน้สงู  

ปัจจยัการผลิตดา้นทรพัยากรมนุษย์ จ านวนแรงงานไรท้กัษะ เป็นแรงจูงใจที่ส  าคัญของ
บริษัทที่ 4 และบริษัทที่ 6 ที่มีลักษณะงานเป็น labour intensive ไดร้บัผลประโยชนโ์ดยตรงจาก
การที่ประเทศเมียนมามีอัตราค่าแรงต ่า ส่วนปัจจัยการผลิตด้านทรพัยากรทางกายภาพและ
ธรรมชาติ เป็นแรงจูงใจที่ส  าคัญของบริษัทที่ได้เขา้ไปลงทุนในเมียนมาก่อนหน้านีน้านแลว้เช่น 
บรษิัทปตท.ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ ากดั (มหาชน) ที่ไดล้งทุนสมัปทานขุดเจาะก๊าซธรรมชาติ
และท าการส่งออกก๊าซธรรมชาติกลับมายังประเทศไทย  ส่วนปัจจัยการผลิตด้านที่ตั้งทาง
ภูมิศาสตร ์เป็นแรงจูงใจที่ส  าคัญของบริษัทที่ไดเ้ขา้ไปลงทุนในเมียนมาก่อนหนา้นีไ้ดแ้ก่ บริษัท อิ
ตาเลียนไทยดีเวล๊อปเมนต ์จ ากดั (มหาชน) ที่ไดล้งทนุสมัปทานโครงการนิคมอตุสาหกรรมทวายซึ่ง
ใช้ประโยชน์จากที่ตั้งโครงการ โดยพยายามสรา้งเป็นช่องทางส่งสินค้าจากประเทศไทยไปยัง 
อินเดีย ตะวนัออกกลาง และยโุรป ซึ่งจะช่วยลดระยะเวลาการขนสง่ได ้ 

เงือ่นไขปัจจัยความต้องการสินค้าและบริการ 
จากการวิเคราะหข์อ้มลูพบว่า ปัจจยัความตอ้งการสินคา้และบรกิารเป็นแรงจงูใจของการ

ลงทุนในต่างประเทศของเมียนมาที่มีน า้หนักมากที่สุด ทุกบริษัทที่ได้ไปสัมภาษณ์มาได้แสดง
ชดัเจนว่า การเขา้มาลงทุนในตลาดเมียนมานัน้เป็นการลงทุนเพื่อแสวงหาตลาดใหม่ๆ ที่มีความ
ตอ้งการสินคา้และบริการ อย่างยิ่งยวด บริษัทเหล่านีโ้ดยส่วนใหญ่แลว้ ส าหรบัตลาดในประเทศ
ไทยถือเป็นบริษัทที่มีแบรนดท์ี่แข็งแกร่ง มีความสามารถในการแข่งขันในระดับสูง สิ่งเหล่านีเ้ป็น
พลงัใหส้ามารถเขา้ถึงตลาดต่างประเทศไดม้ากกว่าคู่แข่งขนั ประกอบกบัตลาดเมียนมาแมย้งัไม่มี
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ขนาดใหญ่เท่าประเทศไทยในปัจจุบนัแต่ทว่าเป็นตลาดที่มีศกัยภาพสามารถเติบโตไดอี้กมาก โดย
สงัเกตจากขอ้มลูประชากรและ GDP 

ปัจจัยอุตสาหกรรมเชื่อมโยง 
จากการวิเคราะหข์อ้มูลพบว่า เงื่อนไขปัจจัยอุตสาหกรรมเชื่อมโยง  ประกอบเป็นส่วน

หนึ่งของแรงจงูใจของการลงทนุในต่างประเทศของบรษิัทที่ 2 และบรษิัทที่ 4 
โดยในกรณีของบรษิัทที่ 2  ธุรกิจตกแต่งภายในรา้นคา้ ซึ่งเป็นธุรกิจบรกิาร ไดม้าลงทนุใน

เมียนมาเนื่องจากติดตามกลุม่ลกูคา้เดิมของตนเองในประเทศไทย มายงัเมียนมา  และในกรณีของ
บริษัทที่  4  ธุรกิจก๊าซอุตสาหกรรม ได้มาลงทุนใน เมียนมา  เนื่องจากการเติบโตของนิคม
อุตสาหกรรมติลาวา ที่ไดม้ีบริษัทที่เป็นอุตสาหกรรมการผลิตตน้น า้ อุตสาหกรรมเหล่านีม้ีความ
ตอ้งการใช้ก๊าซอุตสาหกรรมในปริมาณที่สูง  และเมื่อบริษัทที่ 4  ประสบความส าเร็จในการท า
สญัญาบริการระยะยาว บริษัทจึงไดล้งทุนจัดตัง้โรงงานแยกอากาศ เพื่อด าเนินธุรกิจอย่างเต็มตัว  
หนึ่งในกลุ่มลกูคา้ที่น่าสนใจคือกลุ่มลกูคา้โรงพยาบาล ซึ่งมีความตอ้งการใชก๊้าซอตุสาหกรรมเพื่อ
การแพทยเ์ช่นกนั โดยปัจจบุนัมีกลุม่โรงพยาบาลธนบรุีที่ไดเ้ขา้ไปลงทุนสรา้งโรงพยาบาลที่ทนัสมยั
ในเมืองย่างกุง้ และจากที่ไดเ้คยใชบ้ริการกันมาในประเทศไทยโรงพยาบาลธนบุรีจึงไดใ้ชบ้ริการ
ของบรษิัทที่ 4 เพื่อสง่ก๊าซอตุสาหกรรมเพื่อการแพทยใ์หโ้รงพยาบาลในเครือแห่งใหม่ในเมียนมา 

 
ปัจจัยกลยุทธข์องบริษัท โครงสร้างอุตสาหกรรม และผู้แข่งขัน 
จากการวิเคราะหข์อ้มูลพบว่า เงื่อนไขปัจจัยกลยุทธ์ของบริษัท โครงสรา้งอุตสาหกรรม 

และผู้แข่งขัน  ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของแรงจูงใจของการลงทุนในต่างประเทศของทุกบริษัท  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหวัขอ้โครงสรา้งอตุสาหกรรม เนื่องจาก สภาพการเจรญิเติบโตทางเศรษฐกิจ
ของประเทศไทยที่มีลกัษณะอ่ิมตวั การเติบโตของยอดขายและผลก าไรในประเทศไม่ไดพุ้่งทะยาน
เหมือนเมื่อก่อน ในขณะที่ตน้ทุนค่าแรงขัน้ต ่าสูงขึน้กว่าเดิมมาก เป็นไปดังที่รฐับาลไดป้ระกาศว่า 
ประเทศไทยไดเ้ขา้สูส่ภาพ ติดกบัดกัของประเทศรายไดป้านกลาง ซึ่งรฐับาลก็ไดต้ระหนกัถึงปัญหา
นีแ้ละไดพ้ยายามสรา้งการเติบโตใหม่ๆหรือที่เรียกว่า New S-Curve หรืออุตสาหกรรม 4.0  โดย
การผลกัดันโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวนัออก (Eastern Economic corridor)  เพื่อใหเ้กิด
การลงทนุที่มีลกัษณะเป็นการลงทนุที่ใชแ้รงงานที่มีทกัษะสงู เพื่อสรา้งผลิตภณัฑส์ินคา้และบริการ
ที่มีมลูค่าเพิ่มสูง สิ่งเหล่านีผ้ลกัดันโครงสรา้งอตุสาหกรรมใหป้รบัเปลี่ยนไป อุตสาหกรรมเดิมของ
ไทยจึงต้องย้ายฐานตัวเองออกไป มองหาตลาดและปัจจัยการผลิต  ในที่ใหม่ๆที่ เหมาะสมกับ
รูปแบบธุรกิจของตนเอง ผลกระทบเชิงโครงสรา้งนีจ้ึงสง่ผลต่อทัง้ตวับรษิัทเองและคู่แข่ง  
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ภาพประกอบ 9 แผนผงัแสดงสรุปผลการวิเคราะหปั์จจยัจงูใจในการลงทนุในต่างประเทศตาม
แนวคิดความไดเ้ปรียบของการแข่งขนัของชาติ 

ผลการวิเคราะห ์SWOT ของเมียนมา 
Strength 

1. รฐับาลมีความตัง้ใจจรงิที่จะปฏิรูป 
2. มีประชากรในวยัท างานจ านวนมาก และดว้ยค่าแรงที่ต  ่า จึงดึงดดูการลงทุน

จากต่างประเทศ 
3. ทรพัยากรธรรมชาติอดุมสมบูรณ์ ไม่ว่าจะเป็น ที่ดิน แหล่งน า้ ก๊าซธรรมชาติ 

และแรธ่าต ุ
4. มีทรพัยากรการเกษตร ที่สามารถปรบัปรุงประสิทธิภาพการผลิตไดอี้กมาก 
5. มีศกัยภาพในดา้นการท่องเที่ยว 

Weakness 
1. รัฐบาลมีการจัดการเศรษฐกิจมหภาคที่ อ่อนแอ  และขาดประสบการณ์

เก่ียวกบักลไกการตลาด 
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2. มีความสามารถอย่างจ ากดัในการจดัหางบประมาณ 
3. ภาคการเงินมีการพฒันาชา้กว่าที่ควร 
4. การขาดแคลนระบบโครงสรา้งพืน้ฐาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคการขนส่ง 

และ การเขา้ถึงกระแสไฟฟ้า  
5. ระดบัการศกึษาและการสาธารณสขุ อยู่ในระดบัต ่า 
6. ไม่มีความหลากหลายทางเศรษฐกิจ 

Opportunities 
1. ท าเลที่ตั้งอยู่ในจุดยุทธศาสตร์ โดยตั้งอยู่ระหว่างประเทศจีนและประเทศ

อินเดีย 
2. มีศกัยภาพที่จะพฒันาพลงังานทดแทน 
3. มีศกัยภาพในการลงทนุในหลายๆภาคอตุสาหกรรม 

Threats 
1. ความเสี่ยงจากการปฏิรูปเศรษฐกิจและการเปิดตลาดเสรี 
2. ความเสี่ยงจากสภาวะอากาศของโลกเปลี่ยนแปลง 
3. ภาวะมลพิษจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
4. ความตงึเครียดภายในอนัเกิดจากความขดัแยง้ระหว่างกลุม่ชาติพนัธุ์ 

(Cyn-Young Park, 2012) 

สรุปผลการวิเคราะห ์ 
จากผลการวิเคราะหข์อ้มลูขา้งตน้สามารถสรุปไดด้งันี ้
ปัจจัยที่มีผลต่อการตดัสินใจในการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศของบริษัทเอกชนไทย

ในประเทศสาธารณรฐัแห่งสหภาพเมียนมา สามารถแยกพิจารณาเป็น 2 ปัจจยัไดแ้ก่ 
1. ปัจจยัภายในบรษิัทเอกชนไทย 
บรษิัทเอกชนไทยตดัสินใจลงทนุโดยตรงเนื่องจากมี 

ขอ้ไดเ้ปรียบของการเป็นเจา้ของ  

• การมีแบรนดท์ี่ดีและแข็งแกรง่  

• การมีคณุภาพสินคา้และบรกิารท่ีดี  

• การมีบรกิารหลงัการขายท่ีดี  

• การมีเงินทนุ และ 



  94 

• การมีความรูค้วามเชี่ยวชาญเฉพาะ 
ขอ้ไดเ้ปรียบจากการท าภายในบรษิัทเอง 

• การมีประสิทธิภาพในการบงัคบับญัชางาน 

• การควบคมุตน้ทนุ และความเสี่ยง 
2. ปัจจยัภายนอก 

บรษิัทเอกชนไทยตดัสินใจลงทนุโดยตรงเนื่องจากประเทศเมียนมาม ี
ขอ้ไดเ้ปรียบจากสถานที่ตัง้ เกิดจาก 3 ปัจจยัไดแ้ก่ 

ปัจจยัดา้นนโยบายสง่เสรมิ FDI 
ปัจจยัเชิงบวก 

• ไดร้บัการสง่เสรมิการลงทนุ ตามที่ทางการไดป้ระชาสมัพนัธไ์ว ้

• รฐับาลใหค้วามส าคญั อย่างมากต่อนโยบาย FDI  

• มีการปรบัปรุงขอ้กฎหมายใหช้ัดเจนยิ่งขึน้ มีการปรบัปรุง มีการ
พฒันา กฎระเบียบใหม้ีความชดัเจน และมีการผ่อนคลายในบาง
ภาคของธุรกิจ  

ปัจจยัเชิงลบ 

• นโยบายส่งเสริมการลงทุนของเมียนมา ใกลเ้คียงกบัของประเทศ
เพื่อนบา้นอ่ืน ๆในกลุม่ CLMV 

• เมียนมาเน้นหนักสนับสนุนอุตสาหกรรมภาคผลิตมากกว่า
อตุสาหกรรมภาคบรกิาร 

• เมี ยนมาควรมี น โยบายที่ ชัด เจนใน เรื่ อ งของมาตรฐาน
ผลิตภณัฑอ์ตุสาหกรรม 

• เมียนมาควรที่จะมีมาตรการปอ้งกนัอตุสาหกรรมในประเทศมาก
ขึน้ 

• ข้อจ ากัดจากที่คณะกรรมการบริหารเขตเศรษฐกิจพิเศษไม่
อนญุาตใหม้ีการเช่าช่วงที่ดิน 

• ข้อจ ากัดจากการเข้มงวดรูปแบบการด าเนินธุรกิจจากคณะ
กรรมการบรหิารเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

• สิทธิประโยชนท์างภาษีที่หมดเรว็เกินไป 
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• การมีกฎหมายเกา่ ที่ยงัคงใชง้านอยู่  

• ความไม่พรอ้มในส่วนของรฐั ในส่วนมาตรการที่เป็น Non-Tariff 
Barriers 

ปัจจยัดา้นเศรษฐศาสตร ์
ปัจจยัเชิงบวก 

• เมียนมามีศักยภาพเป็นขนาดตลาดที่ใหญ่  แต่ยังมีการแข่งขัน
จากทนุต่างชาตินอ้ย  

• การมีประสิทธิภาพ  จากการตั้งโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมติ
ลาวา ท าใหม้ี economy of scale ของก าลงัการผลิตที่เหมาะสม 

• การมีประสิทธิภาพ  จากการผลิตสินค้าในเมียนมา ท าให้
สามารถลดค่าตน้ทนุการขนสง่ น าเขา้สง่ออกไดท้นัที 

• แนวโนม้ค่าเช่าส านกังานมีทิศทางลดลงมาก 

• ทรพัยากรธรรมชาติอดุมสมบรูณ ์

• แรงงานที่มีสว่นใหญ่เป็นแรงงานที่มีค่าแรงต ่า 
ปัจจยัเชิงลบ 

• ขาดแรงงานที่มีทกัษะ ฝีมือ 

• ปัญหาการพฒันาฝีมือแรงงานรวมไปถึงเรื่องการศกึษาพืน้ฐาน 

• ปัญหาการพฒันา supply chain ในภาคการผลิต 

• ปัญหาการปฏิรูปที่ดินใหส้ามารถน ามาใชป้ระโยชนไ์ดม้ากขึน้  
ปัจจยัดา้นความสะดวกในการด าเนินธุรกิจ 

ปัจจยัเชิงบวก 

• หน่วย one stop service Center ที่ใหบ้ริการแก่นักลงทุน มีการ
บรกิารท่ีดีเยี่ยม 

• ในดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานดา้นโทรคมนาคมถือว่าพฒันาไดอ้ย่าง
ประสบความส าเรจ็ในเวลาอนัรวดเรว็ 

• ในดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานดา้นการคมนาคม มีโครงการก่อสรา้ง
ต่าง ๆมากขึน้  
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• ในดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานการบรกิารทางการเงิน มีการเริ่มพฒันา
ระบบ E-Banking  และ  Online payment  

• ในดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานดา้นไฟฟ้าพบมีการพฒันาที่ดีขึน้ 
ปัจจยัเชิงลบ 

• บริการของหน่วยงานราชการยังไม่มีประสิทธิภาพ  เวน้แต่บาง
หน่วยที่มีการพฒันาที่ดี 

• เมียนมายงัขาดแคลนโครงสรา้งพืน้ฐานอยู่อีกมาก  

• บริการของหน่วยงานราชการมีความล้าหลัง  ไม่แม่นย าใน
กฎระเบียบ ลา่ชา้ในการประสานงาน 

• ในด้านโครงสรา้งพืน้ฐานดา้นไฟฟ้าตอ้งพัฒนาต่อไปใหร้ะบบ
ไฟฟ้ามีเสถียรภาพมากกว่านี ้
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บทที ่5 
สรุป อภปิราย และขอ้เสนอแนะ 

การวิจัยครัง้นีเ้ป็นการวิจัยเชิงคุณภาพโดยมีวัตถุประสงคเ์พื่อ  ศึกษาปัจจัยภายในของ
บริษัทเอกชนไทยที่มีผลต่อการตัดสินใจในการลงทุนในประเทศสาธารณรฐัแห่งสหภาพเมียนมา 
และวัตถุประสงคอี์กประการหนึ่ง เพื่อศึกษาปัจจัยภายนอกในประเทศสาธารณรฐัแห่งสหภาพ
เมียนมาที่มีผลต่อการตัดสินใจของบริษัทเอกชนไทยในการลงทุนในประเทศสาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมา โดยอาศยัการวิเคราะหข์อ้มูลการลงทุนโดยตรง ประเทศของบริษัทเอกชนไทย  ที่
ปัจจุบนัไดด้ าเนินธุรกิจอยู่ในประเทศเมียนมา นอกจากนีย้ังมีการสมัภาษณ์ผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียที่
เก่ียวขอ้ง จากภาครฐัและจากหน่วยงานองคก์รต่าง ๆ ไดแ้ก่ สถานเอกอัครราชทูตไทยในย่างกุ้ง 
สมาคมนกัธุรกิจไทยในเมียนมา และธนาคารเพื่อการสง่ออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย 

สรุปและอภปิราย 
ผลการศึกษาที่ได้จากการวิเคราะหข์้อมูลปฐมภูมิซึ่งไดจ้ากการสัมภาษณ์เชิงลึกและ

ประกอบกบัการวิเคราะหข์อ้มลูทุติยภมูิเพิ่มเติม สามารถสรุปผลการวิจยัไดด้งันี ้
ส าหรบัปัจจัยภายในที่มีผลต่อการตัดสินใจของบริษัทเอกชนไทยในการลงทุนนัน้  ทาง

ทฤษฎีการลงทุนโดยตรงต่างประเทศอย่างสมบูรณ ์(Eclectic Theory) ไดอ้ธิบายว่าเกิดจาก 2 ขอ้
ไดเ้ปรียบที่บริษัทเอกชนมีอยู่ในองคก์ร ไดแ้ก่ขอ้ไดเ้ปรียบของการเป็นเจา้ของและขอ้ไดเ้ปรียบจาก
การท าภายในบริษัทเอง ซึ่งผลการศึกษาก็ยืนยนัสอดคลอ้งเป็นไปตามทฤษฎี และเมื่อใดว้ิเคราะห์
ข้อมูลลึกลงไปในรายละเอียดสามารถเฉพาะระบุเจาะจงให้เห็นภาพชัดเจ นได้ ว่า กรณี
บริษัทเอกชนไทยกบัการลงทุนในเมียนมา ขอ้ไดเ้ปรียบในประเด็นเรื่องใดเป็นขอ้ที่มีน า้หนกั และมี
ความส าคญัเหนือประเด็นเรื่องอ่ืน ๆ  

ขอ้ไดเ้ปรียบของการเป็นเจา้ของ ประเด็นเรื่องที่มีความส าคญัสงูสดุ คือการมีแบรนดท์ี่ดี
และแข็งแกร่ง อันดับรองลงมาคือการมีคุณภาพสินคา้และบริการที่ดี อันดับถัดไปไดแ้ก่  การมี
บริการหลงัการขายที่ดี การมีเงินทุน และการมีความรูค้วามเชี่ยวชาญเฉพาะ        ประเด็นที่การมี
แบรนด์ที่ดีและแข็งแกร่งเป็นเรื่องที่มีความส าคัญสูงสุด  สามารถอธิบายได้ว่า แบรนด์ที่ดีและ
แข็งแกร่งจากประเทศไทย นัน้เกิดจากการเค่ียวกร  าที่ยาวนานจากการแข่งขันในตลาดในประเทศ
ไทย จนแบรนดป์ระสบความส าเร็จสามารถอยู่รอดไดใ้นตลาดและเป็นที่ยอมรบัของนักธุรกิจคู่คา้
และกลุ่มผู้บริโภคชาวไทย และเมื่อแบรนด์เหล่านีข้ยายฐานไปบุกตลาดในเมียนมา  ก็ประสบ
ความส าเร็จ ทัง้นีเ้กิดจากความสามารถของผูบ้ริหารที่มีประสบการณท์างดา้นการตลาดอย่างโชก
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โชน และจากการไดร้บัการตอบรบัที่ดีจากชาวเมียนมา ซึ่งมีความคุน้เคยกบัผลิตภณัฑจ์ากประเทศ
ไทย ไม่ว่าจะผ่านทางสินคา้ที่ไดน้ าเขา้ หรือจากการที่ไดม้าใชช้ีวิตท างานอยู่ในประเทศไทย และได้
ใช้สินค้าและบริการเมื่อครัง้อยู่ในประเทศไทย ในภาพกวา้ง ความเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่มี
ลกัษณะวฒันธรรมและศาสนาใกลเ้คียงกนัระหว่างไทยกบัเมียนมาก็เป็นส่วนส าคญัที่ท าใหส้ินคา้
และบริการของไทยไดร้บัความนิยม เป็นที่ยอมรบัว่ามีคุณภาพดี ท าใหส้ามารถปรบัเขา้กับตลาด
เมียนมา และบรบิทวิถีชีวิตของชาวเมียนมาไดโ้ดยง่าย  

ขอ้ไดเ้ปรียบจากการท าภายในบริษัทเอง ประเด็นเรื่องที่มีความส าคัญสูงสุดคือการมี
ประสิทธิภาพในการบังคับบัญชางาน อันดับรองลงมาคือประเด็นการควบคุมตน้ทุน และความ
เสี่ยง ประเด็นการมีประสิทธิภาพในการบงัคบับญัชางาน เป็นเรื่องที่มีความส าคญัสงูสดุในมมุมอง
ของบริษัทเอกชนไทย สามารถอธิบายไดว้่า มีเหตุที่มาจาก 2 สาเหตุ สาเหตุแรกคือการที่เอกชน
เมียนมายังไม่มีความสามารถในการท าธุรกิจ ยังไม่มีความเขา้ใจในเรื่องกลยุทธ์การตลาด  อีก
สาเหตุคือ การมีประสิทธิภาพในการบังคับบัญชางานส่งผลโดยตรงต่อเรื่องของประเด็นการ
ควบคมุตน้ทนุ จึงเป็นภารกิจที่ทกุบรษิัทตอ้งจดัการอย่างเครง่ครดัเพื่อผลก าไรสงูสดุ  

ส าหรบัในสว่นปัจจยัภายนอกที่มีผลต่อการตดัสินใจของบริษัทเอกชนไทยในการลงทนุใน
ประเทศสาธารณรฐัแห่งสหภาพเมียนมา ทางทฤษฎีการลงทุนโดยตรงต่างประเทศอย่างสมบูรณ ์
(Eclectic Theory) ไดอ้ธิบายว่าปัจจัยภายนอกถือเป็นขอ้ไดเ้ปรียบจากสถานที่ตั้ง ซึ่งเกิดจาก 3 
ปัจจัยย่อย ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นนโยบายส่งเสริม FDI ปัจจัยดา้นเศรษฐศาสตร ์และปัจจยัดา้นความ
สะดวกในการด าเนินธุรกิจ  

โดยปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนมากที่สุดได้แก่ปัจจยัดา้นเศรษฐศาสตร์
ในดา้นการแสวงหาตลาด ถึงแมว้่าตลาดเมียนมายังมีขนาดไม่ใหญ่ แต่บริษัทเอกชนไทยเชื่อว่า
ตลาดเมียนมาเป็นตลาดที่มีศกัยภาพในการขยายตวัไดอี้กมาก อีกทัง้ขณะนีคู้่แข่งยงัมีไม่มาก จึง
เป็นโอกาสที่ดีในการใชก้ลยุทธผ์ูน้  าตลาดเขา้ไปบุกเบิก ทัง้นีค้วามเสี่ยงก็มีมากเช่นกัน โดยแต่ละ
บริษัทก็มีวิธีบริหารความเสี่ยงแตกต่างกนัออกไป ส่วนมากจะเนน้ใชข้อ้ไดเ้ปรียบในการท าภายใน
บรษิัทเองเพื่อควบคมุตน้ทุนเป็นการลดความเสี่ยงไปดว้ยในตวั บางบริษัทใชว้ิธีการลดความเสี่ยง
ทางการเงินโดยใช ้Financial leverage มีการกูเ้งินจากสถาบนัการเงินมาใชใ้นการลงทุนบางส่วน 
และมีการร่วมลงทุนกบัหุน้ส่วนชาวเมียนมา ซึ่งบางบริษัทท าเพื่อลดการใช ้equity ของตนเองให้
นอ้ยที่สดุ ในขณะที่บางบรษิัทท าเพื่อลดปัญหาการติดต่อประสานงานทัง้กบัภาครฐัและกบัลกูคา้  

ปัจจัยดา้นเศรษฐศาสตรใ์นดา้นการแสวงหาประสิทธิภาพเป็นแรงจูงใจในล าดับถัดมา 
ทัง้นีเ้นื่องจากการจดัตัง้โรงงานในเมียนมาสามารถลดตน้ทุนค่าขนส่งไดท้นัที จากเดิมตอ้งน าเขา้



  100 

จากประเทศไทยผ่านทางด่านแม่สอด-เมียวดี การเกิดขึน้ของนิคมอตุสาหกรรมติลาวา เป็นตัวเร่ง
การตดัสินใจที่ส  าคญัมาก ต่อการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ เนื่องจากนิคมอตุสาหกรรมแห่งนี ้
มีการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ  มีเงื่อนไขกฎระเบียบที่ชัดเจนเอือ้ต่อการลงทุน มีโครงสรา้ง
พืน้ฐานที่ไดม้าตรฐาน และยงัอยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษอีกดว้ย  

ส าหรบัปัจจยัดา้นเศรษฐศาสตรใ์นดา้นการแสวงหาทรพัยากรโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่าแรงที่
ถูก พบว่าไม่ไดเ้ป็นแรงจูงใจหลกั และปัจจยัดา้นเศรษฐศาสตรใ์นดา้นการแสวงหาสินทรพัย์ ไม่ได้
เป็นแรงจูงใจเลย ส าหรบักรณีการแสวงหาสินทรพัยน์ีม้กัจะเป็นการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ 
FDI ที่เกิดขึน้ในประเทศที่มีการพฒันาแลว้มากกว่า 

ในส่วนปัจจยัย่อยอีกสองประการ ได้แก่ ปัจจยัดา้นนโยบายส่งเสริม FDI และปัจจยัดา้น
ความสะดวกในการด าเนินธุรกิจ ถือว่าปัจจยัดา้นนโยบายส่งเสรมิ FDI มีผลต่อการตดัสินใจลงทุน
รองลงมา เหตุผลคือ ปัจจัยด้านนโยบายส่งเสริม FDI นี ้เป็น สิ่งที่อ  านวยผลประโยชน์ให้กับ
บริษัทเอกชนที่เขา้ไปลงทุนไดท้นัทีที่ไดร้บัการอนุญาต หากเงื่อนไขเหล่านี ้เมียนมาไม่มีหรือมีดอ้ย
กว่าประเทศอ่ืนที่ดึงดูด FDI เช่นเดียวกัน ก็จะท าใหเ้สียเปรียบได ้ส่วนปัจจยัดา้นความสะดวกใน
การด าเนินธุรกิจถือได้ว่ามีผลต่อการตัดสินใจลงทุนน้อยที่สุด เห็นได้ชัดเจนจากสภาพระบบ
โครงสร้างพื ้นฐานของเมียนมาที่อาจกล่าวได้ว่าด้อยกว่าคู่แข่งอย่างกัมพูชา แต่ปรากฏว่า
บริษัทเอกชนไทยกลบัมีความสามารถในการปรบัตวัใหเ้ขา้กบัสภาพความไม่เอือ้ไม่สะดวกในการ
ด าเนินธุรกิจในเมียนมาไดเ้ป็นอย่างดี โดยสามารถประคบัประคองธุรกิจใหเ้ดินต่อไปไดโ้ดยความ
ช่วยเหลือจากคู่ธุรกิจชาวเมียนมาและกลุ่มนักธุรกิจไทยรุ่นพี่ที่มีประสบการณ์ในเมียนมามาก่อน 
ไม่ว่าจะเป็นการแนะน าวิธีการช่องทางในการเดินเอกสารขออนุญาตต่าง ๆ กบักรมกองต่าง ๆ ใน
เมียนมาใหไ้ดร้วดเร็ว จนไปถึงค าแนะน าการเตรียมการในกรณีไฟฟ้าดบัว่าควรตอ้งระมัดระวงัใน
จดุใดเป็นพิเศษ 

หากจะตอ้งจดัล าดบัความส าคญัของปัจจยัที่มีผลต่อการตดัสินใจของบริษัทเอกชนไทย
ในการลงทุนในเมียนมาแลว้ คงจะตอ้งยกใหปั้จจยัภายนอกขอ้ไดเ้ปรียบจากสถานที่ตัง้ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในกรณีของเมียนมาไดแ้ก่ปัจจัยดา้นเศรษฐศาสตร ์ว่าดว้ยการแสวงหาตลาดใหม่ๆ ซึ่งจะ
เป็นปัจจยัที่บ่งชีว้่าการลงทุนจะได ้หรือมีแนวโนม้สงูที่จะได ้ผลตอบแทนที่คุม้ค่าในอนาคต ภายใต้
ความเสี่ยงที่ยอมรบัได ้ในล าดับความส าคัญถดัมาที่ส  าคัญไม่แพก้ัน ไดแ้ก่ ปัจจัยภายในส่วนขอ้
ไดเ้ปรียบของการเป็นเจา้ของ เป็นพืน้ฐานที่ส  าคญัชองแต่ละบริษัท ก่อนที่จะพิจารณาจะไปลงทุน
โดยตรงในต่างประเทศ ควรที่จะต้องมั่นใจในศักยภาพความพรอ้มของบริษัท และแบรนด์ของ
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บริษัท โดยเมื่อบรษิัทไดพ้ิจารณาสองขอ้แรกนีแ้ละเห็นเหมาะสมที่จะลงทุนโดยตรง ประเด็นปัจจยั
อ่ืน ๆ ก็เป็นประเด็นความส าคญัลดหลั่นรองลงไปตามล าดบัดงันี ้ 

ปัจจยัภายนอกดา้นนโยบายส่งเสรมิ FDI ซึ่งประเทศผูร้บัการลงทุนโดยสว่นมากมีการให้
สิทธิประโยชนก์ารลงทุนใกลเ้คียงกนั ล าดับถดัมา ปัจจัยภายนอกดา้นความสะดวกในการด าเนิน
ธุรกิจ ซึ่งในประเด็นนีแ้มค้วามสะดวกในเมียนมาจะไม่มากแต่ก็พอมีหนทางลดความไม่สะดวก
หรือปรบัตัวได ้และสุดทา้ย ปัจจยัภายในส่วนขอ้ไดเ้ปรียบจากการท าภายในบริษัทเอง ซึ่งถือเป็น
เรื่องพื ้นฐานภายในแต่ละบริษัทที่ โดยส่วนใหญ่ภายใต้สภาพการแข่งขันที่ เข้มข้นในปัจจุบัน
สามารถท าไดอ้ยู่แลว้ 

ข้อเสนอแนะ 
ขอ้เสนอแนะจากการศกึษา 
ข้อเสนอแนะส าหรับบริษัทเอกชนไทย 

1. บริษัทเอกชนไทยควรที่จะไดท้ าการประเมินว่าตนเองมีแบรนดท์ี่ดีและแข็งแกร่ง
หรือไม่ ส าหรบัตลาดในประเทศไทย เนื่องจากผูบ้ริโภคชาวเมียนมามีความคุน้เคยกับสินคา้และ
บรกิารจากไทย ดงันัน้หากมีแบรนดท์ี่ดีและเป็นที่รบัรูใ้นประเทศไทย ก็จะสามารถสรา้งการรบัรูไ้ด้
ง่ายขึน้ในตลาดเมียนมา 

2. บรษิัทเอกชนไทยควรที่จะไดท้ าการประเมินตนเอง ถึงระบบการบงัคบับญัชาควรที่
จะตอ้งมีประสิทธิภาพไม่ย่อหย่อน รวมถึงการควบคมุตน้ทนุและความเสี่ยง เนื่องจากเป็นส่วนงาน
ที่ส  าคัญที่บริษัทตอ้งท าภายในบริษัทเอง และโดยมากท าโดยพนักงานที่ไดร้บัความไวว้างใจเคย
รว่มงานกนัมานาน 

3. เพื่อไดป้ระโยชนจ์ากนโยบายส่งเสริม FDI อย่างเต็มที่ บริษัทเอกชนไทยที่อยู่ใน
ภาคการผลิต หากเป็นไปได ้ควรพิจารณาลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ จะไดร้บัการอ านวยความ
สะดวกในการลงทุนเป็นอย่างดี เป็นการแกปั้ญหาในเรื่องการติดต่อประสานงานกบัภาครฐัโดยการ
ใชบ้ริการของ One Stop Service Center และไดใ้ชป้ระโยชนอ์ย่างเต็มที่จากโครงสรา้งพืน้ฐานที่
วางไวใ้นโครงการเป็นอย่างดี แต่ส าหรบับริษัทเอกชนไทยที่อยู่ในภาคการบริการ ควรที่จะตอ้งได้
เตรียมการรบัมือกับความเสี่ยงในดา้นต่าง ๆทั้งนีเ้นื่องจากรฐับาล เมียนมายังไม่ไดม้ีนโยบายที่
สง่เสรมิธุรกิจในภาคบรกิารมากเท่าที่ควร 

4. ตามที่ผลการศึกษาชี ้ว่าบริษัทเอกชนไทยมองตลาดเมียนมาว่าเป็นตลาดที่มี
ศักยภาพ ข้อแนะน าที่มีเพื่อให้การเจาะตลาดเมียนมาท าได้โดยมีประสิทธิผลคือ ในกรณีที่
บริษัทเอกชนไทยที่มีความคุน้เคยกับตลาดเมียนมามาก่อน โดยอาจมีคู่ค้า ตัวแทนจ าหน่าย ที่
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ไวว้างใจได ้อาจเขา้ลงทุนในเมียนมาโดยการร่วมทุนกบัคู่คา้นกัธุรกิจทอ้งถิ่น ซึ่งจะไดป้ระโยชนใ์น
เรื่องเครือข่ายการตลาดในท้องถิ่นได้ ส่วนบริษัทเอกชนไทยที่ยังใหม่ต่อตลาดเมียนมาอาจขอ
ค าปรึกษาเพิ่มเติมได้จาก สถานเอกอัครราชทูตไทย ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเข้า หรือ 
สมาคมนกัธุรกิจไทยในเมียนมา  

5. เพื่ออ านวยความสะดวกในการด าเนินธุรกิจ การไดร้ว่มทนุกบัคู่คา้นกัธุรกิจทอ้งถิ่น
ที่ไวใ้จได ้จะยังประโยชนใ์นการใชน้ักธุรกิจทอ้งถิ่นในการติดต่อประสานงานกับภาครฐัใหไ้ดร้บั
ความสะดวก ส่วนบริษัทเอกชนไทยที่ยังใหม่ต่อตลาดเมียนมา อาจพิจารณาใชบ้ริการ บริษัทที่
ปรกึษาทางบญัชีและกฎหมาย ทอ้งถิ่น ช่วยในการติดต่อประสานงานกบัทางภาครฐัได ้

6. บริษัทเอกชนไทยควรตอ้งระวงัการแข่งขนัดา้นราคาจากสินคา้ลอกเลียนแบบหรือ
สินคา้ดอ้ยคณุภาพที่วางขายในตลาดเมียนมาเนื่องจาก เมียนมา ยงัไม่มีนโยบายที่ชดัเจนในเรื่อง
ของมาตรฐานผลิตภณัฑอ์ตุสาหกรรม 

7. นักธุรกิจไทยควรที่จะต้องได้ฝึกหัดเรียนรูภ้าษาเมียนมาซึ่งจะช่วยให้ก้าวข้าม
ช่องว่างทางภาษา ท าใหส้ามารถสื่อสารไดอ้ย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพ  การพยายามเรียนรู้
ภาษาเมียนมานั้นเป็นการสรา้งภาพลักษณ์ที่ เป็นบวกอย่างมาก  ชาวเมียนมาจะชื่นชอบและ
ประทบัใจมาก หากมีชาวต่างชาติพยายามที่จะเรียนรูภ้าษาของเขา การหวงัพึ่งจะใชภ้าษาองักฤษ
เป็นภาษาหลกัในการสื่อสารโดยคิดว่าเมียนมาเคยอยู่ใตก้ารปกครองของอังกฤษ ชาวเมียนมาจึง
ควรที่จะใชภ้าษาองักฤษไดดี้นัน้ เป็นความคิดที่ผิด เนื่องจากชาวเมียนมาที่ใชภ้าษาองักฤษไดดี้นัน้
มีจ านวนนอ้ยมาก ๆ  

8. เนื่องจากเมียนมามีกลุ่มชาติพันธ์มากมายหลายกลุ่มในประเทศ จึงควรที่จะได้
เขา้ใจถึงที่มาและความสมัพนัธข์องแต่ละกลุม่ เนื่องจากบางกลุม่อาจมีความขดัแยง้ระหว่างกนัอยู่  

9. แม้ว่าเมียนมาในปัจจุบันมีการเปิดกว้างและให้เสรีทางการค้ามากขึ ้น  มี
ภาพลกัษณท์ี่ดีมากขึน้ในสงัคมโลก แต่อย่างไรก็ตามยังคงมีบางกลุ่มธุรกิจที่หลงเหลือตกทอดมา
จากยุคการปิดประเทศซึ่งกลุ่มธุรกิจเหล่านัน้มีภาพลกัษณ์ที่ไม่ขาวสะอาดนัก  บางกลุ่มพัวพันกับ
การคา้ยาเสพติด ในขณะที่บางกลุ่มมีความสัมพันธ์ กับกลุ่มอ านาจเก่าที่มีมลทินจากเรื่องการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชน การติดต่อคบคา้มีความสมัพนัธก์บักลุ่มธุรกิจเหล่านีอ้าจท าใหบ้ริษัทเอกชน
ไทยมีภาพลักษณ์ที่ไม่ดีไปดว้ย ในมุมมองของคู่คา้ฝ่ังยุโรปและอเมริกาได้ ดังนั้นจึงควรมีความ
ระมดัระวงัและตรวจสอบผลกระทบอย่างรอบดา้นก่อนที่จะมีความสมัพนัธก์บักลุม่ธุรกิจเหล่านี ้ 
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ข้อเสนอแนะส าหรับรัฐบาล 
1. รฐับาลเมียนมาควรที่จะไดม้ีการส่งเสริมธุรกิจในภาคบริการควบคู่ไปกบัภาคการ

ผลิต รวมไปถึงภาคโรงแรมและการท่องเที่ยวดว้ย ซึ่งยงัขาดการสง่เสรมิเท่าที่ควร 
2. รฐับาลเมียนมาควรที่จะเขม้งวดในเรื่องของมาตรฐานผลิตภัณฑอ์ุตสาหกรรม ไม่

ปล่อยใหส้ินคา้ดอ้ยคณุภาพวางขายในตลาด นอกจากจะท าใหเ้กิดการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมแลว้
ยงัเป็นอนัตรายต่อผูบ้รโิภคอีกดว้ย 

3. รัฐบาลเมียนมาควรที่จะใช้มาตรการที่ เป็น  non-tariff barrier บ้าง ทั้งนี ้เพื่ อ
ป้องกันการทุ่มตลาดจากสินคา้น าเขา้จากประเทศต่าง ๆ และเพื่อปกป้องผูป้ระกอบการทอ้งถิ่น
รวมถึงชาวต่างชาติที่ไดเ้ขา้มาลงทนุในประเทศ  

4. รฐับาลเมียนมาควรที่จะไดเ้ดินหนา้อย่างต่อเนื่องในเรื่องของการปฏิรูปที่ดิน  การ
จดัการเอกสารสิทธิ์ การใชป้ระโยชนบ์นท่ีดิน เนื่องจากการใชท้ี่ดินในฐานะที่เป็นปัจจัยการผลิตที่
ส  าคญัในเมียนมานัน้ ยงัเป็นไปอย่างไม่เต็มประสิทธิภาพ 

5. จากขอ้จ ากัดการเขม้งวดรูปแบบการด าเนินธุรกิจจากคณะกรรมการบริหารเขต
เศรษฐกิจพิเศษ ปัญหานีค้วรมีการผ่อนคลาย เนื่องจากในวิถีการด าเนินธุรกิจแลว้ บริษัทที่จัดตัง้
แลว้ควรที่จะมีอิสระด าเนินธุรกิจในดา้นต่าง ๆ ที่บริษัทเห็นควร ไม่ว่าจะเป็นดา้นการผลิต การจัด
จ าหน่าย (สภาวะในปัจจุบันนีห้ากบริษัทได้รบัอนุญาตให้ผลิตสินค้ารายการใดแล้วก็จะให้จัด
จ าหน่ายแต่สินคา้รายการนัน้ ไม่สามารถจัดจ าหน่ายสินคา้อ่ืน ๆในเครือเดียวกนั จากโรงงานอ่ืน
นอกประเทศได ้) ทัง้นีเ้พื่อใหบ้ริษัทมีความสามารถในการแข่งขันและเติบโตไดอ้ย่างยั่งยืน  ซึ่งจะ
สง่ผลดีต่อภาครฐัในดา้นภาษี และสง่ผลดีต่อภาคสงัคมในเรื่องการจา้งงานอีกดว้ย  

6. รฐับาลเมียนมาควรที่จะไดเ้ดินหนา้อย่างต่อเนื่องเรื่องของการพัฒนาทักษะฝีมือ
แรงงานเพื่อใหส้ามารถปอ้นแรงงานฝีมือใหก้บัอตุสาหกรรมไดม้ากขึน้ 

7. จากผลงานที่ ดีของรัฐบาลในการปฏิ รูปหน่วยงานส่งเสริมการลงทุน  ท าให้
หน่วยงานส่งเสรมิการลงทุนมีความสามารถในการตอบสนองต่อผูล้งทุนไดอ้ย่างดี รฐับาลควรที่จะ
ได้ปฏิ รูประบบราชการในภาพรวมด้วยเพื่ อให้หน่วยงาน อ่ืน ๆสามารถท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพเฉกเช่น หน่วยงานสง่เสรมิการลงทนุ 

8. รฐับาลเมียนมาควรที่จะไดพ้ัฒนาต่อเนื่องในเรื่องของโครงสรา้งพืน้ฐานที่ยังขาด
แคลนอยู่มาก  
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ข้อจ ากัดในการศึกษา 
1. ขอ้มูลพืน้ฐานต่าง ๆของประเทศเมียนมามีการเก็บบนัทึกอย่างจ ากดั ในช่วงการ

ปิดประเทศ ขอ้มูลสถิติดา้นเศรษฐกิจและสังคม ไม่ไดม้ีการเก็บบันทึกไวอ้ย่างเป็นระบบ แมแ้ต่
ขอ้มลูส ามะโนประชากรยงัไม่มีชดัเจน  

2. ขอ้มูลของบริษัทเอกชนบางอย่าง ที่บางบริษัทถือเป็นความลบัของบริษัทและไม่
สามารถเปิดเผยได้ เช่น จ านวนคนงาน ยอดขายปีล่าสุดโดยประมาณ ผลก าไรปีล่าสุด
โดยประมาณ สว่นแบ่งการตลาด เป็นตน้  

ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป  
1. การศึกษาครัง้ต่อไปควรที่จะไดม้ีการเก็บขอ้มลูเพิ่มมากขึน้จากบรษิัทเอกชนไทยที่

ไดไ้ปลงทุนโดยตรงในประเทศเมียนมา และอาจรวมถึงบรษิัทเอกชนไทยที่แมย้งัไม่ไดไ้ปลงทุนแต่มี
ความคิดที่จะขยายกิจการไปยงัเมียนมา 

2. ควรที่จะไดศ้ึกษาเก็บขอ้มูลเพิ่มขึน้จากภาคธุรกิจอ่ืน ๆ ที่ในอนาคตจะมีบทบาท
ส าคัญ เช่น ภาคธุรกิจคา้ปลีกคา้ส่ง ภาคโครงสรา้งพืน้ฐาน ภาคโลจิสติกสแ์ละจัดจ าหน่าย ภาค
การธนาคารและกฎหมาย เป็นต้น เพื่อให้สามารถเห็นภาพรวมของการลงทุนโดยตรงจาก
ต่างประเทศของบรษิัทเอกชนไทยในประเทศเมียนมา 

3. ควรที่จะไดศ้ึกษาผลที่เกิดจากการ Disruptive Technology ว่าจะส่งผลต่อปัจจัย
ที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนโดยตรงในเมียนมาหรือไม่ อย่างไร เนื่องจากหลีกเลี่ยงไม่ได้ว่า
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในปัจจุบันนี ้เป็นหนึ่งในสิ่งที่ เกิดขึ ้นอย่างต่อเนื่องและมีการ
เปลี่ยนแปลงไปอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการใชช้ีวิตประจ าวัน การท างาน โลกธุรกิจ การเกษตร 
ไปจนถึงเศรษฐกิจ จนท าให้หลายๆ ครั้ง สิ่ งต่าง  ๆ ถูก Disrupt ไป และท าให้ผู ้คนหันมา
เปลี่ ยนแปลงและปรับ เปลี่ ยนเพื่ อที่ จะได้สามารถปรับตัวให้อยู่ รอดในยุคที่  Disruptive 
Technology คือหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงจนท าใหเ้กิดผลกระทบอย่างรอบดา้น  

Disruptive Technology คือ เทคโนโลยีหรือนวตักรรมที่เขา้มาสรา้งตลาดและมลูค่า
ใหก้ับผลิตภัณฑท์ี่ใชเ้ทคโนโลยี จนท าใหเ้กิดผลกระทบอย่างรุนแรงและท าใหผ้ลิตภัณฑเ์ดิมถูก 
Disrupt ไป โดยที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านของคุณภาพ ประสิทธิภาพด้านการผลิต การขาย 
ตน้ทนุของผลิตภณัฑน์ัน้ ๆ หรือแมก้ระทั่งการปรบัเปลี่ยนรูปแบบของการผลิตจากรูปแบบเดิม ใหม้ี
การเปลี่ยนแปลงมากยิ่งขึน้ ไม่ว่าจะเป็นการน าระบบอตัโนมติัเขา้มาใชใ้นกระบวนการผลิตสินคา้ 
ตรวจนบัสินคา้ การเก็บขอ้มลูเอาไวใ้นระบบคลาวดแ์ทนการเก็บเป็นเอกสาร เป็นตน้ (Pariyakorn, 
2020) 
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การคาดการณ์ว่าการลงทุนโดยตรงในเมียนมาเพื่อแสวงหาตลาด โดยการท าการ
ผลิตเพื่อทดแทนการน าเขา้ ซึ่งในพฒันาการขัน้ต่อไป หากอา้งอิงจากตวัอย่างที่มีในอดีต อาทิเช่ น
ประเทศไทย ก็คงจะกล่าวไดว้่าคงจะเป็นการผลิตเพื่อการส่งออก โดยจะส่งออกสินคา้ที่ผลิตได้
มากกว่าการบริโภคในประเทศออกไปขายในตลาดโลก แต่ดว้ยผลจาก Disruptive Technology 
อาจท าใหแ้นวโนม้การลงทนุโดยตรงไม่ไดเ้ป็นไปตามตวัอย่างในอดีตเหลา่นัน้  
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