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ปั จจุบนั เมี ยนมากํ าลังเป็ นประเทศที่เ นื อ้ หอมที่สุดในบรรดาประเทศในแถบอาเซี ยนที่ ดึงดูดให้
นัก ลงทุ น จากทั่ว โลกต่ า งแสวงหาโอกาสและลู่ ท างเข้ าไปจับจองพื น้ ที่ ใ นการทํ าธุ รกิ จ ในหลากหลาย
อุตสาหกรรม ด้ วยศักยภาพที่โดดเด่นจากเศรษฐกิจที่เติบโตอย่างร้ อนแรงที่สดุ ในกลุ่มประเทศ CLMV เฉลี่ย
ราวร้ อยละ 8 ในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา และเฉลี่ยร้ อยละ 8.5 ในช่วงปี 2560-2564 นอกจากนี ้ เมียนมายังเป็ น
ตัวเลือกอันดับต้ นๆ ที่ตอบโจทย์การออกไปลงทุนในต่างประเทศของไทยได้ ในหลายมิติ ทังเพื
้ ่อการแสวงหา
ตลาด (Market Seeking) ด้ วยจํานวนประชากรราว 57 ล้ านคน อีกทังยั
้ งมีพื ้นที่เชื่อมต่อกับตลาดขนาดใหญ่
อันดับ 1 และอันดับ 2 ของโลกอย่างจีนและอินเดียที่มีประชากรรวมกันกว่า 2,700 ล้ านคน ตลอดจนเป็ น
แหล่งเข้ าไปแสวงหาวัตถุดิบ (Resource Seeking) จากการที่เมียนมามีแหล่งทรัพยากรธรรมชาติจํานวน
มหาศาลที่ รอการค้ น หาและนํ าไปใช้ ประโยชน์ กระจายอยู่ทั่วทัง้ ประเทศ นอกจากนี ้ ยัง เป็ นประเทศที่
นักลงทุนเข้ าไปแสวงหาแรงงาน (Labor Seeking) จากประชากรวัยทํางานในเมียนมาที่มีมากถึงกว่าร้ อยละ 60
ของประชากรทังประเทศ
้
ประกอบกับมีอตั ราค่าจ้ างแรงงานตํ่าที่สุดในอาเซียน ยิ่งไปกว่านัน้ การเข้ าไป
ลงทุนในเมียนมายังเป็ นไปเพื่อแสวงหาสิทธิ ประโยชน์ต่างๆ (Privilege Seeking) ที่เมียนมายังคงได้ รับ
โดยเฉพาะสิทธิพิเศษทางภาษี จากประเทศตลาดหลักอย่างสหรัฐอเมริ กา สหภาพยุโรป และญี่ปนุ่ ซึ่งปั จจัย
เหล่านี ้เป็ นสิ่งที่นกั ลงทุนไทยไม่ควรมองข้ ามในฐานะที่เป็ นประเทศบ้ านใกล้ เรื อนเคียง
เหตุผลดังกล่าวข้ างต้ นล้ วนสะท้ อนให้ เห็นว่าเมียนมามีศกั ยภาพเพียงพอที่จะเป็ นได้ ทงแหล่
ั ้ งลงทุน
แห่งใหม่ ตลอดจนฐานการผลิตที่มีศกั ยภาพสําหรับผู้ประกอบการไทยในการเสริ มสร้ างความแข็งแกร่งให้
ธุรกิ จ โดยเฉพาะการลดต้ นทุน การผลิ ต และการเพิ่ม ขี ดความสามารถในการแข่ง ขันของธุรกิ จ ไทยใน
ตลาดโลก EXIM Bank เล็งเห็นถึงความสําคัญของการสนับสนุนผู้ประกอบการไทยให้ ออกไปขยายธุรกิจใน
ประเทศที่ มี ศัก ยภาพอย่า งเมี ยนมาได้ อย่า งมั่น ใจ จึ ง จัดทํ าบทวิ เ คราะห์ อุต สาหกรรมที่ มี ศักยภาพใน
เมียนมา เพื่อฉายภาพให้ ผ้ ปู ระกอบการและผู้สนใจได้ เห็นเมียนมาในแง่มุมที่แตกต่างจากเดิม พร้ อมทัง้
แนะนําลูท่ างการเข้ าไปลงทุนในแต่ละอุตสาหกรรมที่มีลกั ษณะเฉพาะ ซึ่งจะช่วยเปลี่ยนมุมมองต่ออุปสรรคต่างๆ
ในเมียนมาให้ กลายเป็ นความท้ าทายและโอกาสทางธุรกิจ

ความท้ าทายที่ ผ้ ูประกอบการมักมองเป็ นอุปสรรคลําดับต้ นๆ ในการเข้ าไปลงทุนในเมียนมา คือ
ความขาดแคลนด้ านสาธารณูปโภค โดยเฉพาะไฟฟ้าและพลังงาน เนื่องจากเมียนมามักประสบปั ญหา
ไฟฟ้ าดับบ่อยครั ง้ และพื น้ ที่ กว่ าครึ่ งหนึ่ งของประเทศยังไม่มี ไฟฟ้ าใช้ รั ฐบาลเมี ยนมาจึงมี น โยบายให้
ความสําคัญต่อการยกระดับมาตรฐานสาธารณูปโภคพื ้นฐานและคุณภาพชีวิตของชาวเมียนมาด้ วยการตังเป
้ ้า
เพิ่มกําลังการผลิตไฟฟ้าจากระดับปั จจุบนั ที่ 4,900 เมกะวัตต์ เป็ น 54,608 เมกะวัตต์ ภายในปี 2573
โรงไฟฟ้าและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องจึงเป็ นธุรกิจลําดับต้ นๆ ที่น่าสนใจเข้ าไปลงทุนและถือเป็ นอุตสาหกรรมตังต้
้ น
ที่ เป็ นรากฐานสํ าคัญในการจุดประกายให้ เกิ ดอุตสาหกรรมอื่ นๆ ตามมา ทัง้ นี ้ ธุ ร กิ จ โรงไฟฟ้ าและธุ ร กิ จ
ที่ เ กี่ ยวเนื่ องที่ น่าสนใจลงทุนในเมี ยนมามี ทัง้ โรงไฟฟ้ าถ่ า นหิน ซึ่ง รั ฐ บาลเมี ยนมาตัง้ เป้าเพิ่ ม สัดส่วน
การผลิตไฟฟ้าพลังงานถ่านหินจากร้ อยละ 3 ในปี 2558 เป็ นร้ อยละ 33 ในปี 2573 ขณะเดียวกันโรงไฟฟ้า
พลังนํา้ แหล่งพลังงานหลักในการผลิตไฟฟ้าของเมียนมา ซึ่งปั จจุบนั เมียนมาผลิตไฟฟ้าจากพลังนํ ้าไปเพียง
3,151 เมกะวัตต์ หรื อราวร้ อยละ 7 ของศักยภาพในการผลิตไฟฟ้าจากพลังนํ ้าสูงสุดที่ระดับ 47,441.9 เมกะวัตต์
เท่านัน้ สะท้ อนถึงศักยภาพด้ านพลังนํ ้าที่ยงั มีอยูอ่ ีกมาก ขณะที่โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ หนึ่งในแหล่ง
พลังงานทางเลือกที่มีศกั ยภาพสูงในเมียนมาเริ่ มทวีความสําคัญมากขึ ้นเป็ นลําดับ สะท้ อนได้ จากแผนแม่บท
ด้ านพลังงานไฟฟ้าของเมียนมาที่ปรับเพิ่มสัดส่วนกําลังการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนจากร้ อยละ 2
ในปี 2563 เป็ นร้ อยละ 9 ในปี 2573 นอกจากนี ้ ธุรกิจโทรคมนาคม นับเป็ นอีกหนึ่งธุรกิจที่รัฐบาลเมียนมา
ให้ ค วามสํ า คัญ และให้ ก ารสนับ สนุ น เป็ นอย่ างมาก จึ ง มี น โยบายเปิ ดให้ มี ก ารแข่ ง ขัน แบบเสรี โดยให้
นักลงทุนต่างชาติเข้ ามาลงทุนและให้ บริ การในเมียนมาได้ โดยมีจุดมุ่งหมายให้ ชาวเมียนมาเข้ าถึงบริ การ
โทรคมนาคมในระดับสากล โดยตั ้งเป้ าให้ อตั ราการเข้ าถึงบริ การโทรศัพท์อยู่ในระดับสูงกว่าร้ อยละ 90
จากปั จจุบนั ร้ อยละ 75 ของประชากรทังหมด
้
และอัตราการเข้ าถึงอินเทอร์ เน็ตความเร็ วสูงมากกว่าร้ อยละ 50
จากปั จจุบนั ร้ อยละ 0.06 ของประชากรทังประเทศ
้
ภายในปี 2563 อันจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวเมียนมา
พร้ อมทังส่
้ งเสริ มให้ เกิดการพัฒนาด้ านอื่นๆ ต่อไป ขณะเดียวกันอุตสาหกรรมการผลิตก็มีศกั ยภาพไม่ยิ่งหย่อน
ไปกว่ากัน ทั ้งอุตสาหกรรมหนักอย่างอุตสาหกรรมรถยนต์ และชิน้ ส่ วนรถยนต์ ซึ่งได้ รับอานิสงส์จาก
การผ่อนคลายนโยบายการนํ าเข้ ารถยนต์ในเมียนมาที่เอือ้ ประโยชน์ให้ ตลาดรถยนต์ในประเทศขยายตัว
ขณะที่ อุตสาหกรรมชิน้ ส่วนรถยนต์ของเมียนมายังขาดการพัฒนา ทําให้ มีช่องว่างทางการตลาดสําหรั บ
ชิ ้นส่วนรถยนต์ส่งออก ซึ่งผู้ประกอบการไทยที่มีความเชี่ยวชาญเป็ นอันดับต้ นๆ ของอาเซียนมีศกั ยภาพ
ใน

ในการเข้ าไปลงทุน นอกจากนี ้ อุตสาหกรรมเบาอย่างอุตสาหกรรมเสื อ้ ผ้ าสําเร็ จรู ป ก็สร้ างมูลค่าทาง
เศรษฐกิจผ่านการจ้ างงานให้ กับชาวเมียนมาจํานวนมาก อีกทังยั
้ งเป็ น 1 ใน 9 กิจการที่รัฐบาลเมียนมา
ส่งเสริ มให้ นกั ลงทุนต่างชาติเข้ ามาลงทุนเพื่อให้ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาประเทศ ในส่วนของ
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับภาคเกษตรกรรมอย่างอุตสาหกรรมข้ าว อุตสาหกรรมนมและผลิตภัณฑ์
ก็มีศกั ยภาพในการเข้ าไปลงทุนในระยะถัดไป
บทวิเคราะห์ “เจาะลึกอุตสาหกรรมศักยภาพในเมียนมา” ได้ สะท้ อนให้ เห็นว่าทุกอุตสาหกรรมล้ วน
มีโอกาสเปิ ดกว้ างสําหรับผู้ประกอบการไทย และจะช่วยเปลี่ยนมุมมองของนักลงทุนไทยจากทําไมต้ องไป
เมียนมา? กลายเป็ น ทําไมถึงยังไม่ไปเมียนมา?

Disclaimer : ข้อมู ลทัง้ หมดทีร่ ะบุ ไว้ในสือ่ อิเล็กทรอนิ กส์น้ี เป็ นข้อมู ลทีไ่ ด้จากแหล่ งข้อ มูลทีห่ ลากหลาย รวมทัง้ ผลทีไ่ ด้จากการ
วิเคราะห์ วิจยั ข้อมูลทีไ่ ด้รบั จากแหล่งต่างๆ โดยการเผยแพร่ขอ้ มูลในสือ่ อิเล็กทรอนิกส์น้ีเป็ นไปเพือ่ วัตถุประสงค์ในการให้ขอ้ มูลเบื้องต้น
แก่ผู้ทสี ่ นใจเท่านัน้ ธนาคารเพือ่ การส่งออกและนํ าเข้าแห่งประเทศไทยไม่รบั รองถึงความถูกต้อง แท้จริง ความครบถ้วน หรือความเป็ น
ปจั จุบนั ของข้อมูลทัง้ หมดทีเ่ ผยแพร่ในสือ่ อิเล็กทรอนิกส์น้ี นอกจากนัน้ แล้ว ธนาคารเพือ่ การส่งออกและนํ าเข้าแห่งประเทศไทยไม่ขอ
รับผิดชอบต่อความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ ไม่ว่าโดยทางตรง หรือทางอ้อมทีอ่ าจเกิดขึ้นจากการนํ าข้อมูลทีร่ ะบุในสือ่ อิเล็กทรอนิกส์น้ี
ไปใช้ไม่วา่ โดยทางใด
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โรงไฟฟ้ าพลังนา้ ในเมียนมา
นับตังแต่
้ รัฐบาลเมียนมาดาเนินนโยบายเปิ ดประเทศด้ วยการส่งเสริ มการค้ าระหว่างประเทศและ
ดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศให้ เข้ ามาในเมียนมามากขึ ้น การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพื ้นฐานเพื่อรองรับ
นโยบายดังกล่าวจึงเป็ นหนึ่งในยุทธศาสตร์ หลักซึ่งรัฐบาลเมียนมาให้ ความสาคัญ ควบคูไ่ ปกับการยกระดับ
คุณ ภาพชี วิ ตของประชากรในประเทศ โดยเฉพาะการเร่ ง รั ดพั ฒ นาระบบไฟฟ้ าและเครื อข่ ายสายส่ ง
ให้ ครอบคลุมมากยิ่งขึ ้น เนื่องจากปั จจุบนั เมียนมายังไม่สามารถผลิตไฟฟ้าได้ เพี ยงพอกับความต้ องการใช้
ที่เพิ่มขึ ้น ส่งผลให้ เมียนมาประสบปั ญหาไฟดับบ่อยครัง้ รวมทังพื
้ ้นที่มากกว่าครึ่งหนึ่งของประเทศยังไม่มี
ไฟฟ้าใช้ รั ฐบาลเมียนมาจึงตัง้ เป้ าเพิ่มกาลังการผลิต ไฟฟ้ าจากระดับปั จจุบันที่ 4,900 เมกะวัตต์
เป็ น 54,608 เมกะวัตต์ ภายในปี 2573 รวมทัง้ ปรั บปรุ งกฎหมายไฟฟ้ าฉบับใหม่ ปี 2557 เพื่อจูงใจ
ให้ นักลงทุนต่ างชาติเข้ ามาลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้ า เพิ่มขึน้ โดยเฉพาะโรงไฟฟ้ าพลังนา้ จึงเป็ น
โอกาสดีของนักลงทุนต่างชาติ รวมถึงนักลงทุนไทยในการเข้ าไปลงทุนธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังน ้าในเมียนมา
มารู้จักกับโรงไฟฟ้ าพลังนา้
 ไฟฟ้าพลังน ้า คือ ไฟฟ้าที่เกิดจากการใช้ พลังงานจลน์ * (Kinetic Energy) ของน ้าในการหมุนกังหันน ้าและเครื่ องกาเนิดไฟฟ้า
โดยน ้าที่ถกู กักเก็บในเขื่อนหรื ออ่างเก็บน ้าจะสะสมพลังงานศักย์ ** (Potential Energy) ไว้ เมื่อทาการปล่อยน ้าจากที่สูงลงสู่
ที่ต่า พลังงานศักย์ ข องนา้ จะเปลี่ ยนเป็ นพลังงานจลน์ แ ละพลังงานจลน์ เหล่านี จ้ ะทาการหมุนกังหันนา้ ซึ่งเชื่ อ มต่อ กับ
ระบบเครื่ องกาเนิดไฟฟ้า ทังนี
้ ้ ปริ มาณไฟฟ้าที่ผลิตได้ จากพลังน ้าขึ ้นอยู่กบั หลายปั จจัย อาทิ ปริ มาณน ้าที่กกั เก็บ ความแตกต่าง
ของระดับน ้า รวมทังประสิ
้
ทธิภาพของกังหันน ้าและเครื่ องกาเนิดไฟฟ้า
 โรงไฟฟ้าพลังน ้าสามารถจาแนกได้ เป็ น 3 ประเภท
 โรงไฟฟ้ าพลังนา้ จากอ่ างเก็บนา้ (Reservoir) : โรงไฟฟ้าประเภทนีจ้ าเป็ นต้ องมีอ่างเก็บนา้ เป็ นส่วนประกอบ
เนื่องจากน ้าในส่วนอ่างเก็บน ้าจะถูกปล่อยจากที่สงู ลงสู่ที่ต่าเพื่อทาการหมุนกังหันน ้าและเครื่ องกาเนิดไฟฟ้า โรงไฟฟ้า
พลังน ้าจากอ่างเก็บน ้าสามารถบริ หารจัดการน ้าได้ ง่ายและเหมาะสาหรับผลิตไฟฟ้าในช่วงที่มีความต้ องการใช้ ไฟฟ้าสูง
จึงได้ รั บความนิยมสูงสุด ทัง้ นี ้ ปริ มาณไฟฟ้าที่ผลิตได้ ขึน้ อยู่กับปริ มาณนา้ ที่ปล่อย รวมทัง้ ส่วนต่างระดับความสูง
ระหว่างส่วนกักเก็บน ้าและส่วนรับน ้าที่ถกู ปล่อยลงมาเป็ นสาคัญ
 โรงไฟฟ้ าพลังนา้ แบบมีนา้ ไหลผ่ านตลอดปี (Run of River) : โรงไฟฟ้าประเภทนี ้ไม่มีอ่างเก็บน ้าเป็ นส่วนประกอบ
มีเพียงอาคารสาหรับทดน ้าให้ สงู ขึ ้น จึงเหมาะสาหรับพื ้นที่ซงึ่ ค่อนข้ างราบและมีน ้าไหลผ่านตลอดปี ทังนี
้ ้ ระบบผลิตไฟฟ้า
จะทางานตลอดเวลาโดยอาศัยการไหลของน ้าในแม่น ้า ส่งผลให้ ปริ มาณไฟฟ้าที่ผลิตได้ ขึ ้นอยู่กบั ปริ มาณน ้าที่ไหลผ่าน
ระบบผลิตไฟฟ้าเป็ นสาคัญ
 โรงไฟฟ้ าพลังนา้ แบบสูบกลับ (Pumped Storage) : โรงไฟฟ้าประเภทนี ้จาเป็ นต้ องมีอ่างเก็บน ้าเป็ นส่วนประกอบ
ระบบผลิตไฟฟ้าทางานโดยอาศัยการถ่ายเทนา้ ระหว่างอ่างเก็บน ้าที่มีความสูงต่างกัน เหมาะสาหรั บการผลิตไฟฟ้า
ในช่วงที่มีความต้ องการใช้ ไฟฟ้ามาก แต่ในช่วงที่มีความต้ องการใช้ ไฟฟ้าน้ อย ไฟฟ้าส่วนเกินจะถูกใช้ ในการสูบน ้าไปยัง
อ่างเก็บน ้าที่อยู่สูงกว่า ทังนี
้ ้ ปริ มาณไฟฟ้าที่ผลิตได้ ขึ ้นอยู่กบั ปริ มาณน ้าที่ปล่อยและส่วนต่างความสูงของอ่างเก็บน ้า
ทังสองเป็
้
นสาคัญ
 เป็ นการผลิตพลังงานสะอาดและช่วยลดภาวะโลกร้ อน และนอกจากใช้ ผลิตไฟฟ้าแล้ ว น ้าในเขื่อนยังสามารถสารองไว้ ใช้
ในยามขาดแคลนได้ อีกด้ วย
หมายเหตุ : * พลังงานที่เกิดขึ ้นขณะวัตถุกาลังเคลื่อนที่
**
พลังงานที่สะสมอยู่ในวัตถุ
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ปั จจัยสนับสนุนการลงทุนธุรกิจโรงไฟฟ้ าพลังนา้ ในเมียนมา
 ความต้ องการใช้ ไฟฟ้ าในเมียนมาเติบโตอย่ างรวดเร็ว
ความต้ องการใช้ ไฟฟ้าในเมียนมามีแนวโน้ มสูงขึ ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและการเพิ่มขึ ้น
ของจานวนประชากร โดยกระทรวงพลังงานไฟฟ้า (Ministry of Electric Power : MOEP) ของเมียนมา ประมาณการ
ความต้ องการใช้ ไฟฟ้ ามีแนวโน้ มเพิ่มขึน้ จาก 2,527 เมกะวัตต์ ในปี 2558 เป็ น 4,531 เมกะวัตต์ และ
14,542 เมกะวัตต์ ในปี 2563 และปี 2573 ตามลาดับ ขณะที่อตั ราการเข้ าถึงไฟฟ้าต่อจานวนประชากร
ของเมียนมาอยู่ที่ร้อยละ 34 ซึ่งต่าสุดในอาเซียน โดยพื ้นที่ที่เข้ าถึงไฟฟ้าส่วนใหญ่เป็ นพื ้นที่ในเขตเมืองสาคัญ
เช่น เมืองย่างกุ้ง เมืองมัณฑะเลย์ และกรุ งเนปิ ดอว์ เมืองหลวงของเมียนมา แต่พื ้นที่ดงั กล่าวยังคงประสบ
ปัญหาไฟฟ้าดับบ่อยครัง้ ขณะที่หลายพื ้นที่ในเขตชนบทยังไม่มีไฟฟ้าใช้
 เมียนมามีศักยภาพด้ านพลังนา้ ในระดับค่ อนข้ างสูง
สภาพภูมิประเทศของเมียนมากว่าครึ่งหนึ่งเป็ นที่ราบสูง โดยมีทิวเขาจานวนมากทอดยาวจากทิศเหนือ
จรดทิศใต้ ในพื ้นที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก จึงเอื ้อต่อการสร้ างเขื่อนกักเก็บน ้า ประกอบกับ
การได้ รับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ทาให้ เมียนมามีฝนตกชุก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเดือนพฤษภาคม
ถึงเดือนตุลาคมของทุกปี ส่งผลให้ ปัจจุบันการผลิตไฟฟ้ าของเมียนมามาจากพลังนา้ เป็ นหลัก ซึ่งสะท้ อน
ศักยภาพของแหล่ งพลังนา้ ในประเทศ

ปริมาณนา้ ฝนเฉลี่ยปี 2533-2555

แผนที่แสดงลักษณะภูมิประเทศของเมียนมา

แผนที่แสดงปริมาณนา้ ฝนเฉลี่ยรายปี
เดือน

ที่มา : Wikimedia Commons
สภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่ ของเมียนมา
เป็ นที่ราบสูง มีแนวเทื อกเขาสูงบริ เ วณ
ภาคเหนือ ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก

ที่มา : Food and Agriculture Organization (FAO)
ภาคตะวันตกเฉียงใต้ และภาคใต้ ของเมียนมา
มีปริ มาณนา้ ฝนเฉลี่ยสูงในเดือนพฤษภาคม
ถึงเดือนตุลาคมของทุกปี เนื่องจากได้ รับ
อิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้

ปริมาณนา้ ฝนเฉลี่ย
(มิลลิเมตร)
เมียนมา
ไทย

มกราคม

9.1

15.8

กุมภาพันธ์

11.5

15.5

มีนาคม

27.0

32.9

เมษายน

69.9

83.3

พฤษภาคม

215.9

207.0

มิถนุ ายน

364.8

219.1

กรกฎาคม

424.2

227.5

สิงหาคม

394.8

270.4

กันยายน

296.9

264.6

ตุลาคม

170.5

181.0

พฤศจิกายน

47.4

89.4

ธันวาคม

10.0

23.0

ที่มา : World Bank
ในช่ว งฝนตกชุก ส่ว นใหญ่เมียนมา
มีปริมาณน ้าฝนเฉลี่ยสูงกว่าไทย
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ด้ วยสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศที่เอือ้ อานวย ทาให้ เมียนมามีศักยภาพในการผลิต
ไฟฟ้ าจากพลังนา้ ได้ สูงสุดถึง 47,441.9 เมกะวัตต์ จากปริ มาณน ้าจืดราว 1.13 ล้ านล้ านลูกบาศก์เมตร
(คิดเป็ นร้ อยละ 17 ของปริ มาณน ้าจืดทังหมดใน
้
สัดส่ วนกาลังการผลิตไฟฟ้ าที่เชื่อมต่ อเข้ าระบบ
โครงข่ ายไฟฟ้ าแห่ งชาติ (National Grid) จาแนกตามแหล่ งผลิต
เอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ ) อย่างไรก็ตาม ปั จจุบนั
โรงไฟฟ้ าก๊ าซธรรมชาติ
เมี ยนมามีกาลังการผลิ ตไฟฟ้าจากพลังนา้ เพียง
25.5%
3,151 เมกะวัตต์ หรื อราวร้ อยละ 7 ของศักยภาพ
โรงไฟฟ้ าพลังนา้
การผลิ ตสูง สุด สะท้ อนถึง ศักยภาพด้ านพลัง น า้
71.4%
โรงไฟฟ้ าถ่ านหิน
ที่ยงั มีอยู่อีกมากสาหรับรองรับการผลิตไฟฟ้าเพื่อ
3.1%
ตอบสนองความต้ อ งการใช้ ไ ฟฟ้ า ที่ มี แ นวโน้ ม
เพิ่มขึ ้น ทังนี
้ ้ ปั จจุบันโรงไฟฟ้ าพลังนา้ ในเมียนมา ที่มา : MOEP, December 2015
เป็ นแหล่ งผลิตไฟฟ้ าเข้ าระบบโครงข่ ายไฟฟ้ าแห่ งชาติ (National Grid) ซึ่งเป็ นระบบสายส่ งไฟฟ้ าหลัก
ของเมียนมาได้ มากที่สุดเมื่อเทียบกับโรงไฟฟ้ าประเภทอื่นๆ
 รัฐบาลเมียนมามีนโยบายสนับสนุนการลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้ าพลังนา้
ความต้ องการใช้ ไฟฟ้าของเมียนมาที่มีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้น ส่งผลให้ รัฐบาลเมียนมามีแผนเพิ่มกาลัง
การผลิตไฟฟ้าจากปั จจุบนั 4,900 เมกะวัตต์ เป็ น 54,608 เมกะวัตต์ ในปี 2573 รวมทังเปิ
้ ดโอกาสให้
นักลงทุน ต่างชาติส ามารถเข้ ามาลงทุนในธุ รกิ จ พลังงานได้ สะดวกขึน้ ด้ วยการปรั บปรุ งกฎหมายไฟฟ้า
ฉบับใหม่ปี 2557 แทนกฎหมายไฟฟ้าฉบับเดิม ปี 2553 ซึ่งมีสาระสาคัญที่น่าสนใจ คือ การอนุญาตให้
นักลงทุนต่ างชาติสามารถเข้ ามาลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้ า รวมถึงโรงไฟฟ้ าพลังนา้ ได้ โดยไม่
จากัดขนาด และอนุญาตให้ นักลงทุนต่ างชาติสามารถถือหุ้นได้ ทัง้ หมด (ร้ อยละ 100) ในโครงการ
โรงไฟฟ้ าพลังนา้ และโรงไฟฟ้ าถ่ านหิน โดยต้ องได้ รับความเห็นชอบจาก MOEP ก่ อน (จากเดิมที่
สงวนสิทธิ์การลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าขนาดเล็กให้ แก่ชาวเมียนมาเท่านัน้ และกาหนดให้ นกั ลงทุนต่างชาติ
ต้ องร่ วมลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังนา้ และโรงไฟฟ้าถ่านหินกับรัฐบาลเมียนมา) เพื่อเปิ ดโอกาสให้
นักลงทุนต่างชาติสามารถลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าขนาดเล็กในพื ้นที่ชนบท เพื่อให้ บรรลุเป้าหมายของ
รั ฐ บาลที่ ต้ อ งการให้ ป ระชาชนในทุก พื น้ ที่ ทั่ว ประเทศสามารถเข้ า ถึ ง ไฟฟ้ า ได้ ทัง้ หมดภายในปี 2573
โดยเฉพาะในพื ้นที่นอกโครงข่ายไฟฟ้า แห่งชาติ ซึ่งมีอยู่มากกว่าร้ อยละ 70 ของพื ้นที่ทงประเทศ
ั้
รวมทัง้
ส่งเสริมการสร้ างโรงไฟฟ้าของนักลงทุนต่างชาติเพื่อเพิ่มปริมาณการผลิตไฟฟ้าให้ เพียงพอต่อความต้ องการ
ในอนาคต นอกจากนี ้ รัฐบาลเมียนมายังเร่ งขยายเครื อข่ายระบบสายส่งไฟฟ้า ให้ ครอบคลุมทั่วประเทศ
และมีประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาการผลิตไฟฟ้าในพื ้นที่ชนบทและพื ้นที่นอกโครงข่ายไฟฟ้าแห่งชาติ ซึ่งเอื ้อ
ประโยชน์อย่างยิ่งแก่นกั ลงทุนต่างชาติที่ต้องการลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าพลังน ้าในเมียนมา
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สิทธิประโยชน์ และข้ อกาหนดสาคัญสาหรั บการลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้ าพลังนา้ ในเมียนมา
สิทธิประโยชน์ด้านการลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังน ้าในเมียนมาอยู่ภายใต้ กฎหมาย 2 ฉบับ ได้ แก่
กฎหมายไฟฟ้าฉบับใหม่ปี 2557 และกฎหมายการลงทุนจากต่างประเทศฉบับปี 2555 ซึ่งมีรายละเอียด
ที่นา่ สนใจ ดังนี ้
- ได้ รับสิทธิ์ในการสร้ างโรงไฟฟ้าโดยไม่จากัดขนาด
- ได้ รับยกเว้ นภาษีเงินได้ นิตบิ คุ คลเป็ นระยะเวลา 5 ปี นับตังแต่
้ เริ่มดาเนินกิจการ
- ได้ รับยกเว้ นภาษีนาเข้ าสาหรับการนาเข้ าเครื่ องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ ในช่วงก่อสร้ างโครงการ
- ได้ รับสิทธิ์ลดค่าเสื่อมราคาของเครื่ องจักร อุปกรณ์ อาคาร และสินทรัพย์ทนุ อื่นๆ ซึ่งบริ ษัทใช้
ในการประเมิ นภาษี เ งินได้ นิติบุคคล หลัง การคานวณอัตราลดของค่าเสื่อมราคาภายใต้
เงื่อนไขที่กาหนดโดยรัฐบาลเมียนมา
- ได้ รับสิทธิ์ในการหักค่าใช้ จา่ ยจากรายได้ พึงประเมิน อาทิ ค่าใช้ จ่ายด้ านงานวิจยั และการพัฒนา
ที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินกิจการในเมียนมา
- ได้ รับสิทธิ์ในการยกยอดผลขาดทุนสุทธิไปหักเป็ นรายจ่ายในอีก 3 รอบระยะเวลาบัญชีตดิ ต่อกัน
- รัฐบาลเมียนมารับประกันว่าจะไม่มีการยึดกิจการมาเป็ นของรัฐระหว่างดาเนินการ แต่หากมี
การยึดกิจการรัฐบาลจะจ่ายค่าชดเชยให้ ตามมูลค่า ณ ขณะนัน้
ทังนี
้ ้ หากนักลงทุนต่างชาติต้องการเข้ ามาลงทุนในรูปแบบของการร่วมลงทุน (Joint Venture : JV)
รัฐบาลเมียนมากาหนดเงื่อนไขสาหรับการร่วมลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้า ซึง่ รวมถึงโรงไฟฟ้าพลังน ้า ดังนี ้
- การจ่ายค่าสัมปทานให้ แก่รัฐบาลเมียนมาในรูปของการให้ ไฟฟ้าฟรี (Free Power) ร้ อยละ 10-15
ของไฟฟ้าที่ผลิตได้ ทงหมด
ั้
- การจ่ายค่าสัมปทานให้ แก่รัฐบาลเมียนมาในรู ปของการให้ ห้ นุ (Free Share) ในบริ ษัทร่วมทุน
ร้ อยละ 10-15 ของจานวนหุ้นทังหมด
้
- รัฐบาลเมียนมาสามารถรับซือ้ ไฟฟ้าสูงสุดถึงร้ อยละ 50 ของไฟฟ้าที่ผลิตได้ ทงหมด
ั้
โดย
จะรับซื ้อในอัตราที่นกั ลงทุนต่างชาติจาหน่ายออกไปนอกประเทศ
- รั ฐ บาลเมี ย นมาจะเจรจาเพื่ อ ก าหนดราคารั บ ซื อ้ ไฟฟ้ า เป็ น รายปี ต ลอดอายุสัม ปทาน
(อายุสมั ปทานเบื ้องต้ น 25-30 ปี แต่สามารถต่ออายุได้ อีกหลายครัง้ ครัง้ ละ 5 ปี )
- ภายหลัง หมดอายุ สัม ปทาน ต้ อ งโอนทรั พ ย์ สิ น ที่ อ ยู่ ใ นสภาพดี ข องโครงการทัง้ หมด
ให้ รัฐบาลเมียนมา
- Hydropower Generation Enterprise ซึ่งเป็ นหนึ่งในหน่วยงานภายใต้ การกากับดูแลของ MOEP
จะเข้ ามามีส่วนร่วมในการดาเนินงานของกิจการร่วมทุน โดยส่งบุคลากรด้ านการเดินเครื่ อง
และการบารุงรักษามาร่วมงานด้ วย
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ลักษณะธุรกิจโรงไฟฟ้ าพลังนา้ ในเมียนมา

แหล่ งนา้

เขื่อน

ระบบผลิตไฟฟ้ า

งานก่อสร้ าง
งานก่อสร้ าง

ผู้ซือ้ ไฟฟ้ า

ระบบสายส่ งไฟฟ้ า
- สายส่งไฟฟ้า
- สถานีไฟฟ้าย่อย

อุปกรณ์และเครื่ องจักร

ผู้รับเหมา

&

ผู้วางระบบสายส่งไฟฟ้า

วัสดุก่อสร้ าง และอุปกรณ์เกี่ยวกับระบบสายส่งไฟฟ้า
ที่มา : รวบรวมโดยฝ่ ายวิจยั ธุรกิจ ธสน.

แหล่ งนา้

สภาพภูมิประเทศของเมียนมามากกว่าครึ่งหนึง่ เป็ นที่ราบสูง มีทิวเขาทอดยาวจากทิศเหนือ
จรดทิศใต้ ประกอบกับการได้ รับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ทาให้ เมียนมา
มีฝนตกชุก ทรัพยากรน ้าในเมียนมาจึงมีปริ มาณมากพอสาหรับใช้ ผลิตไฟฟ้า ทังนี
้ ้ ลุ่มน ้า
สายหลักทังหมดของเมี
้
ยนมามีศกั ยภาพในการผลิตไฟฟ้าราว 47,441.9 เมกะวัตต์
แต่ปัจจุบนั เมียนมามีกาลังการผลิตไฟฟ้าพลังน ้าจากลุ่มน ้าหลักเพียงร้ อยละ 7 ของ
ศักยภาพการผลิ ต สูง สุด ส่ง ผลให้ แหล่ง นา้ ในเมี ยนมาโดยเฉพาะอย่างยิ่ง บริ เวณ
ตอนบนของลุ่มนา้ อิรวดี ยังมีศกั ยภาพอีกมากในการรองรับการผลิตไฟฟ้าพลังนา้
เพื่อตอบความต้ องการใช้ ไฟฟ้าในอนาคต
ศักยภาพในการผลิตไฟฟ้ าของลุ่มนา้ สายหลัก
หน่ วย : เมกะวัตต์

ลุ่มนา้
อิรวดี
- ตอนบน
- ตอนล่าง
ชิดวิน
สะโตง
สาละวิน
อื่นๆ
รวม
ที่มา : MOEP

กาลังการผลิต
ปั จจุบัน

อยู่ระหว่ าง
การก่ อสร้ าง

1,870
149
810
302
20
3,151

2,056
150
81.4
111
2,398.4

อยู่ระหว่ างพิจารณา ศักยภาพในอนาคต
15,200
380
260
15,395
521
31,756

6,000
1,860
765
1,511.5
10,136.5

กาลังการผลิตรวม
25,126
299
2,240
1,070
16,543.4
2,163.5
47,441.9
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เขื่อนและ
ลักษณะภูมิประเทศของเมียนมาที่ประกอบด้ วยเทือกเขาสูงทอดยาวจากทิศเหนือ
ระบบผลิตไฟฟ้ า จรดทิศใต้ ในพื ้นที่ส่วนใหญ่ของภาคตะวันออกและบางส่วนของพื ้นที่ภาคตะวันตก
ส่งผลให้ บริเวณดังกล่าวเหมาะสาหรับการสร้ างเขื่อนเพื่อผลิตไฟฟ้าพลังน ้า โดยปั จจุบนั
มีการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังนา้ ขนาดใหญ่และขนาดกลางแล้ วหลายโครงการ
อย่างไรก็ตาม เมียนมายังมีกาลังการผลิต ไฟฟ้าพลังนา้ จากลุ่มนา้ หลักที่ยังไม่ได้
นามาใช้ อีกราวร้ อยละ 90 ของศักยภาพการผลิตสูงสุด โดยเฉพาะบริ เวณลุ่มน ้าชิดวิน
จึงนับเป็ นโอกาสสาหรับการลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังนา้ เพื่อใช้ ประโยชน์จาก
ศักยภาพการผลิตได้ อย่างเต็มประสิทธิภาพ
พืน้ ที่ท่ มี ีศักยภาพในการลงทุนธุรกิจโรงไฟฟ้ าพลังนา้
1
ลุ่มนา้ ชิดวิน : โรงไฟฟ้ าพลังนา้ ขนาดกลางและ
ขนาดเล็ก
แม่น ้าสายหลัก : ชิดวิน และอิรวดี
แม่น ้าสายรอง : Meza และ Mu

3

2
เขตมาเกวและเขตพะโค
โรงไฟฟ้ าพลังนา้ ทุกขนาด

:

แม่น ้าสายหลัก : อิรวดี
แม่น ้าสายรอง : Bago และ Myitmaka

รัฐกะฉิ่น รัฐฉาน เขตมัณฑะเลย์ และรัฐกะยา :
โรงไฟฟ้ าพลังนา้ ขนาดใหญ่
แม่น ้าสายหลัก : อิรวดีและสาละวิน
แม่น ้าสายรอง : Moei, Ataran และ Gyaing

คาจากัดความขนาดโรงไฟฟ้ าในเมียนมา
 โรงไฟฟ้ าขนาดใหญ่ หมายถึงโรงไฟฟ้าที่มีกาลังการผลิตไฟฟ้าสูงกว่า 30 เมกะวัตต์
 โรงไฟฟ้ าขนาดกลาง หมายถึงโรงไฟฟ้าที่มีกาลังการผลิตไฟฟ้า 10-30 เมกะวัตต์
 โรงไฟฟ้ าขนาดเล็ก หมายถึงโรงไฟฟ้าที่มีกาลังการผลิตไฟฟ้าตา่ กว่า 10 เมกะวัตต์
ที่มา : MOEP
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พืน้ ที่

โอกาสการลงทุน

ปั จจัยสนับสนุน

ข้ อสังเกต

1. ลุ่มนา้ ชิดวิน

โรงไฟฟ้ า พลั ง น า้ ขนาดกลาง
และขนาดเล็ก เนื่องจากสภาพ
ภูมิ ป ระเทศมี แ นวเทื อ กเขาสู ง
น้ อยกว่าพื ้นที่ศกั ยภาพอื่นๆ

 มีศกั ยภาพรองรั บการผลิต ไฟฟ้า ยังไม่ มีโครงการโรงไฟฟ้าพลังน า้
พลังนา้ ถึง 1,860 เมกะวัตต์หรื อราว เปิ ดดาเนินการในพื ้นที่ดงั กล่าว
ร้ อยละ 18 ของศัก ยภาพการผลิ ต
ในอนาคต

2. เขตมาเกวและ
เขตพะโค

โรงไฟฟ้าพลังน ้าทุกขนาด

 พื น้ ที่ ส่ ว นใหญ่ เป็ นที่ ร าบสู ง
เหมาะแก่การสร้ างเขื่อน
 ปริ มาณน า้ ฝนเฉลี่ ย ในพื น้ ที่
อยู่ในระดับสูงเนื่องจากได้ รับอิทธิพล
ของลมมรสุม ตะวัน ตกเฉี ย งใต้ จึ ง
เหมาะแก่ก ารลงทุน ธุ ร กิ จ โรงไฟฟ้ า
ทุกขนาด
 พื น้ ที่ ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น เทื อ กเขาสู ง
เอื ้อต่อการสร้ างเขื่อนกักเก็บน ้า
 มีแม่น ้าสายหลัก คือ แม่น ้าอิรวดี
และแม่น ้าสาละวินไหลผ่าน เหมาะกับ
การสร้ างเขื่อนขนาดใหญ่

3. รัฐกะฉิ่น รัฐฉาน โรงไฟฟ้าพลังน ้าขนาดใหญ่

เขตมัณฑะเลย์
และรัฐกะยา

แนวเทื อ กเขาสู ง บริ เ วณนี ม้ ี พื น้ ที่
น้ อยกว่ า บริ เ วณภาคตะวัน ออก
จึ ง มี โ ครงการโรงไฟฟ้ า พลั ง น า้
ขนาดใหญ่ ตั ง้ อยู่ เ พี ย งไม่ กี่ แ ห่ ง
อาทิ โครงการ Kyeeon Kyeewa
ในเขตมาเกว เเละโครงการ Shwegyin
ในเขตพะโค ของนักลงทุนจีน
การพั ฒ นาโรงไฟฟ้ า พลั ง น า้ ใน
พื น้ ที่ ป ลายน า้ อาจมี ค วามเสี่ ย ง
เนื่องจากบริ เวณต้ นนา้ มีโครงการ
โรงไฟฟ้าพลังนา้ ขนาดใหญ่หลาย
โครงการ ซึ่งอาจทาให้ นา้ ที่ปล่อ ย
จากเขื่ อ นบริ เวณต้ นนา้ มี ปริ มาณ
ไม่เพียงพอผลิตไฟฟ้า

ที่มา : รวบรวมโดยฝ่ ายวิจยั ธุรกิจ ธสน.

ทังนี
้ ้ สภาพภูมิประเทศในแต่ละพื ้นที่เป็ นปัจจัยสาคัญในการกาหนดประเภทของเขื่อน
โดยเขื่อนในเมียนมาสามารถจาแนกได้ เป็ น 2 ประเภทหลัก ตามวัสดุที่ใช้ ก่อสร้ าง ได้ แก่
ประเภทของเขื่อน
เขื่อนคอนกรีต
แบบถ่ วงนา้ หนัก
(Gravity Dam)

เขื่อน
คอนกรีต
(Concrete
เขื่อนคอนกรีตบดอัด
Dam)
(Roller Compacted
Concrete Dam)

เขื่อน
วัสดุถม
(Material
Filled
Dam)

เขื่อนหินถม
(Rockfill Dam)

เขื่อนหินถมดาดหน้ า
ด้ วยคอนกรีต
(Concrete Faced
Rockfill Dam)
ที่มา : รวบรวมโดยฝ่ ายวิจยั ธุรกิจ ธสน.

สภาพภูมิประเทศ
ที่เหมาะสม
สร้ างได้ ทงในภู
ั ้ มิประเทศที่
เป็ นภู เขาแคบและภูเขา
กว้ าง รวมทัง้ พืน้ ที่ที่ฐานราก
ไม่แข็งแรง
สร้ างได้ ทงั ้ ในภูมิประเทศ
ที่เป็ นภูเขาแคบและภูเขา
กว้ าง แต่พื ้นที่ก่อสร้ างเขื่อน
จาเป็ นต้ องมีหิน ฐานราก
ที่แข็งแรงรับน ้าหนักได้ ดี

ข้ อดี
- มีความปลอดภัยสูง
- ออกแบบได้ งา่ ย

ข้ อเสีย

- ฐานรากเขื่ อ นต้ อ งใช้
หินคุณภาพสูงและวัสดุ
ก่อสร้ างจานวนมาก
- ค่าก่อสร้ างสูง
- ใช้ ระยะเวลาน้ อยกว่าการสร้ าง - การท าฐานรากเขื่ อ น
เขื่อนด้ วยคอนกรีตทัว่ ไป
ต้ อ งใช้ หิ น คุณ ภาพสูง
- ค่าก่อสร้ า งถูกกว่า Gravity และใช้ วั ส ดุ ก่ อ สร้ าง
Dam
จานวนมาก

ตัวอย่ างเขื่อน
- เขื่อน Yeywa
- เขื่อน Hatgyi
- เขื่อน Shweli 1
- เขื่อน Shweli 3

พื ้นที่ก่อสร้ างไม่ต้องมีดิน - หิ น ถมที่ ใ ช้ ก่ อ สร้ างหาได้ - ค่าใช้ จ่ายในการสร้ า ง - เขื่อน Shwegyin
ฐานรากที่แข็งแรงมาก
จากบริเวณใกล้ พื ้นที่ก่อสร้ าง ทางน า้ ล้ น และอุโมงค์
- ก่อสร้ างได้ เร็ว
ค่อนข้ างสูง
พื ้นที่ก่อสร้ างไม่ต้องมีดิน - ก่อสร้ างได้ เร็ว
- โ ค ร ง ส ร้ า ง เ ขื่ อ น - เขื่อน Myitsone
ฐานรากที่แข็งแรงมาก
- ค่าก่อสร้ างไม่สงู นัก
ค่อนข้ างซับซ้ อน
- เขื่อน Tasang
- ทนต่อแผ่นดินไหว
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เนื่องจากความต้ องการใช้ ไฟฟ้าของเมียนมามีแนวโน้ มเพิ่มสูงขึ ้นในอนาคต ในปี 2544
รัฐบาลเมียนมาจึงจัดทาแผนนโยบายพลังงานระยะ 30 ปี โดยกาหนดให้ มีการตัง้
โรงไฟฟ้าพลังน ้าจานวน 71 โครงการ ทังนี
้ ้ ในปลายปี 2558 เมียนมามีโรงไฟฟ้าพลังน ้า
ที่ดาเนินการก่อสร้ างแล้ วเสร็ จจานวน 25 โครงการ และอยู่ระหว่างดาเนินการอีก
46 โครงการ อย่างไรก็ตาม รัฐบาลเมียนมามีแนวโน้ ม จะสร้ างโรงไฟฟ้าพลังนา้
เพิ่มเติมในอนาคตเพื่อรองรับความต้ องการใช้ ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ ้น
การลงทุนโรงไฟฟ้ าพลังนา้ ในเมียนมาตามแผนนโยบายพลังงานระยะ 30 ปี
สถานะ
จานวนโครงการ
กาลังการผลิต (เมกะวัตต์ )

ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร ไ ท ย
มี โ อกาสเข้ าไปเจรจา
ร่ วมลงทุนในโครงการที่
ยังอยู่ระหว่างดาเนินการ
ในสถานะนี ้

ก่อสร้ างแล้ วเสร็จ

25

3,151

อยูร่ ะหว่างการก่อสร้ าง

7

1,662.4

ลงนามข้ อตกลงกิจการร่วมทุน (JVA) แล้ ว

4

12,700

ลงนามบันทึกข้ อตกลง (MOA) แล้ ว

19

16,970

ลงนามบันทึกความเข้ าใจ (MOU) แล้ ว

12

8,583

อยูร่ ะหว่างการวางแผน

4

783.1

รวม

71

43,849.5

ที่มา : MOEP

สัดส่ วนรูปแบบการลงทุนโรงไฟฟ้ าพลังนา้ ในเมียนมา จากข้ อมูลของ MOEP ในปี 2558 พบว่าโรงไฟฟ้าพลังน ้า

ที่มา : MOEP

ในเมียนมาส่วนใหญ่ราวร้ อยละ 94 เป็ นการลงทุนใน
รูปแบบกิจการร่วมทุน (JV) โดยนักลงทุนต่างชาติ อาทิ
นักลงทุนจีน ญี่ปนุ่ และไทย เนื่องจากการก่อสร้ างโรงไฟฟ้า
พลังนา้ จาเป็ นต้ องใช้ เงินลงทุนสูง รัฐบาลเมียนมาจึง
เปิ ดโอกาสให้ นักลงทุนต่างชาติเข้ ามาลงทุนโครงการ
โรงไฟฟ้าพลังน ้าเพื่อช่วยลดภาระด้ านงบประมาณของ
รั ฐ บาล ทัง้ นี ้ นัก ลงทุ น ต่ า งชาติ ก็ ส ามารถกระจาย
ความเสี่ยงด้ วยการหาพันธมิตรในการร่วมลงทุน ขณะที่การลงทุนในรูปแบบเอกชน
เป็ นผู้สร้ าง ดาเนินการ และโอนเป็ นของรัฐในภายหลัง (Build-Operate-Transfer : BOT)
มีสดั ส่วนเพียงร้ อยละ 1 ซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นการลงทุนโดยนักลงทุนท้ องถิ่นของเมียนมา
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ระบบ
สายส่ งไฟฟ้ า

ปั จจุบนั ระบบโครงข่ายไฟฟ้าแห่งชาติของเมียนมาสามารถเข้ าถึงพื ้นที่เพียงร้ อยละ 34
ของประเทศ ขณะที่เขตชนบทและพื ้นที่นอกโครงข่ายไฟฟ้าแห่งชาติยงั ไม่มี ไฟฟ้าใช้
โดยในปี 2557 เมียนมาจ่ายไฟฟ้าเข้ าระบบโครงข่ายไฟฟ้าแห่งชาติผ่านสายส่งไฟฟ้า
3 ขนาดแรงดัน ได้ แก่ ขนาดแรงดันไฟฟ้า 230 กิโลโวลต์ ขนาดแรงดันไฟฟ้า 132 กิโลโวลต์
และขนาดแรงดันไฟฟ้า 66 กิโลโวลต์ ความยาวรวมประมาณ 8,348 กิโลเมตร ผ่าน
สถานีไฟฟ้าย่อยทังหมด
้
241 สถานีทวั่ ประเทศ อย่างไรก็ตาม แนวโน้ มความต้ องการ
ใช้ ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ ้นในอนาคตกระตุ้นให้ รัฐบาลเมียนมาวางแผนขยายระบบสายส่งไฟฟ้า
ให้ ครอบคลุมทุกพื ้นที่ทวั่ ประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตเมืองใหญ่ อาทิ รัฐยะไข่
เขตมัณฑะเลย์ รัฐฉาน และเขตมาเกว เป็ นต้ น รวมทังจะจ่
้ ายไฟฟ้าเข้ าระบบโครงข่าย
ไฟฟ้าแห่งชาติผา่ นสายส่งไฟฟ้าขนาดแรงดันไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ เพิ่มขึ ้นจากเดิมที่มี
สายส่งไฟฟ้า 3 ขนาดแรงดัน เพื่อช่วยให้ สามารถส่งไฟฟ้าได้ ไกลขึ ้น

แผนพัฒนาระบบสายส่ งไฟฟ้ าในโครงข่ ายไฟฟ้ าแห่ งชาติของเมียนมา
แรงดันไฟฟ้ า
(กิโลโวลต์ )
500
230
132
66
รวม

ระยะทาง
ระยะทางเป้ าหมายที่จะเพิ่ม (กิโลเมตร)
ปี 2557
ปี 2558-2559 ปี 2560-2564 ปี 2565-2569 ปี 2570-2574 รวม
(กิโลเมตร)
3,156
2,189
3,003
8,348

423
2,732
137
550
3,842

1,025
2,383
225
1,078
4,711

481
589
71
150
1,291

402
80
482

2,331
8,860
2,702
4,781
18,674

ที่มา : MOEP
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ขัน้ ตอนการร่ วมลงทุนธุรกิจโรงไฟฟ้ าพลังนา้ ในเมียนมา
MOEP กาหนดขัน้ ตอนการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังนา้ ในรู ปแบบกิจการร่ วมทุน รวมทัง้
มาตรฐานการวิเคราะห์ผลกระทบด้ านสิ่งแวดล้ อม โดยมีรายละเอียดขันตอน
้
ดังนี ้
นักลงทุนยื่นรายงานเสนอโครงการ
ต่อ MOEP

นักลงทุนและฝ่ ายพลังงานไฟฟ้า
(Department of Electric Power : DOEP)
ลงนามบันทึกความเข้ าใจ (MOU)
ศึกษาความเป็ นไปได้ ของโครงการ
ลงนามบันทึกข้ อตกลง (MOA)
ทาการวิเคราะห์ผลกระทบ
ด้ านสิง่ แวดล้ อมและสังคม
ลงนามข้ อตกลงกิจการร่ วมทุน (JVA)

ยื่นรายงานเสนอโครงการต่อคณะกรรมการการลงทุนเมียนมา
(Myanmar Investment Commission : MIC)
ดาเนินการด้ านสิทธิ์สมั ปทาน ความเห็นทางกฎหมาย
และหนังสือรับรองกิจการร่ วมค้ า
ดาเนินงานตามโครงการ

เกณฑ์ การวิเคราะห์ ผลกระทบด้ านสิ่งแวดล้ อมสาหรับโครงการโรงไฟฟ้ าพลังนา้ ในเมียนมา
การตรวจประเมินด้ านสิ่งแวดล้ อมเบือ้ งต้ น
การวิเคราะห์ ผลกระทบด้ านสิ่งแวดล้ อม
(Initial Environmental Enquiry : IEE)
(Environmental Impact Assessment : EIA)
- กาลังการผลิตน้ อยกว่า 15 เมกะวัตต์
- กาลังการผลิตมากกว่าหรือเท่ากับ 15 เมกะวัตต์
โรงไฟฟ้ าพลังนา้
จากอ่ างเก็บนา้
- กักเก็บน ้าน้ อยกว่า 200 ล้ านลูกบาศก์เมตร - กักเก็บน ้ามากกว่าหรือเท่ากับ 200 ล้ านลูกบาศก์เมตร
(Reservoir)
- พื ้นที่รับน ้าฝนน้ อยกว่า 1,500 เฮกตาร์
- พื ้นที่รับน ้าฝนมากกว่าหรือเท่ากับ 1,500 เฮกตาร์
ประเภท

โรงไฟฟ้ าพลังนา้ แบบ
มีนา้ ไหลผ่ านตลอดปี - กาลังการผลิต 2-10 เมกะวัตต์
(Run of River)

- กาลังการผลิตมากกว่าหรือเท่ากับ 10 เมกะวัตต์

โรงไฟฟ้ าพลังนา้
แบบสูบกลับ
(Pumped Storage)

- ความสูงเขื่อนมากกว่า 15 เมตร
- พื ้นที่รับน ้าฝนมากกว่า 1,500 เฮกตาร์
- พื ้นที่เก็บน ้าส่วนล่างมากกว่า 40 เฮกตาร์

-

ที่มา : MOEP
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Key Success Factors
ประเภทของเขื่อน
พืน้ ที่ก่อสร้ าง
 โรงไฟฟ้ า พลั ง น า้ ควรตั ง้ ใน  ป ระเภทข องเขื ่ อ นต้ อ ง
เหมาะสมกับภูมิประเทศ
บริเวณลุม่ น ้าศักยภาพ
 การก่อสร้ างควรหลีกเลี่ยงพืน้ ที่
เสี่ยงแผ่นดินไหว

1) พืน้ ที่ก่อสร้ าง

การก่ อสร้ าง
นโยบายภาครัฐและสิทธิ
 ผู้ ประกอบการในแต่ ละขั น้ ตอน
ประโยชน์ ด้านกฎหมาย
ต้ องประสานงานอย่างต่อเนื่อง  ภาครั ฐต้ องให้ การสนั บสนุ น
อย่างต่อเนื่อง
 ขั ้น ตอนการก่ อสร้ างต้ อ ง
สอดคล้ องกับสภาพอากาศ

 พืน้ ที่ก่อสร้ างโรงไฟฟ้ าพลังนา้ ควรตัง้ อยู่บริเวณลุ่มนา้ ที่มีศักยภาพ

เมียนมามีพื ้นที่ศกั ยภาพในการก่อสร้ างโรงไฟฟ้าพลังน ้าบริ เวณลุ่มน ้าหลัก
ทัง้ 4 ลุม่ น ้า โดยเฉพาะบริเวณลุม่ น ้าชิดวินซึง่ ยังไม่มีโครงการโรงไฟฟ้าพลังน ้า
เปิ ดดาเนินการในพื ้นที่ดงั กล่าว
 การก่ อสร้ างโรงไฟฟ้ าพลังนา้ ควรหลีกเลี่ยงพืน้ ที่ท่ เี สี่ยงต่ อการเกิดแผ่ นดินไหว
การสร้ างเขื่ อ นในเมี ย นมาเสี่ ย งต่ อ การพั ง ทลายเมื่ อ เกิ ด แผ่ น ดิ น ไห ว
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริ เวณรอยเลื่อนสะกายซึ่งพาดผ่านกลางประเทศจาก
ทิศเหนือจรดทิศใต้ สทู่ ะเลอันดามัน มีความยาวราว 1,200 กิโลเมตร จากทิศเหนือ
ของเมือง Myitkyina ลงสูเ่ มืองสาคัญหลายแห่ง เช่น เมืองมัณฑะเลย์ เมืองตองยี
กรุงเนปิ ดอว์ เมืองพะโค และเมืองย่างกุ้ง การก่อสร้ างโรงไฟฟ้าพลังน ้าจึงควร
หลีกเลี่ยงบริเวณที่รอยเลื่อนดังกล่าวพาดผ่าน
2) ประเภท
ของเขื่อน

 การก่ อสร้ างเขื่อนควรเลือกประเภทของเขื่อนให้ เหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศ
เขื่ อนแต่ล ะประเภทมีคุณสมบัติที่แตกต่างกัน ผู้ประกอบการจึง ควรเลื อก
ประเภทของเขื่อนให้ เหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศของพื ้นที่ก่อสร้ าง เพื่อลด
ความเสี่ยงในการเกิดความเสียหายรวมทัง้ ค่าใช้ จ่ายที่จะตามมาและเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการก่อสร้ าง

3) การก่ อสร้ าง

 ผู้พัฒนาโครงการ ผู้รับเหมาก่ อสร้ างเขื่อนและระบบผลิตไฟฟ้ า รวมถึง
ผู้วางระบบสายส่ งไฟฟ้ า ควรมีการประสานงานอย่ างรอบคอบและต่ อเนื่อง
เพื่อให้ การก่อสร้ างแล้ วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนดไว้
 ผู้ประกอบการควรวางแผนขัน้ ตอนการก่ อสร้ างให้ สอดคล้ องกับสภาพอากาศ
การก่อสร้ างโรงไฟฟ้าพลังน ้าในบางขันตอน
้
อาทิ การเชื่อมโลหะไม่ควรดาเนินการ
ในช่วงฤดูฝน รวมทังช่
้ วงที่อากาศแห้ งเกินไป เนื่องจากเสี่ยงต่อการเกิดไฟไหม้

4) นโยบายภาครัฐ  ความต่ อเนื่องของนโยบายสนับสนุนการลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้ าพลังนา้
และสิทธิประโยชน์
เนื่องจากการก่อสร้ างโรงไฟฟ้าพลังน ้าจาเป็ นต้ องใช้ เงินลงทุนสูง นโยบาย
ด้ านกฎหมาย
สนับ สนุ น ด้ า นต่ า งๆ จ าเป็ นต้ อ งมี อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง โดยเฉพาะกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังน ้า
11
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โอกาสทางธุรกิจของผู้ประกอบการไทย
ธุรกิจที่มีศักยภาพ
พืน้ ที่ศักยภาพ
สาหรั บผู้ประกอบการไทย
โรงไฟฟ้ าพลังนา้
 บริ เวณลุ่ มน า้
หลักทัง้ 4 ลุ่มน ้า
ได้ แก่ อิ ร วดี
ชิดวิน สะโตง
และสาละวิน
เ ข ต ม า เ ก ว
และเขตพะโค
รัฐกะฉิ่น รัฐฉาน
เขตมัณฑะเลย์
และรัฐกะยา

ปั จจัยสนับสนุน

ปั จจัยพึงระวัง

 ความต้ องการใช้ ไฟฟ้ าใน

 เมียนมาไม่มีการกาหนดมาตรฐาน

เมี ยนมามี แนวโน้ มเพิ่มขึน้
อย่างต่อเนื่อง
 รัฐบาลเมียนมาสนับสนุน
การลงทุนเพื่ อเพิ่ ม กาลัง
การผลิตฟ้าของประเทศ
 เมี ยนมามี ศ ักยภาพด้ า น
พลังน ้าเพื่อรองรับการผลิต
ได้ อีกมาก
 ผู้ประกอบการไทยหลายราย
มีศกั ยภาพและความชานาญ
ในธุรกิจนี ้
รั บเหมาก่ อสร้ างเขื่อน
 ผู้ประกอบการไทยหลายราย
และระบบผลิตไฟฟ้ า
มี ความเชี่ ยวชาญแ ล ะ
ประสบการณ์ในการสร้ าง
เขื่อนและระบบผลิตไฟฟ้า
พลังน ้าในต่างประเทศ
วางระบบสายส่ งไฟฟ้ า  รัฐยะไข่ รัฐฉาน  รั ฐ บาลเมี ย นมามี แ ผน
เขตมัณฑะเลย์ ขยายระบบสายส่ง ไฟฟ้า
เขตมาเกว และ ให้ ครอบคลุมพื ้นที่ทวั่ ประเทศ
เขตสะกาย
 ผู้ประกอบการไทยหลายราย
มี ค วามเชี่ ย วชาญและ
ประสบการณ์ ในการวาง
ระบบสายส่งไฟฟ้า

ส าหรั บสัญญาการรั บซื อ้ ไฟฟ้ า
(Power Purchase Agreement :
PPA) ทังนี
้ ้ MEPE จะเจรจาต่อรอง
สัญญา PPA ในแต่ละโครงการ
เป็ นกรณีไป
 ภัยธรรมชาติ การสร้ างเขื่ อนใน
เมียนมายังเสี่ยงต่อการพังทลาย
เมื่อเกิดแผ่นดินไหว โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในบริ เวณรอยเลื่อนสะกาย
ซึง่ พาดผ่านเมืองสาคัญหลายแห่ง
นอกจากนี ้ เมียนมามีฝนตกชุกใน
เดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม
จึงเสี่ ยงต่อการเกิ ดอุทกภัยในช่วง
ดังกล่าว
 การก่ อ สร้ างโรงไฟฟ้ า อาจถู ก
คัดค้ านจากประชาชนในพื ้นที่ที่
หวัน่ เกรงผลกระทบด้ านสิ่งแวดล้ อม

นอกจากโอกาสด้ า นการลงทุ น ก่ อ สร้ างเขื่ อ นและระบบผลิ ต ไฟฟ้ า รวมทัง้ ระบบสายส่ ง ไฟฟ้ า แล้ ว
ผู้ประกอบการไทยยังมีโอกาสด้ านการค้ า อาทิ การส่ งออกวัสดุและอุปกรณ์ ท่ ีเกี่ยวข้ องกับการสร้ างเขื่อน
และระบบผลิตไฟฟ้ า เช่ น ปูนซีเมนต์ เหล็กเส้ น เครื่ องจักรกลและส่ วนประกอบ รวมทัง้ วัสดุและอุปกรณ์
ที่เกี่ยวข้ องกับการวางระบบสายส่ งไฟฟ้ า อาทิ หม้ อแปลงไฟฟ้ า สายส่ งไฟฟ้ า และสวิตช์ ไฟฟ้ าแรงสูง
“ภาพประกอบมาจาก http://commons.wikimedia.org” การเผยแพร่ภาพนี ้เพื่อแนะนาข้ อมูลด้ านการค้ าและการลงทุนในต่างประเทศ
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โรงไฟฟ้าถ่ านหินในเมียนมา

http://maxpixel.freegreatpicture.com

ภายหลัง การเปิ ดประเทศด้ ว ยการส่ ง เสริ ม การค้ า ระหว่ า งประเทศและดึง ดูด การลงทุน จาก
ต่างประเทศให้ เข้ ามาในเมียนมามากขึ ้น ทําให้ ความต้ องการใช้ ไฟฟ้าในเมียนมาเพิ่มขึ ้นอย่างมาก ขณะที่
เมียนมายังไม่สามารถผลิตไฟฟ้าได้ เพียงพอกับความต้ องการใช้ ส่งผลให้ เมียนมายังเผชิญปั ญหาไฟฟ้าดับบ่อย
้ ้นที่มากกว่าครึ่งหนึง่ ของประเทศยังไม่มีไฟฟ้าใช้ รั ฐบาลเมียนมาจึงตัง้ เป้าเพิ่มกําลังการผลิตไฟฟ้า
อีกทังพื
จากระดับปั จจุบันที่ราว 4,900 เมกะวัตต์ เป็ น 54,608 เมกะวัตต์ ภายในปี 2573 โดยเฉพาะ
โรงไฟฟ้าถ่ านหินที่รัฐบาลเมียนมาตัง้ เป้าเพิ่มสัดส่ วนการผลิตไฟฟ้าจากเพียงร้ อยละ 3 ของ
โรงไฟฟ้าประเภทต่ างๆ ในปั จจุบัน เป็ นร้ อยละ 33 ในปี 2573 และเร่ งรั ดพัฒนาระบบไฟฟ้าและ
เครือข่ ายสายส่ งให้ ครอบคลุมมากยิ่งขึน้ รวมทัง้ ปรับปรุ งกฎหมายไฟฟ้าฉบับใหม่ ปี 2557 เพื่อจูงใจ
ให้ นักลงทุนต่ างชาติเข้ ามาลงทุนในธุ รกิจโรงไฟฟ้าเพิ่มขึน้ จึงเป็ นโอกาสดีของนักลงทุนต่างชาติ
รวมถึงนักลงทุนไทยในการเข้ าไปลงทุนธุรกิจโรงไฟฟ้าถ่านหินในเมียนมา
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มารู้ จักกับโรงไฟฟ้าถ่ านหิน
 โรงไฟฟ้าถ่ านหิน เป็ นโรงไฟฟ้าพลังไอนํ ้า (Steam Power Plant) ประเภทหนึ่ง มีกระบวนการแปรสภาพพลังงานสะสม
ของถ่านหินให้ เป็ นพลังงานไฟฟ้ าโดยมีนํ ้าเป็ นตัวกลาง
กระบวนการแปรสภาพพลังงานสะสมของถ่ านหินเป็ นพลังงานไฟฟ้า

3
4

2

1

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coal_fired_power_plant_diagram.svg

1) เปลีย่ นพลังงานสะสมในถ่านหิ นให้เป็ นพลังงานความร้อนโดยการเผาไหม้ เริ่ มต้ นจากลําเลียงถ่านหินจากลานกองถ่านหิน
เข้ าสู่โรงไฟฟ้ าด้ วยระบบสายพานลําเลียงไปยัง Coal Pulverizer เพื่อบดถ่านหินให้ ได้ ขนาดตามต้ องการก่อนส่งเข้ าไป
ยังเตาเผา (Boiler Furnace) โดยใช้ ลมพาผงถ่านเข้ าไป ถ่านหินจะเผาไหม้ และคายพลังงานความร้ อนถ่ายเทให้ กบั นํ ้า
ที่กําจัดแร่ธาตุตา่ งๆ ออกแล้ ว (Dematerialized Water) ซึง่ อยู่ภายในท่อรอบผนังเตาเผา
2) พลังงานความร้อนทีไ่ ด้จากการเผาไหม้จะนําไปต้มนํ้า ทําให้นํ้ากลายเป็ นไอนํ้าทีม่ ี อณ
ุ หภูมิและความดันสูง โดยส่วนบน
ของเตาเผาจะมีอปุ กรณ์ที่เรี ยกว่า Boiler Drum ซึ่งจะแยกนํ ้าและไอนํ ้าออกจากกัน ส่วนที่เป็ นนํ ้าจะถูกนํากลับไปรับ
ความร้ อนจากเตาเผาอีกครัง้ ขณะที่ส่วนที่เป็ นไอนํ ้าจะถูกปรับเพิ่มอุณหภูมิและความดันเพื่อนําไปขับเคลื่อนกังหันไอนํา้
(Steam Turbine) ต่อไป
3) เปลี ่ยนพลังงานความร้ อนของไอนํ้าให้เป็ นพลังงานกล เมื่อไอนํ ้าผ่านกังหันจะคายพลังงานทําให้ กังหันไอนํ ้า
หมุนเครื่ องกําเนิดไฟฟ้า (Generator) ซึง่ มีแกนต่อร่วมกัน
4) เปลีย่ นพลังงานกลเป็ นพลังงานไฟฟ้ า กังหันไอนํ ้าจะหมุนเครื่ องกําเนิดไฟฟ้า (Generator) เพื่อผลิตไฟฟ้า
 โรงไฟฟ้าเทคโนโลยีถ่านหินสะอาด คือ โรงไฟฟ้ าที่นําเทคโนโลยีถ่านหินสะอาด (Clean Coal Technology) มาใช้
ซึ่ง เป็ นการพัฒนาด้ านเทคโนโลยี การกํ าจัดหรื อลดมลพิ ษเพื่ อนํ าถ่ านหิ นมาใช้ เป็ นเชื อ้ เพลิ ง โดยให้ มี ผลกระทบต่ อ
สิ่งแวดล้ อมน้ อยที่สดุ ปั จจุบนั เทคโนโลยีถ่านหินสะอาดสามารถกําจัดปั ญหามลพิษที่เกิดจากการเผาไหม้ ของถ่านหิน
ได้ อ ย่า งมีป ระสิท ธิภ าพ ทั ้งฝุ่ นละออง ก๊ า ซซัล เฟอร์ ไ ดออกไซด์ ก๊ า ซไนโตรเจนออกไซด์ อย่ า งไรก็ ต าม ปั ญ หา
ก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์ ยังอยู่ระหว่างการพัฒนาเทคโนโลยี ในการควบคุมให้ เกิ ดประสิทธิ ภาพ โดยมีญี่ปุ่นเป็ น
ประเทศผู้นําในการพัฒนาเทคโนโลยีถ่านหินสะอาดในภูมิภาคเอเชีย ทังนี
้ ้ ปั จจุบนั เทคโนโลยีถ่านหินสะอาดได้ รับ
การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ โรงไฟฟ้ าถ่านหินเป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้ อมมากขึ ้น
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ปั จจัยสนับสนุนการลงทุนธุรกิจโรงไฟฟ้าถ่ านหินในเมียนมา
 ความต้ องการใช้ ไฟฟ้าในเมียนมาเติบโตอย่ างรวดเร็ว
ความต้ องการใช้ ไฟฟ้าในเมียนมามีแนวโน้ มสูงขึ ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและการเพิ่มขึ ้น
ของจํานวนประชากร โดยกระทรวงพลังงานไฟฟ้า (Ministry of Electric Power : MOEP) ของเมียนมา
ประมาณการความต้ องการใช้ ไฟฟ้ามีแนวโน้ มเพิ่มขึน้ จาก 2,527 เมกะวัตต์ ในปี 2558 เป็ น 4,531
เมกะวัตต์ และ 14,542 เมกะวัตต์ ในปี 2563 และปี 2573 ตามลําดับ ขณะที่อตั ราการเข้ าถึงไฟฟ้าต่อ
จํานวนประชากรของเมียนมาอยูท่ ี่ร้อยละ 34 ซึง่ ตํ่าสุดในอาเซียน โดยพื ้นที่ที่เข้ าถึงไฟฟ้าส่วนใหญ่เป็ นพื ้นที่
ในเขตเมืองสําคัญ เช่น เมืองย่างกุ้ง เมืองมัณฑะเลย์ และกรุ งเนปิ ดอว์ เมืองหลวงของเมียนมา แต่พื ้นที่ดงั กล่าว
ยังเผชิญปั ญหาไฟฟ้าดับบ่อย ขณะที่หลายพื ้นที่ในเขตชนบทยังไม่มีไฟฟ้าใช้
 รั ฐบาลเมียนมามีนโยบายเพิ่มสัดส่ วนกําลังการผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าถ่ านหิน
ภายใต้ Myanmar National Electrification Plan (NEP) ซึง่ เป็ นแผนนโยบายพลังงานของเมียนมา
กําหนดให้ เพิ่มสัดส่ วนกําลังการผลิตไฟฟ้าทั่วประเทศจากพลังงานถ่ านหินเป็ นร้ อยละ 22 ในปี 2563
และร้ อยละ 33 ในปี 2573 จากราวร้ อยละ 3 ในปั จจุบัน เพื่อเสริ มการพึง่ พาไฟฟ้าจากพลังนํ ้า จึงนับเป็ น
โอกาสในการพัฒนาโรงไฟฟ้าถ่านหินในเมียนมาเพื่อให้ สอดคล้ องกับแผนดังกล่าว นอกจากนี ้ ถ่านหิน
นับว่าเป็ นแหล่งพลังงานที่ ค่อนข้ างมั่นคงจากปริ มาณสํารองถ่านหินของโลกที่ มีสูงถึง 892 พันล้ านตัน
ณ สิ ้นปี 2558 ซึ่งคาดว่าจะเพียงพอต่อความต้ องการใช้ พลังงานถ่านหินของโลกได้ อีก 114 ปี เทียบกับ
ปริ มาณสํารองนํ ้ามันและก๊ าซธรรมชาติที่เพียงพอสําหรับใช้ ได้ อีก 51 ปี และ 53 ปี ตามลําดับ (พิจารณา
จาก Reserves-to-production Ratio) ขณะที่ Department of Geological Survey and Mineral Exploration
(DGSME) ของเมียนมารายงานผลสํารวจปริ มาณสํารองถ่ านหินในเมียนมามีจาํ นวน 540 ล้ านตัน
สามารถรองรับการผลิตถ่ านหินได้ ราว 230 ปี
สัดส่ วนกําลังการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าประเภทต่ างๆ ในเมียนมา
ปี 2563

ปี 2573

โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน
2%

โรงไฟฟ้ าถ่านหิน
22%
โรงไฟฟ้าก๊ าซธรรมชาติ
22%

โรงไฟฟ้ าพลังนํา้
54%

โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน
9%

โรงไฟฟ้ าถ่านหิน
33%

โรงไฟฟ้ าพลังนํา้
38%

โรงไฟฟ้าก๊ าซธรรมชาติ
20%

ที่มา : Myanmar Times (19 มิถนุ ายน 2558)
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 รัฐบาลเมียนมามีนโยบายสนับสนุนการลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้า
ความต้ องการใช้ ไฟฟ้าของเมียนมาที่ มีแนวโน้ มเพิ่มขึน้ ส่ งผลให้ รัฐบาลเมี ยนมามีแผนเพิ่ม
กําลังการผลิตไฟฟ้าจากปั จจุบันที่ราว 4,900 เมกะวัตต์ เป็ น 54,608 เมกะวัตต์ ในปี 2573 และ
้ ้ เพื่อให้
เพิ่มอัตราการเข้ าถึงไฟฟ้าจากระดับปั จจุบันที่ร้อยละ 34 เป็ นร้ อยละ 100 ในปี 2573 ทังนี
บรรลุเป้าหมายดังกล่าวรัฐบาลจึงเปิ ดโอกาสให้ นักลงทุนต่างชาติสามารถเข้ ามาลงทุนในธุรกิจพลังงาน
ได้ สะดวกขึ ้นด้ วยการปรับปรุงกฎหมายไฟฟ้าฉบับใหม่ปี 2557 แทนกฎหมายไฟฟ้าฉบับเดิมปี 2553 มีสาระสําคัญ
ที่น่าสนใจ คือ การอนุ ญาตให้ นักลงทุนต่ างชาติสามารถเข้ ามาลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้า รวมถึง
โรงไฟฟ้าถ่ านหินได้ โดยไม่ จาํ กัดขนาด และอนุญาตให้ นักลงทุนต่ างชาติสามารถถือหุ้นได้ ทัง้ หมด
(ร้ อยละ 100) ในโครงการโรงไฟฟ้าถ่ านหิน และโรงไฟฟ้าพลังนํา้ โดยต้ องได้ รับความเห็นชอบจาก
MOEP ก่ อน (จากเดิมที่สงวนสิทธิ์การลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าขนาดเล็กให้ แก่ชาวเมียนมาเท่านัน้ และ
กําหนดให้ นกั ลงทุนต่างชาติต้องร่วมลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังนํ ้าและโรงไฟฟ้าถ่านหินกับรัฐบาลเมียนมา)
เพื่อเปิ ดโอกาสให้ นกั ลงทุนต่างชาติสามารถลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าขนาดเล็กในพื ้นที่ชนบท เพื่อ ให้ บ รรลุ
เป้ าหมายของรั ฐ บาลที่ ต้ อ งการให้ ป ระชาชนในทุก พื น้ ที่ ทั่ว ประเทศสามารถเข้ า ถึง ไฟฟ้ าได้ ทัง้ หมด
ภายในปี 2573 โดยเฉพาะในพื ้นที่นอกโครงข่ายไฟฟ้าแห่งชาติ (National Grid) ซึ่ง มีอยู่ร าวร้ อยละ 70
ของพื ้นที่ทงประเทศ
ั้
รวมทังส่
้ งเสริมการสร้ างโรงไฟฟ้าของนักลงทุนต่างชาติเพื่อเพิ่มปริ มาณการผลิตไฟฟ้า
ให้ เพียงพอต่อความต้ องการในอนาคต นอกจากนี ้ รัฐบาลเมียนมายังเร่ งขยายเครื อข่ายระบบสายส่งไฟฟ้า
ให้ ค รอบคลุม ทั่ว ประเทศและมีป ระสิท ธิ ภ าพ เพื่อ พัฒ นาการผลิต ไฟฟ้ าในพื น้ ที่ ช นบทและพื น้ ที่ นอก
โครงข่ายไฟฟ้าแห่งชาติ ซึ่งเอื ้อประโยชน์อย่างยิ่งแก่นกั ลงทุนต่างชาติที่ต้องการลงทุนโครงการโรงไฟฟ้า
ถ่านหินในเมียนมา
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สิทธิประโยชน์ และข้ อกําหนดสําคัญสําหรับการลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าถ่ านหินในเมียนมา
สิทธิประโยชน์ด้านการลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าถ่านหินในเมียนมาอยู่ภายใต้ กฎหมาย 2 ฉบับ ได้ แก่
กฎหมายไฟฟ้าฉบับใหม่ปี 2557 และกฎหมายการลงทุนจากต่างประเทศฉบับปี 2555 ซึง่ มีรายละเอียด
ที่สําคัญ อาทิ
- ได้ รับสิทธิ์ในการสร้ างโรงไฟฟ้าโดยไม่จํากัดขนาด
้ เริ่ มดําเนินกิจการ
- ได้ รับยกเว้ นภาษีเงินได้ นิตบิ คุ คลเป็ นระยะเวลา 5 ปี นับตังแต่
- ได้ รับยกเว้ นภาษีนําเข้ าสําหรับการนําเข้ าเครื่ องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ ในช่วงก่อสร้ างโครงการ
- ได้ รั บ สิ ท ธิ์ ล ดหย่ อ นค่า เสื่ อ มราคาของเครื่ อ งจัก ร อุป กรณ์ อาคาร และสิ น ทรั พ ย์ ทุน อื่ น ๆ
ซึ่งบริ ษัทใช้ ในการประเมินภาษี เงินได้ นิติบุคคล หลังการคํานวณอัตราลดของค่าเสื่อมราคา
ภายใต้ เงื่อนไขที่กําหนดโดยรัฐบาลเมียนมา
- ได้ รับสิทธิ์ในการหักค่าใช้ จ่ายจากรายได้ พึงประเมิน อาทิ ค่าใช้ จ่ายด้ านการวิจยั และพัฒนา
ที่เกี่ยวข้ องกับการดําเนินกิจการในเมียนมา
- ได้ รับสิทธิ์ในการยกยอดผลขาดทุนสุทธิไปหักเป็ นค่าใช้ จ่ายในอีก 3 รอบระยะเวลาบัญชีตดิ ต่อกัน
- รั ฐ บาลเมีย นมารั บ ประกัน ว่า จะไม่มี ก ารยึด กิ จ การมาเป็ นของรั ฐ ระหว่า งดํา เนิ น การ
แต่หากมีการยึดกิจการรัฐบาลจะจ่ายค่าชดเชยให้ ตามมูลค่า ณ ขณะนัน้
ทังนี
้ ้ หากนักลงทุนต่างชาติต้องการเข้ ามาลงทุนในรูปแบบของการร่วมลงทุน (Joint Venture : JV)
รัฐบาลเมียนมากําหนดเงื่อนไขสําหรับการร่วมลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้า ซึง่ รวมถึงโรงไฟฟ้าถ่านหิน ดังนี ้
- การจ่ายค่าสัมปทานให้ แก่รัฐบาลเมียนมาในรู ปของการให้ ไฟฟ้าฟรี (Free Power) ร้ อยละ
10-15 ของไฟฟ้าที่ผลิตได้ ทงหมด
ั้
- การจ่ายค่าสัมปทานให้ แก่รัฐบาลเมียนมาในรูปของการให้ ห้ นุ (Free Share) ในบริ ษัทร่วมทุน
ร้ อยละ 10-15 ของจํานวนหุ้นทังหมด
้
- รัฐบาลเมียนมาสามารถรับซื ้อไฟฟ้าสูงสุดถึงร้ อยละ 50 ของไฟฟ้าที่ผลิตได้ ทั ้งหมด โดยจะ
รับซื ้อในอัตราที่นกั ลงทุนต่างชาติจําหน่ายออกไปนอกประเทศ
- รัฐ บาลเมีย นมาจะเจรจาเพื ่อ กํ า หนดราคารับ ซื ้อไฟฟ้ าเป็ นรายปี ตลอดอายุส มั ปทาน
(อายุสมั ปทานเบื ้องต้ น 25-30 ปี แต่สามารถต่ออายุได้ อีกหลายครัง้ ๆ ละ 5 ปี ) ภายหลัง
หมดอายุสมั ปทาน ต้ องโอนทรัพย์สนิ ที่อยูใ่ นสภาพดีของโครงการทังหมดให้
้
รัฐบาลเมียนมา
- Hydropower Generation Enterprise ซึง่ เป็ นหนึ่งในหน่วยงานภายใต้ การกํากับดูแลของ
MOEP จะเข้ ามามีส่วนร่ วมในการดําเนินงานของกิจการร่ วมทุน (ทังโรงไฟฟ
้
้ าถ่านหินและ
โรงไฟฟ้าพลังนํ ้า) โดยส่งบุคลากรด้ านการเดินเครื่ องและการบํารุงรักษามาร่วมงานด้ วย
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ลักษณะธุรกิจโรงไฟฟ้าถ่ านหินในเมียนมา
COAL
Supply ถ่ านหิน

โรงไฟฟ้าถ่ านหิน
งานก่อสร้ าง
อุปกรณ์และเครื่ องจักร
ผู้รับเหมา

ระบบสายส่ งไฟฟ้า
- สายส่งไฟฟ้ า
- สถานีไฟฟ้าย่อย

ผู้ซอื ้ ไฟฟ้า

ผู้วางระบบสายส่งไฟฟ้ า

วัสดุก่อสร้ าง และอุปกรณ์เกี่ยวกับระบบสายส่งไฟฟ้ า

Supply ถ่ านหิน แอ่งถ่านหิน เมียนมามีแอ่งถ่านหิน 25 แอ่ง โดยแอ่งถ่านหินขนาดใหญ่อยู่ทางตอนเหนือและ
ตะวันออกของประเทศ คือ เขตมาเกว และเขตสะกาย ส่วนที่เหลือส่วนใหญ่กระจายอยู่
ในรัฐฉานและเขตตะนาวศรี โดยถ่านหินในเมียนมาเป็ นประเภทลิกไนต์และซับบิทูมินัส
ซึง่ มีคา่ ความร้ อนในระดับค่อนข้ างตํ่าถึงปานกลาง
แผนที่เมียนมา
(แบ่งตามเขตการปกครอง)

แผนภาพที่ตงั ้ แอ่ งถ่ านหินในเมียนมา

รายชื่อแอ่ งถ่ านหินในเมียนมา

แอ่ งถ่ านหินขนาดใหญ่
อยู่ทางตอนเหนือและ
ตะวันออกของประเทศ

แอ่ งถ่ านหิน

ที่มา : https://commons.wikimedia.org/

ที่มา : DGSME อ้ างถึงจาก “Data Collection Survey on Coal Fired Thermal Power Generation”,
Myanmar, Japan International Cooperation Agency (JICA), 2013.
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ข้ อมูลจาก DGSME (ปี 2558) ระบุว่าจากการสํารวจชันถ่
้ านหิน (Coal Deposit) ทัว่ ประเทศ
ประเมินปริ มาณสํารองถ่านหินได้ จํานวน 540 ล้ านตัน ซึง่ สามารถผลิตถ่านหินได้ ราว 230 ปี
(เทียบกับคาดการณ์ปริ มาณการผลิตถ่านหินที่ 2.3 ล้ านตันในงบประมาณปี 2558-2559)
ในจํานวนนี ้มี 9 แหล่งที่มีปริ มาณถ่านหินสํารอง 10 ล้ านตันขึ ้นไป ซึง่ เป็ นพื ้นที่ที่มีศกั ยภาพ
ในการลงทุนธุรกิจเหมืองถ่านหิน ทั ้งนี ้ รัฐบาลเมียนมามีนโยบายสนับสนุนการลงทุนใน
ธุรกิจเหมืองถ่านหินเพื่อเร่งเพิ่มปริ มาณการผลิตถ่านหินให้ เพียงพอต่อความต้ องการใช้ ถ่านหิน
ที่มีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้นตามการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมและโรงไฟฟ้าที่ใช้ ถ่านหินเป็ นเชื ้อเพลิง
โดยรั ฐบาลได้ ออกกฎหมายการลงทุนเหมืองแร่ ฉบับใหม่ (The 2015 Mines Law) ซึ่ง
ผ่ อนคลายการลงทุนในธุรกิจเหมืองถ่ านหินมากขึน้ โดยเฉพาะการขยายระยะเวลา
สัมปทานการทําเหมืองถ่ านหินสูงสุดจาก 25 ปี เป็ น 50 ปี
แหล่ งถ่ านหินที่มปี ริมาณสํารอง 10 ล้ านตันขึน้ ไป

1

2
3

เหมือง Tigyit ในรั ฐฉาน
- กําลังการผลิต : ราว 2,000 ตันต่อวัน
- นักลงทุน : CHMC (จีน) Eden Group
(เมียนมา) และ Shan Yoma Nagar
(เมียนมา)
แอ่งถ่านหิ น

4

Kalewa Area ในเขตสะกาย : 3 แหล่ง (ลิกไนต์และซับบิทมู ินสั )
- แหล่ง Paluzawa ปริ มาณสํารองถ่านหิน 89 ล้ านตัน
- แหล่ง Kalewa ปริ มาณสํารองถ่านหิน 87 ล้ านตัน
- แหล่ง Darthwekyaut ปริ มาณสํารองถ่านหิน 38 ล้ านตัน
Lashio Area ในรัฐฉาน : 2 แหล่ง (ลิกไนต์)
- แหล่ง Kyese-Mansan ปริ มาณสํารองถ่านหิน 18 ล้ านตัน
- แหล่ง Harpu ปริ มาณสํารองถ่านหิน 11 ล้ านตัน
Easter Shan Area ในรัฐฉาน : 3 แหล่ง (ลิกไนต์และซับบิทมู ินสั )
- แหล่ง Mainghok ปริ มาณสํารองถ่านหิน 117 ล้ านตัน
- แหล่ง Wankyan ปริ มาณสํารองถ่านหิน 16 ล้ านตัน
- แหล่ง Narpakaw ปริ มาณสํารองถ่านหิน 10 ล้ านตัน
Tigyit Area ในรัฐฉาน : 1 แหล่ง (ลิกไนต์)
- แหล่ง Tigyit ปริ มาณสํารองถ่านหิน 20 ล้ านตัน

ปริ มาณถ่านหินสํารองใน 9 แหล่งมีจํานวน 406 ล้ านตัน หรื อราวร้ อยละ
75 ของปริ มาณสํารองถ่านหินทังหมดในเมี
้
ยนมา

หมายเหตุ : ปริ มาณสํารองถ่านหิน (Coal Reserves) แสดงถึงปริ มาณถ่านหินที่ได้ มีการศึกษาเชิงวิศวกรรม พร้ อมทังมี
้ การประเมินปริ มาณถ่านหิน
สํารองที่มีศกั ยภาพในการผลิตเชิงพาณิชย์ โดยคํานึงถึงปั จจัยสําคัญ อาทิ รายได้ และต้ นทุนการผลิต เป็ นต้ น
ที่มา : DGSME
เกร็ดน่ ารู้เรื่องประเภทของถ่ านหิน
ประเภท
ลักษณะ

ลิกไนต์
ซับบิทมู นิ ัส
บิทมู นิ ัส
มีสี นํา้ ตาลเข้ มจนถึงดํา มีปริ มาณกํ ามะถัน สีนํ ้าตาลเข้ มจนถึงดํา เนื ้อถ่านหินมีความอ่อนตัว สี ดํ าสนิ ทเป็ นมันวาว เป็ นถ่ านหิ นเนื อ้ แน่ น
และความชื ้นสูง
คล้ ายขี ้ผึ ้ง มีปริ มาณกํามะถันตํ่า
มีลกั ษณะแข็ง มีปริ มาณกํามะถันตํ่ามาก

ค่าความร้ อน
ตํ่าสุด
(ปริ มาณคาร์ บอน)
การใช้ งานโดยทัว่ ไป เป็ นเชื ้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า

สูงสุด
เป็ นเชื อ้ เพลิ งในการผลิ ตไฟฟ้ า และใช้ ใน เป็ นเชื อ้ เพลิ งในการผลิ ตไฟฟ้ า และใช้ ใน
อุตสาหกรรมซีเมนต์
อุตสาหกรรมซีเมนต์ ถลุงโลหะ โดยเฉพาะเหล็ก
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เหมื อ งถ่ า นหิ น ส่ว นใหญ่ เ ป็ นการลงทุน ของนัก ลงทุน ท้ อ งถิ่ น ทัง้ ในรู ปแบบลงทุน เอง
ทัง้ หมดร้ อยละ 100 และการร่ วมลงทุนกับนักลงทุนท้ องถิ่ นด้ วยกันเอง รั ฐวิสาหกิ จ
รัฐวิสาหกิจ 2.1%
และนักลงทุนต่างชาติ โดยนักลงทุนต่างชาติที่สําคัญ อาทิ China National
Heavy Machinery Corporation (CHMC) บริ ษัท จี น ซึ่ง ร่ ว มทุน กับ
นัก ลงทุน ท้ อ งถิ่ น ดําเนินการเหมือง Tigyit ซึง่ มีกําลังการผลิตถ่านหินมาก
เอกชน
JV
46.7%
51.2%
ที่สดุ ในเมียนมา เพื่อส่งให้ โรงไฟฟ้า Tigyit ในรัฐฉาน ทังนี
้ ้ ถ่ านหินที่ผลิตได้
ในเมียนมาราวร้ อยละ 50 ใช้ เป็ นเชือ้ เพลิงในโรงไฟฟ้าถ่ านหิน อีก
ร้ อยละ 42 ใช้ เป็ นเชือ้ เพลิงในภาคอุตสาหกรรม อาทิ โรงปูนซีเมนต์
และโรงถลุงเหล็ก และราวร้ อยละ 8 ส่ งออกไปไทยและจีน
ที่มา : MOEP
โรงไฟฟ้าถ่ านหิน ความต้ องการใช้ ไฟฟ้าของเมี ยนมาที่ มีแนวโน้ มเพิ่มสูงขึน้ ในอนาคต ทํ าให้ ในปี 2544
รัฐบาลเมียนมาจัดทําแผนนโยบายพลังงานระยะ 30 ปี เพื่อให้ บรรลุเป้าหมายการเพิ่ม
สัดส่วนกําลังการผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าถ่านหินเป็ นร้ อยละ 33 ในปี 2573 ทังนี
้ ้ ในช่วง
ปลายปี 2558 มีการลงทุนโรงไฟฟ้าถ่านหินตามแผนดังกล่าวจํานวน 24 โครงการ โดยเป็ น
โรงไฟฟ้าถ่านหินที่ดําเนินการก่อสร้ างแล้ วเสร็ จจํานวน 2 โครงการ คือ 1) โรงไฟฟ้า Tigyit
ในรัฐฉาน กําลังการผลิต 120 เมกะวัตต์ และ 2) โรงไฟฟ้า Kawthaung ในเขตตะนาวศรี
้
MOU และ
กําลังการผลิต 8 เมกะวัตต์ สําหรับที่เหลือ 22 โครงการ อยู่ในขันตอนลงนาม
การวางแผน ซึ่งเป็ นโอกาสของผู้ประกอบการไทย โดยเฉพาะโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่
ต้ องการเงินลงทุนจํานวนมาก จึงมักเป็ นการลงทุนในรูปแบบการร่วมทุนเพื่อลดความเสี่ยง
ผู้ ประกอบการไทย
มีโอกาสเข้ าไปเจรจา
ร่ วมลงทุนในโครงการ
ที่ ยั ง อ ยู่ ร ะ ห ว่ า ง
ดําเนินการในสถานะนี ้

การลงทุนโรงไฟฟ้าถ่ านหินในเมียนมาตามแผนนโยบายพลังงานระยะ 30 ปี
สถานะ
จํานวนโครงการ กําลังการผลิต (เมกะวัตต์ )
ก่อสร้ างแล้ วเสร็ จ

2

128

ลงนามบันทึกความเข้ าใจ (MOU) แล้ ว

12

10,090

อยูร่ ะหว่างการวางแผน

10

8,710

รวม

24

18,928

ที่มา : MOEP

คําจํากัดความขนาดโรงไฟฟ้าในเมียนมา
 โรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ หมายถึงโรงไฟฟ้าที่มีกําลังการผลิตไฟฟ้าสูงกว่า 30 เมกะวัตต์
 โรงไฟฟ้าขนาดกลาง หมายถึงโรงไฟฟ้าที่มีกําลังการผลิตไฟฟ้า 10-30 เมกะวัตต์
 โรงไฟฟ้าขนาดเล็ก หมายถึงโรงไฟฟ้าที่มีกําลังการผลิตไฟฟ้าตํ่ากว่า 10 เมกะวัตต์
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โรงไฟฟ้า Tigyit : โรงไฟฟ้าถ่ านหินขนาดใหญ่ ท่สี ุดในเมียนมา
ที่ตงั ้
มูลค่ าการลงทุน
กําลังการผลิต

ผู้ดาํ เนินการ

แหล่ งถ่ านหิน

การจ่ ายไฟฟ้า

เมือง Piinlaung ในรัฐฉาน
42.93 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐ (เริ่ มดําเนินการปี 2548)
 120 เมกะวัตต์ (ผลิตไฟฟ้า 600 กิกะวัตต์ชวั่ โมง/ปี )
 เป็ นโรงไฟฟ้ าที่ มีกํ า ลัง การผลิ ต มากที่ สุด ในเมี ย นมา
ที่ดําเนินการผลิตเชิงพาณิชย์แล้ ว
China National Heavy Machinery Corporation (CHMC),
Eden Group of Myanmar และ Myanmar Electric
Power Enterprise (MEPE)
 ใช้ ถ่านหินราว 640,000 ตัน/ปี
 จัดหาจากในประเทศทังหมด
้
จากเหมือง Tigyit ซึง่ อยู่
ห่างจากโรงไฟฟ้าราว 2.4 กิโลเมตร
ไฟฟ้าราวร้ อยละ 50 ที่ผลิตได้ จะจ่ายให้ กบั โรงงานเหล็ก
Pinpet ที่เหลือให้ แก่โรงปูนซีเมนต์และโรงงานในพืน้ ที่
ใกล้ เคียง

ที่มา : www.sourcewatch.org/index.php/Tigyit_power_plant

ระบบสายส่ งไฟฟ้า ปั จจุบนั ระบบโครงข่ายไฟฟ้าแห่งชาติของเมียนมาสามารถเข้ าถึงพื ้นที่เพียงร้ อยละ
34 ของประเทศ ขณะที่เขตชนบทและพื ้นที่นอกโครงข่ายไฟฟ้าแห่งชาติยงั ไม่มีไฟฟ้าใช้
โดยในปี 2557 เมียนมาจ่ายไฟฟ้าเข้ าระบบโครงข่ายไฟฟ้าแห่งชาติผ่านสายส่งไฟฟ้า
3 ขนาดแรงดัน ได้ แก่ ขนาดแรงดันไฟฟ้ า 230 กิโลโวลต์ ขนาดแรงดันไฟฟ้า 132
กิโลโวลต์ และขนาดแรงดันไฟฟ้า 66 กิโลโวลต์ ความยาวรวมประมาณ 8,348
กิโลเมตร ผ่านสถานีไฟฟ้าย่อยทังหมด
้
241 สถานีทวั่ ประเทศ อย่างไรก็ตาม แนวโน้ ม
ความต้ องการใช้ ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ ้นในอนาคตกระตุ้นให้ รัฐบาลเมียนมาวางแผนขยาย
ระบบสายส่งไฟฟ้าให้ ครอบคลุมทุกพื ้นที่ทวั่ ประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตเมืองใหญ่
อาทิ รัฐยะไข่ เขตมัณฑะเลย์ รัฐฉาน และเขตมาเกว เป็ นต้ น รวมทังจะจ่
้ ายไฟฟ้าเข้ า
ระบบโครงข่ายไฟฟ้าแห่งชาติผ่านสายส่งไฟฟ้าขนาดแรงดันไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์
เพิ่มขึ ้นจากเดิมที่มีสายส่งไฟฟ้า 3 ขนาดแรงดัน เพื่อช่วยให้ สามารถส่งไฟฟ้าได้ ไกลขึ ้น
้ ้ Myanmar Electric Power Enterprise (MEPE) เป็ นหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแล
ทังนี
ระบบโครงข่ายไฟฟ้ าและการเชื่อมต่อไฟฟ้ าที่ผลิตได้ จากโรงไฟฟ้ าประเภทต่างๆ
เข้ าระบบโครงข่ายไฟฟ้าของเมียนมา
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แผนพัฒนาระบบสายส่ งไฟฟ้าในโครงข่ ายไฟฟ้าแห่ งชาติของเมียนมา
แรงดันไฟฟ้า
(กิโลโวลต์ )
500
230
132
66
รวม

ระยะทาง
ระยะทางเป้าหมายที่จะเพิ่ม (กิโลเมตร)
ปี 2557
ปี 2558-2559 ปี 2560-2564 ปี 2565-2569 ปี 2570-2574
(กิโลเมตร)
3,156
2,189
3,003
8,348

423
2,732
137
550
3,842

1,025
2,383
225
1,078
4,711

481
589
71
150
1,291

402
80
482

รวม
2,331
8,860
2,702
4,781
18,674

ที่มา : MOEP

ผู้ซอื ้ ไฟฟ้า

ผู้ใช้ ไฟฟ้าในเมียนมาส่วนใหญ่ คือ ภาคครัวเรื อน สัดส่วนราวร้ อยละ 44 ของปริ มาณ
การใช้ ไฟฟ้ าทั ้งหมด รองลงมา ได้ แก่ ภาคอุตสาหกรรม (ร้ อยละ 32) ภาคธุรกิจ
(ร้ อยละ 20) และอื่นๆ (ร้ อยละ 4)

อั ต ราค่ า ไฟฟ้ าของครั ว เรื อ น
ในเมียนอยู่ในระดับค่อนข้ างตํ่า
เมื่ อ เที ย บกั บ ต้ นทุ น ค่ า ไฟฟ้ า
เฉลี่ยของ MEPE ซึ่งอยู่ที่ราว
6 5 จ๊ า ต /กิ โ ล วั ต ต์ ชั่ ว โ ม ง
เนื่ อ งจากรั ฐ บาลเมี ย นมาให้
การอุดหนุน

อัตราค่ าไฟฟ้าของเมียนมา
ภาคครั วเรื อน ธุรกิจขนาดกลาง ขนาดเล็ก
และอาคารของรั ฐ
กิโลวัตต์ชวั่ โมง/เดือน จ๊ าต/กิโลวัตต์ชวั่ โมง
0-100
35
101-200
40
มากกว่า 200
50
ที่มา : Asian Development Bank (ADB)

ภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจขนาดใหญ่
กิโลวัตต์ชวั่ โมง/เดือน จ๊ าต/กิโลวัตต์ชวั่ โมง
0-500
75
501-10,000
100
10,001- 50,000
125
50,001-200,000
150
200,001- 300,000
125
มากกว่า 300,000
100
ที่มา : ADB
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ขัน้ ตอนการร่ วมลงทุนธุรกิจโรงไฟฟ้าถ่ านหินในเมียนมา
MOEP กําหนดขันตอนการพั
้
ฒนาโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินในรูปแบบกิจการร่วมทุน โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
นักลงทุนยื่นรายงานเสนอโครงการ
ต่อ MOEP

นักลงทุนและฝ่ ายพลังงานไฟฟ้า
(Department of Electric Power : DOEP)
ลงนามบันทึกความเข้ าใจ (MOU*)
ศึกษาความเป็ นไปได้ ของโครงการ
ลงนามบันทึกข้ อตกลง
(MOA)
ทําการวิเคราะห์ผลกระทบ
ด้ านสิ่งแวดล้ อมและสังคม
ลงนามข้ อตกลงกิจการร่ วมทุน (JVA)

ยื่นรายงานเสนอโครงการต่อคณะกรรมการการลงทุนเมียนมา
(Myanmar Investment Commission : MIC)
ดําเนินการด้ านสิทธิ์สมั ปทาน ความเห็นทาง
กฎหมาย และหนังสือรับรองกิจการร่ วมค้ า
ดําเนินงานตามโครงการ
หมายเหตุ : *MOU จะหมดอายุโดยอัตโนมัติภายใน 30 เดือน หากไม่มีการดําเนินโครงการต่อตามขันตอน
้
ที่มา : MOEP

23

โรงไฟฟ้าถ่านหินในเมียนมา

Key Success Factors
Clean Coal
พืน้ ที่ก่อสร้ าง
 ควรใกล้ กบั เหมืองถ่านหินหรื อ
ท่าเรื อ
 การก่ อสร้ างควรหลี กเลี่ ยงพื น้ ที่
เสี่ยงแผ่นดินไหว
 ห ลี ก เ ลี่ ย ง ก า ร ขั ด แ ย้ ง กั บ
ชนกลุม่ น้ อย

1) พืน้ ที่ก่อสร้ าง

เทคโนโลยีและประเภท
ของถ่ านหิน
 ควรใช้ เทคโนโลยี ถ่ า นหิ น
ส ะ อ า ด แ ล ะ ถ ่า น ห ิน
คุณ ภาพดี

การก่ อสร้ าง
 ผู้ประกอบการในแต่ละขัน้ ตอน
ต้ องประสานงานอย่ า ง
ต่อเนื่อง
 ขัน้ ตอนการก่ อสร้ างต้ อง
สอดคล้ องกั บส ภ า พ
อากาศ

นโยบายของรัฐบาลเมียนมา
และสิทธิประโยชน์ ด้านกฎหมาย
 ภาครั ฐต้ องให้ การสนั บสนุ น
อย่างต่อเนื่อง

 พืน้ ที่ก่อสร้ างโรงไฟฟ้าถ่ านหินควรใกล้ กับเหมืองถ่ านหินหรื อท่ าเรื อ

การก่อสร้ างโรงไฟฟ้าถ่านหินควรใกล้ กับแหล่งถ่านหิน 9 แหล่งที่มีศกั ยภาพ
โดยเฉพาะในเขตสะกายและรัฐ ฉาน ซึ ่ง เป็ นพื ้นที ่ที่ม ีก ารกระจุก ตัว ของ
เหมืองถ่านหิน เนื่องจากจะช่วยลดต้ นทุนและระยะเวลาในการขนส่งถ่านหิน
มายังโรงไฟฟ้าและเสริ มสร้ างความมัน่ คงทางวัตถุดิบแก่โรงไฟฟ้า อย่างไรก็ตาม
ในพื น้ ที่ ที่ ห่า งไกลจากแหล่ง ถ่ า นหิน ในประเทศ แต่ค วามต้ อ งการใช้ ไฟฟ้ า
มีแนวโน้ มสูงขึ ้น เช่น เขตย่างกุ้ง (MOEP คาดว่ากว่าร้ อยละ 50 ของความต้ องการ
ใช้ ไ ฟฟ้ าในปี 2573 จะกระจุก ตัว อยู่ใ นย่ า งกุ้ง ) ผลการศึก ษาของ Japan
International Cooperation Agency (JICA) ระบุว่าควรเลือกตั ้งโรงไฟฟ้า
ใกล้ ก บั ท่า เรื อ อาทิ ท่า เรื อ ย่า งกุ้ง หรื อ ท่า เรื อติล ะวา เนื่อ งจากการนํา เข้ า
ถ่านหินจากต่างประเทศ โดยเฉพาะอินโดนีเซีย มีความคุ้มค่ามากกว่าการขนส่ง
ถ่านหินโดยรถไฟจากเหมืองถ่านหินในประเทศ ซึ่งมีระยะทางเกื อบ 1,000
กิ โ ลเมตร ประกอบกั บ ระบบคมนาคมขนส่ ง ทางรางในเมี ย นมายัง ไม่ มี
ประสิทธิภาพ ทําให้ ใช้ ระยะเวลานานและต้ นทุนค่าขนส่งสูง
 การก่ อ สร้ างโรงไฟฟ้าถ่ า นหิน ควรหลี ก เลี่ ย งพื น้ ที่ท่ ีเ สี่ ย งต่ อการเกิ ด
เหตุแผ่ นดินไหว
การสร้ างโรงไฟฟ้ าในเมี ย นมาเสี่ ย งต่ อ การพัง ทลายเมื่ อ เกิ ด แผ่ น ดิ น ไหว
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริ เวณรอยเลื่อนสะกายซึ่งพาดผ่านกลางประเทศจากทิศ
เหนือจรดทิศใต้ ส่ทู ะเลอันดามัน มีความยาวราว 1,200 กิโลเมตร เริ่ มตังแต่
้
ตอนบนของเมือง Myitkyina ลงสู่เมืองสําคัญหลายแห่ง เช่น เมืองมัณฑะเลย์
เมื อ งตองยี กรุ ง เนปิ ดอว์ เมื อ งพะโค และเมื อ งย่ า งกุ้ง ดัง นัน้ การก่ อสร้ าง
โรงไฟฟ้าถ่านหินจึงควรหลีกเลี่ยงบริเวณที่รอยเลื่อนดังกล่าวพาดผ่าน
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 ทํ า ความเข้ าใจกั บ วิ ถี ชี วิ ติ ข องชนกลุ่ มน้ อย เมี ย นมาประกอบด้ วย
กลุ่มชาติพนั ธุ์หลายกลุ่ม อาทิ อาข่า กะเหรี่ ยง ไทยใหญ่ และมอญ เป็ นต้ น
ซึ่งมีความแตกต่างกันทัง้ ในด้ านวัฒนธรรม ประเพณี และภาษา การเข้ าไป
ลงทุน จึง จํ า เป็ นต้ อ งทํ า ความเข้ า ใจกับวิถี ชีวิต ของชนกลุ่ม น้ อ ยในพื น้ ที่ นัน้
เพื่อให้ โครงการลงทุนเป็ นไปอย่างราบรื่ น
2) เทคโนโลยีและประเภท  การก่ อสร้ างโรงไฟฟ้าควรเลือกใช้ เทคโนโลยีถ่านหินสะอาดและใช้ ถ่านหิน
ของถ่ านหิน
ที่มีคุณภาพดี
ปั จจุบันทั่วโลกกํ าลังตื่นตัวกับการอนุรักษ์ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม ทํ าให้
โรงไฟฟ้าถ่านหินที่เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้ อมได้ รับการตอบรับจากชุมชนในท้ องถิ่น
มากกว่า โรงไฟฟ้ าถ่ า นหิน ที่ ใ ช้ เ ทคโนโลยี แ บบเดิม เนื่ อ งจากเทคโนโลยี
ถ่า นหิ น สะอาดจะช่วยลดปั ญหามลพิษที่เกิดจากการเผาไหม้ ของถ่านหินได้
อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี ้ การเลือกประเภทของถ่านหินก็เป็ นอีกปั จจัยที่มี
ส่ ว นช่ ว ยลดผลกระทบต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ มได้ เ ช่ น กัน โดยถ่ า นหิ น ซับ บิ ทูมิ นัส
ซึง่ มีคณ
ุ ภาพดีกว่าลิกไนต์ ให้ คา่ ความร้ อนในระดับปานกลาง ขณะที่ในการเผาไหม้
จะปล่อยฝุ่ นละอองและมลภาวะทังก๊
้ าซซัลเฟอร์ ไดออกไซด์และคาร์ บอนไดออกไซด์
ออกมาน้ อยกว่าถ่านหินลิกไนต์ อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการอาจพิจารณาใช้
ถ่ า นหิ น ทัง้ สองประเภทผสมกัน เพื่ อบริ ห ารต้ น ทุน ให้ อ ยู่ใ นระดับ ไม่สูง มาก
เกินไป เนื่องจากถ่านหินซับบิทมู ินสั มีราคาสูงกว่าลิกไนต์
3) การก่ อสร้ าง

 ผู้พัฒนาโครงการ ผู้รับเหมาก่ อสร้ างและระบบผลิตไฟฟ้า รวมถึงผู้วาง
ระบบสายส่ งไฟฟ้า ควรมีการประสานงานอย่ างรอบคอบและต่ อเนื่อง
เพื่อให้ การก่อสร้ างแล้ วเสร็ จตามระยะเวลาที่กําหนดไว้ และการดําเนินการ
ผลิตในเชิงพาณิชย์มีความต่อเนื่องและราบรื่ นตลอดทังห่
้ วงโซ่การผลิต
 ผู้ประกอบการควรวางแผนขัน้ ตอนการก่ อสร้ างให้ สอดคล้ องกับสภาพอากาศ
การก่อสร้ างโรงไฟฟ้าถ่านหินในบางขันตอน
้
อาทิ การเชื่อมโลหะไม่ควรดําเนินการ
ในช่วงฤดูฝน รวมทังช่
้ วงที่อากาศแห้ งเกินไป เนื่องจากเสี่ยงต่อการเกิดไฟไหม้
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4) ความต่ อเนื่อง  นโยบายสนับสนุนการลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าถ่ านหินควรมีความต่ อเนื่อง
ของนโยบาย
เนื่ อ งจากการก่ อ สร้ างโรงไฟฟ้ าถ่ า นหิ น จํ า เป็ นต้ อ งใช้ เงิ น ลงทุ น สู ง และ
การสนั บ สนุ น
ใช้ ระยะเวลาค่อนข้ างนาน โดยข้ อมูลของ JICA ระบุว่าการดําเนินการก่อสร้ าง
และสิทธิประโยชน์
โรงไฟฟ้าถ่านหินขนาด 300 เมกะวัตต์ ใช้ เวลาอย่างน้ อย 42 เดือน (ราว 3.5 ปี )
ด้ านกฎหมาย
เริ่มตังแต่
้ การปรับพื ้นที่ให้ เหมาะสม ดําเนินการก่อสร้ างโรงไฟฟ้า ติดตังอุ
้ ปกรณ์
และทดสอบการทํางานของโรงไฟฟ้า จนสามารถดําเนินการผลิตเชิงพาณิชย์ได้
ดังนัน้ นโยบายสนับสนุนด้ านต่างๆ ควรมีความต่อเนื่อง
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โอกาสทางธุรกิจของผู้ประกอบการไทย
ธุรกิจที่มีศักยภาพสําหรั บ
ผู้ประกอบการไทย
เหมืองถ่ านหิน

โรงไฟฟ้าถ่ านหิน

รั บ เหมาก่ อสร้ างและ
วางระบบผลิตไฟฟ้า

พืน้ ที่ศักยภาพ
 แ ห ล่ ง ถ่ า น หิ น

9
แหล่ งที่ มี ศั กยภาพ
ใ น รั ฐ ฉ า น แ ล ะ
เขตสะกาย

 แ ห ล่ ง ถ่ า น หิ น

9
แหล่ง ที่ มีศัก ยภาพ
ใ น รั ฐ ฉ า น แ ล ะ
เขตสะกาย
 เ ข ต ย่ า ง กุ้ ง แ ล ะ
เขตมัณฑะเลย์ ซึ่ ง
ความต้ องการใช้
ไฟฟ้ ามี แนวโน้ ม
สูงขึ ้น

ปั จจัยสนับสนุน

ปั จจัยพึงระวัง

 ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ใ ช้ ถ่ า น หิ น

 เหมื อ งถ่ า นหิ น อาจถู ก คัด ค้ า น

มี แ น ว โ น้ ม เ พิ่ ม ขึ ้ น ทั ้ ง ใ น
ภาคอุ ต สาหกรรมและเป็ น
เชื ้อเพลิงสําหรับโรงไฟฟ้า
 เ มี ย น ม า ยั ง มี ศั ก ย ภ า พ ใ น
การผลิตถ่านหินได้ ราว 230 ปี
เทียบกับก๊ าซธรรมชาติที่เพียงพอ
สําหรับการผลิตอีก 26 ปี
 รัฐบาลสนับสนุนการลงทุนเพื่อ
เพิ่มปริ มาณการผลิตถ่านหินให้
สอดรั บ กับ ความต้ อ งการใช้ ที่
เพิ่มขึ ้น
 ผู้ ป ระกอบการไทยหลายราย
มี ค ว า ม เ ชี่ ย ว ช า ญ แ ล ะ
ประสบการณ์ ใ นการดํ า เนิ น
ธุ ร กิ จ เ ห มื อ ง ถ่ า น หิ น ใ น
ต่างประเทศ
 ความต้ องการใช้ ไฟฟ้ าใน
เมี ย นมามี แ นวโน้ มเพิ่ ม ขึ น้
อย่างต่อเนื่อง
 รั ฐ บ า ล เ มี ย น ม า ส นั บ ส นุ น
ก า ร ล ง ทุ น เ พื่ อ เ พิ่ ม กํ า ลั ง
การผลิตไฟฟ้าของประเทศ
 ผู้ ประกอบการไทยหลายราย
มี ศั ก ยภาพและความชํ า นาญ
ในธุรกิจนี ้
 ผู้ ประกอบการไทยหลายราย
มี ค ว า ม เ ชี่ ย ว ช า ญ แ ล ะ
ประสบการณ์ ใ นการรั บ เหมา
ก่อสร้ างและวางระบบผลิตไฟฟ้า
ในต่างประเทศ

เนื่ อ งจากความกัง วลเกี่ ย วกับ
ผลกระทบด้ านสิง่ แวดล้ อม
 ระบบคมนาคมขนส่ ง ทางบก
ในเมี ย นมายั ง เป็ นอุ ป สรรค
ในการขนส่ ง ถ่ า นหิ น ขณะที่
การขนส่งทางแม่นํา้ มี ข้อจํ ากัด
ในช่ ว งเวลาที่ นํ า้ ตื น้ เขิ น ทํ า ให้
การเดินเรื อทําได้ ไม่สะดวกและ
อาจต้ องหยุดเดินเรื อในช่วงเวลา
ดังกล่าว

 เมี ยนมายั ง ไม่ มี การกํ าหนด

มาตรฐานสําหรับสัญญาการรับซื ้อ
ไฟฟ้า (PPA) ทัง้ นี ้ MEPE จะ
เจรจาต่อรองสัญญา PPA ในแต่
ละโครงการเป็ นกรณีไป
 ภัยธรรมชาติ การสร้ างโรงไฟฟ้าใน
เมี ยนมายังเสี่ ยงต่อการพังทลาย
เมื่อเกิดเหตุแผ่นดินไหว โดยเฉพาะ
อย่ า งยิ่ ง ในบริ เ วณรอยเลื่ อ น
สะกาย ซึ่งพาดผ่านเมืองสําคัญ
หลายแห่ง นอกจากนี ้ เมียนมา
มีฝนตกชุกในเดื อนพฤษภาคม
ถึ ง เดื อ นตุ ล าคม จึ ง เสี่ ย งต่ อ
การเกิดอุทกภัยในช่วงดังกล่าว
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วางระบบสายส่ งไฟฟ้า

 รั ฐยะไข่

รั ฐฉาน
เ ข ต มั ณ ฑ ะ เ ล ย์
เขตมาเกว และ
เขตสะกาย

 รั ฐ บาลเมี ย นมามี แ ผนขยาย

 การก่ อ สร้ างโรงไฟฟ้ าถ่ า นหิ น

ระบบสายส่งไฟฟ้าให้ ครอบคลุม
ทุกพื ้นที่ทวั่ ประเทศ
 ผู้ ป ระกอบการไทยหลายราย
มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์
ในการวางระบบสายส่งไฟฟ้า

อา จ ถ ูก ค ัด ค้ า น เ นื ่อ ง จ า ก
ความกัง วลเกี่ยวกับผลกระทบ
ด้ านสิ่ ง แวดล้ อม โดยเฉพาะ
โรงไฟฟ้ าถ่ า นหิ น ลิ ก ไนต์ ซึ่ ง
ปล่อ ยฝุ่ นละอองและมลภาวะ
มากกว่าถ่านหินประเภทอื่น

นอกจากโอกาสด้ านการลงทุนก่ อสร้ างโรงไฟฟ้าและระบบผลิตไฟฟ้า รวมทัง้ ระบบสายส่งไฟฟ้ าแล้ ว
ผู้ ป ระกอบการไทยยั ง มี โ อกาสด้ า นการค้ า อาทิ การส่ ง ออกวั ส ดุ แ ละอุ ป กรณ์ ท่ ี เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
การสร้ างโรงไฟฟ้าและระบบผลิตไฟฟ้า เช่ น ปูนซีเมนต์ เหล็กเส้ น เครื่ องจักรกลและส่ วนประกอบ
รวมทั ง้ วัส ดุแ ละอุ ป กรณ์ ท่ี เ กี่ ย วข้ อ งกับ การวางระบบสายส่ ง ไฟฟ้ า อาทิ หม้ อ แปลงไฟฟ้ า
ุ ภาพและเป็ นที่ยอมรับ
สายส่ ง ไฟฟ้ า และสวิตช์ ไฟฟ้าแรงสูง โดยได้ อานิสงส์จากการที่สินค้ าไทยมีคณ
ของชาวเมียนมา

“ภาพประกอบมาจาก www.google.co.th” การเผยแพร่ ภาพนี ้เพื่อแนะนําข้ อมูลด้ านการค้ าและการลงทุนในต่างประเทศ
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โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ในเมียนมา
อุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้านับเป็ นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่มีศกั ยภาพสูงซึ่งสามารถเติบโตควบคู่ไปกับ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาประเทศของเมียนมาที่ต้องการยกระดับมาตรฐานระบบสาธารณูปโภคพื ้นฐานและ
คุณภาพชีวิตของประชากรในประเทศ เนื่องจากปั จจุบนั เมียนมายังขาดแคลนไฟฟ้าอยู่มากและยังเผชิญ
ปั ญหาไฟฟ้ าดับบ่อย ส่งผลให้ รัฐบาลเมียนมาเร่ งปฏิรูปและพัฒนาระบบไฟฟ้ าในประเทศให้ มีศกั ยภาพ
มากขึ ้น โดยตังเป
้ ้ าเพิ่มกําลังการผลิตไฟฟ้าจากระดับปั จจุบนั ที่ 4,900 เมกะวัตต์เป็ น 54,608 เมกะวัตต์
ภายในปี 2573 และเพิ่มอัตราการเข้ าถึงไฟฟ้าจากระดับปั จจุบนั ที่ร้อยละ 34 เป็ นร้ อยละ 100 ในปี 2573
ในช่ ว งที่ ผ่ า นมารั ฐ บาลเมี ย นมาดึ ง ดูด นัก ลงทุน ต่ า งชาติ ที่ มี ค วามพร้ อมให้ เข้ า มาลงทุ น ใน
อุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้าเพื่อสร้ างความมัน่ คงและความยัง่ ยืนให้ เกิดขึ ้นในเมียนมา ตลอดจนเพื่อให้ ประชาชน
ในทุกพืน้ ที่ ทั่วประเทศสามารถเข้ าถึงไฟฟ้า ซึ่งในขณะนี เ้ มีย นมาอยู่ระหว่างจัดทํ าร่ างแผนแม่บทด้ า น
พลังงานไฟฟ้าระยะยาวร่ วมกับองค์การความร่ วมมือระหว่างประเทศของญี่ปนุ่ (Japan International
Cooperation Agency : JICA) ธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank : ADB) และ
ธนาคารโลก เพื่อให้ สามารถบรรลุเป้าหมายของรัฐบาลที่ต้องการให้ ทงประเทศมี
ั้
ไฟฟ้าใช้ อย่างเพียงพอ
นับตังแต่
้ ปลายปี 2531 เป็ นต้ นมา รัฐบาลเมียนมาเปลี่ยนแปลงนโยบายการบริ หารประเทศจาก
ระบบการวางแผนจากส่วนกลางเป็ นระบบเศรษฐกิจแบบเสรี มากขึ ้น โดยดําเนินมาตรการสนับสนุนด้ าน
การค้ าเสรี และเปิ ดโอกาสให้ นักลงทุนต่างชาติเข้ ามาลงทุนมากขึ ้น โดยเฉพาะการพัฒนาโครงการผลิต
ไฟฟ้าในเมียนมา ทัง้ เพื่อรองรับความต้ องการใช้ พลังงานภายในประเทศและการส่งออกไฟฟ้าไปยังประเทศ
เพื่ อนบ้ าน ขณะที่ เมี ยนมามี แหล่งทรั พยากรพลังงานอุดมสมบูรณ์ และมี ศักยภาพสูงในการผลิตไฟฟ้ า
โดยเฉพาะจากนํ ้า ถ่านหิน และก๊ าซธรรมชาติ
ศักยภาพของแหล่ งทรัพยากรพลังงานในเมียนมา
แหล่ งพลังงาน
ปริมาณสํารอง
พลังนํา้
มากกว่า 100 กิกะวัตต์
พลังงานแสงอาทิตย์
52,000 เทราวัตต์ชวั่ โมงต่อปี
พลังงานลม
365 เทราวัตต์ชวั่ โมงต่อปี
ถ่ านหิน
540 ล้ านตัน
นํา้ มันดิบ
145 ล้ านบาร์ เรล (ที่พิสจู น์แล้ ว)
ก๊ าซธรรมชาติ
16.6 ล้ านล้ านลูกบาศก์ฟตุ (ที่พิสจู น์แล้ ว)
ที่มา : Ministry of Electric Power, Myanmar (ณ วันที่ 19 มกราคม 2558)
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พืน้ ที่ท่ มี ีศักยภาพในการตัง้ โรงไฟฟ้าประเภทต่ างๆ ในเมียนมา
(จําแนกตามทรัพยากรธรรมชาติท่ ใี ช้ เป็ นวัตถุดบิ ตัง้ ต้ น)
แผนที่แสดงพืน้ ที่ท่ มี ีศักยภาพในการตัง้ โรงไฟฟ้าประเภทต่ างๆ
Sagaing
โรงไฟฟ้าถ่านหิน
โรงไฟฟ้าพลังงานลม

Kachin
โรงไฟฟ้าพลังนํ ้า
โรงไฟฟ้าพลังงานลม

Shan
โรงไฟฟ้าพลังนํ ้า
โรงไฟฟ้าถ่านหิน
โรงไฟฟ้าพลังงานลม

Magwe
โรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์

Mandalay
โรงไฟฟ้าพลังนํ ้า
โรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์
Ayeyarwady
โรงไฟฟ้าพลังนํ ้า
โรงไฟฟ้าถ่านหิน
โรงไฟฟ้าพลังงานลม

Kayah
โรงไฟฟ้าพลังนํ ้า

Yangon
โรงไฟฟ้าถ่านหิน
โรงไฟฟ้าพลังงานลม
โรงไฟฟ้าก๊ าซธรรมชาติ

Tanintharyi
โรงไฟฟ้าถ่านหิน

ที่มา : https://commons.wikimedia.orgและรวบรวมโดยฝ่ ายวิจยั ธุรกิจ ธสน.
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ทรั พยากรนํา้ พื ้นที่ในเมียนมามากกว่าครึ่งหนึ่งเป็ นที่ราบสูง โดยมีทิวเขาทอดยาวจากทิศเหนือ
จรดทิศใต้ ประกอบกับการได้ รับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ทําให้ เมียนมามีฝนตกชุก
และมีทรัพยากรนํ ้าปริมาณมากที่สามารถใช้ ในการผลิตไฟฟ้า ทังนี
้ ้ เมียนมามีปริ มาณนํ ้าสํารองที่มี
ศักยภาพด้ านพลังงานมากกว่า 100 กิกะวัตต์ โดยเฉพาะบริเวณแม่นํ ้าใหญ่ 4 สาย ได้ แก่ แม่นํ ้าชิดวิน
แม่นํ ้าอิรวดี แม่นํ ้าสาละวิน และแม่นํ ้าสะโตง ซึง่ เป็ นแหล่งทรัพยากรขนาดใหญ่สําหรับการพัฒนา
โรงไฟฟ้าพลังนํา้ ปั จจุบันทรั พยากรนํ า้ เป็ นแหล่งพลังงานหลักในการผลิตไฟฟ้าของเมียนมามี
สัดส่วนสูงถึงร้ อยละ 66.5 ของพลังงานที่ใช้ ในการผลิตไฟฟ้าทังหมดของเมี
้
ยนมา
พลังงานแสงอาทิตย์ เมียนมามีแหล่งพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีศกั ยภาพด้ านพลังงานสูงถึงราว
52,000 เทราวัตต์ชวั่ โมงต่อปี หรื อเฉลี่ย 5.5 กิโลวัตต์ชวั่ โมงต่อตารางเมตร เนื่องจากเมียนมามี
สภาพภูมิอากาศร้ อนและมีความเข้ มของแสงอาทิตย์ในระดับสูง ซึ่งสามารถผลิตไฟฟ้าได้ ราว 40
เทราวัตต์ชวั่ โมงต่อปี (เทียบกับไทยที่ 33.4 เทราวัตต์ชวั่ โมงต่อปี ) พื ้นที่ที่มีศกั ยภาพในการตัง้
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์อยูบ่ ริเวณภาคกลางของประเทศ
พลังงานลม เมียนมามีแหล่งพลังงานลมที่มีศกั ยภาพด้ านพลังงานราว 365 เทราวัตต์ชวั่ โมงต่อปี
เนื่องจากเมียนมามีภมู ิประเทศที่ลมพัดแรงตลอดปี ปั จจุบนั มีผ้ ปู ระกอบการโรงไฟฟ้าพลังงานลม
ขนาดเล็กกระจายอยูต่ ามพื ้นที่ตา่ งๆ ทัว่ ประเทศ ส่วนใหญ่เป็ นการผลิตไฟฟ้าสําหรับใช้ ภายในที่อยู่
อาศัยและอาคารพาณิชย์ พื ้นที่ที่มีศกั ยภาพ ได้ แก่ เขตสะกาย และรัฐกะฉิ่น เป็ นต้ น
ถ่ านหิน เมียนมามีปริ มาณถ่านหินสํารองราว 540 ล้ านตัน ส่วนใหญ่เป็ นถ่านหินประเภทลิกไนต์
และซับบิทูมินสั พื ้นที่ที่มีศกั ยภาพในการตังโรงไฟฟ
้
้ าถ่านหิน ได้ แก่ เขตย่างกุ้ง เขตตะนาวศรี
เขตอิรวดี เขตสะกาย และรัฐฉาน
ก๊ าซธรรมชาติ เมียนมามีปริ มาณก๊ าซธรรมชาติสํารองจากแหล่งบนบก 5.6 ล้ านล้ านลูกบาศก์ฟตุ
และบริ เวณชายฝั่ ง 11 ล้ านล้ านลูกบาศก์ฟุต สําหรับแหล่งก๊ าซธรรมชาติขนาดใหญ่ในทะเลของ
เมียนมา ได้ แก่ แหล่งยาดานา และแหล่งเยตากุน
จากข้ อมูลดังกล่าวข้ างต้ นสะท้ อนให้ เห็นว่าเมียนมามีศกั ยภาพสูงในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียน โดยเฉพาะพลังนํ ้าซึง่ เป็ นแหล่งพลังงานหลักในการผลิตไฟฟ้าของประเทศ ขณะที่แหล่งพลังงาน
หมุนเวียนอื่นๆ เช่น พลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลม เมียนมามีศกั ยภาพสูงเช่นกันแต่ยงั อยู่ในระยะ
เริ่มต้ นของการพัฒนา ทังนี
้ ้ กําลังการผลิตไฟฟ้าในเมียนมาในปั จจุบนั มีดงั นี ้
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สัดส่ วนกําลังการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าประเภทต่ างๆ
โรงไฟฟ้าพลังงานดีเซล
1.9%
โรงไฟฟ้าถ่ านหิน
โรงไฟฟ้าชีวมวล
2.6%
0.1%
โรงไฟฟ้าก๊ าซธรรมชาติ
28.9%
โรงไฟฟ้าพลังนํา้
66.5%

ประเภทโรงไฟฟ้า
โรงไฟฟ้าพลังนํ ้า
โรงไฟฟ้าก๊ าซธรรมชาติ
โรงไฟฟ้าถ่านหิน
โรงไฟฟ้าพลังงานดีเซล
โรงไฟฟ้าชีวมวล
รวม

กําลังการผลิต
(เมกะวัตต์ )
3,044
1,325
120
87
5
4,581

ที่มา : Ministry of Electric Power, Myanmar (ณ วันที่ 19 มกราคม 2558)

โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ในเมียนมา
เมียนมาอยู่ระหว่างการเร่ งพัฒนาระบบสาธารณูปโภคขันพื
้ ้นฐานในประเทศ รัฐบาลเมียนมาจึงมี
นโยบายสนับสนุนการผลิตไฟฟ้ าจากโรงไฟฟ้ าทุกประเภท โดยเฉพาะจากแหล่งพลังงานหลัก เช่น นํ ้า
ก๊ าซธรรมชาติ และถ่ านหิ น ขณะเดี ยวกันก็ เริ่ มมี นโยบายสนับสนุนการผลิตไฟฟ้ าจากพลังงานหมุนเวี ยน
โดยเฉพาะโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มากขึ ้นเป็ นลําดับ ทังนี
้ ้ แม้ วา่ ปั จจุบนั โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
ในเมียนมายังอยู่ในช่วงเริ่ มต้ นของการพัฒนา แต่นบั เป็ นโอกาสของผู้ประกอบการไทยซึง่ มีความเชี่ยวชาญ
ในธุรกิจนี ้เข้ าไปศึกษาความเป็ นไปได้ ของโครงการเพื่อเตรี ยมความพร้ อมสําหรับการเข้ าไปลงทุนในธุรกิจ
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีแนวโน้ มเติบโตดีในระยะข้ างหน้ า
รัฐบาลเมียนมาให้ ความสําคัญมากขึ ้นกับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เนื่องจากเล็งเห็น
ถึงศักยภาพจากลักษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศที่เอื ้อต่อการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ทัง้ นี ้ เมื่อปี
2551 รัฐบาลเมียนมาได้ ขอความช่วยเหลือจากรัฐบาลไทยในการประเมินศักยภาพของพลังงานแสงอาทิตย์
ในเมี ยนมาเพื่ อใช้ กํ าหนดแผนพัฒนาพลังงานแสงอาทิ ตย์ ของประเทศ กระทรวงพลังงานของไทยและ
มหาวิทยาลัยศิลปากรจึงได้ เข้ าร่ วมศึกษาในโครงการประเมินศักยภาพพลังงานแสงอาทิตย์ในเมียนมา โดยจัดตัง้
สถานีวดั ความเข้ มของแสงอาทิตย์ใน 5 เมือง ได้ แก่ เมืองย่างกุ้ง กรุงเนปิ ดอว์ เมืองมิถิลา เมืองมัณฑะเลย์
และเมืองชเวโบ พบว่าเมียนมามีศกั ยภาพค่อนข้ างสูงด้ านพลังงานแสงอาทิตย์ในหลายพื ้นที่ ล่าสุดรัฐบาล
เมียนมาเดินหน้ าสนับสนุนการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในเมืองมินบู เขตมาเกว ซึ่งมี
ขนาดใหญ่เป็ นอันดับ 3 ของโลก นับเป็ นการยืนยันถึงความตังใจของรั
้
ฐบาลเมียนมาในการสนับสนุน
โครงการพลังงานแสงอาทิตย์ที่จะนําไปสูก่ ารพัฒนาศักยภาพด้ านพลังงานของประเทศอย่างยัง่ ยืน
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ภาพรวมธุรกิจ
 โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ แบ่งเป็ น 2 ประเภท คือ Solar Farm เป็ นการติดตังแผงโซลาร์
้
บนพื ้นดินซึง่ จําเป็ นต้ องใช้ พื ้นที่ขนาดใหญ่ เพื่อผลิตไฟฟ้าและจําหน่ายให้ กบั รัฐบาล และ Solar Rooftop เป็ นการติดตัง้
แผงโซลาร์ บนหลังคาที่อยู่อาศัยหรื ออาคารโรงงาน เพื่อผลิตไฟฟ้าไว้ ใช้ เองภายในที่อยู่อาศัย หรื อโรงงาน ซึง่ เป็ นการช่วย
ลดภาระค่าใช้ จ่ายด้ านพลังงาน
 เป็ นการผลิตพลังงานสะอาดที่ใช้ ไม่มีวนั หมดและเป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้ อม
 เป็ นการลงทุนเพียงครัง้ เดียว โดยไม่ต้องกังวลกับต้ นทุนที่ผนั แปรของราคาเชื ้อเพลิง เนื่องจากไม่มีต้นทุนราคาเชื ้อเพลิงใน
การผลิตไฟฟ้า ประกอบกับการบํารุ งรักษาหลังการลงทุนไม่ย่งุ ยาก มีเพียงการตรวจสอบแผงโซลาร์ ให้ มีประสิทธิภาพใน
การรับแสงได้ สงู สุด
 ใช้ เงินลงทุนครัง้ แรกสูง เพื่อซื ้ออุปกรณ์สําหรับติดตัง้ ซึง่ คิดเป็ นสัดส่วนสูงถึงร้ อยละ 70 ของเงินลงทุนทังหมด
้
ที่เหลือเป็ น
การปรับภูมิทศั น์สภาพแวดล้ อม ก่อสร้ างอาคารและถนน และค่าที่ดิน
 ช่วยลดภาวะโลกร้ อน เนื่องจากอุปกรณ์ตา่ งๆ เช่น แผงโซลาร์ สามารถนําไปรี ไซเคิลได้ เมื่อหมดอายุการใช้ งาน
 เป็ นโครงการที่ก่อให้ เกิดรายได้ และกระแสเงินสดสมํ่าเสมอจากการจําหน่ายไฟฟ้า ซึ่งโครงการส่วนใหญ่ มีระยะเวลา
้
เรี ยบร้ อยแล้ ว
ดําเนินการราว 20-30 ปี หลังจากได้ รับอนุมตั ิจากรัฐบาลและดําเนินการติดตังแผงโซลาร์

ปั จจัยสนับสนุนโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ในเมียนมา
1. ความต้ องการใช้ ไฟฟ้าเติบโตอย่ างรวดเร็ว
ความต้ องการใช้ ไฟฟ้าในเมียนมาเพิ่มขึ ้นมากตามการขยายตัวของเศรษฐกิจ และการเพิ่มขึ ้นของ
จํานวนประชากร ขณะที่อตั ราการเข้ าถึงไฟฟ้าในเมียนมาอยู่ที่ร้อยละ 34 หรื อมีเพียง 2.3 ล้ านครัวเรื อนเท่านัน้
ที่มีไฟฟ้าใช้ ขณะที่พื ้นที่ 2 ใน 3 ของประเทศยังไม่มีไฟฟ้าใช้ โดยเฉพาะเขตชนบทและพื ้นที่นอกโครงข่าย
ไฟฟ้าแห่งชาติ (National Grid) ทังนี
้ ้ กระทรวงพลังงานไฟฟ้า (Ministry of Electric Power : MOEP) ของ
เมียนมา ประมาณการความต้ องการใช้ ไฟฟ้ามีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้นจาก 1,874 เมกะวัตต์ ในปี 2555 เป็ น 4,531
้
เมกะวัตต์ ในปี 2563 และ 14,542 เมกะวัตต์ ในปี 2573 ขณะที่กําลังการผลิตของโรงไฟฟ้าทังหมดใน
เมียนมาในปั จจุบนั อยู่ที่ 4,900 เมกะวัตต์ จึงเป็ นที่คาดว่าโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จะมีความสําคัญ
มากขึ ้นเป็ นลําดับและเป็ นอีกหนึ่งทางเลือกในการรองรับความต้ องการใช้ ไฟฟ้าที่มีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้นมากใน
อนาคต
2. ภาครัฐให้ การสนับสนุนอย่ างจริงจัง
 ด้ านนโยบาย
 การปรั บ ปรุ ง แผนพั ฒ นาระบบไฟฟ้ าของเมี ย นมา รั ฐ บาลเมี ย นมาเปิ ดโอกาสให้
นักลงทุนต่างชาติสามารถลงทุนในธุรกิจพลังงานได้ สะดวกขึ ้นภายใต้ กฎหมายไฟฟ้าฉบับใหม่ปี 2557 ซึง่
รัฐสภาเมียนมาประกาศใช้ เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2557 แทนกฎหมายไฟฟ้าฉบับเดิมปี 2533 ซึง่ หนึ่งใน
สาระสําคัญของกฎหมายฉบับใหม่นี ้ คือ การอนุญาตให้ นักลงทุนต่ างชาติสามารถลงทุนในโครงการ
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โรงไฟฟ้า รวมถึงโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ได้ โดยไม่ จาํ กัดขนาด (จากเดิมที่สงวนสิทธิ์การลงทุน
ในโครงการโรงไฟฟ้าขนาดเล็กให้ แก่ชาวเมียนมาเท่านัน้ ) เพื่อเปิ ดโอกาสให้ นักลงทุนต่างชาติลงทุนใน
โครงการโรงไฟฟ้าขนาดเล็กในพื ้นที่ชนบทได้ ตามเป้าหมายของรัฐบาลที่ต้องการให้ ประชาชนในทุกพื ้นที่ทวั่
ั้
2573 โดยเฉพาะในพื ้นที่นอกโครงข่ายไฟฟ้าซึ่งมีอยู่
ประเทศสามารถเข้ าถึงไฟฟ้าได้ ทงหมดภายในปี
มากกว่าร้ อยละ 70 ของพื ้นที่ทงประเทศ
ั้
 การเสริ มการพึ่งพาแหล่ งพลังนํา้ ในการผลิตไฟฟ้า เมียนมาพึ่งพาการผลิตไฟฟ้าจาก
พลังนํา้ เป็ นหลักด้ วยสัดส่วนสูงถึง 2 ใน 3 ของกําลังการผลิตไฟฟ้าทัง้ ประเทศ รัฐบาลจึงมีแผนให้
ความสําคัญกับแหล่งพลังงานหมุนเวียนอื่นๆ มากขึ ้น เพื่อเสริ มการพึง่ พาแหล่งพลังงานนํ ้า สะท้ อนได้ จาก
ร่างแผนแม่บทด้ านพลังงานไฟฟ้าระยะยาวของเมียนมาฉบับล่าสุด ซึง่ กําหนดให้ เพิ่มสัดส่ วนกําลังการผลิต
ไฟฟ้าทั่วประเทศจากพลังงานหมุนเวียนเป็ นร้ อยละ 2 ในปี 2563 และร้ อยละ 9 ในปี 2573 พร้ อมทัง้
ลดสัดส่ วนกําลังการผลิตของโรงไฟฟ้าพลังนํา้ จากร้ อยละ 66.5 ในปั จจุบันเหลือร้ อยละ 54 ในปี
2563 และร้ อยละ 38 ในปี 2573 จึงนับเป็ นโอกาสในการพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในเมียนมา
เพื่อให้ สอดคล้ องกับร่างแผนแม่บทดังกล่าว
สัดส่ วนกําลังการผลิตไฟฟ้าในปี 2563 และปี 2573
ปี 2563

ปี 2573

โรงไฟฟ้ าพลังงานทางเลือก
2%
โรงไฟฟ้ าถ่านหิน
22%

โรงไฟฟ้ าก๊าซธรรมชาติ
22%

โรงไฟฟ้ าพลังนํ้ า
54%

โรงไฟฟ้ าพลังงานทางเลือก
9%
โรงไฟฟ้ าถ่านหิน
33%

โรงไฟฟ้ าพลังนํ้ า
38%

โรงไฟฟ้ าก๊าซธรรมชาติ
20%

ที่มา : Myanmar Times (19 มิถนุ ายน 2558)

 รั ฐบาลเมียนมาอยู่ระหว่ างพิจารณาเริ่มใช้ ระบบรั บซือ้ ไฟฟ้า (Feed-in Tarrif : FiT)
จากพลังงานแสงอาทิตย์ ในเบื ้องต้ นคาดว่าอัตรา FiT ของเมียนมาจะอยู่ที่ 0.035-0.15 ดอลลาร์ สหรัฐต่อ
กิโลวัตต์ชวั่ โมง แม้ วา่ อัตรา FiT ของเมียนมาจะอยูใ่ นระดับตํ่าซึง่ อาจไม่จงู ใจนักลงทุนเมื่อเทียบกับประเทศอื่น
แต่ก็เป็ นการสะท้ อนความมุง่ มัน่ ของภาครัฐในการสนับสนุนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์อย่างเป็ น
รู ปธรรม นับเป็ นอีกปั จจัยสําคัญที่จะเสริ มสร้ างความเชื่ อมั่นให้ แก่นักลงทุน สําหรั บราคารั บซือ้ ไฟฟ้าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศต่างๆ มีดงั นี ้
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ประเทศ
จีน
อินเดีย
FiT
0.16-0.19 0.15

อินโดนีเซีย
0.25-0.30

มาเลเซีย
0.00-1.09

หน่วย : ดอลลาร์ สหรัฐต่อกิโลวัตต์ชวั่ โมง
ญี่ปุ่น
ฟิ ลิปปิ นส์ ไทย
เมียนมา*
0.29-0.36
0.22
0.17 0.035-0.15

หมายเหตุ : * ข้ อมูลจาก Asia Biomass Office
ที่มา : DLA Piper (ณ วันที่ 14 สิงหาคม 2557)

ด้ านงบประมาณ
รัฐบาลเมียนมาเร่งพัฒนาและขยายเครื อข่ายระบบสายส่งไฟฟ้าให้ ครอบคลุมทัว่ ประเทศและ
มีประสิทธิภาพ โดยใช้ งบประมาณราว 310 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐ ผ่าน MOEP และราว 90 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐ
ผ่าน Ministry of Livestock, Fishery and Rural Development ของเมียนมา เพื่อพัฒนาการผลิตไฟฟ้าใน
พืน้ ที่ ชนบท และพืน้ ที่นอกโครงข่ายไฟฟ้าแห่งชาติ ซึ่งเอือ้ ต่อการลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ในระยะถัดไป


3. หน่ วยงานระหว่ างประเทศให้ ความช่ วยเหลือทัง้ ในด้ านการให้ คาํ ปรึกษาและเงินลงทุน
JICA : ร่วมมือกับรัฐบาลเมียนมาในการจัดทําแผนแม่บทด้ านพลังงานไฟฟ้า และให้ สินเชื่อแก่
เมี ย นมาผ่า นโครงการความช่ว ยเหลือ เพื่ อการพัฒ นาอย่า งเป็ นทางการ (Official
Development
Assistance : ODA) มูลค่า 24.678 พันล้ านเยน (ราว 200 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐ) เป็ นระยะเวลา 40 ปี
สําหรับแผนพัฒนาระบบสายส่งไฟฟ้าภายในประเทศ
ธนาคารโลก : สนับสนุนเงินช่วยเหลือแก่รัฐบาลเมียนมามูลค่า 2 พันล้ านดอลลาร์ สหรัฐ เพื่อ
พัฒนาระบบไฟฟ้าภายในประเทศ
ADB : ร่วมมือกับรัฐบาลเมียนมาในการจัดทําแผนแม่บทด้ านพลังงานไฟฟ้าระยะยาว
4. มีทาํ เลที่ตงั ้ เหมาะสม
้
เมียนมาตังอยู
้ ่บริ เวณเขตร้ อนชื ้นใกล้ เส้ นศูนย์สตู ร ส่งผลให้ ได้ รับแสงอาทิตย์ต่อเนื่องตลอดทังปี
ทําให้ ศกั ยภาพของพลังงานแสงอาทิตย์ อยู่ในระดับสูง โดยในช่วงฤดูร้อน (เดือนพฤศจิกายน-เมษายน) ได้ รับ
แสงอาทิตย์เฉลี่ย 7-10 ชัว่ โมงต่อวัน ขณะที่ในช่วงฤดูฝน (เดือนพฤษภาคม-ตุลาคม) ได้ รับแสงอาทิตย์เฉลี่ย 3-4 ชัว่ โมง
ต่อวัน ส่วนความเข้ มรังสีรวมบนพื ้นราบ (Global Horizontal Irradiation : GHI) ของเมียนมาอยูใ่ นช่วง 1,600-2,000
กิโลวัตต์ชวั่ โมงต่อตารางเมตรต่อปี [ราว 15.8-19.7 เมกะจูลต่อตารางเมตรต่อวัน (MJ/m2-day)] และมีรังสีตรงของ
ดวงอาทิตย์ (Direct Normal Irradiation : DNI) เฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 1,400 กิโลวัตต์ชวั่ โมงต่อตารางเมตรต่อปี ซึง่ เป็ น
ระดับที่เหมาะสมในการสร้ างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และใกล้ เคียงกับไทย โดยค่าเฉลี่ย GHI ของไทยอยู่ที่
1,700 กิโลวัตต์ชวั่ โมงต่อตารางเมตรต่อปี และค่าเฉลี่ย DNI อยู่ที่ 1,100-1,450 กิโลวัตต์ชวั่ โมงต่อตารางเมตรต่อปี
สําหรับพื ้นที่ก่อสร้ างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เชิงพาณิชย์แห่งแรกของเมียนมาในเมืองมินบู เขตมาเกว ได้ รับ
รังสีแสงอาทิตย์เฉลี่ยราว 18 MJ/m2-day หรื อประมาณ 5-5.5 กิโลวัตต์ชวั่ โมงต่อตารางเมตรต่อวัน (ใกล้ เคียงกับ

35

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในเมียนมา

พื ้นที่ในจังหวัดปราจีนบุรีของไทยซึง่ มีความเข้ มของแสงอาทิตย์เฉลี่ยอยู่ที่ 18-19 MJ/m2-day และเป็ นที่ตงของ
ั้
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์หลายแห่ง)
พืน้ ที่ท่ มี ีศักยภาพสําหรับพลังงานแสงอาทิตย์ ในเมียนมา
รังสีความเข้ มแสงอาทิตย์
(กิโลวัตต์ชวั่ โมงต่อ
ตารางเมตรต่อปี )

เมืองชเวโบ
เขตสะกาย

เมืองมินบู
เขตมาเกว

กรุ งเนปิ ดอว์

เมืองมิงฉาน
เมืองมิถลิ า
เขตมัณฑะเลย์

เมืองย่ างกุ้ง

ที่มา : http://solargis.com



1,000-1,100

พื ้นที่ศกั ยภาพรวม
ทังประเทศ
้
(1,000 ตาราง
กิโลเมตร)
0.01

ต้ นทุนการผลิต
ไฟฟ้า* (ดอลลาร์
สหรัฐต่อกิโลวัตต์
ชัว่ โมง)
0.294



1,100-1,200

0.11

0.268



1,200-1,300

0.65

0.247



1,300-1,400

3.07

0.228



1,400-1,500

8.72

0.213



1,500-1,600

22.33

0.199



1,600-1,700

73.70

0.187



1,700-1,800

199.07

0.176



1,800-1,900

131.71

0.167



1,900-2,000

10.00

0.158

หมายเหตุ : * คํานวณ
จากโครงการะยะเวลา
20 ปี Discount Rate =
8% (ไม่รวมต้ นทุนการ
กู้ยืม)

พื ้นที่ที่ได้ รับรังสีดวง
อาทิ ตย์ ในระดับสู ง
ส่ งผลให้ ต้ นทุนการ
ผลิตไฟฟ้าลดลงตาม
ระดับความเข้ มของ
แสงอาทิตย์

พื ้นที่ส่วนใหญ่กว่าร้ อยละ 50 ของเมียนมามีค่าเฉลี่ยความเข้ มของแสงอาทิตย์สงู กว่าระดับ
18 MJ/m2-day โดยเฉพาะบริ เวณตอนกลางของประเทศซึง่ เป็ นพื ้นที่แห้ งแล้ ง (Central Dry Zone) มี
ศักยภาพในการรับความเข้ มรังสีดวงอาทิตย์สงู สุดที่ระดับ 20-21 MJ/m2-day สะท้ อนการผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์สามารถทําได้ ในหลายพื ้นที่ทวั่ ประเทศ ปั จจุบนั ผู้ประกอบการท้ องถิ่นของเมียนมาเริ่ ม
ลงทุนในธุรกิจ Solar Rooftop สําหรับครัวเรื อน โรงงาน และโรงพยาบาล ในพื ้นที่ตา่ งๆ ของประเทศแล้ ว
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สัดส่ วนพืน้ ที่ในเมียนมาตามระดับค่ าเฉลี่ยความเข้ มแสงอาทิตย์
MJ/m2-day
2.29

> 20-21

เกือบร้ อยละ 60 ของพื ้นที่ใน
เมียนมามีค่าเฉลี่ยความเข้ ม
แสงอาทิตย์ สงู กว่าระดับ 18
MJ/m2-day ซึ่งเป็ นระดับที่
เหมาะกั บการตัง้ โรงไฟฟ้ า
พลังงานแสงอาทิตย์

19.89

> 19-20

36.20

> 18-19
30.98

> 17-18
10.00

> 16-17
0.59

> 15-16

ที่มา : Myanmar Engineering Society
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% ของพื ้นที่ในเมียนมา

ค่ าเฉลี่ยความเข้ มแสงอาทิตย์ ของเมียนมาเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ
5.5 kWh/m2/day
เมียนมา

ค่าเฉลี่ยความเข้ ม
แสงอาทิตย์ของเมียนมา
ค่อนข้ างสูงและใกล้ เคียง
กับไทยและกัมพูชา

18.3

ไทย

18.0

กัมพูชา

18.3

สปป.ลาว

15.8

อินเดีย

20.3

ออสเตรเลีย

19.6

สหรัฐฯ

19.0

ญี่ปนุ่

13.0

ไอร์ แลนด์

9.95

อังกฤษ

8.95
0

5

10

ที่มา : กระทรวงพลังงานไทย ณ เดือนตุลาคม 2556
15

20

MJ/m2-day

25
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สิทธิประโยชน์ ด้านการลงทุนที่สาํ คัญ
ปั จจุบนั เมียนมายังไม่มีสิทธิประโยชน์สําหรับอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้าโดยเฉพาะ ดังนัน้ สิทธิ
ประโยชน์ด้านการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าจึงอยูภ่ ายใต้ กฎหมาย 2 ฉบับได้ แก่ กฎหมายไฟฟ้าฉบับใหม่ปี
2557 และกฎหมายการลงทุนจากต่างประเทศฉบับปี 2555 โดยมีรายละเอียดที่น่าสนใจ ดังนี ้
 ได้ รับสิทธิ์ในการสร้ างโรงไฟฟ้าโดยไม่จํากัดขนาด
 ได้ รับยกเว้ นภาษี เงินได้ นิตบ
ิ คุ คลเป็ นระยะเวลา 5 ปี นับตังแต่
้ เริ่มดําเนินกิจการ
 ได้ รั บ ยกเว้ น ภาษี นํ า เข้ า สํ า หรั บ การนํ า เข้ า เครื่ อ งจัก รและอุป กรณ์ ที่ ใ ช้ ใ นช่ ว งก่ อ สร้ าง
โครงการ
 ได้ รับสิทธิ์ลดค่าเสื่อมราคาของเครื่ องจักร อุปกรณ์ อาคาร และสินทรัพย์ทน
ุ อื่นๆ ซึง่ บริ ษัท
ใช้ ในการประเมินภาษี เงินได้ นิติบคุ คล หลังการคํานวณอัตราลดของค่าเสื่อมราคาภายใต้
เงื่อนไขที่กําหนดโดยรัฐบาลเมียนมา
 ได้ รั บ สิ ท ธิ์ ใ นการลดค่ า ใช้ จ่ า ยจากรายได้ พึ ง ประเมิ น อาทิ ค่ า ใช้ จ่ า ยด้ า นงานวิ จัย และ
การพัฒนาที่เกี่ยวข้ องกับการดําเนินกิจการในเมียนมา
 ได้ รับสิทธิ์ในการยกยอดหรื อหักหนี ้ในบัญชีได้ 3 ปี ติดต่อกัน นับตังแต่
้ มีผลประกอบการขาดทุน
 รัฐบาลรับประกันว่าจะไม่มีการยึดบริ ษัทมาเป็ นของรัฐระหว่างดําเนินการ แต่หากมีการยึด
กิจการจะมีการจ่ายชดเชยให้ ตามมูลค่าในขณะนัน้

ผู้ประกอบการธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์ ในเมียนมา
ปั จจุบนั แม้ ผ้ ปู ระกอบการธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์ในเมียนมายังมีไม่มาก แต่ก็เริ่ มมีนกั ลงทุนต่างชาติ
และนักลงทุนไทยที่มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจนี ้เข้ าไปลงทุนธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์ในเชิงพาณิชย์ในเมียนมา
บ้ างแล้ ว ขณะที่นกั ลงทุนท้ องถิ่นเริ่มลงทุนในลักษณะรับติดตังแผงโซลาร์
้
เพื่อใช้ ในครัวเรื อนหรื อใช้ งานทัว่ ไป ทังนี
้ ้
เป็ นที่น่าสังเกตว่าปั จจุบนั ยังไม่มีผ้ ปู ระกอบการจีนเข้ าไปลงทุนในธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์ในเมียนมา แต่ด้วย
ศักยภาพของจีนที่ก้าวขึ ้นเป็ นผู้ผลิตแผงโซลาร์ รายสําคัญของโลก ประกอบกับมีความเชี่ยวชาญในการติดตัง้
แผงโซลาร์ ผู้ประกอบการจีนจึงอาจกลายเป็ นคู่แข่งสําคัญของผู้ประกอบการไทยในธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์
ในตลาดเมียนมาได้ ในอนาคต
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โครงการนําร่ อง : โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ แห่ งแรกในเมียนมา
ผู้พฒ
ั นาโครงการ บริ ษัท พลังงานเพื่อโลกสีเขียว (ประเทศไทย) จํากัด หรื อ Green Earth Power (Thailand)
Co., Ltd. (GEP) เป็ นบริ ษัทที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตและจําหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานทางเลือกของ
นักลงทุนฮ่องกงที่จดทะเบียนบริษัทในประเทศไทย
โครงการ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ กําลังการผลิตไฟฟ้ารวม 220 เมกะวัตต์ ซึง่ มีขนาดใหญ่เป็ นอันดับ 3
ของโลก รองจากสหรัฐฯ และอินเดีย โดยเป็ นโครงการนําร่ องด้ านการผลิตพลังงานจากแสงอาทิตย์ในเชิง
พาณิชย์ของเมียนมาที่จะขยายไปยังพื ้นที่อื่นๆ ของประเทศต่อไป
มูลค่าลงทุน 350 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐ (ราว 11,000 ล้ านบาท คํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ทําการ
ประเมินโครงการ)
แหล่งเงินทุน ระดมทุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เมืองมินบู ในเขตมาเกว ห่างจากกรุงเนปิ ดอว์ เมืองหลวงของเมียนมา ไปทางตะวันตกราว 200
ที่ตงโครงการ
ั้
กิโลเมตร พื ้นที่ก่อสร้ าง 2,150 ไร่
รายละเอียดโครงการ การก่อสร้ างแบ่งเป็ น 4 เฟส ระยะเวลาก่อสร้ างรวม 30 เดือน
เฟส 1 : ระยะเวลาก่อสร้ าง 12 เดือน สามารถผลิตไฟฟ้าได้ 50 เมกะวัตต์
เฟส 2 : ระยะเวลาก่อสร้ าง 6 เดือน สามารถผลิตไฟฟ้าได้ 50 เมกะวัตต์
เฟส 3 : ระยะเวลาก่อสร้ าง 6 เดือน สามารถผลิตไฟฟ้าได้ 50 เมกะวัตต์
เฟส 4 : ระยะเวลาก่อสร้ าง 6 เดือน สามารถผลิตไฟฟ้าได้ 70 เมกะวัตต์
ความคืบหน้ า เมื่อเดือนตุลาคม 2557 GEP ได้ ลงนามในบันทึกข้ อตกลง (Memorandum of Agreement :
MoA) กับกระทรวงพลังงานไฟฟ้าของเมียนมาว่าด้ วยการผลิตและจําหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
กําลังการผลิตทังหมด
้
220 เมกะวัตต์ ล่าสุดอยู่ระหว่างการเจรจาและรอลงนามในสัญญาซื ้อขายไฟฟ้า
(Power Purchase Agreement : PPA) กับ Myanmar Electric Power Enterprise (MEPE) ซึง่ คาดว่าจะเริ่ ม
ก่อสร้ างเฟสแรกภายในปี 2558
หมายเหตุ : GEP ระบุว่าต้ นทุนการผลิตในเมียนมาต่อเมกะวัตต์อยู่ที่ราว 50 ล้ านบาท เทียบกับต้ นทุน
การผลิตในไทยต่อเมกะวัตต์ที่ระดับ 70-80 ล้ านบาท
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โอกาสของผู้ประกอบการไทย
ธุรกิจที่มีศักยภาพสําหรั บ
ผู้ประกอบการไทย
ผู้พัฒนาโครงการโรงไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์

ผู้ตดิ ตัง้ แผงโซลาร์
ผู้ผลิตและจัดจําหน่ ายอุปกรณ์
ไฟฟ้าแรงสูงและระบบสายส่ ง

ผู้ผลิตเสาสายส่ งไฟฟ้าแรงสูง

ปั จจัยสนับสนุน

ปั จจัยพึงระวัง

 ความต้ องการไฟฟ้าในเมียนมาอยูใ่ นระดับสูง

 เมี ยนมายังไม่มีกฎหมาย/ข้ อบังคับด้ าน

 เมี ย นมามี พื น้ ที่ ที่ มี ศั ก ยภาพหลายแห่ ง

พลั งงานหมุ น เวี ย นโดยเฉพาะ ทํ า ให้
โดยเฉพาะพื น้ ที่ ภ าคกลางและภาค
ผู้ประกอบการอาจได้ รับผลกระทบหากมี
ตะวัน ตกเฉี ย งใต้ อาทิ เขตมาเกว และ
การเปลี่ยนแปลงนโยบาย อย่างไรก็ตาม
เขตมัณฑะเลย์
รัฐบาลเมียนมาอยู่ระหว่างการจัดทําร่ าง
 รัฐบาลเมียนมาให้ การสนับสนุนโครงการ
แผนแม่บทด้ านพลังงานไฟฟ้าระยะยาว
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มากขึ ้นเป็ น
จึ ง อาจช่ ว ยลดความเสี่ ย งจากปั จจั ย
ลําดับ
ดังกล่าวได้
 ต้ นทุนค่าจ้ างแรงงานอยูใ่ นระดับตํ่า
 เมี ย นมายั ง ไม่ มี น โยบายรั บ ซื อ้ ไฟฟ้ า
(FiT) ที่เป็ นมาตรฐาน
 ผู้ประกอบการไทยมี ความเชี่ ยวชาญและมี
 รั ฐบาลเมี ย นมาไม่ มี ก ารกํ าหนด
ประสบการณ์ในการติดตังแผงโซลาร์
้
มาตรฐานสําหรับสัญญาการรับซื ้อไฟฟ้า
 สินค้ าไทยมีคณ
ุ ภาพและเป็ นที่ยอมรับของ
(PPA)
ดั งนั น้ ผู้ ผลิ ตไฟฟ้ าอิ สระ
ชาวเมียนมา
(Independent Power Project : IPP)
 ผู้ป ระกอบการไทยมี ค วามเชี่ ย วชาญใน
ต้ องเจรจาต่อรองสัญญา PPA แบบ
การผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้า
เฉพาะรายในแต่ละโครงการเป็ นกรณีไป
 รัฐบาลเมียนมามีแผนขยายระบบสายส่ง
ไฟฟ้ าให้ ครอบคลุ ม พื น้ ที่ ทั่ ว ประเทศ  ปั ญหาภัยธรรมชาติ อาทิ อุทกภัย และ
แผ่นดินไหว เป็ นต้ น
เนื่ อ งจากปั จจุ บั น ยั ง ไม่ เ พี ย งพอ และ
ส่วนใหญ่มีสภาพเก่าและชํารุด
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ธุรกิจโทรคมนาคมในเมียนมา
โทรคมนาคมเป็ นหนึงในธุรกิจทีรัฐบาลเมียนมาให้ ความสําคัญเป็ นอันดับต้ น ๆ ภายใต้ นโยบายการปฏิรูป
การเมืองและเศรษฐกิ
และเศรษฐกิจของประเทศซึงเริ มมาตังแต่
* ปี 2555 โดยมุ่งทีจะพั
ะพัฒนาบริ การด้ านโทรคมนาคมให้ มี
การแข่งขันแบบเสรี ด้วยการเปิ ดให้ ตา่ งชาติเข้ ามาลงทุน เนืองจากเล็งเห็นว่าเป็ นธุรกิจทีจําเป็ นต่อการขับเคลือน
การเติบโตทางเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากรในประเทศ ตลอดจนเพิมขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ ทังนี
* * ในช่
นช่วงเวลาเกือบ 40 ปี ทีผ่านมา ธุรกิจโทรคมนาคมของเมียนมาดํ
นมา าเนินการ
โดยหน่วยงานของรัฐบาล คือ Myanma Posts and Telecommunications (MPT) ซึงเป็ นผู้ให้ บริ การหลักทัง*
โทรศัพท์พื *นฐาน (Fixed-Line Service)
ervice) โทรศัพท์เคลือนที (Mobile Service) และอิอินเทอร์ เน็ต การมีผ้ เู ล่น
ในตลาดเพี ยงรายเดียวส่งผลกระทบต่
กระทบต่อคุณภาพและประสิทธิ ภาพในการให้ บริ การ สะท้ อนได้ จากอัตรา
การเข้ าถึงบริ การโทรศัพท์ทีค่อนข้ างตําเมื
า อเทียบกับจํานวนประชากรทีสูงถึงเกือบ 60 ล้ านคน ซึงจากข้ อมูลของ
International Telecommunication Union (ITU) พบว่ า สัด ส่ ว นของผู้ล งทะเบี ย นใช้ บ ริ ก าร
โทรศัพท์เคลือนทีของเมียนมาต่อจํานวนประชากรทั
นวนประชากร งหมดอยู
*
่ทีเพียงร้ อยละ 7 ในปี 2555 เทียบกับประเทศ
เพื อนบ้ านในอาเซี ยน อาทิ กัมพูชา ซึงสัดส่วนดังกล่าวสูงถึ งร้ อยละ 128.5 ขณะที ไทยมี สัดส่วนร้
น อยละ 127
ขณะเดียวกันสัดส่วนของผู้ลงทะเบียนใช้ บริ การโทรศัพท์พื *นฐานของเมี
ของเมียนมาต่อจํานวนประชากรทั
นวนประชากร งหมดมี
*
เพียง
ร้ อยละ 1 ในปี 2555 เทียบกับประเทศไทยซึ
ประเทศ
งมีสดั ส่วนร้ อยละ 9.6 และกัมพูชามีสดั ส่วนร้ อยละ 3.9 สําหรับ
อัตราการเข้ าถึงบริ การอินเทอร์ เน็ตความเร็ วสูงของประชากรเมียนมายังอยู่ในระดับตําทีทีร้ อยละ 0.12 ในปี 2555
นอกจากนี * การมี ผ้ ูเล่นเพี ยงรายเดี
รายเดียวในตลาดโทรคมนาคมยั
วในตลาด
ยังทํ าให้ อัตราค่าใช้ บริ การโทรศัพท์ ของเมี ยนมา
ค่อนข้ างสูง โดยเฉพาะค่าบริ การโทรศัพท์เคลือนที
อน ผ่านการลงทะเบียนการใช้ SIM Card ทีสูงถึง 1,500 ดอลลาร์ สหรัฐ
ต่อ SIM Card ในช่วงแรกๆ ก่อนจะปรับลดลงมาเหลือราว 100-250 ดอลลาร์ สหรัฐต่อ SIM Card ในปี 2555 และ
ราว 1.10 ดอลลาร์ สหรัฐต่อ SIM Card ในปั จจุบนั
การเปิ ดเสรี ในธุรกิจโทรคมนาคมของเมียนมาเริ มขึ *นในเดื
*น อนตุลาคม 2556 หลังจากรัฐสภาเมียนมา
ได้ ผ่ผ่านกฎหมายการประกอบกิจการโทรคมนาคม และต่อมารัฐบาลเมี ยนมาได้ ออกใบอนุญาตประกอบ
กิจการโทรคมนาคมแก่บริ ษัทเอกชนต่างชาติ 2 ราย คือ Telenor จากนอร์ เวย์ และ Ooredoo จากกาตาร์
รวมถึง MPT ซึงเป็ นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจของเมียนมาทีร่ วมทุนกับ KDDI Corporation และ Sumitomo
Corporation ของญี ปุ่ น ล่า สุด ในปี 2559 รั ฐ บาลเมี ยนมาได้ ป ระกาศให้ ใ บอนุญ าตประกอบกิ จ การ
โทรคมนาคมใบที 4 ซึงเป็ นใบสุดท้ ายแก่ Viettel Group ผู้ให้ บริ การโทรคมนาคมจากเวียดนาม ซึงร่ วมทุน
กับบริ ษัทท้ องถินในเมียนมา
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การเปิ ดเสรี โ ทรคมนาคมดัง กล่าวส่ง ผลให้
ผ ลให้ ธุ ร กิ จ โทรคมนาคมของเมี ยนมาเติบโตอย่า ง
ก้ าวกระโดด โดยเฉพาะธุรกิจบริ การด้ านโทรศัพท์เคลือนที อินเทอร์ เน็ต และธุรกิจอืนๆ ทีเกียวข้ อง
เมือประกอบกับการเร่ งพัฒนาบริ การด้ านโทรคมนาคม โดยเฉพาะบริ การอินเทอร์ เน็ตความเร็ วสูง
ควบคูไ่ ปกับบริ การโทรศัพท์เคลือนที รวมถึงโอกาสการเติบโตของโทรศัพท์พื *นฐานทียังคงมีอยู่ตาม
การพัฒนาเศรษฐกิ
ษฐกิจและการขยายตัวของภาคธุรกิ จ ปั จจัยเกื อ* หนุนดังกล่าวคาดว่าจะดึงดูดเม็ดเงิ น
ลงทุนจํานวนมากในช่วง 1-2 ปี ถัดจากนี * จึงเป็ นโอกาสสําหรับนักลงทุนต่างชาติ รวมถึงไทย ซึงมี
ความเชียวชาญในธุรกิจดังกล่าว ล่าสุดผู้ประกอบการไทยหลายรายได้
ระกอบการไทยหลายรายได้ มีการลงทุนและแสดงความ
และแสดงควา
สนใจทีจะเข้ าไปลงทุนในธุรกิจโทรคมนาคมและธุรกิจทีเกียวข้ องในเมียนมา

โครงสร้ างธุรกิจโทรคมนาคมในเมียนมา…..หลั
นมา หลังการเปิ ดเสรี โทรคมนาคม
รัฐบาลเมียนมาได้ ปรับเปลียนโครงสร้ างการกํากับดูแลธุรกิจโทรคมนาคมของประเทศภายหลังการ
เปิ ดเสรี โทรคมนาคมและผ่านกฎหมายประกอบกิจการโทรคมนาคมในช่วงปลายปี 2556 โดยมีการจัดตัง*
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื
และการสือสาร (Ministry of Communications
ons and Information Technology :
MCIT) ขึน* ทํ าหน้ าที กํ ากับนโยบายโทรคมนาคมของประเทศ โดยมี กรมไปรษณี ย์แ ละโทรคมนาคม
(Myanma Posts and Telecommunications Department : PTD) ทําหน้ าทีกํากับดูแลการใช้
ลการใ คลืนความถี
ในกิ จการโทรคมนาคม การออกใบอนุญาตที เกี ยวกับกิ จการโทรคมนาคม และดําเนินกิ จ การไปรษณี ย์
ขณะที Myanma Posts and Telecommunications (MPT) ซึงเคยเป็ นรัฐวิสาหกิจทีทําหน้ าทีให้ บริ การ
ด้ านโทรคมนาคมเพียงรายเดียวกลายเป็ นหนึงในผู้ให้ บริ การ แต่ยัยงั คงมีสถานะเป็ นรัฐวิสาหกิจ เนืองจาก
MCIT ได้ ออกใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมให้
การ
MPT เช่นเดียวกับบริ ษัทเอกชนต่างชาติ 2 ราย
คือ Telenor Myanmar และ Ooredoo Myanmar ที ผ่านการประมูลและได้ รับสัมปทานดําเนินธุรกิ จ
โทรคมนาคมในเมียนมา ล่าสุดได้ ออกใบอนุญาตให้ กบั Viettel Group จากเวียดนาม ซึงร่ วมทุนกับบริ ษัท
โทรคมนาคมท้ องถินและดําเนินการภายใต้ บริ ษัทร่ วมทุน Myanmar National Tele & Communications
Co., Ltd. โดยผู้รับใบอนุญาตแต่ละรายจะได้
ะราย รับสิทธิqสมั ปทานเป็ นระยะเวลา 15 ปี ทังนี
* * เมือสิ *นสุดอายุของ
ใบอนุนุญาตประกอบกิ จการโทรคมนาคม หน่วยงานกํ ากับด้ านโทรคมนาคมจะต่อใบอนุญาตประกอบกิ
าต
จการ
โทรคมนาคมภายใต้ เงื
เงื อนไขและระยะเวลาที เหมื อนเดิมหากผู
หาก ้ ให้ บริ การปฏิ บัติตามกฎระเบี
กฎระเบี ยบ ข้ อบัง คับ
รวมถึ ง เงื อนไขต่ า งๆ ที ระบุ ใ นใบอนุ ญ าต โดยอั ต ราค่ า ธรรมเนี ย มการขอต่ อ ใบอนุ ญ าตอยู
าต ่ ที ราว
10,000,000-50,000,000 จ๊ าตต่อใบอนุ
อใบอนุญาต ขึ *นอยูก่ บั ประเภทของใบอนุญาต
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โครงสร้ างสําคัญของธุรกิจโทรคมนาคมในเมียนมา

หน่ วยงานกํากับด้ านโทรคมนาคม (Regulator)
กําหนดนโยบาย/กฎระเบี
กฎระเบียบด้ านโทรคมนาคม

ผู้ให้ บริ การโทรคมนาคม (Operator)
นัก ลงทุน ต่า งชาติ เ ข้ า ร่ ว มประมูล เพื อเป็ นผู้ใ ห้ บ ริ ก าร
เครื อข่ายด้ านโทรคมนาคม

บริ หารคลืนความถี* และเปิ ดประมูลคลืนความถี
ออกใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแก่
ผู้ให้ บริ การทีประมูลได้
ผู้ใช้ บริ การ
ผู้ ใช้ บริ การโทรศั พ ท์ เ คลื อนที โทรศั พ ท์ พื น* ฐาน และ
อินเทอร์ เน็ต

จัด จ้ า งหรื อ เปิ ดประมูล ในธุ ร กิ จ บริ ก ารโครงข่ า ยด้ า น
โทรคมนาคมทีเกียวข้ อง

ผู้ ให้ บริ การโครงข่ ายด้ าน
โทรคมนาคมที'เกี'ยวข้ อง
ส่วนใหญ่ เป็ นผู้ให้ บริ การต่างชาติทีมีความเชียวชาญ
หรื อเป็ นผู้ประกอบการเมียนมาทีร่วมทุนกับต่างชาติ

หมายเหตุ : * โครงข่ายโทรคมนาคมทีใช้ ในเมียนมา ได้ แก่ GSM 2G, 3G, 4G, CDMA, WCDMA และการเชือมต่อโครงข่ายระหว่าง
ประเทศ ได้ แก่ ระบบเคเบิลใต้ นํา* ระบบเคเบิลทีเชือมต่อระหว่างประเทศจีน อินเดีย และไทย และระบบสถานีดาวเทียมภาคพื *นดิน
(เชือมต่อกับดาวเทียมไทยคม)

หน่ วยงานกํากับด้ านโทรคมนาคม (Regulator)
• กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื'อสาร (Ministry of Communications and Information
Technology : MCIT) ทําหน้ าทีกําหนดนโยบาย ออกกฎระเบียบทีเกียวข้ องกับกิจการโทรคมนาคมของประเทศ
รวมถึงดูแลงานการประมูลคลืนความถีในกิจการโทรคมนาคม
• กรมไปรษณีย์และโทรคมนาคม (Myanma Posts and Telecommunications Department : PTD) ซึงอยู่ภายใต้
MCIT ทําหน้ าทีกํ ากับดูแลการใช้ คลืนความถี ในกิ จการโทรคมนาคม การออกใบอนุญาตเกี ยวกับกิ จการ
โทรคมนาคม และดําเนินกิจการไปรษณี
จการไปรษณีย์
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ผู้ให้ บริการโทรคมนาคม (Operator)
• Myanma Posts and Telecommunications (MPT) เป็ นรั ฐวิสาหกิ จทีมีหน้ าทีเช่นเดียวกับผู้ประกอบกิจการ
โทรคมนาคมต่างชาติทีได้ รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ปั จจุบนั ร่ วมทุนกับบริ ษัทญีปุ่ น ซึงมีแผนลงทุน
ราว 2 พันล้ านดอลลาร์ สหรัฐ ภายในระยะเวลา 10 ปี ข้ างหน้ า เพือพัฒนาโครงข่ายการให้ บริ การของ MPT ปั จจุบนั
MPT ให้ บริ การทังในระบบ
*
2G 3G และ 4G ซึงเพิงเริ มเปิ ดให้ บริ การเมือเดือนตุลาคม 2559 ในพื *นทีบางส่วนของ
เมืองหลักอย่างกรุงเนปิ ดอว์และเมื
เมืองย่
ง างกุ้ง
• Telenor Myanmar จากประเทศนอร์ เวย์ ได้ รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมและเริ มให้ บริ การในเดือน
กันยายน 2557 โดยเป็ นผู้ถือหุ้นร้ อยละ 100 ในกิจการโทรคมนาคมทีให้ บริ การในเมียนมา ปั จจุบนั ให้ บริ การ
โครงข่ายทังในระบบ
*
2G และ 3G ล่าสุดในเดือนกรกฎาคม 2559 เริ มทดลองเปิ ดให้ บริ การ 4G ในกรุ งเนปิ ดอว์
และจะเริ มให้ บริ การในเมืองอืนๆ ในระยะถัดไป โดยคาดว่าจะสามารถให้ บริ การโครงข่ายครอบคลุมร้ อยละ 90
ของจํานวนประชากรเมียนมา ภายในระยะเวลา 5 ปี
• Ooredoo Myanmar จากประเทศกาตาร์ ได้ รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมและเริ มให้ บริ การในเดือน
สิงหาคม 2557 โดยเป็ นผู้ถือหุ้นร้ อยละ 100 ในกิจการโทรคมนาคมทีให้ บริ การในเมียนมา ปั จจุบนั ให้ บริ การ
โครงข่ายระบบ 3G ใน 3 เมืองหลัก คือ ย่างกุ้ง มัณฑะเลย์ และเนปิ ดอว์ ล่าสุดในเดือนสิสิงหาคม 2559 เริ มทดลองเปิ ด
ให้ บริ การ 4G ในบางพื *นทีของ 3 เมืองหลัก โดยมีมลู ค่าเงินลงทุน 15,000 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐ ตลอดช่วงระยะเวลา
สัญญาสัมปทาน 15 ปี คาดว่าจะสามารถให้ บริ การโครงข่ายครอบคลุมถึงร้ อยละ 97 ของจํานวนประชากรเมียนมา
ภายในระยะเวลา 5 ปี
• Myanmar National Tele & Communications Co., Ltd. เป็ นบริ ษัทร่วมทุนระหว่าง Viettel Group ของเวียดนาม
(ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 49 ในบริ ษัทร่ วมทุน) ซึงเป็ นผูผู้ให้ บริ การโทรคมนาคมเอกชนของเวียดนามทีอยู่ภายใต้
การควบคุมของ Vietnam Military Electronics and Telecommunications
Telecommunicatio Corporation และบริ ษัทท้ องถินในเมียนมา
คือ Star High Public (สัสัดส่วนร้ อยละ 28) และ Myanmar National Telecom Holding (สัสัดส่วนร้ อยละ 23) โดยได้ รับ
ใบอนุญาตผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมรายที 4 ในปี 2559 คาดว่าจะเริ มให้ บริ การในช่วงต้ นปี 2561 ทังนี
* *
บริ ษัท ร่ วมทุนแห่ง ใหม่นี ม* ีแ ผนลงทุน มูล ค่า 2,000 ล้ า นดอลลาร์ ส หรั ฐ ภายในระยะเวลา 5 ปี โดยจะ
ขยายเครื อข่ายให้ ครอบคลุมพื *นทีชนบทมากขึ *น
• ผู้ให้ บริการอินเทอร์ เน็ต หลังการเปิ ดเสรี โทรคมนาคมในช่วงปลายปี 2556 ผู้ให้ บริ การโทรคมนาคมต่างชาติทงั *
สองรายได้
ได้ พฒ
ั นาโครงข่ายด้ านโทรคมนาคมสําหรับการเชือมต่ออินเทอร์ เน็ต และเริ มให้ บริ การในเมียนมาร่วมกับ
ผู้ให้ บริ การอินเทอร์ เน็ตเอกชนของเมียนมา
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ผูใ้ ห้บริการโครงข่ายด้านโทรคมนาคมทีเกียวข้อง
• ผู้ให้ บริการด้ านเทคโนโลยี ส่วนใหญ่เป็ นบริ ษัทข้ ามชาติด้านโทรคมนาคม โดยเป็
โดยเป็ นผู้ให้ บริ การด้
าร านเทคโนโลยี
ต่างๆ อาทิ HSPA, LTE-ready,
ready, 3G รวมถึงระบบสํารองไฟฟ้ าแบบ Hybrid (Hybrid Power Suppliers) สําหรับ
ระบบสือสารโทรคมนาคม
• ผู้ให้ บริ การออกแบบและติดตังM เสาโทรคมนาคม (Telecom Towers) ส่วนใหญ่เป็ นบริ ษัทต่างชาติและบริ ษัท
ต่างชาติทีทร่ี วมทุนกับบริ ษัทท้ องถิน เน้ นให้ บริ การออกแบบและติติดตังเสาโทรคมนาคมสํ
*
าหรับโครงข่ายการสือสาร
อส
ทัวประเทศเมียนมา
• ผู้ให้ บริ การรถเชื'อมต่ อสัญญาณ ปั จจุบนั มีผ้ ใู ห้ บริ การต่างชาติทัทงจากประเทศไทย
ั*
มาเลเซีย และอินเดีย ทีมี
ประสบการณ์และความเชียวชาญ โดยผู้ให้ บริ การโทรคมนาคมหลักในเมียนมาจะว่าจ้ างผู้ให้ บริ การรถเชือมต่อ
สัญญาณดัดังกล่าวเข้ าไปตังในพื
* *นทีต่างๆ ซึงยังไม่มีการติดตังสถานี
*
ฐานหรื อทีตังเซลล์
*
(Cell Site) เพือรองรับการใช้
งานด้ านการสือสาร
ผู้ใช้ บริการ
• จํานวนผู้ ใช้ บริ ก ารโทรศัพท์ เคลื'อนที'แ ละส่ วนแบ่ ง ตลาด Mobile World Live ผู้ให้ บ ริ ก ารข้ อมูล
อุต สาหกรรมโทรคมนาคมและการสื อสารทัวโลกผ่ า นระบบ Online รายงานว่ า จากข้ อ มูล ของ GSMA
Intelligence พบว่าจํานวนผู้ใช้ บริ การโทรศั
าร พท์เคลือนทีผ่านการลงทะเบียนการใช้ SIM Card ในเมียนมา ณ เดือน
เมษายน 2559 มีทงสิ
ั * *น 42.4 ล้ านราย เป็ นการใช้ โครงข่าย MPT สูงสุดจํานวน 20 ล้ านราย (ร้ร้ อยละ 47.2) รองลงมา
คือ Telenor Myanmar 15.5 ล้ านราย (ร้ อยละ 36.5) และ Ooredoo Myanmar 6.9 ล้ านราย (ร้ อยละ 16.3)
• จํานวนผู้ใช้ บริ การอินเทอร์ เน็ ต การทีเมียนมามีผ้ ูให้ บริ การอินเทอร์ เน็ตเพียงรายเดียวส่
ว งผลให้ บริ การ
อินเทอร์ เน็ตมีราคาแพง และความเร็ วตํา ซึงเป็ นข้ อจํากัดทีทําให้ อตั ราการเข้
ราการเข้ าถึงบริ การอินเทอร์ เน็ตค่อนข้ างตํา
ทังนี
* * จากข้ อมูลของ International Telecommunication Union (ITU) พบว่า ในปี 2554 มีผ้ ลู งทะเบียนใช้ บริ การ
อินเทอร์ เน็ตความเร็ วสูงจํานวน 21,898 ราย คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 0.04 ของจํานวนประชากรเมียนมาทังหมด
*
แต่ใ นปี 2558 ซึงเป็
เป็ นปี หลังจากทีผู้ให้ บริ การเริ มเปิ ดให้ บริ การด้ านโทรคมนาคมรวมถึงอินเทอร์ เน็ต จํ านวน
ผู้ลงทะเบียนใช้ บริ การอินเทอร์ เน็ตความเร็ วสูงในเมียนมาได้ เพิมขึ *นกว่าร้ อยละ 50 เป็ น 32,921 ราย คิดเป็ นสัดส่วน
ร้ อยละ 0.06 ของประชากรทังหมด
* อย่างไรก็ตาม สัดส่วนดังกล่าวยังค่อนข้ างตําเมือเทียบกับประเทศอืนๆ ในอาเซียน เช่น
สิงคโปร์ ซึงในปี 2558 มีสดั ส่วนร้ อยละ 26.4 รองลงมา คือ มาเลเซีย (ร้ อยละ 10) ไทย (ร้ร้ อยละ 9.2) และเวียดนาม
(ร้ อยละ 8.1)
• จํา นวนผู้ ใ ช้ บริ ก ารโทรศั พท์ พื นM ฐาน รั ฐ บาลเมี ยนมาเน้ น ให้ ค วามสํา คัญ กับ การพัฒ นาโครงข่า ยของ
โทรศัพท์ เ คลือนทีมากกว่าโครงข่า ยโทรศัพท์ พืน* ฐาน เนืองจากการขยายโครงข่ายโทรศัพท์ พืน* ฐานใช้ เวลา
ค่อนข้ างนานและมีต้นทุนสูงกว่าการขยายโครงข่ายโทรศัพท์เคลือนที สะท้ อนได้ จากสัดส่วนของผู้ลงทะเบียนใช้
บริ การโทรศัพท์
พท์พื *นฐานต่อประชากรทังหมดของเมี
*
ยนมาอยู่ทีร้ อยละ 0.95 ในปี 2558 เทียบกับสิงคโปร์ ซึงมี
สัดส่วนร้ อยละ 35.9 และไทยซึงอยูท่ ีร้ อยละ 7.9
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• อัตราค่ าบริ การ หลังจากผู้ให้ บริ การโทรคมนาคมต่
ารโทรคมนาคม างชาติ 2 รายใหญ่เปิ
เปิ ดให้ บริ การอย่างเป็ นทางการตังแต่
*
เดือนสิงหาคม 2557 ส่งผลให้ มีผ้ ใู ช้ บริ การเพิมขึ *นอย่างรวดเร็ ว โดยการแข่งขันทีเพิมขึ *นทําให้ ค่าบริ การลดลง
อย่างมาก โดยเฉพาะราคาจํ
ราคาจําหน่าย SIM Card ได้ ปรับลดลงเหลือ 1.10 ดอลลาร์ สหรัฐ เทียบกับราว 100-250
ดอลลาร์ สหรัฐ ในปี 2555
ทังนี
* * สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติของไทย
(กสทช.) ได้ สํารวจอัตราค่าบริ การโทรศัพท์เคลือนทีแบบเติมเงินของผู้ให้ บริ การรายใหญ่
ารรายใหญ่ทีมีจํานวนผู้ใช้ บริ การมากเป็
ารมาก น
อันดับ 1 ถึง 4 ของแต่ละประเทศในอาเซียนในช่วงไตรมาส 2 ปี 2558 พบว่าเมียนมาเป็ นประเทศที
ประเทศทีมีอตั ราค่
รา าบริ การ
โทรศัพท์เคลือนทีระบบเติมเงิน (เน้
เน้ นโปรโมชันทีเข้ าถึงง่าย)
ย เฉลียที 1.60 บาทต่อนาที อยู่อนั ดับ 5 ของอาเซียนเทียบกับ
อินโดนีเซียซึงมีค่าบริ การโดยเฉลียตําสุดที 0.32 บาทต่อนาที และไทยตําเป็ นอันดับ 2 รองจากอินโดนีเซียที 0.84 บาทต่อนาที
ขณะที ฟิ ลิปปิ นส์ เป็ นประเทศที มีค่าบริ การโดยเฉลียแพงที สุดในอาเซียนที 5.10 บาทต่อนาที สําหรั บอัตราค่าบริ การ
อินเทอร์ เน็ตผ่านโทรศัพท์ เคลือนที พบว่าสิงคโปร์ มีค่าบริ การถูกสุดทีเฉลีย 0.11 บาทต่อเมกะไบต์ และไทยมีอัตรา
ค่าบริ การตําเป็ นอันดับ 4 ที 0.28 บาทต่อเมกะไบต์ ขณะทีเมียนมาคิดอัตราค่าบริ การตามเวลาการใช้ งาน โดยมี
อัตราค่าบริ การที 0.13 บาทต่อนาที
ผลสํารวจและจัดอันดับอัตราค่ าบริการโทรศัพท์ เคลื'อนที'
แบบเติมเงินของผู้ให้ บริการรายใหญ่ ในอาเซียน
อันดับ

ประเทศ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

อินโดนีเซีย
ไทย
มาเลเซีย
สปป.ลาว
เมียนมา
เวียดนาม
กัมพูชา
สิงคโปร์
บรูไน
ฟิ ลิปปิ นส์

อัตราค่ าบริการ
(บาทต่
บาทต่ อนาที)
0.32
0.84
1.05
1.28
1.60
1.92
2.17
2.90
4.63
5.10

ผลสํารวจและจัดอันดับอัตราค่ าบริการอินเทอร์ เน็ต
ผ่ านโทรศัพท์ เคลื'อนที'ของผู้ให้ บริการรายใหญ่ ในอาเซียน
อันดับ

ประเทศ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

สิงคโปร์
สปป.ลาว
มาเลเซีย
ไทย
กัมพูชา
ฟิ ลิปปิ นส์
บรูไน
เวียดนาม
อินโดนีเซีย
เมียนมา

อัตราค่ าบริการ
((บาทต่ อเมกะไบต์ )
0.11
0.17
0.21
0.28
0.60
0.78
1.25
2.30
2.43
0.13 บาทต่อนาที *

หมายเหตุ : * คิดอัตราค่าบริการตามเวลาการใช้
ารตามเวลา
งาน
ทีมา : กสทช.
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Nature ของธุรกิจโทรคมนาคมโลกและเมียนมา
• ลั ก ษณะของผู้ ให้ บ ริ ก ารโทรศั
โทรศั พท์ เ คลื' อ นที' โดยทั วไปแบ่ ง เป็ น 2 ประเภท คื อ ผู้ ให้ บริ การ
โทรศัพท์เคลือนทีแบบมีโครงข่ข่ายเป็
ย นของตนเอง และผูผู้ให้ บริ การโทรศัพท์เคลือนทีแบบไม่มีโครงข่
ครง ายเป็ น
ของตนเอง ทังนี
* * ผู้ให้ บริ การโทรศัพท์ เคลื'อนที'แบบมีโครงข่
ครง าย (Mobile Network Operator : MNO)
เป็ นผู้ให้ บริ การหลัก ซึงอาจเป็
เป็ นเอกชนหรื
น
อหน่วยงานของรั ฐบาล เช่น จี น มี ผูผ้ ูให้ บริ การหลัก 3 ราย
เป็ นหน่วยงานของรั
ของรัฐบาล ญี ปุ่ นมี
น ผ้ ใู ห้ บริ การหลัก 3 ราย โดย 2 รายเป็ นหน่
หน่วยงานของรั
ยงาน ฐบาล ขณะที
อังกฤษมีผ้ ใู ห้ บริ การหลัก 4 ราย เป็ นของเอกชนทั
นของ
งหมด
*
สําหรับประเทศไทยมีผ้ ใู ห้ บริ การหลัก 3 ราย
เป็ นของเอกชน และอีก 2 รายหลักเป็ นรัฐวิสาหกิจ ขณะทีผู้ ให้ บริ การโทรศัพท์ เคลื'อนที'แบบไม่ มี
โครงข่ าย หรื อผู้ ให้ บริ การโทรศั
โทรศัพท์ เคลี'อนที'แบบโครงข่ ายเสมื
ย อน (Mobile Virtual Network
Operator : MVNO) เป็ นผู้ให้ บริ การทีไม่มีโครงข่ายเป็ นของตนเอง แต่สามารถให้
สามารถให้ บริ การโทรศัพท์เคลือนทีได้
โดยต้ องไปขอซื *อ Airtime
irtime (Voice) และบริ การข้ อมูล (Data) จากผู้ให้ บริ การ MNO มาให้ บริ การต่อ
อีกทอดหนึง เช่น อังกฤษมีมี ผ้ ูให้ บริ การแบบไม่มีโครงข่
ครง ายราว 40-50 ราย เนื องจากรัฐบาลอังกฤษ
ส่งเสริ มให้ มีการแข่งขันแบบเสรี ขณะทีประเทศไทยมีผ้ ูให้ บริ การแบบไม่
แบบไม่มีโครงข่
ครง ายไม่มากนัก ทังนี
* *
ปั จจุบันผู้ให้ บริ การ MNO ในประเทศไทย
ประเทศไทย 2 รายหลักซึงเป็ นรั ฐวิสาหกิ จเป็ นผู้ทีทีแบ่งความจุ
ความ ของโครงข่าย
โทรศัพท์เคลือนทีเพือนําไปให้ กบั ผู้ประกอบกิจการ MVNO
• เทคโนโลยีการสื
การสื' อสารและโทรคมนาคมโลกมุ
สารและโทรคมนาคม
่ งไปสู่การให้ บริ การอิอินเทอร์ เน็ตความเร็ วสูง ซึง
เป็ นเทคโนโลยีส่งข้ อมูลด้ วยความเร็
ความเร็ วสูงผ่านโครงข่
นโครง ายอินเทอร์ เน็ต (Broadband)
(Broadband จึงทําให้ ผ้ ใู ช้ บริ การ
สามารถดาวน์โหลดข้ อมูลขนาดใหญ่ และรู ปภาพทีมีความละเอียดสูงได้ รวมถึงการเล่
การ นเกมออนไลน์
ดูหนัง และฟัฟั งเพลงผ่านโครงข่ายอิ
ย นเทอร์ เน็ต ทังนี
* * เทคโนโลยี Broadband ทีสํ าคัญ ได้ แก่ FixedBroadband Internet เป็ นการให้
การให้ บริ การอินเทอร์ เน็ตความเร็ วสูงผ่านระบบสาย ซึงปั จจุบนั ใช้ สาย
เคเบิลใยแก้ วนําแสง (สามารถนํ
สามารถนําส่งข้ อมูลได้ ในระยะทางไม่จํากัดและมีขนาดใหญ่
ใหญ่มากได้
าก ) พาดตาม
เสาไฟฟ้าหรื อร้ อยสายผ่านท่อและฝั
อและฝั งลงใต้ ดิน เพือใช้ เป็ นโครงข่ายหลัก (Back Bone) ของประเทศ ซึง
ปั จจุบนั เมี ยนมาเริ มมีมี การใช้ สายเคเบิลใยแก้ วนํ าแสงเป็ นโครงข่ายหลักเช่นกัน ขณะที การเดินสายย่อย
โดยเฉพาะจุด สุด ท้ า ยที จะผ่ผ่ า นเข้ า มายัง บ้ า นหรื อ อาคารใช้
อาคาร ใช้ เ ป็ นสายทองแดง ขณะที Mobile
Broadband เป็ นการให้
การให้ บริ การอิ นเทอร์ เ น็ ตความเร็ วสูง แบบไร้ สายผ่านอุอุปกรณ์ แบบพกพา ทัง* นี *
ผู้ให้ บริ การจะทํ าการติดตังสถานี
*
ฐานในพื น* ที ต่างๆ เพื อรองรั
อรอง บการใช้ งานด้ด้ านการสื อสาร ซึงจะทํ าให้
ผู้ใช้ บริ การสามารถเชื
สามารถเชือมต่ออินเทอร์ เน็ตจากสถานทีใดก็ได้ ทีผู้ให้ บริ การมีโครงข่ข่ายครอบคลุม เช่น GPRS
EDGE, 2G, 3G และ 4G
• ธุ รกิจโทรคมนาคมส่ วนใหญ่ มีมีการใช้ โครงสร้ างพืนM ฐานโทรคมนาคมร่ วมกั น (Infrastructure
Sharing) อาทิ เสาโทรคมนาคม อุปกรณ์ รับและส่งสัญญาณ ระบบสื อสัญญาณ และสถานี ฐาน
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รวมทัง* สิ งอํ า นวยความสะดวกต่า งๆ เช่น แหล่ง จ่ายไฟ ระบบปรั บอากาศ เนื องจากการลงทุ
องจากการ นใน
โครงสร้ างพื น* ฐานโทรคมนาคมต้ องใช้ เงิ นลงทุนมหาศาลและใช้
และใช้ ระยะเวลานานในการคืนทุน ดังนัน*
การใช้ โครงสร้ างพื น* ฐานร่ วมกันนอกจากจะช่วยลดต้
ยลด นทุนจากการลงทุ
การลงทุนที ซํ า* ซ้ อน ผู้ประกอบการ
ยังสามารถนําเงินลงทุนส่วนทีเหลือมาพัฒนาการให้ บริ การโครงข่
ารโครงข่ายให้ มีประสิทธิภาพมากขึ *น
• ธุ รกิ จ โทรคมนาคมของเมี ยนมายั งอยู่ ในช่ ว งเริ' ม ต้ นของการพั ฒนา แต่ มี ก ารเติบ โตอย่ า ง
รวดเร็ ว เนื องจากเมี ยนมาเริ มมี การปฏิ รูปธุรกิ จ โทรคมนาคมไปสู
โทรคมนาคมไปสู่ระบบการแข่งขันแบบเสรี ในช่วง
ปลายปี 2556 โดยมีผ้ ูให้ บริ การต่างชาติรายใหม่ 2 ราย คือ Telenor Myanmar และ Ooredoo
Myanmar เปิ ดให้ บริ การอย่างเป็ นทางการในปี 2557 ร่ วมกับผู้ให้ บริ การหลักของเมียนมาคือ MPT ซึง
ร่วมทุนกับญี ปุ่ นเพือพัฒนาบริ การด้ านโทรคมนาคม
นโทร
และล่าสุดกําลังจะมีการให้ บริ การของผู้ให้ บริ การ
โทรคมนาคมรายที 4 ทัง* นี * ภายหลัง การเปิ ดเสรี ธุ ร กิ จ โทรคมนาคมพบว่ า จํ า นวนผู้ ใ ช้ บ ริ ก าร
โทรศัพท์มือถือในเมียนมาเติ
เติบโตแบบก้ าวกระโดด โดยสูงขึ *นเกือบ 3-4 เท่า เมือเทียบกับในช่วงก่อนหน้ าที
ธุรกิจยังดําเนินการโดยรั
โดยรัฐบาล
• อัตรากําไร (Margin) ของผู้ ให้ บริ การโทรคมนาคม
ในเมี ย นมาอยู
อยู่ ใ นระดั บ สู ง สวนทางกั บ ทิ ศ ทางใน
ตลาดโลก ทังนี
* * จากรายงานของ
ของ J.P. Morgan พบว่า
อัตรากํกําไรก่อนหักดอกเบี *ย ภาษี ค่าเสือมราคา และค่า
ตัดจํ าหน่าย (Earning before Interest,
I
Taxes,
Depreciation and Amortization : EBITDA) ของ
Telenor Myanmar ในช่วงไตรมาส 2 ปี 2558 อยู่ทีร้ อยละ 33.8
ซึงนับว่าอยู่ในระดับสูง แม้ เพิ
เพิงเปิ ดดําเนินการเพี
การ ยงไม่ถึงปี
โดยเฉพาะเมื อเที ย บกั บ แนวโน้ มอั ต รากํ า ไรของ
ผู้ใ ห้ บริ การโทรคมนาคมทัวไปในตลาดโลกที
วไปในตลา
ลดตําลง
เนื องจากการแข่
การแข่งขันที รุ นแรงขึน* และจากกระแสความ
และ
นิยมใช้ บริ การในรูปแบบของ Over-The-Top
Over
ทีมีมากขึ *น

Over-The-Top หรื อ OTT เป็ นการให้ บริ การใน
รู ปแบบของ Application ผ่านอุปกรณ์สือสาร
อย่า ง Smartphone และ Tablet และผ่า น
โครงข่าย 3G และ 4G เช่น Application Line,
WhatsApp, Facebook,
Facebook Youtube, Netflix
และเกมออนไลน์ โดยบริ การหลัก ของ OTT
คื อ บริ การส่ ง ข้ อความทั ง* ในรู ปแบบของ
ตัวหนังสือ ภาพ เสียง และวิดีโอ รวมถึงบริ การ
บทสนทนาด้ วยเสียงและวิดีโอ ตลอดจนบริ การ
เสริ มในเครื อข่ า ยสั ง คมออนไลน์ (Social
Network) โดยทีผู้ให้ บริ การ OTT ไม่ต้องลงทุน
โครงข่ายสัญญาณเอง

ปั จจัยสนับสนุนการลงทุนธุรกิจโทรคมนาคมในเมียนมา
• เศรษฐกิจเมียนมามีมีแนวโน้ มขยายตัวอย่ างรวดเร็ ว และเติบโตเร็ วที'สุสุดในภูมิภาคอาเซี
าค
ยน ซึง
ส่วนหนึงเป็ นผลมาจากการเร่เร่ งปฏิรูปเศรษฐกิจและการเมืองอย่างต่อเนืองจนนํ
จนนําไปสู่การเปิ ดประเทศ
และได้ รับการผ่อนคลายหรื อยกเลิกมาตรการควําบาตรจากชาติตะวันตก ขณะเดียวกันรัฐบาลเมียนมายัง
ได้ ปรับปรุ งกฎระเบียบและกฎหมายต่
หมายต่างๆ ทีเอื *อต่อการลงทุ
อการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ ซึงรวมถึงการลงทุน
ในธุรกิจโทรคมนาคมที อนุญาตให้ นักลงทุนต่างชาติลงทุนได้ ในสัดส่วนร้ อยละ 100 ของมูลค่าการลงทุน
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ทังหมด
*
ทังนี
* * The Economist Intelligence Unit (EIU)
( คาดการณ์เศรษฐกิจเมียนมาจะขยายตัวร้ อยละ 8.5
และร้ อยละ 8 ในปี 2560 และ 2561 ตามลําดับ ซึงเป็ นอัตราขยายตัวสูงทีสุดในกลุ่มประเทศอาเซียน
สะท้ อนกําลังซื *อของผู้บริ โภคเมียนมาทีมีแนวโน้ มเพิมขึ *น
คาดการณ์ GDP ของประเทศในกลุ่มอาเซียน ปี 2560-2561
เมียนมา
สปป.ลาว
กัมพูชา
เวียดนาม
อินโดนีเซีย
มาเลเซีย
ไทย
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ทีมา : EIU

• รั ฐบาลเมียนมาให้
ให้ ความสําคัญและสนั
และสนับสนุนการลงทุนในธุรกิจโทรคมนาคมเป็
โทรคมนาคม นอันดับต้ นๆ โดย
มีจดุ มุง่ หมายเพือให้
ให้ ประชาชนส่วนใหญ่
นให ของประเทศเข้ าถึงบริ การโทรคมนาคมในระดั
คมในระดับสากล ซึงจะช่วย
ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในประเทศและส่งเสริ มให้ เกิดการพัฒนาในด้ านอืนๆ ต่อไป โดยรัฐบาลเมียนมา
ตังเป
* ้ าให้ อัอตั ราการเข้ าถึงบริ การโทรศัพท์มีมากกว่าร้ อยละ 90 ของประชากรทังหมดภายในปี
งหมด
*
2563
ขณะเดียวกันตังเป
* ้ าเพิมอัตราการเข้
การเข้ าถึงอินเทอร์ เน็ตให้ ได้ มากกว่าร้ อยละ 85 ของประชากรทังประเทศ
*
นอกจากนี * มากกว่าร้ อยละ 50 ของประชากรจะต้ องสามารถเข้
สามารถเข้ าถึงบริ การอินเทอร์ เน็ตความเร็ วสูง ทังนี
* *
เพือให้ บรรลุเป้าหมายดังกล่าวรั
ว ฐบาลเมียนมาจึงเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูให้ บริ การต่ต่างชาติทีมีประสบการณ์
และมีความเชียวชาญในธุรกิ
รกิจโทรคมนาคมเข้
โทรคมนาคม ามาลงทุนและให้
ให้ บริ การในประเทศเมียนมา ซึงสะท้ อนได้
จากมูมูลค่าการลงทุนโดยตรงจากต่
โดยตรงจาก างประเทศในกลุ่มธุรกิจขนส่งและโทรคมนาคมในช่
และโทรคมนาคมใน วงปี 2557-2560
(สิ *นสุด ณ วันที 31 มกราคม 2560)
2560 ทีสูงถึง 7,800 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐ เทียบกับ 300
00 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐ
ในช่วงปี 2531-2556 คิดเป็ นการขยายตัวของการลงทุนทีสูงถึงกว่า 25 เท่า
ทัง* นี * รั ฐ บาลเมี ยนมาและ
และผู้ประกอบการเอกชนให้
เอกชนให้ ความสํ าคัญ กับการลงทุนพัฒ นาโครงสร้ าง
พื *นฐานด้ านโทรคมนาคมอย่างต่อเนือง สําหรับโครงการลงทุนทีสําคัญด้ านโทรคมนาคมของภาครัฐและ
ภาคเอกชนที
เอกชนทีจะมีขึ *นในระยะข้ างหน้ า มีดงั นี *
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โครงการลงทุนต่ อเนื' อง • Telenor Myanmar ปั จ จุบนั Telenor Myanmar มี การลงทุนด้ าน
ข อ ง ผู้ ใ ห้ บ ริ ก า ร
โทรคมนาคมในเมี ย นมาสู ง ราว 1,500 ล้ า นดอลลาร์ ส หรั ฐ ทัง* นี * ณ
โทรศัพท์ เคลื'อนที'หลัก
เดือนกั
น นยายน 2559 Telenor Myanmar ได้ ติติดตังสถานี
*
ฐานไปแล้ วกว่า
5,0000 สถานี ถือเป็ นเครื อข่ายมือถื อใหญ่ทีสุดในเมียนมา ขณะทีการติดตัง*
เสาโทรคมนาคม (Tower Sites) คาดว่าจะมีมากกว่า 7,000 ต้ น ณ สิ *นปี 2559
นอกจากนี
อกจากนี * Telenor Myanmar ยังมี แผนลงทุนอย่างต่อเนื องเพื อปรั บปรุ ง
คุณภาพและประสิทธิภาพด้ านการให้ บริ การในพื *นทีเครื อข่าย
• Ooredoo Myanmar ลงทุนในเบื *องต้ นราว 1,700 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐ ในปี
2557 ซึงเป็ นปี แรกทีเริ มดําเนินการในเมียนมา ล่าสุดประกาศแผนลงทุ
ประกาศแผน น
เพิมเติม โดยเฉพาะการลงทุนติดตังเสาโทรคมนาคมที
*
คาดว่าจะมีการติดตัง*
ราว 4,500 ต้ น และการวางสายเคเบิ ล ใยแก้ วเป็ นระยะทาง 13,000
กิโลเมตร ภายในปี 2560 นอกจากนี * ยังมีแผนขยายการให้ บริ การ 4G ใน
พื *นทีชนบท
ชนบ หลังจากทีเริ มให้ บริ การในพื *นทีบางส่วนของ 3 เมืองหลักไปเมือ
เดือนสิงหาคม 2559
• MPT ในปี 2558 KDDI Corporation และ Sumitomo Corporation ซึงเป็ น
ผู้ร่วมทุนสําคัญได้ ตดั สินใจลงทุนเป็ นมูลค่าราว 1,610 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐ
เพือติ
อ ดตังสถานี
*
ฐานทัทัวเมียนมา โดยคาดว่าจะมีสถานีฐานเพิมขึ *นกว่
*น า 2 เท่า
เป็ น 5,000 สถานี ในช่วงไตรมาส 2 ของปี 2559 ล่าสุด MPT มีแผนประมูล
คลืนความถี 1800 MHz เพือให้ บริ การระบบ 4G ได้ ครอบคลุมทัวประเทศ
ภายในปี 2560
• Viettel Group มีแผนลงทุนมูลค่า 2,000 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐ ภายใน
ระยะเวลา 5 ปี โดยตังเป
* ้ าทีจะขยายโครงข่ายการให้ บริ การให้ ครอบคลุม
พื *นทีชนบทมากขึน* โดยเฉพาะในพื *นทีทีชนกลุ่มน้ อยอาศัยอยู่ซึง MPT ซึง
เป็ นผู้ ให้ บริ ก ารโทรคมนาคมของรั ฐ บาลไม่ ส ามารถเข้ าไปพั ฒ นาได้
โดย Viettel จะร่ วมมื อกับ Telenor และ Ooredoo ซึงเป็ นผู้ให้ บริ การ
โทรคมนาคมต่างชาติ
แผนการลงทุ น ด้ า น • รั ฐบาลเมียนมาประกาศผลประมู
นมา
ลคลื'นความถี' 2600 MHz ในช่ วง
โทรคมนาคมของ
ปลาย 2559 ทังนี
ปลายปี
* * บริ ษัทที ชนะประมูล ได้ แก่ Yatanaporn Teleport
รัฐบาลเมียนมา
Public Co., Ltd., Amara Communications Co.,Ltd., Fortune
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International Ltd. และ Global Technology Co., Ltd.
Ltd คิดเป็ นมูลค่าลงทุน
กว่า 240 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐ โดยคลื
คลืนความถี ดังกล่าวจะสามารถรองรั
วจะสามารถ บ
การ บริ การด้ าน Broadband Data Service โดยเฉพาะการให้
การให้
โดยเฉพาะ
บริ การใน
ระบบ 4G/LTE ล่าสุดรั ฐบาลเมียนมามีแผนทีจะเปิ ดประมูลคลื นความถี
1800 MHz ในเดือนมีนาคม 2560 โดยคาดว่าผู้ให้ บริ การรายใหญ่อย่าง
Telenor Myanmar และ Ooredoo Myanmar จะเข้ าร่ วมประมูล
คลืนดังกล่าวเนืองจากปั จจุบนั บริ ษัทประสบอุปสรรคจากการขยายโครงข่าย
4G เพราะคลืนความถีทียังมีจํากัด
• อั ตราการเข้ าถึงบริ การโทรศั
โทรศั พท์ ยังค่ อนข้ างตํตํ'า สะท้ อนตลาดโทรคมนาคมในเมี
นตลาดโทรคมนาคม
ยนมายังมี
โอกาสขยายตัวสูง ทังนี
* * จากข้ อมูลของ International Telecommunication Union (ITU) พบว่าอัตรา
การเข้ าถึงบริ การโทรศัพท์เคลือนทีของเมียนมาในปี 2557 อยู่ทีร้ อยละ 54 ก่อนทีจะปรับเพิมขึ *นเป็ นร้ อยละ
75.7 ในปี 2558 เที ยบกับเพี ยงร้ อยละ 7.1 ในปี 2555 ถื อเป็ นการเติ
เติบโตอย่างก้
ง าวกระโดดของ
ตลาดโทรคมนาคมในเมี ยนมา อย่างไรก็ ตาม สัดส่วนดังกล่าวยังตํากว่าประเทศอื
ประเทศ นๆ ในอาเซี ยน ซึง
ส่วนใหญ่มีอตั ราการเข้
รเข้ าถึงบริ การโทรศัพท์เคลือนทีในระดับทีสูงกว่าร้ อยละ 100 ประกอบกับจํานวน
ประชากรเมี ยนมาที มี เกื อบ 60
6 ล้ านคน สะท้ อนโอกาสในการขยายตั
โอกาสในการขยายตัวของความต้ องการใช้ บริ การ
โทรศัพท์เคลือนทีของประชากรเมียนมาทียังมีอีกมาก
จํานวนผู้ลงทะเบียนและอัตราการเข้ าถึงการใช้ บริการโทรศัพท์ เคลื'อนที'ใน
กลุ่มประเทศอาเซียน ปี 2558
ล้ านราย

%

400
350
300

180
338.4
152.7%
132.4% 130.6%

160
143.9%

133%

146.5%

140
120

115.8%

250

100

200
122.0

150

117.8

80

75.7%

102.9

100

53.1%

44.1

50

41.0

20.9

8.2

3.7

40
20

อัตราการเข้ าถึงบริ การ
โทรศัพท์เคลือนที

สปป.ลาว

สิงคโปร์

กัมพูชา

เมียนมา

มาเลเซีย

ไทย

ฟิ ลิปปิ นส์

เวียดนาม

0
อินโดนีเซีย

0

60

จํานวนผู้ลงทะเบียนใช้
บริ การโทรศัพท์เคลือนที

ทีมา : International Telecommunication Union (ITU)

51

ธุรกิจโทรคมนาคมในเมียนมา

โอกาสทางธุรกิจ
ธุรกิ จโทรคมนาคมในเมี ยนมาที มี แนวโน้ มขยายตัวสูง ทัง* จากการลงทุนของภาครั ฐและผู้ให้ บริ การ
โทรคมนาคม 3 รายหลัก ทียังมีอยูอ่ ย่างต่อเนือง รวมถึงการเข้ ามาลงทุนใหม่ของผู้ให้ บริ การโทรคมนาคมรายที 4
คาดว่าจะเอื
เอื *อประโยชน์ให้ กบั ธุรกิจทีเกียวข้ องและเป็ นโอกาสของผู้ประกอบการไทย ดังนี *
• ธุ ร กิ จ บริ ก ารวางโครงข่ า ยระบบโทรคมนาคม
ยระบ บโทรคมนาคม โดยเฉพาะการลงทุ น ในการวางระบบเพื
ใน
'อ
ให้ บริการอิอินเทอร์ เน็ตความเร็วสูง อาทิ การวางโครงข่
โครงข่ายเคเบิลใยแก้ วนําแสง ซึงการลงทุนดังกล่าว
ถื อเป็ นการลงทุนโครงสร้ างพื *นฐานด้ านโทรคมนาคมทีรัฐบาลเมียนมาให้ ความสําคัญเป็ นอย่างมาก
เพื อรองรั
รองรั บ ความต้ อ งการด้ า นการสื อสารที เติ บ โตอย่ า งรวดเร็ ว รวมถึ ง เพื อพัฒ นาการให้ บ ริ ก าร
อินเทอร์ เน็ตความเร็ วสูงให้ ครอบคลุมทังประเทศ
*
โดยผูผู้ประกอบการไทยมีโอกาสได้ รับงานดังกล่าว
จากการเข้ าไปประมูล งานกับ ผู้ใ ห้ บริ ก ารโทรคมนาคมหลัก ในเมี ยนมา นอกจากนี * การลงทุนวาง
โครงข่ายระบบโทรคมนาคมในเมียนมา โดยเฉพาะสายเคเบิ
โดยเฉพาะสายเคเบิลใยแก้ วนํ าแสง ยังมีส่วนกระตุ
น ้ นให้ เกิ ด
ความต้ องการสายเคเบิลเพิมขึ *นเป็ นจํานวนมาก สะท้ อนโอกาสของผู้ประกอบการไทยในการส่งออก
สายเคเบิลไปยังเมี ยนมา ดังเห็นได้ จากมู
าก ลค่าส่งออกสายเคเบิล (HS 8544) จากไทยไปเมี ยนมา
ขยายตัวเฉลียสูงถึงร้ อยละ 49.7 ในช่วงปี 2556-2559
• ธุรกิจบริการออกแบบและติดตังM เสาโทรคมนาคม ปั จจุบนั ผู้ให้ บริ การโทรคมนาคมหลั
ารโทรคมนาคม กในเมียนมา
ใช้ วิธี ว่า จ้ า งบริ ษั ท ต่า งชาติ หรื อบริ ษั ท ร่ ว มทุนที มี ป ระสบการณ์ ใ นการติด ตัง* เสาโทรคมนาคมเป็ น
ผู้ดําเนินการ อย่างไรก็ตาม ธุรกิจโทรคมนาคมในเมียนมาทีเติบโตอย่างรวดเร็เร็ ว ทําให้ ความต้ องการ
ติดตังเสาโทรคมนาคมในเมี
*
ยนมามีมากขึ *น ผู้ให้ บริ การโทรคมนาคมรายใหญ่จึงใช้ วิธีว่าจ้ างผู้ให้ บริ การ
ออกแบบและติดตัง* เสาโทรคมนาคมรายอื
เสาโทรคมนาคม
นๆ ได้ แ ก่ ไทย อินเดี ย และมาเลเซี ย เป็ นผู้รับเหมาช่วง
(Subcontractor) งานติดตังดั
* งกล่าวด้
ว วยวิธีการเปิ ดประมูล ดังนัน* จึงเป็ นโอกาสของผู้ประกอบการไทย
ทีมีประสบการณ์ ในงานติดตังเสาโทรคมนาคม
*
อีกทังมี
* ความได้
ความได้ เปรี ยบจากระยะทางการขนส่งทีใกล้
เมียนมามากกว่า นอกจากนี * ผู้ประกอบการไทยยั
ระกอบการไทย งสามารถเข้
เข้ าไปลงทุนตังโรงงานผลิ
*
ตเสาส่
เ งแรงสูง
และเสาสืสือสารโทรคมนาคมเพือจําหน่ายและให้ บริ การในเมียนมา
• ธุรกิจให้ บริการรถเชื'อมต่ อสัญญาณ ผู้ให้ บริ การโทรคมนาคมในเมียนมามีการใช้ บริ การรถเชือมต่อ
สัญญาณ ซึงจะเป็ นการเอารถยนต์ทีเชือมต่อสัญญาณเข้ าไปตังในพื
*
*นทีต่างๆ ซึงอาจยังไม่มีการติดตัง*
สถานี ฐานเพื
เพือรองรับการใช้ งานด้ านการสื อสาร ทังนี
* * โอกาสในการเข้ าไปรั บงานบริ การรถเชื อมต่อ
สัญญาณส่วนหนึงเนืองจากผู
งจากผู้ให้ บริ การโทรคมนาคมหลั
าร
กในเมียนมาไม่
ไม่สามารถดําเนินการติดตังสถานี
*
ฐาน
ได้ ทนั ตามทีระบุไว้ ในสัญญากักับรัฐบาลเมียนมา จึงได้ ว่าจ้ างผู้ให้ บริ การรถเชือมต่อสัญญาณ ทังไทย
*
มาเลเซี ย และอิ นเดี ย เป็ นผู้รั บเหมาช่วงงานรถเชื อมต่อสัญ ญาณด้ วยวิ
ย ธี การเปิ
การเปิ ดประมูล ดัง นัน*
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ผู้ประกอบการไทยทีมีประสบการณ์ และความเชียวชาญจากการรับงานบริ
งานบริ การรถเชือมต่อสัญญาณ
ญา
ให้ กบั ผู้ให้ บริ การโทรคมนาคมในไทย
โทรคมนาคมในไทย จึงมีโอกาสได้ รับเลือกจากผู้ให้ บริ การโทรคมนาคมหลักในเมียนมา

Key Success Factors
• เงินลงทุน ธุรกิ จโทรคมนาคมเป็ นธุรกิ จที ต้ องใช้ เงิ นลงทุนที ค่อนข้ างสูง โดยเฉพาะผู้ให้ บริ การด้ าน
โทรคมนาคม ซึงต้ องใช้ เงิ นลงทุนในการวางโครงข่
ในการวางโครงข่ายพื น* ฐานด้ านโทรคมนาคม อาทิ การติดตังเสา
*
โทรคมนาคม อุปกรณ์โทรคมนาคมอืนๆ ดังนัน* ผู้ทีจะเข้ ามาดําเนินธุรกิจด้ านโทรคมนาคมควรต้
นโทรคมนาค
องเป็ น
ผู้ประกอบการรายใหญ่ หรื อเป็ นผู้ประกอบการรายกลางทีมีฐานะทางการเงินทีมันคง
• ความเชี'ยวชาญและประสบการณ์
ญและประสบการณ์ ในการดําเนินธุรกิจ โดยเฉพาะการวางระบบอิอินเทอร์ เน็ตความเร็ วสูง
รวมถึงการออกแบบและติ
ออกแบบและติดตังเสาโทรคมนาคม
*
ทังนี
* * ความเชียวชาญและประสบการณ์สะท้ อนได้ จาก
ผลงานย้ อนหลังของผู้ประกอบการ ซึงจะมี
จะมีส่วนทําให้ ผ้ ใู ห้ บริ การโทรคมนาคมในเมียนมามีความมันใจ
และให้ การยอมรับซึงจะเป็ นประโยชน์ตอ่ การประมูลงานในเมียนมา
• เทคโนโลยี โดยเฉพาะเทคโนโลยี
เทคโนโลยี ด้ด้ านการสื อสาร ทัง* ในด้ านความแรงและชัดเจนของสัญ ญาณ
ขณะทีงานด้ด้ านโทรคมนาคมอืนๆ อาทิ งานออกแบบและติ
งานออกแบบและติดตังเสาโทรคมนาคม
*
ต้ องจัดทําตามแบบ
และเทคโนโลยีทีทีระบุในสัญญา เช่น การเตรี ยมออกแบบเสาโทรคมนาคมสําหรับผู้ให้ บริ การ 1 ราย หรื อ
สําหรับผู้ให้ บริ การ 2-3 ราย
• การบริ หารต้ นทุน เนืองจากผู้ให้ บริ การหลักใช้ช้ เงินลงทุนสูงและระยะเวลาคืนทุนนาน ขณะทีธุรกิจ
ประเภทการรั
การรั บเหมาช่วงบริ การด้ านโทรคมนาคม (Subcontractor) มักเผชิ ญการแข่งขันรุ นแรงและ
Margin ตํา สําหรับกิจกรรมทีผู้ประกอบการไทยซึ
ระกอบการไทย งเป็ น Subcontractor ได้ เปรี ยบผู้ประกอบการรายอื
ระกอบการ นๆ
เช่ น อิ น เดี ย และมาเลเซี ย คื อ ต้ น ทุน ในการจัด ส่ ง สิ น ค้ า เช่ น เสาโทรคมนาคม
เสาโทรคมนาค และสายเคเบิ ล
เนืองจากระยะทางขนส่งทีสันกว่
* า

ปั ญหาและอุปสรรค
• อุปสรรคในการขยายโครงข่ข่ าย โดยเฉพาะการขออนุนุญาตใช้ อาคารหรื อทีดินเพือใช้ ในการติดตังเสา
*
โทรคมนาคม ซึงใช้ ระยะเวลานาน จนอาจทําให้ เลยกํ าหนดในสัญญาการติดตังและถู
*
กปรั บจากรัฐบาล
เมียนมา หรื ออาจมีการเรี ยกเก็บเงินพิเศษสําหรับบางพื *นทีทีจะติดตัง* นอกจากนี * การขยายโครงข่
การขยายโครง ายเข้ า
ไปในพื *นทีต่างจังหวัดอาจมีปัญหาการดํ
หาการดําเนินการไม่ราบรื นจากการรุกลํ *าบริ เวณทีอยูอ่ าศัยของชนกลุม่ น้ อย
• การขาดแคลนไฟฟ้า ผู้ให้ บริ การโทรคมนาคมในเมียนมาอาจประสบปั
นมาอาจ สบปั ญหาการขาดแคลนไฟฟ
หาการขาดแคลน ้ าใน
บางพื *นที ทําให้ ต้องมีการติดตังระบบไฟฟ
งระบบไฟ
*
้ าสํารองเพื อให้ ระบบคอมพิวเตอร์ สามารถทํ
สามารถ างานได้ อย่าง
ต่อเนือง
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• ความเสี' ยงจากอัตราแลกเปลี'ยน การดําเนินธุรกิจทังด้
* านการค้ าและการลงทุนในเมี
ในเ ยนมาอาจเผชิญ
ปั จจัยเสียงจากความผั
ความผันผวนของอัตราแลกเปลียน เช่น ค่าบริ การติดตังเสาหรื
*
ออุปกรณ์โทรคมนาคม
รวมถึงการนําเข้ าอุปกรณ์ และเครื องมือ เช่น เคเบิลใยแก้ ว อาจเผชิญความเสียงด้
ยง านอัตราแลกเปลียน
โดยเฉพาะกรณีทีต้ องรับเงินค่างานเป็ นเงินสกุลท้ องถินของเมียนมา
• การแข่ งขันจากคู่แข่ งสําคัญ โดยเฉพาะคูแ่ ข่งในเอเชียซึงมีความเชียวชาญและมี
ชาญและมีความได้ เปรี ยบจาก
ต้ นทุนการดําเนินการในธุรกิจโทรคมนาคมทีค่อนข้ างตํา ทังค่
ง* าใช้ จ่ายของการให้
งการให้ บริ การและการเป็ น
ผู้ผลิตอุปกรณ์โทรคมนาคมทีมีต้นทุนตํา เช่น จีน และอินเดีย
• อุปสรรคทีที'ไม่ อาจคาดการณ์ ได้ ในระยะข้ างหน้ า เช่น สถานการณ์ ทางการเมื
ทางการเมืองและนโยบายของ
ง
รัฐบาลเมียนมา ขันตอนการดํ
*
าเนินงานทีค่อนข้ างซับซ้ อน และปั ญหาการใช้ แรงงานเด็กในผู้รับเหมาช่วง
งานด้ า นโทรคมนาคมซึซึ งไม่ เ ป็ นไปตามมาตรฐานแรงงานขององค์ ก ารแรงงานระหว่ า งประเทศ
(International Labour Organization : ILO) ทังนี
* * อุปสรรคต่างๆ ดังกล่าวอาจบั
อาจบันทอนการขยายตัว
ของธุรกิจโทรคมนาคมของเมียนมา
แหล่งข้ อมูลอ้ างอิง :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

ธนาคารโลก (www.worldbank.org)
www.worldbank.org)
International Telecommunication Union (www.itu.int)
The Directorate of Investment
vestment and Company Administration (www.dica.gov.mm
(
ธนาคารแห่งประเทศไทย (www.bot.or.th
www.bot.or.th)
J.P.Morgan Markets, Global Reesearch Unit (www.jpmorganmarkets.com)
New Crossroads
ssroads Asia, Financial Advisory (www.newcrossroadasia.com
(
Consult-Myanmar Company Limited,
Limited Business Consultancy (https://consult-myanmar.com/)
Global Risk Insights, Online Research Publication (http://globalriskinsights.com)
Mobile World Live, ผู้ ให้ บริ ก ารข้ อมู ล อุ ต สาหกรรมโทรคมนาคมและการสื อสารทั วโลกผ่ า นระบบ Online
(www.mobileworldlive.com)
Internet in Myanmar, ผู้ ให้ บริ การข่ า วสารและบทวิ เ คราะห์ เ กี ยวกั บ อิ น เทอร์ เน็ ต ความเร็ วสู ง ในเมี ย นมา
(www.internetinmyanmar.com)
The Myanmar Times (www.mmtimes.com
www.mmtimes.com)
TeleGeography, Telecommunications Market Research and Consulting Firm (www.telegeography.com
www.telegeography.com)
Telenor group (www.telenor.com
www.telenor.com.mm)
Ooredoo Group (www.ooredoo.com.mm
www.ooredoo.com.mm)
Myanma Posts and Telecommunications (MPT) (www.mpt.com.mm)
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อุตสาหกรรมรถยนต์ และชิน้ ส่ วนรถยนต์ ในเมียนมา
ในช่ว งหลายทศวรรษที่ ผ่า นมา ตลาดรถยนต์ ในเมี ย นมาต้ องเผชิ ญกับ ข้ อจ ากัด หลายประการ
โดยเฉพาะนโยบายการนาเข้ ารถยนต์ที่ค่อนข้ างเข้ มงวด ส่งผลให้ ตลาดรถยนต์ในเมียนมาขยายตัวได้ ไม่มาก
เท่าที่ ควร จนมาถึง จุด เปลี่ ย นส าคัญ ในช่วงปี 2554-2555 รั ฐ บาลเมี ยนมาเริ่ ม ผ่อนปรนข้ อ จ ากัด ต่างๆ
ส่งผลให้ ตลาดรถยนต์ในเมียนมากลับมาคึกคักและมีแนวโน้ มสดใสอีกครัง้ สังเกตได้ จากจานวนรถยนต์
จดทะเบียนในเมียนมาเติบโตอย่างก้ าวกระโดด โดยเพิ่มขึน้ ร้ อยละ 17 ในปี 2556 และเพิ่มขึ ้นต่อเนื่อง
ถึงร้ อยละ 24 ในปี 2557 เทียบกับที่ขยายตัวเฉลี่ยเพียงร้ อยละ 5 ในช่วงปี 2552-2555 อีกทังยั
้ งมีแนวโน้ ม
เพิ่ม ขึน้ ได้ อี ก ตามการขยายตัวทางเศรษฐกิ จ ของเมี ยนมาและการพัฒ นาโครงสร้ างพื น้ ฐานทางถนน
ขณะเดี ยวกันการที่ รถยนต์ ในเมี ยนมาส่วนใหญ่ เป็ นรถยนต์ มื อสองน าเข้ า ประกอบกับ ถนนในเมี ยนมา
หลายเส้ นทาง โดยเฉพาะในชนบทยังมีสภาพไม่ดีนกั ทาให้ รถยนต์มีอายุการใช้ งานสัน้ กระตุ้นให้ ตลาด
ชิ ้นส่วนฯ ในเมียนมามีแนวโน้ มขยายตัวตามไปด้ วย
ด้ วยศักยภาพของตลาดรถยนต์ และชิ น้ ส่ว นฯ ในเมี ยนมา ขณะที่ อุตสาหกรรมผลิต รถยนต์และ
ชิ น้ ส่ ว นฯ ในเมี ย นมายัง อยู่ ใ นระยะเริ่ ม ต้ น และต้ องพึ่ ง พาการน าเข้ าเป็ นหลัก จึ ง เป็ นโอกาสของ
ผู้ประกอบการไทยในการปิ ดช่องว่างทางธุรกิจดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็ น ด้ านการค้ า ด้ วยการส่งออกชิ ้นส่วน
รถยนต์เพื่อใช้ เป็ นอะไหล่ทดแทน (Replacement Equipment Manufacturing : REM) และชิ ้นส่วนรถยนต์
สาหรับรถยนต์ประกอบใหม่ (Original Equipment Manufacturing : OEM) และด้ านการลงทุน ด้ วยการ
ตังโรงงานผลิ
้
ตชิ ้นส่วนฯ และการลงทุนธุรกิจบริ การที่เกี่ยวข้ อง อาทิ ธุรกิจซ่อมรถยนต์ ธุรกิจตังศู
้ นย์ถ่วงล้ อ
และธุรกิจทาความสะอาดรถยนต์ เป็ นต้ น

ปั จจัยสนับสนุนอุตสาหกรรมรถยนต์ และชิน้ ส่ วนรถยนต์ ในเมียนมา
 ตลาดรถยนต์ ใ นเมี ย นมามี ศั ก ยภาพสู ง ในการขยายตั ว

สังเกตได้ จากจานวนรถยนต์นงั่ ส่วนบุคคลที่จดทะเบียนในเมียนมา
เพิ่มขึน้ อย่างต่อเนื่อง โดยมีจานวน 3.89 แสนคันในปี 2557
หรื อเพิ่มขึ ้นเฉลี่ยร้ อยละ 11 ต่อปี (CAGR) ในช่วงปี 2552-2557
เป็ นผลจากการดาเนินนโยบายเปิ ดรับการค้ าและการลงทุนจาก
ต่างประเทศ ซึ่งส่งผลดีตอ่ การขยายตัวทางเศรษฐกิจของเมียนมา
และท าให้ ช าวเมี ย นมามี ก าลัง ซื อ้ สูง ขึ น้ ทัง้ นี ้ ตลาดรถยนต์
ในเมี ย นมายั ง ขยายตัว ได้ อี ก มากตามภาวะเศรษฐกิ จ ที่ มี
แนวโน้ มขยายตัวต่อเนื่อง โดย International Monetary Fund (IMF)
คาดว่าเศรษฐกิจเมียนมาจะขยายตัวสูงที่สดุ ในอาเซียนที่ระดับ
ร้ อยละ 7 ในปี 2559 และร้ อยละ 8.6 ในปี 2560 นอกจากนี ้

จานวนรถยนต์ น่ ังส่ วนบุคคล
ที่จดทะเบียนในเมียนมา
คัน

389,441

400,000

300,000

233,227 245,921

279,066 267,561

313,582

200,000

100,000

0-

ที่มา : Myanmar Ministry of Transport และ
Solidiance Interview & Analysis, 2014
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อัตราการครอบครองรถยนต์ของเมียนมายังถือว่าอยู่ในระดับต่า
เพียง 18 คันต่อจานวนประชากร 1,000 คน เทียบกับไทย
ที่ 370 คั น ท าให้ ความต้ องการรถยนต์ ข องชาวเมี ย นมา
ยังสามารถเพิ่มขึ ้นได้ อีกมากในอนาคต
 อุ ต สาหกรรมชิ น้ ส่ ว นรถยนต์ ข องเมี ย นมายั ง ไม่ พั ฒ นา
แหล่งนำเข้ำชิ้ นส่วนรถยนต์ของเมียนมำ
ทาให้ ต้องพึ่งพาการนาเข้ าเป็ นหลัก ปั จจุบนั อุตสาหกรรม
เกาหลีใต้ อิ นเดีย
อ่ น
ชิน้ ส่วนรถยนต์ของเมี ยนมายังอยู่ในช่วงเริ่ มต้ นและสามารถ สิงคโปร์
ผลิตชิน้ ส่วนรถยนต์ได้ เพียงบางประเภทเท่านัน้ ทาให้ ชิน้ ส่วน
ไทย
รถยนต์ที่ใช้ ในประเทศเกือบทังหมดต้
้
องนาเข้ าจากต่างประเทศ
จีน
โดยเมียนมานาเข้ าชิ ้นส่วนรถยนต์เพิ่มขึ ้นเฉลี่ยร้ อยละ 11 ต่อปี
(CAGR) ในช่วงปี 2553-2558 จนมีมลู ค่า 160.7 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐ
ในปี 2558 ทัง้ นี ้ เมี ย นมาน าเข้ า ชิ น้ ส่ว นรถยนต์ จ ากไทย
เป็ นอันดับ 2 รองจากจีน โดยชิ ้นส่วนรถยนต์ที่เมียนมานาเข้ า หมายเหตุ : มูลค่านาเข้ าชิ ้นส่วนรถยนต์ในหมวด HS 8708
จากไทย 5 อันดับแรก ได้ แก่ ระบบกันสะเทือน กันชน ชุดเกียร์ ที่มา : www.trademap.org
ระบบเบรก และระบบเพลา
ชิน้ ส่ วนรถยนต์ ท่ เี มียนมานาเข้ าจากไทย
ประเภท/ฮาร์ โมไนซ์
ระบบกันสะเทือน (HS 870880)
กันชน (HS 870810)
ชุดเกียร์ (HS 870840)
ระบบเบรก (HS 870830)
ระบบเพลา (HS 870850)

มูลค่ า
(ดอลลาร์ สหรัฐ)

สัดส่ วน*
(%)

3,741,465
1,051,928
855,424
587,982
466,033

18
5
4
3
2

อัตราขยายตัว
เฉลี่ยในช่ วง
ปี 2553-2558 (%)
81
83
271
49
-3

หมายเหตุ : *สัดส่วนการพึง่ พาชิ ้นส่วนรถยนต์นาเข้ าจากไทยต่อการนาเข้ าจากทุกแหล่งในปี 2558
ที่มา : www.trademap.org
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 ส่ วนประกอบรถยนต์ มีแนวโน้ มเติบโตตามตลาดรถยนต์ ในประเทศ เนื่องจากเป็ นอุปกรณ์ที่ต้อง
เปลี่ยนตามอายุการใช้ งาน ซึ่งอุปกรณ์รถยนต์ที่เมียนมานาเข้ าจากไทย คือ แบตเตอรี่ ยางรถยนต์ และ
ไส้ กรองน ้ามัน
มูลค่ านาเข้ าแบตเตอรี่ ยางรถยนต์ และไส้ กรองที่เมียนมานาเข้ าจากไทยในปี 2558

แบตเตอรี่ (HS 8507)
ยางรถยนต์ (HS 40110)
ไส้ กรองนา้ มัน (HS 842199)

มูลค่ า
(ดอลลาร์ สหรัฐ)
43,939,430
14,707,278
4,389,187

อัตราขยายตัวเฉลี่ย
ในช่ วงปี 2553-2558 (%)
9
57
36

ที่มา : www.trademap.org

 โครงสร้ างพน้ ฐานทางถนนในเมียนมามีแนวโน้ มขยายตัวอีกมาก ถือเป็ นอีกปั จจัยสาคัญที่จะกระตุ้น
ความต้ องการใช้ รถยนต์ในอนาคต ปั จจุบนั โครงสร้ างพื ้นฐานทางถนนของเมียนมายังไม่ครอบคลุม
พื ้นที่สว่ นใหญ่ของประเทศและยังมีความไม่สมบูรณ์ ทังนี
้ ้ เมียนมามีถนนความยาวเพียง 23 กิโลเมตร
ต่อพืน้ ที่ 100 ตารางกิ โลเมตร ต่ากว่าเวี ยดนาม (63 กิ โลเมตรต่อ 100 ตารางกิ โลเมตร) และไทย
(77 กิโลเมตรต่อ 100 ตารางกิโลเมตร) แต่ถือว่ายังใกล้ เคียงกับ สปป.ลาว และกัมพูชา อย่างไรก็ตาม
เมียนมามีถนนคอนกรี ตและถนนลาดยางเพียงร้ อยละ 21 ที่เหลือเป็ นถนนลูกรัง ซึ่งส่วนหนึ่งยังมีสภาพ
ไม่สมบูรณ์ ปั จจุบนั รัฐบาลเมียนมาเร่ งขยายการลงทุนด้ านคมนาคมโดยเฉพาะการลงทุนสร้ างถนน
เพื่ อ รองรั บ โอกาสการค้ า การลงทุน ที่ เ พิ่ ม มากขึ น้ ซึ่ ง จาก Myanmar National Transport
Development Master Plan พบว่าในช่วงปี 2557-2573 เมียนมามีแผนลงทุนในโครงการก่อสร้ างถนน
ราว 11,660 พันล้ านจ๊ าต หรื อร้ อยละ 44 ของมูลค่าลงทุนด้ านคมนาคมทังหมด
้
การพัฒนาดังกล่าว
คาดว่าจะส่ง ผลให้ ก ารขนส่ง สิ นค้ าและการเดินทางโดยถนนสะดวกมากขึน้ และส่ง ผลดีต่อตลาด
รถยนต์และชิ ้นส่วนรถยนต์ในเมียนมาให้ ขยายตัวได้ อีกในระยะถัดไป
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ศักยภาพทางถนนของเมียนมาเทียบกับประเทศต่ าง

มูลค่ าและสัดส่ วนเงินลงทุน
เมียนมา เวียดนาม สปป.ลาว กัมพูชา ไทย ด้ านคมนาคมของเมียนมา ในช่ วงปี 2557-2573

พน้ ที่
675
331
(พันตารางกิโลเมตร)
ประชากร
51
91
(ล้ านคน)
ความยาวถนน
157
210
(พันกิโลเมตร)
ความยาวถนนต่ อ
ประชากร
308
231
(กิโลเมตร/100,000คน)
ความยาวถนนต่ อพน้ ที่
(กิโลเมตร/100 ตาราง
23
63
กิโลเมตร)
ที่มา : Asian Development Bank (ADB)

236

181

513

6.5

14.9

67

40

38

396

615

255

591

17

21

77

โครงการ
เงินลงทุน
สัดส่ วน
ก่ อสร้ าง
(พันล้ านจ๊ าต)
(%)
ถนน
11,660
44
ระบบราง
6,525
24
ท่ าเรอ
4,727
18
อากาศ
2,396
9
การขนส่ งทางนา้
1,380
5
ในประเทศ
รวม
26,688
100
ที่มา : Myanmar National Transport Development
Master Plan

 นโยบายการนาเข้ ารถยนต์ ท่ ีผ่อนคลายมากขึน้ เออ้ ให้ ตลาดรถยนต์ ในเมียนมาขยายตัว ในช่วง
หลายปี ที่ผา่ นมา รัฐบาลเมียนมาเข้ มงวดและจากัดปริ มาณการนาเข้ ารถยนต์เพื่อควบคุมปริ มาณรถยนต์
ในประเทศ อาทิ กาหนดให้ รถยนต์นาเข้ าต้ องได้ รับอนุญาตจากรัฐบาลเท่านัน้ ส่งผลให้ ตลาดรถยนต์
เมียนมาขยายตัวไม่มากเท่าที่ควร จนมาถึงจุดเปลี่ยนสาคัญในช่วงปี 2554-2555 ซึ่งรัฐบาลเมียนมา
เริ่มผ่อนปรนข้ อจากัดด้ านต่างๆ ส่งผลให้ ตลาดรถยนต์ในเมียนมาเริ่มคึกคักขึ ้น สรุปรายละเอียด ได้ ดงั นี ้
 ปี 2554 รั ฐบาลเมียนมาออกมาตรการ Old Car Replacement Plan โดยรัฐบาลอนุญาต
ให้ ชาวเมี ยนมาที่เป็ นเจ้ าของรถยนต์ที่มี อายุการใช้ งาน 20-40 ปี สามารถนาเข้ ารถยนต์ที่ผลิต
หลังจากปี 2538 เป็ นต้ นไปเพื่อใช้ ทดแทนรถคันเก่าได้
 ปี 2555 รั ฐบาลอนุญาตให้ ชาวเมียนมาที่มีอายุตัง้ แต่ 18 ปี ขึน
้ ไป สามารถนาเข้ ารถยนต์
นั่งส่ วนบุคคล ที่ผลิตตัง้ แต่ ปี 2550 เป็ นต้ นไปได้ ขณะที่รถยนต์ เพ่ อการพาณิชย์ ยังอยู่ภายใต้
การควบคุมโดยรัฐบาล
 ปี 2556 รั ฐบาลลดความเข้ มงวดการนาเข้ ารถยนต์ ท่ ีใช้ เพ่ อการพาณิชย์ โดยกาหนดให้ บริ ษัท
นิตบิ คุ คล หรื อบุคคลสามารถนาเข้ ารถบรรทุกที่รับน ้าหนักน้ อยกว่า 3 ตันได้
นโยบายผ่อนปรนดังกล่าวส่งผลให้ จานวนรถยนต์ที่จดทะเบียนในเมียนมาในปี 2556 เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 17
และเพิ่มขึ ้นต่อเนื่องร้ อยละ 24 ในปี 2557 เทียบกับที่ขยายตัวเฉลี่ยเพียงร้ อยละ 5 ในช่วงปี 2552-2555
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ตลาดรถยนต์ และชิน้ ส่ วนรถยนต์ ในเมียนมา
1. ตลาดรถยนต์ ในเมียนมา มีลกั ษณะสาคัญ ดังนี ้
 ตลาดรถยนต์ เมียนมากระจุกตัวอยู่ในเมองย่ างกุ้งถึงร้ อยละ 61 ของจานวนรถยนต์ ทัง้ หมด
เนื่องจากเป็ นเมืองเศรษฐกิจสาคัญที่สดุ ของเมียนมา สาหรับพื ้นที่อื่นที่มีรถยนต์มากรองลงมา ได้ แก่
มัณฑะเลย์ ฉาน สะกาย และเนปิ ดอว์ ตามลาดับ
จานวนรถยนต์ จดทะเบียนจาแนกตามพน้ ที่
เมอง

รถยนต์ น่ ังส่ วนบุคคล

รถบรรทุกขนาดเล็ก

รถบรรทุกขนาดใหญ่

รถบัสและรถแท็กซี่

รวม

1. ย่ างกุ้ง

194,926

16,831

11,942

10,998

234,697

2. มัณฑะเลย์

49,437

4,770

10,177

2,222

66,606

3. ฉาน

14,883

1,304

4,076

857

21,120

4. สะกาย

5,923

2,171

3,615

1,378

13,087

5. เนปิ ดอว์
6. มาเกว

8,155

561

1,232

858

10,806

3,693

1,095

3,046

634

8,468

7. พะโค

3,747

948

3,066

507

8,268

8. มอญ

2,606

495

847

281

4,229

9. กะฉิ่น

2,257

270

1,460

99

4,086

10. อิรวดี

1,212

529

1,084

815

3,640

1,500

660

7,071

3,759
1,152
หมายเหตุ : อื่นๆ ประกอบด้ วยเมืองตะนาวศรี กะเหรี่ยง ยะไข่ กะยา และ ชิน
ที่มา : Automotive in Myanmar, Ipsos
อ่ น

 รถยนต์ ในเมียนมากว่ าร้ อยละ 90 เป็ นรถยนต์ นาเข้ า ที่เหลือราวร้ อยละ 10 เป็ นรถยนต์ที่ผลิต
ในประเทศ ทังนี
้ ้ รถยนต์นาเข้ าส่วนใหญ่เป็ นรถยนต์มือสองจากญี่ปนุ่ เนื่องจากยังมีสภาพค่อนข้ างดี
(ญี่ ปนมี
ุ่ นโยบายสนับสนุนให้ ผ้ ใู ช้ รถยนต์เปลี่ยนรถยนต์ใหม่เร็ วกว่าประเทศอื่น ) และมีราคาถูกกว่า
รถยนต์นาเข้ ามือหนึ่ง ซึ่งสอดคล้ องกับกาลังซื ้อของผู้บริ โภคเมียนมา ทังนี
้ ้ ยอดจาหน่ายรถยนต์นาเข้ า
ในเมียนมาปี 2557 เป็ นรถยนต์ญี่ปนถึ
ุ่ งร้ อยละ 87 ของยอดจาหน่ายรถยนต์นาเข้ าทังหมด
้
รองลงมา คือ
เกาหลีใต้ ร้ อยละ 10 ที่เหลือร้ อยละ 3 นาเข้ าจากสหภาพยุโรป สหรัฐฯ และจีน
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 ช่ องทางการจาหน่ ายรถยนต์ นาเข้ าในเมียนมา แบ่งเป็ น 4 ช่องทาง มีรายละเอียดสาคัญ ดังนี ้
ช่ องทางจาหน่ ายรถยนต์ ในเมียนมา
รถยนต์มือ
สองทังหมด
้

นายหน้ า
55%

ช่องทางจาหน่ายรถยนต์ที่ได้ รับความนิยมสูงสุดในเมียนมา
นายหน้ ามักได้ Margin ราวร้ อยละ 10 จากการขายรถยนต์




รถยนต์
นาเข้ า

รถยนต์มือ
สองทังหมด
้
รถยนต์มือ
สองทังหมด
้

รถยนต์ใหม่
และรถยนต์
มือสอง

30%

10%

เต็นท์ รถ


รถยนต์ที่จาหน่ายผ่านช่องทางนีม้ ีราคาแพงกว่าการจาหน่าย
ผ่านนายหน้ า

ผู้ใช้
รถยนต์

นาเข้ าเอง


การนาเข้ ารถยนต์เองมีขนตอนยุ
ั้
ง่ ยาก และมักใช้ เวลาดาเนินการขันต
้ ่า
ราว 2 เดือน

ตัวแทนจาหน่ ายอย่ างเป็ นทางการ

5%



ยัง ไม่ ค่ อ ยได้ รั บ ความนิ ย มมากนัก เนื่ อ งจากตัว แทนจ าหน่ า ย
เน้ นจาหน่ายรถยนต์ ใหม่ที่มีราคาค่อนข้ างสูง ขณะที่ชาวเมียนมา
ยังนิยมซื ้อรถยนต์มือสอง

ที่มา : Solidiance Interviews & Analysis, 2014

 Toyota เป็ นแบรนด์ รถยนต์ น่ ังส่ วนบุคคลที่ได้ รับความนิยมสูงสุดในเมียนมา โดยมีส่วนแบ่ งตลาด
ถึงร้ อยละ 53 ของยอดจาหน่ ายรถยนต์ ทงั ้ หมด รองลงมาคือ Honda ร้ อยละ 11 และ Nissan ร้ อยละ 8
ส่ วนแบ่ งตลาดรถยนต์ ในเมียนมา
KIA 3% MAZDA 2% DAIHATSU 2% อื่ นๆ
SUZUKI3%
MITSUBISHI 6%
HYUNDAI
7%

NISSAN
8%

TOYOTA
53%

HONDA
11%

แบรนด์รถยนต์ทไ่ี ด้รบั ความ
นิยมในเมียนมา ส่วนใหญ่เป็น
ค่ายรถยนต์ญป่ี นุ่ ทีม่ ี
โรงงานผลิตรถยนต์และชิน้ ส่วน
ในไทย คาดว่าจะสร้างโอกาส
ให้ไทยได้รบั คาสังซื
่ ้อเพิม่ ขึน้
โดยเฉพาะชิน้ ส่วน REM

ทีม่ า : The Rise of Myanmar,s Automotive Aftermarket, Solidance

 ประเภทรถยนต์ ท่ ีได้ รับความนิยมในเมียนมา คือรถยนต์นงั่ ส่วนบุคคลซึ่งครองส่วนแบ่งตลาด
สูงถึงร้ อยละ 92 ของปริ มาณรถยนต์นาเข้ าทังหมด
้
ในจานวนนี ้พบว่า รถยนต์นงั่ ส่วนบุคคลแบบ
4 ประตู มีสว่ นแบ่งตลาดร้ อยละ 45 ของปริมาณรถยนต์นงั่ ส่วนบุคคล รองลงมาคือรถยนต์นงั่ ส่วนบุคคล
แบบ 5 ประตู ร้ อยละ 25 และรถยนต์อเนกประสงค์ Sport Utility Vehicle (SUV) และ Multi Purpose
Vehicle (MPV) มีสดั ส่วนรวมกันร้ อยละ 20
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2. ตลาดชิน้ ส่ วนรถยนต์ ในเมียนมา
 ช่ องทางจาหน่ ายชิน้ ส่ วนรถยนต์ ในเมียนมา เริ่ มจากผู้นาเข้ าซึ่งมีบทบาทในการเลือกประเภท
และแบรนด์ชิ ้นส่วนรถยนต์นาเข้ า ก่อนจะป้อนสินค้ าให้ กบั ร้ านค้ าส่ง ซึ่งร้ านค้ าส่งจะกระจายสินค้ า
ต่อไปยังร้ านค้ าปลีกและศูนย์ซ่อมบารุ งรถยนต์ที่กระจายอยู่ตามเมืองสาคัญที่มีผ้ ใู ช้ รถยนต์อยู่เป็ น
จานวนมาก โดยเฉพาะย่างกุ้ง และมัณฑะเลย์
ช่ องทางจาหน่ ายชิน้ ส่ วนรถยนต์ ในเมียนมา
ผู้นาเข้ า
มีบทบาทกาหนด
ประเภทและแบรนด์
ชิ ้นส่วนฯ นาเข้ า

ร้ านค้ าส่ งชิน้ ส่ วนฯ
มีบทบาทสาคัญในการ
กาหนดราคาจาหน่าย
ชิ ้นส่วนฯ ในเมียนมา

ที่มา : Solidiance Interviews & Analysis, 2014

ร้ านค้ าปลีกชิน้ ส่ วนฯ
วางจาหน่ายชิ ้นส่วนฯ หลายแบรนด์
ให้ เลือกซื ้อ
ศูนย์ ซ่อมบารุงรถยนต์
บางรายเป็ นการลงทุนของค่าย
รถยนต์ตา่ งชาติ

ผู้ซอ้ ชิน้ ส่ วนฯ
ชาวเมียนมา
ส่วนใหญ่มกั ใช้ ราคา
เป็ นปั จจัยหลักใน
การตัดสินใจซื ้อ
ชิ ้นส่วนฯ

 ยางรถยนต์ แบตเตอรี่ และไส้ กรองนา้ มันเป็ นส่ วนประกอบรถยนต์ ท่ ีมีการซอ้ ทดแทนบ่ อยครั ง้
เนื่องจากรถยนต์ที่ใช้ ในเมียนมาเป็ นรถยนต์มือสอง จึงต้ องการการซ่อมบารุงรักษาเป็ นพิเศษ อีกทัง้
ถนนในเมียนมาหลายเส้ นทางมีสภาพทรุดโทรม ทาให้ อุปกรณ์ดงั กล่าวหมดอายุการใช้ งานเร็ วกว่า
มาตรฐาน อาทิ ยางรถยนต์ ในเมี ยนมามี อ ายุใช้ ง านเฉลี่ ยเพี ยง 3 ปี เที ยบกับอายุการใช้ ง าน
ตามมาตรฐานการผลิตที่ 5-6 ปี ขณะที่สภาพอากาศร้ อนชื ้นส่งผลให้ แบตเตอรี่ รถยนต์ในเมียนมา
มีอายุใช้ งานเฉลี่ยเพียง 1.5 ปี เทียบกับมาตรฐานการใช้ งานเฉลี่ย 4 ปี ทัง้ นี ้ Solidiance คาดว่า
ตลาดยางรถยนต์ แบตเตอรี่ และไส้ กรองน ้ามันในเมียนมาจะมีมลู ค่า 79.7 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐ หรื อ
เพิ่มขึ ้นเฉลี่ยร้ อยละ 12.7 ต่อปี (CAGR) ในช่วงปี 2555-2560
มูลค่ าตลาดและแบรนด์ ยางรถยนต์ แบตเตอรี่ ไส้ กรองนา้ มัน
ที่ได้ รับความนิยมในเมียนมา

ยางรถยนต์
มูลค่ าตลาดปี 2557 : 40.4 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐ
นาเข้ าจาก : ไทย (37%) จีน (15%) อินโดนีเซีย (13%)
แบรนด์ ท่ ีได้ รับความนิยม อาทิ YOKOHAMA,
BRIDGESTONE และ MAXXIS เป็ นต้ น

แบตเตอรี่
มูลค่ าตลาดปี 2557 : 14.8 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐ
นาเข้ าจาก : ไทย (55%) เกาหลีใต้ (15%)
อินโดนีเซีย (10%)
แบรนด์ ท่ ี ไ ด้ รั บ ความนิ ย ม อาทิ GS
BATTERY, 3K BATTERY และ TOYO เป็ นต้ น

ไส้ กรองนา้ มัน
มูลค่ าตลาดปี 2557 : 8.4 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐ
นาเข้ าจาก : จีน (30%) อินโดนี เซีย (25%)
ไทย (25%)
แบรนด์ ที่ ได้ รั บความนิ ย ม อาทิ
SAKURA, JS และ FUJITOYO เป็ นต้ น

ที่มา : Solidiance Interviews & Analysis, 2014
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โครงสร้ างอุตสาหกรรมรถยนต์ และชิน้ ส่ วนรถยนต์ ในเมียนมา
ชิน้ ส่ วน OEM
นาเข้ า
1

2

วัตถุดิบ
ตัง้ ต้ น

5

ผู้ผลิต
ชิน้ ส่ วนรถยนต์

ตลาดส่ งออก

3

ผู้ผลิต
รถยนต์

ชิน้ ส่ วน REM
นาเข้ า

รถยนต์ มอสอง
นาเข้ า

รถยนต์ ใหม่
นาเข้ า
4 ตัวแทนจาหน่ าย
รถยนต์

ผู้ใช้ รถยนต์

ร้ านจาหน่ ายชิน้ ส่ วน
รถยนต์
ศูนย์ ซ่อมบารุ ง
นายหน้ า
เต็นท์ รถ
นาเข้ าเอง
ตัวแทนจาหน่ ายอย่ างเป็ นทางการ

ที่มา : รวบรวมโดยฝ่ ายวิจยั ธุรกิจ ธสน.

1. วัตถุดบ
ิ : เมียนมายังขาดแคลนอุตสาหกรรมพื ้นฐานที่ใช้ เป็ นวัตถุดิบสาคัญในการผลิตชิ ้นส่วนรถยนต์

ไม่วา่ จะเป็ นเหล็ก พลาสติก และยางพารา โดยเฉพาะอุตสาหกรรมเหล็กที่แม้ วา่ เมียนมามีโรงงานผลิตเหล็ก
ราว 100 บริ ษัท (ส่วนใหญ่ตงอยู
ั ้ ่ที่เมืองย่างกุ้ง ) กาลังการผลิตราวปี ละ 70,000-100,000 ตัน แต่ส่วนใหญ่
เป็ นผลิตภัณ ฑ์เหล็ กสาหรับภาคก่อสร้ าง ขณะที่ เหล็กคุณภาพสูงที่ ใช้ ในอุตสาหกรรมยานยนต์ ยังต้ อง
พึง่ การนาเข้ าจากต่างประเทศ
2. ผู้ผลิตชิน้ ส่ วนรถยนต์ : มีจานวนน้ อยและผลิตชิ ้นส่วนรถยนต์เพียงบางประเภท

เท่านัน้ ทาให้ เมียนมาต้ องพึ่งพาการนาเข้ าชิ ้นส่วนรถยนต์จากจีน ไทย และสิงคโปร์
เป็ นหลัก ทัง้ ชิ้ น ส่ ว นรถยนต์ ป ระเภท OEM เพื่ อ ป้ อนให้ กับ โรงงานผลิ ต รถยนต์
ในประเทศ และชิ้ น ส่ วนรถยนต์ ป ระเภท REM ตลอดจนอุปกรณ์ ป ระดับ ยนต์
ที่ ส่ง จ าหน่ายให้ กับร้ านจ าหน่ายอะไหล่รถยนต์และศูนย์ บริ การของบริ ษัทผู้ผลิ ต
รถยนต์

อุตสาหกรรม
ชิ้นส่ วนรถยนต์
ของเมียนมาทีย่ ัง
ขาดการพัฒนา
ทาให้ มีช่องว่ าง
ทางการตลาด
สาหรั บชิ้นส่ วน
รถยนต์ ส่งออก
ของไทยทั้งประเภท
OEM และ REM
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3. ผู้ผลิตรถยนต์ ปั จจุบนั เมียนมามีโรงงานผลิตรถยนต์ 3 แห่ง ดังนี ้

 โรงงานผลิตรถยนต์ ของรั ฐบาล 2 แห่ ง ดาเนินงานโดย Myanmar Automobile and Diesel
Engine Industry (MADI) ภายใต้ การกากับของกระทรวงอุตสาหกรรม (Ministry of Industry)
มีโรงงานตังอยู
้ ท่ ี่เมืองย่างกุ้ง และเขตพะโค เน้ นผลิตรถจี๊ป รถบรรทุกทังขนาดใหญ่
้
และขนาดเล็ก
 โรงงานผลิตรถยนต์ เอกชน 1 แห่ ง ตังอยู
้ ่ที่ South Dagon Industry Zone เมืองย่างกุ้ง เน้ นผลิต
รถบรรทุกขนาดเล็ก กาลังการผลิตราว 150 คันต่อเดือน
ปั จจุบนั Suzuki อยูร่ ะหว่างก่อสร้ างโรงงานผลิตรถยนต์ ในเขต
เศรษฐกิ จพิเศษติละวา (Thilawa SEZ) คาดว่าจะเน้ นผลิ ตรถยนต์
นัง่ ส่วนบุคคลขนาด 5 ที่นงั่ รุ่น Ertiga และรถจักรยานยนต์ กาลังการผลิต
ราว 100 คันต่อเดือน โดยโรงงานแห่ง ใหม่นีจ้ ะเริ่ มผลิตในปี 2561
ขณะที่ Nissan อยู่ระหว่างสร้ างโรงงานผลิตรถยนต์ในเขตพะโค
คาดว่ า จะเน้ น ผลิ ต รถยนต์ นั่ง รุ่ น Sunny ก าลัง การผลิ ต ราวปี ละ
10,000 คัน

การขยายการผลิตรถยนต์ ของผู้ผลิต
รถยนต์ ค่าย Suzuki และ Nissan ในเมียนมา
จะกระตุ้นให้ เกิดความต้ องการใช้
ชิ้นส่ วนรถยนต์ เพิ่มขึ้น และสร้ างโอกาส
ให้ ผ้ ผู ลิตชิ้นส่ วนรถยนต์ ไทยมีโอกาส
ได้ รับคาสั่งซื้อชิ้นส่ วน OEM เพิ่มขึ้นด้ วย

4. ผู้จาหน่ ายรถยนต์ และชิน้ ส่ วนรถยนต์

 ตัวแทนจาหน่ ายรถยนต์ ปั จจุบนั ค่ายรถยนต์รายใหญ่ชนั ้ นาของโลกเข้ ามาตังส
้ านักงานขาย
รถยนต์ในเมียนมา อาทิ Toyota, Nissan, Suzuki, Mitsubishi, TATA, Ford, GM, KIA, Mercedes Benz
และ BMW โดยมีจานวนรวมกันราว 120 แห่ง ส่วนใหญ่กระจุกตัวในเมืองใหญ่ โดยเฉพาะย่างกุ้ง
 ผู้จาหน่ ายชิน้ ส่ วนรถยนต์ ศูนย์ ซ่อมบารุ ง ศูนย์ บริการ มีจานวนราว 50-60 แห่ง
5. ตลาดส่ งออก ปั จจุบนั เมียนมาส่งออกชิ ้นส่วนรถยนต์บางประเภทเท่านัน้ โดยในปี 2558 เมียนมาส่งออก

ชิ ้นส่วนรถยนต์ (HS 8708) มูลค่าราว 1.2 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐ น้ อยมากเมื่อเทียบกับไทยที่ส่งออกชิ ้นส่วนรถยนต์
เป็ นมูลค่าถึง 6.8 พันล้ านดอลลาร์ สหรัฐ ทังนี
้ ้ ตลาดส่งออกชิ ้นส่วนรถยนต์สาคัญอันดับ 1 ของเมียนมา คือ
บราซิล (สัดส่วนร้ อยละ 29 ของมูลค่าส่งออกชิ ้นส่วนรถยนต์ทงหมดของเมี
ั้
ยนมา) รองลงมาได้ แก่ ไทย (ร้ อยละ 28)
อินโดนีเซีย (ร้ อยละ 17) และแอฟริ กาใต้ (ร้ อยละ 14) สาหรับประเภทชิน้ ส่วนรถยนต์ส่งออกสาคัญ
ของเมียนมา ได้ แก่ ถุงลมนิรภัย (HS 870895) สัดส่วนร้ อยละ 84 ของมูลค่าส่งออกชิ ้นส่วนรถยนต์ทงหมด
ั้
ของเมียนมา รองลงมา คือ ชุดท่อไอเสีย (HS 870892) ร้ อยละ 5 ล้ อรถยนต์ (HS 870870) ร้ อยละ 4 และ
หม้ อน ้ารถยนต์ (HS 870891) ร้ อยละ 4
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ตลาดส่ งออกและประเภทชิน้ ส่ วนรถยนต์ ส่งออกสาคัญของเมียนมา (ปี 2558)

ตลาดส่ งออกสาคัญ
แอ ริ กาใต้

อ่ น

ประเภทชิน้ ส่ วนรถยนต์ ส่งออกสาคัญ
สาคัญ มูลค่ า
สัดส่ วน

ประเภท/ฮาร์ โมไนซ์
บราซิล

อิ นโดนีเซีย
ไทย

ถุงลมนิรภัย (HS 870895)
ชุดท่อไอเสีย (HS 870892)
ล้ อรถยนต์ (HS 870870)
หม้ อน ้ารถยนต์ (HS 870891)
อื่นๆ

(ดอลาร์ สหรัฐ)
968,131
53,878
50,191
47,246
37,276

(%)
84
5
4
4
3

ที่มา : www.trademap.org

ลักษณะสาคัญของอุตสาหกรรมรถยนต์ ในประเทศต่ าง
 การลงทุนส่ วนใหญ่ ผ่านการตัง้ ฐานการผลิตของค่ ายรถยนต์ ต่างชาติ จุดเริ่ มต้ นส่วนใหญ่
ของอุต สาหกรรมผลิ ต รถยนต์ ใ นประเทศต่า งๆ เริ่ ม จากการลงทุน ตัง้ โรงงานประกอบรถยนต์
ของค่ายรถยนต์ต่างชาติ อาทิ ญี่ ปนุ่ สหรัฐฯ และยุโรป ซึ่งในช่วงแรกจะพึ่งพาการนาเข้ าชิน้ ส่วน
เพื่อเข้ ามาประกอบในประเทศเป็ นหลัก จากนันจะเริ
้
่ มพัฒนาสู่การผลิตชิ ้นส่วนรถยนต์เองเพื่อป้อน
สายการผลิตรถยนต์ในประเทศ
 โครงสร้ างอุ ตสาหกรรมมี การรวมตัวเป็ นคลั สเตอร์ เนื่ องจากการผลิ ตรถยนต์พึ่งพาชิ น้ ส่วน
รถยนต์ จ านวนมาก ขณะที่ ก ารผลิ ต ชิ น้ ส่ ว นรถยนต์ ก็ พึ่ ง พาวั ต ถุ ดิ บ หลากหลายประเภท
โดยอุต สาหกรรมชิ น้ ส่ ว นรถยนต์ จ ะมี ก ารแบ่ง การผลิ ต ออกเป็ นล าดับ ได้ แ ก่ Tier1, Tier2
และ Tier3 ซึ่ ง การผลิ ต ทัง้ อุ ต สาหกรรมจ าเป็ นต้ อ งสอดคล้ องกั น และมี ค วามรวดเร็ ว ท าให้
ผู้ประกอบการมีการรวมกลุม่ เป็ นคลัสเตอร์ เพื่อเกื ้อหนุนกันในการผลิต
 การบริ หารโลจิสติกส์ ท่ ีมีประสิทธิภาพมีความสาคัญมาก ผู้ผลิตรถยนต์เน้ นการบริ หารโลจิสติกส์
ให้ มี ป ระสิ ทธิ ภ าพสูง สุด ทัง้ ความรวดเร็ วและความตรงต่อเวลาของการจัดส่ง ชิ น้ ส่ว นรถยนต์
เข้ าสูส่ ายการผลิต และการบริหารจัดการให้ มีสินค้ าคงคลังต่าที่สดุ
ตัวอย่ างโครงสร้ างอุตสาหกรรมรถยนต์ และชิน้ ส่ วนรถยนต์ ของไทย

ที่มา : รวบรวมโดยฝ่ ายวิจยั ธุรกิจ ธสน.
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ความเคล่ อนไหวของผู้ผลิตรถยนต์ และชิน้ ส่ วนรถยนต์ ในเมียนมา
 ค่ ายรถยนต์ รายใหญ่ ของโลกในเมียนมา
แบรนด์
TOYOTA
NISSAN
SUZUKI

รายละเอียดการลงทุน
TOYOTA มีสานักงานขายรถยนต์ในเมืองย่างกุ้ง นอกจากนี ้ ผู้ผลิตชิ ้นส่วนรถยนต์ในเครื อของ TOYOTA
ตังศู
้ นย์จาหน่ายชิ ้นส่วนรถยนต์และซ่อมบารุงในย่างกุ้ง มัณฑะเลย์ และเนปิ ดอว์
NISSAN ตัง้ สานักงานขายรถยนต์ แ ละศูน ย์ บ ริ ก ารในเมื อ งย่า งกุ้ง พร้ อมกัน นี ้ นิ ส สัน เตรี ย มตัง้
โรงงานผลิตรถยนต์ในเขตพะโค
SUZUKI ตังโรงงานผลิ
้
ตรถยนต์ในย่างกุ้ง เน้ นผลิตรถบรรทุกขนาดเล็ก กาลังการผลิตเดือนละ 150 คัน
เพื่อป้อนให้ กบั ตลาดรถยนต์ในประเทศ พร้ อมกันนี ้ อยูร่ ะหว่างสร้ างโรงงานแห่งใหม่ในเขตเศรษฐกิจ
พิเศษติละวา

MITSUBISHI

MITSUBISHI เตรี ยมเปิ ดศูนย์ซอ่ มบารุงรถยนต์ในเมียนมา

TATA

TATA ตังส
้ านักงานขายและศูนย์บริ การ โดยเบื ้องต้ นจะเน้ นนาเข้ ารถยนต์นงั่ ส่วนบุคคลรุ่ น TATA Nano
และรถกระบะน ้าหนัก 1 ตัน เข้ ามาจาหน่ายในเมียนมา

HYUNDAI

HYUNDAI เปิ ดสานักงานขายและศูนย์บริ การในเมียนมา

KIA

KIA ตังส
้ านักงานขายรถยนต์ในเมืองย่างกุ้ง

FORD

FORD ตังส
้ านักงานขายรถยนต์และศูนย์บริ การในเมียนมา

MERCEDES

MERCEDES ตังส
้ านักงานขายรถยนต์และศูนย์บริ การในเมียนมา

BMW

BMW ตังส
้ านักงานขายและศูนย์บริ การในเมืองย่างกุ้ง

ที่มา : Automotive in Myanmar, Ipsos Business Consulting และรวบรวมโดยฝ่ ายวิจยั ธุรกิจ ธสน.
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พน้ ที่ลงทุนที่มีศักยภาพในอุตสาหกรรมรถยนต์ และชิน้ ส่ วนรถยนต์ ของเมียนมา
ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมรถยนต์และชิ ้นส่วนรถยนต์ที่สนใจเข้ าไปลงทุนตังโรงงานในเมี
้
ยนมา
ควรเลือกลงทุนในเขตอุตสาหกรรมที่ตงั ้ อยู่ในเขตย่ างกุ้ง เขตอุตสาหกรรมที่ตัง้ อยู่ในเขตพะโค และ
เขตเศรษฐกิจพิเศษติละวา (Thilawa SEZ) เนื่องจากบริ เวณดังกล่าวมีสาธารณูปโภคพื ้นฐาน ทังระบบไฟฟ
้
้า
และโครงข่ายถนนรองรับการลงทุน และอยู่ใกล้ ท่าเรื อสาคัญ อาทิ ท่าเรื อย่างกุ้ง ทาให้ เอื ้อต่อการนาเข้ า
วัตถุดิบเข้ าสู่โรงงาน เนื่องจากเมียนมายังต้ องพึ่งพาการนาเข้ าวัตถุดิบในการผลิต นอกจากนี ้ การขยาย
การลงทุนในพื ้นที่ดงั กล่าวนักลงทุนจะได้ รับสิทธิประโยชน์การลงทุน อาทิ การยกเว้ นภาษี เงินได้ นิติบุคคล
และการยกเว้ นภาษีนาเข้ าเครื่ องจักร ซึง่ สิทธิประโยชน์แตกต่างกันในแต่ละอุตสาหกรรม
เขตอุตสาหกรรมที่ตงั ้ อยู่ในเขตพะโค
ที่ตัง้ : เขตพะโค (อยูท่ างเหนือของเขตย่างกุ้ง)
เขตอุ ต สาหกรรมในพน้ ที่เ ขตพะโค แบ่ง ออกเป็ น 2 ส่ว น ดังนี ้ Bago
Industrial Zone และ Pyay Industrial Zone
ความเคล่ อ นไหวนั ก ลงทุ น : ล่ า สุด ค่ า ย Nissan อยู่ร ะหว่ า งสร้ าง
โรงงานผลิตรถยนต์ในเขตพะโค
จุดเด่ น : ค่าเช่าพื ้นที่คอ่ นข้ างต่ากว่าเขตย่างกุ้ง
เขตเศรษฐกิจพิเศษติละวา (Thilawa SEZ)
ที่ตัง้ : อยูห่ า่ งจากเมืองย่างกุ้ง 23 กิโลเมตร ทางตะวันออกเฉียงใต้
อุตสาหกรรมเป้าหมายของเขตฯ : อุตสาหกรรมยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์
และอุตสาหกรรมที่ใช้ แรงงานเข้ มข้ น อาทิ สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
ความเคล่ อ นไหวนั ก ลงทุ น : นั ก ลงทุน ต่ า งชาติ ที่ เ ข้ ามาลงทุน ในเขต
เศรษฐกิจพิเศษติละวา ส่วนใหญ่เป็ นบริ ษัทรถยนต์ ชิ ้นส่วนรถยนต์และวัสดุ
ก่อสร้ างจากญี่ปนุ่ ล่าสุดค่าย Suzuki เตรียมสร้ างโรงงานผลิตรถยนต์แห่งที่ 2
ในเมียนมาที่เขตเศรษฐกิจนี ้ คาดว่าจะเปิ ดสายการผลิตในปี 2561
จุ ด เด่ น : ได้ รับ สิท ธิ ป ระโยชน์ มากกว่า เขตอุต สาหกรรมอื่น ๆ และเป็ น
ศูน ย์ ร วมการลงทุน ของนั ก ลงทุน ญี่ ปุ่ น มี แ นวโน้ มพัฒ นาเป็ นคลัส เตอร์
อุตสาหกรรมรถยนต์ได้ ในอนาคต

ที่มา : https://commons.wikimedia.org

เขตอุตสาหกรรมที่ตงั ้ อยู่ในเขตย่ างกุ้ง
ที่ตัง้ : เขตย่างกุ้ง
เขตอุตสาหกรรมในพน้ ที่เขตย่ างกุ้ง แบ่งออกเป็ น 4 ส่วน ดังนี ้ 1) Yangon
East Industrial Zone (อาทิ South Dagon Industrial Zone) 2) Yangon
West Industrial Zone 3) Yangon North Industrial Zone (อาทิ
Mingalardon) 4) Yangon South Industrial Zone
ความเคล่ อ นไหวนั ก ลงทุ น : ค่ า ย Suzuki ตัง้ โรงงานผลิ ต รถยนต์ ใ น
South Dagon Industrial Zone
จุดเด่ น : เป็ นพื ้นที่ลงทุนด้ านอุตสาหกรรมที่สาคัญของเมียนมาในช่วงที่ผ่านมา
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ปั ญหาและอุปสรรคสาคัญต่ อการค้ าและการลงทุนในเมียนมา
 เมียนมายังขาดความพร้ อมด้ านโครงสร้ างพน้ ฐาน โดยเฉพาะไฟฟ้าและถนน ซึ่งปั จจุบนั พบว่า
การผลิ ต ไฟฟ้ ายัง ไม่เ พี ย งพอกับ ความต้ อ งการใช้ จึ ง มัก เกิ ด ปั ญ หาไฟฟ้ าดับ บ่อ ย นอกจากนี ้
สภาพถนนที่ย่าแย่และในหลายพืน้ ที่ยังไม่มีถนนตัดผ่าน เป็ นอุปสรรคในการขนส่งสินค้ า ทาให้
ต้ นทุนด้ านโลจิสติกส์คอ่ นข้ างสูง
 กฎระเบียบด้ านการค้ าและการลงทุนยังไม่ ชัดเจน โดยเฉพาะด้ านการลงทุน อย่างไรก็ตาม ล่าสุด
กฎหมายการลงทุนฉบับใหม่อยูร่ ะหว่างการปรับปรุ ง และรอประกาศใช้ อย่างเป็ นทางการ
 ต้ นทุ นการทาธุ รกิ จในเมี ยนมาปรั บสู งขึน้ โดยเฉพาะค่าเช่าที่ ดินในย่างกุ้ง ทัง้ อสังหาริ มทรั พย์
ในเมือง และพื ้นที่ตงโรงงานในเขตอุ
ั้
ตสาหกรรม ทังนี
้ ้ การลงทุนในอุต สาหกรรมรถยนต์และชิ ้นส่วน
รถยนต์ เป็ นการลงทุน ระยะยาวที่ ต้ อ งใช้ เ งิ น ลงทุน ค่อ นข้ า งสูง ทาให้ ปั ญ หาดัง กล่า วเป็ นสิ่ ง ที่
นักลงทุนไม่ควรมองข้ าม
 แรงงานในเมี ย นมาส่ วนใหญ่ เ ป็ นแรงงานไร้ ฝี ม อ ท าให้ ผู้ป ระกอบการที่ ต้ อ งการลงทุ น
ตังโรงงานผลิ
้
ตชิ ้นส่วนรถยนต์ และธุรกิจที่เกี่ ยวข้ องในเมียนมา มีต้นทุนเพิ่มขึน้ ในการอบรมและ
พัฒนาฝี มือแรงงาน
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โอกาสการค้ าและการลงทุน
ด้ านการค้ า

เมียนมายังไม่สามารถผลิตชิ ้นส่วนรถยนต์ได้ เพียงพอป้อนตลาดรถยนต์ในประเทศ จึงเป็ นโอกาส
ของผู้ประกอบการไทยในการส่งออกชิ ้นส่วนรถยนต์ไปยังเมียนมา โดยเบื ้องต้ นผู้ประกอบการไทยมีโอกาส
ส่งออกชิ ้นส่วน REM สาหรับซ่อมบารุงรถยนต์ซึ่งส่วนใหญ่เป็ นรถยนต์มือสอง นอกจากนี ้ หลังจากที่ตลาด
รถยนต์ในเมียนมาขยายตัว คาดว่าจะจูงใจให้ ค่ายรถยนต์รายสาคัญๆ ของโลกทยอยเข้ าไปลงทุนในเมียนมา
และเปิ ดโอกาสส าหรั บ การส่ง ออกชิ น้ ส่ ว น OEM เพื่ อ ป้ อนให้ กับ โรงงานผลิ ต รถยนต์ ใ นเมี ย นมา
เป็ นลาดับถัดไป มีรายละเอียดสาคัญ ดังนี ้
สินค้ าส่ งออก

เหตุผลสนับสนุน/โอกาสส่ งออก

ข้ อสังเกต

ชิน้ ส่ วน REM เมี ยนมามี ความต้ อ งการชิน้ ส่ วนรถยนต์ เ พื่อ ทดแทนอะไหล่ ที่สึกหรอ ก า ร แ ข่ ง ขั น ใ น ต ล า ด
เนื่ อ งจากรถยนต์ ส่ ว นใหญ่ ใ นเมี ย นมาเป็ นรถยนต์ มื อ สองน าเข้ า
ซึ่งต้ อ งการการบารุ ง รั กษาค่ อนข้ างมาก อี กทัง้ สภาพถนนในเมีย นมา
ยังไม่ดีมากนัก ส่งผลให้ ชิน้ ส่วนรถยนต์ และอุปกรณ์ มีอายุการใช้ งานสัน้
และต้ อ งเปลี่ ย นบ่อ ยครั ง้ ทัง้ นี ้ ไทยเป็ นประเทศผู้ผลิ ตชิ น้ ส่ วนรถยนต์
รายสาคัญ ของอาเซียน ซึ่งสินค้ า ไทยมี ราคาสมเหตุสมผล และเป็ นที่
ยอมรับด้ านคุณภาพ

ชิน้ ส่ว น REM ค่ อ นข้ า ง
รุ นแรง โดยมีจีนเป็ นคู่แข่ง
สาคัญ

ลูกค้ าเป้าหมาย : ร้ านจาหน่ายอะไหล่ทวั่ ไป และศูนย์ซอ่ มบารุงรถยนต์

ชิน้ ส่ วน OEM ผู้ผ ลิ ต รถยนต์ ข องญี่ ปุ่ นมี แ นวโน้ ม ลงทุ น ตัง้ โรงงานประกอบรถยนต์  ค่ า ย ร ถ ย น ต์ มั ก ใ ช้ วิ ธี
Global Sourcing ในการ
ในเมียนมา ทาให้ มีความต้ องการนาเข้ าชิ ้นส่วน OEM เพิ่มขึ ้น
เลื อ กซื อ้ ชิ น้ ส่ ว นรถยนต์
ลูกค้ าเป้าหมาย : โรงงานผลิตรถยนต์
จากผู้ผลิ ตในประเทศต่ างๆ
ที่มีคุณภาพตามต้ องการ
ด้ วยราคาเสนอต่าสุด
 ผู้ผลิตชิน้ ส่วนรถยนต์ OEM
ที่ เ คยได้ รั บ ค าสั่ งซื อ้ จาก
ผู้ผลิตรถยนต์ และสามารถ
ผลิตสินค้ าที่มีคุณภาพ ด้วย
ต้นทุนต่ า และส่งมอบสิ นค้า
ได้ตรงเวลาที ่กาหนด มักจะ
ได้ รับคาสัง่ ซื ้อในครัง้ ต่อๆ ไป
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ด้ านการลงทุน
ธุรกิจ

เหตุผลสนับสนุน/โอกาสการลงทุน

ข้ อสังเกต/ข้ อจากัด

โ ร ง ง า น ผ ลิ ต
ชิน้ ส่ วนรถยนต์
(เพื่ อ ป้ อนให้ กับ
ผู้ ผ ลิ ต ร ถ ย น ต์
ในเมียนมา)

ผู้ผลิตรถยนต์ของญี่ปนมี
ุ่ แนวโน้ มลงทุนตังโรงงานผลิ
้
ตรถยนต์ในเมียนมา
เพิ่มขึ ้น ซึง่ แม้ ว่าในระยะแรกจะพึ่งพาการนาเข้ าชิ ้นส่วนเพื่อมาประกอบ
เป็ นหลัก แต่เมื่อปริ มาณการผลิตเพิ่มขึ ้นจนถึงระดับหนึ่ง ผู้ผลิตรถยนต์
มักต้ องการสัง่ ซื ้อชิ ้นส่วนจากผู้ผลิตในเมียนมาเพื่อความรวดเร็ วของการจัดส่ง
และประหยัดต้ นทุนขนส่ง ผู้ผลิตชิ ้นส่วนของไทยจึงอาจหาโอกาสเข้ าไป
ลงทุนตังโรงงานในเมี
้
ยนมาในช่วงดังกล่าว
พน้ ที่เป้าหมาย : ควรเลือกลงทุนในพืน้ ที่เขตเศรษฐกิจพิเศษติละวา
(Thilawa SEZ) ก่อ นเป็ นลาดับต้ นๆ เนื่องจากเป็ นพืน้ ที่ที่มีศักยภาพ
รองรั บการขยายการลงทุน อีกทัง้ ค่าย Suzuki เตรี ยมตัง้ โรงงานผลิต
รถยนต์แห่งที่ 2 คาดว่าปั จจัยเกื ้อหนุนดังกล่าวจะดึงดูดให้ ผ้ ผู ลิตชิ ้นส่วน
รถยนต์ที่อยู่ใน Supply Chain เดียวกันเข้ ามาลงทุนมากขึน้ ขณะที่
เขตอุ ตสาหกรรมในเขตย่ างกุ้ ง ถือเป็ นอีกหนึ่งทางเลือก เนื่องจาก
เป็ นศูนย์ รวมของภาคอุตสาหกรรมของเมียนมาในช่วงที่ผ่านมา ส่วน
เขตอุ ตสาหกรรมในเขตพะโค ก็มีความน่าสนใจ เนื่ องจากค่าเช่ า
อยู่ในระดับต่ากว่าเขตย่างกุ้ง

 ก า ร ล ง ทุ น ใ น เ ข ต
อุ ต ส า ห ก ร ร ม
ในพื ้ น ที่ เ ข ต ย่ า ง กุ้ ง
ควรคานึงถึงต้ นทุนค่าเช่า
ที่ ดิ นที่ ค่ อนข้ างสู ง และ
ค่าเช่าในบางพื ้นที่ปรับขึ ้น
เป็ นรายปี นอกจากนี ้
เขตอุตสาหกรรมบางแห่ ง
เริ่ มเหลื อพื ้น ที่ ลงทุ น
ค่อนข้ า งน้ อยแล้ ว อาทิ
เ ข ต อุ ต ส า ห ก ร ร ม
Mingalardon
 แรงงานในเมี ยนมา
ส่ วนใหญ่ เ ป็ นแรงงาน
ไร้ ฝีมือทาให้ ผ้ ปู ระกอบการ
ที่ ต้ อ ง ก า ร ล ง ทุ น
ตั ง้ โรงงานผลิ ตชิ น้ ส่ วน
ร ถ ย น ต์ ใ น เ มี ย น ม า
มีต้ นทุนเพิ่ม ขึน้ ในการ
อบรมและพัฒ นาฝี มื อ
แรงงาน

รถยนต์ในเมียนมาเป็ นรถยนต์มือสอง ทาให้ ต้องการการบารุ งรักษามากกว่าปกติ
อีกทัง้ ผู้ประกอบการในธุรกิจซ่อมบารุ ง ธุรกิจตังศู
้ นย์ถ่วงล้ อ รวมไปถึง
ธุรกิจทาความสะอาดรถยนต์ ในเมียนมายังมีจานวนไม่มากนัก ทาให้
มี ช่ อ งว่ า งการตลาดส าหรั บ ผู้ป ระกอบการไทยที่ มี ทัก ษะและความ
เชี่ยวชาญในธุรกิจดังกล่าวเข้ าไปลงทุนในเมียนมา
พน้ ที่เป้าหมาย : ในเบื ้องต้ นควรเลือกลงทุนใน 5 พืน้ ที่สาคัญ ได้ แก่
ย่างกุ้ง มัณ ฑะเลย์ ฉาน สะกาย และเนปิ ดอว์ เนื่องจากเป็ นเมือ ง
ที่มีจานวนรถยนต์จดทะเบียนสูง 5 อันดับแรกของเมียนมา

นั กลงทุ นควรค านึ งถึ ง
อุ ป ส ร ร ค ด้ า น ภ า ษ า
เนื่องจากธุรกิจซ่อมบารุ ง
ตั ้ง ศู น ย์ ถ่ ว ง ล้ อ แ ล ะ
ท าความสะอาดรถยนต์
เป็ นธุรกิจบริ การที่ต้องใช้
แรงงานท้ องถิ่นในเมียนมา
เป็ นหลัก

ธุ ร กิ จ ซ่ อ ม
บ ารุ งรถยนต์
ธุ ร กิ จ ตั ้ง ศู น ย์
ถ่ วงล้ อ ธุ ร กิ จ
ทาความสะอาด
รถยนต์
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เอกสารอ้ างอิง :
 Asian Development Bank (ADB)
 Myanmar National Transport Development Master Plan, Japan International Co-operation Agency (JICA)
 WINNING MYANMAR’S AUTOMOTIVE LUBRICANT MARKET September 2014, Solidiance
 The Rise of Myanmar,s Automotive Aftermarket April 2015, Solidiance
 Automotive in Myanmar, Ipsos Business Consulting
 MYANMAR INDUSTRY PORTAL (www.industry.gov.mm/en)
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อุตสาหกรรมเสือ้ ผ้ าสําเร็จรูปในเมียนมา
อุตสาหกรรมเสื ้อผ้ าสําเร็ จรู ปในเมียนมาเป็ นหนึ่งในอุตสาหกรรมการผลิตสําคัญที่สร้ างมูลค่าทาง
เศรษฐกิจให้ เมียนมาทัง้ ในด้ านการส่งออก และการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (Foreign Direct
Investment : FDI) ตลอดจนสร้ างการจ้ างงานให้ กบั ชาวเมียนมาจํานวนมาก การลงทุนในอุตสาหกรรม
เสือ้ ผ้ าสําเร็จรูปของเมียนมาเน้ นผลิตเพื่อการส่ งออก ซึ่งส่ วนใหญ่ เป็ นการรับจ้ างผลิต การตัดเย็บ
และบรรจุหีบห่ อ (Cutting Making and Packing : CMP) ทังนี
้ ้ อุตสาหกรรมเสื ้อผ้ าสําเร็ จรูปของเมียนมา
ขยายตัวเพิ่มขึ ้นทุกปี สะท้ อนจากมูลค่ าส่ งออกเสือ้ ผ้ าสําเร็ จรู ปขยายตัวเฉลี่ยร้ อยละ 18 ในช่ วงปี
2554-2558 และมีสัดส่ วนราวร้ อยละ 13 ของมูลค่ าส่ งออกรวมทัง้ หมดของเมียนมา ตลาดส่ งออก
สําคัญ คือ ญี่ปุ่น สหภาพยุโรป (EU) และเกาหลีใต้ (สัดส่วนรวมกันราวร้ อยละ 90 ของมูลค่าส่งออก
เสื ้อผ้ าสําเร็จรูปทังหมดของเมี
้
ยนมา) อีกทังยั
้ งเป็ นอุตสาหกรรมที่นกั ลงทุนต่างชาติเข้ ามาลงทุนมากเป็ นอันดับ 3
รองจากอุตสาหกรรมนํ ้ามันและก๊ าซธรรมชาติ และอุตสาหกรรมไฟฟ้า เป็ นที่น่าสังเกตว่า ญี่ปนก้
ุ่ าวขึ ้นเป็ น
ตลาดส่งออกเสื ้อผ้ าสําเร็ จรูปอันดับ 1 ของเมียนมาตังแต่
้ ปี 2554 แซงหน้ าสหรัฐฯ และ EU หลังจากเมียนมา
ถูกสหรัฐฯ และ EU ควํ่าบาตรทางเศรษฐกิจ (สหรัฐฯ เคยเป็ นตลาดส่งออกสําคัญอันดับ 1 ของเมียนมา
เมื ่อ ปี 2544 ด้ ว ยสัด ส่ว นสูง เกือ บครึ ่ง หนึ ่ง ของมูล ค่า ส่ง ออกเสื ้อผ้ า สํ า เร็ จ รู ป ทั ้งหมดของเมีย นมา)
นอกจากนี ้ Myanmar Garment Manufacturers Association (MGMA) เปิ ดเผยว่ามีผ้ ปู ระกอบการเสื ้อผ้ า
้
อย่างน้ อย 1 แห่งต่อสัปดาห์ และในปี 2559 มีการจ้ างงานใน
สําเร็ จรู ปขอจดทะเบียนจัดตังโรงงานใหม่
อุตสาหกรรมเสื ้อผ้ าสําเร็จรูปของเมียนมาเพิ่มขึ ้นเป็ นไม่ตํ่ากว่า 300,000 คน สะท้ อนโอกาสการเติบโตของ
อุตสาหกรรมเสือ้ ผ้ าสําเร็จรูปในเมียนมายังมีอีกมาก
มูลค่ าส่ งออกเสือ้ ผ้ าสําเร็จรู ปของเมียนมา
ตลาดส่ งออกเสือ้ ผ้ าสําเร็จรู ปสําคัญของเมียนมา ปี 2558

ล้ านดอลลาร์ สหรัฐ
ขยายตัวเฉลี่ยราว 18% ต่ อปี

2,000
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อื่นๆ

1,484
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10%

1,156
847

ญี่ปุ่น
35%

สหภาพยุโรป

906

31%

500

เกาหลีใต้
24%

-0

2554

2555

2556

2557

2558

ที่มา : Global Trade, 2015 (เฉพาะ HS 61-62)

ที่มา : ITC (เฉพาะ HS 61-62 : เครื่ องแต่งกายและของที่ใช้ ประกอบเครื่ องแต่งกายที่ถกั และไม่ได้ ถกั แบบนิตหรื อแบบโครเชต์)
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ปั จจัยสนับสนุนอุตสาหกรรมเสือ้ ผ้ าสําเร็จรู ปในเมียนมา
 ความต้ องการเสือ้ ผ้ าสําเร็จรูปของตลาดส่ งออกหลักของเมียนมามีแนวโน้ มขยายตัวต่ อเนื่อง
ความต้ องการเสื ้อผ้ าสําเร็ จรู ปของตลาดหลักยังมีแนวโน้ มขยายตัวสูงอย่างต่อเนื่อง สะท้ อนจาก
มูลค่าการค้ าเสื ้อผ้ าสําเร็จรูปของแต่ละประเทศ โดยเฉพาะ EU สหรัฐฯ จีน และญี่ปนุ่ ซึง่ มีสดั ส่วนรวมกันกว่า
ร้ อยละ 75 ของมูลค่าการค้ าเสื ้อผ้ าสําเร็ จรู ปของโลก และเพิ่มขึ ้นทุกปี โดยเฉพาะตลาด EU ที่มีมลู ค่า
การค้ าเสื ้อผ้ าสําเร็จรูปปี 2555 สูงสุดในตลาดโลกที่ระดับ 350 พันล้ านดอลลาร์ สหรัฐ
คาดการณ์ อัตราขยายตัวของมูลค่ าการค้ าเสือ้ ผ้ าสําเร็จรูปของตลาดหลักในปี 2555-2568
อินเดีย

CAGR 12%

บราซิล

CAGR 5%

ญี่ปุ่น

CAGR 2%

จีน

CAGR 10%

สหรั ฐฯ

CAGR 2%
CAGR 2%

EU
0
100
 2555  2568

200

พันล้ านดอลลาร์ สหรั ฐ

300
400
ที่มา : FPTS, Global Competitiveness, Wazir Advisors

 รัฐบาลเมียนมาส่ งเสริมอุตสาหกรรมเสือ้ ผ้ าสําเร็จรูปอย่ างจริงจัง
- อุตสาหกรรมเสื ้อผ้ าสําเร็ จรู ปเป็ น 1 ใน 9 กิจการที่รัฐบาลเมียนมาส่งเสริ มให้ นกั ลงทุนต่างชาติ
เข้ ามาลงทุน เพื่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดต่อการพัฒนาประเทศทังด้
้ านการกระจายรายได้ การพัฒนาฝี มือแรงงาน
และการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตขันสู
้ ง
- รัฐบาลเมียนมาให้ ความสําคัญกับการพัฒนาอุตสาหกรรมเสื ้อผ้ าสําเร็ จรู ปเพื่อให้ บรรลุเป้าหมาย
ของแผนยุทธศาสตร์ การส่งออกแห่งชาติระยะ 5 ปี (ปี 2558-2562) ตามที่กระทรวงพาณิชย์เมียนมา
ประกาศเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2558 นับเป็ นแผนยุทธศาสตร์ ทางการค้ าฉบับแรกของเมียนมา โดยมี
เป้าหมายสําคัญ คือ การเพิ่มสัดส่วนการส่งออกไปสหรัฐฯ และ EU พร้ อมทังกํ
้ าหนด 7 อุตสาหกรรม
เป้าหมาย คือ ข้ าว พืชตระกูลถั่ว ผลิตภัณฑ์ จากป่ า ปลาและอาหารทะเล ยางพารา สิ่งทอและเสือ้ ผ้ า
สําเร็ จรูป และการท่องเที่ยว ทังนี
้ ้ MGMA ตังเป
้ ้ าเพิ่มมูลค่าส่งออกเสื ้อผ้ าสําเร็ จรูปจากระดับ 1.48 พันล้ าน
ดอลลาร์ สหรัฐในปี 2557 เป็ น 8-10 พันล้ านดอลลาร์ สหรัฐภายในปี 2563
- รัฐบาลเมียนมายกเว้ นภาษี นําเข้ าให้ แก่ผ้ ปู ระกอบการเสื ้อผ้ าสําเร็ จรูปประเภทรับจ้ างผลิต ตัดเย็บ
และบรรจุหีบห่อ (CMP) ซึง่ เป็ นผู้ประกอบการส่วนใหญ่ของอุตสาหกรรมเสื ้อผ้ าสําเร็ จรูปของเมียนมา โดย
ต้ องเป็ นโรงงานที่จดทะเบียนกับ MGMA และได้ รับใบอนุญาตนําเข้ า (Import License) จากกระทรวงพาณิชย์
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เมียนมาเท่านัน้ ขณะที่ผ้ ปู ระกอบการผลิตเสื ้อผ้ าแบบครบวงจร (Free on Board : FOB) ซึง่ ส่วนใหญ่เป็ น
โรงงานร่วมทุนของชาวต่างชาติ หรื อมีชาวต่างชาติเป็ นเจ้ าของจะไม่ได้ รับสิทธิ์ในการยกเว้ นภาษีดงั กล่าว
- รั ฐ บาลเมี ย นมาสนับ สนุน ให้ เ ปิ ดโรงเรี ย นฝึ กสอนการทอผ้ า ซึ่ง มี ห ลัก สูต รการเรี ย นการสอน
ระยะเวลา 6 เดือน และ 12 เดือน เพื่อส่งเสริ มให้ คนรุ่ นใหม่สนใจเรี ยนรู้ การทอผ้ า ย้ อมผ้ า รวมถึง
การออกแบบสินค้ าที่เกี่ยวข้ องกับผ้ าฝ้าย โดยมีเป้าหมายหลัก คือ การพัฒนาผู้ประกอบการและแรงงาน
ท้ องถิ่นให้ มีทกั ษะมากขึ ้น
- รัฐบาลเมียนมาตังเป
้ ้ าเพิ่มจํานวนแรงงานในอุตสาหกรรมเสื ้อผ้ าสําเร็ จรู ปจาก 260,000 คนในปี
2558 เป็ น 1 ล้ านคนภายในปี 2563 และตังเป
้ ้ าเพิ่มจํานวนโรงงานผลิตเสื ้อผ้ าสําเร็ จรูปจาก 335 แห่งในปี
2558 เป็ น 3,000 แห่งภายใน 10 ปี (เทียบกับบังกลาเทศที่มีโรงงาน 4,000 แห่งในปี 2558)
 เมียนมาได้ รับสิทธิพเิ ศษทางการค้ าจากนานาชาติ
- สิทธิพิเศษทางภาษี ศลุ กากรเป็ นการทัว่ ไป (Generalized System of Preferences : GSP)
เนื่องจากชาวเมียนมามีรายได้ เฉลี่ยต่อคนต่อปี (GNI per Capita) ในปี 2558 อยู่ที่ระดับ 1,160 ดอลลาร์ สหรัฐ
ประกอบกับสหประชาชาติ (United Nations : UN) จัดเมียนมาอยู่ในกลุ่มประเทศที่พฒ
ั นาน้ อยที่สดุ
(Least Developed Countries : LDCs) ทําให้ เมียนมาได้ รับสิทธิพิเศษทางการค้ าจากหลายประเทศ
นอกจากนี ้ คาดการณ์รายได้ เฉลี่ยต่อคนต่อปี ของเมียนมาในปี อีก 10 ปี ข้ างหน้ าด้ วยอัตราการขยายตัวเฉลี่ย
ร้ อยละ 10* จะอยูท่ ี่ราว 3,050 ดอลลาร์ สหรัฐ ซึง่ ยังตํ่ากว่าเกณฑ์กลุม่ ประเทศที่มีรายได้ ปานกลางระดับบน
(Upper Middle Income) ของธนาคารโลก เมียนมาจึงจะยังได้ รับสิทธิพิเศษทางการค้ าจากนานาชาติไป
อีกระยะหนึง่
ปั จจุบนั เมียนมาได้ สิทธิ์ GSP ทังจาก
้ EU และญี่ปนุ่ ซึง่ เป็ นตลาดนําเข้ าเสื ้อผ้ าสําเร็ จรูปรายใหญ่
ของโลก โดยเฉพาะ EU ที่ให้ สิทธิประโยชน์ทางภาษี ภายใต้ Everything But Arms (EBA) ทําให้ เสื ้อผ้ า
สําเร็ จรูปของเมียนมาได้ รับการยกเว้ นภาษี นําเข้ าและไม่มีการกําหนดโควตานําเข้ าจาก EU รวมทังได้
้ รับ
การยกเว้ นกฎว่าด้ วยแหล่งกําเนิดสินค้ า** (Rules of Origin : ROO) ขณะที่สหรัฐฯ ได้ ยกเลิกมาตรการ
ควํ่าบาตรเมียนมา พร้ อมคืนสิทธิ์ GSP โดยยกเว้ นภาษี นําเข้ าสินค้ าจากสหรัฐฯ กว่า 5,000 รายการ แต่
ไม่ครอบคลุมสินค้ ากลุ่มเสื ้อผ้ าสําเร็ จรู ป อย่างไรก็ตาม MGMA คาดว่าการยกเลิกมาตรการควํ่าบาตร
ดังกล่าวจะส่งผลให้ อุตสาหกรรมเสื ้อผ้ าสําเร็ จรู ปในเมียนมาขยายตัวสูงขึ ้น เนื่องจากผู้ซื ้อในสหรัฐ ฯ
มีความมัน่ ใจในการทําธุรกรรมกับเมียนมามากขึ ้น ทังนี
้ ้ ก่อนที่เมียนมาจะถูกนานาชาติควํ่าบาตรในปี 2546
สหรัฐฯ เคยเป็ นตลาดส่งออกเสื ้อผ้ าสําเร็จรูปอันดับ 1 ของเมียนมา ด้ วยมูลค่าส่งออกราว 408 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐ
หมายเหตุ : *คํานวณจากอัตราการขยายตัวเฉลี่ยของรายได้ เฉลี่ยต่อคนต่อปี ของเมียนมาในช่วงปี 2559-2563 จาก IMF
** การกําหนดสัดส่วนการใช้ วตั ถุดิบที่มีแหล่งผลิตในประเทศนันๆ
้
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มูลค่ าการนําเข้ าเสือ้ ผ้ าสําเร็จรูปจากเมียนมาของตลาดหลัก
ล้ านดอลลาร์ สหรัฐ
ค า ด ก า ร ณ์ มู ล ค่ า ส่ ง อ อ ก
เสือ้ ผ้ า สําเร็ จ รู ปของเมีย นมา
ไปสหรัฐฯ มีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้น
ญี่ปนุ่
EU
เกาหลีใต้

ปี 2546 สหรัฐฯ
ควํ่าบาตรเมียนมา

สหรัฐฯ

2544

2547

2550

ที่มา : Ministry of Foreign Affairs of the Netherlands

- สิท ธิ พิเศษทางการค้ าภายใต้ เขตการค้ าเสรี อาเซียน (AFTA) สมาชิ กอาเซียน 10 ประเทศ

ผูกพันการลดอัตราภาษี ระหว่างกันเหลือร้ อยละ 0 (ยกเว้ นรายการสินค้ าอ่อนไหว และสินค้ าอ่อนไหวสูง)
อาทิ ภาษีนําเข้ าวัตถุดบิ สิง่ ทอ ทังนี
้ ้ ผู้ประกอบการในเมียนมาที่ต้องการขอรับสิทธิพิเศษทางการค้ าดังกล่าว
ต้ องปฏิบตั ติ ามกฎว่าด้ วยแหล่งกําเนิดสินค้ าอาเซียน ซึง่ กําหนดให้ ใช้ วตั ถุดิบในประเทศร้ อยละ 100 หรื อใช้
วัตถุดบิ นําเข้ าจากประเทศสมาชิกอาเซียน (Local ASEAN Content) สะสมอย่างน้ อยร้ อยละ 40 ของมูลค่า
สินค้ าส่งออก
 เมียนมาได้ รับความช่ วยเหลือจาก EU ในการพัฒนาอุตสาหกรรมเสือ
้ ผ้ าสําเร็จรูป
EU ให้ การสนับสนุนอุตสาหกรรมเสื ้อผ้ าสําเร็ จรู ปของเมียนมาภายใต้ โครงการ “Smart
Myanmar” มูลค่าลงทุนราว 2.8 ล้ านยูโร เป็ นระยะเวลา 48 เดือน (มกราคม 2559-ธันวาคม 2562) เพื่อ
ยกระดับอุตสาหกรรมเสื ้อผ้ าสําเร็จรูปในเมียนมาให้ ได้ มาตรฐานและเป็ นที่ยอมรับในระดับสากล ซึง่ จะทําให้
สินค้ าจากเมียนมามีคุณภาพและสามารถส่งออกไปประเทศต่างๆ ได้ มากขึ ้น พร้ อมตังเป
้ ้ าปริ มาณการ
ส่งออกเสื ้อผ้ าสําเร็จรูปจากเมียนมาไป EU ในปี 2562 เพิ่มขึ ้น 3 เท่าจากปี 2558
 ปั จจัยสนับสนุนอื่นๆ
- เมียนมามีแรงงานจํานวนมาก โดยประชากรวัยทํางาน (อายุ 15-64 ปี ) มีมากถึง 39 ล้ านคน
คิดเป็ นร้ อยละ 68 ของประชากรทังประเทศ
้
- อัตราค่าจ้ างแรงงานของเมียนมาตํ่าที่สดุ ในอาเซียนที่ 3,600 จ๊ าตต่อวัน (ราว 120 บาทเทียบกับ
ไทยวันละ 300 บาท) นอกจากนี ้ รายงานของ International Labour Organization (ILO) ปี 2557 ระบุว่า
ค่ าจ้ างแรงงานในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเสือ้ ผ้ าสําเร็จรูปของเมียนมาตํ่าที่สุดในโลก
- การเมืองเมียนมามีเสถียรภาพมากขึ ้น หลังจากการถ่ายโอนอํานาจระหว่างรัฐบาลใหม่และ
รัฐบาลเก่าเป็ นไปอย่างราบรื่ น และเมียนมาจัดตังคณะรั
้
ฐบาลชุดใหม่เป็ นที่เรี ยบร้ อย ส่งผลให้ นักลงทุน
ต่างชาติมีความเชื่อมัน่ มากขึ ้นต่อเศรษฐกิจและการเมืองเมียนมา
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- กฎหมายการลงทุนฉบับใหม่ (Myanmar Investment Law) ซึง่ คาดว่าจะประกาศใช้ ภายในปี

2560 มีแนวโน้ มจะผ่อนคลายข้ อจํากัดการลงทุนให้ แก่นกั ลงทุนต่างชาติมากขึ ้น ซึ่งจะช่วยดึงดูดเม็ดเงิน
ลงทุนจากต่างประเทศให้ เข้ ามาในหลายอุตสาหกรรม รวมทังอุ
้ ตสาหกรรมเสื ้อผ้ าสําเร็จรูป

โครงสร้ างอุตสาหกรรมเสือ้ ผ้ าสําเร็จรู ปในเมียนมา
ห่ วงโซ่ อุปทานของอุตสาหกรรมสิ่งทอในเมียนมา : โรงงานผลิตเสื ้อผ้ าสําเร็ จรูปของเมียนมา
ร้ อยละ 90 เป็ นผู้ประกอบการประเภทรับจ้ างผลิต ตัดเย็บและบรรจุหีบห่อ โดยใช้ วตั ถุดิบที่ผ้ ซู ื ้อจัดหาให้
(CMP) อย่างไรก็ตาม โรงงานปั่ นด้ าย ทอและถัก ฟอกย้ อมและตกแต่งสําเร็ จ ส่วนใหญ่มกั เป็ นกิจการของ
รัฐวิสาหกิจเมียนมา เนื่องจากมีต้นทุนการดําเนินธุรกิจค่อนข้ างสูง
วัตถุดบิ

ปั่ นด้ าย

นําเข้ าจาก
ต่างประเทศ

ที่มา : รวบรวมโดยฝ่ ายวิจยั ธุรกิจ ธสน.

ทอและถัก

ฟอกย้ อม/
ตกแต่ งสําเร็จ

ผ้ าผืน
วางรูปแบบตัดเย็บ

ดําเนินการโดยรัฐวิสาหกิจเมียนมา
ญี่ปนุ่ 38%
เกาหลีใต้ 31% ตลาดส่ งออกหลัก
EU 21%

จัดซือ้ วัตถุดบิ
ตัดเย็บ-ผลิต-บรรจุหบี ห่ อ (CMP)

เครื่ องนุ่งห่ ม

อุตสาหกรรมเสื ้อผ้ าสําเร็ จรู ปในเมียนมาประกอบด้ วยโรงงานผลิตเสื ้อผ้ าสําเร็ จรู ปประเภทผ้ าทอ
ร้ อยละ 90 และโรงงานผลิตเสื ้อผ้ าสําเร็ จรูปประเภทผ้ าถักร้ อยละ 10 ทังนี
้ ้ ข้ อมูล ณ เดือนพฤศจิกายน 2559
MGMA เปิ ดเผยว่ามีโรงงานผลิตเสื ้อผ้ าสําเร็ จรูปจดทะเบียนจํานวน 389 บริ ษัท โดยแบ่งเป็ น 2 ประเภท
ตามรูปแบบการดําเนินการ ได้ แก่
้
โดย
1) ผู้ประกอบการ CMP ทําหน้ าที่รับจ้ างผลิตตามคําสัง่ ของผู้ว่าจ้ างผลิตเพื่อส่งออกทังหมด
ผู้ซื ้อในต่างประเทศเป็ นผู้กําหนดรู ปแบบและจัดหาวัตถุดิบให้ เป็ นที่น่าสังเกตว่าโรงงานของผู้ประกอบการ
้
ยนมา ในจํานวนนี ้เป็ น
CMP มีสดั ส่วนมากกว่าร้ อยละ 90 ของโรงงานผลิตเสื ้อผ้ าสําเร็ จรู ปทังหมดในเมี
โรงงานที่มีชาวเมียนมามีชื่อเป็ นเจ้ าของแทนนักลงทุนต่างชาติราวร้ อยละ 70 นอกนั ้นเป็ นโรงงานที่เป็ น
การลงทุนของนักลงทุนต่างชาติราวร้ อยละ 20 และโรงงานที่มีผ้ ูประกอบการท้ องถิ่นเป็ นเจ้ าของราว
ร้ อยละ 10 ทังนี
้ ้ รั ฐบาลเมียนมามีนโยบายส่ งเสริ มผู้ประกอบการประเภท CMP ภายใต้ CMP
Scheme โดยจะยกเว้ นภาษีนําเข้ าวัตถุดบิ ให้ แก่ ผ้ ูประกอบการ CMP นอกจากนี ้ ค่าจ้ างในการผลิต
(CMP Charges) ในเมียนมาอยู่ในระดับตํ่ามากที่ราวร้ อยละ 8-10 ของราคาสินค้ าส่งออก เฉลี่ยอยู่ที่ราว
1-6.2 ดอลลาร์ สหรัฐต่อชิ ้น ขึ ้นอยูก่ บั ประเภทสินค้ าและปริมาณการผลิต (ข้ อมูลปี 2556)
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2) ผู้ประกอบการ FOB ดําเนินการผลิตเสื ้อผ้ าสําเร็ จรู ปแบบครบวงจร และส่งออกไปยังผู้ซื ้อใน
ต่างประเทศโดยตรง ส่วนใหญ่เป็ นนักลงทุนต่างชาติ
โครงสร้ างผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเสือ้ ผ้ าสําเร็จรูปในเมียนมา : ส่วนใหญ่เป็ นผู้ประกอบการ CMP
ผู้ประกอบการ

FOB

มี สัด ส่ว นน้ อ ยกว่า ร้ อยละ 10 ของอุต สาหกรรมเสื อ้ ผ้ า
สําเร็จรูปทังระบบ
้
ส่วนใหญ่เป็ นนักลงทุนต่างชาติ

มี สัด ส่ ว นมากกว่ า ร้ อยละ 90 ของอุ ต สาหกรรม
เสื ้อผ้ าสําเร็จรูปทังระบบ
้
ส่วนใหญ่มีชาวเมียนมาเป็ น
nominee แทนนักลงทุนต่างชาติ

ผูป้ ระกอบการ
CMP
ที่มา : รวบรวมโดยฝ่ ายวิจยั ธุรกิจ ธสน.

ข้อสังเกต : ผูป้ ระกอบการ FOB ในอุตสาหกรรมเสื ้อผ้าสํ าเร็ จรู ปของเมี ยนมามี ความคล้ายคลึ งกับผู้ประกอบการ OEM
โดยทัว่ ไป (Original Equipment Manufacturer) ขณะที ผ่ ูป้ ระกอบการ CMP ถื อเป็ นผูป้ ระกอบการขัน้ แรกของอุตสาหกรรม
เสื ้อผ้าสํ าเร็ จรู ปที ่มีความสามารถค่ อนข้างจํ ากัดด้านการผลิ ต อย่ างไรก็ ตาม ผู้ประกอบการ CMP
อาจยกระดับเป็ น
ผูป้ ระกอบการ FOB ได้ในอนาคต เพือ่ สร้างมูลค่าเพิ่ มให้กบั สิ นค้าและเพิ่ มรายได้ให้แก่บริ ษัทได้อย่างยัง่ ยื น

ผู้ซอื ้ จากต่ างประเทศ

รู ปแบบการดําเนินการผลิตเสือ้ ผ้ าสําเร็จรู ปในลักษณะ FOB และ CMP
สั่งให้ ผ้ ูประกอบการ CMP ผลิต
(กําหนดรูปแบบและจัดหาวัตถุดบิ ให้
โดยจะได้ รับการยกเว้ นภาษีนําเข้ าวัตถุดบิ )

สั่งให้
ผู้ประกอบการ
FOB ผลิต

ตัวแทนผู้ส่งออก

ผู้ประกอบการ CMP

วางรู ปแบบ
การตัดเย็บ

จัดซือ้
วัตถุดบิ

ตัดเย็บ

ผลิต

บรรจุหีบห่ อ

ส่ งออก

ผู้ประกอบการ FOB
ที่มา : Myanmar Garment Manufacturers Association, Ministry of Foreign Affairs of the Netherlands และรวบรวมโดยฝ่ ายวิจยั ธุรกิจ ธสน.
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สิทธิประโยชน์ ด้านการลงทุนในอุตสาหกรรมเสือ้ ผ้ าสําเร็จรู ปของเมียนมา
รัฐบาลเมียนมามีนโยบายดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศให้ เข้ ามาในอุตสาหกรรมเสื ้อผ้ าสําเร็ จรู ป
รวมทังรั้ บประกันว่าจะไม่ยดึ กิจการของนักลงทุนต่างชาติมาเป็ นของรัฐในระหว่างดําเนินการ ตลอดจนไม่เข้ า
แทรกแซงการกําหนดราคาสินค้ า สําหรับสิทธิประโยชน์ด้านการลงทุนที่น่าสนใจ มีดงั นี ้
สิทธิประโยชน์
การยกเว้ นภาษีเงินได้
นิตบิ ุคคล (Corporate
Income Tax Exemption)

การลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
Free Zone*
Promotion Zone**
ได้ รั บ การยกเว้ นภาษี เงิ น ได้ นิ ติ บุ ค คล ได้ รับการยกเว้ นภาษี เงินได้ นิติบุคคล
เป็ นเวลา 7 ปี นับจากปี แรกที่เริ่ มดําเนินการผลิต เป็ นเวลา 5 ปี นับจากปี แรกที่เริ่ ม
ดําเนินการผลิต

การลดหย่ อนภาษีเงินได้
ได้ รับการลดหย่อนภาษี เงินได้ นิตบิ คุ คลในอัตราร้ อยละ 50 เป็ นเวลาอีก 5 ปี
นิตบิ ุคคล (Corporate
หลังจากหมดสิทธิประโยชน์ในระยะแรกไปแล้ ว
Income Tax Relief)
การยกเว้ นภาษีนําเข้ า
ได้ รั บ การยกเว้ นภาษี นํ า เข้ าเครื่ อ งจั ก ร
เครื่ องจักร (Machinery ชิน้ ส่วนเครื่ องจักร วัสดุก่อสร้ าง และ
Import Duty Exemption) ยานยนต์ที่ใช้ ในการก่อสร้ างโรงงาน โกดัง
หรื ออาคารสํานักงาน และภาษี อื่นๆ ที่
เกี่ยวข้ อง
การยกเว้ นภาษีนําเข้ า
ได้ รั บ การลดหย่ อ นภาษี นํ า เข้ า
(Import Duty Exemption)
อุ ป กรณ์ สํ า นั ก งานที่ มิ ไ ด้ นํ า มา
สําหรั บสินค้ าที่เกี่ยวข้ อง
จําหน่าย และวัสดุก่อสร้ างที่ใช้ ใน
กับโครงการลงทุน
การก่อสร้ างโรงงาน โกดัง หรื อ
อาคารสํานักงานในอัตราร้ อยละ 50
เป็ นเวลา 5 ปี
หมายเหตุ : *Free Zone คือ พื ้นที่ลงทุนสําหรับการผลิตเพื่อส่งออกเท่านัน้ **Promotion Zone คือ พื ้นที่ลงทุนแต่ไม่จําเป็ นต้ องทําการส่งออก
ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริ มการลงทุน และรวบรวมโดยฝ่ ายวิจยั ธุรกิจ ธสน.
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พืน้ ที่ท่ มี ีศักยภาพในการลงทุนอุตสาหกรรมเสือ้ ผ้ าสําเร็จรู ปในเมียนมา
โรงงานผลิตเสื ้อผ้ าสําเร็ จรูปส่วนใหญ่ตงอยู
ั ้ ่ในเขตอุตสาหกรรมย่างกุ้ง เนื่องจากมีระบบสาธารณูปโภค
และท่าเรื อรองรับ อย่างไรก็ตาม ค่าเช่าที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมย่างกุ้งมีราคาสูงมาก โดยข้ อมูลจากมูลนิธิ
สถาบันวิจยั เพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) เปิ ดเผยว่าค่าเช่าที่ดินในย่างกุ้ง ณ ปี 2556 อยู่ที่ราว 15
ดอลลาร์ สหรัฐต่อตารางเมตรต่อปี (เทียบกับค่าเช่าในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากของไทยปี 2559 อยูท่ ี่ราว
0.45 ดอลลาร์ สหรัฐต่อตารางเมตรต่อปี ) ขณะที่นิคมอุตสาหกรรมอื่นๆ ในเมียนมาอย่างนิคมอุตสาหกรรม
้ ้ เมืองย่างกุ้งนับเป็ นแหล่งลงทุนที่สําคัญที่สดุ
พะโคมีคา่ เช่าราว 4-6 ดอลลาร์ สหรัฐต่อตารางเมตรต่อปี ทังนี
ของนักลงทุนต่างชาติ อย่างไรก็ตาม จากข้ อมูลของ TDRI พบว่าพื ้นที่นิคมอุตสาหกรรมบางแห่งในย่างกุ้งเริ่ มจะ
เต็มแล้ ว อาทิ นิคมอุตสาหกรรม Mingalardon ซึ่งเป็ นเขตอุตสาหกรรมที่มีความพร้ อมมากที่สดุ แต่มีพื ้นที่
ขนาดเล็ก และนิคมอุตสาหกรรม Hlaingtharyar ซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นที่ตงของโรงงานผลิ
ั้
ตเครื่ องนุ่งห่ม ก็ไม่มี
พื ้นที่สําหรับตังโรงงานใหม่
้
แล้ ว ดังนัน้ ผู้ประกอบการที่สนใจจะเข้ าไปลงทุนในเมียนมาควรมองหา
พืน้ ที่อ่ ืนที่เหมาะสําหรั บการลงทุนในอุตสาหกรรมเสือ้ ผ้ าสําเร็ จรู ป โดยควรมีทาํ เลใกล้ กับท่ าเรื อ
และสามารถขนส่ งสินค้ าได้ สะดวก รวมทัง้ มีแรงงานในพืน้ ที่จาํ นวนมาก อาทิ นิคมอุตสาหกรรม
เมี ย วดี (รั ฐ กะเหรี่ ยง) นิ ค มอุ ต สาหกรรมพะโค (เขตพะโค) เขตอุ ต สาหกรรม Myingyan
(เขตมัณฑะเลย์ ) เขตอุตสาหกรรม Pathein (เขตอิรวดี) นิคมอุตสาหกรรมย่ างกุ้ง และเขต
เศรษฐกิจพิเศษติละวา
พืน้ ที่ท่ มี ีศักยภาพในการตัง้ โรงงานผลิตเสือ้ ผ้ าสําเร็จรูปในเมียนมา

เขตอุตสาหกรรม Myingyan

นิคมอุตสาหกรรมพะโค
เขตอุตสาหกรรม Pathein

นิคมอุตสาหกรรมเมียวดี

เขตเศรษฐกิจพิเศษติละวา
นิคมอุตสาหกรรมย่ างกุ้ง

ที่มา : https://commons.wikimedia.org
และรวบรวมโดยฝ่ ายวิจยั ธุรกิจ ธสน.
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โอกาสทางธุรกิจของผู้ประกอบการไทย
โอกาสทางธุ ร กิ จ ของผู้ป ระกอบการไทยที่ มี ศัก ยภาพในการเข้ า ไปลงทุน อุต สาหกรรมเสื อ้ ผ้ า
สําเร็ จรู ปในเมียนมา อาทิ โรงงานตัดเย็บเสื ้อผ้ าสําเร็ จรู ป โรงงานผลิตเสื ้อผ้ าสําเร็ จรู ปแบบครบวงจร และ
โรงงานผลิตผ้ าผืน เป็ นต้ น โดยผู้ประกอบการไทยสามารถเลือกลงทุนในรูปแบบต่างๆ ได้ ดังนี ้
- การลงทุนที่ชาวต่างชาติเป็ นเจ้ าของเองทังหมด
้
- การร่วมทุน (Joint Venture) กับหน่วยงานภาครัฐของเมียนมา หรื อนักลงทุนท้ องถิ่น
- การดําเนินกิจการทางธุรกิจภายใต้ สญ
ั ญาการดําเนินงานร่วม (Mutual Contract)
ทังนี
้ ้ การร่ วมทุนกับนักลงทุนท้ องถิ่นจะช่วยอํานวยความสะดวกในการเริ่ มทําธุรกิจในเมียนมา
โดยเฉพาะการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้ อง และการให้ ข้อมูลที่เป็ นประโยชน์ตอ่ การดําเนิน
ธุรกิจ อีกทังยั
้ งช่วยลดต้ นทุนทางธุรกิจ เนื่องจากค่าใช้ จ่ายด้ านสาธารณูปโภค เช่น ค่าไฟฟ้าสําหรับชาวเมียนมา
มีอตั ราตํ่ากว่าของนักลงทุนต่างชาติ (ค่าไฟฟ้าสําหรับบริษัทท้ องถิ่นอยู่ที่ 0.083 ดอลลาร์ สหรัฐต่อกิโลวัตต์ชวั่ โมง
ขณะที่คา่ ไฟฟ้าของบริษัทต่างชาติอยูท่ ี่ 0.12 ดอลลาร์ สหรัฐต่อกิโลวัตต์ชวั่ โมง)
ธุรกิจที่มีศักยภาพสําหรั บ
ผู้ประกอบการไทย
โรงงานตัดเย็บเสื ้อผ้ า
สําเร็จรูป (CMP)

ภาวะการแข่ งขันใน
ตลาดเมียนมา
การแข่ งขันยังไม่ รุนแรงมากนัก
เนื่องจากโรงงาน FOB ในเมียนมา
มี จํ านวนราว 30 แห่ ง ส่ ว น
โรงงาน CMP แม้ จะมีสดั ส่วนถึง
ร้ อยละ 90 ของโรงงานเสื อ้ ผ้ า
โรงงานผลิตเสื ้อผ้ าสําเร็ จรูป สํ า เร็ จ รู ป ทัง้ หมดของเมี ย นมา
แต่ก็มีจํานวนโรงงานเพียง 300
แบบครบวงจร (FOB)
ก ว่ า แ ห่ ง เ ท่ า นั น้ เ ที ย บ กั บ
เป้าหมายของรัฐบาลเมียนมาที่
ต้ องการเพิ่ ม โรงงานเสื อ้ ผ้ า
สํ า เร็ จ รู ป เป็ น 3,000 แห่ ง หรื อ
10 เท่ า ภายใน 10 ปี สะท้ อ น
โอกาสการลงทุ น ในโรงงาน
เสื ้อผ้ าสําเร็ จรู ปทังสองประเภท
้
ยังมีมาก

ปั จจัยสนับสนุน












ความต้ องการเสื อ้ ผ้ าสํ า เร็ จ รู ป มี
แนวโน้ มเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่อง
รั ฐบาลเมี ยนมามี นโยบายสนับสนุน
อุตสาหกรรมเสื ้อผ้ าสําเร็จรูป
เมี ยนมาได้ สิทธิ์ GSP จาก EU และ
ญี่ปนุ่
สิ น ค้ าไทยมี คุ ณ ภาพและเป็ นที่
ยอมรับของชาวเมียนมา
อั ต ราค่ า จ้ างแรงงานตํ่ า ที่ สุ ด ใน
อาเซียน
มีความได้ เปรี ยบด้ านทําเลที่ตงของ
ั้
ประเทศที่ เชื่ อมโยงกับตลาดขนาด
ใหญ่อย่างจีนและอินเดีย

ปั จจัยพึงระวัง













ผู้ประกอบการต่ างชาติ อาทิ
ญี่ ปุ่ น เกาหลี ใ ต้ และจี น
ท ย อ ย เ ข้ า ไ ป ล ง ทุ น ใ น
อุตสาหกรรมเสื อ้ ผ้ าสํ าเร็ จรู ป
อย่างต่อเนื่อง
ต้ องพึ่ งพาการนํ าเข้ าวัตถุดิ บ
จากต่างประเทศ
ขาดแคลนแรงงานฝี มือ
ค่าเช่าที่ดินในเขตอุตสาหกรรมมี
ราคาสูง
ขาดแคลนกระแสไฟฟ้าในบาง
พื ้นที่
ระบบขนส่ ง และโครงสร้ าง
พื ้น ฐ า น โ ด ย ร ว ม ยั ง ไ ม่ มี
ประสิทธิภาพนัก
ภั ย ธรรมชาติ อาทิ อุ ท กภั ย
และแผ่นดินไหว
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ธุรกิจที่มีศักยภาพสําหรั บ
ภาวะการแข่ งขันใน
ผู้ประกอบการไทย
ตลาดเมียนมา
โรงงานผลิตผ้ าผืน
การแข่ งขั นไม่ รุ นแรง เนื่ องจาก
อุ ต สาหกรรมสิ่ ง ทอต้ นนํ า้ และ
กลางนํ า้ ในเมี ย นมาส่ ว นใหญ่
เป็ นกิ จ การของรั ฐ วิ ส าหกิ จ
เพราะต้ องใช้ เทคโนโลยี แ ละ
เครื่ องจักรที่มีราคาสูง แต่รัฐบาล
เมี ยนมามี นโยบายส่ ง เสริ ม
การลงทุนจากต่างประเทศมากขึน้
เป็ นลําดับ ประกอบกับการพัฒนา
ร ะ บ บ ส า ธ า ร ณู ป โ ภ ค ใ ห้ มี
ประสิ ทธิ ภาพมากขึ น้ จะเอื อ้ ต่ อ
กา รลงทุ น ใ น อุ ต ส า ห ก ร ร ม
สิ่ ง ทอต้ นนํ า้ และกลางนํ า้ ของ
เมียนมาในระยะถัดไป

ปั จจัยสนับสนุน
เมี ย นมาพึ่ ง พาการนํ า เข้ า ผ้ า ผื น จาก
ต่ างประเทศเป็ นหลัก โดยมี มูลค่ านํ าเข้ า
เพิ่ ม ขึ น้ ทุก ปี
โดยเฉพาะผ้ า ถัก
(HS 60) ที่มีมลู ค่านําเข้ าเพิ่มขึ ้นจาก
137 ล้ านดอลลาร์ สหรั ฐในปี 2556 เป็ น
240 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐในปี 2558
 ปี 2558 เมียนมาเป็ นตลาดส่งออกผ้ าผืน
อัน ดับ 2 ของไทยรองจากเวี ยดนาม
ด้ วยสัดส่วนราวร้ อยละ 11 ของมูลค่ า
ส่งออกผ้ าผืนทังหมดของไทย
้
 จ า ก ข้ อ มู ล ส ถิ ติ ก า ร ค้ า ช า ย แ ด น
ไทยส่ งออกผ้ าผื นและด้ ายไปเมี ยนมา
เพิ่ ม ขึ น้ ต่ อ เนื่ อ ง ด้ วยมู ล ค่ า ส่ ง ออก
4,715 ล้ านบาทในปี 2558 เพิ่มขึ ้น
ร้ อยละ 8 จากปี 2557


ปั จจัยพึงระวัง




มูลค่ าการลงทุนโรงงานผลิ ต
ผ้ าผื น สู ง กว่ า โรงงานผลิ ต
เสื ้อผ้ าสําเร็ จรู ป เนื่องจาก
ต้ อ ง ใ ช้ เ ท ค โ น โ ล ยี แ ล ะ
เครื่ องจักรที่มีราคาสูง
ปั ญหาขาดแคลนไฟฟ้ าอาจ
ส่งผลกระทบต่อประสิทธิ ภาพใน
การผลิต โดยเฉพาะในส่วนของ
การทํางานของเครื่ องจักร

ที่มา : รวบรวมโดยฝ่ ายวิจยั ธุรกิจ ธสน.
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อุตสาหกรรมข้ าวในเมียนมา
ในอดีตเมียนมาเคยเป็ นประเทศผู้ ผลิตและส่งออกข้ าวรายสาคัญของโลก ในช่วงที่ธุรกิจข้ าวใน
เมียนมากาลังเฟื่ องฟู มีนกั ลงทุนจากยุโรปเข้ ามาตังโรงสี
้ ขนาดใหญ่ในเมียนมาจานวนมาก โรงสีที่ใหญ่ที่สดุ
ในโลก (ในขณะนัน)
้ ซึ่งมีกาลังการผลิตถึงวันละ 1,500 ตันก็ตงอยู
ั ้ ่ในเมียนมา และด้ วยความต้ องการนาเข้ าข้ าว
ของโลกที่เพิ่มขึ ้นในขณะนัน้ ทาให้ ในช่วงทศวรรษ 1930s (ปี 2473-2482) เป็ นช่วงที่เมียนมาส่งออกข้ าวได้
สูงสุดถึงเฉลี่ยปี ละ 2.98 ล้ านตัน และมีโรงสีอยู่ถึง 637 แห่ง โดยที่โรงสีขนาดใหญ่มีกาลังการผลิตสูงกว่า
วันละ 1,000 ตัน ต่อมาแม้ สงครามโลกครัง้ ที่ 2 ได้ สร้ างความเสียหายแก่โรงสีหลายแห่ง แต่เมียนมายังคง
รักษาสถานะผู้ส่งออกข้ าวรายสาคัญไว้ ได้ โดยในปี 2505 เมียนมายังส่งออกข้ าวได้ ถึง 1.7 ล้ านตัน มากเป็ น
อันดับ 1 ด้ วยสัดส่วนถึงร้ อยละ 28 ของปริ มาณส่งออกข้ าวทังหมดของโลก
้
แต่สถานการณ์ กลับเลวร้ ายลง
เมื่อเมียนมาออกจากเวทีการค้ าโลกไป ทาให้ บทบาทของโรงสีเอกชนลดลงเหลือเพียงผู้รับจ้ างสีข้าวให้ รัฐบาล
และรัฐบาลก็จ ่ายค่าตอบแทนให้ โรงสี (รวมถึง จ่ายค่าข้ าวให้ แก่เกษตรกร) ในอัตราค่อนข้ างต่า ทาให้
ผู้ประกอบการขาดแรงจูงใจและเงินทุนในการซ่อมบารุ ง ปรับปรุ งประสิทธิภาพ หรื อลงทุนเครื่ องจักรใหม่
จนทาให้ อตุ สาหกรรมข้ าวในเมียนมาสูญเสียความแข็งแกร่ง และบทบาทในการส่งออกข้ าวของเมียนมาก็
ลดลงตามลาดับ จนเมื่อเมียนมากลับมาเปิ ดเสรี การค้ าและการส่งออกข้ าวมากขึ ้นในระยะหลัง จึง ทาให้
เมียนมาเริ่ มกลับมาส่งออกข้ าวได้ เพิ่ มขึ ้นอีกครัง้ ประกอบกับเมียนมามีทรัพยากรที่อดุ มสมบูรณ์เอื ้อต่อ
การเพิ่มผลผลิตข้ าว อีกทังรั
้ ฐบาลยังได้ ประกาศเป้าหมายจะส่งออกข้ าวให้ ได้ 4 ล้ านตันภายในปี การผลิต
2562/63 นอกจากนี ้ ในปี 2554 ข้ าว Paw San ของเมียนมายังได้ รับรางวัล World’s Best Rice จากงาน
The Rice Traders World Rice Conference ทาให้ หลายฝ่ ายจับตาว่าเมียนมาจะสามารถกลับมาเป็ น
ผู้ส่งออกข้ าวรายสาคัญของโลกอีกครัง้ ได้ หรื อไม่ และผู้ประกอบการไทยจะมีโอกาสในการเข้ าไปลงทุนใน
อุตสาหกรรมข้ าวในเมียนมาหรื อไม่ อย่างไร
ปริมาณส่ งออกข้ าวเฉลี่ยของเมียนมาในแต่ ละทศวรรษ
ล้ านตัน
1.4
1.2

1.29

1.15

1.0
0.8

0.60

0.6

0.51

0.42

0.4

0.24

0.2
0.0
2504-12

2513-22

2523-32

2533-42

2543-52

2553-58

หมายเหตุ : ข้ อมูลย้ อนหลังมีถึงปี 2504
ที่มา : PSD Online, United States Department of Agriculture (USDA)
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ภาพรวมของอุตสาหกรรมข้ าวในเมียนมา
 เมียนมาเป็ นผู้ ผลิตข้ าวอันดับ 7 ของโลก ด้ วย
ปริ มาณ 12.2 ล้ านตันข้ าวสาร หรื อราวร้ อยละ 2.6
ของผลผลิตข้ าวทังหมดของโลกในปี
้
2559 ขณะที่
ปริ ม าณการบริ โภคข้ าวของชาวเมียนมาอยู่ที่ราว
10.8 ล้ า นตัน ข้ า วสาร ผลผลิต ที่ ไ ด้ จ ึง เพี ย งพอ
ต่อการบริ โภคในประเทศและทาให้ เ มี ยนมาเป็ น
ผู้สง่ ออกข้ าวสุทธิ
 เมี ย นมาเป็ นผู้ ส่ งออกข้ า วอั น ดั บ 6 ของโลก
ด้ วยปริ มาณ 1.2 ล้ านตันข้ าวสาร หรื อราวร้ อยละ 2.9
ของปริ มาณส่งออกข้ าวทังหมดของโลกในปี
้
2559
ทังนี
้ ้ ปริมาณส่งออกข้ าวดังกล่าวเป็ นสถิติการส่งออก
ที่ รวมการส่งออกข้ าวตามแนวชายแดนแล้ ว ซึ่ง
ปลายทางส าคัญ ของข้ า วที่ เ มี ย นมาส่ง ออกตาม
ชายแดนคือจีน นอกจากนี ้ ในบางปี เมียนมายังมี
การส่งออกข้ าวตามแนวชายแดนไปยังบังกลาเทศ
และไทยด้ วย
หมายเหตุ : เมี ยนมาและจี นเริ่ มเปิ ดการค้าชายแดน
ระหว่า งกัน ตัง้ แต่ ปี 2531 โดยมี จุด ผ่า นแดน
หลายจุ ด แต่ ก ารส่ ง ออกข้ า วจะส่ ง ออกผ่ า น
จุดผ่านแดนที ่เมื องหมู่แส่ (Muse) ในรัฐฉาน (Shan)
ทัง้ นี ้ ในการส่งออกข้าวผ่านชายแดนจากเมี ยนมา
ไปจี น ฝ่ ายเมี ยนมานับเป็ นการส่งออกอย่างถูกต้อง
ตามกฎหมาย และมี การบันทึกสถิ ติไว้ (ถื อเป็ นการ
ส่งออกข้าวอย่างไม่เป็ นทางการ แต่ไม่ผิดกฎหมาย)

ปริมาณผลผลิตข้ าวโลกปี 2559
ผลผลิต
ปี 2559
(พันตัน)
472,044
145,770
104,320
36,200
34,500
27,458
15,800
12,200

ประเทศ
โลก
1. จีน
2. อินเดีย
3. อินโดนีเซีย
4. บังกลาเทศ
5. เวียดนาม
6. ไทย
7. เมียนมา

สัดส่ วนต่ อ
การผลิต
ทัง้ โลก (%)
100.0
30.9
22.1
7.7
7.3
5.8
3.3
2.6

ที่มา : PSD Online, USDA

ปริมาณส่ งออกข้ าวโลกปี 2559
ประเทศ
โลก
1. อินเดีย
2. ไทย
3. เวียดนาม
4. ปากีสถาน
5. สหรัฐฯ
6. เมียนมา*
7. อุรุกวัย

ปริมาณ
ส่ งออกปี 2559
(พันตัน)
40,265
10,200
9,867
5,100
4,300
3,541
1,171
983

สัดส่ วนต่ อ
การส่ งออก
ทัง้ โลก (%)
100.0
25.3
24.5
12.7
10.7
8.8
2.9
2.4

หมายเหตุ : * รวมการส่งออกข้ าวตามแนวชายแดนแล้ ว
ที่มา : PSD Online, USDA

 ศู นย์ กลางการค้ าข้ าวของเมี ยนมาอยู่ ท่ ี เมื องย่ างกุ้ งและเขตมั ณฑะเลย์ รั ฐ /เขตที่ ผลิ ต ข้ า วได้
มากกว่าความต้ องการบริ โภค โดยเฉพาะเขตอิรวดี (Ayeyarwaddy) เขตพะโค (Bago) และเขตสะกาย
(Sagaing) จะส่งผลผลิตส่วนเกินมาจาหน่ายที่ตลาดในเมืองย่างกุ้งและเขตมัณฑะเลย์ ก่อนที่ผลผลิต
เหล่านันจะถู
้ กกระจายต่อไปยังรัฐ/เขตที่ผลิตข้ าวได้ ไม่เพียงพอต่อการบริ โภค อาทิ รัฐ Chin หรื อส่งออก
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ไปยังต่างประเทศผ่านท่าเรื อที่เมืองย่างกุ้ง รวมทังส่
้ งต่อไปยังหัวเมืองชายแดนที่เป็ นประตูส่กู ารส่งออก
อย่า งเมือ งหมู่แ ส่ ในรัฐ ฉาน ซึ่ง เป็ น ช่อ งทางสาคัญ ในการส่ง ออกข้ า วผ่า นชายแดนไปยังจี น
นอกจากนี ้ ในบางครั ง้ ยัง มี ก ารส่ง ข้ า วไปยัง รั ฐ Rakhine เพื่ อ ส่ง ผ่า นจุด ผ่า นแดนที่ Sittwe และ
Muangdaw ไปยังบังกลาเทศ และรัฐ Kayin เพื่อส่งข้ าวผ่านเมืองเมียวดี (Myawady) เข้ ามาที่ไทยด้ วย
 กลุ่มบริษัทที่เชี่ยวชาญด้ านข้ าว (Rice Specialization Companies : RSCs) เป็ นเครื่ องมือหนึ่ง
ในการพัฒนาอุตสาหกรรมข้ าวในเมียนมา RSCs เป็ นเครื่ องมือหนึ่งในการเพิ่มปริ มาณผลผลิต
และยกระดับการผลิตข้ าวในประเทศตังแต่
้ ปี 2551 โดยรัฐบาลกระตุ้นให้ บริ ษัทเอกชนเข้ ามามีบทบาท
ในการลงทุนเพื่อจัดหาปั จจัยการผลิต รวมทังถ่
้ ายทอดความรู้ในการเพาะปลูกแก่เกษตรกร ด้ วยการให้
เงินกู้ดอกเบี ้ยต่า ให้ ใบอนุญาตส่งออกข้ าว รวมถึงให้ ใบอนุญาตส่งออกสินค้ าประเภทอื่นสาหรับบริ ษัท
ที่เคยมีประวัติส่งออกข้ าว ทังนี
้ ้ RSCs เป็ นการดาเนินการผลิตร่ วมกันระหว่างบริ ษัทรายใหญ่ พ่อค้ า
ท้ องถิ่น โรงสี และเกษตรกร ซึ่งจะครอบคลุมถึง การทาเกษตรแบบมีพนั ธสัญญา (Contract Farming)
โดย RSCs จะเป็ นผู้จดั หาและอาจให้ เครดิตแก่เกษตรกรในการซื ้อเมล็ดพันธุ์และปั จจัยการผลิต (ปุ๋ ย
สารเคมี เครื่ องจักรกลเกษตร) และเป็ นผู้รับซื ้อผลผลิตจากเกษตรกรหลัง การเก็บเกี่ ยว เพื่อไปขายต่อ ให้
โรงสี ซึ่ง RSCs บางราย อาจมีโรงสีและ/หรื อเป็ นผู้ส่งออกเองด้ วย อย่างไรก็ตาม พื ้นที่เพาะปลูกที่อยู่
ภายใต้ RSCs ยังมีสดั ส่วนไม่มากนักเมื่อเทียบกับพื ้นที่เพาะปลูกข้ าวทังหมดของประเทศ
้
โดยพื ้นที่ที่มี
RSCs อยูม่ าก อาทิ เขตอิรวดี เขตพะโค เขตสะกาย และเมืองย่างกุ้ง

Supply Chain ของอุตสาหกรรมข้ าวในเมียนมา
เกษตรกร

พ่ อค้ าข้ าวเปลือก

พื ้นที่ 45.5 ล้ านไร่
ข้ าวเปลือก
ผลผลิต 28.2 ล้ านตัน
ข้ าวเปลือก

เสียหาย/
เก็บไว้ ทาพันธุ์

โรงสีข้าว
เพื่อการพาณิชย์ 1,362 แห่ง

ผู้ค้าส่ ง /
ค้ าปลีก
ข้ าวสาร

ตลาด
ในประเทศ

ตลาดกลาง
ค้ าข้ าว
ผู้ส่งออก

ตลาด
ต่ างประเทศ

เกษตรกรและการเพาะปลูก
ใน Myanmar Rice Sector Development Strategy, MOAI p.30 มีตารางว่าผลิตได้ เท่าไหร่ บริ โภคเท่าไหร่ food, seed, waste, surplus เท่าไหร่ แต่มนั ดูเวอร์ไป

 เยอะเลยอะ
พืน้ ที่เพาะปลูกข้ าวในเมียนมา ข้ อมูลจากกระทรวงเกษตรและชลประทาน (Ministry of Agriculture
and Irrigation : MOAI) ของเมียนมา ระบุว่าในปี การผลิต 2556/57 เมียนมามีพื ้นที่เพาะปลูกข้ าว 7.28
ล้ านเฮกตาร์ (ราว 45.5 ล้ านไร่) หรื อราว 2 ใน 3 ของพื ้นที่เพาะปลูกพืชเกษตรทังหมดในเมี
้
ยนมา พื ้นที่
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เพาะปลูกข้ าวส าคัญอยู่บริ เวณ Myanmar’s Delta
ครอบคลุมพื น้ ที่ ใ นเขตอิ ร วดี เขตพะโค เมื อ งย่า งกุ้ง
และรั ฐ มอญ (Mon) ซึ่ ง มี ผ ลผลิ ต รวมกั น มากกว่ า
ครึ่ งหนึ่งของผลผลิตในรอบการผลิตหลัก (ฤดูมรสุม)
ของเมียนมา นอกจากนี ้ ยังมีพื ้นที่ในเขตสะกาย ซึ่งอยู่
ตอนกลางของประเทศ ที่เ ป็ น พื น้ ที่ป ลูก ข้ า วสาคัญ
ในเมียนมาเช่นกัน
 ฤดูการผลิตและการเก็บเกี่ยว แบ่งเป็ น 2 ฤดู ดังนี ้
o ฤดูฝน (Wet Season) หรื อฤดูมรสุม (Monsoon)
เริ่ มเพาะปลูกในเดือนพฤษภาคม-กันยายน และ
เก็ บเกี่ ยวในเดือนตุล าคม-มกราคมปี ถัดไป โดย
เดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม จะเป็ นช่วงที่มีผลผลิต
ออกสู่ ต ลาดมากที่ สุ ด ทั ง้ นี ้ ฤดู ม รสุ ม เป็ นฤดู
เพาะปลูกหลักของเมียนมาซึ่งให้ ผลผลิตข้ าวกว่า
ร้ อยละ 70-80 ของผลผลิตทังหมดในแต่
้
ละปี
o ฤดูแล้ ง (Dry Season) หรื อฤดูร้อน (Summer)
เริ่ ม เพาะปลู ก ในเดื อ นตุ ล าคม-เมษายน และ
เก็ บ เกี่ ย วในเดื อ นกุม ภาพัน ธ์ -กรกฎาคม ข้ า วที่
เพาะปลูกในฤดูนีเ้ ป็ นข้ าวพันธุ์ที่ให้ ผลผลิตต่อไร่ สูง
และเพาะปลูกในพื น้ ที่ ช ลประทาน ซึ่ง แม้ ต้ นทุน
การเพาะปลูก จะสูง กว่า ข้ า วที่ป ลูก ในฤดูม รสุม
แต่ ด้ ว ยผลผลิ ต ต่ อ ไร่ ที่ ส ู ง กว่ า การเพาะปลู ก
ในฤดูมรสุมถึงร้ อยละ 11-50 ทาให้ โดยสรุ ปแล้ ว
เกษตรกรที่ปลูกข้ าวในฤดูแล้ งได้ กาไรต่อไร่สงู กว่า
 ผลผลิ ต ข้ า วของเมี ย นมา จากสถิ ติข องกระทรวง
เกษตรและชลประทานของเมียนมา ระบุว่าในปี 2557
ผลผลิตข้ าวของเมียนมามีปริ มาณรวม 28.19 ล้ านตัน
ข้ าวเปลือก สาหรับปี 2558 FAO ประมาณการผลผลิต
ข้ าวของเมียนมาอยู่ที่ 27.49 ล้ านตัน (ลดลงเล็กน้ อย
จากผลของอุทกภัย) ทังนี
้ ้ เขตที่มีผลผลิตข้ าวสูงสุด คือ
เขตอิรวดี ซึ่งเป็ นเขตที่ ผลิตข้ าวได้ มากที่สุด ทังในฤดู
้

พืน้ ที่เพาะปลูกในรอบการผลิตหลักปี 2557
แยกรายเขต/รัฐ
รั ฐ/เขต
1. Ayeyarwaddy
2. Bago
3. Sagaing
4. Shan
5. Yangon
6. Rakhine
7. Magway
8. Mon
อื่นๆ
รวม

พืน้ ที่เพาะปลูก
(พันเฮกตาร์ )
1,485
1,116
707
532
485
448
322
280
839
6,214

ผลผลิต
(พันตัน)
5,372
4,431
3,049
2,109
1,710
1,569
1,406
956
3,116
23,718

ที่มา : Food and Agriculture Organization of the United
Nations (FAO)

ผลผลิตต่ อไร่ ของเมียนมา ปี 2558
หน่วย : ตัน/เฮกตาร์

รั ฐ/เขต
Naypyitaw
Mandalay
Magway
Shan
Sagaing
Ayeyarwaddy
Kayah
Bago
Yangon
Rakhine
Chin
Mon
Kayin
Tanintharyi
Kachin
รวม

ฤดูมรสุม
4.49
4.00
4.40
3.90
4.36
3.50
3.30
3.95
3.45
3.30
2.20
3.43
3.62
3.62
3.52
3.77

ฤดูแล้ ง
5.20
5.20
5.10
5.10
4.80
4.80
4.50
4.30
4.30
4.20
4.10
4.00
3.90
3.57
3.25
4.68

ที่มา : FAO
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มรสุม และฤดูแล้ ง รองลงมา คือ เขตพะโค และเขต ประมาณการผลผลิตข้ าวของเมียนมา ปี 2558
ฤดูมรสุม ฤดูแล้ ง
รวม
รัฐ/เขต
สะกาย ตามลาดับ
(พันตัน) (พันตัน) (พันตัน)
 การเพาะปลูกยังอาศัยนา้ ฝนเป็ นหลัก แม้ เมียนมา Ayeyarwaddy 5,012 2,496 7,508
4,351
430
4,781
มีพืน้ ที่ ปลูกข้ าวในเขตชลประทานราวร้ อยละ 40-50 Bago
Sagaing
3,079
490
3,569
ของพื น้ ที่ เ พาะปลูก ข้ าวทัง้ หมด แต่มี พื น้ ที่ ที่ ร ะบบ Shan
2,054
77
2,131
ชลประทานใช้ ง านได้ จ ริ ง เพี ย งร้ อยละ 23 ของพื น้ ที่ Yangon
1,626
323
1,949
1,404
153
1,557
ปลูกข้ าวทังหมดเท่
้
านัน้ การขาดแคลนระบบชลประทาน Magway
1,323
39
1,362
ดัง กล่าวส่ง ผลให้ เมี ยนมามี ผ ลผลิ ต ต่อไร่ เฉลี่ ยเพี ย ง Rakhine
Mandalay
745
372
1,117
441.6 กิ โ ลกรั ม ต่อ ไร่ ต่ า กว่า ค่า เฉลี่ ย ของโลก และ
Mon
954
40
994
ประเทศเพื่อนบ้ านอย่าง สปป.ลาว และเวียดนาม
อื่นๆ
2,261
258
2,519
 การกระจุ ก ตั ว ของผลผลิ ต การขาดแคลนระบบ
ชลประทานที่มีประสิทธิภาพทาให้ การทานาต้ องอาศัย
น ้าฝนเป็ นหลัก เมื่อประกอบกับพันธุ์ข้าวส่วนใหญ่ใน
เมียนมามีระยะเวลาปลูกใกล้ เคียงกัน ทาให้ ผลผลิต
ส่ ว นใหญ่ อ อกมาพร้ อมกั น ในเดื อ นพฤศจิ ก ายนธันวาคม ส่งผลให้ ราคาข้ าวลดลงในช่วงดังกล่าว
 เมล็ ด พั นธุ์ แ ละชนิ ด ของข้ า วที่ ป ลู ก โดยรวมแล้ ว
ข้ าวที่ปลูกในเมียนมากว่าร้ อยละ 60 เป็ นข้ าวเมล็ดยาว
อาทิ ข้ าวในกลุ่ม Emata และ Letyezin ส่วนที่เหลือ
เป็ น ข้ า วเมล็ ด สั น้ (รวมถึ ง ข้ า ว Paw San ด้ ว ย)
อย่า งไรก็ต าม พัน ธุ์ ข้ า วที ่ น ิย มปลูก ในเมีย นมามี
หลายกลุ่ม (Group) และหลายสายพันธุ์ (Varieties)
การที ่เ กษตรกรในเมีย นมามัก เก็บ ผลผลิต ไว้ เ ป็ น
เมล็ดพันธุ์ในรอบต่อไป เมล็ดพันธุ์ที่ใช้ จึงมักมีปัญหา
ด้ าน คุ ณ ภ า พ แ ละ คว ามบ ริ สุ ท ธิ์ ขอ ง ส าย พั น ธุ์
นอกจากนี ้ การที่ เกษตรกรบางส่วนมีแนวโน้ มเปลี่ยน
สายพันธุ์ของข้ าวที่ปลูกไปเรื่ อยๆ (ขึ ้นกับผลผลิตของ
รอบที่ผ่านมา) จึงยิ่งทาให้ เ กิดการปะปนกันของข้ าว
ที่ขายให้ แก่พอ่ ค้ าหรื อโรงสี

รวม

22,809

4,678

27,487

หมายเหตุ : ประมาณการโดย FAO
ที่มา : FAO/WFP Crop and Food Security Assessment
Mission to Myanmar, FAO, 2016

ผลผลิตข้ าวต่ อไร่ ของแต่ ละประเทศ
หน่วย : กิโลกรัม

เมียนมา
441.6

สปป.ลาว
507.2

เวียดนาม
920.0

โลก
707.2

หมายเหตุ : ข้ อมูลในปี การผลิต 2558/59
ที่มา : PSD Online, USDA

ผลผลิตข้ าวรายเดือนของเมียนมา
%

40
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0

ที่มา : Myanmar : Capitalizing on Rice Export
Opportunities, World Bank
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 ต้ นทุนการเพาะปลูกข้ าวในเมียนมาต่ากว่ าไทยและเวียดนาม เป็ นที่น่าสังเกตว่าต้ นทุนหลักของ
เมียนมามาจากค่าปุ๋ ยและค่าแรงงานเป็ นหลัก ส่วนหนึ่งเนื่องจากชาวนาส่วนใหญ่เป็ นเกษตรกรรายย่อย
จึงยังพึ่งพาแรงงานคนเป็ นหลัก ส่วนการใช้ เครื่ องจักรกลเกษตรยังเป็ นลักษณะเช่าหรื อว่าจ้ างรถไถรถเกี่ยวข้ าวมากกว่าที่จะใช้ รถไถ-รถเกี่ยวข้ าวของตนเอง (ค่าแรงของเมียนมา รวมส่วนที่เป็ น ค่าแรง
ของคนขับรถไถ-รถเกี่ยวข้ าวที่ว่าจ้ างมาด้ วย) ทังนี
้ ้ ปั จจุบนั ค่าปุ๋ ยในเมียนมาค่อนข้ างสูง เมื่อเทียบกับ
ช่วงก่อนการลอยตัวค่าเงินจ๊ าตในปี 2555 เพราะแปรผันโดยตรงกับอัตราแลกเปลี่ยน อีกทั ้งไม่ได้ รับ
การอุดหนุนจากรัฐบาล
ต้ นทุนการเพาะปลูกข้ าวของแต่ ละประเทศ
หน่วย : ดอลลาร์ สหรัฐ/ตัน

ต้ นทุน
เมล็ดพันธุ์
ปุ๋ ย
สารเคมี-ยากาจัดศัตรูพืช
แรงงาน
การจัดหาน ้า ไฟฟ้า และเชื ้อเพลิง
ต้ นทุนผันแปรอื่นๆ *
รวมต้ นทุนผันแปร
ที่ดิน
Physical Capital Cost **
ต้ นทุนคงที่อื่นๆ ***
รวมต้ นทุนคงที่
ต้ นทุนการเพาะปลูกรวม

กัมพูชา
0.85
34.79
1.27
29.44
3.39
N/A
69.74
2.12
17.32
N/A
19.44
89.18

เมียนมา
0.71
68.24
N/A
62.15
N/A
N/A
131.10
N/A
5.45
N/A
5.45
136.55

เวียดนาม
ไทย
10.26
27.51
35.79
51.90
20.73
12.20
30.47
106.15
22.32
16.72
5.98
8.61
125.55
223.09
31.83
48.48
N/A
N/A
N/A
0.47
31.83
48.95
157.38
272.04

ข้ อ สั ง เกต : แม้ เ กษตรกรใน
เ มี ย น ม า มี ก า ร ใ ช้ ปุ๋ ย อ ย่ า ง
แพร่ หลาย แต่ส่ วนใหญ่ ไม่ได้ ใ ช้
ตามที่กรมการเกษตรแนะนาให้
ใช้ ทั ง้ ปุ๋ ยยู เ รี ย ฟอสเฟต และ
โปแตชร่ ว มกั น หรื อ ใช้ ปุ๋ ยผสม
สูตร 15-15-15, 15-15-10 หรื อ
15-15-6 แต่นิยมใช้ ปุ๋ยยูเรี ยเพียง
อย่ า งเดี ย ว เนื่ อ งจากปุ๋ ยยูเ รี ย
มีราคาถูก และเห็นผลเร็ ว ซึง่ การ
ใช้ ปยอย่
ุ๋ างไม่เหมาะสมดังกล่าว
ส่งผลให้ มีข้าวล้ มที่ไม่ได้ ถูกเก็บเกี่ยว
หลงเหลือในนาจานวนมาก

หมายเหตุ : ข้ อมูลของกัมพูชาปี 2553, เมียนมาและเวียดนาม ปี 2555, ไทยปี 2557
N/A - Not Available, * อาทิ ดอกเบี ้ยเงินกู้ของเงินลงทุน ค่าซ่อมบารุงเครื่ องจักรกล-อุปกรณ์การเกษตร, ** อาทิ ค่าจ้ างรถไถ-รถเกี่ยวข้ าว,
*** อาทิ ค่าเสื่อมของเครื่ องจักรกล-อุปกรณ์การเกษตร ดอกเบี ้ยเงินกู้ซื ้อเครื่ องจักรกล-อุปกรณ์การเกษตร
ที่มา : Rice : Global Competitiveness of U.S. Industry, USITC
CBD 2010 // MM VN 2012 // TH 2014

โรงสีและการสีแปรรู ปข้ าว
 โรงสีข้าวในเมียนมา เมียนมามีเครื่ องกะเทาะข้ าว
หรื อโรงสีชุมชนขนาดเล็ก (กาลังการผลิตต่ากว่า
2 ตันต่อวัน) 15,473 แห่ง และมี โรงสี เ พื่ อ การ
พาณิชย์ 1,362 แห่ ง กาลังการผลิตรวม 34,605
ตันต่อวัน (เป็ นกาลังการผลิตในกรณีที่เดินเครื่ อง
ตลอด 24 ชัว่ โมง) ในจานวนดังกล่าวส่วนใหญ่
เป็ นโรงสีขนาดเล็กที่มีกาลังการผลิตต่ากว่า 40 ตัน

จานวนและกาลังการผลิตของโรงสีข้าว
เพื่อการพาณิชย์ ในเมียนมา
ขนาด
(ตันต่ อวัน)
15-20
20-40
40-100
มากกว่า 100
รวม

จานวน
(แห่ ง)
736
499
107
20
1,362

กาลังการผลิตรวม
(ตันต่ อวัน)
13,269
13,724
4,882
2,730
34,605

หมายเหตุ : ข้ อมูลในปี การผลิต 2555/56
ที่มา : ข้ อมูลจากสมาคมโรงสีข้าวเมียนมา อ้ างถึงใน Myanmar :
Capitalizing on Rice Export Opportunities, World Bank
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ต่อวัน ขณะที่ โรงสีขนาดใหญ่ ที่มีกาลัง การผลิต
มากกว่า 100 ตันต่อวัน มีเพียง 20 แห่ง
 โรงสี ในเมี ยนมามี อั ต ราการแปรสภาพข้ า ว อัตราการแปรสภาพข้ าวเฉลี่ยของแต่ ละประเทศ
หน่วย : ร้ อยละ
เฉลี่ยร้ อยละ 64 (ข้ าวเปลือก 100 ส่วน สีแล้ วได้
โลก ไทย กัมพูชา เมียนมา สปป.ลาว เวียดนาม
ข้ าวสารทุกเกรดรวมกัน 64 ส่วน) ซึ่งต่ากว่าไทย 67.08 66.00 64.00 64.00 63.00 62.50
และค่าเฉลี่ยของโลก และแม้ จะสูงกว่าเวียดนาม หมายเหตุ : ข้ อมูลในปี การผลิต 2558/59
ที่มา : PSD Online, USDA
แต่ข้าวที่สีได้ มีคุณภาพต่ากว่า สังเกตจากข้ าวที่
เมียนมาส่งออกเป็ นข้ าวขาว 25% ถึงร้ อยละ 92 ของ
ปริ ม าณส่ง ออกข้ าวทัง้ หมด ขณะที่โรงสีข้าวในไทยสีข้าวเกรด 5% เป็ นหลัก (การส่ง ออกข้ าวที่มี
เปอร์ เซ็นต์ข้าวมากกว่า 5% ของไทย ส่วนใหญ่ผ้ สู ่งออกต้ องซื ้อปลายข้ าวมาผสมกับข้ าว 5% เพื่อให้ ได้
เปอร์ เซ็นต์ข้าวตามที่ต้องการ)
 ข้ าวที่สีได้ ส่วนใหญ่ มีคุณภาพต่า เนื่องจากหลายปัจจัย อาทิ
o โรงสีส่วนใหญ่ เป็ นโรงสีขนาดเล็กที่ใช้ เครื่ องจักรเก่ าและไม่ มีประสิทธิภาพ ทาให้ เกิด
ความเสียหายระหว่างการสีสงู ถึงร้ อยละ 15-20 และมีโรงสีเพียงไม่ถึง 1 ใน 4 ที่สามารถสีข้าวคุณภาพ
ปานกลางหรื อคุณภาพสูงได้
o เกษตรกรในเมียนมาปลูกข้ าวหลากหลายสายพันธุ์ซึ่งมีคุณสมบัตแิ ตกต่ างกัน เมื่อโรงสี
รับซื ้อข้ าวเหล่านันมาสี
้
รวมกันจึงเกิดการแตกหักเสียหายค่อนข้ างสูง
o การดูแลข้ าวหลังเก็บเกี่ยวของเมียนมาไม่ มีประสิทธิภาพ ทาให้ ข้าวแตกหักง่าย
 ปั ญหา/ข้ อจากัดที่โรงสีในเมียนมาต้ องเผชิญ อาทิ
o การขาดแคลนไฟฟ้ า เนื่อ งจากเมี ย นมายัง ผลิตไฟฟ้าได้ ไ ม่เพียงพอต่อ ความต้ องการใช้
จึงมักมีปัญหาไฟตกหรื อไฟดับ โดยเฉพาะในฤดูร้อนที่ปริ มาณน ้าในเขื่อนเหลือน้ อย (เมียนมาพึ่งพา
พลังงานจากน ้าถึงเกือบ 3 ใน 4 ของกาลังการผลิตไฟฟ้าทังหมด)
้
ผู้ประกอบการจึงต้ องผลิตไฟฟ้าจาก
น ้ามันดีเซลซึง่ เป็ นทางเลือกที่มีคา่ ใช้ จา่ ยสูงกว่าการใช้ ไฟฟ้าปกติถึง 5 เท่า
o การขนส่ งทางบกที่ยังไม่ มีประสิทธิภาพและมีต้นทุนสูง ระบบถนนในเมียนมายังไม่พฒ
ั นา
เท่าที่ควร สังเกตจากถนนในเมียนมายังมีคอ่ นข้ างน้ อย เฉลี่ย 6 กิโลเมตรต่อพื ้นที่ 100 ตารางกิโลเมตร
ซึ่งต่ากว่าค่าเฉลี่ยของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ ที่ 80 กิโลเมตรต่อพืน้ ที่ 100 ตารางกิโลเมตร
ขณะเดียวกัน มีถนนสายหลักในเขตเมืองเพียงร้ อยละ 46 และในเขตชนบทเพียงร้ อยละ 13 ที่ใช้ งานได้
ตลอดทังปี
้ ทาให้ ต้นทุนค่าขนส่งทางบกในเมียนมาสูงกว่าเพื่อนบ้ านถึง 5 เท่า
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ผู้ส่งออกและการส่ งออก
 ภาพรวมการส่ งออกข้ าวของเมียนมา ปริ มาณส่งออก
ข้ า วของเมีย นมาเพิ่ม ขึ น้ จาก 7 แสนตัน ในปี ก ารผลิต
2552/53 เป็ น 1.74 ล้ า นตัน ในปี ก ารผลิต 2557/58
(ก่อนจะลดเหลือ 1.17 ล้ านตัน ในปี 2558/59 เนื่องจาก
ต้ อ งเผชิญ การแข่ง ขัน ที่รุ น แรงจากไทย) โดยกว่า ครึ่ ง
เป็ นการส่งออกผ่านชายแดนไปจีน นอกจากนี ้ เมียนมา
ยัง ส่ง ออกข้ า วไปรั ส เซี ย ประเทศในทวี ป เอเชี ย อาทิ
ญี่ ป่ ุน บัง กลาเทศ ศรี ล ัง กา อิน โดนีเ ซีย และสิง คโปร์
ทวีปแอฟริ กา อาทิ โกตดิววั ร์ กานา เคนยา แอฟริ กาใต้
รวมถึง EU อาทิ เบลเยี ยม ฝรั่ ง เศส เยอรมนี เนื่ องจาก
ได้ รับสิทธิ์ EBA (Everything But Arms) จาก EU ที่
ยกเว้ น ภาษี นาเข้ า ข้ า ว (จากอัต ราปกติ 45-175 ยูโ ร
ต่อตัน)

ปริมาณส่ งออกข้ าวของเมียนมา
ล้ านตัน
2.0
1.69 1.74
1.6

1.36
1.16

1.2
0.8

1.17

1.08
0.70

0.4
0.0
52/53 53/54 54/55 55/56 56/57 57/58 58/59

ที่มา : PSD Online, USDA

 ชนิดข้ าวที่เมียนมาส่ งออกเป็ นหลัก คือ ข้ าวขาว 25% ส่วนข้ าวหอมอย่างข้ าว Paw San มีปริ มาณ
ส่งออกไม่มากนัก เนื่องจากเป็ นข้ าวที่มีผลผลิตต่อไร่ต่าและเป็ นที่นิยมของผู้บริ โภคในประเทศ ผลผลิต
ที่ได้ จึงใช้ บริ โภคในประเทศเป็ นหลัก ประกอบกับ เป็ นข้ าวเมล็ดสัน้ ซึ่งยังไม่เป็ นที่นิยมนักในตลาดโลก
อย่างไรก็ตาม หลัง จากได้ รับรางวัล World’s Best Rice ก็ทาให้ ข้าว Paw San ค่อยๆ เป็ นที่ร้ ู จัก
มากขึ ้น นอกจากนี ้ ในระยะหลังเมียนมาเริ่ มส่งออกข้ าวนึ่งเพิ่มขึ ้น หลังจากมีนกั ลงทุนจากต่างชาติ
เข้ าไปลงทุนโรงสีข้าวนึง่ ในเมียนมา
 ผู้ ส่ ง ออกข้ า วของเมี ย นมา มี ทัง้ ที่ ดาเนิน การโดยเอกชน อาทิ Diamond Star (บริ ษัท ในเครื อ
Capital Diamond Star Group ซึ่งมีธุรกิจครอบคลุมตังแต่
้ กลุ่มอาหาร ยาและเวชภัณฑ์ ค้ าปลีก และ
อสัง หาริ ม ทรัพ ย์ ) และบริ ษัทที่รัฐ บาลเป็ นเจ้ าของ อาทิ Adipati Agricultural Produce Trading
และ Myanmar Economic Corporation (MEC) ทังนี
้ ้ จากข้ อมูล ณ ปี 2555 ผู้ส่งออกข้ าวรายใหญ่
5 อันดับแรก มีปริ มาณส่งออกรวมกัน กว่าครึ่งหนึง่ ของปริมาณส่งออกข้ าวทังหมดของเมี
้
ยนมา
 การจัดหาข้ าวของผู้ส่งออก
o รั บซื้อโดยตรงจากโรงสี หรื ออาจใช้ ข้าวของโรงสีในเครื อ ในกรณีที่ผ้ ูส่งออกเป็ น RSCs ที่มี
โรงสีอยูแ่ ล้ ว
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o ซื้ อจากตลาดกลางค้ าข้ าว โดยปกติแล้ วข้ าวส่วนเกินที่ผลิตได้ โดยเฉพาะจากเขตอิรวดีและ
เขตพะโคจะถูกส่งไปจาหน่ายที่ตลาดกลางค้ าข้ าว Yangon Bayint Naung Wholesale Market ใน
เมืองย่างกุ้ง ซึง่ ผู้สง่ ออกจะมาซื ้อข้ าวไปปรับปรุงคุณภาพก่อนส่งออก
 ช่ องทางการส่ งออกข้ าวของผู้ส่งออก
o ข้ าวที่ส่งออกไปต่ างประเทศอย่ างเป็ นทางการ ส่งออกทางท่าเรื อย่างกุ้งหรื อ ท่าเรื อติละวา
ข้ าวที่สง่ ผ่านช่องทางนี ้ส่วนใหญ่เป็ นข้ าวกลุม่ Emata
o ข้ าวที่ส่งออกผ่ านชายแดนไปจีน ส่งออกผ่าน Trader ข้ าวในเมืองหมู่แส่ซึ่งมีอยู่กว่า 200 ราย
ไปยัง ผู้ซื อ้ ในเมื อง Ruili ของจี น ข้ าวที่ ส่ ง ผ่ า นช่ อ งทางนี ม้ ี ทัง้ ข้ าวในกลุ่ ม Emata และ Ngasein
 ปั ญหา/ข้ อจากัดของผู้ส่งออก
o ก า ร ส่ ง อ อ ก จ า ก ท่ า เ รื อ ย่ า ง กุ ้ ง มี
ค่ าใช้ จ่ายสู ง เนื่องจากการผูกขาดการให้ บริ การ
ของการท่า เรื อ เมีย นมา ทาให้ ท่าเรื อย่างกุ้ง เป็ น
ท่ า เรื อที่ มี ค่ า ใช้ จ่ า ยสู ง ที่ สุ ด แห่ ง หนึ่ ง ของโลก
นอกจากนี ้ ยังมักเกิดความล่าช้ าจากหลายสาเหตุ
อาทิ ความแออัดของท่าเรื อ น ้าขึ ้น-น ้าลงทาให้ เรื อ
ไม่ส ามารถเข้ า -ออกได้ ต ลอดเวลา ความล่า ช้ า
ในการขนสินค้ าขึ ้น-ลงเรื อ โดยเฉพาะในฤดูฝน ที่
อัตราการขนถ่ายสินค้ าลดลงจากปกติเฉลี่ย 2,000
ตันต่อวัน เหลือเพียง 500 ตันต่อวัน

ค่ าธรรมเนียมท่ าเรือ และค่ าใช้ จ่าย
ในการขนสินค้ าขึน้ ลงเรือของแต่ ละประเทศ
ค่ าใช้ จ่าย (ดอลลาร์ สหรัฐ)
ท่ าเรือ/ ประเทศ ค่ าธรรมเนียม
ค่ าขนสินค้ า รวม
ท่ าเรือ
ย่างกุ้ง/ เมียนมา
65,000
80,000 145,000
การาจี/ ปากีสถาน

60,000

50,000

110,000

Kakinada/ อินเดีย

25,000

50,000

75,000

สีชงั / ไทย

45,000

20,000

65,000

โฮจิมินห์/ เวียดนาม

30,000

30,000

60,000

หมายเหตุ : เป็ นค่าใช้ จา่ ยสาหรับเรื อขนาด 20,000 ตัน
ที่มา : Myanmar : Capitalizing on Rice Export Opportunities, World Bank

o ท่ าเรื อย่ างกุ้งไม่ สามารถรองรั บเรื อสินค้ าขนาดใหญ่ กว่ า 15,000 DWT ได้ การส่งออกข้ าว
ขึ ้นเรื อขนาดใหญ่กว่า 15,000 DWT เช่นการส่งออกข้ าวไปแอฟริ กาต้ องไปใช้ ท่าเรื อติละวาที่อยู่ห่าง
ออกไปราว 25 กิโลเมตร ซึง่ จะทาให้ มีคา่ ใช้ จา่ ยในการขนส่งเพิ่มขึ ้นอีกราวตันละ 3 ดอลลาร์ สหรัฐ
o การประกาศห้ ามส่ งออกข้ าวของรั ฐบาล เพื่อรักษาระดับราคาข้ าวในประเทศเมื่อมีเหตุ
ฉุก เฉิ น หรื อ สถานการณ์ ที่ รั ฐ บาลเห็น ว่า สาคัญ เช่น หลัง พายุไ ซโคลน Nargis เข้ า ถล่ม เมี ย นมา
ในปี 2551 รวมถึงช่วงก่อนการเลือกตังในปี
้
2554 และล่าสุดในเดือนสิงหาคม-กันยายน 2558 หลังจาก
เกิดอุทกภัยครัง้ ใหญ่ในเมียนมา ซึ่งเหตุการณ์เช่นนี ส้ ่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของ
ผู้สง่ ออกเมียนมา เพราะผู้ซื ้อจะมองว่าการซื ้อข้ าวจากเมียนมาอาจมีความเสี่ยงจากการไม่ได้ รับสินค้ า
ตรงตามเวลาที่ตกลงไว้

89

อุตสาหกรรมข้ าวในเมียนมา

วิเคราะห์ ปัจจัยที่เกี่ยวข้ องกับการลงทุนอุตสาหกรรมข้ าวในเมียนมา
สรุปข้ อได้ เปรียบของเมียนมา
 เมียนมามี ทรั พยากรอุ ดมสมบู รณ์ เอื อ้ ต่ อการเพิ่มผลผลิตข้ าว เนื่องจากยังสามารถขยายพืน้ ที่
เพาะปลูกได้ อีก อีกทั ้งเมียนมายังมี แหล่ง น ้าอุดมสมบูรณ์ ขณะที่ปัจ จุบนั มีการนาน ้าดังกล่าวมาใช้
ประโยชน์ไม่ถึง ร้ อยละ 10 ทาให้ เมียนมายังมีโอกาสเพิ่มผลผลิตข้ าวได้ อีกมาก หากสามารถปรับปรุ ง
ระบบชลประทานและการจัดการน ้าเพื่อให้ ปลูกข้ าวในฤดูแล้ งได้ มากขึ ้น
นอกจากนี ้ การที่ผลผลิตต่อไร่ของเมียนมายังอยู่ในระดับต่าเมื่อเทียบกับเพื่อนบ้ าน จึงยังมีโอกาส
เพิ่มผลผลิตต่อไร่ ได้ ทังจากการปรั
้
บปรุ งพันธุ์ข้าว รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ ปยหรื
ุ๋ อสารเคมี
ทางการเกษตร ซึง่ จะทาให้ ผลผลิตโดยรวมเพิ่มขึ ้นในอนาคต
 ต้ นทุนการเพาะปลูกข้ าวของเมียนมาอยู่ในระดับต่า
ทาให้ ได้ เปรี ยบด้ านราคาข้ าวเปลือก การลงทุน
ในระบบการสี ข้ า วและปรั บ ปรุ ง คุณ ภาพข้ า วให้ มี
ประสิ ทธิ ภาพของภาคเอกชน ตลอดจนการพัฒนา
สาธารณูปโภคพื ้นฐานของภาครัฐ จะทาให้ ต้นทุน
การสีแปรรูปข้ าวและการขนส่งลดลง ซึ่งจะทาให้ ข้าว
ของเมียนมาแข่งขันด้ านราคาได้ ดีขึ ้นในอนาคต
 เมียนมาได้ รับสิทธิพิเศษทางภาษี จาก EU โดย

เมียนมาได้ สิทธิ์ EBA จาก EU จึงได้ รับยกเว้ นภาษี
นาเข้ าจากอัตราปกติ 45-175 ยูโรต่อตัน ตังแต่
้ ปี 2556
เป็ นต้ นมา

ต้ นทุนในการส่ งออกข้ าวของเมียนมา
รายการ
ค่าขนส่ง

จ๊ าต/ตัน
28,800

ค่าสีและปรับปรุงคุณภาพข้ าว

16,000

ค่าจ้ างแรงงาน

8,000

บรรจุภณ
ั ฑ์

8,000

ค่าใบอนุญาตและค่าธรรมเนียมท่าเรือ

5,800

รวม

66,600

หมายเหตุ : ข้ อมูลปี 2553
ที่มา : Myanmar Rice Sector Development Strategy, MOAI

สรุปข้ อเสียเปรี ยบของเมียนมา
 ขาดแคลนเมล็ดพันธุ์คุณภาพดี และการจัดการเมล็ดพันธุ์ท่ ีขาดประสิทธิภาพ เนื่องจากเมียนมา
ผลิตเมล็ดพันธุ์คณ
ุ ภาพดีได้ เพียงร้ อยละ 5 ของความต้ องการใช้ ทาให้ เกษตรกรต้ องใช้ เมล็ดพันธุ์ ที่
เก็บไว้ เอง เมื่อประกอบกับการที่เกษตรกรปลูกข้ าวหลากหลายสายพันธุ์ และการปะปนกันของข้ าว
หลายสายพันธุ์ ทาให้ พนั ธุ์ข้าวที่ใช้ สว่ นใหญ่ขาดคุณภาพ
 โรงสีส่วนใหญ่ ยังใช้ เครื่ องจักรเก่ า ไม่ มีประสิทธิภาพ ทาให้ เกิดความเสียหายระหว่างการสี และ
ข้ าวที่สีได้ มีคณ
ุ ภาพต่า
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 ข้ าวที่เมียนมาส่ งออกในปั จจุบันเป็ นข้ าวคุณภาพต่า (ข้ าวขาว 25%) ซึง่ นอกจากจะมี Margin ต่าแล้ ว
ยังเป็ นตลาดที่มีขนาดเล็ก และมีแนวโน้ มหดตัว
 การส่ งออกข้ าวผ่ านชายแดนไปจีนมักถูกกดราคา ส่วนหนึ่งเนื่องจากผู้ซื ้อในจีนต้ องเผื่อค่าใช้ จ่าย
ในการนาข้ าวไปปรับปรุงคุณภาพอีกครัง้ จึงมักรับซื ้อข้ าวจากผู้สง่ ออกเมียนมาในราคาค่อนข้ างต่า
 ความไม่ พร้ อมของสาธารณูปโภคพืน้ ฐาน ทังถนน
้
และระบบไฟฟ้า ทาให้ ต้นทุนของผู้ประกอบการสูงขึ ้น
นโยบายภาครั ฐที่เกี่ยวข้ อง
 เป้ าหมายส่ งออกข้ าวของรั ฐบาล รัฐบาลเมียนมาเคยตังเป้
้ าส่งออกข้ าวให้ ได้ 2 ล้ านตัน ภายในปี
การผลิต 2557/58 และ 4 ล้ านตัน ภายในปี การผลิต 2562/63 นอกจากนี ้ ล่าสุดในแผน Myanmar Rice
Sector Development Strategy ของกระทรวงเกษตรและชลประทาน ฉบับปี 2558 ตังเป้
้ าว่าเมียนมา
จะผลิตข้ าวสารให้ ได้ ปีละ 19.4 ล้ านตัน (จากปั จจุบนั ผลิตได้ 13-14 ล้ านตัน) สาหรับใช้ บริ โภคในประเทศ
ร้ อยละ 60 (11.64 ล้ านตัน) และส่งออกร้ อยละ 40 (7.76 ล้ านตัน) ภายในปี 2573 และเพื่อให้ บรรลุเป้า
ดังกล่าว เมียนมาจะต้ องมีพื ้นที่เ พาะปลูกข้ าว 7.7 ล้ านเฮกตาร์ (48.1 ล้ านไร่ ) และมีผลผลิต 4.2
ตัน/เฮกตาร์ หรื อ 672 กิโลกรัม/ไร่ จากปัจจุบนั 441 กิโลกรัม/ไร่
 รั ฐบาลมีนโยบายเปิ ดเสรี การส่ งออกข้ าวมากขึน้ โดยการผ่อนคลายกฎระเบียบที่เกี่ยวข้ องกับการ
ส่งออกข้ าว อาทิ ยกเลิกโควตาส่งออก และยกเลิกการกาหนดราคาส่งออกข้ าวขัน้ ต่า รวมถึงการ
อนุญาตให้ เอกชนส่งออกข้ าวได้ โดยเสรี โดยไม่ได้ จากัดว่าจะออกใบอนุญาตส่งออกให้ เฉพาะกลุ่ม
บริษัทที่เชี่ยวชาญด้ านข้ าว (RSCs) เท่านัน้

โอกาส-ข้ อจากัดของนักลงทุนไทยในการลงทุนอุตสาหกรรมข้ าวในเมียนมา
 โอกาสการค้ า-การลงทุน
ธุรกิจ
โรงสีข้าว

โอกาส/ปั จจัยสนับสนุน
ข้ อสังเกต/ข้ อพึงระวัง
 ผลผลิตข้ าวของเมียนมามีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้น  อาจทา Contract กับเกษตรกร หรื อร่ วมทุนกับ RSCs ใน
ท้ องถิ่น เพื่อให้ ได้ ข้าวเปลือกคุณภาพตามที่ต้องการ
 โรงสี ข้ าวในเมียนมาส่วนใหญ่ ยังล้ าสมัย
ขณะที่ผ้ ูประกอบการโรงสี ข้าวของไทยมี  ควรออกแบบโรงสี เ พื่ อ ลดการพึ่ ง พาสาธารณู ป โภค
เทคโนโลยีและความเชี่ยวชาญ ทังในการ
้
ส่วนกลาง อาทิ ลงทุนโรงไฟฟ้าจากแกลบ เพื่อลดค่าไฟฟ้า
ตากข้ าว เก็บรักษาข้ าว และสีข้าว
 เนื่องจากค่าขนส่งในเมียนมาค่อนข้ างสูง การตังโรงสี
้ ข้าว
เพื่ อ การส่ ง ออกจึ ง ควรเลื อ กที่ ตัง้ ในพื น้ ที่ ที่ เ ป็ น แหล่ ง
เพาะปลูกข้ าวแถบเขตอิรวดี เขตพะโค หรื อเมืองย่างกุ้ง
ซึง่ อยู่ใกล้ ทา่ เรื อมากกว่าเขตสะกายหรื อรัฐฉาน เพราะจะ
ทาให้ มีต้นทุนในการขนส่งเพิ่มขึ ้น
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ธุรกิจ
ผู้ส่งออกข้ าว

โอกาส/ปั จจัยสนับสนุน
ข้ อสังเกต/ข้ อพึงระวัง
 ความต้ องการบริ โภคข้ าวในตลาดโลกมี แ นวโน้ ม  ควรมีโรงสี ข้าวเอง เพื่อให้ สามารถควบคุม
เพิ่มขึ ้น
คุณภาพข้ าวได้
 ข้ า วหอม Paw San ของเมี ย นมาเริ่ มเป็ น ที่ร้ ู จัก ใน  การเลื อ กท าเลที่ตงั ้ ควรคานึง ถึงค่าขนส่ ง
ตลาดโลกมากขึ ้น
เช่นกัน
 ผู้ประกอบการไทยได้ รับความเชื่อถือจากคู่ค้า
 เนื่องจากต้ นทุนการสีและปรับปรุ งคุณภาพ
ข้ า วในเมี ย นมาค่อ นข้ า งสูง ท าให้ แ ข่ ง ขัน
ด้ านราคากับไทยและเวียดนามได้ ยาก

เครื่องจักรกล  การพัฒนาเศรษฐกิจ อย่า งต่อ เนื่ อ งท าให้ แรงงานใน  ในระยะแรก ควรเริ่ มจากเครื่ องจักรที่มีราคา
เกษตร
เมียนมาเข้ าสู่ภาคอุตสาหกรรมหรื อภาคบริ การในเมือง
ไม่สูงนัก เพื่อให้ สอดคล้ องกับงบประมาณ
เพิ่มขึ ้น แรงงานภาคเกษตรกรรมลดลง
ของผู้ซื ้อ
 อั ต ร าการ ใช้ เครื่ อง จั ก ร ก ลเ กษต รใ นเ มี ยนม า
ยังต่า จึงมีโอกาสขยายตัวอีกมาก
เครื่องจักรกลเกษตรในเมียนมา
หน่วย : คัน

รถแทรกเตอร์
รถแทรกเตอร์ ขนาดเล็ก
รถไถเดินตาม
รถเกี่ยวข้ าว
เครื่องนวดข้ าว (เครื่ อง)
รถเกี่ยวนวดข้ าว
รถดานา

2556/57
11,839
1,506
257,971
5,403
55,104
668
122

2557/58
14,265
2,113
286,097
6,065
61,793
1,680
169

ที่มา : FAO
Special Report 16Mar2016 / p.22

ปุ๋ย/ สารเคมี  การมุ่งพัฒนาการผลิตข้ าวในเชิงพาณิชย์ ทาให้ ความ  เกษตรกรในเมี ย นมายัง นิย มใช้ ปุ๋ ยยูเ รี ย
ทางการเกษตร
ต้ องการใช้ ปุ๋ ย และสารเคมีทางการเกษตรเพิ่มขึ ้น
เพี ย งอย่า งเดีย ว จึง อาจต้ อ งให้ ค วามรู้
หรื อ พยายามโน้ ม น้ า วให้ เ กษตรกรเห็น
 เมียนมายังผลิตปุ๋ ยได้ ไม่เพียงพอกับความต้ องการใช้
ผลเสีย ของการใช้ ปุ๋ยที่ ไม่สมดุล ซึง่ อาจใช้
ในประเทศ และปัจจุบนั ผลิตได้ เฉพาะปุ๋ ยยูเรี ย ส่วนปุ๋ ย
เวลาในการปรับตัวอีกระยะหนึง่
ชนิดอื่นยังต้ องพึง่ พาการนาเข้ า
บริการติดตัง้ /  โรงสี ที่ ส ร้ างใหม่ ใ นเมี ย นมามัก ลงทุน โรงไฟฟ้ า จาก  การผลิตไฟฟ้าจากแกลบจะมีของเสียออกสู่
บารุงรักษา
แกลบ เพื่อลดต้ นทุนค่าไฟฟ้า
สิ่งแวดล้ อม คือ น ้ามันดิน (Tar) และน ้าเสีย
โรงไฟฟ้ าจาก
 โดยทั่วไป พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตจากแกลบเพียง 1 ใน 4
แกลบ
ของแกลบที่ผลิตได้ ทงหมดก็
ั้
เพียงพอสาหรับใช้ ในโรงสี
(Service
แล้ ว โรงสี ที่มีโรงไฟฟ้าจากแกลบจึงมี กาลังการผลิ ต
Solution)
เหลือพอที่จะขายไฟฟ้าให้ ชมุ ชนโดยรอบได้ ด้วย
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 ข้ อจากัด-ข้ อพึงระวังในการเข้ าไปลงทุนอุตสาหกรรมข้ าวในเมียนมา
o ขาดความพร้ อมด้ านสาธารณู ปโภคขั น้ พืน้ ฐาน อาทิ ไฟฟ้า ถนน ทาให้ ผ้ ูประกอบการ
มีต้นทุนสูง ผู้ประกอบการจึงควรเลือกทาเลที่ตงให้
ั ้ เหมาะสมเพื่อหลีกเลี่ยงค่าใช้ จา่ ยที่ไม่จาเป็ น
o ค่ าเช่ าที่ดนิ และอสังหาริมทรั พย์ ปรั บสูงขึน้ อย่ างรวดเร็ ว โดยเฉพาะในเมืองเศรษฐกิจสาคัญ
อย่างเมืองย่างกุ้งและเมืองมัณฑะเลย์ จึงเป็ นหนึ่งในปั จจัยที่ผ้ ปู ระกอบการต้ องพิจารณา เพราะการเข้ าไป
ทาธุรกิจในอุตสาหกรรมข้ าว โดยเฉพาะการลงทุนโรงสี จาเป็ นต้ องอยูใ่ นเมียนมาเป็ นเวลานาน
o กฎระเบียบภาครั ฐยังไม่ ชัดเจน และเปลี่ยนแปลงบ่ อย อย่างไรก็ตาม การที่รัฐบาลยัง
ไม่ได้ เปิ ดให้ ชาวต่างชาติลงทุนในอุตสาหกรรมข้ าวทังหมด
้
แต่ต้องร่วมทุนกับผู้ประกอบการท้ องถิ่น น่าจะมี
ส่วนช่วยให้ ผ้ ปู ระกอบการสามารถติดตามความเคลื่อนไหวและทาความเข้ าใจประเด็นเหล่านี ้ได้ ดีขึ ้น
o อุตสาหกรรมสนั บสนุนและอุตสาหกรรมต่ อเนื่ องยังพัฒนาไม่ เต็มที่ การใช้ ประโยชน์
หรื อสร้ างมูลค่าเพิ่ม จากเศษเหลือหรื อผลพลอยได้ ในกระบวนการผลิต อาทิ แกลบ ราข้ าว ปลายข้ าว
อาจทาได้ ไม่เต็มที่เช่นในประเทศไทย

แหล่ งข้ อมูลอ้ างอิง :


Development of Agricultural Supply Chains in CLMV, Larry C. Y. Wong, CLMV Project – Agricultural Productivity and
Natural Resource Management Training Workshop focusing on Developing Agricultural Supply Chains in CLMV, 18-22
February 2012.



FAO/WFP Crop and Food security Assessment Mission to Myanmar, FAO, March 2016.



Myanmar : Capitalizing on Rice Export Opportunities, World Bank, February 2014.



Myanmar Agriculture in Brief 2014, Ministry of Agriculture and Irrigation (MOAI), September 2014.



Myanmar Rice Sector Development Strategy, Ministry of Agriculture and Irrigation (MOAI), May 2015.



Rapid Value Chain Assessment : Structure and Dynamics of the Rice Value Chain in Myanmar, Larry C.Y. Wong and Eh
Mywe Aye Wai, March 2013.



Rice Business Development in Myanmar : Towards Comprehensive Agriculture and Rural Development, Myanmar Rice
Federation, NESAC-KRC-APAP ‘Business as Partner in Development’ Workshop, 1 June 2014.



Rice : Global Competitiveness of U.S. Industry, USITC, April 2015.



Strenthening Supply Chains and Agricultural Productivity in CLMV, Larry C. Y. Wong, Lao PRD Policy Forum 'Enhancing
Agriculture Sector Productivity in Lao PRD', 9 December 2013.
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ปั จจุบนั อาเซียนเป็ นกลุม่ ประเทศที่มีศกั ยภาพโดดเด่นในการเป็ นตลาดส่งออกนมและผลิตภัณฑ์นม
ที่น่าสนใจแห่งหนึง่ ของโลก เพราะนอกจากมูลค่าตลาดนมพร้ อมดื่มในอาเซียนที่สงู ถึง 4.5 แสนล้ านบาท และ
มีแนวโน้ มเติบโตร้ อยละ 10 ต่อปี ยังมีปัจจัยเกื ้อหนุนสําคัญ ได้ แก่ จํานวนประชากรที่มีแนวโน้ มเพิ่มขึน้
ในอัตราสูง โดยคาดว่าจํานวนประชากรของอาเซียนจะเพิ่มขึ ้นจาก 620 ล้ านคน ในปี 2557 เป็ น 830 ล้ านคน
ภายในปี 2593 เศรษฐกิจเติบโตอย่ างมีเสถียรภาพ ซึ่งกองทุนการเงินระหว่างประเทศ หรื อ IMF
คาดการณ์ เศรษฐกิจอาเซียนจะเติบโตที่ราวร้ อยละ 5-6 ต่อปี ไปจนถึงปี 2562 สูงกว่าอัตราเติบโตทาง
เศรษฐกิจเฉลี่ยของโลกซึ่งอยู่ที่ราวร้ อยละ 3 ต่อปี นั กลงทุนต่ างชาติเข้ าไปลงทุนด้ านอุตสาหกรรม
อาหารและเครื่ องดื่มในอาเซียนมากขึน้ เนื่องจากการเปิ ดเสรี ส่งผลให้ ตลาดอาเซียนเปิ ดกว้ างและ
้
ยนยังสามารถ
กลายเป็ นตลาดใหญ่ที่น่าดึงดูดของนักลงทุนทัว่ โลก นอกจากนี ้ การเข้ าไปตังโรงงานในอาเซี
ใช้ เป็ นฐานส่งออกสินค้ าไปยังจีน ตะวันออกกลาง และแอฟริ กา ได้ เช่นกัน ขณะที่ธุรกิจร้ านอาหาร อาทิ
ร้ านกาแฟ ร้ านฟาสต์ ฟ้ ูด และร้ านเบเกอรี เป็ นที่นิยมมากขึน้ ในอาเซียน ทําให้ ผลิตภัณฑ์นม เช่น ชีส
นมข้ นหวาน นมข้ นจืด ไอศกรี ม และโยเกิร์ต เป็ นที่ต้องการมากขึ ้นตาม เมื่อประกอบกับจํานวนประชากร
วัยทํางานและจํานวนประชากรที่อาศัยอยู่ในเมืองของประเทศในกลุ่ มอาเซียนที่เพิ่มขึน้ อย่ าง
รวดเร็ว ซึง่ กลุม่ นี ้จะมีพฤติกรรมการบริ โภคที่นิยมความสะดวกสบายมากขึ ้น กระตุ้นให้ เกิดความต้ องการ
บริ โภคสินค้ าอาหารใหม่ๆ รวมถึงการนิยมรับประทานอาหารนอกบ้ าน ส่งผลให้ ผลิตภัณฑ์นมคุณภาพสูง
เป็ นที่ ต้ อ งการเพิ่ม ขึน้ นอกจากนี ้ จากกระแสการให้ ค วามสํา คั ญ มากขึน้ กั บ สุ ข ภาพ ทัง้ จากการที่
ประชาชนได้ รับรู้ เกี่ยวกับประโยชน์ ของนม และการที่ภาครั ฐสนับสนุนให้ เด็กๆ ดื่มนมมากขึ ้น ส่งผลให้
ประชากรในอาเซียนให้ ความสําคัญมากขึ ้นกับการบริ โภคนมและผลิตภัณฑ์นม ทังนี
้ ้ อาเซียน โดยเฉพาะ
กลุ่มประเทศ CLMV (กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา และเวียดนาม) นับเป็ นตลาดนมพร้ อมดื่มที่มีศกั ยภาพ
เติบโตได้ อีกมาก หลังพบว่าพฤติกรรมการบริ โภคส่วนใหญ่ของประชากรในประเทศยังเน้ นการบริ โภคนม
ข้ นหวาน นมข้ นจืด ขณะที่นมพร้ อมดื่มยังมีอตั ราการบริ โภคน้ อยมาก ยกเว้ นเวียดนามที่ปัจจุบนั ตลาดนม
พร้ อมดื่มเริ่มมีขนาดใหญ่ขึ ้นเป็ นลําดับ
ในบรรดาประเทศอาเซียนพบว่า แม้ เมียนมาจะไม่ใช่ตลาดส่งออกนมและผลิตภัณฑ์นมที่ใหญ่
ที่สดุ ของไทย แต่เป็ นตลาดที่น่าสนใจ โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับกลุม่ ประเทศ CLMV พบว่า มูลค่าส่งออกนม
และผลิตภัณฑ์นมของไทยไปเมียนมาในช่วงปี 2555-2558 มีอตั ราขยายตัวโดยเฉลี่ยสูงที่สดุ ทังนี
้ ้ เมียนมา
เ ป็ น ห นึ่ ง ใ น ป ร ะ เ ท ศ ที่ ใ ห้ ค ว า ม สํ า คั ญ กั บ ก า ร พั ฒ น า อุ ต ส า ห ก ร ร ม น ม แ ล ะ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ น ม
ในประเทศมากขึ ้นอย่างต่อเนื่อง เห็นได้ จากการริ เริ่ มโครงการนมโรงเรี ยน โดยมีวตั ถุประสงค์หลักในการพัฒนา
สุขภาพของเยาวชนเมียนมาซึ่งเป็ นกํ าลังสําคัญที่ จะพัฒนาประเทศในอนาคต ทัง้ นี ้ กระทรวงปศุสัตว์
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ประมง และพัฒนาชนบท ของเมียนมาได้ นําเข้ าพ่อพันธุ์และแม่พนั ธุ์โคนมมาปรับปรุงพันธุ์โคนมในประเทศ
พร้ อมทังเชิ
้ ญชวนผู้ประกอบการทังในประเทศและต่
้
างประเทศเข้ ามาดําเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมนมและ
ผลิตภัณฑ์นมในเมียนมา เมื่อประกอบกับจํานวนประชากรเมียนมาซึง่ มีอยูร่ าว 60 ล้ านคน ที่มีโอกาสขยาย
การบริโภคนมมากขึ ้น เนื่องจากประชาชนเริ่ มตระหนักถึงความสําคัญของการดื่มนม โดยเฉพาะกลุม่ ผู้บริ โภคที่
อาศัยอยู่ในเมืองใหญ่ อีกทัง้ สังคมเมืองที่มีแนวโน้ มขยายตัว จากปั จจุบนั ที่มีสดั ส่วนอยู่ราวร้ อยละ 34
ของจํานวนประชากรในเมียนมาทังหมด
้
และเศรษฐกิจเมียนมาที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ ผ้ ปู กครอง
ยินดีที่จะใช้ จ่ายเงินเพิ่มขึ ้นเพื่อซื ้อนมและผลิตภัณฑ์นมให้ แก่บุตรหลาน รวมถึงเพื่อบริ โภคเอง จึงคาดว่า
อุต สาหกรรมนมและผลิ ต ภัณ ฑ์ น มในเมี ย นมาจะกลายเป็ นหนึ่ ง ในอุ ต สาหกรรมที่ มี ทิ ศ ทางเติ บ โตดี
ที่ ผ่ า นมา ชาวเมี ย นมายั ง นิ ย มดื่ ม ชามากกว่ า ดื่ ม นม แต่ ต ลาดนมและผลิ ต ภั ณ ฑ์ น ม
ในเมียนมาก็ค่อยๆ เติบโตขึ ้นเป็ นลําดับ สังเกตได้ จากการที่มีทงบริ
ั ้ ษัทท้ องถิ่นและแบรนด์ต่างชาติทยอย
เข้ ามาแข่งขันในตลาดอย่างต่อเนื่อง
จากการศึกษา Supply Chain ของอุตสาหกรรมนมและผลิตภัณฑ์นมในเมียนมาพบว่า แม้ เมียนมา
มีปัจจัยเอื ้อหลายประการต่อการเข้ าไปลงทุน โดยเฉพาะความต้ องการบริ โภคที่มีแนวโน้ มขยายตัว แต่การ
เข้ าไปลงทุนตังโรงงานนมและผลิ
้
ตภัณฑ์ นมในเมียนมาในขณะนี อ้ าจยังไม่ใช่ช่วงเวลาที่ เหมาะสมนัก
เนื่องจากข้ อจํากัด ทังขนาดของฟาร์
้
มนมในเมียนมาซึง่ ส่วนใหญ่ยงั เป็ นฟาร์ มขนาดเล็ก ปริ มาณการผลิต
ไม่มากนัก อีกทังมาตรฐานการรวบรวมและการตรวจสอบคุ
้
ณภาพนมยังดีไม่เพียงพอที่จะส่งเข้ าสู่โรงงาน
แปรรู ปนม ทําให้ ต้นทุนการจัดหานมดิบในประเทศค่อนข้ างสูง นอกจากนี ้ การขนส่งด้ วยระบบควบคุม
ความเย็น (Cold Chain) ภายในประเทศที่ยงั ไม่ได้ มาตรฐานก็เป็ นอุปสรรคต่อการกระจายสินค้ า อย่างไรก็ตาม
การที่ ผ้ ู ประกอบการผลิ ต นมพร้ อมดื่ ม รายใหญ่ ใ นเมี ย นมาบางรายใช้ บรรจุ ภัณ ฑ์ จ ากไทย ว่ า จ้ าง
ผู้ประกอบการไทยผลิตและติดตังเครื
้ ่ องจักรในโรงงาน รวมถึงว่าจ้ างผลิตนมกล่องภายใต้ แบรนด์ของตนเพื่อ
นําเข้ ามาจําหน่ายในประเทศ แสดงให้ เห็นว่าศักยภาพของไทยในธุรกิจนี ้เป็ นที่ยอมรับของเมียนมา และ
ขณะนี ้ยังมีอีกหลายช่องทางที่ผ้ ปู ระกอบการไทยสามารถรุ กตลาดนมและผลิตภัณฑ์นมในเมียนมา อาทิ
การส่งออกผลิตภัณฑ์นมที่เมียนมายังไม่สามารถผลิตได้ การส่งออกผลิตภัณฑ์นมสําหรับลูกวัว อาหารเสริ ม
สําหรับโคนม การส่งออกเครื่ องตรวจสอบคุณภาพนมขันพื
้ ้นฐาน การรับจ้ างผลิตและติดตังเครื
้ ่ องจักร และ
ั ฑ์ ก่อนที่จะขยับก้ าวเข้ าไปลงทุนเมื่อถึงจังหวะที่เหมาะสมในอนาคต
การรับจ้ างผลิตบรรจุภณ
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ฟาร์ มโคนมขนาดใหญ่

โรงงานผลิตและแปรรู ป

นําเข้ านมผง

ฟาร์ มโคนมขนาดกลาง
ฟาร์ มโคนมขนาดเล็ก

ผู้รวบรวมนํา้ นมดิบ

ซูเปอร์ มาร์ เก็ต
ร้ านค้ าปลีก

ตลาดนํา้ นมดิบ

นําเข้ าผลิตภัณฑ์ นม
อาทิ นมยูเ อชที เนย ชี ส
โยเกิ ร์ ตปรุ งแต่ ง และ
ไอศกรี ม

ร้ านชา-กาแฟ
ร้ านไอศกรี ม
โรงแรม
ร้ านเบเกอรี

ผูบ้ ริ โภค
นํ ้านมดิบ

ผลิตภัณฑ์นม

นําเข้ า

ทีม่ า : อ้างอิงจาก The Myanmar dairy sector - A quickscan of opportunities, Wageningen UR Livestock Research
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รายละเอียด Supply Chain ของอุตสาหกรรมนมและผลิตภัณฑ์ นมในเมียนมา
 ฟาร์ มโคนม

 แหล่ ง ผลิ ต นมที่สํา คั ญ ของเมี ย นมาอยู่บริ เ วณเขตมัณ ฑะเลย์ (ราว
ร้ อยละ 55 ของปริ มาณโคนมทัง้ หมด) เขตย่างกุ้ง (ราวร้ อยละ 15) และ
บริเวณใกล้ เคียงกรุงเนปิ ดอว์
 ปริมาณโคเนือ้ และโคนม Myanmar Livestock Federation ประเมินว่า
เมียนมามีโคเนือ้ และโคนมทัง้ หมด 11 ล้ านตัว เป็ นโคนม 650,000 ตัว
ประกอบด้ วยโคนมพันธุ์พื ้นเมือง และโคนมพันธุ์ผสม
 ฟาร์ มโคนมในเมี ย นมาส่ วนใหญ่ เป็ นฟาร์ มขนาดเล็ ก ที่ ยั ง
ไม่ทนั สมัยมากนัก โดยร้ อยละ 85 ของผลผลิตนํ ้านมดิบในเมียนมามาจาก
ฟาร์ มขนาดเล็ก ทังนี
้ ้ จากข้ อมูลฟาร์ มโคนมในเขตมัณฑะเลย์ปี 2557
พบว่าร้ อยละ 97 ของฟาร์ มทังหมดในเขตมั
้
ณฑะเลย์เป็ นฟาร์ มขนาดเล็กมาก
(มีโคนม 1-5 ตัวต่อฟาร์ ม)
 ปริ มาณนํา้ นมดิบ สหพันธ์ ปศุสตั ว์เมียนมาประเมินว่า ร้ อยละ 60 ของ
ปริ มาณผลผลิตนํา้ นมดิบในเมียนมาใช้ เพื่อการบริ โภคเป็ นนมสด และ
ร้ อยละ 40 นําไปใช้ ผลิตเป็ นนมข้ น
 ฟาร์ มโคนมในเมี ย นมาส่ ว นใหญ่ ยั ง ขาดสิ่ ง อํา นวยความสะดวก
ทัง้ โครงสร้ างพืน้ ฐาน เทคนิคการดูแลโคนม การพัฒนาสายพันธุ์โคนม
และเทคโนโลยีการเก็บรักษานํ ้านมดิบ รวมถึงเงินทุน

 ผู้รวบรวมนํา้ นมดิบ  ผู้รวบรวมนํา้ นมดิบบางแห่ งจําเป็ นต้ องเดินทางรวบรวมนํา้ นมดิบ
เป็ นระยะทางไกลถึงกว่า 30 ไมล์ (ราว 48 กิโลเมตร) เนื่องจากฟาร์ มโคนม
บางเขตอยูค่ อ่ นข้ างกระจายตัวกัน
 การตรวจสอบคุณภาพนํา้ นมดิบของผู้รวบรวมนํา้ นมดิบยังไม่ ได้
มาตรฐานมากนัก โดยมักใช้ เครื่ องมือง่ายๆ ในการตรวจสอบ และไม่มี
การควบคุมความสะอาดในการใช้ เครื่ องมื อตามหลักมาตรฐานสากล
อาทิ การใช้ อุปกรณ์ ตกั นํา้ นมดิบมาตรวจสอบจากถังหนึ่งไปอีกถังหนึ่ง
ด้ วยอุปกรณ์ เดียวกันโดยไม่มีการทําความสะอาดอุปกรณ์ และไม่มีการ
ทําความสะอาดฆ่าเชื ้ออุปกรณ์หรื อร่างกายก่อนทําการตรวจสอบนํ ้านม
 ผู้แปรรูปนม

 อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ นมเป็ นอุตสาหกรรมที่ใช้ ทุนเข้ มข้ น กลุ่ม
ผู้ผลิตรายใหญ่มกั เป็ นบริษัทร่วมทุนกับบริษัทต่างชาติที่มีความเชี่ยวชาญ
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ด้ านเทคโนโลยีการผลิต การตลาด และมีความพร้ อมด้ านเงินทุน โดย
มีการผลิตผลิตภัณฑ์ นมที่หลากหลาย เช่น นมยูเอชที นมพาสเจอร์ ไรซ์
นมเปรี ย้ ว โยเกิร์ต เนย และนมผง ซึง่ ต่างจากกลุม่ ผู้ผลิตรายเล็กที่มกั ผลิต
เฉพาะนมพาสเจอร์ ไรซ์เป็ นหลักเพราะไม่ต้องใช้ เทคโนโลยีการผลิตขันสู
้ ง
นอกจากนี ้ กลุ่มผู้ผลิตรายใหญ่ ยัง ใช้ แรงงานเฉพาะที่ มี ฝีมือ มี ความรู้
ความสามารถในกระบวนการผลิต และสามารถควบคุมเครื่ องจักรได้ เป็ นสําคัญ
การผลิตผลิตภัณฑ์ นมในเมียนมา ส่ วนใหญ่ ยังไม่ ได้ มาตรฐานหรื อ
ขาดการควบคุ มการผลิ ตที่ ดี พอ โดยเฉพาะในโรงงานขนาดเล็ กซึ่ ง
กระบวนการผลิตยังใช้ เทคโนโลยีไม่สงู ใช้ แค่เพียงหม้ อต้ ม พัดลมความเย็น
และแทงก์ นํา้ การบรรจุนมใส่ขวดพลาสติกก็ทําด้ วยมือ และปิ ดฝาด้ วย
พลาสติ กหรื อแผ่ นอะลู มิ เนี ยม และรี ดปิ ดด้ วยเตารี ด คุ ณภาพนมและ
ผลิตภัณฑ์นมที่ผลิตในประเทศจึงไม่สามารถแข่งขันกับนมและผลิตภัณฑ์นม
นําเข้ าได้ อีกทังราคาจํ
้
าหน่ายสูงกว่าผลิตภัณฑ์นมนําเข้ า
โรงงานอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ นมต้ องปฏิบัติตามกฎระเบียบของ
รั ฐบาลเมียนมา การผลิตต้ องเป็ นไปตามกฎระเบียบมาตรฐานอาหาร
โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องจะมาสุ่มตรวจคุณภาพผลิตภัณฑ์ปีละ 1 ครัง้
และบริษัทฯ จะต้ องส่งตัวอย่างผลิตภัณฑ์ไปตรวจสอบคุณภาพทุก 6 เดือน
ผู้ ผ ลิ ต นมข้ น หวานรายใหญ่ สุ ด ในเมี ย นมา จากรายงานของ The
Myanmar dairy sector - A quickscan of opportunities ระบุว่า ผู้ผลิต
นมข้ น หวานรายใหญ่ สุด ในเมี ย นมา คื อ Myabuyin ซึ่ ง ตัง้ อยู่ที่ เ มื อ ง
Kyaukse มีกําลังการผลิต 60,000 กิโลกรัมต่อวัน Myabuyin เป็ นโรงงาน
นมข้ นหวานเพียงแห่งเดียวในเมียนมาที่ใช้ เทคโนโลยีสมัยใหม่ (Pressure
Pump) Myabuyin ไม่ มี ฟ าร์ มโคนมของตนเอง แต่ ใช้ การทํ า Contract
Farming ทังนี
้ ้ Myabuyin มีโรงงานนํ ้าตาลทรายเป็ นของตนเอง และ
ร้ อยละ 80 ของปริ มาณนํ า้ ตาลทรายที่ ผ ลิต ได้ ข องโรงงานจะส่ง ให้ กับ
โรงงานผลิตนมข้ นหวานของ Myabuyin
ส่วนที่ เหลื อจํ าหน่ ายให้ กับ
โรงงานผลิตเครื่ องดื่มและตลาดค้ าส่ง
ผู้ ผ ลิ ต นมพร้ อมดื่ม รายใหญ่ สุ ด ในเมี ย นมา Springnews รายงาน
เส้ นทางนมพร้ อมดื่มในเมียนมาว่า บริ ษัท เรด ฮอร์ ส แดรี่ อินดัสทรี่ ส์ ซึ่ง
เป็ นผู้ผลิตและจัดจําหน่ายนมพร้ อมดื่ม “PEP” แบรนด์ท้องถิ่นของเมียนมา
ซึง่ มีสว่ นแบ่งตลาดราวร้ อยละ 40 ของตลาดนมพร้ อมดื่มในเมียนมา
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 การบริโภค

 สหพันธ์ ปศุ สัตว์ เมียนมาประมาณการว่ า อัตราการบริ โภคนมและ
ผลิตภัณฑ์ นมของเมียนมาอยู่ท่ รี าว 7 ลิตรต่ อคนต่ อปี ใกล้ เคียงกับ
Compass Productions and Packages ซึง่ ระบุว่า เมียนมามีอตั ราการ
บริ โภคนมและผลิตภัณฑ์นมอยู่ที่ 5 ลิตรต่อคนต่อปี ทังนี
้ ้ การบริ โภคนม
ในเมียนมาส่วนใหญ่เป็ นการบริ โภคนมข้ นที่ใส่ในชาและกาแฟ โดยปกติ
ชาวเมียนมานิยมดื่มชามาก แต่ปัจจุบนั ก็เริ่ มบริ โภคนมสดและผลิตภัณฑ์นม
ชนิดอื่นๆ เพิ่มขึ ้น อาทิ นมพาสเจอร์ ไรซ์ โยเกิร์ต และไอศกรี ม ที่ผลิตโดย
ผู้ผลิตในประเทศและจําหน่ายไปยังร้ านค้ าในเมือง รวมถึงผลิตภัณฑ์นม
นํ าเข้ าที่ มี จํ านวนมากขึน้ สําหรั บผลิตภัณฑ์ นมที่ ชาวเมี ยนมาชื่ นชอบ คือ
นมรสหวาน เนื่องจากชาวเมียนมาชอบทานอาหารรสชาติหวาน
2013 Worldwide Top Ten Market
Consumption Per Capita (Liter/Year)

Compass Productions and Packages รายงานว่า
ค่าเฉลี่ยการบริ โภคผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ น ม ช นิ ด ต่ า ง ๆ ข อ ง
ประชากรโลก ในปี 2556 อยู่ ที่ 32.5 ลิ ต รต่ อ
คนต่ อ ปี โดยเมี ย นมามี ก ารบริ โภคนมต่ อ คนต่ อ
ปี ที่ 5 ลิ ต ร ซึ่ ง น้ อ ย ก ว่ า ค่ า เ ฉ ลี่ ย ข อ ง โ ล ก ม า ก
และ เมี่ อ เที ย บ กั บ ประ เท ศใน ก ลุ่ ม อ าเซี ย น ก็ ย ั ง
ตํ่า กว่ า หล ายประเท ศ อาทิ มาเลเซี ย สิ ง ค โ ป ร์
ไทย เวี ย ดนาม ฟิ ลิ ป ปิ นส์ และอิ น โดนี เ ซี ย
ทีม่ า : Compass Products and Packages 2014

 การเพิ่ม ขึ น้ ของจํา นวนชนชั น้ กลางในเมี ย นมาเป็ นแรงผลั ก ดั น
สําคัญให้ การบริโภคนมเพิ่มขึน้ ทังนี
้ ้ Wageningen UR Livestock
Research ประเมินว่า ผู้บริ โภคที่มีรายได้ ปานกลางและรายได้ สงู ของ
เมียนมาจะมีจํานวนเพิ่มขึ ้นเป็ นเท่าตัวในอีก 8 ปี ข้ างหน้ า และปริ มาณ
การบริ โภคนมในเมียนมาก็จะเพิ่มขึ ้นด้ วยสัดส่วนเดียวกัน ทังนี
้ ้ ผู้บริ โภค
ชาวเมียนมาที่อาศัยอยู่ในเมืองนิยมดื่มกาแฟ และ Chai Tea (ชาดําใส่
เครื่ องเทศและนม) และผลิตภัณฑ์นมมากกว่าผู้บริโภคที่อาศัยอยูน่ อกเมือง
 ตลาดนมและผลิ ตภั ณฑ์ นมต้ องแข่ งขั นกั บเครื่ องดื่มชนิ ดอื่ น อาทิ
นํ ้าผลไม้ และนมถั่วเหลือง ซึ่งผู้บริ โภคมองว่าเป็ นเครื่ องดื่มเพื่อสุขภาพ
เช่นเดียวกัน
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 การกระจายสินค้ า

 ผลิตภัณฑ์ นมที่ไม่ ต้องแช่ เย็น อาทิ นมข้ นจืด และนมผง จะถูกกระจาย
สินค้ าไปทัว่ ประเทศ ส่วนผลิตภัณฑ์ นมที่ต้องแช่ เย็น อาทิ โยเกิร์ต และ
ไอศกรี ม จะถูกกระจายไปในพื ้นที่ที่สามารถจัดการควบคุมความเย็นได้
โดยเบื ้องต้ นจะส่งไปที่ร้านค้ าปลีกในเมืองสําคัญซึง่ มีการขนส่งด้ วยระบบ
ความเย็น (Cold Chain) กระจายทัว่ ถึง เช่น ย่างกุ้ง มัณฑะเลย์ เนปิ ดอว์
และบางเมืองย่อยๆ ในเขตพะโคและเขตมัณฑะเลย์ รวมถึงร้ านที่อยู่บน
เส้ นทางระหว่างย่างกุ้งและมัณฑะเลย์ ส่วนการขนส่งนํ ้านมดิบจากฟาร์ มไป
ศู น ย์ ร วบรวม หรื อ ส่ ง ไปยั ง คู่ ค้ านั น้ ส่ ว นใหญ่ จ ะนํ า นํ า้ นมดิ บ ใส่ ใ น
ถั ง พลาสติ ก หรื อกระป๋ องอะลู มิ เ นี ย ม และใช้ รถจั ก รยานหรื อ
รถจักรยานยนต์ หรื อรถสาธารณะขนส่ง โดยไม่มีการรักษาความเย็น
 เขตย่ างกุ้ง นมและผลิตภัณฑ์ นมที่จําหน่ายในเขตย่างกุ้งได้ จากฟาร์ ม
ในเมืองพะโค เมืองอิระวดี เขตมัณฑะเลย์ และจากฟาร์ มในเมืองย่างกุ้ง
เอง โดยนํ ้านมจากฟาร์ มจะแบ่งเป็ น 3 ส่วน คือ ส่วนที่หนึ่งนํามาจําหน่าย
ผ่านตลาดสด คือ ตลาดสดในเมือง Insein (สําหรับผู้ผลิตทางตอนเหนือ
และตะวันออกของเมืองย่างกุ้ง) และตลาดสดในเมือง Tamwe (ผู้ผลิต
ทางตะวันตกของเมืองย่างกุ้ง) ซึ่งจะมีทงั ้ คนขายของริ มทาง (Hawkers)
ร้ านเบเกอรี ร้ านนํ ้าชา และผู้บริ โภคทัว่ ไป มาซื ้อนมจากตลาดสดดังกล่าว
ส่ ว นที่ ส องนํ า มาผลิ ต เป็ นนมข้ นหวาน และส่ ว นที่ ส ามนํ า มาทํ า เป็ น
นมพาสเจอร์ ไรซ์ และโยเกิร์ต โดยนมพาสเจอร์ ไรซ์จําหน่ายผ่านช่องทาง
ซูเปอร์ มาร์ เก็ ตเป็ นหลัก อย่างไรก็ ตาม ผลิต ภัณฑ์ น มที่ ว างจํ า หน่า ยใน
ซูเปอร์ มาร์ เก็ตมักเป็ นผลิตภัณฑ์ที่ได้ จากการนําเข้ าเป็ นหลัก
 เขตมัณฑะเลย์ นํา้ นมดิบจากฟาร์ มในเขตมัณฑะเลย์ ส่วนใหญ่ส่งไป
จํ า หน่ า ยให้ ร้ านนํ า้ ชา ขณะที่ บ างส่ ว นส่ ง ไปผลิ ต เป็ นนมข้ น ซึ่ ง ใน
เขตมัณฑะเลย์มีโรงงานที่ผลิตนมข้ นรายใหญ่ 2 แห่ง และบางส่วนส่งไป
ผลิตเป็ นนมพาสเจอร์ ไรซ์ และโยเกิร์ต ทัง้ นี ้ การกระจายสินค้ านมและ
ผลิตภัณฑ์นมผ่านช่องทางซูเปอร์ มาร์ เก็ตนัน้ ในเขตมัณฑะเลย์ยงั ไม่เป็ น
ที่ นิ ย มเท่า เขตย่า งกุ้ง และผู้บริ โ ภคในเขตมัณ ฑะเลย์ ก็ ไม่นิ ย มบริ โ ภค
นมพาสเจอร์ ไรซ์มากเท่าเขตย่างกุ้ง

 การนําเข้ า

 จากรายงานข้ อมูลสถิติการนําเข้ านมและผลิตภัณฑ์ นมอย่ างเป็ น
ทางการในปี 2558 มี มู ลค่ าอยู่ ท่ ีราว 60 ล้ านดอลลาร์ สหรั ฐ ส่วน
การนํ าเข้ าผ่านทางชายแดนไทยหรื อจีน มักเป็ นการลักลอบนําเข้ าจึง
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ตรวจสอบได้ ยากแต่คาดว่าการนําเข้ าจริ งจะสูงกว่าสถิติทางการ ทังนี
้ ้
จากมูลค่านําเข้ าดังกล่าวไทยเป็ นแหล่งนําเข้ าอันดับ 1 ของเมียนมาด้ วย
มูลค่านําเข้ า 18 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐ รองลงมาคือ นิวซีแลนด์ 16
ล้ านดอลลาร์ สหรัฐ
 ผลิตภัณฑ์ นมหลากหลายชนิ ดที่วางจําหน่ ายในเมียนมามาจาก
การนํ า เข้ า เนื่ อ งจากผู้ป ระกอบการในประเทศยัง ไม่ ส ามารถผลิ ต
ผลิตภัณฑ์นมได้ หลากหลายมากนัก โดยผลิตภัณฑ์นมนําเข้ าเหล่านี ้จะ
กระจายไปทัว่ ประเทศ ตามพื ้นที่ที่ไฟฟ้าเข้ าถึง ซึง่ เป็ นไปตามธุรกิจโลจิสติกส์
ในลักษณะควบคุมความเย็น (Cold Chain) และเมืองต้ นทางที่สินค้ าจะ
กระจายไปถึงก่อน อาทิ ย่างกุ้ง มัณฑะเลย์ เนปิ ดอว์ และบางเมืองเล็กๆ
ในเขตพะโค และเขตมัณฑะเลย์
 นมผงที่นําเข้ าจะถูกนํามาบรรจุแยกจําหน่ าย หรื อใช้ เป็ นวัตถุดิบ
ในการผลิตผลิตภัณฑ์ นม อาทิ นมข้ นหวาน โยเกิร์ต และอื่นๆ เพื่อใช้
บริ โภคในประเทศ ทังนี
้ ้ นมผงที่เมียนมานําเข้ าส่วนใหญ่นํามาใช้ เป็ น
วัตถุดิบในการผลิตนมข้ น มีเพียงส่วนน้ อยที่จําหน่ายเป็ นนมผงให้ กับ
ครัวเรื อน นมผงส่วนใหญ่วางจําหน่ายในซูเปอร์ มาร์ เก็ต และจําหน่าย
ในลักษณะครี มสําหรับเครื่ องดื่มร้ อน และนมผงสําหรับทารก ทังนี
้ ้ นมผง
แบรนด์ตา่ งประเทศจะได้ รับความนิยมมากกว่าแบรนด์ท้องถิ่น
 ภาษีนําเข้ านมและผลิตภัณฑ์ นมของเมียนมาอยู่ในระดับตํ่า ทังนี
้ ้
เมียนมาเรี ยกเก็บภาษีนําเข้ านมและผลิตภัณฑ์นมส่วนใหญ่ในอัตราร้ อยละ 0
และผลิตภัณฑ์บางประเภทอยูท่ ี่ร้อยละ 3-5
มูลค่ านําเข้ านมและผลิตภัณฑ์ นมของเมียนมา
พันดอลลาร์ สหรัฐ
เนยแข็ง
เนย ไขมันและไขมันอื่นๆ ทีไ่ ด้จากนม
หางนม
บัตเตอร์มลิ ค์ โยเกิรต์ นมและครีมชนิดเคอร์เดิล
นมและครีม ทีท่ ําให้เข้มข้น หรือเติมนํ้าตาลทราย
นมและครีม ทีไ่ ม่ทําให้เข้มข้น และไม่เติมนํ้าตาลทราย
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นมและผลิตภัณฑ์ นมที่เมียนมานําเข้ าในปี 2558
รายละเอียดสินค้ าตาม HS Code
 HS 0401 นมและครี ม ที่ไม่ทําให้ เข้ มข้ น และไม่เติมนํ ้าตาล หรื อสารทําให้ หวานอื่น ๆ
 HS 0402 นมและครี ม ที่ทําให้ เข้ มข้ น หรื อเติมนํ ้าตาล หรื อสารทําให้ หวานอื่น ๆ
 HS 0403 บัตเตอร์ มิลค์ นมและครี มชนิดเคอร์ เดิล โยเกิร์ต เคเฟอร์ รวมทังนมและครี
้
ม
ที่หมักหรื อทําให้ เปรี ย้ วอย่างอื่น จะทําให้ เข้ มข้ น เติมนํ ้าตาลหรื อสารทําให้ หวานอื่นๆ
ปรุงกลิ่นรสเติมผลไม้ ลูกนัต หรื อโกโก้ หรื อไม่ก็ตาม
 HS 0404 หางนม
 HS 0405 เนย ไขมันและนํ ้ามันอื่นๆ ที่ได้ จากนม รวมทังเดรี
้ สเปรด
 HS 0406 เนยแข็ง

แหล่ งนําเข้ านมและผลิตภัณฑ์ นมที่สาํ คัญของเมียนมาในปี 2558 (มูลค่ านําเข้ า 60 ล้ านดอลลาร์ สหรั ฐ)
1

HS 0402 : มูลค่านําเข้ า 42.9 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐ

2

HS 0403 : มูลค่านําเข้ า 8.6 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐ

3

HS 0406 : มูลค่านําเข้ า 3.2 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐ

4

HS 0405 : มูลค่านําเข้ า 2.1 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐ

5

HS 0401 : มูลค่านําเข้ า 2.0 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐ

6

HS 0404 : มูลค่านําเข้ า 1.5 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐ
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 การสนั บสนุ นจาก  รั ฐ บาลเมี ย นมาให้ ค วามสํา คั ญกั บ การพัฒ นาอุ ต สาหกรรมนม
ภาครัฐ
ในประเทศ เห็นได้ จากการที่กระทรวงปศุสตั ว์ ประมง และพัฒนาชนบท
ของเมียนมานําเข้ าพ่อพันธุ์ และแม่พนั ธุ์โคนมจากไทยมาปรับปรุ งพันธุ์
โคนมในประเทศ พร้ อมเชิ ญ ชวนผู้ ประกอบการในประเทศและ
ต่างประเทศเข้ ามาดําเนิ นการผลิตนมยูเอชที รวมถึงสนับสนุนให้ มี
การจําหน่ายอุปกรณ์การเลี ้ยงโคนมที่ทนั สมัย
 โครงการนมโรงเรี ย น ภาครั ฐ ให้ ง บประมาณแก่ โ รงเรี ย นในพี น้ ที่
บริ เวณย่างกุ้งเพื่อจัดหานมให้ เด็กๆ ในโรงเรี ยนได้ ดื่มทุกวันที่มาเรี ยน
เป็ นเวลา 6 ปี และมีแผนจะขยายโครงการดังกล่าวไปเมืองอื่นๆ โดย
มีการคาดการณ์ ว่าเด็กๆ ที่ อยู่ภายใต้ โครงการนมโรงเรี ยนจะคุ้นชิ นกับ
การดื่มนม และเมื่อเติบโตขึ ้นก็จะเลือกดื่มนมต่อเนื่องด้ วยเช่นกัน ทังนี
้ ้
ภาครั ฐ เมี ย นมาให้ ก ารสนับ สนุน โครงการดัง กล่า ว เนื่ อ งจากเห็ น ว่า
มีสว่ นสําคัญในการช่วยพัฒนาร่างกายและสุขภาพเยาวชนของเมียนมา
ซึง่ จะเป็ นกําลังสําคัญของประเทศในอนาคต
 กฎหมายการลงทุนฉบับใหม่ ของเมียนมา (Foreign Investment
Law : FIL) ปั จจุบนั สภาแห่งชาติเมียนมา (สภาสูง) อนุมตั ิกฎหมาย
การลงทุนฉบับใหม่ของประเทศที่สภาผู้แทนราษฎร (สภาล่าง) ยื่นเสนอแล้ ว
และกฎหมายฉบับดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ หลังจากประธานาธิบดีของ
เมียนมาลงนามเป็ นที่เรี ยบร้ อย จึงคาดว่ากฎหมายการลงทุนฉบับใหม่
ของเมี ย นมาจะนํ า มาใช้ ใ นเร็ ว ๆ นี ้ ทัง้ นี ้ แม้ จ ะยัง ไม่มี ร ายละเอี ย ดที่
ชัดเจนของกฎหมายดังกล่าว แต่คาดว่าจะไม่ส่งผลกระทบทางลบต่อ
การค้ าและการลงทุนในอุตสาหกรรมนมและผลิตภัณฑ์นมของเมียนมา
เนื่ อ งจากเป็ นหนึ่ ง ในอุต สาหกรรมสํ า คัญ ที่ ภ าครั ฐ ของเมี ย นมาให้
การสนับสนุน
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โอกาสการค้ าการลงทุนของไทยในอุตสาหกรรมนมและผลิตภัณฑ์ นมของเมียนมา
จากการศึกษา Supply Chain อุตสาหกรรมนมและผลิตภัณฑ์นมในเมียนมาพบว่า ด้ านการผลิต
นํ า้ นมดิ บ มี ป ริ ม าณไม่ เ พี ย งพอกับ ความต้ อ งการ และคุณ ภาพการผลิ ต และการตรวจสอบยัง ไม่ ไ ด้
มาตรฐานเพียงพอกับการส่งเข้ าสู่โรงงานแปรรู ปนมและผลิตภัณฑ์ นม ขณะที่ การแปรรู ปยังเน้ นการผลิต
นมพร้ อมดื่มที่ไม่ต้องแช่เย็นเนื่องจากการขนส่งด้ วยระบบควบคุมความเย็นในเมียนมายังขาดประสิทธิภาพจึง
เป็ นอุปสรรคต่อการกระจายสินค้ าที่ต้องอยู่ภายใต้ การควบคุมอุณหภูมิ ขณะที่ด้านความต้ องการนมและ
ผลิตภัณฑ์ นมของเมียนมามีแนวโน้ มเพิ่มขึน้ ทัง้ ด้ วยปั จจัยเกื อ้ หนุนจากการสนับสนุนของภาครั ฐผ่าน
โครงการนมโรงเรี ยน และความนิยมบริ โภคนมและผลิตภัณฑ์นมที่เพิ่มขึ ้นของชาวเมียนมา ซึ่งเห็นได้ จาก
การนําเข้ านมและผลิตภัณฑ์นมที่เพิ่มขึ ้น
ด้ วยสถานการณ์ดงั กล่าว จึงอาจกล่าวได้ ว่ายังไม่อยู่ในจังหวะที่เหมาะสมที่ผ้ ปู ระกอบการไทยจะ
เข้ าไปลงทุน ตัง้ โรงงานแปรรู ปนมในเมี ยนมาในขณะนี ้ แต่มีโอกาสในการส่งออกเพื่ อรองรั บตลาดที่ มี
แนวโน้ มเติบโต ทังนมที
้ ่ไม่ต้องแช่เย็น และนมที่ต้องแช่เย็นสําหรับในบางพื ้นที่ อาทิ ในย่างกุ้งซึง่ ระบบขนส่ง
เข้ าถึงได้ และผู้บริ โภคมีกําลังซื ้อ นอกจากนี ้ ไทยยังมีโอกาสสนับสนุนผู้ประกอบการเมียนมาในด้ านอื่นๆ
ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เนื่ อ งจากปั จ จุบัน มี ผ้ ูป ระกอบการผลิ ต นมพร้ อมดื่ ม รายใหญ่ ใ นเมี ย นมาบางรายว่ า จ้ า ง
ั ฑ์จากไทย รวมถึงว่าจ้ างผลิตนมกล่อง
ผู้ประกอบการไทยผลิตและติดตังเครื
้ ่ องจักรในโรงงาน สัง่ ซื ้อบรรจุภณ
ภายใต้ แบรนด์ ของตนเพื่อนํ าเข้ ามาจําหน่ายในเมียนมา นอกจากนี ้ ด้ านผู้เลีย้ งโคนมของเมียนมาก็ มี
การนําเข้ าแร่ธาตุผง (ประกอบด้ วยวิตามิน แร่ธาตุ และกรดอะมิโนที่จําเป็ นสําหรับโคนม) จากไทย แสดงให้
เห็นว่าศักยภาพของไทยในธุรกิจนี ้เป็ นที่ยอมรับของเมียนมา
นอกจากนี ้ ยัง มี โ อกาสในอี ก หลายธุ ร กิ จ สํ า หรั บ ผู้ ประกอบการไทยที่ ส นใจจะรุ ก เข้ าไปใน
อุตสาหกรรมนมและผลิตภัณฑ์นมในเมียนมา อาทิ
ธุรกิจที่มีโอกาส
ปั จจัยสนับสนุน
การส่ งออกผลิ ต ภั ณ ฑ์ นมสํ า หรั บ  ปริ มาณนํ ้านมดิบสําหรับลูกวัวในเมียนมามีอยู่อย่างจํากัด
ลูกวัว (Calf milk replacer)
โดยส่ ว นใหญ่ เ กษตรกรมั ก จะให้ ลู ก วั ว ดู ด นมจากเต้ า
หลังการรี ดนมเสร็ จแล้ ว ปริ มาณนํ า้ นมที่ ลูกวัวได้ รั บ จึ ง มี
อย่างจํากัดและส่งผลต่อการเจริญเติบโต ดังนัน้ การให้ ลกู วัว
ได้ รับผลิตภัณฑ์ น มสําหรั บลูก วัว แทนการดูดนมจากเต้ า
หลัง การรี ด นมเสร็ จ แล้ ว จะช่ ว ยเพิ่ ม สารอาหารที่ จํ า เป็ น
ขันพื
้ ้นฐานสําหรับลูกวัวได้ อย่างพอเพียง นอกจากนี เมื
้ ่อพิจารณา
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ธุรกิจที่มีโอกาส

การตัง้ โรงงานอาหารข้ นสําหรับลูกวัว 

การส่ งออกถังสเตนเลสสตีลใส่ นม



การส่ งออกและติดตัง้ Milk cooling
tanks



การส่ งออกอุ ปกรณ์ ตรวจสอบ 
มาตรฐานนํา้ นม

ปั จจัยสนับสนุน
ด้ านความคุ้มค่าแล้ วพบว่า นม 1 ลิตรที่ ได้ มาจากนมผง
(ผลิตภัณฑ์นมสําหรับลูกวัว) จะมีต้นทุนถูกกว่านม 1 ลิตร
ที่ลกู วัวดูดจากเต้ าของแม่ววั เนื่องจากนมสดจากแม่ววั นําไป
จําหน่ายได้ ราคาดีกว่าผลิตภัณฑ์นมสําหรับลูกวัวที่เกษตรกร
ซื ้อมา
ปั จจุบนั มีโรงงานอาหารข้ น (อาหารสัตว์) ที่เปิ ดอยู่ในเมียนมา
เพียงไม่กี่แห่ง และเน้ นไปที่ การผลิตอาหารข้ นสําหรับสุกร
และไก่ เป็ นหลัก ทัง้ นี ้ ความต้ องการอาหารข้ นคุณ ภาพดี
สําหรับลูกวัวในเมียนมามีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้น หลังจากภาครัฐ
สนับสนุนการผลิตนมในประเทศมากขึ ้น
ถังเก็บและบรรจุภณ
ั ฑ์ขนส่งนํ ้านมในเมียนมานิยมใช้ เป็ น
อะลูมิ เ นี ย ม เหล็ ก และพลาสติ ก ซึ่ ง หากเปลี่ ย นมาใช้
ถังสเตนเลสสตีลจะทําให้ นํ ้านมมีคณ
ุ ภาพดีกว่าและมีอายุ
การเก็บยาวนานกว่า
คาดว่ า ฟาร์ มโคนมขนาดใหญ่ ใ นเมี ย นมาจะมี ค วาม
ต้ องการแทงก์เก็บรักษาความเย็นขนาดใหญ่ เพื่อเก็บรักษา
นํา้ นมดิบ เพราะวิธีนีจ้ ะสามารถรี ดนมวัวได้ วันละ 2 ครัง้
และการทําให้ นํ ้านมดิบเย็นก่อนจะช่วยยืดอายุการเก็บรักษา
นมและผลิตภัณฑ์ นม นอกจากนี ้ การนํ านํ า้ นมเก็บรั กษา
ความเย็นในอุณหภูมิที่เหมาะสมภายใน 2 ชัว่ โมงหลังการ
รี ดนํ า้ นมจะช่ว ยยับยัง้ การเจริ ญเติบ โตของแบคที เ รี ย ใน
นํ ้านมดิบ
การตรวสอบคุณภาพของนํ ้านมในเมียนมาส่วนใหญ่ยงั ไม่ตรง
ตามมาตรฐานมากนัก เช่น
วิธี การตกตะกอนด้ ว ย
แอลกอฮอล์ แต่ใ นอนาคตคาดว่ าจะมี วิ ธี การทดสอบที่ มี
ประสิทธิ ภาพมากขึ ้น ทําให้ เครื่ องมือทดสอบ อาทิ เครื่ อง
วิเคราะห์นํ ้านม มีแนวโน้ มเป็ นที่ต้องการใช้ มากขึ ้นสําหรับ
โรงงานที่มีขนาดใหญ่ รวมถึงเครื่ องมือทดสอบที่ มีความ
เ ที่ ย ง ต รง ก็ มี ค ว า ม จํ า เ ป็ น ม า ก ขึ น้ เ พื่ อ ใ ช้ กํ า ห น ด
ส่วนประกอบของนํ ้านมและคุณภาพของนม เป็ นต้ น
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