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บทคัดยอ 
 

บทความน้ีนําเสนอสวนหน่ึงของผลงานวิจัยเรื่อง ฐานขอมูลของสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมารเพื่อรองรับการเขาสู
ประชาคมอาเซียน โดยมีวัตถุประสงค คือ 1)  เพื่อศึกษาพัฒนาการดานการเมืองการปกครองของสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร 
2) เพื่อศึกษาความหลากหลายทางกลุมชาติพนัธุของสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร 3) เพื่อศึกษาสังคมและวัฒนธรรมของ
สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร และ 4) เพื่อศึกษาระบบโครงสรางขั้นพื้นฐานเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของ
สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร การศึกษาน้ีเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ ซ่ึงมุงเนนไปที่การเรียบเรียง และรวมรวมขอมูลเอกสาร
จากแหลงตาง ๆ ใหมากที่สุดในทุกประเด็นใหครอบคลุมวัตถุประสงคของการวิจัยเพื่อนํามาเปนฐานขอมูลของสาธารณรัฐแหง
สหภาพเมียนมาร การเก็บขอมูลที่ใชในการวิจัยประกอบดวย การสัมภาษณเชิงลึก และการสนทนากลุม ในสวนของบทความน้ี
จะนําเสนอขอมูลของวัตถุประสงคขอที่ 4 ของงานวิจัย คือ ฐานขอมูลระบบโครงสรางขั้นพื้นฐานเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนของสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร ในบทความน้ีเปนการนําเสนอเก่ียวกับ “ฐานขอมูลงานวิจัยที่เก่ียวของกับระบบ
โครงสรางพื้นฐานของเมียนมาร”  
 
คําสําคัญ: เมียนมาร, ประชาคมอาเซียน, ระบบโครงสรางพื้นฐาน 

 
Abstract 

 
This article presents a part of research of the database of the Republic of the Union of Myanmar 

for supporting ASEAN community. The objectives of the study were 1) to study the politic development 
of the Republic of the Union of Myanmar; 2) to study the diverse ethnic groups of the Republic of the 
Union of Myanmar; 3) to study social and culture of the Republic of the Union of Myanmar; and 4) to 
study the infrastructures of the Republic of the Union of Myanmar for supporting the ASEAN economic 
community. This study was the qualitative research, focus on the content and document analysis includes 
information from various sources. Make the most of every issue provides comprehensive research objectives. 
The data used in this study included the in–depth interview and focus group. This article was the contents of 
the fourth objective that was database of infrastructures of the Republic of the Union of Myanmar for 
supporting the ASEAN economic community, and this article focus on “The research database on Infrastructures 
of Myanmar” 
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1. บทนํา 
 

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตประกาศการรวมกลุมประเทศแบบภูมิภาคนิยมครั้งยิ่งใหญ คือ การจัดตั้งสมาคม
ประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใตหรืออาเซียน (Association of South East  Asian Nations: ASEAN) ซ่ึงในขณะน้ีมี
ประเทศสมาชิกรวมทั้งหมด 10 ประเทศ ซ่ึงมีประเทศผูรวมกอตั้งเม่ือวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2510 ไดแก ไทย (Thai) 
อินโดนีเซีย (Indonesia) สิงคโปร (Singapore) ฟลิปปนส (Philippine) มาเลเซีย (Malaysia) สวนประเทศที่ไดทยอยเขารวม
เปนสมาชิก ไดแก บรูไน (Brunei) เวียดนาม (Vietnam) ลาว (Lao) เมียนมาร (Myanmar) และกัมพูชา (Cambodia) โดยมี
ขอจํากัดที่ระบุไวชัดเจนในกฎบัตรอาเซียน (ASEAN Charter) วา การเขารวมเปนสมาชิกในการรวมกลุมครั้งน้ีวาจะตองเปน
ประเทศที่มีที่ตั้งและอาณาเขตอยูในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตเทาน้ันซ่ึงในความเปนจริงยังมีประเทศอีกหน่ึงประเทศที่
สามารถเขารวมเปนสมาชิกอาเซียนไดและไดทําการสมัครเปนสมาชิกอาเซียนแลวเม่ือป พ.ศ. 2554 แตในการประชุมสุดยอด
ผูนําอาเซียนยังไมมีฉันทามติในการพิจารณารับเขาเปนสมาชิกอยางเปนทางการ น่ันคือ ประเทศติมอ เลสเต จึงยังเปนเพียง
ประเทศผูสังเกตการณตอไป จากการเขารวมเปนสมาชิกอาเซียนเพื่อการพัฒนาภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตในครั้งน้ี 
อาเซียนตองเผชิญกับความหลากหลายในบริบทตางๆ มากมายของแตละประเทศสมาชิกโดยเฉพาะกลุมประเทศดอยพัฒนา 
(Underdevelopment countries) ที่เรามักจะเรียกวา กลุมอาเซียนใหม “CLMV” คือ กัมพูชา (Cambodia) ลาว (Lao) 
เมียนมาร (Myanmar) และเวียดนาม (Vietnam) 

หน่ึงในประเทศกลุม “CLMV” หรือที่เรียกวา “กลุมอาเซียนใหม” เปนกลุมประเทศที่มีพัฒนาการการขับเคล่ือน
โครงสรางภายในประเทศทุกภาคสวนที่นา จับตามองและมีการกลาวถึงอยางมากในเรื่องความอุดมสมบูรณของ
ทรัพยากรธรรมชาติ และประเด็นในเรื่องการประกาศเลือกตั้งครั้งลาสุดเม่ือวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ที่ผานมา น่ันคือ 
ประเทศเมียนมาร ซ่ึงไดเขาสูการเปนสมาชิกอาเซียนเม่ือวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2540 (เขาพรอมลาว) พรอมกับการถูกจับ
ตามองเปนอยางมากในประเด็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนทางการเมืองภายในประเทศ สืบเน่ืองจากเมียนมารปกครองโดยทหาร
ที่มาจากการลมลางระบอบประชาธิปไตย ดังน้ัน จึงถูกนานาชาติในประเทศตะวันตกภายใตการนําของสหรัฐอเมริกาและยุโรป
กดดันอยางหนักโดยการลงโทษทางเศรษฐกิจดวยมาตรการตางๆ อยางตอเน่ืองนับสิบป กอปรกับที่เมียนมารเปนประเทศที่ที่มี
ความหลากหลายทางชาติพันธเปนจํานวนมากจนกอใหเกิดปญหาความม่ันคงมาอยางยาวนาน เมียนมารตั้งอยูในทิศตะวันตก
เฉียงใตของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตระหวางที่ราบสูงธิเบตและคาบสมุทรมาลายู โดยมีพื้นที่ 678,500 ตารางกิโลเมตร 
(ขนาดใหญกวาประเทศไทยประมาณ 1.3 เทา) มีพื้นที่นํ้า 20,760 ตารางกิโลเมตร และพื้นที่ดิน 657,740 ตารางกิโลเมตร มี
อาณาเขตติดตอกับประเทศตาง ๆ คือ ทิศตะวันออกติดกับประเทศลาวและประเทศไทย ทิศเหนือและทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ติดตอกับเขตการปกครองตนเองธิเบต และแควนยูนนานของจีน สวนทิศใตติดกับอาวเบงกอล ทะเลอันดามัน และประเทศ
ไทย ทิศตะวันออกเฉียงใตติดกับประเทศอินเดียและประเทศบังกลาเทศ และทิศตะวันออกเฉียงใตติดกับประเทศไทย50 
เมียนมารเปนประเทศที่มีขนาดพื้นที่ใหญเปนอันดับที่ 2 ในประเทศสมาชิกอาเซียน จากภาพรวมการเตรียมความพรอมเขาสู
ประชาคมอาเซียนของเมียนมารยังมีปญหาเรื่องชาติพันธุประเด็นภูมิหลังทางศาสนาและเชื้อชาติที่แตกตางกันที่สงผลตอความ
ม่ันคงภายในประเทศซ่ึงในปจจุบันยังไมไดใหสิทธิเสรีภาพในการนับถือศาสนาหรือความเชื่อซ่ึงจะจะเปนกุญแจสําคัญสูความ
สงบสุขในระยะยาว ปญหาที่เกิดขึ้นกับนโยบายของรัฐในปจจุบัน คือ การแยกจากกันของชาวพุทธ และชุมชน มุสลิม ในรัฐยะ
ไข ยังมีการทําลายไมกางเขนของชาวคริสเตียนในรัฐชิน องคการจากภายนอกภูมิภาคอาเซียนแสดงความกังวลเชิงลึกวาปญหา
การละเมิดสิทธิมนุษยชนและความขัดแยงกับกลุมชาติพันธุในเมียนมารยังคงเปนประเด็นที่สําคัญมาก51 ดังน้ัน งานวิจัยเลมน้ี
จึงมุงประเด็นการจัดทําฐานขอมูลของสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมารเพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน (Database of 
republic of the Union of Myanmar for supporting ASEAN Community) ทั้งในดานพัฒนาการการเมืองการปกครอง
จากเผด็จการทางทหารสูประชาธิปไตย ภาพรวมดานความหลากหลายทางกลุมชาติพันธุ สังคมและวัฒนธรรม รวมถึงขอมูล
ระบบโครงสรางขั้นพื้นฐานจึงเปนประเด็นที่พลเมืองอาเซียนตองรับทราบขอมูลเพื่อรองรับการเปดประชาคมการเมืองและ
ความม่ันคงอาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน เพื่อสรางความเขาในในบริบท

                                                        
50 กรมสงเสริมการสงออก กระทรวงพาณิชย. คูมือ การคาและการลงทุน สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร. 

(กรุงเทพฯ: สํานักขาวพาณิชย กรมสงเสริมการสงออก, 2555). หนา 2-3. 
51 Chin Human Rights Organization.THEMATIC BRIEFING: The state of freedom of religion or belief for Chin in 

Burma/Myanmar. (Chiang Mai, Thailand: Phrasing Post Office, 2014). P. 16 
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ของเมียนมารและเพื่อเปนพื้นฐานขอมูลอยางรอบดานในการทําความรูจักกับเมียนมารในฐานะประเทศเพื่อนบานของไทย
ตอไป 

 
2. วัตถุประสงคของโครงการวิจัย 
  

2.1 เพื่อศึกษาพัฒนาการดานการเมืองการปกครองของสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร  
2.2 เพื่อศึกษาความหลากหลายทางกลุมชาติพันธุของสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร  
2.3 เพื่อศึกษาสังคมและวัฒนธรรมของสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร  
2.4 เพื่อศึกษาระบบโครงสรางขั้นพื้นฐานเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของสาธารณรัฐแหงสหภาพ

เมียนมาร 
 
3. ขอบเขตการศึกษาวิจัยสังคมและวัฒนธรรมของสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร 
 

การศึกษาประเด็นดานสังคมและวัฒนธรรมของสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร เปนวัตถุประสงคในขอที่ 3  
ในงานวิจัยเรื่อง ฐานขอมูลของสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมารเพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน (Database of 
republic of the Union of Myanmar for supporting the ASEAN Community) โดยศึกษาจากกรอบแนวคิดการวิจัยที่
ผานกระบวนการสัมภาษณผูเชียวชาญและผูทรงคุณวุฒิรวมถึงการสนทนากลุมเพื่อนํามาเรียบเรียงสรุปประเด็นที ่ควรนํามา
เปน “ฐานขอมูลสังคมและวัฒนธรรมของสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร” มีรายละเอียดซ่ึงเปนกรอบแนวคิดในการ
นําเสนอขอมูลดังตอไปน้ี  

3.1 ความเชื่อและศาสนา ศึกษาประเด็น การนับถือพระพุทธศาสนา การนับถือส่ิงเหนือธรรมชาติ รวมถึงขอมูล
ความเชื่ออ่ืน ๆ 

3.2 ศิลปะและวัฒนธรรม ศึกษาประเด็น วัฒนธรรมทางภาษา วัฒนธรรมการแตงกาย วัฒนธรรมการกิน วัฒนธรรม
การกินหมาก และงานศิลปกรรมตาง ๆ 
 3.2 ประเพณีที่สําคัญ ศึกษาประเด็น ประเพณีเก่ียวกับวิถีชีวิต ประเพณีเก่ียวกับพระพุทธศาสนา ประเพณี 12 เดือน
ประเพณีที่สําคัญอ่ืน ๆ งานทําบุญทอดกฐินของชาวเมียนมารในประเทศไทย กรณีศึกษา สํานักสงฆเขานอย อําเภอจอมบึง 
จังหวัดราชบุร ีภาพรวมประเพณีเมียนมารจากมุมมองของแรงงานเมียนมารในประเทศไทย  
 3.4 การจัดการศึกษา ศึกษาประเด็น ระบบการจัดการศึกษาของเมียนมาร องคกรนโยบายการศึกษาของเมียนมาร 
 3.5 งานวิจัยที่เก่ียวของกับฐานขอมูลสังคมและวัฒนธรรมของสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร  
 3.6 สรุปภาพรวมฐานขอมูลสังคมและวัฒนธรรมของสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร 
 
4. ระเบียบวิธีวิจัย 

 
4.1 การสัมภาษณเชิงลึก (in–depth interview) 

โดยใชวิธีการสัมภาษณแบบมีโครงสรางเปนสวนบุคคล โดยการใชเทคนิควิธีการสัมภาษณกับกลุมผูใหขอมูล
สําคัญ (Key informants) และนําไปสูการสนทนากลุม (Focus Group)  
 

4.2 การสนทนากลุม (focus group) 
เพื่อใหตรงกับเรื่องและวัตถุประสงคของการศึกษา โดยกลุมตัวอยางหนวยงาน และบุคคลที่เก่ียวของ การใช

ศึกษาในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก เจาหนาที่จากหนวยงานราชการไทยที่เก่ียวของทางดานทางเศรษฐกิจของสาธารณรัฐแหง
สหภาพเมียนมาร  บริษัทเอกชนหรือนักธุรกิจไทยที่ทําธุรกิจในสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร เพื่อใหไดบริษัทหรือเอกชน 
ที่เปนผูรูและมีประสบการณการหรือที่เดินทางเขาศึกษาดูงานเพื่อการทําธุรกิจในสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมารอยางแทจริง  
ทั้ง น้ีเพื่อการตรวจสอบความถูกตองของขอมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพ ผู วิจัยเลือกที่จะใชการตรวจสอบดานขอมูล  
ซ่ึงประกอบดวย การตรวจสอบดานขอมูล (data information) การตรวจสอบดานผูวิจัย (investigator) และการตรวจสอบ
ดานทฤษฎ ี(theory) โดยการตรวจสอบดานขอมูลทั้งหมดจะเปนไปตามที่ผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบ เสนอแนะ 
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สรุป และเพิ่มเติมขอมูลทุกสวนใหมีคุณภาพที่จะนํามาเปนฐานขอมูลของสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมารเพื่อรองรับการเขาสู
ประชาคมอาเซียน (Database of republic of the Union of Myanmar for supporting ASEAN Community) ที่มีใน 
แตละดานอยางครบถวน ชัดเจน และมีประสิทธิภาพใหมากที่สุด 

 
5. ฐานขอมูลงานวิจัยที่เกี่ยวของกับโครงสรงพื้นฐานของเมียนมาร 
 

รายงานโครงสรางพื้นฐานที่สําคัญในเมียนมาร จากฐานขอมูลงานวิจัยโครงการศึกษาการยายถิ่นฐานการผลิตของ
อุตสาหกรรมที่ใชแรงงานเขมขนไปยังประเทศเพื่อนบาน และการรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณผูประกอบการของสํานักงาน
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม52 พบวา 

1. ทาเรือในเมืองยางกุงการคาระหวางประเทศในเมียนมารดําเนินการในบริเวณยางกุงเปนหลัก (นอกจากน้ันเปน
การคาชายแดน) เน่ืองจากยางกุงมีทาเรือที่มีความพรอมกวาหากเปรียบเทียบกับทาเรือในเมืองอ่ืนๆ ทาเรือในเมืองยางกุงเปน
ทาเรือแมนํ้า ที่มีทั้งอาคารเก็บตูคอนเทนเนอร ทาเทียบเรือ และที่จอดเรือ จากขอมูลป 2554 ยางกุงมีส่ิงอํานวยความสะดวก
ดานการทาเรือทั้งส้ิน 21 แหง ทาเรือในยางกุงทั้งหมดมีที่จอดเรือรวมกันทั้งส้ิน 24 แหง ซ่ึงสามารถรองรับเรือบรรทุกสินคาได
ปละ 1,752 ลํา จํานวนตูคอนเทนเนอรที่มีการขนสงผานทาเรือในยางกุงเพิ่มขึ้นอยางมาก จาก 108,695 ตูในป 2542 เปน 
281,704 ตูในป 2553 โดยเปนการขนสงผานทาเรือ Asia World Port Terminal มากที่สุด คิดเปนกวารอยละ 40 ของตูคอน
เทนเนอรทั้งหมดในป 2553 เปนผลมาจากที่ตั้งของทาเรือที่อยูในเขตติละวาซ่ึงอยูหางจากยางกุงประมาณ 20 กิโลเมตร และ
ถนนก็มีสภาพไมดีนักทั้งน้ี จากการขยายตัวของเศรษฐกิจเมียนมารในชวงปที่ผานมา จึงคาดการณวาจํานวนตูคอนเทนเนอรที่มี
การลําเลียงผานทาเรือยางกุงในป 2554-2555 จะเพิ่มขึ้นอีกจํานวนมาก จุดออนที่สําคัญของทาเรือในเมียนมาร คือ ทาเรือ
สวนใหญในเมียนมารดําเนินการโดยภาครัฐ ทําใหส่ิงอํานวยความสะดวกตางๆ ภายในทาเรือคอนขางลาสมัย โดยเฉพาะไฟฟา 
นอกจากน้ี แมวาทาเรือในยางกุงนับวามีความพรอมมากกวาทาเรืออ่ืนๆ แตก็ประสบปญหาเก่ียวกับความลึกของทาเรือ โดยทา
เทียบเรือสวนใหญมีความลึกเฉล่ียเพียง 9 เมตร ซ่ึงถือวาคอนขางตื้น และความยาวของทาเรือก็นับวาคอนขางส้ันมาก ทําให
เปนปญหาสําหรับการเทียบเรือขนสงสินคาขนาดใหญ อยางไรก็ตาม เมียนมารมีโครงการกอสรางทาเรือนํ้าลึกบริเวณเจาผิวซ่ึง
ใกลจะเสร็จสมบูรณแลว 

2. ทาอากาศยานระหวางประเทศยางกุงเริ่มกอสรางเม่ือป 2495 และการปรับปรุงครั้งลาสุดเสร็จส้ินเม่ือป 2550 
โดยอาคารผูโดยสารมีความยาว 832 ฟุต กวาง 206 ฟุต และสูง 68 ฟุต สามารถรองรับผูโดยสารได 1,800 คนตอชั่วโมง และ 
2.7 ลานคนตอป และสามารถรองรับเครื่องบินได 5 ลําตอชั่วโมง ในป 2554 มีผูใหบริการสายการบินผานทาอากาศยาน
ระหวางประเทศยางกุงทั้งหมด 19 ราย แบงเปนผูใหบริการสายการบินภายในประเทศ 4 ราย และผูใหบริการสายการบิน
ระหวางประเทศ 15 ราย ทั้งน้ี ทาอากาศยานระหวางประเทศยางกุงยังคงไมมีความพรอมมากพอสําหรับการขนสงสินคา
ระหวางประเทศ จึงไมใชชองทางที่เปนที่นิยมสําหรับการขนสงสินคามากนัก 

3. ทาอากาศยานระหวางประเทศมัณฑะเลย เปนทาอากาศยานระหวางประเทศที่ใหญและทันสมัยที่สุดในเมียนมาร 
เปดใหบริการในเดือนกันยายน ป 2543 ดวยเงินลงทุนประมาณ 150 ลานดอลลารสหรัฐ รองรับผูโดยสารไดประมาณ 3 ลาน
คนตอป ตั้งอยูบนพื้นที่ประมาณ 25,015 เอเคอร และมีระยะหางจากเมืองมัณฑะเลยประมาณ 35 กิโลเมตร ซ่ึงตองใชเวลา
เดินทางประมาณ 1 ชั่วโมงจากใจกลางเมืองมัณฑะเลย ทั้งน้ี เมียนมารตั้งเปาหมายวา ทาอากาศยานระหวางประเทศ
มัณฑะเลยจะเปนจุดศูนยกลางการคมนาคมในภูมิภาค เมียนมารยังมีโครงการสรางทาอากาศยานระหวางประเทศหันธาวดี ใน
เขตพะโค ซ่ึงเปนทาอากาศยานระหวางประเทศแหงที่ 3 ของเมียนมาร โดยคาดวาจะมีขนาดใหญกวาทาอากาศยานยางกุง 9 
เทา และใชเวลาสราง 3 ป 

4. นิคมอุตสาหกรรมในชวง 10 ปที่ผานมา เมียนมารไดกอตั้งนิคมอุตสาหกรรมในเมืองตางๆ โดยตั้งอยูในเมืองยาง
กุงเปนจํานวน 15 แหง (นับรวมเขตอุตสาหกรรมติละวา ซ่ึงอยูบริเวณชานเมืองยางกุง) และตั้งอยูในเมืองอ่ืนๆ เชน มัณฑะเลย 
พะโค และเมาะละแหมง เปนตน แมเมียนมารจะมีนโยบายสนับสนุนการกอตั้งเขตอุตสาหกรรม แตเขตอุตสาหกรรมสวนใหญ
ในเมียนมารยังขาดโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคที่ดี โดยเฉพาะในดานไฟฟา ที่นักลงทุนตองซ้ือไฟฟาจากผูผลิต

                                                        
52 สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม.ฐานขอมูลงานวิจัยโครงการศึกษาการยายถิ่นฐานการผลิตของอุตสาหกรรมที่ใชแรงงานเขมขนไปยัง

ประเทศเพ่ือนบาน: โครงสรางพ้ืนฐานที่สําคัญในเมียนมาร. คนเมื่อ 5 เมษายน 2558 จาก http://relocation.oie.go.th/countries/ 
myanmar 
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ไฟฟาอิสระ (Independent Power Producers: IPP) เอง รวมทั้งเขตอุตสาหกรรมในเมียนมารสวนใหญยังมีพื้นที่ไมมากนัก 
ไมเหมาะสมกับการตั้งโรงงานที่ตองใชพื้นที่มาก นอกจากเขตอุตสาหกรรมแลว เมียนมารยังมีเขตเศรษฐกิจพิเศษ 3 แหง ไดแก 
ติละวา ทวาย และเจาผิว 

จากการรวบรวมขอมูลและสัมภาษณผูประกอบการจากคูมือการลงทุนของสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เมืองที่มี
เขตนิคมอุตสาหกรรมที่สําคัญมีดังน้ี  

1. ยางกุง เมืองที่มีเขตอุตสาหกรรมมากที่สุดถึง 23 แหงและมีประชากรจํานวนมาก จึงเปนศูนยกลางการคาที่สําคัญ 
และเปนแหลงลงทุนซ่ึงเปนที่นิยมโดยนักลงทุนชาวเกาหลีใต ไตหวัน และญ่ีปุน โดยเฉพาะนิคมอุตสาหกรรมที่อยูทางตอน
เหนือและตะวันออกของยางกุง เชน มิงกะลาดง และเหลียงทายา อยางไรก็ตาม คาเชาที่ดินบริเวณยางกุงสูงกวาเมืองอ่ืนๆ 
โดยอยูที่ประมาณ 15 ดอลลารสหรัฐตอตารางเมตรตอปเขตอุตสาหกรรมที่สําคัญในยางกุง ไดแก  

1.1 มิงกะลาดง เปนนิคมอุตสาหกรรมที่กอตั้งโดยชาวญ่ีปุน และเปนเขตอุตสาหกรรมที่มีความพรอมมากที่สุด 
แตมีพื้นที่นอย จึงทําใหคาเชาที่ดินสูง ปจจุบันไมมีพื้นที่วางแลว 

1.2 เหลียงทายา เปนนิคมอุตสาหกรรมที่มีผูประกอบการ 511 ราย เปนที่นิยมของอุตสาหกรรมเครื่องนุงหม 
เน่ืองจากมีขอดีคือ เปนเขตอุตสาหกรรมที่มีพื้นที่มากที่สุดในยางกุงถึง 3,503 ไร (1,401 เอเคอร) (แมที่ดินบางสวนถูกแบงจน
แปลงมีขนาดเล็ก) สามารถขนสงสินคาขึ้นไปทางเหนือไดสะดวก มีแรงงานในพื้นที่มาก และมีระบบขนสงที่เหมาะสมตอการ
คมนาคมของแรงงาน แตมีปญหาดานการจราจรติดขัด รัฐบาลจึงแกไขปญหาดวยการกอสรางสะพานเพิ่มเติม ซ่ึงคาดวาจะ
แลวเสร็จในป 2557 อยางไรก็ตาม พื้นที่สําหรับกอตั้งโรงงานอุตสาหกรรมในเขตดังกลาวเต็มแลว 

1.3 ติละวา เปนการรวมทุนระหวางบริษัทขนาดใหญของญ่ีปุนรวม 3 บริษัทและรัฐบาลเมียนมาร ซ่ึงใหสิทธิใน
การใชที่ดินแกญ่ีปุน จึงใหความสําคัญกับอุตสาหกรรมที่ใชเทคโนโลยีเปนหลัก ลาสุด ไดมีการจัดทําบันทึกความเขาใจ 
(Memorandum of Understanding: MOU) เปนเขตเศรษฐกิจพิเศษที่จะมีทั้งทาเรือและนิคมอุตสาหกรรมอยูภายในเขต 
รวมทั้งมีการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานไฟฟาปจจุบันมีพื้นที่วางเหลือไมมากนัก 

2. ผะอัน เขตนิคมอุตสาหกรรมแบงไดเปน 3 สวน ไดแก สวนที่เปนการผลิตของชาวเมียนมาร (ขนาดใหญ) สวนที่
เปนการผลิตของชาวตางชาติ และสวนที่เปนการผลิตของชาวเมียนมารที่เปน SMEs โดยครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 2,340 ไร 
(937 เอเคอร) และคาดวาจะมีการขยายพื้นที่เพิ่มขึ้นอีก ทั้งน้ี นิคมอุตสาหกรรมผะอันมีโรงงานเครื่องนุงหมตั้งอยูพอสมควร 
สวนใหญเปนโรงงานที่เจาของเปนชาวเมียนมารที่ผลิตสินคาใหแกญ่ีปุนผะอันมีความไดเปรียบ เน่ืองจากมีระยะทางใกลกับเมีย
วดีและแมสอด (หางจากเมียวดีและแมสอดเพียง 100 กิโลเมตร) ซ่ึงทําใหเดินทางตอไปยังกรุงเทพฯ ได จึงคาดวาจะเปนแหลง
ลงทุนที่สําคัญของผูประกอบการไทย อยางไรก็ตาม ถนนที่ใชในการเดินทางเปนถนน 1 ชองทาง ซ่ึงในขณะน้ีกําลังดําเนินการ
ปรับปรุงใหเปน 2 ชองทาง คาดวาจะแลวเสร็จในป 2557 นอกจากน้ี ยังไมมีทาเรือในระยะใกล ทําใหผูประกอบการตองขนสง
สินคากลับไปที่ทาเรือยางกุง 

3. เมียวดี เขตอุตสาหกรรมเมียวดีมีสาธารณูปโภคและโครงสรางพื้นฐานในระดับหน่ึง และราคาที่ดินไมสูงมากนัก 
จึงเหมาะสมสําหรับอุตสาหกรรมเครื่องนุงหม อยางไรก็ตาม เน่ืองจากบริเวณนิคมอยูใกลกับชายแดนไทยมากเกินไป ทําใหอาจ
หาแรงงานไดยาก เน่ืองจากแรงงานขามมาทํางานในฝงไทยเพราะไดคาจางดีกวา 

4. พะโค โครงการกอสรางนิคมอุตสาหกรรมพะโคและแผนพัฒนาเมืองพะโคเกิดขึ้นพรอมกับโครงการกอสราง
สนามบินระหวางประเทศแหงใหมที่ชื่อวาหันธาวดี ซ่ึงตั้งอยูใกลนิคมอุตสาหกรรมพะโค ในปจจุบัน เขตอุตสาหกรรมพะโคมี
พื้นที่เพียงประมาณ 156 ไร (62.38 เอเคอร) แตกระทรวงอุตสาหกรรมมีโครงการที่จะขยายพื้นที่เพิ่มเติมอีกประมาณ 783 ไร 
(313.18 เอเคอร) โดยเขตอุตสาหกรรมน้ีประกอบดวย 2 สวน คือ เขตอุตสาหกรรมทองถิ่นซ่ึงมีพื้นที่ประมาณ 723 ไร 
(289.35 เอเคอร)และเขตการลงทุนจากตางชาติหรือรวมลงทุนกับตางชาติซ่ึงมีพื้นที่ประมาณ 482 ไร (192.80 เอเคอร)เขต
อุตสาหกรรมพะโคอยูหางจากยางกุงไมมากนัก คดิเปนระยะทางประมาณ 90 กิโลเมตร ใชเวลาเดินทางโดยรถยนต หน่ึงชั่วโมง
ครึ่ง มีขอดีคือ ราคาที่ดินยังไมสูงมากนัก อยูที่ 4-6 ดอลลารสหรัฐตอตารางเมตรตอป เน่ืองจากยังพอมีที่ดินเหลืออยู และกําลัง
จะมีการกอสรางทาอากาศยานระหวางประเทศแหงที่ 3 ของเมียนมาร อยางไรก็ตาม เน่ืองจากปญหาดานระบบสาธารณูปโภค 
จึงทําใหเขตอุตสาหกรรมพะโคใหมยังไมมีโรงงานเริ่มดําเนินกิจการ มีเพียงการปรับพื้นถนนเทาน้ัน 

5. มัณฑะเลย เขตอุตสาหกรรมมัณฑะเลยมีพื้นที่ประมาณ 3,123 ไร (1,249.33 เอเคอร) ซ่ึงแบงที่ดินเปน 3,140 
แปลง มีผูประกอบการในเขตจํานวน 1,159 ราย ประกอบดวยผูประกอบการขนาดใหญ 317 ราย ผูประกอบการขนาดกลาง 
232 ราย และผูประกอบการขนาดเล็ก 610 ราย โดยเปนโรงงานแปรรูปอาหาร เคมีภัณฑ และสินคาอุปโภคบริโภค เปนหลัก 
มีขอดีคือมีถนนที่เชื่อมตอกับชายแดนจีน จึงทําใหมีสินคาจีนในเมืองมัณฑะเลยมาก อยางไรก็ตาม เน่ืองจากเมืองมัณฑะเลย
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ตั้งอยูหางจากยางกุง รวมทั้งสภาพถนนที่ไมดีนัก ทําใหเขตอุตสาหกรรมมัณฑะเลยอาจจะไมเหมาะสมตอการลงทุนใน
อุตสาหกรรมที่ศึกษามากนัก 

6. ทวาย เขตเศรษฐกิจพิเศษทวายเปนโครงการความรวมมือระหวางรัฐบาลไทยและรัฐบาลเมียนมาร มีพื้นที่ที่
เหมาะสมกับอุตสาหกรรมหนัก แตปจจุบันยังไมคืบหนามากนัก เน่ืองจากมีปญหาดานเงินลงทุนไมเพียงพอ และมีปญหาดาน
ภาพลักษณวาอุตสาหกรรมที่จะลงทุนในพื้นที่อาจสงผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 

7. เจาผิว เขตเศรษฐกิจพิเศษเจาผิวดําเนินการโดยชาวจีน เปนเขตอุตสาหกรรมที่ประสบความสําเร็จมาก ในอนาคต
คาดวาจะเปนศูนยกลางการขนสงสินคาที่สําคัญ นอกจากน้ีเมียนมารมีโครงการกอสรางทาเรือนํ้าลึกบริเวณเจาผิว ซ่ึงใกลจะ
เสร็จสมบูรณแลว 

กรมพัฒนาธุรกิจการคา ไดมอบหมายใหผูอํานวยการสํานักธุรกิจการคาภูมิภาค (นายดิเรก บุญแท) นําคณะ
ขาราชการ ผูประกอบธุรกิจใหบริการโลจิสติกส เดินทางสํารวจเสนทางโลจิสติกสการคา เสนทางการคาใหม ณ สาธารณรัฐ
แหงสหภาพเมียนมารและสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหวางวันที่ 23-29 มีนาคม 2556 (ยางกุง-เนปดอ-มัณฑะเลย-มูเซ-รุยล่ี-
คุนหมิง สรุปผลการเดนิทาง ดังน้ี 

1. การสํารวจเสนทางโลจิสติกสการคา ยางกุง-เนปดอว-มัณฑะเลย-มูเซ และรุยล่ี-ตาล่ี คณะเดินทางสํารวจ
เสนทางเริ่มตั้งแตนครยางกุง สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร เดินทางผานเมืองเนปดอว มัณฑะเลย มูเซ ซึ่งเสนทางน้ีเปน
เสนทางการคาที่สําคัญที่เชื่อมตอระหวางเมียนมารและจีน โดยเดินทางผานเขาเขตสาธารณรัฐประชาชนจีนที่ดานเจ่ียเกา เมือง
เจ่ียเกา ซ่ึงเปนเขตควบคุมพิเศษที่เรียกวา "เขตแดนนอกศุลกากร" ซ่ึงประกอบดวยโกดัง คลังสินคา ธุรกิจแปรรูปและสงออก 
จากน้ันเดินทางจากเมืองเจ่ียเกา ไปเมืองรุยล่ีและเมืองตาล่ี ดวยเสนทางดวนที่สรางขึ้นเพื่อลดระยะเวลาการเดินทางและ
อํานวยความสะดวกใหกับการขนสงสินคา ระยะทางจากยางกุงถึงตาล่ี รวมทั้งส้ิน 1,576 กิโลเมตร จากการสํารวจโครงสราง
พื้นฐานสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร (ยางกุง-มูเซ) พบวา เสนทางจากเมืองยางกุงถึงมัณฑะเลยอยูในสภาพดี (663 กม.) มี
การสรางจุดพักรถรองรับรถขนสงสินคาขนาดใหญเพื่อเชื่อมโยงการคมนาคมภายในประเทศ สําหรับเสนทางจากเมือง
มัณฑะเลยถึงเมืองมูเซ ชายแดนติดตอจีน (477 กม.) เปนเสนทางลาดชันถนนแคบ 2 ชองจราจร ยังไมมีการพัฒนาผูขับขี่ตอง
ใชความชํานาญเฉพาะพื้นที่ และมีปริมาณรถขนสงสินคาขนาดใหญใชเสนทางน้ีเปนจํานวนมากโครงสรางพื้นฐานสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน (รุยล่ี-ตาล่ี 421 กม.) มีการสรางทางดวนเชื่อมตอระหวางเมืองเปนถนนไฮเวย และเจาะภูเขาเพื่อสรางถนนทําให
สามารถลดระยะทางลงและมีการเก็บคาผานทางโดยมีการจํากัดความเร็วในการขับขี่สําหรับรถขนาดใหญ 

2. ประชุมหารือรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ 
2.1 สภาหอการคาและอุตสาหกรรม สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร คณะเดินทางฯ ไดประชุมหารือ

แลกเปล่ียนขอคิดเห็นรวมกับ นาย ประจวบ สุภินี ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมการคาในตางประเทศ กรุงยางกุง และ
ตัวแทนนักธุรกิจในเมียนมารที่เปนสมาชิกสภาหอการคาและอุตสาหกรรมแหงเมียนมาร โดยไดบรรยายถึงภาพรวมขอมูล
การคาและขอมูลธุรกิจโลจิสติกสในประเทศเมียนมารประเด็นที่ไดรับความสนใจคือเรื่องกฎหมายและขอบังคับเก่ียวกับการ
ลงทุนในประเทศเมียนมาร ขอมูลพื้นฐานสภาหอการคาและอุตสาหกรรม สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมารกอตั้งขึ้นในชวงยุค
อาณานิคมของอังกฤษเม่ือป 1919 มีชื่อวา “Burmese Chamber of Commerce (BCC)” และมีการปรับเปล่ียนชื่อองคกร
ดังน้ี ป 1984-1962 วา “Burmese Chamber of Commerce (UBCCI)” และป 1989 “The Union of Myanmar 
Chambers of Commerce & Industry (UMCCI)” ป 1999 “The Union of Myanmar Federation of Chambers of 
Commerce& Industry (UMFCCI)” มีวัตถุประสงคในการดําเนินการ เพื่อ 1) ใหความรวมมือในการผลักดันใหบรรลุตาม
เปาหมายทางเศรษฐกิจของภาครัฐ 2) ใหความรวมมือในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 3) ใหความรวมมือกับภาครัฐใน
กิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม 4) เพื่อเปนผูนําและใหความรวมมือกับสมาคมธุรกิจตางๆ 5) เพื่อทําหนาที่เชื่อมความสัมพันธ
ระหวางภาครัฐและภาคเอกชน และ 6) เพื่อสนับสนุนใหประเทศเขาสูเศรษฐกิจยุคใหม จากรายงาน พบวา คูคาการสงออก
สินคาที่สําคัญ คือ ไทย 38.3% อินเดีย 20.8% จีน 12.9% ญ่ีปุน 5.2% คูคาการนําเขาสินคาที่สําคัญ จีน 38.9% ไทย 23.2% 
สิงคโปร 12.9% เกาหลีใต 5.8% และ 10 อันดับ สินคาสงออกและนําเขาที่สําคัญ (ป 2010-2011) มีดังน้ี  
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ตารางที่ 1 สินคาสงออกและนําเขาที่สําคัญ 10 อันดับ ป 2010-2011 
ลําดับ สินคาสงออก สินคานําเขา 

1 กาซธรรมชาต ิ ผลิตภัณฑปโตรเลียม 
2 เหมืองแร เครื่องจักรและชิ้นสวน 
3 ถั่วแขก เหล็กวัสดุกอสราง 
4 เครื่องนุงหม วัตถุดิบผลิตพลาสติก 
5 ปลา นํ้ามันปาลม 
6 ยาง ยานพาหนะและชิ้นสวน 
7 ทอนไมสัก ยา 
8 ถั่วเขียว เรือ 
9 ทอนไมเน้ือแข็ง ซีเมนต 
10 ขาว ปุย 

ที่มา สํานักสงเสริมพัฒนาธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการคา เมษายน 2556 
 

2.2 ทาเรือทางทะเลที่สําคัญ  
เมียนมารมีทาเรือทางทะเลที่สําคัญ 9 ทาเรือ โดยติดพื้นที่ฝงทะเลยาว 2,228 กิโลเมตร ทาเรือยางกุงเปนทาเรือ

หลักที่สําคัญรองรับปริมาณสินคาได ซ่ึงมีโครงสรางพื้นฐานสามารถรองรับเรือขนาดใหญ มีระยะทางหางจากปากแมนํ้า 47 
กิโลเมตร 1) ปจจุบันที่เมืองยางกุงรองรับเรือส้ินคาโดยอนาคตมีแผนจะพัฒนาเพิ่มพื้นที่อีก ตางประเทศที่ลงทุนโครงสราง
พื้นฐาน ไดแก 2) ประเทศอินเดีย 3) ลงทุนพัฒนาทาเรือที่สิตุยซ่ึงเปนประตูสูภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดีย 4) ประเทศ
จีน พัฒนาทาเรือนํ้าลึกและเชื่อมโยงเสนทางคมนาคมที่เจาพิว 4) ประเทศญ่ีปุนมีความสนใจลงทุนทาเรือและเขตอุตสาหกรรม
ในเขตเศรษฐกิจพิเศษทิลาวา 5) ประเทศไทยพัฒนาทาเรือนํ้าลึกและเขตอุตสาหกรรมที่ทวาย โดยเมียนมารมีแผนการกําหนด
กรอบนโยบายการขนสงทางอากาศแหงชาต ิ

2.3 ปจจุบันเมียนมารมีขอตกลงทวิภาคีบริการทางอากาศ 46 ขอตกลง ซ่ึงไดรับการเปดเสรีที่แตกตางกันไปตาม
พื้นที่ ขึ้นอยูกับการกําหนดเสนทางของสายการบินและสิทธิการจราจรทางอากาศ อีกทั้งยังไดลงนามและใหสัตยาบันขอตกลง
อาเซียนพหุภาคีการเปดเสรีเต็มรูปแบบของการขนสงทางอากาศในความรวมมือการเปนสมาชิกของอาเซียน 

2.4 สนามบินภายในเมียนมารที่เปดใหบริการแลว 32 แหง จากทั้งหมด 69 แหง ซ่ึงมีสนามบินนานาชาติ 3 แหง 
ไดแก สนามบินยางกุง สนามบินมัณฑะเลย และสนามบินเนปดอว สายการบินแหงชาติไดแก Myanma Airways,Air Bagan, 
Air Kanbawza, Air Mandalay, Yangon airways, Asia Wings Airline 

2.5 เสนทางคมนาคมทางบก ในป 2012 เมียนมารมีเสนทางคมนาคมทางรถยนตรวมทั้งส้ิน 148,689 กิโลเมตร 
โดยมีทางหลวง 19,503 กิโลเมตร ถนนเสนรองเชื่อมเมือง 19,580 กิโลเมตร ถนนในเมืองสําคัญ 27,507 กิโลเมตร ถนนเชื่อม
หมูบาน 82,100 กิโลเมตร ซ่ึงเสนทางที่อยูภายใตการกํากับดูแลของกระทรวงกอสราง มีประมาณ 39,083 กิโลเมตร 

2.6 การติดตอคาขายบริเวณชายแดน 4 ดาน ไดแก 1) จังหวัดทาขี้เหล็กในรัฐฉาน ซ่ึงตรงกับอําเภอแมสาย 
จังหวัดเชียงราย 2) อําเภอเมียวดีในรัฐกะเหรี่ยง ซ่ึงตรงกับอําเภอแมสอด จังหวัดตาก 3) อําเภอเกาะสองในรัฐตะนาวศรี ซ่ึง
ตรงกับอําเภอเมือง จังหวัด ระนอง 4) เมืองทวายในรัฐตะนาวศรี ซ่ึงตรงกับอําเภอ ดานพุนํ้ารอน จังหวัดกาญจนบุรี  

เสนทางการคาใหม จากสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมารถึงสาธารณรัฐประชาชนจีน เปนเสนทางเชื่อมโยงการคาที่
สําคัญในภูมิภาคอาเซียนอีกเสนทางหน่ึง กําลังมีการพัฒนาเสนทางอยางตอเน่ืองเปนที่สนใจของผูประกอบธุรกิจใหบริการ
ดานโลจิสติกสในประเทศไทยเปนอยางมาก แตยังติดปญหาเสนทางบางชวงที่ตองใชความชํานาญของคนในพื้นที่ในการขนสง
สินคา อีกทั้งยังมีขอจํากัดในการลงทุนของนักลงทุนตางชาติในประเทศพมา ผูรวมคณะเดินทางใหขอเสนอแนะวาควรให
ภาครัฐเปนผูนําในการเขามาเจรจาการคาเพื่ออํานวยความสะดวกใหแกธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมของประเทศไทยในการ
เขามาดําเนินธุรกิจในประเทศพมา จึงเห็นควรดําเนินกิจกรรมการสํารวจเสนทางการคาเพื่อสรางโอกาสในการลงทุนและสราง
พันธมิตรทางการคาตอไป53  

                                                        
53 สํานักสงเสริมพัฒนาธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการคา เมษายน 2556www.dbd.go.th/ewt_news.php?nid=6535 
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 สรุปภาพรวมการขับเคล่ือนการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียนของเมียนมารในชวง 5 ปที่ผานมา (ป 
2011-2015) จะเห็นไดวาเมียนมารมีพัฒนาการที่รุดหนามากกวาเดิมเปนอยางมาก โดยเฉพาะการขับเคล่ือนดาน
สาธารณูปโภค การปรับปรุงการคมนาคมทุกรูปแบบทั้งถนน ทาเรือ สายการบิน เพื่อใหสอดรับการเขาสูประชาคมอาเซียน 
ดวยเหตุผลหลายประการที่เมียนมารถูกประเทศอ่ืนๆ ทั่วโลกจับตามองถึงลักษณะเฉพาะที่บริบทเมียนมารมีขอจํากัดที่
หลากหลายซ่ึงอาจเปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหนักลงทุนลังเลที่จะเลือกลงทุนในเมียนมาร เชน การปรับเปล่ียนระบอบการ
ปกครองจากระบอบเผด็จการทางทหารสูเสนทางประชาธิปไตยที่นาจะประสบความสําเร็จโดยการเลือกตั้งลาสุดเม่ือวันที่ 8 
พฤศจิกายน 2558 ที่ผาน เพราะชัยชนะของพรรคสันนิบาตแหงชาติเพื่อประชาธิปไตย หรือ NLD ทําใหประธานาธิบดีเต็ง เสง 
ผูนําเมียนมาร แสดงความยินดีตอพรรคสันนิบาตแหงชาติเพื่อประชาธิปไตยที่ชนะเลือกตั้งทั่วไปอยางถลมทลาย ขณะที่นาง
ออง ซาน ซูจี สงจดหมายเชิญ 3 บุคคลสําคัญทางการเมือง เขารวมเจรจาสรางความปรองดองแหงชาตินางซูจี ไดยื่นจดหมาย
เชิญนายพลมิน ออง ไลง ผูบัญชาการกองทัพ ประธานาธิบดีเต็ง เสง และนาย ฉวย มาน ประธานรัฐสภา เขารวมหารือเพื่อ
ความปรองดองแหงชาติ ทั้งน้ีนายฉวย มาน ไดตอบรับคํารองขอจากนางซูจี แลว โดยระบุวาเขาจะรวมมือเพื่อสรางสันติภาพ
และพัฒนาประเทศ ขณะที่ประธานาธิบดีเต็ง เสง ผูนําเมียนมารการสงจดหมายขอเจรจา 3 ฝายมีขึ้น ขณะที่ผลการนับคะแนน
อยางเปนทางการครั้งลาสุดของวันน้ี พรรค NLD ยังเดินหนาโกยที่น่ังในสภาอยางตอเน่ือง โดยหน่ึงในเขตที่ กกต. ประกาศผล
ในวันน้ี มีเขตเลือกตั้งที่หมูบานกอวมู ที่นางอองซาน ซูจี ลงสมัครรับเลือกตั้งรวมอยูดวย ซ่ึงเธอก็สามารถรักษาเกาอ้ี ส.ส. ที่
หมูบานแหงน้ีไวไดเปนสมัยที่ 2 โดยสรุปแลว พรรค NLD ของซูจี ไดที่น่ังในสภาผูแทนราษฎรทั้งส้ิน 134 ที่น่ัง และสภาชน
ชาติ 77 ที่น่ัง รวมเปน 211 ที่น่ัง คิดเปนรอยละ 90 จากจํานวนเกาอ้ีที่มีการประกาศออกมา ตั้งแตวันที่ 8 พฤศจิกายน 2558 
ขณะที่พรรค USDP (ประธานาธิบดีเต็ง เสง) ไดที่น่ังรวม 2 สภา เพียง 12 ที่น่ังเทาน้ัน โดยพรรค NLD ตองการเสียงอยางนอย 
329 ที่น่ัง เพื่อครองเสียงขางมาก และเพียงพอตอการเลือกประธานาธิบดีในตนปหนา ดานกลุมชาติพันธุตาง ๆ พากันตั้ง
ความหวังวา พรรค NLD ที่มีความเปนไปไดที่จะไดจัดตั้งรัฐบาล จะสามารถยุติเหตุขัดแยงระหวางกลุมชาติพันธุในเมียนมาร 
และเชื่อวานางซูจี นําหยิบยกเรื่องน้ีมาดําเนินการแกไขเปนอันดับแรก แมวานางซูจี ยังคงไมชัดเจนในการรักษาสิทธิของกลุม
ชาติพันธุก็ตาม54 ซ่ึงการยอมรับผลการเลือกตั้งในครั้งน้ีสามารถชี้ใหกลุมอาเซียนเห็นวา “เมียนมารจะกาวไปสูประชาธิปไตย
อยางแทจริง” และเปนประเด็นสําคัญที่ทําใหนักลงทุนม่ันใจวา เม่ือการเมืองเริ่มมีความม่ันคงแลวเมียนมารจะหันมาฟนฟู
สภาพเศรษฐกิจอยางจริงจังตอไป 
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