
 บทที ่4 
หอมหัวใหญ่และการนําเข้าผ่านด่านศุลกากรแม่สอด 

 
ในบทน้ีเป็นการแสดงถึงรายละเอียดเก่ียวกบัการคา้ระหว่างราชอาณาจกัรไทยกับ

สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า โดยเน้ือหาภายในระบบการตลาดของหอมหัวใหญ่ในฐานะพืช
เศรษฐกิจท่ีสําคญั ความสัมพนัธ์ระหว่างภาคการผลิต การตลาด การคา้ระหว่างประเทศซ่ึงมี
รายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 
4.1. การผลติและการตลาดหอมหัวใหญ่ 

 
เป็นการศึกษาโดยการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากเอกสารและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ท่ีมี

ความเก่ียวขอ้งกบัระบบการผลิตและการตลาดหอมหวัใหญ่ในประเทศ 
4.1.1. การปลูกหอมหัวใหญ่ในไทย 
หอมหัวใหญ่เป็นพืชเศรษฐกิจชนิดหน่ึงของประเทศไทย แหล่งผลิตหอมหัวใหญ่ท่ี

สําคญัของไทย มีพื้นท่ีส่วนใหญ่อยู่ทางภาคเหนือ ไดแ้ก่ จงัหวดัเชียงใหม่ เชียงราย นครสวรรค ์
ส่วนในภาคตะวนัตกมีพื้นท่ีเพาะปลูกอยู่ท่ี จงัหวดักาญจนบุรี หอมหัวใหญ่สามารถทาํการผลิตได้
เพียงปีละ 1 คร้ัง โดยเร่ิมมีการเก็บเก่ียวตั้งแต่เดือน ธนัวาคม-เมษายน จากนั้นจะเก็บรักษาผลผลิต
ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม-ตุลาคม (มีนา, 2553) พนัธ์ุหอมหัวใหญ่ท่ีนิยมปลูก คือ พนัธ์ุ Yellow 
Grannex 33, Yellow Grannex 429, Superrex และ Savanah Sweet ซ่ึงเป็นพนัธ์ุลูกผสม (กรม
วิชาการเกษตร, 2553) จากตารางท่ี 4.1 พื้นท่ีเพาะปลูกหอมหวัใหญ่ของประเทศไทยปี 2553 มีพื้นท่ี
เพาะปลูก 11,076 ไร่ เน้ือท่ีเก็บเก่ียว 10,892 ไร่ ผลผลิตรวมอยูท่ี่ 46,464 ตนั ผลผลิตเฉล่ียต่อไร่อยูท่ี่ 
4,266 กิโลกรัม ราคาท่ีเกษตรกรขายได ้12.55 บาทต่อกิโลกรัม (สาํนกังานเศรษฐกิจการเกษตร, 
2553)  
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ตารางที ่4.1  หอมหัวใหญ่: เนื้อที่ ผลผลิต ผลผลิตต่อไร่ ราคา และมูลค่าของผลผลิตตามราคาที่
เกษตรกรขายได้ ปี 2544-2553 

 
ปี เน้ือท่ี

เพาะปลูก 
(ไร่) 

เน้ือท่ีเกบ็
เก่ียว (ไร่) 

ผลผลิต 
(ตนั) 

การผลิตต่อ
ไร่ (กก.) 

ราคาท่ี
เกษตรกร
ขายได ้

(บาท/กก.) 

มูลค่า
ผลผลิตตาม
ราคาท่ีขาย

ได ้ 
(ลา้นบาท) 

2544 19,922 19,817 78,469 3,960 4.96 389 
2545 17,448 17,052 69,292 4,064 4.86 337 
2546 15,143 12,220 37,881 3,100 8.20 311 
2547 17,672 14,218 88,500 6,225 1.59 141 
2548 12,161 11,665 57,355 4,917 3.98 228 
2549 9,456 8,875 38,427 4,330 8.30 319 
2550 11,726 11,121 52,748 4,743 8.35 440 
2551 12,099 9,844 46,428 4,716 3.87 180 
2552 10,131 9,473 44,977 4,748 5.58 251 
2553 11,076 10,892 46,464 4,266 12.55 583 

ท่ีมา : สาํนกังานเศรษฐกิจการเกษตร, 2553 
 
ปัจจุบนัประเทศมีพื้นท่ีปลูกหอมหวัใหญ่มาก ทาํใหผ้ลผลิตออกสู่ตลาดพร้อมกนัมีผล

ให้ราคาตกตํ่า รัฐบาลและสหกรณ์ผูป้ลูกหอมหัวใหญ่จึงกําหนดเขตเศรษฐกิจไวคื้อ จังหวัด
เชียงใหม่ และจงัหวดักาญจนบุรี ดงัแสดงในภาพ 4.1 
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ภาพท่ี 4.1 แหล่งเพาะปลูกหอมหวัใหญ่ในประเทศไทยปี พ.ศ. 2553 

ท่ีมา : สาํนกังานเศรษฐกิจการเกษตร 2553 
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4.1.2. ความสําคญัของหอมหัวใหญ่ 
จากตาราง 4.1 หอมหวัใหญ่เป็นพืชท่ีสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ ซ่ึงสามารถสร้างมูลค่า

ให้กบัเกษตรกรในปี 2553 เป็นมูลค่าอยู่ท่ี 583 ลา้นบาท โดยเพิ่มข้ึนจากปี 2552 ซ่ึงสามารถสร้าง
มูลค่าให้กบัเกษตรอยูท่ี่ 251 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนถึง 332 ลา้นบาท จากตารางท่ี 4.2 พบว่าในปี 2551
ประเทศจีนสามารถผลิตหอมหัวใหญ่ไดเ้ป็นอนัดบั 1 สามารถผลิตไดท่ี้ 20.817 ลา้นตนั โดยมี 
อินเดีย และสหรัฐอเมริกา มีผลผลิตอยูท่ี่ 8.178 และ 3.349 ลา้นตนั ตามลาํดบั ในขณะท่ีไทยมีเน้ือท่ี 
สามารถผลิตได ้46,000 ตนั เม่ือเปรียบผลผลิตท่ีผลิตไดท้ัว่โลกท่ีสามารถผลิตได ้66.596 ลา้นตนั คิด
เป็นร้อยละ 0.069 (สาํนกังานเศรษฐกิจการเกษตร,2552) โดยประเทศท่ีมีการเพาะปลูกมาท่ีสุด คือ 
ประเทศจีน ขณะท่ีประเทศผูน้าํเขา้รายใหญ่คือ เยอรมนั ประเทศท่ีมีส่งออกมากท่ีสุด คือ อินเดีย 
ส่วนไทยส่งออกร้อยละ 15 ของผลผลิตทั้งหมด โดยตลาดท่ีไทยส่งออกท่ีสาํคญัคือ ญ่ีปุ่น (สาํนกั
ส่งเสริมและพฒันาการเกษตร กลุ่มยทุธศาสตร์และสารสนเทศ, 2553)  
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ตารางที ่4.2  หอมหัวใหญ่  : เนือ้ที่เกบ็เกีย่ว ผลผลิต และผลิตต่อไร่ ของประเทศผู้ผลิตที่สําคัญ 10 
อนัดับแรก ปี 2549-2551 
 

ลาํดบั
ท่ี 

ประเทศ เน้ือท่ีเกบ็เก่ียว (1,000 ไร่) ผลผลิต (1,000 ตนั) ผลผลิตต่อไร่ (กก.) 
2549 2550 2551 2549 2550 2551 2549 2550 2551 

1 จีน 5,944 6,257 6,257 19,598 20,567 20,817 3,297 3,287 3,327 
2 อินเดีย 4,798 5,029 5,029 10,847 12,156 8,178 2,261 2,417 1,626 
3 สหรัฐอเมริกา 412 403 388 3,250 3,602 3,349 7,883 8,941 8,626 
4 ปากีสถาน 929 821 957 2,056 1,816 2,015 2,212 2,212 2,106 
5 ตุรกี 409 405 469 1,765 1,859 2,007 4,315 4,586 4,282 
6 รัสเซีย 763 783 804 1,789 1,857 1,900 2,344 2.371 2,364 
7 อียปิต ์ 227 290 331 1,120 1,486 1,728 4,924 5,116 5,229 
8 อิหร่าน 370 313 313 2,038 1,700 1,700 5,505 5,440 5,440 
9 บราซิล 396 398 398 1,346 1,360 1,300 4,338 4,611 4,660 
10 เมก็ซิโก 285 269 269 1,238 1,387 1,252 4,338 4,611 4,660 
.           
.           

35 ไทย 9 11 10 38 53 46 4,330 4,743 4,716 
 อ่ืนๆ 7,793 8,053 7,991 21,119 21,967 22,302 2,710 2,716 2,791 

รวม  22,336 23,069 23,214 66,205 69,812 66,596 2,964 3,026 2,869 
ท่ีมา : องคก์ารอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ ปรับปรุงโดยสาํนกังานเศรษฐกิจการเกษตร  
หมายเหตุ : * ประเทศไทยอยูอ่นัดบัท่ี 35 ของโลก 

 
จากตารางท่ี 4.3 ปริมาณการนาํเขา้หอมหัวใหญ่ (คลงัทณัฑบ์น) ตั้งแต่เดือนตุลาคมปี 

2553 ถึงเดือนกรกฎาคม ปี 2554 เป็นปริมาณ 10,556.02 ตนั คิดเป็นมูลค่าการนาํเขา้อยูท่ี่ 91.451 
ลา้นบาทในปี 2554 (ด่านศุลกากรอาํเภอแม่สอด, 2554)   
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ตารางที ่4.3  สินค้านําเข้า ที่มีมูลค่าสูงสุด 10 อันดับ ณ ด่านศุลกากรแม่สอด ประจําปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2554 ตั้งแต่ ตุลาคม 2553- กรกฎาคม 2554 
ประเภทสินค้านําเข้า 
ลาํดบัท่ี รายการสินคา้ ปริมาณ มูลค่า (บาท) 

1 ส่ิงประดิษฐท์าํดว้ยไม ้ 23,072.52 ตนั 280,882,816.00 
2 โค-กระบือมีชีวิต 46,996 ตวั 187,984,000.00 
3 หอมหวัใหญ่ (เขา้คลงัทณัฑบ์น) 10,556.20 ตนั 91,451,270.00 
4 สินแร่พลวง (บางส่วนเขา้คลงั) 6,074.49 ตนั 90,418,749.88 
5 กระเพาะปลาตากแหง้ 45.18 ตนั 22,076,448.34 
6 ปลาเบญจพรรณ 1,148.27 ตนั 17,716,157.82 
7 ปูทะเลมีชีวิต 578.06 ตนั 17,467,017.86 
8 ถ่านไม ้ 7,268.24 ตนั 15,984,238.30 
9 ถัว่เขียวผวิมนั 1,057.92 ตนั 10,280,749.50 
10 ปลาไหลนา 191.77 ตนั 8,564,470.26 

ท่ีมา : ด่านศุลกากรแม่สอด  
 

4.1.3. สถานการณ์การผลติและการตลาดหอมหัวใหญ่ 
สถานการณ์การผลติหอมหัวใหญ่ 
จากตารางท่ี 4.4 พื้นท่ี เพาะปลูกหอมหวัใหญ่ปี 2553 มีเน้ือท่ีเพาะปลูกอยูท่ี่ 11,076 ไร่ 

ผลผลิตรวมอยูท่ี่ 46,464 ตนั มีผลผลิตต่อไร่อยูท่ี่ 4,195 กิโลกรัมต่อไร่ และคาดว่าในปี 2554 จะมี
พื้นท่ีในการปลูกหอมหวัใหญ่เพิ่มข้ึนท่ี 11,259 ไร่ เพิ่มข้ึนจากปี 2553 ร้อยละ 1.65 และผลผลิตรวม
เท่ากบั 48,458 ตนั เพิ่มข้ึนร้อยละ 4.29 เม่ือเทียบกบัปี 2553 และผลผลิตต่อไร่เพิ่มข้ึนร้อยละ 2.60 
เม่ือเทียบกบัปีเดียวกนั (พาณิชยจ์งัหวดัเชียงใหม่, 2553) และสถานการณ์การผลิตหอมหัวใหญ่มี
ผลผลิตออกสู่ตลาด 52,550 ตนั ซ่ึงออกสู่ตลาดร้อยละ 20 ของผลผลิตทั้งหมด และจะออกสู่ตลาด
ช่วงเดือนกุมภาพนัธ์ถึงเดือนมีนาคม ราคาหอมหัวใหญ่ตดัจุกอยู่ท่ี กิโลกรัมละ 15-16 บาท ราคา
เหมาไร่อยูท่ี่ 40,000-60,000 บาทต่อไร่ ทาํใหเ้กษตรกรมีกาํไรอยูท่ี่ไร่ละ 20,000 – 40,000 บาทต่อไร่ 
โดยเร่ิมมีการส่งออกไปญ่ีปุ่นบา้งแลว้ คาดว่าปริมาณการส่งออกใกลเ้คียงกบัปีท่ีผ่านมา เน่ืองจาก
ญ่ีปุ่นยงัตอ้งการหอมหวัใหญ่ (สาํนกัวิจยัเศรษฐกิจการเกษตร, 2554)  
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ตารางที ่4.4  เปรียบเทียบเนื้อที่เพาะปลูก ผลผลิต และผลิตต่อไร่ของหอมหัวใหญ่ รวมทั้งประเทศ 

รายภาค และรายจังหวดั ปี 2553 กบัปี 2554 
จงัหวดั เน้ือท่ีเพาะปลูก (ไร่) ผลผลิต (ตนั) ผลผลิตต่อไร่ (กก./ไร่) 

2553 2554 % 
(+/-) 

2553 2554 % 
(+/-) 

2553 2554 % 
(+/-) 

ภาคเหนือ 10,731 10,909 1.66 45,282 47,203 4.24 4,220 4,327 2.54 
ภาคกลาง 345 350 1.45 1,182 1,255 6.18 2,426 3,586 4.66 
เชียงราย 1,320 1,331 0.83 3,981 4,025 1.11 3,016 3,024 0.27 
เชียงใหม่ 8,976 9,119 1.59 39,811 41,574 4.43 4,435 4,559 2.80 
นครสวรรค ์ 435 459 5.52 1,490 1,604 7.65 3,425 3,495 2.04 
กาญจนบุรี 345 350 1.45 1,182 1,255 6.18 3,426 3,587 4.70 
รวมทั้งประเทศ 11,076 11,259 1.65 46,464 48,458 4.29 4,195 4,304 2.60 
ท่ีมา : วารสารพยากรณ์ผลผลิตการเกษตร ปีท่ี 25 ฉบบัท่ี 3 เดือน กนัยายน 2553 สาํนกังานเศรษฐกิจ
การเกษตร 

การตลาดและระบบการตลาดหอมหัวใหญ่ 
จากภาพ 4.2 ปริมาณการส่งออกหอมหัวใหญ่ในปี 2551 มีปริมาณการส่งออกอยู่ท่ี 

39,346 ตนัเทียบกบัปี 2552 อยูท่ี่ 10,312 ตนั ซ่ึงมีขนาดการส่งออกลดลง ร้อยละ 73.79 เม่ือเทียบกนั
กบัปี 2551 ขณะมูลค่าการส่งออกปี 2551 มีมูลค่าการส่งออกอยูท่ี่ 390 ลา้นบาท เทียบกบัปี 2552 มี
มูลค่าการส่งออกอยูท่ี่ 89.5 ลา้นบาท ซ่ึงลดลง ร้อยละ 77.05 เม่ือเทียบกบัปี 2551 ในขณะท่ี ปริมาณ
การนาํเขา้หอมหัวใหญ่ปี 2551 อยูท่ี่ 31,093 ตนั เทียบกบัปี 2552 มีปริมาณการนาํเขา้อยูท่ี่ 37,691 
ตนั ซ่ึงเพิ่มข้ึน ร้อยละ 21.22 เม่ือเทียบกบัปี 2551 และมูลค่าการนาํเขา้ปี  2551 อยูท่ี่ 276.4 ลา้นบาท 
เทียบกบั ปี 2552 อยูท่ี่ 335.2 ลา้นบาท เพิ่มข้ึน ร้อยละ 21.27 เม่ือเทียบกบัปี 2551 (ฐานการคา้การ
ลงทุน พาณิชยจ์งัหวดัเชียงใหม่, 2553) 



 

ท่ีมา : ฐานกา
 

ดว้ยค่านายห
ในภาคเหนือ
ภาคเหนือแล
ไม่ว่าราคาจะ
ผูค้า้ท่ีมีประส
จึงมีอิทธิพล
เน่ืองจากควา
ออกจากกรุง

ภาพท่ี  4.2 ร
มกราคม ปี 2
ารคา้การลงทุ

4.1.4. ปัจจัย
ระดบัราคาห
นา้และค่าขน
อและกาญจน
ะกาญจนบุรีร
ะลดลงขนาด
สบการณ์ในก
ลมากในการก
ามสาํคญัทางธ
เทพมหานคร

ราคาความเคลื
2553 
น จงัหวดัเชีย

ยทีม่ีผลต่อการ
หอมหัวใหญ่แ
นส่ง ถา้หากว่า
บุรีส่งหอมหั
รายใหญ่ๆ กอ็
ไหนเน่ืองจา
การคา้มานาน
กําหนดราคา
ธุรกิจทาํใหพ้่
ร ซ่ึงพ่อคา้สา
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ล่ือนไหวส่งออ

ยงใหม่ 

รกาํหนดราคา
แหล่งผลผลิต
าราคาในตลา
ัวใหญ่ไปขาย
อาจเก็บสินคา้
กพ่อคา้หอมห
น ทาํให้มีลูกค้
าโดยไม่จาํเป็
่อคา้สามารถ
มารถไดรั้บอ

 

อก-นาํเขา้หอ

าและมูลค่ากา
ตจะข้ึนกบัราค
าดกรุงเทพมห
ยในตลาดกรุ
าไวช้ัว่คราว น
หัวใหญ่รายใ
คา้ประจาํส่งห
ป็นต้องรวมห
เป็นผูน้าํในด้
อยา่งรวดเร็วแ

อมหวัใหญ่ ระ

ารนําเข้า 
คาขายส่งในต
หานครสูงพอก
งเทพมหานค
นอกจากมีควา
ใหญ่ๆ มีจาํนว
หอมหัวใหญ่ใ
หัวกันกาํหน
า้นราคาโดยใ
และสามารถค

ะหวา่งปี 2551

ตลาดในกรุงเ
ก็จะดึงดูดให้
คร ถา้ราคาตํ่า
ามจาํเป็นอ่ืนที
วนไม่มากนกั
ให้ ดงันั้นพ่อค
ดราคาโดยต
ใชข้อ้มูลสินค้
คาดคะเนไปถึ

 
1 ถึงเดือน 

เทพฯ หัก
ก้บัพ่อคา้
าพ่อคา้ใน
ท่ีตอ้งขาย
กและเป็น
คา้เหล่าน้ี
ตรง ทั้ งน้ี
คา้เขา้และ
ถึงอุปทาน
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ของสินคา้เป็นวนัๆ โดยดูจากใบส่งสินคา้และขอ้มูลไดจ้ากพอ่คา้ดว้ยกนัในกรุงเทพมหานคร ดงันั้น
พ่อคา้เหล่าน้ีจึงสามารถท่ีจะเพิ่มลดราคาสินคา้ลงจากช่วงเวลาก่อนได้โดยยึดหลกัอุปสงค์และ
อุปทานของตนโดยเฉพาะ โดยทางตรงกนัขา้มพอ่คา้อ่ืนๆ กจ็ะปรับราคาสินคา้ของตนเองเพื่อใหเ้ขา้
กบัราคาของพ่อคา้กลุ่มต่างๆ ราคาของพ่อคา้แต่ละคนในแต่ละเวลาจะแตกต่างกนับา้งเลก็นอ้ยทั้งน้ี
ยอ่มข้ึนอยูก่บัปริมาณสินคา้ท่ีคาดวา่จะซ้ือไดท้ั้งตนเองและพ่อคา้รายอ่ืนทั้งน้ีรวมถึงระบบการตลาด
และการจาํหน่ายผลผลิต (ภาคผนวก ข) (กรมการคา้ภายใน, 2529)  

 
4.2. ข้อมูลการค้าระหว่างไทยกบัสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า 
 

ขอ้มูลเบ้ืองตน้ของการคา้ระหว่างไทยและสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า  ในส่วนน้ี
แสดงถึงรายละเอียดท่ีแสดงถึงความเขา้ใจในระบบและระเบียบการคา้ พฒันาการทางการคา้ 
ขอ้จาํกัด ขั้นตอนและวิธีการในการนําเขา้ และส่งออกสินคา้ เส้นทางและวิธีการในการขนส่ง
ตลอดจนปัญหา อุปสรรคและแนวโนม้อนาคตการคา้สายน้ี ดงัแสดงในรายละเอียด ดงัต่อไปน้ี  

เป็นท่ีทราบกนัดีว่าประเทศไทยมีอาณาเขตพรมแดนติดกบัสาธารณรัฐแห่งสหภาพ
พม่า ซ่ึงไทยและสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่ามีแนวพรมแดนต่อเน่ืองกนัถึง 2,401 กิโลเมตรโดยมี
จงัหวดัชายแดนไทยทั้งหมด 10 จงัหวดั ไดแ้ก่ แม่ฮ่องสอน เชียงราย เชียงใหม่ ตาก กาญจนบุรี 
ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขนัธ์ ชุมพร และระนอง ซ่ึงจงัหวดัท่ีมีศกัยภาพทางดา้นการคา้ชายแดน
ระหว่างไทยกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่ามี 7 จงัหวดั ไดแ้ก่ แม่ฮ่องสอน (ด่านศุลกากร
แม่ฮ่องสอน) เชียงราย (ด่านศุลกากรแม่สาย) เชียงใหม่ (ด่านศุลกากรเชียงดาว) ตาก (ด่านศุลกากร
แม่สอด) กาญจนบุรี (ด่านศุลกากรสงัขละบุรี) ประจวบคีรีขนัธ์ (ด่านศุลกากรประจวบคีรีขนัธ์) และ
ระนอง (ด่านศุลกากรระนอง) ส่วนจงัหวดัท่ีไม่มีการคา้ชายแดน ไดแ้ก่ ราชบุรี เพชรบุรี และชุมพร 
เน่ืองจากพรมแดนเป็นภูเขาและพื้นท่ีป่า ไม่มีชุมชนอยูอ่าศยั  

4.2.1. ปริมาณการค้าไทยและสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า 
การคา้ระหวา่งไทยกบัสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่ามีมานานแลว้ แต่ปริมาณทางการคา้

มีไม่มากนกัเน่ืองจากขอ้จาํกดัในดา้นต่างๆทั้งดา้นกฏหมายและขอ้กาํหนดกีดกนั โดยเฉพาะปัญหา
ทางการเมืองของสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า และปัญหาดา้นชายแดนของไทยเน่ืองจากเป็นพื้นท่ี
ภูเขา ทาํให้ปริมาณการคา้ระหว่างไทยกบัสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่ามีไม่มากนัก ดงัแสดงใน
ตารางท่ี 4.5 ในปี 2554 ช่วงไตรมาสแรก พบวา่มูลค่าการคา้พียง 864.02 ลา้นเหรียญสหรัฐ เม่ือเทียบ
กบัมูลค่าการคา้โลกในช่วงเวลาเดียวกนั (ICSC, 2554) 
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ตารางที ่4.5.  มูลค่าการค้ารวมไทย-พม่า 

รายการ มูลค่า (ลา้นเหรียญสหรัฐ) 
2551 2552 2553 2553 

(ม.ค.-ก.พ.) 
2554 

(ม.ค.-ก.พ.) 
ไทย-โลก 
มูลค่าการคา้ 356,998.46 286,089.66 377,718.13 55,273.76 70,319.54 
การส่งออก 177,775.20 152,426.29 195,311.59 28,102.00 35,615.15 
การนาํเขา้ 179,223.26 133,663.37 182,406.54 27,171.76 34,704.38 
ดุลการคา้ -1,448.06 18,762.91 12,905.05 930.25 910.77 
ไทย-พม่า 
มูลค่าการคา้ 4,707.54 4,326.28 4,886.82 681.09 864.02 
การส่งออก 1,331.32 1,544.70 2,072.96 327.90 429.41 
การนาํเขา้ 3,376.22 2,781.58 2,813.87 353.20 43.60 
ดุลการคา้ -2,044.90 -1,236.88 -740.91 -25.30 -5.19 
ท่ีมา : ศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สาํนกัปลดักระทรวงพาณิชย ์โดยความร่วมมือ
จากกรมศุลกากร 
 

ในส่วนของปริมาณการนาํเขา้ส่งออกของสินคา้ ณ ด่านศุลกากรแม่สอด จงัหวดัตาก 
ตามตารางท่ี 4.6 พบว่าสินคา้ท่ีไทยนาํเขา้ส่วนใหญ่จากสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่าเป็นผลิตภณัฑ์
พวกเฟอร์นิเจอร์ท่ีทาํจากไม ้โคกระบือมีชีวิต พืชไร่ สินแร่ ซ่ึงเป็นมูลค่ารวมของสินคา้ท่ีนาํเขา้ 25 
อนัดบัแรกอยูท่ี่ 844 .96 ลา้นบาท ขณะท่ีสินคา้ท่ีไทยส่งออกไปยงัสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า ส่วน
ใหญ่เป็นสินคา้ท่ีเก่ียวกบั พลงังานเช้ือเพลิง ยานพาหนะ อาหารก่ึงสําเร็จรูป โดยมีมูลค่ารวมของ
สินคา้ท่ีส่งออก 25 อนัดบัแรกอยู่ท่ี 10,043.40 ลา้นบาท (ด่านศุลกากรแม่สอด, 2554)ซ่ึงถา้มอง
เฉพาะมูลค่าของด่านน้ีแลว้ถือวา่ไทยไดเ้ปรียบดุลการคา้อยู ่แต่ถา้มองภาพโดยรวมแลว้ จากตารางท่ี 
4.5 พบว่า ไทยยงัขาดดุลทางการคา้กบัสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่าอยู่ สินคา้ท่ีไทยนาํเขา้มาจาก
สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า ซึงมีมูลค่าอยูท่ี่ 2,595.4 58.5 และ71.8 ลา้นเหรียญ คือ ก๊าซธรรมชาติ 
เน้ือสัตวส์าํหรับการบริโภค และ ไมซุ้ง ไมแ้ปรรูปและผลิตภณัฑจ์ากไม ้ ตามลาํดบั ส่วนสินคา้ท่ี
ไทยส่งออกไปยงัสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า คือ นํ้ ามนัสําเร็จรูป เคร่ืองด่ืม และปูนซีเมนต ์ซ่ึงมี
มูลค่า 286.0 155.9 และ 149.7 ลา้นเหรียญ ตามลาํดบั  
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ตารางที ่4.6   10 อนัดับสินค้านําเข้าไทย-พม่า ปีงบประมาณ 2554 (ตุลาคม 2553- สิงหาคม 2554) 
ท่ี ชนิดสินคา้ มูลค่า (ลา้นบาท) 
1 เฟอร์นิเจอร์ส่ิงประดิษฐท์าํดว้ยไม ้ 294.464 
2 โคมีชีวิต 141.220 
3 สินแร่พลวง (เขา้คลงัฯ) 94.414 
4 หอมหวัใหญ่ (เขา้คลงัทณัฑบ์น) 91.679 
5 กระบือมีชีวิต 56.284 
6 กระเพาะปลาตากแหง้ 22.376 
7 ปลาเบญจพรรณ 19.712 
8 ปูทะเลมีชีวิต 19.256 
9 ถ่านไมส้กั, ไมแ้ดง 16.871 
10 ถัง่เขียวผวิมนั 10.280 

อ่ืนๆ 78.404 
รวมมูลค่า 844.960 
ท่ีมา : ด่านศุลกากรแม่สอด จงัหวดัตาก 
 

4.2.2. รูปแบบการค้าไทยและสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า  
การคา้ชายแดนของภาคเหนือกบัพม่า กระทาํใน 2 รูปแบบ คือ การคา้ท่ีผ่านพิธีการ

ทางศุลกากรและการคา้นอกระบบ (ไม่ผา่นพิธีการทางศุลกากร) (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2537)  
การคา้ท่ีผา่นพิธีการทางศุลกากร 
เป็นการนาํเขา้และส่งออกสินคา้ท่ีตอ้งผา่นพิธีการทางดา้นศุลกากรตามจุดการคา้ตาม

จงัหวดัชายแดนไทย การนาํเขา้สินคา้จะนาํเขา้โดยผูน้าํเขา้ส่งออกท่ีจดทะเบียนเป็นผูป้ระกอบการ
นาํเขา้ส่งออก  

การคา้นอกระบบ(ไม่ผา่นพิธีการทางศุลกากร) 
เป็นการคา้ท่ีไม่ผ่านพิธีการทางศุลกากร การคา้ชายแดนท่ีมีลกัษณะการลกัลอบเกิด

จากสาเหตุหลายประการ คือ 
1. ลกัษณะภูมิประเทศท่ีแนวชายแดนไทยพม่า ตั้งแต่อาํเภออุม้ผาง จงัหวดัตากถึง

อาํเภอเชียงแสน จงัหวดัเชียงราย ซ่ึงมีความยาวกว่า 1,000 กิโลเมตร มีสภาพเป็นป่าเขาและบางช่วง
แบ่งพรมแดนดว้ยลาํนํ้า เช่น นํ้าแม่สายซ่ึงคบัแคบ ทาํใหส้ะดวกต่อการลกัลอบขนส่งสินคา้ 



28 
 

2. นโยบายและมาตรการของรัฐบาลสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า ซ่ึงเดิมหา้มเอกชนคา้
ระหว่างประเทศ แมจ้ะผ่อนคลายให้เอกชนและสหกรณ์คา้ไดต้ั้งแต่ปี 2531 เป็นตน้มา แต่ก็ยงัมี
มาตรการอ่ืนๆ ท่ีเป็นขอ้จาํกดัท่ีสาํคญัไดแ้ก่ ห้ามเอกชนถือเงินตราต่างประเทศ ห้ามเอกชนคา้และ
ส่งออกสินคา้สาํคญั 23 ชนิด เช่น ไม ้อญัมณี โค เป็นตน้ และหา้มนาํเขา้สินคา้บางชนิดจากไทยเม่ือ
ปี 2534 รวมทั้งการปิดด่านการคา้หลายคร้ัง 

3. สินคา้บางประเภทรัฐบาลไทยหา้มนาํเขา้หรือตอ้งขออนุญาตนาํเขา้ เช่น ถัว่เหลือง 
หอมแดง กระเทียม เป็นตน้ รวมทั้งมาตรการควบคุมโรคติดต่อของสัตวท่ี์นาํเขา้ โดยเฉพาะโค ทาํ
ใหน้าํเขา้แบบลกัลอบ 

4. ชายแดนดา้นจงัหวดัตากและแม่ฮ่องสอน เป็นพื้นท่ีอาศยัของชนกลุ่มนอ้ยพม่า (กระ
เหร่ียง) ซ่ึงเป็นปฏิปักษก์บัรัฐบาลพม่า และก่อนปี 2529 มีอิทธิพลต่อการคา้ชายแดนมากกว่ารัฐบาล
สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า การคา้ตอ้งกระทาํผ่านชนกลุ่มนอ้ย การคา้ส่วนใหญ่จึงกระทาํในรูป
ลกัลอบ 

5. มีการซ้ือสินคา้ผิดกฎหมายจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า เช่น ฝ่ิน เฮโรอีน และ
ลกัลอบนาํเขา้ไมข้ณะเดียวกนักมี็การขายสินคา้ผดิกฎหมาย เช่น อาวธุสงคราม 

6. แมว้่ารัฐบาลจะไม่จดัเก็บอากรขาออกสินคา้ท่ีผา่นด่านฯ แต่ผูส่้งออกก็เกรงว่าการ
ปรากฏยอดส่งออกเป็นการเปิดเผยตวั และมีผลต่อการเสียภาษีเงินไดท่ี้สูงข้ึน ขณะเดียวกนัการ
ลกัลอบนาํเขา้สามารถลดภาระค่าอากรขาเขา้ 

กลุ่มผูป้ระกอบการ 
ผูป้ระกอบการการคา้ชายแดนแม่สอดส่วนใหญ่เป็นผูป้ระกอบการในกรุงเทพและ

ผูป้ระกอบการในทอ้งถ่ินท่ีมีเครือข่ายและมีความคุน้เคยกบัพ่อคา้พม่า โดยติดต่อคา้ขายมานาน 
สามารถใชภ้าษาพม่าในการติดต่อได ้ในขณะท่ีผูป้ระกอบการในต่างจงัหวดัมีจาํนวนนอ้ยราย โดย
สามารถแยกผูป้ระกอบการท่ีคา้ขายกบัพม่า ได ้2 ประเภท คือ 

1) ผูป้ระกอบการส่งออก ผูส่้งออกสินคา้ไทยผา่นด่านอาํเภอแม่สอด ส่วนใหญ่จะเป็น
ผูป้ระกอบการทอ้งท่ี ผูป้ระกอบการจากกรุงเทพ และผูป้ระกอบจากจงัหวดัอ่ืนๆ สินคา้ส่วนใหญ่จะ
เป็นสินคา้อุปโภคบริโภค อาทิเช่น ผงชูรส นํ้ามนัพืช ยารักษาโรค ผา้ผนื ฯลฯ 

2) ผูป้ระกอบการนาํเขา้ การนาํเขา้ส่วนใหญ่จะเป็นการนาํเขา้ผูป้ระกอบการในทอ้งท่ี 
รองลงมาจะเป็นผูป้ระกอบการจากกรุงเทพฯ และจงัหวดัอ่ืนๆ โดยผูป้ระกอบการทอ้งถ่ินจะมีทั้ง
ลกัษณะนิติบุคคล และบุคคลธรรมดา ซ่ึงสามารถแบ่งเป็นกลุ่มผูน้าํเขา้สินคา้ท่ีสาํคญั อาทิเช่น กลุ่ม
ผูน้าํเขา้ไมแ้ละส่ิงประดิษฐ ์กลุ่มผูน้าํเขา้ผลิตภณัฑท์ะเล สินคา้เกษตร และกลุ่มผูน้าํเขา้โค-กระบือ มี
ชีวิต ซ่ึงจากสถิติการนาํเขา้มาในปัจจุบนั มูลค่าการนาํเขา้เฟอร์นิเจอร์และผลิตภณัฑไ์ม ้มีแนวโนม้
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เพิ่มข้ึน เน่ืองจากกระทรวงพาณิชยไ์ดป้ระกาศอนุญาตให้นาํเขา้ไดเ้ป็นเวลา 1 ปี นบัจากวนัออก
ประกาศ 

วิธีการคา้และการเคล่ือนยา้ยสินคา้ 
การส่งออก ขอ้มูลจากธนาคารแห่งประเทศไทย ผูส่้งอกไทยจาํหน่ายสินคา้ให้พ่อคา้

พม่า ทั้งพอ่คา้ขายส่ง และพอ่คา้ขายปลีกจากเมืองต่างๆ ทั้งเมืองเมาะแหม่ง ผาอนั ยา่งกุง้ และเมียวดี 
โดยตรง หรือ จาํหน่ายผา่นพอ่คา้ขายส่งท่ีเมืองเมียวดี แลว้กระจายสินคา้ไปยงัเมืองต่างๆ ในพม่าอีก
ทอดหน่ึง การสั่งซ้ือสินคา้จากพ่อคา้พม่าทาํหลายวิธี ทั้งทางโทรศพัท ์โทรสาร การเดินทางเขา้ไป
ติดต่อคู่คา้ในพม่าดว้ยตนเอง พ่อคา้พม่าเดินทางเขา้มาติดต่อโดนตรงท่ีร้าน หรือฝากผา่นบุคคลอ่ืน
เขา้มาซ้ือให้ท่ีฝ่ังประเทศไทย หลกับานการคา้ส่วนใหญ่เป็นใบกาํกบัสินคา้ แต่อาจทาํใบสั่งซ้ือบา้ง
ในบางคร้ัง เพ่ือใชเ้ป็นหลกัฐานในการขอสินเช่ือจากสถาบนัการเงิน ลกัษณะการส่งสินคา้มีหลาย
รูปแบบ ดงัน้ี 

1) พ่อคา้ชายแดนในทอ้งถ่ิน เป็นผูส้ั่งซ้ือและรวบรวมสินคา้จากส่วนกลาง หรือใน
ทอ้งถ่ินตามคาํสัง่ซ้ือของพอ่คา้พม่า และเป็นผูท้าํพิธีการส่งออก 

2) พ่อคา้ชายแดนทาํหน้าท่ีเป็นเสมือนตวัแทนจาํหน่ายให้บริษทั โรงงานจาก
ส่วนกลางในการติดต่อซ้ือขายกบัพ่อคา้พม่า กรณีน้ีพ่อคา้ชายแดนอาจดาํเนินการขนส่งสินคา้ดว้ย
ตนเองหรือทางบริษทั โรงงานนั้น จดัส่งมาให้ท่ีอาํเภอแม่สอดแลว้ตกลงกนั ซ่ึงอาจส่งออกในนาม
ของบริษทั โรงงานท่ีกรุงเทพหรือพอ่คา้ชายแดน 

3) ผูผ้ลิตจากส่วนกลางติดต่อกบัพ่อคา้พม่าโดยตรงและส่งออกในนามผูผ้ลิต ส่วน
ภาระการขนส่งภายในประเทศข้ึนอยูก่บัขอ้ตกลงระหวา่งกนั 

4) พ่อคา้พม่าเขา้มาติดต่อโดยตรงกบัพ่อคา้ในอาํเภอแม่สอด หรือเดินทางเขา้ไปซ้ือ
สินคา้จากบริษทั โรงงานผูผ้ลิตในกรุงเทพฯ หลงัจากนั้นจะส่งสินคา้มายงัอาํเภอแม่สอด และทาํพิธี
การศุลกากรในนามพ่อคา้พม่า วิธีการส่งออกน้ี เรียกกนัโดยทัว่ไปว่า “ตัว๋พม่า” อยา่งไรก็ดี สินคา้
บางชนิดพ่อคา้พม่าไม่สามารถสั่งซ้ือไดโ้ดยตรง ตอ้งสั่งซ้ือจากพ่อคา้ชายแดนทอ้งถ่ิน เน่ืองจากมี
การระบุใหต้อ้งซ้ือผา่นตวัแทนจาํหน่ายของบริษทัในอาํเภอแม่สอดเท่านั้น 

  กรณีขอ้ท่ี 3 และขอ้ท่ี 4 การซ้ือขายส่วนใหญ่อยูใ่นรูปของเงินสด หรือ กรณีท่ีเป็น
บริษทั โรงงานขนาดใหญ่ท่ีกรุงเทพฯ พ่อคา้พม่าจะชาํระค่าสินคา้ล่วงหนา้ก่อนรับมอบสินคา้ โดย
ใชว้ิธีโอนเงินเขา้บญัชีบริษทั โรงงานดงักล่าว 

การเสนอขายสินคา้อยู่ในรูปเงินบาทและเงินจตั ข้ึนอยู่กบัประเภทสินคา้ หากเป็น
สินคา้ท่ีมีลกัษณะเฉพาะผูผ้ลิตไม่มากนัก พ่อคา้มีอาํนาจต่อรองสูง เช่น อะไหล่เคร่ืองยนต์ วสัดุ
ก่อสร้าง การกาํหนดราคาของผูส่้งออกส่วนใหญ่จะอยูใ่นรูปเงินบาท และลกัษณะการขายสินคา้จะ
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อยู่ในรูปเงินให้สินเช่ือมากกว่าเงินสด ส่วนกรณีสินคา้อุปโภคบริโภคทัว่ไปมีการแข่งขนัในตลาด
สูง การกาํหนดราคาจะมีทั้งในรูปเงินบาทและเงินจตัในสัดส่วนท่ีแตกต่างกนัไปตามขอ้ตกลงแต่ละ
คู่คา้ เน่ืองจากการคา้ชายแดนในอาํเภอแม่สอดเป็นการคา้ขายบนพื้นฐานของความไวว้างใจกนั ทาํ
ใหมี้การใหสิ้นเช่ือการคา้แก่คู่คา้สูงกวา่ร้อยละ 50 ในระยะเวลาตั้งแต่ 10-30 วนั อยา่งไรก็ตามพ่อคา้
ชายแดนบางรายเร่ิมขายสินคา้ในรูปเงินสดในสัดส่วนท่ีสูงกว่าการใหสิ้นเช่ือ หรือขายในรูปเงินสด
ทั้งหมด เน่ืองจากตอ้งการเล่ียงปัญหาหน้ีเสียของพ่อคา้พม่าและตรวจสอบของเจา้หนา้ท่ีสาํนกังาน
ป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน 

เน่ืองจากการส่งออกผ่านด่านพรมแดนอาํเภอแม่สอด ส่วนใหญ่เป็นสินคา้อุปโถคบริ
โภค ซ่ึงเป็นสินคา้ท่ีทางสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่าห้ามนาํเขา้ ดงันั้นการส่งออกส่วนใหญ่จะ
ส่งออกผา่นด่านจุดผอ่นปรนชัว่คราวในสัดส่วนร้อยละ 70 การส่งมอบสินคา้โดยทัว่ไปจะส่งมอบ
บริเวณชายแดนไทย เพื่อลดความเส่ียงในการขนสินคา้ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า โดยปกติ
แลว้หลงัจากผูส่้งออกไทยส่งมอบสินคา้เรียบร้อยแลว้ ผูน้าํเขา้สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่าจะเป็นผู ้
รับภาระดา้นการประกนัภยัและค่าขนส่งในสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่าเอง สินคา้ส่วนใหญ่จะถูก
ขนส่งโดยรถบรรทุกขนาดเลก็และเปล่ียนถ่ายสินคา้ท่ีเมืองเมียวดี  

ภาระการขนส่งแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ การขนส่งจากบริษทั โรงงานผลิตจนถึง
ชายแดนไทย ส่วนใหญ่พ่อคา้ชายแดนฝ่ังไทยหรือบริษทัผูผ้ลิตเป็นผูรั้บผดิชอบ ส่วนการขนส่งจาก
ชายแดนไทยไปยงัจุดหมายปลายทางในสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า พ่อคา้พม่าเป็นผูด้าํเนินการ
ทั้งหมด มีเพียงส่วนนอ้ยเท่านั้นท่ีพ่อคา้ไทยรับภาระในการขนส่งเขา้ไปในสาธารณรัฐแห่งสหภาพ
พม่า โดยปกติวิธีการขนส่งสินคา้ท่ีทางการสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่าห้ามนาํเขา้จะขนส่งผา่นคน
กลางท่ีทาํหนา้ท่ีขนส่งสินคา้โดยเฉพาะ ทั้งน้ี ผูบ้ริการขนส่งในสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่าแบ่งได ้
3 กลุ่ม ไดแ้ก่ ชนกลุ่มนอ้ยกะเหร่ียง DKBA การใชบ้ริการขนส่งจากกลุ่มน้ีค่อนขา้งปลอดภยั แต่มี
ค่าใชจ่้ายสูง ส่วนกลุ่มท่ีสอง ไดแ้ก่คนพม่าเช้ือชาติอิสลามและกลุ่มสุดทา้ยเป็นคนพม่าเช้ือสายจีน 
อย่างไรก็ตามการขนส่งสินคา้จากชายแดนสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่าเขา้ไปเมืองเมียวดี จนถึง
เมืองยา่งกุง้ ยงัไม่มีมาตรฐานการขนส่งและไม่มีความแน่นอน รวมทั้งตน้ทุนการขนส่งสูง เน่ืองจาก
หากเป็นการลกัลอบส่งสินคา้ และตอ้งขนส่งผา่นพ้ืนท่ีของชนกลุ่มนอ้ย นอกจากน้ี ความยากง่ายใน
การขนส่งแปรผนัตามสถานการณ์การเมืองภายในสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า 

4.2.3. เส้นทางการขนส่ง 
เน่ืองจากไทยและสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่ามีอาณาเขตพรมแดนติดต่อกนัเป็นแนว

ยาวจากเหนือสุดจนถึงทางใต ้ไทยมีแนวชายแดนติดต่อกนัเป็นระยะทางประมาณ 1,800 กิโลเมตร 
มีอาณาเขตคลอบคลุมพื้นท่ี 10 จงัหวดั ไดแ้ก่ แม่ฮ่องสอน เชียงราย เชียงใหม่ ตาก กาญจนบุรี ราชบุ
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รึ เพชรบุรี ประจวบคีรีขนัธ์ ชุมพร และระนอง โดยจงัหวดัท่ีมีศกัยภาพทางด่านการคา้ชายแดน
ระหว่างไทยและสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่ามี 7 จงัหวดัไดแ้ก่ แม่ฮ่องสอน (ด่านศุลกากร
แม่ฮ่องสอน) เชียงราย (ด่านศุลกากรแม่สาย) เชียงใหม่ (ด่านศุลกากรเชียงดาว) ตาก (ด่านศุลกากร
แม่สอด) กาญจนบุรี (ด่านศุลกากรสงัขละบุรี) ประจวบคีรีขนัธ์ (ด่านศุลกากรประจวบคีรีขนัธ์) และ
ระนอง (ด่านศุลกากรระนอง) 

จุดการคา้ชายแดนไทย-พม่า 
จุดผา่นแดนถาวร 

1) บริเวณขา้มแม่นํ้ าสาย อาํเภอแม่สาย จงัหวดัเชียงราย ตรงขา้มเมืองท่าข้ีเหล็ก 
รัฐฉาน 

2) บริเวณบา้นริมเมย หมู่ท่ี 2 ตาํบลท่าสายลวด จงัหวดัตาก ตรงขา้มเมืองเมียวดี 
3) บริเวณด่านตรวจคนเขา้เมือง อาํเภอเมือง จงัหวดัระนอง ตรงขา้มเมืองเกาะ

สอง 
4) บริเวณท่าเทียบเรือสะพานปลา ตาํบลบางร้ืน อาํเภอเมืองระนอง 
5) บริเวณปากนํ้าระนอง ตาํบลปากนํ้า อาํเภอเมืองระนอง 
6) บริเวณท่าเทียบเรือของบริษทัอนัดามนัคลบั จาํกดั ตาํบลปากนํ้ า อาํเภอเมือง

ระนอง 
จุดผา่นแดนชัว่คราว 

1) ด่านเจดียส์ามองค ์อาํเภอสงัขละบุรี จงัหวดักาญจนบุรี 
2) บา้นนํ้ าพุร้อน อาํเภอเมือง จงัหวดักาญจนบุรี เพื่อให้บริษทัก่อสร้างของไทย 

นาํวสัดุก่อสร้างเขา้ไปก่อสร้างท่าเรือนํ้าลึกท่ีเมืองทวายของพม่า 
จุดผอ่นปรน 

1) ท่าบา้นเหมืองแดง ตาํบลแม่สาย อาํเภอแม่สาย จงัหวดัเชียงราย ตรงขา้มเมือง
ท่าข้ีเหลก็ รัฐฉาน 

2) ท่าบา้นปางหา้ ตาํบลเกาะชา้ง อาํเภอแม่สาย จงัหวดัเชียงราย ตรงขา้มเมืองท่า
ข้ีเหลก็ รัฐฉาน 

3) ท่าบา้นสายลมจอย ตาํบลเวียงคาํ อาํเภอแม่สาย จงัหวดัเชียงราย อยูต่รงขา้ม
เมืองท่าข้ีเหลก็ รัฐฉาน 

4) ท่าบา้นเกาะทราย ตาํบลแม่สาย อาํเภอสาย จงัหวดัเชียงราย อยูต่รงขา้มเมือง
ท่าข้ีเหลก็ รัฐฉาน 
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5) ด่านเจดียส์ามองค ์อาํเภอสงัขละบุรี จงัหวดักาญจนบุรี อยูต่รงขา้ม อาํเภอพญา
ตองซู จงัหวดัผาอนั รัฐกะเหร่ียง 

6) ช่องทางบ้านหวยต้นนุ่น หมู่ท่ี 4 ตาํบลแม่งา อาํเภอขุนยวม จังหวดั
แม่ฮ่องสอน อยูต่รงขา้มกบั อาํเภอแม่เจ๊ะ จงัหวดัดอยก่อย รัฐฉาน 

7) ช่องทางบา้นหวยผึ้ง หมู่ 4 ตาํบลห้วยผา อาํเภอเมืองแม่อ่องสอน อยูต่รงขา้ม
กบั บา้นหวัเมือง รัฐฉาน 

8) ช่องทางก่ิวผาวอก บา้นอรุโณทยั หมู่ 10 ตาํบลเมืองนะ อาํเภอเชียงดาว 
จงัหวดัเชียงใหม่ อยูต่รงขา้ม เมืองสาด รัฐฉาน 

9) ช่องทางหลกัแต่ง บา้นเปียงหลวง อาํเภอเวียงแหง จงัหวดัเชียงใหม่ อยู่ตรง
ขา้มกบั เมืองเตา๊ะ รัฐฉาน 

10) บา้นสบรวก ตาํบลคลองวาฬ อาํเภอเมือง จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ อยูต่รงขา้ม 
บา้นมอต่อง จงัหวดัมะริด เขตตะนาวศรี 

สาํหรับชายแดนดา้นแม่สะเรียง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน เป็นเขตพื้นท่ีรับผิดชอบของด่าน
ศุลกากรแม่สะเรียง ซ่ึงมีช่องทางบา้นเสาหิน อยูท่างตอนเหนือของอาํเภอแม่สะเรียง อยูต่รงขา้มใกล้
กบักรุงเนปิดอร์ เมืองหลวงใหม่ของพม่า แต่เน่ืองจากช่องทางบา้นเสาหินยงัไม่ถูกประกาศเป็นจุด
ผา่นแดนถาวร หรือจุดผา่นแดนชัว่คราว หรือจุดผอ่นปรน แต่คาดว่าน่าจะเป็นช่องทางการคา้สาํคญั
ในอนาคตระหวา่งไทยกบัสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า 

ซ่ึงขอบเขตการศึกษาคร้ังน้ีจะทาํการศึกษาเฉพาะด่านศุลกากรแม่สอด จงัหวดัตาก
เท่านั้น สาํหรับเสน้ทางการขนส่งเพื่อการนาํเขา้และส่งออกทางด่านศุลกากรระหว่างประเทศท่ีมีอยู่
ในปัจจุบนัและในอนาคต ช่องทางท่ีใช้ในการขนส่งท่ีสําคญัระหว่างไทยและสาธารณรัฐแห่ง
สหภาพพม่าโดยมีช่องทางดงัน้ี(กระทรวงพาณิชย,์ 2554)  

1. จุดผา่นแดนถาวร มีช่องทางอนุมติัทาํการคา้ 1 ช่องทางคือ จุดผา่นแดนถาวรแม่
สอด-เมียวดี ตาํบลท่าสายลวด อาํเภอแม่สอด จงัหวดัตาก ซ่ึงประกาศเป็นจุดผา่นแดนถาวรเม่ือวนัท่ี 
15 สิงหาคม 2540 โดยเปิดทาํการคา้ตั้งแต่เวลา 06.30 – 18.30 น. เป็นประจาํทุกวนั มีสะพาน
มิตรภาพไทย-พม่า เป็นสะพานขา้มแม่นํ้าเมย ตั้งอยูท่ี่อาํเภอแม่สอด จงัหวดัตาก ใกลบ้ริเวณชายแดน
ไทย-สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า เพ่ือเช่ือมเมืองเมียวดีของสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่ากบัอาํเภอ
แม่สอด วตัถุประสงคใ์นการสร้างสะพานคือ เพื่อสร้างสัมพนัธ์ไมตรีอนัดีของประชาชนไทยกบั
สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า เสริมสร้างเศรษฐกิจและการคา้ขายบริเวณชายแดนของสองประเทศ
และเพื่อตอบสนองนโยบายขององคก์ารสหประชาชาติท่ีมุ่งหวงัเช่ือมโยงเส้นทางส่วนท่ียงัขาดอยู่
ทางตอนใตข้องทางหลวงเอเชีย ผูท่ี้มีบทบาทสาํคญัในฐานะเป็นผูริ้เร่ิมความคิดในการดาํเนินงาน 
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ตลอดจนดูแลการก่อสร้างสะพานแห่งน้ีไดส้ําเร็จคือ นายอุดร ตนัติสุนทร เม่ือคร้ังดาํรงตาํเหน่ง
รัฐมนตรีช่วยวา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

2. คลงัสินคา้ชั่วคราว เป็นคลงัสินคา้อนุมติัเฉพาะคราว ตามมาตรา 5 ทวิ 
พระราชบญัญติัศุลกากร (ฉบบัท่ี 7) พ.ศ. 2480 เพ่ืออาํนวยความสะดวกแก่ผูน้าํเขา้-ส่งออก เป็นการ
ส่งเสริมการส่งออก เพื่อให้ผูป้ระกอบการสามารถทาํพิธีการทางศุลกากรและเรียกภาษีไดถู้กตอ้ง
สามารถนาํรายไดเ้ขา้ประเทศตลอดจนเป็นการสนบัสนุนนโยบายของรัฐบาลโดยไม่ให้กระทบต่อ
ความมัน่คงของประเทศ ช่องทางดังกล่าวจึงเป็นช่องทางหน่ึงในการนําเขา้และส่งออกสินคา้
ระหว่างอาํเภอแม่สอดและจงัหวดัเมียวดี สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า ส่วนใหญ่จะตั้งอยู่บริเวณ
แม่นํ้ าเมย เดิมเรียกว่า ท่าขา้มธรรมชาติ หรือท่าขา้มส่งสินคา้ ผูป้ระกอบการเจา้ของคลงัสินคา้
จะตอ้งขออนุญาตจากด่านศุลกากร โดยจะตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายของกรมศุลกากรท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น 
การจัดระเบียบภายในท่ีทาํการ ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยมากยิ่งข้ึน มีการสร้างอาคาร
คลงัสินคา้ มีสถานท่ีทาํการของเจา้หนา้ท่ี จดับริเวณท่ีทาํการใหช้ดัเจน (มีร้ัวกั้นมิดชิด) เป็นตน้ ทั้งน้ี
เพื่อท่ีจะทาํการนาํเขา้-ส่งออก เป็นระเบียบเรียบร้อยและสะดวกมากยิง่ข้ึน ขอ้มูล ณ เดือนธนัวาคม 
2553 จงัหวดัตาก มีคลงัสินคา้ชัว่คราวท่ีเปิดดาํเนินการภายใตก้ารกาํกบัดูแลของด่านศุลกากรแม่
สอด มีทั้งสิน จาํนวน 22 คลงั 

นอกจากการคา้ขายชายแดนผ่านช่องทางทั้งสองแลว้ ในอาํเภอแม่สอดยงัมีตลาดขาย
สินคา้ท่ีสาํคญั คือ ตลาดริมเมย เป็นตลาดขายปลีกสินคา้ท่ีนาํเขา้มาจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า 
เช่น ปูทะเลมีชีวิต กุง้ทะเล สินคา้เกษตร ผา้ ผลิตภณัฑจ์ากไม ้และสินคา้จากประเทศจีน เช่น ขนม 
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า และอุปกรณ์ โดยตลาดดงักล่าวเปิดใหป้ระชาชนซ้ือสินคา้ไดทุ้กวนั 
 
4.3. การนําเข้าหอมหัวใหญ่ผ่านด่านศุลกากรแม่สอด 

 
การนาํเขา้หอมหัวใหญ่ผ่าด่านศุลกากรแม่สอด จงัหวดัตาก จากสถิติในตรารางท่ี 4.7 

พบวา่ มูลค่าการนาํเขา้มีแนวโนม้ท่ีจะเพิ่มสูงข้ึน อนัเน่ืองมาจาก ราคาหอมหวัใหญ่จากพม่ามีราคาท่ี
ตํ่ากว่า เน่ืองจากตน้ทุนในการผลิตตํ่ากว่าเม่ือเทียบกบัตน้ทุนการผลิตของไทย จากสภาพอากาศท่ี
ร้อนและแห้งแลง้ในช่วงการเพาะปลูกไม่เอ้ืออาํนวยต่อการเจริญเติบโตส่งให้ผลผลิตต่อไร่ลดลง
จากปีเพาะปลูก พ.ศ. 2552 ร้อยละ 5.2 โดยลดจาก 4,450 กิโลกรัมต่อไร่ เหลือเพียง 4,220 กิโลกรัม
ต่อไร่ (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2553)  
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ตารางที ่4.7  สถิติสินค้านําเข้าหอมหัวใหญ่ ผ่านด่านศุลกากรอําเภอแม่สอดปีงบประมาณ2551-
 2554   

ปีงบประมาณ1/ มูลค่าการนาํเขา้(ลา้นบาท) 
2551 23.036 
2552 84.728 
2553 55.353 
2554 94.354 

ท่ีมา : ด่านศุลกากรแม่สอด 
หมายเหตุ : 1/ ปีงบประมาณเร่ิมนบัตั้งแต่เดือนตุลาคม-กนัยายน 
 

จากการสํารวจพบว่า รูปแบบการคา้สินคา้หอมหัวใหญ่ผ่านด่านศุลกากรแม่สอด
จังหวัดตาก  พบว่าสินค้าโดยการนําเข้าจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า  จะอยู่ในรูปของ
หอมหวัใหญ่สด  

โดยขั้นตอนการนาํเขา้หอมหวัใหญ่ผา่นด่านศุลกากรแม่สอด มีดงัน้ี 
ผูป้ระกอบการท่ีสามารถนาํเขา้สินคา้หอมหัวใหญ่ไดน้ั้นจะตอ้งมีหนงัสือรับรองถ่ิน

กาํเนิดสินคา้ ฟอร์ม ดี (Form D) ท่ีออกโดยหน่วยงานรัฐ หนงัสือแสดงการไดรั้บสิทธิยกเวน้ภาษี 
หนงัสือ หรือใบรับรองวา่สินคา้ท่ีนาํเขา้มาในราชอาณาจกัรมีความปลอดภยั และหนงัสือรับรองการ
นาํเขา้ และก่อนท่ีผูป้ระกอบการนาํเขา้จาํดาํเนินการถึงกระบวนการทางศุลกากร (ภาคผนวก ค) ดงั
ไดก้ล่าวไวใ้นบทพระราชบญัญติั (ภาคผนวก ง) ทั้งน้ีผูป้ระกอบการจะตอ้งยืน่ใบขนส่งสินคา้ขาเขา้ 
ต่อด่านศุลกากรแม่สอด (กระทรวงพาณิชย,์ 2554 และ กรมการคา้ต่างประเทศ, 2554) โดยมีเอกสาร
ประกอบการดงัน้ี 

1. ใบกาํกบัสินคา้ (invoice) 
2. ใบขออนุญาตการนาํเขา้สินคา้ 
3. ใบรับรองปลอดศตัรูพืช 
4. ใบขนส่งสินคา้ขาเขา้ 
5. ใบรับรองถ่ินกาํเนิดสินคา้ ฟอร์มดี (Form D) 
6. ใบขนสินคา้ขาออก 
7. ใบบญัชีสินคา้ ณ ด่านพรมแดน (ศ.บ. 1) 

 



35 
 

 
4.4. อุปสรรคในการนําเข้าหอมหัวใหญ่ผ่านด่านศุลกากรแม่สอด 
 

ปัญหาและอุปสรรคในการคา้ชายแดนด้านผ่านด่านศุลกากรแม่สอด จังหวดัตาก 
(กระทรวงพาณิชย,์ 2554) ดงัน้ี 

1. กฎระเบียบและมาตรการทางการคา้ 
 1.1) กระทรวงพาณิชยข์องสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่าไดอ้อกประกาศฉบบัท่ี 

9/99 ลงวนัท่ี 26 พฤศจิกายน 2542 หา้มนาํเขา้สินคา้ในรูปแบบการคา้ปกติผา่นชายแดน จาํนวน 15 
รายการ ซ่ึงประกอบดว้ย ผงชูรส นํ้ าหวานและเคร่ืองด่ืม ขนมปังกรอบทุกชนิด หมากฝร่ัง ขนมเค๊ก 
ขนมเวเฟอร์ ช๊อกโกแลต อาหารกระป๋อง(เน้ือสัตวแ์ละผลไม)้ เส้นหม่ีทุกชนิด เหลา้ เบียร์ บุหร่ี ผล
ไม่สดทุกชนิด ผลิตภณัฑ์พลาสติกสําหรับใช้ในครัวและใช้ส่วนตวัทุกชนิด สินคา้ท่ีควบคุมการ
นําเข้าโดยกฎหมายท่ีมีอยู่แล้ว โดยให้เหตุผลว่าเพื่อสงวนเงินตราต่างประเทศและคุ้มครอง
อุตสาหกรรมภายในประเทศ 

 1.2) สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่ากาํหนดมาตรการต่างๆ ท่ีเป็นการจาํกดั
ปริมาณนาํเขา้ เพื่อแกไ้ขปัญหาการขาดดุลการคา้ เช่น การเปิด L/C เพื่อนาํเขา้สินคา้ตอ้องเป็นเงินท่ี
ไดจ้ากการส่งออกเท่านั้น กาํหนดเพดานการนาํเขา้ ไม่เกินปีละ 100,000 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบริษทั 
หา้มนาํเขา้สินคา้ 15 ชนิดเป็นตน้ 

 1.3) ขอ้จาํกดัในการมอบอาํนาจใหท้อ้งถ่ิน ออกเอกสารรับรองของทางการพม่า 
เช่น Form AISP ทาํใหเ้ป็นอุปสรรคต่อผูติ้ดต่อทางการคา้ ไม่สามารถใชสิ้ทธิประโยชน์ต่างๆได ้

2. สาธารณูปโภคภายในสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า 
 2.1) ขาดสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานต่างๆ ท่ีเอ้ืออาํนวยต่อความสะดวกทาง

การคา้ เช่น 
  -การคมนาคม เส้นทางคมนาคมทางบกเช่ือมระหว่างไทยกบัสาธารณรัฐ

แห่งสหภาพพม่า มีสภาพทรุดโทรม เป็นอุปสรรคต่อการขนส่งสินคา้ระหวา่งสองประเทศ 
  -การส่ือสาร โทรคมนาคม ในพม่าส่วนใหญ่โดยเฉพาะในเมืองไม่ค่อยมี

ปัญหา 
 2.2) ช่องทางการนาํเขา้สินคา้จากไทยบางช่องทางยงัอยูใ่นเขตอิทธิพลของชน

กลุ่มนอ้ย (กระเหร่ียง KNU, DKBA) ไม่ไดรั้บการยอมรับจากทางการพม่า ทาํใหมี้การเขม้งวดและ
มีการจับกุมสินคา้ท่ีลกัลอบนําเขา้ไม่ว่าจะเป็นการขนส่งระหว่างทางหรือการเก็บสินคา้ไว  ้ณ 
คลงัสินคา้ตรงขา้มกบัฝ่ังไทย 
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3. ดา้นการชาํระเงิน ธนาคารพาณิชยใ์นสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่าผูกขาดโดย
รัฐบาล และฐานะของธนาคารไม่เป็นท่ียอมรับของนานาชาติ ระบบการเงินไม่มีเสถียรภาพ และ
อตัราแลกเปล่ียนเงินจดัสูงกวา่ความเป็นจริงมากไม่มีความยติุธรรมต่อผูข้าย 

4. กฎระเบียบการคา้ของประเทศไทย 
สินคา้เกษตร 
 4.1) การนาํเขา้ภายใตก้รอบ ACMECS โครงการ Contract Farming ตามแนว

ชายแดนจงัหวดัตากไม่สามารถนาํเขผ้ลผลิตไดต้ามเป้าหมายถึงแมว้่ามาตรการช่วยเหลือทางภาครัฐ
จะยกเวน้ภาษีการนาํเขา้ตามโครงการ แต่ทางปฏิบติัในการขนสินคา้เขา้มีหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งหลาย
ฝ่าย ซ่ึงต่างมีกฎระเบียบการนําเขา้มาในราชอาณาจกัรท่ีตอ้งรักษาปฎิบติัอย่างเคร่งครัด และมี
ขอ้จาํกดัความ ในแนวปฏิบติั ทาํให้ผูป้ระกอบการรายย่อยท่ีไม่มีความชาํนาญดา้นการทาํพิธีการ
ต่างๆไม่สามารถนาํสินคา้เขา้ไดต้าเป้าหมาย 

 4.2) การนาํเขา้ภายใต ้AISP การท่ีกระทรวงการคลงักาํหนดให้ผูท่ี้จะใชสิ้ทธิ
ประโยชน์ยกเวน้อากรตามเง่ือนไขในฐานะสมาชิกอาเซียนใหม่ (ASIP) ตอ้งมีใบรับรอง
แหล่งกาํเนิดสินคา้ (Form ASIP) จากสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่ามาแสดงในขณะผา่นพิธีการทาง
ศุลกากร ซ่ึงในทางปฏิบติัผูป้ระกอบการส่วนใหญ่เป็นชาวบา้นท่ีคา้ขายกบัชนกลุ่มนอ้ยเป็นหลกั ทาํ
ให้ไม่สามารถหาใบรับรองแหล่งกาํเนิดสินคา้ดงักล่าวมาแสดงได ้จึงตอ้งเสียภาษี หรือลกัลอบนํ้ า
เขา้ 

ไมแ้ละส่ิงประดิษฐท่ี์ทาํดว้ยไม ้
ตามประกาศกระทรวงพาณิชยป์ระกาศกระทรวงพาณิชย ์เร่ืองการนาํไมแ้ละไมแ้ปร

รูปรวมทั้งส่ิงประดิษฐ์เคร่ืองใช ้หรือส่ิงอ่ืนใดท่ีทาํดว้ยไม ้เขา้มาราชอาณาจกัรตามแนวชายแดน
จงัหวดัตากและจงัหวดักาญจนบุรี พ.ศ. 2548 ลงวนัท่ี 29 พฤศจิกายน 2548 ซ่ึงตามประกาศดงักล่าว
มีหน่วยงานปฎิบติัท่ีเก่ียวกบัการนาํเขา้หลายฝ่าย โดยแต่ละหน่วยต่างมีการใช้กฎระเบียบ หรือ
กฏหมาย  ของกระทรวง/กรม  รองรับอย่างเคร่งครัด  สร้างความยุ่งยากในการปฏิบัติกับ
ผูป้ระกอบการนําเขา้นอกจากน้ีการตรวจนับและการเคล่ือนยา้ยการนําเขา้ไมแ้ละส่ิงประดิษฐ์
ดงักล่าวดาํเนินการในรูปคณะทาํงานระดบัจงัหวดั อาํเภอ ถึง 6 หน่วยงาน การดาํเนินงานไม่
สามารถเบด็เสร็จในระยะสั้นจึงเป็นขอ้จาํกดัในการส่งเสริมการคา้ชายแดนประการหน่ึง 

5. ปัญหาการคมนาคม ปัจจุบนัช่องทางการจราจรจากจงัหวดัตาก ถึงอาํเภอแม่สอด มี
เพียง 2 ช่องทางการจราจรประกอบกบัมีสภาพเป็นเขาสูงชนัและมีระยะทางถึง 80 กิโลเมตร ทาํให้
การขนส่งสินคา้เกิดความไม่สะดวก อาํเภอแม่สอดมีระยะทางห่างจากกรุงย่างกุง้ สาธารณรัฐแหง
สหภาพพม่าประมาณ 420 กิโลเมตร แต่การเดินทางในปัจจุบนัจะตอ้งใช้เวลาประมาณ 10-12 
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ชัว่โมง ทาํใหเ้กิดความไม่สะดวกเป็นอยา่งมาก ถึงแมว้า่รัฐบาลไทยจะสนบัสนุนงบประมาณในการ
สร้างถนนเมียวดี-เชิงเขาตะนาวศรี เป็นระยะทาง 18 กิโลเมตร จาํนวน 122 ลา้นบาทซ่ึงสามารถช่วย
บรรเทาในระดบัหน่ึง 

6. ความไม่สงบทางการเมือง เน่ืองจากการคา้ชายแดนดา้นอาํเภอแม่สอด ซ่ึงมีอาณา
เขตติดต่อกบัเมืองเมียวดี ซ่ึงในเขตพ้ืนท่ีดงักล่าว มีกองกาํลงักระเหร่ียงท่ีมีปัญหาดา้นการเมืองกบั
รัฐบาลทหารพม่าพยายามกดดนัทั้งดา้นการทหารและเศรษฐกิจและไม่ตอ้งการส่งเสริมการคา้ใน
บริเวณน้ี ซ่ึงทาํใหก้ารคา้ชายแดนดา้นอาํเภอแม่สอด ประสบความเส่ียงสูง 

  
 


