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 จากสถานการณ์ทางการเมืองของประเทศเมียนมาท่ีมีการเปล่ียนแปลงรัฐบาล และเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน
ทางการเมือง อาจนำมาซึ่งผลกระทบทางเศรษฐกิจ เนื่องจากประเทศไทยและเมียนมามีการทำการค้าและการ
ลงทุนกันมาอย่างยาวนาน และขยายตัวต่อเนื่องในช่วงหลายปีท่ีผ่านมา และจากสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นอาจทำให้การ
ลงทุนในประเทศเมียนมาต้องหยุดชะงัก หรือเกิดอุปสรรคขึ้นได้จากการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เช่น การคว่ำ
บาททางเศรษฐกิจจากชาติตะวันตก การปิดด่านการค้าชายแดน ความไม่แน่นอนของนโยบายการลงทุน เป็นต้น 
เนื่องจากความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นก่อนหน้านี้เป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจเมียนมาให้เติบโตได้ในระดับสูง
ตลอดช่วงที่ผ่านมา โดยการลงทุนจากต่างประเทศเป็นปัจจัยผลักดันให้เกิดการส่งออก และเปลี่ยนโครงสร้างทาง
เศรษฐกิจเมียนมา จากสังคมเกษตรเข้าสู่สังคมอุตสาหกรรม พร้อมทั้งก่อให้เกิดการจ้างงานและยกระดับกำลังซื้อ
ของภาคประชาชนอย่างมหาศาล ท้ังนี้ จากสถานการณ์ฉุกเฉินท่ีมาจากการเปล่ียนแปลงรัฐบาลของเมียนมาในครั้ง
นี้อาจนำไปสู่การคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจ เช่น การเพิกถอนสิทธิพิเศษทางการค้าของสหภาพยุโรปและสหรัฐ ซึ่ง
ย่อมส่งผลกระทบต่อสภาวะการค้า การลงทุน และเศรษฐกิจโดยรวมของเมียนมาอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ 
 ดังนั้น สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะองค์กรชี้นำและเสนอแนะ
นโยบายทางด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม จึงได้มีการจัดทำบทความประกอบการเสวนา Morning Talk ครั้งที่ 1 
ฉบับนี้ เพื่อประกอบการบรรยายและเสวนาแลกเปลี่ยนมุมมองและประสบการณ์ที่มีต่อสถานการณ์ปัจจุบันของ
เมียนมา รวมถึงอัพเดทสถานการณ์และคาดการณ์แนวโน้มท่ีจะเกิดขึ้นในการทำธุรกิจระหว่างไทยและเมียนมาต่อ
จากนี้ไป ภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉิน 
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บทความประกอบการเสวนา Morning Talk คร้ังที่ 1  
เร่ือง “เจาะลึกธุรกิจไทย-เมียนมา ภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉิน” 

จัดโดย สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
วันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564 เวลา 09.00-12.30 น. ณ ห้อง โรงแรมพลูแมน กรุงเทพ จี (ถนนสีลม) 

 
1. ที่มาและความสำคัญ 

ประเทศไทยและประเทศเมียนมาหรือที่คนไทยเรียกติดปากว่าประเทศพม่า มีสายสัมพันธ์ระหว่างกันมา
ช้านาน ต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน อีกท้ังมีสายสัมพันธ์ทางด้านเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนอย่างใกล้ชิด เนื่องด้วย
ไทนและเมียนมา มีอาณาเขตติดต่อกันยาวถึง 2,401 กิโลเมตร ตั้งแต่จังหวัดเชียงรายไปจนถึงจังหวัดระนองของ
ไทย นอกจากนี้ ประเทศเมียนมายังถือเป็นคู่ค้ารายสำคัญของไทยในลำดับท่ี 18 โดยในช่วง 10 ปีท่ีผ่านมา การค้า
ระหว่างไทยและเมียนมา เติบโตจากระดับ 50,000 ล้านบาท ในช่วงก่อนปี 2548 และหลังจากนั้นไทยมีการนำเข้า
ผลิตภัณฑ์ก๊าซธรรมชาติจากเมียนมา และมีการส่งเสริมการทำการค้าชายแดน รวมถึงการเปิดประเทศของเมียนมา
ในปี 2553 ท่ีเกิดการเลือกตั้งและมีรัฐบาลพลเรือนเป็นครั้งแรกในรอบกว่า 2 ทศวรรษ ทำให้การค้าระหว่างกันของ
ท้ังสองประเทศเติบโต มาอยู่ท่ีระดับ 200,000 ล้านบาท ในปัจจุบัน แสดงให้เห็นว่าจากการเปิดประเทศของเมียน
มาช่วยให้หลุดพ้นจากการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจ และสามารถทำการค้าในตลาดโลกได้  
 นอกจากนี้ ในด้านการลงทุน พบว่า ประเทศไทยเข้าไปลงทุนทางตรงหรือ FDI ในเมียนมามากเป็นอันดับท่ี 
7 โดยในปี 2563 ไทยมีมูลค่าการลงทุนทางตรงในเมียนมากว่า 2 พันล้านบาท และจากสถานการณ์ฉุกเฉินท่ีเกิดขึ้น
นี้ นักลงทุนของไทยต่างพากันชะลอโปรเจคสำคัญต่าง ๆ ท้ังโปรเจคท่ีอยู่ระหว่างการดำเนินการและโปรเจคท่ีกำลัง
จะเกิดขึ้นใหม่ในปีนี้ เช่น การระงับการลงทุนกว่า 3 หมื่นล้านบาท ของบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) 
ท่ีมีการลงทุนสร้างศูนย์อุตสาหกรรมนอกเขตย่างกุ้ง เนื่องจากมีความกังวลว่าจะเกิดคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจจาก
สหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกา หรือแม้กระทั่งการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายก็ได้รับผลกระทบเบื้องตน้นี้
เช่นเดียวกัน เป็นต้น ขณะที่สถานการณ์ภายในประเทศเมียนมายังไม่มีความแน่นอนว่าจะไปต่อในทิศทางใด
หลังจากนี้ เนื่องจากสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลงในทุกวัน อีกทั้งเกิดการประท้วงของประชาชนในเมืองต่าง ๆ 
ทั่วประเทศ ท่ามกลางสถานการณ์ COVID-19 ที่ยังคงมีการแพร่ระบาดอยู่ในปัจจุบัน ทำให้เกิดความไม่แน่นอน
ของการทำธุรกิจในเมียนมา  
 ดังนั้น สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะองค์กรชี้นำและเสนอแนะ
นโยบายทางด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม จึงได้มีแนวคิดที่จะจัดให้มีเวทีในการเสวนาแลกเปลี่ยนมุมมองและ
ประสบการณ์ท่ีมีต่อสถานการณ์ปัจจุบันของเมียนมา รวมถึงอัพเดทสถานการณ์และคาดการณ์แนวโน้มท่ีจะเกิดขึ้น
ในการทำธุรกิจระหว่างไทยและเมียนมาต่อจากนี้ไปภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉิน โดยงานเสวนาในครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 
2 ช่วงหลัก ๆ ได้แก่  
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1) ช่วงแรก ท่าจะได้พบกับการบรรยายพิเศษ ภายใต้หัวข้อ “ส่องเศรษฐกิจและธุรกิจไทยในเมียนมา 
ภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉิน” โดยได้รับเกียรติบรรยายจาก คุณกรีซ อึ้งวิฑูรสถิตย์ ประธานสภาธุรกิจ
ไทย-เมียนมา และกรรมการผู้จัดการ บริษัท สากลธุรกิจเลิศรวมมิตร จำกัด ซึ่งท่านเป็นผู้มีประการณ์
ในการทำการค้าในเมียนมามายาวนานกว่า 30 ปี  

2)  ช่วงที่ 2 เป็นช่วงของเวทีการเสวนาร่วมพูดคุยในสไตล์ Morning Talk ของนักธุรกิจไทยที่ทำการค้า
และการลงทุนในประเทศเมียนมา ภายใต้หัวข้อการเสวนา เรื่อง “เจาะลึกธุรกิจไทย-เมียนมา ภายใต้
สถานการณ์ฉุกเฉิน” โดยในช่วงนี้ จะมีการนำเสนอบทสัมภาษณ์พิเศษจากท่าน ผศ.พิเศษ ดร.ธนวุฒิ 
นัยโกวิท อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการพาณิชย์) และ ผอ.สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ  
ณ กรุงย่างกุ้ง เพื่ออัพเดตสถานการณ์ปัจจุบันในเมียนมาให้ทุกท่านได้รับฟัง หลังจากนั้น จะเป็นการ
แลกเปลี่ยนมุมมองและเจาะลึกการทำธุรกิจในเมียนมาภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉิน จากผู้ทรงคุณวุฒิ
จำนวน 2 ท่าน คือ คุณกริช อึ้งวิฑูรสถิตย์ ประธานสภาธุรกิจไทย-เมียนมา และคุณวิชัย เข็มทองคำ 
กรรมการผู้จัดการ บริษัท โอเรียนท์ อินโนเวช่ัน จำกัด 

 
2. สถานการณ์ภายในประเทศเมียนมาหลังเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน 

จากเมื่อวันท่ี 1 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา หลังจากเกิดการเปล่ียนแปลงการปกครองขึ้นภายในประเทศเมียนมา 

จนทำให้สถานการณ์ในหลาย ๆ ด้าน เปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็วจนยากท่ีจะติดตามข่าวสารได้ ซึ่งช่วงท่ีเกิดการ

รัฐประหารในช่วงแรก ๆ นั้น ฝ่ายประชาชนยังไม่มีท่าทีท่ีจะออกมาประท้วงโต้แย้งอะไรมากนัก แต่พอหลังจากวัน

แรกที่เกิดการรัฐประหารเพียงไม่นานโดยประมาณ 5 วัน โดยในบ่ายวันเสาร์ของวันที่ 6 กุมภาพันธ์ กลับมีผู้คน

ออกมาเดินขบวนเรียกร้องประชาธิปไตยกันเป็นจำนวนมาก ซึ่งเริ่มจากเขตเลดัน เมืองย่างกุ้ง เมืองมัณฑะเลย์  

เมืองพะโคะ เมืองตองจี และเมืองหลวงของรัฐฉานทางตอนใต้ ทำให้ต่อมาในวันอาทิตย์ผู้คนที่ออกมาเดินขบวน

ชุมนุมประท้วงได้ลามไปยังเมืองอื่น อาทิเช่น เมืองเมียวดี ซึ่งเป็นเมืองที่ตั้งอยู่ทางฝั่งตรงข้ามของจังหวัดแม่สอด 

และเมืองอื่น ๆ อีกหลายเมือง โดยผู้ท่ีเดินขบวนตามท้องถนนโดยประมาณ ในแต่ละเมืองมีจำนวนถึงหลายพันคน 

เป็นต้น  
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ขณะท่ีเมืองย่างกุ้งเองนั้น ช่วงท่ีหลังจากมีการเปล่ียนแปลงการปกครอง ในช่วงหัวค่ำของทุกวันเวลา 2 ทุ่ม 

ก็ได้มีการแสดงออกทางอารยะขัดขืน ด้วยการเคาะหม้อตีกระทะจนทำให้เกิดเสียงดังสนั่นไปทั่วเมือง โดยทำ

ต่อเนื่องติดต่อกันเป็นเวลา 4 วันโดยประมาณ ต่อมาในวันอาทิตย์ก็ได้มีการขยายเวลาในการตีหม้อตีกระทะ  

เป็นตอนช่วงเช้า เที่ยง บ่าย และค่ำ 4 เวลาเป็นระยะ ๆ และในภาคส่วนอื่น ๆ อาทิ เช่น บุคลากรทางการแพทย์

และแรงงาน เริ่มมีปฏิกิริยาออกมากันอย่างต่อเนื่อง และจากสถานการณ์ภาพรวมอาจทำให้ลามไปท่ัวทุกหน่วยงาน

ก็มีสิทธิ์ที ่จะเป็นไปได้ แต่ถ้าหากเหตุการณ์รุนแรงถึงเพียงนั้น อาจทำให้ได้เห็นภาพความเด็ดขาดของกองทัพ  

เมียนมา ในการปราบปรามสลายการชุมนุม เหมือนในช่วงที่มีการประท้วงเรื่องที่รัฐบาลสั่งให้ลอยตัวค่าน้ำมัน

ในช่วงต้น ๆ ของป ีค.ศ. 2000 ท่ีผ่านมา 

จากสถาณการณ์ความไม่สงบในย่างกุ้ง รัฐบาลใหม่ของเมียนมาตัดสินใจทำการตัดการสื่อสารในรูปแบบ

ต่าง ๆ ในพื้นท่ีดังกล่าว ต้ังแต่วันเสาร์ท่ี 6 จนกระท่ังบ่ายโมงของวันอาทิตย์ท่ี 7 โดยใหเ้หตุผลว่า เพื่อไม่ให้ฝ่ายท่ีจะ

ทำการประท้วงปลุกระดมผู้คนออกมาเดินขบวนได้ ขณะที่ข่าวที่ออกมาทาง Facebook ของผู้คนที่อยู ่นอก

ประเทศเมียนมาก็ยังสามารถติดตามหรือหาอ่านได้ไม่ยากมากนัก ส่วนการประท้วงท่ีกำลังดำเนินต่อไปนั้น ในส่วน

ใหญ่เป็นเพียงผู้คนในวัยหนุ่มสาวเท่านั้น ส่วนผู้คนที่มีอายุ 50 ปีขึ ้นไปนั้นจะมีมาเข้าร่วมเดินขบวนน้อยมาก  

เป็นต้น 

3. คาดการณ์สถานการณ์ในเมียนมา  

ถ้าหากเหตุการณ์การประท้วงบานปลายออกไป ผลเสียท่ีจะตามมานั้น คือ ต้องแลกด้วยเศรษฐกิจท่ีพังลง 

ประกอบกับสังคมที่ไม่สงบสุขจะยังคงอยู่อีกยาวนาน และประเทศเมียนมาเองอาจต้องถอยหลังกลับไปตั้งต้นใหม่

อีกครั้ง ในส่วนของการท่ีโดนแทรกแซงจากชาติมหาอำนาจทางตะวันตกโดยการใช้มาตรการคว่ำบาตร ได้นั้นอาจ

เกิดขึ้นได้ยาก และถ้าหากมาตรการนี้เกิดขึ้นจริงประเทศเมียนมาเองก็มิอาจได้รับผลกระทบมากเท่าใดนัก เพราะ

โดยปกติประเทศเมียนมาเองได้ทำการค้ากับประเทศจีนมานานแล้ว อีกทั้งประเทศจีนเป็นคู่ค้าคนสำคัญอันดับ 1 

ของประเทศเมียนมา ถัดมาท่ีประเทศไทยซึ่งอยู่ในลำดับท่ี 2 และตามด้วยประเทศอื่น ๆ ในอาเซียน ส่วนนี้จึงมิอาจ

กระทบต่อการค้าของประเทศเมียนมามากนัก 
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4. มูลค่าทางการค้าระหว่างไทยและเมียนมาในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา 

รายการ 
มูลค่าการค้าระหว่างไทยและเมียนมา 5 ปีที่ผ่านมา (ล้านบาท) 

2559 2560 2561 2562 2563 
มูลค่าการค้า 230,139.07 230,491.26 246,138.89 237,056.25 205,584.5 
การส่งออก 146,534.57 146,142.30 148,185.57 135,139.61 117,525.62 
การนำเข้า 83,604.50 84,348.96 97,953.32 101,916.64 88,058.88 
ดุลการค้า 62,930.07 61,793.34 50,232.25 33,222.97 29,466.75 

ท่ีมา: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ 

 
ท่ีมา: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ 

การค้าระหว่างไทย-เมียนา ในช่วง 5 ปีท่ีผ่านมา มีมูลค่าการค้าเฉล่ียอยู่ท่ี 2.29 แสนล้านบาท มีอัตราการ

เปล่ียนแปลงโดยเฉล่ียหดตัวท่ีร้อยละ 4.43 เนื่องจากการนำเข้าในปี 2559 หดตัวลงจากการนำเข้าท่ีลดลงสูงในปี 

2559 โดยเฉพาะสินค้าในกลุ่มก๊าซธรรมชาติ น้ำมันดิบ สัตว์มีชีวิต เคมีภัณฑ์ และเหล็ก ทำให้ภาพรวมการนำเข้าใน

ปี 2559 หดตัวสูงถึงร้อยละ 31.01 ประกอบกับในปี 2563 ไทยและเมียนมาต้องเผชิญกับสถานการณ์การแพร่

ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ทำให้ความต้องการสินค้าปรับตัวลดลง ส่งผลให้มูลค่าการค้าในปี 2563 หดตัวที่

ร้อยละ 13.28 ด้วยมูลค่า 2.05 แสนล้านบาท การส่งออกหดตัวที่ร้อยละ 13.03 ด้วยมูลค่า 1.17 แสนล้านบาท 

การนำเข้าหดตัวที่ร้อยละ 13.60 ด้วยมูลค่า 8.8 หมื่นล้านบาท แต่ไทยยังคงได้เปรียบดุลการค้าด้วยมูลค่า  

2.9 หมื่นล้านบาท หดตัวที่ร้อยละ 11.31  

2559 2560 2561 2562 2563

มูลค่าการค้า -12.1 0.2 6.8 -3.7 -13.3

การส่งออก 4.2 -0.3 1.4 -8.8 -13.0

การน าเข้า -31.0 0.9 16.1 4.0 -13.6
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อัตราการเปลี่ ยนแปลงด้านการค้าไทย - เมียนมา ช่วง 5 ปีที่ผ่ านมา
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สินค้าส่งออกของไทยไปเมียนมาที ่สำคัญ  ได้แก่ เครื ่องดื ่ม น้ำมันสำเร็จรูป เครื ่องจักรกลและ

ส่วนประกอบของเครื่องจักรกล เคมีภัณฑ์ เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ เครื่องสำอาง สบู่ และผลิตภัณฑ์รักษาผิว

รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์ข้าวสาลีและอาหารสำเร็จรูปอื่น ๆ ผ้าผืน และรถจักรยายนต์ เป็นต้น 

สินค้านำเข้าจากเมียนมามาไทยที่สำคัญ ได้แก่ ก๊าซธรรมชาติ สินแร่โลหะอื่น ๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์ 

เนื้อสัตว์สำหรับการบริโภค สัตว์มีชีวิตไม่ได้ทำพันธ์ พืชและผลิตภัณฑ์จากพืช ไม้ซุง ไม้แปรรูปและผลิตภัณฑ์ สัตว์

น้ำสด แช่เย็น แช่แข็ง แปรรูปและกึ่งสำเร็จรูป สัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ น้ำมันดิบ ผัก ผลไม้และของปรุงแต่ง 

ท่ีทำจากผัก ผลไม้ เป็นต้น 

5. ผลกระทบจากการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินของประเทศเมียนมาที่มีต่อประเทศไทย 

ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจากการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินของประเทศเมียนมาท่ีมีต่อประเทศไทย หลังจาก
วันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นมา พบว่า ส่วนใหญ่เป็นผลกระทบในระยะส้ัน ๆ ได้แก่ 

▪ การประกาศปิดด่านชายแดนชั่วคราว ในวันที่เกิดการเปลี ่ยนแปลงทางการเมือง เมื ่อวันที่ 1 
กุมภาพันธ์ 2564 ทำให้การขนส่งบริเวณชายแดนหยุดชะงักในระยะส้ัน ๆ เนื่องจากผู้ควบคุมอำนาจ
ของเมียนมาทำการประกาศปิดด่านชายแดนทั่วประเทศเป็นเวลา 4 ชั่วโมง ซึ่งไม่กี่ชั่วโมงต่อมาการ
เปิดด่านชายแดนสามารถดำเนินการได้ตามปกติ รวมถึง ณ วันนั้น การค้าขายสินค้าอุปโภคบริโภค
เป็นไปอย่างชุลมุน พ่อค้าและประชาชนชาวเมียนมาเริ่มมีการกักตุนสินค้า เนื่องจากเกรงว่าจะไม่
สามารถออกนอกบ้านได้ ทำให้เกิดผลกระทบต่อเรื ่องการขนส่งสินค้า และเป็นข้อกังวลของ
ผู้ประกอบการหลายรายท่ีเข้าไปลงทุน ณ ประเทศเมียนมา อย่างไรก็ตาม ภาครัฐฯ ตลอดจนนักธุรกิจ
ในพื้นท่ีแจ้งว่าปัจจุบันไม่มีข้อกังวลเรื่องการค้าขายบริเวณชายแดนไทย-เมียนมา สามารถทำธุรกรรม
การค้าได้ตามปกติ  

▪ การตัดสัญญาณโทรศัพท์และอินเตอร์เน็ต ซึ่งเป็นมาตรการในการใช้ควบคุมสถานการณ์ประท้วง
ภายในประเทศ แต่ส่งผลกระทบทางอ้อมต่อนักธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจข้ามชาติที ่ต้องติดต่อ
ประสานงานด้วย สัญญาณอินเตอร์เน็ต และยังกระทบทางอ้อมไปยังการทำธุรกรรมทางการเงิน
ออนไลน์ท่ีไม่สามารถดำเนินการได้ ตัวอย่างเช่น เสียงสะท้อนจากผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรม
เฟอร์นิเจอร์ของไทย ได้ให้ข้อมูลเรื่องผลกระทบท่ีเกิดขึ้นต่อการทำธุรกรรมทางการเงินแบบ Online 
ท่ีหยุดชะงัก  

▪ การเปลี่ยนแปลงทางด้านกฎหมายต่าง ๆ เช่น การยื่น Commercial Tax มีการเปลี่ยนแปลง  
โดยจะต้องทำการยื่นเป็นรายเดือน ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบกะทันหัน อาจจะกระทบต่อการ
ปรับตัวของนักธุรกิจ 
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▪ ท่าทีการใช้มาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจ (Sanction) ของเหล่าประเทศมหาอำนาจที่อาจ
เกิดขึ้นได้ โดยที่เห็นได้ชัดคือการประกาศของ สหรัฐอเมริกา แคนาดา และสหราชอาณาจักร  
ท่ีประกาศใช้มาตรการคว่ำบาตรต่อทุกธุรกิจและตัวบุคคลในกองทัพเมียนมาและท่ีเกี่ยวข้องกับการทำ
รัฐประหาร โดยจะไม่ทำการค้ากับบริษัทหรือกิจการใด ๆ ที่บุคคลเหล่านี้ถือหุ้นอยู่ โดยกิจการส่วน
ใหญ่ ได้แก่ การสื่อสาร อุตสาหกรรมพลังงาน ก่อสร้าง สินค้าอุปโภคบริโภค ฯลฯ ท้ังนี้ ในอนาคต
ยังคงมีความเสี่ยงที่จะเกิดการใช้มาตรการคว่ำบาตรที่ที่ความเข้มข้นกว่านี้ หรืออาจหมายรวมไปถึง
การไม่ซื้อหรือข้องเกี่ยวกับกิจการใด ๆ ที่เข้าไปทำการผลิตหรือดำเนินธุรกิจในประเทศเมียนมา นั้น
หมายความรวมถึงนิคมอุตสาหกรรมและ/หรือเขตเศรษฐกิจพิเศษที่ไทยเข้าไปลงทุนอาจได้รับ
ผลกระทบเช่นเดียวกัน 

▪ ความเสี่ยงในด้านการเงิน เนื่องจากสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็วแบบรายวัน อาจทำให้
ทำการค้าระหว่างไทยและเมียนมาต้องเผชิญกับภาวะเส่ียงท่ีจะไม่สามารถเรียกเก็บเงินชำระค่าสินค้า
ได้ หรือแม้กระท่ังความเส่ียงในส่วนของอัตราแลกเปล่ียนแปลงท่ีมีความผันผวนจากความไม่แน่นอน
ทางการเมือง  
 

6. คำแนะนำสำหรับนักลงทุนไทยเพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินในประเทศเมียนมา 

▪ ควรเฝ้าระวังติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิด โดยผู้ประกอบการหรือนักลงทุนไทยท่ีเข้าไปลงทุน

หรือมีกิจการอยู่ในประเทศเมียนมา ควรเฝ้าติดตามและรอดูสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เนื่องจาก

มาตรการต่าง ๆ ท่ีออกโดยรัฐบาลชุดใหม่มีการเปล่ียนแปลงอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว จึงควรติดตาม

เพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ 

▪ ไม่ควรรีบถอนการลงทุนหรือเลิกกิจการออกมา จากการประเมินสถานการณ์มีแนวโน้มท่ีรัฐบาลชุด

ใหม่จะยังคงสนับสนุนการค้าและการลงทุนข้าชาติต่อไป เนื่องจากต้องการให้เศรษฐกิจยังคงเดินหน้า

ต่อไปได้ และถ้าหากรีบร้อนถอนตัวออกมาอาจจะได้ไม่คุ้มเสีย และถึงอย่างไรก็ตามประเทศเมียนมา

ยังคงจะต้องทำการค้ากับไทย รวมถึงประเทศจีนต่อไปแม้จะมีมาตรการคว่ำบาตรจากประเทศ

ตะวันตก 

▪ การใช้มาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจอาจทำให้เศรษฐกิจเมียนมาไม่ได้รับผลกระทบถึงขั้น
สาหัส ควรคำนึงถึงสถานการณ์การค้าระหว่างประเทศจีนกับประเทศในชาติตะวันตกช่วงปี 2562-
2563 ท่ีผ่านมา โดยจีนและสหรัฐอเมริกาได้มีสงครามทางการค้าระหว่างกัน ทำให้ภาพรวมเศรษฐกิจ
ของโลกตกอยู่ในภาวะตึงเครียดและซบเซา ต่อมาในช่วงท่ี COVID-19 จะเริ่มแพร่ระบาดเพียงไม่นาน 
เมื่อวันที่ 17-19 มกราคม 2563 ประเทศจีน โดยท่านประธานาธิบดีสี จิ ้นผิง ได้เดินทางมาเยือน
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ประเทศเมียนมา และได้ลงนาม MOU กับประธานาธิบดี อู วิน เมี่ยน ไปทั้งหมดสามสิบกว่าฉบับ  
อีกท้ังในช่วงระยะสิบปีมานี้ นโยบายท่ีสำคัญของจีนในเรื่อง One Belt One Road ซึ่งประเมินดูจาก
โครงการต่าง ๆ ที่จีนได้ไปลงทุนในประเทศเมียนมา ล้วนแล้วแต่จะส่งผลทำให้ท่าเรือน้ำลึกเจ้าผิว  
รัฐยะไข่ ประเทศเมียนมา จะกลายเป็นประตูหน้าต่างฝั่งภาคตะวันตกของจีน และจะทำให้จีนมี
ทางออกสู่ทะเลเพิ่มอีกทาง อีกประการหนึ่ง คือ ระยะทางจากท่าเรือน้ำลึกเจ้าผิวถึงเมืองคุนหมิง 
มณฑลยูนนาน ใกล้กว่าจากชายทะเลฝ่ังทางตะวันออกของจีนสู่เมืองคุนหมิงอยู่พอสมควร ดังนั้นหาก
เกิดปัญหาแทรกแซงเมียนมา ด้วยการคว่ำบาตร (sanction) จากประเทศชาติตะวันตก อาจไม่ทำให้
ได้รับผลกระทบถึงขั ้นสาหัสมากนัก เพราะถ้าหากเมียนมาโดน sanction ด้วยวิธีการที่หนัก ๆ 
แน่นอนว่าประเทศเมียนมาต้องหันไปพึ่งพาประเทศจีนเพียงประเทศเดียวอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ แต่นัก
ลงทุนและผู้ท่ีทำการค้ากับชาติตะวันตกจะต้องพึ่งระวังในส่วนนี้ไว้ เนื่องจากอาจถูกปฏิเสธทางการค้า
จากลูกค้าชาติตะวันตกได้ 

▪ การใช้ตัวช่วยในการบริหารความเสี่ยงด้านการค้าและการเงินระหว่างประเทศ เนื่องจากความไม่
แน่นอนของสถานการณ์การเมือง อาจนำมาซึ่งความเสียหายทางด้านการชำระเงินของลูกค้าชาว 
เมียนมา ดังนั้น นักธุรกิจไทยจึงความศึกษาและนำเครื่องมือการบริหารความเสี่ยงด้านการค้าและ
การเงินระหว่างประเทศมาใช้ในการทำธุรกิจกับประเทศเมียนมา เช่น การซื้อประกันการส่งออกสินค้า 
เพื่อลดความเส่ียงในกรณีท่ีไม่สามารถเรียกเก็บเงินจากลูกค้าได้ หรือการทำสวอปเงินตราต่างประเทศ 
(Foreign Exchange Swap) เพื่อลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากมีแนวโน้มว่าค่าเงิน
บาทเมื่อเปรียบเทียบกับค่าเงินจัต มีแนวโน้มแข็งค่าจากการหันมาถือเงินดอลลาร์สหรัฐฯ และ  
เงินบาท ของผู้ค้าและนักธุรกิจชาวเมียนมามากขึ้น 
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คุณกริช อึง้วฑูิรสถิตย์ 
ประธานสภาธุรกิจไทย-เมียนมา” 



สถานการณภ์ายในประเทศเมียนมาหลงัเกิดสถานการณฉ์กุเฉิน 



สถานการณภ์ายในประเทศเมียนมาหลงัเกิดสถานการณฉ์กุเฉิน 

• วนัท่ี 1 กมุภาพนัธท่ี์ผา่นมา หลงัจากเกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองขึน้ภายในประเทศเมียนมา จน

ท าใหส้ถานการณใ์นหลาย ๆ ดา้น เปลี่ยนแปลงไปอยา่งรวดเร็วจนยากท่ีจะตดิตามขา่วสารได ้ 

 

• ชว่งท่ีเกิดการรฐัประหารในชว่งแรก ๆ ฝ่ายประชาชนยงัไมม่ทีา่ทีท่ีจะออกมาประทว้ง 

 

• ในบา่ยวนัเสารท่ี์ 6 กมุภาพนัธ ์กลบัมผีูค้นออกมาเดนิขบวนเรียกรอ้งประชาธิปไตยกนัเป็นจ านวน

มาก ซ่ึงเร่ิมจากเขตเลดนั เมอืงยา่งกุง้ เมอืงมณัฑะเลย ์เมอืงพะโคะ เมอืงตองจี และเมืองหลวงของรฐั

ฉานทางตอนใต ้



สถานการณภ์ายในประเทศเมียนมาหลงัเกิดสถานการณฉ์กุเฉิน 

• จากสถาณการณค์วามไมส่งบในยา่งกุง้ รฐับาลใหมข่องเมยีนมาตดัสินใจท าการตดัการสื่อสารใน

รปูแบบตา่ง ๆ ในพื้นท่ีดงักลา่ว ตัง้แตว่นัเสารท่ี์ 6 จนกระทัง่บ่ายโมงของวนัอาทิตยท่ี์ 7  

• เหตเุพราะ เพ่ือไมใ่หฝ่้ายท่ีจะท าการประทว้งปลกุระดมผูค้นออกมาเดินขบวนได ้ 

• ขณะท่ีขา่วท่ีออกทาง Facebook ของผูค้นท่ีอยูน่อกประเทศเมียนมา ก็ยงัสามารถตดิตามหรือหาอ่าน

ไดไ้มย่ากมากนกั 

• ผูช้มุนมุสว่นใหญ่เป็นเพียงผูค้นในวยัหนุม่สาว สว่นผูค้นท่ีมอีาย ุ50 ปีขึน้ไปนัน้จะมมีาเขา้ร่วม

เดนิขบวนนอ้ยมาก เป็นตน้ 



คาดการณส์ถานการณใ์นเมียนมา  



คาดการณส์ถานการณใ์นเมียนมา  

• ถา้หากเหตกุารณผ์ูป้ระทว้งบานปลายออกไป ผลเสียท่ีจะตามมานัน้คือ เศรษฐกิจท่ีพงัลง สงัคมท่ีไม่

สงบสขุอาจยงัคงอยูอี่กยาวนาน และประเทศเมียนมาอาจตอ้งถอยหลงักลบัไปตัง้ตน้ใหมอี่กครัง้  

เป็นตน้ 

 

• ในสว่นของการที่โดนแทรกแซงจากชาตมิหาอ านาจทางตะวนัตก sanction ไดน้ัน้ อาจเกิดขึน้ไดย้าก 

และถา้หากมาตรการนีเ้กิดขึน้จริงประเทศเมียนมาเองก็มอิาจได ้รบัผลกระทบมากเท่าใดนกั 



มลูค่าทางการคา้ระหว่างไทยและเมียนมาในช่วง 5 ปีท่ีผา่นมา 



มลูค่าทางการคา้ระหว่างไทยและเมียนมาในช่วง 5 ปีท่ีผา่นมา 

• สินคา้สง่ออกของไทยไปเมียนมาท่ีส าคญั ไดแ้ก ่

เคร่ืองดืม่ น า้มนัส าเร็จรปู เคร่ืองจกัรกลและ

สว่นประกอบของเคร่ืองจกัรกล เคมีภณัฑ ์ 

 

 

• สินคา้น าเขา้จากเมียนมามาไทยท่ีส าคญั ไดแ้ก ่กา๊ซ

ธรรมชาต ิสินแร่โลหะอ่ืน ๆ เศษโลหะและผลิตภณัฑ ์

เนือ้สตัวส์ าหรบัการบริโภค สตัวม์ชีวิีตไมไ่ดท้ าพนัธ ์พืช

และผลิตภณัฑจ์ากพืช  

2559 2560 2561 2562 2563

มลูค่าการคา้ -12.1 0.2 6.8 -3.7 -13.3

การสง่ออก 4.2 -0.3 1.4 -8.8 -13.0

การน าเขา้ -31.0 0.9 16.1 4.0 -13.6
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อัตราการเปลี่ยนแปลงด้านการค้าไทย- เ มียนมา ช่วง 5  
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มลูค่าการคา้ระหว่างไทยและเมียนมา 5 ปีท่ีผา่นมา (ลา้นบาท) 

ดลุการคา้ การน าเขา้ การส่งออก มลูค่าการคา้ 



ผลกระทบจากการประกาศสถานการณฉ์กุเฉิน 

ของประเทศเมียนมาท่ีมีต่อประเทศไทย 



• การประกาศปิดด่านชายแดนชั่วคราว ในวันที่เกิดการ

เปลี่ยนแปลงทางการเมือง เมื่อวันที่ 1 กมุภาพันธ ์2564 ท า

ใหก้ารขนส่งบริเวณชายแดนหยดุชะงกัในระยะสัน้ ๆ เนือ่งจาก

ผูค้วบคมุอ านาจของเมียนมาท าการประกาศปิดด่านชายแดน

ทัว่ประเทศเป็นเวลา 4 ชัว่โมง  

 

• การตัดสัญญาณโทรศัพท์และอินเตอร์เ น็ต ซ่ึง เ ป็น

มาตรการในการใชค้วบคมุสถานการณป์ระทว้งภายในประเทศ 

แตส่ง่ผลกระทบทางออ้มตอ่นกัธรุกิจ โดยเฉพาะธรุกิจขา้มชาติ

ที่ตอ้งตดิตอ่ประสานงานดว้ย สญัญาณอินเตอรเ์น็ต 

ผลกระทบจากการประกาศสถานการณฉ์กุเฉิน 

ของประเทศเมียนมาท่ีมีต่อประเทศไทย 



ผลกระทบจากการประกาศสถานการณฉ์กุเฉิน 

ของประเทศเมียนมาท่ีมีต่อประเทศไทย 

• การเปลี่ยนแปลงทางดา้นกฎหมายต่าง ๆ เชน่ การย่ืน Commercial Tax มกีารเปลี่ยนแปลง โดย

จะตอ้งท าการย่ืนเป็นรายเดอืน 

 

• ท่าทีการใชม้าตรการคว ่าบาตรทางเศรษฐกิจ (Sanction) ของเหลา่ประเทศมหาอ านาจท่ีอาจ

เกิดขึน้ได ้โดยท่ีเห็นไดช้ดัคือการประกาศของ สหรฐัอเมริกา แคนาดา และสหราชอาณาจกัร ท่ี

ประกาศใชม้าตรการคว า่บาตรตอ่ทกุธรุกิจและตวับคุคลในกองทพัเมยีนมาและท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการท า

รฐัประหาร   



• ความเสี่ยงในดา้นการเงิน เนื่องจากสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วแบบรายวัน  

อาจท าใหท้ าการคา้ระหว่างไทยและเมียนมาตอ้งเผชิญกับภาวะเสี่ยงท่ีจะไม่สามารถเรียกเก็บ เงิน 

ช าระค่าสินคา้ได ้หรือแมก้ระทัง่ความเสี่ยงในส่วนของอัตราแลกเปลี่ยนแปลงท่ีมีความผันผวนจาก

ความไมแ่นน่อนทางการเมอืง  

 

ผลกระทบจากการประกาศสถานการณฉ์กุเฉิน 

ของประเทศเมียนมาท่ีมีต่อประเทศไทย 



ขอ้แนะน าส าหรบันกัลงทนุไทย 

ภายใตส้ถานการณฉ์กุเฉินในประเทศเมียนมา 



ขอ้แนะน าส าหรบันกัลงทนุไทย 

ภายใตส้ถานการณฉ์กุเฉินในประเทศเมียนมา 

• ควรเฝ้าระวงัติดตามขอ้มลูขา่วสารอยา่งใกลชิ้ด โดยผูป้ระกอบการหรือนกัลงทนุไทยท่ีเขา้ไป
ลงทนุหรือมกีิจการอยูใ่นประเทศเมียนมา ควรเฝ้าตดิตามและรอดสูถานการณอ์ยา่งใกลช้ดิ  

 

• ไมค่วรรบีถอนการลงทนุหรอืเลิกกิจการออกมา จากการประเมนิสถานการณม์แีนวโนม้ท่ีรฐับาล

ชดุใหมจ่ะยงัคงสนบัสนนุการคา้และการลงทนุขา้ชาตติอ่ไป เนือ่งจากตอ้งการใหเ้ศรษฐกิจยงัคง

เดนิหนา้ตอ่ไปได ้และถา้หากรีบรอ้นถอนตวัออกมาอาจจะไดไ้มคุ่ม้เสีย 



ขอ้แนะน าส าหรบันกัลงทนุไทย 

ภายใตส้ถานการณฉ์กุเฉินในประเทศเมียนมา 

• การใชม้าตรการคว ่าบาตรทางเศรษฐกิจอาจท าใหเ้ศรษฐกิจเมียนมาไมไ่ดร้บัผลกระทบถึง
ขัน้สาหสั 

 

• การใชต้วัช่วยในการบรหิารความเสี่ยงดา้นการคา้และการเงินระหว่างประเทศ 






