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สะพานมิ ตรภาพไทย - สปป.ลาว…เชื่อมโอกาสการค้าที่เติ บโตไม่หยุดยัง้
ในยุคที่เศรษฐกิจตลาดหลักของไทยอย่างสหรัฐฯ ยูโรโซน และญี่ปุ่นยังอยู่ในภาวะไม่แน่ นอน การค้ากับ
ประเทศเพือ่ นบ้านนับเป็ นอีกทางเลือกหนึ่งทีน่ ่ าสนใจ โดยเฉพาะการค้าชายแดนซึ่งมีสดั ส่วนราวร้อยละ 80 ของ
มูลค่าการค้าระหว่างประเทศของไทยกับประเทศในกลุ่ม CLM ทัง้ หมด (กัมพูชา สปป.ลาว และพม่า) ทัง้ นี้ สปป.ลาว เป็ น
ตลาดส่งออกสําคัญทีส่ ุดของไทยในประเทศกลุ่มดังกล่าว โดยมีปจั จัยเกื้อหนุ นจากพรมแดนทีต่ ดิ กันเป็ นระยะทางยาวถึง
ราว 1,800 กิโลเมตร นอกจากนี้ สินค้าไทยยังได้รบั ความนิยมค่อนข้างมาก เนื่องจากมีคุณภาพดีและราคาไม่สงู เกินไป
ประกอบกับรสนิยมของชาวลาวมีความคล้ายคลึงกับคนไทย โดยชาวลาวอาจเคยทดลองใช้สนิ ค้าไทยระหว่าง
เข้ามาทํางานหรือเยีย่ มญาติในประเทศไทย ส่งผลให้ผบู้ ริโภคกลุม่ นี้คนุ้ เคยกับสินค้าไทยเป็ นอย่างดี
ล้านบาท

มูลค่าส่งออกผ่านชายแดนไทยไป CLM
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สัดส่วนการส่งออกผ่านชายแดนไทยไป CLM ปี 2556

ทีม่ า : กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

ไทยมีสดั ส่วนมูลค่าส่งออกผ่านชายแดนไป สปป.ลาว สูงเป็ นอันดับ 1 ในกลุ่ม CLM อยูท่ ร่ี อ้ ยละ 40
ของมูลค่าส่งออกผ่านชายแดนทัง้ หมด โดยไทยเป็ นฝ่ายเกินดุลการค้ามาโดยตลอด เนื่ องจาก สปป.ลาว ต้องนํ าเข้า
เชือ้ เพลิง รวมทัง้ สินค้าอุปโภคบริโภค เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ และเครื่องดื่ม ขณะทีส่ นิ ค้าส่งออกของ สปป.ลาว
มาไทย ส่วนใหญ่เป็ นสินค้าประเภทวัตถุดบิ อาทิ ทองแดงและผลิตภัณฑ์ ไม้แปรรูป ผักและของปรุงแต่งจากผัก

สะพานมิ ตรภาพไทย - สปป.ลาว
คงปฏิเสธไม่ได้ว่าการค้าชายแดนกับ สปป.ลาว ทีเ่ พิม่ ขึน้ อย่างต่อเนื่อง ส่วนหนึ่งเพราะได้รบั อานิสงส์
จากการพัฒ นาเส้น ทางคมนาคมทางบกระหว่า งไทยและ สปป.ลาว ในช่ว งที่ผ่า นมา โดยเฉพาะอย่า งยิ่ง
การขนส่งผ่านสะพานมิตรภาพไทย - สปป.ลาว ดังนี้

‐2‐

1
2
3
4
5
R3A

= เส้นทาง
R3A = เส้นทางหมายเลข 3A
R9 = เส้นทางหมายเลข 9
R12 = เส้นทางหมายเลข 12

4
1




5

3

R12
2

= สะพานมิตรภาพไทย-สปป.ลาว
= แห่งที่ 1 จ. หนองคาย
= แห่งที่ 2 จ. มุกดาหาร
= แห่งที่ 3 จ. นครพนม
= แห่งที่ 4 จ. เชียงราย
= แห่งที่ 5 จ. บึงกาฬ

R9

ทีม่ า : www.adb.org

 สะพานมิ ตรภาพไทย - สปป.ลาว แห่ ง ที่ 1 เชื่ อ มระหว่ า งจั ง หวั ด หนองคายของไทยและ
นครหลวงเวียงจันทน์ของ สปป.ลาว เปิดใช้เมือ่ วันที่ 8 เมษายน 2537
โอกาสทางการค้า การส่งออกไป สปป.ลาว ผ่านด่านศุลกากรหนองคายมีมูลค่ามากทีส่ ุด และ
ถือเป็ นด่านการค้าทีส่ ามารถเข้าถึงพืน้ ทีเ่ ศรษฐกิจสําคัญอย่างนครหลวงเวียงจันทน์ได้โดยตรง รวมถึงผูป้ ระกอบการ
สามารถใช้เป็ นจุดกระจายสินค้าเพือ่ ส่งต่อไปยังแขวงต่างๆ ใน สปป.ลาว ได้ นอกจากนี้ สะพานดังกล่าวยังอยูไ่ ม่ไกล
จากพืน้ ทีท่ จ่ี ะกลายเป็ นศูนย์กลางการค้าและการลงทุนของ สปป.ลาว ในอนาคต อาทิ Longthanh-Vientiane
Specific Economic Zone รวมทัง้ โครงการ Vientiane New World โครงการ The World Trade Centre และ
โครงการ Vientiane Complex ซึง่ เป็ นทีต่ งั ้ ของอาคารพาณิชย์ สิง่ อํานวยความสะดวกซึ่งมีความทันสมัยและ
เอื้อต่อการทําธุรกิจ รวมทัง้ ที่อยู่อาศัยระดับบน โครงการก่อสร้างดังกล่าวนอกจากจะส่งผลให้ความต้องการ
สินค้าก่อสร้างและสินค้าพลังงานซึ่งถือเป็ นสินค้าส่งออกสําคัญของด่านศุลกากรหนองคาย อาทิ เหล็กเส้น
รถบดถนน รถขุดถนน และผลิตภัณฑ์น้ํ ามัน เพิม่ ขึ้นต่อเนื่ องแล้ว ความต้องการสินค้าอุ ปโภคบริโภคยังมี
แนวโน้มเพิม่ ขึน้ ตามจํานวนนักลงทุนและนักท่องเทีย่ วต่างชาติทเ่ี ดินทางมายังพืน้ ทีด่ งั กล่าว
 สะพานมิ ต รภาพไทย - สปป.ลาว แห่ ง ที่ 2 เชื่อ มระหว่ า งจัง หวัด มุ ก ดาหารของไทยและ
แขวงสะหวันนะเขตของ สปป.ลาว เปิดใช้เมือ่ วันที่ 20 ธันวาคม 2549
โอกาสทางการค้า ผูป้ ระกอบการสามารถส่งออกสินค้าไปยังเขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวันเซโน
ซึ่งตัง้ อยู่ในแขวงสะหวันนะเขต เพื่อตอบสนองความต้องการสินค้าที่เพิม่ ขึ้นตามการขยายตัวของธุรกิจใน
พืน้ ทีด่ งั กล่าว อาทิ โรงแรม ร้านอาหาร ร้านค้าปลีก ห้างสรรพสินค้า ธุรกิจอาหารแปรรูป และธุรกิจประกอบ
ชิน้ ส่วนยานยนต์ จึงนับเป็ นโอกาสในการเพิม่ การส่งออกสินค้าอุปโภคบริโภค นํ้ามันเชือ้ เพลิง อุปกรณ์ก่อสร้าง
และเครื่อ งจัก ร ขณะเดีย วกัน ผู้ป ระกอบการยัง สามารถส่ ง ออกสิน ค้า ผ่ า น สปป.ลาว ไปยัง เวีย ดนามได้
เช่นเดียวกัน เนื่ องจากสะพานดังกล่าวเป็ นจุดเชื่อมต่อไปยังเส้นทางหมายเลข 9 (R9) ซึ่งถือเป็ นเส้นทาง
เศรษฐกิจตามแนวตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic Corridor : EWEC) เชื่อมโยงไทย – พม่า –
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สปป.ลาว – เวียดนาม นอกจากนี้ การท่องเทีย่ วทีข่ ยายตัวตามการเปิดสะพานและพัฒนาถนนตามแนว EWEC ยัง
ถือเป็ นโอกาสทีด่ สี าํ หรับนักลงทุนไทยในการเข้าไปทําธุรกิจด้านการท่องเทีย่ วและบริการทีเ่ กีย่ วเนื่องใน สปป.ลาว
อันจะช่วยให้ความต้องการสินค้าสําหรับก่อสร้างสาธารณูปโภคเพือ่ ดึงดูดและรองรับนักท่องเทีย่ วมากขึน้ ตามไปด้วย
 สะพานมิ ตรภาพไทย - สปป.ลาว แห่งที่ 3 เชื่อมระหว่างจังหวัดนครพนมของไทยและแขวงคําม่วน
ของ สปป.ลาว เปิดใช้เมือ่ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2554
โอกาสทางการค้า สะพานดังกล่าวช่วยให้การลําเลียงสินค้าทางบกจากไทยสู่ตลาดจีนตอนใต้ม ี
ระยะทางสัน้ ทีส่ ดุ และสะดวกกว่าเส้นทางทางบกอื่นๆ โดยสามารถใช้เส้นทางหมายเลข 12 (R12) ใน สปป.ลาว
ต่อไปยังกรุงฮานอย เมืองหลวงของเวียดนาม เข้าสูด่ ่าน Pingxiang และเมืองหนานหนิงในเขตปกครองตนเอง
กว่างซีจว้ งของจีน ซึ่งมีเครือข่ายคมนาคมพร้อมรองรับการกระจายสินค้าไปยังมณฑลตอนในของจีน รวมถึง
มณฑลกวางตุ้ง ซึ่ง เป็ น ศูน ย์ร วมผู้บ ริโภคที่มงคั
ั ่ งของจี
่
น ทัง้ นี้ ผู้ประกอบการสามารถใช้เ ส้น ทางดัง กล่าว
ขนส่งผลไม้ไปจีน เนื่องจากประหยัดเวลา โดยใช้เวลาเดินทางไม่เกิน 1 วัน และช่วยรักษาความสดใหม่ของ
ผลไม้ได้ดกี ว่าการขนส่งทางเรือเดินทะเลทีใ่ ช้เวลาราว 5-7 วัน รวมทัง้ เส้นทางทางบกอื่นๆ ทีต่ อ้ งใช้เวลาอย่างน้อย
3 วัน นอกจากนี้ สะพานดังกล่าวยังถือเป็ นทางเลือกหนึ่งทีน่ ่ าสนใจสําหรับขนส่งสินค้าจากไทยออกสูท่ ะเลเพือ่
ไปยังภูมภิ าคอื่นๆ อาทิ เอเชียตะวันออก ออสเตรเลีย/โอเชียเนีย และอเมริกา อีกด้วย
 สะพานมิ ตรภาพไทย - สปป.ลาว แห่งที่ 4 เชื่อมระหว่างจังหวัดเชียงรายของไทยและแขวงบ่อแก้ว
ของ สปป.ลาว เปิดใช้เมือ่ วันที่ 11 ธันวาคม 2556
โอกาสทางการค้า การเปิ ดสะพานดังกล่าวมีส่วนช่วยกระตุน้ การค้าผ่านแดนระหว่างไทยและ
จีนตอนใต้ผา่ นด่านเชียงของ จังหวัดเชียงราย โดยเฉพาะการส่งออกนํ้ามันเชือ้ เพลิง สินค้าอุปโภคบริโภค และ
ผลไม้ เช่น มังคุด มะขาม กล้วย ลําไยแห้ง และทุเรียน เส้นทางดังกล่าวจะช่วยให้การคมนาคมขนส่งมี
ความสะดวกและคล่องตัวยิง่ ขึน้ เนื่องจากไม่ตอ้ งขนถ่ายสินค้าข้ามแพขนานยนต์เพือ่ ขนส่งข้ามแม่น้ําโขง อันจะ
ช่ ว ยรัก ษาความสดใหม่ ข องผลไม้ไ ทยที่ข นส่ ง ผ่ า นเส้น ทางดัง กล่ า ว นอกจากนี้ สะพานดัง กล่ า วยัง เป็ น
จุดเชื่อมต่อสําคัญบนเส้นทางหมายเลข 3A (R3A) [เป็ นเส้นทางเศรษฐกิจสําคัญในการคมนาคมขนส่งทางบกจาก
ไทยไป สปป.ลาว สูจ่ นี ตอนใต้ในมณฑลยูนนาน และถือเป็ นส่วนหนึ่งของเส้นทางเศรษฐกิจตามแนวเหนือ-ใต้
(North-South Economic Corridor : NSEC)] ซึง่ จะช่วยเพิม่ มูลค่าการค้าให้แก่ตลาดทัง้ 3 ประเทศ และเป็ น
จุดเชื่อมโยงการขนส่งสําคัญของอนุ ภูมภิ าคในอนาคต ทัง้ นี้ สภาทีป่ รึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติประเมินว่า
หลังการเปิ ดใช้สะพานมิตรภาพไทย-สปป.ลาว แห่งที่ 4 การค้าทีด่ ่านอําเภอเชียงของมีแนวโน้มขยายตัวกว่า
ร้อยละ 10 หรือเพิม่ ขึน้ กว่า 17,000 ล้านบาทต่อปี
 สะพานมิ ตรภาพไทย - สปป.ลาว แห่งที่ 5 เชื่อมระหว่างจังหวัดบึงกาฬของไทยและแขวงบอลิคาํ ไซ
ของ สปป.ลาว คาดว่าจะเริม่ ดําเนินการก่อสร้างในปี 2559
โอกาสทางการค้ า ปจั จุบนั การข้ามแดนที่จงั หวัดบึงกาฬไปยัง สปป.ลาว ต้องอาศัยบริการ
เรือข้ามฟาก ซึ่งหากการก่อสร้างสะพานดังกล่าวแล้วเสร็จจะช่วยอํานวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าระหว่างไทย
กับ สปป.ลาว และเพิม่ มูลค่าการค้าระหว่างกัน โดยเฉพาะสินค้าส่งออกสําคัญของด่านศุลกากรบึงกาฬ อาทิ
เครือ่ งดืม่ ชูกาํ ลัง นํ้ามันเชือ้ เพลิง และเครือ่ งใช้ไฟฟ้า
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เป็นที่ น่าสังเกตว่าการเปิ ดใช้สะพาน
มิ ตรภาพไทย - สปป.ลาว ช่ วยเพิ่ มมูลค่าส่งออก
ผ่านแต่ ละด่ านการค้ าอย่างมาก โดยเฉพาะ
ด่ า นศุ ล กากรนครพนมซึ่ง หลัง จากการเปิ ด ใช้
สะพานมิตรภาพไทย - สปป.ลาวแห่งที่ 3
มูลค่าส่งออกเพิม่ ขึ้น อย่างก้าวกระโดด ขณะที่
ด่ า นศุ ล กากรบึง กาฬซึ่ ง ยัง ไม่ เ ปิ ด ใช้ ส ะพาน
มิตรภาพไทย - สปป.ลาว แห่งที่ 5 มีมลู ค่าส่งออก
อยูใ่ นระดับตํ่าเมือ่ เทียบกับด่านการค้าอื่นๆ

ล้านบาท

มูลค่าส่งออกของแต่ละด่านการค้า

2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556
ทีม่ า : ธนาคารแห่งประเทศไทย
หมายเหตุ : ไม่ระบุขอ้ มูลการค้าของจังหวัดเชียงราย

แม้ว่า การค้า ชายแดนกับ สปป.ลาว รวมทัง้ การขนส่ง สิน ค้า ระหว่า งประเทศในอนุ ภู ม ิภ าคได้ร ับ
ความสะดวกสบายมากขึน้ จากการสร้างสะพานเชื่อมระหว่างประเทศ อย่างไรก็ตาม ยังมีขอ้ จํากัดและอุปสรรค
บางประการที่ผูป้ ระกอบการควรเตรียมรับมือ อาทิ การชําระเงินซึ่งยังขาดสถาบันการเงินมารองรับการทํา
ธุรกรรมการเงินระหว่างประเทศ และปญั หาด้านการขนส่งสินค้าจากการทีถ่ นนหลายสายยังไม่ได้รบั การพัฒนา
เท่าทีค่ วร นอกจากนี้ การสร้างเส้นทางเชื่อมโยงระหว่างประเทศยังเปรียบเสมือนดาบสองคม ซึ่งไม่เพียงช่วย
ขยายตลาดของผูป้ ระกอบการไทย แต่ขณะเดียวกันยังส่งผลให้สนิ ค้าราคาถูกจากต่างประเทศ โดยเฉพาะจีน
อาจทะลักเข้าสูไ่ ทยผ่านเส้นทางดังกล่าวเช่นกัน

Disclaimer : ข้อมูลต่าง ๆ ทีป่ รากฏ เป็ นข้อมูลทีไ่ ด้จากแหล่งข้อมูลทีห่ ลากหลาย และการเผยแพร่ขอ้ มูลเป็ นไปเพือวั
่ ตถุประสงค์
ในการให้ขอ้ มูลแก่ผทู้ สี ่ นใจเท่านัน้ โดยธนาคารเพือการส่
่
งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทยจะไม่รบั ผิดชอบในความเสียหายใด ๆ
ทีอ่ าจเกิดขึน้ จากการทีม่ บี ุคคลนําข้อมูลนี้ไปใช้ไม่วา่ โดยทางใด

