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การพัฒนารัฐชาติยืนอยู่บนพื้นฐานของโครงสร้ างการเติบโตของนานาชาติ ทั้งหมดมีพ้ืนฐานจาก
หลักการในเรื่ องอานาจอธิ ปไตยของรัฐและความเสมอภาค (Held: 1991; p.78 cited in James Fulcher: 2000;
pp.522 - 543) ในอดี ต รั ฐ ชาติ เป็ นส่ ว นหนึ่ งของระบบรั ฐ ชาติ ข นาดใหญ่ (Giddens: 1987; p.263 cited in
James Fulcher: 2000; pp.522 - 543) ซึ่ งมี โครงสร้ างและค่ านิ ย มพื้ นฐานอย่างเป็ นเอกภาพ แต่ เมื่ อล่ วงเข้า
ศตวรรษที่ 19 เกิ ดความขัดแย้งกันเองในกลุ่มรัฐชาติ จากการใช้กาลังและอานาจทางเศรษฐกิ จเข้าจัดการรัฐ
ชาติอื่น ๆ ทาให้ในศตวรรษที่ 20 นโยบายการเมืองระหว่างประเทศ และบทบาทขององค์การสหประชาชาติ
เข้ามาทาหน้าที่ แทนรัฐชาติ ต่าง ๆ ที่ ปฏิ สัมพันธ์สืบต่อกันมา โดยการเข้าไปจัดระเบียบระหว่างรัฐ โลกาภิ
วัตน์ซ่ ึ งเป็ นกระบวนการที่มีความซับซ้อน โดยรวมสภาพ การสร้างความเหมือน (Sameness) และการสร้าง
ความแตกต่าง (Difference) ของสรรพสิ่ งที่ตอ้ งการคาอธิ บายในระดับจักรวาล หรื อในบางกรณี ดว้ ยเงื่อนไขที่
มี ค วามแตกต่ า งกั น ทั้ ง โดยการต่ อ รองในระดั บ ความเป็ นจัก รวาล (Universalism) และในส่ วนที่ มี
ลักษณะเฉพาะอย่างยิง่ (Particularism)
ความเป็ นมาของสถานการณ์ทางการค้ า ไทย – พม่ า
ข้อตกลงเขตการค้าเสรี อาเซี ย น (Asean Free Trade Area : AFTA) และความตกลงที่ เกี่ ย วกับ การ
ลงทุ น ระหว่า งกลุ่ ม อาเซี ย น (Asean Investment Agreement : AIA) ตลอดจนข้อ ตกลงส าหรั บ ประเทศ
สมาชิ ก อาเซี ย นในการส่ ง สิ น ค้า ผ่ า นแดน (Asean Transit Goods Transportation : ATTA) และความ
คื บ หน้ า ของเขตการค้ า เสรี จี น – อาเซี ยน (China – Asean Free Trade Zone : CAFTA) 3 เสริ มสร้ า ง
ความสามารถในการแข่งขันของไทยในด้านต้นทุนค่าขนส่ งที่ต่ากว่าประเทศคู่แข่งอื่น ๆ อย่าง มาเลเซี ย และ
สิ งคโปร์ และข้อได้เปรี ยบในการสามารถจัดส่ งสิ นค้าได้รวดเร็ วและเสี ยหายน้อยกว่า
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สยาม.
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จีนได้ให้ความสาคัญกับข้อตกลงดังกล่าวมาก เนื่ องจากความต้องการพัฒนาพื้นที่ Southwest China ได้แก่ Guanxi และ Yunnan
โดนวางแผนให้ Southwestern Yunnan เชื่ อมโยงกับไทย และลาว Western Yunnan เชื่ อมโยงกับพม่า และ Southern Yunnan เชื่ อมโยงกับ
เวียดนาม
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โครงการพัฒ นาระเบี ย งตะวันออก – ตะวัน ตก (East – West Economic Corridor : E-WEC) ซึ่ ง
เป็ นโครงการนาร่ องของโครงการพัฒนาความร่ วมมือทางเศรษฐกิจในอนุ ภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง 6 ประเทศ
(Greater Mekong Sub region : GMS) ที่ ธ นาคารพัฒ นาเอเชี ย (Asian Development Bank) ริ เริ่ ม ขึ้ น ใน
ค.ศ. 1992 โดยเชื่ อมมหาสมุทรอินเดีย (ทะเลอันดามัน) และมหาสมุทรแปซิ ฟิก (ทะเลจีนใต้) เข้าด้วยกัน
ด้วยการพัฒนาระบบโครงข่ายถนนจากตอนใต้ของพม่า (Mawlamyine) และการสร้างสะพานข้ามแม่น้ าเมย
เชื่ อมเมียวดี กบั ตอนเหนื อของไทย (แม่สอด – สุ โขทัย – พิษณุ โลก) ซึ่ งเป็ นบริ เวณพื้นที่ ดา้ นตะวันตกของ
โครงการ เชื่อมภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย (ขอนแก่น – กาฬสิ นธุ์ – มุกดาหาร) กับตอนกลางของลาว
(สะหวันนะเขต) และเวียดนาม (Quan Tri – Thua Thin Hue4 - Danang5
หลักการที่สาคัญ ของโครงการพัฒนาความร่ วมมือทางเศรษฐกิจ ก็คือ การเคลื่อนย้ายเสรี (Free –
Mobility) ของการผลิตสิ นค้า แรงงาน วัตถุดิบ ทรัพยากร เงินทุน และเทคโนโลยีเสรี (Free Flow) มาก
ยิง่ ขึ้นเป็ นกรณี พิเศษ ซึ่ งจะทาให้การผลิตมีความได้เปรี ยบ (Economic of Scale) ของพื้นที่ในแต่ละประเทศ
ไม่ถูกจากัดโดยสภาพปั จจัยทรัพ ยากรของพื้ นที่ และเขตแดนแต่ละประเทศสามารถขยายการผลิ ตเพิ่ มขึ้ น
และยังได้ป ระโยชน์ จากขนาดการผลิ ต (Comparative Advantage Production) ท าให้ต้น ทุ น การผลิ ตลด
ต่าลง มีความสามารถในการแข่งขันสู งและสามารถขยายตลาดออกไป
ความสั มพันธ์ ทางการค้ าระหว่างไทย – พม่ า
สหรัฐอเมริ กาได้ประกาศยกเลิ กการคว่าบาตรพม่าขั้นเล็กๆ ขั้นหนึ่ ง เมื่อวันจันทร์ ที่ 6 กุมภาพันธ์
พ.ศ.2555 เพื่อปลดปล่ อยให้องค์กรการเงิ นระหว่างประเทศทั้งหลายไม่ว่าจะเป็ น กองทุ นการเงิ นระหว่าง
ประเทศ (ไอเอ็มเอฟ) ธนาคารโลก และธนาคารพัฒนาแห่ งเอเชีย (เอดีบี) สามารถให้ความช่วยเหลือทางด้าน
เทคนิคเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจแก่พม่าได้
รัฐบาลสหรัฐอเมริ กาได้ยกเลิ กการคว่าบาตรพม่าภายใต้กฎหมายว่าด้วยการคุ ม้ ครองเหยื่อการค้า
มนุ ษ ย์และความรุ นแรง (Victims of Trafficking and Violence Protection Act) ซึ่ งออกมาบังคับ ใช้ต้ งั แต่ ปี
2000 และพม่าเป็ น 1 ใน 22 ประเทศ รวมทั้งเกาหลีเหนือและอิหร่ าน ที่โดนคว่าบาตรภายใต้กฎหมายนี้ เพราะ
ไม่ยอมให้การคุม้ ครองเหยือ่ การค้ามนุษย์และความรุ นแรงอย่างเพียงพอ
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มีท่าเรื อน้ าลึก Thuan An สามารถรับเรื อขนาด 2,000 ตัน และขนถ่ายสิ นค้าได้ 70,000 ตัน / ปี ซึ่งขยายเป็ น 300,000 ตันได้โดย
ขยายเป็ น 2.7 ล้านตัน / ปี ใน ค.ศ. 2010
5
เช่น ท่าเรื อ Tien Sa ซึ่ งเป็ นท่าเรื อที่ใหญ่เป็ นอันดับ 3 ของเวียดนาม ขนถ่ายสิ นค้าได้ปีละ 2 ล้าน 2 แสนตัน และท่าเรื อ Lien
Chieu ซึ่งจะสามารถขนถ่ายสิ นค้าได้ปีละ 20 ล้านตันใน ค.ศ. 2020 และกลายเป็ น Break Bulk Feeder ในอนาคต
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สิ่ งที่รัฐบาลพม่าได้ทาไปและสหรัฐอเมริ กาเห็นดีดว้ ยจนต้องมีการให้รางวัล คือ การปล่อยนักโทษ
การเมือง การเปิ ดเจรจากับอองซานซู จี และการหยุดยิงกับชนกลุ่มน้อย ทั้งหมดนั้นแสดงให้เห็ นว่ารัฐบาล
พม่ามีความกล้าหาญมากพอ ที่จะปรับปรุ งเรื่ องสิ ทธิ มนุษยชนและให้การคุม้ ครองเหยื่อของการค้ามนุ ษย์ สิ่ ง
ที่สหรั ฐให้ความสนใจมากในกรณี ของการค้ามนุ ษย์คือแนวทางการปฏิ บตั ิ ของรัฐบาลพม่าต่อบุ คคลที่ ถูก
ส่ งกลับมาจากประเทศอื่ น ถึ งแม้ว่าพม่าจะยังทาได้ไม่ดีนัก แต่ระยะที่ ผ่านมาก็เห็ นว่ามี ความพยายามมาก
พอควรและหลายสิ่ งหลายอย่างก็มีแนวโน้มไปในทางบวก
สิ่ งที่สหรัฐอเมริ กาทานั้นยังถือว่าไม่มากมายอะไรนัก แต่ก็สาคัญมาก เพราะสหรัฐยังเหลือการคว่า
บาตรพม่าอี กหลายอย่าง โดยเฉพาะการคว่าบาตรพม่าซึ่ งได้ดาเนิ นการมาตั้งแต่ปี ค.ศ.2003 ส่ งผลให้เกิ ด
อุปสรรคสาคัญอย่างมากต่อการค้าและการลงทุนของต่างประเทศต่อพม่า แต่การผ่อนคลายการคว่าบาตรครั้ง
นี้จะช่วยแก้ปัญหาเร่ งด่วนทางด้านเศรษฐกิจให้พม่าได้ และจะเป็ นพื้นฐานให้กบั การดาเนิ นการด้านอื่นๆ ต่อ
พม่าได้อีกในอนาคต
ปั ญหาเศรษฐกิจที่พม่ากาลังเผชิ ญหน้าอยูใ่ นเวลานี้ แม้วา่ จะเรื้ อรังมานานแต่ก็เร่ งด่วน เพราะจะเป็ น
จุดเริ่ มต้นของการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวเสรี นิยม กล่าวคือ พม่ากาลังเผชิ ญหน้ากับปั ญหาค่าเงินจัต๊ ผันผวน
แต่ก็ไม่สามารถแก้ไขด้วยวิธีการเดิม ๆ เช่น ไล่จบั ไล่ปิดร้านแลกเงินที่ไม่รับอนุญาต ได้อีกต่อไป พม่ามีอตั รา
แลกเปลี่ยนแบบหลายอัตรา คือ อัตราทางการและอัตราตลาดที่ทางการไม่ยอมรับดังที่ทราบกันอยูโ่ ดยทัว่ ไป
แล้ว และทางการพม่าต้องการจะยกเลิกระบบนี้เสี ยที เพื่อเปิ ดโอกาสให้มีการใช้เครื่ องมือทางด้านการเงินเข้า
ไปบริ หารค่าเงินได้อย่างเต็มรู ปแบบ
รั ฐบาลพม่ ามี งานต้องท าหลายอย่างเพื่ อพาประเทศไปสู่ เศรษฐกิ จที่ ท นั สมัย และอย่างหนึ่ งที่ ไ ด้
เริ่ ม ต้น และก าลัง ท าอยู่คื อ การสร้ างระบบแลกเปลี่ ย นอัต ราเดี ย ว และยกเลิ ก มาตรการที่ จ ากัด เรื่ อ งการ
แลกเปลี่ ยนเงิ นตราต่างประเทศ ที่ เป็ นอุ ป สรรคต่ อการโอนหรื อเคลื่ อนย้ายเงิ นระหว่างประเทศ เรื่ องการ
ปรับปรุ งระบบแลกเปลี่ยนเงินตราที่รัฐบาลพม่ากาลังดาเนินการอยูใ่ นเวลานี้จะเป็ นช่องทางสาคัญที่ก่อให้เกิด
การปรั บ ปรุ ง โครงสร้ า งทางด้า นการเงิ น การคลัง ของประเทศในอนาคต และจะท าให้ ก ารสร้ างระบบ
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศแบบอัตราเดียวเป็ นไปได้สมบูรณ์ในอนาคต
ปั ญหาที่ผา่ นมานั้น คือ ไอเอ็มเอฟทาได้แค่ให้คาแนะนาเท่านั้น แต่ให้ความช่วยเหลืออะไรไม่ได้เลย
แม้แต่ความทางเทคนิ คเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่อาจจะต้องใช้เงินบ้างเพราะติดอยู่ที่การคว่าบาตรของสหรัฐอเมริ กา
ซึ่ งเป็ นผูถ้ ื อหุ ้ น รายใหญ่ นั่น เอง และเมื่ อรั ฐ บาลสหรั ฐ อเมริ ก าได้ป ระกาศยกเลิ ก การคว่ าบาตรนี้ ไปเสี ย
หมายความว่าในอนาคตสหรัฐอเมริ กาจะสามารถสนับสนุนให้ไอเอ็มเอฟให้การช่วยเหลือทางด้านการเงินแก่
การพัฒนาแก่พม่าได้มากขึ้น ความเป็ นไปได้เช่นเงินกูป้ ระเภทที่ใช้สาหรับการปรับปรุ งการบริ หารเศรษฐกิจ
มหภาคอาจจะอยูใ่ นขอบข่ายที่น่าจะทาได้แล้วในตอนนี้
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ปั จจุบนั การลงทุนในพม่าส่ วนใหญ่จะเป็ นการลงทุนที่เกี่ ยวข้องกับการใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติ6
เช่น การจ่ายกระแสไฟฟ้ ามายังไทย พม่ายังคิดถึงการก่อสร้างเขื่อนกักเก็บน้ าเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้ า อีกหลาย
แห่ง เมื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแล้วเสร็ จ หลังจากนั้นจะมีการพัฒนาด้านการเกษตร และอุตสาหกรรม
การเกษตร รวมถึงการผลิตที่ใช้แรงงานเป็ นจานวนมาก โดยมีแนวโน้มว่าแรงงานพม่าในไทยจะเดินทางกลับ
ถิ่ นฐานหลังการเมื องในพม่าสงบ ในอีก 5 – 10 ปี ข้างหน้า ส่ วนด้านสาธารณู ปโภคของพม่าปั จจุบนั ยังไม่
พัฒนามากนัก แต่มีแนวโน้มจะพัฒนาอย่างรวดเร็ ว
ประเทศไทย ในฐานะประเทศสมาชิ กอาเซี ยน เร่ งปรับตัวเพื่อดึงการค้า การลงทุน และการบริ การ
จากต่างประเทศให้ได้มากที่สุด ทั้งภาคบริ การ การท่องเที่ยว การค้าปลีก และ Logistics ด้วยปั จจัยที่ประเทศ
ไทยมีความได้เปรี ยบในแง่ของการเป็ นศูนย์กลางภูมิภาคอาเซี ยน เชื่ อมระหว่างอาเซี ยนเก่า (ไทย สิ งคโปร์
มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิ ลิปปิ นส์ และ บรู ไน) และอาเซี ยนใหม่ (พม่า ลาว กัมพูชา และเวียดนาม)
แม้ประเทศไทยจะมีความได้เปรี ยบหลายด้านในกลุ่มประเทศสมาชิ กอาเซี ยนด้วยกัน แต่จะนิ่ งนอน
ใจไม่ได้ ผูป้ ระกอบการไทยต้องเร่ งปรับตัว เพื่อต่อสู ้กบั การแข่งขันที่เพิ่มขึ้น เพราะขณะนี้ แต่ละประเทศมี
การพัฒนาศักยภาพการแข่งขันของตัวเองอย่างมาก โดยเฉพาะประเทศในกลุ่มอาเซี ยนใหม่ ซึ่ งประกอบด้วย
พม่ า ลาว กัมพู ชา และเวียดนาม ไทยจะสามารถดึ งเม็ดเงิ นลงทุ นจานวนมหาศาลได้ม ากน้อยเพี ยงใดนั้น
ขึ้นอยูก่ บั ความพร้อมของประเทศ

สาหรั บในแง่ของความสัมพันธ์ในเชิ งเศรษฐกิ จ (การลงทุ น การค้า) ของประเทศสมาชิ กอาเซี ยนสาคัญ เช่ น
มาเลเซี ย สิ งคโปร์ ไทย นั้น พบว่า สาหรับประเทศมาเลเซี ยนั้น บริ ษทั ปิ โตรเลียมเบอร์ ฮาร์ ดหรื อที่ รู้จกั กันดี ในนามเปโต
รนาส (PETRONAS) กิจการพลังงานยักษ์ใหญ่ของมาเลเซี ย ได้ลงนามในบันทึ กความเข้าใจร่ วมกันเพื่อร่ วมมือกับพม่าใน
โครงการหลายโครงการในอุตสาหกรรมน้ ามันและก๊าซธรรมชาติ ส่ วนสิ งคโปร์ ก็มีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับรัฐบาลทหาร
พม่า โดยผูน้ าระดับสู งหลายรายของพม่าได้เข้ารับการรักษาทางการแพทย์ในสิ งคโปร์ สิ งคโปร์มีมูลค่าการค้ากับพม่าสูงถึง 1
พันล้านดอลลาร์ สาหรับไทยนั้นจากสถิติการให้การส่งเสริ มการลงทุนของ BOI ตั้งแต่ปี 2531 จนถึงปี 2549 มีการลงทุนไทย
ในพม่าทั้งสิ้ น 56 โครงการ คิดเป็ นมูลค่าเงินลงทุนสะสมทั้งสิ้ น 1,345.623 ล้านดอลลาร์ สหรัฐ กิ จการที่ ไทยไปเข้าลงทุน
ได้แก่ ประมง ไม้ อัญมณี และเครื่ องประดับ อาหารและเครื่ องดื่ม การค้า การขนส่ ง โรงแรมและการท่องเที่ยว การแปรรู ป
การเกษตร และพลังงาน นอกจากนี้ ยงั มีบริ ษทั ที่ ทาสัญญาจัดซื้ อ - จัดจ้างกับหน่ วยงานรัฐของพม่า ตามเงื่ อนไขของเงินกู้
4,000 ล้านบาท ซึ่งเงินกูด้ งั กล่าวจะนาไปใช้สาหรับโครงการต่างๆโดยมีเงื่อนไขว่าต้องซื้อสิ นค้าและอุปกรณ์ต่างๆจากบริ ษทั
สัญชาติไทยที่กาหนดไว้เท่านั้น นอกจากนั้นกลุ่มบริ ษทั เอ็มดีเอ็กซ์กรุ๊ ปของไทยยังได้ลงนามในสัญญามูลค่า 6 ล้านดอลลาร์
สหรัฐ (ราว 228 ล้านบาท) ในโครงการก่อสร้างเขื่อนในรัฐฉานของพม่า ฉะนั้นในประเทศอาเซี ยนสิ งค์โปร์เป็ นผูล้ งทุนราย
ใหญ่ ตามด้วยประเทศไทยลาดับต่อมา
6

6

พม่า จะกลายเป็ นคู่แข่งสาคัญของประเทศไทย จากการที่ พม่าเปิ ดประเทศ เพื่ อรองรั บประชาคม
เศรษฐกิจอาเซี ยน (AEC) พม่าจะกลายเป็ นประเทศที่น่าสนใจในสายตาต่างชาติ และนามาซึ่ งสู่ การลงทุนใน
หลายด้าน และด้วยปั จจัยที่พม่ามีทรัพยากรทางธรรมชาติจานวนมาก มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ (GDP) เพียง 1 ใน
11 ของประเทศไทย มีพ้ืนที่มากกว่าไทยถึงร้อยละ 20 และหากการเมืองในพม่ามีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น พม่า
จะกลายเป็ นประเทศที่มีศกั ยภาพน่าลงทุนมาก
ไทยจาเป็ นต้องพัฒนาศักยภาพแรงงานไทยเพิ่มขึ้น พัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยี ในขณะเดี ยวก็
ต้อ งพัฒ นาด้า นภาษาไปพร้ อ มๆ กัน ด้วย เพราะต้อ งยอมรั บ ว่า ประเทศไทยมี ปั ญ หามากในเรื่ อ งการใช้
ภาษาอังกฤษ ในขณะที่พม่าสามารถสื่ อสารด้วยภาษาอังกฤษได้เป็ นอย่างดี
สาหรับโครงการท่าเรื อน้ าลึกทวาย (Dawei Deep Sea Port) ของพม่าเป็ นโครงการที่บริ ษทั อิตาเลียน
- ไทย ดี เวลลอปเม้นท์ ได้รับอนุ มตั ิสัมปทานทั้งงานก่อสร้ างและบริ หารนั้น ทั้งนี้ การพัฒนาท่าเรื อน้ าลึ ก
ทวายของพม่าจะช่ วยสนับสนุ นบทบาทของไทยในการเป็ นศู นย์กลางโลจิส ติ กส์ และการค้าของภูมิภาค
เชื่ อมประเทศฝั่ ง ตะวัน ตกกับ ประเทศฝั่ ง ตะวัน ออก โดยผ่านเส้ น ทางระเบี ยงเศรษฐกิ จ เส้ น ทางระเบี ย ง
เศรษฐกิจแนวตะวันออก-ตะวันตก ระหว่างเมืองดานัง เวียดนาม – สะหวันนะเขต ลาว- มุกดาหาร และตาก
ของไทย จนถึ งเมืองมะละแหม่ง พม่า จะใช้เวลาในการขนส่ งจากทะเลจีนใต้มายังทะเลอันดามัน หรื อจาก
เวียดนาม ผ่านลาวและไทยมายังพม่าเพียง 6 วันเท่านั้น ประหยัดเวลาที่ตอ้ งอ้อมแหลมมะละกาและใช้เวลา
ขนส่ งใช้เวลา 16-18 วัน
ลักษณะพิเศษของการค้ า ไทย – พม่ า
การค้าชายแดนไทย-พม่า มีลกั ษณะพิเศษที่แตกต่างกับการค้าระหว่างประเทศและการค้าชายแดนกับ
ประเทศเพื่อนบ้านของไทยประเทศอื่นๆ จากเชื้ อชาติและวัฒนธรรมของประเทศที่หลายเผ่าพันธุ์หลายกลุ่ม
ซึ่ งบางกลุ่มมีความขัดแย้งกับรัฐบาลพม่า ประกอบกับ รัฐบาลพม่าต้องการปราบปรามกลุ่มที่มีความขัดแย้ง
ส่ งผลให้ตอ้ งสร้างรายได้เพื่อนามาบริ หารภายในกลุ่ม รวมถึงการสะสมยุทโธปกรณ์ เพื่อป้ องกันตนเองจาก
การปราบปราม นอกจากนี้ การขาดแคลนเงิ นตราต่างประเทศ ทาให้รัฐบาลพม่าต้องออกมาตรการสกัดกั้น
การนาเข้าและการค้าบริ เวณชายแดน แต่เนื่ องจากสิ นค้าที่ ท างการพม่ าห้ามนาเข้านั้นไม่ ขดั ต่อมาตรการ
ส่ งเสริ มการค้าของไทยจึงทาให้สินค้าที่ทาการค้าผ่านชายแดนมีท้ งั สิ นค้าที่ไม่ถูกจากัดห้ามนาเข้าและส่ งออก
ของทั้งสองประเทศ ซึ่ งการจากัดการนาเข้าสิ นค้าของประเทศพม่านี้เองเป็ นช่องทางให้ชนกลุ่มน้อยที่มีความ
ขัดแย้งกับรัฐบาลใช้เป็ นช่ องทางหาประโยชน์ในการเป็ นธุ ระจัดการนาเข้าประเทศผ่านพื้นที่ของตนในพม่า
ทาให้ไม่สามารถขนส่ งสิ นค้าผ่านด่านศุลกากรของทั้งสองประเทศได้หรื ออาจเรี ยกว่า “การค้านอกระบบ”
ขณะที่ การค้าที่ ไม่ถูกจากัดการห้ามนาเข้าของพม่าส่ วนใหญ่เป็ น “การค้าในระบบ” ปั จจัยสาคัญที่ กาหนด
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รู ป แบบของการค้า ชายแดนไทย-พม่ า และท าให้ เกิ ด ความแตกต่ า งกับ การค้า ชายแดนกับ ประเทศอื่ น
ประกอบด้วย
อัตราแลกเปลีย่ นสองระบบ
เงิ นจัตเป็ นเงิ นสกุล ของพม่ ารั ฐบาลพม่ าก าหนดอัตราแลกเปลี่ ย นค่าเงิ นจัตพม่ าโดยอ้างอิ งกับ ค่ า
SDR1 มี อตั ราแลกเปลี่ ย นประมาณ 6 จัตต่ อดอลลาร์ ส รอ. หรื อประมาณ 620 บาทต่ อ 100 จัต ทั้งนี้ อัตรา
ดังกล่ าวไม่เป็ นที่ ยอมรับในตลาดการค้า เนื่ องจากไม่ได้สะท้อนอัตราแลกเปลี่ ยนที่แท้จริ งจึงทาให้มีอตั รา
แลกเปลี่ยนอีกอัตราในตลาดการค้าประมาณ 900 จัตต่อดอลลาร์ สรอ. หรื อประมาณ 4 บาทเท่ากับ 100 จัต ซึ่ ง
พ่อค้าชายแดนและนักลงทุนทัว่ ไปนิยมใช้อตั ราตลาดในการอ้างอิงในการซื้ อขายแลกเปลี่ยนมากกว่า อย่างไร
ก็ตาม อัตราทางการที่รัฐบาลพม่ากาหนดไว้ยงั คงนามาบังคับใช้กบั ธุ รกิจการค้าระหว่างประเทศที่ลงทะเบียน
กับรัฐบาลพม่า ซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นการซื้ อขายในระบบ
กลไกการเบิกจ่ ายจากการส่ งออก
ธุ รกิจส่ งออกของพม่าจะประสบปั ญหาการรับชาระค่าสิ นค้า จากปั ญหาการขาดสภาพคล่องเงินตรา
ต่างประเทศของทางการ แม้ว่าธุ รกิ จการค้าต่างประเทศจะมี ก ารลงทะเบี ยนการเบิ ก จ่ายเงิ นที่ ได้จากการ
ส่ งออกสิ นค้าไปต่างประเทศแต่จากปั ญหาการขาดสภาพคล่องเงินตราต่างประเทศของพม่า ทาให้รัฐบาลพม่า
ใช้กลยุทธ์ต่างๆ ชะลอการจ่ายเงินตราต่างประเทศออกจากคลัง เพื่อสร้างความสมดุลของเงินตราต่างประเทศ
รัฐบาลพม่าได้สร้างเงื่อนไขในการนาเข้าและพยายามผลักภาระในการเบิกจ่ายให้พ่อค้าจับคู่กนั เอง
หรื อพยายามให้ผูส้ ่ งออกและผูน้ าเข้าเป็ นบุคคลคนเดี ยวกัน เช่ น ธุ รกิ จนาเข้าต้องได้รับใบอนุ ญาต License
การนาเข้าจากหน่ วยงานของรัฐโดยกาหนดให้ผทู ้ ี่ขอนาสิ นค้าเข้าต้องมีเงินตราต่างประเทศที่ได้รับจากการ
ส่ งออกหลังหักค่าธรรมเนี ยมมาส าแดงในมู ลค่าที่ เท่ากัน โดยผูน้ าเข้าจะจับคู่ ซ้ื อขายเอกสารการเงิ นกับ ผู ้
ส่ งออกเพื่อให้ได้สิทธิ นาเข้าสิ นค้า ระบบดังกล่าวเพื่อป้ องกันไม่ให้มูลค่านาเข้าสู งกว่ามูลค้าส่ งออกแม้วา่ จะมี
ความยุ่งยากในพิธีปฏิ บตั ิแต่ผูน้ าเข้าพม่านิ ยมนาเข้าอย่างเป็ นทางการส่ วนหนึ่ งเพื่อให้ปรากฏเป็ นหลักฐาน
แสดงความเคลื่อนไหวในกิจกรรมการค้าไว้บา้ งและส่ วนที่เหลือนิยมนาเข้าผ่านด่านชายแดน
จากลักษณะพิเศษของการค้าชายแดนไทย-พม่า นี้ ทาให้พ่อค้าไทยที่จะค้ากับพม่าจะต้องมีเครื อข่าย
ความสัมพันธ์ที่ดี ซึ่ งส่ งผลให้พ่อค้าชายแดนมีอานาจทางการตลาดเหนื อกว่าผูผ้ ลิตที่กรุ งเทพและปริ มณฑล
นอกจากนี้ การที่เขตติดต่อชายแดนไทย-พม่าโดยเฉพาะในภาคเหนื อของไทย เป็ นเขตอิทธิ พลของชนกลุ่ม
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น้อยซึ่ งขัดแย้งกับรัฐบาลพม่า หรื อกลุ่ มที่ พม่าให้สิทธิ ในการดู แล/บริ หารพื้นที่ คล้ายกับเป็ นเขตอิ สระ ซึ่ ง
เส้นทางขนส่ งสิ นค้าของไทยจะต้องผ่านเขตอิทธิ พลของชนกลุ่มน้อยดังกล่าวยิ่งจะส่ งผลให้พ่อค้าชายแดนมี
ความได้เปรี ยบกว่าพ่อค้ากรุ งเทพ เพราะสามารถเข้าถึ งและ/หรื อรู ้ ช่ องทางขนส่ งสิ นค้าผ่านเขตอิ ท ธิ พ ล
ดังกล่าว โดยเฉพาะสิ นค้าที่ รัฐบาลห้ามนาเข้าและการขนส่ งสิ นค้าเข้าพม่าแม้ในช่ วงที่รัฐบาลพม่าปิ ดด่าน
ชายแดน อีกทั้ง พ่อค้าชายแดนจะรู ้ช่องทางการชาระเงิน เนื่ องจากการค้าและการชาระเงินอยูบ่ นพื้นฐานของ
ความเชื่ อถื อการค้าชายแดนจึงมักไม่มีเอกสารทางการค้าและการชาระเงิ นส่ วนใหญ่ไม่ผ่านระบบสถาบัน
การเงิน
รู ปแบบของการค้ า ไทย – พม่ า
ลักษณะและรู ปแบบการค้าชายแดนไทย-พม่าในแต่ละด่านจะมีความแตกต่างกันตามสภาพแวดล้อม
ทางการเมืองของแต่ละกลุ่มชนชาติในประเทศพม่า เช่น ด่านแม่สอด ซึ่ งมีอาณาเขตติดกับเมืองเมียวดีซ่ ึ งเป็ น
กลุ่มพื้นที่ครอบครองของกระเหรี่ ยงคริ สต์ (KNU) ที่มีปัญหาด่านการเมืองกับรัฐบาลทหารพม่า ทาให้รัฐบาล
ทหารพม่าพยายามกดดันทั้งด้านการทหารและเศรษฐกิจและไม่ตอ้ งการส่ งเสริ มการค้าชายแดนบริ เวณนี้ดว้ ย
เกรงว่าจะเป็ นการสนับสนุ นด้านการเงินให้แก่ทหารกะเหรี่ ยงคริ สต์ทาให้การค้าชายแดนผ่านด่านแม่สอด
ประสบอุปสรรคผิดกับการค้าชายแดนบริ เวณด่านแม่สาย ซึ่ งติดกับเมืองท่าขี้เหล็กในเขตรัฐฉานอยูใ่ นสภาพ
ที่ดีกว่า เนื่องจากชนกลุ่มน้อยที่อาศัยในพื้นที่ติดกับอาเภอแม่สายไม่มีความขัดแย้งกับรัฐบาลพม่า
จุดการค้ าชายแดนอาเภอแม่ สอด จังหวัดตาก
การค้าขายส่ วนใหญ่กระทาในรู ปแบบการค้าระหว่างประเทศเนื่ องจากกลุ่ มการค้ามิ ใช่ มี
เพียงกลุ่มพ่อค้าในพื้นที่บริ เวณชายแดนไทย-พม่าเท่านั้น ยังรวมถึ งพ่อค้าจากส่ วนกลางของไทยและพ่อค้า
จากเมืองย่างกุง้ เข้ามาทาการค้าผ่านด่านชายแดนอาเภอแม่สอดด้วย ดังนั้น การค้าผ่านชายแดนอาเภอแม่สอด
จึงมีหลากหลายขึ้นอยูก่ บั ประเภทสิ นค้า หากเป็ นการส่ งออกสิ นค้าที่ไม่ได้อยูใ่ นรายการสิ นค้าห้ามการนาเข้า
ของพม่า ส่ วนใหญ่ดาเนิ นการผ่านด่านศุลกากรที่เป็ นจุดผ่านแดนถาวร มีการเสี ยภาษีอย่างถูกต้องทั้งสองฝ่ าย
และมีการขนส่ งสิ นค้าผ่านสะพานมิตรภาพไทย-พม่า ซึ่ งเป็ นสะพานข้ามแม่นาเมยเชื
้ํ
่ อมระหว่างอาเภอแม่
สอด และเมืองเมียวดี สาหรับสิ นค้าที่ พม่าห้ามนาเข้า หรื อ ส่ งออกแต่มิได้ห้ามโดยกฎหมายของไทย สิ นค้า
ดังกล่าวจะถูกขนส่ งผ่านช่องทางอนุมตั ิ
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ด่านแม่สอดมีมูลค่าการนาเข้าโค-กระบือและอาหารทะเลค่อนข้างสู ง ขณะที่ด่านชายแดนอื่นส่ วน
ใหญ่เป็ นการนาเข้าสิ นค้าเกษตร ซึ่ งมีมูลค่าค่อนข้างน้อย อย่างไรก็ดี การค้าโค-กระบือผ่านด่านแม่สอด ส่ วน
ใหญ่เป็ นการลักลอบค้าแต่ก็มีแนวโน้มลดลง
สิ นค้าส่ งออกสาคัญเป็ นสิ นค้าประเภทอุปโภคบริ โภคได้แก่ ผงชู รส น้ ามันพืช ผ้าผืน รองเท้าแตะ ยา
รักษาโรค สาหรับสิ นค้านาเข้าที่สาคัญ ได้แก่ โค-กระบือมีชีวติ หยก แร่ สังกะสี อาหารทะเลและเฟอร์ นิเจอร์
ไม้ ขณะที่ ก ารน าเข้า ไม้ซ่ ึ งเคยเป็ นสิ น ค้า น าเข้าหลัก ของ อ าเภอแม่ ส อด ลดลงอย่า งต่ อ เนื่ อ ง เนื่ อ งจาก
กระทรวงพาณิ ชย์ไทยมีประกาศห้ามนาเข้าไม้ทุกประเภท รวมทั้ง ห้ามการขนย้ายไม้ในทุกพื้นที่ เพื่อแก้ไข
ปั ญหาการลักลอบตัดไม้ในประเทศไทยแล้วนาไปแปรสภาพในฝั่งพม่าก่อนถูกส่ งกลับมาจาหน่ายทางฝั่งไทย
นอกจากการค้าขายผ่านชายแดนแล้ว บริ เวณริ มแม่น้ าเมยของไทยยังมีตลาดริ มเมยที่ขายสิ นค้าปลีกที่
นาเข้าจากพม่า เช่น ปูทะเลมีชีวติ กุง้ ทะเล สิ นค้าเกษตร ผ้า และสิ นค้าจากประเทศจีน
วิธีการค้ าและการเคลื่อนย้ายสิ นค้ า
การส่ งออก ผูส้ ่ งออกไทยจาหน่ ายสิ นค้าให้พ่อค้าพม่า ทั้งพ่อค้าขายส่ งและพ่อค้าขายปลีกจากเมือง
ต่างๆ ทั้ง เมืองเมาะละแหม่ง ผาอัน ย่างกุง้ และเมียวดี โดยตรง หรื อจาหน่ ายผ่านพ่อค้าขายส่ งที่เมืองเมียวดี
แล้วกระจายสิ นค้าไปยังเมืองต่างๆ ในพม่าอีกทอดหนึ่ง
การสั่งซื้ อสิ นค้าจากพ่อค้าพม่าทาได้หลายวิธีท้ งั ทางโทรศัพท์/โทรสาร/จดหมายอิเล็กทรอนิ กส์ (Email) หรื อเดิ นทางเข้าไปติดต่อคู่คา้ ในพม่าด้วยตนเอง พ่อค้าพม่าเข้ามาติดต่อที่ร้านโดยตรง หรื อฝากบุคคล
อื่นเข้ามาซื้ อให้ที่ฝั่งไทยหลักฐานการค้าส่ วนใหญ่เป็ นใบกากับสิ นค้าแต่อาจมีการทาใบสั่งซื้ อบ้างในบางครั้ง
เพื่อใช้เป็ นหลักฐานในการขอสิ นเชื่อจากสถาบันการเงิน ลักษณะการส่ งออกสิ นค้ามีหลายรู ปแบบ ดังนี้
1) พ่อค้าชายแดนในท้องถิ่ นเป็ นผูส้ ั่งซื้ อและรวบรวมสิ นค้าจากส่ วนกลางหรื อในท้องถิ่นตามคาสั่ง
ซื้ อของพ่อค้าพม่าและเป็ นผูท้ าพิธีการส่ งออก
2) พ่อค้าชายแดนทาหน้าที่เป็ นเสมือนตัวแทนจาหน่ายให้บริ ษทั /โรงงานจากส่ วนกลางในการติดต่อ
ซื้ อขายกับพ่อค้าพม่า กรณี น้ ี พ่อค้าชายแดนอาจดาเนินการขนส่ งสิ นค้าด้วยตนเองหรื อทางบริ ษทั /โรงงานนั้น
จัดส่ งมาให้ที่ อาเภอแม่สอด แล้วแต่จะตกลงกัน ซึ่ งอาจส่ งออกในนามของบริ ษทั /โรงงานที่ กรุ งเทพหรื อ
พ่อค้าชายแดน
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3) ผูผ้ ลิ ตจากส่ วนกลางติ ดต่อกับพ่อค้าพม่าโดยตรง และส่ งออกในนามของผูผ้ ลิ ต ส่ วนภาระการ
ขนส่ งภายในประเทศขึ้นอยูก่ บั ข้อตกลงระหว่างกัน
4) พ่ อ ค้าพม่ าเข้ามาติ ดต่ อ โดยตรงกับ พ่ อค้าในอาเภอแม่ ส อด หรื อเดิ น ทางเข้าไปซื้ อสิ น ค้าจาก
บริ ษทั /โรงงานผูผ้ ลิตในกรุ งเทพ หลังจากนั้นจะส่ งสิ นค้ามายังอาเภอแม่สอดและทาพิธีการศุลกากรในนาม
ของพ่อค้าพม่ า วิธี การส่ งออกนี้ เรี ย กกันโดยทัว่ ไปว่า “ตัว๋ พม่า” อย่างไรก็ดีสิ นค้าบางชนิ ดพ่อค้าพม่ าไม่
สามารถสั่งซื้ อได้โดยตรงต้องสั่งซื้ อจากพ่อค้าชายแดนในท้องถิ่น เนื่ องจากมีการระบุให้ตอ้ งซื้ อผ่านตัวแทน
จาหน่ายของบริ ษทั ในอาเภอแม่สอด เท่านั้น
การเสนอขายสิ น ค้า อยู่ใ นรู ป เงิ น บาทและเงิ น จัต ขึ้ น อยู่ก ับ ประเภทสิ น ค้า หากเป็ นสิ น ค้า ที่ มี
ลักษณะเฉพาะผูผ้ ลิ ตไม่มากนัก พ่อค้ามีอานาจต่อรองสู ง เช่ น อะไหล่เครื่ องยนต์ วัสดุ ก่อสร้าง การกาหนด
ราคาของผูส้ ่ งออกส่ วนใหญ่จะอยูใ่ นรู ปเงินบาท และลักษณะการขายสิ นค้าจะอยูใ่ นรู ปเงินให้สินเชื่ อมากกว่า
เงินสด ส่ วนกรณี สินค้าอุปโภคบริ โภคทัว่ ไป มีการแข่งขันในตลาดสู งการกาหนดราคาจะมีท้ งั ในรู ปเงินบาท
และเงินจัตในสัดส่ วนที่แตกต่างกันไปตามข้อตกลงของแต่ละคู่คา้ เนื่ องจากการค้าชายแดนในอาเภอแม่สอด
เป็ นการค้าขายบนพื้นฐานของความไว้วางใจกัน พ่อค้าชายแดนบางรายเริ่ มขายสิ นค้าในรู ปเงินสดในสัดส่ วน
ที่สูงกว่าการให้สินเชื่ อ หรื อขายในรู ปเงินสดทั้งหมดเนื่ องจากต้องการหลีกเลี่ยงปั ญหาหนี้ เสี ยของพ่อค้าพม่า
และการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่สานักงานป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
เนื่ องจากสิ นค้าส่ งออกผ่านด่านพรมแดนอาเภอแม่สอดส่ วนใหญ่เป็ นสิ นค้าอุปโภคบริ โภค ซึ่ งเป็ น
สิ นค้าที่ทางการพม่าห้ามนาเข้า ดังนั้น การส่ งออกสิ นค้าจึงเป็ นลักษณะกึ่ งลักลอบ พ่อค้าไม่สามารถขนส่ ง
สิ นค้าผ่านช่องทางอนุ มตั ิที่เป็ นจุดผ่านแดนถาวร บริ เวณเชิ งสะพานมิตรภาพไทย-พม่าได้ การขนส่ งสิ นค้าจึง
กระทาผ่านจุดผ่อนปรนชัว่ คราวในสัดส่ วนร้อยละ 70 การส่ งมอบสิ นค้าโดยทัว่ ไปจะส่ งมอบบริ เวณชายแดน
ไทย เพื่อลดความเสี่ ยงในการขนส่ งสิ นค้าในพม่า โดยปกติหลังจากผูส้ ่ งออกไทยส่ งมอบสิ นค้าเรี ยบร้อยแล้ว
ผูน้ าเข้าพม่าจะเป็ นผูร้ ับภาระด้านการประกันภัยและค่าขนส่ งในพม่าเอง สิ นค้าส่ วนใหญ่จะถู กขนส่ งด้วย
รถบรรทุกขนาดเล็กและเปลี่ยนถ่ายสิ นค้าที่เมืองเมียวดี
ภาระการขนส่ งแบ่งออกเป็ น 2 ส่ วน
การขนส่ งในประเทศ จากบริ ษทั /โรงงานผลิ ตจนถึ งชายแดนไทย ส่ วนใหญ่พ่อค้าชายแดนฝั่ งไทย
หรื อบริ ษทั ผูผ้ ลิตเป็ นผูร้ ับผิดชอบ
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การขนส่ งจากชายแดนไทย ไปยังจุดหมายปลายทางในพม่า พ่อค้าพม่าเป็ นผูด้ าเนิ นการทั้งหมด มี
เพี ยงส่ วนน้อยเท่ านั้น ที่ พ่ อค้าไทยรั บ ภาระในการขนส่ งเข้าไปในฝั่ งพม่ า โดยปกติ วิธี ก ารขนส่ งสิ น ค้าที่
ทางการพม่าห้ามนาเข้าจะขนส่ งผ่านคนกลางที่ทาหน้าที่ขนส่ งสิ นค้าโดยเฉพาะ ซึ่ งเรี ยกว่า “เปาเปี ยว” หรื อ
“Carrier” เสี ยค่าใช้จ่ายประมาณร้อยละ 10-15 ของมูลค่าสิ นค้า หากเป็ นสิ นค้าทัว่ ไป ค่าขนส่ งประมาณ 1-3
บาทต่อกิโลกรัม ขึ้นอยูก่ บั เส้นทางการขนส่ ง เช่น เมียวดีถึงย่างกุง้ ค่าใช้จ่ายในการขนส่ งประมาณ 3 บาทต่อ
กิโลกรัม แต่หากเป็ นเมียวดีถึงผาอัน ค่าใช้จ่ายในการขนส่ งประมาณ 1-1.50 บาทต่อกิโลกรัม เป็ นต้น
การนาเข้ า
สิ นค้าสาคัญที่ นาเข้าผ่านด่ านแม่ สอด มี ท้ งั สิ นค้าที่ ส ามารถนาเข้ามาได้ป กติ โดยไม่มีข ้อห้ามทาง
การค้าจากทั้งฝ่ ายไทยและพม่า เช่น อาหารทะเล แต่มีสินค้าบางประเภทซึ่ งทางการพม่าห้ามส่ งออก เช่น โคกระบือมีชีวิต ทาให้การค้าขายสิ นค้าประเภทดังกล่าวเป็ นการค้าแบบลักลอบในฝั่งพม่าพ่อค้าพม่าที่ส่งออก
โค-กระบือ มีท้ งั พ่อค้าจากเมืองย่างกุง้ และชนกลุ่มน้อยที่อาศัยบริ เวณชายแดนพม่า ดังนั้น วิธีการค้าและการ
เคลื่อนย้ายสิ นค้านาเข้าตาม แนวชายแดนแม่สอด จะแตกต่างกันตามประเภทของสิ นค้าเป็ นสาคัญ
การนาเข้าสิ นค้าที่ ไ ม่ผ่านด่ านศุ ล กากรพม่ า ได้แก่ สิ นค้าประเภทอัญ มณี และโค-กระบื อ มี ชีวิต
สิ นค้าอัญมณี ส่วนใหญ่เป็ นการนาเข้าโดยพ่อค้ารายย่อยพม่าที่ลกั ลอบนาติดตัวเข้ามาขายในตลาดซื้ อขายอัญ
มณี ในตัวอาเภอแม่สอดเป็ นการค่าที่มีมูลค่าไม่สูงนัก นอกจากสิ นค้าอัญมณี แล้วยังมีการค้าขายโค-กระบือ
ระหว่างพ่อค้าไทยที่อยูบ่ ริ เวณชายแดนกับชนกลุ่มน้อยชาวกะเหรี่ ยงหรื อพ่อค้าย่างกุง้ ที่เป็ นคู่คา้ ประจาและมี
ความคุน้ เคยกันเป็ นอย่างดี การติดต่อสั่งซื้ อโค-กระบือมีหลายลักษณะ พ่อค้าไทยอาจเข้าไปติดต่อรับซื้ อโคกระบือในพม่าด้วยตนเองและจ้างให้ชนกลุ่มน้อยเป็ นผูน้ ามาส่ งมอบบริ เวณชายแดน หรื อพ่อค้าพม่านาโคกระบือมาขายโดยตรงที่ตลาดในแม่สอด

ข้ อเสนอแนะ
ด้ านการค้ า
1) ข้อเสนอแนะเพื่อแก้ปัญหาในระยะสั้น
• ควรมี ก ารปรั บ ปรุ ง การใช้ ก ฎหมายที่ เกี่ ย วข้อ งกับ การค้า ชายแดนให้ ส อดคล้อ งกับ
พฤติกรรมการค้าชายแดนที่เป็ นอยูใ่ นปั จจุบนั ขณะที่รูปแบบการค้าได้พฒั นาและขยายตัวอย่างรวดเร็ ว ทาให้
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บางครั้งกฎระเบียบกลายเป็ นอุปสรรคทางการค้า เช่น พิธีปฏิบตั ินาเข้าและส่ งออกมีข้ นั ตอนยุง่ ยาก ทั้งที่เกิ ด
จากเจ้าหน้าที่และกฎระเบียบ ส่ งผลให้เกิดช่องทางในการแสวงหาผลประโยชน์ได้ง่ายขึ้น
2) ข้อเสนอแนะเพื่อแก้ปัญหาในระยะยาว
• เพื่ อ ให้ ก ารค้า ชายแดนมี ก ารค้า ขายและพัฒ นาอย่า งยัง่ ยืน รั ฐบาลไทยควรเสริ ม สร้ า ง
ความสัมพันธ์กบั รัฐบาลพม่าอย่างต่อเนื่องเป็ นระบบ ทั้งในระดับรัฐบาล และในระดับท้องถิ่น
• การค้าชายแดนมีรูป แบบการค้าที่ ผ สมผสานระหว่างการค้าภายในประเทศและการค้า
ระหว่างประเทศ โดยมีการพัฒนาเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์และวัฒนธรรมการค้าในแต่ละท้องที่จึงไม่
มีรูปแบบมาตรฐานเช่นเดียวกับการค้าระหว่างประเทศที่มีเอกสารในการสั่งซื้ อขายระหว่างกัน ดังนั้น การเข้า
มาส่ งเสริ มการค้าชายแดนให้มีศกั ยภาพ ภาครัฐควรทาหน้าที่เป็ นหน่วยงานหลักในการส่ งเสริ มและผลักดัน
ในการพัฒนาการค้า
ด้ านการชาระเงิน
• ส่ งเสริ ม ให้มี ค วามร่ วมมื อและการเจรจาในระดับ รั ฐบาลของทั้ง 2 ประเทศ เพื่ อหารื อ
เกี่ยวกับการขจัดอุปสรรคในเรื่ องของการค้าและการชาระเงินระหว่างประเทศ
• สนับสนุนให้ธนาคารพาณิ ชย์ไทย และธนาคารพาณิ ชย์พม่า มีการเปิ ดบัญชี Non Resident
Account ทั้งเงิ น บาทและเงิ น จัต ไว้ซ่ ึ งกัน และกัน และให้ มี ก ารช าระบัญ ชี ระหว่างบาทและจัต ระหว่า ง
ธนาคารพาณิ ชย์ท้ งั สองโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยนที่ตกลงกัน เพื่อให้ผปู ้ ระกอบการค้าชายแดนมีช่องทางในการ
ชาระเงินผ่านระบบธนาคารพาณิ ชย์ได้สะดวกขึ้น
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