
การค้าชายแดนระหว่างประเทศไทยกับ
ประเทศเพื่อนบ้าน 

โดย 

ดร.เชิญ ไกรนรา 

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติ 

ณ วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 ศูนย์ล าปาง 

28 ตุลาคม 2560 



เนื้อหาการน าเสนอ 
1.ทฤษฏีเที่ยวกับการค้าระหว่างประเทศและการค้าชายแดน 

2.ปัจจัยที่สนับสนุนการขยายตัวของการค้าชายแดนระหว่าง
ประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน 

3.นโยบายที่สนับสนุนการค้าชายแดนของประเทศไทย 

4.สถานการณ์การค้าชายแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศ
เพื่อนบ้าน 

4.1 การค้าชายแดนที่เป็นทางการ 

4.2 การค้าชายแดนนอกระบบ 



4.3 การค้าผ่านแดน 
5.ปัญหาของการค้าชายแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศ
เพื่อนบ้าน 
6.ความสัมพันธ์ทางสังคมข้ามพรมแดนระหว่างประเทศไทย
กับประเทศเพื่อน 
6.1 การเคลื่อนย้ายข้ามพรมแดนและการช็อปป้ิง 
6.2 ผลกระทบจากการค้าชายแดนและการเคลื่อนย้ายคนข้าม
พรมแดน 
7.การเชื่อมโยงกับการพัฒนาภาคของประเทศ 
8.ทฤษฏีชายแดนและการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
 



1.ทฤษฏีเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศและการค้าชายแดน 
1.1 ทฤษฏีเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ 

David Ricardo (1817) คิดทฤษฏีความได้เปรียบเชิง
เปรียบเทียบ:ทฤษฏีคลาสสิค 

• หากทุกปัจจัยมีเท่าเทียมกัน, ประเทศหนึ่งจะเชี่ยวชาญใน
การผลิตและส่งออกสินค้าที่มีความได้เปรียบที่มีต้นทุนการ
ผลิตต่ า 

•ในท านองเดียวกันประเทศหนึ่งจะน าเข้าสินค้าที่มีความ
ได้เปรียบที่มีต้นทุนการผลิตสูง 

 



•ยุคทฤษฏีคลาสสิคใหม่ 

Ohlin (1933) เสนอทฤษฏีทรัพยากรและการค้า 

•การค้าเกิดจากความแตกต่างของทรัพยากรระหว่าง 2 ประเทศ 

• เขากล่าวว่าประเทศส่งออกสินค้าที่ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่าง
เข้มข้น 

•และน าเข้าสินค้าที่ขาดแคลนปัจจัยการผลิต 

• ในกรณี 2 ปัจจัย, ประเทศที่มีทุนจ านวนมากจะส่งออกสินค้าทุน
เป็นส่วนใหญ่ ขณะที่ประเทศที่มีแรงงานจ านวนมากจะส่งออก
สินค้าที่ใช้แรงงานเข้มข้น 

 



Tinbergen (1962) เสนอทฤษฏีแรงโน้มถ่วง 
•  การค้าทวิภาคีระหว่าง 2 ประเทศมีความสัมพันธ์โดยตรงกับขนาด
ของเศรษฐกิจและมีความสัมพันธ์เชิงลบกับต้นทุนการค้าระหว่าง 2 
ประเทศดังกล่าว 
Krugman, Obstfeld และ Melitz (2010) เสนอโมเดลของปัจจัย
เฉพาะและการกระจายรายได้โดยเน้น 3 ปัจจัยคือแรงงาน ทุนและ
ที่ดิน 
• เขากล่าวว่าประเทศที่มีทุนจ านวนมากและมีที่ดินน้อยมีแนวโน้มจะ
ผลิตสินค้าอุตสาหกรรม ในขณะที่ประเทศท่ีมีที่ดินจ านวนมากมี
แนวโน้มจะผลิตอาหารได้จ านวนมาก 
• สินค้าและบริการที่มีการค้าขายกันได้จากอุตสาหกรรมซึ่งใช้ปัจจัย
หลายอย่างและทรัพยากรในการผลิตท าให้ส่งเสริมการกระจายรายได้ 



1.2 ทฤษฏีเกี่ยวกับการค้าชายแดน 

Krugman (1980) ได้คิดทฤษฏีผลกระทบของตลาดใน
ประเทศ 

• เขากล่าวถึงแนวโน้มของประเทศที่มีขนาดใหญ่ที่จะเป็น
ประเทศผู้ส่งออกสินค้าหลักที่มีค่าขนส่งค่อนข้างสูงและมีฐาน
การผลิตที่แข็งแกร่ง 

•Hanson และ Xiang (2004) ได้ท าการศึกษาเชิงประจักษ์
เกี่ยวกับผลกระทบของตลาดในประเทศและรูปแบบการค้า 
ทวิภาคี 



• เขาพบว่าส าหรับอุตสาหกรรมที่มีค่าขนส่งสินค้าสูงมาก 
ขนาดของตลาดภายในประเทศจะเป็นตัวก าหนดการ
ส่งออกของประเทศ 

•ส าหรับอุตสาหกรรมที่มีค่าขนส่งสินค้าสูงระดับปานกลาง 
ขนาดของตลาดในประเทศเพื่อนบ้านมีความส าคัญต่อการ
ส่งออก 

•ในกรณีนี้ ตลาดภายในประเทศบวกกับขนาดของตลาดใน
ประเทศใกล้เคียงเป็นตัวก าหนดการส่งออกของประเทศ 



2.ปัจจัยที่สนับสนุนการขยายตัวของการค้าชายแดนระหว่าง
ประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน 
 •กรมการค้าต่างประเทศ ให้ความหมายของ “การค้าชายแดน”
ว่าหมายถึงการค้าทุกรูปแบบหรือการแลกเปลี่ยนสินค้าผ่านด่าน
ชายแดนของทั้งสองฝ่ายซึ่งด าเนินการโดยประชาชนในท้องถิ่น
หรือพ่อค้าที่อาศัยอยู่ในจังหวัดหรือชุมชนชายแดน 

•ปัจจุบันมีด่านชายแดนทั้งหมด 71 แห่งทั่วประเทศไทย 

•มี 3 ปัจจัย ที่สนับสนุนการขยายตัวของการค้าชายแดนระหว่าง
ประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน 



ด่านชายแดนทั่วประเทศไทยเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน 



2.1 ความเชื่อมโยงของโครงสร้างพื้นฐานในภูมิภาคและข้ามพรมแดน 
•จาก 77 จังหวัด ประเทศไทยมีจังหวัดที่ติดกับพื้นที่ชายแดนจ านวน 
32 จังหวัด เป็นระยะทางยาวรวมทั้งสิ้น 5,582 กม. 
• มี 10 จังหวัดติดกับพรมแดนประเทศเมียนมาร์ เป็นระยะทางยาว 
2,400 กม. 
•มี 10 จังหวัดติดกับพรมแดนประเทศลาว เป็นระยะทางยาว 
1,810 กม. 
•มี 7 จังหวัดติดกับพรมแดนประเทศกัมพูชา เป็นระยะทางยาว 
725 กม. 
•และมี 4 จังหวัดติดกับพรมแดนประเทศมาเลเซีย เป็นระยะทางยาว 
•647 กม. 



• ในฐานะที่เป็นประเทศผู้บริจาครายใหม่ ระหว่างปี พ.ศ.2548-2552 
ประเทศไทยได้ให้ความช่วยเหลือสะสมแก่ประเทศกัมพูชา ลาวและ
เมียนมาร์เป็นจ านวนเงิน 6,056 ล้านบาท เพื่อพัฒนารถไฟข้าม
พรมแดน ถนนเชื่อมโยงระหว่างจังหวัดและสนามบินเพื่อเป้าหมาย
การบูรณาการขนส่งภายในภูมิภาคและความเชื่อมโยงหลายรูปแบบ
ขนส่ง 
•การเชื่อมโยงทางรถไฟกับประเทศเพื่อนบ้าน เช่น กรุงเทพ-
เวียงจันทน์  และกรุงเทพ-ปีนัง 
•การพัฒนาท่าเรือเชียงแสน จ.เชียงราย เพื่อเชื่อมโยงการขนส่งไปยัง
ภาคใต้ของประเทศจีน 
•การพัฒนาเครือข่ายซุปเปอร์ไฮเวย์ข่าวสารในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 



เครือข่ายแนวพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 



•นอกจากนี้ ประเทศไทยได้เข้าร่วมเครือข่ายทางหลวงระดับภูมิภาค
ซึ่งทับซ้อนกันคือ เครือข่ายถนนทางหลวงอาเซียนและเครือข่ายทาง
หลวงเอเชียซึ่งครอบคลุมทั้งประเทศจ านวน 12 เส้นทาง ระยะทาง
ยาวรวม 3,430 กม. 

2.2 ข้อตกลงการค้าระดับทวิภาคีและระดับภูมิภาค 
•ประเทศไทยมีข้อตกลงทางการค้าเพื่ออ านวยความสะดวกทาง
การค้ากับประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ ลาว กัมพูชา เมียนมาร์และ
มาเลเซีย 

• ไทยเข้าร่วมเป็นสมาชิกเขตการค้าเสรีอาเซียนเพื่อลดภาษีน าเข้า
ระหว่างประเทศสมาชิกให้เป็น 0 % 

 

 



• เขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน ค่อยๆ เปิดการค้าเสรีใน 2 กลุ่มคือ 
•  การค้าสินค้าเกษตรบางชนิดและลดภาษีให้เป็น 0 % ตั้งแต่ปี  

พ.ศ.2549 
• รายการลดภาษีสินค้าทั่วไป ค่อยๆปรับลดภาษีให้แก่กัน 
2.3  การอ านวยความสะดวกทางการค้าระดับภูมิภาค ประกอบด้วย 
• การให้ระบบสิทธิพิเศษทางภาษีเพื่อการบูรณาการสู่ประชาคมอาเซียน ให้แก่ประเทศ

กัมพูชา ลาว เมียนมาร์และเวียดนาม 
• การท าการเกษตรแบบพันธสัญญาโดยยกเว้นภาษีน าเข้าสินค้าเกษตรจากประเทศ

กัมพูชา ลาวและเมียนมาร์ 
• ข้อตกลงการอ านวยความสะดวกการขนส่งระดับภูมิภาค เช่น 
• ข้อตกลงการขนส่งสินค้าเน่าเสียง่ายระหว่างไทยกับสิงคโปร์ผ่านประเทศมาเลเซียตั้งแต่

ปี พ.ศ.2522 
• ข้อตกลงอาเซียนการขนส่งสินค้าผ่านแดน พ.ศ.2541 
• การอ านวยความสะดวกการเดินเรือในแม่น้ าโขงเชื่อมโยงจังหวัดยูนนาน ประเทศจีน 

กับลาวและจังหวัดเชียงราย พ.ศ.2544 
 



• เมื่อ พ.ศ 2556 ประเทศไทยได้ยอมรับข้อตกลงการขนส่งข้าม
พรมแดนเพื่อส่งเสริมการอ านวยความสะดวกด้านศุลกากรและ
กระบวนการตรวจคนเข้าเมือง ณ ด่านชายแดนตามแนวพื้นที่
พัฒนาเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 

• เพื่อส่งเสริมการค้าชายแดน และทยอยด าเนินการที่ด่านชายแดน
น าร่อง เช่น อรัญประเทศ-ปอยเปต มุกดาหาร-สะหวันนะเขต 
เป็นต้น 



3.นโยบายเพื่อสนับสนุนการค้าชายแดนของประเทศไทย 

หลังจากสงครามเย็นจบสิ้นลง ประเทศไทยประกาศเปลี่ยนสนาม
รบเป็นสนามการค้า เพื่อส่งเสริมการพึ่งพากันระหว่างไทยกับ
ประเทศเพื่อนบ้าน หลังจากนั้นรัฐบาลยุคต่างๆก็สานต่อนโยบาย
การค้าระหว่างประเทศในหลายระดับคือ 

3.1 ระดับอาเซียน 

•ก าหนดนโยบาย “เป็นศูนย์กลางของอาเซียน” เพื่อส่งเสริม
การค้าและการลงทุนโดยเฉพาะในประเทศกัมพูชา ลาว เมียน
มาร์และเวียดนาม โดยการจัดตั้งศูนย์กระจายสินค้าและบริษัท
การค้าของไทยในประเทศเพื่อนบ้าน 



3.2 ระดับอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 

• มีความส าคัญมากส าหรับประเทศไทยเนื่องจากไทยตั้งอยู่จุดยุทธศาสตร์
ของอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง จึงได้ก าหนดนโยบายเพื่อเพิ่มปริมาณและมูลค่า
ของการค้าชายแดนและอ านวยความสะดวกทางการค้า การลงทุนและการ
ท่องเที่ยวทั้งภายในและภายนอกอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 

• จัดต้ังเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนตามแนวพื้นที่เศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่มน้ า
โขง และส่งเสริมความร่วมมือด้านแรงงานกับประเทศเพื่อนบ้าน 

• เจรจาการค้าผ่านแดนกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่ออ านวยสะดวกการขนส่ง
สินค้าผ่านแดนไปยังภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เอเชียใต้ (บังคลาเทศ
และอินเดียและเอเชียตะวันออก (จีน) 

 

 



3.3 ระดับทวิภาคี 

• เน้นการอ านวยความสะดวกทางการค้าโดยการพัฒนาเครือข่ายการ
ขนส่งระดับภูมิภาค (ถนนทางหลวงระหว่างประเทศ) 

•การก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ าโขง 

•การปรับปรุงระบบโลจิสติกส์ตามแนวพื้นที่เศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่ม
น้ าโขง 

•การยกระดับสิ่งอ านวยความสะดวกบริเวณด่านชายแดนให้ได้
มาตรฐานสากล 



4.สถานการณ์การค้าชายแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพือ่นบ้าน 
• การค้าชายแดนเป็นตัวชี้วัดที่ส าคัญของการพึ่งพาทางเศรษฐกิจระหว่าง
ประเทศไทยกับประเทศเพือ่นบา้น 
• มีการขยายตัวอย่างรวดเร็วหลังจากมีผ่อนคลายกฏระเบียบด้านชายแดน
เนื่องมาจากความขัดแย้งทางการเมืองเป็นครั้งคราว 
• จากความได้เปรียบด้านที่ตั้งของประเทศไทยท าให้ธุรกิจสามารถท าการคา้ทัง้
การค้าชายแดนและการค้าผ่านแดนไปยังกลุ่มผู้บริโภคประมาณ 2,900 ล้าน
คน ใน 9 ประเทศซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่มประเทศคือ 
การค้าชายแดนกับ 4 ประเทศเพื่อนบ้าน คือ กัมพูชา ลาว เมียนมาร์และ
มาเลเซีย มีตลาดผู้บริโภครวมกัน 96.69 ล้านคน 
การค้ากับประเทศใกล้เคยีงโดยผ่านการค้าผ่านแดนไปยัง  5 ประเทศ มี
ตลาดผู้บริโภครวมกัน 2,800 ล้านคน ประกอบด้วย เวียดนาม อินเดีย บัง
คลาเทศ จีนและสงิคโปร์ 
 



 
4.1 การค้าชายแดนทีเ่ป็นทางการ 

• ใช้ข้อมูลอนุกรมเวลาจ านวน 18 ปีทั้งแต่ปี 1996-2013 
•สนับสนุนโดยความใกล้ชิดทางภูมิศาสตร์ของความแตกต่างของ
โครงสร้างและปัจจัยสนับสนุนที่ได้กล่าวมาแล้ว  พร้อมกับ
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศโดยเฉพาะโทรศัพท์มือถือ
และอินเตอร์เน็ต 
•การค้าชายแดนทั้งในท้องถิ่นและระดับภูมิภาคมีแนวโน้มขยายตัว
สูงขึ้น 
•มูลค่าการค้าชายแดนสะสมระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้านรวม 
200.40 พันล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 58.60 ของ
มูลค่ารวมของการค้าระหว่างประเทศระหว่างไทยกับประเทศเพื่อน
บ้าน 



•มูลค่าการส่งออกการค้าชายแดนสะสมจากไทยไปยัง
ประเทศเพื่อนบ้านมีสัดส่วนร้อยละ 59.40 ของมูลค่า
การค้าชายแดนรวมระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน 
 



•มูลค่าการค้าชายแดนโดยการน าเข้าสะสมมีสัดส่วนร้อยละ 40.59  

แบ่งออกเป็นจากมาเลเซียร้อยละ 56.15 เมียนมาร์ร้อยละ 35.39 

ลาวร้อยละ 6.82 และกัมพูชาร้อยละ 1.62  

•ดังนั้นท าให้ไทยได้เปรียบดุลการค้าจ านวน 37.69 พันล้านเหรียญ
สหรัฐ 

•อัตราการขยายตัวของการค้าชายแดนรายปีระหว่างไทยกับประเทศ
เพื่อนบ้านระหว่างปี 1996-2001 คิดเป็นร้อยละ 16.98 แม้ว่า
ประเทศไทยประสบปัญหาวิกฤตการเงินอย่างรุนแรงเม่ือปี 
1998-2001 

• ในช่วงที่มีผลตามข้อตกลงเขตการค้าเสรีระหว่างปี 2002-2013 

 



•มูลค่าการค้าชายแดนขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 24.47 ต่อปี 

• โดยเฉพาะเมื่อเมื่ออัตราภาษีเป็น 0% เมี่อปี 2010 อัตราการ
ขยายตัวของมูลค่าการค้าชายแดนเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ  32.08 เมื่อ
เปรียบเทียบกับปี 2009 

•การขยายตัวของการค้าชายแดนนี้ช่วยเสริมสร้างเสถียรภาพของ
เศรษฐกิจมหภาคของประเทศ 

•จากการขยายตัวของการค้าระหว่างประเทศของไทย การค้าภายใน
ภูมิภาคอาเซียนและการค้าชายแดนค่อยๆขยายตัวเพิ่มขึ้นแม้ว่า
สัดส่วนยังต่ า 

 



•สัดส่วนมูลค่าการค้าชายแดนระหว่างปี 2008-2012 คิดเป็นค่าเฉลี่ย
ร้อยละ 30.77 ของมูลค่าการค้าภายในภูมิภาคอาเซียนซึ่งสะท้อน
ผลกระทบที่มีมาบรรจบกันของข้อตกลงการค้าทวิภาคและระดับ
ภูมิภาคและการอ านวยความสะดวกทางการค้าในภูมิภาค 
• ในท านองเดียวกันสัดส่วนมูลค่าของการค้าชายแดนต่อมูลค่าการค้า
ระหว่างประเทศท้ังหมดค่อยๆขยายตัวจากร้อยละ 10.02 ในปี 1996 
ขยายตัวเป็นร้อยละ 6.48 ในปี 2012 หรือคิดเป็นร้อยละ 7.67 ของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ 
•การขยายตัวของการค้าชายแดนส่งเสริมการพัฒนาภูมิภาคเนื่องจาก
ประชาชนที่อาศัยอยู่ทั้งในเมืองและชนบทรวมทั้งคนยากจนที่อาศัย
อยู่ตามแนวชายแดนระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้านสามารถได้รับ
ประโยชน์จากการค้าและเข้าถึงสินค้าที่มีความจ าเป็นหลายชนิด 
 



การค้าระหว่างประเทศของไทย  (ที่มา:กรมศุลกากร ประเทศไทย) 
การค้าระดับภูมิภาค 1996-2001 

มูลค่า 
(พันล้าน

เหรียญสหรัฐ) 

อัตราการ
ขยายตัวต่อปี 

(%) 

2002-2013 
มูลค่า 

(พันล้าน
เหรียญสหรัฐ) 

อัตราการ
ขยายตัวต่อปี 

(%) 
 

1.นอกภูมิภาคอาเซียน 584.30 0.82 2,926.17 9.36 
2.ภายในภูมิภาค
อาเซียน 
2.1 การค้าชายแดน 
2.2 การค้าผ่านแดน 

123.55 
 

11.49 
0.30 

1.74 
 

16.98  
23.50 

737.78 
 

188.91  
21.08 

13.92 
 

22.47  
36.91 

รวมมูลค่าการค้า
ต่างประเทศ 

710.85 0.60 3,663.95 12.18 



•การเข้าถึงสินค้าเหล่านี้ท าให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

•อย่างไรก็ตามสินค้าที่มีการค้าชายแดนสวนใหญ่ผลิตใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เช่น พื้นที่ชายฝั่งทะเล
ตะวันออก หรือเมืองศูนย์กลางในภูมิภาคอื่นๆ ท าให้เมือง
ชายแดนในปัจจุบันมีบาทหลักในการกระจายสินค้าสู่ประเทศ
ประเทศเพื่อนบ้าน 

•การค้าชายแดนของสินค้าแบบทวิภาคีกับประเทศเพื่อนบ้าน 

•มีรูปแบบการค้าที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับความได้เปรียบเชิง
เปรียบเทียบ 

 



การค้าทวิภาคีกับประเทศเพื่อนบ้านแบ่งออกเป็น 2 ประเภท
คือ 

1.การค้าชายแดนระดับท้องถิ่นและระดับภูมิภาค โดยมีการ
ขนส่งสินค้าข้ามพรมแดนทางบก 

2.การค้าระหว่างประเทศ โดยมีการขนส่งสินค้าทางเรือและ
ทางเครื่องบิน 



4.1.1 กัมพูชา 
• ระหว่างปี 1996-2013 มูลค่าการค้าชายแดนรวมเป็น 17.47 
พันล้านเหรียญสหรัฐ 

•มูลค่ารวมการส่งออกชายแดนเพิ่มขึ้นจาก 50 ล้านเหรียญสหรัฐในปี 
1996 เป็น 2.78 พันล้านเหรียญสหรัฐในปี 2013 โดยมีอัตราการ
ขยายตัวเฉลี่ยต่อปีร้อยละ 29.38 

•ปี 2013 มูลค่าการค้าชายแดนรวมคิดเป็นร้อยละ 9.98 ของมูลค่า
การค้ารวมกับ 4 ประเทศเพื่อนบ้าน 

•ด่านศุลกากรอรัญประเทศเป็นประตูการค้าชายแดนที่ส าคัญที่สุดโดย
มีสัดส่วนการส่งออกร้อยละ 60 ผ่านด่านนี้ 
 



การค้าชายแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศกัมพูชา (ที่มา: กรมศุลกากร)  
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•อ าเภออรัญประเทศยังเป็นที่ตั้งของตลาดโรงเกลือเพื่อขายส่งสินค้า
ชายแดนและเป็นตลาดขายสินค้ามือสองท่ีใหญ่ที่สุดในเอเชีย 

•ที่ตลาดแห่งนี้มีการจ้างฝั่งเมืองปอยเปตของประเทศกัมพูชาเพื่อผลิต
สินค้าเสื้อผ้าส าเร็จรูปแล้วส่งกลับมาขายยังตลาดโรงเกลือ 

•ดังนั้น ตลาดโรงเกลือมีบทบาทส าคัญในการกระจายสินค้าทั้งใน
ระดับท้องถิ่นและระดับภาคไปยังคลัสเตอร์เสื้อผ้าในกรุงเทพและ
ตลาดในภูมิภาคของประเทศไทย 

•ด่านศุลการกรคลองใหญ่ ตามมาเป็นล าดับสองโดยมีสัดส่วนร้อยละ 
30 

•ที่เหลือมาจาก 5 ด่านศุลกากรชายแดนอื่นๆ 

 



•สินค้าส่งออกหลักผ่านด่านศุลกากรอรัญประเทศคือ รถมอเตอร์ไซด์
และชิ้นส่วน ปูนซีเมนต์ เครื่องยนต์  อาหารสัตว์  ปุ๋ยเคมี รถยนต์ 
แก๊สปิโตรเลียมเหลว และสิ่งทอ 

•การน าเข้า มูลค่าการน าเข้าจากกัมพูชาผ่านด่านชายแดนรวมค่อยๆ
ขยายตัวจาก 41 ล้านเหรียญสหรัฐ ในปี 1996 เป็น 261 ล้านเหรียญ
สหรัฐในปี 2013 

• ในช่วง 18 ปีที่ผ่านมา อัตราการขยายตัวของมูลค่าน าเข้าเฉลี่ยร้อย
ละ 26.11 ต่อปี 

• ในปี 2013 สัดส่วนน าเข้าผ่านด่านศุลกากรอรัญประเทศคิดเป็น 
ร้อยละ 82 ของมูลค่าน าเข้ารวม 



• ตามด้วยด่านศุลกากรคลองใหญ่ร้อยละ 14.19 ศุลกากรจันทบุรีและช่อง
จอมมีสัดส่วนร้อยละ 2 
• ที่เหลือน าเข้าผ่าน 3  ด่านอื่นๆ 
• สินค้าน าเข้าหลัก 
• ผ่านด่านศุลกากรอรัญประเทศคือ สินค้าเกษตร ผลิตภัณฑ์ที่น ากลับมาใช้
ซ้ า เสื้อผ้ามือสองและเสื้อผ้าส าเร็จรูป 

4.1.2 ลาว 
• ในช่วง 18 ปีที่ผ่านมา มูลค่าการค้าชายแดนทวิภาคีสะสมรวม 
25.84 พันล้านเหรียญสหรัฐ 
• ไทยได้เปรียบดุลการค้าชายแดนสะสมเป็นมูลค่า 14.76  พันล้าน
เหรียญสหรัฐ 



การค้าชายแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศลาว (ที่มา: กรมศุลกากร) 
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• ในปี 2013 สัดส่วนของการค้าชายแดนทวิภาคีเป็นร้อยละ 14.24 
ของมูลค่าการค้าชายแดนรวมระหว่างไทยกับ 4 ประเทศเพื่อนบ้าน 
•มูลค่าการส่งออกชายแดนค่อยๆขยายตัวจาก 205 ล้านเหรียญ
สหรัฐในปี 1996 เป็น 3.53 พันล้านเหรียญสหรัฐในปี 2013 
• ในช่วง 18 ปีที่ผ่านมา การส่งออกมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 
18.77 ต่อปี  
• ในปี 2012 ด่านชายแดนหนองคายเป็นช่องทางส่งออกที่ส าคัญ
ที่สุดเป็นสัดส่วนร้อยละ 51 ของมูลค่าการส่งออกรวม 
•ตามด้วยด่านศุลกากรมุกดาหารมีสัดส่วนร้อยละ 11 
•ที่เหลือน าเข้าผ่าน 6 ด่านชายแดนอื่นๆ 



•สินค้าหลักที่ส่งออก ผ่านด่านศุลกากรมุกดาหารคือ ผลิตภัณฑ์
น้ ามัน รถยนต์ ปูนซีเมนต์อัดเม็ด ผ้าทอ เครื่องมือแพทย์ รถ
ขุด โพลีเมอร์ของเอทีลีน กระเบื้องและยางรถยนต์ 
•ประมาณครึ่งหนึ่งของประชากรลาวใช้สินค้าที่ส่งออกจากไทย
โดยเฉพาะประชาชนที่อาศัยอยู่ตามแนวชายแดน 
•การน าเข้า มูลค่าการน าเข้าผ่านด่านชายแดนขยายตัวจาก 
68 ล้านเหรียญสหรัฐในปี 1996 เป็น 769 ล้านเหรียญสหรัฐ
ในปี 2013 
•ในช่วง 18 ปีที่ผ่านมา การน าเข้ามีอัตราการขยายตัวเฉลี่ย
ร้อยละ 23.55 ต่อป ี



•ในปี 2013 ด่านศุลกากรมุกดาหารเป็นช่องทางน าเข้าที่
ส าคัญที่สุดโดยมีสัดส่วนการน าเข้าถึงร้อยละ 78 ตามด้วย 
ด่านศุลกากรพิบูลมังสาหารร้อยละ 6 และด่านศุลกากร
หนองคายร้อยละ 5 ที่เหลือน าเข้าผ่าน 6 ด่านชายแดนอื่นๆ  

•สินค้าน าเข้าหลัก ผ่านด่านศุลกากรมุกดาหาร เช่น ไม้แปรรูป 
ไม้ปาเก้ สายไฟฟ้า ชุดชั้นใน เสื้อผ้าหรับผู้ชายและเด็กชาย 
แร่สังกะสีและชุดท างาน 

•ในแง่การเชื่อมโยงการผลิต มีการจ้างผลิตสินค้าชุดท างาน
จากไทยไปยังฝั่งจังหวัดสะหวันนะเขต ของประเทศลาว 



4.1.3 มาเลเซีย 
• เป็นประเทศที่มีความก้าวหน้าด้านการพัฒนามากที่สุดในกลุ่ม
ประเทศเพื่อนบ้าน 

•ในช่วง 18 ปีที่ผ่านมา การค้าชายแดนทวิภาคีมีมูลค่าสะสม 
114.22 พันล้านเหรียญสหรัฐ 

•มูลค่าการค้าขยายตัวจาก 0.82 พันล้านเหรียญสหรัฐในปี 
1996 เป็น 16.31 พันล้านเหรียญสหรัฐในปี 2013 ซึ่งมี
สัดส่วนเป็นร้อยละ 54.07 ของมูลค่าการค้าชายแดนกับ 4 
ประเทศเพื่อนบ้าน 



การค้าชายแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศมาเลเซีย (ที่มา: กรมการศุลกากร) 
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•ประเทศไทยได้เปรียบดุลการค้าสะสมมูลค่า  22.80 พันล้าน
เหรียญสหรัฐ 

•มูลค่าการส่งออกขยายตัวอย่างรวดเร็วจาก 0.54 พันล้าน
เหรียญสหรัฐในปี 1996 เป็น 9.37 พันล้านเหรียญสหรัฐในปี 
2013 

•ในช่วง 18 ปีที่ผ่านมา มูลค่าการส่งออกผ่านชายแดนมีอัตรา
การขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 20.16 ต่อป ี

•ปี 2013 มีการส่งออกผ่านด่านศุลกากรสะเดามากที่สุดถึงร้อย
ละ 50.18  

 



•ตามด้วยด่านปาดังเบซาร์มีสัดส่วนร้อยละ 46 และด่านศุลกากร 
เบตงร้อยละ 1.48 ด่านศุลกากรตากใบร้อยละ 0.62 ที่เหลือขน
ส่งผ่าน 4 ด่านชายแดนอื่นๆ 
•สินค้าส่งออกหลัก ผ่านด่านศุลกากรสะเดา เช่น ยางธรรมชาติ 
ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ประกอบเครื่องจักร ชิ้นส่วนไฟฟ้า ไม้ยางพารา
แปรรูป ปาติเกิ้ลบอร์ด ถุงมือยาง และแผงวงจรพิมพ์ 
•มูลค่าสินค้าน าเข้าผ่านด่านชายแดนก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจาก 0.28 
พันล้านเหรียญสหรัฐในปี 1996 เป็น 6.97 พันล้านเหรียญสหรัฐใน
ปี 2013  
• ในช่วง 18 ปีที่ผ่านมา มูลค่าการน าเข้ามีอัตราการขยายตัวเฉลี่ย
ร้อยละ 20.66 ต่อปี 



•มีการน าเข้าผ่านด่านศุลกากรสะเดามีสัดส่วนสูงที่สุดถึงร้อย
ละ 84.88 ตามด้วยด่านศุลกากรปาดังเบซาร์สัดส่วนร้อยละ 
14.04 

•ด่านศุลกากรสุไหง-โกลกมีสัดส่วนร้อยละ 1.01  

•ส่วนที่เหลือขนส่งผ่าน 4 ด่านอื่นๆ 

•สินค้าน าเข้าหลัก ผ่านด่านศุลกากรสะเดา เช่น ชิ้นส่วนไฟฟ้า
ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ประกอบเครื่องจักร โปรเซสเซอร์
อัตโนมัติ ผลิตภัณฑ์พลาสติก ยางสังเคราะห์และปุ๋ยเคมี 

 



4.1.4 เมียนมาร์ 
• เมียนมาร์ประสบปัญหาถูกห้ามท าการค้าโดยประเทศตะวันตกตั้งแต่
ปี 1997 

•ด้วยเหตุนี้ เมียนมาร์จึงพึ่งพาการท าการค้าชายแดนกับประเทศ
เพื่อนบ้าน เช่น ไทย จีน และอินเดีย 

• ในช่วง 18 ปีที่ผ่านมา การค้าชายแดนทวิภาคีมีมูลค่าสะสม 42.94 
พันล้านเหรียญสหรัฐ 

•มูลค่าการค้าชายแดนค่อยๆขยายตัวจาก 125 ล้านเหรียญสหรัฐใน
ปี 1996 เป็น 6.46 พันล้านเหรียญสหรัฐในปี 2013 

•การส่งออกมีอัตราการขยายตัวร้อยละ 27.55 ต่อปี 

 



การค้าชายแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศเมียนมาร์ (ที่มา: กรมการศุลกากร) 
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• ในป ี2013 มูลค่าการค้าชายแดนทวิภาคีคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
21.41 ของการค้าชายแดนกับ 4 ประเทศเพื่อนบ้าน 
•ด่านศุลกากรแม่สอดเป็นช่องทางการส่งออกที่ส าคัญที่สุดโดยมี
สัดส่วนร้อยละ 54 ของมูลค่าการส่งออกรวม 
•ตามด้วยด่านศุลกากรระนองมีสัดส่วนร้อยละ 26 
•ด่านศุลกากรแม่สายร้อยละ 14 
•ที่เหลือผ่าน 3 ด่านศุลกากรอื่นๆ 
•สินค้าส่งออกหลัก ผ่านด่านศุลกากรแม่สอด เช่น น้ ามันดีเซลและ
น้ ามันเบนซิน น้ ามันพืช รถมอเตอร์ไซด์ ผ้าทอ อวน ยารักษาโรค
และสินค้าอุปโภคบริโภค 



•มูลค่าการน าเข้าผ่านด่านชายแดนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจาก 21 ล้าน
เหรียญสหรัฐในปี 1996 เป็น 3.93 พันล้านเหรียญสหรัฐในปี 2013 
สาเหตุหลักคือการน าเข้าแก๊สธรรมชาติเพื่อการผลิตกระแสไฟฟ้า
ภายในประเทศ 
•ด้วยเหตุนี้ ท าให้ไทยเสียเปรียบดุลการค้าสะสมกับเมียนมาร์มูลค่า 
14.68 พันล้านเหรียญสหรัฐ  
•ด่านศุลกากรชั่วคราวสังขละบุรีเป็นช่องทางน าเข้าที่ส าคัญที่สุดมี
สัดส่วนร้อยละ 96 ของมูลค่าการน าเข้าผ่านด่านชายแดนรวมทั้ง
ประเทศ 
•ตามด้วยด่านศุลกากรแม่สอดมีสัดส่วนร้อยละ 2 ด่านศุลกากร
ระนองสัดส่วนร้อยละ 1 ด่านศุลกากรแม่สายสัดส่วนร้อยละ 0.50 
ที่เหลือผ่าน 5 ด่านอื่นๆ 
 
 



•สินค้าน าเข้าหลัก ผ่านด่านแม่สอด เช่น ไม้ ผลิตภัณฑ์สัตว์
ทะเล กระบือมีชีวิตและสินค้าเกษตร 

4.2 การค้าชายแดนนอกระบบหรือการค้าชายแดนแบบผิด
กฎหมาย 

•พ่อค้าส่งชายแดนมีบทบาทส าคัญในการห่วงโซ่อุปทานข้าม
พรมแดนเนื่องจากเป็นผู้ส่งออกสินค้าทางอ้อม 

•แม้ว่ามีการอนุญาตให้มีการค้าปลีกบริเวณด่านชายแดนที่
ก าหนด แต่ก็ยังมีการค้าชายแดนนอกระบบซึ่งด าเนินการโดย
ทั้งคนในท้องถิ่นและคนจากภายนอกเมืองชายแดน 



•อย่างไรก็ตาม การค้าชายแดนนอกระบบมีแนวโน้มลดลง
เนื่องจากการจัดระบบการค้าชายแดนและภาษีน าเข้าที่ลดลง
อย่างมาก 
•ในปี  2011 มีการค้าชายแดนนอกระบบเป็นรายประเทศและ
สินค้าที่ส าคัญ เช่น 
• เมียนมาร์ ได้แก่ ยาเสพติด รถยนต์ส่วนบุคคล ธนบัตรปลอม 
กล้องถ่ายรูปและแบตเตอรี่ 
•ลาว ได้แก่ ตู้เกม เสื้อผ้า ผลไม้ กระเทียมและยาเสพติด 
•กัมพูชา ได้แก่ รถยนต์ส่วนบุคคล พริกแห้ง ข้าวเปลือก มัน
ส าปะหลัง กุ้งแช่แข็ง เสื้อผ้ามือสองและบุหรี่ 
 



•มาเลเซีย ได้แก่ รถยนต์ส่วนบุคคล ยาเสพติด ชิ้นส่วนรถ
มอเตอร์ไซด์ แผนซีดีและรถแทรกเตอร์ 

4.3 การค้าผ่านแดน 
•มูลค่าการค้าผ่านแดนรวมก็มีแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเนื่อง 
•ระหว่างปี 1996-2001 ประเทศไทยท าการค้าผ่านแดนกับ
ตอนใต้ของประเทศจีนเพียงประเทศเดียวมีมูลค่ารวม 
0.30 พันล้านเหรียญสหรัฐ โดยมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยร้อย
ละ 23.50 ต่อป ี
•และยังคงท าการค้าผ่านแดนเพียงกับประเทศจีนจนถึงปี 
2006 



• ระหว่างปี 2002-2013 มูลค่าการค้าชายแดนรวมได้ขยายตัวเป็น 21.08 
พันล้านเหรียญสหรัฐ โดยมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 36.91 ต่อปี 
• โดยเฉพาะระหว่างปี 2007-2013 ไทยได้ท าการค้าผ่านแดนกับ 3 
ประเทศคือ จีน เวียดนามและสิงคโปร์ โดยมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยร้อย
ละ 77.38 ต่อปี 
• ในปี 2013 การกระจายตัวของสัดส่วนมูลค่าการค้าผ่านแดนแบ่งออกเป็น
กับประเทศ 
• สิงคโปรร์้อยละ 52.31 (ผ่านด่านศุลกากรชายแดนในจังหวัดสงขลา) 
• เวียดนาม ร้อยละ 27.72 (ผ่านด่านชายแดนในจังหวัดหนองคาย 
มุกดาหารและนครพนม) 
• และจีน ร้อยละ 19.97 (ผ่านด่านศุลกากรชายแดนในจังหวัดเชียงราย
และมุกดาหาร) 



5.ปัญหาของการค้าชายแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน 
 5.1 ปัญหาที่คล้ายคลึงกันระหว่างประเทศไทย กัมพูชา ลาวและเมียน
มาร์ 
• บริการโลจิสติกส์เพื่อการค้าชายแดนยังไม่มีประสิทธิภาพและมีขั้นตอนพิธี
การศุลกากรที่ด่านศุลกากรท่ีใช้เวลานานท าให้มีค่าใช้จ่ายด้านโลจิสติกส์
เพิ่มสูงขึ้น 
• มีปัญหาการคอรัปชั่นของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการอ านวยความสะดวก
ทางการค้าท าให้มีต้นทุนทางการค้าเพิ่มสูงขึ้นและน าไปสู่การค้าชายแดน
นอกระบบ 
• ปัญหาการจราจรติดขัดบริเวณด่านชายแดนส่งผลกระทบต่อการ
เคลื่อนย้ายสินค้า 
•การช าระเงินแบบสินเชื่อตราสารเครดิต (Letter of Credit: L/C) 
ยังมีน้อย 
•มีการค้ายาเสพติดและการค้ามนุษย์ข้ามพรมแดน 



• รัฐบาลสูญเสียรายได้จากภาษีจากการค้าชายแดนนอกระบบ 

•ความอ่อนไหวของค่าเงินบาทของไทยส่งผลกระทบต่อก าลังซื้อของ 

ประเทศเพื่อนบ้านหรือลดขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ 

น าเข้าและผู้ส่งออกไทยซึ่งท าให้สินค้าไทยสูญเสียส่วนแบ่งการตลาด 

ในทางกลับกัน ค่าเงินของประเทศกัมพูชา ลาวและเมียนมาร์บางครั้ง
ไม่มีเสถียรภาพท าให้กระทบต่อบรรยากาศทางการค้าชายแดน 

•มาตรการกีดกันทางการค้าทั้งท่ีเป็นภาษีและไม่ใช่ภาษีที่ก าหนดโดย
ประเทศลาวและเมียนมาร์ท าให้มีความยุ่งยากต่อพ่อค้าไทยในการ
เข้าถึงตลาดและเกิดในทางกลับกัน        



• การปฏิบัติทางการค้าท่ีไม่มีประสิทธิภาพจากการให้สิทธิประโยชน์ทาง
การค้าฝ่ายเดียวเนื่องจากความซับซ้อนของขั้นตอนการน าเข้าและส่งออก
จากไทยหรือประเทศเพื่อนบ้านท าให้เกิดการขาดแคลนวัตถุดิบสินค้า
การเกษตรในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง 
• ระบบการเงิน กฏระเบียบและขั้นตอนการโอนเงินโดยเฉพาะในประเทศ
เพื่อนบ้านมีความซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงบ่อยท าให้กระทบต่อ
บรรยากาศการค้าชายแดน 
• ผู้ค้าชายแดนในประเทศกัมพูชา ลาว เมียนมาร์และไทยค่อนข้างขาด
ความรู้เกี่ยวกับการท าการค้าระหว่างประเทศ 
• ขาดแคลนธนาคารท่ีได้รับอนุญาตในเมืองชายแดนของประเทศกัมพูชา 
ลาวและเมียนมาร์และการค้าชายแดนส่วนใหญ่ด าเนินการแบบไม่เป็น
ทางการซึ่งอาศัยความไว้เนื่อเชื่อใจท าให้กระทบต่อความเชื่อมั่นและบั่น
ทอนบรรยากาศทางการค้าและการขยายการค้าชายแดน 
 



5.2 ปัญหาที่มีลักษณะเฉพาะตัวของแต่ละประเทศ 
1) กัมพูชา 

•การเปลี่ยนแปลงระเบียบเกี่ยวกับอัตราภาษีบ่อยครั้งและการ
ปฏิบัติทางศุลกากรยังไม่ได้มาตรฐานสากล 

•การขนส่งสินค้าผ่านด่านผ่อนปรนยังไม่สามารถด าเนินการได้
ทุกวัน 

•ความขัดแย้งบริเวณชายแดนเกี่ยวกับปราสาทพระวิหารเมื่อ
เดือนเมษายน 2554 ส่งผลกระทบให้ยอดการค้าชายแดน
รวมในห้วงที่มีปัญหาลดลงประมาณ 10-15 % 

 

 



2) ลาว 
•การเก็บภาษีการขนส่งระหว่างแขวงร้อยละ 1 ของมูลค่าสินค้าที่
ขนส่งส่งผลให้ต้นทุนการค้าชายแดนสูงขึ้น 
•มีต้นทุนการอ านวยความสะดวกทางการค้าที่สูง เช่น ค่าล่วงเวลา 
และภาษีน าเข้าที่สูงท าให้น าสู่การค้าชายแดนนอกระบบ 
•การเปลี่ยนแปลงกฏระเบียบที่เกิดขึ้นบ่อยเกี่ยวกับการค้าผลิตภัณฑ์
ไม้ เช่น เก็บภาษีส่งออกร้อยละ 20 เป็นต้น 
•การปฏิบัติการอ านวยความสะดวกทางการค้าที่ล่าช้าส่งผลกระทบ
ต่อสินค้าที่เน่าเสียง่าย 
•กฏหมายการค้าระหว่างแขวงมีความแตกต่างกัน 
•มีต้นทุนการโอนเงินข้ามพรมแดนสูง 



•มีการก าหนดโควต้าน าเข้าสินค้าบางชนิด เช่น ปูนซีเมนต์ น้ ามันพืช
และเหล็ก 

3) มาเลเซีย 

•สินค้าไทยบางชนิดไม่ได้มาตรฐานสินค้าฮาลาล 

4) เมียนมาร์ 

•ความไม่แน่นอนของการเมืองภายประเทศส่งผลกระทบต่อ
บรรยากาศการค้าชายแดน 

•การปิดด่านชายแดนเมียวดีแต่เพียงฝ่ายเดียวของเมียนมาร์ระหว่าง
เดือนกรกฏาคม 2553 ถึง เดือนตุลาคม 2554 ส่งผลให้มูลค่าการค้า
รวมรายเดือนลดลงประมาณร้อยละ 80  



•มีการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีศุลกากรบ่อยครั้งและวิธีปฏิบัติทาง
ศุลกากรยังไม่ได้มาตรฐานสากล 
•ขาดแคลนโครงสร้างพื้นฐานด้านถนนทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับ
ภูมิภาค 
•กระบวนการน าเข้าสินค้าใช้เวลานาน (2 วัน) 
•ขาดการกระจายอ านาจให้เจ้าหน้าที่ในระดับท้องถิ่นในการออก
ใบรับรองตามระบบบูรณาการของอาเซียนด้านการให้สิทธิพิเศษแก่
สมาชิก (ASEAN Integration System of Preferences: AISP) 
• เส้นทางน าเข้าสินค้าหลายเส้นทางอยู่ในพื้นที่เสี่ยงเนื่องจากอยู่ใน
พื้นที่กองก าลังของชนกลุ่มน้อยซึ่งไม่ได้รับการรับรองจากรัฐบาล
เมียนมาร ์



4) ไทย 

•ยังขาดการการประสานงานและการบูรณาการของหน่วยงาน
ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการส่งเสริมและอ านวยความสะดวก
การค้าชายแดน 

•ความเป็นเมืองอย่างรวดเร็วของเมืองชายแดนส่งผลให้เกิด
ปัญหาสิ่งแวดล้อมเมือง เช่น สลัม ขยะและน้ าเสีย เป็นต้น 



6.ความสัมพันธ์ทางสังคมข้ามพรมแดนระหว่างประเทศไทยกับ
ประเทศเพื่อนบ้าน 
 6.1 การเคลื่อนย้ายข้ามพรมแดนและการช็อปปิ้ง 

•ด่านชายแดนมีบทบาทส าคัญในการเป็นประตูเพื่ออ านวยความสะดวก
การเคลื่อนย้ายของคน 

•มีด่านชายแดน 33 แห่งที่มีพิธีการตรวจคนเข้าเมือง 

•จ านวนคนผ่านแดนของทุกสัญชาติที่ใช้ทั้งหนังสือเดินทางและหนังสือ
ผ่านแดนรวมทุกด่านชายแดนขยายตัวจาก 5.19 ล้านคนในปี 2002 
เป็น 19.20 ล้านคนในปี 2011 ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 36.88 ของ
จ านวนผู้เดินทางข้ามพรมแดนรวมทั้งประเทศ 



•ระหว่างปี 2002-2011 มีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยของการ
เคลื่อนย้ายข้ามแดนร้อยละ 10.96 ต่อป ี

•โดยเฉพาะระหว่างปี 2009-2010 มีอัตราการขยายตัวเฉลี่ย
ร้อยละ 37 

•การขยายตัวนี้ช่วยสนับสนุนนโยบายการท่องเที่ยวของ
ประเทศเพื่อเป็นประตูสู่เอเชีย 

•ดังนั้น การเคลื่อนย้ายคนข้ามพรมแดนจึงมีแนวโน้มขยายตัว
อย่างมาก 

•จ านวนผู้เดินทางข้ามพรมแดนสัญชาติไทยขยายตัวจาก 



• 1.92 ล้านคนในปี 2002 เป็น 8.16 ล้านคนในปี 2011 โดยมีอัตราการ
ขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 15.90 ต่อปี ซึ่งสะท้อนว่าจ านวนนักท่องเที่ยวและนัก
ธุรกิจไทยท่ีเดินทางข้ามพรมแดนมีความส าคัญ 

• คนไทยส่วนใหญ่ข้ามพรมแดนเพื่อเข้าไปเยี่ยมชมบ่อนคาซิโนในประเทศ
เพื่อนบ้าน เนื่องจากบ่อนคาซิโนเป็นสถานที่ผิดกฎหมายในประเทศไทย 

• แนวโน้มการข้ามพรมแดนมีอัตราการขยายตัวสูงเนื่องจากความก้าวหน้าใน
การอ านวยความสะดวกในการข้ามพรมแดนซึ่งด าเนินการโดยหลาย
แผนงานของหน่วยงานของภาครัฐ 

• ในขณะที่การเคลื่อนย้ายข้ามพรมแดนของคนต่างชาติซึ่งหมายถึงประชาชน
ของประเทศเพื่อนบ้านขยายตัวจาก 3.27 ล้านคนในปี 2002 เป็น 11.06 
ล้านคนในปี 2011  
 



•ผู้ข้ามพรมแดนจากประเทศเพื่อนบ้านประกอบด้วย แรงงาน
ย้ายถิ่น ผู้ซื้อสินค้าเพื่อบริโภคในครัวเรือน นักธุรกิจ ผู้ป่วยมา
พบแพทย์และนักศึกษา โดยมีอัตราการขยายตัวร้อยละ 
11.02 ต่อป ี
•ในท านองเดียวกัน การข้ามพรมแดนเพื่อสินค้าเพื่อบริโภคใน
ครัวเรือนก็ก าลังขยายตัว โดยคนจากเมืองชายแดนในประเทศ
เพื่อนบ้านข้ามพรมแดนในแบบรายวันหรือรายสัปดาห์เพื่อซื้อ
สินค้าและรับประทานอาหารในเมืองชายแดนหลักของไทย 
เช่น อรัญประเทศ มุกดาหาร หนองคาย แม่สอด แม่สายและ
สะเดา เป็นต้น 



•ผู้ซื้อสินค้าส่วนใหญ่ซื้อไปเพื่อบริโภคเองและมีบางส่วนน าไป
ขายต่อ 

•ผู้ซื้อสินค้าข้ามแดนจากประเทศเพื่อนบ้านส่วนใหญ่ซื้อสินค้า
อุปโภคบริโภค อาหาร ผลไม้ เครื่องใช้ไฟฟ้าและเสื้อผ้า เป็น
ต้น 

•ในขณะที่ผู้ซื้อสินค้าข้ามแดนจากไทยส่วนใหญ่ซื้อสินค้าปลอด
ภาษี เช่น เหล้า บุหรี่ อาหารขบเคี้ยว เสื้อผ้า กระเป๋า นาฬิกา 
เครื่องประดับและอาหาร เป็นต้น 



6.2. ผลกระทบจากการค้าชายแดนและการเคลื่อนย้ายคนข้ามพรมแดน 
 •การขยายตัวของการค้าชายแดนและการข้ามพรมแดนของคนท าให้

เกิดการพึ่งพากันและการบูรณาการทางเศรษฐกิจมากขึ้น 
•แต่กระนั้นก็ตาม ก็มีผลกระทบต่อสังคมไทยในหลายด้าน เช่น 
1.การขยายตัวทางการค้าบ่งชี้ว่ามีการเปิดพรมแดนมากขึ้น เนื่องจาก
มีประชนทั้งในเมืองและชนบทตามแนวพื้นที่ชายแดนได้รับประโยชน์
จากการค้าและเข้าถึงสินค้าที่จ าเป็นเพื่อการด ารงชีวิตและบริโภค
ประจ าวัน 
•แต่ก็มีค าถามว่าการค้าชายแดนได้ส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่นและ
การพัฒนาภูมิภาคมากแค่ไหน เนื่องจากสินค้าที่จ าหน่ายส่วนใหญ่
ผลิตในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปริมณฑลและพื้นที่ชายฝั่งทะเล
ตะวันออก 



• ดังนั้น เมืองชายแดนในปัจจุบันจึงยังพัฒนาไม่เต็มศักยภาพ 
2.การขยายตัวของจ านวนผู้ข้ามพรมแดนท้ังชาวไทยและประชาชนของ
ประเทศเพื่อนบ้านท าให้เกิดความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและสังคมที่ใกล้ชิด
มากยิ่งขึ้น 
• เสริมบทบาทเชิงบวกที่แรงงานย้ายถิ่นข้ามพรมแดนมีต่อเศรษฐกิจไทยซึ่ง
มีส่วนช่วยขับเคลื่อนประมาณร้อยละ 0.50 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาย
ประเทศต่อปี (ธนาคารโลก, 2006) 
• อย่างไรก็ตาม การหลั่งไหลเข้ามาของแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายได้ส่งผล
กระทบต่อความมั่นคงของชาติ สาธารณสุข สังคมและเศรษฐกิจ 
• จึงท าให้เกิดเปิดประเด็นระดับชาติในการจัดการแรงงานต่างด้าวอย่างเป็น
ระบบเพื่อสร้างความสมดุลระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจและความ
มั่นคงแห่งชาต ิ



3.การขาดแคลนโครงสร้างพื้นฐานเมืองและปัญหาการจราจร
ติดขัดเนื่องจากเกิดความเป็นเมืองอย่างรวดเร็วชองเมือง
ชายแดนและขาดแคลนการจัดบริการขนส่งสินค้าข้ามพรมแดน 

 



7.การเชื่อมโยงกับการพัฒนาภาคของประเทศ 
 •ประเทศไทยมีรูปแบบการพัฒนาเชิงพื้นที่ที่มีศูนย์กลางที่เข้มแข็ง
และพื้นที่รอบนอกมีความอ่อนแอ 

•พื้นที่ชายแดนมีประชาชนอยู่อาศัยจ านวน 22.59 ล้านคน หรือร้อย
ละ 35.18 ของประชากรรวมทั้งประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบ
อาชีพเกี่ยวข้องกับภาคเกษตร 

•มี 8 จังหวัดพื้นที่ชายแดนที่ยากจนที่สุดจากทั้งหมด 10 จังหวัดทั่ว
ประเทศ 

•ดังนั้น คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนจึงได้ยกเลิกการให้
มาตรการส่งเสริมการลงทุนแบบเป็นเขตโดยเปลี่ยนเป็นส่งเสริม 



•การรวมกลุ่มอุตสาหกรรมในแต่ละภูมิภาคหรือพื้นที่ชายแดนเพื่อ
กระตุ้นการกระจายการพัฒนาอุตสาหกรรมไปยังภูมิภาคให้มากขึ้น 

8.ทฤษฏีชายแดนและการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
•Martinez (1994) ได้จ าแนก 4 แนวคิดของปฏิสัมพันธ์ข้าม
พรมแดน ประกอบด้วย พื้นที่ชายแดนที่ไม่รู้จักกัน พื้นที่
ชายแดนที่มีอยู่ร่วมกัน พื้นที่ชายแดนที่พึ่งพากัน และพื้นที่
ชายแดนที่บูรณาการร่วมกัน 
•Krugman และ Livas (1992) ได้จ าแนกความแตกต่างของ
ความได้เปรียบเชิงเปรียบแบบคงที่แบบที่เป็นพลวัตรของ
ภูมิภาค 



•ความได้เปรียบที่เป็นพลวัตร คือตัวแปรที่แตกต่างระหว่าง
ภูมิภาคและเกี่ยวข้องโดยตรงกับผลิตภาพ เช่น ทรัพยากร
มนุษย์และทรัพยากรกายภาพ 
•ความได้เปรียบแบบคงที่ คือปัจจัยที่อยู่กับที่และมีลักษณะ
เฉพาะตัวของภูมิภาค เช่น ทางออกสู่ทะเลหรือมีที่ตั้งอยู่
บริเวณชายแดน 
•Hanson (1996) สนับสนุนว่าความได้เปรียบเชิงที่ตั้งแบบ
คงที่ช่วยลดต้นทุนค่าขนส่ง ดังนั้น พื้นที่ชายแดนและท่าเรือ
จึงเป็นที่ตั้งตามธรรมชาติเพื่อเป็นฐานการผลิตและศูนย์กลาง 
ส าหรับการค้าระหว่างประเทศ 
 



• ในทางปฏิบัติ แผนงานพัฒนาอุตสาหกรรมชายแดนได้รับการพัฒนา
ตามแนวชายแดนเม็กซิโกและสหรัฐอเมริกาหรือเรียกว่า  
“มาควิลาดอร่า”โดยใช้ประโยชน์จากค่าจ้างแรงงานที่ต่ าของ
เม็กซิโกเครือข่ายห่วงโซ่อุปทานและตลาดที่เข้มแข็งของ
สหรัฐอเมริกา 

•มีหลายการศึกษาที่น าเสนอเก่ียวกับประโยชน์ทางเศรษฐกิจในฐานะ
ที่เป็นตัวขับเคลื่อนและตัวดึงดูดก าลังแรงงาน  

•ด้วยเหตุนี้ การพึ่งพากันระหว่างเม็กซิโกและสหรัฐอเมริกาได้
ขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วผ่านการค้าชายแดนในระดับท้องถิ่น
และระดับภูมิภาค 
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