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บทคัดย่อ
การค้าชายแดนไทย-เมียนมาร์(แม่สอด-เมียวดี) เป็นพืน้ ทีก่ ารค้าทีส่ าคัญและทาให้ไทยเกินดุล
การค้ามาโดยตลอด แต่หลังจากทีเ่ มียนมาร์เปิดประเทศและปฏิรปู ประเทศใหม่ ย่อมส่งผล
กระทบต่อการค้าชายแดนในพืน้ ทีน่ ้ีดว้ ยเช่นกัน
ดังนัน้ จึงได้มกี ารศึกษาถึงศักยภาพการค้า
ชายแดนไทย-เมียนมาร์(แม่สอด-เมียวดี) เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับการเปลีย่ นแปลงทีจ่ ะ
เกิดขึน้ ซึง่ ผลการศึกษาพบว่า มีศกั ยภาพทางการค้าสูงและไทยมีความได้เปรียบเหนือประเทศ
คู่แข่งอื่น ด้วยเหตุผล 4 ประการหลักๆคือความได้เปรียบทางภูมศิ าสตร์ มีแบบแผนการค้าที่
เอือ้ ประโยชน์ซง่ึ กันและกัน อุปสงค์การนาเข้าของเมียนมาร์ขยายตัวอย่างต่อเนื่องและมีโอกาสที่
จะเพิม่ สูงขึน้ และมีปจั จัยทีเ่ อือ้ ประโยชน์ต่อการค้าชายแดนในพืน้ ทีน่ ้ี อย่างไรก็ตามปจั จัยเสีย่ ง
ทีส่ าคัญคือปญั หาชนกลุ่มน้อย หน่วยงานความมั ่นคงและภัยธรรมชาติ รวมถึงการเปิดประเทศ
และปฏิรปู ประเทศของเมียนมาร์ ซึง่ สร้างทัง้ โอกาสและการแข่งขันทางการค้าทีม่ ากยิง่ ขึน้ ตาม
ไปด้วย จนอาจส่งผลให้ไทยต้องสูญเสียความได้เปรียบและส่วนแบ่งตลาดทางการค้าไป ดังนัน้
ทัง้ ภาครัฐและภาคเอกชน
จึงควรกาหนดแนวทางการพัฒนาและเพิม่ ประสิทธิภาพการค้า
ชายแดนในพืน้ ทีน่ ้ีให้ชดั เจน เพื่อสร้างฐานการค้าชายแดนไทย-เมียนมาร์ให้ม ั ่นคงและยั ่งยืน อีก
ทัง้ ยังสามารถขยายขอบเขตการค้าของไทยไปยังประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศอื่นๆต่อไป
อีกในอนาคต
คาสาคัญ: ศักยภาพการค้าชายแดน, แม่สอด-เมียวดี
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Abstract
The International Trade between Thailand and Myanmar through Maesot-Myawaddy
border has been a significant trade area. This brings Thailand a trade surplus. After
Myanmar has opened up and reformed its country, there have been effects on trade in
this area. Therefore, the study on potentials of Thailand-Myanmar International Trade
through Maesot-Myawaddy is conducted in order to be prepared to deal with future
changes. The results indicate that Thailand has a high trade potential and has greater
advantages than its competitors. That is, Thailand has four advantages which are
geographical location, mutually beneficial trading pattern, continuous and increasing
import demands of Myanmar, and a few specific local factors conducive to international
trade. However, there are some important risk factors affecting trade in the area which
are minorities, security organizations, natural disasters, and most importantly the impact
of other competing trade channels of Myanmar as its economy expands from its open
trade and investment policies. This may result in Thailand’s losing its advantage and
market share. It is recommended that both governmental and private sectors should
clearly determine appropriate development schemes to facilitate and increase the
efficiency of trade mechanism in the area, laying a strong foundation for long-term
sustainable trade not just in the areas but extending to other AEC members as well as
to any other countries in the future.
Key Words: Trade Potential of Border Area, Maesot-Myawaddy
บทนา
การค้าชายแดนของไทยกับเมียนมาร์ มีพฒ
ั นาการมาอย่างยาวนานและขยายตัวอย่าง
ต่อเนื่อง ด้วยสภาพทีต่ งั ้ ทางภูมศิ าสตร์ทม่ี แี นวชายแดนติดต่อกันเป็นระยะทางยาวถึง 2,401
กิโลเมตรและเชื่อมต่อกับจังหวัดชายแดนของไทย 10 จังหวัด ซึง่ จากข้อมูลสถิตกิ ารค้าปี 2556
(เดือนกันยายน) พบว่าจังหวัดตากเป็นจังหวัดชายแดนทีท่ าให้ไทยได้ดุลการค้ากับเมียนมาร์มาก
ทีส่ ุด ในขณะทีก่ ารค้าชายแดนด้านจังหวัดกาญจนบุรกี ลับขาดดุลการค้าอันเนื่องมาจากการนาเข้า
กาซธรรมชาติทม่ี มี ลู ค่าสูงนั ่นเอง(กรมการค้าต่างประเทศ,2556: 4) ดังนัน้ จึงอาจกล่าวได้วา่
จังหวัดตากเปรียบเสมือนประตูการค้าชายแดนทีส่ าคัญของไทย โดยมีอาเภอแม่สอดเป็นพืน้ ที่
ชายแดนทีเ่ ชื่อมต่อกับจังหวัดเมียวดี รัฐกะเหรีย่ งของเมียนมาร์
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นับตัง้ แต่เมียนมาร์เริม่ เปิดประเทศ ได้มกี ารปฏิรปู ประเทศใหม่ในหลายๆมิตทิ งการเมื
ั้
อง
เศรษฐกิจและสังคม เพื่อนาพาประเทศให้เจริญเติบโตและเป็นทีย่ อมรับในเวทีโลก ซึง่ การปฏิรปู
ดังกล่าวส่งผลให้เมียนมาร์มกี ารเปลีย่ นแปลงในทิศทางทีด่ ขี น้ึ และมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
เพิม่ ขึน้ ทุกปี ดังจะเห็นได้จากการคาดการณ์เศรษฐกิจของเมียนมาร์โดยกองทุนการเงินระหว่าง
ประเทศ(International Monetary Fund: IMF)ว่าในปี 2556 จะขยายตัวถึง 6.8 % ต่อปี และเพิม่
สูงขึน้ เป็น 6.9 % ต่อปีในปี 2557 ซึง่ อาจจะถือได้วา่ เมียนมาร์กาลังก้าวเข้าสู่การเป็นดาวรุ่งทาง
เศรษฐกิจทีท่ ุกประเทศล้วนให้ความสนใจ และต้องการเข้ามาดาเนินธุรกรรมการค้าการลงทุน
อย่างมากอยูข่ ณะนี้ อย่างไรก็ตามการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ อย่างรวดเร็ว ย่อมส่งผลกระทบต่อ
การค้าชายแดนของไทยอย่างหลีกเลีย่ งไม่ได้เช่นกัน
ดังนัน้ การศึกษาถึงศักยภาพการค้า
ชายแดนไทยกับเมียนมาร์ในพืน้ ทีช่ ายแดนแม่สอด-เมียวดีจงึ เป็นเรื่องสาคัญ เพื่อเตรียมความ
พร้อมรับมือกับการเปลีย่ นแปลง และการก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนไปพร้อมกับเมียน
มาร์และประเทศสมาชิกอื่นๆของอาเซียนอย่างมั ่นคง
เส้นทางการค้าชายแดนแม่สอด-เมียวดี :เส้นทางการค้าแห่งอนาคต
เส้นทางการค้าชายแดนของไทยจะผ่านพืน้ ทีต่ ่างๆของเมียนมาร์ ทีเ่ ป็นทังพื
้ น้ ทีข่ องชน
กลุ่มน้อยหลายๆกลุ่มซึง่ เป็นเขตปกครองตนเอง และพืน้ ทีท่ อ่ี ยูภ่ ายใต้การปกครองของรัฐบาล
เมียนมาร์ โดยมีเมืองสาคัญหลักๆทีเ่ ป็นแหล่งกระจายสินค้าชายแดนคือเมียวดีและผาอัน(รัฐ
กะเหรีย่ ง) เมาะละแหม่ง(รัฐมอญ) พะโค(เขตพะโค) และกรุงย่างกุง้ (เขตย่างกุง้ )เพื่อส่งต่อไปยัง
เมืองต่างๆของเมียนมาร์ สาหรับพืน้ ทีช่ ายแดนแม่สอด-เมียวดี ปจั จุบนั มีช่องทางการค้าสาคัญ
อยูท่ ส่ี ะพานมิตรภาพไทย-เมียนมาร์ ซึง่ เป็นจุดผ่านแดนถาวรและอยูภ่ ายใต้ความรับผิดชอบของ
ด่านศุลกากรแม่สอด นอกจากนี้ยงั มีช่องทางธรรมชาติทไ่ี ด้รบั อนุญาตจากศุลกากรตามมาตรา 5
ทวิ และมีคลังสินค้าชั ่วคราวของเอกชนซึง่ ตังอยู
้ ใ่ นบริเวณใกล้เคียงอีก 23 ท่าข้ามเพื่อรองรับ
กับการขยายตัวทางการค้าทีเ่ ติบโตมากขึน้ สาหรับการค้าผ่านแดนของไทยทีผ่ ่านเมียนมาร์เพื่อ
ส่งต่อไปยังประเทศทีส่ าม(อาทิ อินเดีย บังคลาเทศและจีน)นัน้ ยังไม่มกี ารทาข้อตกลงอย่างเป็น
ทางการ ประกอบกับข้อจากัดในเรื่องการคมนาคมขนส่งของเมียนมาร์ทย่ี งั ไม่ได้มาตรฐานและ
ไม่เชื่อมโยงกับโครงข่ายถนนของประเทศเพื่อนบ้านมากนัก ทาให้การดาเนินการค้าผ่านแดนใน
พืน้ ทีน่ ้ีจงึ ไม่สะดวกเท่าทีค่ วร อย่างไรก็ตามเมียนมาร์กาลังพยายามพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน
ต่างๆผนวกกับการพัฒนาเส้นทางการขนส่งสินค้าของไทยกับเมียนมาร์ เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยง
การขนส่งและระบบโลจิสติกส์ ภายใต้ยทุ ธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภมู ภิ าคลุ่ม
แม่น้าโขง(Greater Mekong Sub region: GMS) โดยเฉพาะโครงการพัฒนาแนวระเบียง
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เศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic Corridor: EWEC) ล้วนเป็นปจั จัย
เกือ้ หนุนให้เกิดการขยายตัวทางการค้า ดังนัน้ จึงอาจถือได้วา่ เส้นทางการค้าชายแดนแม่สอดเมียวดี จะเป็นเส้นทางการค้าแห่งอนาคตของไทยทีส่ ามารถเชื่อมโยงกับประเทศต่างๆได้เป็น
อย่างดี
แม่สอด-เมียวดี: เมืองคู่แฝดที่ต้องเชื่อมโยงเศรษฐกิ จการค้าการลงทุนไปด้วยกัน
แม่สอด-เมียวดี เป็นเมืองการค้าชายแดนในฐานะของเมืองคู่แฝด(Sister City) ทีภ่ าครัฐ
ของทัง้ สองประเทศพยายามสร้างสัมพันธ์ทด่ี ตี ่อกัน
และมุ่งส่งเสริมการเพิม่ มูลค่าการค้า
ชายแดนให้ขยายตัวมากยิง่ ขึน้ โดยนอกจากแผนการสร้างความเชื่อมโยงทางด้านการขนส่งและ
ระบบโลจิสติกส์แล้ว ยังมีแผนการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวพื้นที่ชายแดน เพื่อเชื่อมโยง
เศรษฐกิจการค้าการลงทุน ระหว่างกันอีกด้วย
ในส่วนของพืน้ ทีเ่ มียวดีซง่ึ ถือเป็นเมืองชายแดนภาคตะวันออกของเมียนมาร์ และเป็นจุด
ผ่านแดนถาวร(เมียนมาร์-ไทย)ทีม่ มี ลู ค่าการค้าสูงสุด
(กระทรวงพาณิชย์เมียนมาร์,2556)
ภายหลังการเปิดประเทศของเมียนมาร์
ได้มกี ารเปลีย่ นแปลงนโยบายการค้าอย่างชัดเจน
กล่าวคือมีการเปิดเสรีทางการค้าและจัดตัง้ เขตเศรษฐกิจการค้า
ดังนัน้ จึงได้มกี ารจัดตัง้ เขต
การค้าชายแดนเมียวดี(Myawaddy Border Trade Zone)ขึน้ มา ซึง่ แบ่งออกเป็นเขตการค้า เขต
ปลอดภาษี และนิคมอุตสาหกรรม โดยมีพน้ื ทีส่ าหรับรองรับการพัฒนากว่า 2,529 ไร่
ประกอบด้วย ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว(One Stop Service) คลังสินค้า เขต
อุตสาหกรรม ศูนย์แสดงสินค้า ตลาดกลางสัตว์น้า ตลาดกลางสินค้าเกษตร อาคารพาณิชย์และที่
อยูอ่ าศัย(หอการค้าจังหวัดตาก,2556) โครงการดังกล่าวได้ดาเนินการไปแล้วกว่า 70 % ซึง่ หาก
โครงการเสร็จสิน้ และเปิดดาเนินการ ก็จะยิง่ ทาให้เศรษฐกิจของเมียวดีขยายตัวอย่างแน่นอน
สาหรับพืน้ ทีอ่ าเภอแม่สอดของไทย
รัฐบาลก็มแี ผนการจัดตัง้ เขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอดขึน้
เช่นกัน แต่ปจั จุบนั โครงการดังกล่าวยังไม่มคี วามคืบหน้ามากนัก อย่างไรก็ตามทัง้ หน่วยงาน
ภาครัฐและภาคเอกชนทีส่ าคัญอาทิ หอการค้าจังหวัดตากและสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก ต่าง
สนับสนุนและเร่งผลักดันให้เขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอดเกิดขึน้ อย่างเป็นรูปธรรมโดยเร็ว
พืน้ ทีช่ ายแดนทัง้ สองประเทศ ไม่เพียงมีความเหมาะสมทีจ่ ะเป็นฐานการค้าชายแดนแต่ยงั
สามารถเป็นฐานการผลิตทีใ่ ช้แรงงานเข้มข้นได้อกี ด้วย เนื่องจากทัง้ สองพืน้ ทีม่ คี วามพร้อมที่
แตกต่างกันกล่าวคือ ไทยมีความพร้อมทางด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน บุคลากร เทคโนโลยีและ
วิทยาการต่างๆ ในขณะทีเ่ มียนมาร์มคี วามได้เปรียบทางด้านแรงงานและวัตถุดบิ ซึง่ หากมีการ
พัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดนร่วมกัน การเชื่อมโยงการค้าและการลงทุน ก็จะก่อให้เกิดการใช้
ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ร่วมกันทัง้ สองฝา่ ย
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การเคลื่อนย้ายแรงงงานนามาซึ่งโอกาสทางการค้า
สิง่ หนึ่งทีเ่ มียนมาร์มคี วามพร้อมก็คอื แรงงาน ซึง่ จากข้อมูลของ The Central Intelligence
Agency (CIA) ระบุวา่ เมียนมาร์มจี านวนแรงงานมากถึง 33.41 ล้านคน(ปี 2555) ซึง่ อยูใ่ นอันดับ
ที่ 19 ของโลก ส่วนใหญ่เป็นแรงงานทีไ่ ม่มที กั ษะฝีมอื แต่มคี วามขยันและอดทนสูง จึงพร้อมทีจ่ ะ
ฝึกฝนและรับการถ่ายทอดวิทยาการต่างๆ
สาหรับการเข้ามาของแรงงานชาวเมียนมาร์ในไทย หนึ่งในเส้นทางสาคัญคือทีอ่ าเภอแม่
สอด จังหวัดตากเพื่อกระจายไปยังจังหวัดต่างๆ แต่ทม่ี กี ารกระจุกตัวมากทีส่ ุดคือจังหวัด
สมุทรสาครซึง่ เป็นจังหวัดทีเ่ น้นธุรกิจการประมงและต้องการแรงงานจานวนมาก แรงงานต่าง
ด้าวเหล่านี้มกี ารรวมตัวเป็นชุมชนทีเ่ ข้มแข็ง และได้รบั การขนานนามว่า “มหาชัยนิเวศน์” หรือ
“เมียนมาร์ทาวน์” ในปี 2558 ทีท่ งั ้ สองประเทศจะก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หาก
ข้อตกลงว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลงตราบุคคลสัญชาติประเทศสมาชิกอาเซียน มีผลบังคับใช้
การเคลื่อนย้ายแรงงานของไทยและเมียนมาร์กย็ อ่ มเพิม่ สูงขึน้ และเป็นทีม่ าของการเคลื่อนย้าย
สินค้าและบริการต่างๆทีเ่ พิม่ สูงขึน้ ตามไปด้วยเช่นกัน
อย่างไรก็ตาม แม้วา่ ค่าจ้างแรงงานจะเป็นมูลเหตุสาคัญทีด่ งึ ดูดแรงงานชาวเมียนมาร์เข้า
มายังไทย
แต่ปจั จุบนั เมียนมาร์ได้มกี ารปฏิรปู กฎหมายแรงงานฉบับใหม่ให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ(ILO) และมุ่งเน้นการให้สทิ ธิเสรีภาพของแรงงาน
มากยิง่ ขึน้
ซึง่ เป็นหนึ่งในเหตุผลทีท่ าให้สหภาพยุโรปพิจารณาคืนสิทธิพเิ ศษทางศุลกากรเป็น
การทั ่วไป(GSP)ให้แก่เมียนมาร์ในปี 2556 นี(้ กรมการค้าต่างประเทศ,2556: 5) ประกอบกับ
ประเทศมีการพัฒนามากยิง่ ขึน้ โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรม ในอนาคตการกลับคืนสู่บา้ นของ
แรงงานเหล่านี้ยอ่ มมีอยูม่ าก ดังนัน้ แม้วา่ ในมิตกิ ารค้า การเคลื่อนย้ายแรงงานจะนามาซึง่ การ
แลกเปลีย่ นสินค้าและกระตุน้ การค้าชายแดนให้ขยายตัวเพิม่ สูงขึน้
แต่ในมิตขิ องการลงทุน
อาจจะกลายเป็นทัง้ วิกฤติและโอกาสของตลาดแรงงานทังสองประเทศก็
้
วา่ ได้
สิ นค้าขัน้ ปฐม: ขุมทรัพย์ที่รอการแบ่งปัน
เป็นทีท่ ราบกันว่าเมียนมาร์มที รัพยากรธรรมชาติมากมายมหาศาล อันเป็นแหล่งวัตถุดบิ
ทีอ่ ุดมสมบรูณ์แต่ยงั ขาดการพัฒนาและยังไม่ได้นามาใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ อาทิ ปา่ ไม้ แร่
ธาตุ(ถ่านหิน ทองแดง ตะกั ่ว เหล็ก) อัญมณี(หยก ทับทิม ไข่มุก) น้ามันและกาซธรรมชาติ และ
สัตว์น้า(กุง้ ปลาหมึก ปลาทูน่า ปลาซาร์ดนี ) เป็นต้น ขุมทรัพย์ดงั กล่าวนี้จะเอือ้ ประโยชน์ ในมิติ
ของการนาเข้าสินค้าขันปฐมเพื
้
่อป้อนผูผ้ ลิตในประเทศของไทย
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สาหรับเมืองเมียวดี เป็นพืน้ ทีช่ ายแดนซึง่ เป็นแหล่งเกษตรกรรมและปศุสตั ว์ทส่ี าคัญของ
เมียนมาร์ อาทิ ถั ่วลิสง ถั ่วเหลือง ถั ่วเขียว พริก งา อ้อย ยางพารา ผลไม้ กาแฟ โค และ กระบือ
เป็นต้น นอกจากนี้ยงั มีแหล่งแร่พลวงซึง่ มีอยูเ่ ป็นจานวนมากอีกด้วย ดังนัน้ การนาเข้าสินค้าของ
ไทยส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าขันปฐมที
้
ม่ าจากเมียวดีและเมืองอื่นๆในพืน้ ทีใ่ กล้เคียง ดังจะเห็นได้
จากตารางที่ 1 ซึง่ แสดงสถิตกิ ารนาเข้าสินค้าทีส่ าคัญ 10 รายการแรกของไทยทีด่ ่านศุลกากรแม่
สอดในปีงบประมาณ 2556(ช่วงเวลาตัง้ แต่เดือนตุลาคม ปี 2555 – เดือนกันยายน ปี 2556)
พบว่าสัดส่วนมากกว่า 80 %ของการนาเข้าทัง้ หมดเป็นสินค้าขันปฐม
้
ซึง่ ไทยได้ประโยชน์จาก
แหล่งวัตถุดบิ ราคาถูกทีส่ ามารถนาเข้ามาใช้ในประเทศได้ สินค้าขันปฐมดั
้
งกล่าวจึงเป็นวัตถุดบิ
ทีส่ าคัญทีม่ สี ่วนช่วยลดต้นทุนการผลิต ก่อให้เกิดการประหยัดต่อขนาด และช่วยเสริมสร้าง
ความสามารถในการแข่งขันให้กบั ผูป้ ระกอบการไทยได้เป็นอย่างดี
ทัง้ นี้พน้ื ทีช่ ายแดนเมียวดี-แม่สอด
ได้เป็นพืน้ ทีน่ าร่องระบบการเกษตรแบบมีพนั ธะ
สัญญา(Contract Farming)ระหว่างไทยกับเมียนมาร์ ภายใต้ยทุ ธศาสตร์ความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจ อิระวดี - เจ้าพระยา - แม่โขง (Ayeyawady - Chao Phraya - Mekong Economic
Cooperation Strategy: ACMECS) โดยการเปิดโอกาสให้นกั ลงทุนไทยได้เข้าไปเพาะปลูก
สินค้าเกษตรซึง่ เป็นทีต่ อ้ งการของตลาดในไทย ดังเช่น ข้าวโพดเลีย้ งสัตว์และถั ่วเขียวผิวมัน
อย่างไรก็ตาม
การนาเข้าผลผลิตเกษตรทีอ่ ยูใ่ นโครงการนี้มายังไทยพบว่ายังไม่ได้ตาม
เป้าหมายและไม่ได้ใช้ประโยชน์เต็มที่ เนื่องจากต้องเผชิญกับปญั หาและอุปสรรคหลายประการ
อาทิ ด้านพิธกี ารศุลกากรทีม่ กี ฎระเบียบและขันตอนการน
้
าเข้าทีย่ งุ่ ยาก การขนส่งสินค้าทีต่ อ้ ง
ผ่านหน่วยงานหลายฝา่ ย
โดยผูป้ ระกอบการไทยต้องขอหนังสือรับรองแหล่งกาเนิดสินค้า
(Certificate of Origin: C/O) และใบรับรองการตรวจโรคพืช (Phytosanitary Certificate) แต่
เนื่องจาก ผูป้ ระกอบการรายย่อยยังไม่มคี วามชานาญด้านการทาพิธกี ารศุลกากรต่างๆเท่าทีค่ วร
(สุรพล เศรษฐบุตร,2551: 7) จึงส่งผลให้มกี ารนาเข้านอกระบบอยูบ่ า้ ง อย่างไรก็ตามหน่วยงาน
ต่างๆทีเ่ กีย่ วข้องได้มกี ารผ่อนปรนกฎระเบียบ
และทาให้ผปู้ ระกอบการทีเ่ ข้าร่วมโครงการ
สามารถนาพืชผลเกษตรเข้ามายังไทยได้มากยิง่ ขึน้ (สานักงานพาณิชย์จงั หวัดตาก,2556) ดังนัน้
ในอนาคตเมื่อการค้าขยายตัว
แม่สอดอาจจะกลายเป็นศูนย์กลางจัดเก็บและกระจายสินค้า
เกษตร สินค้าขันปฐมและสิ
้
นค้าขัน้ กลางให้กบั เมียนมาร์เพื่อส่งต่อไปยังประเทศอื่นๆต่อไปได้
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ตารางที่ 1 สินค้านาเข้าทีส่ าคัญของไทยจากเมียนมาร์ ในปีงบประมาณ 2556
ที่

รายการสิ นค้า

มูลค่า
(ล้านบาท)

สัดส่วน
(%)

อัตราการขยายตัว
(%)

1

ถั ่วลิสง (ส่วนมาก AFTA)
909.40
36.23
13,129.53
โค-กระบือมีชวี ติ
521.80
20.79
70.99
เฟอร์นิเจอร์สงิ่ ประดิษฐ์ทาด้วยไม้
300.37
11.97
0.05
พริกแห้ง (บางส่วนใช้สทิ ธิ AFTA)
196.66
7.83
2,662.78
2
แร่พลวง (บางส่วนเข้าคลังฯ)
76.84
3.06
-30.05
ถั ่วเขียวผิวมัน (AFTA)
63.23
2.52
369.75
ปลาเบญจพรรณ (บางส่วน AFTA)
59.21
2.36
99.51
เมล็ดงา (เข้าคลังฯ)
57.72
2.30
86.96
3
ปลายข้าว 100% (WTO)
35.11
1.40
119.20
รถจักรยานสภาพเก่าใช้แล้ว
25.37
1.01
52.69
อื่นๆ
264.68
10.54
-18.99
มูลค่านาเข้ารวม
2,510.39
100
115.93
มูลค่าการค้ารวม
43,976.12
25.18
1
หมายเหตุ: การนาสินค้าเข้ามาในไทย ภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA) ปี 2546
2
การค้าแร่พลวงบางส่วนเป็นการค้านอกระบบ เนื่องจากผูค้ า้ ชาวเมียนมาร์สว่ นใหญ่เป็นชนกลุ่ม
ั
น้อยซึง่ ไม่มหี นังสือรับรองแหล่งกาเนิดสินค้า ดังนัน้ จึงเป็นสินค้าทีม่ กั มีปญหาลั
กลอบนาเข้า
มายังไทยอย่างผิดกฎหมายและถูกศุลกากรยึดสินค้าเข้าคลังต่อไป
3
การนาเข้ามายังไทยตามข้อผูกพันของ WTO สาหรับสินค้าเกษตร 22 รายการ ซึง่ เมียนมาร์ได้
ทาข้อตกลงทางการค้าแบบทวิภาคีกบั ไทยภายใต้หลักการปฏิบตั เิ ยีย่ งชาติทไี่ ด้รบั การ
อนุเคราะห์ยงิ่ (The Most – Favored Nation: MFN) ให้เป็นไปตามหลักของ WTO
ทีม่ า: ด่านศุลกากรแม่สอด
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

โดยภาพรวม แม้วา่ การนาเข้าสินค้าของไทยจะขยายตัวเพิม่ สูงขึน้ แต่กย็ งั ถือว่ามีมลู ค่า
น้อยมากเมื่อเทียบกับมูลค่าการค้าทัง้ หมด กล่าวคือมีมลู ค่าเพียง 2,510 ล้านบาทหรือคิดเป็น
5.71 % ของมูลค่าการค้าทัง้ หมด ซึง่ ย่อมสะท้อนถึงการสูญเสียโอกาสของผูป้ ระกอบการไทยใน
การใช้ประโยชน์จากแหล่งวัตถุดบิ เหล่านัน้ นั ่นเอง
อุปสงค์การนาเข้าสิ นค้าของเมียนมาร์ยงั เปิ ดรับสิ นค้าของไทยอย่างต่อเนื่ อง
เมียนมาร์และไทยมีความสัมพันธ์ทางการค้ามาอย่างยาวนาน ในสายตาของชาวเมียน
มาร์มที ศั นคติทด่ี ตี ่อสินค้าไทย ในตาแหน่งสินค้าดีมคี ุณภาพ ทาให้สนิ ค้าไทยเป็นทีย่ อมรับและ
ได้รบั ความเชื่อถือไว้วางใจมาโดยตลอด ซึง่ ข้อมูลจาก CIA ได้ประมาณการณ์จานวนประชากร
ของเมียนมาร์ในปี 2555 พบว่ามีมากถึง 54.5 ล้านคน และมีอตั ราการเติบโต 1.07% จึงถือได้วา่
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เป็นตลาดทีค่ ่อนข้างใหญ่และมียงั โอกาสเติบโตอีกมาก และเมื่อพิจารณาโครงสร้างประชากรจะ
เห็นได้วา่ ส่วนใหญ่อยูใ่ นวัยแรงงาน(อายุ 15-64 ปี) คิดเป็น 68 % ของจานวนประชากรทังหมด
้
โดยทางศูนย์วจิ ยั กสิกรไทย
ได้กล่าวถึงพฤติกรรมการเลือกซือ้ สินค้าของชาวเมียนมาร์วา่
ค่อนข้างยึดติดกับตราสินค้าและไม่นิยมทีจ่ ะลองสินค้าใหม่ จึงทาให้สนิ ค้าไทยมีความได้เปรียบ
กว่าสินค้าจากประเทศอื่น อย่างไรก็ตามประชากรวัยแรงงานเป็นวัยทีม่ กี ารตอบสนองต่อกลยุทธ์
การตลาดได้ชดั เจนกว่าวัยอื่นๆ สามารถรับสิง่ ใหม่ๆได้งา่ ยและรวดเร็ว จึงมีความกล้าลองและมี
อานาจในการตัดสินใจซือ้ อย่างชัดเจน ดังนัน้ การพัฒนาผลิตภัณฑ์และกลยุทธ์การตลาดจึงเป็น
สิง่ สาคัญ ทีจ่ ะช่วยเสริมสร้างความสามารถให้ไทยมีความได้เปรียบเหนือประเทศคู่แข่งอื่นๆได้
นอกจากนี้วยั แรงงานยังเป็นวัยทีม่ กี าลังซือ้ มากกว่าวัยอื่นๆ จึงถือเป็นกลุ่มเป้าหมายสาคัญที่
ต้องวางแผนการค้าให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพตลาด ซึง่ จากข้อมูลสถิตขิ อง IMF ในปี
2555 ระบุวา่ เมียนมาร์มรี ายได้ต่อหัวของประชากร(GDP per Capita) อยูท่ ่ี 849 ดอลลาร์ สรอ.
ต่อคนต่อปี
เมียนมาร์เป็นประเทศทีม่ คี วามเหลื่อมล้าของรายได้ประชากรอยูม่ าก หรือทีเ่ รียกว่า
“รวยกระจุก จนกระจาย” การเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายจึงต้องเข้าให้ถูกทิศทาง มีความ
เหมาะสมกับรายได้และวัตถุประสงค์ของการบริโภค โดยเฉพาะในพืน้ ทีก่ ารค้าชายแดนซึง่ ส่วน
ใหญ่เป็นชนกลุม่ น้อยทีม่ รี ายได้อยูใ่ นระดับต่าหรือมีกาลังซือ้ ทีไ่ ม่สงู มากนัก ดังนัน้ รายได้ส่วน
ใหญ่จงึ ถูกนาไปใช้จ่ายซือ้ สินค้าอุปโภคและบริโภค ทีจ่ าเป็นต่อการดารงชีวติ ประจาวันเป็นหลัก
ประกอบกับเมียนมาร์ยงั ไม่มแี หล่งท่องเทีย่ วและสถานบันเทิงมากนัก การใช้จ่ายในส่วนนี้จงึ ลด
น้อยลงไปด้วย(ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย: 2555) อย่างไรก็ตามการ
พัฒนาประเทศของเมียนมาร์และการเติบโตทางเศรษฐกิจของพืน้ ทีช่ ายแดน ย่อมส่งผลต่อการ
ยกระดับรายได้และมาตรฐานการครองชีพทีส่ งู มากขึน้
ซึง่ นั ่นหมายถึงการเปลีย่ นแปลง
พฤติกรรมการบริโภคสินค้าทีก่ า้ วขยับขึน้ มาอยูใ่ นตลาดบนมากยิง่ ขึน้
จากตารางที่ 2 แสดงการส่งออกสินค้าทีส่ าคัญ 10 รายการแรกของไทยไปยังเมียนมาร์ท่ี
ด่านศุลกากรแม่สอด ในปีงบประมาณ 2556 จะเห็นได้วา่ มีมลู ค่าส่งออก 41,465.73 ล้านบาท
(ประมาณ 17 เท่าของมูลค่านาเข้า) สินค้าส่งออกมีทงั ้ สินค้าอุปโภคบริโภคทีจ่ าเป็นซึง่ ตอบสนอง
วิถชี วี ติ ดัง้ เดิมอย่างน้ามันพืชและผงชูรส สาหรับวิถชี วี ติ สมัยใหม่ ชาวเมียนมาร์มคี วามต้องการ
ชีวติ ทีส่ ะดวกสบายมากขึน้ ประกอบกับพฤติกรรมการบริโภคทีเ่ ลียนแบบไทยผ่านสื่อต่างๆ จึง
ส่งผลต่อการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการบริโภค ทีม่ คี วามต้องการสินค้าสาเร็จรูปทีท่ นั สมัยและมี
ความหลากหลายมากขึน้ อาทิ กาแฟ อาหารแปรรูป และเบียร์ เป็นต้น ในขณะทีส่ นิ ค้าเพื่อ
ความบันเทิงซึง่ เป็นสินค้าตามกระแสนิยมในยุคไอที(โทรทัศน์และโทรศัพท์) ก็ได้รบั ความนิยม
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เช่นกันนอกจากนี้การทีช่ าวเมียนมาร์มกี ารใช้รถจักรยานยนต์ รถยนต์และเครื่องจักรกลต่างๆ
มากขึน้ ย่อมส่งผลให้ความต้องการน้ามันเบนซินและน้ามันดีเซลเพิม่ สูงขึน้ ตามไปด้วย
ตารางที่ 2 สินค้าส่งออกทีส่ าคัญของไทยไปยังเมียนมาร์ ในปีงบประมาณ 2556
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ชนิ ดสิ นค้า

น้ ามันเบนซิน
เบียร์
น้ ามันดีเซล
โทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์
ผ้าพิมพ์ฝ้าย
น้ ามันพืช
กาแฟชนิดผงสาเร็จรูป
โทรทัศน์
ผงชูรส
อาหารปรุงแต่ง
อื่นๆ
มูลค่าส่งออกรวม
มูลค่าการค้ารวม
ทีม่ า: ด่านศุลกากรแม่สอด

มูลค่า
(ล้านบาท)
2,451.14
2,333.65
1,448.81
1,451.95
1,345.76
1,224.05
870.643
789.726
762.092
748.153
28,039.76
41,465.73
43,976.12

สัดส่วน
(%)
5.91
5.63
3.49
3.50
3.25
2.95
2.10
1.90
1.84
1.80
67.62
100.00
-

อัตราการขยายตัว
(%)
-12.64
6.19
64.08
438.11
0.14
-2.46
15.10
-29.81
-15.84
76.41
27.44
22.07
25.18

แม้วา่ พืน้ ทีช่ ายแดนเมียวดีจะเป็นตลาดทีม่ ขี นาดค่อนข้างเล็ก
แต่ดว้ ยการเป็นศูนย์
กระจายสินค้าไปสู่ภมู ภิ าคอื่นๆของประเทศ
ทาให้ตลาดการค้าขยายใหญ่ขน้ึ ในวงกว้าง
ประกอบกับการเติบโตทางเศรษฐกิจของเมียนมาร์ทม่ี กี ารขยายตัวอย่างต่อเนื่อง
จึงเป็น
สัญญาณบ่งบอกว่าอุปสงค์การนาเข้าสินค้าของเมียนมาร์ยอ่ มจะเพิม่ สูงขึน้ ตามไปด้วยนั ่นเอง
แบบแผนการค้าชายแดนไทยเมียนมาร์ในอนาคต
แม้วา่ ปจั จุบนั การค้าชายแดนไทย-เมียนมาร์ในพืน้ ทีน่ ้ี จะยังคงตัง้ อยูบ่ นพืน้ ฐานทฤษฎี
ความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบ(The Theory of Comparative Advantage) ทีท่ งั ้ สองประเทศ
ดาเนินการค้าเพื่อผลประโยชน์ร่วมกันก็ตาม และไม่ปรากฏลักษณะแบบแผนการค้าทีเ่ ป็นแบบ
สองทาง คือ มีการนาเข้าและส่งออกสินค้าประเภทเดียวกัน ซึง่ เรียกว่า “การค้าภายใน
อุตสาหกรรมเดียวกัน(Intra-industry Trade: IIT)”มากนัก(Thomas และ Peter,2000: 100-102)
แต่อย่างไรก็ตาม
มีแนวโน้มทีจ่ ะเกิดการเพิม่ ขึน้ ของการค้าภายในอุตสาหกรรมเดียวกันใน
อนาคต ภายหลังจากมีการเปิดประเทศของเมียนมาร์ดว้ ยเหตุผลสนับสนุน 2 ประการ ดังนี้
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1.การปฏิรปู ประเทศของเมียนมาร์ ทัง้ ทางด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และ
โครงสร้างพืน้ ฐานของประเทศ ประกอบกับการผ่อนคลายมาตรการคว่าบาตรทางเศรษฐกิจ และ
ทิศทางการเมืองทีด่ ขี น้ึ ย่อมส่งผลโดยตรงต่อการพัฒนาภาคการผลิตของเมียนมาร์ ทังภาค
้
เกษตรกรรมและภาคอุตสาหกรรม ซึง่ อาจเติบโตจนเข้ามาอยูใ่ นระดับทีใ่ กล้เคียงกันกับไทย และ
นาไปสู่การเปลีย่ นทิศทางการค้า เช่นจากเดิมทีเ่ คยเป็นผูน้ าเข้าสินค้าแล้วกลายมาเป็นผูส้ ง่ ออก
สินค้าประเภทเดียวกันกลับมายังไทยแทน
2.นโยบายการส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ ด้วยการประกาศกฎหมายส่งเสริมการ
ลงทุนจากต่างชาติฉบับใหม่(เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม ปี 2555) เพื่อดึงดูดนักลงทุนจากต่างชาติให้
เข้ามาลงทุนมากยิง่ ขึน้ ซึง่ หากนักลงทุนไทยหรือต่างชาติยา้ ยฐานการผลิตไปยังเมียนมาร์แล้วมี
การส่งสินค้ากลับมายังไทย โอกาสทีจ่ ะมีการซือ้ ขายสินค้าในประเภทเดียวกันก็จะมีสงู เช่นกัน
การเพิม่ ขึน้ ของการค้าภายในอุตสาหกรรมเดียวกัน
จึงมีความสาคัญยิง่ ต่อการวาง
แผนการผลิตและกลยุทธ์การค้า เพื่อให้สนิ ค้าของตนมีลกั ษณะเฉพาะทีต่ นถนัดและมีขนาดการ
ผลิตทีป่ ระหยัดเหนือคู่แข่งนั ่นก็คอื เกิดการประหยัดต่อขนาด เพราะด้วยทางเลือกในการบริโภค
ทีห่ ลากหลาย การตัดสินใจในการเลือกซือ้ สินค้าของผูบ้ ริโภคจะไม่ได้จากัดอยูท่ ร่ี าคาเท่านัน้
หากแต่มคี วามแตกต่างของสินค้ามาร่วมประกอบในการพิจารณาด้วย
จีน เวียดนาม ประเทศคู่แข่งที่สาคัญ
ปจั จุบนั การค้าชายแดนของไทยในพืน้ ทีน่ ้ี
อยูใ่ นฐานะทีม่ คี วามได้เปรียบอยูม่ าก
โดยเฉพาะในด้านของทาเลทีต่ งั ้ และสินค้าทีส่ ามารถตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริโภคได้
เป็นอย่างดีทงั ้ ในด้านคุณภาพและมาตรฐานของสินค้า
รวมถึงการส่งเสริมการขายและการ
ให้บริการหลังการขาย จนสามารถสร้างความเชื่อมั ่นและยึดติดกับสินค้าไทย อย่างไรก็ตามการ
ดาเนินการค้าต้องเผชิญกับประเทศคู่แข่งทีส่ าคัญ คือ จีน ซึง่ มีขอ้ ได้เปรียบทางด้านราคาสินค้าที่
เหมาะกับกลุ่มผูบ้ ริโภคทีม่ รี ายได้น้อยและเป็นประชากรกลุ่มใหญ่ของเมียนมาร์ จึงสามารถพบ
เห็นสินค้าจากจีนจาหน่ายอยูเ่ ป็นจานวนมากหลากหลายรูปแบบ ปญั หาทีพ่ บคือการถูกตัดราคา
สินค้าและลอกเลียนแบบสินค้าไทย ทีแ่ ม้วา่ จะมีกฎหมายปกป้องลิขสิทธิ ์สินค้าแต่กไ็ ม่สามารถ
กระทาการใดๆได้มากนักในทางปฏิบตั ิ
สาหรับสินค้าจากเวียดนามเริม่ บุกเข้ามาเจาะตลาดเมียนมาร์มากยิง่ ขึน้ และได้รบั ความ
สนใจจากกลุ่มผูบ้ ริโภคอยูพ่ อสมควร แต่ยงั ถือเป็นตลาดใหม่และไม่เปิดกว้างมากนัก เวียดนาม
มีขอ้ จากัดในเรื่องของระยะทางทีไ่ กลและความไม่พร้อมทางด้านคมนาคมขนส่ง
จึงทาให้มี
ต้นทุนการขนส่งทีส่ งู และทาการตลาดได้ยาก(หอการค้าจังหวัดตาก: 2556)
แม้วา่ ไทยจะยังมีขอ้ ได้เปรียบเหนือคู่แข่ง แต่แรงสนับสนุนสาคัญทีท่ าให้จนี และเวียดนาม
สามารถเข้ามาตลาดเมียนมาร์ได้สะดวกมากขึน้ คือ แรงหนุนจากภาครัฐทีใ่ ห้การสนับสนุนอย่าง
จริงจังและทาตลาดเชิงรุก
ดังนัน้ หากไทยไม่มกี ารปรับตัวทางการค้าให้ทนั ต่อสถานการณ์
โอกาสทีไ่ ทยจะสูญเสียส่วนแบ่งตลาดในพืน้ ทีน่ ้ีกม็ อี ยูม่ ากเช่นกัน
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ปฏิ รปู ผู้ประกอบการค้าชายแดนให้พร้อมรับ AEC
ผูป้ ระกอบการค้าชายแดนหรือทีเ่ รียกว่า“พ่อค้าชายแดน”
ถือเป็นกลจักรสาคัญในการ
ดาเนินธุรกิจให้ประสบความสาเร็จ
ซึง่ แม้วา่ การดาเนินธุรกิจส่วนใหญ่ยงั เป็นแบบดัง้ เดิม
(Traditional Trade)ทีย่ งั ไม่มกี ารนาเทคโนโลยีทม่ี ปี ระสิทธิภาพและทันสมัยมาใช้ในระบบการ
บริหารจัดการ การค้าจึงอาศัยสายปา่ นความสัมพันธ์ทด่ี แี ละมีมาอย่างยาวนาน จุดเด่นของ
ผูป้ ระกอบการไทยคือ มีประสบการณ์และความรับผิดชอบสูง พูดภาษาท้องถิน่ ได้ ทาให้สามารถ
ติดต่อสื่อสารในการซือ้ ขายได้เป็นอย่างดี
แต่อย่างไรก็ตามผูป้ ระกอบการไทยบางส่วนยังไม่
พร้อมทีจ่ ะเป็นนักการตลาดเชิงรุกมืออาชีพ และยังปรับตัวไม่ทนั กับระบบศุลกากรสมัยใหม่ท่ี
เป็นมาตรฐานสากล
ขาดข้อมูลข่าวสารทีจ่ าเป็นต่อการดาเนินการค้าและไม่มที กั ษะด้าน
ภาษาอังกฤษทีด่ พี อ(ผุสดี พลสารัมย์ และคณะ,2555: 4-22)
ปจั จุบนั ผูป้ ระกอบการไทยต้องประสบปญั หานานาประการ อาทิ ต้นทุนการค้า ค่าขนส่ง
และค่าแรงงานทีป่ รับตัวสูงขึน้
ประกอบกับการแข่งขันทางการค้าทีร่ ุนแรงมากขึน้
ทังจาก
้
ประเทศคู่แข่งอย่างจีน และเวียดนาม รวมถึงการเข้ามาดาเนินธุรกิจของกลุ่มธุรกิจโมเดิรน์ เทรด
หรือกลุ่มธุรกิจจากบริษทั ระดับโลกหรือบริษทั ข้ามชาติในพืน้ ทีอ่ าเภอแม่สอด ซึง่ นายประเสริฐ
จึงกิจรุง่ โรจน์ เลขาธิการหอการค้าจังหวัดตาก ในฐานะผูป้ ระกอบการธุรกิจขายปลีก-ขายส่ง
สินค้าอุปโภคและบริโภคไปยังเมียนมาร์ ได้ให้ความเห็นว่าผูป้ ระกอบการจาเป็นต้องปรับตัว
อย่างรวดเร็วให้ทนั กับการเปลีย่ นแปลงทางการค้าทีเ่ กิดขึน้ ตลอดเวลา โดยเฉพาะจากการเปิด
ประเทศของเมียนมาร์ทท่ี าให้บทบาทของพ่อค้าคนกลางทีอ่ ยูใ่ นพืน้ ทีช่ ายแดนลดน้อยลง และ
ผูป้ ระกอบการควรทาตลาดเชิงรุกมากขึน้ ทังในรู
้ ปแบบของการเข้าไปลงทุนเอง, การร่วมทุน
กับชาวเมียนมาร์ และการร่วมทุนระหว่างซัพพลายเออร์กบั เมียนมาร์
ทีส่ าคัญการทีไ่ ทยกาลังก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึง่ จะมีตลาดทีข่ นาดใหญ่
ขึน้ และมีการแข่งขันทีร่ ุนแรงมากยิง่ ขึน้ การค้าแบบสมัยใหม่(Modern Trade)จะช่วยเพิม่ ขีด
ความสามารถทางการค้า และสามารถตอบสนองความต้องการของตลาดขนาดใหญ่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ การนาเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการจึงเป็นสิง่ สาคัญ อาทิ การใช้ระบบ
Bar Code การนาระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการบริหารสินค้าคงคลัง รวมไปถึงการทาตลาด
อิเล็คทรอนิคส์ ซึง่ มีส่วนช่วยเพิม่ ช่องทางการตลาดให้ขยายตัวมากยิง่ ขึน้ ทัง้ นี้อาจจะต้องอาศัย
ทายาทธุรกิจรุ่นใหม่ ซึง่ ส่วนใหญ่เป็นสมาชิกในครอบครัวทีม่ กี ารศึกษาในระดับสูงเข้ามาช่วยใน
การบริหารจัดการ เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้ธุรกิจและพร้อมรับการเปิด AEC
ปัจจัยที่เอื้อประโยชน์ต่อการค้าชายแดน(แม่สอด-เมียวดี)
การดาเนินการค้าชายแดนในพืน้ ทีน่ ้ีมมี าอย่างยาวนานและขยายตัวอย่างต่อเนื่อง
อาศัยปจั จัยทีเ่ อือ้ ประโยชน์หลายประการ ดังนี้

โดย
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1.ไทยและเมียนมาร์มีกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิ จร่วมกัน
กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
ทีม่ บี ทบาทสาคัญต่อการค้าชายแดนของทัง้ สอง
ประเทศ คือ ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิระวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง (AyeyawadyChao Phraya-Mekong Economic Cooperation Strategy: ACMECS) และโครงการพัฒนา
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภมู ภิ าคลุ่มน้าโขง (Greater Mekong Subregion: GMS) ซึง่ มุ่ง
ส่งเสริมการขยายตัวทางการค้า การลงทุน เพิม่ โอกาสและสร้างความสามารถในการแข่งขันใน
เวทีการค้าโลก
2.หน่ วยงานภาครัฐทัง้ ในระดับท้องถิ่ นและระดับประเทศมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเมียนมาร์ในปจั จุบนั มีความสัมพันธ์ทด่ี ี และมีกจิ กรรม
ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง ดังจะเห็นได้จากการแลกเปลีย่ นการเยือนในระดับสูง การพบปะระหว่าง
เจ้าหน้าทีข่ องทังสองฝ
้
า่ ย เพื่อกระชับความสัมพันธ์และสร้างความร่วมมือในด้านต่างๆอันเป็น
การส่งเสริมการค้าและการลงทุนของทัง้ สองประเทศ อาทิ การประชุมคณะกรรมการร่วมทางการ
ค้าไทย–เมียนมาร์ (Joint Trade Committee: JTC) ในระดับเจ้าหน้าทีอ่ าวุโสและระดับรัฐมนตรี
ทีม่ กี ารเสนอแผนงานความร่วมมือทางการค้าและการลงทุนปี 2556 – 2558 เพื่อดาเนินการให้
เกิดผลเป็นรูปธรรม(กรมการค้าต่างประเทศ,2556: 5)
3.การดาเนิ นมาตรการทางการค้าที่ผ่อนคลายมากขึน้
ไทยและเมียนมาร์ดาเนินการค้าภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียน(ASEAN Free Trade
Area : AFTA) โดยการลดกาแพงภาษีระหว่างกัน ซึง่ ทางไทยอัตราภาษีขาเข้าส่วนใหญ่ได้ลดลง
เป็น 0 %แล้ว สาหรับเมียนมาร์ยงั คงเรียกเก็บภาษีขาเข้าซึง่ ส่วนใหญ่เก็บในอัตราเดียวคือ 25 %
และมีสนิ ค้าบางรายการทีเ่ รียกเก็บภาษีในอัตราทีส่ งู อาทิ สิง่ ทอ รถยนต์ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม
เมียนมาร์ได้พยายามทะยอยลดภาษีจนเหลือ 0 % ในสินค้าบางรายการให้กบั ไทย อาทิ
เครื่องจักรกลทางการเกษตร เป็นต้น นอกจากนี้เมียนมาร์ยงั ผ่อนคลายมาตรการกีดกันการ
นาเข้าโดยยกเลิกการห้ามนาเข้าสินค้า 15 รายการทีผ่ ่านทางชายแดน อาทิ ผงชูรส อาหาร
กระป๋อง บะหมีส่ าเร็จรูป และผลไม้สด เป็นต้น(กรมการค้าต่างประเทศ,2556: 5)
4.การพัฒนาด้านพิ ธีการศุลกากรให้เป็ นมาตรฐานสากล
ระบบศุลกากรของไทยมีการพัฒนามาโดยตลอด ซึง่ การให้บริการของด่านศุลกากรแม่
สอดนัน้ มีศนู ย์บริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว( One Stop service: OSS)มีการนาระบบพิธกี ารไร้
เอกสาร หรือ e –Customs มาใช้อย่างเต็มรูปแบบ อานวยความสะดวกในด้านการเปิดบริการ
ตลอด 24 ชั ่วโมง(กรณีทม่ี ผี ปู้ ระกอบการร้องขอ) และสนับสนุนการจัดตัง้ คลังสินค้า แม้วา่ การ
ดาเนินการจะมีปญั หาอยูบ่ า้ งแต่ทุกฝา่ ยทีเ่ กีย่ วข้องก็ร่วมกันแก้ไขปญั หา
และพัฒนาให้เป็น
มาตรฐานสากลยิง่ ขึน้ (ผุสดี พลสารัมย์และคณะ,2555: 4-10) ในขณะทีท่ างเมียนมาร์กก็ าลังเร่ง
พัฒนาระบบศุลกากรเพื่อรองรับกับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเช่นกัน
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5.สภาพแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรมที่คล้ายคลึงกัน
แม้วา่ ผูบ้ ริโภคชาวเมียนมาร์ส่วนใหญ่จะเป็นชนกลุม่ น้อย
ทีม่ วี ฒั นธรรมดัง้ เดิมเป็น
เอกลักษณ์เฉพาะตัว แต่โดยรวมแล้วทัง้ สองประเทศมีสภาพแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรมที่
คล้ายคลึงกัน จึงมีอทิ ธิพลต่อการบริโภคสินค้าอย่างมาก ประกอบกับการมีพฤติกรรมเลียนแบบ
ในการบริโภคสูง โดยผ่านทางสื่อโทรทัศน์ของไทย ซึง่ ผูบ้ ริโภคโดยเฉพาะชนกลุ่มน้อยสามารถ
สื่อสารและเข้าใจภาษาไทยได้เป็นอย่างดี
6.การมีสายป่ านทางธุรกิ จที่ยาวนาน
การค้าชายแดนทีม่ มี าอย่างยาวนาน ทาให้ทงั ้ ผูผ้ ลิต ผูค้ า้ และตัวแทนจาหน่ายของทัง้ สอง
ประเทศส่วนใหญ่จะมีความสัมพันธ์กนั อย่างใกล้ชดิ และเอื้อประโยชน์ซง่ึ กันและกัน ทาให้การค้า
ชายแดนไทยมีความได้เปรียบกว่าประเทศคู่แข่งอื่น
นอกจากนี้ภาคเอกชนก็ได้มกี ารสร้าง
เครือข่ายและรวมกลุ่มเป็นสมาคมทีแ่ ข็งแกร่งเพื่อช่วยเหลือซึง่ กันและกัน โดยมีบทบาทอย่าง
มากในการแก้ปญั หาทางการค้า
และช่วยประสานประโยชน์ให้กบั ผูเ้ กีย่ วข้องและหน่วยงาน
ต่างๆได้เป็นอย่างดี ซึง่ สมาคมทีส่ าคัญในเขตชายแดนนี้คอื หอการค้าจังหวัดตาก(Tak Chamber
of Commerce) และหอการค้าชายแดนเมียวดี(Myawaddy Border Trade Chamber of
Commerce)
7.มีการใช้ ระบบการชาระเงินแบบดัง้ เดิ ม
การค้าชายแดนส่วนใหญ่ยงั คงนิยมใช้ระบบการชาระเงินแบบดัง้ เดิมทีเ่ รียกว่า “ระบบ
โพยก๊วน” ด้วยสกุลเงินบาท ซึง่ บรรดาผูป้ ระกอบการต่างเห็นว่ามีความสะดวกและคล่องตัว แต่
ต้องอาศัยความไว้เนื้อเชื่อใจซึง่ กันและกัน(ผุสดี พลสารัมย์และคณะ,2555: 4-14) แม้วา่ ใน
บริบทของค้าระหว่างประเทศจะมีความอ่อนไหวอย่างมากกับอัตราแลกเปลีย่ นทีผ่ นั ผวน แต่
สาหรับการค้าชายแดนแล้วกลับพบว่าไม่มผี ลกระทบต่อการค้ามากนัก
8.มีแผนการปรับปรุงและพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง
ระบบการคมนาคมขนส่งถือเป็นโครงสร้างพืน้ ฐานสาคัญของการค้าชายแดน เพื่อช่วย
อานวยความสะดวกทางการค้าให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ ซึง่ การพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมขนส่งทีเ่ ชื่อมโยงพืน้ ทีช่ ายแดนทัง้ สอง คือ เส้นทางแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก ตะวันตก (East - West Economic Corridor) โดยทางไทยได้มกี ารเสนอแนวทางการพัฒนา
เส้นทางสายแม่สอด-เมียวดี-กอกาแรก-เมาะละแหม่ง
เพื่อเชื่อมต่อแนวระเบียงเศรษฐกิจ
ตะวันออก-ตะวันตกกับกลุ่มประเทศอินโดจีน สาหรับการค้าผ่านแดนของไทยไปยังอินเดียใน
อนาคตก็สามารถใช้ทางหลวงไตรภาคี อินเดีย - เมียนมาร์ - ไทย (India - Myanmar - Thai
Tripartite Highway) โดยเส้นทางผ่านเมืองมอเร(อินเดีย)-แม่สอด(ไทย)-พุกาม(เมียนมาร์)
(ระยะทาง 3,200 กิโลเมตร) นอกจากนี้ยงั ได้มกี ารเสนอโครงการเพื่อลดปญั หาการขนส่งทีจ่ ุด
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ผ่านแดน กล่าวคือโครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพแห่งที่ 2 และ เร่งรัดซ่อมแซมสะพาน
มิตรภาพไทย-เมียนมาร์แห่งที่ 1 รวมถึงโครงการขยายรันเวย์สนามบินแม่สอด เพื่อรองรับการ
ขยายตัวทางการค้าการลงทุนในอนาคตอีกด้วย
สาหรับทางเมียนมาร์กม็ แี ผนขยายเส้นทาง
การค้าในประเทศให้กว้างขวางออกไปมากขึน้ ตามโครงการทางหลวงเอเชีย (Asian Highway :
AH1) ทีเ่ ริม่ ต้นจากเมียวดี-ปยคยี-ย่างกุง้ -มิจจิลา-มัณฑะเลย์-ตามู(ระยะทาง 1,650 กิโลเมตร)
อีกด้วย ซึง่ หากทุกโครงการทีก่ ล่าวข้างต้นเสร็จสิน้ ก็จะช่วยเพิม่ ขยายตลาดและเพิม่ พูนมูลค่า
การค้าเป็นทวีคณ
ู
ปัจจัยเสี่ยงที่สาคัญ
ั
การค้าชายแดนอาจจะต้องเผชิญกับปจั จัยเสีย่ งทีส่ ร้างปญหาและอุ
ปสรรคทางการค้า ซึง่
ในพืน้ ทีช่ ายแดนแม่สอด-เมียวดี ปจั จัยเสีย่ งทีส่ าคัญคือ
1.ปัญหาชนกลุ่มน้ อย การสูร้ บของชนกลุ่มน้อยกับรัฐบาลเมียนมาร์ในพืน้ ทีช่ ายแดน
เป็นเหตุการณ์เสีย่ งทีอ่ าจเกิดขึน้ อยูเ่ สมอ ซึง่ ย่อมเป็นอุปสรรคต่อการขนส่งสินค้าและอาจส่งผล
ให้ตอ้ งปิดด่านการค้าชายแดนไป ดังนัน้ การค้าชายแดนจึงต้องขึน้ อยูก่ บั สถานการณ์ความสงบ
ทางการเมืองด้วย อย่างไรก็ตามในปี 2555 รัฐบาลเมียนมาร์ได้มกี ารเจรจาสันติภาพกับรัฐ
กะเหรีย่ ง 2 กลุ่มคือกลุ่มกองกาลังชาติพนั ธุส์ หภาพแห่งชาติกะเหรีย่ งอิสระ(Karen National
Union: KNU) และกองทัพสหภาพแห่งชาติกะเหรีย่ งกลุ่มย่อย (Karen National Liberation
Army: KNLA) จึงน่าจะช่วยลดความเสีย่ งและเป็นสัญญาณทีด่ แี ก่การค้าชายแดนของไทยใน
พืน้ ทีน่ ้ี
2.หน่ วยงานความมั ่นคงของทัง้ สองฝ่ าย การดูแลความสงบเรียบร้อยในพืน้ ทีช่ ายแดน
ของทัง้ สองประเทศ จะมีหน่วยงานด้านความมั ่นคงหรือกองกาลังทหารเข้ามาทาหน้าที่ ซึง่ ใน
พืน้ ทีช่ ายแดน
โดยเฉพาะพืน้ ทีข่ องชนกลุ่มน้อยมักพบปญั หาการลักลอบนาเข้าสินค้าอยู่
บ่อยครัง้ ดังนัน้ หน่วยงานด้านความมั ่นคงจึงมีความเข้มงวดในการตรวจสอบสินค้าและจับกุม
จนอาจกลายเป็นอุปสรรคทางการค้าต่อกลุ่มผูค้ า้ สินค้าอย่างถูกกฎหมาย
ทีไ่ ม่สามารถ
ดาเนินการค้าอย่างคล่องตัวและรวดเร็วได้
3.ภัยธรรมชาติ พืน้ ทีแ่ ม่สอด-เมียวดีมกั ประสบปญั หาน้าท่วมบ่อยครัง้ ทาให้สนิ ค้า
และทรัพย์สนิ เสียหาย ตลอดทัง้ การขนส่งไม่สามารถกระทาได้โดยสะดวก จนบางครังการค้
้
าอาจ
ต้องหยุดชะงักไปชั ่วคราว
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สรุปผล
จากการศึกษาศักยภาพการค้าชายแดนไทย-เมียนมาร์(แม่สอด-เมียวดี) พบว่ามีศกั ยภาพ
ทางการค้าสูงและมีความได้เปรียบเหนือประเทศคู่แข่งอื่นๆ ด้วยเหตุผล 4 ประการหลักๆดังนี้
1.เป็นพืน้ ทีช่ ายแดนทีม่ คี วามได้เปรียบทางภูมศิ าสตร์ดว้ ยพืน้ ทีท่ ต่ี ดิ ต่อกัน มีเส้นทางการ
คมนาคมทีเ่ ชื่อมติดต่อระหว่างกันและสามารถเชื่อมโยงสูป่ ระเทศอื่นๆได้ ภายใต้แผนการพัฒนา
เส้นทางต่างๆทังที
้ ก่ าลังอยูร่ ะหว่างดาเนินการก่อสร้าง และทีก่ าลังจะเริม่ โครงการ รวมทัง้ มี
แผนการพัฒนาพืน้ ทีช่ ายแดนทัง้ สอง เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพทางการค้าและอานวยความสะดวก
ทางการค้าระหว่างกันมากยิง่ ขึน้
2.การแลกเปลีย่ นซือ้ ขายสินค้าระหว่างกัน อยูภ่ ายใต้ความพร้อมทีส่ ร้างความได้เปรียบ
ของแต่ละประเทศอย่างชัดเจน กล่าวคือ เมียนมาร์มคี วามพร้อมในทรัพยากรทีต่ อบสนองต่อ
ภาคการผลิตของไทยได้
สาหรับไทยซึง่ มีความพร้อมทางด้านเทคโนโลยีและมีการพัฒนา
ภาคอุตสาหกรรมมากกว่า
จึงสามารถตอบสนองความต้องการสินค้าของเมียนมาร์ทย่ี งั ขาด
แคลนอยูม่ าก
ดังนัน้ แบบแผนการค้าของเมียนมาร์จงึ มุ่งเน้นส่งออกสินค้าปฐมภูมเิ ป็นหลัก
ในขณะทีไ่ ทยมุ่งเน้นส่งออกสินค้าขันสุ
้ ดท้ายเป็นหลัก แบบแผนการค้าของทัง้ สองประเทศจึงเอือ้
ประโยชน์ซง่ึ กันและกัน
3.อุปสงค์การนาเข้าของเมียนมาร์ขยายตัวอย่างต่อเนื่องและมีโอกาสทีจ่ ะเพิม่ สูงขึน้ ด้วย
ตัวแปรสาคัญ คือความนิยมในสินค้าไทย นอกจากนี้จานวนประชากร และรายได้ของชาวเมียน
มาร์ รวมถึงการเติบโตทางเศรษฐกิจของเมียนมาร์ทเ่ี พิม่ สูงขึน้ ย่อมเป็นแรงกระตุน้ ให้เกิดความ
ต้องการสินค้ามากยิง่ ขึน้ ตามไปด้วย
4.มีปจั จัยทีเ่ อือ้ ประโยชน์ต่อการค้าชายแดนในพืน้ ทีน่ ้ี ได้แก่ การมีกรอบความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจร่วมกัน หน่วยงานภาครัฐและเอกชนมีความสัมพันธ์ทด่ี ตี ่อกัน มีมาตรการทางการค้าที่
ผ่อนคลายมากขึน้ มีสงิ่ อานวยความสะดวกทางการค้าทีเ่ หมาะสมกับพืน้ ทีแ่ ละมีสภาพแวดล้อม
ทางสังคมและวัฒนธรรมทีค่ ล้ายคลึงกัน
การค้าชายแดนไทยและเมียนมาร์
ยังมีโอกาสเพิม่ มูลค่าทางการค้าระหว่างกันและ
ขยายตัวเพิม่ สูงขึน้ อีกมากในอนาคต นอกจากนี้การค้ายังสามารถขยายขอบเขตไปในประเทศที่
สาม อาทิ อินเดีย บังคลาเทศและจีน รวมถึงประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศอื่นๆอีกด้วย
อย่างไรก็ตามปจั จัยเสีย่ งในพืน้ ทีน่ ้คี อื ปญั หาชนกลุ่มน้อย
หน่วยงานความมั ่นคงและภัย
ธรรมชาติทส่ี ง่ ผลกระทบทางลบต่อการค้า ทีส่ าคัญการเปิดประเทศและปฏิรปู ประเทศของเมียน
มาร์ในหลายๆมิติ ย่อมนามาซึง่ โอกาสและการแข่งขันทางการค้าทีม่ ากยิง่ ขึน้ ตามไปด้วย ซึง่
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เมียนมาร์อาจเข้ามาเป็นคู่แข่งทางการค้าของไทยก็ได้ในอนาคต
ความได้เปรียบและส่วนแบ่งตลาดทางการค้าไป

และส่งผลให้ไทยต้องสูญเสีย

ข้อเสนอแนะ
การค้าชายแดนมีบทบาทสาคัญอย่างมาก
ในการเป็นกลจักรสาคัญทีจ่ ะช่วยเชื่อมโยง
เครือข่ายเศรษฐกิจการค้า การลงทุนระหว่างประเทศและภูมภิ าค ท่ามกลางสภาวะการแข่งขัน
ทีร่ ุนแรงมากยิง่ ขึน้ การส่งเสริมศักยภาพการค้าชายแดนให้แข็งแกร่งจึงเป็นสิง่ จาเป็นอย่างยิง่ ที่
ต้องกระทาอย่างต่อเนื่องและรวดเร็วทันต่อสถานการณ์ ดังนัน้ ทังภาครั
้
ฐและภาคเอกชน จึงควร
กาหนดแนวทางการพัฒนาและเพิม่ ประสิทธิภาพการค้าชายแดนในพืน้ ทีน่ ้ีให้ชดั เจน อันจะนามา
ซึง่ ฐานการค้าชายแดนทีม่ ั ่นคงและยั ่งยืน โดยข้อเสนอแนะทีไ่ ด้จากการศึกษาข้างต้นมีดงั นี้
1.การคมนาคมขนส่งโดยเฉพาะทางบกเป็นหัวใจสาคัญของการค้าชายแดน เพื่อให้การ
เคลื่อนย้ายสินค้า แรงงานและทุน ดาเนินได้โดยสะดวก ดังนัน้ ภาครัฐจึงควรเร่งรัดการพัฒนา
และเพิม่ ประสิทธิภาพระบบคมนาคมขนส่ง ตลอดทัง้ มีการเพิม่ เส้นทางการค้าเพื่อเข้าถึงกลุ่ม
ลูกค้าได้มากยิง่ ขึน้
และประสานความร่วมมือกับเมียนมาร์ในการเชื่อมโยงระบบคมนาคมและ
ระบบโลจิสติกส์ระหว่างกันให้เป็นรูปธรรม
2.การพัฒนาพืน้ ทีช่ ายแดนให้ครอบคลุมและรองรับการค้าในอนาคต โดยมุ่งเน้นการสร้าง
ความร่วมมือและความแข็งแกร่งของชุมชน ซึง่ ในส่วนของไทยการจัดตัง้ เขตเศรษฐกิจแม่สอดมี
ความล่าช้าอย่างมาก ภาครัฐจึงควรให้ความสาคัญและขับเคลื่อนโครงการโดยเร็วเพื่อให้สอดรับ
กับเขตการค้าชายแดนเมียวดี นอกจากนี้ภาครัฐของทัง้ สองประเทศควรมีการประสานความ
ร่วมมือและกาหนดแผนยุทธศาสตร์ร่วมกัน ในลักษณะทีเ่ ชื่อมโยงการค้าการลงทุนของทัง้ สอง
ประเทศไปพร้อมๆกันโดยกาหนดอุตสาหกรรมหรือสินค้าเป้าหมาย
และสร้างพันธมิตรทาง
การค้าแบบครบวงจรตัง้ แต่อุตสาหกรรมต้นน้าไปจนถึงปลายน้า โดยพิจารณาจากความพร้อม
และความได้เปรียบของแต่ละพืน้ ที่
3.การเพิม่ ส่วนแบ่งการตลาดการค้าชายแดนในพืน้ ทีน่ ้ี สามารถพิจารณาได้ 2 ด้านคือ
ด้านอุปสงค์ ซึง่ ผูบ้ ริโภคในพืน้ ทีน่ ้ีมคี วามแตกต่างของตลาดบนและล่างอย่างชัดเจน
การ
แข่งขันกับประเทศคู่แข่งอื่นๆอาทิ จีน ในตลาดล่างอาจจะกระทาได้ไม่ง่ายนัก ในขณะทีต่ ลาดบน
ของผูม้ รี ายได้สงู
จะมีความต้องการสินค้าฟุม่ เฟือยมากยิง่ ขึน้ และแสวงหาสินค้าทีม่ คี วาม
หลากหลาย ดังนัน้ จึงต้องมีการวิจยั และพัฒนาสินค้า การใช้เทคโนโลยีและนวตกรรมใหม่ๆและ
สร้างภาพลักษณ์ทด่ี ใี ห้กบั สินค้า สาหรับด้านอุปทานการผลิตสินค้าทีห่ ลากหลายจะต้องสมดุล
กับความต้องการของผูบ้ ริโภค
ดังนัน้ ควรเน้นการผลิตตามคาสั ่งซือ้ และเกิดการประหยัดต่อ
ขนาด
เพื่อบริหารต้นทุนให้มปี ระสิทธิภาพมากกว่าเน้นการผลิตและจาหน่ายในปริมาณมาก
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นอกจากนี้การประสานความร่วมมือและสร้างพันธมิตรของกลุ่มการค้าตัง้ แต่ผผู้ ลิต
พ่อค้า
ชายแดนและตัวแทนจาหน่ายในต่างประเทศจะต้องขับเคลื่อนไปพร้อมๆกัน
4.ภาครัฐและเอกชนของทัง้ สองประเทศสานความสัมพันธ์ทด่ี แี ก่กนั มากยิง่ ขึน้ สนับสนุน
การดาเนินงานของกรอบความร่วมมือต่างๆ และจัดหาสิง่ อานวยความสะดวกทางการค้าทีม่ ี
ประสิทธิภาพและครบวงจร
5.ประเด็นความมั ่นคงมีบทบาทสาคัญอย่างมากต่อการค้าชายแดนทัง้ สองพืน้ ที่ ซึง่ แต่ละ
ฝา่ ยก็กระทาตามกรอบภาระหน้าทีข่ องตน อย่างไรก็ตามภาครัฐของทัง้ สองประเทศควรมีการ
ปรับแผนปฏิบตั กิ ารให้การค้ามีความคล่องตัวมากขึน้
และสอดคล้องกับสถานการณ์การค้าที่
เปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็วในขณะนี้
6.การเพิม่ ศักยภาพพ่อค้าชายแดนไทยให้มคี วามแข็งแกร่งมากยิง่ ขึน้ โดยการเพิม่ ทักษะ
ความสามารถหลายๆด้าน อาทิ ด้านภาษา ด้านพิธกี ารศุลกากร การบริหารจัดการทีท่ นั สมัย
สร้างองค์ความรูใ้ หม่ๆ และทาการตลาดเชิงรุกมากยิง่ ขึน้
กิ ตติ กรรมประกาศ
ผูเ้ ขียนใคร่ขอขอบคุณ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.อัทธ์ พิศาลวานิช คณบดีคณะ
เศรษฐศาสตร์ และ ดร. ผุสดี พลสารัมย์ รองอธิการบดีฝา่ ยการต่างประเทศ มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย ทีส่ นับสนุนการจัดทาบทความวิชาการชิน้ นี้ รวมถึงแรงใจจากคณาจารย์คณะ
เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยทุกท่าน และขอขอบคุณผูท้ ใ่ี ห้ขอ้ มูลทัง้ จากหน่วยงาน
ภาครัฐและภาคเอกชน โดยเฉพาะอย่างยิง่ หอการค้าจังหวัดตาก และด่านศุลกากรแม่สอด
จังหวัดตากทีใ่ ห้ความอนุเคราะห์เป็นอย่างดี
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