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บทที่ 7                                                                            

ระบบคมนาคมขนส่งและโลจสิติกส์ :   

สาธารณรัฐประชาธปิไตยประชาชนลาว 

7.1 บทน า............................................................................................... 

เนื่องจากการบริการโลจิสติกส๑ ถูกก าหนดให๎

เป็นสาขาที่เรํงรัดการเปิดเสรี ตามแผนการจัดตั้ง

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Blueprint) จึงต๎องเปิด

เสรีภายในปี พ.ศ. 2556 ซึ่งจะท าให๎ผู๎ประกอบการโลจิ

สติกส๑ของอาเซียนสามารถเข๎าไปลงทุนท าธุรกิจโลจิ

สติกส๑ในประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นได๎ และจะถือหุ๎นใน

ธุรกิจได๎ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 70 โดยมีเงื่อนไขการเปิดเสรี

ในธุรกิจภาคบริการที่เกี่ยวข๎องกับโลจิสติกส๑ ครอบคลุม

ถึงบริการขนสงํทางทะเล ถนน ราง อากาศ การจัดสงํพัสดุ บริการยกขนสินค๎าที่ขนสํงทางทะเล บริการ

คลังสินค๎า ตัวแทนรับจัดการขนสงํสนิค๎า บริการบรรจุภัณฑ๑ บริการรับจัดการพิธีการศุลกากร 

แผนแมํบทวําด๎วยความเชื่อมโยงระหวํางอาเซียน (Master Plan on ASEAN Connectivity) 

ครอบคลุมการเชื่อมโยงด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน ทั้งการคมนาคมขนสํง เทคโนโลยีสารสนเทศ และ

โครงขํายพลังงาน โครงการที่ส าคัญ เชํน โครงขํายทางหลวงอาเซียน เส๎นทางรถไฟสิงคโปร๑–คุนหมิง 

โครงการพัฒนาศักยภาพทําเรือในภูมิภาค โครงการเชื่อมตํอเครือขํายพลังงานไฟฟูาและทํอก๏าซ              

เป็นต๎น รวมถึงและความเช่ือมโยงดา๎นกฎระเบียบและสถาบัน (Institution) เพื่ออ านวยความสะดวกด๎าน

การค๎าและการขนสํง ได๎แกํ การจัดตั้งระบบอ านวยความสะดวกด๎านศุลกากร ณ จุดเดียวใน

ระดับประเทศและอาเซียน เป็นต๎น 

ประเทศสมาชิกอาเซียนจะต๎องเรํงพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานด๎านการขนสํง เชํน ถนน รถไฟ 

ทําเรือ ศูนย๑กระจายสินค๎า เขตเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อเชื่อมโยงการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวพื้นที่ชายแดน 

โดยเชื่อมโยงเครือขํายการขนสํงที่เชื่อมโยงปัจจัยการผลิต ระบบการผลิต หํวงโซํการผลิตระหวําง

ประเทศ และประตูสํงออกตามมาตรฐานสากล ปรับปรุงกฎหมายและประสิทธิภาพการจัดการ ซึ่งจะ

น าไปสูํการลดตน๎ทุนโลจิสตกิส๑  

(ท่ีมา : www.skhdt.binhdinh.gov.vn, 2016) 
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7.2 ความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนในลุ่มแม่น้ าโขง………………….. 

เป็นความรํวมมอืสาขาคมนาคมขนสํงภายใต๎ความรํวมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุํมน้ าโขง 

(Greater Mekong Subregion Cooperation: GMS) เริ่มตน๎จากประเทศไทย-ลาว-เวียดนาม ได๎ลงนามใน

ความตกลงวําด๎วยการอ านวยความสะดวกในการขนสํงสินค๎าและผู๎โดยสารระหวํางประเทศไทย-ลาว-

เวียดนาม เมื่อ 26 พ.ย. 2542 ตํอมาประเทศสมาชิกในอนุภูมิภาคลุํมแมํน้ าโขงที่เหลือคือ กัมพูชา พมํา 

และจีน ได๎เข๎ารํวมเป็นภาคีความตกลงฯ และเปลี่ยนชื่อเป็น ความตกลงวําด๎วยการขนสํงข๎ามพรมแดน

ในอนุภูมิภาคลุํมแมํน้ าโขง (GMS Cross-Border Transport Agreement: CBTA) ครอบคลุมการขนสํง

สินค๎า ผู๎โดยสาร และสํงเสริมการขนสํงตํอเนื่องหลายรูปแบบ โดย GMS ได๎มีการพัฒนาแนวระเบียง

เศรษฐกิจ (Economic Corridor) ที่มคีวามส าคัญในการเชื่อมโยงกับประเทศไทย ดังนี้ 

 ระเบียงเศรษฐกิจแนวเหนือ-ใต๎ (North-South Economic Corridor: NSEC) ก าหนดเป็น

เส๎นทางหลัก R3 ที่เชื่อมโยงจีนตอนใต๎-เมียนมา-สปป.ลาว-ไทย แยกเป็นเส๎นทาง R3A 

จากคุนหมิง-เชียงรุํง-บํอเต๎น-หลวงน้ าทา-ห๎วยทราย/เชียงของ-กรุงเทพฯ และเส๎นทาง 

R3B จากคุนหมงิ-เชยีงรุํง-ต๎าหลั่ว-เชียงตุง-ทําขีเ้หล็ก/แมสําย-กรุงเทพฯ 

 ระเบียงเศรษฐกิจแนวตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic Corridor: EWEC) 

ก าหนดเป็นเส๎นทางหลัก R9 ซึ่งเชื่อมโยงเมียนมา-ไทย-สปป.ลาว-เวียดนาม ระยะทาง 

1,500 กิโลเมตร ซึ่งเชื่อมโยงจากเมาะละแหมํง-ยํางกุ๎ง-เมียวดี–แมํสอด-มุกดาหาร–

สะหวันนะเขต-แดนสะหวัน-ลาวบาว(เวียดนาม)–ดองฮา–ดานัง จึงเป็นเส๎นทางที่เชื่อมโยง

ระหวํางทะเลจนีใต๎กับทะเลอันดามัน 

 ระเบียงเศรษฐกิจแนวตอนใต๎ (South Economic Corridor: SEC) ก าหนดเป็นเส๎นทางหลัก 

R1 เชื่อมโยงจากทวาย (เมียนมา)-กรุงเทพฯ-พนมเปญ (กัมพูชา)-โฮจิมินห๑ และตํอไปยัง

ทําเรือวุงเตํา (เวียดนาม) โดยเส๎นนี้จะเชื่อมตํอกับอีกแนวยํอยส าคัญ คือ แนวระเบียง

เศรษฐกิจชายฝั่งทะเลตอนใต๎ (Southern Coastal Economic Corridor) หรือเส๎นทางหลัก 

R10 เป็นเส๎นเลียบชายฝั่งทะเลอําวไทยจากเมืองกามูทางตอนใต๎สุดของเวียดนาม ผํานที่

ราบปากแมํน้ าโขง เข๎าสูํกัมพูชาที่จังหวัดกัมปอต ไปยังเมืองชายทะเลสีหนุวิลล๑ สูํเกาะกง 

เข๎าสูํประเทศไทยที่ตราด ผาํนเมืองพัทยา ทําเรือแหลมฉบัง เข๎ากรุงเทพฯ  

 ระเบียงเศรษฐกิจตอนกลาง (Central Economic Corridor: CEC) เป็นเส๎นที่เชื่อมโยงระหวําง

แนวพืน้ที่เศรษฐกิจทั้งหมดไว๎ด๎วยกัน โดยเส๎นที่ 1 เริ่มจากสัตหีบ-นครราชสีมา-ขอนแกํน-

หนองคาย-เวียงจันทน๑-หลวงพระบาง-และไปบรรจบกับเส๎น NSEC ที่บํอเต็น เส๎นที่ 2 

เชื่อมจากสีหนุวิลล๑-พนมเปญ-ปากเซ-ทําแขก-และบรรจบกับเส๎นที่ 1 ที่เวียงจันทน๑ 
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รูปที่  7.1 โครงขาํยเส๎นทางเชื่อมโยงกลุํมประเทศลุํมน้ าโขง  
(ท่ีมา : BOI, 2015 และพชิัย อุทัยเชฏฐ๑, 2558) 

  

รูปที่  7.2 เส๎นทางตามแนวระเบียงเศรษฐกิจที่เช่ือมโยงประเทศไทยไปยัง CMLV และจีนตอนใต๎ 
(ท่ีมา : Asian Development Bank, 2011) 
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เส้นทาง R3A ที่เชื่อมโยงไทย-ลาว-จีนตอนใต ้

เส๎นทาง R3A เชื่อมไทย-ลาว-จีนตอนใต๎ (เชียงของ-ห๎วยทราย-หลวงน้ าทา-บํอเต็น–คุนหมิง) 

เส๎นทางนี้ หลังจากที่มีการเปิดใช๎สะพานมิตรภาพไทยลาวแหํงที่ 4 (เชียงของ-ห๎วยทราย) เสร็จแล๎วได๎

ชํวยใหก๎ารขนสงํระหวํางกันสะดวกมากขึน้ ไมํต๎องขนถํายสินค๎าลงเรอื เส๎นทางนี้มศีักยภาพในการขนสํง

ผักและผลไม๎ จากประเทศไทยและลาว 

 

 

รูปที่  7.3 เส๎นทางระเบียงเศรษฐกิจ R3A 
(ท่ีมา: มหาวทิยาลัยหอการคา๎ไทย, 2555) 
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เส้นทางแนวตะวันออก-ตะวันตก R9 

เส๎นทางแนวตะวันออก-ตะวันตก R9 เชื่อมตํอจากทะเลจีนตอนใต๎ไปยังทะเลอันดามัน ผําน

เมียนมา-ไทย-ลาว-เวียดนาม (เมาะละแมํง-เมียวดี-แมํสอด-มุกดาหาร–สะหวันนะเขต-ลาวบาว-

ดานัง) สามารถเชื่อมตํอไปยังฮานอย ของเวียดนาม  

 

รูปที่  7.4 เส๎นทางระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก R9 

เส้นทางหมายเลข 12 และเส้นทาง AH13 

เส๎นทางหมายเลข 12 เชื่อมโยงนครพนม–ทําแขก-ค ามํวน-เวียดนามตอนกลาง ไปยังทําเรือ

วินห๑ (Vinh) จังหวัดฮาเตียน และเส๎นทาง AH13 จาก อ.ทําลี่ จ.เลย ผํานหลวงพระบาง สปป.ลาว ดําน

เดียนเบียนฟู หลําวกาย ฮานอย ประเทศเวียดนาม ถึงนครกวางโจว นครหนานหนิง ประเทศจีน                

แตเํส๎นทาง AH13 นี้ยังไมํเหมาะขนสํงสินค๎าเนื่องจากเส๎นทางคดเคี้ยวและกํอสร๎างไมํเสร็จ 

ปัญหาเส้นทางการค้าตามถนนระเบียงเศรษฐกิจ 

 รัฐบาลประเทศตาํงๆ มีการควบคุมความเร็วของรถบรรทุก 

 ศุลกากรในบางประเทศให๎รถบรรทุกสินค๎าผํานแดนท าการถํายสินค๎าที่เป็นพื้นที่ของ

เอกชน มีการเก็บคําใช๎จํายเพิ่มในการขนถํายสินคา๎ 

 บางเส๎นทาง มีดํานตรวจ 3-4 ดําน อยูํใกล๎กันมาก เป็นการเพิ่มต๎นทุน และเสียเวลานาน 

ถ๎าจะต๎องผํานแขวงใน สปป.ลาว หลายแขวง แตํละแขวงมีกฎระเบียบแนวปฏิบัติ 

มาตรการดา๎นระบบภาษีและเวลาในการท างานแตกตํางกัน  



 

 

 

 

 7-6 

คู่มอืการลงทุนด้านอุตสาหกรรมแร่ : สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

7.3 ช่องทางการขนส่งในสปป.ลาว........................................................... 

ชํองทางในการขนสํงสินค๎าของ สปป.ลาว 

เพื่อการสํงออกไปตํางประเทศ โดยเน๎นสินค๎าที่มี

ขนาดใหญํและ มีปริมาณมาก เชํน การขนสํงแรํ

หรือผลิตภัณฑ๑ตํอเนื่อง นิยมสํงออก 4 ชํองทาง 

ได๎แกํ 1) การขนสํงทางถนน 2) การขนสํงทาง

รถไฟ 3) การขนสํงทางน้ า และ 4) การขนสํงทาง

ทะเล โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1) การขนส่งทางถนนในประเทศ 

เส๎นทางคมนาคมขนสํงทางบกสายที่ส าคัญในประเทศ สปป.ลาว คือ  

1) เส้นทางหมายเลข 1 เริ่มจากชายแดนลาว–จนี ผํานแขวงพงสาล ีหลวงน้ าทา อุดมไซ หลวง

พระบาง  

2) เส้นทางหมายเลข 4 จากเมืองแกํนท๎าว แขวงไชยบุรี ซึ่งอยูํตรงข๎าม อ.ทําลี่ จ.เลย โดยมี

สะพานข๎ามแมํน้ าเหือง เชื่อมทั้งสองฝั่ง เส๎นทางนี้ตัดผํานแขวงไชยบุรีไปบรรจบกับเส๎นทาง

หมายเลข 13 ที่เมอืงเชียงเงนิ แขวงหลวงพระบาง 

3) เส้นทางหมายเลข 7  เริ่มจาก

เส๎นทางหมายเลข 13 ที่สามแยกศาลาพูคูน ผําน

แขวงเชียงขวางไปยังชายแดน ลาว–เวียดนาม เพื่อ

ออกสูํทะเลทางทิศตะวันออก โดยเชื่อมตํอเส๎นทาง

ที่จะไปทําเรือเมืองวินห๑ในเวียดนาม และเชื่อมตํอ

เส๎นทางหมายเลข 6 ในแขวงหัวพัน 

4) เส้นทางหมายเลข 8  เริ่มจาก

หมายเลข 13 ที่บ๎านเวียงค า แขวงบอลิค าไซ ผํานเมืองค าเกิด ไปยังดํานน้ าพ๎าวของลาว ที่

ติดกับดํานกาวแจวของเวียดนาม  

(ท่ีมา : www.fact.fti.or.th, 2016) 

(ท่ีมา : www.ramblelust.wordpress.com, 2011) 
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5) เส้นทางหมายเลข 9 เริ่มจากทําเรือแกํงกะเบาในแขวงสะหวันนะเขต ตรงข๎ามดําน

มุกดาหาร ผํานเส๎นทางเลข 13 ไปที่ดํานชายแดนบ๎านแดนสะหวัน เมืองเซโปนของลาว 

สิน้สุดที่ดาํนลาวบาวของเวียดนาม 

6) เส้นทางหมายเลข 10 จากเมืองปากเซ แขวงจ าปาสัก เชื่อมตํอกับสะพานข๎ามแมํน้ าโขงที่

ดํานวังเตํา-ชํองเม็ก อ.สิรนิธร จ.อุบลราชธานี  

7) เส้นทางหมายเลข 12 เป็นเส๎นทางที่แยกจากเส๎นทางหมายเลข 13 ที่เมืองทําแขก แขวงค า

มํวน ตรงขา๎มดําน จ.นครพนม ของไทย เป็นเส๎นทางที่ตํอเชื่อมไปยังดํานบ๎านนาเพาของลาว

ที่ตดิกับดํานจาลอของเวียดนาม 

8) เส้นทางหมายเลข 13 เป็นเส๎นทางหลักเชื่อมตํอภาคเหนือและใต๎ของลาว เนื่องจากมี

เส๎นทางแยกที่เป็นจุดเริ่มต๎นของเส๎นทางหมายเลข 7 8 9 และ 12 ปลายทางไปสิ้นสุดที่

ชายแดนกัมพูชา สามารถใช๎ผํานเข๎าสูํกรุงพนมเปญ และนครโฮจมิินห๑ในเวียดนาม  

 

รูปที่  7.5 เส๎นทางขนสํงทางถนนใน สปป.ลาว 
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สะพานข้ามแม่น้ าโขง (สะพานมิตรภาพ) 

ปัจจุบันมสีะพานข๎ามแมํน้ าโขง (สะพานมติรภาพ) ระหวํางไทย-ลาว 4 แหงํ ประกอบด๎วย 

1) สะพานข๎ามแมํน้ าโขงแหํงที่ 1 หนองคาย-เวียงจันทน๑ รัฐบาลออสเตรเลียออกคําใช๎จํายใน

การกํอสร๎าง เปิดใช๎สะพานเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2537  

2) สะพานข๎ามแมํน้ าโขงแหํงที่ 2 มุกดาหาร-สะหวันนะเขต รัฐบาลไทยและรัฐบาลลาวออก

คําใช๎จํายฝุายละครึ่ง โดยกู๎เงินจากธนาคารเพื่อความรํวมมือระหวํางประเทศแหํงญี่ปุุน เปิด

ใช๎สะพานเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2549 

3) สะพานข๎ามแมํน้ าโขงแหํงที่ 3 นครพนม-ค ามํวน รัฐบาลไทยออกคําใช๎จํายทั้งหมด เปิดใช๎

สะพานเมื่อวันที่ 11 พฤศจกิายน 2554 

4) สะพานข๎ามแมํน้ าโขงแหํงที่  4 เ ชียงของ-ห๎วยทราย เป็นสํวนหนึ่งของเส๎นทาง R3 

(กรุงเทพฯ-คุนหมิง) รัฐบาลไทยและรัฐบาลจีนออกคําใช๎จํายฝุายละครึ่งหนึ่ง เปิดใช๎สะพาน

เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2556 

เส้นทางสายรองที่เชื่อมต่อระหว่างเมือง 

เส๎นทางสายรองเชื่อมตอํระหวํางเมอืง ดังนี้ 

1) เส๎นทางเชื่อมตํอจากถนนสายที่ 7 เชียงขวาง-บ๎านทําเวียง-ทําทม-บริคัณฑ๑-เมืองใหมํ-

ปากซัน  

2) เส๎นทางเชื่อมตํอจากถนนสายที่ 7 บ๎านบาน-หัวเมือง-ซ าเหนือ-เมืองเลียด-บ๎านสบเสา              

ติดพรมแดนเวียดนาม  

3) เส๎นทางสายเมืองเลียด-เมืองฮอยชวน เริ่มต๎นจากทางแยกของเส๎นทางสายที่ 6 ที่เมือง

เลยีด-เมืองเชยีงหลวง-เมืองชอย ไปยังเมืองฮอยชวน ในเวียดนาม  

4) เส๎นทางห๎วยโก๐น-ปากห๎วยแคน-ปากแบํง-เมืองฮุน-แขวงอุดมไช-แขวงหลวงน้ าทา-บํอ

เต็น-สิบสองปันนา(จีน) และมีเส๎นทางแยกจากแขวงอุดมไช-เมืองขัว-เดียนเบียนฟู

(เวียดนาม) 
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5) เส๎นทางห๎วยโก๐น (นําน)-ปากแบํง (อุดมไซ) แล๎วเสร็จเมื่อเดือนมิถุนายน 2553 สํงผลให๎

จังหวัดนําน สามารถติดตํอเชื่อมโยงทางด๎านการค๎า การลงทุนและการทํองเที่ยวกับแขวง

ไชยบุรี และตํอเชื่อมไปยังหลวงพระบาง ตามเส๎นทางหงสา-หลวงพระบางที่ก าลังมี

โครงการพัฒนา และสามารถใช๎เป็นทางผํานไปยังจังหวัดทางภาคเหนือของเวียดนามได๎อีก

ด๎วย โดยเดินทางผํานเส๎นทางจังหวัดเดียนเบียนฟู ซึ่งตั้งอยูํหํางจากชายแดน สปป.ลาว 35 

กิโลเมตร และหาํงจากกรุงฮานอย 200 กิโลเมตร 

2) การขนส่งทางรถไฟ 

รัฐบาลไทยได๎ให๎ความชํวยเหลือรัฐบาลลาวใน

การกํอสร๎างทางรถไฟเชื่อมตํอระหวํางหนองคาย-

เวียงจันทน๑ จากจุดกึ่งกลางสะพานมิตรภาพไปยังสถานี

ทํานาแล๎ง ระยะทาง 3.5 กิโลเมตร และกํอสร๎างทาง

รถไฟสายทํานาแล๎ง–เวียงจันทน๑ โดยรัฐบาลไทยให๎

ความชํวยเหลือทางการเงินเพื่อกํอสร๎างระบบรางรถไฟ 

มีระยะทางรวม 7.75 กิโลเมตร ระยะเวลาในการ

กํอสร๎าง 18 เดือน เสร็จสิน้เดือนพฤศจิกายน 2558 

สปป.ลาว ยังไมมีเครือขํายระบบการคมนาคมทางรถไฟ แตรัฐบาล สปป.ลาว มีแผนสราง              

เสนทางรถไฟ เชื่อมระหวางไทยกับยูนนานของจีน รัฐบาล สปป.ลาว ไดก าหนดเส๎นทางสัมปทาน              

เพื่อกอสร๎างทางรถไฟ มีความยาวทั้งสิ้น 1,500 กิโลเมตร มีเส๎นทาง ดังนี้ 

1) เสนทางเวียงจนัทน๑-หลวงพระบาง ระยะทาง 200 กิโลเมตร 

2) เสนทางหลวงพระบาง-บอเต็น ระยะทาง 220 กิโลเมตร 

3) เสนทางเวียงจนัทน๑-ค ามวน ระยะทาง 337 กิโลเมตร 

4) เสนทางค ามวน-จ าปาสัก ระยะทาง 352 กิโลเมตร 

5) เสนทางจ าปาสัก-ชองเม็ก ระยะทาง 60 กิโลเมตร 

6) เสนทางบอลิค าไช-เมืองวิน ระยะทาง 60 กิโลเมตร 

7) เสนทางเชียงของ-สายปะทาน ระยะทาง 120 กิโลเมตร 

(ท่ีมา : www.thaibizchina.com, 2013) 



 

 

 

 

 7-10 

คู่มอืการลงทุนด้านอุตสาหกรรมแร่ : สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

การสร๎างเส๎นทางรถไฟในสปป.ลาว ต๎องเสียคําใช๎จํายสูง เนื่องจากภูมิประเทศสํวนใหญํเป็น

ภูเขา ตอ๎งมกีารเจาะอุโมงค๑หลายแหํง และจะต๎องกํอสร๎างสะพานข๎ามแมํน้ าอีกหลายสาย จึงต๎องอาศัย

ความชํวยเหลือและเงินกู๎จากตํางประเทศ โดยลาวจะรํวมมือพัฒนาระบบรถไฟกับประเทศจีนใน

เส๎นทางดังกลําว ซึ่งจะเป็นการพัฒนาเสนทางรถไฟคูขนานกับเสนทางรถยนตคุนหมิง-เชียงรุง-                    

บอหาน-บอเต็น-หลวงน้ าทา ในสวนของประเทศไทยเองก็มีแผนพัฒนาเสนทางรถไฟจากเดนชัย-แพร-

พะเยา-เชียงค า-เทิง-เชียงราย-แมจัน-เชียงแสน และจากจังหวัดเชียงรายมายังอ าเภอเชียงของ               

เพื่อตํอเช่ือมไปยังเมืองหวยทรายของลาว 

 

รูปที่  7.6 โครงการเส๎นทางรถไฟจากเวียงจันทน๑ไปยังชายแดนจีน 

3) การขนส่งทางน้ า 

การคมนาคมขนสํงทางน้ า สปป.ลาว มีแมํน้ าสายใหญํคือ แมํน้ าโขง เส๎นทางคมนาคมขนสํง

ทางน้ าภายในประเทศจึงใช๎แมํน้ าโขงเป็นหลัก แมํน้ าโขงไหลผํานตั้งแตํตอนเหนือของประเทศ ด๎าน

ตะวันตก ตลอดไปถึงทางตอนใต๎ของประเทศ สํวนใหญํของแมํน้ าเป็นเส๎นกั้นเขตแดนกับประเทศไทย 

แมนํ้ าโขง มีเกาะแกํงอยูํมากมายตลอดสาย บางแหงํไมํสามารถเดินเรือได๎ เพราะกระแสน้ าไหลเช่ียวจัด 

และเต็มไปด๎วยโขดหิน มตีลิ่งที่สูงมาก และบางแหํงเป็นหน๎าผาสูงชัน นอกจากนั้นยังไมํสามารถก าหนด

แนวเขตแดนได๎แนชัํด 
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นอกจากแมํน้ าโขงแล๎ว ลาวยังมีแมํน้ าสาย

ส าคัญอื่นๆ อีก เชํน ล าน้ าอุ ล าน้ าทา ล าน้ างึม ล า

น้ ากระดิ่ง ล าน้ าเซบั้งไฟ และเซบังเหยีง เป็นต๎น  

แมํน้ าโขงจึงนับวําเป็นทางคมนาคมขนสํง

ทางน้ าที่ส าคัญมากของลาว โดยเฉพาะอยํางยิ่งใน

ฤดูฝน เส๎นทางคมนาคมทางบกท าได๎ยากล าบาก 

เมืองใหญํ ๆ ของลาวก็ตั้งอยูํบริเวณริมฝั่งแมํน้ าโขง

เกือบทั้งสิ้น ทางคมนาคมในล าน้ าโขงสามารถ

กระท าได๎ เป็นชํวงๆ คือ  

1) จากพรมแดนด้านที่ติดต่อกับจีน ถึงหลวงพระบาง มีกระแสน้ าไหลเช่ียว และมีเกาะแกํง 

การเดินเรอืมีความยากล าบากโดยเฉพาะฤดูแล๎ง ระหวํางเมืองห๎วยทรายกับเมืองหลวงพระ

บาง ใช๎เรอืขนาดเล็กเดินทางได๎ตลอดปี  

2) จากหลวงพระบาง ถึงเวียงจันทน์ มีกระแสน้ าแรง สามารถใช๎ในการเดินเรือได ในฤดูที่

ระดับน้ าขึ้นสูงปานกลาง โดยใช๎เรือที่กินน้ าลึก 1.2 เมตร ส าหรับเรือที่กินน้ าลึกน๎อยกวํา 

ใช๎ได๎ตลอดปี  

3) จากเวียงจันทน์ ถึงสะหวันนะเขต ความเร็วของกระแสน้ าลดลง และมีเกาะแกํงน๎อย              

ในฤดูที่น้ ามีระดับสูง และระดับน้ าปานกลาง ประมาณ 10 เดือน เรือกินน้ าลึก 1.2 เมตร             

ใช๎เดินเรอืได๎ ในขณะที่ระดับน้ าต่ า เรือกินน้ าลึกน๎อยกวําจะใช๎เดินได๎ตลอดระยะทาง  

4) จากสะหวันนะเขต ถึงปากเซ กระแสน้ าไหลเช่ียว มีเกาะแกํงน๎อย ในฤดูที่ระดับน้ าขึ้นสูง 

เรือที่กินน้ าลึก 1.75 เมตร ใช๎เดินได๎ ถ๎าระดับน้ าปานกลาง เรือที่กินน้ าลึก 1.2 เมตร                

ใช๎เดินเรอืได๎ ถ๎าระดับน้ าต่ า เรือกินน้ าลึกน๎อยกวํานี ้ใช๎เดินเรือได๎ตลอดปี 

5) จากปากเซ ถึงเมืองโขง มีน้ าตกและเกาะแกํง เรือสามารถใช๎เดินเรือได๎ตลอดปี ในฤดูที่

ระดับน้ าขึ้นสูง และปานกลาง เรือกินน้ าลึก 1.75 เมตร ใช๎เดินได๎เมื่อระดับน้ าต่ าเรือกินน้ า

ลึกไมํเกิน 1.2 เมตร ใช๎เดินเรอืได๎ 

(ท่ีมา : www.ramblelust.wordpress.com, 2011) 
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รูปที่  7.7 เส๎นทางขนสํงระหวํางประเทศตามล าแมนํ้ าโขง 

การใชเ๎ส๎นทางเรือในแมํน้ าโขงขนสํงระหวํางไทย-ลาว จากดํานเชียงของ-ห๎วยทราย ขนสํงทาง

เรือไปยังเมืองปากแบง ระยะทาง 120 กิโลเมตร ใช๎เวลาเดินทาง 5–6 ช่ัวโมง การขนสํงทางเรือจากห๎วย

ทราย–ปากแบง–หลวงพระบาง ระยะทาง 260 กิโลเมตร ใช๎เวลาเดินทาง 12 ช่ัวโมง จากนั้นกระจาย

สินค๎าไปยังแขวงตํางๆ ในภาคเหนือของลาว โดยทางรถยนต๑ เชํน จากเมืองปากแบงขนสํงตํอโดยทาง

รถยนต๑ไปยังแขวงอุดมไช ระยะทาง 144 กิโลเมตร ใช๎เวลา 6 ช่ัวโมง แขวงอุดมไชย จะเป็นแหลํง                 

สต๏อกสินค๎าเพื่อกระจายไปยังแขวงหลวงน้ าทา แขวงพงสาลี และตํอไปยังชายแดนจีน โดยใช๎เส๎นทาง

อุดมไช–นาเตย–หลวงน้ าทา เส๎นทางอุดมไชย–นาเตย–บํอเต็น–พงสาลี และเส๎นทางอุดมไชย–นาเต –บํอ

เต็น–เมืองลํา จากอุดมไชยังมีเส๎นทางขนสํงทางรถยนต๑ตํอไปยังแขวงเชียงขวาง แขวงหัวพันและตํอไป

ยังเวียดนาม เที่ยวกลับอาจจะบรรทุกสินค๎าที่รับซื้อกลับทางเรือมายังเมืองห๎วยทราย และอาจจะสํงตํอ

ทางเรือไปยังเมียนมา โดยใช๎เรือเล็กขนาด 10–20 ตัน เรือขนาดกลาง 20–30 ตัน และเรือขนาดใหญํ 

50–70 ตัน การขนสํงสินค๎าทางเรือนีจ้ะไมํมกีารประกันภัยสินค๎าที่บรรทุก  
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การเดินเรอืในแมํน้ าโขง จะมีปัญหาน้ าขึ้นลงเร็ว และระดับน้ ามีความแตกตํางกันมากในชํวงน้ า

หลากกับฤดูแล๎ง คือ ฤดูฝนระดับน้ าจะสูงประมาณ 8 – 9 เมตร ฤดูแล๎งจะเหลือเพียง 1 – 2 เมตร ท า

ให๎มีเกาะแกํงมาก ท าให๎สามารถเดินเรือได๎ประมาณ 6 เดือนในรอบปี ในฤดูแล๎งจะใช๎ได๎เฉพาะเรือเล็ก

ขนาด 10–20 ตัน 

4) การขนส่งทางทะเล 

สปป. ลาว ไมํมีพื้นที่สํวนใดติดทะเล จึงไมํมีทําเรือเดินทะเลส าหรับสํงสินค๎าเข๎าออกเป็นของ

ตนเอง จึงต๎องอาศัยการขนสํงผํานไปยังทําเรือประเทศเพื่อนบ๎าน คือ เวียดนามและไทย เชํน ออกสูํ

ทะเลด๎านตะวันออกซึ่งมีทําเรือหวุงอัน (Vung Ang) ในจังหวัด Ha Tinh หํางจากเมืองวินห๑ (Vinh) 134 

กิโลเมตร และทําเรือน้ าลึกที่นครดานัง (Danang) เป็นทําเรือน้ าลึกที่ตั้งอยูํตอนกลางของประเทศ

เวียดนาม แตํส าหรับการค๎าขายกับประเทศไทยและอาเซียนด๎านทิศใต๎แล๎ว การสํงสินค๎าเข๎าออกผําน

ไทยโดยทางถนนหรอืรถไฟมาที่ทําเรือของไทยจะเป็นทางเลอืกที่ใกล๎กวํา 

 

รูปที่  7.8 เส๎นทางขนสํงจากไทยผํานแดน สปป.ลาว ไปยังทําเรือเวียดนาม 

(ท่ีมา : ศูนย๑ข๎อมูลการคา๎และการลงทุนฯ กรมการค๎าตาํงประเทศ, 2559) 
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7.4 การเชื่อมโยงกับระบบขนส่งระหว่างประเทศเข้ากับประเทศไทย............ 

สปป.ลาว มีชายแดนติดตํอกับไทยเป็นระยะทาง 1,835 กม. โดยมี 12 จังหวัดชายแดน รัฐบาล

ไทยมีการพัฒนาและมีโครงการเช่ือมโยงระบบขนสํง ได๎แกํ (จุฬา สุขมานพ, 2557 และ BOI, 2015) 

1) เส้นทางสะพานมิตรภาพ 1 (หนองคาย-ทํานาแล๎ง) ถนนสายหนองคาย-เวียงจันท๑ 25 

กม. มีทางรถไฟขนานไปกับสะพานข๎ามแมํน้ าโขง 

2) เส้นทางสะพานมิตรภาพ 2 ข๎ามแมํน้ าโขง (มุกดาหาร -สะหวันนะเขต) เส๎นทาง R9 จาก

มุกดาหาร-สะหวันนะเขต-ลาวบาว จากมุกดาหาร ข๎ามแมํน้ าโขง สูํสะหวันนะเขตของลาว 

ไปตามเส๎นทาง R9 เข๎าสูํดํานบ๎านสะหวันที่ชายแดนลาว และดํานลาวบาวของเวียดนาม 

3) เส้นทางสะพานมิตรภาพ 3 ข๎ามแมํน้ าโขง (นครพนม-ค ามํวน) ใช๎ถนนจากนครพนม–ทํา

แขก–เมืองวินน๑ จากฝั่งไทยข๎ามแมํน้ าโขง เข๎าสูํเมืองทําแขก ค ามํวน ไปตามเส๎นทาง R12 

ตํอเช่ือมไปยังดํานชายแดนบ๎านนาเพาของลาวที่ตดิตํอกับดํานจาลอของเวียดนาม 

4) เส้นทางสะพานมิตรภาพ 4 ข๎ามแมํน้ าโขง (เชียงของ-ห๎วยทราย) ใช๎ถนนสายห๎วยทราย-

หลวงน้ าทา-บํอเต็น 

5) ถนนสายห้วยโก๋น–ปากแบ่ง-บ่อเต็น รัฐบาลไทยให๎ความชํวยเหลือแบบให๎เปลําร๎อยละ 

30 และเงินกู๎รอ๎ยละ 70 เริ่มต๎นจากดํานห๎วยโก๐น จ.นําน - เมืองเงิน แขวงไชยบุรี สิ้นสุดที่

บ๎านปากแบํง แขวงอุดมไชย กํอสร๎างแล๎วเสร็จเดือนมกราคม 2553 

6) ถนนเส้นเมืองหงสา-บ.เชียงแมน (เมืองจอมเพชร แขวงหลวงพระบาง) รัฐบาลไทยลง

นามในสัญญาให๎ความชํวยเหลือเมื่อวันที่ 26 พ.ย. 2557 อยูํในขั้นตอนการกํอสรา๎ง 

7) ถนนสายภูดู่–ปากลาย เริ่มต๎นจากดํานถาวรภูดูํ จ.อุตรดิตถ๑ สิ้นสุดที่ บ.แกํงสาว เมือง

ปากลายของลาว โดยรัฐบาลไทยให๎ความชํวยเหลือแบบให๎เปลําร๎อยละ 20 และเงินกู๎ร๎อย

ละ 80 กํอสร๎างแล๎วเสร็จเดือนมถิุนายน 2557 

8) ถนนสาย 11 ใน สปป.ลาว (บ.ตาดทอง-เมืองสังข๑ทอง-บ.น้ าสัง) และเชื่อมจากเส๎นทาง

หลักที่บ๎านปากตอน ไปยังเมืองสังทอง  และจากเมืองสังทองกลับมาบรรจบถนนเส๎นทาง

หลักที่บ๎านโคกแห๎ รัฐบาลไทยให๎ความชํวยเหลือในการกํอสร๎างแล๎วเสร็จเมื่อมิถุนายน 

2557 
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9) เส้นทางสะพานข้ามแม่น้ าเหือง ที่ อ.ทําลี่ จ.เลย ไปยังเมืองแกํนท๎าว แขวงไชยบุรี ใช๎

เส๎นทางหมายเลข 4 ไปบรรจบกับเส๎นทางหมายเลข 13 ที่เมืองเชียงเงิน แขวงหลวงพระ

บาง 

10) ถนนเชื่อมท่าเทยีบเรอืบ้านเวินใต้ ไปเชื่อมถนนสายเหนือหมายเลข 13 ของลาว 

11) ถนนสายอุบลราชธานี–จ าปาสัก-ปากเซ ที่ชายแดนเวียดนาม 

 

รูปที่  7.9 โครงการเชื่อมโยงระบบขนสํงชายแดนของไทยเข๎ากับประเทศเพื่อนบ๎าน                              
(ท่ีมา : จุฬา สุขมานพ, 2557) 

 



 

 

 

 

 7-16 

คู่มอืการลงทุนด้านอุตสาหกรรมแร่ : สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

 

รูปที่  7.10 เส๎นทางขนสงํทางบกเชื่อมโยงไทย-ลาว ไทย-เมียนมา  
(ท่ีมา : จุฬา สุขมานพ, 2557) 

 

รูปที่ 7.11 เส๎นทางคมนาคมเชื่อมโยง ไทย-สปป.ลาว 
(ท่ีมา : ศูนย๑ข๎อมูลการคา๎และการลงทุนฯ กรมการค๎าตาํงประเทศ, 2559) 
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รูปที่  7.12 เส๎นทางขนสํงจากไทยผํานแดน สปป.ลาว ไปเวียดนาม 
(ท่ีมา :  กรมการขนสํงทางบก, 2556) 
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การเชื่อมโยงโครงขํายเส๎นทางรถไฟในอนุภูมิภาคลุํมแมํน้ าโขง การด าเนินงานภายใต๎กรอบ

ยุทธศาสตร๑การเชื่อมโยงโครงขํายเส๎นทางรถไฟในอนุภูมิภาคลุํมแมํน้ า โขง ทั้งนี้ยุทธศาสตร๑การ

เชื่อมโยงโครงขํายเส๎นทางรถไฟในอนุภูมิภาคลุํมแมํน้ าโขง ได๎ก าหนดเส๎นทางที่ส าคัญกับ สปป.ลาว คือ 

เส๎นทางกรุงเทพฯ-เวียงจันทน๑-คุนหมิง (ผํานบํอเต๎น-โมฮั่น หรือบํอหาร)-หนานหนิง โดยภาพรวมจะ

เป็นเครือขาํยเส๎นทางรถไฟเชื่อมโยงจากสิงคโปร๑ผํานกรุงเทพฯ ไปยังหนานนิงในประเทศจีนตอนใต๎ จีน

ได๎เข๎ามามีบทบาทส าคัญในการพัฒนาเส๎นทางเชื่อมโยงทางรถไฟจากจีนไปยัง สปป.ลาว โดยจีนได๎เข๎า

มามีสํวนรํวมในการพัฒนาเส๎นทางรถไฟในลาวที่ส าคัญได๎แกํ (1) เส๎นบํอเต็น-หลวงพระบาง-วังเวียง-

เวียงจันทน๑เพื่อใช๎ขนสํงทั้งสินค๎าและผู๎โดยสาร โดยเส๎นทางรถไฟสายนี้จะเชื่อมตํอกับทางรถไฟสาย 

กรุงเทพ-หนองคาย ของไทย (2) เส๎นทําแขก-มูเกีย (ดํานชายแดนลาว-เวียดนาม) ซึ่งเป็นเส๎นทางที่

เชื่อมไปสูํทะเลที่สัน้ที่สุดของลาว 

 

รูปที่  7.13 โครงขาํยเส๎นทางรถไฟอาเซียน 

(ท่ีมา : Jones Lang LaSalle 2013) 

ประเทศไทยมีทําเรอืที่มคีวามส าคัญในการค๎าขายกับ สปป.ลาว เชํน ทําเรือเชียงแสน ตั้งอยูํริม

แมนํ้ าโขงจังหวัดเชียงราย ตรงขา๎มชายแดน สปป.ลาว ส าหรับขนสํงสนิค๎ากับลาว จีน และเมียนมา และ

ทําเรือเชียงของ ตั้งอยูํริมแมนํ้ าโขงจังหวัดเชียงราย ที่มขีนาดเล็กกวําทําเรอืเชยีงแสน 
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รูปที่  7.14 การขนสํงในล าน้ าโขง: การพัฒนาทําเรือพาณิชย๑เชียงแสน  

(ท่ีมา : จุฬา สุขมานพ, 2557) 

การขนสํงสินค๎าตามเส๎นทางแมํน้ าโขงมีต๎นทุนคําขนสํง และการบริหารจัดการด๎านโลจิสติกส๑

ต่ ากวําการขนสํงสินค๎าทางบก และไมํต๎องประสบปัญหาการค๎าผํานแดนประเทศเพื่อนบ๎าน แตํจะมี

ปัญหาการขนสํง คือ ในชํวงฤดูแล๎งอาจไมํสามารถขนสํงได๎ เนื่องจากระดับรํองน้ าตื้นมาก  

7.5  พื้นที่การลงทุนสปป.ลาว............................................................... 

สปป.ลาว ให๎อ านาจเจ๎าแขวงที่ส าคัญ เชํน แขวงสะหวันนะเขต จ าปาสัก  หลวงพระบาง 

สามารถอนุมัติการลงทุนได๎ หากไมํเกิน 5 ล๎านเหรียญสหรัฐ  พื้นที่สํงเสริมการลงทุนของลาว             

แบํงเป็น 3 โซน ประกอบด๎วย  

เขต 1  เป็นพืน้ที่ยากจนและปุาเขา สามารถยกเว๎นภาษีรายได๎ 5 ปี  

เขต 2  เป็นพืน้ที่รองลงมา ได๎แกํ เขตไกรสรพรมวิหาร ได๎ยกเว๎นภาษีไมํเกิน 2 ปี 

เขต 3  อยูํในเขตเศรษฐกิจพิเศษ เขตลงทุนที่ส าคัญ ได๎แกํ 

1) เขตก าแพงนครเวียงจันทน์ เพิ่งเริ่มจัดตั้งเขตนิคมอุตสาหกรรมและอยูํระหวํางการ

พัฒนา พืน้ที่แหงํนี้สามารถเชื่อมโยงกับจุดส าคัญตําง ๆ ทั้งเมืองคุนหมิง ในจีนตอนใต๎ และทําเรือแหลม

ฉบังของไทย ทั้งนี้ สปป.ลาว ใช๎เส๎นทางขนสํงทางบกเป็นหลัก สํวนการสัญจรทางน้ ามีน๎อยมาก 

เนื่องจากแมํน้ าโขงไมํสามารถรองรับเรือขนสํงสินค๎าได๎ตลอดทั้งปี  สํวนความพร๎อมในด๎าน

สาธารณูปโภคนั้นคํอนขา๎งด ีทั้งระบบไฟฟูาที่มแีผนเพิ่มก าลังการผลิตจากโครงการกํอสร๎างเขื่อนหลาย

แหงํระบบโทรคมนาคมครอบคลุมทั่วทั้งพืน้ที่ เป็นเขตที่เหมาะสมแกํการลงทุนด๎านค๎าขาย รวมทั้งธุรกิจ
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ตัวแทนน าเข๎า-สํงออก ธุรกิจร๎านอาหาร ธุรกิจร๎านเสริมสวย สํวนด๎านอุตสาหกรรมจะเป็นด๎าน

อุตสาหกรรมเครื่องนุงํหํม แปรรูปอาหาร เป็นต๎น 

2) แขวงค าม่วน อยูํทางภาคกลางตอนใต๎ พื้นที่นี้สํวนใหญํเป็นเขตปุาไม๎และภูเขา 60% พื้นที่

เป็นปุาอุดมสมบูรณ๑มีโครงการเหมาะในด๎านการทํองเที่ยว 

3) แขวงสะหวันนะเขต พื้นที่สํวนใหญํเป็นที่ราบ มีเนื้อที่ใหญํเป็นอันดับ 1 ของประเทศ เป็น

แหลํงเกษตรที่ส าคัญในการปลูกข๎าวเลี้ยงประชากรลาวทั้งประเทศ และสํงรายได๎คําภาษีให๎กับรัฐบาล

กลางได๎สูงที่สุดในประเทศ จึงเป็นเขตที่มีศักยภาพสูง การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวัน-เซโน               

บนเส๎นทางหลักที่เป็นระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก ติดกับสะพานมิตรภาพไทย-ลาวแหํงที่ 2 

พื้นที่แหํงนี้เชื่อมโยงกับจุดส าคัญ ทั้งเวียงจันทน๑ ทําเรือดานังของเวียดนาม และทําเรือแหลมฉบังของ

ไทย มีเส๎นทางหลักคือถนนหมายเลข 9 และ 13 มีทําอากาศยานนานาชาติสะหวันนะเขตอยูํไมํไกลจาก

เขตเศรษฐกิจพิเศษ สํวนระบบไฟฟูาและน้ าประปายังคงขาดแคลน โดยมีแผนเพิ่มก าลังการผลิตไฟฟูา

และน้ าประปาให๎ครอบคลุมกวําร๎อยละ 80 สํวนระบบสื่อสารครอบคลุมทั่วทั้งพืน้ที่ 

4) แขวงจ าปาสัก อยูํทางภาคใต๎โดยมีเขตสํงเสริมการลงทุนที่ “ภูเพียง” เหมาะในการปลูก

กาแฟ ข๎าว ยางพารา และพืชปลอดสารพิษ นอกจากนี้ยังเป็นแหลํงทํองเที่ยวเชิ งธรรมชาติและ

ประวัติศาสตร๑ ท าให๎เหมาะในด๎านการลงทุนธุรกิจด๎านทํองเที่ยว โรงแรม และรา๎นอาหาร 

นอกจากนี้ยังมีพื้นที่บํอแก๎ว มีการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษหลายแหํงทั้งของนักลงทุนจีนและ

จากการรํวมมือของไทย-เกาหลีที่เข๎ามารับสัมปทานพื้นที่ ส าหรับเมืองห๎วยทรายจะติดกับสะพาน

มิตรภาพไทย-ลาวแหํงที่ 4 และเส๎นทาง R3A เชื่อมโยงระหวํางอ.เชียงของ จ.เชียงราย – ห๎วยทราย – 

คุนหมิง เพื่อกระจายสินค๎าไปยังภูมิภาคตําง ๆ การ

สัญจรทางน้ าจะมีเพียงทําเรือเชียงแสน ในปัจจุบัน

สะพานมิตรภาพไทย-ลาวแหํงที่ 4 ได๎เปิดให๎บริการ

แล๎วท าให๎การขนสํงทางบกสะดวกยิ่งขึ้น สํวนด๎าน

ระบบไฟฟูาและน้ าประปายังคงขาดแคลนอยูํ 

อยํางไรก็ตาม รัฐบาลลาวมีแผนการกระจายไฟฟูา

และน้ าประปาให๎เพียงพอตํอความต๎องการของ

ประชาชนและอุตสาหกรรมในพื้นที่  สํวนการ

คมนาคมสื่อสารนัน้ครอบคลุมทั่วพื้นที่ 

พื้นที่ปากเซ เริ่มจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่ติดกับ จ.อุบลราชธานี สามารถเชื่อมโยงไปยัง

ทําเรือดานัง หรือทําเรือแหลมฉบังได๎โดยใช๎เส๎นทางถนนเป็นหลัก ทั้งนี้  ปากเซก าลังอยูํในชํวงพัฒนา

King’s Romans Casino, Bokeo province 

 (ท่ีมา : www.atimes.com, 2015) 
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เส๎นทางรถบรรทุกและเส๎นทางรถไฟ รวมทั้งสะพานข๎ามแมํน้ าโขงแหํงใหมํที่จะชํวยบรรเทาความแออัด

ลงไปได๎ ส าหรับการสัญจรทางน้ าจะมีเพียงทําเรือแมํน้ าทั่วไปเทํานั้น สํวนความพร๎อมด๎านไฟฟูาและ

น้ าประปายังขาดแคลนในบริเวณชานเมือง สํวนด๎านการคมนาคมสื่อสารนั้นคอํนข๎างครอบคลุม 

ตามกฎหมายของ สปป.ลาว (Lao PDR Decree on Specific Economic Zone) เขตเศรษฐกิจ

พิเศษ คือ พืน้ที่ที่รัฐบาลได๎ก าหนดให๎เป็นพืน้ที่ที่มตี าแหนํงที่ตัง้และสภาพแวดล๎อมที่ให๎การสนับสนุนเชิง

โครงสร๎างและมีอ านาจพิเศษที่อ านวยการประกอบธุรกิจมากกวําพื้นที่อื่นๆของประเทศ โดยมี

โครงสร๎างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ สังคมและการบริหารจัดการที่เพิ่มขีดความสามารถการแขํงขันและ

เป็นแรงจูงใจที่จะดึงดูดนักลงทุนและภาคสํวนอื่นๆเข๎ามาในพื้นที่ เพื่อให๎กิจกรรมทางเศรษฐกิจในเขต

เศรษฐกิจพิเศษมีการพัฒนาเร็วกวําพืน้ที่อื่นๆ 

7.6 ด่านชายแดนไทย-ลาว................................................................... 

1) ด่านศุลกากรหนองคาย–เวียงจันทน์ เป็นดํานหลักทั้งด๎านสินค๎าและการทํองเที่ยว มีทาง

รถไฟขนานไปกับสะพานข๎ามแมํน้ าโขงแหงํที่ 1  

2) ด่านมุกดาหาร มีสะพานข๎ามแมํน้ าโขงแหํงที่ 2 เชื่อมโยงกับแขวงสะหวันนะเขต โดยมี

เส๎นทาง R9 เชื่อมโยงไปยังดํองฮา จังหวัดกวํางตรี ประเทศเวียดนาม และมีถนนไปถึงนคร

ฮานอย และดํานโยวยี้กวําน–นครหนานหนงิ ประเทศจนี  

3) ด่านนครพนม จุดผํานแดนถาวร มีสะพานข๎ามแมํน้ าโขงแหํงที่ 3 เป็นเขตติดตํอกับบ๎านเวิน

ใต๎ เมอืงทําแขก แขวงค ามํวน มีเส๎นทาง R12 เชื่อมโยงไปสูํทําเรือวินห๑ของประเทศเวียดนาม 

ซึ่งจุดนี้ถือเป็นจุดแคบที่สุดของ สปป.ลาว มีระยะทางไมํเกิน 140 กิโลเมตร รวมระยะทาง

จากเมอืงทําแขกไปยังทําเรือวินห๑ไมํเกิน 300 กิโลเมตร 

4) ด่านช่องแม็ก–ปากเซ  

5) ด่านเชียงของ–บ่อแก้ว มีสะพานข๎ามแมํน้ าโขงแหํงที่ 4 โดยมีเส๎นทาง R3EA เชื่อมโยงกับ

ประเทศจนีตอนใต๎ไปถึงเมอืงจิงหงและนครคุนหมงิ  
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รูปที่  7.15 จุดผํานแดนไทย-ลาว  
(ท่ีมา : กรมการขนสํงทางบก, 2556) 

7.7 เขตพัฒนาเศรษฐกจิพเิศษชายแดนของไทย.................................... 

รัฐบาลไทยมีนโยบายพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 2 รูปแบบ ได๎แกํ (อัฐพล จริวัฒน๑จรรยา,2558) 

1) เขตเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบคลัสเตอร์ ส าหรับธุรกิจที่ไมํเหมาะกับชายแดน และธุรกิจที่

เป็นอุตสาหกรรมแหํงอนาคต เชนํ กิจการวิจัยและพัฒนา กิจการที่ใช๎เทคโนโลยีขั้นสูงและใช๎

แรงงานน๎อย เป็นต๎น เพื่อเชื่อมโยงกับผู๎ผลิตต๎นน้ า-กลางน้ า-ปลายน้ า อุตสาหกรรม

สนับสนุน สถาบันการศึกษา สถาบันเฉพาะทาง และเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจท๎องถิ่น 

2) เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน ทีม่ีศักยภาพสามารถเชื่อมโยงการค๎า/การลงทุน/การ

ผลิตกับประเทศในภูมิภาค เน๎นธุรกิจที่ใช๎แรงงานจ านวนมาก ใช๎วัตถุดิบจากท๎องถิ่นบริเวณ

ชายแดนหรอืประเทศเพื่อนบ๎าน และธุรกิจด๎านโลจิสติกส๑ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษบริเวณ

ชายแดนไทยจะสํงเสริมกิจกรรมเศรษฐกิจเชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ๎าน โดยเฉพาะระหวําง

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษทั้งสองประเทศ 
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รัฐบาลมีแผนพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานและดํานศุลกากรเพื่อสนับสนุนเขตพัฒนาเศรษฐกิจ

พิเศษชายแดน จึงใช๎กฎหมายพิเศษเพื่ออนุมัติโครงการนิคมอุตสาหกรรม การสํงเสริมการลงทุน 

โดยเฉพาะเรื่องการให๎สิทธิประโยชน๑การลงทุน การใช๎แรงงานตํางด๎าว ศูนย๑ One stop service ที่มี

ประสิทธิภาพ และ มีคลังสนิค๎าช่ัวคราวซึ่งได๎รับอนุญาตจากดํานศุลกากร  

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษยังท าให๎เกิดการเชื่อมโยงในด๎านวัตถุดิบและหํวงโซํอุปทานทางการ

ผลิต (Supply Chain) ชํวยสร๎างตลาดผู๎บริโภคในพื้นที่ที่เชื่อมตํอระหวํางประเทศไทยกับประเทศเพื่อน

บ๎าน นักธุรกิจที่เข๎าไปลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษยังได๎รับสิทธิประโยชน๑ด๎านภาษีอากร และ

ได๎รับประโยชน๑จากการใช๎แรงงานตํางด๎าวที่จะสามารถเข๎ามาท างานในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

ได๎ 

 

รูปที่  7.16 เขตพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจชายแดนไทย 
(ท่ีมา : อาคม เติมพทิยาไพสิฐ, 2558) 
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รัฐบาลไทยได๎วางนโยบายพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจเชื่อมโยงกับประชาคมอาเซียน เพื่อสํงเสริม

ศักยภาพเมืองประตูการค๎าชายแดนและเมืองเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยก าหนดเขตเศรษฐกิจพิเศษ 10 

จังหวัด 12 พื้นที่  

 

7.8 เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษของไทยที่เชื่อมโยงกับสปป.ลาว……………… 

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษหนองคาย 

เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดหนองคาย ตั้งอยูํบนระเบียงเศรษฐกิจตอนกลาง (Central Economic 

Corridor) มีสะพานมิตรภาพไทย–ลาว และโครงการรถไฟทางคูํ สายหนองคาย-ขอนแกํน- 

นครราชสีมา-แกํงคอย อยูํใกล๎นครหลวงเวียงจันทน๑ ศูนย๑กลางการปกครอง การค๎าการลงทุน                 

ของ สปป.ลาว ที่เชื่อมโยงตอํไปยังคุนหมิง จีนตอนใต๎ เป็นดํานการค๎าชายแดนที่มูลคําการสํงออกสินค๎า

ระหวํางไทยกับ สปป.ลาว สูงสุด เหมาะส าหรับ

พัฒนาเป็นศูนย๑กลางการค๎าสํง-ค๎าปลีก การค๎า

ระหวํางประเทศ ศูนย๑โลจิสติกส๑และคลังสินค๎า 

อุตสาหกรรมแปรรูปการ เกษตร เป็น  Hub 

เชื่อมโยงการคมนาคมขนสํงด๎วยระบบราง (Pan 

Asia Railway Route) มีจุดผํานแดนถาวรที่ดําน

สะพานมิตรภาพไทย-ลาว ตรงข๎ามเมืองหาด

ทรายฟอง นครหลวงเวียงจันทน๑  

 ระยะแรก 6 พื้นที่ (ปี 2557 - 2558) : 1) แมส่อด จ.ตาก 2) จ.มุกดาหาร 3) อรัญประเทศ จ.

สระแก้ว 4) จ.ตราด 5) อ.สะเดา จ.สงขลา 6) จ.หนองคาย 

 ระยะที่สอง 6 พื้นที่ (ปี 2559 เป็นต้นไป) : 1) แมส่าย จ.เชยีงราย 2) เชียงแสน จ.เชียงราย 3) 

เชยีงของ จ.เชียงราย 4) จ.นครพนม 5) จ.กาญจนบุรี 6) จ.นราธิวาส 

 (ท่ีมา : www.esanguide.com, 2557) 
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รูปที่  7.17 เขตพัฒนาพืน้ที่เศรษฐกิจชายแดน จ.หนองคาย 

(ท่ีมา : พิชัย อุทัยเชฏฐ๑, 2558) 

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร 

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดมุกดาหาร ตั้งอยูํบนแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-

ตะวันตก จงึเป็นเมืองหนา๎ดํานที่ส าคัญในการขนสํงสินค๎าไปยังเวียดนามและจีนตอนใต๎ เป็นดํานการค๎า

ชายแดนทีม่ีมูลคําการค๎าระหวํางไทยกับ สปป.ลาว 

เป็นอันดับสอง เหมาะส าหรับท าเป็นศูนย๑กลางโลจิ

สติกส๑การกระจายสินค๎าเกษตร เชื่อมโยงเขต

เศรษฐกิจพิเศษสะหวันนะเขต–เซโน อุตสาหกรรม

การผลิตและแปรรูป การค๎า และโลจิสติกส๑ มี

ระยะทางถนนตํอไปยังเมืองทําดานังของเวียดนาม

ใกล๎ที่สุด  (ท่ีมา : ศูนย๑ข๎อมูลขาํวอาเซียน, 2557) 
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รูปที่  7.18 เขตพัฒนาพืน้ที่เศรษฐกิจชายแดน จ.มุกดาหาร และ จ.นครพนม 
(ท่ีมา : อัฐพล จิรวัฒน๑จรรยา, 2558) 

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม 

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดนครพนม สามารถพัฒนาเป็นแหลํงธุรกิจการค๎าชายแดน 

และพืน้ที่บริการโลจิสติกส๑ เนื่องจากเป็นดํานการค๎าชายแดนที่สามารถเชื่อมโยงไปยังเวียดนามและจีน

ตอนใต๎ และเป็นชํองทางการขนสํงผํานทําเรือหวุงอัน

และทําเรือไฮฟอง ไปยังประเทศแถบเอเซียตะวันออก 

(ญี่ปุุน เกาหลี และไต๎หวัน) โดยมีศักยภาพของพื้นที่อัน

เป็นข๎อได๎เปรียบ คือ ในอนาคตจะมีเส๎นทางรถไฟสาย

บ๎านไผํ-ขอนแกํน-มหาสารคาม-มุกดาหาร-นครพนม 

ซึ่งเป็นการเชื่อมโยงกับเส๎นทางรถไฟสายหลักของ

ประเทศ นับเป็นโอกาสของบริการทางด๎านโลจิสติกส๑ทั้ง

ในประเทศและระหวํางประเทศ 

 

 (ท่ีมา : www.travel.mthai.com, 2556) 
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7.9 เส้นทางขนส่งแร่จาก สปป.ลาว มายังประเทศไทย……………………………. 

แหลงํแรํเปูาหมายส าหรับผูล๎งทุนไทย ประกอบด๎วย 

1) แหล่งแร่ถ่านหิน นอกจากแหลํงหงสาแล๎ว จะ

เป็นแหลํงขนาดเล็ก สํวนใหญํอยูํทางตอนเหนือ

ของประเทศ ในแขวงพงสาลี 

2) แหล่งแร่โลหะ เชํน สังกะสี ทองแดง เหล็ก ใน

แขวงเวียงจันทน๑ หลวงพระบาง และทางทิศ

เหนอืของแขวงเชยีงขวางและหัวพัน 

3) แหล่งแร่ดีบุก พบในแขวงเวียงจันทน๑ เชยีงขวาง หัวพัน ค ามวํน และจ าปาสัก 

4) แหล่งหินอุตสาหกรรมและหินที่เป็นวัสดุก่อสร้าง ตามแนวชายแดนไทย-ลาว  

ช่องทางการขนส่งแร่ 

การขนส่งแร่ถ่านหิน จากทางภาคเหนือของลาวนั้น ในอดีตประเทศไทยเคยใช๎เส๎นทางสาย

บํอเต็น-หลวงน้ าทา-ห๎วยทราย ขนสํงถํานหินจากแหลํงเวียงภูคามาข๎ามแพขนานยนต๑ ในปัจจุบัน

สามารถใช๎สะพานมติรภาพ 4 ข๎ามแมํน้ าโขง (เชยีงของ-หว๎ยทราย) 

การขนส่งแร่โลหะ จากแหลํงแรํที่พบในแขวงเวียงจันทน๑ หลวงพระบาง แขวงเชียงขวางและ

หัวพัน อาจจะใช๎เส๎นทางดังนี้ 

1) เส๎นทางหมายเลข 1 จากแขวงพงสาลี-หลวงน้ าทา-อุดมไซ-หลวงพระบาง มาเชื่อมกับ

เส๎นทางหลวงน้ าทา-ห๎วยทราย มาที่ อ.เชียงของ หรือเชื่อมเส๎นทาง หลวงพระบาง-หงสา-

หว๎ยโก๐น มาที่ จ.นาํน 

2) เส๎นทางหมายเลข 4 จากเมอืงเชียงเงนิ แขวงหลวงพระบาง มายังเมืองแกํนท๎าว แขวงไชยบุรี 

ซึ่งอยูํตรงขา๎ม อ.ทําลี่ จ.เลย ใช๎สะพานขา๎มแมํน้ าเหืองที่เช่ือมทั้งสองฝัง่ไทย-ลาว 

3) เส๎นทางหมายเลข 13 จากหลวงพระบาง-วังเวียง-เวียงจันทน๑ มาข๎ามสะพานมิตรภาพที่

หนองคาย  

 (ท่ีมา : www.prachachat.net, 2556) 
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4) เส๎นทางหมายเลข 7 จากแขวงเชียงขวาง ที่อยูํทางทิศตะวันออกของแขวงเวียงจันทน๑ มา

บรรจบกับเส๎นทางหมายเลข 13 ที่สามแยกศาลาพูคูน 

5) เส๎นทางหมายเลข 6 จากแขวงหัวพันที่อยูํทางทิศตะวันออกของหลวงพระบาง มาเชื่อมตํอ

เส๎นทางหมายเลข 7  

การขนส่งแร่ดีบุก แหลํงแรํดีบุกที่พบในแขวงค ามํวน และแขวงจ าปาสักในภาคใต๎ สามารถ

ใช๎เส๎นทางหมายเลข 12 ที่มาจากดํานบ๎านนาเพาของลาวที่ติดกับชายแดนเวียดนาม มาตัดกับเส๎นทาง

หมายเลข 13 กํอนมาสิ้นสุดที่เมืองทําแขก แขวงค ามํวน แล๎วข๎ามสะพานมิตรภาพที่ดําน จ.นครพนม 

ของไทย และใช๎เส๎นทางหมายเลข 10 จากเมืองปากเซ แขวงจ าปาสัก มาที่สะพานข๎ามแมํน้ าโขงที่ดําน

วังเตํา-ชํองเม็ก จ.อุบลราชธานี 

7.10 บทสรุป-ข้อเสนอแนะ…………………………………………………………………. 

สภาพเส๎นทางและระบบสาธารณูปโภคของถนนที่อยูํในลาวมขี๎อจ ากัด ดังนี้ 

1) การขนสงํสนิค๎าทางถนนในลาวมีขดีความสามารถจ ากัดเนื่องจากขาดการลงทุนขยายระบบ

ทางกายภาพ การคมนาคมขนสํงทางรถยนต๑ในบางเส๎นทางระหวํางเมืองไปยังแขวงตํางๆ 

ของ สปป.ลาว ไมํสะดวก ขนสํงได๎เฉพาะฤดูแล๎ง การปรับปรุงตอ๎งใชเ๎งินลงทุนมาก  

2) เส๎นทางตามแนวระเบียงในชํวงสปป.ลาวมี 2 ชํองจราจร ถนนมีลักษณะคํอนข๎างคดเคี้ยว 

ท าให๎คําขนสํงคํอนขา๎งสูง และการขนสงํสวํนใหญํในเส๎นทางชํวงลาวไปยังชายแดนเวียดนาม

ยังเป็นของผู๎ให๎บริการขนสํงเวียดนาม และเนื่องจากความตกลงวําด๎วยการขนสํงสินค๎าข๎าม

พรมแดน (CBTA) ยังไมํมีผลบังคับใช๎บนเส๎นทางในชํวงของลาว ท าให๎ต๎องเสียคําผํานดํานใน

การขนสงํสนิค๎า ซึ่งถือเป็นการเพิ่มตน๎ทุนสินค๎า 

3) การใชร๎ะบบเส๎นทางจราจรตาํงกัน โดยไทยใช๎รถพวงมาลัยขวา ในขณะที่ลาวใช๎รถพวงมาลัย

ซ๎าย ท าให๎ต๎องเปลี่ยนถํายรถบรรทุกสินค๎า หรือเปลี่ยนหัวลากตู๎คอนเทนเนอร๑ ณ จุด

พรมแดน มปีัญหาปูายจราจร ปูายจราจรยังไมํได๎มาตรฐานและเพียงพอ 

4) การบริการคลังสินค๎ามีจ านวนน๎อย มีขนาดเล็ก ขาดระบบอ านวยความสะดวกในการขน

ถํายสินคา๎ ยังขาดระบบสํงตํอเพื่อกระจายสินค๎าไปยังพืน้ที่อื่น 
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5) มีปัญหาเส๎นทางถนนเชื่อมตํอดํานชายแดน มีการใช๎งานเต็มความสามารถและเสื่อมสภาพ 

ปัญหาการจราจรแออัด ณ บริเวณพื้นที่บริเวณรอบประตูการค๎า ขาดการอ านวยความ

สะดวกด๎านการขนสงํขา๎มแดน การปรับปรุงกฎระเบียบ การแลกเปลี่ยนสิทธิจราจร 

6) สปป.ลาว ยังไมมีเครือขํายระบบการคมนาคมทางรถไฟ ยกเว๎นเส๎นทางหนองคาย-

เวียงจันทน๑ แตรัฐบาล สปป.ลาว มแีผนสรางเสนทางรถไฟ เชื่อมระหวางไทยกับยูนนานของ

จีน คือเส๎นทาง เวียงจันทน๑-หลวงพระบาง-หลวงน้ าทา-บอเต็น-บอหาน-เชียงรุง-คุนหมิง 

ซึ่งในอนาคตจะมีความส าคัญในการเชื่อมตํอกับสายอาเซียนไปยังกรุงเทพฯ และสิงคโปร๑ 

7) การคมนาคมในแมํน้ าโขงสามารถใช๎เรือสินค๎าที่มีระวางบรรทุกไมํมาก และใช๎ขนสินค๎าได๎

เพียง 6 เดือน คือในชํวงน้ ามากระหวํางเดือนกรกฎาคม–ธันวาคม เพราะการเดินเรือใน

แมนํ้ าโขงจะมีปัญหาน้ าขึน้ลงเร็ว และระดับน้ ามีความแตกตํางกันมากในชํวงน้ าหลากกับฤดู

แล๎ง มีเกาะแกํงมาก ในฤดูแล๎งจะใชไ๎ด๎เฉพาะเรือเล็กขนาด 10–20 ตัน 

8) สปป. ลาว ไมํมพีืน้ที่สํวนใดติดทะเล จงึไมํมทีําเรือเดินทะเลส าหรับสํงสินค๎าเข๎าออกเป็นของ

ตนเอง จงึตอ๎งอาศัยการขนสํงผาํนไปยังทําเรือประเทศเพื่อนบ๎าน คือ เวียดนามและไทย 

ข้อเสนอแนะ 

1) การพัฒนาพื้นที่ชายแดนรํวมกันและการตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษรํวมจะเป็นประโยชน๑ตํอการ

เชื่อมโยงฐานการผลิตมากยิ่งขึ้น ควรสนับสนุนการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษรํวมในพื้นที่

ชายแดน เพื่อให๎เกิดการแลกเปลี่ยนทางการค๎า เชํน บริเวณพื้นที่ จ.หนองคาย-เวียงจันทน๑ 

จ.มุกดาหาร จ.นครพนม เป็นต๎น 

2) รัฐบาลไทยควรมีกลยุทธ๑ในการพัฒนาจุดผํานแดนถาวร/ช่ัวคราว/จุดผํอนปรนที่มีศักยภาพ

ทางการค๎าให๎เป็นดํานถาวรที่ได๎มาตรฐานสากล (Standardize CIQ) ดํานชายแดนควรได๎รับ

การจัดสรรพื้นที่ให๎เป็นสัดสํวน แยกชํองทางการจราจรระหวํางรถทํองเที่ยวและรถบรรทุก 

แยกจุดตรวจการผํานแดนของคนและสินค๎าออกจากกัน เพื่อสร๎างชํองทางการค๎าที่ถูก

กฎหมายบริเวณชายแดน สนับสนุนใหม๎ีการท าพิธีการทางศุลกากรแบบครบวงจร พร๎อมทั้ง

ชํวยยกระดับพิธีดํานศุลกากรของประเทศเพื่อนบ๎านให๎มีระบบมากขึ้น รวมทั้งจัดตั้ง 

"หนํวยงานสํงเสริมการคา๎และโลจสิติกส๑" ที่จุดผาํนแดน ท๎าหนา๎ที่รวบรวมองค๑ความรู๎ 
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3) จัดท าคูํมือสํงเสริมการค๎าและระเบียบพิธีการและกระบวนการค๎าการขนสํงที่ดํานชายแดน

กับแตลํะประเทศเพื่อนบ๎าน  

4) ต๎องยกระดับผูป๎ระกอบการไทยใหเ๎ป็นผ๎ูประกอบการขา๎มชาติ จากการเป็นผู๎ผลิตสินค๎าสูํนัก

ธุรกิจ ซึ่งมคีวามรูเ๎รื่องลูกค๎า ตลาด และอื่นๆ มีความเป็นสากลและมืออาชีพ ซึ่งจ าเป็นต๎อง

ปรับทั้งในแงํของทัศนคติ ทักษะ องค๑ความรู๎และความเข๎าใจในกลุํมลูกค๎า รวมถึงสร๎าง

โอกาสในการเข๎าถึงแหลํงเงินทุนสนับสนุนตาํงๆ 

5) ผู๎ประกอบการไทยไมํมีเครือขํายในการขนสํงหลายรูปแบบที่ เชื่อมโยงตํอกันเหมือน

ตํางประเทศ รัฐบาลต๎องออก พ.ร.บ.สํงเสริมการจัดตั้งเครือขํายและการรวมกลุํมของ

ผูป๎ระกอบการ แตเํชื่อมโยงในการให๎บริการ การพัฒนาเครือขาํย จะเป็นปัจจัยส าคัญในการ

เพิ่มศักยภาพในการแขํงขัน 

6) ผูป๎ระกอบการไทยยังขาดความสามารถและความพร๎อมในการออกไปลงทุนในตํางประเทศ 

เพราะถ๎าจะแขํงขันในเชิงรุกจ าเป็นต๎องสร๎างศักยภาพของผู๎ประกอบการไทยไปขยาย

เครือขาํยกิจการลงทุนในตํางประเทศ 

 

 


