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กระทรวง ระบบการพัฒนาข้าราชการ ท้ายเล่มผู้เขียนได้รวบรวมกฎหมาย
สำ�คัญที่ควรรู้ และลักษณะเด่นของระบบราชการที่น่าเรียนรู้ไว้ได้อย่าง
น่าสนใจ
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1.1 ประวัติและข้อมูลประเทศโดยย่อ
ประเทศสปป.ลาว เป็นประเทศในอาเซียนทีม่ วี ฒ
ั นธรรมใกล้เคียงกับ
ไทยมากที่สุด และเป็นประเทศเดียวที่ไม่มีทางออกทะเล เป็นประเทศ
เล็กทีย่ งั มีทรัพยากรอย่างอุดมสมบูรณ์และมีรายละเอียดทีน่ า่ ศึกษาดังนี้
1.1.1 ข้อมูลทั่วไป
ชื่อประเทศอย่างเป็นทางการ   สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
(Lao People’s Democratic
Republic) หรือ สปป.ลาว
เมืองหลวง
เวียงจันทน์  
พื้นที่
236,800 ตารางกิโลเมตร
เขตแดน
ทิศเหนือติดกับสาธารณรัฐประชาชนจีน
ทิศใต้ติดกับราชอาณาจักรกัมพูชา 
ทิศตะวันตกติดกับประเทศไทย
ทิศตะวันออกติดกับสาธารณรัฐสังคม
นิยมเวียดนาม
ประชากร
6.85 ล้านคน (2557) [26]
วันชาติ
2 ธันวาคม
ภาษาราชการ
ลาว
ระบอบการปกครอง
สังคมนิยมคอมมิวนิสต์
10

ธงชาติ

ตราแผ่นดิน

มีลักษณะเป็นแถบแนวนอนสีแดง    
น�้ำเงินเข้ม และแดง มีรูปพระจันทร์
สีขาวอยู่ตรงกลางแถบสีน�้ำเงิน
ได้มีการเริ่มใช้ธงชาตินี้ ตั้งแต่วันที่ 2
ธันวาคม 2518 โดยมีความหมายตามสี
คือ สีแดง หมายถึง สีของเลือด แห่งการ
เสียสละ การพลีชีพเพื่อชาติ สีน�้ำเงิน
หมายถึง ความอุดมสมบูรณ์และความ
เจริญสีขาว หมายถึง ดวงจันทร์
ซึง่ เปรียบเสมือนน�ำ้ ใจของชาวสปป.ลาว
ที่มีความบริสุทธิ์ผุดผ่อง
มีลักษณะเป็นรูปวงกลม โดยส่วนล่าง
ของตราแผ่นดินเป็นรูปเฟืองจักรกล
และแถบผ้าสีแดงคาด ภายในตราเขียน
อักษร “สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว” โดยมีปีกทั้งสองข้าง
ประดับด้วย รวงข้าวที่ ผูกผ้าแถบสีแดง
และเขียนอักษร “สันติภาพ เอกราช
ประชาธิปไตย เอกภาพ วัฒนาถาวร”
ส่วนตรงกลาง ระหว่างรวงข้าวทั้งสอง
เป็นรูปพระธาตุหลวง ถนน ท้องนา ข้าว
ป่าไม้ และเขื่อนผลิตกระแสไฟฟ้า
ระบบบริหารราชการของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
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ดอกไม้ประจ�ำชาติ

“ดอกจ�ำปาลาว” คือ ดอกลั่นทม หรือ
ดอกลีลาวดีทชี่ าวไทยเรียกขาน ส�ำหรับ
ชาวสปป.ลาวดอกจ�ำปา จะแสดงถึง
ความจริงใจและความสุขในชีวิต มักถูก
ใช้ตกแต่งในพิธสี �ำคัญต่างๆ หรือท�ำเป็น
พวงมาลัยส�ำหรับต้อนรับแขก
เข้าเป็นสมาชิกอาเซียน
23 กรกฎาคม 2540 เข้าเป็นสมาชิก
อาเซียนในล�ำดับที่ 9
เงินตรา
กีบ (Kip) เป็นสกุลเงินประจ�ำชาติของ
สปป.ลาว ยังไม่มีเหรียญกษาปณ์ มีแต่
ธนบัตร ซึ่งมีมูลค่าดังนี้ 1 5 10 20 50
100 500 1,000 2,000 5,000 10,000
20,000 และ 50,000 กีบ
อัตราแลกเปลี่ยน      
1 บาท ต่อ 276 กีบ[2]
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 19.16 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ[2]
(GDP)
รายได้ประชาชาติต่อหัว
3,000 ดอลลาร์สหรัฐ[2]
(GDP per Capita)

1.1.2 ลักษณะทางภูมิศาสตร์
ภูมิประเทศ
สปป.ลาว เป็นประเทศเดียวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทไี่ ม่มที างออก
ทะเล (Landlocked) โดยมีดา้ นทิศเหนือติดกับสาธารณรัฐประชาชนจีน
แนวเขตแดนยาว 505 กม. ทิ ศ ใต้ ติ ด กั บ ราชอาณาจั ก รกั ม พู ช า 
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ภาพที่ 1 ภาพแสดงที่อยู่สปป. ลาว
ที่มา: กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ส�ำนักอาเซียน, 2555:1

แนวเขตแดนยาว 435 กม. ทิศตะวันออกติดกับสาธารณรัฐสังคมนิยม
เวี ย ดนาม แนวเขตแดนยาว 2,069 กม. และทิ ศ ตะวั น ตกติ ด กั บ
ประเทศไทย แนวเขตแดนยาว 1,810 กม. และสาธารณรัฐแห่งสหภาพ
พม่า  แนวเขตแดนยาว 236 กม. โดยมีพื้นที่ 236,800 ตร.กม. หรือ
ประมาณครึ่งหนึ่งของประเทศไทย ทั้งนี้ สปป.ลาว มีพื้นที่ส่วนใหญ่ร้อย
ละ 90 เป็นเขาและที่ราบสูง โดยมีพื้นที่เพาะปลูกเพียง 50,000 ตร.กม.
หรือร้อยละ 21.11 ของพื้นที่ทั้งหมด
ระบบบริหารราชการของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
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ภูมิอากาศ
ประเทศสปป.ลาวอยูใ่ นภูมอิ ากาศเขตร้อน มีลมมรสุมแต่ไม่มลี มพายุ
ส�ำหรับเขตภูเขาภาคเหนือและเขตเทือกเขาอากาศมีลักษณะกึ่งร้อน
กึ่งหนาว อุณหภูมิสะสมเฉลี่ยประจ�ำปีประมาณ 15-30 องศาเซลเซียส
โดยความแตกต่างของอุณหภูมิระหว่างกลางวันกับกลางคืนประมาณ
10 องศาเซลเซียส จ�ำนวนชัว่ โมงทีม่ แี สงแดดต่อปีประมาณ 2,300-2,400
ชั่วโมง (ประมาณ 6.3-6.5 ชั่วโมงต่อวัน) ความชื้นสัมพัทธ์ของอากาศ
ประมาณร้อยละ 70-85 ปริมาณน�้ำฝนในช่วงฤดูฝน (ตั้งแต่เดือน
พฤษภาคมถึงตุลาคม) ร้อยละ 75-90 ส่วนช่วงฤดูแล้ง (ตั้งแต่เดือน
พฤศจิกายนถึงเมษายน) มีปริมาณน�ำ้ ฝนเพียงร้อยละ 10-25 และปริมาณ
น�้ำฝนเฉลี่ยต่อปีของแต่ละเขตก็แตกต่างกันอย่างมาก เช่น เขตเทือกเขา
บริเวณทางใต้ได้รับน�้ำฝนเฉลี่ยปีละ 300 เซนติเมตร ขณะที่บริเวณแขวง
เชียงขวาง แขวงหลวงพระบาง และแขวงไชยบุรี ได้รบั เพียงแค่ 100-150
เซนติเมตร ส่วนแขวงเวียงจันทน์และแขวงสุวรรณเขต ได้รับ 150-200
เซนติเมตร เช่นเดียวกับแขวงพงสาลี แขวงหลวงน�ำ้ ทา และแขวงบ่อแก้ว

1.1.3 ประวัติศาสตร์
ในดิ น แดนของของประเทศสปป.ลาวเป็ น ดิ น แดนที่ มี ป ระวั ติ
อันยาวนาน มีหลักฐานที่แสดงว่ามีคนอยู่มาแล้ว 2,000-3,000 ปี อย่าง
การค้นพบแหล่งโบราณคดีหนิ โต๊ะและหินตัง้ รวมถึงหลุมฝังศพสมัยก่อน
ประวัติศาสตร์ที่บ้านหินตั้ง เมืองหัวเมือง (เมืองเป๊น) แขวงหัวพัน[5] หรือ
การค้นพบทุง่ ไหหิน เมืองแปก (โพนสะหวัน) แขวงเชียงขวางทีม่ อี ายุชว่ ง
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ภาพที่ 2 ทุ่งไหหิน แขวงเชียงขวาง

2,500-3,000 ปี [5] กลุ ่ ม ชนเหล่ า นี้ ต ่ า งมี วิ วั ฒ นาการซึ่ ง เป็ น เรื่ อ งที่
นั ก มานุ ษ ยวิ ท ยาน�ำมาศึ ก ษาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง แต่ ก ารศึ ก ษาด้ า น
ประวัติศาสตร์ จากพงศาวดารลาวได้มีการบันทึกไว้ดังนี้
อาณาจักรล้านช้าง
จากพงศาวดารล้านช้างกล่าวว่า  นับแต่ขุนบรมราชาธิราชได้ทรงแผ่
ขยายอาณาจักรออกไป โดยทรงส่งโอรสทั้งเจ็ดพระองค์ไปปกครอง
เมืองต่างๆ ซึ่งเชื่อว่าอยู่ในภูมิภาคอินโดจีนปัจจุบัน ดังนี้
1. ขุนลอ ปกครองเมืองเซ่าหรือเมืองชวา (อ่านว่า  “เมืองซัว”) ซึ่ง
ต่อมาเรียกว่า “หลวงพระบาง”
2. ท้าวผาล้าน ปกครองเมืองหอแต (ต้าหอหรือสิบสองปันนา)
3. ท้าวจุลง ปกครองเมืองโกดแท้แผนปม (ปัจจุบันคือเวียดนาม)
4. ท้าวค�ำผง ปกครองเมืองเชียงใหม่
5. ท้าวอิน ปกครองเมืองลานเพียศรีอยุธยา (ละโว้)
6. ท้าวกม ปกครองเมืองมอน (อินทรปัต หรือหงสาวดี)
ระบบบริหารราชการของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
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7. ท้าวเจือง ปกครองเมืองพวน (เชียงขวาง-เชื่อกันว่าคือท้าวเจือง
ที่ปรากฎในวรรณกรรณเรื่อง “ท้าวฮุ่ง ท้าวเจือง”)
ขุนลอผู้ทรงสร้างเมืองชวานี้ ถือกันว่าทรงเป็นปฐมกษัตริย์ของชาว
สปป.ลาว ทั้งปวง ในปี พ.ศ. 1300 โดยประมาณ พระองค์ได้ทรงตั้งให้
เมืองชวาเป็นราชธานีของอาณาจักรล้านช้าง พระราชทานนามราชธานี
แห่งนีใ้ หม่วา 
่ “เมืองเชียงทอง” พระองค์ได้ทรงขับไล่ชนชาติขอม ซึง่ เป็น
ผู้มีอ�ำนาจอยู่เดิมในบริเวณดังกล่าวส�ำเร็จ ท�ำให้อาณาจักรล้านช้าง
มีความมั่นคงต่อมายาวนาน และมีกษัตริย์ปกครองสืบต่อมาอีกหลาย
ชั่วคน
ในปลายพุ ท ธศตวรรษที่ 19 อาณาจั ก รล้ า นช้ า งก็ ไ ด้ มี ก ษั ต ริ ย ์
องค์ส�ำคัญ ซึ่งชาวสปป.ลาว ยกย่องพระองค์ในฐานะ “พระบิดาของ
ชาติสปป.ลาว” ได้แก่ พระเจ้าฟ้างุ้ม (พ.ศ. 1896-1916) พระนามเต็ม
คือ “พระเจ้าฟ้างุ้มแหล่งหล้าธรณี” เนื่องจากพระองค์มีบทบาทในการ
รวบรวมแผ่นดินสปป.ลาวให้เป็นปึกแผ่น ทั้งยังทรงวางรากฐานของ
พระพุทธศาสนาในสปป.ลาว และทรงยกย่องให้เป็นศาสนาหลักของ
อาณาจักร
พระเจ้าฟ้างุ้มทรงเป็นพระราชโอรสของท้าวผีฟ้า  และเป็นพระราช
นัดดาของพระยาสุวรรณค�ำผง โดยในรัชสมัยของพระยาค�ำผง ท้าวผีฟ้า 
ซึง่ เป็นพระบิดาของพระเจ้าฟ้างุม้ ได้ถกู เนรเทศ จึงเสด็จหนีไปพึง่ พระบรม
โพธิสมภารของกษัตริย์เขมร ในเวลาต่อมาเมื่อสิ้นรัชสมัยของพระยาค�ำผง อันเป็นช่วงเวลาทีอ่ าณาจักรเขมรเริม่ เสือ่ มอ�ำนาจ ในขณะเดียวกัน
ที่ อ าณาจั ก รสุ โขทั ย เข้ ม แข็ ง ขึ้ น ฝ่ า ยเขมรจึ ง ต้ อ งการคานอ�ำนาจ
ของสุโขทัย จึงได้สนับสนุนให้พระยาฟ้างุ้ม ซึ่งเสด็จติดตามพระราชบิดา
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ไปประทับที่อาณาจักรเขมรนั้น น�ำก�ำลังเข้าแย่งชิงอ�ำนาจจากพระยา
ฟ้าค�ำเฮียว ซึ่งเป็นพระปิตุลา (อา) ผู้ขึ้นครองราชย์สืบต่อจากพระยาค�ำผง พระยาฟ้างุ้มสามารถเอาชนะพระยาฟ้าค�ำเฮียวได้ จึงเสด็จขึ้นครอง
ราชย์และสถาปนาอาณาจักรล้านช้างขึ้นอย่างเป็นทางการ
ในรัชสมัยของพระยาฟ้างุม้ แม้พระองค์จะได้สร้างความเป็นปึกแผ่น
มัน่ คงให้กบั อาณาจักรล้านช้าง แต่ตอ่ มาในปี พ.ศ. 1899 ได้สละราชสมบัติ
ทั้ ง ยั ง ได้ เชิ ญ พระยาอุ ่ น เฮื อ นผู ้ เ ป็ น พระราชโอรสขึ้ น ครองราชย์
สืบต่อจากพระราชบิดา ส่วนพระยาฟ้างุม้ ได้เสด็จมาประทับอยู่ ณ เมืองน่าน
กระทั่งสิ้นพระชนม์ในปี พ.ศ. 1916 [4]

ภาพที่ 3 พระบรมราชานุสาวรีย์พระเจ้าไชยเชษฐาธิราช
ที่มา: www.tourismlaos.org

อาณาจักรล้านช้างมีกษัตริย์ปกครองสืบต่อกันมาหลายพระองค์
โดยสมัยที่ส�ำคัญ 2 สมัย คือ
• สมัยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช นับได้ว่าเป็นสมัยหนึ่งของประวัติ
ศาสตร์สปป.ลาวที่มีความรุ่งเรืองมากท่ามกลางวิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้น
ระบบบริหารราชการของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
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รอบด้าน ชาวสปป.ลาวล้วนนับถือพระองค์ว่าทรงเป็นมหาราช และทรง
เป็นวีรกษัตริย์ที่ส�ำคัญในประวัติศาสตร์สปป.ลาว พระองค์ได้ทรง
ประกอบพระราชกรณียกิจต่างๆ ที่ส�ำคัญไว้หลายประการ โดยเฉพาะ
ด้านพระพุทธศาสนา ซึ่งได้รับการท�ำนุบ�ำรุงอย่างกว้างขวาง โปรดให้มี
การสร้างและบูรณะปูชนียสถานในพระพุทธศาสนาหลายแห่ง เช่น ทรง
สร้างหอพระแก้วเพือ่ ประดิษฐานพระแก้วมรกต ซึง่ ได้ทรงอัญเชิญมาจาก
อาณาจักรล้านนา และทรงสร้างพระเจดีย์โลกจุฬามณี (พระธาตุหลวง)
ที่นครเวียงจันทน์ ทรงสถาปนาพระธาตุศรีสองรักร่วมกับอาณาจักร
อยุ ธ ยาที่ เ มื อ งด่ า นซ้ า ย ทรงปฏิ สั ง ขรณ์ พ ระธาตุ พ นมที่ เ มื อ งนคร
(นครพนม) เป็นต้น โดยในระยะเวลานีเ้ องทีอ่ าณาจักรหงสาวดีในรัชสมัย
พระเจ้าบุเรงนองมีก�ำลังเข้มแข็งและทรงอิทธิพลอย่างมาก และมีความ
พยายามจะขยายอาณาจักรมาทางทิศตะวันออก พระองค์จึงโปรดให้มี
การย้ายราชธานีจากหลวงพระบางมาอยูท่ นี่ ครเวียงจันทน์ เพือ่ หลีกเลีย่ ง
อ�ำนาจของหงสาวดีในปี พ.ศ. 2103 และพระราชทานนามราชธานี
แห่งใหม่นี้ว่า  “พระนครจันทบุรีศรีสัตนาคนหุตอุตตมราชธานี” ทั้งยัง
ทรงสร้างสัมพันธไมตรีกับสมเด็จพระมหาจักรพรรดิแห่งกรุงศรีอยุธยา 
เพื่อเป็นก�ำลังในการต่อต้านพม่าซึ่งถือเป็นศัตรูร่วมกัน ต่อมาในปี พ.ศ.
2107 ทัพพม่าได้ติดตามจับกุมขุนนางล้านนาเชียงใหม่มาถึงเวียงจันทน์
และสามารถตีกรุงเวียงจันทน์ได้ในขณะที่พระเจ้าไชยเชษฐาธิราชมิได้
ประทับอยู่ในพระนคร พร้อมทั้งกวาดต้อนชาวเมืองและเชื้อพระวงศ์ชั้นสูง
กลับไปยังพม่าเป็นจ�ำนวนมาก รวมถึงเจ้ามหาอุปราชศรีวรวงษา
พระราชอนุชาของพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช แล้วจึงถอยทัพกลับไป
พระองค์ทรงคุมแค้นฝ่ายหงสาวดีอยูม่ าก เมือ่ ฝ่ายอยุธยาขอความช่วยเหลือ
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ให้ชว่ ยรบกับพม่าในช่วงปี พ.ศ. 2110-2112 พระองค์จงึ ทรงจัดตัง้ กองทัพ
ไปช่วยเหลืออยุธยาแต่ไม่ส�ำเร็จ เนือ่ งจากถูกฝ่ายพม่าและพระมหาธรรม
ราชาเมืองพิษณุโลกซ้อนกลจนแตกพ่าย หลังอาณาจักรหงสาวดีพิชิต
กรุงศรีอยุธยาได้แล้ว พระเจ้าบุเรงนองจึงทรงส่งกองทัพมาปราบปราม
ล้านช้างแต่ไม่ส�ำเร็จ เนื่องจากพระเจ้าไชยเชษฐาได้ทรงน�ำกองทัพ
และชาวเมืองหลบภัยในป่า  และคอยลอบโจมตีกองทัพพม่าอยูเ่ นืองๆ
จนกองทัพพม่าต้องถอนก�ำลังกลับไป ลุถึงปี พ.ศ. 2114 พระเจ้าไชยเชษฐาธิราชได้เสด็จออกปราบกบฏ ณ เมืองรามรักโองการ (เชือ่ กันว่าอยู่
ในพื้นที่แขวงอัตตะปือในปัจจุบัน) แล้วสูญหายไปในศึกครั้งนั้น
• พระเจ้าสุริยวงศาธรรมิกราช (พ.ศ. 2181-2238) เป็นยุค
แห่งความเจริญรุ่งเรืองอีกยุคหนึ่ง เนื่องด้วยพระองค์มีวิธีการปกครอง
บ้านเมืองหลักแหลมและเป็นธรรม ท�ำให้ล้านช้างมีความมั่นคงและสงบ
ร่มเย็นกว่าครึง่ ศตวรรษ ทัง้ ความเจริญรุง่ เรืองทางสถาปัตยกรรม อักษรศาสตร์ ศิลปะแขนงต่างๆ ตลอดจนการค้าขายกับต่างชาติ พระองค์ทรง
เป็นผู้ที่มีความยุติธรรม จากกรณีที่พระราชโอรสของพระองค์ได้กระท�ำ
ความผิดลักลอบเป็นชู้กับภริยาของขุนนางผู้หนึ่ง พระองค์ก็ลงโทษตาม
อาญาถึงขัน้ ประหารชีวติ โดยมิได้ใส่ใจว่าเป็นพระโอรส ด้วยเหตุนพี้ ระองค์
จึงอยู่ในสภาพที่ไร้รัชทายาท และเมื่อพระองค์สวรรคตโดยไร้รัชทายาท
ประชาชนจึงได้อัญเชิญพระยาเมืองจัน ซึ่งเป็นขุนนางผู้ใหญ่ให้ขึ้นเป็น
กษัตริย์ แต่ก็ครองราชย์อยู่ได้เพียงหกปี เจ้านันทราชแห่งเมืองน่าน
ก็ยกทัพเข้ามาชิงเมืองเวียงจันทน์ไว้ได้ เจ้านันทราชจึงได้ขึ้นครองราชย์
เป็นกษัตริย์แห่งอาณาจักรล้านช้างใน พ.ศ. 2238 เมื่อสิ้นรัชสมัยของ
พระเจ้าสุรยิ วงศาธรรมิกราช ราชอาณาจักรล้านช้างเกิดภาวะระสำ�่ ระสาย
ระบบบริหารราชการของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
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อย่างหนัก จากการแก่งแย่งอ�ำนาจของบรรดาเชื้อพระวงศ์ จนท�ำให้
ราชอาณาจักรแตกแยกออกเป็น 3 ราชอาณาจักรเอกราช ได้แก่
1) อาณาจักรล้านช้างเวียงจันทน์
อาณาจักรนีค้ อื อาณาจักรทีส่ บื ทอดจากอาณาจักรล้านช้างศรีสตั นาคนหุตเดิม มีอาณาเขตปกครองดินแดนสปป.ลาว ภาคกลางในปัจจุบัน
มีพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชที่ 2 เป็นปฐมกษัตริย์ พระไชยเชษฐาองค์นี้
ทรงเป็นเชื้อพระวงศ์ที่ล้ีภัยการเมืองไปอยู่ที่จักรวรรดิเวียดนาม ซึ่งมี
ราชธานีในขณะนัน้ อยูท่ เี่ มืองเว้ คนทัง้ หลายจึงขนานพระนามอีกอย่างว่า 
“พระไชยองค์เว้หรือพระไชยองค์เวียด” พระองค์ได้น�ำก�ำลังจากเวียดนาม
เข้ายึดนครเวียงจันทน์และจับเจ้านันทราชส�ำเร็จโทษ แล้วราชาภิเษก
พระองค์เองขึ้นเป็นกษัตริย์ในปี พ.ศ. 2241 จากนั้นจึงทรงตั้งท้าวลอง
เป็ น เจ้ า อุ ป ราชครองเมื อ งหลวงพระบาง แต่ ไ ม่ ไ ด้ รั บ การยอมรั บ
จากชาวสปป.ลาว ทั้งมวล เพราะพระองค์มีความใกล้ชิดกับจักรวรรดิ
เวียดนาม
ในปี พ.ศ. 2250 เจ้ากิ่งกิสราชกับเจ้าองค์ค�ำ  พระราชนัดดาของ
พระเจ้าสุริยวงศาธรรมิกราชที่หนีไปประทับยังเมืองหงสา (อยู่ในแขวง
ไซยะบูลใี นปัจจุบนั ) ได้ยกทัพเข้ามาชิงเมืองหลวงพระบาง จับเจ้าอุปราช
ท้าวลองส�ำเร็จโทษ และเตรียมจะยกทัพเข้าตีกรุงเวียงจันทน์ พระไชย
องค์เว้จึงมีพระราชสาส์นไปยังสมเด็จพระเพทราชาแห่งกรุงศรีอยุธยา
เพื่อขอความช่วยเหลือ ฝ่ายกรุงศรีอยุธยาจึงไกล่เกลี่ยทั้งสองฝ่ายให้ยุติ
การรบและแบ่ ง ปั น เขตแดนต่ อ กั น ท�ำให้ ห ลวงพระบางกลายเป็ น
อาณาจักรเอกราชไม่ขึ้นกับเวียงจันทน์มานับแต่นั้น ในยุคนี้จึงนับได้ว่า
เป็นยุคที่สปป.ลาวแตกแยกเป็น 2 อาณาจักร คือ อาณาจักรล้านช้าง
20

ภาพที่ 4 วิหารหลวง เมืองหลวงพระบาง

เวียงจันทน์และอาณาจักรล้านช้างหลวงพระบาง ซึ่งเวียงจันทน์เองก็ไม่
ไว้ใจและหาทางท�ำลายฝ่ายหลวงพระบางอยู่ตลอดเวลา
2) อาณาจักรล้านช้างหลวงพระบาง
อาณาจั ก รล้ า นช้ า งหลวงพระบางถื อ ก�ำเนิ ด จากความแตกแยก
ระหว่างเวียงจันทน์และหลวงพระบางในปี พ.ศ. 2250 ดังได้กล่าวมาแล้ว
มีอาณาเขตในการปกครองดินแดนสปป.ลาว ภาคเหนือในปัจจุบนั โดยมี
พระเจ้ากิ่งกิสราชเป็นปฐมกษัตริย์ (พ.ศ. 2249-2256)
3) อาณาจักรล้านช้างจ�ำปาศักดิ์
อาณาจักรล้านช้างจ�ำปาศักดิม์ กี �ำเนิดมาจากการอพยพลีภ้ ยั การเมือง
ของเจ้านางสุมงั คละและประชาชนส่วนหนึง่ ภายใต้การน�ำของเจ้าราชครู
หลวงโพนสะเม็ก พระเถระผูใ้ หญ่ในรัชสมัยพระเจ้าสุรยิ วงศาธรรมิกราช
มูลเหตุมาจากพระยาเมืองจันผู้เป็นเสนาบดีได้ชิงราชสมบัติขึ้นครอง
อาณาจักรหลังพระเจ้าสุรยิ วงศาธรรมิกราชเสด็จสวรรคต และคิดจะเอา
ระบบบริหารราชการของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
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เจ้านางสุมงั คละพระราชนัดดาของพระเจ้าสุรยิ วงศาธรรมิกราช (ซึง่ ทรง
เป็นหม้ายและก�ำลังทรงครรภ์) เป็นมเหสี แต่นางไม่ยอม จึงหนีไปขอ
ความช่วยเหลือจากเจ้าราชครูหลวงโพนสะเม็ก เจ้าราชครูหลวงโพนสะเม็กจึงพาญาติโยมของตนประมาณ 3,000 คน และเจ้านางสุมังคละ
หนีออกจากเวียงจันทน์ทางใต้ไปซ่อนตัวอยูท่ บี่ า้ นงิว้ พันล�ำโสมสนุก
ณ ที่นั้นเจ้านางสุมังคละได้ประสูติพระโอรสนามว่า “เจ้าหน่อกษัตริย์”
      ต่อมานางแพงเจ้าเมืองจ�ำปาสักชาวพื้นเมืองได้อาราธนาเจ้าราชครู
หลวงโพนสะเม็กมาปกครองบ้านเมือง เจ้าราชครูหลวงฯ ปกครอง
บ้านเมืองได้ระยะหนึ่งก็เกิดปัญหาการปกครองบางประการ ซึ่งเอาหลัก
ทางธรรมมาตัดสินและยุติปัญหาไม่ได้ ท่านจึงให้คนไปเชิญเจ้าหน่อ
กษัตริย์ ซึ่งเจริญพระชนม์มากพอที่จะปกครองบ้านเมืองได้แล้ว มาท�ำ
พิธีราชาภิเษกเป็นกษัตริย์ปกครองนครจ�ำปาสักในปี พ.ศ. 2257 ทรง
พระนามว่า พระเจ้าสร้อยศรีสมุทรพุทธางกูร อาณาจักรล้านช้างแห่งที่ 3
คือ อาณาจักรล้านช้างจ�ำปาสัก จึงถือก�ำเนิดขึ้นในปีนี้ พระองค์ได้
ประกาศอาณาเขตแยกออกจากเวียงจันทน์ ปกครองดินแดนสปป.ลาว
ภาคใต้ตั้งแต่เขตเมืองนครพนม เมืองค�ำม่วน ลงไปจนถึงเมืองเชียงแตง
เมืองมโนไพรต่อแดนเขมร ส่วนด้านตะวันตกอาณาเขตไปไกลจนถึงเมือง
ท่งหรือเมืองสุวรรณภูมิ เชื้อสายของกษัตริย์แห่งอาณาจักรนี้ได้ปกครอง
จ�ำปาสักต่อมาทั้งในฐานะกษัตริย์ เจ้าผู้ครองนคร และผู้ว่าราชการเมือง
จนกระทั่งแผ่นดินสปป.ลาว รวมกันเป็นหนึ่งในปี พ.ศ. 2489 แต่ยังคงมี
บทบาททางการเมืองในสปป.ลาว ยุคพระราชอาณาจักรมาตลอด จนถึง
การเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี พ.ศ. 2518 [4]
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การสูญเสียเอกราชแก่สยาม
เมื่ออาณาจักรล้านช้างแตกเป็น 3 อาณาจักรเอกราช โดยในแต่ละ
อาณาจักรต่างตัง้ ตนเป็นอิสระไม่ขนึ้ ต่อกัน และยังไม่ไว้ใจซึง่ กันและกัน
โดยเฉพาะหลวงพระบางและเวียงจันทน์แล้ว ทั้งสองอาณาจักรนี้ล้วน
ถือว่าอีกฝ่ายเป็นศัตรูเลยทีเดียว ต่างก็จ้องหาทางท�ำลายล้างต่อกันด้วย
การอาศัยก�ำลังทหารพม่าที่มีอ�ำนาจในล้านนาอยู่เนืองๆ
มูลเหตุที่อาณาจักรล้านช้างทั้งสามเสียเอกราชให้แก่สยามมาจาก
ความขัดแย้งภายในของอาณาจักรล้านช้าง ระหว่างพระเจ้าศิริบุญสาร
กษัตริยเ์ วียงจันทน์กบั เจ้าพระวอและเจ้าพระตา สองขุนนางผูใ้ หญ่ทงั้ สอง
นีเ้ ป็นพีน่ อ้ งกัน มีเชือ้ สายเจ้าปางค�ำเมืองเชียงรุง้ ซึง่ ได้รบั ความช่วยเหลือ
จากกษัตริยเ์ วียงจันทน์ให้ตงั้ ถิน่ ฐานทีเ่ มืองหนองบัวลุม่ ภู ซึง่ เป็นเมืองหน้า
ด่าน ทั้งสองเคยช่วยเหลือพระเจ้าศิริบุญสารให้ได้เสวยราชสมบัติ
ในเวียงจันทน์มาก่อน ต่อมาในปี พ.ศ. 2313 พระเจ้าศิรบิ ญุ สารทรงขอตัว
ลูกสาวของขุนนางทัง้ สอง ท�ำนองจะเอาไว้เป็นตัวประกัน เจ้าพระวอและ
เจ้าพระตาไม่พอใจพระเจ้าศิริบุญสารมาก จึงกลับมาตั้งมั่นเตรียมสู้รบ
อยู่ที่เมืองหนองบัวลุ่มภู มีการสู้รบกันหลายครั้ง ในที่สุดเจ้าพระตา
สิ้นพระชนม์ในสนามรบ เจ้าพระวอจึงน�ำไพร่พลและเชื้อสายที่รอดตาย
หนีไปพึ่งพระเจ้าองค์หลวงไชยกุมารแห่งอาณาจักรล้านช้างจ�ำปาสัก
โดยไปตัง้ มัน่ อยูท่ บี่ า้ นเวียงดอนกอง ซึง่ อยูใ่ นเขตพืน้ ทีจ่ งั หวัดอุบลราชธานี
ของไทยในปัจจุบัน
ต่อมาในปี พ.ศ. 2319 เจ้าพระวอเกิดความขัดแย้งกับพระเจ้าองค์
หลวงไชยกุมารจากเรื่องการสร้างก�ำแพงเมืองกับการสร้างหอค�ำ  (เรือน
หลวง) จึงได้พาไพร่พลมาตัง้ มัน่ ทีบ่ า้ นดอนมดแดง และท�ำหนังสือขอเป็น
ขอบขัณฑสีมาของกรุงสยามในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ซึง่
ระบบบริหารราชการของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
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พระองค์ก็ได้รับไว้ ฝ่ายเวียงจันทน์เห็นว่าถ้าส่งก�ำลังไปปราบเจ้าพระวอ
แล้ว ฝ่ายจ�ำปาสักจะไม่ให้ความช่วยเหลือเจ้าพระวอแน่นอน จึงทรงส่ง
กองทัพมาจับเจ้าพระวอฆ่าที่บ้านดอนมดแดงเสีย ท้าวค�ำผง ท้าว
ทิดพรหม และท้าวก�่ำ  บุตรหลานของเจ้าพระวอและเจ้าพระตาซึ่งตีฝ่า
วงล้อมออกมาได้ จึงแจ้งเรื่องกราบทูลไปยังกรุงธนบุรีผ่านทางเมือง
นครราชสีมา
สมเด็จพระเจ้าตากสินทรงพิโรธมากที่ฝ่ายเวียงจันทน์ส่งกองทัพมา
ฆ่าผู้ที่อยู่ในขอบขัณฑสีมาของพระองค์ กอปรกับพระองค์เองก็ไม่ทรง
ไว้ใจฝ่ายเวียงจันทน์ที่มีท่าทีฝักใฝ่อาณาจักรพม่า  ซึ่งยังคงคุกคาม
ฝ่ายสยามอยู่เนืองๆ ในปี พ.ศ. 2321 พระองค์จึงทรงส่งกองทัพภายใต้
การน�ำของสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริยศ์ กึ และเจ้าพระยาสุรสีหข์ นึ้ ไปตี
อาณาจักรล้านช้างเวียงจันทน์ โดยไล่ตีมาทางใต้ผ่านอาณาจักรล้านช้าง
จ�ำปาสักก่อน  ฝ่ายจ�ำปาสักเห็นว่าจะสูก้ องทัพไทยไม่ได้จงึ ยอมอ่อนน้อม
โดยดี จากนั้นจึงยกทัพขึ้นเหนือตีหัวเมืองหน้าด่านของเวียงจันทน์
เรื่อยมา  จนสามารถหักเอาเมืองเวียงจันทน์ได้ส�ำเร็จ ฝ่ายสยามจึง
กวาดต้อนทรัพย์สิน ผู้คน ขุนนาง เชื้อพระวงศ์ และกุมตัวพระเจ้าศิริบุญ
สารลงมายังกรุงธนบุรี ด้านอาณาจักรล้านช้างหลวงพระบาง ซึ่งเป็นอริ
กับเวียงจันทน์มาตลอดก็ได้ให้ความช่วยเหลือฝ่ายสยามในสงครามครัง้ นี้
อย่างเต็มที่ แต่พอสิน้ ศึกก็ถกู ฝ่ายไทยบังคับให้ยอมอ่อนน้อมเป็นเมืองขึน้
ด้วยเช่นกัน อาณาจักรล้านช้างทัง้ สามแห่งจึงตกเป็นประเทศราชของไทย
ทั้ ง หมดในปี พ.ศ. 2321 นี้ เ อง แม้ ต ่ อ มาภายในสยามก็ เ กิ ด การ
เปลี่ ย นแปลงราชวงศ์ สู ่ ร าชวงศ์ จั ก รี และย้ า ยราชธานี ม ายั ง กรุ ง
รัตนโกสินทร์ในปี พ.ศ. 2325 ก็ตาม แต่ภาวะความเป็นประเทศราชของ
ทั้งสามอาณาจักรก็มิได้เปลี่ยนแปลง
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ภาพที่ 5 อนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าอนุวงศ์

สงครามเจ้าอนุวงศ์ [4]
ในปี พ.ศ. 2369 เจ้าอนุวงศ์ปกครองอาณาจักรล้านช้างเวียงจันทน์
ซึง่ เป็นหนึง่ ในประเทศราชของสยาม และโดยการปกครองของเจ้าอนุวงศ์
อาณาจักรล้านช้างเวียงจันทน์ได้รับการวางพระทัยจากพระบาทสมเด็จ
พระพุทธเลิศหล้านภาลัยแห่งกรุงสยามเป็นอย่างมาก จึงประทานเมือง
จ�ำปาสักให้เจ้าราชบุตรโย้ ซึ่งเป็นราชโอรสของเจ้าอนุวงศ์ปกครอง
ต่อมาเมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยแห่งกรุงสยามเสด็จ
สวรรคต พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นเถลิงถวัลย์
ราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลต่อมา  เจ้าอนุวงศ์ทรงเห็นว่าเป็น
ช่วงผลัดเปลี่ยนแผ่นดินจึงคิดแยกตัวเป็นอิสระไม่ขึ้นกับสยามอีกต่อไป
จึงได้ระดมก�ำลังรวมกับเจ้าราชบุตรโย้ ซึง่ ครองจ�ำปาสักยกทัพมาตีสยาม
ทางด้านภาคอีสานของไทยในปัจจุบัน พร้อมทั้งแสวงหาพันธมิตรจาก
หลวงพระบางและหัวเมืองล้านนาแต่ก็ไม่ได้รับการตอบสนอง เนื่องจาก
หัวเมืองดังกล่าวฝักใฝ่กับฝ่ายไทยมากกว่า
ระบบบริหารราชการของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
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เมื่อกองทัพของเจ้าอนุวงศ์ยกทัพมาถึงเมืองนครราชสีมาเห็นว่า
จะท�ำการไม่ส�ำเร็จ จึงตัดสินใจเผาเมืองนครราชสีมาทิ้งและกวาดต้อน
เชลยตามรายทางกลับไปเวียงจันทน์ ระหว่างทางเชลยที่ถูกกวาดต้อน
ก็ได้ลกุ ขึน้ ต่อสูก้ องทัพลาวทีท่ งุ่ ส�ำริดจนเสียก�ำลังทหารลาวส่วนหนึง่ ด้วย
ด้านฝ่ายไทยซึง่ ทราบข่าวค่อนข้างล่าช้า ก็ได้สง่ กองทัพภายใต้การน�ำของ
กรมพระราชวังบวรมหาศักดิพลเสพย์และเจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์
สิงหเสนี) ขึน้ มาปราบปรามกองทัพ เจ้าอนุวงศ์สไู้ ม่ได้จงึ แตกพ่าย
ตัวเจ้าอนุวงศ์และราชวงศ์เชื้อสายก็ต้องหนีภัยไปพึ่งจักรวรรดิเวียดนาม
ฝ่ายสยามจึงยึดกรุงเวียงจันทน์ไว้ โดยยังมิได้ท�ำลายเมืองลงแต่อย่างใด
และได้แต่งตั้งกองทหารจ�ำนวนหนึ่งรักษาเมืองไว้เท่านั้น
ในปี พ.ศ. 2371 เจ้าอนุวงศ์ได้กลับมายังกรุงเวียงจันทน์ โดยมากับ
ขบวนราชทูตเวียดนามเพื่อขอสวามิภักดิ์สยามอีกครั้ง แต่พอสบโอกาส
เจ้าอนุวงศ์จึงน�ำทหารของตนฆ่าทหารไทยที่รักษาเมืองจนเกือบทั้งหมด
และยึดกรุงเวียงจันทน์คืน กองทัพสยามจึงถอนก�ำลังเพื่อรวบรวมก�ำลัง
พลและยกทัพมาปราบปรามเจ้าอนุวงศ์อีกครั้ง ฝ่ายเจ้าอนุวงศ์เมื่อสู้
กองทัพไทยไม่ได้จึงได้หลบภัยที่เมืองพวน (แขวงเชียงขวางในปัจจุบัน)
แต่เจ้าน้อยเมืองพวนกลับจับตัวเจ้าอนุวงศ์และพระราชวงศ์ที่เหลืออยู่
ส่งลงมากรุงเทพฯ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพิโรธ
เจ้าอนุวงศ์มาก จึงทรงให้คุมขังเจ้าอนุวงศ์ประจานกลางพระนคร
จนสิน้ พระชนม์ ส่วนกรุงเวียงจันทน์กท็ รงมีพระบรมราชโองการให้ท�ำลาย
จนไม่เหลือสภาพความเป็นเมือง และตั้งศูนย์กลางการปกครองฝ่ายไทย
เพื่อดูแลอาณาเขตของอาณาจักรเวียงจันทน์ ที่เมืองหนองคายแทน
เมืองเวียงจันทน์ทถี่ กู ท�ำลายลงในครัง้ นัน้ มีเพียงแค่หอพระแก้ว และ
วัดสีสะเกดเท่านั้นที่ยังคงสภาพสมบูรณ์มาจนถึงปัจจุบัน
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สงครามเจ้าอนุวงศ์ท่ีเกิดขึ้นในเวลานั้น ต่อมาได้กลายเป็นส่วนหนึ่ง
ของความขัดแย้งระหว่างราชอาณาจักรสยามและจักรวรรดิเวียดนาม จน
กระทั่งเกิดสงครามที่เรียกว่า “อานามสยามยุทธ” เป็นระยะเวลาถึง 14
ปี เพราะทั้งสองอาณาจักรล้วนต้องการขยายอิทธิพลของตนเข้าไปใน
ดินแดนลาวและเขมร อีกทั้งสงครามนี้ยังเป็นประวัติศาสตร์บาดแผลที่
ถูกทิ้งรอยไว้ในอดีต

1.1.4 ลักษณะประชากร
จากการส�ำรวจประชากรของธนาคารโลกใน พ.ศ. 2556[26] พบว่า
ประเทศสปป.ลาว มีประชากรรวม 6,850,345 คน ประกอบด้วย ชนเผ่า
ต่างๆ ถึง 68 ชนเผ่า  ได้แก่ ลาวลุ่ม (กลุ่มคนเชื้อชาติสปป.ลาว และใช้
ตารางที่ 1 แสดงอัตราการเติบโตของประชากรสปป.ลาว
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ภาษาลาวเป็นภาษาหลัก) ร้อยละ 68 ลาวเทิง (เช่น ชนเผ่าขมุ) ร้อยละ
22 ลาวสูง (เช่น ชนเผ่าม้ง) ร้อยละ 9 และอื่นๆ ร้อยละ 1[26]
ในจ�ำนวนประชากรทั้งหมดยังแยกเป็นส่วนที่ส�ำคัญในการสร้างชาติ
ที่เรียกว่าก�ำลังแรงงานมีจ�ำนวน 3.7 ล้านคน[26]   โดยแยกอยู่ในภาค
การเกษตร ร้อยละ 76.5 ภาคอุตสาหกรรม ร้อยละ 7.5 และภาคการ
บริการ ร้อยละ 16 ส่วนอัตราในการเรียนรู้หนังสือนั้นมีถึงร้อยละ 73

1.1.5 ข้อมูลเศรษฐกิจ [15]
สปป.ลาว เป็นประเทศเล็กทีม่ กี ารเพาะปลูกทางการเกษตรเป็นหลัก
แต่วนั นีไ้ ด้ประกาศเป็นแบตเตอรีแ่ ห่งเอเชีย เพราะกิจการทีผ่ า่ นมามีการ
เปิดให้ลงทุนสร้างเขือ่ นเพือ่ ผลิตกระแสไฟฟ้าขายให้แก่ จีน ไทย เวียดนาม
ท�ำให้ ส ร้ า งรายได้ ใ ห้ ส ปป.ลาว อย่ า งมหาศาล ทั้ ง การลงทุ น ด้ า น
อุตสาหกรรมทีป่ ระสบความส�ำเร็จ เช่น เครือ่ งยนต์ เบียร์ กาแฟ และการ
ท่องเที่ยว โดยได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และเยอรมัน
ท�ำให้เศรษฐกิจสปป.ลาว ปี พ.ศ. 2556 คาดวาจะขยายตัวรอยละ 7.6
จากการบริโภคของภาคเอกชน การทองเที่ยว และการลงทุนกอสราง
โครงการสาธารณูปโภคขนาดใหญ  โดยเฉพาะการกอสรางโรงไฟฟา
พลังน�้ำเป็นสําคัญ อยางไรก็ตามอัตราการขยายตัวชะลอลงจากปีกอนที่
ขยายตัวรอยละ 7.9 สวนหนึ่งเปนผลจากรายไดการสงออกที่ชะลอลง
ตามภาวะเศรษฐกิจโลก และราคาทองแดงซึ่งเปนสินคาส่งออกสําคัญที่
ปรับลดลง  รวมถึงเงินลงทุนโดยตรงจากจีนและเวียดนามที่เขามาลงทุน
ในภาคอสั ง หาริ ม ทรั พ ย  ที่ ช ะลอลง ทั้ ง นี้ ทรั พ ยากรธรรมชาติ ข อง
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สปป.ลาว รวมทั้งภาคการเกษตร ปาไม  การเพิ่มขึ้นของเขื่อนไฟฟา
พลังน�้ำ  และทรัพยากรแรธาตุ ยังคงเปนเสาหลักใหกับเศรษฐกิจของ
ประเทศ โดยรัฐบาลมีเปาหมายทีจ่ ะใชประโยชนจ ากทรัพยากรธรรมชาติ
เพื่อเปนตัวขับเคลื่อนในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ผานการเขามา
ลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ (FDI)
สําหรับอัตราเงินเฟอเฉลี่ยในป พ.ศ. 2556 อยูที่รอยละ 6.5 เพิ่มขึ้น
จากปกอนที่รอยละ 4.3 เปนผลมาจากราคาสินคาในหมวดอาหาร โดย
เฉพาะกลุมอาหารสดที่มีการขยายตัวขึ้นตามความตองการบริโภค
ในประเทศทีข่ ยายตัวสูง และสว นหนึง่ เปน ผลมาจากปญ หาขอ จํากัดดาน
อุปทาน จากการที่สปป.ลาว ประสบปญหาอุทกภัยในพื้นที่ภาคใตของ
ประเทศในชวงเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคม พ.ศ. 2556 ทําใหรัฐบาล
ออกประกาศหามการสงออกปศุสัตวเปนการชั่วคราว ภาคการคา
ตางประเทศ การสงออกในป  พ.ศ. 2556 คาดวามีมูลคา  2,939 ลาน
ดอลลารสหรัฐ ขยายตัวร้อยละ 1.6 ตามการสงออกสินแร โดยเฉพาะ
ทองแดง และการส่งออกไฟฟ้าเปนสําคัญ ขณะที่การนําเขาคาดวาจะมี
มูลคา 5,249 ลานดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้น รอยละ 20.1 จากการนําเขา
สินคาทุนเพื่อนํามาใชในการก่อสราง สินคาอุปโภคบริโภค และรถยนต  
ซึง่ ธุรกิจทีต่ างชาติมาลงทุนมากทีส่ ดุ ไดแ ก  อุตสาหกรรมเหมืองแร
สรางเขือ่ นผลิตไฟฟา การเกษตร และโรงแรม เปน ตน โดยนักลงทุนตางชาติ
ที่สําคัญ ไดแก เวียดนาม จีน และไทย
คาเงินกีบของสปป.ลาว ป  พ.ศ. 2556 แข็งคาขึ้นเมื่อเทียบกับเงิน
ดอลลาร์สหรัฐ แตทรงตัวเมื่อเทียบกับเงินบาท โดยอัตราแลกเปลี่ยน     
เฉลีย่ ป 2556 อยูท ี่ 7,820 กีบตอดอลลาร์สหรัฐ และ 256.46 กีบตอบาท
ระบบบริหารราชการของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
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เทียบกับอัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยป พ.ศ. 2555 อยูที่ 8,007 กีบตอดอลลาร์สหรัฐ และ 259.02 กีบตอบาท อยางไรก็ตามธนาคารกลางของ
สปป.ลาว มีการดําเนินนโยบายอัตราแลกเปลี่ยนตามกลไกตลาดที่มี
การคุมครอง
ซึ่งในภาพรวมของการขยายตัวทางเศรษฐกิจของสปป.ลาว จะเห็น
ได้จากกราฟที่แสดงต่อไปนี้
ตารางที่ 2 กราฟแสดงอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจสปป.ลาว
อัตราการเติบโตของเศรษฐกิจ สปป.ลาว ปี 2547-2558
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ที่มา: ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, 2013

นอกจากนี้การลงทุนสะสมในสปป.ลาว จากต่างประเทศพบว่า  ใน
ภาพรวมโครงการลงทุนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543-2553 ประเทศจีนเป็น
ประเทศทีเ่ ข้ามาลงทุนโดยมีจ�ำนวนโครงการลงทุนมากทีส่ ดุ จ�ำนวน 412
โครงการ ตามมาด้วยประเทศไทยจ�ำนวน 276 โครงการ เวียดนาม และ
ฝรั่งเศส ตามล�ำดับ แต่หากพิจารณาด้านมูลค่าของการลงทุน จะพบว่า
ประเทศเวียดนามมีมูลค่าของการลงทุนสูงที่สุดเป็นจ�ำนวนเงิน 2.9 พัน
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ล้านดอลล่าร์สหรัฐ รองลงมาคือ ประเทศจีนมูลค่า  2.8 พันล้านดอลล่าร์สหรัฐ และไทยอยู่ในอันดับสามคือ 2.7 พันล้านดอลล่าร์สหรัฐ ในขณะ
ทีด่ า้ นประเภทกิจการทีม่ จี �ำนวนโครงการลงทุนมากทีส่ ดุ ในปี พ.ศ. 2553  
ได้แก่ การบริการ รองลงมาคือ ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม การค้า 
การเกษตร และเหมืองแร่ ตามล�ำดับ ขณะที่กิจการที่มีมูลค่าการลงทุน
มากที่สุดในปี พ.ศ. 2553 ได้แก่ แหล่งก�ำเนิดไฟฟ้า
ตารางที่ 3 ล�ำดับของนักลงทุนต่างชาติที่เข้ามาลงทุนในสปป.ลาว
การลงทุนสะสมใน สปป.ลาว 5 อันดับแรก (ตั้งแต่ปี 2543-2553)
ลำ�ดับที่
ประเทศ
จำ�นวนโครงการ
				
1
เวียดนาม
265
2
จีน
412
3
ไทย
276
4
เกาหลี
160
5
ฝรั่งเศส
78
อื่นๆ
รวม
-

มูลค่าการลงทุน
(เหรียญสหรัฐฯ)
2,972,339,342
2,845,674,318
2,693,565,843
515,782,912
469,537,586
4,179,221,232
13,676,121,233

ที่มา: ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, 2013

สินค้าส่งออก  เสื้อผ้าส�ำเร็จรูป ไม้ซุง ไม้แปรรูป ผลิตภัณฑ์ไม้ สินแร่
เศษโลหะ ถ่านหิน หนังดิบและหนังฟอก ข้าวโพด ใบยาสูบ กาแฟ

ระบบบริหารราชการของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
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ตารางที่ 4 สถิติทางเศรษฐกิจที่ส�ำคัญของ สปป.ลาวปี พ.ศ.2549-2554

สถิติ
2549 2550 2551 2552 2553 2554
อัตราการเติบโตของ 8.3 7.8 7.8
7.6 7.8
8
GDP (ร้อยละต่อปี)
ผลิตภัณฑ์ประชาชาติ 3,468 4,213 5,280 5,780 4,720 5,000*
GDP (ล้านดอลลาร์)
อัตราเงินเฟ้อ
6.8 4.5 7.6 0.03 5.4 7.58
(ร้อยละต่อปี)
ประชากร (ล้านคน) 5.7 5.8 6.0
6.1 7.0
7.0
GDP ต่อหัว
606 714 875 914 984 1,048*
(ดอลลาร์สหรัฐ)
มูลค่าส่งออก
(ล้านดอลลาร์สหรัฐ) 860.1 925.6 1,307.5 1,237.1 822.3 2,789.52
มูลค่าการน�ำเข้า 
(ล้านดอลลาร์สหรัฐ) 931.4 916.4 1,364.8 1,065.8 1,053.7 1,129.72
ดุลการค้า 
(ล้านดอลลาร์สหรัฐ) (71.3) 9.2 (57.3) 171.3 (231.4) (1659.8)
ที่มา: 1.กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าสปป.ลาว/กระทรวงแผนการและการลงทุน/
ธนาคารแห่งชาติลาว 2. ADB คาดการณ์ GDP ปี 2554

สินค้าน�ำเข้า รถจักรยานยนต์และส่วนประกอบ เครื่องจักรกล เครื่องใช้
ไฟฟ้าที่ให้ความร้อน อาหาร ผ้าผืน สารเคมี และเครื่องอุปโภคบริโภค
การค้าชายแดนไทย-สปป.ลาว
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และไทยมีพรมแดนที่เชื่อม
ต่อติดกันเป็นระยะประมาณ 1,810 กิโลเมตร แบ่งเป็นพรมแดนทางบก
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702 กิโลเมตร และพรมแดนทางน�้ำ  1,108 กิโลเมตร จากการที่มี
พรมแดนติดต่อกันเป็นระยะทางที่ยาวนั้นท�ำให้ปริมาณการค้าชายแดน
ของทั้งสองประเทศเพิ่มสูงขึ้นด้วย
การค้าชายแดน หมายถึง การค้าขายที่เกิดขึ้นในรูปแบบต่างๆ ของ
ประชาชน หรือผูป้ ระกอบการทีม่ ภี มู ลิ �ำเนาอยูใ่ นจังหวัด อ�ำเภอ หมูบ่ า้ น
ที่มีเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน ท�ำการซื้อขาย แลกเปลี่ยนสินค้า
ระหว่างกัน การค้าชายแดนลาว-ไทย สามารถแบ่งได้ออกเป็นสอง
ประเภท คือ
1. การค้าในระบบ หมายถึง การค้าทีน่ �ำสินค้าเข้าออกตามชายแดน
โดยผ่านพิธีศุลกากร
2. การค้านอกระบบ หมายถึง การลักลอบค้าขาย โดยอาศัยช่องทาง
ความสะดวกของภูมิประเทศ โดยไม่ผ่านพิธีศุลกากร
ลักษณะของผู้น�ำเข้าและส่งออกสินค้าของลาว
บริษัทของรัฐ (State-owned Company) เป็นหน่วยงานของรัฐ
ใช้ชื่อว่า ลาวขาเข้า-ขาออก (Societe Lao Import-Export) กระทรวง
การค้าของลาวเป็นผู้รับผิดชอบโดยจะเป็นการน�ำเข้าและส่งออกสินค้า
ที่จ�ำเป็นต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
บริษัทเอกชน (Private Company) เป็นบริษัทที่จดทะเบียนเป็น
ผูน้ �ำเข้า-ส่งออกสินค้าตามประเภทและหมวดทีย่ นื่ ขอ และได้รบั อนุญาต
จากรัฐแล้วเท่านัน้ โดยลาวมีบริษทั ทีจ่ ดทะเบียนเป็นผูน้ �ำเข้าและส่งออก
ประมาณ 200 บริษัท
พ่อค้าชายแดน (Border Merchant) เป็นผูท้ ที่ �ำการค้าขายตามแนว
ชายแดนทั้งที่จดทะเบียนเป็นผู้น�ำเข้า-ส่งออก หรือเป็นร้านค้าแผงลอย
ระบบบริหารราชการของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
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ที่รับจ้างขนส่งสินค้า  พ่อค้าชายแดนเหล่านี้จะมารับใบสั่งซื้อสินค้าตาม
ร้านค้า  และมินิมาร์ทในกรุงเวียงจันทน์ทุกวันและท�ำการขนสินค้าจาก
ชายแดนไทยมาให้
การช�ำระเงินในการซื้อขายสินค้าระหว่างไทย-ลาว
ช�ำระเงินโดยการใช้ระบบการเปิด L/C (Letter of Credit)
ส่วนใหญ่เป็นการช�ำระเงิน จากรัฐบาลไทยในการซื้อพลังงานไฟฟ้าจาก
ลาว
ช�ำระด้วยเงินสด นิยมช�ำระเป็นเงินบาทมากกว่าเงินกีบ เนื่องจาก
ทางการลาวจ�ำกัดการแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ และค่าเงินกีบไม่มี
เสถียรภาพ
ช�ำระเงินโดยใช้ระบบ T/T (Telegraphic Transfer) เป็นระบบที่
ผูส้ ง่ ออกไทยจะส่งสินค้าไปให้ผนู้ �ำเข้าลาวโดยให้เครดิต เมือ่ ครบก�ำหนด
ผู้น�ำเข้าลาวจะโอนเงินกลับมาให้ผู้ส่งออกของไทย
ช�ำระเงินโดยระบบ D/A (Document Against Acceptance)
ผู้ส่งออกของไทยจะตรวจสอบฐานะของผู้น�ำเข้าลาวจนเป็นที่พอใจแล้ว
จึงส่งสินค้าไปให้ผู้น�ำเข้าลาวพร้อมส่งเอกสารการออกสินค้าให้ธนาคาร
ในลาวเพื่อช�ำระเงิน ผู้น�ำเข้าของลาวจะต้องน�ำเงินมาช�ำระสินค้าที่
ธนาคารก่อน จึงจะได้รับเอกสารเพื่อน�ำไปออกสินค้าจากคลังสินค้าได้
จุดผ่านแดนถาวร มี 14 แห่ง ได้แก่
• ด่านสะพานมิตรภาพไทย-ลาว บ้านเหล่าจอมมณี ต�ำบลมีชัย
อ�ำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย-เมืองหาดทรายฟอง นครหลวง
เวียงจันทน์
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• ด่านท่าเสด็จ ท่าเรือหายโศก อ�ำเภอเมือง จังหวัดหนองคายด่านท่าเดื่อ เมืองหาดทรายฟอง
• ด่านบึงกาฬ อ�ำเภอบึงกาฬ จังหวัดหนองคาย-เมืองปากซัน
แขวงบอลิค�ำไซ (เส้นทางไปเวียดนาม ตามถนนหมายเลข 8)
• ด่านช่องเม็ก อ�ำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี-บ้านวังเต่า 
เมืองปากเซ แขวงจ�ำปาสัก
• ด่านบ้านปากแซง กิ่งอ�ำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี-บ้าน
ปากตะพาน เมืองละคอนเพ็ง แขวงสาละวัน
• ด่านอ�ำเภอเมือง จังหวัดนครพนม-เมืองท่าแขก แขวงค�ำม่วน
• ด่านอ�ำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร-เมืองคันทะบุรี แขวงสะหวันนะเขต
• ด่านอ�ำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย-เมืองห้วยทราย                     
แขวงบ่อแก้ว
• ด่านอ�ำเภอเชียงแสน อ�ำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย-เมือง     
ต้นผึ้ง  แขวงบ่อแก้ว
• ด่านบ้านปากห้วย ต�ำบลหนองผือ อ�ำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย-เมือง
แก่นท้าว แขวงไชยะบุรี
• ด่านบ้านเชียงคาน อ�ำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย-เมืองสานะคาม  
แขวงเวียงจันทน์
• ด่านบ้านคกไผ่ ต�ำบลปากชม อ�ำเภอปากชม จังหวัดเลย-บ้านวัง
เมืองสานะคาม แขวงเวียงจันทน์
• ด่านบ้านนากระเซ็ง ต�ำบลอาฮี อ�ำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
• ด่านบ้านห้วยโก๋น อ�ำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน-บ้าน
น�้ำเงิน  เมืองเงิน แขวงไชยะบุรี
ระบบบริหารราชการของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
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จุดผ่อนปรน มีจ�ำนวน 25 แห่ง ดังนี้
• จังหวัดเชียงราย มี 6 แห่ง
- บ้านแจมป๋อง ต�ำบลหล่ายงาว กิ่งอ�ำเภอเวียงแก่น-บ้านด่าน
เมืองห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว
- บ้านร่มโพธิท์ อง (เลาเจอ) หมูท่ ี่ 9 ต�ำบลตับเต่า อ�ำเภอเทิง-บ้าน
ปางไฮ เมืองคอบ แขวงไชยะบุรี
- บ้านสวนดอก หมู่ที่ 8 ต�ำบลบ้านแซว อ�ำเภอเชียงแสน-บ้านสี
เมืองงาม เมืองต้นผึ้ง แขวงบ่อแก้ว
- บ้านสบรวก หมู่ที่ 1 ต�ำบลเวียง อ�ำเภอเชียงแสน-บ้านเมือง
มอม เมืองต้นผึ้ง แขวงบ่อแก้ว (เป็นจุดผ่อนปรนระหว่างไทย-พม่า ด้วย)
- บ้านหาดบ้าย หมู่ที่ 1 ต�ำบลริมโขง อ�ำเภอเชียงของ จังหวัด
เชียงราย-บ้านดอยแดง เมืองต้นผึ้ง แขวงบ่อแก้ว
- บ้านห้วยลึก หมู่ที่ 4 ต�ำบลม่วงยาย อ�ำเภอเวียงแก่น จังหวัด
เชียงราย-บ้านครกหลวง-บ้านปากติน เมืองห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว
• จังหวัดพะเยา มี 1 แห่ง
- บ้านฮวก ต�ำบลภูซาง กิง่ อ�ำเภอภูซาง-บ้านปางมอน เมืองเชียง
ฮ่อน แขวงไชยะบุรี
• จังหวัดน่าน มี 2 แห่ง
- บ้านห้วยสะแตง ต�ำบลงอบ อ�ำเภอทุง่ ช้าง-บ้านป่าหว้าน เมือง
เชียงฮ่อน แขวงไชยะบุรี
- บ้านใหม่ชายแดน ต�ำบลชนแดน อ�ำเภอสองแคว-บ้านเตสอง
เมืองเชียงฮ่อน แขวงไชยะบุรี
• จังหวัดอุตรดิตถ์ มี 2 แห่ง
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- บ้านห้วยต่าง ต�ำบลบ้านโคก อ�ำเภอบ้านโคก–บ้านขอนแก่น
เมืองบ่อแตน แขวงไชยะบุรี
- บ้านภูดู่ ต�ำบลม่วงเจ็ดต้น อ�ำเภอบ้านโคก-บ้านผาแก้ง (บ้าน
บวมลาว) เมืองปากลาย แขวงไชยะบุรี
• จังหวัดเลย มี 2 แห่ง
- บ้านเหมืองแพร่ ต�ำบลนาแห้ว อ�ำเภอนาแห้ว-บ้านเหมืองแพร่
เมืองบ่อแตน แขวงไชยะบุรี
- บ้านนาข่า ต�ำบลปากหมัน อ�ำเภอด่านซ้าย-เมืองบ่อแตน
แขวงไชยะบุรี
• จังหวัดนครพนม มี 3 แห่ง
- ด่านศุลกากร อ�ำเภอท่าอุเทน-บ้านหินบูน เมืองหินบูน
แขวงค�ำม่วน
- บ้านดอนแพง ต�ำบลบ้านแพง อ�ำเภอบ้านแพง-บ้านบุ่งกวาง
เมืองปากกะดิ่ง แขวงบอลิค�ำไซ
- บ้านหนาดท่า ต�ำบลบ้านกลาง อ�ำเภอเมือง-บ้านปากเป่ง เมือง
ท่าแขก แขวงค�ำม่วน
• จังหวัดอุบลราชธานี มี 4 แห่ง
- อ�ำเภอเขมราฐ-บ้านนาปากซัน เมืองสองคอน แขวงสะหวันนะ
เขต
- บ้านสองคอน ต�ำบลสองคอน อ�ำเภอโพธิ์ไทร-บ้านหนองแสง
บ้านกะลา บ้านดอนเฮือ เมืองละคอนเพ็ง แขวงสาละวัน
- บ้านด่านเก่า ต�ำบลโขงเจียม อ�ำเภอโขงเจียม-บ้านสีสมั พัน เมือง
ชะนะสมบูน แขวงจ�ำปาสัก
- บ้านหนองแสง (บริเวณช่องตาอุ) ต�ำบลโพนงาม อ�ำเภอ
ระบบบริหารราชการของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
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บุณฑริก-บ้านเหียง เมืองสุขุมา แขวงจ�ำปาสัก
• จังหวัดหนองคาย มี 5 แห่ง
- บ้านเปงจาน ต�ำบลโพนแพง กิง่ อ�ำเภอรัตนวาปี-บ้านทวย เมือง
ท่าพระบาท แขวงบอลิค�ำไซ
- บ้านบุ่งคล้า  อ�ำเภอบุ่งคล้า-บ้านปากกะดิ่ง เมืองปากกะดิ่ง
แขวงบอลิค�ำไซ
- หมูท่ ี่ 1 ต�ำบลจุมพล อ�ำเภอโพนพิสยั -บ้านโดนใต้ เมืองปากงึม
นครหลวงเวียงจันทน์
- บ้านห้วยคาด หมู่ที่ 5 ต�ำบลปากคาด อ�ำเภอปากคาด-บ้าน
ทวย เมืองท่าพระบาท แขวงบอลิค�ำไซ
- บ้านหม้อ หมู่ที่ 8 ต�ำบลบ้านหม้อ อ�ำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัด
หนองคาย-ท่าเรือเก้าเลี้ยว บ้านด่านค�ำ  เมืองสีโคดตะบอง นครหลวง
เวียงจันทน์

1.1.6 ข้อมูลการเมืองการปกครอง
การแบ่งเขตการปกครองแบ่งเป็น 16 แขวง และ 1 เขตปกครองพิเศษ
(นครหลวงเวียงจันทน์) ได้แก่ แขวงอัดตะปือ แขวงบ่อแก้ว แขวงบอลิค�ำไซ
แขวงจ�ำปาสัก แขวงหัวพัน แขวงค�ำม่วน แขวงหลวงน�้ำทา แขวงหลวงพระบาง แขวงอุดมไซ แขวงพงสาลี แขวงสาละวัน แขวงสะหวันนะเขต
นครหลวงเวียงจันทน์   (เขตการปกครองพิเศษ) แขวงเวียงจันทน์ แขวง
ไซยะบูลี แขวงเซกอง และแขวงเชียงขวาง แขวงทีส่ �ำคัญได้แก่ เวียงจันทน์
สะหวันนะเขต หลวงพระบาง จ�ำปาสัก ค�ำม่วน โดยในหนึ่งแขวงจะมี
หลายเมือง ซึ่งจะมีหนึ่งเมืองเป็นเมืองหลวงเรียกว่า  เมืองเอก และหนึ่ง
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เขตปกครองพิเศษ เรียกว่า  นครหลวง และมีค�ำขวัญประจ�ำสปป.ลาว
ที่เขตการปกครองต่างๆ ต้องเข้าใจอย่างเป็นหนึ่งเดียว คือ สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว สันติภาพ เอกราช ประชาธิปไตย เอกภาพ
วัฒนาถาวร [1]

ภาพที่ 6 ภาพแสดงการแบ่งเขตการปกครองของสปป.ลาว
ที่มา: กรมอาเซียน กระทรวงต่างประเทศ, 2556

1.1.7 ลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรม [2]
วิถีชีวิตของชาวสปป.ลาว ยังคงยึดถือและปฏิบัติตามขนบประเพณี
ทีส่ บื ทอดต่อๆ กันมา ณ วันนีย้ งั คงเป็นวิถชี วี ติ แบบเดิมๆ ความเชือ่ ดัง้ เดิม
มีอิทธิพลต่อชาวสปป.ลาว ทุกกลุ่ม แม้แต่ชาวสปป.ลาว กลุ่มที่นับถือ
พุทธศาสนา แต่ก็ยังคงนับถือผีควบคู่ไปด้วย เช่น ความเชื่อเรื่องขวัญ ซึ่ง
ระบบบริหารราชการของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
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เชื่อว่ามนุษย์จะมีขวัญประจ�ำตัว เมื่อขวัญออกจากร่างกายจะต้องท�ำพิธี
สู่ขวัญ  ศาสนาของชาวสปป.ลาวเทิง และชาวสปป.ลาวสูงหลายเผ่ามี
การนับถือผีทั้งในธรรมชาติและผีบรรพบุรุษ อาการเจ็บไข้ได้ป่วยจะ
เกี่ยวข้องกับการกระท�ำของผีเหมือนในอดีตยังไม่เปลี่ยนแปลงไปตาม
กระแสโลก
งานประเพณีต่างๆ ของชาวสปป.ลาว นอกจากวิถีชีวิตความเป็นอยู่
และภาษาไทย-ลาวทีม่ คี วามคล้ายคลึงกันแล้ว งานประเพณีตา่ งๆ ตลอด
ปีของสปป.ลาว จัดในวัดที่มีอยู่ทั่วประเทศ 5,000 วัด และมีพระสงฆ์
22,000 รูป ซึ่งดูไม่ต่างจากชาวไทยในภาคอีสานนัก เกือบทั้งหมด
เป็นงานประเพณีที่เกี่ยวเนื่องกับพุทธศาสนาเรียกกันว่า ฮีตสิบสอง (ฮีต
หมายถึง จารีต) ชาวหลวงพระบางมีงานประเพณีครบทัง้ สิบสองเดือนใน
หนึ่งปี
• เดือนอ้าย    
บุญเข้ากรรม
ช่วงที่จัด
เดือนธันวาคม ซึ่งอยู่ในช่วงฤดูหนาว
ลักษณะงาน  
จุดประสงค์ของงานนี้ เพื่อให้พระภิกษุ
เข้าพิธกี รรมปลงอาบัตดิ ว้ ยการอยูใ่ นเขตทีจ่ �ำกัดเพือ่ ช�ำระจิตใจให้สะอาด
• เดือนยี่
บุญคูณลาน
ช่วงที่จัด      
หลังฤดูเก็บเกี่ยว
ลักษณะงาน   
ก่อนที่จะน�ำข้าวที่นวดแล้วไปเก็บใน
ยุง้ ข้าว จะมีการท�ำบุญขวัญข้าว มีการนิมนต์พระภิกษุมาสวดเป็นสิรมิ งคล
และเป็นนิมิตรหมายที่ดี ให้ปีต่อๆ ไป ท�ำนาก็จะเกิดผลดียิ่งๆ ขึ้น        
• เดือนสาม      
บุญข้าวจี่
ช่วงที่จัด        
หลังงานวันมาฆบูชา
ลักษณะงาน     
ชาวนาจะน�ำข้าวจี่หรือข้าวเหนียวที่นึ่ง
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สุกแล้วปั้นเป็นก้อนเท่าไข่เป็ดทาเกลือ น�ำไปเสียบไม้ย่าง จากนั้นตีไข่
ทาให้ทั่วแล้วย่างจนไข่สุก แล้วถอดไม้เสียบออก น�ำน�้ำตาลอ้อยยัดลง
ตรงกลางเป็นไส้ น�ำถวายพระสงฆ์ในช่วงหมดฤดูท�ำนาเพือ่ เป็นการท�ำบุญ
• เดือนสี่         
บุญพระเวส
ช่วงที่จัด        
เดือนสี่ข้างขึ้นหรือข้างแรมก็ได้
ลักษณะงาน     
งานบุญพระเวสหรืองานบุญมหาชาติ
เช่นเดียวกับงานฟังเทศน์พระเวสสันดรชาดกอันเป็นชาดกทีย่ งิ่ ใหญ่ ชาว
บ้านจะช่วยกันตกแต่งประดับประดาโรงธรรมด้วยดอกไม้ โดยใช้ดอกบัว
ในการประดับธรรมาสน์ มีการจัดขบวนแห่พระเวสสันดรและนางมัทรี
ออกจากป่าเข้าเมืองไปสิ้นสุดที่พระอุโบสถ มีการเทศน์มหาเวสสันดร
ตลอดวัน
• เดือนห้า        
บุญสงกรานต์
ช่วงที่จัด        
ตรุษสงกรานต์
ลักษณะงาน     
มี พิ ธี ร ดน�้ ำ พระสงฆ์ คล้ า ยกั บ ของ
ประเทศไทยนับเป็นงานที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวมากที่สุด
และยังถือเป็นวันปีใหม่ของสปป.ลาว เช่นเดียวกับของไทย
วันแรกของงานเรียกว่า  “วันสังขารล่อง” ชาวหลวงพระบางจะไป
จับจ่ายซื้อของและธงรูปพระพุทธเจ้า  เพื่อน�ำไปปักกองเจดีย์ทรายริม
แม่น�้ำโขง ตกเย็นมีการลอยกระทง ภายในกระทงบรรจุกล้วย ขิง ข้าวด�ำ 
ข้าวแดง ดอกไม้ ใบพลู ธูปเทียน ดอกดาวเรือง ผมและเล็บของผู้ลอย
แล้ว อธิษฐานให้ทุกข์โศกโรคภัยลอยไปกับกระทง
วันที่สอง เรียกว่า  “วันเนา” ซึ่งช่วงเช้ามีการแห่รูปหุ่นเชิดปู่เยอย่า
เยอ และสิงห์แก้วสิงห์ค�ำ ช่วงบ่ายขบวนแห่ ซึง่ น�ำโดยปูเ่ ยอย่าเยอ ผูเ้ ฒ่า
ผู้แก่ หัวหน้าหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้าน ขบวนพระสงฆ์ นางสงกรานต์ (นาง
ระบบบริหารราชการของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
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วอ) ขี่สัตว์พาหนะบนรถแห่ ปู่เยอย่าเยอก็จะฟ้อนร�ำอวยพรให้ลูกหลาน
วันที่สาม เรียกว่า  “วันสังขารขึ้น” ชาวหลวงพระบางท�ำข้าวเหนียว
นึ่งและนมลูกกวาด พากันเดินขึ้นภูษี ภูเขาสูงกลางเมืองหลวงพระบาง
ระหว่างเดินจะวางข้าวเหนียวและขนมไว้ตามหัวเสาบันไดจนถึงองค์
พระธาตุ วิธกี ารนีเ้ รียกว่า “การตักบาตรภูษ”ี มีการโยนข้าวเหนียวลงป่า
ข้างองค์พระธาตุเป็นการให้ทาน ช่วงบ่ายมีขบวนแห่นางสังขาร และ
อัญเชิญศีรษะท้าวกบิลพรหมจากวัดเชียงทองไปยังวัดวิชุน มีการสรงน�้ำ
พระที่วัดวิชุน
วันที่สี่ นับเป็นวันส�ำคัญอีกวันหนึ่ง มีการแห่พระบางพระพุทธรูป
คู่เมืองหลวง ปีหนึ่งจะอัญเชิญออกมาให้ชาวเมืองสรงน�้ำ  พระบางนี้
จะประดิษฐานอยู่ที่วัดใหม่เป็นเวลา 3 วัน 3 คืน จากนั้นจะอัญเชิญกลับ
หอพิพิธภัณฑ์เช่นเดิม
• เดือนหก       
บุญบั้งไฟ
ช่วงที่จัด       
เดือนหกก่อนฤดูกาลท�ำนามาถึง
ย่างเข้าฤดูฝน
ลักษณะงาน   
คล้ายกับงานบุญบั้งไฟของภาคอีสาน
จุดประสงค์เพื่อบูชาหลักเมือง และขอให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล ปีใดที่
ไม่มีการท�ำบุญบั้งไฟ เชื่อว่าปีนั้นจะเกิดเภทภัยต่างๆ และเป็นสัญญาณ
ว่าฤดูการท�ำนาจะเริ่มต้นแล้ว นับเป็นงานที่กระท�ำกันมาแต่โบราณ
• เดือนเจ็ด      
บุญซ�ำฮะ
ช่วงที่จัด        
เดือนเจ็ด
ลักษณะงาน    
งานเล็กๆ แต่เป็นงานส�ำคัญ จุดประสงค์
เพื่อการช�ำระล้างเสนียดจัญไรที่จะเกิดกับบ้านเมือง เพื่อให้บ้านเมือง
มีความสงบสุข
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• เดือนแปด     
บุญเข้าพรรษา
ช่วงที่จัด        
วันขึ้น 15 ค�่ำ เดือน 8
ลักษณะงาน
เป็นการเริ่มต้นฤดูเข้าพรรษาเหมือน
ชาวไทย พระสงฆ์จะหยุดออกบิณฑบาตเป็นเวลา  3 เดือนตามพุทธ
บัญญัติ นับแต่วันเข้าพรรษาเป็นต้นไป ในวันแรกนี้จะมีการท�ำบุญกันที่
วัดต่างๆ
• เดือนเก้า      
บุญห่อข้าวประดับดิน การส่วงเรือ
และการล่องเรือไฟ
ช่วงที่จัด        
เดือนเก้า
ลักษณะงาน   
บุ ญ ห่ อ ข้ า วประดั บ ดิ น เป็ น การท�ำ
พิธีกรรมอุทิศส่วนกุศลให้กับวิญญาณบรรพบุรุษและวิญญาณไร้ญาติ
ให้ออกมารับส่วนบุญ ชาวบ้านจะน�ำอาหารหวานคาว บุหรี่ หมาก พลู
ใส่ลงในกรวยใบตองไปวางตามพื้นดินหรือใต้ต้นไม้บริเวณรั้วบ้าน รั้ววัด
การส่วงเรือ (ส่วง หมายถึง แข่งขัน) เป็นงานบุญแข่งเรือประจ�ำเดือนเก้า 
ทุกคุ้ม (หมู่บ้าน) จะน�ำเรือเข้าแข่งขัน ในอดีตการแข่งเรือถือเป็นการฝึก
ซ้อมฝีพายเพือ่ ต่อสูข้ า้ ศึกทีม่ าทางน�ำ ้ ปัจจุบนั นับเป็นงานบุญทีส่ นุกสนาน
งานหนึ่งของชาวหลวงพระบาง
• เดือนสิบ      
บุญข้าวสาก
ช่วงที่จัด       
วันขึ้น 15 ค�่ำ เดือน 10
ลักษณะงาน   
จุดประสงค์ของการจัดงานเพื่ออุทิศ
ส่วนกุศลให้คนตายหรือเปรต ห่างจากงานวันบุญข้าวประดับดิน 15 วัน
อันเป็นเวลาที่เปรตต้องกลับไปยังที่อยู่ของตน
• เดือนสิบเอ็ด  
บุญออกพรรษา
ช่วงที่จัด        
วันขึ้น 15 ค�่ำ เดือน 11
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ลักษณะงาน    
เป็นงานตักบาตรเทโว มีการจัดอาหาร
ไปถวายพระภิกษุ สามเณร มีการกวนข้าวทิพย์ (กระยาสารท) ถวาย
มีการถวายผ้าจ�ำน�ำพรรษา  และปราสาทผึ้ง โดยการน�ำไม้ไผ่มาสาน
เป็นรูปปราสาท ตกแต่งอย่างสวยงาม และจัดขบวนแห่ปราสาทผึ้งไป
ถวายพระในตอนค�่ำ เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้ผู้ล่วงลับ
• เดือนสิบสอง   
บุญกฐิน
ช่วงที่จัด        
แรม 1 ค�่ำ เดือน 11 ถึง เดือนเพ็ญ
เดือน 12
ลักษณะงาน    
เป็นการถวายผ้าแด่พระสงฆ์ทจี่ �ำพรรษา
มาตลอดช่วงเข้าพรรษา นับเป็นงานบุญที่กระท�ำกันมาแต่โบราณ [4]

1.1.8 โครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค [16]
สปป.ลาว อยู่ระหว่างการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะ
ด้านคมนาคม จึงได้มกี ารตัดถนนเพิม่ และสร้างถนนเครือข่ายไปตามพืน้ ที่
ต่างๆ มากขึ้น เพื่อให้สะดวกในการเดินทางติดต่อการค้าและการลงทุน
ข้ามพรมแดน โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใน 6 ประเทศตามแถบลุ่มแม่น�้ำ
โขง (ไทย กัมพูชา  มณฑลยูนานและมณฑลกวางสีของสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน สปป.ลาว เมียนมาร์  และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม)
โดยเป็ น ไปตามกรอบแผนยุ ท ธศาสตร์ ข องอนุ ภู มิ ภ าคลุ ่ ม แม่ น�้ ำ โขง
(Greater Mekong Subregion : GMS) ซึ่งได้รับการสนับสนุนด้าน
งบประมาณจากองค์การระหว่างประเทศจ�ำนวนมาก โดยมีธนาคาร
พัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank : ADB) เป็นผูส้ นับสนุนหลัก
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ภาพที่ 7 สะพานมิตรภาพไทย-ลาว

ระบบการคมนาคม
สปป.ลาว มีแผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการคมนาคมและการขนส่ง
ปี พ.ศ. 2551-2553 และปี พ.ศ. 2553-2558 ซึ่งแผนยุทธศาสตร์นี้
มีความส�ำคัญเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากสปป.ลาว เป็นประเทศที่ไม่มีพื้นที่
ติดทะเล (Landlocked) ดังนั้นการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งให้มี
ประสิทธิภาพ จึงเป็นสิง่ ทีม่ คี วามจ�ำเป็นอย่างมากในการรองรับการขยาย
ตัวด้านต่างๆ ของสปป.ลาว
การคมนาคมทางบก  เป็นการคมนาคมหลักทีป่ ระกอบด้วย 2 ส่วน คือ
• การคมนาคมโดยทางถนน
ในช่วงที่ผ่านมาสปป.ลาว ได้ให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาทางถนน
เป็นอย่างมาก โดยมีถนนเพิ่มขึ้นจาก 20,000 กิโลเมตร ในปี พ.ศ. 2540
เป็น 35,500 กิโลเมตร ในปี พ.ศ. 2548 หรือคิดเป็นร้อยละ 77 และถนน
ที่ลาดยางแล้วเพิ่มขึ้นจาก 3,400 กิโลเมตร เป็น 4,800 กิโลเมตร หรือ
คิดเป็นร้อยละ 4.4 ทั้งนี้ในช่วง 7 ปี   (พ.ศ. 2551-2558) สปป.ลาว มี
แผนที่จะปรับปรุงและก่อสร้างถนนจ�ำนวน 391 โครงการ รวมเป็นเงิน
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ทั้งสิ้น 16,518 พันล้านกีบ หรือประมาณ
1,835.44 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ (9,000 กีบ
= 1 ดอลล่าร์สหรัฐ) ในปัจจุบันจะพบว่า
ถนนในสปป.ลาว ที่ใช้ได้ทุกฤดูกาลมีไม่
ถึงร้อยละ 50 ของจ�ำนวนระยะทางของ
ถนนทั้งหมด
• การคมนาคมโดยทางรถไฟ
สปป.ลาว ได้ก�ำหนดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเส้นทางรถไฟตามแนว
เหนือ-ใต้ รวมเป็นระยะทางประมาณ 1,232 กิโลเมตร และตะวันออกตะวันตก ระยะทางประมาณ 1,093 กิโลเมตร วงเงินรวมประมาณ
5,395.331 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยแบ่งการด�ำเนินงานเป็นระยะๆ
• การคมนาคมทางอากาศ
ภายในปี พ.ศ. 2563 สปป.ลาวมีแผนที่จะท�ำการศึกษาเพื่อปรับปรุง
สนามบินรวม 11 แห่ง เช่น สนามบินระหว่างประเทศวัดไต สนามบิน
หลวงพระบาง สนามบินสะหวันนะเขต และสนามบินอุดมไชย เป็นต้น
ในปัจจุบันสปป.ลาว มีสนามบินนานาชาติเพียง 3 แห่ง คือ
1. ท่าอากาศยานนานาชาติปากเซ อยู่ในแขวงจ�ำปาสัก รัฐบาลไทย
โดยส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจและประเทศเพื่อนบ้าน
(องค์การมหาชน)   ได้ให้การสนับสนุนด้านการเงินในการขยายทางวิ่ง
ทางขับ ลานจอดเครื่องบิน และติดตั้งอุปกรณ์การบินที่จ�ำเป็น รวมถึง
ปรับปรุงหอบังคับการบิน เพื่อให้สนามบินปากเซได้มาตรฐานสนามบิน
ระหว่างประเทศ
2. ท่าอากาศยานนานาชาติหลวงพระบาง อยูใ่ นแขวงหลวงพระบาง
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ปัจจุบันรัฐบาลจีนได้ให้ความช่วย
เหลือในการก่อสร้างทางวิ่งยาว
กว่า 3 กิโลเมตร ขนานไปกับทาง
วิ่งเดิม
3. ท่าอากาศยานนานาชาติ
วัดไต ซึง่ ห่างจากนครหลวงเวียงจันทน์ประมาณ 3 กิโลเมตร โดย
ท่าอากาศยานนานาชาติแห่งนี้ถือได้ว่าเป็นสนามบินพาณิชย์หลักของ
สปป.ลาวทีส่ ามารถเชือ่ มโยงไปยังเมืองใหญ่ในเอเชียตะวันออก ซึง่ รัฐบาล
ไทยโดยส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน
(องค์การมหาชน) ได้ให้การสนับสนุนด้านการเงินในการปรับปรุง เพื่อ
การรองรับเครื่องบินขนาดใหญ่  และช่วยเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจให้
แก่สปป.ลาว และเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์อนั ดีของทัง้ สองประเทศ
• การคมนาคมโดยทางน�้ำ
สปป.ลาว ไม่มีทางออกทะเล แต่มีเส้นทางแม่น�้ำโขง จึงพัฒนาท่าเรือ
ในจุดต่างๆ ดังนี้
1. ท่าเรือเชียงแสนแห่งที่ 1 จังหวัดเชียงราย ตรงข้ามบ้านห้วยทราย
แขวงบ่อแก้ว
2. ท่าเรือเชียงแสนแห่งที่ 2 ตั้งอยู่บริเวณใกล้สามเหลี่ยมปากแม่น�้ำ
กกทีบ่ รรจบแม่นำ�้ โขง ในบริเวณบ้านสบกก ต�ำบลเวียง อ�ำเภอเชียงแสน
ห่างจากท่าเรือเชียงแสนแห่งแรกลงมาทางใต้ประมาณ 5 กิโลเมตร ใช้
งบประมาณในการก่อสร้างกว่า 1,000 ล้านบาท บนพื้นที่ 600 ไร่
3. ท่าเทียบเรือบ้านเวินใต้ มีถนนเชื่อมกับถนนหมายเลข 13 แขวง
ค�ำม่วน ซึ่งทั้งถนนและท่าเทียบเรือบ้านเวินใต้เป็นความร่วมมือกัน
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ระหว่างกรมการขนส่งทางน�้ำและ
พาณิชย์นาวี และกรมทางหลวงกับ
กระทรวงคมนาคมขนส่งไปรษณีย์
โดยก่อสร้างท่าเทียบเรือที่ฝั่งไทย
ตั้งอยู่ที่บ้านเวินพระบาท ต�ำบล
เวินพระบาท อ�ำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
ระบบไฟฟ้า
ระบบกระแสไฟฟ้าในสปป.ลาว ใช้ก�ำลังไฟ 220 โวลต์ ซึ่งเป็นวงจร
กระแสสลับ ปลั๊กไฟนิยมเป็นแบบขาแบน และขากลม 2 ขา เนื่องจาก
ในสปป.ลาว มีกรณีไฟดับเกิดขึ้นบ่อยครั้ง ไม่เว้นแม้แต่ในนครหลวง
เวียงจันทน์ ซึ่งในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมจะเป็นช่วงที่มีพายุฝน
รุนแรง จึงท�ำให้ในบางพื้นที่จะมีกระแสไฟฟ้าใช้เป็นบางช่วงเวลาเท่านั้น
และในบางพื้นที่ก็ไม่มีไฟฟ้าใช้เลย แม้ว่ารัฐบาลตั้งเป้าหมายให้ประเทศ
เป็น Battery of Asia ก็ตาม ดังนัน้ รัฐบาลสปป.ลาว จึงได้รว่ มลงทุนสร้าง
เขื่อนพลังน�้ำกับชาวต่างชาติเป็นจ�ำนวน 33 เขื่อน โดยในจ�ำนวนนี้มี  8
โครงการ เป็นโครงการผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้ภายในประเทศ ซึ่งมีก�ำลังผลิต
รวม 484 เมกกะวัตต์  ส่วนโครงการที่เหลือผลิตเป็นโครงการผลิตไฟฟ้า
เพื่อจ�ำหน่ายไปยังประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งมีก�ำลังผลิตรวม 6,862 เมกกะ
วัตต์   หากโครงการทั้งหมดแล้วเสร็จ สปป.ลาว จะสามารถผลิตกระแส
ไฟฟ้าได้เพิม่ ขึน้ ถึง 11.8 พันล้านกิโลวัตต์ตอ่ ชัว่ โมง นอกจากนี้ สปป.ลาว
ยังเป็นผู้ขายพลังงานไฟฟ้ารายใหญ่ให้กับไทย จะเห็นได้จากในปี พ.ศ.
2553 ไทยรับซื้อกระแสไฟฟ้าจากสปป.ลาว จ�ำนวน 5,000 เมกะวัตต์
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เมื่อปี พ.ศ. 2548 ซึ่งเป็นปีที่เริ่มต้นก่อสร้างโครงการเขื่อนไฟฟ้า
น�้ำเทิน 2 ในขณะนั้นประชากรมีกระแสไฟฟ้าใช้เพียงร้อยละ 45 ของ
ครัวเรือนทัง้ หมดเท่านัน้ รัฐบาลสปป.ลาว จึงได้ลงทุนสร้างสายส่งกระแส
ไฟฟ้าไปยังแขวงต่างๆ ทั่วประเทศ จึงท�ำให้สามารถกระจายไฟฟ้าให้เข้า
ถึง ครอบคลุมบ้านเรือนของประชาชนทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 70 ในปี
พ.ศ. 2553 และมีการคาดการณ์ว่าจะครอบคลุมร้อยละ 90 ในปี
พ.ศ. 2563 ซึง่ จะช่วยปรับปรุงความเป็นอยูข่ องประชาชนในแต่ละพืน้ ที่  
อีกทั้ง ยังช่วยพัฒนาภาคการเกษตรและยกระดับการขยายตัวของ
อุตสาหกรรมทั้งขนาดเล็กและขนาดกลางในท้องถิ่น และเศรษฐกิจของ
ชุมชนให้มีการขยายตัวมากขึ้น
โครงการสร้างเขื่อนผลิตไฟฟ้าของเวียดนาม บริษัทไฟฟ้าเซกะหมาน
บริษทั ของเวียดนามได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจเกีย่ วกับการสร้างเขือ่ น
เซกะหมาน 1 ในเขตอ�ำเภอชานไช จังหวัดอัตตะปือ ภาคใต้ของสปป.ลาว
โดยเขื่อนเซกะหมาน 1 จะมีโรงไฟฟ้า 2 แห่ง คือ โรงไฟฟ้าเซกะหมาน 1
มีก�ำลังการผลิตไฟฟ้า  290 เมกะวัตต์ และโรงไฟฟ้าเซกะหมานชานไช
มีก�ำลังการผลิตไฟฟ้า  32 เมกะวัตต์ รวมทั้งหมด 322 เมกะวัตต์ การ
ก่อสร้างเขือ่ นเซกะหมาน 1 คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี พ.ศ. 2558 เมือ่
สร้างเสร็จร้อยละ 80 จะส่งขายไปยังเวียดนาม ส่วนอีกร้อยละ 20 จะใช้
ภายในท้องถิน่ ของสปป.ลาว นอกจากเขือ่ นเซกะหมานแล้วยังมีโครงการ
สร้างเขือ่ นในสปป.ลาวอีกหลายแห่ง เช่น เขือ่ นน�ำ้ หา เขือ่ นเซกอง 2 และ
3 เป็นต้น
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ภาพที่ 8 พิธีลงนามในบันทึกความเข้าใจ
“โครงการความร่วมมือในการพัฒนาระบบประปา”
ณ ส�ำนักงานใหญ่การประปานครหลวง ประเทศไทย

ระบบประปา
แม้วา่ ประชาชนในประเทศมีจ�ำนวนน้อย แต่ระบบประปาในสปป.ลาว
ยังมีไม่เพียงพอกับความต้องการของประชาชน แม้ในนครหลวงเวียงจันทน์
บริษัทประปาของสปป.ลาว สามารถผลิตน�้ำได้วันละ 1 แสนลูกบาศก์เมตร
แต่ความต้องการใช้สูงถึงวันละ 1.2 แสนลูกบาศก์เมตร ท�ำให้ทางการ
สปป.ลาวพยายามเพิ่มการผลิตน�้ำให้เพียงพอกับความต้องการ รวมถึง
ขยายการผลิตไปในแขวงต่างๆ ให้ทั่วถึงมากขึ้น ซึ่งใน ปัจจุบันมีโรงงาน
ประปาตั้งอยู่ในเมืองเอกของแขวง และเมืองอื่นๆ รวมทั้งหมด 38 แห่ง
ประชากรที่ได้ใช้น�้ำประปามีประมาณร้อยละ 40 ของประชากรทั้งหมด
ที่อาศัยอยู่ในตัวเมือง
ในปัจจุบันสปป.ลาว ได้รับความช่วยเหลือจากประเทศไทยผ่าน
ส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.)
และการประปานครหลวงในการให้ความช่วยเหลือด้านการศึกษา ส�ำรวจ
และออกแบบการปรับปรุงระบบน�้ำประปา  และพัฒนาเมืองหลัก 12
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เมือง ในภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ของสปป.ลาว ให้มีระบบ
น�้ำประปาที่มีคุณภาพ ทั้งนี้ส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจ
กับประเทศเพื่อนบ้านยังได้ด�ำเนินการช่วยเหลือในการจัดหาทุนการ
พัฒนาระบบน�้ำประปาอีกด้วย
ระบบโทรคมนาคม
ปัจจุบันประชากรสปป.ลาว ที่ใช้บริการโทรศัพท์มีสัดส่วนน้อยกว่า
ร้อยละ 2 ของประชากรทั้งประเทศ   ซึ่งถือว่าขนาดการสื่อสารใน
สปป.ลาว มีขนาดค่อนข้างเล็ก มีโทรศัพท์พื้นฐานเพียง 9 แสนสาย
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 1.4 แสนสาย สปป.ลาว จึงก�ำลังอยู่ในช่วงของการ
พัฒนาระบบโทรคมนาคมให้ทันสมัย
ส�ำหรับผู้ด�ำเนินธุรกิจการสื่อสารในสปป.ลาว มีทั้งสิ้น 4 ราย คือ
1. บริษัท ลาวเทเลคอม จ�ำกัด (Lao Telecom) มีการให้บริการ
โทรศัพท์พื้นฐาน โทรศัพท์เคลื่อนที่ และบริการอื่นๆ ซึ่งบริษัท ลาว
เทเลคอม จ�ำกัด โดยมีส่วนแบ่งตลาดถึงร้อยละ 68 ถือหุ้นโดยรัฐบาล
สปป.ลาว ร้อยละ 51 และบริษัท ชิน คอร์ปอเรชั่นร้อยละ 49
2. บริษัท เทเลคอม จ�ำกัด (Telecom Lao) ให้บริการโทรศัพท์
พื้นฐาน โทรศัพท์เคลื่อนที่ และบริการอื่นๆ ถือหุ้นโดยรัฐบาลสปป.ลาว
ทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 100
3. บริษัท ลาวเอเชียเทเลคอม จ�ำกัด (Lao Asia Telecom) ให้
บริการโทรศัพท์พื้นฐาน โทรศัพท์เคลื่อนที่ และบริการอื่นๆ ถือหุ้นโดย
กระทรวงป้องกันประเทศร้อยละ 100
4. บริษัท มิลลิคอมลาว จ�ำกัด (Millicom Lao) ให้บริการโทรศัพท์
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พื้นฐาน โทรศัพท์เคลื่อนที่ และบริการอื่นๆ ถือหุ้นโดยรัฐบาลสปป.ลาว
ร้อยละ 22 และมิลลิคอมลาวร้อยละ 78

1.1.9 ระบบสาธารณสุข
ในปัจจุบันสปป.ลาว ได้มีการด�ำเนินการด้านสาธารณสุขตามแผน
พัฒนาสาธารณสุขแห่งชาติฉบับที่ 7 มีระยะเวลาการด�ำเนินงาน 5 ปี
(พ.ศ. 2554-2558) ซึ่งจะมีการปรับปรุงและขยายบริการด้านสุขภาพ
โดยระดมทรัพยากรต่างๆ และพัฒนาศักยภาพทีม่ อี ยูใ่ นประเทศ
แผนดังกล่าวให้ความส�ำคัญแก่กลุ่มงาน 9 ด้าน ได้แก่
1. การสร้างหมู่บ้านสาธารณสุขตัวอย่าง
2. การลดการตายของมารดาที่ให้ก�ำเนิดบุตร และเพิ่มการรอด
ชีวิตของเด็กแรกเกิด
3. การเตรียมความพร้อม การป้องกัน การจัดการกับ
ความอดอยาก การขาดแคลนน�้ำและสารอาหาร
4. การควบคุมการระบาดและการติดต่อของโรค
5. การพัฒนาและยกระดับคุณภาพบุคลากร
6. ความปลอดภัยของอาหารและยา
7. การปรับปรุงกลไก กฎหมาย และแผนงานขององค์การ
8. การพัฒนาระบบการเงินเพื่อสุขภาพให้มีความยั่งยืน
9. ความช่วยเหลือ ความร่วมมือ และการลงทุนกับองค์การใน
ภูมิภาคอาเซียนและนานาชาติ
ทั้งนี้ความช่วยเหลือในด้านสาธารณสุข สปป.ลาว ได้รับความช่วยเหลือจากนานาประเทศ โดยเฉพาะความช่วยเหลือจากรัฐบาลญีป่ นุ่
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โดยญีป่ นุ่ จะสนับสนุนการด�ำเนินงานด้านการประสานงาน เพือ่ เสริมสร้าง
ศักยภาพของบุคลากรด้านสาธารณสุขของสปป.ลาว ให้ความช่วยเหลือ
ในการให้ความรู้แก่ผู้เป็นแม่เพื่อการพัฒนาสุขภาพของแม่และเด็ก และ
การส่งเสริมหมู่บ้านสาธารณสุขตัวอย่างผ่านโครงการความร่วมมือ
ทางวิชาการกับองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น   (The
Japan International Cooperation Agency-JICA) และกองทุนญี่ปุ่น
เพื่อลดปัญหาความยากจน ซึ่งก่อนหน้านี้รัฐบาลสปป.ลาวได้ประกาศ
ยกเว้นค่าบริการสุขภาพแก่แม่และเด็กเป็นนโยบายทีจ่ ะช่วยให้ สปป.ลาว
บรรลุเป้าหมายการพัฒนา สหัสวรรษของสหประชาชาติ (UN Millennium Development Goals) ที่จะให้บรรลุผลในปี พ.ศ. 2558
การด�ำเนินงานแผนพัฒนาสาธารณสุขนี้ จะช่วยเกือ้ หนุนให้สปป.ลาว
หลุดพ้นจากการเป็นประเทศด้อยพัฒนา โดยประชาชนจะได้รับบริการ
ด้านสาธารณสุขอย่างทัว่ ถึง มีสขุ ภาพอนามัยทีส่ มบรูณแ์ ข็งแรงมากยิง่ ขึน้

1.1.10 ระบบการศึกษา
การศึกษาในสปป.ลาวนั้น เริ่มตั้งแต่ระดับอนุบาลและก่อนวัยเรียน
โดยโรงเรียนในสปป.ลาวมีทั้งโรงเรียนของรัฐบาลและเอกชน เปิดรับ
นักเรียนเมื่ออายุ 3 ถึง 6 ปี ใช้เวลาเรียน 3 ปี มีระดับชั้นอนุบาล 1 ถึง
อนุบาล 3 เมื่อจบจากระดับชั้นอนุบาลก็เลื่อนชั้นไปเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษา  ซึ่งอาจเรียกได้ว่าเป็นระบบการศึกษาแบบ 5:3:3 โดยมี
รายละเอียดดังนี้
• ประถมศึกษา เป็นการศึกษาภาคบังคับ ใช้เวลาเรียน 5 ปี โดย
เด็กจะเริ่มเข้าเรียนเมื่ออายุ 6 ขวบ
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• มัธยมศึกษาตอนต้น ใช้เวลาใน
การศึกษา 3 ปี
• มัธยมศึกษาตอนปลาย ใช้เวลาใน
การศึกษา 3 ปี
• อุดมศึกษา รวมถึงการศึกษาด้าน
เทคนิ ค สถาบั น การศึ ก ษาชั้ น สู ง หรื อ ภาพที่ 9 ตราสัญลักษณ์
มหาวิทยาลัยแห่งชาติสปป.ลาว
มหาวิทยาลัย ซึ่งอยู่ในความดูแล และ
รับผิดชอบของกรมอาชีวศึกษา  และมหาวิทยาลัยกระทรวงศึกษาธิการ
ยกเว้นการศึกษาเฉพาะทาง ซึง่ อยูใ่ นความดูแลของกระทรวงอืน่ โดยเมือ่
เด็กจบการศึกษาในระดับประถมและมัธยมศึกษาแล้ว จะมีการคัดเลือก
นักเรียนเพื่อเสนอกระทรวงศึกษาธิการให้เด็กได้เข้าศึกษาต่อในระดับ
ที่สูงขึ้น
• สายอาชีพ ใช้เวลาศึกษา 3 ปี ในวิทยาลัยเทคนิคต่างๆ เช่น ทาง
ด้านไฟฟ้า ก่อสร้าง บัญชี และป่าไม้ เป็นต้น
• มหาวิทยาลัย ใช้เวลาเรียน 4 ปี ส่วนมหาวิทยาลัยเฉพาะทาง
เรียน 6 ปี เช่น มหาวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ (เวียงจันทน์) สถาบันสรรพวิชา
(National Polytechnic Institute)[23]

1.1.11 ระบบกฎหมาย
ใช้กฎหมายที่มีพื้นฐานมาจากประเพณีโบราณ ขนบธรรมเนียม
ฝรั่งเศส และแนวทางปฏิบัติแบบสังคมนิยม ไม่ยอมรับเขตอ�ำนาจ
โดยบังคับของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ (ICJ)
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การตรากฎหมายของสปป.ลาว มีลําดับขั้นหรือศักดิ์ของกฎหมาย
ประกอบด้วย
• รัฐธรรมนูญ (Constitution)
• กฎหมาย (Law)
• รัฐบัญญัติ (Decree) เทียบเท่ากับ
พระราชกําหนดของไทย โดย
สสป.ลาว เรียก“กฎหมายน้อย”
• รัฐดํารัดหรือดํารัสประธานประเทศ (Presidential Edict)
(กฎหมายซึ่งประกาศบังคับใช้โดยประธานประเทศ และนายกรัฐมนตรี
โดยมิต้องผ่านการพิจารณาของสภาแห่งชาติ ศักดิ์ของกฎหมายเทียบ
เท่ากับพระราชกฤษฎีกา) ซึ่งการศึกษานี้จะกล่าวถึงเฉพาะ “กฎหมาย”
เท่านั้น
เนือ่ งจากกระบวนการตราและการบังคับใช้ “กฎหมาย” เป็นกระบวน
การบังคับใช้กฎหมายหลักของสปป.ลาว ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับระบบ
กฎหมายของไทยแล้ว “กฎหมาย” นี้ มีศักดิ์ของกฎหมายเทียบได้กับ
“พระราชบัญญัต”ิ ตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายสปป.ลาว องค์การ
จัดตัง้ และบุคคลทีม่ สี ทิ ธิเสนอร่างกฎหมายเพือ่ ให้สภาแห่งชาติพจิ ารณา
มีดังนี้
• ประธานประเทศ
• คณะประจําสภาแห่งชาติ
• รัฐบาล
• ศาลประชาชนสูงสุด
• องค์การอัยการประชาชนสูงสุด
ระบบบริหารราชการของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

55

• แนวลาวสร้างชาติ หรือองค์การจัดตัง้ มหาชน (ศูนย์กลางชาวหนุม่
ลาว สหพันธ์กรรมกรลาว ศูนย์กลางสหพันธ์แม่หญิงลาว)
งานระบบกฎหมายและการออกกฎหมายของสปป.ลาว นัน้ แบ่งตาม
หลักการเป็น 2 ด้าน ซึง่ เป็นหลักการทีต่ อ้ งถือปฏิบตั อิ ย่างเคร่งครัด และ
ให้ความสําคัญมากเท่าๆ กันทั้งสองด้าน และเป็นหลักการที่ประเทศ
ซึ่ ง ปกครองตามระบอบประชาธิ ป ไตยประชาชนหรื อ สั ง คมนิ ย มคอมมิวนิสต์ถือปฏิบัติ แบ่งได้ดังนี้
• การตราและปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย
• งานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่การบังคับใช้กฎหมาย
กระบวนการตราและปรั บ ปรุ ง แก้ ไขกฎหมายจะดําเนิ น การ
ตามแผนการปฏิบตั งิ าน 5 ปี ของสภาแห่งชาติ ซึง่ ในรอบ 5 ปี จะกําหนด
ว่าจะมีการตราหรือปรับปรุงแก้ไขกฎหมายใดบ้าง ซึ่งครบตามวาระของ
สภาแห่งชาติชุดนั้น โดยในแต่ละปีเมื่อจะมีการพิจารณาเสนอโครงการ
ตราหรือปรับปรุงแก้ไขกฎหมายใด รัฐบาลโดยหน่วยงานหลักทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการบังคับใช้กฎหมายหรือหน่วยงาน (เจ้าของ) ผู้รักษาการตาม
กฎหมายนั้น จะมีการประสานงานรวบรวมความคิดเห็นและข้อมูล เพื่อ
ประกอบความเห็นต่อร่างกฎหมายนัน้ จากหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง และร่วมกัน
จัดทําร่างกฎหมายขึ้น เมื่อได้จัดทําร่างกฎหมายเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึง
เสนอกระทรวงยุติธรรมเพื่อพิจารณารับรองแล้วจึงเสนอต่อรัฐบาล เมื่อ
คณะรัฐบาลลงมติรับรองแล้วจึงเสนอต่อสภาแห่งชาติ ก่อนเปิดสมัย
ประชุมสภาแห่งชาติไม่นอ้ ยกว่า 60 วัน เมือ่ สภาแห่งชาติรบั ร่างกฎหมาย
ไว้พจิ ารณาแล้ว สภาแห่งชาติจะมอบหมายให้คณะกรรมาธิการกฎหมาย
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และคณะกรรมาธิการทีเ่ กีย่ วข้องพิจารณาร่วมกันเพือ่ ทําความเห็น ตลอด
จนตรวจสอบข้อมูลเพื่อนําเสนอต่อ “การประชุมเปิดกว้าง” ซึ่งเป็นการ
ประชุมของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนตัวแทนประชาชน
รวมทั้งสมาชิกสภาแห่งชาติและส่วนท้องถิ่นสามารถเข้าร่วมแสดงความ
คิดเห็นต่างๆ ในทีป่ ระชุมได้ และประเด็นในทีป่ ระชุมเปิดกว้างนัน้ ก็เป็น
ประเด็นเปิดกว้างที่เกี่ยวข้องกับนโยบายและการบริหารงานภาพรวม
ทั้งหมดของชาติ เพื่อนําความเห็นมาประกอบการพิจารณาปรับปรุง
ร่างกฎหมาย เมือ่ ปรับปรุงแล้วจึงเสนอให้คณะประจําสภาแห่งชาติอนุมตั ิ
กรณีเป็นร่างกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับผลประโยชน์ของประชาชนหรือ
ผลประโยชน์ แ ห่ ง ชาติ ก่ อ นเสนอเพื่ อ ให้ ค ณะประจําสภาแห่ ง ชาติ
พิจารณาอนุมัติต้องมีการขอความเห็น หรือ “ประชาพิจารณ์” จาก
ประชาชนก่อนด้วย ซึ่งกระบวนการเสนอความเห็นและประชาพิจารณ์
กฎหมายสปป.ลาว นั้น เรียกว่า  “การทาบทาม” กระบวนการนี้สมาชิก
สภาแห่งชาติจะลงพืน้ ที่ เพือ่ ขอความเห็นจากประชาชนในพืน้ ทีต่ ามแขวง
ต่างๆ แล้วสรุปความเห็นที่เกี่ยวข้องเสนอต่อคณะกรรมาธิการกฎหมาย
และคณะกรรมาธิการที่เกี่ยวข้อง เพื่อนํามาปรับปรุงอีกครั้งตามความ
เหมาะสม เมือ่ ปรับร่างกฎหมายแล้ว จึงเสนอเข้าสูก่ ารพิจารณาของคณะ
ประจําสภาแห่งชาติ
เมื่อคณะประจําสภาแห่งชาติเห็นเหมาะสมแล้ว จึงเสนอเข้าสู่
ทีป่ ระชุมสภาแห่งชาติ ถ้าคณะประจําสภาแห่งชาติเห็นว่ายังไม่ครบถ้วน
เพียงพอ อาจเสนอให้คณะกรรมาธิการกฎหมายและคณะกรรมาธิการ
ที่เกี่ยวข้องรวบรวมข้อมูล เพื่อปรับปรุงให้ครบถ้วนสมบูรณ์ และเสนอ
ใหม่อีกครั้งได้
ระบบบริหารราชการของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
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ขั้นตอนการพิจารณาร่างกฎหมายในการประชุมสภาแห่งชาตินั้น
รั ฐ มนตรี ว ่ า การกระทรวงที่ เ กี่ ย วข้ อ งเป็ น ผู ้ รั บ ผิ ด ชอบนําเสนอร่ า ง
กฎหมายร่ ว มกั บ คณะกรรมาธิ ก ารกฎหมายและคณะกรรมาธิ ก าร
ที่เกี่ยวข้อง โดยรัฐมนตรีทําหน้าที่เสนอจุดประสงค์ของกฎหมายต่อ
ที่ประชุมสภาแห่งชาติ กรรมาธิการ และผู้รับผิดชอบร่างกฎหมายเป็นผู้
นําเข้าสูก่ ารพิจารณารายมาตรา (อ่านและพิจารณาเรียงตามรายมาตรา)
ถ้ามีข้อคิดเห็นหรือมีการขอแปรญัตติเพิ่มเติม ให้ประธานสภาแห่งชาติ
หรื อ สมาชิ ก เสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมาธิ ก ารกฎหมายและคณะ
กรรมาธิการทีเ่ กีย่ วข้องหรือรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงทีเ่ กีย่ วข้องทําหน้าที่
ชี้แจง กรณีกฎหมายใดพิจารณาได้ง่าย คือ ไม่ซับซ้อนหรือเกี่ยวข้องกับ
ผลประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติ อาจผ่านความเห็นหรือขอมติ
เป็นรายหมวดหรือรายภาค ถ้ากฎหมายฉบับใดยากหรือซับซ้อนหรือ
เกีย่ วข้องกับสิทธิและผลประโยชน์ของประชาชน อาจพิจารณาผ่านความ
เห็นหรือขอมติเป็นรายมาตรา การลงคะแนนเสียงให้ลงคะแนนเสียงแบบ
ปิดลับ (ลงคะแนนเสียงโดยลับ) การผ่านความเห็นหรือมติจะมีผลบังคับ
ใช้เมือ่ ได้รบั คะแนนเสียงมากกว่ากึง่ หนึง่ ของจํานวนสมาชิกทีเ่ ข้าร่วมการ
ประชุม เมือ่ กฎหมายนัน้ ได้รบั มติเห็นชอบจากสภาแห่งชาติแล้ว ให้คณะ
กรรมาธิการกฎหมายปรับปรุงตามความเห็นและคํานําเสนอ แล้วนํากลับ
เข้าที่ประชุมสภาแห่งชาติอีกครั้งในวันสุดท้ายของสมัยการประชุมนั้น
เพื่อรับรองให้ประกาศบังคับใช้ต่อไป [16]

58

1.1.12 ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสาธารณรัฐ			
ประชาธิปไตยประชาชนลาว [22]
ความสัมพันธ์ระหว่างไทยและสปป.ลาวในปัจจุบันด�ำเนินไปอย่าง
ราบรืน่ ใกล้ชดิ บนพืน้ ฐานของการเคารพซึง่ กันและกัน มีผลประโยชน์รว่ ม
กัน และมีพัฒนาการเชิงบวกอย่างต่อเนื่อง โดยมีปัจจัยเกื้อกูล ได้แก่
ความใกล้ชดิ ทางเชือ้ ชาติ ศาสนา ภาษา และวัฒนธรรม ดังจะเห็นได้จาก
การจัดงานฉลองวันครบรอบ 60 ปี ของความสัมพันธ์ทางการทูต เมือ่ วัน
ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2553 ซึ่งสถาปนาความสัมพันธ์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2493
โดยทัง้ สองฝ่ายได้จดั กิจกรรมเพือ่ ฉลองสัมพันธไมตรีรว่ มกัน ประเทศไทย
และสปป.ลาวได้ร่วมมือกันหลายด้านเช่น
• ด้านความมัน่ คง ได้รว่ มการส�ำรวจและจัดท�ำหลักเขตแดนไทย–
ลาว โดยมีคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วมไทย–ลาว (Joint Border Commission: JBC) เป็นกลไกก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานมาตั้งแต่เดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2540 จนถึงปัจจุบัน สามารถจัดท�ำหลักเขตแดนทาง
บกร่วมกันได้ 204 หลัก ซึ่งรับรองแล้ว 190 หลัก ระยะทางประมาณ
676 กิโลเมตร หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 96 ส�ำหรับเขตแดนใน
แม่น�้ำโขง ทั้งสองฝ่ายอยู่ระหว่างการจัดท�ำแผนที่แม่น�้ำโขงฉบับใหม่
ร่วมกันระหว่างไทยและสปป.ลาว
• ด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ไทยและสปป.ลาว
ได้ ล งนามในบั น ทึ ก ความเข้ า ใจว่ า ด้ ว ยความร่ ว มมื อ ในการควบคุ ม
ยาเสพติดวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทและสารตั้งต้น มาตั้งแต่วันที่
17 สิงหาคม พ.ศ. 2544 ปัจจุบันหน่วยงานด้านการปราบปรามยาเสพ
ติดไทยและสปป.ลาวมีความร่วมมืออย่างใกล้ชิด และได้รับผลส�ำเร็จใน
ระบบบริหารราชการของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
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การสกัดกั้นการลักลอบค้าขายและการล�ำเลียงขนส่งยาเสพติดตาม
บริเวณชายแดน น�ำไปสูก่ ารจับกุมนักค้ายาเสพติดทีส่ �ำคัญอย่างต่อเนือ่ ง
• ด้านการค้า ช่วงไตรมาสแรกของปี พ.ศ. 2556 (มกราคมเมษายน) ไทยมีมลู ค่าการค้ากับสปป.ลาวรวม 50,329.30 ล้านบาท โดย
สามารถแบ่งเป็นการส่งออกซึ่งมีมูลค่า 38,621.02 ล้านบาท การนําเข้า 
ซึ่งมีมูลค่า11,708.28 ล้านบาท ทําให้ประเทศไทยได้ดุลการค้ากับ
สปป.ลาว เป็นมูลค่า 26,912.74 ล้านบาท จากการประชุมคณะกรรมการ
ร่วมทางการค้าไทย-ลาว (JTC) มีการตั้งเป้าเพิ่มมูลค่าการค้าของทั้งสอง
ฝ่ายเป็น 8,000 ล้านเหรียญสหรัฐ (หรือ 240,000 ล้านบาท โดย
ประมาณ) ภายในปี พ.ศ. 2558 ซึ่งในปี พ.ศ. 2555 การค้าสองฝ่ายมี
มูลค่า 150,135.95 ล้านบาท
• ด้านการค้าชายแดนไทย-สปป.ลาว ในปี พ.ศ. 2556 (มกราคมเมษายน) มีมลู ค่ารวม 45,541.44 ล้านบาท โดยแบ่งการส่งออกเป็นมูลค่า 
37,772.60 ล้านบาท ส่วนการนําเข้าคิดเป็นมูลค่า  7,768.84 ล้านบาท
เป็นผลมาจากไทยมีการนําเข้าผักและของปรุงแต่งจากผัก ผลิตภัณฑ์
สินแร่อื่นๆ ลวดและสายเคเบิ้ลที่หุ้มฉนวนจากสปป.ลาว เพิ่มขึ้น ดังนั้น
จึงเห็นได้วา่ ประเทศไทยจะเป็นฝ่ายเกินดุลการค้าเป็นมูลค่า 30,003.76
ล้านบาท
• ด้านการท่องเที่ยว ในปี พ.ศ. 2553 มีนักท่องเที่ยวต่างชาติ
เดินทางไปสปป.ลาว 2.5 ล้านคน เป็นนักท่องเทีย่ วไทย 1.5 ล้านคน หรือ
ร้อยละ 60 รองลงมา ได้แก่ เวียดนาม และจีน ในขณะที่มีนักท่องเที่ยว
ชาวสปป.ลาว มาไทย 655,034 คน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 4.63 ทั้งนี้
นักท่องเทีย่ วต่างชาติในสปป.ลาว ร้อยละ 72 เป็นนักท่องเทีย่ วทีเ่ ดินทาง
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ผ่านประเทศไทย จึงไม่ต้องแปลกใจที่สถานการณ์ทางการเมืองภายใน
ของไทยในช่วงที่ผ่านมาได้ส่งผลกระทบอย่างมากต่อสปป.ลาว

1.2 ประวัติและข้อมูลรัฐบาลโดยย่อ
1.2.1 การปกครองโดยพรรคประชาชนปฏิวัติลาว
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็นรัฐเดีย่ วทีม่ กี ารปกครอง
ตามรัฐธรรมนูญ โดยประชาชนบรรดาเผ่าต่างๆ และชนชัน้ ในสังคม ได้แก่
กรรมกรกสิกร และปัญญาชน ได้รับการปฏิบัติและรับรองทางกฎหมาย
ภายใต้ระบบการเมือง ซึ่งมีพรรคประชาชนปฏิวัติลาว (Laos People
Revolution Party: LPRD) เป็นองค์การน�ำ  และมีอ�ำนาจสูงสุด
แบบ“ประชาธิปไตยแบบรวมศูนย์: Democraticcentralism” การแบ่ง
ขั้นคุ้มครองได้รับอิทธิพลมาจากการจัดโครงสร้างพรรคคอมมิวนิสต์
โซเวียต ที่มีอ�ำนาจเด็ดขาดและผูกขาดโดยศูนย์กลางของพรรค ซึ่งมี
หน้าทีก่ �ำหนด และสัง่ การนโยบายให้แก่ทกุ ชนชัน้ ในสังคม โดยมีองค์การ
ย่อยอืน่ ๆ ของพรรคเป็นเสมือนกลไกทีด่ �ำเนินการให้เป็นไปตามเจตจ�ำนง
ของประชาชน
สาระส�ำคัญของหลักการประชาธิปไตยแบบรวมศูนย์ของสปป.ลาว
เป็นการปกครองที่อยู่บนหลักของรัฐธรรมนูญและกฎหมาย โดยมีพรรค
ประชาชนปฏิวัติลาวเป็นแกนน�ำ  และมีองค์การมวลชนเป็นกลไกเสริม
ในการบ่มเพาะแนวทางด้านเศรษฐกิจและการบริหาร เพื่อคุ้มครองทั้ง
ภาครัฐ ภาคเศรษฐกิจ และภาคสังคม บนพื้นฐานการน�ำแบบรวมศูนย์
ระบบบริหารราชการของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
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ตราแผ่นดิน สปป.ลาว
ที่มา : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ, พ.ศ.2555

อ�ำนาจขององค์การรัฐขัน้ สูงกว่า และมีการตรวจสอบการด�ำเนินงานของ
องค์การรัฐในระดับต�่ำกว่า  ซึ่งหลักปฏิบัติส�ำคัญของกลุ่มผู้น�ำระดับสูง
ของสปป.ลาว คือ การเน้นความเป็นเอกภาพ และพยายามสอดส่องดูแล
ตั ก เตื อ นสมาชิ ก พรรคให้ มี ค วามสามั ค คี ในขณะที่ ก ารเป็ น
“ประชาธิปไตย” นั้น เป็นการเปิดโอกาสให้สมาชิกพรรคสามารถแสดง
ความคิดเห็นได้ในทีป่ ระชุมพรรค และอภิปรายในประเด็นต่างๆ ได้อย่าง
กว้างขวาง แต่เมือ่ มีมติของเสียงส่วนใหญ่ สมาชิกพรรคในส่วนเสียง
ข้างน้อยก็จะต้องปฏิบตั ติ ามมติของเสียงข้างมากอย่างเคร่งครัด และไม่น�ำ
เรือ่ งความขัดแย้งหรือประเด็นถกเถียงภายในพรรค หรือภายในทีป่ ระชุม
ของคณะกรรมการกรมการเมืองไปเปิดเผยแก่บุคคลภายนอก
พรรคประชาชนปฏิวตั เิ ป็นพรรคคอมมิวนิสต์ทจี่ ดั ตัง้ รัฐบาลในสปป.ลาว
มีก�ำเนิดจากพรรคคอมมิวนิสต์อินโดจีนที่เริ่มก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2473 จน
สลายตัวไปใน พ.ศ. 2494 เพื่อเป็นเงื่อนไขให้ 3 ประเทศอินโดจีนมีพรรค
เป็นของตนเอง พรรคได้ก่อตั้งเมื่อวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2498 ใช้
ชือ่ ว่า “พรรคประชาชนลาว” โดยเป็นองค์การแกนน�ำของแนวลาวฮักซาด
และขบวนการประเทศลาว พรรคประชาชนลาวได้เปลี่ยนชื่อเป็น
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พรรคประชาชนปฏิวตั ลิ าวในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2515 หลังจากประกาศ
ตั้งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.
2518 แล้ว เลขาธิการพรรคท่านแรก คือ นายไกสอน พมวิหาร ที่ด�ำรง
ต�ำแหน่งตั้งแต่ พ.ศ. 2498 จนถึงแก่อสัญกรรมเมื่อ พ.ศ. 2535 กอง
ประชุมพรรคจึงได้เลือก ท่านค�ำไต สีพันดอน เป็นประธานพรรค ด�ำรง
ต�ำแหน่งตั้งแต่ พ.ศ. 2535-2549 จนกองประชุมใหญ่ครั้งที่ 8 ของพรรค
ได้เลือกตั้งให้ พลโทจูมมะลี ไซยะสอน เป็นเลขาธิการคณะบริหารงาน
ศู น ย์ ก ลางพรรคประชาชนปฏิ วั ติ ล าว และเป็ น ประธานประเทศ
คนปัจจุบัน
เมื่อเริ่มมีการสถาปนารัฐสังคมนิยมหรือการรวมชาติขึ้นในสปป.ลาว
พรรคประชาชนปฏิวัติลาวถือเป็นสถาบันการเมืองเพียงหนึ่งเดียวที่มี
อ�ำนาจสูงสุดอย่างแท้จริง แม้ตัวบทของรัฐธรรมนูญแห่งสปป.ลาว
ในมาตรา  2-4 ได้บัญญัติถึงที่มาของอ�ำนาจอธิปไตยสิทธิของการเป็น
เจ้าของประเทศว่าเป็นของประชาชน โดยประชาชน และเพื่อผล
ประโยชน์ของประชาชน และถึงแม้จะเป็นผู้ก่อตั้งองค์การตัวแทนแห่ง
สิทธิอ�ำนาจและผลประโยชน์ของตนที่มีชื่อว่าสภาแห่งชาติก็ตาม แต่ใน
ความเป็นจริงแล้วพรรคก็คอื สถาบันการเมืองเดียวทีม่ อี �ำนาจเด็ดขาดทัง้
ในทางปฏิบตั แิ ละทางกฎหมาย ทีร่ ฐั ธรรมนูญก�ำหนดให้พรรคประชาชน
ปฏิวัติลาวเป็นแกนน�ำในการด�ำเนินงานทางระบบการเมือง นอกจากนี้
บทบาททางการเมืองของพรรคประชาชนปฏิวตั ลิ าวทีม่ เี ส้นแบ่งระหว่าง
พรรคกับรัฐบาลไม่ชัดเจน ท�ำให้การบริหารประเทศต้องเป็นไปตามมติ
หรือความเห็นชอบจากพรรค โดยมีศูนย์กลางพรรค (Politburo) ซึ่งมี
อ�ำนาจตัดสินใจสูงสุด และอิทธิพลของศูนย์กลางพรรคได้เป็นส่วนส�ำคัญ
ระบบบริหารราชการของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
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ภาพที่ 10 การประชุมของสภาแห่งชาติลาว
ที่มา : กรมอาเซียน กระทรวงต่างประเทศ, พ.ศ. 2556

ในการปกครองทุกระดับ เมื่อพรรคได้จัดตั้งคณะกรรมการและสาขา 
ซึ่งมีสมาชิกขยายไปทั่วประเทศ
องค์การการปกครองส่วนกลาง [8]
การปกครองของสปป.ลาว ในส่วนทีเ่ ป็นโครงสร้างทางการเมืองหลัก
หรือการปกครองส่วนกลางนัน้ ประกอบไปด้วยสถาบันหรือองค์การหลัก
ดังต่อไปนี้
• ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายบริหารของสสป.ลาว ถือว่ามีอ�ำนาจมาก ตัง้ แต่การเริม่ รับต�ำแหน่ง
ด้วยบุคคลทีก่ า้ วขึน้ มารับหน้าทีป่ ระธานประเทศก็ดี หรือนายกรัฐมนตรี
ก็ดี ต่างมาจากการเป็นผูน้ �ำพรรคปฎิวตั ปิ ระชาชนลาวทัง้ สิน้ ในส่วนของ
รัฐธรรมนูญสปป.ลาว ก็ให้ความส�ำคัญตามต�ำแหน่งดังนี้
1. ประธานประเทศ (President of the Republic)
รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2534 ได้มีการก�ำหนดบทบัญญัติไว้อย่างชัดเจน
มาก ว่าประธานประเทศมีฐานะเป็นประมุขของรัฐ และเป็นหัวหน้า
ฝ่ายบริหาร มีวาระด�ำรงต�ำแหน่ง 5 ปี จากการลงมติไม่ต�่ำกว่าจ�ำนวน 2
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ใน 3 ของสมาชิกสภาแห่งชาติที่เข้าประชุมทั้งหมด นอกจากนี้สภาแห่ง
ชาติอาจเลือกรองประธานประเทศ เพื่อท�ำหน้าที่แทนประธานประเทศ
ได้เมื่อมีเหตุจ�ำเป็น โดยใช้การลงมติด้วยคะแนนไม่ต�่ำกว่ากึ่งหนึ่งของ
จ�ำนวนสมาชิกสภาแห่งชาติที่เข้าร่วมประชุม
ส่วนอ�ำนาจหน้าที่ของประธานประเทศมีดังนี้
• การประกาศใช้รัฐธรรมนูญและกฎหมายที่สภาแห่งชาติให้การ
รับรองการออกรัฐด�ำลัดหรือค�ำสั่ง
• แต่งตั้ง ถอดถอนนายกรัฐมนตรีและสมาชิกในรัฐบาลตามความ
เห็นชอบของสภาแห่งชาติ โยกย้าย หรือปลดต�ำแหน่งผู้น�ำขององค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่น อาทิ เจ้าแขวง เจ้าครองก�ำแพงนคร หรือเจ้าครอง
นครหลวง
2. คณะรัฐบาล (Government)
นายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาลจะได้รบั การแต่งตัง้ จากประธาน
ประเทศ โดยการรับรองของสภาแห่งชาติ จะมีวาระการปฏิบัติงาน 5 ปี
โดยมีหน้าที่ชี้น�ำและอ�ำนวยการปฏิบัติงานของรัฐบาล รวมถึงเป็น
ผู ้ แ ต่ ง ตั้ ง รองนายกรั ฐ มนตรี รองประธานคณะกรรมการเที ย บเท่ า
กระทรวง รองเจ้าแขวง และรองเจ้าครองนครหลวง ตลอดจนเจ้าเมือง
อ�ำนาจในการตัดสินใจและดูแลกิจการของกระทรวงต่างๆ เป็นของ
นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจ�ำกระทรวง [16]
• ฝ่ายนิติบัญญัติ
ฝ่ายนิตบิ ญั ญัตขิ องสปป.ลาวตาม “รัฐธรรมนูญ” ถือว่า เป็นกฎหมาย
พืน้ ฐานแห่งรัฐในการดําเนินงานของสภาแห่งชาติ ปฏิบตั ติ าม “กฎหมาย
ว่าด้วยสภาแห่งชาติ” และการเลือกตั้งสมาชิกสภาแห่งชาติ ปฏิบัติตาม
ระบบบริหารราชการของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
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“กฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาแห่งชาติ”
สภาแห่งชาติ (The National Assembly) จึงเป็นองค์การนิตบิ ญั ญัติ
ถือเป็นองค์การตัวแทนของประชาชน ซึ่งเป็นองค์การตัวแทนแห่งสิทธิ
อํานาจ และผลประโยชน์ของประชาชน เป็นองค์การอํานาจแห่งรัฐ และ
เป็นองค์การนิติบัญญัติที่มีสิทธิพิจารณาข้อตัดสินหรือปัญหาสําคัญ
ของชาติ รวมทั้งติดตาม ตรวจสอบการดําเนินงานของคณะรัฐบาล
ศาลประชาชน และองค์การอัยการประชาชน
สภาแห่งชาติชุดที่ 6 แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
มีสมาชิกจํานวน 115 คน เป็นสตรี 39 คน จากการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 30
เมษายน พ.ศ. 2549 สังกัดพรรคประชาชนปฏิวัติลาว 113 คน สมาชิก
อิสระ (มิได้สังกัดพรรคการเมืองใด) 2 คน โดยคณะกรรมาธิการทั้งหมด
6 คณะ ประกอบด้วย
• คณะกรรมาธิการกฎหมาย
• คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจ แผนงาน และการเงิน
• คณะกรรมาธิการวัฒนธรรมและสังคม
• คณะกรรมาธิการกิจการชนเผ่า
• คณะกรรมาธิการป้องกันชาติและป้องกันความสงบ
• คณะกรรมาธิการต่างประเทศ
นอกจากนี้ สิทธิและหน้าที่ของสภาแห่งชาติตามรัฐธรรมนูญ มีดังนี้
• พิจารณารับรอง หรือแก้ไขรัฐธรรมนูญ
• พิจารณารับรอง แก้ไข หรือยกเลิกกฎหมาย
• พิจารณารับรอง กําหนด แก้ไข หรือยกเลิกภาษีและส่วยอากร
• พิจารณารับรองแผนยุทธศาสตร์แห่งการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สั ง คม (แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง รั ฐ ) และแผน
งบประมาณแห่งรัฐ
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• แต่งตั้งหรือถอดถอนประธานประเทศ และรองประธานประเทศ
ตามการเสนอของคณะประจําสภาแห่งชาติ
• พิจารณารับรองการเสนอแต่งตั้ง หรือถอดถอนสมาชิกคณะ
รัฐบาล (นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีรัฐมนตรีช่วย หัวหน้าองค์การ
เทียบเท่ากระทรวง เจ้าแขวง และเจ้าผู้ครองนคร) ตามการเสนอ
ของประธานประเทศ
• แต่งตั้งหรือถอดถอนประธานศาลประชาชนสูงสด และอัยการ
ประชาชนสูงสุดตามการเสนอของประธานประเทศ ฯลฯ
แม้สภาแห่งชาติจัดตั้งและดําเนินงานตามหลักการประชาธิปไตย
ประชาชนแบบรวมศูนย์อํานาจ สภาแห่งชาติดําเนินงานตามระเบียบ
การประชุม และพิจารณาข้อตัดสิน หรือ “บันหา” หรือญัตติตาม
หลักการเสียงข้างมาก (Majority Vote)
• ฝ่ายตุลาการ
ในส่วนของโครงสร้างการปกครองฝ่ายตุลาการของสปป.ลาว ได้จัด
โครงสร้างส่วนตุลาการ โดยแบ่งออกเป็น 2 องค์การ ได้แก่
• ศาลประชาชน (People’s Courts) โดยแบ่งออกเป็น 5 ประเภท  
ได้แก่ ศาลประชาชนสูงสุด ซึ่งเทียบได้กับศาลฎีกาของไทย ส่วนศาล
ระดับอื่นๆ คือ ศาลประชาชนแขวง ศาลก�ำแพงนครหรือนครหลวง
เวียงจันทน์ในปัจจุบัน ศาลประชาชนเมือง ซึ่งถือเป็นศาลชั้นต้นและ
ศาลทหาร ในด้านทีม่ าของตุลาการนัน้ ประธานของศาลประชาชนสูงสุด
ได้รับการแต่งตั้งโดยสภาแห่งชาติตามการเสนอแนะของคณะกรรมการ
ประจ�ำของสภาแห่งชาติ ส่วนรองประธานศาลประชาชนสูงสุดและ
ระบบบริหารราชการของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
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ภาพที่ 11 รัฐธรรมนูญสมัยก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครอง
ที่มา: http://www.un.int/lao

ผู้พิพากษาของศาลประชาชนทุกระดับมาจากการแต่งตั้งโดยคณะ
กรรมการประจ�ำสภาแห่งชาติ
• องค์ ก ารอั ย การประชาชน เป็ น โครงสร้ า งคู ่ ข นานกั บ ศาล
ประชาชน ประกอบด้วย องค์การอธิอยั การประชาชนเทียบได้กบั อัยการ
สูงสุดของไทย องค์การอัยการประชาชนแขวง องค์การอัยการประชาชน
นครหลวง องค์การอัยการประชาชนเมือง และองค์การอัยการทหาร โดย
ต�ำแหน่งอธิอัยการประชาชนมีหน้าที่ดูแลการปฏิบัติงานขององค์การ
อัยการทัง้ หมด มาจากการแต่งตัง้ โดยสภาแห่งชาติตามการเสนอแนะของ
คณะกรรมการประจ�ำสภาแห่งชาติ ส่วนรองอธิอัยการประชาชนแต่งตั้ง
โดยคณะกรรมการประจ�ำสภาแห่งชาติ ส่วนอัยการและรองอัยการต่างๆ
รวมทั้งอัยการทหารจะได้รับการแต่งตั้งหรือถอดถอนโดยอธิอัยการ [17]
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2.1 วิสัยทัศน์
สปป.ลาว ต้องเป็นประเทศที่มีความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคง จะ
น�ำพาประชาชนหลุดพ้นจากความยากจนภายในปี พ.ศ. 2558 พร้อมทัง้
พัฒนาประเทศให้พ้นจากการเป็นประเทศก�ำลังพัฒนาในปี พ.ศ. 2563
โดยอาศัยการพัฒนาเพื่อเป็นแบตเตอรี่ของเอเชีย (“Battery of Asia”)
ภายใน พ.ศ. 2573

2.2 เป้าหมาย
เป้าหมายหลักของสปป.ลาว คือ ต้องการขจัดความยากจน สร้าง
คุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชน และการหลุดพ้นจากการเป็นประเทศ
พัฒนาน้อยที่สุดภายในปี พ.ศ. 2563 ซึ่งการจะหลุดพ้นจากการเป็น
ประเทศทีพ่ ฒ
ั นาน้อยทีส่ ดุ นัน้ มีสามเรือ่ งใหญ่ๆ ทีส่ ปป.ลาว จะต้องท�ำให้
ได้คือ
2.2.1 แก้ไขความอ่อนแอด้านทรัพยากรมนุษย์
2.2.2 แก้ไขความอ่อนแอทางเศรษฐกิจ
2.2.3 การท�ำให้รายได้เฉลีย่ สามปีของประชาชนทัง้ สปป.ลาว มากกว่า
1,086 ดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็นเงินไทยจ�ำนวน 35,838 บาท ถ้าใช้
อัตราแลกเปลี่ยนที่ 33 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ
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2.3 ยุทธศาสตร์
ปัจจุบันสปป.ลาว อยู่ภายใต้แผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2554-2558) การด�ำเนินการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมตามยุทธศาสตร์ เพื่อน�ำสปป.ลาว ไปสู่การพัฒนาและเปลี่ยน
ประเทศเข้าสู่สังคมอุตสาหกรรมที่ทันสมัยจากประเทศที่ด้อยพัฒนา
(Least Developed Country: LDC) ให้ส�ำเร็จภายใน พ.ศ. 2563 และ
สร้างโอกาสในการเสริมสร้างภูมิภาคและความร่วมมือระหว่างประเทศ
ซึ่งแผน 5 ปีนี้เป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมายระยะยาวของประเทศที่จะใช้
นโยบายการพัฒนาประเทศให้บรรลุการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างน้อย
ร้อยละ 8 ต่อปี เพือ่ ลดความยากจนให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาภายใน
พ.ศ.  2558 และเร่งสร้างโครงสร้างพืน้ ฐานเพือ่ รองรับอัตราการขยายตัว
ด้านเศรษฐกิจทั้งการค้า การลงทุน การบริการ และการท่องเที่ยว
จากต่างชาติที่จะเข้ามาลงทุนในประเทศสปป.ลาว ทั้งในระดับภูมิภาค
และระดับโลก
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 7 ของสปป.ลาว (พ.ศ.
2554-2558) เป็นพิมพ์เขียวส�ำคัญที่เป็นตัวก�ำหนดแนวทางการพัฒนา
ประเทศและเป้าหมายการพัฒนาต่างๆ สามารถสรุปเป้าหมายที่ส�ำคัญ
ของแผนฯ ได้ดังนี้
1) การขยายตัวทางเศรษฐกิจในอัตราเฉลี่ยร้อยละ 8 ต่อปี และ
รายได้ต่อหัวของประชากรอยู่ที่ระดับ 1,700 ดอลลาร์สหรัฐต่อคนต่อปี
ในปี พ.ศ. 2558
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2) บรรลุเป้าหมาย Millennium Development Goals (MDGs)
ในปี พ.ศ. 2558 และพัฒนาประเทศเพื่อให้พ้นจากสภาพประเทศ
ที่พัฒนาน้อยที่สุด (LDC) ในปี พ.ศ. 2563
3) มุ่งการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนควบคู่ไปกับความก้าวหน้า
ทางสังคมและวัฒนธรรม การอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
4) รักษาเสถียรภาพทางการเมือง เพื่อให้เกิดความสันติและความ
สงบเรียบร้อยในสังคม  
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3.1 ลาวภายใต้การปกครองของฝรั่งเศส
พุทธศตวรรษที่ 24 ต่อช่วงต้นพุทธศตวรรษที่ 25 ประเทศฝรั่งเศส
เริ่มให้ความสนใจที่จะขยายอ�ำนาจเข้ามาสู่ดินแดนในแถบลุ่มแม่น�้ำโขง
เพือ่ หาทางเข้าถึงดินแดนตอนใต้ของจีนในการเปิดตลาดการค้าแห่งใหม่
แข่งกับอังกฤษ ซึ่งสามารถยึดพม่าได้ก่อนหน้านั้นแล้ว โดยฝรั่งเศสเริ่ม
จากการยึดครองแคว้นโคชินจีนหรือเวียดนามใต้ก่อนในปี พ.ศ. 2402
และรุกคืบเข้ามาสู่ดินแดนเขมรส่วนนอก ซึ่งไทยปกครองในฐานะ
ประเทศราชในปี   พ.ศ. 2406 (ไทยตกลงยอมสละอ�ำนาจเหนือเขมร
ส่วนนอกอย่างเป็นทางการในปี พ.ศ. 2410) จากนั้นจึงได้ขยายดินแดน
ในเวียดนามต่อ จนกระทั่งสามารถยึดเวียดนามได้ทั้งประเทศในปี พ.ศ.
2426 พรมแดนของสยามทางด้านประเทศราชลาวจึงประชิดกับดินแดน
อาณานิคมของฝรั่งเศสอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ [4]
ในปี พ.ศ. 2428 ประเทศจีนได้เกิดเหตุการณ์กบฏไท่ผิงต่อต้าน
ราชวงศ์ชิง กองก�ำลังกบฏชาวจีนฮ่อที่แตกพ่ายได้ถอยร่นมาตั้งก�ำลัง
ซ่องสุมผู้คนอยู่ในแถบมณฑลยูนนานของจีน ดินแดนสิบสองจุไทย และ
ตามแนวชายแดนประเทศราชลาวตอนเหนือ กองก�ำลังจีนฮ่อได้มารุกราน
ลาวและตีเมืองต่างๆ ไล่จากทางตอนเหนือลงมาถึงนครเวียงจันทน์
ตอนใต้ของไทย (หรือสยามในเวลานั้น) จึงร่วมกับฝรั่งเศสปราบฮ่อจน
ส�ำเร็จ โดยทั้งสองฝ่ายไล่ตีกองก�ำลังจีนฮ่อจากอาณาเขตของแต่ละฝ่าย
ให้มาบรรจบกันทีเ่ มืองแถง (เดียนเบียนฟูในปัจจุบนั ) แต่กเ็ กิดปัญหาใหม่
คือ ฝ่ายฝรั่งเศสฉวยโอกาสอ้างสิทธิปกครองเมืองแถงและสิบสองจุไทย
โดยไม่ยอมถอนก�ำลังทหารออกจากเมืองแถง เพราะอ้างว่าเมืองนีเ้ คยส่ง
ส่วยให้เวียดนามมาก่อน
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ปัญหาดังกล่าวนี้มีที่มาจากภาวะการเป็นเมืองสองฝ่ายฟ้า ซึ่งจะ
ส่งส่วยให้แก่รัฐใหญ่ทุกรัฐที่มีอิทธิพลเหนือตนเองเพื่อความอยู่รอด
ดินแดนลาวทัง้ หมดก็เปลีย่ นไปตกอยูภ่ ายใต้อทิ ธิพลของประเทศฝรัง่ เศส
จากการใช้เล่ห์เหลี่ยมของโอกุสต์ ปาวี กงสุลฝรั่งเศส โดยการใช้เรือรบ
มาปิดอ่าวไทยเพื่อบังคับให้ยกดินแดนฝั่งซ้ายแม่น�้ำโขง รวมทั้งดินแดน
อื่นๆ โดยลาวถูกรวมเข้าเป็นอินโดจีนของฝรั่งเศสเมื่อปี พ.ศ. 2436

ภาพที่ 12 พระราชวังหลวง เมืองหลวงพระบาง (2447)
ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ สปป.ลาว

ในช่วงสงครามโลกครัง้ ที่ 2 กองทัพญีป่ นุ่ ได้รกุ เข้ามาในดินแดนลาว
กัมพูชา และเวียดนาม เมือ่ ญีป่ นุ่ ใกล้แพ้สงคราม ขบวนการลาวอิสระ
ซึง่ เคลือ่ นไหวทางการเมืองเพือ่ กูเ้ อกราชลาวในเวลานัน้ ประกาศเอกราช
ให้ประเทศลาวเป็นประเทศราชอาณาจักรลาว หลังญี่ปุ่นแพ้สงคราม
ฝรั่งเศสก็กลับเข้ามามีอ�ำนาจในอินโดจีนอีกครั้งหนึ่ง ฝรั่งเศสปกครอง
ลาวแต่ละแขวง โดยมีชาวฝรัง่ เศสเป็นเจ้าแขวงหรือข้าหลวงคอยควบคุม
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เจ้าเมืองที่เป็นชาวลาวอีกต่อหนึ่ง ซึ่งต้องเก็บส่วยตัวเลขจากชายฉกรรจ์
ให้ขา้ หลวงฝรัง่ เศส ตลอดเวลาทีล่ าวตกเป็นเมืองขึน้ นัน้ ฝรัง่ เศสไม่รกั ษา
โบราณสถานและโบราณวัตถุ โดยรื้อสร้างเป็นถนนและไม่ได้สนใจต่อ
ประเทศลาวเท่าไรนัก เพราะถือว่าเป็นดินแดนบ้านป่า ล้าหลัง ไม่มคี า่ ใน
เชิงเศรษฐกิจ

ภาพที่ 13 ภูมิทัศน์ของเมืองหลวงพระบาง

ต่อมาในสงครามโลกครัง้ ที่ 2 เยอรมันมีชยั ชนะเหนือประเทศฝรัง่ เศส
และก่อตั้งคณะรัฐบาลขึ้นที่เมืองวิซี คณะข้าหลวงฝรั่งเศสในอินโดจีน
ให้การหนุนหลังรัฐบาลวิซี และตกลงเป็นพันธมิตรกับญีป่ นุ่ ครัน้ ถึงปี พ.ศ.
2484 รัฐบาลไทยภายใต้การน�ำของพลตรีหลวงพิบูลสงครามเริ่มด�ำเนิน
การต่อต้านอ�ำนาจของฝรั่งเศสที่เริ่มเสื่อมถอย ด้วยการยึดแขวงไชยบุรี
และจ�ำปาศักดิ์กลับคืนมา ญี่ปุ่นยุให้ลาวประกาศเอกราช แต่กองทัพ
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ฝรัง่ เศสก็ยอ้ นกลับคืนมาอีกครัง้ หลังสงครามยุตไิ ด้ไม่นาน ลาวหันมา
ปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช โดยมีรฐั ธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุด
ภายใต้การควบคุมดูแลของฝรั่งเศส

ภาพที่ 14 ประตูชัยของประเทศลาว

พ.ศ. 2492 สหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักรฯ ได้ล้มขบวนการ
ลาวอิสระจนล่มสลาย และแนวรักร่วมชาติได้พัฒนาเป็นขบวนการ
คอมมิวนิสต์ประเทศลาวในเวลาต่อมา โดยได้รับการสนับสนุนจาก
โฮจิมินห์และพรรคคอมมิวนิสต์ของเวียดนาม
พ.ศ. 2495 ลาวในหัวเมืองด้านตะวันออกเฉียงเหนือเริ่มก่อการ
จลาจลต่อต้านการปกครองของฝรั่งเศสภายใต้การสนับสนุนจากรัฐบาล
กรุงฮานอย เมื่อฝรั่งเศสแพ้สงครามที่ค่ายเดียนเบียนฟู ลาวจึงได้รับ
เอกราชอย่างสมบูรณ์ ฝรั่งเศสถอนก�ำลังออกจากประเทศลาว ซึ่ง
แตกแยกออกเป็น 2 ฝ่าย คือ ฝ่ายสนับสนุนระบบกษัตริย์ในนคร
เวียงจันทน์ (ฝ่ายขวา) และฝ่ายขบวนการประเทศลาว (ฝ่ายซ้าย)
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3.2 ลาวยุคสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ภาพที่ 15 เจ้าสุภานุวงศ์ ประธานประเทศคนแรก แห่ง สปป.ลาว

ในระยะหลังทศวรรษ 1980 สภาพการปกครองและการบริหารด้าน
เศรษฐกิจของสปป.ลาวเริ่มผ่อนคลายมากขึ้น ต่อมาเมื่อเจ้าสุภานุวงศ์
สละต�ำแหน่งจากประธานประเทศ ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งต่อมาคือท่านไกสอน
พมวิหาน ซึง่ เป็นประธานประเทศผูม้ คี วามเชือ่ มัน่ ในระบอบการปกครอง
แบบคอมมิวนิสต์ หลังจากการอสัญกรรมของท่านไกสอน พมวิหาน ในปี
พ.ศ. 2535 ท่านหนูฮกั พูมสะหวัน ขึน้ ด�ำรงต�ำแหน่งแทน และได้มนี โยบาย
ลดหย่อนการจ�ำกัดเสรีภาพของชาวสปป.ลาว จึงเป็นผลให้ชาวสปป.ลาว
ทีอ่ พยพไปอยูต่ า่ งประเทศได้รบั การเชิญชวนให้กลับคืนสูบ่ า้ นเกิดเมืองนอน
สปป.ลาวเริ่มเปิดประเทศและฟื้นฟูความสัมพันธ์กับประเทศไทย และ
เมื่อท่านไกสอนถึงแก่กรรมกระทันหัน ท่านหนูฮัก พูมสะหวัน ก็ได้ด�ำรง
ต�ำแหน่งประธานประเทศต่อมา ยุคนี้สปป.ลาว กับไทยเปิดสะพาน
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มิตรภาพไทย-ลาว ในปี พ.ศ. 2538 ต่อมาท่านหนูฮักสละต�ำแหน่ง
ท่านค�ำไต สีพันดอน รับด�ำรงต�ำแหน่งประธานประเทศต่อจนถึงปี พ.ศ.
2549 ท่านค�ำไตลงจากต�ำแหน่ง ท่านจูมมะลี ไซยะสอน จึงเป็นผู้รับ
ต�ำแหน่งประธานประเทศสปป.ลาว คนปัจจุบัน [4]

3.2.1 หลักการพัฒนาของระบบราชการ
			 หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง
หลังจากการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบราชาธิปไตยและ
สถาปนาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวแล้ว สปป.ลาว ได้มกี าร
ปรับปรุงกลยุทธ์การพัฒนาประเทศตามหลักการพัฒนาระบบราชการ
5 ปี (ค.ศ.1998-2002) โดยมีหลักการปรับปรุงดังนี้
● ด�ำเนินการปรับเปลี่ยนโครงสร้างอัตราเงินเดือนข้าราชการลาว
ให้สอดคล้องกับระบบเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงตามนโยบายของรัฐบาล
ใหม่ โดยเฉพาะปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการสตรีให้มีต�ำแหน่ง
ในราชการทีเ่ หมาะสมกับคุณวุฒิ พร้อมทัง้ ได้รบั อัตราเงินเดือนทีเ่ ท่าเทียม
กับข้าราชการชาย
● ปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ในการบริหารข้าราชการ โดย
ตัง้ สถาบันอบรมและพัฒนาคุณภาพข้าราชการตามพืน้ ทีต่ า่ งๆ ในประเทศ
เพือ่ อบรมข้าราชการให้มคี วามทันสมัย และเป็นไปตามตามแนวนโยบาย
เดียวกันจากส่วนกลาง
● แต่งตั้งคณะกรรมการร่างกฎหมายใหม่ส�ำหรับใช้ในการบริหาร
และพัฒนาคุณภาพของข้าราชการ พร้อมทั้งตั้งองค์กรกลางในการ
ระบบบริหารราชการของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

79

80

ประสานงานระหว่างภาครัฐกับประชาชน เพื่อให้กฎหมายที่ร่างขึ้นใหม่
ให้มีคุณภาพ และเป็นประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาประเทศ
● สนับสนุนโครงการด้านการสาธารณสุข เพือ่ ลดอัตราการเสียชีวติ
ของข้าราชการ เนื่องจากระบบสาธารณสุขที่ไม่ดีส่งผลท�ำให้ข้าราชการ
ที่มีคุณภาพมีอัตราการตายสูงกว่าปกติ เมื่อไปปฎิบัติหน้าที่ในพื้นที่
ห่างไกล
● เปิดโอกาสให้ชาวลาวทีเ่ ป็นชนกลุม
่ น้อยให้ได้รบั โอกาสในการรับ
ราชการเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกัน พร้อมทั้งส่งเสริมด้านการศึกษา
ให้กับชนกลุ่มน้อยให้มีการศึกษาที่เท่าเทียม เพื่อความมีคุณภาพในการ
เข้ารับราชการต่อไป ทั้งนี้เพื่อเป็นการขจัดปัญหาเรื่องชนกลุ่มน้อย
● พัฒนาด้านการสื่อสารในพื้นที่ห่างไกล โดยเฉพาะพัฒนาระบบ
ไฟฟ้า และสัญญาณเคลื่อวิทยุเพื่อกระจายความเจริญ และเพื่อให้
ประชาชนมี ค วามเข้ า ใจต่ อ การเปลี่ ย นแปลงต่ า งๆ หลั ง จากการ
เปลี่ยนแปลงการปกครอง
● พัฒนาศักยภาพของสภาแห่งชาติ โดยแต่งตัง้ คณะกรรมการใหม่
เพื่อเป็นตัวแทนของสภาแห่งชาติให้เข้าไปรับหน้าที่ในเขตพื้นที่ชนบท
● รัฐบาลจะสนับสนุนโครงการวิจยั ในด้านต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับ
การพัฒนาประเทศในทุกด้าน เพื่อใช้ในการปรับปรุงประเทศและปรับ
คุณภาพของข้าราชการให้ตรงจุดของปัญหา
● จัดสรรนโยบายทางการเงินและการคลังให้มีความเหมาะ เพื่อ
ความโปร่งใสในการบริหารประเทศ พร้อมทั้งให้ความส�ำคัญในการ
แจกแจงงบประมาณต่างๆต่อสาธารณชน
● ประสานงานขอความช่วยเหลือด้านเงินทุนจากต่างประเทศ
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3.2.2 ความเสี่ยงในการพัฒนาในช่วงเริ่มต้น
			 ของการเปลี่ยนแปลงการปกครอง
หลังจากการเปลี่ยนแปลงการปกครอง รัฐบาลใหม่เริ่มด�ำเนินการ
พัฒนาระบบราชการสปป.ลาว ได้ประสบปัญหาดังนี้
● กรอบของกฎหมายทีร่ า่ งขึน
้ ใหม่ยงั ไม่ตอบสนองต่อความเป็นจริง
ในสังคม เนือ่ งจากประชาชนขาดความรูค้ วามเข้าใจในการปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงในระบบต่างๆ
● เกิดปัญหาการคอร์รัปชั่นในการจัดเก็บภาษี ท�ำให้รายได้ของรัฐ
น้อยกว่าจ�ำนวนที่ตั้งเป้าหมายไว้ ท�ำให้ส่งผลกระทบต่องบประมาณ
ในโครงการอื่นๆ โดยเฉพาะงบประมาณในการพัฒนาระบบราชการ
● ปัญหาการเข้ารับราชการ เนื่องจากคุณสมบัติของข้าราชการ
ต�่ำกว่าเกณฑ์ เนื่องจากประชาชนขาดคุณสมบัติทางการศึกษาต่อ
ต�ำแหน่งต่างๆ
● การขาดแหล่งเงินทุนในการพัฒนาจากต่างประเทศ เนื่องจาก
ปัญหาของข้าราชการทีข่ าดความรูค้ วามสามารถทางภาษาในการเจรจา
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4

ภาพรวมของระบบราชการ
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4.1 รัฐบาล นโยบายรัฐบาล และนโยบายการ
		 เข้าสู่ประชาคมอาเซียน
4.1.1 นโยบายรัฐบาล
พรรคประชาชนปฏิวัติลาวเป็นองค์การที่มีอ�ำนาจสูงสุด ผูกขาด
การปกครองประเทศตามระบอบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ พรรคฯ ได้
ก�ำหนดนโยบายและเป้าหมายการพัฒนาประเทศในการประชุมสมัชชาพรรคฯ  ครั้งที่ 8 เมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ 2549 ให้รัฐบาลและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องยึดถือปฏิบัติ ดังนี้
● ปี พ.ศ. 2563 ต้องพ้นจากสถานการณ์เป็นประเทศที่พัฒนาน้อย
ทีส่ ดุ ต้องมีความมัน่ คงทางการเมือง เศรษฐกิจต้องขยายตัวอย่างต่อเนือ่ ง
ประชาชนต้องมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจากปัจจุบัน 3 เท่าตัว
● ปี พ.ศ. 2549-2553 เป็นช่วงการเสริมสร้างพื้นฐานเพื่อบรรลุ
เป้าหมายการพัฒนาประเทศที่ก�ำหนดไว้ส�ำหรับปี พ.ศ. 2563 เศรษฐกิจ
ต้องมีการขยายตัวอย่างต่อเนือ่ งในอัตราไม่ตำ�่ กว่าร้อยละ 7.5 ต่อปี ยุตกิ าร
ตัดไม้ทำ� ลายป่าเพือ่ ท�ำไร่เลือ่ นลอย แก้ไขปัญหาความยากจนให้หมดสิน้ ไป
เตรียมพัฒนาบุคลากรรองรับการเปลี่ยนแปลงไปสู่การเป็นประเทศ
อุตสาหกรรม ประชากรมีรายได้เฉลี่ยมากกว่า 1,086 ดอลลาร์สหรัฐต่อปี
สปป.ลาว ด�ำเนินนโยบายต่างประเทศที่มุ่งสร้างเสริมความสัมพันธ์
แบบรอบด้านกับทุกประเทศบนพืน้ ฐานของการอยูร่ ว่ มกันอย่างสันติ โดย
ไม่แบ่งแยกลัทธิและอุดมการณ์ เพื่อขอรับการสนับสนุนและความช่วย
เหลือในการพัฒนาประเทศให้บรรลุเป้าหมายตามทีพ่ รรคฯ ได้กำ� หนดไว้
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ทัง้ นี้ สปป.ลาว ให้ความส�ำคัญกับประเทศเพือ่ นบ้านเป็นล�ำดับแรก ได้แก่
เวียดนาม จีน พม่า กัมพูชา และไทย รองลงมาเป็นประเทศร่วมอุดมการณ์
ได้แก่ รัสเซีย เกาหลีเหนือ และคิวบา อย่างไรก็ดี แม้ว่าสปป.ลาว
จะพยายามด�ำเนินความสัมพันธ์กับประเทศต่างๆ ให้สมดุล เพื่อลดการ
พึ่งพาประเทศใดประเทศหนึ่งเป็นหลัก แต่ด้วยข้อจ�ำกัดของสปป.ลาว
ที่ ไ ม่ มี ท างออกทะเล และระดั บ การพั ฒ นาทางเศรษฐกิ จ ที่ ด ้ อ ยอยู ่
ประกอบกับความใกล้ชดิ ด้านอุดมการณ์และประวัตศิ าสตร์การต่อสูเ้ พือ่
เอกราช ท�ำให้สปป.ลาวมีความสัมพันธ์พเิ ศษกับเวียดนามและจีน อันเป็น
ผลให้ประเทศทั้งสองสามารถรักษาและขยายอิทธิพลในสปป.ลาว ได้
ต่อไป

4.1.2 สรุปนโยบายหลักเพื่อการเตรียมพร้อมของ AEC

ภาพที่ 16 การประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน (AEM Retreat)
อย่างไม่เป็นทางการ ครั้งที่ 18 วันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2555

นโยบายต่างๆ เหล่านี้ จะเป็นนโยบายที่สปป.ลาวจะต้องด�ำเนินการ
ให้เสร็จสิ้นภายใน พ.ศ. 2558 หรือก่อนการเปิดประเทศที่เป็นสมาชิก
อาเซียนเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
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ก�ำจัดปัญหาความยากจน
จัดการแก้ไขปัญหาการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานให้ประชาชนมีการศึกษา
ที่เท่าเทียมกัน
● ส่งเสริมสิทธิสตรีต่างๆ เพื่อให้เกิดความเสมอภาคในสตรี
● ลดอัตราการตายของเด็ก
• พัฒนาความรู้ของมารดา เพื่อใช้ในการอบรมเลี้ยงดูบุตร-ธิดา
ให้มีคุณภาพ
● ขจัดปัญหาโรคร้าย เช่น โรคเอดส์ โรคมาลาเรีย เป็นต้น
● ด�ำเนินการพัฒนาประเทศ พร้อมกับส่งเสริมสิ่งแวดล้อม
ทางธรรมชาติอย่างยั่งยืน
● พัฒนาความสัมพันธ์กับประเทศต่างๆ เพื่อเป็นแรงสนับสนุน
การพัฒนาประเทศของสปป.ลาว
●
●

4.2 จ�ำนวนและรายชื่อกระทรวงพร้อมที่อยู่

ภาพที่ 17 ท�ำเนียบรัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ที่มา: www.lao-online.com
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4.2.1 รายชื่อกระทรวงและที่อยู่
สปป.ลาว มีกระทรวงที่ท�ำหน้าที่ในการดูแลกิจการต่างๆ ทั้งภายใน
และภายนอกประเทศทั้งหมด 18 กระทรวง ดังนี้
รายชื่อกระทรวง

กระทรวงป้องกันประเทศ
(Ministry of National Defence,
Laos PDR)

ข้อมูลติดต่อ
ที่อยู่         Phone Kheng Road,
              Ban Phone Kheng,
Sikhotabong, Vientiane
โทรศัพท์   +856 (21) 911-017
เว็บไซต์     www.mod.gov.la

ที่อยู่         P.O. Box 7040,
              Nongbone Road,
Ban Nongbone,
Xaysettha, Vientiane
กระทรวงป้องกันความสงบ
โทรศัพท์   +856 (21) 951-084
(Ministry of Public Security, Laos PDR) โทรสาร    +856 (21) 262-396

กระทรวงโยธาธิการและการขนส่ง
(Ministry of Public Works and
Transport, Laos PDR)

ที่อยู่        Dong Palane Road,
Ban Phonesinuon,                           
Srisattanak, Vientiane Lao
P.D.R
โทรศัพท์   +856 (21) 412-258
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รายชื่อกระทรวง

ข้อมูลติดต่อ

ที่อยู่        Luangprabang Road
Vientiane 01001, Lao P.D.R
โทรศัพท์    +856 (21) 218377,
กระทรวงแผนการและการลงทุน
               222690, 223002
(Ministry of Planning and Investment, โทรสาร     +856 (21) 215491
Laos PDR)
เว็บไซต์     www.investlaos.gov.la

กระทรวงศึกษาธิการและกีฬา
(Ministry of Education and Sports,
Laos PDR)

กระทรวงสาธารณสุข
(Ministry of Public Health (MOH),
Laos PDR)

ที่อยู่         Lane Xang Avenue, Ban
Hatsady Tay, Chanthabouly,
Vientiane
โทรศัพท์    +856 (21) 216-013
โทรสาร     +856 (21) 216-006
เว็บไซต์     www.moe.gov.la
อีเมล        esitc@moe.gov.la
ที่อยู่         Samsenthai road,
              Ban thatkhao
               Sisattanack District     
               Vientiane Lao PDR
โทรศัพท์    +856 (21) 214-000
โทรสาร     +856 (21) 214003
เว็บไซต์      www.moh.gov.la
อีเมล         contact@moh.gov.la

ที่อยู่         Lane Xang Avenue,
              Ban Hatsady Tay,
Chanthabouly, Vientiane
กระทรวงแถลงข่าว วัฒนธรรม และการท่องเทีย่ ว
โทรศั
พ
ท์
   
+856
(21) 212-251
(Ministry of Information, Culture and
โทรสาร    +856
(21)
212 769
Tourism, Laos PDR)
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รายชื่อกระทรวง

กระทรวงแรงงาน และสวัสดิการสังคม
(Ministry of Labour Social Welfare,
Laos PDR)

ข้อมูลติดต่อ
ที่อยู่          Pang Kham Road, Ban Sisa
ket, Chanthabouly, Vientiane
โทรศัพท์   +856 (21) 213-000
โทรสาร    +856 (21) 213-287

ที่อยู่          P.O. Box: 2279, Nahaidyao
Street Vientiane, Lao PDR
โทรศัพท์    +856 21 213470-148
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทรสาร     +856 21 3472
(Ministry of Science and Technology, เว็บไซต์     www.most.gov.la
Laos PDR)
อีเมล        most_info@most.gov.la

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
(Ministry of Natural Resources and
Environment , Laos PDR)

ที่อยู่
Thatdam Road,
              Vientiane, Lao PDR
โทรศัพท์    +856 (21) 260-981
โทรสาร     +856 (21) 260-984
เว็บไซต์     www.monre.gov.la
อีเมล       wrea@wrea.gov.la

ที่อยู่         Lane Xang Avenue, Ban
Hatsady Tay, Chanthabouly,
Vientiane, Lao PDR
กระทรวงไปรษณีย์ โทรคมนาคม
โทรศัพท์    +856 (21) 218-897
และการสื่อสาร
โทรสาร     +856 (21) 285-257
(Ministry of Post, Telecommunication เว็บไซต์     www.mpt.gov.la
and Communication, Laos PDR)
อีเมล        info@mpt.gov.la

ระบบบริหารราชการของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

89

รายชื่อกระทรวง

ข้อมูลติดต่อ

กระทรวงยุติธรรม
(Ministry of Justice, Laos PDR)

ที่อยู่         Lane Xang Avenue,
              Nban Hatsady, Chanthabouly,
Vientiane, Lao PDR
โทรศัพท์    +856 (21) 412-054
โทรสาร     +856 (21) 414-102

กระทรวงกสิกรรม และป่าไม้
(The Ministry of Agriculture
and Forestry, Laos PDR)
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ที่อยู่          Lane Xang Avenue,
               Ban Hatsady Tay,
               Chanthabouly, Vientiane
โทรศัพท์    +856 (21) 412-342
โทรสาร     +856 (21) 412-344
เว็บไซต์     www.maf.gov.la
อีเมล        info@maf.gov.la

กระทรวงพลังงาน และบ่อแร่
(Ministry of Energy and Mines,
Laos PDR)

ที่อยู่         P.O. Box 11694, Ground Floor,
              HPO Building, Nongbone
Road, Xaysetha, Vientiane
โทรศัพท์    +856 (21) 413-000
โทรสาร     +856 (21) 413-044
เว็บไซต์     www.mem.gov.la
อีเมล       admin@mem.gov.la

กระทรวงการเงิน
(Ministry of Finance, Laos PDR)

ที่อยู่         23 Singha Road, Ban Phonxay,
Vientiane
โทรศัพท์    +856 (21) 900-798
โทรสาร    +856 (21) 900-798
เว็บไซต์    www.mof.gov.la

รายชื่อกระทรวง

ข้อมูลติดต่อ

กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า
(The Ministry of Industry and
Commerce, Laos PDR)

ที่อยู่        104/4-5 Phonesay Road,    
               Ban Phonesay, Vientiane
โทรศัพท์    +856 (21) 911-342
โทรสาร     +856 (21) 412-434
เว็บไซต์    www.moc.gov.la
อีเมล        moicpsi@yahoo.com

กระทรวงภายใน
(The Ministry of Home Affairs)

ที่อยู่         P.O. Box 2279 Ban Hatsady
Tay, Chanthabouly, Vientiane
โทรศัพท์    +856 (21) 412-545
โทรสาร     +856 (21) 413-649
เว็บไซต์     www.moha.gov.la
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4.3 จ�ำนวนข้าราชการทั่วประเทศ พร้อมคุณลักษณะ
			 หลัก หรือ คุณลักษณะหลักในการเข้าสูป่ ระชาคม
			 อาเซียน
4.3.1 จ�ำนวนข้าราชการทั่วประเทศ
ตารางที่ 5 กราฟแสดงจ�ำนวนข้าราชการระหว่างปี 2002-2008
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ที่มา: PACSA (อ้างถึงใน World Bank, 2010 : 7)

สปป.ลาว จัดเป็นประเทศขนาดเล็กที่มีประชากรรวมทั้งประเทศ
จ�ำนวนประมาณ 6,000,000 คน โดยจ�ำนวนประชากรส่วนใหญ่ของ
ประเทศจะประกอบอาชีพเกษตรกรรม ดังนั้นจึงท�ำให้จ�ำนวนของ
ข้าราชการมีน้อยมาก หากเทียบกับความต้องการข้าราชการในการ
พัฒนาประเทศ ท�ำให้รัฐบาลสปป.ลาว เร่งปฏิรูปแบบองค์รวมตั้งแต่ปี
พ.ศ. 2533 โดยจ�ำนวนของข้าราชการสปป.ลาวมีดังนี้ [25]
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ที่ 6 จ�ำนวนข้าราชการสปป.ลาว ในรายงานธนาคารโลก

G/Y 2539-2540 2545-2546 2546-2547 2548-2549 2549-2550 2550-2551
6
110
123
225
88
76
5
66
105
232
349
509
723
4 10,585
20,844
23,849
30,516
34,044
38,310
3 25,416
33,836
38,615
44,454
4,7388
49,697
2 28,666
24,647
24,139
21,263
20,024
18,557
1
5,691
11,775
4,893
3,077
2,673
1,996
รวม 70,534
91,330
91,953
99,659
104,726 109,359

ที่มา: PACSA (2008 อ้างถึงใน World Bank, 2010 : 7)

โดยทั้งนี้ระบบราชการของสปป.ลาว ได้แบ่งประเภทข้าราชการ
ออกเป็น 6 ระดับ ได้แก่ ข้าราชการระดับ 1 และ 2 จัดเป็นเจ้าหน้าที่
ทั่วไป ข้าราชการระดับ 3  และ 4 จัดเป็นเจ้าหน้าที่ผู้มีความเชี่ยวชาญ
ข้าราชการระดับ 5 จัดเป็นผู้เชี่ยวชาญระดับผู้บริหาร/หัวหน้างาน และ
ข้าราชการระดับ 6 จัดเป็นผู้บริหารระดับสูงในรัฐบาล เช่น รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงต่างๆ หรือเป็นที่ปรึกษาอาวุโส และจากภาพ 4.3
จะแสดงให้เห็นถึงอัตราการเพิ่มขึ้นของข้าราชการพลเรือน ซึ่งส่วนใหญ่
จะเพิ่มขึ้นในข้าราชการระดับ 3 และ 4 โดยสาเหตุที่ข้าราชการในระดับ
3 และ 4 มีจ�ำนวนเพิ่มขึ้นนั้น เป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงในปี พ.ศ.  
2533 ที่มีการรณรงค์ให้ข้าราชการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ ท�ำให้ข้าราชการในระดับ 3 และ 4 มีจ�ำนวน
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548
94

ตารางที่ 7 จ�ำนวนข้าราชการสปป.ลาว โดยแบ่งตามระดับขั้นของข้าราชการ
ระหว่างปี ค.ศ.1996-2008

ที่มา: PACSA (2008 อ้างถึงใน World Bank, 2010 : 7)

4.3.2 คุณลักษณะหลักของข้าราชการ
			 ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
		
● มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียนและประชาคมอาเซียน
รวมทั้งประเทศสมาชิก
● มีทักษะความรู้ด้านภาษาอังกฤษในระดับดีมากในการสนทนา
เจรจาต่อรอง การเขียนข้อกฎหมาย และการจัดท�ำข้อเสนอโครงการ  
เป็นต้น
● มีทกั ษะการเจรจาต่อรองอย่างมีกลยุทธ์  รูเ้ ทคนิคการเจรจา และ
ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่างๆ ได้
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มีความเชีย่ วชาญในงานทีเ่ กีย่ วข้องกับภารกิจของอาเซียน และมี
ความสามารถถ่ายทอดความรู้ความเชี่ยวชาญนั้นๆ แก่เพื่อนร่วมงานได้
● มี จิ ต ส� ำ นึ ก ในการท� ำ งานเป็ น ที ม มี ก ารสร้ า งเครื อ ข่ า ยกั บ ทุ ก
ภาคส่วน และกับประเทศสมาชิก
● มีภาวะความเป็นผู้น�ำ โดยมียุทธศาสตร์ในการเป็นผู้น�ำภาคส่วน
ต่างๆ ของสังคมให้ตระหนักและเข้าใจเรื่องอาเซียนและประชาคม
อาเซียน
● สามารถให้ บ ริ ก ารได้ อ ย่ า งมี ม าตรฐานระดั บ สากล โปร่ ง ใส
คล่องตัว มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
●
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5

ยุทธศาสตร์ และภารกิจของ
แต่ละกระทรวง และหน่วยงานหลัก
ที่รับผิดชอบงานที่เกี่ยวกับ ASEAN
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5.1 ยุทธศาสตร์ และภารกิจของแต่ละกระทรวง
ยุทธศาสตร์และภารกิจของแต่ละกระทรวงในสปป.ลาว มีดังนี้

กระทรวงการต่างประเทศ
ยุทธศาสตร์
● พัฒนาประเทศให้มีความ
ก้าวหน้า และมีมาตรฐาน
ตาม หลักสากล
● พัฒนาคุณภาพบุคลากรให้มี
ความเป็นสากล  

ภารกิจ
● ประสานความช่วยเหลือจาก
องค์การระหว่างประเทศ เพื่อ
พัฒนาประเทศในด้านต่างๆ
● ส่งเสริมความสามารถของ
บุคลากรด้านการศึกษาและ
ความก้าวหน้าในความเป็น
สากลของประเทศ

กระทรวงการเงิน
ยุทธศาสตร์
● บริหารการเงินเพื่อประชาชน

และการพัฒนาประเทศ

ภารกิจ
● เจรจาเรื่องการหาเงินทุนจาก

องค์การระหว่างประเทศเพื่อ
น�ำมาพัฒนาประเทศ
● ดูแลเงินทุนที่ได้รับบริจาคจาก
องค์การต่างๆ เพื่อจัดตั้ง
งบประมาณในการพัฒนา
ประเทศ

ระบบบริหารราชการของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
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กระทรวงป้องกันความสงบ
ยุทธศาสตร์

ภารกิจ

• ควบคุมดูแลกิจการต่างๆ ของ • เพื่อเพิ่มความสามารถในการ
ควบคุมดูแลกิจการว่าด้วยความ
ต�ำรวจท้องที่ ต�ำรวจจราจร
สงบสุขของประเทศดังกล่าว จะ
ต�ำรวจตรวจคนเข้าเมือง
ต้องมีการประสานงานขอความ
ต�ำรวจรักษาความปลอดภัย
ช่วยเหลือจากองค์การระหว่าง
(รวมถึงต�ำรวจชายแดน)
ประเทศ (UNDP หรือ UNICEF)
และอื่นๆ เพื่อความสงบสุข
ในการแก้ไขปัญหา เช่น
ของประเทศ   
		 ปัญหาการค้ายาเสพติด
		 ปัญหาการค้ามนุษย์
u
u

กระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมและการท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์

ภารกิจ

• ขจัดปัญหาชนกลุ่มน้อย และ
ความแตกต่างทางวัฒนธรรม

• ศึกษา วิจัย เพื่อพัฒนา
ศักยภาพ ในการใช้ชีวิตร่วมกัน
ให้เป็นปกติสุข เนื่องจาก
สปป.ลาว มีแหล่งก�ำเนิดของ
ชาติพันธุ์ที่หลากหลาย
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กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
ยุทธศาสตร์
● บริหารแรงงานเพื่อส่งเสริม
คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

ภารกิจ
● ควบคุมอัตราการว่างงานให้
ไม่เกินร้อยละ 2
● ด�ำเนินการตามมาตรการ
ในการลดสัดส่วนแรงงานภาค
เกษตรให้เหลือร้อยละ 70 และ
เพิ่มแรงงานภาคอุตสาหกรรม
โดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรม
ก่อสร้างและเหมืองแร่ คิดเป็น
ร้อยละ 7 ส่วนแรงงานในภาค
บริการคิดเป็นร้อยละ 23 ของ
แรงงานทั้งหมด
● จัดระเบียบแรงงานชาว
สปป.ลาว ให้มีคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น
● ส่งเสริมการจ้างงานภายใน
ประเทศ เพื่อให้แรงงานชาว
สปป.ลาว ที่ออกไปท�ำงาน
นอกประเทศกลับเข้ามา
เพื่อรองรับการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานต่างๆ
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กระทรวงยุติธรรม
ยุทธศาสตร์
ภารกิจ
● การบริหารงานด้วย
● ดูแลให้มีการปฏิบัติ และบังคับ
ให้เป็นไปตามกฎหมาย
ความยุติธรรม
● เพื่อความเสมอภาคของทุกฝ่าย อย่างถูกต้อง รวดเร็ว เป็นธรรม
และทั่วถึง
● ส่งเสริมการให้ความช่วยเหลือ
และให้ความรู้ทางกฎหมาย
แก่ประชาชน และจัดระบบ
งานราชการ รวมถึงงานของรัฐ
อื่น ในกระบวนการยุติธรรมให้
มีประสิทธิภาพ
● คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของ
บุคคลให้พน้ จากการล่วงละเมิด
ทั้งโดยเจ้าหน้าที่รัฐและบุคคล
อื่นและต้องอ�ำนวยความ
ยุติธรรมแก่ประชาชนอย่าง
เท่าเทียมกัน
● จัดให้มีกฎหมายจัดตั้งองค์การ
เพื่อการปฏิรูปกฎหมาย
ที่ด�ำเนินการเป็นอิสระเพื่อ
ปรับปรุง และพัฒนากฎหมาย
ของประเทศ รวมทั้งการ
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ยุทธศาสตร์

ภารกิจ
ปรับปรุงกฎหมายให้เป็นไป
ตามรัฐธรรมนูญ โดยต้อง
รับฟังความคิดเห็นของผู้ที่ได้
รับผลกระทบจากกฎหมายนั้น
ประกอบด้วย
● จัดให้มีกฎหมายเพื่อจัดตั้ง
องค์การเพื่อการปฏิรูป
กระบวนการยุติธรรม
ที่ด�ำเนินการเป็นอิสระ
เพื่อปรับปรุง และพัฒนาการ
การด�ำเนินงานของหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ
ยุติธรรม

กระทรวงแผนการและการลงทุน
ยุทธศาสตร์
● ให้การสนับสนุนการลงทุน

จากต่างประเทศ เพือ่ น�ำเงินทุน
ที่ได้จากต่างชาติมาใช้ในการ
พัฒนาประเทศให้ทัดเทียม
ประเทศอื่นๆ ในโลก

ภารกิจ
● ด�ำเนินนโยบายส่งเสริมการ

ลงทุนโดยจะสนับสนุนโครงการ
ของนักลงทุนต่างชาติ ดังนี้
● ก�ำไรที่น�ำไปขยายกิจการที่
ได้รับอนุญาต จะได้รับการ
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ยุทธศาสตร์
● สนับสนุนการส่งเสริมการ

พัฒนาความรู้ความสามารถ
ในการวางแผนและส่งเสริม
การลงทุน
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ภารกิจ
ยกเว้นภาษี ก�ำไรในปีการ
บัญชีถัดไป
● ส่งผลก�ำไร ทุน และรายรับ
อื่นๆ (หลังจากที่ได้เสียภาษี
อากร และค่าธรรมเนียมอื่นๆ
ตามกฎหมายแล้ว) กลับ
ประเทศของตน หรือผ่าน
ประเทศที่สามได้  โดยผ่าน
ธนาคารของสปป. ลาว
● อากรที่เก็บจากการน�ำเข้า
อุปกรณ์การผลิต
● ได้รับยกเว้นภาษีขาออก
ส�ำหรับผลิตภัณฑ์เพื่อการ
ส่งออก
● อนุญาตให้ชาวต่างชาติ
ที่ลงทุนในสปป.ลาว มากกว่า
500,000 เหรียญสหรัฐ มีสทิ ธิ
ถือครองที่ดิน เพื่ออยู่อาศัย
ตามระยะเวลาของโครงการ
ลงทุน

กระทรวงสาธารณสุข
ยุทธศาสตร์
● มุ่งเน้นการเข้าถึงสิ่งอ�ำนวย

ความสะดวกโครงสร้างพื้นฐาน
และ บริการทีม่ คี ณ
ุ ภาพเพียงพอ
และ เพิ่มมากขึ้น
● ปรับปรุงคุณภาพเครื่องมือ
ด้านการบริการสาธารณสุข

ภารกิจ
● ด�ำเนินการปรับปรุง

ด้านสาธารณสุข
เพื่อให้ประชากรร้อยละ 80
เข้าถึงห้องน�้ำที่สะอาดและ
ร้อยละ 60 มีส้วมใช้
● การเพิ่มขึ้นของสถานีอนามัย
ท้องถิ่น/ชนบท ร้อยละ
ต่อหน่วย สุขภาพขั้นพื้นฐาน
ที่จ�ำเป็นต้องมี คือ ห้องฉุกเฉิน
ต่างๆ
● ลดอัตราการตายของวัยท�ำงาน
อันเนื่องจากความไม่ทันสมัย
ของระบบสาธารณสุข
● ส่งเสริมแพทย์ให้ศึกษาต่อ
ด้าน การแพทย์ในต่างประเทศ
เพื่อน�ำความก้าวหน้าและ
วิทยาการทางการแพทย์
มาใช้ในประเทศ
● ควบคุมการด�ำเนินงาน
ของ The National Institute
of Public Health (NIOPH)   
ในการวิจัยด้านสาธารณสุข
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ยุทธศาสตร์

ภารกิจ
สปป.ลาว เพื่อด�ำเนินการ
วางแผนด้านสาธารณสุขทุกๆ
5 ปี

กระทรวงศึกษาธิการและกีฬา
ยุทธศาสตร์
● พัฒนาความรู้ขั้นพื้นฐานให้

กระจายไปทั่วประเทศ โดย
ทุกคนต้องได้รับการศึกษา
อย่างเท่าเทียมกัน
● ขจัดปัญหาความไม่รู้หนังสือ
● ส่งเสริมการพัฒนาแผนการ
ต่างๆ ด้านการศึกษาให้ด�ำเนิน
ไปตามกรอบของ UNESS
(UNESCO National Education Support Strategy)
● ส่งเสริมการพัฒนาความ
สามารถของประชาชนทั้งด้าน
การศึกษา และการกีฬา[19]
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ภารกิจ
● เพิ่มสัดส่วนการเข้าเรียนใน

ระดับประถมเป็นร้อยละ 98
และ ระดับมัธยมศึกษาเป็น   
ร้อยละ 75 ภายในปี  พ.ศ. 2558
● เพิม
่ สัดส่วนประชากรทีร่ หู้ นังสือ
ให้เพิ่มเป็นร้อยละ 99
● ด�ำเนินการสร้างวิทยาลัย
อาชีวะอย่างน้อย 3 แห่งในเมือง
ที่มีความส�ำคัญทางเศรษฐกิจ
● ส่งเสริมการดูงานด้านการศึกษา
ในต่างประเทศ
● คัดเลือกบุคลากรที่มีความ
สามารถไปศึกษาต่อยัง
ต่างประเทศ

ยุทธศาสตร์

ภารกิจ
● ก่อตั้งศูนย์กีฬาให้ครอบคลุม

ในทุกแคว้นภายใน พ.ศ. 2563

กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า
ยุทธศาสตร์
● พัฒนาอุตสาหกรรมและการค้า
เพื่อน�ำเงินเข้าประเทศ
● หลุดพ้นจากการเป็นประเทศ
ด้อยพัฒนา[21]

ภารกิจ
● ส่งเสริมการปรับโครงสร้างการ
ผลิตและยกระดับเทคโนโลยี
ต่างๆ เพื่อเพิ่มผลผลิตในภาค
อุตสาหกรรม
● พัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้
เอื้ออ�ำนวยต่อการพัฒนาและ
การประกอบธุรกิจ
● เสริมสร้างศักยภาพวิสาหกิจ
ชุมชน
● การบริหารจัดการด้าน
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมภาค
อุตสาหกรรมให้มคี วามเป็นมิตร
ต่อทรัพยากรธรรมชาติ
● ส่งเสริมการลงทุนเพื่อพัฒนา
ประเทศอย่างยั่งยืน
● พัฒนาสมรรถนะและ
ประสิทธิภาพองค์การ
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กระทรวงพลังงานและบ่อแร่
ยุทธศาสตร์
● พัฒนาสปป.ลาวให้เป็น

“Battery of Asia”

ภารกิจ
● ลงทุนขยายเส้นทางท่อขนส่ง

น�้ำมัน
● ให้การสนับสนุนการศึกษา
ดูงานด้านวิศวกรรมปิโตรเลียม
● สร้างโรงงานไฟฟ้าเพื่อการ
ส่งออกและเพื่อประโยชน์ขอ
ประชาชน โดยมีการพัฒนาเพิม่
ก�ำลังการผลิตเดิม 8 โครงการ
ซึ่งเป็นโครงการผลิตกระแส
ไฟฟ้าเพื่อใช้ภายในประเทศ
และที่เหลือเป็นโครงการผลิต
กระแสไฟฟ้าเพื่อจ�ำหน่าย
แก่ประเทศเพื่อนบ้าน

กระทรวงโยธาธิการและขนส่ง
ยุทธศาสตร์
● เร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

เพื่อรองรับการเจริญเติบโต
ของประเทศในด้านต่างๆ เช่น
ด้าน การค้า การลงทุน และการ
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ภารกิจ
● โครงการก่อสร้างร่องระบายน�้ำ 

และปรับปรุงถนนสาย T2 ใน
นครหลวงเวียงจันทน์ ซึ่งเป็น
ส่วนหนึ่งของโครงการฉลอง

ยุทธศาสตร์

ภารกิจ

ท่องเที่ยวระหว่างเมือง
ตลอดจน เป็นการอ�ำนวย
ความสะดวกในการเดินทาง
ไปมาหาสู่ของประชาชน

ครบรอบ 450 ปี ของการ
สถาปนานครหลวงเวียงจันทน์
● โครงการปรับปรุงถนน
หมายเลข  3 ช่วงห้วยซายบ้านสอด  
● โครงการปรับปรุงถนนจาก
บ้านภูดู่ จังหวัดอุตรดิตถ์–เมือง
ปาก ลาย แขวงไชยะบุลี ระยะ
ทาง 36 กม.

กระทรวงกสิกรรมและป่าไม้
ยุทธศาสตร์
● ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพ

สินค้าการเกษตรให้ได้
มาตรฐานการผลิตในระดับ
สากล

ภารกิจ
● จัดโครงการส่งเสริมกิจกรรม

เพื่อการส่งออกสินค้าเกษตร
เช่น ข้าว ข้าวโพด อ้อย กาแฟ
เป็นต้น
● จัดสรรพื้นที่การเกษตรเพื่อ
รองรับการขยายตัวของ
ประเทศ เพราะในปัจจุบนั พืน้ ที่
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ยุทธศาสตร์

ภารกิจ
ภาคการเกษตรของสปป.ลาว  
มีเพียงร้อยละ 10 ของพื้นที่
ทั้งหมด ทั้งๆ ที่ภาคการเกษตร
เป็นแหล่งรายได้หลักอย่างหนึง่
ของประเทศ
● ขจัดปัญหาการลักลอบปลูกพืช
ที่ผิดทางกฎหมาย เช่น ฝิ่น ให้
หมดไปภายในระยะเวลา 10 ปี
● ส่งเสริมการปลูกป่าทดแทน
จาก การที่ป่าไม้ถูกท�ำลาย
เนือ่ งมาจากการตัดไม้ไปท�ำเป็น
เชือ้ เพลิง โดยกระทรวงมีหน้าที่
ควบคุมการท�ำงานของ
National Agricultural and
Forestry Research Institute
(NAFRI)
● ด�ำเนินตามนโยบายการรักษา
เขตพืน้ ทีป่ า่ ไว้ทรี่ อ้ ยละ 65 ของ
พื้นที่ทั้งหมด
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กระทรวงไปรษณีย์ โทรคมนาคม และการสื่อสาร
ยุทธศาสตร์
● พัฒนาด้านการไปรษณีย์ และ

โทรคมนาคมให้มีความทันสมัย
รวดเร็ว เพื่อประชาชน

ภารกิจ
● ควบคุมการด�ำเนินงานด้าน

โทรคมนาคม นับตั้งแต่รัฐบาล
สปป.ลาว ได้ร่วมกับบริษัท
ชินวัตร อินเตอร์เนชั่นแนล
จ�ำกัด (มหาชน) เพื่อจัดตั้ง
บริษัท ลาว โทรคมนาคม
จ�ำกัด ขึ้น ซึ่งเป็นการรวมตัว
ของบริษทั โทรคมนาคมลาวกับ
บริษัท ลาว ชินวัตร เทเลคอม
จ�ำกัด เข้าด้วยกัน โดยรัฐบาล
สปป.ลาวถือหุน้ ร้อยละ 51 และ
บริษัท ชินวัตร อินเตอร์
เนชั่นแนล จ�ำกัด (มหาชน)
ถือหุ้นร้อยละ 49 โดยมีระยะ
สัมปทาน 25 ปี
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กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
ยุทธศาสตร์
● จะต้องมีความก้าวหน้าทาง

วิทยาศาสตร์เทียบเท่ากับ
นานาชาติภายใน 20 ปี
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ภารกิจ
● จะต้องหลุดพ้นจากความด้อย

พัฒนาทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
● วางแผนการส่งเสริมและการ
พัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
● ให้การสนับสนุนการน�ำความรู้
ด้านวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาภายใน
ประเทศ เพื่อน�ำมาพัฒนา
ประเทศ

ยุทธศาสตร์

กระทรวงภายใน

● การพัฒนาคุณภาพของระบบ

ราชการ เพื่อส่งเสริมการพัฒนา
ประเทศ
● บุคลากรจะต้องมีความ
ก้าวหน้า และทันสมัย
● ปฎิบัติหน้าที่โดยสุจริต เพื่อ
น�ำมาซึ่งประโยชน์ของประเทศ
และประชาชน

ภารกิจ

● ส่งเสริมการอบรมบุคลากรใน

ด้านต่างๆ ทั้งการอบรมใน
ประเทศและต่างประเทศ
● ปรับปรุงระบบเงินเดือน
ข้าราชการ เพื่อให้สอดคล้อง
กับเศรษฐกิจในปัจจุบัน
● ปรับปรุงคุณภาพของสวัสดิการ
ต่างๆ เพื่อข้าราชการ
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5.2 หน่วยงานหลักทีร่ บั ผิดชอบงานเกีย่ วกับอาเซียน
หน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลงานเกี่ยวกับอาเซียน แบ่งได้ตามตาราง
ต่อไปนี้

กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า [22]
ความรับผิดชอบ
ด�ำเนินการคัดเลือกผูแ้ ทนทีเ่ หมาะสมในการเข้าร่วมประชุมต่างๆ
ทีเ่ กีย่ วข้องกับเศรษฐกิจอาเซียน รวมถึงการประชุมเรือ่ งความตกลง
การค้าเสรีระหว่างอาเซียนกับประเทศคู่เจรจา
● มีหน้าที่เจรจาลดภาษีสินค้าในอาเซียนภายใต้กรอบความตกลง
ด้านการค้า
● สนับสนุนและร่วมการเจรจาขจัดมาตรการทีม
่ ใิ ช่ภาษีในอาเซียน
(Non-Tariff Barriers) เช่น การขอโควต้า และการขออนุญาต
น�ำเข้าต่างๆ
● เป็นแกนหลักในการเจรจา จัดท�ำ และด�ำเนินการด้านการอ�ำนวย
ความสะดวกทางการค้าของอาเซียน เพื่อให้กฎ ระเบียบ ขั้นตอน
และข้อมูลทางศุลกากรในอาเซียนเป็นไปในแนวเดียวกัน
● สนับสนุนและร่วมการเจรจาให้เกิดการรวมกลุ่มด้านศุลกากร
(Customs Integration) ปรับ ประสานกระบวนการและขั้นตอน
ศุลกากรให้ง่ายและเป็นไปในแนวเดียวกัน อาทิ แบบฟอร์มใบขน
สินค้า การประเมินศุลกากร ขั้นตอนการตรวจปล่อยของอาเซียน
เป็นต้น
●
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ความรับผิดชอบ
เป็นแกนหลักในการเจรจาเปิดเสรีการค้า บริการลดข้อกีดกัน
การเปิดเสรีการค้า บริการ และอ�ำนวยความสะดวกการเคลือ่ นย้าย
บุคลากรในภูมิภาคอาเซียน
● สนับสนุนและร่วมการเจรจาเปิดเสรีและคุ้มครองการลงทุน
อาเซียนภายใต้กรอบความตกลงเขตการลงทุนอาเซียน (ASEAN
Comprehensive Investment Area: ACIA)
●

สภาการค้าและอุตสาหกรรมแห่งชาติสปป.ลาว
ความรับผิดชอบ
ปรับลดขั้นตอนด้านพิธีการที่เกี่ยวข้องกับการรับรองถิ่นก�ำเนิด
สินค้าของอาเซียน
● การพัฒนาเพือ่ เชือ่ มโยงกับกรมศุลกากรภายใต้ระบบ National
Single Window ส�ำหรับในส่วนที่เกี่ยวกับแบบฟอร์มรับรอง
ถิ่นก�ำเนิดสินค้า (ATIGA Form D) เพื่อให้สามารถเชื่อมโยงเครือข่าย
อาเซียนส�ำหรับการให้บริการยื่นเอกสารต่างๆ ณ จุดเดียว (ASEAN
Single Window)
● การพัฒนาระบบเพื่อให้มีการรับรองแหล่งก�ำเนิดสินค้าด้วย
ตนเอง
● การบังคับใช้ พ.ร.บ. มาตรการปกป้องการน�ำเข้าที่เพิ่มขึ้น
●
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ความรับผิดชอบ
ให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีสินค้า และ
บริการ ผ่านกองทุน เพื่อการปรับตัวของภาคการผลิตและบริการ
ที่ได้รับผลกระทบ
●

ส�ำนักงานส่งเสริมการส่งออก
ความรับผิดชอบ
จัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดสินค้าและบริการที่มีศักยภาพ
สู่ตลาดอาเซียนให้มากขึ้น
● เสริมสร้างเครือข่ายการผลิตร่วมกันระหว่างประเทศสมาชิก
อาเซียน
● ให้ความรูแ้ ก่ผป
ู้ ระกอบการ และประชาสัมพันธ์การใช้ประโยชน์
จากการจัดท�ำข้อตกลงทางการค้าตามแผนด�ำเนินการไปสูป่ ระชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน
● ให้ความรู้แก่ภาคเอกชนในการปรับระดับมาตรฐานการผลิต
และคุณภาพการให้บริการให้สอดคล้องกับมาตรฐานอาเซียน
● เร่งการพัฒนาและส่งเสริมการใช้เครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์
● เสริมสร้างศักยภาพของผู้ประกอบการและสร้างเครือข่าย
ผู้ประกอบการด้านการผลิตและส่งออกกับผู้ประกอบการสาขา
โลจิสติกส์
●
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กรมการค้าภายใน
ความรับผิดชอบ
เป็นผู้แทนหลักในการเข้าร่วมประชุมคณะผู้เชี่ยวชาญอาเซียน
ด้านนโยบายการแข่งขัน
● การหารือร่วมกับหน่วยงานทีก่ ำ� กับดูแลด้านนโยบายการแข่งขัน
ทางการค้าของอาเซียน เพื่อพัฒนานโยบายการแข่งขันของแต่ละ
ประเทศ
● การหารือกับหน่วยงานที่ก�ำกับดูแลด้านการคุ้มครองผู้บริโภค
ของอาเซียน เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และข้อมูลระหว่างกัน
●

กระทรวงการเงิน
ความรับผิดชอบ
ด�ำเนินการคัดเลือกผู้แทนที่เหมาะสมในการเข้าร่วมประชุม
รัฐมนตรีคลังอาเซียน
● เป็นแกนหลักการเจรจาเกี่ยวกับผลประโยชน์ต่างๆ ด้านภาษี
ศุลกากรส�ำหรับสินค้าภายในอาเซียน
● ด�ำเนินนโยบายการเงินร่วมกับธนาคารแห่งสปป.ลาวในการ
เจรจาว่าด้วยการเปิดเสรีการค้าระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน
●
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ธนาคารแห่งสปป.ลาว
ความรับผิดชอบ
เป็นผูแ้ ทนร่วมกับกระทรวงการเงินด�ำเนินงานด้านความร่วมมือ
ทางการเงิน และระบบสอดส่องดูแลเศรษฐกิจของประเทศสมาชิก
ในภูมิภาคอาเซียน โดยด�ำเนินการในกรอบประชุมรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังอาเซียน
● เป็นผู้แทนการเจรจาด้านความร่วมมือระหว่างธนาคารกลาง
อาเซียนกับธนาคารแห่งสปป.ลาว
● เจรจาและก�ำกับดูแลการเปิดเสรีด้านเงินทุน โดยลดข้อจ�ำกัด
สาขาบริการด้านการเงินตามหลักการที่อาเซียนได้ก�ำหนดไว้
● เป็นผู้แทนการเจราจาในประเด็นเรื่องข้อจ�ำกัดการเคลื่อนย้าย
ทุนตามความเหมาะสม
●

กรมศุลกากร
ความรับผิดชอบ
จัดท�ำความตกลงทวิภาคีว่าด้วยการยกเว้นการเก็บภาษีซ้อน
เป็นผู้แทนหลักในการประชุมและการเจรจาด้านศุลกากร และ
กฎว่าด้วยถิ่นก�ำเนิดสินค้า
● ปรับปรุงกฎว่าด้วยถิ่นก�ำเนิดสินค้าของอาเซียน
● ปรับปรุงระเบียบพิธีการ และการไหลเวียนของข้อมูลทางการ
ค้าและศุลกากรให้เรียบง่าย มีมาตรฐานเดียวกันในอาเซียน
●
●
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ความรับผิดชอบ
● ด�ำเนินการด้านการอ�ำนวยความสะดวกทางการค้าของอาเซียน
เพื่อให้กฎ ระเบียบ ขั้นตอน และข้อมูลด้านศุลกากรในอาเซียน
เป็นไปในแนวทางเดียวกัน
● จัดเตรียมระบบพัฒนาให้เกิดการรวมกลุ่มด้านศุลกากร
● จัดตั้งระบบ National Single Window และประสานกับ
ประเทศสมาชิกอาเซียนในการจัดตั้ง ASEAN Single Window
เพื่อท�ำให้ระบบนานาชาติอยู่ในกรอบความร่วมมือเดียวกัน

กระทรวงการต่างประเทศ
ความรับผิดชอบ
เป็นผู้แทนหลักในการเข้าประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสของอาเซียน
และการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน
● ด�ำเนินการตามแผนงานริเริ่มเพื่อการรวมตัวของอาเซียน ซึ่ง
ครอบคลุมความร่วมมือเรือ่ งโครงสร้างพืน้ ฐานการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร สร้างขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน พัฒนาด้านพลังงาน การท่องเทีย่ ว การลดระดับความ
ยากจน  และการปรับปรุงคุณภาพชีวิต
● อ�ำนวยความสะดวกในการออกวีซ่าส�ำหรับแรงงานฝีมือ และผู้
ประกอบวิชาชีพอาเซียน
●
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กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
ความรับผิดชอบ
เป็นผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมกับรัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่
อาวุโสด้านแรงงานขอาเซียน
● การจั ด ท� ำ ข้ อ ตกลงยอมรั บ คุ ณ สมบั ติ วิ ช าชี พ และส่ ง เสริ ม
การพัฒนาบุคลากร และเสริมสร้างขีดความสามารถด้านการค้า
และบริการ
● อ�ำนวยความสะดวกในการออกใบอนุญาตท�ำงานส�ำหรับวิชาชีพ
เชี่ยวชาญ
●
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การท่องเที่ยวสปป.ลาว
ความรับผิดชอบ
เป็นผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมรัฐมนตรีท่องเที่ยวอาเซียน
พัฒนาคุณภาพและคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพในสาขา
ท่องเที่ยว
● ด�ำเนินการตามแผนการรวมกลุ่มสาขาการท่องเที่ยวอาเซียน
●
●

กระทรวงโยธาธิการและขนส่ง
ความรับผิดชอบ
เป็นผู้แทนหลักในการเข้าร่วมประชุมรัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่
อาวุโสด้านการขนส่งอาเซียน
● จัดท�ำความร่วมมือภายในอาเซียนด้านการขนส่งและการบริการ        
โลจิสติกส์ทั้งการขนส่งทางบก (รถยนต์และรถไฟ) และทางอากาศ
● ด�ำเนินการตามแผนงานการรวมกลุ่มสาขาการบิน
● ด� ำ เนิ น การตามความตกลงว่ า ด้ ว ยการอ� ำ นวยความสะดวก
ในการขนส่งสินค้าผ่านแดน
● ด�ำเนินการตามความตกลงพหุภาคีอาเซียนว่าด้วยการเปิดเสรี
เที่ยวบินขนส่งสินค้า
● ด�ำเนินการตามความตกลงพหุภาคีอาเซียนว่าด้วยการให้บริการ
ทางอากาศ
●
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กระทรวงกสิกรรมและป่าไม้
ความรับผิดชอบ
เป็นผู้แทนหลักในการเข้าร่วมประชุมรัฐมนตรีเกษตรและป่าไม้
อาเซียน
● ด�ำเนินการลดภาษีสินค้าเกษตร
● จัดตั้งระบบแนวปฏิบัติที่ดีส�ำหรับผลิตภัณฑ์เกษตร การเพาะเลีย้ งสัตว์ และมีระบบการวิเคราะห์อนั ตราย และจัดการวิกฤติทตี่ อ้ ง
ควบคุม (Hazard Analysis Critical Control Point)
● ปรับ ประสานระบบการกักกันและวิธีการตรวจสอบหรือสุ่ม
ตัวอย่าง  ตลอดจนมาตรการด้านสุขอนามัยส�ำหรับผลิตภัณฑ์เกษตร
อาหาร และป่าไม้
● ปรับ ประสานระดับปริมาณสารตกค้างสูงสุดที่ยอมรับได้ของ
ยาปราบศัตรูพืช
● ปรับ ประสานกฎเกณฑ์ส�ำหรับผลิตภัณฑ์เกษตรที่มาจาก
เทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ (Modern Biotechnology) ให้เป็นไป
ตามมาตรฐานสากล
● ปรับ ประสานมาตรฐานด้านความปลอดภัยและคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์พืชสวนและผลิตภัณฑ์เกษตร
● ปรับ ประสานการควบคุมสุขภาพสัตว์ เพื่อความปลอดภัยของ
อาหาร โดยใช้กรอบมาตรฐานร่วมในการบริหารจัดการเกี่ยวกับ
ความปลอดภัยทางชีวภาพให้สอดคล้องกับหลักสากล
●
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ความรับผิดชอบ
ปรับ ประสานแนวทางการใช้สารเคมี และมาตรการขจัดการ
ใช้สารเคมีอันตรายให้สอดคล้องกับหลักสากล
● พัฒนากรอบระดับภูมิภาคส�ำหรับระเบียบการออกใบรับรอง
ด้านป่าไม้ (Forest Certification)
● ส่งเสริมความร่วมมือและการถ่ายโอนเทคโนโลยี โดยเฉพาะ
ผลิตภัณฑ์เกษตร อาหาร และป่าไม้ ระหว่างอาเซียนกับองค์การ
นานาชาติทั้งภาครัฐและเอกชน
● เสริมสร้างความร่วมมือต่อต้านการค้าไม้ทผี่ ดิ กฎหมาย และการ
ป้องกันไฟป่า
● เสริมสร้างความร่วมมือ เพือ่ ต่อต้านการท�ำประมงทีผ่ ดิ กฎหมาย
● ส่งเสริมให้เกิดสหกรณ์การเกษตรอาเซียน
●

กระทรวงพลังงานและบ่อแร่
ความรับผิดชอบ
เป็นผู้แทนหลักในการเข้าร่วมประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้าน
พลังงาน
● จัดท�ำความร่วมมือระดับภูมิภาคด้านโครงการเชื่อมโยงท่อส่ง
ก๊าซธรรมชาติ และโครงการเครือข่ายระบบสายส่งไฟฟ้าของอาเซียน
● เร่งพัฒนาโครงสร้างพืน
้ ฐานทีจ่ ำ� เป็นส�ำหรับแหล่งพลังงานต่างๆ
●
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ความรับผิดชอบ
●
●

เร่งพัฒนาด้านความร่วมมือในการท�ำบ่อแร่
เพิ่มขีดความสามารถในการผลิตไฟฟ้าเพื่อการส่งออก

กระทรวงศึกษาธิการและกีฬา
ความรับผิดชอบ
เป็นผู้แทนการเจรจาด้านการศึกษา
ประสานและส่งเสริมการดูงานด้านการศึกษาในประเทศสมาชิก
อาเซียน
●
●
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6

ระบบการพัฒนาข้าราชการ
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6.1 ภาพรวมการพัฒนาข้าราชการ
การบริหารราชการในประเทศลาวเป็นการบริหารแบบรวมศูนย์
(Centralized) โดยมีการด�ำเนินการแบบเดียวกันทั่วประเทศ โดยมีการ
แบ่งระดับการบริหารงาน ได้แก่
● ระดับส่วนกลาง (Central) ประกอบด้วย ส�ำนักนายกรัฐมนตรี
● ระดับภาคส่วน (Sectoral) ประกอบด้วย กระทรวงหรือองค์การ
ทีอ่ ยูใ่ นระดับเดียวกัน ส�ำนักงานประธานประเทศ องค์การพรรคการเมือง
กลุ่มแนวลาวสร้างชาติ ศาลประชาชน และศาลอุทธรณ์ และ
● ระดับท้องถิ่น (Local)
ข้าราชการในสปป.ลาว หมายถึง เจ้าหน้าที่ในองค์การพรรครัฐบาล  
กลุม่ แนวลาวสร้างชาติ องค์การมวลชนทัง้ ในระดับส่วนกลาง แขวง และ
เมือง รวมถึงส�ำนักงานตัวแทนของสปป.ลาวในต่างประเทศ ซึง่ ไม่รวมถึง
สมาชิกสภาที่มิได้เป็นสมาชิกพรรค ทหาร ต�ำรวจ พนักงานรัฐวิสาหกิจ
และลูกจ้างชั่วคราว โดยข้าราชการในสปป.ลาวแบ่งออกเป็น 6 ระดับ
ได้แก่ ระดับ 1 และ 2 เป็นกลุ่มพนักงานธุรการ ระดับ 3 4 และ 5 เป็น
กลุ่มพนักงานระดับผู้เชี่ยวชาญ และระดับ 6 เป็นระดับสูงสุดส�ำหรับ
ต�ำแหน่งผู้บริหารระดับสูงในรัฐบาล เช่น รัฐมนตรี ผู้ช่วยรัฐมนตรี และ
ที่ปรึกษาอาวุโส
ในสปป.ลาวนอกจากข้าราชการทีม่ ตี ำ� แหน่งถาวร (การจ้างงานตลอด
ชีพ) ที่ได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นๆ ตามที่ก�ำหนดอย่างเป็น
ทางการแล้ว ยังมีต�ำแหน่งในระบบข้าราชการสปป.ลาวอีก 3 ประเภท
● ประเภทแรก คือ แบบสัญญาร้อยละ 95 โดยผู้ปฏิบัติงานจะได้
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รับเงินค่าจ้างคิดเป็นร้อยละ 95 ของต�ำแหน่งถาวร แต่ไม่ได้รบั ประโยชน์
ด้านสวัสดิการอื่นๆ ผู้ปฏิบัติงานแบบการท�ำสัญญานี้ ส่วนใหญ่จะถือว่า
มีคุณสมบัติเพียงพอที่จะบรรจุเข้าในต�ำแหน่งแบบถาวร แต่จ�ำเป็นต้อง
รอเนื่องจากอัตราการจ้างมีจ�ำกัด
● ประเภทที่ 2 คือ แบบอาสาสมัคร ไม่มีการการันตีรายรับ แต่
ผู้ปฏิบัติงานจะได้รับเงินค่าจ้างตามงานที่ท�ำและตามงบประมาณที่มี
ในหน่วยงานนั้น
● ประเภทสุดท้าย คือ แบบสัญญาจ้างงานชั่วคราว การจ้างงาน
รูปแบบนี้เคยบรรจุอย่างเป็นทางการ ซึ่งรัฐบาลสปป.ลาว ค่อยๆ ลด
จ�ำนวนลงตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 แต่ยังคงพบการจ้างงานประเภทนี้อยู่ใน
บางจังหวัดและบางภาคส่วน ผู้ปฏิบัติงานรูปแบบนี้จะได้รับเงินเดือนต�่ำ
กว่าระดับสัญญาร้อยละ 95 และไม่ได้รับสิทธิประโยชน์อื่นๆ และระยะ
เวลาของสัญญามีจ�ำกัด แม้ว่าส่วนใหญ่จะมีการต่อสัญญาเสมอก็ตาม[23]

ภาพที่ 18 การฝึกอบรมพัฒนาข้าราชการ
ที่มา: www.moha.gov.la
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6.2 กลยุทธ์การพัฒนาข้าราชการ
6.2.1 การจัดฝึกอบรมด้านการพัฒนาข้าราชการ
รายงานของสปป.ลาวระบุว่า สปป.ลาว อยู่ในช่วงของการปฏิรูป
ระบบราชการให้มคี วามทันสมัย สอดคล้องกับสภาพการณ์ทเี่ ปลีย่ นแปลง
ไป อย่างไรก็ตามปัญหาทีภ่ าคราชการสปป.ลาว ก�ำลังประสบอยู่ คือ การ
สรรหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเข้าสู่ภาคราชการ โดยเฉพาะ
ราชการส่วนท้องถิ่น ดังนั้นการพัฒนาข้าราชการให้มีทักษะและภาวะ
ผูน้ ำ� โดยวิธกี ารพัฒนาในการจัดหลักสูตรการศึกษา การจัดฝึกอบรม รวม
ถึงการจัดให้มเี วทีแสดงความคิดเห็นร่วมระหว่างภาคราชการและเอกชน
จะเป็นการสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน
การฝึกอบรมข้าราชการในสปป.ลาว แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่
1. การฝึกอบรมขั้นพื้นฐาน (Basic Training) หมายถึง การอธิบาย
ให้ข้าราชการเข้าใหม่เข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบส�ำหรับข้าราชการใน
สปป.ลาว กฎการบริหารจัดการภายในองค์การ ต�ำแหน่ง บทบาท หน้าที่
และโครงสร้างองค์การของหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง ระบบการประสานงาน
และประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในองค์การ
2. การฝึกอบรมระหว่างการประจ�ำการ (Regular In-service Training) หมายถึง การฝึกอบรม การเสริมสร้างขีดความสามารถเกี่ยวกับ
ทฤษฎีด้านการเมือง ความรู้ด้านเทคนิคเฉพาะส�ำหรับข้าราชการ โดย
ดูจากผลการประเมินการปฏิบัติงานประจ�ำปีและแผนการฝึกอบรม  
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3. การฝึกอบรมก่อนเข้ารับต�ำแหน่งใหม่ (Training Prior to
Assuming New Duty and Position) หมายถึง การฝึกอบรม การเสริม
สร้างขีดความสามารถเกี่ยวกับทฤษฎีด้านการเมือง ความรู้ด้านเทคนิค
และความรูพ้ นื้ ฐานทีจ่ ำ� เป็นอืน่ ๆ เพือ่ เตรียมความพร้อมส�ำหรับต�ำแหน่ง
หน้าที่ใหม่และซับซ้อนมากขึ้น หรือการเข้ารับต�ำแหน่งฝ่ายบริหาร
ในระดับที่สูงขึ้น
โดยการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมหรือเสริมสร้าง
ขีดความสามารถจะพิจารณาจากปัจจัยดังต่อไปนี้
1. ผลการประเมินการปฏิบัติงานที่ผ่านมา
2. ความจ�ำเป็นต่อหน่วยงานและงานที่รับผิดชอบ
3. มี จุ ด มุ ่ ง หมายที่ จ ะรั บ หน้ า ที่ ใ นต� ำ แหน่ ง ที่ ว ่ า งหรื อ ต� ำ แหน่ ง
ผู้บริหาร
ส�ำหรับผูส้ มัครเพือ่ จะเข้ารับการศึกษาต่อเป็นเวลา 3 ปีขนึ้ ไป จะต้อง
มีความต้องการที่จะพัฒนาตนเอง มีสุขภาพแข็งแรง และอายุไม่เกิน 45
ปี[23]
ตั ว อย่ า งการพั ฒ นาขี ด ความสามารถเจ้ า หน้ า ที่ ส ่ ง เสริ ม การเพิ่ ม
การผลิตปศุสัตว์ในสปป.ลาว กระทรวงกสิกรรมและป่าไม้
วิธีการเสริมสร้างขีดความสามารถ ควรจะเป็นการใช้งบประมาณให้
เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อการพัฒนาขั้นตอนการเรียนรู้ และเพื่อให้ได้
ประโยชน์ จ ากแต่ ล ะวิ ธี ก าร โดยควรจะผสมผสานวิ ธี ก ารพั ฒ นา
เข้าด้วยกันกันอย่างน้อย 5 วิธีการ ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ปีแรก เปิดโอกาสให้เข้าร่วมการฝึกอบรมปฏิบัติการ (Workshop)
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ในช่วงเริ่มต้นโครงการและทุกๆ หกเดือน หลังจากการฝึกอบรมในช่วง
เริม่ ต้น ควรจะมีการเน้นหัวข้อการฝึกอบรมทีเ่ ฉพาะเจาะจง หลังจากนัน้
จึงเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าทีส่ ง่ เสริมได้ปฏิบตั งิ านโดยตรงกับเกษตรกร การ
ประชุมร่วมกันอย่างสม�่ำเสมอ และการดูแลโดยพี่เลี้ยงก็เป็นสิ่งส�ำคัญ
ในช่วงปีแรกเช่นกัน และอย่างน้อยควรมีการศึกษานอกสถานที่ หรือการ
ทัศนศึกษาในช่วงปีแรก
ปีที่ 2 เปิดโอกาสให้เข้าร่วมการฝึกอบรมทุกๆ หกเดือนร่วมกับ
องค์การไม่แสวงผลก�ำไร หรือผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ ภายในพื้นที่ เพื่อแลก
เปลี่ยนประสบการณ์และเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมได้ใช้เวลา
ส่วนใหญ่กับการเรียนรู้ระหว่างการปฏิบัติงาน (On-the-job Learning)
ใช้ระบบพี่เลี้ยงท้องถิ่นทุกๆ สามเดือน และใช้พี่เลี้ยงระดับประเทศใน
ทุกๆ 3 หรือ 6 เดือน รวมทั้งเปิดโอกาสให้เข้าร่วมประชุมกับเจ้าหน้าที่
ในเขตพืน้ ทีอ่ ย่างสม�ำ่ เสมอ ฝึกอบรมเจ้าหน้าทีส่ ง่ เสริมให้ทราบถึงวิธกี าร
ออกพืน้ ทีต่ ามความต้องการของเกษตรกร ผูบ้ ริหารและรัฐบาลควรมีสว่ น
ร่วมในการประชุมและการออกเยี่ยมพื้นที่
ปีท่ี 3-5 ท�ำการฝึกอบรมปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง และการเรียนรู้
ระหว่างการปฏิบัติงานโดยตลอดในแต่ละปี สนับสนุนให้เข้าร่วมประชุม
ทุกเดือน และใช้ระบบพีเ่ ลีย้ งท้องถิน่ อย่างต่อเนือ่ ง โดยต้องพิจารณาจาก
กิจกรรมในช่วงเวลานี้ ผู้บริหารโครงการควรเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ส่ง
เสริมมีโอกาสศึกษานอกสถานที่ เพื่อให้เปิดมุมมองและได้รับความรู้
ที่กว้างมากขึ้น นอกจากนี้ควรให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมใช้เวลาในการเรียนรู้
ระหว่างการปฏิบตั งิ านอย่างน้อย 15-20 วันต่อเดือน โดยระยะเวลาควร
ขึ้นอยู่กับกิจกรรมที่ปฏิบัติและฤดูกาลที่ปฏิบัติงาน [23]
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นอกจากนี้ยังมีโครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในภาครัฐ เช่น
โครงการปฏิรปู การบริหารจัดการภาครัฐและการปกครองแห่งชาติ (The
National Governance and Public Administration Reform: NGPAR) ซึ่งเป็นแนวทางในการคิดใหม่ ท�ำใหม่ เพื่อปฏิรูปการบริการของ
ภาครัฐ โดยการกระจายงานและความรับผิดชอบไปยังส่วนท้องถิ่น
ในระดับอ�ำเภอ ซึง่ มีสว่ นอย่างมากในการด�ำเนินการพัฒนาของประเทศ
โดยกระทรวงภายใน (Ministry of Home Affairs: MoHA) จุดประสงค์
หลักของโครงการ คือ การเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความโปร่งใส
และความรับผิดชอบของหน่วยงานภาครัฐทัง้ ในระดับส่วนกลางและส่วน
ท้องถิ่น เป็นการริเริ่มการพัฒนาศักยภาพ การออกแบบโปรแกรม และ
การด�ำเนินงานมีการเชื่อมโยงไปสู่ความเข้าใจเชิงกลยุทธ์ของการพัฒนา
ความสามารถของกระบวนการในระยะยาวบนพื้นฐานการเสริมสร้าง
สภาพแวดล้อมทีเ่ อือ้ อ�ำนวยต่อการส่งมอบบริการและการปรับโครงสร้าง
องค์การ การเพิม่ ประสิทธิภาพในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยการเพิม่
ความรู้และทักษะของข้าราชการ และการปรับปรุงขีดความสามารถ
ขององค์การที่จ�ำเป็น เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ
โดยในส่วนของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จะใช้กลยุทธ์ “การเรียน
รูแ้ ละการปฏิบตั ”ิ (Learning and Doing Strategy) ความรู้ และทักษะ
ของข้าราชการจะได้รับการพัฒนา โดยผ่านการเรียนรู้แบบเป็นทางการ
และไม่เป็นทางการ ซึ่งจะมีความเชื่อมโยงกับงานในความรับผิดชอบที่
ข้าราชการปฏิบัติ โดยอาจเป็นส่วนหนึ่งของงานประจ�ำหรือเป็นผลจาก
การปฏิรูประบบราชการ การฝึกอบรมทั้งหมดจะพิจารณาจากการ
ประเมินความต้องการการฝึกอบรม และครอบคลุมถึง “แผนการติดตาม
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หลังการฝึกอบรม” (Post-training Plan)   เพื่อให้มั่นใจว่าได้เกิดการ
ปฏิบัติขึ้นจริงหลังจากผ่านการฝึกอบรม โดยการฝึกอบรมทั้งหมด
จะได้รับการสนับสนุนโดยครูพี่เลี้ยง (Mentor) ที่มีประสบการณ์[16]
รัฐบาลสปป.ลาวมีความพยายามอย่างสูงในการพัฒนากลไก เพื่อ
ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการระบบราชการ และผลิตข้าราชการ
พลเรือนที่มีคุณภาพ เพื่อพัฒนาคุณภาพการส่งมอบการบริการของ
ภาครัฐ มีการเพิ่มค่าตอบแทนพิเศษส�ำหรับข้าราชการพลเรือนในพื้นที่
ห่างไกล รัฐบาลได้ด�ำเนินการโดยมีความคืบหน้าในการลงมติรับร่าง
กฎหมายในการจั ด เขตพื้ น ที่ ห ่ า งไกลและกลยุ ท ธ์ ก ารบริ ห ารระบบ
ข้าราชการพลเรือนมีการจัดเตรียมหลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการ
พลเรือนแห่งชาติ และมีการด�ำเนินการเกีย่ วกับการเพิม่ ขีดความสามารถ
ของวิทยากรในปัจจุบนั และเพิม่ จ�ำนวนวิทยากรให้มากขึน้ ผ่านโปรแกรม
การฝึกอบรม (Training of Trainers)

6.2.2 การกระตุ้นความสามารถในการท�ำงาน
	   โดยการปรับโครงสร้างรายได้ของข้าราชการ
สปป.ลาวมีเป้าหมายในการพัฒนาเชิงกลยุทธ์เพื่อการด�ำเนินงานให้
ระบบราชการมีประสิทธิภาพและความมั่นคงในการตอบแทนรายได้
ให้แก่บุคลากร เนื่องจากในปัจจุบันการจัดสัดส่วนอัตราเงินเดือนของ
สปป.ลาว ยังไม่เป็นระบบ และอัตราค่าจ้างโดยทั่วไปยังเป็นอัตราที่ต�่ำ
กว่าความสามารถจริงตามตลาดแรงงาน ท�ำให้ประชาชนทีม่ คี วามรูค้ วาม
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สามารถเลือกจะท�ำงานในองค์การภาคเอกชนมากกว่าการเข้ารับราชการ
ซึ่งถือเป็นปัญหาใหญ่ที่ต้องเร่งแก้ไข
ดังนั้นจึงได้มีการปรับปรุงระบบการจัดการทรัพยากรในการดึงดูด
และกระตุ้นบุคลากรที่มีคุณภาพ ซึ่งถือเป็นสิ่งจ�ำเป็นในการพัฒนา โดย
ในปัจจุบนั รัฐบาลสปป.ลาวได้มอบหมายให้สำ� นักงานข้าราชการพลเรือน
และการบริหารรัฐกิจ (The Public Administration and Civil Service
Authority) เป็นผู้น�ำในการร่างกลยุทธ์ใหม่ที่ครอบคลุมการบริหาร
ข้าราชการพลเรือนที่จะด�ำเนินการในช่วง พ.ศ. 2553-2563 มีจ�ำนวน
ของการปฏิรปู ทีส่ ำ� คัญในการเสริมสร้างราชการทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ ภายใน
ห้าปีขา้ งหน้า วัตถุประสงค์ทสี่ ำ� คัญจะรวมถึงการปรับปรุงนโยบาย
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการวางแผนการปฏิรูปเงินเดือน และ
การจัดการให้มปี ระสิทธิภาพเพิม่ ขึน้ โดยได้มกี ารก�ำหนดเกณฑ์มาตรฐาน
งานดังนี้
● มีความเป็นธรรมในการจ่ายเงินเดือนให้แก่ขา้ ราชการ คือ ค่าจ้าง
ไม่สูงหรือต�่ำกว่าความสามารถจริง
● สอดคล้องกับตลาดแรงงานและสามารถแข่งขันได้ เช่น การจ่าย
ค่าจ้างสูงกว่าตลาดมากเกินไป บริษัทอาจจ้างแพงโดยไม่จ�ำเป็น หรือใน
กรณีจ่ายค่าจ้างต�่ำกว่าตลาดมากเกินไป อาจไม่สามารถรักษาคนดีที่มี
ความสามารถให้อยู่กับองค์การได้
● อัตราเงินเดือนต้องมีความยืดหยุ่นตามประสบการณ์
● ต้ อ งสอดคล้ อ งกั บ การประเมิ น ผลงาน เช่ น ผลงาน ค่ า งาน
เงินเดือน และอายุงาน อย่างเป็นสัดส่วนทีส่ มดุลกัน และสามารถพัฒนา
ค่างาน (ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์) ให้เหมาะสมเป็นสัดส่วน
กับเงินเดือน เป็นต้น
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สามารถอธิบายเหตุผลในความแตกต่างของการก�ำหนด หรือปรับ
ค่าจ้างให้พนักงานเข้าใจได้ชัดเจน เพื่อตัดปัญหาข้อโต้แย้งด้านความแตกต่างของเงินเดือนตามอายุงานและระดับงาน
●

ตารางที่ 8 กราฟแสดงรายได้เปรียบเทียบระหว่างภาครัฐและเอกชน
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director
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general

ที่มา: PACSA (2008 อ้างถึงใน World Bank, 2010: 47)

6.3 หน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการพัฒนาข้าราชการ
6.3.1 กระทรวงภายใน
เป็นกระทรวงทีก่ ำ� กับดูแล รวมถึงบังคับใช้มาตรการต่างๆ ทีเ่ กีย่ วกับ
การปฏิบัติหน้าที่ของสปป.ลาว โดยหน้าที่หลักของกระทรวงภายใน
มีดังนี้ [21]
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ภาพที่ 19 กระทรวงภายใน สปป.ลาว
ที่มา: www.moha.gov.la

ศึกษาและท�ำความเข้าใจในนโยบายของพรรค รัฐบาล รัฐธรรมนูญ
และกฎหมาย เพื่อออกกฎระเบียบว่าด้วยการบริหารราชการ
● มีหน้าที่ประกาศนโยบายของพรรคและรัฐบาลที่เกี่ยวกับการ
ประเมินผลการด�ำเนินงาน รวมถึงการพัฒนาข้าราชการพลเรือนในเชิง  
กลยุทธ์ของการวางแผนโครงการ และขยายการด�ำเนินการต่างๆ
● เผยแพร่ ค วามรู ้ ต ่ อ ข้ า ราชการพลเรื อ นในประเด็ น ต่ า งๆ
ทางการเมือง เพื่อให้สอดคล้องกับการบริหารราชการ
● ศึกษาวิจัย และก�ำหนดระเบียบ ข้อบังคับ และเสนอค�ำแนะน�ำ
ในการฝึกอบรมและพัฒนาข้าราชการ รวมทัง้ ประเมินผลการปฏิบตั ขิ อง
ข้าราชการ
●
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ศึกษาการประเมินผลการฝึกอบรมและพัฒนาความสามารถของ
ข้าราชการที่ท�ำงานในกระทรวงภายใน กระทรวงอื่นๆ องค์การที่มี
หน้าที่เทียบเท่า และองค์การท้องถิ่นต่างๆ
● เตรียมความพร้อมในการฝึกอบรม เพือ่ การพัฒนาแผนการต่างๆ
ส�ำหรับข้าราชการในแต่ละช่วงเวลา พร้อมทั้งเสนอค�ำแนะน�ำในการ
ส่งเสริมการตรวจสอบภายในกระทรวงภายใน กระทรวงอื่นๆ องค์การ
ที่มีหน้าที่เทียบเท่า และองค์การท้องถิ่นต่างๆ
● ก�ำหนดหลักสูตรการบริหารราชการ และการบริหารงานสาธารณะ
ส�ำหรับข้าราชการพลเรือนในเป้าหมายที่แตกต่างกันตามหน้าที่ความ
รับผิดชอบ
● ตรวจสอบการด�ำเนินการให้เป็นไปตามกฎระเบียบทีเ่ กีย่ วกับการ
คัดเลือกข้าราชการพลเรือน
● ส่งเสริมการพัฒนาความสามารถของบุคลากรในการศึกษาต่อ
ในต่างประเทศ โดยคัดเลือกผูม้ คี วามสามารถเพือ่ มอบทุนการศึกษาของ
รัฐบาล หรือทุนการศึกษาจากต่างประเทศ
● เก็บรวบรวมสถิติ รวมถึงการสร้างฐานข้อมูล และเผยแพร่ข้อมูล
เกี่ยวกับการฝึกอบรมต่างๆ
● จัดการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการในการบริหาร
ราชการตามระเบียบ
● ศึกษาการเตรียมแผนความร่วมมือต่างๆ กับประเทศสมาชิก
อาเซียน และประเทศคูเ่ จรจาในประเด็นการบริหารราชการ และวางแผน
ส� ำ หรั บ การมี ส ่ ว นร่ ว มในการประชุ ม อาเซี ย นในประเด็ น ที่ เ กี่ ย วกั บ
●
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ข้าราชการพลเรือน (ACCSM) จะเป็นผู้น�ำเสนอผลการประชุมต่อคณะ
รัฐบาล
● สรุปและประเมินผลจากการประชุม ACCSM ในแต่ละครั้ง
● รับผิดชอบการสร้างศูนย์วิทยบริการของสปป.ลาว เพื่อใช้เป็น
ศูนย์กลางการเรียนรูด้ า้ นวิทยบริการ และข้อมูลข่าวสารเกีย่ วกับอาเซียน
ส�ำหรับข้าราชการพลเรือน และยังเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงข้อมูล
ไปยังศูนย์วิทยบริการของประเทศอาเซียน
● ติดต่อประสานงานในประเด็นความร่วมมือกับองค์การระหว่าง
ประเทศในการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาข้าราชการ รวมถึงการประเมินผล
การปฏิบัติงาน และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับบทบาท เอกสารของกรม
หรือตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะรัฐบาล
● บริหารจัดการการใช้งานของยานพาหนะ อุปกรณ์ และเตรียม
แผนงบประมาณส�ำหรับกิจกรรม เพื่อการบริหารด้านวิชาการของ
ข้าราชการพลเรือน
● สรุป และรายงานความคืบหน้าการท�ำงานของแผนกต่างๆ ใน
กระทรวงเพื่อจะรายงานผลสรุปแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงภายใน
ต่อไปตามกฎระเบียบที่ก�ำหนดไว้
● รั บ ผิ ด ชอบงานอื่ น ๆ ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายจากรั ฐ มนตรี ว ่ า การ
กระทรวงภายใน
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ภาพที่ 20 ภาพแสดงหน่วยงานภายใน ของกระทรวงภายใน
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6.3.2 ส�ำนักงานข้าราชการพลเรือนและการบริหารรัฐกิจ
ส�ำนักงานข้าราชการพลเรือนและการบริหารรัฐกิจ หรือ The Public
Administration and Civil Service Authority (PACSA) เป็นองค์การ
ของรัฐในระดับกลาง ซึ่งอยู่ภายในโครงสร้างองค์การของส�ำนักนายก
รัฐมนตรี (Prime Minister’s Office, Lao PDR) และมีบทบาทหน้าที่
ในฐานะที่ปรึกษาให้แก่รัฐบาลในประเด็นการบริหารจัดการและการ
พัฒนาองค์การภาครัฐในระดับส่วนกลางและท้องถิ่น โดยมีหน้าที่หลัก
ดังนี้ [21]
● ด�ำเนินการร่างแผนกลยุทธ์ นโยบาย และแผนพัฒนาการบริหาร
งานภาครัฐ และการจัดการบริการทางแพ่ง เพื่อขออนุมัติและอ�ำนาจ
ในการบังคับใช้จากรัฐบาล
● ก�ำหนดแผนงานและโครงการเพื่อการปรับปรุงกฎระเบียบของ
การบริหารงานภาครัฐ และปรับกฎระเบียบเกี่ยวกับข้าราชการเป็น
ระยะๆ  เพือ่ ให้องค์การของรัฐมีโครงสร้างทีเ่ หมาะสมและมีประสิทธิภาพ
● ปลูกฝังค่านิยมของความซือ่ สัตย์สจุ ริต จงรักภักดี เพือ่ ให้ขน
ั้ ตอน
การบริหารงานเป็นไปอย่างโปร่งใส และมีความน่าเชื่อถือ
● ด�ำเนินการด้านการศึกษาเพื่อร่างกฎหมาย และกฎระเบียบ
เกี่ยวกับการบริหารงานภาครัฐ และการจัดการบริการทางแพ่งตาม
บทบาทความรับผิดชอบ เพื่อส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอ
อนุมัติและประกาศใช้ต่อไป
● ด� ำ เนิ น การด้ า นการศึ ก ษาความเป็ น ไปได้ ข องการปรั บ ปรุ ง
โครงสร้างในการปรับปรุงคุณภาพของกระทรวง องค์การทีเ่ ทียบเท่าและ
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องค์การภาครัฐในระดับจังหวัด เพื่อที่จะน�ำเสนอประกอบการพิจารณา
ของรัฐบาล และเสนอเพื่อขออนุมัติจากรัฐบาลภายใต้โครงสร้างของ
ส�ำนักงานนายกรัฐมนตรี
● ก�ำกับดูแล และให้ค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับโครงสร้าง และบทบาท
หน้าที่ของกระทรวง องค์การที่เทียบเท่ากับโครงสร้างของรัฐบาล
หรือภายใต้โครงสร้างของส�ำนักงานนายกรัฐมนตรีในการท�ำงานร่วมกัน
อย่างใกล้ชิดกับกระทรวงและองค์การที่เกี่ยวข้อง
● ส่งเสริมรัฐบาลในการศึกษาการร่างระเบียบที่เกี่ยวกับการจัดตั้ง
องค์การมวลชน
● เป็นที่ปรึกษาเพื่อให้ค�ำแนะน�ำแก่กระทรวง องค์การที่เทียบเท่า
และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดตั้งและการบริหารจัดการ
กิจกรรมขององค์การดังกล่าว
● เป็ น ที่ ป รึ ก ษาเพื่ อ ให้ ค� ำ แนะน� ำ ในการปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
ที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนและวิธีการส�ำหรับการเลือกตั้งหัวหน้าหมู่บ้าน
พร้อมทั้งการเสนอชื่อผู้ลงสมัครตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารงาน
ท้องถิ่นในการท�ำงานร่วมกับผู้บริหารจังหวัดหรืออ�ำเภอ
● ส่งเสริมการสร้างงานอย่างถาวรในท้องถิ่น เพื่อสร้างชุมชนที่มี
การพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมและลดปัญหาในการตั้งถิ่นฐานใหม่
ในเมือง
● ก�ำหนดระเบียบ และให้ค�ำแนะน�ำส�ำหรับการบริหารจัดการ
ในการใช้ประโยชน์ของข้าราชการพลเรือน เพื่อให้มีประสิทธิภาพและ
ครอบคลุมการบังคับใช้กฎระเบียบ
● รวบรวมสถิ ติ เ พื่ อ เก็ บ เป็ น ข้ อ มู ล ของข้ า ราชการพลเรื อ น
ทั่วประเทศ
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ก�ำหนดโควต้าของข้าราชการ เพือ่ เสนอต่อรัฐบาลในการพิจารณา
อนุมตั กิ ารก�ำกับดูแลกระทรวง หน่วยงาน และการบริหารงาน ส่วนท้องถิน่
ในประเด็นเกี่ยวกับการจ้างงานของข้าราชการ
● เป็นองค์การที่มีอ�ำนาจในการเปลี่ยนแปลงกระบวนการสรรหา
และการปรับเปลี่ยนต�ำแหน่ง ถอดถอนข้าราชการพลเรือนได้โดยตรง
● มีหน้าทีใ่ นการก�ำหนดตารางเวลาของแผนงานและโครงการต่างๆ  
เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาอาชีพของข้าราชการพลเรือน เพื่อ
ส่งต่อไปยังกระทรวงภายใน ในการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและการ
วิ จั ย ทางวิ ท ยาศาสตร์ ที่ เ กี่ ย วกั บ การบริ ห ารงานภาครั ฐ และกิ จ การ
พลเรือน
● ตรวจสอบและปรับปรุงโครงสร้างทางราชการและปัญหาอื่นๆ
ในกระทรวง หน่วยงาน และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
● ประสานงานกับองค์การระหว่างประเทศในการบริหารภาครัฐ
และข้าราชการพลเรือน
●

6.4 สรุปอุปสรรคในการพัฒนาข้าราชการในปัจจุบัน
สิ่งที่ต้องด�ำเนินการเกี่ยวกับทรัพยากรบุคคลในระบบราชการที่
ส่วนใหญ่มีขีดความสามารถน้อยนั้นมีความท้าทายในหลายข้อ โดย
ประเด็นหลักๆ ได้แก่
1. ค่าตอบแทนอยู่ในระดับต�่ำ  ท�ำให้เกิดความยากล�ำบากในการ
คัดสรรพนักงานที่มีคุณภาพ และการรักษาระดับผลการปฏิบัติงาน
ด้วยระดับการศึกษาในสปป.ลาว และจ�ำนวนผูท้ ผี่ า่ นการฝึกอบรมมาเป็น
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อย่างดียังมีไม่มาก จ�ำนวนของบุคลากรที่มีคุณสมบัติส�ำหรับต�ำแหน่ง
ในภาครัฐก็ยิ่งมีจ�ำนวนจ�ำกัดยิ่งขึ้น
2. การบริหารทรัพยากรบุคคลที่ไม่เชื่อมโยงผลการปฏิบัติงานกับ
ผลตอบแทน
3. ขาดการบริหารผลการปฏิบัติงานที่มีมาตรฐาน ซึ่งไม่มีความ
สอดคล้องกับการท�ำงาน อาทิ หน้าที่ความรับผิดชอบ
4. การกระจายข้าราชการทัว่ ประเทศเป็นไปอย่างไม่เหมาะสม ท�ำให้
ในบางพื้นที่มีเจ้าหน้าที่รัฐมากเกินความจ�ำเป็น ในขณะที่บางแห่ง
ยังขาดแคลน
5. ฐานข้อมูลของข้าราชการที่ยังไม่มีคุณภาพ
เป้าหมายการพัฒนาระยะยาวของสปป.ลาว คือ การหลุดพ้นจากการ
เป็นประเทศพัฒนาน้อยที่สุด (Least Developed Countries: LDC)
ภายในปี พ.ศ. 2563 การที่จะบรรลุเป้าหมายที่ท้าทายนี้ได้ สปป.ลาว
จะต้องมีระบบราชการที่สามารถสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมได้อย่างรวดเร็ว ด้วยเหตุผลนีก้ ารปฏิรปู ราชการจึงเป็นกิจกรรม
หลักของระบบราชการในสปป.ลาว ตั้งแต่ช่วงปี พ.ศ. 2533 การพัฒนา
ด้านการบริหารกลายเป็นองค์ประกอบหลักในการพัฒนาแผนขจัดความ
ยากจนแห่งชาติ (National Poverty Eradication Plan) การพัฒนา
คุณภาพของข้าราชการเองถือเป็นเรื่องที่มีความส�ำคัญเป็นอันดับแรก
ในกระบวนการปฏิรูประบบราชการ ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อสร้างการบริการ
ของรัฐที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ผ่านการอบรม สุจริต และมีจรรยา
บรรณซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนสปป.ลาว ที่มี
หลากหลายภายในสังคมที่มั่นคงและสันติ และสามารถสร้างการพัฒนา
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เศรษฐกิจที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นพื้นฐานในการก�ำจัดความยากจนและสร้าง
ประเทศให้ทันสมัย
ในปัจจุบนั กระทรวงทีร่ บั ผิดชอบโดยตรงในด้านการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ในภาครัฐ คือ กระทรวงกิจการภายใน หรือทบวงการปกครองและ
คุ้มครองรัฐกรเดิม โดยมีหน่วยงานสนับสนุนในด้านต่างๆ มุ่งเน้นการ
ปฏิรูประบบราชการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของหน่วยงานภาครัฐทั้งใน
ระดับส่วนกลางและส่วนท้องถิ่น เพื่อตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนให้ได้อย่างเท่าเทียม มีการตั้งศูนย์การฝึกอบรมข้าราชการ
(Civil Service Training Centre: CSTC) เพือ่ เป็นศูนย์กลางในการพัฒนา
และส่งมอบโปรแกรมการฝึกอบรมภายใน รวมถึงการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ ซึ่งการฝึกอบรมในภาครัฐของสปป.ลาว จะมีการฝึกอบรมตั้งแต่
การฝึกอบรมขั้นพื้นฐาน (Basic Training) การฝึกอบรมระหว่างประจ�ำ
การ (Regular In-service Training) และการฝึกอบรมก่อนเข้ารับ
ต�ำแหน่งใหม่ (Training Prior to Assuming New Duty and Position)
ซึ่งในแต่ละกระทรวงก็จะมีแผนการฝึกอบรม เพื่อเสริมสร้างขีดความ
สามารถของบุคลากรในสังกัดของตนเอง อย่างไรก็ดี การพัฒนาข้าราช
การในสปป.ลาว ยังคงมีประเด็นท้าทายในหลายๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็น
เรื่องค่าตอบแทนหรือการขาดแคลนบุคลากรที่มีคุณภาพ
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กฎหมายสำ�คัญที่ควรรู้
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7.1 กฎระเบียบข้าราชการสปป.ลาว

ตราสัญลักษณ์กระทรวงยุติธรรม

กฎระเบียบของข้าราชการสปป.ลาว ตามพระราชกฤษฎีกาที่ 82/PM
(ส�ำนักนายกรัฐมนตรี) ซึ่งมีกฎระเบียบโดยย่อดังนี้ [21]

กฎความรับผิดชอบในหน้าที่ของข้าราชการ
ข้าราชการที่เข้ามารับต�ำแหน่งในฐานะข้าราชการประจ�ำของ
องค์การต่างๆ ของรัฐ ทีม่ อี ายุงานน้อยกว่า 5 ปี จะต้องท�ำงานในองค์การ
ส่วนท้องถิ่นที่องค์การหลักได้มอบหมายความรับผิดชอบให้ โดยจะต้อง
ปฏิบัติหน้าที่ตามค�ำสั่งดังกล่าว ก่อนจะได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการ
ประจ�ำ
●
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ภายในระยะเวลา 5 ปีแรกของการปฏิบัติหน้าที่ ข้าราชการต้อง
สามารถโยกย้ายสถานที่ในการปฏิบัติหน้าที่ตามความเหมาะสมได้ เพื่อ
ให้สอดคล้องกับการแก้ปัญหาองค์การส่วนท้องถิ่นในแต่ละพื้นที่
● ส� ำ หรั บ ข้ า ราชการที่ ไ ด้ รั บ ทุ น การศึ ก ษาจากรั ฐ บาลหรื อ จาก
องค์การระหว่างประเทศทีใ่ ห้ความช่วยเหลือสปป.ลาวทัง้ จากในประเทศ
และต่างประเทศ จะมีความรับผิดชอบดังนี้
1) ก่อนที่จะได้รับทุนต่างๆ ผู้ขอทุนจะต้องมีคุณสมบัติพร้อมตาม
ประกาศขององค์การนั้นๆ และหลังจากเสร็จสิ้นการศึกษา ข้าราชการ
ดังกล่าวจะต้องท�ำงานรับใช้องค์การภาครัฐเท่านั้น
2) การท�ำงานรับใช้องค์การภาครัฐจะต้องท�ำงานเป็น 1 เท่าของ
ช่วงระยะเวลาในการศึกษา หรือมิฉะนั้นข้าราชการผู้ขอทุนจะต้องช�ำระ
เงินคืนองค์การที่มอบทุนให้เป็นจ�ำนวนเท่ากับที่ได้รับทุนไป
3) หากในกรณีที่มีองค์การอื่นที่มิใช่องค์การผู้มอบทุนต้องการตัว
ข้าราชการคนดังกล่าวไปท�ำงาน องค์การนั้นจะต้องเป็นผู้ช�ำระเงินคืน
องค์การที่มอบทุนให้เป็นจ�ำนวนเท่ากับที่ได้รับทุนไป
●

สิทธิประโยชน์ของข้าราชการ
ข้าราชการที่ถูกมอบหมายให้ไปท�ำงานในพื้นที่ห่างไกล หรือเป็น
พื้นที่เสี่ยงอันตรายทั้งต่อสภาพร่างกายและจิตใจ เช่น ภัยจากสารเคมี
ภัยจากสัตว์ร้าย เป็นต้น จะได้สิทธิรับเงินช่วยเหลือครอบครัว พร้อมทั้ง
สิทธิในการรักษาโรคที่มีสาเหตุมาจากภัยต่างๆ ดังกล่าว
● ข้าราชการทุกคนเมื่อถึงวัยจะได้รับเงินบ�ำนาญตามจ�ำนวนที่
ก�ำหนดไว้ในกฎระเบียบของกระทรวงหรือองค์การที่ปฏิบตั ิหน้าที่ ซึ่งจะ
ได้รับเงินบ�ำนาญดังกล่าวไปชั่วชีวิต
●
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ในบางกรณีข้าราชการที่เกษียณอายุงานแล้ว แต่ถูกเรียกตัวมา
ปฏิบัติหน้าที่จะได้รับอัตราเงินเดือนเดียวกับอัตราสุดท้ายของอายุ
ราชการจริง โดยไม่สามารถขึ้นอัตราค่าจ้างใดๆ ได้
● ข้าราชการทีม
่ คี วามประสงค์ทจี่ ะเกษียณอายุงานก่อนก�ำหนด จะ
ได้รับเงินค่าตอบแทนเป็นอัตราสัดส่วนที่กฎระเบียบของกระทรวง หรือ
องค์การนั้นๆ เป็นผู้ก�ำหนดเพียงครั้งเดียว
●

ข้อห้ามของข้าราชการ
ข้ า ราชการห้ า มประกอบธุ ร กิ จ ส่ ว นตั ว ที่ มี ค วามเกี่ ย วพั น กั บ
องค์การที่เข้ารับราชการ
● ข้าราชการห้ามมีต�ำแหน่งหน้าที่อื่น นอกเหนือจากต�ำแหน่งของ
ข้าราชการที่รับผิดชอบอยู่เท่านั้น
● ข้าราชการห้ามกระท�ำการอันเป็นการล่วงละเมิดต่อประชาชน
ในขณะปฏิบัติราชการใดๆ
● ข้าราชการห้ามรายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา
● ข้าราชการห้ามกระท�ำการใดๆที่เป็นการกลั่นแกล้ง กดขี่ หรือ
ข่มเหงระหว่างกันในการปฏิบัติราชการ
●

7.2 กฎหมายแรงงาน
สปป.ลาว ก�ำหนดให้นกั ลงทุนต่างชาติทเี่ ข้ามาด�ำเนินธุรกิจต้องรับชาว
สปป.ลาว เข้าท�ำงานก่อน ยกเว้นกรณีที่มีความจ�ำเป็นต้องจ้างแรงงาน
ชาวต่างชาติ อย่างไรก็ตาม แรงงานชาวต่างชาตินั้นจะต้องถ่ายทอดฝีมือ
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แรงงานให้แก่ชาวสปป.ลาว ส�ำหรับการขอใบอนุญาตท�ำงาน (Work
Permit) ในสปป.ลาว ใช้เวลาอย่างน้อย 15 วัน ตามกฎหมายแรงงาน
สปป.ลาว์ Decree No.24/PR of The President of Republic
ลงวันที่ 21 เมษายน 2537 มีสาระส�ำคัญทีน่ กั ลงทุนในสปป.ลาว ควรค�ำนึง
ถึงดังนี้

7.2.1 ระเบียบการควบคุมและการใช้แรงงาน
ไม่จ�ำกัดสิทธิในการรับคนงาน แต่บังคับให้ท�ำสัญญาจ้างแรงงาน
ต้องก�ำหนดระเบียบการโดยอยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐ
ก�ำหนดให้ตงั้ กรรมบาล (องค์การแรงงานทีจ่ ดั ตัง้ โดยกลุม่ แรงงาน)
ภายในสถานทีท่ ำ� งาน มีหน้าทีช่ กั ชวนแรงงานให้ปฏิบตั ติ ามระเบียบ และ
เป็นสื่อกลางไกล่เกลี่ยข้อพิพาทระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง
● ห้ามใช้แรงงานด้วยการบังคับ ยกเว้นกรณีเพื่อรักษาความมั่นคง
ภายใน หรือกรณีเมื่อเกิดวิกฤตการณ์ซึ่งรัฐบาลเป็นผู้ใช้อ�ำนาจ
●
●
●

7.2.2 เวลาท�ำงาน
งานธรรมดา ก�ำหนดชั่วโมงการท�ำงานไว้ไม่เกิน 8 ชั่วโมง/วัน
ระยะเวลาในการท�ำงานจะต้องไม่เกิน 6 วัน/สัปดาห์ หรือไม่เกิน 48
ชั่วโมง/สัปดาห์
● งานที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ หมายถึง งานที่ก่อให้เกิดผลเสีย
ต่อสุขภาพได้ง่าย และมีความเสี่ยงสูง เมื่อคนงานต้องสัมผัสกับรังสีหรือ
สารเคมี ก�ำหนดให้ทำ� งานได้ไม่เกิน 6 ชัว่ โมง/วัน หรือ 36 ชัว่ โมง/สัปดาห์
●
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งานในช่วงกลางคืนในทุกประเภทอุตสาหกรรม ตั้งแต่เวลา
22.00-05.00 น. จะต้องมีเวลาพักผ่อนอย่างน้อย 11 ชั่วโมง ก่อนจะ
ท�ำงานวันใหม่
● ลูกจ้างมีสท
ิ ธิได้รบั ค่าล่วงเวลา หากท�ำงานนอกเวลาปกติ แต่การ
ท�ำงานนอกเวลาจะต้องไม่เกิน 3 ชั่วโมงต่อวัน หรือไม่เกิน 30 ชั่วโมง/
เดือน และห้ามท�ำงานล่วงเวลาติดต่อกัน แต่หากมีความจ�ำเป็นต้อง
ท�ำงานล่วงเวลาเกินกว่าที่กฎหมายก�ำหนด จะต้องขออนุญาตจาก
กรรมบาล (องค์การแรงงาน) หรือผู้แทนแรงงาน เพื่อพิจารณาอนุญาต
เสียก่อนจึงจะท�ำได้ ทั้งนี้อัตราค่าแรงการท�ำงานล่วงเวลาแบ่งตามช่วง
เวลาและวันท�ำการ
● การท�ำงานล่วงเวลาในช่วงกลางวันของวันท�ำงานปกติจะเป็นเวลา
ตั้งแต่ 17.00-20.00 น. โดยจะคิดอัตราค่าแรงงานเท่ากับ 1.5 เท่าของ
ค่าแรงงานต่อหนึ่งชั่วโมงแรงงานปกติ
● การท�ำล่วงเวลาในช่วงกลางคืนของวันท�ำงานปกติ ตั้งแต่เวลา
20.00-06.00 น. ค่าแรงงานเท่ากับ 2 เท่าของค่าแรงงานต่อหนึ่งชั่วโมง
แรงงานปกติ
● การท�ำล่วงเวลาในเวลากลางวันของวันหยุดประจ�ำสัปดาห์และ
วันหยุดราชการ ตัง้ แต่เวลา 08.00- 20.00 น. ค่าแรงงานเท่ากับ 2.5 เท่า
ของค่าแรงต่อชั่วโมงแรงงานปกติ และ 3 เท่าในช่วงกลางคืน ตั้งแต่เวลา
20.00-06.00 น.
● กรณีสับเปลี่ยนงานในเวลากลางคืน ต้องได้รับเงินไม่ต�่ำกว่า
ร้อยละ 15 ของค่าแรงงานปกติ เริ่ม 22.0-05.00 น. ของเช้าวันใหม่
● วันหยุดงานประจ�ำสัปดาห์อย่างน้อย 1 วันต่อสัปดาห์ ซึ่งจะเป็น
●
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วันใดก็ได้ ขึ้นอยู่กับการตกลงกันของทั้งสองฝ่าย ส่วนวันหยุดราชการ
รัฐบาลจะเป็นผู้ก�ำหนด
● วันหยุดนักขัตฤกษ์ ลูกจ้างทุกคนมีสิทธิได้รับการพักตามวันหยุด
นักขัตฤกษ์ โดยได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างแรงงานตามปกติ
● การลาพักผ่อนประจ�ำปี ผู้ท�ำงานตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไปจึงจะมีสิทธิลา
หยุดพักผ่อนประจ�ำปีได้ไม่เกิน 15 วันต่อปี ส�ำหรับประเภทงานหนักและ
เป็นอันตรายต่อสุขภาพสามารถมีสทิ ธิหยุดงานประจ�ำปีได้ไม่เกิน 18 วัน
ต่อปี ซึ่งจะไม่นับรวมวันหยุดประจ�ำสัปดาห์และวันหยุดราชการ หาก
ลูกจ้างผู้ใดไม่ต้องการลาก็มีสิทธิเรียกเงินอุดหนุนตามจ�ำนวนวันที่มีสิทธิ
ลาหยุด โดยคิดเท่ากับรายได้ของวันท�ำงานปกติ
● การลาป่วยโดยมีใบรับรองแพทย์สามารถลาหยุดได้ไม่เกิน 30
วัน/ปี หากเกิน 30 วัน ผู้ป่วยจะใช้กองทุนอุดหนุนตามระเบียบการ
ประกันสังคม ซึ่งผู้ใช้แรงงานจะได้รับเงินเดือนตามปกติแต่ไม่เกิน 180
วัน และจะได้รับเพียงร้อยละ 50 หากเกิน 180 วัน
7.2.3 เงินเดือนและค่าจ้าง
เงินเดือนและค่าจ้าง
สามารถเบิกจ่ายวันใดก็ได้ และจ่ายก่อนหรือหลังเสร็จงานก็ได้ตามที่
กฎหมายก�ำหนด ให้เน้นความเสมอภาคในการรับเงินเดือนและค่าจ้าง
โดยไม่ค�ำนึงถึงเพศ สัญชาติ หรือเชื้อชาติ
●
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ค่าแรงขั้นต�่ำ
รัฐบาลกลางก�ำหนดให้นักลงทุนต่างชาติจะต้องจ่ายค่าแรงขั้นต�่ำ 
ส�ำหรับการท�ำงานในอัตรา 10,000 กีบต่อวัน หรือเดือนละ 300,000 กีบ
ระดับเงินเดือนของลูกจ้างจะต้องไม่ต�่ำกว่าระดับเงินเดือนขั้นต�่ำที่
ทางการประกาศ โดยลูกจ้างทีท่ ำ� งานในเวลากลางคืน (22.00-06.00 น.)
ต้องได้รับเงินเดือนมากกว่าลูกจ้างที่ท�ำงานในเวลากลางวันไม่น้อยกว่า
1.1 เท่า และการเบิกจ่ายเงินเดือนหรือค่าแรงในแต่ละครัง้ ต้องมีลายเซ็น
ผู้รับและเบิกตรงตามก�ำหนดเวลา (ยกเว้นสัญญาระบุไว้เป็นอย่างอื่น)
●

การทดลองงาน
งานทัว่ ไปต้องจ่ายค่าแรงไม่ตำ�่ กว่าร้อยละ 90 ของเงินเดือนปกติ โดย
ก�ำหนดเวลาไม่เกิน 30 วัน ส่วนงานทีต่ อ้ งอาศัยความช�ำนาญด้านวิชาชีพ
ก�ำหนดทดลองงานไม่เกิน 60 วัน นอกจากนั้น รัฐบาลสปป.ลาว ยัง
ก�ำหนดให้สถานประกอบการที่มีการจ้างแรงงานมากกว่า 10 คน ต้อง
จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมในอัตราร้อยละ 5 ของเงินค่าจ้าง
แรงงาน และลูกจ้างจ่ายเงินสมทบอีกร้อยละ 4.5 ของอัตราค่าจ้าง
●

การประกันเงินเดือนหรือค่าแรง
1. กรณีเลิกกิจการ เงินเดือนหรือค่าจ้างของลูกจ้างต้องจัดให้เป็น
ปัญหาอันดับแรกในการช�ำระบัญชี
2. การหักเงินเดือนหรือค่าแรงเพื่อชดใช้ค่าเสียหายจะต้องไม่เกิน
ร้อยละ 20 ของเงินเดือนที่จะได้รับ
●
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7.3 กฎหมายเข้าเมือง
การเข้าเมืองสปป.ลาว โดยไม่ใช้เอกสารเดินทางที่ถูกต้อง อาทิ  
หนังสือเดินทาง หรือบัตรผ่านแดนการเข้าสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว โดยไม่มเี อกสารเดินทางทีถ่ กู ต้องจะถือว่าเป็นการลักลอบ
เข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย
● การเข้าเมืองสปป.ลาว โดยผิดวัตถุประสงค์จากเอกสารผ่านแดน
ทีใ่ ช้ ได้แก่ การใช้บตั รผ่านแดน แต่อยูเ่ กินกว่าเวลาและพืน้ ทีท่ กี่ ำ� หนด มี
โทษทั้งจ�ำและปรับ โดยมีโทษจ�ำคุกประมาณ 1 เดือน และค่าปรับขั้นต�่ำ
อยู่ที่ 100 ดอลล่าร์สหรัฐ ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยและอุ่นใจ จึงขอ
แนะน�ำให้ถือหนังสือเดินทางเข้ามายังสปป.ลาว ทุกครั้ง
● การเดินทางออกนอกเขตที่ก�ำหนดไว้ เช่น ผู้ถือบัตรผ่านแดนที่
ออกให้โดยจังหวัดหนองคาย ห้ามเดินทางออกนอกเขตก�ำแพงนคร
เวียงจันทน์ อาทิ เขือ่ นน�ำ้ งึม บ่อนกาสิโนแดนสวรรค์ หากไม่ได้รบั อนุญาต
พิเศษ
● การพ�ำนักอยู่ในสปป.ลาวเกินก�ำหนด (ผู้ถือบัตรผ่านแดนอยู่ได้
ไม่เกิน 3 วัน 2 คืน ผู้ถือหนังสือเดินทางเพื่อการท่องเที่ยวไม่เกิน 30 วัน)
● การพั ก ค้ า งคื น ที่ บ ้ า นชาวสปป.ลาว โดยไม่ แจ้ ง ต่ อ นายบ้ า น
(ผู้ใหญ่บ้าน) เสียก่อน ถือว่าผิดระเบียบปฏิบัติอาจมีปัญหาได้
●
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7.4 กฎหมายอื่นๆ ที่ควรรู้
7.4.1 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับประเพณี
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็นประเทศทีใ่ ห้ความส�ำคัญ
กับหลักศีลธรรมและจารีตประเพณีอนั ดีงาม การอยูก่ นิ ระหว่างหญิงชาย
ที่มิได้เป็นคู่สมรสกันถือเป็นการกระท�ำที่ผิดกฎหมาย และหากถูกจับได้
ต้องรับโทษทั้งจ�ำและปรับ โดยจ�ำคุกประมาณ 1 เดือน และปรับขั้นต�่ำ 
500 ดอลล่าร์สหรัฐ จนถึงสูงสุดที่ 5,000 ดอลล่าร์สหรัฐ รวมไปถึงการมี
เพศสัมพันธ์กับหญิงสปป.ลาว ที่มิใช่คู่สมรสตามกฎหมายด้วย
ดังนั้น หากประสงค์จะอยู่กินกับหญิงและชายชาวสปป.ลาว สถาน
กงสุลใหญ่ฯ ขอแนะน�ำให้ด�ำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งสถาน
กงสุลใหญ่ฯ พร้อมให้ค�ำแนะน�ำและช่วยเหลือ

7.4.2 กฎหมาย และข้อห้ามอื่นๆ
การประพฤติตนเป็นมัคคุเทศก์น�ำเที่ยว
การมียาเสพติด อาวุธ และของต้องห้ามไว้ในครอบครอง
การแจกจ่ายใบปลิวหรือเอกสารเผยแพร่ต่างๆ โดยไม่ได้รับ
อนุญาตล่วงหน้า
● การชุมนุมเพื่อท�ำกิจกรรมอย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่งอาจมองได้ว่า
เป็นการก่อกวนความสงบ
● การแจกจ่ า ยใบปลิ ว หรื อ เอกสารประชาสั ม พั น ธ์ ก ารถ่ า ยท� ำ
ภาพยนตร์ ข่าวหรือสารคดี และการชุมนุมด้วยเหตุผลต่างๆ ตลอดจน
●
●
●
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การเข้ามาค้าขายในสปป.ลาวต้องได้รับอนุญาตจากทางการสปป.ลาว
ก่อน หากฝ่าฝืนมีโทษปรับขั้นต�่ำ 500 เหรียญสหรัฐ หรือทั้งจ�ำและปรับ
● การถ่ายภาพสถานทีร่ าชการทีเ่ กีย่ วข้องกับความมัน
่ คง ก็ถอื เป็น
ความผิดอาญา มีโทษทั้งจ�ำและปรับ

7.4.3 กฎหมายการจัดเก็บภาษี
การแบ่งประเภทภาษีในสปป.ลาว
ตามกฎหมายว่าด้วยส่วยสาอากรเลขที่ 04/สพช วันที่ 19 พฤษภาคม
2548 ระบบภาษีในสปป.ลาว มี 2 ประเภท คือ
1. ภาษีทางตรง ได้แก่ ภาษีเงินได้นิติบุคคล (ภาษีก�ำไร) ภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา (ภาษีตำ�่ สุด) ภาษีรายได้ และค่าธรรมเนียมค่าบริการต่างๆ
2. ภาษีทางอ้อม ได้แก่ ภาษีการค้าหรืออากรตัวเลขธุรกิจ และอากร
ชมใช้ (ภาษีสรรพสามิต)
โดยอัตราภาษีแต่ละประเภท สามารถแบ่งได้ตามตารางดังต่อไปนี้
●

ตารางที่ 9 อัตราภาษีใน สปป.ลาว

ล�ำดับ ประเภทภาษี อัตราภาษี
ร้อยละ

1

ภาษีเงินได้
นิติบุคคลหรือ
ภาษีก�ำไร
(Corporation
Tax/Profit Tax)

35

หมายเหตุ
- ร้อยละ 20 ส�ำหรับแขนงการ
ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
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- ร้อยละ 10 ส�ำหรับนักลงทุน
ต่างชาติ เป็นอัตราคงทีข่ องเงิน
รายได้

ภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา
(Personal
Income Tax)

3

5 และ10 - เป็นภาษีที่จัดเก็บจากการ
ภาษีการค้า
ขายสิ น ค้ า ตั้ ง แต่ ข ายส่ ง จาก
(Business
โรงงานไปจนถึงผู้ค้าปลีก ซึ่งมี
Turnover Tax)         
เพียง 2 อัตรา
- บริษัทต่างประเทศสามารถ
จัดเก็บภาษีเช่นเดียวกัน ถ้าไม่
ได้อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม

4

ภาษีมูลค่าเพิ่ม
(VAT)
ภาษีศุลกากรน�ำ
เข้าหรือส่งออก
(Import and
Export Duty)

5

6
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5-25

2

10
5-80

- ใช้ ไ ด้ กั บ ทุ ก ประเภทของ
สินค้า
- ขึ้นอยู่กับประเภทสินค้า
- มีทั้งภาษีน�ำเข้าและส่งออก

ภาษีสรรพสามิต 12-90 - เก็บจากการน�ำเข้า หรือการ
หรือภาษีชมใช้
ผลิตภายในประเทศในสินค้า
(Excise Tax)
ฟุ่มเฟือยจากมูลค่าสินค้า

การยกเว้นภาษีซ้อน
สปป.ลาวลงนามในอนุสัญญาเพื่อการยกเว้นการเก็บภาษีซ้อน (The
Avoidance of Double Taxation) กับประเทศไทย ซึ่งเริ่มใช้ตั้งแต่
วันที่ 1 มกราคม 2531 ท�ำให้รายได้ต่างๆ ที่นักลงทุนไทยได้รับจากการ
ลงทุนในสปป.ลาว ไม่มีปัญหาภาษีซ้อน
1) ภาษีเงินได้นติ บิ คุ คล (Corporation Tax) เป็นภาษีทเี่ ก็บจากก�ำไร
ที่เกิดจากการด�ำเนินธุรกิจในสปป.ลาวของบุคคลและนิติบุคคลทั้งของ
ชาวสปป.ลาวและชาวต่างชาติ
2) ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (Personal Income Tax) ชาว
สปป.ลาว เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในอัตราภาษีก้าวหน้า ดังนี้
●

●

ชาวสปป.ลาว ที่มีรายได้ไม่เกิน 1,500,000 กีบต่อเดือน
ฐานเงินเดือน (กีบ)

อัตราภาษี
ร้อยละ

เงินได้สุทธิไม่เกิน 300,000

0

เงินได้สุทธิส่วนที่เกิน 300,000 แต่ไม่เกิน 1,500,000

5

		
● ชาวสปป.ลาว ที่มีรายได้เกิน 1,500,000 กีบต่อเดือน
ฐานเงินเดือน (กีบ)
เงินได้สุทธิไม่เกิน  1,500,000

อัตราภาษี
ร้อยละ
5
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เงินได้สุทธิส่วนที่เกิน 1,500,000 แต่ไม่เกิน  4,000,000

10

เงินได้สุทธิส่วนที่เกิน 4,000,000 แต่ไม่เกิน  8,000,000

15

เงินได้สุทธิส่วนที่เกิน 8,000,000 แต่ไม่เกิน  15,000,000

20

เงินได้สุทธิส่วนที่เกิน  15,000,000

25

7.4.4 การจดทะเบียนนิติบุคคล
ประเทศ สปป. ลาว ได้พยายามทีย่ กระดับการบริหารจัดการ การจด
ทะเบียนนิติบุคคลที่ให้ทันสมัย ซึ่งคุณพิมล ปงกองแก้ว อัครราชทูตที่
ปรึกษาฝ่ายการพาณิชย์ ณ เวียงจันทน์ ได้น�ำเสนอให้เข้าใจถึงขั้นตอน
และวิธีการจดทะเบียนนิติบุคคลและเอกสารประกอบของสปป.ลาว ซึ่ง
มีรายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 10 ขั้นตอนและวิธีการจดทะเบียนนิติบุคคลและเอกสารประกอบ

ขั้นตอน/วิธีการจดทะเบียนนิติบุคคลและเอกสารประกอบ
วิสาหกิจส่วนบุคคล วิสาหกิจหุ้นส่วนสามัญ วิสาหกิจหุ้นส่วนจ�ำกัด

(1) ใบค�ำร้องจด
(1) ใบเสนอขอจองชื่อ (1) ใบเสนอขอจองชื่อ
ทะเบียนวิสาหกิจส่วน นิตบิ ุคคล
นิตบิ ุคคล
บุคคล
(2) สัญญาก่อตั้ง
(2) สัญญาก่อตั้งวิสาหกิจ
วิสาหกิจหุ้นส่วนสามัญ หุ้นส่วนจ�ำกัด
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(3) ใบค�ำร้องขอจด
(3) ใบค�ำร้องขอจด
ทะเบียนนิติบุคคลของ ทะเบียนนิติบุคคลของ
วิสาหกิจหุ้นส่วนสามัญ วิสาหกิจหุ้นส่วนจ�ำกัด
(4) กฎระเบียบของ
(4) กฎระเบียบของ
วิสาหกิจหุ้นส่วนสามัญ วิสาหกิจหุ้นส่วนจ�ำกัด
หมายเหตุ: ไม่รวมเอกสารแนบ รายละเอียดแบบฟอร์มต่างๆ สามารถ DOWNLOAD ได้จาก www.moc.gov.la

ขั้นตอน/วิธีการจดทะเบียนนิติบุคคลและเอกสารประกอบ
บริษัทจ�ำกัด

บริษัทจ�ำกัดผู้เดียว

บริษัทมหาชน

(1) ใบเสนอขอจองชื่อ (1) ใบเสนอขอจองชื่อ
นิติบุคคล
นิตบิ ุคคล

(1) ใบเสนอขอจองชื่อ
นิติบุคคล

(2) สัญญาก่อตั้ง
บริษัทจ�ำกัด

(2) สัญญาก่อตั้ง
บริษัทมหาชน

(2) -

(3) ใบค�ำร้องขอจด
(3) ใบค�ำร้องขอจด
ทะเบียนนิติบุคคลของ ทะเบียนนิติบุคคลของ
บริษัทจ�ำกัด
บริษัทจ�ำกัดผู้เดียว

(3) ใบค�ำร้องขอจด
ทะเบียนนิติบุคคลของ
บริษัทมหาชน

(4) กฎระเบียบของ
บริษัทจ�ำกัด

(4) กฎระเบียบของ
บริษัทมหาชน

(4) กฎระเบียบของ
บริษัทจ�ำกัดผู้เดียว

หมายเหตุ: ไม่รวมเอกสารแนบ  รายละเอียแบบฟอร์มต่างๆ สามารถ DOWNLOAD ได้จาก www.moc.gov.la
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ขั้นตอน/วิธีการจดทะเบียนนิติบุคคลและเอกสารประกอบ
บริษัทรัฐวิสาหกิจ
(1) ใบเสนอขอจองชื่อนิติบุคคล

บริษัทผสม
(1) ใบเสนอขอจองชื่อนิติบุคคล

(2) สัญญาก่อตั้งบริษัทรัฐวิสาหกิจ

(2) สัญญาก่อตั้งบริษัทผสม

(3) ใบค�ำร้องขอจดทะเบียนนิตบิ คุ คล (3) ใบค�ำร้องขอจดทะเบียนนิติบุคคล
ของบริษัทรัฐวิสาหกิจ
ของบริษัทผสม
(4) กฎระเบียบของบริษทัรฐั วิสาหกิจ (4) กฎระเบียบของบริษัทผสม
หมายเหตุ: ไม่รวมเอกสารแนบ  รายละเอียแบบฟอร์มต่างๆ สามารถ DOWNLOAD ได้จาก www.moc.gov.la
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8

ลักษณะเด่นของระบบราชการที่น่าเรียนรู้
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8.1 องค์การมวลชน (Mass Organizations)
สปป.ลาว มีการจัดโครงสร้างเพิ่มขึ้นจากองค์การทางการเมืองใน
รูปแบบการแบ่งอ�ำนาจ โดยทั่วไปนั่นคือองค์การมวลชนที่มีบทบาทใน
การปลุกระดมประชาชนกลุ่มอาชีพและชนชั้นต่างๆ เพื่อสนับสนุนการ
ด�ำเนินงาน และร่วมกิจกรรมทางการเมืองของพรรคประชาชนปฏิวัติ
สปป.ลาว ได้แก่
• องค์การแนวลาวสร้างชาติ (Lao Front for National Construction: LFNC) เป็นองค์การที่จัดตั้งขึ้นในช่วงสงครามปฏิวัติสปป.ลาว
เมื่อปี พ.ศ. 2493 ในชื่อเดิม คือ “แนวลาวรักชาติ” ซึ่งมีภารกิจส�ำคัญ
ในการสร้างความสมานฉันท์ให้เกิดแก่ประชาชนสปป.ลาวทุกชนชาติและ
ทุกชนชั้นของสังคม เพื่อยกระดับส�ำนึกทางการเมืองของประชาชนและ
ระดมมวลชนในการปฏิบัติงานร่วมกัน โดยมีการจัดโครงสร้างองค์การ
เป็นช่วงชัน้ ทีป่ ระชุมสมัชชาของแนวลาวสร้างชาติเป็นองค์การสูงสุด ซึง่
จะมีการเลือกคณะกรรมการกลาง มีการจัดตัง้ คณะกรรมการระดับแขวง
และระดับอืน่ ๆ เพือ่ ปฏิบตั หิ น้าทีเ่ ป็นแนวร่วมไปจนถึงระดับท้องถิน่ ทัง้ นี้
แนวลาวสร้างชาติถอื เป็นองค์การมวลชนเดียวทีเ่ ปิดโอกาสให้คนทุกกลุม่
โดยเฉพาะนักธุรกิจและปัญญาชนที่ได้รับการศึกษาจากตะวันตกให้เข้า
เป็นสมาชิกได้
• สหพันธ์กรรมกรลาว (Lao Federation of Trade Unions:
LFTU) เป็นองค์การของกลุม่ ผูใ้ ช้แรงงานและลูกจ้างในภาคการผลิตต่างๆ
แต่ผู้ใช้แรงงานทั่วประเทศไม่ได้เป็นสมาชิกสหพันธ์ทั้งหมด เนื่องจาก
บางแห่งมีจ�ำนวนผู้ใช้แรงงานน้อย และไม่มีการจัดตั้งองค์การที่ดี
162

ภาพที่ 21 ตราสัญลักษณ์สหภาพแม่หญิงลาว
ที่มา: http://laospdrnews.wordpress.com/category/womens-rights/
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• องค์การเยาวชนปฏิวัติลาว (Lao People’s Revolutionary
Youth Union: LPRY) เป็นส่วนหนึ่งของแนวลาวรักชาติที่จัดตั้งมากว่า
30 ปี โดยเริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2526 ได้มีการจัดตั้งองค์การตามเมืองใหญ่
ซึ่ ง มี เ ป้ า หมายในการบ่ ม เพาะให้ ยุ ว ชนเป็ น ผู ้ น� ำ ในการสร้ า งระบบ
สังคมนิยม ซึ่งองค์การเยาวชนปฏิวัติลาวจะมีหน้าที่ในการสร้างเยาวชน
ให้ มี สั ม พั น ธภาพทางการผลิ ต 3 ประการของการปฏิ วั ติ ได้ แ ก่
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วัฒนธรรม และอุดมการณ์ รวมทั้งปลูกฝังให้
เยาวชนต่อต้านอ�ำนาจจักรวรรดินิยมจากต่างชาติ
• สหภาพแม่หญิงลาว (Lao Women’s Union: LWU) เป็นองค์การ
ส่วนหนึ่ง อันเกิดจากแนวลาวรักชาติ ซึ่งเป็นผลมาจากแนวคิดของนาย
ไกสอน พมวิหาน ที่ต้องการยกระดับส�ำนึกทางการเมืองของสตรี   เพื่อ
ให้ร่วมสร้างการปฏิวัติสังคมนิยม รวมทั้งการเป็นแรงงานที่สร้างผลิตผล
และมีบทบาทที่แข็งขันในพรรคการเมือง ตลอดจนการท�ำหน้าที่มารดา
ในการบ่มเพาะบุตรให้เป็นสังคมนิยมรุ่นใหม่ ทั้งนี้ภารกิจเหล่านี้เป็นสิ่ง
จ�ำเป็นต่อการปกป้องและสร้างชาติของสปป.ลาว [16]
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8.2 ความร่วมมือระหว่างสปป.ลาว กับ UNESCO
8.2.1 เกี่ยวกับ UNESCO
องค์ ก ารเพื่ อ การศึ ก ษา วิ ท ยาศาสตร์ และวั ฒ นธรรมแห่ ง
สหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เป็นองค์การช�ำนาญพิเศษแห่งหนึ่งของ
องค์การสหประชาชาติ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2489 มีจุดมุ่งหมายเพื่อ
ส่งเสริมความร่วมมือของนานาชาติทางการศึกษา วิทยาศาสตร์ และ
วัฒนธรรม เพื่อให้ทั่วโลกเคารพในความยุติธรรม กฎหมาย สิทธิ และ
เสรีภาพทีม่ นุษย์พงึ มี โดยไม่ถอื ชาติ เพศ ภาษา หรือศาสนา ตามกฎบัตร
สหประชาชาติ ยูเนสโกจัดเป็นองค์การด้านพุทธิปัญญา มิใช่องค์การที่
ให้ความช่วยเหลือด้านเงินกู้หรือเงินช่วยเหลือ ดังนั้นยูเนสโกจึงให้ความ
ช่วยเหลือบรรดาประเทศสมาชิกในรูปของแนวความคิดที่ก้าวหน้าจาก
การวิจยั หรือการประชุมปรึกษาหารือ ทีย่ เู นสโกเป็นผูจ้ ดุ ประกายทางการ
ศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม
องค์การยูเนสโกมีส�ำนักงานใหญ่อยู่ที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส
ปัจจุบันมีสมาชิก 193 ประเทศ ผู้อ�ำนวยการใหญ่คนปัจจุบัน คือ นายโค
อิชิโระ มัทซึอุระ ส�ำหรับส�ำนักงานยูเนสโก กรุงเทพฯ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.
2504 ต่อมาปี พ.ศ. 2544 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น ส�ำนักงานเพื่อการศึกษา
ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก (UNESCO Asia and Pacific Regional
Bureau for Education) ปัจจุบันส�ำนักงานยูเนสโก กรุงเทพฯ เป็น
ส� ำ นั ก งานของโครงการระดั บ ภู มิ ภ าคด้ า นการศึ ก ษา วั ฒ นธรรม
สังคมศาสตร์ สื่อสารมวลชน และสารสนเทศ ในภูมิภาคเอเชียและ
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แปซิ ฟ ิ ก นอกจากนี้ ยั ง ท� ำ หน้ า ที่ เ ป็ น ส� ำ นั ก งานผู ้ แ ทนโดยตรงของ
ประเทศไทย พม่า สปป.ลาว และสิงคโปร์ และประสานงานกับยูเนสโก
ในประเทศเวียดนาม และกัมพูชาเกี่ยวกับกิจกรรมและโครงการของ
ประเทศเหล่านี้ ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานยูเนสโก กรุงเทพฯ คนปัจจุบัน
คือ นายกวาง โจ คิม [29]

8.2.2 โครงการของ UNESCO ในการพัฒนาด้านการศึกษา

ในปัจจุบันรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ได้ก�ำหนดให้ประชาชนทุกคนมีสิทธิในการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เท่าเทียม
กัน และอนุญาตให้ภาคเอกชนได้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาให้มี
คุณภาพ เนื่องจากการศึกษาเป็นปัจจัยส�ำคัญต่อการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจทีย่ งั่ ยืน และลดปัญหาความยากจนได้อย่างถาวร ดังนัน้ รัฐบาล
สปป.ลาวจึงได้มอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการและกีฬาเป็นหน่วยงาน
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หลักในการประสานความร่วมมือกับ UNESCO ตามแผนพัฒนาต่างๆ
ดังนี้
1. แผนพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการศึกษาแห่งชาติปี พ.ศ.
2554 -2558 (The National Education Socio-Economic Development Plan: NSEDP7 2011-2015)
2. กรอบการพัฒนาภาคการศึกษาปี พ.ศ. 2552-2558 (The Education Sector Development Framework: ESDF 2009-2015)
3. แผนการพัฒนาภาคการศึกษาปี พ.ศ. 2554-2558 (The Education Sector Development Plan: ESDP 201-2015)
4. ยุทธศาสตร์การศึกษาเพือ่ ขจัดความยากจนและการเจริญเติบโต
แห่งชาติ (The National Growth and Poverty Eradication Strategy: NGPES)
5. การศึกษาเพือ่ แผนปฏิบตั กิ ารแห่งชาติปี พ.ศ. 2546-2558 (The
Education for All National Plan for Action 2003-2015)
โดยเฉพาะอย่างยิง่ แผนการพัฒนาภาคการศึกษา (ESDP) ถือเป็นแผน
ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาที่ตัวแทนจาก UNESCO เข้าด�ำเนินการ
ศึกษาปัญหาของการศึกษาในพื้นที่ต่างๆ อย่างใกล้ชิด ซึ่งสามารถสรุป
จากผลตัวชี้วัดการพัฒนาการศึกษาเพื่อทุกๆ คน (The Education for
All Development Index-EDI) ในประเด็นความก้าวหน้าทางการศึกษา
ของสปป.ลาวจะแบ่งเป็น 6 เป้าหมาย ซึง่ ผลลัพธ์ทงั้ 6 เป้าหมายของการ
ชี้วัดข้อมูลดังกล่าวได้มาจากการออกพื้นที่ภาคสนามติดตามความ
ก้าวหน้าทางการศึกษาตามที่ได้ตั้งเป้าไว้ดังนี้ [28]
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ตารางที่ 11 การชี้วัดความก้าวหน้าทางการศึกษา
EFA

Indicators

Goal 1: Early Childhood
Care and Education

Seriously Off track On track Achieved
off track

Trends

Gross enrolment ratio
(GER) in pre-primary
education
Goal 2: Universal Primary Net enrolment ratio
(NER) in primary
Educatio
education
Goal 3: Learning needs Youth literacy rate
of all youth and all adults (15-24)

Rose from 78% (1999)
to 82% (2008)

Gross enrolment ratio
(GER) in Secondary
education

Rose from 33% (1999)
to 44% (2008)

Adult literacy rate
(15- and over)
Gender parity in
primary education

Rose from 68.7% (20002004) to 73% (2008)
Improved from 0.85
(1999) to 0.91 (2008)

Gender parity in
secondary education

Improved from 0.69
(1999) to 0.81 (2008)
Rose from 54% (1999) to
67% (2008)
Improved from 31:1
(1999) to 30:1 (2008)

Goal 4: Improving levels
of adult literacy
Goal 5: Assessing
gender parity and
equality in education
Goal 6: Education
Quality

Survival to the last
grade of primary school

Pupil/Teacher ratio in
primary education

Rose from 8% (1999)
to 15% (2008)

Rose from 78.5%
(2000-2004)
to 84% (2008)

ที่มา: UNESCO Country Programming Document, 2011-2015

เป้าหมาย 1 การดูแลคุณภาพการศึกษาและส่งเสริมการได้รับ
การศึกษาอย่างเท่าเทียมกันของเด็กประถมวัย พบว่านักเรียนสปป.ลาว
ในระดับประถมได้รับการศึกษาที่เท่าเทียมกันมีอัตราเพิ่มขึ้นนับตั้งแต่ปี
พ.ศ. 2542-2551 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 8 เป็นร้อยละ 15
● เป้าหมาย 2 การดูแลด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับ
ประถมให้เป็นไปตามหลักคุณภาพสากล พบว่าคุณภาพการศึกษาระดับ
ประถมของสปป.ลาว ตามหลักคุณภาพสากลนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 25422551 มีอัตราเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 78 เป็นร้อยละ 82
●
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เป้าหมาย 3  การรณรงค์ความอยากรู้หนังสือของคนวัยท�ำงาน
พบว่าหลังจากการรณรงค์นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542-2551 มีอัตราเพิ่มขึ้น
จากร้อยละ 33 เป็นร้อยละ 44
● เป้าหมาย 4 การส่งเสริมการพัฒนาให้ชาวสปป.ลาว ในวัยท�ำงาน
ถึงวัยชรามีอตั ราการรูห้ นังสือเพิม่ ขึน้ พบว่าหลังจากการส่งเสริมนับตัง้ แต่
ปี พ.ศ. 2543-2551 มีอัตราเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 68.7 เป็นร้อยละ 83
● เป้าหมาย 5 การส่งเสริมความเท่าเทียมทางการศึกษาโดยไม่แบ่ง
เพศ พบว่าหลังจากการส่งเสริมนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543-2551 เพศหญิง
ได้รบั การศึกษาทีเ่ ท่าเทียมกับเพศชายมีอตั ราเพิม่ ขึน้ จากร้อยละ 54 เป็น
ร้อยละ 67
● เป้าหมาย 6 คุณภาพของครูผู้ให้การศึกษา พบว่าหลังจากการ
ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรครูให้มมี าตรฐานตามหลักสากลนับตัง้ แต่
ปี พ.ศ. 2542-2551 มีอัตราเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 54.4 เป็นร้อยละ 69 [29]
●

8.2.3 โครงการต่อต้านการค้ามนุษย์
การค้ามนุษย์ ถือเป็นอาชญากรรมข้ามชาติทลี่ ะเมิดกฎหมายและสิทธิ
มนุษยชนทั้งในรูปแบบการล่อลวงทางเพศ แรงงานเด็ก แรงงานบังคับ
ซึ่งเป็นปัญหาอาชญากรรมและโรคติดต่อ จึงนับเป็นประเด็นที่มีความ
ละเอียดอ่อนสูง ซึ่งส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและ
การเมืองในวงกว้างด้วย โดยปัญหาการค้ามนุษย์ สปป.ลาว ได้รับความ
ช่วยเหลือผ่านองค์กรของ UN ในนามของสหประชาชาติว่าด้วยการ
ต่อต้านการค้ามนุษย์ (UNIAP หรือ United Nations Inter-agency
project on Human Trafficking) โดยหลักการของ UNIAP มีดังนี้
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การป้องกัน
กิจกรรมในการป้องกันส่วนใหญ่จะด�ำเนินการครอบคลุมพื้นที่ลุ่ม
แม่ น�้ ำ โขง โดยมี ก ลุ ่ ม เป้ า หมายในการป้ อ งกั น ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น คนวั ย
หนุม่ สาวในพืน้ ทีช่ นบท พร้อมทัง้ ตัง้ หน่วยงานในระดับต่างๆ เพือ่ รณรงค์
การเพิ่มจิตส�ำนึกเกี่ยวกับการค้ามนุษย์และการย้ายถิ่นที่ปลอดภัย โดย
ส่งเสริมให้อาคารเกี่ยวกับการศึกษาและความสามารถในการสร้างเครือ
ข่ายการคุ้มครองเด็ก และโครงการบรรเทาความยากจนผ่านโครงการ
ต่างๆ นอกจากนี้ยังมีความพยายามที่จะสนับสนุนการด�ำเนินงานอย่าง
ต่อเนื่องและการปรับปรุงช่องทางการรับสมัครแรงงานที่ถูกต้องตาม
กฎหมาย ภายใต้กรอบความร่วมมือการควบคุมแรงงานตามข้อตกลง
ความร่วมมือด้านแรงงานระหว่างประเทศ
●

การคุ้มครอง
ส่งเสริมมาตรการคุ้มครองต่างๆที่เกี่ยวข้องในการคุ้มครองและช่วย
เหลือเหยื่อให้กลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณภาพทั้งร่างกาย และจิตใจ ทั้งนี้
ยังสนับสนุนการด�ำเนินการต่างๆให้เป็นไปตามกฎหมายการคืนสู่สังคม
●
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โดยได้ด�ำเนินการในการจัดกิจกรรมฟื้นฟูสภาพจิตใจเหยื่อ กิจกรรม
ส่งเสริมการสร้างอาชีพ เป็นต้น
การด�ำเนินคดี
สนับสนุนการด�ำเนินคดีที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่
ต�ำรวจ  ระบบยุตธิ รรมทางอาญาและสถาบันอืน่ ๆ ของรัฐบาล และหน่วย
งานของสหประชาชาติอนื่ ๆทัง้ ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
และประเทศในแถบลุ่มแม่น�้ำโขงในประเด็นการค้ามนุษย์ให้เป็นไปตาม
หลักสากลอย่างเคร่งครัด รวมทั้งเสริมสร้างความเข้มแข็งของกรอบ
กฎหมายว่าด้วยการต่อต้านการค้ามนุษย์
●

นโยบาย
สนั บ สนุ น การด� ำ เนิ น นโยบายที่ น� ำ โดยรั ฐ บาลแห่ ง สาธารณรั ฐ
ประชาธิ ป ไตยประชาชนลาวในความร่ ว มมื อ กั บ หน่ ว ยงานของ
สหประชาชาติและ INGOs ที่ใช้งานในภาคการควบคุมการค้ามนุษย์ ซึ่ง
ในปัจจุบันสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้ด�ำเนินการอยู่ใน
ขั้นตอนการอนุมัติแผนแห่งชาติว่าด้วยการด�ำเนินการเกี่ยวกับการค้า
มนุษย์
●
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ล�ำดับการเปรียบเทียบกษัตริย์ ไทย-ลาว[5]
ล้่านช้าง
พระไชยจักรพรรดิฯ
พ.ศ.1992-2023
พระยาสุวรรณบัลลังก์
พ.ศ.2023-2029
พระยาหล้าแสนไท
พ.ศ.2029-2039
พระยาชมพู
พ.ศ.2039-2044
พระยาวิขุลราช
พ.ศ.2044-2063

พระยาโพธิสาลราช
พ.ศ.2063-2090

ล้านนา

กรุงศรีอยุธยา

พระเจ้าติโลกราช
พ.ศ.1985-2030

สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ
พ.ศ.1991-2031

พระยอดเชียงราย
พ.ศ.2030-2039

สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 3
พ.ศ.2031-2034

พระเมืองแก้ว
พ.ศ.2038-2068

สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2
พ.ศ.2034-2072

พระเมืองเกษกล้า
ครั้งที่ 1 พ.ศ.2068-2081
ครั้งที่ 2 พ.ศ.2086-2088
ท้าวชายคำ� พ.ศ.2081-2086
พระมหาเทวีจิรประภา
พ.ศ.2088-2089
สมเด็จพระไชยเชษฐาธิราช
พ.ศ.2089-2090

สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 4
พ.ศ.2072-2076
สมเด็จพระรัษฎาธิราช
พ.ศ.2076-2077
สมเด็จพระไชยราชาธิราช
พ.ศ.2077-2089
สมเด็จพระยอดฟ้า
พ.ศ.2089-2091

สมเด็จพระไชยเชษฐาธิราช
พ.ศ.2091-2114
นครเวียงจันทร์ (พ.ศ.2103)

พระเมกุฏิ พ.ศ.2094-2107

สมเด็จพระมหาจักรพรรดิ์
พ.ศ.2091-2111
สมเด็จพระมหินทราธิราช
พ.ศ.2111-2112

พระสุมังคละโพธิสัตว์
ครั้งที่ 1 พ.ศ.2115-2119
ครั้งที่ 2 พ.ศ.2122-2125

พระนางวิสุทธิเทวี
พ.ศ.2107-2121

สมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราช
พ.ศ.2112-2133

มังนรธาช่อ พ.ศ.2121-2150

สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
พ.ศ.2133-2153

พระมหาอุปราช พ.ศ.2119-2123
พระมหาอุปราช พ.ศ.2122-2125
พระยาวรรัตน์ธรรมประโชติฯ
พ.ศ.2127-2141
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ล้่านช้าง

ล้านนา

กรุงศรีอยุธยา

พระยาวรวงษามหาธรรมิกราช
พ.ศ.2141-2167

พระช้อย-พระชัยทิพ
พ.ศ.2050-2056

สมเด็จพระเอกาทศรถ
พ.ศ.2148-2153

พระยาวรวงษามหาธรรมิกราช
พ.ศ.2141-2167
พระอุปยุวราช พ.ศ.2141-2167
พระยาบัณฑิตโพธิสาลราช
พ.ศ.2169-2170

พระยาศรีสองเมือง
(เจ้าเมืองน่าน)
พ.ศ.2157-2174

พระยามหาพรหมเทโวโพธิสัตว์
พ.ศ.2170-2180
เจ้าต่อนคำ�
พ.ศ.2180-2181

พระยาหลวงทิพเนตร
พ.ศ.2174-2198

สมเด็จพระศรีเสาวภาคย์
พ.ศ.2153
สมเด็จพระเจ้าทรงธรรม
พ.ศ.2153-2171
สมเด็จพระเชษฐาธิราช
สมเด็จพระอาทิตยวงศ์
พ.ศ.2171-2172
สมเด็จพระเจ้าปราสาททอง
พ.ศ.2172-2199
สมเด็จเจ้าฟ้าชัย
สมเด็จพระศรีสุธรรมราชา
พ.ศ.2199

พระแสนเมือง พ.ศ.2198-2202
พระยาสุริยวงศาธรรมมิกราช
พ.ศ.218-2238

พระยาเมืองจัน-เจ้าองค์หล่อ
พ.ศ.2238
พระยานันทราช
พ.ศ.2238-2241

เจ้าเมืองแพร่ พ.ศ.2202-2215
พระยาเจ้าอิงเซะมัง
พ.ศ.2215-2228

โอรสพระเจ้าเจพูตราย
พ.ศ.2228-2250

สมเด็จพระนารายณ์มหาราช
พ.ศ.2199-2231

สมเด็จพระเพทราชา
พ.ศ.2231-2246
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ล้านช้างแยกเป็น 3 นครรัฐ
กรุงศรีอยุธยา

เวียงจันทร์

หลวงพระบาง

จำ�ปาศักดิ์

สมเด็จพระเพทราชา
พ.ศ.2231-2246
สมเด็จพระเจ้าเสือ
พ.ศ.2446-2251
สมเด็จพระเจ้าท้ายสระ
พ.ศ.2251-2275
สมเด็จพระเจ้าท้ายสระ
พ.ศ.2275-2301
สมเด็จพระเจ้าเอกทัศน์
พ.ศ.2301-2310
กรุงธนบุรี
สมเด็จพะรเจ้ากรุงธนบุรี
พ.ศ.2310-2325

พระไชยเชษฐาธิราชที่ 2
(พระไชองศ์เว้)
พ.ศ.2241-2273
พระมหาธรรมราชาฯ
(เจ้าองค์ลอง)
พ.ศ.2273-2283
พระโพสารทธรรมิกราชฯ
(เจ้าอุปราชท้าวนอง)
พ.ศ.2283-2296
พระยาไชยเชษฐาธิราชที่ 3
(เจ้าสิริบุญสาร)
พ.ศ.2294-2322

กรุงรัตนโกสินทร์

พระบาทสมเด็จ
พระพุทธยอดฟ้าจุฬา
โลกมหาราช
พ.ศ.2325-2352
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พระเจ้านันทแสน
พ.ศ.2315-2337
พระยาไชยเชษฐาธิราชที่ 4
(เจ้าอินทรวงศ์)
พ.ศ.2337-2347

พระธรรมกิจล้านช้างร่ม
ขาว (เจ้ากิ่งกิจ)
พ.ศ.2246-2265
เจ้าองค์คำ� 
พ.ศ.2265-2266

เจ้าาร้อยศรีสมุทรฯ
พ.ศ.2256-2280

เจ้าอินทโสม
พ.ศ.2266-2292
เจ้าโชติกะ
พ.ศ.2293-2314
เจ้าองค์หลวงไชยกุมาร
พ.ศ.2280-2334
เจ้าสุริยวงศ์
พ.ศ.2314-2334

พระเจ้าร่มขาวขัติยราช
สุริยวงษ์ (เจ้าอนุรุทธ)
พ.ศ.2334-2359

สมเด็จพระบรม
ราชาธิราชที่ 2
(เจ้าสามพระยา)
พ.ศ.1967-1991

กรุงรัตนโกสินทร์

เวียงจันทร์

พระบาทสมเด็จ
พระพุทธเลิศหล้า
นภาลัย
พ.ศ.2352-2367

เจ้าพระยาไชยเชษฐาธิราช
ที่ 5 (เจ้าอนุวงศ์)
พ.ศ.2347-2370

พระบาทสมเด็จ
พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
พ.ศ.2367-2394
พระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
พ.ศ.2394-2411
พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
พ.ศ.2411-2453
พระบาทสมเด็จ
พระมงกุฏเกล้าเจ้า
อยู่หัว
พ.ศ.2453-2469
พระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
พ.ศ.2469-2477

*สิ้นวงศ์
เมืองเวียงจันทร์ถูกทิ้ง
ร้าง หลังสงครามกับกรุง
รัตนโกสินทร์ ระหว่าง พ.ศ.
2369-2371

หลวงพระบาง

จำ�ปาศักดิ์
เจ้าหมาน้อย
พ.ศ.2356-2360

พระเจ้ามังธาตุราช
พ.ศ.2359-2378

เจ้าราชบุตร (โย่)
พ.ศ.2364-2369
เจ้าสุย
พ.ศ.2371-2383

พระเจ้าล้านช้างร่มขาว
บรมเสฏขัติยฯ
(เจ้าสุกเสริม)
พ.ศ.2381-2393

เจ้านาค
พ.ศ.2384-2393

พระเจ้าจันทรเทพ
ประภาคุณ
(เจ้าจันทราช)
พ.ศ.2395-2414

เจ้ายุติธรรมธร
(คำ�ใหญ่)
พ.ศ.2399-2401

พระเจ้ามหินทรเทพ
นิภาธร (เจ้าอุ่นคำ�)
พ.ศ.2415-2431

เจ้ายุติธรรมธร
(คำ�สุก)
พ.ศ.2406-2444

พระเจ้าสักรินทรฤทธิ์
(เจ้าคำ�สุก)
พ.ศ.2432-2448

* หลังจากเจ้ายุติธรรม
ธร (คำ�สุก)
ถึงแก่พิราลัย ทางการ
ฝรั่งเศสได้ยกเลิก
ตำ�แหน่งเจ้าผู้ครอง
นคร และตั้งเจ้าราช
ดนัย (หยุย) ราชบุตร
เป็นผู้ว่าการเมือง
เมื่อ พ.ศ.2446

สมเด็จพระเจ้า
ศรีสว่างวงศ์ (เจ้าขาว)
พ.ศ.2448-2502

พระบามสมเด็จ
พระปรเมนทรอานันท
มหิดล พ.ศ.2477-2489
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กรุงรัตนโกสินทร์

พระบาทสมเด็จ
ปรมิทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช
พ.ศ.2489-ปัจจุบัน

184

เวียงจันทร์

หลวงพระบาง
สมเด็จพระเจ้าเสตถา
ขัติยวงสามหาศรีสว่าง
พ.ศ.2502-2518
* เสด็จสวรรคตหลังจาก
ประเทศลาวยกเลิกระ
บอบกษัตริย์และเปลี่ยน
แปลงการปกครองไปสู่
ระบอบสาะษรณรัฐเมื่อ
2 ธันวาคม

จำ�ปาศักดิ์

ภาคผนวก

ลำ�ดับประธานประเทศ[4]
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ประธานประเทศคนแรก
เจ้าสุภานุวงศ์
(3 ธันวาคม พ.ศ. 2518-15 สิงหาคม พ.ศ. 2534)

เจ้าสุภานุวงศ์ ประสูติเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2452 เป็นโอรส 1
ใน 23 พระองค์ ของสมเด็จเจ้ามหาอุปราชบุญคงแห่งหลวงพระบาง กับ
หม่อมค�ำอ้วน หม่อมห้ามล�ำดับที่ 11 เป็นพระประยูรญาติกับเจ้าเพชรราช
และเจ้าสุวรรณภูมา โอรสทีป่ ระสูตจิ ากพระชายาเอก และเจ้าสุวรรณราช
โอรสที่ประสูติจากหม่อมห้ามล�ำดับที่ 9
เจ้าสุภานุวงศ์ได้รบั การศึกษาจากพระอาจารย์ชาวฝรัง่ เศสในหลวงพระบาง
แล้วเสด็จไปศึกษาต่อที่สถาบันลีเซอัลแบร์ซาโร ที่ฮานอย ท�ำให้พระองค์มี
ความสัมพันธ์อย่างแน้นแฟ้นกับเวียดนามไปตลอดพระชนม์ชพี พระองค์ตรัส
ภาษาฝรัง่ เศส ภาษาเวียดนาม และภาษาอังกฤษได้ดเี ยีย่ ม หลังจากจบการ
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ศึกษาระดับปริญญาตรีด้านวิศวกรรมการก่อสร้างทางและสะพานที่ปารีส
ประเทศฝรัง่ เศส ได้เสด็จกลับมาลาว และได้อภิเษกกับสตรีชาวเวียดนามชือ่
เหวียนธิ ภายหลังได้เปลีย่ นชือ่ เป็นภาษาลาวว่า เวียงค�ำ สุภานุวงศ์ มีบตุ ร
ธิดารวม 10 คน เป็นชาย 8 คน และหญิง 2 คน
พระองค์ทรงเข้าร่วมขบวนการต่อต้านฝรัง่ เศสเพือ่ กูเ้ อกราช จนได้รบั
บาดเจ็บในการต่อสู้กับฝรั่งเศสที่เมืองท่าแขก ระหว่างหนีข้ามแม่น�้ำโขงเข้า
มายังฝัง่ ไทย ในปี พ.ศ. 2489 ทรงก่อตัง้ กองทัพปลดปล่อยประชาชนลาวใน
พื้นที่ซ�ำเหนือ ในปี พ.ศ. 2492 ภายใต้การสนับสนุนของโฮจิมินห์ ซึ่งต่อมา
เป็นขบวนการคอมมิวนิสต์ประเทศลาว ต่อมาอีกสองปี ขบวนการประเทศ
ลาวก็สามารถครองพื้นที่ 1 ใน 3 ของประเทศได้ และตั้งฐานที่มั่นที่ยากแก่
การท�ำลายในถ�้ำหินปูนที่แขวงหัวพันกับพงสาลี
พ.ศ. 2496 ฝรั่งเศสได้จัดตั้งรัฐบาลลาวขึ้น อยู่ภายใต้การน�ำของนายก
รัฐมนตรีหลายท่านที่เป็นพวกอนุรักษนิยม ได้แก่เจ้าสุวรรณราช และเจ้า
สุวรรณภูมา ส่วนพระองค์นิยมลัทธิคอมมิวนิสต์จนได้สมญานามว่า “เจ้า
ชายแดง”
ในปี พ.ศ. 2517 พระองค์เสด็จคืนเวียงจันทน์ ทรงด�ำรงต�ำแหน่งประธาน
สภาที่ปรึกษาแห่งชาติอยู่ 18 เดือน จนสถาปนาประเทศเป็น “สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว” พระองค์ได้รบั เลือกเป็นประธานประเทศและ
ประธานสภาประชาชนสูงสุดคนแรก พร้อมกันนัน้ พระองค์ได้สละฐานันดรศักดิท์ งั้ ปวงในสมัยระบอบเก่า เจ้าสุภานุวงศ์เป็นทีร่ กั ของประชาชนชาวลาว
จนเรียกขานกันว่า “ลุงประธาน” ทรงด�ำรงต�ำแหน่งประธานประเทศมาจนถึง
พ.ศ. 2529 จึงลาออกเพราะประชวร พระองค์ทรงปรากฏต่อหน้าสาธารณชน
ครั้งสุดท้ายในสมัยประชุมพรรคครั้งที่ 5 เมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2534
พระองค์สิ้นพระชนม์เมื่อวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2538 ที่นครเวียงจันทน์
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ประธานประเทศคนที่ 2
นายพูมี วงวิจิด
(31 ตุลาคม พ.ศ. 2529-15 สิงหาคม พ.ศ. 2534)
รักษาการแทนเจ้าสุภานุวงศ์

พูมี วงวิจิด เกิดเมื่อวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2452 ที่แขวงเชียงขวาง
ราชอาณาจักรลาว เป็นบุตรของข้าราชการพลเรือนสามัญ เขาเข้ารับการ
ศึกษาทีเ่ วียงจันทน์ หลังจากจบการศึกษา เขาก็ได้เข้ารับต�ำแหน่งเจ้าเมือง
188

เชียงขวาง และเขาได้เข้าร่วมกับแนวลาวอิสระ จนกระทัง่ ลาวเป็นเอกราช
จากฝรั่งเศส
หลังจากที่ล้มล้างราชอาณาจักรลาวแล้ว เจ้าสุภานุวงศ์ได้ขึ้นเป็น
ประธานประเทศลาว พูมไี ด้ดำ� รงต�ำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงการศึกษาและการกีฬาของประเทศลาว เมื่อเจ้าสุภานุวงศ์ถูกบีบบังคับให้สละต�ำแหน่ง พูมีจึงได้ขึ้นเป็นรักษาการประธาน
ประเทศลาว และได้ลาออกจากต�ำแหน่งเพื่อให้ไกสอน พมวิหานด�ำรง
ต�ำแหน่งประธานประเทศลาวแทน
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ประธานประเทศคนที่ 3
นายไกสอน พมวิหาน
(15 สิงหาคม พ.ศ. 2534-21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2535)

ไกสอน พมวิหาน มีชื่อภาษาเวียดนามว่า เหงียน ไก ซอง หรืออีกชื่อ
หนึ่งว่า เหงียน จี๊ มืว ) เป็นบุตรของนายล้วน หรือ เหงียน จี๊ ลวน เป็น
ชาวลาวเชื้อสายเวียดนาม ข้าราชการแปลภาษาที่ส�ำนักงานผู้ส�ำเร็จรัฐ
การฝรั่งเศสประจ�ำแขวงสุวรรณเขตกับนางดกมารดาชาวลาวเกิดที่
190

บ้านนาแซง เมืองคันธบุรี (ปัจจุบันคือเมืองไกสอน พมวิหาน) แขวง
สุวรรณเขต ประเทศลาว มีน้องสาวสองคน คือ นางสุวรรณทอง อาศัย
อยู่ในประเทศไทย และนางกองมณี อาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา เมื่ออายุ
7 ปี ได้เข้าเรียนโรงเรียนประถมภาษาลาวที่บ้านเหนือ (ปัจจุบันคือบ้าน
ไซยะพูม) ต่อมาเข้าเรียนโรงเรียนประถมภาษาฝรั่งเศสที่บ้านใต้ (บ้าน
ท่าแฮ่) เมื่อเรียนจบชั้นประถมเมื่อปี พ.ศ.2477 ได้เข้าเรียนมัธยมที่
โรงเรียนวิทยาลัยโปรเต็กโตรา (Lyceé du Protectorat) กรุงฮานอย
ประเทศเวียดนาม เมื่อเรียนจบวิทยาลัยในปี พ.ศ.2485 ได้สอบเข้าเรียน
มหาวิทยาลัยในสาขาวิชาแพทย์ตามค�ำแนะน�ำของพ่อ แต่เมื่อเรียนไป
รู้ว่าไม่ถูกกับบุคลิกและความชอบในวิชาชีพ จึงได้เปลี่ยนมาเรียนวิชา
กฎหมาย ซึง่ ท�ำให้ได้เรียนรูก้ ลไกการปกครองแบบหัวเมืองขึน้ ของฝรัง่ เศส
ได้เรียนรูเ้ กีย่ วกับขบวนการต่อสูข้ องนักเรียนนักศึกษาทีร่ กั ชาติตา้ นลัทธิ
ล่าเมืองขึ้นและในช่วงนั้น เกิดขบวนการเวียดมินห์ ภายใต้การน�ำของ
พรรคคอมมิวนิสต์อินโดจีนโดยประธานโฮจิมินห์ ท่านไกสอนได้ศึกษา
เอกสารสิง่ พิมพ์ทเี่ ป็นเสียงของพรรคคอมมิวนิสต์อนิ โดจีน รวมทัง้ เอกสาร
อื่นๆ เช่น เลอ ตราวาย (Le Travail), หนังสือทฤษฎีปฏิวัติ ซึ่งในนั้นรวม
ทั้งมติของการประชุมคอมมิวนิสต์สากลปี พ.ศ.2462  และหนังสืออื่นๆ
เกีย่ วกับโซเวียต เงือ่ นไข และสภาพแวดล้อมทีเ่ ต็มไปด้วยบรรยากาศแห่ง
การต่อสู้ของเวียดมินห์ ได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อแนวคิด และเส้นทาง
ชีวิตของท่านไกสอน ซึ่งมีความเห็นว่า “การเคลื่อนไหวของเวียดมินห์
ได้ท�ำให้เขาเกิดแนวคิดรักชาติ และอยากให้ประเทศเป็นเอกราช”
ปี พ.ศ. 2487 ท่านไกสอนได้เข้าเป็นสมาชิกของสมาคมวัยหนุม่ กูช้ าติ  
เวียดมินห์ ท่านได้รว่ มกิจกรรมของสมาคมนีอ้ ย่างมากมาย ท�ำให้ได้เรียนรู้
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การเคลื่อนไหวของเวียดมินห์และท�ำให้ซึมซับแนวคิดปฏิวัติอีกด้วย
ในปี พ.ศ. 2488 สภาพการของโลกได้ผันแปรไปอย่างรวดเร็ว และ
ส่งผลกระทบโดยตรงต่อชะตากรรมของบรรดาประชาชาติอินโดจีน
ต้นเดือนมีนาคม พ.ศ. 2488 ศูนย์กลางพรรคคอมมิวนิสต์อนิ โดจีนได้จดั
กองประชุมขึน้ เพือ่ ตระเตรียมเงือ่ นไขอันจ�ำเป็นในการลุกขึน้ ยึดอ�ำนาจ
การปกครอง เอาเอกราชแห่งชาติมาให้บรรดาประเทศในอินโดจีน
ในวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2488 กองทัพแดงโซเวียตได้รับชัยชนะ
กองทัพฟาสซิสต์เยอรมัน ท�ำให้เป็นโอกาสอันอ�ำนวยส�ำหรับการลุกฮือขึน้
ยึดอ�ำนาจได้เกิดขึน้ ส�ำหรับประชาชนในแหลมอินโดจีน ประธานไกสอน
พมวิหาน ซึง่ ก็มาถึงสะหวันนะเขตไม่กวี่ นั ก็ได้เคลือ่ นไหวค้นหานักรักชาติ
ในขบวนการลาวอิสระ ทัง้ ด�ำเนินการปลุกระดม และจัดตัง้ ชาวหนุม่ ลาว
และเวียดนามต่างด้าวเข้าร่วมในขบวนการต่อสูย้ ดึ อ�ำนาจทีส่ ะหวันนะเขต
ตามบทเขียนของท่าน สีซะนะ สีสาน ซึ่งเป็นผู้หนึ่งที่ได้เข้าร่วมใน
ขบวนการนัน้ บันทึกว่า “ในขณะนัน้ สหาย ไกสอน พร้อมด้วยคณะผูแ้ ทน
ชาวสะหวันนะเขต ได้ไปหาพวกญีป่ นุ่ และทวงให้ญปี่ นุ่ มอบอ�ำนาจให้แก่
ชาวลาว ในทีส่ ดุ ในวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2488 พวกญีป่ นุ่ ก็ได้ยอมมอบ
ปืน 120 กระบอก พร้อมลูกปืนหลายหีบให้แก่ชาวสะหวันนะเขต กองก�ำลัง
ติดอาวุธประชาชนได้รบั การจัดตัง้ ขึน้ ในทันที และพร้อมกันนัน้ ประธาน
ไกสอน และผูเ้ ขียน (ท่าน สีซะนะ) ก็ได้พากันออกไปบ้านบอกให้บรรดา
ก�ำลังติดอาวุธ “ลาวอิสระ” เข้ามาสะหวันนะเขต เพือ่ สมทบกับก�ำลังติด
อาวุธประชาชนที่ได้จัดตั้งไว้ก่อนแล้ว ให้เป็นก�ำลังติดอาวุธอันเดียวกัน
ภายหลังทีก่ ารยึดอ�ำนาจเรียบร้อยแล้วท่านไกสอน พมวิหาน ก็ได้รบั ผิดชอบ
แผนกแถลงข่าวของแขวง”
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วันที่ 9 กันยายน พ.ศ.2488   พวกทหารฝรั่งเศสได้บุกโจมตีเมือง     
สะหวันนะเขต และถูกตอบโต้ดว้ ยก�ำลังติดอาวุธประชาชน ต้นเดือนตุลาคม
พ.ศ. 2488 ท่านไกสอนได้เคลื่อนไหวปลุกระดม และจัดตั้งมวลชนชาว
สะหวันนะเขตเกือบ 2,000 คนเข้าร่วมในพิธีต้อนรับเสด็จเจ้าสุภานุวงศ์
ทีไ่ ด้เดินทางมาจากประเทศเวียดนาม ผ่านสะหวันนะเขต เพือ่ ไปเข้าร่วม
ในคณะรัฐบาลลาวอิสระทีเ่ วียงจันทน์ ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2488  ท่าน
ได้ออกเดินทางจากสะหวันนะเขตไปฮานอย เพือ่ รวบรวมชาวลาวทีอ่ าศัย
อยู่เวียดนามเข้าร่วมการต่อสู้ เวลาอยู่ฮานอย ท่านได้เข้าท�ำงานที่วิทยุ
กระจายเสียงเวียดนาม ภาคภาษาลาว ท�ำหน้าที่เขียนบทข่าวโฆษณา
เขียนบทวิจารณ์ แปลข่าว จากภาษาเวียดนาม และภาษาฝรัง่ เศสมาเป็น
ภาษาลาว บางครั้งยังเป่าแคนออกทางวิทยุกระจายเสียงอีก ในระหว่าง
เดือนมีนาคมถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2489 ประธานไกสอน ได้เข้าร่วม
ท�ำงานในคณะติดต่อลาว-เวียดนามที่ฮานอย องค์การนี้เป็นองค์การที่
รวบรวบคนลาวที่อยู่ฮานอย และแขวงต่างๆ ของเวียดนาม เพื่อจัดตั้ง
องค์การกู้ชาติของคนลาวที่อยู่ในเวียดนามหรือที่อพยพไปเวียดนาม
ประธานไกสอน ในยุคต่อสู้กับพวกจักรวรรดินิยมล่าเมืองขึ้นทั้งเก่า
และใหม่ ร่วมกับผูน้ ำ� ท่านอืน่ ๆ ได้แก่ ประธานสุภานุวงศ์ ประธานหนูฮกั
พูมสะหวัน ประธานค�ำไต สีพนั ดอน ประธานไกสอนเป็นผูน้ ำ� ในการต่อสู้
ทางการทหารเข้ามาในภารกิจปลดปล่อยชาติ โดยใช้ยทุ ธวิธี “บัวไม่ให้ชำ 
�้
น�้ำไม่ให้ขุ่น” สร้างตั้งพรรคประชาชนลาว โดยท่านเป็นเลขาธิการใหญ่
พรรคคนแรก โดยในช่วงนั้นพรรคด�ำเนินงานอย่างปิดลับ โดยแนวลาว
ฮักซาดเป็นตัวแทนให้กับพรรค จนสามารถปลดปล่อยประเทศชาติได้
อย่างสมบูรณ์ จนประกาศสถาปนาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
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ลาวเมือ่ พ.ศ. 2518 พรรคจึงด�ำเนินงานอย่างเปิดเผย ท่านด�ำรงต�ำแหน่ง
นี้จนถึงแก่อสัญกรรม เมื่อปี พ.ศ. 2535
ประธาน ไกสอน พมวิหาน เคยเดินทางมาเยือนประเทศไทย อย่าง
เป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาล และพระราชอาคันตุกะ ของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และกราบบังคมทูลเชิญพระบาทสมเด็จ
พระเจ้ า อยู ่ หั ว และสมเด็ จ พระนางเจ้ า ฯ พระบรมราชิ นี น าถ เสด็ จ
พระราชด�ำเนินทรงเปิดสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งแรก ที่จังหวัด
หนองคาย และเสด็จพระราชด�ำเนินเยือน สปป.ลาว ด้วย แต่ว่าท่าน
ถึงแก่อสัญกรรมเสียก่อน ท่าน หนูฮกั พูมสะหวัน ประธานประเทศคน
ต่อมาจึงได้ร่วมพิธีเปิดสะพานมิตรภาพแทน
ในปี พ.ศ. 2553 เป็นปีที่ประธาน ไกสอน พมวิหาน มีอายุครบ 90 ปี
พรรคและรัฐบาล สปป.ลาว ได้จัดงานเฉลิมฉลอง โดยเฉพาะครอบครัว
พมวิหาน น�ำโดยท่านนาง ทองวิน พมวิหาน ภรรยา ได้จดั พิธอี ทุ ศิ
ส่วนกุศล ที่บ้านของท่าน ในวันที่ 9-10 ธันวาคม พ.ศ. 2553 มีการสวด     
พระปริตมงคล ตอนเช้าถวายสังฆทานแด่พระสงฆ์ 9 รูป ส่วนงานที่เป็น
รัฐพิธี จัดขึ้นในวันที่ 12 ธันวาคม
ปัจจุบันอัฐิของท่านได้ประดิษฐานไว้ร่วมกับการน�ำในอดีตท่านอื่นๆ
ณ สุสานแห่งชาติ หลัก 24 เมืองไซทานี นครหลวงเวียงจันทน์
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ประธานประเทศคนที่ 4
นายหนูฮัก พูมสะหวัน
(25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2535-24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2541)

นายหนู ฮั ก พู ม สะหวั น เป็ น บุ ต รของนายทองพั ก กั บ นางบั น ทู น
พูมสะหวัน เกิดเมื่อวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2453 ในครอบครัวเชื้อสายญวน
ที่บ้านพาลุกาลเแขวงเมืองมุกดาหาร (ปัจจุบันขึ้นกับต�ำบลชะโนด อ�ำเภอ
หว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร) ในราชอาณาจักรไทยเมีน้องสาวชื่อนางสีดา
พูมสะหวัน เรียนหนังสือชั้นต้นที่วัดมโนภิรมย์ ซึ่งเป็นวัดเก่าแก่สร้างขึ้นโดย
พี่ชายเจ้าจันทกินรี เจ้าเมืองมุกดาหาร อนึ่งนางบันทูนผู้เป็นมารดาเป็น
หลานสาวของพระอมรฤทธิธาดา (ญาหลวงทัด) เจ้าเมืองพาลุกา กรภูมิ
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ต่อมาครอบครัวได้ยา้ ยไปตัง้ ถิน่ ฐานกับครอบครัวทีเ่ มืองคันธบุรปี ระเทศลาว
ในช่วงอายุ 14-15 ปี และในปัจจุบนั บ้านเดิมของหนูฮกั ทีพ่ าลุกา ยังคงเหลือ
เสาบ้านเพียงเสาเดียวเป็นอนุสรณ์
ปี พ.ศ. 2493 นายหนูฮกั ได้เข้าร่วมขบวนการต่อต้านฝรัง่ เศสในลาวพร้อม
กับผู้น�ำของลาวฝ่ายซ้ายคนอื่นๆ ต่อมาเมื่อมีการก่อตั้งพรรคประชาชนลาว
(พรรคประชาชนปฏิวตั ลิ าวในปัจจุบนั ) ในปี พ.ศ. 2498 จึงได้รบั เลือกให้เป็น
กรรมการกลางของพรรค
ในปี พ.ศ. 2502 นายหนูฮักพร้อมด้วยเจ้าสุภานุวงศ์ และผู้น�ำลาว
ฝ่ายซ้ายคนอื่นๆถูกรัฐบาลลาวฝ่ายขวาจับกุม แต่คณะบุคคลดังกล่าวก็
สามารถหลบหนีไปได้และได้เคลื่อนไหวเพื่อการปฏิวัติลาว โดยนาย หนูฮัก
รับผิดชอบเขตงานแถบภาคเหนือของลาว (เชียงขวางและหัวพัน) และได้มี
บทบาทในการร่วมรัฐบาลกับรัฐบาลลาวฝ่ายขวาทีเ่ วียงจันทน์ทกุ ครัง้ หลังการ
เปลี่ยนแปลงการปกครองและสถาปนาประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวในปี พ.ศ. 2518 นายหนูฮัก พูมสะหวันจึงได้รับการแต่งตั้งให้
เป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงการเงิน ก�ำกับดูแลเศรษฐกิจ
ของประเทศเป็นเวลาหลายปี
ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2535 นายหนูฮกั จึงได้รบั เลือกให้เป็นประธาน
ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว แทนนาย ไกสอน พมวิหาน
ซึ่งถึงแก่กรรมขณะด�ำรงต�ำแหน่ง จนถึงปี พ.ศ. 2541 หลังจากนั้นจึงด�ำรง
ต�ำแหน่งที่ปรึกษาพิเศษของคณะกรรมการศูนย์กลางพรรค ต่อมาเป็นเวลา
5 ปีก่อนจะเกษียณตัวเอง และเริ่มหายหน้าไปจากสาธารณชน
นายหนูฮัก พูมสะหวัน ถึงแก่อสัญกรรมเมื่อวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2551
ที่นครหลวงเวียงจันทน์ ประเทศลาว ขณะมีอายุ 98 ปี นับเป็นผู้ร่วมการก่อ
ตั้งพรรคประชาชนปฏิวัติลาวคนสุดท้ายที่ถึงแก่อสัญกรรม
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ประธานประเทศคนที่ 5
พลเอกค�ำไต สีพันดอน
(24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2541-8 มิถุนายน พ.ศ. 2549)

พลเอกค�ำไต สีพันดอน (เกิด 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2467 ที่ แขวง
จ�ำปาสัก ประเทศลาว) เข้าร่วมขบวนการปฏิวัติตั้งแต่ปี พ.ศ. 2490
เข้าเป็นสมาชิกขบวนการลาวอิสระพ.ศ. 2495 และได้รับความไว้วางใจ
ให้เป็นประธานกรรมการของภาคกลาง จนถึง พ.ศ. 2497 ซึง่ เป็นปีทไี่ ด้เข้า
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เป็นสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์อนิ โดจีน อีกสองปีตอ่ มา พ.ศ. 2499
เข้าเป็นสมาชิกพรรคประชาชนลาว ซึง่ ต่อมาในพ.ศ. 2500 ได้รบั เลือกเป็น
เข้าเป็นกรรมการกลางพรรค และได้ดำ� รงต�ำแหน่งหัวหน้าส�ำนักงานศูนย์
กลางพรรคฯ ในปี พ.ศ. 2500-2502 และในปี พ.ศ. 2503 ได้เป็นหัวหน้า
กองก�ำลังทหารของขบวนการประเทศลาว ซึ่งได้เข้าสู้รบอย่างโชกโชน
และได้ รั บ เลื อ กจากพรรคประชาชนปฏิ วั ติ ล าวให้ เ ป็ น สมาชิ ก กรม
การเมืองศูนย์กลางพรรคฯมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2515  และเข้ามามีต�ำแหน่ง
ทางการบริหารตั้งแต่ปี พ.ศ. 2518-2534 โดยด�ำรงต�ำแหน่งรองนายก
รัฐมนตรี สปป.ลาว รัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศ ผูบ้ ญั ชาการกองทัพ
ประชาชนลาว  จนกระทั่งสภาแห่งชาติเห็นชอบให้ด�ำรงต�ำแหน่งนายก
รัฐมนตรี สปป.ลาว เมื่อ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2534 ต่อมาพรรคประชาชน
ปฏิวัติลาวเห็นชอบให้ด�ำรงต�ำแหน่งประธานพรรคประชาชนปฏิวัติลาว
ตัง้ แต่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2535 และพลเอกค�ำไต สีพนั ดอนได้กา้ วเข้า
ด�ำรงต�ำแหน่งสูงสุดในฐานะประธานประเทศตัง้ แต่ 24 ก.พ. 2541-8 มิ.ย.
2549
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ประธานประเทศคนที่ 6 (คนปัจจุบัน)
พลโทจูมมะลี ไซยะสอน
(8 มิถุนายน พ.ศ. 2549-ปัจจุบัน)

พลโทจูมมะลี ไซยะสอนเป็นชาวลาวเผ่าลาวลุ่ม เกิดเมื่อวันที่ 6 มีนาคม
พ.ศ. 2479 ในครอบครัวชาวนาทีบ่ า้ นวัดเหนือ เมืองไซเสดถา แขวงอัดตะปือ
ประเทศลาว
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พลโทจูมมะลี ไซยะสอนส�ำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยทหารชัน้ สูงในอดีต
สหภาพโซเวียต และต่อมาได้ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับทฤษฎีการเมืองลัทธิ
มาร์กซ์-เลนินชั้นสูงจากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
ประวัตกิ ารเข้าร่วมพรรคประชาชนปฏิวตั ลิ าว ได้เข้าร่วมพรรคประชาชน
ปฏิวตั ลิ าวในปี พ.ศ. 2497  และเป็นทหารขึน้ ในเขตรวมเมืองซ�ำเหนือ
และได้เข้าเป็นสมาชิกของพรรคอย่างเต็มตัว เมือ่ วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2498
ได้เข้าร่วมปฏิวัติและได้รบ โดยเริ่มจากการเคลื่อนไหวสู้รบป้องกันเขตรวม
ในปี พ.ศ. 2498 -2499 จนถึงการบัญชากองก�ำลังติดอาวุธแขวงเชียงขวาง
และยึดเมืองพูคนู เมืองกาสี เมืองวังเวียง เมืองโพนโฮง และเมืองเวียงจันทน์
ในแขวงเวียงจันทน์ ในปี พ.ศ. 2518 เพื่อเป็นเงื่อนไขน�ำไปสู่การก่อตั้ง
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวส�ำเร็จ
ต่อมาในการประชุมของคณะกรรมการกลางพรรคสมัยที่ 8 เมือ่ วันที่ 21
มีนาคม พ.ศ. 2549 พลโทจูมมะลี ไซยะสอนได้รบั เลือกตัง้ อย่างเป็นเอกฉันท์
ให้ดำ� รงต�ำแหน่งเลขาธิการพรรคประชาชนปฏิวตั ลิ าว และในการประชุม
สภาแห่งชาติชุดที่ 6 เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน ปีเดียวกัน ที่ประชุมได้ลงมติ
เป็นเอกฉันท์เลือกตั้งให้เข้ารับต�ำแหน่งประธานประเทศต่อจากท่านค�ำไต
สีพันดอน นับเป็นประธานประเทศคนที่ 6 แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว
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