
สถานการณ์การค้าชายแดนระหว่างไทย
และ สปป.ลาว ในปัจจุบัน

วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563
โดยกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์



การค้าชายแดน หมายถึง รูปแบบการค้าของประชาชนชาวบ้านที่มีภูมิล าเนาอยู่ในจังหวัดที่มี
พรมแดนติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยเป็นการแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างกัน ส่วนใหญ่เป็นสินค้า
ที่จ าเป็นต่อชีวิตประจ าวัน โดยมีจุดมุ่งหมายแรกเริ่มเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ขาดแคลนของ
ประชาชนตามแนวพรมแดน ผ่านจุดผ่านแดนต่างๆ ทั้งจุดผ่านแดนถาวร จุดผ่อนปรนพิเศษ จุดผ่อน
ปรนการค้า และจุดผ่านแดนชั่วคราว ไปจนถึงช่องทางธรรมชาติ ที่มีการเชื่อมโยงระหว่างไทยกับ
ประเทศเพื่อนบ้าน (เมียนมา สปป.ลาว กัมพูชา และมาเลเซีย) ต่อมาเมื่อมีการเชื่อมโยงโครงสร้าง
พื้นฐานคมนาคมขนส่งโลจิสติกส์แบบไร้พรมแดน มีการค้าแบบออนไลน์ เป็นต้น ท าให้บริบทของ
การค้าชายแดนเริ่มเปลี่ยนแปลงไปเป็นเชิงธุรกิจมากขึ้น



จุดผ่านแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน
• ไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน มีพื้นที่ติดต่อกันทั้งหมด 31 จังหวัด โดยมี 29 จังหวัดที่มีจุดผ่านแดน
• โดยมีจ านวนทั้งสิ้น 96 แห่ง โดยแบ่งเป็น

ด้านเมียนมา 21 แห่ง : จุดผ่านแดนถาวร 5 แห่ง จุดผ่อนปรนการค้า 13 แห่ง จุดผ่อนปรน
พิเศษ 1 แห่ง และจุดผ่านแดนช่ัวคราว 2 แห่ง 

ด้าน สปป.ลาว 49 แห่ง : จุดผ่านแดนถาวร 20 แห่ง และจุดผ่อนปรนการค้า 29 แห่ง
ด้านกัมพูชา 18 แห่ง : จุดผ่านแดนถาวร 7 แห่ง จุดผ่อนปรนการค้า 9 แห่ง จุดผ่อนปรนเพื่อ

การท่องเที่ยว 1 แห่ง และจุดผ่านแดนช่ัวคราว 1 แห่ง
ด้านมาเลเซีย มีจุดผ่านแดนถาวรทั้งหมด 9 แห่ง



การค้าชายแดนในปี 2562 ประเทศเพื่อนบ้านที่มูลค่าการค้าชายแดนมากที่สุดคือ มาเลเซีย 
รองลงมา คือ สปป.ลาว เมียนมา และกัมพูชา โดยมีมูลค่าการค้ารวมเท่ากับ 826,411.82 ล้านบาท 

โดยประเทศที่มีสัดส่วนมูลค่าการค้าชายแดนสูงสุดคือ สปป.ลาว (ร้อยละ 99.2) รองลงมา คือ 
เมียนมา กัมพูชา และมาเลเซีย (ร้อยละ 81.5 55.1 37.9 ตามล าดับ) 

ส่วนการค้าผ่านแดนไปยังจีน มีมูลค่ามากที่สุด รองลงมาเป็น สิงคโปร์ และเวียดนาม 
โดยมูลค่าการค้าผ่านแดนเท่ากับ 341,180.69 ล้านบาท รวมมูลค่าการค้าชายแดนและผ่านแดนเป็น 
1,167,592.51 ล้านบาท 



สภาพเศรษฐกิจของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ประชากร : 6.758  ล้านคน 
รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี (2563) : 2,919.07 US$
ทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญ :  ไม้ ดีบุก ยิปซั่ม ตะกั่ว อัญมณี ทองค า ถ่านหินเกลือ ลิกไนต์
สินค้าส่งออกที่ส าคัญ :  แร่อื่นๆ (ยกเว้นทองแดง เหล็ก) ทองแดงและของใช้ที่ท าด้วยทองแดง ชิ้นส่วนเครื่องบันทึกภาพ 
เครื่องดื่ม เครื่องใช้ไฟฟ้า ชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้า ปูนซีเมนต์ ยางพารา ปุ๋ย ยาสูบ 
สินค้าน าเข้าท่ีส าคัญ :  เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์การไฟฟ้า น้ ามันดีเซล เครื่องจักรกล อะไหล่ ชิ้นส่วนเครื่องจักรกล เหล็ก
และผลิตภัณฑ์ สายไฟฟ้าและสายเคเบิ้ล เครื่องดื่ม อุปกรณ์สื่อสารและชิ้นส่วนพลาสติกและเครื่องใช้ที่ท าด้วยพลาสติก สัตว์
มีชีวิต เคมีภัณฑ์
ตลาดส่งออกที่ส าคัญของ สปป.ลาว : ไทย จีน เวียดนาม อินเดีย ญี่ปุ่น เยอรมนี สวิตเซอร์แลนด์ สหรัฐอเมริกา 
ตลาดน าเข้าท่ีส าคัญของ  สปป.ลาว : ไทย จีน เวียดนาม ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ อินโดนีเซีย สิงคโปร์ ออสเตรเลีย ฮ่องกง ไต้หวัน 



การค้าชายแดนไทย – สปป.ลาว
มูลค่าการค้าชายแดนไทย – สปป.ลาว มีสัดส่วนร้อยละ 23.89 ของการค้าชายแดนรวม (4 ประเทศ) 

มูลค่าการค้าชายแดนไทย-สปป.ลาว ปี 2562 มีมูลค่าการค้า 197,446.53 ล้านบาท (ไม่รวมการค้ากับประเทศที่สาม)   
(ลดลง 7.55%) การส่งออก 117,891.15 ล้านบาท (ลดลง 8.48%) น าเข้า 79,555.39 ล้านบาท (ลดลง 6.14 %)  
ไทยเกินดุล 38,335.76 ล้านบาท 

สินค้าส่งออกส าคัญ 5 อันดับแรก ได้แก่ น้ ามันดีเซล  สินค้าปศุสัตว์อื่น ๆ น้ ามันส าเร็จรูปอื่น ๆ  สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ และ
สินค้าแร่และเชื้อเพลิงอื่น ๆ
สินค้าน าเข้าส าคัญ 5 อันดับแรก ได้แก่ เชื้อเพลิงอื่น ๆ  ทองค า ทองแดงและผลิตภัณฑ์ ผักและของปรุงแต่งจากผัก
และเครื่องรับ-ส่งสัญญาณและอุปกรณ์ติดตั้ง  (โทรศัพท์ วิทยุ โทรเลข  โทรทัศน์ อุปกรณ์ฯ) 
ด่านชายแดนไทย – สปป.ลาวที่ส าคัญ คือ ด่านศุลกากรหนองคาย จ.หนองคาย มีมูลค่าการค้าชายแดนมากเป็นอันดับหนึ่ง 
จ านวน 59,302.69 ล้านบาท มีสัดส่วนการค้าร้อยละ 27.77 ของการค้าชายแดนไทย-สปป.ลาว รองลงมา ได้แก่ ด่านศุลกากร
มุกดาหาร มูลค่าการค้า 56,391.60 ล้านบาท และด่านศุลกากรทุ่งช้าง จังหวัดน่าน มีมูลค่าการค้า 27,468.12 ล้านบาท



สถานการณ์การค้าชายแดนไทย –
สปป.ลาวในปัจจุบัน



ช่องทางการค้าชายแดนไทย-สปป.ลาว

ประกอบด้วย 12 จังหวัด ได้แก่  เชียงราย พะเยา น่าน 
อุตรดิตถ์ พิษณุโลก เลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม 
มุกดาหาร อ านาจเจริญ และ อุบลราชธานี 

มีจุดผ่านแดนรวม 49 แห่ง
- จุดผ่านแดนถาวร 20 แห่ง
- จุดผ่อนปรนการค้า 29 แห่ง



ช่องทางการค้าชายแดนไทย-สปป.ลาว
จังหวัด จุดผ่านแดนถาวร จุดผ่านแดนประเภทอ่ืนๆ

1) เชียงราย 1)     เชียงของ

2) สะพานมิตรภาพ ไทย-.ลาว แห่งที่ 4 (เชียงของ-ห้วยทราย) 

3) เชียงแสน

4) สามเหลี่ยมทองค า

1) จุดผ่อนปรนการค้าบ้านสวนดอก

2) จุดผ่อนปรนการค้าบ้านแจงป๋อง 

3) จุดผ่อนปรนการค้าบ้านหาดบ้าย 

4) จุดผ่อนปรนการค้าบ้านร่วมโพธิ์ทอง 

5) จุดผ่อนปรนการค้าบ้านห้วยลึก

2) พะเยา 1) บ้านฮวก -

3) น่าน 1) บ้านห้วยโก๋น 1)     จุดผ่อนปรนบ้านห้วยสะแตง 

2) จุดผ่อนปรนการค้าบ้านใหม่

3) ช่องทางธรรมชาติบ้านน้ าปี้

4) อุตรดิตถ์ 1) บ้านภูดู่ 1)     จุดผ่อนปรนการค้าบ้านห้วยต่าง

5) เลย 1)     บ้านปากห้วย 

2) สะพานมิตรภาพข้ามแม่น้ าเหือง

3) อ าเภอเชียงคาน

4) บ้านคกไผ่

1) จุดผ่อนปรนการค้าบ้านเหมืองแพร่ 

2) จุดผ่อนปรนการค้าบ้านนาข่า 

3) จุดผ่อนปรนการค้าบ้านนากระเซ็ง 

4) จุดผ่อนปรนการค้าบ้านหนองผือ

5) จุดผ่อนปรนการค้าบ้านฮาฮี

6)  หนองคาย 1) สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 1

2) ด่านท่าเสด็จ (ท่าเรือ)

1) จุดผ่อนปรนการค้าบ้านเป่งจาน 

2) จุดผ่อนปรนการค้าหมู่ 1 ต าบลชุมพล 

3) จุดผ่อนปรนการค้าบ้านหม้อ

4) จุดผ่อนปรนการค้าบ้านม่วง 

5) ช่องทางธรรมชาติตรงข้ามเขตเทศบาลเมืองท่าบ่อ



ช่องทางการค้าชายแดนไทย-สปป.ลาว

จังหวัด จุดผ่านแดนถาวร จุดผ่านแดนประเภทอ่ืนๆ

7)  บึงกาฬ 1) อ าเภอเมืองบึงกาฬ 1) จุดผ่อนปรนการค้าบ้านบุ่งคล้า 

2) จุดผ่อนปรนการค้าบ้านห้วยคาด

8) นครพนม 1)     อ าเภอเมืองนครพนม

2) สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 3 

(นครพนม-ค าม่วน)

1)     จุดผ่อนปรนการค้าบ้านหนาดท่า 

2) จุดผ่อนปรนการค้าบ้านดอนแพง (บ้านโพธิ์ชัย) 

3) จุดผ่อนปรนการค้าบ้านธาตุพนมสามัคคี

4) จุดผ่อนปรนการค้าบ้านท่าอุเทน

9) อ านาจเจริญ - 1) จุดผ่อนปรนการค้าบ้านยักษ์คุ

10) มุกดาหาร 1)     อ าเภอเมืองมุกดาหาร

2) สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่  2 

(มุกดาหาร-สะหวันนะเขต)

-

11)อุบลราชธานี 1)     บ้านปากแซง 

2) ช่องเม็ก

1) จุดผ่อนปรนการค้าหน้าที่ว่าการอ าเภอเขมราฐ

2) จุดผ่อนปรนการค้าบ้านสองคอน 

3) จุดผ่อนปรนการค้าบ้านคันท่าเกวียน 

4) จุดผ่อนปรนการค้าบ้านด่านเก่า 

5) จุดผ่อนปรนการค้าบ้านหนองแสน (ช่องตาอู)



1. เส้นทาง R9: มุกดาหาร – สะหวนันะเขต (สปป.ลาว) – Quag Tri (เวียดนาม) – GuangXi (จีน) 

ระยะทาง 1,865 กม.
2. เส้นทาง R12: นครพนม – ค าม่วน (สปป.ลาว) – Ha Tinh (เวียดนาม) – GuangXi (จีน) 

ระยะทาง 1,603 กม.
3. เส้นทาง R3A: เชียงราย – หลวงน ้าทา (สปป.ลาว) – Kunming (จีน) ระยะทาง 1,052 กม.
4. เส้นทาง R8: บึงกาฬ – ปากซนั (สปป.ลาว) – Vinh (เวียดนาม) – Hanoi (เวียดนาม) –
GuangXi (จีน) ระยะทาง 1,781 กม. แต่ปัจจุบนัยงัใชก้ารขนส่งผา่นด่านสะพานมิตรภาพไทย – ลาว 
แห่งท่ี 3 (นครพนม – ค าม่วน) เน่ืองจากอยูร่ะหวา่งการหารือก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย – ลาว แห่งท่ี 5  

เส้นทางการค้าผ่านแดนไทย – ลาว – ประเทศที่สาม



จงัหวดัทีม่เีขต
พฒันาเศรษฐกจิพเิศษทีต่ิดกบั

สปป. ลาว

รายช่ือพืน้ทีเ่ขตพฒันา
เศรษฐกจิพเิศษของ        

สปป. ลาว ทีต่ิดกบัไทย
โครงการทีไ่ด้ด าเนินการแล้ว/อยู่ระหว่างด าเนินการ การพฒันาในพืน้ทีเ่ขตเศรษฐกจิพเิศษต่อไป

มุกดาหาร เขตเศรษฐกจิพเิศษสะหวนั-เซโน

แลว้เสรจ็ : ทางหลวงหมายเลข 12 กาฬสนิธุ ์– บ.

นาไคร ้ตอน 1 และ ตอน 2/ ทางหลวงหมายเลข 

212 หวา้นใหญ่-ธาตพุนม / 

สิง่อ านวยความสะดวกดา่นศุลกากรมุกดาหาร 

เสรจ็ปี 2564 : ทางหลวงหมายเลข 12

บ.นาไคร ้-ค าชะอ ี

อยู่ระหว่างรอเสนอคณะกรรมการนโยบายพฒันาเขต

เศรษฐกจิพเิศษพจิารณาแนวทางสนับสนุนใหเ้กดิ

การลงทนุในพืน้ทีร่าชพสัดตุอ่ไป 

หนองคาย

- เขตเศรษฐกจิบึงธาตุหลวง
- เขตเศรษฐกจิพเิศษไชยเชษฐา
- เขตเศรษฐกจิพเิศษ
เวยีงจันทน์-ลองแทงค์
- เขตอตุสาหกรรมและการค้า
เวยีงจันทน์

แลว้เสรจ็ : ทางหลวงหมายเลข 212 หนองคาย -

โพนพสิยั/ ทางหลวงหมายเลข 212 โพนพสิยั-บงึ

กาฬ ตอน 1/ ดา่นศุลกากรหนองคายแห่งใหม่พรอ้ม

สิง่ปลูกสรา้งประกอบ/ ถนนแยก ทางหลวงหมายเลข 

2 – ทางหลวงหมายเลข 211 ตอน 1

เสรจ็ปี 2564 : ถนนแยก ทางหลวงหมายเลข 2 –

ทางหลวงหมายเลข 211 ตอน 2 

อยู่ระหว่างรอเสนอคณะกรรมการนโยบายพฒันาเขต

เศรษฐกจิพเิศษพจิารณาแนวทางสนับสนุนใหเ้กดิ

การลงทนุในพืน้ทีร่าชพสัดตุอ่ไป 

นครพนม เขตเศรษฐกจิพเิศษภูเขยีว 

แลว้เสรจ็ : ดา่นศุลกากรนครพนมแห่งใหม/่ ทาง

หลวงหมายเลข 22 ชว่งสกลนคร-นครพนม ตอน 1

เสรจ็ปี 2564 : ทางหลวงหมายเลข 212

(นครพนม-ทา่อเุทน) 

บรษิทั เจซเีค อนิเตอรเ์นช ัน่แนล จากดั (ลงนาม

สญัญาเชา่จากกรมธนารกัษเ์มือ่ 15 ก.ค. 2562) 

เตรยีมเขา้ใชพ้ืน้ที ่เพือ่พฒันากจิกรรมทอ่งเทีย่วเชงิ

วฒันธรรม พาณิชยกรรม ศูนยก์ระจายสนิคา้ SMEs 

โครงการเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษของไทยกบั สปป. ลาว



ผลกระทบจากโควิด-19



ผลกระทบโรคโควิด19 ต่อขนส่งสินค้าขา้มแดนและผ่านแดน

มาตรการของประเทศเพื่อนบ้าน สปป.ลาว เวียดนาม จีน ล้วนออกมาตรการควบคุมการเข้า-ออกของ
สินค้าที่เข้มงวดเพ่ือป้องกันการประบาดของโรคโควิด-19 เช่น

สปป.ลาว ได้ออกมาตรการควบคุมการขนส่งสินค้าเข้า-ออก และผ่านแดน สปป.ลาว  
ก าหนดใหร้ถขนส่งสินค้าจากต่างประเทศต้องท าการเปลี่ยนถ่ายสินค้าใส่รถบรรทุกลาวบริเวณ  
ชายแดนในพื้นที่ที่ก าหนดและคนขับรถต้องเป็นคนลาวเท่านั้น

เวียดนาม การขนส่งสินค้าสามารถผ่านได้ แต่ไม่อนุญาตให้พนักงานขับรถต่างชาติเดินทางข้ามแดน โดยให้ใช้
พนักงานขับรถของเวียดนามที่ผ่านการตรวจคัดกรองแล้วเท่านั้น 

จีน
รถสินค้าต่างชาติให้จอดขนถ่ายสินค้าที่ชายแดนและให้คนขับรถออกจากชายแดนภายในวันเดียวกัน 
ไม่ให้ค้างคืน ท าให้คนขับรถสินค้ามีจ ากัด


