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ได้เล่าให้ท่านได้รจู้ กั นิคมอุตสาหกรรมในย่างกุ้งไปแล้วสองแห่ง ผมขอเล่าต่ออีกแห่งหนึ่ง แห่งนี้แม้จะไม่ได้
เป็ นนิคมอุตสาหกรรมทีเ่ ปิ ดก่อนทีอ่ ่นื แต่ดว้ ยความทีเ่ ป็ นนิคมอุตสาหกกรมทีท่ นั สมัย และมีความพร้อมกว่า
นิ ค มอุ ต สาหกรรมอื่น ๆ จึง ขอน าเสนอก่ อ นที่จ ะเล่ า ถึง นิ ค มอุ ต สาหกรรมอื่น นะครับ ที่ย่ า งกุ้ ง มีนิ ค ม
อุตสาหกรรมทัง้ หมดเกือบยีส่ บิ แห่งบางแห่งปั จจุบนั นี้กไ็ ม่เหลือสภาพของนิคมอุตสาหกรรมไปแล้ว

ส่วนบางแห่งก็อยู่ใกล้ชุมชน กระทัง้ เราอาจจะดูว่ าเป็ นชุมชนไปเลยบางแห่งก็มสี ภาพเป็ นโกดังอย่างเดียวก็มี
ครับ แต่ทผ่ี มกาลังจะเล่าถึงนี้คอื “นิคมอุตสาหกรรมแมงกะลาดอง” ทีซ่ ่งึ ปั จจุบนั นี้ยงั มีโรงงานอุตสาหกรรม
เปิ ดใช้งานอยู่อย่างต่อเนื่องครับนิคมอุตสาหกรรมแห่งนี้ตงั ้ อยู่ทางทิศเหนือของนครย่างกุ้ง ห่างจากใจกลาง
เมืองย่างกุง้ ไปประมาณ 15 ไมล์อยู่บนปลายถนนวิสสายาน่าในอดีตสักยีส่ บิ กว่าปี ก่อน

หลังจากนิคมอุตสาหกรรมลันตายาเปิ ดเสร็จก็ได้มกี ารเริม่ เปิ ดอุตสาหกรรมใหม่ๆขึ้นอีกหลายแห่งต่อจากที่
นัน่ มาอยู่ท่ีนิค มแมงกะลาดองนี่แ หละที่พอจะทันสมัยหน่ อ ย ซึ่งนิค มแห่งนี้ต งั ้ อยู่ด้านหลัง ของสถานี ร ถ
โดยสารทีจ่ ะเดินทางไปต่างรัฐ ท่านใดทีเ่ คยไปมัณฑะเลย์ทไ่ี ปทางรถโดยสาร ก็จะผ่านไปเห็นครับ

ทางเข้าออกนิคมอุตสาหกรรมแมงกะลาดองเข้าออกได้หลายทางครับประตูหน้าของนิคมฯจะอยู่เลยจาก
สถานีรถโดยสารไป 100 เมตร ก็จะเจอสีแ่ ยกไฟแดงถ้าเลี้ยวซ้าย ก็จะเข้าสูถ่ นนทางหลวงหมายเลข 1 ซึง่ จะ
วิง่ ขึน้ เหนือไปเมืองมัณฑะเลย์

โดยตรงไปก็เป็ นถนนสายเก่าไปเมืองพะโคแต่ถ้าเลี้ยวขวาก็จะเข้าสู่ประตูทางเข้านิคมแมงกะล่าดองประตูท่ี
1 ทีน่ ่ใี นอดีตผมก็มคี วามรูส้ กึ ว่าไกลมาก ไปมาก็ไม่สะดวก ตอนทีผ่ มไปทีน่ นครั
ั ่ ง้ แรก

สถานีรถโดยสารยังไม่ได้ยา้ ยไปอยู่ทน่ี ่ีมเี พียงนิคมอุตสาหกรรมทีน่ ่ีเกิดขึน้ แบบโดดเดีย่ วมาก จึงรูส้ กึ ว่าไกล
มากเริม่ เปิ ดเขาก็มสี นามกอล์ฟและมีบา้ นจัดสรรอยู่ดา้ นหน้าจาได้ว่ามีเพื่อนชวนมาซื้อบ้านจัดสรรทีน่ ่ี จึงได้
มีโอกาสมาเห็นเป็ นครัง้ แรกครับในยุคนัน้ ภายในนิคมฯเขาจะแบ่งออกเป็ นล็อคๆ แต่ละแปลงจะสามเอเคอร์
ราคาก็ไม่แพงมาก ภายในไม่มบี ่อบาบัดน้ าเสียท่อระบายน้ าเสียจะทาเป็ นลารางเล็กๆวิง่ ไปตามด้านหน้ า
ทีด่ นิ ของแต่ละแปลง

พอเข้าไปสู่นิคมจะมีโรงงานตัง้ อยู่ดา้ นซ้ายมือเป็ นโครงการแรกของนิคมฯซึ่งเริม่ มีโรงงานรุ่นแรกตัง้ อยู่ ด้าน
ขวามือจะเป็ นบ้านจัดสรรเลยไปหน่อยก่อนถึงวงเวียน ด้านซ้ายมือจะเป็ นสนามกอล์ฟขนาด 18 หลุม ครับ
ภายในมีคลับเฮ้าส์ ก็ไม่ค่อยจะสวยเท่าไหร่นักครับ แต่กพ็ อใช้ได้เท่านัน้ เลยไปอีกนิดก็จะเจอสีแ่ ยกที่แยกนี่
แหละถ้าเลี้ยวขวาก็จะออกจากนิคมอุตสาหกรรมแมงกะลาดองเช้าสู่นิคมอุตสาหกรรมเชวเป้ ากัน ซึ่งทีน่ ิ คม
อุตสาหกรรมเชวเป้ ากันจะเป็ นนิคมฯทีเ่ ก่ากว่า ผมจะขอเล่าให้อ่านครัง้ ต่อๆไปนะครับ

พอขับเลยไปอีก 3 สีแ่ ยกคราวนี้ทงั ้ ซ้ายขวาของถนน ทีด่ นิ จะแบ่งเป็ นแปลงๆสาหรับสร้างโรงงานทัง้ หมดเลย
ครับในยุคนัน้ ผมก็ดูว่าแปลกตา เพราะน้ าก็ท่วมบ่อยมากเวลาฤดูฝนถ้าเดินทางกลับจากต่างเมือง ก็จะเห็น
น้ าท่วมทุกปี ไปถ้าใครมาบอกผมว่าที่น่ีอนาคตจะเจริญขึ้น ผมต้องเถียงคอเป็ นเอ็นเลยว่าไม่น่าจะเกิดได้
หรอก แต่ในปี ทผ่ี ่านมา ผมได้มกี ารเสาะหาแหล่งทีต่ งั ้ โรงงานอีกครัง้

จึงได้ไปดูท่นี ่ีใหม่อกี ครัง้ หลังจากที่ไม่ได้เข้าไปดูมาหลายปี ปรากฎว่าที่ดนิ ที่น่ีราคากระโดดสูงไปกว่าเดิม
มาก ปั จจุบนั นี้แม้ราคาจะลดลงมาจากปี ก่อนหน่อย แต่กย็ งั แพงมาก อยู่ทเ่ี อเคอร์ละ 500600ล้านจ๊าดครับ ก็ประมาณเงินบาทก็ สิบถึงสิบสองล้านบาท

ที่ดินที่น่ีได้มนี ักลงทุนจากจีนและเกาหลี ไต้หวันมาสร้างโรงงานอุตสาหกรรมกันเยอะทาให้ภายในนิค ม
ปั จจุบนั นี้ ได้เปลีย่ นไปเยอะมาก เห็นก็แต่ต่างชาติทก่ี ล่าวมา ส่วนนักลงทุนชาวไทยก็มเี ห็ นบ้าง มีอยู่ไม่มาก
นักครับประตูหลังสุดเมื่อก่อนนัน้ พอทะลุออกไปก็จะเจอสลัม

แต่ปัจจุบนั นี้ไม่เห็นแล้วครับ เพราะได้มกี ารสร้างโครงการ 2 และโครงการ 3 ต่อมาครับ โรงงานก็มากขึ้น
ประตูหลังขยับออกไป สามารถทะลุถงึ ทางหลวงหมายเลขสองได้เลยครับซึ่งทาให้สามารถทะลุไปถึงฝั ่งใต้
ของนครย่างกุ้งได้เลยถนนหนทางของทางหลวงหมายเลขสองก็ได้ปรับปรุงให้ดขี ้นึ มากแต่ถนนจากนิค ม
อุตสาหกรรมแมงกะล่าดองไปทีถ่ นนหมายเลข 2 ยังอยู่ในระหว่างปรับปรุง เชื่อว่าอีกไม่เกินปี เดียว เมื่อถนน
ทุกสายสร้างเสร็จความเจริญจะเข้ามาสูท่ น่ี ่อี ย่างแน่นอนครับ

