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แผนแม่บทการท่องเที่ยวปี 2556-2563...กลไกยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวครัง้ สําคัญของพม่า
ธุรกิจท่องเทีย่ วและบริการทีเ่ กีย่ วเนื่องถือเป็ นหนึ่งในธุรกิจทีม่ ศี กั ยภาพในพม่าทีน่ ักลงทุนต่างชาติให้
ความสนใจ เนื่ อ งจากพม่ามีแ หล่งท่องเที่ย วที่หลากหลายทัง้ ในเชิงภูมศิ าสตร์และวัฒ นธรรม ประกอบกับ
นโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวของรัฐบาลพม่าอย่างจริงจังภายหลังพม่าเปิ ดประเทศ ทําให้มนี ักท่องเที่ยว
ต่างชาติเดินทางมาพม่าเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2556 อุตสาหกรรมท่องเทีย่ วของพม่าเติบโตแบบ
ก้าวกระโดด สะท้อนได้จากนักท่องเทีย่ วต่างชาติทเ่ี ดินทางมาพม่ามีจาํ นวนกว่า 2.04 ล้านคน เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 93
จากปี 2555 และสามารถทํารายได้เข้าประเทศ 926 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิม่ ขึน้ จากราว 400 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
ในปี 2555 อีกทัง้ ยังทําให้เกิดการจ้างงานในประเทศราว 300,000 ตําแหน่ ง นักท่องเทีย่ วต่างชาติทเ่ี ดินทาง
มาพม่าส่วนใหญ่เป็ นนักท่องเทีย่ วจากเอเชียโดยเฉพาะไทย จีน ญี่ปนุ่ เกาหลีใต้ มาเลเซีย และสิงคโปร์ คิดเป็ น
ราวร้อยละ 70 ของนักท่องเทีย่ วต่างชาติทงั ้ หมด มีระยะเวลาเข้าพักเฉลีย่ 7 วัน และมีค่าใช้จ่ายต่อคนต่อวัน
เฉลีย่ 145 ดอลลาร์สหรัฐ
รัฐบาลพม่าเล็งเห็นความสําคัญของอุตสาหกรรมท่องเทีย่ วในฐานะแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจทีส่ าํ คัญของ
ประเทศ จึงกําหนดเป้าหมายให้อุตสาหกรรมท่องเทีย่ วเป็ นส่วนหนึ่งในการผลักดันการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
ของพม่าให้ได้รอ้ ยละ 7 ต่อปี อีกทัง้ ช่วยลดความยากจนและกระจายความเจริญไปสูภ่ ูมภิ าคต่างๆ ของประเทศ
ผ่านการจ้างงาน โดยได้จดั ทําแผนแม่บทการท่ องเที่ ยวปี 2556-2563 (Myanmar Tourism Master Plan
2013-2020) เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมท่องเทีย่ วของพม่าให้มมี าตรฐานระดับสากล ซึ่งรัฐบาลพม่าได้เสนอ
แผนแม่บทดังกล่าวในการประชุม World Economic Forum on East Asia ซึง่ จัดขึน้ ทีก่ รุงเนย์ปิดอว์ เมืองหลวง
ของพม่า เมือ่ เดือนมิถุนายน 2556
แผนแม่บทการท่องเที่ยวปี 2556-2563
การจัดทําแผนแม่บทการท่องเทีย่ วปี 2556-2563 มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน
ในอุตสาหกรรมท่องเทีย่ วของพม่า เพื่อก้าวไปสู่การเป็ นจุดหมายปลายทางการท่องเทีย่ วทีน่ ่ าดึงดูดมากยิง่ ขึน้
โดยเร่งพัฒนาบุคลากร หน่ วยงานด้านการท่องเทีย่ ว สถานทีท่ ่องเทีย่ วสําคัญ และระบบคมนาคมขนส่ง รวมทัง้
สนับสนุ นการลงทุนในธุรกิจโรงแรมในพื้นที่ท่องเที่ยวสําคัญ ทัง้ นี้ ภายใต้แผนแม่บทดังกล่าวประกอบด้วย
โครงการพัฒนาจํานวน 38 โครงการ มูลค่ารวม 486.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยรัฐบาลพม่าจะได้รบั การสนับสนุ น
ด้านเงินทุนจากรัฐบาลนอร์เวย์และธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank : ADB) ครอบคลุม
6 ยุทธศาสตร์หลัก ดังนี้
 การปรับปรุงด้านกฎระเบียบ อาทิ
- ทบทวนกฎหมายการท่องเทีย่ วของพม่าปี 2536 เพือ่ ให้ทนั สมัยและเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน
- ปรับปรุงกระบวนการออกวีซ่าเข้าประเทศให้มปี ระสิทธิภาพดีขน้ึ
- ปรับปรุงขัน้ ตอนการออกใบอนุ ญาตการลงทุนของนักลงทุนต่างชาติในธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร
บริษทั ทัวร์ และไกด์นําเทีย่ ว
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- จัดตัง้ คณะกรรมการกํากับดูแลด้านการท่องเทีย่ ว (Tourism Executive Coordination Board)
เพือ่ เป็ นศูนย์กลางการประสานงานระหว่างกระทรวง หน่วยงาน และสมาคม
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล อาทิ
- ริเริม่ การเรียนการสอนหลักสูตรการท่องเทีย่ วในระดับมัธยมศึกษา
- สร้างพันธมิตรกับเครือข่ายสถาบันการศึกษาของประเทศต่างๆ ในอาเซียน
- จัดตัง้ ศูนย์ฝึกอบรมการท่องเทีย่ วเคลือ่ นที่
การสร้างความแข็งแกร่งของระบบรักษาความปลอดภัย อาทิ
- จัด ตัง้ หน่ ว ยตํ า รวจท่ อ งเที่ย วเพื่อ ดู แ ลเรื่อ งการให้บ ริก ารและดู แ ลด้า นความปลอดภัย แก่
นักท่องเทีย่ ว
- อบรมและให้ความรูเ้ พือ่ ป้องกันการค้าเด็กและการท่องเทีย่ วเพือ่ ประเวณี
- กําหนดแผนป้องกันภัยพิบตั แิ ละแผนอพยพสําหรับนักท่องเทีย่ ว
การส่งเสริ มผลิ ตภัณฑ์และบริ การด้านการท่องเที่ยวที่มีคณ
ุ ภาพ อาทิ
- กําหนดแนวทางการท่องเทีย่ วเชิงนิเวศในพืน้ ทีค่ มุ้ ครอง
- กําหนดแผนการเดินทางสําหรับการท่องเทีย่ วในแต่ละรูปแบบ เช่น การท่องเทีย่ วแบบผจญภัย
การท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัคร การเดินทางแสวงบุญ และการท่องเที่ยวเพื่อการประชุม (MICE)
เป็ นต้น
- กําหนดให้โครงการก่อสร้างโรงแรมเป็ นโครงการเร่งด่วน
- ให้ส ิท ธิป ระโยชน์ สํา หรับ โครงการท่อ งเที่ย วที่ใ ช้เ ทคโนโลยีส ีเ ขีย วและโครงการท่อ งเที่ย วที่
ปราศจากอุปสรรคสําหรับคนทัง้ มวล (Barrier-free tourism) ซึง่ เป็ นทางเลือกใหม่และตอบสนอง
ความต้องการของนักท่องเทีย่ วทีเ่ ป็ นผูส้ งู อายุและคนพิการ
การยกระดับและพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว อาทิ
- ขยายสนามบินในกรุงเนย์ปิดอว์และเมืองมัณฑะเลย์ เพื่อรองรับจํานวนเทีย่ วบินทีม่ แี นวโน้ม
เพิม่ มากขึน้
- พัฒนาเส้นทางสายรองในพืน้ ทีก่ ารท่องเทีย่ วสําคัญ อาทิ เมืองพุกาม (Bagan) ทะเลสาบ Inle
เมือง Kyaington และชายหาด Ngapali
- ก่อสร้างศูนย์การจัดนิทรรศการและการประชุม (MICE) ในเมืองท่องเทีย่ วสําคัญ อาทิ เมืองย่างกุง้
เมืองมัณฑะเลย์ เมืองพุกาม และทะเลสาบ Inle
- ปรับปรุงสะพานเทียบเรือในแม่น้ําพุกามเพือ่ รองรับเรือท่องเทีย่ วให้มากขึน้
- ปรับปรุงด้านการจัดการอนามัยบริเวณโดยรอบทะเลสาบ Inle
- ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในเมือง Kyaikhto ซึง่ เป็ นทีต่ งั ้ ของพระธาตุอนิ ทร์แขวน
- ปรับปรุงเส้นทางเข้าสู่ชายหาด Ngapali ซึ่งรวมถึงการก่อสร้างถนนเข้าสูห่ มูบ่ า้ น Lontha และ
ถนนเชือ่ มต่อสนามบิน Thandwe และหมูบ่ า้ น Ngapali
- ปรับปรุงเส้นทางเชื่อมเมืองย่างกุง้ กับเมืองสําคัญอื่นๆ อาทิ เมือง Pathein เมือง Chaungtha
และเมือง Ngwesaung
การสร้างอัตลักษณ์ ตราสิ นค้าด้านการท่องเที่ยวของพม่า อาทิ
- วางยุทธศาสตร์การตลาดใหม่และการวางตําแหน่งทางการตลาดของการท่องเทีย่ วพม่าในตลาดโลก
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- ปลุกจิตสํานึกให้คนในชาติตระหนักถึงความสําคัญของอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ ว และการให้บริการ
ด้านการท่องเทีย่ วอย่างมีคุณภาพ
นอกจากโครงการพัฒนาทัง้ 38 โครงการทีค่ รอบคลุม 6 ยุทธศาสตร์หลักข้างต้นแล้ว การดําเนินการต่างๆ
ภายใต้แผนแม่บทการท่องเทีย่ วของพม่าปี 2556-2563 รัฐบาลพม่าจะให้ความสําคัญใน 7 ประเด็นหลัก คือ
ความเท่าเทียมกันทางเพศ ความยังยื
่ นของสิง่ แวดล้อม การมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วน การนํ านวัตกรรมทาง
การเงินไปใช้อย่างเหมาะสม ความร่วมมือในระดับภูมภิ าค การให้บริการผูด้ อ้ ยโอกาสและผูพ้ กิ าร และการรับ
ฟงั ความเห็นและการมีส่วนร่วม โดยตัง้ เป้าเพิม่ จํานวนนักท่องเทีย่ วต่างชาติทเ่ี ดินทางมาพม่าเป็ น 3 ล้านคน
ในปี 2558 และ 7.5 ล้านคนในปี 2563 นอกจากนี้ ยังตัง้ เป้าเพิม่ รายได้จากการท่องเทีย่ วเป็ น 1 หมื่นล้าน
ดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2563
โอกาสการลงทุนในธุรกิ จท่องเที่ยวและบริ การที่เกี่ยวเนื่ อง
อุตสาหกรรมท่องเทีย่ วของพม่าทีม่ แี นวโน้มสดใสทําให้นักลงทุนต่างชาติให้ความสนใจเข้าไปลงทุนใน
ธุรกิจโรงแรมและบริการทีเ่ กีย่ วเนื่องในพม่ามากขึน้ ซึง่ รวมถึงเครือโรงแรมยักษ์ใหญ่ของโลก อาทิ Accor, Best
Western, Hilton และ Shangri-La ทีไ่ ด้เข้าไปลงทุนในพม่าแล้ว ปจั จุบนั โครงการลงทุนในธุรกิจโรงแรมของ
นักลงทุนต่างชาติในพม่ามีทงั ้ สิน้ 39 โครงการ ก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์แล้ว 30 โครงการ และอีก 6 โครงการ
กําลังอยู่ระหว่างการก่อสร้าง ขณะทีอ่ กี 3 โครงการเพิง่ ได้รบั ใบอนุ ญาตการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุนของพม่า (Myanmar Investment Commission : MIC) โครงการลงทุนส่วนใหญ่เป็ นของนักลงทุน
สิงคโปร์ จํานวน 14 โครงการ รองลงมา คือ ไทย 10 โครงการ ญี่ปนุ่ 6 โครงการ ฮ่องกง 4 โครงการ มาเลเซีย
2 โครงการ ทัง้ นี้ ข้อมูลล่าสุดของ Ministry of Hotels and Tourism ของพม่า ระบุวา่ ในปี 2556 ทีพ่ กั ในพม่าซึง่
รวมถึงโรงแรม โมเต็ล และเกสต์เฮาส์ มีทงั ้ สิน้ 923 แห่ง มีหอ้ งพักรวมกันทัง้ สิน้ 34,834 ห้อง โดยทีพ่ กั ส่วนใหญ่
อยูใ่ นเมืองย่างกุง้ จํานวน 232 แห่ง มีหอ้ งพักรวม 10,175 ห้อง รองลงมา คือ เมืองมัณฑะเลย์ จํานวน 104 แห่ง
มีหอ้ งพักรวม 4,439 ห้อง กรุงเนย์ปิดอว์ จํานวน 50 แห่ง มีหอ้ งพักรวม 4,030 ห้อง และเมืองพุกาม จํานวน 77 แห่ง
มีหอ้ งพักรวม 2,386 ห้อง โดยทีพ่ กั ทัง้ 923 แห่งแบ่งเป็ นโรงแรมระดับ 5 ดาว จํานวน 6 แห่ง โรงแรมระดับ
4 ดาว จํานวน 17 แห่ง โรงแรมระดับ 3 ดาว จํานวน 83 แห่ง โรงแรมระดับ 2 ดาว จํานวน 116 แห่ง โรงแรม
ระดับ 1 ดาว จํานวน 102 แห่ง และ Certificated Hotel จํานวน 599 แห่ง จากข้อมูลดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า
พม่ายังขาดแคลนทีพ่ กั ระดับบน ทําให้ในฤดูกาลท่องเทีย่ วในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมีนาคม ห้องพักใน
โรงแรมทีไ่ ด้มาตรฐานมักไม่เพียงพอต่อความต้องการของนักท่องเทีย่ ว จึงเป็ นโอกาสของผูป้ ระกอบการไทยที่
จะเข้าไปลงทุนทําธุรกิจโรงแรมทีม่ คี ุณภาพดีและให้บริการครบวงจร รวมทัง้ Boutique Hotel ซึง่ ผูป้ ระกอบการไทย
มีความชํานาญเป็ นอย่างดี
ผูป้ ระกอบการทีส่ นใจเข้าไปลงทุนในธุรกิจโรงแรมและบริการทีเ่ กีย่ วเนื่องในพม่าควรศึกษากฎระเบียบ
ด้านการลงทุนให้รอบด้าน ซึ่งภายใต้กฎหมายลงทุนต่างชาติฉบับใหม่ (New Foreign Investment Law)
กําหนดระยะเวลาการเช่าทีด่ นิ ได้นานถึง 50 ปี และสามารถต่ออายุได้ 2 ครัง้ ครัง้ ละ 10 ปี อีกทัง้ ยังกําหนดให้
นักลงทุนต่างชาติสามารถลงทุนได้ 100% ในกลุ่มโรงแรมระดับ 3-5 ดาวเท่านัน้ ส่วนการลงทุนในกลุ่มโรงแรม
ระดับ 1-2 ดาวต้องลงทุนในรูปแบบ Joint Venture กับชาวพม่า ขณะทีก่ ารลงทุนในธุรกิจบริการทีเ่ กีย่ วเนื่อง
อาทิ ธุรกิจสปา ต้องเปิดดําเนินการในโรงแรมระดับ 3-5 ดาว รวมทัง้ Boutique Hotel นอกจากนี้ ผูป้ ระกอบการ
ควรศึก ษาและให้ค วามสนใจกับ ประเด็น ต่า งๆ อย่า งละเอีย ดรอบคอบ อาทิ กฎหมายอื่น ๆ ที่เ กี่ย วข้อ ง
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ความหลากหลายของชนชาติแ ละวัฒ นธรรมในพม่า ความเสี่ย งด้า นต้น ทุ น โดยเฉพาะราคาที่ดิน ในเมือ ง
เศรษฐกิจสําคัญทีอ่ ยู่ในระดับสูง และความพร้อมของระบบสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า และนํ้ าประปา เพื่อให้
การเข้าไปลงทุนในพม่าประสบความสําเร็จ

Disclaimer : ข้อมูลต่าง ๆ ทีป่ รากฏ เป็ นข้อมูลทีไ่ ด้จากแหล่งข้อมูลทีห่ ลากหลาย และการเผยแพร่ขอ้ มูลเป็ นไปเพือ่ วัตถุประสงค์
ในการให้ขอ้ มูลแก่ผทู้ สี ่ นใจเท่านัน้ โดยธนาคารเพือ่ การส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทยจะไม่รบั ผิดชอบในความเสียหายใด ๆ
ทีอ่ าจเกิดขึน้ จากการทีม่ บี ุคคลนําข้อมูลนี้ไปใช้ไม่วา่ โดยทางใด

