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รายงานการสํารวจการคาชายแดน จังหวัดเชียงราย 
และการคาชายแดนประเทศลาว – จีน 

สมาคมพอคาขาวโพดและพืชพันธุไทย 
 

********************************************* 
 

 
 

 
 
 

ตามท่ี ประชุมคณะกรรมการสมาคม ครั้งท่ี 2/2562 เม่ือวันอังคารท่ี 26 กุมภาพันธ 2562 ท่ีประชุม      
มีมติเห็นดวย ในการเดินทางไปสํารวจการคาชายแดนท่ีจังหวัดเชียงราย และการคาชายแดนประเทศลาว – จีน           
ในระหวางวันท่ี 19 – 22 มีนาคม 2562 เพ่ือจัดใหมีกิจกรรมการเดินทางไปดูเสนทางหมายเลข R3A ซ่ึงเปนถนนท่ี
รัฐบาลจีนพยายามผลักดันใหเปนเสนทาง Logistics ในการลําเลียงสินคาจากจีนสูประเทศไทย ลาว พมา และเวียดนาม 
รายละเอียดมีดังนี ้
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เสนทาง R3A (Road 3 Asia)  
 

รองประธานหอการคา จังหวัดเชียงราย - นักธุรกิจชายแดนลุมแมน้ําโขงแถวหนาของไทย เปดเผยวากลุม
ทุนจีนคือกลุม "ไหเชิง" ไดสัมปทานจากทางการ สปป.ลาว พัฒนาโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษบอเต็น ท่ีอยูหางจาก 
อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ไปตามแนวถนนเสนทาง R3A ประมาณ 254 กิโลเมตร เปนระยะเวลา 90 ป          
บนพ้ืนท่ีประมาณ 34.2 ตารางกิโลเมตร หรือ 21,375 ไร ใชเงินลงทุนนับ 10,000 ลานหยวน  

เปนเสนทางสายไหมเช่ือมโยงระหวาง จีน-ลาว-ไทย โดยเริ่มกอตั้งขึ้นเม่ือป 2538 ภายใตโครงการ “ส่ีเหล่ียม
เศรษฐกิจ" และเปดใชอยางเปนทางการเม่ือปลายเดือนมีนาคม 2551 เปนตนมา “เสนทาง R3A หรือคุนม่ัน กงลู”  คือ
เสนทางเช่ือมกรุงเทพฯ สูคุนหมิง ซ่ึงมีตนทางเริ่มจากเชียงของ ประเทศไทย บอแกว - หลวงน้ําทา - บอเต็น ของ
ประเทศลาว บอหาน - เชียงรุงหรือจิ่งหง ในแควนสิบสองปนนา นครคุนหมิงมณฆลยูนนาน ของประเทศจีน โดยมี
ระยะทางจากกรุงเทพฯ ถึงคุนหมิงรวมกวา 1,800 กิโลเมตร นอกจากนี้ไทยและจีนจะรวมมือกันกอสรางสะพานขาม
แมน้ําโขงแหงท่ี 4 เชียงของ - หวยทราย โดยมีวงเงินกอสรางประมาณ 1,000 ลานบาท จากการท่ีรัฐบาลจีนมีแผนใน
การพัฒนามณฑลยูนนานใหเปนเมืองเศรษฐกิจทางตอนใตของประเทศ โดยเช่ือมโยงกับกลุมประเทศอาเซียน 
โดยเฉพาะในกลุมความรวมมือส่ีเหล่ียมเศรษฐกิจ ซ่ึงครอบคลุมพ้ืนท่ีของ 4 ประเทศ ไดแก ภาคเหนือของไทย ลาว 
พมา และภาคใตของจีน (มณฑลยูนนาน) สงผลใหเกิดการขยายตัวทางการคาภายในภูมิภาค  โดยเฉพาะเม่ือจีนได
บรรลุขอตกลงเขตการคาเสรีอาเซียน - จีน ก็จะกลายเปนปจจัยสําคัญในการขยายมูลคาทางการคาระหวางภูมิภาคท่ี
จะเพ่ิมสูงขึ้นอยางตอเนื่อง และเปนการเพ่ิมโอกาสทางธุรกิจ เชน การคาขายขามประเทศ ธุรกิจคาปลีก ธุรกิจ
ทองเท่ียว รวมท้ังเปนเสนทางการขนสงท่ีนาจับตามองมากท่ีสุดแหงหนึ่งในภูมิภาคเอเชียอีกดวย กรอบความรวมมือ
ทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง (Greater Mekong Sub-Region : GMS) ถือเปนความรวมมือสําคัญในการ
เช่ือมโยง และพัฒนาเสนทางเศรษฐกิจภายในภูมิภาคอินโดจีน ท้ังในดานโครงสรางพ้ืนฐานและกฎระเบียบตาง ๆ 
โดยเฉพาะการพัฒนาเสนทางตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ (Economic Corridor) ท่ีจะนํามาซ่ึงประโยชนและกอเกิด
รายไดมหาศาลกับกลุมประเทศท่ีอยูบนเสนทาง R3A แหงนี้ สําหรับการกอสรางถนนสายเศรษฐกิจ R3A เพ่ือ
เช่ือมโยงการคมนาคมในกลุมประเทศ อนุภาคลุมน้ําโขงนับเปนโครงการบูรณาการเศรษฐกิจในระดับมหภาค ท้ัง
ทางดานเศรษฐกิจการทองเท่ียว และการแลกเปล่ียนวัฒนธรรม โดยเฉพาะดานการทองเท่ียวนับวาเปนโอกาสสูงมาก 
ท่ีประเทศไทยจะมีชองทางและโอกาสในการเปดรับนักทองเท่ียวจากประเทศจีนตอนใต ท่ีจะเดินทางมาทางรถยนต
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และทางเรือ เพ่ือมาทองเท่ียวยังจังหวัดตาง ๆ ทางภาคเหนือของประเทศไทย เนื่องจากจํานวนประชากรของจีนนั้นมี
จํานวนมากกวา 1,400 ลานคน นอกจากการเปดถนนเสน R3A แลว ประเทศจีนยังไดลงทุนทําธุรกิจเม็กกะโปรเจ็ค
ตาง ๆ มากมายบริเวณสามเหล่ียมทองคํา เชน เอ็นเตอรเทนเมนทคอมเพล็กซขนาดใหญและนิคมอุตสาหกรรม  สงผลทํา
ใหจังหวัดทางภาคเหนือตอนปลายอยางจังหวัดเชียงรายไดรับผลประโยชนโดยตรง รวมท้ังจังหวัดใกลเคียงท่ีจะ
ไดรับความสนใจมากยิ่งขึ้น ประเทศไทยถือวานี่เปนโอกาสทองในการเปดชองทางแลกเปล่ียนนักทองเท่ียวระหวาง 
2 ประเทศ รวมถึงประเทศท่ี 3 ท่ีทําการเดนิทางผานประเทศลาว เม่ือเดินทางมาถึงปลายทางของการสํารวจลงพ้ืนท่ี
เสนทางขนสง R3A นั่นก็คือ “ดานเชียงของ” จังหวัดเชียงราย (โดยนั่งรถขามสะพานมิตรภาพไทยลาวแหงท่ี 4 ซ่ึง
เปนประตูทางออกของไทยในการสงออกสินคาไปจีน และเปนประตูทางเขาสูไทยในการนําเขาสินคาจากจีนผาน
เสนทาง R3A ปจจุบัน ดานศุลกากรเชียงของมีความพรอมและสามารถปฏิบัติงานดานการตรวจคนเขาเมืองไดอยางด ี
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จังหวัดเชียงราย 
 

สินคาเกษตรของจังหวัดเชียงราย ท่ีมีศักยภาพสงออกจําหนายตางประเทศ ไดแก ขาวหอมมะลิ ขาวออรแกนิก 
ชา กาแฟ ลําไย และสัปปะรดภูแล สําหรับสินคาท่ีเปนท่ีตองการของตลาดจีน คือ ขาวหอมมะลิ และสัปปะรดภูแล         
ซ่ึงปจจุบันผูประกอบการในจังหวัดเชียงราย ใชเสนทางขนสงทางบก R3A เปนเสนทางหลักในการขนสงสินคาไป
จีน เพราะสะดวก รวดเร็วและคุมคา เสนทาง R3A นอกจากจะสรางประโยชนทางดานการสงออกใหกับจังหวัด
เชียงรายแลว ยังชวยผลักดันภาคการทองเท่ียวของจังหวัดเชียงรายใหเฟองฟู โดยเฉพาะตลาดนักทองเท่ียวชาวจีน    
ซ่ึงนักทองเท่ียวชาวจีนเริ่มใชเสนทาง R3A เพ่ือเดินทางมาทองเท่ียวประเทศไทยมากขึ้น และตองผานจังหวัด
เชียงรายของเรากอนท่ีจะไปทองเท่ียวจังหวัดอ่ืน ๆ ปจจุบันผูประกอบการจังหวัดเชียงใหม มีการสงออกสินคาเกษตร
จํานวนมากไปจีนโดยผานเสน R3A ไปถึง ท่ีนครคุนหมิง และมีการขนสงสินคาจํานวนหนึ่งผานเสนทาง R3A และ
ตอไปยังนครเฉิงตู สูตลาดคาสงสินคาเกษตร เหมิงหยาง นครเฉิงต ูสําหรับสินคาเกษตรท่ีมีศักยภาพของ จงัหวัดเชียงใหม 
ไดแก ขาวหอมมะลิ ลําไย ล้ินจี่ มะขาม มะมวงน้ําดอกไม รวมท้ังผลไมกระปอง และสินคาเกษตรแปรรูป 

“จีนมีประชากรจํานวนมาก ทําใหความตองการบริโภคสินคาก็เพ่ิมมากขึ้นดวย ในขณะท่ีนครเฉิงตู         
และจังหวัดเชียงใหมไดสถาปนาเปนเมืองพ่ีเมืองนองกัน ซ่ึงเราจะอาศัยความสัมพันธดังกลาวเปนส่ือกลางในการ
ผลักดันสินคาไทย โดยเฉพาะสินคาจากจังหวัดเชียงใหมใหไปปรากฏ และเปนท่ีรูจักตอชาวนครเฉิงตูมากขึ้น             
เพ่ือโอกาสและชองทางการสงออกสินคาไทยไปจีนในอนาคตโดยใชเสนทางขนสง R3A (กรุงเทพฯ - คุนหมิง)       
และตอไปยังนครเฉิงต”ู 

 ผูประกอบการจังหวัดเชียงใหม สวนใหญสงออกสินคาบริโภคเปนหลัก โดยหลายปท่ีผานมาตัวเลขการ
สงออกสินคาไปจีนสูงขึ้นมาก โดยเฉพาะสินคาประเภทขาวและผลไมซ่ึงขนสงผานเสนทางบก R3A ในขณะท่ีการ
นําเขาสินคาจากจีนยังคงมีปริมาณท่ีคอนขางนอย ตัวเลขการสงออกสินคาไทยไปจีนสูงขึ้น เปนผลมาจากการเปดใช
เสนทางขนสง R3A ท่ีสะดวกและรวดเร็ว อยางไรก็ด ียังมีผูประกอบการจํานวนไมนอยประสบปญหาจากเสนทางการ
ขนสงสายนี้ เชน สินคาไทยถูกกักท่ีดานตรวจเปนเวลานานทําใหสินคาสดเกิดความเสียหาย รวมถึงผูประกอบการราย
ใหมมีความรูดานขนสงโลจิสติกสยังไมเพียงพอ จึงถูกกลโกงทําใหการขนสงสินคาเกิดความลาชาและตองเสียคาชดเชย 
ท้ังนี้ จังหวัดเชียงใหมและนครเฉิงต ูไดสถาปนาความสัมพันธเมืองพ่ีเมืองนองระหวางกัน จึงเปนโอกาสท่ีดีของจังหวัด
เชียงใหมในการผลักดันภาคการคาระหวางประเทศผานเสนเศรษฐกิจ R3A (กรุงเทพฯ - คุนหมิง) และตอไปยังนครเฉิงต ู
เพ่ือขยายตลาดสินคาไทยในนครเฉิงตู รวมถึงผลักดันการทองเท่ียวตลาดจีนท่ีมีศักยภาพสูงโดยใชประโยชนจาก
เสนทาง R3A เชนเดยีวกัน”    
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สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) 
 

ประเทศท่ีคั่นกลางระหวางจีนและไทย ซ่ึงเปนจุดครึ่งทาง และทางผานของเสนทางขนสง R3A โดยมีดาน
บอเต็น (สปป.ลาว) เปนดานพรมแดนติดกับดานบอหาน (จีน) และดานหวยทราย (สปป.ลาว) เปนดานชายแดนท่ีติด
กับดานเชียงของ (ไทย) รวมระยะเสนทาง R3A ใน สปป.ลาว ประมาณ 247 กิโลเมตรใชเวลาการเดินทางประมาณ    
4 ช่ัวโมงกวา เนื่องจากเสนทางเปนถนน 2 เลน คอนขางแคบผานชุมชนตลอดทาง ถนนบางชวงกําลังอยูในระหวาง
ซอมแซม กอปรกับเสนทางถนนสวนใหญตัดผานไปตามภูเขาท่ีคดเคีย้ว จึงทําใหการคมนาคมชาลงในบางชวง เม่ือ
เดินทางเขาสู สปป.ลาว ไดพบเห็นลานเปล่ียนถายสินคาท่ีมีรถตูคอนเทนเนอรขนสงสินคาจากจีนและไทยจํานวน
มากจอดอยูเพ่ือรอเปล่ียนหัวรถ และเปล่ียนถายตูสินคาเพ่ือขนสงเขาสู สปป.ลาว และจีน ซ่ึงขณะนี้ชายแดนบอเต็น 
แขวงหลวงน้ําทา สปป.ลาว ตรงขามเมืองโมฮาน เขตปกครองตนเองสิบสองปนนา มณฑลยูนนาน สป.จีน หนึ่งใน
จุดยุทธศาสตรสําคัญตามแนวระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต (North-South Economic Corridor ; NSEC) และจุดเช่ือมตอ
รถไฟความเร็วสูงจีน - ลาว กําลังเกิดการเปล่ียนแปลงอยางขนานใหญ หลัง สปป.ลาว เปดพ้ืนท่ีใหสัมปทานกลุมทุน
จีนพัฒนา - จัดตั้งเขตเศรษฐกิจบอเต็นอีกครั้ง และมีโอกาสสูงท่ีนักทองเท่ียวจากประเทศไทยจะเดินทางไปตามถนน 
R3A จากอําเภอเชียงของเพ่ือไปยังเมืองบอเต็น หรือหากเสนทางรถไฟความเร็วสูงแลวเสร็จก็อาจจะเดินทางจากดานฯ 
เมืองเงิน - หงสา แขวงไชยบุรี ตรงขามนาน หรือเดินทางขามจากหนองคายท่ีมีสถานีรถไฟดังกลาว  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


