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1. ขอมูลพื้นฐานของยางกุง
กรุงยางกุงเปนเมืองหลวงของมณฑลและอดีตเมืองหลวงของประเทศ ที่ตั้งอยูทางภาคกลางตอนลาง
ของสหภาพพมา มีพื้นที่ 10,170 ตารางกิโลเมตรตัวเมืองมีสายน้ําโอบลอมทั้ง 3 ดาน คือ 1) ทิศตะวันตกและ
ใตถูกโอบลอมดวยแมน้ํายางกุง 2) ทิศตะวันออกติดกับหวยปะสุนตาวและ 3) ทิศเหนือติดกับเชิงเขาที่มีบึงน้ํา
ขนาดใหญซึ่งอังกฤษขุดสรางไว โดยมีประชากรอาศัยอยูกวา 5 ลานคน ความหนาแนนของประชากรประมาณ
502 คนตอตารางกิโลเมตร ประกอบดวยหลายเชื้อชาติ โดยมีชาวพมาเปนประชากรสวนใหญของมณฑล และ
ใชภาษาพมาเปนหลัก นอกจากนี้ยังมีประชากรเชื้อสายแขกและจีนอยูเปนจํานวนมาก จึงทําใหกรุงยางกุงเปน
เมืองที่มีความหลากหลายของวัฒนธรรม

ภาพที่ 1 แผนที่เสนทางการคมนาคมและสถานที่สําคัญของเมืองยางกุง
(ที่มา: ดัดแปลงจาก google.map.com (2557))

2. โครงสรางพื้นฐานที่มีอยูในปจจุบัน
• โครงสรางพื้นฐานดานการคมนาคม
ทางถนน
ถนนในพมาสวนใหญเปนถนนลูกรัง ถนนลาดยาง และถนนหินแกรนิต ขนานไปกับภูเขาและแมน้ํา
ทอดไปตามความยาวของประเทศเชนเดียวกับทางรถไฟ โดยรัฐบาลพมามีแผนจะขยายเปนถนนเริ่มจากพัฒนา
เปนถนน 2 ชองทาง 4 ชองทาง และ 6 ชองทางจราจรตอไป โดยมีเสนทางคมนาคมที่สําคัญตามเสนทางตาม
ระเบีย งเศรษฐกิจ เหนือใต ที่เ ชื่อมโยงจากยางกุง 2 เสน และอีกเสนเชื่ อมโยงระหวางเมืองอิร ะวดีไปเมือง
Monywa ทางดานตะวันตก สําหรับเสนทางที่สําคัญของยางกุง ไดแก
1) เสนทาง ยางกุง-มัณฑะเลย (Yangon-Mandalay) หรือทางหลวงหมายเลข 1 ซึ่งผานเมือง พะโค
หรือหงสาวดี (Bago), ตองอู (Taungoo), เปยนมานา (Pyinmana) และเม็กติลา (Meiktila) รวมระยะทาง
ทั้งสิ้น 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 2ซึ่งผานเมืองแม็กเว (Magway),
ย็อกปาดอง (Kyaukpadaung) และมะยิงยัน (Myingyan) รวมระยะทางทั้งสิ้น 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 ที่เชื่อมโยงจากประเทศไทย – เมียวดี – ปยคยี –
ยางกุง – มิถิลา – มัณฑะเลย – ตามู รวมระยะทาง 1,665 กิโลเมตร เปนเสนทางที่พัฒนาดานการคาและการ
ขนสงระหวางประเทศ ทาเรือ ดานอุตสาหกรรม และเมืองทองเที่ยว ทั้งนี้ เสนทางหลวงในพมายังคงตองไดรับ
การปรับปรุงเพื่อยกระดับมาตรฐานชั้น 3 หรือ ถนนลาดยาง 2 ชองทางจราจร ซึ่งอยูระหวางการดําเนินการ
ของรัฐบาลพมาเพื่อขอความรวมมือจาก UNESCAP

ภาพที่ 2 สภาพเสนทางหลวงของพมา จากยางกุง – มัณฑะเลย (ที่มา: panoramio (2555)

ทางน้ํา
ย า งกุ ง มี ห น ว ยงานที่ เ กี่ ย วกั บ การขนส งทางเรื อ เปน หลั กในการขนส ง สิ น ค า 5 หน ว ยงาน คื อ 1)
Myanmar Port Authority เปนหนวยงานและทาเรือหลักของรัฐบาลที่บริหารจัดการเกี่ยวกับการขนสงทาง
เรือ ตั้งอยูในบริเวณทาเรือในยางกุง ซึ่งปจจุบันเปนทาเรือที่มีความสําคัญตอพมาอยางมาก 2) Asia World
Port Terminal เปนทาเรือที่บริหารโดยกลุมบริษัท Asia world group 3) Myanmar Industrial Port เปน
ทาเรือที่เนนไปที่การขนสงคอนเทนเนอร เครื่องจักตางๆที่ใชในงานอุตสาหกรรม 4) Myanmar International
Terminal Thilawa เปนทาเรือที่ตั้งอยูในเขตติละวาซึ่งอยูทางตอนใตในเขตยางกุง ซึ่งในปจจุบันมีการผลักดัน
เปนเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยไดรับการสนับสนุนจากรัฐบาลญี่ปุน 5) Myanmar Integrated Port Limited
เปนทาเรือเอกชน ตั้งอยูในเขตติละวาเชนกัน
เนื่องจากมีลักษณะภูมิประเทศที่เหมาะแกการเปนเมืองทาที่สะดวกในการติดตอซื้อขายกับตางชาติ
โดยสามารถลองเรือจากแมน้ํายางกุงสูทะเลอันดามันผานอาวเมาะตะมะดวยระยะทางเพียง 32 กิโลเมตร
ทาเรือยางกุงจึงเปนจุดขนถายสินคาที่สําคัญของประเทศสามารถรองรับเรือที่มีระวางสินคาราว 15,000 ตัน
โดยสถิติการสงออก – นําเขาสินคาที่ทาเรือแหงนี้คิดเปนปริมาณถึงรอยละ 85 ของทั้งหมดในประเทศ 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

ภาพที่ 3 ทาเรือยางกุง (ภาพซาย) และทาเรือติลาวา (ภาพขวา)
(ที่มา: panoramio (2554))
ทางรถไฟ
ยางกุงเปนศูนยกลางสําคัญของระบบขนสงทางรางในพมา ซึ่งสถานีรถไฟยางกุงเปนสถานีรถไฟที่ใหญ
ที่สดุ ในประเทศมีเสนทางใหบริการที่สําคัญคือ เสนทางรอบในเมืองยางกุง นอกจากนี้เปนเสนทางไปเมืองหลัก
ตางๆ ในประเทศ ในปจจุบันมีการใหบริการเพียงแคในประเทศ ยังไมมีการโดยสารหรือขนสงระหวางประเทศ
เสนทางรถไฟในพมามีระยะทางทั้งหมด 5,403 กิโลเมตร ความกวางรางเปนระบบ Meter Gauge
ความกวางราง 1.000 เมตร มีสถานีทั้งหมด 858 สถานีทั่วประเทศ มีรถไฟสําหรับขนสงสินคาโดยเฉพาะ 18
ขบวน และสําหรับขนสงผูโดยสาร 379 ขบวน เฉลี่ยผูโดยสารมากกวา 100,000 คนตอวัน แตสภาพเสนทาง
รถไฟคอนขางแยทําใหความเร็วในการขนสงสําหรับรถไฟขนสงสินคาอยูที่ 24 กิโลเมตรตอชั่วโมงและสําหรับ

ขนสงผูโดยสารจะวิ่งดวยความเร็ว 12-14 กิโลเมตรตอขั่วโมงสําหรับเที่ยวการเดินรถที่มีจุดเริ่มตนจากเมืองยาง
กุงไดแก มัณฑะเลย – เมาะละแหมง – พุกาม – แปร – ทวายทั้งนี้เสนทางรถไฟจากยางกุง – เนปดอร –
มัณฑะเลย เปนรถไฟรางคู

ภาพที่ 4 สถานีรถไฟยางกุง
(ที่มา: panoramio (2556))

ภาพที่ 5 เสนทางรถไฟจากสถานียางกุง
(ที่มา: ดัดแปลงจาก Asterism Travels & Tours – Myanmar (2553))
ทางอากาศ
ทาอากาศยานนานาชาติยางกุงเปนทาอากาศยานที่ใหญที่สุดในพมา อยูหางออกไปทางทิศเหนือของ
กรุงยางกุงประมาณ 15 กิโลเมตร เดินทางประมาณ 30 นาทีจากตัวเมือง ทาอากาศยานแหงนี้มีความยาวทาง
วิ่งประมาณ 3,360 เมตร ภายในทาอากาศยาน ประกอบไปดวย หนวยงานศุลกากรหนวยงานตรวจคนเขา
เมืองอาคารผูโดยสารอาคารคลังสินคาหนวยบริการรับสงสินคาหอควบคุมการบินหนวยวัดสภาพภูมิอากาศ
หนวยเรดารทาอากาศยานหองปฏิบัติการตาง ๆ ระบบการจอดเครื่องบินไฟประจําลูวิ่งระบบไฟสองทางลูวิ่งไฟ

สองทางขึ้นลงเครื่องบินน้ํามันเครื่องบินจุดเติมน้ํามันเครื่องปมลมมี Ground Power หนวยบริการบํารุง
เครื่องบินบริการหองน้ําอุปกรณดับเพลิงแบงแยกตามประเภทการใช และมีระบบวางแผนการบิน ทั้งนี้ พมามี
สายการบินทั้งภายในประเทศ สายการบินระหวางประเทศ และสายการบินสําหรับขนสงสินคาโดยเฉพาะ คือ
ATRON Cargo Airlines ไปยังประเทศรัสเซีย (ศูนยการศึกษาการคาระหวางประเทศมหาวิทยาลัยหอการคา
ไทย, 2554)

ภาพที่ 6 ทาอากาศยานนานาชาติยางกุง
• โครงสรางพื้นฐานดานไฟฟาและพลังงาน
ขณะนี้พมาสามารถจายกระแสไฟฟาใหกับเขตที่พักอาศัยและเขตอุตสาหกรรมในกรุงยางกุงไดมากขึ้น
หลังจากที่มีการเปดโรงงานผลิตไฟฟาในรูปแบบตาง ๆ เชน การผลิตไฟฟาจากพลังงานน้ํา กาซธรรมชาติ
น้ํามันดีเซล ถานหิน พลังงานแสงอาทิตย พลังงานลม และเชื้อเพลิงขยะ ใหปจจุบันพมามีกําลังการผลิตรวมสูง
สดถึง 9.71 พันลานกิโลวัตตตอชั่วโมงในปพ.ศ. 2554 - 2555 แตผูประกอบการในกรุงยางกุงเห็นวาปริมาณ
กระแสไฟที่แจกจายยังคงไมเพียงพอตอความตองการและมีปญหาไฟดับบอยครั้ง หากมีการจําหนายไฟฟาที่
เพียงพอจะสามารถลดตนทุนการผลิตได เพราะสามารถลดการปนไฟดวยน้ํามันไดดวย
• โครงสรางพื้นฐานดานสื่อสารโทรคมนาคม
การคมนาคมสื่อสารในยางกุงถือวาสัญญาณครอบคลุมทั่วทั้งพื้นที่ แตอาจมีความขัดของอยูบาง ทั้งนี้
โทรศัพทและคาบริการยังถือวาคอนขางแพงเมื่อเทียบกับประเทศไทย จึงมีการใหบริการสําหรับโทรศัพทบาน
สาธารณะแกชาวยางกุง
• โครงสรางพื้นฐานดานประปาและสุขาภิบาล
ระบบน้ํ าประปาในย า งกุ งถื อว า ยังมีปญ หา เพราะครอบคลุมเพีย งรอยละ 60 ของนครยางกุง
น้ําประปายังไมเขาไปถึงประชาชน ทําใหบางสวนตองใชน้ําบาดาลอยู รวมทั้งน้ําดื่มเองนั้นก็ยังไมถูกสุขลักษณะ
มีอัตราการรั่วซึมสูงถึงรอยละ 50 สวนระบบน้ําเสียนั้นพบวา มีปญหาน้ําใตดินและน้ําในลําคลองเกิดเนาเสีย
จึงมีแผนการวางระบบปองกันน้ํารั่ว และระบบ Septic Tank

3. ประเภทอุตสาหกรรมที่มีอยูในพื้นที่
เนื่องจากพมาเปนประเทศที่มีคาแรงต่ํา มีการแขงขันจากประเทศตะวันตกต่ํา แมจะมีตนทุนดานโลจิ
สติกสสูงซึ่งเปนตนทุนหลักที่สงผลตอราคาสินคาสําหรับการทําธุรกิจในพมาก็ตาม จึงเปนประเทศที่นาสนใจใน
การลงทุน โดยอุตสาหกรรมที่นาสนใจในกรุงยางกุง ไดแก อุตสาหกรรมสิ่งทอ อุตสาหกรรมการผลิตสินคา
อุปโภค บริโภค อุตสาหกรรมการประมง ธุรกิจทองเที่ยว ธุรกิจดานการบริการ เชน รานอาหาร อูซอมรถ
อุตสาหกรรมเฟอรนิเจอร อุตสาหกรรมไมแปรรูป เปนตน สําหรับในยางกุงมีแหลงนิคมอุตสาหกรรมหลายแหง
แบงเปนประเภทไดดังนี้
o ประเภทอุ ต สาหกรรมสิ่ ง ทอ และผลิ ต ภั ณ ฑ ด า นอาหาร ประกอบไปด ว ยเขตอุ ต สาหกรรม
Hlaingthaya อยูฝงตะวันตก,เขตอุตสาหกรรมShwepyitha อยูฝงตะวันตกเฉียงเหนือ เขต
อุตสาหกรรมShwepaukkan อยูฝงตะวันออกเฉียงเหนือ และเขตอุตสาหกรรม MingaladonPyinmabin อยูฝงตะวันออก
o ประเภทอุ ต สาหกรรมหนั ก เช น โรงงานผลิ ต พลาสติ ก และโรงงานผลิ ต เหล็ ก ได แ ก เขต
อุตสาหกรรมDagon Myothit อยูฝงตะวันออกเฉียงใต,เขตอุตสาหกรรมKmawby-Myaungdaka
หางไปทางตอนเหนือของยางกุง 40 กิโลเมตร เขตอุตสาหกรรม Thanlyin-Kyauktan-Thilawa
port
4. แผนการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานหรือแนวโนมในอนาคต
• พมามีแผนการปรับปรุงถนนทางหลวงเพื่อยกระดับใหมีมาตรฐานชั้น 3 หรือเปนถนนลาดยาง 2
ชองจราจร และตอไปจะปรับปรุงเปน 4 และ 6 ชองทางจราจรตามลําดับ
• มีแผนการกอสรางทาเทียบเรือเพื่อลําเลียงสินคาในยางกุงเพิ่มอีก 14 แหง จากเดิมที่มีอยู 18 แหง
เพื่อชวยเพิ่มศักยภาพในการจัดการขนสงสินคาเพิ่มขึ้นเปน 2 เทา โดยทาเทียบเรือ 7 แหงจาก
ทั้งหมดจะสรางขึ้นผานการรวมทุน และความชวยเหลือจากตางชาติ เพื่อยกระดับทาเรือยางกุงให
เปนทาเรือที่ไดมาตรฐานสากลตอไปในอนาคต
• กระทรวงคมมาคมของพมาจะสรางถนนใหมขนาด 4 ชองทางจราจรในบริเวณทาเรือยางกุง มี
ความยาวประมาณ 7.3 กิโลเมตร เชื่อมระหวางถนน Strand ซึ่งเปนถนนเลียบแมน้ําหนาทาเรือ
ยางกุง กับ แมน้ํายางกุงเพื่ออํานวยความสะดวกแก รถบรรทุกและรถคอนเทนเนอรที่จะขนส ง
สินคาจากทาเรือ และมีแผนที่จะกอสรางเสนทางรถไฟเลียบถนนดวย นอกจากนี้ ยังมีโครงการจะ
ขยายถนนที่เชื่อมระหวางถนน Strand กับถนนหมายเลข 2 ใหมีความกวางเปน 6 เลน หากสราง
เสร็จรถบรรทุกจะสามารถใชถนนหมายเลข 2 ขนสงสินคาไปสูพมาตอนบนไดโดยตรง และ
สามารถใชถนน New Strand Road ขนสงสินคาไปสูอิระวดีไดโดยตรง
เมืองยางกุงมีแหลงนิคมอุตสาหกรรมเปนจํานวนมากบริเวณชานเมือง อีกทั้งคาแรงที่คอนขางต่ํา ทํา
ใหตนทุนการผลิตต่ําเชนกัน อยางไรก็ตาม ตนทุนคาขนสงในพมายังคงเปนจุดที่ควรใหความสําคัญอยางมาก
เนื่องจากระบบโลจิสติกสที่ยังไมไดมาตรฐาน ระบบไฟฟาและน้ําประปายังไมสามารถรองรับความตองการของ
อุตสาหกรรมในพื้นที่ และความตองการของชาวบานไดอยางเพียงพอ มักเกิดเหตุการณไฟฟาดับอยูบอยๆ จึง
ตองใชน้ํามันในการปนไฟฟาทดแทนเวลาฉุกเฉินสงผลกระทบใหตนทุนการผลิตสูงขึ้น ทั้งนี้ ยางกุงยังมีทาเรือ

น้ําลึกติละวา และทาเรือยางกุงตั้งอยูไมไกลไปจากแหลงนิคมอุตสาหกรรมยางกุงมากนัก รวมทั้งมีทาอากาศ
ยานนานาชาติยางกุง และสถานีรถไฟรอบเมืองที่รองรับการคมนาคมขนสงอีกดวย
5. บทสรุปและสิ่งที่ภาครัฐไทยควรดําเนินการ
เมืองยางกุงเปนเมืองที่นักลงทุนไทยใหความสนใจเปนอยางมากในการเขาไปลงทุน ซึ่งปจจุบันจํานวน
นักลงทุนไทยก็ยังไมมากเมื่อเทียบกับเมืองหลักในกัมพูชาหรือสปป.ลาว เนื่องจากปญหาดานกฎระเบียบ การ
เคลื่ อนย า ยเงิ น ทุ นที่ ยั งมีขอจํ า กัดอยู มาก ซึ่งทางรัฐ บาลพมาเองก็ไดพยายามปรับ ปรุงดานนี้มาโดยตลอด
อย างไรก็ ดี เมื องย างกุ งเองยั ง มี ป ญหาด า นกายภาพหลายอย างที่ รั ฐ บาลไทยนา จะใช เ ป น โอกาสสํ าหรั บ
ผูประกอบการไทยในการลงทุนและขยายกิจการ ไดแก ปญหาดานสาธารณูปโภค (ไฟฟาและน้ําประปา) ที่
ปจจุบันยังไมสามารถผลิตไดเพียงพอตอความตองการ รัฐบาลไทยจึงควรยื่นมือเพื่อหาแนวทางแกไขปญหา
เชน สนับสนุนการสรางเขื่อนผลิตกระแสไฟฟา ขายกระแสไฟฟาเปนตน นอกจากนี้ เพื่อใหเกิดการเชื่อมโยงที่ดี
ระหวางเมืองยางกุงและนิ คมอุตสาหกรรมต าง ๆ โดยรอบ รัฐบาลไทยควรสนับสนุนด านงบประมาณหรื อ
เทคโนโลยีในการพัฒนาเสนทางถนนในเขตยางกุงและชานเมืองใหมีมาตรฐานเปนถนนลาดยางขนาด 2-4
ชองทางเพื่อเชื่อมโยงนิคมอุตสาหกรรมไปยังแหลงกระจายสินคาดวย
กิตติกรรมประกาศ
ผูเขียนบทความขอขอบคุณศูนยอาเซียนศึกษาที่สนับสนุนการเดินทางเพื่อไปสํารวจขอมูลในประเทศพม า
ในชวงเดือนกรกฎาคม 2557
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