รายงานการสํารวจการคาชายแดน จังหวัดเชียงราย
และการคาชายแดนประเทศลาว – จีน
สมาคมพอคาขาวโพดและพืชพันธุไทย
*********************************************

ตามที่ ประชุมคณะกรรมการสมาคม ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ 2562 ที่ประชุม
มีมติเห็นดวย ในการเดิน ทางไปสํารวจการคาชายแดนที่จังหวัด เชียงราย และการคาชายแดนประเทศลาว – จีน
ในระหวางวันที่ 19 – 22 มีนาคม 2562 เพื่อจัดใหมีกิจกรรมการเดินทางไปดูเสนทางหมายเลข R3A ซึ่งเปนถนนที่
รัฐบาลจีนพยายามผลักดันใหเปนเสนทาง Logistics ในการลําเลียงสินคาจากจีนสูประเทศไทย ลาว พมา และเวียดนาม
รายละเอียดมีดังนี้
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เสนทาง R3A (Road 3 Asia)
รองประธานหอการคา จังหวัดเชียงราย - นักธุรกิจชายแดนลุมแมน้ําโขงแถวหนาของไทย เปดเผยวากลุม
ทุนจีนคือกลุม "ไหเชิง" ไดสัมปทานจากทางการ สปป.ลาว พัฒนาโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษบอเต็น ที่อยูหางจาก
อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ไปตามแนวถนนเสนทาง R3A ประมาณ 254 กิโลเมตร เปน ระยะเวลา 90 ป
บนพื้นที่ประมาณ 34.2 ตารางกิโลเมตร หรือ 21,375 ไร ใชเงินลงทุนนับ 10,000 ลานหยวน
เปนเสนทางสายไหมเชื่อมโยงระหวาง จีน-ลาว-ไทย โดยเริ่มกอตั้งขึ้นเมื่อป 2538 ภายใตโครงการ “สี่เหลี่ยม
เศรษฐกิจ" และเปดใชอยางเปนทางการเมือ่ ปลายเดือนมีนาคม 2551 เปนตนมา “เสนทาง R3A หรือคุนมั่น กงลู” คือ
เสนทางเชื่อมกรุงเทพฯ สูคุนหมิง ซึ่งมีตนทางเริ่มจากเชียงของ ประเทศไทย บอแกว - หลวงน้ําทา - บอเต็น ของ
ประเทศลาว บอหาน - เชียงรุงหรือจิ่งหง ในแควนสิบสองปนนา นครคุนหมิงมณฆลยูนนาน ของประเทศจีน โดยมี
ระยะทางจากกรุงเทพฯ ถึงคุนหมิงรวมกวา 1,800 กิโลเมตร นอกจากนี้ไทยและจีนจะรวมมือกันกอสรางสะพานขาม
แมน้ําโขงแหงที่ 4 เชียงของ - หวยทราย โดยมีวงเงินกอสรางประมาณ 1,000 ลานบาท จากการที่รัฐบาลจีนมีแผนใน
การพัฒนามณฑลยูน นานใหเปน เมืองเศรษฐกิจทางตอนใตข องประเทศ โดยเชื่อมโยงกับกลุมประเทศอาเซียน
โดยเฉพาะในกลุมความรวมมือสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ของ 4 ประเทศ ไดแก ภาคเหนือของไทย ลาว
พมา และภาคใตของจีน (มณฑลยูนนาน) สงผลใหเกิดการขยายตัวทางการคาภายในภูมิภาค โดยเฉพาะเมื่อจีนได
บรรลุขอตกลงเขตการคาเสรีอาเซียน - จีน ก็จะกลายเปนปจจัยสําคัญในการขยายมูลคาทางการคาระหวางภูมิภาคที่
จะเพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่อง และเปน การเพิ่มโอกาสทางธุร กิจ เชน การคาขายขามประเทศ ธุร กิจ คาปลีก ธุร กิจ
ทองเที่ยว รวมทั้งเปนเสนทางการขนสงที่นาจับตามองมากที่สุดแหงหนึ่งในภูมิภาคเอเชียอีกดวย กรอบความรวมมือ
ทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง (Greater Mekong Sub-Region : GMS) ถือเปนความรวมมือสําคัญในการ
เชื่อมโยง และพัฒนาเสนทางเศรษฐกิจภายในภูมิภาคอินโดจีน ทั้งในดานโครงสรางพื้นฐานและกฎระเบียบตาง ๆ
โดยเฉพาะการพัฒนาเสนทางตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ (Economic Corridor) ที่จะนํามาซึ่งประโยชนและกอเกิด
รายไดมหาศาลกับกลุมประเทศที่อยูบนเสน ทาง R3A แหงนี้ สําหรับการกอสรางถนนสายเศรษฐกิจ R3A เพื่อ
เชื่อมโยงการคมนาคมในกลุมประเทศ อนุภาคลุมน้ําโขงนับเปนโครงการบูรณาการเศรษฐกิจในระดับมหภาค ทั้ง
ทางดานเศรษฐกิจการทองเที่ยว และการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม โดยเฉพาะดานการทองเที่ยวนับวาเปนโอกาสสูงมาก
ที่ประเทศไทยจะมีชองทางและโอกาสในการเปดรับนักทองเที่ยวจากประเทศจีนตอนใต ที่จะเดินทางมาทางรถยนต
2

และทางเรือ เพื่อมาทองเที่ยวยังจังหวัดตาง ๆ ทางภาคเหนือของประเทศไทย เนื่องจากจํานวนประชากรของจีนนั้นมี
จํานวนมากกวา 1,400 ลานคน นอกจากการเปดถนนเสน R3A แลว ประเทศจีนยังไดลงทุนทําธุรกิจเม็กกะโปรเจ็ค
ตาง ๆ มากมายบริเวณสามเหลี่ยมทองคํา เชน เอ็นเตอรเทนเมนทคอมเพล็กซขนาดใหญและนิคมอุตสาหกรรม สงผลทํา
ใหจังหวัดทางภาคเหนือตอนปลายอยางจังหวัดเชียงรายไดรับผลประโยชนโดยตรง รวมทั้งจังหวัดใกลเคียงที่จะ
ไดรับความสนใจมากยิ่งขึ้น ประเทศไทยถือวานี่เปนโอกาสทองในการเปดชองทางแลกเปลี่ยนนักทองเที่ยวระหวาง
2 ประเทศ รวมถึงประเทศที่ 3 ที่ทําการเดินทางผานประเทศลาว เมื่อเดินทางมาถึงปลายทางของการสํารวจลงพื้นที่
เสนทางขนสง R3A นั่นก็คือ “ดานเชียงของ” จังหวัดเชียงราย (โดยนั่งรถขามสะพานมิตรภาพไทยลาวแหงที่ 4 ซึ่ง
เปนประตูทางออกของไทยในการสงออกสินคาไปจีน และเปนประตูทางเขาสูไทยในการนําเขาสินคาจากจีนผาน
เสนทาง R3A ปจจุบัน ดานศุลกากรเชียงของมีความพรอมและสามารถปฏิบัติงานดานการตรวจคนเขาเมืองไดอยางดี
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จังหวัดเชียงราย
สินคาเกษตรของจังหวัดเชียงราย ที่มีศักยภาพสงออกจําหนายตางประเทศ ไดแก ขาวหอมมะลิ ขาวออรแกนิก
ชา กาแฟ ลําไย และสัปปะรดภูแล สําหรับสินคาที่เปนที่ตองการของตลาดจีน คือ ขาวหอมมะลิ และสัปปะรดภูแล
ซึ่งปจจุบันผูประกอบการในจังหวัดเชียงราย ใชเสนทางขนสงทางบก R3A เปนเสนทางหลักในการขนสงสินคาไป
จีน เพราะสะดวก รวดเร็วและคุมคา เสนทาง R3A นอกจากจะสรางประโยชนทางดานการสงออกใหกับจังหวัด
เชียงรายแลว ยังชวยผลักดันภาคการทองเที่ยวของจังหวัดเชียงรายใหเฟองฟู โดยเฉพาะตลาดนักทองเที่ยวชาวจีน
ซึ่งนัก ทองเที่ยวชาวจีนเริ่มใชเสน ทาง R3A เพื่อเดิน ทางมาทองเที่ยวประเทศไทยมากขึ้น และตองผานจังหวั ด
เชียงรายของเรากอนที่จะไปทองเที่ยวจังหวัดอื่น ๆ ปจจุบันผูประกอบการจังหวัดเชียงใหม มีการสงออกสินคาเกษตร
จํานวนมากไปจีนโดยผานเสน R3A ไปถึง ทีน่ ครคุนหมิง และมีการขนสงสินคาจํานวนหนึ่งผานเสนทาง R3A และ
ตอไปยังนครเฉิงตู สูตลาดคาสงสินคาเกษตร เหมิงหยาง นครเฉิงตู สําหรับสินคาเกษตรที่มีศักยภาพของ จังหวัดเชียงใหม
ไดแก ขาวหอมมะลิ ลําไย ลิ้นจี่ มะขาม มะมวงน้ําดอกไม รวมทั้งผลไมกระปอง และสินคาเกษตรแปรรูป
“จีน มีประชากรจํานวนมาก ทําใหค วามตองการบริโ ภคสิน คาก็เพิ่มมากขึ้น ดว ย ในขณะที่น ครเฉิงตู
และจังหวัดเชียงใหมไดสถาปนาเปนเมืองพี่เมืองนองกัน ซึ่งเราจะอาศัยความสัมพันธดังกลาวเปนสื่อกลางในการ
ผลัก ดัน สิน คาไทย โดยเฉพาะสินคาจากจังหวัดเชียงใหมใ หไปปรากฏ และเปนที่รูจักตอชาวนครเฉิงตูมากขึ้น
เพื่อโอกาสและชองทางการสงออกสินคาไทยไปจีน ในอนาคตโดยใชเสนทางขนสง R3A (กรุงเทพฯ - คุนหมิง)
และตอไปยังนครเฉิงตู”
ผูประกอบการจังหวัดเชียงใหม สวนใหญสงออกสินคาบริโภคเปนหลัก โดยหลายปที่ผานมาตัวเลขการ
สงออกสินคาไปจีนสูงขึ้นมาก โดยเฉพาะสินคาประเภทขาวและผลไมซึ่งขนสงผานเสนทางบก R3A ในขณะที่การ
นําเขาสินคาจากจีนยังคงมีปริมาณที่คอนขางนอย ตัวเลขการสงออกสินคาไทยไปจีนสูงขึ้น เปนผลมาจากการเปดใช
เสนทางขนสง R3A ที่สะดวกและรวดเร็ว อยางไรก็ดี ยังมีผูประกอบการจํานวนไมนอยประสบปญหาจากเสนทางการ
ขนสงสายนี้ เชน สินคาไทยถูกกักที่ดานตรวจเปนเวลานานทําใหสินคาสดเกิดความเสียหาย รวมถึงผูประกอบการราย
ใหมมีความรูดานขนสงโลจิสติกสยังไมเพียงพอ จึงถูกกลโกงทําใหการขนสงสินคาเกิดความลาชาและตองเสียคาชดเชย
ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหมและนครเฉิงตู ไดสถาปนาความสัมพันธเมืองพี่เมืองนองระหวางกัน จึงเปนโอกาสที่ดีของจังหวัด
เชียงใหมในการผลักดันภาคการคาระหวางประเทศผานเสนเศรษฐกิจ R3A (กรุงเทพฯ - คุนหมิง) และตอไปยังนครเฉิงตู
เพื่อขยายตลาดสินคาไทยในนครเฉิงตู รวมถึงผลักดันการทองเที่ยวตลาดจีนที่มีศักยภาพสูงโดยใชประโยชนจาก
เสนทาง R3A เชนเดียวกัน”
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สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว)
ประเทศที่คั่นกลางระหวางจีนและไทย ซึ่งเปนจุดครึ่งทาง และทางผานของเสนทางขนสง R3A โดยมีดาน
บอเต็น (สปป.ลาว) เปนดานพรมแดนติดกับดานบอหาน (จีน) และดานหวยทราย (สปป.ลาว) เปนดานชายแดนที่ติด
กับดานเชียงของ (ไทย) รวมระยะเสนทาง R3A ใน สปป.ลาว ประมาณ 247 กิโลเมตรใชเวลาการเดินทางประมาณ
4 ชั่วโมงกวา เนื่องจากเสนทางเปนถนน 2 เลน คอนขางแคบผานชุมชนตลอดทาง ถนนบางชวงกําลังอยูในระหวาง
ซอมแซม กอปรกับเสนทางถนนสวนใหญตัดผานไปตามภูเขาที่คดเคีย้ ว จึงทําใหการคมนาคมชาลงในบางชวง เมื่อ
เดินทางเขาสู สปป.ลาว ไดพบเห็นลานเปลี่ยนถายสินคาที่มีรถตูคอนเทนเนอรขนสงสินคาจากจีนและไทยจํานวน
มากจอดอยูเพื่อรอเปลี่ยนหัวรถ และเปลี่ยนถายตูสินคาเพื่อขนสงเขาสู สปป.ลาว และจีน ซึ่งขณะนี้ชายแดนบอเต็น
แขวงหลวงน้ําทา สปป.ลาว ตรงขามเมืองโมฮาน เขตปกครองตนเองสิบสองปนนา มณฑลยูนนาน สป.จีน หนึ่งใน
จุดยุทธศาสตรสําคัญตามแนวระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต (North-South Economic Corridor ; NSEC) และจุดเชื่อมตอ
รถไฟความเร็วสูงจีน - ลาว กําลังเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางขนานใหญ หลัง สปป.ลาว เปดพื้นที่ใหสัมปทานกลุมทุน
จีนพัฒนา - จัดตั้งเขตเศรษฐกิจบอเต็นอีกครั้ง และมีโอกาสสูงที่นักทองเที่ยวจากประเทศไทยจะเดินทางไปตามถนน
R3A จากอําเภอเชียงของเพื่อไปยังเมืองบอเต็น หรือหากเสนทางรถไฟความเร็วสูงแลวเสร็จก็อาจจะเดินทางจากดานฯ
เมืองเงิน - หงสา แขวงไชยบุรี ตรงขามนาน หรือเดินทางขามจากหนองคายที่มีสถานีรถไฟดังกลาว
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