
 

 

 
 

 

รายงานการสํารวจและสัมภาษณ์เชิงลึก 
ด้านนโยบายและยุทธศาสตร์อตุสาหกรรมอาหารของประเทศสมาชิกอาเซียน 

ระหว่างวันท่ี 25-29 มิถุนายน 2555   
ณ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์  

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

โดย สํานักนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 2
สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

สิงหาคม 2555 



สรุปรายงานการสาํรวจข้อมูลและสัมภาษณ์เชิงลึก 
ด้านนโยบายและยุทธศาสตรอุ์ตสาหกรรมอาหารของประเทศสมาชิกอาเซียน 

ภายใต้โครงการศูนย์สารสนเทศเพื่อการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์อุตสาหกรรมอาหาร (Intelligence Unit) ปี 2555 
ณ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร ์ระหว่างวันที่ 25-29 มิถุนายน 2555 

---------------------------------------- 

1. ข้อมูลสภาพทั่วไป 
1.1) สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ มีพ้ืนที่ 657,740 ตารางกิโลเมตร (ประมาณ 1.3 เท่าของ

ไทย) ภูมิประเทศตอนเหนือ ตะวันออกและตะวันตกถูกล้อมรอบด้วยเทือกเขา ตอนกลางเป็นที่ราบลุม่แม่นํ้าอิรวดี 
จินด์วิน และสะโตง มีเมืองเนปิดอว์ เป็นเมืองหลวง  ย่างกุ้ง และมัณฑะเลย์ เป็นเมืองสําคัญ  ปี พ.ศ. 2553 มี
ประชากรประมาณ 60 ล้านคน  ม ี135 เผ่าพันธ์ุ 8 เช้ือชาติหลัก ประกอบด้วย คนพม่า ร้อยละ 68  ไทใหญ ่
ร้อยละ 8 กะเหรี่ยง ร้อยละ 7 ยะไข ่ ร้อยละ 4 จีน ร้อยละ 3 มอญ ร้อยละ 2 และอินเดีย ร้อยละ 2 โดย
ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 90 คริสต์ ร้อยละ 5 และอิสลาม ร้อยละ 3.8  ใช้ภาษาเมียนมาร์
และภาษาอังกฤษในการติดต่อธุรกิจและการค้า 

1.2) เมียนมารม์ีจํานวนแรงงานทั้งสิ้น 31.7 ล้านคน กระจายอยู่ในภาคเกษตรกรรม รอ้ยละ 70 
ภาคอุตสาหกรรม ร้อยละ 7 และภาคบริการ ร้อยละ 23 ซึ่งจากการสอบถามนักธุรกจิไทยในย่างกุ้งอัตราค่าจ้าง 
แรงงานขั้นตํ่าเฉลี่ยอยู่ที่ 2,100 จ๊าต/วัน (ข้าราชการ 30,000 จ๊าต/เดือน พนักงานระดับปริญญาตรี 60,000 
จ๊าต/เดือน) โดยปี พ.ศ.2553 มผีลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ 28,700 ล้านดอลลาร์สหรฐั แบ่งเป็น ภาค
เกษตร ร้อยละ 43 ภาคอุตสาหกรรม ร้อยละ 20 และภาคบริการ ร้อยละ 36.8  และรายได้ประชาชาติต่อหัว
อยู่ที่ 469 ดอลลาร์สหรฐั  

1.3) ปัจจุบันระบบการศึกษาของเมียนมาร์ค่อนข้างอ่อนแอเมื่อเปรียบเทียบกับอดีต โดยเฉพาะ
ด้านคุณภาพการศึกษา เน่ืองจากรัฐบาลปรับระบบการศึกษาจากเดิม 12 ปี เหลือเพียง 10 ปี ประกอบกับ
การศึกษาขั้นอุดมศึกษามีการแยกมหาวิทยาลัยจากที่เคยรวมสหสาขาวิชาต่าง ๆ ไว้ในที่เดียวกัน เป็นการแยก
เรียนเฉพาะสาขาในแต่ละมมุเมืองเพ่ือลดปัญหาการรวมตัวของนักศึกษาเหมือนในอดีต 

1.4) ระบบอัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบันดีขึ้นกว่าเดิมหลังจากปรับเปลี่ยนมาใช้ระบบอัตราแลกเปลี่ยน
ลอยตัว ทําให้ค่าเงินในระบบกับตลาด (มืด) ไม่แตกต่างกันมากนัก โดยอัตราแลกเปลี่ยนในตลาดอยู่ที่ 820-880 
จ๊าต/ดอลลาร์สหรัฐฯ 

1.5) อาหารต่างชาติที่ได้รับความนิยมสูงในเมียนมาร์ ได้แก่ อาหารเกาหลี รองลงมา คือ อาหาร
จีน ไทย และญี่ปุ่น โดยพ้ืนฐานคนเมียนมาร์จะกินอยู่อย่างง่าย ซึ่งสามารถรับประทานข้าวสวย ราดด้วยนํ้ามัน
และนําผงชูรสมาคลุกก็สามารถรับประทานได้ โดยอาหารหลัก คือ ข้าว ซึ่งในแต่ละมือ้จะทานข้าวเป็นจํานวน
มาก และนิยมรสชาติเค็มและมัน 

1.6) อัตราค่าไฟฟ้าโรงงานอุตสาหกรรมอยูร่ะหว่าง 75-100 จ๊าต/หน่วย บ้านพักอาศัย 50 จ๊าต/
หน่วย เดิมการจ่ายไฟ จะจ่ายไฟ 6 ช่ัวโมง และดับ 6 ช่ัวโมง ตามเมืองใหญ่ (ในเขตอุตสาหกรรมจ่าย 3 ช่ัวโมง 
และดับ 3 ช่ัวโมง) ปัจจุบันรัฐบาลฟังเสียงประชาชนมีการบริหารจัดการใหม่ต้ังแต่เดือนพฤษภาคม 2555 ส่งผล
ให้ตามเมืองใหญ่ เช่น ย่างกุ้ง มัณฑะเลย์ และเนปิดอว์ จะมีการจ่ายไฟตลอดทั้งวัน 

1.7) ร้านค้าปลีกสมัยใหม่ที่ใหญ่ที่สุดในพม่า ช่ือว่า “City Mart” สินค้าที่จําหน่ายจะเป็นสินค้าของ 
ต่างประเทศ เช่น ไทย สิงคโปร์ มาเลเซีย แต่ความหลากหลายยังมีไม่มากนัก 
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2. ข้อมูลการสํารวจและการสัมภาษณ์หนว่ยงานภาครัฐและเอกชน 

2.1 หน่วยงานภาครัฐ 
1) การเขา้เยีย่มคารวะเอกอัครราชทูตไทยประจําย่างกุ้งและคณะ   ณ กรุงย่างกุ้ง 

เจ้าหน้าที่ สศอ. และเจ้าหน้าที่สถาบันอาหาร เข้าพบเอกอัครราชทูตไทย ผู้ช่วยทูต
พาณิชย์ไทย และฝ่ายเศรษฐกิจ โดยมีประเด็นจากการหารือสรุปได้ ดังน้ี 

เมียนมาร์หน่ึงในประเทศท่ีกําลังถูกจับตาจากนักลงทุนทั่วโลก ซึ่งไทยกําลังให้ความสนใจ
มากที่สุดในขณะน้ี จากการประกาศเปิดประเทศและการปฏิรูปนโยบายทางเศรษฐกิจ ที่ส่งผลให้เมียนมาร์กลาย
เป็นประเทศที่ดึงดูดนักลงทุนต่างชาติ จากสภาพภูมิประเทศ ศักยภาพทางเศรษฐกิจ และทรัพยากรธรรมชาติ 
ที่สมบูรณ์หลากหลายรอการพัฒนา อาทิ พลังงานธรรมชาติ อัญมณี ป่าไม้ ผลผลิตทางการเกษตรและประมง 
ทั้งน้ี ในหลกัการเมียนมาร์ได้เปิดประเทศมานานแล้ว และมีการพัฒนาประเทศโดยวางกรอบแผนพัฒนาประเทศ
ระยะ 30 ปี (พ.ศ. 2543-2573) ซึ่งมสีาระสาํคัญ คือ จะพัฒนาจากประเทศเกษตรกรรมไปสู่ประเทศอุตสาหกรรม 
โดยในภาคเกษตรกรรมได้กําหนดอย่างชัดเจนในการจัดสรรพืชเกษตร ปศุสัตว์ และประมง ในลักษณะการ 
Zoning แต่ยังมีนักลงทุนต่างชาติเข้าไปขอเช่าพ้ืนที่ หรือลงทุนในพ้ืนที่ต่าง ๆ ที่กําหนดไม่มากนัก ส่วนหน่ึงเป็น
ผลจากการที่ภาครัฐเป็นผู้กําหนดกฎระเบียบต่าง ๆ ซึ่งในทางปฏิบัติยังมีข้อจํากัดในการให้ความช่วยเหลือแก่
ภาคส่วนต่าง ๆ อยู่มาก 

สําหรับความโดดเด่นด้านเกษตรกรรมของเมียนมาร์ คอื ความอุดมสมบูรณ์ของแหล่ง
เพาะปลูกพืชอาหาร ซึ่งประเทศไทยโดดเด่นด้านการแปรรูปอาหาร จึงวางไทยเป็นแหล่งผลิตและเมยีนมาร์เป็น
แหล่งเพาะปลูก  ในส่วนภาคธุรกิจบริการ (ท่องเที่ยว โรงแรม และร้านอาหาร) คนพม่าจะมีความใส่ใจต่อลูกค้า
และบริการด้วยใจค่อนข้างสูง หากเปรียบเทียบกับประเทศเพ่ือนบ้านอ่ืนของไทย และให้ความน่าเช่ือถือประเทศ 
ไทยมากกว่าประเทศอ่ืน โดยปัจจุบันสินคา้ไทยเป็นที่นิยมมากและราคาสูง ในขณะที่ประชากรส่วนใหญ่ยังมี
รายได้น้อยและอํานาจซื้อตํ่า อย่างไรก็ตาม จากการท่ีนักลงทุนต่างชาติเข้าไปลงทุนเพ่ิมมากขึ้น จะส่งผลให้
กําลังซื้อของคนพม่าสูงข้ึนในไม่ช้า 

มุมมองความเห็นที่คาดว่าจะเป็นอุปสรรคต่อนักธุรกิจไทยรายใหม่ที่จะลงทุนในเมียนมาร์ 
คือ 

• การทําธุรกิจในเมียนมาร์หรือในประเทศต่างๆ ขึ้นอยู่กับมุมมองของนักธุรกิจเป็นสําคัญ 
กล่าวคือ หากต้ังเง่ือนไขให้ตนเอง โดยมองอุปสรรคเป็นอุปสรรคจะไม่สามารถเดินหน้าทําธุรกิจต่อได้ แต่หาก
มองอุปสรรคเป็นโอกาสทุกอย่างจะสามารถสําเร็จได้ ทั้งน้ี ควรมองว่านักลงทุนประเทศอ่ืน เช่น ญี่ปุ่น สิงค์โปร์ 
เกาหลีใต้ จีน มาเลเซยี ทําได้ นักธุรกิจไทยก็ควรทาํได้เช่นกัน เพราะเมยีนมาร์เป็นเพ่ือนบ้านที่นับถอืศาสนาพุทธ
และมีวิถีการดํารงชีวิตแบบระมัดระวังตัวเหมือนกัน ดังน้ัน ถือได้ว่าเป็นประเทศที่มีความปลอดภัยสูงประเทศ
หน่ึง (จํากัดเฉพาะในเขตที่ประชากรส่วนใหญ่เป็นเช้ือสายพม่า) 

• นักธุรกิจไทยต้องการลงทุนภายใต้กฎระเบียบและเง่ือนไขของประเทศน้ันที่ชัดเจน ซึ่ง
การออกกฎระเบียบของเมียนมาร์เป็นเร่ืองที่ควบคุมไม่ได้และยังไม่มีความชัดเจน แต่จะมีความยืดหยุ่นมากขึ้น 
ดังน้ัน หากนักธุรกิจไทยต้องการความชัดเจนอาจสูญเสียโอกาสสําคัญ ทําให้ต้องรอไปก่อนในขณะที่นักลงทุน
ชาติอ่ืนเข้าไปลงทุนและยึดครองเรียบร้อยแล้ว  สําหรับความชัดเจนคาดว่า จะปรากฏในไม่ช้า เน่ืองจากจะมี
การเลือกต้ังทั่วไปในปี พ.ศ. 2558 ซึ่งรัฐจะต้องเรียกคะแนนนิยมเพ่ิมขึ้นจากการออกนโยบายท่ีสําคัญ ๆ ในการ
พัฒนาประเทศท้ังภายในและต่างประเทศท่ีชัดเจนและจบัต้องได้ก่อนปี พ.ศ. 2558 

 
 



- 3 - 

 
2) กระทรวงเกษตรและชลประทาน (Ministry of Agriculture and Irrigation)  

ณ เมืองเนปิดอว์ 
     กระทรวงเกษตรและชลประทานเมียนมาร์ จัดต้ังข้ึนโดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือสนองต่อ

ความต้องการบริโภคภายใน และสนับสนุนการส่งออกผลผลิตด้านการเกษตรที่เกินความต้องการบริโภคเพ่ือ
สร้างรายได้ให้กับประเทศ รวมถึงให้ความช่วยเหลือเพ่ือการพัฒนาชนบทผ่านการพัฒนาทางการเกษตร ใน
ลักษณะการเพ่ิมรายได้ให้กับเกษตรกรด้วยการเพ่ิมผลผลิตพืชผลทางการเกษตร โดยมีกลยุทธ์การพัฒนาและ
หน้าที่สําคัญ ดังน้ี 

2.1) กลยุทธ์การพัฒนา 
• การใช้ประโยชน์จากเมล็ดพันธ์ุที่มีการปรับปรุงคุณภาพให้ดีขึ้น 
• การจัดต้ังฟาร์มต้นแบบสําหรับถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยเทคนิควิทยาศาสตร์สมัยใหม ่
• การใช้ประโยชน์ของปัจจัยการผลิตทางการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพในเวลา

ที่เหมาะสม 
• การลดการสญูเสียในระหว่างการผลิต (จากการเตรียมดินจนถึงการเก็บเกี่ยว) 
• การสร้างความเข้มแข็งในการเข้าถึงตลาดท้ังภายในและต่างประเทศ 

2.2) กระทรวงฯ มีหน้าที ่
• จัดเตรียมแผนพัฒนาการเกษตรทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว รวมถึง

โครงการต่าง ๆ และติดตามประเมนิผลโครงการทีม่ีการนําไปปฏิบัติแล้ว เพ่ือนําเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องพร้อมวิเคราะห์ รวมถึงการเตรียมการจัดทําและย่ืนโครงการพิเศษที่สอดคล้อง 
กับนโยบายต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์ของรัฐบาล 

• เก็บรวบรวมข้อมูลสถิติด้านการเกษตร วิเคราะห์ เพ่ือจัดทํารายงานเสนอต่อ
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง รวมถึงเผยแพร่ข้อมลูต่อสาธารณชน และสร้างความร่วมมือทางวิชาการด้านการเกษตร
กับองค์กรระหว่างประเทศ 

• สื่อสาร สร้างแรงจูงใจให้กับผู้ประกอบการท้องถิ่นและต่างชาติ เพ่ือให้เกิดการ
พัฒนาธุรกิจในภาคการเกษตร มีการบริหารจัดการ การค้าและกิจกรรมทางธุรกิจ เพ่ือส่งเสริมใหเ้กิดความร่วมมือ
ในการส่งออกสินค้าเกษตรกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องในสังกัดกระทรวง 

• การมีส่วนรว่มในการสร้างความร่วมมือขององค์กรต่าง ๆ กับหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียว 
ข้องด้านเกษตรกรรม และการพัฒนาบุคลากรด้านการเกษตรของเมียนมาร์ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 
เป็นต้น ทั้งน้ี กระทรวงฯ ได้มีการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน โดยจัดต้ังหน่วย “ASEAN” ขึ้น ภายใต้
การบริหารจัดการของฝ่ายวางแผนการเกษตร ซึ่งจะมีหน้าที่ คือ เป็นผูแ้ทนประสานงานกับกระทรวงอ่ืน ๆ ที่
เก่ียวกับกิจการอาเซียน  การร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืนในสังกัดกระทรวงฯ ดําเนินกิจกรรมเกษตรในการประชุม
ภาคเกษตรและป่าไม้ของอาเซียน การศึกษาและทบทวนภาวะเศรษฐกิจของประเทศสมาชิกอาเซียน การร่วมมือ
กับ AFTA ในการลดภาษีศุลกากรตามกรอบอาเซียน  และรายงานความก้าวหน้าและจัดทําข้อเสนอที่เก่ียวข้อง
กับกิจรรมอาเซียนใหแ้ก่ภาครัฐ 

3) กระทรวงอุตสาหกรรม (Ministry of Industry) ณ เมืองเนปิดอว์ 
บทบาทของกระทรวงอุตสาหกรรมเมียนมาร์  จะทําหน้าที่ควบคุมดูแลภาคการผลิตของ

อุตสาหกรรมประเภทต่าง ๆ ทั้งอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ อาทิ นํ้าตาล เครื่องด่ืมที่มีและไม่มีแอลกอออล์ เป็นต้น 
และอุตสาหกรรม SMEs เช่น สิ่งทอ อาหาร และเครื่องใช้ภายในบ้าน  รวมถึงให้การสนับสนุนการจัดต้ังโรงงาน  
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ตลอดจนจัดต้ังศูนย์ฝึกอบรมอุตสาหกรรม และบุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทักษะแรงงานในภาคการผลิต  
สําหรับโครงสร้างอุตสาหกรรมจะประกอบด้วย 

3.1 จํานวนสถานประกอบการ จําแนกตามลักษณะเจ้าของ (ข้อมูลปี 2553) แบ่งเป็น 
ของรัฐบาลจํานวน 791 สถานประกอบการ และของเอกชนจํานวน 101,000 สถานประกอบการ 

3.2 การจ้างงานภาคอุตสาหกรรม มีประมาณ 4.8 ล้านคน 
3.3 ขนาดของอุตสาหกรรม แบ่งเป็น 3 ขนาด ได้แก่  

• ขนาดเล็ก เงินลงทุน 1 ล้านจ๊าต คนงาน 50 คน การผลติ 2.5 ล้านจ๊าต/ปี 
• ขนาดกลาง เงินลงทุน 1-5 ล้านจ๊าต คนงาน 50-100 คน การผลิต 2.5-10 

ล้านจ๊าต/ปี 
• ขนาดใหญ่ เงินลงทุน 5 ล้านจ๊าตขึ้นไป คนงาน 100 คนขึ้นไป การผลติมากกว่า 

10 ล้านจ๊าต/ปี 
3.4 อุตสาหกรรมสําคญั คือ อุตสาหกรรมเคร่ืองด่ืมที่มีแอลกอฮอล์และไม่มีแอลกอออล์ 

อุตสาหกรรมนํ้าตาล อุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร อุตสาหกรรมประมง อุตสาหกรรมแปรรูปไมแ้ละเฟอร์นิเจอร ์
อุตสาหกรรมสิง่ทอ อุตสาหกรรมเหมืองแร่ เช่น อัญมณี และอุตสาหกรรมพลังงาน เช่น นํ้ามัน ไฟฟ้าจากเขื่อน 
ก๊าซธรรมชาติ เป็นต้น  โดยในปัจจุบันรัฐบาลกําลังพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดเล็กในพื้นที่ชนบทภายใต้แนวคิด 
OVOP (คล้าย OTOP ของไทย) เพ่ือช่วยพัฒนาเศรษฐกิจในชนบทใหเ้กิดการจ้างงานและประชาชนมีรายได้
เพ่ิมขึ้น ซึ่งจะเป็นการลดช่องว่างความยากจนในชนบทให้เหลือน้อยลง 

3.5 การพัฒนาภาคอุตสาหกรรมของเมียนมาร์ จะดําเนินการภายใต้แนวคิด “คลัสเตอร์
อุตสาหกรรม (Industrial Cluster)”  และการกําหนดเขตอุตสาหกรรม (Industrial Zone)  โดยมีการกําหนด 
Agro-based Industry เป็นอุตสาหกรรมเป้าหมาย  ตลอดจนการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน AEC 

4) กระทรวงปศุสัตว์และการประมง (Ministry of Livestock and Fisheries) 
ณ เมืองเนปิดอว์  

บทบาทกระทรวงปศุสัตว์และการประมงเมียนมาร์ จะทําหน้าที่พัฒนาด้านเกษตรในกลุ่ม 
ปศุสัตว์และประมง โดยกระทรวงฯ มีการวางกรอบการพัฒนาทั้งระยะสัน้และระยะยาว กลยุทธ์ที่เกี่ยวข้อง การ
ป้องกันและอนรุักษ์ทรัพยากร สัตว์นํ้าอ่ืน ๆ ตลอดจนการใหค้วามช่วยเหลือเกษตรกรในการพัฒนาปศุสัตว์ใน
ชนบทโดยการแพร่ขยายพันธ์ุ อาหารสัตว์ สัตวแพทย์และยารักษาโรค การป้องกันและการรักษาโรคปศุสัตว์ 
เป็นต้น ซึ่งจะสอดรับกับแผนพัฒนาประเทศระยะ 30 ปี (พ.ศ. 2543-2547) ของรัฐบาล นอกจากน้ีกระทรวงฯ 
ยังให้การสนับสนุนภาคเอกชนในเร่ืองเทคโนโลยี การตลาด และการลงทุน ในอุตสาหกรรมประมงและปศุสัตว์ 
เพ่ือส่งเสริมการแปรรูปและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้า สําหรับสาระโดยสรุป คือ 

• เมียนมาร์มีชายฝั่งทะเลยาวประมาณ 2,832 กิโลเมตร เป็นเขตไหล่ทวีปประมาณ 
228,781ตารางกิโลเมตร และเขตเศรษฐกิจจําเพาะประมาณ 486,000 ตารางกิโลเมตร โดยมีพ้ืนที่ชุ่มนํ้าประมาณ 
500,000 เฮกตาร์ หรือประมาณ 3,100,000 ไร่ (1 เฮกตาร์ เท่ากับ 6 ไร่ 1 งาน) ส่งผลให้มีแหล่งทรัพยากรทาง 
ทะเลที่หลากหลายและอุดมสมบูรณ์ และแหล่งในการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า โดยเฉพาะกุ้งทะเล จากรายงานการ
สํารวจทางทะเลพบว่า ในน่านน้ําของเมียนมาร์สามารถจับสัตว์นํ้าได้สูงสุดถึงปีละ 1.05 ล้านตัน (Maximum 
Sustainable Yield) แต่มีการใช้ประโยชน์เพียงร้อยละ 70 นอกจากน้ียังมีแหล่งนํ้าธรรมชาติภายในที่ประกอบ
ไปด้วยทะเลสาบ อ่างเก็บนํ้า บึง แม่นํ้า และคลอง มีพ้ืนที่รวมกันประมาณ 8.2 ล้านเฮกตาร์ หรือประมาณ 
51.2 ล้านไร่ 
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ยนมาร์มีการ 
ุกประเภท
ข็งห้องเย็น 

นการทั้งหมด 

โดยเร่ิมจาก
่วมมือด้าน 
ูงาน และ

• การเตรียมความพร้อมสู่ AEC ของกระทรวงฯ จะเน้นการสร้างความมั่นคงทางอาหาร 
และความปลอดภัยอาหาร เพ่ือให้มผีลผลิตปศุสัตว์และประมงที่เพียงพอต่อการบริโภคภายใน และมสี่วนเกินเพ่ือ
การส่งออก ซึ่งจะสามารถสร้างความไว้วางใจเรื่องคุณภาพและความปลอดภัยให้กับลูกค้า รวมถึงการสนับสนุน
ภาคเอกชนให้มีการแปรรูปมากข้ึนเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมใหก้ับผลิตภัณฑ์แทนการส่งออกในรูปวัตถุดิบ 

2.2 หน่วยงานภาคเอกชน 
1) สมาคมอุตสาหกรรมข้าวเมียนมาร์ (Myanmar Rice Industry Association: 

MRIA) ณ กรุงย่างกุ้ง 
• สมาคมอุตสาหกรรมข้าวเมียนมาร์ ก่อต้ังข้ึนในเดือนมกราคม พ.ศ. 2553 ซึ่งเป็นการ 

บูรณาการความร่วมมือระหว่าง 3 สมาคม ได้แก่ สมาคมผู้ผลิตข้าวเมียนมาร์ (Myanmar Paddy Producers 
Association : MPPA)  สมาคมโรงสีข้าวเมียนมาร์ (Myanmar Rice Millers Association : MRMA)  และ
สมาคมผูค้้าข้าวและข้าวเปลือกเมียนมาร์ (Myanmar Paddy & Rice Traders Association : MPRTA)  มี
วัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนากลไกห่วงโซ่อุปทาน  การบริหารจัดการมูลค่าเพ่ิมในอุตสาหกรรมข้าว ซึ่งจะนํามาสู่การ
เพ่ิมประสิทธิภาพในผลผลิตให้สูงข้ึน ทําให้เกิดความม่ันคงทางอาหารภายใน และเป็นผู้ส่งออกข้าวรายสําคัญ
ของโลก  ทั้งน้ี สมาชิกของสมาคมฯ ประกอบด้วย เกษตรกร โรงสี นายหน้า (พ่อค้าผู้ส่งออก) และผู้มีส่วนได้
เสียอ่ืน ๆ ในอุตสาหกรรมข้าวเมียนมาร์ 

 
โครงสร้างสมาคมอุตสาหกรรมข้าวเมียนมาร ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• การประมงมีความสําคัญต่อเศรษฐกิจของเมียนมาร์เป็นอย่างย่ิง โดยคนเมี

บริโภคสตัว์นํ้าปริมาณ 18 กิโลกรมั/คน/ปี (บริโภคเน้ือสัตว์ 6.2 กิโลกรัม) ปัจจุบันธุรกจิการทําประมงท
รวมท้ังการแปรรูปและการส่งออก ดําเนินการโดยภาคเอกชนทั้งสิ้น เรือประมง เรือขนส่ง โรงงานนํ้าแ
โรงงานปลาป่น และโรงงานแปรรูปต่าง ๆ ที่เคยเป็นของรฐั ขณะนี้ได้ขายหรือให้เอกชนเช่าไปดําเนิ
สําหรับการผลิตปศุสัตว์ที่สําคัญ ได้แก่ เน้ือวัว เน้ือหมู สัตวปีก แพะ/แกะ และไข่ไก่ 

• เมียนมาร์กับไทยมีความร่วมมือด้านการประมงมาเป็นระยะเวลานานแล้ว 
การค้าขายสัตว์นํ้า ซึ่งไทยนําเข้าสัตว์นํ้าทุกชนิดจากเมียนมาร์ผ่านทางจังหวัดระนอง  ส่วนความร
ปศุสัตว์มีมานานด้วยเช่นกัน ซึ่งจะเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านวิชาการระหว่างกันผ่านการศึกษาด
การฝึกอบรม เป็นต้น 

สมาพันธ์การค้าและอุตสาหกรรมแห่งสหภาพเมียนมาร์ 
(The Union of Myanmar Federation of Chambers of Commerce and Industry-UMFCCI) 

สมาคมอุตสาหกรรมข้าวเมียนมาร์ 
(Myanmar Rice Industry Association-MRIA)

กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิต กลุ่มโรงสี กลุ่มพ่อค้า 
(Producers Group) (Millers Group) (Traders Group)

กลุ่มบริษัท 
(Companies/Exporters
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• สมาคมฯ มีบทบาทรับผิดชอบการพัฒนาความย่ังยืนของข้าว ส่งเสริม สนับสนุนให้กับ

ทุกภาคส่วนอย่างเท่าเทียมกัน ตลอดจนประสานงานต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามนโยบาย
ข้าวที่ได้วางไว้โดยภาครัฐ ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนและรัฐบาล  โดยสมาคมฯ จะดําเนินการเป็น
อิสระต้ังแต่การเพาะปลูกข้าวจนเก็บเก่ียว ร่วมกับกระทรวงเกษตรและชลประทาน และกระทรวงพาณิชย์  
สําหรับผู้ซื้อต่างประเทศ สมาคมฯ มีความพร้อมที่จะอํานวยความสะดวกในการจับคู่ธุรกิจและให้ความช่วยเหลือ 
ที่จําเป็นอ่ืน ๆ 

• นโยบายข้าวของเมียนมาร์ เน้นสร้างความปลอดภัยด้านความมั่นคงอาหารและโภชนาการ 
ซึ่งจะเพ่ิมผลผลิตข้าวทั้งด้านปริมาณและคณุภาพ เพ่ือตอบสนองความต้องการที่เพ่ิมขึ้นสําหรับข้าวคุณภาพสูง 
รวมท้ังต้ังเป้าหมายที่จะเป็นผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่ในตลาดโลก ทั้งน้ี กว่าร้อยละ 70 ของประชากรเมียนมาร์
อาศัยอยู่ในชนบทประกอบอาชีพทํานา ดังน้ัน การดําเนินนโยบายของรัฐบาลจึงเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมในเขตพ้ืนที่ชนบท โดยเฉพาะในชุมชนที่ประกอบอาชีพทํานาควบคู่ไปด้วย 

• ความร่วมมอืระหว่างสมาคมอุตสาหกรรมข้าวเมียนมาร์กับนานาประเทศ ได้แก่  
(1) ความร่วมมือกับกรมการข้าวของไทย เมื่อวันที่ 19-22 กุมภาพันธ์ 2555 ณ 

เมืองย่างกุ้ง มีวัตถุประสงค์เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการผลิตและด้านการตลาดข้าว 
(2) การพบปะหารือกับเอกอัครราชทูตจีนประจํากรุงย่างกุ้ง เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 

2555 เก่ียวกับความร่วมมือในการนําเข้าเคร่ืองจักรจากประเทศจีน เพ่ือเพาะปลูกข้าวพันธ์ุผสมที่ให้ผลผลิตสูง 
และขยายการส่งออก 

(3) การลงนามในบันทึกความเข้าใจคลังสํารองอาหารของอินโดนีเซีย (Bulog) เมื่อ
วันที่ 28 มกราคม 2555 ณ กรุงย่างกุ้ง โดยตกลงจะขายข้าว 5% ปีละ 1-2 แสนตัน 

• ปัจจุบันเมียนมาร์มีการสง่ออกข้าวไปยังประเทศต่าง ๆ เช่น บังคลาเทศ มาเลเซีย  
ศรีลังกา กลุ่มประเทศแอฟริกัน และตะวันออกกลาง ซึ่งข้าวขาวของเมียนมาร์จะมีลักษณะเฉพาะ เช่น ความ
ปลอดภัยอาหารเน่ืองจากการเพาะปลูกใช้สารเคมีน้อยมาก และรสชาติธรรมชาติที่ดีเย่ียม ทั้งน้ี สมาคมฯ ยินดี
ต้อนรับนักลงทุน และผูค้้า (Treaders) จากนานาประเทศ เพ่ือสร้างความร่วมมือและดําเนินธุรกิจร่วมกันกับ
นักธุรกิจข้าวในภาคต่าง ๆ ของอุตสาหกรรมข้าวเมียนมาร์ 

• การพัฒนาอุตสาหกรรมข้าวเร่ิมจากกลุ่มบริษัทเช่ียวชาญด้านข้าว (Rice Specialization 
Companies : RSC) จะรวมกันในการดําเนินการผลิตระหว่างบริษัทรายใหญแ่ละพอ่ค้าท้องถิ่น โรงสี และ
เกษตรกร ซึ่งจะครอบคลุมถงึการทําเกษตรแบบมีพันธะสัญญา (Contract Farming) การให้เงินกู้ดอกเบ้ียตํ่า 
การให้เครดิตในเมล็ดพันธ์ุและปัจจัยการผลติ เช่น สารเคมี ตลอดจนจัดซื้อผลผลิตหลังการเก็บเก่ียว นอกจากน้ี
กระทรวงเกษตรและชลประทานจะให้การสนับสนุนด้านเทคนิค รวมถึงการจัดหาสายพันธ์ุบริสุทธ์ิเพ่ือการผลิต
เชิงพาณิชย์ของเมลด็พันธ์ุที่ผ่านการรับรองโดยกลุ่มบริษัทเช่ียวชาญด้านข้าว 

• การผลิตข้าว แบ่งเป็น พ้ืนที่หว่านในฤดูมรสุม 16-17 ล้านเอเคอร์ และพ้ืนที่หว่านใน
ฤดูร้อน 3 ล้านเอเคอร์  โดยผลผลิตข้าวเปลือกที่ผลิตได้ (ค่าเฉลี่ยของประเทศ) แบ่งเป็น ฤดูมรสุม ผลผลิต
ข้าวเปลือก 60-65 basket/acre (หรือ 1.25–1.35 ตัน/เอเคอร์) และฤดูร้อน ผลผลิตข้าวเปลอืก 70-75 
basket/acre (หรือ 1.45–1.56 ตัน/เอเคอร์) 

      • การผลติข้าวสาร (Milled rice production) 14-15 ล้านตัน/ปี โดยประเภทข้าวขาว
ของเมียนมาร์ ประกอบด้วย ข้าวเมล็ดยาว ได้แก่ Emata, Special Emata, Zeera และ Sin Thwe Lat  ข้าว
เมล็ดกลาง ได้แก่ Nga Sein  และข้าวเมล็ดกลมสั้น ได้แก่ Nga Kywe และ Paw San  สําหรับการบริโภค 
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ข้าวสารและการค้าในประเทศจะอยู่ที่ 11-13 ล้านตัน/ปี ซึ่งอัตราการบริโภคข้าวต่อคนถือได้ว่าสูงที่สุดในโลก
อยู่ที่ 210 กิโลกรัม ที่เหลือจากการบริโภคในประเทศประมาณ 2-3 ล้านตัน/ปี จะส่งออกต่างประเทศ 

2) กลุ่มเกษตรกรและโรงสขี้าว   ณ เมืองหงสาวดี (พะโค) 
โรงสีข้าวและกลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกข้าวในพ้ืนที่มีการพ่ึงพาซึ่งกันและกันและรวมตัวกัน

อย่างเข้มแข็งโดยไม่ต้องอาศัยการช่วยเหลือจากภาครัฐ ซึ่งรายละเอียดจากการสัมภาษณ์สรุปได้ ดังน้ี 
• พ้ืนที่เพาะปลูกข้าวของกลุม่เป็นของรฐับาล โดยกลุม่เช่าพ้ืนที่เป็นเวลา 60 ปี ค่าเช่าอยู่ที่ 

2 จ๊าต/เอเคอร์/ปี  ทั้งน้ี ก่อนปี พ.ศ. 2546 ค่าเช่าที่นารัฐบาลจะเรียกเก็บเป็นส่วย หรือผลผลิตข้าวสารร้อยละ 7 
ของผลผลิตที่ได้ต่อเอเคอร์  สําหรับโรงสีข้าวเป็นของเอกชน มีกําลังการผลิต 164 ตันข้าวเปลือก (สไีด้ข้าวสาร 
100 ตัน) เดินเคร่ืองประมาณ 8 ช่ัวโมง/วัน ทําการสีข้าวในกลุ่มเกษตรกรของตนเองและรับจ้างสีให้ผูอ่ื้น ในส่วน
การเช่าพ้ืนที่เพาะปลูกและการจัดต้ังโรงสีข้าว จะต้องขออนุญาตจากกระทรวงเกษตรและชลประทาน และ
กระทรวงอุตสาหกรรม 

• การเพาะปลูกข้าวของเกษตรกรจะมี 3 สายพันธ์ุ คือ พอซาน (Paw San) ระยะเวลา
เก็บเก่ียว 4 เดือน ราคาขายส่ง 25,000 จา๊ต/กระสอบ (50 กิโลกรัม)  งะเส็ง (Nga Sein) ระยะเวลาเก็บเก่ียว 
3 เดือน  ราคาขายส่ง 13,000 จ๊าต/กระสอบ  และอะมาทา (Emata) ระยะเวลาเก็บเก่ียว 3 เดือน ราคาขาย
ส่ง 15,000 จ๊าต/กระสอบ  โดยเกษตรกรจะเพาะปลูกข้าวแบบนาดําปีละ 2 ครั้ง คือ ช่วงฤดูฝนประมาณเดือน
มิถุนายน และช่วงฤดูร้อนประมาณเดือนมกราคม และไมส่ามารถเพาะปลูกได้ปีละ 3 ครั้ง เน่ืองจากขาดระบบ
ชลประทานรองรับ ในส่วนเมล็ดพันธ์ุจะมาจากการเพาะเอง รัฐบาลให้ หรือซื้อจากรัฐบาล  

• การตลาด แบ่งเป็น ในประเทศจะขายข้าวในพ้ืนที่เมืองพะโค เมืองย่างกุ้ง และเมือง 
มัณฑะเลย์ โดยสภาพการแข่งขันทั้งขายส่งและขายปลีก รวมถึงการรับซื้อมีความรุนแรงมาก จะแข่งขันกันซื้อ
จากทุกแหล่ง แต่เวลาขายจะหารือและตกลงราคาขายร่วมกันเพ่ือให้ได้ราคาตามท่ีต้องการ สําหรับราคาขายจะ
ไม่มีการควบคมุจากภาครัฐ แต่จะเป็นการข้ึนลงตามสภาพอากาศและกลไกตลาด ซึ่งทีผ่่านมาจนถึงปัจจุบันการ
เปลี่ยนแปลงของราคามีน้อยมาก ในส่วนต่างประเทศกลุ่มจะเป็นสมาชิกของ MRIA ซึ่งจะขายข้าวผ่านสมาคมฯ  
โดยสมาคมฯ จะกําหนดว่าตลาดข้าวในต่างประเทศต้องการข้าวสายพันธ์ุอะไรเพ่ือให้เกษตรกรปลูก ทั้งน้ี คู่แข่ง
สําคัญ คือ ไทย เวียดนาม และอินโดนีเซยี สําหรับตลาดส่งออก คือ กลุ่มประเทศแอฟริกา บังคลาเทศ โดย
ประเทศดังกล่าวจะนิยมนําเข้าข้าวสายพันธ์ุอะมาทา (AMATA) ส่วนข้าวสายพันธ์ุพอซานจะนิยมบรโิภคภายใน
เป็นส่วนใหญ ่

• การเปิดสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC กลุ่มมองว่าจะเกิดผลกระทบในเชงิลบ 
เน่ืองจากจะเกิดการสร้างมาตรฐาน กฎระเบียบต่าง ๆ ออกมาบังคับใช้ ซึ่งจะทําให้ต้นทุนในการผลิตสูงขึ้น เช่น 
ค่าขนส่ง เดิมสามารถบรรทุกได้อย่างอิสระ จะถูกต้ังกฎให้บรรทุกจํากัดนํ้าหนัก  ทําให้การบรรทุก/คัน/เที่ยวทํา
ได้น้อยลง อีกทั้งการผ่านด่านระหว่างทางจะมีความเข้มงวดมากข้ึน และอาจมีการต้ังด่านตรวจถี่มากขึ้น เป็นต้น  
สําหรับการที่รฐับาลส่งเสริมและสนับสนุนให้ต่างชาติเข้ามาลงทุนในอุตสาหกรรมข้าวในเมียนมาร์ กลุ่มมองว่า
จะดีต่อการจ้างงานในประเทศทําให้คนเมียนมาร์มีงานทํา มีการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยี มีการแลกกันขายสาย
พันธ์ุข้าวระหว่างกัน ซึ่งอาจมีการแข่งขันกันบ้างเพ่ือพัฒนาตนเอง 

3) สมาคมผู้สง่ออกและผูผ้ลิตอาหารบนฐานการเกษตรเมียนมาร์ (Myanmar Agro-
based Food Processors & Exporters Association: MAFPEA) ณ กรุงย่างกุ้ง 

• สมาคมฯ กอ่ต้ังขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือเป็นองค์กรกลางในการช่วยปรับปรุงคณุภาพ
ผลิตภัณฑ์อาหารบนฐานการเกษตร เช่ือมโยงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในห่วงโซ่อุปทานในท้องถิ่นและระหว่างประเทศ  
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จัดกิจกรรมการส่งออกอาหารสําเร็จรปูบนฐานการเกษตรของผู้ผลติท้องถิน่สู่นานาประเทศ และปรับปรงุความรู้ใน
ด้านเทคโนโลยีและคุณภาพของผู้ผลิตอาหารท้องถิ่นบนฐานการเกษตร 

• ปัจจุบันสมาคมฯ มีสมาชิกมากกว่า 30,000 ราย มีความรว่มมือด้านวิชาการกับหน่วยงาน 
ระหว่างประเทศต่าง ๆ เช่น ญี่ปุ่น  โดยสมาคมฯ มีห้องปฏิบัติการด้านอาหารตามมาตรฐานสากลไว้เป็นจุดเช่ือม
ระหว่างภาครัฐและเอกชน เพ่ือให้การสนับสนุนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนในการผลิตอาหารของเมียนมาร์
ให้ได้คุณภาพสูงและมีความปลอดภัยเพ่ือการส่งออก ซึ่งได้เปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2554 
โดยห้องปฏิบัติการดังกล่าวได้ตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างผลิตภัณฑ์อาหารที่หลากหลายมากกว่า 900 ตัวอย่าง และ 
ในเดือนกุมภาพันธ์ 2554  สมาคมฯ ได้ประกาศแนวปฏิบัติ “มาตรฐานสมัครใจอาหารของสมาคมฯ 2011” 
(MAFPEA's Food Voluntary Standards 2011)”  เพ่ือเป็นแนวทางสําหรับผู้ผลิตอาหารในเมียนมาร์ที่
ต้องการผลิตอาหารที่มีความปลอดภัยและคุณภาพสูงเพ่ือการส่งออก 

• จากการท่ีผู้บริโภคให้ความสําคัญในเรื่อง “คุณภาพและความปลอดภัย” สมาคมฯ จึง
อยู่ระหว่างการพัฒนาในหลายด้าน เพ่ือสนับสนุนผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารของเมียนมาร์ให้มีการผลิต
อาหารที่ปลอดภัยและมีคุณภาพสูงสําหรับการบริโภคภายในประเทศและส่งออก โดยสมาคมฯ กําลังดําเนินการ  
จัดทําร่างกฎหมายคุม้ครองผูบ้ริโภคในประเทศ และการจัดทํากฎหมายอาหารของเมยีนมาร์ฉบับใหม่อยู่ในขณะน้ี 

• เมียนมาร์มผีู้ผลิตในอุตสาหกรรมอาหารมากกว่าร้อยละ 60 ของอุตสาหกรรมทั้งหมด 
ส่วนใหญ่เป็นผูผ้ลิตขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) แบ่งตามประเภทผลิตภัณฑ์ที่สําคัญได้ 5 กลุ่ม คือ  กลุ่ม
เคร่ืองด่ืม (Beverage)  กลุ่มนมและผลิตภัณฑ์จากนม (Milk)  กลุ่มอาหารกระป๋อง (Preserved Food)  กลุ่ม
อาหารจากธรรมชาติ (Natural Food)  และกลุ่มเบเกอร่ีและขนมอบกรอบ 

• กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารท่ีคาดว่าจะมีความสําคัญทั้งเพ่ือการบริโภคภายในและเพ่ือการ
ส่งออกในอนาคต ได้แก่ 1) ไวน์ผัก/ผลไม้ (Vegetable wine) เช่น Plum Wine  2) นมและผลิตภัณฑ์จากนม 
(Dairy Product)  3) นํ้าผลไม้ (Fruit Juice)  4) Preserved Food with Sugar  และ 5) ปลากระป๋อง 

• ปัญหาของอุตสาหกรรมอาหาร คือ โรงงานส่วนใหญ่ยังเป็นขนาดเล็ก จึงไม่เห็นความ
จําเป็นที่จะต้องมีการผลิตอาหารทีป่ลอดภัยตามสขุอนามัยในการผลิตอาหาร (Food Sanitation) และมีจํานวน
น้อยมากที่มีมาตรฐาน เช่น GMP HACCP เฉพาะสินค้าที่ส่งออกไป EU  ซึ่งการส่งออกส่วนใหญจ่ะอยู่ในรูป
วัตถุดิบมากกว่าการแปรรูป ทั้งน้ี หากมีการขยายตัวด้านการส่งออกในอนาคต การผลิตอาหารคงจะต้องคํานึง 
ถึงเรื่องความปลอดภัยและมาตรฐานสขุอนามัยด้านการผลติในระดับสากล สมาคมฯ จึงต้องการความช่วยเหลือ
จากไทยในเรื่ององค์ความรู้ ที่ปรึกษา ผู้เช่ียวชาญ เพ่ือช่วยในการจัดทําร่างกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค  กฎหมาย 
อาหารฉบับใหม่  และ ห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร ซึ่งสมาคมฯ และสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาของเมียนมาร์อยู่ระหว่างดําเนินการ 

4) ร้านอาหารไทย Ko’s Kitchen   ณ เมอืงมัณฑะเลย์ 
• ดําเนินงานโดยคนไทย (แม่ครัวคนไทย 2 คน มีลูกมอืเป็นคนเมียนมาร์ เปิดบริการ 

ทุกวันต้ังแต่เวลา 11.30–22.00 น. (ปิดบรกิารช่วงบ่ายเวลา 14.30–17.30 น.) 
• รสชาติอาหารยังคงเอกลักษณ์แบบไทย ๆ แต่จะมกีารปรับเปลี่ยนตามความชอบของ

ลูกค้าในแต่ละชนชาติ เช่น คนเมียนมาร์นิยมรสชาติค่อนข้างจืด ไม่เผ็ดมาก และนิยมแกงหรือเมนูต่าง ๆ ที่ไม่มี
กะทิ ซึ่งร้านจะมีการคิดค้นเมนูอาหารใหม ่ๆ ออกมาตอบสนองความต้องการของลูกค้าเป็นระยะ เช่น กุ้งทอด
ซอสสะระแหน่  สําหรับสูตรอาหารของทางร้านจะไม่นิยมใสผ่งชูรส แต่จะใส่ผงปรุงรสคนอร์แทน ซึง่ช่วงที่ขาย
ดีจะสอดคล้องกับช่วงท่องเที่ยว คือ กันยายน–มกราคม  ราคาขายอยู่ในระดับปานกลาง เหมือน Food Court  

 



- 9 - 

 
ตามห้างสรรพสินค้าช้ันนําในกรุงเทพฯ เช่น แกงเขียวหวาน ราคา 4,000 จ๊าด/ถ้วย โดยมีกลุ่มลูกค้าที่เป็นทั้ง
คนเมียนมาร์ ไทย และชาวตะวันตก 

• เมนูอาหารท่ีเป็นที่นิยมของลูกค้า ประกอบด้วย 
(1) ต้มยํากุ้ง  กระเพราหมู/ไก่ แกงเขียวหวานไก่ 
(2) นํ้าพริกกะปิ ยําปลาดุกฟู แกงป่า ผัดฉ่า 
(3) เมนูอาหารจานเดียวที่ขายดี คือ ผัดไทย ผัดซีอ๊ิว และขา้วกระเพราไข่ดาว 
(4) เมนูขนมยอดนิยม คือ ครองแครง บัวลอย ลอดช่อง และกล้วยเช่ือม 
(5) เคร่ืองด่ืมยอดนิยม คือ ไวน์ผลไม้ เช่น ไวน์องุ่น 

• วัตถุดิบที่ใช้ในการทําอาหารสามารถหาซื้อได้ภายในท้องถิ่น คือ ตลาดมัณฑะเลย์ โดย
มีการนําเข้าจากไทยบ้าง (เมยีนมาร์ไม่มี หรือมีก็เทียบเคยีงรสชาติไทยไม่ได้) ได้แก่ มะกรูด และกระชาย ส่วน
ใบกระเพราจะนําต้นจากไทยมาปลูกในเมียนมาร์  นอกจากน้ีในส่วนพริกแกงประเภทต่าง ๆ จะทําเองทั้งหมด 
ในส่วนข้าวสวยจะใช้ข้าวพอซาน (Paw San) ของเมียนมาร์ เน่ืองจากข้าวหอมมะลิของไทยน่ิมเกินไปจึงไม่เป็น
ที่นิยม 

5) บริษัท Mya Bu Milk Factory จํากัด   ณ เมืองมัณฑะเลย์ 
• โรงงานผลิตนมก้อน นมข้นหวาน และนมผง ทีใ่หญ่ที่สุดของเมียนมาร์ ก่อต้ังมา

ประมาณ 30 ปี (พ.ศ. 2525) เป็นบริษัทท้องถิ่นดําเนินธุรกิจในลักษณะครอบครัว โดยจะรับซื้อนํ้านมดิบจาก
เกษตรกรในพ้ืนที่ตามนํ้าหนักไม่พิจารณาที่เปอร์เซนต์ไขมัน แต่จะตรวจสอบว่าผสมนํ้าหรือไม่เท่าน้ัน และให้
การสนับสนุนช่วยเหลือเกษตรกรในลักษณะเหมาซื้อล่วงหน้าเหมือนการประกันราคา ซึ่งมีโคนมอยู่ในพ้ืนที่
ประมาณ 50,000-100,000 ตัว ให้นํ้านมเฉล่ีย 1 วิค/ตัว/วัน โรงงานมีกําลังการผลิตเฉล่ียวันละ 60,000 กิโลกรมั  
มีส่วนแบ่งตลาดมากกว่าร้อยละ 50 ของยอดขายนมและผลิตภัณฑ์นมของเมียนมาร์ทั้งประเทศ มีแรงงาน
ประมาณ 300 คนจ่ายค่าจ้างแรงงาน 3,000 จ๊าด/วัน 

• การผลิตของบริษัทฯ ประกอบด้วย นมก้อน (เก็บได้นาน 1 เดือน) เป็นผลิตภัณฑ์หลกั
ของบริษัทฯ มีสัดส่วนการผลิตประมาณร้อยละ 90 ที่เหลือร้อยละ 10 เป็นการผลิตนมข้นหวาน และนมผง 
(เก็บได้นาน 1 ปี) นอกจากน้ี ในอนาคตจะทําการผลิตนํ้ามันรําข้าวเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมใหก้ับสินค้าด้วย 

• ประเภทผลิตภัณฑ์นม 
1) นมก้อน เร่ิมจากนํา “นมสด” ผสม “นํ้าตาล” เค่ียวด้วยความร้อนให้นํ้าระเหย

ออกไปจนทําให้นมข้นขึ้น แลว้ลดระดับอุณหภูมิให้ตํ่าลงประมาณ 60 องศาเซลเซียส ประมาณ 10 นาที ปล่อย
ลงบรรจุให้แข็งตัวในกล่องกระดาษ โดย 1 กล่องบรรจุ 14 วิค หรือประมาณ 22.4 กิโลกรัม เดิมบรรจุลงป๊ิบ  
(1 วิค เท่ากับ 1.6 กิโลกรัม) ซึ่งนมก้อนส่วนใหญ่จะถูกนําไปใช้ในการชงชานมและกาแฟ เป็นเคร่ืองด่ืมร้อนเย็น 
(เหมือนคนไทยสมัยก่อน) ปัจจุบันมีกําลังการผลิต 25-30 ตัน/วัน ผลิตทุกวัน โดยใน 1 วันเดินเครื่องผลิต
ประมาณ 15-18 ช่ัวโมง ส่วนสาเหตุที่ไม่สามารถผลิตได้ 24 ช่ัวโมงต่อเน่ือง เน่ืองจากนมสดจากเกษตรกรนํามา
จําหน่ายไม่พร้อมกัน และในฤดูร้อนไฟฟ้าจะดับบ่อย (บริษัทมีเคร่ืองป่ันไฟของตนเอง) ซึ่งหากใช้มากจะทําให้
ต้นทุนการผลิตสูงข้ึน 

2) นมผง เป็นการผลิตเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรในช่วงที่นํ้านมดิบมีปริมาณมาก โดยซื้อ
เคร่ืองจักรเพ่ือผลิตนมผงจากประเทศจีน ซึง่ใน 1 ช่ัวโมง จะผลิตนมผงได้ประมาณ 100 กิโลกรัม ใช้นํ้านมดิบ
ประมาณ 1,000 กิโลกรัม  ปัจจุบันบริษัทฯ มีฟารม์เลี้ยงโคนม (สายพันธ์ุอังกฤษ) ของตนเองประมาณ 100 ตัว 
ผลิตนํ้านมได้ประมาณ 6 วิค/วัน/ตัว และรับซื้อนํ้านมดิบจากครอบครัวหรือฟาร์มโคนมของเกษตรกรรายย่อย
ในท้องถิ่นที่กระจายอยู่ทั่วไป โดยราคารับซื้อเฉล่ียจะอยู่ที ่500 จ๊าต/วิค 
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• การตลาด บริษัทฯ มีจุดจําหน่ายสินค้า 2 แห่ง คือ เมอืงย่างกุ้ง และเมืองมัณฑะเลย์ 

ซึ่งพ่อค้าหรอืตัวแทนร้านค้าจากต่างถ่ินจะมารับซื้อแล้วกระจายสนิค้าไปยังท้องถิ่นต่าง ๆ โดยผ่านช่องทางร้านคา้ 
ด้ังเดิม หรือร้านค้าปลีกสมัยใหม่  ทั้งน้ี บรษิัทฯ ไม่มีการโฆษณาแต่เน้นใช้การบอกต่อเรื่องคุณภาพ  สําหรับ
สัดส่วนการจําหน่าย แบ่งเป็น กลุ่มร้านค้า ร้อยละ 90 และผู้บริโภคท่ัวไป ร้อยละ 10 ซึ่งราคาจําหน่ายนมก้อน
จะอยู่ที่ 30,000 จ๊าต/กล่อง  นมผง (1 ห่อมี 20 ซองๆ ละ 20 กรัม) จะอยู่ที่ 2,700 จ๊าต/ห่อ  และนมข้นหวาน
กระป๋องขนาด 390 กรัม จะอยู่ที่ 660 จ๊าต/กระป๋อง 

• โรงงานอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์นม จะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของรัฐบาลเมียนมาร์ 
การผลิตจะต้องเป็นไปตามกฎระเบียบมาตรฐานอาหาร (Food Regulation: FDA) โดยหน่วยงานรัฐที่เกีย่วข้องจะ
มาสุ่มตรวจคุณภาพผลิตภัณฑ์ปีละ 1 ครั้ง และบริษทัฯ จะต้องส่งตัวอย่างผลิตภัณฑ์ไปตรวจสอบคุณภาพทุก  
6 เดือนด้วย นอกจากน้ีบริษัทฯ ได้จ้างบริษัทท้องถิ่นมาดําเนินการยกระดับมาตรฐานการผลิตของโรงงาน เช่น 
ระบบ ISO 9001 

• ความต้องการของบรษิัทฯ คือ การปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐาน GMP และ 
HACCP และการพัฒนาคุณภาพนํ้านมดิบเพ่ือนําไปผลิตผลติภัณฑ์ต่อเน่ืองอ่ืน ๆ ที่ตลาดภายในประเทศมีความ
ต้องการมาก เช่น เบเกอรี ่แต่การผลิตยังไมเ่พียงพอกับความต้องการ ซึ่งการดําเนินธุรกิจที่ผ่านมาจะใช้ภูมิปัญญา 
ตนเอง ความช่วยเหลือจากภาครัฐมีน้อยมาก ส่วนใหญจ่ะเป็นการฝึกอบรมให้ความรู้เป็นสําคัญ สําหรับเร่ือง 
AEC บริษัทฯ ยังไม่ทราบว่าคืออะไร แต่มีความเห็นว่าแม้จะเปิด AEC แล้วทําใหม้ีคูแ่ข่งมากขึ้น บริษัทฯ ยังคง
ได้เปรียบโดยเฉพาะเรื่องวัตถุดิบที่สามารถจัดหาได้ภายในพ้ืนที่ 

6) บริษัท Myanmar C.P. Livestock (เครือเจริญโภคภัณฑ์)   ณ กรุงย่างกุ้ง 
• บริษัท Myanmar C.P. Livestock เปิดดําเนินธุรกิจในเมียนมาร์ ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2540  

(ปีแรกที่เปิดประเทศ หลังจากน้ันได้ปิดประเทศ) โดยเน้นการลงทุนในธุรกิจอาหารสัตว์ ฟาร์มเพาะเลี้ยงไก่เน้ือ 
และสุกรก่อน และในปี พ.ศ. 2548 ได้เริ่มธุรกิจอาหารในสว่น Packaged Food ภายใต้แบรนด์ CP เช่น ลูกช้ิน 
ไส้กรอก กุนเชียง และอาหารสําเร็จรูป Kiosk Food ภายใต้แบรนด์ 5 Star เช่น ไก่ย่างห้าดาว  นอกจากน้ีมี
แผนการขยายธุรกิจบริการด้านอาหารภายใต้ร้าน ซ.ีพี. เฟรชมาร์ท (C.P. Fresh Mart) และจะขยายไปสู่
ผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพสัตว์ด้วย (Animal Health Products) เน่ืองจากสภาพแวดล้อมด้านการลงทุนในปัจจุบัน
ของเมียนมาร์ดีขึ้น โดยได้กําหนดวิสัยทัศน์ที่จะเป็น “ครัวของเมียนมาร์ (Kitchen of the Myanmar)” 

• บริษัทฯ เร่ิมต้นลงทุนในกลุ่มปศุสัตว์  โดยการดําเนินการเริ่มจากการขอเช่าพ้ืนที่เพ่ือ
ทําธุรกิจ ซึ่งต้องติดต่อขอเช่าที่ดินจากกระทรวงปศุสัตว์และประมง (Ministry of Livestock and Fisheries) 
และทําการประกอบธุรกิจหรือต้ังโรงงานผลิตในเขตนิคมอุตสาหกรรมเมืองย่างกุ้ง โดยย่ืนขออนุญาตจาก 
“Yangon City Development Committee: YCDC”  ช่วงแรกของการดําเนินการค่อนข้างลําบาก เน่ืองจาก
สภาพพ้ืนท่ีที่เข้าไปต้ังโรงงานขาดระบบสาธารณูปโภคเกือบทุกด้าน รวมถึงต้องทําการบุกเบิกพ้ืนที่ใหม่ด้วย
ตนเอง ตลอดจนมีข้อจํากัดในทางปฏิบัติที่ยุ่งยากมาก ทั้งการนําเข้าและการไม่มีแหลง่เงินทุนภายในให้บริการ  
อย่างไรก็ตาม เมื่อรัฐบาลใหม่เข้ามาบริหารประเทศต้ังแต่ ปี พ.ศ. 2554 ทุกอย่างเร่ิมดีขึ้นเป็นลําดับเน่ืองจาก
รัฐบาลฟังเสียงประชาชน 

• หลักการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ จะปฏิบัติทุกอย่างให้ถูกต้องตามกฎหมายตามที่รัฐบาล
เมียนมาร์กําหนด พร้อมทั้งหากรัฐบาลขอความร่วมมือในด้านต่าง ๆ ทางบริษัทฯ จะให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี 
นอกจากน้ีบริษัทฯ ยังให้ความสําคัญในเรือ่งความปลอดภัยของอาหาร จึงได้ทําการย่ืนขอมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อาหารจาก Ministry of Health โดยบริษทัฯ ได้รับ  “อย.”  เป็นรายแรกของเมียนมาร ์และเน่ืองจากเป็นรายแรก 
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ที่เข้าไปดําเนินการจึงมีความยุ่งยากและล่าช้า เน่ืองจากเป็นเรื่องใหม่ในการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ  ทั้งน้ี 
แนวปฏิบัติดังกล่าวเมียนมาร์จะนําไปใช้กับผลิตภัณฑ์อาหารอ่ืน ๆ ในระยะต่อไป 

• วิธีการเข้าสู่ตลาดของบริษัทฯ เร่ิมจากการส่งเสริมการเลี้ยงไก่ ซึ่งไก่สายพันธ์ุพ้ืนเมือง
ของเมียนมาร์จะเป็นที่นิยม เน้ือมีสีเหลือง ในขณะที่ไก่ของ ซี.พี. เน้ือเป็นสีขาว ทําให้ช่วงแรกคนพม่าไม่กล้า
ทานไก่ ซ.ีพี. ทั้งท่ีมีราคาถูกกว่า บริษัทฯ จึงได้นําลูกไก่ ซ.ีพี. ให้เกษตรกรทดลองเลี้ยงครอบครัวละ 3,000 ตัว 
ให้ยืมเทคโนโลยีและอุปกรณ์ และขายกลับให้บริษัทฯ ซึ่งเกษตรกรมีความพึงพอใจเพราะได้ผลผลิตดี บริโภค
แล้วไม่เป็นอันตราย และราคาจําหน่ายไม่แพง จึงทําใหไ้ก่ ซ.ีพี. ได้รับความนิยมจากการบอกเล่าปากต่อปาก  
ส่งผลใหค้วามต้องการขยายตัวเป็นทวีคูณทั้งการเพาะเลี้ยงและการบริโภค 

• ช่องทางการจําหน่ายสินคา้ของบริษัทฯ แบ่งเป็น กลุ่มอาหารสัตว์ จะขายตรงให้กับ
เกษตรกร และกลุ่มอาหาร ขายผ่าน 3 ช่องทาง คือ ร้านค้าด้ังเดิม ประมาณร้อยละ 95 ของยอดขายทั้งหมด 
โดยมี 21 ศูนย์กระจายสินค้าและมีบริษทัคา้ส่งของเมียนมาร์เป็นตัวแทนจัดจําหน่าย ร้านค้าปลีกสมยัใหม่ และ 
ธุรกิจบริการ เช่น โรงแรม ร้านอาหาร สําหรับการพัฒนาสินค้าอาหารในอนาคตบริษัทฯ คาดว่าจะเป็นกลุ่ม
สินค้าอาหารที่บรรจุในถุงรีทอร์ต (retort pouch) หรือที่มีลักษณะเป็นอาหารพร้อมรับประทาน โดยขณะน้ี
เมียนมาร์เริม่มคีวามหลากหลายของอาหารแปรรูปมากขึน้ เช่น ผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแช่เยือกแข็ง ปลากระป๋อง 
และข้าวบรรจุถุงสุญญากาศ 

• การจ้างงาน แรงงานท้องถิ่นของบริษัทฯ จะจ้างอยู่ที่ 2,300 จ๊าต/วัน สูงกว่าค่าแรง
ขั้นตํ่าที่ 2,100 จ๊าต/วัน โดยแรงงานจะมีบุคลิกภาพใกล้เคียงคนไทย คอื ไม่กล้าแสดงความคิดเห็น ไม่ถาม แต่
เป็นคน nice พร้อมการเรียนรู้ และมีความต้ังใจ 

• กฎระเบียบของเมียนมารใ์นด้านต่างๆ ยังไม่มีความชัดเจน ไม่มีเอกสารที่เป็นลายลกัษณ์
อักษรอย่างเป็นทางการพร้อมการประกาศเพ่ือถือปฏิบัติให้ทราบโดยทั่วกันมีน้อยมาก ในบางคร้ังกฎระเบียบ
ใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้น ผู้ประกอบการต้องติดตามเองจากหนังสือพิมพ์ และนํามาตีความด้วยตนเองว่าต้องนํามาปฏิบัติ 
ตามหรือไม่ ซึ่งบริษัทฯ ได้ทําการจ้างที่ปรึกษากฎหมาย ที่เป็นคนท้องถิ่นช่วยดําเนินการในเรื่องดังกล่าว  ดังน้ัน 
การมาลงทุนจึงต้องมีการศึกษาด้านกฎระเบียบให้ดี เน่ืองจากกําลังจะเปิดประเทศ ถา้จะเข้ามาควรปฏิบัติตาม
กฎกติกาและเดินให้ถูกต้อง อย่าคิดเองและตีความเอง ตัวอย่างเช่น การโอนเงินกลับประเทศต้องขออนุญาต
จากรัฐบาล บริษัทฯ จึงมีนโยบายนําผลกําไรที่ได้มาขยายการลงทุนของบริษัทฯ อย่างต่อเน่ืองแทนการส่งเงิน
กลับประเทศ 

• การเปิด AEC บริษัทฯ คาดว่า จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อหลายภาคส่วนที่เก่ียวข้อง ทั้ง
ในระดับประเทศที่จะก่อให้เกิดฐานการผลิตเพ่ือการส่งออกไปยังประเทศที่ติดพรมแดนโดยเฉพาะจีน และอินเดีย 
นอกจากน้ี อินเดียยังมองเมียนมาร์เป็นประตูสู่อาเซียน และจีนได้ลงทุนสร้างท่าเรือบริเวณฝั่งตะวันตกของ 
ประเทศเพ่ือขนส่งสินค้าจีนไปยุโรป อาฟริกา และตะวันออกกลางแล้ว ทั้งน้ี ในส่วนของบริษัทฯ คาดว่าการค้า
ขายจะขยายตัวดีขึ้น ตลอดจนการเคลื่อนย้ายเงินทุน วัตถุดิบและสินค้าต่าง ๆ จะมีความเสรีมากขึ้น โดยปัจจัย
แห่งความสําเร็จของบริษัท ซ.ีพี. ในเมียนมาร์ คือ “คุณภาพ” 

• ข้อเสนอแนะของบรษิัทฯ ต่อภาครัฐ 
(1) เสนอให้สถาบันอาหาร หรือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ให้ความช่วยเหลือผูป้ระกอบการ 

ไทยในต่างประเทศ เช่น การจัดฝึกอบรมบุคลากร เพ่ือพัฒนาทักษะในการผลิต การสร้างมาตรฐานการผลิต
ภายในโรงงาน เป็นต้น 
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(2) เมียนมาร์ยังต้องพ่ึงพิงสินค้าอุปโภคและบริโภคจากไทย ดังน้ัน การนําเข้าสินค้า

ไทยมายังเมียนมาร์ควรดูแลให้อยู่ในระบบและเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เน่ืองจากปัจจุบันมีการลักลอบ
นําเข้าสินค้าซึ่งไม่ต้องเสียภาษีนําเข้ามาจําหน่ายเป็นจํานวนมาก  ส่งผลใหผู้้ประกอบการที่ลงทุนในเมียนมาร์
หรือผู้ประกอบการที่นําเข้าสินค้ามาอย่างถูกกฎหมายและเสียภาษีถูกต้องได้รับผลกระทบ 

(3) รัฐบาลไทยควรเป็นผู้นําในการเจรจาเจริญสัมพันธ์ไมตรีทั้งการค้า การลงทุน กับ
รัฐบาลเมียนมาร์ในลําดับแรก เพ่ือเป็นการปูทางและให้ภาคเอกชนสานต่อกับภาคเอกชนของพม่าในลําดับถัดมา 
เพ่ือทําให้การทําธุรกิจมีความสะดวกและง่ายขึ้น ยกตัวอย่างเช่น รัฐบาลญี่ปุ่นมาเจรจาสร้างความร่วมมือกับ
รัฐบาลเมียนมาร์ พร้อมประกาศยกหน้ีทั้งหมดให้และมีแหล่งเงินกู้ดอกเบ้ียตํ่าสนับสนุน ส่งผลดีให้ภาคเอกชน
ญี่ปุ่นสามารถเข้ามาดําเนินธุรกิจได้อย่างสะดวก ซึ่งขณะน้ีบริษัทญี่ปุ่นทีเ่ข้ามาลงทุนในเมียนมาร์ เช่น โตโยต้า 
ฮอนด้า มิตซูบิชิ นิสสัน เป็นต้น  นอกจากนี้เวียดนามได้เสนอความร่วมมือในการให้ความรู้และเทคโนโลยีด้าน
การเกษตรแก่เมียนมาร์แล้ว 

3. ข้อเสนอแนะ 
จากการสํารวจข้อมูลและสัมภาษณ์เชิงลึกตามเมืองต่างๆ ของเมียนมาร์ ทําให้ทราบว่าวิถีชีวิต

ของคนที่น่ียังเป็นแบบพอเพียง ยึดมั่นตามหลักพระพุทธศาสนา ทําให้พ้ืนฐานการดํารงชีวิตเป็นไปอย่างเรียบ
ง่ายใช้ชีวิตด้วยความระมัดระวัง พ่ึงพาอาศัยกัน เข้มแข็งช่วยตัวเอง เป็นมิตร และมองโลกในแง่ดี เป็นพ้ืนฐาน
ทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่า ประกอบกับมีฐานทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ ์ อยู่ในจุดยุทธศาสตร์ที่ดีใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึงสถานะการเมืองที่เริ่มเห็นภาพการเปิดประเทศพร้อมนโยบายการพัฒนา
ที่ชัดเจนและยืดหยุ่นมากขึ้น ส่งผลให้ “เมียนมาร์” มีความเหมาะสมท่ีจะเป็นแหล่งดึงดูดการค้าและการลงทุน
ของนานาประเทศในขณะน้ี  โดยมีความเห็นว่าประเทศไทยควรแสดงความเป็นมิตรไมตรีของเพ่ือนบ้านที่ดีใน
การหยิบย่ืนโอกาสให้กับเมียนมาร์ ดังน้ี 

3.1 ไทยควรพิจารณาให้ความช่วยเหลือเมยีนมาร์ในลกัษณะโครงการความร่วมมือทางวิชาการ 
โดยให้ทุนสนับสนุนในด้านต่าง ๆ ให้เทคโนโลยี  ให้คําปรึกษาแนะนําพร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้  
เพ่ือสร้างสมัพันธไมตรแีละใช้เป็นเคร่ืองมือในการเปิดเจรจาและสร้างความร่วมมืออ่ืน ๆ ให้เกิดตามมา เน่ืองจาก 
ไทยมีความพร้อมและมีศักยภาพด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร
ที่เหนือกว่าเมียนมาร์ในขณะน้ี 

3.2 จากสภาพความอุดมสมบูรณ์ของพ้ืนที่เพาะปลูกในประเทศไทยที่ลดน้อยลง การพิจารณา
ประเทศเพ่ือนบ้านเป็นฐานการเพาะปลูกจึงเป็นแนวทางหน่ึงที่จะสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคการผลิตของ
อุตสาหกรรมอาหารของไทยในภูมิภาคอาเซียนต่อไป ทั้งน้ี ควรพิจารณาสนับสนุนการเพาะปลูกแบบเกษตร
อินทรีย์ที่ปราศจากสารเคมีตามกระแสการบริโภคในปัจจุบัน 

3.3 ระบบสาธารณูปโภคในเมียนมาร์ ยังต้องมีการพัฒนาและปรับปรุงอีกมาก ดังน้ัน การเข้า
ไปลงทุนจึงต้องพิจารณาอย่างรอบคอบไม่อาศัยเฉพาะความได้เปรียบด้านค่าจ้างแรงงานและความอุดมสมบูรณ์
ของทรัพยากรธรรมชาติมาเป็นตัวตัดสินใจในการลงทุนเทา่น้ันเพ่ือลดความสูญเสียที่จะเกิดขึ้น 

3.4 ควรผลักดันให้สถาบันอาหาร ทําหน้าที่ในการสนับสนุนเชิงเทคนิค เช่น การฝึกอบรม 
การให้คําปรึกษาแนะนําแก่ประเทศเพ่ือนบ้าน เพ่ือเป็นสะพานเช่ือมความร่วมมือระหว่างไทยและเมียนมาร์ 
เน่ืองจากขณะน้ีเมียนมาร์อยู่ระหว่างการพัฒนาเพ่ือยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมอาหารภายในประเทศ ซึ่ง
จะเป็นการสร้างความน่าเช่ือถือในตัวผลิตภัณฑ์ และเป็นการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับวัตถุดิบการเกษตรที่มีอยู่
หลากหลายทั้งสินค้าประมง ผักผลไม้ ปศุสัตว์ และธัญพืช โดยเฉพาะข้าวและถั่วต่าง ๆ จึงมีความต้องการ 
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ผู้เช่ียวชาญและที่ปรึกษาด้านการมาตรฐานจากประเทศไทยจํานวนมาก ประกอบกับเมียนมาร์จะให้ความ 
น่า เช่ือถือประเทศไทยมากกว่าประเทศอ่ืน ดังน้ัน หากเมียนมาร์สามารถพัฒนาการผลิตสินค้าได้ตามมาตรฐาน 
สากลและสามารถส่งออกได้ตามมาตรฐานของแต่ละประเทศก็จะเป็นการสร้างความเช่ือมั่นด้านความปลอดภัย
อาหารในภูมิภาคอาเซียน และสร้างรายได้ให้กับประเทศ รวมถึงสร้างความสัมพันธ์อันเหนียวแน่นระหว่างไทย
และเมียนมาร์ในระยะต่อไป 

------------------------------ 
 
 

สุนิสา ตามไท และ ลิวัน ทองปาน 
สํานักนโยบายอตุสาหกรรมรายสาขา 2 

สิงหาคม  2555 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รูปภาพกิจกรรมการสํารวจขอ้มูลและสัมภาษณ์เชิงลึก ณ สาธารณรัฐแหง่สหภาพเมียนมาร์ 

 
 
 

                                    
                                               
                                                 
 
 
 
 
 
            
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  กระทรวงเกษตรและชลประทาน                                    กระทรวงอุตสาหกรรม 

      สมาคมอุตสาหกรรมข้าวเมียนมาร์                                    โรงสีข้าว เมืองหงสาวดี (พะโค)       

   ข้าวพันธุพ์อซานดีที่สุดและนิยมบริโภคมากที่สุด                         World’s best rice award 2011  
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                ร้านขายเครือ่งเทศ หอม กระเทยีม พรกิ                              คัดแยกพืชผลก่อนจําหน่าย 
 
 
 
                                      
 
 

ตลาดสดเมืองเนปิดอว ์

สินค้าอ

 
 
 
                                                  หมาก-ใบพลู เป็นที่นิยมทานในเมียนมาร์                                             

ุปโภคบริโภคที่วางจําหน่ายในตลาดสด 

ตลาดกระจายพชืผลทางการเกษตร เมืองปินมานา 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตลาดสดเมืองมณัฑะเลย์ 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

     กุนเชียงหมู - เน้ือ           เครื่องปรุงรส  

       ทางเข้าตลาดสด

ร้านผลไม้      อุปกรณ์ เครื่องใช้ เครือ่งสาน



 
 Mya Bu Milk Factory จํากัด 

ดในเมยีนมาร์  ตั้งอยู่ในเมืองมัณฑะเลย ์
 
 
 
 
 

บริษทั
โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์นมใหญท่ี่สุ

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    เครื่องจักรในโรงงาน

     รถรับน้ํานมสดจากเกษตรกร                                           นมผง/นมข้นหวาน      

   นมก้อนที่บรรจุกล่องแล้ว พร้อมส่งมอบ                                      นมก้อนบรรจุถัง                 


