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จุดผ่านแดน : ความหมายและประเภทของจุดผ่านแดน 

นายพิชิต พรหมประศรี 
Mr.Pichict PROMPHRASREE 
กันยายน ๒๕๕๙ 
 วิถีชีวิตและกิจกรรมของประชาชนที่อาศัยอยู่ตามชายขอบประเทศหรือตามแนวพรมแดน ซึ่งยังคงยึดถือ

และปฏิบัติสืบต่อกันมา ก่อให้เกิด ด่านประเพณี แล้วพัฒนาการมาเป็นจุดผ่านแดนประเภทต่างๆ และขยายผลเป็น 

ตลาดการค้าชายแดน สัตว์น ้าชนิดต่างๆ  เป็นสินค้าอีกประเภทหนึ่ง(โดยทั่วไปมักเรียกว่า สินค้าสัตว์น ้าหรือสินค้า

ประมง) ที่มีการซื อขาย ณ ตลาดแห่งนี  สินค้าสัตว์น ้า เป็นสินค้าอีกกลุ่มหนึ่ง ที่มีข้อกฎหมายก้าหนดเกี่ยวกับการ

น้าเข้าส่งออก  

 จากการก้าหนดเส้นเขตแดนเพ่ือแสดงอาณาบริเวณเขตการปกครอง ได้แบ่งชุมชนที่เคยอาศัยอยู่ร่วมกัน

นับแต่ครั งโบราณกาลออกไปเป็นชุมชนของประเทศที่จัดตั งขึ นใหม่  มีกฎหมายและระเบียบปฏิบัติที่แตกต่างกัน 

แม้ว่าชุมชนจะถูกแบ่งออกตามแนวเส้นเขตแดนของประเทศ แต่ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวิธีชีวิต ยังคงด้าเนิน

สืบต่อเนื่องเรื่อยมา เมื่อถึงก้าหนดเวลาประกอบพิธีการตามประเพณีหรือมีงานบุญต่างๆ ประชาชนทั งสองประเทศ 

จะเดินทางมารวมกัน ณ จุดที่ได้นัดหมายกันไว้เพ่ือประกอบพิธีการหรืองานบุญดังกล่าว ตามแนวทางที่บรรพบุรุษ

ปฏิบัติต่อเนื่องกันมา นั่นแสดงว่า เส้นเขตแดนสามารถแบ่งชุมชนที่   ก่อตั งและรวมกลุ่มกันมาแต่โบราณกาล

ออกเป็นสองชุมชน แล้วแต่ละชุมชนกลายเป็นประชาชนของประเทศนั นๆ แต่ทว่า เส้นเขตแดนไม่สามารถตัดขาด

ระบบเครือญาติที่สืบสายโลหิตร่วมกันมาแต่โบราณ(*) 

 เส้นทางหรือช่องทางเดินผ่านเส้นเขตแดนหรือชายแดนของสองประเทศที่ต่อเนื่องกัน ซึ่งประชาชนที่อาศัย

อยู่ตามแนวชายแดนใช้เดินทางเพ่ือมาร่วมกันประกอบกิจนั นๆ จะถูกเรียกว่า ด่านประเพณี หรือกล่าวอีกประการ

ได้ว่า ด่านประเพณี คือ ช่องทางธรรมชาติตามแนวชายแดน ที่เป็นเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างสองชุมชนที่เคยเป็น

ชุมชนเดียวกันในครั งโบราณ หรือกล่าวสั นๆ ว่า เป็น เส้นทางสายรวมญาติ (*) 

 ด่านประเพณี หรือช่องทางธรรมชาติ ณ เขตแดน หรือชายแดนที่ใช้เป็นจุดข้ามประเทศ หรือจุดผ่านแดน 

เหล่านี  เมื่อพิจารณาลักษณะทางภูมิศาสตร์สามารถจ้าแนกได้ ๒ ลักษณะ(ปรากฏการณ์แรงงานข้ามชาติ ณ 

ชายแดนอีสาน,ดร.โสภี อุ่นทะยา) ดังนี  

 1.ชายแดนที่มีลักษณะเป็นพื นดินติดต่อกัน ด่านประเพณี ณ บริเวณนี  จะเรียกว่า ช่อง เช่น ช่องสะง้า        

ช่องจอม ช่องเม็ก เป็นต้น 

 2.ชายแดนที่มีแม่น ้าขวางกั น พื นที่บริเวณริมฝั่งแม่น ้าจะเป็นด่านประเพณีท่ีเรียกว่า จุดรวมเรือ หรือ จุด

จอดเรือ เช่น จุดจอดเรือบ้านแก้งเกลี ยง จุดรวมเรือบ้านนาทราย เป็นต้น 
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 ด่านประเพณีหรือจุดผ่านแดน จ้าแนกออกได้ 5 ประเภทและอยู่ภายใต้การควบคุมของหน่วยงานราชการ

ต่างๆ โดย พ.ต.ท.บุญชัย ปัญญาธรานุกูล รองผู้ก้ากับการ กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ส้านักงานตรวจคนเข้า

เมือง ได้ให้ค้าอธิบายและความหมายเก่ียวกับจุดผ่านแดน ทั ง 5 ประเภท ดังนี  (เอกสารประกอบการบรรยาย ณ 

โรงแรมบางกอกพาเลส มักกะสัน กรุงเทพฯ วันที่ 20 พฤษภาคม 2557 เวลา 13.00 – 14.00 น.) 

 1) จุดผ่านแดนถาวร 

 ความหมาย จุดที่รัฐบาลไทยและรัฐบาลของประเทศท่ีมีพรมแดนติดต่อกัน ประกาศเปิดให้มีการสัญจรไป

มาทั งบุคคล สิ่งของ และยานพาหนะ มีการด้าเนินการเรื่องพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและพิธีการศุลกากร ตาม

กฎหมายของทั งสองประเทศ เพ่ือการค้า การท่องเที่ยวและอ่ืนๆ 

 วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ประชาชนทั งสองประเทศ นักท่องเที่ยว และยานพาหนะสามารถสัญจรไปมา เพ่ือ

การค้า การท่องเที่ยวและอ่ืนๆ โดยค้านึงถึงความพร้อมในด้านต่างๆ ของทั งสองประเทศและได้รับความเห็นชอบ

จากคณะรัฐมนตรี 

 ผู้มีอ้านาจในการเปิดจุดผ่านแดนถาวร ได้แก่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย วางอาศัยอ้านาจตาม

มาตรา 11 และมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2522 ลงนามในประกาศกระทรวงมหาดไทย 

ประกาศเปิดจุดผ่านแดนถาวร และจะมีผลบังคับใช้เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 2) จุดผ่านแดนชั่วคราว 

 ความหมาย จุดที่เปิดเป็นการเฉพาะกิจเพ่ือเหตุฉุกเฉินจ้าเป็นเท่านั น ไม่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจการค้าใน

บริเวณนั นหรือพื นที่ใกล้เคียง ไม่มีจุดผ่านแดนประเภทอ่ืนหรือมีแต่ไม่สามารถใช้หรือไม่เหมาะกับการใช้กับการใช้

ด้วยเหตุผลต่างๆ เมื่อครบก้าหนดเวลาหรือบรรลุวัตถุประสงค์แล้ว จะปิดจุดผ่านแดนชั่วคราวทันที เช่น การสร้าง

สะพานข้ามแม่น ้าระหว่างประเทศ เป็นต้น 

 วัตถุประสงค์ เพ่ือการใดการหนึ่งโดยเฉพาะ ภายในห้วงเวลาที่ก้าหนดไว้แน่นอนเฉพาะกิจ สอดคล้องกับ

สถานการณ์ระหว่างประเทศ และความเหมาะสมทางการเมือง เมื่อครบก้าหนดเวลาหรือบรรลุวัตถุประสงค์เฉพาะ

แล้ว จะปิดจุดผ่านแดนชั่วคราวทันที 

 ผู้มีอ้านาจในการเปดิจุดผ่านแดนชั่วคราว ได้แก่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ซึ่งอาศัยอ้านาจตาม

มาตรา 11 และมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 ลงนามในประกาศกระทรวงมหาดไทย 

ประกาศเปิดจุดผ่านแดนชั่วคราว ตามความเห็นชอบ/หลักการ ของคระอนุกรรมการพิจารณาการเปิดจุดผ่านแดน

ของสภาความมั่นคงแห่งชาติ 
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 3) จุดผ่อนปรนเพื่อการค้า 

 ความหมาย จุดที่จังหวัดชายแดนผ่อนปรนให้มีการค้าขายบริเวณชายแดน ในพื นที่และประเภทสินค้าท่ี

ก้าหนดไว้เป็นกรณีพิเศษส้าหรับสินค้าเล็กๆ น้อยๆ ที่จ้าเป็นต่อการอุปโภคบริโภคของประชาชนทั งสองประเทศ  

 วัตถุประสงค์ เพ่ือช่วยเหลือประเทศเพ่ือนบ้านในด้านมนุษยธรรม และส่งเสริมความสัมพันธ์ของประชาชน

ในระดับท้องถิ่น โดยการผ่อนปรนให้มีการค้าขายสินค้าอุปโภคบริโภคและยารักษาโรคที่จ้าเป็น ทั งนี เพ่ือผล

ทางด้านจิตวิทยา 

 ผู้มีอ้านาจในการเปิดจุดผ่อนปรนเพื่อการค้า ได้แก่ ผู้ว่าราชการจังหวัด โดยความเห็นชอบของ

กระทรวงมหาดไทย โดยกระทรวงมหาดไทยจะน้าเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาการเปิดจุดผ่านแดน สภาความ

มั่นคงแห่งชาติก่อน เพ่ือพิจารณาให้รอบคอบในประเด็นต่างๆ เช่น สถานการณ์บริเวณชายแดนในเขตประเทศ

เพ่ือนบ้านตรงข้ามพื นที่ที่จังหวัดเสนอ ปัญหาการปะทะกันของกองก้าลัง/สถานการณ์สู้รบในประเทศเพ่ือนบ้าน 

ความเหมาะสมของพื นที่ เป็นต้น 

 การประกาศจุดผ่อนปรนของผู้ว่าราชการจังหวัด ให้ด้าเนินการก้าหนดประเภทสินค้า บริเวณท่ีซื อขาย

แลกเปลี่ยนสินค้า ระยะเวลาในการซื อขายแลกเปลี่ยนสินค้า หลักการ น้าเข้า – ส่งออก และวงเงินการค้าขาย 

มูลค่าไม่เกิน 500,000 บาท/คน/วัน ส้าหรับบริษัทจดทะเบียนให้เป็นไปโดยเสรี ไม่จ้ากัดจ้านวน ทั งนี  การส่งออก

และน้าเข้าให้กระท้า ณ จุดผ่านแดนที่กรมศุลกากรก้าหนด และมีเจ้าหน้าที่ประจ้าอยู่ โดยปฏิบัติตามระเบียบ

ทางด้านกรมศุลกากร กระทรวงพาณิชย์ และธนาคารแห่งประเทศไทย และให้มีการประสานการปฏิบัติของ

หน่วยงานในพื นท่ีชายแดนที่เกี่ยวข้องด้วย 

 4) ช่องทางตามกฎหมายศุลกากร 

 การเปิดและปฏิบัติเป็นไปตามอ้านาจหน้าที่ของกรมศุลกากร มุ่งเน้นเพื่อประโยชน์การค้าเป็นหลัก 

ช่องทางตามกฎหมายศุลกากรแบ่งได้เป็น 2 ลักษณะ คือ 

 4.1 ทางอนุมัติ(ด่านพรมแดน) ตามมาตรา 3 และมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2480 

ปัจจุบันเฉพาะช่องทางด่านพรมแดนทางบก และพื นที่ทางน ้าที่มีพรมแดนต่อเนื่องใกล้เคียง จ้านวน 48 ช่องทาง

 ( ข้อมูล ณ วันที่ 27 มี.ค. 2557) 

 4.2 ช่องทางอนุมัติชั่วคราว ตามมาตรา 5 ทวิ (ฉบับที่ 7 ) แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2480 เป็น

การเปิดระยะสั น เพื่ออ้านวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการขนส่งสินค้าผ่านแดนเป็นครั งคราว และจะหมดสถานะ

ทันทีเม่ือการด้าเนินการเสร็จสิ นในแต่ละครั ง 
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 เนื่องจากพื นที่ชายแดนยังคงมีสถานการณ์ท่ีอาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงได้ ดังนั น คณะอนุกรรมการ

พิจารณาการเปิดจุดผ่านแดน สภาความมั่นคงแห่งาชาติ จึงก้าหนดแนวทางให้กรมศุลกากรประสานงานกับ

หน่วยงานต่างๆ ในพื นที่อย่างใกล้ชิด ในกรณีอนุมัติเปิดช่องทางอนุมัติชั่วคราว 

 5) ช่องทางธรรมชาติ เป็นช่องทางบริเวณชายแดนเพ่ือการเดินทางเข้า-ออกของประชาชนที่เดินทางไปมา

หาสู่กันลักษณะเยี่ยมญาติ ซึ่งตั งแต่สมัยโบราณ มิได้มีประกาศให้เป็นจุดผ่านแดนประเภทใด (ซึ่งเม่ือสภาพการณ์

เปลี่ยนไปอาจจะเปลี่ยนเป็นจุดผ่านแดนอย่างใดอย่างหนึ่งได้) หรือเป็นช่องทางท่ีเคยประกาศเป็นจุดผ่านแดน

ชั่วคราวหรือจุดผ่อนปรนการค้าชายแดนที่ได้ประกาศยกเลิก เมื่อหมดภารกิจหรือหมดความจ้าเป็นแล้ว แต่ยังคงมี

การเข้า-ออกของประชาชนอยู่  ซึ่งการเดินทางดังกล่าวถือว่าเป็นสิ่งผิดกฎหมาย 

 ตามระเบียบของไทย จุดผ่านแดนที่ คนไทย-คนลาว และคนจากประเทศที่ 3 เดินทางผ่านได้และสามารถ

ขนส่งสินค้า ยานพาหนะ เข้า-ออกได้ คือ จุดผ่านแดนถาวร เปิดทุกวันแต่มีก้าหนดเวลาเปิด-ปิด จุดผ่านแดน

ประเภทนี  ฝั่งลาวเรียกว่า ด่านสากล จุดผ่านแดนรองลงมา คือ จุดผ่อนปรน ฝั่งลาวเรียกว่า ด่านท้องถิ่น จุดผ่าน

แดนประเภทนี  อนุญาตให้เข้าออกได้เฉพาะคนไทยและคนลาว ไม่ได้เปิดทุกวันหรือบางจุดผ่อนปรนอาจจะเปิดทุก

วันและมีก้าหนดเวลาเปิด-ปิด นอกจากนี  สปป.ลาว ยังมีจุดผ่านแดนอีกประเภทหนึ่งเรียกว่า ด่านประเพณี ซึ่ง

อนุญาตให้เข้า-ออกได้เฉพาะประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื นที่บริเวณชายแดนนั นๆ ซึ่งไม่ได้เปิดทุกวันและมีก้าหนดเวลา

เปิด-ปิด (คู่มือการค้าการลงทุนใน สปป.ลาว,สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเวียงจันทร์)  

 ณ ช่องทางธรรมชาติ หรือจุดผ่านแดนประเภทต่างๆ เมื่อมีการน้าผลผลิตหรือสินค้าต่างๆ มาแลกเปลี่ยน

หรือซื อขายเพื่อการด้ารงชีพ แล้วมีการด้าเนินการซื อขายอย่างต่อเนื่องโดยไม่หยุดหย่อน แม้ว่าจะยังไม่ถึงเวลานัด

หมายที่ญาติพ่ีน้องทั งสองฝั่งประเทศจะมาร่วมกันประกอบกิจนั นๆ ตามประเพณีก็ตาม ด้วยเหตุนี เองจึงก่อให้เกิด

ค้าว่า การค้าชายแดน (*)  

 นอกจากนี  ผลจากการพัฒนาเส้นทางคมนาคมจนสามารถเชื่อมโยงข้ามประเทศได้หลายประเทศ จึงมี

การค้าอีกประเภทหนึ่งที่อาศัยการขนส่งข้ามเขตแดนทางบกเพ่ือขนผ่านประเทศท่ีมีชายแดนติดกัน สู่ประเทศที่สาม 

เช่น ผู้ประกอบการค้าไทยขายสินค้าให้คู่ค้าชาวเวียดนาม ได้ขนส่งสินค้าข้ามเขตแดน ไทย-ลาว ผ่านประเทศลาว

และข้ามเขตแดน ลาว-เวียดนาม เพื่อส่งมอบสินค้าให้คู่ค้า ณ ประเทศเวียดนาม การค้ารูปแบบนี เรียกว่า การค้า

ข้ามแดน (*) 

  [ (*) ดัดแปลงจาก บทความเรื่อง ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการค้าชายแดน, ด่านศุลกากรอรัญประเทศ ]  

 การค้าชายแดนตามแนวชายแดนไทยกับประเทศเพ่ือนบ้านที่มีพรมแดนติดต่อกัน นั น เกิดเป็นตลาดนัด

ชายแดนมานานแล้ว ถือเป็นวัฒนธรรมในท้องถิ่นนั นๆ ที่เรียกว่า จุดผ่านแดนประเพณี หรือ ตลาดนัดประเพณี 
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หรือตลาดนัดไทย-ลาว ส้าหรับขนส่งสินค้าผ่านเข้า-ออก ที่มีลักษณะเป็นการค้าในช่วงเวลา ก่อนที่ระบบศุลกากรจะ

เข้ามาถึงท้องถิ่นนั น ยังเป็นการค้าชายแดนระหว่างชุมชนที่อยู่ตรงข้ามกันตามแนวชายแดนไทย-ลาว ซึ่งถือว่า ไม่

ถูกต้องตามกฎหมายและท้าให้รัฐต้องขาดรายได้ ต่อมาเม่ือช่องทางตามแนวชายแดนใดมีการค้าที่มีมูลค่าสูงขึ น 

กรมศุลกากรจะเข้าไปด้าเนินการจัดตั งด่านศุลกากร โดยมีหน้าที่ส้าคัญ คือ จัดระเบียบการค้าชายแดน ให้การ

น้าเข้า-ส่งออก เป็นไปตามกฎหมายศุลกากร และเพ่ืออ้านวยการจัดเก็บรายได้เข้ารัฐ โดยก้าหนดสินค้าผ่านเข้า-

ออก ตามช่องทางกฎหมายศุลกากร หมายถึง ทางอนุมัติและทางอนุมัติเฉพาะคราว นอกจากต้องปฏิบัติให้เป็นไป

ตามกฎหมายศุลกากรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการน้าเข้า-ส่งออกแล้วยังต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่า

ด้วยคนเข้าเมืองและนโยบายสภาความมั่นคงแห่งชาติ      (สรุปจากบทความเรื่อง ด่านศุลกากร,ชนิด ศุทธยาลัย) 

 การค้าชายแดน ถือได้ว่าเป็นโอกาสทางการค้าท่ีปรากฏขึ นตามขอบพรมแดนของประเทศ ซึ่งเป็นพื นที่ที่มี

การเคลื่อนไหวของสินค้าและบริการข้ามพรมแดน ที่ถูกเรียกว่า ตลาดการค้าชายแดน (**)  

 โดย นพรัตน์ วงศ์วิทยาพาณิชย์และคณะ(2554) (**) ได้อธิบายความหมายของค้าว่าการค้าชายแดน ดังนี  

การค้าชายแดน หมายถึง การค้าที่เกิดขึ นในรูปแบบต่างๆ ของประชาชนหรือผู้ประกอบการที่มีภูมิล้าเนาอยู่ใน 

จังหวัด อ้าเภอ หมู่บ้าน ที่มีพรมแดนติดต่อกับประเทศเพ่ือนบ้าน ซึ่งการซื อขายแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างประชาชน

ที่อยู่อาศัยตามบริเวณชายแดนของทั งสองฝ่ายโดยมีมูลค่าครั งละไม่มากนัก ส่วนใหญ่เป็นสินค้าท่ีมีความจ้าเป็นต่อ

ชีวิตประจ้าวัน จ้าพวก สินค้าอุปโภคบริโภค สินค้าเกษตร สินค้าท่ีหาได้จากธรรมชาติ ได้แก่ ผักป่า หอย กบและ

ปลา เป็นต้น เป็นการค้าท่ีมีกรรมวิธีที่ไม่ยุ่งยาก และมีความสะดวกรวดเร็ว การค้าชายแดนมีทั งท่ีถูกต้องตาม

กฎหมาย คือ ต้องผ่านด่านศุลกากร และผิดกฎหมาย คือ ไม่ผ่านด่านศุลกากร  

 โดยจุดผ่านแดนหรือช่องทางในแต่ละประเภทมีลักษณะการค้าแตกต่างกันออกไป ในจุดผ่อนปรน เป็น

ช่องทางที่มีการค้าขายทั่วไป จ้าพวกสินค้าที่ใช้ในชีวิตประจ้าวัน ส้าหรับสินค้าที่มีปริมาณมากหรือขนาดใหญ่ ต้อง

ขนส่งด้วยรถยนต์หรือรถบรรทุกขนาดใหญ่ มักจะเกิดขึ นตามจุดผ่านแดนถาวรเป็นส่วนใหญ่ (**) 

 [(**)สรุปจาก โครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนาตลาดการค้าชายแดนไทย กรณีศึกษาตลาดโรงเกลือ จังหวัด

สระแก้ว นพรัตน์ วงศ์วิทยาพาณิชย์และคณะ(2554) โดยได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากแผนงานสร้างเสริม

นโยบายสาธารณะที่ดี(นสธ) สถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ] 


