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พืน้ ทีต่ าบลภูซางมีเขตติดต่อกับ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวทางทิศตะวันออก ทาการ
ค้าขายสินค้าอุปโภคบริโภค และติดต่อสื่อสารกัน มีศกั ยภาพในการแข่งขัน ทางการค้า การลงทุน สามารถ
เชื่อมโยงกับ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จีนตอนใต้ และเวียดนามและเป็ นประตูการค้าไปสู่อนิ โด
จีน ตาบลบ้านฮวกพืน้ ทีส่ ว่ นใหญ่เป็ นหุบเขาเหมาะสาหรับทาการเกษตร ชาวบ้านทาการเกษตรไว้เพื่อกินเพื่อ
ใช้ ไม่เน้นในเชิงธุรกิจ สาหรับการลงทุน เนื่องด้วยภูมปิ ระเทศเป็ นภูเขาประกอบกับพื้นที่มจี านวนจากัด
ชาวบ้านในพื้นที่ต้องไปทาการลงทุนปลูก พืชผลทางการเกษตรที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน การ
ลงทุนในพืน้ ทีม่ กี ารพัฒนาระบบโลจิสติกส์เพื่อรองรับด้านการค้าและการลงทุน สนับสนุนการยกระดับคุณภาพ
มาตรฐานสิน ค้ า เกษตร เชื่อ มโยงด้ า นการค้ า และการลงทุ น กับ ประเทศเพื่อ นบ้ า น พัฒ นาศัก ยภาพ
ผูป้ ระกอบการให้พร้อมรองรับการเปลีย่ นแปลงในระบบตลาดการค้าเสรี
คาสาคัญ: สินค้าเกษตร, การลงทุน, จุดผ่อนปรนชายแดนบ้านฮวก

Abstract
The area of Phu Sang Sub-district has the connecting area with the Lao People's
Democratic Republic in the east, trading using and consuming products and mutual communication.
It has potential of commercial and investment competition. It can link to the Lao People's Democratic
Republic, Southern China, and Vietnam. It is also the commercial door to the Indochina,, Ban Huak
Sub-district. Most areas are valleys appropriate for agriculture. The villagers do agriculture for eating


อาจารย์ประจามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครลาปาง

and use, not focusing on business and investment. Due to the landscape of mountain and limited
area, the villagers in the area need to invest in planting agricultural products in the Lao People's
Democratic Republic. The investments in the area are developing the logistic system to cover
commerce and investment and supporting enhancement of agricultural product standard quality
level, connecting commerce and investment with the neighboring country, developing potential of
entrepreneurs to be available for the change in the Free Trade market system.
Key words: agricultural products, investment, temporarily checkpoint of Ban Huak

บทนา
การก้า วเข้า สู่ร ะบบเศรษฐกิจ ใหม่ใ นสหัสวรรษนี้ ระบบการค้า โลกได้มีการพัฒนาการปรับตัว
1
เปลี่ย นเป็ น ระบบสงครามเศรษฐกิจที่เกิดการแข่งขันกันระหว่า งประเทศต่ างๆ ทัวโลก
่
ปั จ จุบนั ได้เข้า สู่
ประชาคมอาเซียนเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ทีผ่ ่านมา โดยให้มกี ารเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุน
แรงงานฝีมอื อย่างเสรีรวมทัง้ สร้างความร่วมมือในด้านต่างๆ ซึง่ คล้ายคลึงกับสหภาพยุโรปทีร่ วมกลุ่มกันเพื่อ
สร้า งเสถีย รภาพทัง้ ด้า นการเมือ ง เศรษฐกิจ และสัง คม ประเทศที่เ ข้า ร่ ว มเป็ น สมาชิก ต้อ งปฏิบ ัติต าม
ข้อกาหนดทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการรักษาวินัยทางการเงินการคลัง รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจที่
กาหนดโดยสหภาพยุโรป มาตรฐานดังกล่าวทาให้ประเทศที่มรี ะดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่ตกต่ าระบบ
ราชการและการบริหารจัดการประเทศทีล่ า้ หลังกว่าประเทศสมาชิกอื่นๆ ต้องประสบกับอุปสรรคในการปรับตัว
ของประเทศอยู่โดยตลอด แม้การพัฒนาสู่การรวมกลุ่มเป็ นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะมีแนวทางการ
พัฒนาทีช่ ดั เจน แต่การทีป่ ระเทศสมาชิกทีย่ งั คงเป็ นคู่แข่งทางการค้ามากกว่าทีจ่ ะเป็ นคู่คา้ และการให้ความ
ร่วมมือ อย่ างเต็ม ที่ย ังคงประสบปั ญหาอาจส่งผลกระทบต่ อ ประเทศสมาชิก อาทิเ ช่น สินค้า ของประเทศ
อาเซียน เข้าสู่ตลาดได้โดยไม่มภี าระภาษี ทาให้ผปู้ ระกอบการต้องแข่งขันมากขึน้ ในด้านการลงทุน หาก
ประเทศใดไม่มกี ารพัฒนาปั จจัยพืน้ ฐาน ประสิทธิภาพการผลิต ของแรงงาน และไม่มกี ารปรับปรุงกฎระเบียบ
กฎหมายให้มคี วามทันสมัย อาจทาให้มกี ารย้ายฐานการผลิตจากประเทศหนึ่งไปยังประเทศอื่นๆ ใน ASEAN
2
ทีเ่ หมาะสมกว่า ประเทศไทยซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกับหลายประเทศ เช่น พม่า สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว กัมพูชา และมาเลเซียเขตติดต่อเหล่านี้มกี ารค้าชายแดนเกิดขึน้ มากมายแต่ละพื้นทีก่ ม็ ปี ั ญหาที่
แตกต่างกันไป อาทิเช่น เขตพืน้ ทีต่ ดิ ต่อกับประเทศกัมพูชา ต้องพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐานเพื่อเอือ้ ต่อการ
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รุ่งเรือง ลิม้ ชูปฏิภาณ์, การสร้างศักยภาพ การแข่งขันของประเทศไทย Building Thailand
Competitiveness. กรุงเทพมหานคร: สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จากัด, 2549.; กระทรวงอุตสาหกรรม. ประชาคมเศรษฐกิ จ
อาเซียน (AEC): โอกาสและผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมไทย, ม.ป.ป., สืบค้นเมือ่ วันที่ 16 ธันวาคม 2558.
จาก www.med.cmu.ac.th/library/asean.../Thai_Industry_and_AEC.pdf
2
กระทรวงอุตสาหกรรม, ประชาคมเศรษฐกิ จอาเซี ยน (AEC): โอกาสและผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมไทย,
ม.ป.ป., สืบค้นเมือ่ วันที่ 16 ธันวาคม 2558. จาก www.med.cmu.ac.th/library/asean.../Thai_Industry_and_AEC.pdf

3

ลงทุ น ของภาคเอกชน ส่ ว นเขตติด ต่ อ กับ ประเทศลาว การค้า การลงทุ น การท่ อ งเที่ย ว ประเทศไทย
ได้เปรียบในด้านทีต่ งั ้ สามารถเชื่อมโยงแหล่งผลิต แหล่งทรัยากร ด้วยสภาพทีอ่ านวยจึงทาให้เกิดการพัฒนา
4
ไปสูก่ ารเป็ นประตูการค้าทีจ่ ะเปิ ดไปสูอ่ นิ โดจีน
จังหวัดพะเยามีช ายแดนติดต่ อกับแขวงไชยบุรี สาธารณรัฐประชาธิป ไตยประชาชนลาว รวม
ระยะทางแนวชายแดนติดต่อทัง้ สิน้ ประมาณ 36 กิโลเมตร โดยมีพน้ื ทีต่ ดิ กับ อาเภอเชียงคา 16 กิโลเมตร และ
อาเภอภูซาง 20 กิโลเมตร สภาพพืน้ ทีช่ ายแดนส่วนใหญ่เป็ นภูเขา มีช่องทางธรรมชาติทเ่ี หมาะสมกับการค้า
ชายแดนซึง่ เป็ นช่องทางทีป่ ระชาชนทัง้ สองประเทศใช้เป็ นเส้นทางสัญจรเข้า -ออก คือ "กิว่ หก" บริเวณบ้าน
ฮวก หมู่ท่ี 12 ตาบลภูซาง อาเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ทุกวันที่ 10 และ 30 ของทุกเดือน ประชาชนทัง้ สอง
5
ประเทศจะทาการติดต่อสื่อสารทาการค้าต่อกัน ระหว่างวันที่ 14-15 มกราคม 2555 คณะรัฐมนตรีสญ
ั จร มี
มติทป่ี ระชุมเห็นชอบในการยกระดับ จุดผ่อนปรนบ้านฮวก เป็ นด่านถาวร งบประมาณ 110,000,000 บาท ให้
6
เป็ นจุดผ่านแดนถาวร เนื่องจากได้รบั ความเห็นชอบจากคณะอนุ กรรมการพิจารณาการเปิ ดจุดผ่านแดน
ภายใต้ความรับผิดชอบของสานักงานสภาความมันคงแห่
่
งชาติ โดยมอบหมายกระทรวงการต่างประเทศ
ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย ประสานสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในการเร่งรัดจัดตัง้ คณะทางาน
ร่วมกันเพื่อดาเนินการเปิ ดจุดผ่านแดนถาวรระหว่างกัน และมอบหมายหน่ วยงานภาครัฐทีเ่ กีย่ วข้องด้านการ
อานวยความสะดวกและการบริหารจัดการบริเวณด่านพรมแดน เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการเป็ นจุดผ่าน
แดนถาวร (คณะรัฐมนตรีสญ
ั จร ณ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 14-15 มกราคม 2555) การบริหารงาน
ยุทธศาสตร์ของจังหวัดเป็ นสิง่ สาคัญอย่างยิง่ ซึง่ จะนาพาองค์กรไปสูก่ ารบรรลุวตั ถุประสงค์ จังหวัดพะเยาได้ทา
ยุทธศาสตร์ในการบริหารงานด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ พัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อสร้างรายได้และขยายโอกาสด้าน
การเกษตร การค้า การลงทุน และการท่องเทีย่ ว สถิตกิ ารค้าชายแดนจังหวัดพะเยาปี 2554 มูลค่าการค้ารวม
183,565,432.45 บาท สินค้าทีน่ าเข้าส่วนใหญ่เป็ นสินค้าเกษตรและสินค้าส่งออกเป็ นจาพวกวัสดุก่อสร้าง และ
7
น้ามันเชือ้ เพลิง
ยุ ท ธศาสตร์ท างเศรษฐกิจ จัง หวัด พะเยาวางแผนเชื่อ มโยงกับ ถนน R3a ถนนคุ น หมิง กรุงเทพมหานคร/ นิคมฯเชียงของ ผลักดันคลังสินค้า 2 จุด หวังใช้พน้ื ทีช่ ายแดนพะเยารับเป็ นทีพ่ กั สินค้าจาก
นิคมฯในอนาคต และสินค้าผ่านแดน ทีจ่ ะส่งออกผ่านจุดผ่อนปรนบ้านฮวก จังหวัดพะเยาพยายามทีจ่ ะผลักดัน
ให้มกี ารพัฒนาเส้นทางจากเชียงของ - เทิง จ.เชียงราย ผ่านเข้ามาทาง อ.ภูซาง - อ.เมืองพะเยา - กรุงเทพฯ
เพื่อ เชื่อมโยงกับแผนพัฒนาการค้าชายแดนไทย – ลาว ทีด่ ่านบ้านฮวก อ.ภูซาง จังหวัดพะเยา ขณะนี้ได้มี
การปรับขยายเส้นทางออกเป็ นการจราจรสี่ช่อ งทางไว้รองรับ ขณะเดียวกันทางจังหวัดยังได้ดาเนินการ
3

ยศวีร์ คงธนจารุอนันต์, จุดผ่านแดนถาวรกับผลที่ มีต่อความมั ่นคงตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา
กรณี ศึกษา การเปิ ดจุดผ่านแดนถาวร บริ เวณช่องจอม อาเภอกาบเชิ ง จังหวัดสุรินทร์. การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, มหาสารคาม, 2552.
4
ธิดากานต์ หวันท๊
่ อก, ผลกระทบจากการเปิ ดประตูส่อู ิ นโดจีน บริ เวณจุดผ่านแดนถาวรบ้านห้วยโก๋น ตาบล
ห้วยโก๋น อาเภอเฉลิ มพระเกียรติ จังหวัดน่ าน วิทยานิพนธ์ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549.
5
สานักงานพาณิชย์จงั หวัดพะเยา, เอกสารประกอบการประชุม คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อ
แก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิ จจังหวัดพะเยา (ครัง้ ที่ 2-6), (พะเยา: กระทรวงพาณิชย์, 2555).
6
สานักงานพาณิชย์จงั หวัดพะเยา, เอกสารประกอบการประชุม คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อ
แก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิ จจังหวัดพะเยา. (ครัง้ ที่ 2), (พะเยา: กระทรวงพาณิชย์, 2559).
7
เรือ่ งเดียวกัน, หน้า 65.

ผลักดันการปรับปรุงเส้นทางชายแดนจากบ้าน ฮวกไปยังปากคอบ ปากแบ่ง แขวงอุดมไชย สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวเชื่อมเข้ากับถนนสาย R3a อีกทางหนึ่ง และได้มกี ารเตรียมความพร้อมชายแดนที่
บ้านฮวก ด้วยการวางผังเฉพาะชุมชนบ้านฮวก โดยเฉพาะจะมีจุดตัง้ ของคลังสินค้าสาหรับรองรับสินค้าจาก
8
ประเทศเพื่อนบ้านทีจ่ ะผ่านเข้ามา วันที่ 22 มีนาคม 2555 สานักงานพาณิชย์จงั หวัดพะเยาได้จดั ประชุม
คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปั ญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดพะเยาวางแผนยกระดับจุดผ่อน
ปรนบ้า นฮวก และสนับ สนุ น กิจ กรรม “สวัสดีก ว๊ า นพะเยา สบายดีห ลวงพระบาง” ซึ่ง มียุ ท ธศาสตร์ท าง
เศรษฐกิจ ได้แก่ การเสริมสร้างความเป็ นหุน้ ส่วนเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของอนุ ภูมภิ าค การขยาย
บทบาทการให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงินและวิชาการแก่ประเทศเพื่อนบ้าน ทีม่ ุ่งเน้นการเชื่อมโยงและ
ผลประโยชน์ ร่ ว มกันในอนุ ภู มิภ าค การสร้า งความมันคงทางด้
่
า นการเงิน และการพัฒ นาองค์ก รให้ก าร
9
ปฏิบตั งิ านมีประสิทธิภาพในระดับมาตรฐานสากล

สภาพลักษณะทัวไปและสภาพตลาดสิ
่
นค้า ณ บริ เวณจุดผ่อนปรนชายแดนบ้านฮวก
บริบทสภาพตลาดสินค้า เน้นในเรื่องของสินค้าเกษตร สาหรับบ้านฮวก หมู่ 12 ทางจังหวัดพะเยาได้
ให้ความสาคัญเป็ นพืน้ ทีพ่ เิ ศษ เนื่องด้วยมีพน้ื ทีต่ ดิ กับสาธารณรัฐประชาธิไตยประชาชนลาว ทุกวันที่ 10 และ
30 มีการเปิ ดตลาดนัดชายแดนเพื่อเป็ นการสนับสนุ นการค้าชายแดนมีประชาชนเข้ามาทาการค้า ประมาณวัน
ละ 600-700 คน ประเภทสินค้าทีข่ ายเป็ นของป่ าหายาก สินค้าพืน้ บ้าน มีทงั ้ ประชาชนชาวลาวและไทยเข้ามา
ซือ้ ขายสินค้า เริม่ ทาการค้าตัง้ แต่ 8.00 น. จนถึง 10.00 น. ผลจากการเปิ ดตลาดนัดทาให้รา้ นค้าในบริเวณนัน้
มียอดจาหน่ ายสินค้าเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชดั เมื่อเทียบกับวันธรรมดาที่ไ ม่ม ีต ลาดนัด ชายแดน ร้านค้าใน
ตาบลภูซางส่วนใหญ่ขายสินค้าประเภทผ้าทอซึ่งตัง้ อยู่บนเส้นทางหลักเศรษฐกิจของจุดผ่อนปรนบ้านฮวก
ทัง้ นี้ รัฐบาลได้ให้ความสาคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมบริเวณพืน้ ทีช่ ายแดน โดยสนับสนุ นการพัฒนา
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านให้สามารถเป็ นประตูเชื่อมโยงสนับสนุ นการประกอบธุรกิจ
การค้า จึงได้มแี ผนการสนับสนุ นเงินทุนทีช่ ดั เจน โดยรัฐบาลปั จจุบนั ได้มมี ติเห็นชอบในการยกระดับจุดผ่อน
ปรนชายแดนบ้านฮวกเป็ นด่านถาวร และได้อ นุ ม ตั ิง บประมาณงวดแรกแล้ว เป็ น เงิน 110 ล้า นบาท โดยมี
การวางแผนเชื่อ มโยงกับ ถนนสาย R3A ถนนคุน หมิง -กรุง เทพมหานคร/นิค มอุต สาหกรรมเชีย งของ
ใช้พ้นื ที่ชายแดนพะเยาเป็ นทีพ่ กั สินค้าจากนิคมอุตสาหกรรมในอนาคต และสินค้าผ่านแดนทีจ่ ะส่งออกผ่านจุด
ผ่อนปรนบ้านฮวก ประกอบกับ ในปี พ.ศ. 2559 ประเทศไทยเข้า สู่ป ระชาคมอาเซีย น การค้า ขายจะเสรี
มากขึน้

ใครเป็ นผูไ้ ด้ประโยชน์เมื่อนักลงทุนเข้ามาในพื้นที่
เมื่อมีนักลงทุนเข้ามมา ย่อมเกิด การมีรายได้ มีการเคลื่อนย้ายสินค้าทางการเกษตรทาให้เกิดการ
จ้างงาน มีการลงทุนซื้อขายสินค้าทางการเกษตรจากนักลงทุนนอกพื้นทีเ่ พิม่ มากขึน้ ขณะเดียวกันการขาย
สินค้าเกษตรของคนในพื้นที่จะได้รบั ผลกระทบด้านลบ กล่าวคือ เกษตรกรไม่สามารถขายผลผลิตได้ง่าย เช่น
ข้าวโพดเลีย้ งสัตว์ ลูกเดือย เนื่องจากไม่สามารถแข่งขันด้านราคานาเข้าจากประเทศลาว เวียดนาม และจีน
8

สานักงานพาณิชย์จงั หวัดพะเยา, เอกสารประกอบการประชุม คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อ
แก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิ จจังหวัดพะเยา. (ครัง้ ที่ 2), (พะเยา: กระทรวงพาณิชย์, 2559).
9
เรือ่ งเดียวกัน, หน้า 87.

ซึง่ มีราคาต่ากว่า ฉะนัน้ ปั ญหาด้านการค้าอาจทวีความรุนแรงมากขึน้ นอกจากนี้ประชาชนชาวลาวใช้ตาบล
ภูซางเป็ นทางผ่านเพื่อนาสินค้าการเกษตรไปขายทีอ่ าเภอเชียงคาทาให้รา้ นค้าในบริเวณสองข้างเส้นทางหลัก
บ้านฮวก-สบบง (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1093) ประกอบกิจการทางการค้า ได้ไม่เต็มที่ ยิง่ ไปกว่านัน้
การปรับเปลีย่ นกฎระเบียบให้ประชาชนชาวลาวเข้ามายังประเทศไทยได้ถึง อาเภอเชีย งคา ทาให้ป ระชาชน
ชาวลาวเลือ กที่จ ะไปอาเภอเชีย งคา เพราะมีโ อกาสซื้อ ขายสินค้าอุปโภคบริโภคทีห่ ลากหลาย และสามารถ
ทาการซือ้ ขายสินค้าโดยไม่ตอ้ งผ่านพ่อค้าคนกลาง โดยอาจจะใช้เวลากับการเดินทางและจ่ายค่ายานพาหนะ
มากขึ้น ผลจากการศึกษายังพบว่า การกาหนดมาตรการยกเว้นภาษีศุล กากรเมื่อซื้อสินค้าเครื่องอุปโภค
บริโ ภคที่ม ีม ูล ค่า ไม่เ กิน 1,000 บาท นับ ว่ า เป็ น มู ลค่ า ที่น้ อ ยเกิน ไป เมื่อ เทีย บกับ การเจริญ เติบ โตทาง
เศรษฐกิจในปั จจุบนั

สิ นค้าที่นาเข้าและส่งออก ณ บริ เวณจุดผ่อนปรนบ้านฮวก
สินค้านาเข้าระหว่างไทย-สปป.ลาว ในปี พ.ศ. 2557-2559 ณ จุดผ่อนปรนชายแดนบ้านฮวก ส่วน
ใหญ่เป็ นไม้แปรรูปและสินค้าเกษตร สามารถสรุปเป็ นตารางได้ ดังนี้

ปี พ.ศ.
2557-2559

รายการสิ นค้านาเข้า
(ภาคการเกษตร 100%)
ไม้
ข้าวโพด น้ามัน
ลูกเดือย
แปรรูป
เลี้ยงสัตว์ เบนซิ น
83.69
14.58
1.73
63.38

รายการสิ นค้าส่งออก
(นอกภาคการเกษตร 100%)
น้ามัน
อุปกรณ์
วัสดุ
เสา
ดีเซล
ไฟฟ้ า
ก่อสร้าง
ไฟฟ้ า
31.35
4.27
0.94
0.06

ตารางที่ 1 สรุปรายการสินค้านาเข้า-ส่งออก ระหว่างประเทศไทย-สปป.ลาว ในปี พ.ศ. 2557-2559
ไม้แปรรูป ลูกเดือย และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ คิดเป็ นร้อยละ 83.69, 14.58 และ 1.73 ตามลาดับ
และสินค้าส่งออกชายแดนไทย-ลาว ณ จุดผ่อนปรนชายแดนบ้านฮวก ส่วนใหญ่เป็ น น้ ามันเบนซิน น้ ามันดีเซล
อุปกรณ์ไฟฟ้ า วัสดุก่อสร้าง และเสาไฟฟ้ า คิดเป็ นร้อยละ 63.38, 31.35, 4.27, 0.94 และ 0.06 ตามลาดับ
การค้าชายแดนขาดดุลทางการค้า
ปี พ.ศ. 2557
ปี พ.ศ. 2558
ปี พ.ศ. 2559
-61,269,462.70 -35,228,232.80
-9,723,781.49

การค้าชายแดนได้ดลุ ทางการค้า
ปี พ.ศ. 2557
ปี พ.ศ. 2558
ปี พ.ศ. 2559
20,353,437.45
25,391,484.56
34,822,104.25

ตารางที่ 2 สถิตกิ ารค้าชายแดนจังหวัดพะเยาผ่านทางจุดผ่อนปรนชายแดนบ้านฮวก ปี พ.ศ. 2557-2559
จากสถิ ติ การค้ า ชายแดนจัง หวัด พะเยาผ่ า นทางจุ ด ผ่ อ นปรนชายแดนบ้ า นฮวก ปี พ.ศ.
2554-2556 พบว่า สามปี แรก พ.ศ. 2557-2559 การค้าชายแดนมีการขาดดุลมาโดยตลอดมีมูลค่า ดังนี้ 61,269,462.70 บาท, -35,228,232.80 บาท, -9,723,781.49 บาท ตามลาดับ สามปี ให้หลัง พ.ศ. 2557-2559
การค้าชายแดนมีการได้ดุลการค้ามีมูลค่า ดังนี้ 20,353,437.45 บาท, 25,391,484.56 บาท, 34,822,104.25
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บาท ตามลาดับ สาหรับน้ ามันเบนซิน น้ ามันดีเซล อุปกรณ์ไฟฟ้ า วัสดุก่อสร้าง เมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
คาดว่ามีผลกระทบเชิงบวก เนื่องจากทาง สปป.ลาว มีความต้องการสูง ประกอบกับในพื้นที่ สปป.ลาว เริม่
มีความเจริญเข้ามาซึง่ มีการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานให้มคี วามทัดเทียมกับประเทศในภูมภิ าคเดียวกัน

“ส่วย” ปัญหาที่รฐั ต้องเร่งแก้ไข
การค้าขายสินค้าส่งออกและนาเข้าในจุดผ่อนปรนชายแดนบ้านฮวก สามารถแบ่งได้ ดังนี้ คือ
การค้านอกระบบทีไ่ ม่ผ่านพิธกี ารทางศุลกากร และการค้าทีผ่ ่านพิธกี ารทางศุลกากร ซึ่งการค้านอกระบบใน
การส่งสิน ค้าออก ทาได้คอื การส่งสินค้า พื้นบ้าน ของป่ า โดยที่พ่อค้า ชาวไทยและชาวลาวมีการตกลงซื้อ
ขายสินค้าที่ชายแดนฝั ง่ ไทย เมื่อตกลงซือ้ ขายสินค้ากันแล้ว พ่อ ค้า ชาวลาวก็นาสิน ค้า ข้า มไปยัง ฝั ง่ สปป.
ลาว โดยไม่ต ้อ งแจ้ง รายการสิน ค้า และเสีย ภาษี ท าให้มีความสะดวกต่ อการค้าขาย แต่ ถ้า เป็ นการส่ ง
สินค้าออกเป็ นจานวนมากๆ ต้องใช้รถบรรทุกนาสินค้าข้ามไปฝั ง่ สปป.ลาว ผูป้ ระกอบการค้าต้องมีการติดต่อ
กับเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ โดยจ่ายเงินใต้โต๊ะให้เจ้าหน้าทีร่ ฐั เพื่ออานวยความสะดวกต่อการขนส่ง ส่วนการค้าทีอ่ ยู่
ในระบบทีถ่ ูก ต้องตามกฎเกณฑ์ข องภาครัฐ ซึ่ง มีก ฎระเบีย บและขัน้ ตอนที่ยุ่ง ยาก การติด ต่ อ สถานที่
ราชการอยู่ห่างไกล ทาให้ไม่สะดวกเสียเวลาในการเดินทาง และต้องเสียภาษีเพื่อการส่งออกสินค้า จึงทาให้
ผู้ประกอบการค้าชายแดนบางรายไม่เ ข้า สู่ร ะบบ ทาให้ภ าครัฐสูญ เสีย ผลประโยชน์ จ ากการเก็บภาษี ดัง
ตัวแทนจากประชาชนกล่าวว่า
“การค้าในหมู่บา้ นต้องปรับตัว ไม่ว่าจะเป็ นสินค้าชนิดไหน ถ้ามีคุณภาพอยู่ทไ่ี หนใครก็ซอ้ื แต่ถ้าเป็ น
สินค้าทีเ่ อามาจากทีอ่ ่นื ก็คงขายไม่ได้เพราะทุกคนย่อมไปหาต้นทุนทีต่ ่ าจากจุดกาเนิดของสินค้านัน้ ๆ ดังนัน้
11
ต้องเชื่อมโยงภาครัฐว่าเข้ามาช่วยเหลือในด้านอะไรได้บา้ ง ในสภาพเมืองชายแดน”
การบริหารจัดการในพื้นทีช่ ายแดนแต่ละจังหวัดมีปัญหาทีแ่ ตกต่างกัน ผูบ้ ริหารระดับสูงของจังหวัด
และในท้องถิ่น ย่อมรู้ถึงสภาพปั ญหาที่แท้จริง แต่กลับไม่มีอานาจในการบริหารงานหรือตัดสินใจเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่นของตน ต้องรออนุ มตั ิจากหน่ วยงานส่วนกลาง ซึ่งสอดคล้องกับตัวแทนจากหน่ วยงานภาครัฐ
กล่าวว่า
“หน่ วยงานในพื้นที่ทาเรื่องเสนอขอจัดสร้างโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อ การค้า การ
12
ลงทุน แต่ ผลที่ได้คือ ความคาดหวังและการรอคอยงบประมาณที่มีในแต่ ละปี ”
ในเมื่อ ผู้บ ริห ารระดับ สูง ของจัง หวัด และในพื้น ที่ไ ม่ม ีอานาจบริห ารจัด การทางด้า น ชายแดน
ของด้วยตนเอง และส่ว นกลางยังไม่ได้ให้การส่งเสริมอย่างจริงจัง กับการพัฒนาพื้นทีช่ ายแดนที่ผ่านมา จึง
ปล่ อ ยให้ภ าคเอกชนเป็ น ผู้ดาเนิ น การเอง ซึ่ง เป็ น การพัฒ นาอย่ า งไร้ทิศ ทาง ขาดการวางระบบที่ดี เอา
ผลประโยชน์ตนเองเป็ นทีต่ งั ้ ขาดการควบคุมจากภาครัฐ ไม่มอี านาจของภาครัฐในการต่อรอง ทาให้มอี ิทธิพล
ในพืน้ ทีเ่ กิดขึน้ เกิดการผูกขาดสินค้า เจ้าหน้าทีภ่ าครัฐมีโอกาสใช้อานาจในทางมิชอบ ในการทุจริตคอรัปชัน่
ดังผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญกล่าวว่า
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ตัวแทนประชาชนทีอ่ ยู่ในพืน้ ทีอ่ ายุ 41 ปี , ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์, 7 พฤศจิกายน 2558.
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“ผูป้ ระกอบการค้าขายทีม่ กี ารส่งออกผ่านด่านนี้ไป สปป.ลาว ต้องยอมรับความเป็ นจริงทีต่ ้องจ่ายส่วย
ในสมัยนี้เขาเรียกว่า สินน้าใจ ให้กบั เจ้าหน้าที่ ซึง่ ผูป้ ระกอบการจะหลีกเลีย่ งไม่ได้ มัน กลายเป็ น ประเพณี ไ ป
13
แล้ว ”
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