รายงานการวิจัย

เรื่อง การพัฒนาศักยภาพจุดผ่านแดนไทย-ลาว
A Potential Development on Thailand-Laos Border Checkpoints

รองศาสตราจารย์ ดร.ภูพงษ์ พงษ์เจริญ และคณะ

ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสานักงานการวิจัยแห่งชาติ
ประจาปีงบประมาณ 2563
ตุลาคม พ.ศ. 2564

รายงานการวิจัย
แผนงานวิจัยเรื่อง การพัฒนาศักยภาพจุดผ่านแดนไทย-ลาว

A Potential Development on Thailand-Laos Border Checkpoints
รองศาสตราจารย์ ดร.ภูพงษ์
รองศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์
นายสมศักดิ์
ดร.นัทธ์หทัย
ดร.เจษฏา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วชิระ

พงษ์เจริญ
ดวงพัสตรา
วิเศษเรื่องโรจน์
เครบส์
โพธิ์จันทร์
วิจิตรพงษา

ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสานักงานการวิจัยแห่งชาติ
ประจาปีงบประมาณ 2563
ตุลาคม พ.ศ. 2564

กิตติกรรมประกาศ
แผนงานวิจัย เรื่อง การพัฒ นาศักยภาพจุดผ่านแดนไทย-ลาว ได้ดาเนินงานสาเร็จ ลุล่วงได้ด้วยดีนั้น
คณะผู้ วิจั ย ขอกราบขอบพระคุณ ส านั ก งานการวิจัยแห่ งชาติ (วช.) ที่ได้ให้ ทุ นอุ ดหนุ นการวิจัย ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563
คณะผู้วิจัยขอขอบพระคุณคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ รศ.รอ.ดร.ชูวิทย์ สุจฉายา ร.น. รศ.ดร.
ยงยุทธ แฉล้มวงษ์ ผศ.สุภาวดี โพธิยะราช รวมถึงผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่าน ที่ให้คาปรึกษาและชี้แนะแนวทางในการ
ทางานวิจัยครั้งนี้จนสาเร็จสมบูรณ์
ผู้วิจัยขอขอบพระคุณหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา ในพื้นที่ศึกษา ตลอดจนผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนทั้ง ในประเทศและ สปป.ลาว ซึ่งได้มอบข้อมูลที่เป็นประโยชน์ อีกทั้ งยังอานวยความ
สะดวกให้กับนักวิจัยเป็นอย่างดี เมื่อครั้งลงพื้นที่เก็บข้อมูล ณ จุดผ่านแดนต่าง ๆ
คณะผู้วิจัยหวังว่า ผลการศึกษาฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและเป็นฐานข้อมูลสาหรับต่อยอด
เชิ งพื้ น ที่ และผลั ก ดั น เข้ าสู่ ก ารพั ฒ นาในระดั บ นโยบายต่อ ไป ส าหรับ ข้ อบกพร่อ งต่ างที่ อาจจะเกิด ขึ้น นั้ น
คณะผู้วิจั ยขอน้อมรับ ผิดเพีย งผู้ เดียว และยินดีที่จะรับฟังคาแนะนาจากทุกท่านที่ได้เข้ามาศึกษา เพื่อเป็น
ประโยชน์ในการพัฒนาโครงการงานวิจัยต่อไป

คณะวิจัย
ตุลาคม พ.ศ. 2564

ก

บทสรุปผู้บริหาร

(Executive Summary)
1. รายละเอียดเกี่ยวกับแผนงานวิจัย
1.1 ชื่อเรื่อง ภาษาไทย / ภาษาอังกฤษ
การพัฒนาศักยภาพจุดผ่านแดนไทย-ลาว / A Potential Development on Thailand-Laos Border
Checkpoints
1.2 ชื่อคณะผู้วิจัย หน่วยงานที่สังกัด หมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร e-mail
หัวหน้าแผนงาน
รองศาสตราจารย์ ดร.ภูพงษ์ พงษ์เจริญ
หน่วยงานที่สังกัด
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ที่อยู่
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ตาบลท่าโพธิ์ อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์
0-5596-4201, 0-5596-4256 โทรสาร 0-5596-4000
e-mail
pupongp@nu.ac.th
ผู้ร่วมวิจัยคนที่ 1
หน่วยงานที่สังกัด
ที่อยู่

โทรศัพท์
e-mail
ผู้ร่วมวิจัยคนที่ 2
หน่วยงานที่สังกัด
ที่อยู่

โทรศัพท์
e-mail

รองศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์ ดวงพัสตรา
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 623
อาคารอนุสรณ์ 50 ปี ชั้น 4 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330
0-2218-5738
โทรสาร 0-2251-3718
chackrit@hotmail.com, chackrit@cbs.chula.ac.th
นายสมศักดิ์ วิเศษเรื่องโรจน์
Thai International Freight Forwarders Association (TIFFA)
Thai International Freight Forwarders Association (TIFFA)
เลขที่ 19 ชั้น 4 ถนนศรีนครินทร์ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ
10260
081-835-8475
โทรสาร somsakwise@outlook.com

ข

ผู้ร่วมวิจัยคนที่ 3
หน่วยงานที่สังกัด
ที่อยู่

โทรศัพท์
e-mail
ผู้ร่วมวิจัยคนที่ 4
หน่วยงานที่สังกัด
ที่อยู่
โทรศัพท์
e-mail
ผู้ร่วมวิจัยคนที่ 5
หน่วยงานที่สังกัด
ที่อยู่
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1.3 งบประมาณและระยะเวลาทาวิจัย
- ได้รับงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบประมาณที่ได้รับ 2,337,279 บาท
- ระยะเวลาทาวิจัย ตั้งแต่ 29 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 28 กันยายน 2564

ค

2. สรุปโครงการวิจัย
2.1 ที่มาของปัญหาการวิจัย
ปัจจุบันพื้นที่ชายแดนของประเทศไทยนั้นมีความสาคัญ อย่างมากเนื่องจากการก้าวเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economics Community) ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อประเทศไทย ทั้งภาค
เกษตร ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ โดยมีอิทธิพลต่อเศรษฐกิจของประเทศทั้งต่อภาครัฐ ภาคเอกชน
ประชาชนในพื้นที่ จุดผ่านแดนไทย-ลาวในปัจจุบันมีอยู่ในหลายพื้นที่ และมีทั้งจุดผ่านแดนถาวร และจุด
ผ่อนปรน ซึ่งมีศักยภาพ จุดอ่อนจุดแข็ง ที่แตกต่างกัน ดังนั้นการพัฒนาศักยภาพจุดผ่านแดนไทย-ลาว ควร
เหมาะสมกับพื้นที่นั้น ๆ เพื่อลาดับความสาคัญของจุดผ่านแดน และจัดทาแนวทางการพัฒนาจุดผ่านแดน
ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายของการศึกษาในครั้งนี้
2.2 วัตถุประสงค์การวิจัย
1) จัดลาดับความสาคัญจุดผ่านแดนถาวรชายแดนไทย-ลาว เพื่อการพัฒนาศักยภาพ
2) จัดลาดับความสาคัญของจุดผ่อนปรน เพื่อนาไปสู่การพัฒนาเป็นจุดผ่านแดนถาวรในอนาคต
3) เพื่อจัดทาแผนพัฒนาศักยภาพจุดผ่านแดนไทย-ลาวที่มีศักยภาพ
2.3 ระเบียบวิธีวิจัย
โครงารพัฒนาศักยภาพจุดผ่านแดนไทย-ลาว เป็นการศึกษาศักยภาพจุดผ่านแดนด้านโลจิสติกส์
การค้าการลงทุน อุตสาหกรรม การท่องเที่ยว เพื่อจัดลาดับจุดผ่านแดนถาวร และจุดผ่อนปรน ไทย-ลาว ทีม่ ี
ศักยภาพและวางแผนการพัฒนาจุดผ่านแดนที่มีศักยภาพต่อไป โดยมีกรอบแนวคิดการดาเนินงานวิจัยดังแสดง
ได้ดงั รูปที่ 1

รูปที่ 1 สรุปกรอบความคิดของการวิจัย
ง

2.4 รายละเอียดเกี่ยวกับผลการวิจัย
2.4.1 ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 จัดลาดับความสาคัญจุดผ่านแดนถาวรชายแดน
ไทย-ลาว เพื่อการพัฒนาศักยภาพ
ในการประเมิ น คะแนนเพื่ อ จัด ล าดั บ ความส าคั ญ ของจุ ด ผ่ านแดนถาวรชายแดนไทย-ลาว
คณะวิจัยได้ทาการประเมินร่วมกันระหว่างน้าหนักคะแนนของเกณฑ์ในการพิจารณาจากกระบวนการ
ลาดับชั้น เชิงวิเคราะห์ (Analytic Hierarchy Process: AHP) กับผลการประเมินศักยภาพและการ
จัดลาดับความสาคัญของโครงการย่อย 1 ด้านโลจิสติกส์ โครงการย่อย 2 ด้านการท่องเที่ยว โครงการ
ย่อย 3 ด้านอุตสาหกรรม และโครงการย่อย 4 ด้านการค้าการลงทุน ซึ่งผลการประเมินคะแนน และ
ผลการจัดลาดับความสาคัญของจุดผ่านแดนถาวรไทย-ลาว ทั้ง 20 จุดผ่านแดน แสดงดังตารางที่ 1-2
ตารางที่ 1 ลาดับความสาคัญจุดผ่านแดนถาวรชายแดนไทย-ลาว ลาดับตามผลคะแนน
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
15
15
15
15
15

ชื่อจุดผ่านแดน
สะพานมิตรภาพแห่งที่ 2
สะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว
สะพานมิตรภาพแห่งที่ 3
เชียงของ
สะพานมิตรภาพแห่งที่ 4
ช่องเม็ก
สะพานมิตรภาพข้ามแม่น้าเหือง
อาเภอบึงกาฬ
ภูดู่
เชียงแสน
บ้านฮวก
บ้านห้วยโก๋น
ปากแซง
สามเหลื่ยมทองคา
เชียงคาน
อาเภอเมืองมุกดาหาร
อาเภอเมืองนครพนม
ท่าเสด็จ
บ้านคกไผ่
บ้านปากห้วย

รูปแบบการขนส่ง
ทางบก
ทางบก
ทางบก
ทางบก
ทางบก
ทางบก
ทางบก
ทางน้า
ทางบก
ทางบก
ทางบก
ทางบก
ทางน้า
ทางน้า
ทางน้า
ทางน้า
ทางน้า
ทางน้า
ทางน้า
ทางน้า
จ

คะแนน
84.00
83.40
81.87
76.00
74.00
67.07
66.00
64.93
63.87
62.00
57.87
56.80
52.80
38.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00

ตารางที่ 2 ความสรุปสาคัญของจุดผ่านแดนถาวรไทย-ลาว
จุดผ่านแดน
เชียงของ
สะพานมิตรภาพแห่งที่ 4
เชียงแสน
สามเหลื่ยมทองคา
บ้านฮวก
บ้านห้วยโก๋น
ภูดู่
บ้านปากห้วย
สะพานมิตรภาพข้ามแม่น้าเหือง
เชียงคาน
บ้านคกไผ่
ท่าเสด็จ
สะพานมิตรภาพไทย-ลาว
อาเภอบึงกาฬ
สะพานมิตรภาพแห่งที่ 3
อาเภอเมืองนครพนม
สะพานมิตรภาพแห่งที่ 2
อาเภอเมืองมุกดาหาร
ช่องเม็ก
ปากแซง

ลาดับความสาคัญ
1
2
3
4
โลจิสติกส์ ท่องเที่ยว
การค้าการลงทุน
อุตสาหกรรม
โลจิสติกส์ ท่องเที่ยว
การค้าการลงทุน
อุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว
โลจิสติกส์
การค้าการลงทุน
อุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว
โลจิสติกส์
การค้าการลงทุน
อุตสาหกรรม
โลจิสติกส์
ท่องเที่ยว
การค้าการลงทุน
อุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว
โลจิสติกส์
การค้าการลงทุน
อุตสาหกรรม
โลจิสติกส์
ท่องเที่ยว
การค้าการลงทุน
อุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว
โลจิสติกส์
การค้าการลงทุน อุตสาหกรรม
โลจิสติกส์
การค้าการลงทุน
ท่องเที่ยว
อุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว
การค้าการลงทุน
โลจิสติกส์
อุตสาหกรรม
โลจิสติกส์ การค้าการลงทุน
ท่องเที่ยว อุตสาหกรรม
โลจิสติกส์
การค้าการลงทุน
ท่องเที่ยว
อุตสาหกรรม
โลจิสติกส์
การค้าการลงทุน
ท่องเที่ยว
อุตสาหกรรม
โลจิสติกส์
การค้าการลงทุน
ท่องเทีย่ ว
อุตสาหกรรม
โลจิสติกส์
การค้าการลงทุน
ท่องเที่ยว
อุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว
โลจิสติกส์
การค้าการลงทุน
อุตสาหกรรม
การค้าการลงทุน
โลจิสติกส์
ท่องเที่ยว
อุตสาหกรรม
การค้าการลงทุน
โลจิสติกส์
ท่องเที่ยว
อุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว
โลจิสติกส์
การค้าการลงทุน
อุตสาหกรรม
โลจิสติกส์
การค้าการลงทุน
ท่องเที่ยว
อุตสาหกรรม

การจัดกลุ่มศักยภาพจุดผ่านแดนถาวรโดยพิจารณาถึงความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานและ
สิ่งอานวยความสะดวกด้ านการท่องเที่ยว โลจิสติกส์ การค้าการลงทุน และด้านอุตสาหกรรม และ
โครงการพัฒนาขนาดใหญ่ในบริเวณใกล้เคียงกับพื้นที่กับจุดผ่านแดนที่ส่งผลต่อการพัฒนาจุดผ่านแดน
เนื่องด้วยในแต่ละจุดผ่านแดนมีศักยภาพในแต่ละประเด็นที่ ไม่เท่ากัน จึงเห็นควรจัดกลุ่มจุดผ่านแดน
เพื่อให้เกิดความเหมาะสมสาหรับ แนวทางการพัฒ นา โดยในมุมมองทางด้านโลจิสติกส์ พบว่าการ
ลงทุนเพื่อจัดสร้างโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ หรือในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงกับจุด
ผ่านแดน เช่น โครงการจัดสร้างเส้นทางรถไฟระหว่ าง ลาว–จีน โครงการจัดสร้างศูนย์เปลี่ ยนถ่าย
สินค้ารูปแบบการขนส่งสิ นค้าเชียงของ โครงการพัฒ นาโครงข่ายข่ายทางรถไฟรางคู่ ซึ่งอาจส่งผล
กระทบต่อกิจกรรมด้านโลจิสติกส์ ภายในพื้นที่ เช่น การปรับเปลี่ยนไปของรูปแบบการขนส่งสินค้า
การเปลี่ยนแปลงไปของรูปแบบการเดินทางการเดินทางของนักท่องเที่ยว เส้นทางการขนส่งสินค้าที่
ฉ

เปลี่ยนไป ประเภทและปริมาณของสินค้าอาจขนส่งเพิ่มมากขึ้น เป็นต้น ซึ่งเราไม่สามารถปฏิเสธได้เลย
ว่าการพัฒ นาโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่แบบนี้ นี้มีอิทธิพลต่อการพัฒ นาจุดผ่านแดน เพื่อรองรับ
ปริมาณการขนส่งสินค้าที่มากขึ้น และการเพิ่มขึ้นของจานวนนักท่องเที่ยว ซึ่งเป็นสิ่งผลักดันให้เกิดการ
พัฒนาจุดผ่านแดน ทั้งระบบบริการข้ามแดน การเพิ่มอัตตรากาลังพลของเจ้าหน้าที่เพื่อรองรับจานวน
ของผู้เดินทางข้ามแดนที่เพิมมากขึ้น การขยายพื้นที่ใช้สอยภายในจุดผ่านแดน ในมุมมองด้านการค้า
การลงทุนศักยภาพจุดผ่านแดนนั้นมักผูกกับ อุปสงค์และขนาดของเศรษฐกิจของคู่ค้าขายในแขวงฝั่ง
ตรงข้าม กล่าวคือจุดผ่านแดนใดที่เป็นจุดผ่านของเส้นทางการค้าขายเชื่อมโยงไปยังพื้นที่ที่มีขนาด
เศรษฐกิ จ แตกต่างกัน ย่ อมมี ศัก ยภาพในด้ านการค้ าการลงทุ นสู งต่าไม่ เท่ ากั น เช่น จุด ผ่ านแดนที่
สามารถทาการค้าขายการค้าการลงทุนในแขวงฝั่งตรงข้ามของ สปป.ลาว ที่มีขนาดเศรษฐกิจที่ต่างกัน
ย่อมมีศักยภาพสูงต่าไม่เท่ากัน ทั้งนี้ศักยภาพด้านการค้าการลงทุนจะเพิ่มขึ้นอย่างมากหากจุดผ่าน
แดนเหล่านั้นสามารถเป็นจุดขนส่ง-นาเข้า เส้นทางเชื่อมต่อสินค้าไปยังประเทศที่ 3 อาทิเช่น ประเทศ
จีน และเวียดนาม เนื่องจากระดับเศรษฐกิจของคู่ค้าที่มีขนาดใหญ่กว่าระดับแขวงของ สปป.ลาว ทั้งนี้
หากการลงทุ น ในการพั ฒ นาโครงสร้า งพื้ น ฐานขนาดใหญ่ อ าจท าให้ ก ารค้ าการลงทุ น เชื่ อ มโยงมี
ศักยภาพสูงขึ้น ในทานองเดียวกับศักยภาพในด้านอุตสาหกรรม และด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่ ซึ่ง
ได้รับผลกระทบจากการเกิดขึ้นของโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ มีแนวโน้มที่จะเกิด
ขยายตัวของธุรกิจที่เกี่ยวข้องดังกล่าว ดังนี้แล้วนักวิจัยจึงได้จัดกลุ่มจุดผ่านแดนได้ออกเป็น 3 กลุ่ม
ได้แก่ กลุ่มจุดผ่านแดนที่มีศักยภาพสูงมาก กลุ่มจุดผ่านแดนที่มีศักยภาพสูง และกลุ่มจุดผ่านแดนที่มี
ศักยภาพปานกลาง โดยรายละเอีดดแสดงได้ดังต่อไปนี้
กลุ่ ม ที่ 1 จุ ด ผ่ านแดนที่ มี ศั ก ยภาพสู งมาก หมายถึงจุ ด ผ่ านแดนถาวรมี ที่ โครงสร้ าง
พื้ น ฐานและสิ่ งอานวยความสะดวก มีส ถิ ติส ถิติ ก ารค้าการขนส่ งผ่ านไปยั งประเทศที่ 3 ประเทศ
เวีย ดนาม และประเทศจี น และมี โครงการพั ฒ นาขนาดใหญ่ (Mega Projects) จากรัฐ บาล หรือ
โครงการพัฒนาในระดับประเทศทั้งในประเทศ และในสปป.ลาว ตัวอย่างเช่น โครงการรถไฟลาว –
จีน โครงการทางด่วนเชื่อมโยงไทย-ลาว-จีน โครงการทางด่วนเชื่อมโยงไทย-ลาว-เวียดนาม โครงการ
ลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ เช่น จุดเปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้าเชี ยงของ ทางด่วน
คุนหมิง เป็นต้น
กลุ่มที่ 2 จุดผ่านแดนที่มีศักยภาพสูง หมายถึงจุดผ่านแดนถาวรที่มีโครงการพัฒนาขนาด
ใหญ่ (Mega Projects) จากรัฐบาล ตั้งอยู่ในเขตประเทศไทย หรือ สปป.ลาว ฝั่งใดฝั่งหนึ่ง เช่น เขต
เศรษฐกิจพิเศษของลาว โครงการลงทุนสร้างรถไฟทางคู่เชียงของ โครงการจัดสร้างทางรถไฟทางคู่
บ้านไผ่-มุกดาหาร-นครพนม โครงการจัดสร้างทางด่วนโคราช-ลาตะคลองกรุงเทพ เป็นต้น
กลุ่มที่ 3 จุดผ่านแดนกลุ่มที่มีศักยภาพปานกลาง หมายถึงจุดผ่านแดนถาวรที่มี โครงการ
พัฒนาขนาดเล็ก–ขนาดกลาง เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวก เช่น โครงการ
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ก่อสร้างสะพานมิตรภาพ โครงการก่อสร้างหรือขยายช่องทางจราจร โครงการพัฒ นาส่วนต่อเชื่อม
ระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่ง โครงการพัฒนาสิ่งอานวยความสะดวกรองรับการขนส่งและ
กระจายสินค้า เป็นต้น
จุดผ่านแดนกลุ่มที่ 1 กลุ่มที่มีศักยภาพสูงมาก
1. จุดผ่านแดน อ.เชียงของ
2. จุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 1 (หนองคาย–นครหลวงเวียงจันทน์)
3. จุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 2 (มุกดาหาร-สะหวันนะเขต)
4. จุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 3 (นครพนม-คาม่วน)
5. จุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 4 (เชียงของ-ห้วยทราย)
6. จุดผ่านแดนช่องเม็ก
จุดผ่านแดนกลุ่มที่ 2 กลุ่มที่มีศักยภาพสูง
1. จุดผ่านแดนสามเหลี่ยมทองคา
2. จุดผ่านแดน อ.เชียงแสน
3. จุดผ่านแดนท่าเสด็จ อ.เมืองหนองคาย
4. จุดผ่านแดน อ.เมืองบึงกาฬ
5. จุดผ่านแดน อ.เมืองนครพนม (ท่าเรือ)
6. จุดผ่านแดน อ.เมืองมุกดาหาร (ท่าเรือ)
7. จุดผ่านแดนปากแซง อ.นาตาล
รายชื่อจุดผ่านแดนกลุ่มที่ 3 กลุ่มที่มีศักยภาพปานกลาง
1. จุดผ่านแดนบ้านฮวก
2. จุดผ่านแดนบ้านห้วยโก๋น
3. จุดผ่านแดนภูดู่
4. จุดผ่านแดนบ้านปากห้วย
5. จุดผ่านแดนสะพานมิตรภาพข้ามแม่น้าเหือง
6. จุดผ่านแดนเชียงคาน
7. จุดผ่านแดนบ้านคกไผ่
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2.4.2 ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 จัดลาดับความสาคัญของจุดผ่อนปรน เพื่อนาไปสู่การ
พัฒนาเป็นจุดผ่านแดนถาวรในอนาคต
กลุ่ ม ที่ 1 กลุ่ ม จุ ด ผ่ อ นปรนที่ มี ศั กยภาพหลากหลายด้ าน ทั้ งในด้ านการค้ าการลงทุ น การ
ท่องเที่ยว และโลจิสติกส์ รวมถึงมีความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอานวยความสะดวก และความ
ต้องการผลักดันในระดับพื้นที่นสาหรับการพัฒนาเป็นจุดผ่านแดนถาวรในอนาคตหากได้รับการผลักดัน
ประกอบไปด้วย จุดผ่อนปรนบ้านหม้อ จุดผ่อนปรนบ้านเปงจาน และจุดผ่อนปรนบ้านยักษ์คุ
กลุ่มที่ 2 กลุ่มจุดผ่อนปรนที่มีศักยภาพที่มีความโดดเด่นเฉพาะด้านรวมถึงความพร้อมในการ
พัฒนาระดับปานกลาง ประกอบไปด้วย จุดผ่อนปรนบ้านสวนดอก จุดผ่อนปรนบ้านหาดบ้าย จุดผ่อน
ปรนแจมป๋อง จุดผ่อนปรนบ้านห้วยลึก จุดผ่อนปรนบ้านร่มโพธิ์ทอง จุดผ่อนปรนบ้านห้วยสะแตง จุด
ผ่อนปรนบ้านใหม่ชายแดน จุดผ่อนปรนบ้านนากระเซ็ง จุดผ่อนปรนบ้านม่วง จุดผ่อนปรนห้วยคาด
จุดผ่อนปรนบุ่งคล้า จุดผ่อนปรนบ้านแพง เขมราฐ บ้านสองคอน บ้านคันท่าเกวียน บ้านด่านเก่า และ
ช่องตาอู
กลุ่มที่ 3 จุดผ่อนปรนที่มีศักยภาพต่าซึ่งประกอบไปด้วยกิจกรรมที่เน้นการแลกเปลี่ ยนและ
เดินทางภายในพื้นที่ เพื่อการไปมาหาสู่และประกอบประเพณีต่าง ๆ ประกอบไปด้วย จุดผ่อนปรนบ้าน
นาข่า จุดผ่อนปรนบ้านหนองผือ จุดผ่อนปรนบ้านแพง จุดผ่อนปรนบ้านหนาดท่า จุดผ่อนปรนบ้านอาฮี
จุดผ่อนปรนท่าอุเทน จุดผ่อนปรนห้วยต่าง จุดผ่อนปรนบ้านจุมพล และจุดผ่อนปรนบ้านธาตุพนม
ตารางที่ 3 สรุปผลการจัดลาดับความสาคัญและระดับศักยภาพของจุดผ่อนปรนไทย-ลาว 29 จุด
ด้าน
ด้าน
ด้าน
ด้านการค้า
โลจิสติกส์ ท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การลงทุน

ศักยภาพการ
ข้อเสนแนะแนว
พัฒนายกระดับ
ทางการพัฒนา
พื้นที่

ลาดับ

จุดผ่อนปรน

1

บ้านสวนดอก

ต่า

ต่า

ต่า

ปานกลาง

ปานกลาง

การค้าการลงทุน

2

บ้านหาดบ้าย

ต่า

ต่า

ต่า

ปานกลาง

ปานกลาง

การค้าการลงทุน

3

แจมป๋อง

ต่า

ต่า

ต่า

ปานกลาง

ปานกลาง

การค้าการลงทุน

4

บ้านห้วยลึก

ต่า

ต่า

ต่า

ปานกลาง

ปานกลาง

การท่องเที่ยว

5

บ้านร่มโพธิ์ทอง

ต่า

ต่า

ต่า

ปานกลาง

ปานกลาง

การค้าการลงทุน

6

บ้านห้วยสะแตง

ต่า

ต่า

ต่า

ปานกลาง

ปานกลาง

การท่องเที่ยว

7

บ้านใหม่ชายแดน

ปานกลาง

ต่า

ต่า

ปานกลาง

ปานกลาง

การท่องเที่ยว

8

ช่องห้วยต่าง

ต่า

ต่า

ต่า

ต่า

ต่า

การท่องเที่ยว

9

บ้านเหมืองแพร่

ต่า

ต่า

ต่า

ต่า

ต่า

การค้าการลงทุน
และการท่องเที่ยว
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ด้าน
ด้าน
ด้าน
ด้านการค้า
โลจิสติกส์ ท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การลงทุน

ศักยภาพการ
ข้อเสนแนะแนว
พัฒนายกระดับ
ทางการพัฒนา
พื้นที่

ลาดับ

จุดผ่อนปรน

10

บ้านนาข่า

ต่า

ต่า

ต่า

ต่า

ต่า

11

บ้านอาฮี

ต่า

ต่า

ต่า

ต่า

ต่า

12

บ้านนากระเซ็ง

ปานกลาง

ต่า

ต่า

ต่า

ปานกลาง

13

บ้านหนองผือ

ปานกลาง

ต่า

ต่า

ต่า

ต่า

14

บ้านม่วง

ต่า

ต่า

ต่า

สูง

ปานกลาง

15

บ้านหม้อ

ปานกลาง

ต่า

ต่า

สูง

สูง

ต่า

ต่า

ต่า

ต่า

ต่า

16 บ้านจุมพลโพนพิสัย

การท่องเที่ยว
และโลจิสติกส์
การท่องเที่ยว
และโลจิสติกส์
การท่องเที่ยว
และโลจิสติกส์
การค้าการลงทุน
และการท่องเที่ยว
การค้าการลงทุน
และการท่องเที่ยว
การค้าการลงทุน
และการท่องเที่ยว
การค้าการลงทุน
และการท่องเที่ยว
การค้าการลงทุน
และการท่องเที่ยว
การท่องเที่ยวและ
การต้าการลงทุน
การท่องเที่ยวและ
การต้าการลงทุน
การค้าการลงทุน
โลจิสติกส์
การค้าการลงทุน
โลจิสติกส์
การค้าการลงทุน
และการท่องเที่ยว

17

บ้านเปงจาน

ปานกลาง

ต่า

ต่า

สูง

สูง

18

ห้วยคาด

ต่า

ต่า

ต่า

ปานกลาง

ปานกลาง

19

บุ่งคล้า

ปานกลาง

ต่า

ต่า

ปานกลาง

ปานกลาง

20

บ้านแพง

ปานกลาง

ต่า

ต่า

ต่า

ปานกลาง

21

ท่าอุเทน

ต่า

ต่า

ต่า

ต่า

ต่า

22

บ้านหนาดท่า

ต่า

ต่า

ต่า

ต่า

ต่า

23

บ้านธาตุพนม

ต่า

ต่า

ต่า

ต่า

ต่า

การค้าการลงทุน

24
25
26

ปานกลาง

สูง

ต่า

ปานกลาง

สูง

การท่องเที่ยว
โลจิสติกส์ และ
การค้าการลงทุน

ที่ว่าการ อ.เขมราฐ ปานกลาง

ต่า

ต่า

ปานกลาง

ปานกลาง

การค้าการลงทุน

ต่า

ต่า

ปานกลาง

ปานกลาง

การค้าการลงทุน

บ้านยักษ์คุ

บ้านสองคอน

ต่า

ญ

ด้าน
ด้าน
ด้าน
ด้านการค้า
โลจิสติกส์ ท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การลงทุน

ศักยภาพการ
ข้อเสนแนะแนว
พัฒนายกระดับ
ทางการพัฒนา
พื้นที่

ลาดับ

จุดผ่อนปรน

27

บ้านคันท่าเกวียน

ต่า

ต่า

ต่า

ปานกลาง

ปานกลาง

การค้าการลงทุน

28

บ้านด่านเก่า

ต่า

ต่า

ต่า

สูง

ปานกลาง

การค้าการลงทุน

29

ช่องตาอู

ต่า

ต่า

ต่า

ปานกลาง

ปานกลาง

การค้าการลงทุน

2.4.3 ข้อเสนอแนะ และผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 3 เพื่อจัดทาแผนพัฒนาศักยภาพจุด
ผ่านแดนไทย-ลาวที่มีศักยภาพ
แนวทางการพัฒนาจุดผ่านแดนถาวร
แผนระยะสั้น (1–3 ปี)
แผนระยะกลาง (3–5 ปี)
1) พั ฒ นาระบบการขนส่ ง ขนาดใหญ่ เพื่ อ 1) จัดนิทรรศการ มหกรรมการ
รองรับการนาเข้า–ส่งออก เช่น ศูนย์กระจาย แสดงสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ของ
สินค้า ศูนย์เปลี่ยนถ่ายสินค้า เป็นต้น
ไทย เพื่อเป็นช่องทางในการ
2) เพิ่มทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ ให้กับ ส่งเสริมสินค้าไทยไปยังประเทศ
กลุ่มจุดผ่านแดน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อรองรับการบริการ เพื่อนบ้าน และประเทศที่สาม
ถาวรที่มีศักยภาพ นักท่องเที่ยวที่มีจานวนมาก
2) พัฒนาระบบ Single
สูงมาก
3) ส่ ง เสริ ม ความเข้ ม แข็ ง ของเครื อ ข่ า ย window inspection (SWI)
ผู้ประกอบการ/นักลงทุนทั้งที่เป็นนัก ลงทุน
ในพื้นที่และนักลงทุนรายใหม่ เพื่อเสริมสร้าง
ขีดความสามารถในการดาเนินธุรกิจ กับ นัก
ลงทุนชาวต่างชาติ
1) ทบทวนอัตรากาลังพลของเจ้าหน้าที่
1) เสริมสร้างความพร้อม และ
หน่วยงานที่เกีย่ วข้องอย่างเพียงพอ เพือ่ ให้
แลกเปลี่ยนประสบการณ์
ตัวจุดผ่านแดนมีความพร้อมในการบริการ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบการ
กลุ่มจุดผ่านแดน
SMEs รายใหม่
ถาวรที่มีศักยภาพ
2) เสริมสร้างความร่วมมือ
สูง
ระหว่างหน่วยงานด้านความ
มั่นคง ทั้งในระดับพื้นที่ และ
ระดับรัฐ
1) ส่งเสริมการค้าในพื้นที่ เช่น ตลาดสินค้า 1) ทบทวนแนวปฏิบัติ ระเบียบ
เกษตร ค้าปลีก-ค้าส่ง
กฎหมาย เพือ่ ส่งเสริม
2) ปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐาน รองรับ ผลประโยชน์จากกรอบข้อตกลง
การเดิ นทางท่ อ งเที่ย วและการบริก ารภาค พิเศษต่าง ๆ ในด้านการขนส่ง
กลุ่มจุดผ่านแดน
การขนส่งผ่านพิธีการศุลกากร
ด้านการค้า ภาษีการค้า และด้าน
ถาวรที่มีศักยภาพ
3) เสริมสร้างระบบป้ องกันภัย ในเส้นทางที่ อุตสาหกรรม
ปานกลาง
ผ่านเขตพื้นที่ภูเขาสูง เช่น แผนการบรรเทา 2) พั ฒ นายกระดั บ ระบบขนส่ ง
ภัยพิบัติจากดินโคลนถล่ม เป็นต้น
ท า งน้ า ให้ มี ค ว า ม ส ะ ด ว ก
ปลอดภั ย เพื่ อ ให้ เป็ น ทางเลื อ ก
สาหรับผู้ประกอบการขนส่ง
กลุ่มศักยภาพ

ฎ

แผนระยะยาว (5–10 ปี)
1) ขยายความร่วมมือในรูปแบบ
ไตรภาคี เพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว การค้าการลงทุน และ
การขนส่งเชื่อมโยงไปยังประเทศ
ที่สาม เช่น จีน เวียดนาม
2) พัฒนากองทุนเพื่อการพัฒนา
โครงสร้างพื้ นขนาดใหญ่ (Mega
Projects)

1) พัฒนากลไกการสนับสนุนการ
ยกระดับด่านสากล ร่วมกับ
ภาครัฐของแขวงใน สปป.ลาว
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในจุดผ่านแดน
ที่มีศักยภาพสูง
2) การพัฒนาการบริการแบบ
One Stop Service
1) เสริมสร้างกลไกความร่วมมือ
ระหว่างภาครัฐ เพื่อวางแผนการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของ
ประเทศให้มีกรอบเวลาการ
ดาเนินงานที่สอดคล้องกัน
2) ส่งเสริมการพัฒนากองทุนร่วม
เพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้น
ฐานรองรับการท่องเที่ยวและการ
ขนส่งข้ามแดน
3) พัฒนาระบบและกลไกการบูร

ณาการของหน่วยงานภาครัฐที่
เกี่ยวข้องกับการใช้พื้นที่บริเวณ
จุดผ่านแดนให้มีประสิทธิภาพ
และรองรับต่อการขยายตัวใน
อนาคต
แนวทางการพัฒนาจุดผ่อนปรนที่มีศักยภาพสูง
1) พัฒนาและประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ที่เชื่อมโยงกับจุดผ่อนปรน เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยว
2) พัฒนาการค้าในระดับท้องถิ่น เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและมูลค่าการค้าชายแดน
3) พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและสิง่ อานวยความสะดวกขนาดเล็ก เพื่อรองรับการท่องเที่ยว และการค้าชายแดน
เช่น ห้องน้าสะอาด ป้ายบ่งชี้ในสถานทีท่ ่องเที่ยว เป็นต้น
กลุ่มจุดผ่อนปรน
4) พัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลสถิติที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนของการท่องเที่ยว และการค้าชายแดนให้มีขอ้ มูลที่ครบถ้วน
ที่มีศักยภาพ และ
และถูกต้องเพื่อนาไปประกอบการพิจารณายกระดับจุดผ่อนปรนที่มีศักยภาพต่อไป
มีความพร้อม
5) ส่งเสริมการยกระดับความมั่นคง รวมถึงมาตรการช่วยเหลือและป้องกันในสถานการณ์ที่ไม่พึงประสงค์
เบื้องต้นสาหรับ
6) ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมทางบกเชื่อมโยงไปยังจุดผ่อนปรนที่เหมาะสมกับปริมาณนักท่องเที่ยว และปริมาณการ
การพัฒนาเป็น
ขนส่งสินค้า
จุดผ่านแดนถาวร
7) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการขนส่งทางน้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งจุดผ่อนปรนที่เป็นท่าเรือ
ในอนาคต
8) จัดสรรการใช้ประโยชน์พื้นที่ ตลอดจนการสารวจความพร้อมเพือ่ หาแนวทางในการแก้ไขปัญหาการทับซ้อนของ
พื้นที่ป่าไม้หรือพื้นที่อุทยาน
9) พัฒนากลไกการสนับสนุนการยกระดับจุดผ่อนปรน ร่วมกับภาครัฐของแขวงใน สปป.ลาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งจุดผ่อน
ปรนที่มีศักยภาพสูง

ฏ

ประเด็นสาคัญที่ได้ค้นพบในงานวิจัย
1. โดยภาพรวมจุดผ่านแดนถาวรที่มีศักยภาพสูงมาก ได้แก่
 จุดผ่านแดน อ.เชียงของ
 จุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 1 (หนองคาย-นครหลวงเวียงจันทน์)
 จุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 2 (มุกดาหาร-สะหวันนะเขต)
 จุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 3 (นครพนม-คาม่วน)
 จุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 4 (เชียงของ-ห้วยทราย)
 จุดผ่านแดนช่องเม็ก
2. โดยภาพรวมจุดผ่านแดนถาวรที่มีศักยภาพสูง ได้แก่
 จุดผ่านแดนสามเหลี่ยมทองคา
 จุดผ่านแดน อ.เชียงแสน
 จุดผ่านแดนท่าเสด็จ อ.เมืองหนองคาย
 จุดผ่านแดน อ.เมืองบึงกาฬ
 จุดผ่านแดน อ.เมืองนครพนม (ท่าเรือ)
 จุดผ่านแดน อ.เมืองมุกดาหาร (ท่าเรือ)
 จุดผ่านแดนปากแซง อ.นาตาล
3. โดยภาพรวมจุดผ่านแดนถาวรที่มีศักยภาพปานกลาง ได้แก่
 จุดผ่านแดนบ้านฮวก
 จุดผ่านแดนบ้านห้วยโก๋น
 จุดผ่านแดนภูดู่
 จุดผ่านแดนบ้านปากห้วย
 จุดผ่านแดนสะพานมิตรภาพข้ามแม่น้าเหือง
 จุดผ่านแดนเชียงคาน
 จุดผ่านแดนบ้านคกไผ่
4. จุดผ่อนปรนที่มีศักยภาพ และมีความพร้อมเบื้องต้นสาหรับการพัฒนาเป็นจุดผ่านแดนถาวรใน
อนาคตหากได้รับการผลักดันและเห็นพ้องต้ องกันของรัฐบาลระหว่างประเทศ ได้แก่จุดผ่อนปรน
บ้านหม้อ จุดผ่อนปรนบ้านเปงจาน และจุดผ่อนปรนบ้านยักษ์คุ
5. การศึ ก ษาพบว่ า จุ ด ผ่ า นแดนถาวรไทย-ลาว ในแต่ ล ะจุ ด มี ศั ก ยภาพ และล าดั บ ความส าคั ญ ที่
แตกต่างกันออกไป เมื่อเปรียบเทียบความสาคัญของจุดผ่านแดนทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านโลจิสติ กส์
ด้านท่องเที่ยว ด้านการค้าการลงทุน ด้านอุตสาหกรรม พบว่า จุดผ่านแดนถาวรเชียงแสน จุดผ่าน
ฐ

แดนถาวรสามเหลี่ยมทองคา จุดผ่านแดนถาวรบ้านห้วยโก๋น จุดผ่านแดนถาวรเชียงคาน จุดผ่าน
แดนถาวรบ้ านปากห้ ว ย จุ ด ผ่ านแดนถาวรช่ องเม็ ก เป็ น กลุ่ ม จุด ผ่ านแดนที่ มี ค วามส าคั ญ ด้ าน
ท่องเที่ยว มากกว่ าด้านโลจิสติกส์ ด้านการค้าการลงทุน ด้านอุตสาหกรรม โดยจุดผ่านถาวร อ.
เมืองมุกดาหาร จุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพแห่งที่ 2 เป็นจุดผ่านแดนที่มีความสาคัญด้าน
การค้าการลงทุนมากกว่าด้านอื่น ๆ ทั้งนี้จุดผ่านแดนบ้านฮวก จุดผ่านแดนภูดู่ จุดผ่านแดนสะพาน
มิตรภาพข้ามแม่น้าเหือง จุดผ่านแดนถาวรท่าเสด็จ จุดผ่านแดนผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพ
ไทย-ลาว จุดผ่านแดนถาวร อ.บึงกาฬ จุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพแห่ งที่ 3 จุดผ่านแดน
ถาวรปากแซง เป็นกลุ่มจุดผ่านแดนถาวรที่มีความสาคัญด้านโลจิสติกส์มากกว่าด้านอื่น ๆ ทั้งนี้จุด
ผ่านแดนที่มีลาดับความสาคัญ 2 ด้าน คือ จุดผ่านแดนเชียงของ และจุดผ่านแดนสะพานมิตรภาพ
แห่งที่ 4 โดยเป็นจุดผ่านแดนที่มีความสาคัญทั้งด้านโลจิสติกส์ และด้านการท่องเที่ยว จุดผ่านแดน
บ้านคกไผ่ เป็นอีกหนึ่งจุดผ่านแดนที่มีความสาคัญ 2 ด้าน คือด้านโลจิกสติกส์และการท่องเที่ยว
ข้อเสนอแนะ
1. ด้านการยกระดับจุดผ่อนปรนสู่การเป็นจุดผ่านแดนถาวร การยกระดับจุดผ่อนปรนสู่การเป็นจุด
ผ่านแดนถาวรนั้น ต้องเป็นการตกลงกันในระดับรัฐบาลระหว่างสองประเทศซึ่งต้องเห็นพ้องต้องกันด้วยเหตุผล
ที่ส าคัญ บางประการ เช่น เหตุผลด้านการค้าเศรษฐกิจ ระหว่างสองประเทศ เหตุผลด้านการท่องเที่ ยวเชิง
วัฒนธรรม แต่สิ่งที่ต้องคานึงเป็นอย่างยิ่งคือ มิติด้านความมั่นคงของประเทศจะถูกพิจารณาเป็นอันดับแรก
เสมอ และทั้งสองฝั่งประเทศจะต้องมีความเห็นพ้องต้องกันในมิติแต่ละด้านและสมประโยชน์ด้วยกันทั้งสอง
ประเทศ ดังนั้น หน่วยงานทุกระดับควรสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีซึ่งกันและกัน เพื่อประโยชน์ใน
การพัฒนาประเทศอย่างแท้จริงและยั่งยืน
2. ควรมีการสร้างความแข็งแกร่งให้กับอุตสาหกรรมอย่างเป็นเครือข่ายและเกิดประโยชน์สูงสุดในการ
จัดสรรทรัพยากรและกิจกรรมอื่น ๆ ที่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมปัจจุบัน
3. ควรสร้างกลยุทธ์การพัฒ นาศักยภาพอุตสาหกรรมในพื้นที่ โดยเน้นการสร้างโอกาส และความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ รวมถึงเจาะจงเพื่อให้เกิดความร่วมมือในภาคอุตสาหกรรมที่จะยกระดับ
ความรู้ความสามารถของผู้ประกอบการในพื้นที่
4. ควรมีการเตรียมความพร้อม สร้างความชานาญให้ผู้ประกอบการ/SMEs ในพื้นที่
5. ภาครัฐควรมีการส่งเสริมสนับสนุนให้ภาคธุรกิจไทย เตรียมพร้อมและรับมือกับการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานตามกลยุทธ์ทางเศรษฐกิจจากชาติมหาอานาจในปัจจุบันให้มากที่สุด เช่น การสนับสนุนการลงทุนเพื่อ
ขยายตลาดไปยังประเทศจีนตอนใต้ มณฑลยูนนาน
6. ทุกภาคส่วนควรร่วมมือกันพัฒนาจุดผ่านแดนให้มีศักยภาพมากขึ้น ทั้งด้านการเตรียมความพร้อม
และด้านการพัฒนาในพื้นที่ โดยรักษาสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมดั้งเดิมไปพร้อม ๆ กันกับการสร้างความสัมพันธ์
อันดีซึ่งกันและกัน
7. ควรมีส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยการจัดทาระบบข้อมูลสารสนเทศทางการท่องเที่ยว ตลอดจนการ
เผยแพร่ข้อมูลที่สาคัญต่อนักท่องเที่ยว เช่น การสร้างแอพพลิเคชั่นแนะนาเส้นทางการท่องเที่ยว เป็นต้น
ฑ

บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดลาดับความสาคัญจุดผ่านแดนถาวรชายแดนไทย-ลาว และวาง
กรอบแนวทางการพัฒ นาศักยภาพ ด้วยเทคนิคการประเมิ นร่วมกันระหว่างน้าหนักคะแนนของเกณฑ์ จาก
กระบวนการล าดับ ชั้น เชิ งวิเคราะห์ (AHP) ร่ว มกับ ผลการประเมิ นศั กยภาพผ่ านการบวนการส ารวจและ
สั ม ภาษณ์ เชิ ง ลึ ก ซึ่ งประกอบไปด้ ว ยการพิ จ ารณา 4 ด้ า นหลั ก คื อ ด้ า นโลจิ ส ติ ก ส์ ด้ า นท่ อ งเที่ ย ว ด้ า น
อุตสาหกรรม และด้านการค้าการลงทุน ผลการศึกษาพบว่า จุดผ่านแดนถาวร อาเภอเชียงของ จุดผ่านแดน
ถาวรสะพานมิตรภาพ 4 จุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพไทย-ลาว เป็นจุดผ่านแดนที่มีความสาคัญเป็นสูง
ที่สุด ทั้งนี้ด้วยที่ตั้ง สภาพแวดล้อมจุดผ่านแดน โครงสร้างพื้นฐาน ตลอดจนปัจจัยประกอบรองที่ส่งเสริมให้
ศักยภาพของแต่ละจุดผ่านแดนไทย-ลาว นั้นมีบริบทที่แตกต่างกันออกไป ในส่วนของการพิจารณาจุดผ่อนปรน
ที่มีศักยภาพ และมีความพร้อมเบื้องต้นสาหรับการพัฒนาเป็นจุดผ่านแดนถาวรในอนาคต คือ จุดผ่อนปรนบ้าน
หม้อ จุ ดผ่อนปรนบ้ านเปงจาน และจุดผ่ อนปรนบ้านยักษ์คุ โดยคณะนักวิจัยได้เสนอแผนการพัฒ นาและ
ข้อเสนอแนะการปรับปรุงเชิงพื้นที่จุดผ่านแดนทั้ง 20 จุด รวมถึงจุดผ่อนปรนที่มีศักยภาพตามกรอบการพัฒนา
ทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ซึ่งมีความสอดคล้องและสามารถบูรณาการความเชื่อมโยงไปสู่กรอบ
การพัฒนาในระดับพื้นที่และระดับนโยบายของประเทศต่อไป คณะผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผลการศึกษา
ดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหน่วยงานภาคนโยบายส่วนกลาง และหน่วยงานในจังหวัด
พื้ น ที่ ช ายแดนทั้ งที่ เป็ น ภาครั ฐ ภาคเอกชน ภาคการศึ ก ษา ได้ น าไปประกอบการวิเคราะห์ หรื อ ต่ อ ยอด
การศึกษาตามบริบ ทการเปลี่ ย นแปลงในแต่ล ะพื้ นที่ ในอนาคต เพื่อใช้ในการวางแผน และการตัดสิ นใจที่
เกี่ยวข้อง อันจะนาไปสู่การสร้างความสัมพันธ์ในระดับภูมิภาคที่มั่นคงบนผลประโยชน์ที่ยั่งยืนร่วมกัน
ค าส าคั ญ : จุ ด ผ่ า นแดนไทย-ลาว การพั ฒ นาศั ก ยภาพ กระบวนการล าดั บ ชั้ น เชิ งวิ เคราะห์ โลจิ ส ติ ก ส์
การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม และการค้าการลงทุน

ฒ

Abstract
Thailand-Laos border checkpoints play an important role for supporting trade,
tourism, industry and logistics connectivity in ASEAN mainland. The objectives of this study
were to i) prioritise the checkpoints along TH-LA border; and ii) propose potential
development plans. The Analytical Hierarchical Process (AHP) method has been adopted for
assessments and prioritisations by taking into account both quantitative and qualitative data
associated with logistics connectivity, tourism, industry, and trade. Secondary data
collections were based on the annual statistics adopted from related government offices,
such as National Statistical Office, Thai Customs, Ministry of Tourism and Sports and so on.
Primary data including individual opinions were mainly collected via focused group meetings
both on-line and on-site with chairpersons or representatives from government, business,
academic sectors located in eleven TH-LA border provinces and policy makers at central
offices. Twenty permanent and twenty-nine temporary TH-LA border checkpoints were
assessed and categorised for potential development. Three-phase development plans were
proposed according to its potential. Hopefully, the outputs/outcomes reported in this
research work can be adapted as alternative source of analytical data for decision or policy
makers, who could potentially elaborate some direct impacts to both Thailand and Laos as
well as more indirect impacts to other nearby countries in the region.
Key words: Thailand–Lao border checkpoints, Potential development, Analytical hierarchy
process (AHP), Logistics, Tourism, Industry and Trade/Investment
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ภ

ภาพรวมแผนงานวิจัย
ความสาคัญและที่มาของปัญหา
ปั จ จุ บั น พื้ น ที่ ช ายแดนของประเทศไทยมี ความส าคัญ อย่างมากเนื่ อ งจากการก้ าวเข้าสู่ ป ระชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ซึ่งส่งผลต่อเศรษฐกิจไทย ทั้งภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ โดยมี
อิทธิพลต่อเศรษฐกิจของประเทศทั้งต่อภาครัฐและประชาชนในพื้นที่ อีกทั้งประเทศไทยตั้งอยู่บนภูมิประเทศที่
เป็นเหมือนศูนย์กลางของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยมีประเทศเพื่อนบ้านโดยรอบ ได้แก่ สาธารณรัฐ
แห่งสหภาพเมียนมา (เมียนมาร์) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ราชอาณาจักรกัมพูชา
(กัมพูชา) และ สหพันธรัฐมาเลเซีย (มาเลเซีย) การบริหารจัดการพื้นที่ชายแดนให้มีประสิทธิภาพจึงเป็นสิ่ง
สาคัญที่ต้องคานึงถึงเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งประเทศไทยให้ความสาคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจชายแดน จะเห็นได้จาก
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสัง คมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) กาหนดให้มีกรอบแนวคิดที่สาคัญของ
ยุทธศาสตร์ในด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน โดยการพัฒ นาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดน การ
พัฒนาภูมิภาค เมือง และพื้นที่พิเศษ รวมถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) เป็นประเทศเพื่อนบ้านของประเทศไทยที่มี
ความ ใกล้ชิดทั้งในเชิงประวัติศาสตร์ เชื้อชาติ ศาสนา ภาษา และวัฒนธรรม ชายแดนประเทศไทยและสปป.
ลาว มีพื้นที่เขตแดนติดต่อกันครอบคลุมพื้นที่ถึง 12 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย พะเยา น่าน อุตรดิตถ์ พิษณุโ ลก
เลย หนองคาย บึ งกาฬ นครพนม มุกดาหาร อานาจเจริญ และอุบลราชธานี มีระยะทางประมาณ 1,810
กิโลเมตร จึงทาให้ปริมาณการค้าชายแดนระหว่างประเทศไทยกับสปป.ลาวมีมูลค่าสูง ประกอบกับสปป.ลาวไม่
มีทางออกทะเล จึงต้องขนส่ งสินค้าผ่านจุดเชื่อมต่อ (Land Link) กับประเทศไทยไปยังประเทศที่สามในอนุ
ภูมิภาคผ่านสะพานมิตรภาพไทย-ลาวว นอกจากนี้สปป.ลาวยังมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดม สมบูรณ์และมี
นโยบายส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ ตลอดจนมีการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจตามแนวชายแดน จึงเป็นโอกาส
ที่ผู้ ป ระกอบการไทยสามารถน ามาพิจ ารณาเพื่ อขยายหรือย้ายฐานการลงทุน ซึ่งการค้าชายแดนระหว่าง
ประเทศไทยกับสปป.ลาวในปี 2561 มีมูลค่าการค้ารวมเท่ากับ 213,618.58 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.18
จากปี 2560 ซึ่งมีมูลค่าการค้ารวมเท่ากับ 207,045.85 ล้านบาท (กรมการค้าต่างประเทศ, 2562)
จุดผ่านแดนไทย-ลาวในปัจจุบันมีอยู่ในหลายพื้นที่ และมีทั้งจุดผ่านแดนถาวร และจุดผ่อนปรน ซึ่งมี
ศัก ยภาพ จุ ด อ่อ น และจุ ด แข็งที่ แ ตกต่ างกั น ดั งนั้ น การพั ฒ นาศั กยภาพจุด ผ่ านแดนไทย-ลาว เพื่ อล าดั บ
ความสาคัญของจุดผ่านแดนดังกล่าว รวมถึงการจัดทาแผนพัฒนาศักยภาพจุดผ่านแดนไทย-ลาว จะก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ การค้า และการท่องเที่ยวของประเทศต่อไป

ม

วัตถุประสงค์ของแผนงาน
1) จัดลาดับความสาคัญจุดผ่านแดนถาวรชายแดนไทย-ลาว เพื่อการพัฒนาศักยภาพ
2) จัดลาดับความสาคัญของจุดผ่อนปรน เพื่อนาไปสู่การพัฒนาเป็นจุดผ่านแดนถาวรในอนาคต
3) เพื่อจัดทาแผนพัฒนาศักยภาพจุดผ่านแดนไทย-ลาวที่มีศักยภาพ
ความเชื่อมโยงระหว่างโครงการวิจัยย่อย
จากการวิเคราะห์ของโครงการย่อย 1 การศึกษาศักยภาพโลจิสติกส์จุดผ่านแดนไทย-ลาว โครงการ
ย่ อ ย 2 การศึ ก ษาศั ก ยภาพการท่ อ งเที่ ย วจุ ด ผ่ า นแดนไทย-ลาว โครงการย่ อ ย 3 การศึ ก ษาศั ก ยภาพ
อุตสาหกรรมจุดผ่านแดนไทย-ลาว และโครงการย่อย 4 การศึกษาศักยภาพการค้าจุดผ่านแดนไทย-ลาว ทา
ให้ได้ศักยภาพและปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาจุดผ่านแดนไทย-ลาว ในแต่ละด้าน โครงการแผนจะนาผลการ
วิเคราะห์ศักยภาพและปัจจัยจากโครงการย่อยทั้ง 4 มาทาการวิเคราะห์ปั จจัยในภาพรวม ซึ่งประกอบด้วย
ปัจ จัยหลั ก 4 ด้าน ได้แก่ ด้ านโลจิ สติกส์ ด้ านท่องเที่ย ด้านอุตสาหกรรม และด้านการค้า เพื่อนาไปสู่การ
จัดลาดับจุดผ่านแดนถาวรและจุดผ่อนปรนในทั้ง 4 ด้าน เพื่อจัดทาแผนพัฒนาศักยภาพจุดผ่านแดนไทย-ลาว
ในทุกมิติ
จากผลของการวิเคราะห์ปัจจัยจะนาไปสู่การวิเคราะห์และจัดลาดับความสาคัญจุดผ่านแดนถาวร และ
จุดผ่อนปรน ของจุดผ่านแดนไทย-ลาว และจากผลการวิเคราะห์และจัดลาดับความสาคัญของจุดผ่านแดนไทยลาว นาไปพิจารณาร่วมกับการวิเคราะห์ศักยภาพ การหาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ของจุดผ่าน
แดนรวมถึงการวิเคราะห์แบบบูรณาในเชิงพรรณนา เพื่อนาไปสู่เป้าหมายคือการจัดทาแผนพัฒนาศักยภาพจุด
ผ่านแดนถาวรไทย-ลาวที่มีศักยภาพ และข้อเสนอแนะการพัฒนาจุดผ่อนปรนเพื่อยกระดับสู่การเป็นจุดผ่าน
แดนถาวรต่อไป ตามกรอบความคิดของการวิจัยแสดงดังรูปต่อไปนี้

รูปกรอบความคิดของการวิจัย
ย

สรุปผลการวิจัยทั้งโครงการ
โครงการวิจัยย่อยที่ 1 เป็นการศึกษาศักยภาพโลจิสติกส์ ณ จุดผ่านแดนไทย-ลาว โดยมีวัตถุประสงค์
ของการศึกษาที่สาคัญ 3 ข้อ ได้แก่
1. เพื่อประเมินสภาพปัจจุบันด้านโลจิสติกส์จุดผ่านแดนไทย-ลาว ครอบคลุมโลจิสติกส์การค้าข้ามแดน
และการค้าผ่านแดน
2. เพื่ อ วิ เคราะห์ ล าดั บ ความส าคั ญ ด้ า นโลจิ ส ติ ก ส์ จุ ด ผ่ านแดนไทย-ลาว ตามเกณฑ์ ก ารประเมิ น
ประสิ ท ธิ ภ าพของโลจิ ส ติ ก ส์ ในระดั บ สากล (International Logistics Performance Index) 6 ด้ าน ของ
(World Bank)
3. จัดทาแนวทางการพัฒนาศักยภาพด้านโลจิสติกส์จุดผ่านแดน ไทย – ลาว
ผลการศึกษาสามารถสรุปได้ว่าในภาพรวมประเทศไทยนั้นมี ศักยภาพด้านโลจิสติ กส์บริเวณจุดผ่าน
แดน อยู่ระดับค่อนข้างดี จากการลาดับความสาคัญด้านโลจิสติกส์จุดผ่านแดนไทย-ลาวตามเกณฑ์การประเมิน
ประสิ ท ธิภ าพของโลจิ ส ติ ก ส์ ในระดั บ สากล (International Logistics Performance Index) 6 ด้ าน ของ
World Bank พบว่าจุดผ่านแดนอาเภอเชียงของ จุดผ่านแดนอาเภอเชียงแสน จุดผ่านแดนถาวรสามเหลี่ยม
ทองคา จุดผ่านแดนถาวรบ้านฮวก จุดผ่านแดนถาวรบ้านห้วยโก๋น จุดผ่านแดนถาวรบ้านปากห้วย จุดผ่านแดน
ถาวรอาเภอเชียงคาน จุดผ่านแดนถาวรบ้านคกไผ่ จุดผ่านแดนอาเภอเมืองบึงกาฬ จุดผ่านแดนอาเภอเมือง
นครพนม จุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพ 2 จุดผ่า นแดนถาวรบ้านปากแซง และจุดผ่านแดนถาวรช่องเม็ก
ให้ความสาคัญในการพัฒนาประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ด้านโครงสร้างพื้นฐานมากที่สุด และจุดผ่านแดนถาวร
สะพานมิตรภาพ 4 (เชียงของ-ห้วยทราย) ให้ความสาคัญในการพัฒนาประสิ ทธิภาพด้านโลจิสติกส์ด้านการ
รองรับ การขนส่งสิน ค้าระหว่างประเทศมากที่สุด ทั้งนี้ จุดผ่านแดนถาวรภูดู่ และจุดผ่านแดนถาวรสะพาน
มิ ต รภาพข้ า มแม่ น้ าเหื อ ง ให้ ค วามส าคั ญ ในการพั ฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพด้ านโลจิ ส ติ ก ส์ ด้ านด้ า นการจั ด การ
ประสิทธิภาพของด่านมากที่สุด จุดผ่านแดนถาวรด่านสะพานมิตรภาพไทย-ลาว และ จุดผ่านแดนถาวรสะพาน
มิตรภาพ 3 ให้ความสาคัญในการพัฒนาประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ด้านความเร็วในพิธีการตรวจสอบมากที่สุด
และสุดท้ายจุดผ่านแดนด่านท่าเสด็จ และจุดผ่านแดนอาเภอเมืองมุกดาหาร มีการดาเนินกิจกรรมโลจิสติกส์ใน
ปริมาณทีน่ ้อย
สาหรับแนวทางการพัฒ นาศักยภาพด้านโลจิสติกส์จุดผ่านแดนไทย-ลาว มีทั้งสิ้น 4 กลยุทธ์ที่สาคัญ
ได้แก่ กลยุทธ์เชิงรุก กลยุทธ์เชิงแก้ไข กลยุทธ์เชิงป้องกัน กลยุทธ์เชิงรับสาหรับการพัฒนา และการปรับปรุง
ประสิทธิภาพ ณ จุดผ่านแดน เช่น การพัฒนาระบบโลจิสติกส์และการคมนาคมขนส่ง การพัฒนาการค้า การ
ลงทุนในพื้นที่ การพัฒนาการบริการแบบ One Stop Service เป็นต้น
ร

โครงการวิจั ยย่อยที่ 2 เป็ นการการศึกษาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวบริเวณจุดผ่ านแดนไทยเพื่อ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวบริเวณชายแดน พัฒ นาความร่วมมือระหว่างสองประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจ การลงทุน
การค้าขาย การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม โดยมีวัตถุประสงค์ทั้งสิ้น 3 ข้อได้แก่
1. ศึ ก ษาศั ก ยภาพการท่ อ งเที่ ย วเชื่ อ มโยงในพื้ น ที่ จุด ผ่ านแดนไทย-สปป. ลาว และวิเคราะห์ ก าร
จั ด ล าดั บ จุ ด ผ่ า นแดนด้ า นการท่ อ งเที่ ย วและข้ อ เสนอแนวทางการส่ ง เสริ ม การท่ อ งเที่ ย วในพื้ น ที่
จุดผ่านแดนไทย-สปป. ลาว
2. ศึกษาการคาดการณ์จานวนนักท่องเที่ยว และรายได้จากการท่องเที่ยวจากการเดินทาง ท่องเที่ยว
ข้ามแดนในพื้นที่จุดผ่านแดนไทย-สปป. ลาว
3. วิเคราะห์การจัดลาดับจุดผ่านแดนและข้อเสนอแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่จุดผ่าน
แดนไทย-สปป. ลาว
จากการดาเนินการสามารถสรุปผลศึกษาด้านศักยภาพการท่องเที่ยวเชื่อมโยงในจุดผ่านแดนไทย-ลาว
จานวน 11 จังหวัด สามารถจัดลาดับ ความสาคัญจุดผ่านแดนถาวรเริ่มตามลาดับ ได้ดังต่อไปนี้ จุดผ่านแดน
ถาวรสะพานมิ ต รภาพไทย-ลาว แห่ งที่ 4 (เชี ย งของ-ห้ ว ยทราย) จุ ด ผ่ า นแดนสะพานมิ ต รภาพแห่ งที่ 1
(หนองคาย-เวียงจัน ทน์) จุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่ งที่ 2 (มุ กดาหาร-สะหวันนะเขต)
จังหวัดอุบลราชธานี จุดผ่านแดนถาวรช่องเม็ก จุดผ่านแดนถาวรเชียงคาน จุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพ
แห่งที่ 3 (นครพนม-คาม่วน) จุดผ่านแดนถาวรบ้านฮวก จุดผ่านแดนถาวรบ้านห้วยโก๋น จุดผ่านแดนถาวรภูดู่
จุดผ่านแดนถาวรอาเภอเมืองจังหวัดบึงกาฬ อีกทั้งยังพบว่าจุดผ่อนปรนการค้าที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยว
คือ จุดผ่อนปรนการค้าบ้านยักษ์คุ
ทั้งนี้จากการพยากรณ์คาดการถึง จานวนนักท่องเที่ยว และรายได้จากการท่องเที่ยวข้ามแดนในเขต
พื้น ที่วิจัย ช่วงระหว่าง พ.ศ. 2565-2569 ทั้งสิ้น 10 เส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยง พบว่ามีเส้นทางท่องเที่ยว
เชื่อมโยงที่สาคัญ 3 เส้นทางท่องเที่ยวที่ทารายได้สูงสุด คือ เส้นทางหนองคาย-เวียงจันทน์-วังเวียง-หลวงพระ
บาง คาดว่ า จะมี นั ก ท่ อ งเที่ ย ว 6,806,657 คน ท าให้ ส่ ง ผลกระทบทางเศรษฐกิ จ ในเส้ น ทาง จ านวน
66,310,454,847.67 บาท รองลงมาคือ เส้นทางเชียงราย-ห้วยทราย-หลวงน้าทา-บ่อเต็น-สิบสองปันนา-คุณ
หมิ ง คาดว่ า จะมี นั ก ท่ อ งเที่ ย ว 1,029,310 คน ท าให้ ส่ ง ผลกระทบทางเศรษฐกิ จ ในเส้ น ทาง จ านวน
18,424,646,082.30 บาท และเส้นทาง มุกดาหาร-สะหวันนะเขต-ก๋วงตริ-เว้-ดานัง-ฮอยอัน 3,093,443 คน
ทาให้ส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจในเส้นทาง จานวน 22,149,046,817.88 บาท
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โครงการวิจัยย่อย 3 เป็นการศึกษาศักยภาพอุตสาหกรรมจุดผ่านแดนไทย-ลาว โดยใช้ดัชนีสัดส่วนวัด
ศักยภาพอุตสาหกรรมในพื้นที่ ดัชนีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรากฏ และดัชนีการพึ่งพิงในการ การ
พิจารณาอุตสาหกรรมเป้าหมายในพื้นที่ โดยมีวัตถุประสงค์ 3 ประการดังต่อไปนี้
1. เพื่อศึกษาในเรื่องของความสาคัญของด่านการค้าชายแดนไทย-ลาวในมิติทางด้านอุตสาหกรรมที่มี
ศักยภาพ
2. เพื่อประเมินศักยภาพ และลาดับความสาคัญของกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ และความร่วมมือ
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. เพื่อจัดทาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อสนับสนุนการวางยุทธศาตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมที่มี
ศักยภาพ ชายแดนไทย-ลาว
จากการคัดเลือก 3 อุตสาหกรรมเป้าหมายของไทย (อุตสาหกรรมการผลิต/แปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร
และผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร อุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก การเพาะปลูกและการเลี้ยง
สัตว์ การล่าสัตว์ และกิจกรรมบริการที่เกี่ยวข้อง) สามารถประเมินศักยภาพโดยแบ่งระดับจุดผ่านแดนถาวร
และจุดผ่อนปรนทางการค้า ได้เป็น 3 ระดับดังต่อไปนี้ กลุ่มที่มีศักยภาพสูง กลุ่มที่มีศักยภาพปานกลาง และ
กลุ่มที่มีศักยภาพต่า ทั้งนี้ผลสรุปตามกลุ่มอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมการผลิต/แปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารและ
ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรจุดผ่านแดนที่มีศักยภาพสูง 5 จุดผ่านแดนได้แก่ จุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพ
แห่งที่ 4 อาเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย จุดผ่านแดนถาวรเชียงแสน อาเภอเชียงแสน จังหวัดชียงราย จุด
ผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพไทย-ลาว อาเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย จุดผ่านแดนถาวรสะพาน
มิตรภาพแห่ งที่ 2 อาเภอเมืองมุกดาหาร จั งหวัดมุกดาหาร จุดผ่านแดนถาวรช่องเม็ก อาเภอเมืองสิรินธร
จังหวัดอุบลราชธานี กลุ่มที่ 2 อุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก จุดที่มีศักยภาพสูงได้แก่ จุด
ผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพแห่งที่ 4 อาเภอเชียงของ จังหวัดเชียงรายจุดผ่านแดนถาวรเชียงแสน อาเภอ
เชียงแสน จังหวัดชียงราย จุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพไทย-ลาว อาเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
จุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพแห่งที่ 2 อาเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร และกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่ 3
การเพาะปลูกและการเลี้ยงสัตว์ การล่าสัตว์ และกิจกรรมบริการที่เกี่ยวข้อง พบจุดผ่านแดนที่มีศักยภาพสูงใน
อุตสาหกรรมนี้คือ จุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพแห่งที่ 4 อาเภอเชียงของ จังหวัดเชียงรายจุดผ่านแดน
ถาวรเชียงแสน อาเภอเชียงแสน จังหวัดชียงรายจุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 3 อาเภอ
เมืองนครพนม จังหวัดนครพนม จุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพแห่งที่ 2 อาเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัด
มุกดาหาร

ว

โครงการวิ จั ย ย่ อ ย 4 การศึ ก ษาศั ก ยภาพการค้ า จุ ด ผ่ า นแดนไทย-ลาว โดยมุ่ ง เน้ น การศึ ก ษาถึ ง
ความสาคัญของจุดผ่านแดนระหว่างประเทศไทย-ลาว ด้านการค้าและการลงทุน รวมทั้งประเมินศักยภาพและ
ล าดับ ความส าคั ญ ของจุ ด ผ่ านแดนดังกล่ าว รวมทั้ งให้ ข้อเสนอแนะเชิ งนโยบายเพื่ อสนั บ สนุ น การจัด วาง
ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาเศรษฐกิจ การค้ าและการลงทุ น ผ่ านจุ ดผ่ านแดนไทย-ลาว โดยใช้ เครื่องมื อ ในการ
วิเคราะห์ประกอบไปด้วย การผสมผสานระหว่างข้อมูลสถิติทุติยภูมิในภาพรวมระดับประเทศ ร่วมกับกับข้อมูล
ทุติยภูมิ อีกทั้งยังมีการปรับปรุงและสอบทานข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ตลอดจนการคานึงถึง
ทิศทางนโยบายที่สาคัญที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้จากการดาเนินงานศึกษาตามวัตถุประสงค์ 3 ข้อคือ เพื่อศึกษาในเรื่อง
ของความส าคั ญ ของจุ ดผ่ านแดนระหว่างประเทศไทย-ลาว ในด้านการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ
เพื่อประเมินศักยภาพและลาดับความสาคัญของจุดผ่านแดนระหว่างประเทศไทย-ลาว เชิงเปรียบเทียบในด้าน
การค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ โดยวิธีการทางเศรษฐศาสตร์ โดยพิจารณาไปถึงบริบทการพัฒนาของ
ประเทศไทย ลาว และประเทศจีน และเพื่อจัดทาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อสนับสนุนการวางกลยุทธศาสตร์
การพัฒนาเศรษฐกิจการค้าชายแดนประเทศไทย-ลาว ทาให้ได้ผลสรุปดังต่อไปนี้ พบปัจจัยที่เกี่ยวข้องในด้าน
ทิศทางนโยบายที่สาคัญในปัจจุบันที่จะมีผลกระทบต่อการค้าและการลงทุนในประเทศลาวทั้งในทิศทางบวก
และลบ 4 ปัจจัย ได้แก่ เส้นทางขนส่งทางรางผ่านเส้นรถไฟลาว-จีน การก่อสร้างสะพานมิตรภาพแห่งที่ 5 ที่บึง
กาฬ การสร้างสะพานมิตรภาพแห่งที่ 6 ที่บ้านปากแซง และแผนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษของที่จะเพิ่ม
จานวนเขตเศรษฐกิจพิเศษจาก 14 แห่งให้เป็น 40 แห่งในอนาคต ทั้งนี้จากผลการศึกษาสามารถจัดกลุ่มจุด
ผ่านแดนตามศักยภาพได้ออกเป็น สามกลุ่มได้แก่ กลุ่มจุดผ่านแดนที่มีศักยภาพสูงได้แก่ สะพานมิตรภาพไทยลาว สะพานมิตรภาพแห่งที่ 2 สะพานมิตรภาพแห่งที่ 3 จุดผ่านแดนถาวรบึงกาฬ สะพานมิตรภาพแห่งที่ 4
เชียงแสน และบ้านปากแซง

1.5 อภิปรายและข้อเสนอแนะ
1. ควรมีการสร้างความแข็งแกร่งให้กับอุตสาหกรรมอย่างเป็นเครือข่ายและเกิดประโยชน์สูงสุดในการ
จัดสรรทรัพยากรและกิจกรรมอื่น ๆ ที่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมปัจจุบันใน
2. ควรสร้างกลยุทธ์การพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมในพื้นที่ มุ่งเน้นการสร้างโอกาส และความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ รวมถึงมุ่งเน้นให้เกิดความร่วมมือในภาคอุตสาหกรรมที่จะยกระดับ
ความรู้ความสามารถของผู้ประกอบการในพื้นที่
3. ควรมีการเตรียมความพร้อม สร้างความชานาญให้ผู้ประกอบการ SMEs ในพื้นที่
4. ภาครัฐควรมีการส่งเสริมสนับสนุนให้ภาคธุรกิจไทย เตรียมพร้อมและรับมือกับการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานตามกลยุทธ์ทางเศรษฐกิจจากชาติมหาอานาจในปัจจุบันให้มากที่สุด เช่น การสนับสนุนการลงทุนเพื่อ
ขยายตลาดไปยังประเทศจีนตอนใต้ มณฑลยูนนาน
ศ

5. ทุกภาคส่วนควรร่วมมือกันพัฒนาจุดผ่านแดนให้มีศักยภาพมากขึ้น ทั้งด้านการเตรียมความพร้อม
และด้านการพัฒนาในพื้นที่ โดยรักษาสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมดั้งเดิมไปพร้อม ๆ กันกับการสร้างความสัมพันธ์
อันดีซึ่งกันและกัน
6. ควรมีส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยการจัดทาระบบข้อมูลสารสนเทศทางการท่องเที่ยว ตลอดจนการ
เผยแพร่ข้อมูลที่สาคัญต่อนักท่องเที่ยว เช่น การสร้างแอพพลิเคชั่นแนะนาเส้นทางการท่องเที่ยว เป็นต้น
1.6 ประโยชน์ที่ได้รับ
1.6.1 ทราบลาดับความสาคัญของจุดผ่านแดนถาวรชายแดนไทย-ลาวซึ่งจะเป็นแนวทางในการพัฒนา
จุดผ่านแดนให้สามารถตอบสนองความต้องการของตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.6.2 ทราบลาดับความสาคัญของจุดผ่อนปรนชายแดนไทย-ลาว ซึ่งจะเป็นแนวทางในการพัฒนา
อย่างเหมาะสมตามศักยภาพ เพื่อสร้างโอกาสในการยกระดับเป็นจุดผ่านแดนถาวรต่อไปในอนาคต
1.6.3 มีแผนพัฒนาศักยภาพจุดผ่านแดนไทย-ลาว ซึ่งทาให้เกิดการเติบโตด้านเศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว นาไปสู่การสร้างสามารถในการแข่งขันและการเกิดความมั่นคงของประเทศ
ก่อนดาเนินการ
หลังดาเนินการ
ไม่ทราบลาดับความสาคัญของจุดผ่านแดนถาวร ทราบลาดับความสาคัญของจุดผ่านแดนถาวร
ชายแดนไทย-ลาว และไม่มีแนวทางในการพัฒนาที่ ชายแดนไทย-ลาวซึ่งจะเป็นแนวทางในการพัฒนา
ชัดเจน
จุดผ่านแดนให้สามารถตอบสนองความต้องการ
ของตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ไม่ทราบลาดับความสาคัญของจุดผ่อนปรน
ทราบลาดับความสาคัญของจุดผ่อนปรนชายแดน
ชายแดนไทย-ลาว และไม่มีแนวทางในการพัฒนาสู่ ไทย-ลาว ซึ่งจะเป็นแนวทางในการพัฒนาอย่าง
การเป็นจุดผ่านแดนถาวรที่ชัดเจน
เหมาะสมตามศักยภาพ เพื่อสร้างโอกาสในการ
ยกระดับเป็นจุดผ่านแดนถาวรต่อไปในอนาคต
ไม่มีแผนพัฒนาศักยภาพจุดผ่านแดนไทย-ลาว
มีแผนพัฒนาศักยภาพจุดผ่านแดนไทย-ลาว ซึ่งทา
ให้เกิดการเติบโตด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
นาไปสู่การสร้างสามารถในการแข่งขันและการ
เกิดความมั่นคงของประเทศ
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2. หน่วยงานที่นาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
หน่วยงานในประเทศไทย และสปป.ลาว ได้แก่ หน่วยงานความมั่นคง ภาคประชาชน ภาครัฐ และ
ภาคเอกชน สามารถนาข้อเสนอเชิงนโยบายของภาครัฐในการกาหนดบทบาทและแนวทางดาเนินการของแต่
ละจังหวัด เพื่อวางแผนส่งเสริมและพัฒนาจุดผ่านแดน ไทย-ลาว

ส

บทที่ 1
บทนา
1.1 ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ปัจจุบันพื้นที่ชายแดนของประเทศไทยมีความสาคัญมากขึ้นจากการก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC) ซึ่งส่งผลต่อเศรษฐกิจไทย ทั้งภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ โดยมีอิทธิพลต่อ
เศรษฐกิจของประเทศทั้งต่อภาครัฐและประชาชนในพื้นที่ อีกทั้งประเทศไทยตั้งอยู่บนภูมิประเทศที่เป็นเหมือน
ศูนย์กลางของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยมีประเทศเพื่อนบ้านโดยรอบ ได้แก่ สาธารณรัฐแห่งสหภาพ
เมียนมา (เมียนมาร์) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ราชอาณาจักรกัมพูชา (กัมพูชา) และ
สหพั น ธรัฐ มาเลเซีย (มาเลเซีย ) การบริห ารจัดการพื้น ที่ช ายแดนให้ มีประสิ ทธิภ าพจึงเป็ นสิ่ งส าคัญ ที่ต้อ ง
คานึงถึงเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งประเทศไทยให้ความสาคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจชายแดน จะเห็นได้จากแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) กาหนดให้มีกรอบแนวคิดที่สาคัญของยุทธศาสตร์
ในด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน โดยการพั ฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดน การพัฒนาภูมิภาค
เมือง และพื้นที่พิเศษ รวมถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) เป็นประเทศเพื่อนบ้านของประเทศไทยที่มีความ
ใกล้ชิดทั้งในเชิงประวัติศาสตร์ เชื้อชาติ ศาสนา ภาษา และวัฒนธรรม ชายแดนประเทศไทยและสปป.ลาว มี
พื้นที่เขตแดนติดต่อกันครอบคลุมพื้นที่ถึง 12 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย พะเยา น่าน อุตรดิตถ์ พิษณุโลก เลย
หนองคาย บึงกาฬ นครพนม มุกดาหาร อานาจเจริญ และอุบลราชธานี มีระยะทางประมาณ 1,810 กิโลเมตร
จึงทาให้ปริมาณการค้าชายแดนระหว่างประเทศไทยกับสปป.ลาวมีมูลค่าสูง ประกอบกับสปป.ลาวไม่มีทางออก
ทะเล จึงต้องขนส่งสินค้าผ่านจุดเชื่อมต่อ (Land Link) กับประเทศไทยไปยังประเทศที่สามในอนุภูมิภาคผ่าน
สะพานมิตรภาพไทย-ลาวว นอกจากนี้สปป.ลาวยังมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดม สมบูรณ์และมีนโยบายส่งเสริ ม
การลงทุนจากต่างประเทศ ตลอดจนมีการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจตามแนวชายแดน จึงเป็นโอกาสที่ผู้ประกอบการ
ไทยสามารถนามาพิจารณาเพื่อขยายหรือย้ายฐานการลงทุน ซึ่งการค้าชายแดนระหว่างประเทศไทยกับสปป.
ลาวในปี 2561 มีมูล ค่าการค้ารวมเท่ากับ 213,618.58 ล้ านบาท เพิ่ มขึ้น ร้อยละ 3.18 จากปี 2560 ซึ่งมี
มูลค่าการค้ารวมเท่ากับ 207,045.85 ล้านบาท (กรมการค้าต่างประเทศ, 2562)
จุดผ่านแดนไทย-ลาวในปัจจุบันมีอยู่ในหลายพื้นที่ และมีทั้งจุดผ่านแดนถาวร และจุดผ่อนปรน ซึ่งมี
ศัก ยภาพ จุ ด อ่อ น และจุ ด แข็งที่ แ ตกต่ างกั น ดั งนั้ น การพั ฒ นาศั กยภาพจุด ผ่ านแดนไทย-ลาว เพื่ อล าดั บ
ความสาคัญของจุดผ่านแดนดังกล่าว รวมถึงการจัดทาแผนพัฒนาศักยภาพจุดผ่านแดนไทย-ลาว จะก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ การค้า และการท่องเที่ยวของประเทศต่อไป
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1.2 ขอบเขตของการศึกษา
การศึกษาในครั้งนี้ คณะวิจัยกาหนดให้มีการขอบเขตของการศึกษาทั้ง 4 ด้านดังต่อไปนี้
1.2.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา
การศึกษาการพัฒนาศักยภาพจุดผ่านแดนไทย-ลาวในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative
Research) มีขอบเขตของเนื้อหาครอบคลุมการจัดลาดับความสาคัญจุดผ่านแดนถาวรชายแดนไทย-ลาวเพื่อ
จัดทาแผนพัฒนาศักยภาพ และการจัดลาดับความสาคัญของจุดผ่อนปรน เพื่อนาไปสู่ข้อเสนอแนะการพัฒนา
เพื่อยกระดับสู่การเป็นจุดผ่านแดนถาวร
1.2.2 ขอบเขตด้านพื้นที่
ขอบเขตด้านพื้นในโครงการวิจัยครอบคลุมพื้นที่ประเทศไทยที่มีช่องทางผ่านแดน ระหว่างประเทศ
ไทยและสปป.ลาว 11 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย จังหวัดพะเยา จังหวัดน่าน จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดเลย
จั งหวัด หนองคาย จั งหวัด บึ งกาฬ จั งหวัด นครพนม จั งหวั ด มุ ก ดาหาร จั งหวัด อ านาจเจริญ และจั งหวั ด
อุบลราชธานี รวมช่องท่างผ่านแดนได้ทั้งสิ้น 49 จุด เป็นจุดผ่านแดนถาวร 20 จุด และเป็นจุดผ่อนปรนการค้า
29 จุด รวมถึงพื้นที่แขวงชายแดนสปป.ลาว ที่ติดกับประเทศไทย 9 แขวง ได้แก่ แขวงบ่อแก้ว แขวงไซยะบุลี
แขวงเวียงจันทน์ นครหลวงเวียงจันทน์ แขวงบอลิคาไซ แขวงคาม่วน แขวงสะหวันนะเขต แขวงสาละวัน และ
แขวงจาปาสัก
1.2.3 ขอบเขตด้านประชากร
ประชากรของการศึกษาในครั้งนี้ แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ทั้งจากประเทศไทย และสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ดังนี้
กลุ่มที่ 1 ภาครัฐ ได้แก่ กระทรวงการต่างประเทศ กรมศุลกากร สานักงานจังหวัด สานักงานพาณิชย์
จังหวัด เป็นต้น
กลุ่มที่ 2 ภาคเอกชน ได้แก่ หอการค้า สภาอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการ เป็นต้น
กลุ่มที่ 3 ภาควิชาการ ได้แก่ นักวิชาการที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ทางวิชาการเกี่ยวกับจุด
ผ่านแดนไทย-ลาว
กลุ่มที่ 4 ภาคประชาชนและชุมชนที่เกี่ยวข้อง
1.2.4 ขอบเขตด้านเวลา
ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ดาเนินการเป็นระยะเวลา 1 ปี
1.3 วัตถุประสงค์ของแผนงาน
1) จัดลาดับความสาคัญจุดผ่านแดนถาวรชายแดนไทย-ลาว เพื่อการพัฒนาศักยภาพ
2) จัดลาดับความสาคัญของจุดผ่อนปรน เพื่อนาไปสู่การพัฒนาเป็นจุดผ่านแดนถาวรในอนาคต
3) เพื่อจัดทาแผนพัฒนาศักยภาพจุดผ่านแดนไทย-ลาวที่มีศักยภาพ
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1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
การศึกษาในครั้งนี้สามารถแสดงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากงานวิจัย
ก่อนดาเนินการ
หลังดาเนินการ
ไม่ทราบลาดับความสาคัญของจุดผ่านแดนถาวร
ทราบล าดั บ ความส าคั ญ ของจุ ด ผ่ า นแดนถาวร
ชายแดนไทย-ลาว และไม่มีแนวทางในการพั ฒ นาที่ ชายแดนไทย-ลาวซึ่งจะเป็นแนวทางในการพัฒนาจุด
ชัดเจน
ผ่ า นแดนให้ ส ามารถตอบสนองความต้ อ งการของ
ตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ไม่ ท ราบล าดั บ ความส าคั ญ ของจุ ด ผ่ อ นปรน
ทราบลาดับความสาคัญของจุดผ่อนปรนชายแดน
ชายแดนไทย-ลาว และไม่มีแนวทางในการพัฒ นาสู่ ไทย-ลาว ซึ่ ง จะเป็ น แนวทางไปสู่ ก ารพั ฒ นาอย่ า ง
การเป็นจุดผ่านแดนถาวรที่ชัดเจน
เหมาะสมเพื่อเป็นจุดผ่านแดนถาวรต่อไปในอนาคต
ไม่มีแผนพัฒนาศักยภาพจุดผ่านแดนไทย-ลาว
มีแผนพั ฒ นาศักยภาพจุดผ่ านแดนไทย-ลาวที่ มี
ศักยภาพ ซึ่งทาให้เกิดการเติบโตด้านเศรษฐกิจและ
การท่องเที่ยว นาไปสู่การสร้างสามารถในการแข่งขัน
และการเกิดความมั่นคงของประเทศ
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บทที่ 2
ทบทวนวรรณกรรม
การศึกษาการพัฒนาศักยภาพจุดผ่านแดนไทย-ลาว คณะวิจัยได้ทาการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
ได้แก่ แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้ อง ข้อมูลทั่วไปของจุดผ่านแดนไทย-ลาว ความสัมพันธ์ของประเทศไทยกับ
สปป.ลาว ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง รายละเอียด ดังนี้
2.1 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
การวิจัยในครั้งนี้นากระบวนการลาดับชั้นเชิงวิเคราะห์ (Analytic Hierarchy Process: AHP) มาใช้
เพื่อวิเคราะห์ และจัดล าดับ ความสาคัญ จุดผ่านแดนชายแดนไทย-ลาว และวิเคราะห์ เพื่อจัดทาแผนพัฒ นา
ศักยภาพ จุดผ่านแดนชายแดนไทย-ลาว โดยใช้ SWOT Analysis และ TOWS Matrix ร่วมกับการวิเคราะห์
เชิงพรรณาเพื่อการวิเคราะห์แบบบูรณาการร่วมกับโครงการย่อย
2.1.1 กระบวนการลาดับชั้นเชิงวิเคราะห์ (Analytic Hierarchy Process: AHP)
กระบวนการลาดับชั้นเชิงวิเคราะห์ (Analytic Hierarchy Process: AHP) เป็นวิธีการหนึ่งของการ
เข้าสู่การแสดงลาดับ (Out Ranking Approach) ซึ่งเป็นกระบวนการแก้ปัญหาที่มีการตัดสินใจเกณฑ์ พหุคูณ
(Multiple Criteria Decision Making: MCDM) สาหรับใช้การประเมินทางเลือกและเกณฑ์การตัดสิ นใจที่มี
ความขัดแย้ง หรือสามารถกล่าวได้ว่า เป็นการตัดสินใจลักษณะประจาพหุคูณ (Multiple Attribute Decision
Making: MADM) ลั กษณะของการเข้าสู่การแสดงล าดับจะเป็นการเรียงลาดับจากการกาหนดความสาคัญ
(Out Ranking) หรือความชอบของแต่ละทางเลือก (Kengpol และคณะ, 2010)
กระบวนการลาดับชั้นเชิงวิเคราะห์ (AHP) พัฒนาขึ้นในปลายปีทศวรรษที่ 1970 โดย Saaty (1980)
ซึ่งในปั จจุ บั น ได้รับ ความนิ ย มแพร่ห ลาย เนื่องจากเป็นกระบวนการตัดสินใจที่มีประสิ ทธิ ภ าพ โดยจะแบ่ง
องค์ป ระกอบของปั ญหาออกเป็น ส่วนย่ อย ในรูปของแผนภูมิตามลาดับชั้น แล้ วกาหนดค่าของการวินิจฉัย
เปรียบเทียบปัจจัยหรือเกณฑ์การพิจารณา และนาค่าเหล่านั้นมาคานวณเพื่อพิจารณาว่าปัจจัย (เกณฑ์) และ
ทางเลือกอะไรมีค่าลาดับความสาคัญสูงที่สุ ด AHP เป็นกระบวนการที่ ใช้ง่าย เพราะมี โครงสร้างเลียนแบบ
กระบวนการคิ ด ของมนุ ษ ย์ และผู้ ใช้ ไม่ ต้ อ งรอเรี ย นจากประสบการณ์ หรื อ ไปฝึ ก อบรม เพราะ AHP ไม่
จาเป็นต้องมีผู้เชี่ยวชาญพิเศษมาคอยควบคุมชี้นาแต่ประการใด (วิฑูรย์, 2542)
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Dyerและ Forman (1991) ได้อธิบายขั้นตอนของกระบวนการลาดับชั้นเชิงวิเคราะห์ (AHP) ไว้ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การวางโครงสร้างของแผนภูมิลาดับชั้น ผู้ทาการตัดสินใจจะต้องให้คาจากัดความของ
ปัญหา และทาการกาหนดเกณฑ์หรือปัจจัยในการตัดสินใจที่เป็นทั้งรูปธรรมและนามธรรม เมื่อดาเนินการทั้ง
สองขั้นตอนนี้แล้วให้ทาการกระจายความสลับซับซ้อนของปัญหาให้อยู่ในรูปของลาดับชั้นโครงสร้างปัญหา
พื้นฐานประกอบ 3 ลาดับหลัก คือ เป้าหมายหรือจุดประสงค์ เกณฑ์การตัดสินใจ และทางเลือกที่เป็นไปได้
แสดงดังรูปที่ 1

รูปที่ 1 แบบจาลองการจัดโครงสร้างปัญหาของกระบวนการลาดับชั้นเชิงวิเคราะห์
จานวนขององค์ประกอบในแต่ละลาดับชั้นควรจะอยู่ระหว่าง 5 ถึง 9 นอกจากนี้ จากภาพ 3 ใน
โครงสร้างของปัญหาตามกระบวนการลาดับชั้นเชิงวิเคราะห์ อาจประกอบด้วยลาดับชั้นของวัตถุประสงค์หรือ
เกณฑ์ตัดสินใจย่อย ซึ่งขึ้นอยู่กับผู้ตัดสินใจ
ขั้นตอนที่ 2 การจัดลาดับความสาคัญโดยการพิจารณาเปรียบเทียบความสาคัญเป็นคู่ หลังจากมีการ
จัดโครงสร้างปัญหาเรียบร้อยแล้วในขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนถัดมา คือ ต้องมีการประเมินความสาคัญ (วิฑูรย์ ,
2542) กล่ าวไว้ ว่ า มนุ ษ ย์ มี ค วามสามารถในการรั บ รู้ ถึ งความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งสิ่ ง ที่ ได้ พ บเห็ น แล้ ว จึ งมา
เปรียบเทียบสิ่งเหล่านั้นภายใต้เกณฑ์ที่ตั้งเอาไว้ หลังจากนั้นจะพยายามหาความแตกต่างระหว่างสิ่งที่ได้ทาการ
พิจารณาในเชิงเปรียบเทียบ โดยใช้การวินิจฉัยบนพื้นฐานของความพึงพอใจของสิ่งหนึงเมื่อเทียบกับอีกสิ่งหนึ่ง
นอกจากนี้ Kengpol และคณะ (2010) ได้อธิบายขั้นตอนการจัดลาดับความสาคัญ ไว้ดังนี้ คือ ผู้ตัดสินใจทา
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การเปรี ย บเที ย บทางเลื อ ก ซึ่ งจะอิ งเกณฑ์ ตั ด สิ น ใจที ล ะเกณฑ์ แล้ ว ท าการประเมิ น ความส าคั ญ โดยการ
เปรียบเทียบการตัดสินใจโดยอิงจุดประสงค์ย่อย และประเมินความสาคัญ โดยเปรียบเทียบจุดประสงค์ย่อยอิง
จุดประสงค์รวม ซึ่งจะใช้วิธีการเปรียบเทียบเป็นคู่ (Pair Wise Comparison) จากนั้นจึงนาข้อมูลที่ได้มาสรุป
หาน้ าหนั ก ความส าคั ญ โดยการเปรี ย บเที ย บพร้ อ มทั้ ง หาค่ า อั ต ราส่ ว นความสอดคล้ อ งกั น ของข้ อ มู ล
(Consistency Ratio: C.R.) ที่ได้จากผู้ตัดสินใจแต่ละคนด้วย โครงสร้างปัญหาที่เป็นลาดับชั้นจะถูก จัดอยู่ใน
เมทริ ก ซ์ (Matrix) ของการเปรี ย บเที ย บเป็ น คู่ และผลที่ ได้ จ ากการตอบแบบสอบถามการเปรี ย บเที ย บ
ความสาคัญทีละคู่ จะประเมินความสัมพันธ์เพียงครึ่งเดียวของสมาชิกในเมทริกซ์ทั้งหมด ซึ่งอีกครึ่งหนึ่งจะเป็น
การทาซ้าในตาแหน่งเดิม แสดงดังรูปที่ 2
เกณฑ์ที่ 1
ทางเลือกที่ 1

ทางเลือกที่ 1

ทางเลือกที่ 2

ทางเลือกที่ 3

1

การตัดสินใจ

ทางเลือกที่ 2

1

ทางเลือกที่ 3

1
การตัดสินใจ
รูปที่ 2 เมทริกซ์ของการเปรียบเทียบเป็นคู่

การเปรี ย บเที ย บเป็ น คู่ ต้ อ งใช้ ชุ ด ตั ว เลขส าหรั บ การเปรี ย บเที ย บและต้ อ งเป็ น ชุ ด ตั ว เลขที่ มี
ความสาคัญในแต่ละระดับ ตัวอย่างชุดตัวเลขที่นิยมใช้ในงานวิจัย อ้างอิงจากชุดตัวเลขที่ได้จากการศึกษาของ
Saaty (1980) ซึ่งมีความน่าเชื่อถือสูง โดยชุดของตัวเลขที่ใช้เปรียบเทียบนี้ มีความหมายของค่าตัวเลขแต่ละ
ตัว แสดงดังตารางที่ 2
นอกจากนี้ยังมีการนาทฤษฎีเวกเตอร์เฉพาะ (Eigenvector) มาใช้ร่วมกับกระบวนการลาดับชั้นเชิง
วิเคราะห์ เพื่อตรวจสอบลาดับความสำคัญของข้อมูลการเปรียบเทียบในเมทริกซ์และการหาความสอดคล้องกัน
ของข้อมูลดิบที่ได้จากการตัดสินใจของผู้ตัดสินใจในกลุ่มที่ตอบแบบสอบถามนั้น การตรวจสอบความสอดคล้อง
กัน ของการตัดสิน ใจจะพิ จารณาจากค่าเวกเตอร์เฉพาะ (Eigenvector) สามารถวัดได้จากอัตราส่ วนความ
สอดคล้ อ งกั น (Consistency Ratio: C.R.) ซึ่ ง เป็ น อั ต ราส่ ว นระหว่ า งดั ช นี ค วามสอดคล้ อ งกั น ของข้ อ มู ล
(Consistency Index:C.I.) และดัช นี ความสอดคล้ องกั นของข้ อมู ล เชิงสุ่ ม (Random Consistency Index:
R.I.)
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ตารางที่ 2 แสดงลาดับความสาคัญหรือความชอบของมาตรา 1-9 (Scale 1-9)
ระดับความสาคัญหรือความชอบ
(Preference Level)

ค่าแสดงเป็นตัวเลข
(Numerical Value)

ระดับความชอบเท่ากัน (Equally Preferred)

1

ระดับความชอบเท่ากันถึงปานกลาง

2

(Equally to Moderately Preferred)
ระดับความชอบปานกลาง (Moderately Preferred)
ระดับความชอบปานกลางถึงค่อนข้างมาก

4

(Moderately to Strongly Preferred)
ระดับความชอบค่อนข้างมาก (Strongly Preferred)

5

ระดับความชอบค่อนข้างมากถึงมากกว่า

6

(Strongly to Very Strongly Preferred)
ระดับความชอบมากกว่า (Very Strongly Preferred)
ระดับความชอบมากกว่าถึงมากที่สุด

7
8

(Very Strongly to Extremely Preferred)
ระดับความชอบมากที่สุด (Extremely Preferred)
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ค่าอัตราส่วนความสอดคล้องกัน (Consistency Ratio: C.R.) สามารถคานวณได้จากสมการ

C.R. 

3

C.I.
R.I .
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เมื่อ C.I. คื อ ดัช นี ค วามสอดคล้ องกัน ที่วัดจากความแปรปรวนของ max จาก N สามารถคานวณได้จาก
สมการ

C.I. 

(max  N )
(N 1)

และ max คือ ผลรวมของผลคูณระหว่างผลรวมของสมาชิกในแต่ละหลักของเมทริกซ์กั บน้าหนัก Normal
Form (น้าหนัก Normal Form คือ ค่าไอเกนของแต่ละแถวต่อผลรวมของค่าไอเกน)

N

คือ จานวนสมาชิกในแถวหรือหลัก

ส่วนค่าดัชนีความสอดคล้องกันของข้อมูลเชิงสุ่ม (Random Consistency Index: R.I.) สามารถหา
ได้จากการสร้างเมทริกซ์ของการเปรียบเทียบเป็นคู่ ซึ่งดัชนีความสอดคล้องกันของข้อมูลเชิงสุ่มสร้างขึ้นโดย
Oak Ridge Laboratory และค่าเฉลี่ย R.I. ที่ใช้กับจานวนสมาชิก 1-10 ดังนี้

N

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

R.I.

0.00

0.00

0.58

0.90

1.12

1.24

1.32

1.41

1.45

1.49

อัตราส่ วนความสอดคล้ องกั น (C.R.) ที่ ยอมรับได้มี ค่าไม่ เกิน 0.1 หรือ 10% ถ้าอั ตราส่ ว นความ
สอดคล้องเป็น 0.1 หรือเกินกว่า แสดงว่าการวินิจฉัยไม่มีความสอดคล้องกันของเหตุผลเป็นเพียงการเดาสุ่ ม
มากกว่า ต้องท าการเปรีย บเที ย บใหม่ห รือตัดข้ อมูล ทิ้ งไป การหาอัต ราส่ วนความสอดคล้ องกัน จะท าทุ ก
ระดับชั้นถึงระดับสุดท้าย เพื่อยืนยันน้าหนักความสาคัญที่ได้มา
ขั้นตอนที่ 3 การหาน้าหนักความสาคัญโดยสรุปของกลุ่ม (หากมีการตัดสินใจเป็นกลุ่ม) การตัดสินใจ
เป็ น กลุ่ ม ต้องมี การสรุป หาน้ าหนั กความส าคัญ โดยเปรียบเทียบที่ เป็น ตัวแทนของกลุ่ มเพื่อหาทางเลื อกที่
เหมาะสมกับเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้มากที่สุด การสรุปมีหลายวิธี เช่น วิธีการหาค่าเฉลี่ยแบบถ่วงน้าหนัก คือ เมื่อ
ได้น้าหนักความสาคัญโดยเปรียบเทียบจุดประสงค์และเกณฑ์ตัดสินใจของแต่ละคนในกลุ่มแล้ว จะให้น้าหนัก
ความส าคั ญ ของผู้ ตัดสิ น ใจในกลุ่ ม ตัดสิ น ใจแต่ล ะคนด้ว ย ขึ้น อยู่กับความส าคั ญ ของต าแหน่งหรือหน้ าที่ ที่
รับผิดชอบหรือประสบการณ์ในการทางาน
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ขั้นตอนที่ 4 การวิเคราะห์ความไว เป็นการช่วยตอบคาถามเกี่ยวกับความสาคัญโดยเปรียบเทียบของ
ข้อมูลหรือความเป็นไปได้ของการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลที่มีผลกระทบกับ ผลการตัดสินใจการวิเคราะห์ความ
ไวเป็นการดาเนินการเพื่อให้บรรลุถึงความเข้าใจที่ดีกว่าการวิเคราะห์การตัดสินใจ
2.1.2 SWOT Analysis
SWOT Analysis หรือ SWOT เป็นการวิเคราะห์ สภาพองค์กรหรือหน่วยงานในปัจจุบัน เพื่อค้นหา
จุดแข็ง จุดเด่น จุดด้อย หรือสิ่งที่อาจเป็นปัญหาสาหรับการดาเนินงานสู่สภาพที่ต้องการในอนาคต
หลั ก การส าคั ญ ของ SWOT ก็ คื อ การวิ เคราะห์ โ ดยการส ารวจจากสภาพการณ์ 2 ด้ า น คื อ
สภาพการณ์ ภ ายในและภายนอก ดังนั้ น การวิเคราะห์ SWOT จึงเรียกได้ว่าเป็นการวิเคราะห์ ส ภาพการณ์
(Situation Analysis) ซึ่งเป็นการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน เพื่อให้รู้ตนเอง (รู้เรา) รู้จักสภาพแวดล้อม (รู้เขา)
ชัดเจน และวิเคราะห์โอกาส รวมถึงอุปสรรค การวิเคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ ทั้งภายนอกภายในองค์กร ซึ่งจะช่วย
ให้ผู้บริหารขององค์กรทราบถึงการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นภายนอกองค์กร ทั้งสิ่งที่ได้เกิดขึ้นแล้ว และ
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคต การวิเคราะห์ SWOT เป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมต่าง ๆ ทั้งภายนอก
และภายในองค์กร ซึ่งปัจจัยแต่ละอย่างเหล่านี้จะช่วยให้เข้าใจได้ว่า มีอิทธิพลต่อผลการดาเนินงานขององค์กร
อย่างไร
 จุดแข็งขององค์กร จะเป็นความสามารถภายในที่ถูกใช้ประโยชน์เพื่อทาให้บรรลุเป้าหมาย
ในขณะที่
 จุดอ่อนขององค์กร จะเป็นคุณลักษณะภายใน ที่อาจจะทาลายผลการดาเนินงาน
 โอกาสทางสภาพแวดล้อม หรือโอกาส ซึ่งเกิดจากปัจจัยภายนอก จะเป็นสถานการณ์ที่ให้
โอกาสเพื่อทาให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร ในทางกลับกัน
 อุปสรรคทางสภาพแวดล้อม หรืออุปสรรค ซึ่งเกิดจากปัจจัยภายนอก จะเป็นสถานการณ์ที่
ขัดขวางการบรรลุเป้าหมายขององค์กร
ผลจากการวิเคราะห์ SWOT จะใช้เป็นแนวทางในการกาหนดวิสัยทัศน์ การกาหนดกลยุทธ์ เพื่อให้
องค์กรเกิดการพัฒนาไปในทางที่เหมาะสม
ขั้นตอน และ วิธีการดาเนินการทา SWOT Analysis การวิเคราะห์ SWOT จะครอบคลุมขอบเขต
ของปัจจัยที่กว้าง ด้วยการระบุจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ขององค์กร ทาให้มีข้อมูล ในการกาหนด
ทิ ศ ทางหรื อ เป้ า หมายที่ จ ะถู ก สร้ างขึ้ น มาบนจุ ด แข็ งขององค์ ก ร และ แสวงหาประโยชน์ จ ากโอกาสทาง
สภาพแวดล้อม และสามารถกาหนด กลยุทธ์ ที่มุ่งเอาชนะอุปสรรคทาง สภาพแวดล้อมหรือลดจุดอ่อนของ
องค์กรให้ มี น้ อยที่สุ ดได้ ภายใต้การวิเคราะห์ SWOT นั้น จะต้องวิเคราะห์ ทั้ง สภาพแวดล้ อมภายในและ
ภายนอกองค์กร โดยมีขั้นตอนดังนี้
1. การประเมินสภาพแวดล้อมภายในองค์กร การประเมินสภาพแวดล้อมภายในองค์กรจะเกี่ยวกับ
การวิเคราะห์และพิจารณาทรัพยากร และความสามารถ ภายในองค์กรทุก ๆ ด้าน เพื่อที่จะระบุจุดแข็งและ
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จุดอ่อนขององค์กรแหล่งที่มาเบื้องต้นของข้อมูลเพื่อการประเมินสภาพแวดล้อมภายใน คือระบบข้อมูลเพื่อการ
บริหาร ที่ครอบคลุมทุกด้าน ทั้งในด้านโครงสร้าง ระบบ ระเบียบ วิธีปฎิบัติงาน บรรยากาศในการทางานและ
ทรัพยากรในการบริหาร (คน เงิน วัสดุ การจัดการ) รวมถึงการพิจารณาผลการดาเนินงานที่ผ่านมา ขององค์กร
เพื่อที่จะเข้าใจสถานการณ์และผลกลยุทธ์ก่อนหน้า นี้ด้วย
 จุดแข็งขององค์กร (S-Strengths) เป็นการวิเคราะห์ปัจ จัยภายในจากมุมมองของผู้ที่อยู่
ภายในองค์กร นั้ น ๆ เองว่า ปัจจัยใดภายในองค์กรที่เป็นข้อได้เปรี ยบหรือจุดเด่นของ
องค์กรที่องค์กรควรนามาใช้ในการพัฒ นาองค์กรได้ และควรดารงไว้เพื่อการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งขององค์กร
 จุดอ่อนขององค์กร (W-Weaknesses) เป็นการวิเคราะห์ปัจจัยภายในจากมุมมองของผู้ที่
อยู่ภายในจาก มุมมอง ของผู้ที่อยู่ภายในองค์กรนั้น ๆ เองว่า ปัจจัยภายในองค์กรที่เป็นจุด
ด้อ ย ข้อ เสี ย เปรี ย บขององค์ กรที่ ค วร ปรับ ปรุงให้ ดี ขึ้น หรือ ขจั ด ให้ ห มดไป อัน จะเป็ น
ประโยชน์ต่อองค์กร
2. การประเมิน สภาพแวดล้อมภายนอก ภายใต้การประเมิน สภาพแวดล้ อมภายนอกองค์กรนั้ น
สามารถค้นหาโอกาสและอุปสรรคทางการดาเนินงาน ขององค์กรที่ได้รับผลกระทบจากสภาพแวดล้อมทาง
เศรษฐกิจทั้งในและระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการ ดาเนินงานขององค์กร เช่น อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
นโยบาย การเงิน การงบประมาณ สภาพแวดล้อม ทางสังคม เช่น ระดับการศึกษาและอัตรารู้หนังสือของ
ประชาชน การตั้งถิ่นฐานและการอพยพของประชาชน ลักษณะชุมชน ขนบธรรมเนียมประเพณี ค่านิยม ความ
เชื่อและวัฒนธรรม สภาพแวดล้อมทางการเมือง เช่น พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา มติคณะรัฐมนตรี และ
สภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยี หมายถึงกรรมวิธี ใหม่ ๆ และพัฒนาการทางด้านเครื่องมืออุปกรณ์ที่จะช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการผลิตและให้บริการ
 โอกาสทางสภาพแวดล้ อ ม (O-Opportunities) เป็ น การวิ เคราะห์ ว่ า ปั จ จั ย ภายนอก
องค์ ก ร ปั จ จั ย ใดที่ ส ามารถส่ งผลกระทบประโยชน์ ทั้ งทางตรงและทางอ้ อ มต่ อ การ
ด าเนิ น การขององค์ ก รใน ระดั บ มหาภาค และองค์ ก รสามารถฉกฉวยข้ อ ดี เหล่ านี้ ม า
เสริมสร้างให้หน่วยงานเข็มแข็งขึ้นได้
 อุป สรรคทางสภาพแวดล้ อม (T-Threats) เป็น การวิเคราะห์ ว่าปั จจั ยภายนอกองค์ก ร
ปัจจัยใดที่สามารถ ส่งผลกระทบในระดับมหภาค ในทางที่จะก่อให้เกิดความเสียหายทั้ง
ทางตรง และทางอ้ อ ม ซึ่ งองค์ ก ร จ าต้ อ งหลี ก เลี่ ย งหรื อ ปรับ สภาพองค์ ก รให้ มี ค วาม
แข็งแกร่งพร้อมที่จะเผชิญ แรงกระทบดังกล่าวได้ (อภิชัย ศรีเมือง, 2555)
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ตารางที่ 3 SWOT Analysis
SWOT จุดผ่านแดนไทย-ลาว (จุดผ่านแดนถาวร จุดผ่อนปรน)
S-Strengths : จุดแข็ง (ภายใน)
W-Weaknesses : จุดอ่อน (ภายใน)
1................................
1................................
2................................
2................................
O-Opportunities : โอกาส (ภายนอก)
T-Threats: อุปสรรค(ภายนอก)
1................................
1................................
2................................
2................................
ที่มา: พัฒนาจากข้อมูลที่ศึกษา (อภิชัย ศรีเมือง, 2555)
2.1.3 TOWS Matrix
ระบุสถานการณ์จากการประเมินสภาพแวดล้อม เมื่อได้ข้อมูลเกี่ยวกับ จุดแข็ง -จุดอ่อน โอกาสอุป สรรค จากการวิเคราะห์ ปั จ จัย ภายในและปั จจัยภายนอกด้วย การประเมินสภาพแวดล้อมภายในและ
สภาพแวดล้อมภายนอกแล้ว ให้นา จุดแข็ง -จุดอ่อนภายในมา เปรียบเทียบกับ โอกาส-อุปสรรค จากภายนอก
เพื่ อ ดูว่ าองค์ ก รก าลั งเผชิ ญ สถานการณ์ เช่ น ใดและภายใต้ สถานการณ์ เช่ น นั้ น องค์ ก รควรจะท าอย่ างไร
โดยทั่วไปในการวิเคราะห์ SWOT ดังกล่าวนี้ องค์กรจะอยู่ใน สถานการณ์ 4 รูปแบบดังนี้
สถานการณ์ ที่ 1 (จุดแข็ง-โอกาส) สถานการณ์นี้เป็นสถานการณ์ที่พึ่งปรารถนา ที่สุด เนื่องจาก
องค์ ก รค่ อ นข้ า งจะมี ห ลายอย่ า ง ดั ง นั้ น ผู้ บ ริ ห ารขององค์ ก รควรก าหนดกลยุ ท ธ์ ในเชิ ง รุก (AggressiveStrategy) เพื่อดึงเอาจุดแข็งที่มีอยู่มาเสริมสร้างและปรับใช้และฉกฉวยโอกาสต่ าง ๆ ที่เปิด มาหาประโยชน์
อย่างเต็มที่
สถานการณ์ ที่ 2 (จุดอ่อน -อุป สรรค) สถานการณ์ นี้เป็นสถานการณ์ ที่เลวร้าย ที่สุ ด เนื่องจาก
องค์กรกาลังเผชิญอยู่กับอุปสรรคจากภายนอกและมีปัญหาจุดอ่อนภายในหลายประการ ดังนั้น ทางเลือกที่ดี
ที่สุดคือกลยุทธ์การตั้งรับหรือป้องกัน ตัว (Defensive Strategy) เพื่อพยายามลดหรือหลบหลีกภัย อุปสรรค
ต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ตลอดจนหามาตรการที่จะทาให้องค์กรเกิดความสูญเสียที่น้อยที่สุด
สถานการณ์ที่ 3 (จุดอ่อน-โอกาส) สถานการณ์องค์กรมีโอกาสเป็นข้อได้เปรียบด้านการแข่งขันอยู่
หลาย ประการ แต่ติดขัดอยู่ตรงที่มีปัญหาอุปสรรคที่เป็นจุดอ่อนอยู่หลายอย่างเช่นกัน ดังนั้นทางออกคือกล
ยุทธ์การ พลิกตัว (Turnaround-oriented Strategy) เพื่อจัดหรือแก้ไขจุดอ่อนภายในต่าง ๆ ให้พร้อมที่จะฉก
ฉวย โอกาสต่าง ๆ ที่เปิดให้

11

สถานการณ์ที่ 4 (จุดแข็ง-อุปสรรค) สถานการณ์นี้เกิ ดขึ้นจากการที่สภาพแวดล้อมไม่เอื้ออานวย
ต่อการ ดาเนิ น งาน แต่ตัวองค์กรมีข้อได้เปรียบที่เป็นจุดแข็งหลายประการ ดังนั้น แทนที่จะรอจนกระทั่ ง
สภาพแวดล้ อ มเปลี่ ย นแปลงไป ก็ ส ามารถที่ จ ะเลื อ กกลยุ ท ธ์ ก ารแตกตั ว หรื อ ขยายขอบข่ า ยกิ จ การ
(Diversification Strategy) เพื่อใช้ประโยชน์จากจุดแข็งที่มีสร้างโอกาสในระยะยาวด้านอื่น ๆ แทน (อภิชัย
ศรีเมือง, 2555)
ตารางที่ 4 TOWS Matrix
TOWS Matrix
ปัจจัยภายใน S จุดแข็ง (ภายใน)
1................................
ปัจจัยภายนอก
2................................
O โอกาส (ภายนอก)
กลยุ ท ธ์ เ ชิ ง รุ ก (SO Strategy) ใช้
1................................
จุ ด แ ข็ ง ที่ มี ภ า ย ใน เก็ บ เกี่ ย ว
2................................
ประโยชน์จากโอกาส ภายนอก
1................................
2................................
T อุปสรรค (ภายนอก)
กลยุทธ์เชิงป้องกัน (ST Strategy)
1................................
ใช้ จุ ด แข็งที่ มี ภ ายใน ป้ อ งกั น หรือ
2................................
บรรเทาภัยคุกคามที่มีผลกระทบจาก
ภายนอก
1................................
2................................
ที่มา: พัฒนาจากข้อมูลที่ศึกษา (อภิชัย ศรีเมือง, 2555)

W จุดอ่อน (ภายใน)
1................................
2................................
กลยุทธ์เชิงแก้ไข(WO Strategy)
นาเอาโอกาสที่เกิดขึ้นจากภายนอก
มาลบจุดอ่อน ภายใน
1................................
2................................
กลยุ ท ธ์ เ ชิ ง รั บ (WT Strategy)
ลดจุ ด อ่ อ นภายใน หลี ก เลี่ ย งภั ย
คุกคามจาก ภายนอก
1................................
2................................

2.2 ข้อมูลทั่วไปของจุดผ่านแดนไทย-สปป. ลาว
พื้นที่ชายแดน ไทย-ลาว มีระยะทางรวมประมาณ 1,810 กม. ทอดยาวผ่านประเทศไทย 12 จังหวัด
ได้ แ ก่ จั ง หวัด เชี ย งราย พะเยา น่ าน อุ ต รดิ ต ถ์ พิ ษ ณุ โลก เลย หนองคาย บึ งกาฬ นครพนม มุ ก ดาหาร
อานาจเจริญ และอุบลราชธานี (สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ เวียงจันทน์, 2559) และแขวงชายแดนสปป.ลาว
ที่ติดกับประเทศไทยมี 9 แขวง ได้แก่ แขวงบ่อแก้ว แขวงไซยะบุลี แขวงเวียงจันทน์ นครหลวงเวียงจันทน์
แขวงบอลิคาไซ แขวงคาม่วน แขวงสะหวันนะเขต แขวงสาละวัน และแขวงจาปาสัก อย่างไรก็ตามประเทศไทย
มีเพียง 11 จังหวัดที่มีช่องทางผ่านแดน ระหว่างประเทศไทย-ลาว คือ จังหวัดเชียงราย พะเยา น่าน อุตรดิตถ์
เลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม มุกดาหาร อานาจเจริญ และอุบลราชธานี รวมช่องทางผ่านแดนได้ทั้งสิ้น 49
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จุด เป็นจุดผ่านแดนถาวร 20 จุด และเป็นจุดผ่อนปรนการค้า 29 จุด โดยสามารถสรุปจานวนช่องทางผ่าน
แดนไทย-ลาว รายละเอียดจุดผ่านแดนถาวร และจุดผ่อนปรนการค้า ได้ดัง ตารางที่ 6 และ ตารางที่ 7 (กอง
การต่างประเทศ สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย, 2562)
จุดผ่านแดนแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ จุดผ่านแดนถาวร (International Point of Entry) จุด
ผ่อนปรน (Border Area Point of Entry) และจุดผ่านแดนชั่วคราว (Temporary Point of Entry) ดังนี้
1) จุดผ่านแดนถาวร (International Point of Entry)
จุดผ่านแดนถาวร หรือ สปป.ลาว เรียกว่าด่านสากล (พิษณุ จันวิทัน , 2548) เป็นจุดผ่านแดนที่เปิด
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ให้ประชาชนทั้ง 2 ประเทศ สามารถสัญจรไปมา เพื่อ
การค้าและท่องเที่ยว รวมทั้งการเดินทางเข้า-ออก ของบุคคลจากประเทศที่สาม ทั้งนี้เป็นไปตามระบบสากลว่า
ด้วยความตกลงในการสัญจรข้ามแดนระหว่างไทยกับประเทศเพื่ อนบ้าน เป็นจุดที่รัฐบาลไทย และรัฐบาลของ
ประเทศที่มีพรมแดนติดกัน ประกาศเปิดให้มีการสัญจรไปมาทั้งบุคคล ยานพาหนะ สิ่งของ และมีการนาเข้า
ส่งออกส่วนตัวเป็นการทั่วไป โดยจะมีการปฏิบัติงานเรื่องตรวจคนเข้าเมือง และพิธีการศุลกากรตามกฎหมาย
ของทั้ง 2 ประเทศ (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้มีอานาจในการเปิดจุดผ่านแดนถาวร)
2) จุดผ่อนปรน (Border Area Point of Entry)
จุดผ่อนปรน หรือสปป.ลาว เรียกว่าด่านประเพณี (พิษณุ จันวิทัน , 2548) เป็นจุดที่เปิดตามนโยบาย
รัฐบาล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผ่อนปรนช่วยเหลือประเทศเพื่อนบ้าน ให้ประชาชนชายแดนทั้ง 2 ประเทศ
สามารถซื้อ-ขายสินค้า อุปโภค บริโภค และยารักษาโรคที่จาเป็น ในบริเวณพื้นที่ชายแดน ซึ่งกาหนดไว้โดย
ชัดเจน และห้ามเดินทางออกนอกพื้นที่กาหนดโดยต้องเดินทางกลับภายในวันเดียวกัน (ผู้ว่าราชการจังหวัด
เป็นผู้มีอานาจในการอนุมัติเป็นจุดผ่อนปรน)
3) จุดผ่านแดนชั่วคราว (Temporary Point of Entry)
เป็นจุดผ่านแดนที่เปิดโดยมีวัตถุประสงค์เป็น การเปิดเฉพาะกิจ เพื่อเหตุฉุกเฉินจาเป็นเฉพาะคราว
เท่านั้น เพื่ออานวยความสะดวกการผ่านแดน โดยเปิดให้มีการสัญจรไปมาของบุคคล ยานพาหนะ และสิ่งของ
ในช่วงเวลาที่กาหนดแน่นอน และมีระยะเวลาสิ้นสุด โดยปกติจะเปิดเป็นคราว ๆ ไป ตามแต่ละการกิจ แต่ละ
วัตถุประสงค์ ทั้งนี้ ต้องไม่กระทบด้านความมั่นคงปลอดภัย เมื่อครบกาหนดเวลา หรือบรรลุวัตถุประสงค์แล้ว
จะปิดจุดผ่านแดนพื้นที่ ซึง่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้มีอานาจในการเปิดจุดผ่านแดนชั่วคราว

13

รูปที่ 3 พื้นที่ชายแดนไทย-ลาว

14

ตารางที่ 5 สรุปจานวนช่องทางผ่านแดน ไทย-ลาว ตามรายชื่อจังหวัด (ไม่รวมด่านความคุมโรคติดต่อ
ระหว่างประเทศ)
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

รายชื่อจังหวัด
เชียงราย
พะเยา
น่าน
อุตรดิตถ์
เลย
หนองคาย
บึงกาฬ
นครพนม
มุกดาหาร
อานาจเจริญ
อุบลราชธานี

รวม

จานวนช่องทาง
ผ่อนปรน
ชั่วคราว
5
2
1
5
4
2
4
1
5
29
-

ถาวร
4
1
1
1
4
2
1
2
2
2
20

รวม
9
1
3
2
9
6
3
6
2
1
7

49

จากตารางจะเห็นว่า จังหวัดที่มีเขตแดนติดกับประเทศสปป.ลาว แต่ไม่มีจุดผ่านแดนเลย คือจังหวัด
พิษณุโลก จังหวัดที่มีจุดผ่านแดนไทย–ลาว มากที่สุดคือ จังหวัดเชียงราย และจังหวัดเลย โดยรายละเอียด ชื่อ
ที่ตั้ง เขตพื้นที่ของจุดผ่านแดนที่ติดกับแขวงใน สปป.ลาว สามารถแสดงได้ดัง ตารางที่ 6 และตารางที่ 7
ตารางที่ 6 รายละเอียดจุดผ่านแดนถาวร 20 จุด ตามเขตพื้นที่ของประเทศไทย – สปป.ลาว
พื้นที่ของประเทศไทย
ที่ตั้ง

ลาดับ
ที่

จังหวัด

1

เชียงราย

จุดผ่านแดน อ.เชียงของ

2

เชียงราย

จุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพ
4 (เชียงของ-ห้วยทราย)
บ.ดอนมหาวัน ต.เวียง อ.เชียงของ

3

เชียงราย

จุดผ่านแดน อ.เชียงแสน
15

พื้นที่ของ สปป.ลาว
แขวง
ที่ตั้ง
เมืองห้วยทราย
บ่อแก้ว
(ด่านท้องถิ่น)
บ.ดอน
บ่อแก้ว
เมืองห้วยทราย
(ด่านสากล)
เมืองต้นผึ้ง
บ่อแก้ว
(ด่านท้องถิ่น)

เวลา
เปิด-ปิด
08.00 ถึง
18.00 น.
06.00 ถึง
22.00 น.
08.00 ถึง
18.00 น.

ลาดับ
ที่
4
5
6
7
8
9

10

11

12

13
14

พื้นที่ของประเทศไทย
พื้นที่ของ สปป.ลาว
จังหวัด
ที่ตั้ง
แขวง
ที่ตั้ง
จุดผ่านแดนถาวรสามเหลี่ยม
ด่านสามเหลี่ยมคา
เชียงราย
ทองคา ม.1 บ.สบรวก ต.เวียง
บ่อแก้ว
เมืองต้นผึ้ง (ด่านสากล)
อ.เชียงแสน
จุดผ่านแดน บ้านห้วยโก๋น
บ้านน้าเงิน เมืองเงิน
น่าน
ไซยะบุลี
อ.เฉลิมพระเกียรติ
(ด่านสากล)
จุดผ่านแดนถาวร บ.ปากห้วย
เลย
ไซยะบุลี
เมืองแก่นท้าว
ต.หนองผือ อ.ท่าลี่
จุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพ
บ.คอนผึ้ง
เลย
ข้ามแม่น้าเหือง
ไซยะบุลี
เมืองแก่นท้าว
ต.อาฮี อ.ท่าลี่
(ด่านสากล)
จุดผ่านแดนถาวรเชียงคาน
เวียงจันท
เมืองสานะคาม
เลย
อ.เชียงคาน ต.เชียงคาน
น์
(ด่านท้องถิ่น)
จุดผ่านแดนถาวร บ.คกไผ่
เวียงจันท
เลย
บ.วัง เมืองสานะคาม
ต.ปากชม อ.ปากชม
น์
นคร
จุดผ่านแดนท่าเสด็จ
หลวง
ท่าเดื่อ
หนองคาย
อ.เมืองหนองคาย
เวียงจันท
(ด่านท้องถิ่น)
น์
นคร
บ.ดงพูลี
จุดผ่านแดนถาวรด่านสะพาน
หลวง
หนองคาย
เมืองหาดทรายฟอง
มิตรภาพ ไทย-ลาว
เวียงจันท
(ด่านสากล)
น์
จุดผ่านแดนอาเภอเมืองบึงกาฬ
(ด่านศุลกากร ท่าแพขนานยนต์)
บอลิคา
เมืองปากซัน
บึงกาฬ
บ.พันลา ต.วิศิษฐ์ (ด่านตม. ท่าเรือ
ไซ
(ด่านสากล)
ทับฟาก) ต.บึงกาฬ อ.บึงกาฬ
จุดผ่านแดน อ.เมืองนครพนม
เมืองท่าแขก
นครพนม
คาม่วน
(ท่าเทียบเรือ ทม.นครพนม)
(ด่านท้องถิ่น)
จุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพ
เมืองท่าแขก
นครพนม
คาม่วน
3
(ด่านสากล)
16

เวลา
เปิด-ปิด
6.00 ถึง
20.00 น.
08.00 ถึง
20.00 น.
08.00
18.00 น.
07.00 ถึง
18.00 น.
08.00 ถึง
18.00 น.
08.00 ถึง
16.00 น.
08.00 ถึง
18.00 น.

06.00 ถึง
22.00 น.

08.00 ถึง
18.00 น.
06.00 ถึง
18.00 น.
06.00 ถึง
22.00 น.

พื้นที่ของประเทศไทย
ที่ตั้ง
(นครพนม-คาม่วน)

พื้นที่ของ สปป.ลาว
แขวง
ที่ตั้ง

ลาดับ
ที่

จังหวัด

15

มุกดาหาร

16

จุดผ่านแดนถาวร สะพานมิตรภาพ
มุกดาหาร
2
(มุกดาหาร-สะหวันนะเขต)

17
18

อุบลราช
ธานี
อุบลราช
ธานี

19

อุตรดิตถ์

20

พะเยา

จุดผ่านแดน อ.เมืองมุกดาหาร

สะหวัน
นะเขต
สะหวัน
นะเขต

จุดผ่านแดนถาวร ปากแซง
อ.นาตาล
จุดผ่านแดนถาวรช่องเม็ก
อ. สิรินธร
จุดผ่านแดนถาวร ภูดู่
ม.2 ต.ม่วงเจ็ดต้น อ.บ้านโคก

จาปาสัก

จุดผ่านแดนถาวร บ้านฮวก
ต.ภูซาง อ.ภูซาง

ไซยะบุลี

สาละวัน

ไซยะบุลี

เวลา
เปิด-ปิด

นครไกสอน พมวิหาน
(ด่านท้องถิ่น)
บ. นาแก
นครไกสอน พมวิหาน
(ด่านสากล)

06.00 ถึง
18.00 น.

ด่านท้องถิ่นเมือง
ละคอนเพ็ง
ด่านสากลวังเต่า
เมืองโพนทอง
ด่านสากลพูดู่
เมืองปากลาย
บ.ปางมอน
เมืองคอบ
(ด่านท้องถิ่น)

08.00 ถึง
18.00 น.
06.00 ถึง
20.00 น.
06.00 ถึง
20.00 น.

08.00 ถึง
22.00 น.

06.00 ถึง
18.00 น.

ที่มา: กองการต่างประเทศ สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย, 2562
ตารางที่ 7 รายละเอียดจุดผ่านแดนผ่อนปรนการค้า 29 จุด ตามเขตพื้นที่ของประเทศไทย – สปป.ลาว
ลาดับที่

จังหวัด

1

เชียงราย

2

เชียงราย

3

เชียงราย

4

เชียงราย

พื้นที่ของประเทศไทย
ที่ตั้ง
บ.สวนดอก ม.8 ต.บ้านแซว
อ.เชียงแสน
บ.แจมป๋อง
ต.หลายงาว อ.เวียงแก่น
บ.หาดบ้าย
ต.ริมโขง อ.เชียงของ
บ.ร่มโพธิ์ทอง
ต.ตับเต่า อ.เทิง
17

พื้นที่ของ สปป.ลาว
แขวง
ที่ตงั้
บ.สีเมืองงาม
บ่อแก้ว
เมืองต้นผึ้ง
บ.ด่าน
บ่อแก้ว
เมืองห้วยทราย
บ.ดอยแดง
บ่อแก้ว
เมืองต้นผึ้ง
บ.ปางไฮ
ไซยะบุลี
เมืองคอบ

ลาดับที่
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

พื้นที่ของประเทศไทย
จังหวัด
ที่ตั้ง
บ.ห้วยลึก
เชียงราย
ม.4 ต.ม่วงยาย อ.เวียงแก่น
บ.ห้วยสะแตง
น่าน
ต.งอบ อ.ทุ่งช้าง
บ.ใหม่ชายแดน
น่าน
ต.ชนแดน อ.สองแคว
บ.ห้วยต่าง
อุตรดิตถ์
ม.7 ต.บ้านโคก อ.บ้านโคก
บ.เหมืองแพร่
เลย
ต.หาแห้ว อ.นาแห้ว
บ.นาข่า
เลย
ต.ปากหมัน อ.ด่านซ้าย
บ.นากระเซ็ง
เลย
ต.อาฮี อ.ท่าลี่
บ.หนองผือ
เลย
ต.หนองผือ อ.ท่าลี่
บ.อาฮี
เลย
ต.อาฮี อ.ท่าลี
บ.เปงจาน
หนองคาย
ต.โพนแพง อ.รัตนวาปี

15

หนองคาย

ม.1 ต.จุมพล อ.โพนพิสัย

16

หนองคาย

บ.หม้อ
อ.ศรีเชียงใหม่

17

หนองคาย

18

บึงกาฬ

19

บึงกาฬ

บ้านม่วง
อ.สังคม
บ.บุ่งคล้า
อ.บุ่งคล้า
บ.ห้วยคาด
18

พื้นที่ของ สปป.ลาว
แขวง
ที่ตงั้
บ.ครกหลวง เมืองห้วยทราย
ไซยะบุลี
บ.ปากตีน เมืองห้วยทราย
บ.ป่าหว้าน
ไซยะบุลี
เมืองเชียงฮ่อน
บ.เตสอง
ไซยะบุลี
เมืองเชียงฮ่อน
บ้านขอนแก่น
ไซยะบุลี
เมืองบ่อแตน
บ.เหมืองแพร่
ไซยะบุลี
เมืองบ่อแตน
บ.น่าข่า
ไซยะบุลี
เมืองบ่อแตน
บ.เมืองหมอ
ไซยะบุลี
เมืองแก่นท้าว
บ้านเมืองแก่นท้าว
ไซยะบุลี
เมืองแก่นท้าว
บ.นาแก่งม้า
ไซยะบุลี
เมืองแก่นท้าว
บ้านทวย
บอลิคาไซ
เมืองท่าพระบาท
นครหลวง
บ.โดนใต้
เวียงจันทน์
เมืองปากงึม
บ.ด่านดา
นครหลวง
ด่านประเพณีหนองดา
เวียงจันทน์
เมืองสีโคดตะบอง
นครหลวง
บ.โคกแห่
เวียงจันทน์
เมืองสังทอง
นครหลวง
บ.ปากกระดิ่ง
เวียงจันทน์
เมืองปากกระดิ่ง
บอลิคาไซ
บ.ทวย

ลาดับที่

20
21

22

พื้นที่ของประเทศไทย
จังหวัด
ที่ตั้ง
ต.ปากคาด อ.ปากคาด
บ.หนาดท่า
นครพนม
ม.2 ต.บ้านกลาง อ.เมือง
บ.ดอนแพง
นครพนม
ม.7 ต.บ้านแพง อ.บ้านแพง
(ท่าเรือบ้านโพธิ์ไทร)
นครพนม

23

นครพนม

24

อานาจเจริญ

25

อุบลราชธานี

26

อุบลราชธานี

27

อุบลราชธานี

28

อุบลราชธานี

29

อุบลราชธานี

บ.ธาตุพนมสามัคคี
ม.2 อ.ธาตุพนม
บ.ท่าอุเทน
ด่านศุลกากร ต.ท่าอุเทน
อ.ท่าอุเทน
บ.ยักษ์คุ
อ.ชานุมาน
หน้าที่ว่าการอาเภอเขมราฐ
(หลังเก่า)
บ.สอนคอน
ต.สองคอน อ.โพธิ์ไทร
บ.คันท่าเกวียน
ต.นาโพธิ์กลาง อ.โขงเจียม
บ.ด่านเก่า
ต.โขงเจียม อ.โขงเจียม
บ.หนองแสง (ช่องตาอู)
ต.โพนงาม อ.บุญฑริก

ที่มา: กองการต่างประเทศ สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

19

พื้นที่ของ สปป.ลาว
แขวง
ที่ตงั้
เมืองท่าพระบาท
คาม่วน

เมืองท่าแขก

บอลิคาไซ

บ.ทุ่งกวาง
เมืองปากกระดิ่ง

คาม่วน

บ.ด่าน
เมืองหนองบก
ปากน้าเซบั้งไฟ
เมืองหนองบก

คาม่วน

บ.หินบูน
เมืองหินบูน

สะหวันนะเขต
สะหวันนะเขต
สาละวัน
สาละวัน
จาปาสัก
จาปาสัก

บ.เหล่าหมากหูด
เมืองไซพูทอง
บ.นาปากซัน
เมืองสองคอน
บ้านหนองแสง
บ้านนองหมากเดื่อ
เมืองละคอนเพ็ง
บ.คันทุงไซ
เมืองคงเซโดน
บ้านสิงสาพัน
เมืองชะนะสมบูน
บ้านเหียง
เมืองสุขุมา

รูปที่ 4 แผนที่แสดงจังหวัดที่มีเขตแดนติดกับแขวงใน สปป.ลาว
2.3 ความสัมพันธ์ของประเทศไทยกับ สปป.ลาว
2.3.1 ด้านความมั่นคง จุดผ่านแดน ไทย – สปป.ลาว
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็นประเทศที่ไม่มีทางออกทางทะเล โดย สปป.ลาว นับว่า
เป็นหนึ่งในประเทศที่มีการนาเข้าสินค้าจากไทยผ่านท่างจุดผ่านแดนต่าง ๆ ในปี พ.ศ. 2562 สปป.ลาว ได้
น าเข้าสิ น ค้ าจากประเทศไทยโดยมีมูล ค่ าถึงกว่า 117,891 ล้ านบาท สิ น ค้านาเข้าจากไทยที่ส าคัญ ได้แ ก่
เชื้อเพลิง สินค้าอุปโภคบริโภค ยานพาหนะและอุปกรณ์ สิ่งทอ เครื่องใช้ไฟฟ้า (กรมการค้าต่างประเทศ, 2563)
โดยสินค้าเหล่านี้ได้ถูกขนส่งผ่านจุดผ่านแดนต่าง ๆ ของประเทศไทยนั่นเอง
การบริหารจัดการชายแดนด้านความมั่นคงนั้นเป็นสิ่ งที่ขาดไม่ได้สาหรับการดาเนินยุทธศาสตร์ หรือ
การวางแผนเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้าชายแดน ไทย-ลาว เนื่องจากบริเวรเขตชายแดนที่ติดกับประเทศ
เพื่อนบ้านนั้นยังคงพบปัญหาด้านความมั่นคงของประเทศอยู่เสมอ เช่น การสู้รบตามแนวชายแดน การลักลอบ
หนีเข้าเมือง การลักลอบค้าอาวุธ ยาเสพติด โรคระบาด เป็นต้น
เนื่องในวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2557 นโยบายของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่ได้แถลงถึง
การให้ความสาคัญกับการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนในกิจการด้านการ
บริ ห ารจั ด การชายแดน จึ งได้ เกิด เป็ น แผนบริห ารจั ดการด้านความมั่น คง (พ.ศ. 2559-2564) ขึ้น โดยมี
สานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) เป็น หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายในการจัดตั้งกลไกและรูปแบบการ
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บริหารจัดการเป้าหมายระยะเร่งด่วน ตามวิสัยทัศน์ “พื้นที่ชายแดนเป็นพื้นที่ที่มีความมั่นคง ปลอดภัย และ
สามารถพัฒ นาได้ อย่างยั่งยืน ”(ส านั กงานสภาความมั่นคงแห่ งชาติ ,2561) โดยหนึ่งในเขตพื้นที่เป้าหมายที่
สาคัญ คือ เขตพรหมแดนประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ครอบคลุมพื้นที่ 12 จังหวัด
ซึ่งเป็นการพัฒนาเขตพื้นที่ชายแดน รวมไปถึงการพัฒนาจุดผ่านแดนต่าง ๆ โดยผ่านข้อพิจารณารัฐบาลไทยกับ
รัฐบาลประเทศรอบบ้านที่ต้องเห็นพ้องต้องกันนั่นเอง
2.3.2 ด้านความร่วมมือที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
การเกิดวิกฤตเศรษฐกิจโลกในประเทศมหาอานาจ วิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ในปี ค.ศ. 2008 เมื่อเศรษฐกิจ
อเมริกาตกต่าจึงลดการนาเข้าสินค้า ทาให้รายได้ส่งออกของประเทศไทยลดลง ต่อมา ในปี ค.ศ. 2011 เกิด
วิกฤตกรีซ (Greek Crisis) ขึ้นซึ่งเป็นวิกฤตที่เกิดจากการสะสมหนี้สาธารณะของประเทศกรีซ ซึ่งเป็นประเทศ
เดียวที่ผิดนัดชาระหนี้ทาให้ประเทศในยูโรโซนต้องปรับตัวหาทางแก้ไขรวมถึง ลดการนาเข้าสินค้า การส่งออก
ของไทยจึ งได้รั บ ผลกระทบ เมื่ อทั้ งเศรษฐกิจของ อเมริกา และยุโปร ตกต่าส่ งผลให้ ช าติม หาอ านาจทาง
เศรษฐกิจของเอเชียอย่าง ประเทศจีน และญี่ ปุ่น ลดการนาเข้าจากต่างประเทศ ทาให้สถานการณ์การส่งออก
ของไทยเข้าสู่สภาวะตกต่าอย่างหลีกเล ี่ยงไม่ได้ จึงทาให้ไทยต้องมองหาตลาดส่งออกใหม่ คือ ตลาดของกลุ่ม
ประเทศเพื่อนบ้ าน จึงทาให้ มูลค่าการส่ งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้าน เติบโตสูงขึ้นอย่างมาก โดยรู ปแบบ
การค้าแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ การค้าชายแดน (ประเทศมาเลเซีย เมียนมาร์ สปป.ลาว กัมพูชา) และการค้า
ผ่านแดน (สิงคโปร์ จีนตอนใต้ เวียดนาม) (สานักงานเศรษฐกิจชายแดนและโลจิสติกส์, 2016)
เศรษกิจการค้าชายแดนจึงเป็นสิ่งที่จาเป็นต้องพัฒนาร่วมกับประเทศคู่ค้า ในปัจจุบันประเทศไทย-ลาว
มีความร่วมมือในการพัฒนาเศรษกิจการค้าชายแดนอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการพัฒนาส่งเสริมเขตเศรษฐกิจ
พิเศษขึ้น โดยในปี พ.ศ. 2561 สปป.ลาวมีเขตเศรษฐกิจพิเศษ 12 แห่ง อีกทั้งจากยุทธศาสตร์ความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจ อิรวดี – เจ้ าพระยา – แม่โขง (Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong Economic Cooperation
Strategy: ACMECS) ซึ่งเป็นกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจในระดับอนุภูมิภาคที่จัดตั้งขึ้น เพื่อส่งเสริมการ
พัฒ นาอย่ างสมดุล ลดช่องว่างทางเศรษฐกิจระหว่ างประเทศสมาชิก ได้แ ก่ กัม พู ช า สปป. ลาว เมียนมา
เวีย ดนาม และไทย และส่ งเสริ มความเจริ ญ อย่ างยั่ งยื น ในอนุ ภู มิ ภ าค โดยมี วิสั ยทั ศ น์ ในการ "เสริม สร้าง
ACMECS ที่เชื่อมโยงกัน ภายในปี ค.ศ. 2023" โดยมีเป้าหมาย 3 ประการ ได้แก่
(1) การเสริมสร้างความเชื่อมโยงแบบไร้รอยต่อในอนุภูมิภ าค (Seamless connectivity) โดยเน้น
การพัฒ นาโครงสร้างพื้น ฐาน ทั้งทางด้านเส้นทางคมนาคมขนส่ ง และทางด้านดิจิทัล รวมถึงการเชื่อมโยง
โครงข่ายด้านพลังงาน (กระทรวงคมนาคม และกระทรวงดิจิทัล เป็นผู้รับผิดชอบหลัก)
(2) การสอดประสานด้านเศรษฐกิจ (Synchronized ACMECS Economies) โดยเน้นการปรับปรุง
กฎระเบียบด้านการค้าและการลงทุนให้สอดคล้องกัน และส่งเสริมความร่วมมือทางการเงินระหว่างประเทศ
สมาชิก (กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงการคลังเป็นผู้รับผิดชอบหลัก)
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(3) การพัฒนาภูมิภาคในลักษณะยั่งยืนและมีนวัตกรรม (Smart and Sustainable ACMECS) โดย
เน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ และความร่วมมือในสาขายุทธศาสตร์ต่าง ๆ
อาทิ สิ่งแวดล้อม การเกษตร การท่องเที่ยว สาธารณสุข การพัฒนา Smart City และความมั่นคงทางไซเบอร์
รวมทั้ง ส่งเสริมความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมในสาขาต่าง ๆ เช่น การจัดการทรัพยากรน้าการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ การจัดการความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ การส่งเสริมประสิทธิภาพการใช้พลังงานและพลังงาน
หมุนเวียน โดยมีกระทรวงการต่างประเทศ และกระทรวงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ประสานงานหลัก (ธนาคาร
แห่งประเทศไทย, 2561)
2.4 ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง
ความร่ ว มมื อ ทางเศรษฐกิ จ ในอนุ ภู มิ ภ าคลุ่ ม แม่ น้ าโขง (Greater Mekong Subregional
Economic Cooperation: GMS-EC) หรือที่เรียกกันย่อ ๆ ว่า “GMS” เกิดจากความร่วมมือของ 6 ประเทศ
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 ประกอบด้วย ไทย เมียนมา สปป.ลาว กัมพูชา เวียดนาม และจีนตอนใต้ (ยูนนาน และ
กวางสี จ้ ว ง) โดยมี ธ นาคารเพื่ อ การพั ฒ นาแห่ ง เอเชี ย (The Asian Development Bank: ADB) เป็ น
ผู้สนับสนุนด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) เช่น ถนนและสะพานต่าง ๆ เป็นต้น
ความตกลงว่ า ด้ ว ยการขนส่ ง ข้ า มพรมแดนในอนุ ภู มิ ภ าคลุ่ ม แม่ น้ าโขง (GMS Cross Border
Transport Agreement) หรือที่ เรี ย กย่ อ ๆ ว่า GMS-CBTA กระทรวงคมนาคมมีฐ านะเป็น เจ้าภาพหลั ก มี
วัตถุประสงค์ดังนี้
(1) อานวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าและบุคคลข้ามแดนระหว่างและท่ามกลางภาคี คู่สัญญา
(2) ลดความยุ่ งยาก (Simplify) และประสานกฎหมาย กฎระเบี ยบ ระเบี ยบพิ ธีแ ละข้ อก าหนด
เกี่ยวกับการขนส่งสินค้าและบุคคลข้ามแดน และ
(3) ส่งเสริมการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ (Multimodal Transportation)
เนื่องจากความตกลง (Agreement) จะมีผลบังคับใช้ได้ ประเทศสมาชิกต้องมีการ ให้สัตยาบันก่อน
ซึ่งอาจจะเป็นกระบวนการแตกต่างกันไป การนาความตกลงมาถือปฏิบัติ (Implementation) จึงอาจต้องใช้
เวลายาวนานในการผ่านกระบวนการดังกล่าว ดังนั้นเพื่อให้ประเทศสมาชิกที่มีความพร้อมและมีพรมแดน
ติดกัน สามารถนาสาระในความตกลงไปใช้ จึงได้มีการจัดทาบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระดับทวิภาคีทีเรียกว่า
“บั น ทึ ก ความเข้ า ใจในการเริ่ ม ใช้ ค วามตกลงว่ า ด้ ว ยการขนส่ ง ข้ า มพรมแดน ” (Memorandum of
Understanding on the Initial Implementation of Cross Border Transport Agreement) หรือที่เรียก
ย่อ ๆ ว่า MOU on IICBTA ประกอบด้วยส่วนที่เป็นตัวบท ที่ครอบคลุมสาระสาคั ญต่าง ๆ ได้แก่ การอานวย
ความสะดวกพิธีการข้ามแดน การขนส่งคนข้ามแดน เป็นต้น
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สาหรับจุดผ่านแดนของไทยที่ได้จัดทา MOU on IICBTA (บันทึกความเข้าใจในการเริ่มใช้ความตกลง
ว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดน) กับสปป.ลาว และลงนามไปแล้วเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2548 คือ มุกดาหารสะหวันนะเขต (ไทย-ลาว) บันทึกความเข้าใจ (MOU on IICBTA) ที่ได้ Final Draft แล้วคือ ช่องเม็ก -วังเต่า
(ไทย-ลาว) จากนั้นได้มีการประชุมผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งฝ่าย ไทย สปป.ลาว และเวียดนาม เพื่อหา
แนวทางข้อยุติ อันนาไปสู่ความตกลงในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขงระหว่างประเทศต่าง ๆ ดังนี้
1. บันทึกความเข้าใจในการเริ่มใช้ความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภู มิภาคลุ่มแม่น้า
โขง (IICBTA) ในการขนส่งสินค้าและผู้โดยสาร ณ จุดผ่านแดน แดนสะหวัน -ลาวบาว (สปป.ลาว-เวียดนาม)
และ จุ ด ผ่ า นแดน มุ ก ดาหาร-สะหวั น นะเขต (ไทย-ลาว) ซึ่ ง ลงนามเมื่ อ วั น ที่ 23 สิ งหาคม 2550 โดยมี
สาระสาคัญในการดาเนินการต่าง ๆ ในการอานวยความสะดวกเกี่ยวกับการขนส่งสินค้าและผู้โดยสาร ณ จุด
ผ่านแดน ณ จุดผ่านแดน แดนสะหวัน-ลาวบาว (สปป.ลาว-เวียดนาม) และ จุดผ่านแดน มุกดาหาร-สะหวันนะ
เขต (ไทย-ลาว) ได้แก่ สิทธิการจราจร การยอมรับรถ การขนส่งบุคคลข้ามแดน การอานวยความสะดวกพิธีการ
ข้ามแดน Single Window Inspection (SWI) และ Single Stop Inspection (SSI)
2. ข้อตกลงในการดาเนินการขนส่งทางถนนเพื่อการท่องเที่ยวระหว่างไทย-ลาว-เวียดนาม ซึ่งลงนาม
เมื่อ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2550 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวทางถนนในระหว่างประเทศภาคีทั้ง
สาม โดยมีสาระสาคัญในการกาหนดเส้น ทาง และสิทธิจ ราจร การประกันภัย การใช้ห นังสือเดินทาง และ
ใบอนุญาตขับขี่ การนาเข้ายานพาหนะเป็นการชั่วคราว กฎหมายที่ใช้บังคับ
2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
สุรพล ซาเสน (2563) ศึกษาแนวทางการบริหารจัดการพื้นที่จุดผ่อนปรน (ด่านประเพณี) ชายแดน
ไทย-ลาว กรณีศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี 4 อาเภอ โดยศึกษาเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการพื้นที่จุดผ่อน
ปรน (ด่านประเพณี) ชายแดนไทย-ลาว กรณีศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี 4 อาเภอ มีวัตถุประสงค์คือ 1) เพื่อ
ศึกษาบริบทความเป็นมาเขตพื้นที่จุดผ่อนปรนในจังหวัดอุบลราชธานี 2) เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
ในชุมชนจุดผ่อนปรนในจังหวัดอุบลราชธานี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย จานวน 27 คน โดยใช้การสัมภาษณ์
เชิงลึกและจัดเวทีระดมสมองแบบสุนทรียสนทนา การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นแบบพรรณวิ เคราะห์วิธี ผลการวิจัย
1) บริบ ทความเป็ น มาของเขตพื้ น ที่และวิถีชี วิต ของประชาชน พบว่าจุ ดผ่ อนปรนแต่ล ะจุด มีวิถีชีวิตและ
ความสัมพันธ์แบบเครือญาติ มีการติดต่อสัมพันธ์แบบเกี่ยวดอง มีความผูกพันไว้ใจซึ่งกันและกัน ช่วยเหลือกัน
ตามความเหมาะสม มี ก ารแลกเปลี่ ย นที่ เ ป็ น ไปเพื่ อการด ารงชี พ มิ ใ ช่ เ พื่ อ ผลก าไร มี ก ารศึ ก ษา
ทรัพยากรธรรมชาติและมีการสืบสานวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีอย่างต่อเนื่อง แต่การเปลี่ยนแปลง
ทางวัฒนธรรม สังคม และเศรษฐกิจทาให้เกิดผลกระทบต่อวิถีความเป็นอยู่ทาให้มีความต้องการปัจจัย 4 เพิ่ม
มากขึ้น และเชื่อมถึงปั จจัยด้านการเมือง ปัจจัยด้านสังคม ปัจจัยด้านกฎหมาย ปัจจัยด้านวัฒ นธรรม และ
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ปัจจัยด้านความสัมพันธ์ ซึ่ง จะต้องอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของเจ้าหน้าที่ทั้งสองรัฐประเทศ 2) การพัฒนา
พื้นที่จุดผ่อนปรนเป็นตลาดการค้าชายแดน พบว่าจังหวัดอุบลราชธานีมีพื้นที่ที่มีความเชื่อมต่อกับประเทศ
เพื่อนบ้านทั้งลาวและกัมพูชา ทาให้พื้นที่ชายแดนเป็นจุดผ่านที่มีผู้คนหลากหลายและจานวนมากสัญจร จาเป็น
จะต้องมีการพัฒนาให้เป็นตลาดการค้าชายแดนเพื่อส่งออกสินค้าเครื่องอุปโภคและบริโภคเพื่อที่จะขยายฐาน
การส่งออกให้ครอบคลุมและเพิ่มศักยภาพด้วยการสร้างความร่วมมือเกี่ยวกับนโยบายและข้อตกลงในเขตพื้นที่
ชายแดนให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตและความต้องการของชุมชนท้องถิ่นเพื่อให้เป็นตลาดเอื้ออาทร 3) วิธีการและ
เงื่อนไขในการใช้พื้นที่รักษาผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างประเทศ พบว่ารัฐบาลไทย หน่วยงานท้องถิ่นทั้งภาครัฐ
ภาคเอกชนและภาคประชาชนมีความจาเป็นต้องสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านด้วย การดาเนินภารกิจการค้า
และธุรกิจระหว่างพรมแดนที่มีช่องทางการค้าชายแดนระหว่างกัน จะต้องมีการบูรณาการร่วมกันทุกฝ่ายด้วย
มิติ ด้ านการพั ฒ นา มิ ติ ด้ านความสั ม พั น ธ์ มิติ ด้ านการกลมกลื น ทางเชื้อ ชาติ มิ ติ ท างภาคบริการและการ
ท่ อ งเที่ ย ว มิติ ด้านการย้ ายถิ่น ฐาน มิติ ด้านสิ่ งแวดล้ อม มิ ติด้ านศั กดิ์ ศรีความเป็น มนุ ษ ย์ มิ ติด้ านนโยบาย
สาธารณะ และมิติด้านการเคารพกติกาสากล เพื่อให้พลเมืองเกิดสานึกร่วมกันเฝ้าระวังภายใต้กลไกอานาจรัฐ
4) การกาหนดมาตรการในการแก้ไขปัญหาและเงื่อนไขพื้นที่ชายแดน พบว่ าความร่วมมือด้านความมั่นคงเป็น
มาตรการสาคัญที่สุดและการบริ หารจัดการในด้านการจัดสรรทรั พยากร ส่วนการแบ่งแยกดินแดน การก่อ
การร้ า ย อาชญากรรมระหว่ า งประเทศ การลั ก ลอบน าสิ่ ง ผิ ด กฎหมาย แรงงานข้ า มชาติ ต้ อ งค านึ ง ถึ ง
ความสั ม พั น ธ์ ที่ ดี ร ะหว่ า งทั้ ง สองประเทศเพื่ อ ท างานอยู่ ภ ายใต้ ก ฎหมาย 5) บทบาทและหน้ า ที่ ภ าครั ฐ
ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในการจัดระเบียบและกฎหมายในการป้องกันเขตพื้นที่ชายแดน พบว่า สภา
ความมั่น คงแห่ งชาติ (สมช.) กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการคลั ง ส านั กงานตารวจแห่ งชาติ และภาค
ประชาชน ต้องให้ ความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศกระทรวงให้ แก่ประชาชนทั้ งสอง
ประเทศ เพื่อจะทาให้การทางานมีประสิทธิภาพ
ประกอบศิริ ภักดีพินิจ และคณะ (2562) ศึกษาแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเชื่อมโยงประเทศไทย
และสปป.ลาว โดยได้ประมาณการรายได้จากการท่องเที่ยวข้ามแดน ไทย-ลาว ในปี 2565 ถึงกว่า 35,946 ล้าน
บาท ด้วยรัฐบาลของทั้ง 2 ประเทศมีนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยเฉพาะด้านท่องเที่ยวชุมชนเพื่ อให้
ชุมชนมีรายได้ซึ่งก่อให้เกิดความยั่งยืนในการท่องเที่ยวอย่างแท้จริง และการท่องเที่ยวร่วมระหว่างประเทศไทย
และ สปป.ลาว ยังมีจุดแข็งที่เอื้อต่อการส่งเสริมและพัฒนา เช่น มีทรัพยากรทางธรรมชาติที่ค่อนข้างสมบูรณ์ มี
แหล่งมรดกทางวัฒนธรรมที่โดดเด่นและมีเอกลักษณ์ ทรั พยากรทางการท่องเที่ยวในพื้นที่มีความพร้อมในการ
รองรับการลงทุนที่หลากหลาย หากแต่ยังมีอุปสรรค จุดด้อยควรต้องพัฒนา อาทิเช่น ระบบโครงสร้างพื้นฐานที่
ยังไม่สามารถเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ย วต่าง ๆ ได้ทั่ว ถึงในบางพื้นที่ทาให้ ขาดความน่าเชื่อถือในสายตาของ
นักท่องเที่ยว ทั้งสองประเทศยังมีความแตกต่างในด้านโครงสร้างพื้นฐานของจุดผ่านแดน และข้อจากัดเกี่ยวกับ
วีซ่าและการบริการที่ไม่ส ะดวก ระบบขนส่ งสาธารณะระหว่างประเทศยังไม่ครอบคลุม การจัดการระบบ
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สาธารณะระหว่างประเทศไม่มี ก ารจั ดการที่ ชั ด เจนและบางจุ ด ผ่ านแดนยั งไม่ มี ก ารให้ บ ริก ารรถโดยสาร
สาธารณะระหว่างประเทศ จึงทาให้นักท่องเที่ยวมีความยากลาบากในการเดินทางข้ามแดน เช่น จุดผ่านแดน
ถาวรภูดู่ จังหวัดอุตรดิตถ์ และด่านชายแดนผาแก้ว แขวงไชยะบุรี เป็นต้น เป็นต้น
Malathip Keomixay (2561) ศึกษาแนวทางการพัฒนา การตรวจปล่อยสินค้าแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุด
เดีย ว กรณี ศึก ษาจุ ดผ่ านแดนสะพานมิต รภาพไทย-ลาว แห่ งที่ 1 (หนองคาย-เวีย งจัน ทน์ ) การศึก ษานี้ มี
วัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพปัญหาการตรวจปล่อยสินค้า 2) วิเคราะห์ศักยภาพของจุดผ่านแดนหนองคาย
และด่านเวียงจันทน์ ต่อการพัฒนาการตรวจปล่อยสินค้าเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (SSI) 3) นาเสนอแนวทางการ
พัฒ นา SSI การวิจั ยในครั้งนี้ เป็ น งานวิจั ยเชิงคุณ ภาพ (Qualitative Research) ซึ่งเก็บรวบรวมข้อมูล จาก
เอกสาร งานวิจั ย ที่เกี่ ย วข้อง และจากการสนทนากลุ่ ม (Focus Group) ประชากรของการศึ กษาในครั้งนี้
แบ่ ง เป็ น 3 กลุ่ ม ได้ แ ก่ ภาครั ฐ ภาคเอกชน และภาควิ ช าการ ทั้ ง จากประเทศไทย และสาธารณรั ฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) โดยใช้การวิเคราะห์แบบสร้างข้อสรุป (Descriptive Analysis) การ
วิ เคราะห์ เนื้ อ หา (Content Analysis) การวิ เคราะห์ SWOT และ TOWS Matrix เป็ น เครื่ อ งมื อ ในการ
วิเคราะห์ จากการศึกษาพบว่า ปั ญหาหลักของจุดผ่านแดนหนองคายและด่านเวียงจันทน์ประกอบด้วย 1)
ปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 2) ปัญหาผู้ประกอบการไม่มีความพร้อม 3) ปัญหาด้านเทคโนโลยีและเอกสาร 4)
ปั ญ หาด้ า นกฎหมายและกฎระเบี ย บระหว่ า งประเทศ และ 5) ปั ญ หาความไม่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพของการ
ประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง อย่างไรก็ตามการดาเนินการของ SSI มีจุดแข็งที่สาคัญ คือ ทั้งสอง
ประเทศต้องการให้เกิด SSI มีความร่วมมือระหว่างจุดผ่านแดนที่เชื่อมต่อ และมีความพร้อมด้านบุคคล อีกทั้ง
ยังมีแรงสนั บ สนุ น จากนโยบายเชิงบวกของทั้งสองประเทศ และจากข้อตกลงของอนุภูมิภ าคลุ่ มแม่น้าโขง
(GMS) ซึ่งกาหนดให้เกิดการดาเนินการตรวจปล่อยสินค้าเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว อีกด้วย อย่างไรก็ตาม การ
ดาเนินการเพื่อให้เกิด SSI มีอุปสรรคสาคัญ นั่นคือ รัฐบาลของสปป.ลาวยังคงสงวนท่าที การมีผลประโยชน์ทับ
ซ้อนของภาคเอกชน รวมถึงกฎหมายและกฎระเบียบที่แตกต่างกันระหว่างประเทศไทย และ สปป.ลาว โดย
งานวิจัยนี้ได้เสนอแนวทางการพัฒนา SSI ออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่ ระยะสั้น (1 ปี) ระยะปานกลาง (1-3 ปี)
และระยะยาว (3-5 ปี)
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จุ ฑ าภรณ์ เสมวิลั ย (2561) การศึก ษาแนวทางการพั ฒ นาสิ่ งอำนวยความสะดวกทางการค้ าด้ าน
โครงสร้ า งพื้ น ฐานบริ เวณจุ ด ผ่ านแดนระหว่ างประเทศไทยกั บ สาธารณรั ฐ ประชาธิ ป ไตยประชาชนลาว
(กรณีศึกษา: จุดผ่านแดนถาวรภูดู่ จังหวัดอุตรดิตถ์) ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการด่าน
พรมแดน 4 ปัจจัย และสิ่งอานวยความสะดวกทางการค้าด้านโครงสร้างพื้นฐานจำานวน 15 ประเภท โดยเก็บ
ข้อมูลด้วยแบบสัมภาษณ์ กลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง และนำข้อมูลมาวิเคราะห์ด้วยวิธีการวิเคราะห์เชิงลำดับชั้น
(Analytic Hierarchy Process: AHP) โดยใช้ โปรแกรม Microsoft Excel ช่ว ยในการในการเปรีย บเที ย บ
ปั จ จั ย และจั ดลำดั บ ความสำคั ญ ผลการวิจั ยพบว่า ปั จ จัย ที่ มี อิท ธิ พ ลต่ อ การตั ดสิ น ใจเลื อ กใช้ บ ริ ก ารของ
ภาคเอกชนเรียงลำดับ ค่านำหนั
้ กจากมากสุดไปน้อยสุด คือ ด้านเวลา (0.344) ด้านราคา (0.295) ด้านความ
สะดวกสบาย (0.204) และด้านภาวะแทรกซ้อน (0.166) ตามลำดับ เมื่อนำค่าถ่วงน้าหนักความสำคัญภายใต้
ปัจจัยรวม ทำให้ทราบว่าศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (89.91) ระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่อสาร (87.94)
ลานตรวจสินค้า (87.70) ลานจอดรถบรรทุกขาเข้า – ขาออก (86.59) และด่านควบคุมโรค (85.49) ตามลำดับ
ทวงมาลี พิมพาไช (2558) ศึกษาเรื่องการอานวยความสะดวกการค้าตามเส้นทางเชื่อมโยงเศรษฐกิจ
อาเซียน กรณีศึกษา เส้นทาง R3A ผ่าน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อศึกษาศักยภาพของ
ระบบการอานวยความสะดวกทางการค้าของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน คือ (1) ภาครัฐ
ได้แก่ พิธีการศุล กากร กักกัน พืช และสั ตว์ จุด ตรวจคนเข้าเมือง และโยธาธิการ (2) ภาคเอกชน ได้แก่
ผู้ประกอบการ (3) ด้านกฎระเบียบ กรอบข้อตกลงต่าง ๆ และ (4) โครงสร้างพื้นฐาน ใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ
โดยวิธีการสังเกตการณ์และสัมภาษณ์เชิงลึก และประยุกต์ทฤษฎีห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain Analysis) มี
ดัชนีวัดการอานวยความสะดวกทางการค้าในการจัดตั้งกฎหมายและกรอบความตกลงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ อง
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้เป็นภาคี พบว่า การอานวยความสะดวกทางการค้าตามเส้นทาง
R3A ผ่าน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีการอานวยความสะดวกในระดับค่อนข้ างดี มีปัญหา
และอุปสรรคบ้าง เช่น บุคลากรที่ไม่เพียงพอ ด้านทักษะความสามารถในการดาเนินงาน และด้านเทคโนโลยี
เข้ามาใช้ในการปฏิบัติงาน ส่งผลให้ความล่าช้าในการแก้ปัญหาในศูนย์เปลี่ยนถ่ายสินค้าที่ยังไม่มีเทคโนโลยีเข้า
มาใช้
Nitipon Tansakul , Suthathip Suanmali , Veeris Ammarapala. (2556) น าการวิ เคราะห์
ล าดั บ ชั้น (AHP) มาประเมิ น การอานวยความสะดวกทางการค้าของสิ น ค้าข้ามพรมแดนระหว่างเส้ น ทาง
เศรษฐกิจ ตะวั น ออก – ตะวัน ตก (EWEC เส้ น ทาง R9) ซึ่ งประกอบด้ว ย 4 ประเทศ คือ ประเทศไทย
เวียดนาม เมียนมา และ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการอานวยความ
สะดวกทางการค้า สามารถจาแนก เป็นระยะเวลา ต้นทุน และภาวะแทรกซ้อน และมีทางเลือกคือ ความ
โปร่ งใสในกระบวนการท างาน (Transparency) เทคโนโลยี (Technology) กฎระเบี ยบ (Policy) และ
26

โครงสร้างพื้นฐาน(Infrastructure) วิธีวิเคราะห์ลาดับชั้น (AHP) ถูกใช้ในการให้น้าหนักอิทธิพลของแต่ละ
ปัจจัย จากการสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์ นักวิชาการและผู้กาหนดนโยบาย พบว่า
ภาวะแทรกซ้อนของกระบวนการซื้อขายโดยรวมเป็นปัจจัยที่สาคัญที่สุดและมีผลต่อการอานวยความสะดวก
ทางการค้าข้ามพรมแดนระหว่างเส้นทางเศรษฐกิจตะวันออก–ตะวันตก (EWEC เส้นทาง R9)
คุณากร มันตะ (2553) ศึกษาแนวทางในการพัฒนาการส่งออกสินค้าผ่านเขตชายแดนไทย-ลาว ใน
พื้นที่จังหวัดมุกดาหาร ได้ดาเนินการศึกษาโดยใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ด้วยการสาภาษณ์เชิงลึกเจ้าหน้าที่รัฐ และ
เอกชน และอภิ ป รายกลุ่ม วิเคราะห์ ผ ลด้วยการแจกแจงความถี่เพื่อหาระดับความส าคัญ และวิธีวิจัยเชิง
ปริมาณโดยการใช้แบบสอบถามจากผู้ส่งออกสินค้าจานวน 42 ราย ทาการวิเคราะห์ผลเชิงสถิติเพื่อหาระดับ
ของปัญหา และความสาคัญในการหาแนวทางในการพัฒ นาการส่งออกสินค้าผ่านเขตชายแดนไทย-ลาว ใน
พื้นที่จังหวัดมุกดาหาร ผลการศึกษา พบว่าการค้าชายแดนไทย-ลาว ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร มีการขยายตัว
อย่างต่อเนื่องแต่ยังมีปัญหาด้านการขนส่ง การตลาด สภาพคล่อง นโยบายภาครัฐ และประเทศคู่ค้า ปัจจัย
สาคัญที่จะเกิดการพัฒ นาการส่งออกสินค้าได้มากขึ้นได้แก่ การพัฒ นาระบบขนส่ง กฎหมายขนส่งระหว่าง
ประเทศ การตลาด นโยบายภาครัฐ และการขยายตัวของเศรฐกิจของ สปป.ลาว ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร และ
ได้เสนอแนวทางในการพัฒนาการส่งออกผ่านเขต ชายแดนไทย-ลาว ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารคือ 1) พัฒนา
กฎหมายระหว่างประเทศให้มีความคล่องตัวต่อปริมาณการส่งออกที่เพิ่มมากขึ้น 2) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
การขนส่งในระบบรางและโลจิสติกส์ 3) ร่วมมือกับรัฐบาลสปป.ลาวและเวียดนามในการค้าเพื่อขจัดปัญหาที่
เกิดขึ้น จากกฎหมายที่ต่างกันและเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางการค้าที่ดีต่อกัน 4) พัฒนาด่านศุลกากรให้มี
ความสะดวกรวดเร็วในการส่งออกสินค้า 5) จัดตั้งเขตอุตสาหกรรมหรือเขตเศรษฐกิจพิเศษเพื่อเพิ่มมูลค่าทาง
เศรษฐกิจและกระจายรายได้สู่แรงงานท้องถิ่น เพิ่มมูลค่าวัตถุดิบทางการเกษตรในพื้นที่ 6) สร้างความมั่นใจใน
ระบบธนาคาร ส่งเสริมการใช้เลตเตอร์ออฟเครดิต เพื่อเกิดความคล่องตัว ต่อการขยายตัวของปริมาณสินค้าให้
ดีขึ้น 7) ประชาสัมพันธ์อย่างสม่าเสมอ ให้ผู้ประกอบการรับทราบนโยบายการส่งออก การส่งเสริมการส่งออก
ข้อมูลทางการตลาด กฎระเบียบ และช่องทางในการจัดจาหน่ายสินค้าในกลุ่มประเทศเป้าหมายเพื่อเพ ิ่มโอกาส
ในการขยายตัวทางการค้า 8) มาตรการเด็ดขาดเพื่อป้องกันและลงโทษส าหรับการค้านอกระบบ เพื่อเป็น
มาตรการสร้างจิตสานึกให้กับนักธุรกิจชายแดน
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2.6 ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดที่เกี่ยวข้องกับจุดผ่านแดน ไทย-ลาว
ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับจุดผ่านแดนไทย-ลาว แยกตามรายจังหวัดแสดงรายละเอียดดังตาราง
ต่อไปนี้
ตารางที่ 8 ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับจุดผ่านแดนแยกรายจังหวัด
ที่

จังหวัด

1

เชียงราย

2

พะเยา

3

น่าน

4

อุตรดิตถ์

ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับจุดผ่านแดนผ่านแดน

จังหวัดเชียงรายเป็นจังหวัดที่มีเขตแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้าน ทั้ง ประเทศพม่า และ สปป.ลาว ซึ่ง
การเติบโตทางเศรษฐกิจของจังหวัดอย่างมีนัยสาคัญ โดยในแผนพัฒนาจั งหวัดเชียงราย (พ.ศ.2561-2564)
ประเด็น หนึ่ งในยุทธศาสตร์ส าคัญ คือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพั ฒ นาขีดความสามารถในการแข่งขัน ด้าน
เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS โดยมีใจความเพื่อพัฒ นาฐานข้อมูลและโครงสร้างพื้นฐ
บริห ารจั ดการให้ มีการใช้สิ ทธิประโยชน์จากข้อตกลงภาษี การส่งเสริมธุรกิจและพัฒ นาผู้ ประกอบการ
ตลอดจนการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการด้านศุลกากรเพื่อการสนับสนุนการค้าผ่านแดน และการทา M
เส้นทางขนส่งทั้งทางบกผ่านจุดผ่านแดน และทางน้า (สานักงานจังหวัดเชียงราย, 2561)
จังหวัดพะเยาเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่มีเขตแดนติดกับ สปป.ลาว โดยมีประชาชนเข้าออกตามแนวชายแดน
นอกประเทศไทย ไปยังเมืองคอบ แขวงไซยะบุลี ซึ่งมีท่าเรือต่อไปยังหลวงพระบาง ใช้เวลาในการเดินทางไม่น
จึงทาให้ตลอดระยะเวลากว่า 10 ปีที่ผ่านมานี้ ตัวจังหวัดมีความพยายามที่จะยกระดับจุดผ่อนปรนที่สาค
ว่าด้วยความร่วมมือไทย-ลาว อยู่เสมอ สังเกตได้จากการประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยความร่วมมือไทย-ลา
พ.ศ. 2552 ซึ่งเป็นการประชุมร่วมกันระหว่างสองประเทศ ในการผลักดันยกระดับจุดผ่อนปรน ให้เป็นด่านส
ถาวร (ในประเทศไทย) และเป็นที่น่ายินดียิ่งเมือวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ
วก อ.ภูซาง จ.พะเยา ให้กลายเป็นจุดผ่านแดนถาวร โดยมูลค่าการค้าระหว่างประเทศเฉพาะของจุดผ่านแดน
บาทในปี 2561 และเพิ่มขึ้นถึงกว่า 97.8 ล้านบาท ในปี พ.ศ. 2562 (กรมการค้าระหว่างประเทศ, 2563)
น่านเป็นจังหวัดในเขตภาคเหนือที่มีศักยภาพในด้านการท่องเที่ยว และยังมีเขตแดนบางส่วนติดกับ สป
ผ่านแดนถาวรห้วยโก๋น จุดผ่ อนปรนห้วยสะแตง และจุดผ่อนปรนบ้านใหม่ โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา
โครงสร้างพื้นฐาน ตลอดจนเขตพื้นที่ชายแดนให้มีความปลอดภัย อยู่เสมอ โดยมีใจความบันทึกใน ยุทธศา
ชุมชนและสังคม ของแผนการพัฒนาจังหวัด (พ.ศ. 2561-2564) ซึ่งมีแนวทางการพัฒนา 4 ประการ คือ ก
การสร้างและพัฒนาภาคีเครือข่ายเพื่อสร้างความเข้มแข็ง การเสริมสร้างสุขภาวะชุมชนและ การพัฒนา
เสริมสร้างความสัมพันธ์ชายแดน (สานักงานจังหวัดน่าน, 2560)
จังหวัดอุตรดิตถ์เป็นหนึ่งในจังหวัดที่แหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ และวัฒนธรรม ที่โดดเด่น และมีสิ
ตลาด โดยจังหวัดมี จุดผ่านแดนสาคัญคือ จุดผ่านแดนถาวรถาวรภูดู่ ซึ่งใช้เป็นทางผ่านเข้าออกระหว่างป
พยายามที่จะทาการพัฒนาศักยภาพ การค้าการลงทุน การท่องเที่ยว และความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ
อุตรดิตถ์ (พ.ศ. 2561–2564) ได้กล่าวไว้ว่าตัวจังหวัดเองมีความได้เปรียบและมีโอกาสเติบโตทางเศรษฐกิจ
ผ่านแดนถาวรภูดู่ เนื่องด้วยเส้นทางผ่านแดนภูดู่เป็นหนึ่งในแหล่งเชื่อมโยงด้านโลจิสติกส์ของภูมิภาคทั้งทาง
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5

เลย

6

หนองคาย

ศิลาอาสน์เป็นศูนย์กลางขนถ่ายสินค้าเพื่อเชื่อมต่อ ทางถนนกับทางราง มุ่งหน้าสู่ท่าเรือซึ่งสอดคล้องกับแผ
ทั้งนี้ถึงแม้นตัวจุดผ่านแดนภูดู่จะถูกยกระดับให้กลายเป็นจุดผ่านแดนถาวรแล้วก็ตาม แต่ยังขาดสิ่งอานวย
ประการ โดยในปัจจุบันยังมีความพยายามที่จะพัฒนาเขตพื้นที่บริเวณจุดผ่านแดนอยู่เสมอๆ เช่น การซ่อ
แดนซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการเดินทาง (สานักงานจังหวัดอุตรดิตถ์ , 2561) เป็นต้น สังเกตได้จากเนื้อความบา
สานักนายกรัฐมนตรี เขต 17 ลงพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์บูรณาการเชิงพื้นที่ นางสุมิตรา อติศัพท์ ผู้ตรวจราช
การตรวจราชการแบบบู รณา-การเชิงพื้ น ที่ ของผู้ ต รวจราชการตามแผนการตรวจราชการ ประจาปีงบ
ดาเนินการบริหารจัดการขับเคลื่อนจุดผ่านแดนถาวรภูดู่ ตาบลม่วงเจ็ดต้น อาเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิต
ชายแดนให้มีมูลค่าสูงขึ้น ซึ่งจะเป็นผลดีต่อเศรษฐกิจ ของจังหวัดและประเทศไทย และได้ขอใช้พื้นที่ จานว
เกี่ยวข้องมีความจาเป็นที่จะใช้พื้นที่เพิ่มขึ้น จังหวัดอุตรดิตถ์จึงได้ขออนุญาตใช้พื้นที่เพิ่มเติมไปยังกรมป่าไม้ แ
นี้ผู้ตรวจสานักนายกรัฐมนตรี จึงได้บูรณาการการตรวจราชการกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการพั ฒ น
อุตรดิตถ์ได้ยื่นขอใช้ประโยชน์ในพื้นที่เพิ่มเติมอีก 2 ร้อยกว่าไร่ รวมถึงการขอซ่อมแซมถนนระยะทาง 5 กิโล
มีการวางตาแหน่งของการพัฒนาของจังหวัด (Positioning) ในแผนการพัฒนาจังหวัดเลย ระหว่าง (พ.ศ.25
การเป็นเมืองท่องเที่ยว เมืองการเป็นเกษตรแบบผสมผสาน และเป็นเมืองส่งเสริมการค้าชายแดนเพื่อการค้า
ในจุดแข็งของจังหวัด ซึ่งสามารถใช้พัฒนา ส่งเสริมการค้าการลงทุน มีโอกาสทาให้เศรษฐกิจเติบโตสูงได้ (สา
จังหวัดหนองคายมีอาเภอตั้งอยู่ตามแนวชายแดน รวม ๖ อาเภอ คือ อาเภอเมืองหนองคาย อาเภอ
อาเภอโพนพิสัย และอาเภอรัตนวาปี โดยมี จุดผ่อนปรนการค้า 4 แห่ง และจุดผ่านแดนถาวร 2 แห่ง ซึ่ง
สะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่ 1 และท่าเรือหนองคาย
จังหวัดหนองคายเป็นประตูการค้าสาคัญระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนล
๑ เป็นเส้นทางเชื่อมโยงไปสู่นครหลวงเวียงจันทน์ เมืองหลวงของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ป
เศรษฐกิจเพิ่มขึ้นอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งการได้รับการประกาศเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษหนองคา
การค้าและการลงทุนระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเพิ่มมากขึ้น ด้วยการพ
เกษตรกรรม อุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วส่ ง ผลต่อปริมาณจราจรในตัว เมืองห
การจราจรติดขัด โดยเฉพาะในตัวเมืองหนองคาย
จึงต้องมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับเส้นทางคมนาคม โดยกรมทางหลวงได้เล็งเห็นป
เหมาะสมด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และ ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และสารวจ ออกแบบ ทางเลี่ยงเมืองห
เชื่อมโยงทางหลวงหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) บริเวณใกล้กับทางแยกทางหลวงหมายเลข 233 เข้าสู่เม
สะพานมิตรภาพข้ามแม่น้าโขง กับทางหลวงหมายเลข 212 เพื่อเป็นเส้นทางที่สามารถอานวยความสะด
อุดรธานี หนองคาย และ บึงกาฬ โดยไม่ต้องผ่า นตัวเมืองหนองคาย ทั้งนี้ เส้นทางดังกล่าวจะสามารถระบ
หนองคาย พร้อมทั้งส่งเสริมการพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดหนองคายแ
เศรษฐกิจพิเศษหนองคายและประชาคมอาเซียน โดยมูลค่าการค้าชายแดนไทย-ลาว ระหว่างจังหวัดที่มีพ
2559 พบว่าจังหวัดหนองคายมีมูลค่าการค้ารวมทั้ งสิ้น 64,031.91 ล้านบาท และมีดุลการค้า 49,089.21
ชายแดนที่มีพื้นที่ติด สปป.ลาว
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นครพนม
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มุกดาหาร

ถึงกระนั้นการค้าชายแดนยังมีอุปสรรค เช่น สปป.ลาว ได้กาหนดให้สินค้าที่นาเข้าทางด่านท้องถิ่นและด
การดารงชีวิตเท่านั้น เช่น ผัก ผลไม้ และของที่เน่าเสียง่าย
(สานักงานจังหวัดหนองคาย, 2562)
จังหวัดบึงกาฬเป็นจังหวัดที่มีเขตชายแดนติดกับ สปป.ลาว ซึ่งจังหวัดนี้มีศักยภาพทางด้านการค้าชายแ
กับ สปป.ลาว อยู่ตรงข้ามแขวงบอลิคาไซ ของ สปป.ลาว โดยมีแม่น้าโขงเป็นแนวชายแดนกั้นระหว่างสองปร
ช่องทางการค้า จานวน 3 แห่ง แบ่งเป็นจุดผ่านแดนแบบถาวร 1 แห่ง คือ ด่านศุลกากรบึงกาฬ และจุดผ่อน
คาด อาเภอปากคาด และจุดบ้านบุ่งคล้า อาเภอบุ่งคล้า
จากการที่มีความต้องการขนส่งสินค้าผ่านแดนประกอบกับปัจจัยอื่น ๆ ทั้งนี้ทางรัฐบาลพยายามผลักดัน
ระหว่างประเทศขึ้น โดยกระทรวงคมนาคม ได้ลงนามความตกลงกับรัฐบาล สปป.ลาว ว่าด้วยการก่อสร้างสะ
กาฬ-บอลิคาไซ) เชื่อมโยงการคมนาคม บริเวณจุดผ่านแดนฝั่งจังหวัดบึงกาฬ และชายแดนฝั่งแขวงบอลิคาไซ
ประเทศในการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 5 (บึงกาฬ-บอลิคาไซ) โดยมติของคณะรัฐมนตรี (คร
กรมทางหลวง กระทรวงฯ ดาเนินโครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว แห่งที่ 5 โดยมีการใช้งบประม
ประกอบด้วย ค่าก่อสร้าง 2,553 ล้านบาท และค่าควบคุมงาน 77 ล้านบาท ส่วน สปป.ลาว จะใช้เงินกู้จากส
ประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) จานวน 1,300 ล้านบาท แบ่งเป็น ค่าก่อสร้าง 1,256 ล้านบาท และค่า
ในการก่อสร้างโครงการฯ ทั้งสิ้น 3,930 ล้านบาท นอกจากนี้ ครม. ได้อนุมัติให้จัดทาและลงนามร่างความตก
คมนาคม เป็นผู้แทนรัฐบาลไทยลงนามความตกลงฯ ในครั้งนี้ ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับการกาหนดภาระหน้า
ละฝ่าย วงเงินและแหล่งงบประมาณ (สานักข่าวอีไฟแนนซ์, 2562)
จังหวัดนครพนมถือได้ว่าเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพทั้งการท่องเที่ยว การค้าการลงทุน โดยนับตั้งแต่เปิดส
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2554 จังหวัดนครพนม ทาให้ จังหวัดมีศักยภาพด้านการคมนาคมขนส่ งเชื่อมโยง
เวียดนาม รวมทั้งประเทศจีนตอนใต้ (สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม, 2559)
ในแผนการพัฒ นาจังหวัดนครพนมระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) มีประเด็น การพัฒ นาที่ส าคัญ 6
ท่องเที่ยวและบริการ การพัฒนาการเกษตรและอุต สาหกรรม การพัฒนาการค้าและการลงทุน การพัฒนา
อย่างยั่งยืน การรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย และ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส
เป็นศูนย์กลางการค้าชายแดนและการลงทุน ประตูเศรษฐกิ จสู่อาเซียนและจีนตอนใต้ เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ตลาดการค้าชายแดนที่เพิ่มขึ้น โดยในปี พ.ศ. 2562 มูลค่าการค้าชายแดนของจังหวัดมีกว่า 85,291 ล้านบ
การพัฒนาการค้าและการลงทุนโดยเฉพาะ ซึ่งคาดว่าจะสาฤทธิ์ผลในปี พ.ศ. 2565 โดยแผนการพัฒนาการค
สรุปใจความได้ดังต่อไปนี้ 1.) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออานวยความสะดวกทางการค้า 2.) พัฒนาเครือข
ในประเทศภูมิภาคอาเซียนและจีนตอนใต้ -ตะวันออก 3.) ส่งเสริมการค้าการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
4.) ส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนาขีดความสามารถ ของผู้ประกอบการ SMEs สู่สากล (สานักงานจังหวัดนคร
จังหวัดมุกดาหารเป็นหนึ่งจังหวัดที่มีการผลักดังเรื่องการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ เนื่องด้วยเป็นจังหวัด
การลงทุน จึงทาให้เกิดโครงการที่พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่ อรองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจอยู่เสมอ ท
อานวยความสะดวกต่าง ๆ ตลอดจนตัวจุดผ่านแดนที่สาคัญในทุก ๆ ปี โดยจุดผ่านแดนที่สาคัญของจังหวัด
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มุกดาหาร และ จุดผ่านแดนถาวร สะพานมิตรภาพ 2 อีกทั้งยังมีโครงการที่กาลังดาเนินการในการสร้างทางร
ทางคู่ จากจังหวัดขอนแก่น–จังหวัดมุกดาหาร–จังหวัดนครพนม ระยะทาง 356.7 กิโลเมตร และ โครงการก
สายตาก-พิ ษณุ โลก-เพชรบู รณ์ –มุ กดาหาร และยั งมี โครงการที่ ส่ งเสริม การใช้ ส อยพื้ น ที่ ร่ว มกัน ในบริเวณ
(มุกดาหาร-สะหวันนะเขต) จานวน 63 ไร่ ในโครงการพื้นที่ควบคุม CCA ซึ่งกาลังดาเนินการอยู่อีกด้วย (สาน
10 อานาจเจริญ
จังหวัดอานาจเจริญเป็นจังหวัดที่เกิดขึ้นอย่างเป็นทางการในปี พ.ศ. 2536 โดยแยกออกจากจังห
จังหวัดมีแผนพัฒนาโดยมีวิสัยทัศน์ว่า “เมืองธรรมเกษตร เขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง เส้นทางการค้าสู่สา
ต้องการจะบรรลุเป้าหมาย 3 ประการ คือ
1. พัฒนาให้ประชาชนเป็น “คนดี”
2. พัฒนาขีดความสามารถในการประกอบอาชีพให้แก่ประชาชนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข
“รายได้ดี”
3. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวอานาจเจริญให้มี “สุขภาพดี”
จากการผลักดันโดยมีเป้าหมายดัง 3 ประการข้างต้นส่งผลให้ เกิดการพัฒ นาขึ้นในมิติต่าง ๆ รว
ชายแดน และส่งเสริมการค้า อุตสาหกรรม การลงทุน และการท่องเที่ยวโดยเน้นการพัฒนาและยกระ
การค้าชายแดน เชื่อมโยงระหว่างจังหวัดอานาจเจริญกับอาเภอชานุมาน ซึ่งเป็นพื้นที่ชายแดนไทย–ลาว
เพื่อส่งเสริมการค้าชายแดน รวมทั้งเป็นเส้นทางเชื่อมโยงชุมชน พื้นที่ปลูกพืชเศรษฐกิจ การปศุสัตว์ และ
มาน ให้สามารถใช้งานได้ดีและสามารถรองรับการคมนาคมขนส่งที่จะเพิ่มขึ้น (สานักงานจังหวัดอานาจเจ
11 อุบลราชธานี
จังหวัดอุบลราชธานี เป็นจังหวัดที่ มีแนวพรมแดนที่ติดต่อกับ สปป.ลาว ตั้งแต่ อ.เขมราฐ จนถึง อ.น้ายืน โ
ไทยและประเทศเพื่อนบ้านที่สาคัญคือ จุดผ่านแดนถาวรช่องเม็ก และจุดผ่านแดนถาวรปากแซง ที่ผ่านมาจังห
สาหรับเส้นทางการคมนาคมที่มีส่วนช่วยให้ระบบขนส่งสินค้าไปยังประเทศเพื่อนบ้านดีขึ้น ตลอดจนการพ
โครงการต่าง ๆ เช่น โครงการพัฒนาจุดผ่านแดนการค้าชายแดนปากแซง ในปี พ.ศ. 2557 หรือโครงการพัฒ
สู่แหล่งท่องเที่ยว ที่กาลังดาเนินการอยู่ในปัจจุบัน เป็นต้น (สานักงานจังหวัดอุบลราชธานี, 2561)
2.7 การร่วมมือทางการเมืองและความมั่นคงระหว่าง ไทย-ลาว
ประเทศไทยและ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็นประเทศที่มีความสัมพันธ์อันดีกันมา
อย่างช้านาน ทั้งนี้ทั้งสองประเทศมีกลไกเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคง โดยที่ภาพรวม
ของความร่วมมือนั้นจะถูกดาเนินการโดยตรงจาก คณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือไทย-ลาว (Joint
Commission: JC) โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของทั้งสองฝ่ายเป็นประธานร่วม โดยจาทา
การหารือประเด็นในกรอบความร่วมมือในทุกมิติ โดยกลไกความร่วมมือทางการเมืองและความมั่นคงดังกล่าวมี
ดังต่อไปนี้
2.7.1. การสารวจและจัดทาหลักเขตแดน โดยมีมีคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วม (Joint Boundary
Commission: JBC) ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของทั้งสองฝ่ายเป็นประธานร่วม เป็นกลไกใน
การสารวจและจัดทาหลักเขตแดน
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2.7.2 การรักษาความสงบเรียบร้อยบริเวณชายแดน เพื่อให้ประชาชนของทั้งสองฝ่ายดารงชีวิตได้
อย่างปกติสุข หน่วยงานความมั่นคงที่มีบทบาทสาคัญในเรื่องนี้ คือ กระทรวงกลาโหมและกระทรวงมหาดไทย
กลไกความร่วมมือระหว่างกระทรวงกลาโหมและกระทรวงป้องกันประเทศ สปป.ลาว ได้แก่ คณะกรรมการ
ร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนทั่วไปไทย-ลาว (General Border Committee: GBC) โดยมี
รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงกลาโหมและรั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงป้ อ งกั น ประเทศ สปป.ลาว โดยได้ ตั้ ง
คณะอนุกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนทั่วไปไทย-ลาว (อนุ GBC) ขึ้นในปี พ.ศ. 2536
และกาหนดประชุมปีละ 2 ครั้ง เพื่อติดตามการปฏิบัติงานภายในกรอบนโยบาย GBC
กลไกความร่วมมือระหว่างกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงป้องกันความสงบ สปป.ลาว ผ่าน การ
ประชุ ม คณะผู้ ว่ าราชการจั งหวั ด -เจ้ าแขวงชายแดนไทย-ลาว มี รัฐ มนตรีว่ าการกระทรวงมหาดไทยและ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงป้องกันความสงบ สปป.ลาว เป็นประธานร่วม
กลไกความร่วมมือในระดับ ท้องถิ่น ซึ่งจะทาผ่านทางการประชุมประสานงานของคณะกรรมการ
ร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนทั่วไปไทย-ลาว ระดับจังหวัด-แขวง โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดกับ
เจ้าแขวงเป็นประธานร่วม เพื่อยุติปัญหาในระดับท้องถิ่น
2.7.3 การดาเนินกิจกรรมในแม่น้าโขงและแม่น้าเหือง แม่น้าโขงและแม่น้าเหืองเป็นแม่น้าที่เป็นเขต
แดนระหว่างประเทศ ในอดีตเคยมีปัญหาการลักลอบดูดทรายและปัญหาตลิ่งถูกกัดเซาะ ทั้งสองฝ่ายจึงได้ตั้ง
คณะกรรมการร่ ว มไทย-ลาวเพื่ อ ดู แ ลการด าเนิ น กิ จ กรรมต่ า ง ๆ ตามแม่ น้ าโขงและแม่ น้ าเหื อ ง (Joint
Committee for Management on Mekong River and Heung River: JCMH) เป็ น กลไกป้ อ งกั น และ
แก้ไขปัญหา มีปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานฝ่ายไทย
2.7.4. ยาเสพติด สานักงาน ป.ป.ส. และสานักงานคณะกรรมการแห่งชาติลาวเพื่อควบคุมและตรวจ
ตรายาเสพติดมีการประชุมหารืออย่างสม่าเสมอเพื่อร่วมกันแก้ปัญหายาเสพติด ทั้งในด้านการปราบปรามและ
ด้านการบาบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ความร่วมมือที่เป็นรูปธรรม เช่น
 การตั้งสานักงานประสานงานปราบปรามยาเสพติดชายแดน 9 แห่ง
 ไทยสนับสนุนการก่อสร้างและด้านวิชาการแก่ศูนย์บาบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยา
เสพติดที่แขวงจาปาสัก การให้ทุนฝึกอบรมแก่บุคลากรลาว การแลกเปลี่ยนข่าวสารเพื่อ
จับกุมเครือข่ายค้ายาเสพติด
 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) และกระทรวงการต่างประเทศมีโครงการ
น าองค์ ค วามรู้ ด้ า นการปลู ก พื ช ทดแทนพื ช เสพติ ด ของมู ล นิ ธิ โ ครงการหลวง และการ
พัฒนาการเกษตรบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิต
ของประชาชนภายหลังเลิกปลูกฝิ่นใน สปป.ลาว พื้นที่นาร่อง คือ บ้านนาห้ วยอุ่น และบ้าน
นาแสนคา เมืองไซ แขวงอุดมไซ โดยเกษตรกรสนใจปลูกมะม่วง พลัม พีช องุ่น เสาวรส
เลี้ยงสุกร และการผลิตปุ๋ยชีวภาพ
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นอกจากความร่วมมือในระดับทวิภาคี ไทยและสปป.ลาว ต่างเป็นสมาชิกกรอบความร่วมมือ 7 ฝ่ายว่า
ด้วยความร่วมมือในการควบคุมยาเสพติด ซึ่งประกอบด้วย ไทย สปป.ลาว กัมพูชา เวียดนาม พม่า จีน และ
สานักงานยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (UNODC) (ที่มา: สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ
เวียงจันทน์)

รูปที่ 5 กลไกความร่วมมือทางการเมืองและความมั่นคงระหว่าง ไทย-ลาว
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2.8 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาจุดผ่านแดน
2.8.1 พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง
พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๕ “ให้นายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้และให้มีอานาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่
และออกกฎกระทรวงกาหนด ค่าธรรมเนี ยมกั บ ค่าทาการและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ไม่เกิน อัตราตามบั ญ ชี ท้าย
พระราชบัญญัตินี้ และกาหนดกิจการอื่นเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้” ซึ่งการที่ให้นายกรัฐมนตรีเป็นผู้
รักษาการตามพระราชบัญญัติดังกล่าว เกิดจากประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ฉบับที่ ๘๗/
๒๕๕๗ เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมผู้รักษาการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอานาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานตารวจ
ดังนั้น การออกประกาศกระทรวงมหาดไทยภายหลังประกาศ คสช. ฉบับนี้นั้น จาเป็นต้องให้นายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้ลงนามร่วมกันในประกาศกระทรวงมหาดไทย
มาตรา ๑๑“บุคคลซึ่งเดินทางเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักรจะต้องเดินทางเข้ามาในหรือ
ออกไปตามช่องทาง ด่านตรวจคนเข้าเมือง เขตท่า สถานี หรือท้องที่ และตามกาหนดเวลา ทั้งนี้ตามที่รัฐมนตรี
จะได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา”
มาตรา ๒๓ “เจ้าของพาหนะหรือผู้ ควบคุมพาหนะ จะต้ องนาพาหนะเข้ามาในหรือออกไปนอก
ราชอาณาจักรตามช่องทาง ด่านตรวจคนเข้าเมือง เขตท่า สถานี หรือท้องที่ และตามกาหนดเวลา ทั้งนี้ตามที่
รัฐมนตรีจะได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา”
ตารางที่ 9 ตารางเปรียบเทียบรายละเอียดความตกลงว่าด้วยการสัญจรข้ามแดนระหว่างไทยกับประเทศเพื่อน
บ้าน
ชื่อความตกลง

ไทย-เมียนมา
ความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่ง
ราชอาณาจักรไทย
กับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐ
แห่งสหภาพเมียนมาว่าด้วย
การข้ามแดนระหว่างประเทศทั้ง
สอง (วันที่ 24 มิ.ย. 2559)

เอกสารที่ใช้ใน
การ
ผ่านแดน

- หนังสือเดินทาง (Passport)
- บัตรผ่านแดน (Border
Pass)
- บัตรผ่านแดนชั่วคราว
(Temporary Border Pass)

ผู้มีอานาจออก - ผู้ว่าราชการจังหวัด

ไทย-ลาว
ความตกลงว่าด้วยการ
เดินทางข้ามแดนระหว่าง
รัฐบาลแห่งราชอาณาจักร
ไทยกับรัฐบาลแห่ง
สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว (วันที่ 20
มิ.ย. 2540)
- หนังสือเดินทาง
Passport)
- บัตรผ่านแดน
(Border Pass)
- บัตรผ่านแดนชั่วคราว
(Temporary Border
Pass)
- ผู้ว่าราชการจังหวัด
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ไทย-กัมพูชา
ความตกลงว่าด้วยการ
เดินทางข้ามแดนระหว่าง
รัฐบาลแห่งราชอาณาจักร
ไทยกับรัฐบาลแห่งาช
อาณาจักรกัมพูชา (วันที่
๑๑ ก.ค. 2558)

ไทย-มาเลเซีย
ความตกลงระหว่าง
รัฐบาลแห่ราชอาณาจักร
ไทยและรัฐบาลแห่ง
มาเลเซีย ว่าด้วยการ
เดินทางข้ามแดน
(วันที่ 28 ก.พ. 2556)

- หนังสือเดินทาง
(Passport)
- บัตรผ่านแดน
(Border Pass)

- หนังสือเดินทาง
(Passport)
- บัตรผ่านแดน
(Border Pass)

- ผู้ว่าราชการจังหวัด

- ผู้ว่าราชการจังหวัด

ชื่อความตกลง
ไทย-เมียนมา
บัตรผ่านแดน - นายอาเภอชายแดนที่ระบุใน
ความตกลง
ผู้มีสิทธิขอบัตร ประชาชนไทยและเมียนมา
ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ชายแดน
ผ่านแดน
เป็นการถาวร ที่ระบุในความ
ตกลง

ไทย-ลาว
- นายอาเภอชายแดนที่
ระบุในความตกลง
ประชาชนไทยและลาว
ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ายแดน
เป็นการถาวร ที่ระบุใน
ความตกลง

ไทย-กัมพูชา
- นายอาเภอชายแดนที่
ระบุในความตกลง
ประชาชนไทยและ
กัมพูชาที่อาศัยอยู่ใน
พื้นที่ชายแดนเป็นการ
ถาวร ที่ระบุในความตก
ลง
- บัตรผ่านแดน
เป็นระยะเวลา 7 วัน
ไม่เกิน 15 วัน
- บัตรผ่านแดนกรณี
วัตถุประสงค์เพื่อการ
ทางานในลักษณะไปกลับ หรือตามฤดูกาล
ครั้งละไม่เกิน 30 วัน

ไทย-มาเลเซีย
- นายอาเภอชายแดน
ที่ระบุในความตกลง
ประชาชนไทยและ
มาเลเซียโดยเกิด หรือ
อาศัยอยู่บนพื้นที่
ชายแดนของประเทศตน
เป็นเวลาอย่างน้อย 1 ปี

- บัตรผ่านแดน ครั้งละ
บัตรผ่านแดน ไม่เกิน
เงื่อนไขการผ่าน - บัตรผ่านแดนใช้เข้า-ออก
ณ จุดผ่านแดนถาวร
ไม่เกิน 3 วัน 2 คืน
30 วัน
แดน
ครั้งละไม่เกิน 2 สัปดาห์
- บัตรผ่านแดนชั่วคราว
- บัตรผ่านแดนชั่วคราว
ครั้งละไม่เกิน 3 วัน 2 คืน
ครั้งละไม่เกิน 1 สัปดาห์
- บัตรผ่านแดนกรณี
วัตถุประสงค์เพื่อการทางานใน
ลักษณะไป–กลับ หรือตาม
ฤดูกาล ครั้งละไม่เกิน 30 วัน
***เฉพาะจุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขร มีระยะเวลาพานักได้ครั้งละไม่เกิน ๔ วัน (พักค้างได้ ๓ คืน)
หนังสือเดินทาง (Passport) ใช้เดินทางเข้าออก ณ จุดผ่านแดนถาวร เข้าไปได้ทั่วประเทศ มีระยะเวลาตามที่ประเทศนั้น ๆ กาหนด
ใช้ได้ไม่เกิน 2 ปี
มีอายุใช้ได้ 1 ปี
อายุ/การต่อ ใช้ได้ไม่เกิน 2 ปี และสามารถ ใช้ได้ไม่เกิน 1 ปี
ต่
อ
อายุ
และสามารถต่
อ
อายุ
และสามารถต่
อ
อายุ
อายุบัตรผ่าน
ครั้งละไม่เกิน 2 ปี
ครั้งละไม่เกิน 1 ปี
ครั้งละไม่เกิน 2 ปี
แดน
เฉพาะพื้นที่ชายแดน
ทั้ง 5 จังหวัดชายแดน
พื้นที่อนุญาต เฉพาะพื้นที่ชายแดน แนบท้าย ทั้งจังหวัดและแขวง
ความตกลง
ชายแดนแนบท้ายความ
แนบท้ายความตกลง
ของไทย
- จุดผ่านแดนแม่สาย–
ตกลงฯ (เฉพาะ
(เฉพาะ จ.สระแก้ว ถึง จ. 1) สงขลา 2) สตูล
ท่าขี้เหล็ก (อ.แม่สาย
จ.หนองคาย ถึง
ปราจีนบุรี)
3) ยะลา4) ปัตตานี
อ.แม่จัน และอาเภอเมืองฯ
อ.เมืองฯ จ.อุดรธานี)
5) นราธิวาส
จ.เชียงราย)
และ 4 รัฐของมาเลเซีย
- จุดผ่านแดนแม่สอด–เมียวดี
1) กลันตัน 2) เกดะห์
(อ.แม่สอด อ.แม่ระมาด
3) เปอร์ลิส 4) เปรัค
อ.พบพระ จ.ตาก)
(เข้าได้ถึงฮูลูเปรัค)
- จุดผ่านแดนพุน้าร้อน–ทิกิ
(อาเมือง จังหวัดกาญจนบุรี)
- จุดผ่านแดนระนอง-เกาะสอง
(อ.เมือง จ.ระนอง)

ที่มา: กลุ่มงานความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน กองการต่างประเทศ
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2.8.2 มติ คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับแนวทางการดาเนิน กิจกรรมตามแนวชายแดนอัน อาจทาลาย
หรือส่งผลเปลี่ยนแปลงเส้นเขตแดน
การดาเนินการใด ๆ จะต้องระมัดระวังมิให้เกิดความเสียหายและผลกระทบต่อความมั่นคง โดยต้อง
ปฏิบั ติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวัน ที่ ๑๒ ตุล าคม ๒๕๔๒ และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม
๒๕๔๘ อย่างเคร่งครัด มติคณะรัฐมนตรี 2 รายการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๔๒ เรื่อง ผลกระทบจากการก่อสร้ างถนนเลียบแนว
ชายแดนไทย-มาเลเซีย บริเวณอาเภอเบตง จังหวัดยะลาความว่า “คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลกระทบจาก
การก่อสร้างถนนเลียบแนวชายแดนไทย-มาเลเซีย บริเวณ อาเภอเบตง จังหวัดยะลา ตามที่กระทรวงกลาโหม
เสนอ และเพื่อมิให้เกิดผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการปฏิ บัติภารกิจ ในการรักษาความ
มั่นคงตามชายแดน โดยให้ส่วนราชการที่รับผิดชอบในการก่อสร้าง ถนนหรือกระทากิจการใด ๆ ตามบริเวณ
ชายแดนถือเป็ น แนวทางปฏิบั ติว่าในโอกาสต่อไปหากจะมีการก่อสร้าง ถนนหรือกระทากิจการใด ๆ ตาม
บริเวณชายแดน ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อสันปันน้าและหลักเขตแดน ให้ส่วนราชการที่รับผิดชอบ ได้ประสาน
กับกองบัญชาการทหารสูงสุด โดยกรมแผนที่ทหารและกรมสนธิสัญญาและกฎหมายกระทรวงการต่างประเทศ
เพือ่ ร่วมกันตรวจสอบข้อมูลให้ชัดเจนก่อนที่จะดาเนินการตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอเป็นกรณีพิเศษ”
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๔๘ เรื่อง การระงับการก่อสร้างถนนบริเวณจุด ผ่าน
แดนถาวรช่องจอม จังหวัดสุรินทร์ ความว่า “คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ
ให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ คงถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ตุลาคม ๒๕๔๒ เรื่อง
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการก่อสร้างถนน หรือกระทากิจการใด ๆ ตามบริเวณชายแดน โดยให้ส่วน ราชการที่
รับผิดชอบการก่อสร้างถนนหรือกระทากิจการใด ๆ บริเวณชายแดน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสันปันน้าและหลัก
เขตแดนต้องประสานกับ กรมแผนที่ท หาร กองบัญ ชาการทหารสู งสุ ด และกรมสนธิสั ญ ญาและ กฎหมาย
กระทรวงการต่างประเทศ เพื่อร่วมตรวจสอบข้อมูลให้ชัดเจนก่อนที่จ ะดาเนินการ ทั้งนี้ หากมีพื้นที่ในจุดใดใน
บริเวณชายแดนที่จาเป็นต้องปรับปรุงพัฒนาให้เหมาะสม และไม่มีประเด็นข้อโต้แย้งที่จะดาเนินการดังกล่าว
ให้ผ่อนผันให้ดาเนินการไปได้ตามความจาเป็นในแต่ละกรณี (คู่มือการเปิดจุดผ่านแดนระหว่างไทยกับประเทศ
เพือ่ นบ้าน กองการต่างประเทศ สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย มิถุนายน 2561)
2.8.3 กฎหมายศุลกากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งเขตปลอดอากร
ตามพระราชบั ญ ญั ติ ศุลกากร พ.ศ. ๒๕๖๐ หมวด 6 เขตปลอดอากรการจัดตั้งเขตปลอดอากร
มาตรา 136 ผู้ใดประสงค์จะจัดตั้งเขตปลอดอากรเพื่อประโยชน์ทางอากรศุลกากรในการประกอบอุตสาหกรรม
พาณิชยกรรม หรือกิจการอื่นที่เป็นประโยชน์แก่การเศรษฐกิจของประเทศต้องได้ รับใบอนุญาตจากอธิบดี การ
ขออนุ ญ าตและการอนุ ญ าตตามวรรคหนึ่ ง ให้ เป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร และเงื่ อ นไข ที่ ก า หนดใน
กฎกระทรวง และเมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงจะดาเนินงานจัดตั้งเขตปลอดอากรนั้นได้ มาตรา ๑๓๗ ของที่นาเข้า
36

ไปในเขตปลอดอากรให้ได้รับยกเว้นหรือคืนอากรตามที่กฎหมายบัญญัติ มาตรา ๑๓๘ ผู้ยื่นคาขอรับใบอนุญาต
จัดตั้งเขตปลอดอากรต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(1) เป็นรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายเฉพาะ หรือเป็นบริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชนจากัด
(2) มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง หรือมีสิทธิบริหารจัดการในที่ดินหรือพื้นที่ที่ขอจัดตั้ง
(3) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตจัดตั้งเขตปลอดอากร
(4) ไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตจัดตั้งเขตปลอดอากร เว้นแต่ได้ถูกเพิกถอนใบอนุญาตมาแล้วเกิน
สามปีก่อนวันยื่นคาขอรับใบอนุญาต
(5) มีคุณสมบัติหรือไม่มีลักษณะต้องห้ามอื่นตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๑๓๙ นอกจากค่าธรรมเนียมใบอนุญาตจัดตั้งเขตปลอดอากร ผู้ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งเขต
ปลอดอากรต้องเสียค่าธรรมเนียมรายปีทุกปี ในกรณีที่ผู้ได้รับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งไม่ชาระค่าธรรมเนียม
รายปีเมื่อครบกาหนดที่ต้องชาระให้อธิบ ดีมี หนังสือแจ้งเตือนให้ ผู้ได้รับใบอนุญาตชาระภายในระยะเวลาที่
กาหนด
2.9 ระเบียบหลักเกณฑ์การเปิด-ปิด จุดผ่านแดน
จุดผ่านแดนของไทยแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ จุดผ่านแดนถาวร จุดผ่อนปรน และจุดผ่านแดน
ชั่วคราว ทั้งนี้การเปิดจุดผ่านแดนในแต่ละประเภทนั้นมีหลักเกณฑ์การพิจารณาอนุมัติเปิดจุดผ่านแดนแตกต่าง
กันออกไปโดยมีเกณฑ์พิจารณาแยกตามประเภทดังต่อไปนี้
2.9.1 หลักเกณฑ์การเปิดและขั้นตอนการปฏิบัติในการสั่งระงับหรือปิดจุดผ่านแดนถาวร
การเปิ ดจุ ดผ่ านแดนถาวรเป็ น การตกลงใจในระดับ นโยบายของรัฐบาล และเป็น ความเห็ น พ้อ ง
ต้องกันของทั้งสองประเทศอย่างเป็นทางการ เพื่อประโยชน์ต่อการค้าและการสัญจรของบุคคล ยานพาหนะ
รวมทั้ง การเดินทางเข้า–ออกของบุคคลจากประเทศที่สาม โดยเป็นไปตามระบบสากลเกี่ยวกับการเดินทาง
และความตกลงในการสั ญ จรข้ า มแดนระหว่ า งไทยกั บ ประเทศเพื่ อ นบ้ า น โดยมี ปั จ จั ย และหลั ก เกณฑ์
ประกอบการพิจารณา ดังนี้
1. จุดดังกล่าวมีปริมาณการค้าและการเดินทางเข้า–ออก ของบุคคลมากและสม่าเสมอหรือเป็นพื้นที่
ที่ทั้งสองประเทศมีโครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจการค้าหรืออื่น ๆ ที่สาคัญ
2. มีความพร้อมหรือมีศักยภาพด้านการคมนาคม โดยเฉพาะการเป็นจุดหรือช่องทางเชื่อมโยงด้าน
การคมนาคมกับเมืองหลักของแต่ละประเทศหรือเป็นเส้นทางเชื่อมโยงการคมนาคมในระดับภูมิภาคหรืออนุ
ภูมิภาค
3. มีความพร้อมของส่วนราชการ หน่วยงาน และเจ้าหน้าที่ที่จะเข้าไปกากับดูแลอานวยความสะดวก
และปฏิบัติงาน รวมทั้งสถานที่ปฏิบัติงาน ระเบียบ กฎเกณฑ์และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งของไทยและประเทศ
เพื่อนบ้านเพื่อให้การบริหารจัดการ ณ บริเวณดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
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4. ควรพิจารณาประกอบกับการพิจารณาในจุดอื่น ๆ ที่ใกล้เคียงหรือมีความเกี่ยวพันพร้อมกันใน
ภาพรวมเพื่อให้การจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจากัดหรือการลงทุนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
5. เป็นจุดที่ไม่มีปัญหาต่าง ๆ ที่กระทบต่อความมั่นคงทั้งก่อนและหลังเปิดจุดผ่านแดนถาวรแล้วหรือ
หากมีก็ต้องได้รับการแก้ไข
6. การก่อสร้างหรือดาเนินการใด ๆ ตามบริเวณจุดผ่านแดนให้ระมัดระวังมิให้เกิดผลกระทบต่อสัน
ปันน้าและหลักเขตแดน และให้ส่วนราชการที่รับผิดชอบปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม
๒๕๔๒ และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๔๘ อย่างเคร่งครัด
ขั้นตอนการปฏิบัติในการสั่งระงับหรือปิดจุดผ่านแดนถาวรมี 2 ขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. จังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่พิจารณานาเสนอกระทรวงมหาดไทยพิจารณา
และต้องให้นายกรัฐมนตรีเห็นชอบการปิดจุดผ่านแดนถาวรดังกล่าวก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีมีมติสั่ง
ให้ระงับหรือปิดจุดผ่านแดนถาวร
2. ในกรณีเร่งด่วนหรือฉุกเฉินเฉพาะหน้าเกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยตามบริเวณจุดผ่าน
แดนถาวรส่วนราชการที่มีอานาจตามกฎหมายย่อมสามารถสั่งระงับหรือปิดจุดผ่านแดนถาวรได้ แต่
ให้แจ้งสานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติทราบโดยด่วนเพื่อกลั่นกรองเหตุผลและดุลยพิ นิจก่อนแจ้ง
นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี ต่อไป (กองการต่างประเทศ สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย)
2.9.2 หลักเกณฑ์การเปิดและขั้นตอนการปฏิบัติในการสั่งระงับหรือปิดจุดผ่านแดนชั่วคราว
1. การเปิ ดเป็ น การเฉพาะกิจเพื่อเหตุฉุกเฉินจาเป็นเฉพาะคราวเท่านั้นไม่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ
การค้าและในบริเวณนั้นหรือบริเวณใกล้เคียงไม่มีจุดผ่านแดนประเภทอื่นหรือมีแต่ไม่สามารถใช้หรือไม่เหมาะ
กับการใช้ด้วยเหตุผลต่าง ๆ
2. การก่อสร้างหรือการดาเนินการใด ๆ ตามบริเวณจุดผ่านแดนให้ระมัดระวังมิให้เกิดผลกระทบต่อ
สันปันน้าและหลักเขตแดน และให้ส่วนราชการที่รับผิดชอบปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม
๒๕๔๒ และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๔๘ อย่างเคร่งครัด
ขัน้ ตอนการปฏิบัติในการสั่งระงับหรือปิดจุดผ่านแดนชั่วคราวมี 2 ขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. จังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่พิจารณานาเสนอกระทรวงมหาดไทยพิจารณา
และต้องให้นายกรัฐมนตรีเห็นชอบการปิดจุดผ่านแดนชั่วคราวดังกล่าวก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีมีมติ
สั่งให้ระงับหรือปิดจุดผ่านแดนชั่วคราว
2. ในกรณีเร่งด่วนหรือฉุกเฉินเฉพาะหน้าเกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยตามบริเวณจุดผ่าน
แดนชั่วคราวส่วนราชการที่มีอานาจตามกฎหมายย่อมสามารถสั่งระงับหรือปิดจุดผ่านแดนชั่วคราว
ได้ แต่ให้แจ้งสานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติทราบโดยด่วนเพื่อกลั่นกรองเหตุผลและดุลยพินิจ
ก่อนแจ้งนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี ต่อไป
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2.9.3 หลักเกณฑ์การเปิดและขั้นตอนการปฏิบัติในการสั่งระงับหรือปิดจุดผ่อนปรนการค้า
1. เป็นการเปิดเพื่อการค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้าเครื่องอุปโภคบริโภคที่ จาเป็นในชีวิตประจาวันของ
ประชาชนในพื้นที่ชายแดนทั้งสองประเทศ โดยนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมอบ
อานาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดไปดาเนินการ โดยมีการระบุเงื่อนไขที่ชัดเจนของจุดผ่อนปรนการค้าในแต่ละแห่ง
ให้เกิดความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพพื้นที่
2. ให้ถือเป็นนโยบายสาคัญในการส่งเสริมให้มีจุดผ่อนปรนการค้า เพื่อประโยชน์ในทางเศรษฐกิจ
และส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศ
3. การก่อสร้างหรือการดาเนินการใด ๆ ตามบริเวณจุดผ่านแดนให้ระมัดระวังมิให้เกิดผลกระทบ ต่อ
สันปันน้าและหลักเขตแดน และให้ส่วนราชการที่รับผิดชอบปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่ อวันที่ ๑๒ ตุลาคม
๒๕๔๒ และมติ ค ณะรั ฐ มนตรี เมื่ อ วั น ที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๔๘ อย่ า งเคร่ งครั ด (กองการต่ างประเทศ
สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย)
ขั้นตอนการปฏิบัติในการสั่งระงับหรือปิดจุดปรนการค้ามี 2 ขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาความเหมาะสมในการสั่ งระงับหรือปิดจุดผ่อนปรนการค้า
และรายงานให้กระทรวงมหาดไทยทราบโดยทันที
2. ในกรณีเร่งด่วนหรือฉุกเฉินเฉพาะหน้าเกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยตามบริเวณจุดผ่อน
ปรนการค้าส่วนราชการที่มี อานาจตามกฎหมายย่อมสามารถสั่งระงับหรือปิดจุดผ่อนปรนการค้าได้
แต่ให้แจ้งสานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติทราบโดยด่วนเพื่อกลั่นกรองเหตุผลและดุลยพินิจก่อน
แจ้งนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี ต่อไป
2.9.4 หลักเกณฑ์การเปิดและขั้นตอนการปฏิบัติในการสั่งระงับหรือปิดจุดผ่อนปรนพิเศษ
การเปิดจุดผ่อนปรนพิเศษจะต้องเป็นการตกลงใจในระดับนโยบายของรัฐบาลที่จะเปิดจุ ดผ่านแดน
ในจุดที่ยังไม่สามารถเปิดเป็นจุดผ่านแดนถาวรได้เพื่อไม่ให้เสียโอกาสที่ประเทศจะได้รับ เพื่อประโยชน์ทาง
การค้าการท่องเที่ยว และการสัญจรของบุคคลและยานพาหนะ โดยกาหนดเงื่อนไข รายละเอียด และวิธีการ
ปฏิ บั ติ ในการใช้ ช่ องทางเป็ น กรณี พิ เศษภายใต้ ก ฎหมายและระเบี ย บปฏิ บั ติ ที่ เกี่ ย วข้ อง โดยมี ปั จ จัย และ
หลักเกณฑ์ประกอบการพิจารณา ดังนี้
1. จุดดังกล่าวมีปริมาณการค้าและการเดินทางเข้า–ออก ของบุคคลมากและสม่าเสมอหรือเป็นพื้นที่
ที่ทั้งสองประเทศมีโครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจการค้าหรืออื่น ๆ ที่สาคัญ
2. มีความพร้อมด้านการคมนาคม โดยเฉพาะการเป็นจุดหรือช่องทางเชื่อมโยงด้านการคมนาคมกับ
เมืองหลักของแต่ละประเทศหรือเป็นเส้นทางเชื่อมโยงการคมนาคมในระดับภูมิภาคหรืออนุภูมิภาค
3. มีความพร้อมของส่วนราชการ หน่วยงาน และเจ้าหน้าที่ที่จะเข้าไปกากับดูแลอานวยความสะดวก
และปฏิบัติงาน รวมทั้งสถานที่ปฏิบัติงาน ระเบียบ กฎเกณฑ์และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งของไทยและประเทศ
เพื่อนบ้านเพื่อให้การบริหารจัดการ ณ บริเวณดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
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4. ควรพิจารณาประกอบกับการพิจารณาในจุด อื่น ๆ ที่ใกล้เคียงหรือมีความเกี่ยวพันพร้อมกันใน
ภาพรวมเพื่อให้การจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจากัดหรือการลงทุนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
5. เป็นจุดที่ไม่มีปัญหาต่าง ๆ ที่กระทบต่อความมั่นคงทั้งก่อนและหลังเปิดจุดผ่านแดนถาวรแล้วหรือ
หากมีก็ต้องได้รับการแก้ไข
6. การก่อสร้างหรือดาเนินการใด ๆ ตามบริเวณจุดผ่านแดนให้ระมัดระวังมิให้เกิดผลกระทบต่อสัน
ปันน้าและหลักเขตแดน และให้ส่วนราชการที่รับผิดชอบปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม
๒๕๔๒ และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๔๘ อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ เมื่อมีการยกระดับเป็นจุด
ผ่านแดนถาวรแล้ว ให้ปิดจุดผ่อนปรนพิเศษทันที (กองการต่างประเทศ สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย)
ขั้นตอนการปฏิบัติในการสั่งระงับหรือปิดจุดปรนพิเศษมี 2 ขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. จังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่พิจารณานาเสนอกระทรวงมหาดไทยพิจารณา
และต้องให้นายกรัฐมนตรีเห็นชอบการปิดจุดผ่อนปรนพิเศษดังกล่าวก่อนเสนอคณะรั ฐมนตรีมีมติสั่ง
ให้ระงับ หรือปิดจุดผ่อนปรนพิเศษ
2. ในกรณีเร่งด่วนหรือฉุกเฉินเฉพาะหน้าเกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยตามบริเวณจุดผ่ อน
ปรนพิเศษส่วนราชการที่มีอานาจตามกฎหมายย่อมสามารถสั่งระงับหรือปิดจุดผ่อนปรนพิเศษได้ แต่
ให้แจ้งสานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติทราบโดยด่วน เพื่อกลั่นกรองเหตุผลและดุลยพินิจก่อนแจ้ง
นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี ต่อไป
2.9.5 หลักเกณฑ์ในการพิจารณาการระงับหรือปิดจุดผ่านแดนประเภทต่าง ๆ
สถานการณ์ที่ส่งผลต่อการสั่งระงับหรือปิดจุดผ่านแดนประเภทต่าง ๆ มีดังต่อไปนี้
1. เกิดภัยสงครามหรือการจลาจลที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงในพื้นที่
2. เกิดสาธารณภัยขนาดใหญ่ที่มีผลกระทบต่อสวัสดิภาพ ชีวิตความเป็นอยู่ และการดาเนินกิจกรรม
3. เกิดความเสียหายด้านโครงสร้างพื้นฐาน ณ บริเวณจุดผ่านแดน ทาให้ไม่สามารถสัญจรข้ามแดน
หรือดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ได้
4. เกิดการกระทาใด ๆ ณ บริเวณจุดผ่านแดนทาให้มีผลกระทบต่อเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพ
แห่งดินแดนของประเทศ
5. มีการก่อสร้างหรือดาเนินการใด ๆ ของอีกฝ่ายหนึ่งตามบริเวณจุดผ่านแดน ที่มีผลกระทบต่อสัน
ปันน้าและเส้นเขตแดน รวมทั้งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6. สถานการณ์อื่น ๆ ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงในพื้นที่
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2.10 ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติลาว ฉบับที่ 9 (2564–2568)
ร่างแผนพัฒ นาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติฉบับที่ 9 (2564–2568) กับ 6 เป้าหมายการพัฒ นา
เศรษฐกิจและสังคม ในที่ประชุมครั้งปฐมฤกษ์ ของสภาแห่งชาติชุดที่ 9 ทั้งนี้ 6 เป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมประกอบไปด้วย
1. เศรษฐกิจขยายตัวอย่างต่อเนื่อง มีคุณภาพ มั่นคง และยั่งยืน ประกอบด้วย 5 แผนงาน ได้แก่
เศรษฐกิจขยายตัวร้อยละ 4 ขึ้นไปต่อปี GDP ต่อหัวอยู่ที่ 2,880 ดอลลาร์สหรัฐ รายรับเฉลี่ยต่อหัวอยู่ที่ 2,280
ดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2568 ภาคการเกษตรขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 2.5 ภาคอุตสาหกรรมขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ
4.1 ภาคการบริการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 6 การเก็บภาษีอากรขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 5.8 โดยภาคการเกษตรคิด
เป็นร้อยละ 15.3 ภาคอุตสาหกรรมร้อยละ 32.3 ภาคการบริการร้อยละ 40.7 และภาษีอากรร้อยละ 1.7 ของ
GDP
2. ทรัพยากรมนุษย์มีคุณภาพมากขึ้น สามารถตอบสนองความต้องการการพัฒนา มีความสามารถใน
การค้นคว้า และใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้การผลิตและการ
บริการ ประกอบด้วย 4 แผนงาน ได้แก่ เด็กอายุต่ากว่า 5 ปี ที่มีน้าหนักต่ากว่าเกณฑ์ให้เหลือ ร้อยละ 15 เด็ก
อายุต่ากว่า 5 ปี ที่มีส่วนสูงไม่ได้มาตรฐานให้เหลือ ร้อยละ 27 อัตราการเสียชีวิตของเด็กอายุต่า กว่า 1 ปี ให้
เหลือสัดส่วน 20 ต่อ 1,000 ของเด็กรอดชีวิต อัตราการตายของเด็กอายุต่ากว่า 5 ปี ให้เหลือสัดส่วน 30 ต่อ
1,000 ของเด็กรอดชีวิต อัตราการเข้ าเรียนของเด็ก 5 ปีในขั้นการศึกษาก่อนวัยเรียนให้บรรลุร้อยละ 86 ในปี
2568 อัตราการเข้าเรียนรวมชั้น ม.4 บรรลุร้อยละ 74 นักเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น สามารถเรียนต่อ
อาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพให้บรรลุร้อยละ 5 ของจานวนนักเรียนมัธยมต้น ควบคุมอัตราว่างงานให้ลดลง
จากร้อยละ 20 ในปี 2563 เหลือร้อยละ 15 เฉลี่ยลดลงร้อยละ 1 ต่อปี ลงทุนในด้านการค้นคว้าและพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้ได้ร้อยละ 1 ของงบประมาณการลงทุนในแต่ละปี
3. การยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ ของประชาชน โดยช่วยให้ครอบครัวพ้นจากความทุกข์ยากให้ได้
204,360 ครอบครัว สร้างบ้ านพ้น จากความทุกข์ยากให้ ได้ 3,104 บ้าน สร้างครอบครัวพัฒ นา 245,754
ครอบครัว และสร้างบ้านพัฒนาให้ได้ 4,420 บ้าน รวมทั้งส่งเสริมให้มีผู้นาเพศหญิงให้ได้ร้อยละ 20 ขึ้นไป
4. การรักษาความสมดุลของสิ่งแวดล้อมและลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติต่าง ๆ โดยขยายพื้ นที่ป่าให้
ครอบคลุมอย่างน้อยร้อยละ 70 ของพื้นที่ประเทศในปี 2568 ขึ้นทะเบียนออกโฉนดที่ดินให้ได้ 1.6 ล้านแปลง
ลดก๊าชเรือนกระจกจากการทาลายป่าประมาณ 30 ล้านตัน ก่อตั้งสถานีอุตุนิยมวิทยาขึ้นใหม่ 45 แห่ง และ
สถานีอุทกศาสตร์ขึ้นใหม่ 25 แห่ง ก่อตั้งกองทุนควบคุมภัยพิบัติ ในทุกแขวง
5. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้มี ความเข้มแข็ง โดยใช้ศักยภาพด้านที่ตั้งเพื่อร่วมมือและเชื่อมโยง
กับประเทศในและนอกภูมิภาค โดยทาให้ปริมาณการขนส่งทางบกขยายตัวร้อยละ 7 ทางน้าร้อยละ 5 ทาง
อากาศร้อยละ 12 และทางรถไฟร้อยละ 3–5 ต่อปี
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6. การบริหารรัฐอย่างมีประสิทธิภาพ สังคมมีความเสมอภาค ยุติธรรม และได้รับการคุ้มครองตาม
กฎหมาย โดยจะบริห ารรัฐให้ทันสมัยและปรับปรุงการบริห ารรัฐแบบอิ เล็กทรอนิกส์ สร้างศูนย์บริการผ่าน
ประตู เดี ย วระดั บ เมื อ งให้ ได้ อ ย่ างน้ อ ยร้ อ ยละ 50 ของจานวนเมื อ งทั้ งหมด และระดั บ แขวงจ านวนหนึ่ ง
สนับสนุนเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัยให้ศาลประชาชนสูงสุด องค์การสืบสวนสอบสวน องค์การอัยการ
ประชาชนสูงสุด และองค์การบังคับคดีทั่วประเทศ และองค์การอัยการประชาชนสูงสุดออกคาแถลงให้ได้ ร้อย
ละ 95 ตัดสิ น และพิพากษาคดีอย่างมีป ระสิท ธิภ าพ ถูกต้องตามกฎหมายและข้อเท็จจริงให้ ไ ด้ร้อยละ 85
รวมถึงบังคับคดีที่ยังค้างคาและคาพิพากษาใหม่ให้ได้ร้อยละ 80 และเร่งปิดสานวนคดีในส่วนที่เหลือ ร้อยละ
20 ให้แล้วเสร็จ ทั้งนี้ เป้าหมายข้างต้นถือเป็นประโยชน์ ต่อ สปป. ลาว ในการขยายความร่วมมือกับนานา
ประเทศ และเพิ่มโอกาสให้นักลงทุนหรือผู้ประกอบการต่างชาติ รวมทั้งไทยสามารถเข้าไปขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ของ สปป.ลาว ให้ ดี ยิ่ ง ขึ้ น และอาจส่ ง เสริ ม ให้ ก ลายเป็ น ฐานรองรั บ สิ่ งอ านวยความสะดวกต่ า ง ๆ เช่ น
เทคโนโลยี หรือรองรับการระบายสินค้าจากไทยและต่างประเทศ ตลอดจนการขนย้ายและส่งออกแรงงาน
ระหว่างประเทศในอนาคต (สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์)
2.11 เขตเศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic Zones: SEZs) สปป. ลาว
ประเทศลาวมีอัตราการเติบโตของ GDP อย่างต่อเนื่องในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา โดยในปี พ.ศ. 2558
ประเทศลาวมีรายได้ต่อหัวต่อประชากร 1,740 ดอลลาร์ต่อปี ซึ่งเป็นหนึ่งในประเทศที่เติบโตเร็ วที่สุดในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกและแปซิฟิก หากแต่การเติบโตดังกล่าวเป็นการเติบโตที่อาศัยทรัพยากรธรรมชาติ เป็นหลัก
เช่น อุตสาหกรรมเหมืองแร่และเขื่อนไฟฟ้า เพื่อการสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนกว่า สปป.ลาว จึงได้มีนโยบาย
ส่ ง เสริ ม การลงทุ น โดยตรงจากต่ า งประเทศ เพื่ อ เร่ ง การเติ บ โตของภาคอุ ต สาหกรรมอั น มุ่ งหวั ง ให้ เกิ ด
ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีในประเทศ สร้างงานสร้างรายได้ให้กับประชากร
เขตเศรษฐกิจพิเศษ (SEZ) เป็นซึ่งหนึ่งในนโยบายที่สาคัญเพื่อส่งเสริมการลงทุนของชาวต่างชาติ โดย
เริ่ มมี แนวคิดของ SEZ จากการศึกษาความเป็นไปได้ในการก่อสร้างสะพานมิตรภาพลาว-ไทยครั้งที่ 2 ใน
สะหวันนะเขต ต่อมารัฐบาลลาวได้ตัดสินใจสร้างเขตเศรษฐกิจพิเศษ Savan-SENO เป็นพื้นที่ทดลองโดยการ
ลงทุนในการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน โดยเศรษฐกิจพิเศษของ สปป.ลาว สามารถออกเป็น 2 ประเภทคือ เขต
เศรษฐกิจพิเศษ และเขตเศรษฐกิจจาเพาะ เขตเศรษฐกิจพิเศษเป็นพื้นที่ที่รัฐบาลกาหนดให้พัฒนาเป็นเมืองยุค
ใหม่ อันเป็นสถานที่เพื่อดึงดูดการลงทุนในประเทศและต่างประเทศ โดยมีนโยบายส่งเสริมการขายพิเศษ และ
มีระบบเศรษฐกิจการเงินที่มีความเป็นอิสระบริหารงานโดยคณะกรรมการบริหารของเขตเศรษฐกิจพิเศษ และ
คณะกรรมการบริหารเศรษฐกิจของเขตเศรษฐกิจพิเศษ
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เศรษฐกิจจาเพาะหมายถึงพื้นที่ที่ รัฐบาลกาหนดให้เป็นเขตอุตสาหกรรม เช่น โซนการผลิ ต โซน
ท่องเที่ยว เขตปลอดอากร เป็นต้น การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจจาเพาะจะขึ้นอยู่กับลักษณะเฉพาะของแต่ละเขต
การพัฒนาการผลิตและการบริการ โดยในปี 2016 สปป.ลาว มีเขตเศรษฐกิจพิเศษด้วยกัน 12 เขต โดยได้ผ่าน
การอนุมัติ และมีพื้นที่กว่า 12,600 เฮกตาร์ จากบริษัทกว่า 295 บริษัท มูลค่าการลงทุนสูงถึง 6.8 พันล้าน
เหรียญสหรัฐ
ตารางที่ 10 รายชื่อเขตเศรษฐกิจพิเศษ สปป.ลาว (ปีที่จัดตั้ง) และแขวงที่ตั้ง
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

SEZs
Boten Beautiful Land Specific Economic Zone (2003)
Dongphosy Specific Economic Zone (2009)
Golden Triangle Special Economic Zone (2007)
Longthanh-Vientiane Specific Economic Zone (2008)
Pakse “Japan SME Special Economic Zone” (2015)
Phoukhyo Specific Economic Zone (20010)
Savan Seno Special Economic Zone (2003)
Saysetha Development Zone (20010)
Thakhek Specific Economic Zone (2012)
Thatluang Lake Specific Economic Zone (2011)
Vientiane Industrial and Trade Area (2009)
Luangprabang Special Economic Zone (2016)

Location
Louangnamtha
Vientiane Capital
Bokeo
Vientiane Capital
Champasak
Khammuane
Savannakhet
Vientiane Capital
Khammuane
Vientiane Capital
Vientiane Capital
Luangprabang

ที่มา: data.thailand.opendevelopmentmekong.net
ตารางที่ 11 เขตเศรษฐกิจพิเศษของไทยที่ติดกับเขตเศรษฐกิจพิเศษของ สปป.ลาว

ที่มา: Joint Special Economic Zone: The Feasibility Study of Joint Establishment between Lao
PDR. and Thailand on Trade, Economics and Legal Perspectives
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รูปที่ 6 ที่ตั้งของ 12 เขตเศรษฐกิจพิเศษ สปป.ลาว
ตารางที่ 12 รายชื่อเขตเศรษฐกิจพิเศษของ สปป.ลาว และจานวนแรงงาน (ปี 2016)

ที่มา: Joint Special Economic Zone: The Feasibility Study of Joint Establishment between Lao
PDR. and Thailand on Trade, Economics and Legal Perspectives
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2.12 โครงการพัฒนาระดับประเทศหรือภูมิภาคขนาดใหญ่ (Mega Projects)
2.12.1 โครงการจัดสร้างรถไฟทางคู่ ที่สาคัญในเขตพื้นที่
เส้นทางรถไฟรางคู่สายเด่นชัย–เชียงราย–เชียงของ ระยะทาง 323 กม. วงเงินรวม 85,345 ล้านบาท
ทางรถไฟสายชุมทางเด่นชัย -เชียงราย-เชียงของ เป็นโครงการของการรถไฟแห่งประเทศไทยโดยเป็นส่วนต่อ
ขยายของทางรถไฟสายเหนือ มีวัตถุป ระสงค์ ห ลักเพื่อรองรับการเดินทางและขนส่ งสินค้า เพื่อรองรับศูนย์
เปลี่ ย นถ่ ายสิ น ค้ า ที่ อ.เชี ย งของ จ.เชี ย งราย ที่ ได้ ก่ อ สร้างเพื่ อ เชื่ อ มโยงการค้ าระเบี ย งเศรษฐกิ จ ระหว่า ง
ภาคเหนือ–ใต้จาก ประเทศไทย สู่ประเทศรอบบ้าน และประเทศที่ 3 โดยมีกาหนดการสร้างในปี พ.ศ. 2564
ระยะเวลาดาเนินการ 7 ปี และมีเป้าหมายจะเปิดบริการในปี 2571 (https://th.wikipedia.org/wiki/)

รูปที่ 7 ทางรถไฟสายเด่นชัยเชียงของ
ที่มา: th.wikipedia.org/wiki/ทางรถไฟสายเด่นชัย–เชียงราย–เชียงของ
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เส้นทางรถไฟรางคู่สายบ้านไผ่–มุกดาหาร–นครพนม ระยะทาง 355 กม. งบประมาณรวม 66,848.33
ล้านบาท ทางรถไฟสายบ้านไผ่-นครพนม เป็นโครงการรถไฟทางคู่สายใหม่ของการรถไฟแห่งประเทศไทย และ
เป็นส่วนต่อขยายของทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ โดยจะแยกจากช่วงชุมทางถนน จิระ–หนองคาย ที่
สถานี รถไฟชุมทางบ้ านหนองแวงไร่ อาเภอบ้านไผ่ จังหวัด ขอนแก่น และไปสิ้นสุดปลายทางที่สถานีรถไฟ
สะพานมิตรภาพ 3 จังหวัดนครพนม โดยบริษัทเอกชนเป็นผู้ดาเนินการในส่วนของสถานีขนถ่ายสินค้า โดยคาด
ว่าภายในเดือนกันยายน 2564 จะสามารถ เริ่มสารวจเพื่อเวนคืนที่ดินได้และจะเริ่มก่อสร้างได้ต้นปี 2565 และ
ใช้เวลาก่อสร้าง 4 ปี โดยมี ส ถานี รถไฟ จานวน 30 สถานี (18 สถานี 12 ที่ ห ยุดรถ) และ 1 ชุมทางรถไฟ
(จุดเริ่มต้นโครงการ) มีย่านกองเก็บตู้สินค้าจานวน 3 แห่ง ที่สถานีร้อยเอ็ด สถานีสะพานมิตรภาพ 2 มุกดาหาร
และสถานีสะพานมิตรภาพ 3 จั งหวัดนครพนม มีลานบรรทุกตู้สินค้าจานวน 3 แห่ง ที่สถานีภูเหล็ก สถานี
มหาสารคาม และสถานีโพนทอง มีที่หยุดรถไฟ 12 แห่ ง สถานีขนาดเล็ก 9 แห่ง สถานีขนาดกลาง 5 แห่ ง
ส ถ า นี ข น า ด ให ญ่ 4 แ ห่ ง ย่ า น ก อ ง เก็ บ ตู้ สิ น ค้ า 3 แ ห่ ง ล า น บ ร ร ทุ ก ตู้ สิ น ค้ า 3 แ ห่ ง
(https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG210802195823596)

รูปที่ 8 เส้นทางรถไฟสายบ้านไผ่-มุกดาหาร-นครพนม
ที่มา: www.dotproperty.co.th/ blog/รถไฟทางคู่-บ้านไผ่-นครพนม-เฮ-อนุมัติ
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โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงขอนแก่น-หนองคาย ของการรถไฟแห่งประเทศไทยคณะรัฐมนตรีได้
เห็นชอบแผนการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานของการรถไฟแห่งประเทศไทยในการพัฒนาโครงข่ายระบบรถไฟ
ทางคู่ในเส้นสายเหนือ สายตะวันออกฉียงเหนือ และสายใต้ในวันที่ 26 เมษายน 2553 โดย เส้นทางขอนแก่น –
หนองคาย ถือ เป็ น เส้ น ทางยุ ท ธศาสตร์ ส าคั ญ เนื่ อ งจากเป็ น รอยต่ อ เชื่ อ มต่ อ กั บ ทางรถไฟของ สปป. ลาว
เนื่ องจากโครงการก่อสร้างรถไฟ ลาว–จีน มีจุดบริการอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์ซึ่งมีระยะห่างจากจังหวัด
หนองคายเพียง 22 กิโลเมตร โดยการพัฒนาระบบรถไฟรางคู่จะสามารถเพิ่มความจุทางได้มากขึ้น ซึ่งเป็ นการ
ลดเวลาและประหยัดพลังงานเชื้อเพลิงที่ใช้ในการขนส่งภายในประเทศ อีกทั้งยังเป็นการลดปัญหามลพิ ษ เพิ่ม
ประสิทธิภาพของการขนส่งมวลชน รวมถึงการเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยวได้อีกด้วย
โดยการศึกษาโครงการในเบื้องต้นพบว่า มีความคุ้มค่าทางการลงทุน โดยประมาณการ ปริมาณการ
ขนส่งสินค้าจะเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจนถึง 12 ล้านตันต่อปีในปี 2580 และมีอัตราผลตอบแทนทางเศรษฐกิจอยู่ที่
ร้อยละ 19 รายละเอียดของโครงการมีจุดเริ่มต้นที่ กม. 453+955 ต่อจากรถไฟทางคู่ช่วงชุมทางถนนจิระขอนแก่น และสิ้นสุดโครงการที่จังหวัดหนองคาย โดยมีสถานีบริการทั้ งหมด 14 สถานี ระยะทางรวม 167
กิโลเมตร วงเงิน ก่อสร้าง 25,842 ล้ านบาท ปั จจุบั น การรถไฟแห่ งประเทศไทย (รฟท.) ได้ ท าการศึก ษา
ออกแบบ และผ่านการพิจารณาผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม (EIA) เรียบร้อยแล้ว (หนังสือพิมพ์มติชนออนไลน์ ,
2564)
2.12.2 โครงการท่านาแล้งไดพอร์ท และเขตโลจิสติกส์นครหลวงเวียงจันทน์
เพื่อการรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศทางสปป.ลาว จึงได้ริเริ่มแผนพั ฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานระดับประเทศผ่านโครงการสาธารณูปโภคขนาดยักษ์ โดยโครงการท่าบก-ท่านาแล้ง (Thanaleng Dry
Port: TDP) และเขตโลจิสติกส์นครหลวงเวียงจันทน์ (Vientiane Logistics Park: VLP) เป็นโครงการที่ช่วย
ส่งเสริมการยกระดับประเทศ ให้กลายเป็นศูนย์โลจิสติกส์ การขนส่งเชื่อมต่อทั้งในและนอกเขตอนุภูมิภาคลุ่ม
แม่น้าโขง
ท่านาแล้ งไดพอร์ ท มีที่ ตั้ งอยู่ ที่ ห มู่บ้ านดงโพสี เมืองหาดซายฟอง และเขตโลจิส ติก ส์ น ครหลวง
เวียงจันทน์ ตั้งอยู่ทางเหนือของสถานีรถไฟท่านาแล้ง เขตนครหลวงเวียงจันทน์ โดยมีเนื้อที่ 382 เฮกตาร์ และ
มีมูลค่ารวมกว่า 727 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยทั้งสองโครงการได้รับอนุมัติให้มี การก่อสร้างทั้ง เมื่อวันที่ 3 ก.ค.
2563 การก่อสร้างมีทั้งสิ้น 3 ระยะ ได้แก่
ระยะที่ 1 การยกระดั บ การสร้ างท่ าเรื อ บก เช่ น การสร้ า งลานเก็ บ ตู้ ค อนเทนเนอร์ ห้ อ งเย็ น
คลังสินค้า ถนน และสิ่งอานวยความสะดวก ภายใต้งบประมาณประมาณ 150–180 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดย
มุ่งหวังให้แล้วเสร็จ และเปิดให้บริการพร้อมกับการเปิดใช้เส้นทางรถไฟข้ามแดน ลาว-จีน (2 ธันวาคม 2564)
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ระยะที่ 2 และ 3 จะเป็นขยายแผนโลจิสติกส์ ตามแผนงานของโครงการ และคาดว่าจะแล้วเสร็จ
ภายใน 5-10 ปี สาหรับ การลงทุน คาดว่าจะสามารถคืน ทุนได้ภ ายใน 15 ปี โดยเป้าหมายส าคัญ ที่สุด ของ
โครงการ คือ การปรับปรุงระบบโลจิสติกส์ของสปป.ลาวให้ทันสมัยระดับแนวหน้าโดยออกแบบให้เชื่อมต่อกับ
เส้ นทางการค้าทางทะเล สนามบิ น และทางรถไฟ ดังนั้ นโครงการนี้จึงจะช่วยหนุน และเพิ่มศักยภาพด้าน
การค้าและการลงทุน สู่ระดับสูงสุด เพื่อรองรับการขนส่งหลากหลายรูปแบบ เชื่อมโยงการค้า และการขนส่ง
ไปยังภูมิภาค
หลังจากการศึกษาความเป็นไปได้ด้านเศรษฐกิจ และการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแล้วเสร็จ
ได้มีการจัดตั้ง บริษัทเวียงจันทน์ โลจิสติกส์ ปาร์ค จากัด เป็นผู้บริหารจัดการโครงการ ในรูปแบบบีโอที (BOT)
ทีอ่ ายุสัมปทาน 50 ปี (หนังสือพิมพ์เดลินิวส์, 2564)

รูปที่ 9 แผนผังที่สิ่งปลูกสร้างภายในโครงการท่านาแล้งดายพอร์ท
ที่มา: Vientiane Logistics Park
2.12.3 โครงการศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้าเชียงของ จังหวัดเชียงราย
โครงการศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้าเชียงของ จังหวัดเชียงราย เป็นหนึ่งในโครงการที่
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการขนส่งสินค้าทางถนนระหว่างประเทศบนเส้นทางสาย R3A เชื่อมต่อการ
ขนส่ งระหว่างไทย สปป.ลาว และจี น ด้ านตะวัน ตก ซึ่ งเป็ น ภู มิ ภ าคที่ มี ศั ก ยภาพแต่ ไม่ มี ท างออกสู่ ท ะเล
(Landlocked)
โครงการถูกออกแบบให้มีพื้นที่และสิ่งอานวยความสะดวกสาหรับกิจกรรมรวบรวมและกระจายสินค้า
บนเนื้อที่กว่า 336 ไร่ ตั้งอยู่ที่ ตาบลเวียง อาเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย บริเวณใกล้เคียงกับด่านเชียงของ
และมีทางเชื่อมเข้าโครงการโดยตรง (Direct Access) จากบริเวณสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่ 4 (เชียงของห้วยทราย) โดบมุ่งหวังให้ช่วยลดปริมาณการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุกแบบไม่เต็มคันและรถเที่ยวเปล่า อีกทั้ง
เป็นที่ทาการของหน่วยงานตรวจปล่อยสินค้า (CIQ) บริการตรวจปล่อยสินค้าแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว และ
มุ่งหวังให้เกิดการฃพัฒนาเป็นพื้นที่ควบคุมร่วมกัน (Common Control Area: CCA) ในอนาคต รวมถึงรองรับ
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การเปลี่ยนหัวลาก-หางพ่วงระหว่างรถบรรทุกไทยกับรถบรรทุกต่างประเทศ ตลอดจนการเปลี่ยนถ่ายรูปสินค้า
จากทางถนนสู่ราง (Modal Shift) ผ่านเส้นทางรถไฟรองคู่ สายเด่นชัย -เชียงราย-เชียงของ ทั้งนี้รูปแบบการ
ลงทุนเป็นแบบ PPP Net Cost (ภาครัฐลงทุนค่าที่ดินและค่าก่อสร้าง) โดยมีเอกชนผู้สัมปทานเป็นผู้ลงทุนค่า
เครื่องมือและอุปกรณ์ และดาเนินงาน ตลอดจนการบารุงรักษา โครงการ
ซึ่ งในปั จ จุ บั น โครงการได้ ด าเนิ น การเสร็จ สิ้ น ในระยะที่ 1 แล้ ว ซึ่ งทางกรมขนส่ งทางบกได้ มี ก าร
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ประกอบการขนส่งสินค้า เพื่อให้แสดงความจานงเข้าใช้พื้นที่ภายในเดือนเมษายน
2564 ที่ผ่านมาเพือ่ รับสิทธิเช่าใช้พื้นที่ในอัตราพิเศษ ก่อนการเปิดอย่างเป็นทางการในไตรมาส 3

รูปที่ 10 แผนผังสิ่งปลูกสร้างในโครงการศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้าเชียงของ
ที่มา: www.2bgreen4ever.com/16871028/ศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบ-การขนส่งสินค้าเชียงของ
2.12.4 โครงการรถไฟความเร็วสูงลาว-จีน
โครงการรถไฟความเร็วสูงเส้นทางเชื่อมเส้นทางจาก คุณหมิงประเทศจีน สู่บ่อเต็น ไปยังนครหลวง
เวียงจันทน์ สปป.ลาว เป็นโครงการร่วมทุนระหว่างรัฐบาลลาวและจีน มูลค่าการลงทุนประมาณ 6,000-6,800
ล้านเหรียญสหรัฐ โดยฝ่ายจีนถื อหุ้น 70% และรัฐบาลลาว 30% ระยะทาง 414 กิโลเมตร โดยเป็นรถไฟราง
เดี่ยว ขนาดรางกว้าง 1.435 เมตร โดยขบวนรถไฟที่ใช้ขนส่งสินค้า กาหนดความเร็ว สูงสุด 120 กิโลเมตร/
ชั่วโมง ขณะทีข่ บวนรถไฟที่ใช้ขนส่งผู้โดยสาร กาหนดความเร็วสูงสุด 160 กิโลเมตร/ชั่วโมง
โครงการรถไฟลาว-จีน ประกอบด้วย 32 สถานี เป็นสถานีรถไฟขนส่งสินค้าทั้งหมด 22 แห่ง สถานี
โดยสาร 10 แห่ง มีสถานีหลัก 5 แห่งคือ สถานีบ้านนาเตย สถานีบ้านถิ่น-นาแล เมืองไซ แขวงอุดมไซ สถานี
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แขวงหลวงพระบาง สถานีวังเวียง สถานีนครหลวงเวียงจันทน์ โดยการเดินทางโดยใช้รถไฟความเร็วสูงจาก
สปป.ลาวไปจีน จะใช้เวลาประมาณ 7-8 ชั่วโมง และ 10-12 ชั่วโมงสาหรับการขนส่งสินค้า

รูปที่ 11 แผนที่แสดงเส้นทางรถไฟ ลาว-จีน
ที่มา: www.bot.or.th/Thai/ResearchAndPublications/articles/Pages/Article17Sep2019.aspx
โดยโครงการรถไฟดังกล่าว เป็นการสร้างเส้นทางเชื่อมโยงที่สะดวกรวดเร็วจากจีนตอนใต้เข้าสู่ สปป.
ลาว เชื่อมโยงภูมิภาคโดยผลกระทบของโครงการรถไฟลาว-จีน ซึ่งสร้างผลกระทบทั้งด้านบวกและด้านลบใน
หลากหลายมิติทั้งต่อทาง สปป.ลาว และประเทศในลุ่มแม่น้าโขง อันสรุปเป็นประเด็นในมิติ ต่าง ๆ จากการ
วิเคราะห์ โครงการก่อสร้างรถไฟลาว-จีน สามารถสรุปประเด็ นผลกระทบที่เกิดต่อ สปป.ลาว และไทย ด้าน
โลจิสติกส์ การค้า เศรษฐกิจ การท่องเที่ยว ด้านความมั่นคง ได้ดงั นี้
ตารางที่ 13 ผลกระทบจากโครงการก่อสร้างรถไฟลาว-จีน ต่อสปป.ลาว
ผลกระทบด้านบวก

ผลกระทบด้านลบ

 ต้นการขนส่งถูกลง ด้วยประเทศลาวในปัจจุบัน  ผู้ประกอบการการขนส่งในรูปแบบเดิมอาจได้รับ
ขนส่งด้วยรถเป็นหลักด้วยสภาพถนนที่ชารุดทา
ผลกระทบ
ให้เกิดต้นทุน จึงกล่าวได้ว่าหากเปิดใช้ระบบราง
ในการขนส่งผู้ประกอบการมีแนวโน้มที่จะเลือก
การขนส่งระบบราง
 เกิ ด การขยายตั ว ทางเศรษฐกิ จ ในพื้ น ที่ ด้ ว ย  นักลงทุนจากประเทศอื่น โดยเฉพาะจีนในการเข้า
ธรรมชาติของรูปแบบโครงการที่เป็นการพัฒนา
มาแสวงหาผลก าไรใน สปป.ลาว เนื่ อ งจาก
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สาธารณู ป โภคขนาดใหญ่ ย่ อ มต้ อ งการสิ่ ง
อานวยความสะดวกหรือระบบรองรับสนับสนุน
อื่ น ๆ เพื่ อ บริ ก ารผู้ สั ญ จร ซึ่ งคาดว่า จะมี ก าร
ลงทุนในพื้นที่จากภาครัฐบาลและภาคเอกชน
 จ านวนนั ก ท่ อ งเที่ ย วเข้ ามาท่ อ งเที่ ย วในพื้ น ที่
สปป.ลาว เพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้ในพื้นที่มีรายได้
จากการท่ อ งเที่ ย วเพิ่ ม มากขึ้ น ท าให้ เกิ ด การ
เติบโตทางเศรษฐกิจ

ประเทศลาวมีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวจึงเป็น
ที่น่าสนใจว่าผู้ประกอบจากจีนแผนดิ นใหญ่นั้นมี
ข้อได้เปรียบผู้ประกอบการลาวหลายประการเช่น
ด้ า นภาษา ด้ า นความเชี่ ย วชาญในการด าเนิ น
กิจการรองรับนักท่องเที่ยวจีน รวมถึงทักษะและ
ฝีมือแรงงานที่ต่างกันอาจทาให้ ต้องจ้างแรงงาน
จีนภายหลังจากโครงการเสร็จสิ้นเพื่อดาเนินการ

 เกิดการจ้างงานในท้องที่เพิ่มมากขึ้น
ตารางที่ 14 ผลกระทบจากโครงการก่อสร้างรถไฟลาว-จีน ต่อประเทศไทย
ผลกระทบด้านบวก
ผลกระทบด้านลบ
 ต้ น ทุ น การขนส่ ง ในเส้ น ทางการค้ า ผ่ า นแดน  การไหลเข้ าของสิ นค้ าจากจีนเข้าสู่ ประเทศไทย
ไทย–จี น ถูก ลง จากการมี ร ะบบขนส่ งทางราง
ผ่านเส้นทางรถไฟลาวจีน เช่น ผัก ผลไม้ เป็นต้น
เนื่องจากในปัจจุบันการขนส่งทางรถบรรทุกผ่าน
ซึง่ อาจส่งผลกระทบต่อเกษตรกรไทย
เส้นทาง R3A และ R13 ไปยังจีนตอนใต้
 เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิ จ โดยเฉพาะจังหวัด  ปั ญ หาด้ า นความมั่ น คง เนื่ อ งจากเมื่ อ มี ก าร
ที่มีเขตชายแดนไทย-ลาว เนื่ องด้ วยมีแผนการ
เคลื่อนย้ายของสิ่งของ และบุคคลอาจมีปัญหาที่
ขนส่ งสิ น ค้ าจากจี น ผ่ านเส้ น ทางรถไฟกว่า 14
ไม่พึงประสงค์ตามมา เช่น ปั ญ หายาเสพติด สิ่ ง
เที่ยว/วัน ซึ่งบางประเภทสินค้าอาจมีปลายทาง
ผิดกฎหมาย สินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ ปัญหาการค้า
ยั งประเทศอื่ น ๆ ที่ ไม่ใช่ ล าว อาจท าให้ มูล ค่ า
มนุษย์ เป็นต้น
การนาเข้าและส่งออกของไทยเพิ่มขึ้น เนื่องจาก  ปัจจุบันคน สปป.ลาว นิยมบริโภคสินค้าจากไทย
จีนต้องการสินค้าจากไทย เช่น ผลไม้ ข้าว เป็น
แต่ในอนาคตหากสินค้าจีนผ่านเข้ามาเข้าอาจทา
ต้น
ให้ผู้บริโภคเปลีย่ นพฤติกรรมไป
 มี นั ก ท่ อ งเที่ ย วเข้ า มาท่ อ งเที่ ย วในพื้ น ที่ เขต  ปัญหายด้านสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึน้
จังหวัดที่ติดกับ สปป.ลาว มากขึ้น ส่ งผลให้ใน
พื้นที่มีรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น
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2.12.5 โครงการจัดสร้างสะพานในเขตพื้นที่
โครงการจัดสร้างสะพานมิตรภาพแห่งที่ 5 (บึงกาฬ-บอลิคาไซ) เป็นการสร้างสะพานข้ามแม่น้าโขง
เพื่อเชื่อมต่อเส้นทางคมนาคมระหว่างไทยและ สปป.ลาว โดยตั้งอยู่ที่บริเวณ บ้านดอนยม ตาบลไคสี อาเภอ
เมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ เชื่อมต่อทางหลวงหมายเลข 13 ที่บ้านกล้วย เมืองปากซัน แขวงบอลิคาไซ โดย
สอดคล้องกับแผนพัฒนาทางหลวงของทางสปป.ลาว ที่จะก่อสร้างถนนเลี่ยงเมืองปากซันด้านตะวันออก เงิน
ลงทุนทั้งสิ้น 3,640 ล้านบาท เป็น ค่าก่อสร้างถนน 890 ล้านบาท ค่าจัดสร้างสะพาน 1,510 ล้านบาท อาคาร
สานักงานด่าน 1,000 ล้านบาท โดยเป็นการลงทุนร่วมระหว่างสองประเทศ โดยตัวสะพานข้ามแม่น้าโขงมี
ความยาว 1.35 กม. ขนาด 2 ช่องจราจร และมีถนนเลี่ยงเมืองตัดใหม่ ขนาด 4 ช่องจราจร ในฝั่ งไทย เพื่อ
เชื่อมต่อกับทางหลวงสาย 222 (บึงกาฬ-พังโคน) จาก จ.หนองคาย ไปยัง จ.นครพนม และ จ.สกลนคร
โดยคาดการว่าหากโครงการแล้วเสร็จจะช่วยเพิ่มมูลค่าการค้าชายแดนภายในจังหวัด รวมถึง กระตุ้น
การขยายตัวด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และท่องเที่ยวระหว่ างไทยกับลาว รวมถึงทาให้การขนส่งสินค้า
จากไทยไปสู่ตลาดจีนตอนใต้คล่องตัวขึ้น

รูปที่ 12 แผนที่แสดงเส้นทางการก่อสร้างของโครงการจัดสร้างสะพานมิตรภาพแห่งที่ 5
ที่มา: www.prachachat.net/property/news-56323
โครงการจัดสร้างสะพานมิตรภาพแห่งที่ 6 (นาตาล-ละคอนเพ็ง) เป็นโครงการจัดสร้างสะพานข้าม
แม่น้าโขง โดยมีที่ตั้งอยู่ที่ทางทิศใต้บ้านปากแซง หมู่ 3 ตาบลพะลาน อาเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี โดย
เป็นโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ เป็นการยกระดับความพร้อม โดยหากสะพานสร้างเสร็จจะสามารถ
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เดินทางจากประเทศไทยผ่าน สปป.ลาว ไปยังดานังประเทศเวียดนามได้ในระยะทางเพียง 137 กม. ถือได้ว่า
เป็นเส้นทางเชื่อมโยงอีกหนึ่งแห่งที่จะทาให้เศรษฐกิจเกิดความเติบโตขึ้นในพื้นที่ ทั้งนี้สะพานความยาว 1.02
กิโลเมตร เชื่อมทางหลวงหมายเลข 13 ใต้ในเมืองละคอนเพ็ง แขวงสาละวัน สปป.ลาว กับทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 2112 ในอาเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานีของไทย ซึ่งจะช่วยยกระดับการค้าการลงทุนชายแดน
ไทย-ลาว รวมทั้งทาให้การเดินทางขนส่งสินค้าและการข้ามแดนของประชาชนทาได้สะดวกมากยิ่งขึ้นโดยใน
ปั จ จุ บั น การข้ า มแดนของคนในพื้ น ที่ ต้ อ งโดยสารเรือ ขามฝั่ งโขงผ่ า นจุ ด ผ่ า นแดนถาวรปากแซง จั ง หวั ด
อุบลราชธานี ซึ่งสะพานถือได้ว่าเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สาคัญที่จะช่วยกระตุ้นให้เศรษฐกิจสองฝั่งโขงเติบโต
2.13 ข้อมูลทั่วไปของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็น หนึ่งในประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล มีพื้นที่รวมทั้งสิ้น
236,800 ตารางกิโลเมตร โดยมีพรมแดนติดต่อกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน เมียนมาร์ ประเทศ
เวียดนาม ประเทศกัมพูชา และประเทศไทย
สาธารณรั ฐ ประชาธิป ไตยประชาชนลาว แบ่ ง พื้ น ที่ ก ารปกครองออกเป็ น 17 แขวง 1 นครหลวง
เวียงจันทน์ ซึ่งในแต่ละแขวงจะประกอบด้วยเมือง และมีหนึ่งเมืองเป็นเมืองเอก ซึ่งเป็นเมืองหลวงของแขวง
รายละเอียดแสดงได้ดังตารางที่ 15
ตารางที่ 15 ตารางรายชื่อแขวง เมืองเอก พื้นที่ ประชากร ของสปป.ลาว
พื้นที่ (ตาราง
ชื่อไทย
เมืองเอก
กิโลเมตร)
1. แขวงคาม่วน
ท่าแขก
21,774
2. แขวงจาปาศักดิ์
ปากเซ
10,320
3. แขวงเชียงขวาง
โพนสะหวัน
16,270
4. แขวงไชยบุรี
ไชยบุรี
6,196
5. แขวงไชยสมบูรณ์
อะนุวง
3,920
6. แขวงเซกอง
เซกอง
16,500
7. แขวงบอลิคาไซ
ปากซัน
10,691
8. แขวงบ่อแก้ว
ห้วยทราย
8,300
9. แขวงพงสาลี
พงสาลี
15,415
10. แขวงเวียงจันทน์
โพนโฮง
15,927
11. แขวงสาละวัน
สาละวัน
16,875
12. แขวงสุวรรณเขต
ไกสอน พมวิหาน
9,325
13. แขวงหลวงน้าทา
หลวงน้าทา
15,880
14. แขวงหลวงพระบาง
หลวงพระบาง
7,665
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ประชากรโดยประมาณ
ปี 2019 (พันคน)
427
743
265
418
105
127
309
200
192
456
435
1,054
196
463

ชื่อไทย

เมืองเอก

15. แขวงหัวพัน
16. แขวงอัตตะปือ
17. แขวงอุดมไซ
18. นครหลวงเวียงจันทน์

ซาเหนือ
อัตตะปือ
เมืองไซ
เวียงจันทน์

พื้นที่ (ตาราง
กิโลเมตร)
14,863
15,370
16,389
16,315

ประชากรโดยประมาณ
ปี 2019 (พันคน)
309
157
340
928

ที่มา: ศูนย์สถิตินครหลวงเวียงจันทน์ Laos Statistic Bureau; Ministry of Planning and Investment
จากรายงานจากศูนย์สถิตินครหลวงเวียงจันท์ พบว่า สปป.ลาว มีจานวนประชากรในปี 2019 กว่า
เจ็ ดล้ านหนึ่ งแสนสองหมื่น ทั้งนี้ กว่าครึ่ง (53%) ของประชากรอาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ราบลุ่ ม ซึ่งลาวถือเป็ น
ประเทศที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์มากที่สุดแห่งหนึ่ง โดยมีทั้งชาวมอญ, กัมพูชา และเผ่าม้งซึ่งอาศัยอยู่
ตามหุบเขาทั่วประเทศ
ตลอดระยะเวลา ค.ศ. 2010 ถึง 2019 นั้น GDP ของ สปป.ลาว เติบโตขึ้นโดยเฉลี่ย 7.2% ต่อปี โดยมี
สินค้าส่งออกที่สาคัญได้แก่ กระแสไฟฟ้า แร่ทองแดง ทั้งนี้เนื่องจากปัญหาที่หลากหลายในภาคเกษตร (อุทกภัย
ในลาวตอนใต้ ภัยแล้งในภาคทางเหนือ ไข้หวัดหมูแอฟริกัน และภัยแล้งส่งผลกระทบต่อการผลิตไฟฟ้าพลังน้า
และการระบาดใหญ่ของ COVID-19 ทาให้เกิดการชะลอตัวของการเติบโตทางเศรฐกิจในปี 2019 อย่างมาก

รูปที่ 13 มูลค่าสินค้าส่งออกของ (หน่วยล้าน USD) สปป.ลาวระหว่างปี ค.ศ. 2017–2019
ที่มา: (Lao National Chamber of Commerce and Industry)
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โดย สปป.ลาว ถือได้ว่าเป็ นประเทศเกษตรกรรม โดยกว่า 2 ใน 3 ของประชากรทั้งหมดประกอบ
อาชีพอยู่ในกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรกรรมกระจายตัวอยู่ในภูมิภาคของประเทศ ทั้งนี้พบว่าการประกอบ
กิจการของภาคเอกชนส่วนใหญ่ นั้นอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์ รายละเอียดอัตตราส่วนในภาคธุรกิจและการ
ประกอบการในแขวงต่าง ๆ สามารถแสดงได้ดังรูปที่ 14 อัตราส่วนในภาคธุรกิจและการประกอบการในแขวง
ต่าง ๆ

รูปที่ 14 อัตราส่วนในภาคธุรกิจและการประกอบการในแขวงต่าง ๆ
ความสะดวกในการท าธุร กิจจั ดได้ว่าเป็ นหนึ่ งในปั จจัยส าคัญ ต่อการลงทุน ในปี ค.ศ. 2019 กลุ่ ม
ธนาคารโลก ได้ทาการจัดลาดับประเทศต่าง ๆ ด้วยดัชนีความสะดวกในการทาธุรกิจ พบว่า สปป.ลาว ได้ถูกจัด
อยู่ลาดับที่ 7 ของกลุ่มประเทศอาเซียน อันดับที่ 154 ของโลก โดยสามลาดับแรกของกลุ่มประเทศอาเซียนจัด
อยู่ ในกลุ่ มประเทศที่ส ามารถท าธุรกิจ ได้ง่ายมาก คือ ประเทศสิคโปร์ ประเทศมาเลเซีย และประเทศไทย
ตามลาดับ ดังรายละเอียในรูปที่ 15

รูปที่ 15 ผลการจัดลาดับด้วยดัชนีความสะดวกในการทาธุรกิจ (Ease of Doing Business Index)
ที่มา: (Lao National Chamber of Commerce and Industry)
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บทที่ 3
วิธีการดาเนินการวิจัย
3.1 กรอบแนวคิดของแผนงานวิจัย
จากการวิเคราะห์ของโครงการย่อ ย 1 การศึกษาศักยภาพโลจิสติกส์ จุดผ่านแดนไทย-ลาว โครงการ
ย่ อ ย 2 การศึ ก ษาศั ก ยภาพการท่ อ งเที่ ย วจุ ด ผ่ า นแดนไทย-ลาว โครงการย่ อ ย 3 การศึ ก ษาศั ก ยภาพ
อุตสาหกรรมจุดผ่านแดนไทย-ลาว และโครงการย่อย 4 การศึกษาศักยภาพการค้าจุดผ่านแดนไทย-ลาว ทาให้
ได้ศักยภาพและปัจจัยที่ส่งผลต่ อการพัฒ นาจุดผ่านแดนไทย-ลาว ในแต่ละด้าน โครงการแผนจะนาผลการ
วิเคราะห์ ศักยภาพและปัจจัยจากโครงการย่อยทั้ง 4 มาทาการวิเคราะห์ปัจจัยในภาพรวม ซึ่งประกอบด้วย
ปัจจัยหลัก 4 ด้าน ได้แก่ ด้านโลจิสติกส์ ด้านท่องเที่ย ว ด้านอุตสาหกรรม และด้านการค้า เพื่อนาไปสู่การ
จัดลาดับจุดผ่านแดนถาวรและจุดผ่อนปรน ครบทั้ง 4 ด้าน เพื่อจัดทาแผนพัฒนาศักยภาพจุดผ่านแดนไทยลาว ในทุกมิติ
จากผลของการวิเคราะห์ปัจจัยจะนาไปสู่การวิเคราะห์และจัดลาดับความสาคัญจุดผ่านแดนถาวร และ
จุดผ่อนปรน ของจุดผ่านแดนไทย-ลาว และจากผลการวิเคราะห์และจัดลาดับความสาคัญของจุดผ่านแดนไทยลาว นาไปพิจารณาร่วมกับการวิเคราะห์ศักยภาพ การหาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ของจุดผ่าน
แดนรวมถึงการวิเคราะห์แบบบูรณาในเชิงพรรณนา เพื่อนาไปสู่เป้าหมายคือการจัดทาแผนพัฒนาศักยภาพจุด
ผ่านแดนถาวรไทย-ลาว ที่มีศักยภาพ และข้อเสนอแนะการพัฒนาจุดผ่อนปรนเพื่อยกระดับสู่การเป็นจุดผ่าน
แดนถาวรต่อไป ตามกรอบความคิดของการวิจัยรูปที่ 16

รูปที่ 16 กรอบความคิดของการวิจัย
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3.2 วิธีการดาเนินการวิจัย
3.2.1 ขั้นตอนการวิจัย
การวิจั ย ครั้งนี้ เป็ น การวิจั ย เชิ งคุ ณ ภาพ โดยเน้ น พื้ น ที่ ศึ กษาวิจัย บริเวณจุ ดผ่ านแดนไทย-ลาว ซึ่ ง
คณะวิจัยได้ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดย ศึกษางานวิจัย แนวคิด ทฤษฎี บทความทางวิชาการ ตัวเลขสถิติ
สิ่งตีพิมพ์ เอกสารออนไลน์ ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และจากการสัมภาษณ์เชิงลึกกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน
ภาคประชาชน ภาคการศึกษา ทั้งในประเทศไทย และ สปป.ลาว ผ่านการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น เพื่อให้
ได้มาซึ่งข้อมูลที่เป็นจริง เป็นปัจจุบั น จากหน่วยงานในเขตพื้นที่วิจัย ทั้งนี้การวิจัยยังคลอบคลุมถึงการศึกษา
ผลกระทบจากปัจจัยภายนอกเช่น การระบาดของ COVID-19 สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ สังคม ความมั่ นคง
เป็ น ต้น เพื่ อ ใช้ เป็ น ข้ อ มู ล ประกอบการวิเคราะห์ ศั ก ยภาพจุ ด ผ่ านแดน ไทย-ลาว ในด้ านต่ าง ๆ ด้ ว ยการ
ดาเนินงานร่วมกับโครงการย่อยทั้งหมด 4 โครงการวิจัยย่อย ได้แก่ โครงการย่อยที่ 1 ศึกษาเกี่ยวกับศักยภาพ
ของจุ ดผ่ านแดนด้ านโลจิ ส ติ กส์ โครงการวิจัย ย่อ ยที่ 2 ศึ ก ษาเกี่ ยวกั บ ศั กยภาพของจุด ผ่ า นแดนด้านการ
ท่องเที่ยว โครงการวิจัยย่อยที่ 3 ศึกษาเกี่ยวกับศักยภาพของจุดผ่านแดนด้านอุตสหกรรม โครงการวิจัยย่อยที่
4 ศึกษาเกี่ยวกับศักยภาพของจุดผ่านแดนด้านการค้า ทั้งนี้ผลจากการศึกษาของโครงย่อย จะถูกใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการวิเคราะห์ศักยภาพของจุดผ่านแดนไทย-ลาว โดยข้อมูลปฐมภูมิ และทุติยภูมิดังที่ได้กล่าวมาจะถูก
ร่วมพิจารณา ในกระบวนการวิเคราะห์ตามลาดับชั้น หรือ AHP (Analytic Hierarchy Process) การวิเคราะห์
SWOT และ การวิเคราะห์ TOWS Matrix ซึ่งผลการจัดลาดับจุดผ่านแดนดังกล่าวจะถูกนาไปจัดทาแผนพัฒนา
ศักยภาพจุดผ่านแดนไทย-ลาว โดยแผนพัฒนาศักยภาพจุดผ่านแดนดังกล่าว จะถูกสร้างขึ้นโดยนาข้อคิดเห็น
จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาร่วมพิจารณาด้วย เพื่อจัดทาแผนพัฒนาศักยภาพจุดผ่านแดนถาวรไทย-ลาว และ
ข้อเสนอแนะการพัฒนาจุดผ่อนปรนเพื่อยกระดับสู่การเป็นจุดผ่านแดนถาวร แสดงขั้นตอนดังรูปที่ 17
3.2.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างของการศึกษาในครั้งนี้คือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับจุดผ่านแดนไทย-ลาว ซึ่ง
แบ่งเป็น 4 กลุ่ม ทั้งจากประเทศไทย และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ดังนี้
กลุ่มที่ 1 ภาครัฐ ได้แก่ กระทรวงการต่างประเทศ กรมศุลกากร สานักงานจังหวัด สานักงานพาณิชย์
จังหวัด เป็นต้น
กลุ่มที่ 2 ภาคเอกชน ได้แก่ หอการค้า สภาอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการ เป็นต้น
กลุ่มที่ 3 ภาควิชาการ ได้แก่ นักวิชาการที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ทางวิชาการเกี่ยวกับจุด
ผ่านแดนไทย-ลาว
กลุ่มที่ 4 ภาคประชาชนและชุมชนที่เกี่ยวข้อง
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รูปที่ 17 ขั้นตอนการวิจัย
3.2.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
การศึกษาในครั้งนี้ คณะวิจัยสร้างเครื่องมือสาหรับเก็บรวบรวมข้อมูลแบ่งเป็น 2 รูปแบบ คือ
1. แบบสอบถาม (Questionnaires) ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบจับคู่มีมาตราส่วนประมาณค่า 9 ระดับตาม
แนวคิดของ Saaty และมีการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือโดยใช้ผู้เชี่ยวชาญ
2. แบบสัมภาษณ์ ซึ่งแบบสั มภาษณ์ ที่ใช้สาหรับศึกษาครั้งนี้ เป็นแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง
(Semi-structured Interview) ใช้ ในการสั ม ภาษณ์ ภ าครั ฐ ภาคเอกชน และภาควิ ช าการ รวมถึ ง ภาค
ประชาชนและชุมชนที่เกี่ยวข้อง
3.2.4 การเก็บรวมรวมข้อมูล
การเก็บ รวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้จะใช้ข้อมูล ปฐมภู มิ (Primary Data) และข้อมูลทุ ติยภู มิ
(Secondary Data) ดังนี้
1) ข้อ มูล ปฐมภู มิ (Primary Data) เป็ น ข้อมู ล ที่ ได้ จากการสอบถาม สั ม ภาษณ์ และรับ ฟั งความ
คิดเห็น จากผู้เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ และภาคประชาชนรวมถึงชุมชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
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รวบรวมข้อมูลด้านต่าง ๆ เช่น สภาพปัญหา และอุปสรรคของจุดผ่านแดนไทย-ลาว ปัจจุบัน ความต้องการ
พัฒ นา รวมถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุป สรรค ในด้านต่าง ๆ เป็นต้น โดยแผนการเก็บ ข้อมูลปฐมภูมิของ
โครงการสามารถแสดงได้ดังตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 16 แผนการลงพื้นที่เก็บข้อมูล
การลงพื้นที่ครั้งที่

จังหวัด/พื้นที่เป้าหมาย
มุกดาหาร

1

อานาจเจริญ
อุบลราชธานี
น่าน

2

พะเยา
เชียงราย

3

เลย
อุตรดิตถ์
หนองคาย

4

บึงกาฬ
นครพนม

ช่วงเวลา
วันที่ 8-14
กุมภาพันธ์ 2564
วันที่ 1–6
มีนาคม 2564
วันที่ 26–28
เมษายน 2564
วันที่ 16–22
พฤษภาคม 2564

2) ข้ อ มู ล ทุ ติ ย ภู มิ (Secondary Data) เป็ น ข้ อ มู ล ที่ ได้ จ ากการศึ ก ษาค้ น คว้า รวบรวมข้ อ มู ล จาก
งานวิจัย บทความ วารสาร และเว็บไซต์ต่าง ๆที่เกี่ยวข้องกับจุดผ่านชายแดนไทย-ลาว รวมถึงแนวยุทธศาสตร์
การพัฒนา แนวนโยบาย แผนยุทธศาสตร์จังหวัด เป็นต้น
3.2.5 การวิเคราะห์ข้อมูล
เพื่อตอบวัตถุประสงค์ของงานวิจัย การศึกษาในครั้งนี้ ได้ทาการวิเคราะห์ด้วยการวิจัยเชิงคุณภาพ
เป็นการวิเคราะห์โดยใช้ การวิเคราะห์ตามลาดับชั้น หรือ AHP (Analytic Hierarchy Process) เพื่อจัดลาดับ
ความสาคัญจุดผ่านแดนชายแดนไทย-ลาว และทาการวิเคราะห์ SWOT ร่วมกับ TOWS Matrix เพื่อจัดทา
แผนพัฒนาศักยภาพจุดผ่านแดนถาวรไทย-ลาวที่มีศักยภาพ รวมถึงข้อเสนอแนะการพัฒนาจุดผ่อนปรนเพื่อ
ยกระดับสู่การเป็นจุดผ่านแดนถาวร
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3.2.6 แผนการดาเนินงานวิจัย
แผนการดาเนินงานวิจัยแผนงานการพัฒนาศักยภาพจุดผ่านแดนไทย-ลาว แสดงดังตารางที่ 17
ตารางที่ 17 แผนการดาเนินงานวิจัย
เดือน
กิจกรรม

ก.ย.
63

ต.ค.
63

พ.ย.
63

ธ.ค.
63

1. วางแผนการทางาน (ร่วมกับ
โครงการย่อย) ทบทวนวรรณกรรม
และรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิที่เกี่ยวข้อง
2. ศึกษาปัจจัยเบื้องต้นจากโครงการ
ย่อยทั้ง 4
3. ประชุมวางแผน ปรึกษาหารือ และ
ติดตามงาน 9 ครั้ง
3. จัดทาและส่งรายงานการศึกษา
เบื้องต้น (Inception Report)
4. สัมภาษณ์เชิงลึกโดยวิธีการลงพื้นที่
ร่วมกับโครงการย่อย
5. จัดทาและส่งรายงานความก้าวหน้า
6 เดือน
6. วิเคราะห์ จัดลาดับความสาคัญโดย
มีการใช้ผลการวิเคราะห์จากโครงการ
ย่อยร่วมด้วย
7. วิเคราะห์ร่วมกับโครงการย่อยทั้ง 4
เพื่อยกร่างแผนพัฒนาศักยภาพ
8. จัดประชุมรับฟังความคิดเห็น
ร่วมกับโครงการย่อย
9. สรุปผลการวิจัยและจัดทารายงาน
ฉบับสมบูรณ์
10. ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์พร้อม
เตรียมนาเสนอ
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ม.ค.
64

ก.พ.
64

มี.ค.
64

เม.ย.
64

พ.ค.
64

มิ.ย.
64

ก.ค.
64

ส.ค.
64

3.3 ความเสี่ยงและแผนการบริหารความเสี่ยง
เนื่องจากสถานการณ์ไม่แน่นอนของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทาให้มีผลกระทบต่อ
การเดินทางโดยเฉพาะการระหว่างประเทศ ซึ่งจะมีผลกระทบต่อการดาเนินงานวิจัยในขั้นตอนการเก็บรวบรวม
ข้อมูลในพื้นที่สปป.ลาว โดยอาจทาให้คณะวิจัยไม่สามารถเดินทางไปเก็บข้อมูลได้
แนวทางแก้ไข คือ คณะวิจั ย ได้ป ระสานความร่วมมือกับนักวิจัย ใน สปป.ลาว ในการเดิน ทางเก็บ
รวบรวมข้อ มูล ยั งพื้ น ที่ ฝั่ งของ สปป.ลาว และได้ท าหนั งสื อประสานไปยังสถานเอกอัค ราชทู ต ลาวประจ า
ประเทศไทย เพื่อขอความอนุเคราะห์ ประชุมนาเสนอผลการดาเนินงานของแผนงานวิจัย พร้อมรับฟังความ
คิดเห็นแบบออนไลน์
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บทที่ 4
ผลการวิจัย
การศึกษาการพัฒนาศักยภาพจุดผ่านแดนไทย–ลาว มีวัตถุประสงค์จัดลาดับความสาคัญจุดผ่านแดน
ถาวรชายแดนไทย-ลาว เพื่อการพัฒนาศักยภาพ จัดลาดับความสาคัญของจุดผ่อนปรน เพื่อนาไปสู่การพัฒนา
เป็นจุดผ่านแดนถาวรในอนาคต และเพื่อจัดทาแผนพัฒ นาศักยภาพจุดผ่านแดนไทย-ลาวที่มีศักยภาพ โดย
ตลอดระยะเวลาดาเนินงาน นักวิจัยได้ทาการรวบรวมข้อมูลที่สาคัญทั้งข้อมูลทุติยภูมิเชิงสถิติ ข้อมูลปฐมภูมิ
ตลอดจนข้อมูล จากคนภายในพื้น ที่ทั้ ง 11 จังหวัด เพื่ อให้ ข้อมูล ที่ใช้ในการวิเคราะห์ ถูกต้องเป็นจริง และ
ทันสมัย ทั้งนี้จุดผ่านแดนไทย-ลาว ในเขอบเขตงานวิจัยสามารถแสดงได้ดังรูปที่ 18 และรูปที่ 19

รูปที่ 18 แผนที่แสดงที่ตั้งของจุดผ่านแดนถาวร 20 จุดที่นักวิจัยได้ลงพื้นที่เพื่อทาการเก็บข้อมูล
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รูปที่ 19 แผนที่แสดงที่ตั้งของจุดผ่อนปรน 29 จุดในเขตพื้นที่วิจัย
4.1 สรุปภาพรวมเบื้องต้นของจุดผ่านแดนไทยลาว ทั้ง 49 จุด
4.1.1 ภาพรวมเบื้องต้นของจุดผ่านแดนถาวร 20 จุด
ข้อมูลที่ได้จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในพื้นที่ ข้อมูลที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรม ตลอดจนข้อมูล
จากผู้เชี่ยวชาญในโครงการด้านโลจิสติกส์ การค้าการลงทุน การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม สามารถสรุปภาพรวม
เบื้องต้นของจุดผ่านแดนถาวรที่ได้ลงพื้นที่สารวจ ได้ดังตารางที่ 18
ตารางที่ 18 สรุปภาพรวมเบื้องต้นของจุดผ่านแดนถาวร
จังหวัด

รายละเอียด
จุดผ่านแดนถาวรเชียงของ และ จุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพ 4

เชียงราย
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จังหวัด

รายละเอียด
ภาพรวมด้านโลจิสติกส์ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การค้าการลงทุน
จุดผ่านแดนถาวรเชียงของ มีความโดดเด่นทางด้านด้ านโลจิสติกส์ เนื่องด้วยตัวจุดผ่านแดนมี
โครงสร้างพื้นฐานการคมนาคม(ทางถนน) ที่สะดวก มีความพร้อมด้านงานบริการสูง โดยตัวจุดผ่าน
แดนมีหน่วยงานราชการที่พร้อมให้บริการผู้ข้ามแดนประจาอยู่อย่างครบถ้วน และมีอุปกรณ์รวมถึงสิ่ง
อานวยความสะดวกที่ทันสมัย โดยมีลานตรวจปล่อยและเส้นทางการเดินรถที่สะดวก ทั้งนี้ ในส่วน
ของพิธีการศุลกากรเพื่อรองรับผู้ สัญจรข้ามแดนก็เป็นไปอย่างมีระบบ และมีแผนการพัฒ นาพื้นที่
บริเวณจุดผ่านแดนอย่างต่อเนื่อง
 ด้านโลจิสติกส์ โดยภาพรวมแล้วจุดผ่านแดนถาวรเชียงของเป็นจุดผ่านของสินค้า นาเข้า ส่งออก ไปยังลาวและประเทศจีนผ่านเส้นทาง R3A ที่สาคัญจุดหนึ่งของเขตภาคเหนือ ทั้งนี้
ในด้านความพร้อมของการบริการ จุดผ่านแดนถาวรเชียงของถือได้ว่าเป็นหนึ่งในจุดผ่านแดน
ที่มีความพร้อมในการให้บริการสูง โดยระบบการบริการ สิ่งอานวยความสะดวก เครื่องมือ
ทันสมัยอุปกรณ์ และโครงสร้างพื้นฐานที่ จาเป็นครบถ้วน และมีระบบบริการจัดการข้อมูล
แบบ Single Window และตรงจุดที่ทาการยังหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับการรับเข้า–
ส่งสินค้า ประจาการอยู่เพื่อทาหน้าที่อย่างครบถ้วน ในปัจจุบัน บริเวณใกล้เคียงกับ จุดผ่าน
แดนถาวรเชียงของยังเป็นศูนย์เปลี่ยนถ่ายเชียงของมีพื้น ที่กว่า 300 ไร่ (สร้างเสร็จแล้ว ) มี
อาคาร CFS อยู่ 2 อาคาร โดยมีการสร้างอาคารมีพื้นที่ 4,800 ตารางเมตร สามารถรองรับตู้
คอนเทนเนอร์จานวนมาก โดยตามแผนที่วางเอาไว้ พื้นที่ ศูนย์เปลี่ยนถ่ายเชียงของดังกล่าว
จะเป็นแห่งแรกที่มีการสร้างอาคารสาหรับบรรจุสินค้า CFS ซึ่งเป็นสถานที่ที่มีการควบคุม
ร่วมกันระหว่างหน่วยงาน แต่ทั้งนี้ศุลกากรยังเข้าใช้งานพื้นที่ดังกล่าวไม่ได้เนื่อ งจากยังติด
ปั ญ หาด้ า นระเบี ย บพิ ธี ก ารทางศุ ล กากร ซึ่ งปั จ จุ บั น สถานที่ ดั งกล่ า วก าลั งอยู่ ห ว่ างการ
ดาเนินการวางแผนเพื่อตกลงแก้ไข
 ด้านการท่องเที่ยว โดยภาพรวมด้านการท่องเที่ยวแล้วพบว่าจากการที่ได้พัฒนาเส้นทางการ
เข้าถึงจุดผ่านแดนถาวรอาเภอเชียงของ การพัฒนาเส้นทางจราจรให้ เป็น 4 ช่องจราจรเกือบ
ทั้งหมด ทาให้มีภาคะเอกชนสนใจในการลงทุน สิ่งอานวยความสะดวกต่าง ๆ ที่ส่งเสริมการ
ท่องเที่ย ว บริเวณโดยรอบ เช่น ร้านอาหาร โรงแรม ร้านค้า ร้านขายสิ นค้า OTOP และ
แหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ตลอดเส้นทางไปยังจุดผ่านแดนดังกล่าว
 ด้านอุตสาหกรรม จังหวัดเชียงรายถือได้ว่าเป็นหนึ่งในจังหวัดที่มีศักยภาพ ที่สามารถส่งเสริม
และพัฒนาด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวได้ ทั้งนี้จากการวิเคราะห์พบว่าอุตสาหกรรมใน
จังหวัดเชียงรายที่มีศักยภาพเรียงลาดับได้ดังต่อไปนี้ อันดับที่ 1 กลุ่มอุตสาหกรรมสนับสนุน
การท่ อ งเที่ ย ว กลุ่ ม อุ ต สาหกรรมการเกษตร ประมง และกิ จ การที่ เ กี่ ย วข้ อ ง กลุ่ ม
อุตสาหกรรมโลจิสติกส์ กลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม และเครื่องหนัง และอันดับ
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รายละเอียด
สุดท้าย คือ กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 ด้านการค้า ด้านการค้าผ่านแดนเชียงของเป็นจุดผ่านแดนที่มีศักยภาพสูงซึ่งหมายความว่า
การค้าการลงทุนสามารถเกิดขึ้นได้ในพื้นที่ฝั่งตรงข้าม(บ่อแก้ว) และสามารถข้ามไปยังแขวง
ใกล้เคียงอื่น ๆ (บ่อแก้ว หลวงน้าทา อุดมชัย พงสารี หลวงพระบาง) และยังสามารถขยาย
ต่อไปยังประเทศที่สาม (ประเทศจีน)
จุดผ่านแดน อ.เชียงแสน หรือจุดผ่านแดนบ้านเชียงแสน

ภาพรวมด้านโลจิสติกส์ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การค้าการลงทุน
จุดผ่านแดนเชียงแสนเป็นจุดผ่านแดนที่ มีการให้บริการด้านโลจิสติกส์ ทางน้า โดยมีโครงสร้าง
พื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวกให้แก่ ประสงค์ข้ามแดน (ผู้โดยสารเป็นหลัก) พาหนะทางน้าที่สาคัญ
ได้แก่ เรือล่องแม่น้า โดยภาพรวมแล้วจุดผ่านแดนถาวรบ้านเชียงแสนเป็นท่าเรือสาหรับชาวไทยและชาว
สปป.ลาว ข้ามไป-มาเพื่อซื้อขายสินค้า และเพื่อการท่องเที่ยว เป็นหลัก
 ด้านโลจิสติกส์ จุดผ่านแดน อ.เชียงแสน เป็นหนึ่งในจุดผ่านแดนที่สาคัญของคนในพื้นที่และ
เชียงราย
นักท่องเที่ยวที่ประสงค์ข้ามแดนไปยัง สปป.ลาว โดยจุดผ่านแดนตั้งอยู่ติดถนน หรือเส้นทาง
การท่องเที่ยวของ อ.เชียงแสน ในปัจจุบันจุดผ่านแดนดังกล่าวยังติดปัญหาด้านพื้นที่ใช้สอย ซึ่ง
เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาบริเวณโดยรอบจุดผ่านแดนยังไม่สามารถขยายออกเพื่อพัฒนาท่าน้า
ได้
 ด้านการท่องเที่ยว จุดผ่านแดนถาวรบ้านเชียงแสน เป็นจุดผ่านแดนที่นักท่องเที่ยว นิยมใช้
บริการใขเขต อ.เชียงแสน เนื่องจากตัวจุดผ่านแดนตั้งอยู่ในบริเวณตัว อ.เชียงแสน และอยู่ในไม่
ไกลจากสถานที่ท่องเที่ยวภายในอาเภอ อีกทั้งยังมีกิจกรรมตลาดนัดการค้าชายแดน ตั้งแต่เวลา
เช้าจนถึงประมาณเที่ยงวันของวันอาทิตย์ โดยจะมีชาวไทยและชาว สปป.ลาวข้ามมาซื้อสินค้า
บริโภค และสินค้าอุปโภค
 ด้านอุตสาหกรรม สินค้าส่งออกและนาเข้าที่สาคัญของด่านศุลกากรเชียงของ ระหว่างปี พ.ศ.
2558 – 2562 (ม.ค.-ก.ย.) โดยมีรายการสินค้าส่งออกที่สาคัญ อาทิเช่น น้ามันดี เซล สินค้าปศุ
สัตว์ ปูนซิเมนต์ สินค้าอุตสาหกรรม และน้ามันสาเร็จรูป อื่น ๆ สาหรับรายการสินค้าที่นาเข้าที่
สาคัญ อาทิเช่น ถ่านหิน ผลิตภัณฑ์จากแร่อื่น ๆ ของเล่น ธัญพืช และผลิตภัณฑ์จากพืชอื่น ๆ
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รายละเอียด
จุดผ่านแดนถาวรสามเหลี่ยมทองคา ม.1 บ.สบรวก ต.เวียง อ.เชียงแสน

ภาพรวมด้านโลจิสติกส์ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การค้าการลงทุน
เป็นจุดผ่านแดนที่มีระบบขนส่งสาธารณะทางน้าสาหรับ ผู้ข้ามแดน และเป็นท่าเทียบเรือที่สาคัญ
โดยการให้บริการด้านการนาเข้าส่งออกจัดอยู่อยู่ในระดับที่ดี ในปัจจุบันมีระบบ E-payment ในระบบ
บริการ โดยจุดผ่านแดนดังกล่าวเป็นหนึ่งในจุดที่นักท่องเที่ยวนิยมใช้ในการสัญจรข้ามแดนเพื่อเข้าไปใช้
บริ การบ่ อนคาสิ โนยั งประเทศลาว ทั้งนี้ จุ ดผ่ านแดนถาวรสามเหลี่ ยมทองคายัง ต้องการเทคโนโลยี
เครื่องมือตรวจสอบสินค้าที่ทันสมัย เช่น เครื่อง X-ray เป็นต้น
 ด้านโลจิสติกส์ โดยภาพรวมแล้วการให้บริการของจุดผ่านแดนถาวรสามเหลี่ยมทองคา มีการ
ให้บริการตามหลักสากล มีความชัดเจนในการสื่อสาร ณ จุดผ่านแดนเองมีการปฏิบัติตามพิธี
เชียงราย
การศุลกากรและตรวจปล่อยสินค้าโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น
ระบบ E-Import, E-Export, E-Transition System เป็นต้น
 ด้านการท่องเที่ยว จุดผ่านแดนถาวรสามเหลี่ยมทองคา มีลั กษณะเป็นท่าเทียบเรือสาหรับ
นักท่องเที่ยว และประชาชนที่ใช้เดินทางเข้าออกประเทศ โดยรายละเอียดของการข้ามแดน
นักท่องเที่ยวจุดผ่านแดนนี้มีบริการ ออกใบอนุญาตไปใช้บริการเรือข้ามฟาก โดยลักษณะการ
ท่องเที่ยวจะผ่ านบริษัทรเรือข้ามฟาก อีกทั้งบริเวณโดยรอบจุดผ่านแดนมีแหล่งท่องเที่ยวที่
สาคัญของ อ.เชียงแสน และร้านค้าร้านอาหาร ร้านของฝาก ห้องน้าสะอาด บริการอีกด้วย
 ด้านอุตสาหกรรม การค้าชายแดนของด่านศุลกากรเชียงแสน พบว่า ตลอดระยะเวลา 5 ปี ที่
ผ่านมาตั้งแต่ พ.ศ. 2558–2562 มีมูลค่าการค้าชายแดนสูง และเป็นมูลค่าการส่งออกสินค้า
มากกว่าการนาสินค้าเข้า ทาให้ไทยได้เปรียบดุลการค้าอย่างต่อเนื่อง และมีแนวโน้มได้เปรียบ
ดุลการค้าต่อไปอีกในอนาคต
 ด้านการค้า โดยรวมแล้วจุดผ่านแดนสามเหลี่ยมทองคา นั้นถูกจัดให้ศักยภาพด้านการค้าอยู่ใน
ระดับต่า ซึ่งหมายถึง การค้าการลงทุนมีแนวโน้มจะเกิดขึ้นเฉพาะในพื้นที่ฝั่งตรงข้าม (แขวงบ่อ
แก้ว สปป.ลาว) หรือพื้นที่บริเวณท้องถิ่นเป็นหลัก หรือสามารถส่ งต่อไปได้ไกลเพียงภายใน
แขวงเดียวกันเท่านั้น
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จุดผ่านแดน บ้านห้วยโก๋น อ.เฉลิมพระเกียรติ

ภาพรวมด้านโลจิสติกส์ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การค้าการลงทุน
จุดผ่านแดนถาววรบ้านห้วยโก๋น (ด่านพรมแดนห้วยโก๋น–น้าเงิน) เป็นจุดผ่านแดนถาวรที่สาคัญ
ของจังหวัดน่าน เนื่ องจากเป็ นจุดที่ เป็นหน้าด่านการขนส่งสิ นค้าที่สาคัญ ไปยัง สปป.ลาว ปูน น้ามัน
เหล็กเส้น อาหารแช่แข็งและเป็นจุดที่นาเข้าระบบกระแสไฟฟ้าจากเขื่อนผลิตกระแสไฟฟ้าจากประเทศ
ลาว ในปัจจุบันพื้นที่บริเวณตัวด่านยังต้องการการพัฒนา เพื่อจัดสร้างจุดตรวจปล่อยรถขนส่งสินค้า โดย
จุดผ่านแดนถาวรห้วยโก๋นเป็นอีกหนึ่งจุดผ่านแดนที่อยู่ในเขตการรับผิดชอบของศุลกากรทุ่งช้าง
 ด้านโลจิสติกส์ จุดผ่านแดนถาวรห้วยโก๋น แม้นจะเป็นจุดผ่านแดนที่ ส่งออกและนาเข้าสินค้าที่
สาคัญผ่านจังหวัดน่าน เช่น น้ามัน ไฟฟ้า แต่ในปัจจุบันพื้นที่บริเวณจุดผ่านแดนดังกล่าวยังคงมี
น่าน
ปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานาวยความสะดวกที่ต้องการการแก้ไขอย่างเร่งด่ วน เช่น
เป็นหนึ่งในเป็นพื้นที่พิพาทเขต 3 หมู่บ้าน โดยคนพื้นที่ไม่สามารถอยู่ในพื้นที่ได้ ในปัจจุบันทาง
จังหวัดน่านมีความพะยายามที่จะจัดสรรออกแบบ พื้นที่บริเวณจุดผ่านแดนดังกล่าวใหม่ โดยมี
พื้นที่รวม 350 ไร่ โดยจัดสรรคพื้นที่ส่วนแรกจานวน 160 ไร่เพื่อสร้าง เป็นที่ตั้งของหน่วยงาน
ราชการที่เกี่ยวข้องกับตัวด่าน และพื้นที่ส่วนที่สองอีก 190 ไร่ จะถูกจัดสรรค์ให้กับองค์กรใน
ท้องถิ่น อบต.ห้วยโก๋น และใช้เป็นพื้นที่ตั้งของสาธารณูปโภคในอนาคต โดยภาพรวมแล้วจุด
ผ่านแดนถาวรห้วยโก๋น เป็นจุดที่เหมาะสมกับเส้นทางการท่องเที่ยว การค้า การลงทุน
 ด้านการท่องเที่ยว จังหวัดน่านเป็นหนึ่งในจังหวัดที่มีการรักษาเอกลักษณ์วัฒนธรรมดั้งเดิมของ
จังหวัดไว้ได้อย่างดีเยี่ยม ด้านพฤติกรรมการท่องเที่ยวพบว่าหากเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยจะ
นิ ย มใช้ เส้ น ทางจุ ด ผ่ านแดนห้ ว ยโก๋น เพื่ อ เชื่อ มต่ อไปท่ องเที่ ย วยั งเมือ งหลวงพระบาง โดย
สถานที่ท่องเที่ยวหลักที่นักท่องเที่ยวนิยมได้แก่ วัดเชียงทอง น้าตกตาดกวางสี น้าตกตาดแส้
หรืออาจใช้เส้นทางนี้เชื่อโยงไปยังประเทศจีน ส่วนนักท่องเที่ยวหรือชาวสปป.ลาวพบว่านิยม
ข้ามมายังประเทศไทยเพื่อ ค้าขายสินค้า เพื่อเยี่ยมญาติ ใช้บริการสถานพยาบาล ทั้งนี้จุดผ่าน
แดนดังกล่าวมีโอกาสการสร้างเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยง ไปยัง สปป.ลาว ลวงพระบาง ได้
 ด้านอุตสาหกรรม ในภาพรวมด้านอุตสาหกรรมแล้วพบว่า กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพสูงสุด
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ในจั งหวัด น่ าน 2 อั น ดั บ แรก คื อ กลุ่ ม อุ ต สาหกรรมประเภทการเกษตรประมง และกลุ่ ม
อุตสาหกรรมสนับ สนุนการท่องเที่ยว โดยหนึ่งในปัจจัยที่สาคัญซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการจัดตั้ง
อุตสาหกรรมหนัก หรืออุตสาหกรรมกิจกรรมการแปรรูป ต่าง ๆ คือ ปัจจัยด้านเขตพื้นที่จังหวัด
น่าน โดยพื้นที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดน่านเป็นพื้นที่ที่ไม่มีโฉนดที่ดนิ
 ด้านการค้า โดยรวมแล้วจุดผ่านแดนห้วยโก๋น ถูกจัดให้ศักยภาพด้านการค้าอยู่ในระดับปาน
กลาง ซึ่งหมายถึงการค้าการลงทุนสามารถเกิดขึ้นในพื้นที่ฝั่งตรงข้าม (แขวงไซยะบุลี) และยัง
สามารถข้ามลึกเข้าไปในแขวงอื่น ๆ ของสปป.ลาวได้ (อุดมชัย หลวงพระบาง)
 ข้อสังเก็ต และประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 จุดผ่านแดนถาวรห้วยโก๋นเป็นหนึ่งในเส้นทางคมนาคมที่สามารถเชื่อมโยงไปสู่ประเทศ
ในแถบอินโดจีน จีนตอนใต้ และเวียดนามได้
 เส้นทางของถนนจากตัวจังหวัดน่าน ไปยังจุดผ่านแดนห้วยโก๋นมีความซับซ้อน และ
ต้องใช้เวลาในการเดินทาง
จุดผ่านแดนถาวร สะพานมิตรภาพ 2 (มุกดาหาร-สะหวันนะเขต)

ภาพรวมด้านโลจิสติกส์ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การค้าการลงทุน
จุดผ่านแดนถาวร สะพานมิตรภาพ 2 เป็นจุดผ่านแดนมีความพร้อมอย่างมากในการอานวยความ
มุกดาหาร
สะดวกผู้ขนส่ง และผู้ข้ามแดน ด้านความร่วมมือด้านพิธีการการตรวจสอบ มีการมีมาตรการตรวจสอบ
เพื่อป้องกันโรคระบาดโควิด19 อย่างเข้มงวดโดย พนักงานคนขับรถบรรทุกขนส่งทุกคนต้องมีใบตรวจ
ยืนยันว่าปลอดเชื้อไวรัสโควิท 19
 ด้านโลจิสติกส์ จุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพ 2 (มุกดาหาร-สะหวันนะเขต) ในภาพรวม
การจัดการประสิทธิภาพของจุดผ่านแดนมีความพร้อมในการอานวยความสะดวกด้านการข้าม
แดนผ่านแดนอย่างมาก ทั้งขาเข้าและขาออก โดยเป็นด่านการขนส่งสินค้าข้ามไปประเทศเพื่อน
บ้านที่สาคัญ เนื่องจากมีสะพานข้ามผ่านไปยังประเทศลาว โดยบริเวณที่ตั้งเดียวกันยังมีท่าเรือ
ให้บ ริการด้วย แต่ จุดผ่านแดนท่าเรือยังมีข้อจากัด ทางด้านโครงสร้างพื้นฐานเนื่องจากพื้นที่
ท่าเรือไม่ได้ออกแบบมารองรับการขยายตัว ในปัจจุบันจึงมารถขนได้เพียงสินค้าอุปโภคบริโภค
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เท่านั้น ไม่สามารถขนส่งสินค้าทางเรือเป็นจานวนมากได้
ด้านการท่องเที่ยว ด้านการท่องเที่ยวริมโขง จังหวัดมุกดาหารนั้นเป็นหนึ่งในสถานที่ มีแหล่ง
ท่องเที่ยวที่หลากหลาย อีกทั้งฝั่งตรงข้ามของจุดผ่านแดนถาวรพนามิตรภาพ 2 ยังเป็นแขวง
สะหวันนะเขต สปป. ลาว ที่มีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ เช่น พระธาตุฮิงฮัง พระธาตุคู่แฝดของ
พระธาตุพนม พระธาตุโพ่น หรือ พระธาตุขี้โพ่น เป็นพระธาตุศักดิ์สิทธิ์สาคัญคู่บ้านคู่เมือง สร้าง
ขึ้นพร้อมกับพระธาตุฮิงฮัง พระธาตุตุมภวังค์ อีกทั้งยังสามารถเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยว
ผ่านแขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว ไปยังเมืองด้านการท่องเที่ยวของประเทศที่สาม เช่น เมืองเว้
ดานัง ฮอยอัน ของเวียดนามได้อีกด้วย
ด้านอุตสาหกรรม ด่านศุลกากรมุกดาหารเป็นด่านศุลกากรที่สาคัญในการค้าชายแดนระหว่าง
ไทยและสปป.ลาว หากแต่ทว่าในภาพรวม มูลค่าการค้าชายแดนของไทยขาดดุล ตลอดช่วง
ระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา ตั้งแต่พ.ศ.2558 – 2562 มีมูลค่าการนาสินค้าเข้ามากกว่ าส่งออก ทา
ให้ไทยขาดดุลการค้าอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลาหลายปีและมีแนวโน้มขาดดุลการค้าต่อไปอีกใน
อนาคต ทั้งนี้จุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพ 2 จัดได้ว่าเป็นจุดผ่านแดนของสินค้าที่สาคัญ
โดยจังหวัดมุกดาหารเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพ และมีโอกาสเติบโตอย่างมากต่ออุตสาหกรรมโลจิ
สติกส์ อุตสาหกรรมการเกษตรภายในจังหวัด หากได้รับการส่งเสริมและพัฒนาจากทุกภาคส่วน
ด้านการค้า ด้านการค้าจุดผ่ านแดนสะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่ งที่ 2 เป็นจุดผ่านแดนที่มี
ศักยภาพสูงซึ่งหมายความว่าการค้าการลงทุนสามารถเกิดขึ้นได้ในพื้นที่ฝั่งตรงข้าม(แขวงจาปา
สัก) และสามารถข้ามไปยังแขวงใกล้เคียงอื่น ๆ (สาละวัน จาปาสัก อัตตะปือ เซกอง) และยัง
สามารถขยายต่อไปยังประเทศที่สาม (เวียดนาม)
ข้อสังเก็ต และประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 ในปัจจุบันกรมท่าอากาศยานมีแผนการก่อสร้างท่าอากาศยานมุกดาหาร
 ปัจจุบันมีการค้าการขนส่งระหว่างจังหวัดมุกดาหาร-สะหวันเซโน ทั้งเข้าและออก
 จังหวัดมุกดาหารไม่เหมาะกับ การตั้งอุตสาหกรรมหนักในพื้น ที่ แต่เหมาะสมอย่างมาก
สาหรับกิจกรรมด้านโลจิสติกส์การขนส่ง เพราะเป็นเมืองผ่านที่สาคัญในการขนส่งสินค้า
ข้ามแดน
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จุดผ่านแดนถาวร ท่าเรือเทศบาล อ.เมือง จ.มุกดาหาร

ที่มา: Google Street View
ภาพรวมด้านโลจิสติกส์ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การค้าการลงทุน
ท่าเทียบเรือ-ท่าข้าม เทศบาลเมืองมุกดาหารเป็นจุดผ่านแดนที่มีลักษณะเป็นท่าเรือ เปิดทาการทุก
วันเวลา 06.00–18.00 น. มีที่ตั้งอยู่ที่ ตาบลมุกดาหาร อาเภอเมืองมุกดาหาร ตรงข้ามกับด่าน ท่าเรือ
โดยสารสะหวันนะเขต นครไกสอนพมวิหาร สปป.ลาว
 ด้านโลจิ สติ กส์ มีความพร้อมในการอานวยความสะดวกด้านการข้ามแดนผ่านแดนสาหรับ
บริการผู้ ข้ามแดนในระดับ ดี หากแต่ ยังมีข้อจากัดทางด้านโครงสร้างพื้นฐานเนื่องจากพื้น ที่
ท่าเรือไม่ได้ออกแบบมารองรับการขยายตัว ในปัจจุบันจึงมารถขนได้เพียงสินค้าอุปโภคบริโภค
มุกดาหาร
เท่านั้น ไม่สามารถขนส่งสินค้าทางเรือเป็นจานวนมากได้
 ด้านการท่องเที่ยว ด้านการท่องเที่ยวริมโขง จังหวัดมุกดาหารนั้นเป็นหนึ่งในสถานที่ มีแหล่ง
ท่องเที่ยวที่หลากหลาย อีกทั้งฝั่งตรงข้ามของจุดผ่านแดน ยังเป็นแขวงสะหวันนะเขต สปป.
ลาว ที่มีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ เช่น พระธาตุฮิงฮัง พระธาตุคู่แฝดของพระธาตุพนม พระ
ธาตุโพ่น หรือ พระธาตุขี้โพ่น เป็นพระธาตุศักดิ์สิทธิ์สาคัญคู่บ้าน คู่เมือง สร้างขึ้นพร้อมกับพระ
ธาตุฮิงฮัง พระธาตุตุมภวังค์ ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่สาคัญของคนในพื้นที่อีก
ด้วย
 ด้านการค้า โดยรวมแล้วจุดผ่านแดนถาวรท่าเรือเทศบาลเมืองมุกดาหาร นั้นถูกจัดให้ศักยภาพ
ด้านการค้าอยู่ในระดับต่า ซึ่งหมายถึง การค้าการลงทุนมีแนวโน้มจะเกิดขึ้นเฉพาะในพื้นที่ฝั่ง
ตรงข้าม (สาละวัน สปป.ลาว) หรือพื้นที่บริเวณท้องถิ่นเป็นหลัก หรือสามารถส่งต่อไปได้ไกล
เพียงภายในแขวงเดียวกันเท่านั้น
 ด้านอุตสาหกรรม หลังจากการประเมินพบว่า จุดผ่านแดนถาวรท่าเรือเทศบาล อ.เมือง จังหวัด
มุ ก ดาหาร เป็ น จุ ด ผ่ านแดนที่ มี ศั ก ยภาพด้ า นอุ ต สาหกรรมอุ ต สาหกรรมการผลิ ต /แปรรู ป
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ าหารและผลิ ต ภั ณ ฑ์ ท างการเกษตร อุ ต สาหกรรมการผลิ ต ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ยางและ
พลาสติก และการเพาะปลูกและการเลี้ยงสัตว์ การล่าสัตว์ และกิจกรรมบริการที่เกี่ยวข้องอยู่ใน
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ระดับต่า ซึ่งหมายความว่ามีสัดส่วนคะแนนเปรียบเทียบปัจจัยในรายจังหวัดที่รองลงมาจากกลุ่ม
แรก มีดัชนีสัดส่วนวัดศักยภาพอุตสาหกรรมแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมในรายจังหวัด ต่า รวมถึง
มูลค่าการส่งออกสินค้าตามชนิดกลุ่มอุตสาหกรรมของไทยไป สปป.ลาว ผ่านด่านศุลกากรแต่ละ
จังหวัดอยู่ในระดับต่า
จุดผ่านแดนถาวร ปากแซง อ.นาตาล

ภาพรวมด้านโลจิสติกส์ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การค้าการลงทุน
จุดผ่านแดนถาวรปากแซงเป็นจุดที่ผู้คนในพื้นที่ และประชาชนลาวนิยมใช้เป็นจุดข้ามแดน โดยมี
แพขนานยนต์และเรือเป็นพาหนะหลักในการขนส่ง โดยสินค้าที่ผ่านแดนส่วนใหญ่เป็นสินค้าอุปโภค
บริโภค โดยในปัจจุบันตัวด่านปิดให้บริการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิท 19 ซึ่ง
โดยภาพรวมจุดผ่านแดนถาวรปากแซงถือได้ว่ามีมูลค่าการค้าที่สูง และยังเป็นจุดที่เชื่อมโยงผู้คนจากสอง
อุบลราช ฝั่งประเทศโดยประชาชนตามแนวชายแดนทั้ง 2 ประเทศ มีขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมภาษา
ธานี
พูดที่ใกล้เคียงกัน อีกทั้งสกุลเงินที่นิยมใช้แลกเปลี่ยนกันภายในพื้นที่ยังเป็นสกุลเงินบาทอีกด้วย
โดยจุ ดผ่ านแดนถาวรปากแซงยังคงเป็น จุดที่ต้ องการ หากแต่จุดผ่ านแดนดังกล่ าวยัง ขาดสิ่ ง
อานวยความสะดวกในเรื่องการขนส่งและโลจิสติกส์ และยังต้องพัฒนาพื้นที่บริเวณโดยรอบอีกมาก
 ด้านโลจิสติกส์ จุดผ่านแดนถาวรปากแซงจัดได้ว่าเป็นจุดข้ามแดนที่มีความสาคัญอย่างมาก ต่อ
การคมนาคมและการขนส่งสินค้าทางน้าของคนในพื้นที่ อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี โดยมีแพ
ขนานยนต์และเรือเป็ นพาหนะในการขนส่ง ในภาพรวมโครงสร้างพื้นฐานยังไม่ดี โดยขาดสิ่ง
อานวยความสะดวกที่จาเป็น เช่น เครื่องมืออุปกรณ์ที่สนับสนุนให้การขนส่งและโลจิสติกส์มี
ประสิทธิภาพ และลานจอดรถที่เหมาะสม ในปัจจุบันท่าเทียบเรือยังคงใช้ลอกยนต์ประดิษฐ์ใน
การขนถ่ายสินค้า และเส้นทางรถเพื่ อไปยังจุดขนสินค้าเทียบท่ายังต้องการการพัฒนา อีกทั้ง
ถนนทางเข้าสู้ตัวจุดผ่านแดนนั้นยังคับแคบอันจะนามาซึ่งความแออัดของรถ ทั้งนี้แม้นจุดผ่าน
แดนปากแซงจะได้รับการยกระดับเป็นจุดผ่านแดนถาวรแล้วก็ตาม แต่ในปัจจุบันจุดผ่านแดน
ปากแซงยังไม่มีพิธีการตรวจสอบสินค้าขนส่งข้ามฟาก
 ด้านการท่องเที่ยว จุดผ่านแดนถาวรปากแซงมีลักษณะเป็นท่าเรือ สาหรับให้ชาวไทยและชาว
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สปป.ลาวได้ข้ามมาซื้อขายสินค้า โดยส่วนมากนักท่องเที่ยวจะไม่นิยมข้ามแดนที่จุดผ่านแดน
ถาวรบ้านปากแซง เพราะเนื่องด้วยติดปัญหาในการผ่านแดน เนื่องจากฝั่งของ สปป.ลาว เป็น
เพียงจุดผ่อนปรน จึงไม่รับนักท่องเที่ยวสัญชาติอื่น รับแต่เพียงนักท่องเที่ยวสัญชาติไทยและลาว
เท่านั้ น โดยส่ วนมากผู้ ที่มาใช้บริการจุดผ่านแดนถาวรบ้านปากแซงจะเป็นผู้ที่อาศัยบริเวณ
ใกล้เคียงหรือผู้ที่มีสัญชาติลาวเท่านั้น
 ด้านอุตสาหกรรม โดยภาพรวมด้านอุตสาหกรรมแล้วจุดผ่านแดนถาวรปากแซง ไม่เหมาะสม
กับการเป็นที่ตั้งของอุตสาหกรรมหนัก ด้วยเหตุผลด้านโครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอานวยความ
สะดวก โดยทั่วไปแล้วจุดผ่านแดนดังกล่าวเป็นท่าเรือข้ามฟากสาหรับผู้โดยสารข้ามแดน และ
ขนส่งสินค้าอุปโภคบริโภคของประชาชนเท่านั้น
 ด้านการค้า โดยรวมแล้วจุดผ่านแดนปากแซง นั้นถูกจัดให้ศักยภาพด้านการค้าอยู่ในระดับต่า
ซึ่งหมายถึง การค้าการลงทุนมีแนวโน้มจะเกิดขึ้นเฉพาะในพื้นที่ฝั่งตรงข้าม (สาละวันสปป.ลาว)
หรือพื้นที่บริเวณท้องถิ่นเป็นหลัก หรือสามารถส่งต่อไปได้ไกลเพียงภายในแขวงเดียวกันเท่านั้น
 ข้อสังเก็ต และประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 ในปัจจุบันมีโครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทยลาว 6 ในอาเภอนาตาล ซึ่งจะเป็น
เส้นทางที่สนับสนุนกิจกรรมเศรษฐกิจแห่งใหม่ ที่กาลังจะเกิดขึ้นบริเวณไม่ไกลจากจุด
ผ่านแดนดังกล่าว
 ทั้งนี้จุดผ่านแดนถาวรปากแซงแม้นจะมิได้เป็นจุดผ่านแดนที่สะดวกในการขนส่ง แต่
กลับเป็นจุดที่มีความเหมาะสมกับเส้นทางการท่องเที่ยว การค้า การลงทุน
จุดผ่านแดนถาวรช่องเม็ก อ. สิรินธร

อุบลราช
ธานี

ภาพรวมด้านโลจิสติกส์ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การค้าการลงทุน
จุดผ่านแดนถาวรช่องเม็กเป็น จุดผ่านแดนที่มีปริมาณสินค้าเข้าและออกเป็นจานวนมาก โดยมี
ศุลกากรช่องเม็กเป็นผู้รับผิดชอบ โดยจุดผ่านแดนดังกล่าวมีความพร้อมและมีความเป็นสากลในด้านพิธี
การศุลกากรสูง และยังมีระบบการตรวจตรา เครื่องมือและสิ่งอานวยความสะดวกที่ ทันสมัย ปัจจุบันจุด
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ผ่านแดนถาวรช่องเม็กยังต้องการการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในตัวด่านที่สาคัญ เช่น เรื่องถนนเส้นทาง
การคมนาคม การขยายพื้นที่ใช้สอยของหน่วยงานศุลกากร เป็นต้น
 ด้านโลจิสติกส์ ในภาพรวมแล้วจุดผ่านแดนถาวรช่องเม็กศุลกากรช่องเม็กเป็นจุดผ่านแดนที่
เน้ นกิจกรรมด้านโลจิ สติกส์เป็นหลัก โดยมีความพร้อมและมีความเป็นสากลในเรื่องพิธีการ
ศุ ล กากร และมี ก ารน าเทคโนโลยี ที่ ทั น สมั ย มาปรั บ ใช้ เช่ น ระบบ E-customs ท าให้ ก าร
ปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความรวดเร็ว เนื่องจากมีปริมาณรถขนส่งสินค้า (พัสดุก่อสร้าง รถน้ามัน)
เข้าออกผ่านจุดผ่านถาวรแดนช่องเม็กเป็นจานวนมาก จึงทาให้โครงสร้างพื้นฐานทางด้าน ถนน
และพื้นที่ใช้สอยของศุลกากรต้องได้รับการพัฒนาเพิ่มเติม
 ด้านการท่องเที่ยว โดยภาพรวมแล้วจุดผ่านแดนถาวรช่องเม็กถือได้ว่าเป็นจุดผ่านแดนถาวรที่
ได้ รั บ ความนิ ย มจากนั ก ท่ อ งเที่ ย วเมื่ อ ต้ อ งการเดิ น ทางผ่ านแดนเพื่ อ ไปยั ง สปป.ลาว และ
เนื่องจากจุดผ่านแดนดังกล่าวเป็นช่องทางผ่านแดนทางบก ซึ่งนารถยนต์ข้ามแดนได้โดยสะดวก
และเป็นช่องทางที่อยู่ ไม่ห่างจากตัวจังหวัดมากนัก โดยนักท่องเที่ยวชาวไทยนิยมเดินทางไป
ท่องเที่ยว ในเมืองที่สาคัญดังต่อไปนี้ เมืองปากเซ แขวงจาปาสักของ สปป.ลาว ส่วนมากนิยมไป
ยังแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เช่น น้าตกตาดผาส้วม น้าตกหลี่ผี สี่พันดอน และน้าตกคอน
พะเพ็ง เนื่องจากเมืองปากเซมีชื่อเสียงทางด้านแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ จึงเป็นสิ่งดึงดูดให้
นักท่องเที่ยวชาวไทยนิยมไปเที่ยวนั่นเอง
 ด้านอุตสาหกรรม จุดผ่านแดนถาวรช่องเม็กนั้นถือได้ว่าเป็นจุดผ่านแดนที่สาคัญของจังหวัด
อุบลราชธานี ทั้งนี้หากมองในระดับจังหวัดแล้ว อุตสาหกรรมที่สาคัญของจังหวัดอุบลราชธานีที่
สามารถส่งเสริมและพัฒนาได้ คือ กลุ่มอุตสาหกรรมการเกษตร
 ด้ า นการค้ า ด้ า นการค้ า ผ่ านแดนสะพานมิ ต รภาพไทย-ลาวแห่ งที่ 2 เป็ น จุ ด ผ่ านแดนที่ มี
ศักยภาพสู งซึ่ งหมายความว่าการค้าการลงทุ น สามารถเกิด ขึ้น ได้ในพื้ น ที่ ฝั่ งตรงข้ าม(แขวง
สะหวันเขต) และสามารถข้ามไปยังแขวงใกล้เคียงอื่น ๆ (สะหวันเขต คาม่วน) และยังสามารถ
ขยายต่อไปยังประเทศที่สาม (จีน และ เวียดนาม)
 ข้อสังเก็ต และประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 จุดผ่านแดนถาวรช่องเม็กจัดได้ว่าเป็นหนึ่งในจุดผ่านแดนที่น่าสนใจ เนื่องจากมีความ
ได้เปรียบด้านภูมิศาสตร์ และมีความด้านโครงสร้างพื้นฐานในระดับหนึ่ง โดยเป็นจุด
ผ่านแดนที่มีโอกาสในการขนส่งสินค้าผ่านลาวไปยังประเทศที่ 3 เช่น เวียดนาม และ
ประเทศจีน
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จุดผ่านแดนถาวร บ้านฮวก ต.ภูซาง อ.ภูซาง

.
ภาพรวมด้านโลจิสติกส์ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การค้าการลงทุน
จุดผ่านแดนถาวรบ้านฮวก เป็นจุดผ่านแดนที่ได้รับการยกระดับจากจุดผ่อนปรนเป็นจุดผ่านแดน
ถาวรได้ไม่นาน แต่ก็เป็นจุดผ่านแดนถาวรมี ศักยภาพในด้านการค้าข้ามแดน โดยในปัจจุบันจุดผ่านแดน
บ้านฮวกอยู่ในเขตรับผิดชอบของศุลกากรเชียงของ โดยสินค้าที่นาเข้าที่สาคัญคือ หินปูนบด ลูกเดือย
ถั่ ว ลิ ส งทั้ งเปลื อ ก สิ น แร่ ฟ ลู อ อไรด์ ยั งไม่ ได้ คั ด แยก และสิ น ค้ าส่ งออกที่ ส าคั ญ ได้ แ ก่ วั ส ดุ ก่ อ สร้า ง
พลังงานไฟฟ้า สินค้าเบ็ดเตล็ด น้ามันหล่อลื่น เครื่องอุปโภคบริโภค
 ด้านโลจิสติกส์ แม้นจุดผ่านแดนถาวรบ้านฮวกเป็นจุดผ่านแดนถาวรที่ได้รับการยกระดับได้ไม่
นาน จึงต้องการการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอานวยความสะดวก และระบบสาธารณูปโภค
พะเยา
เพื่อเตรียมรองรับ เส้นทางเชื่อมโยงเศรษกิจกับประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่ม
แม่ น้ าโขง (Greater Mekong Sub-region) เช่ น ระบบ (One Stop Service) ระบบพิ ม พ์
ลายนิ้วมือ (E- Fingerprint) เครื่องเอกซเรย์สัมภาระเพื่อตรวจสิ่งของผิดกฎหมาย ระบบตรวจ
หนังสือเดินทาง เป็นต้น
 ด้านการท่องเที่ยว ในภาพรวมด้านการท่องเที่ยวจุดผ่านแดนบ้านฮวกถือได้ว่าเป็น จุดผ่านแดน
ที่สามารถส่งเสริมให้เป็นเส้นทางการท่องเที่ยวเชื่อมโยงได้ สู่หลวงพระบาง และสามารถเชื่อ
ต่อไปยังประเทศที่ 3 เช่น ประเทศเวียดนามได้ ด้วยระยะทางสู่หลวงพระบางที่ใกล้กว่าเส้นทาง
ออกจากจุดผ่านแดนเชียงของ จังหวัดเชียงราย หากแต่ต้องการความร่วมมือระหว่างประเทศ
กับ สปป.ลาว เพื่อทาการพัฒนาโครงสร้างพื้นที่ฐานระหว่างเส้นทาง
 ด้านอุตสาหกรรม จุดผ่านแดนบ้านฮวกเป็นหนึ่งในสิ่งที่ทาให้มูลค่าการค้าชายแดนของจังหวัด
พะเยา มีมูลค่าการค้ารวมกว่า 76.68 ล้านบาท มูลค่าสินค้านาเข้าทั้งหมดขาดดุลการค้า 76.68
ล้านบาท) ทั้งนี้ จากสถิติการค้าชายแดนของจุดผ่านแดนบ้านฮวกตลอดระยะเวลา 4 ปีที่ผ่าน
มา พบว่ามีมูลค่าการนาเข้าสูงขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งจะทาให้การค้าของไทยขาดดุลอย่างต่อเนื่อง
 ด้านการค้า โดยรวมแล้วจุดผ่านแดนบ้านฮวก ถูกจัดให้ศักยภาพด้านการค้าอยู่ในระดับปาน
กลาง ซึ่งหมายถึงการค้าการลงทุนสามารถเกิดขึ้นในพื้นที่ฝั่งตรงข้าม (ไซยะบุลี) และยังสามารถ
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ข้ามลึกเข้าไปในแขวงอื่น ๆของสปป.ลาวได้ (อุดมชัย หลวงพระบาง)
 ข้อสังเก็ต และประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 จังหวัดพะเยาเป็นหนึ่งในจังหวัดที่สามารถเชื่อมโยงการขนส่งสินค้าทางถนนกับการ
ขนส่งระบบทางราง โครงการก่อสร้างรถไฟสายใหม่ สายเด่นชัย – เชียงราย – เชียง
ของ (รถไฟ) ที่กาลังจะเกิดขึ้นได้
 ตรวจคนเข้าเมือง และด่านศุลกากร ควรมีอุปกรณ์และสิ่งอานวยความสะดวกแก่ผู้ให้
เข้ารับบริการ เช่น เครื่องเอ็กซ์เรย์สัมภาระเพื่อตรวจสิ่งของผิดกฎหมาย ระบบตรวจ
หนังสือเดินทาง เป็นต้น
 ทางหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการจัดสรรบุคลากรที่มีทักษะการใช้เครื่ องมือ และ
อุปกรณ์เพิ่ม เพื่อความพร้อมต่อการปฏิบัติงาน ณ จุดผ่านแดน
จุดผ่านแดนท่าเสด็จ อ.เมืองหนองคาย

ที่มา www.google.com/maps/place/ด่านตรวจคนเข้าเมืองหนองคายท่าเสด็จ
ภาพรวมด้านโลจิสติกส์ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การค้าการลงทุน
หนองคาย
จุดผ่านแดนท่าเสด็จ ตั้งอยู่ที่อาเภอเมือง จังหวัดหนองคาย อยู่ในเขตเทศบาลเมือง มีลักษณะเป็น
ท่าเรือโดยสารข้ามแม่น้าโขงไปยังฝั่งลาว อยู่ตรงข้ามกับนครหลวงเวียงจันทน์ จุดผ่านแดนถาวรท่าเสด็จ
เปิ ด ท าการทุ ก วัน ตั้ งแต่ เวลา 08.00-18.00 น. พบว่ า บริ เวณด้ านหน้ า จุ ด ผ่ า นแดนมี ต ลาดส าหรั บ
จาหน่ายสิน ค้าจากประเทศต่าง ๆที่ส่งผ่านเข้ามาจากฝั่งลาว สินค้าที่จาหน่าย ได้แก่ เครื่องใช้ไฟฟ้า
นาฬิกา อาหาร เครื่ องไม้ อุป กรณ์ เกี่ยวกับเครื่องนอน เสื้ อผ้ า สิ นค้าของฝากของที่ ระลึ กและอื่น ๆ
นอกจากนี้ยังพบบริษัททัวร์ที่รับจ้างทาใบผ่านแดนและนาเที่ยวสปป.ลาว ที่คอยบริการและอานวยความ
สะดวกต่อนักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางผ่านแดน
 ด้านโลจิสติกส์ เป็นจุดผ่านแดนที่มีความพร้อมในการให้บริการสาหรับผู้ข้ามแดนทางน้า การ
เดินทางเข้าสู่จุดผ่านแดนท่าเสด็จ สามารถเข้าถึงได้ค่อนข้างสะดวก พบสภาพเส้นทางทาด้วย
วัสดุลาดยาง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะเป็นจุดผ่านแดนที่ตั้งอยู่ภายในตัวเมือง จึงไม่พบปัญหาด้าน
การเข้าถึง
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 ด้านการท่องเที่ยว สิ่งอานวยความสะดวกที่พับบริเวณเส้นทาง เนื่องจากจุดผ่านแดนถาวรท่า
เสด็จตั้งอยู่ในตัวเมืองจึงทาให้พบสิ่งอานวยความสะดวกค่อนข้างครบครัน ไม่ว่าจะเป็นในด้าน
ของสถานีบริการเชื้อเพลิง สถานที่พัก ที่มีทั้งประเภทโรงแรม รีสอร์ท และอื่น ๆ พบร้านค้า
ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า ธนาคาร ตลาดท่าเสด็จ ซึ่งเป็นตลาดที่ตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าจุด
ผ่านแดน ขายสินค้าเกือบทุกชนิด โดยส่วนมากจะเป็นสินค้าที่ส่งมาจากต่างประเทศโดยผ่าน
ทาง สปป.ลาว รวมถึงมีสินค้าพื้นถิ่น และสินค้าอุปโภคบริโภค ที่ชาวสปป.ลาวมักเดินทางข้าม
มาเพื่อซื้อกลับไป จุดผ่านแดนถาวรท่าเสด็จ จุดผ่านแดนถาวรท่าเสด็จเป็นจุดผ่านแดนถาวรใน
ลักษณะของท่าเรือ มีอาคารสาหรับบริการผู้เดินทางผ่านแดน และด้านหลังเมื่อนักท่องเที่ยว
ผ่านพิธีการผ่านแดนเสร็จแล้วจะมีเรือของเจ้า ต่าง ๆ ให้บริการกับนักท่องเที่ยว หรือถ้าเป็น
นักท่องเที่ยวที่เดิน ทางมาจากฝั่งลาว เมื่อผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้วต้องการเดินทาง
ต่อไปท่ องเที่ ย วหรื อ ไปยั งสถานที่ ต่ าง ๆ ภายในจั งหวัดสามารถใช้บ ริการรถสองแถว หรือ
มอเตอร์ไซค์รับจ้างได้
 ด้านอุตสาหกรรม หลังจากการประเมินพบว่า จุดผ่านแดนท่าเสด็จ อ.เมืองหนองคาย เป็นจุด
ผ่านแดนที่ มีศักยภาพด้านอุตสาหกรรมในทุ กประเภทอยู่ในระดับ ต่า ซึ่งหมายถึงมีสั ดส่ ว น
คะแนนเปรียบเทียบปัจจัยในรายจังหวัดที่ต่า มีดัชนีสัดส่วนวัดศักยภาพอุตสาหกรรมแต่ละกลุ่ม
อุตสาหกรรมในรายจังหวัดต่า รวมถึงมูลค่าการส่งออกสินค้าตามชนิดกลุ่มอุตสาหกรรมของไทย
ไป สปป.ลาว ผ่านด่านศุลกากรแต่ละจังหวัดต่า
 ด้านการค้า จุดผ่านแดนท่าเสด็จ อ.เมืองหนองคายเป็นจุดผ่านแดนที่มีศักยภาพต่า ซึ่งหมายถึง
การค้าการลงทุนมีแนวโน้มจะเกิดขึ้นเฉพาะในพื้นที่ฝั่งตรงข้าม (สาละวันสปป.ลาว) หรือพื้นที่
บริเวณท้องถิ่นเป็นหลัก หรือสามารถส่งต่อไปได้ไกลเพียงภายในแขวงเดียวกันเท่านั้น
จุดผ่านแดนถาวรด่านสะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว แห่งที่ 1

หนองคาย

.
ภาพรวมด้านโลจิสติกส์ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การค้าการลงทุน
จุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 1 (หนองคาย-เวียงจันทน์) เป็นจุดผ่านแดน
ถาวรที่สาคัญของจังหวัดหนองคายด้วยทั้งทาเลที่ตั้งฝั่งตรงข้าม ที่เป็นนครหลวงเวียงจันทน์ซึ่งต้องการ
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สินค้าอุปโภคบริโภค โดยมีที่ตั้งอยู่ที่ ตาบลมีชัย อาเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย เป็นสะพาน
ข้ามแม่น้าโขงที่เชื่อมโยงกับด่านบ้านดงพูลี นครหลวงเวียงจันทน์ เปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 06.0022.00 น. สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 1 สร้างขึ้นจากความร่วมมือของประเทศไทย สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว และประเทศออสเตรเลีย เพื่อกระชับความแน่นแฟ้นทางด้านเศรษฐกิจ
สังคม วัฒนธรรม และการท่องเที่ยวโดยเชื่อมระหว่างอาเภอเมืองหนองคายของไทยข้ามแม่น้าโขงไปยัง
เมืองท่าเดือ่ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชนลาว
สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 1 มีความยาว 1,174 เมตร กว้าง 12.7 เมตร มีช่องสาหรับเดิน
รถ 2 ช่อ งทาง ตรงกลางสะพานเป็ น เส้ น ทางรถไฟเชื่ อมต่อไปยังสถานี รถไฟท่ านาแล้ ง สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว นับเป็นเส้นทางสาคัญที่ช่วยให้การเดินทางข้ามไปมาระหว่างสองประเทศมี
ความสะดวกและรวดเร็ว ทั้งยังเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทย-ลาว ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
 ด้านโลจิสติกส์ กล่าวได้ว่าจุดผ่านแดนถาวรแห่งนี้มีความพร้อมทั้งด้านสถานที่ ด้านบุคลากร
ด้านการบริห ารจัดการ ในด้านการบริการ ตลอดจนการติดตามและตรวจสอบสิ นค้าที่เป็ น
มาตรฐานตามศุ ล กากรก าหนด โดยระบบการจั ด การเป็ น แบบระบบอิ เล็ ก ทรอนิ ค ส์ โดย
ภาพรวมถือได้ว่าเป็นจุดผ่านแดนถาวรที่มีความพร้อมสูง ทั้งในด้านงานบริการ ทั้งด้านพิธีการ
ตรวจสอบและทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับศุลกากร
 ด้านการท่องเที่ยว จังหวัดหนองคายระดับศักยภาพทางด้านการท่องเที่ยว มีศักยภาพในการ
รองรั บ ทางด้ านการท่ อ งเที่ ย วมี ค วามพร้อ มอยู่ ในระดั บ ที่ สู งมาก เนื่ อ งจากก็มี ส ถิ ติ จานวน
นักท่องเที่ยวหลายล้านเมื่อเปรียบเทียบกับด่านอื่น ๆ โดยความพร้อมของจังหวัดหนองคายด้าน
ท่องเที่ยว ถือได้ว่ามีศักยภาพในระดับหนึ่ง ซึ่ง ที่จะรองรับนักท่องเที่ยงได้ มีที่พัก ร้านอาหาร
หากแต่ยังต้องพัฒนาเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่อาจเพิ่มขึ้นในอนาคต
 ด้านการค้า จุดผ่านแดนถาวรด่านสะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว แห่งที่ 1 เป็นจุดผ่านแดนที่มี
ศักยภาพด้านการค้าอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งหมายถึงการค้าการลงทุนสามารถเกิดขึ้นในพื้นที่
ฝั่งตรงข้าม (นครหลวงเวียงจันทน์) และยังสามารถข้ามลึกเข้าไปในแขวงอื่น ๆของสปป.ลาวได้
 ด้านอุตสาหกรรม หลังจากการประเมินพบว่า จุดผ่านแดนถาวรด่านสะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว
แห่งที่ 1 เป็นจุดผ่านแดนที่มีศักยภาพด้านอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมการผลิต/แปรรูป
ผลิตภัณฑ์อาหารและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร อุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์ยางและ
พลาสติก และการเพาะปลูกและการเลี้ยงสัตว์ การล่าสัตว์ และกิจกรรมบริการที่เกี่ยวข้องอยู่ใน
ระดับระดับปานกลาง ซึ่งหมายความว่ามีสัดส่วนคะแนนเปรียบเทียบปัจจัยในรายจังหวัดที่
รองลงมาจากกลุ่มแรก มีดัชนีสัดส่วนวัดศักยภาพอุตสาหกรรมแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมในราย
จังหวัดปานกลาง รวมถึงมูลค่าการส่งออกสินค้าตามชนิดกลุ่มอุตสาหกรรมของไทยไป สปป.
ลาว ผ่านด่านศุลกากรแต่ละจังหวัดอยู่ในระดับปานกลาง
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จุดผ่านแดนอาเภอบึงกาฬ(ด่านศุลกากร ท่าแพขนานยนต์).

ภาพรวมด้านโลจิสติกส์ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การค้าการลงทุน
จุดผ่านแดนถาวรจุดผ่านแดนถาวรอาเภอเมืองบึงกาฬ ตั้งอยู่ตรงข้ามกับเมืองปากซัน แขวงบอลิ
คาไซ สปป.ลาว มีลักษณะเป็นท่าเรือ ผู้ที่ต้องการข้ามแดนบริเวณนี้จะต้องนั่งเรือข้ามฟาก ส่วนคนที่
ต้องการนาพาหนะ หรือรถยนต์ข้ามแดนจะต้องนารถยนต์ที่ได้รับการอนุญาตแล้วไปขึ้นแพขนานยนต์
เพื่อข้ามไปยัง สปป.ลาว จุดผ่านแดนแห่งนี้เปิดทาการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00-18.00 น ในปัจจุบัน
รูปแบบการบริการเป็นแบบจุดเดียว (One Stop Service) เพื่อความสะดวกต่อการบริการ
 ด้านโลจิสติกส์ จากการศึกษาประเด็นด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านโลจิสติกส์ พบว่า
จังหวัดบึงกาฬมีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดด ซึ่งในปัจจับันจะมีการสร้างสะพานมิตรภาพไทยบึงกาฬ
ลาว แห่งที่ 5 ข้ามจากบึงกาฬไปแขวงบอลิคาไซต่อไปถึงเมืองท่าที่ประเทศเวียดนามได้ ซึ่งต้อง
มีการพัฒ นาต่อเนื่องไปเรื่อยๆ โดยในภาพรวมแล้ วในด้านการบริการของจุดผ่ านแดนได้ใช้
ขั้นตอนและกระบวนการในการบริการตามระเบียบและข้อกาหนดตามมาตรฐานการบริการ
ของเจ้าหน้าที่ที่จุดผ่ านแดนถาวร อีก ทั้งยังมี การจัดตั้งศูนย์ความปลอดภัยทางน้า ยกระดับ
ท่าเรือให้เป็นสากล และเชื่อมกล้อง CCTV บริเวณท่าเรือไปที่กรมเจ้าท่าเพื่อดูแล และเฝ้าระวัง
ในการดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ จากผลการประเมินความพึงพอใจในประสิทธิภาพทั้ง 6 ปัจจัย
ด้านโลจิสติกส์ พบว่าความพึงพอใจโดยภาพรวมทั้งหมดอยู่ในระดับที่ค่อนข้างดี
 ด้านการท่องเที่ยว ในภาพรวมด้านสิ่งอานวยความสะดวกการท่องเที่ยวนั้นพบว่าตามแนว
เส้นทาง ระหว่างตัวเมืองจังหวัดบึงกาฬถึงจุดผ่านแดนดังกล่าว พบร้านค้า ร้านอาหาร สถานี
บริการเชื้อเพลิง ส่วนที่พักที่พบ ส่วนใหญ่จะเป็นประเภทรีสอร์ท และโรงแรมขนาดเล็กเป็นส่วน
ใหญ่ และยังพบสิ่งอานวยความสะดวกบริเวณจุดผ่านแดน เช่น มีร้านค้าประเภทร้านขายของ
ชา ร้านขายอาหาร และบริการขนส่งรถยนต์สามล้อ เป็นต้น
 ด้านการค้า จุดผ่านแดนอาเภอบึงกาฬ (ด่านศุลกากร ท่าแพขนานยนต์) เป็นจุดผ่านแดนที่มี
ศักยภาพต่า ซึ่งหมายถึง การค้าการลงทุนมีแนวโน้มจะเกิดขึ้นเฉพาะในพื้นที่ฝั่งตรงข้าม หรือ
พื้นที่บริเวณท้องถิ่นเป็นหลัก หรือสามารถส่งต่อไปได้ไกลเพียงภายในแขวงเดียวกันเท่านั้น แต่
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หากสะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่ 5 เสร็จสิ้นศักยภาพด้านการค้าจะมีแนวโนมอยู่ในระดับที่
สูง
 ด้านอุตสาหกรรม หลังจากการประเมินพบว่า จุดผ่านแดนอาเภอบึงกาฬ (ด่านศุลกากร ท่าแพ
ขนานยนต์ เป็ น จุ ด ผ่ านแดนที่ มี ศั กยภาพด้ านอุต สาหกรรมอุต สาหกรรมการผลิ ต /แปรรูป
ผลิตภัณฑ์อาหารและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรอยู่ในระดับต่า อุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์
ยางและพลาสติก และ การเพาะปลู กและการเลี้ ยงสั ตว์ การล่ าสัตว์ และกิจกรรมบริการที่
เกี่ยวข้อง อยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งหมายความว่ามีสัดส่วนคะแนนเปรียบเทียบปัจจัยในราย
จังหวัดที่รองลงมาจากกลุ่มแรก มีดัชนีสัดส่วนวัดศักยภาพอุตสาหกรรมแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม
ในรายจังหวัดปานกลาง รวมถึงมูลค่าการส่งออกสินค้าตามชนิดกลุ่มอุตสาหกรรมของไทยไป
สปป.ลาว ผ่านด่านศุลกากรแต่ละจังหวัดอยู่ในระดับปานกลาง
จุดผ่านแดน อ.เมืองนครพนม

ภาพรวมด้านโลจิสติกส์ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การค้าการลงทุน
จุดผ่านแดนถาวร ท่าเรือเทศบาลเมืองนครพนม ตั้งอยู่ที่ตาบลหนองญาติ อาเภอเมืองนครพนม
นครพนม จังหวัดนครพนม เป็นจุดผ่านแดนท่าเรือที่อนุญาตประชาชนชาวไทยและสปป.ลาว ข้ามไป-มาเพื่อซื้อ
ขายสินค้า จุดผ่านแดนถาวรแห่งนี้เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 06.00–18.30 น. โดยจะมีเรือให้บริการ
นักท่องเที่ย วหรือผู้ เดิน ทางผ่านแดน 15 เที่ยวต่อวัน โดยเที่ยวแรกจะเริ่มเวลา 08.30 น. และเที่ยว
สุดท้ายคือเที่ยวที่ 15 เวลา 18.00 น. โดยจะมีอัตราค่าบริการอยู่ที่ 60 บาท
 ด้านโลจิสติกส์ จุดผ่านแดนถาวรนครพนมเป็นจุดผ่านแดนที่เป็นท่าเรือ พบอาคารตรวจคนเข้า
เมืองสาหรับบริการนักท่องเที่ยวหรือผู้เดินทางผ่านแดน ลานอเนกประสงค์
 ด้านการท่องเที่ยว ในภาพรวมสิ่ งอานวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวนั้น พบว่าตามแนว
เส้นทางประกอบด้วย สถานีบริการเชื้อเพลิง ร้านค้า ร้านอาหาร สถานที่พักประเภทโรงแรม รี
สอร์ท และอื่น ๆ ตลาดอินโดจีน โดยรวมแล้วสิ่งอานวยความสะดวกค่อนข้างพร้อมสาหรับการ
ให้บริการนักท่องเที่ยวและผู้สัญจร
 ด้านอุตสาหกรรม หลังจากการประเมินพบว่า จุดผ่านแดน อ.เมืองนครพนม เป็นจุดผ่านแดนที่
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รายละเอียด
มีศักยภาพด้านอุตสาหกรรมการผลิต/แปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
อุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก และการเพาะปลูกและการเลี้ยงสัตว์ การล่า
สั ต ว์ และกิ จ กรรมบริ ก ารที่ เกี่ ย วข้ อ งอยู่ ในระดั บ ต่ า ซึ่ ง หมายความว่ า มี สั ด ส่ ว นคะแนน
เปรี ย บเที ย บปั จ จั ย ในรายจั ง หวั ด ที่ ร องลงมาจากกลุ่ ม แรก มี ดั ช นี สั ด ส่ ว นวั ด ศั ก ยภาพ
อุตสาหกรรมแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมในรายจังหวัด รวมถึงมูลค่าการส่งออกสินค้าตามชนิดกลุ่ม
อุตสาหกรรมของไทยไป สปป.ลาว ผ่านด่านศุลกากรแต่ละจังหวัดอยู่ในระดับต่า
 ด้านการค้า จุดผ่านแดน อ.เมืองนครพนม เป็นจุดผ่านแดนที่มีศักยภาพต่า ซึ่งหมายถึง การค้า
การลงทุนมีแนวโน้มจะเกิดขึ้นเฉพาะในพื้นที่ฝั่งตรงข้าม (คาม่วน) หรือพื้นที่บริเวณท้องถิ่นเป็น
หลัก หรือสามารถส่งต่อไปได้ไกลเพียงภายในแขวงเดียวกันเท่านั้น
จุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพ 3 นครพนม

ภาพรวมด้านโลจิสติกส์ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การค้าการลงทุน
จุดผ่านแดนถาวนสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 3 เป็นจุดผ่านแดนที่สาคัญของจังหวัด โดยมีที่
ตั้งอยู่ ที่บ้ านห้ อม ตาบลอาจสามารถ อาเภอเมืองนครพนม จั งหวัดนครพนม เป็นจุดผ่ านแดนที่เป็น
นครพนม สะพานเชื่อมต่อระหว่างประเทศไทย (จังหวัดนครพนม) กับสปป.ลาว (แขวงคาม่วน) เป็นเส้นทางการ
คมนาคมขนส่งด้านการค้า และการท่องเที่ยวเชื่อมโยงจากประเทศไทย ประเทศลาว ประเทศเวียดนาม
และภาคใต้ของประเทศจีน มีความยาวรวม 780 เมตร มีช่องลอดกว้าง 60 เมตร สูง 10 เมตร 2 ช่วง
ความกว้างของสะพาน 13 เมตร และมีช่องจราจร 2 ช่อง จุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพแห่งที่ 3
แห่งนี้เปิดทาการตั้งแต่เวลา 06.00–22.00 น
 ด้านโลจิสติกส์ โดยภาพรวมแล้วกล่าวได้ว่าจุดผ่านแดนถาวรแห่งนี้มีความพร้อมทั้งด้านสถานที่
ด้านบุคลากร ด้านการบริหารจัดการ ในด้านการบริการ ตลอดจนการติดตามและตรวจสอบ
สินค้าที่เป็นมาตรฐานตามศุลกากรกาหนด ด้านสภาพเส้นทางการเข้าถึงพบว่า สภาพเส้นทาง
การเข้าถึงมีลักษณะเป็น 4 ช่องจราจร ทาด้วยวัสดุลาดยาง การเดินทางได้อย่างสะดวกทั้งการ
เดินทางจากตัวเมืองสู่จุดผ่านแดนและจากจุดผ่านแดนไปยังตัวเมืองและเชื่อมโยงไปยังจังหวัด
ต่าง ๆ รวมถึงเชื่อมโยงไปยังสปป.ลาว
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รายละเอียด
 ด้านการท่องเที่ยว สภาพเส้นทางการเข้าถึงจุดผ่านแดนพบว่าจังหวัดนครพนมมีการพัฒ นา
ด้านเส้นทางให้อยู่ในสภาพที่ดี สาเหตุหนึ่งอาจเป็นเพราะจุดผ่านแดนนครพนมตั้งอยู่ในตัวเมือง
จึงทาให้การเข้าถึงมีความสะดวกสบาย และพบบริเวณโดยรอบมีร้านค้า ร้านอาหาร และอยู่
ใกล้กับแหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญ คือ ลานพญาศรีสัตตนาคราช
 ด้านอุตสาหกรรม หลังจากการประเมินพบว่า จุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพ 3 นครพนม
เป็นจุดผ่านแดนที่มีศักยภาพด้านอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมการผลิต/แปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร
และผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร และอุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติกอยู่ในระดับ
ปานกลาง การเพาะปลูกและการเลี้ยงสัตว์ การล่าสัตว์ และกิจกรรมบริการที่เกี่ยวข้องอยู่ใน
ระดับสูง
 ด้านการค้า จุดผ่านแดน อ.เมืองนครพนม เป็นจุดผ่านแดนที่มีศักยภาพสูงซึ่งหมายความว่า
การค้าการลงทุนสามารถเกิดขึ้นได้ในพื้นที่ฝั่งตรงข้ามและสามารถข้ามไปยังแขวงใกล้เคียงอื่น
ๆ) และยังสามารถขยายต่อไปยังประเทศที่สาม (จีน และ เวียดนาม) ได้
จุดผ่านแดนถาวร ภูดู่

ภาพรวมด้านโลจิสติกส์ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การค้าการลงทุน
จุดผ่านแดนถาวรภูดู่ หรือ ด่านพรมแดนภูดู่ เป็น จุดผ่านแดนที่สาคัญของจังหวัดอุตรดิตถ์ โดย
อุตรดิตถ์
สังกัดด่านศุลกากรทุ่งช้าง จุดผ่านแดนถาวรภูดู่เป็นจุดผ่านแดนถาวรแห่งแรกของจังหวัดอุตรดิตถ์ และ
เป็น จุดผ่านแดนถาวรไทย-ลาวแห่งที่ 3 ของประเทศไทยที่เชื่อมต่อกับแขวงไชยะบุลี สปป.ลาว เป็น
แขวงเดียวในประเทศลาวที่มีด่านสากลเชื่อมต่อกับประเทศไทยมากที่สุด เปิดทาการทุกวันตั้งแต่เวลา
06.00-20.00 น. จึงทาให้อุตรดิตถ์เป็นเส้นทางผ่านอีกแห่งในอินโดจีนของกลุ่มจังหวัดอินโดจีน
 ด้านโลจิสติกส์ ปัจจุบันจุดผ่านแดนถาวรภูดู่เป็นสานักงานชั่วคราว เนื่องจากการเปิดจุดผ่าน
แดนภูดู่นั้นได้ถูกประกาศให้เป็น จุดผ่านแดนถาวรทันที จึงยังไม่มีหน่วยงานใดมากากับดูแล
ศุลกากรจึงประกาศให้เป็นสานักงานสรรพากรชั่วคราวโดยอยู่ภายใต้การกากับดูแลของด่าน
ศุลกากรทุ่งช้าง ในส่วนของโครงสร้างพื้นฐานยังคงมีโครงการพัฒนา ทั้งถนน ไฟฟ้า ประปา ยัง
เป็ น ของท้ อ งถิ่ น อยู่ ในขณะนี้ ในด้ านการบริก าร ทางจุ ด ผ่ านแดนถารภู ดู่ ได้ ใช้ขั้ น ตอนและ
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รายละเอียด
กระบวนการในการบริการตามระเบียบและข้อกาหนดตามมาตรฐานการบริการของเจ้าหน้าที่ที่
จุดผ่านแดนถาวร จากผลการประเมินความพึงพอใจในประสิทธิภาพทั้ง 6 ปัจจัย ด้านโลจิสติกส์
พบว่าความพึงพอใจโดยภาพรวมทั้งหมดอยู่ในระดับที่ค่อนข้างดี หากแต่ต้องการการผลักดัน
สนับสนุนและจัดการด้านพื้นที่เนื่องจากปัจจุบันยังมีประเด็นด้านพื้นที่ทับซ้อน
 ด้านการท่องเที่ยว เนื่องจากจุดผ่านแดนนี้มีที่ตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ ประมาณ
161 กิโลเมตร และใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมงครึ่ง โดยเส้นทางจะเป็นทางขึ้นเขา ทั้งนี้จะพบสิ่ง
อานวยความสะดวก เช่น สถานีบริการน้ามันเชื้อเพลิง ร้านค้า ร้านอาหาร ที่พักประเภทรีสอร์ ท
ตู้กดเงินสด เป็นต้น ในบริเวณ อ.บ้านโคก แต่ถ้าออกจากตัวอาเภอเพื่อมุ่งหน้าเข้าสู่จุดผ่านแดน
จะไม่พ บสิ่งอานวยความสะดวกในเส้ นทางนี้ และบางช่วงที่เป็นเนินเขาสู ง จะพบสั ญ ญาณ
โทรศัพท์ต่ามาก
 ด้ า นอุ ต สาหกรรม หลั งจากการประเมิ น พบว่า จุด ผ่ านแดนถาวรภู ดู่ เป็ น จุด ผ่ านแดนที่ มี
ศักยภาพด้านอุ ตสาหกรรมอุตสาหกรรมการผลิ ต/แปรรูป ผลิ ตภั ณ ฑ์ อาหารและผลิ ตภั ณ ฑ์
ทางการเกษตร และอุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติกอยู่ในระดับ ต่า ทั้งนี้ใน
ด้านการเพาะปลูกและการเลี้ยงสัตว์ การล่าสัตว์ และกิจกรรมบริการที่เกี่ยวข้องอยู่ในระดับ
ปานกลาง
 ด้านการค้า จุดผ่านแดนถาวรภูดู่ เป็นจุดผ่านแดนที่มีศักยภาพด้านการค้าอยู่ในระดับปานกลาง
ซึ่งหมายถึงการค้าการลงทุนสามารถเกิดขึ้นในพื้นที่ฝั่งตรงข้าม และยังสามารถข้ามลึกเข้าไปใน
แขวงอื่น ๆ ของ สปป.ลาวได้
จุดผ่านแดนถาวร บ.ปากห้วย ต.หนองผือ อ.ท่าลี่ .

เลย

ภาพรวมด้านโลจิสติกส์ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การค้าการลงทุน
จุดผ่ านแดนถาวรบ้ านปากห้ วย ตาบลหนองผื อ อาเภอท่าลี่ เป็น หนึ่ งในจุดผ่ านแดนริมโขงใน
จังหวัดเลย ซึ่งตั้งอยู่ตรงข้ามกับบ้านคอนผึ้ง เมืองแก่นท้าว แขวงไชยะบูลี ของ สปป.ลาว ซึ่งจุดผ่านแดน
นี้มีด่านศุลกากรของทั้งสองประเทศทั้งอยู่ ในฤดูแล้งรถบรรทุกสามารถวิ่งข้ามไปมาได้สะดวก แต่ในฤดู
ฝนจะมีน้าหลาก การขนส่งจะใช้เรือหางยาวบรรทุกสินค้าข้ามแม่น้าเหือง แล้วทาการขนถ่ายสินค้า โดย
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รายละเอียด
รถบรรทุกอีกต่อหนึ่ง จุดการค้านี้เป็นจุดที่ได้เตรียมการจะสร้างสะพานข้ามแม่น้าเหือง (ที่บ้านนากระ
เซ็งตรงข้ามกับบ้านปากหมอของ สปป.ลาว) เพื่อความสะดวกในการเอื้ ออานวยต่อภาคการค้า และการ
ท่องเที่ยว
 ด้านโลจิสติกส์ ถือได้ว่าจุดผ่านแดนมีสถิติการขนส่งสินค้าไม่มากนักหากเทียบกับจุดผ่านแดน
ถาวรบริเวณจุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพน้าเหือง โดยในการขนส่งสินค้านั้นยังเป็นใน
ระดับเล็กๆ ของคนภายในพื้นที่ โดยรวมด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวกนั้น
ยังต้องการพัฒนาหากจานวนผู้ใช้บริการและขนส่งสินค้าเพิ่มขึ้นในอนาคต
 ด้านอุตสาหกรรม หลังจากการประเมินพบว่า จุดผ่านแดนถาวร บ.ปากห้วย เป็นจุดผ่านแดนที่
มีศักยภาพอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมการผลิต/แปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารและผลิตภัณฑ์ทางการ
เกษตร อุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก และการเพาะปลูกและการเลี้ยงสัตว์
การล่าสัตว์ และกิจกรรมบริการที่เกี่ยวข้องอยู่ในระดับต่า
 ด้านการค้า จุดผ่านแดนถาวร บ.ปากห้วย เป็นจุดผ่านแดนที่มีศักยภาพไม่สูงมาก ซึ่งหมายถึง
การค้าการลงทุนมีแนวโน้มจะเกิดขึ้นเฉพาะในพื้นที่ฝั่งตรงข้าม (สาละวั น สปป.ลาว) หรือพื้นที่
บริเวณท้องถิ่นเป็นหลัก หรือสามารถส่งต่อไปได้ไกลเพียงภายในแขวงเดียวกันเท่านั้น
จุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพน้าเหือง

เลย

ภาพรวมด้านโลจิสติกส์ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การค้าการลงทุน
การเดินทางเข้าสู่จุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพข้ามแม่น้าเหือง จากตัวเมืองจังหวัดเลยใช้
ถนนหมายเลข 2115 ปากภู–ปากห้วย เพื่อมุ่งหน้าไปยังตาบลท่าลี่ จากนั้นเลี้ยวขวา เข้าสู่ถนนหมายเลข
2195 สายเชียงคาน–เหมืองแพร่ เพื่อมุ่งหน้าไปตาบลอาฮี และเข้าสู่จุดผ่านแดนสะพานมิตรภาพข้าม
แม่น้าเหือง ด้านสภาพเส้นทางการเข้าสู่จุดผ่านแดน พบลักษณะถนน ทาด้วยวัสดุลาดยาง ส่วนใหญ่จะ
เป็น 2 ช่องจราจร และเส้นทางส่วนมากจะเป็นลักษณะของการขึ้นเขาสลับกับทางราบ
 ด้านโลจิสติกส์ ในด้านการบริการทางกิจกรรมด้านโลจิสติกส์ จุดผ่านแดนแห่งนี้ถือได้ว่าเป็นจุด
ผ่านแดนที่มีความพร้อมทั้งกระบวนการในการให้บริการ ซึ่งเป็นไปตามระเบียบและข้อกาหนด
ตามมาตรฐานการบริ การของเจ้าหน้ าที่ที่ จุด ผ่ านแดนถาวรการตรวจสิ นค้ ามี มาตรฐาน ทุ ก
83

จังหวัด

เลย

รายละเอียด
ประการ โดยสรุปการประเมินความพึงพอใจในภาพรวมของประสิทธิภาพของจุดผ่านแดนนา
กระเซ็งด้านโลจิสติกส์ พบว่าปัจจัยที่ได้รับความพึงพอใจมากที่สุดประสิทธิ ภาพด้านการจัดการ
ประสิ ท ธิ ภ าพของด่ า น ซึ่ ง เป็ น หนึ่ ง ในจุ ด แข็ ง ของตั ว จุ ด ผ่ านแดนด้ า นความพร้ อ มในการ
ให้บริการ และเป็นจุดผ่านแดนถาวรที่ถือได้ว่ามีความพร้อมด้านต่าง ๆ มากที่สุดในจังหวัด
 ด้านการท่องเที่ยว ในภาพรวมเนื่องจากตัวจุดผ่านแดนตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองจังหวัดเลย ซึ่ง
ระหว่างเส้น ทางเข้าถึงจุดผ่านแดนจะเป็นทิวเขาและมีพื้นที่ราบลุ่มสลับกันไป โดยพบว่าสิ่ ง
อานวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวมีจานวนค่อนข้างน้อย และตั้งอยู่ห่างกันมาก เช่น สถานี
บริการเชื้อเพลิง รีสอร์ท ร้านกาแฟ เป็นต้น ในส่วนของตัวจุดผ่านแดนสิ่งอานวยความสะดวกที่
พบบริ เวณจุ ด ผ่ านแดน ได้ แก่ อ าคารศุ ล กากรและตรวจคนเข้าเมื อ ง ลานจอดรถที่ มี ข นาด
กว้างขวาง มีการให้บริการรถสองแถวและสามล้อเครื่องนักท่องเที่ยว
 ด้านอุตสาหกรรม หลังจากการประเมินพบว่า จุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพน้าเหือง เป็น
จุดผ่านแดนที่มี อุตสาหกรรมอุตสาหกรรมการผลิ ต/แปรรูปผลิ ตภัณ ฑ์อาหารและผลิตภัณ ฑ์
ทางการเกษตร อุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก และการเพาะปลูกและการ
เลี้ยงสัตว์ การล่าสัตว์ และกิจกรรมบริการที่เกี่ยวข้องอยู่ในระดับปานกลาง
 ด้านการค้า จุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพน้าเหืองเป็นจุดผ่านแดนที่มีศักยภาพด้านการค้า
อยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งหมายถึงการค้าการลงทุนสามารถเกิดขึ้นในพื้นที่ฝั่งตรงข้าม และยัง
สามารถข้ามลึกเข้าไปในแขวงอื่น ๆของสปป.ลาวได้
จุดผ่านแดนถาวรเชียงคาน อ.เชียงคาน ต.เชียงคาน

.
ภาพรวมด้านโลจิสติกส์ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การค้าการลงทุน
การเดินทางเข้าสู่จุดผ่านแดนถาวรบ้านเชียงคาน จากตัวเมืองจังหวัดเลยใช้ถนนหมายเลข 201
สายทางต่างระดับ สี คิ้ ว –เชีย งคาน จากนั้น เลี้ ยวขวาเข้าสู่ จุดผ่ านแดน ด้านเส้ นทางส่ วนมากจะเป็ น
ถนนลาดยาง 2 ช่องจราจร เพราะจุดผ่านแดนถาวรบ้านเชียงคานตั้งอยู่ในเมืองเชียงคาน ทาให้ถนนใน
การเข้าถึงมีลักษณะที่ไม่กว้างมากนัก โดยส่วนมากนักท่องเที่ยวมักนิยมมาข้ามแดนบริเวณจุดผ่านแดน
แห่งนี้
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รายละเอียด
 ด้านโลจิสติกส์ ด้านการขนส่งโลจิสติกส์ถือได้ว่าจุดผ่านแดนมีสถิติการขนส่งสินค้าไม่มากนัก
หากเทียบกับจุดผ่านแดนถาวรบริเวณจุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพน้าเหือง โดยในการ
ขนส่งสินค้าโดยส่วยใหญ่ นั้น ยังเป็นในระดับเล็กๆ ภาพรวมโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวย
ความสะดวก ยังต้องการพัฒนาหากมีจานวนผู้ใช้บริการและขนส่งสินค้าเพิ่มขึ้นในอนาคต
 ด้านการท่องเที่ยว จุดผ่านแดนถาวรบ้านเชียงคานตั้งอยู่ในเมืองเชียงคาน ทาให้ถนนในการ
เข้าถึงมีลักษณะที่ไม่กว้างมากนักเนื่องจากสถานที่ท่องเที่ยวและบรรยากาศที่เป็นเอกลักษณ์
ของเมือง และฝั่งตรงข้ามที่สวยงามทาให้เป็นจุดผ่านแดนนี้เป็นหนึ่งในจุด ที่นักท่องเที่ยวนิยม
ข้ามแดน โดยในด้านสิ่งอานวยความสะดวกระหว่างทางเข้าสู่จุดผ่านแดนถาวรบ้านเชียงคาน
(ประมาณ 1.8 กิโลเมตร) พบสิ่งอานวยความสะดวกรองรับนักท่องเที่ยว เช่น สถานีบริการ
เชื้อเพลิง ที่พักประเภทรีสอร์ท ร้านสะดวกซื้อ รวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของอาเภอ
เชียงคาน คือ ถนนคนเดินเชียงคาน
 ด้านอุตสาหกรรม หลังจากการประเมินพบว่า จุดผ่านแดนถาวรเชียงคาน เป็นจุดผ่านแดนที่มี
อุตสาหกรรมอุตสาหกรรมการผลิต/แปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารและผลิตภัณ ฑ์ทางการเกษตร
อุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก และการเพาะปลูกและการเลี้ยงสัตว์ การล่า
สัตว์ และกิจกรรมบริการที่เกี่ยวข้องอยู่ในระดับต่า
 ด้านการค้า จุดผ่านแดนถาวรเชียงคาน อ.เชียงคาน ต.เชีย งคาน เป็นจุดผ่านแดนที่มีศักยภาพ
ต่า ซึ่งหมายถึงการค้าการลงทุนมีแนวโน้มจะเกิดขึ้นเฉพาะในพื้นที่ฝั่งตรงข้าม หรือพื้นที่บริเวณ
ท้องถิ่นเป็นหลัก หรือสามารถส่งต่อไปได้ไกลเพียงภายในแขวงเดียวกันเท่านั้น
จุดผ่านแดนถาวร บ.คกไผ่

เลย

.
ภาพรวมด้านโลจิสติกส์ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การค้าการลงทุน
การเดินทางเข้าสู่จุดผ่านแดนถาวรบ้านคกไผ่ จากตัวเมืองจังหวัดเลย ใช้ถนนหมายเลข 201 ไป
ยังอาเภอเชียงคาน จากนั้นเปลี่ยนมาใช้ถนนหมายเลข 211 ขับเลาะไปตามแม่น้าโขง เพื่อมุ่งหน้าไปยัง
ตาบลปากชม และเข้าสู่ตัวจุดผ่านแดนถาวรบ้านคกไผ่ ลักษณะการเข้าถึง ถนนส่วนมากมีลักษณะที่
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รายละเอียด
พร้อมใช้งาน ส่วนมากจะเป็น 2 ช่องจราจร รถบรรทุกผ่านเข้า-ออกได้ เนื่องจากเป็นจุดผ่านแดนที่มีการ
ขนส่งสินค้าเป็นส่วนใหญ่ โดยสินค้าที่ส่งออกจะเป็น สินค้าอุปโภคบริโภค ส่วนสินค้านาเข้า เช่น มั น
สาปะหลัง มะพร้าว พืชไร่ และแร่จาพวกแบไรท์
 ด้านโลจิสติกส์ ด้านการขนส่งโลจิสติกส์ถือได้ว่าจุดผ่านแดนมีสถิติการขนส่งสินค้าไม่มากนัก
หากเทียบกับจุดผ่านแดนถาวรบริเวณจุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพน้าเหือง โดยในการ
ขนส่งสินค้านั้นยังเป็นในระดับเล็กๆ ของคนภายในพื้นที่ โดยรวมด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่ง
อานวยความสะดวกนั้ น ยังต้องการพัฒ นาหากจานวนผู้ ใช้บริการและขนส่ งสิ นค้าเพิ่มขึ้นใน
อนาคต ในมุมมองด้านสภาพถนน การเข้าถึงมีลักษณะเป็นถนนลาดยาง 2 ช่องจราจร การ
เดิ น ทางถื อ ว่าค่ อ นข้ างสะดวก จุด ผ่ านแดนแห่ งนี้ มี ลั กษณะเป็ น ท่ าเรือ เล็ ก ๆ แต่ มี อ าคาร
ศุลกากรที่ถาวร จุดผ่านแดนตั้งอยู่ในชุมชนและสามารถพบเจ้าหน้าที่ได้ในบริเวณจุดผ่านแดน
 ด้านการท่องเที่ยว สิ่งอานวยความสะดวกตามแนวเส้นทาง พบสิ่งอานวยความสะดวกพื้นฐาน
เช่น สถานีบริการน้ามันเชื้อเพลิง สถานที่พักประเภท รีสอร์ทเป็นส่วนมาก นอกจากนี้ยังพบ
ร้านอาหาร ร้านค้า ร้านกาแฟ เป็นต้น
 ด้ า นอุต สาหกรรม หลั งจากการประเมิ น พบว่า จุด ผ่ านแดน บ.คกไผ่ เป็ น จุด ผ่ านแดนที่ มี
อุตสาหกรรมอุตสาหกรรมการผลิต/แปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารและผลิตภัณ ฑ์ทางการเกษตร
อุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก และการเพาะปลูกและการเลี้ยงสัตว์ การล่า
สัตว์ และกิจกรรมบริการที่เกี่ยวข้องอยู่ในระดับต่า
 ด้านการค้า จุดผ่านแดนถาวร บ.คกไผ่ เป็นจุดผ่านแดนที่มีศักยภาพต่า ซึ่งหมายถึง การค้าการ
ลงทุนมีแนวโน้มจะเกิดขึ้นเฉพาะในพื้นที่ฝั่งตรงข้าม หรือพื้นที่บริเวณท้องถิ่นเป็นหลัก หรือ
สามารถส่งต่อไปได้ไกลเพียงภายในแขวงเดียวกันเท่านั้น

4.1.2 จุดผ่อนปรนทางการค้า ไทย-ลาว ในเขตจังหวัดเชียงราย
จั งหวัด เชีย งรายเป็ น จั งหวัด ที่ อยู่ เหนื อสุ ด ของประเทศไทย โดยมีพ รมแดนติดกั บ 3 ประเทศ คื อ
ประเทศไทย ประเทศเมียนมาร์ และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งจะรู้จักกันในนามของดินแดน
สามเหลี่ยมทองคา โดยจุดผ่อนปรนไทย-ลาว ที่อยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดทั้งสิ้น 5 แห่งด้วยกัน โดยรายชื่อและ
รายละเอียดจะได้แสดงได้ดังเนื้อหาถัดไป
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G จุดผ่อนปรนบ้านหาดบ้าย
จุดผ่อนปรนบ้านแจมปอง
H จุดผ่านแดนถาวร อ.เชียงแสน
จุดผ่อนปรนบ้านห้วยลึก
i จุดผ่านแดนสามเหลีย่ มทองคา
จุดผ่านแดนสะพานมิตรภาพ 4
ข้อมูลจาก Google Map
จุดผ่อนปรนบ้านสวนดอก
(16/03/2021)

B จุดผ่อนปรนบ้านร่มโพธิ์ทอง
C
D
E
F

รูปที่ 20 แผนที่แสดงเส้นทางจากตัวจังหวัดเชียงรายไปยังที่ตั้งของจุดผ่านแดนในจังหวัด
จุดผ่อนปรน บ.สวนดอก ม.8 ต.บ้านแซว อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
จุดผ่อนปรนบ้านสวนดอกเป็นจุดผ่อนปรนที่ตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนการค้าของประชาชนในพื้นที่
โดยมีที่ตั้งอยู่ที่ตาบลบ้านแซว อาเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามกับบ้านสีเมืองงาม เมืองต้น
ผึ้ง แขวงบ่อแก้วแก้ว สปป.ลาว โดยในสถานการณ์ปกติ จุดผ่อนปรนจะเปิดทาการเวลา 06.00–18.00 น. โดย
อนุญาตเฉพาะประชาชนชาวไทยและประชาชนชาว สปป. ลาว ให้สามารถมาซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคจากไทย
ทั้งนีด้ ้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด จึงทาให้จุดผ่อนปรนดังกล่าวปิดชั่วคราว

รูปที่ 21 สภาพโดยทั่วไปของจุดผ่อนปรน บ.สวนดอก
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จุดผ่อนปรน บ.ปอง ต.หลายงาว อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
จุดผ่อนปรนบ้านแจมป๋องเป็นจุดผ่อนปรนทางการค้า มีทตี่ ั้งอยู่ที่ตาบลหล่ายงาว อาเภอเวียง
แก่น จังหวัดเชียงราย มีพรมแดนติดกับ บ้านด่าน เมืองห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว สปป.ลาว ในสถานกาณณ์ปกติ
จุดผ่อนปรนเปิดทาการทุกวันตั้งแต่เวลา 06.00-18.00 น. โดยอนุญาตเฉพาะประชาชนชาวไทยและประชาชน
ชาวสปป.ลาว สามารถข้ามไปมาหากันได้ โดยมีการค้าขายเล็กน้อยๆ ภายในพื้นที่ โดยส่วนมากชาวลาวจะข้าม
มาซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จาเป็นในชีวิตประจา และนาสินค้ามาแลกเปลี่ยนซื้อขาย เช่น ซื้อสัตว์น้า สมุนไพร
พืชผัก เป็นต้น ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด จึงทาให้จุดผ่อนปรนดังกล่าวปิดชั่วคราว

รูปที่ 22 สภาพโดยทั่วไปของจุดผ่อนปรน บ.แจมปอง
จุดผ่อนปรน บ.หาดบ้าย ต.ริมโขง อ.เชียงของ จ.เชียงราย
จุดผ่อนปรนบ้ านหาดบ้ าย เป็นจุดผ่ อนปรนที่ตั้งขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า ที่อยู่คือ
ตาบลริมโขง อาเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย โดยติดกับ บ้านดอยแดง เมืองต้นผึ้ง แขวงบ่อแก้ว ในสปป.ลาว
โดยจุดผ่อนปรนบ้านหาดบ้ายทาการทุกวันตั้งแต่เวลา 06.00–18.00 น. โดยอนุญาตเฉพาะประชาชนชาวไทย
และลาว ให้สามารถเดินทางข้ามไป-มา โดยทางเข้าไปยังตัวจุดผ่อนปรนเป็นถนนคอตกรีดเส้นทางตามริมโขง
ขนาดเพียงรถยนต์สวนทางได้ ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด จึงทาให้จุดผ่อนปรนดังกล่าว
ปิดชั่วคราว

รูปที่ 23 สภาพทั่วไปของจุดผ่อนปรน บ.หาดบ้าย
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จุดผ่อนปรน บ.ร่มโพธิ์ทอง ต.ตับเต่า อ.เทิง จ.เชียงราย
จุดผ่อนปรนบ้านร่มโพธิ์ทอง เป็นจุดผ่อนปรนตั้งอยู่ที่บ้านร่มโพธิ์ทอง หมู่ที่ 19 ตาบลตับเต่า
อาเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ตรงข้ามกับบ้านปางไฮ เมืองคอบ แขวงไชยะบุลี สปป.ลาว เป็นจุดข้ามแดนทางบก
จากการสารวจ พบว่าในปัจจุบันจุดผ่อนปรนบ้านร่มโพธิ์ทอง ไม่มีได้เป็นที่ตั้งของศูนย์ปฏิบัติการทางทหาร ไม่มี
เจ้าหน้าที่ศุลกากรประจา ไม่มีตารวจตรวจคนเข้าเมือง ไม่มีสิ่งอานวยความสะดวกที่เอื้อต่อผู้ ที่ต้องการข้าม
แดน และยังเป็นจุดผ่านแดนที่ไม่นิยมข้ามแดน ในปัจจุบันถนนที่เดินทางไปยังจุดผ่านแดนเป็นเส้นทางลัดเลาะ
ตามภูเขาออกจากท้ายหมู่บ้าน (หมู่บ้านร่มโพธิ์ทอง ม.19) โดยเป็นถนนคอนกรีตระยะทางประมาณ 500 เมตร
ทอดยาวจากตัวหมู่บ้าน ต่อจากนั้นจะเป็นถนนดินแดงต่อไปอีกประมาณ 1 กิโลเมตร จะพบจุดจอดรถ (สิ้นสุด
เส้นทางเดินรถ) การข้ามแดนต้องเดินเท้าข้ามภูเขา จากจุดจอดรถไปอีกประมาณ 2 กิโลเมตร ถึงจะสามารถ
ข้ามแดนไปยัง สปป.ลาว ได้

.
รูปที่ 24 ทางเข้าหมู่บ้านร่มโพธิ์ทอง และเส้นทางถนนคอนกรีดออกจากตัวหมู่บ้านไปยังจุดข้ามแดน
โดยจากข้อมูลปัจจุบัน จุดผ่อนปรนดังกล่าวมีสถานะปิดทาการโดยเป็นจุดผ่อนปรนที่มีการ
เฝ้าระวังเป็นพิเศษสาหรับการกระทาที่ผิดกฎหมาย ทั้งนี้จุดผ่อนปรนบ้านร่มโพธิ์ทอง เป็นจุดผ่อนปรนที่ตั้งอยู่
ในบริเวณเดียวกับสถานที่ท่องเที่ยวที่ชื่อว่า ภูผาสวรรค์ ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงาม แต่ไม่ค่อยเป็นที่รู้จัก
เท่ากับภูชี้ฟ้า โดยหากพิจารณาด้านพื้นที่แล้ว ภูผาสวรรค์ นัน้ ก็อยู่มิไกลจากภูชี้ฟ้า ซึง่ โดยทาเลที่ตั้งของภูผา
สวรรค์นั้น สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ ฝั่ง สปป.ลาว ได้อย่างชัดเจน

รูปที่ 25 สภาพเส้นทางเดินรถจากตัวหมู่บ้านไปยังจุดจอดรถ(ซ้าย) และภาพจุดสิ้นสุดทางเดินรถ (ขวา)
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จุดผ่อนปรน บ.ห้วยลึก ม.4 ต.ม่วงยาย อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
จุดผ่อนปรนบ้านห้วยลึก ตั้งอยู่ที่ตาบลม่วงยาย อาเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย มีพรมแดน
ติดกับ บ้านครกหลวง-บ้านปากติน(ดอนสวรรค์) เมืองปากทา แขวงบ่อแก้ว สปป.ลาว จุดผ่อนปรนเปิดทาการ
ทุกวัน เวลา 06.00-18.00 น. โดยอนุญาตเฉพาะประชาชนชาวไทยและ ลาว สามารถเดินทางข้ามไปมาหากัน
พบสินค้านาเข้า-ส่งออก โดยส่วนใหญ่จะเป็นเครื่องอุปโภคบริโภคที่จาเป็นในชีวิตประจาวัน

รูปที่ 26 สภาพโดยทั่วไปของจุดผ่อนปรน บ.ห้วยลึก
4.1.3 จุดผ่อนปรนทางการค้า ไทย-ลาว ในเขตจังหวัดน่าน
จังหวัดน่านเป็นจังหวัดที่มีพรมแดนติดกับ เมืองเงิน แขวงไชยะบุลี สปป.ลาว มีจุดผ่านแดนถาวรใน
พื้นที่หนึ่งแห่งคือ จุดผ่านแดนถาวรบ้านห้วยโก๋น และมีจุดผ่อนปรนการค้า จานวน 2 แห่ง ดังนี้
จุดผ่อนปรนบ้านห้วยต่าง
จุดผ่อนปรนบ้านใหม่ชายแดน

จุดผ่านแดนถาวรห้วยโก๋น
B

A

102 km

C
101

129 km

103 km
1148

101

A

จังหวัดน่าน

ข้อมูลจาก Google Map
(16/03/2021)

รูปที่ 27 แผนที่แสดงเส้นทางจากตัวจังหวัดน่านไปยังที่ตั้งของจุดผ่านแดนในจังหวัด
90

จุดผ่อนปรนบ้านห้วยสะแตง
จุดผ่อนปรนบ้านห้วยสะแตงเป็นจุดผ่อนปรนทางการค้า มีทตี่ ั้งอยู่ที่ ตาบลงอบ อาเภอทุ่งช้าง
จังหวัดน่าน มีพรมแดนติดกับบ้านป่าหว้าน เมืองเชียงฮ่อน แขวงไชยะบุลี สปป.ลาว พบว่าเป็นจุดผ่อนปรน
ทางบก ที่อนุญาตเฉพาะประชาชนชาวไทย หรือประชาชนในพื้นที่ และชาวสปป.ลาว ได้ข้ามไป-มา เพื่อซื้อ
ขายสินค้า หรือเพื่อมาเยี่ยมญาติ โดยในสถานการณ์ปกติตัวจุดผ่อนปรนเปิดทาการเวลา 08.00–17.00 น.

รูปที่ 28 บริเวณจุดผ่อนปรนบ้านห้วยสะแตง
จุดผ่อนปรนบ้านใหม่ชายแดน
จุดผ่อนปรนบ้านใหม่ชายแดนเป็นจุดผ่อนปรนที่ได้รับการยกระดับขึ้นเพื่อการค้า และการ
ท่องเที่ยวภายในพื้นที่ โดยมีที่ตั้งอยู่ที่ ตาบลชนแดน อาเภอสองแคว จังหวั ดน่าน มีพรมแดนติดกับบ้านเตสอง
เมืองเชียงฮ่อน แขวงไชยะบุลี สปป.ลาว พบว่าเป็นจุดผ่อนปรนทางบก ที่อนุญาตเฉพาะประชาชนชาวไทยหรือ
ประชาชนในพื้นที่ และชาวสปป.ลาว ได้ข้ามไป-มา เพื่อซื้อขายสินค้า เช่นเดียวกับจุดผ่อนปรนบ้านห้วยสะแตง
ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด จึงทาให้จุดผ่อนปรนดังกล่าวปิดชั่วคราว

รูปที่ 29 บริเวณจุดผ่อนปรนบ้านใหม่ชายแดน
4.1.4 จุดผ่อนปรนทางการค้า ไทย-ลาว ในเขตจังหวัดพะเยา
จังหวัดพะเยาเป็นจังหวัดหนึ่งในภาคเหนือที่มีพรมแดนติดกับ สปป.ลาว โดยภายในจังหวัดพะเยานั้นมี
จุดผ่านแดนที่มีพรมแดนติดกับ สปป.ลาว เพียง 1 จุดเท่านั้นคือ จุดผ่านแดนถาวรบ้านฮวกซึ่งเป็นจุดผ่านแดน
ถาวรล่าสุดที่ได้รับการยกระดับขึ้นเป็นจุดผ่านผ่านแดนถาวร ด้วยวัตถุประสงค์ด้านการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
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จุดผ่านแดนถาวรบ้านฮวก

B
75 km

10

101

A

พะเยา

ข้อมูลจาก Google Map
(16/03/2021)

รูปที่ 30 แผนที่แสดงเส้นทางจากตัวจังหวัดพะเยาไปยังที่ตั้งของจุดผ่านแดนในจังหวัด
4.1.5 จุดผ่อนปรนทางการค้า ไทย-ลาว ในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์
จังหวัดอุตรดิตถ์มีอาณาเขตติดกับแขวงไชยะบุลี สปป.ลาว พบจุดผ่านแดนถาวร 1 จุด คือจุดผ่านแดน
ถาวรภูดู่ และพบจุดผ่อนปรน 1 จุด คือ จุดผ่อนปรนบ้านห้วยต่าง ทั้งนี้ยังมีช่องทางผ่านแดนอีก 1 จุดที่มีการ
เดินทางค้าขายของคนในพื้นที่คือ จุดค้าขายประเพนีช่องช่องมหาราช

23 km
C

158 km
A

อุตรดิตถ์
B จุดผ่านแดนบ้า นห้วย

ต่าง ม.7 ต.โคก อ.บ้าน
C จุดผ่านแดนถาวรภู ดู่
ข้อมูลจาก Google Map
(31/08/2021)

รูปที่ 31 แผนที่แสดงเส้นทางจากตัวจังหวัดอุตรดิตถ์ไปยังที่ตั้งของจุดผ่านแดนในจังหวัด
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จุดผ่อนปรนบ้านห้วยต่าง
จุดผ่อนปรนบ้านห้วยต่าง ตั้งอยู่ที่หมู่ 7 ตาบลบ้านโคก อาเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ อยู่
ตรงข้ามกับบ้านขอนแก่น เมืองบ่อแตน แขวงไชยะบุลี สปป.ลาว เปิดทาการทุกวันอังคารและวันพุธ อนุญาต
เฉพาะชาวไทยและสปป.ลาวที่อาศัยอยู่บริเวณจุดผ่อนปรนได้ข้ามไป-มา เพื่อซื้อขายสินค้าระหว่างกั น ด้วย
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด จึงทาให้จุดผ่อนปรนดังกล่าวปิดชั่วคราว
4.1.6 จุดผ่อนปรนทางการค้า ไทย-ลาว ในเขตจังหวัดเลย
จังหวัดเลยเป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ในเขตภาคตัวออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทย โดยมีพรมแดน
บางส่วนติดกับเลียบแม่น้าโขง ซึ่งจังหวัดเลยเป็นหนึ่งในจังหวัดท่องเที่ยวที่สาคัญของไทยการเดินทางสามารถ
เดินทางจากจังหวัดอื่น ๆในประเทศไทยทั้งทางบก และทางอากาศ ทั้งนี้จังหวัดเลยมีจุดผ่อนปรนทั้งสิ้น 5 จุด
รายละเอียดสามารถแสดงได้ดังเนื้อหาต่อไปนี้
จุดผ่อนปรน บ.เหมืองแพร่ ต.หาแห้ว อ.นาแห้ว จ.เลย
จุดผ่อนปรนบ้านเหมืองแพร่เป็นจุดผ่อนปรนทางการค้าลักษณะเป็นจุดข้ามแดนทางน้า มี
ที่ตั้งอยู่ที่บ้านเหมืองแพร่ ตาบลนาแห้ว อาเภอนาแห้ว จังหวัดเลย ตั้งอยู่ตรงข้ามกับบ้านเหมืองแพร่ เมืองบ่อ
แตน สปป. คนไทยและลาวสองฝั่งแม่น้าเหืองที่อาศัยอยู่บริเวณจุดผ่อนปรนแห่งนี้มีรากเดิมในความเป็นญาติพี่
น้องกัน จึงมีวัฒนธรรมและประเพณีเดียวกัน มีวิถีชีวิตแบบชนบทชายแดน จุดผ่อนปรนแห่งนี้เปิดเฉพาะวัน
พระ เวลา 08.00-18.00 น.

J

37 km

i

DF

B

E

51.8 km

C

56.6 km
A

108.54 km

เลย

B จุดผ่อนปรน บ.เหมืองแพร่
C จุดผ่านแดนถาวรสะพาน

มิตรภาพน้าเหืองไทยลาว
D จุดผ่อนปรนบ้าน อาฮี
E จุดผ่อนปรนบ้านนาข่า
F ด่านพรมแดนบ้า นนากระ

เซ็ง

i จุดผ่านแดนถาวรเชียงคาย

j จุดผ่านแดนถาวร บ.คกไผ่
ข้อมูลจาก Google Map
(31/08/2021)

.
รูปที่ 32 แผนที่แสดงเส้นทางจากตัวจังหวัดเลยไปยังที่ตั้งของจุดผ่านแดนในจังหวัด
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จุดผ่อนปรน บ.นาข่า ต.ปากหมัน อ.ด่านซ้าย
จุดผ่อนปรนบ้านนาข่าเป็นจุดผ่อนปรนทางการค้าที่เปิดให้ประชาชนในพื้นที่ทาการซื้อขาย
แลกเปลี่ยนสินค้ากัน ในทุกวันอังคาร และวันพฤหัสบดี ตั้งแต่เวลา 08.00-18.00 น. โดยมีที่ตั้งอยู่ที่บ้านนาข่า
อาเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ตั้งอยู่ตรงข้ามกับบ้านนาข่า เมืองบ่อแตน แขวงไชยะบุลี สปป.ลาว
จุดผ่อนปรน บ.นากระเซ็ง ต.อาฮี อ.ท่าลี่
จุดผ่อนปรนบ้านนากระเซ็ง หรือ ด่านพรมแดนบ้านนากระเซ็ง เป็นจุดผ่อนปรนทางการค้า
ท่าเรือข้ามฟากของคนในพื้นที่เพื่อให้ประชาชน ทั้งสองฝั่งสามารถทาการซื้อขายสินค้าระหว่างกัน มีที่ต้ังอยู่ที่
อาเภอท่าลี่ จังหวัดเลย ตั้งตรงข้ามกับบ้านเมืองหมอ เมืองแก่นท้าว แขวงไชยะบุลี สปป.ลาว
จุดผ่อนปรน บ.หนองผือ ต.หนองผือ อ.ท่าลี่
จุดผ่อนปรนบ้านหนองผือเป็นจุดผ่อนปรนทางการค้าอีกหนึ่งแห่งของจังหวัดเลยเช่นเดียวกับ
จุดผ่อนปรนอื่น ๆ ที่มีลักษณะเป็นท่าเทียบเรือข้ามฟาก โดยมีตั้งอยู่ที่บ้านหนองผือ ตาบลหนองผือ อาเภอท่าลี่
จังหวัดเลย มีเขตติดต่อกับบ้านนาแก่งม้า เมืองแก่นท้าว แขวงไชยะบุลี สปป.ลาว
จุดผ่อนปรน บ.อาฮี ต.อาฮี อ.ท่าลี
จุดผ่อนปรนบ้านอาฮีเป็นจุดผ่อนปรนทางการค้าเช่นเดียวกันกับจุดผ่อนปรนอื่น ๆในจังหวัด
เลยโดยเป็นจุดผ่อนปรนที่มีลักษณะเป็นท่าเรือ เพื่อสาหรับประชาชนที่อยู่บริเวณจุดผ่อนปรนข้ามไป-มา ซื้อ
ขายแลกเปลี่ยนสินค้า มีตั้งอยู่ที่บ้ านอาฮี ตาบลอาฮี อาเภอท่าลี่ จังหวัดเลย มีเขตติดต่อกับบ้านนาแก่งม้า
เมืองแก่นท้าว แขวงไชยะบุลี

รูปที่ 33 จุดผ่อนปรนบ้านเหมืองแพร่
ที่มา: https://www.facebook.com/NahaeoDistrict/posts/699041183464359/
4.1.7 จุดผ่อนปรนทางการค้า ไทย-ลาว ในเขตจังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหารเป็นเป็นจังหวัดที่ 73 ของประเทศไทย โดยแยกออกมาจากจังหวัดนครพนม ในปี
พ.ศ.2525 จังหวัดมุกดาหารเป็นจังหวัดที่มีเขตแดนบางส่วนติดกับแม่น้าโขงโดยเป็นจังหวัดที่ไม่มีจุดผ่อนปรน
แต่มีจุดผ่านแดนถาวร 2 จุด คือ จุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่2 (มุกดาหาร-สะหวันนะ
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เขต) และท่าเทียบเรือ-ท่าข้าม เทศบาลเมืองมุกดาหาร ซึ่งทั้งสองจุ ดอยู่ห่างกันมิไกลมากนัก โดยการเดินทาง
ข้ามแดนสามารถทาได้ทั้งใช้บริการเรือข้ามฟากและ ข้ามฝั่งทางจุดผ่านแดนถาวรสะพามมิตรภาพ

จุดผ่านแดนถาวร
สะพานมิตรภาพ 2
B

AH12

A

มุกดาหาร

35 km

ข้อมูลจาก Google Map
(16/03/2021)

รูปที่ 34 แผนที่แสดงเส้นทางจากจังหวัดมุกดาหารไปยังที่ตั้งของจุดผ่านแดนในจังหวัด
4.1.8 จุดผ่อนปรนทางการค้า ไทย-ลาว ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี
จังหวัดอุบลราชธานี เป็ นจังหวัดขนาดใหญ่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีชายแดนติดต่อกับ
ประเทศ สปป.ลาว และกัมพูชา โดยเป็นหนึ่งในจังหวัดที่ มีจุดข้ามแดนทางบก และทางน้า โดยมี จุดผ่านแดน
ถาวรบ้านปากแซง อาเภอนาตาล เป็นจุดข้ามแดนทางน้า และจุดผ่านแดนถาวรช่องเม็ก อ.สิรินธร เป็นจุดข้าม
แดนทางบกที่ ส าคั ญ ของจั ง หวั ด และมี จุ ด ผ่ อ นปรนทางการค้ า ไทย-ลาว อี ก ทั้ ง สิ้ น 5 จุ ด ผ่ อ นปรน ซึ่ ง
รายละเอียดดังต่อไปนี้
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F
107 km

E
D

A

90 km

อุบลราชธานี

C
B จุดผ่อนปรนช่องตาอู

105 km

B

C จุดผ่านแดนถาวรช่องเม็ก
D จุดผ่อนปรน บ.สอนคอน

ต.สองคอน อ.โพธิ์ไทร
E จุดผ่านแดนถาวรปากแซง

F จุดผ่อนปรน หน้าที่ว่าการอาเภอ

เขมราฐ
ข้อมูลจาก Google Map
(16/03/2021)

รูปที่ 35 แผนที่แสดงเส้นทางจากจังหวัดอุบลราชธานีไปยังที่ตั้งของจุดผ่านแดนในจังหวัด
จุดผ่อนปรนหน้าที่ว่าการอาเภอเขมราฐ (หลังเก่า)
จุดผ่อนปรนหน้าที่ว่าการอาเภอเขมราฐ (หลังเก่า) เป็นจุดผ่อนปรนทางการค้าที่มีลักษณะ
เป็นท่าเรือที่สาคัญของคนในพื้นที่เพื่อใช้เป็นจุดข้ามแดนเพื่อทาการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าอุ ปโภค-บริโภค
โดยมี ที่ ตั้ ง อยู่ ที่ ต าบลเขมราฐ อ าเภอเขมราฐ จั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี ห่ า งจากตรวจคนเข้ า เมื อ งจั ง หวั ด
อุบลราชธานี ประมาณ 120 กิโลเมตร ตั้งอยู่ตรงข้ามกับบ้านนาปากซัน เมืองสองคอน แขวงสะหวันนะเขต
สปป.ลาว โดยเปิดทาการทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-15.00 น.

รูปที่ 36 บริเวณโดยรอบจุดผ่อนปรนหน้าที่ว่าการอาเภอเขมราฐ
ที่มา: Google Street View
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จุดผ่อนปรนบ้านสองคอน
จุดผ่ อนปรนบ้ านสองคอนเป็ นจุดผ่ อนปรนทางการค้า มีที่ ตั้งอยู่ที่ อาเภอโพธิ์ไทร จังหวัด
อุบลราชธานี โดยตัวจุดผ่อนปรนมีลักษณะเป็นตะลิ่งเทียบเรือขนาดเล็กของคนในพื้นที่

รูปที่ 37 บริเวณโดยรอบจุดผ่อนปรนบ้านสองคอน
ที่มา: ภาพจาก Google Street View
จุดผ่อนปรนบ้านคันท่าเกวียน
จุดผ่อนปรนบ้านคันท่าเกวียน ตั้งอยู่ที่อาเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี มีลักษณะเป็น
ท่าเรือ ตั้งอยู่ตรงข้ามกับบ้านคันทุงไซ เมืองคงเซโดน แขวงสาละวัน สปป.ลาว ในสถานการณ์ปกติจุดผ่านแกน
เปิดทาการทุกวันอังคาร ถึง พฤหัสบดี เวลา 08.00-16.00 น. ทั้งนี้ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ
ไวรัสโควิด จึงทาให้จุดผ่อนปรนดังกล่าวปิดชั่วคราว
จุดผ่อนปรนบ้านด่านเก่า
จุดผ่อนปรนบ้านด่านเก่า ตั้งอยู่ที่อาเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี มีลักษณะเป็นท่าเรือ
ตั้งอยู่ตรงข้ามกับบ้านสาพัน เมืองชะนะสมบูน แขวงจาปาสัก สปป.ลาว เปิดทาการวันอังคาร พฤหัสบดี และ
วันเสาร์ เวลา 09.00-15.00 น. ทั้งนี้ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด จึงทาให้จุดผ่อนปรน
ดังกล่าวปิดชั่วคราว
จุดผ่อนปรนบ้านหนองแสง (ช่องตองอู)
จุ ด ผ่ อ นปรนบ้ านหนองแสง (ช่อ งตองอู ) ตั้ งอยู่ ที่ ต าบลโพนงาม อ าเภอบุ ณ ฑริก จั งหวั ด
อุบลราชธานี สภาพทั่วไปของด่านช่องคาอูนี้คล้ายกับด่านช่องเม็ก ที่อาเภอสิรินธร ด่านช่องตาอูมีพื้นที่ต่อกับ
สปป.ลาว ไม่มีแม่น้าโขงขวางกัน ตั้งอยู่ตรงข้ามกับบ้านเหียง เมืองสุขุมา แขวงจาปาสัก สปป.ลาว เปิดทาการ
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วันจันทร์ พุธ และวันศุกร์ เวลา 08.00-15.00 น. ทั้งนี้ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด จึงทา
ให้จุดผ่อนปรนดังกล่าวปิดชั่วคราว

รูปที่ 38 สภาพทั่วไปของจุดผ่านแดนช่องตาอู
ที่มา: องค์การบริหารส่วนตาบลโพนงาม จ.อุบลราชธานี
4.1.9 จุดผ่อนปรนทางการค้า ไทย-ลาว ในเขตจังหวัดบึงกาฬ
จังหวัดบึงกาฬ เป็นจังหวัดที่แยกการปกครองออกจากจังหวัดหนองคาย โดยตามความต้องการของ
ประชาชนในพื้น เนื่องจากแต่เดิมจังหวัดหนองคายมีระยะทางยาวจากเหนือจรดใต้ ประมาณ 330.6 กิโลเมตร
ราษฎรที่อาศัยอยู่บริเวณบึงโขงหลง ซึ่งเป็นอาเภอที่ไกลที่สุดต้องเดินทางมาติดต่อราชการระยะทางถึง 238
กิโลเมตร การเดินทางไป–กลับ ทาให้เสียเวลาและสิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย ในส่วนการบริหารราชการและการแก้ไข
ปัญหาด้านชายแดนไม่สะดวกและไม่ทั่วถึง ดังนั้นจึ งมีการแยกการปกครองออกมาจากจังหวั ดหนองคาย มา
จัดตั้งเป็นจังหวัดบึงกาฬ ทั้งนี้จังหวัดบึงกาฬเป็นอีกจังหวัดหนึ่งของไทยที่มีเขตแดนบางส่วนติดเลียบกับแม่น้า
โขง โดยมีจุดผ่านแดนไทย-ลาว เป็นจุดผ่านแดนถาวร 1 แห่งคือ จุดผ่านแดนถาวรอาเภอบึงกาฬ (ท่าแพขนาน
ยนต์) บ.พันลา ต.วิศิษฐ์ ด่าน ตม. (ท่าเรือทับฟาก) อ.บึงกาฬ และจุดผ่อนปรนทางการค้า อีก 2 แห่ง ดังนี้
จุดผ่อนปรนบ้านบุ่งคล้า
จุดผ่อนปรนบ้านบุ่งคล้าเป็นจุดผ่อนปรนทางการค้าเป็นจุดผ่านแดนทางน้าบริการผู้ข้ามแดน
และสาหรับชาวไทยและสปป.ลาวได้ข้ามไป-มา เพื่อซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าอุปโภคบริโภค โดยที่ตั้งห่างจาก
ด่านศุลกากรบึงกาฬ ประมาณ 39 กิโลเมตร เปิดทาการ 2 ทุกวันอังคารและวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.30-16.30
น. โดยมีทตี่ ั้งอยู่ที่อาเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ ตั้งตรงข้ามกับบ้านปากกระดิ่ง แขวงบอลิคาไซ สปป.ลาว
จุดผ่อนปรนบ้านห้วยคาด
จุดผ่อนบ้านห้วยคาดเป็นจุดผ่อนปรนทางการค้า มีตั้งอยู่ที่ ตาบลปากคาด อาเภอปากคาด
จังหวัดบึงกาฬ ตั้งตรงข้ามกับบ้านทวย เมืองท่าพระบาท แขวงบอลิคาไซ สปป.ลาว อยู่ห่างจากด่านศุลกากร
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บึงกาฬ ประมาณ 45 กิโลเมตร จุดผ่อนปรนแห่งนี้จะอนุญาตเฉพาะประชาชนชาวไทยและสปป.ลาวได้ข้ามไปมา เพื่อซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าสินค้าอุปโภคบริโภค

B

C

A

47 km

D

บึงกาฬ

43.2 km

B จุดผ่านแดนถาวรบึง กาฬ

C จุดผ่านแดนบ้า นห้วยคาด
D จุดผ่อนปรน อาเภอบุ่งคล้า
ข้อมูลจาก Google Map
(31/08/2021)

รูปที่ 39 แผนที่เส้นทางจากตัวจังหวัดบึงกาฬถึงจุดผ่านแดนในพื้นที่

รูปที่ 40 บริเวณโดยรอบจุดผ่อนปรน บ.บุ่งคล้า
4.1.10 จุดผ่อนปรนทางการค้า ไทย-ลาว ในเขตจังหวัดนครพนม
จังหวัดนครพนม ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย โดยเขตแดนติดกับแม่น้าโขง โดย
จังหวัดมีเนื้อที่ ประมาณ 5,528.88 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 3,474,437 ไร่ พื้นที่มีลักษณะเลียบยาวตาม
แนวชายฝั่งของแม่น้าโขงประมาณ 174 กิโลเมตร เนื่องจากจังหวัดนครพนมเป็นจังหวัดที่มีเขตแดนเลียบฝั่งโขง
ทาให้ในปัจจุบันมีจุดผ่อนปรน 4 ในเขตจังหวัด รายละเอียดสามารถแสดงได้ดังเนื้อหาต่อไปนี้
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E

51.8 km
D
C
B จุดผ่านแดน อ.เมือง

นครพนม

B

จ.นครพนม (ท่าเรือ)
C จุดผ่านแดนถาวร ศุลกากร

นครพนม สะพาน 3

F
G

D จุดผ่อนปรนบ้านท่าอุเ ทน
E จุดผ่อนปรน บ้านแพง
F จุดผ่อนปรนบ้านหนาดท่า

G จุดผ่อนปรนบ้านธาตุ

สามัคคี
ข้อมูลจาก Google Map
(31/08/2021)

รูปที่ 41 แผนที่เส้นทางจากตัวจังหวัดนครพนมถึงจุดผ่านแดนในพื้นที่
จุดผ่อนปรน บ.หนาดท่า ม.2 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.นครพนม
จุดผ่อนปรนบ้านหนาดท่าเป็นจุดผ่อนปรนทางการค้า มีตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 บ้านหนาดท่า ตาบล
บ้านกลาง อาเภอเมือง จังหวัดนครพนม ตรงข้ามกับบ้านปากเป่ง แขวงคาม่วน สปป.ลาว ในสถานการณ์ปกติ
ตัวจุดผ่อนปรนเปิดทาการ สัปดาห์ละ 2 วัน คือ วันอังคารและวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา เวลา 07.30-15.00 น. เป็น
จุดผ่อนปรนที่อนุญาตเฉพาะชาวสปป.ลาวที่อาศัยอยู่บริเวณตรงข้ามจุดผ่อนปรนข้ามไปมาเพื่อซื้อขายสินค้า
อุปโภคบริโภค ในลักษณะเช้ามาเย็นกลับ ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด จึงทาให้จุดผ่อน
ปรนดังกล่าวปิดชั่วคราว
จุดผ่อนปรน บ.ดอนแพง ม.7 ต.บ้านแพง อ.บ้านแพง (ท่าเรือบ้านโพธิ์ไทร)
จุดผ่อนปรนบ้านดอนแพงเป็นจุดผ่อนปรนทางการค้าที่อนุญาตเฉพาะชาวสปป.ลาวที่อาศัย
อยู่บ ริเวณตรงข้ามจุ ดผ่ อนปรนข้ามไปมา เพื่อซื้อขายแลกเปลี่ ยนสิ นค้าอุปโภคบริโภค มีที่ ต้ั งอยู่ที่ หมู่ที่ 7
ตาบลบ้านดอนแพง อาเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม ตรงข้ามบ้านบุ่งกวาง เมืองปากกระดิ่ง แขวงบอลิคาไซ
สปป.ลาว ในสถานการณ์ปกติเปิดทาการทุกวันจันทร์ ถึง ศุกร์ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น. เป็นจุดผ่อนปรน แต่
ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด จึงทาให้จุดผ่อนปรนดังกล่าวปิดชั่วคราว
จุดผ่อนปรน บ.ธาตุพนมสามัคคี ม.2 อ.ธาตุพนม
จุดผ่อนปรนบ้านธาตุพนมสามัคคี เป็นจุดผ่อนปรนทางการค้าที่อนุญาตเฉพาะชาว สปป.ลาว
ที่อาศัยอยู่บริเวณตรงข้ามจุดผ่อนปรนข้ามไปมา เพื่อซื้อขายสินค้าอุปโภคบริโภค ในลักษณะเช้ามาเย็ นกลับ มี
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ทีต่ ั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 ตาบลบ้านธาตุพนม อาเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านปากเซ เมืองหนอง
บก แขวงคาม่วน สปป.ลาว ในสถานการณ์ปกติตัวด่านเปิดทาการสัปดาห์ละ 2 วัน คือ วันจันทร์และพฤหัสบดี
ตั้งแต่เวลา 07.00-15.00 น. แต่ ด้ว ยสถานการณ์ การแพร่ร ะบาดของเชื้ อไวรัส โควิด จึ งท าให้ จุด ผ่ อนปรน
ดังกล่าวปิดชั่วคราว
จุดผ่อนปรน บ.ท่าอุเทน ด่านศุลกากร ต.ท่าอุเทน อ.ท่าอุเทน
จุดผ่อนปรนอาเภอท่าอุเทน ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3 ตาบลท่าอุเทน อาเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
ตั้งอยู่ ต รงข้ามกั บ เมือ งหิ น บู น แขวงค าม่ ว น สปป.ลาว เปิ ด ทาการสั ป ดาห์ ล ะ 2 วัน คือ วัน จัน ทร์และวัน
พฤหัสบดี เวลา 08.00-16.00 น. เป็นจุดผ่อนปรนที่อนุญาตเฉพาะชาว สปป.ลาว ที่อาศัยอยู่บริเวณตรงข้ามจุด
ผ่อนปรนข้ามไปมาเพื่อซื้อขายสินค้าอุปโภคบริโภค ในลักษณะเช้ามาเย็นกลับ แต่ด้วยสถานการณ์ การแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด จึงทาให้จุดผ่อนปรนดังกล่าวปิดชั่วคราว
4.1.11 จุดผ่อนปรนทางการค้า ไทย-ลาว ในเขตจังหวัดอานาจเจริญ
อานาจเจริ ญ มีพื้ น ที่ทั้ งหมด 3,161.248 ตารางกิ โลเมตร เดิ มจังหวัด อานาจเจริญ ขึ้น อยู่กับ นคร
เขมราฐหรือจังหวัดอุบลราชธานีในปัจจุบัน และได้รับการประกาศจัดตั้งเป็นจังหวั ด อานาจเจริญ เมื่อวันที่ 1
ธันวาคม พ.ศ. 2536

B

จุดผ่อนปรนบ้านยักษ์ค ุ

75 km

A

อานาจเจริญ

ข้อมูลจาก Google Map
(16/03/2021)

รูปที่ 42 แผนที่เส้นทางจากตัวจังหวัดอานาจเจริญถึงจุดผ่านผ่อนปรนบ้านยักษ์คุ
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จุดผ่อนปรน บ.ยักษ์คุ อ.ชานุมาน จ.อานาจเจริญ
จุดผ่อนปรนบ้าน บ.ยักษ์คุ เป็นจุดผ่านแดนแห่งเดียวในจังหวัดอานาจเจริญ โดยเป็นจุดผ่อนที่
ยกระดับขึ้นปรนเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า โดยมีที่ตั้งอยู่ที่ บ.ยักษ์คุ อ.ชานุมาน จ.อานาจเจริญ มีชายแดน
ติดกับบ้านเหล่าหมากหูด เมืองไซพูทอง แขวงสะหวันนะเขต สปป. ลาว ที่มีลักษณะเป็นท่าเรือ เปิดทาการ 5
วันต่อสัปดาห์ คือ วันพุธ-อาทิตย์ เวลา 06.00 น. ถึงเวลา 18.00 น. จุดผ่อนปรนแห่งนี้จะมีประชาชนทั้งชาว
ไทยและชาว สปป.ลาว เดิน ทางมาเพื่อมาซื้อขายสิ นค้า โดยสิ นค้าส่ว นใหญ่ ที่ท าการค้าขาย ได้แก่ สิ น ค้า
อุปโภค-บริโภค โดยมีตลาดซื้อขายสินค้ามิไกลจากตัวจุดผ่านแดนนัก จุด ผ่อนปรนบ้านยักษ์คุเป็นหนึ่งจุดผ่อน
ปรนที่มศี ักยภาพด้านการค้าในระดับหนึ่ง

รูปที่ 43 จุดผ่อนปรน บ.ยักษ์คุ อ.ชานุมาน
โดยในปัจจุบันมีความพยายามอย่างสูงที่จะผลักดันให้เกิดยกระดับให้กลายเป็นจุดผ่านแดน
ถาวรจากคนในพื้นที่ แต่เนื่องจากการยกระดับจากจุดผ่อนปรนให้กลายเป็น จุดผ่านแดนถาวรนั้นต้องเป็นการ
ตัดสินใจร่วมระหว่างรัฐบาลของสองประเทศ ซึ่งเป็นที่น่าจับตามองว่าหากทางฝั่ง สปป.ลาว เห็นชอบอาจเกิด
การยกระดับขึ้นในอนาคตต่อไป
4.1.12 จุดผ่อนปรนทางการค้า ไทย-ลาว ในเขตจังหวัดหนองคาย
จังหวัดหนองคาย เป็นจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน เป็นจังหวัดชายแดนซึ่งมีพื้นที่ส่วน
ใหญ่ติดฝั่งแม่น้าโขง ตรงข้ามกับสปป.ลาว มีพื้นที่แคบแต่ยาว เนื่องจากจังหวัดหนองคายเป็นจังหวัดที่อยู่ติดกับ
นครหลวงเวียงจันทน์ ทาให้เป็นหนึ่งในจังหวัดที่มีความโดดเด่นทางด้านการค้าขาย และการท่องเที่ยวกับทาง
สปป.ลาว จังหวัดหนองคายมีจุดผ่านแดนถาวรในพื้นที่ จานวน 2 แห่ง คือ จุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพ
แห่งที่ 1 หนองคาย-เวียงจันทน์ และจุดผ่านแดนถาวรท่าเสด็จ และพบจุดผ่อนปรน จานวน 4 จุด คือ จุดผ่อน
ปรนบ้านเปงจาน จุดผ่อนปรนบ้านจุมพล จุดผ่อนปรนบ้านหม้อ และจุดผ่อนปรนบ้านม่วง โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้
จุดผ่อนปรนบ้านเปงจาน
จุดผ่อนปรนบ้านเปงจาน เป็นจุดผ่อนปรนทางการค้าที่เปิดขึ้นสาหรับให้ประชาชนสองฟาก
ฝั่ง ข้ามมาซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างกัน โดยสถานการณ์ปกติจุดผ่านแดนจะทาการทุกๆวันพุธ ศุกร์
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และวันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. โดยตัวจุดผ่อนปรนมีที่ตั้งอยู่ที่บ้านเปงจาน ตาบลโพนแพง อาเภอ
รัตนวาปี และในทุกๆวันอาทิตย์จะมีการเปิดตลาดนัด ซึ่งจะมีทั้งพ่อค้าชาวไทยและพ่อค้าชาว สปป.ลาว นา
สินค้าท้องถิ่นข้ามมาจาหน่ายในฝั่งไทย
D

F

28.7 km

79 km
C
E

46 km
61 km

A จุดผ่านแดนถาวรท่าเรือ

หนองคาย

BA

B จุดผ่านแดนถาวรสะพาน

หนองคาย

C จุดผ่อนปรน ตาบลจุมพล

มิตรภาพไทย ลาว

D จุดผ่อนปรน บ.เปงจาน

ต.โพนแพง อ.รัตนวาปี

E จุดผ่อนปรนด่านบ้า นหม้อ
F จุดผ่อนปรนบ้านม่วง อ.

สังคม
ข้อมูลจาก Google Map
(31/08/2021)

รูปที่ 44 แผนที่เส้นทางจากตัวจังหวัดหนองคายถึงจุดผ่านแดนในพื้นที่
จุดผ่อนปรนบ้านจุมพล
จุดผ่อนปรนบ้านจุมพล เป็นจุดผ่อนปรนทางการค้า มีที่ตั้งอยู่บริเวณหมู่ที่ 1 ตาบลจุมพล
อาเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย ตั้งอยู่ตรงข้ามกับบ้านโดนใต้ เมืองปากงึม นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว
ในสถานการณ์ปกติจุดผ่อนปรนจะเปิดทาการในทุกๆ วันอังคารและวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 08.00 น.-16.00 น.
จุดผ่อนปรนบ้านหม้อ
จุดผ่อนปรนบ้ านหม้อ เป็ นจุดผ่อนปรนทางการค้า มีที่ตั้งอยู่ที่อาเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัด
หนองคาย ตั้ ง อยู่ ต รงข้ า มกั บ ด่ า นประเพณี บ้ า นหนองดา เมื อ งสี โ คดตะบอง นครหลวงเวี ย งจั น ทน์ ใน
สถานการณ์ปกติจุดผ่อนปรนนี้จะเปิดทาการทุกๆ วันอังคาร พฤหัสบดีและวันเสาร์ ตั้งแต่ 06.00-17.00 น.

รูปที่ 45 บริเวณโดยทั่วไปของจุดผ่อนปรนบ้านหม้อ
ที่มา: สานักข่าวผู้จัดการออนไลน์ (9 ก.ค. 2561)
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จุดผ่อนปรน บ.ม่วง อ.สังคม
จุดผ่อนปรนบ้านม่วง เป็นจุดผ่อนปรนทางการค้าเพื่อสาหรับประชาชนที่อยู่บริเวณจุดผ่อน
ปรนข้ามไปมา ซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้า มีตั้งอยู่ที่บ้านม่วง อ.สังคม มีเขตติดต่อกับบ้านโคกแห่ เมืองสังทอง

รูปที่ 46 บริเวณโดยทั่วไปของจุดผ่อนปรนบ้านม่วง
ทีม่ า: ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดหนองคาย
4.2 กิจกรรมร่วมแสดงความคิดเห็นโดยคนภายในพื้นที่
ในการดาเนินกิจกรรมอย่างเป็นระบบ และลดความซ้าซ้อนของการลงพื้นที่วิจั ย อันได้แก่ การสารวจ
เก็บข้อมูล การเข้าสัมภาษณ์เชิงลึกกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ภาคการศึกษา ดังนั้นแล้ว
กาหนดการเรื่องวัน/เวลา หน่วยงานที่ขอเข้าพบเพื่อสัมภาษณ์ ประเด็นหัวข้อบทสัมภาษณ์ ลักษณะข้อมูลที่
ต้องการเก็บ และแผนการลงพื้นที่วิจัยจะต้องผ่านมติความเห็นชอบในที่ประชุมของโครงการวิจัยทุกครั้ง ดังที่
ได้กล่าวมาในการลงพื้นที่วิจัย ณ จังหวัดเชียงราย พะเยา น่าน มุกดาหาร อานาจเจริญ อุบลราชธานี ที่ผ่านมา
นั้น การเข้าพบหน่วยงานถาคเอกชน ประชาชน ภารรัฐ ภาคการศึกษา ทั้งหมดจะถูกจัดขึ้นภายใต้กิจกรรม
“การประชุมรับฟังความคิดเห็น ” ซึ่งจะถูกจัดขึ้น ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัด หรือ ห้องประชุมที่จังหวัด
นั้นๆ จัดหาให้ โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดประชุมหลัก คือ การสัมภาษณ์เก็บข้อมูลหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
โครงการวิจัยภายในจังหวัด และการรับฟังแลกเปลี่ยนข้อมูลตลอดจนความคิดเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
พื้นที่ การประชาสัมพันธ์และเปิดโอกาสให้คนภายในพื้นที่มีส่วนร่วมในกิ จกรรมงานวิจัยผ่านกิจกรรมกระดาษ
โน้ตร่วมแสดงความคิดเห็นด้านศักยภาพของจุดผ่านแดนในช่วงเวลาก่อนสิ้นสุดการประชุมที่จัดขึ้นทุกครั้ง โดย
แสดงภาพ และรายละเอียดเนื้อหาได้ดังต่อไปนี้
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รูปที่ 47 ภาพการประชุมรับฟังความคิดเห็นที่จัดขึ้น ณ จังหวัดมุกดาหาร และกิจกรรมกระดาษโน้ตร่วม
แสดงความคิดเห็นด้านศักยภาพของจุดผ่านแดน
ความคิดเห็นของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ภายในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร ผ่าน
กิจ กรรมกระดาษโน้ ตร่วมแสดงความคิดเห็ น สรุปได้ว่าจุดผ่ านแดนถาวรสะพานมิตรภาพ 2 เป็ นจุดที่ มี
ศักยภาพด้านโลจิสติกส์สูง รวมถึงยังมีศักยภาพด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว โดดเด่นกว่าจุดผ่าน
แดนถาวร และจุดผ่อนปรนในบริเวณจังหวัดใกล้เคียงทั้งหมด

รูปที่ 48 ภาพการประชุมรับฟังความคิดเห็นที่จัดขึ้น ณ จังหวัดอานาจเจริญ และกิจกรรมกระดาษโน้ต
ร่วมแสดงความคิดเห็นด้านศักยภาพของจุดผ่านแดน
ความคิดเห็นของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ภายในพื้นที่จังหวัดอานาจเจริญ ผ่าน
กิจกรรมกระดาษโน้ตร่วมแสดงความคิดเห็น สรุปได้ว่าจุดผ่อนปรนบ้านยักษ์คุ เป็นจุดที่พอจะมีมีศักยภาพ
ด้านโลจิสติกส์ การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว ในระดับปานกลาง แต่คนภายในพื้นที่มองว่าจุดผ่าน
แดนดังกล่าว มีศักยภาพในด้านอุตสาหกรรมอยู่ในระดับต่า
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รูปที่ 49 ภาพการประชุมรับฟังความคิดเห็นที่จัดขึ้น ณ จังหวัดอุบลราชธานี และกิจกรรมกระดาษโน้ต
ร่วมแสดงความคิดเห็นด้านศักยภาพของจุดผ่านแดน
ความคิดเห็นของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ภายในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ผ่าน
กิจกรรมกระดาษโน้ตร่วมแสดงความคิดเห็น สรุปได้ว่าจุดผ่านแดนถาวรช่องเม็ก เป็นจุดที่มีศักยภาพด้าน
โลจิสติกส์ และการท่องเที่ยวในระดับสูง โดยมีศักยภาพด้านการค้าการลงทุน อยู่ในระดับปานกลาง โดดเด่น
กว่าจุดผ่านแดนถาวรปากแซง และจุดผ่อนปรนในบริเวณจังหวัด ใกล้เคียงทั้งหมด ส่วนจุดผ่านแดนปากแซง
นั้นในมุมมองของคนภายในจังหวัดมองว่าเป็นจุดที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดที่สามารถส่งเสริม
และพัฒนาด้านดังกล่าวได้ในอนาคต

รูปที่ 50 ภาพการประชุมรับฟังความคิดเห็นที่จัดขึ้น ณ จังหวัดน่าน และกิจกรรมกระดาษโน้ตร่วมแสดง
ความคิดเห็นด้านศักยภาพของจุดผ่านแดน
ความคิ ดเห็ น ของหน่ ว ยงานภาครั ฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ภายในพื้ น ที่ จังหวั ดน่ าน ผ่ าน
กิ จ กรรมกระดาษโน้ ตร่ ว มแสดงความคิด เห็ น สรุปได้ ว่าจุ ดผ่ านแดนถาวรห้ ว ยโก๋ น เป็ น จุด ผ่ านแดนที่ มี
ศักยภาพทางด้านโลจิสติกส์ และการท่องเที่ยว และการค้าในระดับสูง และมีศักยภาพด้านอุตสาหกรรมใน
ระดับต่า
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รูปที่ 51 ภาพการประชุมรับฟังความคิดเห็นที่จัดขึ้น ณ จังหวัดพะเยา และกิจกรรมกระดาษโน้ตร่วม
แสดงความคิดเห็นด้านศักยภาพของจุดผ่านแดน
ความคิดเห็ น ของหน่ว ยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ภายในพื้นที่จังหวัดพะเยา ผ่ าน
กิจ กรรมกระดาษโน้ ตร่ วมแสดงความคิด เห็ น สรุป ได้ ว่าจุดผ่ านแดนถาวรบ้ านฮวก เป็ น จุดผ่ านแดนที่ มี
ศักยภาพทางด้านโลจิสติกส์ และการท่องเที่ยว อยู่ในระดับสูง และมีศักยภาพด้านการค้าในระดับปานกลาง
และอุตสาหกรรมในระดับต่า

รูปที่ 52 ภาพการประชุมรับฟังความคิดเห็นที่จัดขึ้น ณ จังหวัดเชียงราย และกิจกรรมกระดาษโน้ตร่วม
แสดงความคิดเห็นด้านศักยภาพของจุดผ่านแดน
ความคิดเห็นของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ภายในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ผ่าน
กิจกรรมกระดาษโน้ตร่วมแสดงความคิดเห็น สรุปได้ว่าจุดผ่านแดนถาวรเชียงของ (สะพานมิตรภาพแห่งที่ 4)
เป็นจุดที่มีศักยภาพด้านโลจิสติกส์ในระดับสูง และจุดผ่ านแดนที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวอยู่ในระดับสูง
คือ จุดผ่านแดนถาวรเชียงแสน
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ตารางที่ 19 ข้อคิดเห็นศักยภาพที่สาคัญของจุดผ่อนปรนจากคนภายในจังหวัด
ที่

พื้นที่ของประเทศไทย

สถานะ

ศักยภาพที่สาคัญ จาก
ข้อคิดเห็นคนในพื้นที่

จังหวัด

ที่ตั้ง

1

เชียงราย

บ.สวนดอก ม.8 ต.บ้าน
แซว อ.เชียงแสน

ปิดทาการชั่วคราว เนื่องจาก
สถานการณ์โควิด 19

ไม่มีความเห็น

2

เชียงราย

บ.แจมป๋อง ต.หลายงาว
อ.เวียงแก่น

ปิดทาการชั่วคราว เนื่องจาก
สถานการณ์โควิด 19

ไม่มีความเห็น

3

เชียงราย

บ.หาดบ้าย ต.ริมโขง อ.
เชียงของ

ปิดทาการชั่วคราว เนื่องจาก
สถานการณ์โควิด 19

ไม่มีความเห็น

4

เชียงราย

บ.ร่มทอง ต.ตับเต่า อ.
เทิง (บ.ร่มโพธิ์ทอง)

ปิดทาการ (ถาวร)

ด้านท่องเที่ยว (หาก
สนับสนุน)

5

เชียงราย

บ.ห้วยลึก ม.4 ต.ม่วง
ยาย อ.เวียงแก่น

ปิดทาการชั่วคราว เนื่องจาก
สถานการณ์โควิด 19

ไม่มีความเห็น

6

น่าน

บ.ห้วยสะแตง ต.งอบ อ.
ทุ่งช้าง

ปิดทาการ (ชั่วคราว)
รอการพิจารณาเปิดใหม่

ด้านการท่องเที่ยว

7

น่าน

บ.ใหม่ ชายแดน ต.ชน
แดน อ.สองแคว

ปิดทาการชั่วคราว เนื่องจาก
สถานการณ์โควิด 19

ด้านการท่องเที่ยว

8

อุตรดิตถ์

บ.ห้วยต่าง ม.7 ต.บ้าน
โคก อ.บ้านโคก

ปิดทาการชั่วคราว เนื่องจาก
สถานการณ์โควิด 19

ด้านการท่องเที่ยว

9

เลย

บ.เหมืองแพร่ ต.หาแห้ว
อ.นาแห้ว

ปิดทาการชั่วคราว เนื่องจาก
สถานการณ์โควิด 19

ด้านการค้าการลงทุน
และการท่องเที่ยว

10

เลย

11

เลย

บ.นาข่า ต.ปากหมัน อ.
ด่านซ้าย
บ.นากระเซ็ง ต.อาฮี อ.
ท่าลี่

ปิดทาการชั่วคราว เนื่องจาก
สถานการณ์โควิด 19
ปิดทาการชั่วคราว เนื่องจาก
สถานการณ์โควิด 19

ด้านการค้าการลงทุน
ท่องเที่ยว โลจิสติกส์
ด้านการค้าการลงทุน
ท่องเที่ยว โลจิสติกส์

12

เลย

บ.หนองผือ
ต.หนองผือ

ปิดทาการชั่วคราว เนื่องจาก
สถานการณ์โควิด 19

ด้านการค้าการลงทุน
ท่องเที่ยว โลจิสติกส์
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13

เลย

บ.อาฮี ต.อาฮี อ.ท่าลี

ปิดทาการชั่วคราว เนื่องจาก
สถานการณ์โควิด 19

ด้านการค้าการลงทุน
และการท่องเที่ยว

14

หนองคาย

บ.เปงจาน ต.โพนแพง
อ.รัตนวาปี

ปิดทาการชั่วคราว เนื่องจาก
สถานการณ์โควิด 19

ด้านการค้า และการ
ท่องเที่ยว

15

หนองคาย

ม.1 ต.จุมพล อ.โพน
พิสัย

ปิดทาการชั่วคราว เนื่องจาก
สถานการณ์โควิด 19

ด้านการค้า และการ
ท่องเที่ยว

16

หนองคาย

บ.หม้อ อ.ศรีเชียงใหม่

ปิดทาการชั่วคราว เนื่องจาก
สถานการณ์โควิด 19

ด้านการค้า และการ
ท่องเที่ยว

17

หนองคาย

บ.ม่วง อ.สังคม

ปิดทาการชั่วคราว เนื่องจาก
สถานการณ์โควิด 19

ด้านการค้า และการ
ท่องเที่ยว

18

บึงกาฬ

บ.บุ่งคล้า อ.บุ่งคล้า

ปิดทาการชั่วคราว เนื่องจาก
สถานการณ์โควิด 19

ด้านการท่องเที่ยว ด้าน
การลงทุน

19

บึงกาฬ

บ.ห้วยคาด ต.ปากคาด
อ.ปากคาด

ปิดทาการชั่วคราว เนื่องจาก
สถานการณ์โควิด 19

ด้านการท่องเที่ยว ด้าน
การลงทุน

20

นครพนม

บ.ท่าบาด ม.2 ต.บ้าน
กลาง อ.เมือง

ปิดทาการชั่วคราว เนื่องจาก
สถานการณ์โควิด 19

การค้าการลงทุน โลจิ
สติกส์

21

นครพนม

บ.ดอนแพง ม.7 ต.บ้าน
แพง อ.บ้านแพง

ปิดทาการชั่วคราว เนื่องจาก
สถานการณ์โควิด 19

การค้าการลงทุน โลจิ
สติกส์

22

นครพนม

บ้านธาตุพนมสามัคคี ม.
2 อ.ธาตุพนม

ปิดทาการชั่วคราว เนื่องจาก
สถานการณ์โควิด 19

การค้าการลงทุน ด้าน
การท่องเที่ยว

23

นครพนม

บ.ท่าอุเทน ต.ท่าอุเทน
อ.ท่าอุเทน

ปิดทาการชั่วคราว เนื่องจาก
สถานการณ์โควิด 19

การค้าการลงทุน

24

อานาจเจริญ

บ.ยักษ์คุ อ.ชานุมาน

ปิดทาการชั่วคราว เนื่องจาก
สถานการณ์โควิด 19

โลจิสติกส์ การ
ท่องเที่ยว การค้า

25

อุบลราชธานี

หน้าที่ว่าการอาเภอ
เขมราฐ (หลังเก่า)

ปิดทาการชั่วคราว เนื่องจาก
สถานการณ์โควิด 19

ไม่มีความเห็น
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26

อุบลราชธานี

บ.สอนคอน ต.สองคอน
อ.โพธิ์ไทร

ปิดทาการชั่วคราว เนื่องจาก
สถานการณ์โควิด 19

ไม่มีความเห็น

27

อุบลราชธานี

บ.คันท่าเกวียน ต.นา
โพธิ์กลาง อ.โขงเจียม

ปิดทาการชั่วคราว เนื่องจาก
สถานการณ์โควิด 19

ไม่มีความเห็น

28

อุบลราชธานี

บ.ด่านเก่า ต.โขงเจียม
อ.โขงเจียม

ปิดทาการชั่วคราว เนื่องจาก
สถานการณ์โควิด 19

ไม่มีความเห็น

29

อุบลราชธานี

บ.หนองแสง (ช่องตาอู)
ต.โพนงาม อ.บุญฑริก

ปิดทาการชั่วคราว เนื่องจาก
สถานการณ์โควิด 19

ไม่มีความเห็น

4.3 กิจกรรมร่วมแสดงความคิดเห็นโดยหน่วยงานส่วนกลาง กระทรวงต่างประเทศ กองความ
มั่นคง ศุลกากร สมช.
4.3.1 การประชุมรับฟังความคิดเห็นร่วมกับสานักงานสภาความั่นคงแห่งชาติ (สมช.)
โดยได้รับความอนุเคราะห์บทสัมภาษณ์การประชุมและข้อมูลจาก นางสาวอัญชลี ดวงแก้ว ผอ.การ
กองความมั่นคงกิจการชายแดนและประเทศรอบบ้าน ในวันที่ 29 ก.ค. 2564

รูปที่ 53 ภาพระหว่างการประชุมรับฟังความคิดเห็นร่วมกับสานักงานสภาความั่นคงแห่งชาติ (สมช.)
โดยมีประเด็นปรึกษาหารือที่สาคัญ 6 ประเด็นดังต่อไปนี้
1. ระบบและกลไกเชิงนโยบายในการส่งเสริมความมั่นคงกิจการชายแดนและประเทศรอบบ้าน
2. ทิศทางยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการพัฒนาความร่วมมือ/บูรณาการร่วมกันระหว่างประเทศ
3. แนวทางการจัดการอุปสรรคเพื่อการส่งเสริมประสิทธิภาพการพัฒนาความมั่นคงกิจการชายแดน
กับเพื่อนบ้าน
4. กฎหมาย กฎระเบียบ พิธีการ หรือระเบียบแบบแผน เพื่อการส่งเสริมความมั่นคงกิจการชายแดน
5. แนวทางการพัฒนายกระดับศักยภาพจุดผ่านแดนไทย-ลาว (ถาวรและผ่อนปรน)
6. ยุทธศาสตร์รองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต (เช่น โรคระบาด รถไฟลาว-จีน)
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4.3.2 การประชุมรับฟังความคิดเห็นร่วมกับ กองการต่างประเทศ สานักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย
โดยได้รับความอนุเคราะห์บทสัมภาษณ์การประชุมและข้อมูลจาก ร้อยตรีสรมงคล มงคละสิริ ผอ.กอง
การต่างประเทศ (ในวันที่ 30 ก.ค. 2564)

รูปที่ 54 ภาพระหว่างการประชุมรับฟังความคิดเห็นร่วมกับกองการต่างประเทศ
สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
โดยมีประเด็นปรึกษาหารือที่สาคัญ 6 ประเด็นดังต่อไปนี้
1. ระบบและกลไกเชิงนโยบายในการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือทางด้านกิจการ
ชายแดน
2. ทิศทางยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการพัฒนาความร่วมมือ/บูรณาการร่วมกันระหว่างประเทศ
3. แนวทางการจัดการอุปสรรคเพื่อการส่งเสริมประสิทธิภาพการพัฒนาด้านต่าง ๆ เช่น การค้า
ชายแดน การท่องเที่ยว ด้านอุตสาหกรรม และด้านโลจิสติกส์ เป็นต้น
4. กฎหมาย กฎระเบียบ พิธีการ หรือระเบียบแบบแผน เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือ
กิจการชายแดน
5. แนวทางการพัฒนายกระดับศักยภาพจุดผ่านแดนไทย-ลาว (ถาวรและผ่อนปรน)
6. ยุทธศาสตร์รองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต (เช่น โรคระบาด รถไฟลาว-จีน)
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4.5 บทวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อน และกลยุทธ์ด้วยหลัก SWOT และ TOWS ของจุดผ่านแดนถาวร
ในหัวข้อนี้เป็นการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาสปัญหา และอุปสรรค์ ของจุดผ่านแดนถาวรไทย-ลาว
20 จุ ด ผ่ านแดน เพื่ อ ท าการหาแนวทางการส่ งเสริม พั ฒ นา และแก้ ไขป้ อ งกั น โดยใช้ ข้ อ มู ล จาก ทบทวน
วรรณกรรม การสัมภาษณ์ หน่วยงานภาครัฐ ส่วนกลาง หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ภาค
การศึ ก ษา ในพื้ น ที่ 11 จั งหวัด ที่ มี จุ ด ผ่ านแดนไทย-ลาว ทั้ งนี้ ยั งรวมถึ งข้ อ มู ล ที่ ได้ จากสั งเคราะห์ ผ ลของ
โครงการวิจัยย่อยด้านโลจิสติกส์ ด้านการค้าการลงทุน ด้านการท่องเที่ยว ด้านอุตสาหกรรม โดยสรุปเป็นผล
การวิเคราะห์ SWOT Analysis และ TOWS Matrix แยกตามรายจังหวัด อีกทั้งยังได้แสดงภาพแผนที่จุดผ่าน
แดน ที่เกิดจากการบูรณาการข้อมูลทั้งโครงการได้แก่ ข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน เส้นทางการท่องเที่ยวเชื่อมโยง
เส้นทางโลจิสติกส์ ข้อมูลด้านการค้าการลงทุน รายละเอียดสามารถแสดงต่อไปนี้
4.5.1 จุดผ่านแดนถาวรในจังหวัดเชียงราย
ตารางที่ 20 วิเคราะห์ SWOT ของจุดผ่านแดนถาวรเชียงของ และจุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพ 4
SWOT จุดผ่านแดนถาวรเชียงของ และ จุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพ 4 จ.เชียงราย
S-Strengths: จุดแข็ง (ภายใน)
W-Weaknesses: จุดอ่อน (ภายใน)
1.มีความพร้อมในด้านโครงสร้างพื้นฐานทางโลจิสติกส์
1. บริเวณพื้นที่ไม่เหมาะสาหรับการจัดตั้งนิคม
2.มีสิ่งอานวยความสะดวกพิธีทางศุลกากรที่ทันสมัย เป็นมาตรฐาน อุตสาหกรรมเพราะใช้งบประมาณในการถมดิน
3.มีมูลค่าการค้าชายแดนที่สูง
สูงและชาวบ้านร้องเรียน
4.ทาเลที่ตั้งเหมาะสมกับการขนส่งและโลจิสติกส์
2. มีข้อจากัดด้านพื้นที่ในการพัฒนา เนื่องจากมี
5. มีความสะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวประเทศเพื่อนบ้านได้
ภาวะการต่อต้านจากชาวบ้านในการสร้างนิคม
6. อยู่ ในเส้ น ทางการค้ า และเป็ น จุ ด เชื่ อ มโยงการผ่ า นแดนของ อุตสาหกรรมเชียงของ
อาเซียน และ อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง
7. มี ศู น ย์ เปลี่ ย นถ่ า ยรู ป แบบการขนส่ งสิ น ค้ า ขนาดใหญ่ รองรั บ
การค้าการขนส่งได้ดี
O-Opportunities: โอกาส (ภายนอก)
T-Threats: อุปสรรค (ภายนอก)
1. เป็นจุดเชื่อมต่อการขนส่งไปจีนทางบก ซึ่งสามารถใช้ทางด่วนที่จีน 1. โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวก
จะสร้างใน สปป.ลาว ขึ้นไปถึงเชียงรุ้งได้
ในการขนส่งฝั่ง สปป.ลาว ชารุด
2. มีโอกาสนาเข้า–ส่งออกปริมาณสินค้าได้มากขึ้น หากเส้นทางรถไฟ 2. ยังไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้จากความร่วมมือ
(เด่นชัย–เชียงราย–เชียงของ) แล้วเสร็จ ซึ่งจะทาให้เป็นอีกหนึ่งประตู ในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขงถึงแม้ว่าเป็นจุ ด
ทางออกของจีนตอนใต้ไปยังประเทศที่สามผ่านท่าเรือกรุงเทพหรือ ผ่านแดนในข้ อ ตกลงของกลุ่ม ประเทศสมาชิ ก
แหลมฉบัง
GMS
3. สามารถใช้เส้นทางที่ประเทศจีนในการเดินทางท่องเที่ยวระหว่าง
สามประเทศได้ และเป็นโอกาสในการรับนักท่องเที่ยวจากจีนเมื่อทาง
ด่วนเสร็จ
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ตารางที่ 21 วิเคราะห์ TOWS ของจุดผ่านแดนถาวรเชียงของ และจุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพ 4
TOWS Matrix จุดผ่านแดนถาวรเชียงของ และ จุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพ 4 จ.เชียงราย
กลยุทธ์เชิงรุก (SO Strategy)
1. หาประโยชน์จากโอกาสที่จีนจะก่อสร้างทางด่วนคุนหมิง-ห้วยทราย
ในเชิงการค้า เช่นการเป็นเมืองแฝดกับเมืองเชียงรุ้ง เพื่อการท่องเที่ยว
และการค้าการขนส่ง เพื่อให้จุดผ่านแดนถาวรเชียงของเป็นประตูของสิบ
สองปันนา
2. หาวิธีการใช้ประโยชน์จากกรอบความตกลงอาเซี ยนและอนุภูมิภาค
ลุ่มแม่น้าโขงเพื่อสนับสนุนให้เกิดการระบบขนส่ง และพิธีการศุลกากรที่
สะดวกรวดเร็ว เพื่อทาให้เป็นหนึ่งในจุดผ่านแดนที่เป็นตัวเลือกหลักของ
จีน
กลยุทธ์เชิงป้องกัน (ST Strategy)
1. เร่งทาการเจรจากับประเทศในกลุ่ม GMS เพื่อให้เกิดการขนส่งผ่าน
แดนจากจีนมาไทยโดยไม่ต้องทาการขนถ่ายภายใน สปป ลาว เพื่อเข้ามา
เปลี่ยนถ่ายรูปแบบที่โครงการศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้า
เชียงของ
2. อาจมี ก ารพิ จ ารณาเพื่ อ จั ด สรรงบประมาณให้ สปป.ลาวในการ
ซ่อมแซมถนนที่เชื่อมต่อกั บทางด่วนของจีน เพื่ อให้มี ระบบการขนส่ ง
เดินทางได้ดีขึ้น

กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO Strategy)
1.หาพื้นที่อื่น ที่เหมาะสมในเชิงพื้นที่ และ
เหมาะสมกับ อุตสาหกรรมที่ นักลงทุ น จี น
สนใจ เพื่ อใช้ป ระโยชน์ จุด ผ่ านแดนเชี ย ง
ของเป็นประตูการค้าการขนส่ง

กลยุทธ์เชิงรับ (WT Strategy)
1.จัดให้มีการบูรณาการ ความต้องการของ
ชาวบ้ านและการพัฒ นาเชิ งเศรษฐกิจ ให้
สอดคล้ อ งในบริ บ ทเดี ย วกั น เพื่ อ ให้ ก าร
บริ ห ารจั ด การเมื อ งให้ เป็ น แนวเดี ย วกั น
โดยมุ่งเน้นจุดผ่านแดนเชียงของเป็นประตู
สู่การค้า การลงทุน และระบบโลจิสติกส์

ตารางที่ 22 วิเคราะห์ SWOT จุดผ่านแดนอาเภอเชียงแสน จ.เชียงราย
SWOT จุดผ่านแดนอาเภอเชียงแสน หรือจุดผ่านแดนบ้านเชียงแสน จ.เชียงราย
S-Strengths: จุดแข็ง (ภายใน)
W-Weaknesses: จุดอ่อน (ภายใน)
1.จุดท่องเที่ยวและการขนนักท่องเที่ยวไปประเทศ 1.การขนส่ งทางน้ า ที่ ข าดสิ่ ง อ านวยความสะดวก ขาด
เพื่อนบ้าน
แรงงาน เรือขนส่งสินค้า เป็นต้น
2.การท่องเที่ยวเชื่อมโยงเชิงวัฒนธรรมในเขตพื้นที่ 2.ท่าเรือเชียงแสนเป็นที่ดิน สปก.
O-Opportunities: โอกาส (ภายนอก)
T-Threats: อุปสรรค (ภายนอก)
1.การสนับสนุนจากภาครัฐในการพัฒนาการค้า
1.ร่องน้าและระดับของน้าที่ไม่สามารถบรรทุกสินค้าได้มาก
การลงทุนและโครงสร้างพื้นฐาน
2.กฎหมาย และระเบียบต่าง ๆ
2.ความร่วมมือในกลุ่มอนุภูมภิ าคลุ่มแม่น้าโขง
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ตารางที่ 23 วิเคราะห์ TOWS จุดผ่านแดนอาเภอเชียงแสน จ.เชียงราย
TOWS Matrix จุดผ่านแดนอาเภอเชียงแสน หรือจุดผ่านแดนบ้านเชียงแสน จ.เชียงราย
กลยุทธ์เชิงรุก (SO Strategy)
การพัฒนากิจกรรมทางด้านการท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยวต่าง
ๆ เส้นทางคมนาคมโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ
กลยุทธ์เชิงป้องกัน (ST Strategy)
การพัฒนาระบบการขนส่งสาธารณะ

กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO Strategy)
การพัฒนาระบบขนส่งทางน้า
กลยุทธ์เชิงรับ (WT Strategy)
การพัฒนาขยายร่องน้าสาหรับการเดินเรือ

ตารางที่ 24 วิเคราะห์ SWOT จุดผ่านแดนถาวรสามเหลี่ยมทองคา จ.เชียงราย
SWOT จุดผ่านแดนถาวรสามเหลี่ยมทองคา จ.เชียงราย
S-Strengths: จุดแข็ง (ภายใน)
W-Weaknesses: จุดอ่อน (ภายใน)
1.เป็นจุดเชื่อมต่อการขนส่งไปประเทศเพื่อนบ้าน
1.การขนส่งทางน้า ที่ขาดสิ่งอานวยความสะดวก ขาด
2.เทคโนโลยีการตรวจสอบสินค้า
แรงงาน เรือขนส่งสินค้า เป็นต้น
3.การตรวจที่ได้มาตรฐาน
2.ท่าเรือเชียงแสนเป็นที่ดิน สปก.
4.การท่องเที่ยว
O-Opportunities: โอกาส (ภายนอก)
T-Threats: อุปสรรค (ภายนอก)
1.การสนับสนุนจากภาครัฐในการพัฒนาการค้าการลงทุน
1.ร่องน้าและระดับของน้าที่ไม่สามารถบรรทุกสินค้าได้
และโครงสร้างพื้นฐาน
มาก
2.ความร่วมมือในกลุ่มอนุภูมภิ าคลุ่มแม่น้าโขง
2.กฎหมาย และระเบียบต่าง ๆ
3.การแพร่ระบาดโควิด 19

ตารางที่ 25 วิเคราะห์ TOWS จุดผ่านแดนถาวรสามเหลี่ยมทองคา จ.เชียงราย
TOWS Matrix จุดผ่านแดนถาวรสามเหลี่ยมทองคา จ.เชียงราย
กลยุทธ์เชิงรุก (SO Strategy)
การพัฒนากิจกรรมทางด้านการท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยว
ต่าง ๆ เส้นทางคมนาคมโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ
กลยุทธ์เชิงป้องกัน (ST Strategy)
การพัฒนาระบบการขนส่งสาธารณะ

กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO Strategy)
การพัฒนาระบบขนส่งทางน้า
กลยุทธ์เชิงรับ (WT Strategy)
การพัฒนาขยายร่องน้าสาหรับการเดินเรือ
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รูปที่ 55 แผนที่แสดงเส้นทางโลจิสติกส์ และการท่องเที่ยว เชื่อมโยงของจุดผ่านแดนถาวรเชียงของจุดผ่าน
แดนถาวรสะพานมิตรภาพ 4
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รูปที่ 56 แผนที่แสดงเส้นทางโลจิสติกส์ และการท่องเที่ยว เชื่อมโยงของจุดผ่านแดนถาวรเชียงของจุดผ่าน
แดนถาวร อ.เชียงแสน
116

รูปที่ 57 แผนที่แสดงเส้นทางโลจิสติกส์ และการท่องเที่ยว เชื่อมโยงของจุดผ่านแดนสามเหลี่ยมทองคา
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4.5.2 จุดผ่านแดนถาวรในจังหวัดน่าน
ตารางที่ 26 วิเคราะห์ SWOT จุดผ่านแดนบ้านห้วยโก๋น จ.น่าน
SWOT จุดผ่านแดนบ้านห้วยโก๋น จ.น่าน
S-Strengths: จุดแข็ง (ภายใน)
W-Weaknesses: จุดอ่อน (ภายใน)
1.มี เส้ นทางคมนาคมที่ สามารถเชื่อ มโยงไปสู่ ประเทศใน 1.ขาดสิ่งอานวยความสะดวกในเรื่องการขนส่งและโลจิ
แถบอินโดจีน จีนตอนใต้ และเวียดนามได้
สติกส์
2.ที่ตั้งเป็นจุดที่เหมาะสมกับเส้นทางการท่องเที่ยว การค้า 2.ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ
การลงทุน
3.เส้นทางคมนาคมขนส่งไม่สะดวกต่อการขนส่งวัตถุดิบ
และสินค้าเนื่องจากมีภูมิประเทศเป็นภูเขา
O-Opportunities: โอกาส (ภายนอก)
1. มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศลาว และสามารถเชื่อม
ต่อไปยังประเทศจีนและเวียดนามได้
2. อยู่ในเส้นทางท่องเที่ยวของชาวไทย ที่จะเดินทาง
ท่องเที่ยวต่อไปยังสถานที่ท่องเที่ยวในหลวงพระบาง สปป.
ลาว

T-Threats: อุปสรรค (ภายนอก)
1.ภัยธรรมชาติ เช่น น้าป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม
2.การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด19
3. มีการแข่งขันกับด่านพรมแดนอื่นที่เชื่อมโยงกับแขวง
ไชยยะบุรี

ตารางที่ 27 วิเคราะห์ TOWS จุดผ่านแดนบ้านห้วยโก๋น จ.น่าน
TOWS Matrix จุดผ่านแดนบ้านห้วยโก๋น จ.น่าน
กลยุทธ์เชิงรุก (SO Strategy)
กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO Strategy)
1. พั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐานเพื่ อ รองรั บ การขนส่ ง
โดยเฉพาะในเรื่องโครงข่ายทางถนนสู่ภูมิภาคต่าง ๆทั้ง
ในและต่างประเทศ เช่น สิ่งอานวยความสะดวกสาหรับ
ประชาชนผู้มาใช้บ ริการ แต่อาจไม่ต้องถึงขนาดจัดท า
เป็นคลังสินค้าและลานจอดรถขนาดใหญ่
กลยุทธ์เชิงป้องกัน (ST Strategy)
กลยุทธ์เชิงรับ (WT Strategy)
1. ยกระดับระบบคมนาคมขนส่งระหว่างประเทศ
1.พั ฒ นาความสามารถในการประสานความร่ว มมื อ และ
ดาเนินการพัฒนาด่านการค้าชายแดน
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รูปที่ 58 แผนที่แสดงเส้นทางโลจิสติกส์ และการท่องเที่ยวเชื่อมโยง ของจุดผ่านแดนบ้านห้วยโก๋น
4.5.3 จุดผ่านแดนถาวรในจังหวัด จ.มุกดาหาร
ตารางที่ 28 วิเคราะห์ SWOT จุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพ 2 (มุกดาหาร-สะหวันนะเขต)
SWOT จุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพ 2 (มุกดาหาร-สะหวันนะเขต) จ.มุกดาหาร
S-Strengths: จุดแข็ง (ภายใน)
W-Weaknesses: จุดอ่อน (ภายใน)
1. มีความความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวย 1. บริเวณพื้นที่ไม่เหมาะสาหรับการจัดตั้งอุตสาหกรรม
ทางด้านโลจิสติกส์ในระดับที่ดี
หนัก
2.สามารถขนส่ งสิ น ค้ า ไปยั งสปป.ลาว และประเทศที่ 3 2. มีข้อจากัดด้านพื้นที่ผังเมือง และการพัฒนาตัวเมือง
เวียดนาม และประเทศจีนได้
เนื่องจากผังเมืองไม่ได้ออกแบบมาให้เป็นเมืองหน้าด่าน
3. มีมูลค่าการค้าชายแดน อยู่ในระดับสูง
ตั้งแต่ต้น
4. มีการส่งออกนาเข้าสินค้า เบ็ดเตล็ดสินค้าจากประเทศจีน
โดยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 1,500 ตู้ต่อเดือน
O-Opportunities: โอกาส (ภายนอก)
T-Threats: อุปสรรค (ภายนอก)
1. มี โอกาสที่ จ ะได้ รั บ ประโยชน์ จ ากเขตเศรษฐกิ จ พิ เศษ 1. ขาดการพั ฒ นาผู้ ให้ บ ริ ก ารด้ า นการขนส่ งระหว่ า ง
สะหวั น เซโน ในด้ า นการขนส่ งระหว่า งประเทศ เมื่ อ การ ประเทศ เนื่องจากในปัจจุบัน ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ที่
ลงทุนในพื้นที่ดังกล่าวมีมากขึ้นจากนักลงทุนต่างประเทศ
ให้ บ ริ ก ารจะเน้ น ไปด้ า นพิ ธี ก ารศุ ล กากร และยั งขาด
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2. เป็ น เส้ น ทางที่ ส ามารถพั ฒ นาด้ านการท่ อ งเที่ ยวในเชิ ง
วัฒ นธรรมและสถานที่ ท่ อ งเที่ ย วระหว่ างสามประเทศได้
นอกจากนี้ ยั งสามารถพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย วเมื อ งคู่ แ ฝด
“มุกดาหาร-สะหวันนะเขต” ให้เติบโตได้
3. ด่านพรมแดนมุกดาหาร เป็นเส้นทางที่อยู่ภายใต้กรอบ
ความตกลง GMS CBTA และ ASEAN AFAGIT Protocol 1
ท าให้ มี ศั ก ยภาพ เป็ น จุ ด ผ่ า นแดนเชื่ อ มโยงตามเส้ น ทาง
EWEC ได้ ทั้ งสองฝั่ ง คื อ สปป.ลาว ไปถึ ง เมี ย นมาร์ เป็ น
โอกาสให้เกิดการค้ าระหว่างประเทศมากขึ้นโดยมีประเทศ
ไทยเป็นศูนย์กลางในการเปลี่ยนถ่ายสินค้าไปยังรูปแบบการ
ขนส่งอื่น

ความรู้ความเข้าใจในระบบการขนส่งระหว่างประเทศ
อาทิ การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ
2. กรอบความด้ ว ยการขนส่ งผ่ า นแดนและข้ า มแดน
GMS แ ล ะ ASEAN ยั ง ไ ม่ เป็ น ที่ นิ ย ม ใ ช้ แ ล ะ
ผู้ ป ระกอบการท้ อ งถิ่ น ยั งไม่ มี ค วามเข้ า ใจ จึ งยั งคงมี
อุ ป สรรคในการขนส่ งสิ น ค้ า ข้ า มแดนที่ ยั งคงเน้ น รู ป
แบบเดิม เช่น การต้องเปลี่ยนถ่ายสินค้าในฝั่ง สปป.ลาว
รวมไปถึงการประสบปัญ หาในการซ่อมรถในฝั่ง สปป.
ลาว เป็นต้น
3. วิธีการออกกฎระเบียบ วิธีปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการขนส่งข้ามแดนทั้งคนและสินค้าอยู่ในดุลยพินิ จ
ของฝั่งลาวมากกว่าฝั่งไทย
4. หากมีการขนส่งผ่านแดนจากไทยไปเวียดนามตอนใต้
เช่ น เมื อ งโฮจิ มิ น ห์ ซิ ตี้ และสามารถเลื อ กเส้ น ทางได้
ผู้ ป ระกอบการจะเลื อ กเส้ น ทาง ประเทศไทย ผ่ า น
กัมพูชา ไปยังเวียดนาม เนื่องจากระยะทางสั้นกว่า
5. จุ ด ผ่ า นแดนมุ ก ดาหารมี คู่ แ ข่ ง คื อ จุ ด ผ่ า นแดน
นครพนม เมื่อเทียบระยะทางการขนส่งสินค้าจากไทยไป
จีนตอนใต้

ตารางที่ 29 วิเคราะห์ TOWS จุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพ 2 (มุกดาหาร-สะหวันนะเขต)
TOWS Matrix จุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพ 2 (มุกดาหาร-สะหวันนะเขต) จ.มุกดาหาร
กลยุทธ์เชิงรุก (SO Strategy)
1. สนับสนุนให้นักลงทุนไทยไปประกอบการที่เขตเศรษฐกิจ
พิ เศษสะหวัน เซโน ในกลุ่ม ธุรกิ จที่ ป ระเทศไทยสู ญ เสีย สิท ธิ
ประโยชน์ทางระบบสิทธิพิเศษทั่ วไปทางภาษี GSP เพื่อการ
ส่งออก
2. สนั บ สนุ น ให้ ผู้ ป ระกอบการรถบรรทุ ก สิ น ค้ าข้ า มแดนใช้
กรอบความตกลงระหว่างประเทศ (GMS CBTA และ ACTS)
ในการดาเนินธุรกิจ จะช่วยลดต้นทุ นด้านพิธีการศุลกากรตาม
จุดผ่านแดนต่าง ๆได้
3. สนับสนุนการสร้างเครือข่ายของผู้ประกอบการขนส่งสินค้า
ผ่านแดน เพื่อให้มีการขนส่งเที่ยวกลับ
4. ส่งเสริมและผลักดันด้านการท่องเที่ยวเชื่อมโยงสามประเทศ
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กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO Strategy)
1.ควรมุ่งเน้นการพัฒนาจุดผ่านแดนตามจุดแข็ง คือ
ด้านโลจิสติกส์และด้านท่องเที่ยว มากกว่าการพัฒนา
พื้นที่ให้เป็นอุตสาหกรรม
2. การพั ฒ นาพื้ น ที่ ต้อ งมี การบู รณาการจากทุก ภาค
ส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้ อ งเพื่ อ วางแผนแก้ ไ ขปั ญ หาด้ า นการ
พัฒนาพื้นที่ และต้องมีเป้าหมายสอดคล้องกับนโยบาย
จังหวัด และส่วนกลาง

กลยุทธ์เชิงป้องกัน (ST Strategy)
1. พัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการขนส่งผ่านแดน ให้เข้าใจ
ถึ งระบบพิ ธี ก ารผ่ า นแดนตามกรอบความตกลง เพื่ อ สร้ า ง
ความสามารถในการแข่งขันกับผู้ประกอบการต่างประเทศ
2. ส่งเสริมผู้ประกอบการให้บริการการซ่อมรถใน สปป. ลาว
หรือหาพันธมิตรในเส้นทางการขนส่งเพื่อการดังกล่าว
3. เพิ่ ม ช่ อ งทางการประชาสั ม พั น ธ์ เพื่ อ ให้ ค วามรู้ ใ ห้ กั บ
ผู้ ป ระกอบการในการเตรี ย มการรั บ มื อ กั บ เหตุ ก ารณ์ ที่ ไ ม่
แน่ น อนจากวิ ก ฤติ ก ารโรคระบาด หรือ กฏระเบี ย บ วิธี ก าร
ปฏิบัติต่าง ๆของ สปป ลาว ที่อาจถูกนามาใช้ในมิติด้านต่าง ๆ
เช่น การท่องเที่ยว การขนส่ง การบริการ เป็นต้น

กลยุทธ์เชิงรับ (WT Strategy)
1. ส่งเสริมให้เกิดบริการซ่อมบารุงรถ กรณีเกิดการเสีย
ของรถที่ขนส่งเกิดขึ้น สปป.ลาว เพื่อแก้ไขปัญหา และ
เพิ่มการกระจายรายได้
2. ควรสร้างมาตรการความร่วมมือสองฝั่ง ไทย-ลาว
เพื่อให้มีทิศทางเดียวกันในทางปฏิบัติ หรือมีมาตรฐาน
เดียวกันกันหากมีสถานการณ์ ใด ๆ เช่นสถานการณ์
โรคระบาด ฯลฯ ที่อาจก่อให้เกิดอุปสรรคในการผ่าน
แดน อาทิเช่น การ เปิด-ปิดด่าน การตรวจสอบความ
ปลอดภัย เป็นต้น
3. ควรมี ก ารบู รณาการในการก าหนดพื้ น ที่ การใช้
ประโยชน์และผังเมือง เพื่อรองรับการเติบโตในอนาคต

รูปที่ 59 แผนที่แสดงเส้นทางโลจิสติกส์ และการท่องเที่ยวเชื่อมโยง
ของจุดผ่านแดนถาวรในจังหวัดมุกดาหาร

121

4.5.4 จุดผ่านแดนถาวรใน จ.อุบลราชธานี
ตารางที่ 30 วิเคราะห์ SWOT จุดผ่านแดนถาวรปากแซง จ.อุบลราชธานี
SWOT จุดผ่านแดนถาวรปากแซง จ.อุบลราชธานี
S-Strengths: จุดแข็ง (ภายใน)
W-Weaknesses: จุดอ่อน (ภายใน)
1. มีเส้นทางคมนาคมที่สามารถเชื่อมโยงไปสู่ประเทศในแถบ 1. ขาดสิ่ ง อ านวยความสะดวกในเรื่ อ งการขนส่ งและ
อินโดจีน จีนตอนใต้ และเวียดนามได้
โลจิสติกส์
2. ที่ตั้งเป็นจุดที่เหมาะสมกับเส้นทางการท่องเที่ยว
2. บุคลากรสนับสนุนไม่เพียงพอ
3. เส้นทางคมนาคมขนส่งไม่สะดวกต่อการขนส่งวัตถุดิบ
และสินค้า
4. ลักษณะพื้นที่ตั้งไม่เอื้ออานวยต่อการขนส่งทางน้า
5. โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวกไม่ดี
6. พิธีการตรวจสอบสินค้ายังไม่ทันสมัย
O-Opportunities: โอกาส (ภายนอก)
T-Threats: อุปสรรค (ภายนอก)
1. มี อ าณาเขตติ ด ต่ อ กั บ ประเทศลาว และสามารถเชื่ อ ม 1. ภัยธรรมชาติ เช่น น้าป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม
ต่อไปยังประเทศจีนและเวียดนามได้
2. การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด19
2. พื้ น ที่ อ ยู่ ใ กล้ กั บ โรงพยาบาลและสถานี ข นส่ ง อ าเภอ 3. ปริมาณการขนส่งน้อยเนื่องจากเป็นทางเรือ
เขมราฐ หาประชาชนในพื้ น ที่ สปป.ลาว ต้ อ งการในการ 4. ปัญหาความมั่นคงตามแนวชายแดน
รักษาในโรงพยาบาลของไทย
5. ระดั บ แม่ น้ าโขงที่ ไ ม่ ส ามารถควบคุ ม ได้ ซึ่ ง เป็ น
3. ความร่วมมือของกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขงและ อุปสรรคต่อการขนส่งทางน้า
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
6. โรคระบาด Covid 193.
นโยบายของรัฐในการส่งเสริมและพัฒนาประเทศด้านต่าง ๆ 7. การเดินทางท่องเที่ยวจากทาได้ยาก เนื่องจากด่ านฝั่ง
สปป.ลาว เป็นเพียงจุดผ่อนปรน

ตารางที่ 31 วิเคราะห์ TOWS จุดผ่านแดนถาวรปากแซง จ.อุบลราชธานี
TOWS Matrix จุดผ่านแดนถาวรปากแซง จ.อุบลราชธานี
กลยุทธ์เชิงรุก (SO Strategy)
1. พัฒนาการค้าท้องถิ่นระหว่างสองประเทศ

กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO Strategy)
1. พัฒนาการขนส่งทางน้าที่สามารถรองรับทั้งปริมาณการ
คมนาคมขนส่งของคนในพื้นที่และการขนส่งผู้ป่วยเพื่อการ
รักษา
กลยุทธ์เชิงป้องกัน (ST Strategy)
กลยุทธ์เชิงรับ (WT Strategy)
1. พั ฒ นาการขนส่ ง ทางเรื อ เพื่ อ รองรั บ การเดิ น ทาง 1. พัฒนาการขนส่งทางเรือเพื่อรองรับการเดินทางระหว่าง
ระหว่างประเทศ
ประเทศ
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ตารางที่ 32 วิเคราะห์ SWOT จุดผ่านแดนถาวรช่องเม็ก จ.อุบลราชธานี
SWOT จุดผ่านแดนถาวรช่องเม็ก จ.อุบลราชธานี
S-Strengths: จุดแข็ง (ภายใน)
W-Weaknesses: จุดอ่อน (ภายใน)
1. มีปริมาณการขนส่งสินค้าทั้งนาเข้าและส่งออกสูง
1. การจั ด การพื้ น ที่ ในด่ านเพื่ อ รองรับ การขนส่ งยั งไม่
2. มีระบบและวิธีการปฏิบัติงาน โครงสร้างของจุดผ่านแดน สามารถทาให้มีประสิทธิภาพได้ เนื่องจากการรุกพื้นที่
ตามมาตรฐานศุลกากร
ของชุมชน
3. เป็นจุดผ่านแดนไทยทางบกไม่มีแม่น้าขวางกั้น
2. มีการจัดสรรงบประมาณอย่างจากัด ไม่เพียงพอต่อ
4. มีเส้นทางขนส่งสินค้าที่สะดวก (จากตัวเมืองมายังด่าน)
ภารกิจที่เพิ่มขึ้น
5. เป็ น จุ ด ผ่ า นแดนที่ มี นั ก ท่ อ งเที่ ย วไทยเข้ า ออกมากใน
สถานการณ์ปกติ
O-Opportunities: โอกาส (ภายนอก)
T-Threats: อุปสรรค (ภายนอก)
1. มีโอกาสในการพัฒนาการขนส่งสินค้าข้ามแดนผ่าน สปป. 1.ต้ อ งมี ก ารเตรี ย มพื้ น ที่ จุ ด ผ่ า นแดนในการรองรั บ
ลาว ไปยังประเทศเวียดนาม และจีนได้มากขึ้น
ปริมาณการขนส่งที่มีจานวนมาก
2. รัฐให้ความสาคั ญกับการค้าชายแดนพร้อมส่งเสริมและ 2. จุดผ่านแดนไม่ได้อยู่ในกรอบความตกลงว่าด้วยการ
สนับสนุนให้มีการพัฒนา
ผ่านแดนข้ามแดน ของอาเซียนและ อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้า
3. ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งประเทศไทยกั บ สปป.ลาว ณ โขง ทาให้ไม่เป็นทางเลือกที่จะใช้จุดผ่านแดนนี้
บริ เ วณจุ ด ผ่ า นแดนช่ อ งเม็ ก เป็ น ไปด้ ว ยความราบรื่ น มี 3. มีอุปสรรคด้านการจัดการพื้นที่บริเวณด่านที่เกิดจาก
ความสัมพันธ์อันดี
กลุ่มพ่อค้าแม่ค้าบริเวณจุดผ่านแดน และยังไม่สามารถ
4. ระบบการคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ของไทยมีความ แก้ปัญหาได้
พร้อม ในขณะที่ สปป.ลาว มีการเร่งพัฒนาเช่นกัน
4. ข้อจากัดด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของระบบขนส่ ง
5. ประชาชนลาวสามารถเดิ น ทางเข้ า มาใช้ บ ริ ก ารด้ า น ข้ามแดน อาจถูกกาหนดโดย สปป.ลาว
สุขภาพในประเทศไทยได้ โดยมีระยะทางจากจุดผ่านแดนไม่ 5. ระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ของหน่ ว ยงานที่
ไกล
เกี่ยวข้องกับงานศุลกากรบางหน่วยงานและประเทศคู่ค้า
ยังไม่มีการพัฒนาระบบเชื่อมโยงอย่างมีประสิทธิภาพ

ตารางที่ 33 วิเคราะห์ TOWS จุดผ่านแดนถาวรช่องเม็ก จ.อุบลราชธานี
TOWS Matrix จุดผ่านแดนถาวรช่องเม็ก จ.อุบลราชธานี
กลยุทธ์เชิงรุก (SO Strategy)
1. จัดให้มีการพัฒนาความร่วมมือทางการค้ามากขึ้นเพื่อการ
ขนส่งไปยังประเทศที่สามรวมถึง สปป.ลาว
2. จัดให้มีการพัฒนาการท่องเที่ยวระหว่างสองเมืองให้มาก
ขึ้น
3. สนับสนุนให้มีศูนย์บริการด้านสุขภาพอย่างเต็มรูปแบบ
กลยุทธ์เชิงป้องกัน (ST Strategy)
1. ควรมีการจัดการปริมาณการขนส่งสินค้า และพื้นที่ในการ
จอดรอเพื่อส่งสินค้า
2. ต้องพิจารณาเพื่อเจรจาพหุภาคีเพื่อขอใช้กรอบการผ่าน
แดนอาเซียนและหรืออนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขงเพื่อสนับสนุน
การขนส่งผ่านแดนที่จุดผ่านแดนนี้ เพื่อสนับสนุนการเพิ่ ม
ปริมาณทางการค้า
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กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO Strategy)
1. จั ด ให้ มี พื้ น ที่ ใ กล้ ห น้ า ด่ า นเพื่ อ รองรั บ ปริ ม าณ
รถบรรทุกขนส่งอย่างเพียงพอ
2. พัฒนาการบริหารจัดการการขนส่งให้สามารถไหลไป
ได้โดยไม่เกิดการรอคอยหรือเกิดการรอคอยน้อยที่สุด
กลยุทธ์เชิงรับ (WT Strategy)
1. ควรมี ก ารจั ด ระเบี ย บการจอดรถและปริ ม าณการ
ขนส่งทั้งหมดให้สามารถข้ามไปอีกฝั่งได้อย่างสะดวก
2. ต้ อ งมี ก ารเจรจาขอพื้ น ทื่ คื น จากชาวบ้ า นและจั ด
ระเบียบการค้าหน้าจุดผ่านแดน

รูปที่ 60 แผนที่แสดงเส้นทางโลจิสติกส์ และการท่องเที่ยวเชื่อมโยง
ของจุดผ่านแดนถาวรในจังหวัดอุบลราชธานี
4.5.5 จุดผ่านแดนถาวรในจังหวัด จ.พะเยา
ตารางที่ 34 วิเคราะห์ SWOT จุดผ่านแดนถาวรบ้านฮวก จ.พะเยา
SWOT จุดผ่านแดนถาวรบ้านฮวก จ.พะเยา
S-Strengths: จุดแข็ง (ภายใน)
W-Weaknesses: จุดอ่อน (ภายใน)
1. มีปริมาณการขนส่งสินค้าที่สูง
1. การจั ด การพื้ น ที่ เ พื่ อ รองรั บ การขนส่ ง ยั ง ไม่ มี
2. มีระบบและวิธีการปฏิบัติงาน โครงสร้างของจุดผ่านแดน ประสิทธิภาพเท่าที่ควร
ตามมาตรฐานศุลกากรกาหนด
2. มีการจัดสรรงบประมาณอย่างจากัด ไม่เพียงพอต่อ
3. เป็นจุดผ่านแดนไทยทางบกไม่มีแม่น้าขวางกั้น
ภารกิจที่เพิ่มขึ้น
4. มีเส้นทางขนส่งสินค้าที่สะดวก (จากตัวเมืองมายังด่าน)
3. พื้นที่ด่านเป็นพื้นที่ของกรมอุทยานแห่งชาติ ซึ่งยังมี
กฎระเบียบในการใช้ที่ดิน
O-Opportunities: โอกาส (ภายนอก)
T-Threats: อุปสรรค (ภายนอก)
1. โอกาสในการขนส่งสินค้าข้ามแดนผ่าน สปป.ลาว ไปยัง 1. ต้ อ งมี ก ารเตรี ย มพื้ น ที่ จุ ด ผ่ า นแดนในการรองรั บ
ประเทศเวียดนาม และจีนได้
ปริมาณการขนส่งที่มีจานวนมาก
2. รัฐให้ความสาคัญกับการค้าชายแดนพร้อมส่งเสริมและ 2. มีอปุ สรรคด้านการจัดการพื้นที่บริเวณจุดผ่านแดน
สนับสนุนให้มีการพัฒนา
3. สปป. ลาวไม่ได้เปิดให้ข้ามไปวันเดียวแล้วกลับ
3. ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งประเทศไทยกั บ สปป.ลาว ณ 4. ข้อจากัดด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของระบบขนส่ง
บริ เวณด่ า นพรมแดนช่ อ งเม็ ก เป็ น ไปด้ ว ยความราบรื่ น มี และโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ
ความสัมพันธ์อันดี
5. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงานศุลกากรบางหน่วยงาน
4. ระบบการคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ของไทยมีความ และประเทศคู่ค้ายังมีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีได้ ไม่
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พร้อม ในขณะที่ สปป.ลาว ก็เร่งพัฒนาเช่นกัน
เต็มที่
5. ประชาชนทั้งสองประเทศมีวัฒนธรรมประเพณี ค่านิยมที่ 6. โรคระบาด Covid 19
คล้ายกัน
7. มีการแข่งขันกับ จุดผ่านแดนอื่นที่เชื่อมโยงกับแขวง
ไซยะบุลี

ตารางที่ 35 วิเคราะห์ TOWS จุดผ่านแดนถาวรบ้านฮวก จ.พะเยา
TOWS Matrix จุดผ่านแดนถาวรบ้านฮวก จ.พะเยา
กลยุทธ์เชิงรุก (SO Strategy)
1. พั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐานเพื่ อ รองรั บ การขนส่ ง
โดยเฉพาะในเรื่องโครงข่ายทางถนนสู่ภูมิภาคต่าง ๆ
ทั้งในและต่างประเทศ เช่น สิ่งอานวยความสะดวก
ส าหรั บ ประชาชนผู้ ม าใช้ บ ริ ก าร แต่ อ าจไม่ ต้ อ งถึ ง
ขนาดจัดทาเป็นคลังสินค้าและลานจอดรถขนาดใหญ่
กลยุทธ์เชิงป้องกัน (ST Strategy)
1. พั ฒ นาส่งเสริมการค้ าและการลงทุ น กับ ประเทศ
เพื่อนบ้านตามแนวชายแดน

กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO Strategy)
1. ปรับปรุงพัฒนาข้อกาหนด ระเบียบ กฎหมาย

กลยุทธ์เชิงรับ (WT Strategy)
1. พัฒนาสิ่งอานวยความสะดวกในการขนส่งให้มีประสิทธิภาพ
เพื่อรองรับกิจกรรมการขนส่ง

รูปที่ 61 แผนที่แสดงเส้นทางโลจิสติกส์ และการท่องเที่ยวเชื่อมโยง
ของจุดผ่านแดนบ้านฮวก
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4.2.6 จุดผ่านแดนถาวรในจังหวัดเลย
ตารางที่ 36 วิเคราะห์ SWOT จุดผ่านแดนถาวร บ.ปากห้วย จุดผ่านแดนถาวร บ.คกไผ่ และจุดผ่านแดน
ถาวรเชียงคาน
SWOT จุดผ่านแดนถาวร บ.ปากห้วย จุดผ่านแดนถาวร บ.คกไผ่ และจุดผ่านแดนถาวรเชียงคาน
S-Strengths: จุดแข็ง (ภายใน)
W-Weaknesses: จุดอ่อน (ภายใน)
1. เป็นจุดผ่านแดนถาวรที่ที่ประชาชนในพื้นที่นิยมใช้สัญจร 1. ไม่เหมาะแก่ภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ่
2. โดดเด่นด้านการท่องเที่ยว และมีสิ่งอานวยความสะดวก 2. ขาดสิ่ งอ านวยความสะดวกในเรื่ อ งการขนส่ งและ
รองรับนักท่องเที่ยวอยู่ในระดับดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งจุดผ่าน โลจิสติกส์
แดนเชียงคาน
3. บุคลากรสนับสนุนไม่เพียงพอ
4. เส้นทางคมนาคมขนส่งไม่สะดวกต่อการขนส่งวัตถุดิบ
และสินค้าจานวนมาก
5. โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวกไม่ดี
6. พิธีการตรวจสอบสินค้ายังไม่ทันสมัย
O-Opportunities: โอกาส (ภายนอก)
T-Threats: อุปสรรค (ภายนอก)
1. มี อ าณาเขตติ ด ต่ อ กั บ ประเทศลาว และสามารถเชื่ อ ม 1. การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด19
ต่อไปยังประเทศจีนและเวียดนามได้
2. การเดินทางท่องเที่ยวจากทาได้ยาก เนื่องจากด่านฝั่ง
2. พื้ น ที่ อ ยู่ ใ กล้ กั บ โรงพยาบาลและสถานี ข นส่ ง อ าเภอ สปป.ลาว เป็นเพียงจุดผ่อนปรน
เขมราฐ หาประชาชนในพื้ น ที่ สปป.ลาว ต้ อ งการในการ
รักษาในโรงพยาบาลของไทย
3. ความร่วมมือของกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขงและ
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน นโยบายของรัฐในการส่งเสริม
และพัฒนาประเทศด้านต่าง ๆ

ตารางที่ 37 วิเคราะห์ TOWS จุดผ่านแดนถาวร บ.ปากห้วย จุดผ่านแดนถาวร บ.คกไผ่ และจุดผ่านแดน
เชียงคาน
TOWS Matrix จุดผ่านแดนถาวร บ.ปากห้วย จุดผ่านแดนถาวร บ.คกไผ่ และจุดผ่านแดนถาวรเชียงคาน
กลยุทธ์เชิงรุก (SO Strategy)
1. พัฒนาการค้าท้องถิ่นระหว่างสองประเทศ

กลยุทธ์เชิงป้องกัน (ST Strategy)

กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO Strategy)
1. พัฒนาการขนส่งทางน้าที่สามารถรองรับทั้งปริมาณการ
คมนาคมขนส่งของคนในพื้นที่และการขนส่งผู้ป่วยเพื่อการ
รักษา
กลยุทธ์เชิงรับ (WT Strategy)

1. พัฒนาการขนส่งทางเรือเพื่อรองรับการเดินทาง
ระหว่างประเทศ

1. พัฒนาการขนส่งทางเรือเพื่อรองรับการเดินทางระหว่าง
ประเทศ
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ตารางที่ 38 วิเคราะห์ SWOT จุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพข้ามแม่น้าเหือง
SWOT จุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพข้ามแม่น้าเหือง (หรือจุดผ่านแดนถาวรนากระเซ็ง) จ.เลย
S-Strengths: จุดแข็ง (ภายใน)
W-Weaknesses: จุดอ่อน (ภายใน)
1. พื้นที่บริเวณจุดผ่านแดนมีความพร้อมในการพัฒนาและ 1. ไม่เหมาะแก่ภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ่
ยกระดับในการพัฒนา
2. เส้นทางมายังบริเวณด่านมีความลาดชัน เกิดอุบัติเหตุ
2. มีการบริการที่ครบวงจรในการข้ามแดนไม่ว่าจะเป็นคน บ่อยครั้ง
หรือสินค้า
3. จุดผ่านแดนมีความห่างไกลจากถนนเส้นทางหลักและ
3. มีการบริหารจัดการที่เป็นระบบ
มีความชันรถบรรทุกมักเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง
4. เทคโนโลยีการตรวจสอบสินค้า
5. มีการตรวจที่ได้มาตรฐาน
6. มีมูลค่าการค้าชายแดนที่สูง
O-Opportunities: โอกาส (ภายนอก)
1. สามารถส่งเสริมเป็นอุตสาหกรรมการเกษตรได้
2. คนรุ่นใหม่กลับมาทางานในพื้นที่ ทาให้มีแรงงานที่มีฝีมือ
ในพื้นที่เพิ่มมากขึ้น

T-Threats: อุปสรรค (ภายนอก)
1. เส้ น ทางมี ค วามลาดชั น และต้ อ งใช้ ค วามช านาญ
เส้นทางเป็นพิเศษ
2. การแพร่ระบาดโควิด 19
3. สั ญ ญาณอิ น เทอร์ เน็ ต ค่ อ นข้ างไม่ ดี ส่ งผลต่ อ ความ
ปลอดภัยระหว่างเดินทาง
4. เส้นทางถนนเป็น 2 เลน ค่อนข้างอันตราย

ตารางที่ 39 วิเคราะห์ TOWS จุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพข้ามแม่น้าเหือง

TOWS Matrix จุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพข้ามแม่น้าเหือง (หรือจุดผ่านแดนถาวรนากระเซ็ง) จ.เลย
กลยุทธ์เชิงรุก (SO Strategy)
1. ปรับปรุงเชื่อมต่อของโครงสร้างพื้นฐาน
ทางถนนให้มีความเชื่อมโยงมากขึ้น
กลยุทธ์เชิงป้องกัน (ST Strategy)
1. ส่งเสริมและสนับสนุนผลักดันโครงการต่าง ๆให้เป็น
รูปธรรมมากยิ่งขึ้น

กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO Strategy)
1. พัฒนาและยกระดับจุดผ่านแดนให้เป็นจุดแข็งที่มีศักยภาพ
ด้านโลจิสติกส์และการขนส่งให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น
กลยุทธ์เชิงรับ (WT Strategy)
1. ปรับปรุงซ่อมบารุงดูแลตัวอาคารและพื้นที่บริเวณจุดผ่าน
แดนให้เพียงพอและพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
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รูปที่ 62 แผนที่แสดงเส้นทางโลจิสติกส์ และการท่องเที่ยวเชื่อมโยงของจุดผ่านแดนในจังหวัดเลย
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4.2.7 จุดผ่านแดนถาวรในจังหวัดหนองคาย
ตารางที่ 40 วิเคราะห์ SWOT จุดผ่านแดนถาวรด่านสะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว แห่งที่ 1
SWOT จุดผ่านแดนถาวรด่านสะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว แห่งที่ 1 จ.หนองคาย
S-Strengths: จุดแข็ง (ภายใน)
W-Weaknesses: จุดอ่อน (ภายใน)
1. มีปริมาณการขนส่งสินค้าที่สูง
1. ผู้ประกอบการท่องเที่ยวขาดความพร้อมด้านภาษาใน
2. มีระบบและวิธีการปฏิบัติงาน โครงสร้างของจุดผ่านแดน การรองรับนักท่องเที่ยวจีน
ตามมาตรฐานศุลกากร
2. ระบบขนส่งสาธารณะ ภายในจังหวัดไม่เพียงพอต่อ
3. มีความพร้อมทางด้านโครงสร้างพื้น ฐานและสิ่งอานวย จานวนนักท่องเที่ยวที่อาจเพิ่มขึ้นอย่างมากในอนาคตอัน
ความสะดวกด้านศุลกากรที่ทันสมัย
ใกล้
4. มีสะพานข้ามแม่น้าโขงซึ่งเป็นหนึ่งในหัวใจการขับเคลื่อน 3. พื้ น ที่ บ ริ เวณหน้ า จุ ด ผ่ า นแดนไม่ เพี ย งพอต่ อ การ
ด้านโลจิสติกส์เชื่อมโยง
รองรับความเติบโตในอนาคต
5. ความสามารถในการรองรับปริมาณความต้องการในการ
ผ่านเข้า-ออกจุดผ่านแดน
O-Opportunities: โอกาส (ภายนอก)
T-Threats: อุปสรรค (ภายนอก)
1. โอกาสในการขนส่ งสิ น ค้ า ข้ า มแดน และผ่ า นแดน ได้ 1. ต้องการพื้นที่บริเวณโดยรอบตัวจุดผ่านแดน สาหรับ
(สปป.ลาว เวียดนาม และประเทศจีน)
การพัฒนาระบบขนส่ง เพื่อรองรับปริมาณการขนส่งที่มี
2. นโยบายของรัฐให้ความสาคัญกับการค้าชายแดนพร้อม จานวนมากในอนาคต
ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนา
2. อุปสรรคด้านการขนส่งสินค้าผ่านแดนและข้ามแดน
3. ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งประเทศไทยกั บ สปป.ลาว ณ หรือการประกอบด้านธุรกิจบริการ เนื่องจากความพร้อม
บริเวณจุดผ่านแดนเป็นไปด้วยความราบรื่น มีความสัมพันธ์ ของผู้ประกอบการในพื้นที่ปัจจุบัน อาจแข่งขันได้ยาก
อันดี
หากเทียบกับผู้ประกอบการจากประเทศจีน เช่น บริษัท
4. มีโครงการที่กาลังจะเกิดขึ้น คือ ศูนย์การคมนาคมขนส่ง ทั ว ร์ จี น ผู้ ป ระกอบการ ผู้ ผ ลิ ต สิ น ค้ าจี น ซึ่ งได้ เปรีย บ
และโลจิ ส ติ ก ส์ ข องนครหลวงเวี ย งจั น ทน์ และฝั่ งจั งหวั ด มากกว่ า ในเรื่ อ งต่ า ง ๆ เช่ น ภ าษา ความเข้ า ใจ
หนองคาย สปป.ลาว มีความพร้อม (Thanaleng Dry Port) นัก ท่ องเที่ ยวของชาวจีน ระบบบริก าร ระบบจ่ ายเงิน
5. ประชาชนทั้งสองประเทศมีวัฒนธรรมประเพณี ค่านิยมที่ เป็นต้น
คล้ายกัน
6. มีสถานีรถไฟที่สาคัญ และมีโครงการจัดสร้างรถไฟรางคู่
เชื่อมต่อระบบขนส่งทางราง หนองคาย-ของแก่นที่กาลังจะ
เกิดขึ้น
7. มี โอกาสทางการขนส่ งสิ น ค้ า กลั บ ไปจี น ผ่ า นเส้ น ทาง
รถไฟ ลาว-จีน
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ตารางที่ 41 วิเคราะห์ TOWS จุดผ่านแดนถาวรด่านสะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว แห่งที่ 1
TOWS Matrix จุดผ่านแดนถาวรด่านสะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว แห่งที่ 1 จ.หนองคาย
กลยุทธ์เชิงรุก (SO Strategy)
1. การจัดตั้งศูนย์การขนส่งสินค้า รวบรวมสินค้า
ผลิตภัณฑ์ของไทย เพื่อขนส่งไปยังยังประเทศ สปป.
ลาว เวียดนาม และจีนผ่านระบบการขนส่งทั้งทางบก
และทางราง
2. ควรมี ก ารพั ฒ นาระบบ Logistic เพื่ อ รองรับ การ
น าเข้ า และส่ งออกของสิ น ค้ า ที่ ม ากขึ้ น และจ านวน
นักท่ องเที่ยวจานวนมากที่ จะเดิ นทางมากั บเส้นทาง
รถไฟ (ลาว-จีน) เพื่อส่งเสริมการค้า การท่องเที่ยว
กลยุทธ์เชิงป้องกัน (ST Strategy)
1. ควรมีการจัดตั้งคณะกรรมการความร่วมมือระหว่าง
หน่ ว ยงานด้ า นความมั่ น คง (ไทย-ลาว – จี น เพื่ อ
ประสานงานดูแล รับมือ หรือป้องกันอาชญากรรมที่
อาจเกิดขึ้น
2. จัดทาแผนกิจกรรมโครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพจุด
ผ่านแดน

กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO Strategy)
1. สนั บ สนุ น การอบ รม ภ าษ าเตรี ย ม ความ พ ร้ อ ม ให้
ผู้ประกอบการเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวจีน
2. พิจารณาจัดตั้งสถานีขนส่งสินค้าหรือท่าเรือบกเพื่อรองรับ
ปริมาณสินค้าในอนาคต

กลยุทธ์เชิงรับ (WT Strategy)
1. ควรมี ก ารส่ ง เสริ ม ห รื อ จั ด ตั้ ง องค์ ก รเพื่ อ รวมกลุ่ ม
ผู้ประกอบการไทยภายในพื้ นที่ เช่น กลุ่ม ผู้ป ระกอบการรถ
แท็กซี่ กลุ่มผู้ประกอบการนาเที่ยว เพื่อหาแนวทางป้องกันนัก
ลงทุนจีนดึงเม็ดเงินออกไปจากคนในท้องถิ่น
2. ปรับปรุงสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่ง
สาธารณะภายในจังหวัดอย่างเร่งด่วน
3. ควรมี น โยบ ายส่ ง เสริ ม เตรี ย มความ พร้ อ มส าหรั บ
นักท่องเที่ยวที่จะเดินทางโดยเส้นทาง รถไฟ (ลาว – จีน) เช่น
พั ฒ นาทั ก ษะด้ า นภาษาการท่ อ งเที่ ย วให้ กั บ หน่ ว ยงานที่
เกี่ยวข้อง ปรับปรุงป้ายเตือนป้ายบ่งชี้สถานที่ท่องเที่ยว เพื่อ
อานวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยว
4. ควรมีการพัฒนาสิ่งอานวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว

ตารางที่ 42 วิเคราะห์ SWOT จุดผ่านแดนท่าเสด็จ อ.เมืองหนองคาย (จุดผ่านแดนท่าเรือหนองคาย)
SWOT จุดผ่านแดนท่าเสด็จ อ.เมืองหนองคาย (จุดผ่านแดนท่าเรือหนองคาย) จ.หนองคาย
S-Strengths: จุดแข็ง (ภายใน)
W-Weaknesses: จุดอ่อน (ภายใน)
1. มีแหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญในบริเวณจุดผ่านแดน
1. ผู้ประกอบการท่องเที่ยวขาดความพร้อมด้านภาษาใน
2. มี ค วามพร้ อ มมี ศั ก ยภาพมี โครงสร้ า งพื้ น ฐานด้ า นการ การรองรับนักท่องเที่ยวจีน
ท่องเที่ยว
2. ระบบขนส่งสาธารณะ ภายในจังหวัดไม่เพียงพอต่อ
3. มี ต ลาดตั้ งอยู่ ในบริ เวณใกล้ เคี ย งเป็ น แหล่ งรวมสิ น ค้ า จานวนนักท่องเที่ยวที่อาจเพิ่มขึ้นอย่างมากในอนาคตอัน
(สะดวกต่อการซื้อจับ จ่ายสาหรับนั กท่องเที่ ยว ประชาชน ใกล้
ไทย-ลาว)
3. พื้ น ที่ บ ริ เวณหน้ า จุ ด ผ่ า นแดนไม่ เพี ย งพอต่ อ การ
รองรับความเติบโตในอนาคต
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O-Opportunities: โอกาส (ภายนอก)
1. นโยบายของรัฐให้ความสาคัญกับการค้าชายแดนพร้อม
ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนา
2. ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งประเทศไทยกั บ สปป.ลาว ณ
บริเวณจุดผ่านแดนเป็นไปด้วยความราบรื่น มีความสัมพันธ์
อันดี
3. มีโครงการที่กาลังจะเกิดขึ้น คือ ศูนย์การคมนาคมขนส่ง
และโลจิ ส ติ ก ส์ ข องนครหลวงเวี ย งจั น ทน์ และฝั่ งจั งหวั ด
หนองคาย สปป.ลาว มีความพร้อม (Thanaleng Dry Port)
4. ประชาชนทั้งสองประเทศมีวัฒนธรรมประเพณี ค่านิยมที่
คล้ายกัน

T-Threats: อุปสรรค (ภายนอก)
1. ต้องการพื้นที่และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ เพื่อรองรับ
ปริมาณการขนส่ง และจานวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น
จานวนมากในอนาคต
2. อุปสรรคด้านการขนส่งสินค้าผ่านแดนและข้ามแดน
หรือการประกอบด้านธุรกิจบริการ เนื่องจากความพร้อม
ของผู้ประกอบการในพื้นที่ปัจจุบัน อาจแข่งขันได้ยาก
หากเทียบกับผู้ประกอบการจากประเทศจีน เช่น บริษัท
ทั ว ร์ จี น ผู้ ป ระกอบการ ผู้ ผ ลิ ต สิ น ค้ าจี น ซึ่ งได้ เปรีย บ
มากกว่ า ในเรื่ อ งต่ า ง ๆ เช่ น ภ าษา ค วามเข้ า ใจ
นัก ท่ องเที่ ยวของชาวจีน ระบบบริก าร ระบบจ่ ายเงิน
เป็นต้น

ตารางที่ 43 วิเคราะห์ TOWS จุดผ่านแดนท่าเสด็จ อ.เมืองหนองคาย (จุดผ่านแดนท่าเรือหนองคาย)
TOWS Matrix จุดผ่านแดนท่าเสด็จ อ.เมืองหนองคาย (จุดผ่านแดนท่าเรือหนองคาย) จ.หนองคาย
กลยุทธ์เชิงรุก (SO Strategy)
1. การจัดตั้งศูนย์การท่องเที่ยว ประสานงานอานวย
ความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวจีน

กลยุทธ์เชิงป้องกัน (ST Strategy)
1. ควรมีการจัดตั้งคณะกรรมการความร่วมมือระหว่าง
หน่ ว ยงานด้ า นความมั่ น คง (ไทย-ลาว – จี น เพื่ อ
ประสานงานดูแล รับมื อ หรือ ป้อ งกั น อาชญากรรมที่
อาจเกิดขึ้น
2. จัดทาแผนกิจกรรมโครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพจุด
ผ่านแดน

กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO Strategy)
1. สนั บ สนุ น การอบรมภ าษาเตรี ย มความพร้ อ มให้
ผู้ประกอบการเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวจีน
2. พิจารณาจัดตั้งสถานีขนส่งสินค้าหรือท่าเรือบกเพื่อรองรับ
ปริมาณสินค้าในอนาคต
กลยุทธ์เชิงรับ (WT Strategy)
1. ควรมี ก ารส่ ง เสริ ม หรื อ จั ด ตั้ ง องค์ ก รเพื่ อ รวมกลุ่ ม
ผู้ประกอบการไทยภายในพื้นที่ เช่น กลุ่มผู้ประกอบการรถ
แท็กซี่ กลุ่มผู้ประกอบการนาเที่ยว เพื่อหาแนวทางป้องกันนัก
ลงทุนจีนดึงเม็ดเงินออกไปจากคนในท้องถิ่น
2. ปรับปรุงสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่ง
สาธารณะภายในจังหวัดอย่างเร่งด่วน
3. ควรมี น โยบายส่ ง เสริ ม เตรี ย มความพร้ อ มส าหรั บ
นักท่องเที่ยวที่จะเดินทางโดยเส้นทาง รถไฟ (ลาว – จีน) เช่น
พั ฒ นาทั ก ษะด้ า นภาษาการท่ อ งเที่ ย วให้ กั บ หน่ ว ยงานที่
เกี่ยวข้อง ปรับปรุงป้ายเตือนป้ายบ่งชี้สถานที่ท่องเที่ยว เพื่อ
อานวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยว
4. ควรมีการพัฒนาสิ่งอานวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว
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รูปที่ 63 แผนที่แสดงเส้นทางโลจิสติกส์ และการท่องเที่ยวเชื่อมโยงของ จุดผ่านแดนถาวร
ในจังหวัดหนองคาย
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4.2.8 จุดผ่านแดนถาวรในจังหวัดบึงกาฬ

รูปที่ 64 แผนที่แสดงเส้นทางโลจิสติกส์ และการท่องเที่ยวเชื่อมโยงของ จุดผ่านแดนถาวร
ในจังหวัดบึงกาฬ
ตารางที่ 44 วิเคราะห์ SWOT จุดผ่านแดนอาเภอบึงกาฬ (ด่านศุลกากร ท่าแพขนานยนต์) บ.พันลา
ต.วิศิษฐ์ (ด่านตม. ท่าเรือทับฟาก) ต.บึงกาฬ อ.บึงกาฬ จ.บึงกาฬ
SWOT จุดผ่านแดนอาเภอบึงกาฬ (ด่านศุลกากร ท่าแพขนานยนต์) บ.พันลา ต.วิศิษฐ์ (ด่านตม. ท่าเรือทับฟาก)
ต.บึงกาฬ อ.บึงกาฬ จ.บึงกาฬ
S-Strengths: จุดแข็ง (ภายใน)
W-Weaknesses: จุดอ่อน (ภายใน)
1. โครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์สามารถเชื่อมโยง 1. โครงสร้ า งพื้ น ฐานยั งไม่ ส ามารถรองรั บ การขนส่ ง
ประเทศเพื่อนบ้าน
ขนาดใหญ่ได้
2. รองรับการขนส่งหลายรูปแบบ
2. ยังไม่สามารถรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมได้
เท่าที่ควร
O-Opportunities: โอกาส (ภายนอก)
T-Threats: อุปสรรค (ภายนอก)
1. กรอบความร่วมมือระหว่าง 3 ประเทศ 9 จังหวัด
1. สถานการณ์โรคระบาดโควิด 19
2. โครงการสร้างสิ่ งอานวยความสะดวกบริเวณใกล้เคี ย ง 2. ข้อจากัดต่าง ๆ ทางด้านกฎหมาย
(สะพานมิตรภาพแห่งที่ 5 )
3. ด้านผังเมือง มีการจากัดการตั้งโรงงาน
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ตารางที่ 45 วิเคราะห์ TOWS จุดผ่านแดนอาเภอบึงกาฬ (ด่านศุลกากร ท่าแพขนานยนต์) บ.พันลา ต.
วิศิษฐ์ (ด่านตม. ท่าเรือทับฟาก) ต.บึงกาฬ อ.บึงกาฬ จ.บึงกาฬ
TOWS Matrix จุดผ่านแดนอาเภอบึงกาฬ (ด่านศุลกากร ท่าแพขนานยนต์) บ.พันลา ต.วิศิษฐ์
(ด่านตม. ท่าเรือทับฟาก) ต.บึงกาฬ อ.บึงกาฬ จ.บึงกาฬ
กลยุทธ์เชิงรุก (SO Strategy)
กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO Strategy)
1. การพั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐาน เช่ น การสร้ า ง 1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบโลจิสติกส์
สะพานมิ ตรภาพไทย-ลาวแห่ งที่ 5 และโครงการ 2. การจัดทาผังเมืองที่เอื้อต่อการพัฒนาศักยภาพชายแดน
ก่อสร้างถนน
3. พัฒนาและยกระดับจุดผ่านแดนให้เป็นจุดแข็งที่มีศักยภาพ
2. การพัฒนาเส้นทางการคมนาคมเชื่อมโยงจังหวัด ด้านโลจิสติกส์และการขนส่งให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น
ต่าง ๆ
4. ปรับปรุงพัฒนาข้อกาหนด ระเบียบ กฎหมาย
3. การพั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐานบริ เวณผั งเมื อ ง
บริเวณจุดผ่านแดน
กลยุทธ์เชิงป้องกัน (ST Strategy)
กลยุทธ์เชิงรับ (WT Strategy)
1. จัดทาแผนกิจกรรมโครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพ 1. การพั ฒ นาเส้น ทางรถประจาทางเพื่ อรองรับการพั ฒ นา
จุดผ่านแดน
เมืองของจังหวัดบึงกาฬ
2. ส่งเสริมและสนับสนุนผลั กดันโครงการต่าง ๆให้ 2. ปรับปรุงซ่อมบารุงดูแลตัวอาคารและพื้นที่บริเวณจุดผ่าน
เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น
แดนให้เพียงพอและพร้อมใช้งานอยู่เสมอ

4.2.9 จุดผ่านแดนถาวรในจังหวัดนครพนม
ตารางที่ 46 วิเคราะห์ SWOT จุดผ่านแดน อ.เมืองนครพนม (ท่าเทียบเรือ ทม.นครพนม) จ.นครพนม
SWOT จุดผ่านแดน อ.เมืองนครพนม (ท่าเทียบเรือ ทม.นครพนม) จ.นครพนม
S-Strengths: จุดแข็ง (ภายใน)
W-Weaknesses: จุดอ่อน (ภายใน)
1. มี ค วามพร้ อ มมี ศั ก ยภาพมี โครงสร้ า งพื้ น ฐานด้ า นการ 1. โครงสร้ า งพื้ น ฐานยั งไม่ ส ามารถรองรั บ การขนส่ ง
ท่องเที่ยว
ขนาดใหญ่ได้
2. ไม่เหมาะกับอุตสาหกรรมหนัก
O-Opportunities: โอกาส (ภายนอก)
T-Threats: อุปสรรค (ภายนอก)
1. การส่ งเสริ ม การท่ อ งเที่ ย วของจั งหวั ด นครพนมที่ เป็ น 1. ต้องการพื้นที่และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ เพื่อรองรับ
เสมือนโอกาสคือ จังหวัดนครพนมเป็นหนึ่งในจังหวัดที่อยู่ใน ปริมาณการขนส่ง และจานวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น
แผนกรอบความร่วมมือ 3 ประเทศ 9 จังหวัด (3 Countries จานวนมากในอนาคต
9 Provinces) ซึ่ ง ไทยเกี่ ย วข้ อ ง 4 จั ง หวั ด คื อ จั ง หวั ด
หนองคาย จังหวัดสกลนคร จังหวัดนครพนม และจังหวัดบึง
กาฬ
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ตารางที่ 47 วิเคราะห์ TOWS จุดผ่านแดน อ.เมืองนครพนม (ท่าเทียบเรือ ทม.นครพนม) จ.นครพนม
TOWS Matrix จุดผ่านแดน อ.เมืองนครพนม (ท่าเทียบเรือ ทม.นครพนม) จ.นครพนม
กลยุทธ์เชิงรุก (SO Strategy)
1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยว เพื่อ
รองรับนักท่องเที่ยว และผู้สัญจรข้ามแดน
2. ควรมีการพัฒนาเส้นทางการคมนาคมเชื่อมโยงจังหวัด
ต่าง ๆ
3. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบริเวณผังเมือง บริเวณ
จุดผ่านแดน

กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO Strategy)
1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบโลจิสติกส์
2. การจัดทาผังเมืองทีเ่ อื้อต่อการพัฒนาศักยภาพชายแดน
3. พัฒนาและยกระดับด่านให้เป็นจุดแข็งที่มีศักยภาพด้าน
โลจิสติกส์และการขนส่งให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น
4. ปรับปรุงพัฒนาข้อกาหนด ระเบียบ กฎหมาย

กลยุทธ์เชิงป้องกัน (ST Strategy)
กลยุทธ์เชิงรับ (WT Strategy)
1. จัดทาแผนกิจกรรมโครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพจุด
ผ่านแดน
2. ส่งเสริมและสนับสนุนผลักดันโครงการต่าง ๆให้เป็น
รูปธรรมมากยิ่งขึ้น

ตารางที่ 48 วิเคราะห์ SWOT จุดผ่านแดนถาวรมิตรภาพ 3 (นครพนม-คาม่วน) จ.นครพนม
SWOT จุดผ่านแดนถาวรมิตรภาพ 3 (นครพนม-คาม่วน) จ.นครพนม
S-Strengths: จุดแข็ง (ภายใน)
W-Weaknesses: จุดอ่อน (ภายใน)
1. มีปริมาณการขนส่งสินค้าที่สูง
2. มีระบบและวิธีการปฏิบัติงาน โครงสร้างของจุดผ่านแดน
ตามมาตรฐานศุลกากร
3. มี ความพร้อมทางด้านโครงสร้างพื้ นฐานและสิ่ งอานวย
ความสะดวกด้านศุลกากรที่ทันสมัย
4. มีสะพานข้ามแม่น้าโขงซึ่งเป็นหนึ่งในหัวใจการขับเคลื่อน
ด้านโลจิสติกส์เชื่อมโยง
T-Threats: อุปสรรค (ภายนอก)
O-Opportunities: โอกาส (ภายนอก)
1. ต้องการพื้นที่บริเวณโดยรอบตัวจุดผ่านแดน สาหรับ
1. โอกาสในการขนส่งสินค้าข้ามแดน และผ่านแดนได้
การพัฒนาระบบขนส่ง เพื่อรองรับปริมาณการขนส่งที่มี
2. ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับ สปป. ลาว ณ
บริเวณจุดผ่านแดนเป็นไปด้วยความราบรื่น มีความสัมพันธ์ จานวนมากในอนาคต
อันดี
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ตารางที่ 49 วิเคราะห์ TOWS จุดผ่านแดนถาวรมิตรภาพ 3 (นครพนม-คาม่วน) จ.นครพนม
TOWS Matrix จุดผ่านแดนถาวรมิตรภาพ 3 (นครพนม-คาม่วน) จ.นครพนม
กลยุทธ์เชิงรุก (SO Strategy)
1. ควรมีการพัฒนาระบบ Logistics เพือ่ รองรับการ
นาเข้าและส่งออกของสินค้าที่มากขึ้น และและรองรับ
อานวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยว
กลยุทธ์เชิงป้องกัน (ST Strategy)
1. จัดทาแผนกิจกรรมโครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพจุด
ผ่านแดน

กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO Strategy)
1. พิจารณาจัดตั้งสถานีขนส่งสินค้าหรือท่าเรือบกเพื่อรองรับ
ปริมาณสินค้าในอนาคต
กลยุทธ์เชิงรับ (WT Strategy)
1. ปรับปรุงสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่ง
และสิ่งอานวยความะสะดวกอื่น ๆ

รูปที่ 65 แผนที่แสดงเส้นทางโลจิสติกส์ และการท่องเที่ยวเชื่อมโยงของ จุดผ่านแดนถาวร
ในจังหวัดนครพนม
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4.2.10 จุดผ่านแดนถาวรในจังหวัดอุตรดิตถ์
ตารางที่ 50 วิเคราะห์ SWOT จุดผ่านแดนถาวร ภูดู่ ต.ม่วงเจ็ดต้น อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์
SWOT จุดผ่านแดนถาวร ภูดู่ ต.ม่วงเจ็ดต้น อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์
S-Strengths: จุดแข็ง (ภายใน)
W-Weaknesses: จุดอ่อน (ภายใน)
1. ด้านโลจิสติกส์และเป็นจุดเชื่อมโยงการค้าและท่องเที่ยว 1. ไม่มีศุลกากรจึงเป็นปัญหาในการนาเข้าส่งออก
2. จุด ผ่านแดนถาวรภู ดู่ตั้ งอยู่ในต าแหน่ งยุ ทธศาสตร์เป็ น 2. ศักยภาพของผู้ประกอบการ
ประตูเชื่อมการค้ากับประเทศเพื่อนบ้าน
3. ด้านการจัดการยังไม่เป็นรูปธรรม
4. ด้านการพัฒนาเป็นอุตสาหกรรม
5. ปัญหาการใช้พื้นที่บริเวณจุดผ่านแดน
O-Opportunities: โอกาส (ภายนอก)
T-Threats: อุปสรรค (ภายนอก)
1. การขยายโอกาสการส่งผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับอาหารทะเลเข้า 1. สถานการณ์โรคระบาดโควิด 19
ไปขายใน สปป.ลาว
2. นโยบายต่าง ๆ ยังไม่ชัดเจนเรื่องพื้นที่และความเป็น
2. ความร่วมมือกับสปป.ลาว
มาตรฐานสากล
3. สามารถส่งเสริมเป็นอุตสาหกรรมการเกษตรได้

ตารางที่ 51 วิเคราะห์ TOWS จุดผ่านแดนถาวร ภูดู่ ต.ม่วงเจ็ดต้น อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์
TOWS Matrix จุดผ่านแดนถาวร ภูดู่ ต.ม่วงเจ็ดต้น อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์
กลยุทธ์เชิงรุก (SO Strategy)
1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
2. การทาความร่วมมือกับ สปป.ลาว

กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO Strategy)
1. การพัฒนาด่านศุลกากร
2. พั ฒ นาด้ านการจั ด การ เช่ น ระบบมาตรฐานต่ าง ๆ ให้
เป็นไปตามหลักสากล
3. พัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ
4. พัฒนาและยกระดับด่านให้เป็นจุดแข็งที่มีศักยภาพด้าน
โลจิสติกส์และการขนส่งให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น
กลยุทธ์เชิงป้องกัน (ST Strategy)
กลยุทธ์เชิงรับ (WT Strategy)
1 . ก า ร พั ฒ น า ศั ก ย ภ า พ ก า ร ท่ อ งเที่ ย ว ให้ แ ก่ 1. การพัฒนาการเชื่อมโยงระบบการขนส่งให้ครอบคลุม
ผู้ประกอบการในจังหวัด
2. การพัฒนาระบบการขนส่งสาธารณะ
2. จัดทาแผนกิจกรรมโครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพจุด 3. ปรับปรุงซ่อมบารุงดูแลตัวอาคารและพื้นที่บริเวณจุดผ่าน
ผ่านแดน
แดนให้เพียงพอและพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
3. ส่งเสริมและสนับสนุนผลักดันโครงการต่าง ๆให้เป็น
รูปธรรมมากยิ่งขึ้น
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รูปที่ 66 แผนที่แสดงเส้นทางโลจิสติกส์ และการท่องเที่ยวเชื่อมโยงของ จุดผ่านแดนถาวร
ในจังหวัดอุตรดิตถ์
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4.6 บทวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อน และกลยุทธ์ด้วยหลัก SWOT และ TOWS ของกลุ่มจุดผ่านแดน
ถาวรที่มีศักยภาพ 3 ระดับเกณฑ์การจัดกลุ่ม
กลุ่มที่ 1 จุดผ่านแดนที่มีศักยภาพสูงมาก หมายถึงจุดผ่านแดนถาวรมีทโี่ ครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวย
ความสะดวก มีสถิติสถิติการค้าการขนส่งผ่านไปยังประเทศที่ 3 เวียดนาม หรือจีน และมีโครงการพัฒนาขนาด
ใหญ่ (Mega Projects) จากรัฐ บาล หรือโครงการพัฒ นาในระดับประเทศทั้งในประเทศ และในสปป.ลาว
ตัวอย่างเช่น โครงการรถไฟลาว–จีน โครงการทางด่วนเชื่อมโยงไทย-ลาว-จีน โครงการทางด่วนเชื่อมโยงไทยลาว-เวียดนาม โครงการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ เช่น จุดเปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่ง สินค้า
เชียงของ ทางด่วนคุนหมิง เป็นต้น
กลุ่มที่ 2 จุดผ่านแดนที่มีศักยภาพสูง หมายถึงจุดผ่านแดนถาวรที่มีโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ (Mega
Projects) จากรัฐบาล ตั้งอยู่ในเขตประเทศไทย หรือสปป.ลาว ฝั่งใดฝั่งหนึ่ง เช่น เขตเศรษฐกิจพิเศษของลาว
โครงการลงทุ น สร้ างรถไฟทางคู่ เชี ย งของ โครงการจั ด สร้ างทางรถไฟทางคู่ บ้ านไผ่ -มุ ก ดาหาร-นครพนม
โครงการจัดสร้างทางด่วนโคราช-ลาตะคลองกรุงเทพ เป็นต้น
กลุ่มที่ 3 จุดผ่านแดนกลุ่มที่มีศักยภาพปานกลาง หมายถึงจุดผ่านแดนถาวรที่มีโครงการพัฒนาขนาด
เล็ก–ขนาดกลาง เพื่อพัฒ นาโครงสร้างพื้น ฐานและสิ่งอานวยความสะดวก เช่น โครงการโครงการก่อสร้าง
สะพานมิตรภาพ เป็นต้น
จุดผ่านแดนกลุ่มที่ 1 จุดผ่านแดนที่มีศักยภาพสูงมาก
1. จุดผ่านแดน อ.เชียงของ
2. จุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 1 (หนองคาย–นครหลวงเวียงจันทน์)
3. จุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 2 (มุกดาหาร-สะหวันนะเขต)
4. จุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 3 (นครพนม-คาม่วน)
5. จุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 4 (เชียงของ-ห้วยทราย)
6. จุดผ่านแดนช่องเม็ก
จุดผ่านแดนกลุ่มที่ 2 จุดผ่านแดนกลุ่มที่มีศักยภาพสูง
1. จุดผ่านแดนสามเหลี่ยมทองคา
2. จุดผ่านแดน อ.เชียงแสน
3. จุดผ่านแดนท่าเสด็จ อ.เมืองหนองคาย
4. จุดผ่านแดน อ.เมืองบึงกาฬ
5. จุดผ่านแดน อ.เมืองนครพนม (ท่าเรือ)
6. จุดผ่านแดน อ.เมืองมุกดาหาร (ท่าเรือ)
7. จุดผ่านแดนปากแซง อ.นาตาล
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รายชื่อจุดผ่านแดนกลุ่มที่ 3 จุดผ่านแดนกลุ่มที่มีศักยภาพปานกลาง
1. จุดผ่านแดน บ.ฮวก
2. จุดผ่านแดน บ.ห้วยโก๋น
3. จุดผ่านแดน ภูดู่
4. จุดผ่านแดน บ.ปากห้วย
5. จุดผ่านแดนสะพานมิตรภาพข้ามแม่น้าเหือง
6. จุดผ่านแดนเชียงคาน
7. จุดผ่านแดน บ.คกไผ่
ตารางที่ 52 วิเคราะห์ SWOT จุดผ่านแดนกลุ่มที่ 1 จุดผ่านแดนที่มีศักยภาพสูงมาก
SWOT กลุ่มที่ 1 จุดผ่านแดนที่มศี ักยภาพสูงมาก
S-Strengths: จุดแข็ง (ภายใน)
W-Weaknesses: จุดอ่อน (ภายใน)
1. มีความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความ 1. บริ เ วณ พื้ น ที่ ไ ม่ เ หมาะส าหรั บ การจั ด ตั้ ง นิ ค ม
สะดวกต่ อ การให้ บ ริก ารทั้ งด้ านการขนส่งโลจิ สติ ก ส์ การ อุตสาหกรรมหนัก
ท่องเที่ยว
2. มีข้อจากัดด้านพื้นที่ในการพัฒนา
2. มีสิ่งอานวยความสะดวกพิธีทางศุลกากรที่ทันสมัย และ
เป็นมาตรฐาน
3. มีมูลค่าการค้าชายแดนอยู่ในระดับสูง
4. มีความสะดวกในการเดินทางขนส่งสินค้า และท่องเที่ยว
ประเทศเพื่อนบ้านได้
5. อยู่ในเส้นทางการค้าและเป็นจุดเชื่อมโยงการผ่านแดน
ของอาเซียน และ อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง
6. มีความพร้อมด้านบุกคลากรในการให้บริการ.
O-Opportunities: โอกาส (ภายนอก)
T-Threats: อุปสรรค (ภายนอก)
1. สามารถใช้เป็นจุดเชื่อมต่อการขนส่งไปจีน หรือขนส่งข้าม 1. โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวกในการ
แดนไปยังแขวงอื่น ๆ หรือประเทศที่สามได้
ขนส่งฝั่ง สปป.ลาว ชารุด
2. มีโอกาสนาเข้า – ส่งออกปริมาณสินค้าได้มากขึ้น หาก 2. ยังไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้จากความร่วมมือ ต่าง ๆ
โครงการการพัฒนาสาธารณูปโภค โครงสร้ างพื้นฐานเสร็จ ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เช่น ความร่วมมือ ในกลุ่มอนุ
สิ้น เช่น โครงการจัดสร้างทางรถไฟ เส้นทางรถไฟ (เด่นชัย – ภู มิ ภ าคลุ่ ม แม่ น้ าโขง ถึ ง แม้ ว่ า เป็ น จุ ด ผ่ า นแดนใน
เชียงราย – เชียงของ) โครงการรถไฟ ความเร็วสูง (ลาว-จีน) ข้อตกลงของกลุ่มประเทศสมาชิก GMS
แล้วเสร็จ ซึ่งจะทาให้เป็นอีกหนึ่งประตูทางออกของจีนตอน
ใต้ไปยังประเทศที่สามผ่านท่าเรือกรุงเทพหรือแหลมฉบัง
3. สามารถใช้เส้นทางที่ประเทศจีนในการเดินทางท่องเที่ยว
เชื่ อ มโยงระหว่ า งประเทศได้ และเป็ น โอกาสในการรั บ
นักท่องเที่ยวจากจีน
4. มีนโยบายของรัฐให้ความสาคัญกับการค้าชายแดนพร้อม
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ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนา
5. ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งประเทศไทยกั บ สปป.ลาว ณ
บ ริ เ วณ ด่ าน พ รม แ ด น เป็ น ไป ด้ วย ค วาม ร าบ รื่ น มี
ความสัมพันธ์อันดี

ตารางที่ 53 วิเคราะห์ TOWS Matrix จุดผ่านแดนกลุ่มที่ 1 จุดผ่านแดนที่มีศักยภาพสูงมาก
TOWS Matrix SWOT กลุ่มที่ 1 จุดผ่านแดนที่มีศักยภาพสูงมาก
กลยุทธ์เชิงรุก (SO Strategy)
1. หาประโยชน์จากโอกาสที่โครงการการพัฒนาขนาดใหญ่ที่เกิดขึ้นแล้วและกาลังจะเกิดขึ้น
เช่น การเป็นเมืองแฝดกับเมืองเชียงรุ้ง เพื่อการท่องเที่ยวและการค้าการขนส่ง เพื่อให้จุดผ่าน
แดนถาวรเชียงของเป็นประตูของสิบสองปันนา
2. ส่งเสริมหาวิธีการใช้ประโยชน์จากกรอบความตกลงต่าง ๆที่ได้ทา หรือเป็นสมาชิก เช่น
กรอบความตกลงอาเซียนและอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขงเพื่อสนับสนุนให้เกิดการระบบขนส่ง
และพิธีการศุลกากรที่สะดวกรวดเร็ว เพื่อทาให้เป็นหนึ่งในจุดผ่านแดนที่เป็นตัวเลือกหลักของ
จีน และภูมิภาค
3. ควรมีการจัดตั้งศูนย์การขนส่งสินค้า รวบรวมสินค้าผลิตภัณฑ์ของไทย เพื่อขนส่งไปยังยัง
ประเทศ สปป.ลาว เวียดนาม และจีนผ่านระบบการขนส่งทั้งทางบก และทางราง
4. ควรมีการพัฒนาระบบ Logistics เพื่อรองรับการนาเข้าและส่งออกของสินค้า ที่มากขึ้น
และจานวนนักท่องเที่ยวจานวนมากที่จะเดินทางมากับเส้นทางรถไฟ (ลาว-จีน) เพื่อส่งเสริม
การค้า การท่องเที่ยว
กลยุทธ์เชิงป้องกัน (ST Strategy)
1. เร่งทาการเจรจากับประเทศในกรอบข้อตกลงต่าง ๆ เพื่อให้เกิดผลลัพธ์และแผนปฏิบัติได้
อย่างทันท่วงทีตามโอกาสและสถานการณ์ เช่น กรองข้อตกลง GMS เพื่อให้เกิดการขนส่งผ่าน
แดนจากจีนมาไทยโดยไม่ต้องทาการขนถ่ายภายใน สปป. ลาว เพื่อเข้ามาเปลี่ยนถ่ายรูปแบบ
ที่โครงการศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้าเชียงของ เป็นต้น
2. ผลักดันการพิจารณาเพื่อจัดสรรงบประมาณให้ สปป. ลาว ในการซ่อมแซมถนนที่เชื่อมต่อ
กับทางด่วนเส้นอื่นที่เชื่อมโยง การเดินทางระหว่างประเทศให้ดีขึ้น กับหน่วยงานหรือองค์กร
ด้านเงินทุนที่เกี่ยวข้อง
3. การจัดตั้งศูนย์การท่องเที่ยว ประสานงานอานวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวจีน
4. ควรมีการจัดตั้งคณะกรรมการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานด้านความมั่นคง (ไทย-ลาว –
จีนเพื่อประสานงานดูแล รับมือ หรือป้องกันอาชญากรรมที่อาจเกิดขึ้น
5. จัดทาแผนกิจกรรมโครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพจุดผ่านแดน
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ก ล ยุ ท ธ์ เชิ งแ ก้ ไข (WO
Strategy)
1. หาพื้นที่อื่น ที่เหมาะสมใน
เชิ งพื้ น ที่ และเหมาะสมกั บ
อุตสาหกรรมที่นักลงทุน จาก
ป ร ะ เ ท ศ อื่ น ที่ ส น ใ จ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักลงทุ น
จ าก ป ร ะ เท ศ จี น เพื่ อ ใช้
ประโยชน์ จุ ด ผ่ านแดนถาวร
เหล่ า นั้ น เป็ น ประตู ก ารค้ า
การขนส่ ง การท่ อ งเที่ ย ว
การค้าการลงทุน
ก ล ยุ ท ธ์ เ ชิ ง รั บ ( WT
Strategy)
1. จั ด ให้ มี ก ารบู ร ณ าการ
ความต้ อ งการของชาวบ้ า น
และการพัฒนาเชิงเศรษฐกิจ
ให้ ส อ ด ค ล้ อ ง ใน บ ริ บ ท
เดี ย วกั น เพื่ อ ให้ ก ารบริ ห าร
จั ด ก ารเมื อ งให้ เป็ น แ น ว
เดี ยวกั น โดยมุ่ งเน้ น จุด ผ่ า น
แดนที่สาคัญเหล่านี้เป็นประตู
สู่ ก ารค้ า การลงทุ น และ
ร ะ บ บ โ ล จิ ส ติ ก ส์ เพื่ อ
ประโยชน์ทางเศรษกิจ ความ
มั่นคง ความมั่งคั่ง และความ

TOWS Matrix SWOT กลุ่มที่ 1 จุดผ่านแดนที่มีศักยภาพสูงมาก
ยั่งยืนสืบไป
2. ควรมี ก ารส่ ง เสริ ม หรื อ
จั ด ตั้ ง องค์ ก รเพื่ อ รวมกลุ่ ม
ผู้ ป ระกอบการไทยภายใน
พื้ น ที่ เ ช่ น ก ลุ่ ม
ผู้ประกอบการรถแท็กซี่ กลุ่ม
ผู้ประกอบการน าเที่ ยว เพื่ อ
หาแนวทางป้องกันนักลงทุน
ต่ า งชาติ ดึ ง เม็ ด เงิ น ออกไป
จากคนในท้องถิ่น
3. ปรั บ ปรุ ง สนั บ สนุ น การ
พั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐาน
ระบบขนส่งสาธารณะภายใน
จั ง หวั ด อย่ า งเร่ ง ด่ ว น เพื่ อ
รองรับนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น
ในอนาคต
4. ควรมี น โยบายส่ ง เสริ ม
เตรี ย มความพร้ อ มส าหรั บ
นักท่องเที่ยวที่จะเดินทางโดย
เส้ น ทาง รถไฟ (ลาว – จี น )
เช่น พัฒนาทักษะด้านภาษา
ก า ร ท่ อ ง เ ที่ ย ว ใ ห้ กั บ
ห น่ ว ย ง า น ที่ เกี่ ย ว ข้ อ ง
ปรับ ปรุ งป้ ายเตือ นป้ ายบ่ งชี้
สถานที่ท่องเที่ยว เพื่ออานวย
ค ว า ม ส ะ ด ว ก ใ ห้ กั บ
นักท่องเที่ยว
5. ควรมีการพัฒนาสิ่งอานวย
ค ว า ม ส ะ ด ว ก ด้ า น ก า ร
ท่องเที่ยว

ตารางที่ 54 วิเคราะห์ SWOT จุดผ่านแดนกลุ่มที่ 2 จุดผ่านแดนกลุ่มที่มีศักยภาพสูง
SWOT จุดผ่านแดนกลุม่ ที่ 2 จุดผ่านแดนกลุ่มทีม่ ีศักยภาพสูง
S-Strengths: จุดแข็ง (ภายใน)
W-Weaknesses: จุดอ่อน (ภายใน)
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1. มีปริมาณการขนส่งสินค้าทั้งนาเข้าและส่งออกสูง
2. มีระบบและวิธีการปฏิบัติงาน โครงสร้างของจุดผ่านแดน
ตามมาตรฐานศุลกากร
3. เป็นจุดผ่านแดนไทยทางบกไม่มีแม่น้าขวางกั้น
4. มีเส้นทางขนส่งสินค้าที่สะดวก (จากตัวเมืองมายังด่าน)
5. เป็ น จุ ด ผ่ า นแดนที่ มี นั ก ท่ อ งเที่ ย วไทยเข้ า ออกมากใน
สถานการณ์ปกติ
O-Opportunities: โอกาส (ภายนอก)
1. มีโอกาสในการพัฒนาการขนส่งสินค้าข้ามแดนผ่าน สปป.
ลาว ไปยังประเทศเวียดนาม และจีนได้มากขึ้น
2. รัฐให้ความสาคัญกับการค้าชายแดนพร้อมส่งเสริมและ
สนับสนุนให้มีการพัฒนา
3. ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งประเทศไทยกั บ สปป.ลาว ณ
บริเวณจุดผ่านแดนถาวรช่องเม็กเป็นไปด้วยความราบรื่น มี
ความสัมพันธ์อันดี
4. ระบบการคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ของไทยมีความ
พร้อม ในขณะที่ สปป.ลาว มีการเร่งพัฒนาเช่นกัน
5. ประชาชนลาวสามารถเดิ น ทางเข้ า มาใช้ บ ริ ก ารด้ า น
สุขภาพในประเทศไทยได้ โดยมีระยะทางจากจุดผ่านแดนไม่
ไกล

1. การจัดการพื้นที่จุดผ่านแดนพื่อรองรับการขนส่งยังไม่
สามารถทาให้มีประสิทธิภาพได้ เนื่องจากการรุกพื้นที่
ของชุมชน
2. มีการจัดสรรงบประมาณอย่างจากัด ไม่เพียงพอต่อ
ภารกิจที่เพิ่มขึ้น

T-Threats: อุปสรรค (ภายนอก)
1. ต้ อ งมี ก ารเตรี ย มพื้ น ที่ จุ ด ผ่ า นแดนในการรองรั บ
ปริมาณการขนส่งที่มีจานวนมาก
2. จุดผ่านแดนไม่ได้อยู่ในกรอบความตกลงว่าด้วยการ
ผ่านแดนข้ามแดน ของอาเซียนและ อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้า
โขง ทาให้ไม่เป็นทางเลือกที่จะใช้จุดผ่านแดนนี้
3. มีอุปสรรคด้านการจัดการพื้นที่บริเวณจุดผ่านแดนที่
เกิดจากกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าบริเวณจุดผ่านแดน และยังไม่
สามารถแก้ปัญหาได้
4. ข้อจากัดด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของระบบขนส่ง
ข้ามแดน อาจถูกกาหนดโดย สปป.ลาว
5. ระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ของหน่ ว ยงานที่
เกี่ยวข้องกับงานศุลกากรบางหน่วยงานและประเทศคู่ค้า
ยังไม่มีการพัฒนาระบบเชื่อมโยงอย่างมีประสิทธิภาพ

ตารางที่ 55 วิเคราะห์ TOWS จุดผ่านแดนกลุ่มที่ 2 จุดผ่านแดนกลุ่มที่มีศักยภาพสูง
TOWS Matrix จุดผ่านแดนกลุ่มที่ 2 จุดผ่านแดนกลุ่มทีม่ ีศักยภาพสูง
กลยุทธ์เชิงรุก (SO Strategy)
1. จัดให้มีการพัฒนาความร่วมมือทางการค้ามากขึ้นเพื่อการ
ขนส่งไปยังประเทศที่สามรวมถึง สปป.ลาว
2. จัดให้มีการพัฒนาการท่องเที่ยวระหว่างสองเมืองให้มาก
ขึ้น
3. สนับสนุนให้มีศูนย์บริการด้านสุขภาพอย่างเต็มรูปแบบ
กลยุทธ์เชิงป้องกัน (ST Strategy)
1. ควรมีการจัดการปริมาณการขนส่งสินค้า และพื้นที่ในการ
จอดรอเพื่อส่งสินค้า
2. ต้องพิจารณาเพื่อเจรจาพหุภาคีเพื่อขอใช้กรอบการผ่าน
แดนอาเซียนและหรืออนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขงเพื่อสนับสนุน
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กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO Strategy)
1. จัดให้มีพื้นที่ใกล้หน้า จุดผ่านแดนเพื่อรองรับปริมาณ
รถบรรทุกขนส่งอย่างเพียงพอ
2. พัฒนาการบริหารจัดการการขนส่งให้สามารถไหลไป
ได้โดยไม่เกิดการรอคอยหรือเกิดการรอคอยน้อยที่สุด
กลยุทธ์เชิงรับ (WT Strategy)
1. ควรมี ก ารจั ด ระเบี ย บการจอดรถและปริ ม าณการ
ขนส่งทั้งหมดให้สามารถข้ามไปอีกฝั่งได้อย่างสะดวก
2. ต้ อ งมี ก ารเจรจาขอพื้ น ที่ คื น จากชาวบ้ า นและจั ด
ระเบียบการค้าหน้าจุดผ่านแดน

การขนส่งผ่านแดนที่จุดผ่านแดนนี้ เพื่อสนับสนุนการเพิ่ ม
ปริมาณทางการค้า

ตารางที่ 56 วิเคราะห์ SWOT จุดผ่านแดนกลุ่มที่ 3 จุดผ่านแดนกลุ่มที่มีศักยภาพปานกลาง
SWOT จุดผ่านแดนกลุ่มที่ 3 จุดผ่านแดนกลุ่มที่มีศักยภาพปานกลาง
S-Strengths: จุดแข็ง (ภายใน)
W-Weaknesses: จุดอ่อน (ภายใน)
1. มี เส้ น ทางคมนาคมที่ ส ามารถเชื่ อ มโยงไปสู่ 1. ขาดสิ่งอานวยความสะดวกในเรื่องการขนส่งและ โลจิสติกส์
ประเทศในแถบ อิ น โดจี น จี น ตอนใต้ และ 2. บุคลากรสนับสนุนไม่เพียงพอ
เวียดนามได้
3. เส้นทางคมนาคมขนส่งไม่สะดวกต่อการขนส่งวัตถุดิบและสินค้า
2. ที่ ตั้ ง เป็ นจุ ด ที่ เ ห มาะสมกั บ เส้ น ทางการ 4. ลักษณะพื้นที่ตั้งไม่เอื้ออานวยต่อการขนส่งทางน้า
ท่องเที่ยว
5. โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวกไม่ดี
6. พิธีการตรวจสอบสินค้ายังไม่ทันสมัย
O-Opportunities: โอกาส (ภายนอก)
T-Threats: อุปสรรค (ภายนอก)
1. มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศลาว และสามารถ 1. การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด19
เชื่อมต่อไปยังประเทศจีนและเวียดนามได้
2. ปริมาณการขนส่งน้อยเนื่องจากเป็นทางเรือ
2. ความร่วมมือของกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้า 3. ปัญหาความมั่นคงตามแนวชายแดน
โขงและการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
4. ระดับแม่น้าโขงที่ไม่สามารถควบคุ มได้ ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการ
ขนส่งทางน้า
5. โรคระบาด Covid 19
6. การเดินทางท่องเที่ยวจากทาได้ยาก เนื่องจากด่านฝั่งสปป.ลาว
เป็นเพียงจุดผ่อนปรน

ตารางที่ 57 วิเคราะห์ TOWS จุดผ่านแดนกลุ่มที่ 3 จุดผ่านแดนกลุ่มที่มีศักยภาพปานกลาง
TOWS Matrix จุดผ่านแดนกลุ่มที่ 3 จุดผ่านแดนกลุ่มทีม่ ีศักยภาพปานกลาง
กลยุทธ์เชิงรุก (SO Strategy)
1. พัฒนาการค้าท้องถิ่นระหว่างสองประเทศ

กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO Strategy)
1. พัฒนาการขนส่งทางน้าที่สามารถรองรับทั้งปริมาณการ
คมนาคมขนส่งของคนในพื้นที่และการขนส่งผู้ ป่วยเพื่อการ
รักษา
กลยุทธ์เชิงป้องกัน (ST Strategy)
กลยุทธ์เชิงรับ (WT Strategy)
1. พั ฒ นาการขนส่ ง ทางเรื อ เพื่ อ รองรั บ การเดิ น ทาง 1. พัฒนาการขนส่งทางเรือเพื่อรองรับการเดินทางระหว่าง
ระหว่างประเทศ
ประเทศ
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4.7 ผลการจัดลาดับความสาคัญจุดผ่านแดนถาวรชายแดนไทย-ลาว
เพื่อนาไปสู่การพัฒนาศักยภาพจุดผ่านแดนถาวรชายแดนไทย-ลาว การศึกษาครั้งนี้คณะวิจัยได้ทา
การจั ดล าดับ ความส าคัญ ในแต่ ล ะด้าน และจัด ล าดั บความส าคัญ ของจุดผ่ านแดนถาวรไทย-ลาว โดยใช้
กระบวนการล าดั บ ชั้ น เชิ ง วิ เคราะห์ (Analytic Hierarchy Process: AHP) เป็ น เครื่อ งมื อ ในการวิ เคราะห์
ร่ ว มกั บ ผลการประเมิ น ศั ก ยภาพและการจั ด ล าดั บ ความส าคั ญ ด้ านโลจิ ส ติ ก ส์ ด้ านการท่ อ งเที่ ย ว ด้ า น
อุตสาหกรรม และด้านการค้าการลงทุน ผลที่ได้มีดังนี้
4.7.1 ผลการจัดลาดับความสาคัญในแต่ละด้านของจุดผ่านแดนถาวรชายแดนไทย-ลาว
ผลการจัดลาดับความสาคัญในแต่ละด้านของจุดผ่านแดนถาวรชายแดนไทย-ลาว แยกตามรายด่าน
แสดงได้ดังต่อไปนี้
1) จุดผ่านแดนถาวรเชียงของ และ จุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพแห่งที่ 4
ผลจากการประเมิน น้ าหนั กความสาคัญ ในแต่ล ะด้านของจุดผ่านแดนถาวรเชียงของ จังหวัด
เชีย งราย และทาการวิเคราะห์ อัตราความสอดคล้อง (Consistency Ratio: CR) ได้ค่าน้อยกว่า 0.1 พบว่า
ด้านที่ ส าคั ญ มากที่ สุ ด ของจุ ด ผ่ านแดนถาวรเชี ย งของ คื อ ด้านโลจิส ติ ก ส์ แ ละด้ านท่ องเที่ ย ว ซึ่ งมี น้ าหนั ก
ความสาคัญเท่ากัน โดยมีค่าเท่ากับ 0.327 หรือมีความสาคัญคิดเป็นร้อยละ 32.7 รองลงมาคือ ด้านการค้าการ
ลงทุน มีน้าหนักความสาคัญ เท่ากับ 0.308 และด้านอุตสาหกรรมมีความสาคัญน้อยที่สุด โดยมีความสาคัญ
เพียงร้อยละ 3.9 เท่านั้น รายละเอียดดังตารางที่ 58 และ ตารางที่ 59
ตารางที่ 58 แสดงผลการวิเคราะห์น้าหนักความสาคัญ จุดผ่านแดนถาวรเชียงของ และ จุดผ่านแดนถาวร
สะพานมิตรภาพ 4
ด้าน
โลจิสติกส์
ท่องเที่ยว
อุตสาหกรรม
การค้าการลงทุน

โลจิสติกส์ ท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การค้าการลงทุน
0.32
0.32
0.35
0.32
0.32
0.32
0.35
0.32
0.04
0.04
0.03
0.04
0.32
0.32
0.27
0.32
1.00
1.00
1.00
1.00

รวม
1.31
1.31
0.15
1.23
4.00

ค่าน้าหนัก
0.327
0.327
0.039
0.307
1.00

ตารางที่ 59 แสดงการจัดลาดับความสาคัญ จุดผ่านแดนถาวรเชียงของ และ จุดผ่านแดนถาวรสะพาน
มิตรภาพ 4
ด้าน

น้าหนักความสาคัญ
145

ลาดับความสาคัญ

CR

โลจิสติกส์

0.327

1

ท่องเที่ยว

0.327

1

อุตสาหกรรม

0.039

3

การค้าการลงทุน

0.307

2

0.003

อย่างไรก็ตามจากการศึกษาพบว่า จุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพ 4 มีลาดับความสาคัญในด้านโล
จิสติกส์ ด้านท่องเที่ยว ด้านอุตสาหกรรม และด้านการค้าการลงทุนไม่แตกต่างจากจุดผ่านแดนถาวรเชียงของ
นั่นคือ ด้านที่สาคัญมากที่สุดของจุดผ่านแดนถาวรเชียงของ คือด้านโลจิสติกส์และด้านท่องเที่ยว รองลงมาคือ
ด้านการค้าการลงทุน และด้านอุตสาหกรรมมีความสาคัญน้อยที่สุด
2) จุดผ่านแดนอาเภอเชียงแสน หรือจุดผ่านแดนบ้านเชียงแสน และสามเหลี่ยมทองคา
ผลจากการวิเคราะห์ ความสาคัญในแต่ละด้านของจุดผ่านแดนบ้านเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
และทาการวิเคราะห์อัตราความสอดคล้อง (Consistency Ratio: CR) ได้ค่าน้อยกว่า 0.1 พบว่า ด้านที่สาคัญ
มากที่สุ ด ของจุ ด ผ่ านแดนบ้ านเชีย งแสน คือด้านท่องเที่ ยว ซึ่งมี น้าหนั กความส าคัญ เท่ ากัน เท่ ากับ 0.378
รองลงมาคื อ ด้ า นโลจิ ส ติ ก ส์ แ ละด้ า นการค้ า การลงทุ น มี น้ าหนั ก ความส าคั ญ เท่ า กั บ 0.317 และ 0.269
ตามล าดับ ในขณะที่ ด้านอุตสาหกรรมมีความสาคัญ น้ อยที่สุ ด โดยมีความส าคัญ เพียงร้อยละ 3.4 เท่านั้ น
รายละเอียดดัง ตารางที่ 60 และตารางที่ 61
ตารางที่ 60 แสดงผลการวิเคราะห์น้าหนักความสาคัญ จุดผ่านแดนบ้านเชียงแสน และสามเหลี่ยมทองคา
ด้าน
โลจิสติกส์
ท่องเที่ยว
อุตสาหกรรม
การค้าการลงทุน

โลจิสติกส์ ท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การค้าการลงทุน
0.32
0.38
0.32
0.24
0.32
0.38
0.32
0.49
0.04
0.05
0.04
0.03
0.32
0.19
0.32
0.24
1.00
1.00
1.00
1.00

รวม
1.27
1.51
0.14
1.08
4.00

ค่าน้าหนัก
0.317
0.378
0.036
0.269
1.00

ตารางที่ 61 แสดงการจัดลาดับความสาคัญ จุดผ่านแดนบ้านเชียงแสน และสามเหลี่ยมทองคา
ด้าน
โลจิสติกส์

น้าหนักความสาคัญ

ลาดับความสาคัญ

0.317

2
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CR
0.022

ท่องเที่ยว

0.378

1

อุตสาหกรรม

0.036

4

การค้าการลงทุน

0.269

3

อย่ างไรก็ตามจากการศึกษาพบว่า จุดผ่ านแดนสามเหลี่ยมทองคา จังหวัดเชียงราย มีล าดั บ
ความสาคัญในด้านโลจิสติกส์ ด้านท่องเที่ยว ด้านอุตสาหกรรม และด้านการค้าการลงทุนไม่แตกต่างจากจุด
ผ่านแดนอาเภอเชียงแสน นั่น คือ ด้านที่สาคัญมากที่สุดคือด้านท่องเที่ยว รองลงมาคือด้านโลจิสติกส์ ด้าน
การค้าการลงทุน และด้านอุตสาหกรรมมีความสาคัญน้อยที่สุด
3) จุดผ่านแดนบ้านห้วยโก๋น
ผลจากการประเมินน้าหนักความสาคัญในแต่ละด้านของจุดผ่านแดนบ้านห้วยโก๋น จังหวัดน่าน
และทาการวิเคราะห์อัตราความสอดคล้อง (Consistency Ratio: CR) ได้ค่าน้อยกว่า 0.1 พบว่า ด้านที่สาคัญ
มากที่ สุ ด ของจุ ดผ่ านแดนบ้ านห้ ว ยโก๋ น คื อด้ านท่ อ งเที่ ยว ซึ่ งมี น้ าหนั ก ความส าคั ญ เท่ ากั บ 0.674 หรือ มี
ความสาคัญถึงร้อยละ 67.4 ด้านที่มีความสาคัญรองลงมาคือด้านโลจิสติกส์และด้านการค้าการลงทุน ซึ่งมี
น้าหนักความสาคัญไม่ต่างกันนัก คือเท่ากับ 0.144 และ 0.130 ตามลาดับ และด้านอุตสาหกรรมมีความสาคัญ
น้อยที่สุด โดยมีน้าหนักความสาคัญเพียง 0.052
ตารางที่ 62 แสดงผลการวิเคราะห์น้าหนักความสาคัญ จุดผ่านแดนบ้านห้วยโก๋น
ด้าน
โลจิสติกส์
ท่องเที่ยว
อุตสาหกรรม
การค้าการลงทุน

โลจิสติกส์ ท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การค้าการลงทุน
0.10
0.09
0.26
0.12
0.77
0.71
0.49
0.72
0.03
0.09
0.06
0.04
0.10
0.11
0.19
0.12
1.00
1.00
1.00
1.00

รวม
0.57
2.69
0.22
0.52
4.00

ค่าน้าหนัก
0.144
0.674
0.052
0.130
1.000

ตารางที่ 63 แสดงการจัดลาดับความสาคัญ จุดผ่านแดนบ้านห้วยโก๋น
ด้าน

น้าหนักความสาคัญ

ลาดับความสาคัญ

โลจิสติกส์

0.144

2

ท่องเที่ยว

0.674

1

อุตสาหกรรม

0.052

4
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CR
0.067

การค้าการลงทุน

0.130

3

4) จุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพ 2 และ จุดผ่านแดนอาเภอเมืองมุกดาหาร
ผลจากการวิเคราะห์ความสาคัญในแต่ละด้านของจุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพ 2 จังหวัด
มุกดาหาร และทาการวิเคราะห์อัตราความสอดคล้อง (Consistency Ratio: CR) ได้ค่าน้อยกว่า 0.1 พบว่า
ด้านที่สาคัญมากของจุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพ 2 คือด้านการค้าการลงทุนและด้านโลจิสติกส์ ซึ่งมี
น้าหนักความสาคัญใกล้เคียงกันเท่ากับ 0.319 และ 0.312 ตามลาดับ รองลงมาคือด้านท่องเที่ยวมีน้าหนัก
ความสาคัญ เท่ากับ 0.245 ในขณะที่ด้านอุตสาหกรรมมีความสาคัญน้อยที่สุด โดยมีน้าหนักความสาคัญเท่ากับ
0.124
ตารางที่ 64 แสดงผลการวิเคราะห์น้าหนักความสาคัญ จุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพ 2
ด้าน
โลจิสติกส์ ท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การค้าการลงทุน รวม ค่าน้าหนัก
โลจิสติกส์
0.31
0.34
0.35
0.26
1.26
0.312
ท่องเที่ยว
0.20
0.22
0.35
0.20
0.97
0.245
อุตสาหกรรม
0.10
0.07
0.11
0.21
0.49
0.124
การค้าการลงทุน
0.39
0.37
0.19
0.33
1.28
0.319
1.00
1.00
1.00
1.00
4.00
1.000
ตารางที่ 65 แสดงการจัดลาดับความสาคัญ จุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพ 2
ด้าน

น้าหนักความสาคัญ

ลาดับความสาคัญ

โลจิสติกส์

0.312

2

ท่องเที่ยว

0.245

3

อุตสาหกรรม

0.124

4

การค้าการลงทุน

0.319

1

CR
0.051

อย่างไรก็ตามจากการศึกษาพบว่า จุดผ่านแดนท่าเรืออาเภอเมืองมุกดาหาร มีลาดับความสาคัญ
ในด้านโลจิสติกส์ ด้านท่องเที่ยว ด้านอุตสาหกรรม และด้านการค้าการลงทุนไม่แตกต่างจากจุดผ่านแดนถาวร
สะพานมิต รภาพ 2 นั่ น คือ ด้านที่ส าคั ญ มาก คื อด้านการค้ าการลงทุ น ด้านโลจิ ส ติก ส์ รองลงมาคือ ด้าน
ท่องเที่ยว และด้านอุตสาหกรรมมีความสาคัญเป็นอันดับสุดท้าย
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5) จุดผ่านแดนถาวรปากแซง
ผลจากการประเมิน น้ าหนั กความส าคัญ ในแต่ล ะด้านของจุดผ่ านแดนถาวรปากแซง จังหวัด
อุบลราชธานี และทาการวิเคราะห์อัตราความสอดคล้อง (Consistency Ratio: CR) ได้ค่าน้อยกว่า 0.1 พบว่า
ด้านที่สาคัญมากที่สุดของจุดผ่านแดนถาวรปากแซง คือด้านโลจิ สติกส์ มีน้าหนักความสาคัญเท่ากั บ 0.478
หรือมีความสาคัญถึงร้อยละ 47.8 ด้านที่มีความสาคัญรองลงมาคือด้านการค้าการลงทุนและด้านท่องเที่ยวซึ่งมี
น้าหนักความสาคัญเท่ากับ 0.256 และ 0.178 ตามลาดับ และด้านอุตสาหกรรมมีความสาคัญน้อยที่สุด โดยมี
น้าหนักความสาคัญเพียง 0.087
ตารางที่ 66 แสดงผลการวิเคราะห์น้าหนักความสาคัญ จุดผ่านแดนถาวรปากแซง
ด้าน
โลจิสติกส์
ท่องเที่ยว
อุตสาหกรรม
การค้าการลงทุน

โลจิสติกส์ ท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การค้าการลงทุน
0.48
0.50
0.46
0.47
0.16
0.17
0.22
0.16
0.09
0.06
0.10
0.11
0.27
0.27
0.22
0.26
1.00
1.00
1.00
1.00
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รวม
1.91
0.71
0.36
1.02
4.00

ค่าน้าหนัก
0.478
0.178
0.088
0.256
1.000

ตารางที่ 67 แสดงการจัดลาดับความสาคัญ จุดผ่านแดนถาวรปากแซง
ด้าน

น้าหนักความสาคัญ

ลาดับความสาคัญ

โลจิสติกส์

0.478

1

ท่องเที่ยว

0.178

3

อุตสาหกรรม

0.088

4

การค้าการลงทุน

0.256

2

CR
0.010

6) จุดผ่านแดนถาวรช่องเม็ก
ผลจากการวิเคราะห์ความสาคัญในแต่ละด้านของจุดผ่านแดนถาวรช่องเม็ก จังหวัดอุบลราชธานี
และทาการวิเคราะห์อัตราความสอดคล้อง (Consistency Ratio: CR) ได้ค่าน้อยกว่า 0.1 พบว่า ด้านที่สาคัญ
มากของจุดผ่านแดนถาวรช่องเม็ก คือด้านท่องเที่ยวและด้านโลจิสติกส์ ซึ่งมีน้าหนักความสาคัญแตกต่างกัน
เล็กน้อยเท่านั้นคือเท่ากับ 0.319 และ 0.314 รองลงมาคือ ด้านการค้าการลงทุนมีน้าหนักความสาคัญ เท่ากับ
0.307 และด้านอุตสาหกรรมมีความสาคัญน้อยที่สุด โดยมีความสาคัญเท่ากับร้อยละ 6
ตารางที่ 68 แสดงผลการวิเคราะห์น้าหนักความสาคัญ จุดผ่านแดนถาวรช่องเม็ก
ด้าน
โลจิสติกส์
ท่องเที่ยว
อุตสาหกรรม
การค้าการลงทุน

โลจิสติกส์ ท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การค้าการลงทุน
0.31
0.29
0.32
0.33
0.31
0.29
0.41
0.26
0.07
0.04
0.06
0.08
0.31
0.38
0.21
0.33
1.00
1.00
1.00
1.00

รวม
1.25
1.28
0.24
1.23
4.00

ค่าน้าหนัก
0.314
0.319
0.060
0.307
1.000

ตารางที่ 69 แสดงการจัดลาดับความสาคัญ จุดผ่านแดนถาวรช่องเม็ก
ด้าน

น้าหนักความสาคัญ

ลาดับความสาคัญ

โลจิสติกส์

0.314

2

ท่องเที่ยว

0.319

1

อุตสาหกรรม

0.060

4

การค้าการลงทุน

0.307

3
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CR
0.028

7) จุดผ่านแดนถาวรบ้านฮวก
ผลจากการประเมิน น้ าหนั กความส าคัญ ในแต่ล ะด้านของจุดผ่ านแดนถาวรบ้ านฮวก จังหวัด
พะเยา และทาการวิเคราะห์อัตราความสอดคล้อง (Consistency Ratio: CR) ได้ค่าน้อยกว่า 0.1 พบว่า ด้านที่
สาคัญมากที่สุดของจุดผ่านแดนถาวรบ้านฮวก คือด้านโลจิสติกส์ ซึ่งมีน้าหนักความสาคัญเท่ากับ 0.423 หรือมี
ความสาคัญร้อยละ 42.3 ด้านที่มีความสาคัญรองลงมาคือด้านท่องเที่ยวและด้านการค้าการลงทุนซึ่งมีน้าหนัก
ความสาคัญ เท่ากับ 0.337 และ 0.123 ตามลาดับ และด้านอุตสาหกรรมมีความสาคัญน้อยที่สุด มีน้าหนัก
ความสาคัญเท่ากับ 0.118 รายละเอียดดังตารางที่ 70 และตารางที่ 71
ตารางที่ 70 แสดงผลการวิเคราะห์น้าหนักความสาคัญ จุดผ่านแดนถาวรบ้านฮวก
ด้าน
โลจิสติกส์
ท่องเที่ยว
อุตสาหกรรม
การค้าการลงทุน

โลจิสติกส์ ท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การค้าการลงทุน
0.45
0.57
0.43
0.25
0.22
0.28
0.39
0.46
0.11
0.08
0.10
0.17
0.22
0.07
0.08
0.12
1.00
1.00
1.00
1.00

รวม
1.7
1.35
0.46
0.49
4.00

ค่าน้าหนัก
0.423
0.337
0.117
0.123
1.000

ตารางที่ 71 แสดงการจัดลาดับความสาคัญ จุดผ่านแดนถาวรบ้านฮวก
ด้าน
โลจิสติกส์

น้าหนักความสาคัญ
0.423

ลาดับความสาคัญ
1

ท่องเที่ยว

0.337

2

อุตสาหกรรม

0.117

4

การค้าการลงทุน

0.123

3

CR
0.079

8) จุดผ่านแดนถาวรบ้านปากห้วย
ผลจากการประเมินน้าหนักความสาคัญในแต่ละด้านของจุดผ่านแดนบ้านปากห้วย จังหวัดเลย
และทาการวิเคราะห์อัตราความสอดคล้อง (Consistency Ratio: CR) ได้ค่าน้อยกว่า 0.1 พบว่า ด้านที่สาคัญ
มากที่สุ ดของจุดผ่ านแดนบ้ านปากห้ วย คือด้านท่องเที่ ยว ซึ่งมีน้าหนักความส าคัญ เท่ากับ 0.346 ด้านที่ มี
ความสาคัญรองลงมาคือด้านโลจิสติกส์ เท่ากับ 0.246 ในขณะที่ด้านการค้าการลงทุน และด้านอุตสาหกรรมมี
น้าหนักไม่ต่างกันนัก คือเท่ากับ 0.204 ดังตารางที่ 72 และตารางที่ 73
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ตารางที่ 72 แสดงผลการวิเคราะห์น้าหนักความสาคัญ จุดผ่านแดนบ้านปากห้วย
ด้าน
โลจิสติกส์
ท่องเที่ยว
อุตสาหกรรม
การค้าการลงทุน

โลจิสติกส์ ท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การค้าการลงทุน
0.25
0.33
0.20
0.20
0.25
0.33
0.40
0.40
0.25
0.17
0.20
0.20
0.25
0.17
0.20
0.20
1.00
1.00
1.00
1.00

รวม
0.98
1.38
0.82
0.82
4.00

ค่าน้าหนัก
0.246
0.346
0.204
0.204
1.00

ตารางที่ 73 แสดงการจัดลาดับความสาคัญ จุดผ่านแดนบ้านปากห้วย
ด้าน

ลาดับความสาคัญ

โลจิสติกส์

น้าหนักความสาคัญ
0.246

ท่องเที่ยว

0.346

1

อุตสาหกรรม

0.204

3

การค้าการลงทุน

0.204

3

CR
0.022

2

9) จุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพข้ามแม่น้าเหือง
ผลจากการประเมินน้าหนักความสาคัญในแต่ละด้านของจุดผ่า นแดนถาวรสะพานมิตรภาพข้าม
แม่น้าเหือง จังหวัดเลย และทาการวิเคราะห์อัตราความสอดคล้อง (Consistency Ratio: CR) ได้ค่าน้อยกว่า
0.1 พบว่า ด้านที่ส าคัญ มากที่สุ ดของจุดผ่ านแดนถาวรสะพานมิตรภาพข้ามแม่น้าเหื อง คือด้านโลจิส ติกส์
น้าหนักความสาคัญเท่ากับ 0.414 หรือมีความสาคัญร้อยละ 41.4 ด้านที่มีความสาคัญรองลงมาคือด้านการค้า
การลงทุ น และด้ า นท่ อ งเที่ ย วซึ่ ง มี น้ าหนั ก ความส าคั ญ เท่ า กั บ 0.324 และ 0.214 ตามล าดั บ และด้ า น
อุตสาหกรรมมีความสาคัญน้อยที่สุด โดยมีน้าหนักความสาคัญเพียง 0.048 ดังตารางที่ 74 และ ตารางที่ 75
ตารางที่ 74 แสดงผลการวิเคราะห์น้าหนักความสาคัญ จุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพข้ามแม่น้าเหือง
ด้าน
โลจิสติกส์
ท่องเที่ยว
อุตสาหกรรม

โลจิสติกส์ ท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การค้าการลงทุน
0.42
0.52
0.34
0.38
0.14
0.17
0.34
0.21
0.06
0.02
0.04
0.06
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รวม
1.66
0.86
0.18

ค่าน้าหนัก
0.414
0.214
0.048

ด้าน
การค้าการลงทุน

โลจิสติกส์ ท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การค้าการลงทุน
0.38
0.29
0.28
0.35
1.00
1.00
1.00
1.00

รวม
1.30
4.00

ค่าน้าหนัก
0.324
1.000

ตารางที่ 75 แสดงการจัดลาดับความสาคัญ จุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพข้ามแม่น้าเหือง
ด้าน

ลาดับความสาคัญ

โลจิสติกส์

น้าหนักความสาคัญ
0.414

ท่องเที่ยว

0.214

3

อุตสาหกรรม

0.048

4

การค้าการลงทุน

0.324

2

1

CR
0.046

10) จุดผ่านแดนถาวรเชียงคาน
ผลจากการประเมินน้าหนักความสาคัญในแต่ละด้านของจุดผ่านแดนถาวรเชียงคาน จังหวัดเลย
และทาการวิเคราะห์อัตราความสอดคล้อง (Consistency Ratio: CR) ได้ค่าน้อยกว่า 0.1 พบว่า ด้านที่สาคัญ
มากที่สุ ดของจุ ดผ่ านแดนถาวรเชีย งคาน คือด้านท่ องเที่ยว ซึ่งมีน้าหนั กความส าคัญ เท่ ากับ 0.623 หรือมี
ความสาคัญ ถึงร้อยละ 62.3 ด้านที่มีความส าคัญรองลงมาคือด้านการค้าการลงทุนและด้านโลจิส ติกส์ ซึ่งมี
น้าหนักความสาคัญเท่ากับ 0.216 และ 0.106 ตามลาดับ และด้านอุตสาหกรรมมีความสาคัญน้อยที่สุด โดยมี
น้าหนักความสาคัญเท่ากับ 0.055 รายละเอียดดังตารางที่ 76 และ ตารางที่ 77
ตารางที่ 76 แสดงผลการวิเคราะห์น้าหนักความสาคัญ จุดผ่านแดนถาวรเชียงคาน
ด้าน
โลจิสติกส์
ท่องเที่ยว
อุตสาหกรรม
การค้าการลงทุน

โลจิสติกส์ ท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การค้าการลงทุน
0.09
0.10
0.19
0.05
0.62
0.67
0.44
0.77
0.03
0.10
0.06
0.03
0.26
0.13
0.31
0.15
1.00
1.00
1.00
1.00
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รวม
0.43
2.49
0.22
0.86
4.00

ค่าน้าหนัก
0.106
0.623
0.055
0.216
1.000

ตารางที่ 77 แสดงการจัดลาดับความสาคัญ จุดผ่านแดนถาวรเชียงคาน
ด้าน

ลาดับความสาคัญ

โลจิสติกส์

น้าหนักความสาคัญ
0.106

ท่องเที่ยว

0.623

1

อุตสาหกรรม

0.055

4

การค้าการลงทุน

0.216

2

3

CR
0.091

11) จุดผ่านแดนถาวรบ้านคกไผ่
ผลจากการประเมินน้าหนักความสาคัญในแต่ละด้านของจุดผ่านแดนถาวรบ้านคกไผ่ จังหวัดเลย
และทาการวิเคราะห์อัตราความสอดคล้อง (Consistency Ratio: CR) ได้ค่าน้อยกว่า 0.1 พบว่า ด้านที่สาคัญ
มากที่สุดของจุดผ่านแดนถาวรบ้านคกไผ่ คือด้านโลจิสติกส์และด้านการค้าการลงทุนซึ่งมีน้าหนักความสาคัญ
เท่ากัน เท่ากับ 0.417 ในขณะที่ด้านการท่องเที่ยวและด้านอุตสาหกรรมมีน้าหนักความสาคัญเพียง 0.083
รายละเอียดดังตารางที่ 78 และ ตารางที่ 79
ตารางที่ 78 แสดงผลการวิเคราะห์น้าหนักความสาคัญ จุดผ่านแดนถาวรบ้านคกไผ่
ด้าน
โลจิสติกส์ ท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การค้าการลงทุน รวม ค่าน้าหนัก
โลจิสติกส์
0.42
0.42
0.42
0.42
1.68
0.417
ท่องเที่ยว
0.08
0.08
0.08
0.08
0.32
0.083
อุตสาหกรรม
0.08
0.08
0.08
0.08
0.32
0.083
การค้าการลงทุน
0.42
0.42
0.42
0.42
1.68
0.417
1.00
1.00
1.00
1.00
4.00
1.00
ตารางที่ 79 แสดงการจัดลาดับความสาคัญ จุดผ่านแดนถาวรบ้านคกไผ่
ด้าน

ลาดับความสาคัญ

โลจิสติกส์

น้าหนักความสาคัญ
0.417

ท่องเที่ยว

0.083

2

อุตสาหกรรม

0.083

2

การค้าการลงทุน

0.417

1
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1

CR
0.000

12) จุดผ่านแดนท่าเสด็จ
ผลจากการประเมินน้าหนักความสาคัญในแต่ละด้านของจุดผ่านแดนท่าเสด็จ จังหวัดหนองคาย
และทาการวิเคราะห์อัตราความสอดคล้อง (Consistency Ratio: CR) ได้ค่าน้อยกว่า 0.1 พบว่า ด้านที่สาคัญ
มากที่สุดของจุดผ่านแดนท่าเสด็จ คือด้านโลจิสติกส์ ซึ่งมีน้าหนักความสาคัญเท่ากับ 0.476 หรือมีความสาคัญ
ร้อยละ 47.6 ด้านที่มีความสาคัญรองลงมาคือการค้าการลงทุน และด้านท่องเที่ยวซึ่งมีน้าหนักความสาคัญไม่
ต่างกันนัก คือเท่ากับ 0.256 และ 0.213 ตามลาดับ และด้านที่มีความสาคัญน้อยที่สุดคือด้านอุตสาหกรรม ดัง
ตารางที่ 80 และ ตารางที่ 81
ตารางที่ 80 แสดงผลการวิเคราะห์น้าหนักความสาคัญ จุดผ่านแดนท่าเสด็จ
ด้าน
โลจิสติกส์
ท่องเที่ยว
อุตสาหกรรม
การค้าการลงทุน

โลจิสติกส์ ท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การค้าการลงทุน
0.52
0.52
0.27
0.59
0.17
0.17
0.37
0.14
0.11
0.03
0.05
0.04
0.20
0.28
0.31
0.23
1.00
1.00
1.00
1.00

รวม
1.90
0.85
0.23
1.02
4.00

ค่าน้าหนัก
0.476
0.213
0.055
0.256
1.000

ตารางที่ 81 แสดงการจัดลาดับความสาคัญ จุดผ่านแดนท่าเสด็จ
ด้าน

ลาดับความสาคัญ

โลจิสติกส์

น้าหนักความสาคัญ
0.476

ท่องเที่ยว

0.213

3

อุตสาหกรรม

0.055

4

การค้าการลงทุน

0.256

2

1

CR
0.097

13) จุดผ่านแดนถาวรด่านสะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว
ผลจากการประเมินน้าหนักความสาคัญในแต่ละด้านของจุดผ่านแดนด่านสะพานมิตรภาพ ไทยลาว จังหวัดหนองคาย และทาการวิเคราะห์อัตราความสอดคล้อง (Consistency Ratio: CR) ได้ค่าน้อยกว่า
0.1 พบว่า ด้านที่ ส าคัญ มากที่ สุ ด ของจุ ดผ่ านแดนด่านสะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว คื อด้านโลจิส ติก ส์ ซึ่งมี
น้าหนักความสาคัญเท่ากับ 0.544 หรือมีความสาคัญถึงร้อยละ 54.4 ด้านที่มีความสาคัญรองลงมาคือด้าน
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การค้าการลงทุน และด้านท่องเที่ยวซึ่งมีน้าหนักความสาคัญเท่ากับ 0.238 และ 0.175 ตามลาดับ และด้าน
อุตสาหกรรมมีความสาคัญน้อยที่สุด โดยมีน้าหนักความสาคัญเพียง 0.044 ดังตารางที่ 82 และ ตารางที่ 83
ตารางที่ 82 แสดงผลการวิเคราะห์น้าหนักความสาคัญ จุดผ่านแดนด่านสะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว
ด้าน
โลจิสติกส์
ท่องเทีย่ ว
อุตสาหกรรม
การค้าการลงทุน

โลจิสติกส์ ท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การค้าการลงทุน
0.58
0.59
0.37
0.63
0.15
0.15
0.28
0.13
0.07
0.02
0.05
0.03
0.20
0.24
0.30
0.21
1.00
1.00
1.00
1.00

รวม
2.17
0.71
0.17
0.95
4.00

ค่าน้าหนัก
0.543
0.175
0.044
0.238
1.000

ตารางที่ 83 แสดงการจัดลาดับความสาคัญ จุดผ่านแดนด่านสะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว
ด้าน

ลาดับความสาคัญ

โลจิสติกส์

น้าหนักความสาคัญ
0.543

ท่องเที่ยว

0.175

3

อุตสาหกรรม

0.044

4

การค้าการลงทุน

0.238

2

1

CR
0.053

14) จุดผ่านแดนอาเภอบึงกาฬ
ผลจากการประเมินน้าหนักความสาคัญในแต่ละด้านของจุดผ่านแดนอาเภอบึงกาฬ จังหวัดบึง
กาฬ และทาการวิเคราะห์อัตราความสอดคล้อง (Consistency Ratio: CR) ได้ค่าน้อยกว่า 0.1 พบว่า ด้านที่
สาคัญมากที่สุดของจุดผ่านแดนอาเภอบึงกาฬ คือด้านโลจิสติกส์ ซึ่งมีน้าหนักความสาคัญเท่ากับ 0.431 ด้านที่
มีความสาคัญรองลงมาคือด้านการค้าการลงทุน และด้านท่องเที่ยวซึ่งมีน้าหนักความสาคัญเท่ากับ 0.317 และ
0.186 ตามลาดับ และด้านอุตสาหกรรมมีความสาคัญ น้อยที่สุด โดยมีน้าหนักความสาคัญ เพียง 0.067 ดัง
ตารางที่ 84 และตารางที่ 85

156

ตารางที่ 84 แสดงผลการวิเคราะห์น้าหนักความสาคัญ จุดผ่านแดนอาเภอบึงกาฬ
ด้าน
โลจิสติกส์
ท่องเที่ยว
อุตสาหกรรม
การค้าการลงทุน

โลจิสติกส์ ท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การค้าการลงทุน
0.41
0.58
0.38
0.35
0.11
0.15
0.28
0.22
0.07
0.04
0.06
0.08
0.41
0.23
0.28
0.35
1.00
1.00
1.00
1.00

รวม
1.72
0.76
0.25
1.27
4.00

ค่าน้าหนัก
0.431
0.186
0.066
0.317
1.000

ตารางที่ 85 แสดงการจัดลาดับความสาคัญ จุดผ่านแดนอาเภอบึงกาฬ
ด้าน

ลาดับความสาคัญ

โลจิสติกส์

น้าหนักความสาคัญ
0.431

ท่องเที่ยว

0.186

3

อุตสาหกรรม

0.066

4

การค้าการลงทุน

0.317

2

CR
0.055

1

15) จุดผ่านแดนอาเภอเมืองนครพนม
ผลจากการประเมิน น้ าหนั ก ความส าคัญ ในแต่ ล ะด้านของจุดผ่ านแดนอาเภอเมืองนครพนม
จังหวัดนครพนม และทาการวิเคราะห์อัตราความสอดคล้อง (Consistency Ratio: CR) ได้ค่าน้อยกว่า 0.1
พบว่า ด้านที่ สาคัญ มากของจุ ดผ่านแดนอาเภอเมืองนครพนม คือด้านท่องเที่ยวและด้านโลจิส ติกส์ ซึ่งมี
น้าหนักความสาคัญไม่ต่างกันนัก คือเท่ากับ 0.456 และ 0.401 ตามลาดับ ด้านที่มีความสาคัญรองลงมาคือ
ด้ านการค้ า การลงทุ น และด้ านอุ ต สาหกรรมมี น้ าหนั ก ความส าคั ญ เท่ ากั บ 0.085 และ 0.058 ตามล าดั บ
รายละเอียดดังตารางที่ 86 และตารางที่ 87
ตารางที่ 86 แสดงผลการวิเคราะห์น้าหนักความสาคัญ จุดผ่านแดนอาเภอเมืองนครพนม
ด้าน
โลจิสติกส์
ท่องเที่ยว
อุตสาหกรรม
การค้าการลงทุน

โลจิสติกส์ ท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การค้าการลงทุน
0.42
0.44
0.39
0.36
0.43
0.43
0.45
0.52
0.06
0.06
0.06
0.04
0.09
0.07
0.10
0.08
1.00
1.00
1.00
1.00
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รวม
1.61
1.83
0.22
0.34
4.00

ค่าน้าหนัก
0.401
0.456
0.058
0.085
1.000

ตารางที่ 87 แสดงการจัดลาดับความสาคัญ จุดผ่านแดนอาเภอเมืองนครพนม
ด้าน

ลาดับความสาคัญ

โลจิสติกส์

น้าหนักความสาคัญ
0.401

ท่องเที่ยว

0.456

1

อุตสาหกรรม

0.058

4

การค้าการลงทุน

0.085

3

CR
0.007

2

16) จุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพแห่งที่ 3
ผลจากการประเมินน้าหนักความสาคัญในแต่ละด้า นของจุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพ 3
จังหวัดนครพนม และทาการวิเคราะห์อัตราความสอดคล้อง (Consistency Ratio: CR) ได้ค่าน้อยกว่า 0.1
พบว่ า ด้ านที่ ส าคั ญ มากที่ สุ ด ของจุ ด ผ่ า นแดนถาวรสะพานมิ ต รภาพ 3 คื อ ด้ านโลจิ ส ติ ก ส์ ซึ่ งมี น้ าหนั ก
ความสาคัญเท่ากับ 0.617 หรือมีความสาคัญถึงร้อยละ 61.7 ด้านที่มีความสาคัญรองลงมาคือด้านการค้าการ
ลงทุนและด้านท่องเที่ยวซึ่งมีน้าหนักความสาคัญเท่ากับ 0.217 และ 0.117 ตามลาดับ และด้านอุตสาหกรรมมี
ความสาคัญน้อยที่สุด โดยมีน้าหนักความสาคัญเท่ากับ 0.048 ดังตารางที่ 88 และ ตารางที่ 89
ตารางที่ 88 แสดงผลการวิเคราะห์น้าหนักความสาคัญ จุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพ 3
ด้าน
โลจิสติกส์
ท่องเที่ยว
อุตสาหกรรม
การค้าการลงทุน

โลจิสติกส์ ท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การค้าการลงทุน
0.66
0.60
0.49
0.72
0.10
0.09
0.22
0.06
0.07
0.02
0.05
0.04
0.17
0.29
0.24
0.18
1.00
1.00
1.00
1.00

รวม
2.47
0.47
0.18
0.88
4.00

ค่าน้าหนัก
0.617
0.117
0.049
0.217
1.000

ตารางที่ 89 แสดงการจัดลาดับความสาคัญ จุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพ 3
ด้าน

ลาดับความสาคัญ

โลจิสติกส์

น้าหนักความสาคัญ
0.617

ท่องเที่ยว

0.117

3

อุตสาหกรรม

0.049

4

การค้าการลงทุน

0.217

2
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1

CR
0.076

17) จุดผ่านแดนถาวรภูดู่
ผลจากการประเมินน้าหนักความสาคัญในแต่ละด้านของจุดผ่านแดนถาวรภูดู่ จังหวัดอุตรดิตถ์
และทาการวิเคราะห์อัตราความสอดคล้อง (Consistency Ratio: CR) ได้ค่าน้อยกว่า 0.1 พบว่า ด้านที่สาคัญ
มากที่สุดของจุดผ่านแดนบ้านถาวรภูดู่ คือด้านโลจิสติกส์ ซึ่งมีน้าหนักความสาคัญเท่ากับ 0.544 ห ด้านที่มี
ความสาคัญรองลงมาคือด้านท่องเที่ยวและด้านการค้าการลงทุนซึ่งมีน้าหนักความสาคัญไม่ต่างกั นมากนัก คือ
เท่ากับ 0.211 และ 0.192 ตามลาดับ และด้านอุตสาหกรรมมีความสาคัญน้อยที่สุด โดยมีน้าหนักความสาคัญ
เท่ากับ 0.052 รายละเอียดดังตารางที่ 90 และตารางที่ 91
ตารางที่ 90 แสดงผลการวิเคราะห์น้าหนักความสาคัญ จุดผ่านแดนถาวรภูดู่
ด้าน

โลจิสติกส์ ท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การค้าการลงทุน

รวม

ค่าน้าหนัก

โลจิสติกส์

0.59

0.69

0.34

0.57

2.19

0.544

ท่องเที่ยว

0.14

0.16

0.33

0.22

0.85

0.211

อุตสาหกรรม

0.09

0.02

0.05

0.03

0.19

0.053

การค้าการลงทุน

0.18

0.13

0.28

0.18

0.77

0.192

1.00

1.00

1.00

1.00

4.00

1.000

ตารางที่ 91 แสดงการจัดลาดับความสาคัญ จุดผ่านแดนถาวรภูดู่
ด้าน

น้าหนักความสาคัญ

ลาดับความสาคัญ

โลจิสติกส์

0.544

1

ท่องเที่ยว

0.211

2

อุตสาหกรรม

0.053

4

การค้าการลงทุน

0.192

3
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CR
0.079

4.7.2 ผลจัดลาดับความสาคัญจุดผ่านแดนถาวรชายแดนไทย-ลาว
เพื่อจั ดล าดับ ความส าคัญ จุ ดผ่ านแดนถาวรชายแดนไทย-ลาว คณะวิจัยทาการวิเคราะห์ เพื่อหา
น้าหนักคะแนนของเกณฑ์ในการพิจ ารณาโดยใช้กระบวนการลาดับชั้นเชิงวิเคราะห์ (Analytic Hierarchy
Process: AHP) เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ และใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
ตัวแทนของทั้งภาครัฐและเอกชน
การจั ดล าดั บ ความส าคั ญ จุ ดผ่ านแดนถาวรชายแดนไทย-ลาว เริ่ม จากการกาหนดเกณฑ์ ในการ
พิจารณาสาหรับจัดลาดับความสาคัญ ซึ่งประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านโลจิสติกส์ (2 )ด้านท่องเที่ยว
(3) ด้านอุตสาหกรรม และ (4) ด้านการค้าการลงทุน เพื่อนาเกณฑ์เหล่านี้มาใช้ในการจัดลาดับความสาคัญของ
จุดผ่านแดนถาวร จากนั้นจึงจัดทาแบบสอบถามเพื่อให้ผู้ เชี่ยวชาญให้คะแนนในแต่ละเกณฑ์ แล้วนาผลที่ได้ไป
วิเคราะห์ด้วยกระบวนการ AHP โดยต้องดาเนินการตรวจสอบความสอดคล้องกันของการวินิจฉัยให้คะแนน
และจะได้น้าหนักความสาคัญของทุกเกณฑ์ที่พิจารณาสาหรับจัดลาดับความสาคัญ
เมื่อได้น้าหนักความสาคัญของเกณฑ์ในการพิจารณา ได้แก่ น้าหนักความสาคัญด้านโลจิสติกส์ ด้าน
การท่องเที่ยว ด้านอุตสาหกรรม และด้านการค้าการลงทุน จะนาไปวิเคราะห์หาคะแนนความสาคัญของแต่ละ
จุ ด ผ่ านแดนถาวร โดยการวิเคราะห์ ร่ ว มกั บ คะแนนในแต่ ล ะด้านของแต่ ล ะจุด ผ่ านแดนถาวรที่ ได้ ม าจาก
โครงการย่อย 1 ด้านโลจิสติกส์ โครงการย่อย 2 ด้านการท่องเที่ยว โครงการย่อย 3 ด้านอุตสาหกรรม และ
โครงการย่อย 4 ด้านการค้าการลงทุน ซึ่งอยู่ในรูปแบบร้อยละ (เนื่องจากโครงการย่อยทั้ง 4 ใช้รูปแบบการ
วิเคราะห์ ที่แตกต่างกัน แต่ยังคงกาหนดระดับคะแนนในรูปแบบจากน้อยไปถึงมาก (ระดับคะแนน 1-5) ที่
เหมือนกัน จึงนามาวิเคราะห์ให้อยู่ในรูปแบบของร้อยละเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ร่วมกันได้) จากนั้นจะทาให้ ได้
คะแนนความสาคัญของแต่ละจุดผ่านแดนถาวร และทาให้ ได้มาซึ่งลาดับความสาคัญของจุดผ่านแดนถาวร
ชายแดนไทย-ลาว ขั้นตอนการวิเคราะห์และจัดลาดับความสาคัญแสดงดังรูปที่ 67
จากการวิเคราะห์ห าค่าน้ าหนักของเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณา (แสดงรายละเอียดการคานวณค่า
น้าหนักโดยใช้ AHP ในภาคผนวก จ.) ผลที่ได้พบว่า เกณฑ์การพิจารณาด้านการค้าการลงทุนมีน้าหนักคะแนน
มากที่ สุ ดเท่ ากั บ 0.37 รองลงมา ได้ แก่ ด้ านโลจิส ติก ส์ เท่ ากั บ 0.30 ด้ านท่ องเที่ ย วเท่ ากับ 0.25 และด้ าน
อุตสาหกรรมเท่ากับ 0.08 ดังตารางที่ 92
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กาหนดเกณฑ์ในการพิจารณาสาหรับจัดลาดับความสาคัญ
1)ด้านโลจิสติกส์ 2)ด้านท่องเที่ยว 3)ด้านอุตสาหกรรม 4)ด้านการค้าการลงทุน
จัดทาแบบสอบถาม AHP

ผู้เชี่ยวชาญทาแบบสอบถาม AHP

คานวณค่าน้าหนักความสาคัญของทุกเกณฑ์

ไม่สอดคล้อง

ตรวจสอบค่า
ความสอดคล้อง

ระดับคะแนนในแต่ละด้านของแต่ละจุดผ่าน
แดนถาวรจากโครงการย่อย (คะแนน 1-5)

สอดคล้อง
น้าหนักความสาคัญของเกณฑ์ในการพิจารณา
สาหรับจัดลาดับความสาคัญ

คะแนนในแต่ละด้านของแต่ละจุดผ่านแดน
ถาวร (คิดเป็นร้อยละ)
จากโครงการย่อย

คะแนนความสาคัญของแต่ละจุดผ่านแดนถาวร

ลาดับความสาคัญของจุดผ่านแดนถาวร

รูปที่ 67 แสดงขั้นตอนการวิเคราะห์และจัดลาดับความสาคัญจุดผ่านแดนถาวรชายแดนไทย-ลาว
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ตารางที่ 92 แสดงค่าน้าหนักของเกณฑ์ในการพิจารณา
เกณฑ์ในการพิจารณา

น้าหนักคะแนน
0.30
0.25
0.08
0.37

ด้านโลจิสติกส์
ด้านการท่องเที่ยว
ด้านอุตสาหกรรม
ด้านการค้าการลงทุน

ในการประเมินคะแนนเพื่อจัดลาดับความสาคัญของจุดผ่านแดนถาวรชายแดนไทย-ลาว คณะวิจัยได้
ทาการประเมินร่วมกันระหว่างน้าหนักคะแนนของเกณฑ์ในการพิจารณาจากตารางที่ 92 กับผลการประเมิน
ลาดับความสาคัญของโครงการย่อย 1 ด้านโลจิสติกส์ โครงการย่อย 2 ด้านการท่องเที่ยว โครงการย่อย 3 ด้าน
อุตสาหกรรม และโครงการย่อย 4 ด้านการค้าการลงทุน ซึ่งผลการประเมินคะแนนเพื่อจัดลาดับความสาคัญ
ของจุดผ่านแดนถาวรไทย-ลาว ทั้ง 20 จุดผ่านแดน แสดงดังตารางที่ 93 (รายละเอียดการคานวณเพื่อจัดลาดับ
ความสาคัญจุดผ่านแดนถาวรแสดงในภาคผนวก จ.)
ตารางที่ 93 แสดงคะแนนสาหรับจัดลาดับความสาคัญของจุดผ่านแดนถาวรไทย-ลาว
คะแนน
จุดผ่านแดน
เชียงของ
สะพานมิตรภาพแห่งที่ 4
เชียงแสน
สามเหลื่ยมทองคา
บ้านฮวก
บ้านห้วยโก๋น
ภูดู่
บ้านปากห้วย
สะพานมิตรภาพข้ามแม่น้าเหือง
เชียงคาน
บ้านคกไผ่
ท่าเสด็จ
สะพานมิตรภาพไทย-ลาว

ด้าน
โลจิสติกส์
24.00
24.00
12.00
24.00
18.00
18.00
24.00
6.00
24.00
6.00
6.00
6.00
24.00

ด้าน
ด้าน
การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม
25.00
4.80
5.00
8.00
5.00
8.00
5.00
1.60
15.00
2.67
15.00
1.60
15.00
2.67
5.00
1.60
15.00
4.80
5.00
1.60
5.00
1.60
5.00
1.60
25.00
4.80
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ด้านการค้า
การลงทุน
22.20
37.00
37.00
7.40
22.20
22.20
22.20
7.40
22.20
7.40
7.40
7.40
29.60

คะแนน
รวม
76.00
74.00
62.00
38.00
57.87
56.80
63.87
20.00
66.00
20.00
20.00
20.00
83.40

จุดผ่านแดน
อาเภอบึงกาฬ
สะพานมิตรภาพแห่งที่ 3
อาเภอเมืองนครพนม
สะพานมิตรภาพแห่งที่ 2
อาเภอเมืองมุกดาหาร
ช่องเม็ก
ปากแซง

คะแนน
24.00
24.00
6.00
24.00
6.00
24.00
24.00

15.00
15.00
5.00
15.00
5.00
15.00
5.00

3.73
5.87
1.60
8.00
1.60
5.87
1.60

22.20
37.00
7.40
37.00
7.40
22.20
22.20

คะแนน
รวม
64.93
81.87
20.00
84.00
20.00
67.07
52.80

4.8 ผลการจัดลาดับจุดผ่อนปรนไทย-ลาว
จากการสารวจและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกจากหน่วยงานผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่
ทาให้ ทราบถึงการวางกรอบนโยบายด้านการบริหารจัดการชายแดน ซึ่งมุ่งเน้นการสร้างความไว้วางใจกับ
ประเทศเพื่อนบ้านเพื่อรักษาความมั่นคงของรัฐ ส่งเสริมด้านการค้า การลงทุน อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว
ตลอดจนเสริมสร้างความสัมพันธ์อัน ดีระหว่างประเทศไทยและ สปป.ลาว โดยกองการต่างประเทศ สานัก
ปลั ดกระทรวงกระทรวงมหาดไทยซึ่งมีภ ารกิจหลั กในด้านการต่างประเทศ เสริม สร้างความสั มพั นธ์ และ
ประสานงานด้านความช่วยเหลือและร่วมมือทางด้านกิจการชายแดน ดังกล่าว
โดยจุดผ่อนปรนการค้า มีวัตถุประสงค์และหลักเกณฑ์ในการเปิดด้วยกัน 3 ประการ ได้แก่
1. เป็นการเปิดเพื่อการค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้าเครื่องอุปโภคบริโภคที่จาเป็นในชีวิตประจาวัน
ของประชาชนในพื้ น ที่ ช ายแดนทั้ งสองประเทศ โดยนายกรั ฐ มนตรีแ ละรัฐ มนตรีว่า การ
กระทรวงมหาดไทยมอบอานาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดไปดาเนินการ โดยมีการระบุเงื่อนไขที่
ชัดเจนของจุดผ่อนปรนการค้าในแต่ละแห่งให้เกิดความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพ
พื้นที่
2. ให้ ถื อ เป็ น นโยบายส าคั ญ ในการส่ งเสริ ม ให้ มี จุ ด ผ่ อ นปรนการค้ า เพื่ อ ประโยชน์ ในทาง
เศรษฐกิจและส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศ
3. การก่อสร้างหรือการดาเนินการใด ๆ ตามบริเวณจุดผ่านแดนให้ระมัดระวังมิให้เกิดผลกระทบ
ต่อสันปันน้าและหลักเขตแดน และให้ส่วนราชการที่รับผิดชอบปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๔๒ และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๔๘ อย่าง
เคร่งครัด
จากการทบทวนข้อมูลและกระบวนการโดยหน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น สานักงานสภาความ
มั่น คงแห่ งชาติ กระทรวงมหาดไทย พบว่า การยกระดับจุดผ่ อนปรนทางการค้า ขึ้นเป็นจุดผ่ านแดนถาวร
จาเป็นที่จะต้องมีความเห็นพ้องในด้านนโยบายการพัฒนาจากทั้ง 2 ประเทศ รวมถึงไม่มีปัญหาที่กระทบต่อ
ความมั่นคงทั้งก่อนและหลังการเปิดเป็นจุดผ่านแดนถาวร อีกทั้งความต้องการเดินทาง (Demand) เข้า-ออก
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พื้นที่ ในรูปแบบของยานพาหนะและบุคคลจาเป็นต้องมีจานวนมากและสม่าเสมอ สอดคล้องกับการพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวกของทั้งสองประเทศในตาแหน่งดังกล่าวและข้างเคียง รวมถึง
ความพร้อมของหน่วยงานราชการและหน่วยงานท้องถิ่นที่จะเข้าไปดูแล อานวยความสะดวก และปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพทั้งของประเทศไทยและ สปป.ลาว สาหรับการสารวจและวิเคราะห์เพื่อจัดกลุ่มลาดับการ
พัฒนาของจุดผ่อนปรนในการศึกษาครั้งนี้ เลือกใช้ประเด็นการพิจารณาหลักจาก 4 ปั จจัยของโครงการย่อย
อันได้แก่ ปัจจัยด้านโลจิสติกส์ ด้านการท่องเที่ยว ด้านอุตสาหกรรม และด้านการค้าการลงทุน โดยรายละเอียด
ของขั้นตอนการจัดลาดับแสดงดังรูปที่ 68

รูปที่ 68 แสดงการวิเคราะห์และจัดลาดับจุดผ่อนปรน
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ซึ่งสามาถสรุปอันดับความสาคัญของจุดผ่อนปรนที่มีศักยภาพแตกต่างกัน ผ่านกระบวนการจากการ
วิเคราะห์ ข้อมูลพื้น ฐานทั้งปัจจัยหลักและปั จจัยเสริมที่ไ ด้จากการประเมินรายได้ของโครงการย่อยที่ 1 – 4
สามารถยึดโยงประเด็นปั จจัย ด้านโลจิสติกส์ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม และการค้าการลงทุน พบว่า ใน
ประเด็นการด้านโลจิสติกส์และการเชื่อมโยงคมนาคมขนส่งไปยังประเทศ สปป.ลาว และประเทศที่สาม รวมถึง
ศักยภาพด้วยรวมของพื้นที่ ที่ ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านโลจิสติกส์และสิ่งอานวย
ความสะดวกแก่ประชาชนในพื้นที่ นักท่องเที่ยว และการดึงดูดของการพัฒนาสองฝั่งแม่น้าโขงจะเป็นปัจจัย
ขับเคลื่อนและส่งเสริมต่อจุดผ่อนปรนในเชิงบวก แต่สาหรับศักยภาพและความเป็นไปได้ในด้านอุตสาหกรรมยัง
มีในระดับต่า เนื่องด้วยยังมีการพัฒนาสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน ความโดดเด่นในด้า นวัตถุดิบพื้นฐาน รวมถึง
กิจกรรมที่เกิดขึ้น ในด้านอุตสาหกรรมยั งเป็ นเพี ยงแค่การแลกเปลี่ ยนสิ น ค้าอุป โภคบริโภคในระดับชุมชน
ประกอบกับทบาทและนโยบายของรัฐที่ให้ความสาคัญกับจุดผ่านแดนถาวรเป็นหลัก ทาให้ค่าคะแนนที่ได้จาก
การประเมิน โดยโครงการย่อย ผนวกกับ การสังเคราะห์ข้อมู ล ปัจจัยรองในระดับพื้นที่ ระดับนโยบาย และ
แผนการพัฒนาที่สอดกับกับบริเวณดังกล่าว ผ่านกระบวนการพิจารณาหลายหลักเกณฑ์ จึงได้มาซึ่งผลการสรุป
เป็นผลการจัดลาดับ
กลุ่มที่ 1 กลุ่มจุดผ่อนปรนที่มีศักยภาพหลากหลายด้าน และมีความพร้อมเบื้องต้นสาหรับการพัฒนา
เป็นจุดผ่านแดนถาวรในอนาคตหากได้รับการผลักดัน ประกอบไปด้วย จุดผ่อนปรนบ้านหม้อ จุดผ่อนปรนบ้าน
เปงจาน และจุดผ่อนปรนบ้านยักษ์คุ
กลุ่มที่ 2 กลุ่มจุดผ่อนปรนที่มีศักยภาพที่มีความโดดเด่นเฉพาะด้านรวมถึงความพร้อมในการพัฒ นา
ระดับปานกลาง ประกอบไปด้วย จุดผ่อนปรนบ้านสวนดอก จุดผ่อนปรนบ้า นหาดบ้าย จุดผ่อนปรนแจมป๋อง
จุดผ่อนปรนบ้านห้ วยลึก จุ ดผ่อนปรนบ้านร่มโพธิ์ทอง จุดผ่อนปรนบ้านห้ วยสะแตง จุดผ่อนปรนบ้านใหม่
ชายแดน จุดผ่อนปรนบ้านนากระเซ็ง จุดผ่อนปรนบ้านม่วง จุดผ่อนปรนห้วยคาด จุดผ่อนปรนบุ่งคล้า จุดผ่อน
ปรนบ้านแพง เขมราฐ บ้านสองคอน บ้านคันท่าเกวียน บ้านด่านเก่า และช่องตาอู
กลุ่มที่ 3 จุดผ่อนปรนที่มีศักยภาพต่าซึ่งประกอบไปด้วยกิจกรรมที่เน้นการแลกเปลี่ยนและเดินทาง
ภายในพื้นที่เพื่อการไปมาหาสู่และประกอบประเพณีต่าง ๆ ประกอบไปด้วย จุดผ่อนปรนบ้านนาข่า จุดผ่อน
ปรนบ้านหนองผือ จุดผ่อนปรนบ้านแพง จุดผ่อนปรนบ้านหนาดท่า จุดผ่อนปรนบ้านอาฮี จุดผ่อนปรนท่าอุเทน
จุดผ่อนปรนห้วยต่าง จุดผ่อนปรนบ้านจุมพล และจุดผ่อนปรนบ้านธาตุพนม
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ตารางที่ 94 ผลการจัดลาดับความสาคัญ จุดผ่อนปรน
การค้าการ
ลงทุน

ศักยภาพการ
พัฒนายกระดับ

ข้อเสนแนะแนว
ทางการพัฒนา

ต่า

ปานกลาง

ปานกลาง

การค้าการลงทุน

ต่า

ต่า

ปานกลาง

ปานกลาง

การค้าการลงทุน

ต่า

ต่า

ต่า

ปานกลาง

ปานกลาง

การค้าการลงทุน

บ้านห้วยลึก

ต่า

ต่า

ต่า

ปานกลาง

ปานกลาง

การท่องเที่ยว

5

บ้านร่มโพธิ์ทอง

ต่า

ต่า

ต่า

ปานกลาง

ปานกลาง

การค้าการลงทุน

6

บ้านห้วยสะแตง

ต่า

ต่า

ต่า

ปานกลาง

ปานกลาง

การท่องเที่ยว

7

บ้านใหม่ชายแดน

ปานกลาง

ต่า

ต่า

ปานกลาง

ปานกลาง

การท่องเที่ยว

8

ช่องห้วยต่าง

ต่า

ต่า

ต่า

ต่า

ต่า

การท่องเที่ยว

9

บ้านเหมืองแพร่

ต่า

ต่า

ต่า

ต่า

ต่า

10

บ้านนาข่า

ต่า

ต่า

ต่า

ต่า

ต่า

11

บ้านอาฮี

ต่า

ต่า

ต่า

ต่า

ต่า

12

บ้านนากระเซ็ง

ปานกลาง

ต่า

ต่า

ต่า

ปานกลาง

13

บ้านหนองผือ

ปานกลาง

ต่า

ต่า

ต่า

ต่า

14

บ้านม่วง

ต่า

ต่า

ต่า

สูง

ปานกลาง

15

บ้านหม้อ

ปานกลาง

ต่า

ต่า

สูง

สูง

16

บ้านจุมพล โพน
พิสัย

ต่า

ต่า

ต่า

ต่า

ต่า

17

บ้านเปงจาน

ปานกลาง

ต่า

ต่า

สูง

สูง

18

ห้วยคาด

ต่า

ต่า

ต่า

ปานกลาง

ปานกลาง

19

บุ่งคล้า

ปานกลาง

ต่า

ต่า

ปานกลาง

ปานกลาง

ลาดับที่

จุดผ่อนปรน

โลจิสติกส์ ท่องเที่ยว อุตสาหกรรม

1

บ้านสวนดอก

ต่า

ต่า

2

บ้านหาดบ้าย

ต่า

3

แจมป๋อง

4
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การค้าการลงทุน
และท่องเที่ยว
การท่องเที่ยว
และโลจิสติกส์
การท่องเที่ยว
และโลจิสติกส์
การท่องเที่ยว
และโลจิสติกส์
การค้าการลงทุน
และท่องเที่ยว
การค้าการลงทุน
และท่องเที่ยว
การค้าการลงทุน
และท่องเที่ยว
การค้าการลงทุน
และท่องเที่ยว
การค้าการลงทุน
และท่องเที่ยว
การค้าการลงทุน
และท่องเที่ยว
การค้าการลงทุน
และท่องเที่ยว

การค้าการ
ลงทุน

ศักยภาพการ
พัฒนายกระดับ

ต่า

ต่า

ปานกลาง

ต่า

ต่า

ต่า

ต่า

ต่า

ต่า

ต่า

ต่า

ต่า

บ้านธาตุพนม

ต่า

ต่า

ต่า

ต่า

ต่า

การค้าการลงทุน

24

บ้านยักษ์คุ

ปานกลาง

สูง

ต่า

ปานกลาง

สูง

การค้าการลงทุน
โลจิสติกส์

25

อ.เขมราฐ

ปานกลาง

ต่า

ต่า

ปานกลาง

ปานกลาง

การค้าการลงทุน

26

บ้านสองคอน

ต่า

ต่า

ต่า

ปานกลาง

ปานกลาง

การค้าการลงทุน

27

บ้านคันท่าเกวียน

ต่า

ต่า

ต่า

ปานกลาง

ปานกลาง

การค้าการลงทุน

28

บ้านด่านเก่า

ต่า

ต่า

ต่า

สูง

ปานกลาง

การค้าการลงทุน

29

ช่องตาอู

ต่า

ต่า

ต่า

ปานกลาง

ปานกลาง

การค้าการลงทุน

ลาดับที่

จุดผ่อนปรน

โลจิสติกส์ ท่องเที่ยว อุตสาหกรรม

20

บ้านแพง

ปานกลาง

ต่า

21

ท่าอุเทน

ต่า

22

บ้านหนาดท่า

23
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ข้อเสนแนะแนว
ทางการพัฒนา
การค้าการลงทุน
โลจิสติกส์
การค้าการลงทุน
โลจิสติกส์
การค้าการลงทุน
และท่องเที่ยว

รูปที่ 69 Clusters ทั้ง 3 กลุ่มจากการพิจารณาด้วยศักยภาพด้านโลจิสติกส์ การท่องเที่ยว ด้าน
อุตสาหกรรม และการค้าการลงทุน
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จากการศึกษาพบว่า กลุ่มจุดผ่านแดนถาวรที่มีศักยภาพสูง และกลุ่มจุดผ่านแดนถาวรที่มีศักยภาพสูง
มาก ล้วนเป็นจุดที่มีความพร้อมทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐานสิ่งอานวยความสะดวก และมีพิธีการทางศุลกากรที่
เป็นมาตรฐานเพื่อรองรับบริการผู้ข้ามแดน ในมุมมองด้านการท่องเที่ยวความพร้อมของพิธี การทางศุลกากร
เป็นสิ่งสาคัญยิ่ง ด้วยผู้ข้ามแดนต้องการเอกสารการข้ามแดนที่ถูกต้องเพื่อใช้ในการข้ามแดนเพื่อขนส่ง หรือเพื่อ
การท่องเที่ยว ทั้งนี้ในมุมมองด้านการค้าการลงทุนนั้นจุดผ่านแดนใดที่สามารถเป็นจุดขนส่งและรับเข้าสินค้า
เชื่อมโยงไปยังประเทศที่ 3 ได้ (ประเทศเวียดนาม และประเทศจีน) จะถือว่ามีศักยภาพสูงมากในทางการค้า
โดยรวมจากการสังเคราะห์ข้อมูลของทั้งโครงการ สามารถแบ่งคลัสเตอร์ของจุดผ่าแดนถาวรไทยลาว 20 จุดได้
ออกเป็น 3 Clusters แสดงได้ดังต่อไปนี้
1. กลุ่มจังหวัดในเขตภาคเหนือซึ่งมีเส้นทางการท่องเที่ยว และการขนส่ งโลจิสติกส์ที่สามารถเชื่อมโยง
ผ่านสปป.ลาว ไปยัง 12 ปันนาและเชื่อมโยงเข้าจีนตอนใต้ได้ โดย Cluster นี้ประกอบด้วย จังหวัดเชียงราย
จังหวัดพะเยา จังหวัดน่าน จังหวัดอุตรดิตถ์
2. กลุ่ มจั งหวัด ภาคอี ส านตอนบนซึ่งมี เส้ น ทางการท่ องเที่ ย ว และการขนส่ งโลจิ ส ติก ส์ ที่ ส ามารถ
เชื่อมโยงผ่านสปป.ลาว ไปยัง 12 ปันนาและเชื่อมโยงเข้าจีนตอนใต้ และเวียดนามตอนกลางได้ โดย Cluster นี้
ประกอบด้วย จังหวัดเลย จังหวัดหนองคาย จังหวัดบึงกาฬ มุกดาหาร
3. กลุ่ ม จั งหวัด ที่ ส ามารถขนส่ งโลจิส ติก ส์ ที่ ส ามารถเชื่ อมโยงผ่ านสปป.ลาว ไปยัง เชื่อมโยงไปยั ง
ประเทศเวีย ดนามตอนใต้ และประเทศกัมพูชาตอนบน Cluster นี้ ประกอบด้วย จังหวัดมุกดาหาร จังหวัด
อานาจเจริญ จังหวัดอุบลราชธานี
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บทที่ 5
อภิปราย และวิจารณ์ผล
5.1 สรุปผลการวิจัย
5.1.1 ศักยภาพจุดผ่านแดนถาวร ไทย-สปป. ลาว
ผลการจัดลาดับความสาคัญจุดผ่านแดนถาวรชายแดนไทย-ลาว เพื่อการพัฒนาศักยภาพ พบว่า จุด
ผ่านแดนถาวรที่มีศักยภาพและความสาคัญ 5 ลาดับแรก คือ จุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพแห่งที่ 2 จุด
ผ่านแดนถาวรด่านสะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว จุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพแห่งที่ 3 จุดผ่านแดนถาวร
เชีย งของ และจุ ดผ่ านแดนถาวรสะพานมิตรภาพแห่ งที่ 4 มี คะแนนเท่ากับ 84.00 83.40 81.87 76.00
และ 74.00 ตามลาดับ และจุดผ่านแดนถาวรชายแดนไทย-ลาว ที่มีคะแนนอยู่อันดับท้ายซึ่งมีคะแนนเท่ากัน
คือ จุดผ่านแดนถาวรเชียงคาน จุดผ่านแดนถาวรอาเภอเมืองมุกดาหาร จุดผ่านแดนถาวรอาเภอเมืองนครพนม
จุ ด ผ่ านแดนถาวรท่ าเสด็ จ จุ ด ผ่ านแดนถาวรบ้ านคกไผ่ และจุ ด ผ่ านแดนถาวรบ้ านปากห้ ว ย โดยล าดั บ
ความสาคัญของจุดผ่านแดน แสดงดังรายละเอียดดังตารางที่ 95 และสรุปผลการจัดลาดับความสาคัญในแต่ละ
ด้านของจุดผ่านแดนถาวรชายแดนไทย-ลาว แสดงดังตารางที่ 96
ตารางที่ 95 แสดงลาดับความสาคัญจุดผ่านแดนถาวรชายแดนไทย-ลาว 20 จุดผ่านแดน
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

จุดผ่านแดน
สะพานมิตรภาพแห่งที่ 2
สะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว
สะพานมิตรภาพแห่งที่ 3
เชียงของ
สะพานมิตรภาพแห่งที่ 4
ช่องเม็ก
สะพานมิตรภาพข้ามแม่น้าเหือง
อาเภอบึงกาฬ
ภูดู่
เชียงแสน
บ้านฮวก
บ้านห้วยโก๋น
ปากแซง
สามเหลื่ยมทองคา

รูปแบบการคมนาคม
ทางบก
ทางบก
ทางบก
ทางบก
ทางบก
ทางบก
ทางบก
ทางน้า
ทางบก
ทางบก
ทางบก
ทางบก
ทางน้า
ทางน้า
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คะแนน
84.00
83.40
81.87
76.00
74.00
67.07
66.00
64.93
63.87
62.00
57.87
56.80
52.80
38.00

ลาดับ
15
15
15
15
15
15

จุดผ่านแดน
เชียงคาน
อาเภอเมืองมุกดาหาร
อาเภอเมืองนครพนม
ท่าเสด็จ
บ้านคกไผ่
บ้านปากห้วย

รูปแบบการคมนาคม
ทางน้า
ทางน้า
ทางน้า
ทางน้า
ทางน้า
ทางน้า

คะแนน
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00

ตารางที่ 96 สรุปผลการจัดลาดับความสาคัญในแต่ละด้านของจุดผ่านแดนถาวรชายแดนไทย-ลาว
จุดผ่านแดน
เชียงของ
สะพานมิตรภาพแห่งที่ 4
เชียงแสน
สามเหลื่ยมทองคา
บ้านฮวก
บ้านห้วยโก๋น
ภูดู่
บ้านปากห้วย
สะพานข้ามแม่น้าเหือง
เชียงคาน
บ้านคกไผ่
ท่าเสด็จ
สะพานมิตรภาพไทย-ลาว
อาเภอบึงกาฬ
สะพานมิตรภาพแห่งที่ 3
อาเภอเมืองนครพนม
สะพานมิตรภาพแห่งที่ 2
อาเภอเมืองมุกดาหาร
ช่องเม็ก
ปากแซง

ลาดับความสาคัญ
1
2
3
4
โลจิสติกส์ ท่องเที่ยว
การค้าการลงทุน อุตสาหกรรม
โลจิสติกส์ ท่องเที่ยว
การค้าการลงทุน อุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว
โลจิสติกส์
การค้าการลงทุน อุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว
โลจิสติกส์
การค้าการลงทุน อุตสาหกรรม
โลจิสติกส์
ท่องเที่ยว
การค้าการลงทุน อุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว
โลจิสติกส์
การค้าการลงทุน อุตสาหกรรม
โลจิสติกส์
ท่องเที่ยว
การค้าการลงทุน อุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว
โลจิสติกส์
การค้าการลงทุน อุตสาหกรรม
โลจิสติกส์
การค้าการลงทุน
ท่องเที่ยว อุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว
การค้าการลงทุน
โลจิสติกส์ อุตสาหกรรม
โลจิสติกส์ การค้าการลงทุน
ท่องเที่ยว อุตสาหกรรม
โลจิสติกส์
การค้าการลงทุน
ท่องเที่ยว อุตสาหกรรม
โลจิสติกส์
การค้าการลงทุน
ท่องเที่ยว อุตสาหกรรม
โลจิสติกส์
การค้าการลงทุน
ท่องเที่ยว อุตสาหกรรม
โลจิสติกส์
การค้าการลงทุน
ท่องเที่ยว อุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว
โลจิสติกส์
การค้าการลงทุน อุตสาหกรรม
การค้าการลงทุน
โลจิสติกส์
ท่องเที่ยว อุตสาหกรรม
การค้าการลงทุน
โลจิสติกส์
ท่องเที่ยว อุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว
โลจิสติกส์
การค้าการลงทุน อุตสาหกรรม
โลจิสติกส์
การค้าการลงทุน
ท่องเที่ยว อุตสาหกรรม
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5.1.2 ศักยภาพจุดผ่อนปรน 29 จุด
จากการสารวจและวิเคราะห์เพื่อจัดกลุ่มลาดับ ศักยภาพและความพร้อมของการพัฒนาของจุดผ่อน
ปรนไทย-ลาว ทั้งหมด 29 จุด โดยพิจารณาหลักจาก 4 ปัจจัยของ ด้านโลจิสติกส์ ด้านการท่องเที่ยว ด้ าน
อุตสาหกรรม และด้านการค้าการลงทุน โดยบทสรุปศักยภาพเพื่อการพัฒนาแสดงได้ดังตาราง
ตารางที่ 97 จุดผ่อนปรนไทย-ลาว 29 จุดกับศักยภาพความพร้อมในการยกระดับพัฒนาในอนาคต
ลาดับที่

รายชื่อจุดผ่อนปรน

รูปแบบการคมนาคม

ศักยภาพความพร้อมใน
การยกระดับพัฒนา

1

บ้านสวนดอก

ทางน้า

ปานกลาง

2

บ้านหาดบ้าย

ทางน้า

ปานกลาง

3

แจมป๋อง

ทางน้า

ปานกลาง

4

บ้านห้วยลึก

ทางน้า

ปานกลาง

5

บ้านร่มโพธิ์ทอง

ทางบก

ปานกลาง

6

บ้านห้วยสะแตง

ทางบก

ปานกลาง

7

บ้านใหม่ชายแดน

ทางบก

ปานกลาง

8

ช่องห้วยต่าง

ทางบก

ต่า

9

บ้านเหมืองแพร่

ทางน้า

ต่า

10

บ้านนาข่า

ทางน้า

ต่า

11

บ้านอาฮี

ทางน้า

ต่า

12

บ้านนากระเซ็ง

ทางน้า

ปานกลาง

13

บ้านหนองผือ

ทางน้า

ต่า

14

บ้านม่วง

ทางน้า

ปานกลาง

15

บ้านหม้อ

ทางน้า

สูง

16

บ้านจุมพล โพนพิสัย

ทางน้า

ต่า

17

บ้านเปงจาน

ทางน้า

สูง

18

ห้วยคาด

ทางน้า

ปานกลาง

19

บุ่งคล้า

ทางน้า

ปานกลาง

20

บ้านแพง

ทางน้า

ปานกลาง

21

ท่าอุเทน

ทางน้า

ต่า
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ลาดับที่

รายชื่อจุดผ่อนปรน

รูปแบบการคมนาคม

ศักยภาพความพร้อมใน
การยกระดับพัฒนา

22

บ้านหนาดท่า

ทางน้า

ต่า

23

บ้านธาตุพนม

ทางน้า

ต่า

24

บ้านยักษ์คุ

ทางน้า

สูง

25

เขมราฐ

ทางน้า

ปานกลาง

26

บ้านสองคอน

ทางน้า

ปานกลาง

27

บ้านคันท่าเกวียน

ทางน้า

ปานกลาง

28

บ้านด่านเก่า

ทางน้า

ปานกลาง

29

ช่องตาอู

ทางบก

ปานกลาง

ทั้งนี้ จุดผ่อนปรนที่มีศักยภาพหลากหลายด้าน และมีความพร้อมเบื้องต้นสาหรับการพัฒนาเป็นจุดผ่าน
แดนถาวรในอนาคตหากได้รับการผลักดันและเห็นพ้ องต้องกันของรัฐบาลระหว่างประเทศ ได้แก่ จุดผ่อนปรน
บ้านหม้อ จุดผ่อนปรนบ้านเปงจาน และจุดผ่อนปรนบ้านยักษ์คุ
5.2 แนวทางการพัฒนาสาหรับกลุ่มจุดผ่านแดนถาวรไทย-ลาว 20 จุด
5.2.1 แนวทางการพัฒนาสาหรับกลุ่มจุดผ่านแดนถาวรที่มีศักยภาพสูงมาก
สาหรับกลุ่มจุดผ่านแดนถาวรที่มี ศักยภาพสูงมาก ซึ่งได้แก่ จุดผ่านแดน อ.เชียงของ จุดผ่าน
แดนถาวรสะพานมิตรภาพ 4 (เชียงของ-ห้วยทราย) จุดผ่านแดนท่าเสด็จ อ.เมืองหนองคาย จุดผ่าน
แดนถาวรด่านสะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว จุดผ่านแดน อ.เมืองนครพนม(ท่าเทียบเรือ ทม.นครพนม) จุด
ผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพ 3 (นครพนม-คาม่วน) จุดผ่านแดน อ.เมืองมุกดาหาร (ท่าเรือเทศบาล)
จุดผ่านแดนถาวร สะพานมิตรภาพ 2 (มุกดาหาร-สะหวันนะเขต) มีแนวทางการการพัฒนาดังต่อไปนี้
แผนระยะสั้น (1–3 ปี)
1) พัฒนาระบบการขนส่งขนาดใหญ่ เพื่อรองรับการนาเข้า-ส่งออกเช่น ศูนย์กระจายสินค้า ศูนย์
เปลี่ยนถ่ายสินค้า เป็นต้น
2) เพิ่ ม ทั ก ษะการใช้ ภ าษาต่ างประเทศ ให้ กั บ เจ้ า หน้ า ที่ ที่ เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ รองรั บ การบริ ก าร
นักท่องเที่ยวที่มีจานวนมาก
3) ส่งเสริมความเข้มแข็งของเครือข่ายผู้ประกอบการ/นักลงทุนทั้งที่เป็นนั กลงทุนในพื้นที่และนัก
ลงทุนรายใหม่ เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการดาเนินธุรกิจกับนักลงทุนชาวต่างชาติ
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แผนระยะกลาง (3–5 ปี)
1) จั ด นิ ท รรศการ มหกรรมการแสดงสิ น ค้ าหรือ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข องไทย เพื่ อ เป็ น ช่ อ งทางในการ
ส่งเสริมสินค้าไทยไปยังประเทศเพื่อนบ้าน และประเทศที่สาม
2) พัฒนาระบบ Single Window Inspection (SWI)
แผนระยะยาว (5–10 ปี)
1) ขยายความร่วมมือในรูปแบบไตรภาคี เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว การค้าการลงทุน และการ
ขนส่งเชื่อมโยงไปยังประเทศที่สาม เช่น จีน เวียดนาม
2) พัฒนากองทุนเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นขนาดใหญ่ (Mega Projects)

รูปที่ 70 แผนที่แสดงที่ตั้งของกลุ่มจุดผ่านแดนถาวรที่มีศักยภาพสูงมาก
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5.2.2 แนวทางการพัฒนาสาหรับกลุ่มจุดผ่านแดนถาวรที่มีศักยภาพสูง
สาหรับกลุ่มจุดผ่านแดนถาวรที่มีศักยภาพสูง ซึ่งได้แก่ จดผ่านแดน อ.เชียงแสน จุดผ่านแดน
ถาวรสามเหลี่ยมทองคา จุดผ่านแดนอาเภอเมืองบึงกาฬ(ด่านศุลกากร ท่าแพขนานยนต์) จุดผ่านแดน
ถาวร ปากแซง อ.นาตาล จุดผ่านแดนถาวรช่องเม็ก อ. สิรินธร มีแนวทางการการพัฒนา ดังต่อไปนี้
แผนระยะสั้น (1–3 ปี)
1) ทบทวนอัตรากาลังพลของเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอ เพื่อให้ตัวจุดผ่านแดน
มีความพร้อมในการบริการ
แผนระยะกลาง (3–5 ปี)
1) เสริมสร้างความพร้อม และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบการ SMEs
รายใหม่
2) เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานด้านความมั่นคง ทั้งในระดับพื้นที่ และระดับรัฐ
แผนระยะยาว (5–10 ปี)
1) พั ฒ นากลไกการสนั บ สนุ น การยกระดั บ ด่ านสากล ร่ว มกับ ภาครัฐ ของแขวงใน สปป.ลาว
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในจุดผ่านแดนที่มีศักยภาพสูง
2) การพัฒนาการบริการแบบ One Stop Service

รูปที่ 71 แผนที่แสดงที่ตั้งของกลุ่มจุดผ่านแดนถาวรที่มีศักยภาพสูง
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5.2.3 แนวทางการพัฒนาสาหรับกลุ่มจุดผ่านแดนถาวรที่มีศักยภาพปานกลาง
สาหรับกลุ่มจุดผ่านแดนถาวรที่มีศักยปานกลางได้แก่ จุดผ่านแดน บ้านห้วยโก๋น จุดผ่านแดนถาวร บ.
ปากห้ วย จุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพข้ามแม่น้าเหื อง จุดผ่านแดนถาวรเชียงคาน จุดผ่านแดนถาวร
บ.คกไผ่ จุดผ่านแดนถาวรภูดู่ จุดผ่านแดนถาวร บ้านฮวก ต.ภูซาง อ.ภูซาง มีแนวทางการการพัฒนาดังต่อไปนี้
แผนระยะสั้น (1–3 ปี)
1) ส่งเสริมการค้าในพื้นที่ เช่น ตลาดสินค้าเกษตร ค้าปลีก-ค้าส่ง
2) ปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐาน รองรับการเดินทางท่องเที่ยวและการบริการภาคการขนส่ง
ผ่านพิธีการศุลกากร
3) เสริมสร้างระบบป้องกันภัยในเส้นทางที่ผ่านเขตพื้นที่ภูเขาสูง เช่น แผนการบรรเทาภัยพิบัติ
จากดินโคลนถล่ม เป็นต้น
แผนระยะกลาง (3–5 ปี)
1) ทบทวนแนวปฏิบัติ ระเบียบ กฎหมาย เพื่อส่งเสริมผลประโยชน์จากกรอบข้อตกลงพิเศษต่าง
ๆ ในด้านการขนส่ง ด้านการค้า ภาษีการค้า และด้านอุตสาหกรรม
2) พัฒ นายกระดับระบบขนส่งทางน้า ให้มีความสะดวกปลอดภัย เพื่อให้ เป็นทางเลือกสาหรับ
ผู้ประกอบการขนส่ง
แผนระยะยาว (5–10 ปี)
1) เสริมสร้างกลไกความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เพื่อวางแผนการพัฒ นาโครงสร้างพื้นฐานของ
ประเทศให้มีกรอบเวลาการดาเนินงานที่สอดคล้องกัน
2) ส่งเสริมการพัฒนากองทุนร่วมเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรองรับการท่องเที่ยวและการ
ขนส่งข้ามแดน
3) พัฒนาระบบและกลไกการบูรณาการของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการใช้พื้นที่บริเวณจุด
ผ่านแดนให้มีประสิทธิภาพ และรองรับต่อการขยายตัวในอนาคต
5.2.4 แนวทางการพัฒนาจุดผ่อนปรนที่มีศักยภาพสูง
สาหรับจุดผ่อนปรนที่มีศักยภาพ และมีความพร้อมเบื้องต้นสาหรับการพัฒนาเป็นจุดผ่านแดนถาวรใน
อนาคตหากได้รับการผลักดันและเห็นพ้องต้องกันของรัฐบาลระหว่างประเทศ ประกอบไปด้วย จุดผ่อนปรน
บ้านหม้อ จุดผ่อนปรนบ้านเปงจาน และจุดผ่อนปรนบ้านยักษ์คุ
1) พัฒ นาและประชาสั มพั น ธ์แหล่ งท่ องเที่ยวในพื้ น ที่ที่ เชื่อมโยงกับจุด ผ่ อนปรน เพื่ อกระตุ้ น
เศรษฐกิจการท่องเที่ยว
2) พัฒนาการค้าในระดับท้องถิ่น เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและมูลค่าการค้าชายแดน
3) พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวกขนาดเล็ก เพื่อรองรับการท่องเที่ยว
และการค้าชายแดน เช่น ห้องน้าสะอาด ป้ายบ่งชี้ในบริเวณสถานที่ท่องเที่ยว เป็นต้น
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รูปที่ 72 แผนที่แสดงที่ตั้งของกลุ่มจุดผ่านแดนถาวรที่มีศักยภาพปานกลาง
4) พัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลสถิติที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนของการท่องเที่ยว และการค้าชายแดน
ให้ มีข้อมูลที่ครบถ้วนและถูกต้องเพื่อนาไปประกอบการพิจารณายกระดับจุดผ่ อนปรนที่มี
ศักยภาพต่อไป
5) ส่งเสริมการยกระดับความมั่นคง รวมถึงมาตรการช่วยเหลือและป้องกันในสถานการณ์ที่ไม่พึง
ประสงค์
6) ปรั บ ปรุ งเส้ น ทางการคมนาคมทางบกเชื่ อ มโยงไปยั งจุ ด ผ่ อ นปรนที่ เหมาะสมกั บ ปริม าณ
นักท่องเที่ยว และปริมาณการขนส่งสินค้า
7) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการขนส่งทางน้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งจุดผ่อนปรนที่เป็นท่าเรือ
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8) จัดสรรการใช้ป ระโยชน์พื้น ที่ ตลอดจนการสารวจความพร้อมเพื่อหาแนวทางในการแก้ไข
ปัญหาการทับซ้อนของพื้นที่ป่าไม้หรือพื้นที่อุทยาน
9) พัฒ นากลไกการสนั บสนุน การยกระดับจุดผ่อนปรน ร่วมกับภาครัฐของแขวงใน สปป.ลาว
โดยเฉพาะอย่างยิ่งจุดผ่อนปรนที่มีศักยภาพสูง
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
1. ด้านการยกระดับจุดผ่อนปรนสู่การเป็นจุดผ่านแดนถาวร การยกระดับจุดผ่อนปรนสู่การเป็นจุด
ผ่านแดนถาวรนั้น ต้องเป็น การตกลงใจกัน ในระดับรัฐบาลระหว่างสองประเทศซึ่งต้องเห็นพ้องต้องกัน ด้วย
เหตุผลที่สาคัญบางประการ เช่น เหตุผลด้านการค้าเศรษฐกิจ ระหว่างสองประเทศ เหตุผลด้านการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรม มิติด้านความมั่นคงของประเทศ ดังนั้นควรสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดี ทั้งในระดับ
ท้องถิ่น และระดับจังหวัด เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาประเทศอย่างแท้จริงและยั่งยืน
2. ควรมีการสร้างความแข็งแกร่งให้กับอุตสาหกรรมอย่างเป็นเครือข่ายและเกิดประโยชน์สูงสุดในการ
จัดสรรทรัพยากรและกิจกรรมอื่น ๆ ที่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมปัจจุบัน
3. ควรสร้างกลยุ ทธ์ก ารพั ฒ นาศักยภาพอุตสาหกรรมในพื้ นที่โดยเน้ นการสร้างโอกาส และความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ รวมถึงเจาะจงเพื่อให้เกิดความร่วมมือในภาคอุตสาหกรรมที่จะยกระดับ
ความรู้ความสามารถของผู้ประกอบการในพื้นที่
3. ควรมีการเตรียมความพร้อม สร้างความชานาญให้ผู้ประกอบการ/SMEs ในพื้นที่
4. ควรมีก ารส่ งเสริม สนั บ สนุ น ให้ ภ าคธุรกิ จไทย เตรียมพร้อมและรับ มือกับ การพั ฒ นาโครงสร้าง
พื้นฐานตามกลยุทธ์ทางเศรษฐกิจจากชาติมหาอานาจในปัจจุบันให้มากที่สุด เช่น การสนับสนุนการลงทุนเพื่อ
ขยายตลาดไปยังประเทศจีนตอนใต้ มณฑลยูนนาน
5. เร่งขยายความร่วมมือและบูรณาการภาคส่วน เพื่อ พัฒนาจุดผ่านแดนให้มีศักยภาพมากยื่งขึ้น ทั้ง
ด้านการเตรียมความพร้อม และด้านการพัฒนาในพื้นที่ โดยรักษาสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมดั้ งเดิมไปพร้อมๆกัน
กับการสร้างความสัมพันธ์อันดีซึ่งกันและกัน
6. ควรมีส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยการจัดทาระบบข้อมูล สารสนเทศทางการท่องเที่ยว ตลอดจนการ
เผยแพร่ข้อมูลที่สาคัญต่อนักท่องเที่ยว เช่น การสร้างแอพพลิเคชั่นแนะนาเส้นทางการท่องเที่ยว เป็นต้น
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การประชุมเพื่อรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับผู้แทนจาก การรถไฟแห่งประเทศไทย

214

การประชุมเผยแพร่งานวิจัยและรับฟังความคิดเห็นร่วมกับหน้วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาค
ประชาชน และหน่วยงานส่วนกลาง ในวันที่ 10 ก.ย. 2564

สาหรับการประชุมเผยแพร่งานวิจัยและรับฟังความคิดเห็น ร่วมกับหน้วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาค
ประชาชน และหน่วยงานส่วนกลาง ที่ได้จัดขึ้นในวันที่ 10 ก.ย. 2564 โดยมีรายชื่อผู้เข้าร่วมอย่างเป็นทางการ
ดังต่อไปนี้ ณ จังหวัดของตนดังนี้
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ภาคผนวก ง. ชุดข้อมูล ที่จากได้จากหน่วยงานส่วนกลาง
ข้อมูลที่ได้จากกองการต่างประเทศ สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ความตกลงว่าด้วยการเดินทาง
ข้ามแดนระหว่างรัฐบาลแห่งราชอานาจักรไทย กับ รัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
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ภาคผนวก จ. ตัวอย่างแบบสอบถาม AHP การวิเคราะห์ผล รายละเอียดการคานวณ
1. ตัวอย่างแบบสอบถาม AHP

225

2. รายละเอียดการคานวณค่าน้าหนัก AHP เพื่อจัดลาดับความสาคัญ การคานวณหาค่าน้าหนักจากผู้
เชียวชาญแสดงดังนี้
การคานวณค่าน้าหนัก AHP จากผู้เชี่ยวชาญคนที่ 1
1. การจัดลาดับความสาคัญ
ปั จจัย
โลจิสติกส์
1.00
โลจิสติกส์
1.00
ท่องเทีย่ ว

ท่องเทีย่ ว

อุตสหกรรม การค้าการลงทุน

1.00

3.00

1.00

1.00

2.00

1.00

อุตสหกรรม

0.33

0.50

1.00

การค้าการลงทุน
รวม

1.00

1.00

3.00

3.33

3.50

9.00

0.33

1.00
3.33

19.17

2. การหาค่านา้ หนักความสาคัญของปั จจัย

3. คานวณค่าความสอดคล้องของข้อมูล (CR)
ค่านา้ หนัก

โลจิสติกส์

ท่องเทีย่ ว

โลจิสติกส์
ท่องเทีย่ ว

0.30

0.29

0.33

0.30

1.22

0.30

4.02604

0.29

0.22

0.30

1.11

0.28

โลจิสติกส์
ท่องเทีย่ ว

1.23

0.30

1.11

4.02006

อุตสหกรรม

0.10

0.14

0.11

0.10

0.45

0.11

อุตสหกรรม

0.46

4.01049

การค้าการลงทุน

0.30

0.29

0.33

0.30

1.22

0.30

การค้าการลงทุน

1.23

4.02604

1.00

1.00

1.00

1.00

4.00

1.00

รวม

16.0826

ปั จจัย

อุตสหกรรม การค้าการลงทุน

รวม

ปั จจัย

(Eigenvector)

C.I

n

4

λmax

4.021

= C.I

0.007

RI

0.900

= C.R

0.008

การคานวณค่าน้าหนัก AHP จากผู้เชี่ยวชาญคนที่ 2
1. การจัดลาดับความสาคัญ
ปั จจัย
โลจิสติกส์
1.00
โลจิสติกส์
0.14
ท่องเทีย่ ว

ท่องเทีย่ ว

อุตสหกรรม การค้าการลงทุน

7.00

9.00

1.00

1.00

5.00

0.17

อุตสหกรรม

0.11

0.20

1.00

การค้าการลงทุน
รวม

1.00

6.00

8.00

2.25

14.20

23.00

0.13

1.00
2.29

41.75

2. การหาค่านา้ หนักความสาคัญของปั จจัย

3. คานวณค่าความสอดคล้องของข้อมูล (CR)
ค่านา้ หนัก

โลจิสติกส์

ท่องเทีย่ ว

โลจิสติกส์
ท่องเทีย่ ว

0.44

0.49

0.39

0.44

1.76

0.44

4.44075

0.07

0.22

0.07

0.42

0.11

โลจิสติกส์
ท่องเทีย่ ว

1.96

0.06

0.44

4.14711

อุตสหกรรม

0.05

0.01

0.04

0.05

0.16

0.04

อุตสหกรรม

0.16

4.01798

การค้าการลงทุน

0.44

0.42

0.35

0.44

1.65

0.41

การค้าการลงทุน

1.81

4.39257

1.00

1.00

1.00

1.00

4.00

1.00

รวม

16.9984

ปั จจัย

อุตสหกรรม การค้าการลงทุน

รวม

ปั จจัย

(Eigenvector)

C.I

4

λmax

4.250

= C.I

0.083

RI

0.900

C.R

0.092

=
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การคานวณค่าน้าหนัก AHP จากผู้เชี่ยวชาญคนที่ 3
1. การจัดลาดับความสาคัญ
ปั จจัย
โลจิสติกส์
1.00
โลจิสติกส์
0.25
ท่องเทีย่ ว

ท่องเทีย่ ว

อุตสหกรรม การค้าการลงทุน

4.00

7.00

0.25

1.00

4.00

0.20

อุตสหกรรม

0.14

0.25

1.00

การค้าการลงทุน
รวม

4.00

5.00

9.00

5.39

10.25

21.00

0.11

1.00
1.56

38.20

2. การหาค่านา้ หนักความสาคัญของปั จจัย

3. คานวณค่าความสอดคล้องของข้อมูล (CR)
ค่านา้ หนัก

โลจิสติกส์

ท่องเทีย่ ว

โลจิสติกส์
ท่องเทีย่ ว

0.19

0.39

0.33

0.16

1.07

0.27

0.05

0.10

0.19

0.13

0.46

อุตสหกรรม

0.03

0.02

0.05

0.07

การค้าการลงทุน

0.74

0.49

0.43

1.00

1.00

1.00

ปั จจัย

อุตสหกรรม การค้าการลงทุน

รวม

ปั จจัย

(Eigenvector)

1.17

4.37878

0.12

โลจิสติกส์
ท่องเทีย่ ว

0.47

4.03933

0.17

0.04

อุตสหกรรม

0.17

4.08693

0.64

2.30

0.57

การค้าการลงทุน

2.60

4.53083

1.00

4.00

1.00

รวม

17.0359

C.I

n

4

λmax

4.259

= C.I

0.086

RI

0.900

C.R

0.096

=

การคานวณค่าน้าหนัก AHP จากผู้เชี่ยวชาญคนที่ 4
1. การจัดลาดับความสาคัญ
ปั จจัย
โลจิสติกส์
1.00
โลจิสติกส์
0.25
ท่องเทีย่ ว

ท่องเทีย่ ว

อุตสหกรรม การค้าการลงทุน

4.00

9.00

1.00

1.00

7.00

1.00

อุตสหกรรม

0.11

0.14

1.00

การค้าการลงทุน
รวม

1.00

1.00

8.00

2.36

6.14

25.00

0.13

1.00
3.13

36.63

2. การหาค่านา้ หนักความสาคัญของปั จจัย

3. คานวณค่าความสอดคล้องของข้อมูล (CR)
ค่านา้ หนัก

โลจิสติกส์

ท่องเทีย่ ว

โลจิสติกส์
ท่องเทีย่ ว

0.42

0.65

0.36

0.32

1.75

0.44

0.11

0.16

0.28

0.32

0.87

อุตสหกรรม

0.05

0.02

0.04

0.04

การค้าการลงทุน

0.42

0.16

0.32

1.00

1.00

1.00

ปั จจัย

อุตสหกรรม การค้าการลงทุน

รวม

ปั จจัย

(Eigenvector)

1.95

4.45009

0.22

โลจิสติกส์
ท่องเทีย่ ว

0.90

4.12798

0.15

0.04

อุตสหกรรม

0.16

4.14242

0.32

1.23

0.31

การค้าการลงทุน

1.26

4.11981

1.00

4.00

1.00

รวม

16.8403

C.I

227

n

4

λmax

4.210

= C.I

0.070

RI

0.900

= C.R

0.078

การคานวณค่าน้าหนัก AHP จากผู้เชี่ยวชาญคนที่ 5
1. การจัดลาดับความสาคัญ
ปั จจัย
โลจิสติกส์
1.00
โลจิสติกส์
5.00
ท่องเทีย่ ว

ท่องเทีย่ ว

อุตสหกรรม การค้าการลงทุน

0.20

5.00

1.00

1.00

7.00

5.00

อุตสหกรรม

0.20

0.14

1.00

การค้าการลงทุน
รวม

1.00

0.20

6.00

7.20

1.54

19.00

0.17

1.00
7.17

34.91

2. การหาค่านา้ หนักความสาคัญของปั จจัย

3. คานวณค่าความสอดคล้องของข้อมูล (CR)
ค่านา้ หนัก

โลจิสติกส์

ท่องเทีย่ ว

โลจิสติกส์
ท่องเทีย่ ว

0.14

0.13

0.26

0.14

0.67

0.17

0.69

0.65

0.37

0.70

2.41

อุตสหกรรม

0.03

0.09

0.05

0.02

การค้าการลงทุน

0.14

0.13

0.32

1.00

1.00

1.00

ปั จจัย

อุตสหกรรม การค้าการลงทุน

รวม

ปั จจัย

(Eigenvector)

0.71

4.25809

0.60

โลจิสติกส์
ท่องเทีย่ ว

2.69

4.46623

0.20

0.05

อุตสหกรรม

0.20

4.05201

0.14

0.72

0.18

การค้าการลงทุน

0.76

4.21962

1.00

4.00

1.00

รวม

16.996

C.I

n

4

λmax

4.249

= C.I

0.083

RI

0.900

= C.R

0.092

การคานวณค่าน้าหนัก AHP จากผู้เชี่ยวชาญคนที่ 6
1. การจัดลาดับความสาคัญ
ปั จจัย
โลจิสติกส์
1.00
โลจิสติกส์
1.00
ท่องเทีย่ ว

ท่องเทีย่ ว

อุตสหกรรม การค้าการลงทุน

1.00

5.00

1.00

1.00

6.00

0.50

อุตสหกรรม

0.20

0.17

1.00

การค้าการลงทุน
รวม

1.00

2.00

7.00

3.20

4.17

19.00

0.14

1.00
2.64

29.01

2. การหาค่านา้ หนักความสาคัญของปั จจัย

3. คานวณค่าความสอดคล้องของข้อมูล (CR)
ค่านา้ หนัก

โลจิสติกส์

ท่องเทีย่ ว

โลจิสติกส์
ท่องเทีย่ ว

0.31

0.24

0.26

0.38

1.19

0.30

0.31

0.24

0.32

0.19

1.06

อุตสหกรรม

0.06

0.04

0.05

0.05

การค้าการลงทุน

0.31

0.48

0.37

1.00

1.00

1.00

ปั จจัย

อุตสหกรรม การค้าการลงทุน

รวม

ปั จจัย

(Eigenvector)

1.21

4.05075

0.26

โลจิสติกส์
ท่องเทีย่ ว

1.07

4.04384

0.21

0.05

อุตสหกรรม

0.21

4.03536

0.38

1.54

0.38

การค้าการลงทุน

1.58

4.10095

1.00

4.00

1.00

รวม

16.2309

C.I

228

n

4

λmax

4.058

= C.I

0.019

RI

0.900

= C.R

0.021

การคานวณค่าน้าหนัก AHP จากผู้เชี่ยวชาญคนที่ 7
1. การจัดลาดับความสาคัญ
ปั จจัย
โลจิสติกส์
1.00
โลจิสติกส์
0.20
ท่องเทีย่ ว

ท่องเทีย่ ว

อุตสหกรรม การค้าการลงทุน

5.00

0.25

0.14

1.00

0.20

0.11

อุตสหกรรม

4.00

5.00

1.00

การค้าการลงทุน
รวม

7.00

9.00

2.00

12.20

20.00

3.45

0.50

1.00
1.75

37.40

2. การหาค่านา้ หนักความสาคัญของปั จจัย

3. คานวณค่าความสอดคล้องของข้อมูล (CR)
ค่านา้ หนัก

โลจิสติกส์

ท่องเทีย่ ว

โลจิสติกส์
ท่องเทีย่ ว

0.08

0.25

0.07

0.08

0.49

0.12

4.16391

0.05

0.06

0.06

0.19

0.05

โลจิสติกส์
ท่องเทีย่ ว

0.51

0.02

0.19

4.03254

อุตสหกรรม

0.33

0.25

0.29

0.29

1.15

0.29

อุตสหกรรม

1.28

4.44285

การค้าการลงทุน

0.57

0.45

0.58

0.57

2.17

0.54

การค้าการลงทุน

2.39

4.40269

1.00

1.00

1.00

1.00

4.00

1.00

รวม

17.042

ปั จจัย

อุตสหกรรม การค้าการลงทุน

รวม

ปั จจัย

(Eigenvector)

C.I

n

4

λmax

4.260

= C.I

0.087

RI

0.900

C.R

0.096

=

การคานวณค่าน้าหนัก AHP จากผู้เชี่ยวชาญคนที่ 8
1. การจัดลาดับความสาคัญ
ปั จจัย
โลจิสติกส์
1.00
โลจิสติกส์
2.00
ท่องเทีย่ ว

ท่องเทีย่ ว

อุตสหกรรม การค้าการลงทุน

0.50

7.00

2.00

1.00

7.00

1.00

อุตสหกรรม

0.14

0.14

1.00

การค้าการลงทุน
รวม

0.50

1.00

4.00

3.64

2.64

19.00

0.25

1.00
4.25

29.54

2. การหาค่านา้ หนักความสาคัญของปั จจัย โดยทา

3. คานวณค่าความสอดคล้องของข้อมูล (CR)
รวม ค่านา้ หนัก 
Piority
อุตสหกรรม การค้าการลงทุน
(Totel) (Eigenvector)
0.37
0.47
1.30
0.33

โลจิสติกส์

ท่องเทีย่ ว

โลจิสติกส์
ท่องเทีย่ ว

0.27

0.19

4.16382

0.38

0.37

0.24

1.53

0.38

โลจิสติกส์
ท่องเทีย่ ว

1.36

0.55

1.63

4.26556

อุตสหกรรม

0.04

0.05

0.05

0.06

0.20

0.05

อุตสหกรรม

0.21

4.15152

การค้าการลงทุน

0.14

0.38

0.21

0.24

0.96

0.24

การค้าการลงทุน

0.99

4.1217

1.00

1.00

1.00

1.00

4.00

1.00

รวม

16.7026

ปั จจัย

ปั จจัย

C.I

229

n

4

λmax

4.176

= C.I

0.059

RI

0.900

= C.R

0.065

3. รายละเอียดการคานวณเพื่อจัดลาดับความสาคัญจุดผ่านแดนถาวร การคานวณเพื่อจัดลาดับ
ความสาคัญจุดผ่านแดนถาวรชายแดนไทย-ลาว มีรายละเอียด ดังนี้
ด้านโลจิสติกส์
จุดผ่านแดน
เชียงของ
สะพานมิตรภาพแห่งที่ 4
เชียงแสน
สามเหลื่ยมทองคา
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8. นาเข้าข้อมูลสรุปผลงานวิจัย/โครงการวิจัย 5 บรรทัด ในระบบ EXPLORE ผ่านทางเว็บไซต์ www.thaiexplore.net
แผนงานวิจั ย นี้ไ ด ้ด าเนิน การวิเคราะห์แ ละจั ด ล าดับ ความส าคัญ ของจุด ผ่ านแดนถาวร และจุด ผ่อ นปรน
ตลอดแนวพรมแดนไทย-ลาว โดยประเมินศักยภาพ 4 ด ้านหลัก คือด ้านโลจิส ติกส์ การท่อ งเทีย
่ ว อุต สาหกรรม
้ เชิงวิเคราะห์ และพิจารณาค่าถ่วงน้ าหนักของ
การค ้าการลงทุน แล ้วนามาพิจารณารวมกันด ้วยกระบวนการลาดับชัน
แต่ละด ้านจากความคิดเห็ นของผู ้ทรงคุณ วุฒ ท
ิ ั ง้ ทีเ่ ป็ นผู ้แทนหน่ วยงานภาครั ฐ ภาคเอกชน และภาควิช าการของ
จังหวัดตามแนวพรมแดนและภาคนโยบายส่วนกลาง และเสนอแผนพัฒนาศักยภาพจุดผ่านแดนดังรายละเอียดใน
รายงานฉบับสมบูรณ์
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แบบฟอร์มสรุปผลงานวิจัย/โครงการวิจัย 5 บรรทัด
(สาหรับเผยแพร่ในระบบ EXPLORE ผ่านทางเว็บไซต์ www.thai-explore.net)
(อยู่ในส่วนภาคผนวก)
1. ชื่อโครงการ
ชื่อภาษาไทย: การพัฒนาศักยภาพจุดผ่านแดนไทย-ลาว
ชื่อภาษาอังกฤษ: A Potential Development on Thailand-Laos Border Checkpoints
2. ชื่อ นามสกุล นักวิจัย
ผู้อำนวยกำรแผนงำนวิจัย: รองศำสตรำจำรย์ ดร.ภูพงษ์ พงษ์เจริญ
Associate Professor Dr. Pupong Pongcharoen
3. ที่อยู่ที่ติดต่อได้
ที่อยู่ ภำควิชำวิศวกรรมอุตสำหกำร คณะวิศวกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยนเรศวร ตำบลท่ำโพธิ์
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
เบอร์โทรศัพท์ 0-5596-4201, 0-5596-4256 โทรสาร 0-5596-4000
e-mail: pupongp@nu.ac.th
4. ชื่อหน่วยงาน
คณะวิศวกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยนเรศวร
5. ปี พ.ศ. ทีด่ าเนินการเสร็จ
ปี พ.ศ. 2564
6. คาค้น : จุดผ่ำนแดนไทย-ลำว กำรพัฒนำศักยภำพ กระบวนกำรลำดับชั้นเชิงวิเครำะห์
โลจิสติกส์ กำรท่องเที่ยว อุตสำหกรรม และกำรค้ำกำรลงทุน
Keywords: Thailand–Lao border checkpoints, Potential development, Analytical
hierarchy process (AHP), Logistics, Tourism, Industry and Trade/Investment
7. อ้างอิง....(ใส่ URL ที่สำมำรถเข้ำถึงเอกสำรได้กรณีเผยแพร่ผลงำนฉบับเต็มทำงอินเตอร์เน็ต ถ้ำไม่
มีให้เว้นว่ำงไว้)
8. คาอธิบาย 5 บรรทัด (font Tahoma ขนำด 10 แบบ Regular)
แผนงานวิจัยนี้ได ้ดาเนินการวิเคราะห์และจั ดลาดับความสาคัญของจุดผ่านแดนถาวร และจุดผ่อนปรนตลอดแนว
พรมแดนไทย-ลาว โดยประเมิน ศัก ยภาพ 4 ด ้านหลัก คือ ด ้านโลจิส ติก ส์ การท่อ งเทีย
่ ว อุต สาหกรรม การค ้าการ
้ เชิงวิเคราะห์ และพิจารณาค่าถ่วงน้ าหนั กของแต่ละด ้าน
ลงทุน แล ้วนามาพิจารณารวมกันด ้วยกระบวนการลาดับชัน
จากความคิดเห็นของผู ้ทรงคุณวุฒท
ิ งั ้ ทีเ่ ป็ นผู ้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาควิชาการของจังหวัดตามแนว
พรมแดนและภาคนโยบายส่ว นกลาง และเสนอแผนพั ฒ นาศั ก ยภาพจุ ด ผ่ า นแดนดั ง รายละเอีย ดในรายงานฉบั บ
สมบูรณ์
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9. สรุปงานวิจัยในรูปแบบ infographic โดยมีตราสัญลักษณ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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แบบฟอร์มประเมินผลการวิจัยในการนาไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม
ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ชื่อแผนงานวิจัย/ชื่อโครงการวิจัย
ชื่อภาษาไทย: การพัฒนาศักยภาพจุดผ่านแดนไทย-ลาว
ชื่อภาษาอังกฤษ: A Potential Development on Thailand-Laos Border Checkpoints
ชื่อนักวิจัย: รองศาสตราจารย์ ดร.ภูพงษ์ พงษ์เจริญ หน่วยงาน: ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุน 2,337,279 (บาท) ปีงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุน พ.ศ. 2563
วัน/เดือน/ปี ที่ดาเนินการวิจัยแล้วเสร็จ

เดือนตุลาคม 2564

เป้าหมายดาเนินการ: เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาศักยภาพของจุดผ่านแดนไทย-ลาว
พื้นที่การใช้ประโยชน์: พื้นที่กลุ่มจังหวัดที่มีจุดผ่านแดนไทย-ลาว ได้แก่ จังหวัดเชียงราย จังหวัดพะเยา
จังหวัดน่าน จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดเลย จังหวัดหนองคาย จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดนครพนม จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดอานาจเจริญ และจังหวัดอุบลราชธานี
ส่วนที่ 2 ผลการวิจัยและการนาไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม
2.1 การนาไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม (สามารถตอบได้มากกว่า 1 มิติ)
มิตินโยบาย หมายถึง การมีเอกสารแสดงความสนใจ ความต้องการ หรือการนาข้อมูลและแนว
ทางแก้ไขซึ่งได้จากผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมมาใช้ประกอบการแก้ไขปัญหาสาคัญและปัญหา
เร่งด่วนของประเทศในองค์กร หรือหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน
- ปัญหาสาคัญ/ปัญหาเร่งด่วนของประเทศ คือ จากนโยบายของ สปป.ลาว ที่ได้ผลักดันให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงจากประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล (Land Lock) ให้เป็นประเทศที่เชื่อมโยงภูมิภาค
ทางบก (Land Link) อีกทั้งปัจจุบัน การก่อสร้างเส้นทางรถไฟลาว-จีน ได้ดาเนินการมาจนใกล้จะ
แล้วเสร็จ และมีแผนการเดินขบวนรถไฟในเดือนธันวาคม ปี พ.ศ. 2564 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ยังมีการ
แพร่ระบาดของเชื่อไวรัสโควิด -19 ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงได้ทาการศึกษาและพัฒนาศั กยภาพจุดผ่าน
แดนที่เหมาะสมตามความสาคัญและศักยภาพในแต่ละภูมิภาคตลอดแนวพรมแดนไทย-ลาว และ
จุดแข็ง-อ่อน ที่แตกต่างกัน
- ชื่อองค์กร หรือหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ที่นางานวิจัยไปใช้ประโยชน์
หน่วยงานส่วนกลาง กองการต่างประเทศสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กรมเศรษฐกิจ
ระหว่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศ กรมศุลกากร กรมการค้าต่างประเทศกระทรวง
พาณิชย์ สานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สานักงานคณะกรรมการส่งเสริม
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การลงทุน กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กองความมั่นคงกิจการชายแดนและประเทศรอบ
บ้านสานักงานความมั่นคงแห่งชาติ
หน่ วยงานรั ฐ ในพื้ น ที่ ส านั ก งานจั งหวัด สาธารณสุ ขจั งหวัด ท่ อ งเที่ ยวและกีฬ าจั งหวั ด
ตรวจคนเข้าเมื อง พาณิ ช ย์จังหวัด วัฒ นธรรมจังหวัด ด่ านศุล กากร องค์การบริห ารส่ ว น
จังหวัด พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด พัฒนาชุมชนจังหวัด หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อย
ตามลาแม่น้าโขง สถาบันการศึกษาในจังหวัดพื้นที่ชายแดนไทย-ลาว
หน่ วยงาน ภ าค เอกชน สมาคมส่ ง เสริ ม ธุ ร กิ จ การท่ อ งเที่ ย ว หอการค้ า จั ง ห วั ด
สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัด สภาอุตสาหกรรมจังหวัด YEC จังหวัด
- ช่วงเวลาที่นางานวิจัยไปใช้ประโยชน์ (วัน/เดือน/ปี)
ปี พ.ศ. 2565-2570
- ลักษณะการนางานวิจัยไปใช้ประโยชน์ (โปรดให้คาอธิบาย พร้อมแนบเอกสาร/ภาพประกอบ)
การศึกษานี้ คลอบคลุมการประเมินศักยภาพร่วมกัน 4 ด้าน กล่าวคือ ด้านโลจิสติกส์
ด้านท่องเที่ยว ด้านอุตสาหกรรม และด้านการค้าการลงทุน ผลการศึกษาดังกล่าวสามารถ
นาไปประกอบการวิเคราะห์ หรือต่อยอดการศึกษาตามบริบทการเปลี่ยนแปลงในแต่ละพื้นที่
ในอนาคต เพื่ อ ใช้ ในการวางแผน และการตั ด สิ น ใจที่ เกี่ ย วข้ อ ง อั น จะน าไปสู่ ก ารสร้ า ง
ประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมระหว่างประเทศไทย สปป.ลาว รวมถึงการเชื่อมโยงไปยัง
ประเทศที่สามอย่างประเทศจีน และประเทศเวียดนาม ได้ด้วย
- เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นต่อองค์กร หรือหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน (โปรดให้คาอธิบาย พร้อม
แนบเอกสาร/ภาพประกอบ) การจั ด ท าแผนพั ฒ นาหรื อ แผนยุ ท ธศาสตร์ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว การค้าการลงทุน อุตสาหกรรม และโครงสร้างพื้นฐานด้านโลจิสติกส์ ที่
เกี่ยวข้องตามบริบทการเปลี่ยนแปลงและความพร้อมในแต่ละพื้นที่ได้อย่างเหมาะสม
 มิติวิชาการ หมายถึง การมีเอกสารแสดงถึงการอ้างอิง (Citations) บทความวิจัย ที่ได้รับการตีพิมพ์
ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ซึ่งมี Peer-review (โปรดแนบเอกสาร/หลักฐานอ้างอิง)
อยู่ระหว่างการจัดทาร่างบทความวิชาการเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ในอนาคตต่อไป
 มิติเชิงสังคม/ชุมชน หมายถึง การมีเอกสารแสดงความสนใจ หรือความต้องการเข้ารับการถ่ายทอด
ความรู้ของชุมชน ท้องถิ่น หรือองค์กร (ไม่ใช่หน่วยงานต้นสังกัดของนักวิจัย/หน่วยงานให้ทุน) ที่แสดง
ให้ เห็ น ถึงการน างานวิจั ยไปใช้ประโยชน์ และรูปแบบการเปลี่ ยนแปลงที่เกิดขึ้นต่อชุมชน ท้องถิ่น
องค์กร
- ชื่อชุมชน ท้องถิ่น หรือองค์กร ที่นางานวิจัยไปใช้ประโยชน์
- ช่วงเวลาที่นางานวิจัยไปใช้ประโยชน์ (วัน/เดือน/ปี)
- ลักษณะการนางานวิจัยไปใช้ป ระโยชน์ (โปรดให้ คาอธิบาย พร้อมแนบเอกสาร/ภาพประกอบ)
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- การเปลี่ ย นแปลงที่ เกิด ขึ้น ต่อชุม ชน ท้ องถิ่ น องค์ก ร (โปรดให้ ค าอธิบ าย พร้อ มแนบเอกสาร/
ภาพประกอบ)
 มิ ติ พ าณิ ช ย์ หมายถึ ง การมี เอกสารแสดงความสนใจ หรื อ ความต้ อ งการในการน าผลงานวิ จั ย
สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมไปพัฒ นา/ปรับปรุง กระบวนการผลิตและจาหน่ายในภาคการผลิตและ
ภาคอุตสาหกรรม
- ภาคการผลิต/ภาคอุตสาหกรรม ที่นางานวิจัยไปใช้ประโยชน์
- ช่วงเวลาที่นางานวิจัยไปใช้ประโยชน์ (วัน/เดือน/ปี)
- ลักษณะการนางานวิจัยไปใช้ป ระโยชน์ (โปรดให้ คาอธิบาย พร้อมแนบเอกสาร/ภาพประกอบ)
- การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นต่ อภาคการผลิตและภาคอุตสาหกรรม (โปรดให้คาอธิบาย พร้อมแนบ
เอกสาร/ภาพประกอบ)
2.2 ทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดจากงานวิจัย (โปรดระบุเดือน/ปี ที่ยื่นขอและได้รับ)
2.3 ผู้ ได้ รั บ ผลประโยชน์ อ ย่ า งเป็ น รู ป ธรรม (โปรดระบุ ห น่ ว ยงาน บุ ค คล หรื อ พื้ น ที่ ที่ น างานวิจั ย ไปใช้
ประโยชน์)
2.4 ปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินงานวิจัย (งานวิจัยที่แล้วเสร็จ)
 ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
 มีปัญหาและอุปสรรค (โปรดระบุสาเหตุ)
ในบางช่วงเวลาที่มีปั ญหาการระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 อย่างรุนแรง โดยมีตัวเลขผู้ติดเชื้อ เพิ่ม
สูงขึ้นและแพร่กระจายในหลายจังหวัดของประเทศ ทาให้นักวิจัยต้องปรับรูปแบบการจัดประชุมเป็นแบบ
ออนไลน์ในบางพื้นที่
2.5 ผลกระทบจากการนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ (งานวิจัยที่แล้วเสร็จ)
 ไม่มผี ลกระทบ
 มีผลกระทบ (โปรดระบุสาเหตุ)

ลงชื่อ
(รองศาสตราจารย์ ดร.ภูพงษ์ พงษ์เจริญ)
ผู้อานวยการแผนงานวิจัย
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