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1. ขอมูลพ้ืนฐานของยางกุง 

 กรุงยางกุงเปนเมืองหลวงของมณฑลและอดีตเมืองหลวงของประเทศ ท่ีตั้งอยูทางภาคกลางตอนลาง

ของสหภาพพมา มีพ้ืนท่ี 10,170 ตารางกิโลเมตรตัวเมืองมีสายน้ําโอบลอมท้ัง 3 ดาน คือ 1) ทิศตะวันตกและ

ใตถูกโอบลอมดวยแมน้ํายางกุง 2) ทิศตะวันออกติดกับหวยปะสุนตาวและ 3) ทิศเหนือติดกับเชิงเขาท่ีมีบึงน้ํา

ขนาดใหญซ่ึงอังกฤษขุดสรางไว โดยมีประชากรอาศัยอยูกวา 5 ลานคน ความหนาแนนของประชากรประมาณ 

502 คนตอตารางกิโลเมตร ประกอบดวยหลายเชื้อชาติ โดยมีชาวพมาเปนประชากรสวนใหญของมณฑล และ

ใชภาษาพมาเปนหลัก นอกจากนี้ยังมีประชากรเชื้อสายแขกและจีนอยูเปนจํานวนมาก จึงทําใหกรุงยางกุงเปน

เมืองท่ีมีความหลากหลายของวัฒนธรรม  
 

 

ภาพท่ี 1 แผนท่ีเสนทางการคมนาคมและสถานท่ีสําคัญของเมืองยางกุง 

(ท่ีมา: ดัดแปลงจาก google.map.com (2557)) 



 

2. โครงสรางพ้ืนฐานท่ีมีอยูในปจจุบัน 

• โครงสรางพ้ืนฐานดานการคมนาคม 

 ทางถนน 

 ถนนในพมาสวนใหญเปนถนนลูกรัง ถนนลาดยาง และถนนหินแกรนิต ขนานไปกับภูเขาและแมน้ํา

ทอดไปตามความยาวของประเทศเชนเดียวกับทางรถไฟ โดยรัฐบาลพมามีแผนจะขยายเปนถนนเริ่มจากพัฒนา

เปนถนน 2 ชองทาง 4 ชองทาง และ 6 ชองทางจราจรตอไป โดยมีเสนทางคมนาคมท่ีสําคัญตามเสนทางตาม

ระเบียงเศรษฐกิจเหนือใต ท่ีเชื่อมโยงจากยางกุง 2 เสน และอีกเสนเชื่อมโยงระหวางเมืองอิระวดีไปเมือง 

Monywa ทางดานตะวันตก สําหรับเสนทางท่ีสําคัญของยางกุง ไดแก 

 1)  เสนทาง ยางกุง-มัณฑะเลย (Yangon-Mandalay) หรือทางหลวงหมายเลข 1 ซ่ึงผานเมือง พะโค 

หรือหงสาวดี (Bago), ตองอู (Taungoo), เปยนมานา (Pyinmana) และเม็กติลา (Meiktila) รวมระยะทาง

ท้ังสิ้น 695 กิโลเมตร มีรถบรรทุกใชบริการไปกลับเฉลี่ยเดือนละ 4วัน รองรับน้ําหนักเฉลี่ยเดือนละ 10,000 

เมตริกตันตอเดือน โดยรัฐบาลพมาจะขยายเสนทางนี้ 2 เสนทาง คือ 

- จากเมืองมัณฑะเลย-ลาชิว (Mandalay-Lashio) จากความยาวเดิม 695 กิโลเมตร ขยายเปน 957 

กิโลเมตร และใชเวลาเดินทางไปเมืองลาชิง 6 ชั่วโมง  

- จากเมือง เม็กติลา-ตองยี (Meiktila-Taungyi)จากความยาวเดิม 544 กิโลเมตร ขยายเปน     749 

กิโลเมตร และใชเวลาเดินทาง 3 ชั่วโมง เปนถนนลาดยาง 

2) เสนทางยางกุง-แปร (Yangon-Prome)หรือทางหลวงหมายเลข 2ซ่ึงผานเมืองแม็กเว (Magway), 

ย็อกปาดอง (Kyaukpadaung) และมะยิงยัน (Myingyan) รวมระยะทางท้ังสิ้น 288 กิโลเมตร มีรถบรรทุกใช

เสนทางนี้ไป-กลับเฉลี่ยเดือนละ 2 วัน รับน้ําหนักเดือนละ 2,000 เมตริกตันและรัฐบาลพมาจะขยายเสนทาง 

ดังนี้ 

3) เสนทางจากเมืองแปร-แม็กเว (Prome-Magwe) จากความยาวเดิม 288 กิโลเมตร ขยายเปน 490 

กิโลเมตร ใชเวลาเดินทาง 4 ชั่วโมง เปนถนนลาดยาง 

  นอกจากนี้ยังมีเสนทางหลวงเอเชียหมายเลข 1 ท่ีเชื่อมโยงจากประเทศไทย – เมียวดี –     ปยคยี – 

ยางกุง – มิถิลา – มัณฑะเลย – ตามู รวมระยะทาง 1,665 กิโลเมตร เปนเสนทางท่ีพัฒนาดานการคาและการ

ขนสงระหวางประเทศ ทาเรือ ดานอุตสาหกรรม และเมืองทองเท่ียว ท้ังนี้ เสนทางหลวงในพมายังคงตองไดรับ

การปรับปรุงเพ่ือยกระดับมาตรฐานชั้น 3 หรือ ถนนลาดยาง 2 ชองทางจราจร ซ่ึงอยูระหวางการดําเนินการ

ของรัฐบาลพมาเพ่ือขอความรวมมือจาก UNESCAP  

 
ภาพท่ี 2 สภาพเสนทางหลวงของพมา จากยางกุง – มัณฑะเลย  (ท่ีมา: panoramio (2555) 



ทางน้ํา 

ยางกุงมีหนวยงานท่ีเก่ียวกับการขนสงทางเรือเปนหลักในการขนสงสินคา 5 หนวยงาน คือ 1) 

Myanmar Port Authority เปนหนวยงานและทาเรือหลักของรัฐบาลท่ีบริหารจัดการเก่ียวกับการขนสงทาง

เรือ ตั้งอยูในบริเวณทาเรือในยางกุง ซ่ึงปจจุบันเปนทาเรือท่ีมีความสําคัญตอพมาอยางมาก 2) Asia World 

Port Terminal เปนทาเรือท่ีบริหารโดยกลุมบริษัท Asia world group 3) Myanmar Industrial Port เปน

ทาเรือท่ีเนนไปท่ีการขนสงคอนเทนเนอร เครื่องจักตางๆท่ีใชในงานอุตสาหกรรม 4) Myanmar International 

Terminal Thilawa เปนทาเรือท่ีตั้งอยูในเขตติละวาซ่ึงอยูทางตอนใตในเขตยางกุง ซ่ึงในปจจุบันมีการผลักดัน

เปนเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยไดรับการสนับสนุนจากรัฐบาลญ่ีปุน 5) Myanmar Integrated Port Limited 

เปนทาเรือเอกชน ตั้งอยูในเขตติละวาเชนกัน 

เนื่องจากมีลักษณะภูมิประเทศท่ีเหมาะแกการเปนเมืองทาท่ีสะดวกในการติดตอซ้ือขายกับตางชาติ 

โดยสามารถลองเรือจากแมน้ํายางกุงสูทะเลอันดามันผานอาวเมาะตะมะดวยระยะทางเพียง 32 กิโลเมตร 

ทาเรือยางกุงจึงเปนจุดขนถายสินคาท่ีสําคัญของประเทศสามารถรองรับเรือท่ีมีระวางสินคาราว 15,000 ตัน 

โดยสถิติการสงออก – นําเขาสินคาท่ีทาเรือแหงนี้คิดเปนปริมาณถึงรอยละ 85 ของท้ังหมดในประเทศ สวน

ทาเรือติลาวา (Myanmar International Terminals Thilawa) ตั้งอยูทางใตของเมือง   ยางกุง 20 กิโลเมตร

เปนทาเรือรองรับการขนสงตูคอนเทนเนอร ใหบริการตลอด 24 ชั่วโมงของทุกวัน มีจํานวนทาเรือ 5 ทา ความ

ยาวหนาทาอยูระหวางการปรับปรุงใหเปน 300 เมตร ความลึกรองน้ําประมาณ 9 เมตร ตั้งอยูหางจากทา

อากาศยานนานาชาติยางกุง 50 กิโลเมตร ใชเวลา 1 ชั่วโมง และหางจากตัวเมืองประมาณ 25 กิโลเมตร 

  

 
ภาพท่ี 3 ทาเรือยางกุง (ภาพซาย) และทาเรือติลาวา (ภาพขวา) 

(ท่ีมา: panoramio (2554)) 

 

ทางรถไฟ 

ยางกุงเปนศูนยกลางสําคัญของระบบขนสงทางรางในพมา ซ่ึงสถานีรถไฟยางกุงเปนสถานีรถไฟท่ีใหญ

ท่ีสดุในประเทศมีเสนทางใหบริการท่ีสําคัญคือ เสนทางรอบในเมืองยางกุง นอกจากนี้เปนเสนทางไปเมืองหลัก

ตางๆ ในประเทศ ในปจจุบันมีการใหบริการเพียงแคในประเทศ ยังไมมีการโดยสารหรือขนสงระหวางประเทศ 

เสนทางรถไฟในพมามีระยะทางท้ังหมด 5,403 กิโลเมตร ความกวางรางเปนระบบ Meter Gauge 

ความกวางราง 1.000 เมตร มีสถานีท้ังหมด 858 สถานีท่ัวประเทศ มีรถไฟสําหรับขนสงสินคาโดยเฉพาะ 18 

ขบวน และสําหรับขนสงผูโดยสาร 379 ขบวน เฉลี่ยผูโดยสารมากกวา 100,000 คนตอวัน แตสภาพเสนทาง

รถไฟคอนขางแยทําใหความเร็วในการขนสงสําหรับรถไฟขนสงสินคาอยูท่ี 24 กิโลเมตรตอชั่วโมงและสําหรับ



ขนสงผูโดยสารจะวิ่งดวยความเร็ว 12-14 กิโลเมตรตอข่ัวโมงสําหรับเท่ียวการเดินรถท่ีมีจุดเริ่มตนจากเมืองยาง

กุงไดแก มัณฑะเลย – เมาะละแหมง – พุกาม – แปร – ทวายท้ังนี้เสนทางรถไฟจากยางกุง – เนปดอร – 

มัณฑะเลย เปนรถไฟรางคู 

 

 
ภาพท่ี 4 สถานีรถไฟยางกุง 

(ท่ีมา: panoramio (2556)) 

 

 
ภาพท่ี 5 เสนทางรถไฟจากสถานียางกุง 

(ท่ีมา: ดัดแปลงจาก Asterism Travels & Tours – Myanmar (2553)) 

 

ทางอากาศ 

ทาอากาศยานนานาชาติยางกุงเปนทาอากาศยานท่ีใหญท่ีสุดในพมา อยูหางออกไปทางทิศเหนือของ

กรุงยางกุงประมาณ 15 กิโลเมตร เดินทางประมาณ 30 นาทีจากตัวเมือง ทาอากาศยานแหงนี้มีความยาวทาง

วิ่งประมาณ 3,360 เมตร ภายในทาอากาศยาน ประกอบไปดวย หนวยงานศุลกากรหนวยงานตรวจคนเขา

เมืองอาคารผูโดยสารอาคารคลังสินคาหนวยบริการรับสงสินคาหอควบคุมการบินหนวยวัดสภาพภูมิอากาศ

หนวยเรดารทาอากาศยานหองปฏิบัติการตาง ๆ ระบบการจอดเครื่องบินไฟประจําลูวิ่งระบบไฟสองทางลูวิ่งไฟ



สองทางข้ึนลงเครื่องบินน้ํามันเครื่องบินจุดเติมน้ํามันเครื่องปมลมมี Ground Power หนวยบริการบํารุง

เครื่องบินบริการหองน้ําอุปกรณดับเพลิงแบงแยกตามประเภทการใช และมีระบบวางแผนการบิน ท้ังนี้ พมามี

สายการบินท้ังภายในประเทศ สายการบินระหวางประเทศ และสายการบินสําหรับขนสงสินคาโดยเฉพาะ คือ 

ATRON Cargo Airlines ไปยังประเทศรัสเซีย (ศูนยการศึกษาการคาระหวางประเทศมหาวิทยาลัยหอการคา

ไทย, 2554) 

 

 
    ภาพท่ี 6 ทาอากาศยานนานาชาติยางกุง 

 

• โครงสรางพ้ืนฐานดานไฟฟาและพลังงาน 

ขณะนี้พมาสามารถจายกระแสไฟฟาใหกับเขตท่ีพักอาศัยและเขตอุตสาหกรรมในกรุงยางกุงไดมากข้ึน 

หลังจากท่ีมีการเปดโรงงานผลิตไฟฟาในรูปแบบตาง ๆ เชน การผลิตไฟฟาจากพลังงานน้ํา กาซธรรมชาต ิ

น้ํามันดีเซล ถานหิน พลังงานแสงอาทิตย พลังงานลม และเชื้อเพลิงขยะ ใหปจจุบันพมามีกําลังการผลิตรวมสูง

สดถึง 9.71 พันลานกิโลวัตตตอชั่วโมงในปพ.ศ. 2554 - 2555 แตผูประกอบการในกรุงยางกุงเห็นวาปริมาณ

กระแสไฟท่ีแจกจายยังคงไมเพียงพอตอความตองการและมีปญหาไฟดับบอยครั้ง หากมีการจําหนายไฟฟาท่ี

เพียงพอจะสามารถลดตนทุนการผลิตได เพราะสามารถลดการปนไฟดวยน้ํามันไดดวย 

• โครงสรางพ้ืนฐานดานส่ือสารโทรคมนาคม 

การคมนาคมสื่อสารในยางกุงถือวาสัญญาณครอบคลุมท่ัวท้ังพ้ืนท่ี แตอาจมีความขัดของอยูบาง ท้ังนี้ 

โทรศัพทและคาบริการยังถือวาคอนขางแพงเม่ือเทียบกับประเทศไทย จึงมีการใหบริการสําหรับโทรศัพทบาน

สาธารณะแกชาวยางกุง 

• โครงสรางพ้ืนฐานดานประปาและสุขาภิบาล 

ระบบน้ําประปาในยางกุงถือวายังมีปญหา เพราะครอบคลุมเพียงรอยละ 60 ของนครยางกุง 

น้ําประปายังไมเขาไปถึงประชาชน ทําใหบางสวนตองใชน้ําบาดาลอยู รวมท้ังน้ําดื่มเองนั้นก็ยังไมถูกสุขลักษณะ 

มีอัตราการรั่วซึมสูงถึงรอยละ 50 สวนระบบน้ําเสียนั้นพบวา มีปญหาน้ําใตดินและน้ําในลําคลองเกิดเนาเสีย 

จึงมีแผนการวางระบบปองกันน้ํารั่ว และระบบ Septic Tank  

 



3. ประเภทอุตสาหกรรมท่ีมีอยูในพ้ืนท่ี 

 เนื่องจากพมาเปนประเทศท่ีมีคาแรงต่ํา มีการแขงขันจากประเทศตะวันตกต่ํา แมจะมีตนทุนดานโลจิ

สติกสสูงซ่ึงเปนตนทุนหลักท่ีสงผลตอราคาสินคาสําหรับการทําธุรกิจในพมาก็ตาม จึงเปนประเทศท่ีนาสนใจใน

การลงทุน โดยอุตสาหกรรมท่ีนาสนใจในกรุงยางกุง ไดแก อุตสาหกรรมสิ่งทอ อุตสาหกรรมการผลิตสินคา

อุปโภค บริโภค อุตสาหกรรมการประมง ธุรกิจทองเท่ียว ธุรกิจดานการบริการ เชน รานอาหาร อูซอมรถ 

อุตสาหกรรมเฟอรนิเจอร อุตสาหกรรมไมแปรรูป  เปนตน สําหรับในยางกุงมีแหลงนิคมอุตสาหกรรมหลายแหง 

แบงเปนประเภทไดดังนี้  

o ประเภทอุตสาหกรรมสิ่งทอ และผลิตภัณฑดานอาหาร ประกอบไปดวยเขตอุตสาหกรรม

Hlaingthaya อยูฝงตะวันตก,เขตอุตสาหกรรมShwepyitha อยูฝงตะวันตกเฉียงเหนือ เขต

อุตสาหกรรมShwepaukkan อยูฝงตะวันออกเฉียงเหนือ และเขตอุตสาหกรรม Mingaladon-

Pyinmabin อยูฝงตะวันออก 

o ประเภทอุตสาหกรรมหนัก เชน โรงงานผลิตพลาสติก และโรงงานผลิตเหล็ก ไดแก เขต

อุตสาหกรรมDagon Myothit อยูฝงตะวันออกเฉียงใต,เขตอุตสาหกรรมKmawby-Myaungdaka 

หางไปทางตอนเหนือของยางกุง 40 กิโลเมตร เขตอุตสาหกรรม Thanlyin-Kyauktan-Thilawa 

port 

 

4. แผนการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานหรือแนวโนมในอนาคต 

• พมามีแผนการปรับปรุงถนนทางหลวงเพ่ือยกระดับใหมีมาตรฐานชั้น 3 หรือเปนถนนลาดยาง 2 

ชองจราจร และตอไปจะปรับปรงุเปน 4 และ 6 ชองทางจราจรตามลําดับ 

• มีแผนการกอสรางทาเทียบเรือเพ่ือลําเลียงสินคาในยางกุงเพ่ิมอีก 14 แหง จากเดิมท่ีมีอยู 18 แหง 

เพ่ือชวยเพ่ิมศักยภาพในการจัดการขนสงสินคาเพ่ิมข้ึนเปน 2 เทา โดยทาเทียบเรือ 7 แหงจาก

ท้ังหมดจะสรางข้ึนผานการรวมทุน และความชวยเหลือจากตางชาติ เพ่ือยกระดับทาเรือยางกุงให

เปนทาเรือท่ีไดมาตรฐานสากลตอไปในอนาคต 

• กระทรวงคมมาคมของพมาจะสรางถนนใหมขนาด 4 ชองทางจราจรในบริเวณทาเรือยางกุง มี

ความยาวประมาณ 7.3 กิโลเมตร เชื่อมระหวางถนน Strand ซ่ึงเปนถนนเลียบแมน้ําหนาทาเรือ

ยางกุง กับแมน้ํายางกุงเพ่ืออํานวยความสะดวกแกรถบรรทุกและรถคอนเทนเนอรท่ีจะขนสง

สินคาจากทาเรือ และมีแผนท่ีจะกอสรางเสนทางรถไฟเลียบถนนดวย นอกจากนี้ ยังมีโครงการจะ

ขยายถนนท่ีเชื่อมระหวางถนน Strand กับถนนหมายเลข 2 ใหมีความกวางเปน 6 เลน หากสราง

เสร็จรถบรรทุกจะสามารถใชถนนหมายเลข 2 ขนสงสินคาไปสูพมาตอนบนไดโดยตรง และ

สามารถใชถนน New Strand Road ขนสงสินคาไปสูอิระวดีไดโดยตรง  

  

เมืองยางกุงมีแหลงนิคมอุตสาหกรรมเปนจํานวนมากบริเวณชานเมือง อีกท้ังคาแรงท่ีคอนขางต่ํา ทํา

ใหตนทุนการผลิตต่ําเชนกัน อยางไรก็ตาม ตนทุนคาขนสงในพมายังคงเปนจุดท่ีควรใหความสําคัญอยางมาก 

เนื่องจากระบบโลจิสติกสท่ียังไมไดมาตรฐาน ระบบไฟฟาและน้ําประปายังไมสามารถรองรับความตองการของ

อุตสาหกรรมในพ้ืนท่ี และความตองการของชาวบานไดอยางเพียงพอ มักเกิดเหตุการณไฟฟาดับอยูบอยๆ จึง

ตองใชน้ํามันในการปนไฟฟาทดแทนเวลาฉุกเฉินสงผลกระทบใหตนทุนการผลิตสูงข้ึน ท้ังนี้ ยางกุงยังมีทาเรือ



น้ําลึกติละวา และทาเรือยางกุงตั้งอยูไมไกลไปจากแหลงนิคมอุตสาหกรรมยางกุงมากนัก รวมท้ังมีทาอากาศ

ยานนานาชาติยางกุง และสถานีรถไฟรอบเมืองท่ีรองรับการคมนาคมขนสงอีกดวย 

 

5. บทสรุปและส่ิงท่ีภาครัฐไทยควรดําเนินการ 

 เมืองยางกุงเปนเมืองท่ีนักลงทุนไทยใหความสนใจเปนอยางมากในการเขาไปลงทุน ซ่ึงปจจุบันจํานวน

นักลงทุนไทยก็ยังไมมากเม่ือเทียบกับเมืองหลักในกัมพูชาหรือสปป.ลาว เนื่องจากปญหาดานกฎระเบียบ การ

เคลื่อนยายเงินทุนท่ียังมีขอจํากัดอยูมาก ซ่ึงทางรัฐบาลพมาเองก็ไดพยายามปรับปรุงดานนี้มาโดยตลอด 

อยางไรก็ดี เมืองยางกุงเองยังมีปญหาดานกายภาพหลายอยางท่ีรัฐบาลไทยนาจะใชเปนโอกาสสําหรับ

ผูประกอบการไทยในการลงทุนและขยายกิจการ ไดแก ปญหาดานสาธารณูปโภค (ไฟฟาและน้ําประปา) ท่ี

ปจจุบันยังไมสามารถผลิตไดเพียงพอตอความตองการ รัฐบาลไทยจึงควรยื่นมือเพ่ือหาแนวทางแกไขปญหา 

เชน สนับสนุนการสรางเข่ือนผลิตกระแสไฟฟา ขายกระแสไฟฟาเปนตน นอกจากนี้ เพ่ือใหเกิดการเชื่อมโยงท่ีดี

ระหวางเมืองยางกุงและนิคมอุตสาหกรรมตาง ๆ โดยรอบ รัฐบาลไทยควรสนับสนุนดานงบประมาณหรือ

เทคโนโลยีในการพัฒนาเสนทางถนนในเขตยางกุงและชานเมืองใหมีมาตรฐานเปนถนนลาดยางขนาด 2-4 

ชองทางเพ่ือเชื่อมโยงนิคมอุตสาหกรรมไปยังแหลงกระจายสินคาดวย 

 

กิตติกรรมประกาศ 

ผูเขียนบทความขอขอบคุณศูนยอาเซียนศึกษาท่ีสนับสนุนการเดินทางเพ่ือไปสํารวจขอมูลในประเทศพมา

ในชวงเดือนกรกฎาคม 2557 
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