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ด้านเหนือ (พืน้ที่ 2 จังหวัด) การค้าระหว่างประเทศ 
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วตัถปุระสงคข์องกำรวิจยั 

• เพื่อศึกษาวิเคราะห์แนวโน้ม รูปแบบ และโอกาสของการค้าระหว่าง
ประเทศทางบกของไทย ที่เกดิจากการพฒันาและการเปล่ียนแปลง
ทางด้าน 

1. 
• เพื่อศึกษาวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคการค้าระหว่างประเทศ
ทางบกของไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน  เศรษฐกจิและสังคมของ
ประเทศคู่ค้า 2. 

• เพื่อเสนอแนะแนวทางและกลยุทธ์การพฒันาการค้าระหว่าง
ประเทศทางบกของไทย ส าหรับหน่วยงานภาครัฐ และ
ผู้ประกอบการภาคเอกชน 

3. 
4 



วธีิการด าเนินงาน: ขอบเขต 

 ด้านประเดน็การศกึษา วเิคราะห์  

 สินค้าท่ีมีสถิติการน าเข้า –สง่ออกสงูสดุ จ านวน 10 รายการ และแนวโน้ม
ความต้องการสนิค้า 

 ปัญหา อปุสรรคการค้าชายแดน 
 สิ่งอ านวยความสะดวกทางการค้า 
 นโยบายและกฎระเบียบตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
 ด้านพิธีการศลุกากรและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

 



วธีิการด าเนินงาน: ขอบเขต 

 การเกบ็รวบรวมข้อมูล  
 ข้อมลูทตุิยภมูิ   

 การค้าข้ามแดน: ไทย- จีน (ยนูนาน)  ศกึษาเฉพาะข้อมลูทตุิยภมูิ  
 ข้อมลูปฐมภมูิ 

 สมัภาษณ์ สงัเกต ส ารวจพืน้ท่ี  Focus Group บริเวณชายแดนใน
สว่นประเทศไทย 

ระเวลาในการศกึษา    6 เดือน  (เมษายน – กนัยายน 2555) 



ด้านเหนือ (2 จังหวัด) การค้าระหว่างประเทศ 
ทางบกด้าน........... เชียงราย -- อตุรดิตถ์ 

ด้านตะวันตก (2 จังหวัด) 
    ตาก  
    กาญจนบรีุ  

ท่ีมา:  เขา้ถึงจาก  http://th.wikipedia.org/wiki 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3a/Map_TH_provinces_by_geographic.png


 
 ดา้นเหนอื  

 
  

 

  

 

 
  

   
 

ไทย 
อ.แมส่าย 
จ.เชยีงราย 

 

สปป.ลาว 
แขวงบอ่แกว้ 

ดา่นศลุกากรแมส่าย 
(จดุผา่นแดนถาวร) 

เมยีนมาร ์
จ.ทา่ขีเ้หล็ก 
รฐัฉาน 

ดา่นศลุกากรเชยีงแสน 
(จดุผา่นแดนถาวร) 

ดา่นศลุกากรเชยีงของ 
(จดุผา่นแดนถาวร) 

 
 

สปป.ลาว 
แขวงบอ่แกว้ 
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ไทย 
อ.เชยีงแสน 
จ.เชยีงราย 

 

ไทย 
อ.เชยีงของ 
จ.เชยีงราย 

 

ชอ่งทางภดูู ่
(จดุผอ่นปรน) 

 
 

สปป.ลาว
แขวงไชยะบรุ ี

 
 
 

ไทย 
อ.บา้นโคก 
จ.อตุรดติถ ์



ดา้นตะวนัตก 
 

  
 

  

 

 
  

   
 

ไทย 
อ.แมส่อด 
จ.ตาก 

เมยีนมาร ์
อ.พญาตองซู 
จ.ผาอนั 

รฐักะเหรีย่ง 

ดา่นศลุกากรแมส่อด 
(จดุผา่นแดนถาวร) 

ไทย 
อ.สงัขละบรุ ี
จ.กาญจนบรุ ี

เมยีนมาร ์
จ.เมยีวด ี
รฐักะเหรีย่ง 

ดา่นเจดยีส์ามองค ์
(จดุผา่นแดนช ัว่คราว,จดุผอ่นปรน) 

ชอ่งทางบา้นพนุ า้รอ้น 
(ชอ่งทางเฉพาะคราว) 

ไทย 
อ.เมอืง 

จ.กาญจนบรุ ี

 
 

เมยีนมาร ์
มณฑลตะนาวศร ี
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ความสัมพันธ์ระหว่างพ่อค้า 
ลาว (เชียงของ) - ไทย 

ประเภทสินค้า 
กา

รค้
าช

าย
แด

นไ
ทย

ด้า
นเ
หนื

อ 
(เชี

ยง
รา
ย)

 
ธุรกรรมทางการค้า 

กฎ ระเบียบ การค้าชายแดนไทย* 

พ่อค้าชายแดน
(เชียงของ) 

รายได้ของพ่อค้าชายแดน 

อัตราผลตอบแทนของพ่อค้าชายแดน 

การย้ายถิ่นท าธุรกิจพ่อค้าชายแดน 

สินค้าเกษตร 

สินค้าอุตสาหกรรม 
ภาษีศุลกากร 

ระบบช าระเงนิ 

เส้นทางการค้า การขนส่งสินค้า 

เวลา 

ระยะทาง 

ต้นทุนค่าน า้มัน 

* ข้อตกลงระหว่างสองประเทศ ปริมาณ และมูลค่า   ข้อจ ากัดทางภาษี และไม่ใช่ภาษี  สินค้าลักลอบ 
** ข้อห้าม ข้อจ ากัด การน าเข้า ส่งออกด้านเชียงของ 

 
 
 

สินค้าอุปโภคบริโภค 

กฎ ระเบียบ การค้าชายแดนลาว (เชียงของ)** 

ความสมัพนัธ์ระหวา่งประเทศ 
สปป.ลาว และ ไทย 

นโยบายการค้า สปป.ลาว 

10 
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ความสัมพันธ์ระหว่างพ่อค้า 
เมียนมาร์   - ไทย 

ประเภทสินค้า 
กา

รค้
าช

าย
แด

นไ
ทย

 
ธุรกรรมทางการค้า 

กฎ ระเบียบ การค้าชายแดนไทย* 

พ่อค้า
ชายแดน 

รายได้ของพ่อค้าชายแดน 

อัตราผลตอบแทนของพ่อค้าชายแดน 

การย้ายถิ่นท าธุรกิจพ่อค้าชายแดน 

สินค้าเกษตร 

สินค้าอุตสาหกรรม 
ภาษีศุลกากร 

ระบบช าระเงนิ 

เส้นทางการค้า การขนส่งสินค้า 

เวลา 

ระยะทาง 

ต้นทุนค่าน า้มัน 

สินค้าอุปโภคบริโภค 

กฎ ระเบียบ การค้าชายแดนเมียนมาร์  

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
เมียนมาร์ และ ไทย 

นโยบายการค้า เมียนมาร์ 

* ข้อตกลงระหว่างสองประเทศ ปริมาณ และมูลค่า   ข้อจ ากัดทางภาษี และไม่ใช่ภาษี  สินค้าลักลอบ 
** ข้อห้าม ข้อจ ากัด การน าเข้า ส่งออก 

 
 
 



แนวโน้มและโอกาสการค้าระหว่างประเทศทางบกด้านเหนือ 

• สัดส่วนการน าเข้าด้านจังหวัดเชียงรายกับเมียนมาร์ สปป.ลาว 
และยูนนาน 

• กลุ่มสินค้าส าคัญ 10 รายการที่มีแนวโน้มการเปล่ียนแปลง 

ศกึษาศกัยภาพในเชิงเศรษฐกิจของประเทศ
เมียนมาร์   สปป.ลาวและจีน (มณฑลยนูนาน) 

• สะพานเชียงของ 
• ทางรถไฟเด่นชัย-เชียงราย 
• ศูนย์เปล่ียนถ่ายรูปแบบการขนส่ง 

ศกึษาศกัยภาพของพืน้ท่ีเป้าหมายท่ีศกึษา  



สดัสว่นการน าเขา้ดา้นจงัหวดัเชยีงรายกบัเมยีนมาร ์สปป.ลาว และยนูนาน 
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ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 

เชียงราย-ยนูนาน 45.34% 41.27% 37.14%

เชียงราย-สปป.ลาว 12.76% 12.58% 11.73%

เชียงราย-เมียนมาร์ 0.20% 0.23% 0.12%
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กลุ่มสินค้าน าเข้าส าคญั 10 รายการทีม่ีแนวโน้มการเปลีย่นแปลง 

14 

ขยายตวั หดตวั ผนัผวน 
เมียน
มาร์ 

สินแร่ โลหะอ่ืน ๆ เศษโลหะอ่ืน 
 

ไม้ซุง  ผลไม้และ
ของปรุงแตง่จาก
ผลไม้  ผกัและของ
ปรุงแตง่จากผกั พืช
และผลิตภณัฑ์จาก
พืชอื่น ๆ เสือ้ผ้า
ส าเร็จรูป 

สปป.
ลาว 

 ผกัและของปรุงแตง่จากผกั    ผลไม้และของ
ปรุงแตง่จากผลไม้    เคร่ืองใช้และเคร่ือง
ตกแตง่ภายในบ้านเรือนอื่น ๆ  เคมีภณัฑ์อนิ
นทรีย์ 

 
 

ไม้แปรรูป สินแร่ โลหะอื่น ๆ เศษ
โลหะอื่น ๆ และผลิตภณัฑ์ และ
ธญัพืช 

ยนูนาน   ผกัและของปรุงแตง่จากผกั    ผลไม้และของ
ปรุงแตง่จากผลไม้   และเคร่ืองใช้และเคร่ือง
ตกแตง่ภายในบ้านเรือนอื่น ๆ  เคมีภณัฑ์   อนิ
นทรีย์ 

  
  

อาวธุ กระสนุ วตัถรุะเบิด 
และสว่นประกอบ  พืชน า้มนัและ
ผลิตภณัฑ์ และพืชและผลิตภณัฑ์
จากพืชอื่นๆ  



สดัสว่นการสง่ออกดา้นจงัหวดัเชยีงรายกบัเมยีนมาร ์สปป.ลาว และยนูนาน 
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ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 

เชียงราย-เมียนมาร์ 14.60% 19.79% 19.98%

เชียงราย-สปป.ลาว 45.34% 41.27% 37.14%

เชียงราย-ยูนนาน 99.37% 34.37% 36.54%
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กลุ่มสินค้าส่งออกส าคัญ 10 รายการที่มีแนวโน้มการเปล่ียนแปลง 

16 

ขยายตัว การผันผวน 
เมียนมาร์ เคร่ืองดื่มท่ีมีแอลกอฮอส์ เคร่ืองดื่มท่ีไม่มีแอลกอ

ฮอส์  รถยนต์ อปุกรณ์และสว่นประกอบ น า้มนั
ดีเซล น า้มนัเบนซิน 
 
 

ผ้าผืนและด้าย 
 
 

สปป.ลาว ไก่  เนือ้และสว่นตา่ง ๆ ของสตัว์ท่ีบริโภคได้  น า้มนั
ดีเซล   

น า้มนัเบนซิน ยางพารา รถยนต์ 
อปุกรณ์และสว่นประกอบ 

ยูนนาน น า้มนัดีเซล รถยนต์ อปุกรณ์และ
สว่นประกอบ  น า้มนัเบนซิน  
ผลไม้สดแช่เย็น แช่แข็งและแห้ง  
น า้มนัปาล์ม  ยางพารา 



สะพำนข้ำมแม่น ้ำโขงแห่งท่ี 4  (ภำพจ ำลอง) 

ที่มา: ด่านศุลกากรเชียงของ, 2555.  



ทำงรถไฟ 
เด่นชยั-เชียงรำย 

ท่ีมา: http://www.phayaorath.net/home/?p=411 

http://www.phayaorath.net/home/?p=411
http://www.phayaorath.net/home/?p=411


แนวโน้มและโอกาส 
การค้าระหว่างประเทศทางบกด้านตะวันตก 

ศึกษาศักยภาพในเชิงเศรษฐกิจของประเทศ 
    เมียนมาร์  
 
ศึกษาศักยภาพของพืน้ที่เป้าหมายที่ศึกษา  
    วิเคราะห์ SWOT Analysis  
 
วิเคราะห์ภาวะตลาดและแนวโน้มการค้าระหว่าง 
    ประเทศทางบกด้านตะวันตกในพืน้ที่เป้าหมาย  
19 



ศึกษาศักยภาพในเชิงเศรษฐกิจของเมียนมาร์  
 
เศรษฐกิจขยายตวั 
การพัฒนาทางการเมืองในทางบวก  
EU  มีมตยิกเลิกการคว ่าบาตรและคืน GSP  
กฎระเบียบทางการค้าผ่อนคลายมากขึน้ 
 

ศึกษาศักยภาพของพืน้ที่เป้าหมายที่ศึกษา  
    และปัจจัยสนับสนุน 
 20 

แนวโน้มและโอกาส 
การค้าระหว่างประเทศทางบกด้านตะวันตก 



 เขตเศรษฐกจิพเิศษแมส่อด 

ต ัง้อยูร่ะหวา่งต าบลแมป่ะ และต าบล
ทา่สายลวด อ าเภอแมส่อด จงัหวดั
ตาก พืน้ทีจ่ านวน 5,603 ไร ่

ประกอบดว้ย  
   -โครงสรา้งพืน้ฐานดา้นการ 
     คมนาคมขนสง่  
   -เขตนคิมอตุสาหกรรม 
   -ศนูยข์นถา่ยและกระจายสนิคา้ 
     (ICD)  
  -เขตปลอดอากร 
  -คลงัสนิคา้ทัณฑบ์น 
  -ศนูยบ์รกิารเบ็ดเสร็จ ณ จดุเดยีว 
     (One Stop Service)  
  -การตรวจปลอ่ยจดุเดยีว  
     (Single Services Inspection) 
 -ดา่นศลุกากร  

21 

 
ปจัจยัสนบัสนนุการคา้ชายแดนของไทยกบัเมยีนมาร ์       

    



 โครงการทา่เรอืทวาย 

ท่ีมา: บริษทั อิตาเลียนไทย ดีเวลอ๊ปเมนต ์จ ากดั (มหาชน) 

พืน้ทีป่ระมาณ 250 ตาราง
กโิลเมตร ประกอบดว้ย 
(1) ทา่เรอืน ้าลกึจ านวน 2 ทา่  
(2) อูต่อ่เรอืทีส่ามารถรองรับเรอื

บรรทกุน ้ามันขนาด VLCC 
(Very Large Crude Carriers 
) และ ULCC (Ultra Large 
Crude Carriers) และรับเรอื 
22 ล าในคราวเดยีวกนั 

(3) พืน้ทีอ่ตุสาหกรรมหนัก 
(4) พืน้ทีอ่ตุสาหกรรมขนาดกลาง  
(5) พืน้ทีอ่ตุสาหกรรมขนาดยอ่ม  
(6) พืน้ทีอ่ ืน่ๆ เชน่ เขตชมุชน ที่

อยูอ่าศัย สว่นราชการ และ
พืน้ทีส่าธารณะ 

ทีม่า : ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาเศรษฐกจิและสงัคม
แหง่ชาต ิ(สศช.) 

ไดร้บัสทิธพิเิศษ: ภาษแีละอืน่ๆ  

• ทวายมศีกัยภาพเชือ่มโยงโครงขา่ยขนสง่ระดบั

ภมูภิาค ชว่ยลดตน้ทนุการขนสง่ไปเอเชยีใต ้

ตะวันออกกลาง ยโุรป โดยไมผ่า่นชอ่งแคบมะละกา 

เพิม่ขดีความสามารถการแขง่ขนัของสนิคา้ไทย 
22 



ท่าเรือ
ทวาย 

บ้านพุน า้ร้อน 

กาญจนบุรี 

นครปฐม 

ท่าเรือแหลมฉบัง 

โครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงท่าเรือแหลมฉบัง -  กรุงเทพฯ – ท่าเรือน า้ลกึทวาย(พม่า)  

แนวเส้นทางปัจจุบัน  
  ชายแดนพมา่ – กาญจนบรีุ – สาย 323, 4, 338 – วงแหวนตะวนัตก - วงแหวนด้านใต้ – สาย 34 – สาย 7 – แหลมฉบงั     
แนวเส้นทางในอนาคต  
 ชายแดนพมา่ – กาญจนบรีุ – นครปฐม – บางใหญ่ – วงแหวนด้านตะวนัออก – สาย 7 – แหลมฉบงั    
 เส้นทางในพมา่ (บ.แมธ่ะมี่ – ทวาย ) 

กรุงเทพฯ 

เส้นทางจาก กทม. (วงแหวน 
ด้านตะวนัตก) – กาญจนบรีุ 

ระยะทาง 99 กม.  

เส้นทาง กาญจนบรีุ 
– ชายแดนไทย/
สหภาพพม่า 

ระยะทาง 70 กม.  

โครงการทางหลวงพเิศษระหว่าง
เมืองสาย บางใหญ่ – นครปฐม  – 
กาญจนบรีุ ระยะทาง 97 กม.  

โครงการทางหลวงพเิศษระหว่างเมือง
สาย กาญจนบรีุ – ชายแดนไทย/พม่า 
(บ้านพนุ า้ร้อน) ระยะทาง 70 กม. 

ไทยเป็นศนูยก์ลางโลจสิตกิส ์
ของภมูภิาค 
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การวเิคราะห์ภาวะตลาดและแนวโน้มความต้องการ 
   สินค้าส าคัญ 
 
สถติกิารน าเข้า-ส่งออก สูงสุด 10 รายการ ของ 
    ไทยในพืน้ที่เป้าหมาย 
 

     

แนวโน้มและโอกาส 
การค้าระหว่างประเทศทางบกด้านตะวันตก 



2550 2551 2552 2553 2554

ส่งออก 10,617.70 18,072.20 25,073.20 23,969.00 21,218.20

น าเข้า 988.9 1,544.80 1,495.80 1,087.70 888.7
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ด่านศุลกากรแม่สอด 

การคา้ชายแดนไทยกบัเมยีนมาร ์



ส่งออก น าเข้า 
 น า้มันเบนซนิ  
 เคร่ืองดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์   
 รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ 
 ผ้าผืนและด้าย  
 เคร่ืองดื่มที่มีแอลกอฮอล์   
 บะหม่ีกึ่งส าเร็จรูปและอาหารส าเร็จรูป  
 รถจักรยานยนต์และส่วนประกอบ  

 โค กระบือ สุกร แพะ แกะ   
  สินแร่ โลหะอ่ืน ๆ เศษโลหะอ่ืน ๆ 

   และผลิตภัณฑ์  

 น า้มันปาล์ม 
 น า้มันดีเซล  
 เคมีภัณฑ์อินทรีย์  

 ผลิตภัณฑ์ไม้อ่ืนๆ  
 สัตว์น า้ 
 เคร่ืองใช้เคร่ืองตกแต่งภายในบ้านเรือนอ่ืนๆ 
 ผลไม้และของปรุงแต่งจากผลไม้ 
 พืชน า้มันและผลิตภัณฑ์ 
 เสือ้ผ้าส าเร็จรูป 
 ไม้อัดและไม้วีเนียร์ 
 ผักและของปรุงแต่งจากผัก  

สนิคา้สง่ออก-น าเขา้ 
ดา่นศลุกากรแมส่อด 



การคา้ชายแดนไทยกบัเมยีนมาร ์

2550 2551 2552 2553 2554

น าเข้า 72,041.90 103,984.30 87,751.90 83,275.40 93,912.00

ส่งออก 220 216.4 514 2,114.20 3,671.30
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ด่านศุลกากรสังขละบุรี 



สนิคา้น าเขา้-สง่ออก 
ดา่นศลุกากรสงัขละบรุ ี

น าเข้า ส่งออก 
 สินแร่ โลหะอื่น ๆ เศษโลหะอื่น ๆ 
      และผลิตภณัฑ์ 
 ผักและของปรุงแต่งจากผัก 
 โค กระบือ สุกร แพะ แกะ  
 พืชและผลิตภณัฑ์จากพืชอ่ืนๆ 
 ก๊าซธรรมชาติ    

 เคร่ืองดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ 
 โพรพลีิน  
 วัตถุดบิเพื่อใช้ท าเคร่ืองส าอาง 
 เคร่ืองส าอาง เคร่ืองหอมและสบู่  
 น า้มันดีเซล  
 ซอส  
 น า้มันเบนซิน 
 น า้ปลา  

 ผลิตภณัฑ์ไม้อื่นๆ 
 รองเท้า 
 เคร่ืองใช้และเคร่ืองตกแต่งภายในบ้านเรือน

อื่นๆ 
 สัตว์น า้  
 กระจก แก้ว และผลิตภณัฑ์อื่น ๆ  

 น า้มันปาล์ม 
 น า้ผลไม้ 



ปญัหาและอปุสรรค 
การคา้ระหวา่งประเทศทางบกดา้นเหนอื 



ความสัมพันธ์ระหว่างพ่อค้า 
เมียนม่าร์ /สปป.ลาว - ไทย 

ประเภทสินค้า 
กา

รค้
าช

าย
แด

นไ
ทย

ด้า
นเ
หนื

อ 
ธุรกรรมทางการค้า 

กฎ ระเบียบ การค้าชายแดนไทย* 

พ่อค้าชายแดน 

รายได้ของพ่อค้าชายแดน 

อัตราผลตอบแทนของพ่อค้าชายแดน 

การย้ายถิ่นท าธุรกิจพ่อค้าชายแดน 

สินค้าเกษตร 

สินค้าอุตสาหกรรม 
ภาษีศุลกากร 

ระบบช าระเงนิ 

เส้นทางการค้า การขนส่งสินค้า 

เวลา 

ระยะทาง 

ต้นทุนค่าน า้มัน 

* ข้อตกลงระหว่างสองประเทศ ปริมาณ และมูลค่า   ข้อจ ากัดทางภาษี และไม่ใช่ภาษี  สินค้าลักลอบ 
** ข้อห้าม ข้อจ ากัด การน าเข้า ส่งออกด้านเชียงของ 

 
 
 

สินค้าอุปโภคบริโภค 

กฎ ระเบียบ การค้าชายแดนเมียนม่าร์ /สปป.ลาว 

ความสมัพนัธ์ระหวา่งประเทศ 
เมียนมา่ร์/สปป.ลาว และ ไทย 

นโยบายการค้า เมียนมา่ร์/สปป.ลาว 
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ความสัมพันธ์
ระดับประเทศ 
ระดับท้องถิ่น 

http://news.mthai.com/headline-news/133674.html/attachment/02-719


       นโยบำยกำรค้ำ เมียนม่ำร/์สปป.ลำว 

รัฐบาลไทยมีนโยบาย
มุ่งเน้นส่งเสริมการค้า
การลงทุนตามแนว

ชายแดน  
(อดีต) ขาดความ

ต่อเน่ืองด้านนโยบาย
การค้าระหว่างประเทศ  
มีการเปล่ียนรัฐบาลบ่อย 

การกดีกนัทางการค้าทั้งทางด้านภาษแีละมใิช่ภาษ ี 
เมยีนมาร์ 
•หา้มน าเขา้สินคา้  15 รายการผา่นทางชายแดน 
•จ ากดัปริมาณน าเขา้ เช่น การเปิด L/C น าเขา้ 
ตอ้งเป็นเงินท่ีไดจ้าการส่งออก ก าหนดเพดาน
น าเขา้ไม่เกิน 50,000 US$ 
•หา้มส่งออกสินคา้ 32 รายการผา่นทางชายแดน 
กรณีการคา้ชายแดน เกบ็ค่าธรรมเนียมส่งออกเพิ่ม 10% 
จากค่าธรรมเนียมปกติ 
สปป.ลาว 
มีนโยบายกีดกนัการคา้เพื่อควบคุมดุลการช าระเงิน 



ปัญหำและอปุสรรค  
ด้ำนปัจจยัขบัเคล่ือนในบริเวณพืน้ท่ีกำรค้ำชำยแดน 
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 ลักษณะพ่อค้าชายแดนหรือผู้ประกอบการที่อยู่ในพืน้ที่ 
 ความสามารถในการปรับตวัรับการเปล่ียนแปลง 

ของพอ่ค้าชายแดนคอ่นข้างต ่า 

 ขาดวฒันธรรมการรวมกลุม่ทางธุรกิจ 
 ขาดทกัษะด้านภาษา 
 ขาดข้อมลูขา่วสารเก่ียวกบักฎระเบียบ ด้านการค้า การลงทนุ  

และภาวะตลาดเพื่อนบ้าน   
 ขาดความรู้โดยเฉพาะพิธีการศลุกากร 

 

 ความสัมพนัธ์ทางการค้าในระดบัพ่อค้า หรือ ผู้ซือ้ 2 ประเทศ  
บริเวณแนวชายแดนจดัอยู่ในระดบัดีมาก  

 

การรุกคืบเข้าชายแดน 
ของห้างขนาดใหญ่ 



ปัญหำและอปุสรรค  
ด้ำนปัจจยัขบัเคล่ือนในบริเวณพืน้ท่ีกำรค้ำชำยแดน 
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 ลกัษณะของสินค้า  
  ไทย – กลุ่มสินคา้อุปโภคบริโภค  ผูป้ระกอบการไทย เนน้กลยทุธ์คุณภาพเป็นหลกั  

 ภาษีที่จัดเกบ็  
                 มีการจดัเกบ็ ภาษีในแต่ละคร้ังไม่แน่นอน   

เป็นดุลพินิจของศุลกากร  และความเขม้งวดในแต่ละด่านกไ็ม่เท่ากนั    

                  ยงัมีการเกบ็อากรศุลกากรในบญัชีลดภาษี   0 %-5% และยงัคงมีการกีดกนัการคา้ระหวา่งประเทศ 
โดยใชม้าตรการท่ีมิใช่ภาษีในระดบัท่ีมาก 
 ท่าข้ีเหลก็ รัฐฉาน  ซ่ึงเป็นเขตอิทธิพลของชนกลุ่มนอ้ย     

มีการเรียกเกบ็ด่านหลายด่านเพ่ือเกบ็ค่าธรรมเนียมจากสินคา้ท่ีน าเขา้   
ท าใหต้น้ทุนการคา้ ของผูป้ระกอบการสูงข้ึน (จากท่าข้ีเหลก็ ถึงชายแดนพม่าจีน  10 ด่าน ในระยะทาง 260 
กิโลเมตร) 

 ดว้ยกฎระเบียบทางการคา้ของประเทศเมียนมาร์  
ท าใหก้ารน าสินคา้เขา้-ออก นิยมใช ้ด่านแม่สาย สะพาน 1 (ประชาชน นกัท่องเท่ียว) 

 



ด่านศุลกากรแม่สาย   

สะพานแห่งที่ 1   สะพานแห่งที่ 2 

ท่ีมา:  คณะผู้วิจยั,  ก.ค. 2555. 

http://www.bloggang.com/data/m/moonfleet/picture/1305110618.jpg


 
 

ที่มา: คณะผู้วจัิย,  ก.ค. 2555. 



ปัญหำและอปุสรรค  
ด้ำนปัจจยัขบัเคล่ือนในบริเวณพืน้ท่ีกำรค้ำชำยแดน 
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 ระบบการช าระเงนิ 

 เมียนมาร์   
 ระบบการเงินและคา่ของเงินของเมียนมาร์ ยงัไมมี่เสถียรภาพ 
 การช าระเงินคา่สนิค้าผา่นระบบธนาคารยงัไมเ่ป็นท่ีนิยม   
 การซือ้ขายสว่นใหญ่ไมผ่่านสถาบนัการเงินและเป็นการค้าขายด้วยเงินสด 

 สปป.ลาว  
 มีธนาคารพาณิชย์ไทย และธนาคารธุรกิจลาว 
 รองรับอยูบ้่างการค้าฯอยูบ้่าน แตอ่าจมีข้อจ ากดัในการด าเนินการ  
 อาทิ ปริมาณเงินสด  ไมเ่พียงพอตอ่ความต้องการของลกูค้า   



เส้นทำงกำรค้ำระหว่ำงประเทศทำงบกด้ำนเหนือ: ถนน แม่น ้ำโขง 
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ท่ีมา http://www.internetofreedom.comเชียงแสน.com 

http://www.internetofreedom.com/


 เส้นทางการค้าตาม
ถนน R3A 
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เส้นทาง  R3A ทางนีค้ดเคีย้ว ลัดเลาะไปตามแนวภเูขา  
 

ปัญหาด้านการอ านวย 
ความสะดวกบริเวณพืน้ที่ 
ด่านศุลกากรเชียงของ 



ปัญหา: เส้นทางการค้าตามถนน R3A  
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รัฐบาลลาว มีการควบคุมความเร็วของรถบรรทุก  
  

ศุลกากรลาว ใหร้ถบรรทุกสินคา้ผา่นแดน  ท าการถ่ายสินคา้ 
ท่ี เป็นพื้นท่ีของเอกชน มีการเกบ็ค่าใชจ่้าย 3,000 บาทต่อคนั 

 R3A มีด่านตรวจ 4 ด่าน อยูใ่กลก้นัมาก เป็นการเพิ่มตน้ทุน และ 
เวลานาน 

R3A ตอ้งผา่นแขวงในสปป.ลาว 2 แขวงแต่ละแขวงมี
กฎระเบียบแนวปฏิบติั  มาตรการดา้นภาษี เวลาในการ
ท างาน และแตกต่างกนั  สร้างความยุง่ยาก 



  เส้นทำงกำรค้ำตำมถนน R3B  
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•ไม่มีความตกลงว่า
ด้วยการขนส่งข้าม
พรมแดนทวิภาคี
ระหว่างไทย-เมียนมาร์  
• ไม่มีความตกลง
ไตรภาคีระหว่าง ไทย-
เมียนมาร์-จีน ในการ
ขนส่งสินค้าผ่านแดน  
 

ท่ีมา:  เข้าถึงจาก  www.chaina-thai.com 
 

http://www.chaina-thai.com/
http://www.chaina-thai.com/
http://www.chaina-thai.com/


 

2 

แม่สาย 

จงิหง 

หลวงน า้ทา 

ห้วยทราย 

ท่าขีเ้หล็ก 

ต้าล่ั
ว 

เชียงตุง 

เมืองหล้า 

บ่อ
เตน็ 

พม่า 

ลาว 

ไทย 

บ้านปุง 

Guan Lei 

Chiang Saen 

Chiang Khong 

Sue Lei 

Muang Mom 

R3A 493 Km 

R3B 393 Km 

Mekhong River 268 Km 



สภาพปัจจุบันการขนถ่ายรถสินค้าข้ามแดนระหว่าง  
อ.เชียงของ – ห้วยทรายจะใช้แพขนานยนต์ 

 ท่ีมา:  ด่านศุลกากรเชียงของ, มิ.ย. 2555. 



ปัญหำและอปุสรรค  
ด้ำนปัจจยัขบัเคล่ือนในบริเวณพืน้ท่ีกำรค้ำชำยแดน 
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 เส้นทางการค้าตามล าแม่น า้โขง  
 มีต้นทนุเร่ืองของคา่ขนสง่และการบริหารจดัการด้านโลจิสติกส์ 
ต ่ากวา่การขนสง่สนิค้าทางบกประมาณคร่ึงหนึง่     

 ไม่ต้องประสบปัญหาการค้าผา่นแดนประเทศเพ่ือนบ้าน 
 ในช่วงฤดแูล้ง  อาจไมส่ามารถขนสง่ทางแมน่ า้โขงได้  
เน่ืองจากระดบัน า้ในแมน่ า้โขงต ่ามาก ร่องน า้ 

 



 จังหวดัอุตรดิตถ์ 
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 เส้นทางการค้าท่ีส าคญัในจงัหวดัอตุรดติถ์ คือ ช่องภดูู ่ อ าแภอบ้านโคก  
จงัหวดัอตุรดิตถ์ –  บ้านผาแก้ว แขวงไชยบรีุ สปป.ลาว    
 ปัญหา  ช่องภดููเ่ป็นเพียงจดุผ่อนปรน ไม่ใช่ดา่นถาวร  



ตลำดกำรค้ำชำยแดน 
ไทย-ลำว ช่องภดูู่ 
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ปญัหาการคา้ระหวา่งประเทศทางบก 
ดา้นตะวนัตก 

ความ 

สมัพนัธ์
ระหวา่ง
ประเทศ 

นโยบาย 

การคา้
ระหวา่ง
ประเทศ 

กฎระเบยีบ
ทางการคา้ 

การซือ้ขาย 

&สิง่อ านวย
ความสะดวก 

พอ่คา้
ชายแดน
ในพืน้ที ่

ดา้นความ
ม ัน่คง 

ปญัหา 
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• ระดบัประเทศ  

• ระดบัท้องถิ่น  
ระดับความสัมพันธ์ 

• ความร่วมมือของเจ้าหน้าที่ภาครัฐทัง้
สองประเทศ 

• ปัญหาชนกลุ่มน้อย    
ปัญหาในพืน้ที่ 

ความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศ 
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นโยบายการค้าระหว่างประเทศ 

การกีดกันทางการค้า 

ด้านส่งเสริมการค้า  
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ไม้ เฟอร์นิเจอร์ไม้ 

ตัวอย่างสินค้าที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการทางการค้า 

1 2 
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กฎระเบียบทางการค้า 

• ด้านศุลกากร 
• การตรวจสอบ

สินค้า 

ไทย 

• จุดผ่านแดน 
• ช่วงเวลาเปิดปิด 

ด่าน 
• กฎระเบียบ&
เจ้าหน้าที่ 

• ปัญหาภายใน 

เมียนมาร์ 
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ต้นทุน
ทางการค้า 

การช าระเงนิ 

คมนาคม
ขนส่ง  

การซือ้ขาย&สิ่งอ านวยความสะดวก 



เสน้ทางขนสง่ อ าเภอแมส่อด 
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1 2 



การขนสง่สนิคา้บนสะพานมติรภาพไทย-พมา่ 

55 

1 2 

3 4 



เสน้ทางขนสง่กาญจนบรุ ีไทย-เมยีนมาร ์

56 4 5 

2 1 3 

6 
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สภาพถนนและร้านค้าของเมียนมาร์ (พืน้ที่พญาตองซู) ตดิชายแดนไทย 

1 2 



จดุพกัรถขา้งทาง 
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1 

2 



ทา่ขา้มและคลงัสนิคา้ 
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1 2 

3 
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ตวัอยา่งสนิคา้ 

1 2 
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การซือ้ขายน า้มนัระหวา่งไทยกบัเมยีนมาร ์
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พ่อค้าชายแดนที่อยู่ในพืน้ที่ 

พ่อค้าชายแดน 

ทักษะ
ภาษา 

นักการตลาด
เชิงรุก 

ข้อมูล
ข่าวสาร 

การรวมกลุ่ม อ านาจต่อรอง ต้นทุนการค้า การแข่งขัน 
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ดา้นความม ัน่คง 

• ยกเลิกกฎอัยการศึก   
ปี 2550 

• จากเดมิอยู่ภายใต้   
กองก าลังนเรศวร 

จังหวัดตาก 

• ใช้กฎอัยการศึก 
 

• กองก าลังสุรสีห์ สังกัด
กองพลทหารราบที่ 9  

จังหวัดกาญจนบุรี 
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ตัวอย่างสินค้าที่กองก าลังสุรสีห์ 
และด่านศุลกากรสังขละบุรีเข้าตรวจยดึ 

แร่พลวง 



 
แนวทำงและกลยทุธก์ำรพฒันำกำรค้ำระหว่ำงประเทศทำงบก 

1. แนวทางและกลยุทธ์ 

น าเสนอต่อภาครัฐ 

2. แนวทางและกลยุทธ์น าเสนอ
ต่อภาคเอกชน 

65 



แนวทางและกลยุทธ์น าเสนอต่อภาครัฐ 
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1.1 การวางนโยบาย
การค้าระหว่างประเทศ
เพื่อส่งเสริมการค้า
ชายแดนและการค้า
ผ่านแดน 

1.2 การท าข้อตกลงทวิ
ภาคีเพื่อปรับปรุง 
กฎระเบียบ ทางการค้า 

1.3 การเสริมสร้าง
สิ่งอ านวยความ
สะดวกทางการค้า
ให้เอือ้ประโยชน์ต่อ
การค้าระหว่าง
ประเทศ 



  1.1วางนโยบายการค้าระหว่างประเทศ ส่งเสริมการค้าชายแดนและการค้าผ่านแดน 
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กลยุทธ์ความร่วมมือระหว่างผู้น าประเทศต่อนโยบายการค้าระหว่าง
ประเทศ (จัดประชุมร่วม 4 ประเทศหรือ ทวภิาคี) 

กลยุทธ์ความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกจิในบริเวณพืน้ที่ชายแดน 
(กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกจิ GMS ACMECS BIMSTEC) 

กลยทุธ์ปฏิรูปบทบาทของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน  

(จดัตัง้ส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมและพฒันาการคา้ชายแดนและการคา้ผ่านแดน) 



  1.2 กำรท ำข้อตกลงทวิภำคีเพ่ือปรบัปรงุกฎระเบียบ ทำงกำรค้ำ 
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กลยุทธ์การปรับปรุง กฎ ระเบียบต่าง ๆ ทางการค้าของไทย สปป.ลาว
และเมียนมาร์ 

กลยุทธ์การเช่ือมโยงและเข้าถงึข้อมูลเก่ียวกับกฎระเบียบทางการค้า 

กลยุทธ์ด้านระเบียบ พธีิการน าเข้า ส่งออก (ศุลกากร) 

(การจัดหลักสูตรต่อเน่ือง  หรือ ฝึกอบรมร่วมระหว่างประเศ การน า
เงนิบาทออกนอกประเทศ เดมิ 50,000 บาท) 



  1.3 การเสริมสร้างสิ่งอ านวยความสะดวกทางการค้า 
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กลยทุธ์การพฒันา และเช่ือมโยงระบบการขนสง่และระบบโลจิสติกส์ในประเทศ 

   
กลยทุธ์วางแผนและวางระบบการขนสง่ระหวา่งประเทศเพื่อลดต้นทนุโลจิสติกส์ 

(ม. 190 ข้อตกลงขนสง่ข้ามพรมแดน ปรับเวลาท างาน  24 ชัว่โมง)  

กลยทุธ์การพฒันาระบบการช าระเงิน 

กลยทุธ์การจดัตัง้สิง่อ านวยความสะดวกทางการค้าอยา่งเป็นระบบ ครบวงจร 

(เช่น สถานีขนส่งรถบรรทกุ /คน ประกนัภยั ร้านคา้ปลอดภาษี ทีพ่กั คลงัสินคา้ ตลาดกลาง  wifi)     

สนบัสนนุกลไกการพฒันาความร่วมมือระดบัพืน้ท่ี 



2. แนวทางและกลยุทธ์การค้าระหว่างประเทศ:  ภาคเอกชน 

กลยทุธ์วางแผนก าลงัคนระยะยาวพฒันานักธุรกจิระหว่างประเทศต้นแบบ 

กลยทุธ์การสร้างความร่วมมือเพ่ือสร้างองค์ความรู้ทางการค้าระหว่างประเทศ            

 กลยทุธ์การรวมกลุ่มทางธุรกจิในลกัษณะ Supply Chain หรือ Cluster 

(สร้างอ านาจต่อรอง Modern Trade) 

กลยทุธ์การสร้างระบบการบริหารจดัการท่ีเป็นระบบและทนัสมยั 
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**** บทบาท ร่วมมือกับฝ่ายความม่ันคง การค้าหรือความม่ันคง??? น า ตาม 
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ข้อเสนอแนะ 

1. ให้ความส าคัญยุทธศาสตร์การค้าต่อต าแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดชายแดน    
 
2. ต้องส่งเสริมกจิกรรมด้านศลิปวัฒนธรรม ให้การท่องเที่ยวน าการค้า    
 
3. ต้องเร่งรัด ผลักดัน การอ านวยความสะดวกทางการค้าของ 
       หน่วยงานภาครัฐ   โดยเฉพาะระบบโลจสิตกิส์ 
 
4.  ก าหนดนโยบายที่ให้ความส าคัญกับการศึกษา วจิัยเร่ืองการค้าระหว่างประเทศ
ทางบกอย่างต่อเน่ือง   

 

             ข้อเสนอแนะต่อรฐับำล 



ข ขอขอบคุณ 
ท่ีปรึกษาโครงการ คณุนิยม ไวยรัชพานิช 
 
คณุพฒันา สิทธิสมบตัิ  
หน่วยงานราชการ    
ผู้แทนจากหน่วยงานความมัน่คง 
ธนาคาร 
หอการค้าจงัหวดั อตุสาหกรรมจงัหวดั 
นกัธุรกิจ 
ผู้ เก่ียวข้องทกุฝ่าย 


