การค้าชายแดน เมียนมา-จีน
โดย กริ ช อึ๊งวิ ฑูรสถิ ตย์
โพสต์ทูเดย์
มีผใู้ หญ่ท่านหนึ่งส่งไลน์เข้ามาทักผม ท่านบอกว่ามีผใู้ หญ่อกี ท่านหนึ่งต้องการอยากทราบถึงการค้าชายแดน
ระหว่างประเทศเมียนมา-ประเทศจีนที่ด่านเมืองมู่เจ-เมืองยุ่ยหลี่ผมเห็นว่าน่ าจะเป็ นประโยชน์ มากน่ าจะ
เผยแพร่ให้คนทัวไปได้
่
รบั รูบ้ า้ ง

อย่างน้อยให้เป็ นข้อเปรียบเทียบกับชายแดนไทย-เมียนมา เพราะด่านนี้เป็ นด่านสาคัญทีเ่ ป็ นคู่แข่งกับด่าน
ประเทศเมียนมา-ประเทศไทย ผมจึงขออนุญาตท่านนามาเขียนในคอลัมน์น้ี ท่านก็อนุญาตครับ

อันที่จริงด่านชายแดนระหว่างประเทศเมียนมากับประเทศจีนนัน้ เท่าที่ผมทราบมีมากถึง 13 ด่านด้วยกัน
แต่ทเ่ี ป็ นด่านหลักๆทีม่ บี นั ทึกมูลค่าการค้าของประเทศเมียนมา มีอยู่ 5 ด่านด้วยกัน คือ ด่านมู่เจ ด่านอเวเจ
ด่านฉิ่นชเวฮอลล์ ด่านกัมไป่ ตี และด่านเมืองลา (เชียงตุง)

ทัง้ 5 ด่านนี้มกี ารค้าทัง้ ถูกต้องตามกฎหมาย และด่านใต้ดิน ที่ผมคุ้นเคยก็มี 2 ด่านคือด่านมู่เจ และด่าน
เมืองลา อยากจะนามาเล่าให้ฟังคร่าวๆ เพือ่ ให้เห็นภาพนะครับ

ด่านแรกที่จะนามาเล่ า คือ ด่านเมือ งลาซึ่งฝั ง่ ตรงข้ามเป็ นเมือ งต่าล่ อ เขตปกครองตนเองสิบสองปั นนา
ประเทศจีนซึ่งถ้าจะเดินทางไปจากสิบสองปั นนาเริม่ ต้นจากเมืองจิง่ หงหรือเมืองเชียงรุง้ ก็จะต้องตรงไปทาง
เมืองก่าซ่าและเมืองไฮ

จากนัน้ จึงต่อไปทางทิศตะวันตก ไปอีกประมาณ 150 กิโลเมตร ก็จะเข้าสู่เมืองต่าล่อ ซึ่งเมืองนี้จะมีตลาดค้า
ส่งของจากจีน มีทงั ้ เครื่องอุปโภค-บริโภคและเครื่องจักรกลการเกษตร

นอกจากนี้กย็ งั มีสนิ ค้าก่อสร้างและฮาร์ทแวร์ ส่วนสินค้าทีไ่ ปจากเมียนมาก็มสี นิ ค้าทีม่ าจากไทยโดยผ่านมา
ทางด่านแม่สายและด่านเชียงแสนสินค้าไทยโดยส่วนใหญ่จะเป็ นสินค้าประเภทอาหารเครื่องดื่มและสินค้า
อุปโภคอื่นๆทีค่ นจีนนิยมใช้อยู่บา้ ง

ส่วนมากปลายทางอยู่ทต่ี ลาดหน่งเม้าเมืองจิง่ หงส่วนสินค้าจากเมียนมาก็จะเป็ นสินค้าการเกษตรพืน้ ฐานเช่น
ข้าวสารเมล็ดงาข้าวโพดใบชาแห้งแร่ต่างๆเป็ นต้น

อีกด่านหนึ่งทีเ่ ป็ นอีกช่องทางที่นักลักลอบค้าในตลาดมืดชื่นชอบกันมาก คือ ด่านหลักชายแดน 240 คนจีน
จะเรียกชื่อด่านเป็ นตัวเลขสองสีศ่ ูนย์ (เอ่อสื่อหลิง) การเดินทางไปทีน่ ่ี คือต้องไปจากเชียงรุง้ หรือจิง่ หง แล้ว
ขับรถไปทางก่าซ่า แล้งลงใต้ไปอีกประมาณ 70 กิโลเมตรก็จะถึงเมืองต้าหม่งหลง

จากเมืองนี้จะเริม่ ต้นปี นเขาขึน้ ไป ทางจะแคบมากๆ ขึน้ ไปสักครึง่ ชัวโมงก็
่
จะถึงเขตชายแดน ทีน่ ่ไี ม่เป็ นเมือง
แต่จะเป็ นหมู่บา้ นเล็กๆโดยมีทหารชายแดนตัง้ ป้ อมรักษาการอยู่ท่นี ัน่ ฝั ง่ ตรงข้ามคือหมู่บา้ นเมืองม้า (ชื่อนี้
คนไทยใหญ่ใช้เรียกกัน)

ส่วนคนจีนเรียกว่าเมืองฮุน้ (ปั จจุบนั นี้มบี ่อนคาสิโนอยู่ 7 บ่อน) ซึ่งเป็ นหมู่บา้ นเล็กๆเหมือนกันนักลักลอบ
ค้าของหนีภาษีเขาจะนิยมนาเข้าทางนี้กนั มากเพราะด่านภาษีจะมีอยู่ทต่ี นี เขาก่อนจะขึน้ เขาเท่านัน้ เวลาด่าน
เผลอหรือเขาจงใจปล่อยให้คา้ ก็จะขนสินค้ากันสนุกสนาน

สินค้าทีน่ ิยมกันคือสินค้าไทยทีม่ าจากแม่สายกับเชียงแสนมากทีส่ ุด บางครัง้ ถ้ามีการเข้มงวด พ่อค้าแม่คา้ ก็
จะโยกไปค้าทีต่ ่าล่อ-เมืองลา

ส่วนที่ชายแดนมู่เจ-ยุ่ยหลี่ ก็จะมีหลายด่านหลายประตู ถ้ามาจากประเทศจีน จะเข้าทางเมืองคุนหมิง แล้ว
เดินทางขึน้ เหนือไปทางเมืองเป่ าซาน ต่อไปยังเมืองหมางซื่อ ซึง่ ก็จะเข้าสูเ่ ขตปกครองตนเองเต่อหงโจว แล้ว
จึงเข้าสูช่ ายแดนจีน-เมียนมาทีเ่ มืองยุ่ยหลี่

ปั จจุบนั นี้เมืองยุ่ยหลีเ่ ป็ นเมืองชายแดนทีใ่ หญ่มากๆมีด่านอยู่สามด่านด้วยกันตรงกลางเป็ นด่านคนทัวไปข้
่ าม
โดยใช้เอกสารทีถ่ ูกต้องตามกฎหมายส่วนซ้ายจะเป็ นด่านรถยนต์เล็กทัวไปข้
่ ามและด้านขวาจะเป็ นรถบรรทุก
สินค้าข้าม

ถ้าเราเดินทางไปดูทางด้านขวาจะเห็นลานจอดรถบรรทุกใหญ่ มากมีรถบรรทุกจอดเต็มไปหมดสินค้าก็
คล้ายๆกันเพียงแต่ท่นี ่ีจะเป็ นด่านที่ถูกต้องตามกฎหมายดังนัน้ การลักลอบค้าจะไม่ค่อยเห็นมากนักหรือ
อาจจะมีมากผมก็มอิ าจทราบได้

ตามความเห็นผม ผมเชื่อว่าไม่น่าจะต้องลักลอบ เพราะประเทศจีนกับประเทศเมียนมามีการลงนามสัญญา
FTA กันไว้แล้วว่า หากสินค้ามีมูลค่าไม่มาก สามารถอนุโลมให้ขนข้ามไป-มาได้ เพื่ออนุเคราะห์ให้ชาวบ้าน
ได้ทามาหากินกันได้นัน่ เอง จากด่านยุ่ยหลีไ่ ปทางทิศเหนือและทิศใต้ ผมเคยไปดูมาหมดแล้ว แต่นานมาก
แล้ว สักประมาณ5-6 ปี เห็นจะได้ เลยจาชื่อเมืองไม่ได้ทงั ้ สามสีแ่ ห่ง ทุกแห่งก็จะมีการค้าต่อกันเช่นกันครับ

ข้ามมาทางฝั ง่ ประเทศเมียนมา ฝั ง่ ตรงข้ามของเมืองยุ่ยหลี่ คือหมู่บา้ นเล็กๆก่อนจะถึงเมืองมู่เจ ชาวบ้านทีน่ ่ี
เขาก็อาศัยการค้าสินค้าเกษตรให้คนจีนนี่แหละครับ ในรัศมี 50 กิโลเมตรของอาณาบริเวณนี้

ชาวเมียนมาจะพูดภาษาจีนยูนนานได้ดมี ากส่วนใหญ่จะมีเชื้อสายจีนยูนนานหรือไม่กเ็ ชื้อสายจีนโกก้างเป็ น
ส่วนใหญ่ดงั นัน้ อุปสรรคทางด้านภาษาจึงไม่มเี ลยลึกเข้ามาประมาณไม่ถงึ ร้อยกิโลเมตรก็จะเป็ นเมืองลาซิว
ซึง่ เป็ นเมืองหลวงของรัฐฉานตอนบน

การค้าทีน่ ่ีจะคึกคักมาก เพราะได้อานิสงจากชายแดนนี่แหละครับ จากเมืองลาซิวก็จะเข้ามาทีเ่ มืองนองโชว
เมืองสีป่ ้ อ เมืองเม่เมียว หรือปิ่ นอู่หลิน แล้วจึงเข้าสูเ่ มืองมัณฑะเลย์ครับ

ปั จจุบนั นี้การค้าชายแดนเมียนมา-จีนหลัง COVID-19 ระบาดหนัก ขึงทาให้มลู ค่าการค้าระหว่างจีน-เมียนมา
ลดลงไปเยอะมาก แต่อย่างไรก็ตาม หากการก่อสร้างรถไฟฟ้ าความเร็วสูงของโครงการ One Belt One
Road แล้ว เสร็จเส้นทางนี้จะเป็ นเส้นทางที่ท างรถไฟวิ่งผ่ า นอยู่แล้ว ความเจริญ คงจะรุดหน้ ากว่า ที่อ่ืน ๆ
แน่นอนครับ

เท่าทีผ่ มทราบมา คือปั จจุบนั นี้การวางตอม่อทางรถไฟฟ้ าความเร็วสูงได้วางลึกเข้ามาเลยลาซิวมาไกลมาก
แล้วครับช่วงนี้เจ้าวายร้ายอาละวาดหนักผมเลยอดไม่ได้เข้าไปเมียนมานานพอควรเลยไม่ได้มโี อกาสเดินทาง
ไปดู

เอาไว้เจ้าวายร้าย COVID-19 มันจากไปแล้วผมอาฆาตไว้แล้วว่าจะต้องเดินทางไปลาซิวอีกครัง้ แน่นอนครับ
ส่วนด่านอื่นๆนอกเหนือจากทีก่ ล่าวมา

ไว้โอกาสหน้าก็จะมาเขียนให้อ่านเล่นนะครับ

