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คู่มอืการลงทุนด้านอุตสาหกรรมแร่ : สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมยีนมา 

บทที่ 1  

ข้อมูลทั่วไป: ประเทศเมยีนมา 

1.1 ข้อมูลพื้นฐาน.................................................................................... 

ประเทศเมียนมา มีชื่ออย่างเป็นทางการว่า สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา (The Republic of 

the Union of Myanmar) มีขอ้มูลทั่วไปประกอบด้วยสภาพทางภูมศิาสตร์ สังคมและประชากร การเมือง

การปกครอง และข้อมูลพื้นฐานทางเศรษฐกิจ ดังตารางที่ 1.1 และ 1.2 

ข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคของประเทศเมียนมา ได้แก่ การคมนาคม 

ท่าเรือ พลังงาน และระบบสื่อสาร สรุปได้ดังตารางที่ 1.3 

 

รูปที่ 1.1 แผนที่ภูมปิระเทศแสดงต าแหน่งที่ตั้งของประเทศเมียนมา 

(ที่มา : The University of Texas at Austin, 2016) 
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คู่มอืการลงทุนด้านอุตสาหกรรมแร่ : สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมยีนมา 

ตารางที่ 1.1 ข้อมูลทั่วไปของประเทศเมียนมา 

ข้อมูล รายละเอียด 

พื้นที่ 676,578 ตารางกิโลเมตร พืน้ดิน 657,740 ตารางกิโลเมตร พืน้น้ า 20,760 ตารางกิโลเมตร มีชายฝ่ังทะเลยาว 

2,000 ไมล์ 

สภาพภูมิประเทศ ภูมิประเทศตอนกลางเป็นพื้นที่ราบล้อมรอบด้วยพื้นที่สูงชัน พื้นที่สูงขรุขระ มีจุดสูงสุดคือ Hkakabo Razi                 

มีความสูง 5,881 เมตรเหนือระดับน้ าทะเลปานกลาง 

สภาพภูมิอากาศ อากาศแบบลมมรสุมเขตร้อน ทางตอนกลางและตอนเหนือมีอากาศแห้งและร้อนมากในฤดูร้อน ในฤดูหนาว

อากาศจะเย็นมาก ตามชายฝ่ังทะเลและบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ าจะแปรปรวนในช่วงเปลี่ยนฤดู เพราะได้รับ

อิทธิพลของพายุดีเปรสชั่น ท าให้บริเวณนี้มีฝนตกชุกหนาแน่นมากกว่า ภูมิอากาศแบ่งเป็น 3 ฤดู คือ ฤดูฝน 

(พฤษภาคม – กันยายน) ฤดูหนาว (ตุลาคม – กุมภาพันธ์) และฤดูร้อน (มีนาคม – พฤษภาคม) ฤดูร้อนมีเมฆ

มาก มีฝน และอากาศชืน้  ฤดูหนาวมีเมฆน้อย ฝนไม่มาก ความชืน้ต่ า 

ทรัพยากรธรรมชาติ  ทรัพยากรป่าไม้ ครอบคลมุพืน้ที่ร้อยละ 50 ของประเทศ 

 ทรัพยากรน้ า แม่น้ าที่ส าคัญ คือ คือ แม่น้ าอิระวดี (Irrawaddy) ซิสแตง (Sittang) และสาละวิน (Salawin) 

 ทรัพยากรแร่ธาตุ  

- สินแร่ ได้แก่ เช่น เหล็ก แมงกานีส โครเมียม นิกเกิล โคบอลต์ โมลิบดินัม พลวง ตะกั่ว สังกะสี ทองแดง 

ดีบุกและทังสเตน ทองค า 

- อัญมณี แหล่งแร่รัตนชาติ เช่น พลอย ทับทิม และหยกจักรพรรดิ 

- น้ ามันและก๊าซธรรมชาติ มีแหล่งขนาดปานกลางหลายแห่ง 

ภัยธรรมชาติ แผ่นดินไหวและพายุไซโคลน ท าให้เกิดน้ าท่วมและแผ่นดินถล่มในชว่งฤดูฝน (มิถุนายน-กันยายน) และจะเผชิญ

ภัยจากความแห้งแล้งเป็นคร้ังคราว 

ประชากร จ านวน 56 ล้านคน มีอัตราการเติบโต 1.01% (ข้อมูลปี พ.ศ. 2558) 

การปกครอง ปกครองโดยคณะทหารภายใต้สภาสันติภาพและการพัฒนาแห่งรัฐ (State Peace and Development Council: 

SPDC) โดยมีประธาน SPDC เป็นประมุขประเทศ มีนายกรัฐมนตรเีป็นหัวหน้ารัฐบาล แต่ปัจจุบันได้มีการพัฒนา

รูปแบบการปกครองที่เป็นประชาธิปไตยมากขึน้ โดยมีการจัดการเลือกตั้งทั่วไป 

เขตการปกครอง แบ่งเป็น 7 รัฐ (State: เขตของชนกลุ่มน้อย) และ 7 มณฑล (Division: เขตของชนเชือ้สายเมียนมา) 

ผลติภัณฑ์มวลรวม

ประชาชาติ (GDP) 

GDP 65.78 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เฉลี่ย 5,200 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อคน มีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 

ร้อยละ 8.5 (ข้อมูล ณ ปี 2558) 

อัตราการว่างงาน 5 % (ข้อมูล ณ ปี 2558) 

อัตราเงินเฟ้อ 9.2 % (ข้อมลู ณ ปี 2558) 

ปีงบประมาณ 1 เมษายน ถงึ 31 มีนาคม 

สถานะทางการเงิน

การคลัง  

ในปี พ.ศ. 2558 เมียนมาขาดดุลการค้า 2,888 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ มีหนี้ต่างประเทศ 6 ,616 ล้านดอลลาร์

สหรัฐฯ และมีเงินส ารองระหว่างประเทศ 9,417 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ 

มูลค่าการส่งออก ในปี พ.ศ. 2558 มีมูลค่าการสง่ออกสินค้า 9,752 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึน้จากปกี่อนร้อยละ 7.8 

สินค้าส่งออกและ

ประเทศคู่ค้า 

ก๊าซธรรมชาติ สิ่งทอ ไม้ซุง สินค้าประมง ข้าว ถั่ว ยาง อัญมณี และแร่ธาตุ 

ประเทศส่งออกที่ส าคัญคือ จีน 63% ไทย 15.8% อนิเดีย 5.7% (ข้อมูลปี พ.ศ. 2558) 

มูลค่าการน าเข้า ในปี พ.ศ.2558 การน าเข้ามีมูลค่าประมาณ 12,640 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯเพิ่มขึน้ร้อยละ 3.9 
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คู่มอืการลงทุนด้านอุตสาหกรรมแร่ : สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมยีนมา 

ข้อมูล รายละเอียด 

สินค้าน าเข้าและ

ประเทศคู่ค้า 

เคร่ืองจักรกล ยานพาหนะ ใยสังเคราะห์ น้ ามันดิบ ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม พลาสติก ซีเมนต์ วัสดุก่อสร้าง ปุย 

และเหล็ก 

ประเทศน าเข้าที่ส าคัญคือ จีน 42.4% ไทย 19% สิงคโปร์ 10.9% ญี่ปุุน 5.4% (ข้อมูลปี พ.ศ. 2558) 
 

ที่มา: Central Inteligence Agency : CIA, 2016 

Asian Development Bank, 2015 

International Development Group, 2013 

กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณชิย์, 2555 
 

 

รูปที่ 1.2 แสดงจ านวนประชากรจ าแนกตามเพศในแต่ละช่วงอายุ 
(ท่ีมา: Central Inteligence Agency : CIA, 2016) 
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คู่มอืการลงทุนด้านอุตสาหกรรมแร่ : สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมยีนมา 

  

รูปที่  1.3 เขตการปกครองของประเทศเมียนมาและพื้นที่ที่อาจจะมีความขัดแย้งกับกลุ่มชาติพันธุ์ 
(ท่ีมา: Tractus Asia Ltd., 2013) 
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คู่มอืการลงทุนด้านอุตสาหกรรมแร่ : สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมยีนมา 

ตารางที่ 1.2 เครื่องช้ีวัดเศรษฐกิจที่ส าคัญของเมียนมา ในปี พ.ศ. 2556-2558 

เครื่องชี้วดัเศรษฐกจิทีส่ าคัญของเมียนมา 

  2556 2557 2558 

  ประชากร (ล้านคน)          55.2           55.7           56.3  

  อัตราการเจรญิเตบิโตของประชากร (%)           1.05            1.03            1.01  

  อัตราการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกิจ (%)            8.3             7.7             8.5  

  อัตราเงนิเฟอู (%)            5.5             5.9             9.2  

ภาคตา่งประเทศ (ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) 

  มูลค่าการคา้       19,543         21,213        22,392  

  (% การเปลี่ยนแปลง)          24.4             8.5             5.6  

  การสง่ออก         9,033         9,043         9,752  

  (% การเปลี่ยนแปลง)            9.8             0.1             7.8  

  การน าเข้า        10,510         12,170        12,640  

  (% การเปลี่ยนแปลง)          40.5           15.8             3.9  

  ดุลการคา้ -       1,477  -      3,127  -     2,888  

  เงินส ารองระหว่างประเทศ (ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ)        8,278         8,727          9,417  

  หนี้ต่างประเทศ (ล้านดอลลารส์หรัฐฯ)         5,379         7,367         6,616  

อัตราดอกเบี้ย คดิเป็น % ต่อปี (สกลุเงนิดอลลารส์หรัฐฯ) 

  เงินฝาก            8.0            8.0            10.0 

  สินเชื่อ           13.0           13.0           13.0 

อัตราแลกเปลี่ยน ณ สิน้ปี (จ๊าต : kyats) 

  จ๊าต/ดอลลารส์หรัฐฯ      930.4 984.4      1171.8 

  จ๊าต/บาท         30.1         31.2 36.3 

(ท่ีมา : Central Inteligence Agency : CIA, 2016) 
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คู่มอืการลงทุนด้านอุตสาหกรรมแร่ : สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมยีนมา 

ตารางที่ 1.3 โครงสรา้งพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคของประเทศเมียนมา 

ข้อมูล รายละเอียด 

ระบบคมนาคมทางบก ถนนส่วนใหญ่จะขนานไปกับภูเขาและแม่น้ า ในแนวเหนือ-ใต ้ถนนสายต่างๆ ที่ส าคัญมีดังนี ้ถนนสายเมียน

มา ที่เชื่อมต่อระหว่างย่างกุ้งกับเมืองคุนหมิงของจีน มีความยาวในเขตเมียนมาถึงเมืองมูเซ ประมาณ 

1,160 กิโลเมตร และมีความยาวในเขตจีนจากมูเซถึงคุนหมิง ประมาณ 90 กิโลเมตร ถนนสายนี้ผ่านเมือง

ต่างๆ คือ พะโค-ตองอู-ปินมานา-เมกติลา-มัณฑะเลย์-เมเบียงกอดเต็ก-สีปฺอ-ลาโช-แสนหวี-มูเซ 

การคมนาคมทางน้ า การคมนาคมขนส่งทางน้ า นับว่ามีความส าคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศเมียนมาเป็นอย่างมาก และยังเป็น

เส้นทางคมนาคมหลักมาตั้งแต่อดีต เนื่องจากพืน้ที่บริเวณปากแม่น้ าอิระวดีมีทางน้ าอยู่มากมาย และเป็น

เขตที่มีประชาชนพลเมืองอาศัยอยู่หนาแน่นที่สุด เมียนมามีแม่น้ าสายส าคัญ 4 สาย ดังนี้ 

   1. แม่น้ าเอยาวดี (Ayeyarwaddy) หรืออริะวดี ยาว 2,170 กิโลเมตร 

   2. แม่น้ าตาลวิน (Thanlyin) หรือแม่น้ าสาละวิน ไหลมาจากทิเบตผ่านยูนนานและประเทศไทย มาออก

ทะเลอันดามันที่มณฑลเมาะล าไย 

   3. แม่น้ าซิทตวง (Sittaung) หรือแม่น้ าสะโตง ไหลจากที่ราบสูงฉานมาออกทะเลอันดามันที่อ่าวมาตาบัน 

เป็นเส้นทางส่งออกไม้ซุง 

   4. แม่น้ าชินด์วิน (Chindwin) ยาว 960 กิโลเมตร ไหลจากทิศเหนือไปทิศใต้ของประเทศมาบรรจบกับ

แม่น้ าเอยาวดีที่มัณฑะเลย์ 

การคมนาคมทาง

รถไฟ 

มีเส้นทางรถไฟยาวรวม 40,007 กิโลเมตร โดยมีศูนย์กลางอยู่ที่กรุงย่างกุ้ง เส้นทางสายหลัก คือ สายย่าง

กุ้ง-มัณฑะเลย์ ระยะทางรวมประมาณ 716 กิโลเมตร ซึ่งเป็นขบวนรถไฟที่ได้มาตรฐานที่สุด 

การคมนาคมทาง

อากาศ 

- เมียนมามีท่าอากาศยานภายในประเทศมากถึง 84 แห่ง โดยเป็นสนามบินนานาชาติ 3 แห่ง คือ 

สนามบินย่างกุ้ง มัณฑะเลย์ และเนปิดอว์  

- สายการบินของเมียนมาได้แก่ Myanmar Airways International, Air Mandalay, Air Bagan และ Yangon 

Airways มีเที่ยวบินส่วนใหญ่ไปยังเมืองต่างๆ ในเมียนมา บางสายให้บรกิารเที่ยวบินระหว่างประเทศ 

ท่าเรือ ท่าเรอืที่ส าคัญมี 9 แห่ง อยู่ที่ย่างกุ้ง ซิทต่วย (Sittway) เจ้าพิ่ว (Kyau Kphyu) ตานต่วย (Thandwe) ในรัฐ

ยะไข่ ท่าเรือปะเตง (Pathein) ในมณฑลเอยาวดี ท่าเรือเมาะละแหม่ง (Mawlamyaing) ในรัฐมอญ ท่าเรือ

ทวาย (Dawei) ท่าเรอืเมก (Myeik) ท่าเรอืก้อตาว (Kawthaung/เกาะสอง) ในมณฑลตะนาวศรี ท่าเรือย่าง

กุ้งจะเป็นท่าเรือหลักมีขนาดใหญ่ที่ใช้ขนส่งสินค้าส่งออกน าเข้าถึง 90% นอกนั้นเป็นท่าเรือขนาดเล็ก 

พลังงาน เมียนมามีโรงไฟฟาู 30 แห่ง มีก าลังผลิตไฟฟาู 10.48 billion kWh พลังงานที่ใช้มาจากถ่านหิน น้ ามัน ก๊าซ

ธรรมชาติ พลังงานน้ า และชีวมวล พลังงานหลักที่ใชผ้ลิตกระแสไฟฟูามาจากพลังงานน้ าถึง 75.2% ก๊าซ

ธรรมชาติและถ่านหิน 24.8% การใชไ้ฟฟาูต่อจ านวนประชากรน้อยกว่าประเทศไทย 20 เท่า มีประชากร 

26% ที่มีไฟฟูาใช้ 

ระบบสื่อสารและ

โทรคมนาคม 

ในปี พ.ศ. 2557 พบว่ามีการใชบ้รกิารระบบอินเทอร์เน็ต เพียงร้อยละ 1.2 ของประชากรทั้งหมด มีการใช้

โทรศัพท์มือถือเป็นอุปกรณ์หลักในการติดต่อสื่อสารกัน โดยมีผู้ใช้บริการมากถึง 26.6 ล้านหมายเลข ส่วน

โทรศัพท์แบบ Fixed line มีการใช้บริการเพียง 530,000 หมายเลข 

(ที่มา:  กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์, 2555 คู่มือการค้าและการลงทุนสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา, KPMG Interna-

tional. 2013. “Infrastructure in Myanmar”, และ ฐานข้อมูล Burmar : World Factbook, www.cia.gov, 2015 ) 
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1.2 การเข้าร่วมองค์กรระหว่างประเทศ..................................................... 

เมียนมาเป็นประเทศที่มีพัฒนาการทางเศรษฐกิจตามหลังประเทศอื่นๆ เนื่องมาจากเมียนมา

ด าเนินนโยบายค่อนข้างปิดประเทศอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2505 สมัยนายพลเนวินเป็นผู้น า

ประเทศ และภายหลังการปฏิวัติของนายพลซอหม่องกลุ่ม SLORC (The State Law Order Restoration 

Council) เมื่อปี พ.ศ. 2531 ก็น ามาสู่เหตุการณป์ระท้วงใหญ่ของเมียนมา ในวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2531 

และแม้พรรคสันนิบาตแห่งชาติจะชนะเลือกตั้งปี พ.ศ. 2533 อย่างถล่มทลาย แต่ไม่ได้รับการยอมรับ

จากรัฐบาลทหารเมียนมาและมีการจับกุมคุม

ตัวปราบปรามนักการเมือง ซึ่งน าไปสู่การคว่ า

บาตรต่อเมียนมาในปี พ.ศ. 2533 และตามมา

ด้วยการประกาศคว่ าบาตรของสหภาพยุโรป

และประเทศอื่นๆ เช่น แคนาดา ออสเตรเลีย 

สวิตเซอร์แลนด์ นอร์เวย์ และญี่ปุุน เป็นต้น 

ส่วนกลุ่มประเทศอาเซียนรวมถึงไทยต่างเห็น

ว่า ไม่ต้องการยุ่งเกี่ยวกับกิจการภายในของ

เมียนมาจึงไม่มีการประกาศ มาตรการคว่ า

บาตร แต่ได้พยายามผลักดันให้เมียนมาเข้ามา

มีส่วนร่วมในอาเซียนและสนับสนุนให้ประเทศ

ตะวันตกยกเลิกการคว่ าบาตรต่อเมียนมา 

ส าหรับท่าทีผ่อนคลายมาตรการคว่ าบาตรจากประเทศต่างๆ นับตั้งแต่นางฮิลลารี คลินตัน 

รัฐมนตรกีระทรวงการตา่งประเทศของสหรัฐฯ เดินทางเยือนเมียนมาอย่างเป็นทางการเมื่อปลายปี พ.ศ. 

2554 รวมทั้งเจา้หนา้ที่ระดับสูงของสหรัฐและประเทศตา่งๆ เดินทางไปเมียนมา จนกระทั่งภายหลังการ

ประกาศผลการเลือกตั้งซ่อมที่พรรคฝุายค้านชนะการเลือกตั้งถล่มทลาย สหรัฐเริ่มผ่อนคลายมาตรการ

คว่ าบาตรทางด้านการเงินของ NGO ส าหรับสหภาพยุโรปก็ประกาศระงับการคว่ าบาตร เป็นเวลา 1 ปี 

รวมถึงแคนาดา ออสเตรเลีย สวิตเซอร์แลนด์ นอร์เวย์และญี่ปุุน และล่าสุด วันที่ 17 พฤษภาคม ปี พ.ศ. 

2555 สหรัฐฯ ได้ประกาศผ่อนคลายมาตรการคว่ าบาตรที่มีต่อเมียนมา เพื่อสนับสนุนพัฒนาการด้าน

ประชาธิปไตย โดยจะอนุญาตและสนับสนุนให้เอกชนสหรัฐฯ เข้าลงทุนและติดต่อด้านการค้ากับเมียน

มา ทั้งด้านพลังงาน เหมอืงแร่ และบริการทางการเงิน  

อย่างไรก็ตาม สหรัฐฯ จะยังคงห้ามธุรกิจของตนติดต่อกับองค์กรที่มีความเชื่อมโยงกับกองทัพ

เมียนมา คงมาตรการห้ามขายอาวุธ และยังคงกฎหมายว่าด้วยการคว่ าบาตรเมียนมาให้มีผลต่อไป เพื่อ

เป็นหลักประกันว่าการปฏิรูปทางการเมอืงจะด าเนนิต่อเนื่อง 

รูปที่  1.4 ล าดับเหตุการณ์การถูกต่างชาติคว่ าบาตรของเมียนมา 

(ที่มา: ธนาคารแหง่ประเทศไทย ส านกังานภาคเหนือ, 2557) 
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เมียนมาเองต่างก็เร่งปฏิรูปประเทศอย่างขนานใหญ่ ทั้งทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ และ

การเงนิโดยมีการผ่อนคลายการลงทุนและการเงิน เพื่อต้องการให้สหรัฐฯ และสหภาพยุโรปยกเลิกการ

คว่ าบาตรโดยถาวร ซึ่งคาดว่าภายใน 3 ปี ก่อนการรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC ใน

ปี พ.ศ. 2558 ซึ่งจะท าให้มีการลงทุนจากต่างประเทศและการพัฒนาทางเศรษฐกิจของเมียนมา              

ในด้านต่างๆ ให้มคีวามทัดเทียมประเทศอื่นๆ ในอาเซียน (สุภาพรรณ วัฒนาอุดมชัย, 2557) 

1.3 ก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน....................................................... 

ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community: AC) หรือสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียง

ใต้ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2510 สมาชิกเริ่มแรกมี 5 ประเทศ และต่อมาประเทศบรูไนฯ ได้เข้าร่วมเป็น

ประเทศที่ 6 ในปี พ.ศ. 2527 เรียกเป็นประเทศสมาชิกเดิม ประกอบด้วย  

1. สาธารณรัฐอินโดนีเซีย (Republic of Indonesia)   

2. สหพันธรัฐมาเลเซีย (Republic of Malaysia)   

3. สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ (Republic of the Philippines) 

4. สิงคโปร์ (Republic of Singapore)  

5. ราชอาณาจักรไทย (Kingdom of Thailand) 

6. บรูไนดารุสซาลาม (Brunei Darussalam) 

ในระหว่างปี พ.ศ. 2538-2542 ได้มสีมาชิกเพิ่มขึ้นเป็น 10 ประเทศ อีก 4 ประเทศที่เพิ่มคอื

กลุ่มประเทศที่เรยีกว่า CLMV ได้แก่  

1. ราชอาณาจักรกัมพูชา (The Kingdom of Cambodia)  

2. สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (The Lao People’s Democratic Republic) 

3. สาธารณรัฐแหง่สหภาพเมียนมา (Republic of Union of Myanmar)  

4. สาธารณรัฐสังคมนยิมเวียดนาม (The Socialist Republic of Vietnam) 
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อาเซียนก่อตั้งขึน้โดยมีวัตถุประสงค์เริ่มแรกเพื่อสร้างสันติภาพในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียง

ใต้ อันจะน ามาซึ่งเสถียรภาพทางการเมือง และความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ สังคม และ

วัฒนธรรม และต่อมาเมื่อการค้าระหว่างประเทศในโลกมีแนวโน้มกีดกันการค้ารุนแรงขึ้น ท าให้อาเซียน

ได้มุง่เน้นการรวมกลุ่มเพื่อขยายความรว่มมอืด้านเศรษฐกิจการคา้ระหว่างกันมากขึ้น โดยการจัดท าเขต

การค้าเสรีอาเซียน (AFTA) ในล าดับถัดมา 

อาเซียนได้จัดท าพิมพ์เขียวเพื่อจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Blueprint) หรือ

แผนปฏิบัติการ ซึ่งประกอบด้วยแผนงานเศรษฐกิจในด้านต่างๆ โดยก าหนดทิศทางและแผนปฏิบัติงานที่

ชัดเจนที่ประเทศสมาชิกจะต้องด าเนินงานตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนดจนบรรลุเปูาหมายของการ

จัดตัง้ AEC ในปี พ.ศ. 2558 โดยอาเซียนได้ก าหนดยุทธศาสตรก์ารก้าวไปสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ที่ส าคัญ 4 ประการ โดยมีรายละเอียด AEC Blueprint ดังนี้ (กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 

กระทรวงพาณชิย์, 2557) 

 

(ท่ีมา :  กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณชิย์, 2557) 

วัตถุประสงค์ 
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ผลกระทบเชงิบวก ผลกระทบเชงิลบ 

 ผู้ประกอบการสามารถขยายช่องทางและเพิ่มโอกาสในการได้ประโยชน์

จากตลาดอาเซียนที่มีขนาดใหญ่ข้ึน 

 ขยายโอกาสด้านการค้าการลงทุนระหว่างประเทศสมาชิก เนื่องจากการ

ยกเลิกมาตรการกดีกันทางการค้า (NTMs) 

 เพิ่มโอกาสของผู้ประกอบการในการใช้ประโยชน์จากห่วงโซ่อุปทานใน

อาเซียนเพื่อลดต้นทุนการผลิต 

 ได้รับประโยชน์จากการลดภาษีสินค้าน าเข้า 

 สามารถเข้าไปจัดตั้งกิจการการให้บริการในประเทศสมาชิกอาเซียนได้

สะดวกย่ิงข้ึน 

 เป็นปัจจัยดึงดูดเงินลงทุนจากต่างชาติเข้ามาลงทุนในประเทศไทยมากข้ึน 

เนื่องจากการผ่อนคลายกฎระเบียบต่างๆ 

 เอ้ือประโยชน์ให้นักลงทุนไทยย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศสมาชิกที่มี

แรงงานราคาถูก และมีทรัพยากรในการผลิตท่ีสมบูรณ์ 

 จ านวนคู่แข่งและสภาพการแข่งขันใน

ตลาดเพิ่มสูงขึน้ 

 อาจมีการเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือของ

ไทยไปยังประเทศที่ใหค้า่ตอบแทนสูงกว่า 

 อาจกระทบต่อเศรษฐกิจและความม่ันคง

ของประเทศในบางสาขาที่ มี ความ

อ่อนไหว เช่น การเกษตร ปศุสัตว์ และ

ประมง เป็นต้น 

 อาจเกิดการแย่งชิงเงินลงทุนระหว่าง

อาเซียนด้วยกันเอง 

นโยบายเชิงรุก นโยบายเชิงรับ 

 ต้องเรยีนรู้ในโอกาสและความท้าทายที่ก าลังเกดิข้ึนทั้งในด้านการเปิดเสรี

และการอ านวยความสะดวกทางการค้าและการลงทุน เพื่อหามาตรการ

ในการรับมือในอนาคต 

 เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันโดยใช้ความคิดสร้างสรรค์  

 ควรด าเนินกลยุทธ์การตลาดเชิงรุกโดยการใช้ประโยชน์จากการลดภาษี

น าเข้า โดยการขยายช่องทางการตลาดให้เข้าถึงผู้บริโภคในต่างประเทศ

โดยตรงมากข้ึน 

 ควรให้ความส าคัญกับการผลิตสินค้าที่รักษาสิ่งแวดล้อมและลดภาวะโลก

ร้อน รวมถึงการด าเนินธุรกจิเพื่อสังคม  (CSR)  

 ควรศึกษากฎระเบียบและเง่ือนไขด้านการน าเข้าของประเทศคู่ค้า           

เพื่อลดการแข่งขันกันเองและสามารถก าหนดกลยุทธ์ธุรกิจที่สอดคล้อง

และสนับสนุนซึ่งกันและกันได้ 

 ควรศึกษาแนวทางในการสร้างพันธมิตร หรือหุ้นส่วน และสร้างเครือข่าย

ธุรกิจในประเทศอาเซียอ่ืนๆ 

 ควรศึกษาพฤติกรรม รสนิยม และความต้องการในตลาดอาเซียนอย่าง

รอบด้าน เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนและสามารถน าไปใช้ในการวางแผน

ธุรกิจต่อไปได้ 

 ศึกษาและเรียนรู้คู่แข่งทั้งในประเทศและ

ในอาเซียนอย่างรอบด้าน เพื่อให้ทราบ

ถึ ง ส ถ า น ะ ก า ร แ ข่ ง ขั น  น โ ย บ า ย                        

เพื่อเตรียมพร้อมการแขง่ขันที่จะเพิ่มขึน้ 

 ควรปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต ลด

ต้นทุน และพัฒนาการบริหารจัดการ

ธุรกจิ 

 ต้องพัฒนาศักยภาพและเตรียมความ

พร้อมของบุคลากร เพื่อให้มีความรู้

ความเชี่ยวชาญ เพื่อรองรับการแข่งขันที่

เพิ่มขึน้ 

(ท่ีมา :  กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณชิย์, 2557) 

สรุปโอกาสและผลกระทบท่ีจะได้รับจากการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

 



 

 

 

 

 1-11 

คู่มอืการลงทุนด้านอุตสาหกรรมแร่ : สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมยีนมา 

วัตถุประสงค์ 

(ท่ีมา : ศูนยข์้อมูลอาเซียน กรมประชาสัมพันธ์, 2557) 

1.4 ความตกลงว่าด้วยการลงทุนอาเซียน (ACIA)…..................................... 

ความตกลง ACIA มีขอบเขตครอบคลุมมิตกิารลงทุนทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ 

1) การเปิดเสรี (Liberalization)  

2)  การคุ้มครอง (Protection) 

3)  การส่งเสริม (Promotion) 

4)  การอ านวยความสะดวก (Facilitation) 

 

 

 

วัตถุประสงค์หลักของ ความตกลง ACIA คือ ต้องการสร้างให้ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเชียงใต้

เป็นภูมิภาคมีทีกฎระเบียบด้านการลงทุน (Investment Regime) ที่เปิดกว้างและเสรี (Open & Free) และ

ในขณะเดียวกันเพื่อส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการ (Integration) ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนในด้าน

การลงทุน โดยสรุปความครอบคลุมในความตกลงได้ดังนี้ 

การเปิดเสรีการลงทุนภายใต้ ACIA ครอบคลุม สิ่งท่ีความตกลง ACIA ไม่ครอบคลุม 

1. ประเภทของการลงทุน 

- การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) 

- การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์หรือการถือ

หุน้น้อยกว่า 10 % (Portfolio) 

1. มาตรการทางภาษี ยกเว้นมาตรการภาษีที่

เกี่ยวข้องกับบทการโอนเงินและการเวนคืน 

2. สาขาการลงทุน 5 กลุ่ม 

- อุตสาหกรรมการผลิต, เกษตร,ประมง 

ปุาไม้, เหมืองแร่ แล บริการที่เกี่ยวข้องกับ

ทั้ง 5 ภาคข้างตน้ 

2. การอุดหนุนโดยรัฐ (Subsidies) 

3. การจัดซือ้จัดจา้ง 

4. การบริการโดยรัฐ 

5. การเปิดเสรีกิจการบริการเนื่องจากมาตรการ

ทางภาษี การอุดหนุน การจัดซื้อจัดจ้าง และ

การบริการโดยรัฐ 

(ที่มา :  กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณชิย์, 2557) 
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1.5 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเมียนมากับประเทศไทย......................... 

 

ประเทศไทยและเมียนมาต่างได้ติดต่อและมีความสัมพันธ์ระหว่างกันมาเป็นเวลาช้านาน โดย

มูลค่าการส่งออกสินค้าของประเทศเมียนมาส่งออกมายังประเทศไทยมากที่สุด ประกอบกับมีการค้า

ชายแดนตามแนวชายแดนของจังหวัดต่างๆ และมีนักลงทุนจากประเทศไทยเข้าไปลงทุนยังประเทศ

เมียนมาจ านวนมาก แสดงถึงความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจที่แนบแน่น รวมถึงลู่ทางในการลงทุนยัง

ประเทศเมียนมาเนื่องจากเมียนมาเป็นประเทศที่มีทรัพยากรธรรมชาติมากมาย รวมถึงแรงงานที่มี

ค่าจ้างแรงงานที่ต่ าเมื่อเทียบกับค่าแรงในประเทศ ปัจจุบัน

เมียนมาก าลังฟื้นฟูความสัมพันธ์กับต่างประเทศเพื่อ

สนับสนุนอุตสาหกรรมและการส่งออกของประเทศ เพื่อให้

ประเทศสามารถพัฒนาได้ตามแผนพัฒนาที่วางไว้ทั้งระยะ

ยาวและระยะสั้น (ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการ

ลงทุน (BOI) ร่วมกับ สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย, 2554) 

ตารางที่ 1.4 มูลค่าการค้าระหว่างประเทศไทยกับเมียนมา 

 

(ท่ีมา : กรมการค้าตา่งประเทศ, 2558) 

  

2556 2557 2558

การสง่ออกไปเมียนมาร์ 114,520.7     136,270.1     140,789.6     

% การขยายตัว 18.6            19.0            3.3              

การน าเขา้จากเมียนมาร์ 123,690.9     127,276.1      121,185.6      

% การขยายตัว 7.7              2.9              4.8-              

มูลค่าการค้า 238,211.6      263,546.2     261,975.1      

% การขยายตัว 15.1             10.6            0.6-              

มูลค่าการค้าระหว่างประเทศของไทยกับเมียนมาร์ (หน่วย : ลา้นบาท)

ความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจการค้า 

(ที่มา : Roboforex Blog, 2015) 
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ในปี พ.ศ. 2558 มูลค่าการค้าระหว่างไทย-เมียนมา มีมูลค่าโดยรวม 261,975.1 ล้านบาท  ซึ่ง

คิดเป็นมูลค่าการส่งออก 140,789.6 ล้านบาท และมูลค่าการน าเข้า 121,185.6 ล้านบาท (กรมการค้า

ต่างประเทศ, 2558)  

สินค้าส่งออกที่ส าคัญของไทย ได้แก่ น้ ามัน

ส าเร็จรูป เครื่องดื่ม เครื่องจักรกลและชิ้นส่วน 

ปูนซีเมนต์ เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ รถยนต์ 

อุปกรณ์และส่วนประกอบ เคมีภัณฑ์ ผ้าผืน 

เครื่องส าอาง, ผลติภัณฑ์จากข้าวสาลี เป็นต้น  

ส่วนสินค้าที่ไทยน าเข้าจากเมียนมาที่ส าคัญ 

ได้แก่ ก๊าซธรรมชาติ, ไม้ซุง ไม้แปรรูปและผลิตภัณฑ์, น้ ามันดิบ, พืชผัก และผลิตภัณฑ์ที่ท าจากผัก

ผลไม,้ สินแร่และโลหะ, เนือ้สัตว์, ชา กาแฟ เป็นต้น (กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ, 2558) 

การค้าชายแดนไทยกับเมียนมา 

ไทยมีแนวชายแดนติดต่อกันเป็นระยะทางยาวประมาณ 1,800 กิโลเมตร การค้าหรือการท า

ธุรกรรมทางการค้าบริเวณชายแดนของทั้งสองประเทศมรีูปแบบการค้าตั้งแต่การค้าที่มีมูลค่าไม่สูงมาก 

เชน่ การซือ้ขายสินค้าเพื่อการอุปโภคบริโภคของประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณชายแดนจนไปถึงการค้าที่

มีมูลค่าสูงระหว่างหน่วยงานรัฐของทั้งสองประเทศ 

หน่วยงานรับผิดชอบการค้าชายแดนของเมียนมา คือ 

กรมการค้าชายแดน (Department of Border Trade: 

DOBT) ซึ่งปัจจุบันได้มีการจัดตั้ งจุดบริการ                

One-Stop-Services ขึ้น เพื่ออ านวยความสะดวกต่อ

การค้าประเภทน าเข้าส่งออกชายแดนระหว่างประเทศ 

(กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณชิย์, 2555) 

ใน ปี พ.ศ. 2558 การค้าชายแดนมีมูลค่า 

214,694.38 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.14 เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยแบ่งเป็นมูลค่าการส่งออก จ านวน 

100,819.30 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.25 เนื่องจากการส่งออกที่เพิ่มขึ้นโดยส่วนใหญ่เป็นการส่งออก

น้ ามันเชื้อเพลิง เครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์และไม่มีแอลกอฮอล์ ผ้าผืน และโทรศัพท์มือถือ ส่วนมูลค่าการ

น าเข้า จ านวน 113,875.08 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 5.4 ส่วนใหญ่เป็นการน าเข้าก๊าซธรรมชาติ สัตว์ 

และผลติภัณฑ์ไม้ เป็นต้น (กรมการค้าต่างประเทศ, 2558) 

(ที่มา : Gail Palethorpe, 2013) 

(ที่มา : Gail Palethorpe, 2013) 
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ไทยได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับเมียนมาเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม ปี พ.ศ. 2491 และมี

การเปิดสถานเอกอัครราชทูตของทั้งสองฝุายเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม ปี พ.ศ. 2492 ไทยและ เมียนมา               

มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดทั้งในระดับรัฐบาลและประชาชน โดยมีความสัมพันธ์กว้างขวางในด้านการเมือง 

เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และมีการแลกเปลี่ยนการเยือนในทุกระดับอย่างสม่ าเสมอ  

ใน ปี พ.ศ. 2556 เป็นวาระครบรอบ 65 ปีของ

ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเมียนมาจึงได้มีการจัดงานเฉลิม

ฉลองงานครบรอบดั งกล่ าว  ซึ่ ง มี ก ารจั ดการแสดง              

เพื่อแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมทั้งสองประเทศ ส าหรับตรา

สัญลักษณ์เนื่องในโอกาสครบรอบ 65 ปี นีไ้ด้รับการออกแบบ

จากผู้เช่ียวชาญของกรมศิลปากร เป็นรูปพระมหาเจดีย์ชเวดา

กอง และพระปรางค์วัดอรุณฯ สัญลักษณ์ของทั้งสองประเทศ

เคียงคู่กัน มีดวงจันทร์อยู่ตรงกลาง แสดงถึงความเป็นอยู่คู่ฟูา

เดียวกัน บนพื้นหลังสีน้ าเงินที่แสดงความหนักแน่นมั่นคงของความสัมพันธ์ และยังมีผืนธงชาติไทยและ

พม่า เชื่อมร้อยต่อกัน ประดับดอกไม้ประจ าชาติของทั้ง 2 ประเทศ คือ ดอกราชพฤกษ์ ของไทย และ

ดอกประดู่ของพม่า เพื่อแสดงถึงความสัมพันธ์ที่จะผลบิานต่อไปในอนาคตด้วย (สยามรัฐ, 2556) 

1.6 สรุปและวิเคราะห ์ข้อมูลสนับสนุนการลงทุนด้านอุตสาหกรรมแร่……. 

1) ประเทศเมียนมามีเขตปกครองหลายรัฐและมณฑล อยู่ในช่วงปฏิรูประบบการปกครอง ระบบ

กฎหมาย และระบบเศรษฐกิจ มีเขตปกครองโดยรัฐท้องถิ่นที่อาจจะยังคงมีความขัดแย้งกับรัฐบาล

กลาง  

2) ประเทศเมียนมาจะต้องลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคเป็นจ านวน

มากเพื่อให้เพียงพอกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ซึ่งโครงสร้างพื้นฐานที่มีความจ าเป็นที่จะต้องพัฒนา

ก่อนคือ โรงไฟฟูา ถนน เส้นทางรถไฟ ท่าเรือ และระบบสื่อสาร 

ความสัมพันธ์ทางด้านการทูต 

(ที่มา : สยามรัฐ, 2556) 
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บทที่ 2  

ธรณีวิทยาและแหล่งแร่                                     

2.1 ข้อมูลธรณีวิทยา………………………………………………………………………… 

ลักษณะโครงสร้างทางธรณีวิทยาของเมียนมาค่อนข้างซับซ้อน โดยทั่วไปสามารถจ าแนกตาม

ภูมสิัณฐานและลักษณะธรณีโครงสรา้งตามแนวการเคลื่อนตัวของแผ่นเปลือกโลก ได้เป็น 4 ส่วนใหญ่ๆ 

ที่วางตัวอยู่ในแนวเหนอืใต้ เรียงจากตะวันออกไปตะวันตก ดังรูป 2.1 คอื  

1. The Eastern High Lands (Sino Burman Ranges) 

2. The Central Low Lands (Inner Burman Tertiary Zone) 

3. The Western Ranges or Western Fold Belt (Indo Burman Ranges) 

4. The Rakhine Coastal Belt Rakhine (Arakan Coastal Plain)   

 
รูปที่  2.1 โครงสร้างทางธรณีวิทยาและแนวการเคลื่อนตัวของแผน่เปลือกโลกในประเทศเมียนมา 

(ที่มา : Department of Geological Survey and Mineral Exploration, Ministry of Mines, 2014) 

แผ่นเปลือกโลก Indian Plates มีการเคลื่อนตัวเข้าไปภายใต้ Eurasian Plate ท าให้เกิดเป็น

ลักษณะของธรณีวิทยาโครงสร้างในแนวเหนือใต้ และหินอัคนีและแมกมาที่เกิดขึ้นในมหายุค Paleozoic 

ได้ก่อให้เกิดโซนการสะสมตัวของแหล่งแรห่ลายชนดิ (Mineral Belts) ในประเทศเมียนมา ดังรูป 2.2 
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รูปที่  2.2 แผนที่โซนแรใ่นแนวเหนือใต้และแหล่งแร่ของเมียนมา 
(ที่มา : Department of Geological Survey and Mineral Exploration, 2014 และ Fasken Martineau Institute, 2013) 

2.2 ข้อมูลแหล่งทรัพยากรแร่………………………………………………………… 

แหลง่แร่ที่ส าคัญของเมียนมาประกอบด้วย รัตนชาติและอัญมณี ทองค า แหล่งแร่โลหะพื้นฐาน 

เช่น ทองแดง ตะกั่ว สังกะสี นิกเกิล ดีบุก และโลหะอื่นๆ เช่น เหล็ก โครไมต์ พลวง ดีบุก ทังสเตน แร่

พลังงาน เชน่ ถ่านหิน และแหลง่แรอุ่ตสาหกรรมหลายชนิด เชน่ แบไรต ์ยิปซัม และหินปูน เป็นต้น 

แหล่งแร่โลหะ 

1) แหล่งแร่ทองแดง แหล่งที่ส าคัญและใหญ่

ที่สุด คือ แหล่ง Monywa ในเขต Sagaing มีการท าเหมือง

ผิวดินมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1980 เหมืองทองแดงที่อยู่ในแหล่ง

นี้คือเหมือง Sabetaung, Kyisintaung และ Letpadaung 

ดังรูปที่ 2.3 โดยเหมือง Letpadaung เป็นการร่วมทุน

ระหว่างบริษัท Wanbao ของประเทศจีน และ Myanmar 

Economic Holdings ในปัจจุบันหยุดการผลิตเพื่อทบทวนผลกระทบสิ่งแวดล้อมและเจรจาชดเชยที่ดินกับ

ชุมชน ดังรูปที่ 2.3 

The Monywa Copper Mining Project, Monywa, Myanmar 
(ท่ีมา : Lucy Ash, 2013) 
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2) แหล่งแร่ทองค า มีการขุดพบและท า

เหมืองที่บริ เวณ Kyaukpazat ในเมือง Kawlin                

เขต Sagaing ทางตอนเหนือของประเทศ โซนของสาย

แรท่องค าและทองแดงจะอยู่ในบริเวณพื้นที่ NaiPyiTaw 

และเขตมัณฑะเลย์ ต่อขึ้นไปทางเหนือและชายแดนทิศ

ตะวันตก และมักพบแร่กลุ่มพลาตินัมเป็นผลพลอยได้

ของการผลิตทองค าในรัฐคะฉิ่น และในเขต Sagaing 

3) แหล่งแร่นิกเกิล พบแหล่งแร่ที่เมือง Thabeikkyin ในเขตมัณฑะเลย์ แหล่งแร่ในรัฐ Rakhine 

และมีเหมืองแร่ Taguang Taung ในเขต Sagaing เป็นเหมืองผลิตแร่นิกเกิลที่ใหญ่ที่สุด โดยการร่วมทุน

ของเมียนมาและสองบริษัทจากประเทศจีน คือ China Nonferrous Group และ Taiyuan Iron and Steel 

Group ที่จะมีก าลังผลิตเฟอร์โรนิกเกิลปีละ 85,000 ตัน 

รูปที่  2.3 แหลง่แร่ทองแดง Monywa ที่ใหญ่ที่สุดของเมียนมาร์ 
ท่ีมา: Department of Geological Survey and Mineral Exploration, Ministry of Mines, 2014 

Gold mine in Myitkyina, Kachin State, Myanmar 

(ที่มา : Juan Pablo Cardenal and Heriberto Araujo, 2011) 
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4) แหล่งแร่เหล็ก ขุดพบที่เหมือง Pinpet ในเมือง Taunggyi ทางตอนใต้ของรัฐฉาน และที่ 

Phakant Township ในรัฐคะฉิ่น ดังรูปที่ 2.4 

 

รูปที่ 2.4 ที่ตัง้แหล่งแร่เหล็กและแมงกานีสของเมียนมา 

(ท่ีมา : Department of Geological Survey and Mineral Exploration, Ministry of Mines, 2014) 

5) แหล่งแร่ตะกั่ว สังกะสี และเงิน พบ

ทางตอนเหนือของรัฐฉาน ประกอบด้วย แหล่งแร่ 

Bawsaing, Namtu-Bawdwin, Phaleng และแหล่ง

แร่ LonChein มีปริมาณแหล่งแร่ตะกั่วและเงิน

รวมกันมากเป็นอันดับ 6 ของโลก มีเหมืองที่ส าคัญ

และใหญ่ติดอันดับโลก คือ Bawdwin Mine ดังรูปที่ 

2.5 
 

Namtu-Bawdwin Mine, Shan State, Myanmar 

(ที่มา : Ministry of Mines, 2014) 
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Mawchi Tin-Tungsten Mine, Kayah State, Myanmar 

(ที่มา : Ministry of Mines, 2014) 

 

รูปที ่2.5 ที่ตัง้แหล่งแหล่งแร่ตะกั่วและสังกะสีของเมียนมา 

 (ท่ีมา : Department of Geological Survey and Mineral Exploration, Ministry of Mines, 2014) 

6) แหล่งแร่ดีบุกและทังสเตน พบสายแร่ตาม

แนวหินแกรนิตที่ผ่านตั้งแต่ตะวันออกของย่างกุ้งลงมา

ทางใต้ ผ่านมะริด และทวาย โดยเฉพาะตามแนว

ชายแดนติดต่อกับประเทศไทย พบทั้งแหล่งแบบปฐม

ภูมิและทุติยภูมิ นอกจากนี้ยังพบในเขตอื่นๆ เช่น ที่รัฐ 

Kayin, Mon, Kayah, Shan และด้านตะวันออกของ

เมือง Pyinmana ดังรูปที่ 2.6 แหล่งที่ส าคัญและใหญ่

ติดอันดับโลก คือเหมือง Mawchi ในรัฐ Kayah ดังรูปที่ 

2.6 แหล่งแร่ดีบุกและทังสเตนในเขต Tanintharyi                

มีจ านวน 480 แหล่ง แต่มีการท าเหมืองเพียง 9 แห่ง เหมืองที่ส าคัญคือ Heinda Kanbauk และเหมือง 

Kalonta นอกนั้นเป็นเหมืองขนาดเล็ก แหล่งแร่ดีบุกจะคล้ายกับแหล่งใกล้เคียงที่พบในประเทศไทย              

ในเขต Tanintharyi นี้ยังพบแหล่งแร่ในทะเลที่เป็นแนวต่อเนื่องมาจากแหล่งในทะเลอันดามันของ

ประเทศไทย (Than Htun, 2015, Potential of Offshore Tin Deposits in Myanmar, AAPG Conference, 

Innovation in Geoscience) 
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รูปที ่2.6 แนวหนิแกรนิตที่ให้ก าเนดิแหล่งแร่ดีบุกและทังสเตนของเมียนมา 
(ท่ีมา: Department of Geological Survey and Mineral Exploration, Ministry of Mines, 2014) 

แหล่งแร่รัตนชาติ 

แร่อัญมณี เช่น เพชร ไพลิน แซฟไฟร์ ไข่มุก 

ทับทิม และหยก พบหลายแหล่งในเมียนมา แหล่ง

ทับทิมจะมีคุณภาพดีที่สุดของโลก เช่น เหมือง Mogok 

ในเขตมัณฑะเลย์ และแหล่ง Mongshu ในรัฐฉาน ส่วน

แหล่งแร่หยกคุณภาพดีมีชื่อเสียงอยู่ที่เมืองเมียวดี และ

กลุ่มเหมืองหยก Hpakant ในรัฐคะฉิ่น และเหมืองหยก 

Khamti ในเขต Sagaing 

 

 

 

Jade and Gem Emporium, Myanmar 

(ที่มา : Xinhua, 2015) 
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แหล่งแร่พลังงาน 

แหล่งแร่ถ่านหิน ทั้งลิกไนต์และซับบิทูมินัส มีมากทางตอนเหนือของประเทศ ดังรูปที่ 2.7 ส่วน

ใหญ่ใช้เป็นเชื้อเพลิงในโรงผลิตไฟฟูาของประเทศ ทั้งนี้แหล่งถ่านหินหลักๆ จะอยู่ในเขตมะเกว เหมือง

ถ่านหิน Thitchauk และเหมือง Kalewa ในเขต Sagaing ซึ่งเป็นถ่านหินซับบิทูมินัส ผลิตถ่านหินปีละ  

12,000-15,000 ตัน และเหมอืงถ่านหนิ Tigyit ในรัฐฉาน ที่ผลิตถ่านหนิปูอนให้โรงไฟฟูาขนาด 120 MW  

 

รูปที่ 2.7 ที่ตัง้แอ่งสะสมตัวของถ่านหินและแหล่งแร่ถ่านหนิของเมียนมา 
(ท่ีมา: Department of Geological Survey and Mineral Exploration, Ministry of Mines, 2014) 

แหล่งแร่อุตสาหกรรม 

แร่อุตสาหกรรม เช่น แบไรต์ ยิปซัม และหินปูน มีแหล่งแร่แสดงดังรูปที่  2.8 และ 2.9 

นอกจากนีม้ีแหล่งแรอุ่ตสาหกรรมอื่น เช่น ดินขาว แอสเบสทอส เบนโทไนต์ และเฟลด์สปาร์ เมียนมามี

เหมืองแร่แบไรต์ Thazi ในมณฑลมัณฑะเลย์ ผลิตแบไรต์ผงปูอนให้ Myanmar Oil and Gas Enterprise 

(MOGE) ส าหรับใช้ในการเจาะส ารวจและผลิตน้ ามันของรัฐ (www.asiatradehub.com/burma, 2016)            

มีแหล่งแรแ่สดงดังรปูที่ 2.8 และ 2.9  

http://www.asiatradehub.com/burma
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รูปที่ 2.8 ที่ตัง้แหล่งแร่อุตสาหกรรมของเมียนมา 
(ท่ีมา: Department of Geological Survey and Mineral Exploration, Ministry of Mines, 2014) 

หนิปูนที่มคีุณภาพของแคลเซียมออกไซด์สูงจะใช้ในการผลิตปูนซิเมนต์ ส่วนหินปูนหรือหินอ่อน

ที่มเีนือ้ละเอียดและสีสวยงาม เช่นแหล่งที่ Loikaw จะใช้ตัดเป็นแผน่ส าหรับงานตกแต่ง ส่วนแหล่งหินปูน

ที่เหลือจะใช้ในการก่อสร้าง Vietnamese group บริษัท Simco Song Da จากเวียดนามได้ลงทุนท า

เหมอืงหินออ่นขนาดใหญ่ที่เหมอืง Nayputaung ในรัฐ Rakhine มีปริมาณส ารองหินออ่น 87 ล้านตัน  ใน

พืน้ที่ขนาด 914x457 เมตร และหนา 244 เมตร ในปัจจุบันผลิตปีละ 100,000 ตร.เมตร 

 

รูปที่ 2.9 ที่ตัง้แหล่งแร่หินปูนของเมียนมา 
(ท่ีมา: Department of Geological Survey and Mineral Exploration, Ministry of Mines, 2014) 
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ตารางที่ 2.1 แหลง่แร่ที่ส าคัญของเมียนมาจ าแนกตามเขตปกครอง 

รัฐ/ภาค ชนิดแร ่ แหลง่แร่ทีส่ าคัญและที่ต้ัง 

Ayeyarwady Copper, coal, limestone Laymyetna copper mine 

Bago Iron, gold, platinum Minlan Thanseik-ShweGyin iron mine, Taunggu gold/platinum 

deposit 

Chin Nickel, chromite, manganese, 

limestone 

Mwe Taung nickel deposit  

Kachin Amber, gold, platinum, iron, 

jade, ruby, nickel, molyb-

denum, lead, zinc, silver, 

copper, rare-earth, limestone 

Hpakant jade mines, Hukawng valley amber, Panwa 

lead/zinc/silver deposit, Indawgyi nickel deposit, Shadusuik 

gold/platinum deposit, Wakan-Tanaing gold-platinum deposit, 

Ngagyan gold/platinum deposit, Namma-Kangon gold/platinum 

deposit 

Kayah Tin/tungsten, antimony, lime-

stone 

Mawchi tin-tungsten mine, Konsut antimony deposit, Peinchit 

antimony deposit 

Kayin Antimony, gold, limestone, 

lead, zinc, silver, tin-tungsten 

Shwegyin gold mine, Mawhki lead/zinc/silver deposit 

Magway Coal, nickel, limestone Mindinkyin nickel deposit 

Mandalay Gold, iron, limestone, marble, 

manganese, platinum, ruby, 

sapphire, silver, nickel, iron, 

antimony 

Mogok ruby/gem/sapphire mines, Thabeikkyin gold mine, Pha-

yaung Taung gold mine (Patheingyi), Kyatwinye Iron mine, 

Paungdaw Lead/zinc deposit, Lebyin antimony deposit, Moehti 

Taung gold/platinum deposit, Kwinthonse gold/platinum deposit, 

Phayaungtaung gold/platinum deposit, Kyaukpadaung manga-

nese deposit 

Mon Limestone, gold, nickel, anti-

mony, tin-tungsten 

Kadaik antimony deposit, Tabyu antimony deposit, Kayukway 

nickel deposit, Padatchaung tin/tungsten deposits 

Rakhine marble, nickel, chromite, 

limestone 

Nayputaung nickel mine, Maungdawnanmadaw nickel deposit, 

UkinTaung nickel deposit, Hkakyintaung nickel deposit 

Sagaing Gold, coal, jade, copper, 

nickel, limestone 

Letpadaung copper mine, Khamti jade mine, Bhamauk gold 

mine, Kyaukpazat gold mine, KyesinTaung copper mine, Sabe 

taung copper mine, Panmakut Mann copper mine, Kweeight 

copper mine, Taunggadon nickel deposit, Taguang Taung nickel 

mine, Shangalon gold/platinum deposit, Banbwegon 

gold/platinum deposit, Thitchauk coal mine 
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รัฐ/ภาค ชนิดแร ่ แหลง่แร่ทีส่ าคัญและที่ต้ัง 

Shan Antimony, chromium, coal, 

diamonds, fluoride, iron ore, 

gold, gypsum, lead, lime-

stone, manganese, platinum, 

quartz, rare earth, ruby, sil-

ver, zinc, copper, nickel 

Pinpet iron mine, Bawsaing lead/zinc/silver deposit, Namtu-

Bawdwin lead/zinc/silver, Mongshu ruby, Hsipaw gypsum mine, 

diamond placer(Momeik), Tigyit coal mine and power plant, 

Bawdwin copper mine , Mongkannwe Iron mine, Phaleng 

Lead/zinc/silver deposit, LonChein Lead/zinc/silver deposit, Mong 

Inn nickel deposit, Nagok nickel deposit, Hopone nickel deposit, 

Monpyin manganese deposit, Tar Pin manganese deposit, 

Wansaw Wanpaing manganese deposit 

Tanintharyi Coal, diamonds, tin-tungsten, 

heavy sand, offshore natural 

gas, pearls, gold, iron, man-

ganese, limestone 

Heinda tin mine, Russel island gold mine, Theindaw diamond 

placer, Maputae Island iron mine, Kho Island iron mine, Powel 

Island manganese deposit, Hermyigyi tin/tungsten deposits, 

Theindaw tin/tungsten deposits, Atwin Bokpyin tin/tungsten de-

posits, Heinze tin/tungsten deposits, Kanbauk tin/tungsten de-

posits 

(ที่มา: Thet Aung Lynn and Mari Oye, 2014) 

2.3 แหล่งแร่เป้าหมายส าหรับนักลงทุนไทย............................................... 

1) แหล่งแร่ดีบุกและทังสเตน ตามแนวศักยภาพ

แหลง่แร่ทางรัฐตอนใต้ในเขต Tanintharyi ส่วนทางตอนเหนือ

ครอบคลุมด้านตะวันตกของรัฐฉาน ซึ่งจะมีแร่ทังสเตน

มากกว่าแรด่ีบุก 

2) แหล่งแร่พลวงบริเวณทางใต้ของประเทศ ในรัฐ 

Mon และ Kayin 

3) แหล่งแรต่ะกั่ว-สังกะส ีในรัฐฉาน มัณฑะเลย์ และคะฉิ่น 

4) แหล่งถ่านหินภาคตะวันออกของประเทศที่อยู่ใกล้ชายแดนของประเทศไทย 

5) แหลง่หินปูนส าหรับการก่อสร้างและอุตสาหกรรมปูนซีเมนต ์ทางตะวันออกและทางใต้ 

6) แหล่งแรอุ่ตสาหกรรม เชน่ เฟลด์สปาร ์ยิปซัม ที่จะต้องเข้าไปส ารวจแหล่งใหม่ๆ  
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2.4 สรุปและวิเคราะห์ ข้อมูลธรณีวทิยาและแหล่งแร่………………………… 

1) เมียนมามีลักษณะทางธรณีวิทยาแหล่งแร่ที่มีศักยภาพ มีแหล่งแร่ที่สมบูรณ์หลายแห่งทั้งที่

ส ารวจพบแล้วและพื้นที่ศักยภาพที่ยังไม่ได้มกีารส ารวจ หรอืมีการส ารวจเฉพาะผิวดินเท่านั้น จึงท าให้มี

ลู่ทางและโอกาสค่อนข้างสูงในการค้นพบแหล่งใหม่ๆ ผู้ที่สามารถเข้าไปถือครองสิทธิ์ได้ก่อนจะมีความ

ได้เปรียบ การส ารวจแหล่งแร่ใหม่ๆ จะได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลเมียนมา และมีโอกาสในการ

ค้นพบและครอบครองแหล่งแร่ที่มีศักยภาพขนาดใหญ่ แต่การเข้าพื้นที่ยังมีความยากล าบากทั้ง

กายภาพและการขออนุญาต 

2) การส ารวจแร่จะมีปัญหาในด้านการค้นหา

ข้อมูลเดิมได้ยาก มักจะมีแต่ข้อมูลส ารวจที่ท าโดย

รัฐบาลกลาง ในพืน้ที่ปกครองโดยกลุ่มชนชาติมักจะไม่มี

ข้อมูลและแผนที่ และมีผู้รับจ้างเจาะส ารวจและบริการ

วิเคราะห์แร่ค่อนข้างจ ากัดหรือไม่ได้มาตรฐาน (อาจจะ

เป็นช่องทางที่บริษัทของไทยจะเข้าไปให้บริการในด้าน

นี)้ 

3) แหล่งแร่อุตสาหกรรมจะมีบทบาทเพิ่ม

มากขึ้ นส าหรั บอุตสาหกรรมในประ เทศไทย 

โดยเฉพาะแหล่งแร่ชายแดนไทย-เมียนมา ที่มี

ศักยภาพความเป็นไปได้ในการพัฒนาแหล่งแร่ 

เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการขนส่งที่มีความคุ้มค่ากว่า

เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ 

(ที่มา : Naskapi News, 2013) 
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บทที่ 3  

กฎระเบียบการลงทุนจากต่างประเทศ 

ข้อมูลที่ เกี่ยวข้องประกอบด้วยนโยบายส่งเสริมการลงทุน กฎระเบียบด้านการลงทุน 

สถานการณล์งทุนจากต่างประเทศ 

3.1 นโยบายส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ……….………………………… 

รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการลงทุนโดยตรงจากต่างชาติ (Foreign Direct Investment: FDI) และ

ได้ประกาศใช้กฎหมาย Foreign Investment Law (FIL) โดยมีเปูาหมายให้มีการลงทุนใน

ทรัพยากรธรรมชาติของเมียนมา เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาประเทศใน 3 ด้าน คือ  

1) ด้านการสร้างงาน กระจายรายได้ประชากร 

พัฒนาฝีมอืแรงงาน  

2) มีการพัฒนาเติบโตอย่างยั่งยืน (Sustainable 

growth) 

3) ประสานไปกับระบบเศรษฐกิจของนานาชาติ 

โดยการลงทุนตามกฎหมาย FIL ที่จะได้รับการส่งเสริม จะต้องมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 

 เป็นการลงทุนที่สง่เสริมและขยายการส่งออก 

 เป็นการลงทุนที่ใชท้รัพยากรธรรมชาติและเงนิลงทุนจ านวนมาก 

 เป็นการลงทุนที่ใชเ้ทคโนโลยีช้ันสูงเพื่อสร้างและพัฒนาการใชเ้ทคโนโลยี 

 เป็นการลงทุนขนาดใหญ่ที่สนับสนุนภาคการผลิตและภาคบริการ 

 เป็นการลงทุนที่สรา้งโอกาสการจา้งงานภายในประเทศ 

 เป็นการลงทุนที่มกีารท างานเพื่อพัฒนาและประหยัดพลังงาน 

 เป็นการลงทุนที่สง่ผลต่อการพัฒนาประเทศสู่ระดับภูมภิาคได้ 

 เป็นการลงทุนที่พัฒนาโครงสรา้งพื้นฐาน สาธารณูปโภค คมนาคม และพลังงาน  

(ที่มา : Joshua Kurlantzick, 2011) 
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(ท่ีมา : www.GrowthBusiness.co.uk, 2012) 

3.2 กฎหมายลงทุน………………………………………………….………………………… 

กฎหมายการลงทุนจากต่างประเทศของเมียนมา ต้องการส่งเสริมสนับสนุนการด าเนิน

เศรษฐกิจแบบเปิดเพื่อการค้าและการลงทุนกับต่างประเทศ จึงได้สร้างหลักประกันและการคุ้มครอง

การลงทุนจากต่างประเทศ ดังนี้ 

 ธุรกิจที่ด าเนินการภายใต้กฎหมายนี้จะได้รับการ

คุ้มครอง จะไม่ถูกยึดหรือครอบครองโดยรัฐ หรือจะ

ได้รับการชดเชยตามมูลค่าตลาดในกรณีที่จ าเป็น 

 อนุญาตใหน้ าเงินตราต่างประเทศเข้า-ออกได้ 

 อนุญาตให้โอนก าไรจากการประกอบกิจการกลับได้ 

หลังหักภาษีที่เกี่ยวข้อง 

 ให้โอนเงนิทุนกลับเมื่อสิ้นสุดโครงการ 

 

 อนุญาตใหค้นงานต่างชาติเข้ามาท างานและส่งเงนิค่าจ้างกลับหลังหักภาษีที่เกี่ยวข้อง 

 สามารถเช่าที่ดนิระยะยาว (Long term lease) ได้ทั้งจากรัฐบาลและเอกชน 

ประเทศเมียนมาได้ออกกฎหมาย Foreign Investment Law (FIL) เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน ค.ศ. 

2012 แทนกฎหมาย Myanmar Investment Law (1988) ฉบับเก่า เพื่อส่งเสริมการลงทุนจาก

ต่างประเทศ โดยมีหัวขอ้ของการเปลี่ยนแปลงดังแสดงในตารางที่ 3.1 

ตารางที่ 3.1 การเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญใน Foreign Investment Law (2012) ฉบับใหม่ 

หัวข้อ MIL (1998) FIL (2012) 

(1) ก าหนดเวลาอนุมัตโิดย MIC  ไมไ่ด้ก าหนด • MIC จะต้องแจ้งตอบการยอมรับความถูกต้อง

เอกสารท่ีย่ืนขออนุญาตภายใน 15 วัน นับจากวันท่ียื่น

เอกสาร 

• ภายใน 90 วัน นับจากวันท่ีตอบรับเอกสาร MIC 

จะตอ้งแจง้ผลการพจิารณา  

(2) ระยะเวลาการเชา่ที่ดิน  จะต้องเช่า ท่ีดินจากรัฐ

เ ท่านั้ น  และ ไม่ ได้ ระ บุ

ระยะเวลาการเชา่ที่ดิน 

  

• สามารถเช่าท่ีดินได้ท้ังจากภาคเอกชน บุคคล และ

จากรัฐบาลได้ 

• ก าหนดระยะเวลาเช่าท่ีดิน 50 ปี และต่ออายุได้อีก 

2 ครัง้ๆ ละ 10 ปี (รวม 70 ปี)  

(3) สัดส่วนการลงทุนของ

ตา่งชาต ิ 

ไมไ่ด้ระบุ และ 

ก าหนดกิจการท่ีต้องห้าม

• กิจการท่ีต้องร่วมทุนกับหุ้นส่วนเมยีนมา 
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หัวข้อ MIL (1998) FIL (2012) 

ส าห รับการลง ทุนของ

ตา่งชาต ิ 
⇒ สัดส่วนการลงทุนของต่างชาติต้องน้อยกว่า 

80% (นอ้ยกว่า 60% ในกิจการบางประเภท)  

• กิจการอื่นๆ ที่ไมไ่ด้ห้ามการลงทุนของตา่งชาติ 

⇒ ตา่งชาตสิามารถลงทุนได้ 100%  

(4) วงเงินลงทุนขัน้ต่ า ง า น อุ ต ส า ห ก ร ร ม 

500,000 เห รียญสหรัฐ 

และงานบริการ 300,000 

เหรียญ 

MIC จะพิจารณาตามประเภทของกิจการ ว่ามีการ

ลงทุนท่ีเหมาะสม 

(5) การลดหย่อนภาษ ี ยก เ ว้ นภ า ษี เ งิ น ไ ด้ นิ ติ

บุคคล 3 ปี  

ยกเวน้ภาษเีงินได้นิติบุคคล 5 ปี 

(ท่ีมา: Foreign Investment Law (2012) and Regulations) 

นอกจากนี้กฎหมาย FIL (2012) ได้มีการ

ปรับปรุงในด้านอื่นๆ เช่น การอนุญาตให้โอนหุ้นได้

โดยเสรี อนุญาตให้แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ได้ตามอัตราตลาด การจ้างผู้เช่ียวชาญหรือแรงงาน

ฝีมือจากต่างประเทศ และคุ้มครองสิทธิ์ ในการ

ประกอบกิจการตามที่ได้รับอนุญาตจากกฎหมายอื่น 

หรือสัญญาที่เกี่ยวข้อง เช่น สิทธิ์ในการส ารวจแร่

และท าเหมอืงตามกฎหมายแร่ 

คณะกรรมาธิก ารลงทุนของ เมียนมา

(Myanmar Investment Commission: MIC) จะเป็นผู้

ควบคุมและดูแลการด าเนินงานให้ เป็นไปตาม

กฎหมาย FIL และโครงการลงทุนจากต่างชาติจะต้อง

ยื่นขออนุมัติโครงการลงทุนต่อ MIC เพื่อพิจารณาใน

ด้านสถานภาพของผู้ลงทุน วงเงินลงทุน ประโยชน์

ของโครงการต่อประเทศ และความเป็นไปได้ทาง

การเงินของโครงการ (ยกเว้นโครงการลงทุนในเขต

เ ศ ร ษ ฐ กิ จ พิ เ ศ ษ ที่ จ ะ ต้ อ ง ยื่ น ข อ อนุ มั ติ ไ ป ที่

คณะกรรมการที่ตั้งขึ้นตามกฎหมาย Special Eco-

nomic Zone Law 2011) 

(ที่มา : Michael Madoff, 2013) 

(ที่มา : Bloomberg, 2013) 



 

 

 

 

 3-4 

คู่มอืการลงทุนด้านอุตสาหกรรมแร่ : สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมยีนมา 

3.3 สิทธิประโยชน์การลงทุน…………….................…………………………………. 

สิทธิประโยชน์ทางภาษี 

กฎหมาย FIL (2012) ได้ให้สทิธิพิเศษเพื่อสนับสนุนการลงทุนจากต่างประเทศ เชน่  

 ยกเว้นภาษีเงนิได้นิตบิุคคล 5 ปี 

 ลดหย่อนภาษีจากการน าก าไรสะสมที่เก็บเป็นทุนส ารองมาลงทุนเพิ่ม 

 ค านวณค่าเสื่อมราคาทรัพย์สนิแบบอัตราเร่งตามอัตราที่ก าหนดโดย MIC 

 ลดหย่อนภาษีเงนิได้ถึง 50% ของก าไรที่ได้จากการผลิตสนิค้าเพื่อส่งออก 

 สิทธิ์ในการจา่ยภาษีเงนิได้ส าหรับคนต่างชาติที่พ านักในประเทศ 

 ลดหย่อนภาษีจากค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาที่ด าเนินงานในประเทศเมียนมา 

 ให้น าผลขาดทุนสุทธิย้อนหลัง 3 ปีมาลดหย่อนภาษีได้ 

 ยกเว้นภาษีศุลกากรส าหรับเครื่องจักร และวัสดุที่น าเข้ามาใช้ในช่วงเริ่มตน้ก่อสร้าง  

 ยกเว้นภาษีศุลกากรส าหรับวัตถุดิบที่น าเข้ามาใช้ในช่วง 3 ปีแรกของการผลติ 

 ยกเว้นภาษีศุลกากรส าหรับเครื่องจักร อะไหล่ และวัสดุ ที่น าเข้ามาขยายการผลิต

ภายในระยะเวลาที่ได้รับอนุญาต 

 ยกเว้นภาษีการค้าส าหรับสินคา้ที่ผลิตเพื่อสง่ออก 

สิทธิประโยชน์อื่น 

 นักลงทุนต่างชาติมีสิทธิใช้ที่ดินในประเทศเมียนมาโดยการเช่า ไม่ว่าจะเช่าจาก

หน่วยงานของรัฐหรือจากเอกชนเป็นระยะเวลา 50 ปี และสามารถต่อสัญญาเช่าได้

ครั้งละ 10 ปี 2 ครั้ง 

 2 ปีแรกของการด าเนินการ นักลงทุนต่างชาติสามารถจ้างแรงงานต่างชาติได้ แต่

จะต้องมีการจ้างแรงงานสัญชาติเมียนมาในสัดส่วนอย่างน้อยร้อยละ 25 ของการจ้าง

งานทั้งหมด 
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3.4 รูปแบบของการลงทุนจากต่างประเทศ................................................ 

รูปแบบการลงทุนที่ก าหนดตามกฎหมาย FIL (2012) เพื่อให้ได้รับพิจารณาอนุมัติส่งเสริมการ

ลงทุนจาก MIC มี 3 รูปแบบ ดังนี้ 

1) การลงทุนที่ชาวต่างชาติถือหุ้นร้อยละ 100 (เป็นเจ้าของเดียวในรูปห้างหุ้นส่วนจ ากัด 

บริษัทจ ากัด หรอืสาขาของตา่งประเทศ) 

2) การร่วมทุนกับผู้ลงทุนสัญชาติเมียนมา โดยอาจจะร่วมทุนกับบุคคล บริษัท สหกรณ์ 

หรอืรัฐวิสาหกิจ 

3) การลงทุนในรูปแบบอื่น ที่ผู้ลงทุนต่างชาติด าเนินการตามสัญญาผูกพันที่ท าไว้กับนัก

ลงทุนในท้องถิ่น (Mutual contract agreement) 

ส าหรับกิจการที่ก าหนดให้ร่วมทุนกับบริษัทท้องถิ่น ต่างชาติจะลงทุนได้ไม่เกิน 80% และ

กิจการที่ไม่ตอ้งห้ามจะลงทุนได้ 100% และจ านวนเงินลงทุนขั้นต่ าส าหรับต่างชาติจะขึ้นกับประเภทของ

กิจการและพจิารณาโดย Myanmar Investment Commission (MIC) 

ผูล้งทุนต่างชาติในบางประเภทของกิจการสามารถใช้ทางเลือกในการลงทุนตามกฎหมาย My-

anmar Companies Act (1914) แต่จะมีข้อด้อยกว่า FIL ที่จะไม่สามารถเช่าที่ดินในระยะยาวได้ ไม่ได้รับ

การส่งเสริมลงทุนในด้านภาษีและใบอนุญาตท างาน และไม่ได้รับการคุ้มครองถ้ามีการเปลี่ยนแปลง

กฎหมายในอนาคต นักลงทุนส่วนใหญ่จึงหลีกเลี่ยงช่องทางนี้ เว้นแต่เป็นการลงทุนขนาดย่อมเพราะ

กฎหมายนี้ก าหนดวงเงินลงทุนขั้นต่ าไม่มากและมีขัน้ตอนขออนุญาตที่ไม่ซับซ้อน 

ใน เดือนกุมภาพันธ์  ปี  ค .ศ .  2012 ทาง

คณะกรรมาธิการ MIC ได้ออกหนังสือเตือนคน

ต่างชาติที่ลงทุนในบริษัทท้องถิ่นผา่นตัวแทนชาวเมียน

มาว่าจะไม่ได้รับสิทธิ์คุ้มครองทางกฎหมาย และ

แนะน าให้คนต่างชาติลงทุนตามกฎหมาย FIL ผ่าน

ทางบริษัทที่จดทะเบียนกับ Directorate of Invest-

ment and Company Administration (DICA) ที่มีการ

รับรองผู้ถือหุ้นและกรรมการบริหารตามกฎหมาย 

Myanmar Companies Act (1914) เท่านั้น 

 

(ท่ีมา : RFA's Myanmar Service, 2013) 
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3.5 ขั้นตอนการเข้าไปลงทุนในประเทศเมียนมา....................................... 

นักลงทุนจากต่างชาติต้องยื่นขออนุมัติโครงการลงทุนต่อ Myanmar Investment Commission 

(MIC) ซึ่งมีหน้าที่ควบคุมดูแลการด าเนินงานให้เป็นไปตามกฎหมาย FIL และพิจารณาอนุมัติข้อเสนอ

โครงการลงทุนจากต่างประเทศโดยตรง โดยขั้นตอนการยื่นขอใบอนุญาตลงทุน ( Investment Permit) 

ในประเทศเมียนมา มีขัน้ตอนดังตอ่ไปนี้ 

1) กรอกแบบฟอร์มข้อเสนอขอใบอนุญาตลงทุน (Proposal Form (1)) ยื่นไปยัง Myanmar In-

vestment Commission (MIC) 

2) แนบร่างการเช่าที่ดนิ และร่างสัญญาการรว่มลงทุนไปพร้อมกับข้อเสนอ 

3) ในกรณีที่โครงการจะต้องมีการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามประกาศของ 

Ministry of Environmental Conservation and Forestry โดยเฉพาะโครงการเหมืองแร่ 

จะต้องแนบรายงายผลการศกึษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกับข้อเสนอ 

4) ธุรกิจด้านทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะธุรกิจเหมืองแร่ และธุรกิจภายใต้ State Eco-

nomic Enterprise Law จะต้องยื่นข้อเสนอผ่านไปยังกระทรวงที่เกี่ยวข้อง หากเป็นธุรกิจ

เหมอืงแร่ ก็จะตอ้งยื่นผ่าน Ministry of Mines 

5) MIC อาจตอบรับหรือปฏิเสธค าร้องภายใน 15 วัน หลังจากการตรวจสอบ และจะแจ้งให้

ทราบผลภายใน 90 วัน 

6) เมื่อ MIC รับข้อเสนอแล้ว MIC จะด าเนินการขอความเห็นจากกระทรวงที่เกี่ยวข้อง และ

กระทรวงที่เกี่ยวข้องจะต้องแจ้งมายัง MIC ภายใน 7 วันนับจากที่วันที่ได้รับแจง้จาก MIC 

7) MIC จะออกใบอนุญาตการลงทุน (Investment Permit) ให้กับนักลงทุน 

8) ลงนามในสัญญากับหนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง ก่อนเริ่มด าเนินกิจการ  
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รูปที่  3.1 ขั้นตอนการขอส่งเสริมการลงทุนในประเทศเมียนมา 
(ท่ีมา: กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมอืงแร่, 2556) 

3.6 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการลงทุนจากต่างประเทศ.......................... 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนจากต่างประเทศ ประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐ 2 

หนว่ยงาน และเอกชน 1 หนว่ยงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

 คณะกรรมาธิการการลงทุนของประเทศเมียนมา 

มีหน้าที่หลัก คือ การประเมินโครงการการลงทุนต่างชาติ โดยมีอ านาจหน้าที่ออกข้อก าหนด 

และเงื่อนไขเกี่ยวกับใบอนุญาตการลงทุนและประเมินสถานการณ์การลงทุนต่างชาติ 

MYANMAR INVESTMENT COMMISSION OFFICE 

DIRECTORATE OF INVESTMENT AND COMPANY ADMINISTRATION 

MINISTRY OF NATIONAL PLANNING AND ECONOMIC DEVELOPMENT 

www.dica.gov.mm 

 
 

หน่วยงานภาครัฐ 

 

http://www.dica.gov.mm/
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 Directorate of Investment and Company Administration (DICA)  

MINISTRY OF NATIONAL PLANNING AND ECONOMIC DEVELOPMENT 

Building No. 32, Nay Pyi Taw, Myanmar 

Tel: 95-67-406342; 406124; 406124   Fax: 95-67-406074 

Website: www.mnped.gov.mm  

 

 สภาหอการค้าและอุตสาหกรรมของประเทศเมียนมา 

Union of Myanmar Federation of Chambers of Commerce and Industry (UMFCCI) 

UMFCCI Office Tower No. 29, Min-Ye-Kyaw-Swar Road, P.O. Box 1557 

Lanmadaw Township, Yangon 

Tel: 95-1-214344-49   Fax: 95-1-214484 

Website: www.umfcci.net 

3.7 สถานการณ์การลงทุนจากต่างประเทศ............................................... 

จากรายงานเศรษฐกิจการเงินในประเทศเมียนมา ของธนาคารแห่งประเทศไทย นับตั้งแต่ปี 

พ.ศ. 2531 จนถึงสิน้ปีงบประมาณ 2556/57 ยอดเงนิลงทุนจากต่างประเทศ รวมเป็นเงิน 46.2 พันล้าน

ดอลลารส์หรัฐฯ โดยจีนเป็นประเทศที่เข้ามาลงทุนสูงสุด จ านวน 14.0 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ร้อยละ 

30.8) รองมา คือ ไทย จ านวน 10.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ร้อยละ 21.8) และฮ่องกง จ านวน 6.5 

พันล้านดอลลารส์หรัฐฯ (ร้อยละ 14.1) ตามล าดับ 

โดยส่วนใหญ่แล้วบริษัทต่างชาติที่เข้ามาลงทุนใน

เมียนมาจะลงทุนในธุรกิจพลังงานสูงสุด โดยคิดเป็นร้อยละ 

41.7 รองลงมาคือ ธุรกิจน้ ามันและก๊าซธรรมชาติ คิดเป็น

ร้อยละ 31.1 ธุรกิจในภาคอุตสาหกรรม คิดเป็นร้อยละ 8.6 

และธุรกิจเหมืองแร่  คิดเป็นร้อยละ 6.2 ตามล าดับ 

(ธนาคารแหง่ประเทศไทย, 2557 รายงานเศรษฐกิจการเงิน

สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ปี 2556/2557) และเมื่อ

จ าแนกตามบริษัทที่เข้ามาลงทุนด้านเหมอืงแร่ ตามชนิดแร่และประเภทของใบอนุญาต สรุปได้ดังตาราง

ที่ 3.2 – 3.5 ซึ่งมีผู้ลงทุนจากประเทศไทยคือ Myanmar Pongpipat ท าเหมอืงแร่ดบีุกในเขตทวาย 

หน่วยงานภาคเอกชน 

 

(ที่มา : ITE Oil & Gas, 2015) 
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ตารางที่ 3.2 การลงทุนจากต่างประเทศในเมียนมา จ าแนกตามประเภทกิจการ (หน่วย:ล้านเหรียญ

สหรัฐฯ) 

 

(ท่ีมา: Directorate of Investment and Company Administration, Myanmar, December 2013) 

ตารางที่ 3.3 การลงทุนจากต่างประเทศในเมียนมา (ณ 31 ตุลาคม ปี ค.ศ. 2013) จ าแนกตามประเทศ 

 

(ท่ีมา: Directorate of Investment and Company Administration, Myanmar, 2013.) 
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ตารางที่ 3.4 การลงทุนสะสมด้านเหมืองแร่จากต่างประเทศถึงปลายปี ค.ศ. 2013 (พันล้านเหรียญ

สหรัฐ) 

 

(ท่ีมา: Directorate of Investment and Company Administration, Myanmar, 2013) 

ตารางที่ 3.5 การลงทุนด้านเหมอืงแร่จากต่างประเทศจ าแนกตามชนิดแร่และประเภทใบอนุญาต 

ที่ บริษัท ประเทศ ชนิดแร ่ ใบอนุญาต 

1. Conerstone Resource (Myanmar) Ltd  Australia  Zinc  Large Scale Mining 

2. Myanmar Pongpipat Co., Ltd  Thailand   Tin  Large Scale Mining  

3. Myanmar CNMC Nickel Co., Ltd  China  Ferronickel  Large Scale Mining 

4. Simco Song Da Joint Stock Co., Ltd Vietnam  Marble  Large Scale Mining  

5. Asia Pacific Mining Ltd.  China  Lead, Zinc, Copper, Gold  Exploration Permit  

6. Nobel Gold Limited Russia  Gold  Exploration Permit  

7. North Mining Investment Co., Ltd China Ferron ickel  Feasibility Study 

8. De Rui Feng Investment Co., Ltd China  Tin-Tungsten  Exploration Permit  

9. Myanmar Yangtze Copper Co., Ltd China  Copper  Large Scale Mining 

10. Myanmar Wanbao Copper Co., Ltd China  Copper  Large Scale Mining 

11.  Daewoo Precious Resources Co., Ltd  Korea  Copper, Gold  Exploration  Permit  

12. GPS Joint Venture Co., Ltd  China  Lead, Zinc  Large  Scale Mining 

13. Sichuan Chuandi (Myanmar) Mining China  Copper Exploration and F.S  

14. Royal Light Ron Ann Co., Ltd  China  Iron  Exploration and F.S  

15. Geo Pro Mining Sea., Ltd  Russia  Antimony Prospecting, Exploration & F.S  

ท่ีมา: Department of Mines, Director General’s Presentation, 2014 



 

 

 

 

 3-11 

คู่มอืการลงทุนด้านอุตสาหกรรมแร่ : สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมยีนมา 

3.8 สรุปและวิเคราะห์ข้อมูลด้านกฎระเบยีบการลงทุนจากต่างประเทศ…..... 

1) ปัจจุบันเมียนมาก าลังปรับเปลี่ยนระบบเศรษฐกิจให้เข้ามาสู่ระบบตลาดมากยิ่งขึ้น เพื่อเป็น

พัฒนาประเทศและโครงสร้างพื้นฐาน สร้างรายได้ และถ่ายทอดเทคโนโลยี พร้อมกับตอบรับกับการ

ขยายตัวทางเศรษฐกิจในภูมิภาค โดยเฉพาะการค้าของเมียนมาซึ่งจะท าการค้าขายกับประเทศในแถบ

เอเชียเป็นหลัก การค้าระหว่างไทยกับเมียนมามีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเมียนมามีการ

เปิดประเทศมากขึ้น และมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ ส่งผลต่อความต้องการวัตถุดิบเหล่านั้น

เพื่อน ามาใช้ในการผลิตในอุตสาหกรรมภายในประเทศไทย 

2) รูปแบบการลงทุนจากต่างประเทศ มีทั้งลงทุน 100% การร่วมทุนกับภาคเอกชนท้องถิ่นและ

รัฐวิสาหกิจ และการลงทุนตามสัญญาข้อตกลงระหว่างสองฝุาย ประกาศภายใต้กฎหมาย FIL (2012) 

และ State-Owned Economic Enterprises Law 

(1989) ได้ก าหนดรูปแบบการลงทุนจากต่างประเทศ 

และก าหนดประเภทกิจการที่สงวนไว้ส าหรับคนใน

ชาติ หรอืผูกขาดส าหรับหน่วยงานของรัฐ และกิจการ

ต้องหา้มส าหรับการลงทุนจากต่างชาติ 

3) การขออนุญาตลงทุนจากต่างประเทศ 

จะต้องขออนุมัติจากหลายหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง                 

ทั้งจากกระทรวงที่มีหน้าที่โดยตรง ก่อนที่ข้อเสนอ

โครงการจะส่งต่อไปยัง MIC ซึ่งจะต้องปรึกษากับ

กระทรวงอื่นๆ และรัฐในท้องถิ่น ท าให้ตอ้งมกีารเจรจาหลายขั้นตอนและหลายหนว่ยงาน 

4) นักลงทุนจากประเทศไทยจะต้องค านึงถึง

การเปลี่ยนแปลงของนโยบายและกฎระเบียบของ

ประ เทศเมียนมา  ซึ่ งยั ง ไม่หยุดนิ่ งและ ชัด เ จน 

นอกจากนี้จะต้องค านึงถึงปัญหาด้านสิทธิ์ในการ

ครอบครองหรือใช้ประโยชน์ที่ดิน การท ารายงาน

ศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การจัดท าแผนด้าน

ชุมชนสัมพันธ์ และขีดความสามารถของคนงานใน

ท้องถิ่น 

(ที่มา : Business Information Center, 2015) 

(ที่มา : www.asianews.it, 2014) 
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บทที ่4  

การประกอบธุรกิจในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมยีนมา 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินกิจการองค์กรธุรกิจ นอกเหนือจากข้อมูลด้านแร่ ได้แก่ ข้อมูล

การจดทะเบียนและจัดตั้งองค์กรธุรกิจ การค้า การน าเข้าและส่งออก ภาษีตา่งๆ อัตราแลกเปลี่ยน และ

การครอบครองที่ดินเพื่อใช้ประโยชน์ 

4.1 การจดทะเบยีนก่อตั้งบริษัท…………………………………………………………… 

รูปแบบองค์กรทางธุรกิจในประเทศเมียนมา แบ่งออกเป็น 4 รูปแบบ คือ (1) ห้างหุ้นส่วน              

(2) บริษัทจ ากัด เช่น บริษัทท้องถิ่น บริษัทต่างชาติ บริษัทร่วมลงทุน (3) สาขาหรือส านักงานตัวแทน

ของบริษัทต่างชาติ และ (4) องค์กรที่ไม่หวังผลก าไร 

โดยรูปแบบที่ดีที่สุดของการประกอบธุรกิจในเมียนมา คือ บริษัทจ ากัด ซึ่งอาจเป็นบริษัท

ต่างชาติที่จดทะเบียนในเมียนมา หรือเป็นส านักงานตัวแทนจากต่างประเทศ หากมีหุ้นส่วนของต่างชาติ

เพียงหนึ่งหุ้นในบริษัทใด บริษัทนั้นก็จะกลายเป็นบริษัทต่างชาติโดยอัตโนมัติ ซึ่งจะต้องขอใบอนุญาต

และจดทะเบียน ภายใต้กฎหมาย Myanmar Companies Act 1914 โดยบริษัทจ ากัดทั่วไป การโอนหุ้นมี

ข้อจ ากัด และจ านวนผู้ถือหุ้นก าหนดต่ าสุด 2 คน สูงสุด 50 คน บริษัทจ ากัดมหาชน จ านวนผู้ถือหุ้น

อย่างนอ้ย 7 คน โดยทั่วไป ไม่มีการก าหนดเงนิทุนจดทะเบียนขั้นต่ า  

อย่างไรก็ตาม ส าหรับธุรกิจธนาคาร ประกันภัย 

บริษัทต่างชาติ และสาขาของบริษัทต่างชาติ เงินทุนจด

ทะเบียนขั้นต่ าส าหรับอุตสาหกรรม โรงแรม และการ

ก่อสร้างที่ 150,000 ดอลลาร์สหรัฐ การบริการ ท่องเที่ยว 

ตัวแทนธนาคารและประกันภัยที่ 50,000 ดอลลารส์หรัฐ  

ผูล้งทุนชาวต่างชาติจะต้องกรอกแบบฟอร์มและยื่น

ข้อเสนอการลงทุนให้กับ MIC โดยที่ MIC จะออกใบอนุญาต 

ถ้าข้อเสนอได้รับการรับรองแล้ว บริษัทที่เกี่ยวข้องกับการ

(ที่มา : GBO International Financial Services, 2011) 
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ค้าขายกับต่างชาติ จะต้องจดทะเบียนในฐานะเป็นผูน้ าเข้าและผูส้่งออกกับกระทรวงพาณิชย์ 

การตั้งบริษัท หรือส านักงานสาขาบริษัทต่างชาติ 

หรือส านักงานสาขาที่ตั้งในเมียนมาจะต้องขออนุญาตท า

การค้า (Permit to Trade) จาก Ministry of National Plan-

ning and Economic Development ก่อนจดทะเบียนบริษัท

กับ Company Registration Office ภายใต้ DICA 

ผู้ลงทุนชาวต่างชาติจะต้องกรอกแบบฟอร์มและยื่นข้อเสนอการลงทุนให้กับ MIC ผ่านทาง              

DICA โดยที่ MIC จะออกใบอนุญาตถ้าข้อเสนอได้รับการรับรองแล้ว กรณีที่ธุรกรรมนั้นเป็นรูปแบบของ

บริษัทจ ากัดจะต้องขอใบอนุญาตจาก DICA ผ่านทาง Company Registration Office ใบอนุญาตจาก 

DICA จะมีอายุครั้งละ 5 ปี แต่ถ้าเป็นโครงการที่ได้รับส่งเสริมลงทุนจาก MIC อาจจะได้รับใบอนุญาตที่

มีอายุนานกว่าโดยไม่ต้องต่ออายุ หลังจากได้รับใบอนุญาตแล้ว บริษัทต้องลงทะเบียนกับ Company 

Registration Office เพือ่ให้เป็นไปตาม Myanmar Company Act (1914)  

ถ้าบริษัทเป็นการร่วมลงทุนกับองค์การของรัฐ จะต้องจดทะเบียนให้เป็นไปตาม Myanmar 

Company Act (1914) และ Special Company Act (1950) และถ้าเป็นบริษัทที่ร่วมทุนกับต่างชาติจะต้อง

ขอใบอนุญาตจาก DICA ก่อนด้วยในท านองเดียวกัน โดยขั้นตอนการจดทะเบียนองค์กรทางธุรกิจแสดง

ดังรูปที่ 4.1 

 
รูปที่ 4.1 ขั้นตอนการจดทะเบียนองค์กรทางธุรกิจ 

(ท่ีมา: DICA) 

(ที่มา : KUSHAL AZZA, 2015) 
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กระบวนการยื่นขอลงทุน 

ภายใต้กฎหมายการลงทุนของต่างชาติ FIL (2012) นั้น กระบวนการยื่นขอลงทุน ประกอบด้วย 

3 ขัน้ตอน คือ 

 

 

 

 

 

เอกสารส าหรับการจดทะเบียนบริษัท 

เอกสารที่ต้องการส าหรับการจดทะเบียนบริษัท (Company Registration) ในประเทศเมียนมา

ประกอบด้วย 

1) หนังสือบริคณหส์นธิและขอ้บังคับทั้งภาษาอังกฤษและภาษาเมียนมา จ านวน 2 ชุด 

2) ค ายนืยันการจดทะเบียน 

3) ค ายนืยันเอกสารที่เป็นทางการและถูกต้องตามกฎหมาย 

4) ค ายนืยันสถานะของส านักงานที่จดทะเบียน 

5) ประกาศนยีบัตรของผู้แปล 

6) รายชื่อกรรมการ 

7) รายชื่อผูร้ับมอบอ านาจในด าเนินการในนามของบริษัท 

8) ส าเนาใบอนุญาตจาก MIC ส าหรับอุตสาหกรรมการผลิต โรงแรม และการก่อสรา้ง 

9) ส าเนาหนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้นและกรรมการ 

10) ค ายนืยันที่จะไม่ท าธุรกิจซือ้ขาย (Trading) 

1) การยื่นขอใบอนุญาตการลงทุนจากคณะกรรมาธิการการลงทุน (MIC) 

 

3) จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทต่อส านักจดทะเบียน (Companies Registration Office) 

2) การยื่นขอใบอนุญาตเพื่อท าการค้าจากส านักผู้อ านวยการการจัดการบริษัทและ

การลงทุน  (Directorate of Investment and Company Administration : DICA)  
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เอกสารส าหรับการขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจ 

เอกสารที่ต้องการส าหรับการยื่นขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจ (Business Permit) ในประเทศ

เมียนมา ประกอบด้วย 

1) Form A ของ Myanmar Companies Regulation 1957  

2) ส าเนาหนังสือบริคณหส์นธิและขอ้บังคับ (Memorandum and Articles of Association) 

3) แบบฟอร์มค าถาม  

4) ประเภทธุรกิจที่จะด าเนนิการ 

5) ประมาณการค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในปีแรกของการด าเนินธุรกิจ 

6) เครดิตทางการเงินของบริษัท/ตัวบุคคล 

7) มตคิณะกรรมการบริหาร 

8) ส าหรับอุตสาหกรรมการผลิต โรงแรม และการก่อสร้างจะต้องแนบส าเนาใบอนุญาตจาก 

MIC  

9) รายละเอียดการถือหุน้หรอืการเป็นกรรมการบริหารในองค์กรธุรกิจอื่น 

10) ค ายนืยันการไม่ด าเนินธุรกิจซือ้ขาย (Trading) 

11) ส าเนาหนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น/กรรมการบริหาร 

ในกรณีของส านักงานตัวแทนหรือสาขาจากต่างประเทศ จะต้องแนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง

นอกเหนอืจากเอกสารข้างตน้ ดังนี้ 

1) ส าเนาหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของส านักงานใหญ่ในต่างประเทศ พร้อมทั้งการ

รับรองจากสถานทูตของเมียนมาในประเทศนัน้ๆ 

2) รายงานประจ าปีของสองปีที่ผ่านมา หรือหากเป็นส าเนางบดุลและงบก าไรขาดทุนของสอง

ปีที่ผา่นมา จะต้องได้รับการรับรองจากสถานทูตเมียนมาในประเทศนัน้ๆ 

3) หากเอกสารเป็นภาษาอื่นจะต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ 
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ขั้นตอนการจดทะเบียนบริษัทและใบอนุญาตประกอบธุรกิจ 

นักลงทุนสามารถยื่นจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจในประเทศ

เมียนมา ณ Company Registrations Office (CRO), Directorate 

of Investment and Company Administration (DICA), Ministry 

of National Planning and Economic Development  

 

 

 

ขั้นตอนการจดทะเบียนบริษัทและใบอนุญาตประกอบธุรกิจ (Company Registration and 

Business Permit) มีดังนี ้

1) กรอกแบบฟอร์มตามที่ก าหนด (Form A) ยื่นต่อ Department of Investment and Company 

Administration (DICA) 

2) DICA พิจารณาความถูกต้องของเอกสาร 

3) ช าระค่าธรรมเนียมจดทะเบียนบริษัท (Registration Fee) 

4) DICA อนุญาตการจดทะเบียนบริษัท 

5) ก าหนดเงื่อนไขในการออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจ 

6) บริษัทยอมรับเงื่อนไขนั้น 

7) บริษัทช าระเงินทุนจดทะเบียนรอ้ยละ 50 

8) DICA ออกใบอนุญาตฯ ช่ัวคราว (ภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 เดือน) 

9) บริษัทช าระเงินทุนจดทะเบียนรอ้ยละ 100 

10) DICA ออกใบอนุญาตฯ ถาวร (ภายในระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี) 

 

 

(ที่มา : www.mollaeilaw.com, 2015) 
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การแต่งตั้งตัวแทนธุรกิจ 

การด าเนินธุรกิจตัวแทนบริษัทต่างชาติสามารถแต่งตั้งบุคคล หรือผู้ประกอบการเป็นตัวแทน

ธุรกิจ (Business representatives) ในเมียนมาได้ โดยตัวแทนจะต้องจดทะเบียนกับ Ministry of Com-

merce ของเมียนมา 

บุคคลที่ไม่ได้จดทะเบียนเป็นตัวแทนบริษัทจะไม่สามารถด าเนินธุรกิจเป็นตัวแทนของธุรกิจใน

ประเทศเมียนมาได้ กฎข้อบังคับระบุว่าการจ าหน่ายหรือกิจกรรมการตลาดในประเทศที่มีการจ่ายเงิน

ค่าการตลาดหรือเงินเดือนจะกระท าได้กับบุคคลสัญชาติ เมียนมา หรือกับตัวแทนหรือบริษัทที่จด

ทะเบียนกับ Ministry of Commerce เท่านั้น 

ตัวแทนธุรกิจทุกคนจะต้องตั้งส านักงานเป็น

ทางการในเมียนมา และต้องเปิดบัญชีธนาคารในประเทศ

ส าหรับรายรับที่เกิดขึ้นจากการท าธุรกิจตัวแทน และต้อง

ท าบัญชีที่ถูกต้องพร้อมเก็บเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง 

เชน่ ใบแจ้งหนี้ เป็นต้น 
(ที่มา : www.bullhorn.com, 2015) 
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รูปที่ 4.2 แสดงขั้นตอนการจดทะเบียนธุรกิจในเมียนมา 

(ท่ีมา: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณชิย์, 2556) 
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4.2 การน าเข้าและส่งออก……………………….…………………………………………. 

หลังจากก่อตั้งบริษัทแล้ว ถ้าต้องการให้บริษัทท าธุรกิจเกี่ยวกับการค้าขายกับต่างชาติ จะต้อง

จดทะเบียนในฐานะเป็นผู้น าเข้าและส่งออกสินค้ากับ Ministry of Commerce โดยยื่นขอจดทะเบียนเป็น

ผู้น าเข้าและส่งออกที่ส านักงานทะเบียนน าเข้า-ส่งออก (Export-Import Registration Office) สังกัด

ภายใต้ Directorate of Trade โดยมีระยะเวลาในการด าเนินธุรกิจ 1 และ 3 ปี ตามล าดับ เสร็จแล้ว

จะต้องขอใบอนุญาตส่งออกหรือน าเข้าตามรายประเภทสินค้าอีกครั้ง บริษัทต่างชาติที่จะยื่นขอจด

ทะเบียนได้จะต้องเป็นบริษัทที่ก่อตัง้ตามกฎหมาย FIL ที่ได้รับอนุมัติจาก MIC เท่านั้น 

ผู้จดทะเบียนแล้วจะสามารถส่งออกสินค้าทุก

ชนิด ยกเว้น ไม้สัก น้ ามันปิโตรเลียม ก๊าซธรรมชาติ 

ไข่มุก หยก อัญมณี แร่ธรรมชาติ และสินค้าอื่นๆ        

ที่ระบุว่าสามารถด าเนินการได้โดยหนว่ยงานรัฐวิสาหกิจ

แตเ่พียงผูเ้ดียว สามารถน าเข้าสินค้าทุกชนิดตามเงื่อนไข

ของกฎและระเบียบที่ระบุไว้ ยกเว้นสินค้าที่เป็นสินค้า

หา้มน าเข้า  

หน่วยงานรับผิดชอบการค้าชายแดนของเมียนมา คือ กรมการค้าชายแดน (Department of 

Border Trade: DOBT) ซึ่งปัจจุบันได้มีการจัดตั้งจุดบริการ One-Stop-Services ขึ้น เพื่ออ านวยความ

สะดวกต่อการค้าประเภทน าเข้าส่งออกชายแดนระหว่างประเทศ 

ที่อยู่ติดต่อหน่วยงาน: 

EXPORT IMPORT REGISTRATION OFFICE 

DIRECTORATE OF TRADE, MINISTRY OF COMMERCE 

Building No. (3), Nay Pyi Taw, Myanmar 

Tel: 95-67-408009; 406124; 408003    

Fax: 95-67-408234 

Website: www.commerce.gov.mm 

 

DIRECTORATE OF TRADE, YANGON BRANCH 

No. 226/240, Strand Road, Pabedan Township, Yangon, Myanmar 

Tel: 951-251197    

Fax: 951-253028  

(ที่มา : Myanmar Business Today, 2014) 
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4.3 ภาษีเงินได้และภาษีธุรกจิ………………….………………………………………… 

ภาษีเงนิได้บุคคลธรรมดา (Personal Income Tax) 

พลเมอืงทั่วไปที่มีรายได้ทั้งหมด ไม่วา่จะได้มาจากบริษัทหรอืส่วนบุคคล จะต้องช าระภาษีเงินได้

บุคคลธรรมดา ซึ่งชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในเมียนมาเป็นระยะเวลาตั้งแต่ 183 วันขึ้นไป ถือว่าเป็น

ชาวต่างชาติที่มถีิ่นพ านักในประเทศเมียนมา และต้องช าระภาษีเงนิได้บุคคลธรรมดาเชน่กัน 

โดยอัตราการช าระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาส าหรับ

พลเมืองทั่วไปจะต้องท าการช าระภาษีรายได้แบบก้าวหน้า ซึ่ง

เริ่มที่ 3% ไปจนถึง 30% และส าหรับชาวต่างชาติที่ไม่มีถิ่น

พ านักในประเทศเมียนมา อาจช าระภาษีในอัตราเดียว คือ 35% 

หรืออาจช าระเป็นแบบก้าวหน้าโดยเริ่มที่  3% ถึง 50%        

ทั้งนีข้ึน้อยู่กับว่าแบบไหนมากกว่า 

ภาษีเงนิได้นติิบุคคล 

ธุรกิจที่อยู่ภายใต้กฎหมาย Myanmar Company Act (1914) โดยไม่ค านึงถึงรูปแบบของธุรกิจ 

จะต้องช าระภาษีเงินได้นิติบุคคลที่อัตราคงที่เท่ากับ 25% ยกเว้นโครงการภายใต้ MIC Permit            

อาจยกเว้นได้ 50% หากเป็นการผลิตสนิค้าเพื่อการส่งออก 

ภาษีสรรพสามิต 

ภาษีสรรพสามิตส าหรับน าเข้าเครื่องจักรที่ใช้งานด้านเหมืองแร่ (Mining Machinery and 

Equipment) จะอยู่ที่ประมาณ 1% 

  

(ที่มา : Dustin Main, 2013) 
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ตารางที่ 4.1 อัตราภาษีตามกฎหมายต่างๆ ของประเทศเมียนมา 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

 

● The Income Tax Act 1974 as amended; Regulations, Rules, Notifications 

● The Commercial Tax Law 

● The Foreign Investment Law (FIL), 2012 

● Special Economic Zone Law (Myanmar SEZ law) 

● Dawei Special Economic Zone Law (Dawei SEZ Law) 

● Customs Tariff of Myanmar 

● Myanmar Stamp Act 

ปีภาษี ปีงบประมาณ ตั้งแต่ 1 เมษายน ถึง 31 มีนาคมของปีถัดไป 

อัตราภาษี ภาษีเงินได้นิติบุคคล 

  บริษัทจดทะเบียนภายใต้ Foreign Investment Law และ Myan-

mar Companies Act 

 บรษิัทสาขาของต่างชาติที่จดทะเบียน 

 องค์กรของต่างชาติที่ได้รับการอนุญาตพิเศษภายใต้โครงการ

สนับสนุนของรัฐ 

25% 

 

35% 

25% 

 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เงินเดือน 

  บุคคลสัญชาติเมียนมาและต่างชาติที่อยู่ประจ า  

 บุคคลต่างชาติที่ไม่อยู่ประจ า (Non-resident foreigner)  

 บุคคลต่างชาติที่ได้รับการอนุญาตพิเศษภายใตโ้ครงการสนับสนุน

ของรัฐ 

 บุคคลที่ท างานกับบริษัทที่ได้รับการส่งเสรมิการลงทุนจาก MIC 

 บุคคลที่ท างานกับบริษัทที่ได้รับการส่งเสรมิการลงทุนจาก MIC 

อัตราก้าวหน้า 3%-30% 

35% ของเงินได้ 

 

20% ของเงินได้ 

 

10% ของเงินได้ 

 

15% ของเงินได้ 

 ภาษีจาก Capital gains 

  Resident  

 Non-resident  

 โอนทรัพย์สินในกิจการน้ ามันและก๊าซ  

10% 

40% 

40%-50% 

 ภาษีศุลกากร 0% to 40% 

 ภาษีสรรพสามติ Stamp duty 

  ขายหรือโอนอสังหารมิทรัพย์  

 ขายหรือโอนหุ้น  

 เชา่อสังหาริมทรัพย์ (นอ้ยกว่า 1 ปี) 

 เชา่อสังหาริมทรัพย์ (นอ้ยกว่า 1-3 ปี) 

 เชา่อสังหาริมทรัพย์ (มากกวา่ 3 ปี) 

5% (7% in Yangon) 

0.3% 

1.5% ของคา่เช่าท้ังหมด 

1.5% ของคา่เช่าตอ่ปี 

5% ของคา่เช่าตอ่ปี 
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 ภาษีการค้า (Commercial tax) 

  สินค้าและบริการท่ีผลิตและน าเข้า 

 สินค้าส่งออก ยกเวน้น้ ามันดิบ ก๊าซธรรมชาติ หยก รัตน

ชาติ และไม้ 

 การบริการ (การค้า ขนส่ง บันเทิง ประกัน ฯลฯ) 

 สินค้าผลิตในประเทศตามท่ีก าหนดใน Schedule 1  

 สินค้าผลิตในประเทศตามท่ีก าหนดใน Schedule 2-6 ไม่

เกิน 10 ล้านจา๊ต 

 เงินได้จากบริการท่ีไม่เกิน 10 ล้านจา๊ต  

 สินค้าผลิตในนิคมอุตสาหกรรม  

0%-100% ขึน้กับประเภท 

ยกเวน้ 

 

5% ของรายรับท้ังหมด 

ยกเวน้ 

ยกเวน้ 

 

ยกเวน้  

3% 

 ภาษีที่ดินและโรงเรือน (Property tax levied on land and buildings in Yangon) 

  General tax 

 Lighting tax 

 Water tax 

 Conservancy tax 

ไมเ่กิน 20% ของมูลค่าในปีนัน้ 

ไมเ่กิน 5% ของมูลค่าในปีนัน้ 

ไมเ่กิน 12% ของมูลค่าในปีนัน้ 

ไมเ่กิน 15% ของมูลค่าในปีนัน้ 

ท่ีมา: (OECD Publishing, 2014) 

โครงสร้างระบบภาษี 
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4.4 กฎระเบยีบทางการเงิน.........……………………………………………………….. 

อัตราการแลกเปลี่ยนเงินตรา 

ในช่วงหลายปีที่ผา่นมาประเทศเมียนมาใช้ระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบคงที่ซึ่งใช้มานานกว่า 35 

ปี และนับเป็นอุปสรรคส าคัญต่อการค้าและการลงทุน เนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยนทางการกับอัตรา

แลกเปลี่ยนในตลาดมีความแตกต่างกันมาก ยกตัวอย่างเช่น อัตราแลกเปลี่ยนทางการอยู่ที่ 6.4 จ๊าต 

ต่อดอลลาร์สหรัฐ และอัตราแลกเปลี่ยนตลาดซึ่งอยู่ที่ 800 จา๊ตต่อเหรียญสหรัฐ ซึ่งมีความแตกต่างกัน

มากถึง 125 เท่า  

อย่างไรก็ดี ในปี พ.ศ. 2555 ประเทศเมียนมาได้มี

การปฏิรูปเศรษฐกิจครั้งส าคัญโดยธนาคารกลางเมียนมาได้

ประกาศยกเลิกระบบอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราแบบคงที่ และ

ประกาศใช้ระบบอัตราแลกเปลี่ยนลอยตัวแบบจัดการ 

(Managed Float Exchange Rate) ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 

พ.ศ. 2555 เพื่อให้เป็นไปตาม Foreign Exchange Manage-

ment Law 2012 (FEML) (กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 

กระทรวงพาณชิย์, 2557) 

ปัจจุบันมีอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราจ๊าตหรือ MMK 

อยู่ที่ 1171.8 จ๊าตต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ และ 36.3 จ๊าตต่อ 1 

บาท (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2558) 

ระบบธนาคาร 

 ในปัจจุบันระบบการธนาคารของเมียนมา ประกอบด้วย  

ธนาคารกลาง ธนาคารเฉพาะด้านของรัฐ จ านวน 4 แห่ง  ธนาคาร

พาณิชย์เอกชนของเมียนมาประมาณ 20 แห่ง  และส านักงาน

ตัวแทนของธนาคารพาณชิย์ต่างชาติประมาณ 200 แห่ง (ส านักงาน

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ร่วมกับ สถาบันเอเชีย

ศกึษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554) ดังนี้ 

Myanmar One Thousand Kyats 

(ที่มา : Central Bank of Myanmar, 2016) 

(ที่มา : Nikkei Asian Review Website, 2015) 
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 ธนาคารกลาง (The Central Bank of Myanmar) ท าหน้าที่ ควบคุมสถาบันการเงิน

ทั้งหมด ก าหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และเงินฝาก อัตราส่วนของสินทรัพย์และหนี้สิน อัตรา

แลกเปลี่ยนและออกธนบัตร เปูาหมายหลักขององค์กร คือ การรักษาเสถียรภาพทางการ

เงินของเมียนมา 

 ธนาคารพาณิชย์ของรัฐ (State – owned Commercial Banks) ได้แก่ (1) The Myan-

mar Economic Bank , (2) The Myanmar Foreign Trade Bank, (3) The Myanmar Agricul-

ture and Rural Development Bank,  (4) The Myanmar Investment and Commercial 

Bank 

 ธนาคารพาณิชย์เอกชน (Private Commercial Banks) ธนาคารพาณิชย์เอกชนใน

เมียนมาส่วนใหญ่เน้นการปล่อยกู้ให้แก่ภาคอุตสาหกรรม ธุรกิจก่อสร้าง และธุรกิจ

ท่องเที่ยว ธนาคารพาณิชย์ เอกชนของ เมียนมาได้รับอนุญาตให้ท าธุรกิจเฉพาะ

ภายในประเทศ (Domestic Business) เท่านั้น ไม่สามารถท าธุรกิจด้านต่างประเทศได้ (For-

eign Transaction) ปัจจุบันธนาคารพาณชิย์เอกชนของเมียนมา มีจ านวน 20 แหง่  

 ธนาคารต่างประเทศ ปัจจุบันมีธนาคารต่างประเทศตั้งอยู่ในประเทศเมียนมา ได้แก่ 

ธนาคารแห่งสาธารณรัฐเวียดนาม แต่ไม่สามารถท าธุรกิจการรับฝากเงินได้ จะเป็นเพียง

ประสานงานในเรื่องเอกสาร และการน าเสนอข้อมูลเท่านั้น 

การส่งเงินทุน/ก าไรกลับประเทศ 

 ภายใต้กฎหมายการลงทุนจากต่างประเทศ (Foreign Investment Low) ซึ่งอยู่ภายใต้การ

ควบคุมดูแลของคณะกรรมาธิการสง่เสริมการลงทุน (MIC) มีหลักประกันและการคุ้มครองดังนี้ 

 อนุญาตใหน้ าเงินตราต่างประเทศเข้า-ออกได้ 

 อนุญาตให้ชาวต่างชาติที่เข้ามาท างานในประเทศเมียนมาส่งเงินกลับได้หลังจากหักภาษี

เงินได้และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เรียบร้อยแลว้ 

 นักลงทุนต่างชาติสามารถส่งเงินปันผลออกนอกประเทศได้ทุกปีจากรายได้หลังหักค่าใช้

จ่างต่างๆ ภาษี และสวัสดิการของพนักงาน เช่น โบนัส และกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ และ

จา่ยเงนิสบทบในส่วนของนายจ้างเข้ากองทุนประกันสังคมครบถ้วนตามที่กฎหมายก าหนด

แล้ว นอกจากนี้ยังต้องมีการกันส่วนก าไรไว้ในกองทุนในการพัฒนาบริษัท ด้วยเงินที่เหลือ
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จากการหักค่าใช้จ่ายเหล่านี้ สามารถส่งออกนอกประเทศได้โดยการขออนุมัติจาก MIC 

และ Foreign Exchange Management Board (FEMB) ซึ่งเป็นหน่วยงานธนาคารกลางของ

เมียนมา 

4.5 การครอบครองท่ีดินในประเทศเมียนมา......................................... 

ที่ดินโดยทั่วไปในประเทศเมียนมาจะเป็นของรัฐเท่านั้น ดังนั้นบริษัทต่างชาติที่ต้องการใช้

ประโยชน์ที่ดินจะได้สทิธิ์มา 2 วิธี คอื 

1. การเชา่ที่ดนิโดยตรงจากรัฐ หรอืได้รับอนุญาตให้เช่าจากเอกชนเมียนมา 

2. ได้รับสิทธิ์โดยการรว่มทุนกับหนว่ยงานของรัฐที่มสีิทธิ์ในการใชท้ี่ดนิ 

ตามกฎหมาย Transfer of Immovable Property Restriction Law (1987) มีข้อห้ามบริษัท

ต่างชาติซื้อหรือโอนสิทธิ์ในที่ดินหรือคอนโดมิเนียม และไม่สามารถเช่าที่ดินได้เกินกว่าครั้งละ 1 ปี เว้น

แตไ่ด้รับอนุญาตจากรัฐบาล ยกเว้นสถานทูต 

แตภ่ายใต้กฎหมาย Foreign Investment Law (2012) บริษัทต่างชาติที่ได้รับอนุมัติโครงการจาก 

MIC สามารถเช่าที่ดินระยะยาว 50 ปี ต่ออายุได้ 2 ครั้งๆ ละ 10 ปี (MIC Notification no. 1/2013)             

ซึ่งอาจจะเป็นการเช่าจากภาคเอกชนหรือจากรัฐก็ได้ แต่ที่ดินที่ได้สิทธิ์ครอบครองโดยภาคเอกชนก็

มักจะได้มาจากสัญญาเช่าที่ดินจากรัฐเป็นส่วนใหญ่ บริษัทต่างชาติที่ต้องการเช่าที่ดินโดยตรงจากรัฐ 

จะต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติโดย MIC และต้องด าเนินการในรูปแบบของสัญญาที่เรียกว่า Build-

Operate-Transfer (BOT) ที่มีข้อก าหนดให้ต้องใช้

เพื่อโครงการลงทุนที่เกี่ยวข้องเท่านั้น 

 

(ที่มา : University of Oxford, 2015) 

ข้อควรระวัง : ระบบการจดทะเบียนท่ีดินใน

ประเทศเมียนมา จะไม่มีประสิทธิภาพ เพราะไม่มี

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบโดยตรง มีท้ังกระทรวง Ministry 

of Agriculture และ Ministry of Forestry แยกดูแลท่ีดิน

ในส่วนท่ีรับผิดชอบ จึงขาดการปรับปรุงข้อมูลให้

ทันสมัยในเร่ืองกรรมสิทธ์ิและการโอนกรรมสิทธ์ิ การ

เช่าท่ีดินจึงต้องตรวจสอบให้รอบคอบจากหน่วยงานท่ี

เกี่ยวข้องท้ังหมด 
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(ที่มา : Charlie Campbell, 2015) 

ในการท าเหมืองแร่นอกจากจะต้องเช่ากรรมสิทธิ์ในที่ดินจ านวนมากแล้ว จะต้องจ่ายเงิน

ค่าชดเชยและโยกย้าย แต่ยังไม่มีระบบมาตรฐานในเรื่องค่าชดเชยที่เป็นธรรม ท าให้เกิดปัญหา เช่น 

กรณีของเหมืองทองแดง Letpadaung ในภาคกลาง ผู้ลงทุนจึงต้องศึกษาจากกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ

การครอบครองและใชป้ระโยชน์ที่ดิน ประกอบด้วย 

 The Land Acquisition Act (1894) 

 The Land Acquisition (Mines) Act (1885)  

 Land Nationalisation Act (1953) 

 The Towns Act (1907) and its Amendment 

(1947) 

 The Village Act (1908) and its Amendments 

(1955 and 1961) 

การเป็นเจ้าของกรรมสทิธิ์ท่ีดิน 

ชาวต่างชาติไม่สามารถเป็นเจ้าของที่ดินในเมียนมาได้ แต่สามารถเช่าได้ในระยะเวลาถึง 50 ปี 

หรือมากกว่า หากได้รับการอนุมัติจาก MIC และสัญญาเช่าสามารถขยายได้ถ้าเป็นโครงการที่เป็น

ประโยชน์ร่วมกันระหว่างนักลงทุนและรัฐ (กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณชิย์, 2557)  

ข้อจ ากัด 

ตามกฎหมายเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ของเมียนมา ปี พ.ศ. 2530 (The Transfer of Immovable 

Property Restriction Act 1987) ชาวต่างชาติหรือบริษัทต่างประเทศไม่สามารถเช่าอสังหาริมทรัพย์ใดๆ 

เชน่ ที่ดนิจากภาคเอกชน มากกว่า 1 ปี เป็นต้น 
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4.6 การจ้างแรงงานจากต่างประเทศ……………………………………………………. 

ในการแต่งตั้งบุคลากรในบริษัทที่จัดตั้งขึ้นภายใต้ใบอนุญาตที่ออกโดยคณะกรรมาธิการการ

ลงทุนของสหภาพเมียนมา (Myanmar Investment Commission หรือ MIC) จะต้องให้สิทธิ์กับชาวเมียน

มาก่อน อย่างไรก็ตาม MIC สามารถพิจารณาการขอแต่งตั้งผูเ้ชี่ยวชาญและช่างเทคนิคจากต่างประเทศ

ได้แล้วแตก่รณี  

องค์กรทางเศรษฐกิจที่จัดตั้งขึ้นภายใต้ใบอนุญาตจะต้องมีการจัดการฝึกอบรมทั้งในประเทศ

และต่างประเทศเพื่อสรา้งความมั่นใจว่าบุคลากรในท้องถิ่นของตนจะมีความสามารถในการท างานและ

สามารถเลื่อนขัน้สู่ต าแหน่งที่สูงขึน้ได้ (กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณชิย์, 2557) 

เงื่อนไขการอนุญาตเข้ามาท างาน 

ระดับผู้จัดการ หัวหน้า แรงงานมีฝีมือ/ไร้ฝีมือ 

การจ้างผู้เช่ียวชาญและช่างเทคนิคจากต่างประเทศ โดยบริษัทที่จัดตั้งขึ้นภายใต้ใบอนุญาตที่

ออกโดย MIC สามารถกระท าได้ดังนี้ 

 นักลงทุนจะต้องแจ้งจ านวนของผู้ เ ช่ียวชาญและหรือช่างเทคนิคที่จะจ้างลงใน

แบบฟอร์มการลงทุน และส่งไปยัง MIC 

 หลังจากได้ใบอนุญาตจาก MIC แล้ว บริษัทจะต้องท าเรื่องแต่งตั้งและท าการขอ

อนุญาตพ านัก 

 หลังจากการรับรองของ MIC บริษัทจะต้องยื่นขอใบอนุญาตท างานกับคณะกรรมการ

แรงงาน และขอใบอนุญาตพ านักและวีซ่าจากกรมตรวจคนเข้าเมืองและทะเบียน

แหง่ชาติ สังกัดกระทรวงตรวจคนเข้าเมืองและประชากร  
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4.7 สรุปและวิเคราะห์ข้อมูลการประกอบธุรกจิ.......................................... 

1) นักลงทุนต่างชาติสามารถด าเนินธุรกิจใน

เมียนมาได้หลายรูปแบบ ทั้งนี้อาจด าเนินธุรกิจโดยไม่ต้อง

เข้าไปจัดตัง้นติิบุคคลในประเทศเมียนมาก็ได้ ซึ่งการแต่งตั้ง

ชาวเมียนมาเป็นตัวแทนทางการค้านั้นจะต้องจดทะเบียน

การแต่งตั้งตัวแทน  

2) การตั้งผู้แทนทางการค้าที่เป็นนิติบุคคล นอกจากจะต้องเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียน

ตามกฎหมายเมียนมาแล้ว ยังต้องมีฐานะเป็นนิติบุคคลเมียนมาด้วย คือ ต้องมีผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลนั้น

ทั้งหมดเป็นชาวเมียนมาหรือเป็นบริษัทเมียนมา ดังนั้นแม้ว่าในบริษัทหนึ่งจะมีชาวต่างชาติถือหุ้นเพียง

หุน้เดียว บริษัทนั้นก็จะถือว่าเป็นบริษัทต่างชาติที่จดทะเบียนในเมียนมา  

3) กฎหมาย Myanmar Companies Act 1914 อนุญาตให้ชาวต่างชาติลงทุนในองค์กรธุรกิจ

หลายรูปแบบ อีกทั้งยังอนุญาตให้ชาวต่างชาติเป็นผู้ถือหุ้นในองค์กรธุรกิจได้ทั้งหมด (100% Foreign-

Owned) ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นนิติบุคคลต่างชาติประเภทใดก็

ตาม และการประกอบธุ รกิจทุกประเภทจะต้องขอ

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจที่เรยีกว่า “Permit to Trade” จาก

กระทรวงพาณชิย์ของเมียนมาเสียก่อน จึงจะไปจดทะเบียน

นิตบิุคคลประเภทต่างๆ และประกอบธุรกิจได้ ทั้งนี้บริษัทที่

เป็นบริษัทเมียนมาที่ไม่มีผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างชาติเลยนั้น ไม่

ต้องขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจก่อนการประกอบธุรกิจ 

4) กฎหมายส่งเสริมการลงทุนฉบับใหม่ไม่มีการระบุถึงเงินลงทุนขั้นต่ า/สัดส่วนการลงทุน

ขั้นต่ าในกฎหมายชัดเจน โดยให้ MIC เป็นผู้มีอ านาจในการก าหนดตามลักษณะเฉพาะของธุรกิจแต่ละ

สาขา 

5) ผู้ลงทุนจะต้องน าใบอนุญาตลงทุนที่ ได้ไปจด

ทะเบียนกับส านักงานการขึ้นทะเบียนบริษัท (Companies Regis-

tration Office) และต้องขออนุญาตการค้าและจดทะเบียนเป็นผู้

น าเข้าหรอืส่งออกกับ Export Import Registration Office ด้วย หาก

มีการน าเข้าหรอืส่งออกสินคา้ 

(ที่มา : Myanmar Guardian website, 2012) 

(ที่มา : AJ consultants website, 2016) 

(ที่มา : Ramree Island Business & Travel News, 2014) 
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6) การจัดตัง้บริษัทจ ากัดในเมียนมา ตามพระราชบัญญัติ Myanmar Companies Act 1914 

นั้น การตัง้บริษัทจ ากัดของชาวเมียนมาจะไม่ก าหนดเงนิลงทุนขั้นต่ าในการจดทะเบียนบริษัท ส่วนบริษัท

ชาวต่างชาติและสาขาของบริษัทต่างชาติมีการก าหนดเงินลงทุนขั้นต่ า เป็นเงินตราต่างประเทศ มีมูลค่า

เท่ากับเงินตราเมียนมา คือ บริษัทประกอบอุตสาหกรรม 1 ล้านจ๊าต บริษัทประกอบการค้า 5 แสนจ๊าต 

และบริษัท ด้านการให้บริการ 3 แสนจา๊ต  

7) ภาษีและอัตราภาษีของการประกอบธุรกิจในเมียนมา เป็นไปตามมาตรฐานสากล  

8) บริษัทต่างชาติที่ต้องการใช้ประโยชน์ที่ดินจะได้สิทธิ์มา 2 วิธี คือ การเช่าที่ดินโดยตรง

จากรัฐ/ได้รับอนุญาตให้เช่าจากเอกชนเมียนมา หรือได้รับสิทธิ์โดยการร่วมทุนกับหน่วยงานของรัฐที่มี

สิทธิ์ในการใชท้ี่ดนิ 
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บทที่ 5  

กฎระเบียบและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านแร่ 

ข้อมูลประกอบด้วยนโยบายภาครัฐ กฎหมายแร่และระเบียบที่เกี่ยวข้อง การส ารวจแร่ การท า

เหมอืงและแต่งแร ่ภาษีที่เกี่ยวกับการค้าแรแ่ละการลงทุนเหมอืงแร่ และข้อมูลหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้าน

แร ่ 

5.1 นโยบายเกี่ยวกับทรัพยากรแร่และการท าเหมืองแร่............................... 

นโยบายภาครัฐเกี่ยวกับทรัพยากรแร่และการท าเหมืองแร่ของประเทศเมียนมาจะไม่มีการ

ลงทุนของภาครัฐใหม ่แตจ่ะมีนโยบายสนับสนุนส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศ

ในอุตสาหกรรมเหมืองแร่แทน โดยนโยบายภาครัฐของประเทศเมียนมาส าหรับการท าเหมืองแร่ และ

พัฒนาทรัพยากรแร่ มีดังนี ้

 ส่งเสริมให้มีการเพิ่มก าลังการผลิตที่มีอยู่ใน

ปัจจุบัน เพื่อตอบสนองความต้องการใน

ประเทศที่เพิ่มขึน้และน ารายได้เข้าสู่ประเทศ  

 ส่ ง เ ส ริ ม ใ ห้ มี ก า ร ล ง ทุ น จ า ก ใ น แ ล ะ

ต่ า ง ป ร ะ เ ท ศ  แ ล ะ มี ก า ร ร่ ว ม ทุ น กั น                  

เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศ 

 แร่ที่ เน้นให้มีการพัฒนา ได้แก่  ทองแดง 

ทองค า สังกะสี เหล็ก ถ่านหิน นิกเกิล และแร่ส าหรับใช้ในอุตสาหกรรมและการก่อสร้าง 

เชน่  ซีเมนต์ และหนิประดับ เป็นต้น 

 หา้มส่งออกแร่ทุกชนิดที่ยังไม่ได้ผา่นการแต่งแร ่(Raw ores) 

 ผู้ลงทุนภาคเอกชนสามารถจ าหน่ายผลผลิตแร่ได้อย่างอิสระในตลาดภายในประเทศ และ

สามารถส่งออกได้เมื่อผา่นการแต่งแรแ่ล้ว 

(ที่มา : WWW.new.abb.com, 2015) 
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(ท่ีมา : Myanmar jewelry website, 2015) 

(ที่มา : Mizzima News, 2015) 

 สนับสนุนการลงทุนในโครงการแต่งแร่ ถลุงแร่ โดยการ

ร่วมทุนระหว่างตา่งชาติและภาคเอกชนในประเทศ 

 จูงใจให้มีการผลิตถ่านหินเพื่อใช้ในประเทศ ร่วมกับ

สร้างโรงไฟฟูาที่ ใ ช้ถ่านหินเป็นพลังงาน ดังนั้นจึง                  

มีกฎหมายหา้มส่งออกถ่านหนิขึน้ 

 ห้ามต่างชาติท าเหมืองแร่รัตนชาติ แต่สามารถลงทุนใน

อุตสาหกรรมเครื่องประดับอัญมณี หรือการแปรรูปเพื่อ

เพิ่มมูลค่า ต่างชาติสามารถซื้อหยกและรัตนชาติจาก

ศูนย์จ าหนา่ยของรัฐ (Gems Emporium) เพื่อส่งออกได้ 

ส าหรบันโยบายเกี่ยวกับแร่ถ่านหินนั้นรัฐบาลเมียนมา

พยายามจะด าเนินการให้เป็นไปตามมติการประชุม ASEAN 

Forum เกี่ยวกับถ่านหิน โดยจะให้มีการผลิตถ่านหินสะอาด

ส าหรับใช้เป็นพลังงานในประเทศให้มากที่สุดก่อน ส่วนที่

เหลืออาจจะให้ส่งออกได้ หรือเป็นแหล่งแร่ตามชายแดน

หา่งไกลที่ไม่สามารถขนส่งหรอืน ามาใช้ได้คุ้มค่า) 

5.2 กฎหมายแร่………………………………………………………………………………… 

รัฐบาลเมียนมาได้ออกกฎหมายแร่ Myanmar Mines Law (1994) และกฎระเบียบเหมืองแร่ 

Myanmar Mines Rules (1996) ส าหรับควบคุมการส ารวจและท าเหมืองแร่ และได้มีการประกาศใช้

กฎหมายแร่รัตนชาติ Myanmar Gemstones Law (1995) เพื่อควบคุมการท าเหมอืงแร่รัตนชาติ  

สาระส าคัญของกฎหมาย Myanmar Mines Law (1994) และ Myanmar Mines Rules (1996) 

ได้ก าหนดให้ 

 การขออนุญาตส ารวจแร่ เจาะส ารวจ การผลิตแร่โลหะ ผลิตแร่อุตสาหกรรม และหิน

ประดับขนาดใหญ่ จะต้องขออนุญาตจากกระทรวงเหมอืงแร่ (Ministry of Mines) 

 การขออนุญาตส ารวจ เจาะส ารวจ ผลิตแร่โลหะ ผลิตแร่อุตสาหกรรมและหินประดับ

ขนาดเล็ก สามารถขออนุญาตจากอธิบดีกรมเหมอืงแร่ (Department of Mines) 

 การส ารวจ เจาะส ารวจและการผลิตแร่ จะต้องได้รับอนุญาตก่อนการด าเนินการใดๆ 
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 การขอต่อใบอนุญาตผลิตแร่จะต้องขออนุญาตจากกรมเหมืองแร่หรือเจ้าพนักงานที่

ได้รับการแตง่ตัง้จากกระทรวง 

 ก าหนดรายละเอียดและขั้นตอนในการขอใบอนุญาตต่างๆ รวมทั้งก าหนดสิทธิ์และ

หนา้ที่ของผูถ้ือใบอนุญาต 

 ก าหนดอัตราค่าภาคหลวงและค่าใช้ที่ดินเพื่อการส ารวจแร่และท าเหมอืง (Rent) 

 ก าหนดการด าเนินงานเพื่อปูองกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและด้านความปลอดภัย  

เนื่องจากกฎหมายแร่ฉบับเดิมมีการบังคับใช้มานาน จนถึงปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลง

สถานการณ์ไปอย่างมาก ทั้งเศรษฐกิจ การเมืองและสังคม และเพื่อให้มีความสอดคล้องกับกฎหมาย 

FIL (2012) ที่ได้มีการประกาศใช้ไปแล้ว ประเทศเมียนมา จึงได้แก้ไขกฎหมายแร่ ซึ่งผ่านการพิจารณา

ของสภาผูแ้ทน (Union Parliament) เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม ค.ศ. 2015  

กระทรวงเหมืองแร่ของ เมียนมาได้

น าเสนอกฎหมายแร่ฉบับแก้ไข โดยมีวัตถุประสงค์

ที่ส าคัญในการปูองกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

ส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ และท าให้การ

ด าเนนิการดา้นแรเ่ป็นไปด้วยความโปร่งใส  

หลังจากแก้ไขกฎหมายแร่แล้ว จะต้องมี

การแก้ไขกฎระเบียบ Mines Rules ให้เสร็จภายใน 

90 วัน เพื่อให้มีข้อบังคับสอดคล้องกันในเชิง

ปฏิบัติ ที่ผ่านมาระหว่างรอการแก้ไขกฎหมายแร่ 

กระทรวงเหมืองแร่ได้ชะลอการอนุญาตส ารวจแร่

ให้กับผู้ลงทุนต่างชาติ เพราะยังไม่มีความชัดเจน

ในทางนโยบายให้กับหน่วยงานปฏิบัติระหว่างการ

ใช้กฎหมายเดิมและกฎหมายใหม่ บริษัทต่างชาติ

หลายแห่งรวมทั้งบริษัทของคนไทย จึงต้องรอการ

ประกาศใชก้ฎหมายลูกที่จะตามมา  

(ท่ีมา : shutterstock, 2015) 

(ท่ีมา : www.stratfor.com, 2013) 
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สรุปสาระส าคัญของกฎหมายแร่ฉบับแก้ไข ประกอบด้วย 

 คุ้มครองสิทธิ์ในการได้รับใบอนุญาตท าเหมืองแร่ ของผู้ถือใบอนุญาตส ารวจเบื้องต้น

และเจาะส ารวจ ที่ได้วิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการแล้ว โดยก าหนดให้ผู้ถือ

ใบอนุญาตส ารวจแร่มสีิทธิ์ที่ชัดเจนในการได้ใบอนุญาตท าเหมืองแรใ่นพืน้ที่ 

 ให้หลักเกณฑใ์นการก าหนดขนาดโครงการ ตามขนาดพืน้ที่ เงินทุน และเครื่องจักร 

 การลงทุนจากต่างชาติ สามารถส ารวจแร่เบื้องต้น เจาะส ารวจ วิเคราะห์โครงการ ท า

เหมอืงแร่ในโครงการขนาดใหญ่เท่านัน้ และสามารถแต่งแร ่รวมทั้งจ าหนา่ยแร่ได้ 

 เพิ่มอายุใบอนุญาตท าเหมืองแร่ขนาดใหญ่ (Production permit period for large scale 

project) เป็น 15 ปี ไมเ่กิน 50 ปี 

 อนุญาตการร่วมทุนระหว่างต่างชาติและเอกชนท้องถิ่น ในกรณีโครงการท าเหมือง

ขนาดกลางและขนาดเล็ก โดยใหป้รับเปลี่ยนเป็นโครงการท าเหมอืงขนาดใหญ่ได้ 

 ผูท้ี่ไม่ได้ผลิตแร่สามารถซือ้แรแ่ละแตง่แร่ได้ โดยขอใบอนุญาตซือ้ขายแร่ 

 รัตนชาติและการท าเหมืองแร่รัตนชาติไม่อยู่ในกฎหมายแร่ Mines Law จะต้องจัดท า

แยกเป็นกฎหมายต่างหาก 

 

ใบอนุญาตตาม Myanmar Mines Rules (1996) ที่เกี่ยวกับการลงทุนจากต่างประเทศ มีดังนี ้

1) ใบอนุญาตส ารวจแร่เบื้องต้น 

การขอใบอนุญาตส ารวจแร่เบื้องต้น (Mineral Prospecting Permit) ส าหรับการขออนุญาต

ส ารวจแรโ่ลหะจะต้องยื่นขอที่กระทรวงเหมอืงแร่ ส่วนการยื่นขออนุญาตส ารวจแร่อุตสาหกรรมและหิน

ประดับจะต้องยื่นขอที่กรมเหมืองแร่ และหากมีสัดส่วนการลงทุนของต่างชาติในโครงการ จะต้องได้รับ

อนุมัติจากรัฐบาล มีระยะเวลาอนุญาต 1 ปี และอีก 1 ปีส าหรับการต่ออายุ พื้นที่ที่อนุญาตได้สูงสุด 

4,200 ตารางกิโลเมตร  

 

ใบอนุญาตด้านแร่ 
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2) ใบอนุญาตส ารวจแร่ขั้นรายละเอียด 

การขอใบอนุญาตส ารวจแร่ขั้นรายละเอียด (Mineral Exploration Permit) ส าหรับส ารวจแร่

โลหะจะต้องยื่นขอที่กระทรวงเหมืองแร่ ส่วนการยื่นขออนุญาตส ารวจแร่อุตสาหกรรมและหินประดับ

จะต้องยื่นขอที่กรมเหมืองแร่ และหากมีสัดส่วนการลงทุนของต่างชาติในโครงการ จะต้องได้รับอนุมัติ

จากรัฐบาล มรีะยะเวลาอนุญาต 3 ปี และต่ออายุได้อีก 2 ปี หากมีความจ าเป็น อนุญาตให้มีการขยาย

การเจาะส ารวจในพื้นที่ตอ่เนื่องหรอืพืน้ที่ใกล้เคียงได้ พืน้ที่ที่อนุญาตได้สูงสุด 3,150 ตารางกิโลเมตร  

3) ใบอนุญาตท าเหมืองแร่ขนาดใหญ่ 

การขอใบอนุญาตท าเหมืองแร่ขนาดใหญ่ (Large Scale Mineral Production Permit) ส าหรับ

การท าเหมอืงแร่ทุกชนิด จะต้องยื่นขอที่กระทรวงเหมืองแร่ จะต้องยื่นแผนการปูองกันสิ่งแวดล้อมด้วย  

และหากมีสัดส่วนการลงทุนของต่างชาติในโครงการด้วยต้องมีเงินลงทุนไม่ต่ ากว่า 500,000 เหรียญ

สหรัฐ และลงทุนโดยนักลงทุนภายในประเทศไม่เกิน 10 ล้านจ๊าต ซึ่งจะต้องได้รับอนุมัติจากรัฐบาล 

หากเป็นการยื่นขออนุญาตท าเหมืองโดยผู้ที่มีใบอนุญาตส ารวจแร่และค้นพบแร่แล้วจะได้รับสิทธิ์

ต่อเนื่องในการท าเหมอืง (Conjunctive right to mine) ระยะเวลาอนุญาต 15 ปี สูงสุด 50 ปี  

4) ใบอนุญาตรวม (Integrated Permit) 

การขอใบอนุญาตรวม (Integrated Permit) ส าหรับด าเนินกิจกรรม 3 ประเภท ตั้งแตก่ารส ารวจ

แร่เบื้องต้น การเจาะส ารวจแร่ และการท าเหมืองแร่ รวมอยู่ในใบอนุญาตฉบับเดียวกัน ยื่นขออนุญาต

ได้ที่กระทรวงเหมอืงแร่ เงื่อนไขของการอนุญาตของแต่ละกิจกรรมเหมือนกับที่ระบุในข้อที่ผ่านมา 

นอกจากนี้ยังมีใบอนุญาตที่สงวนไว้ส าหรับ

บุคคลสัญชาติเมียนมาเท่านั้น คือ การท าเหมืองแร่ราย

ย่อย (Subsistence-Mining Permit) ใบอนุญาตท าเหมือง

แร่ขนาดเล็ก (Small Scale Mineral Production Permit) 

และที่เพิ่มเติมขึ้นมาใหม่ในกฎหมายแร่ฉบับแก้ไขคือ 

ใบอนุญาตท าเหมืองแร่ขนาดกลาง (Medium Scale 

Mineral Production Permit) จะเป็นกิจการที่ไม่ยอมให้

ต่างชาติลงทุน 
(ท่ีมา : Hein Htet, 2015) 
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5.3 รูปแบบของการลงทุนท าเหมืองแร่ในประเทศเมียนมา.......……………… 

การลงทุนท าเหมืองแร่จากต่างประเทศ สามารถด าเนินการได้ 3 รูปแบบ ตามที่ก าหนดใน

กฎหมาย FIL (2012) คือ 

1. การลงทุนที่ชาวต่างชาติถือหุ้นร้อยละ 100 ในการท าเหมอืงที่ไม่ได้สงวนหรอืต้องหา้ม 

2. การรว่มทุนกับผูล้งทุนสัญชาติเมียนมา โดยอาจจะร่วมทุนกับบุคคล บริษัท หรอืรัฐ 

3. การลงทุนในรูปแบบอื่นตามสัญญาที่ท าไว้กับผูล้งทุนท้องถิ่น (Mutual contract) 

เนื่องจากนโยบายของรัฐบาลเมียนมาได้เน้นให้มีการร่วมทุนกับภาครัฐหรือภาคเอกชนของ

เมียนมา ดังนั้นรูปแบบการร่วมทุนด้านเหมืองแร่จะมี 2 ลักษณะ คือ รูปแบบการร่วมลงทุนกับ

รัฐวิสาหกิจเมียนมา และการรว่มลงทุนกับนักลงทุนท้องถิ่น มีรายละเอียดดังนี้ 

1) รูปแบบการร่วมลงทุนกับรัฐวิสาหกิจเมียนมา 

บุคคลหรือองค์กรสามารถเข้าด าเนินกิจกรรมร่วมค้ากับรัฐวิสาหกิจเหมืองแร่ (Mining Enter-

prise No. 1, 2, 3) ได้ โดยจะต้องเจรจาและท าสัญญาระบุการแบ่งผลประโยชน์ในรูปแบบการแบ่ง

ผลผลิตหรอืการแบ่งผลก าไร  

 การแบ่งผลผลิต (Production Sharing Contract: PSC) 

รูปแบบการแบ่งผลผลิต เหมาะส าหรับแหล่งแร่ใหม่ เป็นรูปแบบที่กระทรวงเหมืองแร่ใช้ส าหรับ

การท าเหมอืงแร่ที่ผลิตแร่ในปริมาณมาก 
 

 

(ที่มา : www.cntraveler.com, 2011) 

 เป็นการแบ่งผลผลิตหลังจากหักค่าภาคหลวง 

ภาษีการค้า และภาษีเงินได้ ก่อนแบ่งผลผลิต 

ในกรณีของแร่ที่มีค่า เช่น ทองค า ทองแดง 

อาจจะมีการเจรจาให้หักค่าใช้จ่ายในการ

ด าเนินงานกอ่นการแบง่ผลผลิต  

 สัดส่วนการแบ่งผลผลิตอาจคงที่ หรือเพิ่มขึ้น

เป็นอัตราก้าวหน้ากับผลผลิต 
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การแบ่งผลผลิตกับผู้ลงทุนในท้องถิ่นจะก าหนดเป็นส่วนแบ่งของรัฐคงที่ที่ 30% หรือ 35% 

ขึ้นกับชนิดแร่ และไม่สามารถเจรจาต่อรองได้เนื่องจากลงทุนต่ าและใช้เทคโนโลยีทั่วไป แต่ถ้าเป็นการ

ลงทุนจากต่างประเทศที่มีการลงทุนสูงและใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ จะเจรจาต่อรองส่วนแบ่งผลผลิต ได้ 

ขึน้กับจ านวนเงินลงทุน ชนิดแร่ ปริมาณส ารอง และต้นทุนผลิต  

กระทรวงเหมืองแร่มีความยืดหยุ่นในการ

เจรจาต่อรองเป็นกรณีไป เช่น ส่วนของรัฐอาจมีการ

เจรจาต่อรองในราคาที่ยอมรับกันและขายกลับให้กับ

นักลงทุนก็ได้ หรือต่อรองให้รัฐช่วยเป็นผู้จัดการด้าน

ที่ดนิ เป็นต้น 

 

 

ตารางที่ 5.1 ตัวอย่างการแบ่งผลผลิตกับรัฐวิสาหกิจเหมอืงแร ่(Production Sharing: PSC) 

 

(ที่มา: Department of Mines, Director General’s Presentation, 2014) 

 

(ที่มา : CTV News, 2015) 
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(ที่มา : Bloomberg, 2013) 

 การแบ่งผลก าไร (Profit Sharing/Equity Sharing) 

ใช้กับเหมอืงแร่หรอืโรงงานที่รัฐด าเนินการอยู่ก่อนแล้ว เนื่องจากเป็นนโยบายของภาครัฐที่จะไม่

มีการลงทุนเพิ่ม แตจ่ะน าทรัพย์สินเดิมมาประเมินเป็นมูลค่าในการรว่มทุน 

กระทรวงเหมืองแร่มีความยืดหยุ่นในการเข้าถือครองหุ้นของกิจการร่วมลงทุน ซึ่งอาจจะ

มากกว่า หรอืน้อยกว่า หรอืเท่ากัน เพื่อให้มคีวามเป็นเหตุเป็นผลในการลงทุน นักลงทุนสามารถท าการ

ประเมินและศึกษามูลค่าและความเป็นไปได้ของโครงการก่อน แล้วค่อยตัดสินใจว่าจะลงทุนหรือไม่ นัก

ลงทุนจะต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการศึกษาเอง และไม่มกีารชดเชยใดๆ 

 

2) การร่วมลงทุนกับภาคเอกชนท้องถ่ิน 

เพื่อเป็นการกระตุ้นการเพิ่มผลผลิตในภาคแร่ และให้นักลงทุนท้องถิ่นมีโอกาสมีส่วนร่วมและ

ลงทุนในอุตสาหกรรมด้านแร ่รัฐบาลเมียนมาจึงได้มีการร่วมลงทุนกับภาคเอกชนท้องถิ่นในการผลิตแร่

ดีบุก พลวง ทองค า รัตนชาติ หยก แรท่ี่ผลิตได้จะมีการแบ่งผลผลติระหว่างผูเ้ข้าร่วมลงทุน 

 ในกรณีของดีบุก รัฐจะเป็นผู้ขายส่วนแบ่งของนัก

ลงทุนท้องถิ่นให้ 

 ในกรณีทองค า นักลงทุนท้องถิ่นจะต้องขาย

ผลผลิตที่ศูนย์รับซือ้ทองค าของรัฐ  

 ส าหรับรัตนชาติจะมีการแบ่งผลผลิตระหว่างรัฐ

กั บนั กลงทุ น  รั ตนชาติที่ คุณภาพไม่ ดี มาก 

สามารถน าไปขายให้กับร้านต่างๆ ที่รัฐเป็น

เจ้าของ 

(ท่ีมา : Hein Htet, 2015) 

ตัวอย่างการแบง่ผลก าไร จะมีการประเมินมูลค่า

เหมืองหรือโรงงานเดิม เช่น ตีมูลค่าได้ 50 ล้านเหรียญ

สหรัฐ แต่ต้องการเงินทุนส าหรับการปรับปรุงกระบวนการ

ผลิตอีก 50 ล้านเหรียญสหรัฐ ถ้าผู้ลงทุนประสงค์จะเข้า

รว่มลงทุนในจ านวนนี ้จะถอืว่าเป็นการร่วมลงทุนโดยแบ่ง

ผลก าไร 50/50 
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รัฐวิสาหกิจเหมอืงแร่ที่ขึ้นอยู่กับกระทรวงเหมอืงแร่ เป็นผู้มบีทบาทที่ส าคัญในการร่วมลงทุนกับ

นักลงทุนท้องถิ่น นอกเหนอืจากการรว่มลงทุนกับต่างชาติ 

การรว่มทุนระหว่างตา่งชาติกับผู้ลงทุนท้องถิ่นนั้น ผู้ลงทุนท้องถิ่นจะต้องมีใบอนุญาตส ารวจแร่ 

หรือท าเหมืองแร่และมีความต้องการร่วมลงทุน อีกรูปแบบหนึ่งคือโอนใบอนุญาตไปยังบริษัทที่ร่วมทุน

กันโดยความเห็นชอบของกระทรวงเหมอืงแร่ (Ministry of Mines) 

5.4 ขั้นตอนและเงื่อนไขการขออนุญาตด้านแร่…………….………………………… 

เมื่อนักลงทุนวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปแล้ว และพบแนวโน้มที่จะเข้าไปลงทุนในเมียนมาตลอดจน

สามารถก าหนดชนิดแร่และพื้นที่ในเบือ้งตน้แลว้ ขัน้ตอนต่อไปเป็นการศึกษาในรายละเอียดถึงพื้นที่ของ

ศักยภาพแหลง่แร่ ความนา่สนใจ และแนวโน้มของการลงทุนท าเหมืองแร่ ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนของการ

ลงทุนท าเหมืองแร่ ดังรูปที่ 5.1 ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนย่อยอีกหลายขั้นตอนรายละเอียดดังนี้ (กรม

อุตสาหกรรมพืน้ฐานและการเหมอืงแร่ ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557) 

 

 เริ่มต้นด้วยนักลงทุนส่งจดหมายแสดงความประสงค์ที่จะเข้าไปส ารวจแร่แหล่งแร่ผ่าน

สถานทูตไทยในเมียนมา เพื่อส่งต่อไปยังกระทรวงเหมืองแร่ (Ministry of Mines) เพื่อขอ

นัดหมายประชุมพบปะกับเจ้าหนา้ที่ที่เกี่ยวข้องดา้นแหล่งแร่ 

 กระทรวงเหมอืงแร่จะแจ้งการนัดหมายมายังนักลงทุน 

 ตัวแทน Ministry of Mines ที่เกี่ยวข้องจะมาร่วมประชุมปรึกษาหารือกับนักลงทุน           

เพื่อปรึกษาหารอืถึงชนิดแร่ที่นักลงทุนสนใจ พืน้ที่ศักยภาพที่มีอยู่ และ/หรือพื้นที่ที่รัฐหรือ

เอกชนการประกอบการอยู่ 

 

หากนักลงทุนมีความสนใจในพื้นที่ศักยภาพนั้นๆ Ministry of Mines สามารถจัดก าหนดการเข้า

ศกึษาพืน้ที่ได้ โดยการขออนุญาตนั้น นักลงทุนจะต้องจัดส่งเอกสารดังตอ่ไปนี้ 

 จดหมายแสดงความประสงค์ที่จะเข้าพืน้ที่ (ยื่นล่วงหนา้อย่างนอ้ย 2 อาทิตย์) 

 แผนการเดินทาง 

1. ขั้นตอนการแสดงความสนใจที่จะลงทุน 

2. ขั้นตอนการเข้าศกึษาพื้นที ่
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 หนังสือรับรองจากสถานทูตไทย 

( เป็นการรับรองการจดทะเบียน

บริษัทของไทย  โดยร้องขอผ่าน

กระทรวงการต่างประเทศ ระบุให้

สถานทูตเป็นผู้ รับรอง กรมการ

กงสุลมีแผนกรับแปลเอกสาร 

 ประวัติผู้เดินทางแตล่ะคน 

 ส าเนาหนังสือเดินทางของแต่ละ

บุคคลที่จะร่วมเดินทาง 

อนึ่ง การเดินทางไปศึกษาพื้นที่ นักลงทุนจะต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด ทั้งนี้กระทรวง

เหมอืงแร่จะจัดส่งเจ้าหนา้ที่ ซึ่งเป็นนักธรณีวทิยาไปพร้อมกับคณะเดินทาง จ านวน 2 คน 

 

หลังจากเสร็จสิ้นการเยี่ยมชมพื้นที่ หากนักลงทุนมีความสนใจที่จะด าเนินการต่อไป จะต้องมี

การยื่นข้อเสนอ หรือจดหมายแสดงเจตจ านง (Letter of Intent) ไปยัง Ministry of Mines และส าเนาไป

ยังกรมธรณีวทิยา (Department of Geological Survey and Mineral Exploration, DGSE)  

  

 

 

 

 
 

 

 

ในขั้นตอนของการส ารวจแร่เบื้องต้น การเจาะส ารวจ และการศึกษาความเป็นไปได้ นั้น 

หนว่ยงาน DGSE จะเป็นหนว่ยงานหลักส าหรับการรับเรื่องและพิจารณา 

Ministry of Mines และนักลงทุนจะร่วมลงนามในสัญญา หลังจากนั้น Ministry of Mines           

จะออกใบอนุญาตส าหรับการส ารวจแร่เบื้องต้น การเจาะส ารวจ และ/หรือการศึกษาความเป็นไปได้

3. ขั้นตอนการยื่นข้อเสนอโครงการ 

(ท่ีมา : Challenger survey service co.,ltd, 2015) 

) 

ข้อเสนอจะต้องระบุข้อมูลดังต่อไปนี้ 

 พื้นท่ีพร้อมพกิัด 

 ชนิดแร่ 

 กิจกรรมท่ีต้องการด าเนินการ ได้แก่ การส ารวจแร่

เบือ้งตน้ การเจาะส ารวจแร่ การศึกษาความเป็นไป

ได้ หรือเป็นการรวมกิจกรรมเข้าดว้ยกัน 

 เงื่อนไขท่ีนักลงทุนต้องการ 

 เงินลงทุน   เทคโนโลยี 

 วธีิการ  ระยะเวลา 

(ท่ีมา : Richard W. Hughes, 2014) 
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เอกสารที่ต้องยื่นพร้อมข้อเสนอ ได้แก ่

 ค ารอ้งเพื่อการส ารวจแรแ่ละ/หรือการท าเหมอืงแร่  

 หนังสือจดทะเบียนของบริษัท 

 ข้อมูลรายละเอยีดเกี่ยวกับบริษัท ผู้ถือหุน้ ประสบการณ์ 

 หนังสือรับรองจากสถานทูต 

 รายงานสถานการณด์้านการเงิน 

 รายช่ือคณะกรรมการบริหาร 

 แผนงานเร่ิมตน้ 

 แผนที่แสดงรายละเอยีดพืน้ท่ีท่ีย่ืนค าขอ 

ของโครงการให้ ซึ่งแล้วแต่กรณี นักลงทุนจะต้องด าเนินการตามแผนงานภายในหนึ่งเดือน หลังจาก

ได้รับใบอนุญาตหากต้องการขยายระยะเวลาการด าเนินการ จะต้องยื่นข้อเสนอมาภายในระยะเวลา

สามเดือนก่อนหมดอาย ุ

 

 

หลังจาก Ministry of Mines อนุมัติในข้อเสนอแล้ว นักลงทุนสามารถเข้าไปด าเนินกิจกรรม

ตามที่ร้องขอได้ โดยจะต้องด าเนินการตามเงื่อนไขที่ Ministry of Mines ก าหนด เนื่องจากนโยบายของ

ภาครัฐในการลงทุนท าเหมืองแร่ของต่างชาติ คือ การเริ่มด าเนินการตั้งแต่การส ารวจเบื้องต้น (Grass 

root Exploration) ดังนั้น ความเป็นไปได้ของโครงการ คือ เริ่มตั้งแต่การส ารวจเบื้องต้น (Prospecting) 

เมื่อการส ารวจในขั้นแรกมีแนวโน้มที่ดี จากนั้นก็เป็นการเจาะส ารวจ รายละเอียดวิธีการและเงื่อนไข

ต่างๆ เช่น การน าเข้าและน ากลับเครื่องเจาะส ารวจแร่ งบประมาณ วิธีการ ระยะเวลาที่ใช้ การน า

ตัวอย่างมาวิเคราะห ์ฯลฯ สามารถเจรจาต่อรองกับ Ministry of Mines  

อย่างไรก็ตามส าหรับขั้นตอนตา่งๆ ของการส ารวจแร่ จ าเป็นต้องปฏิบัติตามกฎหมายเหมืองแร่

ของเมียนมา เช่น ระยะเวลาในการส ารวจแร่ ค่าใช้พื้นที่ (Dead Rent) เป็นต้น นอกเหนือจากขั้นตอน

ต่างๆ แลว้ ยังมขีั้นตอนการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการรวมอยู่ในเงื่อนไขที่อนุมัติ ดังนั้นนักลงทุน

จะมีระยะเวลาที่จะศึกษาความคุ้มค่าของโครงการนานถึง 1 ปี เมื่อสรุปผลการศึกษาแล้ว เสร็จจึงจะ

สามารถด าเนินการในขั้นต่อไป  

 

 

4. ขั้นตอนการด าเนินการส ารวจและศึกษาโครงการ 

(ท่ีมา : KPMG Africa blog, 2012) 
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หลังจากการศึกษาโครงการมีผลเป็นที่น่าพอใจ  นักลงทุนจะต้องท าการเจรจากับ Ministry of 

Mines ส าหรับการเตรียมการร่างสัญญา Ministry of Mines จะส่งมอบรูปแบบร่างสัญญาที่ได้รับอนุมัติ

แล้ว ให้กับนักลงทุน เพื่อเป็นแบบอย่างที่เป็นมาตรฐานที่นักลงทุนสามารถด าเนินการได้  นักลงทุน

จะต้องเตรียมรายละเอียดข้อเสนอในร่างสัญญาแล้วยื่นเสนอต่อ Ministry of Mines ในข้อเสนอดังกล่าว

จะต้องรวมรายละเอียดนอกเหนือจากข้อมูลพื้นฐานที่ต้องการแล้ว อาทิ เงินตอบแทนตอนท าสัญญา 

(Signature Bonus) ค่าเช่าพื้นที่ (Dead Rent) หนังสือค้ าประกันจากธนาคาร (Performance Bank Guar-

antee) ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน ผลการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมและชุมชน ฯลฯ คณะกรรมการของ 

Ministry of Mines จะท าการประเมินในรายละเอียดของข้อเสนอ หลังจากได้รับการอนุมัติจาก

คณะกรรมการของ Ministry of Mines แล้ว Ministry of Mines จะส่งร่างสัญญาไปยังส านักงานอัยการ

สูงสุด และ Auditor General ตรวจความถูกต้องและให้ข้อคดิเห็นในขั้นตอนนี้ บริษัทจะต้องมอบเอกสาร

ที่เกี่ยวข้องดังนี้ 

 หนังสือรับรองจากรัฐบาลท้องถิ่น 

 หนังสือรับรองจากหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 

 หนังสือรับรองจากหน่วยงานปุาไม้ท้องถิ่น 

 หนังสือรับรองจากหน่วยงานที่ดินท้องถิ่น 

หลั ง จ าก ไ ด้ รั บ เ อกสารที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง

เรียบร้อย ร่างสัญญาจะถูกส่งไปยัง Myanmar 

Investment Commission (MIC) ในขณะที่มีการยื่น

ร่างสัญญาไปยัง MIC นักลงทุนจะต้องมีการจด

ทะเบียนบริษัทและยื่นเอกสารการจดทะเบียน

บริษัทไปยัง Department of Investment and 

Company Registration ของ Ministry of Economic 

and National Planning เพื่อขออนุมัต ิ

หลังจาก MIC อนุมัติแล้ว ร่างสัญญาดังกล่าวจะถูกส่งไปยังคณะรัฐมนตรี เพื่อขออนุมัติใน

ขั้นตอนสุดท้าย เมื่อคณะรัฐมนตรีอนุมัติแล้ว MIC จะออกใบอนุญาตการลงทุนให้ หลังจาก MIC ออก

ใบอนุญาตการลงทุนแล้ว Ministry of Mines จะลงนามในสัญญากับบริษัทต่อไป 

5. ขั้นตอนการท าสัญญา 

(ท่ีมา : www.mining.com, 2016) 
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รูปที ่5.1 ขั้นตอนการอนุญาตลงทุนด้านอุตสาหกรรมเหมอืงแร่ 

(ท่ีมา: กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมอืงแร่ ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่, 2557) 

 

5.5 ภาษีและค่าธรรมเนียมด้านแร่……………………………………………………….. 

ภาษีและคา่ธรรมเนียมภายใต้กฎหมายเหมอืงแร่ ประกอบด้วย ค่าภาคหลวงแร่ และค่าเช่าที่ดิน 

รายละเอียดดังนี ้

 

ค่าภาคหลวงภายใต้กฎหมายเหมืองแร่เป็นภาษีที่ค านวณจากยอดขายตามคุณภาพแร่และ

ราคาในตลาดโลก ผู้ครอบครองใบอนุญาตผลิตแร่จะต้องจ่ายค่าภาคหลวงตามกฎหมายแร่ฉบับแก้ไข

ในปี 2016 ดังนี้ 

 แร่โลหะ (Metallic Minerals) ได้แก่ เหล็ก สังกะสี ทองแดง ตะกั่ว ดีบุก ทังสเตน 

นิกเกิล แอนติโมนี อลูมิเนียม อาร์เซนิก บิสมัธ แคดเมียม โครเมียม โคบอลต์ 

แมงกานีส และแรโ่ลหะอื่นๆ ตามประกาศของกระทรวง อัตรา 4%   

 แร่โลหะมีค่า (Precious Metal Minerals) ได้แก่ ทองค า เงิน กลุ่มแร่พลาตินัม 

แทนทาลัม โคลัมเบียม นิโอเบียม ยูเรเนียม ธอเลียม และแร่โลหะมีค่าอื่นๆ ตาม

ประกาศของกระทรวง ในอัตรา 5%  

 แร่อุตสาหกรรม (Industrial Minerals) และ หิน (Stone) อัตรา 2%  

ค่าภาคหลวงแร่ (Royalty) 
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 รัตนชาติ เชน่ ทับทิม พลอย หยก และเพชร อัตรา 20%  

 รัตนชาติ (Gemstone) อื่นๆ อัตรา 10%  

 

กระทรวงเหมอืงแร่ก าหนดอัตราค่าเช่าเพื่อใช้ประโยชน์ที่ดินในแต่ละปี ดังตารางตอ่ไปนี้ 

ตารางที่ 5.2 อัตราค่าเชา่ที่ดนิ (Dead rents) เพื่อส ารวจแร ่(หนว่ย: พันจ๊าต/ตร.กม.) 

ชนิดแร ่
Prospecting Exploration 

ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

แร่อุตสาหกรรม 50 100 100 200 400 600 800 

แร่โลหะ 100 200 200 200 800 1,200 1,600 

แร่โลหะมคี่า 200 400 400 800 1,600 2,400 3,200 

(ท่ีมา: Department of Mines, Director General Presentation, 2014) 

ตารางที่ 5.3 อัตราค่าเชา่ที่ดนิ (Dead rents) เพื่อท าเหมอืงแร่ (หนว่ย: พันจ๊าต/ตร.กม.) 

ชนิดแร ่ Feasibility Study Developing Period Production 

ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ต่อป ี

แร่อุตสาหกรรม 800 1,200 1,400 1,600 2,000 2,000 

แร่โลหะ 1,600 1,600 1,800 2,100 2,400 3,000 

แร่โลหะมคี่า 3,200 3,200 3,600 4,200 4,800 6,000 

(ท่ีมา: Department of Mines, Director General Presentation, 2014) 

ค่าเช่าที่ดิน (Dead Rent) 

(ที่มา : ww.malabargoldanddiamonds.com, 2015) 

) 

ก า ร ค า น วณมู ล ค่ า แ ร่ ที่ ข า ย ไ ด้ น้ั น            

จะประเมินจากปริมาณแร่ที่ขายได้ ตามอัตราที่

ก าหนดโดยกระทรวงตามที่ระบุไว้ในมาตรา 18 

ของกฎหมายเหมืองแร่ ซึ่งจะค านวณตามราคา

แร่ที่ประกาศในต่างประเทศ ณ วันและเวลาที่ท า

การซื้อขาย 
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5.6 การวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและชุมชน………….……………… 

เนื่องจากมีแนวโน้มว่าการศึกษาและปูองกัน

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนเนื่องจากการท า

เหมืองแร่จะมีบทบาทและความส าคัญมากขึ้น ดังเช่นที่มี

เหตุการณป์ระท้วงการท าเหมอืงแร่ทองแดงเมื่อไม่นานมา

นี ้ดังนั้นกฎหมายในประเทศเมียนมาและมาตรฐานปฏิบัติ

ด้านสิ่งแวดล้อมจะมีความเข้มงวดเพิ่มขึ้น 

 

กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมเหมืองแร่ในประเทศเมียนมา ประกอบด้วย 

 Environment Conservation Law (2012) ได้ประกาศใช้แล้ว แต่ก าลังร่างกฎระเบียบที่

เกี่ยวข้องรวมทั้งข้อบังคับในการท า EIA (Environmental Impact Assessment) 

 Environmental Conservation for Four Main Rivers ที่ห้ามส ารวจแร่และท าเหมอืงใกล้

แมน่้ าหลักทั้ง 4 แหง่ ภายในระยะ 300 ฟุตจากริมน้ า คือ แมน่้ า Ayeyarwady, Than 

Lwin, Chin Dwin และ Sit Taung (Notification no. 26/2012) 

 The Forest Law (1992) 

 Protection of Wild Life, Wild Plants and Conservation of Natural Areas Law (1994) 

 The Protection and Preservation of Cultural Heritage Regions Law (1998) 

 Union of Myanmar Public Health Law (1972) 

 Myanmar Insurance Law (1993) กล่าวถึงการประกันหรือชดเชยค่าเสียหายต่อ

สิ่งแวดล้อมและทรัพย์สนิสาธารณประโยชน์ 

ตามกฎหมายของเมียนมา ได้ก าหนดให้การจัดท ารายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ

ชุมชน (ESIA) จะต้องครอบคลุมหัวข้อตอ่ไปนี้ 

 ก าหนดขอบเขตการศึกษาตามกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับโครงการ 

 การศกึษาข้อมูลสภาพแวดล้อมพืน้ฐาน (Baseline study) 

 วิเคราะหผ์ลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน 

 จัดท าแผนจัดการสิ่งแวดล้อม (Environmental Management Plans: EMP) จ านวน 25 

แผนงาน เพื่อเป็นมาตรการปูองกันและลดผลกระทบในด้านต่างๆ เช่น คุณภาพอากาศ 

(ท่ีมา : www.myanmarvels.com, 2014) 

) 
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(ที่มา : Myanmar Education Consortium website, 2014) 

ของเสียอันตราย น้ าเป็นกรดระบายจากเหมืองแร่ คุณภาพน้ าผิวดินและใต้ดิน เสียง 

และแรงสั่นสะเทือน เป็นต้น 

 แผนจัดการด้านชุมชน (Social Management 

Plans) ในด้านวัฒนธรรม การพัฒนาชุมชน 

สุขภาพอนามัย และสาธารณูปโภค มวลชน

สัมพันธ์ เป็นต้น 

 แผนติดตามตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมและ

ชุมชน 

 

นอกจากนี้ในกฎหมาย Foreign Investment Law (2012) และ Mines Law (1994) มีข้อบังคับที่

กล่าวถึงการปูองกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมส าหรับการลงทุนจากต่างประเทศและการท าเหมืองแร่ไว้

ด้วย โดยผูล้งทุนท าเหมอืงแร่จะต้อง 

1) ถมกลับหรอืท าให้พืน้ที่หลังการท าเหมืองมีความปลอดภัย 

2) การทิ้งดิน หางแร่ และน้ าทิ้ง จะต้องตรวจวิเคราะห์ ถ้าพบว่ามีสารที่เป็นอันตรายจะต้อง

บ าบัดทางเคมี 

3) ติดตามตรวจสอบผลกระทบจากฝุุน 

4) มีมาตรการปูองกันผลกระทบต่อคุณภาพน้ าใช้ 

5) มีการฟื้นฟูปุาไม้หรอืจา่ยค่าชดเชยใหก้ับรัฐ 

5.7 หน่วยงานด้านแร่……………….………………………………………………………… 

หน่วยงานด้านแร่ของภาครัฐที่มีส่วนในการพิจารณาใบอนุญาตด้านเหมืองแร่ ได้แสดงเป็น

แผนผังโครงสร้างดังรูปที่ 5.2 ซึ่งกระบวนการขอใบอนุญาตส ารวจแร่และใบอนุญาตท าเหมืองแร่จะ

เกี่ยวข้องหรอืต้องการค าแนะน าและความเห็นจากหน่วยงานของรัฐและชุมชนในท้องถิ่น และความเห็น

จากกระทรวง Ministry of Forestry and Environment ที่เกี่ยวข้องกับการใช้พื้นที่ปุาไม้และที่ดิน ก่อนที่

กระทรวงเหมอืงแร่จะอนุมัต ิ
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รูปที่ 5.2 แผนผังแสดงโครงสร้างของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการขอใบอนุญาตด้านเหมอืงแร่ 

(ท่ีมา: Thet Aung Lynn and Mari Oye, 2014) 

 

 กระทรวงเหมืองแร่ 

กระทรวงเหมืองแร่ (Ministry of Mines: MOM) เป็นกระทรวงที่มีอ านาจหน้าที่ก าหนดนโยบาย 

กฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรแร่และเหมืองแร่ ควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปตาม

กฎหมายแร่ดังกล่าว และพิจารณาอนุมัตใิบอนุญาตดา้นแร่ทั้งหมด มีหน่วยงานในก ากับ คือกรมเหมือง

แร ่กรมส ารวจธรณีวทิยาและแหลง่แร่ และรัฐวิสาหกิจเหมอืงแร่ 

ที่อยู่ติดต่อหน่วยงาน: 

MINISTRY OF MINES 

Office No. (19), Nay Pyi Taw, Myanmar.  

Tel : 95 67 409019, 95 67 409002  

Fax : 95 67 409010  

Website: http://www.mining.gov.mm/ 

 

หน่วยงานภาครัฐ 

http://www.mining.gov.mm/
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 กรมเหมืองแร ่

กรมเหมืองแร่ (Department of Mines: DM) เป็นหน่วยงานภายใต้กระทรวงเหมืองแร่ มีหน้าที่

น าเสนอนโยบาย กฎข้อบังคับ มาตรการที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรแร่และเหมืองแร่ เก็บค่าภาคหลวง 

ดูแลรัฐวิสาหกิจเหมืองแร ่และควบคุมดูแลด้านสิ่งแวดล้อมเหมืองแร่ 

ที่อยู่ติดต่อหน่วยงาน: 

DEPARTMENT OF MINE, MINISTRY OF MINES 

Office No. (19), Nay Pyi Taw, Myanmar. 

Tel : 095 67 409017  Fax : 095 67 409376 

 กรมส ารวจธรณีวทิยาและแหล่งแร่ 

กรมส ารวจธรณีวิทยาและแหล่งแร่ (Department of Geological Survey and Mineral Explora-

tion: DGSE) เป็นหน่วยงานภายใต้กระทรวงเหมืองแร่ มีหน้าที่ส ารวจและท าแผนที่ธรณีวิทยา ส ารวจ

แหล่งแร่ขั้นพื้นฐาน มีห้องปฏิบัติการด้านธรณีวิทยา ธรณีเทคนิค เครื่องมือส ารวจแร่และวิเคราะห์แร่ 

การขอเข้าดูและส ารวจพืน้ที่ หรือขอดูแผนที่แหลง่แร่จะต้องติดตอ่กับกรมฯ นี ้นอกจากนี้จะเป็นผู้เจรจา

สัญญาส ารวจแรแ่ละศกึษาความเป็นไปได้ของโครงการก่อนอนุมัตใิบอนุญาตส ารวจแร่  

ที่อยู่ติดต่อหน่วยงาน: 

DEPARTMENT OF MINE, MINISTRY OF MINES 

Office No. (19), Nay Pyi Taw, Myanmar. 

Tel : 095 67 409017  Fax : 095 67 409376 

 รัฐวิสาหกิจเหมืองแร่ (Mining Enterprises) 

รัฐวิสาหกิจเหมอืงแร่ (Mining Enterprises) แตล่ะแหง่มหีนา้ที่ดูแลการท าเหมืองแร่ในแต่ละกลุ่ม

แร่ที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงเหมืองแร่ ในอดีตเคยท าเหมืองและแต่งแร่เอง แต่ในปัจจุบันรัฐมี

นโยบายไม่ลงทุนเองเพิ่ม จึงเปลี่ยนมาท าหน้าที่เป็นหุ้นส่วนร่วมทุนท าเหมืองแร่กับภาคเอกชนและ

ต่างประเทศเป็นหลัก การท าสัญญารว่มทุนและแบ่งผลผลติจะต้องเจรจากับรัฐวิสาหกิจเหล่านี้ 
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รัฐวิสาหกิจเหมอืงแร่ที่อยู่ในก ากับของกระทรวงเหมอืงแร่ มีดังนี ้

1. รัฐวิสาหกิจเหมอืงแร่ 1 (ME1) ดูแลกลุ่มแร่ตะกั่ว สังกะสี เงิน ทองแดง เหล็ก พลวง นิกเกิล 

และโครไมต์ 

2. รัฐวิสาหกิจเหมืองแร่ 2 (ME2) ดูแลกลุ่มแร่ทองค า ดีบุก ทังสเตน แร่หายาก ไทเทเนียม 

และกลุ่มแร่พลาตินัม  

3. รัฐวิสาหกิจเหมอืงแร่ 3 (ME3) ดูแลกลุ่มแร่ถ่านหนิ หินปูน แร่อุตสาหกรรม แมงกานีส และ

หนิประดับ  

4. รัฐวิสาหกิจรัตนชาติ (Myanmar Gems Enterprise) ดูแลกลุ่มแร่รัตนชาติ รวมทั้งการค้าแร่

เหล่านี ้เชน่ ทับทิม พลอย และหยก เป็นต้น 

 

 

หน่วยงานภาคเอกชนที่มีบทบาทในด้านการท าเหมืองแร่ และมีแนวโน้มในการช่วยหาผู้ร่วม

ลงทุนในท้องถิ่นกับบริษัทของไทย หรอืสนับสนุนการลงทุนและการค้าด้านแรป่ระกอบด้วย 

 Myanmar Federation of Mining Association 

 Myanmar Gems & Jewellery Entrepreneurs Association 

 Myanmar Gold Entrepreneurs Association 

 Myanmar Engineering Society 

5.8 สถานการณ์อุตสาหกรรมแร่………………………………………………………….. 

กระทรวงเหมืองแร่ของประเทศเมียนมาได้มี

การออกใบอนุญาตด้านแร่ไปแล้ว จ านวน 1,355 ใบ 

ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม ค.ศ. 2012 โดยแบ่งออกเป็น 

ใบอนุญาตส ารวจแร่ จ านวน 551 ใบ ใบอนุญาตท า

เหมืองขนาดเล็กจ านวน 520 ใบ ใบอนุญาตท าเหมือง

ขนาดใหญ่จ านวน 129 ใบ ใบอนุญาตท าเหมืองแบบยัง

ชีพจ านวน 20 ใบ และใบอนุญาตแต่งแร่จ านวน 135 

ใบ ส าหรับแร่ดีบุก-ทังสะเตน ทองแดง พลวง เหล็ก 

ถ่านหิน หนิอ่อน แกรนิต ทองค าและหนิปูน 

หน่วยงานภาคเอกชน 

 

(ท่ีมา : www.mmbiztoday.com, 2014) 
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การผลติแร่ 

ในปี ค.ศ. 2012 เมียนมาผลิตแร่หลายชนิด แร่ที่มีความส าคัญได้แก่ ทองแดง สังกะสี ตะกั่ว 

ดีบุก และถ่านหิน โดยอุตสาหกรรมเหมืองแร่และเหมืองหินสร้างมูลค่าคิดเป็นร้อยละ 3.7 ของ GDP 

ของประเทศ แรส่่งออกที่ส าคัญคือ ถ่านหิน ปริมาณ 17.2 ล้านตัน ตารางที่ 5.5 แสดงผลผลติแร ่

ตารางที่ 5.4 ผลผลิตแร่ระหว่างปี ค.ศ. 2008-2013 

 

(ท่ีมา : C. REICHL, M. SCHATZ and G. ZSAK, 2015) 

5.9 สรุปและวิเคราะห์ข้อมูลกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องด้านแร่….. 

1)  นโยบายและกฎระเบียบของรัฐบาล เมียนมา

สนับสนุนให้การลงทุนส ารวจและท าเหมืองแร่เป็นไปแบบร่วม

ทุนกับรัฐหรือบริษัทท้องถิ่น ดังนั้นผู้ลงทุนจากประเทศไทยจึง

ควรก าหนดยุทธศาสตร์ใน 2 ลักษณะ คือการขอใบอนุญาต

ส ารวจและท าเหมืองแร่โดยตรงเป็นของตนเองและหาผู้ร่วม

ลงทุนจากภาคเอกชนของเมียนมา หรือท าสัญญาร่วมทุนกับ

ภาคเอกชนของเมียนมาที่มใีบอนุญาตอยู่แล้ว (ที่มา : Paula Bronstein, 2015) 

) 
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2) การร่วมทุนกับภาคเอกชนเมียนมาที่อ้างว่ามีใบอนุญาตแล้ว ผู้ลงทุนไทยควรตรวจสอบ

เอกสาร ใบอนุญาตท าเหมืองที่ออกโดย Ministry of Mines หรือข้อตกลงในการส ารวจและศึกษาความ

เป็นไปได้ (Exploration and Feasibility Study Agreement) ที่ท ากับ DGSE หรือสัญญาแบ่งผลผลิต 

(PSC) ที่ท ากับรัฐวิสาหกิจเหมอืงแร่ หรอืตรวจสอบว่ามีหลักฐานการแบ่งผลผลติภายใต้ PSC มาก่อน 

3) การขอใบอนุญาตด้านแร่ยังมีความไม่ชัดเจนใน

เรื่องกฎระเบียบ มีการเจรจาหลายหน่วยงานทั้งส่วนกลาง

และท้องถิ่น รวมถึงการเจรจาแบ่งผลผลิตกับรัฐวิสาหกิจ

เหมอืงแร่ มีอุปสรรคในเรื่องความซ้ าซ้อนของรายได้เข้ารัฐ 

และความล่าช้าของการอนุญาตเนื่องจากความไม่แน่นอน

ของนโยบายที่เปลี่ยนแปลง 

4) กฎหมายแร่ฉบับแก้ไขใหม่ ยังไม่ได้มีความชัดเจนเรื่องสนับสนุนการลงทุนส ารวจแร่ซึ่งเป็น

กิจกรรมที่ผูล้งทุนต้องยอมรับความเสี่ยงเอง ยังคงมีการใช้รูปแบบการแบ่งผลผลิตให้รัฐซึ่งเป็นรูปแบบ

หนึ่งของรายได้เข้ารัฐที่ซ้ าซ้อนกับค่าภาคหลวง รวมทั้งเรื่องค่าเช่าที่ดิน (Dead Rent) ที่ยังไม่มีการแก้ไข

เปลี่ยนแปลงมากในกฎหมายแร่ที่แก้ไข นอกจากนี้ระหว่างรอการแก้ไขหน่วยงานของรัฐได้ชะลอการ

ออกใบอนุญาตส ารวจแร่เพื่อรอความชัดเจนจากกฎหมายแร่ท าให้เกิดความลา่ช้าในการลงทุน และไม่มี

เรื่องของแผนการปรับปรุงหรอืแปรรูปรัฐวิสาหกิจด้านแร่ 

(ท่ีมา : www.bobcatbeat.net, 2015) 



 

 

 

 

 6-1 

คู่มอืการลงทุนด้านอุตสาหกรรมแร่ : สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมยีนมา 

บทที่ 6   

อุตสาหกรรมต่อเนื่องจากแร่ 

อุตสาหกรรมต่อเนื่องจากแร่ที่ส าคัญ คือ อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์และก่อสร้าง อุตสาหกรรม

เครื่องประดับอัญมณี และอุตสาหกรรมเหล็กและโลหะพืน้ฐาน 

6.1 อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์และก่อสร้าง.................................................... 

อุตสาหกรรมก่อสร้างในเมียนมามีอัตราการเติบโตรวม 14.52% ในช่วงตั้งแต่ปี ค.ศ.              

2009–2013 โดยในปี ค.ศ.2012 เติบโตถึง 9.3% (Asian Development Bank, 2014) โดยมีมูลค่ารวม 

2.6 พันล้านเหรียญสหรัฐ ในปี ค.ศ. 2012 เมื่อเปรียบเทียบกับ 2.3 พันล้านเหรียญในปี ค.ศ. 2011 และ

ใ นปี  2 0 1 4 / 1 5  มี อั ต ร า ก า ร เ ติ บ โ ต  7 . 7%  ใ นปี  2 0 1 5 / 1 6  มี อั ต ร า ก า ร เ ติ บ โ ต  8 . 3% 

(www.oxfordbusinessgroup.com/country/Myanmar/construction, 2016) 

อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์เป็นอุตสาหกรรมที่ต้อง

ใช้หินปูน และแร่อื่นๆ เชน่ ยิปซัม ถ่านหนิ ในปี ค.ศ. 2012 

ประเทศเมียนมาใช้ปูนซีเมนต์ประมาณ 4 ล้านตัน และ

คาดว่าภายใน 5 ปีถัดมา อัตราการใช้ปูนซีเมนต์จะเติบโต

ขึ้นร้อยละ 10 ต่อปี ในแต่ละปีเมียนมาน าเข้าซิเมนต์ 

มากกว่า 100,000 ตัน เพื่อให้เพียงพอกับการก่อสร้าง

โครงสร้างพื้นฐาน ถนน ท่าเรือ เขตอุตสาหกรรม และ

อาคาร โดยเฉพาะในย่างกุ้ง มัณฑะเลย์ และเนปิดอว์ ซึ่ง

ในปี ค.ศ. 2015 ได้น าเข้าปูนซิเมนตเ์พิ่มขึน้จากปี 2014 ถึง 50% 

กลุ่ม PT Semen ผู้ผลิตรายใหญ่ในอินโดนีเซียได้ลงทุนสร้างโรงงานปูนซีเมนต์ในเมียนมา ด้วย

เงินลงทุน 200 ล้านเหรียญสหรัฐ เมื่อต้นปี ค.ศ. 2014 จะมีก าลังผลิตปีละ 1  ล้านตัน ในปัจจุบันมี

โรงงานผลิตซีเมนต์ของรัฐ 3 แห่ง ของเอกชน 12 แห่ง มีก าลังผลิตรวม 4.02 ล้านตันต่อปี  ส าหรับ

โครงการใหม่ๆ นั้น Myanmar Investment Commission (MIC) เพิ่งอนุมัติการลงทุนใหม่จ านวน 9 แห่ง 

ซึ่งส่วนใหญ่จะสร้างเสร็จในปี ค.ศ. 2015 ซึ่งจะท าให้มกี าลังผลิตเพิ่มเป็น 10.53 ล้านตันต่อปี ซึ่งในส่วน

นีม้ีบริษัทเอสซีจีซิเมนต์ (SCG) ได้ลงทุนก่อสร้างโรงงานผลิตปูนซีเมนตใ์นเขต Mawlamyine มีก าลังผลิต 

1.8 ล้านตันตอ่ปี วงเงนิลงทุน 386 ล้านเหรียญสหรัฐฯ คาดว่าจะเสร็จในกลางปี ค.ศ. 2016  

(ที่มา: www.eu-myanmar.org, 2014) 
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บริษัท Anhui Conch Cement จากประเทศจีนได้ลงทุนสร้างโรงงานผลิตซิเมนต์ที่เมือง Kyaukse 

ในเมียนมาเปิดด าเนนิงานในเดือนกุมภาพันธ์ 2016 มีก าลังผลิตปีละ 4.5ล้านตัน (www.breakbulk.com, 

29 March 2016) และกลุ่ม YTL Corporation จากมาเลเซีย ก าลังจะก่อสร้างโรงงานผลิตซิเมนต์ขนาด

ก าลังผลิตปีละ 1 ล้านตัน ในเขตอุตสาหกรรม Thilawa ใกล้กรุงย่างกุ้ง โดยจะเริ่มก่อสร้างในเดือน

ตุลาคม 2016 หลังผ่านการรับฟังความเห็นของชุมชนและศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

(http://globalnewlightofmyanmar.com, June 29, 2015) นอกจากนี้ยังมีกลุ่มอิตัลซิเมนต์ที่ลงทุนใน

บริษัทเอเซียซิเมนต์ในประเทศไทย ก็ก าลังสนใจลงทุนในเมียนมา โดยอยู่ในช่วงการเจรจากับหุ้นส่วน

ท้องถิ่นในเมียนมา 

บริษัท IHI จากประเทศญี่ปุุน ซึ่งเป็นผู้ผลิตเครื่องจักรกลหนัก จะร่วมทุนกับรัฐบาลเมียนมา 

สร้างโรงงานผลิตคอนกรีตส าเร็จรูปแรงดงึสูง ก าลังผลิตปีละ 77,000 ตัน มีแผนเปิดด าเนินงานในเดือน

ตุลาคม 2016 เพื่อให้ทันใช้ในการก่อสร้างท่าเรือ Thilawa ในเขตอุตสาหกรรมใกล้เมืองย่างกุ้ง  

(www.asia.nikkei.com, December 23, 2015) ในปัจจุบันมบีริษัทหลายแห่งลงทุนสร้างโรงงานคอนกรีต

ส าเร็จรูปในเมียนมา รวมทั้งบริษัท SCG ที่ในอนาคตจะขยายงานไปท าการผลิตคอนกรีตผสมเสร็จและ

แผ่นคอนกรีตส าเร็จรูปด้วย 

6.2 อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ............................................... 

ในปัจจุบันอัญมณีและรัตนชาติส่วนใหญ่ที่ผลิต

ในเมียนมาไม่ได้เจียรนัยเพิ่มมูลค่าในประเทศ แต่

ส่งออกเป็นวัตถุดิบไปท าเป็นเครื่องประดับในกลุ่ม

ประเทศเอเซียเป็นหลัก ในปัจจุบันการท าเหมืองหยก

จะมีความส าคัญเพิ่มมากขึ้น ปัจจุบันราคาหยกในเมียน

มาเพิ่มสูงขึ้นมากเนื่องจากมีปัญหาหยุดการท าเหมือง

หยกในพื้นที่ชนกลุ่มน้อยในรัฐคะฉิ่น มาตั้งแต่ปี ค.ศ. 

2011 แต่คาดว่าจะเปิดท าการผลิตได้อีกในเดือน

กันยายนปี ค.ศ. 2014 

มูลค่าการส่งออกหยกได้เพิ่มจาก 50–300 ล้านเหรียญสหรัฐต่อปี ในช่วงประมาณต้นทศวรรษ

ที่ 21 มาเป็น 780 ล้านเหรียญสหรัฐ ในปีงบประมาณ 2010-2011 ซึ่งท ารายได้ส่งออกเป็นอันดับ 5                 

ซึ่งเมียนมาผลิตหยก 46,810 ตัน ผลิตรัตนชาติรวม 12.962 ล้านกะรัต (ruby, sapphire, spinel and 

peridot) โดยรัตนชาติสว่นใหญ่จะส่งไปเจียรนัยและท าเครื่องประดับที่จังหวัดจันทบุรี บางส่วนจะส่งไปที่

ประเทศฮ่องกงและสิงคโปร์ การส่งออกหยกส่วนใหญ่จะจ าหน่ายไปที่ประเทศจีนซึ่งมีความต้องการสูง

Myanmar Gem Museum and Mart 

(ที่มา: www.travelfish.org) 
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และให้ราคาดี และหลังจากนั้นในปีงบประมาณ 2013-2014 เมียนมาได้ส่งออกหยกมีมูลค่า 1.01 

พันล้านเหรียญสหรัฐ ท าให้เป็นสินค้าส่งออกที่มีมูลค่าเป็นอันดับสองรองจากก๊าซธรรมชาติ และคิด

เป็นร้อยละ 10 ของมูลค่าสินค้าส่งออกทั้งหมด (Myanmar Ministry of Commerce, 2014) ในปี ค.ศ. 

2014 ตัง้แต่เดอืนเมษายน ถึงสิน้เดือนสงิหาคม ประเทศเมียนมาส่งออกอัญมณีและรัตนชาติ มีมูลค่าสูง

ถึง 381 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยจ าแนกเป็นมูลค่าการส่งออกหยกถึง 243 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งลดลง

จากปีที่ผ่านมา ทั้งที่ผลผลิตจากเหมืองเพิ่มขึ้น เพราะรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการใช้หรือน ามาผลิต

เครื่องประดับเพื่อเพิ่มมูลค่าในประเทศมากขึ้น 

การจ าหนา่ยและสง่ออกอัญมณีในเมียนมาสามารถด าเนินการได้โดยการประมูลปีละสองครั้งที่ 

Gem emporiums ซึ่งเป็นตลาดและศูนย์ค้าอัญมณีของรัฐ ผู้ค้าจะต้องได้รับใบอนุญาตจาก Myanmar 

Gems Enterprise ซึ่งในเดือนตุลาคม ปี ค.ศ. 2014 รัฐบาลได้เปิด Gem Museum ในกรุงย่างกุ้งที่มีตลาด

ซื้อขายรัตนชาติที่เจียรนัยแล้วเป็นแห่งแรก (Myanmar Gem Entrepreneurs Association, 2014) พร้อม

กับมีห้องปฏิบัติการวิเคราะหต์รวจสอบและรับรองคุณภาพด้วยโดยใช้เทคโนโลยีและการสนับสนุนจาก

ประเทศจนี เพื่อสนับสนุนให้มกีารเพิ่มมูลค่าในประเทศเป็นเครื่องประดับ   

6.3 อุตสาหกรรมเหล็กและโลหะพื้นฐาน……………………………………………... 

อุตสาหกรรมเหล็กในเมียนมาส่วนหนึ่งด าเนินงานโดยรัฐ ผ่านทาง Myanmar Economic Corpo-

ration (MEC) มีโรงถลุงที่มีก าลังผลิตเหล็กพรุน (Sponge iron) 40,000 ตันต่อปี ผลิตเหล็กดิบ (Pig iron) 

30,000 ตันต่อปี หรือเทียบเท่าเหล็กแท่ง 30,000 ตันต่อปี ซึ่ง MEC มีโรงงานผลิตเหล็กกล้าจ านวน 5 

โรง ก าลังผลิตรวม 850,000 ตันต่อปี (โรงงานที่ Pyin-U-Lwin, Insein และ Aunglan ในภาคกลางของ

ประเทศ) ในภาคเอกชนมีก าลังผลิตเหล็กกล้า 100,000 ตันต่อปี ด าเนินการในเขตอุตสาหกรรม 

โรงงานที่ Pyin-U-Lwin ใช้แร่เหล็กจากเหมือง Kyatwinye ตั้งอยู่ห่างจากโรงงานมาทางทิศตะวันออก

เฉียงใต้ 26 ไมล์ ผลผลิตสว่นใหญ่ใช้ในอุตสาหกรรมก่อสร้างในประเทศ 

ในปี ค.ศ. 2010 เมียนมาน าเข้าเหล็กกล้า

ประมาณ 619,000 ตัน เพื่อใ ช้ในอุตสาหกรรม

ก่อสร้างเป็นหลัก ในปี ค.ศ. 2011 น าเข้าเหล็กกล้า

ลดลงเหลือ 436,000 ตัน โดยส่วนใหญ่จะน าเข้าเหล็ก

แท่งส าเร็จรูปและเหล็กเส้นจากประเทศจีน เกาหลีใต้ 

และประเทศไทย (ที่มา: www.financialtribune.com, 2014) 
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ในอนาคตเมียนมาก าลังจะสร้างโรงงานผลิตเหล็กกล้าและโรงหล่อเพิ่มขึ้นในเขตอุตสาหกรรมที่

เขต Monywa, Mandalay, Taung-gyi และ Bago  ซึ่งเป็นการรว่มทุนระหว่างรัฐและภาคเอกชน (Minis-

try of Industry) ส่วนใหญ่มเีปูาหมายเพื่อใชใ้นการผลิตเครื่องจักรและอุปกรณ์ทางการเกษตร 

เมียนมาผลิตโลหะนอกกลุ่มเหล็กที่ส าคัญ คือ Cathode copper ตะกั่ว เงิน ดีบุก และเฟอร์โร

นิกเกิล แร่ตะกั่วจากเหมืองต่างๆ เช่น เหมืองใต้ดิน Namtu ที่ Bawdwin เหมือง Yadanatheingi และ 

Bawsaing ในรัฐฉาน จะน ามาปูอนให้โรงถลุง Namtu เพื่อผลิตโลหะตะกั่วและเงิน และมีผลพลอยได้

เป็นโลหะทองแดง นิกเกิล้ และพลวง เหมอืงและโรงถลุงเหล่านีด้ าเนนิการโดย Mining Enterprise No. 1 

เมียนมามีโรงงานผลิตทองแดง Cathode sheet ที่ทันสมัยที่เหมือง S & K Mine ใกล้เขต 

Monywa ในมณฑล Sagaing ซึ่งด าเนินงานโดยบริษัท Myanmar Ivanhoe Copper Company Ltd 

(MICCL) เป็นการร่วมทุน 50:50 ระหว่างรัฐบาล (Mining Enterprise No. 1) กับบริษัท Ivanhoe Holding 

จากแคนาดา มีก าลังผลิต 40,000 ตันต่อปี ส าหรับส่งออก ส่วนโรงถลุงแร่ดีบุกนั้นมีโรงงานของบริษัท 

Wa Mining ใกล้ชายแดนยูนนานประเทศจีน (www.asiatradehub.com/burma, 2016) 

ในปัจจุบันรัฐวิสาหกิจเหมืองแร่หมายเลข 2 

ก าลังเปิดให้เอกชนเข้ามาร่วมทุนเพื่อสร้างโรงถลุงแร่

ดีบุกเพิ่มขึ้นตามนโยบายเพิ่มมูลค่าแร่ก่อนส่งออก 

เช่นเดียวกับโรงงานผลิตเฟอร์โรนิกเกิลในเขต Tagaung 

ทางภาคเหนือที่ลงทุนโดยบริษัทจากประเทศจีน คือ 

China Nonferrous Group และ Taiyuan Iron and Steel 

Group ที่จะมีก าลังผลิตเฟอร์โรนิกเกิลปีละ 85,000 ตัน 

ก็น่าจะผลิตเพื่อส่งออกไปยังประเทศจีน นอกนั้นเป็น

โรงถลุงและหล่อโลหะพื้นฐานขนาดเล็กเพื่อผลิตภัณฑ์จากอลูมิเนียม หรือท าชิ้นส่วนอะไหล่ เช่น น๊อต 

โบลท์ ในเมอืงมัณฑะเลย์ 

(ที่มา: Nathan Briant, 2015) 

http://www.asiatradehub.com/burma


 

 

 

 

 7-1 

คู่มอืการลงทุนด้านอุตสาหกรรมแร่ : สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมยีนมา 

บทที่ 7   

ระบบคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์  

7.1 บทน า............................................................................................... 

เนื่องจากการบริการโลจิสติกส์ ถูกก าหนดให้เป็นสาขาที่เร่งรัดการเปิดเสรี ตามแผนการจัดตั้ง

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Blueprint) จึงต้องเปิดเสรีภายในปี พ.ศ. 2556 ซึ่งจะท าให้

ผูป้ระกอบการโลจิสตกิส์ของอาเซียนสามารถเข้าไปลงทุนท าธุรกิจโลจสิติกส์ในประเทศสมาชิกอาเซียน

อื่นได้ และจะถือหุ้นในธุรกิจได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 โดยมีเงื่อนไขการเปิดเสรีในธุรกิจภาคบริการที่

เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์ ครอบคลุมถึงบริการขนส่งทางทะเล ถนน ราง อากาศ การจัดส่งพัสดุ บริการ

ยกขนสินค้าที่ขนส่งทางทะเล บริการคลังสินค้า ตัวแทนรับจัดการขนส่งสินค้า บริการบรรจุภัณฑ ์

บริการรับจัดการพิธีการศุลกากร 

แผนแม่บทว่าด้วยความเชื่อมโยงระหว่างอาเซียน (Master Plan on ASEAN Connectivity) 

ครอบคลุมการเชื่อมโยงด้านโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งการคมนาคมขนส่ง เทคโนโลยีสารสนเทศ และ

โครงข่ายพลังงาน โครงการที่ส าคัญ เช่น โครงข่ายทางหลวงอาเซียน เส้นทางรถไฟสิงคโปร์–คุนหมิง 

โครงการพัฒนาศักยภาพท่าเรือในภูมิภาค โครงการเชื่อมต่อเครือข่ายพลังงานไฟฟูาและท่อก๊าซ เป็ น

ต้น รวมถึงและความเชื่อมโยงด้านกฎระเบียบและสถาบัน ( Institution) เพื่ออ านวยความสะดวกด้าน

การค้าและการขนส่ง ได้แก่ การจัดตั้งระบบอ านวยความสะดวกด้านศุลกากร ณ จุดเดียวใน

ระดับประเทศและอาเซียน เป็นต้น 

ประเทศสมาชิกอาเซียนจะต้องเร่งพัฒนา

โครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่ง เช่น ถนน รถไฟ 

ท่าเรือ ศูนย์กระจายสินค้า เขตเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อ

เ ชื่อมโยงการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวพื้นที่

ชายแดน โดยเชื่อมโยงเครือข่ายการขนส่งที่

เชื่อมโยงปัจจัยการผลิต ระบบการผลิต ห่วงโซ่การ

ผลิตระหว่างประเทศ และประตู ส่ งออกตาม

ม า ต ร ฐ า น ส า ก ล  ป รั บ ป รุ ง ก ฎ หม า ย แ ล ะ

ประสิทธิภาพการจัดการ ซึ่งจะน าไปสู่การลด

ต้นทุนโลจสิติกส์ 

(ท่ีมา : www.skhdt.binhdinh.gov.vn, 2016) 
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7.2 ความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนในลุ่มแม่น้ าโขง…………………. 

เป็นข้อตกลงสาขาคมนาคมขนส่งภายใต้ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 

(Greater Mekong Subregion Cooperation: GMS) เริ่มตน้จากประเทศไทย-ลาว-เวียดนาม ได้ลงนามใน

ความตกลงว่าด้วยการอ านวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าและผู้โดยสารระหว่างประเทศไทย-ลาว-

เวียดนาม เมื่อ 26 พ.ย. 2542 ต่อมาประเทศสมาชิกในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขงที่เหลือคือ กัมพูชา พม่า 

และจีน ได้เข้าร่วมเป็นภาคีความตกลงฯ และเปลี่ยนชื่อเป็น ความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดน

ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง (GMS Cross-Border Transport Agreement: CBTA) ครอบคลุมการขนส่ง

สินค้า ผู้โดยสาร และส่งเสริมการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ โดย GMS ได้มีการพัฒนาแนวระเบียง

เศรษฐกิจ (Economic Corridor) ที่มคีวามส าคัญในการเชื่อมโยงเมียนมากับประเทศไทย ดังนี้ 

 ระเบียงเศรษฐกิจแนวเหนือ-ใต้ (North-South Economic Corridor: NSEC) ก าหนดเป็น

เส้นทางหลัก R3 ที่เชื่อมโยงจีนตอนใต้-เมียนมา-สปป.ลาว-ไทย แยกเป็นเส้นทาง R3A 

จากคุนหมิง-เชียงรุ่ง-บ่อเต้น-หลวงน้ าทา-ห้วยทราย/เชียงของ-กรุงเทพฯ และเส้นทาง 

R3B จากคุนหมงิ-เชยีงรุ่ง-ต้าหลั่ว-เชียงตุง-ท่าขีเ้หล็ก/แมส่าย-กรุงเทพฯ 

 ระเบียงเศรษฐกิจแนวตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic Corridor: EWEC) 

ก าหนดเป็นเส้นทางหลัก R9 ซึ่งเชื่อมโยงเมียนมา-ไทย-สปป.ลาว-เวียดนาม ระยะทาง 

1,500 กิโลเมตร ซึ่งเชื่อมโยงจากเมาะละแหม่ง-ย่างกุ้ง-เมียวดี–แม่สอด-มุกดาหาร 

(ไทย)–สะหวันนะเขต-แดนสะหวัน (ลาว)-ลาวบาว–ดองฮา–ดานัง (เวียดนาม) จึงเป็น

เส้นทางที่เชื่อมโยงระหว่างทะเลจนีใต้กับทะเลอันดามัน 

 ระเบียงเศรษฐกิจแนวตอนใต้ (South Economic Corridor: SEC) ก าหนดเป็นเส้นทางหลัก 

R1 เชื่อมโยงจากทวาย (เมียนมา)-กรุงเทพฯ-พนมเปญ (กัมพูชา)-โฮจิมินห์ และต่อไปยัง

ท่าเรือวุงเต่า (เวียดนาม) โดยเส้นนี้จะเชื่อมต่อกับอีกแนวย่อยส าคัญ คือ แนวระเบียง

เศรษฐกิจชายฝั่งทะเลตอนใต้ (Southern Coastal Economic Corridor) หรือเส้นทางหลัก 

R10 เป็นเส้นเลียบชายฝั่งทะเลอ่าวไทยจากเมืองกามูทางตอนใต้สุดของเวียดนาม ผ่านที่

ราบปากแม่น้ าโขง เข้าสู่กัมพูชาที่จังหวัดกัมปอต ไปยังเมืองชายทะเลสีหนุวิลล์ สู่เกาะกง 

เข้าสู่ประเทศไทยที่ตราด ผา่นเมืองพัทยา ท่าเรือแหลมฉบัง เข้ากรุงเทพฯ  

 ระเบียงเศรษฐกิจตอนกลาง (Central Economic Corridor: CEC) เป็นเส้นที่เชื่อมโยง

ระหว่างแนวพื้นที่เศรษฐกิจทั้งหมดไว้ด้วยกัน โดยเส้นที่ 1 เริ่มจากสัตหีบ-นครราชสีมา-

ขอนแก่น-หนองคาย-เวียงจันทน์-หลวงพระบาง-และไปบรรจบกับเส้น NSEC ที่บ่อเต็น 

เส้นที่ 2 เชื่อมสีหนุวิลล์-พนมเปญ-ปากเซ-ทา่แขก-และบรรจบกับเส้นที่ 1 ที่เวียงจันทน์ 
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รูปที่ 7.1 โครงขา่ยเส้นทางเชื่อมโยงกลุ่มประเทศลุ่มน้ าโขง  
(ท่ีมา : BOI, 2015 และพิชัย อุทัยเชฏฐ์, 2558) 

 

รูปที่  7.2 เส้นทางตามแนวระเบียงเศรษฐกิจที่เช่ือมโยงประเทศไทยไปยัง CMLV และจีนตอนใต้ 
(ท่ีมา : Asian Development Bank, 2011) 
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เส้นทาง R3A เชื่อมไทย-ลาว-จีนตอนใต้ (เชียงของ-ห้วยทราย-หลวงน้ าทา-บ่อเต็น–คุนหมิง) 

เส้นทางนี้ หลังจากที่มีการเปิดใช้สะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่  4 (เชียงของ-ห้วยทราย) เสร็จแล้วได้

ช่วยใหก้ารขนสง่ระหว่างกันสะดวกมากขึน้ ไม่ต้องขนถ่ายสินค้าลงเรอื เส้นทางนีม้ีศักยภาพในการขนส่ง

ผักและผลไม้ จากประเทศไทยและลาว 

ส าหรับเส้นทางเหนอื-ใต้ R3B เชื่อมตอ่ไทย-เมียนมา-จีนตอนใต้ (แม่สาย-ท่าขี้เหล็ก-เชียงตุง) 

เป็นเส้นทางที่ต้องผา่นเทือกเขาสูง 

 

รูปที่  7.3 เส้นทางระเบียงเศรษฐกิจ R3A และ R3B  
(ท่ีมา : มหาวทิยาลัยหอการค้าไทย, 2555) 

7.3 ช่องทางการขนส่งในเมียนมา.......................................................... 

ช่องทางในการขนส่งสินค้าของเมียนมา เพื่อการ

ส่งออกไปต่างประเทศโดยเน้นสินค้าที่มีขนาดใหญ่และมี

ปริมาณมาก เช่น การขนส่งแร่หรือผลิตภัณฑ์ต่อเนื่อง 

นิยมส่งออก 4 ช่องทาง ได้แก่ 1) การขนส่งทางถนน 2) 

การขนส่งทางรถไฟ 3) การขนส่งทางน้ าและ 4) การ

ขนส่งทางทะเล โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

(ที่มา : www.fact.fti.or.th, 2016 และ www.emergingmarkets.asia, 2016) 
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1) การขนส่งทางถนน 

เส้นทางสายภูมิภาคอาเซียนที่ผ่านประเทศเมียนมา และเชื่อมโยงกลุ่มประเทศในอนุภูมิภาคลุ่ม

แมน่้าโขงและเอเชียอื่นๆ เข้าด้วยกัน โดยเฉพาะเส้นทางที่เชื่อมโยงกับประเทศไทย ประกอบด้วย  

 เส้นทาง R3B เป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางเศรษฐกิจตามแนวเหนือ-ใต้ (NSEC) เริ่มจาก

อ าเภอแมส่าย จังหวัดเชียงราย เข้าเมียนมาที่ท่าขี้เหล็ก ผ่านไปยังเมืองเชียงตุงของเมียน

มา ก่อนเข้าสู่ชายแดนประเทศจีนที่ต้าหลั่ว มณฑลยูนนาน เส้นทางนี้จะไปบรรจบกับ

เส้นทาง R3A ที่เมืองเชียงรุ้งของจีน รวมระยะทาง 380 กิโลเมตร โดยเป็นเส้นทางใน

เมียนมา (ท่าขี้เหล็ก-เชียงตุง) 167 กิโลเมตร โดยเส้นทางจากท่าขี้เหล็กถึงเชียงตุงนี้เป็น

เส้นทางที่ผ่านด่านชนกลุ่มน้อยหลายกลุ่ม จะต้องเสียค่าธรรมเนียมตามรายทาง ส่งผล

ให้มตี้นทุนการขนสง่สูงขึ้น 

 เส้นทาง R9 ตามแนวตะวันออก-ตะวันตก (EWEC) เริ่มจากเมืองเมาะละแหม่งมายังเมือง

เมียวดีของเมียนมา เข้าไทยที่อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก ผ่านเข้าสู่ สปป.ลาว ที่เมือง

คันธะบุรี แขวงสะหวันนะเขต ไปสิ้นสุดที่ท่าเรือดานังในเวียดนาม รวมระยะทาง 1,450 

กิโลเมตร และระยะทางจากชายแดนแมส่อด เมืองเมียวดีไปย่างกุ้ง คือ 460 กม. 

 เส้นทาง R1 ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจด้านใต้ (SEC) เริ่มจากท่าเรือทวายในเมียนมา เข้า

ไทยที่บ้านพุน้ าร้อน จังหวัดกาญจนบุรี ไปยังอ าเภออรัญญประเทศเข้ากัมพูชาที่ด่านปอย

เปต จังหวัดบันเตียเมียนจัย ไปสิ้นสุดที่นครโฮจิมินห์ของเวียดนาม ถนนสายกาญจนบุรี-

ทวาย เพื่อเช่ือมโยงการเดินทางสูท่่าเรือน้ าลึกทวาย มีระยะทางรวม 198 กิโลเมตร 

นอกจากนีย้ังมีเส้นทางชายแดนที่ส าคัญต่อประเทศไทย เช่น 

 เส้นทางทวาย-ประจวบคีรีขันธ์ เชื่อมระหว่างท่าเรือทวายในเมียนมากับจังหวัด

ประจวบคีรขีันธ์ของไทย ผา่นทางดา่นสิงขร  

 เส้นทางแม่สอด-เมียวดี-เชิงเขาตะนาวศรี-ก็อกกะเร็ก (รัฐกะเหรี่ยง) เส้นทางนี้จะต่อไป

จากเส้นทางระยะที่ 1 แมส่อด-ตะนาวศร ีซึ่งก่อสรา้งเสร็จเมื่อปี 2549 ระยะทาง 18 กม. 

โดยต่อจากเชิงเขาตะนาวศรีไปก็อกกะเร็ก จะสร้างเป็นถนนลาดยางมาตรฐาน 2 

ช่องทางจราจร รวมระยะทาง 30 กิโลเมตร และจะเป็นประตูไปสู่อนิเดีย 
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 เส้นทางก๊อกกะเร็ก (รัฐกะเหรี่ยง) ไปเมาะละแหม่ง (รัฐมอญ) โดยจะเชื่อมต่อเส้นทางแม่

สอด-เมียวดี-ก๊อกกะเร็ก เส้นทางนี้จะเปิดประตูจากทะเลจีนใต้สู่อ่าวเบงกอล ซึ่งใน

อนาคตรัฐบาลเมียนมามีแผนจะสร้างท่าเรือน้ าลึกเมาะละแหม่ง 

 เส้นทางท่าตอน-เมาะละแหมง่-ทวาย-มะริด-เกาะสอง ระยะทาง 1,145 กม. 

 เส้นทางทวาย-Sinphyutaung-Bongti ในเขตตะนาวศรี ระยะทาง 141 กม. 

  

รูปที่  7.4 เส้นทางสายเอเชียและถนนหลักในประเทศเมียนมา  
(ท่ีมา : Department of Transport และ Myanmar Ministry of Transport, 2013) 

ในประเทศเมียนมามีถนนที่อยู่ในระบบเส้นทางสายเอเชีย (Asian Highway) ที่ส าคัญ 

ประกอบด้วย 

 AH1 จาก Myawaddy-Payagyi(Yangon)-Meikhtila-Mandalay-Tamu รวม 1,665 

กิโลเมตร เป็นเส้นทางชายแดนไทย-เมียนมา ถึงชายแดนเมียนมา-อินเดีย  

 AH2 จาก Tachilek-Kengtung-Meikhtila และเชื่อมตอ่ไปยังเส้นทาง Mandalay-Tamu 

รวม 807 กิโลเมตร 

 AH3 จาก Kengtung-Mongla ถึงชายแดนจนี รวม 93 กิโลเมตร เพื่อต่อไปยังเมือง

ต้าหลั่วและจ้ิงหง หรอืเชียงรุ้ง 

 AH14 จาก Mandalay-Lashio-Muse ถึงชายแดนจนี รวม 453 กิโลเมตร 
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 AH112 จากเมอืงท่าตอน-เมาะละแหม่ง-ทวาย-มะริด-เกาะสอง 

อย่างไรก็ตาม เส้นทางหลวงเอเชียเหล่านี้ จ าเป็นต้องได้รับการปรับปรุงให้ได้มาตรฐาน หรือ

เป็นถนนลาดยาง 2 ช่องทางจราจร” รัฐบาลเมียนมาได้ขอให้นานาชาติร่วมลงทุนก่อสร้างถนนที่จะ

เชื่อมตอ่กับถนนภูมภิาคอาเซียนอื่นๆ ซึ่งเป็นไปตามแผนการช่วยเหลือของอาเซียน+3 

ในสหภาพเมียนมามีทางด่วน (Express Way) เพียง 1 สาย เท่านั้น โดยผ่านเมืองส าคัญๆ คือ 

ย่างกุ้ง พะโค ตองอู เปียนมานา เนปิดอว์ เมกติลา (Meiktila) สะกาย (Sagaing) และมัณฑะเลย์ 

แบ่งเป็น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 จากย่างกุ้งถึงเนปิดอว์ 323 กิโลเมตร และระยะที่ 2 จากเนปิดอว์

ถึงมัณฑะเลย์ (Mandalay) 240 กิโลเมตร เป็นถนนคอนกรีต 4 เลน รับน้ าหนักได้ประมาณ 75 ตัน/

ตารางเมตร 

ในขณะนี้การขนส่งสินค้าโดยใช้เส้นทางรถยนต์ยังคงเป็นเส้นทางการคมนาคมที่นิยมมาก ที่สุด

ภายในสหภาพเมียนมา ปริมาณการขนส่งสินค้าภายในสหภาพเมียนมาเกินกว่าครึ่งหนึ่งเป็นการขนส่ง

สินค้าทางถนน ส่วนที่เหลือจะเป็นการขนสง่สนิค้าทางน้ าและทางรถไฟตามล าดับ 

2) การขนส่งทางรถไฟ 

 ในปัจจุบันเมียนมามีเส้นทางรถไฟภายในประเทศ

เป็นระยะทางรวมกว่า 5,830 กิโลเมตร มีศูนย์กลางการเดิน

รถไฟอยู่ที่เมืองย่างกุ้ง เส้นทางสายหลักคือ สายย่างกุ้ง-

มัณฑะเลย์ มีระยะทางประมาณ 617 กิโลเมตร ซึ่งเป็น

เส้นทางและขบวนรถไฟที่ได้มาตรฐานที่สุดของประเทศ ใน

เส้นทางนี้รถไฟจะสามารถใช้ความเร็วสูงสุดประมาณ 75 

กิโลเมตรต่อช่ัวโมง 

นอกจากนี้ยังมีเส้นทางรถไฟระหว่างเมืองมัณฑะเลย์เชื่อมโยงไปยังเมืองอื่นอีก ได้แก่ เส้นทาง

รถไฟสาย Mandalay-Lashio (313 กิโลเมตร) และสาย Mandalay-Kalay (539 กิโลเมตร) และมี

เส้นทางรถไฟ Bago-Thanbyuzayat (270 กิโลเมตร)  

(ท่ีมา : www.thaibizchina.com, 2013) 
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รูปที่  7.5 เส้นทางรถไฟในประเทศเมียนมา 
(ท่ีมา : Department of Transport, Myanmar Ministry of Transport, 2013) 

การพัฒนาเส้นทางรถไฟในพม่าส่วนใหญ่ได้รับการสนับสนุนจากจีน ซึ่งมีแผนจะสร้างทางรถไฟ 

2 เส้นทาง ได้แก่ เส้นทางยูนนาน-เมืองท่าจ้าวผิ่ว (Kyaukpyu) เลียบฝั่งตะวันตกของพม่า และเส้นทาง

คุนหมงิ-เมืองท่าย่างกุ้ง-ท่าเรือทวาย เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2554 สหภาพเมียนมาและประเทศจีนได้มี

การลงนามในบันทึกความตกลงด้านความร่วมมือร่วมกันเพื่อสร้างทางรถไฟความเร็วสูงโดยตรงจาก

เมืองท่าจา้วผิ่ว ในภาคตะวันตกของเมียนมา ผ่าน Mandalay-Lashio-Ruili เชื่อมต่อไปยังมณฑลยูนนาน 

ประเทศจีน เส้นทางรถไฟดังกล่าวใช้เวลาในการก่อสร้าง 3 ปี มีระยะทางรถไฟยาวทั้งสิ้น 1 ,215 

กิโลเมตร 
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รูปที่  7.6 โครงการความรว่มมอืพัฒนาเส้นทางรถไฟเชื่อมตอ่จากเมียนมาไปยังประเทศจนี 
(ท่ีมา : Department of Transport, Myanmar Ministry of Transport, 2013) 

เมียนมาและไทยมีแนวคิดวางโครงการเส้นทางรถไฟด่านพระเจดีย์สามองค์–ธันบูซายัต (Than-

byzayat) รวมระยะทาง 260 กิโลเมตร (ถึงสถานีน้ าตกในไทย 150 กิโลเมตร และในเมียนมา 110 

กิโลเมตร) แต่โครงการยังมคีวามเป็นไปได้ค่อนข้างนอ้ย 

 

รูปที่  7.7 โครงข่ายเส้นทางรถไฟอาเซียน 
(ท่ีมา : Jones Lang LaSalle 2013, ASEAN LOGISTICS, www.joneslanglasalle.com/asiapacific.) 
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การให้บริการการขนส่งโดยรถไฟทั้งการขนส่งผู้โดยสารและสินค้า จะด าเนินการโดย (Myan-

mar Railways: MR) เพียงรายเดียว และปัจจุบันมีผู้ประกอบการที่ให้บริการขนส่งสินค้าทางรถไฟด้วย   

ตู้คอนเทนเนอร์มีประมาณ 20 ราย อย่างไรก็ตามการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ทางรถไฟในเมียนมายังไม่

เป็นที่นิยมมาก เพราะไม่มีตารางเดินรถขนส่งสินค้าโดยเฉพาะ และการขนถ่ายสินค้าขึ้นลงรถไฟยังใช้

แรงงานเป็นหลัก ทั้งนี้เส้นทางรถไฟที่มปีริมาณการขนสง่สนิค้าหนาแน่นที่สุด คือ เส้นทางรถไฟระหว่าง

ย่างกุ้ง-มัณฑะเลย์ 

ปัญหาของการขนส่งทางระบบรางในเมียนมา คือ ส่วนใหญ่เป็นรางเดี่ยว (ยกเว้นเส้นทางสาย

ย่างกุ้ง-มัณฑะเลย์) และใช้รางขนาดเล็กท าให้วิ่งได้ช้า 

3) การขนส่งทางน้ า 

เนื่องจากพื้นที่ทางตอนเหนือและภาคกลางของสหภาพเมียนมาที่ไม่มีพื้นที่ส่วนใดติดกับทะเล

เลย จึงท าให้การขนส่งวัตถุดิบหรือสินค้าทางทะเลไปยังพื้นที่ทางตอนเหนือและภาคกลาง กับพื้นที่

บางสว่นทางตอนลา่งจ าเป็นต้องอาศัยการคมนาคมทางรถยนต์หรอืทางน้ าร่วม  

เมียนมามีแม่น้ าที่ส าคัญ 4 สาย คือ แม่น้ าอิระวดี 

(Ayeyarwaddy) ยาว 2,170 กิโลเมตร แม่น้ าสาละวิน     

(Thanlyin) ยาว 1,270 กิโลเมตร แม่น้ าสะโตง (Sittaung) ยาว 

400 กิโลเมตร และแม่น้ าชินวิน (Chindwin) ยาว 960 

กิโลเมตร ซึ่งน ามาใช้ขนส่ งทางน้ าได้ประมาณ 2,400 

กิโลเมตร โดยมีท่าเรือตามริมแม่น้ า (River port) กระจายอยู่

ในแต่ละรัฐจ านวน 218 แห่ง 

การขนสง่ตามแม่น้ าอิระวดีและแมน่้ าชินดว์ินจะท าได้ตลอดปี แต่ส าหรับแม่น้ าอื่นน้ าในแม่น้ าจะ

ลดลงในช่วงเดือนเมษายน – พฤษภาคมของทุกปี ท าให้ต้องใช้เรือบรรทุกขนาดเล็กสัญจรไปมาได้          

การขนสง่สนิค้าทางเรอืโดยอาศัยแมน่้ าอิระวดีจากมัณฑะเลย์ไปยังกรุงย่างกุ้ง จะใช้เวลาขนส่งประมาณ 

1 สัปดาห ์แตม่ีคา่ขนส่งที่ถูกกว่าการขนสง่ทางถนนและทางรถไฟ 

ระบบขนส่งทางน้ านี้ส่วนใหญ่ใช้โดยสารและขนส่งสินค้าที่ไม่หนักมากและไม่เน่าเสียเร็ว ยังไม่

สามารถขนถ่ายตู้คอนเทนเนอร์ได้  

(ท่ีมา : www.thaibizchina.com, 2016) 
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รูปที่  7.8 เส้นทางขนส่งและท่าเรือตามล าน้ าของเมียนมา  
(ท่ีมา : Myanmar Port Authority (MPA); JIFFA, 2012) 

ปัญหาของการขนส่งทางแม่น้ า คือ ไม่สามารถใช้เรือขนส่งระวางมากกว่า 1,000 ตันได้ ต้อง

พัฒนาระบบขนถ่ายสินค้าให้ทันสมัย ให้ใช้ตู้คอนเทนเนอร์ได้ และต้องพัฒนาผู้ประกอบการโลจิสติกส์

และคลังสินค้า ให้สามารถรับสินค้าต่อเนื่องจากท่าเรือน้ าลึกได้ 

4) การขนส่งทางทะเล 

ในปัจจุบันสหภาพเมียนมามีท่าเรือขนส่งทางทะเล

ที่ใช้ในการขนส่งสินค้าจ านวน 9 ท่า โดยมีท่าเรือย่างกุ้ง 

เป็นท่าเรอืน้ าลึกขนส่งสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในเมียนมา มีอัตรา

การใช้ขนส่งสินค้ามากถึงร้อยละ 90 ของปริมาณการ

ขนส่งทางทะเลทั้งหมด และยังมีท่าเรือขนส่งทางทะเลอื่นๆ 

ที่ส าคัญ ได้แก่ ท่าเรือซิตตเว (Sittwe) ท่าเรือจ้าวผิ่ว (Ky-

aukpyu) ท่าเรือ Thandwe ในรัฐยะไข่ ท่าเรือ Pathein ในเขตอิระวดี ท่าเรือเมาะละแหม่ง (Maw-

(ท่ีมา : www.jstlogistics.co.th, 2016) 
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lamyine) ตั้งอยู่ในรัฐมอญ ท่าเรือทวาย (Dawei) ท่าเรือมะริด (Myeik) และท่าเรือเกาะสองหรือเก๊าะ

ตอง (Kawthoung) ตั้งอยู่ในเขตตะนาวศร ี 

ท่าเรือย่างกุ้ง เป็นจุดน าเข้าและส่งออกสินค้าไปต่างประเทศ แยกออกเป็น 6 เขต ที่แต่ละเขต

รองรับการขนถ่ายตู้คอนเทนเนอร์ได้ 85,000-200,000 TEUs จึงเป็นท่าเรือที่มีความคับคั่งของการ

ขนส่งสินค้ามากเกินขีดจ ากัด ท่าเรือนี้สามารถรองรับเรอืที่มรีะวางตั้งแต่ 15,000-20,000 ตัน ก าลังจะ

ขุดลอกให้มีความลึกจาก 9 เมตร เป็น 12 เมตร เพื่อรองรับเรือขนาด 35,000 ตันได้ ในปัจจุบันเรือ

ขนาดใหญ่ตอ้งไปจอดขนถ่ายสินค้าที่ท่าเรือประเทศสิงคโปร์ก่อน 

ท่าเรือติลาวา อยู่ห่างจากเมืองย่างกุ้งตามแม่น้ าย่างกุ้งไปทางใต้ประมาณ 20 กิโลเมตร เป็น

ท่าเรือเอกชนที่ก าลังพัฒนาให้เป็นท่าเรือส าคัญแห่งที่สอง รองจากท่าเรือย่างกุ้ง มีความลึก 10 เมตร 

รองรับเรือขนาดระวาง 20,000 ตัน มีระบบขนถ่ายตู้คอนเทนเนอร์ได้ 118,000 TEUs มีถนนและราง

รถไฟเชื่อมต่อถึงบริเวณท่าเรือ และมีการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ (SEZ) บริเวณพื้นที่หลังท่าเรือ มี

พืน้ที่ 24 ตารางกิโลเมตร โครงการนีม้ีกลุ่มนักลงทุนมาจากญี่ปุุน ฮ่องกง และเกาหลีใต้ เน้นการพัฒนา

อุตสาหกรรมสิ่งทอ และอุตสาหกรรมใช้เทคโนโลยีระดับสูง รวมทั้งเป็นท่าเรือน้ าลึก คาดว่าจะเริ่ม

ด าเนนิการในปี 2558 

 

รูปที่ 7.9 ท่าเรือหลักตามชายฝั่งทะเลของเมียนมา  
(ท่ีมา : Myanmar Port Authority (MPA); JIFFA, 2012) 
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โครงการท่าเรือน้ าลึกทวาย มีที่ตัง้อยู่ในเมืองทวาย มณฑลตะนาวศร ีทางด้านทิศตะวันตกเฉียง

ใต้ของเมียนมา หา่งจากหมู่บ้านพุน้ าร้อน จังหวัดกาญจนบุรีเพียง 160 กิโลเมตร และบ้านพุน้ าร้อนห่าง

จากอ าเภอเมืองกาญจนบุรี 70 กิโลเมตร ระยะทางกรุงเทพ-โครงการท่าเรือน้ าลึกทวาย ประมาณ 

360 กิโลเมตร (ขับรถประมาณ 4 ช่ัวโมง) โดยท่าเรือดังกล่าวก าลังอยู่ระหว่างการก่อสร้าง ทั้งนี้เมื่อ

ก่อสร้างแล้วเสร็จจะเป็นประตูการค้าส าคัญระหว่างประเทศในมหาสมุทรแปซิฟิกกับทะเลอันดามัน 

และมหาสมุทรอินเดีย โดยไม่ต้องเดินเรืออ้อมแหลมมะละกา ซึ่งช่วยประหยัดต้นทุนและระยะเวลา

ขนส่ง โดยเฉพาะเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจแนวใต้ซึ่งเชื่อมระหว่างเมืองทวายของเมียนมาผ่านประเทศ

ไทย ลาว และกัมพูชา ไปยังนครโฮจิมินห์ของเวียดนาม โครงการท่าเรือน้ าลึกทวาย ประกอบด้วย 

ท่าเรือน้ าลึก 2 ท่า นิคมอุตสาหกรรม ที่ท าการของหน่วยงานรัฐ และระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน 

อาทิ โรงไฟฟูา ระบบคมนาคมขนส่ง สิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ซึ่งขนาดของโครงการใหญ่กว่า

ท่าเรือแหลมฉบังกว่า 10 เท่า ตามแผนขั้นต้นมีก าหนดแล้วเสร็จภายในปี 2563 

ท่าเรือน้ าลึกจ้าวผิ่ว (Kyaukphu) ในรัฐยะไข่ สนับสนุนการลงทุนโดยรัฐบาลประเทศจีน เพื่อ

ขนส่งสินค้าจากอ่าวเบงกอลไปยังมณฑลยูนนาน และประเทศลาว ท าให้ไม่ตอ้งเดินเรืออ้อมแหลมมะละ

กา ช่วยย่นระยะทางขนส่งถึง 5,000 กม. ไปยังภาคตะวันออกของจีน โดยเฉพาะการขนส่งก๊าซและ

น้ ามันดิบ ท่าเรือมรีะดับน้ าลึก 30 เมตร รองรับเรือขนาดระวาง 300,000 ตัน มีศักยภาพในการขนถ่าย

ตู้คอนเทนเนอร ์

ท่าเรือชิตตเว ในรัฐยะไข่ อินเดียได้ลงทุนจ านวน 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพื่อปรับปรุงและ

ยกระดับท่าเรือแหง่นี้ให้ขนส่งสินค้าไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนอืของอนิเดีย  

การบริหารงานทุกท่าเรือในเมียนมาอยู่ภายใต้หน่วยงานของรัฐ คือ Myanmar Port Authority 

(MPA) ที่ท าหน้าที่รับผิดชอบในการก าหนดนโยบายและบริหารจัดการท่าเรือทั้งหมดของสหภาพเมียน

มา 
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7.4 การเชื่อมโยงกับระบบขนส่งมายังประเทศไทย..................................... 

ประเทศไทยมีชายแดนติดต่อกับเมียนมามากที่สุดเป็นระยะทาง 2,096 กม. โดยมีจังหวัด

ชายแดนจ านวน 10 จังหวัด รัฐบาลไทยมีการพัฒนาและมีโครงการเชื่อมโยงระบบขนส่งผ่านชายแดนไป

ยังเมียนมา ได้แก่ (จุฬา สุขมานพ 2557 และ BOI 2015) 

1. สะพานข้ามแม่น้ าสายแห่งที่  2 อ.แม่สาย เชื่อมต่อเส้นทางไปยังท่าขี้ เหล็ก –Dali 

Luoyang-เชยีงตุง (R3B) 

2. สะพานมติรภาพไทย-พม่า อ.แมส่อด จ.ตาก เชื่อมตอ่ไปยังเมืองเมียวดี 

3. สะพานมติรภาพไทย-พม่า อ.แมส่อด แหง่ที่ 2 มกีารลงนามก่อสร้าง วันที่ 10 ก.ย. 58 

4. ถนนสาย แม่สอด-เมียวดี–เชิงเขาตะนาวศรี -กอกะเร็ก-ท่าตอน ที่สามารถเชื่อมต่อไป

ยังอินเดีย รัฐบาลไทยให้ความช่วยเหลือก่อสร้างเส้นทางเมียวดี-กอกะเร็ก ส่งมอบเมื่อ 

30 ส.ค. 2558 และเมียนมาก าลังเจรจากับเกาหลีใต้และไทยเพื่อพัฒนาเส้นทาง กอ

กะเร็ก-เมาะละแหมง่ 

5. ถนนสาย บ.พุน้ าร้อน–ชายแดนไทย/พม่า เชื่อม จ.ราชบุรี  และ จ.กาญจนบุรี โครงการ

ก่อสร้างถนนมอเตอร์เวย์ (ช่วงที่ 2) เส้นทางบ้านห้วยตลุง อ.ท่ าม่วง-บ้านพุน้ าร้อน 

โครงการขยายถนนเป็น 4 ช่องจราจร จากบ้านพุน้ าร้อน จ.กาญจนบุรี -หมายเลข 3208 

บรรจบทางหลวงแผ่นดนิหมายเลข 4 (เพชรเกษม) จ.ราชบุรี เพื่อเชื่อมโยงโลจิสติกส์ลงสู่

ภาคใต้ 

6. ถนนสายกาญจนบุรี –ทวาย เช่ือมด่านเจดีย์สามองค ์กับพญาตองซู  

7. เส้นทาง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรขีันธ์ ไปยังเมืองปกเปียนของเมียนมา 
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รูปที่  7.10 โครงการเชื่อมโยงระบบขนส่งชายแดนของไทยเข้ากับประเทศเพื่อนบ้าน 
(ท่ีมา : จุฬา สุขมานพ, 2557) 

นอกจากท่าเรือน้ าลึกชายฝั่งทะเล ประเทศไทยยังมีท่าเรือที่มีความส าคัญในการค้าขายกับ

ประเทศเพื่อนบ้าน เชน่ 

 ท่าเรือเชียงแสน ตั้งอยู่ริมแม่น้ าโขงจังหวัดเชียงราย ตรงข้ามชายแดนประเทศลาว 

ส าหรับขนส่งสินคา้กับลาว จนี และเมียนมา 

 ท่าเรือเชียงของ ตั้งอยู่ริมแมน่้ าโขงจังหวัดเชียงราย มีขนาดเล็กกว่าท่าเรือเชยีงแสน 

 ท่าเรือระนอง ตั้งอยู่ริมแม่น้ ากระบุรี ใกล้ชายแดนเมียนมา ส าหรับขนส่งสินค้าในย่าน

ทะเลอันดามันและมหาสมุทรอินเดีย 
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รูปที่  7.11 การขนส่งในล าน้ าโขง: การพัฒนาท่าเรอืพาณิชย์เชยีงแสน 
(ท่ีมา : จุฬา สุขมานพ, 2557) 

การขนสง่สนิค้าตามเส้นทางแม่น้ าโขงมีตน้ทุนค่าขนส่งและการบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์ต่ า

กว่าการขนสง่สนิค้าทางบก และไม่ต้องประสบปัญหาการค้าผ่านแดนประเทศเพื่อนบ้าน แต่จะมีปัญหา

การขนสง่ คือ ในช่วงฤดูแล้งอาจไม่สามารถขนส่งได้ เนื่องจากระดับร่องน้ าตื้นมาก  

7.5 พื้นที่การลงทุนประเทศเมียนมา........................................................ 

ประเทศเมียนมา มีความอุดมสมบูรณ์ทางทรัพยากรทางธรรมชาติ เช่น ทรัพยากรทางทะเล แร่

ธาตุต่างๆ โดยเฉพาะเหล็ก ทองแดง อุดมไปด้วยปุาไม้และแม่น้ าใหญ่หลายสาย มีแรงงานจ านวนมาก 

เหมาะกับการลงทุนในอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงาน และอุตสาหกรรมที่ไม่ต้องพึ่งพาพลังงานไฟฟูามากนัก 

มีเขตลงทุนที่ส าคัญดังนี ้

1) เขตการลงทุนในนครย่างกุ้ง มีแหล่งนิคมอุตสาหกรรมบริเวณชานเมืองจ านวนมาก ด้วย

ค่าแรงที่ค่อนข้างต่ า ท าให้ต้นทุนการผลิตต่ า แต่ระบบโลจิสติกส์ยังไม่ได้มาตรฐาน ระบบไฟฟูาและ

น้ าประปายังไม่เพียงพอต่ออุตสาหกรรม ย่างกุ้งมีท่าเรือน้ าลึกติละวา และท่าเรือย่างกุ้ง รวมทั้งมีท่า

อากาศยานนานาชาติย่างกุ้ง และสถานีรถไฟรอบเมืองที่รองรับการคมนาคมขนส่ง 
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(ก)  เขตเศรษฐกิจพิเศษทิลาว่า (Thilawa Special Economic Zone) ห่างจากนครย่างก้งุ 

ประมาณ 26 กม. เป็นเขตที่ได้รับความสนใจจากนักลงทุนมากที่สุด โดยเฉพาะนัก

ลงทุนจากประเทศญี่ปุุน ซึ่งมีโครงการที่จะเข้าไปพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและนิคม

อุตสาหกรรม เป็นการลงทุนร่วมกันของนักธุรกิจพม่ากับกลุ่มบริษัทขนาดใหญ่ของ

ญี่ปุุน 

(ข)  นิคมอุตสาหกรรมในเขตทิลาว่า ซึ่งเดิมทางรัฐบาลในอดีตของเมียนมาได้ประกาศจัดตั้ง

เป็นเขตนิคมอุตสาหกรรมมาตั้งแต่ปี 2545 ประกอบด้วยนิคมอุตสาหกรรมหลายแห่ง 

เช่น นิคมอุตสาหกรรมที่เขตเจบิตา เขตไลตายา เขตเตาตะกง ฯลฯ นิคมอุตสาหกรรม

เหล่านีม้ีการแบ่งพื้นที่ให้เช่า 

2) เขตการลงทุนภาคเหนือ มณฑลและรัฐที่มีศักยภาพ เช่น มณฑลมัณฑะเลย์ และเนย์ปิดอว์ 

เหมาะส าหรับการปลูกมันส าปะหลัง สนิค้าที่ตอ้งการ เช่น กลุ่มสินค้าวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้าง กลุ่ม

สินค้าเครื่องจักรกลการเกษตร กลุ่มสินค้าบริการและสุขภาพ นอกจากนี้ พื้นที่ส าคัญทางเหนือคือ          

รัฐฉาน เป็นรัฐของชนชาติไทใหญ่ เป็นพื้นที่ซึ่งมีทรัพยากรธรรมชาติที่มีค่า สามารถที่จะปลูกพืชเมือง

หนาวได้ ปัจจุบันมีเขตเศรษฐกิจพิเศษมูเซ และเป็นด่านสากลชายแดนเดียวของพม่า เป็นเส้นทางหลัก

ในการขนส่งสินค้าของจีนเข้าประเทศพม่า และที่เมืองมูเซ มีศูนย์โลจิสติกส์และกระจายสินค้าที่เป็น

แบบ One Stop Service นอกจากนี้ยังมีศูนย์ขนส่งเขตอุตสาหกรรมแปรรูป ห้องเย็น อุตสาหกรรม

อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งส่วนใหญ่เจ้าของเป็นคนจนี โดยรัฐบาลถือว่าด่านสากลมูเซ–รุ่ยลี่ จะเป็นด่านต้นแบบ

ส าหรับการพัฒนาด่านเมียวดี–แมส่อด 

3) เขตการลงทุนภาคกลาง พื้นที่ซึ่งมีศักยภาพ เช่น เขตอิระวดี ย่างกุ้ง และพะโค หรือหงสาวดี 

เป็นที่ราบแปลงใหญ่ มีแม่น้ าส าคัญไหลผ่าน เหมาะในการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับข้าว พืชชุ่มน้ า                

ซึ่งประเทศเมียนมามีศักยภาพในการสง่ออกข้าวมากที่สุดในภูมิภาค 

4) เขตการลงทุนภาคตะวันตก (เฉียงเหนอื) เป็นพืน้ที่ซึ่งมีพรมแดนตดิต่อกับประเทศบังคลาเทศ 

และชายฝั่งทะเลอ่าวเบงกอล ทางรัฐบาลได้อนุมัติเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษและท่าเรือน้ าลึกจ้าวผิ่ว (Ky-

aukphyu) หรือจ้าวเปี้ยว รัฐบาลเมียนมาให้รัฐวิสาหกิจจีนเป็นผู้รับสัมปทานในการสร้างท่าเรือน้ าลึก 

วางท่อสง่น้ ามัน-ก๊าซ และระบบรางรถไฟจากบริเวณท่าเรือ-เมืองซิตตะเวย์-ลาโช-รุ่ยลี่-ต้าหลี่-คุนห

มิง แตเ่ขตนีม้ีปัญหาความไม่สงบระหว่างชนกลุ่มน้อยโรฮิงญา (Rohingya)  
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5) เขตการลงทุนภาคใต้ของพม่า พื้นที่ภาคใต้ของพม่า ทั้งหมดจะติดกับประเทศไทยด้าน

ตะวันตก ตั้งแตร่ัฐกะเหรี่ยงซึ่งอยู่ติดกับภาคกลางกลางจนไปถึงเขตตะนาวศร ีพื้นที่ทั้งหมดจะติดชายฝั่ง

ทะเลอันดามัน มีหมู่เกาะมะริด ซึ่งพืน้ที่น่าลงทุน เชน่ 

(ก) จังหวัดทวาย ในอีก 7-8 ปีข้างหน้า มีโครงการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ บนเนื้อ

ที่ 150,000 ไร่ พร้อมดว้ยท่าเรือน้ าลึกทวาย และการพัฒนาเป็นเมืองท่า มีการเตรียมความพร้อมระบบ

ไฟฟูา น้ าประปา และท่อแก๊ส อีกทั้งมีโครงขา่ยถนน 4 ช่องจราจร ระบบรางคู่ และการก่อสร้างเส้นทาง

เชื่อมโยงจาก บ้านพุน้ าร้อน จ.กาญจนบุรี มายังนคิมอุตสาหกรรมทวาย  

 (ข) จังหวัดมะริด มีถนนเชื่อมโยงประมาณ 120-140 กิ โลเมตรสู่ด่านสิงขร จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งก าลังได้เปิดเป็นด่านถาวร สิงขร-มู่ด่อง ท าให้เป็นพื้นที่ที่เหมาะในการเข้าไปลงทุน

ด้านการประมงรว่ม การแปรรูปอาหาร อุตสาหกรรมอาหารกระปอง การท าฟาร์มกุ้ง ปูนิ่ม และปลาน้ า

กร่อย 

(ค) ด่านพระเจดีย์สามองค์ เชื่อมโยงกับเมืองพญาตองซู จังหวัดเยห์ รัฐกะเหรี่ยงของประเทศ

พม่า ซึ่งรัฐบาลไทยและเมียนมาก าลังพิจารณาการเปิดด่านถาวร มีโครงการก่อสร้างถนนเชื่อมโยงจาก

เมืองพญาตองซู–ต่องซุน ไปจนถึงเมืองตันปูชายับ (Thanbyuzayat) สามารถขนส่งสนิค้าขึ้นไปเมืองเมาะ

ล าไยจนไปถึงนครย่างกุ้งได้ นอกจากนี้ยังมีถนนหมายเลข 8 เชื่อมโยงเข้าสู่เมืองเยห์และเมืองทวาย            

ซึ่งทางรัฐบาลมโีครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจที่เมอืงพญาตองซู ตรงขา้มด่านเจดีย์สามองคข์องไทย  

นอกจากนีร้ัฐบาลพม่ามีแผนจัดตัง้พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษในเมียวดี เช่นเดียวกันกับรัฐบาลไทย

ที่ก าลังพิจารณาให้ อ.แมส่อด จ.ตาก เป็นพืน้ที่น าร่องเขตเศรษฐกิจพิเศษคู่กับเมืองเมียวดี แต่เมียวดียัง

ไม่มคีวามพรอ้มในด้านสาธารณูปโภค ประปาและน้ าบาดาลยังขาดแคลน รวมถึงมีปัญหาไฟฟูาดับที่จะ

ส่งผลต่อต้นทุนการผลิต ส่วนสภาพเส้นทางอยู่ระหว่างการปรับปรุง เพื่อลดระยะทางไปยังท่าเรือเมาะ

ละแหม่งและย่างกุ้ง นอกจากนี้การสัญจรข้ามผ่านสะพานมิตรภาพไทย-พม่าแห่งที่ 1 จะมีการเข้า-

ออกแบบสลับวัน ซึ่งเป็นอุปสรรคในการค้าขายระหว่างแดน จึงมีแผนก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-

พม่า แหง่ที่ 2 เพื่อกระจายความหนาแนน่ และให้รถขาเข้า-ขาออกสามารถวิ่งสวนกันได้ 
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เขตเศรษฐกิจตามกฎหมายของเมียนมา คือพื้นที่ที่ถูกก าหนดและจัดตั้งโดยหน่วยงานจาก

รัฐบาลส่วนกลางให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษโดยมีการก าหนดขอบเขตและที่ได้ออกประกาศภายใต้

กฎหมายเขตเศรษฐกิจพิเศษของพม่า 

7.6 ด่านชายแดนไทย-เมียนมา............................................................. 

ดา่นชายแดนที่มศีักยภาพ ได้แก่ 

(1) ด่านแม่สอด (จังหวัดตาก) ตรงข้ามเมืองเมียวดี มีถนนระยะทาง 430 กิโลเมตรเชื่อมโยงไป

ยังนครย่างกุ้ง เป็นด่านที่มีมูลค่าค้าชายแดนสูงสุด  

(2) ดา่นระนอง จ.ระนอง ตรงขา้มเมอืงเกาะสอง เขตตะนาวศร ีเป็นการขนส่งจากท่าเรือระนอง

และพืน้ที่ใกล้เคียงเชื่อมโยงกับจังหวัดเกาะสอง และจังหวัดมะริด การค้าส่วนใหญ่เป็นสินคา้ประมง  

(3) ดา่นแมส่าย (จ.เชียงราย) ตรงขา้มเมอืงท่าขีเ้หล็ก รัฐฉาน มีถนนเชื่อมโยงกับเมืองตองยี  

(4) และด่านบ้านพุน้ าร้อน อ.เมือง จ.กาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี มีถนนไปยังทวาย 

ด่านชายแดนอื่นๆ เป็นจุดผ่านแดนช่ัวคราว ซึ่งในอนาคตจะมีความส าคัญ เช่น ด่านเจดีย์สาม

องค์-พญาตองซู (เยห์) อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี รวมทั้งด่านสิงขร–มะริด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์         

ซึ่งจุดผ่อนปรนการค้าพิเศษหรือจุดผ่านแดนช่ัวคราวทั้งสองด่านนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาเป็นจุดผ่าน

แดนถาวร 

ด่านเจดีย์สามองค์นั้นมีการน าเข้าสินค้ารวม 1.13 แสนล้านบาท สินค้าน าเข้า 2 อันดับแรก 

ได้แก่ 1) ก๊าซธรรมชาติ มูลค่า 1.12 แสนล้านบาท 2) แรพ่ลวง 6.8 ล้านบาท 

ด่านสิงขรมีแนวชายแดนติดกับหมู่บ้านมุด่อง สามารถเชื่อมโยงไปยังเมืองมะริด อยู่ห่ างจาก

ชายแดนไทยด้านดา่นสิงขรประมาณ 180 กิโลเมตร และเมืองตะนาวศรี ที่เป็นชุมชนขนาดใหญ่ห่างจาก

ชายแดนไทยด้านดา่นสิงขร ประมาณ 100 กิโลเมตร  
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7.7 เขตพัฒนาเศรษฐกจิพเิศษชายแดนของไทย.................................... 

รัฐบาลไทยมีนโยบายพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 2 รูปแบบ ได้แก่ (อัฐพล จิรวัฒนจ์รรยา 2558) 

1. เขตเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบคลัสเตอร์ ส าหรับธุรกิจที่ไม่เหมาะกับชายแดน และธุรกิจที่

เป็นอุตสาหกรรมแห่งอนาคต เช่น กิจการวิจัยและพัฒนา กิจการที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง

และใช้แรงงานน้อย เป็นต้น เพื่อเ ชื่อมโยงกับผู้ผลิตต้นน้ า-กลางน้ า-ปลายน้ า 

อุตสาหกรรมสนับสนุน สถาบันการศึกษา สถาบันเฉพาะทาง และเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจ

ท้องถิ่น 

2. เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน ที่มศีักยภาพสามารถเชื่อมโยงการค้า/การลงทุน/การ

ผลิตกับประเทศในภูมิภาค เน้นธุรกิจที่ใช้แรงงานจ านวนมาก ใช้วัตถุดิบจากท้องถิ่น

บริเวณชายแดนหรือประเทศเพื่อนบ้าน และธุรกิจด้านโลจิสติกส์ เขตพัฒนาเศรษฐกิจ

พิเศษบริเวณชายแดนไทยจะส่งเสริมกิจกรรมเศรษฐกิจเชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้าน 

โดยเฉพาะระหว่างเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษทั้งสองประเทศ 

รัฐบาลมีแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและด่านศุลกากรเพื่อสนับสนุนเขตพัฒนาเศรษฐกิจ

พิเศษชายแดน จึงใช้กฎหมายพิเศษเพื่ออนุมัติ โครงการนิคมอุตสาหกรรม การส่งเสริมการลงทุน 

โดยเฉพาะเรื่องการให้สิทธิประโยชน์การลงทุน การใช้แรงงานต่างด้าว ศูนย์ One stop service ที่มี

ประสิทธิภาพ และ มีคลังสนิค้าช่ัวคราวซึ่งได้รับอนุญาตจากด่านศุลกากร  

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษยังท าให้เกิดการเชื่อมโยงในด้านวัตถุดิบและห่วงโซ่อุปทานทางการ

ผลิต (Supply Chain) ช่วยสร้างตลาดผู้บริโภคในพื้นที่ที่เชื่อมต่อระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อน

บ้าน นักธุรกิจที่เข้าไปลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษยังได้รับสิทธิประโยชน์ด้านภาษีอากร และ

ได้รับประโยชน์จากการใช้แรงงานต่างด้าวที่จะสามารถเข้ามาท างานในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

ได้ 



 

 

 

 

 7-21 

คู่มอืการลงทุนด้านอุตสาหกรรมแร่ : สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมยีนมา 

 

รูปที่  7.12 เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนของไทย 
(ท่ีมา : อาคม เติมพทิยาไพสิฐ, 2558) 

รัฐบาลไทยได้วางนโยบายพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจเชื่อมโยงกับประชาคมอาเซียน เพื่อส่งเสริม

ศักยภาพเมืองประตูการค้าชายแดนและเมืองเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยก าหนดเขตเศรษฐกิจพิเศษ 10 

จังหวัด 12 พื้นที่ 

 ระยะแรก 6 พื้นที่ (ปี 2557 - 2558) : 1) แม่สอด จ.ตาก 2) จ.มุกดาหาร 3) อรัญ

ประเทศ จ.สระแก้ว 4) จ.ตราด 5) อ.สะเดา จ.สงขลา 6) จ.หนองคาย 

 ระยะที่สอง 6 พื้นที่ (ปี 2559 เป็นต้นไป) : 1) แม่สาย จ.เชียงราย 2) เชียงแสน จ.

เชยีงราย 3) เชียงของ จ.เชียงราย 4) จ.นครพนม 5) จ.กาญจนบุรี 6) จ.นราธิวาส 

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพเิศษแม่สอด 

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษอ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก เป็นประตูการค้าชายแดนเชื่อมโยง

เศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก เชื่อมเขตการค้าชายแดนเมียวดี คลังสินค้า และศูนย์กระจายสินค้า ไป

ยังเมาะละแหม่งและย่างกุ้ง เมืองหน้าด่าน ศูนย์กลางการบริการแบบเบ็ดเสร็จ (OSS) ด้าน

อุตสาหกรรมและการค้าชายแดน ศูนย์กระจายสินค้า OTOP การคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ระหว่าง

ประเทศ  
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รูปที่  7.13 เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 
(ท่ีมา : พชิัย อุทัยเชฏฐ์, 2558) 

 

รูปที่  7.14 เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 
(ท่ีมา : อัฐพล จิรวัฒน์จรรยา, 2558) 
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7.8 เส้นทางขนส่งแร่มายังประเทศไทย 

แหลง่แร่เปูาหมายส าหรับผูล้งทุนไทย ประกอบด้วย 

 แหล่งแร่ดีบุกและทังสเตน ตามแนวศักยภาพแหล่งแร่ทางรัฐตอนใต้ในเขตตะนาวศรี ส่วน

ในภาคเหนอืครอบคลุมด้านทิศตะวันตกของรัฐฉาน ซึ่งจะมีแร่ทังสเตนมากกว่าแรด่ีบุก 

 แหลง่แร่พลวงบริเวณทางใต้ของประเทศ ในรัฐ Mon และ Kayin 

 แหลง่แร่ตะกั่ว-สังกะส ีในรัฐฉาน มัณฑะเลย์ และคะฉิ่น 

 แหลง่ถ่านหนิภาคตะวันออกของประเทศเมียนมา ที่อยู่ใกล้ชายแดนของประเทศไทย 

 แหล่งหินปูนส าหรับการก่อสร้างและอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ ทางภาคตะวันออกและทาง

ใต้ของเมียนมา 

แหล่งแร่ดีบุกเมื่อน าเข้ามาในประเทศไทยนั้นส่วนใหญ่จะต้องส่งไปถลุงที่โรงถลุงไทยซาร์โก้ ที่

จังหวัดภูเก็ต ดังนั้นการขนส่งแร่โดยทางเรือเดินทะเลจะมีความสะดวก เส้นทางขนส่งแร่ดีบุกที่พบตาม

แนวชายแดนติดตอ่กับประเทศไทย โดยเฉพาะในเขตตะนาวศร ีอาจจะขนส่งด้วยรถบรรทุกจากแหล่งแร่

มาทีเ่ส้นทาง AH112 ท่าตอน-เมาะละแหมง่-ทวาย-มะริด-เกาะสอง ไปยังท่าเรือทวาย หรือท่าเรือเมาะ

ละแหมง่ ขึน้อยู่กับที่ตัง้แหล่งแร ่จากนั้นขนลงเรอืเดินทะเลมาที่ท่าเรือไทยซาร์โก้ที่จังหวัดภูเก็ต 

แหลง่แร่พลวงที่พบบริเวณทางใต้ของประเทศ ในรัฐ Mon และ Kayin แหล่งแร่ดีบุกและถ่านหิน

ที่พบใกล้ชายแดนไทย และแหล่งหินปูนอุตสาหกรรมในภาคใต้ของเมียนมา อาจจะใช้เส้นทางถนนจาก

ทวาย-ประจวบคีรขีันธ์ ผ่านทางด่านสิงขร หรือใช้เส้นทาง R1 จากทวายมา เข้าประเทศไทยที่บ้านพุน้ า

ร้อน จังหวัดกาญจนบุรี  

การขนสง่แร่โลหะจากภาคกลางและภาคเหนือของเมียนมา จากรัฐฉาน มัณฑะเลย์ และคะฉิ่น 

แหล่งแร่ถ่านหินในภาคเหนือใกล้ชายแดนไทย รวมถึงแหล่งหินปูนอุตสาหกรรมในภาคตะวันออกของ

เมียนมา อาจจะใช้เส้นทางดังนี้ (1) เส้นทาง AH14 จากลาโช (Lashio) มาที่มัณฑเลย์ (2) เส้นทาง AH1 

จากมัณฑเลย์-เมกติลา-เมียวดี มาเข้าชายแดนไทยที่ด่านแม่สอด (3) เส้นทาง AH2 จากเมกติลา-ตอง

ย-ีเชยีงตุง-ท่าขีเ้หล็ก มาเข้าชายแดนไทยที่ดา่นแมส่าย 
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7.9 สรุปและข้อเสนอแนะ 

สรุปปัญหาทางกายภาพของระบบขนส่ง 

 รถยนต์โดยสารและรถบรรทุกในสหภาพเมียนมามีพวงมาลัยอยู่ด้านขวา แต่ในกฎจราจร

ในการขับขี่ได้ก าหนดให้รถยนต์ทุกคันขับชิดเลนด้านขวาซึ่งตรงข้ามกับกฎจราจรของ

ประเทศไทย และประเทศเพื่อนบ้านอีกหลายประเทศ เวลาที่ผู้ขับรถต้องการขับแซงรถ

คันหน้าต้องแซงด้านซ้ายมือซึ่งกว่าผู้ขับรถยนต์จะสามารถมองเห็น ตัวถังรถต้องเบี่ยง

ออกมาเต็มคันแลว้ท าให้เสี่ยงต่อการเกิดอันตรายมาก 

 สถานีรถไฟในเมียนมาจะมีอยู่ทุกเมืองที่มีเส้นทางรถไฟผ่าน แต่ที่ตั้งของแต่ละสถานีจะ

อยู่บริเวณชานเมืองซึ่งการขนถ่ายผู้โดยสารและสินค้าหรือวัตถุดิบระหว่างสถานีรถไฟ

เพื่อเข้าไปในตัวเมอืงยังคงตอ้งอาศัยรถยนต์เป็นหลัก ผู้ขนสินค้าจะต้องเปลี่ยนถ่ายสินค้า

หรือวัตถุดิบมาขึ้น-ลงรถยนต์อีกครั้ง ขาดสิ่งอ านวยความสะดวกในการขนถ่าย ณ จุด

เชื่อมต่อ ประกอบกับการเดินทางด้วยรถไฟเป็นที่นิยมของประชาชนท าให้ไม่มีตู้เพียง

พอที่จะขนสินค้า และรถไฟมีจุดจอดให้ผู้โดยสารขึ้น-ลงตลอดทางท าให้เสียเวลาในการ

ขนส่งสินค้ามาก จงึท าให้เส้นทางรถไฟยังไม่เป็นที่นยิมใช้เป็นเส้นทางขนส่งสินค้า 

 มปีัญหาความไม่สมบูรณ์ของโครงขา่ยรถไฟ และไม่มโีครงขา่ยรถไฟเชื่อมกับไทย 

 การขนสง่ทางล าน้ า มปีัญหาการบริหารจัดการท่าเรือ และความคับคั่งของท่าเรือ และมี

อุปสรรคการเดินเรอืจากร่องน้ าตื้นเขินในฤดูแล้ง เรือขนสินค้าขนาดกลางและเล็กเท่านั้น

ที่จะสามารถเดินเรอืได้ 

 การขนสง่ชายฝั่งทะเล มปีัญหาร่องน้ าตื้นเขินในการเข้าเทียบท่า ไม่มีท่าเรือขนาดใหญ่ฝั่ง

อันดามัน และศักยภาพของท่าเรอืค่อนขา้งจ ากัด 

 สิ่งอ านวยความสะดวกในท่าเรือและสถานีรถไฟไม่มีประสิทธิภาพพอในการให้บริการขน

ถ่ายสินค้าขึ้นลงในแต่ละครั้ง เมียนมาจะต้องพัฒนาระบบโลจิสติกส์ในหลายๆ ด้าน เช่น 

คลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า และพัฒนารวมทั้งบ ารุงรักษาเส้นทางขนส่งให้ได้

มาตรฐาน ทั้งทางบก ราง และทางน้ า และเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้ามาด าเนินการ

แทนภาครัฐเพื่อเพิ่มประสทิธิภาพ 
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ข้อเสนอแนะและข้อควรปรับปรุงที่ด่านพรมแดน 

1) การขนส่งทางถนน มีปัญหาเส้นทางสภาพถนนเชื่อมต่อด่านชายแดน มีการใช้งานเต็ม

ความสามารถและเสื่อมสภาพ มีปัญหาการจราจรแออัด ณ บริเวณพื้นที่บริเวณรอบประตูการค้า ขาด

การอ านวยความสะดวกด้านการขนส่งข้ามแดน และมีปัญหาปูายจราจร ปูายจราจรยังไม่ได้มาตรฐาน

และเพียงพอ 

2) รัฐบาลไทยควรมีกลยุทธ์ในการพัฒนาจุด

ผ่านแดนถาวร/ช่ัวคราว/จุดผ่อนปรนที่มีศักยภาพทาง

การค้าให้เป็นด่านถาวรที่ได้มาตรฐานสากล (Stand-

ardize CIQ) สนับสนุนให้มีการท าพิธีการทางศุลกากร

แบบครบวงจร ด่านชายแดนควรได้รับการจัดสรรพื้นที่

ให้เป็นสัดส่วน แยกช่องทางการจราจรระหว่างรถ

ท่องเที่ยวและรถบรรทุก แยกจุดตรวจการผ่านแดนของ

คนและสินค้าออกจากกัน 

3) การประกันภัยสินค้า (Cargo Insurance) ในประเทศเมียนมา จะรับผิดชอบโดยกรมการ

ประกันภัย(Myanmar Insurance Department) โดยสามารถซื้อเบี้ยประกันได้ที่กรมการประกันภัย

เท่านั้น เนื่องจากกฎหมายการลงทุนของประเทศเมียนมาในปัจจุบัน ไม่อนุญาตให้บริษัทประกันภัย

เอกชนด าเนินการขายประกันภัยสินค้า และการประกันภัยจะคุ้มครองสินค้าที่ขนส่งทางบก

ภายในประเทศเท่านั้น (Domestics land transport) และผู้เอาประกันภัยจะได้รับเงินชดเชยจากการ

เสียหายของสินค้าเต็มจ านวนในกรณีที่สินค้าเกิดความเสียหายโดยสิ้นเชิง (Total loss) โดยอุบัติเหตุ

เท่านั้น ในกรณีที่สินค้าที่เอาประกันเกิดการเสียหายบางส่วน (Partial loss) ทางกรมการประกันภัยใน

ฐานะผูร้ับประกันภัยจะไม่รับผดิชอบค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิน้ จงึควรปรับปรุงระบบประกันภัยสินค้า 

4) การพัฒนาพืน้ที่ชายแดนร่วมกันและการตัง้เขตเศรษฐกิจพิเศษร่วมจะเป็นประโยชน์ต่อการ

เชื่อมโยงฐานการผลิตมากยิ่งขึ้น ควรสนับสนุนการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษร่วมในพื้นที่ชายแดน 

เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนทางการคา้ เชน่ บริเวณพืน้ที่ อ.แม่สอด จ.ตาก-เมียวดี เป็นต้น 

5) ต้องยกระดับผู้ประกอบการไทยให้เป็นผู้ประกอบการข้ามชาติ จากการเป็นผู้ผลิตสินค้า 

(Mere Producers) สู่นักธุรกิจ (Businessmen) มีความเป็นสากลและมอือาชีพ 

  

(ท่ีมา : www.emergingequity.org, 2015) 
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