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ความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจสังคมและการเมืองในกลุมอนุภาคลุมนํ้าโขง(GMS)กับประชาคม

เศรษฐกิจอาเชี่ยนผลจากการเปดใชสะพานมิตรภาพไทย-ลาวแหงท่ี4จังหวัดเชียงราย 
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ASEAN Economic Community resulting from the Launch of the Fourth Thai-Lao 

Friendship Bridge, Chiang Rai Province. 
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บทคัดยอ 

ความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจของประเทศในกลุมอนุภาคลุมน้ําโขง(GMS)  กับประชาคม

เศรษฐกิจอาเซ่ียนและความคาดหวังของประชาชนตอโครงการเปดใชสะพานมิตรภาพไทย – ลาว 

แหงท่ี 4 เปนการพัฒนาการทางเศรษฐกิจ สังคม  สิ่งแวดลอม ในกลุมสมาชิกอนุภาคลุมน้ําโขง (GMS) 

ตามนโยบายท่ีสรางความเปนเอกภาพของสมาชิกอาเซ่ียนเปนการวิจัยผสมระหวางการวิจัยเชิง

คุณภาพโดยการสัมภาษณเชิงลึกผูบริหารสวนราชการ นักการเมือง นักธุรกิจ ผูนําชุมชน และผูนํา

องคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 26 คนใชหลักเหตุผลเชิงตรรกะ ในการวิเคราะหขอมูล และการ

วิจัยเชิงปริมาณ กลุมตัวอยาง 384 ตัวอยางใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติวิเคราะหขอมูล พบวาความ

เชื่อมโยงทางเศรษฐกิจและความรวมมือของประเทศในกลุมอนุภาคลุมน้ําโขง(GMS)กับประชาคม

เศรษฐกิจอาเซ่ียนมีความเชื่อมโยงซ่ึงกันอยูในระดับมากทุกประเทศตอบรับความต่ืนตัวของการ

เปลี่ยนแปลงในการพัฒนาของทุกๆดาน 

คําสําคัญ: ความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ, สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แหงท่ี 4  
 

Abstract  

Subject of the national economy in the GMS with ASEAN Economic 
Community and expectations of the public towards  the launch of the Fourth Thai-
Lao Friendship Bridge in order for the socio-economy, environment development 
and impact on quality of life and education, international cooperation among 

members of the GMS will affect the citizens of each country under the bridge project 
complying with the ASEAN member countries which have agreed on the construction 
of the Fourth Thai-Lao Bridge.The research was mixed between the qualitative 
research by in-depth interviews of a sample of 26 cases specific 
executives,businessmen, political leaders,community  and local 
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governmentsleadersby means of logical reasoning in the analysis of qualitative data 
and quantitative research.The sample consisted of 384 subjects from the multi-stage 
random sampling and use of statistical data analysis: percentage, arithmetic mean 
and standard deviation.The resulting have shown show that the link of the national 
economy in the GMS with ASEAN Economic Community is in the high level.Every 

country member is aware of the planned economic development in the ASEAN 
Economic Community (AEC)  

Keywords:The Link of Economic, the Fourth Thai-Lao Friendship Bridge 
บทนํา 

โลกไดถูกแปรสภาพจากการเปนดาวพระเคราะหดวงหนึ่งมาเปนสังคมขนาดใหญซ่ึงเปนท่ี
รวมของหนวยการเมืองในสังคมระดับเหนือรัฐ  และระดับใตรัฐลงไปถึงระดับทองถิ่นท่ีสามารถแยก
ยอยตอไปไดอีกมากมายสังคมทุกระดับเหลานี้มีมนุษยเปนตัวแปรสําคัญท่ีสุดท่ีทําใหเกิดความเจริญ 
ความเสื่อม ความรวย ความยากจน ความเปนมิตร ความเปนศัตรู ตลอดไปจนถึงการเกิดความรวมมือ 
ความขัดแยง ความปรองดองสามัคคี สงคราม และสันติภาพ ดังนั้นการทําใหเกิดความเขาใจตอเวที
โลกหมายถึงการศึกษาพฤติกรรมของมนุษยในสังคมโลกดานตางๆ ซ่ึงเปนปจจัยสําคัญใหเกิดความ
เปลี่ยนแปลงหรือความตอเนื่องของภาวการณตางๆ ในโลก (ประทุมพร วัชรเสถียร ,2551)การ
รวมกลุมเพ่ือสรางความสัมพันธท่ีดีและเขมแข็ง ม่ันคงถาวรเพ่ือใหการอยูรวมกันของมวลมนุษยชาติ
ท่ัวโลกเปนภาระหนาท่ีของมนุษยเฉกเชนประเทศกลุมอาเซียนหรือสมาคมประชาชาติแหงเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใตซ่ึงเปนองคกรสากลทางสังคมท่ีต้ังขึ้นตามปฏิญญากรุงเทพฯ  เม่ือวันท่ี 8 สิงหาคม 
2510 มีประเทศสมาชิกรวม 10 ประเทศ แบงเปนสมาชิกอาเซียนเดิม 6 ประเทศไดแก บรูไนดารุสซา
ลาม อินโดนีเซีย มาเลเซีย  ฟลิปนส  สิงคโปร ไทย และประเทศสมาชิกอาเซียนใหม 4 ประเทศ ไดแก 
กัมพูชา ลาว พมา และเวียดนาม หรือเรียกสั้นๆวา กลุม CLMV อาเซียนกอต้ังขึ้นโดยมีวัตถุประสงค
เริ่มแรกเพ่ือสรางสันติภาพในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต นํามาซ่ึงเสถียรภาพทางการเมือง และ
ความเจริญกาวหนาทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม เม่ือการคาระหวางประเทศในภูมิภาคอ่ืนมี
แนวโนมในการสรางเง่ือนไขเพ่ือกีดกันท่ีรุนแรงขึ้น ทําใหอาเซียนหันมากระชับและขยายความรวมมือ
ดานเศรษฐกิจการคาระหวางกันมากขึ้นโดยมีวัตถุประสงคหลัก 3 ประการ ดังนี้   1).สงเสริมการ
พัฒนาเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมในภูมิภาค2).รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและความม่ันคงใน
ภูมิภาค 3).ใชเปนเวทีแกไขปญหาความขัดแยงภายในภูมิภาค (กนกวรรณ  สมรักษ. 2555 ) 

ประเทศสมาชิกอาเซ่ียนไดมีขอตกลงกันในโครงการสรางสะพานมิตรภาพไทย-ลาว และสงผล
ใหเกิดการเปลี่ยนแปลงตามมาในพ้ืนท่ีทางภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยอยาง
ตอเนื่อง เปนการเชื่อมโยงผืนแผนดินท่ีถูกแบงก้ันโดยสายน้ําตามธรรมชาติใหมวลมนุษยชาติไดมี
ปฏิสัมพันธตอกันอยางสะดวกการติดตอซ่ึงกันและกันของมนุษยจะลดเง่ือนไขขอจํา กัดลงไปเรื่อยๆ 
หมายถึงในอนาคตสังคมโลกท่ีไรพรมแดนก็จะเกิดขึ้นอยางแทจริงในอดีตการเดินทางเขา -ออก ผาน
ชายแดน อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ขามไปยังเมืองหวยทรายแขวงบอแกว สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว มีถนน R3A มาตอเชื่อมใหเดินทางขึ้นไปถึงหยุนหนัน (ยูนนาน) 1 ใน
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มณฑลทางตอนใตของ สาธารณรัฐประชาชนจีน จะตองนั่งเรือขามฝากแมน้ําโขงไปเชนเดียวกับสินคา
ท่ีจะตองใชแพขนานยนตบรรทุกขามฝงไป ซ่ึงนั่นทําใหทาเรือบั๊กริมฝงแมน้ํา โขงเขตตัวเมืองเชียงของ 
คึกคักต้ังแตเชาถึงคํ่าเปนประจําทุกวัน แตตลอดระยะ 3 เดือนเศษหลังการเปดใชสะพานมิตรภาพ
ไทย-ลาว แหงท่ี 4 ยานบานดอนไขนก (ลาว)-บานดอนมหาวัณ อ.เชียงของ จ.เชียงราย ท่ีคนโบราณ
เรียกวา “ทุงเศรษฐี”ภารกิจทุกอยางถูกยายไปผานสะพานท้ังหมด ไมวาจะเปนรถบรรทุกสินคา ท่ีเคย
ผานเมืองอยางหนาแนนเพ่ือขามแพขนานยนตท่ีทาเรือบั๊ก นักทองเท่ียวท่ีตองมาขามฝงท่ีทาเรือทําให
ยานการคาเกาเมืองเชียงของเงียบไปถนัด จึงทําใหพ้ืนท่ีท่ีบริเวณสะพานเปนท่ีนาจับตามองและจะเปน
ยานเศรษฐกิจใหมของเมืองเชียงของ คือ พ้ืนท่ี 2 ขางทางจากถนนซูเปอรไฮเวย ไปจนถึงทางเขา พ้ืนท่ี
การสรางสะพาน ซ่ึงมีระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร(สุภัค ศิวะรักษ,2556) 

การเปดประตูเพ่ือเพ่ิมความสัมพันธระหวางไทย-ลาวมีขอจํากัดสําคัญคือตลอดแนวชายแดน
ไทย-ลาวสวนใหญถูกก้ันดวยแมน้ําโขงแตหลังจากป 2533 มีการกอสรางสะพานมิตรภาพไทย-ลาว
ขึ้นมาหลายแหงอยางตอเนื่อง สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แหงแรกหนองคาย-เวียงจันทนเม่ือป 2533 
ตอมาในป 2547 ไดมีการกอสรางสะพานมิตรภาพไทย-ลาวแหงท่ี 2 ท่ีจังหวัดมุกดาหาร-สะหวันนะ
เขตและเปดใชบริการในป 2549 ตอมาในในปเดียวกันนี้ไดมีการกอสรางสะพานมิตรภาพไทย-ลาวขึ้น
เปนแหงท่ี 3 ท่ีจังหวัดนครพนมซ่ึงตรงกับเมืองทาแขก แขวงคํามวนหลังจากนั้นสพานมิตรภาพไทย-
ลาวแหงท่ี 4 ก็เกิดขึ้นตามมาท่ีจังหวัดเชียงราย (หวยทราย-เชียงของ) และหลังจากนี้แลวก็มีโครงการ
กอสรางสะพานมิตรภาพไทย-ลาวเกิดตามมาอีกแหงท่ี 5 และ 6 ซ่ึงอยูระหวางดําเนินการกอสรางอยู
ในเวลาตอมา แสดงใหเห็นถึงความสําคัญของการเชื่อมตอแผนดินไทย-ลาวอยางไมหยุดหยั้งนั่น
หมายถึงความจําเปนและสําคัญตอมวลมนุษยชาติในภูมิภาคนี้และและท่ัวโลก (ชลิศา รัตรสาร 
และวรรณรัตน วัฒนานิมิตกูล,2549)จุดมุงหมายสําคัญของการกอสรางสะพานคือการติดตอและสราง
ความเชื่อมโยงกับประเทศอ่ืน ถึงแมวาประเทศสมาชิกประชาคมอาเซ่ียนไมไดเปนกลุมเดียวกันกับ
ประเทศในกรอบโครงการความรวมมืออนุภาคลุมแมน้ํา โขง(The Greater Mekong Subregion 
Economic Cooperation:GMS) ทุกประเทศก็ตาม แตอยางนอยครึ่งหนึ่ง คือ 5 ประเทศท่ีเปน
สมาชิกท้ัง 2 กลุม สวน จีนเปนประเทศท่ีไมไดอยูในกลุมประชาคมอาเชี่ยนแตเปนประเทศมหาอํานาจ
ทางเศรษฐกิจของ GMS และมีบทบาทสําคัญของภูมิภาคและของโลกสะพานมิตรภาพไทย-ลาวจึงมี
บทบาทสําคัญของประเทศมวลสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเชียน สําหรับโครงการกอสรางสะพาน
มิตรภาพไทย-ลาวแหงท่ี 4 ในพ้ืนท่ีอําเภอเชียงของจังหวัดเชียงราย นับเปนขอตกลงรวมกันของ
ประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซ่ียนและเพ่ือหาคําตอบวาประชาชนมีการรับรู  ความเขาใจ 
และความคาดหวังหรือมีความพรอมในการกาวสูการเปลี่ยนแปลงไปสูประชาคมอาเซ่ียนในป 2558 
ท้ังเรื่องเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การศึกษามากนอยเพียงใด ซ่ึงจะสงผลกระทบตอวิถีชี วิตโดยตรง
ของประชาชนในภูมิภาคนี้โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงรายและจังหวัดใกลเคียงในอนาคต อยางไรก็
ตามผูวิจัยคาดหวังวางานวิจัยนี้จะชวยหาคําตอบไดในลําดับตอไป 

ความเชื่อมโยงทางดานคมนาคมทางบก 
วิถีชีวิตของชาวสยามผูกพันกับสายน้ํามาแตอดีตกาลนับแตการสรางบานแปงเมืองของผูนํา

อาณาจักร นับเนื่องจากสุโขทัย อยุธยา ธนบุรีจวบจนรัตนโกสินทร ในเสนทางภาคเหนือไดมีการใช
เสนทางลําน้ําโขงตามธรรมชาติ (สืบพงศ สุขสม,2560) กอนท่ีจะมีโครงการกอสรางสะพานขามแมน้ํา
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โขงตามแนวเศรษฐกิจเหนือ–ใต (The GMS North –South  Economic Corridor Bridge Project) 
(หวยทราย-เชียงของ) หรือโครงการกอสรางสะพานมิตรภาพแหงท่ี 4ซ่ึงเปนโครงการของกรอบความ
รวมมืออนุภาคลุมแมน้ํา โขง (The Greater Mekong Subregion Economic Cooperation- GMS)
ในการประชุมสุดยอดผูนํา 10 ประเทศ ASEAN ท่ีกรุงเทพฯ เม่ือวันท่ี 14 -15 ธันวาคม พ.ศ. 
2538(1995) ไดมีขอตกลงรวมกันใหมีการพัฒนาในดานตางๆ โดยเฉพาะเสนทางคมนาคมท้ังทางบก
และทางน้ํา  ในลําดับแรกไดตกลงใหมีการพัฒนาโครงขายการคมนาคมในประเทศท่ีอยูในภูมิภาคลุม
น้ําโขงกอนซ่ึงประกอบดวย กัมพูชา  ลาว พมา ไทย เวียดนาม และมนฑลยูนานของจีนตอนใต ซ่ึงแผน
นโยบายความรวมมือระดับประเทศ ตามโครงการของ GMS เริ่มดําเนินการ ต้ังแตป พ.ศ. 2535 โดยมี
ธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB: Asian Development Bank) เปนผูใหการสนับสนุนหลัก  โดยเปน
โครงการความรวมมือระหวาง 6 ประเทศ คือ ไทย พมา ลาว กัมพูชา เวียดนาม และจีน (ยูนาน) ซ่ึงมี
แนวพรมแดนท่ีติดกันและมีเจตนารมณท่ีจะรวมมือกันทางเศรษฐกิจเพ่ือความกินดีอยู ดีของประชาชน 
โดยมีวิสัยทัศน “เพ่ือมุงสูการเปนอนุภาคท่ีเจริญรุงเรืองและเปนหนึ่งเดียวกัน”  และเพ่ือหาทาง
รวมมือกันในการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานคมนาคมขนสง และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
รวมกัน  รวม6สาขาอันไดแกการคมนาคมขนสงโทรคมนาคมพลังงานการคาการลงทุนการเกษตร
สิ่งแวดลอมการทองเท่ียวและการพัฒนาทรัพยากรมนุษยโดยมีธนาคารเพ่ือการพัฒนาแหงเอเชียเปน
ผูใหการสนับสนุนหลักและเปนผูประสานงานกลางในการดําเนินโครงการในการพัฒนาโครงสราง
พ้ืนฐาน และทรัพยากรมนุษยรวมกับองคการระหวางประเทศและรัฐบาลตางประเทศอ่ืนๆท่ีใหการ
ชวยเหลือเพ่ือการพัฒนาโดยท่ีผานมานั้น GMS ไดมีการพัฒนาเสนทางคมนาคมในอนุภูมิภาคตามแนว
พ้ืนท่ีพัฒนาเศรษฐกิจแลว 3 แนวหลักคือแนวพ้ืนท่ีเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (East - West 
Economic Corridor) เชื่อมโยงพมา-ไทย-ลาว-เวียดนามแนวพ้ืนท่ีเศรษฐกิจเหนือ – ใต (North - 
South Economic Corridor) เชื่ อมโย งไทย -พมา -ลาว- จีน และแนวพ้ืน ท่ีเศรษฐกิจ ตอนใต 
(Southern Economic Corridor) เชื่อมโยงไทย-กัมพูชา-เวียดนามรวมถึงการอํานวยความสะดวก
การคาและการขนสงขามพรมแดนผานความตกลงวาดวยเขตการคาเสรี  

การเปดประเทศเขาสู “ประชาคมอาเซียน” (ASEAN Community)ของสมาชิกในป 2558

นับเปนความพยายามรวมกลุมในระดับภูมิภาคของประเทศในอาเซียนใหเปนหนึ่งเดียวโดยมีสโลแกน

วาสรางอาเซียนใหเปนประชาคมแหงความเอ้ืออาทร และ รวมแบงปนมีวิสัยทัศนเดียวกัน มีอัตลักษณ

เดียวกันและเปนประชาคมเดียวกัน “One Vision, One Identity, One Community” โดยมี

เหตุผลสําคัญท่ีตองการสรางความเขมแข็ง และเพ่ิมอํานาจตอรอง เพ่ือใหอาเซียนท่ีมีประชากรรวมกัน

กวา 600 ลานคนมีความสามารถแขงขันกับภูมิภาคอ่ืนไดในโลกสังคมโลกาภิวัตนท่ีมีการแขงขันกันสูง

โดยเฉพาะกับประเทศมหาอํานาจ อีกท้ังยังสามารถสรางอํานาจในยุโรปการตอรองไดในระดับสากล 

การรวมกันเปนประชาคมอาเซียนจะเปนความรวมมือกันใน 3 เสาหลักประกอบดวย 1.ประชาคม

การเมืองและความม่ันคงอาเซียน (ASEAN Security Community–ASC) มุงใหประเทศในภูมิภาคอยู

รวมกันอยางสันติ  2).ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community-AEC) มุงให

เกิดการรวมตัวกันทางเศรษฐกิจ และการอํานวยความสะดวกในการติดตอคาขายระหวางกัน 3).
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ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community-ASCC) เพ่ือให

ประชาชนแตละประเทศอาเซียนอยูรวมกันภายใตแนวคิดสังคมท่ีเอ้ืออาทร มีสวัสดิการทางสังคมท่ีดี 

และมีความม่ันคงทางสังคม (กระทรวงการตางประเทศ,2552) 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1.เพ่ือศึกษาความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจของประเทศในกลุมอนุภาคลุมน้ําโขงกับเศรษฐกิจใน
กลุมอาเซ่ียนกับความคาดหวังของประชาชนท่ีมีตอโครงการพัฒนาการกอสรางสะพานมิตรภาพไทย – 
ลาว แหงท่ี 4ในบริบทของการพัฒนาการทางเศรษฐกิจ สังคม  สิ่งแวดลอม และสงผลกระทบตอ
คุณภาพชีวิตตอประชาชน  

 2.เพ่ือศึกษาพัฒนาการดานความรวมมือระหวางประเทศในกลุมสมาชิกอนุภาคลุมน้ําโขง 
(GMS)ท่ีมีตอโครงการกอสรางสะพานมิตรภาพไทย–ลาวแหงท่ี4 วาจะสงผลตอประชาชนของแตละ
ประเทศในพ้ืนท่ีจะไดรับผลกระทบจากโครงการมากนอยเพียงใด 

กรอบแนวคิดท่ีใชในการวิจัย 
หนวยวิเคราะหความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจตามโครงการสะพานมิตรภาพไทย-ลาวแหงท่ี 4 

ประกอบดวยตัวแปรสําคัญท่ีปรากฎในตามกรอบแนวคิดการวิจัยดังนี้ 
ตัวแปรอิสระ       ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปจจัยดานโครงสราง 

1. สมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซ่ียน 
2. ประเทศกลุมอนุภาคลุมน้ําโขง 
3. สถาบันการเงินสนับสนุนเพ่ือการพัฒนา 
4. กรอบความรวมมืออนุภาคลุมน้ําโขง 
5. โครงสรางเครือขายการคมนาคม 
6. วัฒนธรรม ความแตกตาง และการปรับตัว 

 

ความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจสังคมและการเมืองในกลุม

อนุภาคลุมน้ําโขง(GMS)กับประชาคมเศรษฐกิจอา

เชี่ยนผลจากการเปดใชสะพานมิตรภาพไทย-ลาวแหงท่ี

4 

 

 

 

 

ปจจัยดานการพัฒนาและเปาหมายความสําเร็จ 

1.ดานการสงเสริมการคาและการลงทุน 

2.ดานการพัฒนาอุตสาหกรรมใหม 

3.ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

4.ดานการคมนาคมขนสงโลจิสติกส 

5.ดานธุรกิจการทองเที่ยว 

6.ดานทรัพยากรมนุษย 
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ขอบเขตดานเน้ือหาท่ีกําหนดการศึกษาเก่ียวกับนโยบายเศรษฐกิจตามแนวพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ

เหนือ-ใต ประกอบดวยดานอุตสาหกรรมใหมดานการคาและ ดานการลงทุนดานการคมนาคมขนสงโล
จิสติกสและซัพพลายเชนดานการทองเท่ียวและธุรกิจทองเท่ียว ดานทรัพยากรมนุษยเนื้อหาดาน
ผลกระทบดานเศรษฐกิจและสังคม 

 ขอบเขตดานพ้ืนท่ี  ทําการศึกษาพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงราย และพ้ืนท่ีการกอสรางสะพานฯ
โดยเฉพาะ ตําบลสถาน อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ซ่ึงเปนบริเวณพ้ืนท่ีการกอสรางสะพานและ
ชุมชนใกลเคียง 

ขอบเขตระยะเวลาไดกําหนดขอบเขตรระยะเวลาในการทําวิจัยในครั้งนี้ในชวงเวลา มกราคม 
– ธันวาคม 2557 

 
ประโยชนท่ีไดรับจากการวิจัย 

1.ทําใหทราบถึงแนวโนมการพัฒนาดานเศรษฐกิจและสังคมท่ีจะเกิดจากการสราง
สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แหงท่ี 4  และพรอมท่ีจะปรับตัวไดอยางเหมาะสมกับการพัฒนาท้ัง
ทางกายภาพและโครงสรางทางสังคม เศรษฐกิจในบริบทใหมตามกรอบความรวมมือของ
สมาชิกในกลุมความรวมมืออนุภาคลุมแมน้ําโขง(GMS)และเชื่อมโยงกับประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซ่ียน 

2. ทําใหทราบถึงความคาดหวังและความตองการของประชาชนท่ีจะไดรับจากการ
เปดใชสรางสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แหงท่ี 4เปนการขับเคล่ือนการพัฒนาในเขตเศรษฐกิจ
ภาคเหนือตอนบนท่ีเชื่อมโยงถึงความรวมมือในการขับเคลื่อนการพัฒนารวมกันของประเทศ
สมาชิกในอาเซ่ียน 

3. เพ่ือเตรียมความพรอมและรับมือกับผลกระทบตอส่ิงแวดลอมท่ีจะตามมาอัน
เนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงทางโครงสรางและทางกายภาพในพ้ืนท่ีในดานเศรษฐกิจ สังคม 
และการเมืองและความคิดเห็นขอเสนอแนะของประชาชนเพ่ือเปนแนวทางในการวางแผน
พัฒนาท่ียั่งยืนตอไปตอไป 

 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้ เปนการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods 
Research)ท่ีมีการวิจัยเชิงคุณภาพเปนหลัก และใชการวิจัยเชิงปริมาณมาสนับสนุนผลการวิจัย 
กําหนดขอบเขตประชากร  ผูวิจัยไดสัมภาษณหัวหนาหนวยงานสวนราชการ นักธุรกิจ ผูนําชุมชน 
ผูนําทางศาสนาและผูนําองคกรปกครองสวนทองถิ่น นักการเมือง จํานวน 26 คน และประชาชนใน
พ้ืนท่ีตําบลสถาน ซ่ึงเปนหัวหนาครัวเรือนในหลายสาขาอาชีพ  จํานวน  384  คน  จากจํานวน
ประชากรท้ังหมดในพ้ืนท่ีจํานวน 9,370 คนโดยใชสูตรคํานวนของทาโร ยามาเน(Taro Yamane) 

เครื่องมือในการใชวิจัยผูวิจัยเลือกใชเครื่องมือในการเก็บขอมูลจากประชากรเปาหมายได

กลุมตัวอยางของการวิจัยเชิงคุณภาพ คือแบบสัมภาษณท่ีไดจัดเตรียมคําสัมภาษณท่ีเปนคําถามไว

ลวงหนาเปนท่ีเรียบรอยแลววิธีการสัมภาษณไดมีการนัดหมายไวกับผูใหสัมภาษณไวลวงหนา 
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 สวนการวิจัยเชิงปริมาณใชแบบสอบถาม(Questionaire)เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ขอมูลท่ีเก่ียวกับการเปดใชสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แหงท่ี 4 (หวยทราย-เชียงของ)และความ
เชื่อมโยงการเขาสูประชาคมอาเชียนในพ้ืนท่ีแนวชายแดนจังหวัดเชียงรายผูวิจัยไดคัดเลือกสถานท่ีและ
บุคคลทีเก่ียวของในการวิจัย และสรางแบบสอบถามแบบปลายเปดใหผูตอบแบบสอบถามเสนอแนะ
ความคาดหวังของประชาชนตอโครงการพัฒนาการกอสรางสะพานมิตรภาพไทย – ลาว แหงท่ี 4
ผูวิจัยไดนํามาสรุปและนําเสนอในเชิงพรรณนา 

การเก็บรวบรวมขอมูล 
การวิจัยเชิงคุณภาพดําเนินการโดยใชการเก็บรวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณเชิงลึก ( In-

depth Interview) และวิเคราะหขอมูลโดยใชหลักเหตุผลเชิงตรรกะการสัมภาษณแบบเจาะลึก ( In-

Depth Interview)  เปนการเก็บรวบรวมขอมูลตามแนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพ  โดยใชคําถามท่ีผู

สัมภาษณสอบถามผูใหสัมภาษณ  การสัมภาษณเจาะลึกเปนการสัมภาษณอยางไมเปนทางการ  การ

ไดมาซ่ึงรายละเอียดของขอมูลท่ีลึกซ้ึงบางครั้งเรียกวาการสัมภาษณในแนวลึก และนิยมใชกันในการ

เก็บขอมูลจากประชากรท่ีมีลักษณะพิเศษโดยเฉพาะ  และเปนประชากรขนาดเล็ก  เชนเก็บจากชน

ชั้นนํา นักการเมือง ผูนําทางวิชาการ นักธุรกิจ นักบริหารระดับสูง ซ่ึงเปนธรรมชาติและสราง

บรรยากาศเปนกันเองระหวางผูเก็บขอมูลและผูใหขอมูล ไมเรงรัด สามารถเก็บขอมูลปลีกยอยท่ี

นาสนใจไดมากกวาท่ีจะใชวิธีการเก็บขอมูลโดยมีแบบสอบถาม (สุชาติ  ประสิทธ์ิรัฐสินธุ, 2538) 

 สําหรับการวิจัยเชิงปริมาณ ใชแบบสอบถาม (Questionaire) เพ่ือเก็บรวบรวมขอมูลจาก

กลุมตัวอยาง จํานวน 384 คนโดยการสุมอยางแบบหลายขั้นตอนจากประชากรในพ้ืนท่ีเดียวกันกับ

การวิจัยเชิงคุณภาพซ่ึงเปนพ้ืนท่ีเดียวกันในหวัดเชียงราย และวิเคราะหขอมูลดวยสถิติพรรณาเพ่ือหา

ความสัมพันธของตัวแปรทางสถิติ ประกอบดวย คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

การวิเคราะหขอมูล 

การวิเคราะหขอมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพ จะเปนการวิเคราะหขอมูลโดยใชเหตุผลตามหลัก
ตรรกะ (Logical Reasoning)  เพ่ือใช ในกา รวิเครา ะหปญหา และแนวทางศึกษา  ถึงควา ม
เปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นเนื่องจากการเปดใชสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แหงท่ี 4 (หวยทราย-เชียงของ)
และความเชื่อมโยง การเขาสูประชาคมอาเชียน ในพ้ืนท่ีแนวชายแดนจังหวัดเชียงรายเปนถอดคําให
สัมภาษณผูเชี่ยวชาญจํานวน 26 คน 

สวนการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติวิเคราะหขอมูลจาก
แบบสอบถามกําหนดคา (Rating Scale) 5 ระดับ ตามแบบของลิเคอรท (Likert Scale) โดยการแปล
ความหมายของระดับการการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นตามขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถาม แบงไดดังนี้
คะแนนเฉลี่ย 4.21 - 5.00มากท่ีสุดระดับคะแนนเฉลี่ย3.41 - 4.20 ม า ก ร ะ ดั บ ค ะ แ น น เ ฉ ลี่ ย
 2.61 - 3.40 ปานกลางระดับคะแนนเฉลี่ย 1.81 - 2.60 น อ ย  แ ล ะ ร ะ ดั บ
คะแนนเฉลี่ย1.00 - 1.80 นอยท่ีสุด 
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ผลการวิเคราะหขอมูล 
จากความเห็นของพัฒนา สิทธิสมบัติ ประธานคณะกรรมการเพ่ือโครงการสี่ เหลี่ยมเศรษฐกิจ

(คสศ.) หอการคา 10 จังหวัดภาคเหนือ เห็นวาความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจของประเทศในกลุม
อนุภาคลุมน้ําโขงกับกับเศรษฐกิจในกลุมอาเซ่ียนกับความคาดหวังของประชาชนท่ีมีตอโครงการ
พัฒนาการกอสรางสะพานมิตรภาพไทย – ลาว แหงท่ี4 ในดานการพัฒนาการทางเศรษฐกิจ สังคม  
สิ่งแวดลอม และสงผลกระทบตอคุณภาพชีวิตตอประชาชนโดยตรงและเพ่ิมขึ้นอยางเนื่องจากกลุม
ประเทศอนุภาคลุมน้ําโขง(GMS)ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจเหนือ-ใต ภายใตกรอบความรวมมือของ
รัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนลาว รัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน และราชอาณาจักรไทย รวมกับ
ธนาคารพัฒนาแหงเอเซีย(ADB) ทําใหประชาชนของทุกประเทศมีความต่ืนตัวตอบรับการเปลี่ยนแปลง
ของการพัฒนาเพ่ิมมากขึ้นในแตละดานท่ี กลาวคือดานการสงเสริมการคาและการลงทุนดานการ
พัฒนาอุตสาหกรรมใหม  ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  ดานการคมนาคมขนสงโลจิสติกสดาน
ธุรกิจการทองเท่ียว  และ.ดานทรัพยากรมนุษย 

ดานความรวมมือระหวางประเทศในกลุมสมาชิกอนุภาคลุมน้ําโขง (GMS)ท่ีมีตอโครงการ

กอสรางสะพานมิตรภาพไทย–ลาวแหงท่ี4ของประเทศ ไทย จีน และลาวดวยงบประมาณ 1,500ลาน 

สงผลตอประชาชนของแตละประเทศในพ้ืนท่ีจะไดรับผลประโยชนจากโครงการหลายดาน อาทิ ดาน

เศรษฐกิจมีการขยายตัวทางธุรกิจการคาการลงทุนท้ังภายในประเทศและตางประเทศเพ่ิมขึ้น ดานการ

คมนาคมท่ีมีการเชื่อมตอเสนทางสาย R3A ท่ีเชื่อมตอโครงการกอสรางสะพานมิตรภาพไทย-ลาวแหง

ท่ี 4 สะพานขามแมน้ําโขง เชื่อมจังหวัดเชียงราย-บอแกว-คุณหมิง(ไทย-ลาว-จีน) เปนโครงการใน

แผนพัฒนาตามระเบียงเศรษฐกิจเหนือ – ใต ความรวมมือของท้ังสามประเทศนี้ถือเปนความรวมมือ

ในโครงการทางหลวงอาเซ่ียน ดานสังคมและสิ่งแวดลอมทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงแลกเปลี่ยนความรู

เพ่ือการพัฒนาและปรับตัวของผูคน ตลอดถึงการแขงขันดานการทําธุรกิจเพ่ือสรางความม่ังค่ังตามท่ี

คาดหวังของประชาชนในแตละประเทศ (เฉลิมชาติ นครังกุล ประธานกรรมการหอการคาจังหวัด

เชียงใหม,2556) 

ความเห็นของ ดร.สมพล เกษมมาลา(8,2557) ศูนยการศึกษาไรพรมแดนลานนาอาเซ่ียนได

ใหความเห็นวา การลงทุนทางการเกษตร  การทองเท่ียวและดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย มีความ

เชื่อมโยงกับการเปดใชสะพานมิตรภาพไทย-ลาวแหงท่ี 4 (หวยทราย-เชียงของ) ไดเกิดขึ้นพรอมๆกับ

การเปดใชสะพานแหงนี้ยังผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในพ้ืนท่ีหากพิจารณารวมกันกับประเทศเพ่ือน

บานในภูมิภาคแหงนี้ไดแกเมียนมา จีน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เวียตนาม และ

กัมพูชา รวมท้ังประเทศไทย และเกิดการเปลี่ยนแปลงทางดานสังคมตามมา ซ่ึงผูวิจัยไดรวบรวมความ

คิดเห็นท่ีหลากหลายของบุคคลท่ีเปนผูนํา และผูบริหารในพ้ืนท่ีมาใหขอมูล 

 ดาน ดร.ธิดาวัลย อุนกอง (6 ,2557) มหาวิทยาลัยพะเยา ใหความเห็นวา การพัฒนา

อุตสาหกรรม และการลงทุนทางดานเกษตรก็จะเพ่ิมสูงขึ้นจะมีการพัฒนาธุรกิจการเกษตรสูงขึ้น และ
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ทําใหไทยไดรับการพัฒนาธุรกิจการเกษตรใหทันสมัยตามมา  รวมไปถึงธุรกิจการขนสง มีการ

ครอบครองท่ีดินของนายทุนมากขึ้น เปลี่ยนพ้ืนท่ีการเกษตรเปนปาคอนกรีต มีอาคารบานเรือนเพ่ิม

มากขึ้น สภาพความเปนอยูในชีวิตแบบสังคมเมืองมากขึ้น นักทองเท่ียวถือเปนทางผานมากกวาแวะ

ทองท่ีเชียงของ ในขณะท่ีผูใหสัมภาษณบางคนเห็นวามีนักทองเท่ียวมากขึ้นและชุมชนท่ีอยูใกลสะพาน

ฯจะมีการจางงานมากขึ้น มีการลงทุนดานการเกษตรแลกเปลี่ยนวิถีทางการลงทุนท่ีแตกตางกัน ใน

ขณะเดียวกันอาจจะมีผลกระทบดานส่ิงแวดลอมเนื่องจากมีนักลงทุนเขามาลงทุนการต้ังโรงงาน

อุตสาหกรรมมากขึ้น ซ่ึงจะทําเกิดมลภาวะทางน้ํา มีการปลอยน้ําเสียลงสูแหลงน้ํา  จากความเห็นของ

ผูใหสัมภาษณเห็นวา ดานการทองเท่ียวจะมีนักทองเท่ียวเขาทองเท่ียวมากขึ้น โดยเฉพาะนักทองเท่ียว

จากสาธารณรัฐประชาชนจีนตอนใต คุนหมิง และสาธารณรัฐประชาชนลาว ซ่ึงการเดินทางตาม

เสนทางผานสะพานมิตรภาพไทย-ลาวไดรับความสะดวกมากยิ่งขึ้น ในจังหวัดเชียงรายมีแหลง

ทองเท่ียวหลายแหงในขณะเดียวกันทางฝงไทยเราจะตองเตรียมมาตรการไวรองรับการเดินทางมา

ทองเท่ียวของนักทองเท่ียวเหลานั้นดวย จากความเห็นของหัวหนาฝายงานสาธารณสุข ตําบลหวยซอ 

นายประพันธ เชื้อเมืองนาน (6 ,2557 ) เห็นวาดานอุตสาหกรรมการเกษตร ส่ิงแวดลอม และ

ทรัพยากรณมนุษยเริ่มมีการต่ืนตัวแบบชาๆ เนื่องจากปญหาการเมืองภายในประเทศ ผลกระทบจาก

การเปดใชสะพานฯทําใหธุรกิจตางๆต่ืนตัวเม่ือเปรียบเทียบกับกอนเปดใชสะพานและหลังเปดใช

สะพานแลวโดยเฉพาะในพ้ืนท่ีเขตติดตอกับสะพานฯ และตามแนวชายแดนของแตละประเทศ 

ความเห็นของนายกเทศมนตรีตําบลหวยซอ (6,2557) เห็นวาการทําธุรกิจการเกษตรเติบโตขึ้นมีการ

พัฒนาเปนธุรกิจมากขึ้น การเปดใชสะพานทําใหประเทศไทยมีโอกาสสรางและพัฒนาธุรกิจดานการ

ขนสง โลจิสติกสใหเกิดและขยายตัวมากขึ้น ทําใหเกิดชองทางในการกําเนิดธุรกิจแขนงอ่ืนๆตามมา 

ตามความเห็นของคุณครูในโรงเรียนตําบลหวยซอ (6,2557) มีความเห็นวาการเปลี่ยนแปลงทางดาน

เศรษฐกิจ ทําใหประชาชนมีงานทํามีรายไดเพ่ิมขึ้นไมตองเดินทางไปทํางานนอกพ้ืนท่ีทําใหไมตองมี

ภาระดานรายจายของครอบครัว มีเวลาอยู กับครอบครัวสรางความอบอุนและความเขมแข็งใน

ครอบครัวไดเปนการชวยลดปญหาทางสังคม สํารับการลงทุนดานอุตสาหกรรมการเกษตร เกษตรกร

สามารถลดตนทุนการผลิตลง การขนสงสินคาสามารถสงสินคาการเกษตรไปจําหนายตามตลาดท่ีรับ

ซ้ือไดสะดวกมากขึ้น เชนยางพารา มันสําปะหลัง และพีชไรอ่ืนๆ ความเห็นของผู อํานวยการโรงเรียน

บานหมอก (6,2557) เห็นวามีการลงทุนดานการเกษตรนั้น มีการแลกเปลี่ยนสินคามากขึ้นนอกจากนี้

ดานการทองเท่ียวจะมีนักทองเท่ียวจากสาธารณรับประชาธิปไตยประชาชนจีนเขามาทําธุรกิจการคา

กับกลุมประเทศสามาชิกอาเชี่ยนมากขึ้น จะสรางรายไดใหกับธุรกิจอุตสาหกรรมการทองเท่ียวและ

ธุรกิจท่ีมีความเก่ียวของมากขึ้น ความเห็นจากอาจารยคริสเตียน  แสงประทีบ (6 ,2557) เห็นวาการ

เปดใชสะพานมิตรภาพไทย-ลาวเปนการเปดชองทางในการคมนาคมขนสง และการติดตอสื่อสาร ซ่ึง

เปนทางเลือกหนึ่งของการทองเท่ียว เปนการกระตุนใหนักลงทุนเขามาลงทุนในพ้ืนท่ีการเปดใช
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สะพานมากขึ้น มีการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมระหวางประเทศเพ่ือนบาน และทําใหประชาชนใน

พ้ืนท่ีมีความต่ืนตัวในการดําเนินชีวิตไปจากเดิมความเห็นของหัวหนาโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ

ชุมชน ตําบลหวยซอ เห็นวาการเปดใชสะพานจะมีผลเสียมากกวาผลดี เนื่องจากจะเกิดปญหา

สิ่งแวดลอมตามมาเพราะขาดการบริหารจัดการท่ีดี เชนน้ํา เสีย ขยะ ควันพิษ สําหรับดานการ

ทองเท่ียวจะไมเกิดผลดีอะไรเนื่องสะพานมิตรภาพไทย-ลาว เปนเพียงทางผานท่ีใชในการสัญจรเทานั้น

เพราะเชียงของไมมีแหลงทองเท่ียวท่ีดึงดูดนักทองเท่ียวใหเดินทางเขามาเท่ียวในตําบลนี้  ไทยจะได

ประโยชนจากการใชสะพานเพียงนักลงทุนกลุมเล็กๆเทานั้นในสวนของ นายธนิสร กระฎมพร 

(6,2557) ประธานหอการคา อําเภอเชียงของไดใหความเห็นในทํานองเดียวกันวา หลังเปดใชสะพาน

มิตรภาพ ไทย-ลาว ความเปลี่ยนแปลงท่ีเห็นไดอยางชัดเจนคือตัวเลขการคาชายแดนท่ีเพ่ิมมากขึ้น

อยางตอเนื่องสภาพเศรษฐกิจของพ้ืนท่ีในภาพรวมมีความคึกคักมากขึ้น ท้ังดานการจับจายใชสอยการ

พาณิชยกรรม การลงทุนดานตางๆ รวมถึงตึกรามบานชองท่ีมีมากขึ้น  แตก็มีปญหาอันเกิดจากความ

เปลี่ยนแปลงดังกลาวอยูบางโดยเฉพาะดานพรมแดนแหงเดิม ท่ีทาเรือบั๊ก ในแมน้ําโขง ตองเงียบเหงา

ลงทันทีเพราะเปนดานฯท่ีไมอนุญาตใหมีการใชหนังสือเดินทางระหวางประเทศ หรือพาสปอรตในการ

เดินทางขามไปมาระหวางเชียงของ-หวยทรายโดยใหหันไปใชสะพานแหงใหมแทน นอกจากนี้จากการ

สอบถามไปยังผูประกอบการขนสงสินคาชายแดนท่ีเคยใชแพขนานยนตตอมาหันไปใชสะพานในการ

ขนสงทราบวาเง่ือนไขในการขามแดนแตกตางจากท่ีสะพานไทย-สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน

ลาว ท่ี จังหวัดมุกดาหาร เชนท่ีดานพรมแดน จังหวัดมุกดาหาร มีการคิดคาธรรมเนียมรถยนตบรรทุก

ถูกกวาขั้นตอนพิธีการและการอํานวยความสะดวกตางๆ ก็ยังไมคอยคลองตัว 

สรุปผลการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณตามตาราง พบวาความสัมพันธระหวางตัวแปรท่ี
เชื่อมโยงทางเศรษฐกิจนมีคาทางสถิติแสดงตามตาราง ดังนี้ 

 
ควา มเปลี่ย นแปลงด า นเศรษฐ กิจ

การเมืองกับการเชื่อมโยง AEC เขตพ้ืนท่ีสะพาน

มิตรภาพไทย-ลาว แหงท่ี 4 

คาเฉลี่ย 
    (Mean) 

สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน(SD) 

 
  แปลผล 

1.ดานอุตสาหกรรม 3.69 0.98 มาก 

2.ดานการคาและการลงทุน 3.76 0.94        มาก 

3.ดานการคมนาคมขนสงโลจิสติกส
และซัพพลายเชน 

3.84 0.95        มาก 

4.ดานการทองเท่ียวและธุรกิจ
ทองเท่ียว 

3.89 0.89        มาก 

5. ดานทรัพยากรมนุษย แรงงาน และ
วิชาการ 

3.78 0.97        มาก 

เฉล่ียท้ัง 5 ดาน 3.79 0.94 มาก 
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 จากตารางพบวาความคาดหวังของประชาชนในเขตพ้ืนท่ีสะพานมิตรภาพไทย-ลาว 

แหงท่ี 4 (เชียงของ – หวยทราย) โดยภาพรวมอยูในระดับความคาดหวังมากทุกดาน มีคาเฉลี่ยเทากับ 
3.79 เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก ดานการทองเท่ียวและธุรกิจ
ทองเท่ียว มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.89 รองลงมา คือดานการคมนาคมขนสงโลจิสติกสและซัพพลายเชน มี
คาเฉลี่ยเทากับ 3.94 ดานดานทรัพยากรมนุษย แรงงาน และวิชาการ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.78  ดาน
การคาและการลงทุน มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.76 และดานอุตสาหกรรม มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.69 ตามลําดับ 

   นอกจากนี้ การคาชายแดนดาน จังหวัดเชียงราย ตลอดป 2556 รวมถึงชวงหลังการเปด

สะพานแมน้ําโขงแหงท่ี 4 จนถึงสิ้นป พบวา มีมูลคาการคารวม 38,387 ลานบาท เพ่ิมขึ้นเต็ม 100% 

แยกเปนการสงออกจํานวน 34,315.34ลานบาท และมีมูลการนําเขา จํานวน 4,071.66ลานบาท 

เฉพาะท่ีดานพรมแดนอําเภอเชียงของต้ังแตยังมีการใชแพขนานยนตเพ่ือขนสงสินคามาจนถึงการ

ขนสงทางบกผานสะพานแหงใหมพบวามีมูลคาการคากับท้ัง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

พมา และจีนตอนใต รวม 14,063.95 ลา นบาทเพ่ิมขึ้น 36.64% แยกเป นการสงออกมูลค า 

10,877.72 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 31.70% และนําเขามูลคา 3,186.23 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 78.25% เม่ือ

มองเฉพาะตัวเลขการคาผานดานพรมแดน อ.เชียงของท่ีขนสงผานถนน R3a ไทย-สปป.ลาว-จีนตอน

ใต พบวา มีมูลคาการคารวม 3,900.61 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 49.54% แยกเปนการสงออก 1,445.02 

ลานบาท เพ่ิมขึ้น 30.18% นําเขามูลคา 2,455.59 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 79.62% สินคาสงออกสวนใหญ

เปนน้ํามันเชื้อเพลิง สินคาอุปโภคบริโภค ฯลฯนําเขาสวนใหญเปนสินคาพืชผัก เครื่องจักร รถยนต 

(พาณิชยจังหวัดเชียงราย,2556) 

สรุปผลการวิจัย 

ความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจของประเทศในกลุมอนุภาคลุมน้ําโขงกับเศรษฐกิจในกลุม

อาเซ่ียนท่ีมีตอโครงการพัฒนาการกอสรางสะพานมิตรภาพไทย – ลาว แหงท่ี4ในดานการพัฒนาการ

ทางเศรษฐกิจ สังคม  สิ่งแวดลอม และสงผลกระทบตอคุณภาพชีวิตตอประชาชนโดยตรงเนื่องจาก

กลุมประเทศอนุภาคลุมน้ําโขง(GMS)ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจเหนือ-ใต ภายใตกรอบความรวมมือของ

รัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนลาว รัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน และราชอาณาจักรไทย ทําใหแตละ

ประเทศมีความต่ืนตัวตอบรับการเปลี่ยนแปลงของการพัฒนาในแตละดานท่ีเกิดขึ้น เปนขอเท็จจริงท่ี

เห็นไดจากการเปลี่ยนแปลงท้ังดานมูลคาราคาอสังหาริมทรัพย และพัฒนาการทางดานโครงสราง

พ้ืนฐานในพ้ืนท่ีตามแนวการเปดใชสะพานฯ และการเพ่ิมขึ้นของมูลคาราคาสินคาระหวางประเทศ

จากเดิมเม่ือเปรียบเทียบกับกอนการเปดใชสะพานมิตรภาพ ไทย – ลาว แหงนี้  

จากความเห็นของพัฒนา สิทธิสมบัติ ประธานคณะกรรมการเพ่ือโครงการสี่ เหลี่ยมเศรษฐกิจ

(คสศ.) หอการคา 10 จังหวัดภาคเหนือ เห็นวาความรวมมือระหวางประเทศในกลุมสมาชิกอนุภาคลุม
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น้ําโขง6ประเทศ (GMS)ท่ีมีตอโครงการกอสรางสะพานมิตรภาพไทย–ลาวแหงท่ี4ของประเทศ ไทย 

จีน และลาวดวยงบประมาณ 1,500ลาน สงผลตอประชาชนของแตละประเทศในพ้ืนท่ีจะไดรับ

ผลประโยชนจากโครงการหลายดาน อาทิ ดานเศรษฐกิจมีการขยายตัวทางธุรกิจการคาการลงทุนท้ัง

ภายในประเทศและตางประเทศเพ่ิมขึ้น และดานการใหความสําคัญกับการอนุรักษทรัพยากรปาไม ซ่ึง

ไดรับการปฏิบัติสืบตอมาโดยตลอดแตดูเหมือนเปนความลมเหลวในทางปฏิบัติ ไดชี้ ใหเห็นถึงความ

พยายามในการดําเนินการสิ่งท่ีปรากฎใหเห็นเปนรูปธรรมคือมีหนวยงานของปาไมจังหวัดเขาไปต้ังอยู

ในพ้ืนท่ีดูแลพ้ืนท่ีอยางใกลชิด แตขาดการมีสวนรวมของประชาชน (สืบพงศ สุขสม,2560) ดานการ

คมนาคมท่ีมีการเชื่อมตอโครงการกอสรางสะพานมิตรภาพไทย-ลาวแหงท่ี 4 สะพานขามแมน้ํา โขง 

เชื่อมจังหวัดเชียงราย-บอแกว-คุณหมิง(ไทย-ลาว-จีน) เปนโครงการในแผนพัฒนาตามระเบียง

เศรษฐกิจเหนือ – ใต (North – South Economic Corridor)และมีความเชื่อมโยงกับแนวพ้ืนท่ี

ระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก(East – West Economic Corridor) และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจตอน

ใต (Southern Economic Corridor) มีไทย กัมพูชาและเวียตนามเปนแนวรวมความรวมมือของท้ัง 

6 ประเทศถือเปนความรวมมือในโครงการทางหลวงอาเซ่ียน ดานสังคมและสิ่งแวดลอมทําใหเกิดการ

เปลี่ยนแปลงแลกเปลี่ยนความรูเพ่ือการพัฒนาและปรับตัวของผูคน ตลอดถึงการแขงขันดานการทํา

ธุรกิจเพ่ือสรางความม่ังค่ังตามท่ีคาดหวังของประชาชนในแตละประเทศตอไปในอนาคตจึงสรุปไดวา

ผลการวิจัยเชิงคุณภาพมีความสอดคลองกับผลการวิจัยเชิงปริมาณ 

อภิปรายผล 

ความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจและความรวมมือของประเทศในกลุมอนุภาคลุมน้ําโขง(GMS)กับ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซ่ียนมีความเชื่อมโยงซ่ึงกันอยูในระดับมากเม่ือพิจารณาจากการเปลี่ยนแปลง
ดานตางๆท่ีตอบสนองตอโครงการพัฒนาการกอสรางสะพานมิตรภาพไทย – ลาว แหงท่ี4ในดานตางๆ 
ประกอบดวย 1) การเชื่อมโยงดวยสายพานทางเศรษฐกิจโดยใชการทองเท่ียวเชิงนิเวศน และ Home 
Stay จัดกิจกรรมดวยกัลยาณมิตรสงเสริมการมีสวรวมของของชุมชนแลกเปลี่ยนภูมิปญญาทองถิ่น 
การเรียนรูดานภาษาอาเซ่ียน 2) เชื่อมโยงดวยระบบโครงสรางการคมนาคม ระบบถนน 4 เลนท่ัว

ประเทศ ระบบรถไฟรางคูท้ัวประเทศและเชื่อมตอในอาเซ่ียน เพ่ือเชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจท่ัวทุก
ภาคในประเทศ เชนเสนทางสายR3Aเชื่อมตอจากสะพานฯในจังหวัดเชียงราย-บอแกว-คุณหมิง(ไทย-
ลาว-จีน) เปนการในแผนพัฒนาตามระเบียงเศรษฐกิจเหนือ – ใต  ดานสังคมและสิ่งแวดลอมทําใหเกิด
การเปลี่ยนแปลงแลกเปลี่ยนความรูเพ่ือการพัฒนาและปรับตัวของประชาชน ในการแขงขันทางธุรกิจ
เพ่ือสรางความม่ังค่ังของในแตละประเทศ 3) การเชื่อมโยงการปฏิบัติการรวมมือของกฏบัตรอาเซ่ียน 
สรางความปลอดภยัดานการเมือง เศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมในฐานองครวมของประชาคม
อาเซ่ียนจะทําใหเกิดคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชนโดยตรงตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจในประชาคม
เศรษฐกิจอาเซ่ียน(AEC)ประชาชนของทุกประเทศตอบรับความต่ืนตัวของการเปล่ียนแปลงในการ
พัฒนาของทุกๆดาน 4) การเชื่อมโยงดานกฏหมายภาษี และระเบียบวิธีทางศุลกากร เปนนโยบายท่ี
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สามารถนําไปเปนความรูโดยรวมของประชาคมอาเซ่ียนตอการลงทุนระหวางประเทศในอาเซ่ียนเปน
การเคลื่อนยายทุน แรงงาน ผลกําไรท่ีเปนไปอยางมีประสิทธิภาพเปนการลดการผูกขาดในระบบ
เศรษฐกิจ ถือไดวาการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกท่ีเกิดขึ้นเปนการเปลี่ยนแปลงบนเวทีโลกท่ีมีรัฐตางๆ
เปนจํานวนมาก และมีแนวโนมวาจะเพ่ิมจํานวนมากขึ้น ท้ังนี้ประเทศในโลกนี้มีท้ังหมดประมาณ 200 
ประเทศ การติดตอสัมพันธระหวางประเทศๆทุกยุคสมัยพฤติกรรมท่ีปรากฎออกมาท่ีเห็นชัอยางนอย 

4 ลักษณะ คือ เปนมิตรและรวมมือกัน  แขงขันกัน  หางเหินไมมีการติดตอระหวางกัน และขัดแยงกัน 
อาจรายแรงถึงขั้นสูรบทําสงครามกัน(ประทุมพร วัชรเสถียร ,2551)ประเทศสมาชิกอาเซ่ียน 10 
ประเทศรวมตัวกันแบบหลวมๆมากวา 40 ป การแสดงออกทางพฤติกรรมตอกันในอดีตมีท้ังบวกและ
ลบเม่ือถึงยุคปจจุบันท่ีสังคมท่ีไรพรมแดนรั้วก้ันขอบชายแดนของแตละประเทศลดความสําคัญลงดวย
เหตุผลท่ีเห็นวามวลมนุษยชาตินาจะอยูรวมกันไดโดยปราศจากเง่ือนไข พิธีทางการฑูตมีความสําคัญ
มากกวาการเอาชนะกันทางตอสูดวยกําลัง ความรวมมือในดานตางๆ เกิดขึ้นโดยลําดับต้ังแต ดาน
เศรษฐกิจ การคาชายระหวางประเทศ การคมนาคมขนสง ความตองการแรงงานตางชาติเพ่ือใชในการ
ประกอบการทางธุรกิจ การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ประเพณี สิ่งตางๆเหลานี้จะมีแนวโนมของการ
พัฒนาไปสูแนวทางท่ีตองพึงพาซ่ึงกันและกันมากขึ้น บทบาทของประเทศในกลุมเอเซียตะวันออก
เฉียงใตหรือ อาเซ่ียนจึงไดมีความสําคัญมากยิ่งขี้น ขณะเดียวกันกลุมประเทศท่ีมีความสัมพันธและ

ติดตอกันตามแนวพ้ืนท่ีชายแดนก็ยิ่งมีความใกลชิดมากยิ่งขึ้นตามมา ดังบทบาทของประเทศในลุม
แมน้ํา โขงท่ีไดมีการกํ าหนดกรอบความรวมมืออนุภาคลุมแมน้ํา โ ขง (The Greater Mekong 
Subregion Economic Cooperation)เปนการเชื่อมโยงกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซ่ียนภายใตกรอบ
รัฐประศาสนศาสตรซ่ึงสอดคลองกับกฎหมาย วิถีชีวิตของประชาชน เม่ือสถานะภาพของประชาคม
อาเซ่ียนเกิดการสมบูรณสังคมท่ีไรพรมแดนของแตละประเทศ ความม่ันคงทางการเมืองท่ีเปน
ประชาธิปไตย อํานาจทางการเมืองมาจากประชาชนโดยแทจริง การยึดหลักการพัฒนาประเทศควบคู
กับการพัฒนาทางการเมือง ประเพณี วัฒนธรรมของแตละประเทศจะมีการปรับตัวเขาหากันอยาง
กลมกลืน(บุญทัน ดอกไธสง,2557) 

ขอเสนอแนะ 

การเปดประตูสูอาเซ่ียนของสมาชิกในภูมิภาคเอเซ่ียตะวันออกเฉียงใตจะทําใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญท่ีแตละประเทศจะตองเตรียมความพรอม ประเทศไทยประสบปญหาทาง
การเมืองและความขัดแยงภายในประเทศมานานเกือบสิบป ทําใหการเตรียมความพรอมในการเขาสู
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซ่ียน (AEC) คอยขางนอยในชวงเวลาสั้นๆท่ีเหลืออยูนี้ควรท่ีจะเตรียมความ
พรอมในดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานของประเทศใหเขาสูระดับสากล เชนการเตรียมตัวในเรื่อง 
การปรับปรุงเสนทางการคมนาคมขนสง การเตรียมการในเรื่องการใหความรูแกประชาชนในดาน
ภาษา การบริการ การพัฒนาแหลงทองเท่ียว สวนการเตรียมการในระยะยาวก็จะเปนการวางแผน
พัฒนา ปรับนโยบายการบริหารประเทศใหมีศักยภาพเพ่ือการพัฒนาควบคูไปกับประเทศอ่ืนใน
ภูมิภาคไดอยางเทาเทียม 
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