
เลา่เรือ่ง “ ไปเยอืนเชยีงตงุ : ดตูลาดการคา้และตลาดปนูซเีมนต”์ 

สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

 

ในปงบประมาณ 2560  สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) ไดดําเนินการสํารวจขอมูลการคาและ

การลงทุนภายใตโครงการ  Intelligence Unit  คณะสํารวจขอมูล สศอ. ซ่ึงประกอบดวยเจาหนาท่ี สศอ.  และ

เจาหนาท่ีของศูนยศึกษาการคาระหวางประเทศ  มหาวิทยาลัยหอการคาไทย ไดเลือกพ้ืนท่ีเชียงตุง ประเทศเมียนมา 

เปนพ้ืนท่ีท่ีจะไปสํารวจขอมูลระหวางวันท่ี 19-22 กรกฎาคม 2560    

 
http://www.friendsofnatureecotour.com 

เชียงตุง (Kyaing tong)  ตั้งอยูในรัฐฉาน (Chan State)  
ซ่ึงเปนรัฐท่ีมีพ้ืนท่ีใหญท่ีสุดในเมียนมา   เชียงตุงเปนเมืองของ
ชาวไทเขิน และชาวไทใหญ  ถือไดวาเปนเมืองท่ีมีความเจริญ 
รุงเรืองมาก  เทียบเทาเมืองเชียงใหมแหงลานนาไทยและเมือง
เชียงรุงแหงสิบสองปนนาเลยทีเดียว   เชียงตุงตั้งอยูทางทิศ
ตะวันออกของแมน้ําสาละวิน  บนความสูงประมาณ 2,700 
ฟุตเหนือระดับน้ําทะเลปานกลาง มีรูปรางเปนแองกระทะ  มี
ภูเขาลอมรอบ   มีท่ีราบนอยมาก  แมจะเปนท่ีราบแตก็มีพ้ืนท่ี
ตะปุมตะปา  และเชียงตุงตั้งอยูบนเสนทาง  R3B  ท่ีเชื่อมไทย 
เมียนมา  และจีน  เขาดวยกัน  จึงนับวาจะเปนเมืองท่ีมีความ 
สําคัญทางเศรษฐกิจมากข้ึนตอไปในอนาคต 
      เชียงตุงมีประชากรหลากหลายชาติพันธุอาศัยอยูรวมกัน  
สวนใหญจะเปนชาวไทขึนหรือไทเขิน ไทใหญ และพมา  รอง  

ลงมา  ยังมีชนกลุมนอยอ่ืนๆ อีกมากมาย เชน  อาขา ปะดองวา  ลาฮู  ลีซอ  ลัวะ ฯลฯ  ในป 2559  ประชากร          
ในรัฐฉานมี 6 ลานคนและเฉพาะในเชียงตุงมีประชากรประมาณ 4 แสนคน  

การเดินทางไปเชียงตุงปจจุบันนี้ ไมยุงยากและ คอนขางสะดวกเม่ือเทียบกับสมัยกอน   การจะไปเชียงตุง  
คณะสํารวจตองทําบอรดดอรพาส (Temporary Border Pass) เสียกอน ซ่ึงมีกําหนดการเดินทางไปไดไมเกิน 7 วัน 
ไมตองทําวีซาหรือ พาสปอรต  หากเกินกวานั้นจะตองแจงเปนกรณีพิเศษ  ปจจุบันผอนผันมีกําหนด 15 วัน   
        คณะสํารวจของเราเลือกการเดินทางไปเชียงตุงโดย ทางรถยนตจากดานแมสายของไทยขามไปทาข้ีเหล็ก
ของเมียนมาแลวเปลี่ยนรถนําทางเปนรถของเมียนมา   การเดินทางจะใชเวลาประมาณ 4 ชั่วโมงกวาๆ  ดวยระยะทาง  
165 กิโลเมตร   จากทาข้ีเหล็กรวมเวลาแวะพักกลางทาง  ระหวางทางผูเขียนสังเกตุเห็นวา เสนทางท่ีคณะสํารวจ
เดินทางเพ่ือไปเชียงตุงตองผานดานเก็บเงินเปนคาผานทางหลายดาน  ซ่ึงคาใชจายเหลานี้จะตองถูกนับเปน
ตนทุนเพ่ิมในการขนสงสินคาหากทําการขนสงสินคาผานเสนทางนี้   นอกจากนี้ สภาพถนนจาก ทาข้ีเหล็กมุงหนาไป
เชียงตุงสวนใหญยังมีสภาพท่ีไมคอยดีเทาใดนัก   แตสิ่งท่ีผูเขียนเห็นแลวเกิดความชื่นตาชื่นใจตลอดการเดินทาง คือ  

   
สภาพถนนระหวางเสนทางไปเชียงตุง 
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สภาพธรรมชาติและแหลงน้ํา  ยังมีความอุดม สมบูรณอยูมากเหมาะแกการทําเกษตรกรรม   จึงเห็นวามีการทํา
การเกษตรเปนอาชีพตลอดเสนทางท่ีผานไป   

 
สภาพภูมิประเทศระหวางเสนทางไปเชียงตุง 

       รถของคณะสํารวจไดจอดแวะท่ีสถานีจําหนายน้ํามันหรือ
รานคาเปนชวงๆ เพ่ือพักรถและเพ่ือใหคณะสํารวจไดเขาหองน้ํา
รวมถึงรับประทานอาหาร    และมี โอกาสเดินเขาไป สํารวจใน
รานคาเพ่ือดูสินคาท่ีจําหนายภายในราน    ซ่ึงก็พบวาสินคาท่ี
วางขายสวนใหญเปนสินคาอุปโภค-บริโภค ท่ีนําเขาจากไทยเกือบ
ท้ังหมด ระดับราคาก็ไมสูงจากราคาในเมืองไทยมากนัก  และเม่ือ 

สอบถามผูขายก็รับทราบวาประชาชนท่ีนี่มีความม่ันใจตอสินคาของไทยวามีคุณภาพท่ีดี  มีมาตรฐาน  นาเชื่อถือ 
และความเชื่อม่ันท่ีมีตอสินคาของไทยนี้มีมานานแลว   แตอยางไรก็ดี  ก็ยังไดเห็นสินคาของประเทศจีนมี แทรก
ปะปนอยูบาง 

   
สินคาอุปโภค-บริโภคสวนใหญนําเขาจากไทย สินคาประเภทของกินเลนจากจีน 

เม่ือจะเขาเขตพ้ืนท่ีเชียงตุง   คณะสํารวจไดแวะท่ีปายบอกเขตเขาพ้ืนท่ีเชียงตุงเพ่ือถายรูปเปนท่ีระลึก  
จากนั้นก็มุงหนาเขาตัวเมืองเชียงตุง  เม่ือถึงตัวเมืองเชียงตุง  เดิมท่ีคิดวาจะไดเห็นบานเรือนไมโบราณในลักษณะ 

 
ปายแสดงเขตกอนเขาพื้นที่เชียงตุง 

บรรยากาศแบบทางภาคเหนือของไทยในสมัยเม่ือหลายสิบป
กอน   แตกลับเห็นอาคารพาณิชย หรือ ท่ีบานเราเรียกวา
“ตึกแถว” แบบสมัยปจจุบัน   รวมถึงมีการคาขายสินคา
เหมือนในประเทศไทย  ท่ีเห็นวางขายกันเปนล่ําเปนสัน 
คือ  รานขายโทรศัพทมือถือ  ซ่ึงสวนใหญเปนยี่หอจาก
ประเทศจีน    
       นอกจากอาคารพาณิชยแลว  ในเมืองเชียงตุงยังมี  

สิ่งปลูกสรางตางๆ ท่ีมีปูนซีเมนตเปนสวนประกอบมากพอดูอยูเหมือนกัน   และยังไดเห็นสิ่งกอสรางสมัยเกา  

 

  
อาคารพาณิชยที่เปนแหลงขายสงและขายปลีก 
สินคาอุปโภค-บริโภคในตลาดในตัวเมืองเชียงตุง 
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ซ่ึงแมจะสรางมาหลายสิบปก็ยังเห็นวามีการกอสรางดวยปูนซีเมนตผสมวัสดุประเภทไมและวัสดุอ่ืนๆ  อีกหลาย
สถานท่ี  แสดงใหเห็นถึงความรุงเรืองของเมืองเชียงตุงในอดีตท่ีมีไมนอยหนาประเทศเพ่ือนบานในชวงเวลาเดียวกัน  

  
บานเรือนในเมืองเชียงตุงในอดีตเมื่อป 2539 

ที่มา : ปรารภ ประภาลักษณ, http://www.chiangmaicoffee.com/Firsttirpcar.htm 

กอนหนาการมาสํารวจตลาดการคาและตลาดปูนซีเมนตในพ้ืนท่ีเชียงตุงนี้  สถิติการสงออกปูนซีเมนตของไทย
มีปริมาณลดลงมาก  ผูเขียนไดตั้งสมมุติฐานตามขอมูลท่ีพบวา  สาเหตุหนึ่งนาจะมาจากการท่ีมีผูผลิตปูนซีเมนต
รายใหญของไทย ไดแก  กลุมบริษัทปูนซีเมนตไทย (SCG) ไดเขาไปลงทุนในประเทศเมียนมา  ซ่ึงเปนตลาดสงออก
หลักหนึ่งของไทยและมีผลผลิตออกสูตลาดในประเทศเมียนมาแลวตั้งแตตนป 2560 นี้ โดยพ้ืนท่ีท่ีกลุม SCG เขาไปทํา
การยึดพ้ืนท่ีตลาดในเมียนมา คือ พ้ืนท่ีท่ีติดชายแดนไทยทางดานดานแมสอด-กาญจนบุรี  อีกท้ังยังมีการแขงขัน จาก
ประเทศผูสงออกอ่ืนท่ีสําคัญอีก ไดแก  ประเทศจีน  ซ่ึงเปนชาติอุตสาหกรรมยักษใหญของโลก   และปจจุบัน
จีนไดเขามาครองสวนแบงตลาดใน เขตภาคเหนือและตอนกลางของ เมียนมาในสินคาประเภทเดียวกันแลว  
จึงนาจะมีสวนสงผลกระทบตอภาพการสงออกปูนซีเมนตโดยรวมของไทยดวยและมีผลใหยอดการสงออก
ปูนซีเมนตรวมจากไทยไปเมียนมาในปจจุบันลดลงคอนขางมาก    จากแผนภาพแสดงใหเห็นถึงปริมาณการสงออก
ปูนซีเมนตรวมของไทยท่ีลดจากเดือน ม.ค.2559 ดวยปริมาณ 356.80 ลานตัน ลงมาอยูท่ี 80.76 ลานตัน  ในเดือน 
ก.ค.2560  หรือ ลดลงรอยละ 77.37  นับวามีปริมาณท่ีลดลงมากในชวงเวลาไมถึง 2 ป  เม่ือไดมาสํารวจตลาด 

 

ที่มา : กรมศุลกากร โดย กระทรวงพาณิชย, ก.ค.2560 

จึงสอบถามคนในพ้ืนท่ีถึงตลาดปูนซีเมนตวามีภาวะตลาดเปนอยางไร  รวมถึงรสนิยมการบริโภคสินคาท่ัวไป
ของชาวเชียงตุงวาเปนอยางไร  ประชาชนเชียงตุงนิยมใชปูนซีเมนตจากแหลงใด  สินคาจากจีนไดเขามามีอิทธิพล
ในเชียงตุงจนสงผลกระทบตอสินคา ปูนซีเมนตของไทยหรือไม   และไดรับขอมูลวาประชาชนชาวเชียงตุงนิยม
บริโภคสินคาของไทยมาก   จะเห็นไดจากสินคาอุปโภค-บริโภคท่ีนําเขาจากไทยมีวางจําหนายในรานคาซ่ึงจะ  
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สามารถพบเห็นไดโดยท่ัวไป  สวนสินคาปูนซีเมนตก็ เชนกัน  ประชาชนชาวเชียงตุงยังนิยมใชปูนซีเมนตท่ีนําเขา
จากไทยผานดานแมสาย จ.เชียงราย  รวมถึงวัสดุตกแตงอ่ืนๆ  ดวยเหตุผลความเชื่อม่ันในดานคุณภาพและ
มาตรฐานของสินคาไทย และในการกอสรางยังตองใชชางฝมือหรือการควบคุมงานจากคนไทย แตสําหรับชางกอสราง
ในระดับท่ีมีความชํานาญไมสูงจึงจะใชชางชาวเชียงตุง   เม่ือสอบถามวาถานิยมใชปูนซีเมนตของไทย  เหตุใด 
จึงไมใชปูนซีเมนตท่ีผูผลิตของไทย (กลุม SCG)  เขามาตั้งฐานผลิตในเมียนมาแลว  จึงไดขอมูลวาโรงงาน
ปูนซีเมนตของไทยท่ีเขามาตั้งฐานผลิตใน เมียนมานั้นอยูไกลจากเชียงตุงมาก ซ่ึงเม่ือเทียบกับระยะทางจากดาน
แมสายเขามายังเชียงตุงนั้นการขนสงจากดานแมสายของไทยมีระยะทางใกลกวาการขนสงจากโรงงานปูนซีเมนต
ของไทยในเมียนมา  และคาขนสงในสวนท่ีใกลกับไทยจะถูกกวาการขนสงในเมียนมาดวยกันเอง 

จากขอมูลดังกลาวจะเห็นไดวา ปจจุบันการบริโภคสินคาปูนซีเมนตของไทยท่ียังสามารถครองพ้ืนท่ีตลาด
ในเชียงตุงได  นอกจากเรื่องความเชื่อม่ันในคุณภาพ  และมาตรฐานสินคาแลว  การท่ีสินคาปูนซีเมนตของไทย
ท่ีสงออกไปเชียงตุงยังมีความไดเปรียบกวาผูผลิตไทยท่ีเขาไปตั้งโรงงานในเมียนมาและผูผลิตจากจีนนั้นมาจาก
ตนทุนโลจิสติกสท่ีต่ํากวา  แตอยางไรก็ดี ผูผลิตและสงออกปูนซีเมนตของไทยก็ควรพึงระวังคูแขงจากประเทศจีน
ซ่ึงเปนยักษใหญของอุตสาหกรรมท่ีมีท้ังเทคโนโลยี  เงินทุน  และนโยบายในการเขามารวมพัฒนาเสนทาง
การคมนาคมขนสงในเมียนมา   ผูผลิตและสงออกปูนซีเมนตของไทยจึงไมอาจจะวางใจในตลาดเชียงตุงและพ้ืนท่ี
ใกลเคียงไดตลอดไป  และเม่ือการพัฒนาเสนทางขนสงของจีนในเมียนมามีความพรอมในระดับท่ีจีนจะ สามารถ
เขามาขยายเขตการคาในพ้ืนท่ีเหลานี้ไดก็เห็นจะเปนปญหาหนักอกของผูผลิตและผู สงออกปูนซีเมนตของไทย
ในอนาคตไมใชนอยเนื่องจากความไดเปรียบดานโลจิสติกสอาจจะหมดไป   และ คงจะตองเรงคิดหาแนวทาง
ปรับตัวเพ่ือใหสามารถแขงขันไดกับยักษใหญเชนจีนในพ้ืนท่ีของเชียงตุง  

************************************* 

จัดทําโดย... นางสาวอัมพรพรรณ  วงษทาเรือ 

นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ 
สํานักนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 2  

 

 

แหลงขอมูลอางอิง 

● เยือนเมียนมาร  รัฐฉานตะวันออก ณ เขมรัฐตุงคบุรี - เชียงตุง , 
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