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สถานการณ์ของการค้าชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านและโอกาสทางธุรกิจ 
 
ภาพรวมการค้าชายแดนไทย 
 ในช่วง 5 ปีท่ีผ่านมา (ปี 2552 – 2556) มูลค่าการค้าชายแดนของไทยกับประเทศเพื่อนบ้านทั้ง 4 ประเทศ
(มาเลเซีย เมียนมาร์ สปป.ลาว และกัมพูชา) มีการเติบโตเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องในอัตราที่ลดลง โดยเฉลี่ยเติบโตที่ 
10.23% ต่อปีในปี 2556 มีมูลค่า 924,241.79 ล้านบาทเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2555 เพิ่มขึ้น 1.51% คิดเป็นสัดส่วน 
69.38% และ 6.34% ของมูลค่าการค้าระหว่างประเทศของไทย-ประเทศเพ่ือนบ้านและไทย–โลกตามลําดับ 
(กรมการค้าต่างประเทศ, 2557) ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลจากการที่ประเทศเพื่อนบ้านเหล่าน้ีมีการปรับเปลี่ยนมาดําเนิน
นโยบายเศรษฐกิจและการค้าเสรีมากขึ้น รวมไปถึงพัฒนาการของกรอบความร่วมมือและความตกลงทางการค้า
ในรูปแบบต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นภายในกลุ่มอนุภูมิภาค ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ล้วนมีส่วนช่วยส่งเสริมให้มูลค่าการค้าระหว่างกัน
เพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ประโยชน์ที่เกิดจากการค้าชายแดนนั้นไม่เพียงแต่ส่งผลดีต่อผู้คนที่อาศัยอยู่
ในบริเวณชายแดนเทา่นั้น แต่ยังส่งผลต่อความใกล้ชิดและความร่วมมือระหว่างกันในด้านต่าง ๆ มากขึ้นด้วย  
 สําหรับปี 2557 (ม.ค.-พ.ค.) การค้าชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านมีมูลค่าการค้ารวม 405,255.29 
ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 5.71% โดยเป็นการส่งออก 249,503.45 ล้านบาท เพ่ิมขึ้น 5.83% และเป็นการนําเข้า 
155,751.84 ล้านบาท เพ่ิมข้ึน 5.52% ไทยยังคงเกินดุลการค้าอย่างต่อเนื่องที่ 93,751.61 ล้านบาท โดยมาเลเซีย
เป็นตลาดสําคัญมีมูลค่าการค้าชายแดนกับไทยสูงสุดคิดเป็นสัดส่วน 53% ของมูลค่าการค้าชายแดนรวมรองลงมา
ได้แก่ เมียนมาร์ (20%) สปป.ลาว (15%) และกัมพูชา (12%) ตามลําดับ (กรมการค้าต่างประเทศ, 2557) 
 

หน่วย:ล้านบาท 
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การค้าชายแดนไทยกับประเทศต่าง ๆ 
 
 ภาวะการค้าชายแดนไทย–มาเลเซีย 
 ในปี 2557 (มกราคม-เมษายน) ไทยมีมูลค่าการค้าชายแดนกับมาเลเซีย 171,020.45 ล้านบาทเพ่ิมขึ้น
จากปี 2556 ร้อยละ 1.42 โดยการส่งออกมีมูลค่า 94,036.53 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 3.57 และด้านการนําเข้า 
มีมูลค่า 76,983.92 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.26 ไทยได้ดุลการค้า 17,052.61 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดสินค้า
และด่านสาํคัญ 5 ลําดับแรก ตามตารางการส่งออก-นําเข้า (กรมการค้าต่างประเทศ, 2557) 
 

  การส่งออก 
 
การส่งออกของไทย-มาเลเซยี ปี 2557 (ม.ค.-เม.ย.) รายสินค้า การส่งออกของไทย-มาเลเซยี ปี 2557 (ม.ค.-เม.ย.) รายด่าน

หน่วย : ล้านบาท หน่วย : ล้านบาท

ที่ สินค้า 
2556 2557 

% 
สัดส่วน 

% 
ที่ ด่าน 

2556 2557 
% 

สัดส่วน 
% (ม.ค. – เม.ย.) (ม.ค. – เม.ย.) 

1 ยางพารา 46,041.24 35,600.07 -22.68 37.86 1 ด่านสะเดา จ.สงขลา 47,756.19 49,204.83 3.03 52.33
2 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ฯ 8,034.37 8,876.35 10.48 9.44 2 ด่านปาดังเบซาร์ 

จ.สงขลา
47,928.98 43,066.66 -10.14 45.80

3 ผลิตภัณฑ์ยางอื่น ๆ 6,815.10 6,141.50 -9.88 6.53 3 ด่านเบตง จ.ยะลา 1,471.31 1,382.76 -6.02 1.47
4 ไม้แปรรูป 4,592.84 4,421.25 -3.74 4.70 4 ด่านสุไหงโก-ลก 

จ.นราธิวาส
256.96 216.90 -15.59 0.23

5 รถยนต์ อุปกรณ์ 2,628.60 4,131.73 57.18 4.39 5 ด่านสตูล 36.33 22.58 -37.85 0.02
 อื่น ๆ 29,409.17 34,865.63 18.55 37.08 อื่น ๆ 71.56 142.80 99.55 0.15
 มูลค่ารวม 97,521.33 94,036.53 -3.57 100.00 มูลค่ารวม 97,521.33 94,036.53 -3.57 100.00

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมการค้าต่างประเทศ         ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมการค้าต่างประเทศ 
            โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร        โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร 
 

  การนําเข้า 
 

การนําเข้าของไทย-มาเลเซยี ปี 2557 (ม.ค.-เม.ย.) รายสินค้า การนําเข้าของไทย-มาเลเซยี ปี 2557 (ม.ค.-เม.ย.) รายด่าน
หน่วย : ล้านบาท หน่วย : ล้านบาท

ที่ สินค้า 
2556 2557 

% 
สัดส่วน 

% 
ที่ ด่าน 

2556 2557 
% 

สัดส่วน 
% (ม.ค. – เม.ย.) (ม.ค. – เม.ย.) 

1 เคร่ืองคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ 

10,613.69 8,783.18 -17.25 11.41 1 ด่านสะเดา 
จ.สงขลา 

60,244.78 65,404.78 8.57 84.96

2 สือ่บันทึกข้อมูล  
ภาพ เสยีง 

5,714.75 7,502.62 31.29 9.75 2 ด่านปาดังเบซาร์ 
จ.สงขลา 

9,969.94 10,815.18 8.48 14.05

3 เทปแม่เหล็กฯ 6,274.04 6,935.90 10.55 9.01 3 ด่านเบตง จ.ยะลา 763.49 650.58 -14.79 0.85
4 ส่วนประกอบ

คอมพิวเตอร์ 
5,750.64 5,983.92 4.06 7.77 4 ด่านสุไหงโก-ลก 

จ.นราธิวาส
60.18 65.94 9.55 0.09

5 เคร่ืองจักรที่ใช้ใน
อุตสาหกรรมฯ 

3,623.64 5,401.44 49.06 7.02 5 ด่านวังประจัน
จ.สตูล

38.47 23.72 -38.33 0.03

 อื่น ๆ 39,134.86 42,376.87 8.28 55.05 อื่น ๆ 34.76 23.72 -31.76 0.03
 มูลค่ารวม 71,111.62 76,983.92 8.26 100.00 มูลค่ารวม 71,111.62 76,983.92 8.26 100

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมการค้าต่างประเทศ         ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมการค้าต่างประเทศ 
            โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร        โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร 
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 ขณะที่ มูลค่าการค้าชายแดนไทย – มาเลเซียปี 2556 มีมูลค่ารวม 501,401.99 ล้านบาท เป็นการส่งออก
288,051.23 ล้านบาท สินค้าส่งออกสําคัญ ได้แก่ ยางพารา เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ และส่วนประกอบและผลิตภัณฑ์
ยางอ่ืน ๆ เป็นต้น ส่วนการนําเข้ามีมูลค่า 213,350.76 ล้านบาท สินค้านําเข้าสําคัญ ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ 
และอุปกรณ์สื่อบันทึกข้อมูลภาพ/เสียงเทป แม่เหล็ก จานแม่เหล็กสําหรับคอมพิวเตอร์และส่วนประกอบ
คอมพิวเตอร์ เป็นต้น 
 ท้ังนี้ คาดการณ์ว่าหลังที่มีการเปิด AEC ในปี 2558 การค้าชายแดนไทย – มาเลเซียผ่านด่านศุลกากร
สะเดา และปาดังเบซาร์ จะเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 60 พบว่าในบรรดาประเทศเพื่อนบ้านทั้งหมด “มาเลเซีย” คือประเทศ
คู่ค้าที่สําคัญที่สุดของไทยโดยมีสัดส่วนการค้ามากถึงร้อยละ 50 ของมูลค่าการค้าชายแดนรวม (ปี 2556) ซึ่งอาจ
กล่าวได้ว่าส่วนหนึ่งเป็นเพราะมาเลเซียเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในบรรดาประเทศเพื่อนบ้าน
ทั้งหมดและมีการดําเนินนโยบายเศรษฐกิจและการค้าที่เสรีมากกว่าประเทศอื่น ๆ โดยพบว่าการค้าชายแดนเกือบ
ทั้งหมดคือมากถึงราว 98% เป็นการค้าผ่านด่านศุลกากรสะเดาและปาดังเบซาร์ในจังหวัดสงขลาโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ด่านสะเดาหรือที่เรียกกันทั่วไปว่า “ด่านนอก” โดยในปัจจุบันได้กลายเป็นพ้ืนที่เศรษฐกิจที่มีความน่าสนใจมาก
ที่สุดแห่งหน่ึงของภาคใต้ รวมทั้งยังเป็นที่ต้ังของสถานประกอบการธุรกิจหลายประเภท ปัจจุบันรัฐบาลไทยกําลัง
พัฒนาด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่และปรับปรุงด่านสะเดาเพิ่มเติมเพ่ือพัฒนาให้เป็นด่านต้นแบบในการให้บริการ
ด้านเศรษฐกิจการค้าชายแดนอย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งมีความทันสมัยรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่จะ
ทําให้มีปริมาณการค้าที่เพ่ิมสูงขึ้นมากทั้งนี้ กลุ่มธุรกิจท่ีมีโอกาสในมาเลเซีย ได้แก่ 
 - ธุรกิจอาหาร วิถีชีวิตของชาวมาเลเซียในปัจจุบันมีการใช้ชีวิตแบบรีบเร่งมากขึ้นจึงต้องการสินค้าอาหาร 
ที่ง่ายในการรับประทาน อาทิ อาหารบรรจุอยู่ในภาชนะที่เข้าไมโครเวฟได้หรือบรรจุภัณฑ์ที่เปิดมารับประทาน
ได้ทันทีส่งผลให้อาหารพร้อมรับประทานเป็นที่ต้องการมากขึ้นซึ่งอาหารพร้อมรับประทานที่นิยมในมาเลเซีย คือ 
อาหารพร้อมรับประทานบรรจุกระป๋อง (Canned/Preserved Ready Meals) สําหรับช่องทางจําหน่ายอาหารพร้อม
รับประทาน ที่สําคัญคือซูเปอร์มาร์เกต และไฮเปอร์มาร์เกต รองลงมาคือร้านค้าปลีกขนาดเล็กและร้านสะดวกซื้อ
ซึ่งสินค้าอาหารไทยมีโอกาสในการขยายการตลาดสู่มาเลเซียมากขึ้นโดยเฉพาะสินค้าอาหารฮาลาล แม้ว่ามาเลเซีย
จะมีเทคโนโลยีและเศรษฐกิจดีกว่าไทยแต่ในด้านทรัพยากรและวัตถุดิบของไทยยังคงสมบูรณ์กว่า ดังนั้น เพื่อขยาย
โอกาสสินค้าอาหารในมาเลเซียผู้ประกอบการควรพัฒนาสินค้าให้สอดคล้องกับแนวโน้มวิถีชีวิตของชาวมาเลเซียคือ 
ควรให้ความสําคัญกับเครื่องหมายฮาลาลเนื่องจากชาวมาเลเซียกว่าร้อยละ 60 นับถือศาสนาอิสลามซึ่งความสําคัญมาก
กับเครื่องหมายฮาลาลบนผลิตภัณฑ์สําหรับสินค้าอาหารฮาลาลของไทยที่มีศักยภาพในการส่งออก ได้แก่ อาหารทะเล
แช่แข็ง และแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์ปีกแช่แข็ง และแปรรูป รวมถึงผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปอื่น ๆ และเครื่องปรุงรส 
 - ธุรกิจบริการซึ่งธุรกิจการบริการที่โดดเด่นท้ังสําหรับไทยและมาเลเซียเองประกอบด้วยธุรกิจท่องเที่ยว
และธุรกิจด้านการแพทย์และสุขภาพซึ่งด้านการท่องเที่ยว มาเลเซียมองตัวเองเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวมุสลิม 
ในขณะที่ไทยก็เป็นประเทศหนึ่งที่มีอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่โดดเด่นทําให้มีความชํานาญในด้านการบริหาร
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จัดการกิจการที่เก่ียวกับการท่องเที่ยวแต่เนื่องจากไทยกับมาเลเซียมีพรมแดนติดกันทําให้ชาวมาเลเซียนิยม      
เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยโดยเฉพาะจังหวัดทางภาคใต้ จนทําให้ชาวมาเลเซียเป็นนักท่องเที่ยว
ต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยเป็นจํานวนมาก ดังนั้น ไทยกับมาเลเซียจึงน่าจะร่วมมือทางธุรกิจท่องเที่ยว
ร่วมกันได้ส่วนธุรกิจด้านการแพทย์และสุขภาพโดยที่ทั้งประเทศไทยและมาเลเซียต่างก็มีความก้าวหน้าทางด้าน
การแพทย์ในระดับท่ีสูง แต่ในมาเลเซียบุคลากรทางการแพทย์โดยเฉพาะพยาบาลหรือผู้ดูแลผู้ป่วยค่อนข้างขาดแคลน
เพราะมาเลเซียมีปัญหาเรื่องอัตราการทํางานของผู้หญิงท่ีต่ําเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่น ๆ อาเซียนจึงทําให้
โอกาสในการร่วมมือด้านธุรกิจการแพทย์และสุขภาพค่อนข้างจะเปิดกว้างสําหรับประเทศไทย (ชาติรส สัมมะวัฒนา, 
2557) 
 
 ภาวะการค้าชายแดนไทย-เมียนมาร ์
 ในปี 2557 (มกราคม-เมษายน) ไทยมีมูลค่าการค้าชายแดนกับเมียนมาร์มูลค่า 63,431.28 ล้านบาท ลดลง
จากปี 2556 ร้อยละ 2.98 แยกเป็นการส่งออกมีมูลค่า 30,943.50 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 18.35 การนําเข้ามีมูลค่า 
32,487.78 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 17.20 ไทยขาดดุลการค้า 1,544.28 ล้านบาท (กรมการค้าต่างประเทศ, 2557) 
 

  การส่งออก 
 
การส่งออกของไทย-เมยีนมาร์ ปี 2557 (ม.ค.-เม.ย.) รายสินค้า การส่งออกของไทย-เมยีนมาร์ ปี 2557 (ม.ค.-เม.ย.) รายด่าน

หน่วย : ล้านบาท หน่วย : ล้านบาท

ที่ สินค้า 
2556 2557 

% 
สัดส่วน 

% 
ที่ ด่าน 

2556 2557 
% 

สัดส่วน 
% (ม.ค. – เม.ย.) (ม.ค. – เม.ย.) 

1 นํ้ามันดีเซล 2,628.75 2,958.07 12.53 9.56 1 ด่านแม่สอด 
จ.ตาก

13,454.54 18,330.00 36.24 59.24

2 เคร่ืองดื่มที่มี 
แอลกอฮอล์ 

2,024.02 2,752.78 36.01 8.90 2 ด่านระนอง 7,402.40 6,402.78 -13.50 20.69

3 นํ้ามันเบนซิน 1,577.35 1,846.68 17.07 5.97 3 ด่านแม่สาย 
จ.เชียงราย

3,654.56 4,529.73 14.54 14.64

4 เคร่ืองดื่มที่ไม่มี 
แอลกอฮอล์ 

1,316.19 1,584.90 20.42 5.12 4 ด่านสังขละบุรี
จ.กาญจนบุรี

618.72 663.16 7.18 2.14

5 ผ้าผืนและด้าย 1,096.11 1,427.40 30.22 4.61 5 ด่านเชียงแสน 
จ.เชียงราย 

591.91 886.47 49.76 2.86

 อื่น ๆ 17,503.91 20,373.67 16.39 65.84 อื่น ๆ 124.21 131.36 5.76 0.42
 มูลค่ารวม 26,146.34 30,943.50 18.35 100.00 มูลค่ารวม 26,146.34 30,943.50 18.35 100

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมการค้าต่างประเทศ ท่ีมา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมการค้าต่างประเทศ 
            โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร             โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร 
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  การนําเข้า 
 
การนําเข้าของไทย-เมยีนมาร์ ปี 2557 (ม.ค.-เม.ย.) รายสินค้า การนําเข้าของไทย-เมยีนมาร์ ปี 2557 (ม.ค.-เม.ย.) รายด่าน

หน่วย : ล้านบาท หน่วย : ล้านบาท

ที่ สินค้า 
2556 2557 

% 
สัดส่วน 

% 
ที่ ด่าน 

2556 2557 
% 

สัดส่วน 
% (ม.ค. – เม.ย.) (ม.ค. – เม.ย.) 

1 ก๊าซธรรมชาติ 37,414.00 30,228.42 -19.21 93.05 1 ด่านสังขละบุรี 
จ.กาญจนบุรี 

37,486.72 30,275.86 -19.24 93.19

2 โค กระบือ สุกร  
แพะ แกะ 

263.01 647.08 146.03 1.99 2 ด่านแม่สอด 
จ.ตาก

1,032.11 1,251.94 21.30 3.85

3 สัตว์น้ํา 318.74 298.58 -6.32 0.92 3 ด่านระนอง 552.84 489.69 -11.42 1.51
4 ผักและของปรุงแต่ง

จากผัก 
46.44 248.08 434.19 0.76 4 ด่านแม่สาย 

จ.เชียงราย
113.99 258.20 126.51 0.79

5 พืชน้ํามันและ
ผลิตภัณฑ ์

450.20 214.23 -52.41 0.66 5 ด่านแม่สะเรียง 
จ.แม่ฮ่องสอน 

19.86 157.18 691.44 0.48

 อื่น ๆ 742.18 851.39 14.71 2.62 อื่น ๆ 29.05 54.91 89.02 0.17
 มูลค่ารวม 39,234.57 32,487.78 -17.20 100 มูลค่ารวม 39,234.57 32,487.78 -17.20 100

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมการค้าต่างประเทศ         ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมการค้าต่างประเทศ 
   โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร        โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร 

 

 ขณะที่ มูลค่าการค้าชายแดนไทย – เมียนมาร์ ปี 2556 มีมูลค่ารวม 196,866.33 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 
9.08 เทียบกับปีก่อนเป็นการส่งออก 79,451.95 ล้านบาท สินค้าส่งออกสําคัญ ได้แก่ น้ํามันดีเซล เครื่องด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์
นํ้ามันเบนซิน ผ้าผืน และด้าย เป็นต้น การนําเข้ามีมูลค่า 117,414.38 ล้านบาทสินค้านําเข้าสําคัญ ได้แก่ 
ก๊าซธรรมชาติ โค กระบือ สุกร แพะ แกะ พืชน้ํามัน และผลิตภัณฑ์ เป็นต้น ซึ่งสัดส่วนการค้าชายแดนไทยกับ
เมียนมาร์ปี 2556 มีมากถึงร้อยละ 82.64 ของการค้าระหว่างสองประเทศ 3 ซึ่งเป็นผลมาจากที่ประเทศไทยมีการ
นําเข้าก๊าซธรรมชาติจากเมียนมาร์ทางด่านศุลกากรสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี เมียนมาร์เป็นตลาดค้าชายแดนที่
มีลู่ทางสดใสและมีศักยภาพในการเติบโตสูงสุดโดยพบว่าในช่วง 5 ปีท่ีผ่านมาการค้าชายแดนระหว่างไทยกับเมียนมาร์
ปี 2556 มีมูลค่า 196,866.33 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้ากว่าร้อยละ 9 นับว่ามากที่สุดในกลุ่ม CLM ส่วนหนึ่ง
เป็นผลจากปัจจัยด้านภูมิศาสตร์ที่มีพรมแดนติดต่อกันยาวถึง 2,400 กิโลเมตรที่ช่วยเอื้อให้เกิดการซื้อขายแลกเปลี่ยน
สินค้าระหว่างประชาชนตามแนวชายแดนทั้ง 2 ประเทศได้ค่อนข้างสะดวกและไทยมีการนําเข้าก๊าซธรรมชาติ
จากเมียนมาร์มูลค่ากว่าแสนล้านบาทต่อปี สําหรับช่องทางการค้าที่สําคัญคือด่านแม่สอด จังหวัดตากซึ่งมีการ
ค้าขายสินค้าอุโภคบริโภคและด่านสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งสินค้าที่สําคัญ คือ ไทยมีการนําเข้าก๊าซธรรมชาติ
ทางด่านสังขละบุรี โดยการค้าชายแดนไทยกับเมียนมาร์มีอัตราการเติบโตขึ้นทุกปีส่วนหนึ่งเป็นผลมาจาก
การเติบโตด้านเศรษฐกิจของเมียนมาร์ที่เร่ิมส่งสัญญาณชัดเจนมากขึ้นโดยเฉพาะนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการ
ดําเนินนโยบายเศรษฐกิจแบบเสรีและเปิดรับกับโลกภายนอกมากขึ้น การเปลี่ยนแปลงในเมียนมาร์ทั้งด้านการเมือง
และเศรษฐกิจนับเป็นทั้งโอกาสและความท้าทายสําหรับผู้ประกอบการไทยในการขยายช่องทางการค้าไปยังตลาด
ผู้บริโภคขนาดใหญ่ที่มีประชากรมากถึงประมาณ 60 กว่าล้านคน สินค้าที่น่าจะมีโอกาสเติบโตในเมียนมาร์ ได้แก่ 
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 - สินค้าอุปโภคบริโภค จากไทยที่จําเป็นในชีวิตประจําวันซึ่งเป็นที่ต้องการและได้รับความนิยมอย่างมาก
เช่น เครื่องด่ืม อาหาร เสื้อผ้า รวมถึงสินค้าอุปโภคบริโภคอ่ืน ๆ เป็นต้น เนื่องจากปัจจุบันเมียนมาร์ยังไม่สามารถ
ผลิตสินค้าเหล่านี้ได้มากเพียงพอต่อความต้องการใช้ภายในประเทศและผู้บริโภคมีความเชื่อมั่นในตราสัญลักษณ์
และคุณภาพของสินค้าไทยเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว 
 - สินค้าในกลุ่มวัสดุก่อสร้าง ปัจจุบันมีการขยายตัวอย่างโดดเด่น ซึ่งเป็นผลจากการเปิดประเทศและ
เร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคภายในประเทศของเมียนมาร์ในปี 2556 มีมูลค่าการส่งออก
ผลิตภัณฑ์เหล็กและเหล็กกล้า 3,170.45 ล้านบาท ขยายตัวถึงร้อยละ 135 เทียบกับปีก่อนหน้าซึ่งเป็นสิ่งที่จะช่วย
เก้ือหนุนให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจในเมียนมาร์มีความคึกคักมากขึ้นหรือแม้กระทั่งความต้องการสินค้าฟุ่มเฟือยและ
สิ่งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ ในชีวิตประจําวัน เช่น โทรศัพท์มือถือ เคร่ืองใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 
เฟอร์นิเจอร์ และเครื่องใช้ภายในบ้านอาหารสําเร็จรูป 
 - ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับความสวยความงามการดูแลสุขภาพและธุรกิจบริการ ที่มีแนวโน้มเติบโตดีตามพฤติกรรม
การบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปและกําลังซื้อของชาวเมียนมาร์ที่สูงขึ้นซึ่งถือเป็นโอกาสทองสําหรับผู้ประกอบการไทย
ในการขยายช่องทางการค้าชายแดน เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและความต้องการในตลาดเมียนมาร์        
ที่กําลังเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องในปัจจุบัน นอกจากนี้ด่านบ้านพุน้ําร้อนและด่านระนอง – เกาะสอง ก็เป็นอีกเส้นทาง
การค้าที่น่าจับตามองเพราะในอนาคตพื้นที่ชายแดนบริเวณนี้จะมีบทบาทและความสําคัญทางเศรษฐกิจมากขึ้น 
ในฐานะประตูเช่ือมโยงเศรษฐกิจที่สําคัญระหว่างไทยกับเมียนมาร์และประเทศอื่น ๆ ในอ่าวเบงกอล โดยเฉพาะ
ช่องทางบ้านพุน้ําร้อนกาญจนบุรีซึ่งถือเป็นจุดผ่านแดนที่น่าสนใจที่สุดในขณะนี้ เนื่องจากมีชายแดนที่อยู่ใกล้ท่าเรือ
น้ําลึกทวายมากที่สุด และปัจจุบันรัฐบาลไทยยังกําลังอยู่ระหว่างการผลักดันให้กาญจนบุรีเป็นศูนย์กลาง          
ภาคตะวันตกและพัฒนาเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดชายแดนเพื่อเชื่อมโยงกับโครงการก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรม
และท่าเรือน้ําลึกทวายรองรับการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ชาติรส สมัมะวัฒนา, 2557) 
 
 ภาวะการค้าชายแดนไทย-สปป. ลาว 
 ในปี 2557 (มกราคม-เมษายน) มีมูลค่าการค้ารวม 49,413.67 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2556 ร้อยละ 8.50 
แบ่งเป็นการส่งออก 41,576.50 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.07 และการนําเข้า 7,837.17 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 
0.88 ไทยได้ดุลการค้า 33,739.33 ล้านบาท (กรมการค้าต่างประเทศ, 2557) 
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  การส่งออก 
 

การส่งออกของไทย-ลาว ปี 2557 (ม.ค.-เม.ย.) รายสินค้า การส่งออกของไทย-ลาว ปี 2557 (ม.ค.-เม.ย.) รายด่าน 
หน่วย : ล้านบาท หน่วย : ล้านบาท

ที่ สินค้า 
2556 2557 

% 
สัดส่วน 

% 
ที่ ด่าน 

2556 2557 
% 

สัดส่วน 
% (ม.ค. – เม.ย.) (ม.ค. – เม.ย.) 

1 นํ้ามันดีเซล 6,672.31 7,938.92 18.98 19.09 1 ด่านหนองคาย 19,193.93 20,638.99 7.53 49.64
2 รถยนต์ อุปกรณ์ฯ 5,085.57 4,949.41 -2.68 11.90 2 ด่านมุกดาหาร 4,331.71 4,932.96 13.88 11.86
3 เหล็กและเหล็กกล้า 1,715.46 2,340.28 36.42 5.63 3 ด่านพิบูลมังสาหาร

จ.อุบลราชธานี
3,732.41 4,622.46 23.85 11.12

4 นํ้ามันเบนซิน 2,158.50 2,238.46 3.70 5.38 4 ด่านเชียงแสน
จ.เชยีงราย 

2,149.63 2,267.35 5.48 5.45

5 ผลิตภัณฑ์ เหล็กและ
เหล็กกล้า 

1,097.90 1,762.42 60.53 4.24 5 ด่านทุ่งช้าง จ.น่าน 1,608.64 1,669.73 3.80 4.02

 อื่น ๆ 21,043.08 22,347.01 6.20 53.75 อื่น ๆ 6,756.50 7,445.01 10.19 17.91
 มูลค่ารวม 37,772.82 41,576.50 10.07 100 มูลค่ารวม 37,772.82 41,576.50 10.07 100

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมการค้าต่างประเทศ ท่ีมา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมการค้าต่างประเทศ 
            โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร             โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร 

 
  การนําเข้า 

 
การนําเข้าของไทย-ลาว ปี 2557 (ม.ค.-เม.ย.) รายสินค้า การนําเข้าของไทย-ลาว ปี 2557 (ม.ค.-เม.ย.) รายด่าน 

หน่วย : ล้านบาท หน่วย : ล้านบาท

ที่ สินค้า 
2556 2557 

% 
สัดส่วน 

% 
ที่ ด่าน 

2556 2557 
% 

สัดส่วน 
% (ม.ค. – เม.ย.) (ม.ค. – เม.ย.) 

1 ทองแดงและผลิตภัณฑ ์ 5,664.09 5,596.47 -1.19 71.41 1 ด่านมุกดาหาร 5,927.52 6,546.35 10.44 83.53
2 เคร่ืองรับ-ส่งสญัญาณฯ 11.21 702.83 6,169.67 8.97 2 ด่านพิบูลมังสาหาร

จ.อุบลราชธานี 
433.44 420.62 -2.96 5.37

3 ผักฯ 224.05 348.50 55.55 4.45 3 ด่านหนองคาย 416.26 343.03 -17.59 4.38
4 ไม้แปรรูป 573.54 262.19 -54.29 3.35 4 ด่านนครพนม 243.77 61.64 -74.71 0.79
5 ผลไม้ฯ 210.84 117.97 -44.05 1.51 5 ด่านเชียงของ 

จ.เชยีงราย 
208.18 43.04 -79.33 0.55

 อื่น ๆ 1,085.10 809.22 -25.42 10.33 อื่น ๆ 539.67 422.49 -21.71 5.39
 มูลค่ารวม 7,768.84 7,837.17 0.88 100 มูลค่ารวม 7,768.84 7,837.17 0.88 100

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมการค้าต่างประเทศ ท่ีมา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมการค้าต่างประเทศ 
            โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร             โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร 

 
 ขณะที่มูลค่าการค้าชายแดนไทย – สปป.ลาว ปี 2556 มีมูลค่ารวม 132,137.16 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 
0.09 เทียบกับปีก่อนหน้าเป็นการส่งออก 108,605.38 ล้านบาท สินค้าส่งออกสําคัญ ได้แก่ น้ํามันดีเซลรถยนต์
อุปกรณ์ และส่วนประกอบน้ํามันเบนซิน เหล็ก และเหล็กกล้า เป็นต้น การนําเข้ามีมูลค่า 23,531.78 ล้านบาท
สินค้านําเข้าสําคัญ ได้แก่ ทองแดง และผลิตภัณฑ์ไม้แปรรูป ผัก และของปรุงแต่งจากผักธัญพืช เป็นต้น 2 การค้า
ชายแดนไทยกับสปป.ลาว ยังคงมีการเติบโตได้ดีแม้ว่าการค้าชายแดนระหว่างไทย-สปป.ลาว จะยังมีมูลค่าไม่สูง
มากนักเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านอื่น ๆ แต่ไทยถือเป็นประเทศคู่ค้าอันดับ 1 ของสปป.ลาว และมีส่วนแบ่ง
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ตลาดมากถึง 45% เพราะชาวลาวส่วนใหญ่นิยมใช้สินค้าไทยและมีความเชื่อมั่นในตราสินค้าของไทยค่อนข้างสูง
เน่ืองจากมองว่าเป็นสินค้าที่มีคุณภาพดีโดยพบว่าราวร้อยละ 50 เป็นการค้าผ่านด่านศุลกากรจังหวัดหนองคายซึ่ง
ถือเป็นด่านที่มีความเช่ือมโยงและเข้าถึงพื้นที่เศรษฐกิจสําคัญของสปป.ลาว คือ นครหลวงเวียงจันทน์ และร้อยละ 
20-30 ผ่านด่านศุลกากรมุกดาหาร ซึ่งสามารถเชื่อมโยงกับเมืองสําคัญของสปป.ลาว อย่างสะหวันนะเขต และ    
ยังเป็นเส้นทางเชื่องโยงการค้าผ่านแดนไทยเวียดนามอีกด้วยปัจจุบันมีผู้ประกอบการไทยหลายรายที่เริ่มเข้าไป   
บุกตลาดและขยายธุรกิจในสปป.ลาว แล้ว เพ่ือตอบสนองการใช้จ่ายและวิถีชีวิตของคนลาวที่เริ่มเปลี่ยนแปลงไปสู่
ความทันสมัยและมีความเป็นสังคมเมืองมากขึ้นท้ังการนิยมรับประทานอาหารนอกบ้านการซื้ออาหารสําเร็จรูป
แทนอาหารสดสินค้าแฟช่ันรวมทั้งอุปกรณ์และสิ่งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ เช่นรถยนต์โทรศัพท์มือถือ
เครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ เป็นต้น และคงปฏิเสธไม่ได้ว่าส่วนใหญ่ได้รับอิทธิพลมาจากการรับรู้ข่าวสารต่าง ๆ ผ่านสื่อของไทย
ทั้งโทรทัศน์วิทยุและสิ่งพิมพ์โดยเฉพาะตามเมืองใหญ่ที่ใกล้กับชายแดนไทย อาทิ นครหลวงเวียงจันทร์ สะหวันนะเขต
และปากเซ เป็นต้น จึงส่งผลให้ชาวลาวมีค่านิยมในการบริโภคสินค้าและบริการที่คล้ายคลึงกับคนไทยและช่วยให้
ผู้ประกอบการไทยสามารถทําการตลาดในสปป.ลาว ได้ง่ายมากขึ้นขณะเดียวกันสินค้าที่น่าจะเป็นท่ีต้องการของ
ตลาดลาวอย่างต่อเนื่องในอนาคตตามระดับการพัฒนาเศรษฐกิจและกําลังซื้อของคนลาวที่เพิ่มสูงขึ้นคือสินค้า
ฟุ่มเฟือยประเภท เช่น รถยนต์ โทรศัพท์มือถือ บุหรี่ และเครื่องด่ืมที่มีแอลกอฮอล์ จึงถือเป็นอีกหนึ่งโอกาสสําหรับ
ผู้ประกอบการไทยในการหาช่องทางการค้าเพื่อเพิ่มมูลค่าส่งออกในตลาดลาวต่อไปธุรกิจท่ีน่าจะมีโอกาสเติบโต   
ในสปป.ลาว อาทิ 
 - สินค้าอุปโภคบริโภค เป็นการนําเข้าจากไทยท่ีจําเป็นต้องใช้ในชีวิตประจําวัน เช่น สบู่ ยาสระผม อาหารแห้ง 
เครื่องปรุงรส เป็นต้น ซึ่งได้รับความนิยมอย่างมากเนื่องจากปัจจุบันสปป.ลาว เองยังไม่สามารถผลิตสินค้าเหล่านี้ 
ได้มากเพียงพอต่อความต้องการใช้ภายในประเทศและผู้บริโภคมีความเช่ือมั่นในตราสัญลักษณ์และคุณภาพของ
สินค้าไทยเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว 
 ธุรกิจบริการ ซึ่งมีโอกาสสูงในสปป.ลาว ตัวอย่างหนึ่งที่เห็นได้ชัดคือการเปิดสถานบริการด้านความงาม
และการดูแลรักษาผิวพรรณอย่างวุฒิศักด์ิคลินิกซึ่งได้เข้าไปเปิดสาขาแรกในสปป.ลาว เมื่อช่วงต้นปี 2556 และมีการ
ตอบรับเป็นอย่างดีจากกลุ่มลูกค้าระดับกลางในลาวที่กําลังมีจํานวนเพิ่มสูงขึ้นจนทําให้วุฒิศักด์ิคลินิกมีสาขา       
ในสปป.ลาว รวมทั้งสิ้น 3 สาขาคือ ที่เวียงจันทน์ ปากเซ และหลวงพระบาง นอกจากนี้กลุ่มธุรกิจบริการอ่ืน ๆ ยังมี
โอกาสเติบโต อาทิ กลุ่มธุรกิจสปา และความงาม ร้านอาหาร การบริการด้านการแพทย์ ซึ่งผู้มีรายได้ชาวลาว
ระดับกลางถึงสูงต่างเข้ามาใช้บริการทางการแพทย์ของไทยทั้งโรงพยาบาลรัฐและเอกชน โดยเฉพาะพื้นที่ใกล้เมือง
ใหญ่ของสปป.ลาว ได้แก่ หนองคาย อุดรธานี มุกดาหาร และอุบลราชธานี เป็นต้น สะท้อนให้เห็นว่าธุรกิจที่มี
โอกาสประสบความสําเร็จสูงในสปป.ลาว นั้น จะต้องมีความน่าเช่ือถือมีคุณภาพและแบรนด์ที่เป็นที่รู้จักรวมทั้งมี
รูปแบบการดําเนินธุรกิจและกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่ชัดเจนร่วมด้วย (ชาติรส สัมมะวัฒนา, 2557)  
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 ภาวะการค้าชายแดนไทย–กัมพูชา 
 ในปี 2557 (มกราคม-เมษายน) ไทยมีมูลค่าการค้าชายแดนกับกัมพูชา 36,420.05 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจาก  
ปี 2556 ร้อยละ 17.82 แบ่งเป็นการส่งออกมีมูลค่า 31,357.40 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.63 การนําเข้ามีมูลค่า 
5,062.65 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 52.65 ไทยได้ดุลการค้า 26,294.75 ล้านบาท (กรมการค้าต่างประเทศ, 2557) 
 

  การส่งออก 
 

การส่งออกของไทย-กัมพูชา ปี 2557 (ม.ค.-เม.ย.) รายสินค้า การส่งออกของไทย-กัมพูชา ปี 2557 (ม.ค.-เม.ย.) รายจังหวัด
หน่วย : ล้านบาท  หน่วย : ล้านบาท 

ที่ สินค้า 
2556 2557 

% 
สัดส่วน 

% 
ที่ ด่าน 

2556 2557 
% 

สัดส่วน 
% (ม.ค. – เม.ย.) (ม.ค. – เม.ย.) 

1 เคร่ืองดื่มที่ไม่มี 
แอลกอฮอล์ 

1,284.30 1,611.37 25.47 5.14 1 ด่านอรัญประเทศ
จ.สระแก้ว 

16,968.92 19,682.92 15.99 62.77

2 ยานพาหนะอื่น ๆ 1,042.89 1,506.14 44.42 4.80 2 ด่านคลองใหญ่
จ.ตราด

8,420.15 8,788.58 4.38 28.03

3 เคร่ืองยนต์สันดาป 
ภายในฯ 

1,397.88 1,500.25 7.32 4.78 3 ด่านจันทบุรี 1,319.04 1,871.79 41.91 5.97

4 รถยนต์ฯ 1,071.79 1,230.53 14.81 3.92 4 ด่านช่องจอม 
จ.สุรินทร ์

697.61 886.76 27.11 2.83

5 รถจักรยานยนต์ฯ 929.54 1,137.10 22.33 3.63 5 ด่านพิบูลมังสาหาร
จ.อุบลราชธานี

189.41 127.36 -32.76 0.41

 อื่น ๆ 21,868.72 24,372.00 11.45 77.72 มูลค่ารวม 27,595.12 31,357.40 13.63 100
 มูลค่ารวม 27,595.12 31,357.40 13.63 100   

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมการค้าต่างประเทศ         ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมการค้าต่างประเทศ 
            โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร                       โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร 

 
  การนําเข้า 

 
การส่งออกของไทย-กัมพูชา ปี 2557 (ม.ค.-เม.ย.) รายสินค้า การส่งออกของไทย-กัมพูชา ปี 2557 (ม.ค.-เม.ย.) รายจังหวัด

หน่วย : ล้านบาท หน่วย : ล้านบาท

ที่ สินค้า 
2556 2557 

% 
สัดส่วน 

% 
ที่ ด่าน 

2556 2557 
% 

สัดส่วน 
% (ม.ค. – เม.ย.) (ม.ค. – เม.ย.) 

1 ผักและของปรุงแต่ง 
จากผัก 

1,556.25 1,441.12 -7.40 28.47 1 ด่านอรัญประเทศ
จ.สระแก้ว 

2,616.03 4,186.49 60.03 82.69

2 เคร่ืองจักรกลอื่น ๆ 3.32 903.66 27,118.67 17.85 2 ด่านคลองใหญ่
จ.ตราด 

415.58 646.75 55.63 12.77

3 เคร่ืองรับ-ส่ง 
สัญญาณฯ 

159.56 789.47 394.78 15.59 3 ด่านจันทบุรี 172.66 33.36 -80.68 0.66

4 ลวดและสายเคเบิลฯ 285.40 618.58 116.74 12.22 4 ด่านส่วนกลาง
จังหวัดอื่น ๆ 

1.79 0.00 -
100.00 

0.00

5 อะลูมิเนียม 239.45 292.25 22.05 5.77 5 ด่านช่องจอม
จ.สุรินทร ์

110.48 196.05 77.44 3.87

 อื่น ๆ 1,072.57 1,017.57 -5.13 20.10 มูลค่ารวม 3,316.55 5,062.65 52.65 100
 มูลค่ารวม 3,316.55 5,062.65 52.65 100   

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมการค้าต่างประเทศ         ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมการค้าต่างประเทศ 
            โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร        โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร 
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 ขณะที่มูลค่าการค้าชายแดนไทย – กัมพูชาปี 2556 มีมูลค่ารวม 93,836.31 ล้านบาท เป็นการส่งออก
84,087.90 ล้านบาท สินค้าส่งออกสําคัญ ได้แก่ เคร่ืองด่ืมที่ไม่มีแอลกอฮอล์ รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
เคร่ืองสําอางค์ เคร่ืองหอม และสบู่ เป็นต้น ส่วนการนําเข้ามีมูลค่า 9,748.41 ล้านบาท สินค้านําเข้าสําคัญ ได้แก่ 
ผัก และของปรุงแต่งจากผัก เครื่องจักรกลอื่น และส่วนประกอบ เป็นต้น การค้าชายแดนระหว่างไทย–กัมพูชา    
ที่มีแนวโน้มเติบโตดีโดยได้รับปัจจัยหนุนจากความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศที่เร่ิมคลี่คลายหลังจากที่มีการ   
ถอนทหารทั้งสองฝ่ายออกจากพื้นที่พิพาทบริเวณปราสาทเขาพระวิหาร ซึ่งคาดว่าจะช่วยหนุนภาวะการค้าตาม
แนวชายแดนไทย-กัมพูชาให้ขยายตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยพบว่าช่องทางการค้าที่สําคัญที่สุดและมีสัดส่วนของ
มูลค่าการค้าชายแดนสูงสุดคือ “ตลาดโรงเกลือ” ท่ีอําเภออรัญประเทศจังหวัดสระแก้วที่เช่ือมต่อกับด่านปอยเปต
จังหวัดบันเตีย เมียนเจย ของกัมพูชา ซึ่งถือเป็นพื้นที่เศรษฐกิจสําคัญของกัมพูชาและนอกจากตลาดโรงเกลือจะ
เป็นจุดการค้าสําคัญและเป็นแหล่งรวบรวมสินค้านานาชนิดทั้งจากไทยและกัมพูชาแล้วยังเป็นแหล่งเพิ่มพูนรายได้
และสร้างงานให้กับคนในท้องถิ่นรวมทั้งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญของจังหวัดสระแก้วอีกด้วยนอกจากนี้รัฐบาล 
ทั้งสองประเทศยังมีการขยายกรอบความร่วมมือและเร่งพัฒนาโครงข่ายการคมนาคมระหว่างประเทศให้มีความ
สะดวกมากยิ่งขึ้นรวมทั้งความเป็นไปได้ในการจัดต้ังเขตเศรษฐกิจบริเวณแนวชายแดนไทย-กัมพูชาเพื่อส่งเสริม
การค้าชายแดนระหว่างกันซึ่งเท่ากับเป็นการเพิ่มโอกาสและความน่าสนใจให้แก่ผู้ประกอบการที่สนใจทําธุรกิจ   
ค้าชายแดน โดยพื้นท่ีเป้าหมายในการจัดต้ังเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนไทย–กัมพูชาทางสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้พิจารณาจังหวัดสระแก้วเป็นพื้นที่เป้าหมายและอยู่ในระหว่าง
การศึกษาวิจัยถึงความเหมาะสมของพื้นท่ีซึ่งธุรกิจที่คาดว่าจะมีโอกาสเติบโตในกัมพูชา ได้แก่ 
 - การลงทุนด้านการเกษตร ในกัมพูชาก็เร่ิมเป็นที่สนใจของนักลงทุนต่างชาติไม่ว่าจะเป็นไทย จีน เวียดนาม 
เป็นต้น โดยเฉพาะการลงทุนปลูกยางพารา รวมถึงอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่อง อาทิ โรงงานผลิตยางแท่ง โดยในกัมพูชา
พื้นที่ท่ีเริ่มมีการปลูกยางพารามากขึ้น ได้แก่ จังหวัดกําปงจาม และจังหวัดสะตึงแตร็ง เป็นต้น ซึ่งในปี 2555 รัฐบาล
กัมพูชาได้ให้นักลงทุนเข้าสัมปทานเนื้อที่ราว 7.5 ล้านไร่เพื่อการผลิตยางส่งออก คาดว่าในอีก 5-6 ปีข้างหน้าอุตสาหกรรมนี้
จะสร้างงานให้ชาวกัมพูชากว่า 1 ล้านคน อย่างไรก็ตาม นักธุรกิจหรือผู้ประกอบการไทยยังต้องคํานึงถึงคือข้อจํากัด
และอุปสรรคต่าง ๆ ท่ีอาจส่งผลกระทบต่อการค้าชายแดนไม่ว่าจะเป็นปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและ
ความไม่สงบตามแนวชายแดน ซึ่งอาจนําไปสู่การปิดจุดผ่านแดนบ่อยครั้ง หรือแม้แต่อุปสรรคท่ีเกิดจากกฎระเบียบ
และขั้นตอนการชําระเงิน และปัญหาด้านการขนส่งสินค้า ซึ่งเหล่านี้ถือเป็นความเสี่ยงและความท้าทาย                  
ที่ผู้ประกอบการต้องเผชิญ และเตรียมพร้อมรับมือ แต่อย่างไรก็ตาม ไทยควรใช้ประโยชน์จากความสัมพันธ์อันดีกับ
ประเทศเพื่อนบ้านในการขยายธุรกิจและรุกตลาดท่ีกําลังเติบโตก่อนที่คู่แข่งจากชาติอ่ืน ๆ นอกอาเซียนโดยเฉพาะ
อย่างย่ิงชาติตะวันตกจะเข้ามาแย่งชิงส่วนแบ่งการตลาดในประเทศอาเซียน ซึ่งเราเชื่อว่าการรวมกลุ่มเป็น
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่กําลังจะเกิดขึ้น จะเป็นตัวแปรสําคัญที่มีส่วนช่วยลดอุปสรรคทางการค้า และส่งเสริม
ให้เกิดความร่วมมือด้านต่าง ๆ ระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้านมากขึ้น (ชาติรส สัมมะวัฒนา, 2557) 
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สถานการณส์าํคัญในปัจจบัุนของการค้าชายแดนไทยกบัประเทศเพื่อนบ้าน (รายประเทศ) 

มาเลเซีย 
สถานการณ ์ ข้อเสนอแนะ/การดําเนินงาน 

 โครงสร้างพ้ืนฐานของด่านศุลกากรหลายแห่ง เช่น 
ตากใบสุไหง-โกลกบูเก็ตตา ไม่ได้มาตรฐานสากล
และไม่สามารถรองรับปริมาณการค้าจํานวนมากได้ 

 
 

มีการเจรจากับมาเลเซียผ่านเวทีการประชุม 
คกก.ว่าด้วยยุทธศาสตร์การพัฒนาร่วมพ้ืนที่
ชายแดนไทย-มาเลเซีย (JDS) และ IMT-GT 
เร่งพัฒนาด่านอื่น ๆ ร่วมกันเพื่อบรรเทา
ความแออัดด่านการค้าหลัก 

 ข้อจํากัดในการขยายด่านสะเดาซึ่งมีความแออัด
มากแต่ยังไม่สามารถเจรจาขอเวนคืนที่ดินเพื่อ
สร้างด่านสะเดาแห่งใหม่ได้ 

 

ประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจต่อ
ประชาชนในพื้นที่ให้เห็นถึงความจําเป็น
เร่งด่วนและประโยชน์ต่อประเทศในการ
ก่อสร้างด่านสะเดาแห่งใหม่ 

 การจํากัดปริมาณการขนส่งสินค้าเน่าเสียง่าย  
ไม่เกิน 30,000 ตัน ผ่านมาเลเซียไปยังสิงคโปร์ 

 

เจรจาผ่านเวที JTC ให้มาเลเซียยกเลิกการ
จํากัดปริมาณการขนส่งดังกล่าว 

 
 ผู้ประกอบการ SME ของไทยยังขาดความรู้ความเข้าใจ
ในกระบวนการผลิตสินค้าฮาลาล ให้ตรงความ
ต้องการของตลาดมาเลเซีย 

 

สนับสนุนการสร้างเขตเศรษฐกิจพิ เศษ  
ที่ อ.สะเดา จ .สงขลา และเมืองบูกิตกา
ยูฮิตัมรัฐเคดาห์ เพ่ือเช่ือมโยงฐานการผลิต
สินค้าฮาลาล ยาง และอิเล็กทรอนิกส์ 

 ส่งเสริมความร่วมมือผลิตสินค้าฮาลาล
ระหว่างไทยกับมาเลเซียเพื่อส่งออกไปยัง
ประเทศมุสลิมทั่วโลก 
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เมียนมาร์ 

สถานการณ ์ ข้อเสนอแนะ/การดําเนินงาน 
 เมียนมาร์มีมาตรการจํา กัดการนําเข้าสินค้า
ฟุ่มเฟือย ได้แก่ สินค้า 8 รายการจากไทย คือ 
หมากฝรั่ง ขนมเค้ก ขนมเวเฟอร์ช๊อกโกแลต เหล้า 
เบียร์ บุหรี่ และสินค้าควบคุมการนําเข้าโดย
กฎหมายอ่ืน ๆ 

การเจรจากับรัฐบาลเมียนมาร์ผ่านทาง  
เวทีการประชุมต่าง ๆ เช่น JTC ขอยกเลิก
มาตรการนําเข้าสินค้าอีก 8 รายการ 

 ปัญหาความแออัดของด่านการค้าหลัก  เ ช่น  
ด่านแม่สอด และด่านแม่สาย ที่ปัจจุบันมีมูลค่า 
การส่งออกที่ด่านทั้งสองรวมมากถึงร้อยละ 74 
ของมูลค่าการส่งออกชายแดนไทย- เมียนมาร์ 

 

อยู่ระหว่างการจัดต้ังเขตเศรษฐกิจพิเศษ  
แม่สอด 

 การนําร่องด่านแม่สอดให้มีความเป็นสากล
เช่น การทํา One Stop Service  

 ผลักดันการเปิดด่านถาวรสิงขร จ.ประจวบคีรีขันธ์ 
เพ่ือเชื่อมกับด่านมอต่อง และเมืองมะริดซึ่ง
เป็นแหล่งอุตสาหกรรมประมงของเมียนมาร์

สถานการณ ์ ข้อเสนอแนะ/การดําเนินงาน 
 การจัดประชุมคณะทํางานเฉพาะกิจด้าน Customs, 

Immigration และ Quarantine (CIQ Task Force) 
ภายใต้คณะทํางานสาขาการค้าและการลงทุนตาม
แผนงาน IMT-GT คร้ังที่ 4 ณ เมืองอะลอร์สตาร์
รัฐเคดาห์ ประเทศมาเลเซีย วันที่ 2-4 ธันวาคม 2556 

ผลการประชุมหารือระดับเจ้าหน้าที่เพื่อ
ร่วมกันกําหนดแนวทางความร่วมมือในการ
พัฒนาและแก้ไขปัญหา/อุปสรรคด้าน CIQ 
ของทั้งสามประเทศสรุปผลการประชุมได้
ดังนี้ 

 - เห็นชอบร่าง TOR สาํหรับจัดต้ัง CIQ 
   Task Force  
 - กําหนดด่านท่าเรือกันตัง – ท่าเรือปีนัง - 
   ท่าเรือเบลาวัน ให้เป็นด่านศุลกากร 
   นําร่องตามโครงการ Entry/Exit Points 
 - รับทราบข้อเสนอของภาคเอกชนหลาย 
   โครงการท่ีสําคัญได้แก่ Special Border 
   Economic Zone, Border Economic 
   Transformation Program, Rubber city 
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สปป.ลาว 
สถานการณ ์ ข้อเสนอแนะ/การดําเนินงาน 

 ด่านศุลกากรหนองคายมีการจราจรแออัดส่งผลให้
การตรวจปล่อยล่าช้า 

 

เร่งรัดการขยายสะพานสําหรับการขนส่ง
สินค้าและให้มีพื้นที่ในการบริหารจัดการ
ด้านการขนส่งสินค้า เช่น ลานจอดรถ
คลังสินค้า Container Yard เป็นต้น 

 สนับสนุนการ ย้าย ด่านให้อ ยู่ ในทํ า เล  
ที่กว้างขวางขึ้นและเพ่ิมประสิทธิภาพ  
การตรวจปล่อยสินค้า 

 การส่งออกผ่านเส้นทาง R8 และ R12 มีการเรียก
เก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางของสปป.ลาวในอัตรา
ร้อยละ 2-6 ของมูลค่าสินค้า ในขณะที่ลาวไม่มีการ
เ รียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับจีน  และ
เวียดนามทําให้สินค้าไทยมีต้นทุนสูงขึ้น 

 

เจรจาผ่อนปรนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
เช่นเดียวกับจีนและเวียดนามผ่านเวที 
JC/JTC  

 ผลักดันเส้นทาง R8 และ R12 ให้อยู่ใน
ข้อกําหนด CBTA ในกรอบ GMS ซึ่งจะ 
ทําให้ ไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม  
การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศสมาชิก 

 มี โ อ ก า สท า ง ก า ร ต ล า ด ขอ ง ธุ ร กิ จ บ ริ ก า ร  
ในสปป.ลาว อีกมากมาย 

 มีการกําหนดเงื่อนไขให้บริษัทนําเข้าของสปป.ลาว
ต้องมีสัดส่วนการนําเข้าต่อการส่งออกเท่ากับ 
60:40 ทําให้ผู้นําเข้าของสสป.ลาว บางรายนําเข้า
สินค้าจากไทยลดลงเนื่องจากไม่สามารถหาสินค้า
ส่งออกได้ครบตามสัดส่วนที่รัฐบาลกําหนด 

 

เร่ ง รัดการขยายธุรกิจบริการสุขภาพ
โรงพยาบาลการศึกษาและนันทนาการ  
เข้าไปลงทุนในสปป.ลาว เพ่ิมมากขึ้น 

 พัฒนาส่งเสริมศักยภาพของผู้ประกอบการ
ให้มีความรู้ประสบการณ์และสมรรถนะ
เพื่อให้สามารถแข่งขันในเวทีการค้าต่าง ๆ ได้ 

 เจรจากับรั ฐบาลสปป .ลาว  ผ่ าน เวที 
JC/JTC ขอยกเลิก/ผ่อนปรนข้อกําหนด
สัดส่วนการนําเข้า ต่อการส่งออกของ  
สปป.ลาว เพื่อขยายการค้าระหว่างกัน 
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กัมพูชา 
สถานการณ ์ ข้อเสนอแนะ/การดําเนินงาน 

 ด่านศุลกากรอรัญประเทศจั งหวัดสระแ ก้ว  
ซึ่งมีสัดส่วนการส่งออกร้อยละ 63 ของมูลค่าการ
ส่งออกชายแดนไทย-กัมพูชามีความแออัดคับค่ัง 
ทําให้ใช้เวลานานในการผ่านพิธีการศุลกากร 

 

เร่ ง รัดโครงการก่อส ร้างด่านศุลกากร  
หนองเอี่ยน-สตรึงบทให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
ภายในปี 2557 เพื่อใช้ในการขนส่งสินค้า
แยกกับด่านอรัญประเทศที่ควรใช้ เพื่อ  
การท่องเที่ยว 

 
 มีการใช้สิทธิรถบรรทุก/รถโดยสารวิ่งผ่านแดน 
ไม่ครบโควตา 40 คัน ตาม MOU เนื่องจาก
ผู้ ป ร ะ กอบก า รที่ ไ ด้ รั บ ก า ร จั ด ส ร ร โ ค วต้ า  
ไม่มีศักยภาพในการบริหารจัดการเพียงพอและ
การขนส่งขาเข้าไม่มีสินค้าจึงไม่จูงใจผู้ได้รับสิทธิ 
ใ น ก า ร ป ร ะ ชุ ม ห า รื อ ร ะ ห ว่ า ง ภ า ค รั ฐ  
ณ ราชอาณาจักรกัมพูชา เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2557 
กัมพูชาได้เสนอปรับเพิ่มโควตารถเป็น 500 คัน
เนื่องจากมูลค่าการค้าที่เพิ่มขึ้น 

อยู่ระหว่างการพิจารณาดําเนินการของ
กรมการขนส่งทางบก 

 

 ภาคอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้นของไทย 
(เคร่ืองนุ่งห่ม รองเท้า) กําลังประสบปัญหา  
ขาดแคลนแรงงานและไทยมีแนวโน้มถูกตัดสิทธิ 
GSP ในสหรัฐอเมริกาและ EU  

 

สนับสนุนผู้ประกอบการไทยที่สนใจเข้าไป
ลงทุนอุตสาหกรรมที่ ใ ช้แรงงานเข้มข้น  
เช่น รองเท้า เครื่องนุ่งห่ม เพื่อใช้สิทธิพิเศษ
ทางภาษีศุลกากร GSP ในการส่งออกสินค้า
ไปสหรัฐอเมริกา / EU  

ที่มา : กองความร่วมมือการค้าและการลงทุนกรมการค้าต่างประเทศ 26 มิถุนายน 2557  
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