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 หนังสือ “ติดปีกควำมคิด จำก HiPPS รุ่น 9” เป็นการรวบรวมบทความ
ของผู้รับทุนรัฐบาลเพื่อฝึกอบรมระยะสั้น (ในประเทศและต่างประเทศ) ซึ่งเป็นทุน
ส าหรับผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธ์ิสูงรุ่นใหม่ ที่ได้ถ่ายทอดความรู้ 
ประสบการณ์  ข้อคิด  รวมถึงข้อ เสนอแนะเพื่อพัฒนาส่วนราชการที่ ได้ รับ 
จากการฝึกอบรมในหลักสูตรการเสริมสร้างคุณลักษณะส่วนบุคคลและทักษะ 
การท างานส าหรับข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง ซึ่งพัฒนาขึ้นโดยส านักงาน ก.พ. 
ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)  
 หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมบทความสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการเดินทางไปศกึษา
ดูงานในต่างประเทศของผู้รับทุน ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เมื่อวันที่ 
26 - 30 พฤศจิกายน 2556 จ านวน 30 คน จาก 25 ส่วนราชการ 
 ส านักงาน ก.พ. หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ความรู้และประสบการณ์ของผู้รับทุน 
ที่ได้ถ่ายทอดออกมาในแง่มุมต่างๆผ่านบทความนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านที่จะได้
ทราบถึงการเตรียมความพร้อมของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวต่อการเปดิ
เสรีประชาคมอาเซียน ในปี พ.ศ. 2558 นี้ ตลอดจนสามารถน ามาปรับใช้เพื่อพัฒนา
งาน พัฒนาระบบราชการและประเทศในภาพรวมได้ต่อไป 

                                                                                   ส านักงาน ก.พ.
                สิงหาคม 2557    
 
 
 
หมำยเหตุ บทความท้ังหมดน้ีเขียนขึ้นจากประสบการณ์ของผู้รับทุน ซ่ึงมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ถ่ายทอดความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ท่ีได้รับจากการฝึกอบรม เน้ือหาในบทความ
เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียน ซ่ึงไม่ผูกพันกับหน่วยงานต้นสังกัดและส านักงาน ก .พ. 
แต่อย่างใด 



ค ำนิยม 

 ในปัจจุบัน ภาคราชการไทยก าลังเผชิญกับความท้าทายจากปัจจัยทั้งภายใน
และภายนอกหลายรูปแบบ อาทิ วิกฤติโครงสร้างอายุซึ่งน าไปสู่ปัญหาการขาดแคลน
ก าลังคนในอนาคตอันใกล้ การเปิดเสรีประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ใน
ปี 2558 นี้ เป็นต้น ไม่เพียงแต่ภาคเอกชนเท่านั้นที่จะต้องปรับตัว ภาครัฐเองก็ต้อง
ตระหนักถึงการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงจากภูมิภาคาภิวัฒน์ (Regionalization)  
นี้เช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ส านักงาน ก.พ. ซึ่งถือเป็นองค์กรด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของระบบราชการ ก็มีภารกิจส าคัญในการเตรียมและพัฒนาก าลังคน
ให้มีคุณภาพอย่างเป็นระบบ พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งแนวคิดส าคัญนี้เอง 
ที่น าไปสู่การริเริ่มด าเนินการระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS) ซึ่งเป็นระบบ
บริหารก าลังคนคุณภาพของภาคราชการ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนา
ข้าราชการให้เป็นคนเก่ง คนดี อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อเตรียมความพร้อม  
ให้เป็นผู้น าที่มีคุณภาพในอนาคต โดยส านักงาน ก.พ. มีหน้าที่หลักในการด าเนินการ
พัฒนาข้าราชการกลุ่มเป้าหมายให้สอดคล้องกับกรอบการฝึกอบรมและพัฒนา 
(Training and Development Roadmap) และบริบทของการเปลี่ยนแปลง  
 ทั้งนี้ ส านักงาน ก.พ. ร่วมกับคณะที่ปรึกษาได้มีการศึกษาและวิเคราะห์
ประเด็นในด้านการเตรียมข้าราชการไทยเพื่อพร้อมรับกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
โดยผลการศึกษาช้ีให้เห็นเด่นชัดว่าข้าราชการต้อง ได้รับการเตรียมพร้อมในมี
คุณสมบัติใน 3 ด้าน ได้แก่ 
 1) มีความเป็นมืออาชีพ (Professional) คือ การมีสมรรถนะในการท างาน 
ที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิ ท างานเป็นทีม มีองค์ความรู้เชิงลึกในงานท่ีตนท า 
 2) มีความเป็นนานาชาติ (International) คือ การที่บุคลากรมีสมรรถนะ 
ที่เปิดกว้างทางความคิด และมีทักษะในทางปฏิบัติอย่างยืดหยุ่น และคล่องตัว 
ในบริบทนานาชาติ และ 



 3) มีความเป็นผู้สนับสนุน (Facilitator) คือ การที่บุคลากรมีสมรรถนะ 
เป็นผู้ที่อ านวยความสะดวกให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากข้อตกลงของประชาคม
อาเซียน ท้ังในและต่างประเทศอย่างรู้เท่าทัน และมีภาวะผู้น าเชิงรุก 
 ด้วยตระหนักถึงความจ าเป็นในการเตรียมข้าราชการให้พร้อมกับกับบริบท
ของการเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาคที่ก าลังมาถึงนี้ ส านักงาน ก.พ. จึงได้จัดสรรทุน
รัฐบาลเพื่อฝึกอบรมระยะสั้น (ในและต่างประเทศ) ให้แก่ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก 
เป็นข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงรุ่นใหม่ เพื่อให้ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้และ
ฝึกอบรมในทักษะที่จ าเป็น รวมถึงได้ศึกษาดูงานจากหน่วยงานช้ันน าในประเทศ 
ในภูมิภาคอาเซียน โดยแบ่งกลุ่มการศึกษาดูงานออกเป็น 3 ประเทศ ได้แก่ 
ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและสาธารณรัฐสังคม
นิยมเวียดนาม ประเด็นในการศึกษาดูงานเน้นไปในด้านของการบริหารจัดการและ
การเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียนในด้านของการค้า
และการลงทุน การพัฒนาการเกษตร และนโยบายรวมถึงแผนยุทธศาสตร์เฉพาะด้าน 
นอกจากนี้ ผู้รับทุนยังได้บูรณาการองค์ความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาต่อยอดเป็นโครงการ
น าเสนอต่อคณะกรรมการ ซึ่งถือได้ว่าหลักสูตรดังกล่าวเป็นการเตรียมข้าราชการ 
ผู้มีผลสัมฤทธ์ิสูงรุ่นใหม่ให้พร้อมครบถ้วนท้ัง 3 ด้าน ทั้งในมิติของ ความเป็นมืออาชีพ 
ความเป็นนานาชาติ และความสามารถในการเป็นผู้สนับสนุน 
 หนังสือ “ติดปีกความคิด จาก HiPPS รุ่น 9” ชุดนี้ ประกอบด้วยหนังสือ
รวบรวมบทความ 3 เล่ม อันเป็นผลผลิตที่ได้จากการศึกษาดูงานแยกรายประเทศ  
โดยได้รวบรวมบทความถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ แง่คิดและข้อเสนอเพื่อพัฒนา
ส่วนราชการของผู้รับทุนทุกคน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการน าไปต่อยอดพัฒนาระบบ
ราชการและเปิดโลกทัศน์ให้แก่ผู้อ่านต่อไป 
 
 

    (นางสาวรังสิมา  จารุภา) 
          รองเลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัติราชการแทน 

             เลขาธิการ ก.พ.                    
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ติดปีกความคิด จาก HiPPS รุ่น 9 
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ລາວ – ຍາງ .. ไทย – ก้าว .. ความแตกต่างที่เท่าเทียม 

นางสาวหนึ่งฤทัย  ชโนวรรณ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏบิัติการ 

สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

 เมื่อเหยียบยํางเข๎าสูํเมืองเวียงจันทน์ ซึ่งเป็นเมืองหลวงของ สปป.ลาว  
ความคิดแรกท่ีปรากฏขึ้นในสมอง คือ “ดูเหมือนเมืองตํางจังหวัดของไทย ย๎อนอดีตไป
เมื่อสมัย 10 – 20 ปีกํอน” เนื่องจากสภาพเมืองเวียงจันทน์ของ สปป.ลาว ยังไมํมี 
“ความเป็นเมือง” มากนัก แม๎เพียงจะเทียบกับเมืองตํางจังหวัดของไทยที่ไมํใชํ
กรุงเทพมหานคร รถราไมํมากมายขวักไขวํ ไมํมีตึกสูง ถนนยังมีฝุุนดินแดง ผู๎คนยิ้มงําย
และเป็นมิตรมาก อาหารการกินก็ยั ง เป็นธรรมชาติ  ไมํปรุ งแตํ งมากมาย   
สภาพบ๎านเมืองที่ความเจริญทางวัตถุแตกตํางกันคํอนข๎างมากเมื่อเทียบกับประเทศ
ไทย ทําให๎คิดถึงคําถามเชิงปรามาสของคนรอบข๎างกํอนเดินทางมาศึกษาดูงาน 
ที่ สปป.ลาว วํา“ไปลาว?.. จะไปดูอะไร จะมีอะไรให๎ดูเหรอ” .. ทวํา ประสบการณ์ 
ที่ได๎จากการศึกษาดูงานใน สปป.ลาว กลับเป็นการเปิดมุมมองใหมํ ซึ่งเมื่อนํามา
ประกอบกับสิ่งที่ได๎เรียนรู๎จากโปรแกรมการอบรมของ HiPPS โดยเฉพาะอยํางยิ่ง  
ในเรื่องเจ็ดอุปนิสัยของผู๎มีผลสัมฤทธิ์สูง (The 7 Habits of Highly Effective 
People) และ การตัดสินใจและการแก๎ไขปัญหาอยํางเป็นระบบ (Systematic 
Problem Solving and Decision Making) ก็ทําให๎ได๎คําตอบที่แจํมชัดของคําถาม
เชิงปรามาสข๎างต๎น และเป็นมุมมองที่มีประโยชน์ตํอการเตรียมความพร๎อมเข๎าสูํ
ประชาคมอาเซียนของประเทศไทยในหลายด๎าน 
 จากการศึกษาดูงานในหนํวยงานภาครัฐและเอกชนหลายแหํงของ  
สปป.ลาว ได๎แกํ กระทรวงภายใน (Ministry of Home Affairs)  บริษัท ลาว – อินโด
ไชนํา กรุ๏ป มหาชน ซึ่งเป็นบริษัทผลิตแปูงมันสําปะหลังรายใหญํ  และบริษัท ลาว  
แอโกร อินดัสทรี จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทรํวมทุนระหวํางนักธุรกิจไทยกับนักธุรกิจลาว



สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

 
2 

และเป็นบริษัทแหํงแรกของ สปป.ลาว ที่ผลิตอาหารกระป๋องสํงออก รวมทั้งได๎มี
โอกาสรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับการเตรียมความพร๎อมเพื่อเข๎าสูํประชาคมอาเซียน 
ของ สปป.ลาว ในด๎านยุทธศาสตร์การค๎าการลงทุน  การคมนาคมขนสํง  การเตรียม
กําลังคนภาครัฐ  การรับมือกับการเคลื่อนย๎ายแรงงาน  และยุทธศาสตร์ด๎านการศึกษา
เพื่อรองรับตลาดแรงงานภาคอุตสาหกรรมและบริการ  ทําให๎เกิดแนวคิดและมุมมอง 
ที่นําสนใจหลายประการ ดังนี้ 

 “การก าหนดเป้าหมายที่ชัดเจน ท าให้มองเห็นเส้นทางและก้าวย่างได้
อย่างมั่นคง” 

 สิ่งหนึ่งที่จําได๎ชัดเจนจากโปรแกรมการอบรมของ HiPPS ในเรื่อง 
เจ็ดอุปนิสัยของผู๎มีผลสัมฤทธิ์สูง (The 7 Habits of Highly Effective People) คือ 
“ไมํสําคัญวําเราเดินได๎เร็วแคํไหน..เพราะหากเราเดินผิดทาง ยังไงก็ไปไมํถึง
เปูาหมาย” โดยในการอบรมเรื่องเจ็ดอุปนิสัยอธิบายไว๎วํา “Begin with the End in 
Mind : Have a clear vision of what you want your contribution as a 
manager to be and shape your own future” ซึ่งเมื่อได๎ศึกษาดูงานและรับฟัง
การบรรยายการเตรียมความพร๎อมเข๎าสูํการเป็นประชาคมอาเซียนของ สปป.ลาว  
ในด๎านยุทธศาสตร์การค๎าการลงทุน  การรับมือกับการเคลื่อนย๎ายแรงงาน  และ
ยุทธศาสตร์ด๎านการศึกษาเพื่อรองรับตลาดแรงงานภาคอุตสาหกรรมและบริการ   
ทําให๎เห็นตัวอยํางความเช่ือมโยงของการดําเนินงานได๎อยํางชัดเจน กลําวคือ สปป.
ลาว มีเปูาหมายที่จะหลุดพ๎นจากกลุํมประเทศที่มีรายได๎ต่ํา (LICs : Low Income 
Countries) ในปี ค.ศ. 2020 และคาดหวังที่จะบรรลุเปูาหมายการพัฒนาแหํง
สหัสวรรษ (MDGs : Millennium Development Goals) ในปี ค.ศ. 2015 เพื่อ
เตรียมความพร๎อมในการเข๎าสูํประชาคมอาเซียน  ดังนั้น สปป .ลาว จึงมีทิศทาง
ยุทธศาสตร์การค๎าการลงทุน และการสํงเสริมการค๎าการลงทุนในภาคสํวนตํางๆ  
ที่ชัดเจน โดยเฉพาะในกลุํมผลิตภัณฑ์ที่มีอัตราการผลิตสูง ได๎แกํ เหมืองแรํ การเกษตร 
พลังงานไฟฟูา การทํองเที่ยว และอุปกรณ์กํอสร๎าง  ทําให๎ความต๎องการแรงงานฝีมือ
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ใน สปป.ลาว เพิ่มสูงขึ้น  แตํเนื่องจากแรงงานฝีมือมีจํานวนน๎อย ไมํเพียงพอกับ 
ความต๎องการของตลาด  และแรงงานฝีมือในบางพื้นที่ยังไมํได๎รับการพัฒนาทักษะให๎
อยูํในระดับมาตรฐานที่สามารถแขํงขันได๎  รวมทั้งปัญหาการบังคับใช๎มาตรการด๎าน
การสํงเสริมและปูองกันการเคลื่อนย๎ายแรงงานอยํางจริงจัง  ทําให๎ สปป .ลาว  
ได๎กําหนดแนวทางที่สําคัญประการหนึ่งในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ 
โดยเน๎นการพัฒนาการศึกษา รวมทั้งการปฏิรูประบบการศึกษาในระดับอุดมศึกษา
และอาชีวศึกษา (Technical and Vocational Education) เพื่อให๎ผลิตภาพ
กําลังคนของประเทศสอดคล๎องกับความต๎องการของตลาดแรงงานภายในปี  
ค.ศ. 2020  นอกจากนี้ สปป.ลาว ยังมีการทําข๎อตกลงความรํวมมือกับตํางประเทศ 
เชํน ไทย เยอรมนี เวียดนาม กัมพูชา ในการพัฒนาฝีมือแรงงานและการเคลื่อนย๎าย
แรงงาน เพื่อให๎จํานวนแรงงานฝีมือในประเทศมีมากเพียงพอกับความต๎องการของ
ตลาด และสามารถรองรับการค๎าการลงทุนในประเทศที่เพิ่มสูงขึ้นได๎  ซึ่งผลของ 
การวางแผนพัฒนากําลังคนของประเทศจะเป็นกลไกสําคัญอันหนึ่งที่จะชํวยขับเคลื่อน
การพัฒนาประเทศให๎หลุดพ๎นจากกลุํมประเทศที่มีรายได๎ต่ําได๎สําเร็จ  เป็นตัวอยําง
ของความเช่ือมโยงในการวางแผนและการดําเนินงาน และสะท๎อนให๎เห็นวํา  
เมื่อประเทศมีเปูาหมายที่ชัดเจน ภาครัฐซึ่งเปรียบเสมือนหางเสือที่เป็นหลักในการ
กําหนดทิศทางก็จะต๎องวางนโยบายและแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให๎มีความ
สอดคล๎องและเกิดการบูรณาการรํวมกันทุกภาคสํวน เพื่อผลักดันทั้งในทางตรงและ
ทางอ๎อมให๎นโยบายประสบผลสําเร็จ 

 “การส่งเสริมและสนับสนุนของภาครัฐ เป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้
ภาคเอกชนให้ความร่วมมือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติได้
ส าเร็จ” 

 สปป.ลาว มีจุดเดํนในเรื่องทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งปุาไม๎ แรํ และที่ดิน 
รวมทั้งพลังงานจากน้ํา (Hydropower) ซึ่งนํามาผลิตกระแสไฟฟูา ต๎นทุนทาง
ธรรมชาติเหลํานี้สามารถแปลงไปสูํการเกษตรและอุตสาหกรรมที่สมบูรณ์  อันจะ
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นําไปสูํ เปูาหมายการพัฒนาประเทศได๎  โดยอาศัยการลงทุนจากนักธุรกิจ
ภายในประเทศและตํางประเทศ  สปป.ลาว จึงมีนโยบายที่ชัดเจนในการสํงเสริม 
การลงทุนของภาคเอกชนทั้งในด๎านการเกษตรและอุตสาหกรรม  ดังจะเห็นตัวอยําง
จาก บริษัท ลาว – อินโดไชนํา กรุ๏ป มหาชน  เป็นบริษัทของนักลงทุนภายในประเทศ
ที่ผลิตแปูงมันสําปะหลังสํงออกรายใหญํของ สปป .ลาว  ซึ่งมีการพัฒนาการ
ดําเนินการภายในโรงงานอยํางตํอเนื่องเพื่อให๎สอดคล๎องกับมาตรฐานสินค๎าสากล และ
มีแนวคิดในการพัฒนาเชิงอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล๎อม โดยการตํอยอดการผลิต 
Biogas จากเศษวัสดุเหลือใช๎ในโรงงาน  ซึ่งรัฐบาลเห็นวําการดําเนินการของบริษัท
เป็นการสร๎างมูลคําให๎กับสินค๎าเกษตรและชํวยกระจายรายได๎สูํเกษตรกรอันเป็น
ประชาชนสํวนใหญํของประเทศ ตามแนวทางพื้นฐานที่จะพัฒนาประเทศให๎หลุดพ๎น
จากกลุํมประเทศรายได๎ต่ํา  และเป็นตัวอยํางที่ดีในการพัฒนาที่สอดคล๎องกับหลัก 
Green Growth ของประชาคมอาเซียน  ดังนั้น จึงมีนโยบายสํงเสริมและให๎สิทธิ
ประโยชน์ตํางๆ เชํน การจัด Zoning พื้นที่การเพาะปลูกในบริเวณใกล๎เคียงเพื่อ 
ความสะดวกในการขนสํงวัตถุดิบทางการเกษตร (มันสําปะหลัง) เข๎าสูํโรงงาน  
การสํงเสริมการรํวมทุนกับบริษัท TBEC (Thai Biogas Energy Company) เพื่อนํา
เศษวัสดุเหลือใช๎จากโรงงาน (เปลือกมันสําปะหลัง) มาผลิตเป็น Biogas ใช๎เป็น
พลังงานหมุนเวียนในโรงงาน ทดแทนการใช๎พลังงานไฟฟูาหรือน้ํามัน  และการให๎
ความรู๎เกี่ยวกับมาตรฐานสากลและการรับรองมาตรฐานการผลิตสินค๎าที่สอดคล๎อง 
กับมาตรฐานระดับสากล  ในสํวนของบริษัท ลาว แอโกร อินดัสทรี จํากัด ซึ่งเป็น
บริษัทรํวมทุนระหวํางนักธุรกิจไทยกับนักธุรกิจลาวและเป็นบริษัทแหํงแรกของ  
สปป.ลาว ที่ผลิตอาหารกระป๋องสํงออกที่ได๎รับการยอมรับในมาตรฐานระดับสากล  
รัฐบาลได๎สํงเสริมโดยการลดภาษีนําเข๎าวัตถุดิบ เครื่องจักร ภาชนะบรรจุ  รวมทั้ง 
การสํงเสริมการอนุรักษ์พื้นที่ที่มีวัตถุดิบตามธรรมชาติ (ลูกตาว) โดยรํวมกับบริษัท 
ในการให๎ความรู๎ด๎านการบริหารจัดการพื้นที่เพ่ือให๎ประชาชนสามารถเก็บเกี่ยวผลผลติ
ได๎อยํางยั่งยืน  ขณะเดียวกันก็มีมาตรการสนับสนุนเพื่อให๎ภาคเอกชนที่ลงทุนแล๎ว
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สามารถดําเนินการได๎หรือมีแรงจูงใจในการดําเนินการตํอไป เชํน การสนับสนุนการใช๎
สินค๎าที่มาจากการลงทุนของภาคเอกชน และการชํวยเผยแพรํผลสําเร็จของ 
การดําเนินงานของบริษัท ซึ่งทําให๎ภาคเอกชนผู๎ลงทุนเกิดความภาคภูมิใจในการเป็น
สํวนหน่ึงของการพัฒนาประเทศ  ดังนั้น จึงเห็นได๎วํามาตรการตํางๆ ของรัฐที่เอื้อตํอ
การค๎าการลงทุนในประเทศ ประกอบกับต๎นทุนแรงงานใน สปป.ลาว ที่ยังต่ํากวํา
ประเทศในแถบใกล๎เคียง ทําให๎บริษัทเอกชนผู๎ลงทุนทั้งในประเทศและตํางประเทศ  
ให๎ความสนใจ ต๎องการลงทุนใน สปป.ลาว และกลายเป็นกลไกสําคัญที่ชํวยผลักดัน 
ให๎การพัฒนาเศรษฐกิจของลาวขับเคลื่อนตํอไปได๎ 

  “มุมมองที่เปิดกว้าง สามารถพลิกวิกฤติให้เป็นโอกาสได้” : จาก 
Landlocked สู่ Landlinked 

 ภูมิประเทศของ สปป.ลาว มีพรมแดนทางทิศเหนือติดตํอกับสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน  ทิศตะวันตกเฉียงเหนือติดตํอกับสาธารณรัฐแหํงสหภาพพมํา   
ทิศตะวันออกติดตํอกับสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ทิศใต๎ติดตํอกับราชอาณาจักร
กัมพูชา  และทิศตะวันตกติดตํอกับประเทศไทย กั้นด๎วยแมํน้ําโขงเป็นบางชํวง ไมํมี
ทางติดตํอทะเล หรือเรียกวําเป็นภูมิประเทศแบบ Landlocked  ซึ่งหากมองในมิติ
ของการคมนาคมขนสํงท่ีต๎องอาศัยทําเรือเป็นหลักในการเชื่อมโยงการค๎าการลงทุนกับ
นานาประเทศ อาจทําให๎เป็นจุดด๎อยของ สปป.ลาว ในการพัฒนาประเทศ  เนื่องจาก
ไมํสามารถเป็นเมืองทําเช่ือมโยงการขนสํงสินค๎าทางทะเลได๎  แตํภาครัฐของ  
สปป.ลาว กลับมีมุมมองที่เปิดกว๎าง ไมํมองปัญหาเป็นทางตัน ซึ่งสอดคล๎องกับ
หลักการของ The 7 Habits of Highly Effective People : Be Proactive   
โดยมองวําการเป็นประเทศท่ีแวดล๎อมด๎วยเพื่อนบ๎านมากถึง 5 ประเทศ เป็นโอกาสใน
การเช่ือมโยงประเทศในแถบอินโดจีนเข๎าด๎วยกัน จึงมีแนวคิดที่จะ “หาทางออก” 
และพัฒนาประเทศตํอไปโดยการเปลี่ยน Landlocked ให๎เป็น Landlinked คือ 
กําหนดยุทธศาสตร์ของประเทศในการเป็นจุดเชื่อมโยงการคมนาคมขนสํงทางบกจาก
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามที่เป็นเมืองทําติดทะเล ผํานไปสูํประเทศเพื่อนบ๎าน 
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เชํน สาธารณรัฐประชาชนจีน และประเทศไทย  เมื่อมี “โอกาส” ในการเป็นเส๎นทาง
การขนสํงสินค๎าเช่ือมโยงในภูมิภาค โดยเฉพาะอยํางยิ่ง เมื่ออยูํภายใต๎กรอบ 
ความรํวมมืออนุภูมิภาคลุํมแมํน้ําโขง 6 ประเทศ หรือ GMS (Greater Mekong 
Subregion)  ด๎านคมนาคมขนสํง  ตามโครงการ GMS Economic Corridors หรือ 
ระเบียงเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุํมแมํน้ําโขง ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสํงเสริมการขยายตัว
ด๎านอุตสาหกรรม การเกษตร การค๎า การลงทุนและบริการ เพื่อให๎เกิดการจ๎างงาน , 
ยกระดับการครองชีพ, การถํายทอดเทคโนโลยีและการศึกษาระหวํางกัน , การใช๎
ทรัพยากรธรรมชาติที่สํงเสริมกันอยํางมีประสิทธิภาพ และชํวยเพิ่มขีดความสามารถ
และโอกาสการแขํงขันในเวทีการค๎าโลก ผํานกลยุทธ์หลัก 3 ด๎าน คือ สนับสนุน 
ให๎มีการเช่ือมโยงระหวํางกัน (Connectivity) เพื่อให๎เกิดการเพิ่มขีดความสามารถ 
ในการแขํงขัน (Competitiveness) โดยการรวมกลุํมกันในอนุภูมิภาค 
(Community)  สปป.ลาว จึงวางเปูาหมายการพัฒนาด๎านคมนาคมขนสํง โดยลงทุน
ในการกํอสร๎างถนนและสิ่งสาธารณูปโภคด๎านโครงสร๎างพื้นฐานเป็นจํานวนมากกวํา
ร๎อยละ 47 ของงบประมาณในแตํละปี เพื่อรองรับการเป็น Landlinked ของภูมิภาค
อาเซียน  รวมทั้งการพัฒนาความรํวมมือด๎านการคมนาคมขนสํงระหวํางประเทศไทย 
– ลาว – เวียดนาม – จีน เพื่ออํานวยความสะดวกในการขนสํงสินค๎าให๎มากขึ้น  
ทั้งระบบรางและถนน  โดยเฉพาะอยํางยิ่งในด๎านความรํวมมือกับประเทศไทย  
ซึ่งมีหลายประเด็นที่จะต๎องพัฒนารํวมกัน เชํน การปรับปรุงถนนเช่ือมตํอจุดผํานแดน
ที่ต๎องมีการปรับปรุงให๎เกิดความสะดวกตํอการเดินทาง และสอดคล๎องกับปริมาณ
รถยนต์ที่ใช๎เส๎นทางเพิ่มขึ้น  รวมทัง้การปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ พิธีการที่เกี่ยวข๎อง 
และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในด๎านการจราจร การค๎าผํานแดน การศุลกากร  
ให๎มีความรวดเร็วและทันสมัย  นอกจากนี้  สปป.ลาว ยังมีกลไกของคณะกรรมการ
แหํงชาติเพื่ออํานวยความสะดวกในการขนสํง ซึ่งเป็นองค์กรที่ประกอบด๎วยภาครัฐ
และภาคเอกชน จัดตั้งขึ้นเพื่อทําหน๎าที่ประสานงานและอํานวยความสะดวก รวมทั้ง
แก๎ไขปัญหาตํางๆ ที่เป็นอุปสรรคตํอการคมนาคมขนสํง ตลอดจนการปรับปรุง
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โครงสร๎างอัตราภาษีให๎เอื้ออํานวยตํอการค๎าการลงทุนมากขึ้น โดยเฉพาะการลงทุน 
ในด๎านปัจจัยพื้นฐาน (Basic Infrastructure) จากตํางประเทศ  ซึ่งผลของ 
การดําเนินการที่สอดคล๎องเชื่อมโยงกันทุกภาคสํวนของ สปป.ลาว ทําให๎สามารถพลิก
วิกฤติเป็นโอกาสที่จะบรรลุเปูาหมายในการเป็น Land Link ของอาเซียน  รวมทั้งเป็น
การเปิดประตูการลงทุนให๎กับตํางชาติและสํงเสริมให๎เกิดการพัฒนาด๎านเศรษฐกิจ
การค๎าการลงทุนกับตํางประเทศได๎มากข้ึน 

บทส่งท้าย 
 สิ่งที่ได๎จากการศึกษาดูงานใน สปป.ลาว เมื่อย๎อนมองเปรียบเทียบ 
กับประเทศไทยจะเห็นได๎วํา การดําเนินการตํางๆ ของทั้งสองประเทศในการเตรียม
ความพร๎อมเข๎าสูํประชาคมอาเซียนและตอบรับตํอการเปลี่ยนแปลงของโลก นั้น  
แม๎ไมํมีความแตกตํางในแนวคิด หากแตํแตกตํางอยํางมากในแงํของ “พลัง”  
ในการเช่ือมโยงบูรณาการทุกภาคสํวนเข๎าด๎วยกันและการขับเคลื่อนนโยบายไปสูํการ
ปฏิบัติ  ซึ่งสันนิษฐานได๎วํา อาจมีผลมาจากการเมืองการปกครองของ สปป .ลาว  
ที่มีความ “นิ่ง” มากกวํา และการเป็นประเทศที่ “เปิดใหมํ” ซึ่งทุกภาคสํวนยังมี 
ความกระตือรือร๎นในการพัฒนาและมุํงไปสูํเปูาหมายเดียวกันมากกวําประเทศไทย  
สปป.ลาว จึงเป็นประเทศที่นําจับตามองตํอไปวําจะมีการพัฒนาไปในทิศทางใด  
อยํางไรก็ดี ยังมีปัจจัยหลายอยํางที่อาจเป็นความท๎าทายของ สปป.ลาว ในการพัฒนา
ประชาชนและประเทศชาติ คือ ด๎านบริการสาธารณสุข ที่จะชํวยสํงเสริมสุขภาพ
อนามัยของประชาชน  และด๎านการเมืองการปกครอง  โดยเฉพาะอยํางยิ่ง การเมือง
การปกครองที่มีความมั่นคงและสามารถควบคุมดูแลให๎อยูํในหลักธรรมาภิบาลได๎จะ
เป็น “เครื่องหมายรับประกัน” ที่จะจูงใจนักลงทุนตํางชาติได๎เป็นอยํางดี   
 
 
 
 



สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

 
8 

 มุมมองที่เห็นได้ชัดจากการศึกษาดูงานคร้ังนี้ คือ หากรัฐมีเป้าหมาย 
ที่ชัดเจนและเป็น “หางเสือเรือ” ที่มุ่งตรงไปยังเป้าหมาย ก็จะเป็นกลไกหลัก 
ที่ท าให้การพัฒนาประเทศเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเกิดการบูรณาการร่วมกันทุก
ภาคส่วนอย่างสอดคล้องกัน เพ่ือประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติและประชาชน  
สิ่งเหล่านี้ไม่เพียงแต่จะให้ค าตอบที่ชัดเจนว่า “การก้าวย่างอย่างช้าๆ ไม่ใช่ 
ความล้าหลังเสมอไป” เพราะเมื่อ สปป.ลาว ค่อยๆ พัฒนาประเทศซ่ึงดูเหมือน
เชื่องช้า แต่ทว่าสิ่งท่ีลาวได้เลือกเป็นทิศทางการก้าวย่าง ประกอบกับสิ่งที่ได้เรียนรู้
จากการพัฒนาที่ผิดพลาดของประเทศอื่นๆ ใกล้เคียง เช่น ประเทศไทย อาจท าให้
การก้าวย่างนั้นเป็นไปอย่างมั่นคงกว่า นอกจากนี้ ยังสะท้อนให้เห็นว่า หาก “ไทย” 
ยังคงเดินแบบก้าวกระโดดโดยไม่ค านึงถึงศักยภาพของตัวเอง ท าให้ต้อง “เดินๆ 
หยุดๆ สะดุดขาตัวเองบ่อย” สักวันในอนาคตอันใกล้นี้ ลาวก็จะเดินมาทันไทย 
เหมือนกระต่ายกับเต่าในนิทาน  ดังนั้น คงไม่ใช่เร่ืองส าคัญว่าประเทศไทย 
จะก้าวไปได้เร็วกว่าหรือไกลกว่าประเทศอื่นๆ  หากแต่สิ่งที่ส าคัญ คือ “เราเดินไป
ถูกทาง” แล้วหรือยัง  การวางนโยบายของภาครัฐที่ถูกต้อง สอดคล้องกับศักยภาพ
ของประเทศ และมีความเชื่อมโยงกันทุกภาคส่วนจะเป็นเสมือนธงให้ประเทศไทย
ก้าวไปได้ถูกทิศทาง  และท าให้ประเทศมีความพร้อมและเข้มแข็งอยู่เสมอ  
โดยไม่ ต้องกังวลถึงการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนหรือการเปลี่ยนแปลงใดๆ  
ที่จะเกิดขึ้น  เพราะถึงอย่างไรโลกก็ยังหมุนต่อไป ไม่ว่าจะพร้อมหรือไม่ ประเทศ
ไทยก็ต้องเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2558 อย่างแน่นอน..และเมื่อถึง 
วันนั้นก็ต้องอาศัย “ความพร้อม” ที่มีอยู่เท่านั้น ที่จะท าให้ประเทศสามารถ 
ก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้อย่างสง่างามเต็มภาคภูมิของความเป็น “ไทย”  
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ประเทศลาว อัญมณีแห่งลุ่มแม่น้ าโขงกับ  
ก้าวที่ส าคัญในเวทีประชาคมอาเซียน 

นายศราวุธ เพ็ญจันทร ์
นักสื่อสารมวลชนปฏิบตัิการ 

กรมประชาสัมพันธ ์

 หากเราจะจินตนาการถึง ประเทศที่มีรากฐานทางวัฒนธรรม ภาษา  
ความเชื่อทางศาสนา จารีตประเพณี ท่ีมีความคล๎ายคลึงกันมากที่สุด มีประวัติศาสตร์
ที่เกี่ยวข๎องกันมาอยํางยาวนานหลายร๎อยหลายพันปี และมีวิถีชีวิต อาหารการกิน 
คํานิยม ที่แทบแยกกันไมํออก และถ๎าไมํบอกก็ไมํสามารถระบุได๎เลยวําเป็นประชากร
ของชาติไหนกันแนํ ในโลกนี้คงมีไมํกี่ประเทศอยํางแนํนอน และประเทศที่มีคุณสมบัติ
ดังกลําว คงเป็นประเทศใดไปไมํได๎ นอกจากประเทศไทย และ ประเทศลาว ประเทศ
บ๎านใกล๎เรือนเคียง ซึ่งมีสายสัมพันธ์สืบตํอเนื่องกันมาตั้งแตํสมัยโบราณกาล  

จากความใกล๎ชิดทางด๎านเช้ือชาติ วัฒนธรรม ประเพณี ภาษาพูดที่ใกล๎เคียง
กัน การที่ประเทศสมาชิกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต๎ จะก๎าวสูํการเป็นอันหนึ่ง 
อันเดียวกันทั้งทางด๎านเศรษฐกิจ ความมั่นคง สังคมวัฒนธรรม คุณสมบัติดังกลําว 
ของทั้ง 2 ประเทศ ทําให๎ประเทศไทยมีความได๎เปรียบอยํางยิ่ง และมีศักยภาพอยําง
ยิ่ง ในการเข๎าไปทําการค๎าการลงทุน ตลอดจนทําธุรกิจในประเทศลาว มากกวําชาติ
อื่นๆ ยกตัวอยํางงํายๆ หลังจากที่ได๎ไปพูดคุยกับนักธุรกิจชาวลาว เจ๎าหน๎าที่ 
ที่รับผิดชอบด๎านการค๎าการลงทุนในลาว ในการมาศึกษาดูงานที่ ประเทศลาว  
กับสํานักงานใน ก.พ. ครั้งนี้ ก็ได๎ทราบวํา การค๎าการลงทุนระหวํางผู๎ประกอบการ  
นักลงทุนชาวไทย ในประเทศลาวนั้น มีความคลํองตัว มีความสะดวกอยํางยิ่ง 
ในการตกลงทําธุรกิจ ตลอดจนการติดตํอกับภาคราชการในประเทศลาวนั้นก็สามารถ
เจรจาพูดคุยกัน ได๎ในทํวงทํานองที่เป็นมิตรมากกวําชาติอื่นๆ เหตุผลที่สําคัญที่สุด 
ที่ทําให๎ประเทศไทย สามารถเข๎าไปทําธุรกิจ ลงทุนในประเทศลาวได๎อยํางดีนั้น ไมํใชํ
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เรื่องที่สลับซับซ๎อนแตํอยํางใด กลับกลายเป็นวําคือเรื่องงํายๆที่เราอาจคิดไมํถึง  
หรือมองข๎ามไป นั่นคือเรื่องของ "ภาษา” นั่นเอง เหตุผลงํายๆอีกเหมือนกันก็คือวํา 
คนลาวจะรู๎สึกวําใกล๎ชิดกับคนไทยมากกวําชาติอื่นๆที่มาลงทุน เพราะพูดจากันก็
สามารถเข๎าใจกันได๎ โดยไมํจําเป็นต๎องใช๎ภาษาที่ 3 หรือต๎องใช๎ลํามแปลภาษา
เหมือนกับประเทศอื่นๆ ซึ่งเป็นคุณสมบัติเฉพาะตัวที่ชาติใดๆในโลก ไมํสามารถ
ลอกเลียนแบบได๎ แตํหากจะพูดถึงแตํแงํของโอกาสที่ดี ไมํกลําวถึงปัญหาและอุปสรรค
ที่สําคัญ ที่อาจจะเหนี่ยวรั้ งกระบวนการลงทุน การเพิ่มมูลคําทางเศรษฐกิจ  
ในประเทศลาวได๎อยํางไมํเต็มศักยภาพ และไมํอาจแปรเปลี่ยนโอกาสให๎งอกงาม  
ผลิดอกออกผลอยํางงดงามเลย ก็คงจะไมํได๎ ซึ่งปัญหาและอุปสรรคที่สําคัญของ
ประเทศไทย ในการเข๎าไปลงทุนในประเทศลาว ก็คือ "ทัศนคติและข๎อมูลที่ไมํรอบ
ด๎าน” ของคนไทยนั่นเอง ทําให๎ประเทศของเราอาจจะต๎องสูญเสียโอกาสในด๎านความ
ได๎เปรียบทุกประเทศในเวทีการค๎า การลงทุน ไปอยํางนําเสียดาย และคงจะกลําวโทษ
ใครไมํได๎นอกจากตัวเอง มีหลายๆชุดความคิดที่ไมํถูกต๎อง และสอดคล๎องกับความจริง
ในปัจจุบันเลย ของคนไทยที่ยังเข๎าใจกันไมํคํอยจะถูกต๎องนักในสังคมไทย เกี่ยวข๎อง
กับประเทศลาว เชํนความคิดที่วํา ประเทศลาวยังไมํมีความเจริญที่เพียงพอ ถนน
หนทางยังไมํคํอยดี ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานยังไมํทั่วถึง ซึ่งจากการไปศึกษาดูงาน
ก็พบวําในตัวเมืองนครหลวงเวียงจันทน์ นั้น ได๎มีความเจริญอยํางมาก ถนนหนทาง
ลาดยางเป็นอยํางดี ระบบไฟฟูา น้ําประปาก็ท่ัวถึง มีห๎างสรรพสินค๎า Shopping Mall 
ที่ใหญํโต ไมํแตกตํางอะไร กับเมืองใหญํๆในประเทศไทยเลย หรือความคิดที่วํา
ประเทศลาวปกครองในระบอบคอมมิวนิสต์ การค๎าการลงทุนไมํเป็นแบบเสรี ทําให๎ 
ไมํกล๎าลงทุน ซึ่งความจริงแล๎วประเทศลาว ได๎มีนโยบายริเริ่มการสํงเสริมการค๎าการ
ลงทุน มาอยํางยาวนานและตํอเนื่องมาหลายปีแล๎ว จนในที่สุดที่สุดก็ได๎เป็นประเทศ
สมาชิกองค์การการค๎าโลก (WTO) ในปี ค.ศ.2013 ซึ่งประเทศลาวนั้นภูมิใจกับ
ความสําเร็จนี้เป็นอยํางมาก ในชํวงที่กลุํมข๎าราชการผู๎มีผลสัมฤทธิ์สูง รุํนที่ 9 ของเรา
ได๎ไปศึกษาดูงานในประเทศลาวที่ผํานมานี้ ในตัวนครหลวงเวียงจันทน์ได๎มีการติดปูาย
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แสดงความยินดี และการประชาสัมพันธ์ในสื่อตํางๆไมํวําจะเป็นสื่อวิทยุ โทรทัศน์  
(ในภาษาลาวเรียกวํา “โทละพาบ”) ซึ่งการได๎เข๎ารํวมเป็นสมาชิกองค์การการค๎าโลก 
ซึ่งถ๎าจะพิจารณากันจริงๆถึงคุณสมบัติของ ประเทศที่ได๎เข๎ารํวมเป็นสมาชิกองค์การ
การค๎าโลกนั้น หากไมํปฏิบัติตามกติกาการค๎าสากลนั้น คงไมํสามารถจะเข๎ารํวมเป็น
สมาชิกได๎อยํางแนํนอน และยังมีความเช่ือที่ผิดๆอีกวํา ประเทศลาวคงจะแห๎งแล๎ง 
และมีลักษณะภูมิประเทศคล๎ายๆกับ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ของประเทศไทย  
ไมํมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ แตํความจริงแล๎วนั้น ถ๎าใครได๎เคยไปเที่ยว
ประเทศลาว จะรู๎ ได๎ เลยวําประเทศลาวนั้นมีความอุดมสมบูรณ์ทั้ งทางด๎าน
ทรัพยากรธรรมชาติเป็นอยํางมาก และประเทศลาวนั้นมีร๎อยละของพื้นที่ปุา ตํอพื้นที่
ทั้งประเทศ มากเป็นอันดับที่ 2 ของโลก และมีลักษณะภูมิประเทศตํางจากภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือที่เป็นที่ราบสูงโดยสิ้นเชิง เพราะประเทศลาวนั้นมีลักษณะภูมิ
ประเทศเป็นภูเขา และที่ราบลุํมแมํน้ํา เป็นสํวนใหญํ นอกจากนี้ยังทรัพยากรแรํธาตุ
ตํางๆมากมายอีกด๎วย ไมํวําจะเป็น ทองคํา ทองแดง ดีบุก เงิน ซึ่งถ๎าเราไมํมีข๎อมูลตรง
นี้  ก็จะทําให๎พลาดโอกาสในการรํวมมือทางการค๎ากับประเทศเพื่อนบ๎านที่มี 
ความใกล๎ชิดกันเป็นอยํางมาก ไปอยํางนําเสียดาย ตลอดจนการใช๎คําพูดที่อาจจะไป
สร๎างความไมํพอใจและขุํนข๎องหมองใจให๎กับเพื่อนบ๎านของเรา โดยไมํตั้งใจ ซึ่งเกิด
จากคํานิยมที่ถูกปลุกฝังมาแบบผิดๆ และการขาดการศึกษาประวัติศาสตร์ที่ดีพอ  
ซึ่งในจุดหนึ่ง เราต๎องหันกลับมาดูวําการเรียนประวัติศาสตร์ของนักเรียนในประเทศ
ไทยในปัจจุบันน้ัน สามารถตอบโจทย์การเข๎าสูํการเป็นประชาคมอาเซียนที่จะถึงนี้ได๎
พอเพียงและจริงจังหรือไมํ ถ๎าเราไมํปลูกจิตสํานึกที่ถูกต๎องในการอยูํรํวมกัน  
แล ะ ให๎ เ กี ย ร ติ ซึ่ ง กั น แ ล ะ กั น  ใ น ฐ า น ะ ที่ ผู๎ เ ขี ย น ทํ า ง า นอยูํ ใ น สํ ว น ขอ ง  
กรมประชาสัมพันธ์ และได๎เข๎ารํวมการศึกษาดูงานรํวมกับ สํานักงาน ก .พ. ในครั้งนี้ 
เห็นวํา ประเทศเราจะต๎องประชาสัมพันธ์ และสร๎างองค์ความรู๎ด๎านตํางๆเกี่ยวข๎องกับ
ประเทศลาว ให๎มีความถูกต๎อง เพื่อลบล๎างคําพูดที่มีคนเคยกลําวไว๎วํา "ประเทศไทย
รู๎จักประเทศอ่ืนท่ีอยูํไกลแสนไกลอยํางดี เชํน เกาหลีใต๎ ญี่ปุุน อเมริกา แตํกับประเทศ
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เพื่อนบ๎านท่ีอยูํใกล๎แสนใกล๎ อยํางประเทศลาว เรากลับไมํรู๎อะไรเลยจริงๆ” ในที่นี้เพื่อ
ทําความรู๎จักกับประเทศลาวให๎มากขึ้น ผู๎เขียนจะขอกลําวถึงข๎อมูลและสิ่งที่ได๎พบเห็น
ในการศึกษาดูงาน ที่นําสนใจให๎กับผู๎อํานได๎ลองมองประเทศลาวในแงํมุมที่บางครั้ง 
เราอาจจะไมํทราบ หรืออาจจะทราบแล๎ว ให๎ชัดเจนมากขึ้น 

 ในแงํของประวัติศาสตร์ประเทศลาวมีรากฐานอารยธรรมในสมัย
ราชอาณาจักรล๎านช๎าง ในศตวรรษที่ 14 สถาปนาโดยพระเจ๎าฟูาง๎ุม เรื่อยมาจนถึง
ปลายศตวรรษที่ 18 ลาวได๎ตกเป็นเมืองขึ้นของสยาม และในปลายศตวรรษที่ 19  
จึงได๎เปลี่ยนมาถูกปกครองโดยประเทศฝรั่งเศส โดยในสนธิสัญญา ฝรั่งเศส – สยาม  
( Franco – siamese ) ได๎มีการตกลงเรื่องเขตแดนระหวําประเทศฝรั่งเศส และ
ประเทศสยาม ในขณะนั้น โดยใช๎แมํน้ําโขง เป็นพรมแดนทางธรรมชาติ จนได๎กลายมา
เป็นเขตแดนของประเทศไทย และประเทศลาวในปัจจุบัน ซึ่งคนที่ทําสนธิสัญญา
ดังกลําวของฝรั่งเศส คือ ทําน ม.ปาวี ประเทศลาวถือวํา เป็นผู๎ปลดปลํอยลาว 
จากสยาม ตํอมาในปี ค.ศ.1975 พรรคประชาชนปฏิวัติลาว หลังจากที่ได๎ตํอสู๎กอบกู๎
เอกราชกับประเทศลําอาณานิคมฝรั่งเศสในขณะนั้น ก็ได๎สามารถจัดตั้งรัฐบาล
ประชาชนของประเทศได๎สําเร็จ และได๎ยุติระบอบกษัตริย์และสถาบัน ที่มีมายาวนาน
กวํา 600 ปีลง และได๎สถาปนาระบอบสังคมนิยมขึ้นครั้งแรกในประเทศ เรื่อยมาจนถึง
ปัจจุบัน ในสภาวการณ์ที่เป็นโลกาภิวัฒน์ มีการติดตํอค๎าขาย มีการเปิดตลาดการค๎า
เสรีทั่วโลก ประเทศลาวเองที่แตํเดิมเป็นประเทศที่มีการตลาดแบบสังคมนิยม  
จึงจําเป็นที่จะต๎องปรับเปลี่ยนระบบเศรษฐกิจในประเทศ ให๎สอดคล๎องกับนานา
ประเทศ ซึ่งจากการศึกษาดูงานในครั้งนี้เราได๎ทราบถึงนโยบายทางเศรษฐกิจ จาก
เจ๎าหน๎าที่ลัดถะกอน (รัฐกร แปลวํา พนักงานของรัฐ) ของประเทศลาววํา ตั้งแตํปี 
ค .ศ .1988 ลาวได๎ ริ เ ริ่ ม ให๎ มีกฎหมายและ เปิด เสรี  เพื่ อ เอื้ อแกํการลงทุน 
ตํอผู๎ประกอบการสํวนตัว และนักลงทุนชาวตํางประเทศ และได๎เข๎ารํวมเป็นสมาชิก
ของอาเซียน ในปี ค.ศ.1997 จากนั้นก็ได๎มีการแก๎ไข ปรับเปลี่ยน ในด๎านตํางๆ จนอยูํ
ในระดับที่นานาประเทศยอมรับ และทําให๎ประเทศลาวได๎เข๎าเป็น สมาชิกขององค์การ
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การค๎าโลก ในปี ค.ศ.2013 เป็นการเข๎าสูํเวทีประชาคมโลกอยํางงดงาม ของประเทศ 
ที่ถูกภาวะสงครามเหนี่ยวรั้งความเจริญก๎าวหน๎าของประเทศมายาวนาน 

 แนํนอนวําเมื่อลาวได๎เข๎าเวทีการค๎าระดับสากลแล๎ว เราลองมาดูภาพรวม
ในแงํของศักยภาพ จุดแข็ง, โอกาส และนโยบายของรัฐวําประเทศลาวจะสามารถ
แขํงขันทางการค๎า การลงทุน ในปัจจุบันได๎อยํางไร ซึ่งในแงํของที่ตั้งนั้น ประเทศลาว 
มีพื้นท่ี 236,800 ตารางกิโลเมตร โดยมีพรมแดนติดกับประเทศกัมพูชา จีน ไทย พมํา 
และเวียดนาม ซึ่งประเทศลาวไมํมีพรมแดนติดกับทะเลเลย จึงกลายเป็นประเทศ 
ที่ได๎รับสมญานามวํา "Land Lock” แตํด๎วยยุทธศาสตร์และแผนการพัฒนาประเทศ
ของรัฐบาลลาว เราได๎ทราบมาวํารัฐบาลลาวได๎วางแผนการคมนาคมโดยพลิกวิกฤต  
ให๎เป็นโอกาส โดยใช๎ความได๎เปรียบจากท่ีตั้งของประเทศ โดยข๎ามขีดจํากัดของตนเอง 
ที่ไมํมีพรมแดนติดกับทะเล แตํด๎วยการที่ประเทศลาวมีอาณาเขตติดกับประเทศเพื่อน
บ๎านหลายประเทศ จึงได๎มีนโยบายทําให๎ประเทศลาว เป็นทางผําน ไปยังทําเรือตํางๆ
ในประเทศเพื่อนบ๎าน เชํน ทําเรือน้ําลึกในพมํา ทําเรือเวียดนามในดานัง ทําเรือ 
ในประเทศไทย เป็นต๎น และเป็นเส๎นทางเคลื่อนย๎ายสินค๎าจากเมืองตํางๆที่สําคัญของ 
แตํละเมือง แตํละประเทศ เช่ือมโยงอาเซียนกับประเทศในอาเซียนกับจีน ด๎วยระบบ
รางรถไฟ และรถไฟความเร็วสูง ซึ่งลําสุดประเทศลาวก็ได๎เดินหน๎าโครงการรถไฟ
ความเร็วสูงนําหน๎าบางประเทศท่ียังไมํได๎เริ่มโครงการเลยไปแล๎ว ซึ่งโครงการดังกลําว
เป็นสํวนหนึ่งของเครือขํายรถไฟเช่ือมภายในเอเชียตะวันออกเฉียงใต๎ มีมูลคํากวํา  
4 พันล๎านดอลลําร์สหรัฐ 

 โดยได๎มีการลงนามไปเมื่อ5 พฤศจิกายน ค.ศ.2013ที่ผํานมา ในระหวําง
การคุยกันนอกรอบ การประชุมสุดยอดเอเชีย-ยุโรป (อาเซม) ที่นครหลวงเวียงจันทน์
ของลาว ซึ่งบริษัท ไจแอนท์ คอนโซลิเดทเต็ด ของมาเลเซียเป็นบริษัทคูํสัญญาโดย
รถไฟสายดังกลําวมี ความยาว 220 กิโลเมตร เช่ือมแขวงสะหวันนะเขตฃของลาว 
กับเมืองลาวบาว ทางตอนกลางของเวียดนาม ทั้งนี้รถไฟความเร็วสูงของลาว 
จะเป็นการเช่ือมตํอเครือขํายรถไฟในเอเชียตะวันออกเฉียงใต๎ ตั้งแตํสิงค์โปร์ -
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มาเลเซีย-ไทย-ลาว-เวียดนาม-คุนหมิงของประเทศจีน ซึ่งเป็นโอกาสที่สําคัญ และเป็น
ยํางก๎าวที่นําจับตามองอยํางยิ่ง เรียกได๎วํานําหน๎าเพื่อนบ๎านบางประเทศไปแล๎ว  
นั่นคือนโยบายเปลี่ยน "Land Lock” เป็น "Land Link” อันนําตื่นเต๎นของประเทศ
ลาว ที่เราได๎ไปสัมผัสและได๎รับทราบข๎อมูลมา  

 ในด๎านของด๎านทรัพยากรธรรมชาติ ด๎วยความที่ประเทศลาวเป็นประเทศ
ที่มีพื้นที่ปุาอุดมสมบูรณ์ พื้นที่ปุาตํอพื้นที่ทั้ งประเทศเป็นอันดับ 2 ของโลก  
ทําให๎อุตสาหกรรมการค๎าไม๎เป็นอุตสาหกรรมหลักของประเทศ และมีความต๎องการ
สูงขึ้นจากตลาดตํางประเทศโดยเฉพาะประเทศจีน ซึ่งกลุํมทุนในประเทศไทยได๎เข๎าไป
ลงทุนในอุตสาหกรรมนี้อยํางคึกคัก ซึ่งขัดกับความเข๎าใจของคนไทยหลายๆคนที่ยัง
เข๎าใจวําประเทศลาวแห๎งแล๎ง และมีภูมิประเทศคล๎ายๆกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ของประเทศไทยที่เป็นที่ราบสูง แตํพื้นที่ของประเทศลาวสํวนใหญํเป็นเทือกเขา  
และที่ราบลุํมแมํน้ํา และมีทรัพยากรแรํธาตุที่ยังไมํถูกใช๎ และสํารวจอีกมาก 
อุตสาหกรรมเหมืองแรํจึงเป็นอีกหนึ่งอุตสาหกรรม ท่ีสร๎างรายได๎เข๎าประเทศเป็นอยําง
มาก โดยเฉพาะในตอนใต๎ของลาว เชํน แขวงอัตตะปือ โดยแรํที่สําคัญได๎แกํ ทองคํา 
เงิน ทองแดง ดีบุก ถ๎าเราเดินทางไปตามชนบทของลาวแถบลุํมแมํน้ํา หรือใกล๎ๆ
เหมือง ก็จะได๎พบเห็นภาพชาวบ๎านยังมีการใช๎ภูมิปัญญาชาวบ๎าน ในการใช๎ตะแกรง
รํอนหาทองคํ ากันอยูํ  ซึ่ ง เป็นสิ่ งที่ การันตี ด๎ วยสายตาวํ าประเทศลาวยั งมี
ทรัพยากรธรรมชาติหลงเหลืออีกมาก และมีศักยภาพในการลงทุนด๎านอุตสาหกรรม
อีกด๎วย และทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญที่ไมํพูดถึงไมํได๎คงจะเป็น ทรัพยากรน้ํา  
ซึ่งมีแมํน้ําท่ีหลํอเลี้ยงชีวิต เศรษฐกิจ และจิตวิญญาณของชาวลาวมาช๎านาน นั่นก็คือ
แมํน้ําโขง คนลาวมีสายสัมพันธ์ที่เกี่ยวข๎องกับแมํน้ําโขงมายาวนาน จนเป็นเอกลักษณ์
ที่ทั่วโลกตํางรู๎จักกันดี ในปัจจุบันประเทศลาวได๎ใช๎แมํน้ําโขงเป็นแหลํงผลิตพลังงาน
ไฟฟูา ที่สําคัญของประเทศและประเทศเพื่อนบ๎าน โดยเฉพาะอยํางยิ่งประเทศไทย  
ที่มีการซื้อกระแสไฟฟูาจากประเทศลาวมากเป็นอันดับหนึ่ง ปัจจุบันประเทศลาวมี
เขื่อนผลิตไฟฟูาที่สําคัญคือ เขื่อนน้ําง่ึม ในแขวงเวียงจันทน์ และดําเนินการสร๎างเขื่อน
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ในเส๎นทางผํานของแมํน้ําอีกหลายโครงการ ซึ่งโครงการที่เรารู๎จักและได๎ยินอยํางคุ๎นหู 
นั่นคือ เขื่อนไซยะบุลี แขวงไซยะบุลี ซึ่งติดกับชายแดน อําเภอทําลี่ จังหวัดเลยของ
ประเทศไทย หากสร๎างแล๎วเสร็จก็จะสามารถผลิตกระแสไฟฟูาได๎จํานวนมาก เพียงพอ
กับความต๎องการบริโภคพลังงานในประเทศ และยังมีเหลือสํงออกสร๎างรายได๎ให๎กับ
ประเทศอีกด๎วย ซึ่งท่ีนําสนใจก็คือเมื่อเทียบกรณีการทําเมกะโปรเจคท์ ในประเทศลาว
นั้น รัฐบาลสามารถดําเนินการโครงการตํางๆ ได๎อยํางไมํมีปัญหา ซึ่งตํางจากประเทศ
ไทยที่อาจจะต๎องประสบปัญหาจากการคัดค๎านของภาคสํวนตํางๆ จนไมํสามารถ
ดําเนินการได๎ การลงทุนไปรํวมกับรัฐบาลลาวสร๎างเขื่อน จึงเป็นอีกหนึ่งทางออก  
ที่จําเป็นต๎องทํา และทั้ง 2 ประเทศก็ได๎รับผลดีรํวมกัน ซึ่งจากความอุดมสมบูรณ์ของ
ประเทศลาว ในแงํของทรัพยากรน้ํานี้เองลาวจึงได๎รับสมญานามอีกอยํางหนึ่งวํา  
เป็น "อัญมณีแหํงลุํมน้ําโขง” เพราะนอกจากน้ีประเทศลาวยังสามารถสร๎างรายได๎เข๎า
ประเทศได๎อยํางมากจากอุตสาหกรรมการทํองเที่ยวโดนเฉพาะแถบลุํมแมํน้ําโขง  
เชํนในหลวงพะบาง เวียงจันทน์ และโดยเฉพาะอยํางยิ่ง ในจําปาศักดิ์ ที่ถือวําเป็นจุด
ไฮไลท์ของแมํน้ําโขง คือน้ําตกคอนพะเพ็ง และหลี่ผี ที่มีเกาะแกํงตํางๆ มากมาย  
มีความสวยงามทางธรรมชาติ ท่ีมีนักทํองเที่ยวจากท่ัวทุกมุมโลกให๎ความสนใจมาเที่ยว
เป็นจํานวนมาก ซึ่งในครั้งนี้เราได๎ไปสัมผัสกลิ่นอายของแมํน้ําซองซึ่งถือวําเป็นแมํน้ํา
สาขาในประเทศ กันที่ เมืองวังเวียง แขวงเวียงจันทน์ ที่นี่ถือเป็นจุดหนึ่งที่มี
นักทํองเที่ยวชาวตํางชาติมาเที่ยวเป็นจํานวนมาก เพราะมีลักษณะภูมิประเทศท่ีแปลก
ตา มีภูเขาสูง อยูํติดกับแมํน้ํา จึงมีชื่อเลํนวํา เป็น "กุ๎ยหลินแหํงเมืองลาว” ซึ่งเป็นที่นํา
ประทับใจมากๆ ของคณะผู๎ศึกษาดูงานในครั้งนี้ และหลายๆคนก็เอํยปากวําหากมี
โอกาสก็จะมาเยือนท่ีนี่ใหมํ เพราะต๎องมนต์เสนํห์ของที่นี่ไปแล๎ว นี่คือความประทับใจ
ของผู๎คนท่ีได๎มาสัมผัสที่น่ี สมแล๎วกับคําท่ีวํา "อัญมณีแหํงลุํมแมํน้ําโขง” 

 สิ่งหนึ่งที่ทางคณะศึกษาดูงานได๎เรียนรู๎ เพิ่มเติมอีกประเด็นหนึ่งคือ  
เรื่องของการบริหารงานภาครัฐของประเทศลาว ถึงแม๎ประเทศลาวจะปกครอง
ประเทศแบบสังคมนิยม แตํปัจจุบันก็ได๎มีการเปิดประเทศมากกวําเดิม จนทําให๎
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ประเทศลาวมี GDP ตํอหัวประชากรอยูํที่ 3,100 ดอลลําร์สหรัฐ ในปี 2012 ซึ่งถือวํา
กระเตื้องขึ้นจากเดิมไปอยํางมากแสดงให๎เห็นถึงพัฒนาการที่ดีขึ้นตามลําดับของ
ประเทศลาว ซึ่งรัฐบาลลาวได๎ประกาศยุทธศาสตร์โดยมีเปูาหมายวํา ประเทศลาวจะ
หลุดพ๎นจากการเป็นประเทศยากจน จากการประเมินของสหประชาชาติ ภายใน  
ปี 2020 โดยมีแผนการตํางๆรองรับ เพื่อทําให๎เปูาหมายที่วางเอาไว๎เป็นจริงให๎จงได๎ 
ไมํวําจะเป็น นโยบายการเปิดเสรีทางการค๎าที่มากขึ้น การแก๎ไขกฎหมายตํางๆให๎เอื้อ
ตํอนักลงทุนชาวตํางชาติมากขึ้น ตลอดจนการเปลี่ยนระบบเศรษฐกิจให๎กลายเป็น
ระบบทุนนิยมมากขึ้น ซึ่งประเทศลาวนั้นได๎ริเริ่มการเก็บภาษีมูลคําเพิ่มจากประชาชน
เมื่อปี ค.ศ.2010 เพื่อนํารายได๎ในสํวนนั้นมาพัฒนาประเทศในด๎านตํางๆ เพิ่มมากขึ้น 
ตลอดจนการขยายระบบธนาคาร เงินกู๎ ลงไปยังชาวนา ชาวไรํ และผู๎ประกอบการ
ขนาดยํอย ได๎มีโอกาสลงทุนทําธุรกิจของตนเองอีกด๎วย นี่คือยํางก๎าวที่สําคัญของ
ประเทศลาวในการรองรับประชาคมอาเซียน ซึ่งประเทศลาวกําลังก๎าวเดินไป 
อยํางไมํหยุดยั้ง และทําให๎ประเทศลาวมีความต๎องการในด๎านตํางๆ เพิ่มมากข้ึนไปด๎วย 
โดยเฉพาะอยํางยิ่ง เครื่องจักรกล อุปกรณ์การผลิตตํางๆ เชื้อเพลิง และสินค๎าอุปโภค-
บริโภค จํานวนมาก ซึ่งประเทศไทยของเรามีศักยภาพอยํางยิ่งในด๎านนี้ หากในอนาคต
ประเทศไทยของเรามีความรํวมมือ ความสัมพันธ์อันดีระหวํางทั้ง 2 ประเทศ และ
ประชาชนมีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ๎าน ในทุกแงํมุม อนาคต
ข๎างหน๎าเราทั้ง 2 ประเทศจะสามารถสร๎างความมั่นคงทั้งทางด๎านเศรษฐกิจ และ 

สายสัมพันธ์ ท่ีแนํนเฟูน ไปด๎วยกันอยํางแนํนอน   
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 “HR Going Multidisciplinary for AEC” 
HR ยุค AEC ต้องรู้อะไรมากกว่าเรื่อง “คน” 

นางสาวทรรศวลัย พุทธทิพย์ 
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบตัิการ 

สํานักงาน ก.พ. 

 ในฐานะของนักทรัพยากรบุคคลคนหนึ่งโดยเฉพาะอยํางยิ่งในบริบทของ
โลกไร๎พรมแดน โลกของการเปลี่ยนเเปลงเป็นสิ่งที่แนํนอนและรวดเร็วการทํางานให๎มี
ประสิทธิภาพประสิทธิผล และตอบโจทย์ราชการประเทศและประชาชนนั้นเป็นเรื่อง 
ที่ท๎าทายยิ่งนัก ตลอดระยะเวลาชํวงอบรมที่ประเทศไทยและการไปศึกษาดูงาน  
ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวกับหลายหนํวยงานทั้งภาครัฐและ
เอกชนกับเพื่อนข๎าราชการผู๎มีผลสัมฤทธิ์สูงที่มาจากหลากหลายสํวนราชการและ
หลากหลายสายงานสําหรับดิฉันยิ่งตอกย้ําวํานักทรัพยากรบุคคลรู๎เรื่องการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลอยํางเดียวไมํเพียงพออีกตํอไป หรือการเป็น Generalist หรือ 
Specialist ในสายงานการบริหารงานบุคคลอยํางเดียวคงไมํสามารถ “บริหาร
ทรัพยากรบุคคล” ที่ เป็นกําลังสําคัญในการขับเคลื่อนนโยบายประเทศให๎มี
ประสิทธิภาพประสิทธิผลได๎ แตํมีความจําเป็นอยํางยิ่งที่ต๎อง “รู๎เขารู๎เรา” “รู๎รอบ”  
ในที่นี้คือรู๎ทั้งเรื่องเศรษฐศาสตร์ กฎหมาย การตลาด การบริหารธุรกิจ เป็นต๎น หรือ 
ที่เรียกวํา“multidisciplinary” และนโยบายตํางๆ ของสํวนราชการและที่สําคัญของ
ประเทศสมาชิกของ ASEAN เพื่อให๎การบริหารงานบุคคลนั้นเป็นไปอยํางมีกลยุทธ์เชิง
รุก ครอบคลุม ชัดเจนและตอบโจทย์ อีกทั้งเราต๎องรู๎ด๎วยวํา ภาคเอกชนของทั้งไทย
และตํางประเทศ (โดยเฉพาะประเทศสมาชิกของASEAN) ที่เป็นทั้งคูํแขํงและ 
Partner ของเราทําอะไรมีนวัตกรรมอะไรบ๎างที่สามารถนํามาปรับใช๎เพื่อให๎ 
การบริหารทรัพยากรบุคคลเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในการผลิต  
พัฒนาและรักษาข๎าราชการเพื่อขับเคลื่อนประเทศไปข๎างหน๎า 
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 การที่นักทรัพยากรบุคคลต๎องมีความรอบรู๎ในหลายศาสตร์และมีความรู๎
ความเข๎าใจการทํางานของสํานัก/กองในสํวนราชการของตนพร๎อมทั้งรับทราบและ
เข๎าใจการทํางานสํวนราชการอื่นทั้งในประเทศและตํางประเทศนั้น มีสํวนสําคัญอยําง
ยิ่งท่ีจะทําให๎นักทรัพยากรบุคคลมีบทบาทเป็นหุ๎นสํวนทางธุรกิจ (strategic partner) 
ในที่น้ีคือการเป็นเพื่อนคูํคิดของฝุายบริหารและหนํวยงานยํอยในสํวนราชการของตน 
เริ่มตั้งแตํการมีสํวนรํวมในการกําหนดพันธกิจและวิสัยทัศน์ขององค์กรซึ่งจะเป็น
ตัวกําหนดและสอดคล๎องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรรวมไปถึงคํานิยมและวัฒนธรรม
องค์กรที่เอื้อให๎พันธกิจและวิสัยทัศน์บรรลุผลสําเร็จได๎และยุทธศาสตร์ก็จะเป็น
ตัวกําหนดโครงสร๎างองค์กร องค์ประกอบที่กลําวมาถือวําเป็นปัจจัยสําคัญ  
ที่นักทรัพยากรบุคคลต๎องคํานึงถึงและยึดเป็นหลักในการบริหารทรัพยากรบุคคลตัง้แตํ
การรับคนเข๎ามา (Recruitment and Selection)  การพัฒนา (Development)  
จนกระทั่งการรักษาคนไว๎ (Retain)  โดยทุกขั้นตอนต๎องมีความเช่ือมโยงกันเหมือน
เป็นใยแมงมุม โจทย์สําคัญของนักทรัพยากรบุคคล คือ จะทําอยํางไรให๎งานมี value 
added กับความก๎าวหน๎าขององค์กรในที่นี้คือราชการ ให๎สามารถขับเคลื่อนและ
พัฒนาประเทศพร๎อมท้ังตอบสนองความต๎องการประชาชน 
 แล๎วความรู๎ความเข๎าใจในศาสตร์หรือองค์ความรู๎ที่นอกเหนือไปจาก 
การบริหารทรัพยากรบุคคลจะได๎นํามาใช๎เมื่อไหรํและอยํางไรในงานของนักทรัพยากร
บุคคล?  คําตอบก็คือใช๎ได๎ตั้งแตํกระบวนแรกของการบริหารทรัพยากรบุคคล 
กลําวคือ การวางแผน (Planning and Determining) วําคนแบบไหนที่องค์กร
ต๎องการเพื่อขับเคลื่อน ผลักดัน ภารกิจและวิสัยทัศน์ขององค์กรให๎เป็นจริงได๎และ  
จะมีระบบหรือกลยุทธ์อะไรเพื่อพัฒนาและรักษาคนในองค์กรที่เป็น talent ไว๎ได๎   
ซึ่งนักทรัพยากรบุคคลนั้นควรจะมีโอกาสได๎ทํางานรํวมกับฝุายบริหารที่เป็นผู๎กําหนด
นโยบาย พันธะกิจ วิสัยทัศน์และกลยุทธ์อยํางใกล๎ชิด เพื่อให๎การวางแผนและกําหนด
คุณลักษณะของคนที่องค์กรต๎องการเป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
ยกตัวอยํางการกําหนดคุณลักษณะ คุณสมบัติของบุคคลากรที่ Jack Welch สุดยอด 
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CEO คนหนึ่งของโลกผู๎เคยกุมบังเหียนกลุํมบริษัทยักษ์ใหญํข๎ามชาติอยําง GE ได๎คิด
และออกแบบกรอบคุณลักษณะที่ขององค์กรมองหาในตัวคน ซึ่งบางคุณลักษณะก็เป็น
สากล กลําวคือสามารถนําไปใช๎ได๎กับองค์กรอื่น เรียกวํา “4-E framework”  E ตัว
แรกคือ  “positive Energy” พลังบวก  E ตัวที่สองคือ “Energize others” คือ
ความสามารถที่ทําให๎ เพื่อนรํวมงานหรือลูกน๎องเกิดพลังหรือแรงบันดาลใจ 
ในการทํางานทําในสิ่งที่เป็นไปไมํได๎ให๎เป็นไปได๎  E ตัวตํอมาคือ “Edge” ความกล๎า
ตัดสินใจในเรื่องที่ยาก และ E ตัวสุดท๎ายคือ “Execute” ความสามารถในการทํางาน
ให๎เสร็จ เป็นต๎น  ทั้งนี้ด๎วยบริบทของการก๎าวเข๎าสูํประชาคมอาเซียน นักทรัพยากร
บุคคลเองก็ต๎องดูปัจจัยแวดล๎อม ศึกษานโยบายของรัฐบาลของทั้งรัฐบาลไทยเอง  
ในแงํของกลไกขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจของไทยคืออะไร การค๎าการลงทุนของเรามี
กรอบความรํวมมืออะไรบ๎าง สาขาการศึกษาอะไรที่ เกิดขึ้นใหมํหรือกําลัง 
เป็นที่ต๎องการของตลาดบ๎าง ซึ่งมิติตํางๆ เหลํานี้ล๎วนแล๎วแตํจะมีความเช่ือมโยงกับ
การ “คน” นอกจากนั้นยังต๎องหาความรู๎และทําความเข๎าใจเกี่ยวกับประเทศสมาชิก 
ASEAN ในด๎านของเศรษฐกิจ สังคม เพื่อให๎เกิดความเข๎าใจวําประเทศตํางๆเหลํานั้น
กําลังขับเคลื่อนประเทศไปในทิศทางไหน เศรษฐกิจภาคใดที่ เป็นตัวขับเคลื่อนสําคัญ 
อาชีพไหนเป็นที่ต๎องการของตลาด เป็นต๎น เพื่อให๎การวางแผนกําลังคนของเรา 
ไมํ “โดดเดี่ยว” แตํมีความเช่ือมโยงและอยูํในรูปแบบของเชิงรุกมากกวําเชิงรับเพื่อ
สร๎างโอกาสทางการแขํงขันพร๎อมทั้งเอื้อตํอการสร๎างความรํวมมือระหวํางประเทศ 
อีกด๎วย 
 เมื่อวางแผนแล๎วกระบวนการตํอมาคือ Recruitment and Selection คือ
การคัดเลือกและรับบุคคลเข๎ามาในระบบราชการ ซึ่งในปัจจุบันมีการแขํงขันแยํงตัว 
talent ให๎มาอยูํในองค์กรของตัวเองมาก ราชการต๎องแขํงทั้งกับเอกชนและ ASEAN 
ที่จะมี Free flow labour  ซึ่งหมายความวําคนที่มีศักยภาพสูงมีโอกาสในการ 
“เลือก” มากขึ้น เราจะทําอยํางไรให๎ “ราชการ” หรือ “สํวนราชการ” เป็นตัวเลือก
ระดับต๎นๆ ขอยกตัวอยํางการที่นําความรู๎และหลักของศาสตร์อื่นมาชํวยเรื่อง 
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การ recruitment เมื่อปีงบประมาณที่ผํานมาสํานักงาน ก.พ. ได๎นําหลักการตลาดมา
ใช๎ เรียกวํา “marketing-led recruitment” โดยเน๎นให๎สํวนราชการ 
ทํา “การตลาด” ตัวเอง เพื่อให๎ผู๎ที่สนใจรับราชการ “รู๎จัก” สํวนราชการมากขึ้นวํา 
ทําอะไร เป็นใคร คนลักษณะไหนที่ต๎องการ โดยการจัด campus tour ไปยัง
มหาวิทยาลัยที่เปิดสอนในสาขาท่ีตรงตามลักษณะงานของสํวนราชการตน การจัดทํา
การประชาสัมพันธ์ทางสื่อใน social network ที่ไมํต๎องเสียคําใช๎จํายแตํสามารถ
เข๎าถึงกลุํมเปูาหมายได๎เป็นจํานวนมาก บางสํวนราชการต๎องใช๎ความรู๎เฉพาะทางหรือ
มีความจําเป็นที่ต๎องการคนที่มีลักษณะที่เหมาะกับงาน เชํน กรมพินิจและคุ๎มครอง
เด็กและเยาวชน กรมอุตุนิยมวิทยา เป็นต๎น  การเลือกคนที่เหมาะกับลักษณะงาน 
พันธกิจ  วัฒนธรรมและคํานิยมขององค์กรนั้นมีความสํ าคัญมากเหมือนที่  
Jack Welch ได๎กลําวไว๎วํา ถ๎าเราสามารถเลือกคนที่ “ใชํ” สําหรับองค์กรและเราให๎
โอกาสคนๆ นั้นในการทํางาน การพัฒนา เรียนรู๎ แล๎วมีคําตอบแทนที่เหมาะสม  
คุณก็แทบจะไมํต๎องบริหารพวกเขาเลย “If you pick the right people and give 
them the opportunity to spread their wings and put compensation as a 
carrier behind it you almost don’t have to manage them.” 

กระบวนการบริหารงานบุคคลตํอไปคือการ Developing ซึ่งถือวํา 
เป็นเครื่องมือ/วิธีหนึ่งในการ รักษาคนท่ีมีศักยภาพขององค์กรไว๎ Peter Drucker เจ๎า
พํอวงการบริหารของโลก ได๎กลําวไว๎วํา “Knowledge workers have mobility. 
They can leave. They own their ‘means of production’, which is their 
knowledge.” ซึ่งก็หมายความวําคนทํางานที่มีความรู๎ที่ไมํได๎ใช๎แรงงานเป็นหลัก 
ในการทํางานนั้นสามารถเลือกที่จะไปที่ไหนก็ได๎เพราะเค๎ามีต๎นทุน/วิธีของการผลิต 
อยูํกับตัวนั้นคือ ความรู๎ความสามารถของพวกเขานั้นเอง ซึ่งปฏิเสธไมํได๎เลยวํา
ข๎าราชการก็คือ knowledge worker นั่นเอง การที่จะสร๎างระบบหรือวิธีที่จะสร๎าง
หรือเพิ่มแรงจูงใจในการทํางานนั้นมีความสําคัญอยํางยิ่งในการรักษาคนเหลํานี้ไว๎
โดยเฉพาะอยํางยิ่งกลุํมที่เป็น  “talent” ขององค์กร  วําด๎วยเรื่องการพัฒนาการ 
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ที่จะหา training needs นั้นนอกจากจะหาจากความต๎องการของข๎าราชการและ
ความจําเป็นแล๎ว ต๎องหา needs จากบริบทภายนอกด๎วย วํามีองค์ความรู๎อะไรใหมํๆ 
ที่ข๎าราชการในสังกัด “ควรจะมี” หรือ “จําเป็นต๎องมี” เนื่องจากการฝึกอบรมนั้นอยูํ
บนหลักการของการศึกษาแบบผู๎ใหญํ หรือ Adult Learning ซึ่งเน๎นการเรียน 
การสอนที่สามารถตอบสนองความต๎องการของผู๎ใหญํและสามารถนําไปปรับใช๎หรือ
แก๎ปัญหาในงานได๎ทันที แตํอยํางไรก็ตามก็สามารถเลือกและออกแบบการฝึกอบรม  
ในเชิงรุกได๎เชํนกัน  คือนักทรัพยากรบุคคลควรจะสามารถคาดการณ์ได๎วําความรู๎อะไร
ที่จะมีความจําเป็นสําหรับข๎าราชการในสังกัดของต๎น เชํน ในกลุํมประเทศสมาชิก
ประชาคมอาเซียนมีนวัตกรรมหรือองค์ความรู๎อะไรที่มีรํวมกัน หรือควรจะมี เชํน  
นักทรัพยากรบุคคลนอกจากรู๎เรื่องการจัดฝึกอบรม ควรมีความรู๎เรื่องสถิติและ 
การคํ านวณด๎วย  ซึ่ งนํ ามาใ ช๎ เพื่ อประเมินความคุ๎ มคํ าของหลักสู ตรตํ างๆ  
โดยการคํานวณ ROI (Return-on Investment) เนื่องจากการพัฒนาคนนั้น 
ความคุ๎มคําที่ได๎จากการอบรมหรือองค์กรจะได๎อะไรจากการอบรมเป็นเรื่องที่วัดยาก
แตํถ๎าสามารถวัดออกมาเป็นตัวเลขได๎จะชํวยให๎การได๎รับการสนับสนุนจาก 
ฝุายบริหารเพิ่มขึ้น  อยํางไรก็ตามการฝึกอบรมเป็นเพียงสํวนหนึ่งของการพัฒนา 
แตํไมํใชํสํวนที่สําคัญที่สุดคือ สํวนที่สําคัญที่สุดคือ “ระบบ” การทํางานและกลไก 
ที่เอื้อตํอความก๎าวหน๎าและพัฒนาของคนในองค์กร เชํน การมีระบบหมุนเวียนงาน 
ที่ชัดเจน (job rotation) เป็นต๎น เพราะความเช่ียวชาญเกิดขึ้นได๎จากการได๎รับมอบ
งานที่ท๎าทาย ท๎าทายความสามารถและศักยภาพของเราไมํใชํเกิดจากการทํางาน
แบบเดิมซ้ําๆ กัน อีกระบบที่นําสนใจ คือ ระบบการแลกเปลี่ยนข๎าราชการให๎ไป
ปฏิบัติราชการ (Secondment) กับรัฐบาลของประเทศสมาชิกในประชาคมอาเซียน 
ก็อาจมีความเป็นไปได๎ที่จะเกิดขึ้นได๎ เชํน รัฐบาลของสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวเองประสบปัญหาการขาดแคลนกําลังคนและกําลังพัฒนาระบบ 
การบริหารงานบุคคล ระบบ secondment สามารถสํงผลดีทั้งสองฝุาย 
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การขวนขวายหาความรู๎และการตระหนักวําบทบาทของนักทรัพยากรบุคคล
มีมากกวําการจัดอบรม การทําเรื่องโอน ย๎าย บรรจุ แตํงตั้ง มันคือการเป็น strategic 
partner แตํการที่จะเป็นได๎ต๎องมีความรู๎มากกวําเรื่องการบริหารทรัพยากรบุคคลต๎อง
สามารถ “พูดภาษา” และ “เข๎าใจภาษา” ของสาขาวิชาชีพอื่นหรือหนํวยงานอื่น 
ในสํวนราชการของตน  การทํางานในยุคที่ทุกอยํางเช่ือมโยงกันไร๎พรมแดน และ  
การเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่แนํนอนและรวดเร็ว การหยุดอยูํกับที่ ทํางานในกรอบของ
ตัวเองและทํางานแบบโดดเดี่ยวขาดความเช่ือมโยงและบูรณาการกับภาคสํวนอื่นนั้น
จะทําให๎ไมํสามารถทําและสร๎างงานให๎มีประสิทธิภาพประสิทธิผลได๎ ขับเคลื่อนองค์กร
ให๎ ไ ปข๎ า งหน๎ า ไ ด๎  อี กทั้ ง ไ มํ ส าม ารถสร๎ า งคว ามสามารถ ในกา รแขํ ง ขั น 
ทั้งในระดับประเทศและนานาชาติได๎ คงต๎องยอมรับความจริงที่วํา ราชการในยุคนี้
ไมํใชํเป็นองค์กรที่ไร๎ซึ่งคูํแขํงอีกตํอไป อีกท้ังความคาดหวังของประชาชนที่สูงขึ้นเรื่อย
และประชาชนเองมีอํานาจในการตรวจสอบและร๎องเรียนการทํางานของข๎าราชการได๎ 
และที่สําคัญยังมีความท๎าทายจากทั้งภาคเอกชนในประเทศและราชการตํางประเทศ 
ที่ถึงแม๎อาจไมํใชํคูํแขํงกันซะทีเดียวแตํเป็นตัวกระตุ๎นให๎ราชการเราห๎ามหยุดนิ่งเพื่อ
ความก๎าวหน๎าของประเทศของเรา ในฐานะของนักทรัพยากรบุคคลของรัฐที่มีหน๎าที่
บริหารจัดการทรัพยากรที่มีคําที่สุดของประเทศ เราคงต๎องปรับตัวเพื่อให๎ยกบทบาท
ของตัวเองให๎เป็น strategic partner ที่เป็นฟันเฟืองที่สําคัญในการกําหนดนโยบาย
และคัดเลือก บรรจุ  พัฒนา ทรัพยากรบุคคลของประเทศให๎ทํางานอยํางมี
ประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดโดยมีสํวนในการเพิ่มความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ

และขับเคลื่อนประเทศในภาพใหญํ   
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สปป. ลาว: ก้าวแรกให้ผู้ประกอบการไทยมุ่งสู่อินโดจีน 

นายชานนท์  สารพานิช 
นักพัฒนาระบบราชการปฏิบัติการ 

สํานักงาน ก.พ.ร. 

บทน า 
 ในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ประเทศไทยและอีก 9 ประเทศ 

ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต๎ จะรวมตัวกันเป็น “ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” 
หรือ ASEAN Economic Community: AEC ซึ่งจะเกิดการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญใน
การดําเนินธุรกิจในภูมิภาค เชํน การลดภาษีสินค๎าระหวํางประเทศสมาชิกเป็น  0% 
และการยกเลิกมาตรการ NTBs โดยเร็ว การไหลเวียนอยํางเสรีของเงินทุน แรงงาน 
ที่มีทักษะฝีมือ (Skilled Labors) เป็นต๎น การเปลี่ยนแปลงนี้จะสร๎างผลกระทบ 
ตํอผู๎ประกอบการธุรกิจตํางๆ ในประเทศไทยทั้งเชิงบวก (โอกาส) เชํน การขยายฐาน
การผลิตออกไปนอกประเทศเพื่อหาแหลํงทรัพยากรใหมํ แรงงานภาคการผลิตราคา
ถูกเพื่อลดต๎นทุนการผลิต หรือการเกิดตลาดใหมํ เป็นต๎น และเชิงลบ (อุปสรรค) เชํน 
เกิดคูํแขํงขันทางธุรกิจรายใหมํ การโยกย๎ายของแรงงานฝีมือไปยังที่ที่ให๎ผลตอบแทน
สูงกวํา เป็นต๎น ซึ่งจากผลกระทบเหลํานี้เป็นเหตุให๎ผู๎ประกอบการต๎องปรับตัว 
โดยการออกไปลงทุนในตํางประเทศมากข้ึน 

 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวหรือ (สปป.ลาว) ซึ่งประเทศเพื่อน
บ๎านใกล๎ชิดของประเทศไทย เหมาะจะเป็นบททดสอบแรกที่ผู๎ประกอบการชาวไทยจะ
พาธุรกิจออกไปสูํภายนอกประเทศ ด๎วยเพราะความคล๎ายคลึงทางด๎านสังคมและ
วัฒนธรรม ผู๎คนทั้งสองประเทศมีการตอบรับอันดีซึ่งกันและกัน คนลาวยอมรับ 
ในคุณภาพของสินค๎าไทยมากกวําสินค๎าจากประเทศเพื่อนบ๎านอื่นๆ เป็นปัจจัย
สนับสนุนให๎ผู๎ประกอบการไทยมีความได๎เปรียบคูํแขํงจากประเทศอื่นๆ ในการเข๎าไป
ลงทุนในสปป.ลาว 
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รู้จักประเทศ สปป. ลาว 
 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวหรือ เรียกโดยยํอวํา สปป.ลาว 

ตั้งอยูํทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย มีพื้นที่ประมาณ 236,800 ตาราง
กิโลเมตร มีประชากรประมาณ 6.3 ล๎านคน มีอาณาเขตติดตํอกับประเทศจีน 
เวียดนาม เมียนมาร์ ไทย และ กัมพูชา 

 ด๎านการเมือง สปป.ลาว มีระบบการปกครองแบบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ 
(ทางการลาวใช๎คําวํา ระบอบประชาธิปไตยประชาชน) โดยพรรคการเมืองเดียว  
คือ พรรคประชาชนปฏิวัติลาว มีนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน๎ารัฐบาล และมี “ประธาน
ประเทศ” (ประธานาธิบดี) เป็นประมุข 

 ด๎านการปกครอง สปป.ลาว มีเมืองหลวงคือ นครหลวงเวียงจันทน์  
มีภาษาราชการคือ ภาษาลาว แบํงเขตการปกครองออกเป็น 16 แขวง ประกอบด๎วย 
พงสาลี หลวงน้ําทา บํอแก๎ว หัวพัน หลวงพระบาง เชียงขวาง อุดมไซ ไซยะบุลี  
เวียงจัน บอลิคําไซ คํามํวน สะหวันนะเขต สาละวัน จําปาสัก เซกอง อัดตะปือ และ  
1 นครหลวง (นครหลวงเวียงจันทน์) 

 ด๎านเศรษฐกิจ สปป.ลาว มีระบบเศรษฐกิจพื้นฐานจากการเกษตร ใช๎เงิน
สกุล “กีบ” (ประมาณ 250 กีบ: 1 บาท เมื่อ ธ.ค. 2556) มีอัตราเฉลี่ยการเติบโตทาง
เศรษฐกิจประมาณร๎อยละ 7 – 8 ตํอปี (GDP per capita ประมาณ 1,069 ดอลลาร์
สหรัฐ) โครงสร๎างของ GDP ประกอบด๎วยสินค๎าเกษตรกรรมร๎อยละ 30 สินค๎า
อุตสาหกรรมร๎อยละ 26 ภาคการบริการร๎อยละ 38 และภาษีนําเข๎าร๎อยละ 6  
โดยสัดสํวน GDP ภาคอุตสาหกรรมและการบริการมีแนวโน๎มการเติบโตที่เพิ่มขึ้น 
ในขณะที่ภาคการเกษตรมีแนวโน๎มลดลง ในปี พ.ศ. 2555 ประเทศคูํค๎าสําคัญ  
3 อันดับแรก คือ ไทย จีน เวียดนาม สหภาพยุโรป โดยเฉพาะประเทศไทยถือเป็นคูํค๎า
ที่สําคัญที่สุดของ สปป.ลาว โดยในปี พ.ศ. 2554 การค๎าขายระหวํางไทย – สปป.ลาว 
มีสัดสํวนถึงร๎อยละ 64.90 ของการค๎าตํางประเทศท้ังหมด 
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โอกาสและอุปสรรค 

ด้านสังคมและวัฒนธรรม 
 ประเทศไทยกับสปป.ลาว มีภาษาที่คล๎ายกันมาก โดยคนไทยสามารถพูด

ภาษาไทยให๎คนลาวเข๎าใจได๎ และคนลาวก็สามารถพูดภาษาลาวให๎คนไทยเข๎าใจได๎
เชํนกัน ด๎านการสื่อสารจึงเป็นข๎อได๎เปรียบของคนไทยเมื่อเทียบกับชาติอื่นๆ 

 คนลาวสามารถรับรู๎ข๎อมูลขําวสารจากประเทศไทยได๎ตลอดเวลาเพราะ
โทรทัศน์ของลาวสามารถรับชํองรายการโทรทัศน์ดาวเทียมภาษาไทยและฟรีทีวี 
ที่ออกอากาศในประเทศไทยได๎แทบทุกชํอง จึงมีความเข๎าใจเกี่ยวกับคนไทยเป็นอยําง
ดี และยังรับคํานิยมของคนไทยบางอยํางเข๎าไปอยูํในวิถีการดําเนินชีวิตด๎วย (เชํน 
คํานิยมด๎านความสวยงามของผู๎หญิง เป็นต๎น) นอกจากนี้ ประเทศไทยและสปป.ลาว 
มีความคล๎ายคลึงทางวัฒนธรรมเป็นอยํางมาก มีงานเทศกาลที่คล๎ายๆ กับไทย เชํน 
ประเพณีสงกรานต์ ประเพณีเข๎าพรรษา-ออกพรรษา เป็นต๎น ทําให๎การปรับตัวเพื่อ 
ให๎เข๎ากับวัฒนธรรมท๎องถิ่นของลาวเป็นไปได๎งําย 

 ด้านการเมือง 
 สปป.ลาว ปกครองด๎วยระบอบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ มีพรรคการเมือง

พรรคเดียวบริหารประเทศ ทําให๎การดําเนินนโยบายของรัฐมีความตํอเนื่อง 
 ด้านเศรษฐกิจ 

สปป.ลาว เปลี่ยนมาใช๎ระบบเศรษฐกิจการตลาด (Market-based 
Economy) ตั้งแตํ พ.ศ. 2529 ทําให๎ระบบเศรษฐกิจมีการเจริญเติบโตอยํางตํอเนื่อง 
นอกจากน้ียังมีลําดับการพัฒนาเศรษฐกิจระหวํางประเทศอื่นๆ ที่สําคัญได๎แกํ 

พ.ศ. 2535 เข๎ารํวมเป็นสมาชิกกรอบความรํวมมือ: โครงการพัฒนาความ
รํวมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุํมแมํน้ําโขง (Greater Mekong Subregion หรือ 
GMS) 
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พ.ศ. 2540 เข๎ารํวมเป็นสมาชิกสมาคมประชาชาติแหํงเอเชียตะวันออก
เฉียงใต๎ (Association of South East Asian Nations หรือ ASEAN) 

พ.ศ. 2550 เข๎ารํวมเป็นประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) 
พ.ศ. 2555 เข๎ารํวมในความตกลงพันธมิตรทางการค๎าระดับภูมิภาค 

(Regional Comprehensive Economic Partnership: RCEP) ซึ่งเป็นกรอบ 
ความรํวมมือทางเศรษฐกิจระหวําง ASEAN 10 ประเทศ กับคูํภาคี 6 ประเทศ ได๎แกํ  
จีน ญี่ปุุน เกาหลีใต๎ อินเดีย ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ 

พ.ศ. 2556 เข๎ารํวมเป็นสมาชิกองค์การการค๎าโลก (World Trade 
Organization หรือ WTO) 

สปป.ลาว มี “เงินกีบ” เป็นสกุลเงินตราของชาติ แตํในการทําธุรกิจ 
ในสปป.ลาว สามารถใช๎เงินได๎ถึง 3 สกุลในการทําธุรกิจคือ เงินกีบ เงินบาท และเงิน
ดอลลาร์สหรัฐ (แตํจะได๎รับเงินทอนเป็นเงินสกุลกีบเทํานั้น) แตํในหลายครั้งหากซื้อ
สินค๎าอุปโภคบริโภคทั่วไปด๎วยเงินบาทอาจจะต๎องจํายแพงกวําซื้อของด๎วยเงินกีบ
เนื่องจากพํอค๎าแมํค๎ามักจะไมํรับเหรียญบาทแตํจะปัดขึ้นไปให๎เต็ม 20 บาท 

 สปป.ลาว นําเข๎าสินค๎าจากประเทศไทยกวําร๎อยละ 60 ของมูลคํา 
การนําเข๎าทั้งหมด โดยสํวนใหญํนําเข๎าผํานทางดํานหนองคาย – เวียงจันทน์ 

 สินค๎าสํงออกสําคัญของสปป.ลาว ได๎แกํ ไม๎ สิ่งทอและเครื่องนุํงหํม เหมือง
แรํ สินค๎าเกษตร ไฟฟูา กาแฟ 

 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 สปป.ลาว มีทรัพยากรธรรมชาติเป็นจํานวนมาก ท้ังปุาไม๎และแรํธาตุตํางๆ 

โดยแรํธาตุเศรษฐกิจท่ีสําคัญ ได๎แกํ ทองคํา ทองแดง และ บ็อกไซต์ (วัตถุดิบเพื่อผลิต
อลูมิเนียม) 

 สปป.ลาว มีเขื่อนหลายแหํงเพื่อผลิตพลังงานไฟฟูาพลังน้ําเพื่อขาย 
ให๎ประเทศเพื่อนบ๎าน เชํน ประเทศไทย และจีนตอนใต๎ 
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 ด้านกฎหมาย 
 สปป.ลาว ได๎แก๎ไขกฎหมายกวํา 90 ฉบับ เพื่อให๎สอดคล๎องกับหลักการ

สากล อํานวยความสะดวกในการธุรกิจใน สปป.ลาว และสามารถเข๎าเป็นสมาชิก 
WTO ได๎ 

ด้านเทคโนโลยี 
สปป.ลาว ยังมีการดําเนินธุรกิจการผลิตสินค๎าที่ไมํใช๎เทคโนโลยีสูงหรือ

ซับซ๎อน เชํน เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเพื่อการเกษตร หรือเพื่อการแปรรูปวัตถุดิบ
การเกษตรเป็นสินค๎าขั้นต๎น แตํการใช๎เครื่องจักรเพื่อการผลิตสินค๎าเกษตรสําเร็จรูป  
ก็มีอยูํบ๎าง แตํก็มีบริษัทข๎ามชาติที่ดําเนินธุรกิจอยูํในประเทศไทยนําสินค๎าเทคโนโลยี
ขั้นสูงเข๎าไปลงทุนดําเนินธุรกิจใน สปป.ลาว อยูํบ๎าง เชํน การลงทุนในธุรกิจผลิตก๏าซ 
ชีวิภาพเพื่อการนํามาผลิตไฟฟูาหรือลดต๎นทุนคําไฟฟูาของโรงงานผลิตแปูงมัน
สําปะหลัง 

การสนับสนุนของระบบราชการไทย 
การสนับสนุนของระบบราชการไทยสามารถแบํงได๎เป็น 3 สํวน ดังนี้ 
1. การสนับสนุนจากฝุายบริหารสูงสุด (คณะรัฐมนตรี) ได๎แกํ 

- การดําเนินนโยบายสนับสนุนเศรษฐกิจระหวํางประเทศโดย 
การสร๎างเสริมความรํวมมือตามกรอบความรํวมมือตํางๆ ทั้งระดับภูมิภาคและ 
อนุภูมิภาค 

- การกําหนดและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประเทศที่เกี่ยวข๎อง เชํน 
ยุทธศาสตร์การดําเนินการกํอนเข๎าสูํประชาคมอาเซียน  2558 การเพิ่มขีด
ความสามารถ SMEs & OTOP การค๎าชายแดนและความมั่นคง การลงทุนพัฒนา
โครงสร๎างพื้นฐาน การสํงเสริมการลงทุน เป็นต๎น 
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2. การสนับสนุนจากภาคราชการไทยตํอผู๎ประกอบการไทยเพื่อให๎
สามารถเข๎าไปลงทุนทําธุรกิจใน สปป.ลาว สามารถทําได๎จากหลายหนํวยงานและ
หลายๆ ด๎าน เชํน 

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (Board of Investment) 
จากเดิมที่เป็นการให๎สิทธิพิเศษด๎านตํางๆ (เชํน การยกเว๎นภาษีนําเข๎า

เครื่องจักรเพื่อการผลิต การยกเว๎นภาษีนิติบุคคลในชํวงระยะเวลาหนึ่ง เป็นต๎น )  
แกํบริษัทตํางชาติที่เข๎ามาลงทุนในประเทศไทยเพียงอยํางเดียว อาจขยายบทบาทของ
ตนเองเป็นการให๎สิทธิพิเศษแกํผู๎ประกอบการไทยท่ีต๎องการจะลงทุนขยายกิจการจาก
ประเทศไทยไปสูํประเทศเพื่อนบ๎านใกล๎เคียง (เชํน การเข๎าถึงแหลํงเงินกู๎ดอกเบี้ยต่ํา
จากภายในประเทศไทย การรับรองความนําเช่ือถือของผู๎ประกอบการไทยทั้งด๎าน
การเงินและไมํใชํการเงินในการจะไปลงทุนในตํางประเทศ เป็นต๎น) 

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 
ภายใต๎การอนุมัติของคณะกรรมการสํงเสริมการลงทุน ธนาคารฯ  

ควรสนับสนุนเงินกู๎ดอกเบี้ยต่ําเพื่อผู๎ประกอบการ SMEs ของไทยให๎สามารถเข๎าไป
ดําเนินธุรกิจใน สปป.ลาว ได๎ (โดยการกู๎เงินจะต๎องปฏิบัติตามเง่ือนไขที่ธนาคารฯ 
กําหนด เพื่อความรัดกุม) 

กระทรวงคมนาคม 
เป็นหนํวยงานที่รับผิดชอบด๎านการพัฒนาระบบขนสํงมวลชน ตลอดจน

โครงสร๎างพื้นฐานด๎านคมนาคมตํางๆ จะต๎องเป็นหนํวยงานที่มีบทบาทสําคัญ 
ในการพัฒนาโครงขํายการคมนาคมทุกประเภท (การคมนาคมขนสํงทางบก ทางน้ํา 
และทางอากาศ) ให๎เ ช่ือมตํอกับโครงขํายการคมนาคมของประเทศเพื่อนบ๎าน  
เพื่อสร๎างโอกาสการพัฒนาทั้งด๎านเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศไทย
และประเทศเพื่อนบ๎านตํางๆ โดยจะต๎องเริ่มจากการมีแผนแมํบทในการพัฒนาการ
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คมนาคมขนสํงประเภทตํางๆ เพื่อใช๎เป็นแนวทางในการดําเนินงาน และเป็นแผน  
ในการพัฒนาระบบขนสํงมวลชนตํางๆ 

ส านักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน (องค์การมหาชน) 
และสถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) 

เป็นกลไกภาครัฐที่จะชํวยพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ   เพื่อนบ๎าน ด๎วย
การสนับสนุนท้ังทางด๎านการเงินและความรู๎วิชาการ ผํานการรํวมมือระหวํางประเทศ
ทั้งในระดับรัฐบาลกลางและท๎องถิ่น โดยกําหนดเปูาหมายการดําเนินงานให๎สอดคล๎อง
กับนโยบายของรัฐบาล แผนยุทธศาสตร์ชาติ มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข๎อง แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ และการเข๎าสูํการเป็นประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 
นอกจากน้ีก็ต๎องเป็นหนํวยงานที่จะต๎องฝึกอบรมและให๎ความรู๎กับผู๎ประกอบการไทย 
ที่สนใจในการเข๎าไปทําธุรกิจใน สปป.ลาว ผํานการเผยแพรํงานวิจัยด๎านการค๎าและ
การพัฒนาท่ีเกี่ยวข๎อง 

ทีม Thailand 

 เป็นทีมจะต๎องค๎นหาโอกาสทางเศรษฐกิจทั้งการลงทุนธุรกิจและ 
การค๎าขาย รวมถงึการเป็นตัวกลางในการพบกันระหวํางผู๎ประกอบการและนักลงทุน
ทั้งฝุายไทยและฝุาย สปป.ลาว 

 3. การสนับสนุนจากหนํวยงานราชการสํวนภูมิภาคและท๎องถิ่นที่ติดตํอ
กับ สปป.ลาว โดยเฉพาะอยํางยิ่งในจังหวัดที่มีจุดผํานแดนของทั้งสองประเทศ ได๎แกํ 

- การกําหนดและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด๎านเศรษฐกิจของจังหวัด
เพื่อกระตุ๎นและสํงเสริมให๎เกิดการค๎าขายข๎ามชายแดน เชํน การพัฒนาตลาดนัดสินค๎า
ตํางๆ ใกล๎เคียงกับจุดผํานแดน 

- ให๎ประชาชนในพ้ืนท่ีและภาคสํวนตํางๆ มีสํวนรํวมในการกําหนด
ทิศทางและความต๎องการของจังหวัดในการพัฒนาด๎ านเศรษฐกิจและสังคม  
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เพื่อรองรับการเจริญเติบโตของจังหวัดและให๎เกิดเป็นแผนการพัฒนาจังหวัดที่ยั่งยืน  
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สะบายด.ี..ลาว  รุกรับปรับเปลีย่นเพื่ออาเซียนของเรา 

 นางสาวณัฐวีร์วรรณ  เหลืองสุวาลยั 
เจ๎าหน๎าท่ีจัดผลประโยชน์ชํานาญการ 

กรมธนารักษ์ 

 สืบเนื่องจากปี พ.ศ. 2558 ประเทศไทยจะเข๎าสูํประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (ASEAN Economics Community: AEC) ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความ
พร๎อม อีกทั้ ง เพิ่ มทักษะความรู๎ความเข๎ าใจในบทบาทของข๎าราชการไทย 
กับการก๎าวสูํประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนดังกลําว สํานักงาน ก.พ. จึงได๎คัดเลือก
ประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนเป็นสถานที่ศึกษาดูงานสําหรับผู๎ผํานการคัดเลือก
เป็นข๎าราชการผู๎มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS) รุํนที่ 9 รวม 3 ประเทศ ประกอบด๎วย
ประเทศลาว ประเทศเวียดนามและประเทศกัมพูชา  

 ข๎าพเจ๎าได๎รับคัดเลือกให๎ไปศึกษาดูงานหลักสูตรการเสริมสรา๎งคณุลกัษณะ
สํวนบุคคลและทักษะการทํางานสําหรับข๎าราชการผู๎มีผลสัมฤทธิ์สูง ในระหวํางวันที่ 
26 - 30 พฤศจิกายน 2556 ณ ประเทศลาว นอกจากนี้ข๎าพเจ๎ายังได๎รับมอบหมาย 
ให๎จัดทํารายงานเพื่อนําเสนอความรู๎ และประสบการณ์ที่ได๎รับจากการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานมาประยุกต์กับงานของสํวนราชการที่สังกัด ทั้งนี้ ข๎อมูลที่ข๎าพเจ๎าใช๎ 
ในการจัดทํารายงานดังกลําว  ประกอบด๎วยข๎อมูลที่ได๎จากการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน
และศึกษาค๎นคว๎าข๎อมูลเพิ่มเติมอีกทางหนึ่งด๎วย  

ข้อมูลพ้ืนฐานของประเทศลาว 
ประเทศลาวหรือช่ืออยํางเป็นทางการ คือ สาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว (ลาว: ສາທາລະນະລັດປະຊາທິ ປະໄຕປະຊາຊົນ
ລາວ, อักษรยํอ: ສປປ.ລາວ) เป็นประเทศที่ไมํมีทางออกสูํทะเลในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต๎ มีพื้นที่ 236,800 ตารางกิโลเมตร มีพรมแดนติดตํอกับจีนทาง 
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ทิศเหนือ ติดตํอกับพมําทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ติดตํอกับเวียดนามทางทิศ
ตะวันออก ติดตํอกับกัมพูชาทางทิศใต๎ และติดตํอกับประเทศไทยทางทิศตะวันตก  
กั้นด๎วยแมํน้ําโขงเป็นบางชํวง  ภาษาทางการคือ ภาษาลาว  มีประชากรประมาณ 
6,850,000 คน (สถิติวันที่ 1 มีนาคม 2556)  มีระบบการปกครองแบบสังคมนิยม
คอมมิวนิสต์ (ทางการลาวใช๎คําวํา ระบอบประชาธิปไตยประชาชน) โดยมีพรรค
ประชาชนปฏิวัติลาวเป็นองค์กรช้ีนําประเทศ ซึ่งพรรคนี้เริ่มมีอํานาจสูงสุดตั้งแตํลาว
เริ่มปกครองในระบอบสังคมนิยมเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2518 ประธานประเทศ 
(ประธานาธิบดี) ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวคนปัจจุบัน ซึ่งมีวาระ 
การดํารงตําแหนํง 5 ปี คือ พลโทจูมมะลี ไซยะสอน  (ดํารงตําแหนํงเลขาธิการใหญํ
คณะบริหารงานศู นย์ กลางพรรคประชาชนปฏิ วั ติ ล าวอีกตํ าแหนํ งหนึ่ ง )  
สํวนนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันคือ นายทองสิง ทํามะวง   

แผนพัฒนาประเทศลาว 

 ปัจจุบันประเทศลาว อยูํภายใต๎แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ 
ฉบับที่ 7 (พ.ศ.2554-2558) การดําเนินการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมตาม
ยุทธศาสตร์ เพื่อนําประเทศลาว ไปสูํการพัฒนา และเปลี่ยนจากประเทศท่ีด๎อยพัฒนา 
(Least developed country: LDC) ไปสูํสังคมอุตสาหกรรมและทันสมัย ให๎สําเร็จ
ภายในปี 2563 และสร๎างโอกาสในการเสริมสร๎างภูมิภาคและความรํวมมือระหวําง
ประเทศ แผนห๎าปีนี้เป็นสํวนหน่ึงของเปูาหมายระยะยาวของประเทศที่จะใช๎นโยบาย
ของการพัฒนาประเทศให๎บรรลุการเติบโตทางเศรษฐกิจอยํางน๎อยร๎อยละ  8 ตํอปี  
ลดความยากจนให๎บรรลุเปูาหมาย  การพัฒนาสหัสวรรษภายในปี 2558 และสร๎าง
โครงสร๎างพื้นฐานเพื่อรองรับอัตราการขยายตัวด๎านเศรษฐกิจทั้งการค๎า  การลงทุน 
การบริการ  การทํองเที่ยวจากตํางชาติที่จะเข๎ามาลงทุนในประเทศลาวทั้งในระดับ
ภูมิภาคและในระดับโลก  โดยมีแผนพัฒนาสําคัญ ดังนี้ 
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1. ประเทศลาวได๎วางเปูาหมายที่จะเปลี่ยนตัวเองจากแลนด์ล็ อก 
(Landlock) เป็นแลนด์ลิงก์ (Landlink) เพื่อเป็นศูนย์กลางเครือขํายคมนาคมด๎วย 
การเช่ือมโยงประเทศตํางๆ ในอาเซียน  เริ่มจากการจัดตั้งกลุํมประเทศระเบียง
เศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุํมน้ําโขง (Greater Mekong Subregion Corridors ) ของไทย 
พมํา ลาว กัมพูชา เวียดนาม และจีนเพื่อสํงเสริมให๎เกิดการขยายตัวทางการค๎า  
การลงทุนอุตสาหกรรมการเกษตรบริการ และยกระดับความเป็นอยูํของประชาชนใน
อนุภูมิภาคลุํมแมํน้ําโขง ซึ่งมีแนวทางสําคัญ อาทิการสร๎างเส๎นทางคมนาคมยึดโยงเข๎า
หากัน โดยมี เส๎นทางยุทธศาสตร์สําคัญๆ 3 เส๎นทาง และลาวจะกลายเป็น 
จุดเช่ือมโยงหลัก คือ 

1) เส๎นทางระเบียงเศรษฐกิจแนวตะวันออก-ตะวันตก (East-West 
Economic Corridor : EWEC) หรือเส๎นทางหมายเลข 9 (R9) เส๎นทางดังกลําว
ระยะทาง 1,450 กิโลเมตร  เริ่มจากเมืองทําดานังผํานเมืองเว๎ เมืองลาวบาว อันเป็น
เขตเศรษฐกิจพิเศษของเวียดนาม ผํานเข๎าแขวงสะหวันนะเขตในลาว มาข๎ามสะพาน
มิตรภาพ 2 (มุกดาหาร-สะหวันนะเขต) เข๎าไทยท่ี จ.มุกดาหาร ผํานกาฬสินธุ์ขอนแกํน 
เพชรบูรณ์ พิษณุโลก จนไปสุดที่ อ.แมํสอดตาก เข๎าไปยังประเทศพมําจนทะลุอําว
เมาะตะมะที่เมืองเมาะลาไย หรือมะละแหมํง ซึ่งสามารถเช่ือมตํอไปยังอินเดียและ
ตะวันออกกลาง 

2) เส๎นทางระเบียงเศรษฐกิจแนวเหนือ-ใต๎(North-South Economic 
Corridor: NSEC) หรือเส๎นทาง R3E หรือ R3A เป็นเส๎นทางเช่ือมโยงทางบกระหวําง
นครคุนหมิงกับกรุงเทพฯ ระยะทางประมาณ1,800 กิโลเมตร โดยผําน 3 ประเทศ  
คือ จีนตอนใต๎ ลาว และไทย 

3) เส๎นทางระเบียงเศรษฐกิจตอนใต๎ (Southern Economic 
Corridor) เชื่อมโยงไทย-กัมพูชาเวียดนาม มีเส๎นทางยํอย ประกอบด๎วย เส๎นทางสาย
กลาง จากกรุงเทพฯ ผํานพนมเปญไปยังโฮจิมินห์ ซิตีและสุดที่เมืองหวุงเตํา หรือ 
วังเทา ริมชายทะเลเวียดนาม เส๎นทางสายเหนือ เริ่มจากกรุงเทพฯ ไปยังอรัญประเทศ
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เมื่อเข๎าเขตกัมพูชาแล๎วจะแยกขึ้นเหนือผํานเสียมราฐและไปสุดที่เมือง Quy Nhon 
ทางตอนกลางของเวียดนาม เส๎นทางเลียบชายฝั่งด๎านใต๎เริ่มจากกรุงเทพฯ ผํานทาง
ภาคตะวันออกของไทยเลียบอําวไทยมาออกที่ จ.ตราด ข๎ามมายังเกาะกงของกัมพูชา
และไปสุดที่ปลายแหลมของเวียดนามที่เมือง Nam Can 

2. รัฐบาลลาวมีนโยบายที่จะวางแผนให๎ประเทศเป็น Battery of Asia 
ด๎วยการรํวมลงทุนสร๎างเขื่อนพลังน้ํากับชาวตํางชาติ ถึง  33 เขื่อน จํานวนนี้มี  
8 โครงการผลิตไฟฟูาเพื่อใช๎ภายในประเทศ กําลังผลิตรวม 484 เมกกะวัตต์ และ 
ที่เหลือผลิตเพื่อจําหนํายประเทศเพื่อนบ๎าน กําลังผลิตรวม 6,862 เมกกะวัตต์  
หากโครงการทั้งหมดแล๎วเสร็จ ประเทศลาวจะสามารถผลิตกระแสไฟฟูาได๎เพิ่มขึ้นถึง 
11.8 พันล๎านกิโลวัตต์ชั่วโมง  

3. รัฐบาลลาวได๎จัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
(Special Economic Zone) และเขตเศรษฐกิจเฉพาะ (Special Economic Zone) 
ชํวงปี 2554-2563 ขึ้น เพื่อเรํงพัฒนาเศรษฐกิจตามทิศทางการพัฒนาของรัฐบาล
ภายใต๎แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 7  โดยมีคณะกรรมการแหํงชาติลาวเพื่อคุ๎มครองเขต
เศรษฐกิจพิเศษและเขตเศรษฐกิจเฉพาะทําหน๎าที่กํากับดูแล  ภายใต๎แผนยุทธศาสตร์  
มี 3 แนวทางหลักในการกําหนดเขตเพื่อพัฒนา (1) กําหนดพื้นที่ทุกข์ยากเขตหํางไกล
เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งมีสิทธิประโยชน์ที่ดีกวําสําหรับนักลงทุนเพื่อสํงเสริม 
การพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานสร๎างตัวเมืองที่ทันสมัย (2) กําหนดพื้นที่ชายแดนกับ
ประเทศเพื่อนบ๎านเป็นเขตเศรษฐกิจเฉพาะ เพื่อสํงเสริมการลงทุน การค๎า และการ
ทํองเที่ยว (3) กําหนดพื้นที่ที่มีศักยภาพเหมาะสมเป็นเขตอุตสาหกรรมแปรรูป
เกษตรกรรมการผลิตเพื่อสํงออก ทั้งนี้ ตามแผนยุทธศาสตร์ข๎างต๎น รัฐบาลลาวกําหนด
จะจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษและเขตเศรษฐกิจเฉพาะเพิ่มอีก 32 แหํง รวมเป็น  
41 แหํง ภายในปี 2563 เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ 7 เขต และเขตเศรษฐกิจเฉพาะด๎าน
การค๎า การบริการ และการทํองเที่ยว 29 เขต เขตเศรษฐกิจเฉพาะด๎านอุตสาหกรรม
แปรรูป 5 เขต ซึ่งในจํานวนดังกลําวอยูํในแขวงที่มีชายแดนติดกับไทยถึง 17 เขต 
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สรุปข้อมูลที่ได้จากการศึกษาดูงาน ณ ประเทศลาว 
 1. ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับประเทศลาว 

1.1 การเมืองและความมั่นคงระหว่างประเทศ  ประเทศไทยกับ
ประเทศลาวได๎รํวมมือกันเพื่อสํงเสริมความรํวมมือทางด๎านการเมืองและความมั่นคง
ระหวํางประเทศ โดยมีกลไกสําคัญที่ดูแลภาพรวมของความสัมพันธ์ทั้งหมด  ได๎แกํ 
คณะกรรมาธิการรํวมวําด๎วยความรํวมมือไทย-ลาว (Joint Commission: JC) ซึ่งมี
รัฐมนตรีวําการกระทรวง การตํางประเทศของทั้งสองฝุายเป็นประธานรํวม  
โดยประเด็นหารือในกรอบความรํวมมือนี้ครอบคลุมทุกมิติ เชํน การรักษาความสงบ
เรียบร๎อยบริเวณชายแดน การเปิดจุดผํานแดนการเชื่อมโยงเส๎นทางคมนาคม แรงงาน
และยาเสพติด เป็นต๎น 

1.2 เศรษฐกิจ การค๎าการลงทุน การทํองเที่ยว ระหวํางไทย - ลาว  
มีการเจริญเติบโตอยํางตํอเนื่อง และถือได๎วําประเทศไทยได๎ นําเงินเข๎าไปลงทุน 
ในด๎านตํางๆ ในประเทศลาวเป็นจํานวนมาก โดยมีกลไกความรํวมมือทางการค๎า
ระหวํางไทย - ลาว ได๎แกํ คณะกรรมการรํวมทางการค๎าไทย-ลาว (Joint Trade 
Committee) ยุทธศาสตร์ความรํวมมือทางเศรษฐกิจอิระวดี-เจ๎าพระยา-แมํโขง 
(ACMECS) เป็นต๎น 

- สินค๎าที่ประเทศไทยสํงออกไปประเทศลาว ที่สําคัญ ได๎แกํ น้ํามัน
สําเร็จรูป รถยนต ์อุปกรณ์และสํวนประกอบ /และเหล็ก 

- สินค๎าที่ประเทศไทยนําเข๎าจากประเทศลาว ที่สําคัญ ได๎แกํ สินแรํ
โลหะอื่นๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์ เช้ือเพลิงอ่ืนๆ ไม๎ซุง และไม๎แปรรูป 

1.3 สังคมและวัฒนธรรม ประเทศไทยและประเทศลาวมีอัตลักษณ์
ทางเช้ือชาติ ศาสนา ภาษา และวัฒนธรรมรํวมกัน โดยเฉพาะอยํางยิ่งประชาชน 
ทางภาคอีสานของประเทศไทยซึ่งมีอาณาเขตติดตํอกับประเทศลาว อีกทั้งการที่พระ
ราชวงศ์ไทยให๎ความสําคัญในการเสด็จเยือนประเทศลาวอยํางสม่ําเสมอยังเป็น 
การเสริมสร๎างความสัมพันธ์อันดีระหวํางประเทศ ตลอดจนสร๎างความสนิทสนมในหมูํ
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ประชาชนของทั้งสองประทศมากขึ้น ซึ่งทั้งสองประเทศได๎ลงนามในความรํวมมือทั้ง
ในด๎านวิชาการและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ความรํวมมือการจ๎างแรงงาน เป็นต๎น 

2. การเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี 2558 ของ
ประเทศลาว  

2.1. การพัฒนาด๎าน logistic ประเทศลาวอยูํระหวํางการพัฒนา
ระบบโครงสร๎างพื้นฐานโดยเฉพาะด๎านคมนาคม จึงได๎มีการตัดถนนเพิ่มและสร๎างถนน
เครือขํายไปตามพื้นที่ตํางๆ มากขึ้น เพื่อให๎สะดวกในการติดตํอเดินทาง การค๎าและ
การลงทุนข๎ามพรมแดนโดยเฉพาะอยํางยิ่ง ภายใน 6 ประเทศตามลุํมแมํน้ําโขง  
(ไทย กัมพูชา มณฑลยูนานและมณฑลกวางสีของสาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศ
ลาว พมํา และเวียดนาม)  โดยเป็นไปตามกรอบแผนยุทธศาสตร์ของอนุภูมิภาคลุํม
แมํน้ําโขง (Greater Mekong Subregion: GMS) ซึ่งได๎รับการสนับสนุน 
ด๎านงบประมาณจากองค์กรระหวํางประเทศจํานวนมาก โดยมีธนาคารพัฒนาเอเชีย 
(Asian Development Bank: ADB) เป็นผู๎สนับสนุนหลัก 

2.2 การจัดตั้งศูนย์ประสานงานอาเซียนขึ้นในทุกกระทรวงที่เกี่ยวข๎อง 
เพื่อเตรียมความพร๎อมให๎ความรํวมมือในการประสานงานและการปฏิบัติงานตําง  ๆ  
ที่เป็นภารกิจเกี่ยวกับอาเซียน  

2.3 การจัดโครงการให๎ความรู๎เพื่อให๎กระทรวงที่ เกี่ยวข๎องรับทราบ
และเข๎าใจภารกิจของอาเซียน โดยเฉพาะเพื่อให๎การเตรียมความพร๎อมในการรับมือ
กับภารกิจและกิจกรรมตําง ๆ และผลกระทบบางประการที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งการหา
วิธีและมาตรการเพื่อแก๎ไขปัญหาตํางๆ ให๎ทันกับสถานการณ์ 

2.4 ประเทศลาวได๎ปรับปรุงระเบียบ กฎเกณฑ์ตํางๆ ของประเทศ
อยํางตํอเนื่อง เพื่อให๎สอดคล๎องกับประเทศสมาชิกอาเซียนและกรอบความรํวมมืออื่น
ของอาเซียนกับประเทศพันธมิตรตามที่ได๎กําหนดไว๎รํวมกัน   

2.5 ประเทศลาวให๎ความสําคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
โดยเฉพาะอยํางยิ่งการสร๎างบุคลากรที่มีคุณภาพ ยกระดับความรู๎ความสามารถ 
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ทั้งข๎าราชการและพนักงานเอกชน นอกจากนี้ยังมีการปรับปรุงและยกระดับคุณภาพ
ของผลิตภัณฑ์ภายในประเทศให๎อยูํในระดับที่สามารถแขํงขันได๎ ตลอดจนการพัฒนา
ฝีมือแรงงานให๎ได๎มาตรฐาน  

2.6 ถึงแม๎วําประเทศลาวจะมีการเตรียมความพร๎อมในการเข๎าสูํ
ประชาคมอาเซียนมากเพียงใดก็ตาม  แตํก็ยังมีอุปสรรคอีกหลายประการ  ที่ประเทศ
ลาวจะต๎องเอาใจใสํอยํางจริงจังเพื่อให๎สามารถแก๎ไขปัญหาเหลํานี้ให๎ลุลํวงไปได๎  
เชํน จํานวนบุคลากรที่มีคุณภาพสูงยังมีไมํเพียงพอตํอการรองรับสํวนขยายในระยะ
ยาว  กลําวคือหากในระยะยาวประเทศลาวมีความต๎องการบุคลากรที่มีคุณภาพสูง
จํานวนมากขึ้น เมื่อมีความรํวมมือที่กว๎างขวางและหลากหลายขึ้นในระหวํางประเทศ
สมาชิกอาเซียน นอกจากนี้อุปกรณ์เครื่องมือในการดําเนินงานและสิ่งอํานวย 
ความสะดวกในด๎านตําง ๆ ที่ทันสมัยยังมีจํานวนจํากัดและไมํเพียงพอ  ฉะนั้น  จึงเป็น
การดีอยํางยิ่ง หากรัฐบาลไทย โดยเฉพาะอยํางยิ่งหากคณะผู๎แทนของรัฐสภาไทย 
สามารถจะพิจาณาชํวยเหลือประเทศลาว ในด๎านตําง ๆ ที่ฝุายไทยมีความเช่ียวชาญ 
ตลอดจน อุปกรณ์สํานักงานสิ่งอํานวยความสะดวก และเครื่องใช๎จําเป็นอื่น 

การน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการศึกษาดูงานมาประยุกต์กับงานส่วน
ราชการทีส่ังกัด   

 การศึกษาดูงานในประเทศลาวครั้งนี้ มีประเด็นที่ข๎าพเจ๎าเห็นวําสามารถ
นํามาประยุกต์ใช๎กับงานด๎านที่ราชพัสดุของกรมธนารักษ์  คือ  กรณีการปรับเปลี่ยน
ยุทธศาสตร์ของประเทศลาวจากแลนด์ล็อก (Landlock) เป็นแลนด์ลิงก์ (Landlink) 
เพื่อเป็นศูนย์กลางเครือขํายคมนาคมด๎วยการเช่ือมโยงประเทศตํางๆ ในอาเซียน  จาก
แนวคิดโครงการดังกลําวของลาวไมํได๎เป็นประโยชน์กับประเทศลาวเพียงประเทศ
เดียวเทํานั้น  แนวคิดนี้ยังเป็นประโยชน์กับประเทศไทยเราด๎วย  เนื่องจากเส๎นทาง
ยุทธศาสตร์สําคัญๆ 3  เส๎นทาง   อันประกอบด๎วย  1) เส๎นทางระเบียงเศรษฐกิจแนว
ตะวันออก-ตะวันตก  2) เส๎นทางระเบียงเศรษฐกิจแนวเหนือ-ใต๎ และ 3) เส๎นทาง
ระเบียงเศรษฐกิจตอนใต๎ ต๎องผํานประเทศไทยทุกเส๎นทาง  ดังนั้น กรมธนารักษ์ 
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ในฐานะหนํวยงานท่ีดูแลรับผิดชอบท่ีราชพัสดุทั่วประเทศ  ข๎าพเจ๎าเห็นวํา  หนํวยงาน
ของข๎าพเจ๎าสามารถนําที่ราชพัสดุที่มีศักยภาพตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ (Economic 
Corridor) และจุดผํานแดน (Check Point) ที่สําคัญมาสนับสนุนโครงการด๎าน 
โลจิสติกส์ของประเทศเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือสามารถนําที่ราช
พัสดุมาเปิดประมูลหาผู๎ลงทุนพัฒนาเพื่อเป็นศูนย์พักและกระจายสินค๎าได๎ ซึ่งหาก
โครงการดังกลําวข๎างต๎นประสบผลสําเร็จ จะชํวยเพิ่มขีดความสามารถในการแขํงขัน
ด๎านโลจิสติกส์ของภาครัฐและเอกชนลดต๎นทุนด๎านโลจิสติกส์ของประเทศและ
สามารถพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศ  เชํน เกิดการจ๎างงานเพิ่มและ 
การกระจายรายได๎ในท๎องถิ่น ตลอดจนเกิดการขยายตัวทางด๎านการค๎าและการลงทุน

ตํอไป    
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เริ่มต้นจากความคิด... 

นางสาวอภิภา  วิศรตุเวช 
นักวิชาการบัญชีปฏิบัติการ 

กรมสรรพสามิต 

 เลําจื้อ (Lao Tzu) นักปราชญ์ที่มีช่ือเสียงชาวจีนที่สุดทํานหนึ่งของชนชาติ
จีน ที่เช่ือกันวําอาศัยอยูํในชํวง 400 ปี กํอนคริสต์ศักราช กลําวไว๎วํา  
  “Watch your thoughts; they become words. 
   Watch your words; they become actions. 

 Watch your actions; they become habits. 
 Watch your habits; they become character. 
Watch your character, it becomes your destiny.” 

 
  ด๎วยแนวความคิดที่วํา คิดอยํางไรเป็นอยํางนั้น แสดงให๎เห็นวํา ความคิด
เป็นจุดเริ่มต๎นหรือเป็นต๎นกําเนิดของทุกผลของความสําเร็จ กลําวคือ คนคิดอยํางไร  
ก็จะมีชะตาชีวิตอยํางนั้น แล๎วคนในชาติมีแนวคิดอยํางไรก็มีผลกําหนดให๎ประเทศชาติ
ของเราเป็นไปอยํางน้ัน  
 บทความนี้จึงเน๎นถึงแนวความคิดสําคัญที่ได๎จากกิจกรรมเสริมสร๎าง
คุณลักษณะสํวนบุคคลและทักษะการทํางานสําหรับข๎าราชการผู๎มีผลสัมฤทธิ์สูง 
(Capacity Enhancement Program in Supporting HiPPS) รุํนที่ 9 ณ โรงแรม
แอมบาสเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพฯ รวมถึงการอบรม 7 Habits และการศึกษาดูงาน
ที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป. ลาว) 
 แนวคิดสําคัญที่ได๎เรียนรู๎จากการศึกษาดูงานท่ี สปป. ลาว ได๎แกํ 1) เข๎าใจ
ถึงคุณคําของความแตกตําง (Value the Differences) 2) การคิดให๎ทุกฝุายได๎
ประโยชน์ (Think Win Win) และ 3) การคิดบวก (Be Positive) ซึ่งทั้งสามแนวคิดนี้ 
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เป็นแนวคิดที่ได๎เรียนรู๎จากการฝึกอบรมระบบข๎าราชการผู๎มีผลสัมฤทธิ์สูง (High 
Performance and Potential System: Hipps) ซึ่งถือเป็นคุณสมบัติสําคัญ 
ทีข่๎าราชการไทยผู๎มีหน๎าท่ีรับผิดชอบตํอประเทศชาตินั้นควรจะมี   

1) Value the Differences คือ การเรียนรู๎ เข๎าใจ และเห็นในคุณคํา
ของความแตกตํางท่ีมีในแตํละบุคคล หรือกลุํมคนนั่นเอง ซึ่งการอบรม Hipps ทําให๎มี
โอกาสเข๎าถึงและเข๎าใจถึงคําวํา Value the Difference เพิ่มมากขึ้น ความแตกตําง
อยํางแรกที่เห็นได๎ชัดเจนเมื่อเดินทางไปถึง สปป.ลาว ก็คือ ความแตกตํางระหวําง
ประเทศไทย และสปป.ลาว จริงอยูํที่ทั้งสองประเทศมีความคล๎ายคลึงทางด๎าน
วัฒนธรรม ภาษา และเ ช้ือชาติกันอยูํมาก แตํด๎วยวิถี ชีวิตความเป็นอยูํและ
ประวัติศาสตร์ของทั้งสองประเทศดําเนินมาแตกตํางกันนั้น สํงผลให๎เราได๎เห็น 
ความแตกตํางกันบางอยําง ได๎แกํ Characters ของคน อาหาร และเมือง แตํด๎วย 
ผลของความแตกตํางนี้เอง ท่ีทําให๎เราได๎มาศึกษาดูงานท่ี สปป.ลาว ที่คนไทยหลายคน
อยากมาเที่ยวลาว มาช่ืนชมวัฒนธรรม สิ่งปลูกสร๎าง ผู๎คน ที่มีลักษณะแตกตํางไป 
จากประเทศไทย  
  อีกความแตกตํางที่เห็นได๎ชัดเจนก็คือ ความแตกตํางของผู๎เข๎ารํวม 
การฝึกอบรม เนื่องจากการอบรมที่มีผู๎เข๎ารับการอบรมมาจากตํางที่ ตํางกรม และ  
ตํางกระทรวง จํานวนประมาณ 90 ทําน  โดยแตํละทํานมีความรู๎ ความสามารถ 
ประสบการณ์ และความเช่ียวชาญแตกตํางกันไมํมากก็น๎อย แตํจําเป็นต๎องมา 
ทํากิจกรรมและรํวมฝึกอบรมตํางๆ ด๎วยกัน โดยเฉพาะผู๎เข๎าอบรมที่มีโอกาสไปศึกษา 
ดูงานในประเทศเดียวกัน ทําให๎มีโอกาสได๎ศึกษาและเรียนรู๎จักเพื่อนๆ ที่รํวมเดินทาง
ไปด๎วยมากขึ้น   
 จากการเดินทางไปศึกษาดูงานที่ สปป. ลาว ทําให๎เกิดความประทับใจ 
และประหลาดใจอยํางมาก ด๎วยเคยมีความคิดวํา ผู๎ที่ผํานการทดสอบของสํานักงาน
คณะกรรมการข๎าราชการพลเรือน (สํานักงาน ก.พ.) จนสามารถเข๎ารับการอบรม 
HiPPS ได๎เป็นผู๎มีความรู๎ความสามารถ ที่ถือเป็น Asset ขององค์กรตํางๆ ความรู๎
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ความสามารถ หรือความเกํง ซึ่งอาจนํามาสูํความทะนงตน การไมํยอมรับความคิดเห็น
ของผู๎อื่น หรือเปรียบเสมือนนํ้าเต็มแก๎ว แตํความจริงกลับไมํเป็นเชํนนั้นเลย ซึ่งอาจจะ
เป็นเพราะทุกทํานมีทัศนคติที่เปิดกว๎างอยูํแล๎วหรืออาจเป็นแนวคิดใหมํๆที่ได๎ตั้งแตํเริม่
ฝึกอบรม HiPPS ทําให๎ สิ่งที่ได๎รับรู๎และสัมผัสคือการแลกเปลี่ยนแบํงปันความรู๎ 
ความสามารถ และประสบการณ์ในการทํางานกิจกรรมกลุํมทุกกิจกรรมจนสําเร็จไปได๎
ด๎วยดี ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบการทํางานรํวมกันในกิจกรรมแรกๆ กับกิจกรรมถัดๆ มา  
จะพบวําเกิดประสิทธิภาพในการทํางานเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ นั่นเป็นเพราะสมาชิกทุก
คนในกลุํมยอมรับและเห็นคุณคําในความแตกตํางของกันและกัน ใครถนัดอะไร
มากกวําก็ทําสิ่งนั้น โดยสมาชิกทุกทํานมีวัตถุประสงค์เดียวกันเพื่อทําให๎กิจกรรม
ดังกลําวสําเร็จลุลํวงไปได๎ในเวลาที่จํากัด 
 การเปิดรับและเข๎าใจถึงความแตกตํางได๎ให๎อะไรแกํเรา การเปิดรับ 
ความแตกตํางของสมาชิกในกลุํมที่ทํางานรํวมกัน ทําให๎เรามีความรู๎ความเข๎าใจ 
ในเรื่องอื่นๆ มากขึ้น จากการที่เพื่อนเราแบํงปันความรู๎และประสบการณ์ดังกลําวให๎
ฟัง หรืออาจทําให๎เราได๎ลองวิธีการแก๎ปัญหาใหมํๆ จากวิธีการทํางานท่ีแตกตํางไปจาก
สิ่งเดิมๆ ท่ีเราทํา ทั้งนี้เราสามารถนําแนวคิดนี้ไปปรับใช๎ในองค์กร โดยการเปิดรับฟัง
ความคิดเห็นของผู๎อื่น ซึ่งในระหวํางการอบรมมีวิทยากรทํานหนึ่งได๎กลําวไว๎วํา  
พระเจ๎าสร๎างปากให๎เรามา 1 ปาก แตํสร๎างหูให๎เรามา 2 หู ซึ่งเป็นการบอกเป็นนัย 
อยูํแล๎ววํา เราควรจะใช๎ทักษะการฟังมากกวําการพูด ดังนั้น เราจึงควรนําหลักการ
ดังกลําวไปปฏิบัติเพื่อเป็นการสร๎างทัศนคติใหมํๆ ในองค์กร  

 2) Think Win Win คือ การคิดเพื่อประโยชน์ของทั้งสองฝุาย หรือ 
ทุกฝุาย โดยไมํได๎คิดถึงแตํประโยชน์สํวนตนเพียงฝุายเดียว คุณสมบัติดังกลําวต๎อง
อาศัยหลักของการให๎ และการนึกถึงผู๎อื่น ซึ่งแนวคิดนี้ถือเป็นอีกหนึ่งแนวคิดที่ถือได๎วํา  
พูดงําย แตํทําได๎ยาก   
 ตัวอยํางของการคิดเพื่อประโยชน์สํวนรวม คือ โครงการสะพานมิตรภาพ
ไทย – ลาว ที่ลําสุดเปิดให๎บริการสะพานมิตรภาพ 4 (เชียงของ – ห๎วยทราย) อยําง
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เป็นทางการไปเมื่อวันท่ี 11 ธันวาคม 2556 โดยโครงการดังกลําว มีวัตถุประสงค์เพื่อ
สร๎างประโยชน์ให๎กับประเทศเพื่อนบ๎านทั้งสองทั้งในแงํเศรษฐกิจ การค๎า การลงทุน 
การทํองเที่ยว การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม การคมนาคมและขนสํง สะพาน 
ไมํเพียงแตํเช่ือมโยงพื้นที่ของสองประเทศในทางกายภาพ แตํยังเช่ือมโยงจิตใจและ
สํงเสริมสายสัมพันธ์ระหวํางประชาชนชาวไทยและชาวลาวด๎วย จึงขออธิบายแนวคิด
ที่ได๎นี้โดยหยิบยก Game หนึ่ง ที่ผู๎เข๎ารับการอบรมทุกทํานได๎เลํนจากการอบรม 
HiPPS ครั้งนี้ นั่นก็คือ The Win As Much As You Can Game นั่นเอง  
ซึ่งเปูาหมายของ Game คือ การแสดงให๎เห็น Social Dilemmas ระหวํางการทําเพื่อ
ผลประโยชน์สํวนตนกับการทําเพื่อผลประโยชน์ของ Team   
 นี่เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ได๎เรียนรู๎จากการเดินทางไปศึกษาดูงานที่ประเทศลาว 
คณะศึกษาดูงานเดินทางกันด๎วยรถบัส ซึ่งในการเดินทางไปในที่บางเส๎นทาง ใช๎เวลา
คํอนข๎างนานกวําที่คาดการณ์ไว๎ ยกตัวอยํางการเดินทางจากเวียงจันทน์ไปวังเวียง  
ซึ่งคาดวําจะใช๎เวลาประมาณ 2 ช่ัวโมง แตํกลับกลายเป็น 4 ช่ัวโมง และระหวําง
เส๎นทางเป็นทางขึ้นเขาคดเคี้ยว จึงทําให๎บางทํานเริ่มรู๎สึกเหนื่อยล๎าและมีอาการ
กระสับกระสํายเมื่อใช๎เวลาเดินทางนานกวําที่ได๎รับแจ๎งไปมาก บางทํานหลับแล๎ว
หลายตื่นก็ยังไมํถึงที่หมายซักที บางทํานพยายามจะหลับก็หลับไมํได๎เพราะทางคด
เคี้ยวทําให๎รถสํายไปมา แตํสิ่งที่ได๎เห็นนั้นนําประทับใจอยํางมากเพราะไมํมีทํานใด
แสดงอาการหงุดหงิดออกมาจนทําให๎บรรยากาศในรถเสีย ยิ่งไปกวํานั้นบางทํานยัง
พยายามสร๎างบรรยากาศในรถให๎ดีขึ้น โดยการพูดจาขําขันเพื่อสร๎างเสียงหัวเราะ  
ให๎แกํเพื่อนๆ ทัศนคติและการกระทําดั งกลําวนําช่ืนชมอยํางมาก นี่เป็นอีกหนึ่ง
ตัวอยํางของ Think Win Win คิดเพื่อประโยชน์สํวนรวม 
 เราจึงสามารถนําแนวคิดนี้ไปปรับใช๎ในองค์กรตํอไปได๎ ยกตัวอยําง 
เชํน การสอนงาน หลักการงํายๆ น้ี เหมาะมากสําหรับข๎าราชการผู๎มีผลสัมฤทธิ์สูงทุก
ทําน ด๎วยความรู๎ความสามารถที่มีอยูํจะกํอเกิดประโยชน์ได๎มากขึ้นมหาศาล 
หากมีการถํายทอดความรู๎ดังกลําวไปสูํผู๎อื่น ไมํวําจะในระดับทีมเดียวกัน สํวนสํานัก 
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กรม และจนถึงระดับกระทรวง จริงอยูํภายใต๎ข๎อจํากัดของเวลาและความต๎องการ  
ที่เรํงดํวนของงานนั้น แทบจะเป็นไปไมํได๎เลยที่ ใครจะมานั่งสอนงานใคร แตํหากเรา
พยายามหาเวลา เพื่อถํายทอดความรู๎ไปสูํเพื่อนรํวมงานเพื่อให๎เพื่อนรํวมงานได๎รู๎
เหมือนที่เรารู๎ สํงผลให๎เกิดการพัฒนาในองค์กร ซึ่งถ๎าเกิดเป็นผลสําเร็จเมื่อไหรํ  
เราอาจจะได๎เห็นการกระจายงานและการเรียนรู๎ในองค์กรมากกวํานี้ โดยสรุปก็คือ
หลักแนวคิดที่วํา ให๎ = ได๎ เมื่อทํานให๎อยํางไรไป ทํานจะได๎อยํางน้ัน  

 3) การคิดบวก (Be Positive) เพราะสอดคล๎องตามคํากลําวที่วํา There 
is always a silver lining in every cloud หรือ กลําวคือ The optimist sees the 
opportunity in every difficulty ผู๎มีปัญญา และคิดบวก จะสามารถหาโอกาสและ
ข๎อดีในทุกๆ สถานการณ์ แม๎สถานการณ์นั้นจะเลวร๎ายแคํไหนก็ตาม  ผู๎ที่สามารถนํา
หลักแนวคิดนี้ไปใช๎ได๎ยํอมต๎องเป็นผู๎มีปัญญาและเป็นผู๎มีแนวคิดบวก (Positive 
Thinking) เทํานั้น 
 เดิมลาวเป็นประเทศท่ีไมํมีทางออกทะเล หรือ Land Locked  แตํวําจาก
แผนการเช่ือมโยงประเทศตํางๆ ในอาเซียนและการขยายความรํวมมือออกไปอีก  
ทําให๎ลาวเป็นจุดยุทธศาสตร์สําคัญ ลาวแปรสภาพจากประเทศเป็น Land Linked 
เชื่อมอินเดียและจีนเข๎ามายังอาเซียน เริ่มจากการจัดตั้งกลุํมประเทศระเบียงเศรษฐกิจ
อนุภูมิภาคลุํมน้ําโขง (Greater Mekong Subregion Corridors ) ของ ไทย พมํา 
ลาว กัมพูชา เวียดนาม และจีนเพื่อสํงเสริมให๎เกิดการขยายตัวทางการค๎า การลงทุน
อุตสาหกรรม การเกษตรบริการ และยกระดับความเป็นอยูํของประชาชน 
ในอนุภูมิภาคลุํมแมํน้ําโขง ซึ่งมีแนวทางสําคัญ อาทิการสร๎างเส๎นทางคมนาคมยึดโยง
เข๎าหากัน โดยมีเส๎นทางยุทธศาสตร์สําคัญๆ 3 เส๎นทาง และลาวจะกลายเป็น 
จุดเช่ือมโยงหลักคือ 
  1. เส๎นทางระเบียงเศรษฐกิจแนวตะวันออก-ตะวันตก (East-West 
Economic Corridor: EWEC) หรือเส๎นทางหมายเลข 9 (R9) เส๎นทางดังกลําว
ระยะทาง 1,450 กม. เริ่มจากเมืองทําดานังผํานเมืองเว๎ เมืองลาวบาว อันเป็นเขต
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เศรษฐกิจพิเศษของเวียดนาม ผํานเข๎าแขวงสะหวันนะเขตในลาว มาข๎ามสะพาน
มิตรภาพ 2 (มุกดาหาร-สะหวันนะเขต) เข๎าไทยท่ี จ.มุกดาหาร ผํานกาฬสินธุ์ขอนแกํน 
เพชรบูรณ์ พิษณุโลก จนไปสุดที่ อ.แมํสอดตาก เข๎าไปยังประเทศพมําจนทะลุอําว
เมาะตะมะที่เมืองเมาะลาไย หรือมะละแหมํง ซึ่งสามารถเช่ือมตํอไปยังอินเดียและ
ตะวันออกกลาง 
  2. เส๎นทางระเบียงเศรษฐกิจแนวเหนือ-ใต๎ (North-South Economic 
Corridor: NSEC) หรือเส๎นทาง R3E หรือ R3A เป็นเส๎นทางเช่ือมโยงทางบกระหวําง
นครคุนหมิงกับกรุงเทพฯ ระยะทางประมาณ 1,800 กิโลเมตร โดยผําน 3 ประเทศ 
คือ จีนตอนใต๎ ลาว และไทย 
  3. เส๎นทางระเบียงเศรษฐกิจตอนใต๎ (Southern Economic Corridor) 
เช่ือมโยงไทย-กัมพูชาเวียดนาม มีเส๎นทางยํอย ประกอบด๎วย เส๎นทางสายกลาง  
จากกรุงเทพฯ ผํานพนมเปญไปยังโฮจิมินห์ ซิตีและสุดที่เมืองหวุงเต่ํา หรือวังเทา  
ริมชายทะเลเวียดนาม เส๎นทางสายเหนือ เริ่มจากกรุงเทพฯ ไปยังอรัญประเทศ  
เมื่อเข๎าเขตกัมพูชาแล๎วจะแยกขึ้นเหนือผํานเสียมราฐและไปสุดที่เมือง Quy Nhon 
ทางตอนกลางของเวียดนาม เส๎นทางเลียบชายฝั่งด๎านใต๎เริ่มจากกรุงเทพฯ ผํานทาง
ภาคตะวันออกของไทยเลียบอําวไทยมาออกที่ จ.ตราด ข๎ามมายังเกาะกงของกัมพูชา
และไปสุดที่ปลายแหลมของเวียดนามที่เมือง Nam Can 
  โครงการดังกลําวเกิดจากการใช๎ความรู๎ความสามารถในการหาโอกาสหรือ
เพิ่มโอกาสให๎แกํประเทศลาว แม๎วําลาวจะมีข๎อเสียเปรียบจากที่เป็นประเทศไมํติด
ทะเล 
  เราจึงสามารถนําแนวคิดนี้ไปปรับใช๎ในองค์กรเมื่อพบเจอกับปัญหาหรือ
อุปสรรคในการทํางาน เราจะไมํเพิกเฉยและคอยตัดพ๎อตํอปัญหาหรืออุปสรรคนั้น  
แตํเราจะคิดหาทางแก๎ปัญหาและพลิกวิกฤตให๎เป็นโอกาสซึ่งถือเป็น  Positive 
Thinking หรือมีที่มาจากหลักแนวคิดที่วํา เหรียญมีสองด๎าน ดังนั้นในข๎อเสียยํอมมี
ข๎อดีเสมอ เพียงการเริ่มต๎นเปลี่ยนความคิดและเปลี่ยนทัศนคติใหมํในวันนี้ ผลลัพธ์ 



ติดปีกความคิด จาก HiPPS รุ่น 9 

 
45 

ที่ได๎ก็จะเปลี่ยนไปในวันข๎างหน๎า ดังเชํนที่มหาตมะคานธี (Mahatma Gandhi)  
ได๎กลําวไว๎  

The future depends on what we do in the present.     
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รายงานการศึกษาดูงาน ณ สปป ลาว 

นายบัณฑติ  อุชชิน 
นิติกรชํานาญการ 

กรมสรรพากร 

 การได๎มีโอกาสรํวมคณะกับข๎าราชการผู๎มีผลสัมฤทธ์ิสูง เพื่อไปศึกษาดูงาน 
ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ระหวํางชํวงปลายเดือนพฤศจิกายน ทําให๎
แนวคิดและมุมมองที่เคยมีตํอ สปป. ลาว เปลี่ยนแปลงไปคํอนข๎างมากจากประเทศ
กสิกรรมล๎วนสูํประเทศกสิ-อุตสาหกรรม  

 สปป. ลาว เริ่มหันหลังออกจากการเป็นประเทศกสิกรรมล๎วน แล๎วมุํงหน๎า
สูํการเป็นประเทศกสิ-อุตสาหกรรมแล๎ว รายงานฉบับนี้จึงมุํงเน๎นให๎ข๎อสังเกต 
ตํอนโยบาย สปป. ลาวใหมํ  
 แนวนโยบายการรวมตัวกันเป็นกลุํมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 
ซึ่งจะปรากฏให๎เห็นเป็นรูปธรรมอยํางชัดเจนท่ีสุดในปี 2559นั้น ได๎แผํอิทธิพลแนวคิด 
แนวนโยบายมายังประเทศกสิกรรมอยําง สปป. ลาว อยํางหลีกเลี่ยงไมํได๎ เห็นได๎จาก
นโยบายอันหลากหลายจากหนํวยงานและกระทรวงของ สปป. ลาว ที่ตํางดําเนิน
นโยบายโดยมีเปูาหมายเชิงรุกเพื่อรองรับกับการเปิดสวนจําปาสูํประชาคมเศรษฐกิจ 
AEC 

การบริการแบบ Single Window  
 กรมการค๎าภายนอก กระทรวงอุตสาหกรรมและพาณิชย์ของ สปป. ลาว  
(Laos’ Department of External Trade, Ministry of Industry and 
Commerce) ได๎วางกลยุทธ์นโยบายด๎านการลงทุน เพื่อดึงดูดการค๎าจากสมาชิก
อาเซียนเพื่อสนองตอบตํอการเป็นลาวใหมํด๎วยการผําตัดกฎระเบียบตํางๆ ที่เกี่ยวกับ
การค๎าการลงทุนที่มีความยุํงยากซับซ๎อน พิธีการตํางๆที่มีขั้นตอนมากเกินจําเป็น  
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และการคมนาคมขนสํงท่ียังไมํเอื้อตํอการค๎าการลงทุน อยํางกรณีตัวอยํางที่ผู๎แทนของ
กรมฯได๎นําเสนอ คือ แผนงานการให๎บริการแบบจุดเดียว หรือ Single Window  
 การนําเสนอบริการในรูปแบบ Single Window มีวัตถุประสงค์เป็น 
การอํานวยความสะดวกให๎แกํธุรกิจ การค๎าเพื่อให๎ผู๎ประกอบธุรกิจสามารถดําเนินการ
ในเรื่องที่เกี่ยวข๎องกับกฎระเบียบตํางๆ หรือพิธีการตํางๆ ได๎เสร็จสิ้นสมบูรณ์อยําง
ถูกต๎อง ณ สถานที่เดียว โดยจะมีหนํวยงานของทางราชการที่เกี่ยวข๎องกับกฎระเบียบ
และพิธีการดังกลําวนั้นมาอํานวยความสะดวกให๎กับผู๎ประกอบธุรกิจ สถานที่
ให๎บริการแบบ single window จะตั้งอยูํในทําเลธุรกิจของ สปป. ลาว และ 
ตามบริเวณดํานชายแดนเปิดทุกจุด ซึ่งถือเป็นการบริการแบบเชิงรุกที่จะเข๎าหา 
ผู๎ประกอบธุรกิจแทนท่ีจะรอให๎ผู๎ประกอบธุรกิจเข๎าหาหนํวยราชการ 
 ลักษณะและรูปแบบบริการแบบ Single Window ไมํใชํรูปแบบใหมํของ
การบริการภาครัฐ แตํเป็นการนําแนวคิดและรูปแบบของ One Stop Shop หรือ 
One Stop Service มาใช๎นั่นเอง แตํอยํางไรก็ตาม เป็นที่นําสนใจและเป็นที่นําสังเกต
วํา นโยบาย Single Window ของ สปป. ลาว จะถูกนํามาใช๎ที่บริเวณดํานพรมแดน
ด๎วย ซึ่งถือวําเป็นการปรับใช๎รูปแบบบริการในเชิงรุกที่รุกคืบมาถึงดํานพรมแดนโดยยัง
ไมํต๎องผํานเข๎าไปเลย อันเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดที่นําสนใจอยํางยิ่ง ไมํต๎องรอให๎เข๎า  
แคํจํอหน๎าประตูก็ประทับใจแล๎ว 

การเคลื่อนย้ายเสรีในภาคการขนส่ง 
 ผลตํอเนื่องจากการนําเสนอบริการในรูปแบบ Single Window ผู๎แทน
จากกรมการขนสํง กระทรวงคมนาคมและการขนสํง (Department of Transport, 
Ministry of Public Works and Transportation) ได๎นําเสนอนโยบายด๎าน 
การคมนาคมขนสํงทางบกของ สปป. ลาว ที่บูรณาการนําเอารูปแบบบริการ Single 
Window ที่อยูํ  ณ ดํานพรมแดนให๎สามารถเ ช่ือมตํอรองรับกับนโยบาย 
การเปิดพรมแดนเสรีการคมนาคมขนสํงในภูมิภาคอาเซียนด๎วย (AEC Borderless) 
เพื่อให๎การคมนาคมขนสํงผําน สปป. ลาว มายัง สปป. ลาว หรือ ข๎ามออกจาก  
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สปป. ลาว เป็นไปด๎วยความสะดวกและที่สําคัญรวดเร็ว ไมํติดขัดในขั้นตอนพิธีการ
ตํางๆ อันถือเป็นการอํานวยความสะดวกให๎แกํภาคธุรกิจขนสํงสินค๎า และบริการ 
(ทํองเที่ยว) และท๎ายที่สุดเป็นการดึงดูดให๎เลือกใช๎ลาวเป็นเส๎นทางผํานไปยังประเทศ
อื่นๆ ในภูมิภาค  
 ในปัจจุบันยังคงมีข๎อกฎหมาย และหลักเกณฑ์ในด๎านพิธีการเข๎าออกของ
แตํละประเทศอยูํมาก ใช๎เวลา และเสียคําใช๎จําย กระทบถึงต๎นทุนในภาคธุรกิจ  
หากสามารถก็จะสามารถลดต๎นทุนให๎กับผู๎ประกอบธุรกิจในภาพรวมได๎  

การพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรบุคคล 
 แผนงานในการพัฒนาศักยภาพของทรั พยากรบุคคล เป็ นงาน 
ในความรับผิดชอบของ กระทรวงมหาดไทย (Ministry of Home Affairs) และ
กระทรวงแรงงาน (Ministry of Labour) โดยหนํวยแรกรับผิดชอบกําลังพลภาค
ราชการ และหนํวยหลังรับผิดชอบกําลังคนภาคเอกชน 
 การบรรยายสรุปของผู๎แทนจากกระทรวงทั้งสองทําให๎เห็นได๎ชัดเจนวํา 
สปป.ลาว กําลังเรํงสร๎างทรัพยากรบุคคลให๎มีกําลังและศักยภาพที่จะนําพาประเทศ
เข๎าสูํประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได๎อยํางเต็มภาคภูมิทัดเทียมกับประเทศอื่นๆ  
ในภูมิภาคเดียวกัน นโยบายการพัฒนาศักยภาพบุคคลากรในภาคราชการเน๎นสร๎าง
แรงจูงใจในการปรับตําแหนํงและคําตอบแทนให๎เป็นไปตามความสามารถของ
ข๎าราชการในแตํละหนํวยโดยมีหลักเกณฑ์และเง่ือนไขในการปรับตําแหนํงและ
คําตอบแทนอยํางชัดเจน ทั้งนี้ เพื่อให๎เกิดความโปรํงใน และเป็นธรรม ผลจาก
นโยบายดังกลําวทําให๎ข๎าราชการใน สปป. ลาว ตื่นตัวตํอการพัฒนาศักยภาพตนเอง
มากขึ้น  ไมํ วํ าจะเป็นการศึกษาหาความรู๎ เพิ่ ม เติม  การพัฒนาทักษะด๎ าน
ภาษาตํางประเทศหรือการพัฒนาคุณวุฒิในวิชาชีพตํางๆ ที่เกี่ยวข๎องกับการทํางาน 
ในหนํวยงาน เป็นต๎น  
 สําหรับนโยบายการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในภาคเอกชน กระทรวง
แรงงานของ สปป. ลาว ได๎ตระเตรียมกําลังคนไว๎ให๎สอดคล๎องกับสภาวการณ์ของ 
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สปป. ลาว หลังจากประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี พ.ศ. 2559 ด๎วยตระหนักดีวํา 
จะมีการไหลออกของบุคลากร สปป. ลาว เพื่อไปทํางานในระดับแรงงานในประเทศ
สมาชิกอื่นมากยิ่งข้ึน และในขณะเดียวกันก็จะมีบุคลากรจากประเทศสมาชิกหลั่งไหล
เข๎ามาใน สปป. ลาว เพื่อการค๎าและการลงทุน สภาวการณ์ดังกลําวเป็นที่รับรู๎ 
ของหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง และหนํวยงานเหลํานี้ได๎เตรียมแผน การพัฒนาบุคลากร  
ไว๎อยํางสอดคล๎องกับแตํละสภาวการณ์แล๎ว 

กสิ-อุตสาหกรรมสีเขียว 
  การเดินนโยบายประเทศด๎วยหลักคิดลาวใหมํโดยการนําเข๎าอุตสาหกรรม 
และเทคโนโลยีสมัยใหมํเพื่อมาสนับสนุนกสิกรรมสังคม ยํอมหลีกเลี่ยงไมํพ๎นที่จะมี
ประเด็นคําถามในเรื่องมลภาวะ และสภาพแวดล๎อม แม๎รัฐบาลแหํง สปป. ลาวอาจยัง
ไมํพบเจอกับประเด็นคําถามเหลํานี้ในชํวงที่ผํานมา อาจเพราะเหตุวํา สปป . ลาว 
ยังคงวางตนเองอยูํในสถานะของประเทศ กสิ-อุตสาหกรรมอยํางเจียมตน และยังไมํมี
แนวคิดเปลี่ยนแปลงตนเองไปสูํสังคมอุตสาหกรรมหนักล๎วนอยํางในหลายๆ ประเทศ 
(เชํน ประเทศไทย และประเทศจีน) แตํเป็นที่นํายินดีที่ได๎รับทราบข๎อมูลจาก 
ภาคธุรกิจผู๎ผลิตสินค๎าเกษตรจากมันสําปะหลัง และผลไม๎แปรรูปวํา รัฐบาลแหํง  
สปป. ลาว มีนโยบายสํงเสริมด๎านสิ่งแวดล๎อมให๎กับผู๎ประกอบการอุตสาหกรรม โดยมี
มาตรการภาษีมาใช๎เป็นสิ่งจูงใจให๎รักษาสภาพแวดล๎อมในกระบวนการผลิต  
จากการพูดคุยกับผู๎ประกอบการทําให๎ทราบวํา นโยบายภาษีเพื่อสิ่งแวดล๎อมมีขึ้นเพื่อ
ยกเว๎นภาษีให๎แกํผู๎ประกอบการตามระยะเวลาที่ ได๎รับการรับรองให๎เป็น Green 
Industry ตามเง่ือนไข และหลักเกณฑ์ของหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง ดังนั้น ตราบใด 
ที่ยังคงอยูํในเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ของการได๎รับการรับรองดังกลําว ตราบนั้นก็ยังคง
ได๎รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอยํางเต็มที่ 
 แนวคิดตามนโยบายดังกลําวเป็นการยิงนกทีเดียวได๎นกถึงสามตัว เพราะ
นอกจากจะได๎รักษาสภาวะแวดล๎อมของประเทศโดยรวมแล๎ว ยังได๎เป็นการสนับสนุน
ทางอ๎อมให๎เกิดผู๎ประกอบการด๎านอุตสาหกรรมการผลิตมากยิ่งขึ้น เพราะจะเป็น 
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การประกอบการที่ไร๎ภาระภาษีเพียงแคํรักษาสถานะของความเป็น Green Industry 
เอาไว๎ให๎ได๎ และที่สําคัญเมื่อมีการประกอบการ แรงงานในบริเวณโดยรอบ และ
ผลผลิตทางการเกษตรที่มีอยูํดาษดื่นโดยรอบก็จะได๎รับประโยชน์และเป็นประโยชน์
ตํอการเกิดขึ้นของอุตสาหกรรมเหลํานี้  
 แม๎ สปป. ลาว จะยังไมํประสบกับสภาวะของสิ่งแวดล๎อมเป็นพิษอยํางเชํน
ในหลายๆ ประเทศ แตํนําช่ืนชมที่รัฐบาลแหํง สปป. ลาว ตัดสินใจออกนโยบายอัน
เป็นการปูองกันสิ่งไมํพึงประสงค์ลํวงหน๎า ที่เข๎าลักษณะล๎อมคอกไว๎กํอนวัวจะหาย 
นั่นเอง  

สรุป 
 แม๎ สปป. ลาว จะเป็นประเทศที่พัฒนาลําช๎ากวําประเทศไทยเป็นอยําง
มาก แตํการริเริ่มแนวคิดดําเนินนโยบายตํางๆ ตามที่กลําวมาข๎างต๎น เป็นการเริ่มต๎น
ทํานุบํารุงประเทศอยํางเต็มที่ การเริ่มต๎นที่ช๎า และการก๎าวเดินไปอยํางช๎าๆ อาจได๎ผล
เป็นความเจริญเติบโตอยํางยั่งยืน และหาก รัฐบาลแหํงสปป. ลาว มีความมุํงมั่น 
กอปรกับประชาชน สปป. ลาว ให๎ความรํวมมือตํอแนวนโยบายเหลํานี้ สปป. ลาว  
จะเป็นประเทศท่ีมีคุณภาพอีกประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และเมื่อวันนั้น
มาถึงประเทศลาวอาจก๎าวขึ้นมาทัดเทียมประเทศไทยก็เป็นไปในสายตาชาวโลก   

 
 

 

 

 

 



สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

 
52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ติดปีกความคิด จาก HiPPS รุ่น 9 

 
53 

ลาว: ประเทศที่คนไทยทุกคนควรรู้จัก 

นายอัครราชย์ บญุญาศริ ิ
นักวิชาการภาษีปฏิบตัิการ 

กรมสรรพากร 

 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (Lao People’s Democratic 
Republic) เป็นประเทศเพื่อนบ๎านที่ข๎าพเจ๎าได๎ยินช่ือมานาน และเนื่องด๎วยเป็น
ประเทศท่ีมีพรมแดนติดตํอกับไทย จึงเป็นประเทศท่ีคนไทยทุกคนควรรู๎จักเป็นอยํางดี 
หากแตํข๎าพเจ๎ารับทราบข๎อมูลเกี่ยวกับประเทศน้ีน๎อยมาก 

 หลายปีกํอนหน๎าน้ีข๎าพเจ๎าเคยไปเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว 1 ครั้ง แตํเป็นการเดินทางผํานจากประเทศไทยไปทํองเที่ยวยังประเทศเวียดนาม 
รวมทั้งกลับจากประเทศเวียดนามมายังประเทศไทย โดยนั่งรถโดยสารผํานแขวง
สะหวันนะเขต (Savannakhet) และแวะรับประทานอาหารลาวที่นั่น หลังจากนั้น 
ไมํนานสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเริ่มเป็นที่รู๎จักมากขึ้นในฐานะสถานที่
ทํองเที่ยวยอดนิยม โดยเฉพาะเมืองหลวงพระบาง ซึ่งคนไทยไปทํองเที่ยวกันเป็น
จํานวนมากและเป็นสถานที่ถํายทําภาพยนตร์และละครที่ฉายในประเทศไทย 
หลายเรื่อง 

 ข๎าพเจ๎าเป็นผู๎หนึ่งที่ต๎องการไปเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาวอีกครั้งหนึ่ง  ทั้งกรุงเวียงจันทน์ (Vientiane) เมืองวังเวียง (Vang Vieng) และ
เมืองหลวงพระบาง (Luang Prabang) แตํผํานมาหลายปีก็ยังไมํได๎เดินทางไป 
ข๎าพเจ๎าจึงรู๎สึกยินดีมากเมื่อได๎รับทุนจากสํานักงานคณะกรรมการข๎าราชการพลเรือน 
(ก.พ.) ที่มอบให๎ผู๎เข๎ารํวมโครงการระบบข๎าราชการผู๎มีผลสัมฤทธิ์สูงไปศึกษาดูงาน  
ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นเวลา 5 วัน ระหวํางวันที่ 26-30 
พฤศจิกายน 2556 โดยได๎ไปกรุงเวียงจันทน์และเมืองวังเวียง ซึ่งเป็น 2 เมืองที่ข๎าพเจ๎า
เคยวางแผนจะไปเยือนอยูํแล๎ว 
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 การศึกษาดูงานเริ่มต๎นด๎วยการบรรยายโดยผู๎แทนจากหนํวยงานภาครัฐ
ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในหัวข๎อภาพรวมเกี่ยวกับสถานภาพ 
ประเด็นหลัก และความท๎าทายของการเข๎าสูํ ประชาคมอาเซียน (ASEAN 
Community) ทั้งในด๎านการค๎า การคมนาคมขนสํง การบริหารทรัพยากรบุคคล
ภาครัฐ การเคลื่อนย๎ายแรงงานโดยเสรี  การจัดการศึกษาอาชีพเพื่อสนับสนุน
ภาคอุตสาหกรรมและบริการ รวมทั้งการพัฒนาหน๎าตํางเดียวของอาเซียน (ASEAN 
Single Window) 

 การบรรยายของผู๎แทนจากหนํวยงานภาครัฐนี้ทําให๎คณะศึกษาดูงานได๎
รับทราบข๎อมูลเชิงลึกและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพรวมทางเศรษฐกิจและ
สังคมของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยเป็นประโยชน์อยํางยิ่ง 
แกํการขยายโอกาสทางการค๎าและการลงทุนของนักธุรกิจไทยในภาคเศรษฐกิจ 
ที่ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแขํงขันสูง นอกจากนั้น ในฐานะที่ข๎าพเจ๎าเป็น
ผู๎มีสํวนรํวมในการจัดทํายุทธศาสตร์กระทรวงการคลัง ด๎านการเงินการคลังเพื่อรองรับ
ประชาคมอาเซียน การได๎รับทราบปัญหาและอุปสรรคของการพัฒนาการให๎บริการ
รูปแบบหน๎าตํางเดียวระหวํางประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
จะเป็นประโยชน์ตํอการเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงแก๎ไขยุทธศาสตร์ดังกลําว 
ให๎สามารถดําเนินการตามพันธกรณีในแผนพิมพ์เขียวประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(AEC Blueprint) ได๎สําเร็จลุลํวงโดยเร็ว 

 หลังจากรับฟังการบรรยายข๎างต๎น คณะข๎าราชการผู๎มีผลสัมฤทธิ์สูงได๎
เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ กระทรวงภายใน (Ministry of Home Affairs)  
ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยรับฟังการบรรยายและแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลในสํวนของข๎ารัฐการ  
ซึ่งทําให๎รับทราบแนวทางการเตรียมความพร๎อมให๎แกํข๎ารัฐการเพื่อเป็นกลไกหลัก 
ในการสนับสนุนการพัฒนาประเทศและการเข๎าสูํประชาคมอาเซียนของสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยคณะผู๎บริหารของกรมการบริหารผลการปฏิบัติงาน
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และการพัฒนาข๎ารัฐการ (Department of Performance Management and 
Civil Servants Development) ได๎ให๎ข๎อมูลเกี่ยวกับระบบการบริหารทรัพยากร
บุคคล อาทิ การสรรหาและคัดเลือกข๎ารัฐการ รวมทั้งระบบการประเมินผล 
การปฏิบัติงานและระบบการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของข๎ารัฐการสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งมีความก๎าวหน๎าไมํน๎อยไปกวํานานาประเทศ 

 เป็นเรื่องนํายินดีที่มีผู๎แทนของสํานักงาน ก.พ. ประเทศไทยรํวมเดินทางไป
ด๎วย ท้ังที่เป็นเจ๎าหน๎าที่ผู๎รับผิดชอบโครงการและผู๎เข๎ารํวมโครงการระบบข๎าราชการ 
ผู๎มีผลสัมฤทธิ์สูง การบรรยายในหัวข๎อที่กลําวถึงข๎างต๎นโดยกระทรวงภายใน 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได๎กระตุ๎นให๎ข๎าราชการไทยทุกคนที่ไปศึกษา 
ดูงานมีความตื่นตัวในการพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลและระบบการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลภาครัฐของประเทศไทยอยํางไมํหยุดยั้ง เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแขํงขันของประเทศและรักษาฐานะประเทศผู๎นําของกลุํมอาเซยีน
เอาไว๎ให๎ได๎ 

 นอกเหนือจากการไปศึกษาดูงานหนํวยงานภาครัฐแล๎ว สํานักงาน ก.พ. 
และสถาบันเทคโนโลยีแหํงเอเชีย (Asian Institute of Technology หรือ AIT)  
ในฐานะผู๎รับผิดชอบโครงการยังได๎จัดให๎คณะข๎าราชการผู๎มีผลสัมฤทธิ์สูงไปศึกษาดู
งานหนํวยงานภาคเอกชนด๎วย ได๎แกํ โรงงานของบริษัท Lao-Indochina Group 
จํากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นโรงงานอุตสาหกรรมสีเขียว และโรงงานของบริษัท Lao 
Industry and Agriculture ซึ่งเป็นหุ๎นสํวนการลงทุนระหวํางนักลงทุนไทยกับ 
นักลงทุนลาว 

 การไปศึกษาดูงานหนํวยงานภาคเอกชนทําให๎คณะข๎าราชการผู๎มี
ผลสัมฤทธิ์สูงมีมุมมองที่กว๎างขวางยิ่งขึ้นเกี่ยวกับการพัฒนาประเทศของสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยเฉพาะการให๎ความสําคัญแกํการพัฒนาอยํางยั่งยืน 
กลําวคือการพัฒนาเศรษฐกิจโดยไมํละเลยผลกระทบตํอสิ่งแวดล๎อม และยังมีเรื่อง 
ที่นําสนใจอยํางยิ่งอีกเรื่องหนึ่ง คือ รัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
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สามารถทําให๎ภาคเอกชนเข๎ามามีสํวนรํวมกับภาครัฐ โดยภาคเอกชนมีความภาคภูมิใจ
ที่ได๎เป็นสํวนหน่ึงของการพัฒนาประเทศ ไมํวําจะเป็นการเปลี่ยนวิกฤติเป็นโอกาสตาม
ยุทธศาสตร์จาก Landlocked สูํ Land Link หรือการสํงเสริมการลงทุนโดยตรงจาก
ตํางประเทศ ซึ่งการศึกษาดูงาน ณ โรงงานทั้ง 2 แหํงในครั้งนี้ได๎ชํวยให๎มีความมั่นใจ
เพิ่มขึ้นจากการบรรยายของผู๎แทนกรมการค๎าตํางประเทศ กระทรวงอุตสาหกรรมและ
พาณิชย์วํา ภาคเอกชนไทยมีโอกาสสูงที่จะขยายการค๎ากับประเทศลาวและขยาย 
การลงทุนในประเทศลาว 

 เมื่อได๎ศึกษาดูงานหนํวยงานภาครัฐและภาคเอกชนของสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวจนครบถ๎วนตามแผนที่วางไว๎แล๎ว คณะข๎าราชการผู๎มี
ผลสัมฤทธิ์สูงได๎เดินทางออกจากกรุงเวียงจันทน์ไปยัง เมืองวังเวียง ซึ่งเป็นรายการ  
ในสํวนของกิจกรรมทางสังคมและวัฒนธรรม โดยพักที่เมืองวังเวียงเป็นเวลา 1 คืน
และได๎เยี่ยมชมตัวเมืองกับถํ้าจัง (Jung Cave) 

 การเดินทางไปเมืองวังเวียงอันเป็นสถานที่ทํองเที่ยวยอดนิยมอีกแหํงหนึ่ง
ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวทําให๎คณะศึกษาดูงานได๎รับความรู๎
เกี่ยวกับการบริหารจัดการแหลํงทํองเที่ยวและการสํงเสริมการทํองเที่ยวที่มุํงเน๎น 
การดึงดูดนักทํองเที่ยวซึ่งสนใจการทํองเที่ยวทางธรรมชาติทั้งเชิงอนุรักษ์และผจญภัย 
รวมทั้งการศึกษาวัฒนธรรมความเป็นอยูํแบบท๎องถิ่น โดยนอกเหนือจากเมืองวังเวียง
จะมีการบริการนักทํองเที่ยวที่ดีแล๎ว ยังมีการดูแลความปลอดภัยนักทํองเที่ยว 
ที่สามารถเป็นแบบอยํางท่ีดีให๎แกํแหลํงทํองเที่ยวอ่ืนๆ อีกด๎วย 

 ข๎าพเจ๎ารู๎สึกเสียดายที่มีเวลาอยูํในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
แคํ 5 วัน จึงได๎เยี่ยมชมสถานที่ตํางๆ ในกรุงเวียงจันทน์และเมืองวังเวียงไมํมากนัก  
แตํก็มีเวลาอยูํมากพอที่จะได๎ทราบวํา คนลาวเป็นผู๎มีอัธยาศัยดี มีน้ําใจไมตรีตํอผู๎มา
เยือน ทําให๎ข๎าพเจ๎ารู๎สึกประทับใจและระลึกถึงช่ือของสะพานข๎ามแมํน้ําโขงซึ่งเช่ือม
ประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวที่วําสะพานมิตรภาพ นั้นเป็น
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ช่ือที่มีความเหมาะสมอยํางยิ่งและหวังวํา มิตรภาพของ 2 ประเทศจะมีความวัฒนา
สถาพรสืบไป 

 ขอขอบคุณสํ านักงาน ก .พ. ,  AIT ตลอดจน Dr.Savengkith 
Phommahack ประธานเจ๎าหน๎าที่บริหารของ Lao CDS Consultants ซึ่งเป็น
วิทยากรประจําคณะศึกษาดูงาน และเจ๎าหน๎าที่ผู๎รับผิดชอบการศึกษาดูงานของคณะ
ข๎าราชการผู๎มีผลสัมฤทธิ์สูงรุํน 9 ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวที่ได๎จัด
การศึกษาดูงานอันเป็นประโยชน์ครั้งนี้และอํานวยความสะดวกให๎แกํผู๎ เข๎ารํวม
โครงการระบบข๎าราชการผู๎มีผลสัมฤทธิ์สูงที่เดินทางไปศึกษาทุกคน สําหรับข๎าพเจ๎า
แล๎วการเดินทางไปเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จะไมํหยุดอยูํที่ครั้งนี้

อยํางแนํนอน   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

 
58 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ติดปีกความคิด จาก HiPPS รุ่น 9 

 
59 

ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับยุทธศาสตร์เพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน 
(AEC): สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

นายธีวรา  สุมาวงศ ์
นิติกรชํานาญการ 

สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง 

 การศึกษาดูงานระหวํางวันที่ 26-30 พฤศจิกายน 2556 ที่ผํานมา  
ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป. ลาว) สํานักงานคณะกรรมการ
ข๎าราชการพลเรือน (สํานักงาน ก.พ.) รํวมกับสถาบัน AIT ได๎จัดโครงการให๎ข๎าราชการ
ผู๎มีผลสัมฤทธิ์สูง รุํนที่ 9 (HiPPS batch 9) เดินทางไปศึกษาดูงานในตํางประเทศ  
โดยมีวัตถุประสงค์ ในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรที่ เข๎ารํวมโครงการ 
โดยการเสริมสร๎างความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับยุทธศาสตร์และมาตรการตํางๆ  
ที่เกี่ยวกับการเข๎าสูํประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในแตํละประเทศสมาชิกซึ่งจะกํอตั้ง 
AEC อยํางเป็นทางการใน พ.ศ. 2558  และนําความรู๎ดังกลําวมาใช๎เพื่อพัฒนา 
สํวนราชการในสํวนท่ีเกี่ยวข๎องของผู๎เข๎ารํวมโครงการตํอไป  

 ในการเดินทางไปยัง สปป. ลาว ในครั้งนี้ ผู๎เข๎ารํวมโครงการได๎มีโอกาสเข๎า
รํวมการสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู๎แทนจากหนํวยงานของรัฐใน สปป. ลาว 
เชํน ผู๎แทนจากกระทรวงอุตสาหกรรมและพาณิชย์ ผู๎แทนจากกระทรวงคมนาคม 
ผู๎แทนจากสํานักงาน ก.พ. ผู๎แทนจากกระทรวงแรงงาน ผู๎แทนจากกระทรวงภายใน 
และการเยี่ยมชมบริษัทเอกชน ผู๎ผลิตสนค๎าสํงออก (Tapioca Factory – Lao 
Indochina Group Public Company และ Lao Agro Industry Co.,Ltd) เป็นต๎น 
ซึ่งผู๎แทนจากสํานักนโยบายการค๎าตํางประเทศ กระทรวงอุตสาหกรรมและพาณิชย์ 
(Mr.Saysana Sayakone – Deputy Director General) ได๎อธิบายถึง 
แนวยุทธศาสตร์ในการเตรียมความพร๎อมเพื่อรองรับการเข๎าสูํประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนของ สปป. ลาว โดยสามารถแบํงได๎เป็น 4 เสาหลัก ดังนี ้
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 เสาที่ 1 – การเข๎าสูํเขตการผลิตเดียว (Single Market and Production 
Base) เพื่อเคลื่อนย๎ายสินค๎า บริการ ลงทุน แรงงานฝีมือ เงินทุนอยํางเสรี และเป็น
การดําเนินตามพันธกรณีที่ได๎ตกลงและดําเนินการมากันอยูํแล๎ว ทั้ง AFTA (ASEAN 
Free Trade Area), AFAS (ASEAN Framework Agreement 
on Services) และ AIA (ASEAN Investment Area)    

เสาที่ 2 – การเสริมสร๎างศักยภาพทางการแขํงขันทางเศรษฐกิจใจภูมิภาค 
(Competitive Economic Region) เพื่อให๎ความสําคัญกับประเด็นด๎านนโยบาย 
ที่ชํวยการรวมกลุํม เชํน นโยบายการแขํงขัน นโยบายภาษี ทรัพย์สินทางปัญญา  
การพัฒนาโครงการสร๎างพื้นฐาน โดยรํวมกันดําเนินการโดยแลกเปลี่ยนข๎อมูล และ
ฝึกอบรมบุคคลากรรํวมกัน 

เสาที่ 3 – ความเทําเทียมในการพัฒนาเศรษฐกิจภายในภูมิภาค 
(Equitable Economic Development) เพื่อสนับสนุนการพัฒนา SMES และ
เสริมสร๎างขีดความสามารถผํานโครงการที่มีอยูํแล๎ว 
 เสาที่ 4 – การผลักดันในสํวนภูมิภาคเข๎าสูํเวทีเศรษฐกิจโลก (Integration 
into the Global Economy) โดยเน๎นการปรับประสานนโยบายเศรษฐกิจอาเซียน
กับนอกภูมิภาค เชํน การเข๎ารํวมความตกลงทางการค๎าระหวํางประเทศ (FTA) 

สภาวะและแนวทางการพัฒนาทางเศรษฐกิจของ สปป. ลาว 
 ปัจจุบัน สปป. ลาว นับเป็นหนึ่งในประเทศที่กําลังพัฒนาอยํางตํอเนื่อง 
และมีโครงสร๎างทางเศรษฐกิจที่กําลังอยูํในระหวํางขั้นตอนของการปฏิรูปให๎มีการค๎า
อยํางเสรี (globalisation) นับแตํปี 1986 สปป. ลาว มีนโยบายในการเพิ่มปริมาณ
การค๎าระหวํางประเทศโดยการเปิดเศรษฐกิจให๎เป็น market-based economy และ
มีอัตราการเจริญเติบโตอยํางตํอเนื่องโดยมีอัตราผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ
หรือ GDP ในปี 2012 ที่ร๎อยละ 7.9 ซึ่งประกอบไปด๎วยการสํงออกผลิตภัณฑ์ทางการ
เกษตร สินค๎าทางอุตสาหกรรม (สินค๎าสํงออกหลักประกอบด๎วย – ไม๎แปรรูป, 
ผลิตภัณฑ์จากสิ่งทอ และวัตถุดิบจากการทําเหมืองแรํ เป็นต๎น) และตลาดการบริการ
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เป็นหลัก โดยมีประเทศคูํค๎า 3 อันดับแรก ประกอบไปด๎วย 1) ประเทศไทย – 
64.90% 2) ประเทศจีน – 11.30% และ 3) ประเทศเวียดนาม – 6.50%  
 นอกจากนี้ ภาครัฐมีโครงการในการเสริมศักยภาพทางการค๎าในด๎าน
พลังงาน (hydropower) การทํองเที่ยว (tourism) การแปรรูปสินค๎าทางการเกษตร 
(agro-processing) และการผลิตวัสดุที่ใช๎ในการกํอสร๎าง (construction material 
production) เป็นต๎น 
 ในการสนับสนุนตลาดการสํงออก สปป. ลาว ได๎ลดอัตราภาษีในสินค๎า
หลายประเภท ซึ่งสะท๎อนถึงเจตนารมณ์ในการเปิดตลาดการค๎าขายแบบ single 
market ตามเสาที่ 1 ในแผนยุทธศาสตร์การเตรียมความพร๎อมเพื่อรองรับการเข๎าสูํ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน กลําวคือการลดอุปสรรคทางการค๎าและการเปิดเสรี
ทางการตลาด เชํน การลดอัตราภาษีนําเข๎าสํงออกให๎เหลือเพียงร๎อยละ 0-5 และ
ปัจจุบัน สินค๎ากวําร๎อยละ 79 ไมํมีการคิดภาษีนําเข๎าสํงออก นอกจากนี้  
สปป. ลาว ได๎ให๎การสนับสนุนการค๎าระหวํางประเทศโดยการลดอุปสรรคทางการค๎า
อื่นๆ โดยมีการผํอนผันมาตรการที่เกี่ยวกับการค๎า เชํน การผํอนผันกฎ ระเบียบ 
เกี่ยวกบัเอกสาร หรือการลดหยํอนขั้นตอนในการนําเข๎าสํงออกสินค๎าตํางๆให๎สามารถ
ทําได๎รวดเร็วยิ่งขึ้น  
 มาตรการการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจดังกลําวถือวําเป็นแนวทาง   ในการ
สนับสนุนภาคธุรกิจท่ีเป็นปัจจัยหลักของระบบเศรษฐกิจลาวนั้นคือ ภาคเกษตรกรรม 
สปป. ลาว มีสภาพภูมิประเทศที่เหมาะสมกับการทําเกษตรกรรมอยูํแล๎วจึงสํงผล 
ให๎ภาคเศรษฐกิจดังกลําวมีความได๎เปรียบ  เมื่อเทียบกับสภาพทางภูมิศาสตร์ 
ในตํางประเทศ ดังนั้น การสํงเสริมเกษตรกรลาวให๎สามารถประกอบธุรกิจได๎คลํองตัว
ยิ่งข้ึนและสํงเสริมให๎เกษตรกรสามารถสํงออกสินค๎าไปตํางประเทศมากขึ้นโดยการลด
อุปสรรคทางการค๎า จึงเป็นแนวทางเพื่อเสริมสร๎างสํวนประกอบของ GDP ให๎มี
ศักยภาพยิ่งขึ้น อยํางไรก็ดี สปป. ลาว ยังคงสามารถเสริมสร๎างมาตรการในการให๎
ความชํวยเหลือแกํภาคเกษตรกรรมได๎อีกมาก  
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 แม๎วํา สปป. ลาว จะมีธนาคารเพื่อการสํงเสริมเกษตรกรรม (Agricultural 
Promotion Bank) และ Nayoby Bank ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการให๎การสนับสนุนแกํ
เกษตรกรโดยเฉพาะ การเข๎าถึงแหลํงเงินทุนยังคงเป็นอุปสรรคแกํเกษตรกรในวงกว๎าง 
เนื่องจากบริการทางการเงินตํางๆ ยังคงไมํเพียงพอหรือในบางกรณียังไมํสามารถ
ตอบสนองความต๎องการของเกษตรกรได๎อยํางครบถ๎วน อีกทั้ง ผู๎ประกอบการในสาขา
ธุรกิจอื่นๆ และบริษัทเอกชนยังคงประสบปัญหาในการเข๎าถึงแหลํงเงินทุนในราคา 
ที่เหมาะสม หรือในบางกรณีอาจไมํสามารถเข๎าถึงแหลํงเงินทุนได๎เลย นอกจากนี้ 
นวัตกรรมทางการเงินหรือบริการทางการเงินยังคงมีความจํากัดสําหรับผู๎บริโภค  
เชํน ผู๎ประกอบการยังไมํสามารถเข๎าถึงบริการประกันภัยได๎อยํางมีประสิทธิภาพ  
การบริหารความเสี่ยงทางการเงินนับเป็นมาตรการที่มีความสําคัญอยํางมากตํอภาค
ธุรกิจและเศรษฐกิจของประเทศท่ีพัฒนาแล๎ว ดังนั้น การพัฒนาภาคธุรกิจการเงินและ
บริการทางการเงินให๎ทัดเทียมกับประเทศคูํแขํงทางการค๎าจึงมีความจําเป็นอยํางมาก 
ในการพัฒนาศักยภาพของผู๎ประกอบการในลาว เชํน จากการเยี่ยมชมบริษัท  Lao 
Agro Industry พบวําผู๎ประกอบการประสบปัญหาเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง 
ด๎านอัตราแลกเปลี่ยนในการแปลงเงินกีบเป็นเงินสกุลตํางชาติ ซึ่งปัญหาดังกลําว
สามารถแก๎ไขได๎หากตลาดการเงินสามารถให๎บริการซื้อขายตราสารอนุพันธ์ 
exchange rate swap หรือความเสี่ยงในการประสบวินาศภัยก็สามารถทํากรมธรรม์
ประกันวินาศภัยในการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ
หรือความเสียหายที่เกิดกับพืชผลได๎ เป็นต๎น  
 อีกทางเลือกที่อาจเป็นแนวนโยบายที่ภาครัฐของ สปป. ลาว สามารถ
นําไปพิจารณาคือการนํามาตรการ microfinance หรือมาตรการทางการเงินระดับ
ฐานรากมาประยุกต์ใช๎ เนื่องจากผู๎บริโภคใน สปป. ลาว สํวนใหญํแล๎วยังคงเป็นบุคคล
ซึ่งมีรายได๎น๎อย ดังนั้น บริการทางการเงินในลักษณะ conventional banking ทั่วไป
จึงอาจเป็นบริการที่เน๎นเฉพาะผู๎ประกอบการรายใหญํหรือผู๎ที่มีรายได๎สูงซึ่งอาจ 
ไมํสามารถตอบสนองความต๎องการของผู๎บริโภคสํวนใหญํของประเทศได๎ ปัจจุบัน 
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หลายประเทศทั่วโลกกําลังให๎ความสนใจกับมาตรการเกี่ยวกับ microfinance 
ตัวอยํางที่อาจนํามาศึกษาและปรับใช๎คือระบบของ Grameen Bank ในประเทศบัง
คลาเทศที่ได๎รับการยอมรับในระดับนานาชาติวําประสบความสําเร็จในระดับหนึ่ง 
เนื่องจากระบบดังกลําวมุํงเน๎นในการสร๎างวินัยทางการเงินและเสริมสร๎างความรู๎ทาง
การเงินควบคูํไปกับการให๎บริการทางการเงินแกํผู๎บริโภคในระดับฐานราก สํงผลให๎
ผู๎บริโภคไมํกํอหนี้เกินตัวและสามารถสร๎างรายได๎ มีเงินออม เงินลงทุน การทําประกัน
ชีวิตหรือประกันวินาศภัยในระดับที่เหมาะสมได๎ อีกทั้ง เป็นมาตรการซึ่งมุํงเน๎นในการ
พัฒนาสังคมโดยรวม ซึ่งเป็นมาตรการที่สอดคล๎องกับแนวทางการจ๎างแรงงานท๎องถิ่น
เพื่อพัฒนาคนซึ่งปัจจุบันภาครัฐของ สปป.ลาว หรือบริษัทเอกชนหลายๆ บริษัท 
ให๎ความสําคัญอยูํแล๎ว อีกทั้งสอดคล๎องกับเสาที่ 1 ในแผนยุทธศาสตร์การเตรียม 
ความพร๎อมเพื่อรองรับการเข๎าสูํประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในสํวนของการบริการ
ทางการเงิน และการพัฒนาแรงงาน 
 อีกหนึ่งปัจจัยที่ สปป. ลาว ยังคงขาดแคลนคือทรัพยากรบุคคลหรือ
แรงงานท่ีมีคุณภาพ ในปี 2012 สปป. ลาวมีจํานวนประชากรรวม 6.5 ล๎านคน ซึ่งเมื่อ
เทียบกับประเทศอื่นๆ ถือวําเป็นจํานวนที่น๎อยมาก การแก๎ไขสภาพปัญหาดังกลําว
สามารถแบํงได๎เป็นสามแนวทาง คือ 1) การพัฒนาศักยภาพแรงงาน และ  
2) การจัดสรรแรงงานให๎เกิดประสิทธิภาพสูงสุด (resource allocation) และ  
3) การใช๎เครื่องจักรเพื่อทดแทนแรงงานคน 
 จากการเข๎าเยี่ยมชมสถานที่ประกอบการและโรงงานของบริษัท Lao 
Agro Industry และ Lao-Indochina Group ซึ่งใช๎วัตถุดิบในท๎องถิ่นเพื่อการผลิต
สินค๎าประเภทอาหารสําเร็จรูป (เชํน ข๎าวโพดกระป๋องแปรรูป ลูกชิดในน้ําเช่ือม
กระป๋อง กระเทียมดอง และนมข๎าวโพด) และโรงงานแปรรูปมันสําปะหลัง พบวํา
โรงงานดังกลําวมีสํวนสําคัญในการพัฒนาสังคมจากการสร๎างงานและสร๎างรายได๎
ให๎กับประชาชนที่อาศัยอยูํ ในพื้นที่ใกล๎เคียง อีกทั้งสามารถเป็นอาชีพสํารอง 
ให๎กับชาวนาที่ขาดรายได๎ในบางฤดูที่พืชผลยังไมํสามารถเก็บเกี่ยวได๎ นอกจากนี้  
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ทั้งสองบริษัทมีเปูาหมายที่คล๎ายกัน กลําวคือการเจาะตลาดในตํางประเทศ เชํน 
ผู๎บริโภคจีนมีความต๎องการในการบริโภคแปูงมันสําปะหลังคํอนข๎างมาก บริษัท Lao-
Indochina จึงมีแนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพทางการผลิตแปูงมันสําปะหลัง
โดยการลดราคาต๎นทุนทางการผลิตและเสริมสร๎าง value added ให๎กับสินค๎ากํอน
นําไปขายในตํางประเทศ ในขณะที่สินค๎าแปรรูปของ Lao Agro Industry กวําร๎อยละ 
95 จะถูกสํงออกไปยังตลาดในตํางประเทศ เหลือเพียงไมํถึงร๎อยละ 5 ที่นํามาขาย
ให๎กับผู๎บริโภคภายในประเทศเอง  

 การเข๎าสูํประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนั้นประเทศที่ได๎เปรียบในด๎านของ
คุณภาพแรงงาน การผลิต และโครงสร๎างพื้นฐาน ก็จะได๎ผลประโยชน์จากการรวม
ตลาดเป็นตลาดเดียว เนื่องจากมาตรการเกี่ยวกับการเปิดตลาดจะเป็นการลดอุปสรรค
ในการซื้อขายสินค๎าและบริการ สํงผลให๎การเคลื่อนย๎ายเงินทุนเกิดการไหลเวียนมาก
ยิ่งขึ้น ดังนั้น การก๎าวเข๎าสูํประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจึงจะคํานึงเฉพาะปัจจัยทาง
การค๎ าระหวํางประเทศอยํ าง เดียวไมํ ได๎  แตํต๎องให๎ความสําคัญกับปัจจัย
ภายในประเทศด๎วย เพื่อเสริมสร๎างศักยภาพในการแขํงขันเชิ งธุรกิจกับตลาด 
ในตํางประเทศ ดังนั้น ภาครัฐของ สปป. ลาว จึงควรพิจารณานโยบายเกี่ยวกับ 
การพัฒนาระบบโครงสร๎างพื้นฐาน คุณภาพแรงงาน ควบคูํไปกับการพัฒนาฐานการ
ผลิตสินค๎าสํงออกตํางๆ ซึ่งนอกจากจะเป็นการดึงดูดการลงทุนจากตํางประเทศและ
เป็นการยกระดับสังคมให๎มีความเป็นอยูํที่ดีขึ้นโดยรวม อีกทั้งจะสํงผลให๎ระบบ
เศรษฐกิจมีความมั่นคงและยั่งยืน 

สรุป 
สําหรับประสบการณ์ในการศึกษาดูงานที่ สปป. ลาว ในครั้งนี้   เห็นได๎วํา

ประเทศ สปป. ลาว มีแนวทางที่ชัดเจนในการเปิดตลาดการค๎าอยํางเสรี ซึ่งสะท๎อนให๎
เห็นได๎จากแนวยุทธศาสตร์การเปลี่ยนสภาวะ ‘land lock’ เป็น ‘land link’ ซึ่ง
ผู๎แทนจากกระทรวงอุตสาหกรรมและพาณิชย์ได๎นําเสนอ ดังนั้น จึงอาจเป็นโอกาสที่ดี
สําหรับรัฐบาลไทยในการเข๎ารํวมการเจรจาทางการค๎าเพิ่มเติมสําหรับแนวทาง 
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ในการเปิดตลาดอื่นๆ หรือการรํวมกันพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานระหวํางไทยและ  
สปป. ลาว ให๎เกิดความเช่ือมโยง (connectivity) มากยิ่งขึ้น เนื่องจาก สปป. ลาว 
เป็นประเทศที่มีพรมแดนติดกับไทยและจีน ซึ่งถือได๎วําเป็นประตูสูํตลาดการค๎าที่มี
ความสําคัญอยํางยิ่งในภูมิภาค รวมถึงการสํงแรงงานไทยไปยังประเทศลาวเพื่อเพิ่ม
โอกาสในการสร๎างรายได๎และรวมตลาดไทย-ลาวให๎มีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นตํอไป 

 นอกจากน้ี กระทรวงการคลัง ในฐานะของหนํวยงานซึ่งมีหน๎าที่กํากับดูแล
สถาบันการเงินเฉพาะกิจ อาจพิจารณาในเชิงนโยบายในการดําเนินโครงการพัฒนา
บุคลากรเพื่อเป็นการให๎ความชํวยเหลือและแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับการ
ให๎บริการทางการเงินในระดับฐานรากซึ่งปัจจุบัน ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และธนาคารอาคารสงเคราะห์ตํางเป็นองค์กรที่มี
ประสบการณ์เกี่ยวกับระบบการเงินฐานรากที่สามารถนําไปใช๎เป็นประโยชน์ให๎กับ

องค์กรในลักษณะเดียวกันใน สปป. ลาว ได๎   
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การพัฒนาของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
ในยุคประชาคมอาเซียน 

นางสาวมณีขวัญ จันทรศร 
เศรษฐกรชํานาญการ 

สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง 

 ปัจจุบัน 10 ประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน มุํงหน๎าสูํการพัฒนา  
3 เสาหลัก นั่นคือเสาหลักที่ 1 ประชาคมการเมืองความมั่นคงอาเซียน (ASEAN 
Political-Security Community หรือ APSC) เสาหลักที่ 2 ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (ASEAN Economic Community หรือ AEC) และเสาหลักที่ 3 ประชาคม
สังคม และวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community หรือ ASCC) 
โครงการข๎าราชการผู๎มี สัมฤทธิ์สู งรุํ นที่  9  ได๎พาข๎ าราชการไปศึกษาดู งาน  
ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป. ลาว) หนึ่งในประเทศสมาชิก
ประชาคมอาเซียน ตั้งแตํวันที่ 26 – 30 พฤศจิกายน 2556 เพื่อให๎ข๎าราชการได๎มี
ความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของ  
สปป. ลาว ในยุคประชาคมอาเซียนมากยิ่งข้ึน 

 กลุํมข๎าราชการผู๎มีผลสัมฤทธ์ิสูงได๎แลกเปลี่ยนความรู๎กับผู๎บริหารระดับสูง
ระดับอธิบดีและรองอธิบดีของ สปป. ลาวจากหลายหนํวยงาน ได๎แกํDepartment of 
Foreign Trade Policy (Ministry of Commerce) Department of Transport 
(Ministry of Public Works and Transport) Department of Civil Servants 
Management (Ministry of Home Affairs) Department of Skills 
Development and Employment (Ministry of Labor and Social Welfare) 
Department of Technical and Vocational Education (Ministry of 
Education and Sport) รวมถึงได๎ไปศึกษาดูงาน ณ Department of 
Performance Appraisal and Civil Services Development (Ministry of 
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Home Affairs) และเยี่ยมชมบริษัทผลิตลูกชิด The Lao-Indochina Group Public 
Company และบริษัทอาหารกระป๋อง Lao Industry and Agriculture Company 
ทําให๎เข๎าใจถึงการพัฒนาของ สปป. ลาว ในยุคประชาคมอาเซียน โดยเฉพาะอยํางยิ่ง
การเตรียมความพร๎อมเข๎าสูํ AEC ภายในปี 2558 ที่จะให๎มีการเคลื่อนย๎ายสินค๎า 
บริการ การลงทุน และแรงงานฝีมืออยํางเสรี ซึ่ง สปป. ลาวได๎มีการพัฒนาระบบ
ขนสํงของประเทศ สํงเสริมการค๎าและการลงทุน และการเตรียมความพร๎อมของ
แรงงานภายในประเทศ ดังนี ้

การพัฒนาระบบขนส่งของประเทศ 
สปป. ลาวได๎มีการพัฒนาระบบขนสํงของประเทศและมียุทธศาสตร์ชาติที่

จะเปลี่ยนประเทศจากความเป็น Land-locked Country หรือประเทศที่ไมํมี
ทางออกสูํทะเล เป็น Land-Linked Country หรือศูนย์กลางเช่ือมโยงเส๎นทาง
คมนาคมขนสํงตํางๆ ในประเทศกลุํมอนุภาคลุํมแมํน้ําโขงที่จะชํวยสนับสนุนการค๎า 
การลงทุน และการทํองเที่ยวในกลุํมประเทศที่มีพรหมแดนติดกับ สปป. ลาว รวมถึง
ประเทศไทย โดย สปป. ลาวมุํงพัฒนา 3 ด๎านหลักเพื่อจะเป็นประเทศเช่ือมตํอ 
ในอาเซียน คือ 1) การมีโครงสร๎างพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกที่เพียงพอ  
2) การอํานวยความสะดวกการผํานเข๎าออกของรถบรรทุกของประเทศเพื่อนบ๎านและ
ประเทศสมาชิกอาเซียน และ 3) การอํานวยความสะดวกด๎านพิธีการศุลกากร  
ซึ่งรัฐบาล สปป. ลาวได๎มีการลงทุนเพื่อพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานด๎านการขนสํง
มากกวําร๎อยละ 47 ของงบประมาณของประเทศในแตํละปีโดยเฉพาะอยํางยิ่งการ
ลงทุนในการเช่ือมตํอ สปป. ลาวกับประเทศเพื่อนบ๎าน และอยูํระหวํางการพัฒนา 
การอํานวยความสะดวกพิธีการข๎ามแดนโดยการใช๎ Single-window Inspection 
(การตรวจคน พาหนะ และสินค๎าในจุดเดียว) และ Single-Stop Inspection  
(การตรวจของสองประเทศ ณ จุดเดียว) 

 สปป. ลาว มีพื้นที่ทั้งหมด 236,800 ตารางกิโลเมตร มีพรหมแดนติดกับ
ประเทศเวียดนาม จีน พมํา กัมพูชา และไทย มีพื้นที่ทางหลวงทั้งหมด 39,546 
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กิโลเมตร มีการกําหนดเส๎นทางหลัก ASEAN Highway จํานวน 5 สายจากเส๎นทาง
หลัก 8 สาย การคมนาคมขนสํงของ สปป. ลาวประกอบด๎วย การขนสํงทางถนน  
การขนสํงทางรถไฟ การขนสํงทางน้ํา และการขนสํงทางอากาศ โดยการขนสํงทาง
ถนนเป็นการขนสํงหลักถึงร๎อยละ 90 ของการขนสํงสินค๎าทั้งหมดในประเทศลาว  
การขนสํงทางรถไฟมีรถไฟสายเวียงจันทร์-หนองคายที่เช่ือมตํอระบบรางรถไฟของ
ลาวและไทยเข๎าด๎วยกันซึ่งสร๎างเสร็จแล๎วในปี 2552 และมีแผนจะเปิดเพิ่มอีก 4 สาย 
การขนสํงทางน้ํามีแมํน้ําสายหลักคือแมํน้ําโขง อยํางไรก็ตาม การขนสํงทางน้ํามี
ความสําคัญลดลงเมื่อถนนมีการพัฒนามากขึ้น และการขนสํงทางอากาศผําน  
4 ทําอากาศยานนานาชาติ วัดเท หลวงพระบาง สวรรณเขต และปักเซ  

 ในอนาคต สปป. ลาวมีแผนในการพัฒนาระบบขนสํงของประเทศ ดังนี้ 
1. พัฒนากฎระเบียบที่เกี่ยวข๎องกับการคมนาคมขนสํงให๎สอดคล๎องกับ

ข๎อตกลงของประเทศอาเซียน 
2. พัฒนาระบบขนสํงและมาตรฐานการคมนาคมตํางๆ ให๎เป็นไปตาม

มาตรฐานสากล 
3. เผยแพรํความตกลงระหวํางประเทศตํางๆ ท่ี สปป. ลาว มาใช๎ให๎กับทุก

ภาคสํวนท่ีเกี่ยวข๎องให๎รับทราบ 
4. กํอสร๎างและยกระดับเส๎นทางเชื่อมตํอและสิ่งอํานวยความสะดวกตํางๆ 
5. เพิ่มพูนทักษะและความรู๎ของเจ๎าหน๎าท่ีที่เกี่ยวข๎อง 

 การส่งเสริมการค้าและการลงทุน 
 สปป. ลาวมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (GDP growth) ตํอเนื่อง 5 ปี

โดยเฉลี่ยที่ร๎อยละ 7.9 โดยมีเปูาหมายหลักที่จะออกจากกลุํมประเทศด๎อยพัฒนา 
(Least Developed Country: LDC) ภายในปี ค.ศ. 2020 หรือ พ.ศ. 2563 ซึ่งได๎ตั้ง
เปูา GDP growth มากกวําร๎อยละ 8 ตํอปี GDP per capita 1,700 US$ ภายใน 
ปี 2558  
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 โครงสร๎างเศรษฐกิจของ สปป. ลาว มีการเปลี่ยนแปลงอยํางชัดเจนจาก 
10 ปีที่ผํานมา โดยรายได๎จากภาคอุตสาหกรรมขยายตัวขึ้นจากประมาณร๎อยละ 18 
ในปี 2544 เป็นร๎อยละ 30 ในปี 2555 ในขณะที่รายได๎จากภาคเกษตรกรรมปรับตัว
ลดลงจากร๎อยละ 41 เป็นร๎อยละ 27 อุตสาหกรรมที่สําคัญได๎แกํอุตสาหกรรมไฟฟูา 
อุตสาหกรรมแปรรูปสินค๎าเกษตร อุตสาหกรรมเหมืองแรํ อุตสาหกรรมทํองเที่ยว  
และอุตสาหกรรมการผลิตวัสดุกํอสร๎าง  

 สําหรับในด๎านการค๎า สปป. ลาว ได๎เข๎ารํวมเป็นสมาชิก WTO ในเดือน
กุมภาพันธ์ 2556 โดยกฎหมายและประกาศ 90 ฉบับได๎ถูกปรับปรุงเพื่อให๎ได๎
มาตรฐานการปฏิบัติของสากล นอกจากน้ัน สปป. ลาวยังได๎เข๎ารํวมเป็นสมาชิกองค์กร
ความรํวมมือระหวํางประเทศทวิภาคีและพหุภาคีตํางๆ กับอีกหลายๆ ประเทศ 
ปัจจุบันอัตราอากรขาเข๎าเฉลี่ย (MFN applied tariffs) อยูํที่ร๎อยละ 9.7 อากรขาเข๎า
สูงสุด (ไมํรวมสุราและบุหรี่) อยูํท่ีร๎อยละ 40 อากรขาเข๎าสินค๎าเกษตรอยูํที่ร๎อยละ 19 
และอากรขาเข๎าสินค๎าที่ไมํใชํสินค๎าเกษตรอยูํที่ร๎อยละ 8 โดยประเทศไทยถือเป็นคูํค๎า
ที่สําคัญที่สุดของ สปป. ลาว ที่มีมูลคําการค๎าสูงถึงร๎อยละ 65 ตามด๎วยจีนร๎อยละ 11 
และเวียดนามร๎อยละ 6.5  

  โอกาสและความท๎าทายของภาคเอกชนภายหลังการเข๎าสูํ  AEC  
ที่จะเกิดขึ้นแกํ สปป. ลาว 2 ประเด็นหลัก ได๎แกํ  

 1. มีการแขํงขันมากขึ้นในกลุํมประเทศอาเซียน เนื่องจากอากรขาเข๎า
ลดลงเหลือร๎อยละ 0 ทําให๎  สปป. ลาวต๎องปรับตัวพัฒนาภาคการผลิตและ
ภาคอุตสาหกรรมในประเทศให๎เจริญทัดเทียมกับประเทศสมาชิกอื่นๆ  

 2. เกิด Economy of Scale จากการรวมตัวของ 10 ประเทศอาเซียนทํา
ให๎ความสามารถในการแขํงขันของกลุํมประเทศอาเซียนกับประเทศนอกภูมิภาค
แข็งแกรํงข้ึนได๎ 
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การเตรียมความพร้อมของแรงงานภายในประเทศ  
  ปัจจุบัน สปป. ลาวมีประชากรรวมทั้งสิ้นประมาณ 6.2 ล๎านคน ในปี 2553 
มีกําลังแรงงาน 2.7 ล๎านคน โดยมากกวําร๎อยละ 70 เป็นแรงงานในภาคเกษตรกรรม 
โดย สปป. ลาวต๎องการแรงงานในภาคอุตสาหกรรมและภาคการบริการมากขึ้น 
โดยเฉพาะอยํางยิ่งแรงงานฝีมือท่ี สปป. ลาวต๎องการเพิ่มขึ้นถึง 57,000 คนตํอปี 
 การเตรียมการของ สปป. ลาวในการเข๎าสูํ AEC ได๎แกํ การปรับปรุงและ
ออกกฎหมายแรงงานที่ เกี่ยวข๎อง การจัดทําแผนการเคลื่อนย๎ายแรงงาน อาทิ  
การกําหนดทักษะมาตรฐานใน 17 สายงาน (10 งานในด๎านการกํอสร๎าง และ 7 งาน
ในด๎านเครื่องรถยนต์) การเสริมสร๎างทักษะทางเทคนิค อาทิ การตรวจสอบแรงงาน 
สุขภาพและความปลอดภัย กระบวนการฟูองร๎องไกลํเกลี่ย สังคมสงเคราะห์  
การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแรงงาน เป็นต๎น 
 ในอนาคต สปป. ลาวมีเปูาหมายในการเตรียมความพร๎อมของแรงงาน
ภายในประเทศ ดังนี้  

1. สร๎างความรํวมมือกับทุกภาคสํวนท่ีเกี่ยวข๎องในการพัฒนาฝีมือแรงงาน 
2. พัฒนาคุณภาพแรงงานฝีมือให๎เป็นที่ยอมรับของประเทศสมาชิก

อาเซียน 
3. ปรับปรุงระบบการศึกษาและหลักสูตรการศึกษาเพื่อพัฒนาแรงงาน 
4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแรงงานอยํางตํอเนื่อง 
5. รํวมมือกับองค์กรนานาชาติ ได๎แกํ Asian Development Bank และ 

International Labor Organization  
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สรุป 
การศึกษาดูงานของข๎าราชการผู๎มีผลสัมฤทธิ์สูงรุํนที่ 9 ณ สปป. ลาวได๎ให๎

ความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับการพัฒนาของ สปป. ลาวในยุคประชาคมอาเซียน  
ใน 3 ด๎านหลักๆ ได๎แกํ การพัฒนาระบบขนสํงของประเทศ การสํงเสริมการค๎าและ
การลงทุน และการเตรียมความพร๎อมของแรงงานภายในประเทศ ซึ่งประเทศไทย
จําเป็นต๎องรู๎ เขา รู๎ เรา สปป. ลาว ในฐานะประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน 
โดยเฉพาะอยํางยิ่งกํอนการเข๎าสูํการเป็น AEC ภายในปี 2558 เพื่อที่จะได๎รํวมมือ

พัฒนาและเจริญก๎าวหน๎าอยํางได๎ประโยชน์สูงสุดไปพร๎อมๆ กัน    
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ยุทธศาสตร์เปิดประตูสู่ AEC: กรณีศึกษา สปป.ลาว 

นายชาญณรงค์ จางกิตตริัตน ์
เศรษฐกรปฏิบัติการ 

สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง 

 สํานักงานคณะกรรมการข๎าราชการพลเรือน (สํานักงาน ก.พ.) รํวมกับ
สถาบัน AIT ได๎จัดโครงการให๎ข๎าราชการผู๎มีผลสัมฤทธ์ิสูง (HiPPS) รุํนที่ 9 เดินทางไป
ศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ระหวํางวันที่  
26 - 30 พฤศจิกายน 2556 ซึ่งเป็นสํวนหนึ่งของหัวข๎อการเสริมสร๎างประสบการณ์ที่
จําเป็นตํอการปฏิบัติงานในระบบการเปลี่ยนแปลง (Experience – based 
Development) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร๎างความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับยุทธศาสตร์
และมาตรการตํางๆ ที่เกี่ยวกับการเข๎าสูํประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ใน 
พ.ศ. 2558 ของแตํละประเทศสมาชิก และนําความรู๎ดังกลําวมาปรับใช๎กับประเทศ
ไทย และเพื่อพัฒนาสํวนราชการในสํวนที่เกี่ยวข๎องของผู๎เข๎ารํวมโครงการตํอไป โดย
การศึกษาดูงานที่ สปป.ลาว ในครั้งนี้ ผู๎เข๎ารํวมโครงการได๎มีโอกาสเข๎ารํวมการสัมมนา 
รับฟังการบรรยาย ตลอดจนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู๎แทนจากหนํวยงานตําง ๆ 
ใน สปป.ลาว ทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน อาทิเชํน ผู๎แทนจากกระทรวงพาณิชย์ 
กระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย Tapioca Factory – Lao Indochina 
Groupและ Lao Agro Industry 

การจัดต้ังประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 สําหรับการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic 

Community : AEC) ภายในปี 2558 มีวัตถุประสงค์เพื่อให๎อาเซียนมีการเคลื่อนย๎าย
สินค๎า บริการ การลงทุน แรงงานฝีมือ อยํางเสรี และเงินทุนที่เสรีขึ้น โดยในปี 2550 
อาเซียนได๎จัดทําพิมพ์เขียวเพื่อจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Blueprint) 
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เพื่อใช๎เป็นแผนบูรณาการงานด๎านเศรษฐกิจให๎เห็นภาพรวมในการมุํงไปสูํ AEC ซึ่ง
ประกอบด๎วยแผนงานเศรษฐกิจในด๎านตําง ๆ พร๎อมกรอบระยะเวลาที่ชัดเจนในการ
ดําเนินมาตรการตําง ๆ จนบรรลุเปูาหมายในปี 2558 รวมทั้งการให๎ความยืดหยุํน
ตามที่ประเทศสมาชิกได๎ตกลงกันลํวงหน๎าเพื่อสร๎างพันธสัญญาระหวํางประเทศ
สมาชิกอาเซียน ท้ังนี้ ได๎กําหนดยุทธศาสตร์การก๎าวไปสูํประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่
สําคัญไว๎ดังน้ี 

 1. การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน (Single Market and 
Production Base) เป็นยุทธศาสตร์สําคัญของการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
ซึ่งจะทําให๎มี เพิ่มขีดความสามารถในการแขํงขันของอาเซียนให๎สูงขึ้น โดยมี  
5 องค์ประกอบหลัก คือ (1) การเคลื่อนย๎ายสินค๎าเสรี (2) การเคลื่อนย๎ายบริการเสรี  
( 3 )  การ เคลื่ อนย๎ ายการลงทุน เส รี   ( 4 )  การ เคลื่ อนย๎ าย เ งินทุน เส รี ขึ้ น  
(5) การเคลื่อนย๎ายแรงงานฝีมือเสรี 

 2. การเป็นภูมิภาคที่มีความสามารถในการแขํงขัน (Competitive 
Economic Region) ถือเป็นเปูาหมายหนึ่งที่สําคัญของการรวมกลุํมทางเศรษฐกิจ
ของอาเซียน คือ การสร๎างภูมิภาคที่มีความสามารถในการแขํงขันสูง มีความ
เจริญรุํงเรือง และมีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจภูมิภาคที่มีความสามารถในการแขํงขันมี 
6 องค์ประกอบหลัก ได๎แกํ (1) นโยบายการแขํงขัน (2) การคุ๎มครองผู๎บริโภค  
(3) สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา (IPR) (4) การพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน (5) มาตรการ
ด๎านภาษี (6) พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 

 3. การเป็นภูมิภาคที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจท่ีเทําเทียมกัน (Equitable 
Economic Development) มี 2 องค์ประกอบ คือ (1) การพัฒนาวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยํอม (SME) (2) ความริเริ่มในการรวมกลุํมของอาเซียน (Initiatives 
for ASEAN Integration: IAI) มีจุดมุํงหมายเพื่อลดชํองวํางการพัฒนาของแตํละ
ประเทศสมาชิกอาเซียน 
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 4. การเป็นภูมิภาคที่มีการบูรณาการเข๎ากับเศรษฐกิจโลก (Integration 
into the Global Economy)มี 2 มาตรการคือ (1) การจัดทําเขตการค๎าเสรี (FTA) 
และความเป็นหุ๎นสํวนทางเศรษฐกิจอยํางใกล๎ชิด (CEP) กับประเทศนอกอาเซียน และ 
(2) การมีสํวนรํวมในเครือขํายหํวงโซํอุปทานโลก เพื่อให๎ภาคธุรกิจของอาเซียน
สามารถแขํงขันได๎ในตลาดระหวํางประเทศ ทําให๎อาเซียนมีพลวัตรเพิ่มขึ้นและเป็น
ผู๎ผลิตของโลก รวมทั้งทําให๎ตลาดภายในยังคงรักษาความนําดึงดูดการลงทุนจาก
ตํางประเทศ 

ภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันของ สปป.ลาว 
 ภาวะเศรษฐกิจ สปป.ลาวในปี 2555 ขยายตัวร๎อยละ 8.2 เพิ่มขึ้นจาก 

ปี 2554 ที่ขยายตัวร๎อยละ 8.0 ตามการขยายตัวที่แข็งแกรํงของภาคอุตสาหกรรม 
การผลิตไฟฟูาพลังน้ํา การกํอสร๎าง การแปรรูปอาหารและภาคบริการ เป็นสําคัญ 
ทั้งนี้ ทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งภาคการเกษตร ปุาไม๎ การเพิ่มขึ้นของเขื่อนไฟฟูา
พลังนํ้า และทรัพยากรแรํธาตุ ยังคงปัจจัยหลักในการสนับสนุนเศรษฐกิจของประเทศ 
โดยรัฐบาลมีเปูาหมายที่จะใช๎ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติดังกลําว เป็นตัว
ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ผํานการเข๎ามาลงทุนโดยตรงจาก
ตํางประเทศ (FDI) สําหรับอัตราเงินเฟูอเฉลี่ยของ สปป.ลาว ในปี 2555 อยูํที่ร๎อยละ 
4.3 ลดลงจากปีกํอน ซึ่งสูงถึงร๎อยละ 7.6 เนื่องจากราคาอาหาร โดยเฉพาะเนื้อสัตว์
และผักที่ราคายังสูง ตามความต๎องการบริ โภคภายในประเทศที่ เพิ่มสูงขึ้น  
ขณะที่ปริมาณการผลิตในประเทศยังไมํเพียงพอ 
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ความพร้อมของ สปป.ลาว กับการก้าวเข้าสู่ AEC 

 สปป.ลาว เริ่มมีการปฏิรูปเศรษฐกิจแบบเสรี เมื่อปี 2529 โดยใช๎นโยบาย
ที่มุํงเน๎นการสํงเสริมความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับตํางประเทศมากขึ้น และในชํวง 
ปี 2554 - 2558 อยูํในชํวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติฉบับที่ 7 ที่มุํง 
จะลดอัตราความยากจน การบรรลุเปูาหมายการพัฒนาและเตรียมความพร๎อมสําหรับ
การรวมตัวทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการเข๎าสูํ AEC ในปี 2558 โดยตั้งเปูาหมายวําจะ
พาตนเองออกจากบัญชีรายช่ือประเทศที่พัฒนาน๎อยที่สุดให๎ได๎ในปี 2563 ซึ่งเพื่อให๎
บรรลุเปูาหมายก็มีการดําเนินมาตรการตําง ๆ หลายประการ ไมํวําจะเป็นการพัฒนา
ระบบสาธารณูปโภคที่จําเป็นตํอเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการกํอตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
ในหลายเขต สํงผลให๎ต๎องมีการวางระบบสื่อสาร คมนาคมขนสํง ระบบการผลิตไฟฟูา
พลังงานน้ํา ตลอดจนแผนพัฒนาเศรษฐกิจอยํางยั่งยืน 
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 อยํางไรก็ดี แม๎วํา สปป.ลาว จะมีการสํงเสริมการลงทุนจากตํางชาติมา

อยํางตํอเนื่อง แตํนักลงทุนยังประสบกับปัญหาและอุปสรรคบางประการสําหรับ 
การลงทุนใน สปป.ลาว ไมํวําจะเป็น 1) ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานยังไมํเพียงพอ 
เส๎นทางคมนาคมขนสํงภายในประเทศยังใช๎การได๎ไมํดี 2) แรงงานที่มีทักษะและ 
มีมาตรฐานยังเป็นที่ขาดแคลนสําหรับบางอุตสาหกรรม 3) นโยบายของรัฐบาลกลาง 
(นครหลวงเวียงจันทน์) กับนโยบายของแตํละแขวงยังไมํสอดคล๎องกันในทางปฏิบัติ 
และ 4) การเข๎าถึงแหลํงเงินทุนในอัตราที่เหมาะสมของผู๎ประกอบการยังไมํสามารถ
ทําได๎มากนัก หรือไมํสามารถเข๎าถึงแหลํงเงินทุนได๎เลย รวมถึงนวัตกรรมหรือบริการ
ทางการเงินตําง ๆ ยังมีคํอนข๎างจํากัด ซึ่งหนํวยงานภาครัฐที่เกี่ยวข๎องได๎มีมาตรการ
และนโยบายตําง ๆ เพื่อขจัดปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น และเพื่อรองรับการการเข๎า
สูํ AEC ในปี 2558 โดยเฉพาะอยํางยิ่ง นโยบายพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานเพื่อเช่ือมตํอ
ประเทศในแถบภูมิภาคหรือที่เรียกวํานโยบาย “Land Lock to Land Link” ซึ่งถือ
เป็นนโยบายที่เปลี่ยนวิกฤตให๎เป็นโอกาสเนื่องจาก สปป.ลาว ไมํมีพื้นที่ติดทะเล แตํมี
พื้นที่ติดตํอกับหลายประเทศในประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศจีน นอกจากนี้  
ยังมีกํอสร๎างเขตเมืองใหมํที่เกาะดอนจัน (Don Chan Island) ริมแมํน้ําโขงในนคร
หลวงเวียงจันทน์ ซึ่งจะมีสิ่งอํานวยความสะดวกที่มีความทันสมัย และเอื้อประโยชน์

เป้าหมายทางเศรษฐกิจของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ปี 2554-2558
ประเดน็ เป้าหมาย

การขยายตัวทางเศรษฐกิจ (GDP growth) ->> มากกว่าร้อยละ 8
รายได้ต่อหัว ->> 1,700 ดอลลาร์สหรัฐฯ
อัตราเงินเฟ้อ ->> น้อยกว่าร้อยละ 10
รายได้รัฐบาล ->> ร้อยละ 18-19 ของ GDP
ดุลการคลัง ->> ร้อยละ 3-5 ของ GDP
เงินออมของเอกชน ->> ร้อยละ 5 ของ GDP
การลงทุนรวม ->> ร้อยละ 32 ของ GDP
ที่มา: แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ ฉบบัที่ 7 (2554-2558)
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ตํอการค๎าและการลงทุน สํงผลให๎พื้นที่ดังกลําวกลายเป็นพื้นที่เศรษฐกิจที่สําคัญ  
อีกแหํงหนึ่งของนครหลวงเวียงจันทน์ตํอไปในอนาคต 

นัยส าคัญต่อประเทศไทย 
 หากพิจาณาจากนโยบายตําง ๆ ของทางภาครัฐ รวมถึงความรํวมมือของ
ภาคเอกชน จะเห็นได๎วํา สปป.ลาว ถือเป็นประเทศสมาชิกอาเซียนประเทศหนึ่งที่มี
ความตื่นตัวในการที่จะพัฒนาประเทศ เพื่อยกระดับตัวเองออกจากความเป็นประเทศ
ด๎อยพัฒนาและเตรียมความพร๎อมที่จะเข๎าสูํ AEC ในปี 2558 อีกทั้งยังมีแนวทาง
ปฏิบัติที่ชัดเจน ไมํวําจะเป็น การตั้งเปูาหมายทางเศรษฐกิจที่ท๎าทาย การจัดตั้งเขต
เศรษฐกิจในหลายพื้นที่ของประเทศ ตลอดจนการยกนโยบาย land lock to land 
link ขึ้นมาเป็นยุทธศาสตร์หลักในการพัฒนาประเทศ 

 สําหรับประเทศไทย นอกจากจะเป็นปัจจัยบวกที่สํงผลดีตํอการสํงเสริม
การค๎าและการลงทุนในฐานะพันธมิตรการค๎าและการลงทุนลําดับแรก ๆ ของ  
สปป.ลาว ตลอดจนการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานเพื่อให๎เกิดความเช่ือมโยงและเปิด
ประตูตลาดการค๎ากับประเทศตําง ๆ ในแถบภูมิภาค รวมถึงโอกาสในการสร๎างรายได๎
และพัฒนาฝีมือแรงงานไทยกับ สปป.ลาว แล๎ว ในการดําเนินนโยบายและมาตรการ
ตําง ๆ อยํางมีวิสัยทัศน์และมีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนของ สปป.ลาว สามารถเป็น
แบบอยํางที่ดีในการกําหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศของไทยเพื่อรองรับ 
การเข๎าสูํ AEC ในปี 2558 ได๎อยํางมีประสิทธิภาพและหากรวมกับข๎อได๎เปรียบตําง ๆ 
ของประเทศไทย ไมํวําจะเป็น 1) การเป็นฐานการลงทุนและการผลิต โดยเฉพาะ 
อยํางยิ่ง อุตสาหกรรมยานยนต์และอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 2) จุดเดํนเรื่อง 
การทํองเที่ยวและการบริการทางการแพทย์ที่ดีและราคาไมํสูงมาก เมื่อเทียบกับ
ประเทศสมาชิกอื่น เชํน สิงคโปร์3) พื้นที่ตั้งอยูํตรงกลางของประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน ทําให๎ได๎เปรียบในเรื่องการเป็นศูนย์กลางตําง ๆ เชํน การคมนาคมขนสํง 
การค๎า และการลงทุน และ 4) สถาบันการเงินของไทยมีความมั่นคงและคํอนข๎าง
ปลอดภัย ประกอบกับมีนวัตกรรมทางการเงินที่หลากหลาย ตลอดจนแนวโน๎มในการ
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เปิดเสรีภาคการเงินในอนาคต นอกจากน้ียังมีนโยบายการสนับสนุนการลงทุนตํางชาติ 
โดยเฉพาะการลงทุนที่นําไปสูํการพัฒนาเทคโนโลยี การสร๎างนวัตกรรม และ 
การพัฒนาทักษะบุคลากร ที่ได๎รับการสนับสนุนจาก BOI ปัจจัยที่เกื้อหนุนตําง ๆ 
เหลํานี้จะเป็นปัจจัยบวกที่สําคัญตํอการพัฒนาประเทศให๎เข๎าก๎าวเข๎าสูํ AEC ได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพและนําไปสูํการพัฒนาประเทศไทยให๎เติบโตอยํางยั่งยืนในอนาคต  
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วิเคราะห์โอกาสและความเสี่ยงการค้าการลงทุนของไทย        
ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

นายณัฐพล  สุภาดลุย ์
เศรษฐกรปฏิบัติการ 

สํานักงานเศรฐกิจการคลัง 

ที่มา เหตุผลและขอบเขตการศึกษา 
 ภายใต๎โครงการข๎าราชการผู๎มีผลสัมฤทธิ์สูง รุํนที่ 9 (HiPPS #9) 

สํานักงานคณะกรรมการข๎าราชการพลเรือน (สํานักงาน ก.พ.) ได๎จัดการศึกษาดูงาน
ในประเทศอาเซียน 3 ประเทศ คือ กัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
(สปป. ลาว) และเวียดนาม ซึ่งแบํงกลุํมเพื่อเดินทางเข๎าไปดูงาน 3 กลุํมตามประเทศ
ดังกลําว เพื่อสร๎างและพัฒนาองค์ความรู๎ในความสัมพันธ์ตํางๆ ทั้งทางด๎านการค๎า 
การลงทุน กฎระเบียบ บุคลากร ระหวํางประเทศไทย และประเทศอาเซียนทั้ง  
3 ประเทศข๎างต๎น และมีวัตถุประสงค์เพื่อตอบรับการเข๎าสูํประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน โดยสํานักงาน ก.พ. ได๎กําหนดตัวช้ีองค์ความรู๎จากการเดินทางไปศึกษางาน
ในประเทศอาเซียนข๎างต๎น โดยให๎แตํละบุคคลนําสํงรายงานศึกษาตามประเทศท่ีตนได๎
ไปเยือน ทั้งนี้ผู๎นําสํงรายงานฉบับนี้ได๎เข๎ารํวมกิจกรรมการศึกษาดูงานที่สํานักงาน 
ก.พ. ได๎รํ วมกับสถาบัน AIT เดินทางได๎  สปป. ลาว ระหวํางวันที่  26 – 30 
พฤศจิกายน 2556 ดังนั้นงานศึกษาในครั้งนี้จะกลําวเฉพาะในบริบทของ สสป. ลาว 
เทํานั้น 

หน่วยงานอ้างอิงจากการไปศึกษาดูงานใน สปป. ลาว 
จากการเข๎ารํวมกิจกรรมดังกลําว ผู๎เข๎ารํวมได๎รํวมการประชุมสัมมนา  

การเสวนาในกลุํมยํอย การประชุมเชิงปฏิบัติการ และการลงพื้นที่ศึกษาดูงาน 
กับหนํวยงานภาครัฐในมิติของการดําเนินการ และบริหารจัดการ โดยหนํวยงาน  
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ที่สําคัญคือกระทรวงเศรษฐกิจ (อุตสาหกรรม พาณิชย์) กระทรวงทางด๎านโครงสร๎าง
พื้นฐานและปัจจัยการผลิต  (คมนาคม แรงงาน) และกระทรวงการบริหารจัดการ 

(มหาดไทย ทรัพยากรบุคคล) นอกจากน้ี ยังได๎มีโอกาสเข๎าไปศึกษาดูงานในภาคเอกชน
โดยเข๎าไปเยือนผู๎ผลิตผลิตผลทางการเกษตรที่สําคัญของ  สปป. ลาว Tapioca 
Factory – Lao Indochina Group Public Company และ Lao Agro Industry 
Co.,Ltd 

สปป. ลาว ในบริบทการค้าระหว่างประเทศ 
สปป. ลาว มีระบบการปกครองแบบสังคมนิยมประชาธิปไตย ซึ่งช้ีนําโดย

พรรคประชาชนปฎิวัติลาว หากกลําวในบริบทเศรษฐกิจการเมือง (Political 
Economy) พบวําหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ใน พ.ศ. 2518 ลาวได๎
เริ่มดําเนินนโยบายเสรีนิยมทางการค๎า ซึ่งเป็นการเริ่มเปิดประตูสูํการค๎าโลกของ 
สปป. ลาว หลังจากนั้น สปป. ลาวได๎เริ่มสํงเสริมการค๎าเสรีโดยนําเสนอแผนพัฒนา
เศรษฐกิจแหํงชาติฉบับที่ 3 และ 4 (ปี 2534 – 2543) ที่เน๎นระบบการค๎าแบบเสรี
โดยเฉพาะ ทําให๎การค๎าระหวํางประเทศพัฒนาขึ้นมาเป็นลําดับ  นอกจากนี้  
สปป. ลาว ยังเป็นประเทศลําสุดใน ASEAN ที่จะเข๎ารํวมเป็นสมาชิก WTO อยํางเป็น
ทางการในวันท่ี 2 กุมภาพันธ์ 2556 ซึ่งเป็นก๎าวที่สําคัญให๎ สปป. ลาว  ปรับนโยบาย
การค๎าการลงทุนให๎สอบรับกับกฎเกณฑ์ กฎระเบียบการค๎าการลงทุนในตลาดโลก
ภายใต๎การกฎปฏิบัติที่เทําเทียมกันของ WTO ซึ่งเป็นสํวนสําคัญในการดึงดูดนักลงทุน
ตํางชาติ และเติมเต็มความพร๎อมการเข๎าสูํประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของ สปป. ลาว
ในอนาคตอีกด๎วย  

หากพิจารณาทิศทางของสถิติการค๎าและการลงทุน พบวํา สปป. ลาว  
มีการค๎ารวม (มูลคําการนําเข๎าและสํงออก) เติบโตจาก 977,409 พันเหรียญสหรัฐ  
ในปี 2544 เป็น 8,132,599 พันเหรียญสหรัฐในปี 2555 หรือเติบโตเฉลี่ยปีละ ร๎อยละ
20 ในสํวนการลงทุนจากตํางประเทศเติบโตจาก 24,000 พันเหรียญสหรัฐ ในปี 2544 
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เติบโตเป็น 333,000 พันล๎านบาท ซึ่งเติบโตเฉลี่ยร๎อยละ 77 ตํอปี ทั้งนี้อาจกลําวได๎วํา
การค๎าการลงทุนของ สปป. ลาว มีแนวโน๎มที่จะเติบโตอยํางก๎าวกระโดด 

ตารางที ่1: มูลค่าการค้ารวมของ สปป. ลาว ปี 2544 – 2555 (พันเหรียญสหรัฐ) 

 
ที่มา: Unctad 

ตารางที่ 2: มูลค่าการลงทุนจากต่างประเทศของ สปป. ลาว ปี 2544 – 2553 
(พันเหรียญสหรัฐ) 

 
ที่มา: Unctad 

โอกาสการค้าการลงทุนใน สปป. ลาว 
แม๎ สปป. ลาว จะเป็นประเทศขนาดเล็กมีขนาดเศรษฐกิจเพียง 9.2 

พันล๎านเหรียญสหรัฐ (CIA) แตํมีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่สูงมากราวร๎อยละ 
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8 ตํอปี (CIA) สะท๎อนถึงกําลังซื้อท่ีเพิ่มสูงขึ้นอยํางตํอเนื่อง นอกจากนี้ สปป. ลาว เป็น
ประเทศที่มีสังคม วัฒนธรรม ใกล๎เคียงกับประเทศไทยมาก สามารถใช๎ภาษาไทย
สื่อสารแทนภาษาลาวได๎ รวมทั้งมีรสนิยมที่ใกล๎เคียงกัน ดังนั้นสินค๎าไทยจึงเข๎า 
ไปสูํตลาด สปป. ลาวได๎งําย  

ทางด๎านกายภาพ สปป. ลาว มีลักษณะเป็น Land-Link มีเส๎นทาง
เช่ือมตํอระหวํางพมํา-ไทย- สปป. ลาว-เวียดนาม ทําให๎ สปป. ลาวเป็นสะพานเช่ือม
อินโดจีน นอกจากน้ี สปป. ลาว ยังอยูํใต๎ประเทศจีนในมณฑลยูนาน ทําให๎ สปป. ลาว 
เป็นประเทศท่ีมีศักยภาพท้ังการค๎า และการลงทุนสร๎างศูนย์ขนถํายและกระจายสินค๎า
ไปสูํ อินโดจีน และประเทศจีน 

ในสํวนโอกาสการลงทุน สปป. ลาว มีความกระตือรือร๎นในการเรํงพัฒนา
ประเทศให๎ทัดเทียมกับสมาชิกประเทศอื่นๆ โดยปรับเปลี่ยนกฎระเบียบการลงทุนให๎มี
ความยืดหยุํนมากขึ้น รวมทั้ง สปป.ลาว ได๎มีข๎อผูกพันตามกรอบความตกลงตํางๆ ของ
อาเซียน ในสํวนความตกลงวําด๎วยเขตการลงทุนอาเซียน (ASEAN Investment Area 
: AIA) อีกด๎วย ท้ังนี้รูปแบบท่ีนักลงทุนตํางชาติสามารถเข๎ามาลงทุนใน สปป.ลาว ได๎มี 
2 รูปแบบหลักๆ คือ (1) การรํวมลงทุนระหวํางนักลงทุนตํางชาติและนักลงทุนลาว 
(Joint Venture) และ (2) การลงทุนของตํางประเทศ 100% (Wholly Foreign – 
owned Enterprise)  

ความเสี่ยงการค้าการลงทุนใน สปป. ลาว  
ประเด็นความเสี่ยงทางการค๎าใน สปป. ลาว คือ การแขํงขันระหวํางพํอค๎า

ตํางชาติและพํอค๎าไทยที่สูงขึ้น อาจทําให๎สัดสํวนทางการตลาดตํอประเทศคูํแขํง เชํน 
เวียดนาม สิงค์โปร์ ที่เจาะตลาดโดยการนําสินค๎าเข๎าไปขายตรง ซึ่งตํางกับประเทศ
ไทยที่เน๎นขายชายแดนมากกวํา นอกจากนี้ สิ้นค๎าไทยเองมีการปรับราคาสูงขึ้นตาม
แรงกดดันจากปัจจัยการผลิตทั้งแรงงาน ราคาน้ํามัน ดังนั้นสินค๎าไทยในระดับลํางอาจ
ไมํสามารถแขํงขันราคาได๎กับสินค๎าท่ีมาจากประเทศจีนและเวียดนามที่มีราคาถูกกวํา 
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ยิ่งไปกวํานั้น สินค๎าไทยยังถูกปลอมแปลงและลอกเลียนแบบจากประเทศคูํแขํง  
โดยสินค๎าท่ีปลอมแปลงมีคุณภาพที่ต่ํา ทําให๎สินค๎าไทยเสียชื่อเสียงได๎ 

ปัญหาอุปสรรค์หลักของการลงทุนใน สปป. ลาว คือ กฎเกณฑ์ และ
ระเบียบในการลงทุน ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอยูํตลอด อยํางไรก็ตาม หลังจาก  
สปป. ลาว เข๎ารํวม WTO แล๎ว ประเด็นดังกลําวอาจลดความสําคัญลงไป นอกจากนี้
ตัวบทกฎหมายของ สปป. ลาว มีความเป็นเอกลักษณ์เนื่องจากมีการผูกโยงกับ
ประเพณี วัฒนธรรมอยูํ ดังนั้นนักลงทุนควรทําการศึกษากํอนที่จะเข๎ามาประกอบ
กิจการ การลงทุนใน สปป. ลาว  

นอกจากประ เด็ น ใน เ ชิ งกฎ เกณฑ์  แล ะกฎหมาย  สปป .  ล า ว  
ยังมีปัญหาในระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่ไมํเพียงพอตํอการใช๎ในประเทศ  
ทั้งประปา การสื่อสาร โทรคมนาคมตํางๆ ระบบโครงสร๎างพื้นฐานไมํทั่วถึง และสภาพ
เส๎นทางการคมนาคมขนสํงภายในประเทศยังไมํดี ทําให๎การขนสํงสินค๎าลําช๎า  
และสินค๎าอาจได๎รับความเสียหาย หากกลําวถึงปัจจัยการผลิตในเชิงแรงงาน แรงงาน 
ใน สปป. ลาว ยังมีคุณภาพต่ํา และมักลาหยุดพร๎อมกันในชํวงเทศกาลสํงผลกระทบ
ตํอสายการผลิต 

สรุป 
จากประสบการณ์ที่ได๎ไปเยือน สปป.ลาว ภายใต๎โครงการข๎าราชการ 

ผู๎มีผลสัมฤทธิ์สูง รุํนที่ 9 (HiPPS #9) สํานักงาน ก.พ. สปป. ลาว เป็นประเทศที่มี 
การเตรียมพร๎อมในการเปิดเสรีการค๎าการลงทุน รวมถึงมีลักษณะทางกายภาพที่เป็น
ประตูสูํอินโดจีน และประเทศจีน ซึ่งเสริมสร๎างโอกาสการค๎าการลงทุน นอกจากนี้ 
สปป. ลาว และไทย ยังมีสังคม วัฒนธรรม ใกล๎เคียงกัน ทําให๎สินค๎าไทยสามารถเจาะ
ตลาด สปป.ลาวได๎งําย อยํางไรก็ตาม สปป. ลาว ยังมีประเด็นในเชิงกฎเกณฑ์ และ
กฎหมาย รวมทั้งยังมีระบบสาธารณูปโภค และโครงสร๎างพื้นฐานที่จํากัด ทําให๎ต๎นทุน
ตํอหนํวยในการดําเนินงานสูง 
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อยํางไรก็ดี การศึกษาในครั้งนี้สะท๎อนให๎เห็นวํา สปป. ลาว เป็นตลาดที่มี
โอกาสในการค๎าการลงทุน โดยเฉพาะธุรกิจไทย แม๎จะมีความเสี่ยงในการดําเนินการ

อยูํบ๎าง    
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รายงานการศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
26 – 30 พฤศจิกายน 2556 

นายคณติพงษ์  บัณฑิตเสาวภาคย ์
วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ 

กรมการขนสํงทางบก 

ข้อมูลที่ได้รับจากการศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ประชุม/สัมมนา 

1.  วัตถุประสงค์การศึกษาดูงาน 
เพื่อเยี่ยมชมและเปลี่ยนความรู๎ทัศนคติของหนํวยงานตํางๆ รวมถึงเพื่อศึกษา

สภาพข๎อเท็จจริง และเรียนรู๎ประเด็นปัญหา ตลอดจนความต๎องการทางด๎านตํางๆ  
ของประเทศลาว จากประสบการณ์จริง อันเป็นโอกาสในการแสวงหาความรํวมมือ และ
เรํงรัดความคืบหน๎าการดําเนินงานภายใต๎กรอบอาเซียนให๎เป็นรูปธรรม และเป็นไปอยําง 
บูรณาการ 

2.  สรุปข้อมูลเบ้ืองต้น จากการศึกษาดูงาน  
 2.1 สภาพทั่วไป: ประเทศลาวมีประชากรประมาณ 6.5 ล๎านคน สินค๎า
สํงออกหลัก 3 ลําดับแรก คือ สิ่งทอปุาไม๎และผลผลิตจากธรรมชาติ , และไฟฟูา ไทยนั้น
เป็นประเทศคูํค๎าที่สําคัญของ สปป.ลาว โดยในปี พ.ศ. 2554 ไทยมีสัดสํวนการค๎าถึงร๎อย
ละ 64.9 ของมูลคําการค๎าทั้งหมดของ สปป.ลาว1  

โครงสร๎างการผลิตที่สําคัญของ สปป. ลาว ได๎เปลี่ยนจากภาคการเกษตร 
ไปสูํสาขาบริการ ดังจะเห็นได๎จากในสาขาการเกษตรมีมูลคําคิดเป็นร๎อยละ 27.8 ในปี 
พ.ศ.2554 ขณะที่บริการมีมูลคําร๎อยละ 37.4 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ 
ในภาพรวม (GDP) 2 โดยปัจจุบันนั้น การติดตํอด๎านเศรษฐกิจ ค๎าขาย การทํองเที่ยวฯ 

                                                           
1 IMF (DoTS) 
2 https://www.cia.gov 
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ระหวํางไทย-ลาว จะใช๎การติดตํอทางถนนผํานสะพานเช่ือมระหวํางประเทศ ซึ่งปัจจุบันมี
ทั้งหมด 4 แหํง โดยสะพานมิตรภาพไทย-ลาวระหวําง หนองคาย-เวียงจันทน์ เป็นจุดที่มี
การการติดตํอด๎านเศรษฐกิจ ค๎าขาย และการทํองเที่ยวสูงท่ีสุด 3  
 2.2 การเตรียมความพร้อมของ สปป .ลาว เข้าสู่การเป็นประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC): เพื่อสนับสนุนและสํงเสริมการลงทุนระหวํางประเทศ สปป. 
ลาวได๎มีการเรํงรัดการลดอัตราภาษี (Tariff reduction) ลงเหลือ 0 เปอร์เซ็นต์ โดย
ปัจจุบันทําสําเร็จแล๎ว 79 เปอร์เซ็นต์ของผลิตภัณฑ์ทั้งหมด  

รัฐบาล สปป.ลาวได๎กําหนดยุทธศาสตร์ แผนการเพื่อเตรียมความพร๎อมได๎แกํ 
การเผยแพรํ เช่ือมโยงเศรษฐกิจให๎กว๎างขวางโดยการให๎ประชาชนและภาคธุรกิจมีสํวน
รํวม และรับทราบถึงแนวทางตํางๆ  การปรับปรุงการประสานงานระหวําง รัฐ- รัฐ และ 
รัฐ-ประชาชน ให๎มีความเข๎มแข็ง การพัฒนาและสํงเสริมสินค๎าท่ีขายดีและมีศักยภาพทาง
การค๎า การปรับปรุงข๎อกฎหมายและระเบียบตํางๆ และการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
ให๎มีความเข๎มแข็ง อยํางไรก็ตามปัจจัยที่ยังคงเป็นอุปสรรคที่สําคัญนั้นได๎แกํ ความรู๎ 
ความเช่ียวชาญทางด๎านวิชาการ เทคนิค และเทคโนโลยี , ข๎อจํากัดด๎านงบประมาณ 
ระบบการจัดการด๎านโลจิสติกส์, ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงระบบการจัดการ
ตํางๆที่มีประสิทธิภาพ ในการอํานวยความสะดวกด๎านเศรษฐกิจ 
 2.3 ระบบการพัฒนาข้าราชการ: แม๎วําสัดสํวนของข๎าราชการเทียบกับ
จํานวนประชากรของ สปป. ลาว จะมีเพียง 2 เปอร์เซ็นต์ สปป. ลาว นั้นได๎ให๎
ความสําคัญตํอระบบการคัดสรรข๎าราชการ พัฒนาข๎าราชการ ระบบการบริหาร 
โดยมีการจัดทําแผนการคัดกรอง การฝึกอบรมพัฒนาข๎าราชการอยํางชัดเจนทั้งในด๎าน
ความรู๎ ทักษะ ศีลธรรม ความรับผิดชอบ พฤติกรรมการใฝุรู๎และพัฒนาตนเองให๎ก๎าวทัน
กับยุคสมัย วิสัยทัศน์ การตัดสินใจและความสามารถในการเป็นผู๎นํา การพัฒนาทักษะ
ด๎านภาษาอังกฤษ รวมถึงการโปรโมตหรือให๎รางวัลแกํข๎าราชการ นอกจากนี้ยังมีนโยบาย 

                                                           
3 สํานักงานคณะกรรมการการสํงเสริมการลงทุน, 2552  
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การสํงเสริมสิทธิสตรีให๎ทัดเทียม เชํนการแก๎ไขระเบียบการกําหนดอายุเกษียรราชการ
ของสตรี และโอกาสในการเป็นข้ึนสูํตําแหนํงข๎าราชการระดับสูงของสตรี 
 2.4 อุตสาหกรรมการผลิตสินค้า: จากการที่ได๎ไปศึกษาดูงาน ณ โรงงานผลิต
อาหารกระป๋องนั้น ตัวโรงงานยังไมํมีการนําเทคโนโลยีขั้นสูง เชํน robots หรือเครื่องจักร
ความเร็วสูงเข๎ามาชํวยในการผลิต โดยสํวนใหญํยังเป็นการใช๎คนและวิธีการพื้นบ๎าน 
ในการดําเนินการผลิต ซึ่งตํางจากการผลิตอาหารกระป๋องหรือสินค๎าอื่นๆ ในประเทศไทย 
ที่พยายามนําเทคโนโลยีใหมํๆ มาชํวยในการผลิต ในจุดนี้สะท๎อนให๎ เห็นถึงจุด 
ที่ยังสามารถสํงเสริมให๎โรงงานผลิตสินค๎าตํางๆ ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาวให๎มีศักยภาพสูงข้ึนได๎ และเพื่อสํงเสริมให๎อุตสาหกรรมการผลิตสินค๎าเป็นไปตามแนว
ทางการผลิตที่สอดคล๎องกับมาตรฐานสากลเชํน มาตรฐาน ISO, IEC, GMP, HACCP 
ฯลฯ นั้น ประเทศไทยควรสํงเสริมและมีความรํวมมือด๎านวิชาการให๎สูงขึ้น เพื่อให๎สินค๎า 
ที่ผลิตและสํงออกระหวํางประเทศมีมาตรฐานเดียวกัน สํงผลตํอการค๎าขายที่ทัดเทียม
และคุณภาพชีวิตที่ดีของผู๎บริโภค  
 2.5 การพัฒนาด้านเทคโนโลยี: แม๎วํา สปป. ลาว ยังถือวําเป็นประเทศที่ยัง
ไมํมีการใช๎หรือพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูงมากนัก อยํางไรก็ตาม สปป. ลาว ได๎มีแผนการ
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอยํางตํอเนื่อง ตัวอยํางของการพัฒนาในด๎านนี้เชํน  
ได๎มีการนํา concept ของการนําพลังงานกลับมาใช๎ใหมํ โดยใช๎หลักการทางชีวภาพเพื่อ
ผลิต BIO Gas จากของเสียที่ได๎จากการผลิตในโรงงาน เชํนกากมันสําปะหลังที่ไมํใช๎แล๎ว
ถูกนํามาหมัก โดยควบคุมปัจจัยด๎านอุณหภูมิ ความช้ืน อัตราการไหลเวียนของของเสีย 
ฯลฯ เพื่อให๎ได๎อัตราการผลิต Bio Gas อยํางมีประสิทธิผลสูงสุด รวมถึงการศึกษาและ
พัฒนาเทคนิคการบําบัดสิ่งปฏิกูลที่เกิดขึ้นภายหลังขั้นตอนการหมัก ซึ่งพลังงานที่ได๎นี้  
จะถูกใช๎ประโยชน์โดยการแปลงเป็นพลังงานไฟฟูาหรือพลังงานความร๎อนที่ได๎จากการ
สันดาป โดยข๎อดีก็คือ เป็นปัจจัยที่สําคัญในการลดต๎นทุนการผลิต มีมลพิษทางด๎าน 
ไฮโดรซัลเฟอร์ และการปลํอยก๏าซเรือนกระจก (Green house  emission) น๎อยกวํา
เมื่อเทียบกับ LPG หรือ CNG รวมถึงสํงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจในชุมชน จึงเป็น
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ตัวอยํางที่ดีในแงํมุมการพัฒนาและนําเทคโลโลยีมาปรับใช๎ให๎เข๎ากับเหตุการณ ์และสถาน
การตํางๆ ตามความเหมาะสมกับพื้นที่ และสภาพชีวิตความเป็นอยูํ รวมถึงกระตุ๎น 
ให๎ประชาชน นักลงทุน และผู๎ประกอบการเห็นถึงความสําคัญของการคิด พัฒนาและ
ปรับใช๎เทคโนโลยีให๎เกิดประโยชน์ตํอชีวิต องค์กร จนถึงระดับประเทศ  

2.6 ด้านการคมนาคม-ขนส่งระหว่างไทย กับ สปป. ลาว: เนื่องด๎วยไทย
และสปป.ลาว มีพรมแดนที่ติดกัน ซึ่งหากพิจารณาจากเขตดินแดนของประเทศไทยนั้น
ได๎แกํ บริเวณของจังหวัด หนองคาย มุกดาหาร อุบลราชธานี นครพนม เลย นําน พะเยา 
อุตรดิตถ์ เชียงราย พิษณุโลก และอํานาจเจริญ อยํางไรก็ตาม เศรษฐกิจการขนสํงของ  
สปป.ลาว เป็นการขนสํงทางถนนเป็นหลัก โดยคิดเป็นร๎อยละ 98 ของปริมาณการขนสํง
ผู๎โดยสาร และร๎อยละ 86 ของปริมาณการขนสํงสินค๎าทั้งหมด4 

การเปิดการค๎าเสรี AEC นั้น สํงผลให๎การค๎าชายแดน การค๎าผํานแดนและ
การทํองเที่ยว มีแนวโน๎มสูงขึ้น ดังนั้นทําให๎มีความต๎องการด๎านการบริการด๎านโลจิสติกส์
เพิ่มสูงขึ้นด๎วย เนื่องจากโอกาสที่นําสนใจสําหรับผู๎ประกอบการ คือ การลงทุนเพื่อรองรับ
การขนสํงสินค๎าที่จะได๎ประโยชน์จากอัตราภาษีที่ลดต่ําลง  

3. ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะด้านโลจสิติกส ์

3.1 ปัญหา อุปสรรค  
แม๎วํา สปป. ลาวจะมีทรัพยากรทางธรรมชาติที่ยังคงอุดมสมบูรณ์ มีอาณา

เขตติดตํอกับไทยในหลายพื้นที่ ซึ่งเป็นจุดแข็งที่สําคัญในการเช่ือมโยงทางเศรษฐกิจ 
อยํางไรก็ตามปัญหาและอุปสรรค ที่มีผลตํอการพัฒนาด๎านโลจิสติกส์ ท่ีสําคัญคือ 

1) ด๎านแรงงาน: การขาดแคลนแรงงาน โดยเฉพาะอยํางยิ่งพนักงานขับ
รถบรรทุก ดังนั้นจึงต๎องมีการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เชํน จัดฝึกอบรมพนักงาน 

                                                           
4 คูํมือประกอบธุรกิจขนสํงสนิค๎าทางถนนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 1-7 
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ขับรถบรรทุก อบรมเรื่องปูายจราจรสากล การสอบใบอนุญาตขับรถบรรทุกระหวําง
ประเทศ5 

2) ด๎านกฎระเบียบรวมถึงขั้นตอนการออกกฎหมาย เชํน กฎระเบียบ 
ในการกําหนดน้ําหนักที่บรรทุกสําหรับรถบรรทุกในแตํละประเภท ระหวําง  
2 ประเทศ มีความแตกตํางกัน ดังนั้น การหารือ การสร๎างกรอบความตกลงที่ชัดเจน
โดยมีพื้นฐานจากการพิจารณาผลได๎ผลเสียของทั้ง 2 ประเทศมีความจําเป็นอยํางมาก 
นอกจากนี้ ฐานอํานาจของกฎหมายและขั้นตอนการออกกฎหมายที่แตกตํางกัน  
อาจเป็นอุปสรรคที่สําคัญในการดําเนินการ ดังนั้นทั้งภาครัฐและเอกชนควรเรํง
ปรับปรุงกฎระเบียบตลอดจนวิธีการคิดและปฏิบัติ ให๎มีความสอดคล๎องกัน เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพ อํานวยความสะดวก และลดปัญหาที่เกิดขั้นในการขนสํงสินค๎าข๎ามแดนและ
ผํานแดนในปัจจุบัน 

3) การพัฒนาถนนนั้นยังเป็นอุปสรรคที่สําคัญเนื่องจากข๎อจํากัดด๎าน
งบประมาณ และการวางแผนพื้นที่เศรษฐกิจ ซึ่งปัจจุบันยังไมํครอบคลุมถึงทุกพื้นที่ 
ที่สามารถเป็นจุดที่มีศักยภาพในการขนสํงหรือการทํองเที่ยว รวมถึงจุดขนสํงยํ อย
ตํางๆ ตลอดจนการขนสํงสินค๎าและผู๎โดยสารทั้งกรณีข๎ามแดนและผํานแดนไปยัง
ประเทศท่ีสาม 

4) ระบบการตรวจสอบสินค๎าดํานศุลกากร: แม๎วําได๎มีการนําเอาระบบ 
การตรวจแบบ Single Window Inspection และSingle Stop เพื่อตรวจสินค๎าเพียง
ครั้งเดียว การลดขั้นตอนการตรวจสินค๎า และการประสานงานด๎านเวลาปฏิบัติงาน  
ณ จุดผํานแดนมุกดาหาร-สะหวันนะเขต และแดนสะหวัน-ลาวบาว อยํางไรก็ตามควร
ขยายระบบนี้ให๎ครอบคลุมจุดผํานแดนอื่นๆ เพื่อตอบสนองความต๎องการขนสํงสินค๎า
ของผู๎ประกอบการ ตลอดจนควรพัฒนาการนําเทคโนโลยีและวิธีการจัดการที่ดีมาใช๎
ให๎มากข้ึน เพื่อเป็นการอํานวยควยสะดวกและลดเวลาที่สูญเสียไป ณ จุดผํานแดน 

                                                           
5 โครงการพัฒนาศักยภาพผู๎ประกอบการขนสํงสินค๎าเชิงรุกเพื่อรองรับการเปิดการค๎าเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
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5) ขาดแคลน technical Services: เพื่อให๎การขนสํงระหวํางประเทศ
เป็นไปอยํางมีมาตรฐานที่เทําเทียมนั้น มาตรฐานของผู๎ขับรถและตัวรถจึงเป็นสิ่ง 
ที่จําเป็น ดังนั้นเพื่อเป็นการตรวจสอบและทดสอบระดับหรือความสามารถในการ
รักษามาตรฐานที่ดีและถูกต๎องนั้น หนํวยงานตรวจทดสอบ (technical services) จึง
จําเป็นและต๎องได๎รับการสํงเสริมและพัฒนาอยํางตํอเนื่อง ซึ่งปัจจุบันนั้น หนํวยงาน
ตรวจทดสอบนี้ยังมีจํานวนน๎อยและไมํครอบคลุมทุกมาตรฐานที่มีการกําหนดด๎านตัว
รถที่ใช๎ในการขนสํงเฉพาะด๎าน เชํนการตรวจทดสอบรถที่ใช๎ในการขนสํงสินค๎า
อันตราย 

3.2 การพัฒนาด้านผู้ประกอบการธุรกิจ: เพื่อตอบสนองและรองรับ
ความต๎องการบริการด๎านโลจิสติกส์และโซํอุปทานของสินค๎าและการทํองเที่ยวที่เพิ่ม
สูงขึ้น ผู๎ประกอบการขนสํงหรือผู๎นําเข๎า-สํงออกควรมีการเตรียมความพร๎อมทางธุรกิจ 
เชํนการศึกษาโอกาสและอุปสรรคทางการค๎าและการขนสํง การศึกษากฎหมายและ
ระเบียบที่เกี่ยวข๎องกับการขนสํงตํางๆ ทั้งในด๎าน ตัวรถ ผู๎ขับรถ มาตรการการยกขน
และถํายเทสินค๎า กฎหมายจราจร การจัดการคลังสินค๎ารํวมกัน รวมถึ งกฎหมาย 
ที่เกี่ยวข๎องกับศุลกากร  

นอกจากนี้ควรมีการทําธุรกิจแบบพันธมิตร ในรูปแบบของ  Joint 
Venture ซึ่งเป็นประโยชน์และมีความเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจ ระหวํางไทย
และสปป.ลาว เนื่องจากคนไทยกับลาวมีความใกล๎ชิดกันทางภาษาและวัฒนธรรม  
ซึ่งจะสํงผลให๎การดําเนินธุรกิจการขนสํงทําได๎งําย สามารถลดต๎นทุนในการขนสํง
สินค๎าและลดการวิ่งรถเที่ยวเปลําซึ่งเป็นปัจจัยท่ีสําคัญในการลดต๎นทุนการขนสํง 

3.3 การสนับสนุน ส่งเสริมของรัฐบาล: รัฐบาลทั้ง 2 ประเทศ รํวมกับ
ผู๎ประกอบการขนสํงที่มีศักยภาพ ควรกําหนดนโยบาย สนับสนุน สํงเสริม 
ในการพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกในการขนสํงสินค๎าทางถนนของ สปป.ลาว ได๎แกํ 
จุดพักรถ สถานีน้ํามัน อูํซํอมรถ คลังสินค๎า สถานีเปลี่ยนถํายสินค๎า และระบบ 
การจัดการตํางๆ ซึ่งถือได๎วํายังมีสภาพต่ํากวํามาตรฐาน เมื่อเทียบกับสิ่งอํานวย 
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ความสะดวกในไทย อีกทั้งยังขาดอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย สิ่งอํานวย 
ความสะดวกดังกลําว จะเป็นการเพิ่มศักยภาพทางการขนสํง ซึ่งจะสะท๎อนไปถึง 
การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจระหวํางประเทศ 

รวมถึงการให๎ความชํวยเหลือลาวในด๎านการพัฒนาตํางๆ อาทิ การเสนอ
ผู๎เ ช่ียวชาญเข๎าไปรํวมพัฒนาและวางแผนเฉพาะด๎าน การเตรียมหลั กสูตรและ 
จัดฝึกอบรมแบผสมผสาน การให๎ความชํวยเหลือเชิงรุก โดยจัดทําโครงการตํางๆ 
ที่สอดคล๎องกับความต๎องการของลาว การวางแผนรํวมกันอยํางบูรณาการ เพื่อเพิ่ม
โอกาสสร๎างความผูกพันทางการค๎า ซึ่งเป็นประโยชน์ตํางตอบแทนซึ่งกันและกัน 
ในระยะยาว 

4. การน าความรู้และประสบการณ์การศึกษาดูงานมาปรับใช้ในองค์กร 
จากาการศึกษาดูงานครั้งนี้ ได๎ทําให๎เข๎าใจถึงแนวความคิด ระบบทาง

เศรษฐกิจ การคมนาคม การพัฒนาข๎าราชการ ระดับความสามารถด๎านเทคโนโลยีฯ 
จึงทําให๎สามารถนํามาวิเคราะห์เพื่อนําสํวนที่สามารถเป็นประโยชน์มาพัฒนาตนเอง
และองค์กรเชํน การพยายามคิดพัฒนาระบบการทํางาน การวางแผนพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร ซึ่งเป็นประโยชน์ในการวางแผนงานกําลังคนและความรู๎ที่จําเป็นเพื่อใช๎ 
ในการพัฒนางาน 

การสํงเสริมการใช๎เทคโนโลยีชีวภาพของ สปป.ลาวนั้นก็เป็นอีกตัวอยําง 
ที่ดีในการคิดปรับปรุงพัฒนาโดยใช๎เทคโนโลยีที่เหมาะสม มาปรับใช๎ในพัฒนาเพื่อ 
การลดใช๎พลังงานและสํงเสริมการริเริ่มสร๎างสรรค์ในการประยุกต์ใช๎ความรู๎ทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช๎ให๎เกิดประโยชน์จริง  

ข๎อจํากัดด๎านการขนสํงและแนวทางที่เป็นไปได๎ที่ได๎เรียนรู๎จากการศึกษา 
ดูงานยังเป็นประโยชน์มากในการเรํงแก๎ไขกฎระเบียบตํางๆ เพื่อปูองกันปัญหาใน 
การขนสํงสินค๎าผํานแดนและข๎ามแดน รวมถึงการเรํงเตรียมความพร๎อมพนักงานขับ
รถบรรทุกเพื่อให๎เข๎าใจกฎระเบียบตํางๆที่เกี่ยวข๎องและความเพิ่มเข๎าใจทางด๎านภาษา
ขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมตํอไป 
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5.  อื่นๆ  
แม๎วําประเทศไทยและ สปป. ลาวจะเปรียบเสมือนบ๎านพี่เมืองน๎อง โดยมี

ภาษาที่คล๎ายคลึงกัน ปัจจัยที่ยังคงมีความสําคัญและไมํควรถูกมองข๎ามคือ การเรียนรู๎
ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ท้ังในด๎านการใช๎ชีวิต และการทํางาน นโยบายการกําหนด
สินค๎าท่ียังคงเป็นอุตสาหกรรมปกปูอง การพัฒนาความสัมพันธ์ทั้งระหวํางองค์กรและ
บุคคล รวมถึงการไมํดูถูกและการยอมรับทางความคิด บนพ้ืนฐานของความเสมอภาค 

ซึ่งจะทําให๎การดําเนินการด๎านธุรกิจ เป็นไปอยํางราบรื่นและมีประสิทธิผล    
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“ลาว” เพื่อนบ้านที่ต้องจับตามอง 

นายจุติพงศ์ พาราพันธกุล 
วิศวกรโยธาปฏบิัติการ 

กรมทางหลวงชนบท 

หากกลําวถึงประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวแล๎ว  
ในบริบทของคนไทยอาจเป็นคําเปรียบเปรยถึงประเทศด๎อยพัฒนาและไมํนําสนใจ  
แตํเนื่องจากในปี 2558 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) กําลังจะเริ่มต๎นอยํางเป็น
ทางการ อันจะสํงผลตํอการเปลี่ยนแปลงสภาพเศรษฐกิจและสังคมอยํางกว๎างขวาง
ภายในภูมิภาคนี้ ประเทศลาวซึ่งเป็นประเทศที่มีตําแหนํงที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่ใกล๎ชิด
กับประเทศไทย ตลอดจนมีวัฒนธรรมที่มีความคล๎ายคลึงกันอยํางมากทําให๎ลาวเป็น
ประเทศท่ีเราควรจับตามอง เพื่อสร๎างโอกาสทางการค๎าการลงทุนเสรีจากการรํวมเป็น
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งจะสํงผลถึงการพัฒนาเศรษฐกิจภายในภูมิภาค
อาเซียนได๎อยํางยั่งยืน  

ประเทศลาวมีอาณาเขตติดตํอกับประเทศไทย พมํา จีน เวียดนาม  
และกัมพูชา และเป็นประเทศที่ไมํมีอาณาเขตติดตํอกับทะ เล หรือเรียกกันวํา 
Landlocked Country ด๎วยเหตุนี้ทําให๎ประเทศลาวต๎องพึ่งพาการนําเข๎าและสํงออก
ผํานการขนสํงทางบกเป็นหลัก โดยร๎อยละ 90 ของปริมาณการขนสํงสินค๎าของลาว
เป็นการขนสํงรูปแบบถนน ซึ่งถนนที่ถือวําเป็นกระดูกสันหลังของประเทศลาว 
คือเส๎นทางหมายเลข 13 ที่วางตัวตามแนวเหนือ-ใต๎ ขนานไปกับสภาพภูมิประเทศ
ของลาว  
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รูปท่ี 1 ลักษณะทางภูมิศาสตร์ของประเทศลาว 

ในชํวงสิบปีท่ีผํานมา ประเทศลาวได๎มีความพยายามในการพัฒนาประเทศ
ให๎มีเศรษฐกิจที่แข็งแรงอยํางตํอเนื่อง อันเห็นได๎ชัดจากการเติบโตทางเศรษฐกิจ  
ที่กําลังขยายตัวจาก ร๎อยละ 5.9 ในปี พ.ศ. 2547 จนกระทั่งลําสุดปีพ.ศ. 2556  
ที่อัตราร๎อยละ 8.2 ดังแสดงในตารางที่ 1 ทําให๎การลงทุนในลาวมีความนําสนใจ และ
ให๎ผลตอบแทนท่ีดีกวําการลงทุนในประเทศไทย  

ตารางที่ 1 อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศลาวตั้งแตํปี พ.ศ. 2547 – 2556 
พ.ศ. %GDP พ.ศ. %GDP 
2547 5.9 2552 7.6 
2548 6.1 2553 7.8 
2549 6.4 2554 7.5 
2550 7.1 2555 8.0 
2551 8.6 2556 8.2 
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สินค๎าสํงออกท่ีสําคัญของลาวประกอบด๎วย เครื่องนุํงหํม ไม๎และผลิตภัณฑ์ 
กาแฟ กระแสไฟฟูา และดีบุก ซึ่งมีประเทศคูํค๎าในการสํงออกที่สําคัญคือ ไทย  
(ร๎อยละ 41.0) เวียดนาม (ร๎อยละ 9.7) จีน (ร๎อยละ 4.1) และมาเลเซีย (ร๎อยละ 4.0) 
สํวนสินค๎านําเข๎าที่สําคัญประกอบไปด๎วยเครื่องจักร ยานพาหนะ ผลิตภัณฑ์
ปิโตรเลียม และสินค๎าอุปโภคบริโภค โดยมีประเทศที่นําเข๎าสินค๎าที่สําคัญ  คือ ไทย 
(ร๎อยละ 69.0) และเวียดนาม (ร๎อยละ 5.6) 

 

 
รูปท่ี 2 เครื่องนํุงหํม สินค๎าสํงออกที่สําคัญของลาว 

ในสํวนของลักษณะทางสังคมของลาวนั้น ประชาชนลาวใช๎ภาษาลาวเป็น
ภาษาราชการ นับถือศาสนาพุทธนิกายเถรวาท และมีความยึดมั่นในประเพณี 
ตลอดจนการดํารงชีวิตแบบเรียบงําย นอกจากนั้นคนลาวได๎รับอิทธิพลสูงจากสื่อไทย 
รวมถึงความสัมพันธ์ระหวํางประเทศแบบพี่น๎อง สํงผลให๎สินค๎าและบริการจากไทย
เป็นที่ยอมรับอยํางสูงในประเทศลาว ตลอดจนทําให๎คนไทยสามารถติดตํอสื่อสาร
ธุรกิจกับทางลาวได๎อยํางงํายดายและเป็นธรรมชาติมากกวําชาติใดๆ ในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต๎ 

จากการที่ลาวมีอาณาเขตติดตํอกับประเทศผู๎ผลิตที่สําคัญอยํางจีนทําให๎
ลาวเน๎นนโยบายการพัฒนาประเทศในการให๎บริการการขนสํงข๎ามแดน หรือ 
การเปลี่ยนประเทศเป็น Landlink ดั งนั้นงบประมาณสํวนใหญํร๎ อยละ 47  
ของประเทศจึงทุํมไปกับการพัฒนาระบบโครงสร๎างพื้นฐานด๎านการคมนาคมขนสํง
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เพื่อเสริมสร๎างความแข็งแกรํงให๎กับการค๎าระหวํางประเทศ การขนสํงทางราง 
ในประเทศลาว ซึ่งหากนโยบายดังกลําวประสบความสําเร็จ สินค๎าที่ผลิตจากประเทศ
จีนจะสามารถสํงผํานมายังประเทศลาว-ไทย-มาเลเซีย ไปยังสิงคโปร์ ซึ่งมีทําเรือขนาด
ใหญํสําหรับกระจายสินค๎าไปยังชาติตะวันตกได๎งํายยิ่งขึ้น หากมองในบริบทของ 
การเป็นประชาคมอาเซียน การสร๎างเครือขํายทางการคมนาคมรํวมกันจะสามารถ
สร๎างจุดแข็งและสร๎างความสามารถในการแขํงขันให๎กับประเทศในภูมิภาคนี้ได๎ 
อยํางมาก 

ในขณะเดียวกันประเทศไทยเป็นประเทศที่มีการเช่ือมโยงไปสูํประเทศ
ตํางๆที่สําคัญในภูมิภาค มีโครงสร๎างพื้นฐานทางด๎านการคมนาคมในระดับที่ดี และ 
มีชํองทางการทะเลที่สําคัญอยํางทําเรือแหลมฉบัง ทั้งยังเป็นประเทศผู๎ผลิตทาง
อุตสาหกรรมรายใหญํ การหาตลาดในการกระจายสินค๎าอุตสาหกรรม และการหา
ลูกค๎าที่มีความต๎องการขนสํงสินค๎าออกไปสูํตํางประเทศจึงเป็นสิ่งที่ไทยจะได๎
ประโยชน์  

ในขณะเดียวกันการเช่ือมโยงการคมนาคมสูํไทยของลาวจะเป็นประโยชน์
ตํอประเทศลาวในการสนับสนุนนโยบาย Landlink ได๎เป็นอยํางดี ดังนั้นแนวทาง 
ในการสร๎างความรํวมมือระหวํางไทยลาวสามารถที่จะทําได๎คือการเป็นพันธมิตร  
ในการขนสํง และสร๎างเครือขํายการคมนาคมภายในภูมิภาคอาเซียนอยํางยั่ งยืน  
โดยรูปแบบของการค๎าการลงทุนอาจอยูํในรูปการพัฒนาการให๎บริการด๎านโลจิสติกส์
ในระดับโลก รวมทั้งการพัฒนารูปแบบการติดตํอค๎าขายให๎มีความทันสมัย โดยต๎อง
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อรับการบริการในระดับสากล 

ด๎วยเหตุนี้การกระชับความสัมพันธ์ระหวํางไทยลาวจะเป็นโอกาสที่สําคัญ
ในการเป็นพันธมิตรเพื่อเช่ือมโยงการค๎าการลงทุนจากทั้งภายในและนอกภูมิภาค  
ซึ่งหากประสบความสําเร็จนอกจากจะชํวยสร๎างเศรษฐกิจระหวํางประเทศที่เข๎มแข็ง
แล๎ว ยังเป็นการยกระดับความสัมพันธ์ระหวํางประเทศในภูมิภาคอาเซียนให๎มี 
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ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ซึ่งจะเป็นปัจจัยสําคัญตํอการพัฒนาของประชาคม

อาเซียนทั้งด๎านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรมอยํางยั่งยืน    
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สปป.ลาว ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน... 
การพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจคูก่ับสิ่งแวดล้อม ท าได้ 

นางอาภาภรณ์ ศิริพรประสาร 
นักวิชาการสิ่งแวดล๎อมชํานาญการ 

กรมควบคุมมลพิษ 

 การเตรียมความพร๎อมเข๎ าสูํ ประชาคมอาเซียนของสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว หรือ สปป.ลาว โดยการประกาศนโยบายชัดเจน 
ในการพัฒนาด๎านเศรษฐกิจและการสํงเสริมการลงทุน อาทิ การคมนาคม 
อุตสาหกรรม การสํงเสริมการลงทุนระหวํางประเทศ  

การประกาศเป็นเครือขํายคมนาคม การพลิกข๎อด๎อยของประเทศ 
ที่ไมํติดทะเล หรือ Land Lock กลายเป็นโอกาสในการเป็น Land Link เช่ือมโยง
คมนาคมและเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบ๎านในลุํมแมํน้ําโขง  
 การประกาศนโยบายการพัฒนาประเทศเป็นประเทศอุตสาหกรรมและ
ทันสมัย หรือหันเป็นอุตสาหกรร หันเป็นทันสมัย (Realization of Industrialization 
and Modernization Strategy) โดยจะเห็นได๎จากในชํวง 4 ปีที่ผํานมา สปป.ลาว 
เป็น 1 ใน 10 ของประเทศที่มีรายได๎ประชากรสูงขึ้นมากที่สุดจาก 6.3 ล๎านกีบ  
เป็น 8.35 ล๎านกีบ อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจเพิ่มสูงขึ้นเฉลี่ยปีละ 8 เปอร์เซ็นต์ 
ซึ่งสูงเป็นอันดับ 2 รองจากจีน ตั้งตลาดหลักทรัพย์เปิดขายเมื่อวันที่ 11/11/11 หรือ
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2011 และยังสมัครเป็นองค์การการค๎าโลก (World Trade 
Organization, WTO) 
 สปป.ลาว ได๎ปรับยุทธศาสตร์การลงทุนใหมํโดยปรับกฎหมายสํงเสริม 
การลงทุนเมื่อปี 2552 โดยให๎การลงทุนกิจการทั่วไปไมํมีกําหนดระยะเวลา ยกเว๎น
กิจการสัมปทาน อาทิ พลังงานไฟฟูา เหมืองแรํ ท่ีดินจะกําหนดระยะเวลาแตกตํางกัน 
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สูงสุดไมํเกิน 99 ปี อีกทั้งเปิดโอกาสให๎นักลงทุนตํางชาติที่ลงทุน 500,000 ดอลลาร์
ขึ้นไปสามารถซื้อท่ีดินสําหรับอยูํอาศัยได๎  

ยุทธศาสตร์การลงทุนของ สปป.ลาว ในปี 2554 – 2558 จะเน๎น
อุตสาหกรรมทันสมัยพร๎อมสํงเสริมการลงทุนด๎านการเกษตรแบบ Contract farming 
หรือที่เรียกวํา 2 + 3 คือ สปป.ลาว มีที่ดินและแรงงาน สํวนบริษัทตํางชาติมีทุน 
ตลาดและเทคโนโลยี พร๎อมประกาศตัวเป็น Battery of Asia 
 สปป.ลาว รับความชํวยเหลือในการพัฒนาพื้นที่ในเขตหลวงพระบางจาก
เวียดนาม การพัฒนาผังเมืองในเวียงจันทน์จากญี่ปุุน การพัฒนาพื้นที่ริมฝั่งโขงและ
สวนสาธารณะจากเกาหลีใต๎ ฝรั่งเศสให๎ความชํวยเหลือด๎านการเผยแพรํข๎อมูลและ
ภาพยนตร์ประวัติศาสตร์ สหรัฐอเมริกาชํวยเหลือด๎านการบูรณะโบราณสถาน 
ในเวียงจันทน์ รัสเซียชํวยเหลือด๎านระบบขนสํงมวลชนในเวียงจันทน์ สําหรับประเทศ
ไทยให๎ความชํวยเหลือในลักษณะเงินกู๎เพื่อปรับปรุงสนามบินวัดไต โครงการกํอสร๎าง
ทางรถไฟเช่ือมตํอระหวํางจังหวัดหนองคายและทํานาแล๎ง เป็นต๎น 
 นอกจากนโยบายการสํงเสริมด๎านเศรษฐกิจ สปป.ลาว ยังประกาศ
นโยบายชัดเจน คือ ความมั่นคงมากํอนความมั่งคั่ง วัฒนธรรมนําเศรษฐกิจ ติดพัน
สภาพแวดล๎อม อยํางไรก็ตาม ในระหวํางการพัฒนาประเทศ การพัฒนาทางด๎าน
เศรษฐกิจมักนําหน๎าการรักษาสิ่งแวดล๎อมเสมอ เนื่องจากความสะดวกสบายและ
ความก๎าวหน๎าทางเทคโนโลยีสามารถจับต๎องได๎ สําหรับความเสียหายตํอสิ่งแวดล๎อม
อาจต๎องใช๎เวลาสักระยะหนึ่งกํอนจะเห็นความเปลี่ยนแปลง สปป.ลาว ยังคงมีความ
อุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ ไมํวําจะเป็นปุาไม๎ เหมืองแรํ แหลํงเกษตรกรรม  
แหลํงทํองเที่ยวทางธรรมชาติ การเตรียมความพร๎อมเพื่อเข๎าสูํประชาคมอาเซียน  
ที่ต๎องพัฒนาทางด๎านเศรษฐกิจและรักษาสิ่งแวดล๎อมควบคูํกันไป สามารถทําได๎ ดังนี้ 
 1.  การกําหนดคํามาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล๎อม เชํน มาตรฐานคุณภาพ
อากาศ มาตรฐานคุณภาพน้ําท้ิงจากโรงงานอุตสาหกรรม  เป็นต๎น คํามาตรฐานที่มีอยูํ
ในปัจจุบันพบวําเป็นการกําหนดคํา BOD pH และ TSS สําหรับมาตรฐานน้ําทิ้งจาก
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โรงงานอุตสากรรม ทั้งนี้ เพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมที่จะเพิ่มขึ้น 
ในอนาคต จึงควรมีการเตรียมการกําหนดคํามาตรฐานสารอันตรายชนิดอื่นเพิ่มขึ้น  
อาทิ ในกลุํมโลหะหนัก สารกําจัดศัตรูพืช เป็นต๎น คํามาตรฐานของสารอันตรายควร
ได๎รับการกําหนดเป็นกฎหมายตํอไป ประเทศไทยสามารถเสนอความรํวมมือ 
กับ สปป.ลาว ในการให๎ความรู๎และเสนอแนวทางการคิดคํานวณเพื่อกําหนดคํา
มาตรฐานตําง ๆ 
 2. การจัดทํามาตรฐานความปลอดภัยในสถานประกอบการ เพื่อปกปูอง
สุขภาพอนามัยของคนงานในโรงงานและเพื่อปูองกันอุบัติภัยระหวํางกระบวนการผลติ 
ซึ่งหากมีกฎหมายและการบังคับใช๎กฎหมายที่เครํงครัดจะสามารถลดจํานวนการเกิด
อุบัติภัยหรือความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นตํอชีวิต ทรัพย์สิน และสิ่งแวดล๎อม  
 3. การสํารวจคํา Background Level ของสารอันตรายในพื้นที่กํอนเริ่ม
การประกอบกิจกรรมตําง ๆ เชํน นิคมอุตสาหกรรม หรือพื้นที่สัมปทานเหมืองแรํ 
ทั้งนี้  เพื่อให๎ทราบถึงระดับสารอันตรายในพื้นที่กํอนได๎รับการปนเปื้อนจาก 
การประกอบกิจกรรมจากผู๎ประกอบการ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการฟื้นฟูพื้นที่ และ
การเรียกร๎องคําเสียหายจากผู๎กํอมลพิษตํอไป อยํางไรก็ตาม การศึกษาดูงาน 
ที่ สปป.ลาว ในครั้งนี้ ไมํได๎เข๎าเยี่ยมชมกิจการเหมืองแรํ แตํจากการสืบค๎นข๎อมูลและ 
การบรรยายของเจ๎าหน๎าที่ สปป.ลาว ระหวํางการเดินทางไปวังเวียงทราบวําปัจจุบัน 
สปป.ลาว ประสบปัญหาการร๎องเรียนมลพิษจากการประกอบกิจกรรมเหมืองแรํ
เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะเหมืองทองแดงและเหมืองทองคํา ประเทศไทยมีบทเรียนจากการ
ไมํมีการสํารวจ Background Level ของสารอันตรายในพื้นที่กํอนประกอบกิจกรรม 
ทําให๎เป็นปัญหาในกรณีตรวจพิสูจน์วําสารเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือจากกิจกรรม
ของมนุษย์ ความรํวมมือของประเทศไทยที่สามารถทําได๎คือเสนอให๎ สปป .ลาว  
ออกกฎหมายให๎ผู๎ประกอบการสํารวจคํา Background Level ของสารอันตรายกํอน
เริ่มประกอบกิจการ รวมทั้งการติดตามตรวจสอบสารอันตรายในระหวํางการประกอบ
กิจการ กํอนเลิกกิจการ และหลังเลิกกิจการ 
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 4. การจัดทําแนวทางการประเมินความเสี่ยงตํอสุขภาพอนามัยของ
ประชาชนและความเสี่ยงตํอสิ่งแวดล๎อม แนวทางการฟื้นฟูพื้นที่ปนเปื้อน แนวทาง 
การประเมินคําเสียหายตํอสิ่งแวดล๎อม และการจัดตั้งกองทุนสิ่งแวดล๎อม เพื่อให๎เกิด
กระบวนการจัดการพื้นที่ปนเปื้อนที่ครบวงจร โดยการประเมินความเสี่ยง หาวิธี 
การจัดการพื้นที่ที่ปนเปื้อนอยํางเหมาะสม การเรียกร๎องคําเสียหายจากผู๎กํอมลพิษ 
และการจัดเก็บเงินกองทุนเพื่อการจัดการพื้นที่ปนเปื้อน ประเทศไทยและประทศ
สมาชิกอาเซียนสามารถให๎ความรํวมมือกับ สปป.ลาว ในกรณีนี้ โดยการเสนอแนะ
แนวทางหรือข้ันตอนท่ีเหมาะสมในการดําเนินการจัดทําแนวทางดังกลําวตํอไป 
 5. การจัดทํามาตรการการจัดการอุบัติภัยจากสารเคมีเพื่อรองรับเส๎นทาง
การคมนาคมขนสํงที่จะสร๎างขึ้นใหมํ ทั้งนี้ เนื่องจาก สปป.ลาว ประกาศนโยบาย
ชัดเจนในการเปลี่ยนประเทศจาก Land Lock to Land Link ดังนั้นจึงหลีกเลี่ยง
ไมํได๎ที่จะมีการขนสํงสารเคมีหรือวัถตุอันตรายในประเทศ ซึ่งอาจเกิดอุบัติเหตุ 
ในเส๎นทางการขนสํงได๎ จากการรับฟังการบรรยายจากผู๎แทนกรมการขนสํงของ  
สปป.ลาว ทําให๎ทราบวําทาง สปป.ลาว ยังคงไมํได๎คํานึงถึงการเกิดอุบัติภัยจาก
สารเคมีในกรณีขนสํงมากนัก ดังนั้น หนํวยงานของประเทศไทยที่รับผิดชอบด๎าน 
การจัดการอุบัติภัยสารเคมี อาทิ กรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมทั้ง 
กรมควบคุมมลพิษ สามารถถํายทอดความรู๎เพื่อสร๎างศักยภาพของเจ๎าหน๎าที่ของ 
สปป.ลาว เพื่อให๎เกิดความรู๎ความเข๎าใจในการจัดการอุบัติภัยดังกลําว ท้ังกํอนเกิดเหตุ 
ระหวํางเกิดเหตุ และหลังเกิดเหตุ ซึ่งสามารถกําหนดแผนงาน เจ๎าหน๎าที่รับผิดชอบ 
บทบาทหน๎าท่ีของหนํวยงาน การซ๎อมแผน และการทําคูํมือตําง ๆ 
 6. การกําหนดนโยบายสํงเสริมการลงทุนหรืออุตสาหกรรมที่เป็นมิตร 
กับสิ่งแวดล๎อม เชํน การกําหนดนโยบายลดภาษีสําหรับสถานประกอบการที่ลด 
การปลํอยมลพิษ ท้ังนี้ จากการไปศึกษาดูงานท่ีโรงงานผลไม๎กระป๋องและโรงงานผลิต
แปูงมันสําปะหลังที่ สปป.ลาว ทางผู๎ประกอบการได๎แสดงให๎เห็นถึงความพยายาม 
ลดของเสียและน้ําเสียที่ออกมาจากโรงงานโดยการนําไปผลิตเป็นอาหารสัตว์  
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ปุ๋ยชีวภาพ และก๏าซมีเทน โดยรัฐบาล สปป.ลาว ให๎การสนับสนุนผู๎ประกอบการ 
ในการลดภาษี ซึ่งควรได๎รับการสํงเสริมตํอไป 
 ถึงแม๎วําการเตรียมความพร๎อมเข๎าสูํประชาคมอาเซียนของทุกประเทศ
สมาชิก รวมทั้งประเทศไทยและ สปป.ลาว จะมุํงเน๎นความเจริญก๎าวหน๎าทาง
เศรษฐกิจ ทําให๎ในบางครั้งจึงมักเรียกวําเรากําลังก๎าวเข๎าสูํประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
แตํความจริงแล๎วประชาคมอาเซียนยังมีอีกสองเสาหลัก คือด๎านการเมืองและ  
ความมั่นคง และด๎านสังคมและวัฒนธรรม ซึ่งมีความจําเป็นต๎องพัฒนาไปพร๎อมๆกัน
ทั้งสามด๎าน กํอนที่การรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมจะถูกลืม ประเทศ
สมาชิกจึงควรให๎ความสําคัญและชํวยกันรักษาสิ่งแวดล๎อมไมํให๎เสียหายจนเรียก
กลับคืนมาไมํได๎ สปป.ลาว เป็นประเทศท่ีโชคดีที่ยังมีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากร 
ประเทศสมาชิกอื่นอาจมีบทเรียนจากความสูญเสียทรัพยากรดังกลําวควรให๎ 
ความชํวยเหลือ เสนอแนะแนวทางเพื่อให๎ สปป.ลาว เป็น Battery of Asia หรือ 

เป็นอูํข๎าวอํูน้ําและเป็นปอดให๎เอเซียตํอไป    
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มองลาว ผ่านไทย ในประชาคมอาเซียน 

นายสราวุธ  นาแรมงาม 
นักวิชาการสิ่งแวดล๎อมชํานาญการ 

กรมควบคุมมลพิษ 

ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) มีจุดเริ่มต๎นอยํางเป็นทางการ
เมื่อผู๎นําของประเทศในสมาคมประชาชาติแหํงเอเชียตะวันออกเฉียงใต๎ (Association 
of Southeast Asian Nations, ASEAN) ที่กํอตั้งขึ้นในปี 2510 ได๎ลงนามรับรอง 
กฎบัตรอาเซียน (ASEAN Charter) และมีผลใช๎บังคับตั้งแตํปลายปี 2551 ซึ่งถือเป็น
การเปลี่ยนอาเซียนให๎มีสถานะเป็นนิติบุคคลในฐานะเป็นองค์กรระหวํางรัฐบาล   
โดยมีเปูาหมายเพื่อขับเคลื่อนและรํวมมือกันในการจัดตั้งหรือทําให๎เกิดการรวมตัวกัน
ของประชาคมอาเซียน ให๎ได๎ภายในปี 2558  ทั้งนี้ ประชาคมอาเซียนประกอบด๎วย
เสาหลัก 3 ด๎าน คือด๎านการเมืองและความมั่นคง (ASEAN Political Security 
Community, APSC)  ด๎านเศรษฐกิจ (ASEAN Economic Community, AEC) 
และด๎านสังคมและวัฒนธรรม (ASEAN Socio-cultural Community, ASCC)   
ซึ่งจากเสาหลักท้ัง 3 ด๎าน ดังกลําว ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเป็นด๎านที่ถูกกลําวถึง
มากที่สุด ซึ่งอาจจะเนื่องมาจากมีผลกระทบกับทุกภาคสํวน ไมํวําจะเป็น ภาครัฐ 
เอกชน หรือ ประชาชนท่ัวไป  โดยมีเปูาหมายหลักคือ 1) ทําให๎อาเซียนเป็นตลาดและ
ฐานการผลิตเดียวกัน คือทําให๎มีการเคลื่อนย๎ายแรงงานฝีมือ สินค๎า บริการ และ 
การลงทุน/เงินทุน ระหวํางประเทศสมาชิกโดยเสรีมากขึ้น  2) ยกระดับการพัฒนา
และสํงเสริมขีดความสามารถในการแขํงขันทางเศรษฐกิจของอาเซียน ตลอดจน
สํงเสริมความรํวมมือในด๎านนโยบายการเงิน การพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานและ
ทรัพยากรมนุษย์รํวมกัน รวมทั้ง 3) บูรณาการเศรษฐกิจอาเซียนเพื่อเพิ่มอํานาจ
ตํอรองและความสามารถในการแขํงขันในเวทีการค๎าโลก แตํอยํางไรก็ตาม การพัฒนา
ในอีก 2 ด๎านคือ การเมืองและความมั่นคง และ ด๎านสังคมและวัฒนธรรมก็มี
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ความสําคัญและจําเป็นเชํนเดียวกัน เชํน การสร๎างกฎเกณฑ์และคํานิยมรํวมกัน  
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การรักษาสิ่งแวดล๎อม และการสร๎างอัตลักษณ์อาเซียน 
เป็นต๎น  ทั้งนี้ เพื่อให๎ทุกประเทศในประชาคมอาเซียนรวมกันเป็นหนึ่งเดียวและได๎
ประโยชน์รํวมกันอยํางแท๎จริง  

กรณีศึกษา สปป. ลาว 

ข้อมูลทั่วไป 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป. ลาว) หรือ Lao 

People’s Democratic Republic มีพื้นท่ีประเทศท้ังหมด 236,800 ตารางกิโลเมตร 
ซึ่งพ้ืนท่ีสํวนใหญํเป็นภูเขาและที่ราบสูงประมาณ 70%  เป็นพื้นที่ราบประมาณ 30% 
อยูํตอนกลางและทิศตะวันตกของประเทศ (เป็นพื้นที่ที่เพราะปลูกได๎เพียง 5.91%)   
สปป. ลาว เป็นเพียงประเทศเดียวในอาเซียนที่ไมํมีทางออกสูํทะเล (Landlocked) 
แตํมีขอบเขตชายแดนติดกับประเทศเพื่อนบ๎านถึง 5,083 กิโลเมตร ได๎แกํ จีน (423 
กิโลเมตร)  ทางทิศเหนือ  เวียดนาม (2,130 กิโลเมตร) ทางทิศตะวันออก  
ไทย (1,754 กิโลเมตร) และกัมพูชา (541 กิโลเมตร) ทางทิศใต๎ ไทยและพมํา  
(235 กิโลเมตร) ทางทิศตะวันตก   มีประชากรประมาณ 6,695,166 คน (เทียบกับ
พื้นที่ประเทศแล๎วมีความหนาแนํนเฉลี่ย 28 คน/ตารางกิโลเมตร)  สํวนใหญํเป็นชาว
ลาวประมาณ 55% และชนเผําอื่นๆ กวําร๎อยชนเผํารวมประมาณ 45% สํวนใหญํนับ
ถือศาสนาพุทธ (67%) ใช๎ภาษาลาวเป็นภาษาราชการ เมืองหลวงคือเวียงจันทน์ 
(Vientiane) ปกครองในระบบสังคมนิยม หลังจากเข๎าสูํระบบเศรษฐกิจตลาดเสรีเมื่อ
ปี 2529 ทําให๎รายได๎เฉลี่ยตํอหัวของประชากรลาวเพิ่มขึ้นจาก 200 ดอลลาร์สหรัฐ  
ในปี 2529 เป็น 713 และ 1,554 ดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2550 และ 2556 ตามลําดับ  
และคาดวําจะเพิ่มเป็น 1,780 ดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2558  รายได๎หลักของประเทศมา
จากการสํงออกทรัพยากรธรรมชาติ (เชํน  ไม๎ซุง  ไฟฟูาจากพลังน้ํา  ยิบซัม  ดีบุก  
ทองคําและอัญมณี) และสินค๎าภาคเกษตรกรรม ซึ่งมีมูลคําการสํงออกรวมประมาณ 



ติดปีกความคิด จาก HiPPS รุ่น 9 

 
109 

1.98 ล๎านๆดอลลาร์สหรัฐ คูํค๎าที่สําคัญได๎แกํ ไทย (34%)  จีน (21.5%) และ
เวียดนาม (12.2%)  ในสํวนของการนําเข๎านั้น เป็นสินค๎าอุปโภค -บริ โภค  
เครื่องจักรกล  ยานยนต์  และเช้ือเพลิง เป็นหลัก รวมมูลคําประมาณ 2.74 ล๎านๆ
ดอลลาร์สหรัฐ คูํค๎าที่สําคัญคือ  ไทย  จีน  และเวียดนาม (62.1   16.2  และ 7.3% 
ตามลําดับ)  เงินสกุลหลักที่ใช๎คือกีบ รองลงมาคือเงินสกุลบาท (ไทย) ที่สามารถใช๎ 
ในเมืองใหญํและเมืองทํองเทียวได๎เชํนกัน 

สปป. ลาว กับประชาคมอาเซียน 
จากการศึกษาดูงาน ณ สปป. ลาว ซึ่งประกอบด๎วยการฟังบรรยาย  

การเยี่ยมชมสถานที่ และการพูดคุยแลกเปลี่ยนข๎อมูลกับเจ๎าหน๎าที่ของ สปป. ลาว  
พบวํา ถึงแม๎ลาวจะเปิดประเทศเข๎าสูํระบบเศรษฐกิจตลาดเสรีและมีการพัฒนาในด๎าน
เศรษฐกิจและสังคมมากขึ้น   แตํในภาพรวม ลาวยังถูกจัดอยูํในกลุํมประเทศที่มี 
การพัฒนาคํอนข๎างน๎อย (Least Developed Countries) ทําให๎ขาดความพร๎อม 
ในหลายๆด๎านในการเตรียมตัวเข๎าสูํประชาคมอาเซียน เนื่องจากยังขาดโครงสร๎าง
พื้นฐานท่ีจําเป็นตํอการพัฒนาประเทศในทุกๆด๎าน ไมํวําจะเป็น โรงพยาบาล โรงเรียน 
ถนน ประปา  ไฟฟูา  และ ระบบสื่อสาร  ซึ่งล๎วนแตํมีความสําคัญในการพัฒนา
ประเทศไปสูํประเทศอุตสาหกรรมที่สามารถผลิตสินค๎าหรือบริการเพื่อตอบสนองตํอ
ความต๎องการของประชากรในประเทศและสํงออกไปยังประเทศคูํค๎าตํางๆ ตาม  
ที่ สปป. ลาว ได๎วางเปูาหมายเอาไว๎   

อยํางไรก็ตาม ระบบการเมืองและการปกครองของ สปป . ลาว ที่มี 
ความแข็งแกรํงและมั่นคง ทําให๎การดําเนินการตามนโยบายหรือแผนการพัฒนา
ประเทศที่ได๎กําหนดเอาไว๎ เป็นไปอยํางรวดเร็วและตํอเนื่อง ซึ่งจะเห็นได๎ชัดเจนจาก 
GDP ของ สปป. ลาว ที่มีอัตราการเจริญเติบโตมากกวํา 7% ตํอปี เป็นระยะเวลา 
ที่ตํอเนื่องมากวํา 8 ปี (เฉลี่ย 7.99% ตํอปี ระหวํางปี 2549-56) และยังมีแนวโน๎ม 
ที่จะเพิ่มขึ้นอยํางตํอเนื่องไปอีกในอนาคต ซึ่งในปัจจุบัน สปป. ลาว ใช๎แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ (National Socio-Economic Development Plan) 
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ฉบับท่ี 8 (2554-58) เป็นเป็นแผนยุทธศาสตร์สําหรับการพัฒนาประเทศ (สปป. ลาว 
เริ่มใช๎แผนพัฒนาฉบับแรก ตั้งแตํ ปี 2524 และจัดทําหรือปรับแผนทุกๆ  
5 ปี)  แผนนี้มีเปูาหมายที่เน๎นการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศและมุํงขจัดความ
ยากจนของประชาชนเป็นหลัก โดยเน๎นให๎ทุกภาคสํวนของรัฐบาลและหนํวยงาน 
ที่เกี่ยวข๎องยึดถือปฏิบัติตามนโยบายและเปูาหมายการพัฒนาประเทศนี้อยํางเครํงครัด 
สําหรับเปูาหมายอื่นๆ ที่สําคัญและเป็นตัวช้ีวัดของการพัฒนาได๎อยํางชัดเจนลงไป  
คือ การหลุดพ๎นจากกลุํมประเทศที่เป็น Least Developed Countries ภายในปี 
2563 และการเข๎ารํวมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี 2558  เป็นต๎น  
นอกจากนี้ ลาวยังได๎ชูนโยบายที่สําคัญอีก 2 ด๎าน คือ 1) การก๎าวขึ้นเป็นประเทศ 
อุตสาหกรรม ท่ีเน๎นไปในอุสาหกรรมการผลิตและบริการที่สําคัญ เชํน การผลิตไฟฟูา 
การแปรรูปสินค๎าเกษตร  เหมืองแรํ  การทํองเที่ยว และการผลิตวัสดุกํอสร๎าง เป็นต๎น  
และ 2) การเปลี่ยนประเทศจาก Landlocked (ไมํมีทางออกสูํทะเล) ไปเป็น 
Landlinked เพื่อเป็นประเทศเช่ือมตํอการคมนาคมทางภาคพื้นดินสําหรับประเทศใน
อาเซียนและประเทศจีนซึ่งเป็นคูํค๎าท่ีสําคัญของเกือบทุกประเทศในสมาคมอาเซียน  

ซึ่งจากข๎อเดํนของการมีระบบการเมืองและการปกครองแข็งแกรํงและ
มั่นคง รวมทั้ง การมีนโยบายและแผนการพัฒนาท่ีชัดเจนนี้ ทําให๎ สปป. ลาว มีโอกาส
ที่จะพัฒนาประเทศไปได๎อยํางรวดเร็วและตํอเนื่อง  โดยเฉพาะหลังจากการเกิดขึ้น
ของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 เพราะนอกจากจุดเดํนทางด๎านการเมือง
และนโยบายตํางๆข๎างต๎นแล๎ว สปป. ลาว ยังเป็นประเทศที่มีทรัพยากรธรรมชาติที่
สมบูรณ์และยังอยูํในจุดยุทธศาสตร์ที่เป็นศูนย์กลางของอาเซียน (เชํนเดียวกันกับ
ประเทศไทย) ที่มีอาณาเขตติดตํอกับเพื่อนบ๎านถึง 5 ประเทศ ดังนั้น จึงเป็นเปูาหมาย
สําคัญที่หลายๆ ประเทศท้ังในและนอกประชาคมอาเซียนต๎องการเข๎ามาลงทุน  

ไทย และ สปป. ลาว ความท้าทายและโอกาสในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
ไทยและลาวถือได๎วําเป็นบ๎านพี่เมืองน๎องที่มีความสัมพันธ์ที่ดีตํอกันมา

อยํางยาวนาน ทั้งในระดับภาครัฐบาล  เอกชน และประชาชนของทั้งสองประเทศ 
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ประกอบกับการที่ไทยและลาวมีวัฒนธรรมที่คล๎ายกัน มีภาษาที่ใกล๎เคียงและสามารถ
สื่อสารกันได๎โดยไมํต๎องใช๎ภาษากลางอื่นๆ  จึงทําให๎ไทยเป็นประเทศคูํค๎าที่สําคัญที่สุด
ของลาวมาอยํางยาวนาน ทั้งนี้ จากข๎อมูลระหวํางปี 2549-2556 พบวําไทยเป็น
ประเทศคูํค๎าอันดับที่ 1 ของลาวทุกปี ทั้งในสํวนของการสํงออกและนําเข๎า โดยในสํวน
ของการสํงออกสูํไทยนั้น มีมูลคําประมาณ 33-45% ของการสํงออกทั้งหมด  
สํวนการนําเข๎าจากไทยนั้น มีมูลคําประมาณ 63-69% ของการนําเข๎าทั้งหมด สํวนคูํ
ค๎าที่สําคัญอันดับสองของลาวคือจีน ที่มีมูลคําการสํงออกและนําเข๎าจากจีนประมาณ 
5-28% และ 10-17% ตามลําดับ  ซึ่งหากนับเฉพาะมูลคําการค๎าขายในปี 2554-55 
ที่มีมูลคําการสํงออก 2,191 และนําเข๎า 2,602 ล๎านดอลลาร์สหรัฐ แล๎ว  มูลคําการค๎า
ขายกับไทยคิดเป็นสัดสํวนมากถึง 64.9% รองลงมาคือจีน (11.3%) เวียดนาม (6.5%) 
และกลุํมประเทศในสหภาพยุโรป (6.4%)   

สําหรับการเตรียมความพร๎อมของ สปป. ลาว สูํการเข๎าสูํประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) นั้น ถึงแม๎จะมีการวางแผนงานออกเป็นชํวงระยะเวลายํอยๆ 
1-2 ปี แตํการดําเนินงานในแตํละชํวงยังไมํมีสํวนใดที่เสร็จสมบูรณ์ โดยหากมองใน
ภาพรวมของการเตรียมการระหวํางปี 2551-56 พบวําดําเนินการได๎ประมาณ 80% 
ของเปูาหมายสําหรับในปี 2557-58 นั้น สปป. ลาว ได๎กําหนด 5 กิจกรรมสําหรับ
เตรียมตัวเข๎าสูํประชาคมเอาเซียน คือ  

1) สร๎างความตื่นตัวให๎แกํประชาชนในการเข๎าสูํ AEC   
2) ปรับปรุงกระบวนการทํางาน/ประสานงานระหวํางหนํวยงานสํวนกลาง

และท๎องถิ่นเพื่อให๎การการประสานงานทั้งในและระหวํางประเทศมีความสะดวกและ
รวดเร็วยิ่งขึ้น   

3) ทบทวนรายการสินค๎าและบริการที่มีศักยภาพของลาวในการแขํงขัน 
ใน AEC รวมทั้งสนับสนุนและพัฒนา รวมทั้งหาแหลํงเงินทุนให๎แกํ SMEs ที่มีศักยภาพ
ในการสํงออก     
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4) ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบตํางๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแขํงขัน
ของภาคเอกชน  และ   

5 ) การพัฒนาทรัพยากรบุคคลทางด๎าน ภาษาตํางประเทศ และการอบรม
ทางด๎านอาชีวะหรือสายอาชีพ เป็นต๎น  แตํอยํางไรก็ตาม การพัฒนาและเตรียมความ
พร๎อมของ สปป. ลาว ยังมีปัญหาอีกหลายประการที่จําเป็นต๎องได๎รับความชํวยเหลือ
หรือสนับสนุนจากประเทศท้ังในและนอกประชาคมอาเซียน อาทิเชํน การขาดแรงงาน
คุณภาพทางด๎ าน เศรษฐศาสตร์ และกฎหมาย การขาด เ งินลงทุน  กลไก 
การประสานงานระหวํางหนํวยงานภาครัฐ ภาครัฐกับเอกชน และระหวํางลาวและ
ประเทศอื่นในอาเซียน   

จากจุดแข็งของ สปป. ลาว ที่มีทรัพยากรธรรมชาติและพลังงานไฟฟูาอุดม
สมบูรณ์  มีต๎นทุนการผลิตที่ต่ํา  มีแหลํงทํองเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรม 
ที่สวยงาม ตั้งอยูํในเขตใจกลางของอาเซียนและ มีพรมแดนติดกับจีนและเวียดนาม 
ประกอบกับการที่ไทยเป็นประเทศคูํค๎าท่ีมีความสัมพันธ์ที่ดีกับลาวจนมีสัญญาทวิภาคี
จํานวนมากที่เอื้อประโยชน์ให๎กับนักลงทุนจากทั้งสองประเทศในการพัฒนาธุรกิจซึ่ง
ได๎รับสิทธิพิเศษตํางๆ เชํน สิทธิพิเศษทางการค๎า (MFN) และด๎านศุลกากร (GSP) เป็น
ต๎น ดังนั้น โอกาสในการสานตํอและขยายความรํวมมือในด๎านเศรษฐกิจและสังคมกับ
ลาวในอนาคตจึงมีคํอนข๎างสูง เชํน การจัดตั้งสภาธุรกิจ ไทย-ลาว เพื่อรวบรวมและ 
ให๎ข๎อมูลแกํผู๎ประกอบจากทั้งสองประเทศ การไปลงทุนและตั้งฐานการผลิตใน  
สปป. ลาว ซึ่งได๎รับสิทธิพิเศษ GSP ทําให๎ลดต๎นทุนในการสํงออกสินค๎าไปยังตลาด
ขนาดใหญํ เชํน สหรัฐอเมริกา ยุโรป และญี่ปุุนได๎  แตํอยํางไรก็ตาม เนื่องจาก  
สปป. ลาว ยังมีปัญหาด๎านระบบการศึกษา  การขาดแรงงานฝีมือ และระบบ
โครงสร๎างพื้นฐาน เชํน ถนน ประปา  ไฟฟูา และระบบสื่อสาร ที่ยังไมํทั่วถึง ประกอบ
กับการเข๎ามามีบทบาทที่มากขึ้นของจีนและเวียดนาม ดังนั้น หากประเทศไทย
สามารถเพิ่มความชํวยเหลือในการแก๎ไขปัญหาตํางๆ เหลํานี้ได๎ เชํน การลงทุนในด๎าน
สาธารณูปโภค  การฝึกอบรมแรงงานฝีมือ ก็จะทําให๎ไทยยังรักษาสถานภาพของคูํค๎า
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อันดับหนึ่งและสามารถขยายโอกาสและความรํวมมือทางด๎านธุรกิจให๎เพิ่มมาก
ยิ่งขึ้นไปอีก โดยทั้งนี้ ในทางปฏิบัติยังมีอุปสรรคสําคัญที่ทั้งไทยและลาวต๎องชํวยกัน
แก๎ไข อาทิเชํน ระบบบัญชทีี่แตกตํางกันทําให๎ผู๎ค๎าต๎องทําบัญชี 2 ระบบ กระบวนการ
ทางศุลกากรระหวํางทั้งสองประเทศมีความยุํงยาก กฎหมายและระเบียบที่แตกตําง
กัน  รวมทั้งมาตรฐานและมาตรการด๎านสิ่งแวดล๎อมที่แตกตํางกัน  เป็นต๎น ทั้งนี้ 
เพื่อให๎การประสานความรํวมมือระหวํางทั้งสองประเทศเป็นไปได๎ด๎วยความสะดวก 

รวดเร็ว และได๎ประโยชน์รํวมกันอยํางแท๎จริง ตํอไป    
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ติดปีกสูป่ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2558 ในบริบทไทย-ลาว 

นายสุรินทร์ วรกิจธํารง 
วิศวกรชํานาญการ 

กรมทรัพยากรน้ําบาดาล 

 เป็นที่ทราบกันดีอยูํแล๎ววําทุกประเทศในอาเซียนรวมทั้งประเทศไทยจะ
เข๎าสูํประชาคมอาเซียน(ASEAN Community) ในปี พ.ศ. 2558 ภายใต๎แนวคิด
รํวมกันของการมีความรํวมมืออยํางใกล๎ชิดเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาศักยภาพในการ
รํวมมือกับปัญหาและความท๎าทายตลอดจน  เพื่อการสร๎างความแข็งแกรํงและอํานาจ
ตํอรองให๎กับประเทศสมาชิกผู๎นําอาเซียน1 ซึ่งก็อยูํภายใต๎คําขวัญของประชาคม
อาเซียน “วิสัยทัศน์เดียว  อัตลักษณ์เดียว ประชาคมเดียว” อยํางไรก็ตาม ในความ
เป็นจริง เราก็จําเป็นต๎องมีความปรับตัวในหลายๆ ด๎านให๎ทันและสอดคล๎องกับ
รูปแบบการเปลี่ยนแปลงใหมํและท๎าทาย อาทิ เรื่องวัฒนธรรมที่ตํางกัน ภาษา 
ที่ตํางกัน ความแตกตํางเรื่องสถานการณ์พัฒนาของแตํละประเทศ ประกอบกับการรับ
ทุนเพื่อฝึกอบรมระยะสั้นในและตํางประเทศ ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว (สปป.ลาว) ในระหวํางวันที่ 26-30 พ.ย. 2556 ข๎าพเจ๎าได๎รับองค์ความรู๎ใหมํๆ 
มากมายเพื่อเป็นบันได๎สูํการเป็นข๎าราชการผู๎มีผลสัมฤทธ์ิสูง ข๎าพเจ๎าขอเสนอบทความ
การเตรียมตัวของประเทศไทยในการติดปีกสูํประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน2 ในบริบท
ไทย -ลาว มาเพื่อ เป็นทางเลือกให๎ผู๎ที่สนใจได๎พิจารณา ขั้นตอนการศึกษา 
                                                           
1 ประเทศผู๎นําสมาชิกผูน๎ําอาเซียนได๎ลงนามรํวมกนัในปฏิญญาวําด๎วยความรํวมมอืในอาเซียน ฉบับที่ 2 
(Declaration of ASEAN Concord หรือ Bali Concord II) เพื่อประกาศจัดตั้งประชาคมอาเซียน (Asean 
Community) ภายในปี 2563  ซ่ึงตํอมาผูน๎ําอาเซียนไดเ๎ห็นชอบให๎เรํงรดัการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน
ให๎เร็วขึน้กวําเดิมอกี 5 ปี คือภายในปี 2558 
2  ประชาคมอาเซียน ประกอบด๎วยสามเสา ได๎แกํ ประชาคมการเมอืงและความมัน่คงอาเซียน, ประชาคม
สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน และ   ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน โดยในบทความฉบับนี้จะเนน๎ไปที่เสา
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
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จะประกอบด๎วยการรวบรวมข๎อมูลปฐมภูมิ (จากการฝึกอบรม ณ สปป.ลาวและ 
การสัมภาษณ์ผู๎บริหารและเจ๎าหน๎าที่ของทั้งไทยและลาว) และข๎อมูลทุติยภูมิ (จาก
การค๎นคว๎าเอกสารวิจัย รายงาน เอกสารเผยแพรํ และเว็บไซด์ที่เกี่ยวข๎อง) หลังจาก
นั้นก็เป็นการทํา SWOT ในบริบทดังกลําวและกําหนดยุทธศาสตร์เรํงดํวนตํอไป ลําดับ
การนําเสนอแบํงออกเป็น 3 สํวน สํวนแรกจะเป็น รู๎เขา: วิเคราะห์ข๎อได๎เปรียบ
เสียเปรียบของสปป.ลาว ในบริบทเชื่อมโยงประเทศไทย สํวนท่ีสอง รู๎เรา: วิเคราะห์ข๎อ
ได๎เปรียบเสียเปรียบของประเทศไทย ในบริบทเช่ือมโยงกับสปป.ลาว สํวนสาม: 
ยุทธศาสตร์ติดปีกสูํประชาคมอาเซียน 2558 ในบริบทไทย-ลาว 

รู้เขา: วิเคราะห์ข้อได้เปรียบเสียเปรียบของสปป. ลาว ในบริบทเชื่อมโยงประเทศ
ไทย 

สปป.ลาวเป็นประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต๎  มีพื้นที่โดยรวม
ประมาณ  236,800 ตารางกิโลเมตร (อันดับ 7 ของอาเซียนและประมาณครึ่งหนึ่ง
ของพื้นที่ประเทศไทย) สปป.ลาวเป็นประเทศที่ไมํมีทางออกสูํทะเล เนื่องด๎วยตลอด
แนวชายแดนของประเทศลาว ซึ่งมีความยาวรวม 5,083 กิโลเมตร ล๎อมรอบด๎วย
ชายแดนของประเทศเพื่อนบ๎าน 5 ประเทศ ดังนี้ 3 ประเทศจีนทางด๎านทิศเหนือ (423 
กิโลเมตร); ประเทศไทยทางด๎านทิศใต๎และทิศตะวันตก (1,810 กิโลเมตร) ประเทศ
กัมพูชาทางด๎านทิศใต๎ (541 กิโลเมตร) และประเทศเวียดนามทางด๎านทิศตะวันออก 
(2,130 กิโลเมตร) และประเทศพมําทางด๎านทิศตะวันตก (235 กิโลเมตร) สปป.ลาวมี
เขตแดนติดกับประเทศไทยครอบคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียง เหนือรวม  
11 จังหวัด ได๎แกํ เชียงราย พะเยา นําน อุตรดิตถ์ พิษณุโลก เลย หนองคาย 
นครพนม อํานาจเจริญ มุกดาหาร และอุบลราชธานี  แมํน้ําโขงเป็นแมํน้ําสายหัวใจ
หลักของประเทศทั้งในด๎านเกษตรกรรม การประมง การผลิตพลังงานไฟฟูา  

                                                           
3  กรมสํงเสริมการสํงออก กระทรวงพาณิชย์, คูํมือ การค๎าและการลงทุน สาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชน
ลาว, กรุงเทพฯ: สํานกัขําวพาณิชย์ กรมสํงเสริมการสํงออก. 
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การคมนาคมจากลาวเหนือไปจนถึงลาวใต๎ และการใช๎เป็นพรมแดนธรรมชาติระหวําง
ประเทศลาวกับประเทศเพื่อนบ๎าน นอกจากนี้  สปป .ลาวยังเป็นประเทศที่มี 
ความอุดมสมบูรณ์ด๎วยทรัพยากรธรรมชาติและพลังงานไฟฟูา ซึ่งเหมาะแกํการเป็น
ฐานการผลิตด๎านอุตสาหกรรมในอนาคต 

สปป.ลาว มีชนเผําตํางๆอยูํถึง 49 ชนเผํา ซึ่งเป็นจุดแข็งในด๎านการ
ทํองเที่ยวท่ีดึงดูดใจบรรดานักทํองเที่ยวผู๎มาเยือนและสํงผลตํอเนื่องกับกิจกรรมการคา๎
และการลงที่จะเกิดตามมา ในสํวนของบุคลากรภาครัฐ สปป.ลาวยังขาดแคลนทาง
บุคลากรด๎านเทคนิควิชาการ ที่ปรึกษาทางเศรษฐศาสตร์และกฎหมาย รวมทั้งด๎าน
อื่นๆ อีกมาก อีกทั้งยังต๎องการการสนับสนุนด๎านการเงินในการปฏิบัติงานจริง  
จากการสอบถามกับคนไทยท่ีอาศัยใน สปป.ลาวหลายทํานทราบวํา คนลาวมีทัศนคติ
ที่ดีกับสินค๎าไทยและยอมรับวําเป็นสินค๎ามีคุณภาพเหนือกวําประเทศจีนและ
เวียดนาม อยํางไรก็ตามผู๎สํงออกสินค๎าของไทยสํวนใหญํเป็นพํอค๎าชายแดนซึ่งขาด
ความเป็นนักการตลาดเชิงรุกอยํางมืออาชีพ จึงอาจไมํเทําทันการค๎าเชิงรุก 
จากประเทศคูํแขํงที่สําคัญอยํางประเทศจีนและเวียดนามได๎ 

ในแงํมุมด๎านเศรษฐกิจ สปป.ลาวได๎เริ่มเพิ่มการ Trade เป็นเศรษฐกิจ 
ที่เน๎นการตลาดมากข้ึน (more market-based economy) ตั้งแตํปี พ.ศ. 2529 โดย
มีการไหลเข๎าของ FDI จากประเทศหลักๆ เชํน จีน เวียดนามและประเทศไทย และ 
มีเปูาหมายวําจะหลุดพ๎นจากประเทศด๎อยพัฒนา (LDC) ภายในปี 2563 ทั้งนี้ท่ีผํานมา
คําจีดีพีของ สปป.ลาว เติบโตประมาณ 60% จาก 5 (พ.ศ. 2543) ไปเป็น 8 (พ.ศ. 
2555) โดยใน 5 ปีหลังคําจีดีพี โตในระดับ 7.5-8.3 โดยมีภาคอุตสาหกรรมเป็นตัวนํา
จีดีพี รองลงมาคือ ภาคบริการและภาคเกษตรกรรม การเปลี่ยนแปลงโครงสร๎าง
เศรษฐกิจ 12 ปีย๎อนหลัง สัดสํวนภาคอุตสาหกรรมมีการเพิ่มขึ้น ในขณะที่สัดสํวนภาค
เกษตรกรรมลดลงและภาคบริการมีอัตราสํวนคํอนข๎างคงที่ ประเทศคูํค๎าที่ สปป.ลาว
สํงออกสินค๎าเป็นอันดับหนึ่งได๎แกํประเทศไทย (สัดสํวนเฉลี่ย 40%) รองลงมาคือ 
ประเทศจีน (สัดสํวนเฉลี่ย 29%) และประเทศอินเดีย (สัดสํวนระหวําง 2-5%) 
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ในขณะที่สัดสํวนการค๎า ไทยยังคงเป็นอันดับหนึ่งที่ 64.9% รองลงมาคือ  
จีน(11.3%)และเวียดนาม (6.5%) 4 
 หนึ่งในยุทธศาสตร์สําคัญที่  สปป.ลาว เตรียมตัวสําหรับการเข๎าสูํ
ประชาคมอาเซียนคือ การพลิกวิกฤตให๎เป็นโอกาสโดยพลิกข๎อด๎อยที่ไมํติดทะเล
หรือ Land-Locked กลายเป็น Land-Linked ที่เช่ือมโยงการคมนาคมและเศรษฐกิจ
กับประเทศเพื่อนบ๎านในลุํมแมํน้ําโขงมากที่สุดทั้ง 5 ประเทศ อาทิ ระเบียงเศรษฐกิจ 
EWEC (East-West Economic Corridor) โดยเส๎นทางผํานพมํา-ไทย-ลาว-เวียดนาม 
(เส๎นทางหมายเลข 9/ในลาว 245 กม./ในเวียดนาม 255 กม.); ระเบียงเศรษฐกิจ 
NSEC (North-South Economic Corridor) โดยเส๎นทางผํานไทย-ลาว-จีน (เส๎นทาง 
R3a/ หรือ R3e/ ในลาวระยะทาง 228 กม.) และเส๎นทางหมายเลข 13 เหนือ-ใต๎ 
(จีน-ลาว-กัมพูชา) นอกจากนี้ สปป.ลาวมีแผนการสร๎างรถไฟสายทรานส์เอเชียและ
เส๎นทางรถไฟสายอาเซียนจากสิงคโปร์ไปยังเมืองคุนหมิงของจีน รวมทั้งการสร๎าง
เส๎นทางรถไฟระหวํางสปป.ลาวไปยังประเทศเพื่อนบ๎านคือ เวียดนาม (เวียงจันทน์-
เวียดนาม) จีน (เวียงจันทน์ - หลวงพระบาง - คุนหมิง)5 อยํางไรก็ตาม จากการ
เดินทางในสถานที่จริงระหวํางการไปดูงานพบวํา สภาพถนนในหลายๆ แหํง
โดยเฉพาะเส๎นระหวํางเมืองยังไมํได๎รับการพัฒนาเทําที่ควร ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก 
การขาดงบประมาณในการดําเนินการโครงการตํางๆ เหลํานี้อยูํ รวมทั้งไฟฟูา 
ยังไมํเพียงพอและกระจายไมํทั่วถึง  

 

 

                                                           
4  Sayakone, S., Challenges and opportunities for Lao PDR’s towards the ASEAN Economic 
Community  (AEC), 27 November 2013 at Vansana Hotel, Vientiane, Lao PDR.  

5  เอกสารอิเลก็ทรอนกิส์จากเว็บไซต์ http://122.155.9.68/talad/images/stories/reports/la_ch05.pdf 
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รู้เรา: วิเคราะห์ข้อได้เปรียบเสียเปรียบของประเทศไทย ในบริบทเชื่อมโยงกับ 
สปป.ลาว 

ในภาพรวมตํอประเทศในกลุํมอาเซียน ประเทศไทยมีข๎อได๎เปรียบเหนือ
ประเทศอื่นๆ ในหลายๆ สํวนไมํวําการที่ประเทศเราเป็นฐานการผลิตด๎าน
อุตสาหกรรมยานยนต์และอิเล็กทรอนิกส์ ทําให๎สามารถตํอยอดด๎านการลงทุนหรือ
วิจัยได๎ โครงขํายการคมนาคมที่เหมาะสม สามารถเช่ือมโยงทั้งภายในและภายนอก
ประเทศในกลุํมอาเซียนและกลุํมลุํมน้ําโขงได๎สะดวกทั้งทางบก ทางน้ํา และ 
ทางอากาศ  นอกจากน้ีประเทศไทยยังมีจุดเดํนเรื่องการทํองเที่ยวท่ีดีและราคาไมํแพง
และคนไทยมีความเป็นมิตร (ยิ้มสยาม) อยํางไรก็ตามในการเตรียมตัวสูํประชาคม
อาเซียน ประเทศไทยยังต๎องขจัดเรื่องบางเรื่องทิ้งไปหรือปรับปรุงให๎ดีขึ้น ไมํวําจะเป็น
ปัญหาเรื่องเสถียรภาพทางการเมืองที่มีความไมํแนํนอนสูง ยังแบํงฝักแบํงฝุายกัน 
อยูํ รวมถึงประชาชนชาวไทยยังด๎อยความสามารถด๎านภาษาอังกฤษที่จะเป็น
ภาษากลางในการสื่อสารเมื่อ AEC เริ่มดําเนินการ ประเด็นเรื่องคําแรงซึ่งอาจจะทําให๎
ชาวตํางชาติเข๎ามาแยํงงานคนไทยได๎งํายๆ เชํนกัน  

ในบริบทของความเชื่อมโยงกับ สปป.ลาว ประเทศไทยมีสภาพภูมิศาสตร์
ที่มีพื้นที่ติดแนวชายแดนกับ สปป.ลาวทั้งทางบกและทางทะเล รวมทั้งยังมีจุดผําน
แดนทั้งถาวรและไมํถาวรหลายแหํงตลอดแนวชายแดน จากข๎อมูลการศึกษา SWOT 
ของมหาวิทยาลัยหอการค๎าไทย ใน 5 กลุํมสินค๎าบริการ6 ได๎แกํ กลุํมสินค๎าอุปโภค
บริโภค กลุํมสินค๎าเกี่ยวกับการเกษตรและเครื่องจักรกลทางการเกษตร กลุํมสินค๎า
เกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์ในการกํอสร๎าง กลุํมสินค๎าเกี่ยวกับยานยนต์และช้ินสํวน อะไหลํ 
รวมถึงกลุํมสินค๎าบริการ สุขภาพ พบวํา ประเทศไทยมีจุดแข็งที่สําคัญเหมือนๆ กัน 
คือ สินค๎าไทยเป็นสินค๎าที่มีคุณภาพสูงและได๎รับการยอมรับเป็นอยํางดีจากผู๎บริโภค 
รวมทั้งมีจุดเดํนจากการที่เรามีวัฒนธรรมและภาษาคล๎ายคลึงกัน ประเด็นที่นําสนใจ
ในเรื่องเศรษฐกิจไทย-ลาว ก็คือ การค๎าชายแดนซึ่ง สปป.ลาวมีทั้งการสํงออกและ
                                                           
6  เรือ่งเดมิ 
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นําเข๎าสินค๎าจากประเทศไทยจํานวนมาก อันจะเห็นได๎จากข๎อมูลการนําเข๎าสํงออก  
ณ ดํานศุลกากรหนองคายเพียงจุดเดียวมีมูลคําถึงเกือบ 6 หมื่นล๎านบาทในปี 2556 
และเพิ่มขึ้นกวํา 1,500% เทียบกับมูลคําการนําเข๎าสํงออกในปี 2536 ซึ่งเป็นปีฐาน
กํอนสะพานมิตรภาพไทย-ลาวแหํงที่หนึ่งเปิดอยํางเป็นทางการเมื่อ 8 เมษายน 2537 
แตํในความเป็นจริง กระบวนการดําเนินการผํานพิธีการศุลกากรเข๎าสูํประเทศไทย 
หรือจากไทยไป สปป.ลาว มีความยุํงยาก อีกท้ัง สปป.ลาว ยังมีระบบบัญชีเฉพาะของ
ตัวเอง ซึ่งแตกตํางจากระบบบัญชีของไทย ทําให๎ต๎องทําบัญชีถึง 2 ระบบ คือ ระบบ
บัญชีไทยและระบบบัญชีสปป.ลาว นอกเหนือจากนี้ ระบบ National Single 
Window ของทั้งไทยและ สปป.ลาว ก็ยังไมํเสร็จสมบูรณ์ และยังต๎องมีการบูรณาการ
ภายในประเทศอีกมาก สุดท๎ายก็คือระบบข๎อกฎหมายของ สปป.ลาว เป็นเชิงคุ๎มครอง
มากกวําเป็นการสํงเสริม ถือความสะดวกของภาครัฐเป็นหลัก 

ส่วนสาม : ยุทธศาสตร์ติดปีกสู่ประชาคมอาเซียน 2558 ในบริบทไทย-ลาว 
 จากการวิเคราะห์ข๎อดี ข๎อเสีย โอกาส อุปสรรค ตํางๆ ในสํวนรู๎เขารู๎เรา
ของสองสํวนแรก สามารถนํามากํ าหนดยุทธศาสตร์ เ รํ งดํ วน ในสํวนของ 
การเข๎าสูํประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 ในบริบทไทย-ลาว รวมทั้งสิ้น  
2 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1: การพัฒนาการค้าชายแดนและการลงทุน 
 กลยุทธ์ 1.1 การผลักดันระบบ Single Window ให๎สําเร็จในบริเวณดําน
ถาวรหลักตามชายแดนไทย-ลาว 
 กลยุทธ์ 1.2 การปรับปรุงเส๎นทางเพื่อเช่ือมโยงการค๎าการลงทุนระหวําง
ไทย - ลาว 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2: การเสริมสร้างองค์ความรู้ของประชาชนตามแนวชายแดนไทย-
ลาว 
 กลยุทธ์ 2.1 การแลกเปลี่ยนความรู๎ทางวิชาการระหวํางไทย-ลาว เน๎นมิติ
ด๎านเศรษฐกิจ 
 กลยุทธ์ 2.2 การถํายทอดองค์ความรู๎และความสําคัญเรื่องการเข๎า 
สูํประชาคมอาเซียนเน๎นกลุํมเปูาหมายประชากร 11 จังหวัดชายแดนไทย-ลาว 

นอกเหนือจากนี้ ในระยะยาว เราก็ควรมีการแก๎ไขระเบียบ กฎหมาย  
ที่เป็นปัญหาเนื่องจากความแตกตํางของระบบของทั้งสองประเทศ อาทิ ระวางพิกัด
น้ําหนักรถบรรทุก ข๎อบังคับในการผํานดํานศุลกากร โดยอาจเป็นได๎ทั้งการเจรจาใน
ระดับทวิภาคีหรือพหุภาคี ท๎ายสุดนี้ในความที่เรามีจุดแข็งความคล๎ายคลึงกันทั้งภาษา
และวัฒนธรรม ประกอบกับความนําเชื่อถือของตราสินค๎าไทยในสายตาคนลาวรวมถึง
การที่เรามีชายแดนติดกับประเทศลาวยาวเป็นอันดับสองรองจากประเทศเวียดนาม  
ก็เป็นเรื่องที่คนไทยควรจะพยายามใช๎ข๎อดีและโอกาสเหลํานี้ ในการเพิ่มพูนตลาดการ
ลงทุนและการพัฒนารํวมระหวํางไทย-ลาวให๎พัฒนายิ่งๆ ขึ้นไป ในทางกลับกัน ถ๎าเรา
ไมํเรํงรีบใช๎โอกาสเหลํานี้ให๎สําเร็จโดยเร็ว (ขาด Economy of Speed) เราก็อาจจะ

เสียโอกาสเหลํานี้ให๎อีกหลายประเทศท่ีสร๎างโอกาสได๎เร็วกวําได๎    
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ประชาคมอาเซียน: สิ่งแวดล้อมไร้พรมแดน 

นางสาวอุมา  ศรีสุข 
นักวิชาการสิ่งแวดล๎อมชํานาญการ 

กรมสํงเสรมิคุณภาพสิ่งแวดล๎อม 

ในปี พ.ศ. 2558 ประเทศสมาชิกอาเซียนได๎กําหนดและวางแผนเพื่อ
พัฒนาและยกระดับความรํวมมือระหวํางกันไปสูํทิศทางที่ก๎าวหน๎าอีกระดับหนึ่งด๎วย
การจัดตั้งประชาคมอาเซียน(ASEAN Community) จากจุดเริ่มต๎นของการมุํงเน๎น 
ในการสร๎างความรํวมมือทางการเมืองและความมั่นคงรํวมกันในระยะแรก  
ได๎ปรับเปลี่ยนไปสูํความรํวมมือในด๎านอื่นๆ โดยเฉพาะด๎านเศรษฐกิจมากขึ้น เพื่อ
สนับสนุนการรวมตัวและความรํวมมือระหวํางกันอยํางรอบด๎าน ตามโครงสร๎างนั้น
ประชาคมอาเซียน ประกอบด๎วย 3 เสาหลัก คือ ประชาคมการเมืองและความมั่นคง
อาเซียน (ASEAN Political-Security Community: APSC) ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) และประชาคมสังคมและ
วัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community: ASCC)  ซึ่งการเข๎า 
สูํประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จะพลิกโฉมอาเซี ยนให๎กลายเป็นภูมิภาคที่มี 
การไหลเวียนของสินค๎า บริการ การลงทุน แรงงานฝีมือ และทุนอยํางเสรี อาจสํงผล
กระทบตํอการเคลื่อนย๎ายของฐานทรัพยากรอยํางเสรี  และกระทบตํอคุณภาพ
สิ่งแวดล๎อม และการเปลี่ยนแปลงด๎านทรัพยากรธรรมชาติของประเทศในภูมิภาคนี้
อยํางหลีกเลี่ยงไมํได๎ ในขณะที่การสํงเสริมความยั่งยืนของสิ่งแวดล๎อมและการจัดการ
ดูแลสิ่งแวดล๎อมอยํางถูกต๎อง โดยมีกลไกท่ีพัฒนาอยํางสมบูรณ์สําหรับจัดการและดูแล
สิ่งแวดล๎อมอยํางเหมาะสม ตลอดจนการปูองกันและขจัดภัยพิบัติด๎านสิ่งแวดล๎อม 
เป็นเพียงสํวนหนึ่งในแผนปฏิบัติการของประชาคมสังคม-วัฒนธรรมอาเซียน ภายใต๎
เสาหลักด๎านสังคมและวัฒนธรรม 
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ประเด็นด๎านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม เป็นประเด็นสําคัญ 
ที่จําเป็นต๎องคํานึงถึงในการก๎าวเข๎าสูํประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ด๎วยประเทศสมาชิก
แตํละประเทศมีบริบทที่แตกตํางกันไป มีโครงสร๎างทางเศรษฐกิจ สังคมและ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมที่ไมํเหมือนกัน  ทั้งความ อุดมสมบูรณ์ของ
ทรัพยากรธรรมชาติ แบบแผนการจัดการ ความยืดหยุํนและความเข๎มงวดของ
นโยบายหรือกฎหมายที่เกี่ยวข๎องกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมที่ตํางกัน 
รูปแบบการค๎าที่ประเทศสมาชิกจะนําเข๎า หรือสํงออกทรัพยากรธรรมชาติ หรือสินค๎า
อื่นๆที่มีผลตํอสิ่งแวดล๎อม เทคโนโลยีการผลิต พฤติกรรมการบริโภคของประชาชน 
อีกทั้งทัศนคติของประชาชนที่มีตํอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม และความ
เข๎มแข็งขององค์กรภาคประชาสังคมก็ตํางระดับกันออกไปในแตํละประเทศ สิ่งเหลํานี้
ล๎วนมีอิทธิพลตํอการเกิดผลกระทบเมื่อเราเข๎าสูํประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนท้ังสิ้น 

สถานการณ์การพัฒนาและการเตรียมความพร้อมของสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว 

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (The Lao People’s 
Democratic Republic/Lao PDR) หรือเรียกสั้น ๆ วํา ประเทศ “สปป.ลาว” 
ปัจจุบันเป็นสมาชิกอาเซียน ในทางภูมิศาสตร์ตั้งอยูํใจกลางภูมิภาคอาเซียน ไมํมี
เส๎นทางออกสูํทะเล (Land locked) มีพื้นท่ี 236,800 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ
ครึ่งหนึ่งของประเทศไทย จํานวนประชากรประมาณ 6.9 ล๎านคน ถึงแม๎จะเป็น
ประเทศที่มีทรัพยากรธรรมชาติ  อุดมสมบูรณ์ แตํ สปป.ลาว ยังคงเป็น 1 ใน 10 
ประเทศที่มีความยากจนที่สุดโลก  ดังนั้น เพื่อนําประเทศไปสูํการพัฒนาและเปลี่ยน
ประเทศเข๎าสูํสังคมอุตสาหกรรม และสร๎างโอกาสในการเสริมสร๎างความรํวมมือ
ระหวํางประเทศ สปป.ลาวจึงได๎ดําเนินการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหํงชาติ ฉบับท่ี 7 (พ.ศ. 2554 - 2558)  ซึ่งแผนพัฒนาฯนี้เป็นสํวนหนึ่งของเปูาหมาย
ระยะยาวของการพัฒนาประเทศให๎บรรลุการเติบโตทางเศรษฐกิจอยํางน๎อยร๎อยละ  
8 ตํอปี ลดความยากจนให๎บรรลุเปูาหมายการพัฒนาสหัสวรรษภายในปี พ .ศ. 2558 
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นอกจากนี้ ยังได๎วางวิสัยทัศน์ที่จะนําพาประเทศให๎พ๎นจากการเป็นประเทศพัฒนา
น๎อยที่สุด (Least developed country: LDC) ภายในปี พ.ศ.2563 สปป.ลาวจึงได๎
เรํงรัดพัฒนาในด๎านตํางๆ โดยเฉพาะอยํางยิ่งการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ได๎แกํ 

1. ด้านการค้าการลงทุนระหว่างประเทศ 
1.1. ตั้งแตํปี พ.ศ.2529 เป็นต๎นมา สปป.ลาว ได๎เปิดการค๎าระหวําง

ประเทศมากขึ้น ประเทศคูํค๎าหลักๆ ได๎แกํ จีน เวียดนาม และไทย สาขาการลงทุนที่มี
การขยายตัวมากขึ้น ได๎แกํ เหมืองแรํ การเกษตร พลังงานน้ํา และการทํองเที่ยวและ
บริการ ซึ่งจะเห็นได๎วํา   สาขาที่การลงทุนมีการขยายตัวสูงจะเป็นสาขาที่ต๎องใช๎ฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติในประเทศเป็นทุนหลักทั้งสิ้น เมื่อปัจจัยที่ปูอนเข๎าสูํกระบวนการ
ผลิตที่มากขึ้นตามการเพิ่มปริมาณสินค๎าและความต๎องการของตลาดที่กว๎างขึ้น  
ความเสื่อมโทรมและรํอยหรอของทรัพยากรธรรมชาติที่ใช๎เป็นปัจจัยการผลิตมีโอกาส
เกิดขึ้นได๎อยํางหลีกเลี่ยงได๎ยาก หรือผลกระทบด๎านสิ่งแวดล๎อมที่อาจเกิดขึ้น  
สปป.ลาว อาจต๎องประสบกับปัญหาขยะ ปัญหาน้ําเสีย และปัญหาคุณภาพอากาศ 
ที่เพิ่มมากขึ้น เชํนเดียวกับที่เกิดขึ้นในประเทศไทยและอีกหลายประเทศที่เรํงการ
พัฒนาทางเศรษฐกิจ แตํมาตรการการปูองกันและจัดการยังไมํได๎มาตรฐานและรัดกุม
เพียงพอ  

1.2 ความรํวมมือของ 5 ประเทศในภูมิภาค ได๎แกํ สปป.ลาว ไทย 
พมํา กัมพูชา เวียดนาม และจีน (ยูนนาน) ซึ่งได๎ลงนามตกลงในกรอบความรํวมมือ 
อนุภูมิภาคลุํมแมํน้ําโขง (Greater Mekong Sub-region Cooperation: GMS)  
โดยมีเปูาหมายคือความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ความปรองดองและความมั่งคั่งของ 
อนุภูมิภาค รวมถึงความพยายามในการลดปัญหาความยากจนและ สํงเสริม 
การพัฒนาอยํางยั่งยืน จึงได๎มีแผนงานรํวมกันในการสํงเสริมการขยายตัวทางการค๎า 
การลงทุนอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และบริการ สนับสนุนการ จ๎างงาน และ
ยกระดับความเป็นอยูํของประชาชน สํงเสริมและพัฒนาความรํวมมือทางเทคโนโลยี
และการศึกษา สํงเสริมการใช๎ทรัพยากรทางธรรมชาติอยํางมีประสิทธิภาพ  
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1.3 การพัฒนาด๎านการบริการ จากแผนงานการพัฒนาแนวพื้นที่
เศรษฐกิจฝั่งตะวันออก - ตะวันตก(East-West Economic Corridor: EWEC) ซึ่งเป็น
โครงการเชิงบูรณาการภายใต๎กรอบการพัฒนาความรํวมมือของ GMS ได๎กระตุ๎นให๎
รัฐบาล สปป.ลาว ตั้ง Roadmap ที่จะกระชับความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ๎านมาก
ยิ่งขึ้น ซึ่งประเทศภาคีสมาชิกในอนุภูมิภาคลุํมน้ําโขง ได๎ทําความตกลงรํวมกันที่ชํวย
อํานวยความสะดวกการผํานแดนและข๎ามแดนของคนและสินค๎า ปัจจุบันได๎มี
โครงการความรํวมมือระหวําง สปป.ลาว และประเทศไทย ดําเนินการด๎านศุลกากร 
ในรูปแบบ Single Window and Single Stop Inspection โดยได๎นํารํองที่ดําน 
สวรรณเขต-มุกดาหาร เพื่อลดขั้นตอนการตรวจสอบและให๎เกิดความรวดเร็ว 
ในการตรวจคนเข๎าเมืองและการขนสํงสินค๎า สําหรับในด๎านที่เกี่ยวข๎องกับการมี 
สํวนรํวมของชุมชนในพื้นที่และด๎านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมยังต๎อง 
มีการรํวมกันพัฒนาในอีกหลายประเด็นในการพัฒนาพื้นที่และด๎านศุลกากรรูปแบบนี้ 
เชํน ด๎านระเบียบกฎหมายที่ เกี่ยวข๎องกับคุ๎มครองพันธุ์พืชและสั ตว์ปุาเมื่อมี 
การเคลื่อนย๎ายข๎ามแดน เป็นต๎น  

2. การพัฒนาคมนาคมและการขนส่ง 
จากกรอบความรํวมมือ GMS ทําให๎รัฐบาล สปป.ลาวเรํงพัฒนา

เส๎นทางคมนาคมเพื่อเชื่อมตํอกับประเทศเพื่อนบ๎านท่ีมีบทบาทสําคัญตํอเศรษฐกิจลาว 
คือ จีน ไทย เวียดนาม ทําให๎สปป. ลาวได๎พลิกวิกฤติให๎เป็นโอกาส เปลี่ยนผํานจาก 
Land Locked เป็น Land Linked เป็นประเทศที่มีเส๎นทางคมนาคมทางถนนจาก
มหาสมุทรอินเดียสูํมหาสมุทรแปซิฟิก เมื่อเส๎นทางเช่ือมตํอระหวํางประเทศมีความ
สะดวกขึ้น ความเจริญเติบโต หรือการพัฒนาในด๎านอื่นก็จะตามมา เชํน การลงทุน
ทางการค๎า การขนสํง การทํองเที่ยวและบริการตํางๆ เป็นต๎น 
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 3.  การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 
 รัฐบาล สปป.ลาว ได๎สํงเสริมการลงทุนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม  
โดยใช๎มาตรการทางภาษีเป็นแรงจูงใจในการลงทุนของภาคธุรกิจเอกชนที่ดําเนินการ
อุตสาหกรรมสีเขียว ได๎มีนโยบายการยกเว๎นภาษีในชํวง 3 - 5 ปี ตัวอยํางเชํน  
การดําเนินการธุรกิจของบริษัท ลาว-อินโดไชนํา กรุ๏ป มหาชน (Lao-Indochina 
Group Public Company) ซึ่งเป็นโรงงานผลิตแปูงมันสําปะหลัง ตั้งอยูํ ณ บ๎านนา
ซอน เมืองปากงึม นครหลวงวียงจันทน์ เป็นต๎นแบบของโรงงานที่ดําเนินการ 
ในรูปแบบของอุตสาหกรรมสีเขียว โดยได๎นําระบบ Clean Development 
Mechanism (CDM) มาใช๎ในกระบวนการผลิต โดยการผลิตก๏าซชีวภาพจากน้ําเสีย
อุตสาหกรรมแปูงมันสําปะหลังแบบครบวงจรแหํงแรกใน สปป.ลาว ภายใต๎โครงการ 
TBEC LIG Biogas Project (TBEC คือ บริษัท ไทย ไบโอแก๏ซ เอ็นเนอร์ยี จํากัด) 
สามารถผลิตก๏าซชีวภาพได๎ถึง 7 ล๎าน ลบ.ม.ตํอปี  คิดเป็นมูลคําทดแทนพลังงานได๎ถึง
ปีละ 40 ล๎านบาท พร๎อมทั้งชํวยลดการปลดปลํอยก๏าซเรือนกระจกได๎ถึง 6 หมื่น
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเทําตันตํอปี ซึ่งนอกจากการดําเนินการดังกลําวจะเป็น 
การลดต๎นทุนของโรงงานได๎ประมาณร๎อยละ 50 แล๎ว รัฐบาล สปป.ลาว ได๎มีนโยบาย
การยกเว๎นภาษีในชํวง 3 – 5 ปี เพื่อเป็นการสร๎างแรงจูงใจให๎กับภาคเอกชนอีกทาง
หนึ่ง ซึ่งมีแผนการขยายผลการดําเนินการในรูปแบบน้ีไปยังโรงงานอ่ืนอีกหลายพื้นที่  

4. การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์  
 สปป.ลาว ได๎พัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ทั้งบุคลากรใน

หนํวยงานราชการ หรือ รัฐกรของ สปป.ลาว ดําเนินการโดย Department of Civil 
Servants Management ซึ่งทําหน๎าที่ เหมือนสํานักงาน กพ. ของไทย และ 
การพัฒนาด๎านแรงงาน ในการเตรียมความพร๎อมเพื่อเข๎าสูํประชาคมอาเซียน  
สปป.ลาว ได๎จัดทําแผนปฏิบัติการพัฒนาด๎านแรงงาน พ.ศ.2558-2558 ซึ่งประกอบ
ไปด๎วยสาระสําคัญ ได๎แกํ การออกระเบียบเกี่ยวกับการพัฒนาฝีมือแรงงาน และ
เตรียมการรํางข๎อบัญญัติเกี่ยวกับการจ๎างงาน แผนการปูองกันการย๎ายถิ่นของแรงงาน 
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จัดทํามาตรฐานแรงงานใน 17 รายสาขา และได๎จัดทําคุณสมบัติที่ต๎องการในสาย
วิชาชีพตํางๆ เพื่อจัดสํงไปยังเลขาธิการอาเซียนสําหรับบรรจุใน  regionional 
framework และแผนการพัฒนาศักยภาพของแรงงานในด๎านตํางๆ เชํน ด๎านสุขภาพ 
ด๎านสวัสดิการสังคม ด๎านตลาดแรงงาน เป็นต๎น  

จากการเปิดประชาคมอาเซียน จะทําให๎ประชาชนและแรงงานในกลุํม
ประเทศสมาชิก สามารถเช่ือมตํอกันอยํางเสรี ซึ่ง สปป.ลาว ประสบปัญหาเรื่อง 
การย๎ายถิ่นของแรงงานออกนอกประเทศเป็นทุนเดิมอยูํแล๎ว จึงจําเป็นต๎องเรํงพัฒนา
มาตรฐานแรงงานในประเทศ และเพิ่มการจ๎างงานเพื่อรองรับการขยายตัวของ 
การลงทุนในทุกสาขาในประเทศ จะเป็นการลดปัญหาดังกลําว อีกทั้งเป็นการเพิ่ม
ศักยภาพทรัพยากรบุคคลในการพัฒนาพัฒนาประเทศให๎บรรลุเปูาหมายตามวิสัยทัศน์
ที่วางไว๎ การเคลื่อนที่ย๎ายถิ่นของประชากรจํานวนมาก อาจสํงผลให๎สาธารณูปโภค
พื้นฐานในประเทศเปูาหมายการย๎ายถิ่นไมํเพียงพอตํอความต๎องการ และเกิด 
ผลกระทบตํอสภาพสิ่งแวดล๎อม เชํน การเพิ่มขึ้นของขยะมูลฝอย คุณภาพน้ําเสื่อม
โทรม ซึ่งจะสํงผลตํอสุขภาพของประชาชนตามมาในที่สุด   

ประชาคมอาเซียน : การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เมื่อกรอบคิดการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมกว๎างไกลเกิน

กวําแนวเขตของพรมแดนประเทศ ประชาชนในภูมิภาคนี้จึงต๎องเตรียมพร๎อมและ
ปรับตัวเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดขึ้น ประเทศไทยได๎กําหนดให๎การสร๎าง
ความรํวมมือที่ดีในการสนับสนุนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยํางมีจริยธรรม  
ไมํสํงผลกระทบตํอสิ่งแวดล๎อม และการปรับปรุงและเสริมสร๎างความเข๎มแข็งของภาคี
การพัฒนาภายในประเทศตั้งแตํระดับชุมชนท๎องถิ่นเป็นสํวนหนึ่งแนวทางการพัฒนา
ภายใต๎กรอบการสร๎างความเชื่อมโยงประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
และสังคม ซึ่งจะต๎องมีผลักดันความเป็นรูปธรรมเชิงนโยบาย เพื่อลดผลกระทบให๎
ได๎มากที่สุดหรือจํากัดผลกระทบด๎านลบที่อาจเกิดขึ้นให๎อยูํในระดับที่ยอมรับได๎ และ
เรํงดําเนินการกําหนดมาตรการตํางๆ ที่ควรคํานึงถึงการดําเนินการเพื่อสร๎าง 
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ความรํวมมือในการพัฒนาเศรษฐกิจ ควบคูํไปกับการ อนุรักษ์ฟื้นฟู บํารุงรักษา และ
สร๎างภูมิคุ๎มกันให๎กับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม ซึ่งเป็นทุนหลักในการพัฒนา
ประเทศ แนวทางการปรับตัวและเตรียมการเมื่อเราเป็นสํวนหนึ่งของประชาคม
สิ่งแวดล๎อมอาเซียน และกําลังก๎าวเข๎าสูํประชาคมอาเซียน ได๎แกํ 

- บุคลากรในหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องในทุกระดับทั้งระดับประเทศ  ระดับ
พื้นที ่ชุมชนและประชาชน ต๎องได๎รับการเสริมสมรรถนะและเสริมสร๎างความสามารถ
เพื่อเป็นแรงสนับสนุนที่จะทําให๎การเป็นสํวนหนึ่งของประชาคมอาเซียนเป็นไป 
อยํางราบรื่นและเกิดประโยชน์สูงสุด ประชาชนต๎องรู๎เทําทันอาเซียน ต๎องรู๎วําพัฒนา
อาเซียนเป็นไปในทิศทางใด ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นมีด๎านใดบ๎าง สามารถวิเคราะห์
และวางแนวทางการพัฒนารํวมกันได๎   

- ใช๎มาตรการทางเศรษฐศาสตร์ในการจัดการสิ่งแวดล๎อม  เพื่อสร๎าง
แรงจูงใจในการเข๎ามามีสํวนรํวมและเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
และแก๎ปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาตินอกจากนี้ ต๎องให๎ความสําคัญ
กับลงทุนและพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานท่ีเป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม 

- เรํงสํงเสริมการใช๎ทรัพยากรอยํางมีประสิทธิภาพและเป็นมิตร 
ตํอสิ่งแวดล๎อม  

- เผยแพรํประชาสัมพันธ์ข๎อมูลขําวสารอยํางสม่ําเสมอและทั่วถึง สร๎าง
ความตระหนักให๎ทุกภาคสํวน และเติมความรู๎ด๎านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อมให๎แกํคนในสังคมในระยะยาว 

- การปรับเปลี่ยนมุมมองในการเข๎าสูํอาเซียน โดยมุมมองเรื่องความมั่นคง
มิใชํความมั่นคงในด๎านการทหารแตํเพียงอยํางเดียว แตํให๎ความสําคัญกับความมั่นคง
ในเรื่องความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมด๎วย 

  - พัฒนาปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ข๎อบังคับตํางๆ ที่เกี่ยวข๎อง ให๎เอื้อ 
ตํอการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมที่เกิดประโยชน์สูงสุดและ
ยั่งยืน 
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- ถํายทอดองค์ความรู๎ และเทคโนโลยีที่มีให๎แกํกันระหวํางประเทศสมาชิก 
เพื่อเสริมสร๎างการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมท่ีดีในภูมิภาค 
 -  พัฒนาความรํวมมือของภาคีเครือขํายด๎านทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล๎อมให๎เข๎มแข็ง มีความหลากหลาย และครอบคลุมในภูมิภาคอาเซียน  
 ประการสําคัญ คือ เราต๎องปรับทัศนะ ต๎องไมํมองการเข๎าสูํประชาคม
อาเซียนเป็นเพียงโอกาสในการแขํงขันเพื่อการเติบโตทางด๎านเศรษฐกิจเพียง 
อยํางเดียว แตํควรมองเป็นโอกาสในการสร๎างความรํวมมือของเพื่อนสมาชิกในแตํละ
ประเทศที่จะสร๎างความมั่นคงของเศรษฐกิจในภูมิภาคบนฐานคิดการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมอยํางชาญฉลาดและยั่งยืน    
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ไทยมองลาว...เพื่อร่วมกันพัฒนา 

นางสาวชเนตต ี ศรีคํา 
นักวิทยาศาสตร์ปฏิบตัิการ 

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน  

1. บทน า 
ราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตย (สปป.ลาว)ประชาชน

ลาวมีความสัมพันธ์ทางการทูตมายาวนานกวํา 60 ปี จึงเปรียบเสมือนวําไทย-ลาวนั้น
เป็นบ๎านพ่ีเมืองน๎องกันมาช๎านาน ไมํวําจะเป็นวิถีการดําเนินชีวิต ภาษาพูด วัฒนธรรม
และประเพณี 

สปป.ลาว เป็นรัฐที่ไมํมีทางออกทะเล พื้นที่สํวนใหญํประมาณร๎อยละ  
70 ของพื้นที่ในประเทศเป็นเทือกเขา และด๎วยตําแหนํงที่ตั้งจึงถูกขนานนามวํา 
“หัวใจของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต๎” ประเทศลาวมีประชาชนกรประมาณ 6.6 
ล๎านคน ซึ่งร๎อยละ 85 อาศัยอยูํในพื้นที่ชนบท มีผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
ประมาณ (GDP) 9,400 ล๎านเหรียญสหรัฐ (World Bank, 2012) 

สปป. ลาวถูกจัดให๎เป็น 1 ใน 13 ประเทศด๎อยพัฒนา (Least 
developed Countries: LDC) ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เพื่อยกระดับประเทศให๎พ๎น
จากการเป็นประเทศยากจนภายในปี 2020 รัฐบาลลาวได๎วางเปูาหมายการพัฒนา
ประเทศ โดยยึดหลักการพัฒนาที่ยั่ งยืน เพื่อลดปัญหาความยากจนและกระตุ๎น
เศรษฐกิจ ภายใต๎แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ 7 (The Seventh 
National Social and Economic Development Plan 2011-2015: NSEDP) 
โดยมีเปูาหมายการเติบโตทางเศรษฐกิจร๎อยละ 8 ตํอปี และมีความมุํงมั่นจะพลิก
วิกฤตด๎านกายภาพซึ่งไมํมีทางออกทะเลของประเทศให๎เป็นประเทศทางผํานทาง
เศรษฐกิจแทน “From land-locked to a land link” ภายในปี 2020  
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ที่ผํานมา สปป. ลาวประสบความสําเร็จอยํางอยํางตํอเนื่องในการพัฒนา
ประเทศ เห็นได๎จากสภาพเศรษฐกิจที่มีการพัฒนาเฉลี่ยร๎อยละ 7.1 ในชํวงปี 2001-
2010 และในปี 2012 ประเทศลาวมีรายได๎ประชาชาติ (Gross National income: 
GNI) 1,010 เหรียญสหรัฐ เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2005 มีเพียง 450 เหรียญสหรัฐ
เทํานั้น ด๎วยเหตุนี้ทําให๎ประเทศลาวพ๎นจากการเป็นประเทศยากจน และพัฒนาระดับ
เศรษฐกิจจากแบบ Lower income เป็น Lower-middle income (World Bank, 
2013) 

เนื่องจาก สปป.ลาว เป็นประเทศที่อุดมไปด๎วยทรัพยากรธรรมชาติที่
หลากหลาย จึงทําให๎รายได๎สํวนใหญํของประเทศมาจากผลผลิตที่ได๎จากแหลํง
ธรรมชาติ ผลผลิตทางการเกษตร ไฟฟูาพลังน้ํา เหมืองแรํ และการทํองเที่ยว  
โดยรายได๎จากไฟฟูาพลังนํ้าและเหมืองแรํคิดเป็นประมาณ 1 ใน 3 ของรายได๎รวมของ
ประเทศ และการเจริญเติบโตในด๎านนี้เองที่ชํวยลดระดับความยากจนของประเทศลง 
แตํอัตราการเข๎าถึงไฟฟูาของประชากรนั้นยังถือวําอยูํในเกณฑ์ต่ํา เพียงร๎อยละ  
70 ของประชากรทั้งหมด (World Bank, 2013) 

ด๎วยรัฐบาลลาวทราบดีวําการค๎าระหวํางประเทศเป็นรายได๎หลักที่จะชํวย
สํงเสริมการพัฒนาประเทศได๎เป็นอยํางดี ดังนั้นการได๎เข๎ารํวมเป็นสมาชิกขององค์การ
การค๎าโลกในปี 2013 จึงถือเป็นโอกาสสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจสูํตลาดโลก  

ด๎วยเหตุผลทางเศรษฐกิจและความมั่นคงด๎านพลังงานทําให๎ สปป.ลาว 
ตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาพลังงานทดแทนมากขึ้น ซึ่งแนวคิดนี้อาจเป็น
การชํวยเพิ่มโอกาสด๎านความรํวมมือระหวํางสองประเทศในอนาคตได๎ อีกทั้งประเทศ
ไทยได๎ขึ้นช่ือวําเป็น “ผู๎นําด๎านพลังงานทดแทนในภูมิภาคอาเซียน” และยังเป็น
ประเทศคูํค๎าที่สําคัญของ สปป. ลาว อีกด๎วย บทความนี้จะกลําวถึงสถานภาพ 
ทางการค๎าระหวํางไทยกับ สปป. ลาว สถานการณ์พลังงานทดแทนใน สปป. ลาว 
และมุมมองการพัฒนาความสัมพันธ์ทางการค๎าและด๎านพลังงานทดแทนระหวํางสอง
ประเทศ 
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2. สถานการณ์การค้าระหว่างประเทศไทย-สปป. ลาว 
2.1 ภาวะการค้ารวมระหว่างไทย-สปป. ลาว 
การค๎ารวมมีแนวโน๎มมูลคําเพิ่มขึ้นนับตั้งแตํปี 2553 ปี 2556 (มกราคม-

มีนาคม) ไทยมีมูลคําการค๎าระหวํางประเทศ กับ สปป.ลาว  รวม 38,317.01 ล๎าน
บาท (ปี 2555 ชํวงเดียวกัน มูลคํา 37,482.55 ล๎านบาท) หรือ เพิ่มขึ้นร๎อยละ 2.23 
โดยแยกเป็นการสํงออก 29,836.82 ล๎านบาท (ปี 2555 ชํวงเดียวกัน มีมูลคํา 
29,432.82 ล๎านบาท) เพิ่มขึ้นร๎อยละ 1.37 การนําเข๎า 8,480.19 ล๎านบาท (ปี 2555 
ชํวงเดียวกัน มีมูลคํา 8,049.92 ล๎านบาท) เพิ่มขึ้นร๎อยละ 5.35 ทําให๎ประเทศไทยได๎
ดุลการค๎า 21,356.63 ล๎านบาท  

2.2 ภาวะการค้าชายแดนไทย-สปป. ลาว 
การค๎าชายแดนไทย – สปป.ลาว ในปี 2556 (มกราคม – มีนาคม)   

มีมูลคํารวม 34,915.33 ล๎านบาท เพิ่มขึ้นจากชํวงเดียวกันของปีกํอน ร๎อยละ 1.56 
และคิดเป็นสัดสํวน ร๎อยละ 91.12 ของการค๎าระหวํางสองประเทศ โดยแบํงเป็นการ
สํงออก 29,065.34 ล๎านบาท และการนําเข๎า 5,849.99 ล๎านบาท ไทยเป็นฝุายเกินดุล
การค๎า 23,215.36 ล๎านบาท โดยสินค๎าสํงออกที่สําคัญ ได๎แกํ น้ํามันดีเซล รถยนต์ 
อุปกรณ์และสํวนประกอบ เครื่องจักรที่ใช๎ในการกํอสร๎างและสํวนประกอบ น้ํามัน
เบนซิน เหล็กและเหล็กกล๎า ผลิตภัณฑ์เหล็กและเหล็กกล๎า ยานพาหนะอื่นๆ และ
สํวนประกอบ น้ํามันสําเร็จรูปอื่นๆ ไกํ เนื้อและสํวนตํางๆ ของสัตว์ที่บริโภคได๎ 
(กระทรวงพาณิชย,์ 2556) 

จากการศึกษาดูงานใน สปป.ลาวระหวํางวันที่ 26 - 30 พฤศจิกายน 
2556 ได๎มีโอกาสเข๎าเยี่ยมชมกรมนโยบายการค๎าระหวํางประเทศ (Foreign Trade 
Policy Department) และได๎รับทราบข๎อมูลวํา ในปี 2555 สปป.ลาว นําเข๎าสินค๎า
จากประเทศไทยมากท่ีสุด คิดเป็นร๎อยละ 67.3 ของมูลคําการนําเข๎าของประเทศ อีก
ทั้ง สปป.ลาว ยังสํงออกสินค๎ามายังประเทศไทยมากที่สุด คิดเป็นร๎อยละ 45  
ของมูลคําการสํงออกของประเทศ จึงถือได๎วําประเทศไทยนั้นเป็นประเทศคูํค๎าอันดับ
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หนึ่งของ สปป.ลาว โดยสินค๎าที่  สปป.ลาว สํงออกมายังไทย ได๎แกํ ทองแดงและ
ผลิตภัณฑ์ไม๎แปรรูป ผลไม๎และของปรุงแตํงจากผลไม๎ ผักและของปรุงแตํงจากผัก 
ลวดและสายเคเบิ้ลที่หุ๎มฉนวน  พืชและผลิตภัณฑ์จากพืชอื่นๆ ธัญพืช ปุ๋ย ผลิตภัณฑ์
ไม๎อื่นๆ ผลิตภัณฑ์จากแรํอื่นๆ   

2.3 การค้าด้านพลังงานไฟฟ้าระหว่างไทย-สปป.ลาว 
ในปี 2554 ประเทศไทยมีการนําเข๎าและสํงออกพลังงานไฟฟูาบริเวณ 

แนวชายแดนกับประเทศเพื่อนบ๎าน คือ สปป. ลาว สหพันธรัฐมาเลเซีย สหภาพพมํา 
และราชอาณาจักรกัมพูชา โดยมีการนําเข๎าพลังงานไฟฟูารวม ทั้งสิ้น 10,682 ล๎าน
กิโลวัตต์ช่ัวโมง มีมูลคํารวมทั้งสิ้น 13,766 ล๎านบาท ซึ่งร๎อยละ 99.9 เป็นการนําเข๎า
จาก สปป. ลาว และมีการการสํงออกพลังงานไฟฟูารวม ทั้งสิ้น1,645 ล๎านกิโลวัตต์
ช่ัวโมง มีมูลคํารวมทั้งสิ้น 5,300 ล๎านบาท ซึ่งเป็นการสํงออกให๎ สปป. ลาว ร๎อยละ 
46.9 (กรมพฒันาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน, 2554) 

ในเดือนพฤศจิกายน 2556 ประเทศไทยมีกําลังการผลิตไฟฟูารวม 
ในระบบ 33,681 เมกะวัตต์ โดยมีสัดสํวนการนําเข๎าพลังงานไฟฟูาจาก สปป. ลาว 
ปริมาณ 2,404 เมกะวัตต์ (การไฟฟูาฝุายผลิต, 2556) 

รัฐบาลไทยและ สปป. ลาว ได๎ลงนามบันทึกความเข๎าใจที่จะสํงเสริมและ
ให๎ความรํวมมือพัฒนาพลังงานไฟฟูาใน สปป. ลาว หลายครั้ง นับตั้งแตํปี 2536 และ
ลําสุดในปี 2550 ไทยมีความรํวมมือด๎านพลังงานไฟฟูา สปป. ลาว โดยรัฐบาลไทยได๎
ลงนามบันทึกความเข๎าใน (MOU)  กับ สปป. ลาว ที่จะรับซื้อไฟฟูาในปริมาณ 7,000 
เมกะวัตต์ ภายในปี 2558 โดยเป็นปริมาณที่สูงสุดเมื่อเปรียบเทียบกับสหภาพพมํา 
ราชอาณาจักรกัมพูชา และสหพันธรัฐมาเลเซีย ซึ่งไทยมี MOU ในลักษณะเดียวกัน 
(กรมเศรษฐกิจระหวํางประเทศ, 2553)  

จากข๎อมูลข๎างต๎น จะเห็นได๎วําไทยมีแนวโน๎มในการพึ่งพาพลังงานไฟฟูา
จะจาก สปป. ลาว มากขึ้นเรื่อยๆ ในอนาคต อีกทั้งในปี 2558 สปป.ลาว จะสามารถ
ผลิตพลังงานไฟฟูาได๎เพียงพอตํอความต๎องการภายในประเทศ เนื่องจากการกํอสร๎าง
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เขื่อนเพื่อผลิตไฟฟูาพลังงานน้ําน้ันได๎ทยอยสร๎างแล๎วเสร็จ ประกอบกับการพัฒนาสาย
สํงไฟฟูาให๎ทั่วถึงมากขึ้น จึงทําให๎ สปป. ลาว ไมํมีความจําเป็นที่จะต๎องนําเข๎าไฟฟูา
จากประเทศไทย และในอนาคตหากการกํอสร๎างเขื่อนไฟฟูาพลังน้ําแล๎วเสร็จจะทําให๎ 
สปป. ลาว มีกําลังการผลิตพลังงานไฟฟูารวมถึง 20,000 เมกะวัตต์ และนั่นอาจเป็น
โอกาสในการยกระดับความเป็นอยูํของประชาชนภายในประเทศได๎อยํางดีอีกทางหนึ่ง 

3. การพัฒนาพลังงานทดแทนใน สปป. ลาว 
เมื่อเปรียบเทียบอัตราการใช๎เช้ือเพลิง เฉลี่ยระหวําง สปป. ลาว และ

ประเทศกําลังพัฒนาประเทศอื่นๆ ถือวําอยูํในระดับต่ํามาก (ประมาณ 1 ton of oil 
equivalent) โดยทั่วไปพลังงานทดแทนถูกใช๎ในรูปแบบของพลังงานดั้งเดิม เชํน การ
ใช๎ชีวมวล อันได๎แกํ ไม๎ (ร๎อยละ 56) และถําน (ร๎อยละ 12) เป็นเช้ือเพลิงในครัวเรือน
ในพื้นที่ชนบท ซึ่งคิดเป็นร๎อยละ 68 ของการใช๎พลังงานทั้งหมดของประเทศ จะเห็น
ได๎วําพลังงานทดแทนมีบทบาทสําคัญอยํางยิ่งใน สปป. ลาว และยิ่งจะมีความสําคัญ
มากขึ้น เมื่อพิจารณาแนวโน๎มของสถานการณ์พลังงานในโลก 

3.1 สถานการณ์ด้านพลังงานทดแทนใน สปป ลาว 
เช้ือเพลิงชีวภาพ ในอดีตการพัฒนาเช้ือเพลิงชีวภาพ เชํน การปลูกพืช

พลังงานเพื่อใช๎ในการผลิต  การดําเนินโครงการนํารํอง และการสาธิตถูกริเริ่มโดย
ภาคเอกชน ตัวอยํางเชํนการดําเนินการโครงการนํารํองการผลิตไบโอดีเซลจากสบูํดํา 
มะเยาหิน ไขมันสัตว์ ยางรถเสื่อมสภาพ และขยะ นอกจากนี้ยังมีการสํงเสริมให๎
เกษตรกรปลูกพืชพลังงาน เชํน สบูํดํา ปาล์มน้ํามัน อ๎อย และมันสําปะหลัง เป็นต๎น 
จากนั้นรัฐบาลลาวเห็นความสําคัญ  จึงได๎มีนโยบายเพื่อผลักดันการผลิตและการใช๎
เชือ้เพลิงชีวภาพท่ีผลิตจากสบูํดําและวัตถุดิบที่มีศักยภาพอ่ืนๆ 

พลังงานแสงอาทิตย์ มีการติดตั้งและใช๎งานระบบพลังงานแสงอาทิตย์
สําหรับบ๎านเรือน (Solar Home) ซึ่งดําเนินการโดยทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน  
โดยได๎รับการสนับสนุนทางการเงินจากธนาคารโลก องค์กรระหวํางประเทศ  และ
องค์กรเอกชนภายในประเทศ ปัจจุบันประมาณ 20,000 ครัวเรือน ใช๎ไฟฟูาจากระบบ
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ดังกลําว นอกจากนี้ยังมีการดําเนินโครงการนํารํองการผลิตไฟฟูาโดยใช๎พลังงาน
แสงอาทิตย์ซึ่งทํางานควบคูํไปกับระบบผลิตไฟฟูาพลังงานน้ําขนาดเล็ก (Micro 
Hydropower) กําลังการผลิต 40-100 กิโลวัตต์ ในพื้นที่ชนบทอีกด๎วย  

พลังงานน้ํา นอกจากการกํอสร๎างเขื่อนผลิตไฟฟูาพลังงานน้ําขนาดใหญํ
หลายโครงการที่ได๎กลําวมาข๎างต๎น สปป.ลาว ได๎มีสํงเสริมและพัฒนาระบบผลิตไฟฟูา
พลังงานน้ําขนาดเล็ก (Micro Hydropower) และขนาดจิ๋ว  (Pico  Hydropower) 
เพื่อกระจายไฟฟูาให๎กับครัวเรือนในบริเวณที่ยังไมํมีติดตั้งสายสํงกระแสไฟฟูาในพื้นที่
ชนบท ในปัจจุบันได๎ดําเนินการสร๎างเขื่อนเพื่อผลิตไฟฟูาพลังน้ําขนาดดังกลําว 
ที่มีกําลังการผลิตรวม 23 เมกาวัตต์ กลําวได๎วําไฟฟูาพลังน้ํานั้นเป็นพลังงานทดแทน 
ที่มีศักยภาพสูงสุดและได๎รับการพัฒนาอยํางตํอเนื่องใน สปป. ลาว ซึ่งมีบทบาทสําคัญ
ในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 

รัฐบาลลาวมิได๎ให๎ความสําคัญกับการพัฒนาพลังงานทดแทนเพียงอยําง
เดียว แตํยังตระหนักถึงความสําคัญของการอนุรักษ์พลังงานอีกด๎วย ซึ่งนับวัน 
ยิ่งมีบทบาทในภาคพลังงานมากขึ้นเรื่อยๆ ในปีที่ผํานมามีการจัดทําโครงการรํองด๎าน
การอนุรักษ์พลังงานโดยมีความรํวมมือกับประเทศไทยภายใต๎กรอบความรํวมมือ 
ACMECS (Ayeyawady - Chao Phraya - Mekong Ecomics Cooperation 
Strategy)   

2.4 นโยบายด้านพลังงานทดแทนของ สปป. ลาว 
รัฐบาลลาวมีเปูาหมายที่จะสํงเสริมการใช๎พลังงานทดแทนให๎ได๎ร๎อยละ 

30 ของการใช๎พลังงานทั้งหมดของประเทศภายในปี 2025 (พ.ศ. 2568) อีกทั้ง 
ยังมีเปูาหมายที่จะใช๎เช้ือเพลิงชีวภาพร๎อยละ 10 ของปริมาณการใช๎น้ํามันเช้ือเพลิง 
ในภาคขนสํง เพื่อลดการนําเข๎าน้ํามันดิบ อยํางไรก็ตามเปูาหมายดังกลําวอาจมี  
การปรับปรุงตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงการสถานการณ์และการพัฒนา
เทคโนโลยีในตํางประเทศ  
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นโยบายของรัฐบาลลาวมุํงเน๎นที่จะสํงเสริมการลงทุนด๎านพลังงานทั้งจาก
หนํวยงานภาครัฐ เอกชน องค์กรท๎องถิ่น และนักลงทุนตํางชาติ โดยมุํงเน๎นท่ีจะพัฒนา
เช้ือเพลิงชีวภาพ เขื่อนผลิตไฟฟูาพลังงานน้ําขนาดเล็ก พลังงานชีวมวล พลังงาน
แสงอาทิตย์ ก๏าชชีวภาพ พลังงานลม และเชื้อเพลิงทางเลือกอื่นๆ เพื่อใช๎ในภาคขนสํง 
อยํางไรก็ตาม นโยบายดังกลําวยังไมํมีความชัดเจน เนื่องจากยังคงมีการศึกษา 
หาข๎อมูลอยูํอยํางตํอเนื่อง 

2.5 ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาพลังงานทดแทนใน สปป. ลาว 
ถึงแม๎วํารัฐบาลลาวจะเห็นความสําคัญกับการพัฒนาพลังงานทดแทน  

แตํก็ยังมีข๎อจํากัดและอุปสรรคที่ท๎าทายอีกหลายประการที่ต๎องการการแก๎ไขและ
พัฒนา อันได๎แกํ 1. ภาครัฐยังไมํมีนโยบายที่ชัดเจนในการพัฒนาและการสนับสนุน
ด๎านพลังงานทดแทน 2. ยังไมํมีแนวทางพัฒนาความรํวมมือระหวํางผู๎เกี่ยวข๎องด๎าน
พลังงานทดแทนที่แนํนอน และยังไมํมีหนํวยงานผู๎รับผิดชอบที่แนํนอน 3. ไมํมี
กฎหมายและการกํากับดูแลที่เกี่ยวกับพลังงานทดแทน 4. ประชาชนขาดความรู๎ความ
เข๎าใจด๎านการใช๎พลังงานทดแทน 5. งบประมาณและเงินสนับสนุนไมํเพียงพอสําหรับ 
R&D 6. ไมํมีโครงสร๎างทางราคาที่นําเช่ือถือสําหรับนักลงทุน 7. ไมํมีข๎อมูลด๎าน
ศักยภาพพลังงานทดแทนในพื้นที่ชนบท 8. อัตราการเข๎าถึงไฟฟูาในพื้นที่ชนบทยังคง
ต่ํา เนื่องจากคําใช๎จํายในการขยายสายสํงไฟฟูามีราคาสูง 

ข๎อจํากัดข๎างต๎นเป็นบทเรียนเดียวกับที่ประเทศไทยและประเทศอื่นๆ ได๎
พบเจอในการพัฒนาพลังงานทดแทน บางข๎อยังคงต๎องพัฒนาและศึกษาอยํางตํอเนื่อง 
ไมํเพียงแตํ สปป. ลาว เทํานั้น 

2.6 มุมมองการพัฒนาความสัมพันธ์ไทย -ลาว ในอนาคต  
ในมุมมองของผู๎เขียนนั้น ประเทศไทยมีความสัมพันธ์อันดีและโอกาส

ทางการค๎าในด๎านสินค๎าอุปโภคบริโภคเป็นทุนเดิมอยูํแล๎ว เนื่องจากคนไทยและคน
ลาวมีวิถีชีวิตที่คล๎ายคลึงกันจนแทบจะแยกกันไมํออก การเปิดตลาดสินค๎าและบริการ
ใหมํๆ จึงไมํนําเป็นปัญหาสําหรับประเทศไทย 



สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

 
138 

ในด๎านพลังงานทดแทน ประเทศไทยมีความมุํงหวังที่จะเป็นศูนย์กลาง
ด๎านพลังงานทดแทนเมื่อเข๎าสูํก๎าวเข๎าสูํประชาคมอาเซียน เนื่องจากไทยมี
ประสบการณ์และองค์ความรู๎ด๎านการพัฒนาพลังงานทดแทนในสาขาตํางๆ  
ทั้งทางด๎านเทคโนโลยีการผลิต และด๎านนโยบายเพื่อสํงเสริมการผลิตและการใช๎ 
ดังนั้นโอกาสในการรํวมมือจึงเป็นไปได๎ในหลายรูปแบบ โดยตัวอยํางหนึ่งที่ผู๎เขียนได๎
เรียนรู๎จากการเยี่ยมชม Lao Indochina Group Public Company ประกอบกิจการ
แปรรูปมันสําปะหลัง ซึ่งได๎มีความรํวมมือทางธุรกิจกับ Thai Biogas Energy 
Company ซึ่งประกอบธุรกิจด๎านก๏าซชีวภาพจากประเทศไทย ความรํวมมือดังกลําว
ทําให๎มีการนําเทคโนโลยีในการผลิตก๏าซชีวภาพมาใช๎ โดยการใช๎น้ําเสียจากการล๎าง
มันสําปะหลัง มาเป็นวัตถุดิบในการผลิตก๏าซชีวภาพ (Biogas) จากนั้นนํากลับไปใช๎
เป็นเชื้อเพลิงในโรงงาน มีวิศวกรจากประเทศไทยเป็นผู๎ดูแลและพัฒนาระบบการผลิต 
พร๎อมท้ังให๎ความรู๎แกํวิศวกรชาวลาวไปในเวลาเดียวกัน ระบบดังกลําวสามารถชํวยลด
ต๎นทุนด๎านเช้ือเพลิงได๎ถึงร๎อยละ 30 อีกทั้งลดคําใช๎จํายในการบําบัดน้ําเสียอีกด๎วย  
จะเห็นได๎วําบทบาทของประเทศไทยคือผู๎เช่ียวชาญ  ด๎านเทคโนโลยี ที่สามารถให๎
ความรู๎และให๎คําแนะนําด๎านเทคโนโลยีได๎ 

ดังนั้นการเป็นศูนย์กลางความรู๎ด๎านพลังงานทดแทน จึงเป็นแนวทาง 

ที่จะสร๎างโอกาสในการพัฒนาความสัมพันธ์ไทย-ลาวในอนาคตได๎   
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 “AEC กับความสมดุลใน สปป. ลาว”  

นายพัฒนศักดิ์ กระแสแสน 
วิศวกรปิโตรเลยีมปฏิบัติการ 

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ  

ในระหวํางวันที่ 26 - 30 พฤศจิกายน 2556 ผมได๎มีโอกาสเดินทางไป
ศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป. ลาว) รํวมกับเพื่อนๆ 
ข๎าราชการผู๎มีผลสัมฤทธ์ิสูง รุํนที่ 9 (HiPPS) จํานวน 30 คน พร๎อมด๎วยเจ๎าหน๎าที่จาก
สํานักงานคณะกรรมการข๎าราชการพลเรือน (สํานักงาน ก.พ.) และสถาบันเทคโนโลยี
แหํงเอเชีย (AIT) ที่ชํวยทําหน๎าท่ีเป็นพี่เลี้ยงพวกเราอีก 3 ทําน  

จากการเดินทางเข๎ารํวมประชุมและรับฟังข๎อมูลจากหนํวยงานราชการ
และองค์กรตํางๆ ตลอดระยะเวลา 5 วันนั้น ผมได๎รับความรู๎และประสบการณ์ที่ดีอัน
จะเป็นประโยชน์อยํางมากตํอการพัฒนาตนเองและองค์กร ซึ่งในสามวันแรก
สํานักงาน ก.พ. รํวมกับ AIT ได๎เชิญวิทยากรและผู๎เช่ียวชาญจากตํางสาขาอาชีพของ
หนํวยงานใน สปป. ลาว ได๎แกํ กระทรวงอุตสาหกรรมและการค๎า, กระทรวงคมนาคม
, กระทรวงการตํางประเทศ และกระทรวงแรงงาน มาบรรยายให๎ความรู๎เกี่ยวกับ 
การเตรียมความพร๎อมเข๎าสูํประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของ สปป. ลาว แกํ
พวกเรา นอกจากนี้ พวกเรายังได๎รับโอกาสเข๎าฟังการบรรยายสรุปและการต๎อนรับ
จากทํ า นอธิ บดี ก รมบริ ห า รประสิ ทธิ ภ าพและพัฒนา ระบบข๎ า ร าชกา ร 
กระทรวงมหาดไทย ของ สปป. ลาว และได๎รับเกียรติจากทํานเอกอัครราชทูตไทย
ประจํา สปป. ลาว นายพิษณุ จันทร์วิทัน ที่ได๎มาเลําถึงเกร็ดความรู๎และแบํงปัน
ประสบการณ์ตํางๆ ที่ทํานได๎ทํางานด๎านการทูตรํวมกับ สปป. ลาว มาโดยตลอดจน 
ทําให๎ผมรู๎สึกประทับใจ ในตัวทํานเป็นอยํางมากที่ทํานมีความตั้งใจประสาน
ความสัมพันธ์และการพัฒนาเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศ ให๎เติบโตมากยิ่งข้ึน 
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 ในโอกาสนี้ พวกเราได๎มีโอกาสแวะเยี่ยมชมโรงงานแปรรูปผลไม๎กระป๋อง
ซึ่งมีการรํวมทุนระหวํางนักลงทุนไทยและนักลงทุนลาว โรงงานแหํงนี้มีพนักงาน
ประมาณ 60 คน ผลิตผลไม๎และผักบรรจุกระป๋อง เชํน มะมํวง/ลูกชิดในน้ําเช่ือม และ
หนํอไม๎/ข๎าวโพดอํอนในน้ําเปลํา เหตุผลที่นักลงทุนไทยมาตั้งฐานการผลิตอีกแหํง 
ใน สปป. ลาว เนื่องจากพ้ืนท่ีบริเวณโรงงานใกล๎กับแหลํงน้ําและแหลํงวัตถุดิบ คําจ๎าง
แรงงานถูก อีกท้ังประเทศตํางๆ ในสหภาพยุโรป (EU) ได๎ยกเว๎นภาษีการนําเข๎าสินค๎า
และผลิตภัณฑ์จาก สปป. ลาว ประกอบกับสถานที่ตั้งของโรงงานแหํงนี้อยูํบนถนน
หมายเลข 13 ซึ่งเป็นเส๎นทางสายหลักที่ทําหน๎าที่เช่ือมตํอระหวํางนครหลวงเวียง
จันทร์ทางตอนกลางของประเทศและเมืองตํางๆ ทางตอนเหนือที่มีพรมแดนติดกับ
ประเทศพมําและจีนเข๎าด๎วยกัน  

ในระหวํางการเยี่ยมชม พวกเราได๎มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การใช๎พลังงานในกระบวนการผลิตของโรงงานท่ีสามารถใช๎ควบคูํกับกระบวนการผลิต
แบบเดิมหรือเปลี่ยนวิธีการใช๎ก็ได๎ เชํน การปรับเปลี่ยนเช้ือเพลิงที่ให๎ความร๎อนแกํ
หม๎อต๎มน้ําจากการใช๎น้ํามันเตาที่มีราคาสูงมาเป็นไม๎ยางพาราที่เหลือใช๎จากการแปร
รูปเครื่องใช๎เฟอร์นิเจอร์และ/หรือได๎จากการตัดต๎นยางพาราที่อายุมากให๎ผลผลิต 
น้ํายางน๎อยแทน ทั้งนี้ เนื่องจากไม๎ยางพาราให๎ความร๎อนสูงและหาได๎งํายในพื้นที่ 
รอบโรงงานเนื่องจากยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจใหมํที่ขณะนี้รัฐบาล สปป. ลาว มี
นโยบายสํงเสริมสนับสนุนให๎มีการเพาะปลูกในทั่วทุกพื้นที่ของประเทศ นอกจากนี้ 
พวกเรายังได๎เสนอเกี่ยวกับรูปแบบของฉลากและบรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลคําและดึงดูด
ความสนใจจากผู๎บริโภค  โดยอาจมีการเพิ่มการเลําประวัติความเป็นมาให๎ผู๎บริโภคได๎
เห็นถึงคุณคําของผลิตภัณฑ์ (คล๎ายผลิตภัณฑ์จากประเทศญี่ปุุน) และอาจมีการนําตรา
สัญลักษณ์ธงชาติและข๎อความ “Product of LAOS” ติดลงบนฉลาก เพื่อให๎เกิด
ความภาคภูมิใจในความเป็นชาติอีกด๎วย ดังนั้น การปรับเปลี่ยนด๎วยวิธีดังกลําวอาจ
ชํวยให๎โรงงานแหํงนี้สามารถลดต๎นทุนคําใช๎จํายและมีรายได๎เพิ่มขึ้นจากการที่สํงออก



ติดปีกความคิด จาก HiPPS รุ่น 9 

 
141 

สินค๎าได๎มากขึ้น สํงผลให๎เกิดการจ๎างงานและการกระจายรายได๎สูํท๎องถิ่นชนบทผําน
การขยายกิจการและการเปิดโรงงานในภูมิภาคตํางๆ ของประเทศตํอไปได๎  

ในความเห็นของผม สปป. ลาว เป็นหนึ่งในประเทศสมาชิกประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC - ASEAN Economic Community) ที่นักลงทุนไทยควร 
ให๎ความสนใจเป็นอยํางมากเนื่องจาก สปป. ลาว มีศักยภาพและข๎อได๎เปรียบของภูมิ
ประเทศท่ีมีอาณาเขตติดกับประเทศเพื่อนบ๎านถึง 5 ประเทศ (ทิศเหนือติดกับประเทศ
พมําและประเทศจีน, ทิศใต๎ติดกับประเทศกัมพูชา, ทิศตะวันออกติดกับประเทศ
เวียดนาม และ   ทิศตะวันตกติดกับประเทศไทย) ประกอบกับประเทศสมาชิก AEC มี
แนวความคิดและริเริ่มในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานแขนงตํางๆ โดยเฉพาะอยํางยิ่ง 
เส๎นทางการคมนาคมทางบกที่เช่ือมตํอระหวํางกลุํมประเทศ GMS เข๎าด๎วยกันผําน
โครงการ GMS Economic Corridors หรือระเบียงเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุํมแมํน้ําโขง 
โดยแบํงออกได๎เป็น 3 เส๎นทางตามภูมิภาคในกลุํมประเทศ GMS คือ  

(1) North - South Economic Corridor (NSEC)  
(2) East -West Economic Corridor (EWEC) และ      
(3) Southern Economic Corridor (SEC)   
โดยมีรายละเอียดตามรูปภาพในหน๎าถัดไป จึงทําให๎ สปป. ลาว มีโอกาสที่

จะสามารถพัฒนาตนเองขึ้นมาเป็นศูนย์กลางทางการค๎าและการลงทุนระหวําง
ประเทศลุํมแมํน้ําโขงได๎ [GMS - Greater Mekong Sub-region ประกอบด๎วย  
6 ประเทศ คอื ไทย ลาว เวียดนาม กัมพูชา พมํา และจีนตอนใต๎ (มณฑลยูนาน)] 

การพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานดังกลําวจะสํงผลให๎ สปป . ลาว ซึ่งเป็น
ประเทศเดียวในประเทศสมาชิก AEC ที่ไมํมีทางออกสูํทะเลหรือ Landlocked 
Country สามารถเปลี่ยนยุทธศาสตร์ของประเทศมาเป็น Landlinked Country ที่มี
โครงขํายของเส๎นทางการคมนาคมทางถนนเช่ือมโยงระหวํางประเทศในทิศเหนือจรด
ใต๎และตะวันออกจรดตะวันตก อันจะสํงผลทําให๎ระบบระบบสาธารณูปโภคของ
ประเทศ ได๎แกํ ระบบไฟฟูา ระบบน้ําประปา ระบบการสื่อสารและโทรคมนาคม ที่อยูํ
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ใกล๎แนวถนนได๎รับการพัฒนาอยํางรุดหน๎ามากยิ่งขึ้น นอกจากนี้  เส๎นทางทั้ง  
3 เส๎นทางนี้จะมีสํวนชํวยสนับสนุนอยํางมากในการนําความเจริญกระจายสูํท๎องถิ่น
ตํางๆ อยํางกว๎างขวาง สํงผลให๎เกิดโรงเรียน, สถานีอนามัย, โรงพยาบาล, ธนาคาร, 
ตลาด, ร๎านอาหาร, โรงแรม, ศูนย์การค๎า, นิคมอุตสาหกรรม, เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
รวมทั้งแหลํงทํองเที่ยวและแหลํงชุมชนแหํงใหมํเกิดขึ้นในภูมิภาคตํางๆ ของประเทศ 
สํงผลทําให๎ประชาชนในท๎องถิ่นทุรกันดารได๎รับการรักษาพยาบาลและการศึกษา ขั้น
พื้นฐานอยํางทั่วถึงมากยิ่งขึ้น การขนสํงสินค๎าทางการเกษตรจากพื้นที่หํางไกลจะมี
ความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นสํงผลให๎เกษตรกรและผู๎ผลิตสินค๎าขนสํงสินค๎าได๎รวดเร็ว
และลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับวัตถุดิบและผลผลิตได๎ รวมทั้งเพิ่มโอกาส 
ในการจ๎างงานในภาคเกษตรกรรม, อุตสาหกรรม และการบริการ เกิดการซื้อขาย
แลกเปลี่ยนและกระจายสินค๎าหลายประเภทไปยังภูมิภาคตํางๆ ของประเทศและ
ตํางประเทศ สํงเสริมให๎เศรษฐกิจในแขวงตํางๆ ของประเทศเกิดการขยายตัวอยําง
สูงสุด  

อยํางไรก็ตาม การพัฒนาอยํางรุดหน๎าในด๎านตํางๆ อยํางรวดเร็วนี้อาจ
สํงผลกระทบตํอวิถีชีวิตชุมชน  อันจะสํงผลให๎วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี 
และวิถีชีวิตตํางๆ ที่นําประทับใจและเป็นจุดขายของ สปป. ลาว ถูกกลืนหายไปอยําง
รวดเร็ว ดังนั้น เพื่อรักษามรดกทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ให๎คงอยูํในสภาพเดิม
มากที่สุด รัฐบาล สปป. ลาว อาจต๎องออกกฎหมายและนโยบายที่กําหนดกรอบ 
การพัฒนาให๎เป็นไปอยํางคํอยเป็นคํอยไป เพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับวิถีชีวิต
ความเป็นอยูํของประชาชนในพื้นที่ให๎ได๎มากที่สุด   เชํน หลีกเลี่ยงการกํอสร๎างถนน
และนําความเจริญเข๎าใกล๎สถานที่สําคัญทางประวัติศาสตร์ โบราณสถานโบราณวัตถุ 
และรํองรอยทางอารยะธรรม, มีการพิจารณากําหนดชํวงระยะเวลาของฤดูการ
ทํองเที่ยวเพื่อฟื้นฟูสภาพของแหลํงทํองเที่ยวหลังหมดฤดูกาล, การออกสิทธิบัตร
คุ๎มครองสิ่งประดิษฐ์และงานหัตถกรรมของคนในชุมชน และการจัดพื้นที่ (Zoning) 
เพื่อแยกเขตอุตสาหกรรมออกจากเขตที่พักอาศัยและแหลํงทํองเที่ยว เป็นต๎น ทั้งนี้ 
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ก็เพื่อคงเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมและรักษาสภาพวิถีชีวิตความเป็นอยูํและธรรมชาติ
ในพื้นที่ชนบทไว๎ให๎ได๎มากท่ีสุด เพื่อต๎อนรับนักทํองเที่ยวและดึงดูดนักลงทุนตํางชาติที่

จะเข๎ามาใน สปป. ลาว ตํอไปในอนาคต    
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา: www.adb.org (Asian Development Bank Website) 
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ข้อเสนอแนะด้านทรัพย์สินทางปัญญาเกี่ยวกับการเข้าสูป่ระชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธปิไตยประชาชนลาว 

นางสาวจุฑาทิพย์ วุฒิภารมัย ์
นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบตัิการ 

กรมทรัพยส์ินทางปัญญา  

การฝึกอบรมข๎าราชการผู๎มีผลสัมฤทธิ์สูง รุํนที่ 9 ระหวํางวันที่ 13 - 30 
พฤศจิกายน 2556 ณ จังหวัดนครนายก ลพบุรี  กรุงเทพฯ และสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวนั้น ได๎มีการปูพื้นฐานความรู๎เรื่องประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนในหลายแงํมุม ทั้งข๎อมูลความรู๎ในด๎านของผู๎มีประสบการณ์ทํางานรํวมกับ
เลขาธิการอาเซียน ผู๎ที่ทํางานด๎านการเจรจา ตลอดจนภาคการศึกษา โดยได๎จัดให๎
ผู๎เข๎ารํวมฝึกอบรมรํวมสัมมนาในงาน Symposium on ASEAN Communication 
เดินทางศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย โรงเรียนซึ่งเป็นต๎นแบบด๎าน 
การเตรียมพร๎อมบุคลากรและนักเรียน ในการเข๎าสูํประชามคมเศรษฐกิจอาเซียน และ
ศึกษาดูงานพร๎อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องกับการเข๎าสูํ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนใน สปป. ลาว ระหวํางวันที่ 26 - 30 พฤศจิกายน 2556 
สามารถสรุปการฝึกอบรมดังกลําวในสํวนที่เกี่ยวข๎องกับเข๎าสูํประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนของประเทศไทยและสปป. ลาวได๎ดังนี ้

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economic Community: AEC)  
มีวัตถุประสงค์ คือ ให๎อาเซียนมีตลาดและฐานการผลิตเดียวกันและ มีการเคลื่อนย๎าย
สินค๎า บริการ การลงทุน เงินทุน  และแรงงานมีฝีมืออยํางเสรี อาเซียนจึงได๎จัดทํา
พิมพ์เขียวเพื่อจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community 
Blueprint) ซึ่งเป็นแผนงานบูรณาการการดําเนินงานในด๎านเศรษฐกิจ พร๎อมกรอบ
ระยะเวลาที่ชัดเจนเพื่อให๎บรรลุเปูาหมายในปี พ.ศ. 2558 โดยมียุทธศาสตร์ ดังนี้ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียว (Single Market 
and Production Base) โดยจะมีการเคลื่อนย๎ายสินค๎า บริการ การลงทุน แรงงาน 
มีฝีมือ และเงินทุนอยํางเสรี เพื่อให๎อาเซียนมีความสามารถในการแขํงขันสูงขึ้น 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร๎างขีดความสามารถในการแขํงขัน (Competitive 
Economic Region) โดยให๎ความสําคัญกับประเด็นนโยบายที่จะชํวยสํงเสริม
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ เชํน นโยบายการแขํงขัน การคุ๎มครองผู๎บริโภค ทรัพย์สิน
ทางปัญญา มาตรการภาษี และ การพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน (การเงิน การขนสํง 
เทคโนโลยีสารสนเทศ และพลังงาน)  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเป็นภูมิภาคที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เทําเทียม
กัน (Equitable Economic Development) โดยให๎มีการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยํอม และสนับสนุนการรวมกลุํมของอาเซียน เพื่อลดชํองวํางของการพัฒนา
ตั้งแตํระดับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอม และเสริมสร๎างการรวมกลุํม 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบูรณาการเข๎ากับเศรษฐกิจโลก (Integration into 
the Global Economy) ปรับประสานนโยบายเศรษฐกิจของอาเซียนกับประเทศ
ภายนอกภูมิภาค เพื่อให๎อาเซียนมีทําทีรํวมกันอยํางชัดเจน โดยการจัดทําเขตการค๎า
เสรี (FTA) และความเป็นหุ๎นสํวนทางเศรษฐกิจอยํางใกล๎ชิด (CEP) กับประเทศนอก
อาเซียน พร๎อมทั้งเข๎าไปมีสํวนรํวมในเครือขํายหํวงโซํอุปทานโลก 

สภาวะทางเศรษฐกิจในปัจจุบันของ สปป. ลาว นั้น ปัจจุบัน สปป. ลาว  
มีอัตราการเพิ่มขึ้นของ GDP ในปี 2012 คิดเป็นร๎อยละ 7.9 ภาคอุตสาหกรรมสํงผล
ตํออัตราการเพิ่มของ GDP มากที่สุด ตามมาด๎วยธุรกิจบริการ ในขณะที่ภาค
เกษตรกรรมมีแนวโน๎มที่จะมีบทบาทลดลงตามลําดับ ดังนั้น  สปป. ลาว จึงมี
ยุทธศาสตร์ที่จะพัฒนาภาคอุตสาหกรรมให๎ทันสมัย เชํน อุตสาหกรรมการผลิตไฟฟูา 
อุตสาหกรรมการแปรรูปสินค๎า เกษตร อุตสาหกรรมการทําเหมืองแรํ  และ
อุตสาหกรรมการผลิตวัตถุดิบสําหรับการกํอสร๎าง พร๎อมทั้งสนับสนุนธุรกิจการ
ทํองเที่ยว นอกจากน้ี สปป. ลาว ยังมีนโยบายในการที่จะเปลี่ยนจากประเทศที่ขึ้นช่ือ
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วํา Land Lock ให๎เป็น Land Link กลําวคือ เปลี่ยนจากการเป็นประเทศ 
ที่เสียเปรียบด๎านการคมนาคมเนื่องจากไมํมีพื้นที่ติดชายฝั่งทะเล เป็นการใช๎ประโยชน์
จากชายแดนที่เช่ือมตํอกับจีน พมํา เวียดนาม กัมพูชาและไทย โดยมีเปูาหมายเป็น
ดินแดนศูนย์กลางการเช่ือมตํอระหวํางประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศจีน  
เพื่อดึงดูดให๎มีการลงทุนในพื้นที่เพิ่มมากขึ้น สํงเสริมการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยํอม และธุรกิจบริการ โดยการเพิ่มโครงสร๎างพื้นฐาน เชํน สร๎างจุดพักรถ 
สร๎างสถานที่สําหรับเปลี่ยนถํายสินค๎าให๎รถที่มาใช๎บริการ แตํเนื่องจากข๎อจํากัดด๎าน
งบประมาณในการสร๎างเส๎นทางเชื่อมตํอระหวําง สปป. ลาวกับประเทศตํางๆ เพื่อเป็น 
Land Link จึงไมํสามารถดําเนินการได๎โดยงบประมาณของ สปป. ลาวเพียงลําพัง 
สปป. ลาวจึงต๎องการให๎ประเทศสมาชิกอาเซียนพิจารณาสนับสนุนเรื่องนี้เป็น
เปูาประสงค์รํวมกันในการเข๎าสูํประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งจะสอดคล๎องกับ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 และ 3 ของพิมพ์เขียวเพือ่จัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

นอกจากนี้ จากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู๎ประกอบการจาก  
Lao Agro Industry Co., Ltd ซึ่งเป็นบริษัทรํวมทุนระหวํางนักลงทุนชาวไทยและ
ชาวลาว พบวําภาครัฐได๎เข๎ามาสนับสนุนการประกอบธุรกิจรํวมทุนใน สปป. ลาว โดย
ให๎การสนับสนุนด๎านภาษี และวิชาการ แตํสําหรับโครงสร๎างพื้นฐานบางอยํางเชํน 
น้ําประปา ก็ยังมีข๎อจํากัดในเรื่องการดําเนินงาน ในเรื่องการเข๎าสูํประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนผู๎ประกอบการมีความคาดหวังวําจะมีการถํายทอดเทคโนโลยีจากประเทศ
ตํางๆ มายัง สปป. ลาว เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีด๎านการผลิต ตั้งแตํการเพาะปลูก จนถึง
การพัฒนาเครื่องจักรอุตสาหกรรมในการผลิต ในการนี้ ผู๎เข๎ารํวมโครงการยังได๎มี
โอกาสได๎เข๎าไปศึกษาการดําเนินงานของบริษัท Lao - Indochina Group Public 
Company (LIG) ซึ่งทําสัญญาเป็นพันธมิตรทางธุรกิจรํวมกับบริษัท Thai Biogas 
Energy Company (TBEC) โดยบริษัท LIG ได๎แสดงให๎เห็นถึงการนําเทคโนโลยี 
ที่ได๎รับการถํายทอดมาใช๎ให๎เกิดประโยชน์ด๎วยการนํากากของเสียจากการผลิตแปูงมัน
สําปะหลังมาใช๎ในการผลิตก๏าซชีวภาพเพื่อนําไปผลิตเป็นพลังงานไฟฟูา ซึ่งมีปริมาณ
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มากเพียงพอที่จะใช๎ในการผลิตแปูงมันสําปะหลังในโรงงานของตน ทั้งยังสามารถนํา
พลังงานไฟฟูาไปขายเพิ่มรายได๎ให๎แกํบริษัทอีกทางหนึ่งด๎วย นอกจากจะเป็นการใช๎
ทรัพยากรอยํางคุ๎มคําแล๎ว ยังเป็นการนําเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช๎อยํางเหมาะสมอีก
ด๎วย 

จากประสบการณ์ในการฝึกอบรมดังกลําวข๎างต๎นจะเห็นได๎วํา เทคโนโลยี
และการคุ๎มครองทรัพย์สินทางปัญญามีสํวนอยํางมากตํอการสร๎างมูลคําเพิ่มให๎กับ
ธุรกิจและการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งทั้งภาครัฐและเอกชนของ สปป. ลาว
เล็งเห็นความสําคัญและความจําเป็นอยํางยิ่งที่จะนํามาใช๎เพื่อผลักดันการพัฒนา
ประเทศ ตลอดจนการเตรียมความพร๎อมในการเข๎าสูํประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดย
จะเห็นได๎จากนโยบายการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมให๎ทันสมัย การปรับปรุงระบบ
คมนาคมทางบกโดยการสร๎างให๎ สปป. ลาวเป็น Land Link และความคิดเห็นจาก
ภาคเอกชนในพื้นที่ที่ต๎องการการถํายทอดเทคโนโลยี ซึ่งเป็นสิ่งที่สอดคล๎องกับ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ของพิมพ์เขียวเพื่อจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ของพิมพ์เขียวเพื่อจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
ได๎กําหนดให๎ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นหนึ่งในปัจจัยที่สามารถสร๎างขีดความสามารถ  
ในการแขํงขันและสํงเสริมเสถียรภาพทางเศรษฐกิจได๎ โดยการคุ๎มครองทรัพย์สิน  
ทางปัญญานั้น นอกจากจะเป็นการคุ๎มครองสิทธิในสิ่งที่ถูกสร๎างสรรค์ขึ้นใหมํ แล๎วยัง
สามารถใช๎คุ๎มครองภูมิปัญญาดั้งเดิมของประชาชนในท๎องถิ่นได๎ ดังนั้น ไมํวําจะเป็น
สิ่งประดิษฐ์ในรูปแบบของสิทธิบัตร ผลงานของศิลปินในรูปแบบของลิขสิทธิ์ และ
สินค๎าที่มีลักษณะพิเศษมีช่ือเสียงมายาวนานในรูปแบบสิ่งบํงช้ีทางภูมิศาสตร์หรือภูมิ
ปัญญาท๎องถิ่น ก็ถือวําเป็นทรัพย์สินทางปัญญาที่ควรได๎รับความคุ๎มครอง  
กรมทรัพย์สินทางปัญญาในฐานะหนํวยงานที่รับผิดชอบโดยตรงในเรื่องการปกปูอง
คุ๎มครองทรัพย์สินทางปัญญา จึงควรให๎การสนับสนุนการพัฒนาระบบทรัพย์สินทาง
ปัญญาใน สปป. ลาวให๎มีความเข็มแข็งและมีความพร๎อมสําหรับเป็นกําลังสนับสนุน
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การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศและการเข๎าสูํประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนใน 
ปี พ.ศ. 2558  

ในการนี้  ก รมทรั พย์ สิ นทางปัญญา ได๎ มี ค วามสั มพันธ์ อั นดี กั บ 
กรมทรัพย์สินทางปัญญาแหํง สปป. ลาว ซึ่งทั้งสองฝุายได๎เห็นชอบในการทําบันทึก
ความเข๎าใจ (MOU) รํวมกัน เพื่อพัฒนาความรํวมมือด๎านทรัพย์สินทางปัญญาของทั้ง
สองประเทศให๎มีความเข๎มแข็ง อันจะทําให๎เกิดประโยชน์ในการสํงเสริมการคุ๎มครอง
และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด๎านทรัพย์สินทางปัญญาของทั้งสองฝุาย รวมทั้งชํวย
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของทั้งสองประเทศรํวมกัน  โดยแนวทางในการทํา 
ความบันทึกความเข๎าใจนี้ มีความสอดคล๎องกับสิ่งที่ได๎เรียนรู๎ในการฝึกอบรมข๎างต๎น 
ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการทําความเข๎าใจถึงพื้นฐานความต๎องการของ สปป. ลาว และ
สามารถใช๎ในการหารือเกี่ยวกับรายละเอียดบันทึกความเข๎าใจรํวมกันได๎ 

อนึ่ง เพื่อรองรับการเข๎าสูํประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนด๎านทรัพย์สินทาง
ปัญญา ประเทศสมาชิกอาเซียนได๎มีการจัดตั้งคณะทํางานความรํวมมือด๎านทรัพย์สิน
ทางปัญญาอาเซียน (AWGIPC: ASEAN Working Group on Intellectual 
Property Cooperation) เพื่อให๎สมาชิกอาเซียนและฝุายเลขาธิการอาเซียนรํวม
หารือและวางแผนการพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพในทรัพย์สินทางปัญญาด๎าน
ตํางๆ ภายในอาเซียน เชํน สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค๎า และการบังคับใช๎
กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา  ฯลฯ รวมทั้ งแนวคิดและนโยบาย เ ชํน 
Harmonization และการเข๎ารํวมเป็นภาคีในความตกลงระหวํางประเทศ ดังนั้น 
นอกเหนือจากความรํวมมือระดับทวิภาคีของกรมทรัพย์สินทางปัญญาประเทศไทย
และกรมทรัพย์สินทางปัญญาแหํง สปป. ลาว แล๎ว ท้ังสองฝุายยังสามารถรํวมกันเสนอ
กิจกรรรมเพื่อการพัฒนาด๎านทรัพย์สินทางปัญญาในระดับอาเซียน ซึ่งจะเป็นกิจกรรม
ความรํวมมือกับประเทศสมาชิกอาเซียนทุกประเทศ เพื่อเตรียมความพร๎อมเข๎าสูํ

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนรํวมกันตํอไป   
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ยุทธศาสตร์โลจิสติกส์บนเส้นทางการค้าไทย-ลาว  
สู่การเชื่อมโยงอาเซียน 

“Land-locked” สู่ “Land-linked” และ “ASEAN Connectivity” 

นายภัทร จองถวัลย ์
นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบตัิการ  

กรมพัฒนาธุรกิจการค๎า 

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) เข๎าเป็นสมาชิก
อาเซียนในปี 2540 และได๎เข๎าเป็นสมาชิกองค์การการค๎าโลก (World Trade 
Organization-WTO) ในปี 2556 โดยได๎ดําเนินนโยบาย  ที่ให๎ความสําคัญในการเป็น
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและมุํงเน๎นการพัฒนาเศรษฐกิจการลงทุน และกําหนด
เปูาหมายของการพัฒนาประเทศเพื่อออกจากกลุํมประเทศด๎อยพัฒนา (Least 
Developed Country- LDC) ภายในปี 2563 ผํานนโยบายการดึงการลงทุนจาก
ตํางประเทศ การพัฒนายุทธศาสตร์โลจิสติกส์เพื่อเช่ือมโยงเครือขํายการขนสํง 
ในภูมิภาคอาเซียน การปรับปรุงขั้นตอนการประสานงานระหวํางหนํวยงาน และ  
การแก๎ไขกฎหมายให๎สอดคล๎องกับความตกลงของประชาคมอาเซียน 

เนื่องจาก สปป.ลาว เป็นประเทศที่ไมํมีทางออกทะเล (Land-locked)  
จึงต๎องอาศัยการขนสํงสินค๎าผํานเส๎นทางและทําเรือของประเทศเพื่อนบ๎าน ได๎แกํ ไทย
และเวียดนาม แม๎วําที่ผํานมา จากสภาพภูมิศาสตร์ของ สปป.ลาว ทําให๎ยุทธศาสตร์ 
โลจิสติกส์ในรูปแบบของ “Land-Locked” อาจถูกมองเป็นอุปสรรคแตํภายใต๎
เปูาประสงค์ของความรํวมมือและความพยายามของการสร๎างความยั่งยืนของ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จึงได๎ปรับเปลี่ยนอุปสรรคดังกลําวให๎เป็นความท๎าทาย
และโอกาสในการเชื่อมโยงเครือขํายการขนสํงท้ังภูมิภาค ภายใต๎ยุทธศาสตร์โลจิสติกส์
ใหมํท่ีเรียกวํา “Land-linked”   
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ยุทธศาสตร์โลจิสติกส์ “Land-linked” ไมํเพียงแตํลดข๎อจํากัดทางด๎าน
ภูมิศาสตร์ของประเทศ แตํในทางตรงกันข๎ามกลับเป็นแนวคิดทางด๎านโลจิ สติกส์ 
ในการเช่ือมโยงการขนสํงระหวํางประเทศและขยายเครือขํายเส๎นทางการขนสํง 
ในระดับภูมิภาค ซึ่งกํอให๎เกิดการดําเนินการนํารํองตามความตกลงวําด๎วยการขนสํง 
ข๎ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุํมแมํน้ําโขง (GMS Cross Border Transport 
Agreement- CBTA) และการกํอสร๎างเส๎นทางและสิ่งอํานวยความสะดวกบน
เครือขํายการขนสํง ซึ่งได๎รับการลงทุนโดยรัฐบาลของประเทศที่เกี่ยวข๎อง องค์กร
ระหวํางประเทศ และสถาบันการเงิน อยํางธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) ดังจะเห็นได๎
จากโครงขํายเส๎นทางคมนาคมขนสํงระหวํางประเทศ เชํน เส๎นทางระเบียงเศรษฐกิจ
แนวตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic Corridor : EWEC) หรือเส๎นทาง 
R9 ซึ่งเช่ือมโยงไทย-ลาว-เวียดนามเข๎าด๎วยกัน โดยเส๎นทางฝั่งไทยเริ่มต๎นที่จังหวัด
มุกดาหาร ข๎ามสะพานมิตรภาพไทย-ลาวแหํงที่ 2 เข๎าแขวงสะหวันนะเขตใน  
สปป.ลาว ไปยังเมืองลาวบาวของเวียดนาม ผํานเมืองเว๎ และสิ้นสุดที่ดานั ง ซึ่งเป็น
ทางออกทะเลและมีทําเรือพาณิชย์ขนาดใหญํอยูํท่ีปลายทางของเวียดนาม 

เส๎นทาง R3A เป็นอีกหนึ่งเส๎นทางตามระเบียงเศรษฐกิจที่ได๎ปรับเปลี่ยน 
“Land-locked” ให๎เป็น “Land-Linked” เช่ือมโยงเส๎นทางสายไหมระหวําง ไทย-
ลาว-จีน ภายใต๎โครงการสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ (ภาคเหนือของไทย ลาว พมํา และภาคใต๎
ของจีน (มณฑลยูนนาน) และได๎เปิดใช๎อยํางเป็นทางการตั้งแตํ  ปี 2551 เป็นต๎นมา 
โดยเริ่มต๎นจากเชียงของ ประเทศไทย ข๎ามสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แหํงที่ 4 (ซึ่งเพิ่ง
เปิดใช๎อยํางเป็นทางการปลายปี 2556) ผํานบํอแก๎ว-หลวงน้ําทา-บํอเต็นของ  
สปป.ลาว และเข๎าสูํบํอหาน-เชียงรุํง นครคุนหมิง ในมณฑลยูนนาน ซึ่งเป็นตลาด
ขนาดใหญํและเป็น “Logistics Hub” ของจีนตอนใต๎ ซึ่งรัฐบาลจีนได๎พัฒนามณฑล
ยูนนานให๎เป็นเมืองเศรษฐกิจทางตอนใต๎ของประเทศเพื่อเช่ือมโยงกับกลุํมประเทศ
อาเซียน โดยเฉพาะในกลุํมความรํวมมือสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ อันจะสํงผลให๎เกิด 
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การขยายตัวทางการค๎าภายในภูมิภาค และเป็นการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ โดยเฉพาะ
อยํางยิ่งการค๎าขายข๎ามประเทศ และธุรกิจทํองเที่ยว   

นอกจากเส๎นทาง R9 และ R3A แล๎ว ยังมีเส๎นทางศักยภาพอีกหนึ่ง
เส๎นทางที่เช่ือมไทย-ลาว-เวียดนามและสามารถเช่ือมตํอไปยังจีนตอนใต๎ได๎อีกด๎วย  
นั่นคือเส๎นทาง R12 และเป็นเส๎นทางจากไทยที่เข๎าเวียดนามได๎สั้นที่สุด สั้นกวํา
เส๎นทางสาย R9 โดยเริ่มต๎นออกจากไทยที่ จังหวัดนครพนม ข๎ามสะพานมิตรภาพ
ไทย-ลาวแหํงที่ 3 ผํานแขวงคํามํวนของสปป.ลาว และเข๎าสูํจังหวัดกวางบิ่งห์ของ
เวียดนาม บรรจบกับถนน 1A ซึ่งเป็นถนนเส๎นหลักของเวียดนาม และสามารถ
เดินทางขึ้นเหนือไปยังฮานอย และเข๎าสูํเขตปกครองตนเองกวํางซีของจีนตอนใต๎ ซึ่ง
รัฐบาลจีนได๎พัฒนานครหนานหนิงซึ่งเป็นเมืองเอกของเขตดังกลําวให๎เป็น “ประตู 
สูํอาเซียน” เพื่อเ ช่ือมความสัมพันธ์ทั้ งด๎านเศรษฐกิจ วัฒนธรรม สังคมและ 
การทํองเที่ยว เนื่องด๎วยศักยภาพของเส๎นทาง และโอกาสทางการค๎าที่จะเพิ่มขึ้น 
ในอนาคต แม๎วําเส๎นทาง R12 จะเป็นเส๎นทางใหมํ แตํภาครัฐจากทั้ง ไทย-ลาว-
เวียดนามได๎เห็นพ๎องในการผลักดันเส๎นทาง R12 เข๎าเป็นสํวนหนึ่งของเส๎นทาง 
ในกรอบความรํวมมือของ GMS เพื่อพัฒนาระเบียบการขนสํง CBTA ให๎ครอบคลุม
เส๎นทางนี้ เพื่อให๎ประชาชน ภาคธุรกิจ และภาครัฐของทั้ง 3 ประเทศได๎รับประโยชน์
สูงสุดจากการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานเช่ือมโยงระหวํางกัน 

การดําเนินการตามความตกลงวําด๎วยการขนสํงข๎ามพรมแดนในอนุ
ภูมิภาคลุํมแมํน้ําโขง หรือ GMS Cross Border Transport Agreement: 
CBTA ดังกลําว แม๎วําการกํอสร๎างจะได๎ดําเนินการเสร็จเรียบร๎อยและได๎เปิดใช๎อยําง
เป็นทางการแล๎ว แตํยังมีข๎อติดขัดที่เป็นอุปสรรคในการขนสํงสินค๎าและการเดินรถ
ระหวํางประเทศที่ชัดเจน คือ กฎระเบียบในการเดินรถระหวํางประเทศที่ต๎องเป็น
มาตรฐานเดียวกัน    ทั้งคําธรรมเนียมที่ดํานศุลกากร การอนุญาตให๎รถตํางชาติวิ่ง
ผํานได๎ตลอดเส๎นทางในทุกประเทศที่ถนนตัดผํานมาตรฐานการตรวจสินค๎าและ 
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คนเข๎า-ออกระหวํางประเทศ ซึ่งเป็นประเด็นในระดับนโยบายที่ภาครัฐของประเทศ 
ที่เกี่ยวข๎องต๎องเรํงผลักดันเพื่อความสําเร็จของการเช่ือมโยงในภูมิภาค 

นอกเหนือจากความสําเร็จในเชิงกายภาพ การกํอสร๎างเส๎นทางและ 
สิ่งอํานวยความสะดวกแล๎ว ความสมบูรณ์ของยุทธศาสตร์ “Land-linked” สิ่งที่ขาด
ไมํได๎ในการเชื่อมโยงภูมิภาคที่แท๎จริงของ “ASEAN Connectivity” คือ การเช่ือมโยง
ข๎อมูล  

ประชาคมอาเซียนได๎กําหนดให๎ทุกๆ ประเทศในอาเซียนต๎องมี ASEAN 
Single Window นั่นหมายความวํา เมื่อได๎เก็บบันทึกข๎อมูลไปอยูํ ณ จุดหนึ่งแล๎ว  
จะสามารถเข๎าถึงและกระจายข๎อมูลให๎ทุกคนท่ีต๎องการทราบข๎อมูลดังกลําวได๎ เพื่อนํา
ข๎อมูลดังกลําวมาใช๎หรือประมวลผลเพื่อดําเนินการตามภารกิจหน๎าที่ที่เกี่ยวข๎องของ
ตนได๎ ระบบดังกลําวจะอํานวยความสะดวกการค๎าผํานแดน ลดขั้นตอนและคําใช๎จําย
ของการสํงออก-นําเข๎าสินค๎า ซึ่งประเทศไทยได๎ดําเนินการตามความตกลงดังกลําว 
ตามโครงการ National Single Window เพื่ออํานวยความสะดวกทางการค๎า 
(Trade Facilitation) โดยหนํวยงานภาครัฐ รวมถึงหนํวยงานต๎นสังกัดก็ได๎มีนโยบาย
ในการใช๎ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับปรุงกระบวนงานและการให๎บริการ  
เพื่อลดระยะเวลา ขั้นตอน และการใช๎ทรัพยากร (Paperless process) ซึ่งทั้งหมดนี้
เกิดจากความพยายามในการเช่ือมโยงข๎อมูล และการนําเทคโนโลยีสมัยใหมํเข๎ามา
ประยุกต์ใช๎ ความสําเร็จในการเช่ือมโยงอาเซียนที่แท๎จริงต๎องเริ่มจากภายในประเทศ 
ไปสูํการเชื่อมโยงระหวํางประเทศ และขยายผลไปสูํระดับภูมิภาค 

จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ ณ สปป.ลาว ในครั้งนี้ สปป.ลาว ก็ได๎เริ่ม
โครงการนํารํองในการนําระบบ Single-stop-service สําหรับการขนสํงสินค๎าผําน
แดนมาใช๎โดยเริ่มจากดํานชายแดนขนาดใหญํ เชํน สะพานมิตรภาพไทย -ลาว  
แหํงที่ 1 ที่เช่ือมจังหวัดหนองคายของไทยกับนครหลวงเวียงจันทน์ของ สปป.ลาว 
และกําลังขยายผลไปสูํดํานชายแดนอื่นๆ ซึ่งหากระบบดังกลําวสามารถใช๎งานได๎เต็ม
รูปแบบและเช่ือมตํอกันทั้งภูมิภาค ก็จะชํวยอํานวยความสะดวกการค๎าผํานแดนบน
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เส๎นทางที่ได๎กลําวมาแล๎ว และเพิ่มศักยภาพของเส๎นทางการค๎าที่มี “ไทย-ลาว”  
เป็นต๎นทาง รวมทั้งดึงดูดการค๎า การลงทุน และการทํองเที่ยวจากตลาดขนาดใหญํ
อยํางจีน ซึ่งนั่นหมายความวํา จากเดิมที่เป็นเส๎นทาง “Land-locked ไทย-ลาว” 
กลับสามารถทําหน๎าท่ีเป็น “Land-linked” หรือ “ประตูสูํอาเซียน” ได๎อยํางสมบูรณ์         

จุดเริ่มต๎นของการรวมกลุํมอาเซียน คือ การสร๎างความมั่นคงอยํางยั่งยืน
เพื่อความเป็นอยูํที่ดีของประชาชนในประเทศสมาชิก ยุทธศาสตร์โลจิสติกส์ดังกลําว
เป็นเพียงสํวนหนึ่งในเสาหลักเพื่อบรรลุเปูาหมายของ อาเซียนที่ได๎วางรากฐานของ
การรวมตัวกันทางเศรษฐกิจในภูมิภาค เพื่อสํงเสริมให๎อาเซียนเป็นตลาดและฐาน 
การผลิตเดียว และมีการเคลื่อนย๎ายเงินทุน สินค๎า บริการ การลงทุน แรงงานฝีมือ
ระหวํางประเทศสมาชิกโดยเสรี รวมทั้งสํงเสริมให๎อาเซียนสามารถรวมตัวเข๎ากับ
ประชาคมโลกได๎อยํางไมํอยูํในภาวะที่เสียเปรียบ ซึ่งก๎าวตํอไปของความสําเร็จ  
ในการเช่ือมโยงอาเซียนที่แท๎จริง คือ ความพยายามในการเช่ือมโยงข๎อมูล ซึ่งนั่น
หมายถึงการบูรณาการในระดับภูมิภาคที่จะต๎องอาศัยความรํวมมือจากทุกภาคสํวน  

ในการขับเคลื่อนพลวัตรไปสูํเปูาหมายที่แท๎จริง    
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 “มองอาเซียนผ่านเพ่ือนบ้าน” สรุปสิ่งที่ได้ศึกษาดูงาน 
ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

นายปฏิภาณ  ชัยลังกา 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ 

กรมการพัฒนาชุมชน  

ตามที่ผู๎เขียนได๎เข๎ารํวมกิจกรรมหลักสูตรเสริมสร๎างคุณลักษณะสํวนบุคคล
และทักษะการทํางานสําหรับข๎าราชการผู๎มีผลสัมฤทธิ์สูง ณ ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ระหวํางวันที่  26-30 พฤศจิกายน 2556 ซึ่ งมี
วัตถุประสงค์เพื่อสร๎างความเข๎าใจ เตรียมพร๎อมรับมือในการเข๎าสูํประชาคมอาเซียน
ในปี พ.ศ.2558 ที่จะถึงนี้ โดยรูปแบบการศึกษามีทั้งการบรรยาย แลกเปลี่ยนเรียนรู๎
รํวมกัน รวมไปถึงเยี่ยมชมการดําเนินงานในสถานที่จริง ผู๎เขียนสามารถสรุปประเด็น 
ที่นําสนใจจากการศึกษาดูงานดังกลําวได๎ดังนี้ 

ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นประเทศที่มี
ความสัมพันธ์อันดีและมีความใกล๎ชิดกับประเทศไทยเป็นอยํางมาก ทั้งในด๎าน
ภูมิศาสตร์ ภาษา ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม รวมไปถึงการติดตํอกันทางการค๎า
ระหวํางไทยกับลาว 

ประเทศลาวมีช่ืออยํางเป็นทางการวํา “สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว” (Lao People's Democratic Republic) มีพื้นที่ราว 236,800 
ตารางกิโลเมตร ประชากรประมาณ 6.8 ล๎านคน มีพรมแดนติดตํอกับทางทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย เป็นประเทศเดียวในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต๎ที่ไมํมีทางออกสูํทะเล มีภาษาทางการ คือ ภาษาลาว มีการปกครองระบบ
สังคมนิยมคอมมิวนิสต์  ซึ่งทางการลาวใช๎คําวํา ระบอบประชาธิปไตยประชาชน  
มีพรรคประชาชนปฏิวัติลาวเป็นองค์กรหลักในการบริหารประเทศ ปัจจุบัน ประเทศ
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ลาวแบํงเขตการปกครองออกเป็น 17 แขวง และ 1 เขตปกครองพิเศษเรียกวํา  
นครหลวง 

ในด๎านเศรษฐกิจ นับตั้งแตํลาวปรับเปลี่ยนระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยม
สูํระบบเศรษฐกิจเสรีการตลาดเมื่อปี พ.ศ. 2529 ประเทศลาวมีการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจอยํางตํอเนื่อง โดยมีอุตสาหกรรมพลังงานไฟฟูาเป็นอุตสาหกรรมหลักท่ีสร๎าง
รายได๎ให๎แกํประเทศ ซึ่งลาวได๎รับการขนานนามวําเป็นแบตเตอรี่แหํงเอเชีย โดยเป็น
ผู๎ผลิตไฟฟูาจากพลังนํ้าสํงให๎ประเทศไทยและประเทศข๎างเคียง ปัจจุบัน รัฐบาลลาวได๎
ปรับปรุงกฎระเบียบเพื่อเสริมสร๎างบรรยากาศให๎เอื้ออํานวยตํอการลงทุนมากยิ่งขึ้น 
อาทิ มาตรการด๎านภาษี ทําให๎การลงทุนจากตํางประเทศในลาวมีแนวโน๎มเพิ่มขึ้น
อยํางตํอเนื่อง นักลงทุนท่ีสําคัญ ได๎แกํ ไทย เวียดนาม ฝรั่งเศส ออสเตรเลีย จีน 

ประเทศลาวเข๎ารํวมเป็นสมาชิกอาเซียน ตั้งแตํปี พ.ศ. 2540 โดยมี
วัตถุประสงค์ในด๎านความมั่นคงทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ซึ่งการเข๎าเป็น
สมาชิกของอาเซียนเป็นหนทางที่ดีในการสร๎างความสัมพันธ์ระหวํางทุกประเทศอยําง
สมดุล และเป็นหนทางที่ดีในการหลีกเลี่ยงอิทธิพลของประเทศเพื่อนบ๎าน นอกจากนี้ 
ประเทศลาวยังมีความหวังวําชาติสมาชิกอาเซียนจะให๎ความชํวยเหลือหรือเข๎ามา
ลงทุน โดยเฉพาะในด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน และลาวจะได๎รับผลประโยชน์รํวม  
ผํานโครงการลงทุนตํางๆ ในภูมิภาคอาเซียนเนื่องจากในปัจจุบัน รัฐบาลยังคงประสบ
ปัญหาการขาดแคลนงบประมาณสําหรับการพัฒนาปัจจัยโครง สร๎างพื้นฐานตํางๆ  
ซึ่งเหลํานี้ยํอมสํงผลตํอการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรของประเทศลาว 
ในภาพรวม 

จากการรวมตัวกันเข๎าสูํประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic 
Community : AEC) ในปี พ.ศ. 2558 สํงผลให๎ประเทศในกลุํมอาเซียนมีบทบาททาง
เศรษฐกิจมากยิ่งข้ึน โดยประเทศลาว ซึ่งมีแนวโน๎มการเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีสูงขึ้นอัน
เนื่องมาจาก ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรในประเทศจํานวนประชากรที่อยูํในวัย
แรงงานอัตราคําจ๎างที่ไมํสูงมากนัก และการบริโภคสินค๎าและบริการตํางๆเพิ่มสูงขึ้น
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ขณะเดียวกันการที่ประเทศกลุํมนี้เปิดโอกาสให๎สํงผลให๎เป็นที่สนใจของนักลงทุน
ตํางชาติมากข้ึนแตํการขยายตัวทางเศรษฐกิจอยํางรวดเร็ว ก็อาจสํงผลให๎ระบบหลาย
อยํางไมํสามารถปรับตัวได๎ทัน เชํน  โครงสร๎างพื้นฐานที่ยังต๎องพัฒนาอีกเป็นจํานวน
มาก ซึ่งจากการศึกษาดูงานก็ได๎ทราบวํา หากนักธุรกิจชาวตํางชาติต๎องการเข๎ามา
ลงทุนอุตสาหกรรมในประเทศลาว ผู๎ลงทุนต๎องพัฒนาระบบโครงสร๎างพื้นฐานและ
สาธารณูปโภคด๎วยตนเอง ทั้งนี้ รวมไปถึงกฎระเบียบตํางๆ ที่ยังขาดความคลํองตัว 
ต๎องมีการปรับปรุงให๎เกิดความสะดวกรวดเร็ว เชํน มาตรการอํานวยความสะดวกด๎าน
การค๎าตํางๆ พิธีการด๎านศุลกากร พิธีการตรวจคนเข๎าเมือง กฎเกณฑ์วําด๎วยการขนสํง
ข๎ามพรมแดน ยานพาหนะ กฎระเบียบการจราจร 

ในการเข๎าสูํประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 นั้น ประเทศลาว
ได๎แสดงให๎เห็นถึงความตื่นตัวและความพยายามในการการเตรียมความพร๎อมเข๎าสูํ
อาเซียน อันเนื่องมาจากปัจจัยสําคัญ คือ ลาวมีความต๎องการได๎รับประโยชน์ 
จากอาเซียนโดยเฉพาะในด๎านการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยปรากฏออกมาในรูปของ
นโยบายของรัฐบาล และยุทธศาสตร์ของประเทศที่ใช๎ประโยชน์จากความเป็นภูมิภาค 
เชํน ยุทธศาสตร์ Land Locked to Land Linked ซึ่งเดิมลาวเป็นประเทศที่ไมํมี
ทางออกทะเล หรือแลนด์ล็อก (Land Locked) ซึ่งในอดีตถือเป็นสิ่งที่ขัดขวาง 
การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศลาว ทวําเมื่อมองจากมุมมองในระดับภูมิภาค
อาเซียนแล๎ว พบวํา ประเทศลาวมีจุดเช่ือมตํอกับประเทศตํางๆ ซึ่งทําให๎ลาวเป็น 
จุดยุทธศาสตร์ในการแปรสภาพจากประเทศแลนด์ล็อกเป็นแลนด์ลิงค์ (Land 
Linked) เช่ือมอินเดียและจีนเข๎ามายังอาเซียน ซึ่งหากสําเร็จจะสํงผลให๎ลาว 
กลายเป็นประเทศท่ีมีศักยภาพด๎านเครือขํายคมนาคมทางบกของภูมิภาค  

เมื่อมองกลับมายังประเทศไทย เราจะเข๎าสูํประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
ในปลายปี พ.ศ. 2558 ซึ่งจะเห็นได๎จากความตื่นตัวและความพยายามในการเตรียม
ความพร๎อมของทุกภาคสํวน โดยในสํวนของภาคประชาชน สํวนใหญํจะรับรู๎ผําน 
การประชาสัมพันธ์จากภาครัฐและทางสื่อตํางๆ อยํางตํอเนื่อง และกลุํมภาคเอกชน  
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ที่ดูเหมือนจะตื่นตัวกับการเข๎าสูํประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมากที่สุด โดยเฉพาะกลุํม
ผู๎ประกอบการรายยํอย ที่สนใจกับผลประโยชน์และผลกระทบที่ภาคธุรกิจจะได๎รับ 
ในขณะที่ภาครัฐ ก็ได๎แสดงทําทีตื่นตัว รวมไปถึงจัดให๎มียุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ
และกิจกรรมตํางๆ จํานวนมากท่ีแสดงถึงการเตรียมความพร๎อมในการเข๎าสูํประชาคม
อาเซียน ซึ่งจากการเรียนรู๎จากการศึกษาดูงานในครั้งนี้ ภาคราชการควรเตรียมพร๎อม 
เตรียมความพร๎อมรับมือความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น เนื่องจากการรวมตัวเป็น
ประชาคมอาเซียนทําให๎แตํละประเทศจะต๎องมีปฏิสัมพันธ์ระหวํางกันมากขึ้น ภายใต๎
ปัจจัยหลักคือการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการเปิดเสรีทางการค๎า เชํน การลงทุน
จากตํางประเทศที่จะเข๎ามายังประเทศไทยมากขึ้น โดยเฉพาะธุรกิจด๎านการบริการ
และการเป็นฐานการผลิต การเดินทางเข๎ามาของนักทํองเที่ยวจากภูมิภาคอาเซียน 
หรือการเคลื่อนย๎ายของแรงงานระหวํางประเทศในภูมิภาค ซึ่งนอกเหนือจากความ
เปลี่ยนแปลงในด๎านเศรษฐกิจแล๎ว ในระยะยาวยํอมสํงผลให๎สังคมมีความหลากหลาย
ทางเชื้อชาติและวัฒนธรรมมากข้ึน ซึ่งอาจจะเกิดผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบกับ
ประเทศไทย 

ดังนั้น สิ่งควรให๎ความสําคัญเป็นลําดับแรก การแสดงความชัดเจน 
ในการการรํวมมือกันระหวํางแตํละหนํวยงานอยํางเป็นรูปธรรมทั้งในเชิงนโยบาย และ
การปฏิบัติ ภายใต๎การกําหนดเปูาหมายในการพัฒนาในระดับภูมิภาค รวมไปถึงจัดทํา
ฐานข๎อมูลในระดับประเทศ เพื่อให๎เป็นข๎อมูลหลัก ในการดําเนินการตํางๆ ควบคูํไป
กับการเตรียมมาตรการรับมือผลกระทบที่จะเกิดขึ้น ทั้งผลกระทบทางเศรษฐกิจและ
ผลกระทบทางสังคม นอกจากนั้น ควรมีการทบทวน ปรับปรุงระเบียบ กฎหมายให๎มี
ความเป็นสากลมากขึ้น เนื่องจากการรวมตัวเป็นประชาคมจะทําให๎ประเทศสมาชิก
ดําเนินธุรกรรมระหวํางประเทศ  และการติดตํอสื่อสารระหวํางกันมากขึ้น  
จึงจําเป็นต๎องปรับปรุงกฎระเบียบแนวปฏิบัติและมาตรฐานด๎านตําง ๆให๎สอดคล๎อง
กันมากข้ึนเพื่อความสะดวกในการติดตํอสื่อสารระหวํางกัน 
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และที่สําคัญที่สุด คือ การให๎การศึกษา สร๎างความรู๎ความเข๎าใจที่ถูกต๎อง 
เพื่อสร๎างบุคลากรที่มีคุณภาพเข๎าสูํประชาคมอาเซียน และมีทักษะในการอยูํรํวมกัน
ภายใต๎ความแตกตํางอยํางเข๎าใจ เพราะแม๎บางครั้งแตํละประเทศอาจมีวิธีคิด มุมมอง
ที่แตกตํางกัน แตํสิ่งที่สําคัญที่สุดในการที่จะเข๎าสูํประชาคมอาเซียน คือการก๎าวไป
พร๎อมกันภายใต๎เปูาหมายของความเป็นหนึ่งเดียวกัน บนพื้นฐานของความสัมพันธ์ 

อันดี และความไว๎เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกัน   
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ย้อนอดีตไทย ส่องอนาคตลาว โอกาสในการพัฒนาร่วมกัน 

 นายวุฒิศักดิ์  ปฐมศาสตร ์
นักวิชาการแรงงานชํานาญการ 

กรมการจดัหางาน  

การ เดินทางไปดู งาน และทัศนศึกษา ณ ประ เทศสาธารณรั ฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ในครั้งนี้ถือเป็นโอกาสในการเปิดประสบการณ์ครั้งแรก
ของผมที่ได๎ทําความรู๎จักประเทศเพื่อนบ๎านด๎วยสายตาของตนเอง ซึ่งกํอนที่จะได๎
เดินทางไปก็มีคนรู๎จักหลายๆ ทํานที่ได๎เคยไปมาแล๎วเลําให๎ฟังพอสรุปใจความได๎วํา 
เหมือนเรานั่งเครื่องย๎อนเวลา (Time Machine) ไปดูบ๎านเราสมัยกํอน จนเมื่อถึงเวลา
ที่ได๎ไปเห็นจริงๆ ในหลายๆ ที่ก็คํอนข๎างจะเห็นด๎วย และมานั่งคิดตํอวําหากประเทศ
ลาวตอนน้ีเป็นอดีตของเราจริงๆ อนาคตของประเทศลาวก็นําจะเดินทางมาใกล๎เคียง
กับเราในปัจจุบัน เพื่อให๎เห็นภาพทั้งอดีตและอนาคตได๎ละเอียดขึ้น ผมจึงขอจําแนก
เป็นประเด็นกว๎างๆ 3 ประเด็นเทําที่พอจะบอกเลําได๎ ดังนี้คือ ด๎านเศรษฐกิจ  
ด๎านสังคม และด๎านการเมือง  
 1) ด๎านเศรษฐกิจ หากดูอดีตการค๎าขายระหวํางประเทศของไทย สินค๎า
สํงออกหลัก คือสินค๎าเกษตรเป็นสํวนใหญํ เชํน ไม๎สัก ข๎าว ดีบุก ยางพารา แตํปัจจุบัน
สินค๎าเกษตรก็ยังสํงออกได๎จํานวนมาก แตํบทบาทของสินค๎าด๎านอุตสาหกรรม 
ก็เพิ่มขึ้นมากในการสํงออก เชํน อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องใช๎ไฟฟูา รถยนต์ ที่มี
มูลคําสํงออกอยูํในลําดับต๎นๆ มาทดแทนสินค๎าเกษตรบางตัว สําหรับประเทศลาว 
ในด๎านการสํงออกนั้นหากมองย๎อนไปประมาณปี 2544 สินค๎าสํงออกหลัก คือ สินค๎า
ด๎านเกษตร ไม๎ ไฟฟูา เป็นต๎น ในขณะที่ปี 2554 สินค๎าสํงออกหลัก คือ สินค๎าจาก 
การทําเหมืองแรํ ท่ีมีสัดสํวนมูลคําสํงออกมากกวําสินค๎าอื่นๆ ซึ่งเป็นไปตามธรรมชาติ
ของการเปลี่ยนผํานจากภาคเกษตรไปสูํภาคการผลิต  
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หากลองมาพิจารณาตัวเลขโครงสร๎างทางเศรษฐกิจดูบ๎าง จะเห็นวํา
ประเทศลาวชํวงประมาณ 10 ปีที่ผํานมา สัดสํวนมูลคําสินค๎าในภาคอุตสาหกรรม
เพิ่มขึ้นมาก ประมาณร๎อยละ  17 ภาคบริการ เพิ่มขึ้นร๎อยละ 2 แตํภาคเกษตรหดตัว
ลงมาก ประมาณ ร๎อยละ 14 สํวนอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจก็ขยายตัวตํอเนื่อง
จาก ร๎อยละ 5 มาเป็นร๎อยละ 8 สิ่งที่เกิดขึ้นนี้ทําให๎เรานึกถึงอดีตของบ๎านเราในชํวง 
ที่เศรษฐกิจขยายตัวดีมากชํวงกํอนเกิดวิกฤติต๎มยํากุ๎ง เราฝันที่จะเป็นเสือตัวที่ 5 ของ
เอเชียตํอจากประเทศเกาหลีใต๎ ฮํองกง สิงคโปร์ และไต๎หวัน แตํก็มาสะดุดจากวิกฤติ
การเงินสํงผลกระทบตํอภูมิภาคนี้พอสมควร ทุกวันน้ียังหาทางกลับไปเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจเหมือนในชํวงนั้น คงต๎องรออีกสักพักใหญํ 

ด๎านสาธารณูปโภคเป็นอีกเรื่องที่อยากพูดถึง ในการใช๎ชีวิตในประเทศลาว
ชํวงสั้นๆ นั้นได๎มีโอกาสเห็นทั้งในเมืองและนอกเมือง ระบบไฟฟูา น้ําประปา 
โทรคมนาคม และเส๎นทางคมนาคมนั้น 2 สิ่งแรกผมไมํคํอยเจออะไรที่ติดขัด หรือ 
ไมํสะดวกสบาย อาจเป็นเพราะใช๎ชีวิตในโรงแรมเป็นสํวนใหญํ สํวนด๎านการสื่อสารผม
ไมํได๎ใช๎โทรศัพท์เคลื่อนที่ที่นั่น แตํเพื่อนรํวมเดินทางก็มีหลายคนใช๎ เทําที่รับฟัง 
ก็ไมํคํอยมีปัญหากับการใช๎งาน โดยเฉพาะอินเตอร์เน็ตผํานระบบ 3G แตํเรื่องเส๎นทาง
คมนาคมบนท๎องถนนนั้น คํอนข๎างจะเห็นชัดมาก ถึงความไมํคลํองตัว เมื่อต๎อง
เดินทางออกไปนอกเมือง เพราะถนนชํารุด มีชํองทางน๎อย ใช๎เวลาเดินทางนาน  
แตํที่นํากลัวท่ีสุดคือการขับรถในประเทศลาวครับ การขับรถแซงกันของคนลาวนี่ต๎อง
ชํวยลุ๎นกันบํอยครั้ง โดยเฉพาะชํวงเข๎าโค๎งที่มีการแซงกันเสี่ยงอันตรายเป็นอยํางยิ่ง 
สําหรับสาธารณูปโภคของบ๎านเราก็มีการพัฒนาหลายๆ ด๎านที่เห็นชัดเจนก็คงเป็น
เรื่องระบบโทรศัพท์ 3G การขนสํงด๎วยระบบรถไฟฟูาลอยฟูา และใต๎ดิน อีกทั้งจะมี
การสํงสัญญาณโทรทัศน์ด๎วยระบบดิจิตัล ซึ่งในประการหลังนี้ทางประเทศลาวต๎อง
ปรับตัวตามด๎วยเพราะทุกวันนี้คนลาวรับสัญญาณโทรทัศน์จากบ๎านเราเป็นหลัก  
ถ๎าไมํปรับเทคโนโลยีตามก็จะไมํสามารถรับชมรายการโทรทัศน์ของไทยได๎  
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  2) ด๎านสังคมและวัฒนธรรม สภาพความเป็นอยูํและการใช๎ชีวิตของคน
ลาว ทําให๎ผมรู๎สึกวําเวลาที่น่ี  ดูหมุนช๎ากวําบ๎านเรา ไมํต๎องรีบร๎อนไปเบียดเสียดบนรถ
เพื่อไปทํางาน บรรยากาศยามเช๎าท้ังในเมืองและชนบท เรายังได๎เห็นภาพของคนรอใสํ
บาตร ซึ่งจะเห็นวําคนที่รอนั้นต๎องมีผ๎าสไบมาหํมพาดไหลํและนั่งรอ สํวนพระนั้นจะ
เดินบิณฑบาตเรียงแถวมารับบาตร แล๎วมีการสวดให๎พรพร๎อมกันทุกรูป ผมรู๎สึกถึง
ความนอบน๎อมของคนลาวที่มากกวําของไทย ดูเหมือนการถํายทอดความเคารพ
ศรัทธาตํอผู๎ทรงศีลนั้นมีพลังยิ่งใหญํมาก เป็นกิจกรรมที่ต๎องตั้งใจทํา ซึ่งบ๎านเราแถว
นอกเมืองนําจะยังมีบรรยากาศใกล๎เคียงแบบนี้อยูํ 
  ด๎านการแตํงกายคงไมํมีใครปฏิเสธวําผ๎าซิ่นของคนลาวดูสวยงาม และ
เรียบร๎อยเหมาะสมกับทุกพิธีการ ซึ่งการนุํงซิ่นของสตรีชาวลาวนั้นถือเป็นวัฒนธรรม  
ที่เป็นเอกลักษณ์นํายกยํองเป็นอยํางยิ่ง อยํางไรก็ตามในสถานการณ์ปัจจุบันสื่อ
ออนไลน์เข๎าถึงผู๎คนอยํางรวดเร็วมากข้ึน กระแสทั้งด๎านดี ด๎านลบก็พุํงเข๎าใสํทุกสังคม
ด๎วยความเร็วที่ไมํแตกตํางกัน เราจะเริ่มเห็นขําววํามีสาวชาวลาวเริ่มนุํงสั้น และแสดง
อากัปกิริยาที่ดูไมํเหมาะสมเพิ่มขึ้น สิ่งนี้คงไมํตํางจากบ๎านเรา และนับวันจะทวี 
ความรุนแรงมากขึ้น ประเพณีที่ดีงามเริ่มถูกแปรเปลี่ยนไป เชํน การสาดน้ํา ปะแปูง 
ในเทศกาลสงกรานต์ที่มีการกระทําอนาจารเพิ่มขึ้น เป็นต๎น 

การทํองเที่ยวโดยเฉพาะด๎านธรรมชาติในประเทศลาวนั้น มีความอุดม
สมบูรณ์คํอนข๎างมาก ซึ่งผมเห็นวําโอกาสในการสํงเสริมการทํองเที่ยวที่นี่มีอยูํมาก 
เชํน การที่ผมได๎ไปท่ีวังเวียง สถานท่ีที่เหมือนเราอยูํกลางหุบเขา มีแมํน้ําซองไหลผําน 
เป็นภาพที่สวยงามนําประทับใจ สมกับคําวํากุ๎ยหลินเมืองลาว (กุ๎ยหลินของจริง 
ยังไมํเคยเห็นเลยครับ วําตามคนอื่นเค๎า) ที่วังเวียงมีถ้ําจังซึ่งคนที่นั่นเลําวําเคยเป็นที่
สําหรับหลบภัยสงครามมากํอน ในถ้ํานี้ยังมีการพัฒนาไมํเสร็จสิ้นซึ่งผมเห็นวํา ถ๎าเป็น
ถ้ําในบ๎านเราเวลาไปมักจะได๎รับฟังตํานานเลําขานตํางๆ นานา มีการเน๎นจุดที่มี
ลักษณะรูปรํางคล๎ายกับพระพุทธรูป เทพเจ๎า สิ่งของ หรือสัตว์ในตํานาน เป็นต๎น  
ซึ่งเรื่องแบบน้ีเปรียบเสมือนการสอดแทรกคติ หรือคําสอนบางอยํางให๎กับผู๎ที่มาเที่ยว
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ได๎ เพิ่มมูลคําได๎มากข้ึน โอกาสตรงนี้เป็นโอกาสสําหรับคนไทยนะครับ ถ๎ามีโอกาสเข๎า
ไปลงทุนหรือพัฒนาด๎านการทํองเที่ยวให๎กับประเทศลาว 
 การทํองเที่ยวในเมืองยามราตรีก็เป็นอีกสํวนที่จําเป็นนอกเหนือจาก
กําหนดการหลักนะครับ ผมวํานี่เป็นเรื่องปกติสําหรับการไปเยือนบ๎านเมืองคนอื่นวํา
เป็นอยํางไร ชํวงที่อยูํในเวียงจันทน์สถานที่ทํองเที่ยวกลางคืนก็มีคํอนข๎างมาก เชํน 
ตลาดนัดกลางคืน ร๎านอาหาร ผับ เป็นต๎น ความสนใจหรือรสนิยมของคนลาวจะนิยม
ชมชอบสินค๎าไทยคํอนข๎างมาก เพราะสินค๎านําเข๎า ร๎อยละ 70 เป็นสินค๎าของไทย  
จึงไมํแปลกใจเลยเมื่อเดินเข๎าร๎านสะดวกซื้อ หรือร๎านค๎าทั่วไปจะพบวําบนช้ันวาง
สินค๎ามีแตํสินค๎าไทย เรื่องเพลงไทยก็เชํนกัน สังเกตได๎จากในร๎านอาหารมีนักดนตรี
เลํนสํวนใหญํจะเป็นเพลงไทย นอกนั้นก็มีเพลงลาว เพลงเวียดนาม เพลงสากลบ๎าง 
สํวนบรรยากาศยามค่ําคืนแถบนอกเมืองนั้นก็คล๎ายๆ กัน เพียงแตํจะมีบรรยากาศ  
ที่ชัดเจนสําหรับร๎านที่ให๎บริการชาวตํางชาติเป็นหลัก เพราะที่วังเวียงมีนักทํองเที่ยว
ตํางชาติประเภทแบ็คแพ็ค (Backpacker) จํานวนมาก บรรยากาศร๎านอาหาร 
จึงมีลักษณะแบบถนนข๎าวสารของบ๎านเรา         

3) ด๎านการเมือง สถานการณ์บ๎านเมืองดูสงบ ไมํมีอะไรที่ดูสํอเค๎าความ
รุนแรง แตํถ๎าจะโยงไปถึงเรื่องความมั่นคงน้ัน อาจมีข๎อสังเกตอยูํบ๎างกับการเข๎ามาของ
ชาวตํางชาติ รวมทั้งคนไทยเอง ที่การเข๎าประเทศไมํมีเง่ือนไขมากนัก เพราะหวัง
เงินตราจากตํางประทศเข๎ามานั้นมีความเสี่ยงตํอการแอบแฝงของพวกมิจฉาชีพ   
การลักลอบเข๎าเมืองด๎วยเหตุตํางๆ หรือการลักลอบขนยาเสพติดตามแนวชายแดน 
ประเด็นเหลํานี้เป็นสิ่งที่ประเทศแถบนี้ต๎องจับตาเป็นพิเศษ เฉกเชํนเดียวกับประเทศ
ไทยท่ีมีการจับกุมผู๎ลักลอบขนยาเสพติดทั้งที่มาทางสนามบิน และตามแนวชายแดนได๎
อยูํเป็นประจํา และแนวโน๎มจะเพิ่มมากขึ้น 

โอกาสของการร่วมมือ     
 จากสิ่งที่ประสบพบเห็นมาในข๎างต๎น และด๎วยขนาดเศรษฐกิจและ 
ความพร๎อมของไทยเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศลาวนั้น เราควรทําหน๎าที่เป็นผู๎ชํวย 
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หรือผู๎ ให๎การสนับสนุนในด๎านการพัฒนาในหลายๆ ประเด็นโดยเริ่มต๎นจาก 
การเสริมสร๎างความรํวมมือด๎านการลงทุนซึ่งศักยภาพของผู๎ประกอบการไทยมี 
ความได๎เปรียบในเรื่องของการเดินทาง และที่สําคัญคือด๎านภาษาท่ีสามารถสื่อสารกัน
ได๎ไมํมีปัญหา เมื่อเทียบกับประเทศในอาเซียนอื่นๆ แนวทางในการพัฒนารํวมกัน  
ที่นําจะเกิดขึ้น ได๎แกํ 
 1)  การขจัดอุปสรรคตํางๆ ที่ เกิดขึ้นในปัจจุบันในการค๎าขาย และ 
การลงทุนของทั้ง 2 ประเทศ เพ่ือให๎การนําเข๎า สํงออกมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 2)  การพัฒนาแหลํงทํองเที่ยวรํวมกัน โดยเน๎นการทํองเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
และเน๎นวัฒนธรรม และธรรมชาติให๎มากที่สุด เพราะสิ่งนี้คือจุดขายของการทํองเที่ยว
แถบอาเซียน 
 3)  การสํงเสริมการลงทุนด๎านทุนมนุษย์ (Human Capital) มากขึ้นทั้ง
ด๎านการศึกษา และการพัฒนาทักษะฝีมือ และด๎านวิชาชีพ ดังจะเห็นได๎จากในหลายๆ 
ประเทศที่ให๎ความสนใจกับการเสริมสร๎างทุนมนุษย์ให๎มากขึ้น เพราะเช่ือวํา 
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจนั้น มีปัจจัยของทุนมนุษย์ที่ซํอนอยูํเป็นแรงผลัก
คํอนข๎างมาก  
 4)  สํงเสริมการแลกเปลี่ยนข๎อมูลแตํละหนํวยงานที่ทํางานในลักษณะ
ใกล๎เคียงกันมากขึ้น โดยให๎มีการจัดประชุม หรือแลกเปลี่ยนเจ๎าหน๎าที่ ข๎าราชการเพื่อ
การพัฒนา เสริมสร๎างความเข๎าใจ และสํงเสริมความรํวมมือในระดับเจ๎าหน๎าที่ได๎มาก
ยิ่งข้ึน  
 5)  สํงเสริมด๎านความมั่นของประเทศ ด๎วยการใช๎แนวทางการพัฒนา
ยกระดับเศรษฐกิจ ที่ผํานมาพบวําปัญหาการลักลอบเข๎าเมืองในประเทศตํางๆ นั้น
เป็นผลตํอเนื่องมาจาก ความเหลื่อมล้ําด๎านเศรษฐกิจระหวํางสองประเทศที่มีมาก
เกินไป ทําให๎ผู๎คนดิ้นรนไปสูํสถานที่ที่ดีกวํา ซึ่งการตรวจจับหรือควบคุมนั้นทําได๎ยาก 
ด๎วยข๎อจํากัดด๎านพ้ืนท่ีแนวชายแดนติดตํอ และเจ๎าหน๎าท่ีมีจํานวนไมํเพียงพอ จึงทําให๎
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มีการลักลอบเข๎ามาทํางาน และเมื่อเป็นคนเข๎าเมืองผิดกฎหมายโอกาสในการทําผิด
กฎหมายในเรื่องอื่นๆ ก็มีสูงตามไปด๎วย 
 จากเรื่องราวที่เกิดขึ้นจากการได๎ไปเยือนประเทศลาวครั้งนี้ ผมพบวํา 
การพัฒนาในด๎านตํางๆ และปัญหาของเรานั้นสามารถที่จะถํายทอดหรือแลกเปลี่ยน
ให๎กับเพื่อนบ๎านของเราได๎เป็นอยํางดี เหมือนดั่งที่ผมกลําวไว๎ในชํวงต๎นบทความวํา  
การเดินทางไปลาวเหมือนเราได๎มองย๎อนไปในอดีตของเรา และสะท๎อนความคิดที่วํา
ความผิดพลาดในอดีตเป็นบทเรียนที่ดีในปัจจุบันและอนาคต เราควรเป็นเพื่อนบ๎าน 
ที่ดีในการได๎แนะนําถึงความเสี่ยงท่ีจะเกิดขึ้นหากเดินตามทางท่ีเราเคยประสบ หรือใช๎
แนวทางที่เราได๎ประสบความสําเร็จมาแล๎วไปดําเนินการพัฒนาประเทศชาติยํอมเป็น

ผลดีทั้งสองฝุายในระยะยาว  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบมาจากเว็บบล็อกของคุณ ประคัลภ์  ปัณฑพลังกูร  

http://prakal.wordpress.com/2012/07/26/7-habits -อุปนิสัยท่ี -4-think-win-win/ 
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รายงานการฝึกอบรมระยะสั้น  
หลักสูตร การเสริมสร้างคุณลักษณะส่วนบุคคลและทักษะการท างานส าหรับ

ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สงู ประจ าปีงบประมาณ 2557 

นายทวีสิทธ์ิ บุญธรรม 
นักวิชาการแรงงานชํานาญการ 

กรมสวสัดิการและคุ๎มครองแรงงาน 

หลักสูตรการเสริมสร๎างคุณลักษณะสํวนบุคคลและทักษะการทํางาน
สําหรับข๎าราชการผู๎มีผลสัมฤทธ์ิสูง เป็นหลักสูตรที่สํานักงาน ก.พ. ประสานให๎สถาบัน
เทคโนโลยีแหํงเอเชีย (AIT) เป็นผู๎ดําเนินการหลัก ซึ่งได๎มีการออกแบบโปรแกรม 
การฝึกอบรมประกอบด๎วยเนื้อหาหลัก 3 สํวน ได๎แกํ 

 1.การเสริมสร้างคุณลักษณะส่วนบุคคล ด้วยโปรแกรมเจ็ดอุปนิสัย
ส าหรับผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (7 Habits of Highly Effective People) มุํงเน๎น 
การปรับเปลี่ยนทัศนคติและฝึกให๎วิเคราะห์สิ่งตํางๆที่เกิดขึ้นให๎รอบด๎าน ซึ่งจะทําให๎
เกิดความเข๎าใจในบริบทตํางๆที่เกี่ยวข๎องกับการตัดสินใจและการกระทํา พฤติกรรม
ทั้ง 7 ที่จําเป็นต๎องได๎รับการฝึกฝนเพื่อให๎พัฒนาเป็นอุปนิสัยประกอบด๎วย  

 (1) การเป็นผู้เลือกกระท า (Proactive) โดยเช่ือวําตนเองเป็นผู๎กุม
ชะตาชีวิตของตน ทุกคนมีสิทธิเลือกสร๎างทัศนคติให๎เป็นบวกได๎ และเช่ือวําพฤติกรรม
เป็นผลมาจากการตัดสินใจอยํางมีสติ และรับผิดชอบตํอพฤติกรรมที่แสดงออกอยําง
เต็มใจ ไมํปูายความผิดไปยังสถานการณ์หรือสิ่งแวดล๎อม  

 (2) เร่ิมต้นด้วยการก าหนดเป้าหมายที่ชัดเจน (Begin with the End 
in Mind) และตั้งคําถามวําการจะบรรลุเปูาหมายนั้น จะต๎องดําเนินการอะไรบ๎าง 
และวางแผนการดําเนินการและลงมือทํา  
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(3) การจัดล าดับความส าคัญและความเร่งด่วนของสิ่งที่จ าต้องท า 
(Put First Things First) ใช๎สําหรับการวางแผนกิจกรรมในชีวิตประจําวัน  
โดยดําเนินการสิ่งที่สําคัญมากและเรํงดํวนมากให๎ดําเนินการกํอน สิ่งที่สําคัญแตํไมํ
เรํงดํวนควรดําเนินการรองลงมา และสิ่งที่ไมํสําคัญแตํเรํงดํวนควรดําเนินการทีหลัง 

(4) คิดแบบ ชนะ-ชนะ (Think Win – Win) เป็นแนวคิด 
ในการแสวงหาผลประโยชน์รํวมกัน ให๎ความรํวมมือกัน มีข๎อตกลงหรือการแก๎ปัญหา
ตําง ๆ เป็นไปเพื่อให๎ทุกฝุายได๎รับประโยชน์ ไมํใชํการแขํงขันชิงดีชิงเดํนกัน จึงเป็น
เรื่องของทัศนคติเชิงบวกในการทํางานและการใช๎ชีวิตรํวมกับผู๎อื่น  

(5) การเข้าใจผู้อื่นก่อนที่จะให้ผู้อื่นมาเข้าใจเรา (Seek First to 
Understand, Then to be Understood)  เป็นทักษะที่สําคัญที่สุดในการสร๎าง
ความเข๎าใจซึ่งกันและกันสิ่งสําคัญที่จะทําให๎เกิดมีอุปนิสัยนี้คือ "การฟัง" การที่จะ
เข๎าใจผู๎อื่นได๎ดีต๎อง "ฟังเพื่อให๎เข๎าใจ" ไมํใชํ "ฟังเพื่อจะตอบ หรือเพื่อจะพูด"  

(6) การประสานพลัง (Synergize) เป็นการประสานความตํางของ
บุคคลในทีมเพื่อสร๎างสรรค์สิ่งใหมํๆ ชํวยกันคิด ตํอยอดจากสิ่งที่เคยทําๆ กันมา 
เพื่อให๎เกิดสิ่งใหมํๆ ที่ยังไมํเคยเกิดขึ้นมากํอน หรือเพื่อให๎เกิดผลงานแบบทวีคูณได๎ 

(7) การหมั่นพัฒนาตนเองให้ดีขึ้น (Sharpen the Saw) เป็นนิสัย 
ที่ต๎องพัฒนาให๎มีติดตัวอยูํตลอดเวลาเพื่อที่จะสร๎างประสิทธิผลให๎กับทั้งชีวิตสํวนตัว 
และชีวิตการทํางาน โดยมุํงเน๎นการพัฒนาในเรื่องสุขภาพกายและใจ สติปัญญาและ
ทัศนคติ และความสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลอื่น 

การน าโปรแกรมเจ็ดอุปนิสัยส าหรับผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงไปปรับใช้ในการท างาน 
หลักการของโปรแกรม 7  อุปนิสั ยสํ าหรับผู๎ มี ผลสัมฤทธิ์ สู งนั้ น  

เป็นหลักการที่คล๎ายคลึงกับคําสอนในพระพุทธศาสนา ซึ่งผู๎คิดโปรแกรมได๎นํา
หลักการดังกลําวมาจัดระบบนําเสนอและรูปแบบกิจกรรมเพื่อให๎ผู๎เรียนเข๎าใจงําย  
แตํการเรียนรู๎จากการอบรมในโปรแกรมเพียงอยํางเดียวนั้นไมํอาจปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมของปัจเจกบุคคลได๎ จึงจําเป็นต๎องนําอุปนิสัยตํางๆไปปฏิบัติและใช๎สติ 
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ในการตรวจสอบพฤติกรรมของตนเองอยํางสม่ําเสมอ โดยระดับของการพัฒนานั้น 
จะเริ่มจากการพัฒนาในระดับของตนเองโดยฝึกฝนอุปนิสัยที่ (1) – (3) เพื่อพัฒนา
ตนเอง และพัฒนาการทํางานรํวมกับผู๎อื่นโดยพัฒนาอุปนิสัยที่ (4) – (6) ซึ่งจะทําให๎
เกิดทีมงานท่ีมีประสิทธิภาพ ทํางานรํวมกันได๎ด๎วยความเข๎าใจอยํางมีความสุข 

2. ทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ (Systematic Problem 
Solving and Decision Making) เป็นโปรแกรมที่ชํวยฝึกการคิดและการตัดสินใจ
ให๎เป็นระบบโดยใช๎หลักเหตุผล โปรแกรมดังกลําวประกอบด๎วยเนื้อหาหลัก 5 เรื่องคือ 

(1)  การประเมินสถานการณ์ (Situation Assessment)  
เป็นการประเมินบริบทที่เกี่ยวข๎องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น วําเป็นสถานการณ์ที่เป็น
ปัญหา เป็นสถานการณ์ที่ต๎องเลือกตัดสินใจ หรือเป็นสถานการณ์ที่ต๎องวางแผน
สําหรับการดําเนินการในอนาคต และใช๎เครื่องมือตาม (2) – (4) ในการวิเคราะห์      

(2) การวิเคราะห์ปัญหา (Problem Analysis) เป็นกระบวนการที่ใช๎
เพื่อระบุปัญหาให๎ชัดเจนค๎นหาสาเหตุของปัญหา รวมทั้งมีการพิสูจน์เพื่อยืนยันหา
สาเหตุของปัญหาที่มีความเป็นไปได๎มากท่ีสุด 

(3)  การวิเคราะห์ทางเลือกในการตัดสินใจ (Decision Analysis)  
เป็นกระบวนการที่ใช๎เพื่อกําหนดเปูาหมายของการตัดสินใจที่ชัดเจน ระบุเกณฑ์การ
ตัดสินใจที่ครอบคลุม และเป็นการระดมความเห็นจากประสบการณ์และวิจารณญาณ
ของผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียทุกฝุาย ชํวยให๎เกิดทางเลือกในการตัดสินใจที่ดีที่สุด   

(4) การวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต (Potential 
Problem Analysis) และการวิเคราะห์โอกาสที่อาจจะเกิดขึ้น (Potential 
Opportunity Analysis) เป็นแนวคิดที่ใช๎วางแผนการดําเนินการในอนาคตโดย
คํานึงถึงความเสี่ยง วิธีการปูองกันความเสี่ยงและการรับมือกับปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได๎
ในอนาคต ชํวยให๎การดําเนินโครงการตํางๆประสบความสําเร็จตามแผนที่ได๎วางไว๎ 
นอกจากนั้นยังได๎มีการใช๎แนวคิดดังกลําวเพื่อวิเคราะห์โอกาสที่จะ เกิดขึ้นจาก 
การดําเนินงานเพื่อขยายประโยชน์ให๎มากขึ้นกวําการดําเนินการตามปกติ 
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การน าโปรแกรมการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบไปปรับใช้ในการท างาน 
โปรแกรมการคิดวิเคราะห์อยํางเป็นระบบสามารถนําไปปรับใช๎ได๎ใน 

ทุกกระบวนการของการทํางาน เชํน การประเมินสถานการณ์และบริบทที่เกี่ยวข๎อง
เพื่อจัดทําโครงการโดยคํานึงถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตและมีแผนเพื่อ
รองรับความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึ้น หรือการพิจารณาโอกาสในการขยายผลการดําเนินงาน
ของโครงการที่กําลังดําเนินการอยูํ สําหรับกระบวนการวิเคราะห์ปัญหา หรือวิเคราะห์
ทางเลือกในการตัดสินใจนั้นสามารถนําไปปรับใช๎ได๎ในการประชุมในฐานะฝุาย
เลขานุการผู๎จัดเตรียมข๎อมูลเข๎าที่ประชุม           

ในกรณีที่การประชุมมีวาระที่ต๎องรํวมกันพิจารณาปัญหา หรือมีวาระ
พิจารณาทางเลือกในการตัดสินใจ เพื่อกําหนดกระบวนการให๎การประชุม 
มีประสิทธิภาพ ได๎รับความเห็นและการยอมรับจากที่ประชุมเพื่อกําหนดแนวทาง
แก๎ปัญหาหรือตัดสินใจ 

3. การสัมมนาและการศึกษาดูงานในหัวข้อองค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการ
ท างานในบริบทอาเซียน                 

หลักสูตรการเสริมสร๎างคุณลักษณะสํวนบุคคลและทักษะการทํางาน
สําหรับข๎าราชการผู๎มีผลสัมฤทธิ์สูง ได๎ออกแบบให๎ผู๎เข๎ารับการอบรมได๎ฝึกฝนองค์
ความรู๎ที่ได๎จากการอบรมผํานกระบวนการทํางานกลุํม โดยได๎มอบหมายให๎แตํละกลุํม
จัดทําโครงการความรํวมมือกับประเทศในภูมิภาคอาเซียนที่กําหนดให๎ไปศึกษา ดูงาน 
โดยผู๎จัดการอบรมได๎จัดโปรแกรมตํางๆ เชํน Work-Shop ทักษะการนําเสนอข๎อมูล 
ที่มีประสิทธิภาพ Work-Shop การวิเคราะห์องค์ประกอบของการจัดทําโครงการ 
และจัดการสัมมนาและการศึกษาดูงานเพื่อเป็นข๎อมูลนําเข๎าเบื้องต๎นประกอบ 
การจัดทําโครงการซึ่งประกอบด๎วย 

(1) การอภิปรายเกี่ยวกับกรอบการดําเนินงานของประชาคมอาเซียนและ
การเตรียมความพร๎อมเพื่อเข๎าสูํประชาคมอาเซียน เป็นการอภิปรายเกี่ยวกับ 
กรอบการดําเนินงานใน 3 เสาหลักของการเข๎าสูํประชาคมอาเซียน ประกอบด๎วย 
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ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Security Community : ASC) 
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) และ
ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community)  
โดยมีมุมมองที่สะท๎อนจากการสัมมนาดังน้ี 

- ปัจจุบันรัฐบาลไทยมุํงเน๎นการประชาสัมพันธ์การเข๎าสูํประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน AEC เพียงประการเดียว และการรับรู๎ของคนสํวนใหญํในสังคม 
จะมุํงเน๎นไปที่การแขํงขันของประเทศไทยในมิติด๎านเศรษฐกิจภายใต๎ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งขัดกับหลักการพื้นฐานของประชาคมอาเซียนที่เน๎นความรํวมมือ
ที่ครอบคลุมทั้งการเมืองและความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 

- รัฐบาลไทยได๎กําหนดภารกิจความรับผิดชอบในการดําเนินการแตํละ
สาขาหลักของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนไปยังกระทรวงตํางๆ ซึ่งแตํละหนํวยงานจะ
ดําเนินการตามกรอบภารกิจที่ตนเองได๎รับมอบหมาย ซึ่งในความเป็นจริงแล๎วยังมี  
การดําเนินการระหวํางสาขาที่ต๎องอาศัยการประสานความรํวมมือกันนอกเหนือจาก
กรอบภารกิจท่ีได๎รับมอบหมาย เชํน ประเด็นความมั่นคงในเรื่องเกี่ยวกับการค๎ามนุษย์ 
อาจมีการดําเนินการบางสํวนเกี่ยวข๎องกับประเด็นด๎านสังคม และวัฒนธรรมในสํวน
ของการศึกษา ดังนั้นการดําเนินการในรูปแบบของคณะกรรมการระดับชาติ 
ในประเด็นเฉพาะตํางๆ ก็จะสามารถเป็นแนวทางที่ทําให๎เกิดการบูรณาการระหวําง
หนํวยงานได๎  

- แนวทางการพัฒนาท่ีจะทําให๎ประเทศไทยได๎รับประโยชน์จากประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน ประกอบด๎วยการเพิ่มมูลคําของการผลิตโดยใช๎นวัตกรรมและ
ความคิดสร๎างสรรค์ การเป็นศูนย์กลางของธุรกิจภาคบริการและการทํองเที่ยว และ
การพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็กให๎สามารถแขํงขันในภูมิภาคได๎   

- ทักษะที่จําเป็นสําหรับทรัพยากรมนุษย์ในทศวรรษที่ 21 ประกอบด๎วย
ทักษะในการสื่อสาร(ด๎านสื่อดิจิตอล และด๎านภาษา) ทักษะด๎านความคิดสร๎างสรรค์ 
(การคิดวิเคราะห์ การแก๎ปัญหา การสร๎างสรรค์และคิดค๎นนวัตกรรม) ทักษะด๎าน 
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การประสานความรํวมมือ (ระหวํางบุคคล การสร๎างทีมงาน ความรับผิดชอบทาง
สังคม และความซื่อสัตย์) ดังนั้นระบบการศึกษาของทุกประเทศในภูมิภาคอาเซียน
จําเป็นต๎องมุํงเน๎นการพัฒนาทักษะที่กลําวมาแล๎วข๎างต๎นให๎กับประชากร 

- ประเด็นที่ประเทศในภูมิภาคต๎องพัฒนารํวมกันคือการปรับตัวเพื่อ 
การอยูํรํวมกันในประชาคมอาเซียน การปรับทัศนคติให๎มีคํานิยมความเป็นประชาคม
อาเซียนรํวมกัน การพัฒนาทักษะการสื่อสารระหวํางวัฒนธรรม การสร๎างความเข๎าใจ
ในเรื่องความหลากหลายของวัฒนธรรมและชาติพันธุ์ และการประสานความรํวมมือ
กันระหวํางประเทศในภูมิภาค สําหรับประเด็นที่ท๎าทายได๎แกํ ความสามารถด๎าน
ภาษาอังกฤษ อัตราการไมํรู๎หนังสือของประชากรในภูมิภาค ความขาดแคลน
ทรัพยากรบุคคลในสาขาความเช่ียวชาญเฉพาะด๎าน ความไมํสมดุลระหวํางอุปสงค์
และอุปทานของแรงงาน สินค๎า บริการ หรือทรัพยากรในภูมิภาค และปัญหาการเมือง
ในบางประเทศในภูมิภาค 

(2) การศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี ซึ่งเป็น
โรงเรียนนํารํองในการพัฒนาความพร๎อมในการเข๎าสูํประชาคมอาเซียนให๎แกํนักเรียน 
โดยมีการจัดตั้งศูนย์อาเซียนศึกษาข้ึนภายใต๎ความรับผิดชอบของกลุํมสาระการเรียนรู๎
ภาษาตํางประเทศ มีแนวทางการดําเนินการโดยเริ่มจากการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษให๎บุคลากรที่รับผิดชอบสอนในกลุํมสาระอื่นๆ และบูรณาการเนื้อหา
เกี่ยวกับอาเซียนลงในทุกกลุํมสาระการเรียนรู๎ มีการประสานเครือขํายเพื่อแลกเปลี่ยน
องค์ความรู๎และทรัพยากรในการดําเนินงานโดยมีเครือขํายที่สําคัญคือ ศูนย์การเรียนรู๎
ทีเคพาร์ค เครือขํายมหาวิทยาลัยตํางๆ และกรมประชาสัมพันธ์ นอกจากนั้นยังมี  
การให๎บริการจัดคํายเยาวชนอาเซียนให๎กับโรงเรียนอื่นๆ ในเครือขํายด๎วย    

 (3) การศึกษาดูงานหนํวยงานราชการ และสถานประกอบกิจการ
ภาคเอกชน ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประกอบด๎วย 

-การสัมมนาเกี่ยวกับการเข๎าสูํประชาคมอาเซียนของสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ทําให๎ได๎รับทราบวิสัยทัศน์ที่ประเทศตั้งเปูาหมาย 
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การหลุดพ๎นจากการเป็นประเทศด๎อยพัฒนาภายในปี ค.ศ. 2020 เนื่องจาก
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีข๎อจํากัด เนื่องจากเป็นประเทศ 
ที่ไมํมีทางออกทางทะเล (Land Lock Country) จึงตั้งเปูาหมายการพัฒนาสูํการเป็น
ประเทศที่สร๎างความเช่ือมโยงการขนสํงทางบกในภูมิภาคอาเซียน และประเทศจีน 
(Land Link Country) โดยมีเส๎นทางสําคัญในภูมิภาคอาเซียนเช่ือมโยงกับเส๎นทาง  
5 เส๎นทางภายในประเทศ ได๎แกํเส๎นทาง AH11, AH12, AH 13, AH15 และ AH16 
ดังภาพ 

 
 

 ดังนั้นรัฐบาลลาวจึงมุํงพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานของการขนสํงทางบกโดย
ใช๎งบประมาณในการพัฒนาประมาณร๎อยละ 47 ของงบประมาณของชาติในแตํละปี 
และเรํงพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข๎องกับการขนสํงทางบก ตลอดจนพัฒนาความรํวมมือ
กับประเทศไทย และเวียดนามในการดําเนินโครงการพัฒนาการตรวจสอบสินค๎าผําน
แดนแบบ One Stop Service ณ จุดผํานแดน โดยมีโครงการนํารํอง ณ จุดผํานแดน
สะหวันนะเขตและแดนสะหวัน ปัญหาอุปสรรคสําหรับการพัฒนาดังกลําวคือข๎อจํากัด
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ด๎านงบประมาณ ข๎อจํากัดด๎านเทคนิควิชาการ และความแตกตํางของกฎหมาย 
ที่เกี่ยวข๎องกับการขนสํงของแตํละประเทศในภูมิภาคอาเซียนซึ่งกําลังอยูํในระหวําง
การจัดทําข๎อตกลงรํวมกันระหวํางประเทศในภูมิภาค ซึ่งสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวก็มีแผนปรับปรุงกฎหมายและข๎อกําหนดเกี่ยวกับการขนสํงให๎สอดคลอ๎ง
กับข๎อตกลงของภูมิภาคด๎วย  
 -  การศึกษาดูงานกระทรวงภายใน (Ministry of Home Affair) ซึ่งมี
ภารกิจเกี่ยวข๎องกับการบริหารกําลังคนภาครัฐ ปัจจุบันสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวมีจํานวนบุคลากรภาครัฐอยูํประมาณร๎อยละ 2 ของประชากรทั้งหมด 
โดยข๎าราชการร๎อยละ 38 เป็นผู๎ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ปัจจุบัน
ประเทศลาวได๎ใช๎ระเบียบเกี่ยวกับการบริหารบุคลากรภาครัฐโดยอ๎างอิงดํารัส
นายกรัฐมนตรีเลขที่ 82 (Decree No. 82) ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับการกําหนดตําแหนํง 
สิทธิและหน๎าที่ การสรรหาและบรรจุ การประเมินผล คําตอบแทน วินัย เป็นต๎น  
ซึ่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีแผนที่จะพัฒนาดํารัสดังกลําวเป็น
กฎหมาย การกําหนดระเบียบที่ชัดเจนเกี่ยวกับการบริหารบุคลากรภาครัฐทําให๎ 
เกิดแนวทางการสรรหาบุคลากรภาครัฐที่ชัดเจนโดยการสอบแขํงขันผํานระบบกลาง
เพียงระบบเดียว การใช๎เกณฑ์มาตรฐานอ๎างอิงในการกําหนดคุณสมบัติเฉพาะ
ตําแหนํง เกิดระบบการพัฒนาบุคลากร และมีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่เป็น
ธรรมมากขึ้น ปัจจุบันสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได๎รับความชํวยเหลือ
จากสํานักงาน ก.พ.ของประเทศไทยในการสนับสนุนด๎านเทคนิค วิชาการ 
ในการบริหารบุคลากรภาครัฐ   
-การเตรียมความพร๎อมด๎านแรงงานเพื่อการเข๎าสูํประชาคมอาเซียน สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวมีประชากรเพียง 6.2 ล๎านคน เป็นกําลังแรงงาน 2.7 ล๎าน
คน ประชากรร๎อยละ 70 ทํางานในภาคเกษตรกรรม ทํางานในภาคอุตสาหกรรมและ
ภาคบริการเพียง 53,000 คน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวตั้งเปูาหมาย
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การพัฒนาให๎แรงงานเข๎าทํางานในภาคอุตสาหกรรมเพิ่มเป็น 3.3 ล๎านคนภายใน 
ปี ค.ศ. 2015  และได๎จัดทําแผนการเตรียมความพร๎อมด๎านแรงงาน 3 ด๎าน ได๎แกํ  
 (1) แผนการปรับปรุงและยกรํางกฎหมายแรงงานโดยเรํงพัฒนากฎหมาย
คุ๎มครองแรงงานและกฎหมายวําด๎วยอาชีวศึกษาและการอบรมด๎านวิชาชีพ   
 (2) แผนการคุ๎มครองและสํงเสริมให๎เกิดการเคลื่อนย๎ายแรงงานในภูมิภาค
อาเซียนโดยจัดทํามาตรฐานฝีมือแรงงาน 17 สาขา (กํอสร๎าง 10 มาตรฐาน และ
กํอสร๎าง 7 มาตรฐาน) ตลอดจนประสานความรํวมมือระหวํางกระทรวงแรงงานและ
สวัสดิการสังคม และกระทรวงศึกษาธิการในการจัดทํามาตรฐานการศึกษาเพื่อให๎เป็น
ที่ยอมรับของประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อรองรับการเคลื่อนย๎ายแรงงานเสรีในภูมิภาค
อาเซียน (3) แผนการพัฒนาศักยภาพเชิงเทคนิคการดําเนินงานด๎านตํางๆ ที่เกี่ยวข๎อง
กับแรงงาน เชํน การตรวจแรงงาน ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย การประกันสังคม 
การสํงเสริมการจ๎างงาน การบริหารจัดการปัญหาเอชไอวี (เอดส์) การพัฒนาระบบ
ไตรภาคี และการพัฒนาข๎อมูลตลาดแรงงาน    
 -  การศึกษาดูงานสถานประกอบกิจการภาคเอกชน 2 แหํง ได๎แกํ 
โรงงานผลิตแปูงมันของ กลุํมบริษัทลาว-อินโดไชนํา และ โรงงานผลิตผลไม๎กระป๋อง
ของบริษัทลาวอุตสาหกรรมและการเกษตร จํากัด    
  สิ่งที่ประทับใจจากการเยี่ยมชมสถานประกอบกิจการทั้งสองแหํงคือ
ผู๎บริหารสถานประกอบกิจการได๎นําเสนอด๎วยความภาคภูมิใจวําธุรกิจของตน  
ได๎มีสํวนชํวยในการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลอยํางไร และมีสํวนชํวยในการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศและชุมชนอยํางไร ซึ่งสถานประกอบกิจการทั้งสองแหํงได๎
นําเสนอการชํวยยกระดับรายได๎ของคนในชุมชน โดยการสํงเสริมให๎ประชาชนใน
ท๎องถิ่นทําการเพาะปลูกมันสําปะหลัง และข๎าวโพด เพื่อเป็นวัตถุดิบปูอนให๎กับโรงงาน 
โดยสถานประกอบกิจการดําเนินการสนับสนุนปัจจัยการเพาะปลูกและสนับสนุนด๎าน
วิชาการ นอกจากนั้นยังได๎มีการวางแผนกระบวนการผลิตโดยคํานึงถึงสิ่งแวดล๎อม  
ซึ่งเป็นการสนับสนุนนโยบาย Green Industry ของรัฐบาล โดยโรงงานแหํงแรก 
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ได๎นําน้ําเสียจากกระบวนการผลิตแปูงมันสําปะหลังไปผลิตเป็นก๏าซชีวภาพเพื่อ 
นํากลับไปใช๎เป็นพลังงานหมุนเวียนในกระบวนการผลิต และมีระบบบําบัดน้ําเสียที่ดี
กํอนปลํอยน้ําจากกระบวนการผลิตสูํสิ่งแวดล๎อม  
 ปัญหาที่ผู๎ประกอบกิจการสะท๎อนให๎ได๎ทราบเป็นปัญหาเกี่ยวกับ 
ความไมํแนํนอนของวัตถุดิบที่ปูอนเข๎าโรงงาน เนื่องจากในท๎องถิ่นยังมีปัญหาเรื่อง 
การชลประทานทําให๎เพาะปลูกข๎าวโพดได๎บางฤดูกาลซึ่งบริษัทฯ ต๎องแก๎ปัญหาในบาง
ชํวงโดยการนําเข๎าวัตถุดิบจากประเทศไทย นอกจากนั้นแรงงานยังไมํได๎รับการปลูกฝัง
นิสัยอุตสาหกรรมในการทํางาน ข๎อดีของการทําอุตสาหกรรมการผลิตในประเทศคือ
ได๎รับเงื่อนไขพิเศษด๎านภาษีสําหรับสินค๎าสํงออกท่ีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาวได๎ทําการตกลงไว๎กับกลุํมประเทศตํางๆ  
ข้อคิดจากการศึกษาดูงาน 
 การเป็นประชาคมอาเซียน มีจุดมุํงหมายหลักคือการพัฒนารํวมกันโดย
ประสานความตํางและข๎อได๎เปรียบของแตํละประเทศให๎เกิดประโยชน์สูงสุด จึงมี
ความจําเป็นท่ีแตํละประเทศจะต๎องเรียนรู๎และทําความเข๎าใจซึ่งกันและกัน การศึกษา
ดูงานหรือการแลกเปลี่ยนบุคลากรระหวํางประเทศเพื่อนบ๎านในภูมิภาค จะเป็น 
การเปิดโอกาสในการเรียนรู๎และทําความเข๎าใจซึ่งกันและกัน ตลอดจนสร๎างให๎เกิด
เครือขํายในการติดตํอประสานงานระหวํางประเทศในอนาคต 
 เมื่อพิจารณาเรื่องการพัฒนารํวมกันในมิติด๎านแรงงานระหวํางรัฐบาลไทย 
และรัฐบาลลาวแล๎วพบวําประเทศไทยในฐานะประเทศที่มีความพร๎อมมากกวํา 
ส าม า ร ถกํ า ห นด บทบา ท เ ป็ น ผู๎ ส นั บ สนุ น เ ทค นิ ค วิ ช า ก า ร ด๎ า นแ ร ง ง า น 
ในสํวนที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวต๎องการพัฒนา เชํน การพัฒนา
กฎหมายแรงงาน การพัฒนาระบบการตรวจแรงงาน การพัฒนาการดําเนินงานด๎าน
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล๎อมในการทํางาน การบริหารจัดการ
ปัญหาเอชไอวี (เอดส์) ในการทํางาน และเนื่องจากสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ยังมีความต๎องการการพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยเฉพาะอยํางยิ่งในภาค
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บริการในสาขาการโรงแรมและการทํองเที่ยวซึ่งรัฐบาลลาวกําหนดให๎เป็นกลไกหลัก 
ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ประเทศไทยในฐานะผู๎ที่มีความพร๎อมด๎าน  
การพัฒนาฝีมือแรงงานในสาขาการโรงแรมและการทํองเที่ยว สามารถใช๎โครงสร๎าง
พื้นฐานที่มีอยูํแล๎ว เชํน ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน สนับสนุนการพัฒนาฝีมื อแรงงาน 
ให๎แรงงานจากประเทศเพื่อนบ๎านข๎างเคียง ซึ่งผลของการพัฒนาจะเป็นประโยชน์กับ 
ผู๎ประกอบกิจการไทยท่ีเข๎าไปลงทุนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวทําใหไ๎ด๎
แรงงานที่มีคุณภาพ และสามารถยกระดับมาตรฐานของอุตสาหกรรมการทํองเที่ยว
และบริการที่จะชํวยสนับสนุนให๎เกิดความเช่ือมโยงของธุรกิจการทํองเที่ยวระหวําง

ประเทศไทยและประเทศอื่นๆในภูมิภาคอาเซียนได๎   
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สรุปการเรียนรู้ ดูงานหน่วยงานในประเทศ 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

นายณัฐพล  หาจันดา 
นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชํานาญการ 

กรมพัฒนาฝมีือแรงงาน  

 ในโอกาสที่ผู๎เขียนได๎รับทุนรัฐบาลไปศึกษาดูงานตํางประเทศที่ประเทศ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ผํานระบบข๎าราชการผู๎มีผลสัมฤทธิ์สูง หรือ 
HiPPS ของสํานักงาน ก.พ. หลักสูตร“การเรียนรู๎ ดูงานหนํวยงานในประเทศ
อาเซียน” ณ ประเทศในภูมิภาคอาเซียน ระหวํางวันที่ 26 - 30 พฤศจิกายน 2556 
ผู๎เขียนขอสรุปเนื้อหาความรู๎และประสบการณ์ได๎ ดังนี้ 

1. ข้อมูลทั่วไป 
 ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีพื้นที่ 236,800 ตาราง
กิโลเมตร1 เขตการปกครองแบํงออกเป็น 16 แขวง ซึ่งแขวงที่มีขนาดใหญํที่สุด คือ 
แขวงสะหวันนะเขต และแขวงที่มีขนาดเล็กที่สุด คือ เมืองหลวงของประเทศ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว นครหลวงเวียงจันทน์ ประชากรจํานวน
ประมาณ 6.48 ล๎านคน2 ในเดือนกรกฎาคม 2554 ใช๎ภาษาลาวเป็นภาษาราชการ  
 การเดินทางไปศึกษาดูงานในครั้งนี้ จะเห็นได๎วําประเทศสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็นประเทศเพื่อนบ๎านในกลุํมสมาชิกประเทศอาเซียนที่มี
ความคล๎ายกับประเทศไทยมากที่สุด ไมํวําจะเป็นศาสนา ภาษา และวัฒนธรรม 
โดยเฉพาะเรื่องของภาษาที่ เราสามารถสื่อสารกันได๎อยํางเข๎าใจ (Common 
Language) ซึ่งสามารถยืนยันได๎วําเราสื่อสารกันได๎เป็นอยํางดีนั้น คือ การบรรยาย 

                                                           
1 Royal Thai Embassy, Vientiane, Lao PDR. 
2 Lao Statistics Bureau 
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ในการศึกษาดูงานในครั้งนี้สํวนใหญํใช๎ภาษาลาว ซึ่งพวกเราคณะศึกษาดูงานก็เข๎าใจ
เนื้อหาที่ผู๎บรรยายต๎องการจะสื่อได๎เป็นอยํางดี ดังนั้นการจะทําธุรกรรม กิจการงาน 
ไมํวําจะเป็นของทางภาครัฐ หรือ เอกชน ผู๎เขียนเช่ือวําคนของทั้ง 2 ประเทศจะบรรลุ
เปูาหมายได๎ด๎วยดี อีกสํวนหน่ึงที่นําสนใจของประเทศลาว คือ เรื่องที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ 
ถึงแม๎ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวจะเป็นประเทศที่ไมํมีทางออก
ทางทะเล (Landlocked) แตํก็มีศักยภาพเพียงพอที่จะเป็นจุดเช่ือมตํอ (Land link) 
ด๎านการคมนาคมขนสํงทั้งสินค๎าและผู๎คน/นักทํองเที่ยวจากไทย ไปประเทศที่สามใน
ภูมิภาค ผํานสะพานมิตรภาพไทย -ลาว3 ทั้ง 4 แหํง ที่หนองคาย -เวียงจันทน์  
ที่มุกดาหาร-สะหวันนะเขต ที่นครพนม-คํามํวน ลําสุดที่เชียงของ-ห๎วยทรายซึ่งเพิ่งเปิด
บริการอยํางเป็นทางการเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2556 และยังมีโครงการที่จะสร๎าง
สะพานมิตรภาพไทย-ลาวเพิ่มอีก 2 แหํง คือ ที่ บึงกาฬ-บอลิคําไซ และนาตาล-
ละคอนเพ็ง ท้ังนี้เพื่อเป็นการเพิ่มความสัมพันธ์อยํางแนํนแฟูนระหวํางประเทศไทยกับ
ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว รํวมกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจ การค๎า
ระหวํางกัน  อีกทั้งเป็นสิ่งอํานวยความสะดวกด๎านการขนสํงระหวําง 2 ประเทศและ
เป็นประตูเช่ือมตํออาเซียนอีกด๎วย  

2. ข้อมูลเศรษฐกิจ   
 ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีอัตราการขยายตัวของ 
GDP ที่ 7.3 % ข๎อมูลปี 2553 ใช๎เงินกีบเป็นสกุลเงินหลัก โดยอัตราแลกเปลี่ยนเมื่อ
เทียบกับเงินบาทไทยอยูํที่ 260 กีบ ตํอ 1 บาท รายได๎ตํอหัวตํอปีของประชาชน ในปี 
2553 อยูํที่ประมาณ 1,077 ดอลลาร์สหรัฐ (คิดเป็นเงินไทยประมาณ 32,310 บาท/ปี)  
     ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีรายละเอียดเกี่ยวกับ
ข๎อมูลสินค๎าและการลงทุนที่สําคัญ4 ดังนี ้

                                                           
3 th.wikipedia.org/wiki/สะพานมิตรภาพไทย-ลาว 
4 Royal Thai Embassy, Vientiane, Lao PDR. 
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 ทรัพยากรสําคัญ ได๎แกํ ไม๎ ข๎าว ข๎าวโพด เหล็ก ถํานหิน ทองคํา แหลํงน้ํา
ผลิตไฟฟูา  
 อุตสาหกรรมหลัก ได๎แกํ โครงการผลิตกระแสไฟฟูาพลังน้ํา ไม๎แปรรูป 
ผลิตภัณฑ์ไม๎ 
 ตลาดสํงออกที่สําคัญ ได๎แกํ ไทย เวียดนาม ฝรั่งเศส ญี่ ปุุน เยอรมนี 
สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร  
 สินค๎ านํ า เข๎ าที่สํ าคัญ ได๎แกํ  รถจักรยานยนต์และสํวนประกอบ 
เครื่องใช๎ไฟฟูา เครื่องอุปโภคบริโภค 
 ตลาดนําเข๎าท่ีสําคัญ ได๎แกํ ไทย จีน เวียดนาม สิงคโปร์ ญี่ปุุน ออสเตรเลีย  
 สินค๎าสําคัญที่ไทยสํงออกไปลาว ได๎แกํ น้ํามันสําเร็จรูป รถยนต์ อุปกรณ์
และสํวนประกอบ เหล็ก เหล็กกล๎าและผลิตภัณฑ์ เครื่องจักรกลและสํวนประกอบ  
ผ๎าผืน  
 การลงทุนของไทยในลาวที่ สํ าคัญ ได๎แกํ  พลั งงานไฟฟูา  ขนสํ ง 
โทรคมนาคม ธุรกิจโรงแรม และการทํองเที่ยว ธนาคาร นักลงทุนชาติอื่นที่สําคัญ 
ได๎แกํ จีน เวียดนาม ฝรั่งเศส ออสเตรเลีย 
 จากข๎อมูลการบรรยายของกรมการค๎าระหวํางประเทศ เชํน สปป.ลาว
สํงออกไปยังประเทศไทยเป็นอันดับ 1 ด๎วยมูลคําประมาณ 937 ล๎านดอลลาร์สหรัฐ 
ซึ่งมากกวํามูลคําสํงออกไปยังประเทศออสเตรเลียที่อยูํอันดับ 2 อยูํเกือบ 3 เทํา(มูลคํา
การสํงออกไปยังออสเตรเลียประมาณ 334 ล๎านดอลลาร์สหรัฐ) และในปี 2554 ไทย
เป็นคูํค๎าอันดับ 1 ของ สปป.ลาวด๎วยสัดสํวนการค๎าที่ 64.90 % จะเห็นได๎วําไทยเรา
เป็นคูํค๎าที่ดีตํอ สปป.ลาว เป็นอยํางดี หนํวยงานรัฐบาลทั้ง 2 ประเทศควรหาแนวทาง
พัฒนาและขับเคลื่อนเศรษฐกิจรํวมกันตํอไป 
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3.  แนวคิดและประสบการณ์ดีๆ ที่ได้รับจากการศึกษา ดูงานในคร้ังนี้ 
      ผู๎เขียนได๎ความรู๎ แนวคิดและประสบการณ์จากการบรรยายให๎ความรู๎ของ
ทํานวิทยากร ซึ่งสํวนใหญํเป็นข๎าราชการระดับสูงและผู๎บริหารจากบริษัทเอกชนของ
ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พอสรุปได๎ดังนี้ 
 1) การมีแนวทางการพัฒนาประเทศที่ชัดเจน เปูาหมายสําคัญประเทศ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว คือ การหลุดพ๎นจากการที่ประเทศ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็นประเทศยากจน ภายในปี ค.ศ. 2020 
 2) การประมาณตน ได๎วําไมํมีงบประมาณในการพัฒนาที่มากพอ จึงใช๎
หลักความคํอยเป็นคํอยไป แตํมีเปูาหมายที่ชัดเจน ดังนั้นการพัฒนาในรูปแบบของ
ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวอาจจะไมํหวือหวา แตํผู๎เขียนคาดวํา 
สปป.ลาวจะพัฒนาให๎เป็นไปตามเปูาได๎อยํางแนํนอน 
 3) การพลิกวิกฤตให๎เป็นโอกาส ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวเป็นประเทศที่ได๎ขึ้นช่ือวําเป็นดินแดนปิด (Landlocked Country)  
แตํเพื่อการอํานวยความสะดวกด๎านการคมนาคม ขนสํง แกํประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได๎เสนอโครงการเปลี่ยน
พื้นที่ดินแดนปิด (Landlocked Country) ของตนเอง ให๎เป็นพื้นที่ในการเช่ือมตํอ
ระหวํางประเทศที่มีชายแดนติดกัน (Land linked Country) ซึ่งถือเป็นโครงการที่ดี 
มีประโยชน์ตํอสมาชิกในสมาคมอาเซียน 
 4) ทรัพยากรธรรมชาติที่ มีอยูํ มากมายของประเทศสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวนั้น มากเกินกวําประชาชนของเค๎าต๎องใช๎จึงเสนอตัวที่จะ
เป็นแบตเตอร์รี่ให๎แกํสมาชิกประชาคมอาเซียน 
 5) การมีสํวนรํวมในการเป็นประเทศสมาชิกของประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน ประชาชนลาวและหนํวยงานรัฐมีความรู๎สึกรํวมในการจะรวมเป็นอาเซียน 
และตํอเนื่องจากข๎อ 3 และข๎อ 4 จะเห็นได๎วําเค๎าคํานึงถึงและรู๎สึกเป็นหนึ่งเดียวกับ
อาเซียนอยํางจริงใจ เชํน “ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวยินดี 
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ที่จะเป็นแบตเตอร์รี่ให๎อาเซียน”, “ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ยินดีที่จะเป็นดินแดนเชื่อมตํอการคมนาคมขนสํงให๎อาเซียน” 
 ข๎อคิดเห็น ความคิด แนวทางตํางๆ ด๎านบนที่ได๎รับมานี้ ทําให๎ผู๎เขียน
กลับมาคิด เรื่องการเข๎าสูํประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของประเทศไทย วําเรามี
ความรู๎สึกรํวมเป็นอาเซียนหรือยัง ถ๎ายังไมํมีความรู๎สึกรํวมให๎ได๎สักครึ่งหนึ่งของ  
สปป.ลาว ก็แสดงวําเรายังไมํพร๎อมในการเข๎ารํวมเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
อยํางแท๎จริง 

4. เร่ืองอ่ืนๆ  
     ขอขอบคุณสํานักงาน ก.พ.และสถาบันเทคโนโลยีแหํงเอเชีย(AIT) สําหรับ
โครงการฝึกอบรมดีๆ ครับ ได๎รับความรู๎ ประสบการณ์ และได๎รู๎จักเพื่อนราชการที่เกํง
และดีเยอะเลยครับ ผู๎เขียนอยากนําเสนอ เรื่อง “การบูรณาการงานของสํวนราชการ” 
เนื่องจากการได๎รู๎จักกันกับเพื่อนๆ ใน HiPPS รุํน 9 และรุํนพี่ HiPPS รุํนอื่น จะเห็นได๎
วําหลายหนํวยงานเราทํางานคล๎ายกัน หรือบางอยํางสามารถนําสิ่งที่มีอยูํแล๎วของ
หนํวยงานหนึ่ง เพื่อนําไปใช๎ประโยชน์กับอีกหนํวยงานหนึ่งที่ทําหน๎าที่กํากับ ดูแลได๎ 
โดยไมํต๎องทํางานซ้ําซ๎อนและสิ้นเปลืองงบประมาณ อีกทั้งยังทําให๎การดําเนินการ
ตรวจสอบเป็นไปในทางเดียวกัน จึงอยากให๎มีหนํวยงานรัฐที่ชํวยให๎ข๎อมูลระหวําง
หนํวยงานที่มีงานเช่ือมตํอกัน เพื่อให๎เกิดการบูรณาการงานกันได๎อยํางแท๎จริง 
ยกตัวอยําง เชํน กรมพัฒนาฝีมือแรงงานมีภารกิจในการจัดทํามาตรฐานฝีมือแรงงาน
แหํงชาติ ใน 7 กลุํมสาขาอาชีพ ได๎แกํ กลุํมสาขาอาชีพชํางกํอสร๎าง, กลุํมสาขาอาชีพ
ชํางอุตสาหการ, กลุํมสาขาอาชีพชํางเครื่องกล , กลุํมสาขาอาชีพชํางไฟฟูา 
อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์, กลุํมสาขาอาชีพชํางอุตสาหกรรมศิลป์, กลุํมสาขา
อาชีพภาคบริการ และกลุํมสาขาอาชีพเกษตรอุตสาหกรรม ซึ่งขณะนี้กําลังดําเนินการ
จัดทํามาตรฐานฝีมือแรงงานแหํงชาติสาขาชํางติดตั้งระบบไฟฟูาด๎วยพลังงาน
แสงอาทิตย์ และอีกหนํวยงานหนึ่ง คือ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
พลังงานมีภารกิจที่ต๎องตรวจสอบความเหมาะสม หรือความเป็นมาตรฐานและ
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ปลอดภัย ในการติดตั้งระบบไฟฟูาด๎วยพลังงานแสงอาทิตย์ ดังน้ัน เมื่องานภารกิจของ
กรมพัฒนาฝีมือแรงงานสําเร็จแล๎ว ก็สามารถนําไปใช๎กับหนํวยงานที่ต๎องกํากับดูแลได๎
เลย ซึ่งทําให๎ทั้ง 2 หนํวยงานไมํต๎องทํางานซ้ําซ๎อน สิ้นเปลืองงบประมาณ และคาดวํา

จะชํวยเพิ่มการบูรณาการงานของหนํวยราชการได๎อยํางมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ติดปีกความคิด จาก HiPPS รุ่น 9 

 
187 

สปป.ลาว: การพัฒนาจากอดีตถึงปัจจบุันและ 
การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 

นางสาวชมพูเพ็ญ  ศิริธร 
นักวิชาการแรงงานชํานาญการ 

สํานักงานประกันสังคม 

 จากหลักสูตรการเสริมสร๎างคุณลักษณะสํวนบุคคลและทักษะการทํางาน
สําหรับข๎าราชการผู๎มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPs) ที่ได๎จัดการศึกษาดูงานที่สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ระหวํางวันที่ 26-30 พฤศจิกายน 2556 
เพื่อให๎ผู๎รํวมหลักสูตรเข๎าพบกับผู๎บริหารจากหนํวยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อศึกษา
การเตรียมความพร๎อมเข๎าสูํประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic 
Commission) นั้น ดิฉันได๎สรุปผลการศึกษาดูงาน และสิ่งที่สามารถนํามาใช๎เป็น
ประโยชน์ตํอการทํางานมาไว๎ในบทความนี้ 
 ในการศึกษาดูงานดิฉันและสมาชิก HiPPS ได๎เข๎าพบกับตัวแทนหนํวยงาน
ภาครัฐระดับอธิบดี รองอธิบดี ผู๎อํานวยการกองของกรมการค๎า กรมทางหลวง 
สํานักงานก.พ. กรมจัดหาและพัฒนาฝีมือแรงงาน ของสปป.ลาว รวมทั้งได๎เข๎าเยี่ยม
ชมบริษัทภาคเอกชน ได๎แกํ โรงงานผลิตมันสําปะหลัง บริษัท Lao IndoChina 
Group Public Company และบริษัทอาหารกระป๋อง Lao Agro Industry โดยมี
เนื้อหาสรุป ดังนี ้

ภาครัฐ 
 ด้านการค้า สปป.ลาวมีวัตถุประสงค์จะหลุดพ๎นจากการเป็นประเทศด๎อย
พัฒนา (Least Developed Country หรือ LDC) ) ภายในปี ค.ศ.2020 เนื่องจาก
ปัจจุบันสปป.ลาว มีรายได๎ตํอประชากร (GDP per Capita) เพียง US$1554 ตํอปี 
หรือประมาณ 3,800 บาทตํอเดือน ในขณะที่ประเทศไทยมีรายได๎ตํอประชากร
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ประมาณ US$ 5,390 ตํอปี 13,500 บาทตํอเดือน แม๎วําในปีค.ศ. 1986 สปป.ลาวได๎
มีการเปิดประเทศสูํการค๎าตํางประเทศ แตํการลงทุนจากตํางชาติเพิ่งมีบทบาทมาก
ในชํวงไมํถึง 10 ปีท่ีผํานมา ซึ่งการเติบโตเป็นไปอยํางรวดเร็ว ตั้งแตํปี ค.ศ. 2005 เป็น
ต๎นมาสปป.ลาวมี GDP อยูํในระดับ 7-8% อยํางตํอเนื่อง สปป.ลาวเน๎นการเติบโตด๎าน
อุตสาหกรรมและภาคบริการ ซึ่งเป็นสัดสํวนกวํา 60% ของ GDP โดยเฉพาะ
อุตสาหกรรมไฟฟูา อาหาร เหมืองแรํ ทํองเที่ยวและวัสดุกํอสร๎าง เนื่องจากสปป.ลาว
ยังมีทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์เป็นอยํางมาก โดยเฉพาะน้ําซึ่งเป็นแหลํงผลิตไฟฟูา 
ที่สําคัญให๎แกํสปป.ลาวและยังสํงขายให๎แกํประเทศไทยอีกด๎วย 
 สําหรับการเตรียมการเข๎าสูํ AEC สปป.ลาวได๎มีการเตรียมพร๎อมด๎าน
กฎหมายการค๎าตํางๆ รวมถึงการปรับลดภาษีศุลกากรระหวํางประเทศ อุปสรรค
ทางการค๎าตํางๆ การเพิ่มสัดสํวนหุ๎นที่นักลงทุนตํางชาติสามารถถือครองได๎ในบริษัท
ตํางๆ ถึง 70% ในบางธุรกิจ เชํน การบิน ทํองเที่ยว เพื่อเป็นการสํงเสริมการค๎าเสรี
และการลงทุนจากประเทศอื่นๆมากยิ่ งขึ้น อยํางไรก็ตาม สปป .ลาวยังคงมี 
ความท๎าทายในการเนื่องจากต๎องเรํงพัฒนาความสามารถในการแขํงขันทั้งด๎าน
ประสิทธิภาพในการผลิตและคุณภาพให๎ทัดเทียมกับประเทศอื่นๆในอาเซียนให๎ได๎ 
เพื่อให๎ได๎รับประโยชน์จากการเปิดเสรีด๎านเศรษฐกิจอยํางเต็มที่ 
 ด้านคมนาคมและขนส่ง  สํวนนี้นับเป็นหนึ่งในปัจจัยหลัก ที่จะนําสปป.
ลาวไปสูํการเจริญเติบโตในอนาคต สปป.ลาวต๎องการเปลี่ยนประเทศตนเองจาก
ประเทศไมํมีทางออกทะเลหรือที่เรียกวํา Land-Locked Country ให๎เป็นประเทศ
ศูนย์กลางการเช่ือมโยงในอาเซียน หรือที่เรียกวํา Land-Linked Country เพื่อเป็น
สํวนหนึ่งในการเช่ือมระหวํางประเทศจีนสูํตอนลํางของภูมิภาค (ประเทศสิงคโปร์) 
ผํานเส๎นทาง North South Economic Corridor หรือเช่ือมตํอประเทศพมํา 
สูํประเทศเวียดนามผํานเส๎นทาง East West Economic Corridor ซึ่งเส๎นทางทั้ง  
2 เส๎นจะมีการสร๎างถนนเส๎นหลักเช่ือมผํานสปป.ลาวและประเทศไทย ทําให๎สร๎าง
กิจกรรมทางเศรษฐกิจทั้งการค๎า การขนสํง การทํองเที่ยวให๎แกํทั้ง 2 ประเทศอยําง
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มาก อยํางไรก็ตาม สปป.ลาวยังต๎องพัฒนาใน 2 ด๎าน เพื่อเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ 
การเป็น Land-Linked Country ข๎างต๎น 
 - ถนนและการคมนาคม พบวําถนนระหวํางเมืองตํางๆ ยังเป็นดินลูกรัง 
ซึ่งทําให๎การคมนาคมขนสํงไมํสะดวก สปป.ลาว ต๎องพัฒนาระบบถนนให๎มีมาตรฐาน 
โดยปัจจุบันได๎รับความชํวยเหลือจากประเทศตํางๆ เชํน ประเทศจีน ทั้งในด๎าน
การเงินและการกํอสร๎าง นอกจากนี้ มาตรฐานการของพาหนะและถนนของสปป.ลาว 
ยังคงแตกตํางกับประเทศเพื่อนบ๎าน ทําให๎เป็นอุปสรรคในการเชื่อมโยงระบบขนสํงเข๎า
ด๎วยกัน ปัจจุบันยังคงต๎องมีการถํายโอนสินค๎าที่ชายแดนไปยังพาหนะขนสํงของ
ประเทศ การปรับปรุงและหาข๎อตกลงเกี่ยวกับมาตรฐานดังกลําวจึงเป็นสิ่งจําเป็นที่จะ
ทําให๎การเช่ือมโยงระหวํางสปป.ลาวและประเทศตํางๆ ประสบความสําเร็จได๎ 
ในอนาคต   
 - ด่านศุลกากร พบวํา การตรวจคนและสินค๎าที่ชายแดนมีกระบวนการ
และเอกสารมาก ทําให๎มีความลําช๎า โดยเฉพาะที่จุดสะพานมิตรภาพไทย -ลาว 
ที่ 1 หนองคาย-เวียงจันทน์ สปป.ลาว จึงมีแนวทางในการบูรณาการงานศุลกากรกับ
ประเทศเพื่อนบ๎าน โดยการพัฒนาระบบ Single Stop Inspection และ Single 
Window Inspection เพื่อลดความซ้ําซ๎อนในการตรวจสินค๎าที่ดํานชายแดน โดยให๎
เจ๎าหน๎าที่ของประเทศขาเข๎าและขาออก ดําเนินการตรวจสินค๎ าพร๎อมกัน โดยใช๎
ฐานข๎อมูลเดียวกัน ซึ่งปัจจุบันได๎เริ่มดําเนินการที่ดํานมุกดาหาร-สะหวันเขตแล๎ว และ
จะเป็นแนวทางที่ใช๎ดําเนินการตํอไปสําหรับดํานอื่นๆ ในอนาคต 
 ด้านแรงงาน สปป.ลาวมีประชากรจํานวน 6.3 ล๎านคน และคาดวํามีกําลัง
แรงงานประมาณ 3.3 ล๎านคนระหวํางปีค.ศ. 2011- 2015 สปป.ลาวประสบปัญหา
ด๎านแรงงาน ดังนี้  
 1. การพัฒนาฝีมือแรงงานยังมีข๎อจํากัดทั้งด๎านสิ่งอํานวยความสะดวก 
ผู๎สอน การกําหนดหลักสูตรและมาตรฐานฝีมือแรงงานรวมถึงการประเมิน และการมี
สํวนรํวมจากภาคเอกชน  
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 2. ไมํมีการจัดหางานที่เป็นระบบและกระจายอยูํท่ัวประเทศ  
 3. การจัดการข๎อมูลเกี่ยวกับตลาดแรงงานยังมีข๎อจํากัด ทําให๎ไมํสามารถ
สร๎างแรงงานท่ีมีเหมาะสมกับตลาดแรงงานได๎ เชํน ปัจจุบันสปป.ลาวขาดบุคลากรที่มี
ความรู๎และฝีมือเฉพาะด๎าน เนื่องจากนักศึกษาสํวนใหญํเน๎นการเรียนด๎านบริหารธุรกจิ 
ทําให๎มีแรงงานเกินความต๎องการ แตํแรงงานฝีมื อด๎านกํอสร๎าง อุตสาหกรรม 
ทํองเที่ยวและสาธารณะสุขยังคงขาดแคลน 
 สําหรับการเตรียมการด๎านแรงงานเมื่อมี AEC ทางสปป.ลาวเตรียมที่จะ
ประสานงานกับประเทศท่ีมีการสํงออกแรงงานหลัก ได๎แกํ ประเทศไทย และประเทศ
เวียดนาม เพื่อปรับปรุงรายละเอียดที่เกี่ยวกับการจ๎างงาน รวมถึงพัฒนาระบบพัฒนา
ฝีมือแรงงานให๎มีประสิทธิภาพและเลือกอาชีพท่ีเหมาะสมกับความต๎องการในประเทศ
และของอาเซียนในการเริ่มพัฒนาฝีมือแรงงาน   
 ด้านบุคลากรรัฐ  รัฐบาลสปป.ลาว เน๎นการพัฒนาบุคลากรในระบบราชการ
ใน 3 ด๎าน ได๎แกํ  
 1. ด๎านการฝึกอบรม โดยมีการอบรมทั้งด๎านรัฐประศาสนศาสตร์ ความรู๎
เฉพาะด๎าน ภาษา และเทคโนโลยี โดยจะมีการจัดตั้งสถาบันฝึกอบรมขึ้น  
 2. ด๎านการสนับสนุนโอกาสแกํสตรีและกลุํมคนผู๎ด๎อยโอกาส ปัจจุบันมีสตรี
ในระบบราชการประมาณ 41% แตํมีในระดับผู๎บริหารจํานวนน๎อย โดยมีการ
สนบัสนุนให๎ให๎สตรีได๎รับโอกาสที่เทําเทียมกับเพศชาย 
 3. ด๎านการรํวมมือกันระหวํางข๎าราชการในกลุํมประเทศอาเซียน เพื่อเป็น
การเตรียมความพร๎อมเข๎าสูํประชาคมอาเซียน รัฐบาลได๎ให๎ความสําคัญกับการพัฒนา
ทักษะโดยเฉพาะด๎านภาษาอังกฤษให๎แกํข๎าราชการและจัดหลักสูตรอบรมระยะสั้น 
นอกจากนี้ ยังมีการรับทุนการศึกษาจากประเทศในอาเซียน การแลกเปลี่ยนความรู๎ 
และสํงเสริมการศึกษาวิจัยในโครงการตํางๆรํวมกัน 
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ภาคเอกชน  
 โรงงานมันส าปะหลังและก๊าซชีวภาพ  
 บริษัท Lao IndoChina Group Public Company โรงงานนี้เป็นโรงงาน
ต๎นแบบในการรักษาสิ่งแวดล๎อมและการพยายามนําเศษวัสดุเหลือใช๎มาสร๎างผลผลิต
เพิ่ม โดยโรงงานผลิตมันสําปะหลังได๎นํากากมันสําปะหลังมาผลิตก๏าซไบโอชีวภาพ  
ซึ่งกระบวนการตํางๆ นอกจากจะได๎มาตรฐานสากลแล๎ว ยังคํานึงถึงการรักษา
สภาพแวดล๎อม แมํน้ํา ที่ดินใกล๎เคียงโรงงาน ซึ่งทําให๎ไมํเกิดการตํอต๎านจากชุมชน
ใกล๎เคียง และเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจให๎แกํชาวบ๎านให๎มีรายได๎จากการปลูกและขาย
มันสําปะหลังให๎โรงงานอีกด๎วย ซึ่งโรงงานดังกลําวสามารถใช๎เป็นต๎นแบบเพื่อขยายผล
ไปสูํชุมชนอ่ืนๆในสปป.ลาวได๎เชํนกัน  
 โรงงานอาหารกระป๋องบริษัท  Lao Agro Industry 
 โรงงานนี้เป็นการรํวมทุนระหวํางบริษัทลําปางฟููดและบริษัท Lao Agro 
Industry ในการผลิตลูกชิดกระป๋อง ข๎าวโพดกระป๋อง น้ํานมข๎าวโพด กระเทียมดอง 
สํงออกสูํยุโรป อเมริกาและประเทศไทย ซึ่งโรงงานมีข๎อได๎เปรียบด๎านคําจ๎างแรงงานที่
ราคาถูกกวําประเทศไทยมาก และยังได๎ลดภาษีในการสํงออกสูํยุโรปเนื่องจากเป็น
ประเทศ LDC อยํางไรก็ตาม ผลผลิตและประสิทธิภาพในการผลิตของโรงงาน 
ยังไมํทัดเทียมโรงงานในประเทศไทยและยังไมํมี Economy of scale ทําให๎โรงงาน 
มีต๎นทุนการผลิตและการขนสํงคํอนข๎างสูง บริษัทยังประสบผลขาดทุนสําหรับสินค๎า
บางประเภท ซึ่งสะท๎อนถึงปัญหาของผู๎ผลิตในสปป.ลาว ที่ต๎องพัฒนาในด๎านวิทยาการ
การผลิตเพื่อทําให๎ผลิตภัณฑ์ตนสามารถแขํงขันในเชิงราคาและคุณภาพกับประเทศ
อื่นๆ ได๎ 

ประโยชน์ที่ได้รับและการน ามาปรับใช้กับการงาน  
 ด้านแรงงาน – การศึกษาดูงานครั้งนี้ ทําให๎เข๎าใจข๎อจํากัดตํางๆด๎านแรงงาน
ของสปป.ลาวมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะเรื่องการพัฒนาฝีมือแรงงาน และการจัดการข๎อมูล
เกี่ยวกับด๎านแรงงาน ซึ่งเป็นโอกาสที่จะเห็นกระทรวงแรงงานไทยจะรํวมมือกับ
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กระทรวงแรงงานของสปป.ลาวในการวางระบบพัฒนาฝีมือแรงงานลาว โดยสามารถ
เริ่มต๎นได๎จาก การให๎ความชํวยเหลือให๎แรงงานลาวเข๎ามาใช๎ศูนย์ฝึกฝีมือแรงงานที่อยูํ
ในจังหวัดใกล๎เคียงกับชายแดน เมื่อแรงงานสปป.ลาวมีความสามารถและทักษะมาก
ยิ่งขึ้น ก็จะสํงผลดีตํอและสามารถสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจทั้ง 2 ประเทศได๎ดี
ยิ่งข้ึน  
 ด้านการลงทุน – ในฐานะที่ปฏิบัติงานด๎านการลงทุนในตราสารทุน (หุ๎น) 
ของกองทุนประกันสังคม สํานักงานประกันสังคมนั้น การเข๎าศึกษาดูงานในสปป.ลาว 
ทําให๎เข๎าใจพื้นฐานและพัฒนาการด๎านเศรษฐกิจของสปป.ลาวดียิ่งขึ้นอยํางมาก 
รวมถึงเข๎าใจโอกาสในการลงทุนและพัฒนาธุรกิจรํวมกับรัฐบาลและเอกชนของลาว 
ซึ่งข๎อมูลดังกลําวเป็นพื้นฐานที่ดีในการนํามาวิเคราะห์บริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ประเทศไทย ที่ปัจจุบันมีการเข๎าไปลงทุนในสปป.ลาวหลายโครงการ  
โดยสํวนใหญํจะเป็นโครงการด๎านผลิตไฟฟูา การจ๎างทําเกษตร (Contract farming)  
ซึ่งการได๎สัมผัสและเห็นสภาวะความเป็นอยูํ และโรงงานตํางๆอยํางแท๎จริง ทําให๎
เข๎าใจถึงโอกาสที่บริษัทไทยขยายธุรกิจในสปป.ลาวและในภูมิภาคนี้ได๎ดียิ่งขึ้น และ
เป็นประโยชน์ตํอการนําข๎อมูลมาตํอยอดในการวิเคราะห์ธุรกิจของบริษัทเหลํานี้ 
ในอนาคตตํอไป  
 ในภาพรวม สปป.ลาวจะต๎องมีการพัฒนาด๎านตํางๆ เพื่อให๎ได๎รับประโยชน์
จากการรวมของประเทศในอาเซียนอยํางเต็มที่ โดยเฉพาะด๎านแรงงานและด๎าน
คมนาคม ซึ่งจะเป็นตัวจักรสําคัญในการผลักดันสปป.ลาวให๎พัฒนาประเทศให๎มี
ศักยภาพและเข๎ามามีบทบาทในการเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคอาเซียนได๎สําเร็จ  
การเข๎าศึกษาดูงานครั้งน้ี เป็นอีกสํวนหนึ่งที่จะทําให๎เกิดความเข๎าใจในสปป.ลาว และ
เป็นจุดเล็กๆที่จะสนับสนุนให๎เกิดความรํวมมือระหวํางรัฐบาลไทย-ลาวในการพัฒนา
ด๎านตํางๆ ด๎วยความหวังที่วําเมื่อประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ๎านมีศักยภาพและ
ความพร๎อมในการเข๎าสูํประชาคมอาเซียน จะทําให๎การค๎า การลงทุน และเศรษฐกิจ
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ของทั้ง2 ประเทศสามารถเติบโตไปด๎วยกันและสร๎างมูลคําที่สูงข้ึนจากการเช่ือมโยงใน

ภูมิภาคที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได๎อยํางยั่งยืน   
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สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มนต์เสน่ห์เมืองวัฒนธรรม 

นางสาวฐิตพร  ลมิปิสวสัดิ ์
นักวิชาการวัฒนธรรมชํานาญการ 

กรมสํงเสรมิวัฒนธรรม 

 การรวมตัวของประชาคมอาเซียนจะเกิดขึ้นในปี ค .ศ. 2015 หรือ  
พ.ศ. 2558 โดยมีเปูาหมายเพื่อการพัฒนารํวมกันใน 3 เสาหลัก ที่มีความสัมพันธ์
เกี่ยวข๎องกัน ได๎แกํ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community-
AEC) ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Security Community-
ASC) และประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural 
Community–ASCC)  ซึ่งการรวมตัวดังกลําว ยํอมสํงผลให๎ประเทศสมาชิกอาเซียน
ทุกประเทศ รวมทั้งไทยต๎องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงอยํางมาก นับเป็นความท๎าทาย
อันสํงผลกระทบตํอทุกภาคสํวนของไทย ทําให๎ต๎องเตรียมพร๎อมและปรับตัวให๎ทัน
การณ์  หนํวยงานภาครัฐถือเป็นกลไกขับเคลื่อนประเทศที่ต๎องเตรียมความพร๎อม  
ของบุคลากรเพื่อรองรับการจัดตั้งประชาคมอาเซียน การแขํงขันทางเศรษฐกิจ และ
การเคลื่อนย๎ายแรงงานที่จะขยายตัวในอนาคต และที่สําคัญ เพื่อรองรับแผนงานการ
จัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ซึ่งมุํงหวังให๎ประชาชนมีความอยูํดีกินดี 
ปราศจากโรคภัยไข๎เจ็บ มีสิ่งแวดล๎อมที่ดีและมีความรู๎สึกเป็นหนึ่งเดียวกันโดยเน๎น  
การสํงเสริมความรู๎ ความเข๎าใจระหวํางประเทศสมาชิกในด๎านความเช่ือมโยงทาง
ประวัติศาสตร์ มรดกทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ระดับภูมิภาครํวมกัน โดยแผนงาน
จะเน๎นการสํงเสริมความรํวมมือของประเทศสมาชิก 6 ด๎าน คือ การพัฒนามนุษย์  
การคุ๎มครองและสวัสดิการสังคม สิทธิและความยุติธรรมทางสังคม ความยั่งยืนด๎าน
สิ่งแวดล๎อม การสร๎างอัตลักษณ์อาเซียน และการลดชํองวํางทางการพัฒนา 
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สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการศึกษาดูงาน ณ นครหลวงเวียงจันทน์และเมอืงวังเวียง 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

ประวัติ ความเป็นมา วิถีชีวิต ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมของชาว
ลาว 
 “สันติภาพ เอกราช ประชาธิปไตย เอกภาพ วัฒนาถาวร” คือ คําขวัญ
ของสปป.ลาว อาณาจักรล๎านช๎างในอดีต สปป.ลาวมีนครหลวงเวียงจันทร์เป็นเมือง
หลวง ติดตํอกับประเทศไทยทางทิศตะวันตก มีทรัพยากรธรรมชาติจํานวนมาก พื้นที่
กวํา 90 เปอร์เซ็นต์เป็นภูเขา ท่ีราบสูง และไมํมีพื้นที่สํวนใดติดทะเล มีที่ตั้งภูมิศาสตร์
ที่สามารถเช่ือมโยงการขนสํงกับตํางประเทศได๎สะดวก ปัจจุบันปกครองด๎วยระบอบ
สังคมนิยม มีสถานการณ์ทางการเมืองที่มั่นคง  
 สปป.ลาวเป็นประเทศเพื่อนบ๎านใกล๎ชิดของไทย มีประเพณี วัฒนธรรมที่
เหมือนกันมากท่ีสุดในบรรดาประเทศสมาชิกอาเซียน ขนบธรรมเนียม ประเพณีตํางๆ 
ไหลเลื่อนสูํกันตั้งแตํครั้งบรรพกาล รวมทั้งภาษาพูด ลักษณะผู๎คนก็แทบไมํแตกตํางกัน 
ถือวําเป็นบ๎านพี่เมืองน๎องมานาน และเมื่อเข๎าเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียน 
ได๎ทํากิจกรรมรํวมกัน ความสัมพันธ์ในอดีตชํวยให๎กระชับให๎แนบแนํนกันมากยิ่งขึ้น
  
 ชาวลาวนับถือพุทธศาสนานิกายเถรวาท ร๎อยละ 75 นับถือความเช่ือ
ท๎องถิ่น ร๎อยละ 16-17 นอกนั้นนับถือศาสนาคริสต์ มุสลิม และอื่นๆ พุทธศาสนา
นิกายเถรวาท ได๎สร๎างความชอบธรรมในการปกครองของรัฐและเป็นแบบแผนหลัก
ของวัฒนธรรมลาวซึ่งปรากฏให๎เห็นท่ัวประเทศ ทั้งด๎านภาษา ศิลปะ วรรณคดี วิถีชีวิต 
ความเป็นอยูํ ทําให๎ลาวมีประเพณีวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาเชํนเดียวกับไทย อาทิ
เชํน วันสงกรานต์ปีใหมํลาว วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา วันมาฆบูชา เป็นต๎น 
 สิ่งปลูกสร๎างในนครหลวงเวียงจันทน์ที่เช่ือมโยงกับความเช่ือทางศาสนา 
อยํางเชํน “พระธาตุหลวง” ซึ่งบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ๎า เป็นศูนย์
รวมจิตใจของชาวลาว “หอพระแก๎ว”เป็นวัดที่พระแก๎วมรกตเคยประดิษฐาน 
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อยูํ กํอนที่สมเด็จพระเจ๎าตากสินมหาราชจะอัญเชิญมาประดิษฐานที่กรุงเทพฯ 
ปัจจุบันได๎เปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ให๎เข๎าเยี่ยมชม “ประตูชัย หรือ ปะตูไซ” เป็นอนุสรณ์
เพื่อรําลึกถึงชาวลาวที่เสียสละชีวิตในสงคราม โดยสร๎างขึ้นตามแบบประตูชัย 
ในฝรั่งเศส แตํได๎มีการผสมผสานศิลปะแบบลาวด๎วย 
 ชาวลาวสํวนใหญํมีอัธยาศัยดี มีชีวิตที่เรียบงําย รักสงบ ยึดมั่นในประเพณี 
ชนเผําลาว มี 68 ชนเผํา แบํงเป็น 3 กลุํมใหญํ ได๎แกํ “ลาวลุํม” คือ ชาวลาวเช้ือชาติ
ลาว ภูไท ไทดํา ไทลื้อ ฯลฯ ใช๎ภาษาลาวหรือภาษาตระกูลภาษาไทเป็นภาษาหลัก 
เป็นกลุํมที่มีมากที่สุดในประเทศ “ลาวเทิง”คือ ชาวลาว ชาวบรู มะกอง งวน ตะโอย 
ตาเลียง ละเม็ด ละเวน กะตัง สํวนใหญํอาศัยอยูํทางภาคใต๎ และ“ลาวสูง” คือ  
ชาวลาว ชาวม๎ง เย๎า มูเซอ ผู๎น๎อย และชาวเขาเผําตํางๆ อาศัยอยูํในเขตภาคเหนือ 
 แม๎วําสปป.ลาว เป็นชาติที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์จึงทําให๎ 
มีวัฒนธรรมและภาษาหลากหลายและแตกตํางกัน แตํใช๎ภาษาลาวเป็นภาษาราชการ 
ทั้งในสํวนของภาษาพูดและระบบการเขียน สํวนในกลุํมชาวลาวเทิงและชาวลาวสูง
ยังคงใช๎ภาษาท๎องถิ่นของตนควบคูํกับภาษาลาว สํวนภาษาตํางประเทศ ปัจจุบัน 
ใช๎ภาษาอังกฤษติดตํอกับตํางประเทศ 
 ด๎านศิลปะการแสดง วงดนตรีของลาว คือ “วงหมอลํา” ซึ่งเป็น 
การขับร๎องประกอบดนตรี ผู๎ขับร๎องจะร๎องเกี่ยวกับความรัก เรื่องราวในสังคม  
เกร็ด และนิทานจากรามายณะและชาดกตํางๆ ดนตรีที่ประกอบ คือ “แคน” ซึ่งแคน
เป็นเครื่องดนตรีประจําชาติของลาว และ “รําวงบัดสลบ” (Budsiob) ซึ่งเป็นการเต๎น
ที่มีทําตามจังหวะเพลง โดยจะเต๎นพร๎อมกันไปอยํางเป็นระเบียบ ถือเป็นการรํวมสนุก
กันของชาวลาวในงานมงคลตํางๆ สํวนการแสดงนาฏศิลป์ การฟูอนรําที่มีช่ือเสียงของ
ลาว คือ การฟูอนนางแก๎ว ซึ่งเป็นการรําที่สืบทอดทํารํามาจากราชสํานักลาวหลวง
พระบาง เป็นชุดการแสดงที่ได๎รับการคัดเลือกให๎แสดงในงานสําคัญระดับชาติ 
 การแตํงกายมีการผสมผสานวัฒนธรรมของหลายชนเผํา จึงเกิดการนํางาน
ศิลปะและเอกลักษณ์การทอผ๎าของแตํละชนเผํามาใช๎  สําหรับผู๎หญิงจะนุํงผ๎าซิ่น 
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(ผ๎าถุง) สํวนฝุายชายปัจจุบันนิยมกางเกงสากล และมีเสื้อช้ันนอกที่ออกแบบเฉพาะ
เป็นชุดประจําชาติ 
 ข๎าวเหนียวถือเป็นอาหารหลักที่รับประทานพร๎อมกับอาหารตํางๆทุกมื้อ 
อาหารประจําชาติลาว คือ ซุปไกํ อาหารลาวสํวนใหญํจะมีผักและสมุน ไพรเป็น
สํวนผสมในการปรุงรส และมีดอกไม๎ประจําชาติ คือ ดอกจําปาลาว 
 ส าหรับด้านวัฒนธรรม  ถึงแม๎วําไทยและลาวมีพื้นฐานวัฒนธรรมที่
ใกล๎เคียงกัน แตํตํางก็มีพัฒนาการในแบบฉบับของตนเอง เพื่อสร๎างความสัมพันธ์ที่ดี
ตํอกัน เราควรจะ “รู๎เขา รู๎เรา” เข๎าใจวัฒนธรรมไทยและลาว ทั้งในด๎านเศรษฐกิจ 
สังคม วัฒนธรรม ความมั่นคง รวมถึง “สิ่งที่ควรทําและไมํควรทํา (Do and Don’t)” 
เมื่อไปเยือนสปป.ลาว หรือติดตํอสื่อสารระหวํางกัน   
 เร่ืองแรก คือ เมื่อพูดถึงความสัมพันธ์ คําวํา “บ๎านพี่เมืองน๎อง” แม๎จะสื่อ
ความสัมพันธ์ใกล๎ชิดฉันท์ญาติ แตํหมายถึงความเป็นพี่เป็นน๎องของประชาชนไทยและ
ลาวท่ีนับญาติและนับถือกันตามอาวุโส ไมํได๎หมายถึงวําเมืองใดเป็นพี่ เมืองใดเป็นน๎อง  
 เร่ืองที่สอง “ควรระวังหัวข๎อการสนทนา” ควรหลีกเลี่ยงบางหัวข๎อเชํน 
การนําความแตกตํางทางภาษา วิถีชีวิต ประเพณีและวัฒนธรรมมาเปรียบเทียบหรือ
ล๎อเลียนในเชิงขบขัน การแสดงความคิดเห็นแบบชาตินิยม เชํนเรื่องประวัติศาสตร์ 
การเมือง  
 เร่ืองที่สาม ควรเข๎าใจวําชาวลาวมีมาตรฐานการดําเนินชีวิตวัฒนธรรม
ประเพณีในแบบฉบับของชาวลาว การได๎มาเยือนสปป.ลาว เป็นโอกาสอันดีที่จะได๎
เรียนรู๎วิถีชีวิตของท๎องถิ่นของประเทศเพื่อนบ๎าน คนไทยไมํควรนํามาตรฐาน 
การดําเนินชีวิตในประเทศไทยมาเป็นข๎อเปรียบเทียบ ควรทราบและปฏิบัติตาม
กฎหมายและวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของลาว เชํน ควรแสดงความเคารพบุคคล
สําคัญของลาว ควรแตํงกายให๎เหมาะสมกับกาลเทศะโดยเฉพาะเมื่อไปสถานที่ทาง
ศาสนาและสถานท่ีราชการ ไมํควรถํายภาพในจุดยุทธศาสตร์หรือสถานที่ราชการ เชํน 
สนามบิน สถานีรถไฟ และคํายทหาร ควรก๎มตัวลงเพื่อให๎เกียรติเวลาคนลาวนั่ง  
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ไมํควรแสดงความรักในที่สาธารณะ ควรพูด “บํ เป็นหยังดอก” และ “สบายดี” อยูํ
เสมอ “บํเป็นหยัง” เป็นคํายอดฮิตที่พูดติดปากคนลาวมากที่สุด สํวน “สะบายดี” 
เป็นคําทักทายเรียบงํายเหมือนคําวําสวัสดี 

การศึกษาดูงานหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ณ นครหลวงเวียงจันทน์ 
 ผู๎เขียนได๎มีโอกาสเรียนรู๎และศึกษาดูงานหนํวยงานในประเทศสมาชิก
อาเซียน  ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ระหวํางวันที่  27-30 
พฤศจิกายน 2556 โดยได๎เยี่ยมชมและเรียนรู๎การดําเนินงานของหนํวยงานทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชน จํานวน 3 แหํง  ได๎แกํ 
 กระทรวงภายใน (Ministry of Home Affairs) เป็นหนํวยงานด๎าน
การบริหารทรัพยากรบุคคลของข๎าราชการพลเรือน ภายใต๎ระบบคุณธรรมทําหน๎า  
ที่สํงเสริมการพัฒนาข๎าราชการ และเจ๎าหน๎าท่ีของรัฐให๎มีคุณภาพชีวิตและการทํางาน
ที่ดี โดยได๎ฟังบรรยายในหัวข๎อ 

 การประเมินผลการปฏิบั ติงานของข้าราชการ  (Performance 
Appraisal of Staff – Civil Servants in Lao PDR) เน๎นการประเมินผล
การปฏิบัติงานมีแนวทางที่ชัดเจน ยุติธรรม มีรูปแบบการประเมินผล
แตกตํางกันในแตํละตําแหนํงงาน อาทิตําแหนํงผู๎บริหาร ด๎านเทคนิค  
ด๎านธุรการ 

 การพัฒนาข้าราชการ สปป.ลาว (Training and Development of 
Civil Servants in Lao)เน๎นยุทธศาสตร์การพัฒนาข๎าราชการ ไมํวําเป็น
ข๎าราชการกลุํมผู๎หญิง ชนเผํา และผู๎ด๎อยโอกาส เพื่อพัฒนาความรู๎ 
ความสามารถ จริยธรรม ศีลธรรม โดยสํงเสริมขีดความสามารถของ
ข๎าราชการอยํางเสมอภาค และเพื่อให๎ข๎าราชการพัฒนาตนเองสูํความเป็น
สากล ซึ่งเป็นสํวนหนึ่งของการเตรียมความพร๎อมเข๎าสูํประชาคมอาเซียน 
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บริษัทลาว อินโดจีน – โรงงานมันส าปะหลัง (The Lao-Indochina Group 
(LIG) Public Company’s Tapioca Factory) เป็นโรงงานที่ผลิตมันสําปะหลัง 
ที่เน๎นการบริหารจัดการด๎านสิ่งแวดล๎อม มีการผลิตก๏าซชีวภาพ (Bio Gas) เพื่อบริหาร
จัดการของเสีย 

บริษัทลาวอุตสาหกรรม กสิกร จ ากัด (Lao Industry and Agriculture 
Company (LIA)-Food Processing Factory) บริษัทรํวมทุนระหวํางไทยและ
ลาว เป็นโรงงานผลิตอาหาร ได๎แกํ ข๎าวโพดกระป๋อง นํ้าตาลปี๊ป กระเทียมดอง น้ํานม
ข๎าวโพด แผนงานการพัฒนาบริษัท คือ พัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และเพิ่มพื้นที่
จัดเก็บผลิตภัณฑ์  
 นอกจากนี้  ได๎ฟังการอภิปรายภาพรวมประเด็นสําคัญและความท๎าทาย
ของการบูรณาการด๎านอาเซียนในสปป   .ลาว  (Overview on Status, Key issues 
and Challenges of ASEAN Integration in Lao PDR)  
 กลยุทธ์การบูรณาการประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในสปป .ลาว 
(Strategies for AEC Integration in Lao PDR) โดยผู๎แทนจากกระทรวง
อุตสาหกรรมและการค๎า (Ministry of Industry and Commerce) แผนการ
ดําเนินงานด๎านเศรษฐกิจภายในปี 2015 คือ การประชาสัมพันธ์เผยแพรํ AEC  
ให๎กว๎างขวาง ปรับปรุงการประสานงานระหวํางภาครัฐ และภาคสํวนตํางๆ ปรับปรุง
กฎหมายและกฎระเบียบทางการค๎า พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ พัฒนามาตรฐานของ
สินค๎าเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขํงขัน สร๎างความเข๎มแข็งให๎ศูนย์กลางการค๎า 
 นโยบายและกลยุทธ์เร่ืองการเชื่อมโยงด้านการคมนาคมในอาเซียน 
(Strategies and Policies on ASEAN Connectivity) และการดําเนินงาน
ภายใต๎ข๎อตกลง GMS Cross Border Transport Agreement (CBTA)) โดยผู๎แทน
จากกระทรวงโยธาธิการและขนสํง (Ministry of Public Works and Transport) 
แผนการดําเนินการในอนาคต คือ ปรับปรุงกฎหมายการคมนาคมให๎สอดคลองกับ
ข๎อตกลง GMS และ ASEAN พัฒนาการคมนาคมทางบกให๎มีมาตรฐานสากล  
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โดยยุทธศาสตร์ด๎านคมนาคมจะเป็นจาก land Lock มาเป็น Land Linked สร๎างทาง
เชื่อมตํอเพื่อการผลิตและสํงออก และการอํานวยความสะดวก ณ จุดผํานแดนภายใต๎ 
GMS Cross-Border Transport Agreement มีวัตถุประสงค์เพื่อสํงเสริมให๎เกิด 
การขยายตัวทางการค๎าและการลงทุน รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถและโอกาส  
ทางเศรษฐกิจในเวทีการค๎าโลก และหนทางหนึ่งในการสํ งเสริมและขจัดอุปสรรค 
ทางการค๎า คือ การอํานวยความสะดวกซึ่งกันและกัน ณ จุดผํานแดนที่อยูํระหวําง
ประเทศสองประเทศ เพื่อให๎เกิดความรวดเร็ว คลํองตัวในการข๎ามพรมแดนทั้งคน 
พาหนะและสินค๎า ซึ่งมีการอํานวยความสะดวกทางการค๎า กลําวคือ Single Window 
Inspection (SWI) การตรวจปลํอยในบริเวณเดียวกัน โดยหนํวยที่เกี่ยวข๎อง ณ ดําน
พรมแดนของประเทศใดประเทศหนึ่ง เชํน ศุลกากร ตรวจคนเข๎าเมือง  Single Stop 
Inspection (SSI) การตรวจแบบเบ็ดเสร็จจุดเดียวซึ่งเจ๎าหน๎าที่ของประเทศที่มี
พรมแดนติดตํอกันจะปฏิบัติงานตรวจรํวมกันเพื่อให๎มีการตรวจเพียงครั้งเดียว 
โดยเป็นการตรวจที่เน๎นเฉพาะการตรวจขาเข๎าซึ่งเจ๎าหน๎าที่ที่ปฏิบัติงานในประเทศ  
ขาออกจะไปปฏิบัติงานในประเทศขาเข๎า 
 การบริการจัดการภาครัฐ (Civil Servants Management)  
การประเมินผลการปฏิบัติงานของข๎าราชการ (Performance Appraisal of Staff – 
Civil Servants in Lao PDR) และการพัฒนาข๎าราชการ สปป.ลาว (Training and 
Development of Civil Servants in Lao PDR) โดยผู๎แทนจากกระทรวงภายใน 
(Ministry of Home Affairs) แผนงานการบริหารจัดการภาครัฐ ภายในปี ค.ศ. 2020 
เน๎นเรื่องกฎหมายคุ๎มครองข๎าราชการ ปรับปรุงระบบการพัฒนาข๎าราชการ และระบบ
การประเมินผลการปฏิบัติงาน ปรับปรุงคําตอบแทน พัฒนาสารสนเทศ พัฒนา 
ความปลอดภัยในสถานที่ทํางาน พัฒนาข๎าราชการกลุํมผู๎หญิง ชนเผํา ผู๎ด๎อยโอกาส 
และสํงเสริมความรํวมมือระหวํางประเทศ 
 การเตรียมความพร้อมการเคลื่อนย้ายแรงงาน (Preparedness for 
Free Flow Labors) โดยผู๎แทนจากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม (Ministry 
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of Labor and Social Welfare) แผนการดําเนินงานเตรียมความพร๎อม 
การเคลื่อนย๎ายแรงงานโดยการปรับปรุงแผนการดําเนินงานด๎านกฎหมาย แผนการ
ปกปูองการเคลื่อนย๎ายของแรงงานและการสร๎างมาตรฐานฝีมือแรงงาน และแผนการ
สร๎างศักยภาพด๎านเทคนิค 
 กลยุทธ์อาชีวศึกษาเพ่ือสนับสนุนภาคบริการและภาคอุตสาหกรรม 
(Vocational Education Strategies to Support Service and Industry 
Sectors) โดยผู๎แทนจากกระทรวงศึกษาธิการและกีฬา แผนงานการพัฒนาโรงเรียน
อาชีวะศึกษามุํงเน๎นการปรับปรุงคุณภาพหลักสูตร สื่อการสอน ให๎ทุนการศึกษา 
แกํครูที่ทุกข์ยาก 

การประยุกต์ใช้สิ่งที่ได้เรียนรู้ต่อการปฏิบัติงานและหน่วยงาน  
 กรมสํงเสริมวัฒนธรรม  เป็นหนํวยงานในกระทรวงวัฒนธรรม  ซึ่งมีหน๎าที่
หลักในการสร๎างความภาคภูมิใจในความเป็นไทย ปลูกฝังคํานิยมอันดีงามบนพื้นฐาน
ของคุณธรรม นําสังคมเป็นสุข  ภายใต๎มิติทางศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ตลอดจน
ขับเคลื่อนและประสานความรํวมมือกับทุกภาคสํวน เพื่อสร๎างสังคมคุณธรรม จากการ
เข๎ารํวมการอบรมครั้งนี้ ทําให๎ผู๎เขียน ในฐานะบุคลากรของกรมสํงเสริมวัฒนธรรม 
ตระหนักถึงความท๎าทายของสังคมไทยในการเข๎าสูํประชาสังคมและวัฒนธรรม
อาเซียนในปี พ.ศ. 2558 นี้ และได๎นําความรู๎จากการเยือน สปป. ลาวมาประยุกต์ใช๎ 
กลําวคือ 
 การสร้างความตระหนักรู้และความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์และมรดก
ทางวัฒนธรรมของไทยและอาเซียน  เพื่อก๎าวสูํความเป็นหนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่ง
เอกลักษณ์ หนึ่งประชาคม (One Vision, One Community, One Identity) ในปี 
2558 สิ่งสําคัญคือ ต๎องรู๎จักตนเองและประเทศเพื่อนบ๎าน โดยเฉพาะภูมิหลังทาง
วัฒนธรรมของแตํละประเทศ เพื่อปรับมุมมองความคิด เข๎าใจความเหมือน  
ความคล๎ายคลึง และความแตกตํางทางวัฒนธรรม สภาพสังคม หรือกฎระเบียบ
เฉพาะที่ต๎องถือปฏิบัติอยํางเครํงครัดของแตํละประเทศ ดังเชํน การตระหนักรู๎ 
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สิ่งที่ควรทําและไมํควรทําใน สปป.ลาว หรือติดตํอสื่อสารระหวํางกัน เพื่อเสริมสร๎าง
ความสัมพันธ์อันดีตํอกันท้ังด๎านเศรษฐกิจ ด๎านความมั่นคงทางการเมือง และด๎านอ่ืนๆ 
 การพัฒนาข้าราชการให้มีประสิทธิภาพสูงในทุกระดับอย่างเท่าเทียม 
โดยเฉพาะองค์ความรู๎ด๎านภาษาตํางประเทศ กฎหมาย ระเบียบ วัฒนธรรม ข๎อมูล  
เชิงลึกของประเทศเพื่อนบ๎านในอาเซียน  
 การปรับมุมมองของข้าราชการให้มีทัศนคติเชิงบวก  เพื่อให๎มี 
ความตื่นตัว กระตือรือร๎นที่จะเรียนรู๎เพื่อพัฒนาตนเอง อาทิ การพัฒนาการใช๎ภาษา
เพื่อการสื่อสารกับชาวอาเซียนโดยเฉพาะภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นภาษาสื่อกลางของ
ประชาคมอาเซียน รวมถึงเรียนรู๎และทําความเข๎าใจภาษาถิ่นเพิ่มเติม หรือ 
รํวมกิจกรรมที่เกี่ยวข๎องกับอาเซียน 
 การอนุ รักษ์วัฒนธรรมของชาติ และการสืบทอดที่ ต่อเนื่องและ
สร้างสรรค ์ดังจะเห็นได๎จากการที่ สปป.ลาว มีประวัติศาสตร์ ความเป็นมา มีพื้นฐาน
และมรดกทางวัฒนธรรมที่ร่ํารวย หลากหลาย คล๎ายคลึงกับประเทศไทยและ 
มีการอนุรักษ์วัฒนธรรมของชาติเป็นอยํางดี ในขณะที่ประเทศไทยมีการเปิดกว๎างทาง
วัฒนธรรมตะวันตกและตะวันออกในระดับสูงและมีระยะเวลานานกวํา สปป .ลาว  
ทําให๎เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมเจือจางลงไปมาก รวมทั้งยังขาดการสืบทอดที่ตํอเนื่อง
และสร๎างสรรค์ ดังนั้นสิ่งที่ควรคํานึง คือ กระทรวงวัฒนธรรมจะมีบทบาทอยํางไร 
ในการอนุรักษ์ความเป็นไทยในกระแสภูมิภาคนิยม 
 การสนับสนุนการสร้างภาคีเครือข่ายเพ่ือการท างานเชิงบูรณาการ และ
การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายด้านวัฒนธรรมในทุกระดับ รวมถึงสํงเสริม
ความรํวมมือและการทํางานอยํางบูรณาการระหวํางหนํวยงานของรัฐและเอกชน 
ที่ดูแลงานด๎านวัฒนธรรมอาเซียน เพื่อสํงเสริมความรํวมมือทางวัฒนธรรมและ
กิจกรรมรํวมกับประเทศในอาเซียน 
 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมและบทบาทของภาคประชาชน  ตลอดจน 
การสํงเสริมการสืบสานอัตลักษณ์ท๎องถิ่น การเผยแพรํองค์ความรู๎ทางวัฒนธรรม 
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เนื่องจากการเข๎าสูํประชาคมอาเซียนจะสํงผลให๎ท๎องถิ่นต๎องมีปฏิสัมพันธ์กับ
วัฒนธรรมอื่นๆเพิ่มมากขึ้น ผํานกิจกรรมทางเศรษฐกิจ รวมถึงการเคลื่อนย๎ายผู๎คนทั้ง
แรงงานหรือนักทํองเที่ยว ดังนั้น ภาครัฐควรสร๎างวัฒนธรรม อัตลักษณ์ท๎องถิ่น 
ให๎เข๎มแข็งและผลักดันการสร๎างวัฒนธรรมของอาเซียน การให๎ความสําคัญกับวีรบุรุษ
ท๎องถิ่น การใช๎ภาษาถิ่น การสร๎างพิพิธภัณฑ์ ประวัติศาสตร์ท๎องถิ่น 
 การสร้างความต่อเนื่องและสม่ าเสมอในการสนับสนุนและส่งเสริมงาน
ด้านวัฒนธรรมของไทย เป็นกลไกสําคัญโดยการสร๎างความรํวมมืออยํางเหนียวแนํน
ในระหวํางประชาคมอาเซียนด๎วยกัน เพื่อนําพาไปสูํความมั่งคงทางเศรษฐกิจ สังคม 

วัฒนธรรมและความยั่งยืนของประชาคมอาเซียนตลอดไป   
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ความพร้อมของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในการเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ส าหรบัน ามาพัฒนา

งานของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
 

นางสาวปฐมาพร ปรึกษากร 
เภสัชกรชํานาญการ 

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
(สปป.ลาว) เป็นประเทศที่มีขนาดพื้นที่
โดยรวมประมาณ 236,800 ตารางกิโลเมตร 
ตั้งอยูํบนคาบสมุทรอินโดจีนมีทิศเหนือติดกับ
ประเทศจีน ทิศใต๎ติดกับประเทศไทยและ
ประเทศกัมพูชา ทิศตะวันออกติดกับประเทศ
เวียดนาม และทิศตะวันตกติดกับประเทศไทย
และประเทศพมํา (ภาพที่ 1) มีระบอบการ
ปกครองแบบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์   

โดยเริ่มสถาปนาเป็นประเทศ สปป.ลาว  
เมื่อปีพุทธศักราช 2518 และเริ่มเปิดการค๎ากับตํางประเทศโดยใช๎ระบบ Market-
based economy มากขึ้นในปีพุทธศักราช 2529 
 ปัจจุบัน สปป.ลาว มีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ประมาณ 7.9%   
ตํอปี โดยในปีพุทธศักราช 2555 มีการเติบโดของ GDP ที่ 7.0% (ลดลงเนื่องจาก
วิกฤตการณ์ทางการเงินโลก) และในปีพุทธศักราช 2556 GDP ของประเทศขยายตัว
ราว 8.3% โดยมีผลผลิตหลักที่สําคัญตํอเศรษฐกิจของ สปป.ลาว คือ เหมืองแรํ  

ภาพที ่1 แผนที่ประเทศสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว 
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กสิกรรม โรงไฟฟูาพลังงานน้ํา การทํองเที่ยวและบริการ โดยผู๎ลงทุนหลักจะมาจาก
ประเทศจีน เวียดนาม และไทย 
 ปัจจุบัน สปป.ลาว มีประชากรทั้งสิ้นประมาณ 6.5 ล๎านคน ประกอบด๎วย
ชาติพันธุ์ตํางๆ 49 กลุํม มีเช้ือชาติหลัก 4 กลุํม คือ Lao Tai ประมาณ 65% ของ
ประชากร Mon-Khmer ประมาณ 23% Hmong Yao ประมาณ 8% และ Tibeto-
Burma ประมาณ 3% ประชากรประมาณ 3.3 ล๎านคนอยูํในวัยทํางาน และ 
มีความต๎องการแรงงานมีฝีมือราว 57,000 คนในแตํละปี โดยโครงสร๎างของแรงงาน 
ในภาคกสิกรรมมีแนวโน๎มลดลง ในขณะที่แรงงานในภาคอุตสาหรรมและการกํอสร๎าง 
และแรงงานภาคธุรกิจบริการมีสัดสํวนเพ่ิมขึ้น (ตารางที1่) 
ตารางที่ 1 โครงสร๎างแรงงานของประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

sector 1985 2005 2010 2015* 
Agriculture 79.2 76.6 75.0 70.0 
Industry + 
construction 

1 7.7 5.5 7.0 

Services  2.7 15.6 19.5 23.0 
Source: National Statistic Centre 2008; * projected, see also 7th NSEDP from 
2011-2015 report of the 9th Party Congress, March 2011 

 เนื่องจาก สปป.ลาว ยังคงเป็นประเทศที่มีรายได๎ตํอหัวของประชากร 
อยูํในระดับต่ํา (ภาพที่ 2) ทําให๎ประเทศมีแผนท่ีจะเปลี่ยนโครงสร๎างทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ โดยพัฒนาจากประเทศกสิกรรมให๎เป็นประเทศอุตสาหกรรม และ
ตั้งเปูาหมายที่จะเพิ่มรายได๎ประชาชาติเป็น 1,700 US$ ภายในปี ค.ศ. 2015 อยํางไร
ก็ตามแนวทางในการพัฒนาประเทศของ สปป.ลาว ยังคงมีข๎อจํากัดเนื่องจากการขาด
แคลนบุคลากรที่มีความเช่ียวชาญในด๎านเทคโนโลยีสมัยใหมํ ด๎านเศรษฐศาสตร์  
ด๎านกฎหมาย และด๎านการบริหารประเทศ รวมถึงความต๎องการการสนับสนุนเงิน
ลงทุนจากตํางชาติ และแผนการดําเนินงานที่ถูกต๎องและชัดเจน นอกจากนี้เนื่องจาก 
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สปป.ลาว เป็นประเทศที่ไมํมีพื้นที่ติดทะเลทําให๎มีข๎อจํากัดในด๎านการคมนาคมขนสํง
สินค๎าด๎วย 

 
ภาพท่ี 2 รายได๎มวลรวมประชาชาติ (Gross National Income, GNI) per capita per 
year จากปี 2002-13 

 จากข๎อจํากัดด๎านทรัพยากรมนุษย์ของประเทศทําให๎  สปป .ลาว  
มีการปรับปรุงแผนการศึกษาเพื่อให๎รองรับนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ รวมถึงจัดให๎มีโครงการสําหรับเตรียมความพร๎อมให๎กับแรงงานโดยการสร๎าง
ความเข๎มแข็งให๎กับโรงเรียนอาชีวะ การพัฒนาฝีมือแรงงาน สํงเสริมความรํวมมือ
ระหวํางภาคเอกชนกับสถาบันการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตให๎ตรงตามความต๎องการของ
ตลาดแรงงาน และสํงเสริมการศึกษาให๎กับผู๎ทุกข์ยากและผู๎ด๎อยโอกาสให๎ได๎รับ
การศึกษา นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาบุคลากรในระบบ ราชการด๎วย โดยมีการตรา
กฎหมายในการกํากับดูแลรัฐกร (civil servants) ของประเทศ มีข๎อกําหนด 
ในการสรรหาทดแทน มีระบบการฝึกปฏิบัติทดลองงานและมีการจัดหลักสูตรพัฒนา
อยํางเป็นระบบที่รัฐกรต๎องได๎รับการอบรมทุกปี มีรางวัลตอบแทนและสิทธิประโยชน์
เพื่อจูงใจและสํงเสริมให๎รัฐกรมีการพัฒนาตนเองอยํางสม่ําเสมอ รวมถึงมีการสํงเสริม
ความเสมอภาคในทางสังคม พัฒนาขีดความสามารถ และเพิ่มโอกาสให๎กับรัฐกรหญิง 
รัฐกรที่เป็นชนเผํา และรัฐกรผู๎ด๎อยโอกาสด๎วย 
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ภาพท่ี 3 ระบบการจัดการศึกษาในปัจจุบันของ สปป.ลาว 

การเตรียมความพร้อมของ สปป.ลาว ในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community, AEC) 
สามารถแบํงได๎เป็น 4 เสาหลัก ซึ่งประกอบด๎วย (ภาพที่ 4) 
 1. การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียว 
 2. การสร๎างขีดความสามารถในการแขํงขัน 
 3. การพัฒนาเศรษฐกิจอยํางเสมอภาค 
 4. การบูรณาการเข๎ากับเศรษฐกิจโลก 
 

 
ภาพท่ี 4 AEC Blueprint 
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 เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่จะเกิดขึ้นในปี 2015 นี้ และ 
เพิ่มศักยภาพในการแขํงขันโดยลดต๎นทุนทางด๎านการค๎าผํานแดน การขนสํงและการ
ผลิตรํวม ประเทศสมาชิกในอนุภูมิภาคลุํมแมํน้ําโขง 6 ประเทศ ได๎มีการวางแผนการ
พัฒนาเช่ือมโยงโครงขํายระบบโครงสร๎างพื้นฐานโดยเฉพาะเส๎นทางคมนาคมขนสํง 
โดยเน๎นการพัฒนาตามแนวพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจ (Economic Corridor) ในพื้นที่ 
ที่มีศักยภาพตามแนวคมนาคมเช่ือมโยงหลัก 3 แนว ได๎แกํ แนวตะวันออก-ตะวันตก 
(East-West Corridor: EWEC) เช่ือมโยงพมํา-ไทย-ลาว-เวียดนาม แนวเหนือ-ใต๎ 
(North-South Economic Corridor: NSEC) เช่ือมโยงจีน-พมํา/ ลาว-ไทย และ 
แนวตอนใต๎ (Southern Economic Corridor: SEC) เช่ือมโยงไทย-กัมพูชา-
เวียดนาม ซึ่งจากแนวพื้นที่พัฒนาโครงขํายคมนาคมที่กลําวข๎างต๎นนี้จะเห็นวํา 2 แนว
หลักต๎องเชื่อมโยงผํานประเทศลาว ทําให๎รัฐบาลของ สปป.ลาว มีนโยบายที่จะเปลี่ยน
ประเทศจาก landlocked to landlinked เพื่อเพ่ิมโอกาสในการแขํงขันของประเทศ
และเชื่อมโยงการขนสํงในภูมิภาคนี้ด๎วย 

 นอกจากนี้ สปป.ลาว ได๎มีการเตรียมความพร๎อมโดยได๎กําหนดกิจกรรม 
ที่ จะดํ า เนินการ เพื่ อรองรับการ เข๎ าสูํ ประชาคมเศรษฐกิจอา เซี ยน (Lao 
Government’s Resolution Ref. No. 04/gov, 20 April 2013) ดังตํอไปนี้ 

 กิจกรรมที่ 1 :  สร๎างความตระหนักรู๎เกี่ยวกับ AEC ตํอสาธารณะ  
โดยเผยแพรํข๎อมูลการบูรณาการด๎านเศรษฐกิจในภูมิภาคและระหวํางประเทศ 
ระเบียบปฏิบัติสําหรับสํวนกลางและท๎องถิ่นให๎กับภาคเอกชน 

 กิจกรรมที่ 2 :  ปรับปรุงกลไกการประสานงานระหวํางหนํวยงานกลาง
และท๎องถิ่น เพื่อให๎เกิดการทํางานที่สอดคล๎องกันสําหรับความรํวมมือในระดับ
นานาชาติ 

 กิจกรรมที่ 3 :  ทบทวนการผลิต ผลิตภัณฑ์ และบริการของประเทศ 
ที่มีศักยภาพในการแขํงขันในประชาคมอาเซียน สํงเสริมและพัฒนา SMEs โดยเฉพาะ
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อยํางยิ่งผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพในการสํงออก และสํงเสริมการเข๎าถึงเงินทุนได๎สะดวก
ของ SMEs 

 กิจกรรมที่ 4 :  ปรับปรุงกฎหมายและข๎อบังคับในการประกอบธุรกิจเพื่อ
สํงเสริมความสามารถในการแขํงขันของภาคเอกชน 

 กิจกรรมที่ 5 :  พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในหนํวยงานสํวนกลางและท๎องถิ่น 
เพื่อให๎เกิดความตํอเนื่องและเป็นระบบในการทํางานโดยการสร๎างองค์ความรู๎และ
ทักษะที่จําเป็น เน๎นในสํวนของภาษาตํางประเทศ การฝึกอาชีพ และผู๎ที่ดูแล
รับผิดชอบโดยตรง 

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ส าหรับงานของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

 ในการเข๎าสูํประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จะทําให๎ประเทศสมาชิกเป็น
ตลาดและฐานการผลิตเดียว โดยจะมีการเคลื่อนย๎ายของสินค๎า บริการ การลงทุน 
ประชากร และแรงงานมีฝีมือได๎อยํางเสรี ทําให๎ภาคธุรกิจในประเทศโดยเฉพาะ  
อยํางยิ่งผู๎ประกอบการรายยํอยมีชํองทางและโอกาสในการขายสินค๎า บริการ และ  
การลงทุนในประเทศภูมิภาคอาเซียนมากขึ้น ซึ่งสินค๎ากลุํมอาหาร เครื่องสําอาง 
ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ และบริการทางการแพทย์เป็นอีกหนึ่งแนวทางการลงทุน 
ที่นําสนใจสําหรับผู๎ประกอบการ โดยเฉพาะประเทศแถบลุํมแมํน้ําโขงเชํน สปป.ลาว 
ที่มีไทยเป็นคูํค๎าหลักโดยมีปริมาณการนําเข๎าสินค๎าจากไทยมากกวําร๎อยละ 60 ของการ
นําเข๎าโดยรวมของประเทศ ซึ่ งกรมวิทยาศาสตร์  การแพทย์สามารถมีบทบาท 
ในการสนับสนุนผู๎ประกอบการกลุํมดังกลําวได๎ โดยรํวมกับหนํวยงานในพื้นที่เพื่อให๎
ความรู๎ด๎านสุขลักษณะที่ดีในการผลิต การใช๎สารเคมีวัตถุเจือปนอาหารที่ถูกต๎อง
เหมาะสม และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในชุมชนให๎มีคุณภาพและได๎มาตรฐานสากล 
โดยเฉพาะอยํางยิ่งผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อให๎มีโอกาสขยายตลาดสูํอาเซียนได๎ 
นอกจากน้ี กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ควรเตรียมการในการเฝูาระวัง และตรวจสอบ
คุณภาพของสินค๎าที่ถูกนํา เข๎ามาจําหนํายในประเทศด๎วย เพื่อให๎ผู๎บริ โภค 
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เกิดความมั่นใจในคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์และอาหารนําเข๎า 
ที่มีจําหนํายภายในประเทศ อยํางไรก็ตามแม๎วําการเข๎าสูํประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
เป็นการเพิ่มความเข๎มแข็งของภูมิภาคในการแขํงขันกับตลาดโลก แตํทวําความเสี่ยง 
ที่ตามมาจากการเคลื่อนย๎ายของแรงงานและประชากรอยํางเสรีคือการแพรํกระจาย
ของโรคติดตํอ เนื่องจากแตํละประเทศมีความพร๎อมในการจัดการตํอภาวะฉุกเฉิ น 
ทางสาธารณสุขที่ไมํเทํากัน ประเทศไทยโดยกระทรวงสาธารณสุขจึงมีนโยบาย 
ในการเตรียมความพร๎อมสูงสุด เพื่อปูองกันและลดผลกระทบตํอสุขภาพ สังคม และ
เศรษฐกิจจากโรคติดตํอที่อาจแพรํระบาดข๎ามประเทศ และมีการวางระบบปูองกัน
ควบคุมโรคตามแนวชายแดน การเตรียมความพร๎อมตํอกรณีโรคติดตํออุบัติใหมํ  
การพัฒนาและรํวมมือกับเครือขํายภาคีภายในและนานาชาติในการเฝูาระวัง ปูองกัน
และควบคุมโรค โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีบทบาทรํวมในการเตรียม 
ความพร๎อมของห๎องปฏิบัติการชันสูตรเพื่อรองรับการตรวจวินิจฉัยโรคติดตํออุบัติใหมํ 
และการพัฒนาห๎องปฏิบัติการชันสูตรในโรงพยาบาล รวมถึงการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนา
วิธีการตรวจวินิจฉัยโรคให๎มีความถูกต๎อง รวดเร็วและสะดวกตํอการใช๎งานยิ่งขึ้น  
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การพัฒนาประเทศแบบบูรณาการของ 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

นางสาวจิราภา  รักษ์สาคร 
เภสัชกรชํานาญการ 

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

 จากการศึกษางานที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ทําให๎
ข๎าพเจ๎าได๎รับทราบถึงการเตรียมความพร๎อมของหนํวยงานภาครัฐในการปฏิรูป
ประเทศครั้งสําคัญ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวไมํเพียงกําหนดวิสัยทัศน์
ในการพัฒนาประเทศเพื่อให๎พร๎อมเข๎าสูํประชาคมอาเซียนภายใน ค.ศ. 2015 เทํานั้น 
แตํมีวัตถุประสงค์ให๎เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนและเพื่อให๎ประเทศก๎าวเข๎าสูํการแขํงขันใน
ระดับโลกอยํางมั่นคง ดังจะเห็นได๎จากการตั้งเปูาหมายที่กําหนดให๎ภายในปี  
ค.ศ. 2020 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวจะต๎องไมํอยูํในกลุํมรายช่ือ
ประเทศด๎อยพัฒนาและเป็นรัฐที่คุ๎มครองด๎วยกฎหมาย 1  จากการบรรยายของ  
Mr. Nouphanh Outsa สังกัด Ministry of Labor and Social Welfare ในหัวข๎อ 
“TVET Reform in Lao PDR: Challenges and Issues and Step Forward 
within 2011-2015” ทําให๎ทราบถึงข๎อมูลการจัดทําแผนพัฒนายุทธศาสตร์สําหรับ
หนํวยงานภาครัฐของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  ซึ่งมีการพิจารณาจุด
แข็ง จุดอํอน อุปสรรค และโอกาสของหนํวยงานที่ เกี่ยวข๎องอยํางเป็นระบบ  
โดยคํานึงถึงความเช่ือมโยงระหวํางด๎านเศรษฐกิจและความก๎าวหน๎าของกฎ ระเบียบ 
ข๎อบังคับตํางๆ อีกทั้งกําหนดมาตรการรองรับสําหรับยุทธศาสตร์ด๎านตํางๆ   
และมีแผนงานที่กําหนดระยะเวลาแนํนอน อาทิ 1) การมุํงพัฒนาและสร๎างเครือขําย
                                                           
1 Nouphanh Outsa. (November 2013). TVET Reform in Lao PDR: Challenges and Issues and 
Step Forward within 2011-2015. Paper presented in ASEAN Countries Exposure Visit 
Program, Vientiane Capital, Lao PDR. 
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ระหวํางประเทศท้ังสํวนภูมิภาค องค์กรระดับโลก เชํน การเข๎ารํวมเป็นสมาชิก WTO 
และ AFTA RCEP-FTA เป็นต๎น 2) การสนับสนุนการสร๎างความตระหนักของ
ประชาชนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน  
3) การปรับปรุงกฎระเบียบภายในประเทศให๎สอดคล๎องกับสากล  4) การสร๎างความ
แข็งแกรํ งให๎กับโครงสร๎างสถาบันและองค์กรที่ประสานงานกับนานาชาติ   
5) การพัฒนามาตรฐานการผลิต เพื่อสํงเสริมความสามารถทางการแขํงขันระดับ
ภูมิภาค และ 6) การพัฒนาบุคลากรและแหลํงทางการเงินมีความมั่นคงในการ
ดําเนินการเข๎าสูํประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 ในด๎านเศรษฐกิจ การค๎า และการลงทุนนั้น จากการบรรยายของ  
Mr. Saysana Sayakone สังกัด Ministry of Industry and Commerce ให๎ข๎อมูล
วําสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมุํงที่จะปรับเปลี่ยนจากการบริหารจัดการ
เศรษฐกิจที่กําหนดโดยหนํวยงานสํวนกลางเป็นเศรษฐกิจการค๎าเสรี และกําหนด
เปูาหมายที่จะเปลี่ยนจากประเทศกสิกรรมเป็นประเทศทันสมัย โดยมีแผนท่ีจะมุํงเพิ่ม
ศักยภาพและการลงทุนในด๎านอุตสาหรรมมากยิ่งข้ึนและลดการเติบโตในภาคกสกิรรม 
จากสถิติด๎านการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว พบวําแม๎ในทํามกลางภาวะเศรษฐกิจตกต่ําทั่วโลก อัตราการเจริญเติบโตของ 
Gross Domestic Product (GDP growth) ¬ ของสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว  ยังคงมีอัตราการเจริญเติบโตไมํต่ํากวําร๎อยละ 7 2 จากข๎อมูลปี  
ค.ศ. 2012 รายงานวําสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมี GDP annual 
growth rate ที่ร๎อยละ 7.9 นอกจากนี้ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวยัง
ประสบความสําเร็จอยํางสูงในการดึงดูดนักลงทุนตํางชาติให๎เข๎ามาลงทุนในประเทศ 
โดยในปี ค.ศ. 2010 มูลคําการลงทุนโดยชาวตํางชาติในประเทศมีมูลคําสูงถึง  
800 ล๎านดอลลําร์สหรัฐ เมื่อเทียบกับข๎อมูลการลงทุนเมื่อปี ค.ศ. 2003 เป็นจํานวน
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กวํา 100 ล๎านดอลลําร์สหรัฐ 2  สิ่ งนี้ เป็นหลักฐานหนึ่ งที่แสดงวํานานาชาติ 
ให๎ความสนใจและมีความเช่ือมั่นตํอการลงทุนในสาธารณรัฐประชาธิปไตย 
ประชาชนลาว 
 ด๎านการคมนาคม การพัฒนาการขนสํงและโลจิสติกส์ จากการบรรยาย
ของ Mr. Khammoune Bouaphanh สังกัด Ministry of Public Works and 
Transport ทําให๎รับทราบวําประชาชนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
ใช๎การคมนาคมขนสํงทางบกเป็นหลัก คิดเป็นร๎อยละ 90 ของการคมนาคมทั้งหมด3  
และด๎วยภูมิประเทศท่ีมีพรมแดนติดกับประเทศจีน สาธารณรัฐแหํงสหภาพเมียนมาร์ 
ประเทศเวียดนาม ราชอาณาจักรกัมพูชา และประเทศไทย จึงทําให๎สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวมีบทบาทสําคัญในการเป็นเส๎นทางเช่ือมโยงระหวําง
ประเทศตํางๆ ในระเบียงเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุํมแมํน้ําโขง และสําหรับอาเซียนจะ
เป็นเส๎นทางเช่ือมตํอตั้งแตํสาธารณรัฐประชาชนจีนลงมาสูํประเทศไทย ประเทศ
มาเลเซีย และประเทศสิงคโปร์ เส๎นทางคมนาคมดังกลําวได๎ผํานการทําความตกลง
และจัดอยูํในโครงการทางหลวงอาเซียน  เวลานี้ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาวได๎กําหนดนโยบายที่จะปรับเปลี่ยนจากประเทศที่อุดกั้นเส๎นทาง (land-locked) 
เป็นประเทศที่เช่ือมโยงเส๎นทางไปมาหาสูํระหวํางประเทศตํางๆในอาเซียน  (land-
linked) ซึ่งกระทรวงคมนาคมของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได๎รับ
มอบหมายภารกิจในการจัดหาสาธารณูปโภคที่เพียงพอและอํานวยความสะดวก 
ในการขนสํงสินค๎า โดยรถบรรทุก ทั้งขาเข๎าและขาออก การอํานวยความสะดวก 

                                                           
2 Saysana Sayakone. (November 2013). Challenges and Opportunities for Lao PDR’s towards 
the ASEAN Economic Community (AEC). Paper presented in ASEAN Countries Exposure Visit 
Program, Vientiane Capital, Lao PDR. 
3 Khammoune Bouaphanh. (November 2013). Transport Arrangements of Lao PDR for the 
Implementation of AEC in 2015. Paper presented in ASEAN Countries Exposure Visit 
Program, Vientiane Capital, Lao PDR. 
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ในกระบวนการทางศุลกากรเกี่ยวกับการออกของ และการตรวจสอบสินค๎า  
ณ ดํานศุลกากร  
 Mr. Sengsavang Phandanouvong สังกัด Ministry of Public Works 
and Transport ได๎บรรยายเกี่ยวกับการคมนาคมเพิ่มเติมวํา ในปัจจุบัน สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวมีการลงทุนในด๎านคมนาคมขนสํงถึงร๎อยละ 47 ของ
งบประมาณประจําปี 4 และในขณะเดียวกัน หนํวยงานภาครัฐของสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวมีแผนพัฒนากฎระเบียบ และข๎อบังคับด๎านคมนาคม
ขนสํงทางบก น้ํา และอากาศ ให๎มีความทันสมัยและสอดคล๎องกับสากล เพื่อให๎ 
การควบคุมดูแลการใช๎เส๎นทางคมนาคมเป็นไปด๎วยความเรียบร๎อยตามกําหนดเวลา  
ที่โครงการกํอสร๎างเส๎นทางคมนาคมดําเนินการเสร็จสิ้น นอกจากนี้ สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวยังคํานึงถึงความสําคัญของการค๎าบริเวณชายแดน และ
มุํงให๎เกิดการเติบโตทางการค๎าเพิ่มมากยิ่งขึ้นด๎วยการทําความตกลงระดับทวิภาคี  
ที่เกี่ยวข๎องกับการอํานวยความสะดวกในด๎านการออกของ ณ ดํานศุลกากร และให๎มี
การตรวจสินค๎ารํวมกันระหวํางสองประเทศ ณ จุดเดียว  ขณะนี้อยูํระหวํางดําเนิน
โครงการนํารํองที่ดํานแดนสะหวันรํวมกับประเทศไทย4 ซึ่งสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวดําเนินการปรับแก๎ไขกฎระเบียบที่เกี่ยวข๎อง ซึ่งทําให๎ชาวตํางชาติ
สามารถเข๎าทํางานในเขตพิเศษดังกลําวได๎อยํางถูกต๎องตามกฎหมายแล๎ว 
 Mr. Thongvanh Sisavanh สังกัด Ministry of Home Affairs ได๎
บรรยายวําสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวตั้งเปูาหมายในการพัฒนาความ
เจริญของบ๎านเมืองควบคูํกับการพัฒนาบุคลากร สําหรับการคัดเลือก และการพัฒนา
บุคลากรภาครัฐนั้น ตั้งอยูํบนพื้นฐานของความเสมอภาคในการเข๎ารับราชการของชน
เผําที่มีจํานวนกวํา 49 กลุํม หนํวยงานท่ีมีบทบาทพัฒนาบุคลากรภาครัฐได๎มีการปรับ

                                                           
4 Sengsavang Phandanouvong. (November 2013). Current Status on the Implementation of 
the GMS Cross-Border Transport Agreement. Paper presented in ASEAN Countries Exposure 
Visit Program, Vientiane Capital, Lao PDR. 
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กฎระเบียบให๎ทันสมัย ทั้งการคัดเลือกและการพัฒนา การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ
เข๎ารับราชการจะพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนํงงาน สําหรับการพัฒนาบุคลากร 
จะมุํงเน๎นภาษาตํางประเทศและคอมพิวเตอร์เป็นหลัก ในขณะนี้กําลังมีการจัด
หลักสูตรเพื่อการพัฒนาข๎าราชการ ซึ่งมีกําหนดในการบรรลุตามเปูาหมายภายใน 
ปี ค.ศ. 2020 ที่จะจัดสรรข๎าราชการที่มีคุณภาพ เพื่อบรรจุในแตํละหนํวยงานอยําง
เพียงพอ และดูแลคําตอบแทนรายเดือนท่ีเพิ่มสูงกวําปัจจุบัน 3.7 เทํา5 
 สําหรับการพัฒนาแรงงานของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
Ms. Keo Chanthavisay สังกัด Ministry of Labor and Social Welfare  
ได๎บรรยายวํา แรงงานสํวนใหญํของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็น
แรงงานกสิกรรม ดังนั้น สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวจึงจัดทําแผนพัฒนา
แรงงาน6 เพื่อมุํงพัฒนาแรงงานดังกลําวให๎เป็นแรงงานอุตสาหกรรม  โดยได๎พัฒนา
กฎหมายและจัดทํามาตรฐานแรงงานจํานวนทั้งสิ้น 17 สาขา ซึ่งประกอบด๎วย 
มาตรฐานด๎านการกํอสร๎างจํานวน 10 สาขา และด๎านเครื่องกลจํานวน 7 สาขา 
อุปสรรคในการพัฒนาแรงงานท่ีสําคัญของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว คือ 
การขาดแคลนงบประมาณในการจัดฝึกอบรมและการประชาสัมพันธ์ สิ่งเหลํานี้ทําให๎
แรงงานจํานวนมากไมํสามารถเข๎าถึงข๎อมูลขําวสารได๎ นอกจากน้ี อุปสรรคที่สําคัญอีก
ประการ คือ ความจํากัดของการบริการจัดหางานในสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ขณะนี้ มีบริษัทจัดหางานภายในประเทศเพียง 2 แหํง กระทรวง
แรงงานของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวจึงตั้งเปูาหมายในการสร๎าง 
ความรํวมมือกับหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องในการพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อกํอตั้งและขยาย

                                                           
5 Thongvanh Sisavanh. (November 2013). Lao PDR Civil Servants Management. Paper 
presented in ASEAN Countries Exposure Visit Program, Vientiane Capital, Lao PDR. 
6 Keo Chanthavisay. (November 2013). Labour Preparedness for the Integration in the 
ASEAN Economic Community (AEC). Paper presented in ASEAN Countries Exposure Visit 
Program, Vientiane Capital, Lao PDR. 
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สาขาศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน จัดทําหลักสูตรพัฒนาแรงงาน และพัฒนาระบบข๎อมูล
ขําวสารเกี่ยวกับตลาดแรงงานเพื่อการพัฒนาแรงงานในประเทศตํอไป 
 ในการพัฒนาด๎านการศึกษาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนั้น 
จากการบรรยายของ Mr. Nouphanh Outsa ทําให๎ทราบวําสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวให๎ความสําคัญในการศึกษาและมีความมุํ งมั่น 
ในการพัฒนาการศึกษาทํามกลางความท๎าทายหลายประการ 1 คือ การขาด 
การสนับสนุนทางการเงิน การขาดโครงสร๎างพื้นฐานและอุปกรณ์การเรียนการสอน
เพื่อพัฒนาผู๎เรียน ความไมํสอดคล๎องระหวํางการปูอนผลิตผลการศึกษาไปสูํความ
ต๎องการของตลาดแรงงาน  สื่อการสอนที่ ไมํ เพียงพอและเครื่องมืออุปกรณ์ 
ที่ไมํทันสมัย การขาดบุคลากร ครูผู๎สอนขาดทักษะ การสอนและขาดประสบการณ์
การทํางานในภาคอุตสาหกรรม การเรียนการสอนโดยมากไมํได๎มุํงเน๎นการให๎นักเรียน
เป็นศูนย์กลางการเรียน ระบบการตรวจสอบที่ไมํเข๎มแข็ง และการขาดความรํวมมือ
ระหวํางภาคอุตสาหกรรมและสถาบันการเรียนการสอน 
 โดยสรุปแล๎ว ถึงแม๎สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวกําลัง 
อยูํในระยะเริ่มต๎นในการปฏิรูปประเทศแตํด๎วยการมีทัศนคติที่ดีตํอการเปิดประเทศ 
สูํประชาคมอาเซียนและการตั้งวิสัยทัศน์ที่จะพัฒนาประเทศเพื่อนําไปสูํเวทีโลก ทําให๎
เกิดการผลักดันไปสูํการพัฒนาอยํางเป็นรูปธรรม อีกทั้งมีการวิ เคราะห์และ 
ทําแผนพัฒนาประเทศแบบบูรณาการ อันประกอบด๎วยความรํวมมือทั้งในภาครัฐ 
และระหวํางภาครัฐกับภาคเอกชน ทั้งในประเทศและระหวํางประเทศ และมีการปรับ
กฎหมายให๎สอดคล๎องกับแนวทางสากล จึงอาจกลําวได๎วําสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวได๎มองการเข๎าสูํประชาคมอาเซียนเป็นโอกาสในการพัฒนาประเทศ
อยํางจริงจัง  ข๎าพเจ๎ามีความคิดเห็นวําสิ่งเหลํานี้ล๎วนเป็นแบบอยํางที่ดีในการนํามา
ประยุกต์ใช๎ในงานราชการ นั่นคือ การมีทัศนคติที่ดีตํอภารกิจที่ได๎รับมอบหมายและ
การตั้งเปูาหมายที่ท๎าทายความสามารถในการทํางาน สําหรับการประยุกต์ใช๎ใน
หนํวยงาน จะเห็นได๎วําสิ่งสําคัญในการเตรียมความพร๎อมของหนํวยงานในการเข๎าสูํ
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ประชาคมอาเซียน คือ การตั้งเปูาหมายในการพัฒนาศักยภาพของหนํวยงานอยําง
เป็นรูปธรรม การวิเคราะห์หาจุดแข็งของหนํวยงาน สิ่งที่อาจได๎รับผลกระทบ ข๎อจํากัด
ตํางๆ และความจําเป็นในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพื่อให๎หนํวยงานพร๎อมรับ
สถานการณ์ที่จะเกิดขึ้น มีการจัดลําดับความสําคัญของกระบวนการที่เกี่ยวข๎องอยําง
เป็นระบบ และการแก๎ไขปรับปรุงกฎระเบียบให๎สอดคล๎องกับแนวทางสากลโดยมุํงให๎
การบังคับใช๎กฎหมายมีประสิทธิภาพ รวมถึงการสร๎างเครือขํายและความรํวมมือ
ระหวํางหนํวยงานตํางๆ เชํนระหวํางกระทรวงหรือองค์กร ระหวํางภาครัฐและเอกชน 
และความรํวมมือระหวํางประเทศในกลุํมอาเซียน  
 ข๎าพเจ๎ามีข๎อสังเกตเพิ่มเติมวํา ประเทศไทยสามารถพิจารณาแผนพัฒนา
ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวให๎
เป็นได๎ทั้งผลกระทบทั้งเชิงบวกและเชิงลบ กลําวคือ ในอนาคตอันใกล๎นี้ การสํงออก
สินค๎าและผลิตภัณฑ์สุขภาพจากประเทศไทยไปสูํสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาวอาจมีความยุํงยากและซับซ๎อนขึ้น เชํน มีข๎อกําหนดเพิ่มเติมด๎านมาตรฐาน หรือ
ระบบคุณภาพการผลิตที่เข๎มงวดมากยิ่งขึ้น เป็นต๎น แตํในขณะเดียวกัน อาจสํงผลดี  
ในลักษณะเป็นการกระตุ๎นผู๎ประกอบการทางธุรกิจในประเทศให๎พัฒนาศักยภาพของ
ตนเพื่อแขํงขันทางการค๎ากับนานาชาติได๎ เชํน พัฒนาระบบคุณภาพการผลิตตาม
มาตรฐานสากล เป็นต๎น นอกจากนี้ ในฐานะที่ประเทศไทยเป็นประเทศคูํค๎าที่สําคัญ
ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  การรักษาดุลการค๎าระหวํางประเทศเป็น
สิ่งสําคัญ ดังนั้น การพิจารณาหาแนวทางในการสํงเสริมความรํวมมือระหวํางประเทศ
ไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  เชํน การทําความตกลงรํวมกัน 
ในการพัฒนาฝีมือแรงงาน ภาคการศึกษา หรือการแลกเปลี่ยนความรู๎ระหวํางบุคลากร
ในสาขาวิชาชีพตํางๆ ที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวขาดแคลน รวมถึง 
การลงทุนในการสร๎างศูนย์กระจายสินค๎าตลอดเส๎นทางคมนาคมที่เช่ือมโยงระหวําง
ประเทศจีนและประเทศไทย เป็นต๎น จะชํวยสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรของ
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ประเทศไทยควบคูํไปกับการสร๎างความแข็งแกรํงทางการค๎าและความสัมพันธ์ระหวําง

ประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวตํอไป   
 




