การสํารวจศักยภาพทางเศรษฐกิจของเสนทางหมายเลข 3
เชียงของ-หวยซาย-หลวงน้ําทา-เชียงรุง-คุนหมิง
จัดโดยสมาคมไทย-ลาวเพื่อมิตรภาพ 10-13 กรกฎาคม 2551
1. สภาพถนน
เสนทางหมายเลข 3 เปนสวนหนึ่งของโครงการ Northern Economic Corridor Project
เพื่อเชื่อมโยงจีน-ลาว-ไทย สวนที่ผานลาวมีระยะทาง 228 กิโลเมตร รัฐบาลลาวปรับปรุงโดยกูเงิน
จากไทย จีน และธนาคารเพือ่ การพัฒนาเอเชีย (ADB) มีรายละเอียด ดังนี้
ระยะทาง
กิโลเมตรที่ 1-84
(83 กิโลเมตร)
กิโลเมตรที่ 84-160.8
(76.8 กิโลเมตร)
กิโลเมตรที่ 160.8-228.3
(67.5 กิโลเมตร)

แหลงเงินกู
รัฐบาลไทย
ADB

รัฐบาลจีน

บริษัทกอสราง
บริษัทแพรธาํ รงวิทย
บริษัทนวรัตน
บริษัท Yunnan Highways
and Bridges Ltd.

2. แขวงบอแกว
2.1 นายบุนคง หลาสุกัน รองเจาแขวงบอแกว ไดบรรยายสรุปวา GDP ของแขวงขยายตัว
รอยละ 7.5 ตอป มีภาคเกษตรกรรมเปนหลัก มีบริษัทจีนมาลงทุนประมาณ 9 แหง ปลูกยางพารา
และขาวโพด และมีบริษัทไทย 1 แหง ทําซองใสโทรศัพทมือถือสงไปขายในไทย
2.2 คณะไดเยี่ยมชมอาคารโรงเรียนมัธยมสงฆ ซึ่งไทยสนับสนุนงบประมาณกอสราง อาคาร
ดังกลาวสรางเสร็จแลว กอสรางโดยบริษัทเวียดนามซึ่งประมูลไดในราคา 2.7 ลานบาท มีงบเหลือ
ซื้อโตะเกาอี้ไดอีก 60 ชุด อยางไรก็ดี อาคารนี้ยังไมเปดใชเพราะไมมีไฟฟาและหองน้ํา วัดจึงขอให
ไทยสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมเพื่อ (1) ตอไฟฟาไปที่อาคาร (2) สรางหองน้ํา (3) สรางหอพัก
เณรและครูที่มาจากพืน้ ที่หางไกล (4) สรางถังเก็บน้ําไวใชในหนาแลง (5) ซอมวัด (6) งบบริหาร
โรงเรียน
3. แขวงหลวงน้ําทา
3.1 พื้นที่สวนใหญเปนภูเขาสูง มี 5 เมือง การคมนาคมยังไมสะดวก ประชากรสวนใหญ
ยากจน ทําการเกษตร แขวงคาดหวังวาเสนทางหมายเลข 3 จะชวยอํานวยความสะดวกในการขนสง
สินคา และนําความเจริญกาวหนามาสูแขวง โดยในปจจุบันมีหลายชุมชนไดยา ยถิ่นฐานจากพื้นที่
หางไกลไปอยูสองขางทางเสนทางหมายเลข 3
3.2 สนามบินหลวงน้ําทาเพิง่ ปรับปรุงเสร็จเมื่อมีนาคม 2551 ความยาวรันเวย 1.6
กิโลเมตร
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3.3 แขวงตองการสงเสริมการลงทุนดานเกษตรกรรม ปจจุบัน การลงทุนสวนใหญเปนของ
จีน เชน ปลูกยางพารา ออย มันสําปะหลัง ยาสูบ โรงแรม ทําเหล็กเสน มีเอกชนไทยลงทุนทําคลัง
น้ํามันทีบ่ อเต็น คือ บริษัทสยามเคมี และเปดรานอาหารชื่อ “เฮือนลาว” (เอกชนจากเชียงราย)
อนึ่ง แขวงจะชะลอการปลูกยางพาราชั่วคราวเพราะตองการรักษาพื้นที่ปาไม ในดานการทองเที่ยว
แขวงหลวงน้ําทามีเขตปาสงวนน้ําหา
3.4 แขวงหลวงน้ําทามีความรวมมือกับภาคเหนือของไทย ดังนี้
3.4.1 ดานการศึกษา – มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีความรวมมือกับวิทยาลัย
ครูหลวงน้ําทาในการทําวิจัย แลกเปลี่ยนนักศึกษาและอาจารย และการใหทุนการศึกษาปริญญาตรี
และปริญญาโท
3.4.2 ดานสาธารณสุข – โรงพยาบาลแมสายมีความรวมมือกับโรงพยาบาลหลวง
น้ําทา และไดบริจาคอุปกรณการแพทยจํานวนหนึ่ง นอกจากนี้ มูลนิธแิ มฟาหลวงและมูลนิธิญปี่ ุนได
รวมกันบริจาคอุปกรณการแพทย เชน เตียงผูปวย เครื่องฆาเชื้อดวยอากาศ เครื่องอัลตราซาวน
ตูอบทารกแรกเกิด มูลคา 184 ลานกีบ โดยม.ร.ว.ดิศนัดดา ดิศกุล ประธานมูลนิธิแมฟาหลวงไดทํา
พิธีมอบรวมกับประธานมูลนิธญ
ิ ปี่ ุนเมื่อกรกฎาคม 2551
3.4.3 ดานการคา – ยังไมมีความรวมมือระหวางหนวยงานรัฐบาล แตมีการคาขาย
ของผูประกอบการรายยอย โดยแขวงหลวงน้ําทาสงออกสินคาเกษตรและนําเขาสินคาอุปโภคบริโภค
3.4.4 ดานวัฒนธรรม - แขวงไดรับงบประมาณสนับสนุนจากบริษัทสี่เหลี่ยม
พัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อปรับปรุงพิพิธภัณฑของแขวง
4. สิบสองปนนา
4.1 พืชเศรษฐกิจที่สําคัญ ไดแก ยางพารา ยาสูบ ออย และชา บมจ.การบินไทยและ
สายการบินบางกอกแอรเวยเคยมีเที่ยวบินไปเมืองเชียงรุงแตไดหยุดบริการแลว เพราะไมคุมทุน
4.2 ทาเรือเชียงรุง
4.2.1 กอสรางเมื่อป 2537 มูลคา 40 ลานหยวน จากทาเรือจนถึงปากน้ําโขงที่
เวียดนามมีระยะทาง 4,880 กิโลเมตร
4.2.2 ในป 2550 ทาเรือเชียงรุงขนสงสินคา 600,000 ตัน และผูโ ดยสาร
21,000 คน สินคาจากจีนไปไทย ไดแก ผัก ผลไม (แอปเปล สาลี่) กระเทียม เครื่องใชไฟฟา
สินคาจากไทยไปจีน ไดแก ยางพารา น้ํามันพืช ลําไยแหง ผูโดยสารที่เขาเมืองผานทาเรือเชียงรุง
เปนคนไทยประมาณ 1 ใน 3 ทาเรือมีรายไดปละ 3 ลานหยวน
4.2.3 เรือขนาดใหญที่สุดในขณะนี้มีขนาด 380 ตัน มีเรือทองเที่ยว 3 ลํา และมี
เรือไปอําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงรายสัปดาหละ 3 เที่ยว ราคา 800 หยวนตอเทีย่ ว ระยะทาง
326 กิโลเมตร ใชเวลา 10 ชั่วโมง
4.2.4 ทางการกําลังจะสรางทาเรืออีกแหงหนึ่งที่เมืองคํา มูลคา 50 ลานหยวน
จะเริ่มสรางปลายป 2551 เมื่อสรางเสร็จสามารถรองรับสินคาไดปละ 3 ลานตัน และผูโดยสารปละ
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1.5 ลานคน นอกจากนี้ ยังมีทาเรือกวนเหลยที่ชายแดนจีน-พมา-ลาว มูลคา 37 ลานหยวน ซึ่งจะ
เนนการขนสงสินคา เริ่มสรางเมื่อป 2550 จะเสร็จในป 2552
4.2.5 ระหวางป 2545-2547 รัฐบาลจีนใชงบประมาณ 5 ลานดอลลารสหรัฐ
ปรับปรุงรองน้ําในแมนา้ํ โขงใหเดินเรือได
เสนทาง
เชียงราย-เชียงของ
เชียงของ-หวยซาย
หวยซาย-หลวงน้ําทา

ระยะทาง (กม.)
114
175

ระยะเวลา
1 ชม. 30 นาที
5 นาที (เรือ)
3 ชั่วโมง

หลวงน้ําทา-บอเตน

60

1 ชั่วโมง

บอเตน-เมืองหลา

45

45 นาที

เมืองหลา-เชียงรุง

120

3 ชั่วโมง

เชียงรุง-คุนหมิง

509

50 นาที
(เครื่องบิน)

ขอมูลเพิ่มเติม
นั่งเรือขามแมน้ําโขง
ถนนสองเลนคดเคี้ยว ลาดชันขึ้นเขา
เสนทางผานบริษัทขุดคนถานหินเวียง
ภูคา (เดินทางจากหวยซาย 2 ชม.) จาก
บริษัทฯ ไปแขวงหลวงน้ําทาใชเวลาอีก
1 ชม.
ถนนสองเลนสภาพดี ขึ้นเขาบางชวง
บริเวณชายแดนมีโรงแรมและกาสิโนของ
เอกชนฮองกง และรานขายสินคาจีน เชน
เสื้อผา โทรศัพทมือถือ อาหาร
ถนนไฮเวยสภาพดีมาก ไมลาดชันและ
คดเคี้ยวเพราะสรางอุโมงคลอดภูเขาและ
ทําสะพานขามหุบเขา สองขางทางเปน
ทุงนาและหมูบาน
ถนนไฮเวยสภาพดีมาก สองขางทางเปน
สวนยางพารา แตเมื่อถึงเมืองสิงตอง
เปลี่ยนไปใชเสนทางเกา 60 กม. จนถึง
เมืองลุน เพราะถนนไฮเวยยังสราง
อุโมงคไมเสร็จ เสนทางเกาแคบและคด
เคี้ยวมาก เลียบไปตามไหลเขา ตอง
ชะลอรถเมื่อสวนกับรถขนาดใหญ จาก
เมืองลุนถึงเชียงรุงถนนไฮเวยเสร็จแลว
แตคณะเดินทางโดยเสนทางเกา
ระยะทาง 25 กม. เพราะแวะผานเมือง
ฮัม ถนนผานหมูบานไทลื้อหลายแหง
และเลียบแมน้ําลานชาง (แมน้ําโขง) ไป
จนถึงเชียงรุง
ทาอากาศยานเชียงรุงอยูหางจากตัวเมือง
ประมาณ 5 กม.
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