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คู่มอืการลงทุนด้านอุตสาหกรรมแร่ : สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

บทที่ 1  

ข้อมูลทั่วไป: สาธารณรัฐประชาธปิไตยประชาชนลาว 

การส ารวจ รวบรวม และทบทวนข๎อมูลด๎านการจัดหาวัตถุดิบและการลงทุนด๎านแรํของ

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ได๎รวบรวมข๎อมูลปฐมภูมิและข๎อมูลทุติยภูมิเพิ่มเติมที่มีความ

ทันสมัย โดยการรวบรวมข๎อมูลที่มีอยูํในประเทศ จากการค๎นคว๎าเอกสารและผํานสื่ออิเล็กโทรนิกส๑ 

ตลอดจนการสัมภาษณ๑หนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง และการเดินทางไปส ารวจรวบรวมข๎อมูลในประเทศนั้นๆ 

โดยตรงผํานหนวํยงานที่มกีารประสานสายสัมพันธ๑ไว๎ 

 

รูปที ่1.1 แผนที่ภูมปิระเทศแสดงต าแหนํงที่ตั้งของ สปป.ลาว 
(ท่ีมา : The University of Texas at Austin, 2016) 
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คู่มอืการลงทุนด้านอุตสาหกรรมแร่ : สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

1.1 ข้อมูลพื้นฐาน.................................................................................... 

ประเทศลาว มีชื่ออยํางเป็นทางการวํา สาธรณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว : สปป.ลาว  

(The Lao People’s Democratic Republic: Lao PDR) มีข๎อมูลทั่วไปประกอบด๎วยสภาพทางภูมิศาสตร๑ 

สังคมและประชากร การเมอืงการปกครอง และข๎อมูลพื้นฐานทางเศรษฐกิจ ดังตารางที่ 1.1 และ 1.2 

ข๎อมูลโครงสร๎างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคของ สปป.ลาว ได๎แกํ การคมนาคม ทําเรือ 

พลังงาน และระบบสื่อสาร สรุปได๎ดังตารางที่ 1.3 

ตารางที่ 1.1 ข๎อมูลทั่วไปของ สปป.ลาว 
 

ข๎อมูล รายละเอียด 

พื้นที ่ มีพืน้ที่ทั้งหมด 236,800 ตารางกิโลเมตร โดยที่ลาวเป็นประเทศที่ไมมีํทางออกสํูทะเล 

สภาพภูมิประเทศ แบํงออกได๎เป็น 3 เขต คือ เขตภูเขาสูง เขตที่ราบสูง และเขตที่ราบลํุม โดยพื้นที่ของเขตภูเขาสูง

และเขตที่ราบสูงของประเทศรวมกันจะมากถึง 3 ใน 4 ของพื้นที่ สปป.ลาวทั้งหมด โดยจุดที่สูง

ที่สุดของ สปป.ลาวอยูํที่ภูเบีย้ ในแขวงเชียงขวาง วัดความสูงได๎ 2,817 เมตร 

 เขตภูเขาสูง เป็นพื้นที่ที่สูงกวําระดับน้ าทะเลโดยเฉล่ีย 1,500 เมตรขึ้นไป พื้นที่นี้อยูํในเขต

ภาคเหนือของประเทศ 

 เขตที่ราบสูง คือพื้นที่ซึ่งสูงกวําระดับน้ าทะเลเฉล่ีย 1,000 เมตร ปรากฏต้ังแตํทางทิศ

ตะวันออกเฉียงใต๎ของที่ราบสูงเมืองพวน ไปจนถึงชายแดนกัมพูชา เขตที่ราบสูงนี้มีที่ราบสูง

ขนาดใหญํอยูํ 3 แหงํ ได๎แกํ ที่ราบสูงเมืองพวน (แขวงเชียงขวาง), ที่ราบสูงนากาย (แขวงค า

มํวน) และที่ราบสูงบริเวณภาคใต๎ 

 เขตที่ราบลุ่ม เป็นเขตที่ราบตามแนวฝั่งแมํน้ าโขงและแมํน้ าตํางๆ เป็นพื้นที่ที่มีความอุดม

สมบูรณ๑มากที่สุดในเขตพื้นที่ทั้ง 3 เขต นับเป็นพื้นที่อูํข๎าวอูํน้ าที่ส าคัญของประเทศ แนวที่

ราบลํุมเหลําน้ีเริ่มปรากฏต้ังแตํบริเวณตอนใต๎ของแมํน้ างึม เรียกวํา ที่ราบลํุมเวียงจันทน๑ 

ผํานที่ราบลํุมสะหวันนะเขต ซึ่งอยูํตอนใต๎เซบั้งไฟและเซบั้งเหียงและที่ราบจ าปาสัก ทาง

ภาคใตข๎องลาว ซึ่งปรากฏตามแนวแมํน้ าโขงเรื่อยไปจนจรดชายแดนประเทศกัมพูชา 

สภาพภูมิอากาศ ภูมิอากาศเป็นแบบภูมิอากาศเขตร๎อน มีลมมรสุมแตํไมํมีลมพายุ ส าหรับเขตภูเขาภาคเหนือและ

เขตเทือกเขา อากาศมีลักษณะกึ่งร๎อนกึ่งหนาว อุณหภูมิสะสมเฉล่ียประจ าปีสูงถึง 15-30 องศา

เซลเซียส แบํงเป็น 2 ฤดูกาล คือ ฤดูฝน (พฤษภาคม-พฤศจิกายน) และฤดูแล๎ง (ธันวาคม-

เมษายน) อุณหภูมิเฉล่ียที่นครหลวงเวียงจันทน๑ 25 องศาเซลเซียส (ม.ค.) และ 36-37 องศา

เซลเซียส (เม.ย.) ปริมาณฝนเฉล่ีย 1,715 มิลลิเมตรตํอปี 

ทรัพยากร 

ธรรมชาติ 
 ทรัพยากรป่าไม้ มีพืน้ที่ปุาไม๎ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 11 ล๎านเฮกตาร๑ หรือคิดเป็นสัดสํวน

ร๎อยละ 47 ของพืน้ที่ประเทศ 

 ทรัพยากรน้ า แมํน้ าที่ส าคัญ คอื แมํน้ าโขง 

 ทรัพยากรแร่ธาตุ  
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ข๎อมูล รายละเอียด 

- สินแร่  มีแรํธาตุตํางๆ แทบทุกชนิด เชํน แรํเหล็ก ถํานหินลิกไนต๑ ดีบุก ตะกั่ว ทองแดง 

ถาํนหนิ สังกะสี ทองค า หินอํอน ยิปซัม บอกไซต๑  เป็นต๎น 

- อัญมณี มีแหลํงแรํรัตนชาติที่ยังไมํมีการน ามาใช๎ประโยชน๑ เชํน ทองค า แซฟไฟร๑ เงิน 

เป็นต๎น 

- น้ ามันและก๊าซธรรมชาติ มีแหลํงอยูํทางภาคกลางและภาคใตข๎องประเทศ 

ภัยธรรมชาติ ไมํมี 

ประชากร จ านวน 6.9 ลา๎นคน มอีัตราการเติบโต 1.55% (ข๎อมูล ปี พ.ศ. 2558) 

การปกครอง ระบอบสังคมนิยม มีพรรคปฏิวัติประชาชนลาว (The Lao People’s Revolutionary Party : LPRP) 

เป็นพรรคการเมืองที่บริหารประเทศเพียงพรรคเดียวมาโดยตลอด และคาดวําจะยังคงรักษา

อ านาจทางการเมืองใน สปป.ลาว ได๎ตํอไป 

เขตการปกครอง แบํงเป็น 16 แขวง และ 1 เขตปกครองพเิศษ (นครหลวงเวียงจันทน๑) แขวงตํางๆ ประกอบด๎วย เซ

กอง อัตตะปือ สาละวัน จ าปาสัก สะหวันนะเขต ค ามํวน บอลิค าไซ เวียงจันทน๑ ไชยะบุลี หลวง

พระบาง เชียงขวาง หัวพัน พงสาลี อุดมไช หลวงน้ าทา และบํอแกว๎ 

ผลิตภัณฑ์มวลรวม

ประชาชาติ (GDP) 

12.55 พันล๎านเหรยีญสหรัฐ เฉล่ีย 5,400 ลา๎นเหรยีญสหรัฐตํอคน มอีัตราการเติบโตตํอปี 7.5 % 

(ข๎อมูล ปี พ.ศ. 2558) 

อัตราการว่างงาน 1.3 % (ข๎อมูล ปี พ.ศ. 2558) 

อัตราเงินเฟ้อ อัตราเงินเฟอูเฉล่ีย อยูํที่ร๎อยละ 1.3% ลดลงจากปีกํอน (ขอ๎มูล ปี พ.ศ. 2558) 

ปีงบประมาณ 1 ตุลาคม ถึง 30 กันยายน 

สถานะทางการเงิน

การคลัง  

ในปี พ.ศ. 2558 สปป.ลาว ขาดดุลการค๎า จ านวน 1,797 ล๎านดอลลาร๑สหรัฐฯ มีเงินทุนส ารอง

ระหวํางประเทศ 976 ล๎านเหรยีญสหรัฐ และมีหนี้ตํางประเทศ 9,552 ล๎านเหรียญสหรัฐ (ข๎อมูล 

ปี พ.ศ. 2558) 

มูลค่าการส่งออก ในปี พ.ศ.2558 มีมูลคาํการสํงออกสินค๎า 3,115 ล๎านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นจากปีกํอนร๎อยละ 17 

(ข๎อมูล ปี พ.ศ. 2558) 

สินค้าส่งออกและ

ประเทศคู่ค้า 

ผลติภัณฑ๑จากไม๎, กาแฟ, ไฟฟูา, ดีบุก, ทองแดง, ทองค า, มันส าปะหลัง     

ประเทศสํงออกที่ส าคัญคอื จีน 34.2%, ไทย 27.4%, เวียดนาม 15.7% (ข๎อมูล ปี พ.ศ. 2558) 

มูลค่าการน าเข้า ในปี พ.ศ.2558 การน าเข๎ามีมูลคําประมาณ 4,912 ล๎านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นจากปีกํอนร๎อยละ 

15 (ข๎อมูล ปี พ.ศ. 2558) 

สินค้ าน า เ ข้าและ

ประเทศคู่ค้า 

เครื่องจักรและอุปกรณ๑, ยานพาหนะ, น้ ามันเชือ้เพลิง, สินคา๎อุปโภคบริโภค   

ประเทศน าเข๎าที่ส าคัญคอื ไทย 55.2%, จนี 25.6%, เวียดนาม 6.6% (ข๎อมูล ปี พ.ศ. 2558) 
 

(ท่ีมา: Central Inteligence Agency : CIA, 2016 และ กรมสํงเสริมการสงํออก กระทรวงพาณชิย๑, 2554) 
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รูปที่ 1.2 แสดงจ านวนประชากรจ าแนกตามเพศในแตํละชํวงอายุ 

(ท่ีมา : Central Inteligence Agency : CIA, 2016)  
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ตารางที่ 1.2 เครื่องช้ีวัดเศรษฐกิจของ สปป.ลาว  

เคร่ืองชี้วัดเศรษฐกิจท่ีส าคัญของ สปป.ลาว 

  2556 2557 2558 

  ประชากร (ล๎านคน) 6.7 6.8 6.9 

  อัตราการเจรญิเติบโตของประชากร (%) 1.63 1.59 1.55 

  อัตราการเจรญิเติบโตทางเศรษฐกิจ (%) 8.0 7.4 7.5 

  อัตราเงินเฟูอ (%) 6.4 4.1 1.3 

ภาคต่างประเทศ (ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) 

  มูลคําการค๎า 5,900 6,933 8,027 

  (% การเปลี่ยนแปลง) 24.8 17.5 15.8 

  การสํงออก 2,448 2,662 3,115 

  (% การเปลี่ยนแปลง) 23.4 8.7 17.0 

  การน าเข๎า 3,452 4,271 4,912 

  (% การเปลี่ยนแปลง) 25.8 23.7 15.0 

  ดุลการค๎า -      1,004 -      1,609  -     1,797  

  เงินส ารองระหวํางประเทศ (ล๎านดอลลาร๑สหรัฐฯ) 644 890 976 

  หนี้ตาํงประเทศ (ล๎านดอลลาร๑สหรัฐฯ) 6,861 8,6515 9,552 

อัตราดอกเบี้ย คิดเป็น % ต่อปี (สกุลเงนิดอลลาร์สหรัฐฯ) 

  เงินฝาก 8.7 8.7 8.7 

  สินเชื่อ 23.2 19.2 19.0 

อัตราแลกเปลี่ยน ณ สิ้นปี (กีบ : Kips) 

  กีบ/ดอลลาร๑สหรัฐฯ 7,852.7 8,049.0 8,151.6 

  กีบ/บาท 245.5 246.1 226.1 
  

(ท่ีมา : Central Inteligence Agency : CIA, 2016) 
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 รูปที ่1.3 เขตการปกครองของ สปป.ลาว 
(ท่ีมา: www.commons.wikimedia.org, 2012) 
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ตารางที่ 1.3 โครงสรา๎งพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคของสปป.ลาว 

ข๎อมูล รายละเอียด 

ระบบคมนาคมทางบก 

 

ถนนใน สปป.ลาว มีระยะทางยาวรวม 39,586 กิโลเมตร แบํงเป็นถนนลาดยาง 

5,415 กม. และถนนท่ีไมํได๎ลาดยาง 34,171 กิโลเมตร 

การคมนาคมทางน้ า สปป.ลาวมแีมนํ้ าโขงไหลผํานตลอดประเทศ ความยาวจากทิศเหนือจรดทิศใต๎ รวม 

1,835 กิโลเมตร แตํมขี๎อจ ากัดทางดา๎นกายภาพ เชํน เกาะแกํง และระดับน้ า ท าให๎

มีระยะทางท่ีใช๎ใน การขนสํงเพียง 875 กิโลเมตร เดินเรือได๎สะดวกเฉพาะชํวงน้ า

หลากในเดอืนพฤษภาคมถึงธันวาคม ซึ่งสามารถใช๎เรือขนาดใหญํขนสํงสินค๎าได๎ถึง

ล าละ 120 – 150 ตัน สํวนชวํงเดอืนมกราคม – เมษายนท่ี น้ าน๎อย ต๎องใช๎เรือขนาด

เล็กขนสงํสินค๎าได๎เพยีงประมาณล าละ 40 – 60 ตัน 

แม่น้ าสายส าคัญใน สปป.ลาว มดีังนี้ 

1. แมนํ้ าอู พงสาลี – หลวงพระบาง 448 กิโลเมตร  

2. แมนํ้ างึม เชยีงขวาง – เวยีงจันทน๑ 354 กิโลเมตร 

3. แมนํ้ าเซบ้ังเหียง สะหวันนะเขต 338 กิโลเมตร 

4. แมนํ้ าเซบ้ังไฟ สะหวันนะเขต – ค ามํวน 239 กิโลเมตร 

5. แมนํ้ าทา หลวงน้ าทา – บํอแก๎ว 325 กิโลเมตร 

6. แมนํ้ าเซกอง สาละวัน – เซกอง -อัตตะปือ 320 กิโลเมตร 

7. แมนํ้ ากะดิ่ง แขวงบอลคิ าไซ 103 กิโลเมตร 

8. แมนํ้ าคาน หัวพัน – หลวงพระบาง 90 กิโลเมตร 

การคมนาคมทางรถไฟ ปัจจุบัน สปป.ลาว มีทางรถไฟยาว 3.5 กิโลเมตร เชื่อมตํอกับประเทศไทยท่ีสะพาน

มิตรภาพไทย - ลาว 1 นครหลวงเวียงจันทน๑ – จังหวัดหนองคาย (สร๎างด๎วยเงิน

ชวํยเหลอืจากรัฐบาลไทย ทัง้ในรูปเงินให๎เปลําและเงินกู๎ดอกเบ้ียต่ าระยะยาว) 

การคมนาคมทางอากาศ ทางอากาศ มสีนามบินวัดไต เป็นสนามบินนานาชาติในเวียงจันทน๑ และสนามบินใน

เมอืงหลักๆ เชนํ เวยีงจันทน๑ หลวงพระบาง สะหวันนะเขต ปากเซ ห๎วยทราย หลวง

น้ าทา อุดมไซ พงสาลี เชียงขวาง ไชยบุรี โดยสํวนใหญํและเท่ียวบินในประเทศจะ

บินผํานเวยีงจันทน๑ มีสายการบินของ สปป.ลาว คือ Lao Airline มเีท่ียวบินประจ าไป

ยังเมืองส าคัญของประเทศเพื่อบ๎าน เชํน กรุงเทพฯ เชียงใหมํ ฮานอย โฮจิมินห๑ซิตี้ 

พนมเปญ คุนหมิง 

ท่าเรือ ใชทํ๎าข๎ามระหวํางไทย-ลาวตามเมอืงทําตาํงๆ 

พลังงาน รัฐบาลลาวก าหนดวิสัยทัศน๑การพัฒนาประเทศโดยตั้งเปูาหมายให๎ สปป.ลาวเป็น 

“แบตเตอร่ีแหํงเอเชีย” หรือแหลํงพลังงานส ารองในอนุภูมิภาค สปป.ลาวมี

ศักยภาพท่ีจะผลิตพลังงานไฟฟูาได๎ ประมาณ 23,000 เมกะวัตต๑ ตามแผนพัฒนา

เศรษฐกิจของ สปป.ลาว ภายในปี พ.ศ. 2563 จะสามารถ ด าเนนิโครงการพลังงาน

ไฟฟาูขนาดใหญํแล๎วเสร็จจ านวน 29 โครงการ และผลิตไฟฟาูได๎ 8,657 เมกะ วัตต๑ 

ณ พฤษภาคม พ.ศ. 2553 ลาวมีเขื่อนพลังน้ าเกือบ 50 แหํง ผลิตไฟฟูาได๎รวมกัน
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ข๎อมูล รายละเอียด 

มากกวาํ 1,500 เมกะวัตต๑ มีเขื่อนท่ีด าเนินการโดยเอกชน 2 แหํง คือ เทินหินบูน ท่ี

บอลิค าไซ และห๎วยเหาะท่ีจ าปาสัก- อัดตะปือ นับตั้งแตํเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 

2548 รัฐบาลลาวด าเนินการกํอสร๎างสายสํงกระแสไฟฟูาไปท่ัวประเทศ ตามแผน

นโยบายขจัดความยากจนภายในปี พ.ศ. 2563 ปัจจุบันท่ัวท้ังประเทศมีบ๎านเรือน

ร๎อยละ 44 ที่มไีฟฟาูใช ๎ปัจจุบัน สปป.ลาว ผลิตกระแสไฟฟูาได๎ 3 พันล๎านกิโลวัตต๑

ตอํปีโดยแบํงใชภ๎ายในประเทศประมาณ 800 ล๎านกิโลวัตต๑ชั่วโมง ในขณะท่ีสํงออก

กระแสไฟฟูาประมาณ 229 ล๎านกิโลวัตต๑ชั่วโมง ซึ่งท าให๎ สปป.ลาว สามารถ

สํงออกกระแสไฟฟูาให๎ไทย 72.11 ล๎านเหรียญสหรัฐฯ และน าเข๎าจากไทย 27.87 

ล๎านเหรียญสหรัฐฯ 

ระบบสื่อสารและ

โทรคมนาคม 

การให๎บริการด๎านโทรคมนาคมเปลี่ยนจากการให๎บริการโดยผํานระบบดาวเทียมมา

ใชร๎ะบบสายใยแก๎ว ซึ่งเชื่อมตอํทุกแขวงและเมอืงตํางๆ ระบบสายใยแก๎วได๎เชื่อมตํอ

กับประเทศใกล๎เคียง เชํน ไทย เวียดนาม และจีน  บริการโทรศัพท๑มือถือมี

ครอบคลุมเกือบทุกพื้นท่ีใน สปป.ลาว ปัจจุบันมี 5 บริษัท ได๎รับอนุญาตให๎บริการ

โทรศัพท๑พื้นฐานและมือถือ บริษัทสํวนใหญํมีรัฐรํวมทุนอยูํด๎วยในสัดสํวน ดังนี้ 

บริษัท ลาวโทรคมนาคม จ ากัด (LTC รัฐ 51 :บริษัทชินวัตร 49) บริษัท อีทีแอล 

มหาชน จ ากัด (ETL รัฐ 100) บริษัทลาวเอเชีย (LATกระทรวงปูองกันประเทศ 100) 

บริษัทมิลิคอม อินเตอร๑เนชันนอลเซลลูลาร๑ (MLL รัฐ 22 : มิลิคอม 78) และลาว

สกาย คอมมินนิเคชั่น (รัฐ 30 : สกาย 70) ในขณะท่ีความสามารถและจ านวนผู๎

ให๎บริการด๎านนี้ได๎เพิ่มสูงขึ้น จ านวนประชากรท่ีใช๎บริการเพิ่มขึ้นอยํางรวดเร็ว เห็น

ได๎จากสถิติของผู๎ใช๎บริการโทรศัพท๑มือถือในปี พ.ศ. 2558 มีจ านวน 4.6 ล๎าน

หมายเลข หรือคิดเป็นร๎อยละ 68 สํวนผู๎ใช๎บริการอินเตอร๑เน็ท มีจ านวน 300,000 

ราย หรอืคดิเป็นร๎อยละ 5.8 
 

(ท่ีมา: กรมสํงเสริมการสงํออก กระทรวงพาณชิย๑, 2554 และ Central Inteligence Agency : CIA, 2016) 
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รูปที่ 1.4 เส๎นทางคมนาคมใน สปป.ลาว 
(ท่ีมา : www.ecotourismlaos.com, 2012) 
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1.2 การเข้าร่วมองค์กรระหว่างประเทศ..................................................... 

ปี พ.ศ. 2495 : องค๑การสหประชาชาต ิ

ปี พ.ศ. 2504 : กองทุนการเงนิระหวํางประเทศ 

ปี พ.ศ. 2507 : กลุํมประเทศไมํฝักใฝฝุาุยใด 

ปี พ.ศ.2535 : ความรวํมมอืทางเศรษฐกิจในอนุ

ภูมภิาคลุํมแมํน้ าโขง (GMS) 

ปี พ.ศ. 2540 : สมาชิกอาเซียน 

ปี พ.ศ. 2541 : สปป.ลาว สมัครเข๎าเป็นสมาชิก

องค๑การการค๎าโลก (WTO) แตํขณะนี้ยังไมํได๎เป็นสมาชิกแตํอยูํระหวํางการ

เตรียมความพร๎อมในด๎านตํางๆ โดยเฉพาะการปรับปรุงระบบเศรษฐกิจให๎เป็น

สากล 

ปี พ.ศ. 2546 : ยุทธศาสตร๑ความรวํมมอืทางเศรษฐกิจอิระวดี-เจ๎าพระยา-แมํโขง (ACMECS)  

1.3 ก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน....................................................... 

ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community: AC) หรือ

สมาคมประชาชาติแหํงเอเชียตะวันออกเฉียงใต๎ กํอตั้งขึ้น

เมื่อปี พ.ศ. 2510 สมาชิกเริ่มแรกมี 5 ประเทศ ตํอมา

ประเทศบรูไนฯ ได๎เข๎ารํวมเป็นประเทศที่ 6 ในปี พ.ศ. 

2527 เรียกเป็นประเทศสมาชิกเดิม ประกอบด๎วย  

1. สาธารณรัฐอินโดนีเซีย (Republic of In-

donesia)   

2. สหพันธรัฐมาเลเซีย (Republic of Malaysia)   

3. สาธารณรัฐฟิลิปปินส๑ (Republic of the Philippines)   

4. สิงคโปร๑ (Republic of Singapore)  

5. ราชอาณาจักรไทย (Kingdom of Thailand) 

6. บรูไนดารุสซาลาม (Brunei Darussalam) 

  

(ท่ีมา : AsiaPacific Daily website, 2014) 

(ท่ีมา : ส านักประชาสัมพันธ๑เขต 4, 2559) 
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ในระหวํางปี พ.ศ. 2538-2542 ได๎มสีมาชิกเพิ่มขึ้นอกี 4 ประเทศ รวมเป็น 10 ประเทศ เรียก

เป็นประเทศ CLMV คือ 

1. ราชอาณาจักรกัมพูชา (The Kingdom of Cambodia)  

2. สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (The Lao People’s Democratic Republic) 

3. สาธารณรัฐแหงํสหภาพเมียนมา (Republic of Union of Myanmar)  

4. สาธารณรัฐสังคมนยิมเวียดนาม (The Socialist Republic of Vietnam) 

 

 

อาเซียนกํอตั้งขึน้โดยมีวัตถุประสงค๑เริ่มแรกเพื่อสร๎างสันติภาพในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียง

ใต๎ อันจะน ามาซึ่งเสถียรภาพทางการเมือง และความเจริญก๎าวหน๎าทางเศรษฐกิจ สังคม และ

วัฒนธรรม และตํอมาเมื่อการค๎าระหวํางประเทศในโลกมีแนวโน๎มกีดกันการค๎ารุนแรงขึ้น ท าให๎อาเซียน

ได๎มุงํเน๎นการรวมกลุํมเพื่อขยายความรํวมมือดา๎นเศรษฐกิจการคา๎ระหวํางกันมากขึ้น โดยการจัดท าเขต

การค๎าเสรีอาเซียน (AFTA) ในล าดับถัดมา 

อาเซียนได๎จัดท าพิมพ๑เขียวเพื่อจัดตั้ ง

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Blueprint) หรือ

แผนปฏิ บั ติ ก า ร  ซึ่ งป ระกอบด๎ วยแผนงาน

เศรษฐกิจในด๎านตํางๆ โดยก าหนดทิศทางและ

แผนปฏิบัติงานที่ชัดเจนที่ประเทศสมาชิกจะต๎อง

ด าเนนิงานตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนดจนบรรลุ

เปูาหมายของการจัดตั้ง AEC ในปี พ.ศ. 2558 

(ส านักอาเซียน, 2550) โดยอาเซียนได๎ก าหนด

ยุทธศาสตร๑การก๎าวไปสูํประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียนที่ส าคัญ 4 ประการ โดยมีรายละเอียด 

AEC Blueprint ดังนี้ 

วัตถุประสงค์ 

(ท่ีมา : www.library.stou.ac.th, 2016) 
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ผลกระทบเชงิบวก ผลกระทบเชงิลบ 

 ผู๎ประกอบการสามารถขยายชํองทางและเพิ่มโอกาสในการ

ได๎ประโยชน๑จากตลาดอาเซียนที่มีขนาดใหญํข้ึน 

 ขยายโอกาสด๎านการค๎าการลงทุนระหวํางประเทศสมาชิก 

เน่ืองจากการยกเลกิมาตรการกดีกันทางการค๎า (NTMs) 

 เพิ่มโอกาสของผู๎ประกอบการในการใช๎ประโยชน๑จากหํวงโซํ

อุปทานในอาเซียนเพื่อลดต๎นทุนการผลติ 

 ได๎รับประโยชน๑จากการลดภาษีสินคา๎น าเข๎า 

 สามารถเข๎าไปจัดต้ังกิจการการให๎บริการในประเทศสมาชิก

อาเซียนได๎สะดวกยิ่งข้ึน 

 เป็นปัจจัยดึงดูดเงินลงทุนจากตํางชาติเขา๎มาลงทุนในประเทศ

ไทยมากข้ึน เน่ืองจากการผํอนคลายกฎระเบียบตํางๆ 

 เอือ้ประโยชน๑ให๎นักลงทุนไทยย๎ายฐานการผลิตไปยังประเทศ

สมาชิกที่มีแรงงานราคาถูก และมีทรัพยากรในการผลิตที่

สมบูรณ๑ 

 จ านวนคูํแขํงและสภาพการแขํงขันในตลาดเพิ่ม

สูงขึ้น 

 อาจมีการเคลื่อนย๎ายแรงงานฝีมือของไทยไปยัง

ประเทศที่ให๎คําตอบแทนสูงกวํา 

 อาจกระทบตํอเศรษฐกิจและความม่ันคงของ

ประเทศในบางสาขาที่ มีความอํอนไหว เชํน 

การเกษตร ปศุสัตว๑ และประมง เป็นต๎น 

 อาจเกิดการแยํงชิงเงินลงทุนระหวํางอาเซียนด๎วย

กันเอง 

สรุปโอกาสและผลกระทบท่ีจะได๎รับจากการเขา๎สํูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
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(ที่มา : ศูนย๑ข๎อมูลอาเซียน กรมประชาสัมพันธ๑, 2557) 

นโยบายเชิงรุก นโยบายเชิงรับ 

 ต๎องเรียนรู๎ในโอกาสและความท๎าทายที่ก าลังเกิดขึ้นทั้งใน

ด๎านการเปิดเสรีและการอ านวยความสะดวกทางการค๎าและ

การลงทุน เพื่อหามาตรการในการรับมือในอนาคต 

 เพิ่ ม ขีดความสามารถในการแขํง ขันโดยใช๎ความคิด

สร๎างสรรค๑  

 ควรด าเนินกลยุทธ๑การตลาดเชิงรุกโดยการใช๎ประโยชน๑จาก

การลดภาษีน าเข๎า โดยการขยายชํองทางการตลาดให๎เข๎าถึง

ผู๎บริโภคในตํางประเทศโดยตรงมากข้ึน  

 ควรใหค๎วามส าคัญกับการผลติสินคา๎ที่รักษาส่ิงแวดล๎อมและ

ลดภาวะโลกรอ๎น รวมถงึการด าเนินธุรกิจเพื่อสังคม  (CSR)  

 ควรศึกษากฎระเบียบและเงื่อนไขด๎านการน าเข๎าของประเทศ

คูํค๎าเพื่อลดการแขํงขันกันเองและสามารถก าหนดกลยุทธ๑

ธุรกิจที่สอดคล๎องและสนับสนุนซึ่งกันและกันได๎ 

 ควรศึกษาแนวทางในการสร๎างพันธมิตร หรือหุ๎นสํวน และ

สร๎างเครอืขํายธุรกิจในประเทศอาเซียอื่นๆ 

 ควรศึกษาพฤติกรรม รสนิยม และความต๎องการในตลาด

อาเซียนอยํางรอบด๎าน เพื่อให๎ได๎ข๎อมูลที่ครบถ๎วนและ

สามารถน าไปใช๎ในการวางแผนธุรกิจตํอไปได๎ 

 ศึกษาและเรียนรู๎คูํแ ขํงทั้ งในประเทศและใน

อาเซียนอยํางรอบด๎าน เพื่อให๎ทราบถึงสถานการ

แขํงขัน นโยบาย เพื่อเตรียมพร๎อมการแขํงขันที่จะ

เพิ่มขึน้ 

 ควรปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต ลดต๎นทุน 

และพัฒนาการบริหารจัดการธุรกิจ 

 ต๎องพัฒนาศักยภาพและเตรียมความพร๎อมของ

บุคลากร เพื่อให๎มีความรู๎ความเชี่ยวชาญ เพื่อ

รองรับการแขํงขันที่เพิ่มขึน้ 

(ท่ีมา :  กรมเจรจาการค๎าระหวํางประเทศ กระทรวงพาณชิย๑, 2557) 

1.4 ความตกลงว่าด้วยการลงทุนอาเซียน (ACIA)…..................................... 

ความตกลง ACIA มีขอบเขตครอบคลุมมิติการ

ลงทุนทั้ง 4 ด๎าน ได๎แกํ 

1) การเปิดเสรี (Liberalization)  

2) การคุ๎มครอง (Protection) 

3) การสํงเสริม (Promotion) 

4) การอ านวยความสะดวก (Facilitation) 
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วัตถุประสงค๑หลักของ ความตกลง ACIA คือ ต๎องการสร๎างให๎ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเชียงใต๎

เป็นภูมิภาคมีทีกฎระเบียบด๎านการลงทุน (Investment Regime) ที่เปิดกว๎างและเสรี (Open & Free) และ

ในขณะเดียวกันเพื่อสํงเสริมให๎เกิดการบูรณาการ (Integration) ระหวํางประเทศสมาชิกอาเซียนในด๎าน

การลงทุน โดยสรุปความครอบคลุมในความตกลงได๎ดังนี้ 

การเปิดเสรีการลงทุนภายใต้ ACIA ครอบคลุม สิ่งท่ีความตกลง ACIA ไม่ครอบคลุม 

1. ประเภทของการลงทุน 

- การลงทุนโดยตรงจากตํางประเทศ (FDI) 

- การลงทุนในตลาดหลักทรัพย๑หรือการถือ

หุน๎น๎อยกวํา 10 % (Portfolio) 

1. มาตรการทางภาษี ยกเว๎นมาตรการภาษีที่

เกี่ยวข๎องกับบทการโอนเงินและการเวนคืน 

2. สาขาการลงทุน 5 กลุํม 

- อุตสาหกรรมการผลิต, เกษตร,ประมง 

ปุาไม๎, เหมืองแรํ แล บริการที่เกี่ยวข๎องกับ

ทั้ง 5 ภาคข๎างตน๎ 

2. การอุดหนุนโดยรัฐ (Subsidies) 

3. การจัดซือ้จัดจา๎ง 

4. การบริการโดยรัฐ 

5. การเปิดเสรีกิจการบริการเนื่องจากมาตรการ

ทางภาษี การอุดหนุน การจัดซื้อจัดจ๎าง และ

การบริการโดยรัฐ 

(ท่ีมา :  กรมเจรจาการค๎าระหวํางประเทศ กระทรวงพาณชิย๑, 2557) 

1.5 ความสัมพันธ์ระหว่าง สปป.ลาว กับประเทศไทย.................................. 

 

ไทยเป็นประเทศคูํค๎าอันดับต๎นๆ ของ สปป.ลาว โดยสินค๎าที่ไทยสํงออกไปลาวที่ส าคัญ ได๎แกํ 

น้ ามันดีเซล/เบนซิน รถยนต๑และอุปกรณ๑ เหล็กและเหล็กกล๎า และเครื่องจักรที่ใช๎ในการกํอสร๎าง เป็น

ต๎น สํวนสินค๎าน าเข๎าจากลาวที่ส าคัญ ได๎แกํ ทองแดงและผลิตภัณฑ๑ เครื่องรับ-สํงสัญญาณและ

อุปกรณ๑ติดตั้ง (โทรทัศน๑ วิทยุ โทรศัพท๑) สํวนสินค๎าอื่นๆ มูลคําน าเข๎าไมํมาก ได๎แกํ ไม๎แปรรูป ผักและ

ผลไม๎ เป็นต๎น 

วัตถุประสงค์ 

ความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจการค้า 
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ในปี พ.ศ.2558 มูลคําการค๎าโดยรวมระหวํางไทยกับลาว โดยรวมมีมูลคํา 193,200.3 ล๎าน

บาท ซึ่งคิดเป็นมูลคําการสํงออก จ านวน 142,909.3 ล๎านบาท และมูลคําการน าเข๎า 50,291.3 ล๎าน

บาท (กรมการค๎าตํางประเทศ, 2558) 

ตารางที่ 1.4 มูลคําการค๎าระหวํางประเทศไทย-สปป.ลาว 

 

(ท่ีมา :  กรมการค๎าตาํงประเทศ, 2558) 

การค๎าชายแดนระหวํางไทย-สปป.ลาว ใน ปี พ.ศ. 2558 มีมูลคํา 176,474.5 ล๎านบาท เพิ่มขึ้น

ร๎อยละ 16.8 จากปีกํอน หรือคิดร๎อยละ 91.34 ของการค๎าระหวํางไทยกับลาว โดยมีมูลคําการสํงออก 

จ านวน 132,733.5 ล๎านบาท เพิ่มขึ้นร๎อยละ 7.1 โดยสํวนใหญํเป็นการสํงออกสินค๎าน้ ามันเชื้อเพลิง 

อุปโภคบริโภค รถยนต๑และอุปกรณ๑ และผลิตภัณฑ๑เหล็ก เป็นต๎น สํวนมูลคําการน าเข๎า จ านวน 

43,741.1 ล๎านบาท เพิ่มขึ้นร๎อยละ 61.25 สํวนใหญํเป็นการน าเข๎าสินแรํทองแดง เครื่องรับสํงสัญญาณ

และอุปกรณ๑ ผลติภัณฑ๑ไม๎ผัก-ผลไม ๎และปุ๋ย เป็นต๎น (กรมการค๎าตํางประเทศ, 2558) 

  

2556 2557 2558

การสง่ออกไป สปป.ลาว 113,542.1      129,666.3     142,909.3     

% การขยายตัว 2.5              14.2             10.2             

การน าเขา้จาก สปป.ลาว 41,693.4       45,842.0      50,291.3       

% การขยายตัว 7.8              10.0             9.7              

มูลค่าการค้า 155,235.4     175,508.3     193,200.6     

% การขยายตัว 6.0              13.1             10.1             

มูลค่าการค้าระหว่างประเทศของไทยกับ สปป.ลาว (หน่วย : ลา้นบาท)

(ท่ีมา : www.เท่ียวเชียงใหมํ.com, 2557) 
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ประเทศไทยและลาวได๎สถาปนาความสัมพันธ๑

ท างการทู ตระหวํ า งกั น  เมื่ อ วั นที่  1 9  ธั น วาคม             

พ.ศ. 2493 หรือเมื่อ 60 ปีที่แล๎ว อยํางไรก็ดี สาย

สัมพันธ๑ไทย-ลาว ฉัน “ญาติใกล๎ชิด มิตรใกล๎บ๎าน” ได๎

ปรากฏอยูํในชีวิตของผู๎คนและชุมชนสองฝั่งโขงมา

ยาวนานตั้งแตํยังไมํมีเส๎นเขตแดนแบํงสังคมออกเป็น

ประเทศเชนํทุกวันนี ้ 

บนรากฐานของมรดกแหํงอดีตที่ใกล๎ชิด และทุนทางสังคมวัฒนธรรมที่มีรํวมกัน ตลอดจนความ

เคารพที่ตํางฝุายตํางมีให๎ตํอกัน ความสัมพันธ๑ระหวํางประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว (สปป.ลาว) ในปัจจุบันจึงด าเนินไปด๎วยความราบรื่นใกล๎ชิด ผู๎น าและเจ๎าหน๎าที่ระดับสูง

ของไทยได๎กลําวไว๎ในหลาย ๆ โอกาสวํา “ความมั่นคง มั่งคั่งของลาว คือความมั่นคง มั่งคั่งของไทย” 

ด๎วยเหตุนี้ ไทยจึงได๎ด าเนินนโยบายให๎การสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของลาวใน

หลากหลายสาขา อาทิเชํน การเชื่อมโยงเครือขํายคมนาคมเพื่อลาวจะกลายเป็นจุดเชื่อมตํอส าคัญใน

อนุภูมิภาคลุํมน้ าโขง การสนับสนุนให๎ภาคเอกชนและรัฐวิสาหกิจของไทยไปลงทุนในลาวอยํางมีความ

รับผิดชอบเพื่อสร๎างรายได๎ให๎กับทางการลาวไปพร๎อมๆ กับการอนุรักษ๑สิ่งแวดล๎อมและการพัฒนา

คุณภาพชีวิตประชาชนชาวลาว การให๎ความรํวมมือเพื่อการพัฒนาด๎านเกษตรกรรม สาธารณสุข และ

การศกึษาของชาวลาว โดยในสํวนของภาครัฐ มีกลไกทั้งในระดับทวิภาคีและระดับภูมิภาคจ านวนมากที่

ชํวยสํงเสริมความรํวมมือไทย-ลาว ให๎สนองตอบตํอผลประโยชน๑รํวมกันของสองฝุาย เชํน 

คณ ะก ร ร ม า ธิ ก า ร รํ ว ม วํ า ด๎ ว ย ค ว า ม รํ ว ม มื อ 

คณะกรรมการรํวมมือรักษาความสงบเรียบร๎อยตาม

ชายแดนทั่วไป คณะกรรมาธิการเขตแดนรํวม กรอบ

ความรํวมมือตําง ๆ ที่เกี่ยวกับการพัฒนาอนุภูมิภาค

ลุํมน้ าโขง กรอบความรํวมมือตําง ๆ ภายใต๎อาเซียน 

(กรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการตํางประเทศ, 

2552)  

  

ความสัมพันธ์ทางด้านการทูต 

 

(ที่มา : สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ เวียงจันทน๑, 2552) 

(ท่ีมา : www.manager.co.th, 2557) 
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1.6 สรุปและวิเคราะห์ข้อมูลสนับสนุนการลงทุนด้านอุตสาหกรรมแร่…………. 

1) สปป.ลาว เป็นประเทศเพื่อนบ๎านที่ใกล๎ชิดกับไทยทั้งในเชิงประวัติศาสตร๑ที่ตั้งทางภูมิศาสตร๑ 

เชื้อชาติ ศาสนา ภาษา และวัฒนธรรม มีเขตแดนติดตํอกับไทยทั้งทางบก และทางน้ าเป็นแนวยาวถึง 

1,810 กิโลเมตร แม๎วํา สปป.ลาวจะไมํมีทางออกทางทะเล แตํสามารถเป็นจุดเชื่อมตํอ ด๎านการ

คมนาคมขนสํงจากไทย ไปประเทศที่สามในอนุภูมิภาค ผํานสะพานมิตรภาพไทย-ลาวข๎ามแมํน๎าโขง           

ทั้ง 3 แหํง ได๎แกํ หนองคาย-เวียงจันทน๑, มุกดาหาร-สะหวันนะเขต และนครพนม-ค ามํวน การขนสํง

สินค๎าเข๎าและออกผํานประเทศไทย เส๎นทางคมนาคมเชื่อมตํอระหวํางประเทศเหลํานี้เป็นเส๎นทางหลัก

และจ าเป็นตอํการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 

2) สปป.ลาวมีศักยภาพด๎านทรัพยากรธรรมชาติอยูํมาก ทั้งทรัพยากรน้ า แรํธาตุ ปุาไม๎ ท าให๎

เกิดการดงึดูดการลงทุนจากตํางประเทศ โดยเฉพาะจากจีน ที่มกีารลงทุนมากเป็นอันดับหนึ่ง 

3) ตลอดแนวชายแดนของ สปป.ลาว ซึ่งมีความยาวรวม 5,083 กิโลเมตร ล๎อมรอบด๎วย

ชายแดนของประเทศเพื่อนบ๎าน 5 ประเทศ ดังนี้ ประเทศจีน ประเทศไทย ประเทศกัมพูชา ประเทศ

เวียดนาม สปป.ลาว  ท าให๎ในอดีตจากประเทศ Land lock กลายเป็น Land link มีเส๎นทางเชื่อมตํอไปยัง

ประเทศเพื่อนบ๎านโดยรอบผํานเส๎นทางระเบียงเศรษฐกิจ (Economic corridor) 

4) นโยบายด๎านพลังงานของการจะเป็น Battery of Asia ซึ่งอาศัยศักยภาพทางธรรมชาติที่มีอยูํ 

ประกอบกับประชากรที่มีคํอนข๎างน๎อย และการเมืองเป็นระบบสังคมนิยม ท าให๎ลาวสามารถผลิต

พลังงานไฟฟูา และสํงออกไปยังประเทศเพื่อนบ๎าน โดยเฉพาะจากพลังงานน้ า น ารายได๎เข๎าสูํประเทศ

อยํางมากมายและยั่งยืน (Sustainable) ส าหรับประเทศไทย สปป.ลาว มีโครงการผลิตกระแสไฟฟูาให๎

ไทยรวม 17 โครงการ ผลติกระแสไฟฟูา 9,395-9,890 เมกะวัตต๑ 

5) ระบบการขนสงํภายในประเทศ ใช๎เส๎นทางถนนเป็นหลัก เนื่องจากยังไมํมีระบบขนสํงทางราง 

และเป็นลักษณะผูกขาด เส๎นทางคมนาคมยังทุรกันดาร ต๎องใช๎เวลานาน เป็นอุปสรรคตํอการขนสํง

สินค๎า 


