สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
(The Republic of the Union of Myanmar)
1. ภาพรวมทั่วไป
เมียนมามีระบอบการปกครองแบบสาธารณรัฐ
โดยมีรัฐสภาซึ่งประกอบด้วยสภาประชาชน สภาชาติพันธ์
และสภาท้องถิ่น สมาชิกรัฐสภามาจากการเลือกตั้ง และมี
ประธานาธิบดีเป็นประมุขและหัวหน้ารัฐบาล
จากการเลือกตั้งครั้งล่าสุด (8 พ.ย. พ.ศ. 2563)
พรรคสั น นิ บ าตแห่ ง ชาติ เ พื่ อ ประชาธิ ป ไตย (National
League for Democracy: NLD) ได้เป็นผู้นาในการจัดตั้ ง
รัฐบาล และนายอู วิน มยิน ได้ดารงตาแหน่งประธานาธิบดี
ต่อไป
เมียนมาเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่มีแนวพรมแดน
ติดกับไทยยาวที่สุด (2,202 กิโลเมตร) และเป็นประเทศที่มี
ความร่ ว มมื อ กั บ ไทยในหลายกรอบความร่ ว มมื อ อาทิ
ประชาคมอาเซียนความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาค
ลุ่มแม่น้าโขง (Greater Mekong Sub-Region Economic
Cooperation: GMS-EC) ยุ ท ธศาสตร์ ค วามร่ ว มมื อ ทาง

เศรษฐกิจ อิระวดี–เจ้าพระยา–แม่โขง (Ayeyawady-Chao
Phraya– Mekong Economic Cooperation Strategy:
ACMECS) และความริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอลสาหรับความ
ร่วมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจ (Bay
of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and
Economic Cooperation: BIMSTEC) เป็นต้น
ในส่วนของบทบาทในภูมิภาคและประชาคมโลก
เมี ย นมาเป็ น ตลาดขนาดใหญ่ มี ป ระชากรหนาแน่ น
ประมาณ 53 ล้ า นคน มี อ าณาเขตติ ด กั บ จี น อิ น เดี ย
บังกลาเทศ สปป.ลาว และไทย ทาให้เมียนมาเป็นประเทศ
ที่อยู่ท่ามกลางกลุ่มประเทศอาเซียนและเอเชียใต้ อีกทั้งมี
ความได้เปรียบในการติดต่อทางการค้า การส่งออกและ
นาเข้า รวมทั้งการส่งสินค้าผ่านแดนไปยังประเทศต่างๆ
นอกจากนี้ เ มี ย นมายั ง อุ ด มไปด้ ว ยทรั พ ยากรธรรมชาติ
จานวนมาก

2. ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจ (Economic Indicators)
ลาดับ
รายการ
2560
2561
ที่
1 ประชากร (ล้านคน)2
52.65
53.02
2
2 อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ (ร้อยละ)
5.8
6.4
3 ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (พันล้านเหรียญสหรัฐฯ)2
61.27
66.70
4 รายได้ประชาชาติต่อหัว (GNI) (เหรียญสหรัฐฯ)1
1,290
1,370
2
5 อัตราเงินเฟ้อ (ร้อยละ)
4.6
5.9
1
6 อัตราการว่างงาน (ร้อยละ)
1.55
1.49
7 หนี้รัฐบาลต่อ GDP (ร้อยละ)3
37.8
38.4
8 เงินลงทุนจากต่างประเทศ (FDI) (พันล้านเหรียญสหรัฐฯ)1
-4.002
-1.291
3
9 ดุลบัญชีเดินสะพัด (ล้านเหรียญสหรัฐ)
-4,164
-3,144
10 สัดส่วน ODA ต่อรายได้ประชาชาติ (ร้อยละ)1
2.303
2.297
11 เงินทุนสารองสุทธิ (ล้านเหรียญสหรัฐฯ)3
5,141
5,462
ที่มา: 1) World Bank
2) World Economic Outlook (October 2020), International Monetary Fund
3) IMF Country Report No. 20/215, July 2020/IMF Article IV, March 2020

2562

2563e

53.38
6.8
68.64
1,390
8.6
1.58
40.3
-2.292
-1,776
N/A
5,667

53.20
2
70.89
N/A
6.1
1.71
38.8
N/A
-2,785
N/A
6,840

3. อันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ใ น ปี พ . ศ . 2558-2559 World Economic
Forum ได้ จั ด อั น ดั บ ขี ด ความสามารถในการแข่ ง ขั น
(Global Competitiveness Index: GCI) ของเมียนมาอยู่
ในอันดับที่ 131 จาก 140 ประเทศ และเป็นอันดับที่ 10
ของกลุ่ ม ประเทศสมาชิ ก อาเซี ย น โดยได้ 3.3 จาก 7
คะแนน ซึ่ งค่ า GCI มี แนวโน้ มดี ขึ้ นเมื่ อ เปรี ยบเที ย บกั บ
ปี พ.ศ. 2557-2558 อย่ า งไรก็ ดี GCI ในด้ า นโครงสร้ า ง
พื้นฐาน (Infrastructure) อยู่ในอันดับที่ 134 โดยได้ 2.1
จาก 7 คะแนน สะท้ อนให้ เห็นว่ า โครงสร้างพื้ นฐานของ
เมี ย นมายั ง ต้ อ งได้ รั บ การพั ฒ นาอี ก มาก อย่ า งไรก็ ต าม
ไม่ปรากฏการจัดอันดับของเมียนมาสาหรับ GCI นับตั้งแต่
ปี พ.ศ. 2558-2559 จนถึงปัจจุบัน ในขณะที่ World Bank
ได้จัดอันดับเมียนมาอยู่ในอันดับที่ 165 จาก 190 ประเทศ
ของประเทศที่ง่ายต่อการลงทุน ในปี พ.ศ. 2563 (Ease of
Doing Business) โดยได้ ค ะแนน 46.8 คะแนน อั น ดั บ
ดังกล่าวเพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2562 ถึง 6 อันดับ จากอันดับ
ที่ 171 (คะแนน 44.72)
4. นโยบายรัฐบาล
รั ฐบาลใหม่ จากพรรค NLD ซึ่ งนางอองซาน ซู จี
ที่ ปรึ กษาแห่ งรั ฐแ ล ะ รั ฐ ม น ต รี ว่ า ก า ร ก ร ะ ท ร ว ง
การต่างประเทศเมียนมา เป็นหัวหน้าพรรค ดาเนินนโยบาย
ที่ เน้ นการสร้ างความมี เอกภาพ ความปรองดองในชาติ
การยุติความขัดแย้งภายในประเทศ และมุ่งพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนชาวเมียนมา และได้ประกาศนโยบาย
หลักด้านเศรษฐกิจ 12 ประการ ประกอบด้วย 1) การขยาย
แหล่งเงินทุน/ บริการทางการเงินที่มีการจัดการอย่างโปร่งใส
และมี ประสิ ทธิ ผล 2) การปรั บปรุ งการด าเนิ นงานของ
รัฐวิสาหกิจ การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ และการส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่ อ มซึ่ งมี ผ ลต่ อ การจ้ า งงานและ
การเจริ ญเติ บโตทางเศรษฐกิ จ 3) การส่ งเสริ มการพั ฒนา
ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ 4) การพั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐานที่ มี
ความส าคั ญเร่ งด่ วนต่ อการพั ฒนาประเทศ เช่ น การผลิ ต
กระแสไฟฟ้า ถนน ท่าเรือ และการสร้างระบบบัตรประจาตัว
ประชาชน รวมถึงการพัฒนาไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิตอล 5)
การสร้ างโอกาสทางอาชี พให้ ประชาชนอย่ างทั่ วถึ งและ
เท่าเทียม 6) การสร้างรูปแบบทางเศรษฐกิจที่มีความสมดุล

ระหว่างภาคการเกษตร และภาคอุตสาหกรรม ที่สนับสนุน
การพัฒนาองค์รวม 7) การพัฒนาภาคเอกชนโดยเปิ ดเสรี
การประกอบธุ รกิ จและส่ งเสริ มการลงทุ นจากต่ างชาติ 8)
การพั ฒนาเสถี ยรภาพทางการเงิ นผ่ านระบบการเงิ นซึ่ ง
สนับสนุนการพัฒนาภาคครัวเรือน ภาคเกษตรกรและภาค
ธุรกิจในระยะยาว 9) การสร้างเมืองที่มีความยั่งยืนและเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม ยกระดับการบริ การของรัฐ เพิ่มพื้ นที่
สาธารณะและรั กษามรดกทางวั ฒนธรรม 10) การพั ฒนา
ระบบภาษี ที่ มี ประสิ ทธิ ภาพและยุ ติ ธรรม เพื่ อเพิ่ มรายได้
ให้กับรัฐบาล รวมถึงคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคล 11) การสร้าง
ระบบและกระบวนการที่สนับสนุนทรัพย์สินทางปัญญา และ
12) การพั ฒนาเศรษฐกิ จให้ สอดรั บกั บการเปลี่ ยนแปลง
สถานการณ์ ท างเศรษฐกิ จของประชาคมอาเซี ยน ทั้ ง นี้
นโยบายดั ง กล่ า วจะเป็ น กรอบทิ ศ ทางในการพั ฒ นา
เศรษฐกิจของเมียนมาต่อไป
5. สถานะล่าสุดทางเศรษฐกิจ
ธนาคารโลกได้จัดทารายงานการติดตามสถานะ
ทางเศรษฐกิ จ ของเมี ย นมา เดื อ นธั น วาคม พ.ศ. 2563
“Myanmar Economic Monitor (December 2020)”
โดยมองว่า ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
ระลอก 2 ในเมียนมาได้ส่งผลอย่างหนักต่อระบบเศรษฐกิจ
ของเมียนมา รายงานดังกล่าวคาดการณ์การเจริญเติ บโต
ทางเศรษฐกิจของเมียนมาจะเติบโตในอัตราที่ค่อนข้างช้าที่
ร้อยละ 2 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563/64 ซึ่งเป็นผลจาก
โควิ ด -19 และมาตรการควบคุ ม การแพร่ ร ะบาดของ
โควิด-19 อย่างไรก็ตาม ธนาคารโลกคาดการณ์การเติบโต
ทางเศรษฐกิจในระยะกลางจะยังคงเติบโตได้ และจะส่งผล
ให้ อั ต ราการเติ บ โตทางเศรษฐกิ จ จะฟื้ น ตั ว ขึ้ น มาอยู่ ที่
ร้ อยละ 7 โดยประมาณ ซึ่ งเป็ นอานิ สงค์ จากการลงทุ น
ใหม่ ๆ ในภาคอุ ตสาหกรรม และการลงทุ นในโครงสร้าง
พื้ น ฐานด้ า นการพั ฒ นาเมื อ ง (urban development)
การก่อสร้างถนน และโครงสร้างพื้นฐานทางการสื่อสารและ
พลังงาน
นอกจากนี้ ธนาคารโลกคาดการณ์ ว่ า ภาค
การผลิตจะเริ่มฟื้นตัวขึ้นเรื่อยๆ และผู้ประกอบการจะมี
การนาเทคโนโลยีทางดิจิตัลมาใช้เพิ่มมากขึ้น เพื่อขยาย
กาลังการผลิตให้ครอบคลุมสาขาต่างๆ มากขึ้น อย่างไรก็ดี

ความเสี่ ยงต่อการเติบโตทางเศรษฐกิ จยังอยู่ ในระดับสูง
หากการแพร่ระบาดในท้องถิ่นยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง หรือ
ภาวะเศรษฐกิ จ โลกถดถอยยื ด เยื้ อ ต่ อ เนื่ อ ง รวมถึ ง
ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มเสี่ยงในสาขาการเงิน การเกิด

ภั ยธรรมชาติ และความไม่ แน่ นอนที่ เกิ ดจากการปฏิ รูป
ภายหลังการเลือกตั้งทั่วไปครั้งล่าสุดที่ผ่านมา

สานักนโยบายและแผน
ธันวาคม พ.ศ. 2563

