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สหภาพเมียนมาร์ ทุกวันนีเ้ ปรียบเสมือนสาวเนือ้ หอมนักลงทุนต่ างชาติแห่ กนั ไปเยือน
เพราะเป็ นประเทศเปิ ดใหม่ต่อทุนต่างประเทศ และดังเช่นประเทศเปิ ดใหม่ท้ งั หลายที่ทรัพยากรธรรมชาติยงั
อุดมสมบูรณ์ โอกาสในการนาโภคทรัพย์ของแผ่นดินมาใช้จึงมหาศาล อีกทั้งเมียนมาร์ ยงั มีประชากรสู งถึง 54 ล้าน
คน ซึ่ งเดิมเคยยากจน แต่เมื่อมีการเปิ ดประเทศขึ้นมาก็เริ่ มมีรายได้สูงขึ้น ย่อมต้องจับจ่ายใช้สอยเพิ่มขึ้นเป็ นจานวน
มาก IMF ได้คาดคะเนไว้วา่ จีดีพีของเมียนมาร์ น่าจะเพิ่มสู งในระดับร้อยละ 8 ไปอีก 10 ปี
ถ้าเป็ นเช่นนี้ โอกาสทางการค้าการลงทุนของไทยในประเทศเมียนมาร์ ดูจะมีลู่ทางดีมาก ในปี ที่ผา่ นมาการค้า
ชายแดนของไทยฝั่ งที่ติดกับเมี ยนมาร์ ก็ทยานสู งขึ้นเป็ นแสนล้านบาทเนื่ องจากนักลงทุ นต่างชาติ แห่ มาเที่ ยวกัน
มากๆ โรงแรม ร้านอาหาร กิจการขนส่ งท่องเที่ยวที่เมียนมาร์ ก็เข้าขั้นบูมแบบสุ ดๆ ราคาห้องพักโรงแรม 4 ดาวเพิ่ม
จากประมาณ 100 ดอลลาร์ เศษๆ 2 ปี ที่แล้วเพิ่มเป็ น 300 - 400 ดอลลาร์ /คืน ค่าเช่ารถ ค่าไกด์ ขึ้นไปถึงวันละ 5,000
บาทขึ้นไป
ผูเ้ ขียนมีโอกาสได้ร่วมทีมกับฝ่ ายลงทุนธุ รกิ จท่องเที่ยวของการท่องเที่ยวแห่ งประเทศไทย (ททท.) เข้าไป
วิเคราะห์สถานการณ์ ลงทุ นด้านการท่องเที่ยวในเมียนมาร์ พบว่า จุดเด่นของเมียนมาร์ คือ มีสิ่งดึ งดูดใจที่มีความ
น่าสนใจสู งและมีความหลากหลายมาก ตั้งแต่ภูเขาที่มีหิมะปกคลุมแห่ งเดียวของเอเชี ยอาคเนย์ไปจนถึงหิ นสวยน้ า
ใส เกาะที่มีทรายขาวเหมือนเกาะสิ มิลนั อีกกว่า 800 เกาะ ใกล้ๆ กับมะริ ดหรื อระนองของไทย มีพุกามดินแดนแห่ ง
พันเจดียท์ ี่น่าจะเทียบชั้นนครวัดนครธม ในฐานะสิ่ งมหัศจรรย์ของโลกได้ ยังมีเจดียช์ เวดากองที่ประทีปไม่เคยดับ มี
ชนเผ่าหลายชนเผ่า ฯลฯ ถ้าพูดกันอย่างซื่ อๆ ไม่เข้าข้างตัวเองแล้ว ประเทศไทยนับว่าตกเป็ นรองเมียนมาร์ ในด้านสิ่ ง
ดึงดูดใจด้านการท่องเที่ยว
ในด้ า นจุ ด อ่ อ นของสหภาพเมี ย นมาร์ ก็ มี ย าวเป็ นบัญ ชี ห างว่ า วไม่ แ พ้จุ ด แข็ ง ตั้ง แต่ ก ารขาดแคลน
สาธารณูปโภคอย่างรุ นแรงทุกด้าน ตั้งแต่น้ า ไฟ ถนน โรงพยาบาล ฯลฯ ที่ดินเอกชนที่มีนอ้ ยและช่วยกันปั่ นราคาจน
มีราคาแพง ที่ดินจานวนมากเป็ นของรัฐ ระบบธนาคารล้าหลัง คนเมียนมาร์ ร้อยละ 5 เท่านั้น ที่ใช้ธนาคารและหาก
ฝากเงินเป็ นเงินต่างประเทศต้องเสี ยค่าฝากร้อยละ 3 การฝากเงินแต่ละครั้งก็ใช้เวลานานเป็ นชัว่ โมง เพราะเจ้าหน้าที่
ต้องจดหมายเลขธนบัตรทุกใบ!! กฎหมายการลงทุนแม้วา่ จะได้รับการปรับปรุ งแก้ไขให้เป็ นสากลมากขึ้น แต่วา่ กัน
ว่าในการขอใบอนุ ญาตต่างๆ ที่จาเป็ นต่อการดาเนิ นกิจการก็ไม่ง่ายนัก เว้นแต่จะมีหุ้นส่ วนชาวเมียนมาร์ ส่ วนเรื่ อง
แรงงาน แม้จะขยันอดทนกว่าแรงงานไทยแต่ก็ขาดการศึกษา ขาดทักษะ และขาดสุ ขอนามัย
อย่างไรก็ดี นักธุ รกิ จที่มาลงทุนในเมียนมาร์ และคุ ณทศทิศ รอดประเสริ ฐ ผูแ้ ทนธนาคารกรุ งเทพประจา
กรุ งย่างกุ้งซึ่ งเป็ นธนาคารเดี ยวจากประเทศไทยที่ผ่านการคัดเลื อกจากแบงก์นานาชาติ 40 แห่ ง ให้เป็ นธนาคาร
ต่างประเทศรุ่ นแรก 9 ธนาคารที่เป็ น Licensed Foreign Bank และในช่ วงแรกนี้ ก็สามารถทาธุ รกรรม Wholesale
และ Investment Bank คุ ณทศทิ ศให้ความเห็ นว่า การลงทุ นในเมี ยนมาร์ ให้ผลตอบแทนสู งมาก แต่ก็เหมื อนการ

ลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสู งทั้งหลาย ก็คือมีความเสี่ ยงสู ง ผูม้ าลงทุนต้องมาทาการเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างละเอียด ใช้
ที่ปรึ กษาการลงทุนที่มีความรู้และมีประสบการณ์จริ งๆ สายป่ านต้องยาว ไม่หวังโกยเงินระยะสั้น แล้วก็จะสมหวัง
ส่ วนต้นทุนที่ดินสาธารณู ปโภคที่ว่าแพง ก็ตอ้ งใส่ เข้าไปใน Feasibility Studies ให้เต็มชุ ด ถ้ายังกาไรมากอยู่
ถึงจะลงทุน ข้อสาคัญ ถ้าเป็ นโครงการเล็กต้องหาหุ ้ นส่ วนที่ดี ไว้ใจได้ และถ้าเป็ นโครงการใหญ่ก็ตอ้ งหารื อกับ
รัฐบาลเรื่ องสัมปทานที่ดิน ข้อสาคัญนักลงทุนไทยหากสัญญาอะไรก็ตอ้ งทาตามนั้น เพราะรัฐบาลเมียนมาร์มีประวัติ
ดีมากด้านการรักษาคาพูด เมื่อเทียบกับเวียดนาม ลาว และกัมพูชาแล้ว นักลงทุนผูใ้ ห้สัมภาษณ์เห็นว่าเมียนมาร์ น่า
ลงทุนมากกว่าอีก 3 ประเทศ โดยเฉพาะคนเมียนมาร์ มีอุปนิสัยดี อดทน เชื่อฟัง และไม่มีปมด้อยทางประวัติศาสตร์
เกี่ ยวกับชาติไทยจึงไม่รังเกี ยจคนไทย คนไทยเสี ยอีกถ้าจะไปลงทุนต้องปรับมโนทัศน์ใหม่ ควรเปิ ดใจกว้าง อ่าน
ประวัติศาสตร์ ที่ไม่ใช่คนไทยเป็ นคนเขียนบ้าง จะได้ไม่เชื่อภาพยนตร์ และละครชวนรักชาติของไทยแต่ฝ่ายเดียว
ผูเ้ ขี ย นได้ถ ามผูร้ ู ้ ว่า การเมื องของประเทศเมี ย นมาร์ ก ับ ไทย ประเทศไหนจะเป็ นอุ ป สรรคต่ อการลงทุ น
มากกว่า นักธุ รกิจที่เราไปสัมภาษณ์ตอบเป็ นเสี ยงเดียวกันว่า การเมืองในประเทศไทยเป็ นอุปสรรคมากกว่า ผูเ้ ขียนก็
คิดว่าน่าจะจริ งอยูเ่ พราะการเมืองไทย เวลาทะเลาะกันชอบใช้เศรษฐกิจของชาติเป็ นตัวประกัน แต่เมียนมาร์ เขายังไม่
พัฒนาด้านการเมืองไปในวิถีทางแบบของเรา
ลองมาดูว่ามีกิจการอะไรที่น่าลงทุนที่เมียนมาร์ สาหรับการลงทุนที่ไม่ตอ้ งการใช้ที่ดินได้แก่ เรื อสาราญใน
แม่น้ าหรื อเรื อล่องไปตามหมู่เกาะมะริ ดก็น่าจะมีความเสี่ ยงต่ากว่าการลงทุนในโรงแรมทัว่ ไปการล่องเรื อสาราญเป็ น
วิธีการเที่ยวเมียนมาร์ ที่น่ารื่ นรมย์ที่สุดค่ะ เรื อที่ผเู ้ ขียนเคยโดยสารจากมันฑะเลย์ไปยังพุกามจะพักจอดที่ฝั่งตรงข้าม
สกาย ซึ่ งเป็ นทิ วเขาที่ เต็มไปด้วยเจดี ยส์ ี ขาวและสี ท อง ลดหลัน่ ไปตามเขา ยามโพล้เพล้เมื่อมีหมอกลง และวัด
ทั้งหลายจะเริ่ มตามไฟจะเห็นประกายระยิบระยับเหมือนดาว ภาพเจดียส์ ี ทอง สี ขาว จะดูเหมือนล่องลอยอยูบ่ นเมฆ
เหมือนวิมานแดนสวรรค์ยงั ไงยังงั้น
การลงทุนด้านอื่นๆ ที่น่าสนใจได้แก่ ร้านอาหารไทยซึ่ งกาลังเป็ นที่นิยมมาก ร้านที่มีอยูก่ ็รับทรัพย์เก็บใส่ ตุ่ม
ไว้แทบไม่ทนั แฟรนไชส์ การจัดการโรงแรมและอาหารก็มีโอกาสสู ง การลงทุนในสถาบันการศึกษา การฝึ กอบรม
วิชาชีพโดยใช้พ้นื ที่ร่วมกับมหาวิทยาลัยที่เขามีพ้ืนที่อยูแ่ ล้ว (แต่อาคารโทรมมาก) ก็จะเป็ นที่ตอ้ งการมาก การลงทุน
ผลิตของที่ระลึกจาพวกอัญมณี ที่มีมูลค่าไม่สูงนักแบบ Outsource ไปตามชุมชน การผลิตของที่ระลึกประเภทอาหาร
แปรรู ป โรงแรมประเภท Business Hotel ฯลฯ
คุ ณทศทิ ศฟั นธงว่าเศรษฐกิ จของคน 54 ล้าน ที่ กาลังโตร้ อยละ 8 ต่อปี ย่อมเปิ ดโอกาสที่ มากมายมหาศาล
สาหรับผูล้ งทุน แต่ก็ตอ้ งทาการวิเคราะห์และมาศึกษาอย่างเป็ นระบบ เมียนมาร์ จะเป็ นทั้งฐานผลิต ตลาดสิ นค้า และ
บริ การที่สาคัญของไทย นักธุ รกิจที่ประสบความสาเร็ จที่เมียนมาร์ แนะนาว่าอะไรๆ ก็น่าลงทุนทั้งนั้น ขอให้ศึกษา
ให้เข้าใจรายละเอียด ไม่ทอ้ ถอย เตรี ยมการอย่างเป็ นระบบ อย่าไปคิดว่าประเทศพัฒนาน้อยกว่าเราจะเอาเงินฟาดลง
ไปก็กาไรทั้งนั้น กาไรสู งก็จริ ง แต่ก็ไม่ใช่ง่ายๆ อย่างที่คิดกัน
ถ้ าจะคิดไปลงทุนด้ านท่ องเทีย่ วเมียนมาร์ จริงๆ ก็ไปขอเอกสารข้ อมูลเบือ้ งต้ นจากฝ่ ายธุรกิจ ททท. ได้ ค่ะ หรือ
จะไปเทีย่ วชิมลางก่อนก็ดีนะคะ
ผู้เขียนขอขอบคุณท่ านอัครราชทูตชัยณรงค์ และท่ านอัครราชทูตบูรณ์ ที่ปรึ กษาฝ่ ายพาณิ ชย์ ที่ได้ สนับสนุนข้ อมูลแก่ ทีมวิจัย

