
ตามรอยเสนทางเศรษฐกิจไทย-สปป.ลาว-จีน
โอกาสของไทยหรือของใคร?

นายพรีเมศร วุฒิธรเนติรักษ รองผูอํานวยการ
สํานักงานความรวมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบาน 

(องคการมหาชน) สพพ.
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-ความเปนมา:
- คณะรฐัมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการเมื่อวันที่            
5 ม.ีค. 45

- ลงนามสญัญาเงินกูฯ เมื่อวันที่ 9 ต.ค. 45
- ระยะเวลากอสราง :

- เริ่มดําเนินการกอสราง 6 ก.ย. 47
- โครงการแลวเสร็จเดือน ก.พ. 51
- ระยะเวลากอสราง 43 เดือน 

(เดิม 33 เดือน และขยายออกไปอีก 10 เดือน)

โครงการกอสรางเสนทางเชียงราย-คุนหมงิ ผาน สปป. ลาว (R3)
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โครงการกอสรางเสนทางเชียงราย-คุนหมิง 
ผาน สปป. ลาว (R3)

Houay Sai

Boten

- ระยะทางรวมทั้งโครงการประมาณ 228 กม.
- จีน (ดานบอเต็น ถึง บานน้ําลัง แขวงหลวงน้ําทา)
ระยะทาง : 69 กม.
คาใชจาย : 226 ลานหยวน

- ADB (บานน้ําลัง ถงึ บานสอด)
ระยะทาง : 74 กม.
คาใชจาย : 34 ลานเหรียญสหรัฐ

- ไทย (บานสอด ถงึ เมืองหวยทราย แขวงบอแกว)
ระยะทาง : 84 กม.
คาใชจาย : 1,198 ลานบาท

- ผลการศกึษาความเหมาะสมในการกอสรางเสนทาง R3 ของ 
ADB ณ ชวงเวลาทีท่าํการศกึษานั้น ปรากฏวาปริมาณการจราจร
ยังไมมากนัก จึงยังไมจาํเปนทีจ่ะตองสรางสะพานขามแมน้ําโขง



โครงการกอสรางสะพานขามแมน้ําโขงแหงที่ 4 (หวยทราย-เชียงของ)
- ขอตกลงของโครงการ : 25 ตุลาคม 2552 การประชุมสุดยอด 
ผูนําอาเซียน ครั้งที่ 15 ที่ อ.ชะอํา จ.เพชรบุรี 
- ไทยและจีนไดลงนามความตกลงดานการเงินเพื่อกอสราง 
โครงการสะพาน โดยออกคาใชจายในการกอสรางฝายละ
รอยละ 50 สวนคาออกแบบการสรางไทยเปนผูออกทั้งหมด   

- มูลคาโครงการรวมประมาณ 60 ลานดอลลารสหรัฐ 
- โครงการกอสรางประกอบไปดวย 

1. สะพานมิตรภาพไทย-ลาวแหงที่ 4 เชื่อมตอทางหลวง 
หมายเลข 1020 อ.เชียงของ จ.เชียงราย ประเทศไทย ถงึ
เสนทางสาย R3 เมืองหวยทราย แขวงบอแกว สปป.ลาว

2. ถนนเชื่อมตอสะพานทั้งฝงไทยและฝง สปป. ลาว 
3. อาคารดานพรมแดนทั้งฝงไทยและฝง สปป. ลาว 
4. จุดสลับทศิทางการจราจร
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โครงการกอสรางสะพานขามแมน้ําโขงแหงที่ 4 (หวยทราย-เชียงของ)
- ระยะเวลากอสราง :

- เริ่มกอสราง 11 มิ.ย. 2553
- สิ้นสดุสัญญา 10 ธ.ค. 2555
- ระยะเวลากอสราง 30 เดือน

- อุปสรรค : ปญหาการเบิกจายคาดําเนินงานของจีน 
- ความคืบหนา: ณ 30 พ.ย. 2554 ความคืบหนาโครงการ 
26.54% ชากวาแผน 18.60 % คาดวาจะกอสรางเสร็จชา
กวาแผนที่วางไว ประมาณการนาจะแลวเสร็จใน มิ.ย. 2556
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ผลกระทบที่เกดิขึ้นกับสปป. ลาว

การประเมินผลกระทบและผลประโยชน

- ภาคการเกษตรในพื้นที่ภาคเหนือของ      
เปลี่ยนจากการเกษตรแบบยังชพีเปน
การเกษตรเชิงพาณิชย 

- มีการวางแผนการทองเที่ยวและพฒันา
แหลงทองเที่ยวในภาคเหนือของ          
สปป.ลาว

- สถานบันเทิงและสถานที่ทองเที่ยวอื่น ๆ       
มีปริมาณนักทองเที่ยวเพิ่มมากขึ้น โดย
แขวงบอแกวและหลวงน้ําทามีนักทองเที่ยว
เพิ่มขึ้นรอยละ 85 และรอยละ 300 
ตามลําดับ จากป 2547

- เสนทาง R3 มีความสอดคลอง      
กับความตองการ และกรอบ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคม
แหงชาติ ฉบับที่ 6 ของ สปป.ลาว

- ประหยัดระยะเวลาในการเดินทาง

- ตนทุนในการคมนาคมและขนสง 
สําหรับผูโดยสารและสินคาลดลง

- การคาชายแดนระหวาง สปป.ลาว 
และไทย และระหวาง สปป.ลาว 
และจีน มีการขยายตัวเพิ่มขึ้น

- ประชาชนเขาถึงบริการสาธารณะ
ไดงาย
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การประเมินผลกระทบและผลประโยชน

- สรางความสัมพันธอันดีระหวาง
ไทยและ สปป.ลาว 

- พัฒนาความรวมมือระดับทองถิ่น 
- การลงทุนโดยตรงขยายตัวเพิ่มขึ้น
- การคาชายแดนที่ดานเชียงของมี
ปริมาณเพิ่มมากขึ้นจากป 2550
ถงึป 2553 ถงึรอยละ 230

- ดานการเกษตร มกีารลงทุนดาน   
การปลูกปาลมน้ํามันที่แขวงบอแกว

- ดานการทองเที่ยว นักลงทุน
ตางชาติเดินทางผานอําเภอเชียงของ 
จังหวัดเชียงรายมากขึ้น

ผลกระทบที่เกดิขึ้นกับไทย
- สรางความสัมพันธอันดีระหวาง
จีนและ สปป.ลาว 

- เศรษฐกิจมีการขยายตัว
โดยเฉพาะการคาชายแดน

- นักลงทุนภายหลังการเปด
เสนทาง R3 เปนนักลงทุนที่มา
จากจีนถึงรอยละ 70 โดยเปน
ธุรกิจเกี่ยวกับบันเทิง เหมืองแร 
เกษตรกรรม โรงงานประกอบ
รถจักรยานยนต เปนตน

- การอพยพยายถิ่นของชาวจีนมา
ตั้งถิ่นฐานอยูในแขวงหลวงน้ําทา
และบอแกว

ผลกระทบที่เกดิขึ้นกับจีน
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ผลกระทบทางดานเศรษฐกจิ
บริษัท เมือง ประเภทธุรกิจ มูลคาการลงทุน (USD) ปที่อนุมัติ ประเทศที่ลงทุน

Golden Boten City Group Co.Ltd. น้ําทา คาสิโนและโรงแรม NA 2547 จีน

Lao China Oriental Minerals Development Co.,Ltd. ลอง เหมืองแรทองแดง NA 2548 จีน

บริษัท ผลิตภัณฑชีวศาสตรหยุนหนัน จาํกัด สิง/เวียงพูคา เกษตรกรรม 3,000,000 2548 จีน

บริษัท เคจี สตีล จํากดั น้ําทา โรงงานผลิตเหล็ก NA 2550 จีน

Vinacomin Co.,Ltd. เวียงพูคา เหมืองแรลิกไนต NA 2552 เวียดนาม

Honshun Zongshen Motorbike หวยทราย ผลิตรถจักรยานยนต NA 2547 จีน

Buhae Industry หวยทราย เหมืองแร 6,000,000 2547 เกาหลี

Jialing Motor  Co.,Ltd. หวยทราย โรงงานจักรยานยนต NA 2551 จีน

Chafong Mining Company ผาอุดม เหมืองทองคํา NA 2551 จีน

Dognyukham Group Company ตนผึ้ง คาสิโน และโรงแรม 86,000,000 2551 จีน

AAC Green City Laos หวยทราย คาสิโน และโรงแรม 40,000,000 2551 ไทย/เกาหลี

Nam Ngone Hydropower Company หวยทราย ไฟฟาพลังน้าํ 4,500,000 2552 ฮองกง

ที่มา : แผนกแผนการและลงทุนแขวงบอแกว และแผนกแผนการและลงทุนแขวงหลวงน้าํทา 2553
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ขอสรุป

- เสนทาง R3 กอใหเกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจทางดานการคา การลงทนุ การผลิต และ       
ความรวมมือทางเศรษฐกิจระหวางประเทศ จีน ลาว และไทย เพิ่มมากขึ้น

เสนทาง R
3 - ถือเปนเสนทางยุทธศาสตรทีส่ําคัญทัง้ทาง             

ดานการเมือง และเศรษฐกิจของ สปป.ลาว 

- สามารถตอบสนองตอแผนพัฒนาแหงชาติ                
ที่ตองการเปลี่ยนประเทศจาก land lock เปน 
land link

- เสนทางคมนาคมที่เชื่อมโยงทุกภาคสวนของลาว         
เขาดวยกัน และขณะเดียวกันก็สามารถเชื่อมลาว     
กับประเทศเพื่อนบาน

ไทย

จีน

ลาว



11

ขอเสนอแนะดานเศรษฐกิจ

- การเรงรดัการกอสรางสะพานขาม
แมน้ําโขงใหเสรจ็ภายในระยะเวลา      
ที่กําหนด และพัฒนาโครงสราง
พื้นฐานที่จะเชื่อมโยงการคมนาคม
ขนสงที่สะดวก และรวดเร็ว 
ตอเนื่องไปภายในประเทศ  จะชวย
สงเสริมการขยายตัวทางเศรษฐกิจ  
และสรางมูลคาเพิ่มของเสน R3 

- พัฒนาความรวมมือ
ทางดานธุรกิจทองเที่ยว
ระหวางไทย ลาว และ
จีน และรวมถึงการ
อาํนวยความสะดวก
ของนักทองเทีย่ว
ระหวางชายแดน

- เรงรดัการอาํนวย     
ความสะดวกเรือ่งสินคา
ผานแดน

- ควรมีการพัฒนาความ
รวมมือเพื่อให
รถบรรทุกของไทยและ
จีน วิง่เขาไปในลาวได 
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ขอเสนอแนะดานเศรษฐกิจ

- พัฒนาโครงขายการคมนาคม       
ใหสมบูรณเพิ่มมากขึ้น

- ควรมีการวางแผนและพัฒนาเมือง
ชายแดนของไทย เชน เชียงของ 
เพื่อรองรับการการเปลี่ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจและสังคมที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคต โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งหลังจากสะพานขามแมน้ําโขง
เสร็จสิน้ลง

- สงเสริมการลงทุนของนัก
ลงทุนไทยในเขต สปป. 
ลาว ใหเพิ่มมากขึ้น โดย
รัฐบาลมีมาตรการให
ความชวยเหลือที่ชัดเจน 
โดยมีโอกาสการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจในหลาย
ธุรกิจ เชนการลงทุนใน
ธุรกิจการเกษตร  การ
ทองเที่ยว  โรงพยาบาล 
เปนตน
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www.neda.or.th
Neighbouring Countries Economic Development Cooperation Agency

(Public organization) (NEDA)
Suntowers Bldg. A 14 Fl., 123 Vibhavadi-Rangsit Rd., Bangkok 10900 

TEL. (662) 617-7676 FAX (662) 617-7683-84   
www.facebook.com/neda2548   http://twitter.com/nedapr


