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ธุรกิจเกษตรการคาชายแดนไทย- ลาว: รูปแบบการพัฒนาความเปนภาคีหุนสวนทาง
เศรษฐกิจและสังคมอยางยั่งยืนโดยองคกรชุมชนทองถิ่น1 

 

 ยุภาพร ศิริบัติ2บุศรา  ลิ้มนิรันดรกุล2,3 และ พฤกษ ยิบมนัตะสิริ2  
 

บทคัดยอ 
การคาชายแดนทวีความสําคัญตอระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย ซึ่งมีความจําเปนตองพึ่งพาความ

ไดเปรียบของประเทศเพื่อนบานในเชิงปจจัยการผลิต ดังนั้นการคาชายแดนเปนอีกชองทางที่สําคัญในการ
แลกเปล่ียน กระจายสินคาและปจจัยการผลิตทางเกษตรระหวางสองประเทศตามแนวชายแดน งานวิจัยนี้มี
วัตถุประสงคเพื่อศึกษารูปแบบการดําเนินงานและการบริหารองคกรธุรกิจเกษตรการคาชายแดนโดยชุมชนทองถิ่น 
โดยวิธีการศึกษาแบบมีสวนรวม การสํารวจรูปแบบการจัดการ การประชุมกลุมยอยเกษตรกร การสัมภาษณ
เกษตรกรรายครัวเรือนและการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ จากกรณีศึกษาการคาชายแดนไทย-ลาว 
ณ จุดผอนปรนกิ่วหก บานฮวก ต.ภูซาง อ.ภูซาง จ.พะเยา ของประเทศไทย และแขวงไชยะบุรีของประเทศลาว  

การศึกษาพบวาการคาชายแดนไดกอใหเกิดการพัฒนาเครือขายดานองคกรระหวางเกษตรกรผูผลิต 
ผูประกอบการ และผูบริโภค เพื่อขับเคลื่อนและสรางความเปนหุนสวนทางเศรษฐกิจและสังคมอยางเปนธรรมและ
ยั่งยืน ทั้งนี้เกษตรกร   บานฮวกไดรวมกลุมเพื่อดําเนินธุรกิจเกษตรการคาชายแดนไทย-ลาว มีการสรางขอตกลง
กติกาภายในกลุมสมาชิก การแบงหนาที่ความรับผิดชอบ และการปนผลตามกติกาของกลุม โดยกลุมใหความสําคัญ
กับการพึ่งพาซึ่งกันดานการคาการลงทุนระหวางสมาชิกในกลุมเองและผูประกอบการฝงลาว โดยกลุมการคา
ชายแดนของเกษตรกรบานฮวกนั้นไดเขาไปลงทุนในลาวตามนโยบายสงเสริมการทําเกษตรพันธะสัญญา ทําการ
ปลูกพืชเกษตรและนําเขาสินคาเกษตร อาทิเชน ขาวโพดเลี้ยงสัตว ถั่วลิสง ลูกเดือย ฯลฯ ในขณะเดียวกัน
ผูประกอบการในเขตแขวงไชยะบุรีเองก็มีการนําเขาสินคาวัสดุการเกษตรจากฝงไทย อาทิเชน เครื่องจักรกล
การเกษตร ปุย และวัสดุการเกษตรอื่น ๆ ซึ่งมูลคาการคาขายระหวางชายแดนโดยผานจุดผอนปรนกิ่วหกมีมูลคา
ประมาณเดือนละ 20-30 ลานบาท กอใหเกิดผลทางเศรษฐกิจระดับครัวเรือนของเกษตรกรชายขอบ ดังนั้น
ความสําเร็จและความยั่งยืนของการคาชายแดนโดยองคกรชุมชนนั้นควรคํานึงรูปแบบการดําเนินและกลไกในการ
บริหารจัดการองคกร สมรรถนะและความสัมพันธของสมาชิกในกลุม รวมถึงกฎระเบียบและการจัดการของระหวาง
หนวยงานของภาครัฐของทั้งสองประเทศที่จะสนับสนุนใหเกิดธุรกิจเกษตรการคาชายแดนเพื่อความเปนธรรมและ
ยั่งยืน 

 
คําสําคัญ :  ธุรกิจการคาชายแดน รูปแบบการดําเนินงาน องคกรชุมชนทองถิ่น เกษตรพันธะสัญญา  
 
                                                 
1 เปนสวนหนึ่งของโครงการวิจัย“การจัดการธุรกิจเกษตรชายแดนไทย-ลาวโดยองคกรชุมชนทองถิ่น กรณีศึกษาชุมชนบานฮวก จังหวัด
พะเยา” 
2 ศูนยวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม, เชียงใหม 50200 
3 ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและสงเสริมเผยแพรการเกษตร คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม, เชียงใหม 50200 
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บทนํา 
 การคาชายแดน เปนสวนหนึ่งของการคาระหวางประเทศที่มีความสําคัญ มีบทบาทในการพึ่งพิงความ
ไดเปรียบของประเทศเพื่อนบานในเชิงปจจัยการผลิต โดยการแลกเปลี่ยน กระจายสินคาและปจจัยการผลิตทาง
เกษตรระหวางสองประเทศตามแนวชายแดน จากสภาพที่ตั้งทางภูมิศาสตรของจังหวัดพะเยา ซึ่งมีอาณาเขตติดตอ
กับประเทศเพื่อนบานคือ ประเทศลาว ณ จุดผอนปรนกิ่วหกบานฮวก ต. ภูซาง อ. ภูซาง จ. พะเยา สําหรับอัตราการ
พึ่งพิงกันและกันสําหรับเกษตรกรในพื้นที่ชายแดนของทั้งสองประเทศไดเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ โดยในรอบ 3-4 ที่ผานมา
อัตราการเพิ่มขึ้นในการคาขายแลกเปลี่ยนสินคาระหวางเกษตรกรในพื้นที่จุดผอนปรนกิ่วหกบานฮวกไดเพิ่มขึ้น
เรื่อยๆ 
 ในพื้นที่ชุมชนชายขอบ โดยสวนใหญแลวเกษตรกรรายยอยในพื้นที่เปนผูดําเนินการกิจกรรมการผลิตทาง
การเกษตร การตลาดสินคาเกษตร  นับตั้งแตป1980 เปนตนมาองคกรผูผลิตทั่วโลกตองเผชิญกับผลของกระแส
การคาแบบเสรีในระบบเศรษฐกิจ (ODI, 2001) เศรษฐกิจการเกษตรก็เชนเดียวกัน ราคาผลผลิตตกต่ํา ถึงแมในสวน
เกษตรกรผูผลิตนั้นมีอุปทานในการพยายามเพิ่มหวงโซมูลคาที่ซับซอนมากขึ้น แตที่ผานมาพบวาผูประกอบธุรกิจ
การเกษตรที่ดําเนินกิจกรรมเปนรายบุคคลก็จะขาดอํานาจการตอรองดานการตลาดเพื่อการสนับสนุนทางดาน
นโยบายที่มีผลกระทบตอตัวเกษตรกรผูประกอบการเอง (ASSAMSFAC, 2009) เมื่อเปนเชนนั้นแลวเพื่อความอยู
รอดและความยั่งยืนในวิถีการดํารงตามทรัพยากรที่เอื้ออํานวย การรวมกลุมจัดตั้งเปนองคกรหรือเพื่อบรรลุ
วัตถุประสงคของเขาถึงตลาด (marketplace) และการคาที่เปนธรรมเพื่อเกษตรกรรายยอย (“fair play for small 
farmer.”) จึงเกิดขึ้น  
 ดังนั้นในยุคโลกาภิวัตน (globalization) ดังเชนทุกวันนี้ การตระหนักและเห็นความสําคัญในการรวมกลุม
ของเกษตรกร (marginal farmer) ไมวาจะเปนบทบาทผูผลิต ผูคา ผูประกอบการจึงเกิดขึ้น   เชนเดียวกับกลุม
เกษตรกรผูประกอบการคาชายแดนบานฮวกที่มีการเปลี่ยนแปลงดวยการขับเคลื่อนระบบและรูปแบบการจัดการของ
เกษตรกรอิสระมาเปนการรวมกลุมโดยองคกรชุมชนทองถิ่นอยางเปนทางการในรูปแบบรัฐวิสาหกิจ เพื่อความ
เชื่อมโยงระหวางการผลิตและการตลาด ซึ่งเปนสวนหนึ่งของการจัดการหวงโซอุปทานของสินคาทางเกษตรเพื่อ
ตอบสนองตอระบบการคาเสรีในยุคโลกาภิวัตน  
 
วัตถุประสงคการศึกษา 
 เพื่อศึกษารูปแบบการพัฒนาความเปนภาคีหุนสวนทางเศรษฐกิจและสังคมอยางยั่งยืนโดยองคกร
ชุมชนทองถิ่นบานฮวก ต. ภูซาง อ. ภูซาง จ. พะเยา 
 
วิธีการศึกษา/ วิเคราะห 
 
 พ้ืนที่ศึกษา 
 การศึกษารูปแบบการพัฒนาความเปนภาคีหุนสวนทางเศรษฐกิจและสังคมอยางยั่งยืนโดยองคกรชุมชน
ทองถิ่นไดดําเนินการในพื้นที่บานฮวก ต. ภูซาง อ. ภูซาง จ. พะเยา ซึ่งมีประชากร 139 ครัวเรือน โดยสวนใหญ
ดําเนินกิจกรรมทางการเกษตร  มีการรวมกลุมเพื่อสนับสนุนการสรางหมุนเวียนในหมูบานทั้งหมดจํานวน 17 กลุม
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และกลุมการคาชายแดนเปนกลุมยอยที่จดทะเบียนเปนรัฐวิสาหกิจชุมชนเพื่อลดความเสี่ยงดานราคาของสินคา
เกษตร 
  การสํารวจและเก็บขอมูล/ วิเคราะหขอมูล 

โดยวิธีการศึกษาแบบมีสวนรวม การสํารวจรูปแบบการจัดการ จากกรณีศึกษาการคาชายแดนไทย-ลาว ณ 
จุดผอนปรนกิ่วหก บานฮวก ต.ภูซาง อ.ภูซาง จ.พะเยา ของประเทศไทย ใชการเก็บขอมูลและการวิเคราะหขอมูลเชิง
คุณภาพและเชิงปริมาณ การสัมภาษณเกษตรกรรายครัวเรือน การประชุมกลุมยอยเกษตรกร(focus group) เพื่อ
ศึกษาสภาพเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรผูประกอบธุรกิจการคาเกษตรเพื่อเขาใจสภาพเศรษฐกิจและสังคมของ
เกษตรกร 

 
 แนวคิดในการศึกษา 
  นับตั้งแตป1950 เปนตนมาการคาไดรับการยอมรับใหเปนตัวกลางในยุทธศาสตรการพัฒนาโดยเปนแหลง
เพิ่มอุปสงคในสินคาและเพิ่มรายได (ODI, 2008) การเกษตรไดเปล่ียนจากการผลิตเพื่อยังชีพเปนการผลิตเพื่อ
การคา ในหลายๆประเทศไดมีความพยายามที่ 
 Hellin et al., (2007) กลาววาการรวมกลุมของเกษตรกรนั้นถูกจัดใหเปนปจจัยหลักในการพัฒนาการ
เขาถึงตลาดของเกษตรใหดีขึ้น เชนเดียวกันในเรื่องปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จของการรวมกลุมของเกษตรเพื่อการ
เขาถึงตลาดโดย Stringfellow et al., (1997) ไดระบุถึง 3 ปจจัยหลักที่สําคัญคือ 1) ประสบการณและทักษะของ
สมาชิกกลุมเพื่อการจัดการเชื่อมโยงกิจกรรมตาง ๆ ของกลุม; 2) การทํางานรวมกันเพื่อความเขาใจระหวางสมาชิก
ภายในกลุม; และ 3) ความสําเร็จและแนวทางการตลาดของการจัดการผสมผสานอยางกวางขวางในระบบเศรษฐกิจ 
  
 
ผลการศึกษา 
 
  เมื่อการเกษตรยังคงเปนองคประกอบที่สําคัญตอวิถีชีวิตของเกษตรกรในสังคมชนบท คําวา “เกษตรกร
ผูผลิต” จึงรวมทุกแงสวนของการจัดการทรัพยากรธรรมชาติไมวาจะเปน การผลิตพืช ปศุสัตว ปาไม และการประมง 
ดวยยุทธศาสตรการผลิตเพื่อแกปญหาความยากจนไดกําเนิดการคา 

จากสภาพสิ่งแวดลอมและทรัพยากรที่เอื้ออํานวย การเกษตรและกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการเกษตรยังคง
เปนองคประกอบที่สําคัญตอวิถีชีวิตของกลุมเกษตรกรบานฮวก ผนวกกับนโยบายสงเสริมการทําเกษตรพันธะ
สัญญาทําใหกลุมการคาชายแดนบานฮวกไดเขาไปลงทุนในลาวทําการปลูกพืชเกษตรและนําเขาสินคาเกษตร อาทิ
เชน ขาวโพดเลี้ยงสัตว ถั่วลิสง ลูกเดือย ฯลฯ ในขณะเดียวกันผูประกอบการในเขตแขวงไชยะบุรีเองก็มีการนําเขา
สินคาวัสดุการเกษตรจากฝงไทย อาทิเชน เครื่องจักรกลการเกษตร ปุย และวัสดุการเกษตรอื่น ๆ ซึ่งมูลคาการคาขาย
ระหวางชายแดนโดยผานจุดผอนปรนกิ่วหกมีมูลคาประมาณเดือนละ 20-30 ลานบาท กอใหเกิดผลทางเศรษฐกิจ
ระดับครัวเรือนทางบวกตอครัวเรือนเกษตรกรชายขอบ 
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รูปแบบการพัฒนาความเปนภาคีหุนสวนทางเศรษฐกิจและสังคมอยางยั่งยืน 
 
ภาคีหุนสวนกลุมการคาชายแดนไทย-ลาวบานฮวก 
 

 จุดเริ่มตนของการรวมกลุม (Starting Out on the Right Foot) 
  จากภาวการณขาดทุนจากปญหาการแขงขันทางราคารับซื้อผลผลิตสินคาเกษตรจากเกษตรกร
สปป.ลาวทําใหเกษตรกรราคาผลผลิตตกต่ํา เหตุผลหลักในการรวมกลุมจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนขึ้นในป 2551 จึงเปนไป
เพื่อประโยชนทางดาน; 1) เศรษฐศาสตร 2) ศักยภาพในการใชและจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 3) การตลาด และ 4) 
การรับบริการการสงเสริมเผยแพรการเกษตร  
 
 การสรางผลผลิตที่มีคุณภาพ (Offering a Qulity Product) 
  แมวาการเขาลงทุนในลาวของผูประกอบการนั้นตองผานขั้นตอนการดําเนินงานทางกฎระเบียบ
ตางๆมากมายแตกลุมเกษตรกรผูยังมีความพยายามในการสรางผลผลิตที่มีคุณภาพโดยทําหนาที่เปนผูกระจายและ
สนับสนุนดานความรูและเทคโนโลยีใหแกเกษตรกรชาว สปป.ลาว 
 
 การแบงปนภาระงาน (Sharing the Burden) 
 ภายในกลุมการคาชายแดนไทย-ลาวของชุมชนบานฮวก มีการแบงปน/ กระจายหนาที่การทํางานใหกับ
สมาชิกภายในกลุมตามความถนัดของแตละคน 
   
 การกระจายเงินทุนเพื่อการลงทุน (Capital Infusion)  
 ทางกลุมมีการพยายามเพื่อหาทุนจากแหลงสินเชื่อเพื่อการลงทุนจากหลายแหลงดวยกัน ไมวาจะเปนการ 
ระดมทุนภายในกลุม และจากสถาบันสินเชื่อที่เปนโกดังแหลงขายปลายทาง 
 
  

ภาคีหุนสวนเกษตรกรผูประกอบการของ สปป.ลาว 
 
จากมุมมองของการคาที่เปนธรรมเพื่อความยั่งยืน  รูปแบบการรวมกลุมการคาชายแดนของเกษตรกร

บานฮวกควบคูกับการทําเกษตรพันธะสัญญากับคูคาชาวลาว ไดเอื้อโอกาสและประโยชนอยางมหาศาลในการสราง
ศักยภาพเพื่อลดความยากจนของเกษตรกรรายยอยในเขตไซยะบุรีของสปป.ลาว จากการสัมภาษณเบื้องตนพบวา
อาชีพการเกษตรในเขตไซยะบุรีนั้นดําเนินการโดยบุคคลผูยากจนและสวนใหญแลวตองประสบกับปญหาและ
ขอจํากัดดานเงินลงทุน และขาดความสามารถในการเขาถึงนวัตกรรมทางเทคโนโลยีเพื่อการผลิต การเขาไปลงทุนทํา
การเกษตรพันธะสัญญาของกลุมเกษตรกรบานฮวกดังกลาวขางตนนั้นไดชวยบรรเทาขอจํากัดเบื้องตนของเกษตรกร
รายยอยในแขวงไซยะบุรีไดในระดับหนึ่ง  
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ภาคีหุนสวนภาครัฐบาลผูดําเนินนโยบายเพื่อสนับสนุนของทั้งสองประเทศ 
 

ภาคีหุนสวนภาครัฐบาลผูมีบทบาทสําคัญในดานการดําเนินนโยบายดานการคาเพื่อสนับสนุนความยั่งยืน
ทั้งสองประเทศ 

รูปแบบความชวยเหลือเพื่อความยั่งยืนของการคาชายแดนที่เปนธรรม 
1) นโยบายดานการคาและกฎระเบียบ 
2) การพัฒนาดานนโยบายสนับสนุน 

 
 

 
 

ภาพที่1 รูปแบบการคาธุรกิจเกษตรชายแดนไทย- ลาว โดยองคกรชุมชนทองถิ่น 
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สวนในดานการทําธุรกิจการคาสินคาเกษตรชายแดนของชาวบานฮวกไดกอใหเกิดบริการในหลายรูปแบบ
ที่จําเปนอยางยิ่งในการเขาถึงตลาด (ตารางที่1) 

 
ตารางที่1 บริการที่จัดหาใหสมาชิกในกลุมและเกษตรกรคูคาในลาว 
1. การบริการดานตลาด  

1.1 จัดหาแหลงปจจัยการผลิต 
1.2 จัดสงผลผลิตออกสูตลาด 
  1.3    ขอมูลขาวสารการตลาด 

2. อํานวยความสะดวกตอกิจกรรมการผลิตแบบมีสวนรวม 
3. การบริการดานการเงิน 

  3.1   เงินออม 
  3.2   เงินใหกูเพื่อการลงทุน 
  3.3   สินเชื่อในรูปแบบอื่น ๆ 

4. การบริการดานเทคโนโลยี 
  4.1   การเรียนรูเทคโนโลยีการผลิตใหมๆ 
  4.2   การสงเสริมดานเทคโนโลยี 
  4.3   การวิจัย 

5. การบริการดานการศึกษา 
  5.1  ทักษะดานจัดการธุรกิจ 
  5.2  ขอมูลความรูดานสุขภาพ 

6. การบริการดานสังคม 
  6.1 สุขภาพ และเครือขายปลอดภัย 

7.    สนับสนุนหรือกระตุนใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของนโยบายอยางเหมาะสม (policy 
advocacy) 
8.    การจัดการดานทรัพยสินสาธารณะ เชน น้ํา, ปาไม 

  
 
สรุปและขอเสนอแนะ 
 

  การคาขายระหวางสองภาคีหุนสวนทางธุรกิจขอเสนอแนะของกลุมเกษตรกรบานฮวกมีมากที่สุดคือ 
ตองการใหรัฐบาลมีนโยบายชวยเหลือเรื่องเงินทุน  ระบบสินเชื่อและอุปกรณในการดําเนินงานอยางเพียงพอและ
ตอเนื่อง  
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