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สถานการณ์ด้านการค้าและการช าระเงินของด่านการค้าชายแดน ไทย สถานการณ์ด้านการค้าและการช าระเงินของด่านการค้าชายแดน ไทย ––  พม่า พม่า ::  

อ าเภอแม่สอด จังหวดัตากอ าเภอแม่สอด จังหวดัตาก  

ดร.ชลศิา รัตรสาร1 
ดร.สมชาย เบ็ญจวรรณ์2 

 
การพฒันารัฐชาติยืนอยู่บนพื้นฐานของโครงสร้างการเติบโตของนานาชาติ ทั้งหมดมีพื้นฐานจาก

หลกัการในเร่ืองอ านาจอธิปไตยของรัฐและความเสมอภาค (Held: 1991; p.78 cited in James Fulcher: 2000; 
pp.522 - 543) ในอดีตรัฐชาติเป็นส่วนหน่ึงของระบบรัฐชาติขนาดใหญ่ (Giddens: 1987; p.263 cited in 
James Fulcher: 2000; pp.522 - 543) ซ่ึงมีโครงสร้างและค่านิยมพื้นฐานอย่างเป็นเอกภาพ แต่เม่ือล่วงเข้า
ศตวรรษท่ี 19 เกิดความขดัแยง้กนัเองในกลุ่มรัฐชาติ จากการใช้ก าลงัและอ านาจทางเศรษฐกิจเขา้จดัการรัฐ
ชาติอ่ืน ๆ ท าให้ในศตวรรษท่ี 20 นโยบายการเมืองระหวา่งประเทศ และบทบาทขององคก์ารสหประชาชาติ
เขา้มาท าหน้าท่ีแทนรัฐชาติต่าง ๆ ท่ีปฏิสัมพนัธ์สืบต่อกนัมา โดยการเขา้ไปจดัระเบียบระหว่างรัฐ โลกาภิ
วตัน์ซ่ึงเป็นกระบวนการท่ีมีความซับซ้อน โดยรวมสภาพ การสร้างความเหมือน (Sameness) และการสร้าง
ความแตกต่าง (Difference) ของสรรพส่ิงท่ีตอ้งการค าอธิบายในระดบัจกัรวาล หรือในบางกรณีดว้ยเง่ือนไขท่ี
มีความแตกต่างกัน  ทั้ งโดยการต่อรองในระดับความเป็นจักรวาล (Universalism) และในส่วนท่ี มี
ลกัษณะเฉพาะอยา่งยิง่ (Particularism)  

 
ความเป็นมาของสถานการณ์ทางการค้า ไทย – พม่า 

ข้อตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน (Asean Free Trade Area : AFTA) และความตกลงท่ีเก่ียวกับการ

ลงทุนระหว่างกลุ่มอาเซียน (Asean  Investment Agreement :  AIA) ตลอดจนข้อตกลงส าหรับประเทศ

สมาชิกอาเซียนในการส่งสินค้าผ่านแดน (Asean  Transit  Goods  Transportation  : ATTA)  และความ

คืบหน้าของเขตการค้าเส รีจีน  – อาเซี ยน  (China – Asean  Free Trade  Zone : CAFTA)3 เส ริมส ร้าง

ความสามารถในการแข่งขนัของไทยในดา้นตน้ทุนค่าขนส่งท่ีต ่ากวา่ประเทศคู่แข่งอ่ืน ๆ อยา่ง มาเลเซีย  และ

สิงคโปร์  และขอ้ไดเ้ปรียบในการสามารถจดัส่งสินคา้ไดร้วดเร็วและเสียหายนอ้ยกวา่  

                                                           

   1 ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต (สหวิทยาการ) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 2549. ผูอ้  านวยการศูนยก์ารศึกษาโลจิสติกส์ มหาวิทยาลยัสยาม 
2 ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต (วฒันธรรมศาสตร์) มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 2557. อาจารยป์ระจ า ภาควิชาการเงินการธนาคาร มหาวิทยาลยั

สยาม. 
3 จีนไดใ้ห้ความส าคญักบัขอ้ตกลงดงักล่าวมาก  เน่ืองจากความตอ้งการพฒันาพ้ืนท่ี  Southwest  China  ไดแ้ก่  Guanxi  และ  Yunnan  

โดนวางแผนให้  Southwestern Yunnan  เช่ือมโยงกบัไทย และลาว  Western Yunnan  เช่ือมโยงกบัพม่า  และ  Southern  Yunnan  เช่ือมโยงกบั
เวียดนาม  



 3 

 โครงการพฒันาระเบียงตะวนัออก – ตะวนัตก  (East – West  Economic  Corridor :  E-WEC) ซ่ึง

เป็นโครงการน าร่องของโครงการพฒันาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น ้ าโขง  6  ประเทศ  

(Greater  Mekong  Sub region :  GMS)  ท่ีธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian  Development  Bank)  ริเร่ิมข้ึนใน 

ค.ศ.  1992  โดยเช่ือมมหาสมุทรอินเดีย  (ทะเลอนัดามนั)  และมหาสมุทรแปซิฟิก (ทะเลจีนใต)้ เขา้ดว้ยกนั  

ดว้ยการพฒันาระบบโครงข่ายถนนจากตอนใตข้องพม่า  (Mawlamyine) และการสร้างสะพานขา้มแม่น ้ าเมย

เช่ือมเมียวดีกบัตอนเหนือของไทย (แม่สอด – สุโขทยั – พิษณุโลก) ซ่ึงเป็นบริเวณพื้นท่ีดา้นตะวนัตกของ

โครงการ เช่ือมภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของไทย (ขอนแก่น – กาฬสินธ์ุ – มุกดาหาร) กบัตอนกลางของลาว 

(สะหวนันะเขต) และเวยีดนาม (Quan Tri – Thua Thin Hue4 - Danang5 

 หลกัการท่ีส าคญั  ของโครงการพฒันาความร่วมมือทางเศรษฐกิจ  ก็คือ  การเคล่ือนยา้ยเสรี  (Free – 

Mobility)  ของการผลิตสินคา้  แรงงาน  วตัถุดิบ  ทรัพยากร  เงินทุน  และเทคโนโลยีเสรี (Free Flow) มาก

ยิง่ข้ึนเป็นกรณีพิเศษ ซ่ึงจะท าใหก้ารผลิตมีความไดเ้ปรียบ  (Economic  of  Scale) ของพื้นท่ีในแต่ละประเทศ

ไม่ถูกจ ากดัโดยสภาพปัจจยัทรัพยากรของพื้นท่ีและเขตแดนแต่ละประเทศสามารถขยายการผลิตเพิ่มข้ึน  

และยงัได้ประโยชน์จากขนาดการผลิต (Comparative  Advantage  Production)  ท าให้ต้นทุนการผลิตลด

ต ่าลง  มีความสามารถในการแข่งขนัสูงและสามารถขยายตลาดออกไป   

ความสัมพนัธ์ทางการค้าระหว่างไทย – พม่า 

 สหรัฐอเมริกาไดป้ระกาศยกเลิกการคว  ่าบาตรพม่าขั้นเล็กๆ ขั้นหน่ึง เม่ือวนัจนัทร์ท่ี 6 กุมภาพนัธ์ 
พ.ศ.2555 เพื่อปลดปล่อยให้องค์กรการเงินระหว่างประเทศทั้งหลายไม่ว่าจะเป็น กองทุนการเงินระหว่าง
ประเทศ (ไอเอ็มเอฟ) ธนาคารโลก และธนาคารพฒันาแห่งเอเชีย (เอดีบี) สามารถให้ความช่วยเหลือทางดา้น
เทคนิคเก่ียวกบัการพฒันาเศรษฐกิจแก่พม่าได ้ 

รัฐบาลสหรัฐอเมริกาได้ยกเลิกการคว  ่าบาตรพม่าภายใตก้ฎหมายว่าด้วยการคุม้ครองเหยื่อการคา้
มนุษย์และความรุนแรง (Victims of Trafficking and Violence Protection Act) ซ่ึงออกมาบังคบัใช้ตั้ งแต่ปี 
2000 และพม่าเป็น 1 ใน 22 ประเทศ รวมทั้งเกาหลีเหนือและอิหร่าน ท่ีโดนคว  ่าบาตรภายใตก้ฎหมายน้ีเพราะ
ไม่ยอมใหก้ารคุม้ครองเหยือ่การคา้มนุษยแ์ละความรุนแรงอยา่งเพียงพอ 

                                                           

4มีท่าเรือน ้ าลึก  Thuan An  สามารถรับเรือขนาด  2,000 ตนั  และขนถ่ายสินคา้ได ้ 70,000 ตนั / ปี ซ่ึงขยายเป็น  300,000  ตนัไดโ้ดย
ขยายเป็น  2.7  ลา้นตนั / ปี  ใน ค.ศ. 2010  

5เช่น  ท่าเรือ  Tien Sa  ซ่ึงเป็นท่าเรือท่ีใหญ่เป็นอนัดบั  3  ของเวียดนาม  ขนถ่ายสินคา้ไดปี้ละ  2  ลา้น  2  แสนตนั  และท่าเรือ  Lien  
Chieu  ซ่ึงจะสามารถขนถ่ายสินคา้ไดปี้ละ  20  ลา้นตนัใน ค.ศ.  2020  และกลายเป็น  Break  Bulk  Feeder  ในอนาคต  
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ส่ิงท่ีรัฐบาลพม่าไดท้  าไปและสหรัฐอเมริกาเห็นดีดว้ยจนตอ้งมีการให้รางวลั คือ การปล่อยนกัโทษ
การเมือง การเปิดเจรจากบัอองซานซูจี และการหยุดยิงกบัชนกลุ่มน้อย ทั้งหมดนั้นแสดงให้เห็นว่ารัฐบาล
พม่ามีความกลา้หาญมากพอ ท่ีจะปรับปรุงเร่ืองสิทธิมนุษยชนและให้การคุม้ครองเหยื่อของการคา้มนุษย ์ส่ิง
ท่ีสหรัฐให้ความสนใจมากในกรณีของการคา้มนุษยคื์อแนวทางการปฏิบติัของรัฐบาลพม่าต่อบุคคลท่ีถูก
ส่งกลบัมาจากประเทศอ่ืน ถึงแมว้่าพม่าจะยงัท าได้ไม่ดีนัก แต่ระยะท่ีผ่านมาก็เห็นว่ามีความพยายามมาก
พอควรและหลายส่ิงหลายอยา่งก็มีแนวโนม้ไปในทางบวก 

ส่ิงท่ีสหรัฐอเมริกาท านั้นยงัถือวา่ไม่มากมายอะไรนกั แต่ก็ส าคญัมาก เพราะสหรัฐยงัเหลือการคว  ่า
บาตรพม่าอีกหลายอย่าง โดยเฉพาะการคว  ่าบาตรพม่าซ่ึงได้ด าเนินการมาตั้งแต่ปี ค.ศ.2003 ส่งผลให้เกิด
อุปสรรคส าคญัอยา่งมากต่อการคา้และการลงทุนของต่างประเทศต่อพม่า แต่การผอ่นคลายการคว  ่าบาตรคร้ัง
น้ีจะช่วยแกปั้ญหาเร่งด่วนทางดา้นเศรษฐกิจให้พม่าได ้และจะเป็นพื้นฐานให้กบัการด าเนินการดา้นอ่ืนๆ ต่อ
พม่าไดอี้กในอนาคต 

ปัญหาเศรษฐกิจท่ีพม่าก าลงัเผชิญหนา้อยูใ่นเวลาน้ี แมว้า่จะเร้ือรังมานานแต่ก็เร่งด่วน เพราะจะเป็น
จุดเร่ิมตน้ของการพฒันาเศรษฐกิจตามแนวเสรีนิยม กล่าวคือ พม่าก าลงัเผชิญหนา้กบัปัญหาค่าเงินจัต๊ผนัผวน 
แต่ก็ไม่สามารถแกไ้ขดว้ยวธีิการเดิม ๆ เช่น ไล่จบัไล่ปิดร้านแลกเงินท่ีไม่รับอนุญาต ไดอี้กต่อไป พม่ามีอตัรา
แลกเปล่ียนแบบหลายอตัรา คือ อตัราทางการและอตัราตลาดท่ีทางการไม่ยอมรับดงัท่ีทราบกนัอยูโ่ดยทัว่ไป
แลว้ และทางการพม่าตอ้งการจะยกเลิกระบบน้ีเสียที เพื่อเปิดโอกาสให้มีการใชเ้คร่ืองมือทางดา้นการเงินเขา้
ไปบริหารค่าเงินไดอ้ยา่งเตม็รูปแบบ 

รัฐบาลพม่ามีงานตอ้งท าหลายอย่างเพื่อพาประเทศไปสู่เศรษฐกิจท่ีทนัสมยั และอย่างหน่ึงท่ีได้
เร่ิมต้นและก าลังท าอยู่คือการสร้างระบบแลกเปล่ียนอัตราเดียว และยกเลิกมาตรการท่ีจ ากัดเร่ืองการ
แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ท่ีเป็นอุปสรรคต่อการโอนหรือเคล่ือนยา้ยเงินระหว่างประเทศ เร่ืองการ
ปรับปรุงระบบแลกเปล่ียนเงินตราท่ีรัฐบาลพม่าก าลงัด าเนินการอยูใ่นเวลาน้ีจะเป็นช่องทางส าคญัท่ีก่อใหเ้กิด
การปรับปรุงโครงสร้างทางด้านการเงินการคลังของประเทศในอนาคต และจะท าให้การสร้างระบบ
แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศแบบอตัราเดียวเป็นไปไดส้มบูรณ์ในอนาคต 

ปัญหาท่ีผา่นมานั้น คือ ไอเอม็เอฟท าไดแ้ค่ใหค้  าแนะน าเท่านั้น แต่ให้ความช่วยเหลืออะไรไม่ไดเ้ลย 
แมแ้ต่ความทางเทคนิคเล็ก ๆ น้อย ๆ ท่ีอาจจะตอ้งใช้เงินบา้งเพราะติดอยู่ท่ีการคว  ่าบาตรของสหรัฐอเมริกา 
ซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่นั่นเอง และเม่ือรัฐบาลสหรัฐอเมริกาได้ประกาศยกเลิกการคว  ่าบาตรน้ีไปเสีย 
หมายความวา่ในอนาคตสหรัฐอเมริกาจะสามารถสนบัสนุนให้ไอเอม็เอฟใหก้ารช่วยเหลือทางดา้นการเงินแก่
การพฒันาแก่พม่าไดม้ากข้ึน ความเป็นไปไดเ้ช่นเงินกูป้ระเภทท่ีใชส้ าหรับการปรับปรุงการบริหารเศรษฐกิจ
มหภาคอาจจะอยูใ่นขอบข่ายท่ีน่าจะท าไดแ้ลว้ในตอนน้ี 
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 ปัจจุบนัการลงทุนในพม่าส่วนใหญ่จะเป็นการลงทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติ6 
เช่น การจ่ายกระแสไฟฟ้ามายงัไทย พม่ายงัคิดถึงการก่อสร้างเข่ือนกกัเก็บน ้ าเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า อีกหลาย
แห่ง เม่ือการพฒันาโครงสร้างพื้นฐานแลว้เสร็จ หลงัจากนั้นจะมีการพฒันาดา้นการเกษตร และอุตสาหกรรม
การเกษตร รวมถึงการผลิตท่ีใชแ้รงงานเป็นจ านวนมาก โดยมีแนวโนม้วา่แรงงานพม่าในไทยจะเดินทางกลบั
ถ่ินฐานหลงัการเมืองในพม่าสงบ ในอีก 5 – 10 ปีขา้งหน้า ส่วนด้านสาธารณูปโภคของพม่าปัจจุบนัยงัไม่
พฒันามากนกั แต่มีแนวโนม้จะพฒันาอยา่งรวดเร็ว  

ประเทศไทย ในฐานะประเทศสมาชิกอาเซียน เร่งปรับตวัเพื่อดึงการคา้ การลงทุน และการบริการ 
จากต่างประเทศให้ไดม้ากท่ีสุด ทั้งภาคบริการ การท่องเท่ียว การคา้ปลีก และ Logistics ดว้ยปัจจยัท่ีประเทศ
ไทยมีความไดเ้ปรียบในแง่ของการเป็นศูนยก์ลางภูมิภาคอาเซียน เช่ือมระหว่างอาเซียนเก่า (ไทย สิงคโปร์ 
มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และ บรูไน) และอาเซียนใหม่ (พม่า ลาว กมัพูชา และเวยีดนาม)  

แมป้ระเทศไทยจะมีความไดเ้ปรียบหลายดา้นในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนดว้ยกนั แต่จะน่ิงนอน
ใจไม่ได ้ผูป้ระกอบการไทยตอ้งเร่งปรับตวั เพื่อต่อสู้กบัการแข่งขนัท่ีเพิ่มข้ึน เพราะขณะน้ีแต่ละประเทศมี
การพฒันาศกัยภาพการแข่งขนัของตวัเองอยา่งมาก โดยเฉพาะประเทศในกลุ่มอาเซียนใหม่ ซ่ึงประกอบดว้ย 
พม่า ลาว กมัพูชา และเวียดนาม ไทยจะสามารถดึงเม็ดเงินลงทุนจ านวนมหาศาลได้มากน้อยเพียงใดนั้น 
ข้ึนอยูก่บัความพร้อมของประเทศ 

                                                           

6 ส าหรับในแง่ของความสัมพนัธ์ในเชิงเศรษฐกิจ (การลงทุน การคา้) ของประเทศสมาชิกอาเซียนส าคญั เช่น 
มาเลเซีย สิงคโปร์ ไทย นั้น พบว่า ส าหรับประเทศมาเลเซียนั้น บริษทัปิโตรเลียมเบอร์ฮาร์ดหรือท่ีรู้จกักนัดีในนามเปโต
รนาส (PETRONAS) กิจการพลงังานยกัษ์ใหญ่ของมาเลเซีย ไดล้งนามในบนัทึกความเขา้ใจร่วมกนัเพ่ือร่วมมือกบัพม่าใน
โครงการหลายโครงการในอุตสาหกรรมน ้ ามนัและก๊าซธรรมชาติ ส่วนสิงคโปร์ก็มีความสัมพนัธ์ท่ีใกลชิ้ดกบัรัฐบาลทหาร
พม่า โดยผูน้ าระดบัสูงหลายรายของพม่าไดเ้ขา้รับการรักษาทางการแพทยใ์นสิงคโปร์ สิงคโปร์มีมูลค่าการคา้กบัพม่าสูงถึง 1 
พนัลา้นดอลลาร์ ส าหรับไทยนั้นจากสถิติการใหก้ารส่งเสริมการลงทุนของ BOI ตั้งแต่ปี 2531 จนถึงปี 2549 มีการลงทุนไทย
ในพม่าทั้งส้ิน 56 โครงการ คิดเป็นมูลค่าเงินลงทุนสะสมทั้งส้ิน 1,345.623 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ กิจการท่ีไทยไปเขา้ลงทุน 
ไดแ้ก่ ประมง ไม ้อญัมณี และเคร่ืองประดบั อาหารและเคร่ืองด่ืม การคา้ การขนส่ง โรงแรมและการท่องเท่ียว การแปรรูป
การเกษตร และพลงังาน นอกจากน้ียงัมีบริษทัท่ีท าสัญญาจดัซ้ือ - จดัจา้งกบัหน่วยงานรัฐของพม่า ตามเง่ือนไขของเงินกู ้
4,000 ลา้นบาท ซ่ึงเงินกูด้งักล่าวจะน าไปใชส้ าหรับโครงการต่างๆโดยมีเง่ือนไขวา่ตอ้งซ้ือสินคา้และอุปกรณ์ต่างๆจากบริษทั
สญัชาติไทยท่ีก าหนดไวเ้ท่านั้น นอกจากนั้นกลุ่มบริษทัเอม็ดีเอก็ซ์กรุ๊ปของไทยยงัไดล้งนามในสัญญามูลค่า 6 ลา้นดอลลาร์
สหรัฐ (ราว 228 ลา้นบาท) ในโครงการก่อสร้างเข่ือนในรัฐฉานของพม่า  ฉะนั้นในประเทศอาเซียนสิงคโ์ปร์เป็นผูล้งทุนราย
ใหญ่ ตามดว้ยประเทศไทยล าดบัต่อมา  
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 พม่า จะกลายเป็นคู่แข่งส าคญัของประเทศไทย จากการท่ีพม่าเปิดประเทศ เพื่อรองรับประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) พม่าจะกลายเป็นประเทศท่ีน่าสนใจในสายตาต่างชาติ และน ามาซ่ึงสู่การลงทุนใน
หลายดา้น และดว้ยปัจจยัท่ีพม่ามีทรัพยากรทางธรรมชาติจ านวนมาก มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ (GDP) เพียง 1 ใน  

11 ของประเทศไทย มีพื้นท่ีมากกวา่ไทยถึงร้อยละ 20 และหากการเมืองในพม่ามีเสถียรภาพมากยิ่งข้ึน พม่า
จะกลายเป็นประเทศท่ีมีศกัยภาพน่าลงทุนมาก 

ไทยจ าเป็นตอ้งพฒันาศกัยภาพแรงงานไทยเพิ่มข้ึน พฒันาทกัษะการใช้เทคโนโลยี ในขณะเดียวก็
ต้องพฒันาด้านภาษาไปพร้อมๆ  กันด้วย เพราะต้องยอมรับว่าประเทศไทยมีปัญหามากในเร่ืองการใช้
ภาษาองักฤษ ในขณะท่ีพม่าสามารถส่ือสารดว้ยภาษาองักฤษไดเ้ป็นอยา่งดี 

 ส าหรับโครงการท่าเรือน ้ าลึกทวาย (Dawei Deep Sea Port) ของพม่าเป็นโครงการท่ีบริษทั อิตาเลียน 

- ไทย ดีเวลลอปเมน้ท์  ไดรั้บอนุมติัสัมปทานทั้งงานก่อสร้างและบริหารนั้น ทั้งน้ี การพฒันาท่าเรือน ้ าลึก

ทวายของพม่าจะช่วยสนับสนุนบทบาทของไทยในการเป็นศูนยก์ลางโลจิสติกส์ และการคา้ของภูมิภาค 

เช่ือมประเทศฝ่ังตะวนัตกกับประเทศฝ่ังตะวนัออก โดยผ่านเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจ เส้นทางระเบียง

เศรษฐกิจแนวตะวนัออก-ตะวนัตก ระหวา่งเมืองดานงั เวียดนาม – สะหวนันะเขต ลาว- มุกดาหาร และตาก

ของไทย จนถึงเมืองมะละแหม่ง พม่า จะใช้เวลาในการขนส่งจากทะเลจีนใตม้ายงัทะเลอนัดามนั หรือจาก

เวียดนาม ผา่นลาวและไทยมายงัพม่าเพียง 6 วนัเท่านั้น ประหยดัเวลาท่ีตอ้งออ้มแหลมมะละกาและใช้เวลา

ขนส่งใชเ้วลา 16-18 วนั 

ลกัษณะพเิศษของการค้า ไทย – พม่า 

การคา้ชายแดนไทย-พม่า มีลกัษณะพิเศษท่ีแตกต่างกบัการคา้ระหวา่งประเทศและการคา้ชายแดนกบั

ประเทศเพื่อนบา้นของไทยประเทศอ่ืนๆ จากเช้ือชาติและวฒันธรรมของประเทศท่ีหลายเผา่พนัธ์ุหลายกลุ่ม 

ซ่ึงบางกลุ่มมีความขดัแยง้กบัรัฐบาลพม่า ประกอบกบั รัฐบาลพม่าตอ้งการปราบปรามกลุ่มท่ีมีความขดัแยง้ 

ส่งผลให้ตอ้งสร้างรายไดเ้พื่อน ามาบริหารภายในกลุ่ม รวมถึงการสะสมยุทโธปกรณ์เพื่อป้องกนัตนเองจาก

การปราบปราม นอกจากน้ีการขาดแคลนเงินตราต่างประเทศ ท าให้รัฐบาลพม่าตอ้งออกมาตรการสกดักั้น

การน าเขา้และการคา้บริเวณชายแดน แต่เน่ืองจากสินคา้ท่ีทางการพม่าห้ามน าเขา้นั้นไม่ขดัต่อมาตรการ

ส่งเสริมการคา้ของไทยจึงท าใหสิ้นคา้ท่ีท าการคา้ผา่นชายแดนมีทั้งสินคา้ท่ีไม่ถูกจ ากดัห้ามน าเขา้และส่งออก

ของทั้งสองประเทศ ซ่ึงการจ ากดัการน าเขา้สินคา้ของประเทศพม่าน้ีเองเป็นช่องทางใหช้นกลุ่มนอ้ยท่ีมีความ

ขดัแยง้กบัรัฐบาลใชเ้ป็นช่องทางหาประโยชน์ในการเป็นธุระจดัการน าเขา้ประเทศผา่นพื้นท่ีของตนในพม่า 

ท าให้ไม่สามารถขนส่งสินคา้ผ่านด่านศุลกากรของทั้งสองประเทศไดห้รืออาจเรียกว่า “การคา้นอกระบบ” 

ขณะท่ีการคา้ท่ีไม่ถูกจ ากดัการห้ามน าเขา้ของพม่าส่วนใหญ่เป็น “การคา้ในระบบ” ปัจจยัส าคญัท่ีก าหนด

http://www.bangkokbiznews.com/home/search/?cx=009233870810540600983%3Ahkyg0dlysoo&cof=FORID%3A9&ie=windows-874&q=ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
http://www.bangkokbiznews.com/home/search/?cx=009233870810540600983%3Ahkyg0dlysoo&cof=FORID%3A9&ie=windows-874&q=ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
http://www.bangkokbiznews.com/home/search/?cx=009233870810540600983%3Ahkyg0dlysoo&cof=FORID%3A9&ie=windows-874&q=AEC
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รูปแบบของการค้าชายแดนไทย-พม่าและท าให้เกิดความแตกต่างกับการค้าชายแดนกับประเทศอ่ืน 

ประกอบดว้ย 

อตัราแลกเปลีย่นสองระบบ 

เงินจตัเป็นเงินสกุลของพม่ารัฐบาลพม่าก าหนดอตัราแลกเปล่ียนค่าเงินจตัพม่าโดยอ้างอิงกับค่า 

SDR1 มีอตัราแลกเปล่ียนประมาณ 6 จตัต่อดอลลาร์สรอ. หรือประมาณ 620 บาทต่อ 100 จตั ทั้ งน้ีอตัรา

ดงักล่าวไม่เป็นท่ียอมรับในตลาดการคา้ เน่ืองจากไม่ได้สะทอ้นอตัราแลกเปล่ียนท่ีแทจ้ริงจึงท าให้มีอตัรา

แลกเปล่ียนอีกอตัราในตลาดการคา้ประมาณ 900 จตัต่อดอลลาร์สรอ. หรือประมาณ 4 บาทเท่ากบั 100 จตั ซ่ึง

พอ่คา้ชายแดนและนกัลงทุนทัว่ไปนิยมใชอ้ตัราตลาดในการอา้งอิงในการซ้ือขายแลกเปล่ียนมากกวา่ อยา่งไร

ก็ตาม อตัราทางการท่ีรัฐบาลพม่าก าหนดไวย้งัคงน ามาบงัคบัใชก้บัธุรกิจการคา้ระหวา่งประเทศท่ีลงทะเบียน

กบัรัฐบาลพม่า ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นการซ้ือขายในระบบ 

กลไกการเบิกจ่ายจากการส่งออก 

ธุรกิจส่งออกของพม่าจะประสบปัญหาการรับช าระค่าสินคา้ จากปัญหาการขาดสภาพคล่องเงินตรา

ต่างประเทศของทางการ แมว้่าธุรกิจการค้าต่างประเทศจะมีการลงทะเบียนการเบิกจ่ายเงินท่ีได้จากการ

ส่งออกสินคา้ไปต่างประเทศแต่จากปัญหาการขาดสภาพคล่องเงินตราต่างประเทศของพม่า ท าใหรั้ฐบาลพม่า

ใชก้ลยทุธ์ต่างๆ ชะลอการจ่ายเงินตราต่างประเทศออกจากคลงั เพื่อสร้างความสมดุลของเงินตราต่างประเทศ  

รัฐบาลพม่าไดส้ร้างเง่ือนไขในการน าเขา้และพยายามผลกัภาระในการเบิกจ่ายให้พ่อคา้จบัคู่กนัเอง 

หรือพยายามให้ผูส่้งออกและผูน้ าเขา้เป็นบุคคลคนเดียวกนั เช่น ธุรกิจน าเขา้ตอ้งไดรั้บใบอนุญาต License 

การน าเขา้จากหน่วยงานของรัฐโดยก าหนดให้ผูท่ี้ขอน าสินคา้เขา้ตอ้งมีเงินตราต่างประเทศท่ีไดรั้บจากการ

ส่งออกหลงัหักค่าธรรมเนียมมาส าแดงในมูลค่าท่ีเท่ากนั โดยผูน้ าเข้าจะจบัคู่ซ้ือขายเอกสารการเงินกบัผู ้

ส่งออกเพื่อใหไ้ดสิ้ทธิน าเขา้สินคา้ ระบบดงักล่าวเพื่อป้องกนัไม่ใหมู้ลค่าน าเขา้สูงกวา่มูลคา้ส่งออกแมว้า่จะมี

ความยุ่งยากในพิธีปฏิบติัแต่ผูน้ าเขา้พม่านิยมน าเขา้อย่างเป็นทางการส่วนหน่ึงเพื่อให้ปรากฏเป็นหลกัฐาน

แสดงความเคล่ือนไหวในกิจกรรมการคา้ไวบ้า้งและส่วนท่ีเหลือนิยมน าเขา้ผา่นด่านชายแดน 

จากลกัษณะพิเศษของการคา้ชายแดนไทย-พม่า น้ี ท าให้พ่อคา้ไทยท่ีจะคา้กบัพม่าจะตอ้งมีเครือข่าย

ความสัมพนัธ์ท่ีดี ซ่ึงส่งผลให้พ่อคา้ชายแดนมีอ านาจทางการตลาดเหนือกวา่ผูผ้ลิตท่ีกรุงเทพและปริมณฑล 

นอกจากน้ีการท่ีเขตติดต่อชายแดนไทย-พม่าโดยเฉพาะในภาคเหนือของไทย เป็นเขตอิทธิพลของชนกลุ่ม



 8 

น้อยซ่ึงขดัแยง้กบัรัฐบาลพม่า หรือกลุ่มท่ีพม่าให้สิทธิในการดูแล/บริหารพื้นท่ีคลา้ยกบัเป็นเขตอิสระ ซ่ึง

เส้นทางขนส่งสินคา้ของไทยจะตอ้งผา่นเขตอิทธิพลของชนกลุ่มนอ้ยดงักล่าวยิ่งจะส่งผลให้พ่อคา้ชายแดนมี

ความได้เปรียบกว่าพ่อคา้กรุงเทพ เพราะสามารถเขา้ถึงและ/หรือรู้ช่องทางขนส่งสินค้าผ่านเขตอิทธิพล

ดงักล่าว โดยเฉพาะสินคา้ท่ีรัฐบาลห้ามน าเขา้และการขนส่งสินคา้เขา้พม่าแมใ้นช่วงท่ีรัฐบาลพม่าปิดด่าน

ชายแดน อีกทั้ง พ่อคา้ชายแดนจะรู้ช่องทางการช าระเงิน เน่ืองจากการคา้และการช าระเงินอยูบ่นพื้นฐานของ

ความเช่ือถือการคา้ชายแดนจึงมกัไม่มีเอกสารทางการคา้และการช าระเงินส่วนใหญ่ไม่ผ่านระบบสถาบนั

การเงิน 

รูปแบบของการค้า ไทย – พม่า 

ลกัษณะและรูปแบบการคา้ชายแดนไทย-พม่าในแต่ละด่านจะมีความแตกต่างกนัตามสภาพแวดลอ้ม

ทางการเมืองของแต่ละกลุ่มชนชาติในประเทศพม่า เช่น ด่านแม่สอด ซ่ึงมีอาณาเขตติดกบัเมืองเมียวดีซ่ึงเป็น

กลุ่มพื้นท่ีครอบครองของกระเหร่ียงคริสต ์(KNU) ท่ีมีปัญหาด่านการเมืองกบัรัฐบาลทหารพม่า ท าใหรั้ฐบาล

ทหารพม่าพยายามกดดนัทั้งดา้นการทหารและเศรษฐกิจและไม่ตอ้งการส่งเสริมการคา้ชายแดนบริเวณน้ีดว้ย

เกรงว่าจะเป็นการสนับสนุนด้านการเงินให้แก่ทหารกะเหร่ียงคริสต์ท าให้การคา้ชายแดนผ่านด่านแม่สอด

ประสบอุปสรรคผิดกบัการคา้ชายแดนบริเวณด่านแม่สาย ซ่ึงติดกบัเมืองท่าข้ีเหล็กในเขตรัฐฉานอยูใ่นสภาพ

ท่ีดีกวา่ เน่ืองจากชนกลุ่มนอ้ยท่ีอาศยัในพื้นท่ีติดกบัอ าเภอแม่สายไม่มีความขดัแยง้กบัรัฐบาลพม่า  

จุดการค้าชายแดนอ าเภอแม่สอด จังหวดัตาก 

 การคา้ขายส่วนใหญ่กระท าในรูปแบบการคา้ระหว่างประเทศเน่ืองจากกลุ่มการคา้มิใช่มี

เพียงกลุ่มพ่อคา้ในพื้นท่ีบริเวณชายแดนไทย-พม่าเท่านั้น ยงัรวมถึงพ่อคา้จากส่วนกลางของไทยและพ่อคา้

จากเมืองยา่งกุง้เขา้มาท าการคา้ผา่นด่านชายแดนอ าเภอแม่สอดดว้ย ดงันั้น การคา้ผา่นชายแดนอ าเภอแม่สอด

จึงมีหลากหลายข้ึนอยูก่บัประเภทสินคา้ หากเป็นการส่งออกสินคา้ท่ีไม่ไดอ้ยูใ่นรายการสินคา้หา้มการน าเขา้

ของพม่า  ส่วนใหญ่ด าเนินการผา่นด่านศุลกากรท่ีเป็นจุดผา่นแดนถาวร มีการเสียภาษีอยา่งถูกตอ้งทั้งสองฝ่าย

และมีการขนส่งสินคา้ผ่านสะพานมิตรภาพไทย-พม่า ซ่ึงเป็นสะพานขา้มแม่น้าํเมยเช่ือมระหว่างอ าเภอแม่

สอด และเมืองเมียวดี ส าหรับสินคา้ท่ีพม่าห้ามน าเขา้ หรือ ส่งออกแต่มิไดห้้ามโดยกฎหมายของไทย สินคา้

ดงักล่าวจะถูกขนส่งผา่นช่องทางอนุมติั  
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ด่านแม่สอดมีมูลค่าการน าเขา้โค-กระบือและอาหารทะเลค่อนขา้งสูง ขณะท่ีด่านชายแดนอ่ืนส่วน

ใหญ่เป็นการน าเขา้สินคา้เกษตร ซ่ึงมีมูลค่าค่อนขา้งนอ้ย อยา่งไรก็ดี การคา้โค-กระบือผา่นด่านแม่สอด ส่วน

ใหญ่เป็นการลกัลอบคา้แต่ก็มีแนวโนม้ลดลง  

สินคา้ส่งออกส าคญัเป็นสินคา้ประเภทอุปโภคบริโภคไดแ้ก่ ผงชูรส น ้ามนัพืช ผา้ผนื รองเทา้แตะ ยา

รักษาโรค ส าหรับสินคา้น าเขา้ท่ีส าคญั ไดแ้ก่ โค-กระบือมีชีวติ หยก แร่สังกะสี อาหารทะเลและเฟอร์นิเจอร์

ไม้ ขณะท่ีการน าเข้าไม้ซ่ึงเคยเป็นสินค้าน าเข้าหลักของ  อ าเภอแม่สอด ลดลงอย่างต่อเน่ือง เน่ืองจาก 

กระทรวงพาณิชยไ์ทยมีประกาศห้ามน าเขา้ไมทุ้กประเภท รวมทั้ง ห้ามการขนยา้ยไมใ้นทุกพื้นท่ี เพื่อแกไ้ข

ปัญหาการลกัลอบตดัไมใ้นประเทศไทยแลว้น าไปแปรสภาพในฝ่ังพม่าก่อนถูกส่งกลบัมาจ าหน่ายทางฝ่ังไทย 

นอกจากการคา้ขายผา่นชายแดนแลว้ บริเวณริมแม่น ้าเมยของไทยยงัมีตลาดริมเมยท่ีขายสินคา้ปลีกท่ี

น าเขา้จากพม่า เช่น ปูทะเลมีชีวติ กุง้ทะเล สินคา้เกษตร ผา้ และสินคา้จากประเทศจีน 

วธีิการค้าและการเคล่ือนย้ายสินค้า 

การส่งออก ผูส่้งออกไทยจ าหน่ายสินคา้ให้พ่อคา้พม่า ทั้งพ่อคา้ขายส่งและพ่อคา้ขายปลีกจากเมือง

ต่างๆ ทั้ง เมืองเมาะละแหม่ง ผาอนั ยา่งกุง้ และเมียวดี โดยตรง หรือจ าหน่ายผ่านพ่อคา้ขายส่งท่ีเมืองเมียวดี

แลว้กระจายสินคา้ไปยงัเมืองต่างๆ ในพม่าอีกทอดหน่ึง 

การสั่งซ้ือสินคา้จากพ่อคา้พม่าท าไดห้ลายวิธีทั้งทางโทรศพัท/์โทรสาร/จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-

mail) หรือเดินทางเขา้ไปติดต่อคู่คา้ในพม่าดว้ยตนเอง พ่อคา้พม่าเขา้มาติดต่อท่ีร้านโดยตรง หรือฝากบุคคล

อ่ืนเขา้มาซ้ือใหท่ี้ฝ่ังไทยหลกัฐานการคา้ส่วนใหญ่เป็นใบก ากบัสินคา้แต่อาจมีการท าใบสั่งซ้ือบา้งในบางคร้ัง 

เพื่อใชเ้ป็นหลกัฐานในการขอสินเช่ือจากสถาบนัการเงิน ลกัษณะการส่งออกสินคา้มีหลายรูปแบบ ดงัน้ี 

1) พ่อคา้ชายแดนในทอ้งถ่ินเป็นผูส้ั่งซ้ือและรวบรวมสินคา้จากส่วนกลางหรือในทอ้งถ่ินตามค าสั่ง

ซ้ือของพอ่คา้พม่าและเป็นผูท้  าพิธีการส่งออก 

2) พอ่คา้ชายแดนท าหนา้ท่ีเป็นเสมือนตวัแทนจ าหน่ายใหบ้ริษทั/โรงงานจากส่วนกลางในการติดต่อ

ซ้ือขายกบัพอ่คา้พม่า กรณีน้ี พอ่คา้ชายแดนอาจด าเนินการขนส่งสินคา้ดว้ยตนเองหรือทางบริษทั/โรงงานนั้น

จดัส่งมาให้ท่ีอ าเภอแม่สอด แล้วแต่จะตกลงกนั ซ่ึงอาจส่งออกในนามของบริษทั/โรงงานท่ีกรุงเทพหรือ

พอ่คา้ชายแดน 
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3) ผูผ้ลิตจากส่วนกลางติดต่อกบัพ่อคา้พม่าโดยตรง และส่งออกในนามของผูผ้ลิต ส่วนภาระการ

ขนส่งภายในประเทศข้ึนอยูก่บัขอ้ตกลงระหวา่งกนั 

 4) พ่อค้าพม่าเข้ามาติดต่อโดยตรงกับพ่อค้าในอ าเภอแม่สอด หรือเดินทางเข้าไปซ้ือสินค้าจาก

บริษทั/โรงงานผูผ้ลิตในกรุงเทพ หลงัจากนั้นจะส่งสินคา้มายงัอ าเภอแม่สอดและท าพิธีการศุลกากรในนาม

ของพ่อค้าพม่า วิธีการส่งออกน้ีเรียกกันโดยทัว่ไปว่า “ตัว๋พม่า” อย่างไรก็ดีสินค้าบางชนิดพ่อค้าพม่าไม่

สามารถสั่งซ้ือไดโ้ดยตรงตอ้งสั่งซ้ือจากพ่อคา้ชายแดนในทอ้งถ่ิน เน่ืองจากมีการระบุให้ตอ้งซ้ือผา่นตวัแทน

จ าหน่ายของบริษทัในอ าเภอแม่สอด เท่านั้น 

การเสนอขายสินค้าอยู่ในรูปเงินบาทและเงินจัตข้ึนอยู่กับประเภทสินค้า หากเป็นสินค้าท่ี มี

ลกัษณะเฉพาะผูผ้ลิตไม่มากนกั พ่อคา้มีอ านาจต่อรองสูง เช่น อะไหล่เคร่ืองยนต ์ วสัดุก่อสร้าง การก าหนด

ราคาของผูส่้งออกส่วนใหญ่จะอยูใ่นรูปเงินบาท และลกัษณะการขายสินคา้จะอยูใ่นรูปเงินใหสิ้นเช่ือมากกวา่

เงินสด ส่วนกรณีสินคา้อุปโภคบริโภคทัว่ไป มีการแข่งขนัในตลาดสูงการก าหนดราคาจะมีทั้งในรูปเงินบาท

และเงินจตัในสัดส่วนท่ีแตกต่างกนัไปตามขอ้ตกลงของแต่ละคู่คา้ เน่ืองจากการคา้ชายแดนในอ าเภอแม่สอด

เป็นการคา้ขายบนพื้นฐานของความไวว้างใจกนั พอ่คา้ชายแดนบางรายเร่ิมขายสินคา้ในรูปเงินสดในสัดส่วน

ท่ีสูงกวา่การให้สินเช่ือ หรือขายในรูปเงินสดทั้งหมดเน่ืองจากตอ้งการหลีกเล่ียงปัญหาหน้ีเสียของพ่อคา้พม่า

และการตรวจสอบของเจา้หนา้ท่ีส านกังานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน 

เน่ืองจากสินคา้ส่งออกผา่นด่านพรมแดนอ าเภอแม่สอดส่วนใหญ่เป็นสินคา้อุปโภคบริโภค ซ่ึงเป็น

สินคา้ท่ีทางการพม่าห้ามน าเขา้ ดงันั้น การส่งออกสินคา้จึงเป็นลกัษณะก่ึงลกัลอบ พ่อคา้ไม่สามารถขนส่ง

สินคา้ผา่นช่องทางอนุมติัท่ีเป็นจุดผา่นแดนถาวร บริเวณเชิงสะพานมิตรภาพไทย-พม่าได ้การขนส่งสินคา้จึง

กระท าผา่นจุดผอ่นปรนชัว่คราวในสัดส่วนร้อยละ 70 การส่งมอบสินคา้โดยทัว่ไปจะส่งมอบบริเวณชายแดน

ไทย เพื่อลดความเส่ียงในการขนส่งสินคา้ในพม่า โดยปกติหลงัจากผูส่้งออกไทยส่งมอบสินคา้เรียบร้อยแลว้

ผูน้ าเขา้พม่าจะเป็นผูรั้บภาระด้านการประกนัภยัและค่าขนส่งในพม่าเอง สินคา้ส่วนใหญ่จะถูกขนส่งดว้ย

รถบรรทุกขนาดเล็กและเปล่ียนถ่ายสินคา้ท่ีเมืองเมียวดี 

ภาระการขนส่งแบ่งออกเป็น 2 ส่วน  

การขนส่งในประเทศ จากบริษทั/โรงงานผลิตจนถึงชายแดนไทย ส่วนใหญ่พ่อคา้ชายแดนฝ่ังไทย

หรือบริษทัผูผ้ลิตเป็นผูรั้บผดิชอบ  
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การขนส่งจากชายแดนไทย ไปยงัจุดหมายปลายทางในพม่า พ่อคา้พม่าเป็นผูด้  าเนินการทั้งหมด มี

เพียงส่วนน้อยเท่านั้นท่ีพ่อค้าไทยรับภาระในการขนส่งเข้าไปในฝ่ังพม่า โดยปกติวิธีการขนส่งสินค้าท่ี

ทางการพม่าห้ามน าเขา้จะขนส่งผา่นคนกลางท่ีท าหนา้ท่ีขนส่งสินคา้โดยเฉพาะ ซ่ึงเรียกวา่ “เปาเปียว” หรือ 

“Carrier” เสียค่าใช้จ่ายประมาณร้อยละ 10-15 ของมูลค่าสินคา้ หากเป็นสินคา้ทัว่ไป ค่าขนส่งประมาณ 1-3 

บาทต่อกิโลกรัม ข้ึนอยูก่บัเส้นทางการขนส่ง เช่น เมียวดีถึงยา่งกุง้ค่าใชจ่้ายในการขนส่งประมาณ 3 บาทต่อ

กิโลกรัม แต่หากเป็นเมียวดีถึงผาอนั ค่าใชจ่้ายในการขนส่งประมาณ 1-1.50 บาทต่อกิโลกรัม เป็นตน้ 

การน าเข้า 

 สินคา้ส าคญัท่ีน าเขา้ผ่านด่านแม่สอด มีทั้งสินคา้ท่ีสามารถน าเข้ามาได้ปกติโดยไม่มีข้อห้ามทาง

การคา้จากทั้งฝ่ายไทยและพม่า เช่น อาหารทะเล แต่มีสินคา้บางประเภทซ่ึงทางการพม่าห้ามส่งออก เช่น โค-

กระบือมีชีวิต ท าให้การคา้ขายสินคา้ประเภทดงักล่าวเป็นการคา้แบบลกัลอบในฝ่ังพม่าพ่อคา้พม่าท่ีส่งออก

โค-กระบือ มีทั้งพ่อคา้จากเมืองยา่งกุง้และชนกลุ่มนอ้ยท่ีอาศยับริเวณชายแดนพม่า ดงันั้น วิธีการคา้และการ

เคล่ือนยา้ยสินคา้น าเขา้ตาม แนวชายแดนแม่สอด จะแตกต่างกนัตามประเภทของสินคา้เป็นส าคญั   

 การน าเข้าสินค้าท่ีไม่ผ่านด่านศุลกากรพม่า ได้แก่ สินค้าประเภทอญัมณี และโค-กระบือ มีชีวิต 

สินคา้อญัมณีส่วนใหญ่เป็นการน าเขา้โดยพ่อคา้รายยอ่ยพม่าท่ีลกัลอบน าติดตวัเขา้มาขายในตลาดซ้ือขายอญั

มณีในตวัอ าเภอแม่สอดเป็นการค่าท่ีมีมูลค่าไม่สูงนกั นอกจากสินคา้อญัมณีแลว้ยงัมีการคา้ขายโค-กระบือ 

ระหวา่งพ่อคา้ไทยท่ีอยูบ่ริเวณชายแดนกบัชนกลุ่มนอ้ยชาวกะเหร่ียงหรือพ่อคา้ยา่งกุง้ท่ีเป็นคู่คา้ประจ าและมี

ความคุน้เคยกนัเป็นอยา่งดี การติดต่อสั่งซ้ือโค-กระบือมีหลายลกัษณะ พ่อคา้ไทยอาจเขา้ไปติดต่อรับซ้ือโค-

กระบือในพม่าดว้ยตนเองและจา้งให้ชนกลุ่มน้อยเป็นผูน้ ามาส่งมอบบริเวณชายแดน หรือพ่อคา้พม่าน าโค-

กระบือมาขายโดยตรงท่ีตลาดในแม่สอด  

ข้อเสนอแนะ 

ด้านการค้า 

1) ขอ้เสนอแนะเพื่อแกปั้ญหาในระยะสั้น 

 • ควรมีการปรับปรุงการใช้กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการค้าชายแดนให้สอดคล้องกับ

พฤติกรรมการคา้ชายแดนท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบนั ขณะท่ีรูปแบบการคา้ไดพ้ฒันาและขยายตวัอยา่งรวดเร็ว ท าให้
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บางคร้ังกฎระเบียบกลายเป็นอุปสรรคทางการคา้ เช่น พิธีปฏิบติัน าเขา้และส่งออกมีขั้นตอนยุง่ยาก ทั้งท่ีเกิด

จากเจา้หนา้ท่ีและกฎระเบียบ ส่งผลใหเ้กิดช่องทางในการแสวงหาผลประโยชน์ไดง่้ายข้ึน 

 2) ขอ้เสนอแนะเพื่อแกปั้ญหาในระยะยาว 

 • เพื่อให้การค้าชายแดนมีการค้าขายและพัฒนาอย่างย ัง่ยืน รัฐบาลไทยควรเสริมสร้าง

ความสัมพนัธ์กบัรัฐบาลพม่าอยา่งต่อเน่ืองเป็นระบบ ทั้งในระดบัรัฐบาล และในระดบัทอ้งถ่ิน 

 • การคา้ชายแดนมีรูปแบบการค้าท่ีผสมผสานระหว่างการค้าภายในประเทศและการค้า

ระหวา่งประเทศ โดยมีการพฒันาเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์และวฒันธรรมการคา้ในแต่ละทอ้งท่ีจึงไม่

มีรูปแบบมาตรฐานเช่นเดียวกบัการคา้ระหวา่งประเทศท่ีมีเอกสารในการสั่งซ้ือขายระหวา่งกนั ดงันั้น การเขา้

มาส่งเสริมการคา้ชายแดนให้มีศกัยภาพ ภาครัฐควรท าหนา้ท่ีเป็นหน่วยงานหลกัในการส่งเสริมและผลกัดนั

ในการพฒันาการคา้ 

ด้านการช าระเงิน 

  • ส่งเสริมให้มีความร่วมมือและการเจรจาในระดับรัฐบาลของทั้ง 2 ประเทศ เพื่อหารือ

เก่ียวกบัการขจดัอุปสรรคในเร่ืองของการคา้และการช าระเงินระหวา่งประเทศ 

  • สนบัสนุนให้ธนาคารพาณิชยไ์ทย และธนาคารพาณิชยพ์ม่า มีการเปิดบญัชี Non Resident 

Account ทั้ งเงินบาทและเงินจตั ไวซ่ึ้งกันและกัน และให้มีการช าระบัญชีระหว่างบาทและจตั ระหว่าง

ธนาคารพาณิชยท์ั้งสองโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียนท่ีตกลงกนั เพื่อให้ผูป้ระกอบการคา้ชายแดนมีช่องทางในการ

ช าระเงินผา่นระบบธนาคารพาณิชยไ์ดส้ะดวกข้ึน  

 



 13 

บรรณานุกรม (Bibliography) 

 
ภาษาไทย 
 
ชยนัต ์วรรธนะภูติ. วธีิวจิยัเชิงสหวทิยาการในมิติทางวฒันธรรม. ใน คู่มือการวิจยัวฒันธรรม  

เชียงใหม:่ คณะอนุกรรมการวจิยัวฒันธรรมภาคเหนือ, 2535. 
วชัรินทร์ ยงศิริ. การคา้ชายแดนไทย กบัอนุภูมิภาคลุ่มแม่น ้าโขง. กรุงเทพมหานคร: น ่ากงัการพิมพ ์

,2547.  
วทิยา สุจริตธนารักษ ์และคณะ. การคา้ชายแดน. กรุงเทพมหานคร : ส านกัพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ 
 มหาวทิยาลยั, 2537. 
สีดา สอนศรี,บรรณาธิการ.เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้การเมืองการปกครองหลงัส้ินสุดสงคราม 

        เยน็.พิมพค์ร้ังท่ี 3 .กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2546. 

สุรชยั ศิริไกร. เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้การเมืองการปกครองหลงัส้ินสุดสงครามเยน็.  
 กรุงเทพมหานคร: ส านกัพิมพจุ์ฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2546. 
การคา้ชายแดนไทยกบัความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาค. ณ โรงแรมดุสิตไอซ์แลนด ์จงัหวดั 

เชียงราย, 6 กนัยายน 2543. 
รายงานวจิยั การคา้และการขนส่งในภูมิภาคอินโดจีน.กรุงเทพมหานคร : สถาบนัพานิชยนาว ี 
        จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2537. 
 
ภาษาองักฤษ 
 

Amartya Sen. Beyond the Crisis: Development Strategies in Asia. Singapore: Institute of 
Southeast Asian Studies, 1999.  

F.Cordoso and R.Faletto. “Dependency and Development. Berkeley and Los Angeles: 

University of California Press, 1979. 

Greater Mekong Subregion Business Workshop: Mekong Investment Opportunities. Central 

Grand Plaza Hotel. Bangkok, Thailand. February, 10th – 11st 2000. 

Roland Robertson. Globalization: Theoretical Perspective and Application. Bangkok: 
Thammasart University, 2002. 


