
 
 

รายงานผลโครงการศึกษาพ้ืนที่ที่มีศักยภาพในการขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจ 
ที่ภาคตะนาวศรีและบริเวณด่านสิงขร 
วันที่ ๒๐ – ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 

 
 
 ๑.  การส ารวจเส้นทาง 
 (๑) เส้นทางถนนจากเมืองทวายไปเมืองมะรดิ ระยะทาง ๒๖๐ กม. ปัจจุบันใช้เวลาเดินทาง
โดยรถยนต์ ๖ ชม. เป็นเส้นทางสายหลักท่ีเชื่อมโยงเมืองทวาย ซึ่งเป็นเมืองหลวงกับเมืองมะริด ท่ีเป็นศูนย์กลาง
ด้านเศรษฐกิจของภาคตะนาวศรี โดยรัฐบาลท้องถิ่นอยู่ระหว่างการปรับปรุงเส้นทาง และคาดว่าจะ      
แล้วเสร็จภายใน ๓ ปี ท้ังนี้ เมืองมะริดเป็นท่ีตั้งของท่าเรือหลักของภาคตะนาวศรี (regional port) 
นอกเหนือจากท่าเรือทวายและท่าเรือเกาะสอง รวมท้ังมศีักยภาพและโอกาสลงทุนสงูในด้านการประมง 
ฟาร์มกุ้ง การท่องเท่ียว และไฟฟ้า   

 (๒) แนวถนนปัจจุบันท่ีจะสร้างถนน ๒ เลน (เชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย      
(Dawei Special Economic Zone – DSEZ) กับด่านพุน้้าร้อน จังหวัดกาญจนบุรี) ระยะทาง ๑๔๖ กม. 
ปัจจุบันใช้เวลาเดินทาง ๔ ชม. ๓๐ นาที (และจากด่านพุน้้าร้อนไปกรุงเทพฯ ใช้เวลาอีกประมาณ ๒ ชม.) 
สภาพถนนเป็นดินลูกรัง และบางส่วนเป็นคอนกรีตท่ีไมไ่ด้รับการดูแลรักษา จึงเป็นหลุมเป็นบ่อ และตัดผ่าน
ภูเขาจึงมีความคดเคี้ยว  
      นาย Phyo Win Tun รัฐมนตรีวางแผนและการคลัง รัฐบาลภาคตะนาวศรี และ
รองประธานคนท่ี ๑ ของคณะกรรมการบริหารเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย (Dawei SEZ Management 
Committee – DSEZMC) และ Dr. Myint San รองประธานคนท่ี ๒ ของ DSEZMC ได้น้าคณะส้ารวจ
พื้นท่ีถนน ๒ เลน โดย DSEZMC จะน้าเสนอค้าขอรับเงินกู้จากส้านักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับ
ประเทศเพ่ือนบ้าน (สพพ.) จ้านวน ๔.๕ พันล้านบาท เพื่อก่อสร้างถนน ๒ เลน ให้รัฐสภาพิจารณาให้
ความเห็นชอบในช่วงเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน ๒๕๖๑ โดยการก่อสร้างถนนจะใช้เวลาประมาณ ๓ ปี 
และเมื่อถนนเสร็จสิ้น คาดว่าเวลาในการเดินทางจาก DSEZ ไปด่านพุน้้าร้อนจะเหลือเพียง ๒ ชม. ท้าให้ลด
ระยะเวลาเดินทางจาก DSEZ ไปกรุงเทพฯ เหลือเพียง ๔ ชม. ๓๐ นาที ท้ังนี้ ฝ่ายเมียนมาย้้าถึง
ความส้าคัญของถนน ๒ เลนต่อ DSEZ และเศรษฐกิจของภาคตะนาวศรใีนภาพรวม โดยเมื่อเร็ว ๆ นี้ 
หน่วยงาน JETRO ประจ้ากรุงเทพฯ ได้น้าคณะนักธุรกิจญี่ปุ่นจากไทยจ้านวน ๒๖ คน มาส้ารวจ DSEZ 
ซึ่งจะแบ่งออกเป็น zone ดา้นท่ีพักอาศัย โรงแรม พื้นท่ีเชิงพาณิชย ์และ trading zone    

(๓) เส้นทางถนนจากเมืองมะริดไปด่านมอต่องในฝ่ังเมียนมาและด่านสิงขร      
จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ ระยะทาง ๑๘๐ กม. ปัจจุบันใช้เวลาเดินทาง ๕ ชม. สภาพถนนเป็นดินลูกรัง
และคอนกรีตที่ไม่ได้รับการดูแลรักษาเป็นหลุมเป็นบ่อตลอดทาง อีกท้ังเป็นเส้นทางท่ีตัดผ่านภูเขา จึงมี
ความคดเคี้ยว รวมท้ังเป็นเส้นทางหลักท่ีผ่านเมืองต่าง ๆ  จึงไม่สามารถขับได้เร็ว  

      รัฐบาลท้องถิ่นอยู่ระหว่างการปรับปรุงเส้นทาง โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน      
๓ ปี และลดเวลาในการเดินทางจาก ๕ ชม. เป็น ๓ – ๔ ชม.  
                         ด่านสิงขรเป็นด่านผ่อนปรนมาตั้งแต่ปี ๒๕๔๑ โดยต่อมา ฝ่ายไทยได้ผลักดันให้เป็น       
จุดผ่านแดนถาวรมาตั้งแต่ปี ๒๕๕๓ และขณะนี้ การยกระดับจุดผ่านแดนดังกล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณา     
ของท้ังฝ่ายไทยและเมียนมา อนี่ง การยกระดับด่านสิงขรจะช่วยสนับสนุนการส่งเสริมการค้าตามแนวชายแดน
ไทย-เมียนมา โดยเฉพาะธุรกิจสินค้าอาหารทะเลและสินค้าอื่น ๆ  ระหว่างภาคตะนาวศรกีับกรุงเทพฯ 
เนื่องจากสามารถลดระยะเวลาในการขนส่งได้ ปัจจุบัน ธุรกิจสินค้าอาหารทะเลส่วนใหญ่จะถูกขนส่งมาตาม
เส้นทางระนอง-กรุงเทพฯ (ระยะทาง ๕๘๒.๕ กม.) ในขณะท่ีระยะทางจากมะริด-กรุงเทพฯ คือ ๔๗๐ กม.  
 



 
 

๒. ผลของการด าเนินโครงการฯ 
๒.๑ โครงการฯ บรรลุเป้าหมายและมีผลลัพธ์เป็นรูปธรรม ทั้งในด้านการศึกษาพื้นท่ี      

ท่ีมีศักยภาพในการขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจตามเส้นทางทวาย ภาคตะนาวศรีในฝ่ังเมียนมา    
ไปถึงด่านสิงขร-มอต่อง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในฝั่งไทย การแนะน้าตัว การสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างทีมประเทศไทยและภาคเอกชนไทยกับผู้แทนภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นท่ี รวมท้ังการผลักดัน
ประเด็นความเชื่อมโยงระหว่างไทยกับเมียนมา และความร่วมมือด้านเศรษฐกิจกับรัฐบาลและสภา
หอการค้าและอุตสาหกรรมของภาคตะนาวศรี โดยค้านงึว่า ภาคตะนาวศรีสามารถเป็นคู่ค้าส้าคัญของไทย
ตามแนวชายแดน ประชากรร้อยละ ๗๐ ของภาคตะนาวศรีท้าธุรกิจด้านยาง น้้ามันปาล์ม เหมืองแร่ และ    
การประมง ส่วนร้อยละ ๓๐ ท้าธุรกิจด้านการท่องเท่ียว การค้า และอื่น ๆ ปัจจุบันมีรถประจ้าทางระหว่าง
ทวายกับด่านทิกิ-พุน้้าร้อน (ค่าเดินทาง ๑,๐๐๐ จ๊ัต) และสินค้าส่วนใหญท่ี่ภาคตะนาวศรีก็มาจากไทย  

๒.๒ ผลการหารือกับฝ่ายเมียนมาและโอกาสการผลักดันประเด็นส้าคัญ 
                        (๑)  การเข้าเย่ียมคารวะ Dr. Lei Lei Maw มุขมนตรีภาคตะนาวศรี 
เอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง (ออท.) ขอบคุณมุขมนตรีท่ีให้เข้าเยี่ยมคารวะ และยินดีต่อการท่ีเมียนมา 
ประสงค์จะรับเงินกู้จากไทยเพื่อสร้างถนน ๒ เลนเช่ือมโยง DSEZ กับชายแดนไทย พร้อมสนับสนุน
ความเชื่อมโยงระหว่างไทยกับเมียนมาในด้านอื่น ๆ  อาทิ การยกเลิกการตรวจลงตราส้าหรับการข้ามแดน       
ทางบก การยกระดับด่านสิงขร-มอต่อง จากจุดผ่อนปรนพิเศษเป็นจุดผ่านแดนถาวร ตลอดจนการส่งเสริม      
ความเชื่อมโยงทางอากาศ ด้วยการ upgrade ท่าอากาศยานในภาคตะนาวศรีให้เป็นท่าอากาศยานนานาชาติ 
นอกจากนี้ ออท. ได้กล่าวถึงนโยบายของรัฐบาลไทยในการส่งเสริมให้ภาคเอกชนไทยด้าเนินกิจกรรม    
เพื่อสังคม (CSR) และความสนใจของภาคเอกชนไทยท่ีจะร่วมมือพัฒนาและด้าเนินธรุกิจกับภาคตะนาวศรี 
รวมท้ังแบ่งปันประสบการณ์ด้านการบริหารขยะอตุสาหกรรม การผลติสินค้ามูลค่าเพิ่มในสาขาประมง และ
การบริหารจัดการสาขาประมงเพื่อไม่ให้เกดิ illegal, unreported and regulated fishing (IUU) ออท. 
เห็นควรเพ่ิมการติดต่อระหว่างประชาชน ประกอบด้วยกิจกรรมระหว่างบ้านพี่เมืองน้อง ความร่วมมือ
ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในภาคการท่องเที่ยว และการฝึกอบรมด้านวิชาชีพ 
                              มุขมนตร ีประสงค์จะพัฒนาท่าอากาศยานท่ีทวายและมะริดให้เป็นท่าอากาศยาน
นานาชาติ โดยขณะนี้ มีเท่ียวบินตรงไปกรุงเทพฯ สัปดาห์ละ ๓ ครั้งแล้ว โดยสายการบิน New Gen 
Airways ของไทย (วันพุธ ศุกร์ และอาทิตย์) นอกจากนี้ โรงพยาบาลทวายต้องการเครื่องมือ CT scan 
เนื่องจากปัจจุบันมีอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์จ้านวนมาก 

                     ออท. ยินดีสนับสนุนเมืองทวายด้านการพัฒนา และขอให้มุขมนตรีช่วยผลักดัน
เรื่องการยกระดับจุดผ่านแดนสิงขร-มอต่องกับรัฐบาลกลาง รวมท้ังติดตามเรื่องข้อเสนอบ้านพี่เมืองน้อง
ระหว่างทวายกับจังหวัดกาญจนบุรี  

               (๒) การพบหารือกับรัฐมนตรแีละนาย Kaung San Oo เลขาธิการ รัฐบาลภาคตะนาวศร ี
ออท. ได้ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการด้าเนินโครงการฯ เนื่องจากฝ่ายไทยเล็งเห็นถึงศักยภาพของภาคตะนาวศรี 
และประสงค์จะรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับโอกาสการค้าการลงทุน และความร่วมมือในสาขาต่าง ๆ อาทิ 
สาขาไฟฟ้า การประมง การท่องเท่ียว และโลจิสติกส์ เลขาธิการฯ ให้ข้อมูลว่า รัฐบาลระดับท้องถิ่น
สามารถอนุมตัิโครงการลงทุนท่ีมีมูลค่าไม่เกิน ๕ ล้านดอลลาร์สหรัฐ และโครงการไฟฟ้าท่ีไม่เกิน ๓๐ MW 
และในส่วนของสาขาต่าง ๆ ได้ให้ข้อมูล ดังนี้  
                             - ไฟฟ้า เนื่องจากไฟฟ้าในภาคตะนาวศรียังไม่เพียงพอ และมีความต้องการ       
จากท้ังประชาชนและภาคอตุสาหกรรม ท้ังนี้ รัฐบาลกลางของเมียนมาได้อนุมัติให้ (ก) บริษัท Myeik Public 
Company ร่วมมือกับบริษัท KMPI Company ของเกาหลีใต้สร้างโรงงาน LNG ขนาด ๖๑๐ MW      
ท่ีเมืองมะริด (ข) บริษัท Total ของฝรั่งเศสและบริษัท Seimens ของเยอรมนีร่วมทุนในโรงงาน LNG ขนาด 
๑,๒๓๐ MW ท่ีเมือง Kanbauk นอกจากนี้ รัฐบาลภาคตะนาวศรีได้ตั้งงบประมาณเพื่อเชื่อมโยงเมืองทวายกับ 



 
 

national grid ท่ีเมาะล้าไยด้วย และหากนักธุรกิจไทยสนใจจะลงทุนด้านไฟฟ้า มีข้อเสนอแนะให้
ส้ารวจพื้นท่ีท่ีคลาดแคลน 

- การโรงแรมและการท่องเท่ียว รัฐมนตรีวางแผนและการคลัง การพัฒนา
ถนนจากด่านสิงขร-มอต่องไปเมืองมะริด และเมืองทวายจะเพิ่มจ้านวนนักท่องเท่ียว และหากมีการยกระดับ
ด่านสิงขร-มอต่องเป็นจุดผ่านแดนถาวร ก็จะเพิ่มจ้านวนนักท่องเท่ียวขึ้นอีก โดยขณะนี้ ภาคตะนาวศร ี           
ยังขาดโรงแรม และมีข้อเสนอแนะให้ลงทุนในโรงแรมระดับ ๒ - ๓ ดาว เลขาธิการฯ ภาคตะนาวศรีมีโรงแรม
รวม ๑,๔๓๗ ห้อง ในขณะท่ีมีนักท่องเท่ียว จ้านวน ๑๓๔,๐๐๐ คน ระหว่างเดือนมกราคม – พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 
รัฐบาลได้อนุมตัิการลงทุนบนเกาะ ๙ แห่งแล้ว จากท้ังหมดกว่า ๘๐๐ เกาะท่ีมะริดและเกาะสอง จึงขอให้
นักลงทุนไทยพิจารณาเลือกพื้นท่ีส้าหรับการลงทุน ท้ังนี้ ภาคตะนาวศรียังขาดความรู้ด้านการบริหาร
โรงแรมอยูม่ากและพร้อมหารือกับภาคเอกชนไทย 

- การประมง เลขาธิการฯ รฐับาลภาคตะนาวศรีประสงค์ที่จะอนุรักษ์พนัธุ์ปลา 
และขอเสนอแนะให้ฝ่ายไทยหารือเรือ่งความร่วมมือด้านประมงกับรัฐบาลกลาง ท้ังนี ้ภาคตะนาวศรีมี     
ฟาร์มกุ้งท่ีใช้เทคโนโลยีจากไทย และไทยสามารถลงทุนด้านฟาร์มกุ้งได ้

- DSEZ รัฐมนตรีวางแผนและการคลัง DSEZ ต้องมถีนนถึงด่านทิกิ-พุน้้าร้อน 
และไฟฟ้า เพ่ือสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุน 

- การพัฒนาท่าอากาศยานของภาคตะนาวศรี เลขาธิการฯ การพัฒนา         
ท่าอากาศยานท่ีมะริดและเกาะสองให้เป็นท่าอากาศยานนานาชาตอิยู่ภายใตก้ารดแูลของรัฐบาลกลาง     
โดยบริษัท FMI ของเมียนมาอยู่ระหว่างการหารือกับรัฐบาลกลางเรื่องท่าอากาศยานเกาะสอง ส่วนมะรดิมี
เท่ียวบินตรงไปกรุงเทพฯ สปัดาห์ละ ๓ ครั้งแล้ว  

(๓) การหารือกับสภาหอการค้าและอุตสาหกรรมของภาคตะนาวศรี (Tanintharyi 
Region Chambers of Commerce and Industry – TCCI) ออท. แจ้งว่า ภาคเอกชนไทยสนใจสาขา
ประมง ไฟฟ้า การท่องเท่ียว และโลจิสติกส์ท่ีภาคตะนาวศรี และขอรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับโอกาส
ความร่วมมือด้านธุรกิจ TCCI เศรษฐกิจเมียนมามีพัฒนาการท่ีล่าช้า เนื่องจากรัฐบาลอยู่ระหว่าง        
การเรียนรู้วิถีบริหารเศรษฐกิจ และการปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง ท้ังนี้ ไทยกับเมียนมามี
ความใกล้ชดิกันอยูแ่ล้ว มีชายแดนตดิกัน และความรู้สึกเป็นพี่น้อง ภาคตะนาวศรมีีทรัพยากรธรรมชาติ
และวัตถดุิบจ้านวนมาก อาทิ ป่า เกาะ ทะเล อาหารทะเล และดีบุก และยินดีตอ้นรับนักลงทุนไทย  
                              TCCI โอกาสการลงทุนในภาคตะนาวศรี ได้แก่ ไฟฟา้ โรงแรม บริการ       
ด้านการท่องเท่ียว สินค้าเกษตร และธุรกิจท่ีเกี่ยวข้องกับการประมง อาทิ ห้องเย็นและเทคโนโลยี 
ท้ังนี้ หากสนใจจะสร้างโรงแรม TCCI สามารถหาพื้นท่ีให้ได้ และมีข้อเสนอแนะให้สร้างโรงแรม
ระดับ ๔ ดาว ท้ังนี้ TCCI ขอให้สามารถเดินทางข้ามแดนไปไทยได้อย่างเสรี โดยไม่มีการตรวจ       
ลงตรา (visa) ซึ่ง ออท. ชี้แจงว่า เมื่อเดือนธันวาคม ๒๕๖๐ คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้หน่วยงาน          
ท่ีเกี่ยวข้องน้าเสนอเร่ือง visa on arrival และจะยืนค้าขอส้าหรับ visa exemption via land 
border ในโอกาสต่อไป  

                     TCCI ตอบข้อซักถามของภาคเอกชน ดังนี้ (ก) การค้าทอง TCCI น้าเข้าทอง
ผ่านเกาะสอง ท้ังนี้ ไม่สามารถน้าเข้าทองทางเคร่ืองบินได้ (ข) การลงุทนด้านไฟฟ้า ภาคตะนาวศรี     
ยังต้องการไฟฟ้าให้ประชาชนและให้ภาคอุตสาหกรรม อาทิ เขตอุตสาหกรรมทวาย ปัจจุบัน มีสายส่ง
น้าไฟฟ้ามาจากภาคพะโค จ้านวน ๒๓๒ kV 

(๔) สภาหอการค้าและอุตสาหกรรมมะริดได้จัดก้าหนดการให้คณะศึกษาดูงาน
ตามเกาะที่มีโอกาสลงทุนด้านการท่องเที่ยว เช่น Smart Island และ Fairy Island และให้คณะ
ศึกษาดูงานของบริษัท Pyi Phyo Tun International Co. Ltd. บริษัทรายใหญ่ของมะริดบนเกาะ 



 
 

Pathet Island ซึ่งด้าเนินธุรกิจด้านห้องเย็น การส่งออกสินค้าประมง ไม้ส้าหรับพื้น (wooden 
flooring) และการสร้างเรือ  

บริษัท Pyi Phyo Tun ผลิตอาหารสัตว์ท่ีท้าจากปลา (fish meal) โดยใช้
เทคโนโลยีจากไทยและจีน และส่งออกไปยังจีนและเวียดนาม รวมท้ังส่งออกอาหารทะเลไปญี่ปุ่นและ    
สหราชอาณาจักร มีคนงาน จ้านวน ๕,๐๐๐ คน และโรงเรียนบนเกาะ Pathet Island นอกจากนี้ ยังมี
ความร่วมมือกับบริษัท Patkol ของไทยด้านการผลิตกอ้นน้้าแข็ง (block ice) และความร่วมมือกับบริษัท 
ส. ขอนแกน่ฟูดส์ จ้ากดั ด้านการแปรรูปอาหาร  

ภาคตะนาวศรีมีกิจกรรมส่งเสริมภาคการท่องเท่ียว เช่น การออกบูธด้าน           
การโรงแรมและการท่องเท่ียวและเชิญนักลงทุนต่างประเทศมาเข้าร่วมงานท่ีภาคตะนาวศรี และการจัด 
caravan tour ตามแนวชายแดนทวาย-พุน้้าร้อน 

          (๕) การหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ ์ผู้ว่าราชการฯ บริเวณ     
ด่านสิงขร-มอต่องเป็นจุดจ้าหน่ายสินค้า โดยในส่วนของฝ่ายเมียนมาได้มีการพัฒนาระบบคมนาคม 
และทางจังหวัดได้ผลักดันให้ด่านสิงขรเป็นจุดผ่านแดนถาวรเพื่อขยายการค้าระหว่างมะริดกับ      
จังหวัด ประจวบฯ โดยขณะนี้ การค้าท่ีด่านสิงขรมีมูลค่ากว่า ๓,๐๐๐ ล้านบาทต่อเดือน นอกจากนี้ 
การยกระดับด่านยังจะส่งผลดีต่อการท่องเที่ยวด้วย 

                   ออท. ชี้แจงวัตถุประสงคข์องโครงการฯ ในการหาลู่ทางการค้าการลงทุนให้กับ
ภาคเอกชนไทย โดยใหค้วามส้าคัญกับเมืองทวายและเมืองมะริด ซึง่มีความเชื่อมโยงกับไทยท่ีด่านพุน้้าร้อน
และด่านสิงขรตามล้าดับ และเห็นควรพฒันาเส้นทางเชื่อมโยงระหว่างภาคตะนาวศรีกับไทยเพื่อส่งเสริม
การค้าการลงทุน รวมท้ังการแลกเปลี่ยนระหว่างประชาชน  

                   ผู้ว่าราชการฯ ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งมีศักยภาพ      
ด้านความเชื่อมโยง โดยเชื่อมโยงภาคกลางกับภาคใต้ของไทย และยังมีศักยภาพด้านการท่องเท่ียว 
เนื่องจากทุกอ้าเภอมีชายหาด  

           ท่ีประชุม ได้แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการยกระดับด่านสิงขร โดยเมื่อปี ๒๕๕๖ 
ได้มีการจัดท้า joint detailed survey (JDS) แล้ว อย่างไรก็ดี ฝ่ายเมียนมาไม่ยอมให้น้า JDS ไป
เกี่ยวข้องกบัเรื่องเขตแดน อีกทั้งรัฐบาลชุดปัจจุบันมีความระมัดระวังเรื่องโครงการลงทุนขนาดใหญ่ 
โดยเฉพาะโครงการลงทุนในช่วงท้ายของรัฐบาลชุดก่อน 

           หน่วยราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ ์ได้น้าเสนอข้อมูลด้าน (ก) การท่องเท่ียว 
ปัจจุบัน นักท่องเท่ียวเมียนมาสามารถข้ามด่านมาถึงอ้าเภอเมือง และอยู่ท่ีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้      
๔ วัน ๓ คืน ซึ่งจังหวัดประสงค์จะขยายระยะทางให้ถึงอ้าเภอหัวหิน หรืออ้าเภออื่นท่ีไกลออกไปอีก 
รวมท้ังขยายระยะเวลาท่ีอนุญาตให้พ้านักในประเทศไทย (ข) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบริเวณ        
ด่านสิงขร อาทิ อาคารท่ีท้าการด่านสิงขร และอาคารสถานท่ีเพื่อรองรับการเปิดด่านถาวร รวมท้ัง        
การปรับปรุงบริเวณตลาดชายแดน (ค) การค้าชายแดน ณ จุดผ่านปรนพิเศษด่านสิงขร มูลค่าการค้ารวม 
ปี ๒๕๖๐ คือ ๕๑๐.๕๘ ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อนกว่า ๒ เท่า สินค้าน้าเข้า ได้แก่ อาหารทะเล 
และสินค้าน้าออก ได้แก่ สินค้าอุปโภคบริโภค วัสดุก่อสร้าง กระป๋อง อาหารสัตว์ ยางมะตอยน้้า        
และผลไม้ โดยการซื้อขายส่วนใหญ่ด้าเนินการด้วยเงินสด โดยใช้เงินไทยเป็นหลักหรือผ่านบัญชีของ      
นักธุรกิจเมียนมาท่ีระนอง 

๓. ข้อสนเทศเพ่ิมเติม 
๓.๑ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง ได้จัดโครงการศึกษาพื้นท่ีท่ีมีศักยภาพใน    

การขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ ปี ๒๕๕๘ (ปี ๒๕๕๘ ไปรัฐยะไข่ ปี ๒๕๕๙ 
ไปรัฐฉานและภาคอิรวดี และปี ๒๕๖๐ ไปตามเส้นทาง India-Myanmar-Thailand Trilateral 
Highway ระหว่างภาคมัณฑะเลย์กับเมือง Imphal) มีผู้เข้าร่วมประมาณ ๒๐ –  ๓๔ คน โดยการด้าเนิน



 
 

โครงการคร้ังนี้ มีจ้านวนผู้เข้าร่วมมากท่ีสุด (๔๑ คน) สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพและความสนใจ     
ของภาคเอกชนไทยต่อโอกาสการค้าการลงทุนในภาคตะนาวศรี  

๓.๒ โดยสรุป โอกาสการลงทุนของไทยในภาคตะนาวศรีท่ีส้าคัญ ได้แก่ โครงสร้าง
พื้นฐาน (ถนน สนามบิน) การผลิตไฟฟ้า การโรงแรม การท่องเที่ยว และประมง  

 
********************************* 

 
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง 

มีนาคม ๒๕๖๑ 
 

 


