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ADB อนุมตัิเงินกู้สำหรบัก่อสร้างทางหลวงพิเศษสาย Bago-Kyaikto ในเมียนมา  

   
(ภาพประกอบจาก www.rfa.org) 

 ธนาคารพัฒนาเอเชีย (The Asian Development Bank: ADB) ได้อนุมัติเงินกู้จำนวน 483.8 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 15,074.72 ล้านบาท) สำหรับใช้ในการก่อสร้างทางหลวงพิเศษเพ่ือเชื่อมโยงเมืองหลวง
ของภาค Bago (เมืองพะโคหรือหงสาวดี) ไปยังเมือง Kyaikto (เมืองไจ้โท สถานที่ตั้งของพระธาตุอินทร์แขวน ) 
ในรัฐมอญ ระยะทางรวม 64 กิโลเมตร โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษสาย Bago-Kyaikto ถือเป็นการผลักดัน
ให้รัฐบาลเมียนมาสามารถบรรลุเป้าหมายในการเพิ่มการลงทุนทางด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สูงถึงร้อยละ 3       
ของมูลค่า GDP ภายในปี 2573 โดยในช่วงตั้งแต่ปี 2548 – 2561 การลงทุนทางด้านโครงสร้างพื้นฐานของ
รัฐบาลเมียนมามีสัดส่วนโดยเฉลี่ยอยู่ทีป่ระมาณร้อยละ 1 ของมูลค่า GDP รวม 
 ทั้งนี้ ธนาคาร ADB ได้ให้ข้อมูลว่า โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษสายใหม่ดังกล่าวจะช่วยสนับสนุน
การพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (East West Economic Corridor: 
EWEC) ในอน ุภ ูม ิภาคล ุ ่มแม ่น ้ำโขงหร ือ GMS (Greater Mekong Subregion) โดย Mr. Shihiru Date 
ผู ้เช ี ่ยวชาญอาวุโสด้านการขนส่งของธนาคาร ADB กล่าวว่า โครงการพัฒนาทางหลวง GMS แห่งที ่ 2            
(The Second GMS Highway Modernisation Project) นี้ จะมีการสร้างถนน 4 ช่องทาง ซึ่งจะช่วยให้การ
เคลื่อนย้ายสินค้าและคนตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ GMS เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยยิ ่งขึ้น        
โดยโครงการดังกล่าวจะช่วยให้เมียนมาสามารถเชื่อมโยงกับประเทศไทยและประเทศอื่นๆ ตามแนวระเบียง 
GMS ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงจะเป็นการส่งเสริมการค้า การท่องเที่ยว และการลงทุนด้วยเช่นกัน 
 นอกจากนี ้ ทางหลวงพิเศษสาย Bago-Kyaikto จะมีสะพานข้ามแม่น้ำ Sittaung (แม่น้ำสะโตง)        
เป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางดังกล่าว โดยสะพานนี้มีความยาว 2.3 กิโลเมตร ซึ่งโครงการก่อสร้างสะพานดังกล่าวจะ
ได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่ น (Japan International 
Cooperation Agency: JICA)   เป็นมูลค่า 27,800 ล้านเยน (หรือประมาณ 8,237.41 ล้านบาท) 
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 ทั ้งนี ้ โครงการดังกล่าวจะช่วยพัฒนาขีดความสามารถของกระทรวงการก่อสร้าง (Ministry of 
Construction) ของเมียนมาในการบริหารจัดการทางหลวงสายหลักต่างๆ และทำให้สามารถปกป้องคุ้มครอง
สังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งรวมถึงจะทำให้เกิดโครงการสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนของผู้คนในชุมชนตลอด
ตามแนวเส้นทางสาย Bago-Kyaikto 
 ภาคการคมนาคมถือเป็นสาขาการพัฒนาหลักที่สำคัญ ซึ ่งธนาคาร ADB ได้สนับสนุนประเทศ               
เมียนมามาตั้งแต่ปี 2555 โดย ADB ได้มุ่งเน้นการพัฒนาตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ GMS รวมทั้งการเชื่อมโยง
ระหว่างเมืองเข้าและชนบทเป็นสำคัญ 
บทวิเคราะห์ของ สคต. 
ผลกระทบ โครงการทางหลวงพิเศษสาย Bago-Kyaikto จะช่วยพัฒนาและยกระดับเส้นทางการขนส่งสินค้า   
และการเดินทางของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และจะทำให้ระยะทางและระยะเวลาในการขนส่งสั้นลง
ลดระยะทางและเวลาจากเส้นทางเดิม ทั้งนี้ เส้นทางดังกล่าวถือเป็นเส้นทางหลักที่ใช้ในการขนส่งสินค้าจากไทย
มายังเมียนมา เพ่ือกระจายไปยังเมืองต่างๆ โครงการดังกล่าวจึงจะเป็นผลดีและประโยชน์ต่อการขนส่งสินค้าจาก
ไทยมายังเมียนมาทางชายแดนแม่สอด-เมียวดีเป็นอย่างมาก อย่างไรก็ตามโครงการดังกล่าวอาจจะต้องใช้
ระยะเวลาดำเนินการอีกหลายปีจึงจะแล้วเสร็จ เนื่องจากต้องผ่านกระบวนการต่างๆ เช่น การขออนุมัติจากสภา                    
และการคัดเลือกผู้ดำเนินโครงการ เป็นต้น นอกจากนี้ สถานการณ์ COVID-19 อาจทำให้ขั้นตอนต่างๆ ล่าช้า
ออกไปได ้
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ โครงการดังกล่าวถือเป็นโอกาสของผู้ประกอบการ/นักลงทุนไทยที่สนใจเข้ามาลงทุน     
หรือเข้าร่วมดำเนินโครงการก่อสร้าง ผู้ประกอบการในภาคก่อสร้างจึงควรติดตามข้อมูลการประมูลโครงการผ่าน
ทางเว็บไซต์ Myanmar Project Bank (www.projectbank.gov.mm) รวมถึงการก่อสร้างดังกล่าวจะเป็น
โอกาสของกลุ่มสินค้าวัสดุก่อสร้างและเครื่องจักรกลหนักของไทย นอกจากนี้ ผู้ส่งออก/นักลงทุนไทย รวมถึง
ผ ู ้ประกอบการโลจิสติกส์ควรติดตามโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษสาย Bago-Kyaikto เพื ่อศ ึกษา            
และประกอบการพิจารณาเลือกใช้สำหรับขนส่งสินค้าในอนาคต 

********************** 
 
ที่มา: The Myanmar Times (www.mmtimes.com) 

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงย่างกุ้ง 
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 
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