
โครงการศึกษาพื้นที่เพื่อใช้แนวคิดทฤษฎีกับงานวิจัยภาคสนามครั้งที่ ๖ 
การเชื่อมต่อของสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจในพื้นที่ชายแดนไทย-ลาว 

The Conjuncture of Economic Quadrangle at Thai-Laos Borderland 
 

๑.  ชื่อโครงการ        โครงการศึกษาพ้ืนที่เพ่ือใช้แนวคิดทฤษฎีกับงานวิจัยภาคสนามครั้งที่ ๖:  
                                                   -  ว 

   The Conjuncture of Economic Quadrangle at Thai-Laos Borderland 
 

๒. หน่วยงานที่รับผิดชอบ สาขาวิชาสังคมศาสตร์ ปริญญาเอก (หลักสูตรนานาชาติ) 
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 

๓. หลักการและเหตุผล 

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ ปริญญาเอก (หลักสูตรนานาชาติ) คณะสังคมศาสตร์ มีความมุ่งหวังผลิตบัณฑิตที่
มีคุณภาพ ด้านการใช้ทฤษฎี แนวคิด และการอธิบายประเด็นปัญหาทางสังคมศาสตร์ที่มีในปัจจุบันได้อย่างรอบ
ด้าน ทางสาขาวิชาฯ เห็นว่าการให้ความรู้แก่นักศึกษาด้านทฤษฎีแนวคิดเฉพาะในห้องเรียนไม่เพียงพอที่จะเตรียม
นักศึกษาเพ่ือท างานวิจัยสนาม อีกท้ังคณาจารย์ไม่มีโอกาสให้ค าแนะน าแก่นักศึกษาในการใช้แนวคิดทฤษฎีที่เรียน
กับงานสนามจริง จึงเกิดโครงการสนับสนุนให้นักศึกษามีโอกาสได้ประยุกต์ใช้ความรู้ที่เรียนมาในการศึกษา
ภาคสนาม และฝึกการยกระดับการวิเคราะห์ในประเด็นปัญหา  

ด้วยเหตุนี้ ทางสาขาวิชาฯจึงได้จัดโครงการศึกษาพ้ืนที่เพ่ือใช้แนวคิดทฤษฎีกับงานวิจัยภาคสนามอย่าง
ต่อเนื่อง เพ่ือให้นักศึกษาได้รับประโยชน์จากการศึกษาพ้ืนที่ภาคสนามและน ามาใช้ในงานวิ จัยของตนเองอย่าง
เหมาะสมอีกทัง้ผ                 ผ                                                           แนวคิด 
และทฤษฎี ในการอธิบายปรากฏการณ์ทางสังคม  

ในครั้งนี้จึงได้จัดโครงการศึกษาพ้ืนที่เพ่ือใช้แนวคิดทฤษฎีกับงานวิจัยภาคสนามครั้งที่ ๖ การเชื่อมต่อของ
สี่เหลี่ยมเศรษฐกิจในพ้ืนที่ชายแดนไทย-ลาว (The Conjuncture of Economic Quadrangle at Thai-Laos 
Borderland) โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือให้นักศึกษาท าการศึกษาในประเด็นการค้า และการเกษตรชายแดนไทย -
ลาว รวมทั้งศึกษาถึงสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ เส้นทาง R3A ที่เชื่อมระหว่าง ไทย ลาว พม่า และจีนตอนใต้  เพ่ือให้
นักศึกษาได้ฝึกหัดการประยุกต์ใช้แนวคิดทฤษฎีในภาคสนามภายใต้บริบทที่แตกต่างกัน สามารถแลกเปลี่ยน
มุมมองเชิงทฤษฎ ีและเชิงระเบียบวิธีวิจัยในภาคสนาม นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้มีโอกาสเรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริงจากคณาจารย์ วิทยากรภาคสนาม ผู้มีประสบการณ์และผู้เชี่ยวชาญในประเด็นดังกล่าว และ
ประสบการณ์ท่ีได้รับในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ในการท าความเข้าใจทฤษฎี แนวคิด ในชั้นเรียนยิ่งขึ้น 

 
๔. วัตถุประสงค ์

๔.๑ เพ่ือให้นักศึกษาได้มีโอกาสเรียนรู้จากประสบการณ์จริง และจากอาจารย์ผู้มีประสบการณ์ และเป็น 
ผู้เชี่ยวชาญในประเด็นการค้า และเกษตรกรรมบริเวณชายแดนไทย-ลาว 

๔.๒ เพ่ือให้นักศึกษาปริญญาเอกได้ฝึกวิธีวิทยาในการท าวิจัยและการปรับใช้แนวคิดทฤษฎีในภาคสนาม 
๔.๓ เพ่ือให้นักศึกษาปริญญาเอกได้มีโอกาสวิเคราะห์ประเด็นต่างๆ ที่ได้จากภาคสนาม และการแลกเปลี่ยน

มุมมองระหว่างกันอย่างสร้างสรรค์ 
๔.๔ เพ่ือให้นักศึกษาปริญญาเอกได้รับค าแนะน าจากอาจารย์ในเรื่องการใช้แนวคิดทฤษฎี วิธีการวิจัยใน

ขณะที่อยู่ภาคสนาม และสามารถน าไปเป็นประโยชน์กับงานวิจัยของตนเอง 
 



๕. วัน เวลา และสถานที่  
  วันที่ ๒-๔ สิงหาคม ๒๕๕๕  ณ อ าเภอเชียงของ และอ าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย, บ้านห้วยทราย และ

บ้านต้นผึ้ง แขวงบ่อแก้ว ประเทศลาว 
 
๖. อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  รองศาสตราจารย์                     อาจารย์ประจ าภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 
๗. จ านวนผู้เข้าร่วม  (รายช่ือดังแนบ) 
 ๗.๑ นักศึกษาปริญญาเอก จ านวน   ๑๐  คน  
 ๗.๒ อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ จ านวน     ๑  คน 
 ๗.๓ เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ จ านวน     ๑  คน 
     รวม ๑๒  คน 
 
๘. วิทยากร 
      ๘ ๑ คุณสุรพล อ าพัน  ผู้ช่วยนายด่านศุลกากรเชียงของ จ.เชียงราย 
 ๘.๒ คุณเหวียน ชัยวงศ์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านแจ่มป๋อง ต.หล่ายงาว อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย 

 ๘.๓ คุณแสงจัน พูมิวัน นักวิชาการเกษตรห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว ประเทศลาว 
 ๘ ๔ คุณคอนสะหวัน สิลิปันยา นักวิชาการเกษตรห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว ประเทศลาว 

 ๘ ๕ คุณอินค า แสงค า นักวิชาการเกษตรห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว ประเทศลาว 
 ๘.๖ คุณนิวัฒน์ ร้อยแก้ว แกนน ากลุ่มองค์กรอิสระเชียงของ 
 ๘.๗ คุณ วัชระ หลิ่วพงศ์สวัสดิ์ แกนน ากลุ่มองค์กรอิสระเชียงของ 
 
 
๙. งบประมาณ 
 ๙.๑ รายรับ  
  งบประมาณเงินรายได้ฯ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๕ หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สาขาวิชา

สังคมศาสตร์ ปริญญาเอก (หลักสูตรนานาชาติ) แผนงานการเรียนการสอน งานสนับสนุนการจัดการศึกษา 
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักศึกษา กองทุนกิจการนักศึกษา ของคณะสังคมศาสตร์ จ านวนเงิน  ๔๑,๐๐๐.- 
บาท (สี่หมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) 

 ๙.๒ รายจ่าย 
        ๙.๒.๑ ค่าอาหารเช้า กลางวันและเย็น (๒๔๐.- บาท x ๑๒ คน x ๓ วัน) ๘,๖๔๐.- บาท 
        ๙.๒.๒ ค่าตอบแทนวิทยากรบรรยาย (๕๐๐.- บาท/ชั่วโมง) ๔,๕๐๐.- บาท 
           คุณสุรพล อ าพัน  ผู้ช่วยนายด่านศุลกากรเชียงของ จ.เชียงราย 
           คุณเหวียน ชัยวงศ์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านแจ่มป๋อง ต.หล่ายงาว อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย 

                  คุณแสงจัน พูมิวัน นักวิชาการเกษตรห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว ประเทศลาว 
           คุณคอนสะหวัน สิลิปันยา นักวิชาการเกษตรห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว ประเทศลาว 
           คุณอินค า แสงค า นักวิชาการเกษตรห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว ประเทศลาว 
           คุณนิวัฒน์ ร้อยแก้ว แกนน ากลุ่มองค์กรอิสระเชียงของ 
           คุณวัชระ หลิ่วพงศ์สวัสดิ์ แกนน ากลุ่มองค์กรอิสระเชียงของ 

๑,๐๐๐.- บาท 
๕๐๐.- บาท 
๕๐๐.- บาท 
๕๐๐.- บาท 

๑,๐๐๐.- บาท 
๕๐๐.- บาท 
๕๐๐.- บาท 

        ๙.๒.๓ ค่าที่พัก (อาจารย์ นักศึกษาและเจ้าหน้าที่ รวม ๑๒ คน) ๑๑,๒๐๐.-บาท 



        ๙.๒.๔ ค่าเบี้ยเลี้ยง ๑,๕๓๐.- บาท 
           อาจารย์ ๑ คน (๒๗๐ บาท x ๓ วัน) ๘๑๐.- บาท 
           เจ้าหน้าที่ (๒๔๐ บาท x ๓ วัน) ๗๒๐.- บาท 
        ๙.๒.๕ ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง (ค่าใช้จ่ายเบิกตามใบเสร็จจริง) ๕,๐๐๐.- บาท 
        ๙.๒.๖ ค่าข้ามแดนประเทศลาว-ไทย ๒ ครั้ง ๒,๔๖๐.- บาท 
          ค่าเรือข้ามฝากเชียงของ-ห้วยทราย (๔๐ บาท x ๑๒ คน) ๔๘๐.- บาท 
          ค่าเรือข้ามฝากห้วยทราย-เชียงของ (๔๐ บาท x ๑๒ คน) ๔๘๐.- บาท 
          ค่าเรือข้ามฝากห้าเชียง-ต้นผึ้ง (๑๐๐ บาท x ๙ คน) คนไทย ๙๐๐.- บาท 
          ค่าเรือข้ามฝากห้าเชียง-ต้นผึ้ง (๒๐๐ บาท x ๓ คน) คนต่างชาติ ๖๐๐.- บาท 
        ๙.๒.๗ ค่าจ้างเหมารถยนต์ในประเทศลาว จ านวน ๑ คัน ๒,๐๐๐.- บาท 
        ๙.๒.๘ ค่าเช่ารถ (วันละ ๑,๘๐๐ บาท x ๓ วัน) ๕,๔๐๐.- บาท 
        ๙.๒.๙ ค่าวัสดุส านักงาน ๒๗๐.- บาท 

                                           เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๑,๐๐๐.- บาท 
(สี่หม่ืนหนึ่งพันบาทถ้วน) 

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๑๐.๑ นักศึกษาปริญญาเอกได้ฝึกการใช้แนวคิดทฤษฎีจริงในภาคสนาม 
๑๐.๒ นักศึกษาปริญญาเอกได้มีโอกาสวิเคราะห์ประเด็นต่างๆ ที่ได้จากภาคสนาม และแลกเปลี่ยนมุมมอง

ระหว่างกันอย่างสร้างสรรค์ 
๑๐.๓ นักศึกษาปริญญาเอกได้รับค าแนะน าจากอาจารย์ในเรื่องการใช้แนวคิดทฤษฎี วิธีการวิจัย ในขณะที่

อยู่ภาคสนาม และสามารถน าไปเป็นประโยชน์กับงานวิจัยของตนเอง 
๑๐.๔ นักศึกษาได้รับความรู้จากวิทยากรที่ท างานในพ้ืนที่ 

 
๑๑. ก าหนดการ 
วันพฤหัสที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ 

๐๗.๐๐-๑๒.๓๐ น. ออกเดินทางจากคณะสังคมศาสตร์ถึงอ าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 
๑๒.๓๐-๑๓.๓๐ น รับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๓๐-๑๔.๓๐ น. ฟังบรรยายในหัวข้อ “การน าเข้าและส่งออกของสินค้าในบริเวณชายแดน

ไทย-ลาว และการค้าเสรีอาเซียนต่อการค้าชายแดน” โดยคุณสุรพล อ าพัน  
ผู้ช่วยนายด่านศุลกากรเชียงของ 

๑๔.๓๐- ๑๖.๐๐น. เดินทางไปบ้านแจ่มป๋อง อ าเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย 
๑๖.๐๐-๑๗.๐๐ น. ฟังบรรยายในหัวข้อ “พืชเศรษฐกิจกับวิถีชิวิตชาวนาไทย” โดย คุณเหวียน 

ชัยวงศ์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านแจ่มป๋อง ต าบลหล่ายงาว อ าเภอเวียงแก่น 
๑๗.๐๐-๑๘.๐๐ น. เดินทางกลับอ าเภอเชียงของ 
๑๘.๐๐-๑๙.๐๐ น. รับประทานอาหารเย็น 
๑๙.๐๐-๒๑.๐๐ น. เสนอข้อมูล แลกเปลี่ยนความคิดเห็น สรุปผลการศึกษาในภาคสนาม และ

รับค าแนะน าจากอาจารย์ 
 
วันศุกร์ที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๕ 

๐๗.๐๐-๐๘.๐๐ น. รับประทานอาหารเช้า 
๐๘.๐๐-๐๙.๐๐ น. ข้ามแม่น้ าโขงไปบ้านห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว ประเทศลาว 
๐๙.๐๐-๑๑.๐๐ น. บรรยายเรื่อง “การเกษตรพันธะสัญญาของพืชเศรษธกิจ และผลกระทบของ



ถนน R3a โดย คุณอินค า แสงค า นักวิชาการเกษตรห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว 
ประเทศลาว 

๑๑.๐๐-๑๑.๓๐ น. เดินทางไปบ้านด่าน แขวงบ่อแก้ว ประเทศลาว 
๑๑.๓๐-๑๒.๓๐ น. บรรยายเรื่อง “ข้าวโพด และการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการผลิตของชาวนา

ลาว” โดย คุณคอนสะหวัน สิลิปันยา นักวิชาการเกษตรห้วยทราย แขวงบ่อ
แก้ว ประเทศลาว 

๑๒.๓๐-๑๓.๓๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓ ๓๐-๑๔ ๓๐                 “ระบบทุนนิยมข้ามชาติ และการเกษตรพันธะสัญญาของ

ข้าวโพด” โดย คุณแสงจัน พูมิวัน นักวิชาการเกษตรห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว 
ประเทศลาว 

๑๔.๓๐- ๑๕.๐๐ น. เดินทางไปตลาดจีนห้วยทราย 
๑๕.๐๐-๑๖.๐๐ น. นักศึกษาแบ่งกลุ่มเก็บข้อมูล 
๑๖.๐๐-๑๖.๓๐ น. ข้ามแม่น้ าโขงกลับอ าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 
๑๖.๓๐-๑๘.๐๐ น. เสนอข้อมูล แลกเปลี่ยนความคิดเห็น สรุปผลการศึกษาในภาคสนาม และ

รับค าแนะน าจากอาจารย์ 
๑๘.๐๐-๑๙.๐๐ น. รับประทานอาหารเย็น 
๑๙.๐๐-๒๑.๐๐ น. สนทนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์และข้อมูล 

   
วันเสาร์ ที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๕  

๐๗.๐๐-๐๘.๐๐ น. นักศึกษาแบ่งกลุ่มเก็บข้อมูลในตลาดเช้า 
๐๘.๐๐-๐๙.๐๐ น. รับประทานอาหารเช้า 
๐๙.๐๐-๑๑.๐๐ น. บรรยายเรื่อง “การเปลี่ยนแปลงเชิงเศรษฐกิจลุ่มแม่น้ าโขงในเมืองเชียงของ” 

โดย คุณ วัชระ หลิ่วพงศ์สวัสดิ์ 
๑๑.๐๐-๑๒.๐๐ น. เดินทางไปอ าเภอเชียงแสน 
๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐-๑๓.๓๐ น. ข้ามแม่น้ าโขงไปเขตเศรษฐกิจพิเศษเมืองต้นผึ้ง แขวงบ่อแก้ว ประเทศลาว 
๑๓.๓๐-๑๔.๓๐ น. นักศึกษาแบ่งกลุ่มสังเกตุการณ์การลงทุนของจีนใน ประเทศลาว บริเวณย่าน

การค้า คาสิโน และโรงแรม 
๑๔.๓๐-๑๕.๐๐ น. ข้ามแม่น้ าโขงกลับอ าเภอเชียงแสน 
๑๕.๐๐-๑๗.๐๐ น. เสนอข้อมูล แลกเปลี่ยนความคิดเห็น สรุปผลการศึกษาในภาคสนาม และ

รับค าแนะน าจากอาจารย์ 
๑๗.๐๐-๑๘.๐๐ น. รับประทานอาหารเย็น 
๑๘.๐๐-๒๒.๐๐ น. เดินทางกลับจังหวัดเชียงใหม่ 

  
 
 
 
 
 
 
รายช่ือผู้เข้าร่วม 
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