
 

 การค้าชายแดนไทย – เมียนมาร์  
การค้าชายแดน ไทย – เมียนมาร ์ปี 2556 มีมูลค่า 196,866 ล้านบาท แบ่งเป็นมูลค่าการส่งออก 79,451 ล้านบาท และมูลค่าการนาเขา้ 117,414 
ล้านบาท โดยไทยเป็นฝ่ายขาดดลุ 37,967 ล้านบาท  
การค้าชายแดนไทย – เมียนมาร ์ปี 2557 (ม.ค. – มิ.ย.) มีมูลค่า 98,697 ล้านบาท แบ่งเป็นมูลค่าการส่งออก 46,675 ล้านบาท และมลูค่าการนาเข้า 
52,022 ล้านบาท โดยไทยเป็นฝ่ายขาดดลุ 5,326 ล้านบาท  
สินค้าส่งออกท่ีสาคญั ได้แก ่นามันดีเซล เครื่องดื่มทีม่ีแอลกอฮอล ์นามันเบนซิน เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ ผ้าผืนและด้าย สินคา้นาเข้าที่สาคัญ 
ได้แก ่ก๊าซธรรมชาต ิพืชนามันและผลติภณัฑ ์สัตว์นา โค กระบือ สกุร แพะ แกะ และผลติภณัฑไ์ม้อืน่ๆ  
จุดผ่านแดนบริเวณชายแดนไทย – เมียนมาร ์มีจุดผ่านแดนถาวร จานวน 5 แห่ง จุดผ่อนปรน 14 แห่ง  
จุดผ่อนปรน หลักแต่ง จ.เชียงใหม่ – เมืองเต๊าะ  
จุดผ่อนปรน ด่านกิ่วผาวอก จ.เชียงใหม่ – เมืองสาด  
จุดผ่อนปรน บ.ห้วยผึ้ง จ.แม่ฮ่องสอน – รัฐฉาน  
จุดผ่อนปรนท่า บ.เกาะทราย จ.เชียงราย – ท่าขี้เหล็ก  
จุดผ่อนปรน บ.ห้วยต้นนุ่น จ.แม่ฮ่องสอน – ดอยก่อ  
จุดผ่อนปรน บ.สายลมจอย จ.เชียงราย – ท่าขี้เหล็ก  
จุดผ่อนปรน ท่าดินดา จ.เชียงราย– ท่าขี้เหล็ก  
จุดผ่อนปรน บ.น้าเพียงดิน จ.แม่ฮ่องสอน – ดอยก่อ  
จุดผ่อนปรนท่า บ.ปางห้า จ.เชียงราย – ท่าขี้เหล็ก  
จุดผ่อนปรน บ.แม่สายแลบ จ.แม่ฮอ่งสอน – ดอยก่อ  

*หมายเหต ุจุดผ่อนปรนสิงขรอยู่ระหว่างการพิจารณาเป็นจุดผ่านแดนถาวร  
*จุดผ่อนปรน สิงขร จ.ประจวบคีรขีันธ์ - บ.มอต่อง (ปี 
2556)  
มูลค่ารวม 188 ล้านบาท  
Exp: 125 ล้านบาท  
Imp: 63 ล้านบาท  

ด่านระนอง – เกาะสอง (ปี 
2556)  
มูลค่ารวม 21,953 ล้านบาท  
Exp: 20,618 ล้านบาท  
Imp: 1,335 ล้านบาท  

จุดผ่านแดนถาวร บ.พุน้าร้อน  
จ.กาญจนบุรี – บ.แม่ธะมี่  
ด่านแม่สาย จ.เชียงราย– ท่าขี้เหล็ก (ปี 
2556)  
มูลค่ารวม 11276 ล้านบาท  
Exp: 11071 ล้านบาท  
Imp: 205 ล้านบาท  
จุดผ่อนปรน บ.เสาหิน จ.แม่ฮ่องสอน - รัฐกอ
ทูแล  
จุดผ่อนปรน บ.สบรวก จ.เชียงราย – ท่า
ขี้เหล็ก  
ด่านแม่สอด จ.ตาก – เมียวดี (ปี2556)  
มูลค่ารวม 46,380 ล้านบาท  
Exp: 43,667 ล้านบาท  
Imp: 2,641 ล้านบาท  



*จุดผ่อนปรนเจดีย์สามองค์ (ปี 2556)  
จ.กาญจนบุรี – พญาตองซู  
มูลค่ารวม 114,647 ล้านบาท  
Exp: 1,658 ล้านบาท  
Imp: 112,989 ล้านบาท  



เส้นทางขนส่งสินค้าจากไทยไปเมียนมาร์  
ในปัจจุบัน ประเทศไทยและเมียนมาร์สามารถเดินทางถึงกันได้หลายทาง โดยเส้นทางทางบกเป็นเส้นทางที่ 
ได้รับความนิยมในการขนส่งสินค้า เนื่องจากไทยและเมียนมาร์มีจุดผ่านแดนหลายแห่งครอบคลุมตั้งแต่
ภาคเหนือ จรดภาคใต้ของไทย ทา งน้า ผ่านท่าเรือส้าคัญๆ ของเมียนมาร์ ทางอากาศ ซึ่งเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง
ในการคมนาคม และการขนส่งระหว่างกัน  
ทางบก  
- เส้นทาง R3B เป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางเศรษฐกิจตามแนวเหนือ- ใต้ (North South Economic Corridor : 
NSEC) ภายใต้กรอบความร่วมมือประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่ม น้าโขง (Greater Mekong Sub-Region : 
GMS) เริ่มจากอ้าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงรายของไทย เข้าเมียนมาร์ที่อ้าเภอท่าข้ีเหล็ก ผ่านไปยังเมืองเชียงตุง
ของ เมียนมาร์ก่อนบรรจบกับเส้นทาง R3A ที่เมืองเชียงรุ้งของจีน รวมระยะทาง 380 กิโลเมตร โดยเป็น
เส้นทางใน เมียนมาร์ (อ้าเภอท่าข้ีเหล็ก-เมืองเชียงตุง) 167 กิโลเมตร  

- เส้นทางเศรษฐกิจตามแนวตะวันออก- ตะวันตก (East-West Economic Corridor : EWEC) เริ่มจาก เมือง
เมาะละแหม่งของเมียนมาร์ เข้าไทยที่อ้าเภอแม่สอด จังหวัดตาก ผ่านเข้าสู่ สปป .ลาว ที่เมืองคันธะบุรี แขวง 
สะหวันนะเขต ไปสิ้นสุดที่ท่าเรือดานังในเวียดนาม รวมระยะทาง 1,450 กิโลเมตร  

- เส้นทางเศรษฐกิจแนวใต้ (Southern Economic Corridor : SEC) เริ่มจากท่าเรือทวาย ซึ่งอยู่ในเมือง ทวาย
ของเมียนมาร์ เข้าไทยที่บ้านน้าพุร้อน จังหวัดกาญจนบุรี และเข้ากัมพูชาที่อ้าเภอปอยเปต จังหวัดบันเตีย 
เมียน จัย ไปสิ้นสุดที่นครโฮจิมินห์ของเวียดนาม  

- เส้นทางทวาย-ประจวบคีรีขันธ์ เชื่อมระหว่างท่าเรือทวายในเมียนมาร์กับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ของไทย ผ่าน
ทางด่านสิงขร โดยปัจจุบันรัฐบาลเมียนมาร์ได้ริเริ่มโครงการทวาย ซึ่งประกอบด้วยการก่อสร้างท่าเรือน้าลึก 
ขนาดใหญ่ การพัฒนานิคมอุตสาหกรรมทวาย และระบบสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐาน อาทิ โรงไฟฟ้า ระบบ
คมนาคม ขนส่ง โดยท่าเรือดังกล่าวมีศักยภาพในการเชื่อมโยงเส้นทางโลจิสติกส์ระหว่างประเทศในมหาสมุทร
แปซิฟิกกับทะเล อันดามัน และมหาสมุทรอินเดียโดยไม่ต้องเดินเรืออ้อมแหลมมะละกา ซึ่งช่วยประหยัดต้น 
ทุนและระยะเวลาขนส่ง อีกท้ังยังเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจอีกหลายเส้นทาง โดยเฉพาะเส้นทางเศรษฐกิจแนวใต้ซึ่ง
เชื่อมระหว่างเมืองทวายของ เมียนมาร์ไปยังนครโฮจิมินห์ของเวียดนาม ท้าให้ท่าเรือทวายมีศักยภาพสูงในการ
เป็นประตูการค้าระหว่างประเทศใน กลุ่ม GMS กับตลาดส้าคัญ อาทิ เอเชียใต้ แอฟริกา ตะวันออกกลาง และ
ยุโรป  
 
ทางอากาศ  
เมียนมาร์มีสนามบินภายในประเทศมากถึง 84 แห่ง และมีสนามบินนานาชาติ 2 แห่ง ที่เมืองย่างกุ้ง และ เมือง
มัณฑะเลย์ ปัจจุบันมีสายการบินหลายสายไปเมียนมาร์ อาทิ การบินไทย บางกอกแอร์เวย์ และ แอร์เอเชีย ซ่ึง
มี เที่ยวบินตรงจากเมืองย่างกุ้งไปยังประเทศต่างๆ อาทิ อินโดนีเซีย มาเลเซีย และจีน ทั้งนี ้สายการบินประจ้า
ชาติของ เมียนมาร์ ได้แก่ Air Mandalay, Air Bagan และYangon Airways  



ทางน้้า  

ท่าเรือส้าคัญที่สุดของเมียนมาร์ คือ ท่าเรือย่างกุ้ง ซึ่งใช้ในการขนส่งสินค้าราวร้อยละ 90 ของปริมาณการ

ขนส่งสินค้าทางทะเลทั้งหมดของเมียนมาร์ อีกทั้งมีท่าเรืออ่ืนๆ อีก 7 แห่ง ได้แก่ ท่าเรือ Sittwe ท่าเรือ 

Kyaukpyu ท่าเรือ Thandwe ท่าเรือ Pathein ท่าเรือเมาะละแหม่ง (Mawlamyine) 

ท่าเรือ Myeik ท่าเรือ Kawthoung นอกจากน้ียังมีท่าเรือน้้าลึกทวาย ซึ่งต้ังอยู่ทิศใต้ของเมียนมาร์ 

และเชื่อมต่อถึงประเทศไทยทิศทางตะวันตก ห่างจากกรุงเทพฯ 350 กิโลเมตร โดยท่าเรือดังกล่าวก้าลัง
อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ทั้งนี้ มีการคาดการณ์ว่าเมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จ ท่าเรือทวายจะมีศักยภาพสูงใน
การเป็นประตูการค้าส้าคัญระหว่างประเทศในมหาสมุทรแปซิฟิกกับทะเลอันดามัน และมหาสมุทรอินเดีย 


