
 
บทที ่4 

สินค้าเกษตรกรรมของประเทศคู่ค้าในอาเซียน  
ณ ด่านการค้าชายแดนภาคเหนือตอนบน 

 
 จากการศึกษาเกษตรกรในจงัหวดัเชียงใหม่ ท่ีเขา้ร่วมปัญหาท่ีเกิดข้ึนกบัภาคเกษตรของ
ทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ มีทั้งส้ิน 11 ประเด็น จากทิศทางของการเปิดอาเซียน ไดแ้ก่ 
  1) ปัญหาดา้นประสิทธิภาพการผลิตสินคา้เกษตรของชุมชนจงัหวดัเชียงใหม่ให้มี
ศกัยภาพการแข่งขนัในอาเซียน โดยเฉพาะสินคา้เกษตรท่ีส าคญัของจงัหวดัเชียงใหม่ เช่น ขา้วและ
ล าไย เพื่อการส่งออกสู่อาเซียน เป็นตน้ 

2) ปัญหาดา้นการตลาดสินคา้เกษตรของชุมชนจงัหวดัเชียงใหม่ใหมี้ศกัยภาพการ
แข่งขนัในอาเซียน โดยหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งและเกษตรกรท่ีตอ้งพฒันาศกัยภาพในการแข่งขนั
การตลาดในระดบัอาเซียน เช่น การน าขา้วในประเทศไทยไปแข่งขนักบัขา้วของประเทศเวยีดนาม 
เป็นตน้ 

3) ปัญหาด้านการตรวจสอบและพฒันามาตรฐานสินค้าเกษตรให้มีศักยภาพ  
การแข่งขนัในอาเซียน โดยเฉพาะระบบการตรวจสอบท่ีตอ้งโปร่งใสและชดัเจน ไดม้าตรฐานใน
ระบบอาเซียนหรือระดบัโลก เพราะจะท าให้สินคา้เกษตรของจงัหวดัเชียงใหม่เป็นท่ียอมรับและ
เขา้ตลาดอาเซียนไดอ้ยา่งเตม็ภาคภูมิ 

4) ปัญหาด้านการส่งเสริมภาคการเกษตรขององค์กรภาครัฐในชุมชนจงัหวดั
เชียงใหม่ในประชาคมอาเซียน โดยเฉพาะการพฒันาศกัยภาพขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินและ
หน่วยงานท้องถ่ินท่ีจะต้องให้ความช่วยเหลือและส่งเสริมการพัฒนาภาคเกษตรของจงัหวดั
เชียงใหม่อยา่งมีประสิทธิภาพ เนน้ทฤษฎีและการปฏิบติัอยา่งแทจ้ริง 

5) ปัญหาดา้นการบริหารกลุ่มธุรกิจเกษตรในชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ ดว้ยปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การแข่งขนัในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยเฉพาะธุรกิจแปรรูปพืชผล
ทางเกษตรท่ีตอ้งพฒันากลุ่มธุรกิจชุมชนหรือกลุ่ม OTOP และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ท่ีพร้อมและ
สามารถแข่งขนัในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได ้แต่ตอ้งอยูบ่นพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียง 

6) ปัญหาด้านการพัฒนาและต่อยอดสินค้าเกษตรในชุมชนสู่ระบบอาหาร
ปลอดภยัภายใตป้ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยเฉพาะความตระหนกัทางความคิด ตระหนกัรู้ถึง
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ผลกระทบของสารเคมีและความไม่ปลอดภยัของอาหารในปัจจุบนั ซ่ึงหากแกไ้ขปัญหาตรงจุดน้ี
ไดจ้ะท าใหสิ้นคา้เกษตรของจงัหวดัเชียงใหม่เป็นท่ียอมรับและตอ้งการบริโภคของอาเซียนมาข้ึน 
  7) ปัญหาดา้นการส่งเสริมการผลิตสินคา้เกษตรอินทรียใ์นชุมชนจงัหวดัเชียงใหม่ 
ใหมี้ศกัยภาพการแข่งขนัในอาเซียน โดยเฉพาะความตระหนกัทางความคิด และความรู้ความเขา้ใจ
เก่ียวกบัเกษตรอินทรีย ์ผลดีและผลเสียท่ีเกิดข้ึนต่อชีวติและส่ิงแวดลอ้ม ตลอดจนระบบมาตรฐาน
ของสินคา้เกษตรอินทรียท่ี์จะแข่งขนัในอาเซียนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

8) ปัญหาด้านการพฒันาระบบเศรษฐกิจการเกษตรของชุมชนจงัหวดัเชียงใหม่ 
อย่างสร้างสรรค์สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ตั้ งแต่การวางแผนระบบการผลิต การตลาด  
การแปรรูป การเพิ่มมูลค่า และการเก็บรักษา ท่ีตอ้งพฒันาสร้างสรรค์และเป็นไปตามบริบทของ
พื้นท่ีอยา่งเหมาะสมและตอ้งแข่งขนัในอาเซียนได ้

9) ปัญหาดา้นการต่อยอดการวิจยัภาคการเกษตรของชุมชนจงัหวดัเชียงใหม่ ให้
เกิดประโยชน์เชิงพาณิชยแ์ละสาธารณะ ภายใตป้ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  

10) ปัญหาด้านการจดัการความรู้ภาคเกษตรของชุมชนจงัหวดัเชียงใหม่ จาก 
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินสู่ประชาคมอาเซียน โดยเฉพาะการจดัเก็บและรวบรวมขอ้มูล จนถึงการวิเคราะห์
องค์ความรู้ทางการเกษตรท่ีเป็นภูมิปัญญาของทอ้งถ่ิน ซ่ึงเป็นขอ้มูลท่ีมีคุณค่าและมีคุณภาพ ควร
แก่การต่อยอดการจดัการความรู้ แลกเปล่ียนระหวา่งเกษตรกรใหม้ากข้ึน 

11) ปัญหาด้านการวิ เคราะห์ มูลค่าเพิ่ มของการวิจัยและพัฒนาศักยภาพ 
ภาคการเกษตรของชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ ในกรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยเฉพาะ 
การวเิคราะห์ตน้ทุนและผลตอบแทน สู่การวเิคราะห์มูลค่าเพิ่มของชุดโครงการวจิยั 
 จากปัญหาขา้งตน้ท่ีเกษตรกรจะตอ้งพบเจอเม่ือเขา้สู่ประชาคมอาเซียน จึงเกิดการศึกษาดู
งานสินคา้เกษตรกรรม ณ ด่านการคา้ชายแดนภาคเหนือตอนบน ผลการศึกษาขอ้มูลด่านการคา้
ชายแดนภาคเหนือตอนบน นกัวจิยัไดท้  าการวจิยัในประเด็นท่ีเก่ียวกบับริบทของการคา้ โดยเฉพาะ
การส่งออก และการน าเขา้สินคา้เกษตรจากภาคเหนือ โดยเฉพาะจงัหวดัเชียงใหม่ไปยงัประเทศใน
อาเซียน ทั้ง 5 ด่าน ไดแ้ก่ (1) ด่านสะพานมิตรภาพไทย-ลาว 4 (เชียงของ-ห้วยทราย) (2) ด่านสากล
ภูดู่ (Phu Doo International Point of Entry) (3) จุดผ่านแดนถาวรบา้นห้วยโก๋น (4) ด่านพรมแดน
แม่สอด (แม่สอด-เมียวดี) และ (5) ด่านแม่สาย-ท่าข้ีเหล็ก จงัหวดัเชียงราย มีรายละเอียดดงัน้ี  
 4.1 ด่านสะพานมิตรภาพไทย-ลาว 4 (เชียงของ-ห้วยทราย) 

1) ประวติัความเป็นมา 
  สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งท่ี 4 เชียงของ-ห้วยทราย เป็นสะพานท่ีเช่ือมต่อ
เส้นทาง R3A จากกรุงเทพ-คุณหมิง เพื่อสร้างเศรษฐกิจท่ีดีระหว่าง 3 ประเทศท่ีถนนสายน้ีผ่าน 
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ไดแ้ก่ จีน ลาว และไทย ซ่ึงการเปิดใช้สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งท่ี 4 ในฤกษ์ดีวนัท่ี 11 เดือน 
12 ปี 13 จะเป็นการเช่ือมต่อและเป็นการเปิดใช้เส้นทางอย่างเป็นทางการ เพื่อให้การคมนาคม
ระหวา่งประเทศสะดวกมากยิ่งข้ึน และเพื่อเป็นการรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปี 2558 
โดยบริษทัท่ีรับเหมาก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งท่ี 4 น้ีเป็นกลุ่ม CR5-KT Joint Venture 
ซ่ึงเป็นการร่วมทุนระหว่างบริษทั China Railway No.5 ของจีนและบริษทั กรุงธน เอนจิเนียริง 
จ  ากดัของไทย งบประมาณในการก่อสร้างประมาณ 1,624 ล้านบาท โดยการสมทบทุนระหว่าง
รัฐบาลไทยและรัฐบาลจีน ส่วนรัฐบาลลาวรับผิดชอบค่าชดเชยให้แก่ประชาชนท่ีไดรั้บผลกระทบ 
โดยก่อสร้างตวัสะพานแลว้เสร็จในวนัท่ี 12 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และได้เปิดให้บริการอย่างเป็น
ทางการเม่ือวนัท่ี 11 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ทั้งน้ี สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
เสด็จพระราชด าเนินไปทรงเป็นประธานร่วมในพิธีเปิดสะพานมิตรภาพแห่งท่ี4 ร่วมกบั ฯพณฯ 
บุนยงั วอละจิต รองประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

2) สภาพทัว่ไป 
  สะพานมิตรภาพ 4 (เชียงของ-ห้วยทราย) (ลาว: ຂົວມິດຕະພາບລາວ - ໄທ ແຫ່ງທີ 4) 
เป็นสะพานขา้มแม่น ้าโขง เช่ือมต่อระหวา่งประเทศไทยท่ีบา้นดอนมหาวนั อ าเภอเชียงของ จงัหวดั
เชียงรายกบัประเทศลาวท่ีบา้นดอน เมืองห้วยทราย แขวงบ่อแกว้ ระยะทาง 2.48 กิโลเมตร รูปแบบ
ของสะพานเป็นคอนกรีตรูปกล่อง (Segmental Concrete Box Girder) มีเสา 4 เสา กวา้ง 14.70 เมตร 
เป็นสะพานขนาด 2 เลน แต่ละเลนกวา้ง 3.50 เมตร นอกจากสะพานแล้วยงัมีโครงการก่อสร้าง
ถนนไปอีกประมาณ 6 กิโลเมตรเข้าในเขตเมืองห้วยทราย ซ่ึงเป็นถนนลาดยางขนาดสองเลน 
รวมทั้งมีการก่อสร้างด่านตรวจคนเขา้เมืองดว้ยสถาปัตยกรรมแบบลา้นช้าง เป็นการเช่ือมต่อกบั
เส้นทาง R3A ท่ีเช่ือมต่อระหวา่งจีน–ลาว–ไทย  

3) การขา้มแดนสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งท่ี 4 เชียงของ-หว้ยทราย  
  การเตรียมตวัหากมีความประสงคท่ี์จะขา้มแดน ดงัน้ี 
 3.1) เอกสารประจ าตวั ประกอบไปดว้ย 
 (1) หนังสือเดินทาง (Passport) สามารถเดินทางไปเท่ียว สปป.ลาว ได้
โดยไม่ตอ้งขอวซ่ีา พ  านกัไดค้ร้ังละไม่เกิน 30 วนั 
 (2) หนงัสือผา่นแดนชัว่คราว (Temporary Border Pass) ใชส้ าหรับบุคคล
ผูมี้สัญชาติไทย ใช้ไดค้ร้ังเดียว ระยะเวลาพ านกัอยู่ในพื้นท่ีแขวงบ่อแกว้ ไม่เกิน 3 วนั 2 คืน และ
ตอ้งเดินทางกลบัทางจุดผา่นแดนเชียงของเท่านั้น 
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 (3) หนังสือผ่านแดน (Border Pass) ใช้เฉพาะบุคคลผูมี้สัญชาติไทยท่ีมี
ภูมิล าเนาอยู่ในพื้นท่ีจงัหวดัเชียงรายเท่านั้น มีอายุการใช้ 1 ปี ระยะเวลาพ านักอยู่ในพื้นท่ีแขวง 
บ่อแกว้ ไม่เกิน 3 วนั 2 คืน และตอ้งเดินทางกลบัทางจุดผา่นแดนเชียงของเท่านั้น 
 3.2) เวลาใหบ้ริการ และค่าท าธรรมเนียมในการผา่นด่าน  

สะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งท่ี 4 (เชียงของ-หว้ยทราย) เปิดบริการตั้งแต่ 
06.00 น. - 22.00 น. รายละเอียดดงัตารางท่ี 4.1 

ตารางท่ี 4.1 ค่าใชจ่้ายในการน ายานพาหนะผา่นด่านสะพานมิตรภาพไทย-ลาว 4 

ประเภทรถ ฝ่ังไทย (บาท) ฝ่ังลาว (กบี) 

รถยนตน์ัง่ชนิดไม่เกิน 7 ท่ีนัง่ และรถบรรทุก 4 ลอ้ 50 13,000 

รถโดยสารขนาดเล็กท่ีเกิน 7 ท่ีนัง่ แต่ไม่เกิน 12 ท่ีนัง่ 100 27,000 

รถโดยสารขนาดกลางขนาดเกิน 12 ท่ีนัง่ แต่ไม่เกิน 24 ท่ีนัง่ 150 40,000 

รถโดยสารขนาดใหญ่ท่ีเกิน 24 ท่ีนัง่ข้ึนไป 200 54,000 

รถบรรทุก 6 ลอ้ 250 67,000 

รถบรรทุก 10 ลอ้ 350 94,000 

รถบรรทุกเกิน 10 ลอ้ข้ึนไป 500 135,000 

ท่ีมา: ศูนยข์อ้มูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครคุนหมิง, 2556 
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4) เส้นทางการคมนาคมขนส่งระหว่างประเทศ ของเขตสะพานมิตรภาพ 4  
(เชียงของ-หว้ยทราย)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
ภาพท่ี 4.1 เส้นทางการคมนาคมขนส่งของสะพานมิตรภาพ 4 (เชียงของ-หว้ยทราย) 
ท่ีมา: ประชาชาติธุรกิจออนไลน์, 2556 

  เส้นทาง R3A เช่ือมระหว่างเมืองคุนหมิง-กรุงเทพฯ ซ่ึงชาวจีนเรียกว่า คุน-มั่ง  
กงลู่ มีระยะทางประมาณ 1,700 กิโลเมตร เร่ิมตน้จากเมืองคุนหมิง เมืองเอกของมณฑลยูนนาน 
ประเทศจีน ผ่านมาทางเขตปกครองตนเองไทล้ือสิบสองปันนา (มีเมืองเชียงรุ่งหรือจ่ิงหงเป็น 
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เมืองเอก) ถึงเมืองโม่ฮานชายแดนติดกับเมืองบ่อเต็น แขวงหลวงน ้ าทา สปป.ลาว ระยะทาง
ประมาณ 688 กิโลเมตร หากนับจากเมืองบ่อเต็น-เมืองหลวงน ้ าทา แขวงหลวงน ้ าทา สปป.ลาว 
ระยะทาง 60 กิโลเมตร และจากเมืองหลวงน ้าทา-เมืองห้วยทราย แขวงบ่อแกว้ สปป.ลาว ระยะทาง
ประมาณ 194 กิโลเมตร จากเมืองห้วยทรายข้ามสะพานเชียงของ-อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงราย 
ระยะทางประมาณ 110 กิโลเมตร และจากอ าเภอเมือง จังหวดัเชียงราย -กรุงเทพฯ ระยะทาง
ประมาณ 825 กิโลเมตร (ประชาชาติธุรกิจออนไลน์, 2556) 

5) ศักยภาพของด่านชายแดนไทย-ลาว (เชียงของ-ห้วยทราย) และโอกาส 
การติดต่อการคา้และการท่องเท่ียว 
  การเปิดใชส้ะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งท่ี 4 เชียงของ-ห้วยทราย จะเช่ือมต่อกบั
ทาง R3A ไปยงัหลายประเทศ คือ ลาว พม่า กมัพูชาและมณฑลยนูานของประเทศจีน ซ่ึงภาครัฐเช่ือ
วา่จะท าให้เกิดความร่วมมือในการพฒันาดา้นเศรษฐกิจท่ีส าคญัและจะเป็นการสร้างรายไดเ้ขา้สู่
ประเทศไทยมหาศาล ทั้งดา้นการคา้การลงทุน และการท่องเท่ียวโดยเฉพาะในพื้นท่ีอ าเภอเชียงของ 
จากสถิติของด่านศุลกากรเชียงของ พบว่า ในปี 2558 นั้ น ศุลกากรเชียงของ มีมูลค่าการค้า  
17,162 ล้านบาท และปี 2559 มีมูลค่าการค้ากว่า 20,590 ล้านบาท และในปี 2560 หลังการเปิด
สะพานและประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ท าให้การคา้ดา้นอ าเภอเชียงของมีมูลค่าการคา้เติบโตข้ึน
เป็น 21,750 ล้านบาท อีกทั้งการเปิดสะพานยงัช่วยให้การขนส่งสินคา้สะดวก และลดค่าใช้จ่าย 
การขนส่งแก่ผูป้ระกอบการดว้ย (ด่านศุลกากรเชียงของ, 2560) เส้นทาง R3A จึงกลายเป็นเส้นทาง
ห่วงโซ่อุตสาหกรรมและห่วงโซ่การคา้ระหวา่งประเทศท่ีส าคญัในอนาคตระหวา่งจีนและอาเซียน 
  ก่อนมีสะพานขา้มแม่น ้าโขงแห่งท่ี 4 การขนส่งสินคา้บนเส้นทาง R3A ตอ้งพึ่งพา
การข้ามเรือแพขนานยนต์ รถขนสินค้าหน่ึงตู้คอนเทนเนอร์มาตรฐานมีค่าใช้จ่ายประมาณ  
2,000 หยวน (1 หยวน เท่ากับ 5 บาท) หากจ านวนรถท่ีจะขา้มฟากมีมากต้องรอวนัถัดไป จะมี
ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ เช่น ค่าท่ีพกั ค่าอาหาร ค่าจอดรถ และค่าท าความเย็นของตู ้เพิ่มข้ึนอีกประมาณ  
600 หยวน รวม ๆ แล้วรถ 1 คนั อาจมีค่าเสียเวลา หรือตน้ทุนท่ีเพิ่มข้ึนอีกราว 1,000 หยวน หรือ
ประมาณ 5,000 บาท และในทางปฏิบติั รถขนส่งสินคา้จะหยุดพกัตอนกลางคืนเพื่อความปลอดภยั 
จึงยงัตอ้งใชเ้วลา 2 วนั แต่การมีสะพานเช่ือม จะท าให้ลดปัญหาความไม่แน่นอนของการขา้มฟาก
ดว้ยเรือแพขนานยนต์ ท าให้การเดินทางจากคุนหมิง-กรุงเทพ เกิดความคล่องตวัมากข้ึน ไม่ตอ้ง
เสียเวลาในการใช้เรือข้ามฟาก นับเป็นความส าคญัของถนน R3A และเป็นโครงสร้างพื้นฐาน 
การขนส่งทางบกท่ีมีความส าคญัต่อการพฒันาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น ้ า
โขง (Greater Mekong Subregion: GMS) ทั้ งนั้ นทั้ ง น้ี บน เส้นทาง R3A ย ังมี อุปสรรค ท่ีทั้ ง  
3 ประเทศต้องร่วมกันแก้ไขและพฒันาเพื่อให้กลายเป็นเส้นทางด้านเศรษฐกิจท่ีสมบูรณ์แบบ 
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อุปสรรคท่ีพบมากท่ีสุด คือ การไม่สามารถเดินรถตรงจากยูนนานถึงไทยได้ ต้องเปล่ียน 
หวัรถบรรทุก (Drop and Pull Transport) หรือขนถ่ายสินคา้เพื่อเปล่ียนรถบรรทุกท่ีด่านบ่อเตน็ของ
ลาว ท าให้เสียเวลา นอกจากน้ี ยงัท าให้สินคา้ท่ีมีระยะเวลาในการเก็บสั้นหรือตอ้งใชค้วามเยน็ใน
การเก็บรักษา เช่น ผกั ผลไม้ และดอกไม้ เกิดความเสียหาย นอกจากน้ี เวลาการเปิด-ปิดด่าน  
การจดัประเภทและค่าธรรมเนียม ขั้นตอนและพิธีการทางศุลกากรท่ียุง่ยากของแต่ละประเทศไม่
เป็นหน่ึงเดียว ตอ้งด าเนินขั้นตอนของเอกสารถึง 4 คร้ัง คือ ท่ีด่านบ่อหานในยูนนาน ด่านบ่อเต็น
และด่านห้วยทรายในลาว และด่านเชียงของท่ีไทย ท าให้ค่าใชจ่้ายค่อนขา้งสูง สินคา้หลกัท่ีขนส่ง
บนเส้นทาง R3A ส่วนใหญ่เป็นสินคา้เกษตร และสินคา้ท่ีมีมูลค่าเพิ่มต ่า ซ่ึงหากจุดใดจุดหน่ึงของ
ห่วงโซ่โลจิสติกส์อ่อนไหวหรือเปราะบางจะส่งผลกระทบต่อตน้ทุนสินค้าได้ง่าย อีกทั้งตลอด
เส้นทางก็ไม่มีเขตอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ศูนยก์ระจายสินคา้ ท่ีจะช่วยส่งเสริมการใช้ประโยชน์
จากเส้นทาง หรือส่ิงอ านวยความสะดวกระหวา่งทาง เช่น ห้องน ้ า ป๊ัมน ้ ามนั เป็นตน้ ท าให้ไม่เกิด
ระบบโลจิสติกส์ขนาดใหญ่หรือมูลค่าการคา้ท่ีสูงอยา่งท่ีคาดการณ์ไว ้
  6) การคมนาคมขนส่งและการเดินทางจากจังหวดัเชียงใหม่ (ทางเดินรถ/รถ
ประจ าทาง/เคร่ืองบิน) 

 6.1) การน ารถไปใช้ระหว่างประเทศ ได้แก่ รถยนต์ รถยนต์โดยสาร และ
รถยนตบ์รรทุก ตอ้งเป็นรถท่ีช าระภาษีประจ าปีครบถว้นถูกตอ้ง และตอ้งมีเอกสารและเคร่ืองหมาย
ก ากบัรถ ดงัน้ี (ก) หนงัสืออนุญาตรถระหวา่งประเทศ (ข) เคร่ืองหมายแสดงประเทศ (ค) หนงัสือ
รับรองการตรวจสภาพรถ (ง) หนงัสือแสดงการจดทะเบียนรถ หรือใบคู่มือจดทะเบียนรถท่ีเป็น
ภาษาองักฤษ แลว้แต่กรณี (จ) ใบอนุญาตขบัรถท่ีเป็นภาษาองักฤษ เฉพาะผูมี้ความประสงคจ์ะขบั
รถในต่างประเทศ และ (ฉ) แผน่ป้ายทะเบียนรถท่ีเป็นภาษาองักฤษ 
  ส่วนการขอรับเอกสารและเคร่ืองหมายก ากบัรถ ให้ยื่นได ้ณ ส านกังาน
ขนส่งทัว่ประเทศ พร้อมดว้ยเอกสารหลกัฐาน ดงัน้ี (ยกเวน้ แผน่ป้ายทะเบียนรถท่ีเป็นภาษาองักฤษ 
ใหย้ืน่ ณ ส านกังานขนส่งท่ีรถนั้นจดทะเบียนอยูใ่นเขตพื้นท่ีความรับผดิชอบ) 
  - รถตาม พ.ร.บ.ขนส่งทางบก พ.ศ.2522 
  (ก) ภาพถ่ายหนงัสือแสดงการจดทะเบียนรถ  
  (ข) ภาพถ่ายใบอนุญาตประกอบการขนส่งระหวา่งประเทศ 
  (ค) บตัรประจ าตวัประชาชนของผูไ้ด้รับใบอนุญาตประกอบการ
ขนส่ง หรือภาพถ่ายหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (กรณีเป็นนิติบุคคล) 
  (ง) หนังสือมอบอ านาจ (กรณีมิได้มาด าเนินการดว้ยตนเอง) พร้อม
ภาพถ่ายบตัรประจ าตวัประชาชนผูม้อบอ านาจและผูรั้บมอบอ านาจ 
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  - รถตาม พ.ร.บ.รถยนต ์พ.ศ.2522 
 (ก) ภาพถ่ายใบคู่มือจดทะเบียนรถ 
 (ข) บตัรประจ าตวัประชาชนของเจา้ของรถหรือผูค้รอบครองรถท่ี
ปรากฏช่ือในใบคู่มือจดทะเบียนรถ หรือภาพถ่ายหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (กรณี
เป็นนิติบุคคล) 
 (ค) หนังสือมอบอ านาจ (กรณีมิไดม้าด าเนินการดว้ยตนเอง) พร้อม
ภาพถ่ายบตัรประจ าตวัประชาชน ผูม้อบอ านาจและผูรั้บมอบอ านาจ 
  การยื่นขอรับเอกสารและเคร่ืองหมายก ากับรถ สามารถยื่นพร้อมกัน 
ทุกรายการ โดยใช้หลักฐานตามท่ีก าหนดเพียงชุดเดียว หรือแยกยื่นเพื่อขอรับเอกสารหรือ
เคร่ืองหมายก ากบัรถเฉพาะบางรายการก็ได ้
  - กรมธรรมป์ระกนัภยัรถของ สปป.ลาว มีจ าหน่ายท่ีส านกังานสาขาของ
บริษทัประกนัภยัท่ีจุดผา่นแดนฝ่ัง สปป.ลาว 

6.2) การเดินทางไป สปป.ลาว ด้วยรถโดยสารประจ าทางระหว่างประเทศ 
ไดแ้ก่ 
    (1) เส้นทาง เชียงใหม่ - เชียงราย - บ่อแก้ว - หลวงน ้ าทา - อุดมไชย - 
หลวงพระบาง อตัราค่าโดยสารจากจงัหวดัเชียงราย - หลวงพระบาง ค่าโดยสาร 950 บาท 
 (2) เส้นทาง เชียงราย - บ่อแก้ว อตัราค่าโดยสารจากจงัหวดัเชียงราย - 
แขวงบ่อแกว้ ให้บริการวนัละ 3-4 เท่ียว จากสถานีขนส่งเชียงราย 2 (ตะเคียนคู่) โดยมี บขส. ของ
ไทย ร่วมเดินรถกับบริษทัเพ็ดอาลูนขนส่งผูโ้ดยสาร ค่าโดยสาร 220 บาท (กลุ่มวิชาการขนส่ง 
ส านกังานขนส่งจงัหวดัเชียงราย, 2557) 
 7) ข้อมูลสินค้าเกษตรน าเข้า-ส่งออกของด่านสะพานมิตรภาพไทย-ลาว 4  
(เชียงของ-หว้ยทราย) 
  มูลค่าการน าเขา้และการส่งออกสินคา้เกษตรของด่านสะพานมิตรภาพไทย-ลาว 4 
แสดงดงัตารางท่ี 4.2 
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ตารางท่ี 4.2 มูลค่าการน าเขา้-ส่งออก สินคา้เกษตรของด่านสะพานมิตรภาพไทย-ลาว 4 ในปี 2559 

การน าเข้า การส่งออก 

ประเภทสินค้า มูลค่า (ล้านบาท) ประเภทสินค้า มูลค่า (ล้านบาท) 
ผลไมส้ด 2,887 ขา้วสาร 3,972 
พืชผกัสด 2,111 ผลไมส้ด 2,056 
ดอกไม-้ไมป้ระดบั 339 ยางพารา 426 
เมล็ดทานตะวนั 33 ดอกกลว้ยไม ้ 173 
ใบชา 19 พืชผกัสด 22 
ท่ีมา: ด่านศุลกากรเชียงของ, 2559 

  จากตารางท่ี 4.2 แสดงถึงมูลค่าการน าเข้า-ส่งออก รายสินค้าเกษตรของด่าน
สะพานมิตรภาพไทย-ลาว 4 ในปี 2559 จะเห็นว่า มีมูลค่าการส่งออกมากกว่าการน าเข้า สินค้า
เกษตรท่ีน าเข้ามากท่ีสุดจากประเทศลาว คือ ผลไม้สด มูลค่า 2,887 ล้านบาท รองลงมา ได้แก่ 
พืชผกัสด (2,111 ลา้นบาท) ดอกไม-้ไมป้ระดบั (339 ลา้นบาท) เมล็ดทานตะวนั (33 ลา้นบาท) และ
ใบชา (19 ล้านบาท) ตามล าดบั ส่วนสินคา้เกษตรท่ีไทยส่งออกไปยงัลาวมากท่ีสุด คือ ขา้วสาร 
มูลค่าถึง 3,972 ล้านบาท รองลงมา ได้แก่ ผลไม้สด (2,056 ล้านบาท) ยางพารา (426 ล้านบาท) 
ดอกกลว้ยไม ้(173 ลา้นบาท) และพืชผกัสด (22 ลา้นบาท) ตามล าดบั 
 (ภาพการลงพื้นท่ีในภาคผนวก ก.) 

4.2 ด่านสากลภูดู่ (Phu Doo International Point of Entry) 
1) ประวติัความเป็นมา 

  จุดผ่านแดนถาวรภูดู่, ด่านภูดู่, ช่องภูดู่, จุดผ่านแดนถาวรช่องภูดู่ หรือ ด่าน
พรมแดนภูดู่ (Phu Doo International Point of Entry) เป็นด่านการค้าชายแดนถาวรสังกัดด่าน
ศุลกากรทุ่งชา้ง ด่านภูดู่ถือเป็นจุดผ่านแดนถาวรไทย-ลาวแห่งท่ี 3 ของประเทศไทยท่ีเช่ือมต่อกบั
แขวงไชยบุรี ประเทศลาว ซ่ึงเป็นแขวงเดียวในประเทศลาวท่ีมีด่านสากลเช่ือมต่อกบัประเทศไทย
มากท่ีสุด เพราะมีเขตติดต่อกบั 6 จงัหวดัของประเทศไทย และเป็นจุดผา่นแดนถาวรแห่งแรกของ
จงัหวดัอุตรดิตถ ์ด่านภูดู่ตั้งอยูท่ี่ บา้นภูดู่ หมู่ท่ี 2 ต าบลม่วงเจด็ตน้ อ าเภอบา้นโคก จงัหวดัอุตรดิตถ ์
ฝ่ังตรงขา้มติดต่อกับด่านสากลพูดู่ (เดิมใช้ช่ือผาแก้ว) บ้านผาแก้ว เมืองปากลาย แขวงไชยบุรี 
ประเทศลาว เดิมมีฐานะเป็นเพียงจุดผอ่นปรนชัว่คราวซ่ึงเปิดให้บริการในวนัศุกร์และวนัเสาร์ แต่
ปัจจุบันทางคณะรัฐมนตรีได้ยกระดับช่องภูดู่ให้เป็นจุดผ่านแดนถาวรภูดู่ ท าให้อุตรดิตถ์เป็น 



158 
 

เส้นผ่านทางอีกแห่งในอินโดจีนของกลุ่มจังหวดัอินโดจีน วนัท่ี 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 
กระทรวงมหาดไทยประกาศยกระดบัข้ึนเป็นจุดผา่นแดนถาวรภูดู่ 
  ช่ือของด่านภูดู่มาจากช่ือภูเขาท่ีกั้นเป็นพรมแดนธรรมชาติระหว่างประเทศไทย
และประเทศลาวช่ือวา่ ภูเขาภูดู่จึงน ามาใชเ้ป็นช่ือของด่านชายแดน ในระยะแรกเม่ือเปิดด่านถาวร
รัฐบาลไทยจะใช้ช่ือวา่จุดผ่านแดนถาวรภูดู่ ส่วนด่านผาแกว้-บวมเลา ซ่ึงแต่เดิมเป็นด่านประเพณี 
ถูกยกระดบัข้ึนเป็นด่านทอ้งถ่ินผาแกว้ และเปล่ียนช่ือใหม่ในวนัท่ี 5 มีนาคม พ.ศ. 2558 ให้ใช้ช่ือ
ด่านชายแดนน้ีวา่ “ด่านสากลภูดู่” ปัจจุบนัด่านภูดู่อยูใ่นความดูแลขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั
อุตรดิตถแ์ละองคก์ารบริหารส่วนต าบลม่วงเจ็ดตน้  

2) สภาพทัว่ไป 
  ด่านภูดู่เป็นจุดผอ่นปรนทางการคา้ชายแดน ตั้งอยูห่มู่ท่ี 2 ต าบลม่วงเจ็ดตน้ อ าเภอ
บา้นโคก จงัหวดัอุตรดิตถ์ มีรถประจ าทางผ่าน แต่ตอ้งเดินทางโดยรถส่วนตวัต่อไปอีกประมาณ  
3 กิโลเมตรจะถึงจุดตรวจชายแดนปกติจะเปิดทุกวนั โดยการเดินทางเขา้ไปยงัเมืองปากลาย ตอ้ง
ขบัรถเลนขวาตรงข้ามกับของประเทศไทย ระยะทางเช่ือมระหว่างช่องภูดู่กับเมืองต่าง ๆ ใน
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ไดแ้ก่ ช่องภูดู่-เมืองปากลาย ระยะทาง 50 กิโลเมตร เมือง
ปากลาย-แขวงไชยบุรี ระยะทาง 154 กิโลเมตร และแขวงไชยบุรี-เมืองหลวงพระบาง ระยะทาง 
130 กิโลเมตร ด่านภูดู่จะมีตลาดการค้าชายแดน นั่นคือ ตลาดผ่อนปรนช่องภูดู่ ซ่ึงได้รับการ
ยกระดบัและจดัสรรงบประมาณจ านวน 36 ลา้นบาท ให้สร้างศูนยร์าชการและตลาดการคา้ขาย 
และจะเป็นด่านถาวร บา้นม่วงเจ็ดตน้ หมู่ท่ี 2 ต าบลม่วงเจ็ดตน้ โดยสินคา้ท่ีสปป.ลาว น ามาขายมี
เหล็กเก่า สินคา้เกษตร สุรา ไวน์ และบุหร่ีราคาถูก ส่วนสินคา้ไทย ส่วนใหญ่จะเป็นสินคา้อุปโภค
และบริโภค  

3) การขา้มแดนด่านสากลภูดู่ 
  ด่านสากลภูดู่เปิดท าการทุกวนัตั้งแต่เวลา 06.00 น. - 20.00 น. โดยในวนัศุกร์และ
วนัเสาร์จะมีตลาดนดัแลกเปล่ียนสินคา้ชาวไทย และชาวลาว 
  จุดผ่านแดนถาวรภูดู่ไดรั้บความนิยมในการผา่นเดินทางเขา้-ออก ในปัจจุบนัน้ีมี
ขอ้ดีกวา่จุดผา่นแดนอ่ืน ๆ  คือ ไม่ตอ้งข้ึนภูเขาชนัมาก และการเดินทางจากจงัหวดัอุตรดิตถ์ไปยงั
หลวงพระบาง สปป.ลาว เป็นทางลาดยางตลอดเส้นทาง ฝ่ังตรงขา้มกบัด่านภูดู่เป็นด่านทอ้งถ่ิน
บา้นผาแกว้ ซ่ึงจะเปิดด่านตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ดงันั้นระยะเวลาท่ีจุดผ่านแดนถาวรภูดู่
เปิด แต่ด่านทอ้งถ่ินผาแกว้ยงัไม่เปิดท าการ ประชาชนสามารถเดินทางผา่นเขา้–ออกได ้แต่ตอ้งเสีย
ค่าล่วงเวลาให้เจา้หนา้ท่ีท่ีด่านผาแกว้ 2 เท่าของค่าธรรมเนียมปกติ โดยค่าธรรมเนียมการผา่นแดน 
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คือ คนละ 40 บาท รถยนต์ คนัละ 250 บาท รถยนตทุ์กคนัท่ีผ่านด่านสากลภูดู่ (ผาแกว้) จะตอ้งท า
ประกนัรถยนต ์คนัละ 300 บาท ระยะเวลา 7 วนั 
  ส่วนเอกสารการผ่านแดนด่านภูดู่ (ผาแก้ว) ประกอบไปด้วย 3.1) พาสปอร์ต 
สามารถเดินทางไปทัว่ สปป.ลาว แต่เน่ืองจากด่านผาแก้วเป็นด่านทอ้งถ่ิน จะเดินทางออกจาก 
สปป.ลาวไดเ้ฉพาะด่านห้วยโกร๋น ด่านท่าล่ี และด่านภูดู่ เท่านั้น แต่เม่ือมีการยกระดบัด่านผาแกว้
แลว้ สามารถออกได้ทุกด่าน (ในขณะน้ีด่านผาแก้วผ่านเขา้ออกได ้เฉพาะคนไทยและสปป.ลาว 
เท่านั้น  ประเทศท่ี 3 ยงัผา่นไม่ได)้ และ 3.2) เอกสารผา่นแดนชั้วคราว มีก าหนด 2 คืน 3 วนั อยูไ่ด้
เฉพาะแขวงไชยบุรีเท่านั้น 

4) เส้นทางการคมนาคมขนส่งระหวา่งประเทศของด่านสากลภูดู่  
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.2 เส้นทางการคมนาคมขนส่งระหวา่งประเทศของด่านสากลภูดู่ 
แหล่งท่ีมา: กลุ่มงานขอ้มูลส านกังานจงัหวดัอุตรดิตถ,์ 2556 
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5) ศกัยภาพของด่านสากลภูดู่ และโอกาสการติดต่อการคา้และการท่องเท่ียว 
  ด่านภูดู่ถือเป็นด่านท่ีมีศกัยภาพทางการคา้ชายแดนท่ีสูงในจงัหวดัอุตรดิตถ์กบั
แขวงไชยบุรี เม่ือเปรียบมูลค่าการคา้ชายแดนของทั้ง 4 ด่านในจงัหวดัอุตรดิตถ์มีสัดส่วนดงัน้ี ด่าน
ภูดู่ ร้อยละ 78.54  ด่านมหาราช ร้อยละ 16.73 ด่านห้วยพร้าว ร้อยละ 3.56 และด่านห้วยต่างเพียง
ร้อยละ 1.17 เท่านั้น จุดแข็งของด่านภูดู่ คือ การเช่ือมต่อการเดินทาง และการขนส่งสินค้าจาก
ประเทศไทยไปนครหลวงเวียงจนัทน์ และเมืองหลวงพระบาง ประเทศลาวท่ีสั้ นและสะดวกท่ีสุด
ของประเทศไทย รวมทั้งเป็นจุดผา่นแดนขนถ่ายเคร่ืองมือ และอุปกรณ์ในการก่อสร้างสะพานขา้ม
แม่น ้ าโขงเช่ือมระหว่างเมืองปากลายกบันครหลวงเวียงจนัทน์ ประเทศลาวอีกดว้ย จุดอ่อนของ
ด่านภูดู่ คือ ยงัไม่สามารถขอใชพ้ื้นท่ี 1,500 ไร่ ซ่ึงเป็นพื้นท่ีป่าเส่ือมโทรมของกรมป่าไมไ้ด ้ซ่ึงใน
อนาคตด่านสากลภูดู่ เมืองปากลายฝ่ังตรงขา้มด่านภูดู่จะยกระดบัข้ึนเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษไชยบุรี
ของประเทศลาว โดยรัฐบาลลาวมีเป้าหมายท่ีจะพฒันาให้ด่านภูดู่เป็นศูนยก์ลางในการเช่ือมต่อกบั
ประเทศไทย และเขา้ไปยงัพื้นท่ีชั้นในของภาคตะวนัออกและภาคตะวนัตกของลาว ซ่ึงรัฐบาลลาว
จะน าด่านแดนสรรค์ แขวงสุวรรณเขต กบัด่านลาวบาว ประเทศเวียดนาม ซ่ึงเป็นด่านสากลแห่ง
แรกของลาวกบัเวียดนาม มาเป็นตวัแบบให้กบัด่านภูดู่ มีการก่อสร้างสะพานปากลายเพื่อเช่ือม
แขวงไชยบุรีกบันครหลวงเวียงจนัทน์ (สะพานขา้มแม่น ้ าโขงแห่งท่ี 5), ทางหลวงหมายเลข 11 
(R11: บา้นตาดทอง-บา้นน ้ าสัง และเมืองสังข์ทอง) มีการเรียกร้องให้จดัตั้งด่านศุลากรภูดู่ข้ึนใน
อนาคต และมีโครงการเปิดการเดินรถประจ าทางระหว่างประเทศจากพิษณุโลก-อุตรดิตถ์-หลวง
พระบางอีกดว้ย 
  หลังจากการเปิดจุดผ่านแดนถาวรภูดู่ พบว่า ภาวะการค้าชายแดนมีแนวโน้ม 
การเติบโตท่ีดีข้ึน โดยสินคา้เขา้-ออกทั้งระบบจะมีการผ่านด่านศุลกากรอย่างถูกตอ้ง โดยเฉพาะ
ในช่วงวนัศุกร์และวนัเสาร์ ประชาชนของทั้งสองประเทศจะมีการเดินทางซ้ือขายแลกเปล่ียนสินคา้
กันอย่างคึกคกั ในปี 2556 มูลค่าการค้าชายแดนของไทยมีประมาณ 200-300 ล้านบาท ดังนั้ น 
การยกระดบัด่านภูดู่เป็นด่านถาวรจะเพิ่มศกัยภาพการคา้และการท่องเท่ียวให้สูงข้ึน คาดวา่มูลค่า
การคา้จะเพิ่มข้ึนอีกร้อยละ 25 (ปิยฉตัร เกษนอ้ย, 2557) 
  นอกจากน้ีจุดผ่านแดนถาวรภูดู่ยงัสามารถเช่ือมโยงการค้า การลงทุนและ 
การท่องเท่ียวไดห้ลายมิติ กล่าวคือ  
  (1) เช่ือมอาณาจกัรลา้นนา กบัอาณาจกัรลา้นชา้ง (เชียงใหม่-หลวงพระบาง) 
ระยะทาง 700 กิโลเมตร 
  (2) เช่ื อม เมืองมรดกโลกหลวงพระบางกับ เมืองมรดกโลกสุโขทัย  
ศรีสัชนาลยั และก าแพงเพชร ดว้ยระยะทางประมาณ 600 กิโลเมตร 
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  (3) เช่ือมต่อการขนส่งทางราง ดว้ยตูค้อนเทรนเนอร์สถานรถไฟศิลาอาสน์ไป
ท่าเรือคลองเตยและแหลมฉบงั โดยเฉพาะการขนส่งสินคา้ขา้มแดนไปประเทศท่ี 3 จะสะดวก
รวดเร็วมากข้ึน 
  (4) จุดผา่นแดนถาวรภูดู่ จะเป็นประตูเช่ือมระเบียงเศรษฐกิจ 3 เส้นทาง ไดแ้ก่ 
ระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ ระเบียงเศรษฐกิจเชียงใหม่-ภูดู่-ผาแก้ว-เวียงจันทน์ และระเบียง
เศรษฐกิจพม่า-ไทย-ลาว การเป็นประตูเช่ือมระเบียบเศรษฐกิจ จะท าให้จุดผ่านแดนถาวรภูดู่มี
บทบาทส าคญัเพิ่มข้ึน จะมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจเกิดข้ึนหลากหลายกิจกรรม โดยเฉพาะกิจกรรม
ดา้นโลจิสติกส์ จะมีเครือข่ายการขนส่งเช่ือมจากพม่า สปป.ลาว จีน และเวียดนาม เช่น โกดงัสินคา้ 
จุดพกัรถ โรงแรมท่ีพกั ร้านอาหาร อู่ซ่อมรถยนต์ สถานท่ีบริการ และการอ านวยความสะดวกแก่
ผูป้ระกอบการและนักท่องเท่ียวช่วยให้พ่อคา้ไทย สามารถขยายตลาดไปสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนได้สะดวกรวดเร็วยิ่งข้ึน (ระบบสารสนเทศเพื่อการตดัสินใจในการส่งเสริมการคา้และ 
การลงทุนจุดผา่นแดนถาวรภูดู่ จงัหวดัอุตรดิตถ-์แขวงไชยบุรี สปป.ลาว, 2556) 

6) การคมนาคมขนส่งและการเดินทาง (ทางเดินรถ /รถประจ าทาง / เคร่ืองบิน) 
  จากตวัเมืองอุตรดิตถ์ใช้ทางหลวงหมายเลข 1045 ผ่านสถานีรถไฟศิลาอาสน์ 
โรงพยาบาลอุตรดิตถ์สาขา 1 จนถึงแยกวงัสีสูบ (จุดตดัทางหลวงหมายเลข 11 ) แลว้ตรงเขา้สู่เขต
อ าเภอท่าปลา ผ่านเข่ือนสิริกิต์ิ เขา้สู่เขตอ าเภอฟากท่า ผ่านโรงเรียนฟากท่าวิทยา เขา้สู่เขตอ าเภอ
บา้นโคก และถึงด่านถาวรภูดู่ ระยะทางประมาณ 154 กิโลเมตร ใช้ระยะเวลาเดินทางประมาณ  
3 ชั่วโมง ฝ่ังประเทศลาวไดมี้การปรับปรุงเป็นถนนคอนกรีต 2 เลน ซ่ึงสามารถเดินทางจากด่าน
สากลผาแกว้ เมืองปากลาย แขวงไชยบุรี เพื่อไปยงัเวียงจนัทน์ และหลวงพระบาง ประเทศลาว ได้
สะดวก หรือจะใชร้ถโดยสารประจ าทางสายอุตรดิตถ์-บา้นโคก จ านวน 6 เท่ียวต่อวนั ท่ารถตั้งอยูท่ี่
หน้าสถานีรถไฟเก่า เดินทางไปถึงต าบลม่วงเจ็ดตน้ อ าเภอบา้นโคกและต่อรถโดยสารสาธารณะ
ไปยงัด่านภูดู่ ในปัจจุบนักรมทางหลวงได้เพิ่มระยะทางทางหลวงหมายเลข 117 (นครสวรรค์-
พิษณุโลก) จากจงัหวดัพิษณุโลกผา่นจงัหวดัอุตรดิตถม์ายงัด่านภูดู่ 
 7) ขอ้มูลสินคา้เกษตรน าเขา้-ส่งออกของด่านสากลภูดู่ 
 ขอ้มูลจากศูนยบู์รณาการงานวิจยัและวิชาการเพื่อรับใช้สังคม สถาบนัวิจยัและ
พฒันา มหาวิทยาลยัราชภฏัอุตรดิตถ์ (2558) รายงานว่า ในปี 2557 (ช่วงม.ค.-พ.ค.) มูลค่าการคา้
ผ่านด่านภูดู่อุตรดิตถ์ ทั้งหมด 118 ล้านบาท ซ่ึงเป็นมูลค่าส่งออกจากไทยไปยงัลาวถึง 114 ล้าน
บาท และมีมูลค่าน าเขา้จากลาวสู่ไทย 4.8 ลา้นบาท โดยคิดรายสินคา้เป็นสัดส่วนดงัตารางท่ี 4.3  
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ตารางท่ี 4.3  รายการสินคา้น าเขา้-ส่งออก ของด่านสากลภูดู่ ในปี 2557 

การน าเข้า การส่งออก 

ประเภทสินค้า สัดส่วน (ร้อยละ) ประเภทสินค้า สัดส่วน (ร้อยละ) 
ลูกเดือยทั้งเปลือก 41 ปูนซีเมนต ์ 55 
เศษเหล็ก 39 น ้ามนัเบนซิน 12 
ถัว่ลิสงไม่แกะเปลือก 10 เถา้ลอย 14 
เศษกระดาษ 6 น ้ามนัดีเซล 15 
ซงัขา้วโพด 3 เมล็ดพนัธ์ุขา้วโพด 1 
ถ่านไม ้ 1 กระเบ้ืองปูพื้น 1 
  อ่ืน ๆ 2 
ท่ีมา: ศูนยบู์รณาการงานวิจยัและวิชาการเพื่อรับใช้สังคม สถาบนัวิจยัและพฒันา มหาวิทยาลยั  
 ราชภฏัอุตรดิตถ,์ 2558 

 จากตารางท่ี 4.3 แสดงรายการสินค้าน าเข้า-ส่งออก ของด่านสากลภูดู่ ในปี 2557 
พบว่า มีสินค้าเกษตรท่ีน าเข้าจากลาวสูงท่ีสุด คือ ลูกเดือยทั้ งเปลือก ร้อยละ 41 รองลงมา คือ   
ถัว่ลิสงไม่แกะเปลือก ร้อยละ 10 ซงัขา้วโพด ร้อยละ 3 และถ่านไม ้ร้อยละ 1 ส่วนการส่งออกของ
ไทยไปยงัลาวนั้น สินคา้ส่วนมากท่ีส่งออก คือ ปูนซีเมนต ์ร้อยละ 55 และมีสินคา้เกษตร คือ เมล็ด
พนัธ์ุขา้วโพด ร้อยละ 1 
 (ภาพการลงพื้นท่ีในภาคผนวก ก.) 

4.3 จุดผ่านแดนถาวรบ้านห้วยโก๋น 
1) ประวติัความเป็นมา 

  ด่านถาวรบ้านห้วยโก๋น แรกเร่ิมจัดตั้ งเป็นจุดผ่านแดนถาวรตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย ลงวนัท่ี 9 สิงหาคม พ.ศ. 2537 โดยมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเม่ือวนัท่ี  
20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2537 ซ่ึงในขณะนั้นด่านห้วยโก๋น ประเทศไทยมีฐานะเป็นด่านสากล แต่ด่าน
เมืองเงิน แขวงไชยบุรี เป็นด่านในระดับท้องถ่ิน จึงมีปัญหาในการเข้าออกผ่านแดนของ
ชาวต่างชาติ ต่อมาในปี พ.ศ. 2546 องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัน่านไดท้  าการก่อสร้างอาคารร้านคา้ 
ถนน ตลาดการค้าชายแดนไทย-ลาว และซุ้มประตูด้วยงบประมาณ 28 ล้านบาทเศษ บนพื้นท่ี
ก่อสร้างประมาณ 19 ไร่ และในปีงบประมาณ 2550 องค์การบริหารส่วนจงัหวดัน่านได้จดัสรร
งบประมาณจากจงัหวดัน่าน ก่อสร้างอาคารและระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการเพิ่มเติมอีก
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ประมาณ 10 ลา้นบาท โดยมีองคก์ารบริหารส่วนต าบลหว้ยโก๋นเป็นหน่วยงานรับผดิชอบดูแล และ
เม่ือวนัท่ี 21 ธนัวาคม พ.ศ. 2551 ไดรั้บการยกระดบัเป็นด่านสากลหว้ยโก๋น-น ้าเงิน จนถึงปัจจุบนั  

2) สภาพทัว่ไป 
   ด่านห้วยโก๋น จังหวัดน่าน  ด่าน น้ี  ตั้ งอยู่ตรงกับ เมืองเงิน  (Muang Ngoen)  
แขวงไชยบุรี (Saiyaburi/Xaiyaburi) ของประเทศลาว ด่านน้ีเป็นด่านท่ีเหมาะส าหรับไปเท่ียว 
หลวงพระบาง เพราะว่าหากออกด่านห้วยโก๋น นัง่รถจากเมืองเงิน หงสา ไปปากแบง และต่อเรือ
จากปากแบงไปหลวงพระบาง จะประหยดัเวลาอีกมาก จุดผ่านแดนถาวรไทย-ลาว (ห้วยโก๋น-น ้ า
เงิน) อยูท่ี่บา้นห้วยโก๋น ต าบลหว้ยโก๋น ห่างจากตวัจงัหวดัประมาณ 138 กิโลเมตร อยูต่รงขา้มเมือง
เงิน เขตเชียงฮ่อน-หงสา ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เฉพาะวนัเสาร์จะมีตลาด
นัดการค้าชายแดนไทย-ลาว บริเวณจุดผ่านแดนถาวรห้วยโก๋น ตั้ งแต่ตอนเช้าจนถึง 10.00 น. 
ประชาชนชาวไทยและลาวจะจ าหน่ายสินคา้พื้นเมือง ประเภทผา้ทอ ของป่า ลูกต๋าว มาจ าหน่าย 
ด่านหว้ยโก๋น-น ้าเงิน ยงัเป็นเส้นทางไปหลวงพระบาง เวยีงจนัทร์ สิบสองปันนา อีกดว้ย  

3) การขา้มแดนด่านบา้นหว้ยโก๋น 
  ด่านบา้นห้วยโก๋นเปิดท าการทุกวนั ตั้งแต่เวลา 08.00 น. - 20.00 น. นอกจากน้ีใน
ทุกวนัเสาร์เวลา 08.00 น. - 12.00 น. จะมีการซ้ือขายแลกเปล่ียนสินคา้ระหว่างประชาชนชาวไทย
กบัประชาชนชาวลาว 

การท าเร่ืองผา่นแดน น่าน-ลาว มีรายละเอียดดงัน้ี  
 3.1) ใช้หนงัสือผา่นแดน (Passport) ประทบัตราท่ีฝ่ังไทย (ห้วยโก๋น) และฝ่ัง
ลาว (น ้าเงิน) โดยสามารถเดินทางท่องเท่ียวอยูใ่นประเทศลาวไดไ้ม่เกิน 30 วนั  
 3.2) ใชบ้ตัรผา่นแดนชัว่คราว (Border Pass) สามารถท าบตัรผา่นแดนไดท่ี้วา่
การอ าเภอเฉลิมพระเกียรติและศาลากลางจงัหวดัน่าน ซ่ึงต้องเตรียมหลักฐานในการท าบัตร 
ผา่นแดนคือ รูปถ่าย 2 น้ิว จ  านวน 2 ใบ และส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน จ านวน 2 ใบ การท า
บตัรผา่นแดน สามารถอยูใ่นประเทศลาวไดไ้ม่เกิน 3 วนั หรือ 2 คืน 3 วนั และไม่สามารถเดินทาง
ไปยงัแขวงอ่ืน ๆ ได ้
 ส่วนระเบียบและค่าธรรมเนียมผ่านแดนท่ีด่านไทย ค่าผ่านแดน 10 บาทต่อคน  
ค่ายานพาหนะ 4 ลอ้ข้ึนไป คนัละ 50 บาท คู่มือจดทะเบียนหรือหนงัสือมอบอ านาจกรณีรถยมื หรือ
รถเช่า และระเบียบและค่าธรรมเนียมผ่านแดนท่ีด่านลาว ค่าแบบฟอร์ม/ค่าธรรมเนียม 60 บาท  
ค่ายานพาหนะ 4 ลอ้ข้ึนไป เขา้ สปป.ลาว คนัละ 250 บาท และตอ้งท าประกนัภยัรถกบั สปป.ลาว  
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4) เส้นทางการคมนาคมขนส่งระหว่างประเทศของจุดผ่านแดนถาวรบ้าน 
หว้ยโก๋น 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.3 เส้นทางการคมนาคมขนส่งระหวา่งประเทศของจุดผา่นแดนถาวรบา้นห้วยโก๋น 
แหล่งท่ีมา: แผนงานการพฒันาความร่วมมือในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น ้าโขง 6 ประเทศ, 2557 

  การพฒันาเส้นทางเช่ือมระหว่างประเทศไทยกบั สปป.ลาว (จงัหวดัน่าน-แขวง
หลวงพระบาง) เป็นโครงการในกรอบยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิระวดี–เจา้พระยา-
แม่ โข ง  (Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong Economic Cooperation Strategy: ACMECS) แล ะ
เป็นการพัฒนาท่ีส่งผลให้จังหวดัน่าน รวมทั้ งแขวงต่าง ๆ ทางตอนเหนือของ สปป.ลาว มี 
การคมนาคมติดต่อท่ีสะดวกมากข้ึน และสามารถเช่ือมต่อไปยงัจีนตอนใต้และเวียดนาม  
การเดินทางจากจงัหวดัน่านไปยงัหลวงพระบางในปัจจุบนัใชเ้ส้นทางถนนจากด่านห้วยโก๋นผา่น
เมืองเงินและเมืองหงสา และออ้มไปทางเมืองไชยบุรีตรงไปหลวงพระบาง ระยะทางจากด่านห้วย
โก๋น จงัหวดัน่าน ประมาณ 232 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 7-8 ชัว่โมง เป็นถนนสองช่อง
การจราจร ช่วงหงสา–ไชยบุรี เป็นถนนลาดยางผวิทางการจราจรดีมีช่วงขรุขระลาดชนัและคดเค้ียว
บา้งส่วนช่วงไชยบุรี-หลวงพระบาง เป็นถนนลูกรังไม่ลาดชันแต่พอเขา้ถนน AH13 ซ่ึงเป็นสาย
หลักของสปป.ลาวจะเป็นถนนลาดยางซ่ึงการพฒันาเส้นทางใหม่เร่ิมจากเมืองหงสาไปเมือง
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จอมเพ็ดและเขา้สู่หลวงพระบาง ระยะทางจากด่านห้วยโก๋น จงัหวดัน่าน ประมาณ 172 กิโลเมตร 
ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4-5 ชัว่โมง ตดัผา่นแม่น ้ าโขงท่ีท่าเชียงแมนเมืองจอมเพ็ด สภาพเส้นทาง
ปัจจุบนัยงัเป็นลูกรังและยงัตอ้งขา้มหว้ยน ้ าประมาณ 8 ห้วย ท าให้ไม่สะดวกในการเดินทาง ดงันั้น
จึงจ าเป็นตอ้งมีการพฒันาเส้นทางสายน้ีเพื่อเพิ่มความสะดวกในการคมนาคมขนส่งและช่วยลด
ระยะเวลาในการเดินทางจากน่านไปหลวงพระบาง (กรกรัณย ์ชีวะตระกุลพงษ,์ 2557) 

5) ศกัยภาพของด่านบา้นหว้ยโก๋น และโอกาสการติดต่อการคา้และการท่องเท่ียว 
  ด่านพรมแดนห้วยโก๋น อยูต่รงขา้มกบัด่านสากลเมืองเงิน แขวงไชยบุรี สปป.ลาว 
สินค้าท่ีมีการน าเข้า-ส่งออก ผ่านด่านพรมแดนห้วยโก๋น เส้นทางคมนาคมท่ีเช่ือมต่อจากด่าน
พรมแดนห้วยโก๋นไปยงัด่านสากลเมืองเงิน เป็นถนนมาตรฐานซ่ึงก่อสร้างโดย บริษทัโรงไฟฟ้า 
หงสา จ ากดั เพื่อใชเ้ป็นเส้นทางไปสู่เหมืองลิกไนท์และโรงไฟฟ้าหงสา จนถึงเมืองเงิน ระยะทาง 
35 กิโลเมตร และจากถนนสายเมืองเงิน-ปากห้วยแคน-ปากแบ่ง สามารถเช่ือมต่อไปสู่เมืองไซ 
แขวงอุดมไชย ซ่ึงสามารถเดินทางไปเมืองเดียนเบียนฟู ประเทศเวยีดนามได ้ 
  แนวทางการจดัการและการพฒันาด่านพรมแดนห้วยโก๋น ตั้ งอยู่ในพื้นท่ีของ
อาคารศูนยร์าชการด่านชายแดนห้วยโก๋น ซ่ึงองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโก๋นจดัสรรให้เป็นท่ี
ท าการด่านพรมแดนชัว่คราว ด่านพรมแดนห้วยโก๋นเป็นพื้นท่ีอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติดอยภูคา 
(พื้นท่ีอนุรักษ์) การขอใชพ้ื้นท่ีจะตอ้งขออนุญาตกรมป่าไมแ้ละกรมอุทยานฯ ทั้งน้ีจงัหวดัน่านได้
ด าเนินการขอใชพ้ื้นท่ีเพื่อใชป้ระโยชน์ในโครงการพฒันาด่านชายแดนห้วยโก๋น เพื่อพฒันาพื้นท่ี
ให้สามารถรองรับการค้าการลงทุนและการท่องเท่ียวท่ีเพิ่มข้ึนเน่ืองจากการก้าวเข้าสู่การเป็น
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) เน่ืองจากสภาพพื้นท่ีภูมิประเทศบริเวณชายแดนเป็นท่ีพื้นท่ีป่า 
มีภูเขาสูงชนั มีพื้นท่ีราบนอ้ย เส้นทางคมนาคมและขนส่งไม่สะดวก ลกัษณะค่อนขา้งเป็นทางโคง้
ไปตามภูเขาและสูงชนัเป็นบางช่วง ท าให้ปัญหาการลกัลอบหนีศุลกากรในพื้นท่ีความรับผิดชอบ
ของด่านพรมแดนห้วยโก๋นมีไม่มากนัก ในการควบคุมตรวจสอบสินค้าท่ีมีการน าเข้า-ส่งออก 
ไดแ้ก่ 1) การควบคุมตรวจสอบ การน าเงินตรา 2) การควบคุมตรวจสอบ ยานพาหนะ (รถยนตส่์วน
บุคคล รถโดยสารและรถบรรทุก) และ 3) การควบคุมตรวจสอบสินคา้ ไดแ้ก่ การน าสินคา้เขา้-
ออก และการน าสินคา้ผา่นแดนเขา้-ออก 
 จากมูลค่าการน าเขา้-ส่งออก รายปีงบประมาณ 2551-2557 พบวา่ ยอดการคา้ผา่น
ด่านห้วยโก๋นเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ืองทุกปีอยา่งมีนยัส าคญั ในอดีตนั้นการคา้ระหวา่งด่านห้วยโก๋นกบั
เมืองเงินไม่มีการพฒันามากนัก เน่ืองจากเส้นทางคมนาคมไม่สะดวก ไม่มีชุมชนหนาแน่น แต่
ในช่วง 6-7 ปีท่ีผ่านมามีการพัฒนาในพื้นท่ี สปป.ลาวหลายด้าน ส่งผลให้การค้าชายแดนมี
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มูลค่าเพิ่มสูงข้ึนจึงมีการยกระดบัจากการเป็นจุดผอ่นปรนห้วยโก๋นข้ึนเป็นจุดผา่นแดนถาวร ส่วน
ฝ่ัง สปป.ลาว มีการยกระดบัด่านเมืองเงินเป็นด่านสากลน ้าเงิน 

โครงการท่ีจะสนับสนุนให้ด่านห้วยโก๋นมีความส าคัญมากยิ่งข้ึนไปอีก คือ 
โครงการรถไฟความเร็วสูงของประเทศจีน เช่ือมเมืองคุนหมิง มณฑลยูนนาน -เวียงจันทร์  
สปป.ลาว จีนเลือกใชเ้ส้นทางผา่นแขวงอุดมไชยสู่แม่น ้าโขง ระยะทาง 64 กิโลเมตร และขา้มแม่น ้ า
โขงไปสร้างสถานีรถไฟไชยบุรีท่ีบา้นโคกแอกซ่ึงห่างจากเมืองหงสาเพียง 40 กิโลเมตรเท่านั้น 
เส้นทางรถไฟสายน้ีจีนจะเร่ิมก่อสร้างตั้งแต่ปี 2559 ใชร้ะยะเวลา 2 ปี และจะเสร็จสมบูรณ์ภายใน  
3 ปี ซ่ึงจีนจะใช้ประโยชน์ในการขนส่งสินคา้ลงมาและขนส่งทรัพยากรกลบัไปยงัประเทศจีนอีก
ดว้ย โดยเฉพาะเถา้จากการเผาไหมลิ้กไนตจ์ากโครงการโรงไฟฟ้าลิกไนซ์เมืองหงสา ซ่ึงในอนาคต
จะส่งกระแสไฟฟ้าเขา้สู่ประเทศไทย ร้อยละ 80 ซ่ึงส่งผลต่อการพฒันาเมืองหงสาให้เติบโตข้ึน 
ขณะเดียวกนัจีนยงัเขา้ไปปลูกพืชผลทางการเกษตรใน สปป.ลาวจ านวนมาก เม่ือไดผ้ลผลิตก็ตอ้ง
ขนกลบัผ่านเส้นทางสายน้ีดว้ย และในอนาคตแขวงอุดมไชยจะกลายเป็นทางแยกเช่ือมไทย-จีน 
และไทย-เดียนเบียนฟู ประเทศเวยีดนาม ท่ีมีระยะทางห่างจากอุดมไชยประมาณ 200 กิโลเมตร ใน
การพัฒนาทางด้านต่าง ๆ ของด่านพรมแดนห้วยโก๋นจะส่งผลดีต่อประเทศไทยในแง่ของ 
การอ านวยความสะดวกในการน าเขา้และส่งออกสินคา้ การอ านวยความสะดวกในการลงทุนใน
ประเทศไทย การแลกเปล่ียนทรัพยากรท่ีจ าเป็นระหวา่งประเทศ รวมทั้งรายไดท่ี้จะเพิ่มมากข้ึนจาก
นกัท่องเท่ียว และการเปิดประเทศเพื่อรองรับการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนภายในปี 2559 น้ี 
ดงันั้นการพฒันาด่านพรมแดนห้วยโก๋นจึงมีความส าคญัเป็นอย่างยิ่ง ทั้งน้ีเพื่อจะเป็นการรองรับ
ปริมาณสินคา้และปริมาณคนเขา้-ออกท่ีเพิ่มมากข้ึน (อา้งอิงจาก freightmaxad magazine, 2559) 

6) การคมนาคมขนส่งและการเดินทาง (ทางเดินรถ/รถประจ าทาง/เคร่ืองบิน) 
  การเดินทางไปยงัด่านบา้นห้วยโก๋น สามารถใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 101 
ระยะทางประมาณ 140 กิโลเมตร จากตัวจังหวดัน่าน นอกจากน้ียงัสามารถเดินทางไปยงั 
เมืองส าคัญทางภาคเหนือของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้ เช่น เมืองไชยบุรี  
แขวงไชยบุรี ตามทางหลวงหมายเลข 4 ระยะทางประมาณ 130 กิโลเมตร เมืองหลวงพระบาง 
แขวงหลวงพระบาง ระยะทางประมาณ 230 กิโลเมตร และเมืองไชย แขวงอุดมไชย ตามทางหลวง
หมายเลข 2W ระยะทางประมาณ 200 กิโลเมตร 
  7) ขอ้มูลสินคา้เกษตรน าเขา้-ส่งออกของจุดผา่นแดนถาวรบา้นหว้ยโก๋น 
 มูลค่าการน าเขา้และการส่งออกสินคา้เกษตรของจุดผา่นแดนถาวรบา้นห้วยโก๋น 
แสดงดงัตารางท่ี 4.4 
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ตารางท่ี 4.4 มูลค่าการน าเขา้-ส่งออก สินคา้เกษตรของจุดผา่นแดนถาวรบา้นหว้ยโก๋น ในปี 2558 

การน าเข้า การส่งออก 

ประเภทสินค้า มูลค่า (ล้านบาท) ประเภทสินค้า มูลค่า (ล้านบาท) 
ขา้วโพดเล้ียงสัตว ์ 89 น ้ามนัปิโตรเลียม 1,286 
มนัส าปะหลงั 10 เหล็กโครงสร้าง 337 
ลูกเดือย 9.5 ปูนซีเมนต ์ 118 
ลูกต๋าว 6.6 แผน่เหล็ก 55 
ดอกหญา้ท าไมก้วาด 6.4 หมอ้แปลงไฟฟ้า 39 
ถัว่ลิสงมีเปลือก 1.9 เหล็กเส้น 38 
ท่ี ม า :  Logistics Supply Chains and Trading Magazine Freight Max ( freightmaxad magazine) , 
 2559 

 จากตารางท่ี 4.4 แสดงถึงมูลค่าการน าเขา้-ส่งออก สินคา้เกษตรของจุดผา่นแดนถาวร
บา้นห้วยโก๋น ในปี 2558 จะเห็นวา่ มีมูลค่าการส่งออกมากกวา่การน าเขา้ โดยสินคา้เกษตรท่ีน าเขา้
มากท่ี สุดจากประเทศลาว คือ ข้าวโพดเล้ียงสัตว์ มี มูลค่า 89 ล้านบาท รองลงมา ได้แก่  
มนัส าปะหลงั (10 ลา้นบาท) ลูกเดือย (9.5 ลา้นบาท) ลูกต๋าว (6.6 ลา้นบาท) ดอกหญา้ท าไมก้วาด 
(6.4 ลา้นบาท) และถัว่ลิสงมีเปลือก (1.9 ลา้นบาท) ตามล าดบั ส่วนสินคา้ท่ีไทยส่งออกไปยงัลาว
ส่วนมากจะเป็นโครงเหล็กและส่วนประกอบในการก่อสร้าง ซ่ึงใชใ้นการก่อสร้างโรงไฟฟ้าหงสา 
โดยสินคา้ท่ีส่งออกมากท่ีสุด คือ น ้ามนัปิโตรเลียม มูลค่ากวา่ 1,286 ลา้นบาท 
 (ภาพการลงพื้นท่ีในภาคผนวก ก.) 

4.4 ด่านพรมแดนแม่สอด (แม่สอด-เมียวดี) 
1) ประวติัความเป็นมา 

  ด่านพรมแดนแม่สอดตั้งอยูเ่ชิงสะพานมิตรภาพไทย-พม่า (ฝ่ังไทย) ริมแม่น ้ าเมย 
ต าบลท่าสายลวด อ าเภอแม่สอด จงัหวดัตาก เป็นด่านท่ีตั้งข้ึนตามกฎกระทรวงการคลงั เพื่อใชเ้ป็น
ด่านตรวจของท่ีขนส่งจากเมืองเมียวดี ประเทศสหภาพพม่าผา่นเขตแดนทางบก เขา้มาประเทศไทย
ไปยงัด่านศุลกากรแม่สอด หรือตรวจของท่ีขนส่งจากด่านศุลกากรแม่สอดไปยงัเขตแดนทางบก 
เพื่อส่งออกไปยงัประเทศสหภาพพม่า โดยด่านพรมแดนแม่สอดแห่งน้ีได้ตั้งมาประมาณเกือบ  
60 ปีแล้ว มีช่ือเรียกตามกฎกระทรวงการคลังว่า “ด่านพรมแดนบ้านท่าสายลวด” อาคารด่าน
พรมแดนดงักล่าว กระทรวงการคลงัเป็นผูอ้นุมติัในส านกังบประมาณ จดัสรรเงินงบกลางปี 2541 
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ในรายการเงินส ารองฉุกเฉินและจ าเป็นให้กรมศุลกากรวา่จา้ง บริษทั แม่สอดซพัพลาย ด าเนินการ
ก่อสร้างในวงเงิน 4,490,000 บาท เร่ิมก่อสร้างเม่ือวนัท่ี 15 ตุลาคม 2541 และแล้วเสร็จในวนัท่ี  
13 เมษายน 2542 หลงัจากก่อสร้างแลว้เสร็จยงัไม่ทนัได้เขา้ใช้พื้นท่ี ทางการพม่าไดป้ระกาศปิด
พรมแดนเป็นการชั่วคราว และต่อมาได้ประกาศเปิดด่านพรมแดนให้มีการคา้ขาย ขา้มไปมาได้
ตามปกติ ส่วนราชการท่ีเก่ียวข้อง จึงได้เข้าใช้พื้นท่ีเพื่อให้บริการประชาชนท่ีเดินทางเข้าออก 
รวมทั้งตรวจสินคา้น าเขา้และส่งออก ตั้งแต่วนัท่ี 24 พฤศจิกายน 2542 เป็นตน้มา และไดเ้ปิดอาคาร
ด่านพรมแดนแม่สอด อยา่งเป็นทางการในวนัท่ี 30 มีนาคม 2543 (ด่านศุลกากรแม่สอด, 2557) 

2) สภาพทัว่ไป 
  ด่านพรมแดนแม่สอด เป็นด่านท่ีอยู่ในความก ากบัดูแลของด่านศุลกากรแม่สอด 
นบัเป็นอาคารท่ีมัน่คง และทางออก ท่ีส าคญัแห่งหน่ึงของประเทศ สามารถส่งเสริมการคา้ระหวา่ง
ประเทศไดเ้ป็นอยา่งดี มีสินคา้และคนเดินทางผา่นเขา้ออกเป็นจ านวนมาก ในช่วงระยะเวลา 60 ปี
ท่ีผ่านมามีการสร้างและร้ือถอนอาคารท่ีท าการหลายคร้ัง จนกระทัง่ในปัจจุบนัได้ก่อสร้างเป็น
อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ทรงรูปตวัยูคว  ่า ลกัษณะคลา้ยซุ้มประตู มีพื้นท่ีใชส้อย 302 ตารางเมตร 
เพื่อใช้เป็นท่ีท าการของด่านศุลกากร ด่านตรวจคนเขา้เมือง ด่านควบคุมโรค และด่านกกักนัพืช
และสัตว ์โดยชั้นบนท าเป็นห้องประชุมขนาด 24 ท่ีนั่ง สามารถจุผูเ้ขา้ร่วมประชุมได้ประมาณ  
50 คน นอกจากน้ี ในพื้นท่ียงัมีตลาดริมเมย หรือสุดประจิมท่ีริมเมย สะพานมิตรภาพไทย -พม่า 
(ประตูเช่ือมอนัดามนัสู่อินโดจีน) ตั้งอยูท่ี่ต  าบลท่าสายลวด สุดทางหลวงหมายเลข 105 (สายตาก-
แม่สอด) เป็นสะพานสร้างขา้มแม่น ้ าเมยระหวา่งอ าเภอแม่สอด จงัหวดัตากกบัเมืองเมียวดีสหภาพ
เมียนมาร์ มีความยาว 420 เมตร กวา้ง 13 เมตร สร้างเพื่อเช่ือมถนนสายเอเชียจากประเทศไทยสู่
สหภาพเมียนมาร์ ตลอดจนภูมิภาคเอเซียใต ้ถึงตะวนัออกกลางและยุโรป เป็นประตูสู่ อินโดจีน
และอันดามัน  แม่น ้ าเมย หรือแม่น ้ าต่องยิน  เป็นเส้นกั้ น เขตแดนไทย เมียนมาร์ท่ียาวถึง  
327 กิโลเมตร ซ่ึงเป็นพื้นท่ีเศรษฐกิจชายแดนท่ีส าคญัของไทย 
  3) การขา้มแดนด่านพรมแดนแม่สอด 
  การเดินทางขา้มฝ่ังไปเท่ียว จงัหวดัเมียวดี ของพม่า ตรงขา้มตลาดริมเมย อ าเภอ
แม่สอด จงัหวดัตาก จะตอ้งท าหนงัสือผา่นแดนชัว่คราว (Temporary Border Pass) หรือ “บตัรผา่น
แดนชัว่คราว” ก่อน โดยจะมีลกัษณะเป็นกระดาษขนาด A4 ท่ีมีภาพถ่ายและขอ้มูลบตัรประจ าตวั
ของเรา ท าหนา้ท่ีเสมือนวซ่ีา แต่ใชไ้ดเ้พียงคร้ังเดียวเท่านั้น บตัรน้ีมีขอ้ดี คือ สามารถท าไดร้วดเร็ว 
ใช้เวลาเพียง 10 นาที และค่าธรรมเนียมไม่แพง การท าบัตรผ่านแดนสามารถท าบัตรได้ท่ี 
“ส านักงานออกหนังสือชัว่คราว อ าเภอแม่สอด จงัหวดัตาก” ท่ีเดียวเท่านั้น ไม่สามารถท าท่ีด่าน
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ตรงสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมาร์ได้ ซ่ึงเปิดท าการทุกวนั ไม่เวน้วนัหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา  
5.30 น. - 20.30 น. 
  เอกสารท่ีใช้ในการท าบตัรผ่านแดนชั่วคราว ไดแ้ก่ บตัรประจ าตวัประชาชนตวั
จริงเท่านั้น โดยไม่ตอ้งถ่ายเอกสาร ยื่นให้เจา้หน้าท่ีไดเ้ลยโดยไม่ตอ้งกรอกแบบฟอร์ม เพราะทาง
เจา้หนา้ท่ีจะดึงขอ้มูลจากเลขบตัรประจ าตวัประชาชนจากฐานขอ้มูลทะเบียนราษฎร์ เด็กอายุต  ่ากวา่ 
12 ปี ไม่ตอ้งท าหนงัสือผา่นแดน เพียงแต่แจง้เจา้หนา้ท่ีเพื่อขอระบุช่ือผูร่้วมติดตามกบัหนงัสือผา่น
แดนของผูป้กครอง (บิดาหรือมารดา) และเด็กอายุระหว่าง 12–15 ปี สามารถท าหนงัสือผา่นแดน
ได ้แต่ตอ้งได้รับความยินยอมจากผูป้กครอง และการเดินทางเขา้-ออก ตอ้งอยู่ในความดูแลของ
ผูป้กครอง 
  ค่าธรรมเนียมในการผ่านแดน จะมีการจ่ายค่าธรรมเนียม 2 คร้ัง แบ่งเป็นฝ่ังไทย 
และฝ่ังพม่า รวมทั้งส้ิน 50 บาท คือ การท าหนงัสือผา่นแดนท่ีไทย เสียค่าธรรมเนียม คนละ 30 บาท 
การเดินขา้มด่านแม่สอด-เมียวดี จากเมืองไทยใหเ้ขา้ทางฝ่ังซ้าย และเม่ือผา่น ตม. พม่าใหย้า้ยไปฝ่ัง
ขวา พร้อมกบัเสียค่าธรรมเนียมอีกคนละ 20 บาท และจะมีการแลกบตัรกบับตัรผา่นแดน (หากมา
เป็นหมู่คณะ แลกแค่คนเดียว) และควรเก็บบตัรเอาไวอ้ยา่งดีเพื่อแลกคืนในตอนกลบั 
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4) เส้นทางการคมนาคมขนส่งระหวา่งประเทศของด่านพรมแดนแม่สอด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

ภาพท่ี 4.4 เส้นทางการคมนาคมขนส่งระหวา่งประเทศของด่านพรมแดนแม่สอด 
แหล่งท่ีมา: ด่านศุลกากรแม่สอด, 2557 

   5) ศักยภาพของด่านพรมแดนแม่สอด และโอกาสการติดต่อการค้าและ 
การท่องเท่ียว 

  พรมแดนแม่สอดได้รับการจดัตั้งให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก (แม่สอด-พบ
พระ-แม่ระมาด) อยู่บนเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจ (East-West Economic Corridor- EWEC) และ
เป็นศูนย์กลางประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economics Communit-AEC) ท าให้ เป็น
ทางเลือกเพิ่มเติมของกิจการท่ีลงทุนในพม่า เขตเศรษฐกิจพิเศษตาก (แม่สอด SEZ) ถือเป็นหน่ึงใน
เขตเศรษฐกิจพิเศษน าร่องท่ีรัฐบาลให้ความส าคัญมากท่ีสุดจากศักยภาพทางเศรษฐกิจและ
พรมแดนท่ีเช่ือมต่อกบัพม่า โดมีสัดส่วนการส่งออกถึงร้อยละ 10 ของมูลค่าการส่งออกชายแดน
ทั้งหมดของไทย การคา้ชายแดนผา่นด่านศุลกากรมีมูลค่าสูงท่ีสุดในภาคเหนือ และมีมูลค่าสูงเป็น
อนัดบัสองของด่านการคา้ชายแดนไทย-เมียนมาร์ รองจากด่านสังขละบุรี ทั้งน้ี ศกัยภาพของแม่
สอด SEZ มาจากต าแหน่งทางภูมิศาสตร์เป็นส าคญั โดยเฉพาะส าหรับกิจการท่ีน าเขา้วตัถุดิบหรือ
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ส่งสินคา้ไปจ าหน่ายในพม่า ตลอดจนกิจการท่ีตอ้งการใชแ้รงงานเขม้ขน้ ซ่ึงไดรั้บการยกระดบัให้
สะดวกยิ่งข้ึนผ่านการผ่อนผนักฎเกณฑ์ดา้นนโยบายแรงงานท่ีอนุญาตให้กิจการในแม่สอด SEZ 
สามารถใช้แรงงานแบบไป -กลับได้ รวมไปถึงสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีในรูปแบบของ 
การยกเวน้ภาษีเงินได้นิติบุคคล รวมไปถึงการยกเวน้อากรขาเข้าและค่าใช้จ่ายท่ีอนุญาตให้หัก
เพิ่มเติม (Double tax-deductible expense) จึงท าให้แม่สอดกลายเป็นพื้นท่ีทางเศรษฐกิจใหม่ท่ีจะ
เอ้ือประโยชน์แก่นักลงทุนและผูป้ระกอบการท่ีใช้แรงงานเขม้ขน้ในการผลิต โดยเฉพาะกิจการ
ขนาดกลางและขนาดยอ่มในไทยท่ีตอ้งการขยายตลาดเป้าหมายไปยงัพม่า แต่ยงัไม่พร้อมรับความ
เส่ียงจากการลงทุนในต่างประเทศ และไม่มีหุน้ส่วนทางยทุธศาสตร์ (Strategic partner) 
  นอกจากน้ีด่านพรมแดนแม่สอดยงัมีแหล่งแลกเปล่ียนสินคา้ขนาดใหญ่ คือ ตลาด
ริมเมย ซ่ึงถือเป็นสถานท่ีติดต่อคา้ขายท่ีส าคญัระหว่างไทย-พม่า โดยมีแม่น ้ าเมยเป็นเส้นกั้นเขต
ชายแดนไทย-พม่า เป็นตลาดขายสินคา้น าเขา้จากประเทศอินเดียและจีน ซ่ึงตลาดแห่งน้ีเป็นแหล่ง
ค้าขายอัญมณีท่ีมีช่ือเสียง เช่น หยก ทับทิม และพลอยสีจากพม่า ซ่ึงมีทั้ งแปรรูปเป็นอัญมณี
เรียบร้อยแลว้ และยงัไม่ไดแ้ปรรูปอีกมากมาย ตลอดจนงานหตัถกรรม เฟอร์นิเจอร์ วตัถุโบราณท่ี
ท าจากไมส้ัก มูลคา้การคา้ขายชายแดน ภาพรวมเศรษฐกิจของอ าเภอแม่สอด เติบโตเฉล่ียร้อยละ 20 
ทุกปี ถือเป็นการคา้ชายแดนท่ีมีมูลค่าส่งออกสูงท่ีสุดทางภาคเหนือของไทย โดยมูลค่าส่งออก  
ปี 2554 มูลค่า 2.1 หม่ืนลา้นบาท ปี 2555 มูลค่า 3.7 หม่ืนลา้นบาท ปี 2556 มูลค่า 4.3 หม่ืนลา้นบาท 
และปี 2557 (เดือน ม.ค.-ก.พ.) ยอดถึง 8.6 พนัลา้นบาท คาดส้ินปีมูลค่าจะถึง 5 หม่ืนลา้นบาท ซ่ึงมี
สัดส่วนเกือบร้อยละ 55 ของมูลค่าส่งออกของไทย ส่วนการน าเขา้สูงข้ึนเช่นกนั ปี 2554 มูลค่า  
8 พนัล้านบาท ปี 2555 มูลค่า 1.4 หม่ืนล้านบาท ปี 2556 มูลค่า 2.7 หม่ืนล้านบาท ซ่ึงนายกิตติ  
สุทธิสัมพนัธ์ นายด่านศุลกากรแม่สอด จงัหวดัตาก กล่าวว่า การค้าขายชายแดนด่านศุลกากร 
แม่สอด-เมียวดี ปีงบประมาณ 2558 มีมูลค่าเท่ากบั 66,796.79 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากปี 2557 ร้อยละ 
12.30 ส่วนหน่ึงมาจากการเปิดใชเ้ส้นทางแม่สอด-เมียวดี-กอกาเรก ท าใหร้ถสินคา้วิง่ผา่นไป-มาได้
ทุกวนั ท าให้สินคา้มีมูลค่าเพิ่มข้ึน จากเดิมท่ีรถสินคา้ตอ้งวิ่งแบบวนัเวน้วนั และนบัจากน้ีไปมูลค่า
การค้าชายแดนด่านแม่สอด-เมียวดี จะเพิ่มสูงข้ึนเร่ือย ๆ (ผู ้จ ัดการออนไลน์ , 2558) ดังนั้ น  
การพฒันาด่านแม่สอดจึงเนน้ท่ี การคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ เพื่อเสริมสร้างและขยายโอกาส
ทางการคา้ การลงทุน ร่วมกนัระหวา่งประเทศไทยกบัประเทศเพื่อนบา้น การพฒันาอุตสาหกรรม
และแรงงานให้มีความเขม้ขน้มากข้ึน และการพฒันาบริหารจดัการด่านพรมแดนและการอ านวย
ความสะดวกกิจกรรมทางเศรษฐกิจขา้มพรมแดน 
   
  



172 
 

  6) การคมนาคมขนส่งและการเดินทาง (ทางเดินรถ/รถประจ าทาง/เคร่ืองบิน) 
   6.1) ทางบก 
  (1) ทางรถยนต์ รถยนต์จากกรุงเทพฯ สามารถใช้เส้นทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) แล้วเขา้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 32 (ถนนสายเอเชีย) 
ผา่นประตูน ้ าพระอินทร์ จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สิงห์บุรี ชยันาท เขา้นครสวรรค์แลว้
แยกซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 1 อีกคร้ัง ผ่านเข้าก าแพงเพชร และตรงไปจังหวดัตาก รวม
ระยะทาง 426 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชัว่โมงคร่ึง จากอ าเภอเมืองตาก ใชท้างหลวง
แผน่ดินหมายเลข 12 ถึงอ าเภอแม่สอด ระยะทางอีกประมาณ 86 กิโลเมตร โดยใชเ้วลาอีกประมาณ  
1 ชัว่โมงคร่ึง 
 ส่ วน เส้ นท างแม่ สอด -พบพระ -อุ้ม ผาง  ระยะท างประมาณ  
164 กิโลเมตร ซ่ึงการเดินทางช่วงน้ีเป็นภูเขาสลับซับซ้อน ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง  
ไม่ควรเดินทางกลางคืน รวมการเดินทางจากกรุงเทพฯ ถึงอุม้ผางประมาณ 9 ชัว่โมง 
 (2) ทางรถไฟ การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟม.) ของบประมาณ 
ปี2558 เพื่อศึกษาความเหมาะสมรถไฟทางคู่สายนครสวรรค-์ก าแพงเพชร-ตาก-แม่สอด  
 (3) ทางรถโดยสารประจ าทาง สถานีขนส่งแม่สอดเป็นศูนยก์ลาง
เช่ือมการขนส่งอ าเภอท่าสองยาง แม่ระมาด พบพระ และอุม้ผาง ซ่ึงเป็นอ าเภอชายแดนก่อนเช่ือม
ตวัเมืองตาก จงัหวดัอ่ืน และกรุงเทพมหานคร มีรถขนส่งสาธารณะผ่านสถานีขนส่งแม่สอด  
14 สาย เดินรถวนัละ 373 เท่ียว  

 6.2) ทางน ้า 
   ในอ าเภอแม่สอด มีบริการเรือยนต์และแพขา้มฟากแม่น ้ าเมย ระหว่าง
ไทย-พม่า เฉพาะฝ่ังไทย การขนสินคา้เขา้ออกจะขนผ่าน 19 ท่าขา้ม ท่ีไดรั้บอนุมติัเป็นคลงัสินคา้
ชัว่คราวตามกฎหมายศุลกากร ซ่ึงเป็นการขนสารพดัสินคา้ท่ีผา่นพิธีการทางศุลกากรของไทยแลว้ 
แต่บางประเภท ก็จ  าเป็นตอ้งขนส่งผา่นท่าขา้ม เพื่อเล่ียงก าแพงภาษีของพม่า ท่ีมีการตั้งไวสู้งเพราะ
ระบุไวเ้ป็นสินคา้หา้มน าเขา้ 
   6.3) ทางอากาศ 
   ท่าอากาศยานแม่สอด เป็นสนามบินอนุญาต ท่ีตั้ ง Location Indicator 
VTPM ต าบลท่าสายลวด หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ กองทพัอากาศ และกรมการขนส่งทางอากาศ 
กระทรวงคมนาคม ปัจจุบนัมีสายการบินให้บริการอยู ่1 สายการบิน คือ นกแอร์ เส้นทางบิน ดอน
เมือง-แม่สอด วนัละ 4 เท่ียวบิน 
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  7) ขอ้มูลสินคา้เกษตรน าเขา้-ส่งออกของด่านพรมแดนแม่สอด (แม่สอด-เมียวดี) 
 มูลค่าการน าเขา้และการส่งออกสินคา้เกษตรของด่านพรมแดนแม่สอด แสดงดงั
ตารางท่ี 4.5 

ตารางท่ี 4.5  มูลค่าการน าเข้า-ส่งออก สินค้าเกษตรของด่านพรมแดนแม่สอด ในช่วงวนัท่ี 1 
 ตุลาคม 2559 ถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 

การน าเข้า การส่งออก 

ประเภทสินค้า มูลค่า (ล้านบาท) ประเภทสินค้า มูลค่า (ล้านบาท) 
โค-กระบือ มีชีวติ 1,376 น ้าตาลทราย 4,783 
ถัว่ลิสง (ส่วนมาก AFTA) 1,028 นมถัว่เหลือง 853 
พริกแหง้ (ใชสิ้ทธิ AFTA) 154 น ้ามนัพืช 651 
มะขามเปียก 94 บะหม่ีก่ึงส าเร็จรูป 619 
เมล็ดมะม่วงหิมพานต ์ 70 ผงชูรส 578 
ท่ีมา: ด่านศุลกากรแม่สอด, 2560 

  จากตารางท่ี 4.5 แสดงถึงมูลค่าการน าเขา้-ส่งออก สินคา้เกษตรของด่านพรมแดน
แม่สอด ในช่วงวนัท่ี 1 ตุลาคม 2559 ถึงวนัท่ี 30 กันยายน 2560 จะเห็นว่า มีมูลค่าการส่งออก
มากกวา่การน าเขา้ โดยสินคา้เกษตรท่ีน าเขา้มากท่ีสุดจากประเทศพม่า คือ โค-กระบือ มีชีวติ มูลค่า  
1,376 ลา้นบาท รองลงมา ได้แก่ ถัว่ลิสง (ส่วนมาก AFTA) (1,028 ล้านบาท) พริกแห้ง (ใช้สิทธิ 
AFTA) (154 ล้านบาท) มะขามเปียก (94 ล้านบาท) และเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ (70 ล้านบาท) 
ตามล าดบั ส่วนสินคา้ท่ีไทยส่งออกไปยงัพม่ามากท่ีสุด คือ น ้ าตาลทราย มูลค่ากวา่ 4,783 ลา้นบาท 
รองลงมา ได้แก่ นมถั่วเหลือง (853 ล้านบาท) น ้ ามันพืช (651 ล้านบาท) บะหม่ีก่ึงส าเร็จรูป  
(619 ลา้นบาท) และผงชูรส (578 ลา้นบาท) ตามล าดบั 
 (ภาพการลงพื้นท่ีในภาคผนวก ก.)  

4.5 ด่านแม่สาย-ท่าขีเ้หลก็ จังหวดัเชียงราย 
1) ประวติัความเป็นมา 

  ด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวดัเชียงราย ก่อตั้ งประมาณปี พ.ศ. 2480 ใช้ช่ือว่า  
“ด่านตรวจคนเขา้เมืองแม่สาย” ต่อมาในปี พ.ศ. 2521 ยกฐานะเป็นด่านตรวจคนเขา้เมืองจงัหวดั  
มีต าแหน่งสารวตัร เป็นหัวหน้าด่าน โดยใช้ช่ือ “ด่านตรวจคนเข้าเมืองจงัหวดัเชียงราย” ในปี  
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พ.ศ. 2536 ยกฐานะเป็นราชการบริหารส่วนกลาง เป็นด่านตรวจคนเขา้เมืองระดบัชั้นท่ีหน่ึง ระดบั
กองก ากบัการ มีผูก้  ากบัการเป็นหวัหนา้ด่าน 
  ตลาดแม่สายเป็นตลาดการคา้ชายแดนท่ีมีช่ือเสียงมานานหลายสิบปี เน่ืองจากชาว
พม่าและชนกลุ่มน้อยจะเขา้มาซ้ือสินคา้อุปโภคบริโภคต่าง ๆ จากฝ่ังไทยอยา่งคึกคกั นกัท่องเท่ียว
สามารถเดินขา้มไปท่องเท่ียวท่าข้ีเหล็กไดโ้ดยไม่ตอ้งออกหนงัสือผา่นแดน ภายหลงัเกิดการรบพุ่ง
ระหวา่งรัฐบาลพม่ากบักองก าลงัชนกลุ่มนอ้ย และกลายเป็นปัญหาขดัแยง้ระหวา่งสองประเทศ จึง
มีการปิดด่านอยู่เนือง ๆ แต่ก็มีการเจรจาจนสถานการณ์คล่ีคลายไปดว้ยดี อยา่งไรก็ตามปัญหาชน
กลุ่มนอ้ย ยาเสพติด ท าให้การผา่นแดนตอ้งเป็นไปอยา่งเขม้งวด คนไทยจึงตอ้งท าหนงัสือผา่นแดน
หากตอ้งการไปท่องเท่ียวท่ีท่าข้ีเหล็ก 

2) สภาพทัว่ไป 
  อ าเภอแม่สาย อยู่ห่างจากตวัเมืองเชียงรายประมาณ 61 กิโลเมตร ตามทางหลวง
หมายเลข 110 เป็นอ าเภอเหนือสุดของประเทศไทย ติดกบัจงัหวดัท่าข้ีเหล็ก สหภาพพม่า ตั้งอยูเ่ชิง
สะพานขา้มชายแดนไทย-พม่า โดยมีแม่น ้ าแม่สายเป็นพรมแดน มีสะพานเช่ือมเมืองทั้งสองเขา้
ดว้ยกนั ทั้งชาวไทยและชาวพม่าเดินทางไปมาหาสู่คา้ขายกนัไดโ้ดยเสรี นกัท่องเท่ียวชาวไทยนิยม
เดินทางไปยงั ท่าข้ีเหล็ก สหภาพพม่า เพื่อซ้ือสินคา้พื้นเมืองและสินคา้ราคาถูก เช่น ตะกร้า เคร่ือง
ทองเหลือง สบู่พม่า สมุนไพร ถา้อยู่แค่ฝ่ังแม่สายจะไม่ค่อยมีสินคา้มากเน่ืองจากประเทศไทย มี
กฎหมายทางดา้นลิขสิทธ์ิและภาษี พม่า และเป็นจุดเดินทางท่องเท่ียวไปถึงเชียงตุง (ประเทศจีน) 
ไดโ้ดยทางรถยนต ์
  ป้ายช่ือด่านพรมแดนแม่สายและด่านศุลกากรแม่สาย จุดผ่านแดนถาวรแม่สาย 
ตั้งอยู่บา้นเลขท่ี 117 หมู่ท่ี 10 บา้นป่ายางผาแตก ต าบลเวียงพางค า อ าเภอแม่สาย จงัหวดัเชียงราย 
ประเทศไทย เช่ือมต่อกบั ด่านพรมแดนท่าข้ีเหล็ก แขวงท่าข้ีเหล็ก รัฐฉาน ประเทศพม่า จดัตั้งข้ึน
เม่ือวนัท่ี 15 สิงหาคม พ.ศ. 2540 เป็นท่ีตั้ งของ ด่านตรวจคนเข้าเมืองจงัหวดัเชียงราย และด่าน
ศุลกากรแม่สาย 
  ด่านตรวจคนเข้าเมืองจงัหวดัเชียงราย มีพื้นท่ีในเขตรับผิดชอบ 2 จงัหวดั คือ 
จงัหวดัเชียงราย และจงัหวดัพะเยา โดยมี ด่านตรวจคนเขา้เมืองอยูใ่นความปกครอง ดงัน้ี (1) ด่าน
ตรวจคนเขา้เมืองเชียงแสน ตั้งอยู ่ณ ต าบลเวียง อ าเภอเชียงแสน จงัหวดัเชียงราย (2) ด่านตรวจคน
เขา้เมืองเชียงของ ตั้งอยู่ ณ ต าบลเวียง อ าเภอเชียงของ จงัหวดัเชียงราย และ (3) ด่านตรวจคนเขา้
เมือง ท่าอากาศยานเชียงราย ตั้งอยู่ ณ ภายในท่าอากาศยานนานาชาติแม่ฟ้าหลวงเชียงราย ต าบล
บา้นดู่ อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงราย 
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3) การขา้มแดนด่านแม่สาย 
  ด่านแม่สายเปิดท าการเวลา 06.30 น. – 18.30 น. ทุกวนั ส่วนส านกังานด่านตรวจ
คนเขา้เมืองอ าเภอแม่สาย เปิดท าการ 08.30 น. – 16.30 น. ทุกวนัยกเวน้ วนัเสาร์เปิดท าการคร่ึงวนั 
ในส่วนของแผนก งานบริการและงานขออยูต่่อ และปิดท าการวนัอาทิตย ์และวนัหยุดนกัขตัฤกษ ์
การขา้มแดนไปประเทศพม่าเพียงแต่ไปแสตมป์วซ่ีาท่ีด่านทั้งฝ่ังไทยและฝ่ังพม่า สามารถท่องเท่ียว
ไดไ้ม่เกิน 5 กิโลเมตร ในเขตพม่าแต่ถา้ตอ้งการเดินทางไปไกลกวา่นั้นตอ้งขอท าวซ่ีาเขา้ประเทศท่ี
ด่านพม่า การท าวีซ่าเขา้ประเทศพม่าประมาณ 1,000-1,300 บาท ในการขา้มแดนไปประเทศพม่า
ตอ้งท าบตัรผา่นแดนฝ่ังไทย 30 บาท และฝ่ังพม่า 10 บาท (เดินเทา้) แต่ถา้น ารถยนตเ์ขา้ไปตอ้งเสีย
อีก ประมาณ 10 บาทข้ึนไป การเดินทางไปเท่ียวประเทศพม่า เม่ือเดินทางผา่นด่านพม่าเขา้ไปแลว้
จะมีคิวรถโดยสาร รถมอเตอร์ไซด์รับจา้ง เขา้ไปในเมือง หรือนกัท่องเท่ียวสามารถเหมารถเขา้ไป
ได ้
  ขั้นตอนการท าหนงัสือผา่นแดน (เร็วมากใชเ้วลาประมาณ 5 นาที) บตัรท่ีใชย้ืน่ใน
การท าหนงัสือผา่นแดน บตัรประชาชน, บตัรขา้ราชการ หรือ ใบขบัข่ี (อยา่งใดอย่างหน่ึงเท่านั้น) 
การยืน่บตัรจะยื่นท่ีช่องบริการ 1-19 แลว้รอรับหนงัสือผา่นแดน (กระดาษ A4 1 แผน่) พร้อมช าระ
ค่าธรรมเนียม คนละ 30 บาท ถา้มาเป็นกลุ่มให้รวบรวมบตัรแลว้ยื่นทีเดียว สามารถฝากคนอ่ืนยื่น
ให้ได ้เม่ือไดห้นงัสือผา่นแดนแลว้ให้ลงช่ือในเอกสาร สามารถน าไปใชผ้า่นแดนไดเ้ลย ถา้ท าตาม
ขั้นตอนน้ีจะใช้เวลาไม่เกิน 5 นาที หนงัสือผ่านแดนเป็นเอกสารส าคญั ตอ้งเก็บไวอ้ย่างดี ขากลบั
เจา้หนา้ท่ีฝ่ังไทยจะเรียกเก็บคืน  
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4) เส้นทางการคมนาคมขนส่งระหวา่งประเทศของด่านแม่สาย  
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.5 เส้นทางการคมนาคมขนส่งระหวา่งประเทศของด่านแม่สาย 
แหล่งท่ีมา: อรัญญา ศิริผล, 2556 

5) ศักยภาพของด่านชายแดนแม่สาย และโอกาสการติดต่อการค้าและ 
การท่องเท่ียว 

  ท่าข้ีเหล็ก จงัหวดัชายแดนของพม่า ซ่ึงจะจ าหน่ายสินค้านานาชนิด ประเภท 
อญัมณี พลอยสี ทบัทิม หยก เคร่ืองใช้ไฟฟ้าคุณภาพต ่า ราคาถูกจากประเทศจีน อาหารทะเลแห้ง  
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เหลา้ และบุหร่ี (ซ่ึงมกัเป็นของปลอม) เม่ือขา้มมาฝ่ังท่าข้ีเหล็กจะมีรถสามลอ้เชิญชวนให้นัง่รถไป
ท่องเท่ียวเจดียช์เวดากองจ าลอง ซ่ึงอยู่ลึกเขา้ไปจากชายแดนประมาณ 2 กิโลเมตร ลกัษณะเป็น
เจดียสี์ทองแบบพม่า สร้างจ าลองมาจากเจดียช์เวดากองท่ีเมืองยา่งกุง้ ราคา 50-80 บาท นอกจากน้ี
ยงัมีมอเตอร์ไซครั์บจา้งพาไปยงัจุดต่าง ๆ ของเมืองยา่งกุง้ เช่น ตลาดพลอย 20 บาท แต่ควรตกลง
ราคาก่อนวา่เป็นราคาเท่ียวเดียว หรือราคาเหมา ร้านคา้ในแถบนั้นคนขายจะพูดภาษาไทยไดทุ้กคน 
บางร้านคนขายเป็นคนไทย ราคาสินคา้ท่ีตั้งไวจ้ะเป็นราคาท่ีเผื่อการต่อรอง และเงินท่ีใชใ้นการซ้ือ
ขายจะใชเ้งินบาทเช่นเดียวกบัไทย 

6) การคมนาคมขนส่งและการเดินทางจากจังหวดัเชียงใหม่ (ทางเดินรถ/รถ
ประจ าทาง/เคร่ืองบิน)  

 6.1) รถยนต์ส่วนตวั ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 ตรงไปจนถึงแม่สาย สามารถ
จอดรถได้ท่ีริมถนนทั้ง 2 ฝ่ัง หรือจะวนลอดสะพานข้ามแดน ด้านล่างสะพานจะมีท่ีรับฝากรถ 
คนัละ 50 บาท 
 6.2) รถโดยสารประจ าทาง จากเชียงรายนัง่รถบสัสายเชียงราย-แม่สาย รถจะ
ไปจอดสถานีขนส่งก่อนถึงตลาดแม่สาย 
  7) ขอ้มูลสินคา้เกษตรน าเขา้-ส่งออกของด่านแม่สาย-ท่าข้ีเหล็ก 
 ข้อมูลจากประชาชาติธุรกิจออนไลน์ (2556) รายงานว่า ในไตรมาสแรกของ 
ปี 2556 (ช่วงมกราคม - มีนาคม) พบวา่มีมูลค่าการคา้รวม 3,896.01 ลา้นบาท แบ่งเป็นการส่งออก
มูลค่า 3,799.23 ล้านบาท และน าเขา้ 96.78 ล้านบาท โดยแสดงรายสินค้าเป็นสัดส่วนดงัตาราง 
ท่ี 4.6   

ตารางท่ี 4.6 รายการสินคา้น าเขา้-ส่งออก ของด่านแม่สาย-ท่าข้ีเหล็ก ในปี 2556 

การน าเขา้ การส่งออก 
ประเภทสินคา้ สัดส่วน (ร้อยละ) ประเภทสินคา้ สัดส่วน (ร้อยละ) 
ไมแ้ปรรูปและผลิตภณัฑ ์ 65.42 สินคา้อุปโภค-บริโภค 24.62 
สินคา้กสิกรรม 22.58 สินคา้เช้ือเพลิง 16.13 
สินคา้แร่ 5.34 สุรา 12.56 
ส่ิงทอ 0.18 ยานพาหนะและอุปกรณ์ 6.71 
สินคา้อุปโภค-บริโภค 0.08 สินคา้กสิกรรม 1.99 
  น ้ามนัปาลม์ 1.68 
ท่ีมา: ส านกังานพาณิชย ์จงัหวดัเชียงราย, 2557 
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 จากตารางท่ี 4.6 แสดงรายการสินคา้น าเขา้-ส่งออก ของของด่านแม่สาย-ท่าข้ีเหล็ก ใน
ปี 2556 พบวา่ มีสินคา้น าเขา้จากพม่าสูงท่ีสุด คือ ไมแ้ปรรูปและผลิตภณัฑ์ ร้อยละ 65.42 รองลงมา 
คือ สินคา้กสิกรรม ร้อยละ 22.58 ส่วนการส่งออกของไทยไปยงัพม่านั้น สินคา้ส่วนมากท่ีส่งออก 
คือ สินคา้อุปโภค-บริโภค ร้อยละ 24.62 และมีสินคา้เกษตร คือ สินคา้กสิกรรม ร้อยละ 1.99 และ
น ้ามนัปาลม์ ร้อยละ 1.68 
 จากส านกังานพาณิชย ์จงัหวดัเชียงราย (2557) แจง้วา่ ในช่วงเดือน มกราคม-ธนัวาคม 
พ.ศ. 2557 การค้าชายแดนระหว่างไทย-พม่าของด่านแม่สาย-ท่าข้ีเหล็ก มีมูลค่าการค้ารวม 
17,494.56 ล้านบาท แบ่งเป็นการส่งออก 16,940.57 ล้านบาท เพิ่มข้ึนจากช่วงเดียวกนัของปีก่อน 
1,699.53 ลา้นบาท โดยสินคา้ท่ีส่งออกส่วนใหญ่เป็นสินคา้เกษตร ยางพารา เศษยางพารา สินคา้
เช้ือเพลิง วสัดุก่อสร้าง เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า สินคา้ประมงและปศุสัตว ์เคร่ืองจกัร 
ไม่ใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ เป็นส าคญั ส่วนการน าเขา้มีมูลค่ารวม 553.99 ล้านบาท โดยเป็นสินคา้
หมวดไมแ้ปรรูปและผลิตภณัฑ์ (ไมซุ้งสัก) สินคา้เบ็ดเตล็ด และของใชป้ระจ าวนั (อุปโภคบริโภค) 
เป็นส าคญั 
   (ภาพการลงพื้นท่ีในภาคผนวก ก.) 
 




