
 

 

บทที่ 5 
สรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะ 

 
5.1  สรุปผลการศึกษา 
 

การศึกษาเร่ืองการคาชายแดนและธุรกิจแลกเปล่ียนเงินตราในอําเภอแมสอด จังหวัดตาก
จากกลุมตัวอยางท่ีเกี่ยวของกับการคาชายแดนและธุรกิจแลกเปล่ียนเงินตราในการศึกษาจะแบง
ประชากรและกลุมตัวอยางท่ีใชออกเปนสามกลุมคือ (1)  กลุมตัวอยางท่ีเปนผูประกอบการคา
ชายแดนท่ีมีถ่ินท่ีอยูในอําเภอแมสอด ซ่ึงเปนผูสงออกและนําเขา ณ ดานศุลกากรแมสอดจังหวัดตาก 
หรือตัวแทนทางการคามีกลุมประชากรจํานวน 50 ราย เปนขอมูลผูขอคืนภาษีมูลคาเพิ่มจากการ
สงออกและนําเขาของกรมสรรพากรและดานศุลกากรแมสอด  ป 2550 (2)  กลุมตัวอยาง
ผูประกอบการท่ีไดยื่นคํารองขอประกอบธุรกิจบุคคลรับอนุญาต จํานวน 13 รายขอมูลหอการคา
จังหวัดตาก 2550  และ(3)  กลุมตัวอยางท่ีเปนเจาหนาท่ีภาครัฐและเอกชนของประเทศไทยและ
ประเทศพมาท่ีปฏิบัติหนาท่ีเกี่ยวของการคาชายแดนและธุรกิจแลกเปล่ียนเงินตรา(เงินจั๊ด)
ดําเนินการคัดเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  เพื่อใหไดขอมูลในเชิงลึก (In-
depth Interview) รวมท้ังการคนควาขอมูลจากเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของสามารถสรุปผลของ
การศึกษาโดยพิจารณาในประเด็นท่ีเกี่ยวกับการคาชายแดนในจังหวัดตากโดยท่ัวไปรวมถึงปญหา
และอุปสรรคทางดานการคาจากนโยบายหรือโครงการตางๆ ของภาครัฐ 

5.1.1  ขอมูลท่ัวไป 
จากกลุมตัวอยางผูประกอบการคาชายแดนในจังหวัดตากพบวาผูประกอบการคาชายแดน

หรือตัวแทนการคาในจังหวัดตาก จํานวน 50  ราย  ท่ีเปนเพศชายและเพศหญิงมีจํานวนท่ีใกลเคียง
กันคือเปนเพศชายรอยละ 48  และเพศหญิงจํานวนรอยละ 52  มีอายุระหวาง 31-40 ป รอยละ 34  
และอายุระหวาง 20-30 ปรอยละ 22  ระดับการศึกษาแบงออกเปนสองกลุมหลักไดแก กลุมระดับ
การศึกษาในระดับปริญญาตรี จํานวนรอยละ 64  กลุมระดับมัธยมศึกษาคิดเปนรอยละ 24  
ผูประกอบการอาจจะมีรายไดในระหวาง 30, 001 – 50,000 บาทตอเดือนเปนสัดสวนมากท่ีสุดของ
กลุมตัวอยาง คือมีจํานวนรอยละ  22  ในขณะท่ีกลุมตัวอยางอีกรอยละ  18 อาจมีรายไดระหวาง 
50,001 – 100,000 บาท และรายไดมากกวา 1,000,000  บาท คิดเปน  
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กลุมตัวอยางผูประกอบการที่ไดยื่นคํารองขอประกอบธุรกิจบุคคลรับอนุญาต จํานวน 13 
รายท่ีเปนเพศชายรอยละ 69.2  และเพศหญิงรอยละ 30.8  มีอายุระหวาง 51-60 ป รอยละ 61.5  และ
อายุระหวาง 41-50 ปรอยละ 30.8  ระดับการศึกษาแบงออกเปนสองกลุมหลักไดแก ระดับ
ประถมศึกษา คิดเปนรอยละ 38.4  ระดับมัธยมศึกษาและระดับปริญญาตรีคิดเปนรอยละ 30.8 
ผูประกอบการอาจจะมีรายไดในระหวาง 30, 001 – 50,000 บาทตอเดือนเปนสัดสวนมากท่ีสุดของ
กลุมตัวอยาง คือมีจํานวนรอยละ  38.4   

5.1.2  ลักษณะโครงสรางและรูปแบบของการคาชายแดน 
1. รูปแบบในการทําธุรกิจหรือการคา ของกลุมตัวอยางผูประกอบการคาชายแดนใน

จังหวัดตาก พบวากลุมตัวอยางของผูประกอบการจะประกอบธุรกิจเฉพาะการสงออกเปนจํานวน
มากท่ีสุดคือจํานวนรอยละ 66 โดยแตละกลุมจะมีจํานวนผูประกอบการที่มีมูลคาของธุรกิจหรือ
การคาใกลเคียงกันรอยละ 42 มีมูลคาการคามากกวา 1,000,000 บาท สําหรับประเภท ชนิด ลักษณะ
ของสินคาหรือรูปแบบทางธุรกิจกลุมตัวอยางแตละรายจะประกอบการคาในชนิด ประเภทของ
สินคาหรือธุรกิจไดมากกวาหนึ่งประเภทพบวาสินคาประเภทเคร่ืองอุปโภคบริโภคมีผูประกอบการ
อยูสูงสุดถึงรอยละ 44  และสินคาประเภทอ่ืนๆไดแก สินคาประเภทยารักษาโรค สินคาประเภทสตัว
บกและสัตวน้ํา สินคาประเภทรถจักรยาน จักรยานยนต สินคาประเภทอะไหลรถจักรยาน รถ
จักรยานยนตฯ รอยละ 34  สินคาประเภทเครื่องนุงหม/ส่ิงทอรอยละ 16  ระยะเวลาในการประกอบ
ธุรกิจหรือการคา  ผูประกอบการสวนมากมีระยะเวลาในการประกอบธุรกิจหรือการคาอยูใน
ระยะเวลา 5 – 10 ป จํานวนรอยละ 34  และระยะเวลาในการประกอบธุรกิจหรือการคาอยูใน
ระยะเวลา 1 – 4 ปและมากกวา 10 ป จํานวนรอยละ 32 ผูประกอบการมีสัดสวนการคาระหวาง
รายไดจากการขายสงออกและรายไดจากการนําเขาเปรียบเทียบกับรายไดท้ังหมดมากกวารอยละ 90 
เปนจํานวนรอยละ 42 รองลงมาเปนอัตรารอยละ 90 เปนจํานวนรอยละ 28 โดยมีคูคาจํานวน 2 กลุม
ซ่ึงคูคาท่ีสําคัญเปนชาวพมามากกวาอัตรารอยละ50 จํานวนรอยละ 82 ถัดมาเปนคูคาท่ีเปนชาวไทย
กรณีขายรานหรือขายสงในประเทศ โดยผูประกอบการแตละรายจะมีลูกคาท้ังชาวไทยและพมา 
เฉล่ียจํานวนรอยละ 48  อยูระหวาง 10 – 100  ราย รอยละ 36 นอยกวา 10 ราย และรอยละ 16 
มากกวา 100  มีรูปแบบการติดตอทางธุรกิจหรือทางการคาลักษณะอาศัยความสัมพันธสวนตัว
จํานวนรอยละ 66  กรณีลูกคาเขามาติดตอซ้ือหนารานจํานวนรอยละ 64  ชองทางการชําระ/รับชําระ
เงินของผูประกอบการ ผูประกอการแตละรายสามารถใชชองทางการชําระ/รับชําระเงินไดมากกวา
หนึ่งชองทางโดยชองทางการชําระ/รับชําระเงินดวยการใชเงินสดเปนจํานวนมากท่ีสุด คือจํานวน
รอยละ 74  และการใชผานระบบโพยกวนจํานวนรอยละ 36  ระยะเวลาของการรับชําระเงินคา
สินคาแตละรายมีการระยะเวลาการรับชําระคาสินคามากกวาหนึ่งชวงเวลาโดยมีระยะเวลาการรับ
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ชําระคาสินคาท่ีใชเวลามากกวา 2 สัปดาหมีจํานวนมากท่ีสุด คือจํานวนรอยละ 54 การรับชําระคา
สินคาเงินสดทันทีรอยละ 49 ระหวาง 1 – 2 สัปดาหและระหวาง 3 – 7 วันจํานวนรอยละ 12  จาก
อัตราการรับชําระคาสินคาทําใหเราทราบวาการคาชายแดนอําเภอแมสอดลักษณะของการขายเช่ือมี
จํานวนสูงความเส่ียงในหนี้สูญมีมากและผูคาตองมีสภาพคลองทางการเงินสูง สกุลเงินท่ีใชในการ
ประกอบธุรกิจหรือการคามากกวาหนึ่งสกุล สกุลเงินบาทยังคงเปนสกลุเงินหลักท่ีมีการใชมากท่ีสุด
ถึงรอยละ 94 รองลงมาสกุลเงินจั๊ตท่ีมีผูใชจํานวนรอยละ 82  ดังนั้นเงินจั๊ตยังคงมีความจําเปนท่ี
จะตองใชในการทําการคาชายแดน  การทําการคาสงออกมีชองทางผานทางการคาผูประกอบการคา
ชายแดนในจังหวัดตาก แตละรายจะใชชองทางผานทางการคาไดมากกวาหนึ่งชองทางพบวา
ชองทางผานทางการคาในอําเภอแมสอด มีผูประกอบการใชเปนชองทางผานทางการคามากท่ีสุด 
เปนจํานวนรอยละ 64 รองลงมาคือใชชองทางผานทางอําเภอแมระมาดและอําเภอทาสองยางจํานวน
รอยละ 10 เม่ือเปรียบเทียบผูประกอบการจากรูปแบบของการคาชายแดนในอดีตท่ีเปนการคาโดย
ประชาชน หรือผูประกอบการที่มีภูมิลําเนาหรืออาศัยอยูในพื้นท่ีของการคาชายแดน จะพบวา
ผูประกอบการคาชายแดนในจังหวัดตากในปจจุบัน จะเปนผูผลิตหรือผูประกอบการที่มีรูปแบบของ
ระบบทางธุรกิจมากข้ึนและบางสวนเปนกลุมทุนขนาดใหญ โดยผูท่ีเขามารวมในการคาชายแดนจะ
อยูลึกเขาไปในศูนยกลางมากยิ่งข้ึนในอดีตจะพบวา รูปแบบของสินคา จากเดิมท่ีเปนสินคาท่ีมีความ
จําเปนตอชีวิตประจําวันหรือสินคาท่ีหาไดจากธรรมชาติจะเร่ิมเปล่ียนเปนสินคาท่ีมีความ
หลากหลายและมีมูลคาท่ีเพิ่มมากข้ึน โดยเฉพาะสินคาทางดานอุตสาหกรรมและสินคาท่ีตองใช
เทคโนโลยีท่ีมีตนทุนตํ่า ซ่ึงผลประโยชนสวนใหญของการคาชายแดนจะตกอยูกับกลุมธุรกิจท่ีเปน
ระบบหรือบริษัทขนาดใหญ มากกกวาท่ีจะตกอยูกับชาวบานหรือผูประกอบการตามแนวชายแดน 

2. รูปแบบในการทําธุรกิจหรือการคา ของผูประกอบการที่ไดยื่นคํารองขอ
ประกอบธุรกิจบุคคลรับอนุญาตในจังหวัดตาก จํานวน 13 ราย กลุมตัวอยางจะประกอบธุรกิจรับ
ซ้ือ-ขาย แลกเปล่ียนเงินตรารวมกับการทําการคาในประเทศชนิดอ่ืนๆเชน ขายเส้ือผาสําเร็จรูปฯ
จํานวนมากท่ีสุดคือจํานวนรอยละ 92.3 โดยมีธุรกิจการการรับแลกเปล่ียนเงินราเปนธุรกิจแฝงเพื่อ
การอํานวยความสะดวกใหแกลูกคาชายพมา ในแตละรายมีระยะเวลาในการประกอบธุรกิจมากกวา 
10 ปถึงจํานวนรอยละ 46.16 รองลงมาเปนระยะเวลาในการประกอบธุรกิจอยูในระยะเวลา 5 – 10 ป 
จํานวนรอยละ 38.46  ผูประกอบการโดยสวนใหญการประกอบกิจการมีลักษณะดังกลาวมานาน
มาก  โดยมีสินคาประเภทเครื่องนุงหม/ส่ิงทอมีผูประกอบการอยูสูงสุดถึงรอยละ 84.6  สินคา
ประเภทเคร่ืองอุปโภคบริโภครอยละ 84.6  มูลคาของธุรกิจของผูประกอบการรอยละ 46.2 มีมูลคา
การคาระหวาง 50,001 – 100,000  บาท สวนท่ีเหลือจะมีมูลคาการคาใกลเคียงกัน เม่ือนํารายไดจาก
การประกอบธุรกิจท้ังหมดเปรียบเทียบกับรายไดกิจการรับซ้ือ-ขายแลกเปล่ียนเงินตราเฉล่ียตอเดือน
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เพื่อหาสัดสวนมูลคาของธุรกิจรับแลกเปล่ียนเงินตรามีจํานวนนอยกวารอยละ 50 ซ่ึงเปนรายไดของ
กิจการรับซ้ือ-ขายแลกเปล่ียนเงินตราระหวาง 10,001 – 30,000  บาทจํานวนรอยละ 61.5และไมเกิน 
10,000 บาทจํานวนรอยละ 38.5  จากผลของการศึกษาจะพบวาในอําเภอแมสอด จังหวัดตาก ตลาด
การคาเงินตราตางประเทศเปนธุรกิจแฝงมูลคาของการคาไมมากแตกตางจากดานของเมืองเมียวดี 
ประเทศพมา ท่ีมีผูประกอบธุรกิจการรับแลกเปล่ียนเงินตราอยูเปนจํานวนมากตลอดสองฝงถนน
โดยสามารถประกอบการคาไดอยางเปดเผย  มีคูคาท่ีสําคัญเปน ชาวพมา จํานวนคูคาของ
ผูประกอบการคาชายแดนมีสัดสวนการทําการคามากกวาอัตรารอยละ50 จํานวนรอยละ 100 
รองลงมาเปนคูคาท่ีเปนชาวไทยซ่ึงเปนผูคาชายแดนดวยกันท่ีรับชําระคาสินคาเปนเงินจั๊ตนําเงินจั๊ต
มาแลกเปนเงินไทย มากกวาอัตรารอยละ50 จํานวนรอยละ 92.3 ดังนั้นผูคาสวนใหญทําการคากับ
ลูกคาท้ังชาวไทยและพมา มีลูกคารอยละ 92.3 อยูระหวาง 10 – 100  ราย ระยะเวลาในการถือครอง
เงินสกุลเงินจั๊ตจํานวนรอยละ 92.3 ของกลุมตัวอยางมีระยะเวลาถือครองไมแนนอนข้ึนอยูกับ
สถานการณของการจายเงินเดือนของแรงงานพมาท่ีเขามาทํางานในประเทศไทย และปจจยัอ่ืนๆเชน 
ตลาดคาพลอย พอคาวัวฯ ผูประกอบการที่ไดยื่นคํารองขอประกอบธุรกิจบุคคลรับอนุญาตใน
จังหวัดตาก ในการติดตอธุรกิจของผูประกอบการธุรกิจซ้ือ-ขายแลกเปล่ียนเงินจั๊ตแตละรายมีการ
ติดตอธุรกิจกันมากกวาหนึ่งชองทางโดยสวนมากจํานวนรอยละ 100 ติดตอในรูปแบบลูกคาเขามา
ซ้ือขายหนารานดวยสาเหตุของราคารับแลกเปล่ียนของเงินท่ีแตกตางกันในแตละรานซ่ึงสามารถจูง
ใจลูกคาไดดีกวาลูกคามักเลือกรานท่ีใหราคาดีและสามารถตอบสนองความตองการของตนเองได 
และอีกจํานวนรอยละ 92.3 ใชความสัมพันธสวนตัวในการติดตอซ้ือขายดวยสาเหตุท่ีเกิดจาก
ความคุนเคย ความไววางใจ  ชองทางการชําระ/รับชําระเงินของผูประกอบการแตละรายสามารถใช
ชองทางการชําระ/รับชําระเงินไดมากกวาหนึ่งชองทาง โดยมีการใชเงินสดเปนจํานวนมากท่ีสุด คือ
จํานวนรอยละ 100  ถัดมาเปนการใชผานระบบโพยกวนจํานวนรอยละ 92.31 ตัวแทนการคาจํานวน
รอยละ 30.76  สกุลเงินในการประกอบธุรกิจผูประกอบการจะเลือกใชสกุลเงินมากกวาหนึ่งสกุลซ่ึง
สกุลเงินบาทและสกุลเงินจั๊ตยังคงเปนสกลุเงินหลักท่ีมีการใชมากท่ีสุดถึงรอยละ 100  ปญหา
อุปสรรคในการประกอบธุรกิจรับแลกเปล่ียนเงินตราในแตละรายจะประสบกับปญหาและอุปสรรค
ในการประกอบกิจการมากกวาหนึ่งซ่ึงปญหาคูแขงทางการคาโดยเฉพาะคูแขงทางการคาดาน
บริเวณจังหวัดเมียวดีของประเทศพมาเปนปญหาอุปสรรคมากท่ีสุด คือจํานวนรอยละ 84.6 
เนื่องจากสําหรับลูกคาแรงงานชาวพมาแลวผูคาชาวพมาในบริเวณจังหวัดเมียวดีของประเทศพมา
ใหบริการท่ีหลากหลายไดมากกวาและมีตนทุนท่ีตํ่ากวาในสงเงินถึงผูรับเงิน  รองลงมาเปนปญหา
ความเส่ียงท่ีเกิดจากความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียนสกุลเงินจั๊ต มีจํานวนรอยละ 76.9  เนื่องจาก
การกําหนดราคาซ้ือขายของเงินจั๊ตเกิดจากตลาดมืดในยางกุงและข้ึนอยูกับปจจัยตางๆไมวาจะเปน
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ราคาน้ํามันในตลาดยางกุง  ราคาทองคําในตลาดยางกุง  คาเงินจั๊ตจึงมีความผันผวนไมมีเสถียรภาพ 
มูลคาของเงินจั๊ตมีการแข็งคาและออนคารวดเร็ว อีกท้ังไมมีความเปนกลางในตลาดแมสอด  ความ
ตองการใชเงินจั๊ตในตลาดเมียวดีฯและปญหาอ่ืนๆ มีจํานวนรอยละ 76.9  ไดแกปญหาคาบริการโอน
ลอยโดยโพยกวนมาตลาดเมียวดีราคาสูงตํ่าไมเทากันแตละคราว  ปญหาการจับกุมการคาเงินของ
เจาหนาท่ี  ปปง.จากสวนกลาง  ปญหาและอุปสรรคของการคาชายแดนและการชําระเงินในจังหวัด
ตาก ผลการศึกษาท่ีไดรับจากกลุมตัวอยางผูประกอบการคาชายแดนและผูประกอบการท่ีไดยื่นคํา
รองขอประกอบธุรกิจบุคคลรับอนุญาตในจังหวัดตากในการศึกษานี้แบงปญหาออกเปน 4  ดาน คือ 
ปญหาทางดานการคาชายแดนโดยท่ัวไปซ่ึงไดแกรูปแบบหรือลักษณะทางการคา  ปญหาทางดาน
การติดตอและโครงสรางพื้นฐาน การขนสงและการส่ือสาร  ปญหาทางดานกฎหมายและมาตรการ
ทางภาครัฐ ดานสุดทายเปนปญหาและอุปสรรคของการชําระราคาท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ี 

5.1.2  ปญหาและอุปสรรคของการคาชายแดนและการชําระเงิน 
1)  ปญหาและอุปสรรคของการคาชายแดนโดยท่ัวไปไดแกรูปแบบหรือลักษณะทาง

การคา 
1.1)  ในมุมมองของผูประกอบกิจการคาชายแดนหรือตัวแทนทางการคาใน

จังหวัดตากจํานวน 50 ราย แตละรายจะมีปญหาของการคาชายแดนท่ัวไปไดมากกวาหนึ่งปญหา 
และเปนปญหามากที่สุดคือปญหาการแขงขันในตลาดซ่ึงเกิดจากระบบการขนสงท่ีสะดวกข้ึน มี
ผูคาชายแดนรายใหม เกิดข้ึนมากพอคาชาวพมามีทางเลือกในการซ้ือสินคาหลายทางซ่ึง
ผูประกอบการท่ีเห็นวาเปนปญหาถึงรอยละ 79.6  ดานการปดจุดผานแดนมีผูประกอบการท่ีเห็นวา
เปนปญหารอยละ 72  ปญหาความไมสะดวกดานข้ันตอน/กฎระเบียบของประเทศคูคามีจํานวนรอย
ละ 64  ปญหาในเร่ืองขอจํากัดในการนําเขาหรือสงออกของสินคาบางชนิดมีจํานวนรอยละ 50 
เนื่องจากในปจจุบันพมามีการผอนปรนในเร่ืองนี้อยูมาก  ปญหาของอํานาจซ้ือของประชาชนใน
พื้นท่ีมีจํานวนนอยเพียง จํานวนรอยละ 30 จากปญหาน้ีสะทอนใหเราทราบไดวาการคาทางดาน
ชายแดนแมสอดยังคงสามารถขยายตัวไดอีกมากดวยเหตุท่ีวาผูซ้ือชาวพมากําลังซ้ือสินคามีอยูมาก 

1.2)  ในมุมมองของผูประกอบการท่ีไดยื่นคํารองขอประกอบธุรกิจบุคคลรับ
อนุญาตในจังหวัดตากแตละรายจะมีปญหาของการคาชายแดนท่ัวไปไดมากกวาหนึ่งปญหา และ
เห็นวาเปนปญหามากท่ีสุดคือปญหาการแขงขันในตลาดซ่ึงเกิดจากระบบการขนสงท่ีสะดวกข้ึน
พอคาชาวพมาในบางรายสามารถเขามาส่ังซ้ือสินคาจากรานคาหรือบริษัทฯตางๆในกรุงเทพฯได
สะดวกยิ่งข้ึน มีผูคาชายแดนรายใหมเกิดข้ึนมาก พอคาชาวพมามีทางเลือกในการซ้ือสินคามากข้ึน
ปญหานี้สามารถสะทอนใหทราบไดวารูปแบบทางการคาชายแดนระหวางพอคาท่ีอยูในประเทศ
พมาไดมีการพัฒนามากข้ึนเพื่อแสวงหากําไรสูงข้ึนโดยการลดตนทุนการส่ังซ้ือดวยการลดข้ันตอน
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การซ้ือสินคา และปญหาดานการปดจุดผานแดนก็เปนปญหาหนึ่งท่ีเปนปญหาถึงรอยละ 92.3 
ปญหาความไมสะดวกดานข้ันตอน/กฎระเบียบของประเทศคูคา และปญหาอ่ืนมักจะเปนปญหาการ
เคล่ือนยายตลาดสินคาบางชนิดของลูกคาชาวพมาท่ีเปล่ียนไปคาขายกับพอคาจีนแดงซ่ึงอาจเกิดจาก
ปจจัยดานราคาสินคา ระบบการขนสงสะดวกข้ึน รัฐบาลพมาสนับสนุนใหมีการคาระหวางพมา – 
จีน หรือปจจัยอ่ืนๆ และปญหาเสถียรภาพทางการเมืองของพมาเองมีจํานวนรอยละ 38.5 ปญหาใน
เร่ืองขอจํากัดในการนําเขาหรือสงออกของสินคาบางชนิดมีจํานวนรอยละ 15.4 เนื่องจากในปจจุบัน
พมามีการผอนปรนในเร่ืองนี้อยูมากเพื่อใหสอดคลองกับนโยบายทางการคาของพมาเองจะเห็นได
วาพมามีความชัดเจนในเร่ืองการคาทางดานจังหวัดเมียวดีของพมาซ่ึงติดกับชายแดนอําเภอแมสอด
ในปจจุบันพมาไดกอสรางศูนยกลางการเปล่ียนถายคาขนาดใหญใชปนจุดเปล่ียนถายสินคาท่ีนําเขา
ไปยังประเทศพมาและสงออกมายังประเทศไทยสําหรับการเชื่อมตอทางการคากับประเทศอื่นใน
ภูมิภาคเดียวกัน  สําหรับการไมมีปญหาของอํานาจซ้ือของประชาชนในพ้ืนท่ีสะทอนใหเราทราบได
วาการคาทางดานชายแดนแมสอดยังคงสามารถขยายตัวไดอีกมากดวยเหตุท่ีวาผูซ้ือชาวพมากําลัง
ซ้ือสินคาอยูเปนจํานวนมาก 

2)  ปญหาและอุปสรรคการคาชายแดนทางดานการติดตอ  โครงสรางพืน้ฐานการ
ขนสงและการสื่อสาร 

2.1)  ในมุมมองของผูประกอบกิจการคาชายแดนหรือตัวแทนทางการคาใน
จังหวัดตากจํานวน 50 ราย แตละรายจะมีปญหาและอุปสรรคทางการคาดานการติดตอทางดาน
โครงสรางพื้นฐาน การขนสงและการส่ือสารมากกวาหนึ่งปญหา และท่ีเห็นวาเปนปญหามากที่สุด 
คือ ปญหาการคมนาคมไมสะดวกการขนสงท้ังในระบบและนอกระบบซ่ึงสงผลใหตนทุนของ
ผูประกอบการเพิ่มข้ึน และปญหาความมั่นคงตามแนวชายแดนคิดเปนจํานวนรอยละ 68 และ
จํานวนรอยละ 60 ตามลําดับ รองลงมาเปนปญหาระบบการชําระเงินยังไมสะดวกมีปญหาดานการ
แลกเปล่ียนเงินตราและปญหาความเขมงวดของเจาหนาท่ีภาครัฐจํานวนรอยละ48 และจํานวนรอย
ละ 38 สวนปญหาท่ีผูประกอบการเห็นวาเปนปญหานอยท่ีสุดเพียงรอยละ 26 และรอยละ 23.6 คือ
ปญหาทางดานการติดตอส่ือสารท่ีไมสะดวกเนื่องจากในปจจุบันระบบการส่ือสารของไทย สามารถ
ท่ีจะครอบคลุมระยะทางของการส่ือสารไดท่ัวถึงบริเวณชายแดนท้ังของไทยและประเทศเพ่ือนบาน 
และปญหาความยากลําบากของภาษาในการติดตอกับลูกคาและปญหาอ่ืนๆเชน ปญหาเสถียรภาพ
ทางการเมืองของพมาเองมีจํานวนรอยละ 6 สะทอนใหเราทราบวาเสถียรภาพทางการเมืองตามแนว
ชายแดนของพมามิไดมีผลตอการคาชายในชายแดนไทย – พมาแตอยางใดอีกท้ังแสดงใหเห็นไดวา
ปจจุบันรัฐบาลพมาสามารถควบคุมชนกลุมนอยในบริเวณแนวชายแดนไดมากกวาในอดีตท่ีผานมาเนื่องจาก
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พอคาชายแดนมิไดมีความหวาดกลัวกับปญหาเสถียรภาพทางการเมืองเลย หรือถึงแมวาการเมืองในประเทศ
พมายังไมมีเสถียรภาพแตการคาก็ยังคงดําเนินตอไปควบคูกับมูลคาทางการคาท่ีคอยๆเติบโตข้ึนเปนลําดับ 

2.2)  ในมุมมองของผูประกอบการที่ไดยื่นคํารองขอประกอบธุรกิจบุคคลรับ
อนุญาตในจังหวัดตากซ่ึงแตละรายจะมีปญหาและอุปสรรคทางดานการคาการติดตอทางดาน
โครงสรางพื้นฐาน การขนสงและการส่ือสารไดมากกวาหนึ่งปญหา  ปญหาท่ีเห็นวาเปนปญหามาก
ท่ีสุดจํานวนรอยละ100  คือ ปญหาระบบการชําระเงินยังไมสะดวกมีปญหาดานการแลกเปลี่ยน
เงินตรา ดวยเหตุท่ีเงินจั๊ตของประเทศพมาไมมีเสถียรภาพเนื่องจากพมาประสบปญหาเศรษฐกิจท่ี
รุนแรงเร่ือยมาตั้งแตป 2545  เปนตนมา รัฐบาลพมาพิมพธนบัตรออกมาใชโดยไมมีทุนสํารอง
ระหวางประเทศทําใหเงินจั๊ตขาดความนาเช่ือถือ ธนาคารแหงประเทศไทยในฐานะรัฐบาลไทยก็
มิไดมีการประกาศรับรองเพ่ือประกันมูลคาของเงินบาทกับเงินจั๊ตของพมาธนาคารพาณิชยของไทย
ไมรับแลกปล่ียนเงินจั๊ต และในประเทศพมาหากเจาหนาท่ีของรัฐบาลพบวามีการถือครองเงินตรา
ตางประเทศโดยมิไดรับอนุญาตจะถูกจับกุมดําเนินคดีตามกฎหมายของพมาทันที  การซ้ือ – ขาย 
เงินจั๊ตเกิดข้ึนในตลาดมืดโดยใชระบบโพยกวนท่ีเรียกกันวาการทําการคาโดยการตกลงแลกเปล่ียน
สกุลเงินท้ังสองเปนลักษณะของทองถ่ินเพื่อใหการคาเกิดข้ึนระหวางผูคาพมาและผูไทย การคา
เกิดข้ึนรวดเร็วเพียงแคยกหูโทรศัพทก็จะมีผูถือเศษกระดาษท่ีมีสัญญาลักษณระหวางผูคาดวยกันเอง
มาแสดงตอกัน มูลคาของเงินจั๊ตมีการแข็งคาและออนคารวดเร็วและมีแนวโนมของการออนคาลง
เร่ือยๆและเงินบาทของไทยเองก็มิไดมีความเปนกลางในประเทศพมา กําไรขาดทุนอยูท่ีเศษสตางค
ผูประกอบธุรกิจรับซ้ือ - ขายเงินจึงมีความเส่ียงสูงในการเก็บรักษาเงินจั๊ตของพมา รองลงมาเปน
ปญหาความเขมงวดของเจาหนาท่ีภาครัฐจํานวนรอยละ76.9 เห็นวาเปนปญหา  เจาหนาท่ีภาครัฐใน
ท่ีนี้หมายความถึงเจาหนาท่ีตํารวจกองปราบปรามของรัฐบาลไทยในสวนกลางท่ีเดินทางมา
ดําเนินการจับกุมตัวผูประกอบการในขอหารับแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศโดยไมไดรับอนุญาต
ตาม พรบ.ควบคุมการแลกเปล่ียนเงินตราเม่ือวันท่ี 7 ธันวาคม 2549  ปญหาการคมนาคมไมสะดวก
การขนสงท้ังในระบบและนอกระบบจํานวนรอยละ76.9 และปญหาความมั่นคงตามแนวชายแดน 
โดยมีผูประกอบการจํานวนรอยละ 53.8 เห็นวาเปนปญหา สวนปญหาทางดานการติดตอส่ือสารท่ี
ไมสะดวก และปญหาความยากลําบากของภาษาในการติดตอกับลูกคา  เนื่องจากในปจจุบันระบบ
การส่ือสารของไทย สามารถท่ีจะครอบคลุมระยะทางของการส่ือสารไดท่ัวถึงบริเวณชายแดนท้ัง
ของไทยและประเทศเพ่ือนบาน และกลุมผูประกอบการคาชายแดนอําเภอแมสอดสวนใหญเปน
พอคาในทองถ่ินท่ีมีเครือขายและมีความคุนเคยกับพอคาพมาท้ังยังสามารถใชภาษาพมาในการ
ติดตอคาขายไดขณะท่ีสวนนอยเปนพอคาจากกรุงเทพและจังหวัดอ่ืนๆดังนั้นผูประกอบการกลุม
ตัวอยางไมเห็นวาเปนปญหาแตอยางใด  
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3)  ปญหาและอุปสรรคการคาชายแดนทางดานกฎหมายและมาตรการทางภาครัฐ 
3.1)  ในมุมมองของผูประกอบการคาชายแดนและตัวแทนทางการคาในจังหวัด

ตาก ปญหาและอุปสรรคการคาทางดานกฎหมายและมาตรการทางภาครัฐ แตละรายจะมีปญหา
ทางดานนี้ไดมากกวาหนึ่งปญหา และปญหาท่ีพบวาเปนปญหามากที่สุดจํานวนรอยละ 76 คือ
ปญหาอัตราภาษีอากรขาเขาประเทศเพื่อนบานสูงและปญหานโยบายและระเบียบปฏิบัติการคาใน
การนําเขา/สงออกในแตละแหงของประเทศเพ่ือนบานไมมีความแนนอน ทําใหเกิดความยุงยาก  
ลาชา  เสียคาใชจายสูงถัดมาจํานวนรอยละ 64 ไดแกปญหาการกีดกันทางการคา  เชน ในดาน
กฎหมายหรือนโยบายการนําเขา/สงออก บริเวณชายแดนของประเทศเพ่ือนบาน ไดแก หามสงออก
สินคา  31  รายการ  หามนําเขาสินคา  27  รายการ ปญหาความยุงยากในการขอใบอนุญาตนําเขา/
สงออกของสินคาบางประเภท และปญหากฎหมายฟอกเงินของ ปปง.  ซ่ึงมีผูประกอบการที่เห็นวา
มีปญหาจํานวนรอยละ 38 และรอยล 32   ปญหาท่ีเกิดขึ้นนอยไดแก ปญหาขาดการประชาสัมพันธ
ถึงอํานาจหนาท่ีภาครัฐ  ปญหาการขาดความรวมมือระหวางภาครัฐและเอกชนมีเพียงจํานวนรอยละ 
26 และรอยละ 24  ปญหาระเบียบพิธีการทางศุลกากรมีความยุงยากซับซอน ปญหาความซํ้าซอนใน
การดําเนินงานของหนวยงานราชการ ปญหากฎหมายหรือนโยบายภาครัฐท่ีไมชัดเจนซ่ึงมีจํานวนรอยละ 20 
และการบริการจัดเก็บ/คืนภาษีไมรัดกุมมีความลาชายุงยากส้ินเปลืองคาใชจายจํานวนรอยละ 14 จาก
ผลการศึกษาดังกลาวขางตนจะเห็นไดวาผูประกอบการมีความพึงพอใจในหนวยงานภาครัฐใน
ระดับเกินกวารอยละ 50 ช้ีใหเห็นวาหนวยงานภาครัฐมีบทบาทและมีภาพลักษณดานการบริการระดับดี  

3.2)  ในมุมมองของผูประกอบการท่ีไดยื่นคํารองขอประกอบธุรกิจบุคคลรับ
อนุญาตในจังหวัดตากมีปญหาและอุปสรรคการคาทางดานกฎหมายและมาตรการทางภาครัฐได
มากกวาหนึ่งปญหา พบวาเปนปญหามากท่ีสุดจํานวนรอยละ 100 คือ ปญหากฎหมายฟอกเงินของ 
ปปง.  ดวยเหตุปญหาของการทําธุรกิจรับแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศโดยไมไดรับอนุญาตตาม 
พรบ.ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตรายังไมมีความชัดเจนในเร่ืองของประกอบกิจการ รองลงมาเปน
ปญหาการกีดกันทางการคาจํานวนรอยละ 92.3 ปญหาอัตราภาษีอากรขาเขาประเทศเพ่ือนบานสูง
จํานวนรอยละ  69.2  และปญหานโยบายและระเบียบปฏิบัติการคาในการนําเขา/สงออกในแตละ
แหงของประเทศเพ่ือนบานไมมีความแนนอนจํานวนรอยละ 23.1 และปญหาสวนนอยจํานวนรอย
ละ 15.4  ไดแก การขาดความรวมมือระหวางภาครัฐและเอกชน ปญหาระเบียบพิธีการทางศุลกากร
มีความยุงยากซับซอน ปญหาความซ้ําซอนในการดําเนินงานของหนวยงานราชการ  ปญหา
กฎหมายหรือนโยบายภาครัฐท่ีไมชัดเจนจํานวนรอยละ 7.7 และท่ีผูประกอบการเห็นวาไมเปน
ปญหาและอุปสรรคของการคาไดแก ปญหาความยุงยากในการขอใบอนุญาตนําเขา/สงออกของ
สินคาบางประเภท  ปญหาขาดการประชาสัมพันธถึงอํานาจหนาท่ีภาครัฐ  ปญหาการบริการจัดเก็บ/
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คืนภาษีไมรัดกุมมีความลาชายุงยากส้ินเปลืองคาใชจาย และปญหาการดําเนินงานเม่ือไดรับอนุญาต
ยุงยากซับซอน เชน  ตองติดปายไวหนาปายไวหนาสํานักงานใหชัดเจน  ติดใบอนุญาตท่ีไดรับในท่ี
เปดเผย เห็นงาย  ติดต้ังปายแสดงอัตรารับซ้ือและขายธนบัตรตางประเทศ หรือเช็คเดินทางโดย
แสดงอัตราประจําวันท่ีซ้ือขายจริงในท่ีเปดเผยเห็นงาย การจัดทํารายงานตามท่ี  ธปท.กําหนด 

4)  ปญหาและอุปสรรคของการชําระราคาที่เกิดขึ้นในพืน้ท่ี 
4.1)  ในมุมมองของผูประกอบการคาชายแดนและตัวแทนทางการคาในจังหวัด

ตากแตละรายจะมีปญหาทางดานนี้ไดมากกวาหนึ่งปญหา พบวาปญหาท่ีกลุมตัวอยางผูประกอบการ
เห็นวาเปนปญหามากท่ีสุด คือ ปญหาความเส่ียงท่ีเกิดจากความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียนเงิน
สกุลเงินจั๊ตมีจํานวนรอยละ 80 และปญหาธนาคารพาณิชยไทยไมรับซ้ือ/ขายเงินสกุลเงินจั๊ตจํานวน
รอยละ 58 สวนปญหาความไมสมดุลของปริมาณเงิน  เชน ความไมสมดุลระหวางความตองการใช
เงินจั๊สกับปริมาณของเงินจั๊สท่ีมีอยูในตลาดผูประกอบการมีจํานวนรอยละ 48 ปญหาท่ี
ผูประกอบการเห็นวาเปนปญหาและอุปสรรคของการชําระราคาท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ีนอยไดแก ปญหา
การไมมีธนาคารพาณิชยหรือสาขาธนาคารพาณิชยในประเทศพมาผูประกอบการจํานวนรอยละ 36 
ปญหานโยบายและระเบียบปฎิบัติภาครัฐท่ีไมชัดเจนจํานวนรอยละ 30  ปญหาการขาดความรวมมือ
ระหวางภาครัฐและเอกชนจํานวนรอยละ 20  ปญหาการไมยอมรับเงินสกุลเงินบาทของคูคาจํานวน
รอยละ 16  ปญหาการเก็บรักษาเงินสดของเงินสกุลตางๆ  เชน  มีจํานวนเกินกวาท่ีกฎหมายกําหนด
ผูประกอบการไมเปนปญหาและอุปสรรคของการชําระราคาท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ีแตอยางใด  

4.2)  ในมุมมองของผูประกอบการที่ไดยื่นคํารองขอประกอบธุรกิจบุคคลรับ
อนุญาตในจังหวัดตาก   แตละรายจะมีปญหาและอุปสรรคของการชําระราคาท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ีได
มากกวาหนึ่งปญหาท่ีเปนปญหามากท่ีสุด คือ ปญหาความเส่ียงท่ีเกิดจากความผันผวนของอัตรา
แลกเปล่ียนเงินสกุลเงินจั๊ตและปญหาความไมสมดุลของปริมาณเงิน  เชน ความไมสมดุลระหวาง
ความตองการใชเงินจั๊สกับปริมาณของเงินจั๊สท่ีมีอยูในตลาดซ่ึงเห็นวาเปนปญหาจํานวนรอยละ 100  
ปญหานโยบายและระเบียบปฎิบัติภาครัฐท่ีไมชัดเจนผูประกอบการจํานวนรอยละ 84.6 ปญหาท่ีเกิด
จากธนาคารพาณิชยไทยไมรับซ้ือ/ขายเงินสกุลเงินจั๊ตจํานวนรอยละ 38.5  

5) ปจจัยและสาเหตุตางๆท่ีเปนแรงจูงใจท่ีทําใหเกิดการคาชายแดนและการชําระเงิน
ท่ีไมผานพิธีการศุลกากรหรือการลักลอบนําเขา-สงออกสินคา 

5.1) ปญหาการลักลอบนําเขาสินคา 
ผลการศึกษาปญหาการลักลอบนําเขาสินคาในพ้ืนท่ีจังหวัดตาก ท่ีไดจากกลุม

ตัวอยางผูประกอบการคาชายแดน ในการศึกษานี้จะแบงขอมูลออกเปนสองประเด็นหลัก คือ ปจจัย
และสาเหตุของการลักลอบนําเขาสินคา  แนวโนมอนาคตของการลักลอบนําเขาสินคา ดังนี้คือ 
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(1) ในมุมมองของผูประกอบการคาชายแดน 
(1.1) ปจจัยและสาเหตุของการลักลอบนําเขาสินคา 

จากกลุมตัวอยางผูประกอบการคาชายแดนและตัวแทนการคาใน
พื้นท่ี จํานวน 50 รายซ่ึงแตละรายจะระบุถึงปจจัยและสาเหตุของการลักลอบนําเขาสินคาไดมากกวา
หนึ่งปจจัยและสาเหตุ ผลการศึกษาพบวา ปจจัยและสาเหตุอันดับแรกของการลักลอบนําเขาสินคา
ในพื้นท่ีจังหวัดตาก ปญหาทางดานความม่ันคงและการปดจุดผานแดนโดยมีระดับคะแนนเฉล่ีย 4  
รองลงมา คือ ปญหานโยบายทางดานกฎหมายหรือนโยบายระหวางประเทศไมเอ้ืออํานวยความ
สะดวก/ไมชัดเจนมีระดับคะแนนเฉล่ีย 3.62 สวนปจจัยและสาเหตุอ่ืนๆ ท่ีทําใหเกิดการลักลอบมี
คะแนนเฉล่ียใกลเคียงกันตามลําดับดังนี้ ปจจัยสภาพของภูมิประเทศท่ีเอ้ืออํานวยมีระดับคะแนน
เฉล่ีย 3.44  ปญหาอัตราภาษีอากรนําเขาท่ีสูงและการประเมินราคาสินคาท่ีใชเปนฐานในการคํานวณ
คาภาษีอากรสูงเกินราคามีระดับคะแนนเฉล่ีย 3.3  ปจจัยราคาสินคาประเภทหรือชนิดเดียวกันท่ีตํ่า
กวาภายในประเทศมีระดับคะแนนเฉล่ีย 3.24 ปญหาดานการคํานวณภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษีเงินได
ของผลการประกอบการมีระดับคะแนนเฉล่ีย 3.12  ปญหาระเบียบข้ันตอนในการจัดทําพิธีการทาง
ศุลกากรเพื่อการนําเขา-สงออก ยุงยาก ซับซอน ไมชัดเจนมีระดับคะแนนเฉล่ีย 3.08  ปจจัยดาน
ทัศนคติ และคานิยมของผูบริโภคมีระดับคะแนนเฉล่ีย 3.08 ปญหาอัตรากําลังของเจาหนาท่ีท่ี
เกี่ยวของไมเพียงพอในการใหบริการมีระดับคะแนนเฉล่ีย 2.92 ปญหาขอจํากัดเกี่ยวกับใน
ใบอนุญาตหรือใบรับรองในการนําเขาสินคาและการลักลอบลิขสิทธ์ิมีระดับคะแนนเฉล่ีย 2.88 
ปจจัยของผลประโยชนคุมคากับความเส่ียงมีระดับคะแนนเฉล่ีย 2.82  ปจจัยกลุมผูคาเปนผูมีอิทธิพล
และมีความสัมพนัธกับเจาหนาท่ีท่ีมีผลประโยชนมีระดับคะแนนเฉล่ีย 2.78  

(1.2) แนวโนมของการลักลอบนําเขาสินคา 
แนวโนมของการลักลอบนําเขาสินคาท่ีไมผานพิธีการทางศุลกากรหรือ

การคานอกระบบในพื้นท่ีจังหวัดตาก พบวากลุมตัวอยางจํานวนรอยละ 48 มีความเห็นวาจะมี
แนวโนมท่ีลดลง จํานวนรอยละ 24 มีความเห็นวาแนวโนมของการลักลอบจะเทาเดิม และจํานวน
รอยละ 28 มีความเห็นวาจะมีแนวโนมของการลักลอบเพ่ิมมากข้ึน  

(2)  ในมุมมองผูประกอบการท่ีไดยื่นคํารองขอประกอบธุรกิจบุคคลรับอนุญาตในจังหวัดตาก 
2.1)  ปจจัยและสาเหตุของการลักลอบนําเขาสินคา 
จากกลุมตัวอยางผูประกอบการท่ีไดยื่นคํารองขอประกอบธุรกิจบุคคล

รับอนุญาตในจังหวัดตากจํานวน 13 รายซ่ึงแตละรายจะระบุถึงปจจัยและสาเหตุของการลักลอบ
นําเขาสินคาไดมากกวาหนึ่งปจจัยและสาเหตุ ผลการศึกษาพบวา ปจจัยและสาเหตุอันดับแรกของ
การลักลอบนําเขาสินคาในพื้นท่ีจังหวัดตาก คือ สภาพของภูมิประเทศท่ีเอ้ืออํานวยและปญหา
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ทางดานความม่ันคงและการปดจุดผานแดนโดยมีระดับคะแนนเฉล่ีย 4.62 รองลงมาเปนปญหา
นโยบายทางดานกฎหมายหรือนโยบายระหวางประเทศไมเอ้ืออํานวยความสะดวก/ไมชัดเจนมี
ระดับคะแนนเฉล่ีย 3.38 สวนปจจัยและสาเหตุอ่ืนๆ ท่ีทําใหเกิดการลักลอบมีคะแนนเฉล่ียใกลเคียง
กันตามลําดับดังนี้ ปญหาอัตรากําลังของเจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของไมเพียงพอในการใหบริการมีระดับ
คะแนนเฉล่ีย 2.38  ปญหาระเบียบข้ันตอนในการจัดทําพิธีการทางศุลกากรเพื่อการนําเขา-สงออก 
ยุงยาก ซับซอน ไมชัดเจนมีระดับคะแนนเฉล่ีย 1.92  ปญหาดานการคํานวณภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษี
เงินไดของผลการประกอบการมีระดับคะแนนเฉล่ีย 1.92 ปญหาขอจํากัดเกี่ยวกับในใบอนุญาตหรือ
ใบรับรองในการนําเขาสินคาและการลักลอบลิขสิทธ์ิมีระดับคะแนนเฉล่ีย 1.92 ปจจัยราคาสินคา
ประเภทหรือชนิดเดียวกันท่ีตํ่ากวาภายในประเทศมีระดับคะแนนเฉล่ีย 1.69  ปจจัยอัตราภาษีอากร
นําเขาท่ีสูงและการประเมินราคาสินคาท่ีใชเปนฐานในการคํานวณคาภาษีอากรสูงเกินราคามีระดับ
คะแนนเฉล่ีย 1.62  ปจจัยกลุมผูคาเปนผูมีอิทธิพลและมีความสัมพันธกับเจาหนาท่ีท่ีมีผลประโยชน
มีระดับคะแนนเฉล่ีย 1.23 ปจจัยดานทัศนคติ และคานิยมของผูบริโภคมีระดับคะแนนเฉล่ีย 1.23 
ปจจัยผลประโยชนคุมคากับความเส่ียงมีระดับคะแนนเฉล่ีย 1.15  

(2.2) แนวโนมของการลักลอบนําเขาสินคา 
แนวโนมของการลักลอบนําเขาสินคาท่ีไมผานพิธีการทางศุลกากรหรือ

การคานอกระบบในพ้ืนท่ีจังหวัดตาก พบวากลุมตัวอยางจํานวน 13 รายจํานวนรอยละ 61.5 มี
ความเห็นวาจะมีแนวโนมท่ีลดลง จํานวนรอยละ 23.08 มีความเห็นวาแนวโนมของการลักลอบจะ
เทาเดิม และจํานวนรอยละ 15.38 มีความเห็นวาจะมีแนวโนมของการลักลอบเพ่ิมมากข้ึน  

5.2) ผลกระทบของมาตรการทางภาครัฐในการปองกันและปราบปรามการลักลอบ
นําเขาสินคา 

(1) ในมุมมองของผูประกอบการคาชายแดน 
จากมาตรการเขมงวดทางกฎหมาย เพื่อแกไขปญหาการลักลอบนําเขา

สินคาท่ีไมไดผานพิธีการทางศุลกากรหรือชําระภาษีอากรโดยถูกตองและถือวาเปนการคานอก
ระบบนั้น ในการบังคับใชกฎหมายอยางเขมงวด โดยเฉพาะดานการปองกันและปราบปรามการ
ลักลอบนําเขาสินคาของเจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของซ่ึงทําใหเกิดผลกระทบตอการคาชายแดนในจังหวัด
ตาก ผลการศึกษาท่ีไดจากความเห็นของกลุมตัวอยาง จํานวน 50 ราย โดยการใชวิธีการถวงน้ําหนัก
เพื่อหาคาคะแนนเฉล่ียพิจารณาหาคาระดับของผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนจากขอมูลท่ีไดพบวา
ผลกระทบสงผลตอการคาชายแดนมากท่ีสุด คือ ผลกระทบตอมูลคาของการคาโดยรวมระดับ
คะแนนเฉล่ีย 3.68 รองลงมาคือผลกระทบตอโครงสรางทางเศรษฐกิจของชุมชนเชน อัตราการจาง
งาน รูปแบบทางการคา การยายฐานการคา ฯลฯระดับคะแนนเฉล่ีย 3.66 ปฏิกิริยาดานลบของ
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ประเทศคูคาระดับคะแนนเฉล่ีย 3.54 ผลกระทบดานความม่ันคงระดับคะแนนเฉล่ีย 3.34 ผลกระทบ
ดานการทองเท่ียวระดับคะแนนเฉล่ีย 2.88   

(2) ในมุมมองผูประกอบการที่ไดยื่นคํารองขอประกอบธุรกิจบุคคลรับอนุญาต
ในจังหวัดตาก 

จากมาตรการเขมงวดทางกฎหมาย เพื่อแกไขปญหาการลักลอบนําเขา
สินคาท่ีไมไดผานพิธีการทางศุลกากรหรือชําระภาษีอากรโดยถูกตองและถือวาเปนการคานอก
ระบบนั้น ในการบังคับใชกฎหมายอยางเขมงวด โดยเฉพาะดานการปองกันและปราบปรามการ
ลักลอบนําเขาสินคาของเจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของซ่ึงทําใหเกิดผลกระทบตอการคาชายแดนในจังหวัด
ตาก ผลการศึกษาท่ีไดจากความเห็นของกลุมตัวอยางจํานวน 13 ราย โดยการใชวิธีการถวงน้ําหนัก
เพื่อหาคาคะแนนเฉล่ียพิจารณาหาคาระดับของผลกระทบที่จะเกิดข้ึนจากขอมูลท่ีไดพบวา
ผลกระทบสงผลตอการคาชายแดนมากท่ีสุด คือ ผลกระทบตอโครงสรางทางเศรษฐกิจของชุมชน
เชน อัตราการจางงาน รูปแบบทางการคา การยายฐานการคา ฯลฯระดับคะแนนเฉล่ีย 4.85 รองลงมา
คือ ผลกระทบตอมูลคาของการคาโดยรวมระดับคะแนนเฉล่ีย 4.46 ปฏิกิริยาดานลบของประเทศคู
คาระดับคะแนนเฉล่ีย 3.92  ผลกระทบดานการทองเท่ียวระดับคะแนนเฉล่ีย 3.15ผลกระทบดาน
ความม่ันคงระดับคะแนนเฉล่ีย 2.69  

6)  ความคิดเห็นและการปรับตัวของผูประกอบการคาชายแดนและเจาหนาท่ีภาครัฐใน
จังหวัดตากอันเนื่องมาจากโครงการหรือนโยบายทางภาครัฐ 

6.1)  ผลการศึกษาเร่ืองความคิดเห็นและการปรับตัวอันเนื่องมาจากโครงการหรือ
นโยบายทางภาครัฐของผูประกอบการคาชายแดนหรือตัวแทนขายในจังหวัดตาก จะประกอบไป
ดวยระดับความรูและความเขาใจของผูประกอบการคาชายแดนตอโครงการหรือนโยบายทางภาครัฐ 
แนวโนมของการเปล่ียนแปลงรูปแบบทางการคา และความพรอมในการเปล่ียนแปลงรูปแบบทาง
การคาดังนี้คือ 

(1)  ความรูและความเขาใจของผูประกอบการตอโครงการหรือนโยบายภาครัฐ 
(1.1)  ระดับความรู ความเขาใจในนโยบายหรือโครงการตางๆ ทางภาครัฐ 

เชน  เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน  ระบบการขนสงสินคา  ระบบรถไฟ  การปรับปรุงระบบการใช
แรงงานตางดาวโครงการการปรับปรุงกระบวนการผานแดนเพื่ออํานวยความสะดวกดานการคา  
การลงทุนและการทองเท่ียว  การศึกษาความเปนไปไดในโครงการนิคมอุตสาหกรรมฯลฯของ
ผูประกอบการคาชายแดนจังหวัดตาก พบวาสวนมากจะทราบแตยังไมเขาใจรายละเอียดรอยละ 66 
และทราบอยางละเอียดจากการติดตามขาวสารทั่วไปคิดเปนรอยละ 20 และมีเพียงรอยละ 4 ท่ีไม
ทราบขอมูล  
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(1.2)  จากการปรับระบบการทํางานของหนวยงานภาครัฐซ่ึงมีหนาท่ี
รับผิดชอบตอการคาชายแดนโดยตรงที่นําเทคโนโลยีมาใช เชน ระบบการแลกเปล่ียนขอมูลทาง
อิเล็กทรอนิกส(E-paperless) มาใช, การจัดระดับผูนําเขาและสงออก,  การข้ึนทะเบียนผูสงออก, การ
ปรับระบบการทํางานเปนการบริการแบบเบ็ดเสร็จ (ONE STOP SERVICE) ฯลฯ พบวา
ผูประกอบการสวนใหญทราบและเขาใจระบบพอสมควรจํานวนรอยละ 66 และกลุมตัวอยาง
จํานวนรอยละ 22  ทราบแตยังไมเขาใจในระบบ โดยท่ีทราบเขาใจในระบบเปนอยางดีมีจํานวนรอย
ละ 12  ยังมีอีกจํานวนรอยละ 4 ท่ีไมทราบและไมเขาใจในการปรับระบบดังกลาว  

(2)  แนวโนมของการเปล่ียนแปลงรูปแบบทางการคาชายแดนจังหวัดตากอัน
เนื่องมาจากโครงการหรือนโยบายทางภาครัฐ กลุมตัวอยางผูประกอบการคาชายแดนจํานวนรอยละ 
42 มีความเห็นวารูปแบบการคาชายแดนจังหวัดตากจะเปล่ียนรูปแบบแปลงไปมาก แต
ผูประกอบการอีกจํานวนรอยละ 36 เห็นวานาจะเปล่ียนแปลงปานกลาง และผูประกอบการอีก
จํานวนรอยละ 14 เห็นวานาจะเปล่ียนมากท่ีสุด  สวนผูประกอบการที่เห็นวาจะเปล่ียนแปลงไปเพยีง
เล็กนอย และเห็นวาไมเปล่ียนแปลงเลย มีจํานวนรอยละ 8  

(3)  ความพรอมในการเปล่ียนแปลงรูปแบบทางการคาและความพรอมของ
เจาหนาท่ีภาครัฐตอการเปล่ียนแปลงรูปแบบการคาดังกลาว 

(3.1)  ความพรอมในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบทางการคาความคิดเหน็ของกลุม
ตัวอยางผูประกอบการคาชายแดนและตัวแทนขายในจังหวัดตาก 

สําหรับความคิดเห็นของกลุมตัวอยางตอการเปล่ียนแปลงรูปแบบทาง
การคาชายแดน เพื่อยกระดับใหเปนมาตรฐานสากลของการคาระหวางประเทศและสอดคลองกับ
นโยบายหรือโครงการของภาครัฐ รวมท้ังการเตรียมพรอมของผูประกอบการ กลุมตัวอยางจํานวน
รอยละ 56 เห็นวาในการเปล่ียนแปลงรูปแบบของการคาชายแดนใหเปนมาตรฐานสากล จะตองใช
เวลามากกวา 3  ปข้ึนไป แตผูประกอบการจํานวนรอยละ 30  เห็นวาจะใชเวลาในการเปล่ียนแปลง
ภายใน 2-3  ป เทานั้น และมีผูประกอบการเปนสวนนอยรอยละ 8 ท่ีเห็นวาพรอมแลว 

(3.2) สําหรับความพรอมของเจาหนาท่ีภาครัฐตอการเปล่ียนแปลงรูปแบบ
การคาดังกลาวสําหรับความคิดเห็นของกลุมตัวอยางท่ีมีตอความพรอมของเจาหนาท่ีภาครัฐตอการ
เปล่ียนแปลงรูปแบบการคาเพื่อยกระดับใหเปนมาตรฐานสากลของการคาระหวางประเทศและ
สอดคลองกับนโยบายหรือโครงการของภาครัฐ รวมท้ังการเตรียมพรอมของเจาหนาท่ีภาครัฐใน
จังหวัดตาก กลุมตัวอยางจํานวนรอยละ 60 เห็นวาเจาหนาท่ีหรือบุคลากรทางภาครัฐมีความรู
ความสามารถเพียงพอแลวแตยังขาดในเร่ืองของอัตรากําลังเทานั้น  กลุมตัวอยางอีกจํานวนรอยละ 
22 เห็นวามีเจาหนาท่ีหรือบุคลากรทางภาครัฐมีความรูความสามารถและมีอัตรากําลังเพียงพอแลว 
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สวนท่ีเปนจํานวนนอยและนอยท่ีสุดรอยละ 12 และรอยละ 6 ของกลุมตัวอยางท่ีเห็นวา บุคลากร
ทางภาครัฐ- ไมมีความรูความสามารถแตอัตรากําลังไมเพียงพอและไมมีความรูความสามารถสวน
อัตรากําลังเพียงพอแลว  

6.2) ผลการศึกษาในเร่ืองความคิดเห็นและการปรับตัวของผูประกอบการที่ไดยื่นคํา
รองขอประกอบธุรกิจบุคคลรับอนุญาตในอันเนื่องมาจากโครงการหรือนโยบายทางภาครัฐ จะ
ประกอบไปดวยระดับความรูและความเขาใจของผูประกอบการคาชายแดนตอโครงการหรือ
นโยบายทางภาครัฐ แนวโนมของการเปล่ียนแปลงรูปแบบทางการคา และความพรอมในการ
เปล่ียนแปลงรูปแบบทางการคาดังนี้คือ 

(1) ความรูและความเขาใจของผูประกอบการตอโครงการหรือนโยบายภาครัฐ 
(1.1) ระดับความรู ความเขาใจในนโยบายหรือโครงการตางๆ ทางภาครัฐ 

เชน  เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน  ระบบการขนสงสินคา  ระบบรถไฟ  การปรับปรุงระบบการใช
แรงงานตางดาวโครงการการปรับปรุงกระบวนการผานแดนเพื่ออํานวยความสะดวกดานการคา  
การลงทุนและการทองเท่ียว  การศึกษาความเปนไปไดในโครงการนิคมอุตสาหกรรมฯลฯผล
การศึกษาพบวากลุมตัวอยางสวนมากจะทราบแตยังไมเขาใจรายละเอียดโดยคิดเปนรอยละ 100  

(1.2) จากการปรับระบบการทํางานของหนวยงานภาครัฐซ่ึงมีหนาท่ี
รับผิดชอบตอการคาชายแดนโดยตรงที่นําเทคโนโลยีมาใช เชน ระบบการแลกเปล่ียนขอมูลทาง
อิเล็กทรอนิกส(E-paperless) มาใช, การจัดระดับผูนําเขาและสงออก,  การข้ึนทะเบียนผูสงออก, การ
ปรับระบบการทํางานเปนการบริการแบบเบ็ดเสร็จ (ONE STOP SERVICE) ฯลฯ ผลการศึกษา
พบวากลุมตัวอยางทราบแตและเขาใจระบบพอสมควรจํานวนรอยละ 92.3 และทราบเขาใจใน
ระบบเปนอยางดีจํานวนรอยละ 7.7  

(2) แนวโนมของการเปล่ียนแปลงรูปแบบทางการคา 
แนวโนมการเปล่ียนแปลงรูปแบบทางการคาชายแดนจังหวัดตาก อัน

เนื่องมาจากโครงการหรือนโยบายทางภาครัฐพบวา ผูประกอบการจํานวนรอยละ 69.2 มีความเห็น
วารูปแบบการคาชายแดนจังหวัดตากจะเปล่ียนรูปแบบไปมาก แตผูประกอบการอีกจํานวนรอยละ 
23.1 เห็นวานาจะเปล่ียนแปลงมากท่ีสุด และผูประกอบการอีกจํานวนรอยละ 7.7 เห็นวานาจะ
เปล่ียนแปลงปานกลาง   

(3) ความพรอมในการเปล่ียนแปลงรูปแบบทางการคาและความพรอมของ
เจาหนาท่ีภาครัฐตอการเปล่ียนแปลงรูปแบบการคาดังกลาว 

(3.1)  ความพรอมในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบทางการคาสําหรับความคิดเห็น
ของกลุมตัวอยางผูประกอบการที่ไดยื่นคํารองขอประกอบธุรกิจบุคคลรับอนุญาตในจังหวดัตาก ตอ
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การเปล่ียนแปลงรูปแบบทางการคาชายแดน เพื่อยกระดับใหเปนมาตรฐานสากลของการคาระหวาง
ประเทศและสอดคลองกับนโยบายหรือโครงการของภาครัฐ รวมท้ังการเตรียมพรอมของ
ผูประกอบการคาชายแดนในจังหวดัตาก กลุมตัวอยางจํานวนรอยละ 100 เห็นวาในการเปล่ียนแปลง
รูปแบบของการคาชายแดนในจังหวดัตากใหเปนมาตรฐานสากล จะตองใชเวลามากกวา 3 ปข้ึนไป 

(3.2) สําหรับความพรอมของเจาหนาท่ีภาครัฐตอการเปล่ียนแปลงรูปแบบ
การคาดังกลาวสําหรับความคิดเห็นของกลุมตัวอยางท่ีมีตอความพรอมของเจาหนาท่ีภาครัฐตอการ
เปล่ียนแปลงรูปแบบการคาเพื่อยกระดับใหเปนมาตรฐานสากลของการคาระหวางประเทศและ
สอดคลองกับนโยบายหรือโครงการของภาครัฐ รวมท้ังการเตรียมพรอมของเจาหนาท่ีภาครัฐใน
จังหวัดตาก จํานวนรอยละ 92.3 เห็นวาเจาหนาท่ีหรือบุคลากรทางภาครัฐมีความรูความสามารถ
เพียงพอแลวแตยังขาดในเร่ืองของอัตรากําลังเทานั้น  แตกลุมตัวอยางอีกจํานวนรอยละ 7.7 เห็นวามี
เจาหนาท่ีหรือบุคลากรทางภาครัฐมีความรูความสามารถและมีอัตรากําลังเพียงพอแลว  

นอกจากนี้จากผลการศึกษาสามารถสรุปปญหาและอุปสรรคท่ีมีการสัมภาษณของกลุม
ตัวอยางท่ีสงผลตอการคาชายแดนจังหวัดตากคือความไมสะดวกดานสาธารณูปโภคพื้นฐาน
โดยเฉพาะเสนทางคมนาคมขนสงสินคาระหวางประเทศท่ีคับแคบ  บางเสนทางมีสภาพเปนดิน
ลูกรัง การขนสงสินคาจึงไมสะดวกและใชระยะเวลาขนสงท่ีนาน  รวมท้ังการขนสงผานประเทศคู
คาในบางพ้ืนท่ีตองเสียคาผานทางหลายดาน  ทําใหมีภาระตนทุนคาขนสงคอนขางสูง  ความไม
สงบทางการเมืองในประเทศคูคา  โดยเฉพาะในประเทศพมาท่ีมีกลุมทางการเมืองหลายกลุม  แตละ
กลุมมีความขัดแยงและการสูรบระหวางกัน ทําใหตองมีการปดดานชายแดนไทย - พมา เปนระยะๆ 
ซ่ึงสงผลกระทบตอการคาชายแดน และกฎระเบียบของเทศคูคาไมเอ้ืออํานวยตอการคาเนื่องจาก
ประเทศคูคายังมีปญหาดานเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ระดับเงินสํารองระหวางประเทศอยูระดับตํ่า 

จากผลของการศึกษาเราจะพบวาพฤติกรรมการคาและการชําระเงินมีความสัมพันธตอ
ธุรกิจแลกเปล่ียนเงินตราตลอดจนปญหาและอุปสรรคในดานการคาและการชําระเงินของ
ผูประกอบการคาชายแดนดวยเหตุท่ีวาการคาชายแดนโดยเฉพาะการคาชายแดนในอําเภอแมสอด 
จังหวัดตาก มีการชําระราคาดวยเงินสกุลบาทและเงินสกุลจั๊ตเปนหลัก ความตองการใชเงินจั๊ต
สําหรับแรงงานพมาท่ีเขามาอาศัยอยูในประเทศไทย  เกษตรกรชาวพมาท่ีปลูกขาวและขาวโพดหรือ
พืชไรอ่ืนๆ พอคาส่ิงประดิษฐท่ีจากไม พอคาสินแรตางๆชาวพมาท่ีสินคาเขาประเทศไทยฯลฯ  ยงัคง
มีจํานวนมาก  ความตองการเงินสกุลบาทสําหรับพอคาชายแดนมีจํานวนมากเชนกันในปจจุบัน
การคาชายแดนมีพัฒนามากข้ึนในอดีตท่ีมีการคาเพียงสินคาอุปโภคบริโภคเทานั้นแตในปจจุบัน
มูลคาการคาชายแดนสวนใหญเกิดจากการคาเคร่ืองใชไฟฟา รถยนต  รถจักรยายนต อุปกรณและ
ไหลยานยนต  เคร่ืองจักรทางการเกษตร วัสดุและอุปกรณกอสรางตางๆฯลฯซ่ึงมีมูลคาทางการคาสูง 
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สถานการณทางการคาชายแดนแมสอด จังหวัดตาก   มูลคาทางการคาจะมีอัตราการเจริญเติบโตข้ึน
มาก  พิจารณาจากชนิดของสินคานําเขาประเทศพมาเปนปจจัยช้ีใหเห็นวาในอนาคตพมาจะมีอัตรา
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ  จากศึกษายังพบวาพมามีกําลังซ้ือสินคาสูงเกิดจากประเทศพมาอยู
ระหวางการปลูกสรางระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานและอยูระหวางการสรางเมืองข้ึนใหม ประชาชน
ของประเทศพมาไมสามารถใชเงินสกุลอ่ืนในประเทศของตนเองได  ดวยสาเหตุเหลานี้ธุรกิจซ้ือ-
ขาย รับแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศยังคงตองดําเนินตอไป ซ่ึงรูปแบบทางการอาจจะตอง
เปล่ียนแปลงไปตามสถานการณทางการคาเพื่อตอบสนองความตองการของลูกคา ในการพัฒนา
ระบบการจัดเก็บภาษีธุรกิจรับแลกเปล่ียนเงินตรานั้นหากไมมีความชัดเจนในเร่ืองของการทําธุรกิจ
รับแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศโดยไมไดรับอนุญาตตาม พรบ.ควบคุมการแลกเปล่ียนเงินตรา
แลว  กรมสรรพากรไมสามารถจัดเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะและภาษีเงินไดจากธุรกิจธุรกิจซ้ือ-ขาย รับ
แลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศได ดวยสาเหตุท่ีวาธุรกิจซ้ือ-ขาย รับแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ
ปจจุบันเปนธุรกิจแฝงรูปแบบการคาไมชัดเจน มูลคาการคาสวนใหญเกิดจากการซ้ือ – ขาย
แลกเปล่ียนดวยระบบโพยกวนไมมีหลักฐานชัดเจน กรณีตรวจพบ ณ สถานประกอบการเปนการ
ซ้ือ- ขายแลกเปล่ียนเงินตราในหนารานซ่ึงเปนจํานวนเล็กนอย  การจัดทํารายงานแจงตอธนาคาร
แหงประเทศไทยเปนมูลคาจากการประกอบการเปนการซ้ือ- ขายแลกเปล่ียนเงินตราหนาราน ดังนั้น
เจาพนักงานสรรพากรไมสามารถคํานวณมูลคาของธุรกิจเพื่อหาสวนตางของมูลคาการคาเพื่อชําระ
ภาษีไดอีกท้ังการจัดเก็บภาษีตามประมวลรัษฎากรเปนการจัดเก็บภาษีท่ีเกิดจากการประเมินตนเอง
ของผูประกอบการ และในปจจุบันผูประกอบธุรกิจรับแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศรายใหญใน
ทองท่ีอําเภอแมสอด จังหวัดตาก นั้น ไดยายสถานประกอบการไปทําธุรกิจในตลาดมืดจังหวัดเมีย
วดี ประเทศพมาปองกันการจับกุมของตํารวจปราบปราม  ดังนั้น รัฐบาลตองการจัดเก็บภาษีจาก
ธุรกิจซ้ือ-ขาย รับแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศรัฐบาลตองมีการสงเสริมการคาชายแดนดานอําเภอ
แมสอด จังหวัดตากอยางจริงจังโดยมีนโยบายในเร่ืองตางๆท่ีชัดเจนเชน นโยบายเร่ืองแรงงานพมา  
นโยบายทางดานการคาและทางดานการเงินระหวางประเทศโดยสงเสริมใหเกิดการคาท่ีเรียกวา
ลักษณะเฉพาะทองถ่ิน ใหธุรกิจซ้ือ-ขาย รับแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศประกอบกิจการไดอยาง
เปดเผยเชนเดียวกันกับประเทศพมา 
5.2  ขอเสนอแนะเชิงนโยบายและมาตรการที่จะทําใหการคาขายชายแดนประสบความสําเร็จ 

5.2.1  ขอเสนอแนะเพื่อแกปญหาในระยะสั้น 
1)  ควรมีการปรับปรุงการใชกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการคาชายแดนใหสอดคลองกับ

พฤติกรรมการคาชายแดนท่ีเปนอยูปจจุบัน ขณะท่ีรูปแบบการคาไดพัฒนาและขยายตัวอยางรวดเร็ว 
ทําใหบางคร้ังกฎระเบียบกลายเปนอุปสรรคทางการคา เชน พิธีปฏิบัตินําเขาและสงออกมีข้ันตอน
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ยุงยาก ท้ังท่ีเกิดจากเจาหนาท่ีและกฎระเบียบสงผลใหเกิดชองทางในการแสวงหาผลประโยชนได
งายข้ึน ผูประกอบการไดใหขอเสนอแนะวาควรทบทวนกฎระเบียบดานศุลกากร และลดข้ันตอน
การรายงานในสวนท่ีเกี่ยวกับการนําเงินเขาออกเพ่ือการชําระคาสินคาใหมีข้ันตอนลดลง เพื่อความ
สะดวกรวดเร็วและลดลง เพื่อความสะดวกรวดเร็วและลดการแสวงหาผลประโยชน 

2)  รัฐบาลไทยควรมีการประสานงานเพ่ือช้ีแจงรายละเอียดและขอมูลการคาชายแดนให
หนวยงานท่ีเกี่ยวของใหไดรับทราบและเขาใจ เพื่อมิใหการดําเนินการท่ีซํ้าซอนกันหรือดําเนินการ
ใดๆ อันจะเปนอุปสรรคตอการคา 

5.2.2  ขอเสนอแนะเพื่อแกไขปญหาในระยะยาว 
1)  เพื่อใหการคาชายแดนมีการคาขายและพัฒนาอยางยั่งยืนรัฐบาลไทยควรเสริมสราง

ความสัมพันธกับรัฐบาลพมาและกลุมประเทศในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขงอยางตอเนื่องเปนระบบ ท้ัง
ในระดับรัฐบาลและระดับทองถ่ิน เพื่อหลีกเล่ียงความขัดแยงระหวางสองประเทศอันเปนเหตุใหมี
การปดพรมแดนดังเชนในอดีตท่ีผานมาซ่ึงสงผลกระทบตอการคาชายแดน 

2)  ภาครัฐควรมีการกําหนดแผนพัฒนาดานการคา มีการศึกษาวิเคราะหจุดออน จุดแข็ง
ความไดเปรียบ-เสียเปรียบอยางละเอียด เพื่อกําหนดเปาหมายทางการตลาดในเชิงรุกและ
ยุทธศาสตรการคาใหเปนรูปธรรมและเปนไปอยางมีระบบ นอกจากนี้ภาครัฐควรเปดเผย นโยบาย 
และยุทธศาสตรการคาชายแดนใหภาคเอกชนไดรวมรับทราบอยางชัดเจนและโปรงใสเพื่อใหเกิด
ความรวมมือระหวางกันอยางจริงขอเสนอแนะเชิงนโยบายในสวนท่ีเกี่ยวกับการชําระเงินมี
แนวโนมในการพัฒนาโดยตองอาศัยความรวมมือในการพัฒนาการชําระเงินใหไปในทิศทาง
เดียวกันระหวาง 2 ประเทศ และ/หรือรวมกับกลุมประเทศท้ังหมดในเหล่ียมเศรษฐกิจตาง ๆ ในเวลา
เดียวกันก็สามารถพัฒนานโยบายภายในประเทศ ดังนั้นขอเสนอแนะในเชิงนโยบายจึงสามารถ
จําแนกไดเปน 2  สวน 

(2.1)  นโยบายตางประเทศ 
(2.1.1)  สนับสนุนใหธนาคารพาณิชยไทยและธนาคารพาณิชยพมามีการ

เปดบัญชี Non Resident Account ท้ังเงินบาทและเงินจัดไวซ่ึงกันและกัน 
(2.1.2)  สงเสริมใหมีความรวมมือและการเจรจาในระดับรัฐบาลของรัฐบาล

ท้ัง 2 ประเทศ และ/หรือ รวมท้ังกลุมประเทศท้ังหมดในเหล่ียม 
(2.1.3)  สนับสนุนใหธนาคารพาณิชยไทยจัดต้ังสาขาในประเทศพมา

โดยเฉพาะในบริเวณฝงชายแดนของพมา ท้ังนี้เพื่ออํานวยความสะดวกในการโอนเงินสกุลบาทโดย
ไมตองผานสกุลดอลลาร สรอ.และรับฝากเงินบาทในฝงพมาดวย 
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(2.1.4)  สงเสริมและสนับสนุนในการพัฒนาระบบธนาคารพาณิชยของพมา
ใหไดมาตรฐานสากลและชวยเหลือดานวิชาการ เพื่อยกระดับแนวคิดเชิงนโยบาย การดําเนินงาน
และพัฒนาศักยภาพธนาคารพาณิชยของพมาไดทัดเทียมกับของไทย 

(2.2)  นโยบายในประเทศ 
(2.2.1)  ธนาคารแหงประเทศไทยควรเพิ่มการประชาสัมพันธเกี่ยวกับ

ระเบียบการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตรา ในสวนท่ีเกี่ยวกับการนําเงินบาทและเงินตรา
ตางประเทศเขาออกผานพรมแดนไทยเพื่อใหผู ท่ีเกี่ยวของท้ังในสวนของหนวยงานราชการ 
ผูประกอบการชายแดนและธนาคารพาณิชยไดทราบและเขาใจตรงกัน 

(2.2.2) จัดใหมีการสัมมนารวมกันระหวางธนาคารแหงประเทศไทย กรม
ศุลกากรกรมสรรพากร และผูประกอบการคาชายแดน เพื่อสงเสริมสรางความเขาใจในกลไกของ
การคาและการชําระเงินในพื้นท่ีชายแดนใหมากข้ึน 

(2.2.3) ธนาคารเพ่ือการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทยควรเขามามี
บทบาทในการใหสินเช่ือดอกเบ้ียตํ่าแกผูประกอบการรายยอยในเขตพื้นท่ีชายแดน เพื่อสนับสนุน
การคาตามแนวชายแดนใหมากข้ึน 

3.)  การพัฒนาความรวมมือดานการคากับประเทศเพ่ือนบาน 
3.1)  ดานพิธีการศุลกากร รัฐบาลและหนวยงานท่ีเกี่ยวของควรหามาตรการ

แนวทางพัฒนารวมกันดานการลดข้ันตอนพิธีการดานเอกสารและการตรวจสอบ โดยใชวิธีการ
ตรวจสอบคร้ังเดียวจากตนทางและสามารถผานพิธีการไดในจุดตางๆ กระท้ังถึงปลายทาง 

3.2)  ความรวมมือดานการขนสงระหวางประเทศกลุมประเทศอนุภูมิภาคลุมน้ํา
โขงและกลุมประเทศในเหล่ียมเศรษฐกิจตางๆ ดวยการใชวิธีการขนสงทางรถยนตคร้ังเดียวจนถึง
ปลายทางโดยไมมีการเปล่ียนถายรถขนสง ซ่ึงจะชวยลดตนทุนและระยะเวลาการเดินทาง โดยมี
แนวทางการพัฒนาความรวมมือทางการคาชายแดนจังหวัดตากดังนี้ 

(1)  สงเสริมความสัมพันธทางการคาระหวางไทยกับพมาใหมีความใกลชิด
กันมากยิ่งข้ึน โดยจัดประชุมคณะกรรมาธิการรวมทางการคาไทย-พมา และใหมีการแลกเปล่ียนการ
เยือนระดับรัฐมนตรีของท้ังสองประเทศอยางตอเนื่อง เพื่อสรางสัมพันธอันดีในทุกระดับและแกไข
ปญหาการคาระหวางไทยกับพมาอยางจริงจัง ในขณะเดียวกันควรสนับสนุนงบประมาณแนว
ทางการสรางความสัมพันธระดับจังหวัด/พื้นท่ี เนื่องจากการพัฒนาการคากับพมา ข้ึนอยูภายใตหลัก
ความสัมพันธมากกวาหลักสถิติ 

(2)  สรางความสัมพันธท่ีม่ันคงระหวางประเทศในระยะยาวบนพ้ืนฐานของ
ความไวใจซ่ึงกันและกันขจัดความหวาดระแวงและทัศนคติในแงลบดานตาง ของประชาชนท้ังสองฝาย 
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(3)  จัดต้ังศูนยขอมูลทางการคา เพื่อทําหนาท่ีใหคําแนะนํา เผยแพร ขอมูล
ขาวสารกฎระเบียบและมาตรการตางๆ ทางการคา พรอมท้ังศักยภาพทางเศรษฐกิจและลูทางการ
นําเขา-สงออกสินคาตางๆ ใหนักธุรกิจไดทราบเพ่ือเปนการขยายมูลคาทางการคา 

(4)  หาแนวทางการคาระหวางประเทศในรูปแบบใหมๆ เพื่อขจัดปญหาและ
อุปสรรค ทางการคา การลงทุน ท่ีมีอยูในปจจุบัน เชน การใชระบบการคา Account Balance Tradeท่ี
มีภาครัฐของท้ังสองประเทศเขารวมมือกันดําเนินการภายใตผลประโยชนระหวางประเทศเปนหลักใหญ 

(5)  สงเสริมความรวมมือภาคเอกชนของท้ังสองฝาย เพื่อนําไปสูการรวม
ลงทุนทางธุรกิจการคาใหมากข้ึน 

(6)  สงเสริมและนําใหผูประกอบการที่อยูนอกระบบ เขามาอยูในระบบพิธี
การที่ถูกตองตามกฎหมาย 

(7)  ลดข้ันตอนการปฏิบัติพิธีการศุลกากรจากเดิมท่ีตองผานพิธีการหลาย
ข้ันตอนเชน ลงทะเบียนใบขนสงสินคา ประเมินอากร บันทึกขอมูล ชําระภาษีอากร ส่ังการตรวจ 
ตรวจปลอย เปนตนใหเสร็จส้ิน ณ จุดเดียว (ONE STOP SERVICE) คือ ข้ันตอนพิธีการและตรวจ
ปลอยสินคาเทานั้นอยางแทจริง 

(8)  ควรมีการประสานงานระหวางหนายงานท่ีเกี่ยวของในระดับสวนกลาง
ใหมากข้ึน เพื่อหนวยงานพ้ืนท่ีแตละหนวยสามารถดําเนินงานไดในทิศทางเดียวกัน ทําให
เสริมสรางการคาใหเกิดความคลองตัวและไมเกิดผลกระทบตอภาพรวมของทองถ่ิน 

(9)  ภาครัฐควรมีการกําหนดแผนพัฒนาที่มีการวิเคราะหจุดแข็งจุดออน 
ความไดเปรียบอยางละเอียด เพื่อกําหนดเปาหมายทางการตลาดเชิงรุกและยุทธศาสตรการคาใหเปน
รูปธรรมและเปนไปอยางมีระบบ 

(10)  สงเสริมใหมีความรวมมือและเจรจาในระดับรัฐบาลท้ัง 2 ประเทศ เพื่อ
หารือเกี่ยวกับการขจัดปญหาในเร่ืองการคาการชําระเงินระหวางประเทศ รวมท้ังการผลักดัน
โครงการภายใตกรอบทวิภาคีของ ACMECS ประสบความสําเร็จ โดยเฉพาะโครงการ Sister City 
แมสอด-เมียวดี เพื่อใหการพัฒนาการคาประสบความสําเร็จ 

(11)  ควรแบงแยกกฎหมายระเบียบดานการคาชายแดน และการคาระหวาง
ประเทศอยางชัดเจนเนื่องจากการชายแดนมีปจจัยขอจํากัดหลายดาน ท่ีไมสามารถใชกฎระเบียบ
ตามมาตรฐานสากล โดยเฉพาะการคาชายแดนกับสหภาพพมา ซ่ึงมีชนกลุมนอยตลอดแนวชายแดน
จะเปนอิสระกับรัฐบาล 
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5.3 ขอจํากัดของการศึกษาวิจัยและขอเสนอแนะ 
ในการศึกษาครั้งตอไปจากการศึกษาวิจัยในสวนท่ีเกี่ยวของกับการคานอกระบบของผูวิจัย

นี้ จะใชการศึกษาท่ีมีตัวช้ีวัดแบบใชการสืบคนทางตรง(Direct Approach) โดยการใชแบบสอบถาม
และการสัมภาษณสุมตัวอยางแบบเจาะลึก ซ่ึงเปนวิธีการสํารวจโดยตรงจากผูท่ีมีสวนรวมใน
กิจกรรมดังกลาวและการเขาไปอยูในพื้นท่ีการศึกษา เพื่อใหไดรายละเอียดและโครงสรางของ
ขอมูลท่ีชัดเจน แตการศึกษาในลักษณะน้ีจะมีขอจํากัดในการใหความรวมมือของกลุมตัวอยาง
รวมท้ังเวลาและกําลังคนท่ีใชในการศึกษาซ่ึงการศึกษาในลักษณะนี้อาจจะใชวิธีการวัดแบบการ
สืบคนทางออม (Indirect Approach) ท่ีเปนการวัดท่ีจะใหผลในภาพรวมควบคูไปดวยโดยการใช
ตัวช้ีวัดมาทําการเปรียบเทียบ เชน ปริมาณเงินในตลาด(เนื่องจากการคานอกระบบจะนิยมใชเงินสด) 
การใชตัวเลขของการใชพลังงานเปรียบเทียบกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ(ถาตัวเลขผกผันกัน
อาจจะแสดงวามีการคานอกระบบเกิดข้ึนไดมากหรือนอย) หรือการวัดหลายมิติโดยการสราง
แบบจําลองโดยใชตัวแปรท่ีเปนสาเหตุและดัชนีช้ีวัดหลายตัว ฯลฯ และผูท่ีจะทําการศึกษาควรจะให
ความสําคัญกับเครือขายของความสัมพันธในเชิงพฤติกรรมของความสัมพันธในลักษณะตางตอบ
แทน การมีผลประโยชนรวมกันและความเขาใจซ่ึงกันและกันของกลุม 


