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การศึกษา “ความท้าทายการใช้ประโยชน์ของเส้นทาง R9 ในการขนส่งผลไม้ไทยไปจีน”  

มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาศักยภาพการใช้ประโยชน์จากเส้นทาง R9 และแนวทางการพัฒนาเส้นทาง R9  
ให้ใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ การค้าการลงทุนระหว่าง
ประเทศไทย-จีน การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงบรรยาย (Descriptive Research) โดยเน้นข้อมูล
เชิงคุณภาพ จากการรวบรวมข้อมูล เอกสาร รายงาน ข้อมูลทางวิชาการ และข้อมูลปฐมภูมิ จากการ
สัมภาษณ์ผู้ประกอบการส่งออกผลไม้ไทยไปจีนผ่านเส้นทาง R9  

 ผลการศึกษาพบว่า เส้นทาง R9 ผ่านด่านศุลกากรมุกดาหาร ข้ามสะพานมิตรภาพ
ไทย-ลาวแห่งที่ 2 สภาพเส้นทางส่วนใหญ่ผ่านพ้ืนที่ราบ แต่ถนนช ารุดในบางช่วง โดยเฉพาะในฝั่งลาว 
เนื่องจากถูกใช้เพ่ือการขนส่งสินค้ามานานและไม่ได้รับการพัฒนา นอกจากนี้ การขนส่งข้ามแดน ณ 
ด่านสะหวันนะเขต ของลาว ไม่มีความพร้อมในการจัดหาลานยกรถตู้หนัก จึงไม่เอ้ือต่อการขนส่งผลไม้
ด้วยตู้คอนเทนเนอร์ขนาดใหญ่ ดังนั้น ในปัจจุบันผู้ประกอบการส่งออกผลไม้ไทยไปจีน จึงหันไปนิยม
ใช้เส้นทาง R12 ผ่านด่านศุลกากรนครพนม ข้ามสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 3 เนื่องจาก
ระยะทางจากด่านชายแดนไทยถึงด่านชายแดนของจีนสั้นกว่า ใช้เวลาในการเดินทางขนส่งเร็วกว่า 
และต้นทุนการขนส่งลดลงเฉลี่ย 20,000 บาทต่อตู้คอนเทนเนอร์  

เส้นทาง R9 มีการใช้ประโยชน์เพ่ือการส่งออกผลไม้ลดลง แต่ด้วยศักยภาพด้านสภาพ
เส้นทางที่ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ราบ ไม่คดเคี้ยวไปตามไหล่เขา มีสิ่งอ านวยความสะดวกอ่ืน ๆ เช่น มีด่าน
ศุลกากรมุกดาหารที่มีศักยภาพ และมีความพร้อมในการให้บริการผู้ส่งออก ทั้งด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
อุปกรณ์เครื่องมือ และการบริหารจัดการ มีสถานีบริการน้ ามันตลอดเส้นทางในเวียดนาม มีจุดพักรถ
ส าหรับนักท่องเที่ยวในลาว นอกจากนั้น ยังเป็นเส้นทางน าเข้าสินค้าอุปโภคบริโภคจากจีนสู่ตลาด  
อินโดจีน ในมุกดาหาร และเป็นเส้นทางขนส่งวัตถุดิบที่ใช้ในธุรกิจเกษตรในเขตสะหวันนะเขต ของลาว 
อีกท้ังเป็นเส้นทางผ่านเมืองท่องเที่ยวที่มีความสวยงามของลาวและเวียดนาม  

เพ่ือให้เส้นทาง R9 สามารถใช้ประโยชน์เป็นเส้นทางทางเลือกส าหรับผู้ประกอบการส่งออก
ผลไม้ไทยไปจีน เตรียมรองรับความแออัดจากเส้นทาง R12 ซึ่งมีโอกาสและแนวโน้มขยายตัว 
ด้านการค้าและการส่งออกผลไม้ไทยไปจีนในอนาคต หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงควรก าหนดนโยบาย
ผลักดันให้เกิดความร่วมมือในการติดตามการใช้ประโยชน์โครงการพ้ืนที่เศรษฐกิจในอนุภาคลุ่มแม่น้ าโขง 
(GMS) เพ่ือน าความส าคัญจากผลการติดตามบรรจุเป็นวาระในการหารือทุกระดับ ทั้งในระดับ
การเมืองและระดับปฏิบัติ ให้เกิดความร่วมมือในการปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานให้มีประสิทธิภาพและ
ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ รวมทั้งควรผลักดันนโยบายด้านธุรกิจร่วมทุนระหว่างประเทศ และการท่องเที่ยว



จ 

ในอนุภาคลุ่มแม่น้ าโขง ผ่านเวทีการประชุมความร่วมมือระหว่างประเทศในกลุ่มอนุภาคลุ่มแม่น้ าโขง 
เพ่ือดึงดูดให้กลุ่มประเทศในภูมิภาคเห็นประโยชน์ที่จะได้รับร่วมกัน โดยร่วมกันมือขับเคลื่อนการพัฒนา
เส้นทาง R9 รวมถึงสิ่งอ านวยความสะดวกตลอดเส้นทาง พร้อมทั้งร่วมผลักดันให้เกิดการขับเคลื่ อน
ความร่วมมือด้านดิจิทัล การตลาดและการค้าออนไลน์ เพ่ือเชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจในอนุภาคลุ่ม
แม่น้ าโขง แบบไร้ขีดจ ากัด อ านวยความสะดวกในด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยวและบริการ
ด้านต่าง ๆ ในกลุ่มประเทศในอนุภาค GMS ต่อไป 
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กิตติกรรมประกาศ 
 
 

รายงานการศึกษาส่วนบุคคลฉบับนี้เป็นการศึกษาเพ่ือประกอบการเรียนรู้หลักสูตรหลักสูตร
นักบริหารการทูต รุ่นที่ 13 ปี 2564 ของสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวง 
การต่างประเทศ ซึ่งผู้ศึกษาได้ด าเนินการศึกษา “ความท้าทายการใช้ประโยชน์ของเส้นทาง R9 ในการ
ขนส่งผลไม้ไทยไปจีน” เพ่ือศึกษาศักยภาพการใช้ประโยชน์จากเส้นทาง R9 และแนวทางการพัฒนา
เส้นทาง R9 ให้ใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ การค้าการลงทุน
ระหว่างประเทศไทย-จีน โดยการศึกษาทบทวน รวบรวมข้อมูล แผนงานโครงการ และกฎระเบียบต่าง ๆ  
ที่เก่ียวข้องในพ้ืนที่ตามแนวเส้นทาง R9 

ในการนี้ ผู้ศึกษาต้องขอขอบพระคุณ คุณจรินทร์ บุตรธิเดช และคุณจักรกฤษณ์ จักรพล 
ผู้ประกอบการที่ด าเนินการส่งออกไทยไปจีน ที่ให้สัมภาษณ์ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับทั้งสถานการณ์
ปัจจุบันปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาการใช้ประโยชน์จากเส้นทาง R9 ในการ
ส่งออกผลไม้ไทยไปจีน และต้องขอขอบพระคุณค าแนะน าจากคณะอาจารย์ที่ปรึกษาประกอบด้วย 
เอกอัครราชทูตวิมล คิดชอบ รองศาสตราจารย์ ดร. กฤตินี ณัฏฐวุฒิสิทธิ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ดร. ภัทเรก ศรโชติ ที่กรุณาให้ค าปรึกษา ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ในการน าไปปรับใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนาเส้นทาง R9 ในมิติความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เพ่ือให้เส้นทาง R9 สามารถใช้
ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพในอนาคต ทั้งในด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และการบริการ
ต่าง ๆ ในอนุภาคลุ่มแม่น้ าโขง 

ท้ายสุด ผู้ศึกษาหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานการศึกษาฉบับดังกล่าว จะเป็นส่วนหนึ่งในการ
พัฒนาภาคการเกษตร หรือภาคส่วนอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศที่
เกิดการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรร่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีจุดมุ่งหมายร่วมกันในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาทุกภาคส่วนไปด้วยกัน  
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บทที ่1  
บทน า 

 
  
1.1  ภูมิหลังและความส าคัญของปัญหา 

ไทยมีการส่งออกสินค้าที่เกี่ยวข้องทั้งภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และภาคอ่ืน  ๆ ซึ่งมี
ตลาดคู่ค้าที่ส าคัญของประเทศไทย 5 อันดับ คือ สหรัฐอเมริกา จีน ญี่ปุ่น เวียดนาม และมาเลเซีย 
ทั้งนี้ จากข้อมูลการส่งออกจากไทยไปสหรัฐอเมริกาและจีนมีการขยายตัวเพ่ิมขึ้นจากปี 2561 -2563 
รวมถึงประเทศคู่ค้าอ่ืน ๆ ของไทย จะเห็นได้ว่าส่วนใหญ่จะเป็นประเทศในแถบภูมิภาคเอเชีย ซึ่งแสดง
ให้เห็นว่าตลาดภูมิภาคเอเชียยังมีศักยภาพในการที่จะขยายฐานการส่งออกตามประชากรและการบริโภค 
ที่เพ่ิมขึ้น โดยเฉพาะประเทศจีนมีการส่งออกปี 2563 มูลค่า 926,646.80 ล้านบาท และถ้าเปรียบเทียบ
มูลค่าการส่งออกไปจีน ในช่วงเวลาระหว่างเดือนมกราคม-เดือนเมษายนของปี 2563 และปี 2564 
พบว่า ปี 2563 (ม.ค.-เม.ย.) มีมูลค่าการส่งออก 289,650.22 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 31.26 ของ
มูลค่าส่งออกในช่วงปี 2563 และปี 2564 (ม.ค.- เม.ย.) มีมูลค่าการส่งออก 451,215.38 ล้านบาท  
คิดเป็นร้อยละ 48.69 ของมูลค่าส่งออกในช่วงปี 2563 ซึ่งมีโอกาสและแนวโน้มขยายตัวเพิ่มข้ึนได1้  

ข้อมูลการส่งออกของไทยไปจีนพบว่า สินค้าเกษตรโดยเฉพาะผลไม้สด แช่เย็น แช่แข็งและ
แห้ง ที่มีมูลค่าการส่งออกสูงขึ้นเป็นอย่างมากตั้งแต่ปี 2561 จนถึง ปี 2563 ทั้งนี้ ผลไม้สดที่ได้รับ
ความนิยมจากผู้บริโภคประเทศจีน ที่มีมูลค่าการส่งออก 10 อันดับ ดังตารางที่ 12  

 
  

                                           
1 กรมศุลกากร, ข้อมูลตลาดส่งออกส าคัญของไทย, [ออนไลน์], 2564, แหล่งที่มา: 
http://www2.ops3.moc.go.th/ [5 กรกฎาคม 2564]. 
2 กรมศุลกากร, รายงานข้อมลูการส่งออกของไทยไปจีน, [ออนไลน]์, 2563, แหล่งที่มา: 
http://www2.ops3.moc.go.th/ [5 กรกฎาคม 2564]. 

http://www2.ops3.moc.go.th/
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ตารางท่ี 1 มูลค่าการส่งออกผลไม้สดจากไทยไปจีน 10 อันดับ ตั้งแต่ปี 2561-2563 
ที ่ ชื่อสินค้า ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
1 ล าไยสด 5,250.44 4,405.57 12,660.58 
2 ทุเรียนสด 7,348.14 13,327.48 47,798.07 
3 มะม่วงสด 146.51 144.50 205.09 
4 ลิ้นจี่สด 102.81 18.89 6.85 
5 กล้วยสด 340.46 598.79 295.17 
6 ผลไม้จ าพวกส้ม 23.02 8.99 2.70 
7 เงาะสด 1.96 0.55 13.78 
8 มังคุดสด 2,012.49 3,359.05 11,576.43 
9 สับปะรดสด 113.86 229.02 116.75 
10 ผลไม้สดอื่น ๆ 947.30 1,045.65 1,004.79 

รวม 10 รายการ 16,287.00 23,138.50 73,680.21 
ที่มา: กรมศุลกากร 

 
ปัจจุบันการส่งออกสินค้าเกษตรของไทยไปจีนใช้เส้นทางตามแนวพ้ืนที่เศรษฐกิจที่พัฒนา

จากความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง (GMS Cross Border 
Transport Agreement: GMS CBTA) เพ่ืออ านวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าข้ามพรมแดน
ระหว่างประเทศในกลุ่มประเทศสมาชิก 6 ประเทศ ประกอบด้วย ไทย ลาว กัมพูชา เมียนมา 
เวียดนาม และจีนตอนใต้ (เขตปกครองพิเศษกว่างซี และมณฑลยูนาน) โดยเฉพาะเส้นทางตาม  
แนวพ้ืนที่เศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic Corridor: EWEC) ผลไม้ที่ได้รับ
ความนิยมจากผู้ประกอบการในการขนส่งค้าขายกับจีน ได้แก่ ทุเรียน มังคุด ล าไย ซึ่งเป็นที่นิยมของ
ผู้บริโภคชาวจีน จากรายงานข้อมูลมูลค่าการส่งออกผ่านชายแดนไทย-จีน ตั้งแต่ปี 2561-2563 พบว่า 
ปี การค้าผ่านแดน ไทย-จีน มีมูลค่าการค้ารวม 238,790 ล้านบาท และมีมูลค่าสูงขึ้นกว่าปี 
2561 และปี 2562 ดังตารางที่ 2 ซึ่งสามารถจ าแนกด่านการค้าผ่านแดนไทยที่มีมูลค่าการค้ารวม
สูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ (1) ด่านศุลกากรมุกดาหาร คิดเป็นรอยละ 51.98 (2) ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ 
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คิดเป็นร้อยละ 17.06 (3) ด่านศุลกากรนครพนม คิดเป็นร้อยละ 12.46 (4) ด่านศุลกากรเชียงของ คิด
เป็นร้อยละ 10.27 และ (5) ด่านศุลกากรสะเดา คิดเป็นร้อยละ 6.953  
 
ตารางท่ี 2 สถิติการค้าผ่านชายแดนไทย-จีน ตั้งแต่ปี 2561-2563  

หน่วย: ล้านบาท 
ปี มูลค่ารวม มูลค่าการส่งออก มูลค่าการน าเข้า 

2561 183,697 100,932 82,765 
2562 198,977 112,243 86,734 
2563 238,790 121,984 116,805 

ที่มา: กองความรวมมือการคาและการลงทุน กรมการคาตางประเทศ 
 
การส่งออกผลไม้จากไทยไปจีนเพ่ือไปกระจาย ณ ตลาดเจียงหนาน โดยผู้ประกอบการนิยม

ใช้เส้นทางสาย R9 จากมุกดาหาร และเส้นทางสาย R12 จากนครพนม มีรายละเอียดของเส้นทาง 
ดังนี้ 

1) เส้นทาง R9 มีระยะทาง 1,450 กิโลเมตร เชื่อมโยง 4 ประเทศ ได้แก่ เมียนมา ไทยผ่านจุด
ผ่านแดนจังหวัดมุกดาหารและสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 2 ไปยังแขวงสะหวันนะเขต ของลาว 
เข้าเมืองดองฮา และดานัง ของเวียดนาม ซึ่งสามารถเชื่อมต่อไปยังจีน ผ่านด่านผิงเสียง กว่างซี ได้รับ
ความนิยมจากผู้ประกอบการที่จะใช้เส้นทางในการส่งออกผลไม้ เนื่องจากพ้ืนที่เป็นที่ราบ จึงท าให้มี
ปริมาณรถตู้คอนเทนเนอร์วิ่งผ่านจ านวนมาก เป็นเหตุให้เส้นทางได้รับเสียหายเป็นระยะ ทั้งในช่วง
ของลาวและเวียดนาม แต๋เส้นทาง R9 มีความพร้อมด้านด่านศุลกากรมุกดาหารของไทย ที่มีโครงสร้าง
พ้ืนฐาน เจ้าหน้าที่ และระบบการให้บริการ ที่ได้รับการพัฒนาเพ่ือรองรับการขนส่งข้ามแดนในระดับที่
ค่อนข้างสมบูรณ์ 

2) เส้นทาง R12 มีระยะทาง 823 กิโลเมตร เชื่อมโยง 4 ประเทศ ได้แก่ ไทยผ่านจุดผ่านแดน
จังหวัดนครพนม สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 3 ข้ามไปด่านท่าแขก แขวงค าม่วน ของลาวและ
ด่านนาพาว ของลาว เข้าเวียดนามที่ด่านจาลอผ่าน จังหวัดกวางบิญ และจังหวัดลังเซิน ของเวียดนาม 
เข้าสู่จีนทางด่านผิงเสียง กว่างซี เป็นเส้นทาง 2 ช่องจราจรมีความคดเคี้ยว เป็นไหล่เขาสลับกับพ้ืนที่ราบ 
แต่ได้เปรียบกว่าเส้นทาง R9 เนื่องจากสภาพถนนดีกว่า และมีระยะทางท่ีสั้นกว่า 

                                           
3 กองความร่วมมือการค้าและการลงทุน กรมการค้าต่างประเทศ, สถิติการค้าผ่านชายแดนไทย-จีน ตัง้แต่ปี พ.ศ. 
2561-ปี พ.ศ. 2563, [ออนไลน์], 2563, แหล่งที่มา: https://www.dft.go.th/bts/trade-report [5 กรกฎาคม 
2564]. 
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ศักยภาพของเส้นทาง R9 และเส้นทาง R12 ในการขนส่งผลไม้ได้รับประโยชน์จากการ
เจรจาระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของไทยและส านักงานศุลกากรของจีนในการจัดท าพิธีสาร
ว่าด้วยข้อก าหนดในการตรวจสอบและกักกันโรคส าหรับการส่งออกและน าเข้าผลไม้ผ่านประเทศที่
สามระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่การขนส่งผลไม้ 
เข้าสู่ตลาดเจียงหนาน ซึ่งเป็นศูนย์กลางตลาดผลไม้ในจีน เพ่ือกระจายไปยังส่วนอ่ืน  ๆ ของจีน  
โดยเส้นทาง R9 ได้มีการลงนามพิธีสารระหว่างกระทรวงเกษตรและหสกรณ์ของไทย กับส านักงาน
ศุลกากรของจีน เมื่อปี 2552 ต่อมาเมื่อมีการเปิดใช้สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 3 ผ่านด่าน
นครพนม เส้นทาง R12 ก็ได้รับความนิยมในการขนส่งผลไม้ไปจีนมากขึ้น ด้วยระยะที่สั้นกว่า 
ประมาณ 200 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางน้อยกว่า ประมาณ 5 ชั่วโมง แต่เส้นทาง R12 ไม่ได้อยู่ภายใต้
ข้อตกลงพิธีสารฯ ดังนั้น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของไทย กับส านักงานศุลกากรของจีน จึงได้มี
การเจรจาเพ่ิมเงื่อนไขในพิธีสารฯ ขนส่งผลไม้ไทยไปจีนผ่านเส้นทาง R12 และเริ่มมีการใช้อย่างไม่เป็น
ทางการในปี 2563  

ข้อมูลปริมาณการส่งออกผลไม้สดไปจีนของด่านตรวจพืชมุกดาหาร และด่านตรวจพืช
นครพนม ตั้งแต่ปี 2561-2563 พบว่า มีปริมาณการส่งออกผลไม้สดของด่านตรวจพืชมุกดาหารซึ่งอยู่
ในเส้นทาง R9 คือ 284,411.26 ตัน 86,843.89 ตัน และ 32,089.67 ตัน ตามล าดับ ซึ่งพบว่า  
มีปริมาณลดลงแต่เมื่อเปรียบเทียบกับข้อมูลปริมาณการส่งออกผลไม้สดของด่านตรวจพืชนครพนม  
ในเส้นทาง R12 ซึ่งพบว่า มีปริมาณส่งออก 134,191.71 ตัน 517,778.71 ตัน และ 357,042.97 ตัน 
ตามล าดับ4 จากข้อมูลดังกล่าว แสดงให้เห็นว่าเส้นทาง R9 ถูกลดความนิยมของผู้ประกอบการส่งออก
ผลไม้ไทยไปจีน แต่ผู้ประกอบการหันไปใช้เส้นทาง R12 ในการส่งออกผลไม้ไทยไปจีน มีแนวโน้มมากขึ้น 

ด้วยพฤติกรรมการบริโภคของผู้บริโภคชาวจีนที่มีความนิยมในผลไม้ไทยที่มีชื่อเสียงในเรื่อง
ของรสชาติ คุณภาพ รวมทั้งกลยุทธ์การพัฒนาผลไม้คุณภาพที่ได้รับการรับรองมาตรฐานความปลอดภัย 
ของกระทรงเกษตรและสหกรณ์ของไทย สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคชาวจีน ประกอบกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 14 ของจีน (ปี 2564-ปี 2568) ที่เน้นความมั่นคงด้าน
การค้าระหว่างประเทศ จึงมีโอกาสส่งผลให้การส่งออกผลไม้ไทยไปจีน มีแนวโน้มขยายตัวเพ่ิมมากขึ้น 
ดังนั้น เส้นทาง R9 จึงยังคงมีศักยภาพที่จะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกส าหรับผู้ประกอบการส่งออกผลไม้ไทยไป
จีน หากได้รับการพัฒนาให้มีความพร้อมมากข้ึนทั้งด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และสิ่งอ านวยความสะดวก 
เพ่ือให้เกิดความรวดเร็วในการขนส่งโดยไม่ส่งผลต่อคุณภาพของผลไม้ เมื่อถึงมือผู้บริโภคปลายทาง 

                                           
4 ส านักควบคุมพืชและวสัดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร, ข้อมูลการส่งออกผลไมส้ดไปจีนของด่านตรวจพืช
มุกดาหารและด่านตรวจพืชนครพนม ส าหรับการส่งออกท่ีมีใบรับรองสุขอนามัยพืช ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561-ปี พ.ศ. 
2563, 2564. (อัดส าเนา).  
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ในการศึกษาครั้งนี้ จึงเป็นการศึกษาศักยภาพการใช้ประโยชน์ของเส้นทาง R9 รวมทั้ง
วิเคราะห์โอกาสและปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการใช้ประโยชน์จากเส้นทาง R9 และวิเคราะห์หา
แนวทางในการพัฒนาการใช้ประโยชน์จากเส้นทาง R9 ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น น าไปสู่การพัฒนา
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในด้านเศรษฐกิจการค้าระหว่างไทยและจีน 

  
1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

1.2.1  เพ่ือศึกษาศักยภาพการใช้ประโยชน์จากเส้นทาง R9 ในการขนส่งผลไม้ไทยไปจีน 
1.2.2  เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาเส้นทาง R9 ให้เกิดการใช้ประโยชน์มีประสิทธิภาพ 

 
1.3  ขอบเขตการศึกษา วิธีการด าเนินการศึกษา และระเบียบวิธีการศึกษา 

1.3.1  ขอบเขตการศึกษา 
1)  ขอบเขตเนื้อหา ศึกษาทบทวน รวบรวมข้อมูล แผนงานโครงการ และ

กฎระเบียบต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องในพ้ืนที่ตามแนวเส้นทาง R9 
2)  ขอบเขตระยะเวลา ศึกษาตั้งแต่เริ่มการลงนามพิธีสารว่าด้วยข้อก าหนดในการ

ตรวจสอบและกักกันโรคส าหรับการส่งออกและน าเข้าผลไม้ผ่านประเทศที่สามระหว่างประเทศไทย
และสาธารณรัฐประชาชนจีน ปี 2552 ถึงปัจจุบัน 

3) ขอบเขตพ้ืนที่ ศึกษาเส้นทาง R9 ที่ใช้ในการขนส่งผลไม้จากไทยไปด่าน
ชายแดนของจีน 

1.3.2  วิธีการด าเนินการศึกษา และระเบียบวิธีการศึกษา 
1)  วิธีการศึกษา ในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงบรรยาย โดยเน้นข้อมูลเชิงคุณภาพ  

ใช้วิธีการอธิบายและตีความข้อมูลและแนวคิดด้วยหลักของเหตุและผลเชิงอุปมาน  
2)  การเก็บข้อมูล มี 2 ส่วน คือ  

(1)  ข้อมูลทุติยภูมิ รวบรวมจากเอกสาร รายงาน และข้อมูลทางวิชาการ  
(2)  ข้อมูลปฐมภูมิ รวบรวมจากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการส่งออกผลไม้ไทย

ไปจีนผ่านเส้นทาง R9 
3)  การวิเคราะห์ข้อมูล โดยการวิเคราะห์เนื้อหา ให้ความส าคัญกับการใช้

ประโยชน์จากเส้นทาง R9 ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ แนวทางการบริหารจัดการผลไม้คุณภาพเพ่ือการ
ส่งออก รวมถึงโอกาสและปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 

 
1.4  ค าถามการศึกษา 

“ท าอย่างไรจึงจะใช้ประโยชน์ของเส้นทาง R9 ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ” 
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1.5  สมมติฐานการศึกษา 
นโยบายความร่วมมือระหว่างประเทศสนับสนุนการพัฒนาเส้นทาง R9 ให้มีการใช้ประโยชน์

ไดอ้ย่างเต็มประสิทธิภาพ 
 

1.6  ประโยชน์ของการศึกษา 
1.6.1  เพ่ือทราบสถานการณ์ ศักยภาพ โอกาส และปัญหา อุปสรรคในการใช้เส้นทาง R9 
1.6.2  เพ่ือน าผลการศึกษามาจัดท าข้อเสนอแนะแนวทางการใช้ประโยชน์เส้นทาง R9 

เพ่ือให้เกิดความม่ันคงด้านการส่งออกผลไม้ไทย 
 
1.7  นิยามศัพท์  

1.7.1  “เส้นทาง R9” เส้นทางการเดินทางที่แนวพ้ืนที่เศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก  
ที่เชื่อมโยงประเทศไทย-ลาว-เวียดนาม-จีน ในการขนส่งผลไม้ไทยไปจีนตอนใต้ 

1.7.2  “การส่งออกผลไม้ไทยไปจีน” ผลไม้ไทยที่ได้รับความนิยมจากผู้บริโภคชาวจีนผ่าน
เส้นทาง R9 

 
 



 

 

  
บทที ่2  

แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
 
 
2.1  แนวคิดทฤษฎี 

2.1.1  แนวคิดและทฤษฎีความร่วมมือระหว่างประเทศ 
ความร่วมมือ (Collaboration) หมายถึง แนวทางในการด าเนินการท ากิจกรรมใด

กิจกรรมหนึ่งร่วมกันระหว่างบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป หรือระหว่างองค์การตั้งแต่ 2 องค์การขึ้นไป  
พิสิษฐ์ เทพไกรวัล ได้ให้ข้อมูลไว้เกี่ยวกับองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ของความร่วมมือ

เอาไว้ว่า ความร่วมมือที่จะน าไปสู่การด าเนินการให้บรรลุเป้าหมายนั้น ประกอบด้วยตัวบ่งชี้ที่ส าคัญ
ทั้งหมด 5 องค์ประกอบ คือ (1) ความมุ่งมั่นพยายามที่จะร่วมมือ (2) การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 
และการสื่อสารที่แสดงการเคารพผู้อ่ืน (3) การแสวงหาและสนับสนุนความเห็นร่วมกันของกลุ่ม  
การตระหนักและรับรู้งานผู้อ่ืน (4) การตั้งเป้าหมายและจัดล าดับความส าคัญร่วมกับผู้อ่ืน (5) การท า
ตามสัญญาที่ได้ให้ไว้กับผู้อ่ืน 

ความร่วมมือมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาองค์การสู่ความส าเร็จร่วมกัน  
โดยการสร้างความสัมพันธ์ส่งเสริมความเป็นเพ่ือนบ้าน ความเป็นชุมชน หรือการเพ่ิมความตระหนัก
ในการยอมรับประโยชน์ เพ่ือขยายขอบเขตการใช้ทรัพยากรร่วมกัน ทั้งนี้ การสร้างความร่วมมือต่าง ๆ นั้น 
มีล าดับขั้นในการด าเนินการเพ่ือสร้างความร่วมมือ ดังนี้ 

1) การระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือร่วมประชุมวางแผน ก าหนดความต้องการ 
นิยามเป้าหมาย และมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ซึ่งจะท าให้เกิดประโยชน์สูงสุดจากความเชี่ยวชาญใน
แต่ละด้านของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละคน ซึ่งถือได้ว่าเป็นทรัพยากรที่มีคุณประโยชน์ต่อการสร้าง
ความร่วมมือ 

2) การสนองเหตุผลและความต้องการในการมีส่วนร่วม หลังจากการก าหนดผู้เป็น
หุ้นส่วนความร่วมมือ ซึ่งอาจอยู่ในรูปตัวแทนองค์กรหรือครอบครัวชุมชนแล้ว ต้องทบทวนอยู่เสมอว่า
ความร่วมมือที่ด าเนินการอยู่ได้สนองความต้องการ โดยท าให้เกิดการแบ่งปันทรัพยากรและ
แลกเปลี่ยนความเชี่ยวชาญเพ่ือสนองตอบความต้องการและเป้าหมายของชุมชน 

3) สร้างพันธะสัญญาสู่เป้าหมายร่วมกัน ความร่วมมือที่เกิดจากการสั่งการจะไม่
ท าให้เกิดจิตส านึกและการแลกเปลี่ยนความคิด หากปราศจากการแลกเปลี่ยนความคิดในการก าหนด
เป้าหมาย จะท าให้โอกาสที่ประสบความส าเร็จในการสร้างความร่วมมือน้อยลง จึงจ าเป็นต้อง
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พิจารณาประเด็นค าถามเหล่านี้ คือ (1) ใครมีพันธะสัญญาและมีความสามารถในการระดมทรัพยากร 
(2) ใครคือผู้สนับสนุน หรือผู้ด าเนินการให้ประสบผลส าเร็จ 3) ทุกคนมีทักษะเฉพาะ มีอ านาจหรือมี
ความรู้ที่จะช่วยให้เกิดความร่วมมือหรือไม่ (4) ครอบครัวและชุมชนจะได้รับประโยชน์จากการเมือง
ครั้งนี้อย่างไร (5) เราเป็นหุ้นส่วนที่สะท้อนความต้องการที่หลากหลายของชุมชนหรือไม่ (6) ประโยชน์
ของความร่วมมือจะมีความส าคัญกว่าค่าใช้จ่ายหรือไม่ (7) เราเคยรู้มาก่อนหรือไม่ว่าเคยมีความ
ร่วมมือระหว่างกลุ่มขององค์กรและชุมชนในอดีต (8) ผู้บริโภคจะมีความส าคัญเท่ากับหุ้นส่วนใช่
หรือไม่ (9) องค์กรแต่ละแห่งมีกลุ่มทีมงานที่พอเพียง และมีเงินทุนที่จะสนับสนุนกิจกรรมความร่วมมือ
อย่างพอเพียงในการด าเนินการวันต่อวันใช่หรือไม่ (10) สิ่งใดที่สังคมและผู้น าจะต้องมีต่อการสร้าง
ความร่วมมือ 

4) การก าหนดวิสัยทัศน์ร่วม ด้วยที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีภูมิหลังและมุมมองที่
แตกต่างกัน ดังนั้น ความหลากหลายอาจน ามาซึ่งความขัดแย้งที่เกี่ยวกับอ านาจและการควบคุม  
การหลอมรวมความร่วมมือท าได้ ดังนี้ (1) ในระหว่างอภิปราย ต้องช่วยให้ผู้มีส่วนร่วมวิเคราะห์จุด
แข็งและจุดอ่อน โดยปราศจากการสร้างอาณาจักรทางความคิดส่วนตนจนเกินไป (2) สร้างให้เกิด
ภาวะที่ง่ายต่อการตัดสินใจด้วยค าถาม ได้แก่ ผู้ร่วมมือจะรักษาความสมดุลระหว่างการมีส่วนร่วม 
และความรับผิดชอบได้อย่างไร ผู้ร่วมมือทุกคนมีความรู้สึกว่าได้รับการแบ่งปันอ านาจใช่หรือไม่ และ
ประสบการณ์ใดที่ได้จากครอบครัว หรือเพ่ือนบ้านที่ได้น ามาใช้ในการวางแผนสร้างความร่วมมือ  
(3) สร้างการยอมรับในนิยาม วิธีการและบทบาทของสมาชิกโดยการพิจารณาค าถาม ได้แก่ กิจกรรมที่
ด าเนินอยู่เป็นการให้โอกาสในการมีส่วนร่วมพอเพียงแล้วใช่หรือไม่ ทุกคนมีอ านาจในการตัดสินใจใช่
หรือไม่ ทุกคนมีความเข้าใจอย่างแจ่มชัดต่อพันธะสัญญาแล้วใช่หรือไม่ การประชุมด าเนินไปอย่างไร 
และจะมีการสื่อสารข้อสนเทศเกี่ยวกับความร่วมมือในการด าเนินงาน และพันธกิจต่าง  ๆ ใช่หรือไม่ 
(4) สร้างและประกาศพันธกิจเพ่ือแสดงถึงวิสัยทัศน์และเป้าหมายร่วมโดยการเน้นย้ าด้วยค าถาม ได้แก่ 
ใครคือผู้ที่จะปฏิบัติตามพันธกิจเหล่านี้ สิ่งใดบ้างที่ต้องเตรียมการและอะไรคือความปรารถนาของ
หุ้นส่วนทุกคน (5) ก าหนดวิธีการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการ
หรือไม่เป็นทางการระหว่างหุ้นส่วนต่าง ๆ มีการก าหนดกลไกให้เกิดการแลกเปลี่ยนข่าวสาร มีการ
สร้างบรรยากาศที่เป็นการให้เสรีภาพในการใช้ภาวะผู้น าของหุ้นส่วนทุกคน และ 6) ให้โอกาสทุกคน
แลกเปลี่ยนข่าวสารการประชุม มีการเลือกประเด็นที่เป็นแนวคิดของแต่ละคนมาสื่อสารและอภิปราย
เพ่ือให้เกิดความเชื่อม่ัน 

5) การพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ความร่วมมือ การวางแผนยุทธศาสตร์เป็นการ
ก าหนดเป้าหมายเพ่ือให้เกิดความส าเร็จระยะยาวภายใน 2-4 ปี ในที่ประชุมผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายต้อง
ร่วมแลกเปลี่ยนความเชี่ยวชาญ ความหวัง สิ่งที่เป็นความวิตกกังวลและร่วมกัน ร่างแผนยุทธศาสตร์ 
โดยค านึงถึงความใส่ใจต่อทรัพยากรที่ขาดแคลน เน้นมุมมองที่หลากหลาย อธิบายถึงรายละเอียดของ
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องค์ประกอบต่าง ๆ ที่จะเกิดผลต่อองค์กรและเพ่ือนบ้าน ส่งเสริมให้เกิดความสามารถในการชี้แจง
เหตุผล บริการจัดการโดยการรับฟังความคิดเห็นจากบุคคลอื่น สร้างพันธะสัญญาความร่วมมือในการ
สร้างพันธะกิจและเป้าหมาย และประเมินจุดแข็งจุดอ่อนของหุ้นส่วนทุกคน 

6) การก าหนดข้อปฏิบัติในการประชุม ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถร่วมก าหนดข้อ
ปฏิบัติบางส่วนในการประชุม ซึ่งอาจเป็นเพียงเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติหรือเรื่องที่จ าเป็น ได้แก่  
(1) เริ่มประชุมตามวาระท่ีก าหนดให้ และมีเวลาเพียงพอต่อการอภิปรายในแต่ละประเด็น (2) หุ้นส่วน
แต่ละคนต้องได้รับการก าหนดหน้าที่รับผิดชอบและบทบาทในการปฏิบัติงาน และปฏิบัติให้เสร็จ
สมบูรณ์ภายในเวลาที่ก าหนด (3) เริ่มต้นและสิ้นสุดการประชุมอย่างตรงเวลา (4) การใช้ภาวะผู้น าให้
เกิดประสิทธิผลเป็นกุญแจส าคัญที่จะด าเนินการในทุกขั้นตอนซึ่งผู้น าจะต้องใช้ความพยายามอย่างสูง
เพ่ือแสวงหาข้อตกลงร่วมกันของตัวแทนกลุ่มต่าง ๆ 

7) การสร้างข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับการตัดสินใจ ข้อขัดแย้งต่าง  ๆ เป็นสิ่งที่
หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องเกิดขึ้น ดังนั้น การสร้างความร่วมมือจึงถือเป็นสิ่งที่ท้าทาย การย้อนกลับไป
ทบทวนเพ่ือหาค าตอบของข้อขัดแย้งและทักษะการสร้างข้อตกลงร่วมกัน เป็นกุญแจสู่ความส าเร็จ 
การให้ความไว้วางใจเป็นสิ่งที่มีความส าคัญ หากปราศจากความไว้วางใจแล้ว หุ้นส่วนทุกคนจะไม่ยอม
เปิดเผยความคิดเห็นส่วนตัว นอกจากความไว้วางใจ ยังมีประเด็นอ่ืน ๆ อีก ที่จะส่งเสริมให้เกิด
ข้อตกลงร่วมกัน ได้แก่ (1) การสร้างความสัมพันธ์ โดยก าหนดให้มีช่วงเวลาเป็นระยะ ๆ ในการร่วม
อภิปรายเพ่ือแลกเปลี่ยนความคับข้องใจ หรือการยกย่องชมเชย (2) ด าเนินการเกี่ยวกับการก าหนด
เป้าหมายทั่ว ๆ ไป และมีการก าหนดวาระที่จะสะท้อนผลของการปฏิบัติตามจุดประสงค์นั้นให้ส าเร็จ 
(3) สื่อสารข้อมูลอย่างทั่วถึงเพ่ือให้ทุกคนได้ศึกษาทบทวนและน าไปสู่ข้อสรุปในที่ประชุม และ (4) การ
แสดงความยินดีกับความส าเร็จ หลังสิ้นสุดการท างาน เพราะเป็นสิ่งที่จ าเป็นอย่างหนึ่ง ต่อการสร้าง
ทีมงาน  

การพ่ึงพาอาศัยกันเป็นการอธิบายแนวคิดการสร้างความร่วมมือโดยได้รับการ
พัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอย่างหลากหลาย ในการอธิบายความสัมพันธ์ที่ซับซ้อน 
ความรู้สึกตอบแทนต่อกันอย่างน้อยในระยะใดระยะหนึ่ง รวมทั้ง การพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกันมาจาก
เหตุของความจ าเป็นของสถานการณ์ภายในและภายนอกประเทศ ที่ท าให้แต่ละฝ่ายต้องแสวงหา
ความร่วมมือ ช่วยเหลือพ่ึงพาระหว่างประเทศซึ่งกันและกัน ทั้งนี้ ความสัมพันธ์แบบพึ่งพาอาศัยกันจะ
ก่อให้เกิดการพ่ึงพาที่ซับซ้อนมากขึ้น ทั้งในระดับทวิภาคี และพหุภาคีที่จะน าไปสู่ความร่วมมือระดับ
ภูมิภาค ซึ่งจะก่อให้เกิดผลที่ส าคัญ ดังนี้ 

1) ความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนทางเศรษฐกิจผ่านช่องทางเลือกที่หลากหลาย เกิดการ
เปลี่ยนแปลงนโยบายของแต่ละประเทศ เพ่ือให้สอดคล้องกับล าดับของความส าคัญและการแก้ไข
ปัญหา 
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2) ระดับการพ่ึงพาอาศัยที่เพ่ิมขึ้นจะลดความสามารถของรัฐบาลในการปกครอง
ตนเอง โดยจะมีการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อตกลงระหว่างประเทศมากขึ้น ลดอ านาจอธิปไตยของ
ตนเองลง เพ่ือแลกเปลี่ยนกับความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ 

3) รัฐไม่ใช่ตัวแสดงที่ส าคัญเพียงหนึ่งเดียวในระบบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
แต่ยังมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืน ๆ เช่น บริษัทข้ามชาติ องค์การระหว่างประเทศ ซึ่งจะมีความส าคัญมาก
ขึ้น นอกจากนี้ผลประโยชน์แห่งชาติจะมีความซับซ้อนมากขึ้น แปรผันไปตามการพ่ึงพาอาศัยซึ่งกัน
และกัน และมีผลประโยชน์ร่วมกัน 

4) การพ่ึงพาอาศัยจะน าสู่การพัฒนาที่ทันสมัย ซึ่งจะท าให้เกิดผลต่อเนื่อง คือ 
การพ่ึงพาอาศัยกันมากขึ้น5  

ความสัมพันธ์ความร่วมมือระหว่างประเทศในปัจจุบัน ส่วนใหญ่จะเป็นในลักษณะ
การพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน แบบการพึ่งพาสินค้า พึ่งพาการลงทุน พ่ึงพาเทคโนโลยี พึ่งพาทรัพยากร
ต่าง ๆ ทั้งนี้ ความสัมพันธ์ในแบบพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน จะท าให้เกิดเหตุการณ์ระหว่างประเทศข้ึน 
ทั้งการพึ่งพาอาศัยกัน เพ่ือพัฒนาความสัมพันธ์ทางการค้าและเศรษฐกิจ 

2.1.2  ความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจของไทยกับจีน 
ไทยและจีนมีความสัมพันธ์และติดต่อค้าขายระหว่างกันมามากกว่า 700 ปี ส่งผลให้

วัฒนธรรมประเพณีของไทยในปัจจุบันมีการผสมผสานกันทั้งไทยและจีน นอกจากนี้ ไทยยังเป็น
ประเทศที่มีประชาชนเชื้อสายจีนอยู่เป็นจ านวนมาก จึงท าให้คนไทย คนจีนมีความใกล้ชิดคุ้นเคยกัน
ดั่งเครือญาติ จนมีค ากล่าวว่า “จีน-ไทย ใช่อื่นไกล พ่ีน้องกัน” 

เมื่อเดือนมกราคม 2553 มีการบังคับใช้ความตกลงเสรีอาเซียน-จีน ท าให้ความร่วมมือ
ด้านเศรษฐกิจระหว่างไทย-จีน มีความสัมพันธ์ที่แนบแน่นมากขึ้น และต่อมาได้ยกระดับความตกลง
ดังกล่าวในปี 2562 ตลอดจนการเปิดเส้นทาง R8 R9 และ R12 ซึ่งเชื่อมต่อระหว่างภาคเหนือหรือ
ตะวันออกเฉียงเหนือของไทยกับจีนตอนใต้ผ่านลาวและเวียดนาม มีการก่อสร้างเส้นทางรถไฟ
ความเร็วสูงเชื่อมผ่านสามสนามบินและพัฒนาเมืองอัจฉริยะในเขตระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก
ของไทย (EEC) รวมทั้งยังมีกลไกคณะกรรมการร่วมว่าด้วยการค้า การลงทุน และความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจระหว่างไทย-จีน ระดับรองนายกรัฐมนตรี ซึ่งไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ครั้งที่ 6 เมื่อ
วันที่ 24 สิงหาคม 2561 และความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์และวิชาการ (คกร.) ไทย -จีน ระดับ
รัฐมนตรี ซึ่งไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ครั้งที่ 22 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2561 ณ กรุงเทพฯ และ

                                           
5 สุทน เหมือนพิทักษ์, “แนวทางการด าเนินงานความร่วมมือระหว่างไทยกับกัมพูชาด้านความมั่นคงทางทหารของ

กองทัพไทย,” (รายงานการศึกษาส่วนบุคคล, วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร, 2560), หน้า 20-22. 
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การหารือเชิงยุทธศาสตร์ไทย-จีน ซึ่งจีนเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 
2562 ณ กรุงปักกิ่ง  

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 กระทรวงการต่างประเทศของไทย ร่วมกับกระทรวง
การต่างประเทศของจีน หารือเชิงยุทธศาสตร์ไทย-จีน ครั้งที่ 5 หาแนวทางความร่วมมือในการฟ้ืนฟู
เศรษฐกิจและสังคม จากผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
ผ่านการส่งเสริมการค้าและการลงทุน รวมถึงในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)  
ในการอ านวยความสะดวกส าหรับการเดินทางและการด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจข้ามแดน และ
การเสริมสร้างความเชื่อมโยงระหว่างเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก กับเขตอ่าวกวางตุ้ง -ฮ่องกง-มาเก๊า 
รวมถึงการสนับสนุนความเชื่อมโยงระหว่างนโยบายส่งเสริมเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน 
และเศรษฐกิจสี เขียว (Bio-Circular-Green Economy: BCG) ของรัฐบาลไทย กับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 14 ระยะ 5 ปี ของรัฐบาลจีน เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน6  

2.1.3  ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง 
โครงการความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภาคลุ่มแม่น้ าโขง (Greater Mekong 

Subregion: GMS) เป็นความร่วมมือของ 6 ประเทศ คือ ไทย ลาว เมียนมา กัมพูชา เวียดนาม และ
จีนตอนใต้ (เขตปกครองพิเศษกว่างสี และมณฑลยูนาน) ตั้งแต่ปี 2535 ซึ่งมีธนาคารพัฒนาเอเชีย 
(Asian Development Bank: ADB) เป็นผู้ให้การสนับสนุนหลัก มีวัตถุประสงค์เพ่ือ ส่งเสริมให้เกิด
การขยายตัวทางการค้า การลงทุนอุตสาหกรรม การเกษตร และบริการสนับสนุนการจ้างงาน 
ยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนในพ้ืนที่ให้ดีขึ้น ส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือทางเทคโนโลยี 
การศึกษาระหว่างกัน ตลอดจนใช้ทรัพยากร ธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมขีดความสามารถ
ในการแข่งขันและเพ่ิมโอกาสทางเศรษฐกิจในการค้าโลก ทั้งนี้ กลุ่มประเทศในอนุภาคลุ่มแม่น้ าโขง  
มีพ้ืนที่รวมกันประมาณ 2 ล้าน 3 แสน ตารางกิโลเมตร มีประชากรรวมกันประมาณ 250 ล้านคน  
ซึ่งอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากร ธรรมชาติ เป็นตลาดที่มีศักยภาพสูง เป็นช่องทางเข้าสู่จีน อินเดีย  
ซึ่งเป็นตลาดใหญ่ที่สุดของโลก และยังเป็นจุดศูนย์กลางในการเชื่อมโยงติดต่อระหว่างภูมิภาคเอเชียใต้ 
เอเชียตะวันออก และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการขยายตัวทาง
การค้า การลงทุนอุตสาหกรรม การเกษตร และบริการ สนับสนุนการจ้างงานและยกระดับความเป็นอยู่
ของประชาชนในพื้นที่ให้ดีขึ้น ส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือทางเทคโนโลยีและการศึกษาระหว่างกัน 
ตลอดจนการใช้ทรัพยากร ธรรมชาติที่ส่งเสริมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมและเพ่ิมขีด
ความสามารถรวมทั้งโอกาสทางเศรษฐกิจในเวทีการค้าโลก โดยมีความก้าวหน้าในการด าเนินการผ่าน

                                           
6 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง, ความสัมพันธ์ไทย-จีน, [ออนไลน]์, 2564, แหล่งที่มา: 
https://thaiembbeij.org/th/republic-of-china/thai-relations-china/ [6 กรกฎาคม 2564]. 
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การประชุมผู้น าทั้ง 6 ประเทศ เพ่ือก าหนดเป้าหมายร่วมกัน สร้างความปรองดองและความมั่นคงของ
อนุภูมิภาค และความพยายามในการลดปัญหาความยากจน ส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดย
สนับสนุนให้มีการติดต่อและการแข่งขันระหว่างกัน ซึ่งมีสาขาความร่วมมือที่เกี่ยวข้อง 9 สาขา คือ 
สาขาคมนาคมขนส่ง สาขาโทรคมนาคม สาขาพลังงาน สาขาการค้า สาขาการลงทุน สาขาเกษตร 
สาขาสิ่งแวดล้อม สาขาการท่องเที่ยว และสาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  

การพัฒนาการด าเนินงานความร่วมมือในอนุภาคลุ่มแม่น้ าโขง ที่ส าคัญ คือ 
1) การพัฒนาแนวพ้ืนที่เศรษฐกิจเหนือ-ใต้ (North-South Economic Corridor) 

เชื่อมโยงไทย-เมียนมา-ลาว-จีน 
2) การพัฒนาแนวพ้ืนที่เศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic 

Corridor) เชื่อมโยงเมียนมา-ไทย-ลาว-เวียดนาม 
3) การพัฒนาแนวพ้ืนที่ เศรษฐกิจตอนใต้  (Southern Economic Corridor) 

เชื่อมโยงไทย-กัมพูชา-เวียดนาม 
4) ความตกลงว่าด้วยการเดินเรือพาณิชย์ในลุ่มแม่น้ าโขงตอนบน (Quadripartite 

Agreement on Commercial Navigation on Lancang-Mekong River) เมียนมา ไทย ลาว จีน 
ได้ลงนามร่วมกันในความตกลงว่าด้วยการเดินเรือในแม่น้ าล้านช้าง-แม่น้ าโขง เมื่อวันที่ 20 เมษายน 
2543 ณ จังหวัดท่าข้ีเหล็ก ของเมียนมา  

5) ความร่วมมือด้านพลังงาน ประเทศในอนุภาคลุ่มแม่น้ าโขง ได้ลงนามความตก
ลงว่าด้วยความร่วมมือด้านการซื้อขายไฟฟ้า และการสร้างเครือข่ายสายส่งระหว่างรัฐบาล 6 ประเทศ
ลุ่มแม่น้ าโขง (Inter-Governmental Agreement on Regional Power Trade) 

6) ความร่วมมือด้านโทรคมนาคม ไทยโดย บริษัท ทศท คอเปอร์เรชั่น จ ากัด 
(มหาชน) ได้ด าเนินการจัดสร้างโครงข่ายระบบเคเบิลใยแก้วตามโครงการ Telecommunication 
Backbone Project ในส่วนของไทยครบทุกจุดที่เกี่ยวข้องแล้ว พร้อมในการเชื่อมโยงกับจีน เมียนมา 
และลาว 

7) ความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว โครงการจัดท าแผนการตลาดท่องเที่ยว Six 
Countries One Destination โ ด ยมี  Agency for Coordinating Mekong Tourism Activities 
(AMTA) ซึ่งตั้งส านักงานอยู่ที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เป็นศูนย์ประสานงานหลักด้านการตลาด
เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยง ระหว่างประเทศในรูปแบบของ package tour  

8) ความร่วมมือด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ไทยส่งเสริมให้มีการด าเนินตาม
แผนงาน Phnom Penh Plan ซึ่งเป็นแผนงานพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและระดับกลางอย่างต่อเนื่อง
และยั่งยืน  
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9) ความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง (GMS Cross 
Border Transport Agreement: CBTA) เป็นความตกลงที่ช่วยอ านวยความสะดวกการผ่านแดนและ
ข้ามแดนของคนและสินค้าในอนุภูมิภาคประเทศภาคีสมาชิกทั้ง 6 ประเทศ รวมทั้ง ได้แสดง
เจตนารมณ์ให้มีการลงนามในภาคผนวกและพิธีสารแนบท้ายของความตกลงขนส่งข้ามพรมแดนในอนุ
ภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง (GMS CBTA)7    

2.1.4  ความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง 
ความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง (GMS Cross 

Border Transport Agreement: CBTA) ที่มีการร่วมลงนาม เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2542 โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมและอ านวยความสะดวกด้านการขนส่งทั้งสินค้าและผู้โดยสารระหว่าง
ประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง ประกอบด้วยพิธีสาร จ านวน 20 ฉบับ มีประเด็นส าคัญ ดังนี้  

1) การอ านวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าข้ามพรมแดนระหว่างประเทศใน
กลุ่มอนุภาคลุ่มแม่น้ าโขง  

2) การตรวจปล่อยสินค้าในบริเวณเดียวกัน (Single Stop Inspection) และการ
ตรวจสินค้าแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (Single Window Inspection)  

3) การรวมระบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าด้วยกัน เช่น ระบบศุลกากร ระบบตรวจ
คนเข้าเมือง และระบบตรวจสอบความปลอดภัยและมาตรฐานสินค้า  

4) การแลกเปลี่ยนสิทธิด้านการจราจร (Exchange of Traffic Rights) โดย
อนุญาตให้รถยนต์ของประเทศในกลุ่มอนุภาคลุ่มแม่น้ าโขง สามารถเข้ารับส่งสินค้าของประเทศอ่ืน  ๆ 
ในกลุ่มได้ ภายใต้โควต้ารถยนต์ที่แต่ละประเทศก าหนดไว้  

5) การอ านวยความสะดวกการข้ามพรมแดนของบุคคล  
ปัจจุบันประเทศสมาชิกในกลุ่มอนุภาคลุ่มแม่น้ าโขง ได้ลงนามในความตกลง

ดังกล่าวและให้สัตยาบันสารในพิธีสารครบทั้ง 20 ฉบับแล้ว โดยมีเมียนมาที่ได้ให้สัตยาบันต่อพิธีสารที่ 3 
เป็นฉบับสุดท้าย เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2558 จึงมีผลท าให้ความตกลง GMS CBTA มีผลบังคับใช้
อย่างเต็มรูปแบบ ทั้งนี้ ภายหลังจากมีการบังคับใช้ ธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development 
Bank: ADB) ผู้สนับสนุนหลักด้านการเงินได้ให้ข้อเสนอแนะว่าควรมีการทบทวนและปรับปรุง
ภาคผนวกและพิธีสารแนบท้ายความตกลงฯ บางฉบับเพ่ือให้เข้ากับสถานการณ์และภาวะเศรษฐกิจใน

                                           
7 กระทรวงการต่างประเทศ, โครงการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง (Greater 
Mekong Subregion : GMS), [ออนไลน]์, 2555, แหล่งที่มา: https://www.mfa.go.th [6 กรกฎาคม 2564]. 
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ยุคปัจจุบันและเพ่ือรองรับการขยายตัวทางการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวในภูมิภาคได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ8  

2.1.5  การพัฒนาเส้นทางการขนส่งผ่านแดนแนวพื้นที่เศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก  
การพัฒนาเส้นทางการขนส่งเป็นการอ านวยความสะดวกในการขนส่งและการค้า

ภายในภูมิภาคของกลุ่มประเทศสมาชิกในแนวพ้ืนที่เศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (East West 
Economic Corridor: EWEC) เป็นแนวพ้ืนที่เศรษฐกิจที่เชื่อมโยงเวียดนาม ลาว ไทย และเมียนมา  
ซึ่งเป็นเส้นทางเชื่อมโยงระหว่างทะเลจีนใต้กับทะเลอันดามัน ทั้งนี้ เส้นทางแนวระเบียงเศรษฐกิจ
ตะวันออก-ตะวันตกของไทยประกอบด้วย 3 เส้นทางย่อย ได้แก่ 

1) เส้นทาง R9 เริ่มต้นที่เมาะล าไย ไปที่เมียวดี เข้าเขตไทยที่อ าเภอแม่สอด 
จังหวัดตาก ผ่านพิษณุโลก ไปยังขอนแก่น มุกดาหาร และต่อไปยังสะหวันนะเขต เข้าเขตเวียดนามที่เว้ 
และสิ้นสุดที่ดานัง  

2) เส้นทาง R12 มีจุดเริ่มต้นที่จังหวัดนครพนม เข้าสู่ชายแดนลาวที่ท่าแขก  
แขวงค าม่วน วิ่งผ่าน จังหวัดฮาติง วิงห์ และฮานอยของเวียดนาม ก่อนจะไปสิ้นสุดที่กว่างซี ของจีน 

3) เส้นทาง R8 มีจุดเริ่มต้นที่จังหวัดบึงกาฬ เข้าสู่เมืองปากซัน แขวงบอลิค าไชย 
ของลาว ผ่านเมืองวิงห์ มุ่งสู่กรุงฮานอยของเวียดนาม และไปเชื่อมต่อกับเส้นทาง R5 ไปสิ้นสุดที่กว่างซี 
ของจีน9  

ในปัจจุบันไทยได้ใช้เส้นทาง R9 และเส้นทาง R12 ในการขนส่งสินค้าผ่านแดน  
เพ่ือเชื่อมต่อไปยังจีน โดยเฉพาะสินค้าเกษตรที่มีการใช้เส้นทางดังกล่าวในการขนส่งสินค้าเกษตร 
เนื่องด้วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แห่ราชอาณาจักรไทยได้ลงนามใน “พิธีสารว่าด้วยข้อก าหนด 
ในการกักกันโรคและตรวจสอบส าหรับการส่งออกและน าเข้าผลไม้ผ่านประเทศที่สามระหว่างประเทศ
ไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน” ร่วมกับ กระทรวงควบคุมคุณภาพและตรวจสอบกักกันโรคแห่ง
สาธารณรัฐประชาชนจีน ภายใต้ความร่วมมือด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช ซึ่งภายหลังการลงนาม
ในพิธีสารฯ ท าให้ไทยสามารถส่งออกผลไม้ 23 ชนิด ไปยังจีนตอนไต้ โดยสร้างความมั่นใจระหว่างสอง
ประเทศว่า การส่งผลไม้ระหว่างกันผ่านทางบกจะไม่มีการปลอมปนผลไม้และสิ่งอ่ืน ๆ จากประเทศอ่ืน 
และเพ่ิมความสะดวกในการตรวจปล่อยสินค้า ณ ด่านน าเข้าระหว่างกัน และสาระส าคัญแห่งพิธีสาร
นั้นคือ ทั้งสองฝ่ายจะมีมาตรการก ากับดูแลการปลอมปนสินค้าโดยการปิดผนึกตู้สินค้าก่อนส่งออก
และการแสดงหมายเลขก ากับ ส าหรับผลไม้ 23 ชนิด 

                                           
8 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ, รอบรู้เส้นทางเศรษฐกิจอาเซยีน, [ออนไลน]์, 2559, แหล่งที่มา: 
https://ditp.go.th/contents_attach/155084/155084.pdf [5 กรกฎาคม 2564]. 
9 สุมาลี สุขดานนท์, ประเทศไทยกบัยุทธศาสตร์การพัฒนาเส้นทางสายไหมใหม่ (Thailand and the New Silk 
Road), [ออนไลน]์, 2562, แหล่งท่ีมา: http://www.cuti.chula.ac.th/articles/495/ [6 มิถุนายน 2564]. 
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2.1.6  เปรียบเทียบเส้นทาง R9 และเส้นทาง R12  
กรมการขนส่งทางบกได้ศึกษาสภาพเส้นทาง R9 และเส้นทาง R12 ที่ผ่านลาว และ

เวียดนาม ไว้ดังนี้ 
2.1.6.1  เส้นทาง R9 ซึ่งเป็นเส้นทางที่คนส่วนใหญ่รู้จักและใช้ประโยชน์ในการ

พาณิชย์ทั้งการขนส่งและการท่องเที่ยว โดยมีการใช้เส้นทางอย่างแพร่หลาย เนื่องจากมีการเปิดใช้
ก่อนเส้นทางอ่ืน ซึ่งมีระยะทาง 1,450 กม. อยู่ในเขตไทยยาวที่สุด ประมาณ 793 กิโลเมตร บนทาง
หลวงหมายเลข 12 นับว่าเป็นเส้นทางยุทธศาสตร์ที่ส าคัญอีกเส้นทางหนึ่งของไทย สามารถคมนาคม
ขนส่งเชื่อมต่อไปยังนานาประเทศในภูมิภาค แวดล้อมด้วยศูนย์กลางคมนาคมขนส่งทั้งด้านการบิน 
ทางรถยนต์ รถไฟ และศูนย์กระจายสินค้า โดยเส้นทางเชื่อมโยง 4 ประเทศ ได้แก่ เมาะละแหม่ง-เมียวะดี 
(เมียนมา)-แม่สอด-พิษณุโลก-ขอนแก่น-กาฬสินธุ์-มุกดาหาร (ไทย)-สะหวันนะเขต-แดนสะหวัน (ลาว)-
ลาวบาว-เว้-ดองฮา-ดานัง (เวียดนาม) ซึ่งสามารถเชื่อมต่อไปยังจีน ผ่านด่านผิงเสียง มณฑลกว่างซี10 

ไทยใช้ประโยชน์จากเส้นทาง R9 ในการส่งออกและกระจายสินค้าไปยัง
จีน ผ่านลาว เวียดนามเข้าสู่จีนทางด่านผิงเสียง ผ่านเมืองหนานหนิงไปยังตลาดค้าส่งเมืองกว่างโจว  
ซึ่งเป็นตลาดค้าส่งและเป็นศูนย์กลางในการกระจายผักและผลไม้ที่ใหญ่ที่สุดในจีนตอนใต้ นอกจากนี้ 
ไทยยังสามารถใช้เส้นทาง R9 เป็นช่องทางในการน าเข้าเครื่องจักร อุปกรณ์ หรือปัจจัยการผลิตต่าง ๆ 
ที่มีราคาถูกจากจีน ท าให้สินค้าที่ผลิตในไทยมีราคาต่ าลง เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคภายในประเทศ 
และเป็นการเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันด้านราคาในตลาดโลก11 จะเห็นได้ว่า การพัฒนาเส้นทาง 
R9 จะท าให้ไทยมีโอกาสในการขยายตัวการค้าไปสู่ผู้บริโภคได้สะดวกและรวดเร็ว โดยเฉพาะจีนซึ่ง
เป็นตลาดใหญ่ที่ส าคัญของไทยในการค้าข้ามแดน 

เส้นทาง R9 ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ราบได้รับความนิยมในการขนส่งโดยใช้รถตู้
คอนเทนเนอร์ ท าให้เส้นทางได้รับความเสียหายเป็นหลุม เป็นบ่อ อยู่เป็นระยะ ๆ เส้นทางสายนี้มีการ 
ลงนามพิธีสารว่าด้วยข้อก าหนดในการตรวจสอบและกักกันโรคส าหรับการส่งออกและน าเข้าผลไม้ผ่าน
ประเทศที่สามระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งลงนามเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 
2552 โดยธนาคารเพ่ือการพัฒนาแห่งเอเชีย หรือ ADB เป็นองค์กรที่ให้การสนับสนุน มีเป้าหมาย 
ในการขนส่งผลไม้ไปยังตลาดเวียดนามและจีนทางตอนใต้ เป็นเส้นทางที่มีความพร้อมทางด้าน

                                           
10 กรมขนส่งทางบก, โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการขนส่งสินค้าเชิงรุกเพื่อรองรับการเปิดการคา้เสรี
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน, [ออนไลน์], 2555, แหล่งที่มา: http://library.dlt.go.th/book-detail/10820. [5 
กรกฎาคม 2564]. 
11 อภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย, “แนวทางการพัฒนาทางหลวงหมายเลข 12 (East-West Economic Corridor: EWEC),” 
(รายงานการศึกษาส่วนบุคคล, วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร, 2561), 23. 
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โครงสร้างพ้ืนฐาน และด่านศุลกากรตลอดเส้นทาง R9 ตั้งแต่ด่านมุกดาหารของไทย จนถึงด่าน
ศุลกากรของเวียดนาม มีจุดเปลี่ยนถ่ายสินค้า 3 จุด ได้แก่ 

-  จุดเปลี่ยนถ่ายสินค้าจังหวัดมุกดาหาร ของไทย 
-  จุดเปลี่ยนถ่ายสินค้าท่าแขก จังหวัดท่าสะหวันนะเขต ของลาว 
-  จุดเปลี่ยนถ่ายสินค้าแดนสะหวัน-ลาวบาว ของเวียดนาม 
1)  เส้นทาง R9 ในลาว จะผ่ านแขวงสะหวันนะเขต เขตนิคม

อุตสาหกรรมสะหวันเซโน และไปสิ้นสุดที่เมืองแดนสะหวัน ซึ่งเป็นเมืองชายแดนระหว่าง ลาวกับ
เวียดนาม ระยะทางรวมประมาณ 250 กิโลเมตร ดังภาพที่ 1 ลักษณะภูมิประเทศ เป็นที่ราบ ถนนมี
ขนาด 2 ช่องจราจร มีเส้นแบ่งเขตทางชัดเจน มีไหล่ทาง สามารถใช้ความเร็วได้ประมาณ 80 กิโลเมตร
ต่อชั่วโมง ในบางช่วงถนนเกิดการช ารุดเสียหาย เนื่องจากการที่รถบรรทุกน้ าหนัก เกินกว่าโครงสร้าง
ถนนจะรองรับได้ ส่วนช่วงที่อยู่ใกล้กับชายแดนเวียดนาม ใกล้ด่านศุลกากรแดนสะหวัน ใน ลาว  
ถนนเป็นทางชันมากขึ้น รถบรรทุกสามารถขับผ่านได้แต่จะต้องใช้ความระมัดระวัง แต่มีจุดพักรถ
ส าหรับนักท่องเที่ยวที่เมืองพินในลาว ซึ่งจุดดังกล่าวเป็นแหล่งชุมชนที่มีร้านอาหารและร้านค้า 

 

ภาพที่ 1 ลักษณะเส้นทาง R9 
ที่มา: กรมขนส่งทางบก 

 
2)  เส้นทาง R9 ในเวียดนาม จะเริ่มจากด่านศุลกากรลาวบาวฝั่งตรงข้าม

กับด่านแดนสะหวัน ของ ลาว และไปสิ้นสุดที่เมืองดองฮา ก่อนที่จะเชื่อมโยงกับถนนหมายเลข 1 ของ
เวียดนาม ผ่านลงมาจนสุดปลายที่ดานัง และท่าเรือดานัง รวมระยะทางประมาณ 260 กิโลเมตร 
ลักษณะของเส้นทางเป็นถนน 2 ช่วงจราจร ไม่มีไหลทาง ผิวทางดี สองข้างทางส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่
เกษตรกรรม ไม่พบจุดพักรถบรรทุกที่มีสิ่งอ านวยความสะดวกด้านโลจิสติกส์ มีเฉพาะสถานีบรการ
น้ ามันตลอดเส้นทาง  
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2.1.6.2  เส้นทาง R12 เป็นหนึ่งในเส้นทางขนส่งจากไทยสู่เวียดนาม และสู่จีน  
ที่สั้นที่สุด ถือเป็นเส้นทางที่เชื่อมต่อภาคอิสานของไทยกับประเทศเพ่ือนบ้าน เริ่มต้นจากด่านนครพนม 
ของไทย ข้ามสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 3 ผ่านลาว ผ่านเวียดนาม และเข้าสู่ด่านของจีน ถึง 2 ด่าน 
2 เส้นทาง เชื่อมต่อผ่านจุดส าคัญของ 4 ประเทศ โดยแยกเป็น 2 เส้นทาง คือ  

1) เส้นทางที่ 1 ด่านนครพนม (ไทย)-ด่านท่าแขก (ลาว)-ด่านน้ าพาว-
ด่านจาลอ (เวียดนาม)-ด่านหูหงิ-ด่านโหย่วอ้ีกว่าน (จีน) 

2) เส้นทางที่ 2 ด่านนครพนม (ไทย)-ด่านท่าแขก (ลาว)-ด่านน้ าพาว-
ด่านจาลอ (เวียดนาม)-ด่านหม่องก่าย-ด่านตงชิน (จีน) 

ทั้ง 2 เส้นทาง สามารถเชื่อมต่อกันได้ที่ด่านโหย่วอ้ีกว่าน และด่านตงชิน 
ของจีน เส้นทาง R12 มีจุดเชื่อมต่อกับเส้นทางอ่ืน ๆ อีกหลายเส้นทาง เช่น ทางหลวง AH1 ซึ่งเป็น
ทางหลักมุ่งหน้าไปยังกรุงฮานอย และเขตเศรษฐกิจอ่ืน ๆ ของเวียดนามตอนกลาง และเชื่อมต่อกับ 
Ho Chi Minh Highway ซึ่งเป็นเส้นทางหลักมุ่งสู่เวียดนามตอนเหนือและเวียดนามตอนใต้ ดังภาพที่ 2 

1)  เส้นทาง R12 ในลาว มีระยะทางประมาณ 160 กิโลเมตร ถนนตัดผ่าน
เทือกเขา ป่าไม้ และพ้ืนที่เกษตรกรรม แต่ปัจจุบันได้ถูกพัฒนาปรับปรุงให้เป็นถนนลาดยาง 2 ช่องจราจร 
ไม่มีไหล่ทาง ถนนมีสภาพดีผิวเรียบ แต่ช่วงใกล้กับด่านศุลกากรนาเพาของลาว เส้นทางเริ่มลาดชัน  
คิดเป็นระยะทางประมาณ 25 ถึง 30 กิโลเมตร และต่อเนื่องไปยังด่านศุลกากรจาลอของเวียดนาม  
สิ่งอ านวยความสะดวกในช่วงของลาว มีสถานีจ าหน่ายน้ ามันที่ได้มาตรฐานอยู่ในจังหวัดท่าแขก 
ระหว่างทางจะเป็นสถานีจ าหน่ายน้ ามันที่ให้บริการระดับท้องถิ่นปะปนกับสถานีจ าหน่ายน้ ามันขนาด
ปานกลาง ซึ่งมีอยู่เป็นระยะ ๆ ส าหรับอู่ซ่อมรถที่มีคุณภาพมีน้อย ส่วนใหญ่เป็นอู่ขนาดเล็ก และขาดแคลน
อุปกรณ์เครื่องมือการซ่อมรถ ไม่มีจุดพักรถส าหรับรถขนาดใหญ่ รถบรรทุกขนาดใหญ่จะจอดพัก
บริเวณข้างทาง 

2)  เส้นทาง R12 ในเวียดนาม ระยะทางประมาณ 622 และ 717 
กิโลเมตร ในเส้นทางที่ 1 และ 2 ตามล าดับ สภาพด่านจาลอถือเป็นด่านศุลกากรที่มีพ้ืนที่รองรับ
รถบรรทุกขนาดใหญ่ เนื่องจากมีสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น พ้ืนที่เป็นลานจอดรถขนาดใหญ่ไว้ส าหรับ
สับเปลี่ยนหัวลากรถ หรือการขนถ่ายสินค้า ร้านค้าขนาดเล็ก ร้านอาหารท้องถิ่น แต่มีจ านวนไม่มาก 
ถนนจะผ่านพ้ืนที่เกษตรกรรม เป็นถนนลาดยางตลอดทั้งเส้นทางมี 2 ช่องจราจรผิวถนนมีสภาพดี
ความกว้างของถนนประมาณ 6 เมตร ซึ่งถือว่าค่อนข้างแคบส าหรับรถบรรทุก ไม่มีไหล่ทาง และถนน
ยังคงตัดผ่านบริเวณภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงและป่าไม้ มีความคดเคี้ยวมาก ซึ่งต้องระมัดระวังในการ
ขับข่ีเป็นพิเศษ มีสถานีจ าหน่ายน้ ามัน 1 ถึง 2 สถานีอยู่เป็นระยะ ๆ ไม่มีจุดพักรถท่ีชัดเจนที่จะรองรับ
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รถบรรทุกขนาดใหญ่ได้ โดยถนนช่วงนี้สามารถท าความเร็วได้เพราะปริมาณการจราจรไม่หนาแน่น 
ถนนไม่ค่อยผ่านพื้นที่ชุมชน12   

 

ภาพที่ 2 ลักษณะเส้นทาง R12 
ที่มา: กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 

 

                                           
12 กรมขนส่งทางบก, โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการขนส่งสินค้าเชิงรุกเพื่อรองรับการเปิดการค้าเสรี
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน. 
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เส้นทาง R9 และ R12 เป็นชื่อเรียกถนนจากภาคอีสานของไทยสู่ตอนใต้ของจีนที่
แยกออกมาจากถนนเส้นทางหมายเลข R1A ซึ่งเป็นถนนสายหลักของเวียดนาม ในการขนส่งผลไม้จาก
ไทยไปจีนซึ่งจะใช้เส้นทางดังกล่าวขนส่งไปยังด่านโหย่วอ้ีกว่านเพ่ือกระจาย ณ ตลาดเจียงหนานซึ่ง
เป็นศูนย์กลางของตลาดผลไม้ กระจายผลไม้ไทยไปยังภูมิภาคอ่ืน ๆ ของจีน  

จากการศึกษาเปรียบเทียบทั้ง 2 เส้นทาง เพ่ือประเมินศักยภาพและโอกาสในการ
ท าการตลาดของผลไม้ไทยในจีน มีรายละเอียดที่เก่ียวข้องตามตารางท่ี 3 

 
ตารางท่ี 3  เปรียบเทียบศักยภาพเส้นทางระหว่าง R9 และ R12  
รายละเอียด เส้นทาง R9 เส้นทาง R12 
1. ระยะทางจากชายแดน  1,090 กม. 823 กม. 
2. ระยะเวลา 39 ชม. 31-34 ชม. 
3. ค่าขนส่ง ตู้ขนาด 20 
ฟุต ถึงด่านฮานอย  

2,110 USD 1,815 USD 

4. จุดผ่านแดน 6 จุด ประกอบด้วย 
ด่านมุกดาหาร-ด่านสะหวันนะเขต-
ด่านแดนสะหวัน-ด่านลาวบาว-
ด่านหูหงี่-ด่านโหย่วอ้ีกว่าน  

6 จุด ประกอบด้วย 
ด่านนครพนม-ด่านท่าแขก-ด่านนา
พาว-ด่านจาลอ-ด่านหูหงี่-ด่านโหย่
วอ้ีกว่าน 

5. สภาพเส้นทาง ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบ ได้รับความ
นิยมใช้รถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์
จ านวนมาก ท าให้เส้นทางเสียหาย 
เป็นหลุมเป็นบ่ออยู่เป็นระยะ ทั้ง
ในเวียดนามและลาว 

ส่วนใหญ่เป็นเส้นทางคดเคี้ยวตาม
ไหล่เขา สลับพื้นท่ีราบทั้งใน
เวียดนามและลาว คุณภาพเส้นทาง
ดีกว่า R9 เนื่องจากเส้นทางมี
ผู้ใช้งานในจ านวนไม่มาก แต่พบเห็น
ดินถล่มข้างทาง 

6. ด่านศุลกากรไทย มีความพร้อมสูง มีความพร้อมเพ่ิมมากขึ้น 
7. ความตกลง พิธีสารว่าด้วยข้อก าหนดในการกักกันโรคและตรวจสอบส าหรับการ

ส่งออกและน าเข้าผลไม้ผ่านประเทศที่สามระหว่างประเทศไทยและ
สาธารณรัฐประชาชนจีน 

8. ตลาดเป้าหมาย เวียดนามตอนเหนือและจีนตอนใต้ 
9. องค์กรสนับสนุนจาก
ต่างประเทศ 

ธนาคารเพ่ือการพัฒนาแห่งเอเชีย 
(ADB) 

- ไม่มี-  

ที่มา: สถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง และนครหนานหนิง 
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โอกาสและศักยภาพของการส่งออกผลไม้ไทยไปจีนโดยใช้เส้นทาง R9 และ R12 
สามารถสรุปรายละเอียดที่ส าคัญ คือ 

1)  การใช้เส้นทางในการส่งออกผลไม้ไทยไปจีน ตามนโยบายส่งเสริมการค้า
ชายแดนของรัฐบาลกว่างซี ปี 2559 ที่ประกาศอนุญาตให้สินค้าจาก “ประเทศที่สาม” สามารถน าเข้า
ผ่านตลาดการค้าชายแดนได้อย่างถูกต้อง ปัจจุบันพบว่ามีการใช้เส้นทาง R9 และ R12 เพ่ือขนส่ง
ผลไม้ไปกว่างซี แต่ผู้ประกอบการเปลี่ยนไปใช้เส้นทาง R12 เพ่ิมข้ึน เนื่องจากระยะทางสั้น สามารถลด
เวลาการเดินทางได้ประมาณ 5 ชั่วโมง 

2)  โอกาสและศักยภาพการส่งออกผลไม้ไทยไปจีน การส่งออกสินค้าเกษตรของ
ไทยไปจีน นิยมใช้เส้นทางตามแนวพ้ืนที่เศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic 
Corridor: EWEC) โดยเฉพาะเส้นทาง R9 ซึ่งเคยเป็นเส้นทางหลักในการขนส่งผลไม้ไทยไปจีน  
ด้วยข้อก าหนดในพิธีสารฯ ปี 2552 และต่อมา R12 ที่ได้รับความนิยมจากผู้ประกอบการมากกว่า 
ด้วยเหตุผลดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น13   

รายงานข้อมูลการส่งออกผลไม้สดไปจีนของด่านตรวจพืชมุกดาหารและด่านตรวจ
พืชนครพนม ส าหรับการส่งออกท่ีมีใบรับรองสุขอนามัยพืช ตั้งแต่ปี 2561-2563 รายละเอียดดังตาราง
ที่ 414  

จากข้อมูลดังกล่าวพบว่าปริมาณการส่งออกผลไม้สดไทยไปจีนที่ด่านตรวจพืช
มุกดาหาร (เส้นทาง R9) ในปี 2561, 2562 และ 2563 มีปริมาณ 284,411.26 , 86,843.89 และ 
32,089.67 ตัน ตามล าดับ ซึ่งลดลงอย่างต่อเนื่อง การแต่ในขณะเดียวกันปริมาณและมูลค่า  
การส่งออกผลไม้สดไทยไปจีนที่ด่านตรวจพืชนครพนม (เส้นทาง R12) มีปริมาณและมูลค่าการส่งออก
ที่เพ่ิมขึ้น จากปี 2561 ปริมาณ 134,191.71 ตัน เพ่ิมขึ้นในปี 2562 เป็น 517,778.71 ตัน แต่ในปี 
2563 กลับมีปริมาณการส่งออกผลไม้สดลงลงเหลือ 357,042.97 ตัน เนื่องด้วยสถานการณ์ 
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลต่อธุรกิจการส่งออก แต่อย่างไรก็ตาม ก็สามารถ
สรุปได้ว่า ความนิยมในการใช้เส้นทางขนส่งผลไม้ไทยไปจีนผ่านประเทศที่สาม ผู้ประกอบการส่งออก
หันมาใช้เส้นทาง R12 มากขึ้น หากเปรียบเทียบการขนส่งผลไม้ไทยไปจีน ในปี 2563 ผ่านเส้นทาง R9 
และ R12 พบว่า เส้นทาง R12 มีปริมาณการขนส่งผลไม้สูงกว่าประมาณ 10 เท่า ของเส้นทาง R9 

 

                                           
13 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง และนครหนานหนิง. การศึกษาเปรียบเทียบเส้นทาง R9 และเส้นทาง R12. 
[ออนไลน]์. 2560. แหล่งที่มา: https://thaibizchina.com/articles/ [15 กรกฎาคม 2564]. 
14 ส านักควบคุมพืชและวสัดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร, ข้อมูลการส่งออกผลไมส้ดไปจีนของด่านตรวจพืช
มุกดาหารและด่านตรวจพืชนครพนม ส าหรับการส่งออกที่มีใบรับรองสุขอนามัยพืช ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561-ปี พ.ศ. 2563. 

https://thaibizchina.com/articles/


21 

ตารางท่ี 4  ข้อมูลการส่งออกผลไม้สดไปจีนของด่านตรวจพืชมุกดาหารและด่านตรวจพืชนครพนม 
ส าหรับการส่งออกท่ีมีใบรับรองสุขอนามัยพืช ตั้งแต่ปี 2561-2563 

ด่าน ชนิดพืช 
2561 2562 2563 

ปริมาณ 
(ตัน) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

ปริมาณ 
(ตัน) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

ปริมาณ 
(ตัน) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

ด่านตรวจพชื
นครพนม 

ทุเรียน 88,867.37 4,371.67 304,226.51 16,469.40 229,645.67 19,832.47 
ขนุน -- -- -- -- 636.55 24.23 
ล าไย 495.00 9.80 30,114.60 965.76 15,695.65 571.37 
มังคุด 44,250.12 1,648.47 182,511.00 8,436.59 110,936.87 6,744.05 
เสาวรส -- -- 523.04 7.20 -- -- 
ส้มโอ 416.05 8.65 403.55 19.70 -- -- 
ชมพู่ -- -- -- -- 56.25 3.38 
มะพร้าวอ่อน 163.17 4.09 -- -- 71.99 1.68 

รวมด่านตรวจพืชนครพนม 134,191.71 6,042.67 517,778.71 25,898.64 357,042.97 27,177.18 

ด่านตรวจพชื
มุกดาหาร 

ทุเรียน 198,121.42 8,105.77 38,237.91 1,590.67 20,874.04 1,980.98 
ขนุน 62.55 0.38 -- -- -- -- 
ล าไย 3,662.85 166.50 6,054.11 228.71 2,482.64 88.12 
มังคุด 82,321.08 3,452.78 42,490.87 1,924.35 8,732.99 630.83 
ส้มโอ 243.36 2.18 -- -- -- -- 
ชมพู่ -- -- 33.00 1.98 -- -- 
มะพร้าวอ่อน -- -- 28.00 0.84 -- -- 

รวมด่านตรวจพืชมุกดาหาร 284,411.26 11,727.59 86,843.89 3,746.55 32,089.67 2,699.93 

ที่มา: ส านักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร  
 

สรุปได้ว่า การเจรจาข้อตกลงพิธีสารว่าด้วยข้อก าหนดในการกักกันโรคและ
ตรวจสอบส าหรับการส่งออกและน าเข้าผลไม้ผ่านประเทศที่สามระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ในเส้นทาง R12 มีส่วนดึงดูดท าให้ผู้ประกอบการให้ความนิยมใช้เส้นทาง R12 มากกว่า R9  

2.1.7  ศักยภาพด่านศุลกากรมุกดาหาร 
ด่านศุลกากรมุกดาหารเป็นด่านที่มีศักยภาพในการพัฒนาสูง ได้เปรียบในเชิงที่ตั้ง 

เนื่องจากอยู่ตรงข้ามกับแขวงสะหวันนะเขต ซึ่งเป็นแขวงที่ใหญ่เป็นอันดับสองรองจากเวียงจันทน์ 
ของลาว ประกอบกับนโยบายความร่วมมือในกลุ่มอนุภาคลุ่มแม่น้ าโขง 6 ประเทศ คือ ไทย ลาว 
กัมพูชา  

เวียดนาม พม่า และจีนตอนใต้ (มณฑลยูนาน) ท าให้มุกดาหารเป็นศูนย์กลางด้าน
การคมนาคมระหว่างประเทศในอนุภาค GMS สามารถพัฒนาเป็นเมืองการค้าชายแดนและเมือง
ท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงกับกลุ่มประเทศอินโดจีน มีการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
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1) โครงสร้างทางกฎหมายและกฎระเบียบ ด าเนินการตามกรอบความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจในอนุภาค GMS และกรอบความตกลงอาเซียนว่าด้วยการอ านวยความสะดวกในการขนส่ง
สินค้าผ่านแดน 

2) โครงสร้างพ้ืนฐานและอุปกรณ์เครื่องมือ รวมถึงรูปแบบจุดบริการเบ็ดเสร็จ มี
การบริหารจัดการพ้ืนที่ โดยแยกพ้ืนที่ส าหรับตรวจคน และพ้ืนที่ส าหรับตรวจสินค้าออกจากกัน มี
เครื่องมือในการปฏิบัติงาน เช่น ระบบ CCTV และเครื่อง X-Ray มาใช้ตรวจสอบสินค้าและ
ยานพาหนะเข้า-ออก มีการจัดตั้งส านักงาน CCA อาคารตรวจสินค้าร่วมกันที่ด่านพรมแดน เพ่ือ
อ านวยความสะดวกการปฏิบัติพิธีการศุลกากรให้บริการเบ็ดเสร็จ One Stop Service ให้บริการ
ตรวจปล่อยสินค้าแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว  

3) การบริหารจัดการและกระบวนการท างานภายในหน่วยงาน ผลักดันให้มีการ
ขยายระยะเวลาท าการชองด่านศุลกากร ทั้งเวลาเปิด-ปิดประตูด่านพรมแดน และเวลาปฏิบัติพิธีการ
ศุลกากร มีแผนงานเพ่ิมประสิทธิภาพการค้าชายแดน มีการจัดประชุมการเสริมสร้างศักยภาพ  
การปฏิบัติงาน ณ ด่านพรมแดนร่วมกัน เช่น ด่านศุลกากร ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ด่านตรวจพืช 
ด่านอาหารและยา ด่านกักกันสัตว์ ประมง ปศุสัตว์ เป็นต้น เพ่ือสร้างความไว้วางใจ ความสัมพันธ์ที่ดี
ร่วมกันกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง เ พ่ืออ านวยความสะดวกและสร้างความประทับใจให้แก่
ผู้ประกอบการ และผู้มาขอรับบริการ ณ ด่านพรมแดน 

4) เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้พัฒนาระบบ Customs Pass และ
ระบบ Barcode Scan มาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งการให้บริการทางศุลกากรและการอ านวย
ความสะดวกต่อผู้เดินทางระหว่างประเทศเป็นประจ า 

5) การสร้างเครือข่ายการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างศุลกากรไทยกับศุลกากร
ประเทศเพ่ือนบ้านอย่างใกล้ชิด โดยมีการประชุมประสานความร่วมมือระหว่างด่านศุลกากรมุกดาหาร
กับด่านพาสีขัวมิตรภาพ 2 แขวงสะหวันนะเขต ของลาว เป็นประจ า โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์
สภาพปัญหา และร่วมกันขจัดอุปสรรคเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายสินค้าระหว่างไทยกับลาว เพ่ือให้การ
เคลื่อนย้ายสินค้ากระท าได้สะดวก รวดเร็ว และถูกต้องตามกฎหมาย  

6) งบประมาณ ได้รับการจัดสรรเงินนอกงบประมาณปี 2557 ด าเนินการ
ซ่อมแซมปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ และซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค และได้รับงบประมาณ
ประจ าปี 2558 ก่อสร้างสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน15  

                                           
15 คณะท างานศึกษาและเตรียมความพร้อมในการบริหารจดัการชายแดนร่วมกัน, “การบริหารจัดการชายแดน
ร่วมกัน (Coordinated Border Management: CBM),” (2557), หน้า 52-53. 
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2.1.8  พิธีสารว่าด้วยข้อก าหนดในการกักกันโรคและตรวจสอบส าหรับการส่งออกและ
น าเข้าผลไม้ผ่านประเทศที่สามระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน 

พิธีสารว่าด้วยข้อก าหนดในการกักกันโรคและตรวจสอบส าหรับการส่งออกและ
น าเข้าผลไม้ผ่านประเทศที่สามระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน มีรายละเอียดดังนี้ 

2.1.8.1 การด าเนินการภายใต้บันทึกความเข้าใจว่าด้วยสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช
ระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงควบคุมคุณภาพและตรวจ
กักกันโรคแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ฉบับลงนามเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2547 

2.1.8.2 ผลไม้ที่น าเข้าและส่งออกของทั้งสองฝ่ายจะต้องเป็นผลไม้ที่ได้รับอนุญาต
ระหว่างกัน โดยจะต้องจัดส่งข้อมูลทะเบียนรายชื่อสวน และโรงคัดบรรจุ ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนของ
แต่ละฝ่าย ทั้งนี้ ผลไม้ต้องได้รับการบรรจุในผลิตภัณฑ์ใหม่ สะอาด และอยู่ในตู้คอนเทนเนอร์หรือ
ตู้ควบคุมอุณหภูมิระหว่างการขนส่ง 

2.1.8.3 ก่อนการส่งออก หน่วยงานผู้รับผิดชอบของไทยและจีนจะสุ่มเก็บตัวอย่าง
ของผลไม้เพ่ือตรวจสอบ และจะออกใบรับรองสุขอนามัยพืชเมื่อสินค้าเป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนด 
โดยตู้คอนเทนเนอร์หรือตู้ควบคุมอุณหภูมิจะต้องถูกปิดผนึก ในใบรับรองสุขอนามัยพืชจะต้องระบุ
หมายเลขตู้สินค้า รวมทั้งหมายเลขก ากับการปิดผนึก โดยใบรับรองฯ จะมีอายุ 10 วัน ทั้งนี้ ทั้งสอง
ฝ่ายจะต้องส่งส าเนาใบรับรองฯ ผ่านไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรือระบบใบรับรองสุขอนามัยพืช
อิเล็กทรอนิกส์ก่อนสินค้าจะเข้าด่านของทั้งสองประเทศ โดยห้ามมิให้มีการเปิดตู้ผลไม้ระหว่างการขน
ส่งผ่านประเทศที่สาม โดยจุดส่งออกและจุดน าเข้าของทั้งสองฝ่าย ปรากฏตามภาคผนวกของพิธีสาร 
ดังนี้ 

1)  จุดน าเข้าและจุดส่งออกของสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้แก่ มณฑล
โหย่วอ้ีกว่านมณฑลโม่ฮาน มณฑลตงชิง และสถานีรถไฟผิงเสียง 

2)  จุดน าเข้าและส่งออกของราชอาณาจักรไทย ได้แก่ อ าเภอเชียงของ 
จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดนครพนม บ้านผักกาด และจังหวัดบึงกาฬ 

3)  เมื่อผลไม้ถึงด่านน าเข้า เจ้าหน้าที่จะด าเนินการตรวจสอบและกักกัน 
ณ ด่านน าเข้า โดยจะตรวจสอบความสมบูรณ์ของการปิดผนึกตู้สินค้า ใบรับรอง สุขอนามัยพืช 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง และความสมบูรณ์ของตู้ระวางสินค้า และจะมีการปล่อยสินค้าภายหลังจากสุ่ม
ตัวอย่าง เพ่ือการตรวจสอบและกักกันแล้ว หากตรวจพบว่าสินค้าไม่สอดคล้องกับข้อมูลที่ระบุไว้ใน
ใบรับรองสุขอนามัยพืช หรือการปิดผนึกไม่สมบูรณ์ หรือมีการปลอมปนผลไม้จากประเทศอ่ืน สินค้า
จะถูกปฏิเสธการน าเข้าหรือถูกท าลายทิ้ง ทั้งนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของทั้งสองฝ่ายจะต้อง แจ้งข้อมูล
ปัญหาการปฏิบัติที่ไม่สอดคล้องให้แต่ละฝ่ายทราบโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะท าได้ เพ่ือสืบค้นหาสาเหตุและ
ก าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกัน 
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4)  ในกรณีที่สถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลง สองฝ่ายสามารถหารือและ
ปรับแก้ไขข้อก าหนดตามพิธีสารฉบับนี้ได้ โดยพิธีสารฉบับนี้มีผลบังคับใช้ทันทีที่มีการลงนามและมีผล
ต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 3 ปี และจะต่ออายุต่อไปอีก 3 ปี โดยอัตโนมัติ จนกว่าฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดจะมี
จดหมายแจ้งความประสงค์ที่จะยกเลิกพิธีสารฉบับนี้ให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบไม่น้อยกว่า 6 เดือนล่วงหน้า
ก่อนวันหมดอายุ16  

2.1.9  เงื่อนไขการส่งออก-น าเข้า ผลไม้สดไทยไปจีนผ่านประเทศที่สาม  
2.1.9.1 รายการชนิดของผลไม้สดที่อนุญาตให้น าเข้า-ส่งออกเป็นไปตามที่ทั้งสอง

ฝ่ายก าหนด  
1)  ประเทศไทย ประกอบด้วย ผลไม้จ านวน 6 ชนิด คือ มะม่วง ทุเรียน 

ล าไย ลิ้นจี่ มังคุด และชมพู่ 
2)  ประเทศจีน ประกอบด้วย ผลไม้จีนมีจ านวน 5 ชนิด คือ แอปเปิล 

แพร์ พุทรา และพืชสกุลส้ม (ส้ม ส้มเขียวหวาน ส้มโอ และเลม่อน)  
ผลไม้ต้องมาจากสวนและโรงงานคัดบรรจุที่ได้รับการขึ้นทะเบียนและ

ประกาศโดยกรมวิชาการเกษตร ของไทย และกระทรวงศุลกากร ของจีน (General Administration 
of China Customs: GACC) แล้วเท่านั้น ทั้งนี้ ทั้งสองฝ่ายอยู่ระหว่างหารือเรื่องการแลกเปลี่ยนข้อมูล
การขึ้นทะเบียนสวนและโรงคัดบรรจุของผลไม้สดชนิดอ่ืนเพ่ิมเติม (ผลไม้ไทยจ านวน 4 ชนิด คือ 
กล้วย มะพร้าว สับปะรด และขนุน ผลไม้จีนจ านวน 5 ชนิด คือ พลับ เมล่อน พลัม ท้อ และเนคทารีน 
จะประกาศวันที่มีผลบังคับใช้ต่อไป) 

2.1.9.2 สดของไทยและจีนต้องน าเข้าส่งออกทางบกจากด่านที่ทั้งสองฝ่ายก าหนด
เท่านั้น 

1)  ด่านของฝ่ายไทยคือ ด่านตรวจพืชเชียงของ ด่านตรวจพืชบึ งกาฬ 
ด่านตรวจพืชนครพนม ด้านตรวจพืชมุกดาหาร และจุดผ่านแดนถาวรบ้านผักกาดของด่านตรวจพืช
จันทบุรี  

2)  ด่านของฝ่ายจีนคือ ด่านโมหัน (Mohan) มณฑลยูนาน รวมถึงด่าน
โหยวอ้ีกว่าน (Youyiguan) ด่านตงซิง (Dongxing) และด่านรถไฟผิงเสียง (Pingxiang Raiway)  
เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง 

2.1.9.3 ฉลากบรรจุภัณฑ์ผลไม้สดทุกชนิดต้องเป็นไปตามท่ีก าหนด  

                                           
16 สมาคมชิปปิ้งแห่งประเทศไทย, พิธีสารว่าด้วยข้อก าหนดในการกักกนัโรคและตรวจสอบส าหรบัการส่งออกและ
น าเข้าผลไมผ้่านประเทศท่ีสามระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน, [ออนไลน์], 2563, แหล่งที่มา: 
https://www.ctat.or.th/news [15 กรกฎาคม 2564]. 
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1)  ผลไม้ไทยจ านวน 6 ชนิด (ในข้อ 1) ต้องระบุหมายเลขทะเบียนสวน 
(รหัส AC หรือ TG* เฉพาะทุเรียน) และหมายเลขทะเบียนโรงคัดบรรจุ (รหัส DOA) ตามที่ได้รับการ
ขึ้นทะเบียนและประกาศในเว็บไซต์ของ GACC 

2)  ผลไม้ชนิดอ่ืนที่เหลือยังไม่ต้องระบุหมายเลขทะเบียนและประกาศใน
เว็บไซต์ของ GACC และการซีลปิดตู้สินค้าต้องเป็นไปตามรูปแบบที่ก าหนด 

2.1.9.4 ใบรับรองสุขอนามัยพืชส าหรับการน าเข้าและส่งออกผลไม้ระหว่างไทย
และจีนทางบก ต้องระบุหมายเลขตู้สินค้า หมายเลขซีลทุกครั้ง  

1)  มะม่วง ทุเรียน ล าไย ลิ้นจี่ และมังคุด ให้ระบุหมายเลขทะเบียน 
โรงคัดบรรจุรหัสDOA  

2)  ชมพู่ให้ระบุหมายเลขสวนรหัส AC (จ านวนกล่อง/ตะกร้า) และ
หมายเลขทะเบียนโรงคัดบรรจุรหัส DOA 

3)  ผลไม้ 16 ชนิดที่จีนอนุญาตให้น าเข้า ได้แก่ มะขาม น้อยหน่า 
มะละกอ มะเฟือง ฝรั่ง เงาะ ขนุน ลองกอง สับปะรด ละมุด กล้วย เสาวรส มะพร้าว ส้มเปลือกล่อน 
ส้ม และส้มโอ ที่เหลือยังไม่ต้องระบุหมายเลขทะเบียน โรงคัดบรรจุรหัส DOA จนกว่าจะมีการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลการขึ้นทะเบียนและประกาศในเว็บไซต์ของ GACC 

2.1.9.5 ใบรับรองสุขอนามัยพืชต้องระบุข้อความรับรองพิเศษตามที่ก าหนด 
2.1.9.6 ด่านส่งออกตามที่ก าหนด ต้องส่งส าเนาใบรับรองสุขอนามัยพืชฉบับจริง

ทาง E-Mail ให้กับด่านน าเข้าตามที่ก าหนดล่วงหน้าก่อนที่สินค้าจะเดินทางมาถึง 
2.1.9.7 ล าไยสดส่งออกไปจีนต้องมีใบรับรองสุขอนามัยที่รับรองปริมาณ 

สารซัลเฟอร์ไดออกไซด์ตกค้างก ากับไปพร้อมกับสินค้าทุกครั้ง 
2.1.9.8 ตู้สินค้าผลไม้จะต้องไม่ถูกเปิดระหว่างขนส่งผ่านประเทศท่ีสาม 
2.1.9.9 เมื่อสินค้าเดินทางมาถึงด่านน าเข้า เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบซีล เอกสารที่

เกี่ยวข้อง และความถูกต้องสมบูรณ์ของสินค้า 
1)  หากพบว่าใบรับรองสุขอนามัยพืชปลอม หรือข้อมูลไม่ถู กต้อง

ครบถ้วนตามที่ก าหนดในข้อ 4 และ 5 สินค้านั้นจะถูกปฏิเสธการน าเข้า 
2)  หากพบว่าใบรับรองสุขอนามัยพืชและชนิดสินค้าไม่ตรงกัน ซีลถูก

ท าลาย หรือพบการปลอมผลไม้ท่ีมีถ่ินก าเนิดจากประเทศอ่ืนสินค้านั้นจะถูกส่งกลับหรือน าไปท าลาย 
3)  หากพบว่าสารตกค้างมีปริมาณสูงสุดเกินค่ามาตรฐานที่ก าหนด หรือ

ตรวจพบศัตรูพืช หรือพบการไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนดอ่ืนใดในการน าเข้า เจ้าหน้าที่ด่านน าเข้าของจีน
จะด าเนินการตามมาตรการ 12 ของ "พิธีสารว่าด้วยข้อก าหนดในการตรวจสอบและกักกันโรคส าหรับ
ผลไม้เมืองร้อนส่งออกจากประเทศไทยไปสาธารณรัฐประชาชนจีน” และเจ้าหน้าที่ด่านตรวจพืชของไทย
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จะด าเนินการตามมาตรา 11 ของ "พิธีสารว่าด้วยข้อก าหนดในการตรวจสอบและกักกันโรคส าหรับ
ผลไม้เมืองร้อนส่งออกจากประเทศไทยไปสาธารณรัฐประชาชนจีน"  

2.1.9.10 แต่ละฝ่ายจะต้องแจ้งข้อมูลการปฏิบัติตามข้อก าหนดในการน าเข้าให้อีก
ฝ่ายทราบโดยเร็วที่สุด เพ่ือตรวจสอบหาสาเหตุของปัญหาและใช้มาตรการป้องกันแก้ไขอย่าง
เหมาะสม17  

2.1.10  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจีน ฉบับท่ี 14 (ปี 2564-2568) 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจีน ฉบับที่ 14 เป็นแผนระยะ 5 ปี ระหว่าง

ปี 2564-2568 ให้ความส าคัญกับความม่ันคงด้านการค้าระหว่างประเทศ รวมทั้งการสร้างความม่ันคง
ด้านลงทุนต่างชาติที่ประเทศจีนให้ความส าคัญ และแนวทางการรับประกันความต้องการพ้ืนฐานของ
ประชากรที่จีนให้ความส าคัญกับความมั่นคงและความปลอดภัยด้านอาหารและพลังงาน ซึ่งถือว่าเป็น
โอกาสในอีกช่องทางของเกษตรกรและผู้ประกอบการผลไม้ของไทยในการผลิต คัดบรรจุ ให้ได้
มาตรฐานตามที่จีนต้องการ จะเป็นอีกช่องทางการเพ่ิมโอกาสและศักยภาพให้แก่ผลไม้ไทยไปจีนใน
การสร้างการรับรู้ถึงสินค้าที่มีคุณภาพและมาตรฐาน18  

 
2.2  วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 

2.2.1  โครงการการพัฒนากว่างซี  เป็นส่วนหนึ่ งของการพัฒนา GMS Economic 
Corridor เพ่ือการพัฒนาการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของกว่างซี โครงการที่ครอบคลุมพ้ืนที่คุนหมิง-
หนานหนิง-ฮานอย ด้วยการอ านวยความสะดวกด้านการค้าและดึงดูดการลงทุนในพ้ืนที่บริเวณ
โครงการ รวมทั้งการลดความยากจน ด้วยการพัฒนามาตรฐานการครองชีพและสร้างการจ้างงาน 
เนื่องจากเส้นทางนี้ค่อนข้างแออัดและคับคั่ง ดังนั้น โครงการนี้จึงจะช่วยบรรเทาความแออัดของ
จราจร ด้วยการพัฒนาโครงข่ายการเดินทาง โดยการสร้างถนน 4 เลน เพ่ือพัฒนาเส้นทาง 
ประกอบด้วย ทางด่วน ถนนที่เชื่อมต่อเมือง ถนนในชนบท โครงสร้างพ้ืนฐานที่เกี่ยวข้อง เป้าหมาย
หลักเพ่ือการพัฒนาทางเศรษฐกิจของตนเอง และ (1) ลดความแออัด และอุบัติเหตุ (2) ประชาชน
สามารถเข้าถึงตลาดและมีความสะดวกในการท างานมากขึ้น และ (3) อ านวยความสะดวกในการ

                                           
17 ส านักควบคุมพืชและวสัดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร, เงื่อนไขการส่งออก-น าเข้า ผลไมส้ดไทยไปจีนผ่าน
ประเทศท่ีสาม, [ออนไลน]์, 2563, แหล่งที่มา: https://www.doa.go.th/ard/?page_id=280 [5 กรกฎาคม 
2564]. 
18 ส านักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ เมืองชิงต่าว, ส่องร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจีนในปี 
2021, [ออนไลน]์, 2564, แหล่งที่มา: https://www.ditp.go.th/ditp_web61/article_sub_view.php? 
filename=contents_attach/730356/730356.pdf&title=730356&cate=413&d=0 [5 กรกฎาคม 2564]. 
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ด าเนินการตามความร่วมมือทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค GMS ในการปรับปรุงเส้นทางในการเข้าถึง
มณฑลกว่างซี มณฑลอ่ืน ๆ ของจีน และเวียดนาม19  

2.2.2  Nanning Municipal Government ได้มีแนวทางในการพัฒนาการขนส่งแบบ
บูรณาการ ส่งเสริมการปรับปรุงและการยกระดับสถานีขนส่งทางถนน ท่าเรือและสิ่งอ านวยความสะดวก
ในด้านการสร้างศูนย์กลางถนนสายหลัก การขนส่งข้ามพรมแดนและการขนส่งแบบรวมหลายรูปแบบ 
ปรับปรุงเครือข่ายการขนส่งทางถนน ฟ้ืนฟูการด าเนินงานของการขนส่งสินค้าทางถนนระหว่าง
หนานหนิง-เวียดนาม-ไทยให้เป็นไปตามปกติโดยเร็วที่สุด เพ่ือให้ทันต่อสถานการณ์การพัฒนา
แพลตฟอร์มที่ให้บริการการค้าการลงทุนผ่านระบบ e-commerce ซึ่งเป็นการขยายตลาดอาเซียนไป
ด้วยกัน ซึ่งประกอบด้วย สมาคมนักธุรกิจเชื้อสายจีนในไทย สิงคโปร์ กัมพูชา อังกฤษ ออสเตรเลีย 
และฮ่องกง เป็นต้น โดยเป็นการรวมกับตัวแทนของผู้ประกอบการภาคเอกชนในมณฑลกว่างซีในการ
พัฒนาแพลตฟอร์มการค้า การลงทุนดังกล่าว20   

2.2.3  คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ศึกษาผลกระทบและความท้าทายที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโครงการภายใต้กรอบความร่วมมือลุ่มแม่น้ าโขงต่าง  ๆ สะท้อนให้เห็นถึง 
การจัดการและบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ยังขาดการบูรณาการของหน่วยงานที่รับผิดชอบ
อย่างรอบด้าน ตลอดจนการประสานเชื่อมโยงระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในประเด็นที่ มักน าไปสู่
ความขัดแย้งระหว่างกัน เช่น ความมั่นคงกับเศรษฐกิจ เนื่องจากพ้ืนที่ลุ่มแม่น้ าโขงเป็นจุดยุทธศาสตร์
ส าคัญในด้านการค้า การลงทุน และการคมนาคม จึงจ าเป็นต้องวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดจากการ
พัฒนาจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งในด้านสิ่งแวดล้อมและสิทธิมนุษยชน เป็นต้น21   

2.2.4  ชาติชาย เขียวงามดี และคณะ ได้ศึกษาปัญหาและอุปสรรคของการขนส่งสินค้า
ผ่านแดนไทยจากการสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องกับเส้นทาง R9 ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรจังหวัด
มุกดาหาร ส านักงานพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร และหอการค้าจังหวัดมุกดาหาร สรุปได้ดังนี้ 

2.2.4.1  ด้านปัญหาอุปสรรค พบว่า (1) มีกฎระเบียบของหน่วยงานภาครัฐอ่ืนเข้า
มาเกี่ยวข้องกับการน าเข้า-ส่งออก หรือน าผ่านแดนเป็นจ านวนมาก (2) กฎหมายของหน่วยงาน
ราชการที่ไม่ชัดเจน การตีความกฎหมายของเจ้าหน้าที่ไม่มีมาตรฐานและในบางกรณีไม่ไปในทิศทาง

                                           
19 Asian Development Bank (ADB), People’s Republic of China: Guangxi Roads Development 
Project, [online], 2008, Available from: https://www.adb.org/sites/default/files/project-
document/67932/33176-prc-pcr.pdf [2021 July 5]. 
20 Nanning Municipal Government, Business Information Service, [online], 2021, Available from: 
https://www. nanning.gov.cn/thai/4/4_2/t1675700.html [2021 July 23]. 
21 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง : กรอบความร่วมมือ ผลกระทบและความท้าทาย, 
[ออนไลน]์, 2561, แหล่งที่มา: http://aseanwatch.org/ [5 กรกฎาคม 2564]. 
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เดียวกันและเอ้ือประโยชน์ในทางมิชอบแก่คนบางกลุ่ม (3) ด่านศุลกากรจังหวัดมุกดาหาร เส้นทาง R9 
มีรถติดหน้าด่านที่มาจากสาเหตุจากต้องรอเอกสารของบริษัทส่งออก (ชิปปิ้ง) เพราะบางบริษัทต้องรอ
ส่งข้อมูลจากกรุงเทพ บางทีต้องรอเช็คทะเบียนรถ 

2.2.4.2 ด้านข้อเสนอแนะ โดยสรุปว่า 1) ควรปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องต่อ
สถานการณ์การค้าในปัจจุบัน กฎหมายไม่ควรเอ้ือกับผู้ประกอบการขนาดใหญ่มากนัก แต่ควรมี
มาตรการดูแลเกษตรกร 2) ควรมีการปรับปรุงเรื่องเอกสารการส่งออก เพ่ือให้เกิดความสะดวก 
รวดเร็ว และคล่องตัว จะช่วยลดปัญหารถติดหน้าด่านได้ในระดับหนึ่ง22  

2.2.5 ณัฐนิภา บุรุษพัฒน์  ได้ศึกษาการพัฒนาความร่วมมือในกรอบอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
โอกาสและความท้าทายของไทยพบว่า การพัฒนาเชื่อมโยง นอกจากการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่มี
การด าเนินการไปแล้ว สิ่งส าคัญจะต้องพัฒนากฎระเบียบควบคู่กันไป เพราะหัวใจของการค้า  
การลงทุน คือ ระบบการขนส่งผ่านแดนที่ต้องรวดเร็ว และทันเวลาก าหนด ซึ่งไทยต้องเร่งพัฒนาระบบ
อิเล็กทรอนิกส์จุดเดียว หรือ National Single Window เพ่ือเชื่อมกับ ASEAN Single Window 
รวมทั้งการตรวจปล่อย ณ จุดชายแดนเดียว หรือ Single Stop Inspection มุ่งสู่เป้าหมายการเป็น
การขนส่งไร้พรมแดนในภูมิภาค และขยายผลเป็นการเชื่อมโยงฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพ่ือสร้าง
เครือข่ายของภูมิภาค รวมทั้ง การเชื่อมโยงพ้ืนที่ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจตามแนวพ้ืนที่ต่าง  ๆ จะช่วย
ส่งเสริมห่วงโซ่อุปทานในภูมิภาคกับตลาดโลก เพ่ือขยายไปยังเอเชียใต้ เอเชียแปซิฟิก มหาสมุทร
อินเดียที่จะสามารถรองรับการขนส่งและการขยายตลาดสินค้า ลดต้นทุนการผลิต เชื่อมโยงประชากร
เข้าไว้ด้วยการท่องเที่ยว สิ่งที่ส าคัญ คือ การบูรณาการทั้งหน่วยงานภายในไทยและการสร้างความร่วมมือ
กับหน่วยงาน องค์กรระหว่างประเทศ ในการลงทุนลักษณะแบบไทยบวกหนึ่ง เพ่ือสนับสนุนเศรษฐกิจ
ของภูมิภาคอย่างแท้จริง23   

2.2.6  ตลาดเจียงหนานว่าเป็นตลาดที่มีศักยภาพประกอบกับการจัดกิจกรรมเทศกาล
ส่งเสริมการค้าผลไม้อาเซียน ผ่านช่องทาง e-commerce ที่ด าเนินการ ณ ศูนย์ซื้อขายสินค้าเกษตร
อัจฉริยะผิงเสียง-เจียงหนาน โดยเชิญนักไลฟ์สดมืออาชีพ (Key Opinion Leader: KOL) มาร่วมขาย
ผลไม้บนสังคมออนไลน์ ซึ่งได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคชาวจีนเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะผลไม้
คุณภาพจากไทย คือ ทุเรียน ล าไย และมะพร้าวอ่อน มีการสั่งซื้อผ่านแพลตฟอร์มการไลฟ์สดมากกว่า 
15,700 กล่อง ภายใน 13 นาที จากปรากฏการณ์ดังกล่าว จะเห็นศักยภาพของผลไม้ไทยที่ยังสามารถ

                                           
22 ชาติชาย เขียวงามดี และคณะ, โครงการผลกระทบของการปรับปรงุกฎหมายและการพัฒนาสิ่งอ านวยความ
สะดวกทางการคา้และการขนส่งสนิค้าผ่านแดนต่อการค้าและการลงทุนของประเทศไทย, [ออนไลน]์, 2562, 
แหล่งที่มา: http://prp.trf.or.th/the-trf-forum/research-brief-2563-05/ [15 กรกฎาคม 2564]. 
23 ณัฐนิภา บุรุษพัฒน์, “การพฒันาความร่วมมือในกรอบอนุภูมิภาคลุม่น้ าโขง: โอกาสและความท้าทายของไทย,” 
(รายงานการศึกษาส่วนบุคคล สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ, 2561), หน้า 16. 
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ขยายตัวได้ รวมถึง การจ าหน่ายตลาดออนไลน์ ทั้งนี้ ตลาดเจียงหนานยังมีการพัฒนาแอปพลิเคชั่น
การค้าปลีกผลไม้ ที่ชื่อว่า “Freshjn” ที่ผู้บริโภคสามารถซื้อผลไม้ผ่านสมาร์ทโฟนได้ และการจัดตั้ง 
“สวนอุตสาหกรรมพาณิชย์อิเล็คทรอนิกส์ผิงเสียง (Freshjn)-อาเซียน” แพลตฟอร์มการค้าผลไม้แบบ 
B2B (Business to Business) จะมีผลต่อการค้าผลไม้ไทยในจีนในอนาคต ทั้งระบบการจัดการ
คลังสินค้า ระบบ โลจิสติกส์ และระบบการประเมินความน่าเชื่อถือของผู้ประกอบการ24  

2.2.7  ส านักงานเศรษฐกิจชายแดนและโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้วิเคราะห์
ปัจจัยที่มีผลต่อศักยภาพการขนส่งสินค้า และการค้าชายแดนไทยและจีนตอนใต้ โดยเฉพาะการใช้
เส้นทาง R9 และ R12 สรุปได้ว่า ปัจจัยด้านระเบียบพิธีการปฏิบัติด้านการน าเข้าและส่งออกชายแดน 
รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงนโยบายและมาตรการทางเศรษฐกิจของไทย และประเทศเพ่ือนบ้าน เช่น ลาว 
และจนี ล้วนมีความส าคัญต่อการเปลี่ยนแปลงการค้าชายแดนไทยและจีนตอนใต้ ได้แก่ 

การเปลี่ยนแปลงนโยบายและมาตรการทางเศรษฐกิจ  
1)  การเปลี่ยนภาษีมูลค่าเพ่ิมของลาว การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่ไม่แน่นอน

และเวลาการเปิดไม่ชัดเจนของศูนย์เปลี่ยนถ่ายสินค้าของลาว และขั้นตอนที่ยุ่ งยากของพิธีการปฏิบัติ 
ด้านการตรวจสอบสินค้าน าเข้าจีนตอนใต้ ณ ด่านชายแดนเมืองบ่อเต็น แขวงหลวงน้ าทา ลาว กับด่าน
ชายแดนโมฮาน จีน  

2)  การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบการน าเข้าสินค้าของจีน ความรู้ความเข้าใจใน
กฎระเบียบการน าเข้าสินค้าของจีนมีความส าคัญต่อความส าเร็จของการด า เนินธุรกิจน าเข้าและ
ส่งออกสินค้าไปยังจีนที่มีระเบียบพิธีปฏิบัติทางการน าเข้าสินค้าค่อนข้างมาก ผู้น าเข้า-ส่งออกชายแดน
ไทย-จีนจ าเป็นต้องติดตามข่าวสารดังกล่าวอย่างใกล้ชิด และควรมีแนวทางรองรับการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าวด้วย ซึ่งที่ผ่านมาการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบการน าเข้าสินค้าของจีนได้ส่งผลกระทบต่อ
การค้าชายแดนไทย-จีนค่อนข้างมาก25   

2.2.8  สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ ได้ศึกษาความเป็นไปได้และจัดท ารายงานเสนอต่อกระทรวงพาณิชย์ เพ่ือการพัฒนา
ต้นแบบในการใช้เทคโนโลยี Blockchain ให้บริการการเงินเพ่ือการค้าระหว่างประเทศ และศึกษาการ
จัดท าระบบ Cross-border Blockchain ส าหรับออกเอกสารรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า และเอกสาร

                                           
24 ศูนย์ธุรกิจสมัพันธ์ กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ, ตลาดเจียงหนานกับการจ าหน่ายผลไมไ้ทยออนไลน์ผ่าน  
e-commerce, [ออนไลน์], แหล่งที่มา: https://globthailand.com/china [5 กรกฎาคม 2564]. 
25 ส านักงานเศรษฐกิจชายแดนและโลจสิติกส์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, CHINA THE SERIES: ติดตามสถานการณ์
การค้าชายแดนไทย-จีน, [ออนไลน์], 2560, แหล่งที่มา: http://rs.mfu.ac.th/obels/?p=1581 [5 กรกฎาคม 
2564]. 

http://rs.mfu/
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อิเล็กทรอนิกส์ประกอบการส่งออกของกรมการค้าต่างประเทศไปยังประเทศปลายทาง ซึ่งจะท าให้การ
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศสะดวกและรวดเร็วขึ้น26  

2.2.9  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร ได้การด าเนินการโดยมีการ
ก าหนดแผนการท างาน ด้านการบริหารจัดการเชิงคุณภาพ โดยจัดท าแผนบริหารจัดการผลไม้ในพื้นที่ 
ซึ่งมีคณะกรรมการเพ่ือแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลิตผลการเกษตรระดับจังหวัด (คพจ.) 
เป็นแกนหลัก จัดท าแผนการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีการพัฒนาคุณภาพผลไม้ทั้งในและ
นอกฤดู การส่งเสริมการผลิตตามมาตรฐาน GAP และการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตตามมาตรฐาน
สินค้าเกษตรด้านไม้ผล27 เพ่ือให้ผลไม้ของไทยได้รับความเชื่อถือและเชื่อมั่นในคุณภาพความปลอดภัย
จากประเทศคู่ค้า และผู้บริโภคท้ังในและต่างประเทศ 

 
  

                                           
26 สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, “โครงการศึกษาความ
เป็นไปได้และจัดท าข้อเสนอเพื่อพัฒนาต้นแบบในการใช้เทคโนโลยี Blockchain ในการให้บริการการเงินเพื่อการค้า
ระหว่างประเทศ (Trade Finance) ของไทย,” (รายงานผลการศึกษาฉบับสมบรูณ์, มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์, 
2562), หน้า 43. 
27 กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ก าหนดแนวทางบริหารจัดการผลไม้, [ออนไลน์], 2563, 
แหล่งที่มา: https://www.moac.go.th/news-preview-421991791938 [15 กรกฎาคม 2564]. 
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2.3  สรุปกรอบแนวคิด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความร่วมมือระหว่างประเทศ 
- ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง (GMS) 
- ความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจระหว่างไทย-จีน 
- ความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง 
(GMS CBTA) 
- การพัฒนาเส้นทางการขนส่งผ่านแดนแนวพื้นที่เศรษฐกิจ
ตะวันออก-ตะวันตก 

สถานการณ์การใช้เส้นทางในการขนส่งผ่านแดนไทยไปจีน 
- การใช้เส้นทาง R9 
- การใช้เส้นทาง R12 
- เปรียบเทียบเส้นทาง R9 และเส้นทาง R12 
- พิธีสารว่าด้วยข้อก าหนดในการกักกันโรคและตรวจสอบส าหรับ
การส่งออกและน าเข้าผลไม้ผ่านประเทศที่สามระหว่างประเทศ
ไทยและสาธารณะรัฐประชาชนจีน 
- เง่ือนไขการส่งออก-น าเข้า ผลไม้สดไทยไปจีนผ่านประเทศที่
สาม 
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
- โอกาสและอุปสรรคของการใช้เส้นทาง R9 
- ปัญหาและข้อเสนอแนะการใช้เส้นทาง R9 
- ความท้าทายการใช้เส้นทาง R9 

ความท้าทายการใช้ประโยชน์
ของเส้นทาง R9 ในการขนส่ง

ผลไม้ไทยไปจีน 



 

 

 
บทที ่3  

ผลการศึกษา 
 
 

ผลการศึกษา ความท้าทายการใช้ประโยชน์ของเส้นทาง R9 ในการขนส่งผลไม้ไทยไปจีน 
ประกอบด้วยรายละเอียด 2 ส่วน คือ 

ส่วนที่ 1 ผลการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการส่งออกผลไม้ไทยไปจีนผ่านเส้นทาง R9 จ านวน 2 ราย 
ทางโทรศัพท์ เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 ได้แก่ 

1.  คุณจรินทร์ บุตรธิเดช บริษัท ไอซีแอลอินเตอร์เนชันแนล จ ากัด  
2.  คุณจักรกฤษ จักรพล บริษัท J P M Shipping Limited Partnership  
ส่วนที่ 2 ผลการศึกษาวิเคราะห์ SWOT Matrix Analysis  
1.  ผลการศึกษาประเมินสภาพแวดล้อมภายใน 
2.  ผลการศึกษาประเมินสภาพแวดล้อมภายนอก 

 
3.1  ผลการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการผลไม้ไทยไปจีนผ่านเส้นทาง R9 

ในการศึกษาครั้งนี้ผู้ศึกษาได้ด าเนินการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการขนส่งผลไม้ไทยไปจีนผ่าน
เส้นทาง R9 จ านวน 2 ราย ซึ่งผลการสัมภาษณ์มีรายละเอียด ดังนี้ 

3.1.1  ผลการสัมภาษณ์คุณจรินทร์ บุตรธิเดช  
คุณจรินทร์ บุตรธิเดช หุ้นส่วน บริษัท ไอซีแอลอินเตอร์เนชันแนล จ ากัด ได้ให้

ข้อมูลจากการสัมภาษณ์28 โดยสรุปดังนี้ 
3.1.1.1  สถานการณ์ปัจจุบัน 

คุณจรินทร์ บุตรธิเดช ด าเนินการส่งออกผลไม้ไทยไปจีน ซึ่งผลไม้ท่ีส่งออก 
ได้แก่ ทุเรียน มังคุด ล าไย และขนุน ใช้เส้นทาง R9 ในการส่งออกผลไม้เมื่อประมาณ 4-5 ปีที่แล้ว แต่
ปัจจุบันเปลี่ยนไปใช้เส้นทาง R12 ให้ข้อมูลโดยสรุปดังนี้ 

1)  เส้นทาง R9 เป็นเส้นทางที่เคยใช้เพ่ือขนส่งผลไม้จากไทยไปจีน แต่
ด้วยข้อจ ากัดด้านระยะทางที่ยาว โดยมีระยะทางที่อ้อมในช่วงเมืองดองฮา ประเทศเวียดนาม จึงท าให้
ไม่สะดวกในการขนส่ง ท าให้ต้นทุนการขนส่งสูง ระยะเวลาที่ใช้สูงกว่าเส้นทาง R12 

                                           
28 สัมภาษณ์ จรินทร์ บุตรธิเดช, หุ้นส่วนบริหารบริษัท ไอซีแอลอินเตอร์เนชันแนล จ ากัด, 13 กรกฎาคม 2564. 
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2)  เส้นทาง R9 ที่ผ่านไปยังลาว และเวียดนาม ผ่านไปยังเมืองท่องเที่ยว
ที่มีความสวยงาม เช่น เมืองสะหวันนะเขต เมืองดานัง เมืองเว้ หรือเมืองฮานอย โดยสามารถใช้บริการ
รถตู้จากลาวเพ่ือท่องเที่ยวได้ 

3)  เมืองสะหวันนะเขต ของลาว ยังเป็นเมืองของธุรกิจการร่วมทุนด้าน
การเกษตรเช่น โรงงานน้ าตาลของบริษัทมิตรผล โรงงานเยื่อกระดาษของจีน ไร่มันส าปะหลัง ไร่อ้อย 
และนิคมอุตสาหกรรม “สะหวันปาร์ค”  

3.1.1.2  ปัญหาและอุปสรรค  
1)  เส้นทาง R9 ที่ต้องผ่านด่านสะหวันนะเขต ด่านแดนสะหวันของลาว 

ที่มีระยะทางประมาณ 250 กิโลเมตร หากรถบรรทุกติดช่วงเวลา 12.00 น. ในประเทศลาวจะไม่ทันที่
จะไปด่านลาวบาวของเวียดนาม ซึ่งท าให้การขนส่งล่าช้าไปอีก 1-2 วัน 

2)  การด าเนินการเพ่ือขอเอกสารที่เกี่ยวข้องกับส านักงานพาณิชย์
จังหวัด ยังติดขัดในเรื่องของเวลาการให้บริการเฉพาะในเวลาราชการ ซึ่งยังไม่สอดคล้องกับ  
การด าเนินการของผู้ประกอบการ และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งออก 

3)  ความไม่พร้อมของโครงสร้างพ้ืนฐานในฝั่งประเทศลาว ในเส้นทาง 
R9ประกอบด้วย ลานยกรถตู้หนัก และสภาพถนน ซึ่งเป็นอุปสรรคท่ีท าให้ผู้ประกอบการให้ความสนใจ
ไปใช้เส้นทาง R12  

4)  การตรวจรับรองมาตรฐาน GAP และมาตรฐาน GMP เป็นสิ่งที่จีนซึ่ง
เป็นประเทศ คู่ค้าให้ความส าคัญและเข้มงวดเป็นอย่างมาก ในปัจจุบันไทยยังประสบปัญหา เรื่อง
เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอยู่อย่างจ ากัด ท าให้ไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ประกอบการที่ต้องการได้รับการ
ตรวจรับรองมาตรฐาน GMP ซึ่งส่งผลให้การวางแผนการส่งออกมีความล่าช้า  

3.1.1.3  ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
1) การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ถนน ในเส้นทาง R9 ฝั่งประเทศลาว  

ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน โดยการเจรจาตกลงให้เห็นประโยชน์ในการพัฒนาร่วม รวมถึงแนวทาง
การดูแล รักษาให้สิ่งอ านวยความสะดวกพร้อมใช้งาน 

2)  การพัฒนาด่านศุลกากรเป็น One Stop Service ที่พร้อมให้บริการ
อ านวยความสะดวกแก่ผู้ติดต่อในทุกหน่วยงานที่บริเวณเดียว และใช้เทคโนโลยีอีเล็กทรอนิกส์ในการ
อ านวยความสะดวกในการออกเอกสารรับรองประกอบการส าแดงในการส่งออก 

3)  การตรวจรับรองมาตรฐานต่าง ๆ ควรมีการเพ่ิมจ านวนเจ้าหน้าที่ให้
สอดคล้องกับสถานการณ์การส่งออกผลไม้ โดยปรับให้เข้ากับสถานการณ์ในปัจจุบัน  



34 

 

4)  เส้นทาง R9 ยังมีศักยภาพในการรองรับการท าการค้าชายแดนไทย-ลาว 
หรือเป็นช่องทางการน าเข้าสินค้าอุปโภคจากจีน สู่ตลาดอินโดจีน เพ่ือกระจายในพ้ืนที่ตลาดใน
กรุงเทพ หรือการขนส่งวัตถุดิบที่ใช้ในธุรกิจเกษตรในเขตสะหวันนะเขต ของลาว 

3.1.2  ผลการสัมภาษณ์คุณจักรกฤษ จักรพล  
คุณจักรกฤษ จักรพล หุ้นส่วนบริษัท J P M shipping limited partnership ได้ให้

ข้อมูลจากการสัมภาษณ์29 โดยสรุปดังนี้ 
3.1.2.1  สถานการณ์ปัจจุบัน 

คุณจักรกฤษ จักรพล ด าเนินการส่งออกผลไม้ไทยไปเวียดนามและจีน 
ผลไม้ที่ส่งออกส่วนใหญ่ คือ ทุเรียน มังคุด และล าไย ซึ่งเป็นที่ต้องการของผู้บริโภค ทั้งนี้ ก่อนการใช้
พิธีสารฯ เส้นทาง R12 ได้เคยใช้เส้นทาง R9 ในการขนส่งผลไม้ไทยไปจีน จากประสบการณ์การใช้
เส้นทางให้ข้อมูลสรุปได้ดังนี้ 

1)  เส้นทาง 9 เป็นเส้นทางที่มีสภาพถนนอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน  
แต่ด้วยระยะทางที่ยาวกว่า R12 ประมาณ 200 กิโลเมตร ท าให้ผู้ประกอบการหันไปใช้เส้นทาง R12 
มากขึ้นและด้วยพิธีสาร ฯ ที่ก าหนดห้ามมิให้มีการเปิดตู้ผลไม้ระหว่างการขนส่งผ่านประเทศที่สาม  
ซึ่งที่ด่านสะหวันนะเขตของลาว ไม่มีลานรถยกตู้หนัก จึงไม่สะดวกต่อผู้ประกอบการที่ต้องปฏิบัติตาม
ข้อก าหนดพิธีสารฯ 

2)  เส้นทาง R9 มีค่าใช้จ่ายในการขนส่งผลไม้จากไทยไปจีนสูงกว่า
เส้นทาง R12 ถึง 20,000 บาทต่อตู้คอนเทนเนอร์  

3)  การเตรียมเอกสารประกอบการขั้นตอนการส่งออกผลไม้ไทยไปจีน 
ยังมีการใช้เอกสารกระดาษในส่วนของ From E และใบรับรองปลอดศัตรูพืช (Phytosanitary 
certificate: PC ) ซึ่งเป็นส าเนาและมีการส่งส าเนาเป็น E-mail จากเจ้าหน้าที่กรมวิชาการเกษตรถึง
เจ้าหน้าที่ ศุลกากรจีนเพ่ือยืนยันความถูกต้องของเอกสารว่าเป็นชุดเดียวกัน 

3.1.2.2  ปัญหาและอุปสรรค 
1)  สภาพเส้นทางเป็นอุปสรรคในการขนส่งผลไม้ เนื่องจากเส้นทาง R9 

มีเส้นทางที่อ้อมกว่าเส้นทาง R12 ในช่วงเมืองดองฮาประเทศเวียดนาม จึงเป็นเหตุผลที่ผู้ประกอบการ
ส่งออกไม่นิยมใช้เส้นทาง R9  

2)  เส้นทางการเดินรถบรรทุกในเส้นทาง R9 บางช่วงชายแดนเวียดนาม
ต้องขึ้นเขาสูงชันท าให้ไม่เป็นที่นิยมของคนขับรถบรรทุก เนื่องจากต้องใช้ความระมัดระวังในการขับขี่ 

                                           
29 สัมภาษณ์ จักรกฤษ จักรพล, หุ้นส่วนผู้จดัการ บริษัท J P M shipping limited partnership, 13 กรกฎาคม 
2564. 
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3)  เส้นทาง R9 ในส่วนของด่านสะหวันนะเขตของลาว ยังไม่มีความพร้อม
ในการจัดหา ลานยกตู้หนักส าหรับเปลี่ยนถ่ายหัวรถลากท่ียก ที่มารับช่วงขนส่งสินค้าต่อไปยังจีนท าให้
ต้องมีการขนถ่ายผลไม้ ซึ่งไม่เป็นไปตามข้อตกลงในพิธีสารฯ อาจส่งผลท าให้ผลไม้มีการปนเปื้อนโรค
และแมลงได้  

3.1.2.3  ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา  
1)  การพัฒนาการโครงสร้างพ้ืนฐานด่านสะหวันนะเขต ของลาว ในการ

จัดหาลานยกรถตู้หนัก ให้กับทางรถเวียดนามที่มารับช่วงขนส่งสินค้าต่อไปยังจีน หากมีการพัฒนาใน
ด้านนี้ได้จะท าให้การขนส่งผลไม้ไทยไปจีนได้สะดวกขึ้น 

2)  เส้นทาง R9 สามารถใช้เป็นเส้นทางในการขนส่งสินค้าน าเข้าจากจีน 
เพ่ือกระจายสินค้าที่ตลาดอินโดจีน จังหวัดมุกดาหาร สู่ตลาดส าเพ็ง ตลาดประตูน้ า  

3)  ระบบเอกสารต่าง ๆ ในการยื่นเพ่ือผ่านประเทศ ควรเชื่อมโยงกันโดย
ใช้เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ อ านวยความสะดวกในการด าเนินการด้านเอกสาร ทดแทนการใช้
กระดาษ 

4)  เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการการบริโภคของชาวจีนที่ต้องการ
ผลไม้จากไทยที่ได้การรับรองมาตรฐานการผลิต (GAP) มาตรฐานโรงคัดบรรจุ (GMP) เพ่ือสร้างความ
มั่นใจ ในมาตรฐานการผลิตและโรงคัดบรรจุของไทย ควรให้มีหน่วยงานกลางซึ่งเป็นหน่วยงานร่วม
ระหว่างไทยและจีนในการร่วมสุ่มตรวจสอบมาตรฐานการผลิต และมาตรฐานโรงคัดบรรจุ เพ่ือให้
ผู้บริโภคชาวจีนมั่นใจในคุณภาพของผลไม้ไทย 

 
3.2  ผลการศึกษาวิเคราะห์ SWOT Matrix Analysis  

3.2.1  ผลการศึกษาประเมินสภาพแวดล้อมภายใน 
3.2.1.1  จุดแข็ง (Strenghts) 

1)  กรมส่งเสริมการเกษตร ก าหนดแผนงานการท างานโดยการบริหาร
จัดการเชิงคุณภาพผลไม้ และส่งเสริมและพัฒนาการผลิตตามมาตรฐานสินค้าเกษตรด้านไม้ผล เพ่ือท าให้
ผลไม้ไทยส่งออกไปจีน มีคุณภาพตรงตามความต้องการบริโภคผลไม้ไทยของคนจีน 

2)  การเปิดใช้สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 2 ณ จังหวัดมุกดาหาร  
มีส่วนช่วยท าให้บรรยากาศการค้าของกลุ่มสินค้าต่าง ๆ ณ ตลาดอินโดจีนคึกคัก และสนับสนุนธุรกิจ
การส่งออก การน าเข้าสินค้า และการท่องเที่ยวของไทย 

3)  ด่านศุลกากรจังหวัดมุกดาหารมีความพร้อมที่จะรองรับกิจกรรม 
ในการน าเข้า-ส่งออก ทั้งการค้าผ่านประเทศ หรือการค้าระหว่างชายแดน และเจ้าหน้าที่ด่านศุลกากร 
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ด่านกักกันพืช จังหวัดมุกดาหาร พร้อมที่จะปฏิบัติงาน เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการ
ส่งออกผลไม ้

4)  การศึกษาระบบ Blockchain เ พ่ือจัดท าระบบ Cross border 
Blockchain ส าหรับการออกเอกสารรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า และเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ประกอบการ
ส่งออก 

3.2.1.2  จุดอ่อน (Weakness) 
1)  การเตรียมเอกสารประกอบการขั้นตอนการส่งออกผลไม้ไทยไปจีน 

ยังมีการใช้เอกสารกระดาษในส่วน From E และใบรับรองปลอดศัตรูพืช (Phytosanitary certificate: 
PC ) ท าให้ไม่สะดวกและล่าช้า 

2)  การตรวจรับรองมาตรฐาน GAP แหล่งผลิตและมาตรฐาน GMP  
โรงคัดบรรจุของไทย ด าเนินการได้ล่าช้า ไม่ทันกับความต้องการการส่งออก 

3)  เจ้าหน้าที่ตรวจรับรองมาตรฐาน GAP และ GMP มีไม่เพียงพอกับ
ความต้องการในการส่งออก 

4)  เจ้าหน้าที่และผู้ประกอบการน าเข้า -ส่งออกสินค้า ไม่เข้าใจใน
กฎระเบียบและสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง  

3.2.2  ผลการศึกษาประเมินสภาพแวดล้อมภายนอก 
3.2.2.1  โอกาส (Opportunities) 

1)  ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภาคลุ่มแม่น้ า โขง ส่ ง เสริม 
การขยายตัวทางการค้า การลงทุน เพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนร่วมกันในกลุ่มประเทศในอนุภาค
ลุ่มแม่น้ าโขง 

2)  ความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามแดนในอนุภาคลุ่มแม่น้ าโขง  
ช่วยส่งเสริมและอ านวยความสะดวกด้านการขนส่งระหว่างประเทศในอนุภาคลุ่มแม่น้ าโขง 

3)  นโยบายส่งเสริมการค้าชายแดนของรัฐบาลกว่างซี  ปี  2559  
ที่ประกาศอนุญาต ให้สินค้าจาก “ประเทศที่สาม” สามารถน าเข้าผ่านตลาดการค้าชายแดนได้อย่าง
ถูกต้อง ท าให้มีการใช้เส้นทาง R9 ในการขนส่งสินค้าผ่านแดนเพ่ือเชื่อมต่อไปยังจีน  

4)  พิธีสารว่าด้วยข้อก าหนดในการกักกันโรคและตรวจสอบส าหรับ 
การส่งออกและน าเข้าผ่านประเทศที่สามระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน ช่วยให้เกิด
ความเชื่อมั่นในคุณภาพผลไม้ไทยที่ส่งออกไปจีน 

5)  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติของจีน ฉบับที่ 14 ให้
ความส าคัญกับความม่ันคงด้านการค้าระหว่างประเทศ  
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6)  การพัฒนาแพลตฟอร์มให้บริการการค้าการลงทุนผ่านระบบ  
e-commerce ของนครหนานหนิง ซึ่งเป็นการขยายตลาดอาเซียนไปด้วยกัน  

7)  การพัฒนาแอปพลิเคชั่นการค้าปลีกผลไม้ที่ชื่อว่า “Freshjn” ที่
ผู้บริโภคสามารถซื้อผลไม้ผ่านสมาร์ทโฟนได้ มีผลต่อการค้าผลไม้ไทยในอนาคต 

8)  นโยบายนครหนานหนิง ของจีน ที่มีแนวทางที่พัฒนาการขนส่งแบบ
บูรณาการ ฟ้ืนฟูการด าเนินงานของการขนส่งสินค้าทางถนนระหว่างหนานหนิง-เวียดนาม-ไทย  

9)  เส้นทาง R9 ยังมีศักยภาพในการรองรับการท าการค้าชายแดนไทย-ลาว 
หรอืเป็นช่องทางการน าเข้าสินค้าอุปโภคจากจีน สู่ตลาดอินโดจีน  

3.2.2.2  อุปสรรค (Threats) 
1)  เส้นทาง R9 ที่ต้องผ่านด่านสะหวันนะเขต ด่านแดนสะหวัน ของลาว 

ยังไม่มีความพร้อมด้านสิ่งอ านวยความสะดวกและสภาพถนนช ารุด 
2)  เส้นทาง R9 มีระยะทางยาวและจุดตรวจหลายด่านทั้งในไทย ลาว 

เวียดนาม จีน ท าให้สินค้าถึงที่หมายช้ากว่าที่ควรจะเป็น  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
บทที ่4  

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 
 
4.1  สรุปผลการศึกษา 

สรุปผลการศึกษา “ความท้าทายการใช้ประโยชน์ของเส้นทาง R9 ในการขนส่งผลไม้ไทยไปจีน” 
จากการการศึกษาจากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการขนส่งผลไม้ไทยไปจีน และการวิเคราะห์ SWOT 
Matrix Analysis ซึ่งเป็นการศึกษาศักยภาพของการใช้ประโยชน์จากเส้นทาง R9 และแนวทางการพัฒนา
เส้นทาง R9 ให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ  

4.1.1  สรุปศักยภาพการใช้ประโยชน์จากเส้นทาง R9  
เส้นทาง R9 เป็นเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจสายตะวันออก-ตะวันตก (EWEC) เป็น

โครงการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภาคลุ่มแม่น้ าโขง (GMS) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ส่งเสริมให้เกิดการขยายตัวทางการค้า การลงทุนอุตสาหกรรม การเกษตร และบริการ ยกระดับ 
ความเป็นอยู่ของประชาชนในอนุภาคลุ่มแม่น้ าโขง และเมื่อมีการเจรจาข้อตกลงพิธีสารว่าด้วย
ข้อก าหนดในการกักกันโรคและตรวจสอบส าหรับการส่งออกและน าเข้าผลไม้ผ่านประเทศที่สาม
ระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน ปี 2552 ผ่านเส้นทาง R9 ส่งผลให้เส้นทาง R9 
ได้รับนิยมใช้เป็นเส้นทางหลักในการขนส่งผลไม้ไทยไปยังด่านโหย่วอ้ีกว่าน มณฑลกว่างซี จึงท าให้เกิด
สภาพความแออัดของรถบรรทุกบริเวณหน้าด่าน ประกอบกับสภาพถนนที่ถูกใช้งานขนส่งสินค้าด้วย
รถบรรทุกหนักและรถตู้คอนเทนเนอร์มาเป็นเวลานาน โดยไม่ได้รับการพัฒนาปรับปรุงโครงสร้าง
พ้ืนฐานอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ความไม่พร้อมในการบริการอ านวยความสะดวกลานยกรถตู้หนัก ณ 
ด่านสะหวันนะเขต ของลาว จึงท าให้ผู้ประกอบการหันไปใช้เส้นทาง R12 หลังจากมีการเปิดใช้สะพาน
มิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 3 จนกระทั่งเมื่อปี 2562 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของไทย เห็นความจ าเป็น
ในการกระจายการขนส่งผลไม้ เพื่อลดความแออัด ณ ด่านมุกดาหาร จึงได้มีการเจรจาข้อตกลงพิธีสาร
ว่าด้วยข้อก าหนดในการกักกันโรคและตรวจสอบส าหรับการส่งออกและน าเข้าผลไม้ผ่านประเทศที่
สามระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน เพ่ิมเติมในเส้นทางบกทุกเส้นทาง ด้วยเหตุนี้ 
ผู้ประกอบการส่งออกผลไม้ไทยส่วนใหญ่ จึงหันไปใช้เส้นทาง R12 ผ่านด่านศุลกากรนครพนม ข้าม
สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 3 เนื่องจากเส้นทาง R12 มีระยะทางที่สั้นกว่าเส้นทาง R9 ประมาณ 
200 กิโลเมตร ท าให้ต้นทุนการขนส่งเส้นทาง R12 น้อยกว่าเส้นทาง R9 เฉลี่ยประมาณ 20,000 บาท
ต่อตู้คอนเทนเนอร์ ส่งผลให้เส้นทาง R9 ได้รับความนิยมในการใช้ขนส่งผลไม้ไทยไปจีนลดลง  
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จากข้อมูลของผู้ประกอบการส่งออกผลไม้ไทยไปจีน เห็นว่าเส้นทาง R9 ยังมี
ศักยภาพที่จะใช้เป็นทางเลือกในการขนส่งผลไม้ไทยไปจีน ด้วยสภาพเส้นทางส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ราบ 
รถบรรทุกขนส่งสามารถใช้ความเร็วได้พอสมควร ความพร้อมของด่านศุลกากรมุกดาหารที่ได้รับการ
พัฒนาในระดับที่ค่อนข้างสมบูรณ์ ทั้งด้านศักยภาพของเจ้าหน้าที่ การบริหารจัดการเพ่ือการส่งออก 
ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น ดังนั้น จึงควรได้รับการพิจารณาปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานที่
จ าเป็น อาทิเช่น สภาพถนน จุดจอดพักรถบรรทุก ลานยกรถตู้หนัก สิ่งอ านวยความสะดวกตลอด
เส้นทาง กฎระเบียบข้อตกลงระหว่างประเทศ รวมถึงระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัย เพ่ือความสะดวก
รวดเร็วในการให้บริการ ผลักดันให้เกิดการใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นเส้นทางทางเลือก
ส าหรับผู้ประกอบการส่งออก รองรับการกระจายความแออัดในการขนส่งผลไม้ไทยไปจีน จากเส้นทาง 
R12 ที่คาดว่าจะมีมากขึ้น และขยายช่องทางการคมนาคมขนส่ง ส่งเสริมการค้าการลงทุน และการ
ท่องเที่ยวระหว่างประเทศ 

เส้นทาง R9 นอกจากการใช้เพ่ือการส่งออกผลไม้ไทยไปจีน ยังมีศักยภาพในการ
รองรับการท าการค้าชายแดนไทย-ลาว เป็นช่องทางการน าเข้าสินค้าอุปโภคจากจีน สู่ตลาดอินโดจีน 
เพ่ือกระจายในพ้ืนที่ตลาดในกรุงเทพ หรือการขนส่งวัตถุดิบที่ใช้ในธุรกิจเกษตรในเขตสะหวันนะเขต 
ของลาว ซึ่งมีนิคมอุตสาหกรรม “สะหวันปาร์ค” เป็นเมืองของธุรกิจการร่วมทุนด้านการเกษตร เช่น 
โรงงานน้ าตาลของบริษัทมิตรผล โรงงานเยื่อกระดาษของจีน ไร่มันส าปะหลัง ไร่อ้อย นอกจากนี้ 
เส้นทาง R9 ยังผ่านเมืองท่องเที่ยวที่มีความสวยงาม ได้แก่ เมืองสะหวันนะเขต ของลาว เมืองดานัง 
เมืองเว้ หรือเมืองฮานอย ของเวียดนาม สามารถใช้บริการรถตู้จากลาวเพ่ือท่องเที่ยวในรูปแบบ One 
day trip หรือ Long day trip ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยได้อีกด้วย 

4.1.2  สรุปข้อมูลสนับสนุนโอกาสการส่งออกผลไม้ไทยไปจีน 
ข้อมูลการศึกษาจากเอกสาร พบว่า จีนมีการจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติจีน ฉบับที่ 14 แผนระยะ 5 ปี (2564-2568) ซึ่งให้ความส าคัญกับการค้าระหว่างประเทศ 
การจัดท าโครงการพัฒนากว่างซี เพ่ือพัฒนาการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของกว่างซี ด้วยการพัฒนา
โครงข่ายการเดินทางในเมืองและชนบท ช่วยอ านวยความสะดวกในการด าเนินการตามความร่วมมือ
ทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง นอกจากนี้ ตลาดเจียงหนาน ในมณฑลกว่างซี ได้ด าเนินการ
ส่งเสริมการค้าผลไม้อาเซียนผ่านช่องทาง e-commerce พัฒนาแอพพลิเคชั่นการค้าปลีกผลไม้ ชื่อ 
Freshjn สั่งซื้อผลไม้ออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟน เป็นช่องทางให้ผู้บริโภคชาวจีนเข้าถึงผลไม้ไทยได้ง่าย
ขึ้น ส่งผลให้ผลไม้ไทยมีแนวโน้มในการส่งออกไปยังตลาดในจีนได้มากข้ึน  

การส่งออกผลไม้ไทยไปจีนจะต้องได้มาตรฐานการผลิต (GAP) และมาตรฐาน  
โรงคัดบรรจุ (GMP) ตามเงื่อนไขการส่งออก-น าเข้า ผลไม้สดไทยไปจีนผ่านประเทศที่สาม โดยเฉพาะ
ผลไม้ที่ได้รับความนิยมจากผู้บริโภคชาวจีน คือ ทุเรียน ล าไย มังคุด ซึ่งต้องได้รับมาตรฐานการผลิต
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จากสวน และโรงคัดบรรจุ ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนและประกาศโดยกรมวิชาการเกษตร และกระทรวง
ศุลกากรจีน (General Administration of Customs of China: GACC) แล้วเท่านั้น ดังนั้น กระทรวง 
เกษตรและสหกรณ์ของไทย โดยกรมส่งเสริมการเกษตร จึงได้จัดท าแผนบริหารจัดการไม้ผลคุณภาพ 
และก าหนดแนวทางการพัฒนาศักยภาพการผลิตผลไม้ให้ได้มาตรฐานตรงตามความต้องการของ
ผู้บริโภคชาวจีน เพ่ือเป็นการว่ายืนยันผลไม้จากไทยมีคุณภาพและประสิทธิภาพได้รับการรับรอง
มาตรฐาน จะช่วยเสริมหนุนให้ผลไม้ไทยมีโอกาสในการส่งออกเพ่ือรองรับความต้องการของผู้บริโภค
ชาวจีนได้มากขึ้นในอนาคต 

 
4.2  ข้อเสนอแนะ 

จากข้อมูลการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการส่งออกผลไม้ผ่านเส้นทาง R9 ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ต่อการพัฒนาเส้นทาง R9 และจากผลการวิเคราะห์ข้อมูล SWOT Matrix จึงเป็นที่มาของแนวทาง 
การพัฒนาเส้นทาง R9 ให้เกิดการใช้ประโยชน์ในการขนส่งและบริการอย่างมีประสิทธิภาพ  

4.2.1  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
4.2.1.1  ผลักดันให้เกิดการติดตามประเมินผลการใช้ประโยชน์จากโครงการพ้ืนที่

เศรษฐกิจในอนุภาคลุ่มแม่น้ าโขง ให้ได้รับความส าคัญบรรจุเป็นวาระในการหารือทุกระดับที่เกี่ยวข้อง 
ทั้งระดับการเมืองและระดับปฏิบัติ เพ่ือให้โครงสร้างพ้ืนฐานที่เป็นหัวใจหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของอนุภาคลุ่มแม่น้ าโขง ได้รับการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพในการใช้ประโยชน์อย่างจริงจังและ
ต่อเนื่อง 

4.2.1.2  ผลักดันนโยบายด้านธุรกิจการลงทุนและการท่องเที่ยวในอนุภาคลุ่ม
แม่น้ าโขง ผ่านเวทีการประชุมในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศในกลุ่มภูมิภาค เพ่ือกระตุ้นการมี
ส่วนร่วมของภาครัฐและเอกชนให้เกิดการพัฒนาทางด้านธุรกิจระหว่างประเทศ และการท่องเที่ยว
ผ่านเส้นทาง R9 อันจะน าไปสู่ผลประโยชน์ที่ได้รับร่วมกัน 

4.2.1.3  ผลักดันให้เกิดการขับเคลื่อนความร่วมมือด้านดิจิทัล การตลาดและ
การค้าออนไลน์ เพ่ือเชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจในอนุภาคลุ่มแม่น้ าโขงอย่างไร้ขีดจ ากัดในยุคโลกาภิวัตน์ 

4.2.2  ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
4.2.2.1  การสร้างความร่วมมือในการพัฒนาเส้นทาง R9 ในส่วนที่ไม่สมบูรณ์ หรือ

เป็นปัญหาอุปสรรคในการเดินทางขนส่งผ่านแดน โดยเฉพาะเส้นทางในเขตสะหวันนะเขต ของลาว  
ที่มีถนนในบางช่วงช ารุด และตามแนวชายแดนเวียดนามที่ เป็นเขาสูงชัน โดยเจรจาความตกลง 
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภาคลุ่มแม่น้ าโขง เพ่ือร่วมลงทุนในการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ใน
เส้นทาง R9 อ านวยความสะดวกทางการค้า การท่องเที่ยว และธุรกิจร่วมทุนให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น พร้อมทั้งมีการขยายเส้นทางจาก 2 ช่องจารจร เป็น 4 ช่องจราจร ตลอดเส้นทาง  
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4.2.2.2  การพัฒนาอุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวก ตลอดเส้นทางการขนส่ง 
R9 เช่น มีลานยกรถตู้หนัก เพ่ือให้บริการเปลี่ยนหัวรถลากตู้คอนเทรนเนอร์ ติดตั้งเครื่องหมายน าทาง 
ติดตั้งป้ายจราจร สัญญาณจราจรที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบข้อมูลข่าวสารการเดินทาง  ระบบ
แนะน าเส้นทาง สภาพถนน และสภาพการจราจร เป็นต้น 

4.2.2.3  ปรับปรุงกฎระเบียบและข้อตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามแดนในอนุภาคลุ่ม
แม่น้ าโขง ที่ยังไม่สามารถบังคับใช้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เช่น การก าหนดน้ าหนักรถบรรทุกสินค้า 
เอกสารการขนส่งสินค้า เวลาเปิด-ปิดด่าน และระเบียบที่ท าให้เกิดความล่าช้าในการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานของประเทศสมาชิก 

4.2.2.4  การร่วมพัฒนาระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ประกอบการน าเข้า-ส่งออก 
ที่มีประสิทธิภาพสูง เชื่อมโยงกับระบบของประเทศใน GMS เพ่ือลดความซ้ าซ้อนของเอกสารใน
รูปแบบกระดาษ และพัฒนาการให้บริการ ณ จุดเดียว (one stop service) เพ่ิมความถูกต้องแม่นย า 
และสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ โดยด าเนินการน าร่อง ณ ด่านศุลกากรมุกดาหาร ซึ่งมีศักยภาพสูง 
เพ่ือสร้างเป็นต้นแบบ และขยายผลสู่ด่านศุลกากรอื่น ๆ ต่อไป 

4.2.2.5  ภาครัฐและเอกชนควรร่วมหารือเพ่ือหาวิธีการลดต้นทุนค่าขนส่งทางบก 
ผ่านเส้นทาง R9 โดยอาจพิจารณาปรับลดในส่วนของต้นทุนผันแปร เช่น ลดขั้นตอนในระบบขนส่ง
ข้ามแดน เพ่ือเป็นทางเลือกส าหรับผู้ประกอบการเลือกใช้ประโยชน์จากเส้นทาง R9  

4.2.2.6  พัฒนาความร่วมมือกับตลาดเจียงหนาน นครหนานหนิง ในการต่อยอด
และพัฒนาแอบพลิเคชัน “Freshjn” การจ าหน่ายผลไม้ออนไลน์ร่วมกันผ่านมือถือระหว่างไทยและจีน
พร้อมกับการสร้างการรับรู้และสร้างภาพลักษณ์ผลไม้ไทยให้เป็นที่รู้จักในกลุ่มผู้บริโภคชาวจีน  
ด้วยช่องทางการสื่อสารผ่านระบบดิจิทัล 

4.2.2.7  ส่งเสริมธุรกิจการร่วมทุนระหว่างประเทศในนิคมอุตสาหกรรมสะหวันปาร์ค
ของลาว เพ่ือให้ลาวและกลุ่มประเทศในภูมิภาค ตระหนักถึงผลประโยชน์ที่จะได้รับร่วมกัน และให้
ความส าคัญของการร่วมพัฒนาเส้นทาง R9  

4.2.2.8  ส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวระหว่างประเทศตามแนวเส้นทาง R9 ซึ่งเป็น
เส้นทางที่ผ่านเมืองและแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสวยงามในหลายประเทศ เช่น สะหวันนะเขต ของลาว  
เว้ ดานัง ของเวียดนาม เพ่ือดึงดูดให้กลุ่มประเทศในภูมิภาค โดยเฉพาะ จีนตอนใต้ เวียดนาม ลาว 
และไทย ให้ความส าคัญและให้ความร่วมมือในการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ในเส้นทาง R9 ทั้งด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน การอ านวยความสะดวกรวดเร็วในด้านเอกสารข้ามแดน ณ ด่านศุลกากรของแต่ละ
ประเทศ ให้กับนักท่องเที่ยวหรือกรุ๊ปทัวร์ ทั้งจากจีนตอนใต้ เวียดนาม ลาว และไทย 
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 กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
พ.ศ. 2564  ผู้อ านวยการเฉพาะด้าน (วิชาการส่งเสริมการเกษตร) ระดับสูง  
 ผู้อ านวยการกองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร  
 กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

 
 
 


