
โอกาส และ อุปสรรค ของการค้า-การลงทุนในพม่า 
ปี 2559 เป็นปีเร่ิมตน้ของการเขา้สู่บรรยากาศของประชาคมเศรษฐกิจอาเซ่ียน  พร้อมกนัไปกบัการ

เร่ิมตน้ของรัฐบาลใหม่หลงัการเลือกตั้งในพม่า การเปล่ียนแปลงดา้นการปกครองโดยรัฐบาลพลเรือนคร้ัง
แรกของพม่า หลงัจากท่ีเคยถูกปกครองโดยรัฐบาลท่ีมาจากกองทพัมานานกวา่ 50 ปี  นาํมาซ่ึงความสนใจของ
การคา้และการลงทุนจากต่างประเทศหลายๆประเทศ   นอกจากประเทศเพื่อนบา้นอยา่งไทย ท่ีมีความร่วมมือ
ทางการคา้มายาวนานหลายทศวรรษแลว้   ประเทศและกลุ่มประเทศมหาอาํนาจทางเศรษฐกิจ เช่น  กลุ่มประเทศ
ในยโุรป   ประเทศสหรัฐอเมริกา  จีน  ญ่ีปุ่น  อินเดีย  เกาหลี  ฯลฯ  ต่างกใ็หค้วามสนใจท่ีจะเขา้ไปมีส่วนร่วมทั้ง
ดา้นการคา้และการลงทุนในพม่า    

ความเปล่ียนแปลงดงักล่าวมีผลกระทบต่อการคา้ระหวา่งประเทศไทยกบัพม่ากนัในหลายดา้น 
ทั้งในดา้นของการเจริญเติบโตของการคา้ระหวา่งไทยกบัพม่า   การแข่งขนัท่ีรุนแรงข้ึนจากผูม้าใหม่จากประเทศ
ต่างๆ   และ โอกาสของการพฒันาทางการคา้และการลงทุนในส่ิงใหม่ๆท่ียงัไม่เคยเกิดข้ึนในอดีตท่ีพม่าถูก
ปกครองโดยรัฐบาลท่ีมาจากกองทพัยาวนานมาหลายสิบปี  
 สภาพแวดลอ้มทางการคา้และการลงทุนในพม่าในปัจจุบนั แตกต่างกนัมาก เม่ือเทียบกบัพม่าในยคุหา้ – 
หกปีก่อนท่ีจะมีการประกาศใชรั้ฐธรรมนูญและมีการเลือกตั้ง   
 ในยคุก่อนท่ีจะมีการประกาศใชรั้ฐธรรมนูญ  การบริหารประเทศ อยูใ่นความรับผดิชอบของผูบ้ริหาร
จากกองทพั   ผูป้ระกอบการทั้งในพม่าและผูป้ระกอบการจากต่างประเทศ ไม่มีความเช่ือมัน่วา่ทิศทางการพฒันา
ดา้นเศรษฐกิจ และ การปกครองจะปรับเปล่ียนไปในทิศทางใด   การคา้และการลงทุนเป็นไปเท่าท่ีเง่ือนไขของ
ผูป้ระกอบการพร้อมท่ีจะทาํประโยชน์จากโครงการหรือการคา้กบัพม่าได ้  ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่จะรอดู
สถานการณ์ท่ีจะเปล่ียนแปลงไปหลงัการเลือกตั้งในปี ค.ศ. 2015  ซ่ึงในท่ีสุด ผลการเลือกตั้งทาํใหพ้ม่าไดรั้ฐบาล
ใหม่ท่ีไดเ้สียงขา้งมากจากอดีตพรรคฝ่ายคา้นซ่ึงมีกลุ่มของนางอองซานซูจีเป็นผูเ้ขา้กมุอาํนาจการบริหาร 
 บรรยากาศการส่งผา่นอาํนาจการบริหารจากรัฐบาลเดิมท่ีมาจากกองทพั สู่อดีตผูน้าํพรรคฝ่ายคา้น
เป็นไปอยา่งสงบเรียบร้อย  ทาํใหบ้รรยากาศการคา้และการลงทุนในพม่าเร่ิมคึกคกัข้ึนมาก  นกัลงทุนจากเกาหลี
เป็นกลุ่มนกัลงทุนท่ีเขา้ไปดาํเนินธุรกิจในพม่ามาอยา่งยาวนาน  ยงัคงมีความมัน่คงในการพฒันาการคา้และการ
ลงทุนในพม่าอยา่งต่อเน่ือง   ในขณะท่ีนกัลงทุนจากญ่ีปุ่น ไดมี้การขยายผลความร่วมมือกบัพม่าทั้งดา้นการคา้
และการลงทุนอยา่งมากมาย    ประเทศในสหภาพยโุรปไดเ้ก้ือกลูใหพ้ม่าไดมี้โอกาสในการพฒันาช่องทางการคา้
กบัสหภาพยโุรปมากข้ึน  โดยท่ีก่อนหนา้น้ีหลายปี  ไดมี้การใหค้วามช่วยเหลือดา้นวชิาการแก่ผูป้ระกอบการ
พม่าในการปรับปรุงพฒันามาตรฐานสินคา้อาหารใหไ้ดก้ารรับรองมาตรฐานจากทางสหภาพยโุรป  จนกระทัง่
ไดใ้หสิ้ทธิพิเศษทางดา้นภาษีการนาํเขา้สินคา้ประเภทอาหารและการเกษตรจากพม่า  ทาํใหสิ้นคา้เกษตรท่ีมี
แหล่งกาํเนิดจากประเทศพม่า ไม่ตอ้งเสียภาษีนาํเขา้ในกลุ่มสหภาพยโุรป   ต่างจากสินคา้ท่ีมีแหล่งกาํเนิดจาก
ประเทศไทยซ่ึงตอ้งมีภาระดา้นภาษีต่างๆในการนาํเขา้สู่กลุ่มสหภาพยโุรป 
 
 



 การเปล่ียนแปลงดา้นการเมืองภายในพม่าและความสมัพนัธ์ระหวา่งพม่ากบัต่างประเทศ  ส่งผลกระทบ
ต่อการดาํเนินธุรกิจของผูป้ระกอบการไทยในดา้นท่ีพม่าจะมีโอกาสเป็นทั้งคู่คา้และคู่แข่งสาํคญั 
 ผูป้ระกอบการไทยควรใหค้วามสนใจและติดตามดูความเปล่ียนแปลงต่าง ๆในพม่าอยา่งใกลชิ้ด  
เพื่อท่ีจะประเมินดูและศึกษาช่องทางการพฒันาตนเองใหไ้ดข้อ้มูลท่ีชดัเจนเพื่อการตดัสินใจและปรับตวัให้
สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไปในประเทศเพื่อนบา้น  วา่เราควรท่ีจะปฏิบติัอยา่งไรในกรณีท่ีเพื่อน
บา้นพฒันาข้ึนมาเป็นคู่แข่ง  หรือเราควรจะใชโ้อกาสการเปล่ียนแปลงในพม่าอยา่งไร  ใหพ้ม่าเป็นลูกคา้ราย
สาํคญัของไทย ทั้งน้ีการเปล่ียนแปลงและพฒันาในพม่า  จะมีผลใหพ้ม่ามีความตอ้งการสินคา้และบริการใหม่ๆ
หลายๆดา้น เราควรใชข้อ้ไดเ้ปรียบทั้งทางดา้นภูมิศาสตร์และสงัคม วฒันธรรมท่ีใกลชิ้ดคลา้ยคลึงกนั  ทาํ
ประโยชน์ใหพ้ม่าเป็นคู่คา้ของไทย และร่วมมือกนัพฒันาการผลิตสินคา้และบริการใหเ้ป็นหุน้ส่วนท่ีมีความ
เขม้แขง็ในการเขา้สู่การแข่งขนัใหม่ในตลาดสากล   ดีกวา่ท่ีจะปล่อยใหเ้สียโอกาสในการร่วมมือกบัเพื่อนบา้น 
และเป็นช่องทางใหคู่้แข่งจากประเทศอ่ืนๆท่ีมีทั้งกาํลงัทุน  ความกา้วหนา้ดา้นวิชาการ  และ การตลาดระหวา่ง
ประเทศ  เขา้ไปร่วมมือกบัเพื่อนบา้น และใชป้ระเทศเพือ่นบา้นเป็นฐานการผลิตใหม่   เขา้มาแข่งกบัไทยใน
ตลาดสากล   หากสถานการณ์เป็นไปในแนวทางดงักล่าว   ผูป้ระกอบการไทยโดยเฉพาะภาคการผลิตดา้น
การเกษตร   จะตอ้งเผชิญกบัคู่แข่งท่ีมีขอ้ไดเ้ปรียบมากกวา่ไทย  ทั้งในดา้นของตน้ทุนการผลิต   ความอุดม
สมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ  และ เง่ือนไขสิทธิประโยชน์ทางดา้นภาษีนาํเขา้ท่ีพม่าไดรั้บจากคู่คา้ในตลาด
ระหวา่งประเทศ   
 แนวโนม้ของการพฒันาในประเทศพม่า จะเป็นไปตามแนวความคิดของรัฐบาลใหม่ท่ีตอ้งการส่งเสริม
ใหป้ระชาชนในพม่าไดมี้สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึนใหส้อดคลอ้งกบัความเป็นประเทศ
เกษตรกรรม การพฒันาอุตสาหกรรมเพ่ือทดแทนการนาํเขา้   และการใชป้ระโยชน์อยา่งย ัง่ยนืจาก
ทรัพยากรธรรมชาติในพม่า  เช่น การพฒันาดา้นการเกษตรทนัสมยัดว้ยการใชเ้คร่ืองจกัรทดแทนแรงงานภาค
การเกษตรซ่ึงเร่ิมขาดแคลนในบางพ้ืนท่ี    การพฒันาดา้นอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว   ซ่ึงเร่ิมเจริญเติบโตอยา่ง
รวดเร็วหลงัจากท่ีพม่าเร่ิมเปิดตวัสู่สากล 
 เม่ือพิจารณาจากแนวโนม้การพฒันาในพม่า  จะพบวา่หากผูป้ระกอบการไทยมีความพร้อมท่ีจะเขา้ไป
ลงทุนหรือมีส่วนร่วมกบัพม่าเป็นพนัธมิตรพฒันาดา้นการผลิตและการคา้  พม่าจะเป็นทั้งตลาดและฐานการผลิต
ใหม่ท่ีมีศกัยภาพในการเจริญเติบโตดว้ยการนาํเอาเทคโนโลย ี ประสบการณ์ และลู่ทางการคา้ของไทย เขา้ไป
ผนึกความร่วมมือกบัผูป้ระกอบการในพม่า  ใชป้ระโยชนจ์ากความอุดมสมบูรณ์ดา้นทรัพยากรธรรมชาติในพม่า 
และ ตน้ทุนดา้นแรงงานท่ีตํ่ากวา่ประเทศอ่ืนๆ  พฒันาการผลิตสินคา้และบริการท่ีไทยมีความชาํนาญ  เพื่อการ
ส่งออกไปแข่งขนัในตลาดระหวา่งประเทศ  และป้อนตลาดพม่าท่ีเร่ิมมีความตอ้งการสินคา้และบริการใหม่ๆเพื่อ
ตอบสนองการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจในประเทศพม่า 
 
 
 
 



 
 
ธุรกิจทีม่ีแนวโน้มดใีนพม่า 

การเกษตร และ อุตสาหกรรมท่ีเก่ียวกับการเกษตร 
พม่ามีประชากรท่ีอยูใ่นภาคการเกษตรราวส่ีลา้นครัวเรือน ประเทศพม่ามีพื้นท่ีขนาดส่ีร้อยยีสิ่บลา้นไร่  มี
ขนาดใหญ่กวา่ประเทศไทยหน่ึงร้อยลา้นไร่   ยงัมีพื้นท่ีซ่ึงอุดมสมบูรณ์ทั้งดา้นดิน นํ้า และส่ิงแวดลอ้มท่ี
เหมาะกบัการพฒันาดา้นการเกษตรอีกมากท่ียงัไม่ไดพ้ฒันา แรงงานภาคเกษตรในพม่ายงัมีอยูเ่พียง
พอท่ีจะนาํมาพฒันาดา้นการเกษตรดว้ยการใชเ้คร่ืองจกัรการเกษตรเขา้ไปขยายกาํลงัการผลิต    ในอดีตท่ี
ผา่นมา เกษตรกรมีขอ้จาํกดัดา้นทุน  ทาํใหก้ารผลิตในภาคเกษตรไม่สามารถลงทุนมากในดา้นสารเคมีท่ีจะ
ใชใ้นการผลิต  ในดา้นกลบักเ็ป็นผลดีท่ีทาํใหพ้ม่ามีโอกาสท่ีจะพฒันาดา้นการเกษตรไปสู่การผลิตแบบ
เกษตรอินทรีย ์
 ตน้ทุนการผลิตในพม่าปัจจุบนั (ใน พ.ศ.2559) ยงัมีตน้ทุนท่ีตํ่ากวา่ไทย  ตวัอยา่งเช่น การเพาะปลูกขา้ว
ในพม่า มีตน้ทุนการผลิตประมาณ 2340 บาท ต่อไร่ ผลผลิตต่อไร่ประมาณ 800 กิโลกรัมต่อไร่   เม่ือเทียบ
กบัตน้ทุนการผลิตในประเทศไทย  พม่าจะมีตน้ทุนท่ีตํ่ากวา่ไทยคร่ึงหน่ึง และคุณภาพของผลผลิตท่ีไดใ้น
ปัจจุบนั กเ็ป็นขา้วท่ีมีคุณภาพดา้นรสชาติดีไม่แพไ้ทย 
รัฐบาลในอดีตและปัจจุบนัมีนโยบายท่ีจะพฒันาดา้นการเกษตรในพม่าซ่ึงเป็นพื้นฐานสาํคญัในการส่งเสริม
ใหป้ระชากรส่วนใหญ่มีความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึน   เป็นหลกัประกนัความมัน่คงดา้นอาหารของประเทศ  และเป็น
แหล่งรายไดส้าํคญัจาการส่งออก   พม่าเคยเป็นผูผ้ลิตและส่งออกขา้วรายใหญ่ของโลก และยงัมีความ
ตอ้งการท่ีจะพฒันาเพื่อท่ีจะไดมี้ส่วนแบ่งทางการตลาดในกาส่งออกมากข้ึน ในปี 2558 พม่าได้
พฒันาการส่งออกขา้วเพิ่มเป็นสองลา้นตนั   เพิ่มข้ึนจากประมาณหา้แสนตนัในปี 2555  
 สภาพการผลิตทางการเกษตรของพม่าในปัจจุบนั  โดยทัว่ไปยงัไม่ทนัสมยั   เทคโนโลยดีา้นการเกษตร
ยงัอยูใ่นระดบัเดียวกบัไทยเม่ือราวยีสิ่บกวา่ปีก่อน   ดงันั้น จึงเป็นช่องวา่งท่ีเป็นโอกาสใหป้ระกอบการไทย
ท่ีมีความพร้อมเขา้ไปศึกษาดูความเป็นไปไดข้องการท่ีจะเขา้ไปทาํการคา้ หรือการลงทุน  ดว้ยการลงทุนเอง 
หรือการเขา้ไปมีส่วนร่วมกบัผูป้ระกอบการในพม่า  ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัเง่ือนไขดา้นความพร้อมและกฎระเบียบ
ของพม่าในแต่ละสาขาการเกษตรท่ีจะเปิดโอกาสใหก้ารลงทุนจากต่างประเทศเขา้ไปทาํได ้
 
ธุรกิจในอุตสาหกรรมท่องเท่ียว 
พม่าเพิ่งเร่ิมผอ่นคลายดา้นกฎระเบียบในการเดินทางของชาวต่างชาติเขา้ไปในพม่าอยา่งจริงจงัเพยีงสิบกวา่
ปี   และภาพของพม่าท่ีเคยดูน่ากลวัในสายตาชาวต่างชาติกลบักลายเป็นดูดีน่าสนใจไปท่องเท่ียวเพยีงไม่ก่ีปี
ท่ีผา่นมาหลงัการเลือกตั้งในปี ค.ศ. 2010   ผลจากการท่ีส่ือตะวนัตกเร่ิมนาํเสนอขอ้มูลเก่ียวกบัประเทศพม่า
ท่ีเป็นจริงมากข้ึน  ประกอบกบัวฒันธรรมของพม่าท่ีมีมิตรไมตรีกบัชาวต่างชาติ  ทาํใหพ้ม่าเป็นแหล่ง
ท่องเท่ียวใหม่ท่ีน่าสนใจ   ธุรกิจท่ีเก่ียวกบัการท่องเท่ียวในพม่า ยงัอยูช่่วงเพิ่งเร่ิมพฒันา  และยงัมีช่องวา่งท่ี
จะเป็นโอกาสใหผู้ป้ระกอบการรายใหม่เขา้สู่ธุรกิจน้ีในพม่า 



 
ธุรกิจเก่ียวกับความสวยงาม 
ไทยมีประสบการณ์ดา้นธุรกิจความสวยงาม   และความรู้ในดา้นอุตสาหกรรมเคร่ืองสาํอางท่ีทนัสมยั 
สินคา้เก่ียวกบัเคร่ืองสาํอางของไทยมีคุณภาพและราคาท่ีสามารถแข่งขนักบัคู่แข่งไดใ้นภูมิภาคน้ี    
ปัจจุบนัพม่าจะเร่ิมมีกาํลงัซ้ือท่ีเพิ่มมากข้ึนและจะเป็นตลาดท่ีน่าสนใจสาํหรับธุรกิจในสาขาน้ี 
 
ธุรกิจเก่ียวกับการศึกษาและอบรมพฒันาวชิาชีพ 
ความขดัแยง้ทางการเมืองในอดีตและนโยบายการอยูอ่ยา่งโดดเด่ียวของพม่า  ทาํใหปั้ญญาชนท่ีมีความรู้
ความสามารถเคล่ือนยา้ยออกจากพม่า   นโยบายของรัฐบาลพม่าในอดีตปิดกั้นดา้นการศึกษาเพื่อบัน่ทอน
กาํลงัของนกัศึกษาท่ีเป็นกาํลงัสาํคญัในการต่อตา้นรัฐบาล  ทาํใหป้ระเทศพม่าขาดบุคคลากรท่ีมีความรู้
ความสามารถซ่ึงเป็นกาํลงัสาํคญัในการพฒันาประเทศ  ประกอบกบัการชะงกังนัของอุตสาหกรรมในพม่า
ท่ีบริหารโดยวสิาหกิจท่ีมีผูบ้ริหารมาจากกองทพัซ่ึงไม่มีความชาํนาญดา้นการบริหารจดัการเก่ียวกบั
อุตสาหกรรม   ยิง่ทาํใหไ้ม่มีการพฒันาทางดา้นฝีมือแรงงาน 
ในพม่ายคุใหม่ท่ีตอ้งการพฒันาประเทศจึงจาํเป็นตอ้งเร่งพฒันาคุณภาพของประชาชนใหเ้ป็นผูท่ี้มีคุณภาพ
สามารถยกระดบัการพฒันาประเทศใหมี้ความทนัสมยั 
ปัจจุบนัการเรียนรู้วิทยาการและความรู้สมยัใหม่ของคนในประเทศพม่าจะมีทางเลือกใหม่   คือการไป
ทาํงานหรือศึกษาต่อในต่างประเทศ   หรือเขา้รับการศึกษาฝึกอบรมจากสถาบนัในประเทศท่ีมีความร่วมมือ
กบัสถาบนัในต่างประเทศ เช่นสิงคโปร์  ญ่ีปุ่น ไทย  และมีการนาํเขา้ครูอาจารยจ์ากต่างประเทศเขา้ไป
พฒันาดา้นการเรียนการสอนในพม่า  ธุรกิจดา้นการฝึกอบรมจากต่างชาติในพม่าเร่ิมมีความตอ้งการมากข้ึน 
เพื่อพฒันาคุณภาพของบุคคลากรในองคก์รธุรกิจในพม่า 
 
ธุรกิจด้านไอที 
ชาวพม่ามีพื้นฐานดา้นการฝึกสมาธิท่ีดี  และมีความสามารถดา้นการเรียนรู้ในเร่ืองไอที   มีบริษทัต่างชาติท่ี
เขา้ไปลงทุนดา้นการผลิตซอฟทแ์วร์โดยใชบุ้คคลากรในพม่าท่ีมีพื้นฐานดา้นไอที   ผลิตซอฟทแ์วร์เพื่อ
ตอบสนองลูกคา้ในต่างประเทศ   ในขณะเดียวกนั  ธุรกิจและอุตสาหกรรมต่างๆในพม่าท่ีจะตอ้งพฒันา  
จาํเป็นตอ้งมีซอฟทแ์วร์เพื่อใชใ้นกิจการต่างๆ   บริษทัและธุรกิจต่างๆทั้งท่ีเป็นของชาวพม่าเองและบริษทั
จากต่างประเทศ   เป็นกลุ่มลูกคา้เป้าหมายดา้นไอทีของบริษทัท่ีมีความพร้อมท่ีจะบริการใหลู้กคา้ในพม่า 
 
การค้ากับพม่าเพื่อใช้ประโยชน์จากแหล่งกําเนิดสินค้าในพม่าส่งต่อไปยงัประเทศท่ีให้สิทธิพเิศษทางการค้า 
ต่อพม่า  เช่น สหภาพยุโรป 
สิทธิประโยชน์ดา้นภาษีนาํเขา้ท่ีสหภาพยโุรปยกเวน้ใหก้บัสินคา้เกษตรและประมงท่ีมีแหล่งกาํเนิดจากพม่า 
เป็นขอ้ไดเ้ปรียบดา้นภาษีมากกวา่ 20% เม่ือเทียบกบัสินคา้จากประเทศไทย   ซ่ึงสินคา้ในกลุ่มการเกษตร
และประมงจะมีกาํไรไม่ถึงสิบเปอร์เซ็นต ์  หากผูป้ระกอบการไทยสามารถนาํส่วนต่างท่ีเป็นขอ้ไดเ้ปรียบน้ี 



ไปชดเชยกับต้นทุนในพม่าในส่วนท่ีสูงกว่าต้นทุนในประเทศไทย   พม่าจะเป็นแหล่งสินคา้ใหม่ของไทยท่ี
เลือกใชป้ระโยชน์จากขอ้ไดเ้ปรียบต่างๆ  นาํสินคา้ไปส่งออกสู่ลูกคา้ประจาํของไทยในตลาดระหวา่ง
ประเทศ 
 
อุตสาหกรรมท่ีเก่ียวกับการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน 
ขอ้จาํกดัดา้นงบประมาณและแหล่งเงินทุนในพม่าในอดีต  ทาํใหพ้ม่าไม่สามารถพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน
ใหมี้ความเหมาะสมและทนัสมยัไดอ้ยา่งประเทศเพื่อนบา้น สภาพโครงสร้างพื้นฐานท่ีเป็นอยูใ่น
ปัจจุบนัคลา้ยกบัสภาพของประเทศไทยก่อนหลายสิบปีท่ีผา่นมา    พม่ามีความจาํเป็นตอ้งพฒันาทั้งดา้น
ถนน ไฟฟ้า ประปา  ฯลฯ เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบันโยบายท่ีจะปรับใหพ้ม่าเป็นประเทศท่ีมีความทนัสมยั
 ประสบการณ์และความรู้ของผูป้ระกอบการไทย   ตลอดจนสินคา้และบริการจากประเทศไทยมีขอ้
ไดเ้ปรียบในเชิงภูมิศาสตร์ และความเหมาะสมท่ีจะนาํไปประยกุตใ์ชเ้พื่อการพฒันาดา้นโครงสร้างพื้นฐาน
ในพม่า 
 
อุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์นํา้ 
พม่าไม่มีปัญหาเร่ือง ไอยยู ู (Illegal, unreported and unregulated fishing) 
พม่ามีแหล่งประมงทะเลท่ียงัอุดสมบูรณ์ 
พม่ามีพื้นท่ีสาํหรับประมงนํ้าจืดและการเพาะเล้ียงสตัวน์ํ้ าอยูเ่ป็นจาํนวนมาก  ในส่วนท่ีมีการดาํเนินการเป็น
บ่อเพาะเล้ียงสตัวน์ํ้ าประเภทกุง้ และ ปลา นํ้าจืด มีมากวา่หน่ึงลา้นไร่   ในพื้นท่ีซ่ึงไดมี้การจดัทาํเป็นฟาร์ม
เพาะเล้ียงแลว้  ยงัไดผ้ลผลิตต่อพื้นท่ีไม่ดีเท่าการเพาะเล้ียงในประเทศไทย   ทาํใหเ้กษตรกรเพาะเล้ียงสตัวน์ํ้ า
ในพม่าไม่ประสบความสาํเร็จเท่าท่ีควร    พม่ามีความสนใจในการเพิม่ผลผลิตต่อไร่แบบยัง่ยนื และมีการ
เพาะเล้ียงสตัวน์ํ้ าเพื่อใชเ้ป็นวตัถุดิบในอุตสาหกรรมแปรรูปสตัวน์ํ้ าเพือ่การส่งออก    
 
อุตสาหกรรมเพื่อทดแทนการนําเข้า 
รัฐบาลพม่าตอ้งการพฒันาความเป็นอยูข่องประชาชนพม่าใหดี้ข้ึน  และตอ้งการอุตสาหกรรมท่ีมีการจา้ง
งานภายในประเทศ    ประชากรพม่าในปัจจุบนัมีมากกวา่หา้สิบลา้นคน   กาํลงัการผลิตสินคา้อุปโภคบริโภค
ของอุตสาหกรรมในประเทศพม่าในปัจจุบนัไม่เพยีงพอต่อความตอ้งการในประเทศ   ยงัจาํเป็นท่ีตอ้งนาํเขา้
สินคา้จากต่างประเทศเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคในพม่า    ผูป้ระกอบการไทยควรศึกษาดู
ความเป็นไปไดใ้นการขยายฐานการผลิตสินคา้ในประเทศพม่า   ซ่ึงอาจจะมีขอ้ไดเ้ปรียบดา้นการขนส่ง
ผลิตภณัฑส์าํเร็จรูปบางประเภทท่ีกินพื้นท่ีในการขนส่งมาก  ทาํใหต้น้ทุนการขนส่งสูง  หรือ ผลิตภณัฑท่ี์
ตอ้งใชแ้รงงานจาํนวนมากในการผลิต  เป็นตน้   นอกจากนั้น  ในการเร่ิมตน้อุตสาหกรรมใหม่ในพม่าซ่ึงยงั
มีขนาดตลาดเลก็กวา่ไทยมาก   ผูป้ระกอบการบางรายกใ็ชว้ิธีนาํเคร่ืองจกัรเก่าท่ีมีกาํลงัการผลิตนอ้ยและไม่
เหมาะสมท่ีจะใชเ้พื่อการแข่งขนัในประเทศไทย  ยา้ยมาใชใ้นโรงงานอุตสาหกรรมใหม่ในพม่าซ่ึงยงัไม่



จาํเป็นตอ้งใชเ้คร่ืองจกัรท่ีมีประสิทธิภาพสูงอยา่งในประเทศไทย   เป็นการยา้ยเคร่ืองจกัรเดิมไปในแหล่ง
ผลิตใหม่ท่ีมีความเหมาะสมและไดป้ระโยชน์มากกวา่ 
 
อุตสาหกรรมท่ีใช้แรงงานจาํนวนมาก 
ค่าแรงงานตามกฎหมายแรงงานท่ีกาํหนดไวต้ั้งแต่ปี 2558 กาํหนดค่าแรงขั้นตํ่าไวท่ี้ประมาณวนัละหน่ึงร้อย
บาทเศษ   เท่ากบัประมาณหน่ึงในสามของค่าแรงงานในประเทศไทย   ผูป้ระกอบการท่ีสามารถพฒันา
แรงงานในโรงงานในพม่าใหมี้ทกัษะเป็นแรงงานฝีมือเท่ากบัประเทศไทย จะไดป้ระโยชนจ์ากตน้ทุน
แรงงานท่ีตํ่ากวา่ 
 
อุตสาหกรรมท่ีใช้วตัถุดิบในท้องถิ่น 
เช่น วตัถุดิบจากผลผลิตดา้นการเกษตร  หวายและไมเ้พือ่เฟอร์นิเจอร์  สตัวน์ํ้ าเพื่อการแปรรูป ฯลฯ   
 

ปัญหาและอุปสรรค 
 ต้นทุนค่าท่ีดินสูงมาก 

ราคาท่ีดินและค่าเช่าในพม่าสูงมาก ตวัอยา่งเช่น ค่าเช่าสาํนกังานในยา่งกุง้ประมาณ สองเท่า ถึงแปดเท่า 
ของสาํนกังานในกรุงเทพ     ค่าโรงแรมในพม่าสูงกวา่ค่าโรงแรมในประเทศไทย     อาคารสาํนกังาน
และท่ีพกัอาศยัเป็นตลาดของผูใ้หเ้ช่า 

 
             ขาดแคลนบุคคลากรท่ีมีทักษะด้านการจัดการและแรงงานฝีมือ 

อุตสาหกรรมในพม่ามีนอ้ย  ทาํใหข้าดแคลนบุคคลากรทั้งดา้นแรงงานฝีมือ และ พนกังานทอ้งถ่ินใน
ระดบัจดัการ   ผูล้งทุนตอ้งจดัแผนการฝึกอบรมเอง และมีวิธีจูงใจใหแ้รงงานท่ีผา่นการฝึกอบรมแลว้  
คงอยูก่บัองคก์รต่อไป    

 
 คนท้องถิ่นเน้นผลตอบแทนมากกว่าความผูกพนักับองค์กร 
 คนทอ้งถ่ินในทุกระดบัมีขอ้เรียกร้องสูง  ต่างจากในอดีตท่ีคนทอ้งถ่ินมีทางเลือกไม่มาก 

มกัจะมีขอ้ต่อรองเร่ืองขอผลตอบแทนท่ีสูงข้ึนเร่ือยๆ และพร้อมท่ีจะโยกยา้ยออกจากองคก์รเดิมไป
ทาํงานในองคใ์หม่ท่ีใหผ้ลตอบแทนดีกวา่   
 

 โครงสร้างพืน้ฐานทีม่ีอยู่ปัจจุบันไม่เอ้ืออํานวยต่อการพฒันาอุตสาหกรรม 
โครงสร้างพื้นฐานยงัมีปัญหาเร่ืองขาดแคลนและไม่สะดวก   เช่นไฟฟ้ายงัไม่เพยีงพอต่ออุตสาหกรรม
และยงัไม่ทราบแน่ชดัวา่จะมีความพร้อมท่ีจะตอบสนองต่ออุตสาหกรรมท่ีเพิ่มข้ึนไดเ้ม่ือไร  
ถนนซุปเปอร์ไฮเวยย์งัมีเพียงเสน้หลกัจากยา่งกุง้ไปมณัฑะเลย ์
ระบบโทรคมนาคมดา้นไอทียงัมีตน้ทุนสูงและมีคุณภาพตํ่า 



 
 กฎระเบียบยงัไม่ชัดเจนเท่าท่ีควร  การพจิารณาขึน้อยู่กับการใช้ดุลพนิิจของผู้มีอํานาจ 

เจา้หนา้ท่ีภาครัฐยงัขาดประสบการณ์ในเร่ืองกฎระเบียบใหม่ๆ   กฎระเบียบเดิมในอดีตท่ีเคยผอ่นปรน
และอนุโลมใหผู้ป้ระกอบการดาํเนินการได ้  กลบัเขม้งวดมากข้ึนในประเดน็อยา่งไม่สมเหตุผล   ในบาง
ประเดน็ท่ีเจา้หนา้ท่ียงัขาดความเขา้ใจ   การพิจารณาจะตอ้งข้ึนอยูก่บัดุลพินิจของผูมี้อาํนาจ 

 
 ปัญหาด้านการจัดการจราจรในย่างกุ้งซึ่งเป็นเมืองท่าสําคญั 

ปัญหาดา้นการจราจรในเมืองยา่งกุง้   เป็นปัญหาใหญ่ดา้นโลจิสติกส์ และยงัไม่เห็นแนวโนม้ท่ีจะดีข้ึน
ในอนาคตอนัใกล ้

 
 การจัดหาข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการทําได้ยากมาก 
 ขาดแหล่งขอ้มูลท่ีน่าเช่ือถือ 
 เจา้หนา้ท่ีของรัฐไม่ค่อยใหค้วามร่วมมือดา้นขอ้มูล 
 ตน้ทุนในการจดัหาขอ้มูลสูง 
 
 หาแหล่งทุนสนันสนุนยาก 

ผูป้ระกอบการตอ้งเตรียมแผนทางการเงินใหพ้ร้อมท่ีจะทาํการคา้และการลงทุนในพม่า  ไม่ควรหวงัพึ่ง
ทุนจากสถาบนัการเงินทั้งในไทยและพม่า 
 

หลักการเข้าไปทําการค้า และ การลงทุนในพม่ายุคใหม่ 
เป็นมืออาชีพ และมีคณะทํางานท่ีมีความพร้อม 
การแข่งขนัในตลาดพม่าปัจจุบนัมีความเขม้ขน้รุนแรง เพราะมีผูป้ระกอบการรายใหม่จากหลายแหล่ง
เขา้มาร่วมแข่งขนักนัในตลาดน้ี    แตกต่างจากในอดีตเม่ือหลายปีก่อนซ่ึงตลาดมีลกัษณะตลาดเป็นของ
ผูข้าย  ปัจจุบนัตลาดเป็นตลาดของผูซ้ื้อ  ผูป้ระกอบการทอ้งถ่ินจะมีทางเลือกมากและมีเง่ือนไขสูงใน
การเจรจาต่อรองกบัผูป้ระกอบการรายใหม่ท่ีเพิ่งเร่ิมเขา้สู่ตลาดพม่า 
การเขา้สู่ตลาดเพ่ือขอส่วนแบ่งทางการตลาดในปัจจุบนั ตอ้งมีเง่ือนไขท่ีจะจูงใจลูกคา้เป้าหมายในพม่า
ยอมรับทั้งในเร่ืองของราคา คุณภาพ และการบริการ แตกต่างจากในอดีตท่ีเนน้เร่ืองความสมัพนัธ์ส่วน
บุคคลเป็นส่วนสาํคญั 
องคก์ารหรือหน่วยธุรกิจในพม่าปัจจุบนัมีขนาดใหญ่ข้ึนกวา่ในอดีตท่ีมกัจะมีลกัษณะเป็นกิจการแบบ
ครอบครัว   ผูบ้ริหารจดัการในองคก์รจะเนน้เร่ืองความคุม้ค่าจากการคา้เป็นดา้นหลกั   กิจการขนาด
ใหญ่หลายองคก์รในพม่าเร่ิมจา้งบุคคลากรจากต่างประเทศเขา้เป็นผูบ้ริหารในแต่ละสาขา    ผูบ้ริหารจะ
ใหค้วามสาํคญักบัคู่คา้ท่ีมีความเป็นมืออาชีพท่ีไวว้างใจได ้ และมีคณะทาํงานท่ีพร้อมจะใหก้ารบริการ



หลงัการขาย ผูป้ระกอบการไทยบางรายมีสินคุท่ีมีคุณภาพเหมาะกบัตลาด  แต่ขาดบุคคลากรในการ
ติดต่อประสานงานกบัลูกคา้  กเ็ป็นช่องวา่งใหคู่้แข่งท่ีมีความพร้อมกวา่แยง่ตลาดไปได ้
 
มีแผนธุรกิจและเปุ้าหมายท่ีชัดเจน 
ผูป้ระกอบการรายใหม่ท่ีเร่ิมเขา้ศึกษาลู่ทางการคา้ในพม่า  จะเห็นความแตกต่างของคุณภาพและ
ประสบการณ์ทางการคา้ของไทยและพม่า    ในเบ้ืองตน้จะเห็นโอกาสของธุรกิจหลายๆอยา่ง  จนทาํให้
เกิดความสนใจในธุรกิจหลายอยา่งซ่ึงตนเองอาจจะไม่เคยมีความชาํนาญในธุรกิจนั้นๆมาก่อน 
ผูป้ระกอบการรายใหม่ท่ีพยายามจะทาํธุรกิจหลายอยา่งในพม่าไปพร้อมกนัมกัจะประสบปัญหาและไม่
สามารถบริหารจดัการใหธุ้รกิจดาํเนินไปตามเป้าหมายท่ีควรจะเป็น 
ผูป้ระกอบการควรท่ีจะเลือกทาํการคา้ หรือ ลงทุนเฉพาะในกิจการท่ีตนมีขอ้ไดเ้ปรียบจริงในดา้นของ
ประสบการณ์  ความรู้ความชาํนาญ   ทุน  และมีช่องทางดา้นการตลาดท่ีดี   
มีเป้าหมายท้ังในระยะส้ันและระยะยาว  ในระยะสั้น ควรท่ีจะดาํเนินธุรกิจใหกิ้จการมีความสามารถใน
การสร้างรายไดใ้หถึ้งจุดคุม้ทุนในระยะเวลาท่ีไม่นานเกินไป 
ในระยะยาว ผูป้ระกอบการสามารถสร้างความนิยมสินคา้ของกิจการ  มีการสร้างแบรนดใ์หเ้ป็นท่ี
ยอมรับในตลาดพม่า  และมีการวางเป้าหมายทางธุรกิจใหมี้ขนาดท่ีคุม้ค่ากบัการท่ีตอ้งมีการขยายการคา้
และการลงทุนเขา้ไปในพม่า 
หากผูป้ระกอบการไม่ไดมี้การวางแผนและกาํหนดเป้าหมายทางธุรกิจใหช้ดัเจน   กจ็ะมีผลทาํใหข้าด
วิสยัทศัน์ท่ีจะดาํเนินธุรกิจในระยะยาวในพม่า   ซ่ึงการดาํเนินธุรกิจระยะยาวในพม่า  คือยทุธศาสตร์
สาํคญัท่ีผูป้ระกอบการควรจะมีไวเ้ป็นหลกัปฏิบติั   เพราะการทาํธุรกิจแบบฉาบฉวยในพม่า  จะได้
ผลตอบแทนไม่คุม้ค่า   เน่ืองจากการเร่ิมตน้เขา้สู่ตลาดพม่า จะตอ้งใชเ้วลาและมีตน้ทุนสูง   หากไม่มี
แผนระยะยาว  จะทาํใหเ้สียโอกาสในการเกบ็เก่ียวผลไดท้างธุรกิจเม่ือกิจการสามารถเขา้ไปมีส่วนแบ่ง
ทางการตลาดในพม่าแลว้ 
 
มีความจริงใจต่อคู่ค้า 
มีความซ่ือตรงต่อลูกคา้  ปฏิบติัตามสญัญาท่ีไดต้กลงกนัไว ้
ไม่ฉวยโอกาสเอารัดเอาเปรียบ   สร้างความน่าเช่ือถือในกิจการท่ีเขา้ไปลงทุนในพม่า 
ปัจจยัขา้งตน้  จะมีส่วนสาํคญัใหลู้กคา้มีความผกูพนัธ์กบักิจการและใหโ้อกาสแก่คู่คา้มากกวา่คู่แข่งท่ีมา
ภายหลงั 
 
 
 
 
 



มุ่งมั่นอดทนต่ออุปสรรคและปัญหาท่ีเราไม่เคยมีประสบการณ์ 
การทาํธุรกิจในพม่ายคุใหม่ตอ้งใชค้วามอดทนมาก  ปัจจยัแวดลอ้มในการทาํธุรกิจในพม่าแตกต่างจาก
ในไทย   ผูป้ระกอบการจะตอ้งเผชิญกบัปัญหาและอุปสรรคท่ีไม่เคยพบ  หากไม่มีความมุ่งมัน่อดทน จะ
เป็นสาเหตุสาํคญัท่ีทาํใหกิ้จการไม่บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจท่ีไดต้ั้งใจไว ้
 
มีข้อมูลเก่ียวกับพม่ามากเพยีงพอท่ีจะช่วยให้ทําการวเิคราะห์ตลาดได้แม่นยาํ 
สาเหตุสาํคญัประการหน่ึงของการไม่ประสบความสาํเร็จในการทาํธุรกิจในพม่า คือ การขาดขอ้มูลเพียง
พอท่ีจะใชใ้นการตดัสินใจ   แหล่งขอ้มูลในพม่ากห็ายากและมีความไม่แน่นอน    ผูป้ระกอบการใน
ทอ้งถ่ินไม่ค่อยจะมีการแบ่งปันขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์   ผูป้ระกอบการไทยจาํเป็นตอ้งใชเ้วลาและให้
ความสาํคญัในการจดัหาขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการทาํธุรกิจ   ควรศึกษาใหแ้น่ชดัก่อนท่ีจะตดัสินใจ
ดาํเนินการ  และหลีกเล่ียงการตดัสินใจแบบสุ่มเส่ียง 
 
ใช้ประโยชน์จากข้อได้เปรียบทางภูมิศาสตร์และความนิยมสินค้าไทย 
ผูป้ระกอบการในพม่ามีความพึงพอใจในสินคา้และบริการจากประเทศไทยเป็นพื้นฐาน  และการมี
สภาพทางภูมิศาสตร์บางส่วนท่ีคลา้ยคลึงกนั  ทาํเลท่ีตั้งของเมืองท่าทางการคา้ของไทยกบัพม่ามีความ
ใกลชิ้ดกนั    ปัจจยัดงักล่าว เป็นขอ้ไดเ้ปรียบสาํคญัท่ีเอ้ืออาํนวยใหผู้ป้ระกอบการไทยทาํการคา้กบัพม่า
ไดง่้ายกวา่คู่แข่งจากประเทศอ่ืน ๆ   ผูป้ระกอบการควรใชป้ระโยชนจ์ากปัจจยัเหล่าน้ีเพื่อแข่งขนักบั
คู่แข่งจากประเทศอ่ืน ๆ 
 

จะเร่ิมต้นอย่างไร 
ศึกษาหาข้อมูลเก่ียวกับตลาดพม่า 
การหาขอ้มูลและศึกษาความเป็นไปไดท้างการคา้  ควรคน้หาจากแหล่งขอ้มูลหลายดา้นประกอบกนั 
แหล่งขอ้มูลท่ีควรพิจารณาศึกษา  ไดแ้ก่รายงานท่ีพอจะหาไดผ้า่นช่องทางส่ืออินเตอร์เน็ต    และ
รายงานจากทางราชการ    การคา้ระหวา่งไทยกบัพม่าในปัจจุบนัใชช่้องทางการคา้ผา่นด่านชายแดนเป็น
ส่วนสาํคญั   ด่านการคา้ชายแดนกเ็ป็นแหล่งขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์มาก   ด่านการคา้ชายแดนระหวา่ง
ไทยกบัพม่าท่ีสาํคญั ไดแ้ก่ ด่านแม่สอด  ด่านระนอง และด่านแม่สาย 
ปัจจุบนั  มีสาํนกังานพาณิชยข์องกรมส่งเสริมการคา้ระหวา่งประเทศอยูใ่นยา่งกุง้  ท่ีมีขอ้มูลเก่ียวกบั
การคา้และการลงทุนในพม่าท่ีเป็นขอ้มูลทนัเหตุการณ์และเป็นประโยชน์ต่อผูป้ระกอบการ 
นอกจากน้ีในประเทศพม่ามีสมาคมนกัธุรกิจไทยในพม่าท่ีผูป้ระกอบการอาจขอความอนุเคราะห์ดา้น
ขอ้มูลหรือคาํแนะนาํจากเพ่ือนผูป้ระกอบการไทยท่ีดาํเนินธุรกิจอยูใ่นพม่าแลว้ 
(http://www.thaibizmyanmar.com) 
 
 



จัดเตรียมข้อมูลของกิจการท่ีจะเข้าสู่ตลาดพม่า 
ผูป้ระกอบการควรจดัเตรียมขอ้มูลของกิจการและผลิตภณัฑห์รือบริการท่ีตอ้งการนาํเสนอลูกคา้ให้
พร้อมเป็นภาษาองักฤษ  โดยยงัไม่จาํเป็นตอ้งจดัทาํเป็นภาษาพม่าซ่ึงจะมีตน้ทุนในการแปลและจดัทาํ
เอกสารสูง   ขอ้มูลท่ีเป็นพื้นฐานสาํคญัในการนาํเสนอคือ  ความเป็นมาของกิจการ  นโยบายทาง
การตลาด  การบริการหลงัการขาย   ขอ้มูลของผลิตภณัฑ ์  เช่น สเป็คสินคา้  ขนาดหีบห่อมาตรฐาน  
นํ้าหนกั  ราคา (ควรเสนอราคาในเง่ือนไขท่ีส่งมอบถึงเมืองท่าปลายทาง เช่น ราคาท่ีส่งมอบถึงยา่งกุง้)  
เง่ือนไขทางการคา้  การชาํระเงิน ปริมาณการสัง่ซ้ือขั้นตํ่า  และระยะเวลาในการส่งมอบ  เป็นตน้ 
 
ตรวจสอบความพร้อมในการเข้าแข่งขัน 
ปัจจยัสาํคญัท่ีควรพิจารณาดา้นความพร้อม ไดแ้ก่   
1. เจา้หนา้ท่ีซ่ึงจะถูกมอบหมายใหเ้ป็นผูรั้บผดิชอบในการดูแลลูกคา้ในพม่า  ควรมีความสามารถทางดา้น

การส่ือสารกบัชาวต่างประเทศ  มีทกัษะในการเจรจา  มีความเขา้ใจในเร่ืองโลจิสติกส์ในช่องทางระหวา่ง
ไทย - พม่า 

2. ผลิตภณัฑห์รือบริการมีคุณสมบติัเหมาะสมกบัความตอ้งการของตลาด 

3. กาํลงัการผลิตหรือความสามารถในการจดัหาสินคา้ตามท่ีลูกคา้ตอ้งการ 

4. ทุน 

 
ไปสํารวจตลาดด้วยตนเอง 
ผูป้ระกอบการในแต่ละสาขาธุรกิจ จะมีความรู้ความชาํนาญเฉพาะดา้นของสาขาธุรกิจดีกวา่ผูอ่ื้น 
การสาํรวจตลาดดว้ยตนเองเป็นส่วนสาํคญัท่ีจะทาํใหไ้ดค้วามรู้และความเขา้ใจถึงโอกาส – อุปสรรค - 
ขอ้ดี และ ขอ้ดอ้ย ท่ีจะเป็นขอ้มูลสาํคญัใหผู้ป้ระกอบการทราบถึงความเป็นไปไดใ้นการเขา้มาแข่งขนั
ในตลาดพม่าได ้
การเขา้สาํรวจตลาดพม่าดว้ยตนเองในปัจจุบนั  มีตน้ทุนไม่สูงมาก และทาํไดง่้ายกวา่ในอดีต  
แหล่งขอ้มูลสาํคญัทางการคา้สาํหรับสินคา้ทัว่ไป  ศึกษาไดจ้ากเมืองท่าทางการคา้หลกั คือ เมืองยา่งกุง้ 
และ เมืองมณัฑะเลย ์
 
พฒันาความร่วมมือกับเพื่อนผู้ประกอบการไทย ท่ีจะเข้าสู่ตลาดพม่าแล้ว 
หรือ ผู้ประกอบการไทยท่ีมีเครือข่ายธุรกิจการค้าในพม่า 
ผูป้ระกอบการรายใหม่ท่ีจะเขา้สู่ตลาดพม่า  หากมีโอกาสท่ีจะไดรั้บความร่วมมือจากผูป้ระกอบการไทย
ท่ีมีธุรกิจหรือเครือข่ายทางการคา้ในพม่าอยูแ่ลว้  จะเป็นประโยชนแ์ละลดตน้ทุนและเวลาในการศึกษา
ลู่ทางท่ีจะดาํเนินธุรกิจในพม่า   ปัจจุบนัค่าใชจ่้ายในพม่าเก่ียวกบัค่าเช่าสาํนกังาน  ตน้ทุนการใชท่ี้ดิน  
ฯลฯ มีตน้ทุนท่ีสูงมาก    ควรมีพนัธมิตรท่ีเป็นเพื่อนผูป้ระกอบการไทยในพม่า  เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระ
ดา้นตน้ทุนต่างๆท่ีจะเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินธุรกิจในพม่า 



ข้อควรระวงั 
 

ศึกษาข้อมูลให้รอบด้านก่อนท่ีจะลงทุน 
ผูป้ระกอบการไทยหลายรายท่ีไม่ประสบความสาํเร็จในการทาํธุรกิจในพม่า  มีสาเหตุสาํคญัประการ
หน่ึงคือ การขาดขอ้มูลท่ีเพียงพอ  จึงทาํใหก้ารตดัสินใจและการดาํเนินการผดิพลาด 
ผูล้งทุนบางรายไม่เห็นความสาํคญัของการศึกษาความเป็นไปไดข้องโครงการ  มองวา่การศึกษาความ
เป็นไปไดเ้ป็นเร่ืองส้ินเปลืองทุน  แต่ใชค้วามสามารถเฉพาะตวัของผูล้งทุนและมีความเช่ือมัน่สูง  เป็น
เหตุใหก้ารแกไ้ขปัญหาในการดาํเนินงานท่ีไดล้งทุนไปแลว้มีตน้ทุนสูงกวา่ท่ีควรจะเป็น 
 
ทําความเข้าใจในเร่ืองกฎระเบียบเก่ียวกับการค้าและการลงทุนในประเทศพม่า 
กฎระเบียบท่ีเก่ียวกบัการคา้และการลงทุนในพม่ามีความแตกต่างกบัประเทศไทย   ในอดีตมกัจะมีการ
เปล่ียนแปลงบ่อยคร้ัง   ทาํใหย้ากต่อการปฏิบติั   และในบางกรณีมีกฎระเบียบท่ีมีลกัษณะตรงกนัขา้ม
กบัประเทศไทย   ผูป้ระกอบการควรศึกษากฎระเบียบและขอ้บงัคบัในพม่าใหช้ดัเจนจากผูรู้้ก่อนท่ีจะ
ลงทุน 
 
อย่าฝากความหวงัไว้กับผู้มอํีานาจทางการเมือง 
ผูป้ระกอบการไทยส่วนมากมีความเขา้ใจผดิวา่การคา้และการลงทุนในพม่า จาํเป็นตอ้งมีสายสมัพนัธ์
กบัผูมี้อาํนาจในรัฐบาลซ่ึงจะเอ้ืออาํนวยความสะดวกในการดาํเนินธุรกิจในพม่า   
นกัลงทุนจากต่างประเทศควรศึกษาดูกฎระเบียบและมีความพร้อมในการเขา้แข่งขนัในตลาดพม่า
มากกวา่การหวงัพึ่งผูมี้อาํนาจในภาครัฐ    โดยเฉพาะโครงการท่ีไม่ใช่การขอสมัปทานจากรัฐ   กไ็ม่มี
ความจาํเป็นท่ีจะตอ้งอาศยัอาํนาจพิเศษในการอาํนวยความสะดวกหรือส่งเสริมใหก่้อตั้งกิจการของ
ชาวต่างชาติ ผูมี้สายสมัพนัธ์ใกลชิ้ดกบัผุอ้ยูใ่นอาํนาจรัฐอาจจะช่วยอาํนวยความสะดวกใหไ้ดใ้น
ระยะแรกท่ีจะก่อตั้งกิจการ  แต่ส่ิงสาํคญัท่ีสุดคือความสามารถในการบริหารจดัการและความเขา้ใจใน
เร่ืองการจดัสรรผลประโยชน์ท่ีเป็นธรรมในการร่วมมือกนัพฒันาธุรกิจตามแผนงานท่ีไดว้างไว ้   นกั
ลงทุนต่างชาติท่ีหวงัพึ่งผูมี้อาํนาจทางการเมืองและมีความร่วมมือกนั มกัจะตกเป็นเบ้ียล่างและมีปัญหา
ดา้นการบริหารจดัการในองคก์ร 
 
 
ระวงัเร่ืองเง่ือนไขการชําระเงิน 
สาเหตุสาํคญัหน่ึงของการลม้เหลวในการดาํเนินธุรกิจคือการไม่สามารถจดัเกบ็เงินจากลูกคา้ 
การกาํหนดเง่ือนไขการชาํระเงินมีส่วนสาํคญัมากในการทาํการคา้ในต่างประเทศ 



หากผูป้ระกอบการไม่สามารถบงัคบัใหลู้กคา้ชาํระเงินค่าสินคา้และบริการได ้  กไ็ม่ควรท่ีจะมีการปล่อย
สินเช่ือใหแ้ก่ลูกคา้   แมจ้ะมีความไวว้างใจวา่ลูกคา้มีความน่าเช่ือถือ  กค็วรคาํนึงถึงตน้ทุนในการเรียก
เกบ็ค่าสินคา้ในกรณีท่ีลูกคา้ไม่สามารถจดัการชาํระใหไ้ดต้ามขอ้ตกลง 
ปัจจุบนัการคา้ในประเทศพม่า  จะอยูใ่นมือของผูป้ระกอบการทอ้งถ่ินท่ีมีทุนมาก   ผูป้ระกอบการ
ทอ้งถ่ินท่ีเป็นรายยอ่ยและขาดเงินทุนขนาดใหญ่ในการทาํการคา้  จะเขา้แข่งขนักบัผูป้ระกอบการราย
ใหญ่ไดย้าก 
 

กรณศีึกษา 
 
 เคร่ืองจกัรการเกษตรไทยท่ีเขา้ไปทาํการตลาดในพม่า 

พม่ามีการทาํนาปลูกขา้วคลา้ยไทย  แรงงานภาคเกษตรในปัจจุบนัมีขอ้จาํกดัในการเพิ่มการผลิต
โดยเฉพาะดา้นการเกบ็เก่ียว    รัฐบาลสนบัสนุนแนวความคิดในเร่ืองการใชเ้คร่ืองจกัรกลการเกษตรเขา้
ไปใชใ้นการพฒันาการเพาะปลูก   พม่าเร่ิมมีการนาํเขา้รถเก่ียวขา้วจากจีนและญ่ีปุ่นเขา้ไปในพม่าเพิม่
มากข้ึนทุกปี เคร่ืองจกัรจากทั้งสองแหล่งจะมีขนาดเลก็กวา่ และราคาถูกกวา่รถเก่ียวขา้วจาก
ประเทศไทย  ซ่ึงเป็นรถเก่ียวขา้วท่ีออกแบบพฒันาใหมี้ความเหมาะสมกบัสภาพทางภูมิศาสตร์ของไทย
และพ้ืนท่ีเพาะปลูกในภูมิภาคใกลเ้คียงไทย 
การเขา้สู่ตลาดพม่าของรถเก่ียวขา้วจากไทยเพื่อแข่งขนักบัเคร่ืองจกัรจากจีนและญ่ีปุ่นทาํไดย้ากเพราะมี
ขอ้เสียเปรียบในดา้นของราคาต่อหน่วย  เช่น รถเก่ียวขา้วจากไทยมีราคาต่อหน่วยท่ีพม่าประมาณคนัละ
สามลา้นบาท  ในขณะท่ีรถเก่ียวขา้วจากจีนราคาคนัละประมาณหกแสนบาท   
นอกจากขอ้แตกต่างดา้นราคาแลว้   ผูน้าํเขา้เคร่ืองจกัรจากจีนยงัไดข้อ้เสนอดา้นการชาํระเงินในลกัษณะ
ท่ีผูส่้งออกจากจีนใชเ้ง่ือนไขการฝากขาย    โดยไดน้าํเขา้เคร่ืองจกัรจากจีนเขา้ไปเกบ็ในคลงัสินคา้ของ
ผูค้า้ในพม่าจาํนวนมาก 
ผูป้ระกอบการเคร่ืองจกัรกลจากไทย  ไดก้าํหนดยทุธศาสตร์ในการทาํการคา้กบัพม่าระยะยาว 
บนพื้นฐานของสมมติฐานวา่ในระยะยาว  การลงทุนใชเ้คร่ืองจกัรท่ีมีคุณภาพดีจะใหผ้ลตอบแทนดีกวา่
และคุม้ค่ามากกวา่การใชเ้คร่ืองจกัรท่ีมีตน้ทุนตํ่า  โดยมุ่งมัน่ท่ีจะค่อยทาํการคา้กบัลูกคา้เป้าหมายท่ีให้
ความสาํคญัต่อเคร่ืองจกัรและผลตอบแทนในระยะยาว ผูป้ระกอบการจากไทยใชว้ิธีการนาํเสนอ
สินคา้ใหลู้กคา้ในกลุ่มเป้าหมายน้ีไดใ้ชเ้ปรียบเทียบกบัเคร่ืองจกัรจากจีนและญ่ีปุ่น    ในการจูงใจให้
ลูกคา้มีความเช่ือมัน่ต่อคุณภาพและบริการหลงัการขายโดยการจดัคณะผูเ้ช่ียวชาญเขา้พบกบัลูกคา้ใน
พม่าเป็นประจาํ   เพื่อการบริการหลงัการขาย   ตรวจสอบสภาพการใชง้านและจดัเกบ็ขอ้มูลเก่ียวกบัการ
ทาํนาและพฤติกรรมการใชเ้คร่ืองจกัรของลูกคา้ในพม่า   มีการจดัการฝึกอบรมใหค้วามรู้ต่อลูกคา้พม่า
ในประเทศไทย  ในดา้นความรู้เก่ียวกบัการบาํรุงรักษาและการใชเ้คร่ืองจกัร   เพื่อใหลู้กคา้ไดป้ระโยชน์
จากความรู้ท่ีไดจ้ากการฝึกอบรม   นาํไปพฒันาการใชง้านและการซ่อมบาํรุงใหเ้คร่ืองจกัรในพม่าใหไ้ด้
ประสิทธิภาพสูงสุด   ในดา้นของการจดัการฝึกอบรมใหลู้กคา้ไดค้วามรู้ดงักล่าว  ผูป้ระกอบการจะมี



ตน้ทุนค่าใชจ่้ายมากกวา่การบริการต่อลูกคา้ในประเทศไทย   ซ่ึงหากจะใชม้าตรฐานดา้นการบริการ
เดียวกบักบัลูกคา้ในประเทศไทย   กจ็ะไม่สอดคลอ้งกบัสภาพการแข่งขนัในตลาดพม่า 
การพฒันาตลาดในพม่า  ผูป้ระกอบการมีวสิยัทศัน์ในการทาํธุรกิจกบัพม่าในระยะยาว   จึงยอมลงทุน
มากในเร่ืองดงักล่าว  เพื่อเป็นการส่งเสริมดา้นการตลาด   และมีเป้าหมายท่ีจะพฒันาการจาํหน่ายใน
ตลาดพม่าในระยะยาว  
ผลจากการดาํเนินการในลกัษณะดงักล่าว   ทาํใหร้ถเก่ียวขา้วจากประเทศไทย  ไดรั้บความนิยมจาก
ลูกคา้ในพม่าเพิ่มข้ึนเร่ือยๆ  แมจ้ะยงัไม่สามารถมียอดจาํหน่ายไดเ้ท่ากบัรถเก่ียวขา้วจากญ่ีปุ่นและจีนใน
ปัจจุบนั  แต่กมี็แนวโนม้ดีข้ึน    ผูใ้ชท่ี้มีโอกาสไดศึ้กษาขอ้มูลเก่ียวกบัคุณสมบติัของเคร่ืองจกัรรถเก่ียว
ขา้วจากไทย  เร่ิมมีการนาํเขา้ไปใชเ้ปรียบเทียบกบัเคร่ืองจกัรจีนและญ่ีปุ่นท่ีเคยใชอ้ยู ่ และมีการสัง่ซ้ือ
ซํ้าเคร่ืองจกัรรถเก่ียวขา้วจากประเทศไทยเพิ่มข้ึน 

  
สรุปประเดน็วธีิการเขา้แข่งขนัของผูป้ระกอบการดา้นเคร่ืองจกัรการเกษตรของไทยในพม่า 
1. มีนโยบายดา้นการคา้ระยะยาวในตลาดพม่า 
2. มีคณะทาํงานท่ีมีความรู้ความชาํนาญเขา้ไปร่วมประสานงานกบัตวัแทนจาํหน่ายในพม่า 
3. ใหก้ารศึกษาและฝึกอบรมแก่ลูกคา้ 
4. มีบริการหลงัการขายท่ีดี 

5. หลีกเล่ียงการแข่งขนัดา้นราคา 

 



                      
  

 
 



 
 

การฝึกอบรมในโรงงานผู้ผลิตในประเทศไทย 
เพือ่ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้เคร่ืองจักรและการซ่อมบาํรุง 



 
 

การอบรมด้านปฏิบัติการเกบ็เกีย่วในไร่นา 



 
 
 

ศึกษาดูงานการซ่อมบํารุง และการบริหาร
คลงัสินค้า-อปุกรณ์ช้ินส่วนเคร่ืองจักร 


