
บทที่  1 
บทนํา 

 

1.1  ท่ีมาและความสําคัญของปญหา 
 
จากสภาพทางภูมิศาสตรของประเทศไทยท่ีเปนศูนยกลางของภูมิภาคเอเชีย ตะวันออกเฉียง

ใตมีอาณาเขตติดตอกับประเทศเพ่ือนบาน เชน พมา สปป.ลาว กัมพูชา และมาเลเซีย รวมแนว
ชายแดนระยะทางประมาณ 5,502 กิโลเมตร มีชองทางการคาชายแดนระหวางกันกวา 70 จุดโดยมี
ท้ังจุดผานแดนถาวร จุดผานแดนช่ัวคราว และจุดผอนปรนกระจายอยูในจังหวัดชายแดนทัว่ประเทศ
เกือบ 30 จังหวัด เปนผลใหประเทศไทยสามารถคาขายกับประเทศเพ่ือนบานไดหลายรูปแบบ เชน 
การคาระหวางประเทศซ่ึงผูประกอบการสามารถนําเขาสงออกสินคาไดท้ังทางบกทางน้ําและทาง
อากาศ การคาชายแดนในอดีตเปนการคาขายแลกเปล่ียนสินคาเล็กๆนอยๆระหวางประชาชนของท่ี
อาศัยอยูในบริเวณชายแดน แตปจจุบันไดมีการพัฒนาเปนการคาในรูปแบบของธุรกิจหรือการ
ลงทุนและการคาผานแดนเปนการคาขายท่ีผูประกอบจากประเทศท่ีหนึ่งสงสินคาผานประเทศท่ี
สองไปยังประเทศที่สามหรือจากประเทศที่สามผานแดนประเทศที่สองมายังประเทศที่หนึ่ง โดย
ประเทศท่ีผูประกอบการขนสินคาผานแดนจะตองใหความยินยอมดวยสําหรับประเทศท่ีไทยนิยม
คาขายผานแดน ไดแก จีน เวียดนาม บังคลาเทศ และอินเดีย เปนตน 

ปจจุบันการคาชายแดนมีบทบาทสําคัญในการสงเสริมความสามารถในการแขงขันของ
สินคาไทยในตลาดประเทศเพื่อนบานเนื่องจากมีตนทุนคาขนสงตํ่ากวาประเทศคูแขงอ่ืนๆและยัง
เปนแหลงระบายสินคาท่ีลนตลาดของไทยตลอดจนยังเปนชองทางในการหาวัตถุดิบท่ีมีราคาถูกเพื่อ
ปอนโรงงานผลิตสินคาภายในประเทศเพื่อลดตนทุนการผลิตทําใหสินคาดังกลาวมีราคาตํ่าลงอัน
เปนประโยชนตอผูบริโภคภายในประเทศของไทยและสามารถสงออกสินคาท่ีมีราคาตนทุนตํ่าลง
เปนการเพิ่มความสามารถในการแขงขันทางดานราคาในตลาดโลกเพ่ิมข้ึน นอกจากนี้การคา
ชายแดนยังมีการสงเคร่ืองจักร อุปกรณ หรือปจจัยการผลิตตางๆเพ่ือการผลิตสินคาในประเทศเพื่อน
บานสงผลใหเศรษฐกิจของประเทศเพ่ือนบานดีข้ึนจึงเกิดประโยชนแกท้ังสองฝายจากการทําการคา
ชายแดนระหวางกัน ภาวะการคาชายแดนไทยกับประเทศเพ่ือนบานปรากฏดังนี้ 
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ตารางท่ี 1.1  มูลคาการคาชายแดน ป 2548-2550 
หนวย:  ลานบาท 

 2548 2549 2550 ผลตาง  
2550-2548 

% ผลตาง  
2550-2549 

% 

มูลคาการคา 441,612 532,328 551,403 109,791 24.86 19,075 3.58 

สงออก 264,618 322,873 317,235 52,617 19.88 -5,638 -1.78 

นําเขา 176,994 209,455 234,168 57,174 32.30 24,713 11.79 

ดุลการคา 87,624 113,418 83,067     

ท่ีมา : กองเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมการคาตางประเทศโดยความรวมมือของกรมศุลกากร 
 
ตารางท่ี 1.2  เปรียบเทียบการคาชายแดนไทยกับการคาระหวางประเทศป 2549-2550 

หนวย:  ลานบาท 

2549 2550   
ประเทศ คาระหวางประเทศ ชายแดน คาระหวางประเทศ ชายแดน 

ไทย–มาเลเซีย 577,288  
(100) 

352,003 
(60.97) 

568,518 
(100) 

368,063 
(64.74) 

ไทย-พมา 117,557 
 (100) 

99,296 
(84.46) 

113,095 
(100) 

97,268 
(86) 

ไทย-ลาว 58,473 
 (100) 

46,432 
(79.40) 

61,504 
(100) 

51,311 
(83.43) 

ไทย-กัมพูชา 48,326 
 (100) 

34,597 
(71.59) 

48,406 
(100) 

34,761 
(71.81) 

ไทย/ประเทศเพื่อนบาน 801,644 
 (100) 

532,328 
(66.40) 

791,523 
(100) 

551,403 
(69.66) 

ท่ีมา : กองเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมการคาตางประเทศโดยความรวมมือของกรมศุลกากร 
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ตารางท่ี 1.3  อัตราการขยายตัวของการคาชายแดนไทยกบัประเทศเพ่ือนบาน ป 2549-2550 
หนวย:  ลานบาท 

2549 2550 อัตราการเปล่ียนแปลง
(%)ป 50/49 

 
ประเทศ 

รวม สงออก นําเขา รวม สงออก นําเขา รวม สงออก นําเขา 

มาเลเซีย 352,003 235,121 116,882 368,063 221,091 146,972 4.56 -5.96 25.74 

พมา 99,296 18,898 80,398 97,268 21,997 75,271 -2.04 16.44 -6.37 

ลาว 46,432 35,494 10,938 51,311 41,032 10,279 10.50 15.60 -6.02 

กัมพูชา 34,597 33,360 1,237 34,761 33,115 1,646 0.47 -0.73 33.06 

รวม 532,328 322,873 209,455 551,403 307,235 234,168 3.58 -4.84 11.79 

ท่ีมา : กองเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมการคาตางประเทศโดยความรวมมือของกรมศุลกากร 
 
ตารางท่ี 1.4  อัตราการขยายตัวของการคาชายแดนไทยกบัประเทศเพ่ือนบานป 2550-2551 

(ม.ค.-มี.ค.) 
หนวย:  ลานบาท 

2550(ม.ค.-มีค.) 2551 (ม.ค.-มีค.) อัตราการเปล่ียนแปลง 
(%) ป51/50 

 
ประเทศ 

รวม สงออก นําเขา รวม สงออก นําเขา รวม สงออก นําเขา 

มาเลเซีย 87,836 53,254 34,582 98,656 61,212 37,444 12.31 14.94 8.27 

พมา 25,708 5,616 20,092 30,447 8,529 21,918 18.43 51.86 9.08 

ลาว 11,663 9,654 2,009 18,313 12,984 5,329 57.01 34.49 165.25 

กัมพูชา 8,092 7,829 263 12,434 11,842 592 53.65 51.25 125.09 

รวม 133,299 76,352 56,946 159,850 94,567 65,283 19.91 23.85 14.64 

ท่ีมา : กองเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมการคาตางประเทศโดยความรวมมือของกรมศุลกากร 
หมายเหตุ:  คาในวงเล็บ คือ คารอยละ 
 

จากตารางท่ี 1.1-1.4  จะเห็นไดวาการคาชายแดนของไทยมีมูลคาเพิ่มสูงข้ึนทุกป
นับต้ังแตป 2548 เปนตนมา มูลคาการคาชายแดนเพ่ิมข้ึนจาก 441,612 ลานบาทเปน 551,403 ลาน
บาทในป 2550 หรือเพิ่มข้ึน 109,791 ลานบาทหรือรอยละ 24.86 โดยในป 2550 การคาชายแดนของ
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ไทยกับประเทศเพ่ือนบานมีมูลคา 551,403 ลานบาทเพิ่มข้ึนจากป 2549 ท่ีมีมูลคา 532,328 ลานบาท 
หรือรอยละ 3.58 และหากเปรียบเทียบการคาชายแดนกับการคาระหวางประเทศต้ังแตป 2549 เปน
ตนมา การคาชายแดนมีสัดสวนการคาเฉล่ียประมาณรอยละ69.66 ของการคาระหวางประเทศ 
การคาชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบานมีอัตราการขยายตัวมูลคาเพิ่มข้ึนทุกป อยางไรก็ตามอัตรา
การขยายตัวทางการคาในระยะท่ีผานมาเพ่ิมข้ึนไมมากนัก โดยในป 2550 เพิ่มข้ึนจากป 2549 เพียง
รอยละ 4.56 เทานั้น แตประเทศท่ีมีอัตราการขยายตัวทางการคาเพิ่มข้ึน คือ ลาว มาเลเซีย และ
กัมพูชา สวนพมาอัตราการขยายตัวทางการคาลดลงรอยละ 2.04 
 
ตารางท่ี 1.5  เปรียบเทียบการคาชายแดนไทยกับการคาระหวางประเทศ ป 2550-2551(ม.ค.-มีค.) 

หนวย:  ลานบาท 

2550(มค.-มีค.) 2551 (มค.-มีค.) ประเทศ 

คาระหวางประเทศ ชายแดน คาระหวางประเทศ ชายแดน 

ไทย - มาเลเซีย 133,399 
(100) 

87,836 
(65.84) 

147,773 
(100) 

98,656 
(66.76) 

ไทย - พมา 29,262 
(100) 

25,708 
(87.85) 

33,490 
(100) 

30,447 
(90.91) 

ไทย - ลาว 13,252 
(100) 

11,663 
(88) 

18,382 
(100) 

18,314 
(99.63) 

ไทย - กัมพูชา 11,238 
(100) 

8,092 
(72) 

17,567 
(100) 

12,434 
(70.78) 

ไทย - ประเทศเพ่ือนบาน 187,151 
(100) 

133,299 
(71.22) 

217,212 
(100) 

159,850 
(73.59) 

ท่ีมา:  กองเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมการคาตางประเทศ โดยความรวมมือของกรมศุลกากร 
หมายเหตุ:  คาในวงเล็บ คือ คารอยละ 
 

ป 2551 ไตรมาสแรก(มกราคม–มีนาคม)  ภาวะการคาชายแดนไทยกับประเทศเพ่ือนบาน
มีมูลคา 159,850 ลานบาท เพิ่มข้ึนจากชวงเดียวกันในป 2550 ท่ีมีมูลคา 133,299 ลานบาท ในชวง
เวลาดังกลาวการคาชายแดนยังคงมีสัดสวนการคาเฉล่ียประมาณรอยละ73.59 ของการคาระหวาง
ประเทศ สําหรับป 2551(ม.ค.-มีค.)มูลคาการคาชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบานมีมูลคาการคา
รวม 159,850 ลานบาท  เพิ่มข้ึนจากระยะเดียวกันของป 2550 รอยละ19.90  โดยแยกเปนการสงออก
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เพิ่มข้ึนรอยละ 23.85  และนําเขาเพิ่มข้ึนรอยละ14.64 สวนประเทศท่ีมีอัตราการขยายตัวทางการคา
เพิ่มข้ึนคือ ลาว เพิ่มข้ึนรอยละ 57.01 กัมพูชาเพ่ิมข้ึนรอยละ 53.65 พมาเพิ่มข้ึนรอยละ18.43 และ
มาเลเซีย เพิ่มข้ึนเพียงรอยละ 12.31 ปจจัยท่ีสงผลใหมูลคาการคาชายแดนในไตรมาสแรกเพ่ิมข้ึน
เพียงเล็กนอยเปนผลมาจากปญหาราคาน้ํามันท่ีสูงข้ึนปญหาการเมืองภายในของประเทศ และปญหา
คาเงินบาทมีการแข็งคาข้ึนทําใหสินคาและบริการของไทยราคาสูงข้ึน ประกอบกับขณะน้ีสินคาจาก
จีน มาเลเซีย และสิงคโปร เขามาตีตลาดสินคาในประเทศเพื่อนบาน ทําใหไทยขายสินคาไดนอยลง
ขณะเดียวกันเราก็นําเขาเพิ่มข้ึน เนื่องจากสินคาและบริการจากประเทศเพื่อนบานมีคาถูกลงเม่ือ
เทียบกับคาเงินบาท 

การคาชายแดนไทย-พมา ธุรกรรมการคาชายแดนประเทศไทย-พมา ตลอดแนวพรมแดน
เปนระยะทางยาวประมาณ 1,800 กิโลเมตร คลอบคลุมพื้นท่ี 10 จังหวัด ไดแก ตาก แมฮองสอน 
เชียงราย เชียงใหม กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ ชุมพรและระนอง แตจังหวัดท่ีมี
ศักยภาพทางการคาชายแดนมีจํานวน 7 จังหวัด ไดแก ตาก(ดานศุลกากรแมสอด)  แมฮองสอน(ดาน
ศุลกากรบานหวยผ้ึง)  เชียงราย(ดานศุลกากรแมสาย)  เชียงใหม(ดานศุลกากรเชียงดาว)  กาญจนบุรี
(ดานศุลกากรสังขละบุรี)  ประจวบคีรีขันธ(ดานศุลกากรบานสิงขร)  และระนอง(ดานศุลกากร
ระนอง)  ซ่ึงไดพัฒนาข้ึนจากเดิมท่ีเปนเพียงการคาขายสินคาอุปโภคบริโภคประจําวันของผูท่ีอาศัย
ตามชายแดนของประเทศพมาและประเทศไทยมาเปนการคาระหวาประเทศโดยอาศัยความ
ไดเปรียบทางภูมิศาสตรท่ีมีเขตดินแดนติดตอกันเปนเสนทางในการขนสงสินคาและคาขายสงผลให
ชวงระยะเวลา 10 ปท่ีผานมาการคาชายแดนชายแดนไทย-พมา ขยายตัวเพิ่มข้ึนถึงตัวโดยรูปแบบ
การคามีต้ังแตการเปนจํานวนเงินไมมาก เชน การซ้ือสินคาอุปโภคบริโภคของประชาชนผูอาศัยใน
เมืองท่ีมีชายแดนติดตอกันไปจนถึงการคาชายแดนขนาดใหญระหวางหนวยงานของรัฐของท้ังสอง
ประเทศ เชน การคาขายกาซธรรมชาติ มูลคาการคาชายแดนไทย-พมา ในป 2551 ไตรมาสแรก
ครอบคลุมพื้นท่ี 7 จังหวัดคือ ตาก แมฮองสอน เชียงราย เชียงใหม กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ และ
ระนอง มีมูลคา 30,447 ลานบาท เพิ่มข้ึนจากชวงเดียวกันของปกอนหนาท่ีมีมูลคา 25,708 ลานบาท 
หรือรอยละ 18.43 ไทยเปนฝายขาดดุลการคามูลคา 13,389 ลานบาทเนื่องจากไทยยังคงนําเขาสินคา
ท่ีมีมูลคาสูงไดแกกาซธรรมชาติ เช้ือเพลิง น้ํามันดิบ ถานหิน เปนตน สินคาสงออกของไทยไปพมา
ท่ีมีมูลคาสูงสุด 5 อันดับแรก ไดแก เช้ือเพลิง อุตสาหกรรมการเกษตร สินคากสิกรรม ของใช
ประจําวัน และเหล็กและเหล็กกลา ขณะที่ไทยนําเขาสินคาท่ีมีมูลคาสูง ไดแก เช้ือเพลิงเปนอันดับ
แรก รองลงมา ไดแก ประมงและปศุสัตว กสิกรรม แร และอุตสาหกรรมการเกษตร  จากตาราง
การคาระหวางประเทศไทย-พมา ป 2548-2551อัตราการขยายตัวเพิ่มข้ึนทุกปโดยการคาชายแดนมี
สัดสวนการคาเฉล่ียรอยละ46.42 ในป 2548 ขยายตัวเพิ่มข้ึนเปนรอยละ85.13 ในป 2550 และรอยละ
91.23 ในป 2551 ของการคาระหวางประเทศ 
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ตารางที่ 1.6  การคาระหวางประเทศไทย-พมา ป 2548-2551(มกราคม-กรกฎาคม) 
หนวย:  ลานบาท 

รายการ มูลคา(ลานบาท) อัตราการเปลี่ยนแปลง สัดสวน(รอยละ) 

 2548 2549 2550 2550(ม.ค.-ก.ค.) 2551(ม.ค.-ก.ค.) 2550 2551(ม.ค.-ก.ค.) 2550 2550 

การคาระหวางประเทศ(1)          

มูลคาการคา 100,295 117,557 113,095 61,878 84,543 -3.79 36.62 100 100 

สงออก 28,382 28,849 33,064 19,033 25,581 14.61 34.40 100 100 

นําเขา 71,913 88,708 80,031 42,845 58,962 -9.78 37.61 100 100 

ดุลการคา -43,531 -59,859 -46,967 -23,812 -33,381     

การคาชายแดน(2)          

มูลคาการคา 84,273 99,296 97,268 52,678 77,136 -2.04 46.42 85.13 91.23 

สงออก 20,153 18,898 21,997 12,659 20,732 16.39 63.77 66.51 81.04 

นําเขา 64,120 80,398 75,271 40,019 56,404 -6.37 40.94 93.40 95.66 

ดุลการคา -43,968 -61,500 -53,274 -27,361 -35,673     

ที่มา:  1.  ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักปลัดกระทรวงพาณิชยโดยความรวมมือจากกรมศุลกากร 
2.  กองเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  กรมการคาตางประเทศโดยความรวมมือจากกรมศุลกากร 

6 
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ตารางท่ี 1.7  มูลคาสินคาสงออกของดานศุลกากรในสังกดั ศภ.3 ประจําปงบประมาณ  
2544-2551 

หนวย:  ลานบาท 

ป/ 
ดานศุลกากร 2544 2548 2549 2550 

2551 
(ตค.50-กค.51) 

แมสาย 949,125.62 1,916,578.89 2,111,898.79 2,417,566.46 3,133,811.60 

แมสอด 4,086,360.56 10,505,353.74 10,644,095.31 9,973,027.48 14,077,266.51 

เชียงแสน 2,036,612.72 5,238,642.00 6,031,022.80 5,661,101.36 5,352,953.01 

เชียงใหม 49,378,036.81 7,531,250.64 6,746,996.06 4,728,411.47 33,323,148.21 

เชียงของ 540,749.16 901,964.91 809,992.13 838,563.90 1,067,502.05 

แมฮองสอน 10,828.50 43,864.41 56,967.40 120,479.20 103,612.11 

แมสะเรียง 55,521.81 891,111.21 378,874.55 563,134.96 533,015.01 

ทุงชาง 10,878.71 44,023.22 52,077.56 271,654.06 358,883.63 

ลําพูน - 65,996,551.76 73,756,113.01 62,831,922.81 19,778,626.41 

ศภ.3 - - - - - 

พิจิตร - 195.00 - - - 

เชียงดาว 108,170.93 10,221.096 13,470.47 34,811.50 8,962.66 

รวม 57,176,284.86 93,069,535.81 100,601,508.14 87,440,672.26 77,737,781.26 

ท่ีมา:  1.  ศภ.3 กรมศุลกากร 
หมายเหตุ:  1.  มูลคาสินคารวมสินคาใบสุทธินํากลับดวย 

  2.  ลําพูนต้ังแตเดือนกุมภาพันธ 2551  เปนฝายหนึ่งของดานฯทาอากาศยาน 
 เชียงใหม 

  3.  ศภ.3 เปนขอมูลของจุดผอนปรน อ.บานโคก จ.อุตรดิตถ  ซ่ึงเดิมไมไดอยูในความ 
 รับผิดชอบของดานใดต้ังแต เม.ย. 2551 อยูในเขตความรับผิดชอบดานฯทุงชาง 
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ตารางท่ี 1.8  มูลคาสินคานําเขาของดานศุลกากรในสังกัด ศภ.3 ประจําปงบประมาณ 
 2544-2551 

หนวย:  ลานบาท 

ป/ 
ดานศุลกากร 2544 2548 2549 2550 

2551 
(ตค.50-กค.51) 

แมสาย 55,605.54 385,981.48 306,332.94 693,620.63 234,550.53 

แมสอด 1,530,616.46 760,299.12 
1,255,152.8

1 991,547.19 1,033,624.92 

เชียงแสน 702,219.10 1,319915.43 1,162,604.67 1,007,477.76 938,823.79 

เชียงใหม 44,533,431.67 853,674.70 2.297,664.47 2,600,864.04 28,774,745.24 

เชียงของ 291,300.13 413,591.61 443,478.78 783,822.70 838,181.44 

แมฮองสอน 19,105,.64 150,974.04 55,268.37 36,391.33 10,659.65 

แมสะเรียง 58,,401.67 343,968.34, 198,,077.90 81,031.78 20,027.49 

ทุงชาง 12,436.82 82,939.26 96,628.05 100,084.54 204,351.51 

ลําพูน - 
53,572,546.4

3 61,159,058.65 49,510,064.07 16,170,974.75 

ศภ.3 - - 2,987.80 9,958.00 4,366.05 

พิจิตร - 1,799.78 389.70 - - 

เชียงดาว 41,341.98 2,701.95 1,470.95 24,779.56 3,364.22 

รวม 47,244,459.05 57,885,690.22 
66,979,448.

15 
55,839,641.6

6 48,233,669.63 

ท่ีมา:  1.  ศภ.3 กรมศุลกากร 
หมายเหตุ:  1.  มูลคาสินคารวมสินคาใบสุทธินํากลับดวย 

  2.  ลําพูนต้ังแตเดือนกุมภาพันธ 2551  เปนฝายหนึ่งของดานฯทาอากาศยานเชียงใหม 
  3.  ศภ.3 เปนขอมูลของจุดผอนปรน อ.บานโคก จ.อุตรดิตถ  ซ่ึงเดิมไมไดอยูในความ 

 รับผิดชอบของดานใด ต้ังแต เม.ย 2551 อยูในเขตความรับผิดชอบดานฯทุงชาง 
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การคาชายแดนไทย-พมา ดานอําเภอแมสอด จังหวัดตาก 
จังหวัดตากมีพรมแดนทางทิศตะวันตกติดตอกับประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมแหง

สหภาพพมา โดยมีแนวเขตแดนระยะทางยาวประมาณ 535 กิโลเมตร เปนพรมแดนท่ีกั้นดวยแมน้ํา
เมยและหวยวาเลยระยะทางยาวประมาณ 380 กิโลเมตร เปนทิวเขาตะนาวศรีประมาณ 155 
กิโลเมตร มี 5 อําเภอท่ีมีเขตติดตอกับชายแดน ไดแก อําเภอแมสอด อําเภอแมระมาด อําเภอทาสอง
ยาง อําเภอพบพระและอําเภออุมผาง มีชองทางการคาท่ีสําคัญคือ  

จุดผานแดนถาวรซ่ึงใชเปนจุดเพื่อทําการคาจํานวน 1 แหง ซ่ึงประกาศเปนจุดผานแดน
ถาวรเม่ือวันท่ี 15 สิงหาคม 2540 คือจุดผานแดนถาวรแมสอด-เมียวดี ต้ังอยูบริเวณบานริมเมย หมูท่ี 
2 ตําบลทาสายลวด อําเภอแมสอด เปดทําการคาต้ังแตเวลา 06.30-18.30 น เปนประจําทุกวัน
ชองทางอนุมัติท่ีใชนําเขา-สงออกสินคาคือสะพานมิตรภาพไทย-พมา  

คลังสินคาช่ัวคราว  เปนคลังสินคาอนุมัติช่ัวคราวตามมาตรา 5 ทวิ พระราชบัญญัติ
ศุลกากร(ฉบับท่ี 7)  พ.ศ.2480 เพื่ออํานวยความสะดวกแกผูนําเขา-สงออกเปนการสงเสริมการ
สงออกเพ่ือใหผูประกอบการสามารถทําพิธีการทางศุลกากรและเสียภาษีไดถูกตองสามารนํารายได
สงรัฐตลอดจนเปนการสนับสนุนนโยบายการคาของรัฐบายโดยไมกระทบตอความมั่นคงของ
ประเทศ สวนใหญจะต้ังอยูบริเวณริมแมน้ําเมยเดิมเรียกวาทาขามธรรมชาติหรือทาขามสงสินคาโดย
ผูประกอบการผูเปนเจาของคลังสินคาจะตองขออนุญาตจากดานศุลกากรและจะตองปฏิบัติตาม
กฎหมายของกรมศุลกากรท่ีเกี่ยวของ เชน การจัดระเบียบภายในที่ทําการ มีการสรางอาคาร
คลังสินคา มีสถานท่ีทําการของเจาหนาท่ี และมีการจัดบริเวณที่ชัดเจนเปนตนเพื่อความสะดวกใน
การนําเขาและสงออกสินคา  ขอมูลดานศุลกากรแมสอด ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2549 มีคลังสินคา
ช่ัวคราวเปดดําเนินการภายไตการกํากับดูแลของดานศุลกากรจํานวนท้ังส้ิน 14 คลัง เนื่องจากสินคา
สงออกผานพรมแดนอําเภอแมสอดสวนใหญเปนสินคาอุปโภคบริโภคซ่ึงเปนสินคาท่ีทางการพมา
หามนําเขาดังนั้นการสงออกสวนใหญจะสงออกผานจุดผอนปรนช่ัวคราวเปนสวนใหญ 

ตลาดริมเมยเปนตลาดขายปลีกสินคาท่ีนําเขามาจากประเทศพมาซ่ึงเปนตลาดแลกเปล่ียน
สินคาระหวางชาวไทยท่ีเปนนักทองเท่ียวหรือคนทองถ่ินและชาวพมาท่ีนําสินคามาขาย เชน ปูทะเล
มีชีวิต กุงทะเล สินคาเกษตร ผา ผลิตภัณฑจากไม อัญมณี ซ่ึงเปดใหบริการทุกวัน 

กลุมผูประกอบการคาชายแดนอําเภอแมสอด จังหวัดตาก กลุมผูประกอบการนําเขาและ
สงออกสวนใหญมีท้ังผูประกอบการที่มาจากกรุงเทพและผูประกอบการในทองถ่ินท่ีมีเครือขายและ
ความคุนเคยกับพอคาชาวพมาโดยมีการติดตอคาขายกันมาเปนเวลานานสามารถใชภาษาพมาใน
การติดตอซ้ือขายโดยมีวิธีการคาและการติดตอซ้ือขายดวยกันหลายวิธี เชน ทางโทรศัพท โทรสาร 
การเดินเทาเขามาติดตอหนารานหรือผานตัวแทนการคา และมีวิธีการเคล่ือนยายสินคาก็คือดานผู
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สงออกไทยจําหนายสินคาใหท้ังผูประกอบการชาวพมาซ่ึงเปนผูคาปลีกและผูคาสง ลักษณะการ
สงออกสินคามีหลายรูปแบบ ดังนี้คือ 

รูปแบบท่ี 1 พอคาชายแดนในทองถ่ินเปนผูส่ังซ้ือและรวบรวมสินคาจากสวนกลางหรือ
ในทองถ่ินตามคําส่ังซ้ือของลูกคาชาวพมาและเปนดําเนินการพิธีการทางศุลกากร 

รูปแบบท่ี 2 พอคาชายแดนทําหนาท่ีเปนเสมือนตัวแทนจําหนายของบริษัทหรือโรงงาน
จากสวนกลางในการติดตอซ้ือขายกับลูกคาชาวพมากรณีนี้พอคาชายแดนอาจดําเนินการขนสง
สินคาดวยตนเองหรือทางบริษัท/โรงงานจากสวนกลางจัดสงมาใหทําอําเภอแมสอดหลังจากนั้นจึง
ตกลงกันระหวางพอคาชายแดนและบริษัท/โรงงานวาฝายใดจะเปนผูดําเนินการพิธีการทางศุลกากร 

รูปแบบที่ 3 ผูผลิตจากสวนกลางติดตอซ้ือขายกับลูกคาชาวพมาโดยตรงและเปน
ผูดําเนินการพิธีการทางศุลกากรดวยตนเองสวนคาใชจายในการขนสงข้ึนอยูกับขอตกลงทางการคา
ของท้ังสองฝาย 

รูปแบบท่ี 4 ลูกคาชาวพมาเดินทางเขามาติดตอโดยตรงกับรานคาในอําเภอแมสอดหรือ
เดินทางเขาไปซ้ือสินคาจากบริษัท/โรงงานผูผลิตในกรุงเทพหลังจากนั้นเม่ือสินคาถูกจัดสงมาถึง
อําเภอแมสอด จังหวัดตาก ลูกคาชาวพมาก็จะดําเนินผูดําเนินการพิธีการทางศุลกากรดวยตนเอง
วิธีการนี้เรียกวาโดยท่ัวไปวา “ต๋ัวพมา” 

การสงมอบสินคาโดยท่ังไปจะสงมอบบริเวณชายแดนไทยเพ่ือลดความเส่ียงในการขน
สินคาในพมาโดยปกติแลวหลังจากมีการสงมอบสินคาเรียบรอยแลวผูคาชาวพมาจะเปนผูรับภาระ
ดานการประกันภัยและคาขนสงในพมาเองสินคาสวนใหญจะถูกขนสงโดยรถบรรทุกขนาดเล็กและ
เปล่ียนถายสินคาท่ีเมืองเมียวดีหลังจากนั้นสินคาของไทยจากดานศุลกากรแมสอด จังหวัดตากท่ีเขา
สูเมืองพมาจะถูกกระจายไปตามเมืองตางๆในพมา เชน เมืองเมาะแหมง ผาอัน ยางกุง เมียวดี 
บางสวนถูกกระจายเขาไปถึงบังคลาเทศ สวนสินคานําเขาจากพมาก็นํามาแปรรูปเพื่อการสงออก 
เชน ผลิตภัณฑไมและอัญมณี เปนตน เม่ือเปรียบเทียบสัดสวนมูลคาการคาชายแดนประเทศไทย-
พมา จุดการคาในอําเภอแมสอด จังหวัดตาก เปนจุดการคาท่ีควรถูกยกมาเปนกรณีศึกษาเพราะเปน
จุดท่ีมีปริมาณการคามากท่ีสุดเม่ือเทียบกับการคาผานดานชายแดนอ่ืนๆโดยไมคํานึงถึงดานศุลกากร
ลําพูนและทาอากาศยานเชียงใหมเนื่องจากมิใชการสงออกชายแดนพมา 

ปญหาและอุปสรรคทางการคาพมามีนโยบายกีดกันการนําเขาสินคาไทยโดยหามนําเขา
สินคา 27 รายการ เชน ผงชูรส สินคาอุปโภคบริโภคซ่ึงเปนสินคาสงออกหลักของไทย การออก
กฎระเบียบในการนําเขาสินคาในสัดสวนท่ีเทาเทียมกัน โดยกําหนดใหนําเขาเฉพาะสินคาท่ีจําเปน
ตอการพัฒนาประเทศ เชน วัสดุกอสราง สินคายุทธปจจัยและความม่ันคง เชน น้ํามันเช้ือเพลิง
เคร่ืองจักร ขาว เปนตนอีกท้ังปญหาทางดานระบบสาธารณูประโภคข้ันพื้นฐานไมเอ้ืออํานวยตอ
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การคา เชน เสนทางคมนาคม การส่ือสาร และชองทางการนําเขาสินคาจากไทยบางชองทางยังอยูใน
เขตอิทธิพลของชนกลุมนอย  นอกจากน้ีจากปญหาความไมสงบบริเวณชายแดนไทย-พมาทําให
รัฐบาลพมาส่ังปดดานเปนระยะสงผลใหการคาชายแดนไทย-พมา ซบเซาลงบางและจากการปดดาน
ไดสงผลใหไทยสูญเสียตลาดในพมาใหแกสินคาจาก จีน มาเลเซีย และสิงคโปร ประกอบกับความ
ไมมีเสถียรภาพของคาเงินจั๊ตทําใหพมาขาดแคลนเงินตราและขาดกําลังซ้ือ 

การเสนอซ้ือขายสินคามีวิธีการชําระราคาดวยเงินสกุลบาทหรือเงินสกุลจั๊ตข้ึนอยูกับ
ประเภทสินคาหากเปนสินคาท่ีมีลักษณะเฉพาะผูผลิตไมมากนักผูขายมีอํานาจตอรองสูง เชน 
อะไหลรถยนต วัสดุกอสราง การกําหนดราคาของผูสงออกสวนใหญจะอยูในรูปเงินบาทมีการวาง
มัดจําคาสินคาลวงหนาบางสวน สวนกรณีการซ้ือขายสินคาอุปโภคบริโภคมีการแขงขันในตลาดสูง
การกําหนดราคาจะมีท้ังในรูปเงินบาทและเงินจั๊ตตามขอตกลงของคูคาในแตละราย ในปจจุบัน
อําเภอแมสอด จังหวัดตาก เปนดานการคาชายแดนเพียงแหงเดียวท่ีรับชําระราคาคาสินคาดวยเงินจั๊ต
อีกแตดวยเหตุท่ีผูประกอบการคาชายแดนอําเภอแมสอดจํานวน 2 รายถูกตํารวจกองบังคับการ
ปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีจับกุมในขอกลาวหาวาประกอบธุรกิจเกี่ยวกับ
ปจจัยชําระเงินตราตางประเทศทําการแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ(เงินจั๊ตพมา)โดยไมไดรับ
อนุญาตเม่ือวันที่ 7 ธันวาคม 2549 โดยผูตองหาเปนผูประกอบการคาสงเส้ือผารายใหญสงผล
กระทบตอการคาชายแดนแมสอด เชน บรรยากาศการคาซบเซาเน่ืองจากรานคาตองระมัดระวังตัว
มากข้ึนรานคาปฏิเสธการแลกเปล่ียนสําหรับบุคคลที่ไมรูจัก เชน พอคาวัว พอคาไมที่ไมรูจักใน
ขณะท่ีระบบการคาชายแดนไทย-พมาเปนการตกลงซ้ือขายสินคาและแลกเปล่ียนระหวางเงินบาท
ของไทยและเงินจั๊ตของพมามานานเกือบรอยปเพราะไมสามารถทําธุรกรรมทางการเงินผาน
ธนาคารไดและธนาคารพาณิชยไมรับแลกเปล่ียนซ้ือขายจึงทําใหผูประกอบการคาชายแดนตอง
จัดหาวิธีการเพื่อใหกระบวนการคาสมบูรณอันเปนระบบการคาเฉพาะถ่ินปฏิบัติสืบเนื่องกันมา เหตุ
เหตุการณดังกลาวมีความละเอียดออนและสงผลกระทบโดยตรงตอระบบหมุนเวียนเงินตราและ
การคารวมกันระหวางชายแดนสองประเทศอีกท้ังการจดทะเบียนเขาสูระบบแลกเปล่ียน
ผูประกอบการสวนใหญมีความเกรงกลัวตอมาตรการทางภาษีเนื่องจากขาดความรูความเขาใจใน
หลักเกณฑและเง่ือนไขในการประกอบธุรกิจการรับแลกเปล่ียนเงินตรา(เงินจั๊ต)และหลักเกณฑใน
การเสียภาษีธุรกิจการรับแลกเปล่ียนเงินตรา(เงินจั๊ต)จึงหาทางออกสูนอกระบบเปนสวนใหญจึง
สงผลกระทบตอระบบโพยกวนแรงงานตางดาวชาวพมามีความเส่ียงตอการกระทําความผิดในสวน
ท่ีเกี่ยวของกับกฎหมายฟอกเงินของ ปปง.ดวยทัศนคติดังกลาวของผูประกอบการคาชายแดนจะ
สงผลกระทบโดยตรงตอการจัดเก็บภาษีเงินได ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีอากรขาเขา ภาษีสรรพามิต(ถา
มี) ภาษีบํารุงทองถ่ิน(ถามี)  และรายไดของรัฐอ่ืนๆซ่ึงทําใหรัฐบาลขาดรายไดและกอใหเกิดความ
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เสียหายแกเศรษฐกิจของประเทศโดยรวมแลวนั้นผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนทางออมคือมูลคาทางการคา
ชายแดนบริเวณพื้นท่ีจังหวัดตากจะมีความคลาดเคล่ือนจากขอเท็จจริงอันทําใหนโยบายหรือ
โครงการทางภาครัฐ เชน การตั้งเขตเศรษฐกิจนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดตากฯลฯซ่ึงจะตองมีการ
วางแผนโดยใชตัวเลขทางสถิติการคาเปนสวนหน่ึงของรายละเอียดในการจัดทําอาจจะเกิดการ
ผิดพลาดและไมสามารถท่ีจะตอบสนองตอผลสําเร็จท่ีแทจริงได ดังนั้นภาครัฐโดยเฉพาะธนาคาร
แหงประเทศไทย  กรมสรรพากรและหนวยงานของรัฐอ่ืนท่ีเกี่ยวของควรหาแนวทางแกไขปญหา
ดังกลาวเพ่ือรองรับการขยายตัวของการคาชายแดนการศึกษาคร้ังนี้ใหความสนใจในศึกษาถึง
พฤติกรรมการคาและการชําระเงินท่ีมีความสัมพันธตอธุรกิจการรับแลกเปล่ียนเงินตรา(เงินจั๊ต) 
ตลอดจนปญหาและอุปสรรคในดานการคาและการชําระเงินของผูประกอบการคาชายแดนอําเภอ
แมสอด จังหวัดตาก 

 
1.2  วัตถุประสงคของการศึกษา 

เพื่อศึกษาพฤติกรรมการคาและการชําระเงินท่ีมีความสัมพันธตอธุรกิจแลกเปล่ียน
เงินตราตลอดจนปญหาและอุปสรรคในดานการคาและการชําระเงินของผูประกอบการคาชายแดน 
อําเภอแมสอด จังหวัดตาก 

 
1.3  ประโยชนท่ีไดรับจากการศึกษา 

1.  ทําใหทราบพฤติกรรมการคาและการชําระเงินท่ีมีความสัมพันธตอธุรกิจแลกเปล่ียน
เงินตราตลอดจนปญหาและอุปสรรคในดานการคาและการชําระเงินของผูประกอบการคาชายแดน 
อําเภอแมสอด จังหวัดตาก 

2.  เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาระบบการชําระเงินใหมีความสะดวกและรวดเร็ว และ
เพื่อวางแผนการบริหารจัดเก็บภาษีธุรกิจรับแลกเปล่ียนเงินตราในทองท่ีอําเภอแมสอด จังหวัดตาก 

1.4  นิยามศัพท 
โพยกวน หมายถึง การประกอบกิจการเปนตัวแทนรวบรวมเงินจากบุคคลอื่นหลายคน

เพื่อนําเงินนั้นไปซ้ือปจจัยชําระเงินตางประเทศจากธนาคารรับอนุญาตหรือตัวแทนรับอนุญาตเพื่อ
สงไปเล้ียงดูครอบครัวและญาติพี่นองของบุคคลน้ันๆในตางประเทศและเรียกช่ือเปนทางการวา  
“ตัวแทนซ้ือเงิน” 

ของตองหาม หมายถึง ของซ่ึงมีกฎหมายบัญญัติหามมิใหนําเขาในราชอาณาจักร เปน
บัญญัติหามโดยเด็ดขาดไมมีขอยกเวน 
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ลักลอบหนีศุลกากร หมายถึง การนําของเขามาในราชอาณาจักรโดยมิไดผานศุลกากร
หรือผานพิธีการศุลกากรแตไมถูกตอง 

ดานศุลกากร หมายถึง ทาหรือท่ีสําหรับการนําเขาหรือสงออก หรือนําเขาและสงออกซ่ึง
ของประเภทใดๆ หรือทุกประเภททางทะเล ทางบก หรือทางอากาศ และเปนปฏิบัติพิธีการศุลกากร
ท้ังปวง ซ่ึงดานศุลกากรตั้งข้ึนโดยกฎกระทรวงโดยอาศัยอํานาจตามมาตร 4 แหง พ.ร.บ. ศุลกากร  
พ.ศ. 2469 

ตัวแทนทางการคา หมายถึง บุคคลใดท่ีไดรับมอบอํานาจจากเจาของสินคาโดยแสดงออก
ชัดหรือโดยปริยาย ใหเปนตัวแทนในเร่ืองสินคานั้นๆ หรือเพื่อกิจการใดๆ โดยไดรับอนุมัติจากพนัง
งานเจาหนาท่ีแลว ใหถือวาบุคคลนั้น เปนเจาของสินคาในกิจการนั้นๆ 

จุดผานแดนถาวร หมายถึง จุดผานแดนท่ีเปดใหประชาชนจากท้ังสองประเทศสามารถ

ติดตอคาขายและสงผานสินคาไปอยางเปนการถาวร ท้ังนี้ไดรับความเห็นชอบจากรัฐบาลท้ังสอง

ฝายมีวัตถุประสงคเพื่อใหประชาชนท้ังสองประเทศ นักทองเท่ียว และยานพาหนะ สามารถสัญจร

ไปมาเพ่ือการคา การทองเท่ียว และอ่ืนๆโดยไดรับความเห็นชอบจากรัฐบาลท้ังสองประเทศโดยใน

สวนของประเทศไทย  รัฐมนตรีว าการกระทรวงมหาดไทย   เปนผูลงนามในประกาศ

กระทรวงมหาดไทย ตามท่ีคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ และจะมีผลบังคับใชเม่ือประกาศในราชกิจจา

นุเบกษา 

จุดผานแดนชั่วคราว หมายถึง บริเวณท่ีกระทรวงมหาดไทยโดยรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงมหาดไทย เปดจุดผานแดนเปนช่ัวคราว เพื่ออํานวยความสะดวกในการเดินทางติดตอหรือ

ขนสงสินคาจุดผานแดนช่ัวคราวเปนการเปดเพื่อผอนผันใหมีการผานแดนได เพื่อวัตถุประสงค

เฉพาะภายในหวงเวลาท่ีกําหนดไวแนนอนเฉพาะกิจไมมีผลกระทบดานความมั่นคงและความ

ปลอดภัย   เ ม่ือครบกําหนดเวลาหรือบรรลุวัตถุประสงคแลวจะปดจุดผานแดนทันที  โดย

รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยเปนผูลงนามในประกาศกระทรวงมหาดไทย ประกาศเปดจุด

ผานแดนช่ัวคราว ตามความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการพิจารณาเปดจุดผานแดนของสํานักงาน

สภาความม่ันคงแหงชาติ 
จุดผอนปรน หมายถึง บริเวณท่ีผูวาราชการจังหวัดท่ีชายแดนสามารถพิจารณาเปดจุด

ผอนปรนเพื่ออํานวยความสะดวกแกประชาชนของท้ังสองประเทศ ท่ีอาศัยอยูบริเวณชายแดนให
สามารถทําการแลกเปล่ียนซ้ือขายสินคาเล็กๆนอยๆที่จําเปนตอการดํารงชีวิตประจําวันระหวางกัน
ท้ังนี้จะกําหนดพื้นท่ีระยะเวลาในการซ้ือขายแลกเปล่ียนสินคาท่ีแนนอนมีวัตถุประสงคเพื่อ
ชวยเหลือประเทศเพื่อนบานดานมนุษยธรรม และสงเสริมความสัมพันธของประชาชนในระดับ
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ทองถ่ินเพื่อการผอนปรนใหมีการคาขายสินคาอุปโภคบริโภคและยารักษาโรคท่ีจําเปน ซ่ึงระดับ
ทองถ่ินของท้ังสองฝายไดเห็นชอบรวมกัน ท้ังนี้การประกาศเปดจุดผอนปรนเปนอํานาจของผูวา
ราชการจังหวัด และตองไดรับความเห็นชอบจากกระทรวงมหาดไทยกอนดวย 

เขตเศรษฐกิจพิเศษ หมายถึง การไดรับสิทธิดานตางๆ ท่ีเอ้ือตอการลงทุน ไมวาจะเปน
สิทธิพิเศษทางภาษีอากร การสงเสริมการลงทุน ความพรอมของปจจัยการผลิต การอํานวยความ
สะดวกในการดําเนินธุรกรรมและบริการพื้นฐานตางๆ 

การคาในระบบ หมายถึง การคาท่ีดําเนินการตามปกติผานพิธีการทางศุลกากรถูกตองตาม
กฎหมาย 

การคานอกระบบ หมายถึง การซ้ือขายแลกเปล่ียนสินคาหรือกิจกรรมท่ีแอบแฝง ปดบัง
และไมยอมรับใหเปนกิจกรรมของเศรษฐกิจในระบบ ท้ังๆท่ีกิจกรรมเหลานั้นเปนกิจกรรมท่ี
กอใหเกิดการผลิต รายได การจางงาน และใชทรัพยากรเชนเดียวกับกิจกรรมเศรษฐกิจในระบบ
ท่ัวไป 

การคาปลีก หมายถึง การซ้ือ-ขายและแลกเปล่ียนสินคาระหวางประชาชนภายในทองถ่ิน
ชายแดนของท้ังสองประเทศในปริมาณพอสมควรซ่ึงมิไดกระทําในนามของนิติบุคคลของประเทศ
ท้ังสอง 

การคาสง หมายถึง การซื้อ-ขายและแลกเปลี่ยนสินคาชายแดนของท้ังสองประเทศโดย
กระทําการซ้ือขายสินคาคราวละจํานวนมากตอคร้ังอาจกระทําในนามของนิติบุคคลของประเทศท้ัง
สอง 


