การค้าชายแดน
การกาหนดเส้นเขตแดนเพื่อแสดงอาณาบริเวณของเขตปกครองดังกล่าว ได้แบ่งแยกชุมชนที่เคยอยู่
ร่วมกันออกไปเป็นชุมชนของประเทศที่จัดตั้งขึ้นใหม่ที่มีขนบธรรมเนียม ประเพณีปฏิบัติ ตลอดจนระเบียบ
กฎหมายที่แตกต่างกัน แต่การไปมาหาสู่กันแล้วนาผลผลิตที่ตนผลิตได้มาแลกเปลี่ยนกันเพื่อการดารงชีพ ก็
ยังคงดาเนินต่อไปไม่มีการหยุดหย่อน แม้ว่าชุมชนที่อาศัยอยู่ได้ถูกแบ่งออกไปเป็นคนละประเทศแล้วก็ตาม
และด้วยเหตุนี้เองที่เป็นที่มาของ “การค้าชายแดน”
นอกจากการค้าชายแดนดังกล่าว ประกอบกับเส้ นทางคมนาคมขนส่ งได้มีการพัฒ นาจนสามารถ
เชื่อมโยงข้ามประเทศได้หลายประเทศ จึงมีการค้าอีกประเภทหนึ่งที่อาศัยการขนส่งข้ามเขตแดนทางบกเพื่อขน
ผ่านประเทศที่มีชายแดนติดกัน สู่ประเทศที่สาม เช่น การค้าที่ผู้ประกอบการค้าไทยได้ขายสินค้าให้ประเทศ
เวียดนาม ได้ขนส่งสินค้าข้ามเขตแดนไทย-ลาว ผ่านประเทศลาวสู่ประเทศเวียดนาม เป็นต้น การค้ารูปแบบนี้
เรียกว่า “การค้าข้ามแดน” (เหตุผลที่ใช้คาว่า การค้าข้ามแดน เพราะดูสอดคล้องกับความเป็นจริงที่สินค้านั้น
ๆ ถูกส่งข้ามแดนของประเทศที่มีเขตแดนติดกัน และเพื่อไม่ให้เกิดความสับสน หากใช้คาว่า “การค้าผ่านแดน”
จะพ้องกับคาว่า “สินค้าผ่านแดน” ซึ่งอาจจะทาให้เกิดการเข้าใจผิดขึ้นได้ ทั้ง ๆ ที่ความหมายแตกต่างกันโดย
สิ้นเชิง)
วิวัฒนาการและรูปแบบของการค้าชายแดน
จากความเป็นมาและการก่อเกิดของการค้าชายแดนดังกล่าวข้างต้น การค้าชายแดนได้ดาเนินมาโดย
ตลอดและอย่ างต่อเนื่ อง เริ่ มต้น จากการค้าด้ว ยวิธีแลกเปลี่ ยนผลผลิ ตที่จาเป็นต่อการดารงชีพต่อกันซึ่งมี
ปริมาณเพียงเล็กน้อย ต่อเมื่อมีผลผลิตมากขึ้นและเกินความต้องการในการดารงชีพของตนเอง ก็เริ่มพัฒนาสู่
การแลกเปลี่ยนผลผลิต (สินค้า) เพื่อหวังผลกาไร แต่ก็ยังคงจากัดอยู่ในเฉพาะพื้นที่บริเวณตามแนวชายแดนที่
เคยเป็นชุมชนดั้งเดิม ด้วยการขนส่งข้ามแดนผ่านเส้นทางที่เคยใช้อยู่แต่เดิมเมื่อครั้งยังไม่ได้แบ่งเขตแดน หรือ
อาณาเขต ที่เรียกกันว่า “ช่องทางการค้าตามธรรมชาติ ” หรือ ที่เรียกกันว่า จุดผ่อนปรนทางการค้า ” ใน
ปัจจุบัน จนกระทั่งเส้นทางการคมนาคมขนส่งสะดวกมากขึ้น จึงขยายพื้นที่กว้างออกไป แต่ ก็ยังครอบคลุม
เฉพาะพื้นที่ตามบริเวณแนวชายแดนของประเทศคู่ค้าที่มีเขตแดนติดกันเท่านั้น การค้าเช่นนี้ก็เรียกว่า “การค้า
ชายแดน”
การค้าชายแดนในดินแดนที่มีเส้นเขตแดนติดต่อกัน และมีประชาชนที่มีความเหมือนกันในเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์
ภาษา เป็นผลส่งให้เกิดความสัมพันธ์กั นไม่ว่าจะเป็นขนบธรรมเนียม ประเพณี ความเป็นอยู่ส่งผลให้มีมูลค่า
การค้าสูงและจะสูงขึ้นเรื่อย ๆ ต่อไปในอนาคต ซึ่งจะสามารถพัฒนาให้การค้าชายแดนที่มีเขตแดนติดต่อกันให้
เจริญก้าวหน้า และยั่งยืนต่อไป
รูปแบบการค้าชายแดนและข้ามแดน [1]
1. นาติดตัวไปบริโภค(Consumer Trade) เป็นการซื้อ-ขายกัน ระหว่างประชาชนในบริเวณแนวชายแดนของ
ทั้งสองประเทศ ส่วนมากจะเป็นสินค้าประเภทอุปโภค บริโภค ซึ่งจะดาเนินการซื้อ -ขายกันทุกวัน และไม่
สามารถเก็บเป็นสถิติข้อมูลปริมาณการค้าได้
2. การค้าแบบเงินสด(Cash) เป็นการซื้อ-ขายกันในบริเวณชายแดนที่ใช้เงินสด และมีการสาแดง และเสีย
ภาษี ณ ด่านศุลกากรที่ควบคุมพื้นที่นั้น ๆ ผู้ซื้อจะเป็นผู้สาแดงตามระเบียบศุลกากร และมีการเก็บสถิติ
ข้อมูลทางการค้า

3. การค้าแบบขายฝาก(Sale on Consignment License) เป็นการค้าแบบการให้สินเชื่อซึ่งกันและกัน
การค้ารู ปแบบนี้ ต้องอาศัย ความเชื่อใจกัน ซึ่งพ่อค้าชายแดนมีความสามารถในการติดต่อกับพ่อค้าใน
ประเทศเพื่อนบ้าน ดังนั้นผู้ที่ต้องการจะไปลงทุนทาการค้ากับประเทศเพื่อนบ้านจะต้องติดต่อกับพ่อค้า
ชายแดนเพราะเขาจะรู้ข้อมูลต่างๆ เป็นอย่างดีในการค้า และสามารถให้สินเชื่อแก่กันได้
4. การค้าแบบต่างตอบแทน (Balance Trade)
a. 4.1 Import License คือ กรณีที่พ่อค้าในประเทศ ต้องการซื้อสินค้า และนาสินค้าของประเทศ
เพื่อนบ้านเข้ามา ก็จะต้องส่งสินค้าของในประเทศออกไปก่อน จากนั้นเมื่อมีการนาสินค้าเข้าและ
สินค้าออกในมูลค่าที่เท่ากันแล้ว ก็จะได้ License เมื่อพ่อค้าที่ทาการค้าได้ License แล้ว ก็จะนา
License ที่ได้ไปสั่งสินค้านาเข้าได้ในมูลค่าที่เท่ากันกับที่ส่งสินค้าออก ที่ทุกประเทศทาการค้าใน
รูปแบบนี้เพื่อความเสมอภาคทางการค้า และรักษาเงินตรา และเพื่อปกป้องอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้น
ในประเทศของตน ประเทศเพื่อนบ้านของไทยที่นิยมใช้วิธีการค้ารูปแบบนี้ คือ สหภาพเมียนม่าร์
นิยมใช้มากกว่าสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและประเทศกัมพูชา
b. 4.2 Border Trade Agreement เป็นรูปแบบการค้าที่ประเทศเพื่อนบ้านเสนอโดยกระทรวง
พาณิชย์ เข้าร่วมประชุม JTC (Joint Trade Committee) และกระทรวงการต่างประเทศ เข้า
ร่วมประชุม JCC ทั้งสองหน่วยงานของไทย จะประชุมร่วมกับประเทศเพื่อนบ้านทุกปี เพื่อเจรจา
เรื่องการค้าที่ค้าขายผ่านบริเวณชายแดนให้เป็นการค้าที่ถูกต้อง และมีรูปแบบที่ตรงกัน แต่ยังไม่
สามารถดาเนิ นการได้ เนื่องจากสหภาพเมียนม่าร์ยังไม่ยอมแก้ไขกฎหมายเพื่อรองรับการค้า
รูปแบบนี้
5. การค้าแบบหักบัญชี (Account Trade หรือ Counter Trade) การค้ารูปแบบนี้เป็นนโยบายของรัฐบาลที่
แล้ว เพื่อแก้ไขปัญหาการค้ากับประเทศเพื่อนบ้าน เนื่องจากประเทศเพื่อนบ้านเรียกร้อง เพื่อให้การค้า
ชายแดนเป็นการค้าที่ถูกต้อง จึงคิดรูปแบบการค้า โดยการเปิดบัญชีขึ้นมาบัญชีหนึ่ง โดยรัฐบาลของแต่ละ
ประเทศ หากผู้ค้าคนใดจะทาการค้าต้องมาลงทะเบียนเป็นผู้ค้า และดาเนินการสั่งของเข้ามาแล้วไปตัด
หรือหักบัญชีภายหลัง แต่ไม่ประสบความสาเร็จ ปัจจุบันไม่ได้ใช้แล้ว
6. การค้าแบบสากล (Normal Trade) เป็นการค้าแบบมาตรฐานสากล โดยใช้วิธีการเปิด L/C เป็นรูปแบบ
การค้าที่นิยมใช้แพร่หลาย

ความหมาย การค้าชายแดน ของไทย
โดย กลุ่มการค้าชายแดน สานักส่งเสริมการค้าชายแดนและมาตรการพิเศษทางการค้า
กรมการค้าต่างประเทศ
การค้ าชายแดน หมายถึง การค้า ที่เกิด ขึ้นในรูปแบบต่ างๆของประชาชนหรือผู้ ประกอบการที่ มี
ภูมิลาเนาอยู่ใน จังหวัด อาเภอ หมู่บ้านที่มีพรมแดนติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน ได้ทาการซื้อขายแลกเปลี่ยน
สินค้าระหว่างประชาชนที่อยู่อาศัยตามบริเวณชายแดนของทั้งสองฝ่าย โดยมีมูลค่าครั้งละไม่มากนัก ส่วนใหญ่
เป็นสินค้าที่มีความจาเป็นต่อชีวิตประจาวัน เช่น สินค้าอุปโภคบริโภค สินค้าเกษตรบางชนิด และสินค้าที่หา
ได้จากธรรมชาติ ได้แก่ ของป่า ซากสัตว์ เป็นต้น เป็นการค้าที่มีกรรมวิธีไม่ยุ่งยาก และมีความสะดวกรวดเร็ว
การค้ าชายแดนมี ทั้งที่ถู กต้องตามกฎหมาย โดยผ่ า นด่ านศุล กากรและลั กลอบค้า หรือ การค้ าสิ นค้ าที่ผิ ด
กฎหมาย การค้าชายแดน จะช่วยส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันอื่นๆ และยังสามารถทาการค้าผ่านแดน
ไปยังประเทศใกล้เคียง อาทิเวียดนาม อินเดีย จีนตอนใต้ บังคลาเทศ และสิงคโปร์
ประเทศไทยมีพรมแดนติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน 4 ประเทศ คือ สหภาพพม่า สปป.ลาว กัมพูชา
และมาเลเซีย โดยประเทศสหภาพพม่าเป็นประเทศที่มีพรมแดนติดต่อกันยาวที่สุด คือ ระยะทาง 2,400 ก.ม.
รองลงมา ได้แก่ สปป.ลาว ระยะทาง 1,800 ก.ม. และ มาเลเซีย ระยะทาง 647 ก.ม.ตามลาดับ
การค้าผ่านแดน หมายถึง การค้าที่เกิ ดขึ้นในรูปแบบต่างๆ ที่ประชาชนหรือผู้ประกอบการค้าจาก
ประเทศที่หนึ่งส่งผ่านประเทศที่สองไปยังประเทศที่สามหรือจากประเทศที่สามผ่านแดนประเทศที่สองมายัง
ประเทศที่หนึ่ง ทั้งนี้ แต่ละประเทศจะต้องยินยอมให้มีการขนส่งสินค้าผ่านแดนกันได้
ตลาดการค้าประเทศใกล้เคียงกับประเทศที่อยู่ถัดไป เช่น จีน อินเดีย บังคลาเทศ และเวียดนาม ซึ่งมีประชากร
รวมกันกว่าหนึ่งพันล้านคนนับว่าเป็นตลาดการค้าที่สาคัญที่น่าสนใจ การขนส่งสินค้าทางบกผ่านแดนไปยัง
ประเทศดังกล่าวสามารถย่นระยะทางการขนส่งสินค้า เป็นการลดต้นทุนค่าขนส่งได้เป็นจานวนมาก และยัง
ช่วยส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันของสินค้าไทย
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