การพัฒนาชายแดนไทย-พม่า…โอกาสทองทางการค้าที่น่าติ ดตาม
โดยฝา่ ยวิจยั ธุรกิจ ธนาคารเพือการส่
่
งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK)
ในช่วงหลายปี ทผ่ี า่ นมามูลค่าการค้าชายแดนระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้านเพิม่ ขึน้ อย่างมาก จนมี
สัดส่วนสูงถึงราวร้อยละ 80 ของมูลค่าการค้าระหว่างไทยกับประเทศในกลุ่ม CLM ทัง้ หมด (กัมพูชา สปป.ลาว
และพม่า) โดยพม่าถือเป็ นตลาดเพื่อนบ้านที่ ทวีความสําคัญมากขึ้นต่อเนื่ อง เนื่ องจากกําลังซื้อของชาวพม่า
มีแนวโน้ มเพิ่ มขึ้นตามระดับการพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมที่ เปิ ดกว้างมากขึ้น แต่ พม่ายังไม่สามารถ
ผลิ ตสิ นค้าเพื่อตอบสนองความต้องการบริ โภคในประเทศได้อย่างเพียงพอ การนําเข้าจึงมีความสําคัญ
อย่างมาก โดยเฉพาะสิ นค้าอุปโภคบริ โภค อาทิ อาหาร เสื้อผ้า และยารักษาโรค รวมทัง้ วัสดุก่อสร้าง ซึ่ง
เป็ นที่ ต้องการเพิ่ มขึน้ จากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค หรือกระทังสิ
่ ่ งอํานวย
ความสะดวกต่างๆ อาทิ เครื่องใช้ไฟฟ้ า และเฟอร์นิเจอร์ ซึง่ ไทยสามารถตอบสนองความต้องการสินค้าดังกล่าว
ทีเ่ พิม่ ขึน้ ในพม่าได้เป็ นอย่างดี เนื่องจากชาวพม่ามองว่าสินค้าไทยเป็ นสินค้าระดับบน มีคุณภาพสูง รูปลักษณ์
สวยงามและทันสมัย เมือ่ ประกอบกับพรมแดนของไทยกับพม่าทีต่ ดิ ต่อกันถึง 2,401 กิโลเมตร และมีชอ่ งทางคมนาคม
ในหลายจังหวัดของไทยทีอ่ ยูต่ ดิ กับพม่า อาทิ เชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ตาก กาญจนบุร ี ประจวบคีรขี นั ธ์
และระนอง จึงเอือ้ ประโยชน์อย่างมากต่อการค้าชายแดนระหว่างกัน
พม่า : คู่ค้าชายแดนรายใหญ่อนั ดับ 1 ของไทยในกลุ่ม CLM
ไทยมีสดั ส่วนมูลค่าการค้าชายแดนกับพม่าเป็ นอันดับ 1 ในกลุ่ม CLM อยู่ทร่ี อ้ ยละ 46.6 ของมูลค่า
การค้าชายแดนทัง้ หมดในกลุ่มดังกล่าว และคิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 83 ของมูลค่าการค้าโดยรวมกับพม่า โดย
ไทยเป็ นฝ่ายขาดดุลการค้ามาโดยตลอด เนื่องจากต้องนําเข้าก๊าซธรรมชาติจากพม่าในปริมาณมาก โดยใน
ปี 2556 มีมลู ค่าสูงถึง 112 พันล้านบาท
ล้านบาท

มูลค่าการค้าชายแดนไทยกับ CLM

สัดส่วนการค้าชายแดนไทยกับ CLM ปี 2556

ทีม่ า : กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

ในบรรดาการค้าผ่านด่านศุลกากรต่างๆ นัน้ การส่งออกและนําเข้าผ่านด่านศุลกากรสังขละบุร ี จังหวัด
กาญจนบุร ี นับว่ามีมลู ค่าสูงเป็ นอันดับ 1 ที่ 114.6 พันล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 58 ของมูลค่าการค้าชายแดนทัง้ หมด
ระหว่ า งไทยกับ พม่ า (ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น การนํ า เข้า ก๊ า ซธรรมชาติ ) แต่ ห ากพิจ ารณาการส่ ง ออกไปพม่ า แล้ ว
การส่งออกผ่านด่านแม่สอด จังหวัดตาก มีมลู ค่าสูงสุดคิดเป็ นร้อยละ 55 ของมูลค่าส่งออกสินค้าไทยไปพม่า
ผ่า นด่า นชายแดนทัง้ หมด ทัง้ นี้ สิ นค้า ส่ง ออกสํา คัญ ของไทยไปพม่า ผ่า นด่า นชายแดน อาทิ นํ้ ามัน
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ดีเซล เครื่องดื่มที่ มีแอลกอฮอล์ นํ้ามันเบนซิ น ผ้าผืนและด้าย และเครื่องดื่มที่ ไม่มีแอลกอฮอล์ ขณะที่
สิ นค้ านํ าเข้าสําคัญ อาทิ ก๊าซธรรมชาติ โค กระบือ สุกร แพะ แกะ สัตว์นํ้า ผักและของปรุงแต่ งจากผัก
และไม้ซุง
โอกาสการค้าชายแดน : เพิ่ มขึน้ ตามการพัฒนาพื้นที่ ชายแดนไทย-พม่าและพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง
การพัฒนาพืน้ ทีช่ ายแดนระหว่างไทยและพม่าและพืน้ ทีท่ เ่ี กีย่ วข้อง นอกจากจะเอือ้ ประโยชน์ต่อการค้า
ระหว่า งสองประเทศแล้ว ยังอาจต่อยอดไปถึงการลงทุน ในธุร กิจประเภทต่า งๆ อีกด้ว ย อัน จะช่วยกระตุ้น
เศรษฐกิจไทยและพม่าในระยะถัดไป ทัง้ นี้ การพัฒนาในช่วงทีผ่ า่ นมาและกําลังอยูใ่ นระหว่างการดําเนินการ ซึง่
ถือเป็ นปจั จัยสําคัญทีส่ นับสนุนการค้าชายแดน อาทิ

 การยกระดับด่านการค้าต่างๆ ในปี 2556 ด่านเมียวดี (ติดกับอําเภอแม่สอด จังหวัดตาก) และ
ด่านบ้านพุน้ ําร้อน (ตรงข้ามกับด่านทิกิ เมืองทวาย รัฐตะนาวศรีของพม่า) ได้รบั การยกระดับเป็ นด่านผ่านแดนถาวร
โดยด่านบ้านพุน้ําร้อนเป็ น 1 ใน 12 พืน้ ทีเ่ ป้าหมายทีจ่ ะจัดตัง้ เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน ซึง่ หากมีการจัดตัง้ เขตฯ
และลงทุนโครงสร้างพืน้ ฐานต่างๆ อาจช่วยให้มลู ค่าการค้าชายแดนทีด่ ่านดังกล่าวขยายตัวเพิม่ ขึน้ นอกจากนี้ ยังมี
การคาดการณ์ว่าในช่วงปลายปี 2557 จุดผ่อนปรนด่านสิงขร (ติดกับบ้านหนองหิน ตําบลคลองวาฬ อําเภอเมือง
จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์) จะถูกยกระดับเป็ นด่านผ่านแดนถาวรเช่นเดียวกัน ทัง้ นี้ นักวิเคราะห์มองว่าการยกระดับ
จุดผ่อนปรนด่านสิงขรจะส่งผลให้มลู ค่าการค้าเพิม่ ขึน้ เป็ นไม่ต่ํากว่า 30,000 ล้านบาทต่อปี พร้อมทัง้ ยังสร้าง
โอกาสทางการค้าและการลงทุนให้ผปู้ ระกอบการไทยในหลายธุรกิจ อาทิ ประมง ห้องเย็น เกษตรและเกษตรแปรรูป
โรงแรมและการท่องเทีย่ ว
 การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน
• การพัฒนาท่ าเรือขนส่ งสิ นค้ า นอกจากการพัฒนาท่าเรือขนส่งสินค้าให้มมี าตรฐาน อาทิ
ท่าเรือริมแม่น้ําเมยแล้ว ยังจะมีการเปิ ดใช้ท่าเรือขนาดเล็กเชิงพาณิชย์ของ บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
ั ่ องทวายของพม่า ซึ่งจะช่วยให้การขนส่งสินค้ามีความสะดวกรวดเร็วขึน้ และยังช่วยกระตุ้นการค้า
ทางฝงเมื
เนื่องจากเป็ นท่าเรือทีใ่ ช้ขนส่งสินค้าต่อไปยังเมืองย่างกุง้ ของพม่า ทัง้ นี้ การเปิ ดใช้ท่าเรือดังกล่าวคาดว่าจะช่วยให้
มูลค่าการค้าชายแดนด่านบ้านพุน้ําร้อน มีแนวโน้มขยายตัวราวร้อยละ 50 ในปี 2558
• โครงการก่อสร้างสะพานมิ ตรภาพไทย-พม่าแห่งที่ 2 (อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก และ
เมืองเมียวดี) ยังอยู่ระหว่างการดําเนินการ ซึง่ จะเชื่อมต่อกับโครงการพัฒนาเส้นทางแม่สอด-เมียวดี-กอกาเรก ในพม่า
ทัง้ นี้ การเปิ ดสะพานมิตรภาพไทย-พม่า แห่งที่ 1 (อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก และเมืองเมียวดี) ส่งผลให้การค้าชายแดน
ขยายตัวเพิม่ ขึน้ ดังนัน้ ภาคธุรกิจการค้าชายแดนและจังหวัดตากจึงเสนอให้มกี ารก่อสร้างสะพานมิตรภาพ
ไทย-พม่าแห่งที่ 2 เพื่อลดความแออัดในการใช้สะพานมิตรภาพไทย-พม่า แห่งที่ 1 ทัง้ นี้ นักวิเคราะห์มองว่า
หากการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-พม่า แห่งที่ 2 แล้วเสร็จจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจอําเภอแม่สอด และช่วย
เพิม่ มูล ค่าการค้า ชายแดนด่า นแม่ส อดเป็ น ราว 60,000 ล้า นบาท เพราะนอกจากเส้น ทางดังกล่าวจะเพิม่
ช่องทางการขนส่งแล้ว ยังช่วยกระจายสินค้าไปยังภูมภิ าคอืน่ ของพม่าได้สะดวกรวดเร็วอีกด้วย
• การพัฒนาธุรกิ จการบิ นและยกระดับสนามบิ น ระบบคมนาคมทางอากาศของพม่าได้รบั
การพัฒนาอย่างต่อเนื่องหลังการเปิ ดประเทศและการผ่อนคลายกฎระเบียบ โดยในอดีตหากเอกชนเปิ ดสายการบิน
รัฐบาลพม่าจะถือหุน้ ร้อยละ 20 แต่ในช่วง 2 ปี ทผ่ี า่ นมารัฐบาลพม่าอนุ ญาตให้เอกชนถือหุน้ ได้ทงั ้ หมด ส่งผลให้
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มีสายการบินสัญชาติพม่าเพิม่ ขึ้น ขณะทีเ่ มืองสําคัญทางเศรษฐกิจก็ได้รบั อานิสงส์จากการเปิ ดเส้นทางบิน
เชื่อมโยงระหว่า งเมือง อาทิ เมืองท่าขี้เหล็ก (ติดกับจังหวัดเชียงราย) ซึ่งเป็ น เมืองหน้ าด่ านของรัฐฉาน มี
ศักยภาพทางเศรษฐกิจสูง และเหมาะทีจ่ ะพัฒนาให้เป็ นศูนย์กลางเชื่อมไปยังเมืองสําคัญต่างๆ ของพม่า โดย
รัฐบาลพม่ามีแผนทีจ่ ะยกระดับสนามบินท่าขีเ้ หล็กให้เป็ นศูนย์กลางการบินทางภาคตะวันออกของประเทศ ซึง่
นักท่องเทีย่ วและนักธุรกิจสามารถเดินทางผ่านจังหวัดเชียงรายเข้ามายังเมืองท่าขีเ้ หล็กได้อย่างสะดวกก่อนจะ
เดินทางไปยังเมืองอืน่ ๆ ในพม่าต่อไป
 การพัฒนาเมืองชายแดน
• เมืองเมียวดี
- เขตเศรษฐกิจพิเศษเมียวดี (พืน้ ทีร่ าว 496 เอเคอร์ หรือราว 1,240 ไร่) จัดตัง้ ในปี 2552
และอยู่ระหว่างการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ประกอบด้วยศูนย์บริการด้านศุลกากรแบบ One Stop Service เพื่อ
อํานวยความสะดวกในการส่งออกและนําเข้าสินค้าระหว่างไทยกับพม่า คลังสินค้า และอาคารพาณิชย์ รวมทัง้
ยังมีการเตรียมพืน้ ทีส่ าํ หรับจัดตัง้ นิคมอุตสาหกรรมเมียวดี และพื้นทีส่ ําหรับก่อสร้างโรงแรม ทีพ่ กั อาศัย เพื่อ
รองรับการค้า การลงทุน รวมถึงการท่องเทีย่ ว ซึง่ คาดว่าจะมีแนวโน้มขยายตัวเพิม่ ขึน้ ดังนัน้ จึงถือเป็ นโอกาส
ขยายตลาดวัสดุก่อสร้างเพื่อรองรับการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพืน้ ฐาน และยังเป็ นประตูการลงทุนสําหรับ
นักลงทุนไทยทีต่ อ้ งการเข้าไปดําเนินธุรกิจในพม่า โดยเฉพาะธุรกิจท่องเทีย่ วและบริการทีเ่ กีย่ วเนื่อง หรือธุรกิจ
ทีต่ ้องใช้ปจั จัยการผลิตราคาถูกจากพม่า อาทิ สินแร่และวัตถุดบิ ทางการเกษตร รวมถึงการจ้างแรงงาน เพื่อ
ผลิตและแปรรูปสินค้า ซึง่ จะช่วยประหยัดต้นทุนการผลิตลงได้
- เมืองคู่แฝดแม่สอด-เมียวดี เมืองเมียวดีถือเป็ นจุดกระจายสินค้าสําคัญของไทยในพม่า
เนื่องจากมีพรมแดนติดกับอําเภอแม่สอด จังหวัดตาก และมีสะพานมิตรภาพไทย-พม่าแห่งที่ 1 เป็ นเส้นทาง
เชือ่ มโยงการค้าระหว่างกัน อีกทัง้ อยูใ่ กล้เมืองเศรษฐกิจสําคัญของพม่า อาทิ เมืองย่างกุง้ และเมืองเมาะละแหม่ง
นอกจากนี้ เมืองเมียวดียงั มีศกั ยภาพในการเป็ นประตูการค้าเชื่อมคาบสมุทรอินโดจีนสู่ภูมภิ าคเอเชียใต้และ
ยุโรป จากการทีต่ งั ้ อยู่บนเส้นทางเศรษฐกิจตามแนวตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic Corridor :
EWEC) อีกด้วย หากการพัฒนาเมืองคู่แฝดแล้วเสร็จ จะมีส่วนช่วยกระตุ้นมูลค่าการค้าชายแดนระหว่างไทย
และพม่าให้เพิม่ ขึน้ อีกมาก โดยในช่วงทีผ่ ่านมาได้มกี ระแสตื่นตัวของนักลงทุนไทยและนักลงทุนต่างชาติทเ่ี ข้าไป
ศึกษาโอกาสทางการค้าและการลงทุนในพืน้ ทีด่ งั กล่าว และมีการลงทุนก่อสร้างโรงแรมและทีพ่ กั ในอําเภอแม่สอด
เพิม่ ขึน้ โดยเฉพาะโรงแรมระดับ 3-4 ดาว เพื่อรองรับนักลงทุนและนักท่องเทีย่ วทีเ่ พิม่ ขึน้ อย่างต่อเนื่อง ซึง่ มี
ส่วนช่วยสร้างการจ้างงานและกระตุน้ กิจกรรมทางเศรษฐกิจให้คกึ คักมากขึน้
การทีพ่ ้นื ทีช่ ายแดนระหว่างไทยและพม่าได้รบั การพัฒนาเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนื่องช่วยเอื้อประโยชน์ แก่
ผูป้ ระกอบการทีด่ าํ เนินธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้อง นอกจากนี้ ผูป้ ระกอบการมือใหม่ยงั สามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ได้งา่ ยขึน้
ผ่านทางงานสัมมนาเกีย่ วกับการค้าชายแดนซึง่ จัดโดยหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ควบคู่ไปกับการเจรจา
จับคู่ธุรกิจ (Business Matching) อย่างไรก็ตาม การส่งออกไปพม่าให้ประสบความสําเร็จยังมีรายละเอียดปลีกย่อย
อีกมาก นอกจากศึกษาหาความรูด้ ว้ ยตนเองแล้ว ผูส้ ง่ ออกควรขอรับคําปรึกษาอย่างใกล้ชดิ จากหน่วยงานไทยที่
เชีย่ วชาญด้านการค้าควบคูไ่ ปด้วย
Disclaimer : ข้อมูลต่าง ๆ ทีป่ รากฏ เป็ นข้อมูลทีไ่ ด้จากแหล่งข้อมูลทีห่ ลากหลาย และการเผยแพร่ขอ้ มูลเป็ นไปเพือ่ วัตถุประสงค์
ในการให้ขอ้ มูลแก่ผทู้ สี ่ นใจเท่านัน้ โดยธนาคารเพือ่ การส่งออกและนํ าเข้าแห่งประเทศไทยจะไม่รบั ผิดชอบในความเสียหายใด ๆ
ทีอ่ าจเกิดขึ้นจากการทีม่ บี ุคคลนําข้อมูลนี้ไปใช้ไม่วา่ โดยทางใด

