บทที่ 4
หอมหัวใหญ่ และการนําเข้ าผ่ านด่ านศุลกากรแม่ สอด
ในบทนี้ เป็ นการแสดงถึงรายละเอียดเกี่ ยวกับการค้าระหว่างราชอาณาจักรไทยกับ
สาธารณรั ฐ แห่ ง สหภาพพม่ า โดยเนื้ อ หาภายในระบบการตลาดของหอมหัว ใหญ่ ใ นฐานะพื ช
เศรษฐกิ จ ที่ สําคัญ ความสั มพัน ธ์ ร ะหว่ า งภาคการผลิ ต การตลาด การค้า ระหว่า งประเทศซึ่ ง มี
รายละเอียดดังต่อไปนี้
4.1. การผลิตและการตลาดหอมหัวใหญ่
เป็ นการศึกษาโดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารและหน่ วยงานที่เกี่ ยวข้อง ที่มี
ความเกี่ยวข้องกับระบบการผลิตและการตลาดหอมหัวใหญ่ในประเทศ
4.1.1. การปลูกหอมหัวใหญ่ ในไทย
หอมหัวใหญ่เป็ นพืชเศรษฐกิจชนิ ดหนึ่ งของประเทศไทย แหล่งผลิตหอมหัวใหญ่ที่
สําคัญของไทย มี พ้ืนที่ส่วนใหญ่อยู่ทางภาคเหนื อ ได้แก่ จังหวัดเชี ยงใหม่ เชี ยงราย นครสวรรค์
ส่ วนในภาคตะวันตกมีพ้ืนที่เพาะปลูกอยู่ที่ จังหวัดกาญจนบุรี หอมหัวใหญ่สามารถทําการผลิตได้
เพียงปี ละ 1 ครั้ง โดยเริ่ มมีการเก็บเกี่ยวตั้งแต่เดือน ธันวาคม-เมษายน จากนั้นจะเก็บรักษาผลผลิต
ตั้งแต่เดื อน พฤษภาคม-ตุลาคม (มีนา, 2553) พันธุ์หอมหัวใหญ่ที่นิยมปลูก คือ พันธุ์ Yellow
Grannex 33, Yellow Grannex 429, Superrex และ Savanah Sweet ซึ่ งเป็ นพันธุ์ลูกผสม (กรม
วิชาการเกษตร, 2553) จากตารางที่ 4.1 พื้นที่เพาะปลูกหอมหัวใหญ่ของประเทศไทยปี 2553 มีพ้ืนที่
เพาะปลูก 11,076 ไร่ เนื้ อที่เก็บเกี่ยว 10,892 ไร่ ผลผลิตรวมอยูท่ ี่ 46,464 ตัน ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ อยูท่ ี่
4,266 กิโลกรัม ราคาที่เกษตรกรขายได้ 12.55 บาทต่อกิโลกรัม (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร,
2553)
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ตารางที่ 4.1 หอมหัวใหญ่ : เนื้อที่ ผลผลิต ผลผลิตต่ อไร่ ราคา และมูลค่ าของผลผลิตตามราคาที่
เกษตรกรขายได้ ปี 2544-2553
ปี

เนื้อที่
เพาะปลูก
(ไร่ )

เนื้อที่เก็บ
เกี่ยว (ไร่ )

2544
19,922
19,817
2545
17,448
17,052
2546
15,143
12,220
2547
17,672
14,218
2548
12,161
11,665
2549
9,456
8,875
2550
11,726
11,121
2551
12,099
9,844
2552
10,131
9,473
2553
11,076
10,892
ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2553

ผลผลิต
(ตัน)

78,469
69,292
37,881
88,500
57,355
38,427
52,748
46,428
44,977
46,464

การผลิตต่อ
ไร่ (กก.)

3,960
4,064
3,100
6,225
4,917
4,330
4,743
4,716
4,748
4,266

มูลค่า
ราคาที่
เกษตรกร ผลผลิตตาม
ขายได้ ราคาที่ขาย
ได้
(บาท/กก.)
(ล้านบาท)
4.96
389
4.86
337
8.20
311
1.59
141
3.98
228
8.30
319
8.35
440
3.87
180
5.58
251
12.55
583

ปั จจุบนั ประเทศมีพ้ืนที่ปลูกหอมหัวใหญ่มาก ทําให้ผลผลิตออกสู่ ตลาดพร้อมกันมีผล
ให้ร าคาตกตํ่า รั ฐ บาลและสหกรณ์ ผูป้ ลู ก หอมหั ว ใหญ่ จึ ง กํา หนดเขตเศรษฐกิ จ ไว้คื อ จัง หวัด
เชียงใหม่ และจังหวัดกาญจนบุรี ดังแสดงในภาพ 4.1
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ภาพที่ 4.1 แหล่งเพาะปลูกหอมหัวใหญ่ในประเทศไทยปี พ.ศ. 2553
ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 2553
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4.1.2. ความสํ าคัญของหอมหัวใหญ่
จากตาราง 4.1 หอมหัวใหญ่เป็ นพืชที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ ซึ่งสามารถสร้างมูลค่า
ให้กบั เกษตรกรในปี 2553 เป็ นมูลค่าอยู่ที่ 583 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นจากปี 2552 ซึ่ งสามารถสร้าง
มูลค่าให้กบั เกษตรอยูท่ ี่ 251 ล้านบาท เพิ่มขึ้นถึง 332 ล้านบาท จากตารางที่ 4.2 พบว่าในปี 2551
ประเทศจีนสามารถผลิตหอมหัวใหญ่ได้เป็ นอันดับ 1 สามารถผลิตได้ที่ 20.817 ล้านตัน โดยมี
อินเดีย และสหรัฐอเมริ กา มีผลผลิตอยูท่ ี่ 8.178 และ 3.349 ล้านตัน ตามลําดับ ในขณะที่ไทยมีเนื้อที่
สามารถผลิตได้ 46,000 ตัน เมื่อเปรี ยบผลผลิตที่ผลิตได้ทวั่ โลกที่สามารถผลิตได้ 66.596 ล้านตัน คิด
เป็ นร้อยละ 0.069 (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร,2552) โดยประเทศที่มีการเพาะปลูกมาที่สุด คือ
ประเทศจีน ขณะที่ประเทศผูน้ าํ เข้ารายใหญ่คือ เยอรมัน ประเทศที่มีส่งออกมากที่สุด คือ อินเดี ย
ส่ วนไทยส่ งออกร้อยละ 15 ของผลผลิตทั้งหมด โดยตลาดที่ไทยส่ งออกที่สาํ คัญคือ ญี่ปุ่น (สํานัก
ส่ งเสริ มและพัฒนาการเกษตร กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ, 2553)
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ตารางที่ 4.2 หอมหัวใหญ่ : เนือ้ ที่เก็บเกีย่ ว ผลผลิต และผลิตต่ อไร่ ของประเทศผู้ผลิตที่สําคัญ 10
อันดับแรก ปี 2549-2551
ลําดับ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
.
.
35

ประเทศ
จีน
อินเดีย
สหรัฐอเมริ กา
ปากีสถาน
ตุรกี
รัสเซีย
อียปิ ต์
อิหร่ าน
บราซิล
เม็กซิโก

เนื้อที่เก็บเกี่ยว (1,000 ไร่ )
ผลผลิต (1,000 ตัน)
2549 2550 2551 2549 2550 2551
5,944 6,257 6,257 19,598 20,567 20,817
4,798 5,029 5,029 10,847 12,156 8,178
412
403
388 3,250 3,602 3,349
929
821
957 2,056 1,816 2,015
409
405
469 1,765 1,859 2,007
763
783
804 1,789 1,857 1,900
227
290
331 1,120 1,486 1,728
370
313
313 2,038 1,700 1,700
396
398
398 1,346 1,360 1,300
285
269
269 1,238 1,387 1,252

ผลผลิตต่อไร่ (กก.)
2549 2550 2551
3,297 3,287 3,327
2,261 2,417 1,626
7,883 8,941 8,626
2,212 2,212 2,106
4,315 4,586 4,282
2,344 2.371 2,364
4,924 5,116 5,229
5,505 5,440 5,440
4,338 4,611 4,660
4,338 4,611 4,660

ไทย
อื่นๆ

9
11
10
38
53
46 4,330 4,743 4,716
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
ที่มา : องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ ปรับปรุ งโดยสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
หมายเหตุ : * ประเทศไทยอยูอ่ นั ดับที่ 35 ของโลก
จากตารางที่ 4.3 ปริ มาณการนําเข้าหอมหัวใหญ่ (คลังทัณฑ์บน) ตั้งแต่เดือนตุลาคมปี
2553 ถึงเดือนกรกฎาคม ปี 2554 เป็ นปริ มาณ 10,556.02 ตัน คิดเป็ นมูลค่าการนําเข้าอยูท่ ี่ 91.451
ล้านบาทในปี 2554 (ด่านศุลกากรอําเภอแม่สอด, 2554)
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ตารางที่ 4.3 สิ นค้ านําเข้ า ที่มีมูลค่ าสู งสุ ด 10 อันดับ ณ ด่ านศุ ลกากรแม่ สอด ประจําปี งบประมาณ
พ.ศ. 2554 ตั้งแต่ ตุลาคม 2553- กรกฎาคม 2554
ประเภทสิ นค้ านําเข้ า
ลําดับที่
รายการสิ นค้า
ปริ มาณ
มูลค่า (บาท)
1
สิ่ งประดิษฐ์ทาํ ด้วยไม้
23,072.52 ตัน
280,882,816.00
2
โค-กระบือมีชีวิต
46,996 ตัว
187,984,000.00
3
หอมหัวใหญ่ (เข้าคลังทัณฑ์บน)
10,556.20 ตัน
91,451,270.00
4
สิ นแร่ พลวง (บางส่ วนเข้าคลัง)
6,074.49 ตัน
90,418,749.88
5
กระเพาะปลาตากแห้ง
45.18 ตัน
22,076,448.34
6
ปลาเบญจพรรณ
1,148.27 ตัน
17,716,157.82
7
ปูทะเลมีชีวิต
578.06 ตัน
17,467,017.86
8
ถ่านไม้
7,268.24 ตัน
15,984,238.30
9
ถัว่ เขียวผิวมัน
1,057.92 ตัน
10,280,749.50
10
ปลาไหลนา
191.77 ตัน
8,564,470.26
ที่มา : ด่านศุลกากรแม่สอด
4.1.3. สถานการณ์ การผลิตและการตลาดหอมหัวใหญ่
สถานการณ์ การผลิตหอมหัวใหญ่
จากตารางที่ 4.4 พื้นที่ เพาะปลูกหอมหัวใหญ่ปี 2553 มีเนื้อที่เพาะปลูกอยูท่ ี่ 11,076 ไร่
ผลผลิตรวมอยูท่ ี่ 46,464 ตัน มีผลผลิตต่อไร่ อยูท่ ี่ 4,195 กิโลกรัมต่อไร่ และคาดว่าในปี 2554 จะมี
พื้นที่ในการปลูกหอมหัวใหญ่เพิ่มขึ้นที่ 11,259 ไร่ เพิ่มขึ้นจากปี 2553 ร้อยละ 1.65 และผลผลิตรวม
เท่ากับ 48,458 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.29 เมื่อเทียบกับปี 2553 และผลผลิตต่อไร่ เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.60
เมื่อเทียบกับปี เดียวกัน (พาณิ ชย์จงั หวัดเชียงใหม่, 2553) และสถานการณ์การผลิตหอมหัวใหญ่มี
ผลผลิตออกสู่ ตลาด 52,550 ตัน ซึ่ งออกสู่ ตลาดร้อยละ 20 ของผลผลิตทั้งหมด และจะออกสู่ ตลาด
ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนมีนาคม ราคาหอมหัวใหญ่ตดั จุกอยู่ที่ กิโลกรัมละ 15-16 บาท ราคา
เหมาไร่ อยูท่ ี่ 40,000-60,000 บาทต่อไร่ ทําให้เกษตรกรมีกาํ ไรอยูท่ ี่ไร่ ละ 20,000 – 40,000 บาทต่อไร่
โดยเริ่ มมีการส่ งออกไปญี่ปุ่นบ้างแล้ว คาดว่าปริ มาณการส่ งออกใกล้เคียงกับปี ที่ผ่านมา เนื่ องจาก
ญี่ปุ่นยังต้องการหอมหัวใหญ่ (สํานักวิจยั เศรษฐกิจการเกษตร, 2554)
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ตารางที่ 4.4 เปรียบเทียบเนื้อที่เพาะปลูก ผลผลิต และผลิตต่ อไร่ ของหอมหัวใหญ่ รวมทั้งประเทศ
รายภาค และรายจังหวัด ปี 2553 กับปี 2554
จังหวัด
เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่ )
ผลผลิต (ตัน)
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
นครสวรรค์
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
ที่มา : วารสารพยากรณ์ผลผลิตการเกษตร ปี ที่ 25 ฉบับที่ 3 เดือน กันยายน 2553 สํานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร
การตลาดและระบบการตลาดหอมหัวใหญ่
จากภาพ 4.2 ปริ มาณการส่ งออกหอมหัวใหญ่ในปี 2551 มีปริ มาณการส่ งออกอยู่ที่
39,346 ตันเทียบกับปี 2552 อยูท่ ี่ 10,312 ตัน ซึ่ งมีขนาดการส่ งออกลดลง ร้อยละ 73.79 เมื่อเทียบกัน
กับปี 2551 ขณะมูลค่าการส่ งออกปี 2551 มีมูลค่าการส่ งออกอยูท่ ี่ 390 ล้านบาท เทียบกับปี 2552 มี
มูลค่าการส่ งออกอยูท่ ี่ 89.5 ล้านบาท ซึ่งลดลง ร้อยละ 77.05 เมื่อเทียบกับปี 2551 ในขณะที่ ปริ มาณ
การนําเข้าหอมหัวใหญ่ปี 2551 อยูท่ ี่ 31,093 ตัน เทียบกับปี 2552 มีปริ มาณการนําเข้าอยูท่ ี่ 37,691
ตัน ซึ่งเพิ่มขึ้น ร้อยละ 21.22 เมื่อเทียบกับปี 2551 และมูลค่าการนําเข้าปี 2551 อยูท่ ี่ 276.4 ล้านบาท
เทียบกับ ปี 2552 อยูท่ ี่ 335.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้น ร้อยละ 21.27 เมื่อเทียบกับปี 2551 (ฐานการค้าการ
ลงทุน พาณิ ชย์จงั หวัดเชียงใหม่, 2553)
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ภาพที่ 4.2 ราคาความเคลื
ร
ลื่อนไหวส่ งอออก-นําเข้าหออมหัวใหญ่ ระะหว่างปี 25511 ถึงเดือน
มกราคม ปี 2553
2
ที่มา : ฐานกาารค้าการลงทุน จังหวัดเชียงใหม่
ย
ย ม่ ีผลต่ อการรกําหนดราคาาและมูลค่ ากาารนําเข้ า
4.1.4. ปัจจัยที
ระดับราคาหหอมหัวใหญ่แหล่
แ งผลผลิตจะขึ
ต ้ นกับราคคาขายส่ งในตตลาดในกรุ งเทพฯ
เ
หัก
ด้วยค่านายหน้าและค่าขนนส่ ง ถ้าหากว่าราคาในตลา
า
าดกรุ งเทพมหหานครสู งพอกก็จะดึงดูดให้ก้ บั พ่อค้า
ในภาคเหนื อและกาญจน
อ
บุรีส่งหอมหััวใหญ่ไปขายยในตลาดกรุ งเทพมหานคคร ถ้าราคาตํ่าพ่
า อค้าใน
ภาคเหนือและกาญจนบุรีรายใหญ่
ร
ๆ ก็อาจเก็
อ บสิ นค้าไว้
า ชวั่ คราว นอกจากมี
น
ควาามจําเป็ นอื่นที่ตอ้ งขาย
ไม่ว่าราคาจะะลดลงขนาดไหนเนื่ องจากพ่อค้าหอมหหัวใหญ่รายใใหญ่ๆ มีจาํ นววนไม่มากนักและเป็
ก
น
ผูค้ า้ ที่มีประสสบการณ์ในกการค้ามานานน ทําให้มีลูกค้าประจําส่ งหอมหั
ห วใหญ่ใให้ ดังนั้นพ่อค้คาเหล่านี้
จึ ง มี อิ ท ธิ พ ลมากในการก
ล
กํา หนดราคาาโดยไม่ จ าํ เป็ป็ นต้อ งรวมหหัว กัน กํา หน ดราคาโดยตตรง ทั้ง นี้
เนื่องจากควาามสําคัญทางธธุรกิจทําให้พ่อค้าสามารถเป็ นผูน้ าํ ในด้า้ นราคาโดยใใช้ขอ้ มูลสิ นค้าเข้าและ
ออกจากกรุ งเทพมหานครร ซึ่ งพ่อค้าสามารถได้รับอย่
อ างรวดเร็ วและสามารถค
แ
คาดคะเนไปถึถึงอุปทาน
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ของสิ นค้าเป็ นวันๆ โดยดูจากใบส่ งสิ นค้าและข้อมูลได้จากพ่อค้าด้วยกันในกรุ งเทพมหานคร ดังนั้น
พ่อค้าเหล่านี้ จึงสามารถที่ จะเพิ่มลดราคาสิ นค้าลงจากช่ วงเวลาก่ อนได้โดยยึดหลักอุ ปสงค์และ
อุปทานของตนโดยเฉพาะ โดยทางตรงกันข้ามพ่อค้าอื่นๆ ก็จะปรับราคาสิ นค้าของตนเองเพื่อให้เข้า
กับราคาของพ่อค้ากลุ่มต่างๆ ราคาของพ่อค้าแต่ละคนในแต่ละเวลาจะแตกต่างกันบ้างเล็กน้อยทั้งนี้
ย่อมขึ้นอยูก่ บั ปริ มาณสิ นค้าที่คาดว่าจะซื้อได้ท้ งั ตนเองและพ่อค้ารายอื่นทั้งนี้รวมถึงระบบการตลาด
และการจําหน่ายผลผลิต (ภาคผนวก ข) (กรมการค้าภายใน, 2529)
4.2. ข้ อมูลการค้ าระหว่ างไทยกับสาธารณรัฐแห่ งสหภาพพม่ า
ข้อมูลเบื้ องต้นของการค้าระหว่างไทยและสาธารณรั ฐแห่ งสหภาพพม่า ในส่ วนนี้
แสดงถึ ง รายละเอี ย ดที่ แ สดงถึ ง ความเข้า ใจในระบบและระเบี ยบการค้า พัฒ นาการทางการค้า
ข้อจํากัด ขั้นตอนและวิธีการในการนําเข้า และส่ งออกสิ นค้า เส้นทางและวิธีการในการขนส่ ง
ตลอดจนปั ญหา อุปสรรคและแนวโน้มอนาคตการค้าสายนี้ ดังแสดงในรายละเอียด ดังต่อไปนี้
เป็ นที่ทราบกันดี ว่าประเทศไทยมีอาณาเขตพรมแดนติดกับสาธารณรัฐแห่ งสหภาพ
พม่า ซึ่ งไทยและสาธารณรัฐแห่ งสหภาพพม่ามีแนวพรมแดนต่อเนื่องกันถึง 2,401 กิโลเมตรโดยมี
จังหวัดชายแดนไทยทั้งหมด 10 จังหวัด ได้แก่ แม่ฮ่องสอน เชียงราย เชี ยงใหม่ ตาก กาญจนบุรี
ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขนั ธ์ ชุมพร และระนอง ซึ่งจังหวัดที่มีศกั ยภาพทางด้านการค้าชายแดน
ระหว่างไทยกับสาธารณรั ฐแห่ งสหภาพพม่ามี 7 จังหวัด ได้แก่ แม่ฮ่องสอน (ด่ านศุ ลกากร
แม่ฮ่องสอน) เชียงราย (ด่านศุลกากรแม่สาย) เชียงใหม่ (ด่านศุลกากรเชียงดาว) ตาก (ด่านศุลกากร
แม่สอด) กาญจนบุรี (ด่านศุลกากรสังขละบุรี) ประจวบคีรีขนั ธ์ (ด่านศุลกากรประจวบคีรีขนั ธ์) และ
ระนอง (ด่านศุลกากรระนอง) ส่ วนจังหวัดที่ไม่มีการค้าชายแดน ได้แก่ ราชบุรี เพชรบุรี และชุมพร
เนื่องจากพรมแดนเป็ นภูเขาและพื้นที่ป่า ไม่มีชุมชนอยูอ่ าศัย
4.2.1. ปริมาณการค้ าไทยและสาธารณรัฐแห่ งสหภาพพม่ า
การค้าระหว่างไทยกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่ามีมานานแล้ว แต่ปริ มาณทางการค้า
มีไม่มากนักเนื่ องจากข้อจํากัดในด้านต่างๆทั้งด้านกฏหมายและข้อกําหนดกีดกัน โดยเฉพาะปั ญหา
ทางการเมืองของสาธารณรัฐแห่ งสหภาพพม่า และปั ญหาด้านชายแดนของไทยเนื่ องจากเป็ นพื้นที่
ภูเขา ทําให้ปริ มาณการค้าระหว่างไทยกับสาธารณรั ฐแห่ งสหภาพพม่ามี ไม่มากนัก ดังแสดงใน
ตารางที่ 4.5 ในปี 2554 ช่วงไตรมาสแรก พบว่ามูลค่าการค้าพียง 864.02 ล้านเหรี ยญสหรัฐ เมื่อเทียบ
กับมูลค่าการค้าโลกในช่วงเวลาเดียวกัน (ICSC, 2554)
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ตารางที่ 4.5. มูลค่ าการค้ ารวมไทย-พม่ า
รายการ
มูลค่า (ล้านเหรี ยญสหรัฐ)
2551
2552
2553
2553
2554
(ม.ค.-ก.พ.) (ม.ค.-ก.พ.)
ไทย-โลก
มูลค่าการค้า
356,998.46 286,089.66 377,718.13
55,273.76
70,319.54
การส่ งออก
177,775.20 152,426.29 195,311.59
28,102.00
35,615.15
การนําเข้า
179,223.26 133,663.37 182,406.54
27,171.76
34,704.38
ดุลการค้า
-1,448.06
18,762.91
12,905.05
930.25
910.77
ไทย-พม่า
มูลค่าการค้า
4,707.54
4,326.28
4,886.82
681.09
864.02
การส่ งออก
1,331.32
1,544.70
2,072.96
327.90
429.41
การนําเข้า
3,376.22
2,781.58
2,813.87
353.20
43.60
ดุลการค้า
-2,044.90
-1,236.88
-740.91
-25.30
-5.19
ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร สํานักปลัดกระทรวงพาณิ ชย์ โดยความร่ วมมือ
จากกรมศุลกากร
ในส่ วนของปริ มาณการนําเข้าส่ งออกของสิ นค้า ณ ด่านศุลกากรแม่สอด จังหวัดตาก
ตามตารางที่ 4.6 พบว่าสิ นค้าที่ไทยนําเข้าส่ วนใหญ่จากสาธารณรัฐแห่ งสหภาพพม่าเป็ นผลิตภัณฑ์
พวกเฟอร์ นิเจอร์ ที่ทาํ จากไม้ โคกระบือมีชีวิต พืชไร่ สิ นแร่ ซึ่ งเป็ นมูลค่ารวมของสิ นค้าที่นาํ เข้า 25
อันดับแรกอยูท่ ี่ 844 .96 ล้านบาท ขณะที่สินค้าที่ไทยส่ งออกไปยังสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า ส่ วน
ใหญ่เป็ นสิ นค้าที่เกี่ยวกับ พลังงานเชื้ อเพลิง ยานพาหนะ อาหารกึ่งสําเร็ จรู ป โดยมีมูลค่ารวมของ
สิ นค้าที่ส่งออก 25 อันดับแรกอยู่ที่ 10,043.40 ล้านบาท (ด่านศุลกากรแม่สอด, 2554)ซึ่ งถ้ามอง
เฉพาะมูลค่าของด่านนี้แล้วถือว่าไทยได้เปรี ยบดุลการค้าอยู่ แต่ถา้ มองภาพโดยรวมแล้ว จากตารางที่
4.5 พบว่า ไทยยังขาดดุลทางการค้ากับสาธารณรัฐแห่ งสหภาพพม่าอยู่ สิ นค้าที่ไทยนําเข้ามาจาก
สาธารณรัฐแห่ งสหภาพพม่า ซึงมีมูลค่าอยูท่ ี่ 2,595.4 58.5 และ71.8 ล้านเหรี ยญ คือ ก๊าซธรรมชาติ
เนื้ อสัตว์สาํ หรับการบริ โภค และ ไม้ซุง ไม้แปรรู ปและผลิตภัณฑ์จากไม้ ตามลําดับ ส่ วนสิ นค้าที่
ไทยส่ งออกไปยังสาธารณรัฐแห่ งสหภาพพม่า คือ นํ้ามันสําเร็ จรู ป เครื่ องดื่ม และปูนซี เมนต์ ซึ่ งมี
มูลค่า 286.0 155.9 และ 149.7 ล้านเหรี ยญ ตามลําดับ
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ตารางที่ 4.6 10 อันดับสิ นค้ านําเข้ าไทย-พม่ า ปี งบประมาณ 2554 (ตุลาคม 2553- สิ งหาคม 2554)
ที่ ชนิดสิ นค้า
มูลค่า (ล้านบาท)
1 เฟอร์นิเจอร์สิ่งประดิษฐ์ทาํ ด้วยไม้
294.464
2 โคมีชีวิต
141.220
3 สิ นแร่ พลวง (เข้าคลังฯ)
94.414
4 หอมหัวใหญ่ (เข้าคลังทัณฑ์บน)
91.679
5 กระบือมีชีวิต
56.284
6 กระเพาะปลาตากแห้ง
22.376
7 ปลาเบญจพรรณ
19.712
8 ปูทะเลมีชีวิต
19.256
9 ถ่านไม้สกั , ไม้แดง
16.871
10 ถัง่ เขียวผิวมัน
10.280
อื่นๆ
78.404
รวมมูลค่า
844.960
ที่มา : ด่านศุลกากรแม่สอด จังหวัดตาก
4.2.2. รู ปแบบการค้ าไทยและสาธารณรัฐแห่ งสหภาพพม่ า
การค้าชายแดนของภาคเหนื อกับพม่า กระทําใน 2 รู ปแบบ คือ การค้าที่ผ่านพิธีการ
ทางศุลกากรและการค้านอกระบบ (ไม่ผา่ นพิธีการทางศุลกากร) (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2537)
การค้าที่ผา่ นพิธีการทางศุลกากร
เป็ นการนําเข้าและส่ งออกสิ นค้าที่ตอ้ งผ่านพิธีการทางด้านศุลกากรตามจุดการค้าตาม
จังหวัดชายแดนไทย การนําเข้าสิ นค้าจะนําเข้าโดยผูน้ าํ เข้าส่ งออกที่จดทะเบียนเป็ นผูป้ ระกอบการ
นําเข้าส่ งออก
การค้านอกระบบ(ไม่ผา่ นพิธีการทางศุลกากร)
เป็ นการค้าที่ไม่ผ่านพิธีการทางศุลกากร การค้าชายแดนที่มีลกั ษณะการลักลอบเกิ ด
จากสาเหตุหลายประการ คือ
1. ลักษณะภู มิประเทศที่ แนวชายแดนไทยพม่ า ตั้งแต่อาํ เภออุม้ ผาง จังหวัดตากถึ ง
อําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ซึ่งมีความยาวกว่า 1,000 กิโลเมตร มีสภาพเป็ นป่ าเขาและบางช่วง
แบ่งพรมแดนด้วยลํานํ้า เช่น นํ้าแม่สายซึ่งคับแคบ ทําให้สะดวกต่อการลักลอบขนส่ งสิ นค้า
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2. นโยบายและมาตรการของรัฐบาลสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า ซึ่งเดิมห้ามเอกชนค้า
ระหว่างประเทศ แม้จะผ่อนคลายให้เอกชนและสหกรณ์คา้ ได้ต้ งั แต่ปี 2531 เป็ นต้นมา แต่ก็ยงั มี
มาตรการอื่นๆ ที่เป็ นข้อจํากัดที่สาํ คัญได้แก่ ห้ามเอกชนถือเงินตราต่างประเทศ ห้ามเอกชนค้าและ
ส่ งออกสิ นค้าสําคัญ 23 ชนิ ด เช่น ไม้ อัญมณี โค เป็ นต้น และห้ามนําเข้าสิ นค้าบางชนิดจากไทยเมื่อ
ปี 2534 รวมทั้งการปิ ดด่านการค้าหลายครั้ง
3. สิ นค้าบางประเภทรัฐบาลไทยห้ามนําเข้าหรื อต้องขออนุญาตนําเข้า เช่น ถัว่ เหลือง
หอมแดง กระเทียม เป็ นต้น รวมทั้งมาตรการควบคุมโรคติดต่อของสัตว์ที่นาํ เข้า โดยเฉพาะโค ทํา
ให้นาํ เข้าแบบลักลอบ
4. ชายแดนด้านจังหวัดตากและแม่ฮ่องสอน เป็ นพื้นที่อาศัยของชนกลุ่มน้อยพม่า (กระ
เหรี่ ยง) ซึ่งเป็ นปฏิปักษ์กบั รัฐบาลพม่า และก่อนปี 2529 มีอิทธิ พลต่อการค้าชายแดนมากกว่ารัฐบาล
สาธารณรัฐแห่ งสหภาพพม่า การค้าต้องกระทําผ่านชนกลุ่มน้อย การค้าส่ วนใหญ่จึงกระทําในรู ป
ลักลอบ
5. มีการซื้ อสิ นค้าผิดกฎหมายจากสาธารณรัฐแห่ งสหภาพพม่า เช่น ฝิ่ น เฮโรอีน และ
ลักลอบนําเข้าไม้ขณะเดียวกันก็มีการขายสิ นค้าผิดกฎหมาย เช่น อาวุธสงคราม
6. แม้ว่ารัฐบาลจะไม่จดั เก็บอากรขาออกสิ นค้าที่ผา่ นด่านฯ แต่ผสู ้ ่ งออกก็เกรงว่าการ
ปรากฏยอดส่ งออกเป็ นการเปิ ดเผยตัว และมีผลต่อการเสี ยภาษี เงิ นได้ที่สูงขึ้น ขณะเดี ยวกันการ
ลักลอบนําเข้าสามารถลดภาระค่าอากรขาเข้า
กลุ่มผูป้ ระกอบการ
ผูป้ ระกอบการการค้าชายแดนแม่สอดส่ วนใหญ่เป็ นผูป้ ระกอบการในกรุ งเทพและ
ผูป้ ระกอบการในท้องถิ่นที่ มีเครื อข่ายและมีความคุน้ เคยกับพ่อค้าพม่า โดยติดต่อค้าขายมานาน
สามารถใช้ภาษาพม่าในการติดต่อได้ ในขณะที่ผปู ้ ระกอบการในต่างจังหวัดมีจาํ นวนน้อยราย โดย
สามารถแยกผูป้ ระกอบการที่คา้ ขายกับพม่า ได้ 2 ประเภท คือ
1) ผูป้ ระกอบการส่ งออก ผูส้ ่ งออกสิ นค้าไทยผ่านด่านอําเภอแม่สอด ส่ วนใหญ่จะเป็ น
ผูป้ ระกอบการท้องที่ ผูป้ ระกอบการจากกรุ งเทพ และผูป้ ระกอบจากจังหวัดอื่นๆ สิ นค้าส่ วนใหญ่จะ
เป็ นสิ นค้าอุปโภคบริ โภค อาทิเช่น ผงชูรส นํ้ามันพืช ยารักษาโรค ผ้าผืน ฯลฯ
2) ผูป้ ระกอบการนําเข้า การนําเข้าส่ วนใหญ่จะเป็ นการนําเข้าผูป้ ระกอบการในท้องที่
รองลงมาจะเป็ นผูป้ ระกอบการจากกรุ งเทพฯ และจังหวัดอื่นๆ โดยผูป้ ระกอบการท้องถิ่นจะมีท้ งั
ลักษณะนิ ติบุคคล และบุคคลธรรมดา ซึ่งสามารถแบ่งเป็ นกลุ่มผูน้ าํ เข้าสิ นค้าที่สาํ คัญ อาทิเช่น กลุ่ม
ผูน้ าํ เข้าไม้และสิ่ งประดิษฐ์ กลุ่มผูน้ าํ เข้าผลิตภัณฑ์ทะเล สิ นค้าเกษตร และกลุ่มผูน้ าํ เข้าโค-กระบือ มี
ชีวิต ซึ่ งจากสถิติการนําเข้ามาในปั จจุบนั มูลค่าการนําเข้าเฟอร์ นิเจอร์ และผลิตภัณฑ์ไม้ มีแนวโน้ม
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เพิ่มขึ้น เนื่ องจากกระทรวงพาณิ ชย์ได้ประกาศอนุ ญาตให้นาํ เข้าได้เป็ นเวลา 1 ปี นับจากวันออก
ประกาศ
วิธีการค้าและการเคลื่อนย้ายสิ นค้า
การส่ งออก ข้อมูลจากธนาคารแห่ งประเทศไทย ผูส้ ่ งอกไทยจําหน่ ายสิ นค้าให้พ่อค้า
พม่า ทั้งพ่อค้าขายส่ ง และพ่อค้าขายปลีกจากเมืองต่างๆ ทั้งเมืองเมาะแหม่ง ผาอัน ย่างกุง้ และเมียวดี
โดยตรง หรื อ จําหน่ายผ่านพ่อค้าขายส่ งที่เมืองเมียวดี แล้วกระจายสิ นค้าไปยังเมืองต่างๆ ในพม่าอีก
ทอดหนึ่ ง การสั่งซื้ อสิ นค้าจากพ่อค้าพม่าทําหลายวิธี ทั้งทางโทรศัพท์ โทรสาร การเดินทางเข้าไป
ติดต่อคู่คา้ ในพม่าด้วยตนเอง พ่อค้าพม่าเดินทางเข้ามาติดต่อโดนตรงที่ร้าน หรื อฝากผ่านบุคคลอื่น
เข้ามาซื้ อให้ที่ฝั่งประเทศไทย หลักบานการค้าส่ วนใหญ่เป็ นใบกํากับสิ นค้า แต่อาจทําใบสั่งซื้ อบ้าง
ในบางครั้ง เพื่อใช้เป็ นหลักฐานในการขอสิ นเชื่ อจากสถาบันการเงิน ลักษณะการส่ งสิ นค้ามีหลาย
รู ปแบบ ดังนี้
1) พ่อค้าชายแดนในท้องถิ่น เป็ นผูส้ ั่งซื้ อและรวบรวมสิ นค้าจากส่ วนกลาง หรื อใน
ท้องถิ่นตามคําสัง่ ซื้อของพ่อค้าพม่า และเป็ นผูท้ าํ พิธีการส่ งออก
2) พ่อค้าชายแดนทําหน้าที่ เป็ นเสมื อนตัวแทนจําหน่ ายให้บริ ษทั โรงงานจาก
ส่ วนกลางในการติดต่อซื้ อขายกับพ่อค้าพม่า กรณี น้ ี พ่อค้าชายแดนอาจดําเนิ นการขนส่ งสิ นค้าด้วย
ตนเองหรื อทางบริ ษทั โรงงานนั้น จัดส่ งมาให้ที่อาํ เภอแม่สอดแล้วตกลงกัน ซึ่ งอาจส่ งออกในนาม
ของบริ ษทั โรงงานที่กรุ งเทพหรื อพ่อค้าชายแดน
3) ผูผ้ ลิตจากส่ วนกลางติดต่อกับพ่อค้าพม่าโดยตรงและส่ งออกในนามผูผ้ ลิต ส่ วน
ภาระการขนส่ งภายในประเทศขึ้นอยูก่ บั ข้อตกลงระหว่างกัน
4) พ่อค้าพม่าเข้ามาติดต่อโดยตรงกับพ่อค้าในอําเภอแม่สอด หรื อเดินทางเข้าไปซื้ อ
สิ นค้าจากบริ ษทั โรงงานผูผ้ ลิตในกรุ งเทพฯ หลังจากนั้นจะส่ งสิ นค้ามายังอําเภอแม่สอด และทําพิธี
การศุลกากรในนามพ่อค้าพม่า วิธีการส่ งออกนี้ เรี ยกกันโดยทัว่ ไปว่า “ตัว๋ พม่า” อย่างไรก็ดี สิ นค้า
บางชนิ ดพ่อค้าพม่าไม่สามารถสั่งซื้ อได้โดยตรง ต้องสั่งซื้ อจากพ่อค้าชายแดนท้องถิ่น เนื่ องจากมี
การระบุให้ตอ้ งซื้อผ่านตัวแทนจําหน่ายของบริ ษทั ในอําเภอแม่สอดเท่านั้น
กรณี ขอ้ ที่ 3 และข้อที่ 4 การซื้อขายส่ วนใหญ่อยูใ่ นรู ปของเงินสด หรื อ กรณี ที่เป็ น
บริ ษทั โรงงานขนาดใหญ่ที่กรุ งเทพฯ พ่อค้าพม่าจะชําระค่าสิ นค้าล่วงหน้าก่อนรับมอบสิ นค้า โดย
ใช้วิธีโอนเงินเข้าบัญชีบริ ษทั โรงงานดังกล่าว
การเสนอขายสิ นค้าอยู่ในรู ปเงิ นบาทและเงิ นจัต ขึ้นอยู่กบั ประเภทสิ นค้า หากเป็ น
สิ นค้าที่ มีลกั ษณะเฉพาะผูผ้ ลิตไม่มากนัก พ่อค้ามีอาํ นาจต่อรองสู ง เช่ น อะไหล่เครื่ องยนต์ วัสดุ
ก่อสร้าง การกําหนดราคาของผูส้ ่ งออกส่ วนใหญ่จะอยูใ่ นรู ปเงินบาท และลักษณะการขายสิ นค้าจะ
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อยูใ่ นรู ปเงินให้สินเชื่อมากกว่าเงินสด ส่ วนกรณี สินค้าอุปโภคบริ โภคทัว่ ไปมีการแข่งขันในตลาด
สูง การกําหนดราคาจะมีท้ งั ในรู ปเงินบาทและเงินจัตในสัดส่ วนที่แตกต่างกันไปตามข้อตกลงแต่ละ
คู่คา้ เนื่ องจากการค้าชายแดนในอําเภอแม่สอดเป็ นการค้าขายบนพื้นฐานของความไว้วางใจกัน ทํา
ให้มีการให้สินเชื่อการค้าแก่คู่คา้ สู งกว่าร้อยละ 50 ในระยะเวลาตั้งแต่ 10-30 วัน อย่างไรก็ตามพ่อค้า
ชายแดนบางรายเริ่ มขายสิ นค้าในรู ปเงินสดในสัดส่ วนที่สูงกว่าการให้สินเชื่อ หรื อขายในรู ปเงินสด
ทั้งหมด เนื่ องจากต้องการเลี่ยงปั ญหาหนี้ เสี ยของพ่อค้าพม่าและตรวจสอบของเจ้าหน้าที่สาํ นักงาน
ป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
เนื่ องจากการส่ งออกผ่านด่านพรมแดนอําเภอแม่สอด ส่ วนใหญ่เป็ นสิ นค้าอุปโถคบริ
โภค ซึ่ งเป็ นสิ นค้าที่ทางสาธารณรั ฐแห่ งสหภาพพม่าห้ามนําเข้า ดังนั้นการส่ งออกส่ วนใหญ่จะ
ส่ งออกผ่านด่านจุดผ่อนปรนชัว่ คราวในสัดส่ วนร้อยละ 70 การส่ งมอบสิ นค้าโดยทัว่ ไปจะส่ งมอบ
บริ เวณชายแดนไทย เพื่อลดความเสี่ ยงในการขนสิ นค้าในสาธารณรัฐแห่ งสหภาพพม่า โดยปกติ
แล้วหลังจากผูส้ ่ งออกไทยส่ งมอบสิ นค้าเรี ยบร้อยแล้ว ผูน้ าํ เข้าสาธารณรัฐแห่ งสหภาพพม่าจะเป็ นผู ้
รับภาระด้านการประกันภัยและค่าขนส่ งในสาธารณรัฐแห่ งสหภาพพม่าเอง สิ นค้าส่ วนใหญ่จะถูก
ขนส่ งโดยรถบรรทุกขนาดเล็กและเปลี่ยนถ่ายสิ นค้าที่เมืองเมียวดี
ภาระการขนส่ งแบ่งออกเป็ น 2 ส่ วน คือ การขนส่ งจากบริ ษทั โรงงานผลิตจนถึง
ชายแดนไทย ส่ วนใหญ่พ่อค้าชายแดนฝั่งไทยหรื อบริ ษทั ผูผ้ ลิตเป็ นผูร้ ับผิดชอบ ส่ วนการขนส่ งจาก
ชายแดนไทยไปยังจุดหมายปลายทางในสาธารณรัฐแห่ งสหภาพพม่า พ่อค้าพม่าเป็ นผูด้ าํ เนิ นการ
ทั้งหมด มีเพียงส่ วนน้อยเท่านั้นที่พ่อค้าไทยรับภาระในการขนส่ งเข้าไปในสาธารณรัฐแห่ งสหภาพ
พม่า โดยปกติวิธีการขนส่ งสิ นค้าที่ทางการสาธารณรัฐแห่ งสหภาพพม่าห้ามนําเข้าจะขนส่ งผ่านคน
กลางที่ทาํ หน้าที่ขนส่ งสิ นค้าโดยเฉพาะ ทั้งนี้ ผูบ้ ริ การขนส่ งในสาธารณรัฐแห่ งสหภาพพม่าแบ่งได้
3 กลุ่ม ได้แก่ ชนกลุ่มน้อยกะเหรี่ ยง DKBA การใช้บริ การขนส่ งจากกลุ่มนี้ ค่อนข้างปลอดภัย แต่มี
ค่าใช้จ่ายสู ง ส่ วนกลุ่มที่สอง ได้แก่คนพม่าเชื้อชาติอิสลามและกลุ่มสุ ดท้ายเป็ นคนพม่าเชื้อสายจีน
อย่างไรก็ตามการขนส่ งสิ นค้าจากชายแดนสาธารณรัฐแห่ งสหภาพพม่าเข้าไปเมืองเมียวดี จนถึง
เมืองย่างกุง้ ยังไม่มีมาตรฐานการขนส่ งและไม่มีความแน่นอน รวมทั้งต้นทุนการขนส่ งสู ง เนื่ องจาก
หากเป็ นการลักลอบส่ งสิ นค้า และต้องขนส่ งผ่านพื้นที่ของชนกลุ่มน้อย นอกจากนี้ ความยากง่ายใน
การขนส่ งแปรผันตามสถานการณ์การเมืองภายในสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า
4.2.3. เส้ นทางการขนส่ ง
เนื่ องจากไทยและสาธารณรัฐแห่ งสหภาพพม่ามีอาณาเขตพรมแดนติดต่อกันเป็ นแนว
ยาวจากเหนื อสุ ดจนถึงทางใต้ ไทยมีแนวชายแดนติดต่อกันเป็ นระยะทางประมาณ 1,800 กิโลเมตร
มีอาณาเขตคลอบคลุมพื้นที่ 10 จังหวัด ได้แก่ แม่ฮ่องสอน เชียงราย เชียงใหม่ ตาก กาญจนบุรี ราชบุ
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รึ เพชรบุรี ประจวบคีรีขนั ธ์ ชุ มพร และระนอง โดยจังหวัดที่มีศกั ยภาพทางด่ านการค้าชายแดน
ระหว่างไทยและสาธารณรั ฐแห่ งสหภาพพม่ามี 7 จังหวัดได้แก่ แม่ฮ่องสอน (ด่ านศุลกากร
แม่ฮ่องสอน) เชียงราย (ด่านศุลกากรแม่สาย) เชียงใหม่ (ด่านศุลกากรเชียงดาว) ตาก (ด่านศุลกากร
แม่สอด) กาญจนบุรี (ด่านศุลกากรสังขละบุรี) ประจวบคีรีขนั ธ์ (ด่านศุลกากรประจวบคีรีขนั ธ์) และ
ระนอง (ด่านศุลกากรระนอง)
จุดการค้าชายแดนไทย-พม่า
จุดผ่านแดนถาวร
1) บริ เวณข้ามแม่น้ าํ สาย อําเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ตรงข้ามเมืองท่าขี้เหล็ก
รัฐฉาน
2) บริ เวณบ้านริ มเมย หมู่ที่ 2 ตําบลท่าสายลวด จังหวัดตาก ตรงข้ามเมืองเมียวดี
3) บริ เวณด่านตรวจคนเข้าเมือง อําเภอเมือง จังหวัดระนอง ตรงข้ามเมืองเกาะ
สอง
4) บริ เวณท่าเทียบเรื อสะพานปลา ตําบลบางรื้ น อําเภอเมืองระนอง
5) บริ เวณปากนํ้าระนอง ตําบลปากนํ้า อําเภอเมืองระนอง
6) บริ เวณท่าเทียบเรื อของบริ ษทั อันดามันคลับ จํากัด ตําบลปากนํ้า อําเภอเมือง
ระนอง
จุดผ่านแดนชัว่ คราว
1) ด่านเจดียส์ ามองค์ อําเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
2) บ้านนํ้าพุร้อน อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อให้บริ ษทั ก่อสร้างของไทย
นําวัสดุก่อสร้างเข้าไปก่อสร้างท่าเรื อนํ้าลึกที่เมืองทวายของพม่า
จุดผ่อนปรน
1) ท่าบ้านเหมืองแดง ตําบลแม่สาย อําเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ตรงข้ามเมือง
ท่าขี้เหล็ก รัฐฉาน
2) ท่าบ้านปางห้า ตําบลเกาะช้าง อําเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ตรงข้ามเมืองท่า
ขี้เหล็ก รัฐฉาน
3) ท่าบ้านสายลมจอย ตําบลเวียงคํา อําเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย อยูต่ รงข้าม
เมืองท่าขี้เหล็ก รัฐฉาน
4) ท่าบ้านเกาะทราย ตําบลแม่สาย อําเภอสาย จังหวัดเชียงราย อยูต่ รงข้ามเมือง
ท่าขี้เหล็ก รัฐฉาน
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5) ด่านเจดียส์ ามองค์ อําเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี อยูต่ รงข้าม อําเภอพญา
ตองซู จังหวัดผาอัน รัฐกะเหรี่ ยง
6) ช่ อ งทางบ้า นหวยต้น นุ่ น หมู่ ที่ 4
ตํา บลแม่ ง า อํา เภอขุน ยวม จัง หวัด
แม่ฮ่องสอน อยูต่ รงข้ามกับ อําเภอแม่เจ๊ะ จังหวัดดอยก่อย รัฐฉาน
7) ช่องทางบ้านหวยผึ้ง หมู่ 4 ตําบลห้วยผา อําเภอเมืองแม่อ่องสอน อยูต่ รงข้าม
กับ บ้านหัวเมือง รัฐฉาน
8) ช่ องทางกิ่ วผาวอก บ้านอรุ โณทัย หมู่ 10 ตําบลเมืองนะ อําเภอเชี ยงดาว
จังหวัดเชียงใหม่ อยูต่ รงข้าม เมืองสาด รัฐฉาน
9) ช่ องทางหลักแต่ง บ้านเปี ยงหลวง อําเภอเวียงแหง จังหวัดเชี ยงใหม่ อยู่ตรง
ข้ามกับ เมืองเต๊าะ รัฐฉาน
10) บ้านสบรวก ตําบลคลองวาฬ อําเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ อยูต่ รงข้าม
บ้านมอต่อง จังหวัดมะริ ด เขตตะนาวศรี
สําหรับชายแดนด้านแม่สะเรี ยง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็ นเขตพื้นที่รับผิดชอบของด่าน
ศุลกากรแม่สะเรี ยง ซึ่งมีช่องทางบ้านเสาหิ น อยูท่ างตอนเหนือของอําเภอแม่สะเรี ยง อยูต่ รงข้ามใกล้
กับกรุ งเนปิ ดอร์ เมืองหลวงใหม่ของพม่า แต่เนื่องจากช่องทางบ้านเสาหิ นยังไม่ถูกประกาศเป็ นจุด
ผ่านแดนถาวร หรื อจุดผ่านแดนชัว่ คราว หรื อจุดผ่อนปรน แต่คาดว่าน่าจะเป็ นช่องทางการค้าสําคัญ
ในอนาคตระหว่างไทยกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า
ซึ่ งขอบเขตการศึกษาครั้ งนี้ จะทําการศึกษาเฉพาะด่ านศุลกากรแม่สอด จังหวัดตาก
เท่านั้น สําหรับเส้นทางการขนส่ งเพื่อการนําเข้าและส่ งออกทางด่านศุลกากรระหว่างประเทศที่มีอยู่
ในปั จจุ บนั และในอนาคต ช่ องทางที่ ใช้ในการขนส่ งที่ สําคัญระหว่างไทยและสาธารณรั ฐแห่ ง
สหภาพพม่าโดยมีช่องทางดังนี้(กระทรวงพาณิ ชย์, 2554)
1. จุดผ่านแดนถาวร มีช่องทางอนุมตั ิทาํ การค้า 1 ช่องทางคือ จุดผ่านแดนถาวรแม่
สอด-เมียวดี ตําบลท่าสายลวด อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก ซึ่ งประกาศเป็ นจุดผ่านแดนถาวรเมื่อวันที่
15 สิ งหาคม 2540 โดยเปิ ดทําการค้าตั้งแต่เวลา 06.30 – 18.30 น. เป็ นประจําทุกวัน มีสะพาน
มิตรภาพไทย-พม่า เป็ นสะพานข้ามแม่น้ าํ เมย ตั้งอยูท่ ี่อาํ เภอแม่สอด จังหวัดตาก ใกล้บริ เวณชายแดน
ไทย-สาธารณรัฐแห่ งสหภาพพม่า เพื่อเชื่อมเมืองเมียวดีของสาธารณรัฐแห่ งสหภาพพม่ากับอําเภอ
แม่สอด วัตถุประสงค์ในการสร้างสะพานคือ เพื่อสร้างสัมพันธ์ไมตรี อนั ดีของประชาชนไทยกับ
สาธารณรัฐแห่ งสหภาพพม่า เสริ มสร้างเศรษฐกิจและการค้าขายบริ เวณชายแดนของสองประเทศ
และเพื่อตอบสนองนโยบายขององค์การสหประชาชาติที่มุ่งหวังเชื่อมโยงเส้นทางส่ วนที่ยงั ขาดอยู่
ทางตอนใต้ของทางหลวงเอเชี ย ผูท้ ี่มีบทบาทสําคัญในฐานะเป็ นผูร้ ิ เริ่ มความคิดในการดําเนิ นงาน
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ตลอดจนดูแลการก่ อสร้างสะพานแห่ งนี้ ได้สําเร็ จคือ นายอุดร ตันติสุนทร เมื่อครั้งดํารงตําเหน่ ง
รัฐมนตรี ช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
2. คลังสิ น ค้าชั่วคราว เป็ นคลังสิ น ค้าอนุ มตั ิ เฉพาะคราว ตามมาตรา 5 ทวิ
พระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2480 เพื่ออํานวยความสะดวกแก่ผนู ้ าํ เข้า-ส่ งออก เป็ นการ
ส่ งเสริ มการส่ งออก เพื่อให้ผปู ้ ระกอบการสามารถทําพิธีการทางศุลกากรและเรี ยกภาษีได้ถูกต้อง
สามารถนํารายได้เข้าประเทศตลอดจนเป็ นการสนับสนุ นนโยบายของรัฐบาลโดยไม่ให้กระทบต่อ
ความมัน่ คงของประเทศ ช่ องทางดัง กล่ า วจึ ง เป็ นช่ องทางหนึ่ ง ในการนํา เข้า และส่ งออกสิ น ค้า
ระหว่างอําเภอแม่สอดและจังหวัดเมียวดี สาธารณรัฐแห่ งสหภาพพม่า ส่ วนใหญ่จะตั้งอยู่บริ เวณ
แม่ น้ าํ เมย เดิ มเรี ยกว่า ท่าข้ามธรรมชาติ หรื อท่ าข้ามส่ งสิ นค้า ผูป้ ระกอบการเจ้าของคลังสิ นค้า
จะต้องขออนุญาตจากด่านศุลกากร โดยจะต้องปฏิบตั ิตามกฎหมายของกรมศุลกากรที่เกี่ยวข้อง เช่น
การจัด ระเบี ย บภายในที่ ท าํ การ ให้มี ค วามเป็ นระเบี ย บเรี ย บร้ อ ยมากยิ่ง ขึ้ น มี ก ารสร้ า งอาคาร
คลังสิ นค้า มีสถานที่ทาํ การของเจ้าหน้าที่ จัดบริ เวณที่ทาํ การให้ชดั เจน (มีร้ ัวกั้นมิดชิด) เป็ นต้น ทั้งนี้
เพื่อที่จะทําการนําเข้า-ส่ งออก เป็ นระเบียบเรี ยบร้อยและสะดวกมากยิง่ ขึ้น ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม
2553 จังหวัดตาก มีคลังสิ นค้าชัว่ คราวที่เปิ ดดําเนิ นการภายใต้การกํากับดูแลของด่านศุลกากรแม่
สอด มีท้ งั สิ น จํานวน 22 คลัง
นอกจากการค้าขายชายแดนผ่านช่องทางทั้งสองแล้ว ในอําเภอแม่สอดยังมีตลาดขาย
สิ นค้าที่สาํ คัญ คือ ตลาดริ มเมย เป็ นตลาดขายปลีกสิ นค้าที่นาํ เข้ามาจากสาธารณรัฐแห่ งสหภาพพม่า
เช่น ปูทะเลมีชีวิต กุง้ ทะเล สิ นค้าเกษตร ผ้า ผลิตภัณฑ์จากไม้ และสิ นค้าจากประเทศจีน เช่น ขนม
เครื่ องใช้ไฟฟ้ า และอุปกรณ์ โดยตลาดดังกล่าวเปิ ดให้ประชาชนซื้อสิ นค้าได้ทุกวัน
4.3. การนําเข้ าหอมหัวใหญ่ ผ่านด่ านศุลกากรแม่ สอด
การนําเข้าหอมหัวใหญ่ผ่าด่านศุลกากรแม่สอด จังหวัดตาก จากสถิติในตรารางที่ 4.7
พบว่า มูลค่าการนําเข้ามีแนวโน้มที่จะเพิ่มสู งขึ้น อันเนื่องมาจาก ราคาหอมหัวใหญ่จากพม่ามีราคาที่
ตํ่ากว่า เนื่ องจากต้นทุนในการผลิตตํ่ากว่าเมื่อเทียบกับต้นทุนการผลิตของไทย จากสภาพอากาศที่
ร้อนและแห้งแล้งในช่วงการเพาะปลูกไม่เอื้ออํานวยต่อการเจริ ญเติบโตส่ งให้ผลผลิตต่อไร่ ลดลง
จากปี เพาะปลูก พ.ศ. 2552 ร้อยละ 5.2 โดยลดจาก 4,450 กิโลกรัมต่อไร่ เหลือเพียง 4,220 กิโลกรัม
ต่อไร่ (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2553)
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ตารางที่ 4.7 สถิติสินค้ านํ าเข้ าหอมหัวใหญ่ ผ่ านด่ านศุ ลกากรอําเภอแม่ สอดปี งบประมาณ25512554
ปี งบประมาณ1/
มูลค่าการนําเข้า(ล้านบาท)
2551
23.036
2552
84.728
2553
55.353
2554
94.354
ที่มา : ด่านศุลกากรแม่สอด
หมายเหตุ : 1/ ปี งบประมาณเริ่ มนับตั้งแต่เดือนตุลาคม-กันยายน
จากการสํารวจพบว่า รู ปแบบการค้าสิ นค้าหอมหัว ใหญ่ ผ่า นด่ านศุ ลกากรแม่ สอด
จัง หวัด ตาก พบว่ า สิ น ค้า โดยการนํา เข้า จากสาธารณรั ฐ แห่ ง สหภาพพม่ า จะอยู่ ใ นรู ป ของ
หอมหัวใหญ่สด
โดยขั้นตอนการนําเข้าหอมหัวใหญ่ผา่ นด่านศุลกากรแม่สอด มีดงั นี้
ผูป้ ระกอบการที่สามารถนําเข้าสิ นค้าหอมหัวใหญ่ได้น้ นั จะต้องมีหนังสื อรับรองถิ่น
กําเนิดสิ นค้า ฟอร์ ม ดี (Form D) ที่ออกโดยหน่วยงานรัฐ หนังสื อแสดงการได้รับสิ ทธิยกเว้นภาษี
หนังสื อ หรื อใบรับรองว่าสิ นค้าที่นาํ เข้ามาในราชอาณาจักรมีความปลอดภัย และหนังสื อรับรองการ
นําเข้า และก่อนที่ผปู ้ ระกอบการนําเข้าจําดําเนินการถึงกระบวนการทางศุลกากร (ภาคผนวก ค) ดัง
ได้กล่าวไว้ในบทพระราชบัญญัติ (ภาคผนวก ง) ทั้งนี้ผปู ้ ระกอบการจะต้องยืน่ ใบขนส่ งสิ นค้าขาเข้า
ต่อด่านศุลกากรแม่สอด (กระทรวงพาณิ ชย์, 2554 และ กรมการค้าต่างประเทศ, 2554) โดยมีเอกสาร
ประกอบการดังนี้
1. ใบกํากับสิ นค้า (invoice)
2. ใบขออนุญาตการนําเข้าสิ นค้า
3. ใบรับรองปลอดศัตรู พืช
4. ใบขนส่ งสิ นค้าขาเข้า
5. ใบรับรองถิ่นกําเนิดสิ นค้า ฟอร์มดี (Form D)
6. ใบขนสิ นค้าขาออก
7. ใบบัญชีสินค้า ณ ด่านพรมแดน (ศ.บ. 1)

35

4.4. อุปสรรคในการนําเข้ าหอมหัวใหญ่ ผ่านด่ านศุลกากรแม่ สอด
ปั ญ หาและอุ ปสรรคในการค้า ชายแดนด้า นผ่า นด่ า นศุ ลกากรแม่ สอด จัง หวัด ตาก
(กระทรวงพาณิ ชย์, 2554) ดังนี้
1. กฎระเบียบและมาตรการทางการค้า
1.1) กระทรวงพาณิ ชย์ของสาธารณรัฐแห่ งสหภาพพม่าได้ออกประกาศฉบับที่
9/99 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2542 ห้ามนําเข้าสิ นค้าในรู ปแบบการค้าปกติผา่ นชายแดน จํานวน 15
รายการ ซึ่งประกอบด้วย ผงชูรส นํ้าหวานและเครื่ องดื่ม ขนมปั งกรอบทุกชนิ ด หมากฝรั่ง ขนมเค๊ก
ขนมเวเฟอร์ ช๊อกโกแลต อาหารกระป๋ อง(เนื้อสัตว์และผลไม้) เส้นหมี่ทุกชนิ ด เหล้า เบียร์ บุหรี่ ผล
ไม่สดทุกชนิ ด ผลิตภัณฑ์พลาสติกสําหรั บใช้ในครัวและใช้ส่วนตัวทุกชนิ ด สิ นค้าที่ควบคุมการ
นํา เข้า โดยกฎหมายที่ มี อ ยู่แ ล้ว โดยให้เ หตุ ผ ลว่ า เพื่ อ สงวนเงิ น ตราต่ า งประเทศและคุ ้ม ครอง
อุตสาหกรรมภายในประเทศ
1.2) สาธารณรั ฐแห่ งสหภาพพม่ากําหนดมาตรการต่างๆ ที่ เป็ นการจํากัด
ปริ มาณนําเข้า เพื่อแก้ไขปั ญหาการขาดดุลการค้า เช่น การเปิ ด L/C เพื่อนําเข้าสิ นค้าต้อองเป็ นเงินที่
ได้จากการส่ งออกเท่านั้น กําหนดเพดานการนําเข้า ไม่เกินปี ละ 100,000 เหรี ยญสหรัฐฯ ต่อบริ ษทั
ห้ามนําเข้าสิ นค้า 15 ชนิดเป็ นต้น
1.3) ข้อจํากัดในการมอบอํานาจให้ทอ้ งถิ่น ออกเอกสารรับรองของทางการพม่า
เช่น Form AISP ทําให้เป็ นอุปสรรคต่อผูต้ ิดต่อทางการค้า ไม่สามารถใช้สิทธิประโยชน์ต่างๆได้
2. สาธารณูปโภคภายในสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า
2.1) ขาดสาธารณู ปโภคขั้นพื้นฐานต่างๆ ที่เอื้ออํานวยต่อความสะดวกทาง
การค้า เช่น
-การคมนาคม เส้นทางคมนาคมทางบกเชื่ อมระหว่างไทยกับสาธารณรัฐ
แห่งสหภาพพม่า มีสภาพทรุ ดโทรม เป็ นอุปสรรคต่อการขนส่ งสิ นค้าระหว่างสองประเทศ
-การสื่ อสาร โทรคมนาคม ในพม่าส่ วนใหญ่โดยเฉพาะในเมืองไม่ค่อยมี
ปั ญหา
2.2) ช่องทางการนําเข้าสิ นค้าจากไทยบางช่องทางยังอยูใ่ นเขตอิทธิ พลของชน
กลุ่มน้อย (กระเหรี่ ยง KNU, DKBA) ไม่ได้รับการยอมรับจากทางการพม่า ทําให้มีการเข้มงวดและ
มี ก ารจับกุม สิ น ค้าที่ ลกั ลอบนํา เข้า ไม่ ว่า จะเป็ นการขนส่ ง ระหว่ า งทางหรื อ การเก็บ สิ น ค้า ไว้ ณ
คลังสิ นค้าตรงข้ามกับฝั่งไทย
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3. ด้านการชําระเงิน ธนาคารพาณิ ชย์ในสาธารณรัฐแห่ งสหภาพพม่าผูกขาดโดย
รัฐบาล และฐานะของธนาคารไม่เป็ นที่ยอมรับของนานาชาติ ระบบการเงินไม่มีเสถียรภาพ และ
อัตราแลกเปลี่ยนเงินจัดสู งกว่าความเป็ นจริ งมากไม่มีความยุติธรรมต่อผูข้ าย
4. กฎระเบียบการค้าของประเทศไทย
สิ นค้าเกษตร
4.1) การนําเข้าภายใต้กรอบ ACMECS โครงการ Contract Farming ตามแนว
ชายแดนจังหวัดตากไม่สามารถนําเข้ผลผลิตได้ตามเป้ าหมายถึงแม้ว่ามาตรการช่วยเหลือทางภาครัฐ
จะยกเว้นภาษีการนําเข้าตามโครงการ แต่ทางปฏิบตั ิในการขนสิ นค้าเข้ามีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลาย
ฝ่ าย ซึ่ งต่างมี กฎระเบี ยบการนําเข้ามาในราชอาณาจักรที่ ตอ้ งรั กษาปฎิ บตั ิ อย่างเคร่ งครั ด และมี
ข้อจํากัดความ ในแนวปฏิบตั ิ ทําให้ผูป้ ระกอบการรายย่อยที่ไม่มีความชํานาญด้านการทําพิธีการ
ต่างๆไม่สามารถนําสิ นค้าเข้าได้ตาเป้ าหมาย
4.2) การนําเข้าภายใต้ AISP การที่กระทรวงการคลังกําหนดให้ผทู ้ ี่จะใช้สิทธิ
ประโยชน์ ย กเว้น อากรตามเงื่ อ นไขในฐานะสมาชิ ก อาเซี ย นใหม่ (ASIP)
ต้อ งมี ใ บรั บ รอง
แหล่งกําเนิดสิ นค้า (Form ASIP) จากสาธารณรัฐแห่ งสหภาพพม่ามาแสดงในขณะผ่านพิธีการทาง
ศุลกากร ซึ่งในทางปฏิบตั ิผปู ้ ระกอบการส่ วนใหญ่เป็ นชาวบ้านที่คา้ ขายกับชนกลุ่มน้อยเป็ นหลัก ทํา
ให้ไม่สามารถหาใบรับรองแหล่งกําเนิ ดสิ นค้าดังกล่าวมาแสดงได้ จึงต้องเสี ยภาษี หรื อลักลอบนํ้า
เข้า
ไม้และสิ่ งประดิษฐ์ที่ทาํ ด้วยไม้
ตามประกาศกระทรวงพาณิ ชย์ประกาศกระทรวงพาณิ ชย์ เรื่ องการนําไม้และไม้แปร
รู ปรวมทั้งสิ่ งประดิ ษฐ์เครื่ องใช้ หรื อสิ่ งอื่นใดที่ทาํ ด้วยไม้ เข้ามาราชอาณาจักรตามแนวชายแดน
จังหวัดตากและจังหวัดกาญจนบุรี พ.ศ. 2548 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2548 ซึ่งตามประกาศดังกล่าว
มี หน่ วยงานปฎิ บตั ิ ที่เกี่ ยวกับการนําเข้าหลายฝ่ าย โดยแต่ละหน่ วยต่างมี การใช้กฎระเบี ยบ หรื อ
กฏหมาย ของกระทรวง/กรม รองรั บ อย่ า งเคร่ งครั ด สร้ า งความยุ่ ง ยากในการปฏิ บ ัติ กั บ
ผูป้ ระกอบการนําเข้านอกจากนี้ การตรวจนับและการเคลื่ อนย้ายการนําเข้าไม้และสิ่ งประดิ ษ ฐ์
ดังกล่าวดําเนิ นการในรู ปคณะทํางานระดับจังหวัด อําเภอ ถึง 6 หน่ วยงาน การดําเนิ นงานไม่
สามารถเบ็ดเสร็ จในระยะสั้นจึงเป็ นข้อจํากัดในการส่ งเสริ มการค้าชายแดนประการหนึ่ง
5. ปั ญหาการคมนาคม ปั จจุบนั ช่องทางการจราจรจากจังหวัดตาก ถึงอําเภอแม่สอด มี
เพียง 2 ช่องทางการจราจรประกอบกับมีสภาพเป็ นเขาสู งชันและมีระยะทางถึง 80 กิโลเมตร ทําให้
การขนส่ งสิ นค้าเกิดความไม่สะดวก อําเภอแม่สอดมีระยะทางห่ างจากกรุ งย่างกุง้ สาธารณรัฐแหง
สหภาพพม่ าประมาณ 420 กิ โลเมตร แต่ การเดิ น ทางในปั จ จุ บนั จะต้อ งใช้เวลาประมาณ 10-12
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ชัว่ โมง ทําให้เกิดความไม่สะดวกเป็ นอย่างมาก ถึงแม้วา่ รัฐบาลไทยจะสนับสนุนงบประมาณในการ
สร้างถนนเมียวดี-เชิงเขาตะนาวศรี เป็ นระยะทาง 18 กิโลเมตร จํานวน 122 ล้านบาทซึ่งสามารถช่วย
บรรเทาในระดับหนึ่ง
6. ความไม่สงบทางการเมือง เนื่ องจากการค้าชายแดนด้านอําเภอแม่สอด ซึ่ งมีอาณา
เขตติดต่อกับเมืองเมียวดี ซึ่ งในเขตพื้นที่ดงั กล่าว มีกองกําลังกระเหรี่ ยงที่มีปัญหาด้านการเมืองกับ
รัฐบาลทหารพม่าพยายามกดดันทั้งด้านการทหารและเศรษฐกิจและไม่ตอ้ งการส่ งเสริ มการค้าใน
บริ เวณนี้ ซึ่งทําให้การค้าชายแดนด้านอําเภอแม่สอด ประสบความเสี่ ยงสูง

