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วิทยานิพนธ์ฉบบันีมีวตัถุประสงคเ์พือศึกษาถึง การดาํเนินนโยบายเศรษฐกิจ รูปแบบ
ความสัมพนัธ์ทางเศรษฐกิจ และผลจากการดาํเนินนโยบายของทงัรัฐบาลไทยและสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวทีส่งผลต่อการปรับปรุงและส่งเสริมความสัมพนัธ์ทางเศรษฐกิจ
ระหวา่งกนัทงัในระดบัรัฐและในระดบัทอ้งถิน โดยเฉพาะบริเวณหนองคาย-กาํแพงนครเวียงจนัทน์ 

ผลการศึกษาพบว่า ระหว่างพ.ศ. 2518-2529 ความแตกต่างของระบบการปกครองและ
ความตึงเครียดทางการเมืองเช่น กรณีพิพาทชายแดน ระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวส่งผลต่อการดาํเนินนโยบายทางเศรษฐกิจ แต่ต่างฝ่ายก็พยายามหา
กลไกทีจะผ่อนปรนเนืองจากทังสองประเทศต้องพึงพิงทางเศรษฐกิจระหว่างกัน ต่อมาเมือ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวปรับเปลียนนโยบายมาสู่นโยบาย “จินตนาการใหม่” หรือ 
“กลไกเศรษฐกิจใหม่” (New Economic Mechanism-NEM) ในพ.ศ. 2529 เนน้การเปิดเสรีทาง
เศรษฐกิจการคา้มากขึน ขณะทีไทยก็หันมาสร้างความสัมพนัธ์กบักลุ่มประเทศอินโดจีนมากขึน
ตงัแต่ พ.ศ. 2531 ก็ส่งผลให้การดาํเนินนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลไทยและสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวมีความสอดคล้องกันในระดับรัฐต่อรัฐมากยิงขึน ก่อให้เกิดการ
ขยายตวัทางเศรษฐกิจทงัในส่วนทีมีความสัมพนัธ์กนัอยู่เดิม ไดแ้ก่ การคา้ และยงัขยายรูปแบบ
ความสัมพนัธ์ไปสู่ดา้นอืนๆ เช่น การลงทุน การธนาคาร การท่องเทียว และการผลิตกระแสไฟฟ้า 
เป็นตน้ การเปลียนแปลงอยา่งรวดเร็วส่งผลกระทบต่อวิถีเศรษฐกิจ สงัคม และวฒันธรรมของคนใน
ทอ้งถิน โดยเฉพาะบริเวณชายแดนไทย-ลาวดา้นจงัหวดัหนองคาย – แขวงกาํแพงนครเวียงจนัทน์  
อนัเห็นไดจ้ากการขยายตวัของโครงสร้างพืนฐานต่างๆ เช่นศูนยร์าชการ เส้นทางคมนาคมเป็นตน้ 
นอกจากนียงัมีการขยายตวัของชุมชนเมืองและกิจการภาคบริการ  เช่น  โรงแรม  บาร์ ไนท์คลบั 
ฯลฯ ซึงในระดบัทอ้งถินทาํให้เกิดการเปลียนแปลงทางวฒันธรรมและเกิดปัญหาทางสังคมตามมา
ดว้ย  เช่น  ปัญหาโสเภณี  ปัญหายาเสพติด    เป็นตน้ 
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วิทยานิพนธ์ในช่วงของการทาํวิทยานิพนธ์ในช่วงแรก ซึงเป็นเวลาสาํคญัในการเก็บรวบรวมขอ้มูล
ต่างๆ 
 ขอขอบคุณ  คุณลุง ดาบตาํรวจอุทยั แขโ้ส ทีไดเ้สียสละเวลาอนัมีค่าเล่าเรืองราวเกียวกบั
ความเปลียนแปลงดา้นต่างๆของเมืองหนองคายและนครเวียงจนัทน์จากประสบการณ์ตรงของการ
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ดุษฎีกุล และคุณภมร ภูผิวผา เพือนผูร่้วมชะตา ทีคอยกระตุน้เตือนและให้กาํลงัใจซึงกนัและกนัใน
การทาํวิทยานิพนธ์ รวมทงัเพือนประวติัศาสตร์รุ่น  มหาวิทยาลยัมหาสารคามทุกคนทีให้กาํลงัใจ
เสมอมา 
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บทที  
บทนํา 

 
ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

ประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีอาณาเขตติดต่อกนั ชาวลาว
และชาวไทยสืบเชือสายมาจากกลุ่มทีพูดภาษาตระกูลไททีอพยพลงมาจากบริเวณทางตอนใตข้อง
จีน ดงันนัประชาชนของทงัสองประเทศจึงมีวฒันธรรมประเพณี เชือชาติ ศาสนา ภาษาทีคลา้ยคลึง
กนั และมกัจะเรียกกนัจนติดปากว่า “บา้นพีเมืองน้อง” ประเทศทงัสองมีความสัมพนัธ์กนัอย่าง
ต่อเนืองตลอดมาทังในด้านการเมือง วฒันธรรมและเศรษฐกิจ โดยเฉพาะความสัมพนัธ์ทาง
เศรษฐกิจนนัเป็นความสัมพนัธ์ทีเกิดขึนตลอดเวลาและทวีความสาํคญัมากขึนโดยเฉพาะในปัจจุบนั 
จึงนบัวา่เป็นประเดน็ทีน่าสนใจนาํมาศึกษา 

เ มือพิจารณาความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจไทย -ลาวโดยรวมแล้วจะเห็นได้ว่า
ความสมัพนัธ์ดา้นนี ไดผ้นัแปรไปตามสภาวการณ์ทางการเมืองภายในของทงัไทยและลาว  ซึงลว้น
ได้รับผลกระทบจากสภาวการณ์ทางการเมืองระหว่างประเทศอีกทอดหนึง  เมือเป็นเช่นนี 
ความสัมพนัธ์ทางเศรษฐกิจไทย-ลาวจึงมีความเปลียนแปลงผนัแปรมาโดยตลอดนับตงัแต่ช่วง
ระยะเวลาทีลาวตกเป็นอาณานิคมของฝรังเศสในปี ค.ศ.1893 โดยในช่วงอาณานิคมนัน 
ความสัมพนัธ์ระดบัรัฐต่อรัฐจะเป็นความสัมพนัธ์ระหว่างรัฐบาลไทยกบัรัฐบาลอาณานิคมฝรังเศส
หลงัจากทีลาวไดรั้บเอกราชในค.ศ. 1954  ไทยกบัลาวก็สามารถสร้างความสัมพนัธ์กนัโดยตรงได้
อีกครังหนึง อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ทางการเมืองในลาว โดยเฉพาะการขยายตวัของขบวนการ
คอมมิวนิสต์ส่งผลทําให้เกิดความตึงเครียดระหว่างไทยกับลาวอยู่เป็นระยะ ต่อมาเมือลาว
เปลียนแปลงการปกครองมาเป็นสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในปีค.ศ.1975 ภายใตก้าร
ปกครองของรัฐบาลคอมมิวนิสต์ ขณะทีไทยเคยเป็นพนัธมิตรของสหรัฐอเมริกาและให้การ
สนับสนุนทางทหารแก่สหรัฐอเมริกาในสงครามลาวและสงครามเวียดนามในช่วงปี ค.ศ. 1960-
1973 ยอ่มทาํใหรั้ฐบาลของทงัสองฝ่ายไม่มีความไวว้างใจซึงกนัและกนั ความแตกต่างทางการเมือง
และระบอบการปกครองทาํใหค้วามสัมพนัธ์ไทย-ลาวทงัทางดา้นการเมืองและเศรษฐกิจเริมเสือมลง
ในช่วงหลงัค.ศ. 1975  เห็นไดจ้ากมีการกระทบกระทงักนัตามบริเวณชายแดนเรือยมา จนบางครัง
ถึงกบัตอ้งปิดด่านชายแดน  
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ภายหลงัทีเวียดนามโจมตีและยดึครองกมัพชูาในปีค.ศ.1978 ซึงทาํใหเ้วียดนามและจีน
ผิดใจกนั และรัฐบาลลาวก็หันไปให้การสนบัสนุนเวียดนาม รัฐบาลไทยไดแ้สดงท่าทีไม่เห็นชอบ
โดยออกระเบียบควบคุมสินคา้ยทุธปัจจยั 273 รายการส่วนใหญ่เป็นสินคา้อุปโภค-บริโภคและวสัดุ
ก่อสร้าง ซึงมีความจาํเป็นต่อประชาชนลาว ทาํให้สินคา้ขาดแคลนและมีราคาสูง การดาํเนิน
นโยบายทางเศรษฐกิจของรัฐบาลไทยส่งผลให้เกิดความเดือดร้อนแก่ชาวลาว จึงเป็นปัจจยัอย่าง
หนึงทีปิดกนัการพฒันาความสัมพนัธ์ทางเศรษฐกิจไทย-ลาวใหล่้าชา้ออกไปอีก ระหว่างค.ศ. 1975-
1978 ลาวไดล้ดความสัมพนัธ์ทางเศรษฐกิจกบัไทยและหันไปพึงพาเวียดนามทงัทางดา้นเศรษฐกิจ
และความมนัคงมากขึน  แต่เวียดนามกช่็วยอะไรไม่ไดม้ากเพราะเวียดนามกเ็ป็นประเทศทียงัยากจน
และผ่านภาวะสงครามไม่ต่างจากลาวนัก รัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวจึงเริม
ตระหนกัถึงการตอ้งพึงตนเอง ดว้ยการก่อตงั “ระบบสหกรณ์แบบนารวม” ขึนในปี ค.ศ.1978 พร้อม
กนันีรัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวยงัไดว้างแผนพฒันาเศรษฐกิจ 3 ปีฉบบัแรกปี 
ค.ศ.1978-1980 ตามแนวสังคมนิยมของสหภาพโซเวียต อยา่งไรก็ตามนโยบายดงักล่าวก็ไม่ประสบ
ผลสาํเร็จ เนืองจากสภาวการณ์ทางการเมืองทงัภายในและภายนอก  การเกิดภยัทางธรรมชาติ รวม
ไปถึงการตดัความช่วยเหลือของจีนและความขดัแยง้กบัไทย 

เมือแผนพฒันาเศรษฐกิจ  ปี ไม่ประสบผลสาํเร็จ ลาวจึงไดว้างแผนพฒันาเศรษฐกิจ 5 
ปีฉบบัทีสอง (ค.ศ.1986-1990) ซึงถือว่าเป็นการเปลียนแปลงการพฒันาทางเศรษฐกิจครังสําคญั 
โดยรับนโยบายพฒันาประเทศตามนโยบาย “จินตนาการใหม่” หรือ “กลไกเศรษฐกิจใหม่” (New  
Economic Mechanism-NEM) นโยบายจินตนาการใหม่ มีหลกัการสําคญั คือ การผ่อนคลายการ
ควบคุมจากส่วนกลาง และใชก้ลไกตลาดในการพฒันาเศรษฐกิจมากขึน ในปี ค.ศ.1988 ลาวไดเ้ปิด
ประเทศพร้อมทงัฟืนฟูความสัมพนัธ์กบัต่างประเทศ โดยเฉพาะกบัประเทศไทยซึงเป็นคู่คา้ทีสาํคญั
ของลาว ทงันีเพือผลประโยชน์ทางดา้นเศรษฐกิจ ซึงการเปลียนแปลงแนวนโยบายของลาวดงักล่าว
เกิดขึนในระยะเวลาเดียวกบัทีประเทศไทยก็มีการเปลียนแปลงนโยบายของไทยต่อกลุ่มประเทศอิน
โดจีน กล่าวคือ นโยบายเปลียนสนามรบอินโดจีนให้เป็นตลาดการคา้ในสมยัของพลเอกชาติชาย 
ชุณหะวณั ส่งผลให้การดาํเนินความสัมพนัธ์ทางเศรษฐกิจไทย-ลาว ทงัการให้ความช่วยเหลือทาง
การเงิน การแลกเปลียนองค์ความรู้วิทยาการสมยัใหม่ การแลกเปลียนแรงงานระหว่างกนั การ
แลกเปลียนกระแสไฟฟ้า รวมถึงการคา้เติบโตขึนอยา่งชดัเจนและต่อเนืองตลอดมา และยงัแสดงให้
เห็นว่านับแต่นันมา ความแตกต่างในระบอบการปกครองไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา
ความสมัพนัธ์ทางเศรษฐกิจระหวา่งประเทศ   
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นโยบายทางเศรษฐกิจทีสําคญัต่อการพฒันาความสัมพนัธ์ทางเศรษฐกิจไทย-ลาว ที
ปรากฏชดั คือ การคา้ชายแดนไทย-ลาว อนัจะเห็นไดจ้าก การเปิดจุดผา่นแดนถาวร และการเปิดจุด
ผา่นแดนผอ่นปรนเพิมมากขึน เพืออาํนวยความสะดวกและเอือประโยชน์ต่อทงัประชาชนชาวไทย
และชาวลาว ในการติดต่อคา้ขาย แลกเปลียนสินคา้ระหว่างกนั โดยเฉพาะอย่างยิงเมือมีการเปิด
สะพานมิตรภาพไทย-ลาว ทีอาํเภอเมือง จงัหวดัหนองคายกบัแขวงกาํแพงนครเวียงจนัทน์ ขึนอยา่ง
เป็นทางการเมือ ค.ศ. 1994 ยิงทาํให้การคา้ชายแดนตรงจุดผ่านแดนถาวรแห่งนีเติบโตขึนอย่าง
รวดเร็ว ส่งผลให้ความสัมพนัธ์ทางเศรษฐกิจไทย-ลาวพฒันาขึน อย่างไรก็ตาม ความสัมพนัธ์ทาง
เศรษฐกิจไทย-ลาวทีขยายตัวขึนย่อมส่งผลกระทบต่อรูปแบบเศรษฐกิจ สังคมและวฒันธรรม 
โดยเฉพาะวิถีชีวิตของผูค้นบริเวณชายแดนไทย-ลาว เช่นทีบริเวณหนองคาย-กาํแพงนครเวียงจนัทน์
อนัเป็นจุดการคา้ชายแดนทีมีการขยายตวัอยา่งรวดเร็ว ผลกระทบต่อผูค้นจึงเป็นประเด็นทีน่าสนใจ
อีกประเดน็หนึง 

ผลงานการศึกษาเกียวกบัความสัมพนัธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างไทย-ลาวเท่าทีผ่านมา มี
ลกัษณะร่วมทีสาํคญั คือ ส่วนใหญ่เป็นผลงานทีเขียนในช่วงตงัแต่ค.ศ.1975 เป็นตน้มา โดยเน้น
ในช่วงทีมีการพฒันาเศรษฐกิจตามแนวทางสังคมนิยม และเป็นการกล่าวถึงเฉพาะความสัมพนัธ์
ทางการคา้ทีแสดงให้เห็นถึงปริมาณและสถิติการคา้ ซึงเป็นพืนฐานในการศึกษาความสัมพนัธ์ทาง
เศรษฐกิจ อย่างไรก็ตาม มีผลงานหนึงทีน่าสนใจเป็นพิเศษ  คือผลงานเรือง  “ลู่ ทางใหม่ใน
ความสัมพนัธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างไทยและลาว” ของ บุญญรักษ ์นิงสานนทแ์ละคณะ (1977) ซึง
นอกจากจะกล่าวถึงความสัมพนัธ์ทางดา้นการคา้แลว้ ยงัแสดงให้เห็นว่าไทยและลาวมีการพฒันา
ความสัมพนัธ์ดา้นอืน ๆ ดว้ย  เช่น การให้ทุนการศึกษา ฝึกอบรมและดูงาน การให้ความช่วยเหลือ
ดา้นผูเ้ชียวชาญ เครืองมืออุปกรณ์ต่าง ๆ การแลกเปลียนกระแสไฟฟ้า รวมทงัการใหค้วามช่วยเหลือ
ดา้นการเงิน เป็นตน้ ซึงเป็นความพยายามศึกษาวิเคราะห์ลกัษณะความสัมพนัธ์ทางเศรษฐกิจและ
การคา้ของไทยและลาว รวมทงัการวิเคราะห์ปัจจยัพืนฐานทีมีอิทธิพลต่อความสัมพนัธ์ดงักล่าว1 ผู ้
ศึกษาไดน้าํขอ้สงัเกตเกียวกบัความสมัพนัธ์ทางเศรษบกิจรูปแบบอืนทีนอกเหนือจากการคา้มาศึกษา
เพิมเติม พบว่ายงัมีความสัมพนัธ์ทางเศรษฐกิจรูปแบบอืนทีสามารถศึกษาให้ลุ่มลึกไดม้ากยิงขึน 
และสามารถนาํมาศึกษาวิเคราะห์ในเชิงประวติัศาสตร์เพือแสดงใหเ้ห็นว่ารูปแบบความสัมพนัธ์ทาง

1 บุญญรักษ ์นิงสานนทแ์ละคณะ,ลู่ทางใหม่ในความสมัพนัธ์ทางเศรษฐกิจระหวา่งไทยและลาว,
(กรุงเทพมหานคร,2520) 
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เศรษฐกิจต่างๆ ทีเกิดขึนมีความเป็นมาอย่างไร และมีความสัมพนัธ์กับการเปลียนแปลงของ
ความสมัพนัธ์ระหวา่งไทยกบัลาวในภาพรวมอยา่งไร  

ในการวิจยัครังนี ผูว้ิจยัจึงไดมุ่้งศึกษานโยบายและการดาํเนินนโยบายเศรษฐกิจของทงั
รัฐบาลไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ทีส่งผลต่อการดาํเนินความสัมพนัธ์ทาง
เศรษฐกิจในลกัษณะต่างๆ ทงัความสัมพนัธ์ทางการคา้ทีมีมาแต่ดงัเดิม และรูปแบบความสัมพนัธ์ที
เกิดขึนหรือขยายตวัขึนใหม่ เช่น ความสมัพนัธ์ดา้นการลงทุน ดา้นการท่องเทียว ดา้นพลงังานไฟฟ้า 
เป็นตน้ นอกจากนี ยงัไดศึ้กษาถึงผลกระทบของการขยายตวัของความสัมพนัธ์ทางเศรษฐกิจว่า
ส่งผลต่อความสัมพนัธ์ทางเศรษฐกิจไทย-ลาวในระดับรัฐและในระดับท้องถินอย่างไร โดย
การศึกษาผลกระทบระดบัทอ้งถินนัน ไดเ้ลือกกรณีศึกษาบริเวณชายแดนหนองคาย-กาํแพงนคร
เวียงจนัทน์ อนัประกอบดว้ยจุดผา่นแดนถาวร ท่าเสด็จ อาํเภอเมือง จงัหวดัหนองคาย-ท่าเดือ แขวง
กาํแพงนครเวียงจนัทน์ ท่าแพขนานยนต์ อาํเภอเมือง จงัหวดัหนองคาย-ท่านาแลง้ กาํแพงนคร
เวียงจนัทน์และจุดผา่นแดนถาวรสะพานมิตรภาพไทย-ลาว ทีอาํเภอเมือง จงัหวดัหนองคาย-แขวง
กาํแพงนครเวียงจนัทน์ เนืองจากเป็นบริเวณจุดผา่นแดนทีมีการคา้คึกคกัมาทีสุด ซึงน่าจะส่งผลต่อ
เศรษฐกิจ สงัคมและวฒันธรรม ของคนในทอ้งถิน 

การศึกษาความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ณ ทีนีเป็นการศึกษาให้เห็นว่าการเปลียนแปลงแนวนโยบายของรัฐ
ส่งผลต่อรูปแบบและระดบัของความสัมพนัธ์ทางเศรษฐกิจอยา่งไร โดยจะเริมจากช่วงทีลาวมีการ
เปลียนแปลงทางการปกครองมาสู่ระบอบคอมมิวนิสตต์งัแต่ปี ค.ศ. 1975 เป็นตน้มา จนกระทงัปี 
ค.ศ. 2005 อนัเป็นปีสินสุดแผนพฒันาเศรษฐกิจฉบบั 5 ปีฉบบัทีห้าทีเปิดกวา้งทางเศรษฐกิจตาม
นโยบายจินตนาการใหม่มาตงัแต่แผนพฒันาเศรษฐกิจ 5 ปีฉบบัทีสอง ในปี ค.ศ. 1986 เป็นทีหวงัว่า
ผลการศึกษาจะสามารถชีให้เห็นทีมาทีไปของการเปลียนแปลง ซึงอาจจะใชป้ระกอบการตดัสินใจ
ในการวางนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศและพฒันาความสัมพนัธ์ทางเศรษฐกิจระหว่าง
ประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในอนาคต ทงันีเพือประโยชน์ต่อการวาง
นโยบายเศรษฐกิจทีเอือต่อการดาํเนินความสมัพนัธ์เศรษฐกิจอนัดีต่อกนั 

 
วรรณกรรมทีเกยีวข้อง 

การศึกษาคน้ควา้ความสัมพนัธ์ไทย-ลาว ทงัทางดา้นการเมือง นโยบายรัฐบาลรวมทงั
ขอ้ขดัแยง้ต่างๆ และทางดา้นเศรษฐกิจนนัมีการศึกษาอยูพ่อสมควร ตวัอยา่งผลงานทีสาํคญัไดแ้ก่  
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เรือง การคา้ไทย-ลาว ในบริบทของการครอบงาํทางวฒันธรรม.ของชลิศา รัตรสาร 
(2548) กล่าวถึงความสมัพนัธ์ทางการคา้ระหวา่งไทยและลาว วา่มีสาเหตุมาจากการการครอบงาํทาง
วฒันธรรมของไทยต่อลาว ผ่านทางสือต่างๆ เช่น โทรทศัน์และวิทยุของไทยทีลาวรับสัญญาณได้
อยา่งชดัเจน ทาํใหป้ริมาณการคา้ของไทยและลาวเพิมมากขึน2 

 
เรือง ความสัมพนัธ์ดา้นการท่องเทียวไทย-ลาว : ศึกษากรณีสะพานมิตรภาพไทย-ลาว.

ของคนึงภรณ์ วงเวียน (2543) กล่าวถึงความสมัพนัธ์ทางเศรษฐกิจเฉพาะทางดา้นการคา้ทีครอบคลุม
หลายประเด็น แต่ก็เป็นเพียงภาพรวมเท่านนั เพราะงานชินนีจะเนน้ในเรืองความสัมพนัธ์ทางดา้น
การท่องเทียวระหวา่งไทย-ลาว3 

 
เรือง ความสัมพนัธ์ระหว่างไทย-ลาว ค.ศ.1975-1992. ของมณฑล คงแถวทอง.(2539) 

เน้นความสัมพนัธ์ไทย-ลาวโดยให้ภาพกวา้ง โดยเฉพาะทางด้านการเมือง อย่างไรก็ตามยงัได้
กล่าวถึงความสมัพนัธ์ทางเศรษฐกิจระหวา่งไทย-ลาวในช่วงตงัแต่ ค.ศ.1975-1992 โดยเนน้เรืองของ
ความสัมพนัธ์ทางการคา้4 

 
เรือง สาเหตุของการกระทบกระทงัตามพรมแดนไทย-ลาวค.ศ.1975-1981ของสุรชยั    

ศิริไกร (2527). ทีมีขอ้ความตอนหนึงกล่าวถึง ผูน้าํและนโยบายของลาว และผูน้าํและนโยบายของ
ไทย ในช่วงทีลาวยงัคงดาํเนินนโยบายทางเศรษฐกิจตามแนวทางสังคมนิยม อีกทงัความสัมพนัธ์
ไทย-ลาวก็ขึนๆลงๆ ตามทัศนะคติของผูน้ําไทยทังแบบอนุรักษ์นิยมและเสรีนิยม นอกจากนี
นโยบายแต่ละสมยัยงัขึนอยู่กบัสถานการณ์ทางการเมืองภายในของไทยและบทบาทของทหารอีก
ดว้ย5 

2 ชลิศา รัตรสาร, “การคา้ไทย-ลาว ในบริบทของการครอบงาํทางวฒันธรรม”(วิทยานิพนธ์
ปริญญาดุษฎีบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, 2548) 

3 คนึงภรณ์ วงเวยีน, “ความสมัพนัธ์ดา้นการท่องเทียวไทย-ลาว : ศึกษากรณีสะพานมิตรภาพไทย-
ลาว”(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัรามคาํแหง,2543) 

4 มณฑล คงแถวทอง,ความสมัพนัธ์ระหวา่งไทย-ลาว ค.ศ.1975-1992 (กองอุดหนุนวิจยั กรมการ
ฝึกหดัครู กาญจนบุรี: ราชภฏักาญจนบุรี, 2539) 

5 สุรชยั ศิริไกร,รายงานการวจิยัเรือง สาเหตุของการกระทบกระทงัตามพรมแดนไทย-ลาวค.ศ.
1975-1981 (กรุงเทพมหานคร: สถาบนัเอเชียตะวนัออกศึกษา มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, 2527) 
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 เรือง การพฒันาเศรษฐกิจและการเมืองลาว ของสุรชยั ศิริไกร (2548) ทีกล่าวถึงปัญหา

และการปฏิรูประบบเศรษฐกิจตงัแต่ ค.ศ.1975 เป็นตน้มา ทีเสนอว่าการพฒันาเศรษฐกิจสู่ระบบ
สังคมนิยมของลาวมีความคดเคียวและถูกเปลียนแปลงไปตามสถานการณ์การเมืองภายในและ
ต่างประเทศ โดยผูน้าํลาวไม่มีทางเลือกมากนกั เนืองจากเป็นประเทศเล็กทียากจนตอ้งอาศยัความ
ช่วยเหลือทางเศรษฐกิจและทางทหารจากต่างประเทศอยูต่ลอดเวลา6 
 
ความมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ของการศึกษา 

1.เพือศึกษานโยบายและการดาํเนินนโยบายทางเศรษฐกิจของทงัรัฐบาลไทยและ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยทาํการวิเคราะห์แนวนโยบาย และอธิบายถึงปัจจยัที
ส่งผลต่อการกาํหนดนโยบาย และการเปลียนแปลงเชิงนโยบายทีเกิดขึนตามช่วงระยะเวลาต่างๆ  

2.เพือศึกษาการเปลียนแปลงของรูปแบบความสัมพนัธ์ทางเศรษฐกิจทีเป็นผลมาจาก
การดาํเนินนโยบายของรัฐบาลไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

3.เพือศึกษาผลจากการดําเนินนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลไทยและสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวต่อวิถีเศรษฐกิจ สังคมและวฒันธรรมทงัในระดบัรัฐและในระดับ
ทอ้งถิน โดยในระดบัทอ้งถินจะศึกษาบริเวณหนองคาย-กาํแพงนครเวียงจนัทน์เป็นตวัอยา่ง 

 
สมมุติฐานของการศึกษา 

การดาํเนินนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาวผนัแปรไปตามความสัมพนัธ์ทางการเมืองของทงัสองประเทศ ซึงไดรั้บอิทธิพลมาจากการ
สถานการณ์การเมืองระหว่างประเทศดว้ย ในช่วงเวลาทีทงัสองฝ่ายมีปัญหาทางการเมืองต่อกนั 
ความสมัพนัธ์ทางเศรษฐกิจระดบัรัฐจะชะลอตวัหรือชะงกังนั แต่เมือทงัสองฝ่ายมีแนวนโยบายทีจะ
สร้างความสัมพนัธ์ต่อกัน ก็จะก่อให้เกิดการขยายตวัทางการคา้อย่างรวดเร็วและเกิดรูปแบบ
ความสัมพนัธ์ทางเศรษฐกิจระดบัรัฐใหม่ๆ ซึงส่งผลต่อวิถีเศรษฐกิจ สังคม และวฒันธรรม ของคน
ในทอ้งถินดว้ย 

 
  

6 สุรชยั ศิริไกร,การพฒันาเศรษฐกิจและการเมืองลาว ,(กรุงเทพมหานคร : สาํนกัพิมพค์บไฟ, 
2548) 
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ขอบเขตการศึกษา 
กําหนดขอบเขตการศึกษาความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศไทยและ

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตงัแต่ปีค.ศ.1975 อนัเป็นปีทีลาวไดเ้ปลียนแปลงทางการ
ปกครองมาสู่ระบอบคอมมิวนิสต ์จนกระทงัปีค.ศ. 2005 อนัเป็นปีสินสุดแผนพฒันาเศรษฐกิจฉบบั 
5 ปีฉบบัทีห้า โดยการศึกษาความสัมพนัธ์ทางเศรษฐกิจไทย-ลาวทงัในระดับรัฐและในระดับ
ทอ้งถิน โดยเนน้ทีชายแดนบริเวณหนองคาย-กาํแพงนครเวียงจนัทน์อนัประกอบดว้ยจุดผ่านแดน
ถาวร ท่าเสด็จ อาํเภอเมือง จงัหวดัหนองคาย-ท่าเดือ แขวงกาํแพงนครเวียงจนัทน์ ท่าแพขนานยนต ์
อาํเภอเมือง จงัหวดัหนองคาย-ท่านาแลง้ กาํแพงนครเวียงจนัทน์และจุดผ่านแดนถาวรสะพาน
มิตรภาพไทย-ลาว ทีอาํเภอเมือง จงัหวดัหนองคาย-แขวงกาํแพงนครเวียงจนัทน ์

 
วธีิการศึกษา 

ใชร้ะเบียบวิธีการศึกษาทางประวติัศาสตร์ และนาํเสนอตามแนวทางประวัติศาสตร์เชิง
วิเคราะห์ โดยอาศัยเอกสารชันต้น  เอกสารของรัฐบาล หลักฐานร่วมสมัยของไทย ลาวและ
ต่างประเทศ รวมทงัวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ ผลงานการวิจยั บทความ วารสาร สือสิงพิมพต่์างๆทงั
ภาษาไทย ภาษาลาวและภาษาต่างประเทศ ตลอดจนการสมัภาษณ์และการสงัเกตการณ์ 

 
แหล่งข้อมูล 

. สาํนกัหอจดหมายเหตุแห่งชาติ 

. ศูนยเ์อกสารแห่งประเทศไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

. ศูนยข์อ้มูลลาว มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

. หอสมุดกลาง มหาวิทยาลยัศิลปากร วงัท่าพระและพระราชวงัสนามจนัทน์ 

. หอสมุดกลาง มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ท่าพระจนัทร์ 

. สาํนกัวิทยบริการ มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

. กระทรวงการต่างประเทศ 

. กระทรวงพาณิชย ์

. สาํนกังานพาณิชยจ์งัหวดั 
.แหล่งสารสนเทศทางอิเลก็ทรอนิกส์ เช่น เวบ็ไซตต่์างๆทีเกียวขอ้ง เป็นตน้ 
.สมัภาษณ์บุคคลร่วมสมยั 
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ประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รับ 
1.ผลจากการศึกษาทาํให้เกิดความเขา้ใจถึงความเปลียนแปลง และปัจจยัทีส่งผลต่อการ

กาํหนดนโยบายของรัฐ รวมถึงความสําคญัของสถานการณ์ทางการเมืองทีมีต่อการ
กาํหนดนโยบายทางเศรษฐกิจ 

2.ผลจากการศึกษาสามารถชีให้ เ ห็นแนวทางในการกําหนด  และดํา เ นินนโยบาย
ความสัมพนัธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวทีจะทาํใหค้วามสัมพนัธ์เป็นไปไปในทิศทางทีดีขึน 

3.  ผลจากการศึกษาชีให้เห็นผลกระทบทีการเปลียนแปลงทางเศรษฐกิจมีต่อวิถีชีวิตของคน
ในทอ้งถินและพอ่คา้ทอ้งถินโดยเฉพาะบริเวณชายแดนไทย-ลาว 
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 บทที 2 
พฒันาการของความสัมพนัธ์ทางเศรษฐกจิไทย-ลาว ค.ศ.1975 - 2005 

 

แมว้า่ไทยและลาวจะมีการคา้ต่อกนัในรูปแบบของ “การคา้ประเพณี” มาโดยตลอด แต่
การเปลียนแปลงการปกครองของลาวไปสู่ระบอบสงัคมนิยมใน ค.ศ.  ก่อใหเ้กิดความจาํเป็นใน
การพฒันาความสัมพนัธ์ในระดบัรัฐต่อรัฐ ซึงสถานการณ์ทางการเมืองของทงัสองประเทศทาํให้
เกิดอุปสรรคต่อการพฒันาความสัมพนัธ์ทางเศรษฐกิจอยูไ่ม่นอ้ย  การศึกษาในบทนีมีจุดมุ่งหมายที
จะชีให้เห็นว่า ความสัมพนัธ์ทางเศรษฐกิจไทย-ลาว ระหว่าง ค.ศ. -  ขึนอยูก่บัแนวคิดและ
นโยบายของทงัสองประเทศในการทีจะส่งเสริมหรือลดระดบัความสัมพนัธ์ระหว่างกนั ซึงนโยบาย
หรือมาตรการต่างๆ ทีเกิดขึนจะผนัแปรไปตามสถานการณ์ทางการเมืองทงัในและต่างประเทศของ
ประเทศทงัสอง อย่างไรก็ตาม แมว้่าความแตกต่างทางดา้นการเมืองจะเป็นอุปสรรคต่อการสร้าง
ความสัมพนัธ์ทางเศรษฐกิจอยู่บา้ง แต่เนืองจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีความ
จาํเป็นตอ้งพึงพาการคา้ของไทย และไทยก็มองสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็นตลาด
การคา้ทีสําคญั ทงัสองฝ่ายจึงตอ้งพยายามหามาตรการผ่อนปรน และสร้างกลไกในการประสาน
ความสมัพนัธ์ทางเศรษฐกิจระหวา่งกนั 

ความสัมพนัธ์ระหว่างไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีพฒันาการ
สืบเนืองติดต่อกนัมานาน  โดยเฉพาะความสมัพนัธ์ทางดา้นเศรษฐกิจทีปรากฏชดั คือ การคา้บริเวณ
ชายแดนซึงไดมี้การติดต่อคา้ขายกนัมาตงัแต่อดีต อนัเป็นพฒันาการทีเกิดจากความเป็นมาทางดา้น
ประวติัศาสตร์ทีคลา้ยคลึงกัน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนับเป็นประเทศเดียวที
สามารถสือสารกนัได้กบัไทยโดยใช้ภาษาของตนเอง อีกทงัพฤติกรรมทางธุรกิจโดยธรรมชาติ
ระหว่างประชาชนทีอาศยัอยู่ตามแนวชายแดน ทีมีพรมแดนติดต่อกนัถึง1,810 กิโลเมตร (ทางบก 
702 กิโลเมตร ทางนํา 1,108 กิโลเมตร) ทาํให้สะดวกในการติดต่อคา้ขายกัน ลกัษณะร่วมของ
ชายแดนไทย-ลาวอีกอย่างหนึงทีไม่แตกต่างจากชายแดนดา้นอืนๆไม่ว่าจะเป็นไทย-กมัพูชา ไทย-
พม่า หรือไทย-มาเลเซีย ก็คือ “อาํนาจรัฐ” จาก “ส่วนกลาง” ทีไม่สามารถเขา้ไปควบคุมได้ถึง 
จนกระทงัเกิดพฒันาการทีมีลกัษณะเฉพาะตวัขึน การคา้ชายแดนไทย-ลาวในอดีตมีลกัษณะเป็น
การคา้ทีเรียกวา่ “การคา้ประเพณี” ซึงตงัอยูบ่นฐานของความสมัพนัธ์ในรูปแบบเครือญาติ ดงันนัไม่
ว่าสถานการณ์ทางการเมืองระหว่างประเทศไทยกบัสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จะ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

เปลียนแปลง ปรับเปลียนรูปแบบไปเพียงใด การคา้ในลกัษณะเช่นนีก็ยงัคงดาํรงอยูไ่ม่เปลียนแปลง
ไป1

 

ระบบเศรษฐกิจของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในอดีตนนัหากดูเผนิๆจะ
เห็นเป็นเพียงระบบเศรษฐกิจแบบพึงตนเอง (self-sufficient) กล่าวคือ เป็นการผลิตเพือยงัชีพ ทาํเอง
ใชเ้อง เพือเลียงตวัเองและเมือง ผ่านระบบส่วยและการเกณฑ์แรงงาน ซึงเป็นรูปแบบเศรษฐกิจ
ทวัไปในรัฐจารีต และเนืองจากดินแดนทีกลายมาเป็นสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวใน
ปัจจุบนัไม่มีทางออกทะเล จึงไม่มีโอกาสทีจะทาํการคา้ทางทะเลเฉกเช่นเดียวกบัรัฐจารีตของเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใตอื้นๆ อย่างไรก็ตาม ดินแดนลาวในอดีตก็ไม่มีเศรษฐกิจแบบพึงพาตนเองอย่าง
สมบูรณ์ เนืองจากบริเวณนนัทาํหนา้ทีเป็นศูนยก์ลางสาํคญัในการติดต่อแลกเปลียนระหว่างจีนทาง
ตอนใตก้บัรัฐในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้และไดมี้การติดต่อทาํการคา้กบันานาชาติผ่านทางเมือง
น่านเขา้มายงัสุโขทยั การคา้จึงเป็นส่วนสาํคญัของความสัมพนัธ์ไทย-ลาวมาแต่อดีต 

 ต่อมาเมือลาวตกอยูภ่ายใตก้ารปกครองของฝรังเศส(ค.ศ.1893 - 1954) เศรษฐกิจลาว
เริมเขา้สู่รูปแบบเศรษฐกิจเมืองขึนของสมยัอาณานิคม กล่าวคือ นโยบายทางดา้นเศรษฐกิจผกูติดกบั
นโยบายของเจา้อาณานิคม อยา่งไรก็ตาม ฝรังเศสตระหนกัว่าวิถีการผลิตของลาวยงัคงลา้หลงัและ
จาํนวนประชากรก็มีนอ้ย ดงันนัในการแสวงหาผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจฝรังเศสจะมุ่งเนน้เฉพาะ
ธุรกิจระยะสัน หรือกิจการทีสามารถแสวงประโยชน์ไดโ้ดยไม่ตอ้งอาศยัเงินลงทุนสูง อาทิการทาํ
เหมืองดีบุกในแขวงคาํม่วน การปลูกกาแฟในทีราบสูงบอละเวน(Bolovens) ประชาชนลาวทวัไปจึง
ยงัคงดาํเนินชีวิตอยูภ่ายใตร้ะบบเศรษฐกิจเพือการยงัชีพทีเนน้การพึงพิงธรรมชาติ เนืองจากรายได้
ต่างๆ ทีฝรังเศสได้รับจากการผลิตในลาวมีอยู่น้อย ฝรังเศสจึงเพิมรายได้ด้วยการขูดรีดภาษี 
โดยเฉพาะการเกบ็ภาษีฝิน การเกบ็ส่วยและการเกณฑแ์รงงานในรูปส่วยในกลุ่มชาวลาวเทิงและลาว
สูง จนเป็นเหตุให้ชาวลาวเทิงและลาวสูงทาํการลุกฮือต่อตา้นอาํนาจของฝรังเศสหลายครัง และ
กลายเป็นกาํลงัสาํคญัของขบวนการปะเทดลาวในการต่อสู้เพือเอกราชและการปฏิวติัในภายหลงั2 
อย่างไรก็ตาม ลาวก็ไดรั้บการช่วยเหลือทางดา้นเศรษฐกิจจากฝรังเศส โดยการพฒันาโครงสร้าง
พืนฐานและการติดต่อสือสารคมนาคม แต่กท็าํไดใ้นศูนยก์ลางหลกัๆเท่านนั รายไดห้ลกัของลาวใน

1 อดิสร เสมแยม้ “ยทุธศาสตร์การคา้ชายแดนไทย-ลาว,” ใน พรพิมล ตรีโชติและคนอืน ๆ, 

การคา้ชายแดนไทยกบัอนุภูมิภาคแม่นาํโขง (กรุงเทพฯ : หน่วยปฏิบติัการวิจยัแม่โขงศึกษา สถาบนัเอเชีย
ศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2547), 93.

2 อนินทร์ พุฒิโชติ,ความสัมพนัธ์เชิงนโยบายระหว่างการศึกษากบัการพฒันาเศรษฐกิจลาว
ภายใตจิ้นตนาการใหม่ ค.ศ.1986-2000(ขอนแก่น: หจก.คลงันานาวิทยา, ม.ป.ป.), 15. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

สมยัอาณานิคมมาจากฝิน เมือสินสุดอาณานิคมฝรังเศส(ค.ศ.19 ) ทาํให้เศรษฐกิจลาวอ่อนแอลง
อย่างมาก เพราะเศรษฐกิจลาวผกูติดอยูก่บัการช่วยเหลือของฝรังเศส ดงันนั การไดรั้บเอกราชจาก
ฝรังเศสจึงไม่ไดท้าํใหเ้ศรษฐกิจลาวดีขึน และลาวเองตอ้งใชง้บประมาณจาํนวนมากในการสร้างชาติ 
ลาวจึงหนักลบัไปพึงรายไดจ้ากการปลูกฝิน  

อยา่งไรก็ตาม เมือลาวไดรั้บเอกราชจากฝรังเศส การกา้วเขา้สู่กระบวนการพฒันาทาง
การเมืองและเศรษฐกิจยงัคงมีปัญหาสาํคญัอยู ่ปัญหาทางการเมืองทีสาํคญันนัสืบเนืองมาจากผลการ
ประชุมสันติภาพอินโดจีนนานาชาติทีกรุงเจนีวา เมือ  กรกฎาคม ค.ศ.19  ทีประชุมรับเงือนไข
ของฝ่ายขบวนการปะเทดลาวโดยรับรองสถานภาพทางการเมืองของฝ่ายขบวนการปะเทดลาว และ
ยอมให้ฝ่ายขบวนการปะเทดลาวไดรั้บสิทธิในการรักษาทีมนัของตนในแขวงซาํเหนือและพงสาลี
ในระหว่างทีมีการหยุดยิง  นอกจากนันยงัตกลงให้มีการจดัการเลือกตงัทีกลุ่มการเมืองทุกฝ่าย
รวมทงัฝ่ายขบวนการปะเทดลาวจะมีสิทธิเขา้ร่วมการเลือกตงัไดอ้ย่างเสรีและเท่าเทียมกนัทุกกลุ่ม  
ขอ้ตกลงทีสําคญัอีกประการหนึง คือ  ทีประชุมมีมติให้ลาว กมัพูชาและเวียดนามมีนโยบายเป็น
กลาง และต่างชาติตอ้งเคารพอาํนาจอธิปไตย เอกราชและบูรณภาพแห่งดินแดนของประเทศทงัสาม 
ละเวน้จากการแทรกแซงในกิจการภายในของสามประเทศหรือใชดิ้นแดนของสามประเทศเพือเป็น
ฐานสําหรับการรุกรานประเทศอืน จะเห็นไดว้่า สหรัฐอเมริกาไดแ้สดงท่าทีไม่พอใจต่อขอ้ตกลง
ของทีประชุมเจนีวาเพราะเห็นว่าขอ้ตกลงนนัอาจถือเป็นชยัชนะของฝ่ายประเทศคอมมิวนิสต ์และ
เกรงว่าหากยอมให้ฝ่ายคอมมิวนิสตมี์สิทธิเขา้ร่วมการเลือกตงัแลว้ฝ่ายคอมมิวนิสตจ์ะเป็นฝ่ายชนะ
การเลือกตงัเหมือนในกรณีของ เชโกสโลวาเกียในปีค.ศ.1949 เป็นตน้ สหรัฐอเมริกาจึงไดจ้ดัตงั 
“กลุ่มพนัธมิตรทหารองคก์ารสนธิสัญญาป้องกนัเอเชีย (SEA=South East Asian Treaty 

Organization) ในปลายปี ค.ศ. 1954 ประกาศให้เวียดนามใต ้ลาว กมัพชูาเป็นประเทศในอารักขา
ของสนธิสัญญาและสนบัสนุนการจดัตงัรัฐบาลเสรีนิยมทีต่อตา้นคอมมิวนิสตอิ์นโดจีนซึงเป็นการ
กระทาํทีละเมิดขอ้ตกลงทีกรุงเจนีวา ทีไม่ใหแ้ทรกแซงกิจการภายในของสามประเทศ 

ในระยะทีสหรัฐอเมริกาเขา้มาแทรกแซงทางการเมืองในลาวระหวา่งปี ค.ศ. 1960-1973 

ไทยเองก็ไดเ้ขา้มาแทรกแซงในลาวดว้ยเช่นกนั เพราะไทยเกรงว่าคอมมิวนิสตใ์นลาวทีมีอาณาเขต
ใกลชิ้ดกบัไทยจะแพร่ขยายเขา้มาในไทย   ความขดัแยง้ภายในประเทศลาวระหว่างผูน้าํกลุ่มต่างๆ
และการแทรกแซงจากภายนอก ส่งผลให้เกิดสงครามระหว่างชาวลาวด้วยกันเอง คือ ระหว่าง
คอมมิวนิสต์ลาว(ขบวนการปะเทดลาว)ซึงไดรั้บการสนับสนุนจากคอมมิวนิสต์เวียดนาม  และ
รัฐบาลลาวฝ่ายขวา(ฝ่ายโลกเสรี) ทีสหรัฐอเมริกาและไทยให้การสนับสนุน ภาวะสงครามทาํให้
เศรษฐกิจลาวกลบัตกตาํลงไปอีก ภาระหนักจึงตกอยู่ทีสหรัฐอเมริกาทีตอ้งช่วยเหลือทางด้าน
เศรษฐกิจแก่ลาว โดยใหเ้งินช่วยเหลือผา่นทางองคก์ร USAID (United State Aid for International 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

Development), องคก์าร C.I.A. (Central Intelligent Agency) สถานทูตสหรัฐอเมริกาประจาํประเทศ
ลาว นอกจากนียงัมีเงินช่วยเหลือทวิภาคีจากต่างประเทศ และกองทุนแลกเปลียนเงินตราระหว่าง
ประเทศ FEOF (Exchange Operations Fund) ทีสหรัฐฯจดัตงัขึนในปีค.ศ.1964 ประกอบดว้ย 
สหรัฐอเมริกา ญีปุ่น องักฤษ ออสเตรเลียและฝรังเศส เพือสนบัสนุนค่าเงินกีบของลาวและทาํใหล้าว
สามารถคา้ขายกบัต่างประเทศไดด้ว้ยความมนัคง โดย กองทุนฯ ให้เงินช่วยเหลือสนบัสนุนเกือบ 
80% ของรายจ่ายของรัฐบาล ทงันีแหล่งทุนสาํคญัของกองทุนฯ คือUSAID ซึงใหเ้งินช่วยเหลือแก่
กองทุนฯ ปีละ 16.1 ลา้นเหรียญสหรัฐฯและให้ความช่วยเหลือในโครงการต่างๆรวมทงัเงินเดือน
ของขา้ราชการลาวทงัประเทศรวมประมาณปีละ 30 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ เศรษฐกิจลาวในช่วงนีจึง
ขึนอยูก่บัการพึงพิงต่างชาติสหรัฐอเมริกาเป็นสาํคญั 

 ความช่วยเหลือดา้นการเงินดงักล่าวเริมลดลงตงัแต่ ค.ศ.1973 เป็นตน้มา กล่าวคือ 
สหรัฐอเมริกาไดยุ้ติการให้เงินสนบัสนุนแก่กองทุนฯ และเงินช่วยเหลือทุกประเภท อนัจะเห็นได้
จาก ค.ศ.1974 กองทุนฯไดใ้หเ้งิน 32 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ ในปี ค.ศ.1975 ลดลงเหลือเพียงครึงทาํให้
เงินกีบไม่มนัคงและเกิดเงินเฟ้อ การถอนตวัของ USAID ในกลางปี ค.ศ.1975 ทาํใหเ้งินเฟ้อรุนแรง
ยงิขึน ในขณะทีงบประมาณของรัฐบาลลาวมีมูลค่าเพียงปีละ 14 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ3  

สหรัฐอเมริกาลดการช่วยเหลือแก่รัฐบาลลาวตงัแต่ปีค.ศ.1973  เพราะรัฐบาลฝ่ายเป็น
กลางนาํโดยเจา้สุวนัพูมาตอ้งการให้ฝ่ายขบวนการปะเทดลาวเขา้มามีส่วนร่วมในรัฐบาลผสม ซึง
ตอ้งการให้เป็นไปตามขอ้ตกลงเจนีวา ในช่วงนีเองทีฝ่ายขบวนการปะเทดลาวไดข้ยายพืนทีการยึด
ครองออกไปเป็นบริเวณกวา้งและสามารถบันทอนอาํนาจการปกครองในรัฐบาลลาว ทาํให้
สหรัฐอเมริกาหวาดระแวงต่อสถานการณ์ทีฝ่ายปะเทดลาว(คอมมิวนิสตล์าว)เริมมีอิทธิพลมากขึน 
จึงไดท้าํการโจมตีลาว โดยให้การช่วยเหลือทางดา้นยุทธปัจจยัแก่รัฐบาลลาวฝ่ายขวา และมีทหาร
รับจ้างชาวไทยคอยช่วยเหลือจาํนวนหนึง ในขณะทีฝ่ายปะเทดลาวทีได้รับการสนับสนุนจาก
คอมมิวนิสต์เวียดนามซึงมีสหภาพโซเวียต จีน และยุโรปตะวนัออกคอยหนุนหลงัอยู่ ทงันีเพือ
หลีกเลียงการละเมิดขอ้ตกลงทีเจนีวา สหรัฐอเมริกาจึงทาํสงครามในลาวแบบลบัๆแต่กลบัทาํ
สงครามกบัคอมมิวนิสตเ์วียดนาม(เวียดนามเหนือ)อยา่งเปิดเผย หลงัปีค.ศ.1973 สงครามลบัในลาว
ไดย้ติุลงดว้ยการที C.I.A.ไดถ้อนตวัออกพร้อมกบัทหารรับจา้งชาวไทย ฝ่ายปะเทดลาวจึงยดึอาํนาจ
ทางการเมืองไดส้าํเร็จ และจดัตงัสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวขึนในปีค.ศ.1975  

เมือลาวเปลียนแปลงการปกครองในปี  ค .ศ . 1975  เ ป็นต้นมานัน  สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวมีนายไกสอน พมวิหาน เป็นผูน้าํทีมีบทบาทสาํคญัอยา่งต่อเนืองตลอด

3 สุรชยั ศิริไกร,การพฒันาเศรษฐกิจและการเมืองลาว ,(กรุงเทพฯ : สาํนกัพิมพค์บไฟ, 2548)127. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

มา จนกระทงัถึงแก่อสัญกรรมในปลายปี ค.ศ.1992 ในขณะทีฝ่ายไทยมีการเปลียนแปลงรัฐบาลใน
การบริหารประเทศหลายชุด ทาํให้การดาํเนินนโยบายดา้นต่างๆในการบริหารไม่มีความต่อเนือง 
อยา่งไรก็ตามแมว้่าสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวจะมีนายไกสอน พมวิหาน เป็นผูน้าํใน
การบริหารประเทศเป็นระยะเวลายาวนาน ทาํใหก้ารเมืองภายในลาวค่อนขา้งมีความมนัคง แต่การ
กาํหนดและดาํเนินนโยบายต่างๆทงัทางดา้นการเมือง การต่างประเทศและดา้นเศรษฐกิจของรัฐบาล
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวแทนทีจะมีความต่อเนือง กลบัตอ้งมีการปรับเปลียนอยู่
ตลอดเวลาตามสภาพการณ์ภายในและภายนอกประเทศ 

 

1.การเปลยีนแปลงของความสัมพนัธ์ทางเศรษฐกจิในภาพรวม: พจิารณาจากสถิติการค้า 
ในความเป็นจริงความสมัพนัธ์ทางเศรษฐกิจมีหลายระดบัและหลายรูปแบบ แต่สิงทีจะ

เป็นตวัชีวดัเบืองตน้ได้ดีทีสุดคือ สถิติการคา้ จากการพิจารณาสถิติการคา้ทีนําเสนอ จะเห็นว่า 
พฒันาการความสัมพนัธ์ทางเศรษฐกิจของทงัสองประเทศสามารถแบ่งไดเ้ป็น  ช่วงใหญ่ๆ โดยมี
จุดแบ่งทีชดัเจนคือ ก่อนและหลงั ค.ศ.  ซึงเป็นปีทีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้
ปรับเปลียนสู่“จินตนาการใหม่” หรือ “กลไกเศรษฐกิจใหม่” (New Economic Mechanism-NEM) 
ในปี ค.ศ.  ซึงเริมปรากฏผลชดัเจนขึนในปี ค.ศ.  ขณะทีไทยก็ไดเ้ปลียนนโยบายสนามรบ
อินโดจีนสู่ตลาดการคา้ในปี ค.ศ.1988 เช่นเดียวกนั โดยในช่วงหลงัเราเห็นการขยายตวัของการคา้
อยา่งชดัเจนมาก และเมือศึกษาต่อไปพบวา่มีการก่อเกิดของรูปแบบความสมัพนัธ์ทางเศรษฐกิจอืนๆ 
เช่น การลงทุน การท่องเทียว พลงังานไฟฟ้า และการเงินการธนาคารเกิดขึนหลงั ค.ศ.1986 ดว้ย 
อย่างไรก็ตาม ในแต่ละช่วงของทงัสองช่วงเวลาเรายงัพบว่ามีการขยายตวัหรือชะงกังนัของการคา้ 
ซึงเป็นไปตามความสมัพนัธ์ของทงั  ประเทศ และสถานการณ์ภายในทีรัฐบาลแต่ละฝ่ายเผชิญอยู ่ 
 

ตารางที 1     สถิติการคา้ระหวา่งไทย-ลาว ค.ศ. -  

           มูลค่า : ลา้นบาท 

      ปี สินคา้ส่งออก สินคา้นาํเขา้ มูลค่าการคา้ ดุลการคา้ 
1972 555.90 80.25 634.12 473.67 

1973 610.98 104.56 715.55 506.42 

1974 503.55 156.00 659.60 347.50 

1975 254.30 102.40 356.70 151.00 

1976 376.10 46.80 422.90 320.30 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

ตารางที 1 (ต่อ) 
ปี สินคา้ส่งออก สินคา้นาํเขา้ มูลค่าการคา้ ดุลการคา้ 

1977 301.10 51.50 362.60 249.60 

1978 478.80 65.10 543.90 413.70 

1979 586.10 56.70 642.80 529.40 

1980 766.40 26.30 792.70 740.10 

1981 402.80 36.40 430.20 366.40 

1982 803.10 32.70 835.80 770.40 

1983 765.10 25.00 790.10 740.10 

1984 397.70 27.10 424.80 370.60 

1985 415.80 29.00 444.80 386.80 

1986 630.70 34.90 665.60 595.80 

1987 1,045.40 152.38 1,197.83 893.02 

1988 1,300.68 567.98 1,868.66 732.02 

1989 1,642.53 1,286.00 2,928.53 356.53 

1990 1,683.19 1,134.26 2,817.45 548.93 

1991 1,958.80 1,200.60        3,159.40          758.23 

1992 3,012.70 1,000.50 4,013.20 2,012.20 

   1993 4,431.20 1,598.80 6,030.00 2,832.30 

   1994 7,326.70 1,735.60 9,062.30 5,591.00 

1995 8,831.50 1,737.70 10,569.00 7,093.80 

1996 9,200.80 1,734.90 10,936.00 4,765.90 

1997 8,559.30 1,806.30 10, .  6,753.00 

1998 7,811.50 1,914.70 , .  9,711.40 

1999 14,391.10 2,335.70 16,726.80 12,055.40 

2000 13,670.10 3,447.60 17, .  10,222.50 

2001 , . 0 , . 0 18, .  , .  

2002 16,233.10 4, .  , .  , .  

2003 18, .  , .  , .  , .  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

ตารางที 1 (ต่อ) 
ปี สินคา้ส่งออก สินคา้นาํเขา้ มูลค่าการคา้ ดุลการคา้ 

2004 , .  , .  , .  12,993.53 

 

ทีมา   :  กรมเศรษฐกิจการพาณิชย ์กระทรวงพาณิชย ์ใน บงกช หงส์คาํมี, ความสัมพนัธ์ไทย-ลาว
ในรอบ  ปี  :เอกสารประกอบการสัมมนา 2 พฤศจิกายน,(กรุงเทพฯ:สถาบันเอเชียศึกษา 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2538) , . 
            :  กรมการคา้ต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย ์ใน อุกฤษฏ ์ปัทมานนัท์,ไทยกบัเพือนบา้น:

ขอ้สังเกตบางประการ,(กรุงเทพฯ : สถาบนัเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2540), . 
          : ชลิศา รัตรสาร, “การคา้ไทย-ลาว ในบริบทของการครอบงาํทางวฒันธรรม”,เอเชียปริทศัน์
(ปีที 26 ฉบบัที 1), 2548, . 
         :  สถิติการคา้ระหว่างไทย-ลาวอุดรธานี [ออนไลน์], เขา้ถึงเมือ  ตุลาคม . เขา้ถึงได้
จากhttp://www .bot.or.th/statistics/BOTWEBSTAT. g-hk57  
         :  เรียบเรียงและทาํเป็นตารางโดย อภิรดี  แขโ้ส 

 

ความสัมพนัธ์ไทยและลาว ช่วงสามปีก่อนการเปลียนแปลงการปกครองในลาวมี
ปัญหาพอสมควร เนืองจากมีปัญหาการเมืองภายในลาวทีรุนแรงขึนตามลาํดับ สนธิสัญญา 
เวียงจนัทน์ วนัที 21 กมุภาพนัธ์ และอนุสัญญาวนัที 14 ธนัวาคม 1973 นาํไปสู่การจดัตงัรัฐบาลผสม
ชุดทีสามระหว่างลาวสามฝ่าย โดยมีเจา้สุวนัพูมานายกรัฐมนตรีและจดัตงัคณะมนตรีแห่งชาติดา้น
การเมือง โดยมีเจา้สุพานุวงเป็นประธาน สนธิสัญญาเวียงจนัทน์ฉบบันีนอกจากจะทาํใหป้ะเทดลาว
เขา้ร่วมในรัฐบาลผสมและมีอิสระในการโฆษณานโยบายการเมืองของตนในเขตของรัฐบาลลาว
ฝ่ายขวาไดโ้ดยอิสระแลว้ ยงัระบุใหต้อ้งถอนทหารชาวต่างชาติออกภายใน 60 วนั และจดัตงัรัฐบาล
ผสมภายใน 30 วนั สหรัฐอเมริกาไดถ้อนทีปรึกษาทางทหารของตนและทหารอาสาสมคัรไทยและ
ทหารรับจา้งสัญชาติอืนๆออกจากลาวตามสัญญา4 ไทยไดย้ืนยนัทีจะปฏิบติัตามสนธิสัญญานี แต่
บรรยากาศความสัมพนัธ์ทางดา้นการเมืองระหว่างสองประเทศกลบัตึงเครียด ทาํให้ความสัมพนัธ์
ทางดา้นเศรษฐกิจระดบัรัฐชะงกังนัลงบา้ง อยา่งไรกต็ามกไ็ม่ไดมี้ผลกระทบต่อการคา้ชายแดนไทย-
ลาวแต่อยา่งใด  

4 สุรชยั ศิริไกร,การพฒันาเศรษฐกิจและการเมืองลาว,56.  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

   ความสัมพนัธ์ทางดา้นเศรษฐกิจระหว่างไทยและลาวส่วนใหญ่เนน้ไปทีการคา้ การ
ขดักนัในเรืองของผลประโยชน์โดยธรรมชาติจึงเป็นเรืองยากทีจะหลีกเลียงได ้ดงันนัเมือลาวไดมี้
การเปลียนแปลงทางดา้นโครงสร้าง เศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เป็นสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวในปี ค.ศ.1975 อีกทงัฐานะ และขนาดของประเทศไทยมีขนาดใหญ่กว่าสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวถึง 85 เท่า และผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติต่อหัวมากกว่า
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว คนละประมาณ 7 เท่า ระดบัการพฒันาเศรษฐกิจทีไทยมี
พลงัอาํนาจมากกว่า ตอ้งการทรัพยากรมากกว่า แน่นอนว่าเป็นสิงซึงนาํมาสู่ความหวาดระแวงของ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและเป็นเงือนปมสาํคญัทีทาํใหก้ารพฒันาความสัมพนัธ์ทาง
เศรษฐกิจลุ่มๆดอนๆ ระดบัความสมัพนัธ์แต่ดงัเดิมเริมเปลียนแปลงไป  

เมือพิจารณาจากสถิติการคา้แลว้ จะเห็นว่าระดบัความสัมพนัธ์ทางเศรษฐกิจไทย-ลาว
แบ่งออกเป็น  ช่วงเวลาทีสาํคญั คือ ในช่วง ค.ศ. -  และ ค.ศ. -  

ความสัมพนัธ์ทางเศรษฐกิจ ค.ศ. - 5 แมว้่าการคา้เติบโตไม่มากนกั แต่ก็เติบโต
ขึนเรือยๆในระดบัคงที อยา่งไรก็ตามมีช่วงทีการคา้ถดถอยลงอยา่งเห็นไดช้ดั คือ ใน ค.ศ.  ตรง
กับรัฐบาลของพลเอกเปรม ติณสูลานนท์(  มีนาคม ค.ศ. -  สิงหาคม ค.ศ. ) แมจ้ะมี
นโยบาย ที 

“จะส่งเสริมสัมพนัธไมตรีอนัดี ตลอดจนความสัมพนัธ์ทางเศรษฐกิจการคา้
กบัทุกประเทศโดยไม่คาํนึงถึงความแตกต่างในลทัธิการปกครอง หรือระบบเศรษฐกิจและ
สังคม...จะส่งเสริมและปรับปรุงความสัมพนัธ์และความร่วมมือเพือประโยชน์ร่วมกนักบั
ประเทศเพือนบา้นทีมิไดเ้ป็นสมาชิกของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้
เพือประโยชนแ์ห่งสนัติภาพส่งผลใหเ้กิดสนัติสุขระหวา่งไทยกบัประเทศเพือนบา้น5  

 

ซึงไม่ไดแ้ตกต่างจากรัฐบาลชุดทีผา่นๆมา  แต่รัฐบาลชุดใหม่นีไดป้ฏิบติัการสานต่อความสัมพนัธ์
กบัสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเพียงบางส่วนเท่านนั ดงันนัลกัษณะความสัมพนัธ์ทาง
เศรษฐกิจไทย-ลาว จึงมีลกัษณะขึนๆลงๆอยูต่ลอดรัฐบาลสมยันี  

ปีแรกของการบริหารภายใตก้ารนาํของพลเอกเปรม ติณสูลานนท ์ความสัมพนัธ์ไทย-
ลาวค่อนขา้งถดถอย เนืองจากในวนัที 15 มิถุนายน ค.ศ.1980 เรือ นปข.ล. 131 ซึงลาดตระเวนลาํนาํ
โขงบริเวณอาํเภอเมือง จงัหวดัหนองคาย ตรงขา้มกบัเมืองหาดซายฟองแขวงเวียงจนัทน์ ถูกทหาร
ลาวยิง ทาํให้เรือเสียหาย มีผูไ้ดรั้บบาดเจ็บ 4 นายและเสียชีวิต 1 คน ไทยจึงเรียกร้องให้รัฐบาล

5 สาํนกังานเลขาธิการรัฐสภา,รายงานการประชุมรัฐสภา ครังที 2/2524 (วิสามญั สมยัทีสอง)
(กรุงเทพฯ:โรงพิมพส์าํนกังานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี,2524),25-46.  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวรับผดิชอบ แต่ฝ่ายสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
อา้งว่าเรือดงักล่าวล่วงลาํน่านนาํลาว ทงัสองฝ่ายไดพ้ยายามเจรจาเพือแกไ้ขปัญหาทีเกิดขึน โดยมี
การเจรจาระดบัทอ้งถินระหว่างผูแ้ทนแขวงเวียงจนัทน์และหนองคายในวนัที 27 มิถุนายน ค.ศ.
1980  ซึงไม่ประสบผลสาํเร็จ ดงันนัไทยจึงใชม้าตรการปิดพรมแดนทางดา้นจงัหวดัหนองคายและ
จงัหวดันครพนม เมือวนัที 3 กรกฎาคม ค.ศ.1980  ต่อมาในวนัที 21-23 กรกฎาคมปีเดียวกนัจึงได้
พยายามเจรจากนัอีกครังหนึงดว้ยการประชุมคณะกรรมการว่าดว้ยความร่วมมือไทย-ลาว แต่ยงัคง
แกปั้ญหาไม่ได ้ความตึงเครียดระหว่างกนัทีมีอยูแ่ลว้ยงิเพิมขึนอีกเมือเกิดกรณีความขดัแยง้ทีทหาร
ลาวใชปื้นยิงเขา้มาทีบา้นใหม่ และบา้นบุ่งคลา้ อาํเภอโพนพิสัย จงัหวดัหนองคายระหว่างวนัที 31 

มกราคม- 7 กุมภาพนัธ์ ค.ศ. 1981 ราษฎรชาวไทยจึงตอ้งอพยพครอบครัวออกไปอาศยับริเวณ
ใกลเ้คียง ในทีสุดไทยไดป้ระกาศปิดจุดผา่นแดนไทย-ลาวทีจงัหวดัหนองคาย6 ขณะทีการนาํเขา้จาก
ลาวค่อยๆลดลงอยา่งต่อเนือง 

ในช่วงแรกนีสภาวการณ์ทางการเมืองมีส่วนอยา่งมากต่อการพฒันาความสัมพนัธ์ของ
ทงัสองประเทศ โดยสถานการณ์ทางการเมืองของไทยมีการปรับเปลียนรัฐบาลหลายครัง ทาํให้
สามารถแบ่งท่าทีและนโยบายของไทยทีมีต่อสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวระหว่าง ค.ศ.
1975-1986 ออกไดเ้ป็น 3 ช่วงยอ่ย ไดแ้ก่ ช่วงแรก ค.ศ. -  ไทยจะเนน้นโยบายความมนัคง
ของประเทศเป็นหลกั โดยเฉพาะในสมยัรัฐบาลนายธานินทร์ กรัยวิเชียร(  ตุลาคม ค.ศ. -  
ตุลาคม ) ซึงมีนโยบายป้องกนัและปราบปรามคอมมิวนิสตอ์ย่างจริงจงั ช่วงทีสอง ค.ศ. -

 ตรงกบัรัฐบาลพลเอกเกรียงศกัดิ ชมะนนัท ์(  พ.ย.ค.ศ. -  พ.ย. ) ไดพ้ยายามฟืนฟู
ความสัมพนัธ์ระหวา่งไทย-ลาว และช่วงสุดทา้ย คือ ค.ศ. -  ตรงกบัรัฐบาลของพลเอกเปรม 
ติณสูลานนท(์  มีนาคม ค.ศ. -  สิงหาคม  ค.ศ. )ซึงความสัมพนัธ์ปรับตวัลงอยู่ในระดบั
ตาํสุด (ซึงจะไดก้ล่าวโดยละเอียดในหัวขอ้ต่อไป) ส่วนสภาวการณ์ทางการเมืองฝ่ายสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวยงัคงมีความมนัคงภายใตก้ารนาํของนายไกสอน พมวิหาน มาตลอด
นบัแต่การเปลียนแปลงการปกครอง  

อย่างไรก็ตามจุดหักเหสําคญัในการพฒันาความสัมพนัธ์ทางเศรษฐกิจไทย-ลาว คือ 
การทีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวไดป้รับเปลียนนโยบายเศรษฐกิจตามแบบสังคมนิยม
สู่ “จินตนาการใหม่” หรือ “กลไกเศรษฐกิจใหม่” (New Economic Mechanism-NEM) ใน ค.ศ.1986 

และปรากฏชดัราวๆกลางปี ค.ศ.1988 นอกจากนีรัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเอง

6 ตงัแต่ปี ค.ศ.1979-1981 มีการปะทะกนับริเวณชายแดนไทย-ลาว ทงัสินประมาณ 156 ครัง ดู
รายละเอียดใน สุรชยั ศิริไกร,รายงานการวิจยัเรือง สาเหตุของการกระทบกระทงัตามพรมแดนไทย-ลาว
ค.ศ.1975-1981 (กรุงเทพฯ: สถาบนัเอเชียตะวนัออกศึกษา มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, 2527),137-154 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

ก็ไดป้ระกาศใช้“กฎหมายว่าดว้ยการลงทุนของต่างประเทศ” ในปี ค.ศ.19887 ซึงสอดรับกับ 
“นโยบายแปรสนามรบอินโดจีนเป็นตลาดการคา้” ในสมยัรัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวณั (  
สิงหาคม ค..ศ. -  ธนัวาคม ) 

ดังนันช่วงค.ศ.  –ค.ศ.  ความสัมพนัธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างไทย-ลาวจึง
ขยายตวัและปรากฏในหลายรูปแบบมากขึนทงัดา้นการลงทุน การท่องเทียว พลงังานไฟฟ้า และ
การเงินการธนาคาร แต่ตวัชีวดัทีปรากฏชดัก็ยงัคงเป็นสถิติการคา้ ดงัจะเห็นไดว้่า ใน ค.ศ.1986 นนั
สถิติการคา้ไทย-ลาวเริมปรับตวัสูงขึน คือ จากมูลค่าการคา้ 665.60 ลา้นบาทในค.ศ. 1986 ปรับตวั
ขึนเป็น 1,197.83 ในปี ค.ศ.19878 ซึงปรับขึนถึงกว่าเท่าตวั แมว้่าในช่วงนีจะเกิดเหตุการณ์ความ
วุ่นวายทางการเมืองภายในไทยอยูห่ลายครัง เช่น กรณี พฤษภาทมิฬ ค.ศ.  และในปีนีเองมีการ
เปลียนรัฐบาลถึง  ครัง อย่างไรก็ตามไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการพฒันาความสัมพนัธ์ทางด้าน
เศรษฐกิจไทย-ลาว สถิติการคา้ไทย-ลาวจึงปรับตวัขึนอย่างต่อเนืองตลอดมา ยิงเมือมีการเปิดใช้
สะพานมิตรภาพไทย-ลาวอยา่งเป็นทางการเมือ วนัที  เมษายน ค.ศ.   ระหว่างบา้นหาดจอมมณี 
อาํเภอเมือง จงัหวดัหนองคาย และท่านาแลง้ เมืองหาดซายฟอง แขวงเวียงจนัทน์ซึงเป็นสือสาํคญั
ในการเชือมความสัมพนัธ์ไทย-ลาวโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจ ส่งผลให้นักธุรกิจไทย-ลาวมีการ
ประสานกนัร่วมกิจการดา้นการคา้ การลงทุน จากสถิติการคา้เฉพาะส่วนการคา้ขา้มแดน มีการขน
ส่งผ่านสะพานมิตรภาพไทย-ลาว ประมาณ 4,000 ลา้นบาทขึนไป และการคา้ขายบริเวณชายแดน
ระหว่างไทย-ลาว มีมูลค่ารวมทงัหมดประมาณ 7,000-8,000 ลา้นบาท และคาดว่าจะเพิมขึนเรือยๆ9 
รวมถึงความสัมพนัธ์ดา้นการท่องเทียวก็มีความสาํคญัเพิมขึนมากหลงัจากพิธีเปิดสะพานมิตรภาพ
ไทย-ลาว นอกจากนียงัไดมี้การขยายความสัมพนัธ์ทางเศรษฐกิจในรูปของกลุ่มเศรษฐกิจ ซึงช่วย
เสริมความสมัพนัธ์ทางเศรษฐกิจไทย-ลาวมากขึน ไดแ้ก่ ความร่วมมือในดา้นสีเหลียมเศรษฐกิจ หก
เหลียมเศรษฐกิจ เริมดาํเนินการสํารวจและก่อสร้างถนนเชือมโยงสีประเทศระหว่างไทย พม่า 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และจีนตอนใต  ้ทีเป็นรูปธรรมมากขึนในกรอบของ
สีเหลียมเศรษฐกิจ ความร่วมมือในการโยงการคมนาคมทางบก ทางอากาศ ในอนุภาคลุ่มนาํโขง 6 
ประเทศ และยงัไดว้างกรอบความร่วมมือกบัสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในเรืองอืนๆ
ไว ้เช่นความตกลงร่วมมือดา้นการเดินเรือตามลาํนาํโขงตอนบน 4 ประเทศ ความตกลงร่วมมือใน
การพฒันาลุ่มนาํโขงอยา่งยงัยนื 5 เมษายน ค.ศ.1995 

7 ดูรายละเอียดในภาคผนวก ก. 

  8 จากตารางที 1 
9 วงศ ์พลนิกร,ความสัมพนัธ์ไทย-ลาว(กรุงเทพฯ: คณะกรรมาธิการต่างประเทศ สภา

ผูแ้ทนราษฎร, ), 57. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

จากสถิติการคา้และขอ้สังเกตเบืองตน้ จะนาํมาเป็นพืนฐานในการดาํเนินนโยบายของ
รัฐทีเกียวขอ้งกบัความสัมพนัธ์ทางเศรษฐกิจ โดยแบ่งออกเป็น  ช่วง ได ้แก่ ความสัมพนัธ์ทาง
เศรษฐกิจไทย-ลาว ค.ศ. -  และความสมัพนัธ์ทางเศรษฐกิจไทย-ลาว ค.ศ. -  

  

2. ความสัมพนัธ์ทางเศรษฐกจิไทย-ลาว ค.ศ. -  
2.1 สถานการณ์โดยรวมของไทยทส่ีงผลต่อแนวคดิและนโยบายของรัฐบาล 

ความสัมพนัธ์ในช่วงนีในภาพรวมยงัคงเน้นทีการคา้ซึงขึนและลงตามสถานการณ์
ทางการเมือง มีความพยายามทีจะสร้างความสัมพนัธ์ และมีเหตุการณ์ทีทาํใหเ้กิดความตึงเครียด ใน
ภาพรวม ความพยายามทีจะสร้างความสัมพนัธ์ยงัไม่ก่อให้เกิดการขยายตวัของการคา้อยา่งเห็นได้
ชดั ในช่วงเวลานีเราสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น  ช่วงยอ่ย10ไดแ้ก่ 

2.1.1 ค.ศ.  - ค.ศ.   เป็นช่วงทีมีการปราบปรามคอมมิวนิสต์อย่าง
จริงจัง หากจะศึกษาถึงนโยบายดา้นเศรษฐกิจไทยต่อลาวแลว้ หลีกเลียงไม่ไดที้จะตอ้งพิจารณาถึง
ความสัมพนัธ์ทางการเมืองระหว่างสองประเทศ เพราะทงัสองประเด็นนีต่างมีปฏิสัมพนัธ์กนัอยา่ง
แยกไม่ออก ช่วงระยะเวลาดังกล่าวสภาพความสัมพนัธ์ทางการเมืองของไทยและสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวอยู่ระหว่างความขัดแยง้ เนืองจากการทีไทยเป็นพันธมิตรของ
สหรัฐอเมริกาและให้การสนับสนุนทางทหารแก่สหรัฐอเมริกาในสงครามลาวและสงคราม
เวียดนาม จึงทาํให้รัฐบาลใหม่ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมองว่าไทยเป็นศตัรู 
ดงันนัตงัแต่ทีลาวเปลียนแปลงการปกครองมาเป็นสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในปีค.ศ.
1975 ซึงอยู่ภายใตก้ารปกครองของฝ่ายคอมมิวนิสต์ และมีการกระทบกระทงักนัตามบริเวณ
ชายแดนเรือยมา11 ทาํให้ผูน้าํของไทยยงัคงมีความหวาดระแวงประกอบกบัมีการกล่าวถึงทฤษฎี
โดมิโน (Domino Theory)12 กนัอยา่งกวา้งขวางไทยจึงให้ความสาํคญักบันโยบายความมนัคงของ
ประเทศเป็นหลกั โดยปรากฏเป็นรูปธรรมเป็นการประกาศปิดพรมแดนไทย-ลาวตลอดแนว ส่งผล

 10 ดูรายละเอียดในภาคผนวก ข. 
11 ตงัแต่ปี ค.ศ.1979-1981 มีการปะทะกนับริเวณชายแดนไทย-ลาว ทงัสินประมาณ 156 ครัง 

ดูรายละเอียดใน สุรชยั ศิริไกร,รายงานการวิจยัเรือง สาเหตุของการกระทบกระทงัตามพรมแดนไทย-ลาว
ค.ศ.1975-1981,137-154 

12 เกิดจากสมมุติฐานทีว่า จะตอ้งหยดุยงัการแผ่ขยายของลทัธิคอมมิวนิสต ์โดยถา้รัฐใดรัฐ
หนึงเป็นคอมมิวนิสตรั์ฐอืนทีอยูข่า้งเคียงจะถูกอิทธิพลของลทัธิคอมมิวนิสตเ์ขา้แทรกแซงและทา้ยทีสุดก็
จะกลายเป็นคอมมิวนิสตไ์ป 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

ให้สภาวะทางการคา้ระหว่างทงัสองประเทศไม่ราบรืนนกั แต่ยงัคงขยายตวัอยา่งต่อเนือง แมจ้ะมี
ปริมาณไม่มากนกั  

อย่างไรก็ตาม ความสัมพนัธ์ไทย-ลาวไดพ้ฒันาขึนระดบัหนึงเมือรัฐบาลชุดใหม่ของ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวภายใตก้ารนาํของนายไกสอน พมวิหาน ไดแ้สดงท่าทีที
ผ่อนคลายลง โดยแสดงท่าทีทีจะสร้างสายสัมพนัธ์เป็นบา้นใกลเ้รือนเคียงทีดีระหว่างสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวกบัไทย13      ฝ่ายไทยก็ได้แสดงท่าทีทีเป็นมิตรต่อสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวมากขึน ม.ร.ว.คึกฤทธิ ปราโมช นายกรัฐมนตรีขณะนนั แถลงเมือวนัที 
17 ธนัวาคม ค.ศ.1975 วา่ “ประเทศไทยพร้อมทีจะเจรจากบัสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
เพือแกไ้ขปัญหาต่างๆทีมีอยู่ ขอให้สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็นผูก้าํหนดว่าพร้อม
เมือใด”14 

ความพยายามในการปรับความสัมพันธ์ของรัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวและรัฐบาลไทย ทาํใหค้วามตึงเครียดในช่วงสามปีก่อนการเปลียนแปลงการปกครอง
ของลาวในวนัที 2 ธันวาคม ค.ศ.1975 ไดเ้ปลียนแปลงไปในแนวทางทีดีขึน อนัเห็นไดจ้ากการที
ไทยไดป้ระกาศเปิดพรมแดนไทย-ลาวดา้นจงัหวดัหนองคายตงัแต่วนัที 1 มกราคม ค.ศ.1976 เป็น
ตน้ไป เนืองจากสถานการณ์ไดค้ลีคลายไปในทางทีดีแลว้และไทยปรารถนาทีจะมีความสัมพนัธ์อนั
ดีกบัสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว15 อย่างไรก็ตาม ความสัมพนัธ์ไทยและสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวทีเริมต้นดีขึนต้องพบกับอุปสรรคเมือ ม.ร.ว.คึกฤทธิ   ปราโมช 
ประกาศยบุสภาเมือวนัที 12 มกราคม ค.ศ.197616 ทาํใหร้ะดบัความสัมพนัธ์ทางเศรษฐกิจไทย-ลาว
ชะงกังนั 

รัฐบาลชุดใหม่ของ ม.ร.ว.เสนีย ์ปราโมช (20 เมษายน -23 กนัยายน ) แถลง
นโยบายต่อรัฐสภาว่า “รัฐบาลนีจะแกปั้ญหาระหว่างประเทศโดยใชว้ิธีทางการทูตเป็นสาํคญั จะ
ปรับสันติภาพกบัประเทศเพือนบา้น โดยเฉพาะประเทศในคาบสมุทรอินโดจีนใหเ้ขา้สู่สภาพปกติ 

จะส่งเสริมและกระชบัความร่วมมือโดยใกลชิ้ด และเสริมสร้างความสัมพนัธ์อนัดีให้แน่นแฟ้นยิง

13 สยามจดหมายเหตุ, 1, 9:17. 
14 “นโยบายของรัฐบาลคณะรัฐมนตรีชุดที 1-43,” การพาณิชย,์ 14, 142 (พฤษภาคม 2526) 

:330. 
15 เรืองเดียวกนั, 194. 
16 สยามจดหมายเหตุ, 1, 30 (22-28 กรกฎาคม 2519):16. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

ขึนกบัประเทศเพือนบา้นในส่วนภูมิภาคนีของโลก”17 โดยจะเน้นถึงนโยบายและมาตรการขยาย
ตลาดต่างประเทศ ให้กวา้งขวางขึน โดยไม่คาํนึงถึงระบอบการปกครองของประเทศทีจะคา้ขาย
ติดต่อดว้ยกต็าม  

ไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้พยายามทีจะปรับปรุง
ความสัมพนัธ์ระหว่างกนั โดยในวนัที 23 กรกฎาคม ค.ศ.1976 ทีประชุมคณะรัฐมนตรีไดพ้ิจารณา
ขอ้เนอของนายพิชยั  รัตตกุล ใหเ้ปิดพรมแดนไทย-ลาว เพิมขึนอีก 2 จุดทีอาํเภอมุกดาหาร จงัหวดั
นครพนม และอาํเภอช่องเม็ก จังหวดัอุบลราชธานี เนืองจากสถานการณ์คลีคลายลงและเป็น
ประโยชน์ต่อการเจรจากบัลาว18 และดว้ยการทีผูน้าํระดบัสูงของทงัสองฝ่ายเดินทางไปเยือนซึงกนั
และกนั  วนัที 31 กรกฎาคม - 4 สิงหาคม ค.ศ. 1976 นายพิชยั  รัตตกลุ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ
ต่างประเทศพร้อมคณะ ไดเ้ดินทางไปเยอืนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็นครังแรกนบั
แต่ทีเกิดการเปลียนแปลงการปกครองในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวตามคาํเชิญ เพือ
ยนืยนัในเจตนารมณ์ในอนัทีจะปรับปรุงความสมัพนัธ์ระหวา่งกนั และเห็นพอ้งตอ้งกนัทีจะส่งเสริม
การค้าขายและฝ่ายไทยจะอํานวยความสะดวกในการส่งสินค้าผ่านแดนให้กับสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว และไดอ้อกแถลงการณ์ร่วมไทย-ลาว เป็นครังแรกนบัแต่ทีลาวมีการ
เปลียนแปลงระบอบการปกครองเป็นสงัคมคอมมิวนิสต ์โดยมีสาระสาํคญัดงันี 

 

“ประการแรก ทงัสองฝ่ายยดึหลกัการอยูร่่วมกนัโดยสนัติดว้ยการเคารพเอก
ราชอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนซึงกนัและกนั สองฝ่ายจะไม่แทรกแซงกิจการ
ภายในซึงกนัและกนั จะระงบัขอ้ขดัแยง้โดยสนัติบนพืนฐานแห่งความเสมอภาค 

ประการทีสอง ทงัสองฝ่ายจะพยายามหาวิธีการเพือให้แม่นาํโขงเป็นแม่นาํ
แห่งสนัติภาพและมิตรภาพอยา่งแทจ้ริง 

ประการทีสาม ฝ่ายไทยรับทีจะดาํเนินการเปิดจุดผ่านแดนเพิมเติมอีก 2-3 
จุด โดยฝ่ายลาวจะรับดาํเนินการปล่อยตวัราษฎรไทยทีถูกจบักุม เนืองจากการทาํผิด
กฎหมายโดยเร็ว 

17 สาํนกังานเลขาธิการรัฐสภา, รายงานการประชุมสภาผูแ้ทนราษฎร ครังที 3/2519 (สามญั 
สมยัแรก) (กรุงเทพฯ:โรงพิมพส์าํนกังานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี,2519),25-46.  

18 “แถลงการณ์ร่วม,” สยามจดหมายเหตุ, 1,31 (29 กรกฎาคม-4 สิงหาคม,2519):739-740. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

ประการทีสี ทงัสองฝ่ายตกลงทีจะส่งเสริมการคา้ระหว่างสองประเทศและ
ฝ่ายไทยจะอาํนวยความสะดวกในการขนส่งสินคา้ผา่นแดนใหแ้ก่ลาวตามระเบียบ”19 

 

  กล่าวไดว้่าแถลงการณ์ร่วมไทย-ลาวฉบบันีจะเห็นว่ามีความพยายามทีจะแกไ้ขความ
ขดัแยง้หรือความตึงเครียดระหว่างกัน และมีการเปิดจุดผ่านแดนเพิมเติมทงันีเพือส่งเสริมด้าน
การคา้ระกว่างกนั ซึงมีส่วนปรับปรุงและพฒันาความสัมพนัธ์ทางดา้นเศรษฐกิจระหว่างไทยและ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวขึนมาอีกระดบัหนึง 

สิงทีปรากฏชดัอีกประการหนึงในความพยายามทีจะปรับปรุงความสัมพนัธ์ระหว่าง
กนัคือ เมือนายไกสอน พมวิหาน กล่าววา่ “พวกเราประกาศแถลงว่าพวกเรายนิดีเจรจาและแกไ้ขทุก
ปัญหาทีมีการเกียวพนัระหว่างสองประเทศ”20 และวนัที 13-14 มิถุนายน ค.ศ.1976 นายไพฑูรย ์
เครือแกว้ ประธานคณะกรรมการวิเทศสัมพนัธ์ของสภาผูแ้ทนราษฎรและคณะไดเ้ดินทางไปเยือน
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนบัเป็นครังที 2 ของผูแ้ทนไทย ซึงแสดงให้เห็นถึงความ
พยายามของไทยในการปรับปรุงความสมัพนัธ์กบัสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว แต่ความ
พยายามดงักล่าวตอ้งสะดุดลง เมือเกิดการเปลียนแปลงทางการเมืองในไทย เมือเกิดการปฏิวติันาํ
โดยพลเรือเอกสงดั ชะลออยู ่ในวนัที 6 ตุลาคม ค.ศ.  

รัฐบาลชุดใหม่นาํโดยนายธานินทร์ กรัยวิเชียร(22 ตุลาคม  - 19 ตุลาคม ) มี
การแถลงนโยบายของรัฐบาลต่อรัฐสภา เมือวนัศุกร์ที 29 ตุลาคม 7  ซึงในส่วนของนโยบาย
ต่างประเทศเป็นไปในแนวทางเดียวกบัรัฐบาลชุดก่อน แต่มีนโยบายทีแตกต่างประการหนึงทีสาํคญั 
คือ รัฐบาลชุดนีไดแ้ถลงว่า จะป้องกนัและปราบปรามคอมมิวนิสต์อย่างจริงจงัและเด็ดขาด 21  
ขณะเดียวกนั หากพิจารณาจากสถิติการคา้จะเห็นความเปลียนแปลงดว้ย กล่าวคือ ค.ศ.  มูลค่า
การคา้โดยรวมแลว้ยงัคงปรับเพิมจากปีค.ศ.  แต่สินคา้ทีนาํเขา้จากสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวกลบัลดลงอย่างเห็นไดช้ดัจาก .  ลา้นบาท เหลือ .  ลา้นบาท22 ซึงอาจเป็น

19 สุภาพร โคกระบิน, “นโยบายต่างประเทศของไทยต่อกลุ่มอินโดจีนระหว่าง พ.ศ.2518 ถึง 
พ.ศ. 2523” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิการระหว่างประเทศและการทูต คณะรัฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์,2534) , 110. 

20 กระทรวงการต่างประเทศ,วิวฒันาการความสัมพนัธ์ไทย-ลาว,(กรุงเทพฯ:กระทรวงการ
ต่างประเทศ,2528), 16. 

21 “รายงานการประชุมสภาทีปรึกษาของนายกรัฐมนตรี ทาํหนา้ทีปฏิรูปการปกครองแผน่ดิน
ครังที 2,”  29 ตุลาคม 2519. 

 22 จากตารางที 1 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

ผลมาจากการปฏิบติัตามแนวนโยบายดงักล่าว อยา่งไรกต็ามรากฐานนโยบายทีเอือต่อความสัมพนัธ์
ทางเศรษฐกิจไทย-ลาวมิไดเ้ปลียนแปลงไปจากเดิมมากนัก ความแตกต่างอยู่ทีสถานการณ์ความ
วุ่นวายภายในของไทยมากกว่าทีผูน้ําไทยมีอุดมการณ์ต่อต้านลัทธิคอมมิวนิสต์และลดระดับ
ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกลุ่มประเทศอินโดจีนจากระดับความสัมพันธ์แบบเท่าเทียม 
(equidistance policy) ไปสู่การต่อตา้นคอมมิวนิสต ์(anticommunist) โดยให้ความสนใจต่อการ
สร้างสัมพนัธ์กบักลุ่มประเทศอาเซียนเป็นอนัดบัแรก และให้ความสนใจต่อกลุ่มประเทศอินโดจีน
เป็นอนัดบัรอง ความวุ่นวายทางการเมืองนีส่งผลต่อความสัมพนัธ์ไทย-ลาวอย่างหลีกเลียงไม่ได ้
โดยเฉพาะความสัมพนัธ์ทางการคา้ตามแนวชายแดนไดช้ะงกังนัลงอีกวาระหนึง 

เหตุการณ์สําคัญทีแสดงให้เห็นว่าความสัมพันธ์ระหว่างไทยและสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวกลบัคืนสู่ความตึงเครียดอีกครังหนึง คือ มีการโฆษณาชวนเชือเพือ
โจมตีซึงกันและกันในช่วงนีมีขึนหลายครัง อาจเพราะรัฐบาลของนายธานินทร์ กรัยวิเชียร มี
นโยบายต่อตา้นลทัธิคอมมิวนิสต ์จึงทาํใหเ้กิดความหวาดระแวงซึงกนัและกนั ดงัทีปรากฏในกรณี
ของกระทรวงการต่างประเทศของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีหนังสือประทว้ง
รัฐบาลไทยเรืองการรุกลาํเขตแดนเมือวนัที 4 มกราคม ค.ศ.1977)23 แมว้่ารัฐบาลนีจะมีนโยบาย
ต่อตา้นลทัธิคอมมิวนิสต์ก็ตาม แต่ไดก้ล่าวมาแลว้ว่านโยบายต่างประเทศยงัคงเป็นแนวเดิมทีได้
พยายามทีจะมีความสัมพนัธ์กบัสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวแมจ้ะอยูใ่นระดบัรองลงมา 
โดยปรากฏวา่มีการแลกเปลียนเจา้หนา้ทีระดบัสูงสองครัง  

กล่าวไดว้่าสมยัรัฐบาลนายธานินทร์ กรัยวิเชียร ฝ่ายไทยมีความพยายามน้อยมากใน
การพฒันาความสัมพนัธ์ ซึงส่งผลต่อระดบัความสมัพนัธ์ทางเศรษฐกิจกบัสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ทงันีเพราะแมจ้ะมีนโยบายดา้นการต่างประเทศในแนวเดิมกบัรัฐบาลชุดก่อน แต่
นโยบายการต่อตา้นลทัธิคอมมิวนิสตซึ์งขดักบันโยบายทีจะพฒันาความสัมพนัธ์ระหว่างไทย-ลาว 
ทาํให้ฝ่ายสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเองก็มีความหวาดระแวงไทย สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวจึงมีท่าทีทีแขง็กร้าวต่อไทย ความสัมพนัธ์ไทย-ลาวตลอดปี ค.ศ.1977 
จึงทวีความรุนแรงขึน จนกระทังในเดือนกันยายน รัฐบาลไทยได้ห้ามสินค้าไทยและสินค้า
ช่วยเหลือจากนานาชาติใหแ้ก่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโดยผา่นดินแดนไทย 32 ชนิด 
ส่วนใหญ่เป็นสินคา้อุปโภค-บริโภค อนัเป็นมาตรการปิดลอ้มทางเศรษฐกิจของฝ่ายไทย 

จะเห็นว่าในช่วงค.ศ.1975-1977 นับจากทีลาวมีการเปลียนแปลงการปกครองนัน
การเมืองภายในของไทยมีรัฐบาลบริหารประเทศถึง 3 ชุด ส่งผลใหก้ารบริหารประเทศในดา้นต่างๆ
รวมทงัในดา้นความสัมพนัธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างไทย-ลาวขาดความต่อเนือง มีลกัษณะขึนๆลงๆ

23 สยามจดหมายเหตุ, 2,7 (17 กมุภาพนัธ์ 2520):871. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

ตามสภาวการณ์ทางการเมืองของไทยเพียงฝ่ายเดียวก็อาจกล่าวได้ เพราะทางฝ่ายสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวเองนบัแต่ทีมีการเปลียนแปลงการปกครองสภาวการณ์ทางการเมือง
ภายในของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวค่อนขา้งมีความมนัคงภายใตก้ารนาํของนายไก
สอน พมวิหาน ซึงมีบทบาทสาํคญัอยา่งต่อเนือง 

. .  ปลาย  ค .ศ . -ค .ศ .  มีความพยายามฟืนฟูความสัมพันธ์  
สถานการณ์ทางการเมืองภายในภูมิภาค ได้ก่อให้เกิดความแปลกแยกกันระหว่างขบวนการ
คอมมิวนิสตต่์างๆในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้รัฐบาลไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาวต่างเลง็เห็นผลประโยชน์ทีสอดคลอ้งกนัต่อปัญหาความมนัคงภายใน ถา้หากทงัสองประเทศจะ
หันหน้าเขา้หากัน เพือปรับปรุงความสัมพนัธ์ระหว่างกันโดยเฉพาะเพือผลประโยชน์ทางด้าน
เศรษฐกิจของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเองทีตอ้งพึงสินคา้อุปโภค-บริโภคและสินคา้
อืนๆจากไทย เพือบรรเทาความขาดแคลน รัฐบาลชุดใหม่ของไทย พลเอกเกรียงศกัดิ ชมะนนัท ์(11 
พ.ย.1977- 12 พ.ศ.1979) มีนโยบายทีสาํคญั คือ จะส่งเสริมสัมพนัธไมตรีอนัดี และความสัมพนัธ์
ทางเศรษฐกิจการคา้ กบัทุกประเทศโดยไม่คาํนึงถึงความแตกต่างในลทัธิการปกครอง หรือระบบ
เศรษฐกิจและสังคมและจะยดึมนัในหลกัการเคารพเอกราช อธิปไตย บูรณภาพแห่งดินแดน ความ
เสมอภาค การไม่รุกราน และการไม่แทรกแซงในกิจการภายในของประเทศอืน24 จากนโยบายที
แสดงท่าทีเป็นมิตรและประนีประนอมในรัฐบาลนี ทาํให้ฝ่ายสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาวเองไดล้ดระดบัความแข็งกร้าวลงอย่างชดัเจน จากท่าทีและนโยบายของทงัสองฝ่ายไดป้ฏิบติั
อยา่งเป็นรูปธรรม ดงันี 

นายสุบัน สะลิดทิลาด ปลัดกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวและคณะเยือนไทย เพือลงนามความตกลงเกียวกบัการบินระหว่างไทย-ลาวระหว่าง
วนัที 10-13 ธันวาคม ค.ศ. 1977 ความตกลงว่าด้วยบริการเดินอากาศระหว่างไทย-ลาวมีผลสืบ
เนืองมาจากไดมี้การลงนามในร่างความตกลงระหว่างไทย-ลาวเมือวนัที 17 กุมภาพนัธ์ ค.ศ. 1977 
และรัฐบาลทงัสองเห็นชอบใหมี้การลงนามอยา่งเป็นทางการเมือวนัที 12 ธนัวาคม ค.ศ. 1977  ต่อมา
เมือวนัที 25-26 มกราคม ค.ศ. 1978 รัฐบาลไทยก็ไดส่้งนายวงศ์ พลนิกร รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงการต่างประเทศและคณะไปเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็นการตอบ
แทน ในครังนีรัฐบาลไทยไดม้อบขา้ว 150 ตนั และเกลือ 100 ตนั  เพือบรรเทาความขาดแคลนใน
ลาว25 เป็นการพฒันาความสัมพนัธ์ทางเศรษฐกิจอีกระดบัหนึงดว้ย และในวนัที 22-25 มีนาคม ค.ศ.

24 สํานกังานเลขาธิการรัฐสภา,รายงานการประชุมรัฐสภา ครังที 2/2522 (สมยัสามญั) 
(กรุงเทพฯ:โรงพิมพส์าํนกังานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี,2522),13-33. 

25 สยามจดหมายเหตุ, 3,13 (30 มีนาคม พ.ศ. 2521):339-343.  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

1978 นายพูน สีปะเสิด  รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวไดเ้ดินทางมาเยือนไทยอยา่งเป็นทางการ และประชุมร่วม
ทางดา้นการเมืองและเศรษฐกิจของทงัสองฝ่าย และไดมี้การแถลงการณ์ร่วมไทย-ลาว เมือวนัที 25 
มีนาคม ค.ศ.1978  ณ กรุงเทพมหานคร เป็นแถลงการณ์ร่วมฉบบัทีสองนบัแต่มีการเปลียนแปลงใน
ลาว โดยมีสาระสาํคญัทางดา้นเศรษฐกิจดงันี 

 

“ประการแรก  จะใหมี้การขยายการคา้ระหว่างประเทศทงัสองใหมี้ปริมาณ
เพมิขึนและคล่องตวั  

ประการทีสอง จะให้มีการส่งสินคา้ผ่านแดนเป็นไปโดยสะดวกรวดเร็ว 
และราคาทีเป็นธรรม 

ประการทีสาม จะตงัคณะผูแ้ทนของแต่ละฝ่าย เพือเจรจาการคา้ระหว่างรัฐ
ต่อรัฐ และรัฐต่อเอกชน และพิจารณาการส่งสินคา้ผ่านแดน ตลอดจนทาํความตกลง
ทางการคา้ระหว่างกันบนพืนฐานของความเสมอภาค มิตรภาพ และการมีประโยชน์
ร่วมกนั 

ประการทีสี ทงัสองฝ่ายเห็นพอ้งตอ้งกนัว่าการเปิดจุดผ่านแดนไทย-ลาว
เพิมขึน จะช่วยอาํนวยความสะดวกต่อการเพิมการคา้ และขยายการติดต่อระหว่างกนั ทงั
สองฝ่ายจึงตกลงเปิดจุดผา่นแดนมุกดาหารและสะหวนัเขต และพิจารณาเปิดจุดผา่นแดน
บริเวณอืนอีก”26 

 

แถลงการณ์ร่วมไทย-ลาว  ฉบับที   นี  เน้นไปทีการค้า  ดังทีมีการจัดตัง
คณะกรรมการขึนมาเจรจาทางการคา้โดยเฉพาะ นอกจากนียงัไดมี้ขอ้ตกลงทางการคา้ร่วมกนัอีก
ดว้ย ซึงแตกต่างจากฉบบัที 1 ทีเนน้ไปทีความพยายามทีจะแกไ้ขความขดัแยง้หรือความตึงเครียด
ระหวา่งกนั และมีการเปิดจุดผา่นแดนเพิมเติมทงันีเพือส่งเสริมดา้นการคา้ระหวา่งกนั 

จากสภาพความสัมพนัธ์ทีดีขึนนี เป็นผลใหมี้การเยอืนกนัระหว่างผูน้าํระดบัสูงทงัสอง
ฝ่ายอย่างต่อเนือง โดยในวนัที 15-18 พฤษภาคม ค.ศ.1978 นายปรก อมัระนนัทน์ รัฐมนตรีช่วยว่า
การกระทรวงพาณิชยแ์ละคณะไปเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพือเจรจาการคา้
และการขนส่งผ่านแดน โดยไดอ้อกหนังสือแลกเปลียนเกียวกบัการซือขายแลกเปลียนชายแดน
ไทย-ลาว เกียวกบัการคา้โดยตรง มีสาระสาํคญั คือ รัฐบาลทงัสองฝ่ายจะอนุญาตให้ประชาชนตาม
ชายแดนไปมาหาสู่กนั และแลกเปลียนสินคา้ไดโ้ดยสะดวกและเป็นปกติ ทงัการคา้ขนาดใหญ่ 

26 สยามจดหมายเหตุ,3,  23 (2-8 มิถุนายน 2521):624-625. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

การคา้ขนาดเล็กตามด่านต่างๆตามทีกาํหนดไวต้ามขอบเขตแห่งกฎระเบียบขอ้บงัคบัของแต่ละ
ประเทศ ซึงด่านทีจะเปิดให้ประชาชนทงัสองฝ่ายติดต่อ คือ ท่าเดือ ท่าเสด็จ ท่านาแลง้ และท่าแพ
ขนานยนต ์อาํเภอเมือง จงัหวดัหนองคาย ท่าสะหวนันะเขตและท่ามุกดาหาร 

ในปีเดียวกันนีย ังได้ลงนามในความตกลงว่าด้วยการค้าระหว่างรัฐบาลแห่ง
ราชอาณาจกัรไทยกบัรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ทาํเป็นสองฉบบั ทีนคร
เวียงจนัทน์ วนัที 1 มิถุนายน ค.ศ.1978 ฝ่ายลาวมีนายพูน สีปะเสิด รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ
ต่างประเทศของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็นผูล้งนาม ฝ่ายไทย มีนายอาสา สารสิน 
รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการต่างประเทศเป็นผูล้งนาม มีสาระสาํคญั ดงันี 

“ประการแรก คู่สัญญาจะส่งเสริมและขยายความสัมพนัธ์ทางดา้นการคา้
ระหวา่งประเทศทงัสองภายในขอบเขตของกฎหมายต่างๆทีใชบ้งัคบัอยูใ่นแต่ละประเทศ 

ประการทีสอง ทงัสองประเทศจะพยายามทีจะรักษาดุลการคา้ระหว่างกนั
ใหอ้ยูใ่นระดบัทีเท่าเทียมกนั 

ประการทีสาม สินคา้ออกจากลาวประกอบดว้ย ไมแ้ปรรูป ไมท่้อน ไมว้ิ
เนีย ไมปู้พืน(ปาเก)้ พลงัไฟฟ้า และหินกาว(ยิปซมั) สําหรับสินคา้ออกจากประเทศไทย
ประกอบดว้ย ขา้ว นม ผา้ ดา้ยและวสัดุก่อสร้าง 

ประการทีสี การดาํเนินทางการคา้จะกระทาํโดยบรรดาบริษทัขาเขา้ และ
บริษทัขาออกของลาวกบับรรดาเอกชน บริษทัหรือองคก์ารทีไดรั้บอนุมติัจากรัฐบาลไทย 

ประการทีหา้ การดาํเนินทางการคา้ใหก้ระทาํโดยความตกลงร่วมในขณะที
ทําสัญญาซือขาย  ส่วนการชําระเงินจะชําระด้วยเงินตราต่างประเทศในสกุลซึง
แลกเปลียนไดโ้ดยเสรี โดยผา่นธนาคารทีไดรั้บมอบหมายจากสองฝ่าย”27 

 
กล่าวไดว้า่ ความตกลงนีมีเจตจาํนงทีจะเสริมสร้างสัมพนัธภาพทางการคา้ระหว่างสอง

ประเทศ และวางโครงสร้างขอบเขตเกียวกบัชนิดของสินคา้ทีจะซือขายแลกเปลียนกนั ตลอดจน
วิธีการดาํเนินการทางการคา้ การกาํหนดราคาสินคา้ และการชาํระเงิน ซึงความตกลงดงักล่าวนีเป็น
ทียอมรับวา่เป็นบรรทดัฐานทางการคา้ระหวา่งไทยกบัสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และ
ในวนัเดียวกนันียงัไดมี้ความตกลงว่าดว้ยการขนส่งผ่านแดนไทย-ลาวอีกฉบบัหนึง มีสาระสําคญั 
ดงันี 

27 สยามจดหมายเหตุ,3,  23 (2-8 มิถุนายน 2521):624-625. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

“ประการแรก สินคา้ผ่านอาณาเขตของคู่สัญญาจะได้รับสิทธิ และความ
สะดวกบนพืนฐานแห่งความสัมพนัธ์ฉันมิตรแบบบา้นพีเมืองนอ้ง และตามเจตนารมณ์
ขอ้บญัญติัว่าด้วยความเสรีในการผ่านแดนต่อท้ายอนุสัญญาบาเซโลนา ลงวนัที 20 
เมษายน ค.ศ.1921 

ประการทีสอง ฝ่ายไทยตกลงจะให้มีการขนส่งและขนถ่ายสินคา้ผ่านแดน
โดยรวดเร็ว รวมทงัให้มีการควบคุมดูแลใหป้ริมาณและสภาพของสินคา้ถูกตอ้งตรงตาม
เอกสารขนส่งของฝ่ายลาว ตกลงทีขนถ่ายสินคา้ผ่านแดนลงทีปลายทางด้านลาวโดย
รวดเร็วเท่าทีจะกระทาํได ้โดยเฉพาะสินคา้ประเภทอาหาร วสัดุก่อสร้าง นาํมนัเชือเพลิง
และยารักษาโรค 

ประการทีสาม เพือช่วยใหก้ารขนส่งผา่นแดนรวดเร็ว สะดวกและราคาเป็น
ธรรม เจา้ของสินคา้ผ่านแดนจะเลือกเอาผูรั้บจดัการขนส่งผ่านแดน และผูป้ระกอบการ
ขนส่งผา่นแดนทีรัฐบาลของภาคีคู่สญัญาฝ่ายนนัอาํนวยความสะดวกใหม้ากทีสุดเท่าทีจะ
กระทาํได ้

ประการทีสี เจา้หนา้ทีไทยจะส่งสาํเนาบญัชีสินคา้ผา่นแดนขา้วของลาว ให้
สถานเอกอคัรราชทูตลาวทีกรุงเทพมหานครทราบภายใน 3 วนั หลงัจากเรือเขา้เทียบท่า
แลว้ และฝ่ายไทยจะอนุญาตให้เจา้หนา้ทีลาวตรวจตราติดตามสินคา้ในเวลาราชการ ใน
กรณีทีสินคา้ผ่านแดนของลาวตกคา้งในประเทศไทยเกินกว่า 150 วนั นับตงัแต่วนัที
นาํเขา้ ฝ่ายไทยจะแจง้ใหล้าวทราบอีกครังหนึงเพือร่วมมือกนัแกปั้ญหาใน 30 วนั 

ประการทีหา้ ภาคีคู่สญัญาตกลงยกเวน้ภาษีศุลกากร และภาษีอากรทุกอยา่ง
ต่อสินคา้ทีส่งผ่านอาณาเขตของอีกฝ่ายหนึง และการตรวจคน้หีบห่อสินคา้ผา่นแดนทีน่า
สงสัย จะต้องได้รับการตกลงจากทังสองฝ่าย และการตรวจตราจะกระทาํต่อหน้า
เจา้หนา้ทีทงัสองฝ่าย”28 

 
การติดต่อกันปรากฏอีกครัง เมือนายคาํมา พมกอง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง

อุตสาหกรรมและการคา้ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและคณะมาเยือนไทย เพือ
เจรจาปรึกษาหารือดา้นเศรษฐกิจ เช่น การคา้ การขนส่ง การชาํระเงิน เป็นตน้ นอกจากการติดต่อ
ระหว่างผูน้ําระดับสูงของทงัสองรัฐบาลแลว้ยงัมีการติดต่อกันระหว่างทอ้งถิน ปรากฏว่านาย
ชาํนาญ พจนา ผูว้่าราชการจงัหวดัหนองคายไปเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เมือ
วนัที 16 พฤศจิกายน ค.ศ.1978 เพือปรึกษาหารือเรืองปัญหาชายแดนต่างๆ จากการเจรจาและลงนาม

28 คณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือไทย-ลาว ,“บันทึกการประชุมว่าด้วย
คณะกรรมาธิการร่วมวา่ดว้ยความร่วมมือไทย-ลาว ครังที 1,” 15-17 สิงหาคม 2534. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

ในขอ้ตกลงต่างๆ ดงัไดก้ล่าวมานนั ทาํใหเ้กิดความสะดวกสบายแก่ประชาชนของทงั  ประเทศใน
การติดต่อคา้ขายกนั การดาํเนินธุรกิจระหว่างกันมีระบบระเบียบทีชัดเจนมากขึนส่งผลต่อการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยา่งต่อเนือง 

จากนโยบายและมาตรการความสัมพนัธ์ทางเศรษฐกิจทีกล่าวมา ทาํให้การคา้ทีเริม
ตกตาํลงตงัแต่ปี ค.ศ.1975 เริมขยายตวัมากขึน แต่ภายหลงัทีเวียดนามโจมตีและยดึครองกมัพชูา ใน
ปีเดียวกนั ซึงทาํใหเ้วียดนามและจีนผดิใจกนั และรัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวก็
หนัไปใหก้ารสนบัสนุนนโยบายรุกราน และยดึครองกมัพชูาของเวียดนาม เป็นการตอกยาํความคิด
ของผูน้าํไทยเกียวกบัอิทธิพลของเวียดนามในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ทาํให้ไทย
ออกระเบียบควบคุมสินคา้ยุทธปัจจยั 273 รายการส่วนใหญ่เป็นสินคา้อุปโภค-บริโภคและวสัดุ
ก่อสร้าง ซึงมีความจาํเป็นต่อประชาชนลาว ทาํใหสิ้นคา้ขาดแคลนและมีราคาสูง ส่งผลใหเ้กิดความ
เดือดร้อนแก่ชาวลาว ซึงเป็นปัจจยัอยา่งหนึงทีปิดกนัการพฒันาเศรษฐกิจสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวใหล่้าชา้ออกไปอีก ส่งผลใหมี้การลกัลอบทาํการคา้ทีผดิกฎหมายตามบริเวณชายแดน
ไทย-ลาวเป็นจาํนวนมากอีกทงัมีการปะทะกนับ่อยครังตามแนวชายแดน เช่น กรณีการปะทะกนั
ตามพรมแดนแม่นาํโขงบริเวณจงัหวดัหนองคายและนครพนม ระหว่างวนัที 13-19 ธนัวาคม ค.ศ.
1978 แต่สามารถตกลงกนัได ้โดยสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวไดม้อบเรือ นปข.และคืน
ศพทหารไทย 4 ศพ ฝ่ายไทยเองกย็อมชดใชค่้าเสียหายแก่ชาวลาวทีไดรั้บบาดเจบ็ เป็นทีน่าสังเกตว่า
เหตุการณ์นีเกิดขึนก่อนทีพลเอกเกรียงศกัดิ ชมะนนัทจ์ะเดินทางไปเยอืนสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ซึงกาํหนดไวใ้นวนัที 20 ธันวาคม ค.ศ. 1978  แต่ก็เลือนออกไปโดยแจง้ว่ารัฐบาล
กาํลงัพิจารณากฎหมายเลือกตงั29อย่างไรก็ตามเหตุการณ์ความวุ่นวายเหล่านีไดแ้กไ้ขมาตามลาํดบั 
ระดับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจเริมปรับตัวอยู่ในระดับทีน่าพอใจ  เมือพลเอกเกรียงศักดิ 
ชมะนนัท ์และคณะเดินทางไปเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในวนัที 4-6 มกราคม 
ค.ศ.1979 ระดบัความสัมพนัธ์ผอ่นคลายดีขึน เนืองจากความพยายามของผูน้าํทงัสองฝ่าย ครังนีได้
ออกแถลงการณ์ร่วมเป็นฉบบัทีสาม ฝ่ายสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีนายไกสอน พมวิ
หาน เป็นผูล้งนาม นับเป็นฉบบัแรกทีมีผูล้งนามของทงัสองฝ่ายเป็นผูน้าํระดบัสูง มีสาระสําคญั
เกียวกับเศรษฐกิจ คือ ทงัสองฝ่ายตกลงทีจะให้เจา้หน้าทีทีเกียวขอ้ง รวมทงัเจา้หน้าทีตามแนว

29 มิตรสมัพนัธ์[นามแฝง],พีนอ้งไทย-ลาว สภาพความเป็นมาของความสมัพนัธ์(ศรีสะเกษ : 
สาํนกัพิมพม์นตรีศาสตร์,2521), 18. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

ชายแดนพบปะกนัเป็นประจาํเพือปรึกษาหารือและวางมาตรการส่งเสริมการคา้ขาย การติดต่อและ
การสญัจรไปมาในแม่นาํโขงใหเ้ป็นไปโดยสะดวกและปลอดภยัแก่ประชาชนทงัสองฝ่าย30 

ภายหลงัการเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวของพลเอกเกรียงศักดิ 
ชมะนันท ์ความสัมพนัธ์ทางเศรษฐกิจไทย-ลาวเริมกระชบัและแน่นแฟ้นมากขึน มีการช่วยเหลือ
และร่วมมือกนัหลายดา้นดงักรณี เมือวนัที 23 มกราคม ค.ศ.1979 รัฐบาลไทยไดม้อบอาหารและ
อืนๆเพือช่วยเหลือผูป้ระสบอุทกภยัในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สองสัปดาห์ถดัมา 
นายคํามา พมกอง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าของสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวไดเ้ดินทางมาเพือเจรจาทางดา้นการคา้กบัไทยในวนัที 3-8 กุมภาพนัธ์ 
ค.ศ.1979 โดยมีสาระสําคญั คือ “ส่วนใหญ่เป็นการตกลงการซือสินคา้ระหว่างประเทศทงัสอง
รวมทงัการปรับปรุง แกไ้ขปัญหาและอุปสรรคเกียวกบัการคา้ชายแดน สินคา้ผา่นแดนและการซือ
ขายพลงังานไฟฟ้า”31 

เหตุการณ์ทีสาํคญัอีกครังหนึงของการพฒันาความสัมพนัธ์ทางเศรษฐกิจไทย-ลาว คือ 
การเยือนของนายไกสอน พมวิหาน นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและ
คณะเดินทางมาเยือนไทยอย่างเป็นทางการครังแรก ระหว่างวนัที 1-4 เมษายน ค.ศ.1979 เป็นการ
แสดงท่าทีทีเป็นมิตร และได้ร่วมออกแถลงการณ์ไทย-ลาว ฉบบัทีสี โดยมีสาระสําคญัเกียวกับ
เศรษฐกิจ คือ ทงัสองฝ่ายเห็นพอ้งและตกลงในหลกัการร่วมกนัว่าจะพิจารณาวิถีทางทีจะขยายและ
ส่งเสริมการคา้ระหว่างประเทศให้มากยิงขึน และเห็นพอ้งทีจะให้มีการแลกเปลียนการเยือนคณะ
ผูแ้ทนการคา้ระหว่างกนั  อีกทงัเห็นพอ้งในหลกัการทีว่าการเปิดจุดผ่านแดนไทย-ลาวจะมีส่วน
สาํคญัในการเกือกลูมิตรภาพและความร่วมมือระหว่างกนั ฝ่ายไทยรับทีจะพิจารณาเปิดจุดผา่นแดน
ทีมุกดาหาร โดยในขนัตน้จะเปิดเพือการขนส่งสินคา้ระหวา่งสองประเทศ32 

สมยัรัฐบาลพลเอกเกรียงศกัดิ ชมะนนัท ์เป็นนายกรัฐมนตรีสมยัแรกนี จะเห็นว่าระดบั
ความสัมพนัธ์ทางเศรษฐกิจอยู่ในระดบัสูงขึน เนืองจากความพยายามของผูน้าํทงัสองฝ่าย มีการ
แลกเปลียนการเยือนระหว่างกันหลายครังและได้ออกแถลงการณ์ร่วมไทย-ลาว ถึง 3 ฉบบั 
นอกจากนียงัมีความตกลงทีเกียวกบัเศรษฐกิจอีกหลายฉบบั เพือพฒันาความสัมพนัธ์ทางเศรษฐกิจ
ระหวา่งไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

30 บงกช หงส์คาํมี, “ความสมัพนัธ์ไทย-ลาวในรอบ  ปี” : เอกสารประกอบการสมัมนา 2 
พฤศจิกายน (กรุงเทพฯ:สถาบนัเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2538) , . 

31 สยามจดหมายเหตุ, 4, 15 (6-12 เมษายน 2522):393. 
32 เรืองเดียวกนั. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

เมือพลเอกเกรียงศกัดิ ชมะนนัท ์ไดรั้บเลือก ใหด้าํรงตาํแหน่งนายกรัฐมนตรีเป็นสมยัที 
2 (12 พฤษภาคม 1979 – 3 มีนาคม 1980) ทาํให้การดาํเนินนโยบายเพือพฒันาความสัมพนัธ์ทาง
เศรษฐกิจไทย-ลาว  มีความต่อเนือง ฝ่ายสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวก็มีความ
กระตือรือร้นทีจะแลกเปลียนการเยือนของผูแ้ทนระดบัสูง และในวนัที 13 สิงหาคม ค.ศ.1979 ฝ่าย
ไทยได้ส่งนายวิญ ู องัคณารักษ์ ปลดักระทรวงมหาดไทย ไปเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว เพือเป็นการเตรียมการล่วงหน้าก่อนทีจะส่งคณะผูแ้ทนสันถวไมตรี มีพลเอกเล็ก 
แนวมาลี เป็นหัวหนา้คณะไปเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในวนัที 17 สิงหาคม 
ค.ศ.1979  เพือปรึกษาหารือเกียวกบัการเดินเรือในแม่นาํโขง เรืองชาวลาวอพยพและปัญหาก่อการ
ร้าย ในช่วงนีฝ่ายสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวกาํลงัมีปัญหาความขดัแยง้กบัจีนตามแนว
พรมแดนทางภาคเหนือ ส่วนฝ่ายไทยก็มีการผลกัดนัผูอ้พยพชาวกมัพูชากลบัประเทศ ซึงอาจเป็น
สาเหตุให้สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวตอ้งการปรับความสัมพนัธ์ไทยและสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวให้ดียิงขึน เพือรับสถานการณ์ดา้นจีนและเพือเจรจาเกียวกบัผูอ้พยพ 
การเยือนของผูน้าํปรากฏอีกครังระหว่างวนัที 8-9 พฤศจิกายน ค.ศ.1979  เมือนายสะหวาด แกว้บุน
พนั รัฐมนตรีประจาํสาํนกันายกรัฐมนตรีของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและคณะมา
เยอืนไทย ซึงครังนีไดมี้การประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการไทย-ลาว มีสาระสาํคญั คือการจดัตงั
คณะกรรมการปรึกษางานชายแดนไทย -ลาวระดับชาติและระดับท้องถิน 33 หลังจากนัน
ความสัมพนัธ์ไทย-ลาวไดล้ดระดบัลง สาเหตุเกิดจากความวุ่นวายทางการเมืองภายในของไทย มีผล
ทาํใหพ้ลเอกเกรียงศกัดิ ชมะนนัท ์ลาออกจากตาํแหน่งและพน้จากตาํแหน่งนายกรัฐมนตรีในวนัที 3 
มีนาคม ค.ศ.198034 

. .  ค.ศ. -  ระดับความสัมพนัธ์ชะงักงัน –ตึงเครียด ภายหลงัทีพลเอก
เกรียงศกัดิ ชมะนันท์ พน้จากตาํแหน่งแลว้ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ขึนเป็นนายกรัฐมนตรี (3 

มีนาคม ค.ศ.1980 - 30 เมษายน ค.ศ.1983) นโยบายทีสาํคญัเกียวกบัการคา้ต่างประเทศ คือ “จะ
ส่งเสริมสัมพนัธไมตรีอนัดี ตลอดจนความสัมพนัธ์ทางเศรษฐกิจการคา้กบัทุกประเทศโดยไม่
คาํนึงถึงความแตกต่างในลทัธิการปกครอง หรือระบบเศรษฐกิจและสังคม จะส่งเสริมและปรับปรุง
ความสัมพนัธ์และความร่วมมือเพือประโยชน์ร่วมกนักบัประเทศเพือนบา้นทีมิไดเ้ป็นสมาชิกของ
สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใตเ้พือประโยชน์แห่งสันติภาพส่งผลให้เกิดสันติสุข

33 สยามจดหมายเหตุ, 4,46 (9-15 พฤศจิกายน 2522):1262. 
34 สํานกังานเลขาธิการรัฐสภา,รายงานการประชุมรัฐสภา ครังที 2/2522 (สมยัสามญั) 

(กรุงเทพฯโรงพิมพส์าํนกังานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี,2522),12. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

ระหว่างไทยกบัประเทศเพือนบา้น”35 ซึงไม่ไดแ้ตกต่างจากรัฐบาลชุดทีผา่นๆมา  แต่รัฐบาลชุดใหม่
นีไดป้ฏิบติัการสานต่อความสัมพนัธ์กบัสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเพียงบางส่วน
เท่านนั ดงันนัลกัษณะความสัมพนัธ์ทางเศรษฐกิจไทย-ลาว จึงมีลกัษณะขึนๆลงๆอยูต่ลอดรัฐบาล
สมยันี  

ปีแรกของการบริหารภายใตก้ารนาํของพลเอกเปรม ติณสูลานนท ์ระดบัความสัมพนัธ์
เขา้สู่สภาวะตึงเครียด เนืองจากในวนัที 15 มิถุนายน ค.ศ.1980 เรือ นปข.ล. 131 ซึงลาดตระเวนลาํ
นาํโขงบริเวณอาํเภอเมือง จงัหวดัหนองคาย ตรงขา้มกบัเมืองหาดซายฟองแขวงเวียงจนัทน์ ถูก
ทหารลาวยงิ ทาํใหเ้รือเสียหาย มีผูไ้ดรั้บบาดเจบ็ 4 นายและเสียชีวิต 1 คน ไทยจึงเรียกร้องใหรั้ฐบาล
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวรับผดิชอบ แต่ฝ่ายสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
อา้งว่าเรือดงักล่าวล่วงลาํน่านนาํลาว ทงัสองฝ่ายไดพ้ยายามเจรจาเพือแกไ้ขปัญหาทีเกิดขึน โดยมี
การเจรจาระดบัทอ้งถินระหว่างผูแ้ทนแขวงเวียงจนัทน์และหนองคายในวนัที 27 มิถุนายน ค.ศ.
1980  ซึงไม่ประสบผลสาํเร็จ ดงันนัไทยจึงใชม้าตรการปิดพรมแดนทางดา้นจงัหวดัหนองคายและ
จงัหวดันครพนม เมือวนัที 3 กรกฎาคม ค.ศ.1980  ต่อมาในวนัที 21-23 กรกฎาคมปีเดียวกนัจึงได้
พยายามเจรจากนัอีกครังหนึงดว้ยการประชุมคณะกรรมการว่าดว้ยความร่วมมือไทย-ลาว แต่ยงัคง
แกปั้ญหาไม่ได ้ความตึงเครียดระหวา่งกนัทีมีอยูแ่ลว้ยงิเพิมขึน 

เมือนายคาํพนั สิมมาลาวง เขา้มาดาํรงตาํแหน่งเอกอคัรราชทูตลาวประจาํประเทศไทย
คนใหม่ไดด้าํเนินการตามขนัตอนสําคญัทาํให้รัฐบาลไทยพอใจในระดบัหนึง จึงพิจารณาเปิดจุด
ผา่นแดนทีจงัหวดัหนองคาย เมือวนัที 29 สิงหาคม ค.ศ. 1980  แต่ก็ไม่ไดท้าํใหร้ะดบัความสัมพนัธ์
พฒันาไปมากกว่าเดิม ไม่มีการแลกเปลียนระหว่างผูแ้ทนทงัสองฝ่าย ไม่มีการเจรจาทางการทูต อีก
ทงัยงัมีความขดัแยง้ตามแนวชายแดนอย่างต่อเนือง36 ทาํให้ไม่มีการพฒันาความสัมพนัธ์ระดับ
รัฐบาลเลยในช่วงสามเดือนหลงัของค.ศ.1980 แต่ความสมัพนัธ์ในระดบัทอ้งถินยงัคงปรากฏใหเ้ห็น
ดา้นความสมัพนัธ์ทางวฒันธรรม ส่วนความสมัพนัธ์ทางดา้นเศรษฐกิจนนั แมจ้ะมีผลกระทบอยูบ่า้ง
แต่กไ็ม่ไดท้าํใหส้ถิติการคา้ระหวา่งสองประเทศลดนอ้ยลง ดงัจะเห็นวา่ในปี ค.ศ.1979 สถิติการคา้มี
มูลค่า 642.80 ลา้นบาท ในปี ค.ศ.1980 มูลค่าการคา้เพิมขึนเป็น 792.70 ลา้นบาท37 อีกทงัยงัคงมีการ
ลกัลอบทาํการคา้นอกระบบอีกเป็นจาํนวนมาก  ความตึงเครียดในความสัมพนัธ์ไทย-ลาวไดเ้พิม

35 สาํนกังานเลขาธิการรัฐสภา,รายงานการประชุมรัฐสภา ครังที 2/2524 (วิสามญั สมยัทีสอง)
(กรุงเทพฯ:โรงพิมพส์าํนกังานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี,2524),25-46.  

36 สุรชยั  ศิริไกร,รายงานการวิจยัสาเหตุของการกระทบกระทงัตามพรมแดนไทย-ลาว 1975-

1981, 137-154. 
 37 จากตารางที 1. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

ระดบัขึนอีกเมือเกิดกรณีความขดัแยง้ทีทหารลาวใชปื้นยิงเขา้มาทีบา้นใหม่ และบา้นบุ่งคลา้ อาํเภอ
โพนพิสัย จงัหวดัหนองคายระหว่างวนัที 31 มกราคม- 7 กุมภาพนัธ์ ค.ศ. 1981 ราษฎรชาวไทยจึง
ตอ้งอพยพครอบครัวออกไปอาศยับริเวณใกลเ้คียง ในทีสุดไทยไดป้ระกาศปิดจุดผา่นแดนไทย-ลาว
ทีจงัหวดัหนองคาย ทาํให้มูลค่าการคา้ปี ค.ศ.  ทีมีมูลค่า792.70 ลา้นบาท  ปรับลดลงในปี ค.ศ.
1981 เหลือ 430.20 ลา้นบาท38 คิดเป็นร้อยละ 45.73 หลงัจากนนัความสัมพนัธ์ไดป้รับตวัดีขึนเมือ 
นายพูน สีปะเสิด รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวและคณะไดเ้ดินทางมาเยอืนไทยระหว่างวนัที 12-15 พฤศจิกายน ค.ศ.
1981 ซึงไดป้รึกษาหารือในการแกไ้ขปัญหาต่างๆและไดอ้อกแถลงการณ์ร่วมไทย-ลาว ฉบบัลงวนัที 
14 พฤศจิกายน ค.ศ.1981 มีสาระสาํคญัเกียวกบัเศรษฐกิจ ดงันี 

 

“ประการแรก ทงัสองฝ่ายเห็นพอ้งและตกลงกนัในหลกัการว่า จะร่วมกนั
พฒันาวิถีทางทีจะขยาย และส่งเสริมการคา้ระหว่างประเทศใหม้ากยงิขึน และเห็นพอ้งที
จะใหมี้การแลกเปลียนการเยอืนคณะผูแ้ทนทางการคา้ระหวา่งกนั  

ประการทีสอง ทงัสองฝ่ายเห็นพอ้งในหลกัการทีว่าการเปิดจุดผ่านแดน
ไทยและลาว จะมีส่วนสําคญัในการเกือกูลมิตรภาพและความร่วมมือระหว่างกนั และ
ฝ่ายไทยรับทีจะพิจารณาการเปิดจุดผ่านแดนทีมุกดาหารและสะหวนันะเขต โดยใน
ขนัตน้นีจะเปิดเพือการขนส่งสินคา้ระหวา่งสองประเทศ” 39  

 

สิงทีปรากฏเป็นรูปธรรมทีรัฐบาลไทยไดป้ฏิบติัตามแถลงการณ์ฉบบันี คือเมือวนัที 25 
พฤศจิกายน ค.ศ.1981 รัฐบาลไทยไดป้ระกาศเปิดจุดผา่นแดนทีมุกดาหาร-สะหวนันะเขต แต่เดือน
ถดัมากระทรวงพาณิชยไ์ทยออกประกาศฉบบัที 16 เรืองการส่งสินคา้ออกไปนอกราชอาณาจกัร ลง
วนัที 23 ธันวาคม ค.ศ. 198140 สินคา้ควบคุมตามระเบียบนีจาํนวน 273 รายการ เป็นสินคา้ทีห้าม
ส่งออกก่อนไดรั้บอนุญาต เพราะเป็นสินคา้ทีมีผลกระทบต่อความมนัคงของชาติหรือเป็นสินคา้
ยทุธปัจจยั เมือพิจารณาแลว้จะเห็นว่าการออกประกาศฉบบันีขดักบัแถลงการณ์ร่วมไทย-ลาวฉบบั 
ลงวนัที 14  พฤศจิกายน ค.ศ. 1981  ทีว่าจะร่วมกนัพฒันาวิถีทางทีจะขยาย และส่งเสริมการคา้
ระหว่างประเทศใหม้ากยงิขึน กอปรกบัทีในปี ค.ศ.1981 มีการกระทบกระทงักนัตลอดทงัปี มากถึง 

 38 จากตารางที 1. 
39 “แถลงการณ์ร่วมไทยและลาว,” สยามจดหมายเหตุ, 6, 48:1320-1323. 
40 ดูรายละเอียดในภาคผนวก ค.  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

34 ครัง แสดงใหเ้ห็นวา่ทงัสองฝ่ายไม่ไดป้ฏิบติัตามแถลงการณ์ร่วมฉบบัต่างๆอยา่งจริงจงั ส่งผลให้
มูลค่าการคา้ในปี ค.ศ.1981 ลดลงจาก ค.ศ. 1980 ถึงร้อยละ 45.73 ดงัทีกล่าวแลว้  

ความพยายามในการพฒันาความสัมพนัธ์ของทงัสองฝ่ายดว้ยการแลกเปลียนการเยอืน
ระหว่างกนั คือ เมือวนัที 18 มกราคม ค.ศ. 1982 นายสาโรจน์ ชวนะวิรัส อธิบดีองคก์ารระหว่าง
ประเทศของไทยไดเ้ขา้ร่วมการประชุมคณะกรรมการพฒันาลุ่มแม่นาํโขง ทีเวียงจนัทน์ วนัที 5-6 

มีนาคม  ค.ศ.1982 พลเอกสิทธิ จิรโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เดินทางไปประชุม
คณะกรรมการชายแดน ทีเวียงจนัทน์ แมจ้ะมีการประชุมร่วมกนัและการเยือนของผูน้าํไทยถึงสอง
ครังในปี ค.ศ.1982 แต่ความขดัแยง้ตามแนวชายแดนก็ไม่ไดล้ดลง กลบัมีการปะทะกนัตามแนว
ชายแดนตลอดปี ค.ศ.1982 ถึง 42 ครัง  ความพยายามของผูน้าํไทยยงัคงดาํเนินการต่อเนือง โดยใน
วนัที 4-5 สิงหาคม ค.ศ.1983  พลเอกเกรียงศกัดิ ชมะนนัท ์ตวัแทนคณะนายกรัฐมนตรีเดินทางไป
เยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพือศึกษาสถานการณ์ความสัมพนัธ์ไทย-ลาว แมว้่า
ความสัมพนัธ์ด้านการต่างประเทศระหว่างสองประเทศอยู่ในระดับทีถดถอยแต่ก็ไม่ได้ทาํให้
ความสัมพนัธ์ทางเศรษฐกิจกระทบกระเทือนไปมากนัก สังเกตจากมูลค่าการคา้ระหว่างสอง
ประเทศใน ค.ศ.1982 มีมูลค่าการคา้ 835.80 ลา้นบาท ปรับตวัขึนมาจากปี ค.ศ.1981 ทีมีมูลค่าการคา้
เพียง 430.20 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ94.28  และค.ศ. 1983 มีมูลค่าการคา้ 790.10 ลา้นบาท41 ปรับ
เพิมจากปี ค.ศ.1981 คิดเป็นร้อยละ 83.65 แสดงว่าการคา้ชะงกัไปในช่วงทีเกิดการขดัแยง้กนั ค.ศ.
1981 

หลงัจากนันยงัคงปรากฏตลอดปี ค.ศ.1983 ถึง ค.ศ.1985 ในการปะทะกันตามแนว
ชายแดนอยา่งต่อเนือง และครังทีรุนแรงทีสุด คือกรณีการอา้งกรรมสิทธิเหนือสามหมู่บา้น คือ บา้น
กลาง บา้นใหม่ และบา้นสว่าง ในเดือนมิถุนายน ค.ศ.1984 ทีทงัสองฝ่ายต่างอา้งกรรมสิทธิเหนือ
หมู่บา้นดงักล่าวและมีการออกหนงัสือโจมตีซึงกนัและกนัรวมทงัมีการปะทะกนัทางกาํลงัทหารอีก
ดว้ย จะเห็นไดว้่าช่วงปีค.ศ.1984-1985 ทีมีการปะทะกนัตามแนวชายแดนส่งผลให้มูลค่าการคา้
ระหว่างไทย-ลาวตกตาํลง ดงันนัในเดือนสิงหาคม ค.ศ.1986 ทงัสองฝ่ายจึงพยายามทีจะปรับปรุง
ความสมัพนัธ์กนัอีกครัง โดยฝ่ายสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวไดแ้สดงจุดยนืทีจะพฒันา
ความสัมพนัธ์กบัฝ่ายไทย ส่วนฝ่ายไทยก็มีท่าทีทีผ่อนคลายลง เมือคณะกรรมการร่วมภาครัฐและ
เอกชนภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ เรียกร้องรัฐบาลให้ดาํเนินการผอ่นคลายความตึงเครียดในบริเวณ
ชายแดน และปรับปรุงการคา้ขายกบัสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวตงัแต่เดือนมีนาคม 
ค.ศ.198642 เดือนกนัยายนปีเดียวกนั พลเอกเปรม ติณสูลานนท ์ไดพ้ยายามพฒันาความสัมพนัธ์กบั
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42 มิตรสมัพนัธ์[นามแฝง],พีนอ้งไทย-ลาว สภาพความเป็นมาของความสัมพนัธ์,9. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวอยา่งชดัเจนเป็นครังแรก ซึงปรากฏเป็นรูปธรรมในโอกาส
การประชุมสมชัชาแห่งสหประชาชาติ ครังที 41  ทีมีการปรึกษาหารือกนัเป็นกรณีพิเศษระหว่าง พล
อากาศเอกสิทธิ เศวตศิลา กบันายสุบนั สะลิดทิลาด ตกลงทีจะเจรจาแกปั้ญหาร่วมกนั  และมีการ
แลกเปลียนการเยอืนเพือแกปั้ญหาระหว่างกนัอีกสองครัง  คือในวนัที 27-29 พฤศจิกายน ค.ศ.1986 

ผลจากการเจรจาครังนี  สาระสําคญัอยู่ทีรัฐบาลไทยตดัสินใจลดการควบคุมสินคา้ยุทธปัจจยัจาก
จาํนวน 273 รายการเป็น 61 รายการ43  

ต่อมามีการเจรจาอีกครังในการเยอืนของนายสุบนั สะลิดทิลาด ในระหว่างวนัที 24-28 
มีนาคม ค.ศ.1987 แต่ยงัไม่เป็นผลก็เกิดความตึงเครียดกลบัขึนอีก เมือปัญหาสามหมู่บา้นเริมส่อเคา้
ในเดือนมิถุนายน ค.ศ.1987 และรุนแรงมากขึนเมือเกิดปัญหาความขดัแยง้กรณีบา้นร่มเกลา้ ใน
เดือนสิงหาคมปีเดียวกนั ซึงกรณีบา้นร่มเกลา้นีนับว่าเป็นครังทีรุนแรงทีสุดทีไทยไดใ้ชก้าํลงัทาง
ทหารกับลาวอย่างรุนแรง รวมทังการตอบโต้ทางการทูตอีกด้วย จนกระทังฝ่ายสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวเสนอให้มีการเจรจาโดยในวนัที 11 กุมภาพนัธ์นายไกสอน พมวิหาน 
ไดส่้งสาส์นถึงพลเอกเปรม ติณสูลานนท ์ว่าฝ่ายสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวพร้อมทีจะ
ส่งคณะผูแ้ทนมายงักรุงเทพฯ และยินดีตอ้นรับคณะผูแ้ทนไทยทีเวียงจนัทน์ ในขณะทีพลเอกเปรม 
ติณสูลานนท์ ก็ตอบสาส์นกลบัไปว่าฝ่ายไทยยินดีตอ้นรับคณะผูแ้ทนสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวเช่นกนั ท่าทีทีผอ่นคลายลงจึงนาํไปสู่การเจรจาครังสาํคญัในวนัที 16-17 กุมภาพนัธ์ 
ค.ศ.1988 ระหว่างพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ ผูบ้ญัชาการทหารบกและผูบ้ญัชาการทหารสูงสุดของ
ไทยและนายพูน สีปะเสิด หัวหนา้เสนาธิการทหารสูงสุดของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว โดยการเจรจาครังนีทงัสองฝ่ายตกลงให้มีการหยดุยิงตงัแต่วนัที 19 กุมภาพนัธ์  หลงัจากนนัก็
ไดมี้การเจรจากนัอีกสองครังในวนัที 3-4 มีนาคม และวนัที 17-18 มีนาคม ในปีเดียวกนั โดยการ
เจรจาครังหลงันีเป็นการเจรจาเกียวกบักรณีบา้นร่มเกลา้ โดยฝ่ายไทยยนืยนัว่าแม่นาํเหืองงาเป็นเส้น
พรมแดน แต่ฝ่ายสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวยืนยนัว่าแม่นาํเหืองเป็นเส้นพรมแดน
ระหวา่งประเทศ44  

เมือพิจารณานโยบายทางเศรษฐกิจของรัฐบาลไทยต่อสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวลาว หลงัปี ค.ศ. 1979-1988 ซึงอยู่ในช่วงสมยัรัฐบาลพลเอกเปรม ติณสูลานนท ์จะ

43 ณฏัฐิรา กระแสร์สาร, “บทบาทคณะกรรมาธิการร่วมว่าดว้ยความร่วมมือไทย-ลาว ในการ
ส่งเสริมความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศไทยกบัสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว” (วิทยานิพนธ์
ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์,2544) , 35. 

44 แม่นาํเหืองงาอยูท่างดา้นตะวนัออกของแม่นาํเหือง และแม่นาํเหืองงาเป็นสาขาของแม่นาํ
เหือง 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

เห็นว่า ได้เน้นการเปิดโอกาสให้เอกชนสามารถดําเนินการติดต่อทางธุรกิจกับสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวได้ ดังปรากฏว่าคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ เรียกร้องรัฐบาลให้ดาํเนินการผ่อนคลายความตึงเครียดในบริเวณชายแดน 
และปรับปรุงการคา้ขายกบัสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในช่วงปี ค.ศ.1986  แต่ก็
เป็นไปดว้ยความระมดัระวงั และอยู่ภายใตข้อ้จาํกดัมากมาย ทงันีดว้ยเหตุผลของความมนัคงของ
ชาติ และแนวความคิดของผูน้าํไทยเกียวกบัทฤษฎีโดมิโน (Domino Theory) เพราะเวียดนามยงัคงมี
อิทธิพลต่อสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวอยู่มาก แมว้่ารัฐบาลของพลเอกเปรม ติณสูลา
นนท์ จะไดแ้ถลงนโยบายไวใ้นวนัที 28 มีนาคม ค.ศ.1980 ว่า “จะส่งเสริมสัมพนัธไมตรีอนัดี 

ตลอดจนความสมัพนัธ์ทางเศรษฐกิจการคา้กบัทุกประเทศโดยไม่คาํนึงถึงความแตกต่างในลทัธิการ
ปกครอง หรือระบบเศรษฐกิจและสังคม...จะส่งเสริมและปรับปรุงความสัมพนัธ์และความร่วมมือ
เพือประโยชน์ร่วมกนักบัประเทศเพือนบา้นทีมิไดเ้ป็นสมาชิกของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใตเ้พือประโยชน์แห่งสันติภาพส่งผลให้เกิดสันติสุขระหว่างไทยกบัประเทศเพือน
บา้น”45 กเ็ป็นเพียงแถลงการณ์นโยบายทวัไป แต่ในทางปฏิบติัแลว้จะขึนอยูก่นัสถานการณ์แวดลอ้ม
อีกหลายประการ ทีสําคญัผูน้ําของไทยในขณะนันยงัคงความหวาดระแวงต่อสถานการณ์ทาง
การเมือง กล่าวคือ เป็นทีทราบกนัว่าในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนันไม่เพียงแต่มี
ประชากรลาวอาศยัอยู่เท่านนั แต่ยงัมีทหารเวียดนามอาศยัอยู่มากถึง 60,000 คน ซึงทหารเหล่านีมี
ความจาํเป็นทีตอ้งกินตอ้งใช ้รัฐบาลไทยจึงตอ้งออกมาตรการทีจะตอ้งป้องกนัความมนัคงของชาติ
เอาไว  ้ด้วยการกําหนดควบคุม ไม้ให้มีการส่งสินคา้ยุทธปัจจัยบางประเภทไปยงัสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว นอกจากนียงัมีขอ้จาํกัดต่างๆ ปรากฏออกมาในรูปของกฎหมาย 
ระเบียบ ขอ้บงัคบัทีเกียวขอ้งกบัการดาํเนินธุรกิจกบัสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เช่น 
ประกาศเกียวกบัการส่งสินคา้ยทุธปัจจยั ประกาศห้ามส่งสินคา้บางชนิดไปยงัประเทศทีเป็นภยัต่อ
ความมนัคงในทีนีหมายถึงประเทศคอมมิวนิสต ์ขอ้กาํหนดเกียวกบัการเปิดจุดผ่านแดน ขอ้จาํกดั
เกียวกบัวงเงินในการทาํการคา้ เป็นตน้ ซึงนโยบายภายใตข้อ้จาํกดัต่างๆของรัฐบาลไทย ก่อให้เกิด
แรงกดดนัจากภาคธุรกิจต่อรัฐบาลใหล้ดเงือนไขทีจาํกดัทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะเงือนไขทางการคา้
กบัสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวลง โดยรัฐบาลไทยภายใตก้ารนาํของพลเอกเปรม ติณสู
ลานนท ์กไ็ดป้รับปรุงแกไ้ขมาตรการบางอยา่งลง เช่น การทบทวนบญัชีรายชือสินคา้ยทุธปัจจยัจาก 

45 สาํนกังานเลขาธิการรัฐสภา,รายงานการประชุมรัฐสภา ครังที 2/2524 (วิสามญั สมยัทีสอง)
(กรุงเทพฯ:โรงพิมพส์าํนกังานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี,2524),25-46.  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

273 รายการ ลดลงเหลือ 61 รายการในปลายปี ค.ศ.1986 และการเพิมวงเงินการคา้ขายชายแดนจาก 
20,000 บาท เป็น 50,000 บาท46 และการพิจารณาเปิดจุดผา่นแดนเพิมเติม เป็นตน้ 

ในช่วงรัฐบาลสามสมยัของพลเอกเปรม ติณสูลานนท ์คือ สมยัแรก (3 มีนาคม ค.ศ.
1980 – 30 เมษายน ค.ศ.1983) สมยัทีสอง (30 เมษายน ค.ศ.1983- 5 สิงหาคม ค.ศ.1986) และสมยัที
สาม (5 สิงหาคม ค.ศ.1986 – 4 สิงหาคม ค.ศ.1988) รวมระยะเวลา 8 ปีนนั ไม่เคยปรากฏว่า มีการ
แลกเปลียนการเยือนระหว่างผูน้าํระดบัสูงสุดเลย ทีสําคญัความสัมพนัธ์ทางเศรษฐกิจไทย-ลาวมี
ลกัษณะขึนๆลงๆปรากฏอยา่งชดัเจน สาเหตุเกิดจากความขดัแยง้ตามแนวชายแดน มีการปิดจุดผา่น
แดนบ่อยครัง  โดยเฉพาะกรณีความขัดแย้งสามหมู่บ้าน  และกรณีบ้านร่มเกล้าทีส่งผลให้
ความสัมพนัธ์ทางการเมืองอยู่ในระดบัตาํสุด แมว้่าความสัมพนัธ์ทางเศรษฐกิจจะแปรผนัไปตาม
สภาวการณ์ทางการเมืองก็ตาม แต่ในดา้นความสัมพนัธ์ทางการคา้แลว้กลบัไม่ไดต้กตาํอยูต่ลอดไป 
เพียงแต่เกิดการชะงกังนัทางการคา้ในช่วงตน้ของการขดัแยง้ในแต่ละครังเท่านนั เช่น ความขดัแยง้
ทีนับว่ารุนแรงไดเ้กิดขึนตงัแต่กรณีสามหมู่บา้นในปี ค.ศ.1984 ทาํให้ความสัมพนัธ์ทางการคา้ปี 
ค.ศ.1984 ปรับตวัลดลง และเมือกรณีบา้นร่มเกลา้ยติุลงในปี ค.ศ.1987 ความสัมพนัธ์ทางเศรษฐกิจก็
ปรับตวัดีขึน อนัเห็นไดจ้ากมูลค่าการคา้ระหวา่งไทย-ลาวในช่วงปี ค.ศ.1987 เริมปรับตวัสูงขึน 

2.2 สถานการณ์ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวทีส่งผลต่อแนวคิดและ
นโยบายของรัฐบาล 

จากการทีไทยเป็นพนัธมิตรของสหรัฐอเมริกาและให้การสนับสนุนทางทหารแก่
สหรัฐอเมริกาในสงครามลาวและสงครามเวียดนาม จึงทําให้รัฐบาลใหม่ของสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวมองว่าไทยเป็นศัตรู ในช่วงเวลานีการดําเนินความสําพนัธ์ทาง
เศรษฐกิจไทย-ลาว จึงสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น  ช่วงเวลา ทีมีเหตุการณ์สาํคญัเกิดขึนในสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว  และมีความสัมพันธ์กับเหตุการณ์ทีเกิดขึนภายในไทยด้วย
เช่นเดียวกนั47  ดงันี 

. .  ค.ศ.  – ค.ศ.  เป็นช่วงเวลาทีสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับกลุ่มประเทศคอมมิวนิสต์ อนัไดแ้ก่โซเวียต กมัพูชาและ
เวียดนาม ดงันนัตงัแต่ทีลาวเปลียนแปลงการปกครองมาเป็นสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาวในปีค.ศ.1975 ซึงอยู่ภายใตก้ารปกครองของฝ่ายคอมมิวนิสต ์ความสัมพนัธ์ไทย-ลาวจึงเริม
เสือมลง และมีการกระทบกระทงักันตามบริเวณชายแดนเรือยมาจนบางครังถึงกบัตอ้งปิดด่าน

46 ณฏัฐิรา กระแสร์สาร, “บทบาทคณะกรรมาธิการร่วมว่าดว้ยความร่วมมือไทย-ลาว ในการ
ส่งเสริมความสมัพนัธ์ระหวา่งประเทศไทยกบัสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว”, 35. 

47 ดูรายละเอียดในภาคผนวก ง. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

ชายแดน รวมทงัปัญหาผูอ้พยพและปัญหาอืนๆ อนัส่งผลต่อเศรษฐกิจของสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว เพราะสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเองตอ้งพึงพาสินคา้อุปโภค-บริโภคที
ส่งไปจากฝังไทย ภายหลงัทีเวียดนามโจมตีและยึดครองกมัพูชาในปีค.ศ.1978 ซึงทาํให้เวียดนาม
และจีนผิดใจกนั และรัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวก็หันไปให้การสนับสนุน
เวียดนาม ทาํใหไ้ทยออกระเบียบควบคุมสินคา้ยทุธปัจจยั 273 รายการส่วนใหญ่เป็นสินคา้อุปโภค-
บริโภคและวสัดุก่อสร้าง ซึงมีความจาํเป็นต่อประชาชนลาว ทาํให้สินคา้ขาดแคลนและมีราคาสูง 
ส่งผลให้เกิดความเดือดร้อนแก่ชาวลาว อันเป็นปัจจัยอย่างหนึงทีปิดกันการพฒันาเศรษฐกิจ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวให้ล่าชา้ออกไปอีก ส่งผลให้มีการลกัลอบทาํการคา้ทีผิด
กฎหมายตามบริเวณชายแดนไทย-ลาวเป็นจาํนวนมาก ทีสาํคญัคือ รัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวยงัคงมีความสัมพนัธ์ใกล้ชิดกับประเทศสังคมนิยมคอมมิวนิสต์อย่างต่อเนือง 
โดยเฉพาะสหภาพโซเวียต เวียดนามและกัมพูชา ซึงเป็นประเทศทีมีอุดมการณ์ทางการเมือง
เหมือนกบัรัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว48  

อยา่งไรกต็าม แมว้า่การเมืองภายในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวค่อนขา้งมี
ความมันคง เพราะไม่ค่อยปรากฏว่าสมาชิกพรรคระดับสูงในกรมการเมืองของสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว มีความขดัแยง้ทางอุดมการณ์ นโยบาย หรือแก่งแย่งชิงอาํนาจกนัที
รุนแรงจนก่อให้เกิดความแตกแยกหรือสันคลอนความมนัคงของพรรคแต่ประการใด49 ปัญหาที
สร้างความหนกัใจแก่ผูน้าํรัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวคือ ปัญหาการก่อกวนของ
กลุ่มต่อตา้นรัฐบาลคอมมิวนิสตล์าว และปัญหาสาํคญัทีตอ้งแกไ้ขอยา่งเร่งด่วน คือ ปัญหาเศรษฐกิจ 
เพราะตลอดระยะเวลาตงัแต่ลาวตกเป็นอาณานิคมของฝรังเศสในปี ค.ศ.1893 เป็นตน้มานัน 
เศรษฐกิจขึนอยู่กบัการพึงพาต่างชาติตลอดมา เมือรัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ไม่สามารถทีจะหันไปพึงพาประเทศใดๆได้อย่างเต็มทีหรือแม้แต่เวียดนามซึงเป็นประเทศ
คอมมิวนิสตที์คอยใหก้ารช่วยเหลือดว้ยดีตลอดมาเพราะเวียดนามกป็ระสบปัญหาทางดา้นเศรษฐกิจ
เช่นเดียวกนั 

ดงันันในช่วงนี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวจึงประสบกบัปัญหาความ
ยุง่ยากทางเศรษฐกิจทีร้ายแรง ผูน้าํรัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวซึงมาจากสมาชิก
พรรคประชาชนปฏิวติัลาวส่วนใหญ่ไม่มีประสบการณ์ในการบริหารราชการ แต่มีความมุ่งมนัทีจะ

48 เนือในเกียวกบัขอ้มูลเพือเฉลิมฉลองวนัสร้างตงัพรรคประชาชนปฏิวติัลาวครบรอบ 25 ปี 
(เวียงจนั : สาํนกัพิมพจ์าํหน่าย ส.ป.ป.ล., ),16-17. 

49 กรมการคา้ต่างประเทศ, กระทรวงพาณิชย ์, ความสัมพนัธ์ทวิภาคีไทย-ลาว พ.ศ.2539(
กรุงเทพฯ:กระทรวงพานิชย,์2539),56. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

นาํพาสังคมลาวซึงเป็นสังคมเกษตรลา้หลงั กา้วขา้มขนัตอนทุนนิยม พฒันาไปสู่สังคมนิยมให้ได้
ทนัทีทนัใด50  ซึงรัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีนโยบายและมาตรการต่างๆ
นาํไปสู่จุดมุ่งหมายดงักล่าว ยกตวัอย่างเช่น ในเดือนมกราคม ค.ศ.1976 รัฐบาลไดส่้งทหารไปยึด
ร้านคา้ทีสังสินคา้จากต่างประเทศรวมทงับงัคบัให้พ่อคา้ขายสินคา้ให้แก่รัฐบาลตามราคาเงินกีบใน
อตัราแลกเปลียนทีรัฐบาลกาํหนด ส่งผลใหพ้อ่คา้ปิดกิจการและลกัลอบหนีออกนอกประเทศจาํนวน
มาก แมจ้ะมีร้านคา้ของรัฐบาลทีจดัตงัขึนใหม่ รวมทงัการเรียกร้องให้ประชาชนปลูกพืชผกัสวน
ครัวและเลียงสัตวไ์วเ้ป็นอาหาร เพือช่วยบรรเทาความขาดแคลนสินคา้อุปโภค- บริโภคแต่ก็มีอยู่
จาํกัดไม่สามารถบริการได้อย่างทวัถึง ทาํให้ประชาชนหันไปพึงพาอาศยักันในชุมชนหมู่บา้น
แบบเดิมมากขึน แมแ้ต่ชาวนาซึงเป็นผูผ้ลิตสินคา้บริโภคทีสําคญัทีอยู่ในชนบททีมีส่วนเกียวขอ้ง
นอ้ยมากในระบบเงินตราก็ยงัไดรั้บผลกระทบจากมาตรการทางเศรษฐกิจทีเขม้งวดของรัฐบาลใน
ดา้นการคา้ เพราะรัฐบาลมีมาตรการห้ามพ่อคา้ซือสินคา้เกษตรและสัตวเ์ลียงจากชาวนา ส่งผลให้
ชาวนายติุการนาํสินคา้ไปขายในเมืองเกิดความขาดแคลนสินคา้บริโภคภายในเมือง กลางปี ค.ศ.
1976 ค่า เ งินกีบตกตําลงอย่างมากและเกิดภาวะเ งินเฟ้ออย่างรุนแรง  รัฐบาลสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวจึงประกาศใชธ้นบตัรใหม่ทีใชใ้นเขตปลดปล่อยเก่าและยกเลิกธนบตัร
ของรัฐบาลราชาอาณาจักรลาว มาเป็นเงินกีบปลดปล่อย และในปี ค.ศ.1979 เปลียนเงินกีบ
ปลดปล่อยมาเป็นเงินกีบธนาคาร51 โดยให้ประชาชนนาํเงินเก่าไปฝากธนาคารเพือแลกเงินใหม่ 
เพือให้รัฐบาลมีเงินและลดอตัราเงินเฟ้อ รวมทงัการควบคุมราคาสินคา้ให้คงที แต่ยิงกลบัทาํให้
ค่าเงินกีบตกตาํลง52 อีกทงัยงัยึดร้านคา้ทีสังสินคา้จากต่างประเทศและบงัคบัให้พ่อคา้ตอ้งขายของ
ให้แก่รัฐบาลทงัหมดในราคาเงินกีบตามอตัราแลกเปลียนของรัฐบาลยงัผลให้พ่อคา้ปิดกิจการและ
เดินทางหนีออกนอกประเทศ มาตรการทางเศรษฐกิจต่างๆทีรัฐบาลลาวไดด้าํเนินการนนั ก็เพือลด
อาํนาจทางเศรษฐกิจของพ่อคา้ทีฉวยโอกาสกักตุนสินคา้และเก็งกาํไรในช่วงทีเศรษฐกิจของ
ประเทศกาํลงัประสบกบัปัญหาร้ายแรง ซึงรัฐบาลมองว่าเป็นศตัรูต่อระบบสังคมนิยม แต่ก็ทาํให้
การเติบโตทางเศรษฐกิจลดลงดว้ย อนัทีจริงแลว้รัฐบาลไม่จาํเป็นทีจะตอ้งลดอิทธิพลของพ่อคา้ก็
ยอ่มได ้เพราะการใชอ้าํนาจทางการเมืองเพียงอยา่งเดียวกเ็พียงพอแลว้ 

50 ไกสอน พมวิหาน,บางบทเรียนตน้ตอและบางปัญหาเกียวกบัทิศทางใหม่ของการปฏิวติั
ลาว(กรุงเทพฯ,สาํนกัพิมพส์นัติธรรม,2531),30-31. 

  51 คณะชีนาํคน้ควา้ทฤษฎี-พฤติกรรมของศูนยก์ลางพรรค,สปป.ลาว 20 ปี,(เวียงจนัทน:์ม.
ป.ท.,1996.)44. 

52 สุรชยั ศิริไกร,การพฒันาเศรษฐกิจและการเมืองลาว, 130. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

แต่ปัญหาสําคญัอีกประการหนึงของรัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
คือความตอ้งการสะสมทุนจากภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมสาํหรับการพฒันาเศรษฐกิจตาม
แนวทางสงัคมนิยม อุตสาหกรรมและการทาํเหมืองแร่ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวที
ผา่นมามีนอ้ยกว่าร้อยละ 5 ของผลผลิตมวลรวมประชาชาติและสร้างงานให้กบัประชาชนไดไ้ม่ถึง 
10,000 คน อุตสาหกรรมส่วนใหญ่ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคง่ายๆ แต่ต้องอาศัยวัตถุดิบจาก
ต่างประเทศ เมือพรรคคอมมิวนิสตล์าวยึดอาํนาจและประกาศยึดกิจการเป็นของรัฐ เจา้ของกิจการ
และช่างฝีมือส่วนใหญ่ได้หลบหนีออกนอกประเทศ แต่รัฐก็ไม่มีเงินตราจะสังวัตถุดิบจาก
ต่างประเทศจาํนวนมากเพียงพอสาํหรับการผลิต ทาํใหผ้ลผลิตตกตาํลงเหลือร้อยละ 30  และในบาง
กิจการเหลือเพียงร้อยละ 10-15 ทาํใหร้ายไดรั้ฐบาลลดลงและตอ้งใชเ้งินตราต่างประเทศซือวตัถุดิบ
มาผลิตสินคา้อุปโภคบริโภคเหล่านี53 

รัฐบาลมีรายไดจ้ากภาคเกษตรจากการส่งออกไมซุ้ง กาแฟ และไฟฟ้า รวมแลว้มีมูลค่า
ประมาณครึงหนึงของมูลค่าสินคา้นาํเขา้ และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวก็บริโภค
สินคา้ทีตนเองผลิตไดเ้กือบทงัหมดรวมกบัการนาํเขา้สินคา้อุปโภคบริโภคในจาํนวนทีมากกว่า
โดยเฉพาะสินคา้จากไทยทาํให้สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวขาดดุลการคา้กบัไทยและ
ไม่มีเงินออม และยงัคงตอ้งพึงพิงความช่วยเหลือจากต่างชาติเหมือนกันกับรัฐบาลเก่า แต่รอง
นายกรัฐมนตรีพูมี วงวิจิด ไดก้ล่าวให้ความหวงัแก่ประชาชนลาวว่า “ลาวไม่ยากจน ประเทศลาว
เปรียบเสมือนคนจนทีนงัอยู่บนหีบสมบติั คนลาวรู้จกัแต่แบมือขอเงินคนอืนแต่ไม่รู้จกัวิธีการเปิด
หีบ ดังนันเป้าหมายของรัฐบาลคือช่วยให้ประชาชนเปิดหีบ ซึงเต็มไปดว้ยทรัพยากรธรรมชาติ
มากมายและสร้างอุตสาหกรรมทีทนัสมยั”54 ความพยายามอีกประการหนึงในการสะสมทุนของ
รัฐบาลคือ การเก็บภาษีสินคา้ในเขตปกครองเก่าของลาวฝ่ายขวา ซึงไม่เคยทีจะตอ้งเสียภาษีเลย
เพราะการไดรั้บความช่วยเหลือจากสหรัฐอเมริกา ชาวนาจึงไม่พอใจและหลบเลียงการเสียภาษี 
แมว้่ารัฐบาลจะพยายามอธิบายถึงเหตุผลการเก็บภาษีเพือทีจะไม่ตอ้งพึงพิงต่างชาติ รวมทงัการเก็บ
ภาษีในอตัราทีไม่เท่ากนัของเขตปลดปล่อยของตนทีเก็บร้อยละ 15 แต่ในเขตลาวฝ่ายขวารัฐบาล
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวตอ้งการเกบ็ในวธีิกา้วหนา้ (Progressive rate) ซึงไม่ประสบ
ผลสาํเร็จสุดทา้ยตอ้งเกบ็ภาษีในอตัราเท่ากนัหมด 

นโยบายการพฒันาเศรษฐกิจตามระบบสังคมนิยม ในช่วงนีรัฐบาลมองว่าถูกบ่อน
ทาํลายโดย “ระบบการลงทุนของเอกชน” ในดา้นการคา้ ทีมีการกกัตุนสินคา้ทีขาดแคลน เพราะการ

53 Grant Evans, Agrarian Change in Communist Laos(Singapore:Institute  of Souteast 

Asian studies,1988)10-11. 
54 “Ibid.” 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

ปิดพรมแดนของไทย อีกทงัรัฐวิสาหกิจทีตงัขึนยงัอ่อนแอและไม่มีบทบาททางด้านเศรษฐกิจ
เท่าทีควร แต่รัฐบาลยงัคงพยายามแกไ้ขปัญหาเศรษฐกิจ โดยการสาํรวจสาํมะโนประชากรและเก็บ
สถิติต่างๆของประชาชนแต่กลบัมีข่าวลือออกมาว่ารัฐบาลสาํรวจเพือทีจะริบทรัพยสิ์นรวมถึงการ
โกหกเรืองอายุ เพราะกลวัการถูกเกณฑ์ไปเป็นทหาร จะเห็นว่า ความพยายามของรัฐบาลในการ
พฒันาเศรษฐกิจตามระบบสังคมนิยมในช่วงนีไม่ประสบผลสําเร็จเท่าทีควร อีกทงัยงัเกิดปัญหา
มากมาย ซึงรัฐบาลจะตอ้งเอาชนะระบบการผลิตและการคา้ของภาคเอกชน โดยการเปลียนวิถีการ
ผลิตแบบเก่าทีทาํนาในทีดินของตน อาศยัแรงงานคนเป็นหลกั เมือมีผลผลิตเหลือจากการบริโภคจึง
นาํไปขาย ซึงเป็นลกัษณะของการยงัชีพมากกว่าความตอ้งการสะสมทุนของรัฐบาลไปสู่ระบบ
สังคมนิยม อุปสรรคสาํคญัอีกประการหนึง คือ นโยบายต่อตา้นลทัธิคอมมิวนิสตอ์ย่างรุนแรงของ
ผูน้าํไทยในสมยันายกรัฐมนตรีธานินทร์ กรัยวิเชียร (22 ตุลาคม 1976 - 19 ตุลาคม 1977) การขาด
แคลนสินคา้อุปโภคบริโภคจาํนวนมากในช่วงนี ทาํให้รัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาวอนุโลมให้พ่อคา้เอกชนนาํเขา้สินคา้ได้โดยเสรี เพือเป็นแรงจูงใจการคา้และการลงทุนของ
เอกชนในประเทศ และธนาคารชาติของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวไดล้ดค่าเงินกีบให้
มีราคาเท่ากับอตัราแลกเปลียนในตลาดมืด เพือสนับสนุนการคา้ระหว่างประเทศ และการคา้
ระหวา่งรัฐบาลกบัเอกชน ขณะเดียวกนัรัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวก็ไดพ้ยายาม
เสริมสร้างอาํนาจใหแ้ขง็แกร่ง เพือทีจะใหร้ะบบสามารถดาํรงอยูต่่อไปได ้ตามยทุธศาสตร์ 2 หนา้ที 
คือ ป้องกันและสร้างสรรค์ประเทศชาติ55 ดังนันการขาดแคลนสินคา้อุปโภคบริโภค ได้สร้าง
เงือนไขอนัจาํเป็น ให้สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวตอ้งนาํเขา้สินคา้อุปโภคบริโภค เพือ
บรรเทาภาวะขาดแคลน นโยบายเศรษฐกิจในช่วงนี จึงเน้นไปทีนโยบายการคา้ต่างประเทศทีให้
อิสระแก่เอกชนในการนาํเขา้-ส่งออกสินคา้ 

ในปลายทศวรรษ 1970 รัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวไดด้าํเนินความ
พยายามทีจะปฏิรูปแบบถอนรากถอนโคน โดยเริมปรากฎชดัเมือมีการตดัตงั “ระบบสหกรณ์แบบ
นารวม” ขึนในปี ค.ศ.1978 มีสาเหตุหลกัสองประการ ประการแรก คือ หวงัว่าระบบนีจะสามารถจาํ
สามารถสร้างรายไดเ้พือนาํมาบริหารรัฐและพฒันาประเทศ ดว้ยการเก็บภาษีจากกสิกร ซึงกสิกรลาว
เคยทาํแต่พอเลียงชีพ ไม่เคยไดเ้สียภาษีมาก่อนเลย และรวมเอากรรมสิทธิของปัจจยัการผลิตทงัหมด
ไวด้้วยกัน ประการทีสอง คือ สาเหตุทางการเมือง กองทัพรัฐบาลสาธารณรับประชาธิปไตย
ประชาชนลาวยงัไม่สามารถควบคุมเขตอิทธิพลเก่าของรัฐบาลราชอาณาจักลาวได้ รัฐบาล
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวจึงมีความเชือว่า หากชกัจูงให้ชาวนาชาวไร่เขา้รวมตวัใน
สหกรณ์พวกเขาจะหมดความเป็น “ปัจเจกบุคคล” (ทุนนิยม)ในทางเศรษฐกิจ และยงัเป็นโครงสร้าง

  55 พงสะหวดั บุบผา,การขยายตวัของรัฐลาว,(เวียงจนัทน:์โรงพิมพน์ครหลวง,2005),151. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

ทางการเมืองหลกัอีกดว้ย เมือเป็นเช่นนีแลว้ก็จะสามารถโอนผลิตผลส่วนเกินเขา้สู่รัฐไดโ้ดยไม่มี
การต่อตา้นจากกสิกร56อย่างไรก็ตาม ระบบสหกรณ์แบบนารวมไม่ประสบผลสาํเร็จเท่าทีควรนัก 
เนืองจากภัยทางธรรมชาติทีเกิดขึนในช่วงปี ค.ศ.1977-1978 ทาํให้ผลผลิตไม่เพียงพอต่อความ
ตอ้งการ อนัสังเกตเห็นไดจ้าก กระแสของผูลี้ภยัหลงัไหลขา้มแม่นาํโขงเขา้สู่ประเทศไทย มิได้
ประกอบดว้ยชนชันปัญญาชนเช่นในอดีตอีกต่อไป หากแต่เป็นกสิกรผูเ้ป็นกระดูกสันหลงัของ
ชาติ57 ดว้ยเหตุนีในปี ค.ศ.1979รัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวจึงชะลอการจดัตงั
สหกรณ์แบบนารวมออกไปก่อน และเริมพฒันาเกษตรกรรมให้ทนัสมยั ผ่อนคลายจากการพฒันา
เศรษฐกิจตามระบบสังคมนิยมอยา่งเขม้งวดมาสู่กลไกธุรกิจให้เหมาะสม ซึงปรากฎในการประชุม
ศูนยก์ลางพรรค ครังที7 (สมยัที 2) ปี ค.ศ.1979 รัฐบาลสาธรณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้
วางนโยบายเปลียนแปลงทางดา้นการเงิน ราคาและการคา้...หลงัจากนัน ก็ไดว้างแผนนโยบาย
ทดลองโอนวิสาหกิจบางอยา่งไปสู่กลไกธุรกิจ58 อนัเป็นการอนุโลมใหเ้อกชนสามารถดาํเนินธุรกิจ
ไดอ้ยา่งเสรีภายใตก้ารควบคุมจากกฎระเบียบของรัฐบาลดงัทีไดก้ล่าวไวใ้นการประชุมใหญ่ครังที 4 

ว่า “กลไกคุม้ครองเศรษฐกิจของเรา เป็นการเกือกูลรวมศูนยอ์าณาสิทธิเกินไป ซึงเป็นอุปสรรคต่อ
การพฒันาเศรษฐกิจ-สังคม  ดงันนัพรรคเราจึงไดห้าทางแกไ้ขโดยการนาํเอากลไกธุรกิจสังคมนิยม
มาใช ้ตามหลกัการใหว้ิสาหกิจดาํเนินธุรกิจดว้ยตวัเองทางดา้นการเงิน การดาํเนินการตามแผนการ59 
ซึงในภายหลงัระบบนีกไ็ม่ประสบผลสาํเร็จ  

. .  ค.ศ. 9 – ค.ศ.   เป็นช่วงทีส่งเสริมการค้าภาคเอกชน ความ
ลม้เหลวของระบบสหกรณ์การเกษตรแบบนารวม การขยายตวัของกลุ่มต่อตา้นรัฐบาลทีฉวยโอกาส
โจมตีการดาํเนินนโยบายเศรษฐกิจทีผดิพลาดของรัฐบาล และความขดัแยง้ระหว่างจีนและเวียดนาม 
เนืองจากการรุกรานกัมพูชาของเวียดนามทาํให้จีนทาํสงครามสังสอนเวียดนาม สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวเองจาํตอ้งเขา้ขา้งฝ่ายเวียดนามตามขอ้ตกลงในสนธิสัญญาความ
ร่วมมือและมิตรภาพระหว่างกนัเป็นเวลา 25  ปี ทีลงนามเมือวนัที 18 กรกฎาคม ค.ศ.1977 ยงัผลให้
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวตอ้งกลายเป็นปฏิปักษต่์อจีนโดยปริยาย ปัจจยัดงักล่าวยงั
เป็นสาเหตุให้รัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จําต้องชะลอระบบสหกรณ์
การเกษตรแบบนารวม และแผนการปฏิรูปเศรษฐกิจระบบสังคมนิยมลง และหันกลบัไปส่งเสริม

  56 แกรนท ์อีแวน,ดุษฎี เฮมอนด,์แปล,ประวติัศาสตร์สังเขปประเทศลาว.(กรุงเทพมหานคร :

โอ เอส พรินติง เฮาส์, 2549)208-209. 

  57 เรืองเดียวกนั,211. 
  58 คณะชีนาํคน้ควา้ทฤษฎี-พฤติกรรมของศูนยก์ลางพรรค,สปป.ลาว 20 ปี,44. 

59 เรืองเดียวกนั,54. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

การดาํเนินธุรกิจภาคเอกชน ส่งเสริมการคา้ต่างประเทศ ปรับปรุงความสัมพนัธ์กบัประเทศไทยและ
ประเทศตะวนัตกอืนๆ เพือฟืนฟูเศรษฐกิจ หารายไดเ้ขา้ประเทศ ป้องกนัการฉวยโอกาสของกลุ่ม
ต่อตา้นรัฐบาล และป้องกนัมิให้เกิดศึกสองดา้นพร้อมๆกนัจากจีนและไทย ในช่วง ค.ศ.1978-1980 

นโยบายเศรษฐกิจดงักล่าวเรียกว่า “นโยบายเศรษฐกิจใหม่” (New Economic Policy) ซึงเป็นการ
เลียนแบบการแกปั้ญหาเศรษฐกิจของสหภาพโซเวียต ในยคุเลนินในช่วงปี ค.ศ.1920-192160 การ
เปลียนแปลงนโยบายเศรษฐกิจของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนีนอกจากจะเกิดขึนจาก
คําแนะนําของผู ้แทนโซเวียตจากหน่วยงานวางแผน  (Gosplan)  ทีได้มาเยือนสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวในเดือนกุมภาพนัธ์ ค.ศ. 1979 และเกิดจากแรงผลกัดนัของเจา้หนา้ที
กองทุนการเงินระหว่างประเทศ(IMF) ทีเรียกร้องให้สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเปิด
ประเทศให้นักลงทุนต่างชาติเขา้ไปลงทุนเพือการสร้างงานให้กบัประชาชนลาว เพือเพิมผลผลิต
และการส่งออก รวมทงัใหล้าวจดัทาํงบประมาณทีสมดุล61 ผูน้าํสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาวจึงยอมรับความสาํคญัของภาคการคา้เอกชน ดงัทีนายไกสอน พมวิหาน ไดอ้อกแถลงการณ์ใน
ปลายปี ค.ศ.1979 วา่  

 

“การคา้มีความสําคญัต่อการพฒันาและผนึกเศรษฐกิจของชาติเขา้ดว้ยกนั 
และสร้างโครงข่ายสาํหรับการแบ่งงานกนัทาํและสร้างตลาดภายในประเทศ...แต่ทีผา่นมา
การคา้ของลาวไดถู้กจาํกดับทบาทลง เพราะวิธีการบริหารตลาดทีสลบัซบัซ้อนหลายวิธี 
วิธีการตรวจสอบทีซับซ้อนและการเก็บภาษีทีซําซ้อนของรัฐบาล นอกจากนีโครงข่าย
การค้าของรัฐบาลยังไม่สามารถสร้างความพอใจแก่ความต้องการของตลาด
ภายในประเทศได้...ภาคการค้าของเอกชนจึงยงัมีบทบาทสําคัญในการขยายและ
เคลือนยา้ยสินคา้ภายในประเทศ ดงันนัจึงตอ้งถูกใชเ้ป็นเครืองมือสําหรับการขายสินคา้
ปลีกและซือสินคา้เกษตรและของป่าสําหรับบริษทัการคา้ของรัฐบาล โดยอนุญาตให้ทาํ
ธุรกิจไดอ้ยา่งเสรีภายในขอบเขตทีกาํหนดโดยรัฐบาล”62  

 

 60 สุรชยั ศิริไกร,การพฒันาเศรษฐกิจและการเมืองลาว, 153. 
 61 Hans Luther, “Social in a Subsistence Economy: The Laotian Way, An Analysis of 

Development Patterns in Laos After 1975,”Social Science Research Institute,Chulalongkorn University, 

1983.( Monographed) 
 62 Ibid.,23. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

ดงันนั รัฐบาลจึงตดัสินใจอนุญาตให้เอกชนดาํเนินการคา้ไดอ้ย่างอิสระ มีการนาํเขา้
สินคา้ชนิดต่างๆไดอ้ย่างเสรี ซึงตอ้งจ่ายภาษีและค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการ โดยไม่
ควบคุมปริมาณเงินตราของนกัธุรกิจเอกชนอีกต่อไป และรัฐบาลยงัไดส้นบัสนุนส่งออกสินคา้ต่างๆ
ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนอกเหนือจากสินคา้ส่งออกหลกัอนัไดแ้ก่ ไมซุ้ง ดีบุก
และกาแฟ ซึงรัฐบาลเป็นผูผ้กูขาด  

รัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวยอมรับว่า ระบบการกาํหนดราคา
ตายตวัทีใชใ้นปี ค.ศ.1976 ซึงเป็นการกาํหนดอตัราราคาทีตาํมากไม่สอดคลอ้งกบัสภาพความเป็น
จริง ทาํให้มีการลกัลอบคา้ขายตามแนวชายแดน โดยเฉพาะชายแดนไทยทีไดร้าคาสูงกว่ามาก การ
ลกัลอบทาํการคา้ชายแดนไทย-ลาวมีมูลค่าสูงกว่าการคา้ทางราชการถึง 1-2 เท่าตวั มีการลกัลอบคา้
ไมซุ้ง สุกรมีชีวิต ววั ควาย จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวกบัฝังไทย เพือแลกกบัขา้ว 
นาํมนั อาหารแห้ง นาํปลา พริก กระเทียมและสิงอุปโภคบริโภคทีจาํเป็นอืนๆโดยใชเ้งินดอลลาร์
และเงินบาท “การลกัลอบคา้ขายดว้ยเงินตราต่างประเทศ ทาํให้การผกูขาดการคา้ต่างประเทศของ
รัฐบาลลาวไม่ไดผ้ล เนืองจากการคมนาคมภายในของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวไม่
สะดวก ดงันัน ความพยายามของรัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในการหยุดยงั
การคา้ธรรมชาติขา้มพรมแดนไทย-ลาว จึงเกิดผลเสียมากกว่าผลดีต่อสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ทีสําคญัคือรัฐบาลไม่สามารถจะควบคุมหรือแบ่งแยกตลาดลาวออกจากตลาด
ต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศไทยได ้ดงันนัรัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จึง
ต้องอนุญาตให้มีการค้าเสรีและการค้าต่างประเทศด้วยพร้อมๆกัน”63  แต่รัฐบาลสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวก็ไม่ลืมทีจะพยายามรักษาผลประโยชน์และควบคุมดุลการค้า
ต่างประเทศอยู ่ดว้ยการจดัตงับริษทัการคา้แห่งชาติ (Society Commerce Lao) ควบคู่ไปกบับริษทั
ของเอกชน การคา้ไทย-ลาว ในช่วงปี ค.ศ.1979-1980 จึงขยายตวัเพิมมากกว่าช่วง ปี ค.ศ.1975-1978 

ทงันีเนืองมาจากความพยายามปรับปรุงความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศทงัสอง อนัเห็นไดจ้ากมีการ
ลงนามในสนธิสญัญาร่วมกนัหลายฉบบั รวมถึงการแลกเปลียนการเยอืนระหวา่งกนัดว้ย 

อย่างไรก็ตาม นโยบายดังกล่าวก็ไม่ประสบผลสําเร็จเท่าทีควร อันเนืองมาจาก
สภาวการณ์ทางการเมืองภายในและภายนอก กอปรกบัการทีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาวประสบกบัภยัแลง้และอุทกภยัสลบักนัมาตงัแต่ปี ค.ศ.1975 และระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยม
นนัไม่มีแรงจูงใจในการผลิต รวมทงัการทีเวียดนามรุกรานกมัพชูาในปลายปี ค.ศ.1978 ทาํใหจี้นไม่
พอใจจึง ทาํ “สงครามสังสอนเวียดนาม”  ในเดือนกุมภาพนัธ์ ค.ศ.1979 และสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวไดล้งนามเป็นพนัธมิตรกบัเวียดนามเป็นเวลา 25 ปีพลอยทาํให้

63 สยามจดหมายเหตุ,2,48:1329. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวกบัจีนตอ้งเป็นปฏิปักษต่์อกนัดว้ย จีนจึงตดัความช่วยเหลือ
ทางด้านต่างๆโดยเฉพาะทางด้านเศรษฐกิจต่อสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ผูน้ํา
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวจึงตอ้งเพิมความระมดัระวงัในการรักษาความมนัคงภายใน 
อีกทงัความขดัแยง้กบัไทย ทาํให้สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวตอ้งหันกลบัไปพึงพา
เวียดนามและสหภาพโซเวียตมากขึน โดยไดว้างแผนพฒันาเศรษฐกิจ 5 ปีฉบบัแรก(ค.ศ.1981-

1985) 
. .  ค.ศ. 1-  เน้นความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มประเทศสังคมนิยม 

การตดัความช่วยเหลือจากจีนและความขดัแยง้กบัไทยและกลุ่มประเทศอาเซียน ทาํให้สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวตอ้งพึงพาอาศยัสหภาพโซเวียต เวียดนามและประเทศโคมิคอนของ
สหภาพโซเวียตอย่างเต็มตวั โดยรัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาววางแผนพฒันา
เศรษฐกิจ 5 ปีฉบบัแรก(ค.ศ.1981-1985) เน้นความร่วมมือกบักลุ่มประเทศสังคมนิยมเพือให้
สอดคลอ้งกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจ 5 ปีของเวียดนามและกลุ่มประเทศโคมิคอนของสหภาพโซเวียต  
ภายใตแ้ผนพฒันาเศรษฐกิจฉบบันี สหภาพโซเวียตไดใ้ห้ความช่วยเหลือสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวในโครงการต่างๆโดยตรงเป็นจาํนวนมาก โดยไม่ผ่านเวียดนาม ทงันีเพือสร้าง
อิทธิพลของโซเวียตให้มีต่อสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโดยตรงไม่ตอ้งผ่านเวียดนาม
เหมือนในอดีต ประกอบกบัมีขอ้กล่าวหาว่าความช่วยเหลือทีสหภาพโซเวียตมีให้กบัสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวโดยผ่านเวียดนามมักจะล่าช้าและสิงของบางส่วนถูกลักขโมย64  
สหภาพโซเวียตจึงได้สร้างระบบสือสารรวมถึงระบบการคมนาคมเพือการติดต่อสือสารกับ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้รวดเร็วยิงขึน เวียดนามได้ให้ความช่วยเหลือใน
โครงการต่างๆแก่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวหลายร้อยโครงการ แต่ความช่วยเหลือนีก็
ไม่ไดเ้ป็นการให้เปล่า สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวตอ้งส่งสินคา้ออกประมาณ  ใน  
ใหแ้ก่ประเทศสังคมนิยมเพือเป็นค่าชดใชค้วามช่วยเหลือทีไดรั้บ นอกเหนือจากกลุ่มประเทศสังคม
นิยมแล้วสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวยังได้รับความช่วยเหลือจากองค์การ
สหประชาชาติ และประเทศเสรีนิยมบางประเทศ  

ผลจากการชะลอการปฏิรูปเศรษฐกิจสู่ระบบสังคมนิยม การหันไปสนับสนุนการคา้
ของเอกชนและการรับความช่วยเหลือจากสหภาพโซเวียตและเวียดนาม ในช่วงแผนพฒันา
เศรษฐกิจฉบบันี รวมทงัการปรับปรุงระบบชลประทาน ส่งผลให้การผลิตขา้วของสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวเพิมสูงขึน การคา้ทงัภายในและต่างประเทศเริมคึกคกั เพราะมีสินคา้
ในตลาดสําหรับนักธุรกิจและชนชนักลางในเมือง การคา้เสรีทาํให้มีการนาํเขา้สินคา้ในปริมาณที

64 Asia  Yearbook,1982,189.ในสุรชยั ศิริไกร,การพฒันาเศรษฐกิจและการเมืองลาว, 159. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

เพิมสูงขึนมาก จนทาํใหส้าธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวขาดดุลการคา้และดุลการชาํระเงิน
ต่อไทย และยงัทาํให้เกิดปัญหาภาวะเงินเฟ้อ ซึงส่งผลกระทบต่อผูที้มีรายได้น้อยอย่างเช่น
ขา้ราชการและสมาชิกพรรค ทาํใหข้วญัและกาํลงัใจในการทาํงานตกตาํ จนทา้ยทีสุดนาํไปสู่การฉอ้
ราษฎร์บงัหลวงอยา่งร้ายแรง 

ในปี ค.ศ.1982 ทีประชุมสมชัชาพรรคประชาชนปฏิวติัลาว ครังที 3 ไดมี้มติเกียวกบั
นโยบายทางดา้นเศรษฐกิจ โดย “ให้สิทธิพิเศษในการก่อตงัภาคส่วนเศรษฐกิจของรัฐและของรวม
หมู่ เนน้รูปแบบซึงภาคส่วนเศรษฐกิจสงัคมนิยมมีบทบาทโดดเด่น และเป็นอนัดบัหนึงในเศรษฐกิจ
ของชาติ65 ทางดา้นการคา้กบัต่างประเทศก็เช่นเดียวกนั เอกชนไดถู้กลดบทบาทในการติดต่อคา้ขาย
กบัต่างประเทศในปี ค.ศ.1983 รัฐบาลไดเ้พิมปริมาณการคา้ให้กบัหน่วยเศรษฐกิจของรัฐมากขึน 
ดา้นการคา้ภายในประเทศ มีการประกาศใชม้าตรการทางภาษีศุลกากร (Custom Tariff) นโยบาย
ทางดา้นการเงิน (Monetized Policy)เพือประโยชน์ในการเปลียนแปลงทางเศรษฐกิจ และกาํหนดให้
การคา้กบัต่างประเทศทุกขนัตอนผา่นระบบธนาคาร พร้อมกบัวางนโยบายสิทธิผกูขาดการคา้โดย
รัฐ กระจายอาํนาจการบริหารทางการคา้ไปสู่ทอ้งถินโดยไม่จาํเป็นตอ้งอาศยัการส่งสินคา้ออกของ
บริษทัการคา้ลาวจากส่วนกลาง แต่จะใหอ้าํนาจแก่บริษทัการคา้แขวง (Provincial trade companies) 
ทาํหน้าทีส่งสินคา้ออกได ้สําหรับการคา้ต่างประเทศยงัมุ่งเน้นผลประโยชน์ทางดา้นการคา้และ
ความสัมพนัธ์ทางการเมืองกบักลุ่มประเทศสังคมนิยมคอมมิวนิสตเ์ป็นอนัดบัแรก และประเทศเสรี
นิยมรวมทังประเทศไทยเป็นอันดับรอง ต่อปัญหานีนายหนูฮัก พูมสะหวนั รองประธานสภา
รัฐมนตรีคนที 1 ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ไดเ้คยแถลงในทีประชุมสมชัชาพรรค 
ครังที 3 เมือปี ค.ศ.1982 ว่า “โดยคาํนึงจะพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเราไดต้กลงจะให้
ความสาํคญัต่อการพฒันาความสัมพนัธ์ทางดา้นเศรษฐกิจกบัทุกประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิงกบัพี
นอ้งสงัคมนิยม จาํเป็นจะตอ้งเนน้วา่ การพฒันาความร่วมมือทางดา้นเศรษฐกิจกบัเวียดนาม กมัพชูา 
และสหภาพโซเวียตเป็นพืนฐานทางดา้นการเมืองระหวา่งประเทศของพรรคและรัฐเรา” 

ต่อมาในปี ค.ศ.1984 รัฐบาลไดเ้ปลียนแปลงนโยบายทางดา้นการคา้ใหม่ คือการคา้
ภายใน มีมาตรการควบคุมปริมาณการนาํเขา้สินคา้จากต่างประเทศให้เลือกเฉพาะทีจาํเป็น ตาม
คาํแนะนาํของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) เพือให้สอดคลอ้งกบัเงินตราต่างประเทศทีมี
อยู่ และยงัไดอ้อกมาตรการในการจดัเก็บภาษีการคา้จากธุรกิจเอกชนดว้ยการจดัทาํทะเบียนนัก
ธุรกิจเอกชน นอกจากนีรัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวยงัหารายไดด้ว้ยการจดัตงั
บริษทัร่วมทุนระหว่างรัฐบาลและเอกชน ชือ “สหบริษทัขาเขา้-ขาออก” โดยรัฐบาลถือหุ้นร้อยละ 

65 ธญัญาทิพย ์ศรีพนา,วชัรินทร์  ยงศิริและมานะ มาลาเพชร,การคา้ไทย-อินโดจีน(กรุงเทพฯ:

สถาบนัเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, ),231. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

51 ผกูขาดสินคา้เขา้และออก อยา่งไรก็ตามรายไดจ้ากต่างประเทศในรูปของเงินตราสกุลแขง็ส่วน
ใหญ่ทีสุดของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวไดจ้ากการขายกระแสไฟฟ้าจากเขือนนาํงึม
ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวแก่ไทย  ปี ค.ศ.1985 โครงการขยายอตัราการผลิต
กระแสไฟฟ้าขนัที 3 ไดเ้สร็จสินในเดือนมีนาคม ค.ศ.1985 ทาํให้ผลิตกระแสไฟฟ้าเพิมขึนถึง 
150,000 กิโลวตัต/์ชวัโมง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวขายกระแสไฟฟ้าร้อยละ 81.44

ให้แก่ไทยมีมูลค่า 806.96 ลา้นบาท ซึงเท่ากบัร้อยละ 154.95 ของมูลค่าการส่งออกทงัหมดของ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวจาํนวน 520.77 ลา้น66 

 และในปีค.ศ. 1985 รัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประกาศนโยบายที
จะไม่พึงพิงและติดต่อการคา้กบักลุ่มประเทศเสรีนิยม โดยใหก้ารคา้ต่างประเทศเปลียนทิศทางไปสู่
ทะเลดา้นตะวนัออกของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึงหมายถึงเวียดนามและกมัพูชา
แทนในปีเดียวกนันีศกัยภาพทางเศรษฐกิจของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวไดเ้พิมขึน 
จากการช่วยเหลือของกลุ่มประเทศสังคมนิยมในการปรับปรุงโครงสร้างพืนฐานโดยเฉพาะการ
ซ่อม-สร้างถนน ทาํใหล้ดการพึงพิงไทยในการขนส่งสินคา้ผา่นแดนลง การไดรั้บความร่วมมือจาก
เวียดนาม กมัพูชาและความช่วยเหลือจากองคก์ารสหประชาชาติ (UN) และประเทศเสรีนิยมบาง
ประเทศ ยงิเมือสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เวียดนามและกมัพชูาไดก่้อตงั “สหพนัธ์อิน
โดจีน” ของโฮจิมินห์ ตามนโยบายแบ่งงานกนัทาํ โดยสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็น
แหล่งแร่ธาตุและทรัพยากร เวียดนามจะพัฒนาด้านอุตสาหกรรม  และกัมพูชาจะเน้นด้าน
เกษตรกรรมและอาหารตามศกัยภาพและความถนดัของแต่ละประเทศ  

การกา้วเขา้สู่สังคมนิยมของลาว แมว้่าไทยจะไม่นิยมระบอบการปกครองแบบสังคม
นิยม แต่ก็ได้รับรองฐานะของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และพยายามส่งเสริม
ความสัมพนัธ์กบัรัฐบาลใหม่ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมาโดยตลอด ซึงตลอด
ช่วง 10 ปีมานันความสัมพนัธ์ลาว-ไทยไม่สู้ราบรืนนักเป็นไปแบบลุ่มๆดอนๆ มีความขดัแยง้กนั
บ่อยครังตามแนวชายแดน อนัมีสาเหตุมาจากการแข่งขนัของมหาอาํนาจในภูมิภาค ความขดัแยง้
ของประเทศต่างๆในภูมิภาคทังทางอุดมการณ์และทางผลประโยชน์ ซึงต่างฝ่ายต่างมีความ
หวาดระแวงซึงกนัและกนั67 ดงัทีท่านเอกอคัรราชทูตประจาํกรุงเวียงจนัทน์ นายนิรันดร์ ภานุพงศ ์
ไดก้ล่าวถึงความรู้สึกของคนลาวในช่วงเวลานนัวา่ 

 

 66 ดูตารางที 1  
67 หม่อมราชวงศสุ์ขมุพนัธ์ บริพตัร, แนวหนา้, 24 กมุภาพนัธ์ ,6. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 “คนลาวมีความจริงใจตอ้งการให้มีการเจรจา เพือทาํให้ไทยและลาวมีสาย
สัมพนัธ์ทีเป็นบา้นพีเมืองน้อง กรณีของเวียดนาม สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาวไม่มีทางเลือกในการสนบัสนุนเวียดนามในความขดัแยง้ระหว่างเวียดนามกบัจีน คน
ลาวใหค้วามสาํคญักบัเวียดนาม เพราะตอ้งอาศยัสินคา้ของเวียดนามทีเป็นสินคา้ยทุธปัจจยั
สาํคญั สินคา้ไทยก็มีในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเช่นกนั แต่ก็ยงันอ้ยกว่า
ความตอ้งการมาก และสินคา้บางประเภททีลาวตอ้งการนัน รัฐบาลไทยถือเป็นสินคา้
ตอ้งห้าม ความเจริญในการพฒันาประเทศทีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ได้รับก็มาจากความช่วยเหลือของเวียดนามทังสิน เช่นถนนหมายเลข 9 ทีทางการ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวใชเ้ป็นเส้นทางในการขนส่งสินคา้ทีไม่สามารถ
นาํมาตามเส้นทางของไทยได ้คนลาวจึงมีความรู้สึกทีดีต่อเวียดนามในขณะทีคนลาวมอง
ว่าคนไทยเองเป็นผูไ้ม่ประสงค์ให้ความสัมพนัธ์นันเกิดขึน และคอยดูถูกเหยียดหยาม
ตลอดเวลา ไม่วา่จะเป็นเรืองหนา้ตา หรือการแต่งกาย”68  

 

เป็นผลให้เกิดปัญหาต่างๆตามมา อาทิเช่น การสู้รบกับสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว หรือเกิดการฉอ้โกงการคา้ตามแนวพรมแดน แมก้ระทงัผลประโยชน์ต่างๆ  

เมือเกิดการขดัแยง้ระหว่างกนัรัฐบาลไทยจึงปิดพรมแดน ซึงการกระทาํเช่นนี รัฐบาล
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมองวา่ไทยบีบบงัคบัทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะทีรัฐบาลไทย
กาํหนดรายการสินคา้ยทุธปัจจยั เมือเกิดความขดัแยง้ระหว่างจีน-เวียดนามในกมัพชูา69 ส่วนรัฐบาล
ไทยเองกม็องวา่การทีรัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวใหก้ารสนบัสนุนเวียดนามนนั
เท่ากับว่าสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวยอมรับให้เวียดนามเขา้ครอบงาํ ในความไม่
ไวว้างใจซึงกนัและกนัเช่นนีไม่ว่าฝ่ายหนึงฝ่ายใดจะทาํอะไร อีกฝ่ายยอ่มคิดว่าเป็นแผนทีมีผูอื้นบง
การ ลกัษณะความสัมพนัธ์เช่นนีส่งผลต่อการกาํหนดนโยบายทางเศรษฐกิจอยูบ่า้ง ทาํให้เศรษฐกิจ
ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวชะงกัลงเมือเกิดความขดัแยง้กบัไทย 

ช่วง ค.ศ. -  ความแตกต่างทางการเมืองการปกครองเป็นอุปสรรคในการ
พฒันาระดับความสัมพนัธ์ทางเศรษฐกิจ กล่าวคือ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวให้
ความสัมพนัธ์อยา่งใกลชิ้ดกบัประเทศสังคมนิยมดว้ยกนั ต่างกบัไทยทีต่างฝ่ายต่างระแวงซึงกนัและ
กนั ผูน้าํไทยกลวัการแผ่ขยายอิทธิพลคอมมิวนิสต์เขา้มาในไทย ดงันันการดาํเนินความสัมพนัธ์

68 สยามรัฐ,21 ธนัวาคม 2530, 14. 
69 ภูวดล ทรงประเสริฐ,อินโดจีนในคริสศตวรรษที 20( กรุงเทพฯ:สมาคมสังคมศาสตร์แห่ง

ประเทศไทย,2535),47. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

ระหว่างกนัจึงค่อนขา้งระมดัระวงัเรืองความมนัคงของประเทศเป็นหลกั จึงมีการกระทบกระทงักนั
บริเวณชายแดนไทย-ลาวตลอดมา แต่ดว้ยทีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวจาํเป็นตอ้ง
พึงพาสินคา้จากไทย ซึงเป็นประเทศคู่คา้ทีสําคญั และไทยเองก็ตอ้งการการระบายสินคา้ไปยงั
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวทีเป็นตลาดสําคญัของไทยเช่นเดียวกนั จึงทาํให้มีความ
พยายามปรับความสัมพนัธ์ระหว่างกนั ดว้ยการเยือนระหว่างกนัและในการเยือนแต่ละครังก็มีการ
เจรจาทางดา้นเศรษฐกิจระหว่างกนัดว้ยทุกครัง เพือหาทางออกในการแกไ้ขปัญหา และผลก็ปรากฏ
ออกมาในรูปแบบของการลงนามร่วมกันในด้านต่างๆเป็นต้น แต่เมือใดก็ตามทีรัฐบาลไทยมี
นโยบายสานสมัพนัธ์อนัดีกบัสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและดูเหมือนจะราบรืนไปได้
ดว้ยดี บ่อยครังมกัจะมีปัญหาอนัเกิดจากการเปลียนแปลงทางการเมืองของฝ่ายไทยเอง คือมีการ
เปลียนรัฐบาลบ่อยครังทาํใหก้ารดาํเนินนโยบายไม่ต่อเนืองบางครังรัฐบาลใหม่ก็ไม่สานต่อนโยบาย
ของรัฐบาลเก่า 

อยา่งไรก็ตามการเปลียนแปลงนโยบายของมิคาอิล กอร์บาชอฟ (Mikhail Gorbachev) 
ผูน้าํสหภาพโซเวียตคนใหม่ ในการดาํเนินนโยบายต่างประเทศโดยใชน้โยบาย “ความคิดใหม่” 
(New –thinking in foreign policy) และการปฏิรูปเศรษฐกิจของโซเวียตโดยอาศยัหลกั Perestroika 
และ  Glasnost ในปลาย  ค .ศ .  ส่งผลต่อการกําหนดนโยบายเศรษฐกิจของสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว และประเทศเวียดนามซึงเริมปรับเปลียน ระบบเศรษฐกิจ โดยการนาํ
นโยบาย "Doi Moi" มาใชต้งัแต่ปี ค.ศ.  ซึงเป็นนโยบายทีเปลียนแปลงระบบการวางแผนจาก
ส่วนกลางมาสู่ระบบตลาดแบบเสรี มีการกระจายอาํนาจทางเศรษฐกิจไปทุกองคก์รและกระตุน้ให้
ภาคเอกชนเขา้มามีบทบาทในการทาํธุรกรรมมากขึน รวมทงัส่งเสริมการคา้และการลงทุนจาก
ต่างประเทศ ซึงการเปลียนแปลงดงักล่าวดาํเนินอยา่งค่อยเป็นค่อยไป ในระยะหลงัคือเริมตงัแต่ปี 

ค.ศ.  การคา้และการลงทุนของเวียดนามไดรั้บการพฒันาอยา่งรวดเร็วการคา้ระหว่างประเทศ
ไดรั้บ การพฒันาอยา่งต่อเนืองและเป็นสากลมากขึน ส่งผลใหเ้วียดนามมีการพฒันาและมีอตัราการ 

เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยูใ่นเกณฑค่์อนขา้งสูง คือ เฉลียประมาณ 8.2 เปอร์เซ็นตต่์อปี70 อยา่งไรก็
ตามทา้ยทีสุดแลว้ความหวงัสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ทีตอ้งการกา้วขา้มขนัตอนทุน
นิยมพฒันาไปสู่สงัคมนิยมตามเป้าหมายทีรัฐบาลไดว้างไวก้ไ็ม่ประสบผลสาํเร็จตามทีหวงัไว ้

 

70 นโยบาย Doimoi ของเวียดนาม[ออนไลน์], เขา้ถึงเมือ  เมษายน . เขา้ถึงไดจ้าก  

http://www.dft.moc.go.th/the_files/$$9/level4/vietnam1.html (เวบ็ไซต ์กรมการคา้ต่างประเทศ) 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

.  ความสัมพนัธ์ทางเศรษฐกจิไทย-ลาว ค.ศ.198 – 2005 
3.1 ปัจจัยสําคญัททีําให้เกดิการเปลยีนแปลงในวธีิคดิทงัของไทยและลาว 
ตลอดช่วงทศวรรษแรกของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวทีไดใ้ชน้โยบาย

การบริหารเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมตามแนวทางของลทัธิมาร์ก-เลนิน ดว้ยการเนน้บทบาทของรัฐ
ในทางการคา้ต่างประเทศโดยใช้ระบบเกือกูลให้วิสาหกิจของรัฐเขา้เป็นผูด้าํเนินธุรกิจนําเขา้-
ส่งออกมาโดยตลอดนนั ไม่ไดแ้กไ้ขภาวะการขาดแคลนสินคา้อุปโภคบริโภค อนัพิจารณาจากใน
ปลายปี ค.ศ.1986 ยงัมีรายงานภาวะการขาดแคลนตามเมืองใหญ่ๆ ของสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ไม่ว่าจะเป็นหลวงพระบางหรือจาํปาสัก ซึงไม่ไดส่้งผลให้การพฒันาเศรษฐกิจมี
ความกา้วหนา้ตามเป้าหมายทีวางไว ้แต่ปรากฏว่างานดา้นเศรษฐกิจของสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวไม่สามารถนํามาใช้ได้ผลกับลักษณะทางเศรษฐกิจพืนฐานของสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว และไม่สามารถทาํให้รายได้ประชาชาติและความเป็นอยู่ของ
ประชากรอยู่ในระดับทีสูงขึน ทังยงัก่อให้เกิดภาวะชะงักงันทางเศรษฐกิจ ผูน้ําสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวเองก็ตระหนักถึงขอ้เท็จจริงดงักล่าว และความจาํเป็นทีสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวตอ้งพึงพิงสินคา้อุปโภคบริโภคจากฝ่ายไทย ฝ่ายไทยเองก็มองว่า
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็นแหล่งวตัถุดิบและตลาดทีสําคญั จึงได้พยายามหา
แนวทางในการประสานความสัมพนัธ์ระหว่างกนั จะแบ่งปัจจยัสาํคญัทีทาํให้เกิดการเปลียนแปลง
ออกเป็น   หวัขอ้ยอ่ย คือ นโยบายกลไกเศรษฐกิจใหม่ ภายใตแ้ผนพฒันาเศรษฐกิจของสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ตงัแต่ ค.ศ.  และนโยบายเปลียนสนามรบอินโดจีนให้เป็นตลาด
การคา้ใน ค.ศ.  ของไทย ดงันี 

. .  แผนพฒันาเศรษฐกจิห้าปี ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว การปฏิรูปเศรษฐกิจทีสาํคญัของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวไดเ้กิดขึนภายหลงัจาก
ทีมีการทบทวนและผา่นมติจากการประชุมสมชัชาพรรคครังที 4 ในเดือนพฤศจิกายน ค.ศ.1986 เมือ
นกัศึกษารุ่นใหม่ทีผา่นการศึกษาจากต่างประเทศ เสนอแนะใหรั้ฐเปลียนแปลงการบริหารเศรษฐกิจ
แนวใหม่ขึน เป็นการผสมผสานระหว่างทฤษฎีทางสังคมนิยมและเสรีนิยม โดยมีนโยบายบริหาร
เศรษฐกิจแบบธุรกิจ และทีประชุมฯ ไดมี้มติรับรองแผนพฒันาเศรษฐกิจห้าปีฉบบัที 2 (ค.ศ.1986-

1990) และรับนโยบายพฒันาประเทศตามนโยบาย “จินตนาการใหม่” หรือ “กลไกเศรษฐกิจใหม่” 
(New Economic Mechanism-NEM)  

นโยบายเศรษฐกิจตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจห้าปีฉบับที 2 (ค.ศ.1986-1990)นโยบาย
จินตนาการใหม่มีหลกัการสาํคญั คือ การผอ่นคลายการควบคุมจากส่วนกลางและใชก้ลไกตลาดใน
การพฒันาเศรษฐกิจมากขึน นโยบายดงักล่าวอนุญาตให้รัฐวิสาหกิจมีอิสระในการบริหารกิจการ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

และรับผิดชอบต่อผลการดาํเนินงานของตน เพือเป็นแรงจูงใจให้รัฐวิสาหกิจเหล่านันปรับปรุง
ประสิทธิภาพการผลิต เพือเพิมผลกําไรของตนเอง และในขณะเดียวกันก็ส่งเสริมให้เอกชน
ประกอบธุรกิจไดอ้ย่างเสรี71 มีการโอนรัฐวิสาหกิจของรัฐบางอย่างให้กบัเอกชน (Privatization) 
ขณะเดียวกันก็ส่งเสริมการคา้และการลงทุนจากต่างประเทศ อนัเป็นการเลียนแบบ “นโยบาย
แนวคิดใหม่ในการดาํเนินนโยบายต่างประเทศ” (New thinking in foreign policy) ของมิคาอิล กอร์
บาชอฟ (Mikhail Gorbachev) ผูน้าํสหภาพโซเวียตคนใหม่ เพือหลีกเลียงการเผชิญหนา้และเกิด
สงครามเยน็กบัสหรัฐอเมริกาและกลุ่มประเทศสังคมนิยม รวมถึงการลดภาระในการช่วยเหลือกลุ่ม
ประเทศสงัคมนิยมลงในฐานะผูน้าํค่ายสงัคมนิยม เพราะไม่ไดรั้บผลตอบแทนทีคุม้ค่า  

นโยบายทีสําคญัของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ทีเอือต่อการพฒันา
ความสัมพนัธ์ทางเศรษฐกิจลาว-ไทย คือ รัฐบาลเปิดประเทศสนับสนุนการคา้และการลงทุนจาก
ต่างประเทศ ดงัปรากฏในรายงานการประชุมพรรค ครังที 4 ว่า “พวกเราเตรียมพร้อมเปิดกวา้งการ
ร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจ อนัเป็นปกติกับประเทศต่างๆก่อนอืนใดทงัหมดคือการสัมพนัธ์ทาง
การค้ากับประเทศไทยและประเทศอืนๆในอาเซียอาคเนย์บนพืนฐานต่างฝ่ายต่างได้รับ
ผลประโยชน์”72 หลงัจากเหตุการณ์ความขดัแยง้กรณีบา้นร่มเกลา้ในปลายปี ค.ศ.1987 ทีมีการปะทะ
กนัดว้ยกาํลงัทางทหารอย่างรุนแรง ทาํให้เศรษฐกิจของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ชะงกัลง ดงันนัเพือเป็นการดาํเนินนโยบายใหต้อบรับกบักลไกเศรษฐกิจใหม่ ในปีถดัมาสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวจึงไดพ้ยายามปรับปรุงความสัมพนัธ์กบัไทยเป็นการด่วน ซึงสอดรับ
กบันโยบาย “เปลียนสนามรบให้เป็นตลาดการคา้” ของพลเอกชาติชาย ชุณหะวณั ผูน้าํของไทย ซึง
ไดเ้ดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในเดือนพฤศจิกายน ค.ศ.1988  และได้
บรรลุขอ้ตกลงทีสําคญั คือ การตงัคณะกรรมการปักปันเขตแดน และสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวได้ขอให้ไทยแสดงความจริงใจดว้ยการเรียกร้องให้ไทยยุติการสนับสนุนกลุ่มผู ้
ต่อตา้นรัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว รวมถึงขอความร่วมมือในการแกปั้ญหาผูลี้
ภยัชาวลาวในศูนยอ์พยพในไทยดว้ย และทีสาํคญั คือ ผูน้าํทงัสองฝ่ายไดต้กลงทีจะสร้างสะพานขา้ม
แม่นาํโขงเชือระหว่างจงัหวดัหนองคายกบันครเวียงจนัทน์ โดยความช่วยเหลือในการก่อสร้าง
สะพานจากออสเตรเลียมูลค่า 30 ลา้นเหรียญออสเตรเลีย 

71 ปฐม พาณิชยานุสนธิ, “ลาว: โฉมหนา้ใหม่ทางเศรษฐกิจ,” เอกสารวิชาการในการสัมมนา
เรือง “สะพานมิตรภาพไทย-ลาว เส้นทางสู่อินโดจีน” ณ โรงแรมฮอลิเดยอิ์นน์ แม่โขง รอยลั จงัหวดั
หนองคาย,  พฤศจิกายน  .(อดัสาํเนา) 

72 หนูฮกั พูมสะหวนั, “เอกสารของกองประชุมใหญ่ ของพรรคประชาชนปฏิวติัลาว ครังที 
4,” :112. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

วนัที 12-13 มกราคม ค.ศ.1989 คณะผูแ้ทนทางการคา้ของไทยนาํโดยนายสุบิน ปิน
ขยนั รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย ์พร้อมกบันักธุรกิจไทยประมาณ 50 คน เดินทางไปเจรจา
การคา้กบัสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ไดผ้ลสรุปดงันี 

 

“1.ลาวเสนอให้มีการ่วมลงทุนจดัตงัธนาคารพาณิชยใ์นลาว โดยไทยเสนอ
ใหค้วามช่วยเหลือดา้นวิชาการและการฝึกอบรมเจา้หนา้ทีของลาว 

2.ลาวเสนอใหมี้การทบทวนสินคา้ยทุธปัจจยัและใหผ้อ่นคลายระเบียบและ
ขนัตอนการออกใบอนุญาตขนส่งสินคา้ใหร้วดเร็วยงิขึน 

3.ลาวเสนอใหไ้ทยลดภาษีนาํเขา้สินคา้เกษตรและสินคา้สาํเร็จรูปลง 

4.ทงัสองฝ่ายจะร่วมกนัป้องกนัการลกัลอบคา้ขายสินคา้บริเวณชายแดน
โดยผดิกฎหมาย 

5.ลาวเสนอใหมี้การลดราคาค่าขนส่งสินคา้ผา่นแดน 

6.ลาวเสนอให้ไทยเปิดจุดผ่านแดนขึนทีช่องเม็ก-วงัเต่า นครพนม-ท่าแขก 
และทีเชียงของ-หว้ยทราย โดยทีจุดแรกใหฝ่้ายไปพิจารณาเป็นพิเศษ 

7.มีความเห็นดว้ยในการจดัตงัคณะกรรมการร่วมทางการคา้ไทย-ลาว 

8.มีการร่วมลงทุนในการแปรรูปไม้ โดยมีเอกชนไทยเป็นผูด้าํเนินการ
ร่วมกบัรัฐบาลลาว”73 

 

ต่อมาในเดือนตุลาคมปีเดียวกนั มีการลงนามความตกลงว่าดว้ยคณะกรรมการร่วมมือ
ดา้นเศรษฐกิจ วฒันธรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว พร้อมกบัร่วมพิจารณาหารือ เพือพฒันาความสัมพนัธ์และแกไ้ขปัญหาการคา้ไทย-
ลาว สรุปไดด้งันี 

“1.ไดต้กลงยกเลิกรายการสินคา้ยทุธปัจจยัทีคงเหลืออยู ่29 รายการ ใหห้มด
สินไป 

2.ขยายวงเงินการคา้ชายแดนจากเดิม 50,000 บาทเป็น 100,000 บาท โดย
ไม่ตอ้งมีเอกสารประกอบ ซึงต่อมาไดมี้ผลบงัคบัใชต้ามประกาศกระทรวงการคลงั ลง
วนัที 26 ตุลาคม 1989 

3.รับพิจารณาแกไ้ขปัญหาการขนส่งสินคา้ผ่านแดน ซึง ร.ส.พ. ดาํเนินการ
อยูใ่นลกัษณะผกูขาดและมีอตัราค่าขนส่งสูงตามทีฝ่ายลาวเสนอ 

73 สมยศ แช่มชอ้ย, “นโยบายแปรสนามรบเป็นตลาดการคา้ : เปิดขุมทรัพยเ์ศรษฐกิจและ
การคา้ในอินโดจีน,” จุฬาลงกรณ์วารสาร,1,3(เมษายน-มิถุนายน 2532):52. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

4.รับพิจารณาขอลดภาษีศุลกากรขาเขา้แก่สินคา้เกษตรทีนําเขา้จากลาว 
ไดแ้ก่ เมลก็มะม่วงหิมพานต ์ลูกหย ีเมลด็งา 

5.ใหค้วามช่วยเหลือในการฝึกอบรมบุคลากรในดา้นต่างๆแก่เจา้หนา้ทีของ
ลาว เช่น ดา้นการส่งเสริมการส่งออก งานช่างตวงวดั งานจดทะเบียนการคา้ และงานดา้น
ประกนัภยั เป็นตน้”74 

 

วนัที 22 สิงหาคม ค.ศ.1990 ไดมี้พิธีลงนามความตกลงเพือการส่งเสริมและคุม้ครอง
การลงทุนระหวา่งไทย โดยมีสาระสาํคญัดงันี 

 

“1.ภาคีของผูท้าํสญัญาทงัสองฝ่ายจะสนบัสนุนและอาํนวยความสะดวกแก่
การลงทุนในอาณาเขตของตนโดยเอกชนและบริษทัของอีกฝ่ายหนึง โดยจะใหผ้ลปฏิบติั
ทีเป็นธรรม และเป็นการอนุเคราะห์ไม่น้อยกว่าผลปฏิบติัทีให้ในส่วนทีเกียวกับการ
ลงทุนและผลตอบแทนของคนชาติและบริษทัของตนหรือของรัฐทีสาม 

2.ภาคีผูท้าํสัญญาทงัสองฝ่ายจะให้หลกัประกนัเกียวกบัการจ่ายค่าทดแทน
กรณีทีมีการเวนคืน การโอนเงินออก ตลอดจนการระงบัขอ้พิพาทระหวา่งภาคีผูท้าํสญัญา
เกียวกบัการตีความหรือการใชค้วามตกลงโดยการอนุญาโตตุลาการ” 75 

 
ความตกลงฉบับนีมีผลบังคบัใช้ ในวนัที 7 พฤศจิกายน ค.ศ.1990 และเชือว่าเป็น

พืนฐานในการส่งเสริมความสัมพันธ์ทางด้านเศรษฐกิจการค้าและการลงทุน  รวมทังเป็น
หลกัประกันในการคุม้ครองการลงทุนของเอกชนของทงัสองฝ่ายต่อมา และในเดือนตุลาคมปี
เดียวกนันายพูน สีปะเสิด รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่างการกระทรวงการต่างประเทศของ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวไดเ้ดินทางมาเยอืนไทย และตกลงทีจะพฒันาความร่วมมือ
ทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะการเพิมพนูการคา้ระหวา่งกนัใหม้ากขึน ส่วนไทยเองกไ็ดต้กลงทีจะร่วมมือ

74 พิพรรธน์ อินทรศพัท,์ “โอกาสและแนวทางในการขยายการคา้กบัประเทศเพือนบา้น” 
(วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร หลกัสูตรการป้องกนัราชอาณาจกัรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่น 2532,พ.ศ 2532-

2533),7. 
75 กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ, “การลงนามความตกลง เพือการส่งเสริมและ

คุม้ครองการลงทุนระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว,” ข่าวสารนิเทศ,ที 23/2533 (22 สิงหาคม 2533):6. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

กบัสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเพือเพิมขีดความสามารถในการผลิตกระแสไฟฟ้าจาก
เขือนนาํงึม 

ผลจากการเปลียนแปลงนโยบายทางเศรษฐกิจในช่วงนีทาํใหป้ริมาณการคา้กบัไทยของ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเพิมสูงขึน ในปี ค.ศ.1987 มีมูลค่ารวมทงัสิน 1,197.83 ลา้น
บาท เพิมสูงขึนจากปี ค.ศ.1986 ซึงมีมูลค่า 665.60ลา้นบาท (เป็นการส่งออกมูลค่า 630.70ลา้นบาท 
นาํเขา้ .  ลา้นบาท)76 ทงันีเพราะแผนพฒันาเศรษฐกิจห้าปีฉบบัทีสอง (ค.ศ.1986-1990)ทีเป็น
การเริมปฏิรูปเศรษฐกิจตามกลไกตลาดนโยบายของแผนพฒันาเศรษฐกิจฉบบันีจึงไดเ้น้นการปู
พืนฐานเศรษฐกิจและสังคมในดา้นการคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภคไปพร้อมกบัการเปิดประเทศ
สนับสนุนการคา้และการลงทุนจากต่างประเทศ จึงมีการนาํเขา้สินคา้ต่างๆทีจาํเป็นสําหรับการ
อุปโภคบริโภค และการพฒันาประเทศเพิมมากขึน ไดแ้ก่ยานพาหนะพร้อมอะไหล่ วสัดุก่อสร้าง
และอุปกรณ์ไฟฟ้า ยารักษาโรคและเคมีภณัฑ์ สิงทอและเสือผา้สําเร็จรูป เครืองยนต์ เครืองจกัร 
วตัถุดิบโรงงาน ผลิตภณัฑอ์าหารและเครืองดืม ยาสูบ เป็นตน้ 

เนืองจากนโยบายรัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวทีเปิดโอกาสให้ภาค
รัฐวิสาหกิจดาํเนินกิจการไดอ้ย่างอิสระ นโยบายกระจายอาํนาจจากส่วนกลางสู่ระดบัแขวง และ
นโยบายแบ่งปันผลประโยชน์จากการส่งออกสินคา้ยุทธศาสตร์ทาํให้การส่งออกของสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวในปี ค.ศ.1987 ปรับตวัสูงขึนมากในรอบ 12 ปีนบัแต่เปลียนแปลงการ
ปกครอง มีมูลค่าการส่งออก 1,045.40 เพิมจากปี ค.ศ.1986 ร้อยละ 65.7577 เดิมสินคา้ส่งออกทีสาํคญั 
ไดแ้ก่ ไมท่้อน ไมแ้ปรรูป และไมป้ระเภทอืนๆ กาแฟ ของป่า หวาย สินคา้เกษตร แร่ธาตุต่างๆ 
เครืองหัตถกรรม แต่ในปี ค.ศ.1987 นีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีสินคา้ส่งออกเพิม
อีก 3 รายการ คือ เสือผา้สาํเร็จรูปส่งไปยโุรปตะวนัออกและยโุรปตะวนัตก สบู่หอมและรองเทา้แตะ
ส่งไปเวียดนาม 

การปฏิรูปเศรษฐกิจตามกลไกตลาด ตามแผนพฒันาเศรษฐกิจห้าปีฉบบัทีสอง (ค.ศ.
1986-1990) แมว้่าในช่วง 2 ปีแรกจะมีปัญหาในการปรับตวั และปัญหาผลลิตทางเศรษฐกิจระดบั
มหาภาค (macroeconomic stability) หลงัจากนนัก็มีการพฒันาอยา่งต่อเนือง โดยเฉพาะเมือมีการ
ปฏิรูปทางการเงินและการคลงัตงัแต่ปี ค.ศ.1989 ส่งผลให้การขาดดุลงบประมาณลดลง และอตัรา
เงินเฟ้อลดลงเหลือร้อยละ 7 ในปี ค.ศ.1992 ช่วงปี ค.ศ.1988-1990 มีนกัลงทุนจากต่างประเทศไป
ลงทุนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยลาวรวม106 โครงการ โดยในจาํนวนนีเป็นนกัลงทุนไทยมากถึง 
51 โครงการ  

76 ดูตารางที 1. 
 77 เรืองเดียวกนั. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

นโยบายเศรษฐกจิตามแผนพฒันาเศรษฐกจิห้าปีฉบับที 3 (ค.ศ.1991-1995)แผนพฒันา
เศรษฐกิจห้าปีฉบบัที 3 (ค.ศ.1991-1995) นอกจากจะเนน้การให้ความสาํคญัและการพฒันากลไก
ตลาดภายในประเทศแลว้ ยงัไดเ้นน้การส่งเสริมการคา้และการลงทุนจากต่างประเทศมากยงิขึน โดย
มีนโยบายวา่จะไม่เขา้ร่วมหรือแข่งขนัในทางการคา้ ไม่แทรกแซงในเรืองธุรกิจ แต่จะเป็นผูส่้งเสริม
ให้ภาคเอกชนดาํเนินการคา้อย่างอิสระ และปัญหารัฐวิสาหกิจนนัรัฐจะเร่งแกไ้ขดว้ยการพยายาม
แปรรูปให้เอกชนเขา้ดาํเนินการให้มากทีสุด ส่วนการลงทุนจากต่างประเทศนนั รัฐบาลสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวระบุวา่ประเทศไทย เวียดนาม กมัพชูาและจีน เป็นประเทศคู่คา้ทีสาํคญั
ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโดยเฉพาะประเทศไทยเนืองจากการมีอาณาเขต
ติดต่อกนั และทีสาํคญัคือ การมีวฒันธรรมประเพณี เชือชาติ ศาสนา ภาษาทีคลา้ยคลึงกนั อยา่งไรก็
ตามรัฐไม่ใหมี้การผกูพนักบัประเทศหนึงประเทศใดมากเกินไป นอกจากนียงัส่งเสริมความพยายาม
แสวงหาตลาดใหม่ๆในการคา้ต่างประเทศ รวมทงัส่งเสริมการผลิตสินคา้ทีมีลู่ทางในอนาคตที
แจ่มใส เพือเพิมปริมาณของสินคา้และรายได ้ประการสุดทา้ยรัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวไดยุ้ติการผูกขาดการนาํเขา้-ส่งออกสินคา้โดยบริษทัของรัฐบาล78 พร้อมทงัไดล้ด
กฎเกณฑต่์างๆใหน้อ้ยลง เพือความสะดวกและจูงใจใหน้กัลงทุนต่างประเทศเขา้มาลงทุน 

การตดัความช่วยเหลือของสหภาพโซเวียต อนัเนืองมาจากการล่มสลายของพรรค
คอมมิวนิสต์ในประเทศยุโรปตะวนัออก รัฐต่างๆในสหภาพโซเวียตไดแ้ยกตวัและเปลียนแปลง
ระบบเศรษฐกิจและการปกครองออกเป็นอิสระ เกิดปัญหาดา้นเศรษฐกิจและการเมือง ทาํใหรั้สเซีย
และรัฐทีเหลืออีก 11 รัฐประกาศตงัเป็นสหพนัธรัฐรัสเซีย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
จาํเป็นตอ้งรับภาระหนกัในการช่วยเหลือตนเอง ดว้ยการปรับปรุงความสัมพนัธ์กบัประเทศไทย จีน 
สหรัฐอเมริกาดงัทีกล่าวมาแลว้ พร้อมทงัปฏิรูประบบกฎหมาย โดยไดอ้อกกฎหมายรัฐธรรมนูญ
ประกาศใชเ้มือวนัที 14 สิงหาคม ค.ศ.1991 กฎหมายทีดินประกาศใชเ้มือวนัที 21 เมษายน ค.ศ.1994 

กฎหมายเกียวกบัภาษี และกฎหมายเกียวกบัอุตสาหกรรม-การคา้เอกชน79 ทีเอืออาํนวยต่อการพฒันา

78 แผนการยทุธศาสตร์เกียวกบัการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมสาํหรับแผนการ 5 ปี ครังที 3 
(1991-1995) กระทรวงเศรษฐกิจแผนการและการเงิน สปปล. อา้งถึงในประยงค ์มโนภิญโญภิญญะ, “ 
การคา้-การท่องเทียวลาว-ไทย.” เอกสารวิชาการประชุมหารือทางวิชาการไทย-ลาว จดัโดยสถาบนัเอเชีย
ศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั และคณะวิชาการจาก สปปล.ในวนัที 21-22 สิงหาคม 2536 ณ โรงแรม
เชียงภูคาํ จงัหวดัเชียงใหม่, 5. 

79 รายละเอียดใน,พิพฒัน์ เรืองงาม ธญัญาทิพย ์ศรีพนา และมานะ มาลาเพชร,ประมวล กฎ 
ระเบียบ ขอ้บงัคบัว่าดว้ยการคา้และการลงทุนไทย-อินโดจีน (กรุงเทพฯ:สถาบนัเอเชียศึกษา,จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั, 2532. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

เศรษฐกิจตามกลไกตลาด ทาํใหรั้ฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวตอ้งหนัเขา้หาความ
ช่วยเหลือจากนานาประเทศโดยไม่เลือกวา่ตอ้งมีอุดมการณ์ทางการเมืองเหมือนกบัตน  รวมถึงความ
ช่วยเหลือจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศ เช่น กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ธนาคาร
เพือการพฒันาแห่งเอเชีย (ADB) โครงการเพือการพฒันาขององค์การสหประชาชาติ (UNDP) 
ธนาคารโลก (WB) และอืนๆ ในการพฒันาทางเศรษฐกิจ สิงนีเองไดชี้ให้เห็นว่าโครงสร้างทาง
เศรษฐกิจของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวไดเ้ปลียนไปสู่กลไกตลาดอยา่งเต็มรูปแบบ 
นอกจากนีธนาคารเพือการพัฒนาแห่งเอเชีย  (ADB) โครงการเพือการพัฒนาขององค์การ
สหประชาชาติ (UNDP)ยงัไดช่้วยวางแผนการพฒันาเศรษฐกิจครอบคลุมไปถึงแผนพฒันาเศรษฐกิจ
หา้ปีฉบบัที 4 (ค.ศ.1996-2000) อีกดว้ย 

นอกจากความช่วยเหลือทีเกียวข้องกับด้านเศรษฐกิจโดยตรงทีมีส่วนช่วยให้
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีความเจริญทางเศรษฐกิจแลว้ ไทยยงัไดใ้หค้วามช่วยเหลือ
ทางดา้นวิชาการทีเป็นพืนฐานในการพฒันาทางเศรษฐกิจอีกดว้ย กล่าวคือ “หลงัจากทีนายไกสอน 
พมวิหาน เดินทางไปเยอืนศูนยศึ์กษาการพฒันาหว้ยฮ่องไคร้ อาํเภอดอยสะเกด็ จงัหวดัเชียงใหม่ของ
ไทย ในปี ค.ศ.1992 แลว้จึงไดมี้หนงัสือกราบบงัคมทูลขอพระราชทานความช่วยเหลือการพฒันา
ชนบทต่อพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัวฯของไทย เพือเป็นแบบอยา่งแก่การพฒันาของสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึงอีก 4 ปี ถดัมาจึงเกิดโครงการศูนยพ์ฒันาและบริการดา้นเกษตร 
(หลกั 22) อ่างเกบ็นาํหว้ยซอน-หว้ยซวั”80 

ปี ค.ศ.1993 รัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้กู ้เงินจากกองทุน
การเงินระหว่างประเทศ (IMF) และธนาคารโลก (WB) รวมเป็นจาํนวนเงิน 50 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 
เพือปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจและการเงินในช่วงปี ค.ศ.1993-1995 รวมทงัการได้รับความ
ช่วยเหลือจากธนาคารเพือการพฒันาแห่งเอเชีย (ADB) โครงการเพือการพฒันาขององค์การ
สหประชาชาติ (UNDP) ในการวางแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติสําหรับปี ค.ศ.1993-

2000 ทีมุ่งเนน้พฒันาการเกษตรและป่าไมซึ้งเป็นทรัพยากรทีสาํคญัของสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว เพราะมีสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศเหมาะแก่การทาํการเกษตรและปศุสัตว ์มี
พืนทีว่างเปล่าทียงัไม่ไดรั้บการพฒันาอยู่มาก สามารถทาํการผลิตขนาดใหญ่ทีใชเ้ครืองจกัรกลได ้
อีกทงัยงัมีแรงงานราคาถูก สามารถเชือมต่อกบัอุตสาหกรรมของประเทศไทย และใชป้ระเทศไทย
เป็นตลาดสามารถรองรับผลผลิตของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวไดจ้าํนวนมาก ทงัการ
บริโภคหรือแปรรูปเพือส่งออกต่อไป แต่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวตอ้งนาํเขา้สินคา้
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เหล่านีจากต่างประเทศโดยเฉพาะจากประเทศไทย เป้าหมายของแผนพฒันาฉบบันีจึงเนน้การลด
การนาํเขา้สินคา้เกษตรจากต่างประเทศ และส่งเสริมการผลิตเพือการส่งออก 

การเสนอโครงการสีเหลียมเศรษฐกิจและโครงการพฒันาลุ่มแม่นาํโขงสมยัรัฐบาลนาย
ชวน หลีกภยั ไดรั้บการตอบรับจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็นอยา่งดี เพราะทาํให้
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีเส้นทางออกทะเลไดห้ลายเส้นทาง ลดการพึงพิงจาก
ต่างประเทศโดยเฉพาะไทย และสามารถติดต่อกบัประเทศเพือนบา้นไดทุ้กประเทศทาํใหน้กัลงทุน
ต่างชาติสนใจทีจะลงทุนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมากขึน นอกจากนียงัไดมี้การ
ลงนามในบนัทึกช่วยจาํ 2 ฉบบัวา่ดว้ยความร่วมมือและการช่วยเหลือระหว่างกนัของคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุนไทย-ลาวและการพัฒนาเขือนไฟฟ้าพลังนําในสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว “เมือมีการเปิดสะพานมิตรภาพไทย-ลาวในวนัที 8 เมษายน ค.ศ.1994 ความสัมพนัธ์
ทางเศรษฐกิจไทย-ลาวยิงพัฒนาสู่ระดับสูงสุด  และยังชีให้เห็นถึงการปรับแนวนโยบาย
ความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศ ดว้ยความสัมพนัธ์ทางดา้นเศรษฐกิจเป็นหลกั ทาํให้สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวมีความมุ่งมนัว่าจะเป็นศูนยก์ลางการคา้และการคมนาคมทีสาํคญัของ
ภูมิภาค”81  และการประกาศใช้ “กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนของ
ต่างประเทศ” เมือวนัที 21 เมษายน ค.ศ.1994 ขึนมาแทนที“กฎหมายว่าด้วยการลงทุนของ
ต่างประเทศ” ทีประกาศใช้เมือวนัที 25 กรกฎาคม ค.ศ.1988 ซึงกฎหมายฉบบัใหม่นีครอบคลุม
กฎหมายเกียวกับภาษีอากร การล้มละลายของธุรกิจ การกาํหนดรูปแบบการลงทุน และเป็น
กฎหมายการลงทุนทีใหเ้สรีภาพแก่นกัลงทุนมากทีสุดฉบบัหนึง 

นโยบายเศรษฐกิจตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจห้าปีฉบับที 4 (ค.ศ.1996-2000)นโยบาย
เศรษฐกิจตามแผนพฒันาฯฉบบันีมีความต่อเนืองจากแผนพฒันาทีธนาคารเพือการพฒันาแห่งเอเชีย 
(ADB) โครงการเพือการพฒันาขององคก์ารสหประชาชาติ (UNDP) ทีช่วยวางแผนระยะยาวจาก 
ค.ศ.1993-2000 และอาจกล่าวไดว้่าการเปิดสะพานมิตรภาพไทย-ลาว เป็นปัจจยัอีกประการหนึงที
ช่วยกาํหนดเป้าหมายของแผนพฒันาฉบบันี กล่าวคือ พฒันาใหส้าธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาวเป็นศูนยก์ลางการผลิตกระแสไฟฟ้าและศูนยก์ลางการคา้ของภูมิภาค ส่งเสริมการลงทุนจาก
ต่างประเทศ พยายามขยายอตัราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจทุกด้านให้สูงขึน เพราะสะพาน
มิตรภาพไทย-ลาวทําให้การคมนาคมขนส่งสะดวกสบายขึนซึงจะเอืออํานวยต่อนโยบาย
ความสัมพนัธ์ทางเศรษฐกิจไทย-ลาวมากขึน และเพือเป็นการบรรลุเป้าหมายรัฐบาลสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวไดแ้บ่งเขตการพฒันาออกเป็น 3 เขต และ 6 แขวงหลกั ไดแ้ก่ เขตที 1 
ทางภาคเหนือของประเทศ แขวงเชียงขวางและหลวงพระบางส่งเสริมเป็นแหล่งปศุสัตวแ์ละการ
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ท่องเทียว ส่วนแขวงบ่อแกว้และหลวงนาํทาทีมีอาณาเขตติดกบัไทย พม่าและยนูนาน ส่งเสริมเป็น
เขตเศรษฐกิจพิเศษ เพือรองรับโครงการสีเหลียมเศรษฐกิจ เขตที2 ภาคกลางส่งเสริมให้นคร
เวียงจนัทน์เป็นเขตการคา้และอุตสาหกรรมให้มีการจดัตงัเมืองธุรกิจแห่งใหม่บริเวณเชิงสะพาน
มิตรภาพไทย-ลาว เขตที 3 ภาคใตมี้แขวงสะหวนัเขตจะส่งเสริมใหมี้การคา้อยา่งใกลชิ้ดกบัไทยและ
เป็นเขตการคา้เสรีโดยอยู่ตรงขา้มกบัมุกดาหารของไทยและเป็นบริเวณทีจะมีการก่อสร้างสะพาน
มิตรภาพไทย-ลาวแห่งที 2 และมีถนนหมายเลข 9 ตดัไปสู่เมืองเวแ้ละท่าเรือดานงัของเวียดนาม เป็น
หนึงในโครงการพฒันาลุ่มแม่นาํโขง ส่วนจาํปาสกัส่งเสริมใหเ้ป็นแหล่งท่องเทียวสาํคญั 

 ในแผนพฒันาฯฉบบันีรัฐบาลให้ความสนใจแก่การลงทุนสนับสนุนการลงทุนจาก
ต่างชาติในการพฒันาอุตสาหกรรม การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร การสร้างเขือนไฟฟ้าพลงันาํ 
การพฒันาทรัพยากรธรรมชาติ การสํารวจขุดเจาะนํามนัและก๊าซธรรมชาติ และการร่วมมือกับ
ประเทศเพือนบา้นในโครงการพฒันาสีเหลียมเศรษฐกิจ โครงการพฒันาลุ่มแม่นําโขงและการ
ร่วมมือกบักลุ่มประเทศอาเซียน 

 แมว้า่การลงทุนของนกัธุรกิจไทยส่วนใหญ่จะจาํกดัการลงทุนอยูใ่นธุรกิจโรงแรม การ
ท่องเทียว อุตสาหกรรมผลิตภณัฑจ์ากไมแ้ละเสือผา้สาํเร็จรูป และมีมูลค่าการลงทุนไม่มาก ในขณะ
ทีการลงทุนขนาดใหญ่ เช่น การทาํเหมืองแร่ กิจการนาํมนัและก๊าซธรรมชาติ ทีมีมูลค่าการลงทุน
มหาศาลเป็นการลงทุนขอนกัลงทุนจากสหรัฐอเมริกาและยุโรป แต่โดยภาพรวมแลว้ประเทศไทย
เป็นประเทศผูล้งทุนและเป็นคู่คา้ทีสาํคญัของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยธุรกิจ 
จาํนวน 10 ประเภท ทีมีนกัธุรกิจไทยนิยมไปลงทุน ไดแ้ก่ 

“1.สิงทอเสือผา้สาํเร็จรูป เป็นของชาวไทยประมาณร้อยละ 75 

  2.โรงแรม ท่องเทียวและภตัตาคาร 

  3.การธนาคาร 

  4.อุตสาหกรรมผลิตภณัฑจ์ากไม ้

  5.ธุรกิจก่อสร้าง 

  6.ธุรกิจการผลิตสินคา้อุตสาหกรรมและหตัถกรรม 

  7.ธุรกิจเกียวกบัการนาํเขา้และส่งออก 

  8.ธุรกิจเหมืองแร่และนาํมนั 

  9.ธุรกิจขนส่ง 

 10.ธุรกิจสือสาร คมนาคม และพลงังาน”82 

82 สุรชยั ศิริไกร,การพฒันาเศรษฐกิจและการเมืองลาว, 220. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

จะเห็นว่านักลงทุนให้ความสนใจต่ออุตสาหกรรมทีสามารถส่งออกไปขายยัง
ต่างประเทศไดใ้นระยะเวลาอนัรวดเร็ว นนั คืออุตสาหกรรมสิงทอและเสือผา้สําเร็จรูป โดยอาศยั
สิทธิพิเศษทางการคา้ทีไดรั้บจากประชาคมยโุรป (EU) และโควตาสิงทอของสหรัฐอเมริกาในช่วง
แผนพฒันาเศรษฐกิจห้าปี ฉบบัที 3 แต่เมือสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวตอ้งเสียภาษีใน
การนาํเขา้ร้อยละ 14 ในปลายปี ค.ศ.1995 และถูกตดัสิทธิพิเศษทางการคา้จากประชาคมยโุรปในปี 
ค.ศ.1996 อนัเป็นปีเริมแรกของแผนพฒันาเศรษฐกิจห้าปี ฉบบัที 4 ทาํให้เกิดการชะลอการลงทุน
ของนกัลงทุนต่างชาติ แมว้า่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเขา้เป็นสมาชิกองคก์ารอาเซียน 
(ASEAN) ในเดือนกรกฎาคม ค.ศ.1997 ประชาคมยุโรป (EU) จึงให้การช่วยเหลือแก่ประเทศที
ประสบปัญหาทางการเงินและเศรษฐกิจ จึงไดมี้สนธิสัญญาคืนสิทธิพิเศษทางการคา้ของประชาคม
ยโุรป (EU) แก่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึงไดล้งนามในวนัที 16 มิถุนายน ค.ศ.1998 
อยา่งไรก็ตามปัญหาทางเศรษฐกิจอนัเนืองจากวิกฤตการณ์ทางการเงินของไทย ทีไดล้ดค่าเงินบาท
ลงในวนัที 2 กรกฎาคม ค.ศ.1997 ไดส่้งผลต่อเศรษฐกิจไปทวัเอเชีย ทาํให้นกัธุรกิจไทย มาเลเซีย 
อินโดนีเซีย เกาหลีใต ้ก็ไม่สามารถขยายการลงทุนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว แต่
การเขา้เป็นสมาชิกองคก์ารอาเซียน (ASEAN) กเ็กิดผลดีแก่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
เพราะองคก์ารอาเซียน (ASEAN) จะมีนโยบายจดัตงัเขตเศรษฐกิจการคา้เสรีภายใน ค.ศ.2003 ทาํให้
สามารถขายสินคา้แก่ประเทศในกลุ่มอาเซียนไดม้ากขึน และมีอาํนาจในการต่อรองสินคา้ระหว่าง
กนันโยบายเศรษฐกิจตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจห้าปีฉบับที 5 (ค.ศ.2001-2005)  เป้าหมายทีสําคญั
ของแผนพฒันาเศรษฐกิจฉบบันี คือ รักษาระดบัการพฒันาทางเศรษฐกิจให้โตไม่นอ้ยกว่าร้อยละ7 

หรือสูงกว่าภายใน ค.ศ.2003 และลดการเสียเปรียบดุลการเงินสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาวจะตอ้งหลุดพน้จากการเป็นประเทศทียากจนภายในปี ค.ศ.2003 ซึงเป็นไปไดย้าก เพราะใน
ความเป็นจริงสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวยงัคงเป็นประเทศทียากจนทีติดอนัดบั 1 ใน 
20 ของโลก และทียงัคงอยู่ในเป้าหมายของแผนพฒันาเศรษฐกิจนบัแต่ทีมีการปฏิรูปเศรษฐกิจ คือ 
เพิมการพฒันาเศรษฐกิจสู่ระบบกลไกตลาด รวมทงัการเปิดเสรีทางการคา้และส่งเสริมภาคเอกชน 

เพือบรรลุเป้าหมายทีกาํหนดไวรั้ฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จึงมี
นโยบายพฒันาเศรษฐกิจ ด้วยการกระจายการวางแผนจากส่วนกลาง การทาํงบประมาณและ
การตลาดไปสู่ระดบัแขวงให้มีสิทธิในการบริหารและกาํหนดเขตเศรษฐกิจพิเศษ ปรับปรุงระบบ
การธนาคาร ส่งเสริมการเกษตร พฒันาการผลิตพลงังานไฟฟ้าเพือการส่งออก ปรับปรุงระบบ
คมนาคมและโครงสร้างพืนฐาน ทีสาํคญัคือเนน้การพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ทงันีเพราะทรัพยากร
มนุษย์เป็นพืนฐานสําคญัในการพฒันาด้านต่างๆ อีกทังนโยบายเหล่านีสอดรับเป็นอย่างดีต่อ
โครงการพฒันาลุ่มนาํโขง หรือ GMS 6 ประเทศร่วมกบัไทย พม่า กมัพชูา เวียดนามและจีนตอนใต ้

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

เพือตอ้งการสร้างถนนเชือมเส้นทางระหว่างย่างกุง้ผ่านไทย -ลาวไปถึงท่าเรือดานงัของเวียดนาม 
และระหว่างกรุงเทพฯ –พนมเปญ-โฮจิมินห์ซิตี และเพือสร้าง East-West Economic Corridor หรือ 
“แนวเศรษฐกิจออก-ตก” และ “แนวเศรษฐกิจเหนือ-ใต”้ ดว้ยการสร้างทางรถไฟเชือมสิงคโปร์-
กรุงเทพฯ-คุนหมิง ทีจะกระชับความร่วมมือ ลดช่องว่างทางเศรษฐกิจระหว่าง 6 ประเทศ เมือ
โครงการนีประสบผลสําเร็จก็จะทาํให้โอกาสทีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวจะเป็น
ศูนยก์ลางทางการคา้ของภูมิภาคเป็นจริง ซึงเป็นหนทางทีดีในการพฒันาเศรษฐกิจจนอาจนาํไปสู่
การหลุดพน้จากการเป็นประเทศยากจนในสถิติโลก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที    East-West Economic Corridor 

ทีมา : East-West Economic Corridor [ออนไลน์], เขา้ถึงเมือ 5 พฤษภาคม . เขา้ถึงไดจ้าก 

http://www.google.co.th/imglanding?q=east-west%20economic%20corridor&imgurl 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 2 North-South Economic Corridor 
ทีมา : North-South Economic Corridor [ออนไลน์], เขา้ถึงเมือ 5 พฤษภาคม . เขา้ถึงไดจ้าก 

http://www.google.co.th/imglanding?q=north-south%20economic%20corridor&imgurl 

 
3.1.2 นโยบายเปลยีนสนามรบอินโดจีนให้เป็นตลาดการค้าใน ค.ศ.  

ของไทย  สภาวการณ์ทางการเมืองของฝ่ายไทยมีการเปลียนแปลงรัฐบาลอยูบ่่อยครัง ความสัมพนัธ์
ทางเศรษฐกิจไทย-ลาวจึงมีลกัษณะขึนๆลงๆมาโดยตลอด แต่จุดหักเหสาํคญัของการเปลียนแปลง
ระดบัความสัมพนัธ์ทางเศรษฐกิจไทย-ลาว เกิดขึนเมือพลเอกชาติชาย ชุณหะวณั ขึนดาํรงตาํแหน่ง
นายกรัฐมนตรี (4 สิงหาคม ค.ศ.1988 - 9 ธนัวาคม ค.ศ.1990) มีบทบาทสาํคญัมากในการพฒันา
ความสัมพนัธ์ไทย-ลาว เพราะรัฐบาลไดมี้การปรับเปลียนยทุธศาสตร์ ทางดา้นนโยบายต่างประเทศ
ทีสาํคญัต่อประเทศเพือนบา้นโดยเฉพาะประเทศอินโดจีน แทนการเผชิญหนา้กนัในสมยัรัฐบาลพล
เอกเปรม ติณสูลานนท ์ทีเรียกว่า “แปรสนามรบอินโดจีนใหเ้ป็นตลาดการคา้” ดงัไดแ้ถลงนโยบาย
ต่อรัฐสภา เมือวนัที 25 สิงหาคม ค.ศ.1988 ไวว้่า “ปรับปรุงความสัมพนัธ์ทงัในทางเศรษฐกิจและ
การเมืองโดยเฉพาะการขยายตลาดการคา้ระหว่างกนัและเสริมสร้างความเขา้ใจอนัดีและไมตรีจิต
กบัประเทศเพือนบา้นใหอ้ยูร่่วมกนัโดยสันติ และสมานฉนัทใ์นลกัษณะทีตอบสนองผลประโยชน์
ร่วมกนัตลอดจนจะพยายามและส่งเสริมใหมี้การแกไ้ขปัญหาในภูมิภาคและปัญหาระหว่างประเทศ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

โดยวิธีการทางการเมืองและการทูต”83  ทงันีอยู่บนพืนฐานความคิดทีว่า “โลกมีความเป็นอนัหนึง
อนัเดียวกนัมากขึน ทงัในดา้นการผอ่นคลายความตึงเครียด การพึงพาทางดา้นเศรษฐกิจระหว่างกนั 
ตลอดจนความตอ้งการจะเขา้ไปมีส่วนร่วมในทางการเมืองของประชาชนทงัในโลกทุนนิยมและ
สังคมนิยม ดงันันในทางสากลรัฐบาลจึงมุ่งเน้นและให้ความสําคญัที การจดัการกบัประเทศทีมี
ผลประโยชน์ทางการเมืองและยทุธศาสตร์ทีต่างจากเรา จดัการใหมี้การเจรจาแลกเปลียนกนัมากขึน
และจัดการแลกเปลียนผลประโยชน์ โดยเฉพาะทางด้านเศรษฐกิจให้มากขึน เพือให้ทุกฝ่ายมี
ผลประโยชน์ร่วมกนั ส่วนในปริมณฑลเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้เราตอ้งเร่งรัดพฒันาความร่วมมือ
กบัประเทศเพือบา้นอาเซียน ควบคู่กบัการไกล่เกลียคืนดีและอยูร่่วมกนัโดยสันติกบัประเทศอินโด
จีน ให้ภูมิภาคนีมีบทบาทและส่วนร่วมในกระบวนการพฒันาเศรษฐกิจทีเกิดขึนในโลกอย่าง
แทจ้ริง84   

มีการเยือนระหว่างผูน้าํของทงัสองรัฐบาล ครังสําคญั คือ พลเอกชาติชาย ชุณหะวณั 
ไดเ้ดินทางไปเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวอย่างเป็นทางการระหว่างวนัที 24-25 
พฤศจิกายน ค.ศ.1988 นับเป็นนายกรัฐมนตรีของไทยคนทีสองทีไปเยือนลาวภายหลังการ
เปลียนแปลงการปกครองในลาว ค.ศ.1975 และไดอ้อกแถลงการณ์ร่วมไทย-ลาว ฝ่ายไทยมีพลเอก
ชาติชาย ชุณหะวณั และฝ่ายสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีนายไกสอน พมวิหาน ร่วมลง
นาม ทีเวียงจนัทน์ สาระสาํคญัเกียวกบัเศรษฐกิจมีดงันี 

 

“ประการแรก ทงัสองฝ่ายจะพฒันาความร่วมมือทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะ
ในดา้นการคา้ การลงทุน การท่องเทียว และความร่วมมือทางวิชาการ 

ประการทีสอง ให้มีการสร้างสะพานขา้มแม่นาํโขงระหว่างไทยและลาว 
และฝ่ายไทยพร้อมทีจะให้ความร่วมมือในด้านการพฒันาเครือข่ายคมนาคม กิจการ
พลงังานไฟฟ้า 

ประการทีสาม ทงัสองฝ่ายตกลงให้มีการตงัคณะกรรมการความร่วมมือ
ไทยและลาวในระดับรัฐบาล เพือเป็นกลไกในการส่งเสริมความสัมพนัธ์ระหว่างสอง
ประเทศ 

83 สํานกังานเลขาธิการรัฐสภา,รายงานการประชุมร่วมกนัของรัฐสภาครังที 1/2531 (สมยั
สามญั) (กรุงเทพฯโรงพิมพส์าํนกังานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี,2531),3-16. 

84 ชาติชาย ชุณหะวณั, “ประเทศไทยในบรรยากาศระหวา่งประเทศทีกาํลงัเปลียนแปลง: 
ความสมัพนัธ์ทางเศรษฐกิจและการคา้กบักลุ่มประเทศอินโดจีน”,ปาฐกถา, 10 มิถุนายน 2532. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

ประการทีสี ทงัสองฝ่ายตกลงให้มีการตงัสมาคมมิตรภาพไทย-ลาว เพือ
ส่งเสริมความสมัพนัธ์ระหวา่งประชาชนทงัสองชาติ 

ประการทีหา้ ทงัสองฝ่ายตกลงใหมี้การตงัคณะกรรมการชายแดนร่วมไทย
และลาวขึน เพือหาทางแกปั้ญหาตามแนวชายแดน”85 

 

หลังจากนันระหว่างวันที  27-29 ธันวาคม  ค .ศ .1988 ได้มีการพบปะหารือของ
คณะกรรมการชายแดนร่วมไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวทีกรุงเทพมหานคร 
ระหว่างร้อยตรีประพาส ลิมปะพนัธ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทย และ
นายสุบนั สะลิดทิลาด รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว และนายสุบนั สะลิดทิลาด ซึงเป็นผลจากแถลงการณ์ร่วมไทย-ลาวฉบบันี ไดก้ล่าว
แสดงความพอในในการเจรจาครังนีวา่ ทงัสองฝ่ายแสดงความจริงใจต่อกนัและแสดงความคิดเห็นที
เป็นประโยชน์ต่อการแกปั้ญหาชายแดนร่วมกนั86 สะทอ้นให้เห็นว่ารัฐบาลไทยไดพ้ยายามปฏิบติั
ตามนโยบายแปรสนามรบให้เป็นตลาดการคา้ทีไดแ้ถลงไวเ้ป็นอยา่งดี และมีการเยอืนระหว่างผูน้าํ
ทงัสองฝ่ายอีกหลายครัง เมือวนัที 12 มกราคม ค.ศ.1989 พลเอกชวลิต ยงใจยทุธ ซึงมีบทบาทสาํคญั
อีกบุคคลหนึงในการพฒันาความสัมพนัธ์ไทย-ลาวไดเ้ดินทางไปเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวอีกครัง โดยครังนีไดมี้การร่วมลงนามในบทบนัทึกทางการคา้ไทย-ลาว มีสาระสาํคญั
วา่ทงัสองฝ่ายจะร่วมมือกนัส่งเสริมการคา้และการลงทุน และครังสาํคญั คือ เมือวนัที 17 กุมภาพนัธ์ 
ค.ศ.1989 นายไกสอน พมวิหานและภริยา ไดเ้ดินทางมาเยือนไทยตามคาํเชิญของพลเอกชาติชาย 
ชุณหะวณั เพือร่วมงานประเพณีพระธาตุพนม จงัหวดันครพนม และยงัไดร่้วมกนัเปิดจุดผา่นแดน
ถาวรนครพนม-ท่าแขก เพือความสะดวกในการคา้ขายและคมนาคมขนส่งระหว่างกนั กล่าวไดว้่า
ระดบัความสัมพนัธ์ทางดา้นเศรษฐกิจพฒันาขึนไปอยา่งต่อเนืองตามนโยบายแปรสนามรบให้เป็น
ตลาดการคา้ของไทยและนโยบายจินตนาการใหม่ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนกั
ธุรกิจไทยมีความเชือมนัมากยงิขึน อนัเห็นไดจ้ากมูลค่าการคา้ระหวา่งไทย-ลาวทีปรับตวัสูงขึนอยา่ง
รวดเร็วจาก ค.ศ.  ทีมีมูลค่าการคา้ .  ลา้นบาท เป็น , .  ลา้นบาทใน ค.ศ.  คิดเป็น 
ร้อยละ . 87 เมือเทียบกบัการคา้ในช่วงก่อนรัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวณั การคา้ชายแดน
เกิดขึนคึกคกั มีผลทาํใหเ้ศรษฐกิจในภาคอีสานของไทยดีขึนดว้ย หลงัจากนนัก็ปรับตวัสูงขึนเรือยๆ 
ซึงถือวา่เป็นกา้วใหม่ทีสาํคญัมากในการพฒันาความสมัพนัธ์ทางเศรษฐกิจไทย-ลาว 

85 สยามจดหมายเหตุ,14,3(13-19 มกราคม 2532):60. 
86 สยามจดหมายเหตุ,14,3(13-19 มกราคม 2532):60. 

  87 ดูจากตารางที 1 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

ในขณะทีความสัมพนัธ์ไทย-ลาวกาํลงัดาํเนินไปดว้ยดีนนัก็เกิดเหตุการณ์ทีทาํให้เกิด
การเขา้ใจผิดกนั เมือการซอ้มรบร่วมระหว่างไทยและสหรัฐอเมริกา หรือคอบบร้าโกลด์ (Cobbra 

Gold 1989) ทีสุโขทยั ระหว่างวนัที 23 พฤษภาคม – 21 มิถุนายน ค.ศ.1989 ซึงสือมวลชน
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวไดอ้อกมาวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นการละเมิดต่อนโยบาย
เปลียนสนามรบเป็นตลาดการคา้ อย่างไรก็ตามรัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวก็
ไม่ไดอ้อกมาโตต้อบแต่อยา่งไร ดงันนัจึงไม่กระทบต่อความสัมพนัธ์ไทย-ลาว  อีกทงัปรากฏว่าช่วง
ครึงปีหลงัปี ค.ศ.1989 ปัญหาตามแนวชายแดนลดน้อยลง เป็นผลจากการประชุมปรึกษาหารือ
ร่วมกนัของผูน้าํทงัสองฝ่ายอยา่งต่อเนือง ความสมัพนัธ์ไทย-ลาวในดา้นต่างๆทงัเศรษฐกิจ การเมือง 
สังคมและวฒันธรรมยิงพฒันาอยู่ในระดบัสูงสุด เมือสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราช
กุมารี เสด็จเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวอย่างเป็นทางการ ระหว่างวนัที 15-22 
มีนาคม ค.ศ.1990  

วนัที 15-18 สิงหาคม ค.ศ.1990 นายสีสะหวาด แกว้บุนพนั เยือนไทยและไดอ้อก
แถลงการณ์ร่วมไทย-ลาว มีสาระสําคญัเกียวกับเศรษฐกิจ คือ ทงัสองฝ่ายจะร่วมมือกันในการ
ส่งเสริมการลงทุนระหว่างไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ผูล้งทุนจะไดรั้บการ
ปฏิบติัอยา่งเป็นธรรมและเท่าเทียมกนั และมีการเคลือนยา้ยเงินโดยเสรี88 นอกจากนียงัไดมี้การตก
ลงเกียวกบัดา้นเศรษฐกิจโดยตรง กล่าวคือ  เมือวนัที 22 สิงหาคม ค.ศ.1990 นายทองลุน สีสุลิด 
เดินทางเยือนไทยและได้ร่วมลงนามในสัญญาเกียวกับการส่งเสริมและปกป้องการลงทุน  
ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจไทย-ลาว ตลอดช่วงรัฐบาลสมัยพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ เป็น
นายกรัฐมนตรีสองสมยั คือ สมยัแรก 4 สิงหาคม ค.ศ.1988 - 9 ธนัวาคม ค.ศ.1990 และสมยัทีสอง 9 

ธนัวาคม 1990 – 23 กุมภาพนัธ์ ค.ศ.1991 เป็นจุดหักเหสาํคญัทีทาํให้ความสัมพนัธ์ทางเศรษฐกิจ
ปรับตวัอยูใ่นระดบัทีดีอยา่งต่อเนือง นโยบายทางเศรษฐกิจในช่วงนี ส่วนใหญ่จะเนน้ไปทีนโยบาย
ทางการคา้โดยรวมแลว้ ให้เอกชนสามารถดาํเนินธุรกิจได้โดยเสรี แต่ภายใตเ้งือนไขทางด้าน
การเมืองและความมนัคง จึงทาํให้เกิดขอ้จาํกดับางประการ ในการประกอบธุรกิจกบัสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว  อยา่งไรกต็ามภายใตน้โยบายแปรสนามรบใหเ้ป็นตลาดการคา้ก็ไดล้ด
มาตรการต่างๆ ทีถือว่าเป็นขอ้จาํกดัในความสัมพนัธ์ทางเศรษฐกิจกบัสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวลงไปมาก 

หลงัจากนนัเกิดความวุ่นวายทางการเมืองภายในไทย โดยพลเอกสุนทร คงสมพงษ ์ได้
ทาํรัฐประหารในวนัที 23 กุมภาพนัธ์ ค.ศ.1991 แต่ไม่ไดท้าํให้ส่งผลต่อระดบัความสัมพนัธ์ไทย-
ลาว เพราะรัฐบาลใหม่ของนายอานนัท ์ปันยารชุน (2 มีนาคม ค.ศ.1991-7 เมษายน ค.ศ.1992) ทีได้

88 Bangkok Post, 23 August 1990. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

ดาํเนินนโยบายต่อเนืองจากรัฐบาลชุดก่อน ดงัไดแ้ถลงนโยบายต่อรัฐสภาเมือ วนัที 4 เมษายน ค.ศ.
1991 ไวว้่า “เร่งสร้างภาพพจน์ทีถูกตอ้งของประเทศไทยพร้อมกับสร้างความเชือมนัต่อนานา
ประเทศในความต่อเนืองของนโยบาย..เสริมสร้างสันติภาพในภูมิภาคและความเขา้ใจอนัดีกับ
ประเทศเพือนบา้น  เพือให้เกิดเสถียรภาพความมนัคงและความเจริญรุ่งเรืองร่วมกนัของภูมิภาค..
เพิมพูน ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ การคา้และการลงทุนสังคมและวฒันธรรมในกลุ่มประเทศ
อาเซียน..พัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจ วิชาการและวัฒนธรรมกับประเทศกําลังพัฒนา
โดยเฉพาะกับประเทศเพือนบา้น..ส่งเสริมความสัมพนัธ์ทางเศรษฐกิจ การคา้ การลงทุนการ
ท่องเทียวและแรงงานกบัมิตรประเทศหรือกลุ่มประเทศคู่คา้ทีสําคญัของไทย”89 ดงันันการเยือน 
และการร่วมปรึกษาหารือกนัจึงดาํเนินมาโดยตลอดครังสาํคญั คือ เมือวนัที 28 เมษายน ค.ศ.1991 

นายเพา้ บุนนะผน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจการคา้กบัต่างประเทศเดินมาทางเยือนไทย
และปรึกษาหารือกบันายอาสา สารสิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ไดต้กลงเกียวกบั
ปัญหาสาํคญั ดงันี  

 

“ประการแรก ปัญหาเกียวกบัการขนส่งผา่นแดนมีการตกลงใหฝ่้ายลาวเป็น
ผูเ้ลือกบริษทัขนส่งของไทย และร่วมกนัดาํเนินการขนส่งชายแดน เพือประโยชน์ของ
สองฝ่าย 

ประการทีสอง ปัญหาเกียวกบัภาษีสินคา้จากลาว ไทยตกลงลดผ่อนภาษี
นาํเขา้ตาํสุดแก่สินคา้เกษตรจากลาวตามบญัชีทีลาวเสนอมา 

ประการทีสาม ตกลงให้มีการปรับปรุงราคาซือขายกระแสไฟฟ้าให้
สมเหตุสมผล 

ประการทีสี ทงัสองฝ่ายจะร่วมมือกนัในการปรับปรุงระเบียบตรวจตราตาม
ชายแดน ร่วมมือดา้นการท่องเทียว และร่วมมือกนัสร้างเขือนไฟฟ้าบางแห่งในลาว”90 

 

เป็นการพฒันาความสัมพนัธ์ทางเศรษฐกิจทีกวา้งขวาง และครอบคลุมเศรษฐกิจหลาย
ดา้นมากขึน และเพือเป็นการยืนยนัในขอ้ตกลงนี เมือนายอาสา สารสิน เดินทางเยือนสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวระหว่างวนัที 8-9 พฤษภาคม ค.ศ.1991 ไดอ้อกแถลงการณ์ร่วมไทย-
ลาวฝ่ายสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีนายพูน สีปะเสิด เป็นผูล้งนาม มีสาระสําคญั
เกียวกบัเศรษฐกิจ คือ  

89 “รายงานการประชุมสภานิติบญัญติัแห่งชาติ,ครังที 2/2534,” 4 เมษายน 2534 : 23-37. 
90 “รายงานการประชุมสภานิติบญัญติัแห่งชาติ,ครังที 2/2534,” 4 เมษายน 2534 : 23-37. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

“ประการแรก ทงัสองฝ่ายตกลงให้มีคณะกรรมการว่าด้วยความร่วมมือ
ระหว่างไทยและลาว คณะกรรมการร่วมว่าด้วยการรักษาความสงบเรียบร้อยตาม
ชายแดน และคณะกรรมการร่วมชายแดนไทย-ลาว 

ประการทีสอง ทงัสองฝ่ายตกลงทีจะให้มีหารตกลงทางการคา้และการ
ลงทุนฉบบัใหม่ เพือขยายความสมัพนัธ์ทางดา้นเศรษฐกิจ 

ประการทีสาม ทงัสองฝ่ายตกลงให้มีการตงับริษทัร่วมไทยและลาว เพือ
ดาํเนินการขนส่งสินคา้ผา่นแดน โดยลาวจะเป็นฝ่ายเลือกบริษทัของไทยเอง 

ประการทีสี ทงัสองฝ่ายจะร่วมมือทางดา้นพลงังานไฟฟ้า เพือผลประโยชน์
อยา่งเป็นธรรม 

ประการทีหา้ ทงัสองฝ่ายจะร่วมมือกนัในดา้นส่งเสริมการท่องเทียว 

ประการทีหก ฝ่ายไทยตกลงในหลักการเรืองการลดผ่อนภาษีสินค้า
เกษตรกรรมตามทีฝ่ายลาวเสนอ”91 

 
เมือวนัที 24 พฤศจิกายน ค.ศ.1991 นายอานนัท ์ปันยารชุน เดินทางไปเยอืนสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว เพือร่วมเปิดพิธีการก่อสร้างสะพานขา้มแม่นาํโขง ซึงไดพ้บกบัผูน้าํ
สาํคญัของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว คือนายไกสอน พมวิหานและนายคาํไต สีพนั
ดอน  การเดินทางครังนีนับเป็นครังสําคญัต่อการพฒันาก้าวทีสําคญัอีกก้าวหนึงในการพฒันา
ความสัมพนัธ์ทางเศรษฐกิจ  เพราะสะพานขา้มแม่นาํโขงจะเป็นการอาํนวยความสะดวกต่อการคา้ 
รวมถึงการขนส่งสินคา้ระหว่างไทย-ลาวอีกทางหนึง  ความสัมพนัธ์ไทย-ลาวเพิมขึนอีกระดบัหนึง
ในปี ค.ศ.1992 เมือรัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวไดถ้วายเหรียญเกียรติยศแด่
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว สมเด็จพระนางเจา้พระบรมราชินีนาถฯ พระบรมโอรสาธิราชสยาม
มกุฎราชกุมารและเจา้ฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ดว้ย ซึงรัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเอง
เคยไดถ้วายแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี มาแลว้ในปี ค.ศ.1991 และเพิม
ระดบัสูงสุด เมือนายไกสอน พมวิหาน ไดเ้ดินทางมาเยือนไทยอีกครัง ระหว่างวนัที 6-11 มกราคม 
ค.ศ.1992  ในฐานะพระราชอาคนัตุกะของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั หลงัจากนนัการเสริมสร้าง
มิตรภาพระหว่างกันได้ปรากฏขึน เมือนายคําไต สีพันดอน เยือนไทยระหว่างวันที 18-21 
กุมภาพนัธ์ ค.ศ.1992 ผูแ้ทนรัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวชุดนีเป็นคณะผูแ้ทน

91 “รายงานการประชุมสภานิติบญัญติัแห่งชาติ,ครังที 2/2534,” 4 เมษายน 2534 : 23-37. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

ระดบัสูง ซึงประกอบดว้ยนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอีกหลายท่าน92  ครังนีมีการออกแถลงการณ์
ร่วมไทย-ลาวอีกฉบบัหนึง  โดยมีสาระสาํคญัเกียวกบัเศรษฐกิจ ดงันี 

 

“ประการแรก ฝ่ายไทยจะให้ความร่วมมือทางดา้นเศรษฐกิจและวิชาการแก่
ลาว โดยเฉพาะในเรืองการพฒันาบุคลากรทงัระยะสนัและระยะยาว 

ประการทีสอง  ทังสองฝ่ายเห็นชอบในการให้หน่วยงานทีเกียวข้อง
ปรึกษาหารือเรืองการจดัระเบียบทางการคา้ชายแดน 

ประการทีสาม ฝ่ายไทยได้ตกลงลดอัตราภาษีศุลกากรขาเข้าสําหรับ
ผลิตภณัฑไ์มส้าํเร็จรูปของลาว 4 ประเภท 

ประการทีสี ทังสองฝ่ายได้ทาํความตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านการ
ท่องเทียวระหวา่งสองประเทศ 

ประการทีห้า ทงัสองฝ่ายเห็นพอ้งกนัในการร่วมมือ เพือพฒันาพลงังาน
ไฟฟ้า เพือประโยชนต่์อการพฒันาของสองประเทศ”93 

 

ในการเยือนครังนีนอกจากจะไดอ้อกแถลงการณ์ร่วมดงักล่าวแลว้ ทงัสองฝ่ายยงัได้
ร่วมลงนามในความตกลงว่าดว้ยความร่วมมือดา้นการท่องเทียว และความตกลงว่าดว้ยสนธิสัญญา
มิตรภาพ ดงัทีนายอานนัท ์ปันยารชุน ไดก้ล่าวว่า “ความตกลงทงัสามฉบบัเป็นนโยบายของรัฐบาล
ทงัสอง ทีจะเสริมสร้างมาตรการต่างๆบนมูลฐานของทีดีระหว่างประชาชนและประเทศทงัสอง94 
การพฒันาความสัมพนัธ์ไทย-ลาวกา้วเขา้สู่ระดบัสูงขึนไปอีกขนั เมือสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช 
สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดาํเนินสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในระหว่างวนัที 
13-19 มิถุนายน ค.ศ.1992 ขณะทีความสัมพนัธ์ดา้นต่างๆกาํลงัดาํเนินไปดว้ยนีนัน เกิดมีการ
เปลียนแปลงทางการเมืองภายในของไทย กล่าวคือ เกิดการรัฐประหารนาํโดยพลเอกสุจินดา ครา
ประยรู และบริหารประเทศระหวา่ง 7 เมษายน  - 10 มิถุนายน ค.ศ.1992  ซึงไดแ้ถลงนโยบายวา่ “จะ
ส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจ วิชาการ วฒันธรรมและการพฒันาทรัพยากรมนุษย  ์ทงัในระดบั
ทวิภาคีและพหุภาคี เพิมบทบาทของไทยในการช่วยเหลือและสนบัสนุนการพฒันาเศรษฐกิจแก่
ประเทศกาํลงัพฒันา โดยเฉพาะประเทศเพือนบา้น โดยการใหค้วามร่วมมือทางเศรษฐกิจ วิชาการ

92 ข่าวสารนิเทศ, ที 41/2535 (14 กมุภาพนัธ์  2535),3. 
93 ข่าวสารนิเทศ, ที 42/2535 (19 กมุภาพนัธ์  2535), 1-5. 
94 สยามจดหมายเหตุ,7,10 (6-12 มีนาคม 2535):254. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

และสังคมอนัเป็นการกระชบัความสัมพนัธ์และความเขา้ใจอนัดีของประเทศเพือนบา้น”95 แต่ก็
บริหารประเทศอยู่ไม่นานภายหลงัเหตุการณ์ทีเรียกว่า พฤษภาทมิฬ ค.ศ.1992 นายอานันท ์ปันยา
รชุน ก็ได้รับเลือกให้เป็นนายกรัฐมนตรีอีกครัง (10 มิถุนายน – 23 กนัยายน ค.ศ.1992) 
ความสัมพนัธ์ไทย-ลาวจึงเขา้สู่ภาวะปกติ มีการปรึกษาหารือร่วมกนัในดา้นการพฒันาความสัมพนัธ์
ทงัทางเศรษฐกิจ และการเมือง 

กล่าวไดว้่าในช่วงระยะเวลาของรัฐบาลนายอานันท ์ปันยารชุน เศรษฐกิจไทยไดเ้ขา้
ไปสู่กระบวนการเศรษฐกิจเสรีมากขึน  ปี ค.ศ.1992 ปรากฏว่ามีนักลงทุนไทยไปลงทุนใน
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ทงัสิน 71 โครงการ มูลค่า 123,105,600 ลา้นเหรียญ
สหรัฐฯ96 การคา้ไทย-ลาวเพิมขึนอยา่งรวดเร็ว มูลค่าการคา้ในปี ค.ศ.1992 สูงถึง 4013.20 ลา้นบาท 
การส่งออกเพิมขึนจากปี ค.ศ.1991 ถึงร้อยละ 53.8197  

ในขณะทีความสัมพนัธ์ไทย-ลาวกาํลงัดาํเนินไปอยา่งราบรืนนนั กเ็กิดการเปลียนแปลง
ทางการเมืองภายในของไทยอีกครัง นายชวน หลีกภยั ไดรั้บเลือกขึนดาํรงตาํแหน่งนายกรัฐมนตรี 
(23 กนัยายน ค.ศ.1992 – 13 กรกฎาคม ค.ศ.1995) สภาพทางการเมืองภายในของไทย ในช่วงปี ค.ศ.
1992 มีการเปลียนแปลงรัฐบาลถึง 4 ครัง แต่ก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการพฒันาความสัมพนัธ์
ทางดา้นเศรษฐกิจไทย-ลาว เพราะรัฐบาลนีไดด้าํเนินนโยบายทีอยู่บนพืนฐานจากรัฐบาลชุดทีผา่น
มา กล่าวคือ รัฐบาลจะส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจ วิชาการ วฒันธรรมและการพฒันา
ทรัพยากรมนุษยก์บัประเทศต่าง ๆ ทงัในระดบั ทวิภาคี และพหุภาคีโดยเพิมบทบาทของไทยในการ
ช่วยเหลือและสนบัสนุนการพฒันาเศรษฐกิจแก่ประเทศกาํลงัพฒันาโดยเฉพาะประเทศเพือนบา้น
อนัจะเป็นการกระชบัความสัมพนัธ์และความเขา้ใจระหว่างประชาชนชาวไทยกบัประชาชนของ
ประเทศเหล่านนัและอาํนวยความสะดวก คุม้ครอง ตลอดจนส่งเสริมสิทธิและผลประโยชน์ของคน
ไทย แรงงานไทย และธุรกิจภาคเอกชนไทยในต่างประเทศ98  เหตุการณ์ทีทาํใหร้ะดบัความสัมพนัธ์
ไทย-ลาวแน่นแฟ้นขึนอีกระดับหนึง คือการเสด็จพระราชดําเนินสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวนัที 16-19 ตุลาคม 
แมว้่าจะเป็นการเสด็จพระราชดาํเนินส่วนพระองคก์็ตาม ในช่วงปลาย ค.ศ.1992 ความสัมพนัธ์ทาง

95 สาํนกังานเลขาธิการรัฐสภา,รายงานประชุมร่วมกนัของรัฐสภา ครังที 1/2535 (สมยัสามญั 
ครังทีหนึง) (กรุงเทพฯ:โรงพิมพส์าํนกังานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี,2535),4 -21. 

96 บงกช หงส์คาํมี,ความสมัพนัธ์ไทย-ลาวในรอบ  ปี, . 
 97 ดูตารางที1 

98 สาํนกังานเลขาธิการรัฐสภา,รายงานการประชุมร่วมกนัของรัฐสภา,ชุดที 18, ปีที 1, ครังที 
1 (สมยัสามญัประจาํปี) (กรุงเทพฯ:โรงพิมพส์าํนกังานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี,2535),19-53. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

เศรษฐกิจไทย-ลาวชะงกัลงไปบา้ง เพราะรัฐบาลนีเป็นรัฐบาลผสมจากหลายพรรคการเมือง จึงตอ้ง
ใหค้วามสาํคญักบัการแกไ้ขปัญหาภายในประเทศเป็นสาํคญั กอปรกบัในสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวเองก็เกิดการเปลียนแปลงเช่นกนั เมือนายไกสอน พมวิหาน ไดถึ้งแก่อสัญกรรมลง 
ในวนัที 21 พฤศจิกายน ค.ศ.1992 ซึงท่านมีบทบาทสาํคญัต่อการพฒันาความสัมพนัธ์ไทย-ลาวมา
โดยตลอดตงัแต่ ค.ศ.1975 โดยเฉพาะช่วงปี ค.ศ.1988-1992 ซึงความสัมพนัธ์เศรษฐกิจไทย-ลาว ได้
กา้วเขา้สู่มิติใหม่ 

อย่างไรก็ตาม การดาํเนินนโยบายเศรษฐกิจของไทยต่อสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวนนั รัฐบาลไทยไดส้นบัสนุนการคา้เสรีและตงัอยูบ่นผลประโยชน์ของไทยและเพือน
บา้นใหถู้กตอ้งตามกฎหมายและกรอบของกฎระเบียบสากล ซึงเป็นการสานต่อนโยบายจากรัฐบาล
พลเอกชาติชาย ชุณหะวณั และรัฐบาลนายอานันท์ ปันยารชุน ในรัฐบาลนายชวน หลีกภยั ไดมี้
ความตกลงร่วมไทย-ลาว 5 ฉบบั ดงันี 

“ .บนัทึกความเขา้ใจเรืองความร่วมมือในการพฒันาพลงังานไฟฟ้าในลาว 
(4 มิถุนายน ค.ศ.1993) 

.ความตกลงร่วมมือ ระหว่างสํานกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
ไทยกบัสาํนกังานคณะกรรมการคุม้ครองการลงทุนของต่างประเทศของลาว (4 มิถุนายน 
ค.ศ.1993) 

.ความตกลงว่าดว้ย การยกเวน้การตรวจลงตราสาํหรับหนงัสือเดินทางทูต 
(8 กมุภาพนัธ์ ค.ศ.1994) 

.บนัทึกความร่วมมือดา้นการกีฬาระหว่างการกีฬาแห่งประเทศไทยกบั
คณะกรรมการกีฬาแห่งชาติสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (4 มิถุนายน ค.ศ.
1994) 

.ความตกลงวา่ดว้ยสะพานมิตรภาพ (2 เมษายน ค.ศ.1994)”99 

 
หลงัจากทีมีพิธีเปิดสะพานมิตรภาพไทย-ลาวอยา่งเป็นทางการขึนเมือ วนัที 8 เมษายน 

ค.ศ.1994 โดยพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว เสด็จพระราชดาํเนินพร้อมดว้ยสมเด็จพระนางเจา้ฯ
พระบรมราชินีนาถ และสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธานร่วมกบั 
นายหนูฮัก พูมสะหวนั ประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สะพาน
มิตรภาพไทย-ลาว ระหว่างบา้นหาดจอมมณี อาํเภอเมือง จงัหวดัหนองคายและท่านาแลง้ เมืองหาด

99 สาํนกังานเลขาธิการรัฐสภา,รายงานการประชุมร่วมกนัของรัฐสภา,ชุดที 18, ปีที 1, ครังที 
1 (สมยัสามญัประจาํปี) (กรุงเทพฯ:โรงพิมพส์าํนกังานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี,2535),19-53. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

ซายฟอง แขวงเวียงจนัทน์ ซึงเป็นสือสําคญัในการเชือมความสัมพนัธ์ไทย -ลาวโดยเฉพาะดา้น
เศรษฐกิจ ส่งผลให้นกัธุรกิจไทย-ลาวมีการประสานกนัร่วมกิจการดา้นการคา้ การลงทุน จากสถิติ
เฉพาะการคา้ขายไปมา มีการขนส่งผา่นสะพานมิตรภาพไทย-ลาว ประมาณ 4,000 ลา้นบาทขึนไป
มากกว่าค.ศ.  และการคา้ขายบริเวณชายแดนระหว่างไทย-ลาว รวมทงัหมดประมาณ 7,000-

8,000 ล้านบาท  และคาดว่าจะเพิมขึนเรือยๆ100 รวมถึงความสัมพันธ์ด้านการท่องเทียวก็มี
ความสําคญัเพิมขึนมากหลงัจากพิธีเปิดสะพานมิตรภาพไทย-ลาว นอกจากนียงัได้มีการขยาย
ความสัมพนัธ์ทางเศรษฐกิจในรูปของกลุ่มเศรษฐกิจแบบต่างๆซึงช่วยเสริมความสัมพนัธ์ทาง
เศรษฐกิจไทย-ลาวมากขึน คือ ความร่วมมือในด้านสีเหลียมเศรษฐกิจ หกเหลียมเศรษฐกิจ เริม
ดาํเนินการสาํรวจและก่อสร้างถนนเชือมโยงสีประเทศระหว่างไทย พม่า สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว และจีนตอนใต ้ทีเป็นรูปธรรมมากขึนในกรอบของสีเหลียมเศรษฐกิจ ความร่วมมือ
ในการโยงการคมนาคมทางบก ทางอากาศ ในอนุภาคลุ่มนาํโขง 6 ประเทศ และยงัไดว้างกรอบ
ความร่วมมือกบัสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในเรืองอืนๆไว ้เช่นความตกลงร่วมมือดา้น
การเดินเรือตามลาํนาํโขงตอนบน 4 ประเทศ ความตกลงร่วมมือในการพฒันาลุ่มนาํโขงอยา่งยงัยืน 
5 เมษายน ค.ศ.1995  

ในช่วงระยะเวลาดังกล่าวมีนักธุรกิจไทยไปลงทุนในสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวมากขึน และรัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวก็หนัมาใหค้วามสาํคญัที
จะคา้ขายกบัไทย จนไทยกลายเป็นคูค้า้ทีสาํคญัทีสุดของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
นับตงัแต่มีการประกาศใช้กฎหมายการลงทุนของชาวต่างประเทศในสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวตงัแต่ ค.ศ.1988 และกฎหมายลงทุนฉบบัใหม่ ค.ศ.1994 นกัลงทุนไทยเขา้ไปลงทุน
ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมากเป็นอนัดบัหนึงจาํนวน 167 ราย มูลค่าการลงทุน
เท่ากบั 198 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ การคา้ไทย-ลาวในช่วง ค.ศ.1993-1994 จะเห็นไดว้่ามูลค่าการคา้ 
ค.ศ.1994 มีถึง 9,062.30 ลา้นบาท การส่งออกเพิมขึนจาก ค.ศ.1993 ถึงร้อยละ 65.34 ไทยไดเ้ปรียบ
ดุลการคา้ลาวมาโดยตลอด101  

ความสมัพนัธ์ทางเศรษฐกิจกาํลงัดาํเนินไปไดด้ว้ยดี และมีความสะดวกรวดเร็วมากขึน 
หลงัจากทีมีการเปิดสะพานมิตรภาพไทย-ลาวในปี ค.ศ.1994 ก็เกิดการเปลียนแปลงทางการเมือง
ภายในไทยขึน โดยมีการเปลียนรัฐบาลภายใตก้ารนาํของนายบรรหาร ศิลปอาชา  (13 กรกฎาคม 
ค.ศ.1995-25 พฤศจิกายน ค.ศ.1996) ทีไดแ้ถลงนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศต่อรัฐสภา ใน
วนัที 26 กรกฎาคม ค.ศ.1995 ว่า “รัฐบาลมีเจตนารมณ์ทีจะรักษาและเพิมพูนผลประโยชน์ทาง

100 วงศ ์พลนิกร,ความสมัพนัธ์ไทย-ลาว, 57. 
101 ดูตารางที  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

เศรษฐกิจของชาติทงัในระยะสัน และระยะยาว ดว้ยการส่งเสริมการคา้ การลงทุน การท่องเทียว 

และการถ่ายทอดและพฒันาเทคโนโลยี ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจกบันานาชาติ 

โดยเคารพต่อพนัธกรณีระหว่างประเทศและคาํนึงถึงกระแสแห่งความเปลียนแปลงทีกาํลงัเกิดขึน
ในโลกยคุใหม่ โดยจะดาํเนินการ เสริมสร้างศกัยภาพของประเทศไทยในการแข่งขนักบัต่างประเทศ 
ดว้ยการส่งเสริมระบบเศรษฐกิจ เพือให้ระบบการผลิตและการตลาดของประเทศมีประสิทธิภาพ
ยงิขึน ควบคู่ไปกบัการจดัใหมี้มาตรการเยยีวยาทีชดัเจนและแน่นอนสาํหรับภาคเศรษฐกิจทีไดรั้บ
ผลกระทบ ปรับปรุงระบบโครงสร้างภาษีและขจดัอุปสรรคต่อการคา้และการลงทุนโดยเร่งปรับลด
โครงสร้างภาษีศุลกากรให้รวดเร็วกว่าเดิมและเป็นรูปธรรมมากขึนเพือลดตน้ทุนการผลิตและ
ส่งเสริมการส่งออกตลอดจนลดขนัตอนพิธีการต่าง ๆ ใหมี้ความสะดวกรวดเร็วยงิขึน ส่งเสริมภาค
บริการทีมีความสาํคญัต่อการคา้และการลงทุนให้มีศกัยภาพยิงขึน โดยเฉพาะอย่างยิงการขนส่ง
สินคา้ การเดินเรือ กองเรือไทย และการประกนัภยั และดาํเนินนโยบายการคา้และการลงทุนใน
ทิศทางทีลดปัญหาการขาดดุลบญัชีเดินสะพดั โดยเฉพาะอยา่งยงิดว้ยการส่งเสริมกิจการส่งออกทีมี
มูลค่าเพิมสูงและการพฒันาธุรกิจการท่องเทียวและบริการ รวมทงัแสวงหาตลาดและแหล่งเงินทุน
ใหม่ ๆ เพือเพิมพนูผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของประเทศ102 สิงทีปรากฏเป็นรูปธรรมในการพฒันา
ความสัมพนัธ์ทางเศรษฐกิจ เช่น มีการลงนามร่วมกนัในแผนงานความร่วมมือดา้นการท่องเทียว 
ประจาํปี ค.ศ.1995-1996 และเหตุการณ์ทีสาํคญั คือ มีการลงนามในแถลงการณ์ร่วมเปิดสถานกงสุล
ใหญ่อยา่งเป็นทางการทีสะหวนันะเขตและขอนแก่น และเปิดสถานกงสุลใหญ่ทีสะหวนันะเขต เมือ
วนัที 30 พฤษภาคม ค.ศ.1996 ส่วนสถานกงสุลใหญ่ทีขอนแก่นเปิดเมือวนัที 7 มิถุนายนปีเดียวกนั 
ซึงได้อาํนวยความสะดวกต่อความสัมพนัธ์ทางเศรษฐกิจด้านต่างๆทังการค้า การลงทุน การ
ท่องเทียว การคมนาคมขนส่งและอืนๆของประชาชนทงัสองประเทศเป็นไปอย่างสะดวกและ
รวดเร็ว 

รัฐบาลสมยัพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ (25 พฤศจิกายน ค.ศ.1996-9 พฤศจิกายน ค.ศ.
1997) มีนโยบายทีสาํคญั คือ ขจดัปัญหา อุปสรรค และขยายความสัมพนัธ์ในทุกดา้นกบัประเทศ
เพือนบา้น โดยเฉพาะอยา่งยงิประเทศทีมีพรมแดนติดต่อกบัประเทศไทย และเพิมประสิทธิภาพการ
ดาํเนินงานของสถานทูตเพือการบริการประชาชนในต่างประเทศ และดาํเนินนโยบายทีช่วยเหลือ
เสริมสร้างและเกือกูลให้ประเทศไทยไดรั้บประโยชน์จากการเจรจาพหุพาคีดา้นเศรษฐกิจทงัใน
ระดบัโลกและระดบัภูมิภาค โดยเน้นการทูตเพือขยายผลประโยชน์ของไทยในการเจรจาแกไ้ข
ปัญหาและกฎระเบียบในดา้นการคา้และการลงทุน การส่งเสริมการส่งออก การดึงดูดนกัลงทุนจาก

102 สาํนกังานเลขาธิการรัฐสภา,รายงานการประชุมร่วมกนัของรัฐสภา, ปีที 1, ครังที 1 (สมยั
สามญัครังที 1) (กรุงเทพฯ:โรงพิมพส์าํนกังานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, 2538), 10-40. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

ต่างประเทศ การสนับสนุนเอกชนไทยทีทาํธุรกิจในต่างประเทศและการส่งเสริมการ
ท่องเทียว103 การปฏิบติัทีสนองต่อนโยบายทีไดแ้ถลงไว ้เช่น การลงนามวา่ดว้ยการเดินทางขา้มแดน
ระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ลงนามเมือวนัที 20 
มิถุนายน ค.ศ.1997 และมีผลบงัคบัใช ้90 วนัหลงัจากวนัลงนามคือวนัที 19 กนัยายน ค.ศ.1997104 
การเปลียนแปลงดงักล่าวนีนาํไปสู่ความร่วมมือในการพฒันาเศรษฐกิจ ทงัดา้นการคา้ การลงทุน 
รวมทงัการพฒันาการท่องเทียวและอืนๆ “โดยเฉพาะดา้นการท่องเทียวสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวมีรายไดจ้ากการท่องเทียวของนกัท่องเทียวชาวไทย มากถึง 6,486,210 เหรียญสหรัฐฯ 
ในปี ค.ศ.1997”105    

เมือเกิดการเปลียนแปลงทางการเมืองรัฐบาลใหม่ของนายชวน หลีกภยั (9 พฤศจิกายน 
ค.ศ.1997- 9 พฤศจิกายน ค.ศ.2000) ดาํเนินนโยบายทีว่า จะส่งเสริมความสัมพนัธ์และความร่วมมือ
ทางเศรษฐกิจกบัประเทศคู่คา้ทีสาํคญัภายใตร้ะบบการคา้เสรี โดยให้มีการแข่งขนัอย่างเป็นธรรม 
ตลอดจนร่วมมีบทบาทในการลดความขดัแยง้ระหวา่งประเทศ อนัเนืองมาจากปัญหาทางการคา้ การ
ลงทุน การถ่ายทอดเทคโนโลยี และการคุม้ครองทรัพยสิ์นทางปัญญา โดยคาํนึงถึงความพร้อม
ภายในประเทศเป็นหลกั และจะส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจ วิชาการ วฒันธรรม การ
ท่องเทียว และการพฒันาทรัพยากรมนุษยก์บัประเทศต่างๆโดยเฉพาะประเทศเพือนบา้น   ทงันีจะ
มุ่งเนน้กรอบความร่วมมืออนุภูมิภาค  ซึงจะเห็นว่านโยบายพืนฐานไม่ไดแ้ตกต่างจากนโยบายชุด
ก่อน ในสมยัรัฐบาลนายชวน หลีกภยั นอกจากจะไดใ้ห้ความสาํคญัทางเศรษฐกิจดา้นอืนๆแลว้ยงั
ไดใ้ห้ความสําคญัดา้นการท่องเทียวอีกดว้ย โดยไดล้งนามในแผนความร่วมมือดา้นการท่องเทียว
ประจาํปี ค.ศ.1998-1999 ซึงการหันมาให้ความสนใจดา้นการท่องเทียวทีปรากฏเป็นรูปธรรม คือ
เมือมีความตกลงว่าดว้ยความร่วมมือดา้นการท่องเทียวระหว่างการท่องเทียวแห่งประเทศไทยและ
การท่องเทียวแห่งสาธารณประชาธิปไตยประชาชนลาว ค.ศ.1991 อยา่งไรก็ตาม ไม่ไดห้มายความ
ว่าความสัมพนัธ์ทางเศรษฐกิจด้านอืนๆจะลดน้อยลง โดยเฉพาะทางด้านการคา้ ซึงเป็นตวัชีวดั
ทางดา้นเศรษฐกิจทีปรากฏใหเ้ห็นชดัเจนก็ไม่ไดล้ดความสาํคญัลง เพียงแต่มูลค่าการคา้ในช่วง ค.ศ.
1995-1997 มีอตัราการขยายตวัไม่มากนกั ในช่วงปี ค.ศ.1996-2001  การคา้ไทย-ลาวมีมูลค่าเฉลียปี
ละ 13, .  ลา้นบาท โดยไทยก็ยงัคงเป็นฝ่ายได้เปรียบดุลการคา้สาธารณรัฐประชาธิปไตย

103 สาํนกังานเลขาธิการรัฐสภา,รายงานการประชุมร่วมกนัของรัฐสภา,, ครังที 1/2539 (สมยั
สามญัครังที 1) (กรุงเทพฯ:โรงพิมพส์าํนกังานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี,2539) , 2-26. 

104 ดูรายละเอียดในภาคผนวก จ. 
105 บงกช หงส์คาํมี,รายงานการวิจยั เรือง ความร่วมมือในอุตสาหกรรมการท่องเทียวระหว่าง

ประเทศไทยและ สปป.ลาว(กรุงเทพฯ: สถาบนัเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, ),17. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

ประชาชนลาว เฉลียปีละ 9034.38 ลา้นบาท ในปี ค.ศ.2002  ปริมาณการคา้ไทย-ลาว เท่ากบั 
, .  ลา้นบาท ไทยไดเ้ปรียบดุลการคา้ สูงถึง , .  ลา้นบาท และปี  ค.ศ. 2003 การคา้

ไทย-ลาวมีมูลค่ารวม 23,220.70 ลา้นบาท ไทยส่งออกเป็นมูลค่า 18,923.90 ลา้นบาท และนาํเขา้
มูลค่า 4,296.80 ลา้นบาท ไดไ้ดเ้ปรียบดุลการคา้ 14,627.10 ลา้นบาท106 อยา่งไรก็ดี แมส้ถิติจะแสดง
วา่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวขาดดุลการคา้ไทยจาํนวนมาก แต่ในความเป็นจริง สินคา้
ประมาณร้อยละ 30 ทีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนาํเขา้จากไทยเป็นสินคา้ผา่นแดนไป
ประเทศทีสามโดยเฉพาะเวียดนาม และในปี ค.ศ.1998 มูลค่าการคา้ก็ลดระดับลงและขยายตวั
เพิมขึนอีกครังในปี ค.ศ.1999  

หลงัจากทีนายชวน หลีกภยั พน้จากตาํแหน่ง พนัตาํรวจโททกัษิณ ชินวตัร ไดรั้บเลือก
ให้เป็นนายกรัฐมนตรี (17 กุมภาพนัธ์ ค.ศ.2001-11 มีนาคม ค.ศ.2005) มีนโยบายทางเศรษฐกิจ
ระหว่างประเทศทีสําคญั คือ สนบัสนุนการคา้เสรีในการคา้ระหว่างประเทศ โดยคาํนึงถึงระดบั
ความพร้อมและผลประโยชน์ของประเทศและผูป้ระกอบการภายในประเทศ  รวมทงัผลกัดนัการ
แกไ้ขปรับปรุงกฎหมายทีเป็นอุปสรรคต่อภาคเอกชนไทยในการแข่งขนัทางการคา้ระหว่างประเทศ
เนน้บทบาทเชิงรุกในเวทีการคา้และเศรษฐกิจระหว่างประเทศ รวมทงัผลกัดนัใหเ้กิดการเจรจาใน
เวทีระหว่างประเทศ ซึงวางอยู่บนพืนฐานของความเป็นธรรมและ คาํนึงถึงผลประโยชน์และ
ขอ้จาํกดัของประเทศกาํลงัพฒันา สนับสนุนและผลกัดนันโยบายการคา้เสรีของเขตการคา้เสรี
อาเซียน รวมทงัส่งเสริมการคา้ การลงทุนกบัประเทศเพือนบา้น และการคา้ชายแดน และการพฒันา
ไป สู่ฐานการผลิตสินคา้หรือการให้บริการร่วมกันในภูมิภาค ส่งเสริมและสนับสนุนให้
ผูป้ระกอบการภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการให้ขอ้มูลดา้นการคา้และการลงทุน และวิเคราะห์ทีอาจ
เกิดขึนจากกฎขอ้บงัคบัทาง การคา้และการลงทุนระหว่างประเทศ เพือประโยชน์ต่อการกาํหนด
ทิศทางและยุทธศาสตร์ของนโยบายต่างประเทศ รวมทงัการเจรจาการคา้และการลงทุนระหว่าง
ประเทศ สิงทีปรากฏเป็นรูปธรรมในการพฒันาความสัมพนัธ์ทางเศรษฐกิจสมยัรัฐบาลนี คือการ
ท่องเทียวแห่งประเทศไทยและการท่องเทียวแห่งสาธารณประชาธิปไตยประชาชนลาวไดล้งนามใน
แผนงานความร่วมมือดา้นการท่องเทียว ประจาํปี ค.ศ. -  เมือ 21 กนัยายน ค.ศ.  แผน
ดงักล่าวกาํหนดให้มีการแลกเปลียนการเยือนของคณะผูบ้ริหารการท่องเทียวของทงัสองฝ่าย การ
พฒันาบุคลากรการท่องเทียว การวางแผนพฒันาแหล่งท่องเทียว การส่งเสริมการลงทุน และ
การตลาดการท่องเทียวระหว่างกนัแผนงานความร่วมมือฯ มีเป้าหมายเพือพฒันาการท่องเทียวของ

106 ดูตารางที  

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

ไทยและลาว และการเชือมโยงการท่องเทียวไปสู่ประเทศทีสามในอนุภูมิภาคแม่นาํโขงและดินแดน
มหศัจรรยสุ์วรรณภูมิ และสามเหลียมมรกต  

กล่าวโดยสรุปไดว้่านโยบายทางดา้นเศรษฐกิจของไทยต่อสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวในช่วง ค.ศ.1975-1987 นนัรัฐบาลไทยไดใ้ชน้โยบายความมนัคงของประเทศเป็น
หลกัในการพฒันาความสัมพนัธ์ดา้นเศรษฐกิจกบัสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว แต่ก็
ไม่ไดท้าํให้มูลค่าการคา้ไทย-ลาวลดอตัราลง อาจมีการชะงกัลงบา้งในเวลาทีมีปะทะกนัตามแนว
ชายแดน ยิงเมือไทยประกาศนโยบายแปรสนามรบอินโดจีนให้เป็นตลาดการคา้ในสมยัรัฐบาลพล
เอกชาติชาย ชุณหะวณั ในปี ค.ศ.1988 ซึงสอดรับกับนโยบายจินตนาการใหม่ของสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว  ระดบัความสัมพนัธ์ทางเศรษฐกิจไทย-ลาวยงิพฒันาขึนอยา่งต่อเนือง 
จากนโยบายต่างๆได้ปรากฏเป็นรูปธรรม ด้วยการปฏิบติัตาม แถลงการณ์ และขอ้ตกลงต่างๆ
ร่วมกนัในการเยือนของผูน้าํทงัสองประเทศ ซึงแต่ละครังไดมี้การปรึกษาหารือในแนวทางการ
แกไ้ขอุปสรรคและพฒันาความสัมพนัธ์ทางเศรษฐกิจและดา้นต่างๆ ร่วมกนั ปัจจยัสําคญัในการ
พฒันาความสัมพนัธ์ทางเศรษฐกิจ คือ การเสด็จเยือนของพระราชวงศช์นัสูงของไทย และการเปิด
สะพานมิตรภาพไทย-ลาว เมือ ค.ศ.1994 ซึงอาํนวยความสะดวก รวดเร็วในความสัมพนัธ์ทาง
เศรษฐกิจดา้นต่างๆทงัการคา้ การลงทุน การท่องเทียว หรือแมแ้ต่การเคลือนยา้ยแรงงาน เป็นตน้ 

 

. สรุป 

ประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็นประเทศเพือบา้นทีมี
ความสัมพนัธ์กันมาเป็นเวลาช้านาน ซึงความสัมพนัธ์ในด้านต่างๆทงัด้านการเมือง การทหาร 
วฒันธรรมประเพณีลว้นไดรั้บการพฒันาไปสู่ระดบัสูงสุด จากความร่วมมือในดา้นต่างๆรวมถึงการ
แลกเปลียนการเยอืนระหวา่งกนั ซึงอาจพิจารณาประเด็นดา้นนโยบายเศรษฐกิจของทงัสองประเทศ
ออกเป็น  ช่วงเวลา คือ ตงัแต่ ค.ศ. -  ซึงให้ความสําคญักับนโยบายความมนัคงของ
ประเทศเป็นหลกั และ ค.ศ. -  ซึงมีการสร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจมากขึน นโยบาย
เศรษฐกิจทงั  ช่วงเวลาดงักล่าวนี รวมถึงการปฏิบติัมีความแตกต่างกนันนัเป็นกลไกสาํคญัในการ
พฒันาความสมัพนัธ์ทางเศรษฐกิจระหวา่งไทยกบัสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

นโยบายทางดา้นเศรษฐกิจของไทยต่อ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในช่วง
ค.ศ. - ไดใ้ห้ความสาํคญักบันโยบายความมนัคงของประเทศเป็นหลกั เพราะผูน้าํไทยกลวั
การแผข่ยายอิทธิพลของคอมมิวนิสตต์ามหลกัทฤษฎีโดมิโน แมว้่าจะไดมี้ความพยายามทีจะเจรจา
ระหว่างกนัเพือพฒันาความสัมพนัธ์ระหว่างกนัใหดี้ขึน แต่ความสัมพนัธ์ก็ยงัอยูใ่นลกัษณะขึนๆลง 
อนัสังเกตไดจ้ากมีการกระทบกระทงักนัตามบริเวณชายแดนจนมีการปิดด่านชายแดนหลายครัง

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

ตลอดช่วงระยะเวลา แต่ระดบัความสมัพนัธ์ตงัแต่ทีลาวเปลียนแปลงการปกครองมาเป็นสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวกอ็ยูใ่นระดบัทีดีขึนกวา่เมือ  ปีก่อนเปลียนแปลงการปกครอง  

ในช่วงแรกนีความเปลียนแปลงทางการเมืองการการปกครองก็ยงัคงเป็นอุปสรรคใน
การพฒันาระดบัความสัมพนัธ์ทางเศรษฐกิจ กล่าวคือ เมือใดก็ตามทีรัฐบาลไทยมีนโยบายสาน
สัมพนัธ์อันดีกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและดูเหมือนจะราบรืนไปได้ด้วยดี 
บ่อยครังมกัจะมีปัญหาอนัเกิดจากการเปลียนแปลงทางการเมืองของฝ่ายไทยเอง คือมีการเปลียน
รัฐบาลบ่อยครังทาํให้การดาํเนินนโยบายไม่ต่อเนืองบางครังรัฐบาลใหม่ก็ไม่สานต่อนโยบายของ
รัฐบาลเก่า ขณะทีฝ่ายสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนันมีความต่อเนืองเชิงนโยบาย
มากกว่าเนืองจากมีนายไกสอน พมวิหาร เป็นผูน้าํมาโดยตลอดตงัแต่การเปลียนแปลงการปกครอง
ในปี ค.ศ.1975-  อย่างไรก็ตามสิงนีไม่ไดท้าํให้การดาํเนินนโยบายความสัมพนัธ์กบัไทยจะ
เป็นไปอยา่งราบรืน เพราะอุปสรรคสาํคญัของฝ่ายสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว คือ  การ
ต่อสู้กนัระหว่างฝ่ายขวากบัฝ่ายซ้าย และการทีการดาํเนินนโยบายต่างๆตอ้งปรับเปลียนไปตาม
สภาพการณ์ภายในและภายนอกโดยเฉพาะตามนโยบายของโซเวียตและเวียดนาม ขณะเดียวกบั
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวก็ไม่สามารถพึงพาความช่วยเหลือจากทงัสองประเทศได้
ตลอด ทาํให้ตอ้งพยายามพึงตนเองดว้ยการออกนโยบายต่างๆและมาตรการในการพฒันาเศรษฐกิจ
ตามระบอบสังคมนิยม อาทิเช่น ออกนโยบายให้ทหารยึดร้านคา้ของภาคเอกชนมาเป็นของรัฐ 
บงัคบัให้พ่อคา้ขายสินคา้ให้แก่รัฐบาลตามราคาเงินงีบในอตัราทีรัฐบาลกาํหนด ส่งผลให้พ่อคา้
เอกชนปิดกิจการหนีออกไปต่างประเทศ แมแ้ต่ชาวนาทีอยูใ่นชนบทซึงมีส่วนนอ้ยมากทีทาํการคา้ 
รัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวก็ยงัห้ามพ่อคา้ซือสินคา้จากชาวนา ห้ามชาวนานาํ
สินคา้ไปขายในเมือง การเก็บภาษีในเขตปกครองเก่าของลาวฝ่ายขวาในอตัราก้าวหน้าแต่ก็ไม่
ประสบผลสาํเร็จ  เป็นตน้ เมือแต่ละฝ่ายประสบกบัปัญหาภายในของแต่ละประเทศ ความพยายามที
จะสร้างนโยบายร่วมมือกนัระหวา่งไทย-ลาวจึงไม่ส่งผลดีเท่าทีควร   

ในสมยันายกรัฐมนตรีนายธานินทร์ กรัยวิเชียร (  ตุลาคม ค.ศ. -  ตุลาคม ค.ศ.
) ทีฝ่ายไทยมีนโยบายปราบปรามคอมมิวนิสตอ์ยา่งจริงจงันนั ทาํใหส้าธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาวประสบกับปัญหาการขาดแคลนเครืองอุปโภค-บริโภค  และด้วยความทีฝ่าย
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวยงัตอ้งพึงพิงทางดา้นเศรษฐกิจจากฝ่ายไทยเป็นสาํคญั ทาํ
ให้รัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวอนุโลมให้พ่อคา้เอกชนนาํเขา้สินคา้ไดโ้ดยเสรี 
เพือเป็นแรงจูงใจการคา้และการลงทุนของเอกชนในประเทศ และธนาคารชาติของลาวไดล้ดค่าเงิน
กีบให้มีราคาเท่ากบัอตัราแลกเปลียนในตลาดมืด เพือสนบัสนุนการคา้ระหว่างประเทศ และการคา้
ระหวา่งรัฐบาลกบัเอกชน ขณะเดียวกนัรัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวก็ไดพ้ยายาม

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

เสริมสร้างอาํนาจใหแ้ขง็แกร่ง เพือทีจะใหร้ะบบสามารถดาํรงอยูต่่อไปได ้ตามยทุธศาสตร์ 2 หนา้ที 
คือ สร้างสรรคแ์ละป้องกนัประเทศชาติ ดงันนัการขาดแคลนสินคา้อุปโภคบริโภค ไดส้ร้างเงือนไข
อนัจาํเป็น ให้สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวตอ้งนาํเขา้สินคา้อุปโภคบริโภค เพือบรรเทา
ภาวะขาดแคลน นโยบายเศรษฐกิจประเทศในช่วงนี จึงเน้นไปทีนโยบายการคา้ต่างประเทศทีให้
อิสระแก่เอกชนในการนาํเขา้-ส่งออกสินคา้ 

จะเห็นว่านโยบายเศรษฐกิจระหว่างไทย-ลาวในช่วง ค.ศ.1975-1987 นนัทางฝ่ายไทย
เนน้ไปทีความมนัคงของประเทศเป็นหลกั เนืองจากหวาดระแวงการขยายอิทธิพลของคอมมิวนิสต ์
ขณะทีฝ่ายสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนนัก็มุ่งเนน้นโยบายเศรษฐกิจตามระบอบสังคม
นิยม แมจ้ะมีความพยามร่วมมือกนั อยา่งไรก็ตาม ความแตกต่างทางนโยบายทีไม่สอดรับกนัส่งผล
ต่อการปฏิบติัต่อกนัซึงอาจจะเป็นไปตามนโยบายทีวางไว ้หรือการปฏิบติัอาจไม่ตรงตามนโยบายที
วางไวก้็ได ้ขึนอยูก่บัสถานการณ์ในขณะนนัๆดว้ย การพฒันาความสัมพนัธ์ทางเศรษฐกิจระหว่าง
กนัในช่วงนีจึงเป็นลกัษณะขึนๆลงอยู่ตลอดเวลา ซึงแตกต่างจากความสัมพนัธ์ทางเศรษฐกิจไทย-
ลาวในช่วงหลงัคือตงัแต่ ค.ศ.198-2005 ทงันีเพราะสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีการ
ปฏิรูปเศรษฐกิจตามนโยบายจินตนาการใหม่ในปลายปี ค.ศ.1986  และมีความชดัเจนมากขึนใน
กลางปี ค.ศ.1988 ซึงสอดรับกบันโยบายแปรสนามรบอินโดจีนให้เป็นตลาดการคา้ในปี ค.ศ.1988 
โดยไม่คาํนึงถึงความแตกต่างทางดา้นอุดมการณ์ทางการเมืองอีกต่อไป รัฐบาลไทยมีนโยบายทีจะ
ส่งเสริมความสมัพนัธ์กบัประเทศเพือนบา้นใหม้ากขึน และเศรษฐกิจของไทยมีศกัยภาพในดา้นการ
ลงทุนในต่างประเทศมากขึน ทาํให้โอกาสทีไทยจะทาํการค้าและการลงทุนกับสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวเปิดกวา้งขึนเป็นลาํดบัดงันนัความสัมพนัธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างไทย-
ลาวเริมปรับตวัขึนมาอยา่งต่อเนือง และมีบางเวลาทีเกิดความไม่เขา้ใจกนัจนเกิดความขดัแยง้จนทาํ
ใหค้วามสมัพนัธ์ทางเศรษฐกิจชะลอตวัลง แต่ทงันีรัฐบาลไทยและรับบาลสาธารณรับประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ยงัมีกลไกสาํหรับการแกไ้ขปัญหาและส่งเสริมความสัมพนัธ์ระหว่างกนั ทงักลไก
ของภาครัฐบาลทีมีหน่วยงานดูแลทางดา้นการคา้และเศรษฐกิจโดยตรง เช่น สํานักงานพาณิชย์
จงัหวดัทีมีหนา้ทีนาํนโยบายไปปฏิบติั กระทรวงมหาดไทยทาํหนา้ทีในการพิจารณาการเปิด-ปิดจุด
ผ่านแดน กรมศุลกากร ทาํหน้าทีในการจดัเก็บภาษีสินคา้ขาเขา้-ขาออก กระทรวงกลาโหมคอย
ปกป้องพิทักษ์รักษาความมันคงตามแนวชายแดนและมีหน่วยงานเฉพาะทีสําคัญ  คือ 
คณะกรรมาธิการร่วมวา่ดว้ยความร่วมมือไทย-ลาว คณะกรรมการร่วมรักษาความสงบเรียบร้อยตาม
ชายแดนทวัไปไทย-ลาว เป็นตน้ นอกจากนียงัมีหน่วยงานของเอกชน เช่นหอการคา้จงัหวดัและ
สมาคมต่างๆ107 ส่งผลให้เกิดรูปแบบความสัมพนัธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างไทยกับสาธารณ

 107 ดูรายละเอียดในภาคผนวก ฉ. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

ประชาธิปไตยประชาชนลาวมีความหลากหลายมากขึนเพิมเติมจากการคา้ อาทิ ความสัมพนัธ์
ทางด้านการลงทุน ความสัมพนัธ์ทางด้านการท่องเทียว ความสัมพนัธ์ทางด้านพลงังานไฟฟ้า 
ความสัมพนัธ์ทางดา้นการเงิน การธนาคารและอืนๆ ซึงจะไดก้ล่าวในบทต่อไป 
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บทที   

รูปแบบความสัมพนัธ์ทางเศรษฐกจิไทย-ลาว ค.ศ. 1975-2005 
 

ปัจจยัพืนฐานทีสาํคญัทีเอืออาํนวยต่อการดาํเนินความสัมพนัธ์ทางเศรษฐกิจระหว่าง
ไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว คือ การทีทงัสองประเทศมีพรมแดนติดต่อกนัถึง 
1,810 กิโลเมตร (ทางบก 702 กิโลเมตร ทางนาํ 1,108 กิโลเมตร) และไม่มีกาํแพงทางดา้นภาษาและ
วฒันธรรมเขา้มาขวางกนั จึงทาํให้เกิดการติดต่อไปมาหาสู่และคา้ขายระหว่างประชาชนทงัสอง
ประเทศตามบริเวณชายแดน และการทีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็นประเทศทีไม่มี
ฝังทะเล (Landlocked Country) จึงจาํเป็นตอ้งอาศยัไทยเป็นเส้นทางออกทะเล เพือคา้ขายกบั
ประเทศภายนอก ความสัมพนัธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างไทยและลาวแต่ดงัเดิมจึงอยู่ในรูปแบบของ
การคา้เป็นหลกั อยา่งไรก็ตามนบัตงัแต่ปี ค.ศ.1986 เป็นตน้มา รูปแบบความสัมพนัธ์ทางเศรษฐกิจ
ระหวา่งทงัสองประเทศไดเ้ปลียนแปลงไป ทงันีเนืองจากการทีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาวไดเ้ปลียนนโยบายจากการยดึถือแนวทางสังคมนิยมทีรัฐควบคุมกลไกการผลิตอยา่งเขม้งวด มา
เป็นการใชแ้นวทาง “จินตนาการใหม่” เปิดการติดต่อกบัประเทศในโลกเสรี โดยส่งเสริมการคา้และ
การลงทุนจากต่างประเทศมากขึน และปรับระบบเศรษฐกิจเขา้สู่ระบบตลาดเสรี ในขณะเดียวกนั 
รัฐบาลไทยมีนโยบายทีจะส่งเสริมความสมัพนัธ์กบัประเทศเพือนบา้นใหม้ากขึน และเศรษฐกิจของ
ไทยมีศกัยภาพในดา้นการลงทุนในต่างประเทศมากขึน ทาํให้โอกาสทีไทยจะทาํการคา้และการ
ลงทุนกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเปิดกวา้งขึนเป็นลาํดับ ดังนัน นอกจาก
ความสัมพนัธ์ทางดา้นการคา้ ทงัสองประเทศไดมี้การขยายขอบเขตความร่วมมือดา้นเศรษฐกิจ
หลากหลายรูปแบบมากขึน ไดแ้ก่ ความสัมพนัธ์ทางดา้นการลงทุน  การท่องเทียว พลงังานไฟฟ้า 
การเงินและการธนาคาร ตลอดจนกรอบความร่วมมือกลุ่มเศรษฐกิจต่างๆ ในบทนี ผูศึ้กษาตอ้งการ
ชีใหเ้ห็นการก่อเกิดของความสัมพนัธ์ทางเศรษฐิกจระหว่างสองประเทศในรูปแบบต่างๆ ทีเพิมเติม
ขึนจากการคา้ รวมทงัชีให้เห็นลกัษณะสาํคญัของรูปแบบความสัมพนัธ์ทางเศรษฐกิจแต่ละรูปแบบ
ดว้ย 

 

1. ความสัมพนัธ์ทางการค้า 
จากสภาพภูมิประเทศทีไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีอาณาเขต

ติดต่อกันเป็นระยะทางยาว ทาํให้เกิดรูปแบบทางการค้าระหว่างสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ซึงจาํแนกไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ (1) “การคา้ในระบบ” ประกอบดว้ย การคา้ตามปกติ
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หรือการคา้ระหว่างประเทศทีกระทาํโดยผา่นกระบวนการทางศุลกากร ณ จุดผา่นแดนต่างๆ และ 
(2) “การคา้นอกระบบ” เช่นการคา้ทีราษฎรคา้ขายกนัเองหรือการลกัลอบทาํการคา้ซึงปรากฏอยู่
ทวัไปตามแนวชายแดนทงัทีจุดผา่นแดนและนอกเหนือจากนนั เนืองจากการคา้ส่วนใหญ่ระหว่าง
สองประเทศ ทงัทีเป็นการคา้ในระบบและนอกระบบเป็นการคา้ขา้มเขตแดนทงัทางบกและทางนาํ
ของทงัสองฝ่ายเป็นส่วนใหญ่ (อาจมีบางส่วนทีนาํเขา้สินคา้ทางอากาศ)  การคา้บริเวณชายแดนจึง
เป็นรูปแบบการคา้ทีสาํคญัและมีรายละเอียดปลีกย่อยลงไป (ซึงผูศึ้กษาจะขอนาํเสนอรายละเอียด
เกียวกบัการคา้ชายแดนในบทต่อไป) สําหรับส่วนต่อไปนี จะไดพ้ิจารณาลกัษณะสําคญัๆ ของ
การคา้ระหว่างประเทศไทย-ลาว รวมถึงกลไก และกฏระเบียบต่างๆทีเกียวขอ้งกบัการคา้ทีเป็น
ทางการ  

1.1 ประเภทของการค้า 
หากพิจารณาจากสถิติการคา้จะพบว่า ไทยเป็นผูไ้ดเ้ปรียบดุลการคา้กบัสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาวมาโดยตลอด อย่างไรก็ตาม ตวัเลขรวมของการคา้นนัประกอบดว้ย
การคา้  ส่วน ส่วนแรกคือการคา้นาํเขา้-ส่งออกระหว่างกนัตามปกติ (Import-Export Trade) แต่
ส่วนที  เป็นการคา้ประเภททีเรียกว่า การคา้ผา่นแดน (Transit Trade) ซึงไทยเป็นทางผา่นใหสิ้นคา้
จากแหล่งอืนเขา้สู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และสินคา้จากสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวเคลือนไปสู่ประเทศอืนๆ ในกรณีนีผลประโยชน์ทางการคา้มิไดต้กอยู่กบัประเทศ
ไทย ในส่วนต่อไปนีเราจะพิจารณารายละเอียดของการคา้ทงั  รูปแบบ 

1.1.1 การค้านําเข้า-ส่งออก (Import and Export Trade) การคา้นาํเขา้-
ส่งออกระหว่างประเทศไทยกบัสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวทีเราสามารถทราบจากการ
บนัทึกปริมาณและมูลค่านันจะเป็นการคา้ทีกระทาํโดยผ่านกระบวนการทางศุลกากร ส่วนใหญ่
ได้แก่ การคา้ระหว่างนิติบุคคลไทยทีจดทะเบียนเป็นผูท้าํการคา้กับสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว และไดรั้บอนุมติัจากกรมการคา้ต่างประเทศ และองคก์รของรัฐทีไดรั้บการอนุมติักบั
องคก์ารทางการคา้ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว1 มีผลบงัคบัใช ้2 ปีสามารถกระทาํ
ได้โดยไม่จํากัดวงเงินและการชําระเงินจะต้องชําระด้วยเงินตราต่างประประเทศในสกุลที
แลกเปลียนได้โดยเสรี โดยผูน้ําเขา้สินคา้จากไทยของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
จะตอ้งดาํเนินการผา่นบริษทัขาเขา้-ขาออกทีไดรั้บอนุญาตจากกระทรวงการคา้ โดยเสียค่านายหนา้
ในอัตราร้อยละ 1-3 ตามประเภทสินค้า โดยปกติผูน้ําเข้าและส่งออกสินค้าของสาธารณรัฐ

1 ความตกลงวา่ดว้ยการคา้ไทย-ลาว ลงวนัที 1 มิถุนายน 2521  ระบุวา่ “การดาํเนินการทาง
การคา้ระหวา่งภาคีคู่สญัญาจะกระทาํโดยบรรดาบริษทัขาเขา้-ขาออก ของลาวกบับรรดาเอกชน บริษทัหรือ
องคก์ารทีไดรั้บอนุมติัจากรัฐบาลไทย” 
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ประชาธิปไตยประชาชนลาวแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ บริษัทของรัฐบาล (State-owned 

Company) เป็นหน่วยงานของรัฐ ชือว่า ลาวขาเขา้-ขาออก (Societe Loa Import-Export) โดยการ
กาํกบัดูแลของกระทรวงพาณิชยส์าธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ดาํเนินการสาํหรับสินคา้ที
มีความจาํเป็นต่อการพฒันาประเทศ และบริษทัของเอกชน (Private Company) เป็นบริษทัจด
ทะเบียนเป็นผูน้าํเขา้-ส่งออกตามประเภทและหมวดทีขอยนื โดยส่วนใหญ่จะเป็นบริษทันายหนา้ใน
การนาํสินคา้เขา้-ออกทีคิดค่าบริการร้อยละ1-3 ซึงจะกระทาํผา่นด่านศุลกากรตามแนวชายแดนไทย-
ลาว ด่านทีสําคัญ คือ ด่านหนองคายและด่านมุกดาหารของไทย จากข้อมูลของกรมการค้า
ต่างประเทศของไทยพบว่านับตงัแต่ปี ค.ศ. 1978 เป็นตน้มาผูที้จดทะเบียนการคา้กบัสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวมีจาํนวนเพิมมากขึนโดยตลอด กล่าวคือในปี ค.ศ.1987 มีผูจ้ดทะเบียน
ทางการคา้กบัลาวจาํนวน 323 ราย หนึงปีถดัมามี 389 ราย และเฉพาะในปี ค.ศ.1989 ปีเดียวมีผูจ้ด
ทะเบียนแลว้ประมาณ 372 ราย2   

ในการทาํการคา้นาํเขา้-ส่งออกของไทยกบัสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
โดยทัวไปนัน ประเทศไทยจะเป็นฝ่ายได้เปรียบดุลการค้าตลอดมา  ทังนีเพราะสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวมีขนาดเลก็และมีกาํลงัการผลิตนอ้ยประกอบกบัมีสงครามติดต่อกนัมา
เป็นเวลานานหลายปี จึงตอ้งอาศยัความช่วยเหลือจากหลายประเทศและมีความตอ้งการสินคา้ที
จาํเป็นในการพฒันาประเทศ เช่น วสัดุก่อสร้าง เครืองใชไ้ฟฟ้า เครืองยนต ์รวมทงัสินคา้อุปโภค-
บริโภคทีจาํเป็นต่อการดาํรงชีวิต และอืนๆอีกเป็นจาํนวนมาก ซึงส่วนใหญ่แลว้เป็นการนาํเขา้จาก
ประเทศไทย เนืองจากอยู่ใกลจึ้งสะดวกในการสังซือ ในขณะทีสินคา้ทีสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวส่งออกมีไม่กีชนิด ส่วนใหญ่เป็นสินคา้เกษตรหรือไม่ก็ทรัพยากรทางธรรมชาติ เช่น 
ไมแ้ปรรูป จึงทาํให้สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็นฝ่ายเสียเปรียบดุลการคา้ของ
ประเทศไทย อย่างไรก็ตาม เมือพิจารณาการนาํเขา้-ส่งออกตงัแต่ปี ค.ศ.1988 เป็นตน้มา (ดูตารางที 

2 จากขอ้มูลของกรมการคา้ต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย ์ในเพาพงา  อุยยานนท,์ “ปัญหาและ
แนวโนม้ความสัมพนัธ์ทางเศรษฐกิจไทย-ลาวสิงหาคม 2531-กุมภาพนัธ์ 2534,” . มีผูข้อจดทะเบียน
การคา้กบัสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเพิมขึนมาโดยตลอด ดงันี  
ปี 1980   จาํนวน  212  ราย ปี 1981  จาํนวน 146 ราย  
ปี 1982   จาํนวน  207 ราย ปี 1983  จาํนวน 206 ราย 

ปี 198ภ   จาํนวน  168 ราย ปี 1985  จาํนวน 156 ราย  
ปี 1986   จาํนวน  210 ราย ปี 1987  จาํนวน 342 ราย 

ปี 1988   จาํนวน  423  ราย ปี 1989  จาํนวน 633 ราย  
ปี 1990   จาํนวน    23 ราย ปี 1991  จาํนวน 617 ราย 
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) เห็นไดว้่าแนวโนม้ของการไดเ้ปรียบดุลการคา้ของประเทศไทยชะลอตวัและการส่งออกสินคา้
จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมาสู่ไทยมีมากขึน ทงันีเนืองจาก ประเทศไทยมีการ
นาํเขา้ไมแ้ปรรูปอยา่งสูงเพิมมากขึนทุกปี เพราะการขาดแคลนไมภ้ายในประเทศ เนืองจากนโยบาย
ปิดป่าไมข้องไทยในปี ค.ศ. 1988 นอกจากสินคา้ประเภทไม ้ประเทศไทยยงัซือกระแสไฟฟ้าจาก
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวซึงไม่ปรากฏอยูใ่นสติถิการคา้นาํเขา้-ส่งออก ซึงหากนาํมา
รวมจะทาํให้ไทยอาจกลบัตอ้งเป็นฝ่ายเสียเปรียบดุลการคา้แก่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาวได้ อย่างไรก็ตามตังแต่ ค.ศ.1987 เป็นต้นมา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวส่ง
กระแสไฟฟ้าไดน้อ้ยลง3  

จากตารางที  มูลค่าการส่งออกสินคา้ไทยไปสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
เพิมขึนอย่างรวดเร็วในระยะตงัแต่ปี ค.ศ.1987 เป็นตน้มา ซึงเป็นผลจากการดาํเนินนโยบายทาง
การคา้ทีผ่อนปรนมากกว่าเดิมของรัฐบาลไทยตงัแต่ปลายสมยันายก พลเอกเปรม ติณสูลานนท ์
จนกระทงัมีการปรับปรุงความสมัพนัธ์ระหวา่งสองประเทศในสมยันายก พลเอกชาติชาย ชุณหะวณั 
รวมถึงนโยบายการผ่อนปรนและเปิดกวา้งทางเศรษฐกิจของรัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว สิงเหล่านีทาํใหก้ารส่งออกสินคา้จากไทยไปสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
เพิมสูงขึนเป็น 1,642.53 ลา้นบาทในปี ค.ศ.1989 เมือเปรียบเทียบกบั 415.8 ลา้นบาทในปี ค.ศ.1985  
หรือเพิมสูงขึนถึง % ภายในเวลาเพียง 4 ปี4 นอกจากนีแลว้ เหตุผลทีไทยสามารถส่งสินคา้ออก
ได้มากขึนอาจจะเกิดจากคุณภาพของสินค้าของไทยเป็นทีต้องการสูงมากในสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว จนในระยะหลงัรัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
พยายามสกัดกนัการนําเขา้สินคา้ฟุ่มเฟือยและสินคา้ทีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
สามารถผลิตไดแ้ต่ไม่ประสบความสาํเร็จนกั เนืองจากสินคา้จากไทยมีคุณภาพทีดีกวา่  

สินคา้ออกสําคญัของไทยไปสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ไดแ้ก่ สินคา้
เชือเพลิง เครืองใชไ้ฟฟ้า ยานพาหนะอุปกรณ์และชินส่วน และประเภทรถจกัรยานยนต ์รถจกัรยาน 
ยางรถ อุปกรณ์ก่อสร้างจาํพวก ซีเมนต์ เหล็ก เหล็กกลา้ ท่อเหล็กและผลิตภณัฑ์ อิฐบล็อก แผ่น
สังกะสี ผา้ผืน เสือผา้สําเร็จรูป รองเทา้แตะ เครืองรับวิทยุ โทรทศัน์และส่วนประกอบ สินคา้
อุตสาหกรรมประเภทต่างๆรวมทงัสินคา้อุปโภค เช่น ยารักษาโรค พดัลม ยาสูบ กระดาษ สบู่หอม
อืนๆทีไม่ใช่สบู่ยา สินคา้บริโภคทีจาํเป็นต่อการยงัชีพจาํพวกอาหาร เช่น ขา้วเหนียว ขา้วขาว 25% 

ผงชูรส นาํตาลทราย แป้งสาลี นมขน้หวาน เป็นตน้ ดงัปรากฏในตารางที   

  

3 ดูตารางที  
 4 ดูตารางที1 
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ตารางที     การส่งออกสินคา้ของไทยไป สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
     มูลค่า : ลา้นเหรียญสหรัฐฯ  

 
รายการสินคา้ ปี 2544 ปี 2545 ปี 2546 ปี 2547 

(ม.ค.-ก.ย.) 
%  ปี 47 
(ม.ค.-ก.ย.) 

1. นาํมนัสาํเร็จรูป 64.5  68.5 89.3 77.9 18.2 
2 เหลก็ เหลก็กลา้และผลิตภณัฑ ์ 17.8 24.1 34.1 37.9 40.9 
3 ผา้ผนื 29.1 30.8  38.9 31.7 18.3 
4. รถยนต ์อุปกรณ์และ
ส่วนประกอบ 

17.2 21.2 26.6 20.3  2.0 

5. เคมีภณัฑ ์ 15.3 14.4 17.2 16.2 25.6 
6. เครืองจกัรกลและส่วนประกอบ 8.2    8.3 9.7 12.3 89.2 
7. เครืองดืม 16.3 10.6 13.1 11.7  18.2 
8. เครืองสาํอาง สบู่ และผลิตภณัฑ ์   7.6   9.0 12.0 11.0 27.9 
9 เตาอบไมโครเวฟ 13.6 11.8 11.7 10.5 16.7  
10. ยานพาหนะอืนๆและ
ส่วนประกอบ 

 5.2  6.3  8.2 8.9 34.9 

รวมสินคา้ 10 รายการ 194.7 204.9 260.7  238.4 23.6  
อืนๆ  218.0 192.7 193.8 185.0  29.5 
มูลค่ารวม 412.8 397.7 454.5 423.4 26.1 
หมายเหตุ : สดัส่วน = การคา้สองฝ่ายต่อการคา้รวมของไทยทงัหมด, %  = % การเปลียนแปลง 
                 : ปี  (ม.ค.-ก.ย.) เป็นตวัเลขเบืองตน้ 
ทีมา     : การส่งออกสินค้าของไทยไป สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว[ออนไลน]์,เขา้ถึงเมือ  
กรกฎาคม .เขา้ถึงไดจ้ากwww.laos.kku.ac.th/index.php?option=com_content&task (เวบ็ไซต์
ศูนยข์อ้มูลลาวมหาวิทยาลยัขอนแก่น) 

 

ส่วนสินคา้นาํเขา้ของไทยจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวทีสาํคญั ไดแ้ก่ 
ไมซุ้ง ไมแ้ปรรูป(ไมแ้ดง,ไมต้ะเคียน,ไมย้าง,ไมก้ระบาก,ไมม้ะค่า,ไมส้กั ฯลฯ) ผลิตภณัฑไ์ม ้และไม้
อืน ๆ สินแร่โลหะและเศษโลหะ (เศษอลูมิเนียม, เศษเหล็ก,เศษทองเหลือง,เศษทองแดง)ถ่านหิน 
หนังดิบและหนังฟอก กระดูกสัตว ์โค-กระบือ ยิบซัม หวายดิบ หวายเส้น เมล็ดละหุ่ง ใบยาสูบ 
กาแฟ (ตารางที 3) มูลเหตุของการนาํเขา้สินคา้จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวทีมี
ปริมาณมากขึนเรือยๆมานบัแต่ปี ค.ศ.1988 เป็นผลมาจากการปรับปรุงความสัมพนัธ์ทางเศรษฐกิจ
ต่อกนัทีทาํให้ต่างฝ่ายต่างลดขอ้จาํกดัของตน ทาํให้การคา้ระหว่างกนัเป็นไปอย่างคล่องตวัมาก
ยิงขึนและมีตวัแปรทีสําคญัอีกประการหนึงทีทาํให้มูลค่าการนาํเขา้สูงคือผลิตภณัฑ์ไม  ้ทีเป็นที
ตอ้งการของไทยสูงมากเนืองจากนโยบายปิดป่าไมข้องรัฐบาลไทย สังเกตไดจ้ากตวัเลขตามด่าน
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ศุลกากรทีไทยขาดดุลการคา้กบัสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จะมีการนาํเขา้ไมม้าก โดย
เฉพาะทีด่านศุลกากรนครพนมและด่านศุลกากรมุกดาหาร นอกจากนี ทงัไทยและสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวต่างก็เป็นสมาชิกของกลุ่มเจรจาว่าดว้ยการคา้ของเอสแคป ซึงกลุ่ม
ดงักล่าวมีวตัถุประสงคที์จะส่งเสริมการคา้ภายในภูมิภาคเดียวกนัดว้ยการลดหรือยกเลิกขอ้กีดกนั
ทางการคา้ต่างๆ อย่างไรก็ตาม เนืองจากประเทศทงัสองมีประวติัศาสตร์ผกูพนักนัมานาน ทงัไทย
และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวก็มีการเจรจาขอ้ตกลงระหว่างกนั เพือช่วยลดการขาด
ดุลการคา้ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึงการเจรจาการคา้ดงักล่าวนบัว่าไดป้ระสบ
ผลสาํเร็จเป็นอยา่งดี ดงัจะเห็นไดจ้ากการทีไทยไดล้ดภาษีไมซุ้งและไมแ้ปรรูปนาํเขา้จากสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวจากอตัราร้อยละ 10 และ 20 เหลือเพียงร้อยละ 1 และ 2 ตามลาํดบั5 

จะเห็นไดว้่าการคา้ระหว่างประเทศไทยกบัสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
เป็นการแลกเปลียนสินคา้ทีแต่ละฝ่ายผลิตไดใ้นราคาถูกกว่ากนั โดยอาศยัโครงสร้างทางดา้นการคา้
ทีสอดคลอ้งกนั กล่าวคือ ไทยอยู่ในฐานะทีมีศกัยภาพทางการผลิตทีสูงกว่า จึงสามารถป้อนสินคา้
ประเภทอุปโภคบริโภค สินค้าอุตสาหกรรมทีสอดคล้องกับความต้องการของสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวได ้ขณะทีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวก็มีสินคา้ประเภท
วตัถุดิบทีฝ่ายไทยตอ้งการสูงเช่นเดียวกนั 

 

ตารางที   การนาํเขา้สินคา้ของไทยจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว             
                         มูลค่า : ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 

รายการสินคา้ ปี 2544 ปี 2545 
  

ปี 2546 
 

ปี 2547 
(ม.ค.-ก.ย.) 

%  ปี 47 
(ม.ค.-ก.ย.) 

1. ไมซุ้ง ไมแ้ปรรูป 65.5 71.5 71.7 51.1 -7.6 
2. ผลิตภณัฑไ์ม ้ 2.5 2.9 9.1 14.2 108.8 
3. เครืองจกัรไฟฟ้าและ
ส่วนประกอบ 

0.4 0.8 3.1 3.2 77.8 

4. ถ่านหิน 1.7 1.2 2.0 2.2 46.7 
5. สินแร่โลหะอืนๆ และเศษโลหะ 4.9 1.7 2.1 1.9 35.7 
6. ผกั ผลไมแ้ละของปรุงแต่งทาํ
จากผกัฯ 

0.0 0.6 0.8 1.6 220.0 

7. ธญัพืชและธญัพืชสาํเร็จรูป 0.1 0.4 1.8 0.7 0.0 
8. หนงัดิบและหนงัฟอก 1.2 1.5  1.3 -13.3 

5 กระทรวงการต่างประเทศ,วิวฒันาการความสัมพนัธ์ไทย-ลาว(กรุงเทพฯ:กระทรวงการ
ต่างประเทศ,2527),19. 
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ตารางที   (ต่อ)   
 

รายการสินคา้ ปี 2544 ปี 2545 
  

ปี 2546 
 

ปี 2547 
(ม.ค.-
ก.ย.) 

%  ปี 47 
(ม.ค.-ก.ย.) 

9. ผลิตภณัฑโ์ลหะ 0.0 0.0 0.1 0.6 - 
10. แร่ดิบ 0.2 0.4 0.4 0.4 0.0 
รวมสินคา้ 10 รายการ 76.6 81.2 92.4 76.4 9.9 
อืนๆ  12.3 11.7 10.3 7.7 11.6 
มูลค่ารวม 88.9 92.9 102.7 84.1 10.1 
 
หมายเหตุ : สดัส่วน = การคา้สองฝ่ายต่อการคา้รวมของไทยทงัหมด, %  = % การเปลียนแปลง 
                 : ปี  (ม.ค.-ก.ย.) เป็นตวัเลขเบืองตน้ 
ทีมา       : ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือสาร โดยความร่วมมือของกรมศุลกากร,ใน สุรชยั 
ศิริไกร,การพฒันาเศรษฐกิจและการเมืองลาว , . 
 

        1.1.2 การค้าผ่านแดน (Transit Trade)  

การคา้ผ่านแดน หมายถึง การทีรัฐบาลไทยให้ความอนุเคราะห์แก่รัฐบาลสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวในการติดต่อคา้ขายกบัต่างประเทศ ทีมิใช่ประเทศไทย โดยอาศยั
เส้นทางผ่านแดนประเทศไทย เป็นเส้นทางเพือขนส่งสินคา้จากประเทศทีสามผ่านแดนไทยไปยงั
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว หรือขนส่งสินคา้จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาวผา่นแดนประเทศไทยต่อไปยงัประเทศทีสาม โดยทีประเทศไทยไม่สามารถทีจะออกกฎระเบียบ
หรือประกาศทางราชการออกมาควบคุมสินคา้ผ่านแดนได้ เวน้แต่สินคา้ทีผ่านแดนนันจะเป็น
อนัตรายต่อประเทศทีผา่นจึงจะมีสิทธิยบัยงัสินคา้ทีผา่นแดนได ้ดงัทีไดก้ล่าวมาแลว้ว่า สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวไม่มีพรมแดนติดทะเล จึงเป็นประเทศทีควรไดรั้บการอนุเคราะห์ตาม
เจตนารมณ์แห่งบทบญัญติัว่าดว้ยเสรีภาพในการผา่นแดนต่อทา้ยอนุสัญญาบาเซโลนา (Convention 

and statue of  Freedom of Transit,Bacelona) ลงวนัที 20 เมษายน ค.ศ.1921 ในการจะขนส่งสินคา้
ผา่นแดนไทย ซึงไทยเป็นภาคีและมีขอ้ผกูพนั6  

สินคา้ผ่านแดนนีกรมศุลกากรไม่ถือว่าเป็นการส่งออกหรือนาํเขา้ประเทศไทย ฉะนนั
ผูค้า้ในลกัษณะนีจึงไม่จาํเป็นตอ้งจดทะเบียนเป็นผูป้ระกอบการคา้กบัสาธารณรัฐประชาธิปไตย

6 เพาพงา  อุยยานนท,์ “ปัญหาและแนวโนม้ความสมัพนัธ์ทางเศรษฐกิจไทย-ลาวสิงหาคม 
2531-กมุภาพนัธ์ 2534,” 104. 
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ประชาชนลาว และไม่ตอ้งยืนขอรับใบอนุญาตจากกระทรวงพาณิชย ์แมว้่าสินคา้นนัจะเป็นสินคา้
ควบคุมการนาํเขา้หรือส่งออกกต็าม ซึงประเทศไทยไดใ้หค้วามร่วมมือโดยการอาํนวยความสะดวก
ด้วยการขนส่งสินคา้ของประเทศทีสามผ่านไปยงัสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ใน
รูปแบบต่างๆ เช่น คิดค่าขนส่งในอตัราพิเศษ การให้ความสะดวกในการเก็บภาษีอากร การเก็บ
รักษาสินคา้ อนัหมายความว่า ไทยเป็นเพียงผูอ้าํนวยความสะดวกในดา้นธุรการวิธีการทางศุลกากร 
โดยไดรั้บผลประโยชน์ในการเป็นผูข้ายบริการการขนส่งสินคา้ผา่นแดนเท่านนั อีกทงัยงัไดศึ้กษา
พิจารณาวิธีการทีจะปรับปรุงใหก้ารแลกเปลียนสินคา้เป็นไปอยา่งสะดวกและรวดเร็ว กล่าวคือ  

ประการแรก การท่าเรือแห่งประเทศไทยไดอ้าํนวยความสะดวกในการขนส่งสินคา้
ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็นอนัดบัแรกเสมอ อีกทงัยงัให้บริการในการเช่า
คลงัสินคา้เพือเก็บสินคา้โดยเสียค่าธรรมเนียมในอตัราส่วนตาํกว่าทีเก็บจากผูป้ระกอบการคา้ใน
ประเทศไทยเสียอีก  

ประการทีสอง การขนส่งสินคา้ผา่นแดนไทย-สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
มีการดาํเนินการมายาวนานแลว้ โดยในระยะแรกเป็นไปในลกัษณะทีขาดระเบียบแบบแผน ทาํให้
เกิดความล่าชา้ในการขนส่งสินคา้ผ่านแดน บางครังสินคา้ทีส่งมาก็เกิดความเสียหาย ดงันันเพือ
ควบคุมใหก้ารขนส่งสินคา้ผา่นแดนไม่ล่าชา้ และรับประกนัความเสียหาย ซึงถา้หากมอบใหเ้อกชน
ดาํเนินการอาจเกิดปัญหาได ้และเพือให้เป็นไปตามวตัถุประสงค ์จึงไดมี้การทาํให้เป็นระบบขึน 
เมือคณะรัฐมนตรีได้มีมติลงวนัที 30 ธันวาคม ค.ศ.19537 ให้องคก์ารรับส่งสินคา้และพสัดุภณัฑ ์
(ร.ส.พ. ) ทาํการขนส่งสิงของขา้มแดนในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือแต่เพียงผูเ้ดียว ทงันี เพือควบคุม 
และ “เพอืป้องกนัการหลีกเลียงภาษี”8  

ภายหลงัการเปลียนแปลงทางการเมืองในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในปี 
ค.ศ.1975 ฝ่ายสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนายกระต่าย  สะโสฤทธิ9 นายกรัฐมนตรี
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ได้เซ็นต์สัญญาตกลงเรืองสินค้าผ่านแดนระหว่าง
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวกบัประเทศไทย เพือปิดลอ้มทางการคา้ดงัเดิมทีสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวทาํกบัฮานอยมาก่อนดว้ย โดยการให้องคก์าร ร.ส.พ. ตลอดจนบริษทั

7 ทบวงคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร, “ให้องคก์าร ร.ส.พ.ทาํการขนส่งขา้มแดนในภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ หนงัสือที 66/2497,”  5 มกราม 2497.  

8 กรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง, “ให้องคก์าร ร.ส.พ.ทาํการขนส่งขา้มแดนใน
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ หนงัสือที 3157/2497,” 18 ตุลาคม 2497. 

9  วนิดา  ตรงยางกูร,ปัญหาสาํคญัในแหลมอินโดจีนหลงัสงครามโลกครังที 2(กรุงเทพฯ:

มหาวิทยาลยัรามคาํแหง,2519), 135-141. 
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อืนๆทีมีสายสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบัผูน้าํลาวฝ่ายขวาผูนี้  เป็นผูผ้กูขาดการขนส่งสินคา้ขาออก-ขาเขา้ 
ทงัหมดของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวตงัแต่นนัมา เป็นการเปิดโอกาสให้ประเทศ
ไทยกลายเป็นประเทศสาํคญัในการครอบงาํทางเศรษฐกิจของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาวอย่างเด็ดขาด ยิงไปกว่านันนายกรัฐมนตรีฝ่ายขวาผูนี้ ยงัไดร่้วมลงทุนกบัทหาร นักการเมือง 
และนกัธุรกิจไทย เพือจดัตงัสายการบินแอร์ลาว (Air Laos) และธนาคารลาว-ไทย (The Lao-Thai 

Bank) เพือผูกขาดการขนส่งทางอากาศและแลกเปลียนเงินตราในสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวทงัหมด 

ส่วนฝ่ายไทย คณะรัฐมนตรีไดมี้มติยืนยนัอีกครังหนึง เมือวนัที 8 สิงหาคม ค.ศ.1978 
มอบหมายใหอ้งคก์าร ร.ส.พ. เป็น “ผูจ้ดัการ” และ “ผูป้ระกอบการ” ขนส่งผา่นแดนแต่เพียงผูเ้ดียว 
ในการนี องคก์าร ร.ส.พ. ไดล้งนามร่วมกบั บริษทัก่อสร้าง จดัส่งสากล (ต่อมาเรียกบริษทัจดัส่ง
สากล) ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพือจดัการดาํเนินการขนส่งผา่นแดนดงักล่าว 
โดยองคก์าร ร.ส.พ. รับผดิชอบขนส่งจากท่าเรือคลองเตยถึงท่านาแลง้ของสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ขณะทีบริษทัก่อสร้างจดัส่งสากลจะเป็นผูใ้ห้บริการอยูฝั่งสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว10 โดยทีองคก์าร ร.ส.พ. คิดค่าบริการในอตัราทีตาํมาก11  แต่ในหลกัการแมว้่าจะไม่
ตอ้งขออนุญาตก็ตาม ทางฝ่ายสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวก็จะส่งรายชือทีจะขอส่งผา่น

10 สาํนกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, “ขอใหอ้งคก์าร ร.ส.พ.เป็นผูจ้ดัการขนส่งผา่นแดน และ
เป็นผูป้ระกอบการขนส่งผา่นแดนแต่เพียงผูเ้ดียว หนงัสือที สร.0202/14808,” 10 สิงหาคม 2521.  

11 อตัราค่าระวางสินคา้ องคก์าร ร.ส.พ. คิดรถบรรทุก 10 ลอ้ นาํหนกัเฉลีย 10 ตนัต่อเทียวมี
อตัราค่าขนส่ง สินคา้ระหวา่งกรุงเทพฯ-ท่านาแลง้ เพราะส่วนใหญ่แลว้สินคา้ผา่นมาคนทีขา้มไป
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวจะขา้มทีจุดหนองคาย-ท่านาแลง้เพียงจุดเดียว โดยรายละเอียดค่า
ขนส่งมีดงันี 

-     ค่าใชจ่้ายเกียวกบัท่าเรือและพิธีทางศุลกากร       1,225 บาท 

- ค่าใชจ่้ายทีเกียวกบัรถบรรทุก    5,651.92 บาท 

- ค่าใชจ่้ายขา้มฝังแม่นาํโขง             893 บาท 

- ค่าใชจ่้ายในการออก และค่าจดัการต่างๆ            940 บาท 

- ค่าใชจ่้ายในการจดัส่งของฝ่ายลาว           477 บาท 

- ค่าประสานงาน             300 บาท 

- ค่าใชจ่้ายเบด็เตลด็             100 บาท 

รวม     9,586.92 บาท 
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แดนให้ฝ่ายไทยไดท้ราบทุกครัง หากสินคา้ทีจะผ่านแดนเป็นอนัตรายต่อความมนัคงของประเทศ
ไทยแลว้ ไทยกมี็สิทธิทีจะยบัยงัการขนส่งผา่นแดนได ้โดยมีขนัตอนในการปฏิบติังานดงันี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารทีตอ้งใช ้

- Bill of Lading  - ทาํแบบฟอร์ม     - แจง้เจา้ของสินคา้ - ตรวจเอกสาร            - เสียค่าธรรมเนียม 

- Invoice &        - นาํสินคา้เขา้คลงั - ตดับญัชี              - ปล่อยสินคา้ขา้มลาว  - ส่งมอบ 

  Packing List   - ตรวจปล่อย         - จดัเจา้หนา้ทีคุม 

- และอืนๆ 

 

แผนภูมิที 1  ขนัตอนปฏิบติังานของสินคา้ผา่นแดนไทย-ลาวของ ร.ส.พ. 
ทีมา              : ธญัญาทิพย ์ศรีพนา,วชัรินทร์  ยงศิริและมานะ มาลาเพชร,การคา้ไทยอินโดจีน,256  
 

ประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวไดล้งนามในขอ้ตกลงว่าดว้ย
การส่งสินคา้ผา่นแดนระหว่างกนั เมือวนัที 1 มิถุนายน ค.ศ.1978 ณ นครเวียงจนัทน์ 12 ในมาตรา 1 
ในความตกลงนี ระบุว่า “สินคา้ทีผ่านอาณาเขตของภาคีคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึงจะไดรั้บสิทธิและ
ความสะดวกบนพืนฐานแห่งความสัมพนัธ์ฉนัมิตรแบบบา้นพีเมืองนอ้ง”  อยา่งไรก็ตามความตกลง
นีอาจไดรั้บการยกเลิกโดยภาคีคู่สัญญาไดเ้ช่นกนั ดงัระบุไวใ้นมาตรา 9 ของความตกลงนีว่า “ความ
ตกลงฉบบันีจะมีผลใชบ้งัคบั นบัแต่วนัลงนามเป็นตน้ไป...เวน้แต่จะมีการบอกเลิกซึงอาจกระทาํได้
โดยภาคีคู่สัญญาฝ่ายหนึง แจง้แก่อีกฝ่ายหนึงล่วงหนา้สามเดือนก่อนวนัสินสุดอายขุองความตกลง”

12 รายละเอียดใน,พิพฒัน์ เรืองงาม ธญัญาทิพย ์ศรีพนา และมานะ มาลาเพชร,ประมวล กฎ 
ระเบียบ ขอ้บงัคบัวา่ดว้ยการคา้และการลงทุนไทย-อินโดจีน, 19-20 . 

กรุงเทพฯ-ท่านาแลง้ 

พิธีการและ
หลกัการทาํงาน
ดา้นเอกสารตน้
ทาง (กรุงเทพฯ) 

พิธีการ
ปฏิบติังานดา้น
ท่าเรือและ
ศุลกากรตน้

(

การจดัรถยนต์
บรรทุก 

พิธีการด่าน
ศุลกากร 

การนาํสินคา้
มอบหมายให้
ผูรั้บปลายทาง(ฝัง
ลาว)ท่านาแลง้ 
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ทาํใหไ้ทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีความสัมพนัธ์ทางการคา้อีกรูปแบบหนึงที
มีความสาํคญัมาก 

การขนส่งสินค้าผ่านแดน เกียวกบัการขนส่งสินคา้ผา่นแดนนี แมว้่าองคก์าร ร.ส.พ.จะ
คิดค่าบริการในอัตราทีตํามากแล้ว  แต่ก็ย ังเกิดปัญหามาโดยตลอด  กล่าวคือ  สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวมีขอ้กาํหนดเกียวกบันาํหนกับรรทุกต่างกบัไทย คือ ไทยกาํหนดไวที้ 
25 ตนั ขณะทีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวกาํหนดไวไ้ม่เกิน 23 ตนั และการชงันาํหนกั
รถบรรทุกขนสินคา้ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวใช้วิธีการชังทีละส่วนทาํให้
นาํหนกัทีไดสู้งกว่าความเป็นจริง และการใชบ้ตัรผา่นแดนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ก็ใชไ้ดเ้ฉพาะแขวงทีมีขอ้ตกลงเท่านัน พนักงานขบัรถบรรทุกของไทยจะตอ้งทาํบตัรผ่านแดนที
ด่านต่างๆทุกครัง13 

ดงันนัตามบนัทึกการปรึกษาหารือระหว่างผูแ้ทนการคา้ไทย-ลาว โดยฝ่ายสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวไดเ้สนอให้ฝ่ายไทยทบทวนอตัราค่าขนส่งสินคา้ทงัขาเขา้และขาออก 
อีกทงัเสนอไม่ให้มีการผกูขาดการขนส่งสินคา้ขององคก์าร ร.ส.พ.อนัส่งผลสะทอ้นให้ราคาสินคา้
สูงขึน  จึงมีมติคณะรัฐมนตรี เมือวนัที 13 สิงหาคม  ค.ศ.  ยกเลิกการผกูขาดการขนส่งสินคา้
ผ่านแดนไทย-ลาว และมีมติเห็นชอบให้บริษัทร่วมลงทุนไทย-ลาว คือ บริษัท T.L.Enterprise 

(1991) จาํกดั ซึงเป็นบริษทัทีทงัสองฝ่ายไดใ้ห้ความเห็นชอบ มีสิทธิส่งสินคา้ผ่านแดนไทย-ลาว 
ตามมาตรา 5 ของความตกลงวา่ดว้ยการส่งสินคา้ผา่นแดนระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจกัรไทยกบั
รัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ค.ศ.  โดยเป็นทีเขา้ใจว่าในโอกาสขา้งหนา้ 
ฝ่ายสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวจะสามารถเสนอชือบริษทัอืน เพือทาํการขนส่งสินคา้
ผ่านแดนเพิมเติมอีกได้ โดยฝ่ายไทยจะพิจารณารายชือบริษทัทีฝ่ายสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวเสนอตามความเหมาะสมต่อไป14 

 หลงัจากนนัอีก 2 ปี การประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าดว้ยความร่วมมือไทย-ลาวมี
มติยืนยนัเจตนารมณ์ของการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าดว้ยความร่วมมือไทย-ลาว ครังที 1  
โดยทงัสองฝ่ายพึงพอใจต่อการยกเลิกการผกูขาดการขนส่งสินคา้ผา่นแดน และยงัมีความเห็นพอ้งที
จะเปิดโอกาสให้รัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนของทังสองฝ่ายเขา้มาแข่งขนักันอย่างเป็นธรรม  
ปัจจุบนันีมีบริษทัทีไดรั้บอนุญาตให้ขนส่งสินคา้ผ่านแดนระหว่างไทย-ลาว รวมทงัสิน 5 บริษทั

13 คณะกรรมาธิการ การเศรษฐกิจการพาณิชยแ์ละอุตสาหกรรม,การคา้และการพฒันา
เศรษฐกิจชายแดน(กรุงเทพฯ:กองกรรมาธิการสาํนกังานเลขาธิการวฒิุสภา,2543), 23. 

14 คณะกรรมาธิการร่วมวา่ดว้ยความร่วมมือไทย-ลาว“บนัทึกการประชุมคณะกรรมาธิการ
ร่วมวา่ดว้ยความร่วมมือไทย-ลาว, ครังที 1,” 15-17 สิงหาคม 2534. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



88 

ไดแ้ก่ องคก์ารรับส่งสินคา้และพสัดุภณัฑ์ บริษทั ที.แอล.เอ็นเตอร์ไพรส์(1991) จาํกดั การรถไฟ
แห่งประเทศไทย บริษทั อาร์.ซี.แอล จาํกดั และบริษทัอุบลสหธรรมขนส่ง(1983) จาํกดั และแมว้่ามี
การลงนามว่าดว้ยการขนส่งทางถนนระหว่างไทยกบัสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เมือ
วนัที 5 มีนาคม ค.ศ.  ซึงจะทาํให้เกิดความคล่องตวัในการขนส่งสินคา้ผา่นแดน ลดตน้ทุนการ
ขนส่งและปัญหาสินคา้ตกคา้งในดินแดนของอีกฝ่ายหนึง  รวมทงัการส่งเสริมการขนส่งโดยการใช้
สะพานมิตรภาพไทย-ลาว ซึงตงัแต่การเปิดสะพานแห่งนีเมือ ปี ค.ศ.  การขนส่งสินคา้ผา่นแดน
ส่วนใหญ่จะกระทาํผ่านทางสะพานมิตรภาพไทย-ลาวบริเวณจงัหวดัหนองคายกับกาํแพงนคร
เวียงจันทน์ซึงจะผ่านเข้าไปยงัเวียงจันทน์อันเป็นเมืองหลวงของสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวแลว้จึงค่อยกระจายออกไปยงัส่วนอืนๆของประเทศหรือส่งไปยงัประเทศทีสามต่อไป  
แต่ในการลงนามดงักล่าวนนัยงัจะตอ้งมีความตกลงย่อยเรืองต่างๆ เช่น การกาํหนดเส้นทาง เรือง
ทางเทคนิคของรถ (ความสูง กวา้ง และนาํหนกั) เป็นตน้ ปัญหาการเกียวกบัการคา้ผา่นแดนจึงยงัคง
ปรากฏใหเ้ห็นอยูต่ลอดมา 

ประการทีสาม ไทยไดผ้่อนผนัในการขนส่งสินคา้ผ่านแดนโดยเปิดจุดผ่านแดนให้
หลายจุด เช่นทีหนองคาย-ท่านาแลง้ และจุดมุกดาหาร-สะหวนันะเขต ทางรัฐบาลไทยได้อาํนวย
ความสะดวกในการขนส่งสินคา้ผ่านแดนไปสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว รวมถึงการ
แนะนาํรายละเอียดเพือใหก้ารขนส่งรวดเร็วทีสุด เช่น การอนุญาตใหย้นืหลกัฐานรับสินคา้ล่วงหนา้
เพือทีวา่ เมือสินคา้มาถึงจะไดท้าํการรับหีบห่อไดใ้นเวลาทีรวดเร็วทีสุด 

การขนส่งสินคา้ผา่นแดนขององคก์าร ร.ส.พ. และบริษทัทีไดรั้บการอนุญาตให้ขนส่ง
สินคา้ทีไปหรือมาจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มี 2 เส้นทางทีสาํคญั คือ 

1) ท่าเรือกรุงเทพฯไปเวียงจนัทน์ ผา่นด่านศุลกากรจงัหวดัหนองคาย องคก์าร ร.ส.พ. 
นาํสินคา้ขา้มแม่นาํโขง ไปส่งมอบให้กบัฝ่ายสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวทีท่านาแลง้ 
ซึงเป็นทีตงัคลงัสินคา้ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ห่างจากเวียงจนัทน์ประมาณ 20 
กิโลเมตร 

2) ท่าเรือกรุงเทพฯไปสะหวนันะเขต ส่งออกทางด่านศุลกากรจงัหวดัมุกดาหาร ขา้ม 

แม่นาํโขงไปส่งมอบทีสะหวนันะเขต 
โดยทีสินคา้ส่งผ่านแดนไปยงัสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวทีจุดผ่านแดน

หนองคายและมุกดาหารนนั ถา้หากมีมูลค่าไม่เกิน 20,000 บาท รัฐบาลไทยไดอ้นุมติัใหผู้ว้่าราชการ
จังหวดัสามารถลงนามอนุมติัให้ส่งผ่านแดนเป็นรายๆไป ทงันีรวมทงัสินคา้ทีควบคุมและไม่
ควบคุม ส่วนในกรณีทีเป็นสินคา้ทีจะนาํส่งไปยงัองคก์ารระหวา่งประเทศหรือสถานเอกอคัรราชทูต
ต่างๆจะสามารถส่งผ่านได้โดยผ่านขันตอนน้อยทีสุด ผลจากการเจรจาเมืออธิบดีกรมการค้า
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ต่างประเทศของไทยไปเยอืนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเมือ ค.ศ.1982 ทาํใหร้ะบบการ
โอนเงินผา่นธนาคารเป็นไปดว้ยความสะดวกขึนอีกขึนตอนหนึง เพราะปัจจุบนัคู่คา้ขายสามารถเปิด
เลตเตอร์ออฟเครดิตผ่านธนาคาร 16 แห่ง แทนทีจะเป็นธนาคารกรุงไทยเพียงแห่งเดียวอย่างที
เป็นอยูแ่ต่เดิม 

ปัจจุบันนีประเทศไทยได้เปิดให้มีการขนส่งสินค้าผ่านแดนประเทศทีสามไป
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวไป
ประเทศทีสาม มีทงัหมด 3 ช่องทาง คือ 

1) ช่องทางทีท่าเสดจ็-ท่าเดือ 

2) ช่องทางทีท่าแพขนานยนตห์นองคาย-ท่านาแลง้ 

3) ช่องทางทีมุกดาหาร-สะหวนันะเขต ในจุดนีเองทีมีลกัษณะพิเศษ คือ ให้ส่งสินคา้
จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวผ่านไทยไปยงัประเทศทีสามไดเ้พียงทางเดียวเท่านนั 
โดยมิไดอ้นุญาตใหส่้งจากประเทศทีสามผา่นไทยไปยงัสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว แต่
หากมีความจาํเป็นในการส่งสินคา้ผา่ยแดนไทยไปยงัสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในจุด
นี จะตอ้งขออนุมติัรัฐมนตรีวา่การประทรวงมหาดไทยของไทยเป็นคราวๆไป 

นอกจากนัน ฝ่ายไทยได้พิจารณาผ่อนผนัให้เปิดจุดผ่านแดนด้านอาํเภอเชียงของ 
จงัหวดัเชียงราย ซึงอยู่ตรงขา้มกับเมืองห้วยทราย แขวงบ่อแก้วของสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว เพือให้บริษัทเอกชนของไทยทําการแลกเปลียนสินค้ากับบริษัทการค้าของ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยการขนส่งสินคา้ผ่านแดนไทยไปสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวทีได้รับอนุญาตจากไทยเพียง  5 บริษัท   ซึงฝ่ายสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว มกัเรียกร้องว่าค่าขนส่งสูงเกินไป โดยอา้งว่า การขนส่งสินคา้จาก
กรุงเทพฯ-ท่านาแลง้ โดยรถ 10ลอ้ อยูใ่นอตัรา 6,000-7,500 บาท/คนั และหากเป็นการขนส่งสินคา้
ผ่านแดนจะอยู่ในอตัรา 10,000-12,000 บาท/คนั ถึงกระนันก็ตาม เมือใดทีสถานการณ์ใน
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีความไม่สงบ ประเทศไทยไดป้ระกาศปิดพรมแดนหลาย
ครัง ต่อมาเมือมีความสัมพนัธ์ตามปกติก็ไดเ้ปิดพรมแดนให้ประชาชนทงัสองประเทศสัญจรไปมา
ได้ตามปกติ แต่จุดผ่านแดนระหว่างทงัสองประเทศยงัมีน้อยไม่เพียงพอต่อความตอ้งการของ
ผูป้ระกอบการทีมีการคา้ขายเพิมมากขึน จึงเป็นผลทาํให้มีการลกัลอบทาํการคา้ตามแนวชายแดน
ดว้ยวิธีการต่างๆโดยไม่ผา่นศุลกากรเรียกวา่การคา้นอกระบบ  
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ตารางที    สถิติการคา้ผา่นแดน 

        หน่วย   : ลา้นบาท 
ปี มูลค่า

การคา้ผา่น
แดน 

 % ไป สปป.
ลาว 

% จาก สปป.
ลาว 

% 

1977 352.2 - 301.1 - 51.1 - 

1978 1,118.5 217.6 996.2 230.9 122.3 139.3 

1979 1,415.3 26.5 1,044.3 4.8 371.0 203.4 

1980 1,257.4 -11.2 955.8 -8.5 301.6 -18.7 

1981 996.0 -20.8 779.4 -18.5 216.6 -28.2 

1982 1,239.8 24.5 984.3 26.3 255.5 18.0 

1983 1,177.6 -5.0 928.4 -5.7 249.2 -2.5 

1984 1,125.3 -4.4 934.8 0.7 190.5 -23.6 

19865 5,041.0 348.0 4,751.1 408.2 289.9 52.2 

1986 1,552.0 -69.2 1,066.0 -77.6 486.0 67.6 

1987 1,495.1 -3.7 1,029.5 -3.4 465.7 -4.2 

1988 1,919.0 28.4 1,094.0 6.3 825.0 77.2 

1989 2,170.5 13.1 1,638.5 49.8 532.0 -35.5 

1990 2,352.7 8.4 1,762.2 7.5 590.5 11.0 

19  - - - - - - 
19  - - - - - - 
19  - - - - - - 

19  7,697.60 - 5,410.90 - 2,286.7 - 

19  9,873.20 28.26 6,819.90 - 3,053.30 .  

19  10,820.80 9.59 8,070.60 - 2,752.20 - .  

19  14,388.00 32.96 10,265.80 - 4,122.20 49.77 

19  15,898.90 10.5 9,773.80 - 8,125.10 97.10 

19  17,053.80 7.26 11,732.80 - 5,322.00 34.49 

หมายเหตุ :  % แสดงอตัราการเปลียนแปลง (เพมิ-ลด) เป็นเปอร์เซ็นต ์จากระยะเดียวกนัของปี  
                   ก่อน 
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ทีมา         :   ด่านศุลกากรในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ใน เพาพงา  อุยยานนท,์ “ปัญหาและ
แนวโนม้ความสมัพนัธ์ทางเศรษฐกิจไทย-ลาวสิงหาคม 2531-กมุภาพนัธ์ 2534,” 10 . 
               :  สถิติการคา้ผ่านแดนไทย-ลาว[ออนไลน์],เขา้ถึงเมือ  มีนาคม .เขา้ถึงไดจ้าก  
www.dft.moc.go.th/level3.asp?level2=110 (เวบ็ไซตก์รมการคา้ต่างประเทศ) 
               :  เรียงเรียงและจดัทาํเป็นตารางโดย นางสาวอภิรดี แขโ้ส 
 

มูลค่าการคา้ผา่นแดนจากตารางที   แสดงใหเ้ห็นว่าการคา้ผา่นแดนในแต่ละปีมีมูลค่า
ไม่แน่นอน ขึนอยู่กบัความสัมพนัธ์ทางการคา้ ความสามารถในการส่งออกและความช่วยเหลือที
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวไดรั้บจากประเทศอืนๆ ปีทีมีมูลค่าการคา้ผา่นแดนไปลาว
สูงสุดโดยมีมูลค่า ,  ลา้นบาท  คือปี ค.ศ.  ซึงเป็นปีทีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาวตดัสินใจเริมตน้แผนพฒันาเศรษฐกิจฉบบัที  (ค.ศ. - ) ทีมีจุดมุ่งหมายทีจะพฒันา
ประเทศทงัทางดา้นทรัพยากรมนุษย ์และโครงสร้างพืนฐาน (infrastructure) เพือจะรองรับการ
ขยายตวัทางเศรษฐกิจทีจะมีขึนในอนาคต นอกจากนีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวยงัได้
พยายามหาทางออกสู่ทะเล โดยการมุ่งพฒันาถนนหมายเลข  ทีเชือมต่อแขวงสะหวนันะเขตสู่เมือง
ท่าดานงัของเวียดนาม เพือจะเปิดสู่ประเทศภายนอกทางทะเลอีกดา้นหนึง แทนการพึงพาประเทศ
ไทยเพียงทางเดียว ดงันนัการนาํเขา้สินคา้ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวจากฝ่ายไทย 
ส่วนใหญ่จึงเป็นสินคา้ทีมีความจาํเป็นสาํหรับการพฒันาโครงสร้างพืนฐาน อยา่งไรก็ดี น่าสังเกตว่า
มูลค่าการคา้ผ่านแดนไปสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวจะมีมูลค่าสูงกว่าสินคา้ผ่านแดน
จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวไปประเทศทีสามถึง -  เท่าตวั และสูงกว่าการส่ง
สินคา้ไทยไปสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มาโดยตลอด จนกระทงัในปี ค.ศ.  
ตวัเลขการขนส่งสินคา้ผา่นแดนเริมใกลเ้คียงกนั 

สินค้าผ่านแดน สินคา้ผ่านแดนไปสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ทีสําคญั
ได้แก่ นาํมนัเชือเพลิงจากสิงคโปร์ รถยนต์ รถแทรกเตอร์ เครืองจกัร อุปกรณ์การเกษตร และ
เครืองใชไ้ฟฟ้าจากญีปุ่นและสิงคโปร์ เคมีภณัฑจ์ากสวีเดน เครืองจกัรกลจากฮ่องกง เป็นตน้  สินคา้
ส่วนใหญ่ผา่นเขา้ไปทางด่านศุลกากรจงัหวดัหนองคาย ช่องเมก็และมุกดาหาร 

สินคา้ผ่านแดนจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวไปประเทศทีสาม  ส่วน
ใหญ่เป็นไม้แปรรูปส่งออกไปยงัฮ่องกง ไต้หวนั และเสือผา้สําเร็จรูปไปยงัเยอรมนี แคนาดา 
เนเธอร์แลนด์ เป็นต้น โดยหนองคายเป็นจุดผ่านแดนทีสําคญัทีสุดเช่นเดียวกับผ่านเขา้ไปยงั
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
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1.  วธีิทําการค้า  
ในการทาํการคา้นนั ประเทศไทยมีระบบการคา้แบบเสรีสามารถดาํเนินการคา้ไดอ้ยา่ง

อิสระเช่นเดียวกบัการคา้ต่างประเทศ แต่สาํหรับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวซึงมีระบบ
เศรษฐกิจการเมืองทีแตกต่างจากไทยจึงมีกฎระเบียบในการดาํเนินการทางธุรกิจทงัทางดา้นการคา้
และการลงทุนต่างไปจากประเทศเสรีนิยมอืนๆ และการทีจะเขา้ไปทาํการคา้ ในสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวกมี็การกาํหนดลกัษณะการเขา้ไปติดต่อเพือทาํการคา้ไวอ้ยา่งชดัเจน  

นกัธุรกิจไทยทีตอ้งการจดัตงับริษทัทาํการคา้ทีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
จะตอ้งเป็นผูที้ได้รับอนุมติัให้เป็นผูท้าํการคา้กับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จาก
กรมการคา้ต่างประเทศ ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และกระทรวงพาณิชยข์องไทย
ก่อน จากนันต้องยืนคาํร้องขอก่อตังและดาํเนินธุรกิจขาเข้า-ขาออกอยู่ลาว โดยจะต้องกรอก
รายละเอียดถึงขนัของธุรกิจ ซึงตามปกติการพิจารณาว่าจะประกอบธุรกิจในชนัใดนนั ใหถื้อตน้ทุน
หรือตวัเลขทางการคา้เป็นเกณฑ ์พิจารณาอนุมติัและแนบเอกสารจาํเป็น ยืนต่อหน่วยงานคุม้ครอง
ทะเบียนการคา้ชนัแขวงกาํแพงนคร หน่วยงานคุม้ครองทะเบียนจะตรวจสอบเอกสาร รับรองและ
ยืนเอกสารต่อกระทรวงการคา้และการท่องเทียวเพือพิจารณาอนุมติั ตามปกติจะใช้เวลาภายใน
ระยะเวลา  วนั นบัตงัแต่ไดรั้บคาํร้องจะพิจารณาอนุมติัได ้

ส่วนนักธุรกิจไทยทีต้องการทําธุรกิจนําเข้า-ส่งออก  โดยไม่ได้จัดตังบริษัทอยู่
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สามารถทาํการคา้กบัสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาวได ้  ลกัษณะ คือ การคา้ระหว่างประเทศซึงจะตอ้งจดทะเบียนกบักรมการคา้ต่างประเทศของ
ไทยก่อน กบัการคา้ชายแดน ซึงไม่ตอ้งจดทะเบียนฯ จากนันก็สามารถติดต่อกบับริษทัขาเขา้-ขา
ออกของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวไดโ้ดยตรง15 แต่จะตอ้งยนืขออนุญาตการส่งออกที
สํานักงานพาณิชยจ์งัหวดัและมีสถานประกอบการคา้ตามแนวชายแดน ซึงในปัจจุบนัไดก้าํหนด
วงเงินการทาํการคา้ตามแนวชายแดนไว ้ ,  บาท 

ตามขอ้ตกลงทางการคา้ระหว่างไทย-ลาว ลงวนัที  มิถุนายน ค.ศ.  ทาํให้
กรมการคา้ต่างประเทศของไทย อยู่ในฐานะเป็นผูรั้บผิดชอบและดูแลการนาํเขา้-ส่งออกสินคา้กบั
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และเพือให้เป็นไปตามขอ้ตกลง กรมการคา้ต่างประเทศ

15 สัมภาษณ์ นายคูน สุทาํมะโกด,เลขานุการเอกแผนกการคา้,สถานเอกอคัรราชทูต 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจาํประเทศไทย,  พฤศจิกายน .อา้งถึงในเพาพะงา 
อุยยานนท,์ “ปัญหาและแนวโนม้ของความสัมพนัธ์ทางเศรษฐกิจไทย-ลาว(สิงหาคม -กุมภาพนัธ์ 

),” . 
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ของไทยจึงไดก้าํหนดคุณสมบติัของผูที้จะทาํการคา้กบัสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ไว้
ดงันี16 

. เป็นนิติบุคคล(ห้างหุ้นส่วนสามญันิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจาํกดั บริษทัจาํกดั หรือ
บริษทัมหาชน) ซึงบุคคลสัญชาติไทยถือหุน้อยูเ่กินกว่าร้อยละ  ของเงินทุนจดทะเบียนหรือเป็นผู ้
ไดรั้บหรือเคยไดรั้บ การส่งเสริมการลงทุน และมีวตัถุประสงคใ์นการส่งออก และนาํเขา้สินคา้หรือ
เป็นสหกรณ์ทีมีวตัถุประสงค์ในการส่งออกและนาํเขา้ทีจดทะเบียนถูกตอ้งตามกฎหมายว่าดว้ย
สหกรณ์ 

. เป็นผูไ้ม่เคยมีชือเสียงเสียหายทางการคา้หรือกระทาํการใดๆทีขดัต่อนโยบายของรัฐ 

. เป็นสมาชิกของสมาคมการคา้ทีเกียวขอ้งกบัสินคา้ทีจะทาํการคา้ หรือสมาชิกของ
หอการคา้ ยกเวน้กรณีทีเป็นบริษทัจงัหวดั จาํกดั 

โดยผูที้จะทาํการคา้กบัสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนนัจะตอ้งยนืขออนุมติั
เป็นผูท้าํการคา้กบัสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสองปีต่อหนึงครัง 

นอกจากกรมการคา้ต่างประเทศจะได้กาํหนดคุณสมบติัของผูท้าํการคา้แลว้ ยงัได้
กาํหนดเงือนไขการชาํระเงินอีกดว้ย17 โดยให้มีการชาํระเงินผ่านธนาคารพาณิชย ์  ธนาคาร มี
รายละเอียดดงัต่อไปนี 

.เปิด L/C ชนิดเพิกถอนไม่ได ้

. เป็นการชาํระเงินโดยการโอนเงินผา่นโทรเลข (T/T) โอนเงินทางแอร์เมล ์โอนเงิน
ทางไปรษณียห์รือดาร์ฟของธนาคาร โดยส่งเงินตราต่างประเทศมาชาํระราคาสินคา้ก่อน 

.ออกตวัแลกเงินชนิด Bill of Exchange Document Against Payment (D/P) ซึงผูรั้บ
สินคา้จะตอ้งชาํระเงินให้ธนาคารตามตวัแลกเงินดงักล่าวก่อนจะไปออกสินคา้ได ้ทงันีเวน้แต่จะ
ผอ่นผนัเป็นระยะไป ในกรณีทีอาจติดต่อกนัมานานมีความไวใ้จกนั 

. ในกรณีทีเป็นการแลกเปลียนสินคา้ทีมีมูลค่าเท่าเทียมกนัใหก้ระทาํได ้ดดยไม่ตอ้งมี
เอกสารการชาํระเงิน 

ในการกาํหนดระเบียบผูท้าํการคา้นันส่วนหนึงเป็นเพราะสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวตอ้งการคดัเลือกผูท้าํการคา้กบัตนเพือสะดวกต่อการควบคุม 

 

16 กรมการคา้ต่างประเทศ, “ประกาศกรมการคา้ต่างประเทศ เรือง ระเบียบการอนุมติัใหเ้ป็น
ผูท้าํการคา้กบัสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว”,  เมษายน . 

17 กรมการคา้ต่างประเทศ, “ประกาศกรมการคา้ต่างประเทศ เรือง “การผอ่นผนัชาํระเงินค่า
สินคา้ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว,”  มกราคม . 
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1.  มาตรการทางการค้า 
ในการทาํการคา้ระหว่างไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ทงัสองฝ่าย

มีข้อกําหนดเกียวกับสินค้าทีจะทาํการค้าขายได้อยู่พอสมควร สําหรับรัฐบาลไทยนันมีการ
กาํหนดการส่งสินคา้ไปยงัสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึงพอสรุปได ้4 ประเภท คือ  

.สินคา้ทีไม่ควบคุม ส่วนใหญ่เป็นสินคา้อุปโภคบริโภคสามารถนาํเขา้-ส่งออกไดโ้ดย
ไม่ตอ้งขอรับใบอนุญาตจากกระทรวงพาณิชยห์รือหน่วยงานอืนทีควบคุม 

.สินคา้ควบคุม คือ สินคา้ทีมีการควบคุมหรือกาํหนดมาตรการในการนาํเขา้-ส่งออก
ไว่ตามพระราชบญัญติัการส่งออกไปนอกและนาํเขา้มาในราชอาณาจกัร จะตอ้งปฏิบติัให้เป็นไป
ตามระเบียบ 

. สินคา้ส่งกลบัคืนออกไป หรือทีเรียกกนัว่าสินคา้ Re-Export สินคา้ประเภทนีไดแ้ก่
สินคา้ทีมีแหล่งกาํเนิดจากต่างประเทศทุกชนิด เป็นรายการหนึงในสินคา้ควบคุมตามขอ้  แต่ใน
หลกัการพิจารณาอนุญาตนนัอนุญาตใหส่้งออกไดทุ้กรายการ เวน้แต่สินคา้ยทุธปัจจยั 

. สินคา้ประเภทยุทธปัจจยั ไดแ้ก่สินคา้ทีกาํหนดไวต้ามประกาศกระทรวงพาณิชย์
(ฉบบัที ) ค.ศ.1988 เป็นรายการหนึงตามสินคา้ควบคุมตามขอ้  ซึงมีผลทางดา้นศกัยภาพทาง
ทหารและความมนัคงของประเทศ เดิมมีอยู่ทงัหมด  รายการ ต่อมาลดลงเหลือ  รายการ 
จนกระทงัปัจจุบนัไทยไดย้กเลิกรายการสินคา้ยทุธปัจจยัทงัหมดแลว้ 

ส่วนรัฐบาลของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนัน ไดอ้อกมาตรการและ
กฎระเบียบในการควบคุมสินคา้มากกวา่ โดยสามารถแบ่งประเภทของสินคา้ทีมีการควบคุมไดด้งันี 

) สินคา้หา้มนาํเขา้ :  รัฐบาลลาวไดก้าํหนดสินคา้หา้มนาํเขา้ หรือกาํหนดไวเ้ป็นบาง
บริเวณ หรือบางเรือง ไดแ้ก่  

1.1) วตัถุระเบิด, อาวธุ และพาหนะรับใช ้

            1.2)  ธาตุเคมีชนิดต่างๆ ทีสามารถนาํไปพฒันาเป็นวตัถุระเบิด, อาวุธ และ
พาหนะรับใชส้งคราม 

            1.3)  ยาเสพติดทุกชนิด 

            1.4)  สินคา้มอมเมาอนัเป็นผลกระทบต่อวฒันธรรม และจารีตประเพณีอนัดี
งามของชาติ 

            1.5)  สิงเศษเหลือจากการผลิตอุตสาหกรรม และเคมีภณัฑที์เป็นอนัตรายต่อ
ชีวิต และสิงแวดลอ้ม 

            1.6)  วตัถุโบราญและปูชนียวตัถุ  
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            1.7)  อาหาร, ยารักษาโรค และผลิตภณัฑก์ารแพทยที์ตอ้งหา้มจากแขนงการที
เกียวขอ้ง 

            1.8)  สัตวป่์า, สัตวน์าํ และชินส่วนของสัตวด์งักล่าวทีตอ้งหา้มตามกฎหมาย
ภายใน และตามสัญญาทีรัฐบาลแห่ง สาธารณรัฐ ประชาธิปไตย ประชาชนลาว ไดล้งรายมือชือ
รองรับเพืออนุรักษไ์วก้บันานาชาติ 

            1.9)  รถทุกประเภททีใชพ้วงมาลยัเบืองขวา 
            1.10) สินคา้เครืองเล่นของเด็กทีมีผลกระทบต่อทศันคติ, การเจริญ, ความ

ปลอดภยัของเดก็, ความเรียบร้อยและความสงบของสังคม 

            1.11) ผลิตภณัฑท์างดา้นวรรณกรรม, สิงพิมพล์ามกอนาจาร และอืนๆ ทีมี
ลกัษณะต่อตา้น สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

            1.12) สินคา้มือสอง (Secondhand Goods) ทีรัฐบาลหา้ม 

            1.13) วตัถุ/อุปกรณ์การพิมพธ์นบตัร 

            1.14) ยาปราบศตัรูพืชทีเป็นอนัตราย  ซึงหวงหา้มโดยแขนงการทีเกียวขอ้ง 

            1.15) ไมท่้อนทุกชนิด, ไมกึ้งแปรรูป, ไมเ้ลือย (ไมแ้ปรรูป), ผลิตภณัฑไ์มแ้ละ
ของป่าตอ้งหา้มตามระเบียบกฎหมายภายใน 

สิงของตอ้งหา้มเหล่านีอาจมีขอ้ยกเวน้ทีรัฐบาลอาจอนุญาตใหน้าํเขา้ได ้หากกระทรวง
ทีเกียวขอ้งแจง้วา่นาํเขา้เพือใชป้ระโยชน์ทางราชการ 

) สินคา้หา้มส่งออก :  รัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวไดก้าํหนด
สินคา้หา้มส่งออกหรือกาํหนดไวบ้างบริเวณ หรือบางเรือง ไดแ้ก่  

            2.1) วตัถุระเบิด, อาวธุ และพาหนะรับใชส้งคราม  
            2.2)  ธาตุเคมีชนิดต่างๆ ทีสามารถนาํไปพฒันาเป็นวตัถุระเบิด อาวุธ และ

พาหนะรับใชส้งคราม 

            2.3)  ยาเสพติดทุกชนิด 

            2.4)  วตัถุโบราณและปูชนียวตัถุ  
            2.5)  สัตวป่์า สัตวน์าํ และชินส่วนของสัตวด์งักล่าว ทีตอ้งหา้มตามกฎหมาย

ภายใน และตามสญัญาทีรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวไดล้งรายมือชือรองรับ
เพืออนุรักษไ์วก้บันานาชาติ 

            2.6)  ไมท่้อนทุกชนิด ไมกึ้งแปรรูป ไมเ้ลือย (ไมแ้ปรรูป) หวายทุกชนิด และไม้
กฤษณา(ไมห้อม) ทียงัไม่ไดผ้า่นระบบการปรุงแต่ง  
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            2.7)  เครืองป่าของนา เช่น ดอกเอือง(ดอกผงึ) ลูกเบียราย นาํมนัยาง (ชนั) จนัใด 
และอืน ๆ ทีตอ้งหา้มตามระเบียบกฎหมายภายใน 

            2.8)  ขีเจีย (สารทีไดจ้ากการกลนัขีคา้งคาว) 
              2.9)  วตัถุอุปกรณ์การพิมพธ์นบตัร 

 ) สินคา้ทีรัฐใหก้ารคุม้ครองหรือคุม้ครองตามแขนงวิชา : หมายถึงสินคา้ทีกระทรวง
ต่างๆไดมี้ขอ้กาํหนดเป็นการเฉพาะ ซึงผูป้ระสงคที์จะนาํเขา้หรือส่งออกไดต้อ้งทาํการขอที
กระทรวงนนั ๆ ก่อน ไดแ้ก่ 

3.1) สินคา้ทีรัฐคุม้ครองการนาํเขา้ 5 รายการ ซึงกาํหนดปริมาณการนาํเขา้ ไดแ้ก่  
นาํมนัเชือเพลิงทุกชนิด เหลก็เสน้ทุกชนิด ปูนซีเมนตทุ์กชนิด ขา้วสารทุกชนิดและรถทุกประเภท 

  3.2)  สินคา้ทีรัฐคุม้ครองการนาํเขา้บางประเภท เป็นสินคา้ทีตอ้งไดรั้บอนุญาต  
จากกระทรวงทีเกียวขอ้ง กระทรวงการคา้จึงจะออกใบอนุญาตให้นาํเขา้ได ้ไดแ้ก่ ยารักษาโรค ปืน
กีฬา เป็นตน้ 

  3.3) สินคา้ทีรัฐคุม้ครองการส่งออกตามวิชาเฉพาะมี 4 รายการ ไดแ้ก่ กสิกรรม  
หนงัสตัว ์เครืองป่า ไมซุ้ง ไมแ้ปรรูป เป็นตน้ จะอยูภ่ายใตก้ารดูแลของกระทรวงกสิกรรมและป่าไม ้
ซึงจะเป็นผูพ้ิจารณา โดยมีหน่วยงานทีเกียวขอ้งใหค้าํปรึกษาหรือหารืออยา่งใกลชิ้ด  

เมือวนัที 11 พฤษภาคม ค.ศ.  รัฐบาลลาวไดอ้อกระเบียบเพิมเติมเกียวกบัการนาํเขา้
สินคา้โดยกาํหนดให้มีการตรวจสอบสินคา้ก่อนทีจะอนุญาตให้นาํเขา้ (Pre-Shipment Inspection-

PSI)  ระเบียบนีมีผลใชบ้งัคบัตงัแต่ 1 มิถุนายน ค.ศ.  เป็นตน้มา วตัถุประสงคข์องการออก
ระเบียบเพือพฒันาเศรษฐกิจ-สังคมของประเทศ และสร้างพืนฐานให้รัฐบาลสามารถรวบรวมสถิติ
การนาํเขา้ และการจดัเก็บภาษีนาํเขา้อย่างมีประสิทธิภาพ การตรวจสอบก่อนอนุญาตให้นาํเขา้
สินค้าจะใช้บังคบักับทุกธุรกิจ และทุกประเภทสินคา้ รวมทงัผูที้ได้รับอนุญาตการลงทุนจาก
ต่างประเทศ ผูน้าํเขา้จะตอ้งแจง้เพือให้ตรวจสอบก่อนการนาํเขา้ไม่ว่าสินคา้นนัจะมีมูลค่ามากหรือ
นอ้ย 

ตามระเบียบทีกาํหนดไว ้สินคา้นาํเขา้ทีมีมูลค่า FOB ตาํกว่า 2,500 เหรียญสหรัฐฯ หรือ
มีมูลค่าเทียบเท่าไม่เกิน 2,500 เหรียญสหรัฐฯ จะไม่ตอ้งถูกตรวจสอบก่อนการขออนุญาตนาํเขา้ แต่
จะตอ้งแจง้รายการขอตรวจสอบจากบริษทั รัฐหุน้ส่วน ลาวบีวคั อินเตอร์เนชนัแนล (Sociate Mixte 

d’ Inspection Lao BIVAC International) ซึงเป็นบริษทัร่วมระหว่างรัฐบาลลาวกบับริษทั บูโร เว
อริทสั ของฝรังเศสก่อน สําหรับค่าใชจ่้ายในการตรวจสอบสินคา้ก่อนการนาํเขา้ จะคิดตามมูลค่า
ส่งออกของสินคา้ในราคา FOB ดงันี 
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ตารางที 5 มูลค่าส่งออกของสินคา้ในราคา FOB 

                หน่วย : เหรียญสหรัฐฯ 

มูลค่าสินคา้ ค่าใชจ่้าย 

2,500-5,000 150 

5,001-30,000 300 

สูงกวา่ 30,000 ขึนไป 1% ของมูลค่าสินคา้ส่งออก 

 ทีมา           :  มูลค่าส่งออกของสินคา้ในราคา FOB [ออนไลน]์,เขา้ถึงเมือ  มีนาคม .เขา้ถึง
ไดจ้าก  www.dft.moc.go.th/the_files/.../4คุณจนัทิมา%20CHINA-KOREA.pdf (เวบ็ไซตก์รมการ
คา้ต่างประเทศ) 

 

ขอ้ยกเวน้ในการตรวจสอบจากบริษทั ลาวบีวคั ไดแ้ก่ รายการสินคา้ทีกาํหนดตาม
คุณลกัษณะของสินคา้ตามทีรัฐบาลกาํหนด และรายการสินคา้ทีกาํหนดตามเป้าหมายของการใช้
สอย โดยมีการรับรองจากหน่วยงานตามเงือนไขกาํหนด 

การทาํการคา้ระหว่างไทยกบัสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนนั ฝ่ายไทยมี
ระบบการคา้แบบเสรีจึงสามารถทาํการคา้ได้อย่างอิสระเช่นเดียวกับการคา้ต่างประเทศ ส่วน
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวซึงมีระบบเศรษฐกิจการเมืองทีแตกต่างออกไป การทาํ
การคา้จึงค่อนขา้งมีกฎระเบียบทีเขม้งวด ทงันีก็เพือตอ้งการคดัเลือกผูที้จะทาํการคา้กบัตนเองและ
สะดวกต่อการควบคุม โดยรัฐบาลทังสองฝ่ายได้ออกมาตรการทางการค้าเพือควบคุม ไทย
กาํหนดการส่งสินคา้ออกไปยงัสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวออกเป็น 4 ประเภท คือ
สินคา้ทีไม่ควบคุม ส่วนใหญ่เป็นสินคา้อุปโภค-บริโภค สินคา้ควบคุม สินคา้ re-export และสินคา้
ยทุธปัจจยั ซึงปัจจุบนันีไดย้กเลิกประเภทสินคา้ยทุธปัจจยัไปหมดแลว้ แมว้า่รัฐบบาลไทยจะไดอ้อก
มาตรการทางดา้นการคา้เพือเป็นการกาํหนดแนวทางและควบคุมการส่งออก-นาํเขา้ แต่ในทาง
ปฏิบติัแล้วก็ยงัคงมีการลกัลอบทาํการคา้สินคา้ควบคุมมาโดยตลอด ส่วนทางด้านสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวค่อนขา้งทีจะมีมาตรการทางการคา้ทีเขม้งวด ดงัทีมีการกาํหนดสอนคา้
หา้มนาํเขา้-ส่งออก ส่วนใหญ่เป็นสินคา้ทีอาจมีผลต่อความมนัคงของประเทศ เช่น วตัถุระเบิด ธาตุ
เคมี ยาเสพติด เป็นตน้ นอกจากนียงัรวมถึงสินคา้ทีรัฐให้การคุม้ครอง และรัฐบาลสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวไดอ้อกระเบียบต่างๆออกมาเพิมเติม ยกตวัอยา่งเช่น ในปี ค.ศ.2000 ได้
ออกกฎระเบียบเกียวกบัการนาํเขา้สินคา้ตอ้งไดรั้บการตรวจสอบก่อนการนาํเขา้ทุกประเภทอาจ
กล่าวไดว้่า สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว แมจ้ะไดด้าํเนินนโยบายทางเศรษฐกิจตาม
กลไกตลาดมาตงัแต่ปี ค.ศ.1986  แต่ในทางปฏิบติัการทีรับบาลสาธารณรับประชาธิปไตยประชาชน
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ลาวไดอ้อกกฎระเบียบต่างๆออกมานนั สามารถตงัขอ้สังเกตไดว้่าในรายละเอียดของกฎระเบียบ
เหล่านนัแฝงไวซึ้งการควบคุมของรัฐค่อนขา้งมากและตอ้งผ่านขนัตอนทีซับซ้อนหลากหลายอนั
เป็นอุปสรรคต่อความสมัพนัธ์ทางการคา้ระหวา่งกนักนับา้งไม่มากกน็อ้ย 

1.4 มาตรการด้านภาษี  
ภาษีทีเรียกเก็บจากการดาํเนินธุรกิจและนําเขา้สินคา้ในสาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาวตามกฎหมายภาษีของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เลขที 04/94 ลงวนัที 
18 กรกฎาคม ค.ศ.1994 และกฎหมายสรรพากร เลขที 04/95/สพช ลงวนัที 14 ตุลาคม ค.ศ.1995 

กาํหนดวิธีการและอตัราการเก็บภาษีนาํเขา้ภาษีสรรพสามิตและภาษีมูลค่าเพิม (ภาษีอากรตวัเลข
ธุรกิจ) ซึงในทางปฏิบติัจะเรียกเก็บตงัแต่ตน้ทาง เมือมีการนาํเขา้สินคา้ โดยใหผู้น้าํเขา้เป็นผูช้าํระ
ก่อนในเบืองตน้ ทงันีมีอตัราการเรียกเกบ็ภาษี ดงันี 

1) ภาษีศุลกากร 

 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้ประกาศอัตราภาษีขาเขา้เมือวนัที 13 

กุมภาพนัธ์ 1996 สาํหรับสินคา้ขาเขา้ จาํนวน 3,552 รายการ แบ่งการจดัเก็บตามประเภทสินคา้ได ้
ดงันี 

1.1)  สินคา้อุปโภคทีจาํเป็นต่อการครองชีพและสินคา้ทวัไป เช่น อาหาร ของใช้
ประจาํวนั เครืองใชไ้ฟฟ้า นาํมนัเชือเพลิงมี 6 อตัรา คือ ร้อยละ 5, 10, 15, 20, 30, และ 40 

1.2)  ยานพาหนะ มี 5 อตัรา คือ ร้อยละ 50, 60, 80, 100 และ 150 

                   1.3)  บุหรี เสียภาษีร้อยละ 60 

                   1.4)  เหลก็และเบียร์เสียภาษีร้อยละ 80 

             2) ภาษีสรรพสามิต (Excise Tax) เรียกเก็บจากตวัสินคา้โดยกาํหนดให้เก็บสินคา้
ประเภทต่าง ๆ ดงันี 

                    2.1)  นาํมนัเชือเพลิง 

                          2.1.1)   นาํมนัเบนซินพิเศษ 23% 

                          2.1.2)   นาํมนัเบนซินธรรมดา 20% 

                          2.1.3)   นาํมนัดีเซล 10% 

                          2.1.4)   นาํมนัเครืองบิน10% 

                          2.1.5)   นาํมนัเครือง, นาํมนัไฮโดลิก, นาํมนัหล่อลืน, นาํมนัเบรค 2% 

                    2.2)  แอลกอฮอล ์หรือเครืองดืมทีมีแอลกอฮอล ์

                          2.2.1)  แอลกอฮอล ์หรือเครืองดืมทีมีแอลกอฮอล ์ตงัแต่ 90 ดีกรีขึนไป เสีย 40% 

                          2.2.2)  เบียร์ เหลา้ ไวน์ และเครืองดืมอืน ๆ ทีมีแอกอฮอล ์ตาํกวา่ 50 ดีกรี เสีย 30% 
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                          2.2.3)  นาํอดัลม และเครืองดืมบาํรุงกาํลงั เสีย 20% 

                          2.2.4)  บุหรีสาํเร็จรูปเป็นเสน้ เป็นซอง ซิการ์ เสีย 30% 

                          2.2.5)  นาํหอม และเครืองสาํอาง เสีย 10% 

                          2.2.6)  ไพ ่และเครืองประเภทคลา้ยเคียง พลุ ดอกไมไ้ฟ เสีย 50% 

                   3) ภาษีการบริโภค (Consumer Tax)  

เรียกเก็บจากผูบ้ริโภค คลา้ยกบั VAT ของไทยซึงมี 4 อตัรา คือ 3% 5% 10% และ 15% 

ขึนอยูก่บัประเภทของสินคา้ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวไดอ้อกรัฐบญัญติัของประธาน
ประเทศ เลขที 02/สปป ลงวนัที 10 พฤษภาคม ค.ศ.1997 แกไ้ขเปลียนแปลงอตัราภาษีนาํเขา้ และ
เพิมเติมอตัราภาษีสรรพสามิตเฉพาะสินคา้ฟุ่มเฟือยหมวดยานพาหนะ เบียร์ บุหรี เครืองใชไ้ฟฟ้า 
สรุปดงันี 

                 3.1)  กลุ่มสินคา้ทีลดอตัราภาษีนาํเขา้สินคา้ทีมีอตัราภาษีนาํเขา้สูงกว่า 40%ให้เหลือ 
40% และเก็บภาษีสรรพสามิตแทนการลดภาษีนาํเขา้ จากสินคา้ในหมวดยานพาหนะจาํนวน 18 

รายการ ในอตัรา 12% 14% 19% 30% 51% 60% และ 90% 

                 3.2)  กลุ่มสินคา้ทีลดอตัราภาษีนาํเขา้สินคา้ทีมีอตัราภาษีนาํเขา้สูงกว่า 40% เหลือ 40% 

และเกบ็ภาษีสรรพสามิตเท่าเดิม ในสินคา้ 3 รายการ ไดแ้ก่ ซิการ์ บุหรี เบียร์ 

                 3.3)  กลุ่มสินคา้ทีมีอตัราภาษีนาํเขา้คงเดิม และเก็บภาษีสรรพสามิตเพิมเติมจากสินคา้
ในหมวดเครืองใชไ้ฟฟ้า และกลอ้งถ่ายรูป รวมจาํนวน 18 รายการ ในอตัรา 5% จากเดิมทีไม่ตอ้งเสีย
ภาษีสรรพสามิต 

                 4) ภาษีการคา้ 
                     ในการจดัเก็บภาษีการคา้จะเก็บตามชนิดของสินคา้ โดยจะชาํระทีด่านศุลกากร
เช่นเดียวกบัทีชาํระภาษีศุลกากร ซึงคาํนวณจากราคา CIF (Cost, Insurance and Freight) ของสินคา้
ตามทีแจง้รวมภาษีศุลกากรสาํหรับสินคา้ทีนาํเขา้ในลกัษณะขายส่ง ณ จุดขาย ผูข้ายส่งจะแจง้และ
ชาํระภาษีเดือนละครัง ตามชนิดของสินคา้ คือ ร้อยละ 3, 5, 10, 15 และร้อยละ 20 ตามลาํดบั 

สาํหรับผูน้าํเขา้มาเพือขายต่อหรือเพือผลิตต่อจะไดรั้บการคืนภาษี 

5) การชาํระภาษีเงินได ้

                      ผูป้ระกอบการทีมีรายไดเ้กิดขึนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีหนา้ที
ตอ้งยนืเสียภาษีดงัต่อไปนี 

                      5.1)  การลงทุนโดยใชเ้งินทุนจากต่างประเทศ ตอ้งเสียภาษีเงินไดป้ระจาํปีให้แก่
รัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในอตัราคงทีเท่ากบัร้อยละ 20 

                      5.2)  การชาํระภาษีในรูปแบบของค่าอากร ค่าธรรมเนียมตามทีกฎหมายกาํหนด 
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                      5.3)  การลงทุนจากต่างประเทศ ดา้นการสาํรวจทรัพยากรธรรมชาติ และการสาํรวจ
แหล่งพลงังาน การเสียภาษีเงินไดส้าํหรับการลงทุนดงักล่าวนี ควรจะดาํเนินการตามขอ้ตกลงทีมีขึน
ระหวา่งผูล้งทุนชาวต่างประเทศ และรัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

                      5.4)  การชาํระภาษีขาเขา้สาํหรับการนาํเขา้เครืองจกัร อุปกรณ์การผลิตสินคา้อะไหล่
เครืองยนต ์และวตัถุดิบเพือผลิตสินคา้ ซึงเป็นการนาํเขา้ตามโครงการลงทุนเพือผลิตสินคา้ โดยที
อตัราภาษีขาเขา้ในกรณีนีเท่ากบัร้อยละ 1.0 ของมูลค่านาํเขา้ 
                      5.5)  การนาํเขา้วตัถุดิบและส่วนประกอบสินคา้โดยมีวตัถุประสงคเ์พือผลิตเป็นสินคา้
สาํหรับการส่งออกไดรั้บการยกเวน้ภาษีขาเขา้ 
                      5.6)  สินคา้สาํเร็จรูปทีผลิตขึนเพือการส่งออกไดรั้บการยกเวน้ภาษีขาออก 

                      5.7)  การนาํเขา้วตัถุดิบและส่วนประกอบสินคา้โดยมีวตัถุประสงคเ์พือผลิตสินคา้
ทดแทนการนาํเขา้ จะไดรั้บการลดภาษีขาเขา้เป็นกรณีพิเศษ ซึงขึนอยูก่บันโยบายของรัฐบาล 

                      5.8)  การใหสิ้ทธิพิเศษและผลตอบแทนเพิมเติมจากรัฐบาล ซึงอาจจะรวมถึงการลด
อตัราภาษีหรือการยกเวน้ภาษีขาเขา้ สาํหรับวตัถุดิบเพือการผลิต ถา้หากว่าเป็นการลงทุนขนาดใหญ่
และมีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว 

                     5.9)  การเก็บรักษาเงินทุนสาํรองโดยจดัเก็บเงินกาํไรสุทธิทีเกิดขึนหลงัจากชาํระภาษี
ประจาํปีแลว้ เพือใชใ้นการพฒันาและปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบติังานของธุรกิจ 

                    6) การเกบ็ภาษีนาํเขา้เพิมเติม (Special Tariff) 

                            6.1)  สินคา้นาํเขา้ตอ้งเสียภาษีต่อไปนีก่อนทีจะไดรั้บอนุญาตใหน้าํเขา้ 
                                    6.1.1)   General imported goods: import duty turnover tax. 

                                    6.1.2)   Luxury goods: import duty excise tex+turnover tax 

                                    6.1.3)   สินคา้ขา้งตน้ตอ้งจ่าย profit tax เพิมเติมจากขา้งตน้ 

                            6.2)  อตัราภาษีนาํเขา้ทีเรียกเกบ็สรุปไดด้งันี 

                                    6.2.1)   40% สาํหรับสินคา้แอลกอฮอล ์บุหรี จกัรยานยนตข์นาดกระบอกสูบ
มากกวา่ 50 cc รถยนตข์นส่งนาํหนกัมากกวา่ 5 ตนั รถยนตท์วัไป 

                                    6.2.2)   30% สาํหรับจกัรยานยนตข์นาดกระบอกสูบไม่เกิน 50 cc รถยนต์
ขนส่งนาํหนกัไม่เกิน 5 ตนั 

                                    6.2.3)   10-20% สาํหรับอุปกรณ์ไฟฟ้า 
                                    6.2.4)   10% สาํหรับเครืองจกัร อาหารแปรรูป 
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                      ทงันี โดยใชก้ฎหมายภาษีทีออกโดยสภาแห่งชาติสาธารณรับประชาธิปไตยประชาชน
ลาว 

7) การใหสิ้ทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร (ASEAN : Integration System of Preference 

(AISP)) 

การให้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร (ASEAN: Integration System of Preference 

(AISP)) แก่ประเทศสมาชิกใหม่อาเซียน สําหรับราชอาณาจกัรกมัพูชา สหภาพพม่า  และ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  ภายใตย้ทุธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิระวดี - 
เจา้พระยา - แม่โขง (Ayeyawady - Chao Phraya - Mekong Economic Cooperation Strategy : 

ACMECS) ประเทศไทย โดยกระทรวงการคลงัไดป้ระกาศยกเวน้อากรและการลดอตัราอากร
ศุลกากรสาํหรับประเทศสมาชิกใหม่อาเซียน (สห.) เมือวนัที 31 ธนัวาคม 2006 เพือลดภาษีใน
รายการสินคา้นาํเขา้ทีสาํคญัจากสปป.ลาว จาํนวน 225 รายการใหล้ดลงเหลือ 0 % และลดลงเหลือ 5 

% จาํนวน 82 รายการ รวม 307 รายการ ซึงรวมทงัสินคา้ในลกัษณะ One Way Free Trade ไดแ้ก่ ถวั
เหลือง ขา้วโพดหวาน ขา้วโพดเลียงสตัว ์ละหุ่ง ถวัลิสง มนัฝรัง เมลด็มะม่วงหิมพานต ์ไมย้คูาลิปตสั 
และลูกเดือย โดยมีเงือนไขจะตอ้งนาํเขา้ภายใตก้ฎว่าดว้ยแหล่งกาํเนิดสินคา้ และใชห้ลกัเกณฑ์
ควบคุมของ AISP ซึงรายการสินคา้ทีแนบทา้ยเหล่านีสามารถเปลียนแปลงไดทุ้กปีตามคาํขอของ
ฝ่ายสปป.ลาว 

8) การมอบอาํนาจใหแ้ผนกการคา้แขวงเป็นผูอ้อกใบรับรองแหล่งกาํเนิดสินคา้ (Form 

D และAISP) 

        กระทรวงการคา้ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ไดอ้อกขอ้ตกลง (ประกาศ) 
ที 0408/กค.ตปท.ลงวนัที 30 เมษายน 2004 โดยมอบอาํนาจใหแ้ผนกการคา้แขวง เป็นผูคุ้ม้ครอง
และออกใบรับรองแหล่งกาํเนิดสินคา้ (Form D และ AISP) สําหรับสินคา้ทีผลิตไดอ้ยู่
ภายในประเทศ เพือเป็นการอาํนวยความสะดวกให้แก่หน่วยงานธุรกิจในการส่งออกสินคา้ จึง
มอบหมายใหแ้ขวงต่าง ๆ จาํนวน 14 แขวง ไดแ้ก่ แขวงหวัพนั เชียงขวาง หลวงพระบาง บ่อแกว้ ไช
ยะบุรี อุดมไชย หลวงนาํทา เวียงจนัทน์ บอลิคาํไซ คาํม่วน สะหวนันะเขต จาํปาสกั สาละวนั และเซ
กอง 

จากมาตรการทางดา้นภาษีทีกล่าวมานนั เป็นทีน่าสังเกตว่าการกาํหนดวิธีการและการ
เก็บภาษีนาํเขา้ภาษีสรรพสามิตและภาษีมูลค่าเพิม ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนนั 
เป็นอตัราทีค่อนขา้งสูงและมีกระบวนการทีซบัซอ้น ดงัเช่น การเรียกเก็บภาษีตงัแต่ตน้ทาง ทงัการ
จดัเกบ็ภาษีจากศุลกากรทีเรียกเกบ็จากประเภทสินคา้ซึงแบ่งออกเป็นหลายประเภท แต่ละประเภทก็
เก็บในอตัราทีต่างกนั ภาษีสรรพสามิตทีเรียกเก็บจากตวัสินคา้ภาษีผูบ้ริโภคเรียกเก็บจากผูบ้ริโภค
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คลา้ย VAT ของไทย ภาษีการคา้เรียกเก็บตามชนิดสินคา้คลา้ยกบัภาษีศุลกากร การเก็บภาษีนาํเขา้
เพิมเติม และการเก็บภาษีเงินได้ทีเรียกเก็บจากผูป้ระกอบการทีมีรายได้เกิดขึนในสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว การเรียกเก็บภาษีในลกัษณะเช่นนีส่งผลต่อการพฒันาทางเศรษฐกิจ
ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพราะบางครังผูที้ทาํการคา้ไม่ไดบ้อกประเภทสินคา้
หรือนําหนักสินคา้ตามความเป็นจริง เป็นการหลบเลียงภาษี ทาํให้สูญเสียรายได้บางส่วนไป 
นอกจากนีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวยงัไดรั้บสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรจากไทยและ
ประเทศอืนๆ 

ในเรืองของภาษีอากรนนั มีขอ้ตกลงทีสาํคญัระหว่างไทยและลาวเกิดขึนหลายครัง ใน
ค.ศ. 1991 จากการประชุมคณะกรรมาธิการร่วม ครังที 1 เมือเดือนสิงหาคม ค.ศ.199118 มีประเด็นที
น่าสนใจเกียวกับมาตรการด้านภาษีอากรทีเกียวข้องกับการค้าทีสําคัญ คือ ฝ่ายสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวไดข้อให้ฝ่ายไทยพิจารณาลดอตัราอากรศุลกากรการนาํเขา้ สําหรับ
สินคา้เกษตร 16 รายการ คือ  

- ถวัเหลือง                - ลูกเร่ว - ฝ้าย/เมลด็ฝ้าย  - เมลด็งา 
- กาแฟ  - ปอ/ป่าน - ขา้วโพด  - กระเทียม 

- นุ่น  - ละหุ่ง  - โค/กระบือ  - ครัง 

- สมุนไพร               - กาํยาน                - กระดูกเป็ด              - เมด็มะม่วงหิมพานต ์

ฝ่ายไทยไดห้ารือกนัเมือ 26 เมษายน ค.ศ.1991 เห็นชอบให้ลดภาษีให้สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวเพียงประเทศเดียว ทังนีด้วยหลักการและเหตุผลว่าสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวจะเป็นประเทศเพือนบา้นทีมีเขตแดนประชิด ไร้ทางออกทะเล มีการพฒันานอ้ยทีสุด 
และมีความผกูพนักบัไทยเป็นพิเศษ โดยให้ลดภาษีลงไม่เกิน 20% การลดภาษีให้แก่สินคา้เกษตร
ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวให้มีผลบงัคบัใช้แลว้ตงัแต่ 16 สิงหาคม ค.ศ.1991 
สําหรับสินคา้ทีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวขอมา แต่เป็นสินคา้ควบคุม 4 รายการ 
(กาแฟ ถวัเหลือง ปอ กระเทียม) ฝ่ายไทยตกลงทีจะกาํหนดโควตานาํเขา้เป็นรายปี โดยใหก้ระทรวง
พาณิชยเ์ป็นผูพ้ิจารณา ซึงในปี ค.ศ.1992 กระทรวงพาณิชยไ์ดก้าํหนดโควตานาํเขา้ถวัเหลืองไว ้  
2,000 ตนั ปอกระเจา 2,000 ตนั กาแฟ 3,000 ตนั ส่วนกระเทียมนนัยงัคงหา้มนาํเขา้ต่อไป อยา่งไรก็
ตาม เมือทาํการคา้จริงปรากฏว่าสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีการส่งสินคา้ออกต่างๆที
ขอลดภาษีมา จาํนวนไม่มากนกัและในบางรายการกย็งัไม่มีการนาํเขา้จากสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวเลย 

18 คณะกรรมาธิการร่วมวา่ดว้ยความร่วมมือไทย-ลาว,“บนัทึกการประชุมคณะกรรมาธิการ
ร่วมวา่ดว้ยความร่วมมือไทย-ลาว,ครังที 1,” 15-17 สิงหาคม 1991 : 5. 
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ต่อมาในค.ศ. 1993 ไทยไดต้กลงให้ความช่วยเหลือแก่สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวประจาํปี โดยกระทรวงพาณิชยไ์ดพ้ิจารณาอนุญาตใหน้าํเขา้ถวัเหลือง 5,000 ตนั โดย
ห้ามนาํเขา้ในช่วงเดือนพฤษภาคม-ธันวาคม อนุญาตให้นาํเขา้ปอกระเจา 4,000 ตนั โดยไม่มี
กาํหนดเวลา(ให้จาํนวนมากกว่าทีลาวขอ) แต่ยงัคงไม่อนุญาตให้นาํเขา้กาแฟ เนืองจากไทยมีมาก
เกินความตอ้งการ แต่จะช่วยเหลือใหผู้ส่้งออกไทยช่วยซือเพือส่งออกไปขายต่างประเทศในลกัษณะ
สินคา้ชายแดน19 และในปีค.ศ. 2000 คณะรัฐมนตรีไทยไดมี้มติ เมือวนัที 6 สิงหาคม 2000 เห็นชอบ
กบัการลดภาษีสินคา้ขาเขา้สินคา้เกษตรดงักล่าวลงเหลือไม่เกินร้อยละ 20 โดยรัฐบาลไทยไดห้ารือ
กบั GATT เพือลดอากรขาเขา้ใหก้บัสินคา้ดงักล่าว จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็น
กรณีพิเศษในฐานะประเทศเพือนบา้นทีมีอาณาเขตติดต่อกนั และเป็นประเทศทีไม่มีทางออกทะเล 
ทงันีในสินคา้เกษตร 16 รายการดงักล่าว มีอยู ่4 รายการทีเป็นสินคา้ควบคุมการนาํเขา้ ไดแ้ก่ กาแฟ 
ถวัเหลือง กระเทียมและปอ ดว้ยความร่วมมือระหว่างกนันีทาํใหมี้การคา้และการลงทุนระหว่างกนั
เพิมมากขึน 

กล่าวโดยสรุป การปฏิรูปเศรษฐกิจของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
สอดคล้องกับยุคสมัยใหม่ทีสถานการณ์โลกได้คลีคลายจากความขัดแยง้ไปสู่การร่วมมือกัน 
อุดมการณ์ทางการเมืองทีแตกต่างไม่ไดเ้ป็นอุปสรรคต่อการพฒันาความสัมพนัธ์ทางเศรษฐกิจ
ระหว่างกนัอีกต่อไป ทีสําคญัคือ ในช่วงเวลาใกลเ้คียงกนันีไทยมีการเปลียนแปลงทางการเมือง
ภายใตผู้น้าํคนใหม่พลเอกชาติชาย ชุณหะวณั (4 สิงหาคม ค.ศ.1988-9 ธันวาคม ค.ศ.1990)  ทีมี
นโยบายเปลียนอินโดจีนจาก “สนามรบเป็นตลาดการคา้” ซึงนับเป็นครังแรกทีผูน้ําไทยได้ให้
ความสาํคญัในเรืองเศรษฐกิจและธุรกิจ รัฐบาลไทยไดพ้ยายามปฏิบติัตามนโยบายแปรสนามรบให้
เป็นตลาดการคา้ทีไดแ้ถลงไวเ้ป็นอยา่งดี ดว้ยการดาํเนินการ ยกเลิกสินคา้ควบคุมบางประเภทและ
สินคา้ยทุธปัจจยั สนบัสนุนการคา้ทางบกและการคา้ชายแดนโดยการเปิดจุดผา่นแดนถาวรเพิมขึน 
เพิมวงเงินการคา้ชายแดนเป็น 100,000 บาท และให้อาํนาจผูว้่าราชการ 17  จงัหวดัในภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ มีอาํนาจออกไปอนุญาต ส่งสินคา้ควบคุมไปสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวในวงเงิน 50,000 บาทต่อรายต่อวนั ส่งเสริมและอาํนวยความสะดวกในการคา้และ
การลงทุนของเอกชนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโดยการนาํนกัธุรกิจเขา้ไปพบปะ
เจรจากบัเจา้หนา้ทีทีเกียวขอ้งกบัสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโดยตรง 

19 กระทรวงการต่างประเทศ, “ขอ้มูลสาํหรับฯพณฯนายกรัฐมนตรี ใชป้ระโยชนร์ะหวา่งการ
เยอืนลาว,”  4-6 มิถุนายน 1993.(อดัสาํเนา) 
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นโยบายเปลียนอินโดจีนจาก “สนามรบเป็นตลาดการคา้” ของไทยตอบรับกบักลไก
เศรษฐกิจใหม่ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ทีมีนโยบายให้ปรับราคาสินคา้ ระบบ
จัดเก็บภาษี ระบบการกระจายสินค้าและเงินทุน ด้วยการทีรัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวไดอ้อกกฎหมายต่างๆ เช่น ออกกฎหมายว่าดว้ยกรรมสิทธิประกาศใชเ้มือ ค.ศ.1989 

กฎหมายอาญาประกาศใชเ้มือวนัที 23 ธนัวาคม ค.ศ.1989 กฎหมายประกนัภยัประกาศใชเ้มือวนัที 
29 พฤศจิกายน ค.ศ.1990 กฎหมายทีดินประกาศใชเ้มือ ค.ศ.1990 เพือมารองรับนโยบายการปฏิรูป
เศรษฐกิจ ปีค.ศ.1991 รัฐบาลไทยตกลงยกเลิกการผูกขาดขององคก์าร รสพ.ซึงเคยเป็นผูผ้กูขาดการ
ขนส่งสินคา้ลาวเขา้-ออกผ่านไทย ตามความตกลงว่าดว้ยสินคา้ผ่านแดนไทย-ลาวเมือปี ค.ศ.1988 
ทงันีโดยทงัสองฝ่ายไดต้กลงให้บริษทัแอล เอ็นเตอร์ไพร์ส(1991) จาํกดั ซึงเป็นบริษทัร่วมลงทุน
ไทย-ลาว เป็นผูป้ระกอบการขนส่งผา่นแดนไทย-ลาวแทนองคก์าร รสพ.20 และขอใหไ้ทยพิจารณา
การลดหยอ่นภาษีนาํเขา้สินคา้เกษตรจากลาว ในวนัที 15 สิงหาคม ปีเดียวกนัฝ่ายไทยก็ไดพ้ิจารณา
ลดภาษีนําเขา้สินคา้เกษตรจากลาวตามความตกลงการคา้ ฉบบัลงวนัที 20 มิถุนายน ค.ศ.1991 
จาํนวน 16 รายการ21 

ส่วนในเรืองการแกปั้ญหาการคา้ชายแดนไดมี้การจดัตงัคณะกรรมการการคา้ไทย-ลาว
ขึน 3 คณะ คือ ดา้นอพยพ ดา้นเศรษฐกิจและดา้นชายแดน มีการจดัตงัสภาการคา้และอุตสาหกรรม
แห่งชาติลาว และรัฐบาลอนุญาตให้เอกชนทงัสองฝ่ายทาํการซือขายกนัไดโ้ดยไม่ตอ้งกระทาํใน
นามนิติบุคคล ถา้มูลค่าไม่เกินครังละ 500,000 บาทต่อรายการ และไดรั้บการยกเวน้ไม่ตอ้งมีใบสุทธิ
แลกเปลียนเงินตรา เนืองจากสินค้าส่วนใหญ่เป็นสินค้าอุปโภคบริโภคทีจาํเป็นต่อการดํารง
ชีวิตประจําวัน  และผู ้ท ําการค้าชายแดนดังกล่าวได้รับการยกเว้นไม่ต้องจดทะเบียนเป็น
ผูป้ระกอบการคา้กบัสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เวน้แต่จะเป็นสินคา้ทีอยู่ในข่ายการ
ควบคุมของรัฐบาลทงัสองฝ่ายตอ้งยืนขอรับใบอนุญาตนาํเขา้-ส่งออกตามระเบียบ22 ในส่วนของ
ภาคเอกชนมีการจดัตงั “หอการคา้” ในจงัหวดัต่างๆเพือเป็นศูนยร์วมในการติดต่อธุรกิจระหว่างนกั
ธุรกิจลาวกบัภาคเอกชนของไทย และสิงสาํคญัในการพฒันาความสัมพนัธ์ทางเศรษฐกิจไทย-ลาว 
คือ ผูน้าํสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวตกลงให้ลงมือก่อสร้างสะพานขา้มแม่นาํโขงแห่ง

20 ปฐม พาณิชยานุสนธิ.”ลาว: โฉมหนา้ใหม่ทางเศรษฐกิจ.” เอกสารวิชาการในการสัมมนา
เรือง “สะพานมิตรภาพไทย-ลาว เส้นทางสู่อินโดจีน” ณ โรงแรมฮอลิเดยอิ์นน ์แม่โขง รอยลั จงัหวดั
หนองคาย,วนัที  พฤศจิกายน :5.(อดัสาํเนา) 

21 สาํนกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน,คู่มือการลงทุนในลาวปี พ.ศ.2535 (กรุงเทพฯ: 
สาํนกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สาํนกันายกรัฐมนตรี,2535), 65. 

22 เรืองเดียวกนั, 68. 
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แรก ระหว่างจงัหวดัหนองคายกบันครเวียงจนัทน์ในเดือนพฤศจิกายน ปี ค.ศ.1991 โดยกาํหนดจะ
แลว้เสร็จในปี ค.ศ.1994 ตามนโยบายแปรสนามรบเป็นตลาดการคา้ของไทย  และรัฐบาลชุดต่อมา
ภายใตก้ารนาํของนายชวน หลีกภยั ไดเ้สนอขยายความร่วมมือกบัประเทศเพือนบา้นใน “โครงการ
สีเหลียมเศรษฐกิจ” หรือ “สีเหลียมทองคาํ” มีเป้าหมายเพือเชือมเส้นทางคมนามคมระหว่าง
ภาคเหนือของไทยกับมณฑลยูนนานของจีน โดยผ่านพม่าและลาว เพือส่งเสริมการพฒันาทาง
เศรษฐกิจระหวา่งประเทศทงัสี โดยเฉพาะดา้นการคา้และการท่องเทียว23 

นอกจากนีการเยือนระหว่างผูน้าํของทงัสองประเทศยงัมีขอ้ตกลงทางการคา้ระหว่าง
กนั ซึงจะปรากฏในแถลงการณ์ร่วมไทย-ลาวแทบทุกฉบบั 
 

2.  ความสัมพนัธ์ด้านการลงทุน 

ความสัมพนัธ์ระหว่างไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนันตงัแต่ปี 
ค.ศ.1988 เป็นตน้มาเป็นช่วงเวลาทีรัฐบาลทงัสองประเทศพยายามเสริมสร้างมิตรภาพอยา่งแทจ้ริง 
ระยะใหม่เป็นช่วงทีมีความร่วมมือกนัอย่างกวา้งขวาง ทงัในดา้นการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 
ความร่วมมือดงักล่าวปรากฏขึนมาทงัในภาครัฐบาลและเอกชน  สําหรับบทบาทของภาคเอกชน
ปรากฏว่านักลงทุนไทยเริมมีบทบาทสาํคญัตงัแต่ปลายปี ค.ศ.1988 และเป็นกลุ่มนักลงทุนทีใหญ่
ทีสุดในบรรดานกัลงทุนจากต่างประเทศในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในเวลาต่อมา 
บทบาทของนักธุรกิจไทยในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนันเคยปรากฎมาแลว้ช่วง
ก่อนทีจะเปลียนการปกครองเป็นสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในปี ค.ศ.1975 ต่อมา
ระหว่างปี ค.ศ.1975-1988 นกัธุรกิจไทยลดบทบาทลงตามภาวะการเมืองและเศรษฐกิจตามระบอบ
สังคมนิยมคอมมิวนิสต ์ความเคลือนไหวของนกัลงทุนไทยในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาวปรากฏขึนอีกครัง หลังจากทีรัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประกาศใช้
กฎหมายว่าดว้ยการลงทุนจากต่างประเทศเมือกลางปี ค.ศ.  นกัธุรกิจไทยไดใ้ห้ความสนใจใน
การไปลงทุนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็นจาํนวนมาก ทงันีเพราะมีความมนัใจ
ต่อนโยบายการส่งเสริมให้ภาคเอกชนไทยไปขยายตลาดการคา้ทีอินโดจีนของรัฐบาลไทยมากขึน 
โดยเฉพาะในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวทีมีปัจจยัดา้นต่างๆทีเหมาะสมในการลงทุน
อยูห่ลายประการ 

23 รายละเอียดใน ชลิดา สุขทน, “แนวโนม้ของการพฒันาความร่วมมือในโครงการอนุภาค
สีเหลียมเศรษฐกิจ” (สารนิพนธ์มหาบณัฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์
,2539) 
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.  ปัจจัยทีเหมาะสมต่อการลงทุนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีหลาย
ประการ ดงันี24 

) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีทรัพยากรทางธรรมชาติทีอุดมสมบูรณ์ 
โดยเฉพาะป่าไมแ้ละแร่ธาตุทีสามารถนาํมาใชเ้ป็นวตัถุดิบในอุตสาหกรรมต่างๆทีจะเขา้ไปก่อตงั
ต่อไปได ้

) ค่าจา้งแรงงานตาํ เนืองจากมาตรฐานการครองชีพของสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวตาํกว่าของไทยมาก ประชาชนลาวส่วนใหญ่มีพืนฐานความยากจนมาก่อนทีจะมีการ
เปลียนแปลงการปกครอง และภายหลงัการเปลียนแปลงการปกครองรัฐบาลก็ไม่ไดเ้น้นการเพิม
รายไดข้องประชาชน ทาํใหค่้าจา้งแรงงานยงัตาํอยูม่าก 

) แรงงานมีระเบียบวินยั เพราะระบอบการปกครองไม่ยอมให้มีการประทว้งหรือนดั
หยุดงานเหมือนในประเทศเสรีนิยม การเขา้ไปตงัโรงงานในประเทศเหล่านีจึงไม่มีปัญหาพิพาก
แรงงานเหมือนในประเทศเสรีนิยม 

) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวไดสิ้ทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร (GSP) จาก
ประเทศทีพัฒนาแล้วหลายประเทศ เช่น จากประชาคมยุโรป แคนาดา ฟินแลนด์ นอร์เวย ์
นิวซีแลนดแ์ละญีปุ่น เป็นตน้ สิทธิพิเศษเหล่านีเป็นสิงทีนกัลงทุนไทยตอ้งการ 

) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีการวางแผนเศรษฐกิจอย่างแน่นอนและ
เคร่งครัด ทาํใหน้กัลงทุนสามารถกาํหนดเป้าหมายการผลิตไดง่้ายกว่าการลงทุนในประเทศเสรีนิยม
ทีมีความผนัแปรทางดา้นนโยบายตลอดเวลา 

) ค่าไฟฟ้าในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวยงัตาํ เนืองจากสามารถผลิตได้
จากแหล่งนาํธรรมชาติ และยงัมีทรัพยากรพลงังาน เช่น นาํมนั ถ่านหิน ทียงัไม่ไดรั้บการพฒันาขึน
มาใชป้ระโยชน์อีกเป็นจาํนวนมาก  

) ตน้ทุนค่าขนส่งทีค่อนขา้งตาํโดยเปรียบเทียบ เนืองจากระยะทางในการขนส่งใกล้
กวา่ประเทศอืนๆ 

.  ลู่ทางการลงทุนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เมือพิจารณากฎหมาย
การลงทุนของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวแลว้ จะเห็นว่ารัฐบาลมุ่งส่งเสริมการลงทุน
ทางดา้นการเกษตร ป่าไม ้อุตสาหกรรม คมนาคมขนส่ง การบริการและท่องเทียวซึงสอดคลอ้งกบั
ทรัพยากรและสภาพทางเศรษฐกิจของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็นอย่างดี 
เพราะฉะนนัการลงทุนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวทีเหมาะสมกบัศกัยภาพของนกั

24 เพาพะงา อุยยานนท ์,  “ปัญหาและแนวโนม้ของความสมัพนัธ์ทางเศรษฐกิจไทย-ลาว
(สิงหาคม -กมุภาพนัธ์ ),” . 
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ธุรกิจไทยและเหมาะสมกบัทิศทางการพฒันาเศรษฐกิจของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
น่าจะไดแ้ก่การลงทุนทางดา้นอุตสาหกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมเสือผา้สาํเร็จรูป อุตสาหกรรม
การท่องเทียว อุตสาหกรรมเหมืองแร่ อุตสาหกรรมการก่อสร้าง อุตสาหกรรมพลังงาน และ
อุตสาหกรรมการผลิตสินคา้อุปโภคบริโภค เป็นตน้ 

.  ประเภทของการลงทุน  การลงทุนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมี  

ประเภท คือ 

) ธุรกิจตามสัญญา คือ รูปแบบความร่วมมือทางธุรกิจระหว่างผูล้งทุนจากต่างประเทศ 
กบั หน่วยเศรษฐกิจของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยเป้าหมายทางสิทธิประโยชน์ 
รวมทงัความรับผดิชอบทางธุรกิจทงัสองฝ่ายจะขึนอยูก่บัขอ้ตกลงทีระบุไวใ้นสญัญา 

 ) วิสาหกิจผสม (Joint Venture) คือ รูปแบบของธุรกิจทีมีผูล้งทุนชาวต่างชาติและผู ้
ลงทุนชาวลาวร่วมมือกนัก่อตงัขึนมา โดยในสัญญาจะตอ้งระบุรายละเอียดและขอ้ผกูพนัทางดา้น
วตัถุดิบการแบ่งกาํไร สัดส่วนการถือหุน้ โดยจะตอ้งใหค้นลาวถือหุน้ อยา่งนอ้ยร้อยละ 30 ของการ
ลงทุน และแต่ละฝ่ายมีสิทธิโอนทุนทีเป็นส่วนตนให้ผูอื้นได ้แต่ตอ้งไดรั้บการยินยอมจากคู่ลงทุน
ดว้ยกนัก่อน ระยะเวลาในการดาํเนินการนนั ทงัสองฝ่ายจะตกลงกนัโดยการเห็นชอบจากรัฐบาล
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

 ) วิสาหกิจทีเป็นของชาวต่างประเทศทงัหมด (Wholly Foreign-Owned Enterprise) 
คือเป็นวิสาหกิจทีไม่มีชาวลาวร่วมลงทุนเลย ผูเ้ขา้มาลงทุนในสาธารณรับประชาธิปไตยประชาชน
ลาว ผูเ้ขา้มาลงทุนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวจะมีกรรมสิทธิอยา่งสมบูรณ์ โดยเป็น
นิติบุคคลมีระยะเวลาการลงทุน  ปี หรืออาจขยายเวลาต่อไปได ้แต่จะตอ้งใชแ้รงงานจากคนลาว
ก่อน แต่ถา้จาํเป็นจะตอ้งใชแ้รงงานจากต่างประเทศจะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากรัฐบาลสาธารณ
รับประชาธิปไตยประชาชนลาวก่อน โดยจ่ายเป็นเงินกีบหรือเงินตราต่างประเทศก็ได ้และระบบ
การเงินและบญัชีใหใ้ชร้ะบบธนาคาร  

ส่วนในดา้นสิทธิประโยชน์นนั นกัลงทุนชาวต่างประเทศสามารถส่งเงินผลประโยชน์
ทีเป็นกรรมสิทธิกลบัคืนประเทศได ้รัฐจะคืนภาษีจากกาํไร ทีผูล้งทุนจะตอ้งเสียภาษีอากร ในอตัรา
ร้อยละ 20 ของกาํไร และยงัอนุญาตให้ครอบครัวผูล้งทุนหรือผูเ้ชียวชาญมาอยู่ในสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวไดต้ลอดระยะเวลาทียงัมีขอ้ผกูพนั  หากเกิดขอ้พิพาท จะแกไ้ขดว้ยวิธี
เจรจาไกล่เกลีย เมือยงัตกลงกนัไม่ไดใ้ห้เสนอต่อองคก์ารตดัสินคดีของรัฐบาลกลางหรือองคก์าร
ตดัสินเศรษฐกิจทีทงัสองฝ่ายเห็นชอบ 

 การอาํนวยความสะดวกต่างๆนนัรัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้
กาํหนดใหมี้การจดัตงัคณะกรรมการส่งเสริมและร่วมมือดา้นการลงทุน (Committee for Investment 
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Management and Cooperation : CIC) ขึน เพือเป็นหน่วยงานเอกเทศแห่งเดียวทีทาํหนา้ทีดูแลการ
ลงทุนจากต่างประเทศ ทงันี คณะกรรมการส่งเสริมและร่วมมือดา้นการลงทุน (CIC) ไดแ้ต่งตงั
คณะรัฐมนตรีคุม้ครองการลงทุนจากต่างประเทศ (Foreign Investment Management Cabinet : 

FIMC) ขึน มีหนา้ทีพิจารณาขนัตอนการขออนุญาตของนกัลงทุนให้มีความสะดวกและรวดเร็ว
ยงิขึน และใหบ้ริการแบบครบวงจรเบด็เสร็จ ณ จุดเดียว (One-Stop Service) กล่าวคือ โครงการทีมี
มูลค่าตาํกว่า 1 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ จะทราบผลการพิจารณาภายใน 3 สัปดาห์ มูลค่า 1 – 5 ลา้น
เหรียญสหรัฐฯ จะทราบผลการพิจารณาภายใน 4 สัปดาห์ และมูลค่า 5 – 50 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ จะ
ทราบผลการพิจารณาภายใน 12 สัปดาห์ 

การลงทุนจากต่างประเทศในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จะถูกตอ้งตาม
กฎหมาย และจะเริมดาํเนินกิจการได ้ ต่อเมือไดรั้บอนุมติัเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากคณะกรรมการ
คุม้ครองการลงทุนจากต่างประเทศ (FIMC) และทาํการจดทะเบียนบริษทักบักระทรวงอุตสาหกรรม
และการคา้ และไดรั้บใบจดทะเบียนบริษทัตามขอ้กาํหนดในกฎหมายธุรกิจแลว้ 

2.4 การลงทุนของนักธุรกิจไทยในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ไทยเป็น
ประเทศทีลงทุนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมากทีสุด ดงัทีพบว่า ตงัแต่ปี ค.ศ.1988- 

2002 บริษทัไทยไดรั้บอนุมติัโครงการลงทุนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวจาํนวน 272 

โครงการ คิดเป็นมูลค่ารวม 6,826.6 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา แยกเป็นการลงทุนจากต่างประเทศ 
5,603.6 ลา้นเหรียญสหรัฐอมเริกา และเป็นเงินลงทุนจากในประเทศ 1,223 ลา้นเหรียญ
สหรัฐอเมริกา โดยไทยเป็นผูล้งทุนต่างชาติทีสาํคญัทีสุด มูลค่า 2,599.17 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา25 
รองลงมาคือ สหรัฐอเมริกา เกาหลีใต ้ฝรังเศสและมาเลเซีย ตามลาํดบั สาขาทีมีการลงทุนมากไดแ้ก่ 
พลงังานไฟฟ้า ขนส่งและโทรคมนาคม ธุรกิจโรงแรมและการท่องเทียว อุตสาหกรรม หตัถกรรม 

นอกจากนีไทยยงัไดใ้ห้ความร่วมมือในดา้นการลงทุนทางตรง (Financial Direct 

Investment:FDI) ใน  ค .ศ .2003-2004 ไทยมีสัดส่วนการลงทุนในสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวเป็นอนัดบั 326 รองจากออสเตรเลียและเวียดนาม ไทยไดใ้ห้สิทธิพิเศษทางภาษี
ศุลกากรแกสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวรวมทงัสิน 187 รายการ ซึงประกอบดว้ย สิทธิ

25 คณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจการพาณิชยแ์ละอุตสาหกรรม, การคา้และการพฒันา
เศรษฐกิจชายแดน(ม.ป.ท.,ม.ป.ป.), 8. 

26 การลงทุนของต่างชาติในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ใน ค.ศ.2003-2004 
เรียงลาํดบัไดด้งันี (1)ออสเตรเลีย เท่ากบั 293 ลา้นดอลล่าร์สหรัฐ (2) เวียดนาม 63 ลา้นดอลล่าร์สหรัฐ 

(3)ไทย 51 ลา้นดอลล่าร์สหรัฐ (4)สวิสเซอร์แลนด ์30 ลา้นดอลล่าร์สหรัฐ และ(5)จีน 28 ลา้นดอลล่าร์
สหรัฐ 
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พิเศษทางภาษีศุลกากรสําหรับประเทศสมาชิกอาเซียนใหม่ (Asian Integration System of 

Preference:AISP) แก่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวอีก 12 รายการในปี ค.ศ.2004 ซึงเป็น
การเพิมเติมต่อมาจากกรอบยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจใน ค.ศ.2003 ทีสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวได้รับสิทธิประโยชน์มาก่อนถึง 27 รายการ ทาํให้สิทธิพิเศษที
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวไดรั้บรวมเป็น 179 รายการ และสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวยงัไดรั้บการยกเวน้อากรสินคา้เขา้ในลกัษณะใหฝ่้ายเดียว (One Way Free Trade) แก่
สินคา้เกษตรอีกจาํนวน 8 รายการ ซึงไดแ้ก่ถวัเหลือง ขา้วโพดเลียงสัตว ์ ละหุ่ง มนัฝรัง เมด็มะม่วง
หิม-พานต ์ถวัลิสง ขา้วโพดหวานและลูกเดือย 

เมือพฤษภาคม ค.ศ.  รัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประกาศให้
นครหลวงเวียงจนัทน์ แขวงหลวงพระบาง แขวงจาํปาสัก มีอาํนาจอนุมติัโครงการลงทุนทีมีมูลค่า
ไม่เกิน 2 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ ส่วนแขวงอืน ๆ สามารถอนุมติัโครงการลงทุนไม่เกิน 1 ลา้นดอลลาร์
สหรัฐ เพือใหแ้ขวงสามารถสร้างบรรยากาศใหเ้อืออาํนวยต่อการลงทุนไดอิ้สระมากขึน 

 

ตารางที 6  การลงทุนของต่างประเทศใน สปป.ลาว แยกตามประเภทธุรกิจ 

ประเภทธุรกิจ     รวม 

เกษตรกรรม 

เสือผา้สาํเร็จรูปเพือการส่งออก 

แปรรูปไมแ้ละหวาย 

อุตสาหกรรมและหตัถกรรม 

เหมืองแร่และสาํรวจนาํมนั 

ธุรกิจนาํเขา้-ส่งออก 

โรงแรมและท่องเทียว 

ธนาคาร 

บริษทัทีปรึกษา 
ก่อสร้าง 

ขนส่ง 

 

- 

1 

3 

- 

1 

2 

- 

- 

1 

- 

- 

1 

3 

3 

13 

4 

16 

4 

1 

3 

2 

1 

2 

9 

4 

6 

1 

12 

5 

- 

5 

- 

3 

 

- 

1 

3 

4 

- 

1 

1 

- 

- 

- 

- 

3 

14 

13 

23 

6 

31 

10 

1 

9 

2 

4 

รวม 8 51 47 10 116 
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ทีมา            : สถานเอกอคัรราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจาํประเทศไทย,ใน
สุรชยั ศิริไกร,การพฒันาเศรษฐกิจและการเมืองลาว . 
 

ตารางที 7  การลงทุนของต่างประเทศใน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวแยกตามราย 

                   ประเทศ 

 

ประเทศ     รวม 

ไทย 

ฝรังเศส 

สหรัฐอเมริกา 
ญีปุ่น 

ออสเตรเลีย 

องักฤษ 

แคนาดา 
ไตห้วนั 

สหภาพโซเวยีต 

สวีเดน 

ฮ่องกง 

จีน 

เวียดนาม 

เดนมาร์ก 

สิงคโปร์ 

 

 

 

 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

 

 

 

 

 

 

 

- 
2 

 

- 
- 
- 
 

- 

 

 

 

 

 

- 
 

 

2 

 

 

 

 

- 
 

 

- 

 

- 

- 

- 

1 

- 

- 

- 

2 

- 

- 

- 

- 

57 

11 

9 

5 

5 

5 

5 

5 

4 

4 

3 

2 

2 

1 

1 

รวม      

หมายเหตุ : ตวัเลขจาํนวนรวมของโครงการในตารางที  มากกวา่จาํนวนรวมของโครงการใน  
                  ตารางที  เนืองจากเป็นวิสาหกิจผสมทีมีหุน้ส่วนต่างชาติหลายประเทศ  
ทีมา         : สถิติการลงทุนของต่างประเทศใน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวแยกตามราย 

 ประเทศ[ออนไลน]์,เขา้ถึงเมือ  กรกฎาคม .เขา้ถึงไดจ้าก http://thailaosbiz.com/index.php?  

option=com_content&task=view&id=20&Itemid=34 (เวบ็ไซตส์ภาธุรกิจไทย-ลาว) 
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จะเห็นไดว้่านกัธุรกิจไทยไดเ้ขา้ไปลงทุนกบัสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
มากทีสุดเมือเปรียบเทียบกบัประเทศอืนๆ ทงันีเพราะการลงทุนในสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ช่วยให้ไทยสามารถลดตน้ทุนการผลิตและสามารถแข่งขนักบัประเทศอืนๆใน
ตลาดโลกได ้อีกทงัยงัเป็นการหลีกเลียงจากมาตรการกีดกนัทางการคา้จากประเทศคู่คา้ทีสาํคญั ดว้ย
เหตุนีรัฐบาลไทยโดยคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนของไทย (BOI.) จึงไดส่้งเสริมการลงทุนของ
นกัธุรกิจไทย โดยมีแนวทางการส่งเสริมการลงทุนคือ ประการแรก ให้ขอ้มูลข่าวสารเกียวกบัการ
ลงทุน เศรษฐกิจ และความเคลือนไหวต่างๆในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประการที
สอง ประสานงานแกไ้ขความขดัแยง้ระหว่างนักลงทุนไทยกบัผูร่้วมงานและรัฐบาลสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวดว้ยการเจรจาแกปั้ญหาความขดัแยง้ดว้ยดี และประการทีสาม สร้าง
แรงจูงใจให้นักลงทุนไทยไปลงทุนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เช่น การเสนอ
มาตรการใหย้กเวน้ภาษีเงินไดส่้วนบุคคลจากกาํไรนาํเขา้ ยกเวน้ภาษีการส่งออก เป็นตน้ 

การลงทุนของไทยในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวตงัแต่ ค.ศ.1988 ปรากฏ
ในลักษณะหลากหลายและสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว เช่น อุตสาหกรรมสิงทอ ธุรกิจขาเขา้และขาออก ผลิตภณัฑไ์ม ้ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจ 
ธนาคาร เป็นตน้ แต่ธุรกิจทีนกัธุรกิจไทยลงทุนมากทีสุดคือโรงแรมและท่องเทียว  ซึงใชเ้งินลงทุน
คิดเป็นมูลค่ารวม 109,411,000 เหรียญสหรัฐ หรือประมาณร้อยละ 59.84 ของมูลค่าการลงทุน
ทงัหมดของไทยในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ส่วนธุรกิจทีใชเ้งินลงทุนรองลงมา คือ 
อุตสาหกรรมสิงทอ หัตถกรรมและงานฝีมือ ธุรกิจขาเขา้และขาออก ผลิตภณัฑ์ไม ้อุตสาหกรรม
เกษตร ธุรกิจธนาคาร อุตสาหกรรมแร่ธาตุ ธุรกิจก่อสร้าง ธุรกิจขนส่งและธุรกิจทีปรึกษา27 ทงันี
เพราะสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีปัจจยัทีเหมาะสมต่อการลงทุนหลายประการดงัที
กล่าวมาแลว้ ในขณะเดียวกนันกัลงทุนหลายรายก็พบกบัอุปสรรคลกัษณะต่างๆในการดาํเนินงาน 
อยา่งไรก็ตาม การลงทุนของนกัธุรกิจไทยในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวก็มีแนวโนม้
เพิมสูงขึนมาโดยตลอด 

2.5 วิธีการเข้าไปลงทุน ในการทีจะเขา้ไปทาํ การลงทุนในสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว มีการกาํหนดลกัษณะการเขา้ไปติดต่อเพือทาํการคา้-การลงทุนไวอ้ย่างชดัเจน นัก
ธุรกิจไทยจะตอ้งเสนอโครงการลงทุนผา่นกระทรวงพวัพนัเศรษฐกิจกบัต่างประเทศของสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว โครงการเหล่านีจะถูกนํามากลันกรองก่อนโดยกองเลขาของ

27 คนึงภรณ์ วงเวียน, “ความสัมพนัธ์ดา้นการท่องเทียวไทย-ลาว : ศึกษากรณีสะพานมิตรภาพ
ไทย-ลาว”(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัรามคาํแหง,2543), . 
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คณะกรรมการจดัการการลงทุนจากต่างประเทศ (กองเลขา สังกดักระทรวงพวัพนัเศรษฐกิจกบั
ต่างประเทศ) จากนนัจึงเสนอต่อยงัคณะกรรมการจดัการการลงทุนจากต่างประเทศเป็นผูพ้ิจารณา
อนุมัติ การลงทุนในระดับแขวงก็จะต้องมาเสนอโครงการทีส่วนกลาง คือ กระทรวงพวัพัน
เศรษฐกิจกบัต่างประเทศ เพือขออนุมติัโครงการ ขนัตอนการอนุมติัขึนอยู่กบัตวัโครงการ ถา้เป็น
โครงการขนาดใหญ่จะใชเ้วลาไม่เกิน  วนั แต่หากเป็นโครงการขนาดเล็กใชเ้วลาไม่เกิน  วนั 
เมือกระบวนการดาํเนินการถูกตอ้งเรียบร้อยแลว้ คณะกรรมการจดัการลงทุนจะออกใบอนุญาตให้
ดาํเนินธุรกิจได ้โดยทีผูล้งทุนจะตอ้งเปิดบญัชีเงินฝากในธนาคารและขึนทะเบียนวิสาหกิจไวก้บั
สาํนกังานคณะกรรมการจดัการการลงทุน 

2.6 กฎระเบียบด้านการลงทุน ในระยะเริมแรกหลงัการเปลียนแปลงการปกครอง
รัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวยงัไม่ไดอ้อกกฎหมายใดๆทีเกียวขอ้งกบัการคา้หรือ
การลงทุนออกมา เพราะรัฐบาลไดเ้ขา้ควบคุมนโยบายทางเศรษฐกิจทุกอย่าง เอกชนไม่สามารถ
ดาํเนินการทางเศรษฐกิจขนาดใหญ่ได ้โดยเฉพาะการติดต่อทางธุรกิจการคา้และการลงทุนกับ
ต่างประเทศ กระทงัในปี ค.ศ. 86 รัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้เปลียน
นโยบายไปสู่ “จินตนาการใหม่” เนน้การบริหารแบบผสมผสานระหว่างสังคมนิยมกบัทุนนิยม และ
ไดก้าํหนดมาตรการและกฎระเบียบต่างๆออกมา เพือรองรับการดาํเนินการทางการคา้และการ
ลงทุนระหวา่งกนั ซึงพอสรุปไดด้งันี28 

นโยบายการส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศของรัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ในการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีโดยเฉพาะการยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล DDFI 

กาํหนดให้ผูป้ระกอบการทีเขา้ไปตงัโรงงานในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว รวมทงั
พืนทีทางเหนือซึงส่วนใหญ่ขาดแคลนระบบสาธารณูปโภคขนัพืนฐาน ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติ
บุคคลเป็นเวลา 7 ปี หลงัจากนนัจึงเสียภาษีในอตัราร้อยละ 10 เทียบกบัอตัราปกติร้อยละ 35 ทงันี 

นกัลงทุนทีสนใจเขา้ไปลงทุนในพืนทีทางภาคเหนือของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ตอ้งยืนคาํร้องขออนุญาตลงทุนพร้อมกับเอกสารการลงทุนและบทวิพากษ์เศรษฐกิจแสดงผล
วิเคราะห์ความเป็นไปไดข้องโครงการลงทุน รวมทงัแผนธุรกิจโดยละเอียดต่อผูป้กครองของแขวง
ทีตอ้งการเขา้ไปลงทุน โดยผูป้กครองแขวงส่วนใหญ่ทีมีอาํนาจอนุมติัโครงการลงทุนวงเงินไม่เกิน 
3 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ ยกเวน้ แขวงหลวงพระบาง ซึงเป็น 1 ใน 4 แขวงใหญ่นอกเหนือจากแขวง
จาํปาสัก แขวงสะหวนันะเขต และนครงหลวงเวียงจนัทน์  ทีผูป้กครองแขวงมีอาํนาจอนุมติั

28 กรมการคา้ต่างประเทศ สาํนกัความร่วมมือทางการคา้และการลงทุน,มาตรการและ
กฎระเบียบทางการคา้และการลงทุนไทย-ลาว,(กรุงเทพฯ: ม.ป.ป.) 
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โครงการลงทุนวงเงินลงทุน 5 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ ทงัยงัสามารถยนืขออนุญาตลงทุนกบั DDFI ใน
นครหลวงเวียงจนัทน์ หากโครงการลงทุนมีมูลค่าเกินอาํนาจอนุมติัของผูป้กครองแขวง 

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวไดมี้การออกกฎหมายว่าดว้ยการลงทุนจาก
ต่างประเทศฉบบัแรกเมือปี ค.ศ.1978 หลงัจากนันสภาแห่งชาติของสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวไดมี้การปรับปรุงแกไ้ขกฎหมายดงักล่าว และประกาศใชใ้นชือ “กฎหมายว่าดว้ยการ
ส่งเสริมและคุม้ครองการลงทุนของต่างประทศ (Law on the Promotion and Management of 

Foreign Investment in the Lao People’s Democratic Republic)” เมือวนัที 14 มีนาคม ค.ศ.1994 

โดยปรับปรุงกฎหมายการลงทุนแห่งชาติ เช่น กฎหมายการลงทุนจากต่างประเทศ กฎหมายภาษี
อากร กฎหมายทีดิน เป็นตน้ เพือใหเ้ป็นสากลและเอืออาํนวยให้นกัลงทุนต่างชาติมนัใจทีจะเขา้มา
ลงทุนในประเทศมากขึน โดยใหสิ้ทธิประโยชน์ต่าง ๆ แก่นกัลงทุนต่างชาติ ดงันี 

1) การให้ความคุม้ครองแก่นกัลงทุนและทรัพยสิ์นของนกัลงทุนต่างชาติ จะไม่ถูกยึด 
ริบ หรือ โอนไปเป็นของรัฐ เวน้แต่มีความจาํเป็นเพือสาธารณประโยชน์ ซึงนกัลงทุนจะไดรั้บค่า
ทดแทนคืนโดยเร็วอย่างสมเหตุสมผลและเป็นจริง นอกจากนนั รัฐบาลยงัรับประกนัจะไม่เขา้
แทรกแซงการดาํเนินธุรกิจ 

2) นกัลงทุนต่างชาติไม่มีสิทธิถือครองทีดิน แต่สามารถเช่าทีดิน (ระยะเวลาเช่าไดถึ้ง 
20 ปี และ 30 ปี จากรัฐ) และสามารถโอนสิทธิและผลประโยชน์จากการเช่าทีดินได ้อยา่งไรก็ตาม 
ในปี 2542 ลาวไดอ้อกกฎหมายว่าดว้ยการวางผงัเมือง (The Town Planning Law) โดยกาํหนดเขต
การใชที้ดินเพือวตัถุประสงคต่์าง ๆ เช่น เขตทีอยูอ่าศยั เขตสาํนกังาน เขตการคา้ เขตอุตสาหกรรม 
เขตสวนสาธารณะ เป็นตน้ ทาํให้นักลงทุนต่างชาติ ตอ้งคาํนึงถึงแหล่งทีตงัโครงการลงทุนให้
ถูกตอ้งตามเขตทีกาํหนด 

3) นักลงทุนต่างชาติตอ้งให้สิทธิแรงงานลาวก่อนแรงงานชาติอืนในการคดัเลือกเขา้
ทาํงาน และสามารถจา้งแรงงานต่างชาติไดก้รณีทีตอ้งการแรงงานทีมีฝีมือและความชาํนาญเฉพาะ 

และสามารถโอนรายไดข้องตนกลบัประเทศไดภ้ายหลงัชาํระภาษีรายไดใ้นอตัราร้อยละ 10 

4) นักลงทุนต่างชาติสามารถดําเนินธุรกิจได้ในทุกสาขาการลงทุนทีถูกต้องตาม
กฎหมาย แต่มีขอ้ยกเวน้บางสาขา ดงันี 

        4.1) สาขาทีถูกควบคุมและติดตามอย่างใกลชิ้ดจากรัฐบาลลาว ไดแ้ก่ สาขา
การพลงังาน เหมืองแร่ กานาํเขา้-ส่งออก การคา้ การโทรคมนาคม และดา้นสุขภาพ 

                           4.2) สาขาทีรัฐบาลให้การสนับสนุนมากเป็นพิเศษ ไดแ้ก่ โครงการผลิต
กระแสไฟฟ้า อุตสาหกรรมทีใชแ้รงงานจาํนวนมาก อุตสาหกรรมเพือการส่งออก การเกษตร ป่าไม้
และผลิตภณัฑจ์ากป่า เหมืองแร่ การท่องเทียวเชิงอนุรักษ ์อุตสาหกรรมเบา และการบริการ 
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                         4.3) สาขาทีรัฐบาลลาวหา้มนกัลงทุนต่างชาติลงทุน โดยสงวนไวส้าํหรับนกัลงทุน
ลาว ไดแ้ก่ การบริการดา้นการทาํบญัชี การบริการการท่องเทียว ขายปลีก และทาํป่าไม ้

นอกจากนีรัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวไดใ้ห้หลกัประกนัว่าจะไม่
ยดึกิจการของชาวต่างชาติและอนุญาตใหน้กัลงทุนต่างชาติลงทุนไดสู้งสุดเตม็ตามมูลค่าการลงทุน 
การลงทุนจะเป็นบริษัทใหม่ สาขา หรือตัวแทนของบริษทัแม่ในต่างประเทศก็ได้ การดาํเนิน
นโยบายส่งเสริมการลงทุนของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีดงันีคือ 

1.  การลงทุนกบัคนลาว นกัลงทุนต่างชาติตอ้งถือหุน้อยา่งนอ้ยร้อยละ 30 ของมูลค่าการ
ลงทุนทงัหมด 

2.นกัลงทุนต่างชาติตอ้งเปลียนมูลค่าการลงทุนเป็นเงินกีบและจดทะเบียนบริษทัตาม
กฎหมายธุรกิจของลาว (Enterprise Decree of Lao PDR) 

.นกัลงทุนชาวต่างชาติมีสิทธิไดรั้บยกเวน้หรือลดภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ถา้ไดรั้บการ
ส่งเสริมจากรัฐบาล คือสาํนกังานคณะกรรมการส่งเสริม การลงทุนต่างชาติ (The Permanent Office 

of Foreign Investment Management Committee หรือ FIMC)  

 4.นักลงทุนต่างชาติสามารถเปิดบญัชีเป็นเงินตราต่างประเทศหรือเงินกีบของลาว 
รวมทงัอนุญาตใหโ้อนกาํไรหลงัหกัภาษีออกนอกประเทศผา่นธนาคารในลาวได-้รัฐใหค้วามสาํคญั
แก่การลงทุนประเภท พลงังานไฟฟ้า แร่ธาตุ อุตสาหกรรมการเกษตรอุตสาหกรรมการผลิตเพือ
ทดแทนการนาํเขา้ และการผลิตเพือการส่งออก  

 5. การเดินทางเขา้-ออกประเทศ สาํหรับคนทวัไป และขา้ราชการ ตอ้งมีหนงัสือเดินทาง
ไปแสดงจึงจะเขา้สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได ้ กรณีการขา้มแดนบริเวณชายแดน
ไทย-สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวทีจุดผา่นแดนถาวรสามารถใชไ้ดท้งัหนงัสือเดินทาง
หรือบตัรผ่านแดนชวัคราว (Border Pass) ส่วนทีจุดผอ่นปรนสามารถใชไ้ดเ้ฉพาะบตัรผา่นแดน
เท่านนั การใชบ้ตัรผา่นแดนจะไม่สามารถเขา้ไปยงัแขวงอืน ๆ นอกจากแขวงทีเขา้มา และตอ้ง
เดินทางออกจากลาวจุดเดียวกบัขาเขา้ สาํหรับการใชห้นงัสือเดินทาง (Pass Port) ไม่ตอ้งทาํวีซ่า 
หากนาํรถยนตเ์ขา้ไปเอง ตอ้งติดต่อกรมการขนส่ง กระทรวงคมนาคม หรือขนส่งจงัหวดั ตอ้งมีการ
ทาํประกนัการนาํรถเขา้ประเทศ 

กล่าวโดยสรุป  การลงทุนระหว่างไทย-ลาวเริมปรากฏชัดเจนเมือสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวไดอ้อก“กฎหมายว่าดว้ยการลงทุนของต่างประเทศ” ประกาศใชเ้มือ
วนัที 25 กรกฎาคม ค.ศ.1988 มีสาระสาํคญั คือ “รัฐบาลจะส่งเสริมพิเศษต่อผูล้งทุนสาขากสิกรรม-
ป่าไม-้อุตสาหกรรมทีใชว้ตัถุดิบและทรัพยากรทีมีอยู่ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
และใช้เทคนิคในการผลิตสินคา้ส่งออก หรือทดแทนการนําเขา้ โดยเฉพาะการลงทุนก่อสร้าง
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โครงสร้างพนืฐานทีสาํคญั อนัส่งผลต่อการพฒันาเศรษฐกิจของรัฐ รวมทงัรัฐบาลรับรองกรรมสิทธิ
ดา้นทุน และผลประโยชน์ต่างๆของผูล้งทุน จะไม่เก็บเกณฑ์ ไม่ยึด และจะไม่โอนมาเป็นของรัฐ
ดว้ยวิธีบริหาร แต่กาํหนดระยะเวลาการลงทุนในระยะแรกไวแ้ค่เพียง 15 ปีโดยอนุญาตให้เอกชน
ลาวหรือนักธุรกิจต่างประเทศนําเงินเข้าไปทําการค้าและลงทุนในสาขากสิกรรม-ป่าไม้-
อุตสาหกรรม สาขาคมนาคมขนส่ง สาขาการบริการและสาขาการท่องเทียวไดต้งัแต่ร้อยละ 30 หรือ
เป็นผูล้งทุนทงัหมดแต่ผูเ้ดียว 100% บุคคลต่างประเทศและคนลาวในต่างประเทศสามารถเขา้มา
ลงทุนในลาวได ้3 รูปแบบ คือ ธุรกิจตามสัญญา (Business by Contract) วิสาหกิจผสม (Joint 

Venture) และวิสาหกิจทีเป็นการลงทุนของต่างประเทศทงัหมด (Wholly foreign owned 

companies)”29 ต่อมา “กฎหมายว่าดว้ยการลงทุนของต่างประเทศ” ถูกยกเลิกไปและออก “กฎหมาย
ว่าดว้ยการส่งเสริมและคุม้ครองการลงทุนของต่างประเทศ” ซึงประกาศใชเ้มือวนัที 21 เมษายน 
ค.ศ.1994 ขึนมาแทน 
 

3. ความสัมพนัธ์ด้านการท่องเทียว 

ความร่วมมือดา้นการท่องเทียวระหว่างไทยกบัสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว จะอยูภ่ายใตก้รอบความร่วมมือทงัในระดบัภูมิภาค ระดบัอนุภาค และในระดบัประเทศ ระดบั
ทอ้งถิน 

.ความสัมพนัธ์ดา้นการท่องเทียวในกลุ่มประเทศอาเซียน 

.ความสัมพนัธ์ดา้นการท่องเทียวในอนุภูมิภาคลุ่มนาํโขง 

.ความสัมพนัธ์ดา้นการท่องเทียวระดบัประเทศ (ทวิภาคี) โดยจะแบ่งเป็น 4 หัวขอ้
ใหญ่ๆ คือ ความสัมพนัธ์ระหว่างรัฐบาลไทยกบัรัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
ความสัมพนัธ์ในระดบัทอ้งถินระดบัจงัหวดัและแขวง ความสัมพนัธ์ระหว่างเอกชนไทยกบัรัฐบาล
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  และความสัมพนัธ์ระหว่างเอกชนไทยกับเอกชน
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

3.1 ความสัมพนัธ์ด้านการท่องเทยีวในกลุ่มประเทศอาเซียน 

ความสมัพนัธ์ดา้นการท่องเทียวในกลุ่มประเทศอาเซียน (Asean) มีการดาํเนินงาน 

โดยไดจ้ดัทาํกรอบความตกลงว่าดว้ยการบริการของอาเซียน AFAS (Asean Framework Agreement 

on Service) เมือเดือนธนัวาคม ค.ศ.1995 กลุ่มประเทศสมาชิกไดต้กลงเปิดเจรจาเพือเปิดเสรีทางการ
ค้า 7 สาขา รวมถึงสาขาการท่องเทียวทีกลุ่มประเทศสมาชิกให้ความสําคัญมาก สาธารณรัฐ

29 ดูรายละเอียดในภาคผนวก ก. 
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ประชาธิปไตยประชาชนลาวไดเ้ขา้ร่วมเป็นสมาชิกอาเซียน เมือเดือนกรกฎาคม ค.ศ.1997 และก็ได้
มีส่วนร่วมในการพฒันาความสัมพนัธ์ดา้นการท่องเทียวของอาเซียน ทาํให้ธุรกิจการท่องเทียวใน
ภูมิภาคอาเซียนเติบโตขึนอยา่งรวดเร็ว 

3.2 ความสัมพนัธ์ด้านการท่องเทยีวในอนุภูมิภาคลุ่มนําโขง 

ความร่วมมือดา้นการท่องเทียวในอนุภูมิภาคลุ่มแม่นาํโขง GMS (The Greater  

Mekhong Sub-Region) 6 ประเทศ อนัไดแ้ก่ กมัพชูา ลาว พม่า ไทย เวียดนามและจีน เริมขึนเมือปี 
ค.ศ.1992 โดยการริเริมของธนาคารพฒันาเอเชีย (ADB) ทีตอ้งการเสริมสร้างความสัมพนัธ์ทางดา้น
เศรษฐกิจการคา้และการลงทุนเพือประโยชน์ร่วมกนัของประเทศสมาชิก ซึงไทยก็มีส่วนในการ
เสนอแนวคิดนีจนนําไปสู่กรอบความร่วมมือในการพฒันาเศรษฐกิจสาขาอืนๆร่วมกัน โดยมี
ธนาคารพฒันาเอเชีย (ADB) เป็นแหล่งสนบัสนุนทางดา้นเงินทุนประมาณ 100 ลา้บาท30 เพือศึกษา
ความเป็นไปไดแ้ละกาํหนดกรอบหลกัของความร่วมมือในอนุภูมิภาคลุ่มแม่นาํโขง 6 ประเทศ โดย
ศึกษาลงรายละเอียดในแต่ละสาขาประกอบดว้ย สาขาคมนาคมขนส่ง สาขาการคา้ สาขาการจดัการ
สิงแวดลอ้ม สาขาพฒันาทรัพยากรมนุษย ์สาขาพลงังาน สาขาการลงทุนและสาขาการท่องเทียว 

มีการลงนามในความร่วมมือดา้นการท่องเทียวระหว่างประเทศไทยกบักลุ่มประเทศ
อนุภูมิภาคลุ่มแม่นาํโขง สาํหรับการลงนามในความร่วมมือดา้นการท่องเทียวระหว่างประเทศไทย
กบัสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนนัมีขึนเมือเดือนกุมภาพนัธ์ ค.ศ.1992  ถดัจากนนัอีก 3 
ปีไดมี้การประชุม ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ สาํหรับสาขาการท่องเทียวนนัธนาคารพฒันา
เอเชีย (ADB) ไดเ้สนอโครงการทีสาํคญัรวม 7 โครงการ คือ31  

1) โครงการส่งเสริมอนุภูมิภาคให้เป็นแหล่งท่องเทียวทีสาํคญั (Promoting the Sub-

region as a Tourist Destination) เพือส่งเสริมความร่วมมือดา้นการท่องเทียวระหวา่งประเทศสมาชิก 
โดยผา่นการพฒันาดา้นการตลาดร่วมกนั 

2) โครงการจัดตงัองค์การประชุมด้านการท่องเทียวของอนุภูมิภาคลุ่มแม่นําโขง 
(Mekhong Tourism Forum) เพือแลกเปลียนขอ้มูลข่าวสารและเป็นเวทีของการร่วมปรึกษาหารือ
เกียวกบัการส่งเสริมการท่องเทียว และตลาดการท่องเทียวของอนุภูมิภาคลุ่มแม่นาํโขง ซึงมีการ
ประชุมประจาํปี และเป็นการสร้างเครือข่ายสาํหรับผูป้ระกอบธุรกิจท่องเทียวทงั 6 ประเทศ 

3) โครงการอบรมพืนฐานดา้นการท่องเทียว (Training the Trainers in the Basic 

Skills of Tuorism)  เพืออบรมการจดัทาํหลกัสูตรดา้นการท่องเทียวให้ผูที้มีหนา้ทีสอนดา้นการ

30 บงกช หงส์คาํมี, “รายงานการวิจยัทุนสนบัสนุนงบประมาณแผน่ดิน เรือง ความร่วมมือใน
อุตสาหกรรมท่องเทียวระหวา่งประเทศไทยและสปป.ลาว”, , . 

31 เรืองเดียวกนั, . 
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ท่องเทียวในประเทศสมาชิก และไดมี้การจดัตงัศูนยป์ระสานงานโครงการดา้นการท่องเทียวของอนุ
ภูมิภาค (Agency for Coordinating Mekhong Tourism Activities-AMTA) ทาํการประเมินโครงการ
จดัการอบรมดงักล่าว 

4) โครงการฝึกอบรมผูจ้ดัการทรัพยากรดา้นการอนุรักษแ์ละการท่องเทียว (Training 

Resource Manager in Conservation and Tourist) เพือจดัทาํหลกัสูตรการจดัการทรัพยากรทาง
ธรรมชาติ วฒันธรรมและการท่องเทียว ทงัภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติั 

5) โครงการศึกษาเพือการวางแผนการท่องเทียวในลุ่มแม่นาํโขง และโครงการพิเศษ : 
การศึกษาเรืองการอาํนวยความสะดวกในการเดินทางท่องเทียวมาอนุภูมิภาค Mekhong/Lancang 

River Tourism Planning Study and Special Project on the Facilitation of Travel to and Within the 

Greater Mekhong Subregion เพือให้ประเทศสมาชิกทงั 6 ไดมี้โอกาสร่วมกนัวางแผนและ
พฒันาการท่องเทียวนุ่มแม่นาํโขง/ลา้นชา้งร่วมกนั 

6) โครงการหมู่บา้นท่องเทียว (Village-Base Tourism) เพือพฒันารูปแบบการ
ท่องเทียวทีจะมีส่วนช่วยลดปัญหาความยากจน และช่วยการกระจายความเจริญไปสู่ชนบททีมี
รูปแบบการพฒันาใหเ้หมาะสมกบัทอ้งถินนนัๆ 

7) โครงการเชือมต่อการท่องเทียวจากเหนือสู่ใต ้(North-South Tourism Corridor) 
เพือพัฒนาเส้นทางท่องเทียวเชือมต่อไทยจีนทางภาคเหนือของไทย  โดยเป็นการกระจาย
นักท่องเทียวจากประเทศที 3 คือกลุ่มอาเซียน ยุโรป ตะวนัออกกลาง เอเชียใต  ้และอเมริกา ซึง
เดินทางมาประเทศไทยและประเทศจีนใหก้ระจายไปในอนุภูมิภาค ในการประชุมระหว่างวนัที 28-

30 สิงหาคม ค.ศ.1996 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ไดเ้สนอให้ปรับเปลียนโครงการเป็น “GMS 

North-South Tourism Flow” เพือใหเ้กิดความชดัเจนและเหมาะสมยงิขึน 
3.3 ความสัมพนัธ์ด้านการท่องเทียวระดับประเทศ (ทวิภาคี) โดยจะแบ่งเป็น 4 หัวขอ้

ใหญ่ๆ ดงันี 

3.3.1 ความสัมพัน ธ์ระหว่าง รัฐบาลไทยกับ รัฐบาลสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว  ความสัมพันธ์ด้านการท่องเทียวระหว่างไทยกับสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ไดเ้ริมเกิดขึนภายหลงัจากทีมีการเจรจายติุการสู้รบทีบา้นร่มเกลา้ เมือ
วนัที 19 กุมภาพนัธ์ ค.ศ.1988 ทีทงัสองประเทศฟืนฟูความสัมพนัธ์ระหว่างกนัอีกครังหนึง เป็นผล
ให้บรรยากาศความสัมพนัธ์ดีขึนตามลาํดบั จนกระทงัเมือ วนัที 25พฤศจิกายน ค.ศ.1988 ไทยกบั
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ไดล้งนามในแถลงการณ์ร่วมกนัในโอกาสทีพลเอกชาติ
ชาย ชุณหะวณั นายกรัฐมนตรีไปเยอืนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในแถลงการณ์ฉบบั
นีมีสาระสาํคญั คือ เพือใหค้วามร่วมมือระหวา่งไทยกบัสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เริม
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ปรากฏเป็นรูปธรรมอยา่งจริงจงัและเป็นระบบมากขึน รวมทงัใหมี้การจดัตงัคณะกรรมการร่วมมือ
ไทย-ลาวขึน32 

ต่อมาในวนัที 2 กนัยายน ค.ศ.1988 พลเอกชาติชาย ชุณหะวณั ประกาศ“นโยบาย
เปลียนอินโดจีนจากสนามรบให้เป็นตลาดการค้า” ขณะนันการดําเนินนโยบายของไทยต่อ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีกลไกทีสาํคญัคือ กองอาํนวยการปฏิบติันโยบายไทย-ลาว 
(กอ.นชทล.) ในการปฏิบติัตามนโยบายของรัฐบาล ไดแ้ก่ นโยบายเปลียนสนามรบให้เป็นตลาด
การคา้ (2 กนัยายน ค.ศ.1988) นโยบายความมนัคงของไทยต่อสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว (ค.ศ.1988-1990) และแถลงการณ์ร่วมไทย-ลาว (25 พฤศจิกายน ค.ศ.1990)33 การปฏิบติัตาม
นโยบายดังกล่าวนี กองอาํนวยการปฏิบัตินโยบายไทย-ลาว และส่วนราชการทีเกียวข้องได้
ดาํเนินการทงัทางดา้นการเมือง เศรษฐกิจ และสงัคม และไดมี้การลงนามในความตกลงว่าดว้ยความ
ร่วมมือไทย-ลาว ซึงมีคณะกรรมการร่วมมือไทย-ลาวในระยะแรกมีผูบ้ญัชาการทหารสูงสุดเป็น
ประธานกรรมการ และไดเ้ปลียนชือเป็นคณะกรรมาธิการร่วมว่าดว้ยความร่วมมือไทย-ลาว เมือ
เดือนพฤษภาคม ค.ศ.1991 ภายใตก้ารดาํเนินงานของการท่องเทียวแห่งประเทศไทย (ททท.) และ
องคก์ารท่องเทียวแห่งชาติสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (อทช.) ซึงเป็นกลไกหลกัในการ
ดาํเนินความสมัพนัธ์ระหวา่งไทยกบัสาธารณรับประชาธิปไตยประชาชนลาว 

ความสัมพนัธ์ดา้นการท่องเทียวระหว่างไทยกบัสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว มีความชดัเจนขึนเมือฝ่ายสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีความประสงคจ์ะพฒันา
ความร่วมมือดา้นการท่องเทียวกบัไทย โดยมุ่งหวงัจะดึงดูดนกัท่องเทียวต่างชาติทีเขา้มาในไทยให้
เดินทางไปสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวดว้ย และไดเ้สนอร่างความตกลงว่าดว้ยความ
ร่วมมือดา้นการท่องเทียวไทยกบัสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวให้การท่องเทียวแห่ง
ประเทศไทยพิจารณาเมือเดือนมิถุนายน ค.ศ.1991 ฝ่ายไทยไดเ้ลง็เห็นประโยชน์ทีจะไดรั้บจากความ
ร่วมมือดา้นการท่องเทียวกบัสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึงในอนาคตจะขยายไปทาง
จีนตอนใตไ้ด ้เพราะพืนทีบริเวณดงักล่าว มีศกัยภาพทางการท่องเทียวสูง โดยการท่องเทียวแห่ง
ประเทศไทย  พร้อมจะให้ความร่วมมือและความช่วยเหลือแก่การท่องเทียวสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ทงัด้านการพฒันาแหล่งท่องเทียว ฝึกอบรม ดูงาน ตลอดจนการ
วางแผนโครงการท่องเทียวต่างๆ 

32 กระทรวงการต่างประเทศ  กรมสารนิเทศ, “แถลงการณ์ร่วมระหวา่งไทย-ลาว,” 25 
พฤศจิกายน 2531. 

33 วลัภา บุรุษพฒัน์,ลาวกบัความมนัคงแห่งชาติไทย(กรุงเทพมหานคร: วิทยาลยัป้องกนั
ราชอาณาจกัร รุ่นที 24 ,2532-2533),123. 
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ทงัไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวไดล้งนามในความตกลงดา้นการ
ท่องเทียว เมือวนัที 19 กุมภาพนัธ์ ค.ศ.1992 ณ ทาํเนียบรัฐบาล ผูล้งนามฝ่ายไทย คือนายมีชัย วี
ระไวทยะ ส่วนผูล้งนามฝ่ายสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว คือ นายเพา้ บุนนะผน 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพวัพนัเศรษฐกิจกบัต่างประเทศ สาระสําคญัของความตกลงคือ ไทยกบั
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตกลงในหลกัการทีจะร่วมมือกันในการส่งเสริมการ
ท่องเทียว โดยการท่องเทียวแห่งประเทศไทย จะให้ความช่วยเหลือแก่การท่องเทียวสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ในดา้นการฝึกอบรมเจา้หน้าที พฒันาแหล่งท่องเทียว และเปลียน
ข่าวสารขอ้มูลทางการท่องเทียว หลงัจากทีไดล้งนามในความตกลงดา้นการท่องเทียวดงักล่าวแลว้ 
ไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีแผนความร่วมมือประจาํปีตงัแต่ ค.ศ.1992-

1993,1995-1996,1998-199934 และ ค.ศ.2002-2003 เนืองจากการตดัสินใจขององคก์ารท่องเทียว
แห่งชาติ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในความร่วมมือด้านการท่องเทียวไทย-
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนัน ตอ้งผ่านขนัตอนต่างๆมากมาย การร่างแผนความ
ร่วมมือดา้นการท่องเทียวประจาํปี จึงตอ้งใชเ้วลานานแต่ละครังเกือบ 1 ปี มีผลใหแ้ผนความร่วมมือ
ประจาํปีเลือนระยะเวลาออกไป เช่นในช่วงปี ค.ศ.1991 จะเป็นช่วงของการร่างแผนประจาํปี ค.ศ.
1992-1993 เป็นตน้ 

แผนงานความร่วมมือด้านการท่องเทียวฉบับที 1 แผนความร่วมมือดา้นการท่องเทียว
ระหว่างการท่องเทียวแห่งประเทศไทย (ททท.) และองค์การท่องเทียวแห่งชาติสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว (อทช.) ประจาํปี ค.ศ.1992-1993 ลงนามเมือวนัที 21 กุมภาพนัธ์ ค.ศ.
1992 สาระสําคญั คือ ททท.ไดใ้ห้ความช่วยเหลือ อทช. โดยการส่งคณะนักวิชาการเดินทางไป
สาํรวจแหล่งท่องเทียวในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 2 แห่ง คือ แขวงหลวงพระบาง 
และแขวงจาํปาสัก และได้ว่าจ้างให้สถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ทาํการศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนเพือพัฒนาและส่งเสริมการท่องเทียวในจําปาสัก 
นอกจากนี ททท.ยงัไดใ้หค้วามช่วยเหลือ อทช. ในการพฒันาบุคลากรทางการท่องเทียว ดว้ยการจดั
ทศันศึกษาใหก้บัเจา้หนา้ทีระดบัสูงดา้นการจดัการและบริหารธุรกิจการท่องเทียว 

แผนงานความร่วมมือด้านการท่องเทียวฉบับที 2 แผนความร่วมมือดา้นการท่องเทียว
ระหว่างการท่องเทียวแห่งประเทศไทย (ททท.) และองค์การท่องเทียวแห่งชาติสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว (อทช.) ประจาํปี ค.ศ.1995-1996 ลงนามเมือวนัที 10 พฤษภาคม ค.ศ.
1994 สาระสําคญั คือ ททท.ไดใ้ห้ความช่วยเหลือ อทช.ในการจดัทาํแผนแม่บทโครงการแหล่ง

34 “ความร่วมมือดา้นอุตสาหกรรมท่องเทียวระหวา่งไทยกบัสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว,”เอเชียปริทศัน์,19  (กนัยายน-ธนัวาคม 2541): 6-7. 
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พฒันาแหล่งท่องเทียวทีหลวงพระบางและจาํปาสัก ซึงแลว้เสร็จและมอบให ้อทช.ในเดือนมีนาคม 
ค.ศ.1997 ให้ความร่วมมือช่วยเหลือ อทช.ดา้นการศึกษาดูงานและการจดัอบรมระยะสันและระยะ
ยาวในประเทศไทย  ในลักษณะการฝึกอบรมเพือสร้างวิทยากรและอทช.สามารถดาํเนินการ
ฝึกอบรมได้เอง มีการสํารวจเส้นทางแหล่งท่องเทียวร่วมกัน 3 ประเทศ คือ ไทย สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว และสาธารณรัฐสงัคมนิยมเวียดนาม ซึง ททท.และอทช.ร่วมกนัสาํรวจ
ทังสิน 4 เส้นทาง คือ เส้นทางแรกจากห้วยทราย -หลวงนําทาและบ่อเต้น เส้นทางทีสองจาก
หนองคาย-เวียงจนัทน์-หลวงพระบาง-อุดมชยั-หลวงนาํทา-บ่อเตน้ เส้นทางทีสามจากมุกดาหาร-
สุวรรณเขต-ลาวบาวไปยงัเวียดนาม และเส้นทางสุดทา้ยเป็นเส้นทางตามลาํแม่นาํโขงจากเชียงของ 
ประเทศไทย เมืองห้วยทราย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว-หลวงพระบาง-เวียงจนัทน์-
สุวรรณเขต ซึงเส้นทางนีถูกบรรจุไวใ้นแผนแม่บทโครงการพฒันาแหล่งท่องเทียวแขวงหลวงพระ
บางด้วย นอกจากนียงัมีส่งเสริมการท่องเทียวร่วมกันระหว่างไทย สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว และสาธารณรับสังคมนิยมเวียดนาม  โดยการใหบ้ริษทัเอกชนของแต่ละประเทศส่ง
รายชือบริษทัท่องเทียวประเทศละ 2 รายเพือจดัใหเ้ดินทางร่วมกนัตามเสน้ทางทีเลือกขึน โดยเฉพาะ
เส้นทางหมายเลข 9 ในสธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

แผนงานความร่วมมือด้านการท่องเทียวฉบับที 3 แผนความร่วมมือดา้นการท่องเทียว
ระหว่างการท่องเทียวแห่งประเทศไทย (ททท.) และองค์การท่องเทียวแห่งชาติสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว (อทช.) ประจาํปี ค.ศ.1998-1999 ลงนามเมือวนัที 30 มกราคม ค.ศ.
1998 สาระสาํคญั คือ มีการแลกเปลียนคณะผูบ้ริหารการท่องเทียวอยา่งเป็นทางการเพือศึกษาดูงาน
และประชุมร่วมกนัในการพฒันาการท่องเทียว จดัอบรมดา้นการโรงแรม การบริการอาหารและ
เครืองดืม รวมถึงการท่องเทียวเชิงอนุรักษ ์ส่งเสริมการลงทุนดา้นการท่องเทียวโดยการเชิญผูล้งทุน
จากทงัสองประเทศเขา้ร่วมสัมมนาดว้ย  ส่วนในดา้นการตลาดก็มีการแนะนาํแหล่งท่องเทียวแก่
สือมวลชนต่างๆและบริษทันาํเทียว (Travel Agents) จากประเทศทีสามทีเดินทางมาประเทศไทย
และเดินทางต่อไปยงัสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เช่น การจดัคาราวานส่งเสริมการ
เดินทางท่องเทียวทางบก (Overland Tourism) ตามเส้นทางหมายเลข 8 และหมายเลข 9 สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและประเทศไทยในปี ค.ศ.1998 เพือ
ตอ้นรับปีท่องเทียวของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว Visit Laos Year ค.ศ.199935 

แผนงานความร่วมมือด้านการท่องเทียว ฉบับที 4 แผนความร่วมมือดา้นการท่องเทียว
ระหว่างการท่องเทียวแห่งประเทศไทย (ททท.) และองค์การท่องเทียวแห่งชาติสาธารณรัฐ

35  บงกช หงส์คาํมี, “รายงานการวิจยัทุนสนบัสนุนงบประมาณแผน่ดิน เรือง ความร่วมมือใน
อุตสาหกรรมท่องเทียวระหวา่งประเทศไทยและสปป.ลาว”, , . 
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ประชาธิปไตยประชาชนลาว (อทช.) ประจาํปี ค.ศ.2002-2003  ลงนามเมือ 21 กนัยายน ค.ศ.2001 
กาํหนดให้มีการแลกเปลียนการเยือนของคณะผูบ้ริหารการท่องเทียวของทงัสองฝ่าย การพฒันา
บุคลากรการท่องเทียว การวางแผนพฒันาแหล่งท่องเทียว การส่งเสริมการลงทุน และการตลาดการ
ท่องเทียวระหว่างกนัแผนงานความร่วมมือฯ มีเป้าหมายเพือพฒันาการท่องเทียวของไทยและลาว 
และการเชือมโยงการท่องเทียวไปสู่ประเทศทีสามในอนุภูมิภาคแม่นาํโขงและดินแดนมหัศจรรย์
สุวรรณ และสามเหลียมมรกต นอกจากนี ททท. ไดจ้ดัทาํการศึกษาโอกาสการลงทุนดา้นโรงแรม
และการท่องเทียวของแขวงหลวงพระบางและแขวงจาํปาสัก และไดจ้ดัทาํการศึกษารายละเอียด
เกียวกบัการกาํหนดสิงอาํนวยความสะดวกในบริเวณพืนทีป่าหินและพืนทีต่อเนืองในแขวงคาํม่วน
มอบใหฝ่้ายลาวใชป้ระโยชน์ ล่าสุด กระทรวงการต่างประเทศไดจ้ดัสรรงบประมาณจาํนวน 2 ลา้น
บาท ปรับปรุงศูนยข์อ้มูลการท่องเทียวกมัพูชา-ลาว-ไทย เพือเป็นศูนยเ์ผยแพร่ขอ้มูลการท่องเทียว
ในเขตสามเหลียมมรกต 

ในการดาํเนินความสัมพนัธ์ดา้นการท่องเทียวระหว่างสองประเทศนนั ปรากฏว่า การ
ท่องเทียวแห่งประเทศไทย มีอาํนาจในการตดัสินใจอยา่งแทจ้ริงในการจดัทาํแผนความร่วมมือต่างๆ
และรายงานความก้าวหน้าในความร่วมมือด้านการท่องเทียวระหว่างไทยกับสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ทงัดา้นการจดัทาํแผนความร่วมมือและรายงานการดาํเนินงานให้
คณะกรรมาธิการร่วมไทย-ลาว ทราบทุกครังทีมีการประชุมซึงมีขึนทุกๆปี  ส่วนดา้นสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวการร่างแผนความร่วมมือรวมทงัขอ้ตกลงต่างๆ แผนกวิชาการและสถิติ
แผนการ การร่วมมือและการตลาดขององค์การท่องเทียวแห่งชาติ  สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว จะเป็นผูร่้างแผนความร่วมมือ โดยให้หัวหนา้แผนกให้ความเห็นเพิมเติม หลงัจาก
นนัจะตอ้งผ่านความเห็นชอบจากหัวหนา้องคก์ารท่องเทียวแห่งชาติ36 เมือผ่านความเห็นชอบแลว้
จะตอ้งนาํร่างแผนความร่วมมือนนัไปพิจารณาและขอความเห็นรับรองจากคณะกรรมาธิการร่วมมือ
ไทย-ลาว และส่งร่างไปยงักระทรวงการต่างประเทศเพือขออนุมัติ แล้วส่งกลับไปทีองค์การ
ท่องเทียวแห่งชาติ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพือส่งไปยงักระทรวงการคา้และการ
ท่องเทียวลงลายเซ็นตรั์บรองอีกครังจึงจะตดัสินใจในทีประชุมคณะกรรมาธิการร่วมมือไทย-ลาวได ้
ซึงทาํใหก้ารดาํเนินความสัมพนัธ์ทางดา้นการท่องเทียวระหวา่งกนัค่อนขา้งชา้ ดงัแผนภูมิต่อไปนี 

 

 

36 เดือนมิถุนายน ปี ค.ศ.1998 ไดมี้การยกฐานะตาํแหน่งนีเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
การคา้และการท่องเทียว ควบกบัตาํแหน่งหวัหนา้องคก์ารการท่องเทียวแห่งชาติ สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว 
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แผนภูมิท ี  ขนัตอนการร่างความร่วมมือดา้นการท่องเทียวของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว 

3. .  ความสัมพัน ธ์ ในระดับ ท้องถิน  ระดับ จั งหวัดและแขว ง
ความสัมพนัธ์ดา้นการท่องเทียวระดบัทอ้งถินระหว่างไทยกบัสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาวในระดบัทอ้งถิน มีลกัษณะเฉพาะ 2 ลกัษณะ คือ  

นดัประชมุกบัฝ่ายไทย      
               (9) 

หวัหน้าแผนกวิชาการ 
ให้ความเห็นเพิมเติม 

(2) 

หวัหน้า องค์การท่องเทียวแห่งชาติ
(มิถนุายน 1998) 
รมต.ช่วยว่าการกระทรวงการค้า
และการท่องเทียว   (3) 

ข้อตกลง แผนกวิชาการ
และสถิติแผนการ การ
ร่วมมือและการตลาด
ของ อทช. (1) 

คณะกรรมาธิการ
ร่วมมือไทย-ลาว ให้ 
ผู้ อํานวยการรับรอง 
           (4) 

อนมุตัิ 

กระทรวงการต่างประเทศ
รับรอง  (5) 

กระทรวงการค้าและ
ก า ร ท่ อ ง เ ที ย ว  ล ง
ลายเซน็ต์รับรอง  (7) 

องค์การท่องเทียวแห่งชาติ 
สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว  (6) 

สง่กลบั (8) 
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3. . .  ความสัมพนัธ์ระหว่างหน่วยงานกบัหน่วยงาน โดยมี
ความร่วมมือระหว่างการท่องเทียวแห่งประเทศไทยกับองค์การท่องเทียวแห่งชาติสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว รวมทงัองคก์ารท่องเทียวแห่งชาติเวียดนามดว้ย ซึงทงั 3 องคก์ารได้
ร่วมมือกันจัดประชุมทางวิชาการปีละ 1 ครัง นอกจากนียงัได้มีการประชุมระหว่าง 
คณะอนุกรรมการประสานงานเศรษฐกิจและการคา้อินโดจีน (ปศอ.) หอการคา้จงัหวดัชายแดนของ
ประเทศไทยกบัคณะกรรมการสภาการคา้แขวงชายแดนของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว โดยมีเป้าหมายเพือพฒันาเศรษฐกิจและการคา้อินโดจีน ซึงเริมมีการประชุมครังแรก ในวนัที 
27 เมษายน ค.ศ.1998 ระหว่างหอการคา้จงัหวดัอุบลราชธานี ประเทศไทยกบัคณะกรรมการสภา
การคา้แขวงจาํปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาระสําคญั คือ ได้มีการชีแจง
วตัถุประสงคใ์นการจดัตงัคณะอนุกรรมการ(ปศอ.) และการจดัตงัคณะกรรมการประสานงานของ
สภาการคา้สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในวตัถุประสงคซึ์งคลา้ยคลึงกนักบัฝ่ายหอหาร
ค้าอุบลราชธานี  และฝ่ายไทยยังได้เสนอให้พิจารณาว่าการเดินทางเข้า-ออกสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยบตัรผ่านแดนให้มีการเขา้ออกไดท้งั 4 แขวง ของสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว คือ แขวงจาํปาสัก สาละวนั เซกอง และสะหวนัสะเขต ทงันีก็เพือ
ส่งเสริมดา้นการท่องเทียว การคา้และการประสานงาน37  

ถดัจากนันอีก 2 เดือนคือในวนัที 20 มิถุนายน ค.ศ.1998 ไดมีการประชุมระหว่าง
หอการคา้จงัหวดัอุบลราชธานี ประเทศไทยกบัคณะกรรมการสภาการคา้แขวงสาละวนั สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว สาระสําคญั คือ มีการปรึกษาหารือกันในหลายด้าน เช่น การคา้
ชายแดนไทย-ลาว (แขวงสาละวนั) ดา้นการพาณิชยจ์งัหวดัอุบลราชธานีกบัแขวงสาละวนั ดา้นการ
เขา้-ออกระหวา่งเมืองชายแดนไทย-ลาว(แขวงสาละวนั) และดา้นการส่งเสริมการท่องเทียว ซึงมีการ
เชือมโยงการท่องเทียวในแขวงวาละวนั ต่อไปถึงเวียดนาม ไปถึงเมืองตาโอย เมืองซามวยไปถึง
ชายแดนเวียดนาม(ด่านลาไล 71 ) ซึงยงัไม่ไดเ้ป็นด่านสากล ระยะทาง163 กิโลเมตร38 หลงัจากนนัก็
ไดมี้การประชุมเพือปรึกษาหารือกนัอยูเ่ป็นระยะเพือส่งเสริมและพฒันาการท่องเทียวระหวา่งกนั 

37 สรุปผลการประชุม คณะอนุกรรมการประสานงานเศรษฐกิจและการคา้อินโดจีน (ปศอ.) 
กบัสภาการคา้แขวงจาํปาสัก วนัที 27 เมษายน  เวลา 14.00 น. ณ สภาการคา้แขวงจาํปาสัก เมืองปาก
เซ แขวงจาํปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว.(อดัสาํเนา) 

38 “บนัทึกการประชุมคระอนุกรรมการประสานงานเศรษฐกิจและการคา้อินโดจีน (ปศอ.) 
หอการคา้จงัหวดัอุบลราชธานี ประเทศไทย กบัคณะกรรมการสภาการคา้ แขวงสาละวนั วนัที 20 มิถุนายน 
ค.ศ.  เวลา 9.00 น. ณ หอ้งประชุมอาคารผลิตไฟฟ้า เขือนเซเซด แขวงสาละวนั.(อดัสาํเนา) 
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3. . .  ความสัมพันธ์ระหว่างจังหวัดกับแขวง  เป็น
ความสัมพนัธ์ระหว่างจงัหวดัชายแดนไทยทีติดต่อกบัสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดย
มีกลไกความร่วมมือทีสาํคญั คือ การประชุมระหว่างผูว้่าราชการจงัหวดั และเจา้แขวงประจาํทุกปี 
การประชุมคณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนระหว่างจงัหวดัและแขวง 
และการประชุมคณะอนุกรรมการระดบัทอ้งถิน ทุกๆ 3 เดือน ซึงเป็นตวัแทนให้คณะกรรมการ
ร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนไทย-ลาว มีนายอาํเภอหรือปลดัอาํเภอเป็นผูแ้ทนของ
ทอ้งถินในประเทศไทย และในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีเจา้เมืองเป็นผูแ้ทน สาระ
ของการประชุมเป็นเรืองทวัๆไปดา้นความร่วมมือและแกไ้ขปัญหาทอ้งถิน อาํนวยความสะดวก
ใหแ้ก่คนเขา้-ออกเมือง การป้องกนัการคา้สินคา้ผดิกฎหมาย การปราบปรามยาเสพติด  อาํนวยความ
สะดวกให้แก่เจา้หนา้ทีทีเกียวขอ้งกบัการสาํรวจและจดัทาํหลกัเขตแดนไทย-ลาว การส่งเสริมการ
ดาํเนินงานต่างๆทงัการแลกเปลียนวฒันธรรมระหว่างกนั การกีฬา การคา้ และการส่งเสริมการ
ท่องเทียว  

นอกจากนียงัมีความร่วมมือในการพฒันาเศรษฐกิจและวฒันธรรมระหว่างจงัหวดัและ
แขวงทีมีความเชือมโยงกบัถนนหมายเลข 8 ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ของ 3 
ประเทศ อนัประกอบดว้ย ไทย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และเวียดนาม แยกออก
ต่างหากโดยเฉพาะ เพือพฒันาและส่งเสริมการดาํเนินงานดา้นต่างๆ  โดยเฉพาะสัมพนัธ์ทางดา้น
การท่องเทียวจะไม่สามารถพฒันาไปไดเ้ลยหากไม่พิจารณาแกไ้ขปัญหา การพฒันาด่านสากล การ
แบ่งปันผลประโยชน์ระหว่างกนัและการพฒันาการขนส่งโดยเฉพาะการเชือมโยงการบินระหว่าง
กนั จึงไดมี้การกาํหนดให้องคก์รรับผิดชอบดา้นการท่องเทียวระดบัจงัหวดั/แขวง เป็นองคก์รหลกั
ในการติดต่อประสานงาน และดาํเนินการจัดทาํสือประชาสัมพนัธ์ด้านการท่องเทียวร่วมกัน 
พิจารณากาํหนดหลกัเกณฑใ์นการประสานผลประโยชน์ดา้นการท่องเทียวร่วมกนั โดยให้เป็นไป
ตามหลักสากล และในวันที 11 กรกฎาคม ค.ศ.1998 ฝ่ายไทยโดยจังหวัดนครพนมและฝ่าย
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยแขวงคาํม่วน ไดเ้สนอรัฐบาลใหย้กระดบัด่านเมืองท่า
แขก-ด่านเมืองนครพนม เป็นด่านสากล39 ซึงเป็นการเริมตน้ทีดีในการส่งเสริมความสัมพนัธ์ดา้น
การท่องเทียวระดบัจงัหวดักบัแขวง 

3.3.3 ความสัมพันธ์ระหว่างเอกชนไทยกับรัฐบาลสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นลกัษณะความร่วมมือทีเอกชนไทย คือ นกัธุรกิจไทยเขา้ไปลงทุน

39 บนัทึกความเขา้ใจ วา่ดว้ยความร่วมมือในการพฒันาทางเศรษฐกิจและวฒันธรรมระหวา่ง
จงัหวดั/แขวง ทีมีความเชือมโยงกบัถนนหมายเลข 8 ทีจงัหวดันครพนม วนัที 11 กรกฎาคม ค.ศ.1998.(อดั
สาํเนา) 
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ในกิจการดา้นอุตสาหกรรมการท่องเทียวในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึงเป็นการ
ลงทุนในด้านกิจการโรงแรมและการท่องเทียว ส่วนกิจการด้านธุรกิจท่องเทียวและบริการนัน 
รัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสงวนไวเ้ป็นอาชีพสาํหรับคนลาวนบัตงัแต่ปี ค.ศ.
1992 ทีรัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ไดอ้อกขอ้กาํหนดว่าดว้ยดารสร้างตงัและ
เคลือนไหวธุรกิจท่องเทียว เลขที 1150/หสนย เป็นตน้มา และยงัไม่มีบริษทัการท่องเทียวทีเป็นของ
คนไทยมาก่อนปี ค.ศ.1992 สาํหรับการลงทุนในดา้นกิจการโรงแรมและการท่องเทียวนี เป็นสาขาที
มีนักลงทุนชาวต่างชาติเขา้มาลงทุนเป็นอนัดับสอง (รองจากการลงทุนในสาขาพลงังาน) เป็น
สัดส่วนเงินลงทุนสูงถึงร้อยละ 8.87 ของปริมาณเงินลงทุนทงัหมดในสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว40 

นับจากปี ค.ศ.1988-1998 การลงทุนของไทยในด้านโรงแรมและการท่องเทียวใน
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จาํนวน 10 โครงการ มีมูลค่า 270,173,613 เหรียญสหรัฐ 
และนอกจากการลงทุนของคนไทยในกิจการโรงแรมและการท่องเทียวโดยตรงแลว้ ยงัมีการลงทุน
ของไทยในภาคบริการอืนๆทีมีความสัมพนัธ์กับการท่องเทียวอืนๆอีก 22 โครงการ มีมูลค่า 
6,165,200 เหรียญสหรัฐ41 แต่ทางรัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวไม่นับรวมหรือ
จาํแนกการลงทุนในภาคบริการดงักล่าวไวใ้นดา้นการท่องเทียว 

3.3.4 ความสัมพันธ์ระหว่างเอกชนไทยกับเอกชนสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นลกัษณะความร่วมมือระหว่างบริษทัการท่องเทียวของเอกชนไทย
กับบริษัทการท่องเทียวของเอกชนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  ซึงเป็นการส่ง
นกัท่องเทียวให้แก่กนัโดยตรง โดยไม่ตอ้งเสียค่าใชจ่้ายใดๆ นอกจากค่าธรรมเนียมเลก็นอ้ย  แต่จะ
เกิดขึนไดก้็ต่อเมือบริษทัการท่องเทียวของภาคเอกชนของทงัสองประเทศจดทะเบียนเป็นคู่สัญญา
กนั ซึงบริษทัการท่องเทียวเอกชนของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวซึงส่วนใหญ่แลว้มี
รัฐบาลเป็นหุ้นส่วนร่วมด้วยมีสิทธิทีจะจดทะเบียนเป็นคู่สัญญากับบริษัทการท่องเทียวของ
ต่างประเทศได้ แต่ตอ้งได้รับอนุญาตจากองค์การท่องเทียวแห่งชาติสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวและต้องต่ออายุสัญญากันทุกปี  วิ ธีการคือ  บริษัทท่องเทียวในสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวจะทาํรายการท่องเทียว ในสถานทีต่างๆ กาํหนดสถานที จาํนวนคน 
จาํนวนวนั และการบริการในเรืองของพาหนะสาํหรับท่องเทียว ทีพกัพร้อมอาหาร และมคัคุเทศก ์
ในรูปแบบทีเรียกว่า Package Tours ส่งไปให้บริษทัคู่สัญญาของตน ทาํให้มีคู่สัญญาทางธุรกิจ

40 บงกช หงส์คาํมี, “รายงานการวิจยัทุนสนบัสนุนงบประมาณแผน่ดิน เรือง ความร่วมมือใน
อุตสาหกรรมท่องเทียวระหวา่งประเทศไทยและสปป.ลาว”,  , . 

41 เรืองเดียวกนั,67. 
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ท่องเทียวมากขึนเกือบ 300 บริษทัใน 25 ประเทศ42 ส่งผลให้ตลาดการท่องเทียวในสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวขยายตวัเพมิมากขึนอยา่งรวดเร็ว  

อยา่งไรกต็ามประเดน็ความร่วมมือดา้นการท่องเทียวมีความเชือมโยงกบัความ 

ร่วมมือในการพัฒนาด้านต่างๆ เช่น การยกระดับจุดผ่านแดนฝังสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวให้เป็นด่านสากล เพือให้นักท่องเทียวมีความสะดวกในการเดินทางเขา้-ออกได้
สะดวกยิงขึน การยกเวน้การตรวจลงตราหนังสือเดินทางโดยเฉพาะสําหรับประชาชนไทยซึงมี
ความใกลชิ้ดกนัมากจะส่งเสริมการเดินทางไปท่องเทียวในสาธารณรับประชาธิปไตยประชาชนลาว
ไดอี้กทางหนึง  การพฒันาระบบสาธารณูปโภค การคมนาคม ทีพกั  รวมทงัแหล่งท่องเทียวให้มี
ความพร้อมและมีความปลอดภยั การพฒันาความรู้ดา้นบุคลากรดา้นการท่องเทียวใหมี้ความชาํนาญ
ในการบริการแก่นักท่องเทียว  ย่อมเป็นปัจจัยทีจะส่งเสริมการท่องเทียวของสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวให้สัมฤทธิผลมากยิงขึน การเปิดใชส้ะพานมิตรภาพไทย-ลาวที
หนองคาย-เวียงจนัทน์เป็นปัจจยัสาํคญัมากในการส่งเสริมความสัมพนัธ์ดา้นการท่องเทียว และใน
สมยัรัฐบาลนายชวน หลีกภยั(  พฤศจิกายน ค.ศ. -  พฤศจิกายน ค.ศ. ) ไดห้ันมาให้ความ
สนใจดา้นการท่องเทียวอย่างจริงจงั ซึงปรากฏเป็นรูปธรรม คือมีความตกลงว่าดว้ยความร่วมมือ
ด้านการท่องเทียวระหว่างการท่องเทียวแห่งประเทศไทยและการท่องเทียวแห่งสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตย 
 

. ความสัมพนัธ์ด้านพลงังานไฟฟ้า 
ความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งนาํตามธรรมชาติของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน

ลาวมีผลทาํให้สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีความสาํคญัในดา้นการผลิตกระแสไฟฟ้า 
เพือบริโภคภายในประเทศและขายให้กบัประเทศไทย องคก์ารแม่นาํโขงสากลคาดคะเนว่าแม่นาํ
โขงและสาขามีปริมาณนาํทีสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าไดถึ้ง 366,000,000,000 กิโลวตัตต่์อปี และ
เป็นกําลังนําทีอยู่ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมากถึงร้อยละ 70  ในปัจจุบัน
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีเขือนผลิตกระแสไฟฟ้าอยู่หลายแห่ง เช่น เขือนนาํงึม 
เขือนเซเซด เป็นตน้ นอกจากนีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวยงัมีจุดทีสามารถสร้างเขือน
ผลิตกระแสไฟฟ้าไดอี้กประมาณ 55 จุด โดยในปี ค.ศ.1993 มีโครงการเขือนไฟฟ้าขนาดเลก็ 2 แห่ง 
คือ โครงการนาํงึมมีกาํลงัผลิตกระแสไฟฟ้า 50 เมกะวตัต ์และโครงการเซเซดตงัอยูที่แขวงสาละวนั 
สร้างเสร็จเมือ ค.ศ.1991 มีกาํลงัผลิตไฟฟ้า 45 เมกะวตัต ์โดย 3 เมกะวตัตส์าธารณรัฐประชาธิปไตย

42 บงกช หงส์คาํมี, “รายงานการวิจยัทุนสนบัสนุนงบประมาณแผน่ดิน เรือง ความร่วมมือใน
อุตสาหกรรมท่องเทียวระหวา่งประเทศไทยและสปป.ลาว”,  , . 
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ประชาชนลาวใช้เองในแขวงสาละวนัและแขวงจาํปาสัก ส่วนทีเหลือ 42 เมกะวตัต์ส่งขายให้
ประเทศไทยผลผลิตจากโครงการนีเป็นสินคา้ออกทีสาํคญัของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาวมายงัไทย ในปี ค.ศ.1988 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวผลิตกระแสไฟฟ้าไดท้งัหมด 
539,103,132 กิโลวตัต ์โดยจาํหน่ายภายในประเทศ 175,495,232 กิโลวตัต ์และขายต่างประเทศ 
363,607,000 กิโลวตัต์43   

ความสัมพันธ์ในด้านพลังงานไฟฟ้าระหว่างไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ไดเ้ริมขึนตงัแต่โครงการสร้างเขือนนาํงึมช่วงแรก ตงัแต่ ค.ศ.1965-1971 ซึงไทยได้
ใหค้วามช่วยเหลือแก่รัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในรูปของการใหย้มืปูนซีเมนต ์
คิดเป็นมูลค่า 31.5 ล้านบาท44 และกระแสไฟฟ้าทีจาํเป็นในการก่อสร้าง รวมถึงการให้ความ
เห็นชอบในการต่อสายเคเบิลใตน้าํผ่านดินแดนประเทศไทยในเขตจงัหวดันครพนมและจงัหวดั
มุกดาหาร เพือนาํกระแสไฟฟ้ากลบัไปยงัเมืองท่าแขกและสะหวนันะเขตโดยคิดค่าบริการในอตัราที
ตาํมาก  

ในการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าดว้ยความร่วมมือไทย-ลาวมีความคืบหนา้ตาม
บนัทึกความเขา้ใจว่าดว้ยความร่วมมือดา้นการพฒันาไฟฟ้าในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว จาํนวน 1,500 เมกะวตัต ์ภายใน ค.ศ.2000 ฉบบัลงวนัที 5 มิถุนายน ค.ศ.1993 ทีทงัสองฝ่ายได้
ตกลงราคาค่าไฟฟ้า 2 โครงการ คือ โครงการนาํเทิน-หินบูน กาํลงัผลิตกระแสไฟฟ้า 210 เมกะวตัต ์
และโครงการนาํเทิน 2 กาํลงัผลิตกระแสไฟฟ้า 681 เมกะวตัต์45  ในการประชุมคณะกรรมาธิการ
ร่วมว่าดว้ยความร่วมมือไทย-ลาว ค.ศ.1995 ทงัสองฝ่ายไดป้รึกษาหารือและศึกษารายละเอียดการ
ซือ-ขายกระแสไฟฟ้าเพิมเติมจาก 1,500 เมกะวตัต ์เพิมอีก 2,500 เมกะวตัตใ์น ค.ศ.2005 และเพิม
เป็น 3,000 เมกะวตัตใ์น ค.ศ.2006 เพือใหเ้ป็นไปตามบนัทึกความเขา้ใจว่าดว้ยเรืองความร่วมมือใน
การพฒันาไฟฟ้าในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจกัรไทย
กบัรัฐบาลสาธารณรับประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึงลงนามใน MOU เรียบร้อยแลว้  

ในปัจจุบนัมีการพฒันาไฟฟ้าระหว่างกนัหลายโครงการทีไดล้งนามใน MOU แลว้ คือ 
โครงการนาํเทิน-หินบูน เมือวนัที 31 มีนาคม ค.ศ.1998 กาํลงัผลิต ณ จุดส่งมอบชายแดนไทย-ลาว 

43 คนึงภรณ์ วงเวียน. ความสัมพนัธ์ดา้นการท่องเทียวไทย-ลาว : ศึกษากรณีสะพานมิตรภาพ
ไทย-ลาว, ,120. 

44 กระทรวงการต่างประเทศ. วิวฒันาการความสัมพนัธ์ไทย-ลาว.(กรุงเทพฯ:กระทรวงการ
ต่างประเทศ,2528), . 

45 “บนัทึกการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมวา่ดว้ยความร่วมมือไทย-ลาว,”ครังที 5 (8-9 

พฤศจิกายน ):8-9. 
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คิดเป็น  เมกะวตัต ์และโครงการห้วยเฮาะ เมือวนัที 3 กนัยายน ค.ศ.1999 มีกาํลงัผลิต ณ จุดส่ง
มอบชายแดนไทย-ลาว คิดเป็น  เมกะวตัต ์ นอกจากนียงัมีโครงการนาํเทิน 2 โครงการโรงไฟฟ้า
ลิกไนทห์งสา โครงการนาํงึม 2 โครงการนาํงึม 3 โครงการเซคะมาน และโครงการเซเปียน-เซนาํ
นอ้ย และเนืองจากการรับซือไฟฟ้าจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวจาํนวน 3,000 เมกะ
วตัตต์ามบนัทึกความเขา้ใจวา่ดว้ยเรืองความร่วมมือในการพฒันาไฟฟ้าในสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว สินสุดภายในปี ค.ศ.2006 กอปรกบัไทยมีความตอ้งการใชพ้ลงังานสูงขึน ฝ่ายไทยจึง
ไดต้กลงขยายการรับซือไฟฟ้าจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพมิเป็น 5,000 เมกะวตัต์
ภายในปี ค.ศ.2015 โดยไดมี้การลงนามในบนัทึกความเขา้ใจวา่ดว้ยความร่วมมือในการพฒันาไฟฟ้า
ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในระหว่างการเยอืนประเทศไทยอยา่งเป็นทางการของ
นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เมือวนัที 18 ธนัวาคม ค.ศ.200646 

ความสัมพันธ์ในด้านพลังงานไฟฟ้าระหว่างไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวสามารถแยกไดเ้ป็น 3 ประเด็น คือ การซือ-ขายกระแสไฟฟ้า ความร่วมมือเกียวกบั
โครงการไฟฟ้าพลังนํา  และการปรับปรุงและเพิมจุดจ่ายกระแสไฟฟ้า  ซึงในช่วงแรกนัน 
ความสัมพนัธ์ดา้นพลงังานไฟฟ้าประเด็นสําคญั คือ ความร่วมมือในการปรับปรุงและเพิมจุดจ่าย
กระแสไฟฟ้า โดยสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้ขอความร่วมมือฝ่ายไทยในการ
ปรับปรุงและเพิมจุดจ่ายกระแสไฟฟ้า ซึงการปรับปรุงเปลียนสายใตน้าํเป็นสายอากาศ  เช่นที 
มุกดาหาร-สะหวนันะเขต นครพนม-ท่าแขก บึงกาฬ-ปากซนั เชียงของ-ห้วยทราย เชียงคาน-สานะ
คาม ท่าลี-แก่นทา้ว ปากแซง-ปากตะพาน ในการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าดว้ยความร่วมมือ
ไทย-ลาว ครังที 1 เมือเดือนสิงหาคม ค.ศ.1991 มีการพิจารณาเพิมเติมจุดจ่ายไฟฟ้า คือที แก่นทา้ว-
ชาติตระการ แต่มีปัญหาว่าเป็นเขตป่าสงวนจึงศึกษาจุดใหม่  สานะคาม-เชียงคาน และทีห้วยทราย-
เชียงของ47 และในการประชุมในปีต่อๆมากพ็ิจารณาเพมิจุดจ่ายกระแสไฟฟ้าขึนมาทุกๆปี  

อย่างไรก็ตามเรืองของการซือ-ขายกระแสไฟฟ้านัน เป็นประเด็นทีสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวไดผ้ลกัดนัและใหค้วามสาํคญัมาก เนืองจากสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวมีศกัยภาพในการผลิตกระแสไฟฟ้าสูง เพราะมีป่าไมแ้ละลิกไนทม์าก และผลิตได้
มากกวา่ความตอ้งการภายในประเทศหลายเท่า การขายกระแสไฟฟ้าจึงเป็นรายไดเ้ขา้รัฐทีสาํคญัคิด
เป็นร้อยละ 80 ของรายไดท้งัหมด ทาํใหร้ายไดต่้อหวัของประชาชนเพิมขึน ส่งผลใหก้าํลงัซือสินคา้

46 กองเอเชียตะวนัออก กรมเอเชียตะวนัออก กระทรวงการต่างประเทศ[ออนไลน์],เขา้ถึงเมือ 
 ธนัวาคม ..เขา้ถึงไดจ้าก  www.mfa.go.th/internet/document/2145.doc  

47 บนัทึกการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมวา่ดว้ยความร่วมมือไทย-ลาว ครังที 1 (15-17 

พฤศจิกายน ค.ศ.1991): 6. 
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ไทยในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเพิมสูงขึนดว้ย และไทยเป็นลูกคา้รายใหญ่ทีสุด  ซึง
เป็นประเด็นหนึงทีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวต้องพึงพาไทยทังในฐานะผูซื้อ
กระแสไฟฟ้ารายใหญ่ และผูข้ายกระแสไฟฟ้าใหก้บัสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในจุด
ทีการส่งกระแสไฟฟ้าภายในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวไม่คุม้ทุน  อีกทงัการพฒันา
ของประเทศไทยโดยเฉพาะในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือทาํใหมี้ความตอ้งการใชพ้ลงังานไฟฟ้าเพิม
สูงขึน เป็นปัจจัยสําคัญอีกประการหนึงทีเอือให้เกิดการพฒันาพลังงานไฟฟ้าในสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว เมือมีการสร้างเขือนในกิจกรรมดา้นการเกษตรรวมถึงการสร้างเขือน
เพือผลิตกระแสไฟฟ้าพลงันาํ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวก็มีความตอ้งการสินคา้
ประเภทวสัดุก่อสร้างจากไทยจาํนวนมากเช่นเดียวกัน เป็นภาวะการพึงพาอาศยัซึงกันและกัน 
นอกจากนีผลพลอยไดอี้กอย่างหนึงของไทย คือ การสร้างเขือนเพือผลิตกระแสไฟฟ้าพลงันาํของ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวจะมีการตดัไมเ้หนือเขือนเป็นจาํนวนมาก ซึงเป็นแหล่ง
วตัถุดิบทีเป็นสินคา้นาํเขา้ทีสาํคญัของไทยดว้ย  
 

ตารางที    การผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  
 

ปี ค.ศ. ผลผลิตกระแสไฟฟ้า 
(ลา้นกิโลวตัต)์ 

ส่งออกใหไ้ทย 

(ลา้นกิโลวตัต)์ 
มูลค่า 

(ลา้นบาท) 
1980 901 752.937 161.946 

1981 863 763.875 171.570 

1982 931 699.366 499.711 

1983 886 713.151 555.440 

1984 921 688.517 584.500 

1985 919.2 748.651 806.969 

1986 880 712.868 822.678 

1987 577.4 383.295 299.129 

1988 536 447.078 346.032 

1989 708 383.682 300.667 

 

ทีมา         :  ธญัญาทิพย ์ศรีพนา,วชัรินทร์  ยงศิริและมานะ มาลาเพชร,การคา้ไทย-อินโดจีน
(กรุงเทพฯ:สถาบนัเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, ),2 . 
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. ความสัมพนัธ์ด้านการเงินและการธนาคาร 

.1 ระบบการเงินการธนาคารของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

ระบบธนาคารของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวจะประกอบดว้ย ธนาคาร
แห่งชาติ (State Bank of the Lao PDR) ธนาคารพาณิชยข์องรัฐ 8 แห่ง ธนาคารพาณิชยร่์วมทุนกบั
ต่างประเทศ 2 แห่ง และธนาคารพาณิชยต่์างชาติ 7 แห่ง โดยในปัจจุบนัเป็นธนาคารพาณิชยข์อง 
ไทย 6 แห่ง และธนาคารพาณิชยข์องมาเลเซีย 1 แห่ง ซึงมีลกัษณะการดาํเนินงานดงันี 

1) ธนาคารแห่งชาติ (State Bank of the Lao PDR) ทาํหนา้ทีเป็นธนาคารกลางกาํหนด
นโยบายการเงินควบคุมตรวจสอบการ ดาํเนินงานของธนาคารต่างๆทีอยูภ่ายในประเทศใหเ้ป็นไป
ตามนโยบายของรัฐบาล 

) ธนาคารพาณิชยข์องรัฐ การดาํเนินงานจะอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของรัฐบาลซึงแต่ละ 

ธนาคารจะมีหนา้ทีรับผิดชอบรับฝากเงินและให้สินเชือประชาชน รัฐวิสาหกิจ และบริษทั การคา้
ของรัฐ โดยแต่ละธนาคาร จะเนน้หนกักิจกรรมต่างกนั เช่น ธนาคารการคา้ และการต่างประเทศทาํ
หนา้ทีอาํนวยความสะดวกทางดา้นธุรกิจการคา้ต่างประเทศ การออกแอล/ซี (L/C) ตลอดจนการ
แลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ เพือการนาํเขา้และส่งออก เช่น ธนาคารนครหลวงเวียงจนัทน์ ทาํ
หนา้ทีรับฝากและให้สินเชือแก่เกษตรกร และ ธนาคารเชษฐาธิราช จะทาํหนา้ทีรับฝากเงินจาก
งบประมาณของประเทศ  

3)  ธนาคารพาณิชยร่์วมทุนกบัต่างประเทศ มี 2 แห่ง คือ 

 - ธนาคารร่วมพฒันา (Joint Development Bank Ltd.) เป็นการร่วมทุน ระหวา่งบริษทั
พรหมสุวรรณไซโลและอบพืช จาํกดั ของไทยกบัธนาคารแห่งรัฐของสาธารณรัฐประชาชนลาว ใน
อตัราส่วน 70 ต่อ 30 ใหบ้ริการดา้นรับฝากเงินใหกู้ย้มืเงินและประกอบธุรกิจธนาคารดา้น
ต่างประเทศ โดยการใหกู้ย้มืเงินส่วนใหญ่เป็นเงินบาทและจะดูแลรับผดิชอบโครงการอุตสาหกรรม
ของรัฐบาลเป็นหลกั 

 - ธนาคารเวียงจนัทน์ (Vientiane Commercial Bank., Ltd.) เกิดจากการร่วมทุนของนกั
ธุรกิจลาว และนกัธุรกิจออสเตรเลีย ในอตัราส่วน 75 ต่อ 25  

4) สาํนกังานตวัแทนธนาคารในต่างประเทศ มีแห่งเดียว คือ สาํนกังานตวัแทนธนาคาร
สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ประเทศสหรัฐอเมริกา ทาํหน้าทีเฉพาะการติดต่อกับธนาคารธุรกิจ หรือ
สถาบนัการเงินอืนๆ ทีเป็นลูกคา้หรือสถาบนัการเงินอืนๆ ทีตนเป็นตวัแทนเท่านนั โดยไม่สามารถ
ดาํเนินธุรกิจธนาคาร หรือคลา้ยคลึงธุรกิจธนาคารได ้ 

5) ธนาคารพาณิชยต่์างประเทศ  เพืออาํนวยความสะดวกในดา้นการคา้และการลงทุน 

รัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวไดส้นบัสนุนใหธ้นาคารต่างประเทศ  
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ซึงส่วนใหญ่เป็นธนาคารพาณิชยข์องไทยเขา้ไปเปิดสาขา หรือสาํนกังานตวัแทนหรือ
ร่วมลงทุนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวจดัตงัธนาคารร่วมพฒันา ปัจจุบนันีมีสาขา
ธนาคารของไทยเขา้ไปดาํเนินการแลว้ 6 แห่ง และ ธนาคารของมาเลเซีย 1 แห่ง คือ 

      - ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั เปิดดาํเนินการเดือนมีนาคม ค.ศ.1993  

      - ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั เปิดดาํเนินการเดือนมีนาคม ค.ศ.1993 

      - ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั เปิดดาํเนินการเดือนธนัวาคม ค.ศ.1992  

      - ธนาคารกรุงไทย จาํกดั เปิดดาํเนินการเดือนมีนาคม ค.ศ.1993 

      - ธนาคารทหารไทย จาํกดั เปิดดาํเนินการเดือนกมุภาพนัธ์ ค.ศ.1993  

      - ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั เปิดดาํเนินการเดือนมีนาคม ค.ศ.1993 

และทีเหลือ 1 แห่ง คือ Public bank (ของประเทศมาเลเซีย) ลกัษณะการดาํเนินงานไดแ้ก่ รับฝากเงิน 
ให้กูย้ืมเงิน บริการชาํระหนีให้แก่ลูกคา้และให้บริการดา้นการเงินอืนๆ ไดแ้ก่ แลกเปลียนเงินตรา
ต่างประเทศ รับซือขายและถือหุน้ พนัธบตัร เอกสารและหลกัทรัพยต่์างๆ 

สถาบันการเงินไทย  ได้เข้าไปมีบทบาทสําคัญต่อการพัฒนาระบบการเงินใน
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  กล่าวคือ 

ประการแรก  ช่วยอํานวยความสะดวกด้านการค้าระหว่างไทยกับสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว เนืองจากเดิมสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  มีธนาคารที
สามารถทาํธุรกิจดา้นต่างประเทศไดเ้พียง แห่งเดียวเท่านนั คือ ธนาคารการคา้ และการต่างประเทศ  

ประการทีสอง ช่วยอาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ผูป้ระกอบธุรกิจระหวา่งประเทศ และนกั
ธุรกิจไทยทีไปลงทุนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  ให้มีความสะดวกและคล่องตวั
ยิงขึน เพือพฒันาความสัมพนัธ์ดา้นการลงทุน ระหว่างประเทศไทยกบัสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว  ใหเ้พิมขึน 

ประการทีสาม เป็นช่วงเวลาของการปฏิรูประบบธนาคารในสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว  โดยมีการจดัรูปแบบและองคก์รใหม่ สถาบนัการเงินไทยไดเ้ขา้ไปช่วยพฒันาระบบ
ธนาคารของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  โดยการถ่ายทอดความรู้ ดา้นเทคโนโลยี
พฒันาบุคลากร รวมทงันาํเงินทุนไปปล่อยสินเชือในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว   

ประการทีสี เพือเขา้ไประดมเงินออมของประชาชนในสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว  โดยการเขา้ไปจดัตงัธนาคารร่วมพฒันา (Joint Development Bank Ltd.) ซึงเป็นการ
ร่วมทุนระหว่างบริษัทพรหมสุวรรณไซโลและอบพืช จํากัด ของไทยกับธนาคารแห่งชาติ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในอตัราส่วน 70:30 ให้บริการดา้นรับฝากเงิน ให้กูย้มืเงิน
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และประกอบธุรกิจธนาคารดา้นต่างประเทศ โดยการให้กูย้ืมเงินส่วนใหญ่เป็นเงินบาทและดูแล
รับผดิชอบโครงการอุตสาหกรรมของรัฐบาลเป็นหลกั 

ประการทีหา้ เพือปล่อยสินเชือใหก้บันกัธุรกิจไทยรายใหญ่ๆ ทีเขา้ไปลงทุนใน 

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  เช่น กลุ่มบริษทั ชินวตัร เพือใชใ้นโครงการสือสารในลาว 

.2 การชําระเงินในการซือขายสินค้าระหว่างไทย-ลาว 

         1)  การชาํระเงินโดยการใชร้ะบบการเปิด L/C (Letter of Credit) ส่วนใหญ่เป็นการ
ชาํระเงิน จากรัฐบาลไทยในการซือพลงังานไฟฟ้าจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว   

          2)  การชาํระดว้ยเงินสด  คือ เงินบาทของไทย และเงินกีบของสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว  ซึงการซือขายระหว่างไทย-ลาว จะนิยมชาํระเป็นเงินบาทมากกว่าเงินกีบ เนืองจาก
การจาํกดัการแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศของรัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  
และค่าเงินกีบไม่มีเสถียรภาพ 

         3)  การชาํระเงินโดยใชร้ะบบ T/T (Telegraphic Transfer)   เป็นระบบของการไวใ้จซึง
กนัและกนั โดยผูส่้งออกไทยจะส่งสินคา้ไปใหผู้น้าํเขา้สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดย
ให้เครดิต (ระยะเวลาจะมากหรือน้อยขึนอยู่กบัความสัมพนัธ์) เมือครบกาํหนดเครดิตผูน้าํเขา้
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จะโอนเงินกลบัมาใหผู้ส่้งออกของไทย  
                    4) การชาํระเงินโดยระบบ D/A (Document Against Acceptance)   ผูส่้งออกของ 

ไทยจะตรวจสอบฐานะของผูน้าํเขา้สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  จนเป็นทีพอใจแลว้จะ
ส่งสินคา้ไปให้ผูน้าํเขา้สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  พร้อมส่งเอกสารการออกสินคา้ 
(Shipping Documents) ให้ธนาคารในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพือการชาํระเงิน  
ผูน้าํเขา้ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จะตอ้งนาํเงินมาชาํระสินคา้ทีธนาคารก่อน จึง
จะไดรั้บเอกสารเพือนาํไปออกสินคา้จากคลงัสินคา้ได ้

ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ให้ความช่วยเหลือธนาคารแห่งชาติสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ทงัในรูปคาํแนะนาํเกียวกบัการวางแผนและบริหารนโยบายการเงิน
และการคลงั การฝึกอบรมพนักงาน การศึกษาภาวะการคา้ชายแดนร่วมกนั และการจดัหลกัสูตร 
MBA แก่พนักงานธนาคารแห่งชาติสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (โดยร่วมมือกบั
มหาวิทยาลยั ธรรมศาสตร์) ซึงไดล้งนามในบนัทึกความเขา้ใจเกียวกบัการอาํนวยความสะดวก และ
การสร้างความเชือมนัในการชาํระเงินระหวา่งสองประเทศ เมือวนัที 23 พฤศจิกายน ค.ศ.2003 

ถือไดว้่าสถาบนัการเงินของไทยไดช่้วยเหลือในการวางระบบต่างๆให้เป็นสากลเพือ
ส่งเสริมการลงทุนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยเฉพาะนกัลงทุนไทย ทาํให้เงิน
บาทเขา้ไปมีอิทธิพลในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เนืองจากเป็นทีนิยมของประชาชน
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ทงัสองประเทศในการซือขายสินคา้ แต่ความผูกพนันีส่งผลกระทบต่อสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวมากเมือไทยประสบปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจในปี ค.ศ.1997 ส่งผลให้ค่าเงินกีบอ่อนตวั
ลงมาก  ก่อใหเ้กิดแรงกดดนัดา้นเงินเฟ้อ (Import Inflation) จากสินคา้และบริการ โดยเฉพาะสินคา้
ทีตอ้งนําเขา้จากไทย ซึงมีราคาแพงขึน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวจึงเร่งเพิมขีด
ความสามารถในการผลิตสินคา้อุปโภคบริโภค และหันไปคา้ขายกับจีนและเวียดนามมากขึน 
เนืองจากประเทศดงักล่าวยินดีรับการชาํระเงินดว้ยเงินกีบ เพือตอ้งการลดการพึงพาทางการคา้กบั
ไทยลง ตลอดจนปรับรูปแบบการคา้และการลงทุนกบัต่างประเทศให้มีความหลากหลายมากขึน 
ส่งเสริมระเบียบวินัยดา้นการคลงั จาํกดัการหมุนเวียนของเงินกีบดว้ยการจาํกดัการใชจ่้ายภาครัฐ 
กระตุน้การออมดว้ยการขายพนัธบตัรรัฐบาล เพิมอตัราดอกเบียเงินฝาก รวมทงัออกมาตรการจาํกดั
การนาํเขา้ทีมีลกัษณะเป็นการกีดกนัทางการคา้ Non Tarriff Barriers : NTBs) อนัสะทอ้นให้เห็นถึง
ระดบัความสมัพนัธ์ทางเศรษฐกิจ ระหวา่งไทยกบัสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวลดระดบั
ลง 

เมือวนัที 23 พฤศจิกายน ค.ศ.2003 ธนาคารแห่งประเทศไทยกบัธนาคารแห่งชาติ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ไดล้งนามในบนัทึกความเขา้ใจเกียวกบัการอาํนวยความ
สะดวกและการสร้างความเชือมนัในการชาํระเงินระหว่างสองประเทศและรัฐบาลสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ไดส่้งเสริมให้เอกชนต่างประเทศเขา้ไปจดัตงัธนาคาร บริษทัเงินทุน 
บริษทัการเงินตลอดจนบรรษทัสินเชือทางการเกษตร ซึงสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
จาํเป็นต้องได้รับการพัฒนาอีกมาก การลงทุนในด้านการเงินการธนาคารจะมีโอกาสได้รับ
ประโยชน์จากการขยายตวัอยา่งรวดเร็วของระบบเศรษฐกิจสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

6.สรุป 

     รูปแบบความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจหลักของไทยกับลาวทีมีมาตังแต่ในอดีตคือ
ความสัมพนัธ์ทางการคา้ ในช่วงค.ศ. 1975-1986 สถานการณ์ทางการเมืองทีส่งผลต่อความสัมพนัธ์
ของทงัสองประเทศทาํให้การคา้ต่อกนัขยายตวัไดอ้ย่างช้าๆ เท่านัน แมว้่าทงัสองประเทศจะอยู่
ในช่วงของการพฒันาเศรษฐกิจก็ตาม อย่างไรก็ตาม นับตงัแต่ปี ค.ศ.1986 เป็นตน้มา รูปแบบ
ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างทังสองประเทศได้เปลียนแปลงไป ทังนีเนืองจากการที
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวไดเ้ปลียนนโยบายจากการยึดถือแนวทางสังคมนิยมทีรัฐ
ควบคุมกลไกการผลิตอย่างเขม้งวด มาเป็นการใชแ้นวทาง “จินตนาการใหม่” เปิดการติดต่อกบั
ประเทศในโลกเสรี โดยส่งเสริมการคา้และการลงทุนจากต่างประเทศมากขึน และปรับระบบ
เศรษฐกิจเขา้สู่ระบบตลาดเสรี ในขณะเดียวกนั รัฐบาลไทยมีนโยบายทีจะส่งเสริมความสัมพนัธ์กบั
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ประเทศเพือนบา้นใหม้ากขึน และเศรษฐกิจของไทยมีศกัยภาพในดา้นการลงทุนในต่างประเทศมาก
ขึน ระหว่างค.ศ. 1986-2005 ความสัมพนัธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างไทยกบัสาธารณรัฐประชาชนลาว
ปรากฏในหลายระดบัและหลากหลายรูปแบบ  

ในส่วนของการคา้ มาตรการทีสําคญัเป็นอนัดบัแรกสืบเนืองมาจากการทีรัฐบาลไทยได้
พยายามปฏิบติัตามนโยบายแปรสนามรบให้เป็นตลาดการคา้ ดว้ยการดาํเนินการ ยกเลิกสินคา้
ควบคุมบางประเภทและสินคา้ยทุธปัจจยั สนบัสนุนการคา้ทางบกและการคา้ชายแดนโดยการเปิด
จุดผา่นแดนถาวรเพิมขึน เพิมวงเงินการคา้ชายแดนเป็น 100,000 บาท และใหอ้าํนาจผูว้่าราชการ 17  
จังหวดัในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ มีอาํนาจออกไปอนุญาต ส่งสินคา้ควบคุมไปสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวในวงเงิน 50,000 บาทต่อรายต่อวนั ส่งเสริมและอาํนวยความสะดวก
ในการคา้และการลงทุนของเอกชนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโดยการนาํนกัธุรกิจ
เขา้ไปพบปะเจรจากบัเจา้หน้าทีทีเกียวขอ้งกบัสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโดยตรง 
นโยบายเปลียนอินโดจีนจาก “สนามรบเป็นตลาดการคา้” ของไทยตอบรับกบักลไกเศรษฐกิจใหม่
ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ทีมีนโยบายให้ปรับราคาสินคา้ ระบบจดัเก็บภาษี 
ระบบการกระจายสินคา้และเงินทุน ดว้ยการทีรัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้
ออกกฎหมายต่างๆเพือมารองรับนโยบายการปฏิรูปเศรษฐกิจ  

นอกจากนัน ทังสองประเทศยังได้ร่วมกันแก้ปัญหาการค้าชายแดนได้มีการจัดตัง
คณะกรรมการการคา้ไทย-ลาวขึน 3 คณะ คือ ดา้นอพยพ ดา้นเศรษฐกิจและดา้นชายแดน มีการ
จดัตงัสภาการคา้และอุตสาหกรรมแห่งชาติลาว ในส่วนของภาคเอกชนมีการจดัตงั “หอการคา้” ใน
จงัหวดัต่างๆเพือเป็นศูนยร์วมในการติดต่อธุรกิจระหว่างนกัธุรกิจลาวกบัภาคเอกชนของไทย และ
สิงสําคัญในการพฒันาความสัมพนัธ์ทางการค้าไทย-ลาว คือ ผูน้ําสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวตกลงให้ลงมือก่อสร้างสะพานขา้มแม่นาํโขงแห่งแรก ระหว่างจงัหวดัหนองคายกบั
นครเวียงจนัทน์ในเดือนพฤศจิกายน ปี ค.ศ.1991 ต่อมารัฐบาลภายใตก้ารนาํของนายชวน หลีกภยั 
ไดเ้สนอขยายความร่วมมือกบัประเทศเพือนบา้นใน “โครงการสีเหลียมเศรษฐกิจ” หรือ “สีเหลียม
ทองคาํ” มีเป้าหมายเพือเชือมเส้นทางคมนามคมระหว่างภาคเหนือของไทยกบัมณฑลยนูนานของ
จีน โดยผา่นพม่าและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพือส่งเสริมการพฒันาทางเศรษฐกิจ
ระหวา่งประเทศทงัสี โดยเฉพาะดา้นการคา้และการท่องเทียว 

นอกจากการคา้ ประเทศทงัสองยงัไดพ้ฒันารูปแบบความสัมพนัธ์ทางเศรษฐกิจอืนๆ ไดแ้ก่ 
การลงทุนซึงเริมปรากฎชดัเจนเมือสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวออก“กฎหมายว่าดว้ย
การลงทุนของต่างประเทศ” ประกาศใชเ้มือวนัที 25 กรกฎาคม ค.ศ.1988 ดา้นการท่องเทียวซึงใน
สมยัรัฐบาลนายชวน หลีกภยั ไดห้ันมาให้ความสนใจดา้นการท่องเทียวจนปรากฎเป็นรูปธรรมเมือ
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มีความตกลงว่าดว้ยความร่วมมือดา้นการท่องเทียวระหว่างการท่องเทียวแห่งประเทศไทยและการ
ท่องเทียวแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ดา้นการเงินและการธนาคาร ซึงเห็นไดจ้าก
การประกาศรับร่างรัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เมือเดือนมีนาคม ค.ศ.
1991 ทีเน้นยาํให้เห็นว่าสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวพร้อมทีจะปฏิรูปเศรษฐกิจไปสู่
กลไกตลาดอย่างเต็มรูปแบบ ทาํให้มีนักลงทุนต่างประเทศหลงัไหลเขา้ไปลงทุนมากด้านนีขึน 
รัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวไดก้าํหนดใหมี้นโยบายรองรับดว้ยการปฏิรูประบบ
ธนาคารทีไดอ้นุญาตใหธ้นาคารพาณิชยต์่างชาติเขา้ไปเปิดสาขาในนครเวียงจนัทน์ และมีมาตรการ
ลดอตัราเงินเฟ้อดว้ยการอนุญาตให้ธนาคารขึนดอกเบียได ้ส่วนเรืองของการซือ-ขายกระแสไฟฟ้า
นัน เป็นประเด็นทีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้ผลกัดันและให้ความสําคญัมาก 
เนืองจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีศกัยภาพในการผลิตกระแสไฟฟ้าสูง เพราะมีป่า
ไม้และลิกไนท์มาก  และผลิตได้มากกว่าความต้องการภายในประเทศหลายเท่า  การขาย
กระแสไฟฟ้าจึงเป็นรายได้สาํคญัของรัฐและเป็นรูปแบบความสัมพนัธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างไทย
และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวทีสาํคญัอีกรูปแบบหนึง 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

บทที  

การค้าชายแดน (Cross Border Trade) 

 

ในบทที 3 ผูศึ้กษาไดก้ล่าวถึงรูปแบบการคา้ระหว่างไทยกบัสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ในส่วนทีเป็นการคา้นาํเขา้-ส่งออก และการคา้ผา่นแดน การคา้ดงักล่าวอาจกล่าวไดว้่า
เป็นการคา้ในระบบ ซึงหมายความว่าสามารถตรวจสอบสถิติการคา้ไดจ้ากฝ่ายศุลกากร การคา้ใน
ระบบทงัสองอย่างทีกล่าวมานัน จุดทีการคา้เกิดขึนจะอยู่ทีชายแดน ซึงมีการเปิดจุดผ่านแดนไว้
อยา่งเป็นทางการ จึงอาจกล่าวไดว้่า การคา้ระหว่างไทยกบัสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
เป็นการคา้ขา้มเขตแดนหรือการคา้ชายแดน (cross border trade) แต่การคา้ขา้มเขตแดนยงัมิไดจ้าํกดั
อยู่เพียงเท่านี เนืองจากยงัมีการคา้อีกส่วนหนึงซึงไม่ทราบปริมาณการคา้แน่นอน แต่เกิดขึนใน
บริเวณชายแดนทีเป็นจุดผา่นแดนทางการไม่ใช่จุดผ่านแดนตลอดเวลา ทงันีเพราะการคา้ชายแดน
เป็นการคา้ทีสืบเนืองมาจากความสัมพนัธ์ในรูปแบบของการคา้ประเพณี และพฒันาความสัมพนัธ์
มาอย่างต่อเนือง ไม่ว่าสถานการณ์ทางการเมืองระหว่างสองประเทศเป็นอย่างไร การคา้ชายแดนก็
คงมีความสมัพนัธ์กนัอยา่งต่อเนือง เมือสงัเกตจากสถิติการคา้ชายแดนทีไดบ้นัทึกไวอ้าจมีการชะงกั
งนัลงบา้งในบางช่วงเวลาทีมีการกระทบกระทงักนับริเวณชายแดน แต่ว่ากนัว่า ในช่วงทีสถิติการคา้
ลดลงนันกลบัมีการลกัลอบทาํการคา้ตามแนวชายแดนซึงอาจมีปริมาณ และมูลค่ามากกว่าทีได้
บนัทึกไว ้ดงันนัในบทนีมีจุดมุ่งหมายเพือศึกษา การคา้ชายแดนไทย-ลาว ทงัในและนอกระบบ และ
ศึกษาผลกระทบจากการขยายตวัทางการคา้ชายแดน โดยจะเนน้ไปทีบริเวณหนองคาย-กาํแพงนคร
เวียงจนัทน์ ซึงเป็นจุดการคา้ชายแดนไทย-ลาวทีสาํคญั เพราะเป็นจุดการคา้ชายแดนขนาดใหญ่และ
มีการขยายตวัทางเศรษฐกิจอยา่งรวดเร็ว ทาํใหส้ามารถนาํมาเป็นกรณีศึกษาได ้

 

.ประเภทของการค้าชายแดน 

การคา้ชายแดนปรากฏทงัในรูปแบบของการคา้ในระบบ กล่าวคือทาํการคา้ถูกตอ้งตาม
กฎหมายโดยผ่านด่านศุลกากรตามจุดผ่านแดนทีมีประกาศของกระทรวงมหาดไทยให้ใชเ้ป็นช่อง
ทางเขา้-ออกในการทาํการคา้ มีการบนัทึกปริมาณและมูลค่าการคา้ และรูปแบบการคา้นอกระบบ 
คือการคา้ระหวา่งประชาชนทีอยูแ่ถบชายแดน และลกัลอบคา้หรือทาํการคา้สินคา้ทีผดิกฎหมาย ซึง
ไม่มีการบนัทึกปริมาณและมูลค่าการคา้ 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

1.1  การค้าชายแดนในรูปแบบของการค้าในระบบ  
ภายหลงัการเปลียนแปลงทางการเมืองในลาวในปี ค.ศ.1975 เสถียรภาพทางการเมือง

ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวยงัไม่ปรากฏชดั พร้อมกบัการบริหารทางเศรษฐกิจยงัไม่
เป็นระบบ ประกอบกับการปิดล้อมทางเศรษฐกิจจากต่างประเทศโดยเฉพาะจากไทย1 ทาํให้
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประสบกับปัญหาทางเศรษฐกิจอย่างหนัก แมว้่าจะได้
พยายามแกปั้ญหาโดยการพึงตนเองภายใตก้ารบริหารในรูปแบบระบบสังคมนิยม แต่ดว้ยความไม่
พร้อมในหลายๆดา้นทาํใหก้ารบริหารประเทศโดยเฉพาะการบริหารและแกไ้ขปัญหาเศรษฐกิจตาม
ระบบสังคมนิยมไม่ประสบผลสาํเร็จยิงไปกว่านนักลบัทาํให้ปัญหาเศรษฐกิจทวีความรุนแรงมาก
ขึน รัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวจึงไดพยายามแกไ้ขปัญหาโดย 

ดงันนัรัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวจึงไดอ้นุญาตให้เอกชนทาํการ
ค้าขายกับต่างประเทศได้ ทังนี เ พือแก้ปัญหาภาวะการขาดแคลนสินค้า อุปโภคบริโภค
ภายในประเทศ รูปแบบการค้าหลักทีปฏิบัติกัน คือ การค้าชายแดนโดยรัฐบาลสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวออกใบอนุญาตการค้าชายแดนให้แก่เอกชน ซึงเรียกว่า “ปาตัง
ชายแดน”  คาํวา่ปาตงัในภาษาฝรังเศส หมายถึงใบอนุญาตทาํการคา้2 รัฐบาลทงัสองประเทศอนุญาต
ให้ประชาชนทงัสองประเทศไปมาหาสู่กนัและแลกเปลียนซือขายสินคา้กนัทงัทีเป็นการคา้ขาย
ขนาดใหญ่และขนาดเลก็ตามท่าด่านต่างๆทีกาํหนดภายในขอบเขตแห่งกฎหมายของแต่ละประเทศ 
ในระยะต่อมา เมือสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและไทยได้สร้างความสัมพนัธ์ทาง
การคา้มากขึน โดยเฉพาะหลังค.ศ.  ทีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้ปฏิรูป
เศรษฐกิจสู่กลไกตลาดตามนโยบาย “จินตนาการใหม่” (New Economic Machanism : NEM) ทาํให้
มีการส่งสินคา้ขา้มแดนกนัมากขึน จนรัฐบาลของทงัสองฝ่ายตอ้งสร้างขอ้ตกลงและระบบทีทาํให้
การคา้บริเวณชายแดนดาํเนินไปไดอ้ยา่งราบรืน 

ดงันนัในปัจจุบนั การคา้ชายแดนในระบบ จึงหมายถึง การทาํการคา้ผ่านพิธีการทาง
ศุลกากรตามจุดผา่นแดนทีมีประกาศของกระทรวงมหาดไทยให้ใชเ้ป็นช่องทางเขา้-ออกในการทาํ
การคา้หรือจุดผอ่นปรนทีผูว้า่ราชการจงัหวดัประกาศเป็นการชวัคราว เพือใหป้ระชาชนสัญจรไปมา
ได ้แต่มีขอ้จาํกดัอนุญาตให้ทาํการคา้เฉพาะสินคา้ทีใชใ้นชีวิตประจาํวนัและมูลค่าเป็นไปตามที

1 สยามรัฐ,  ธนัวาคม , . 
2 อดิสร เสมแยม้ “ยทุธศาสตร์การคา้ชายแดนไทย-ลาว,” ใน พรพิมล ตรีโชติและคนอืน ๆ, 

การคา้ชายแดนไทยกบัอนุภูมิภาคแม่นาํโขง, 9 . 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

ธนาคารแห่งประเทศไทยกาํหนดคือไม่เกิน 100,000 บาทต่อรายต่อวนัหรือเมือรวมมูลค่านาํเขา้และ
ส่งออกจะเป็นวนัละไม่เกิน 200,000 บาท และไดรั้บการยกเวน้ไม่ตอ้งแสดงใบสุทธิแลกเปลียน
เงินตราแบบ ลป.21และ ลป.61 ตามประกาศกระทรวงการคลงัว่าดว้ยการแลกเปลียนเงินตรา3 
รวมทงัไม่ตอ้งจดทะเบียนเป็นผูป้ระกอบการคา้กบัสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว แต่หาก
สินคา้ทีจะส่งออกหรือนาํเขา้เป็นสินคา้ทีอยูใ่นข่ายควบคุมกต็อ้งยนืใบขออนุญาตส่งออก-นาํเขา้ตาม
ระเบียบ อยา่งไรก็ตามยงัมีพ่อคา้บางรายไดพ้ยายามหลีกเลียงระเบียบของทางราชการ โดยแยกการ
ขนส่งสินคา้เป็นรายครังๆละไม่เกิน 500,00 บาทต่อรายต่อวนั วนัหนึงๆทาํไดห้ลายครังตามความ
ตอ้งการของผูส้ังซือในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพือแกไ้ขปัญหาดงักล่าวและเพือ
เป็นการอาํนวยความสะดวกแก่ผูค้า้รายยอ่ยตามแนวชายแดนทีจะไดไ้ม่ตอ้งการขออนุญาตส่งสินคา้
ทีอยู่ในข่ายควบคุมจากกระทรวงพาณิชย ์ รัฐบาลไทยจึงไดแ้กปั้ญหาโดยการมอบอาํนาจให้ผูว้่า
ราชการจงัหวดัในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือสามารถออกใบอนุญาตส่งสินคา้ควบคุม ไดค้รังละไม่
เกิน 500,000 บาทต่อครังต่อวนั ตามประกาศกระทรวงพาณิชย ์ฉบบัที 48 ค.ศ.1988 

ในการทาํการคา้ชายแดนในรูปแบบของการคา้ในระบบ สิงสําคญัทีจะทาํให้รัฐบาล
สามารถควบคุมการค้าดังกล่าวได้คือการกําหนดจุดผ่านแดน รัฐบาลไทยและสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวไดเ้ริมมีการตกลงทาํ “หนงัสือแลกเปลียนเกียวกบัการคา้ตามชายแดน” 
ขึนเป็นครังแรกเมือวนัที  พฤษภาคม 19784 ซึงจุดผา่นแดนแรกทีเปิดใหป้ระชาชนทงัสองฝังได้
ติดต่อคา้ขายแลกเปลียนสินคา้กนั คือ ท่าเดือกบัท่าเสด็จ ท่านาแลง้กบัท่าแพขนานยนตใ์นจงัหวดั
หนองคาย และท่าสะหวนันะเขตกบัมุกดาหาร ต่อมา เพือใหก้ารติดต่อคา้ขายและสัญจร ซึงมีหลาย
ประเภทมีความถูกตอ้งตามกฎหมาย กระทรวงมหาดไทยไดก้าํหนดจุดผ่านแดนโดยแบ่งระดบั
ความสาํคญัไดเ้ป็น  ประเภท ซึงมีวตัถุประสงคแ์ตกต่างกนัดงันี 

1. จุดผา่นแดนถาวร มีวตัถุประสงค ์เพือใหป้ระชาชนทงัสองประเทศ นกัท่องเทียวและ
ยานพาหนะ สามารถสัญจรไป-มา เพือการคา้ การท่องเทียว และอืนๆโดยคาํนึงถึงความพร้อมใน
ดา้นต่างๆของทงัสองประเทศ และไดรั้บความเห็นชอบจากรัฐบาลของทงัสองประเทศ 

2. จุดผ่านแดนชวัคราว มีวตัถุประสงคเ์ป็นการเปิดเพือผ่อนผนัให้มีการผ่านแดนได ้
เพือวตัถุประสงคเ์ฉพาะภายในห้วงเวลาทีกาํหนดไวแ้น่นอนเฉพาะกิจ เพือประโยชน์ทางเศรษฐกิจ 
ไม่มีผลกระทบดา้นความมนัคงปลอดภยั และสอดคลอ้งกบัสถานการณ์ระหว่างประเทศ และความ

3 ตงัแต่วนัที 1 เมษายน ค.ศ.1991 ไดข้ยายวงเงินเป็นไม่เกิน 500,000 บาทต่อรายต่อวนั 
4 บงกช หงส์คาํมี, “รายงานการวิจยัทุนสนบัสนุนงบประมาณแผน่ดิน เรือง ความร่วมมือใน

อุตสาหกรรมท่องเทียวระหวา่งประเทศไทยและสปป.ลาว”,  , . 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

เหมาะสมทางการเมือง เมือครบกาํหนดหรือบรรลุวตัถุประสงค์เฉพาะแลว้ จะปิดจุดผ่านแดน
ชวัคราวทนัที รวมทงัใหมี้การเปิดเพือการอืน เช่นการส่งผูอ้พยพกลบัประเทศ 

3. จุดผอ่นปรน มีวตัถุประสงค ์เพือช่วยเหลือประเทศเพือนบา้น ดา้นมนุษยธรรมและ
ส่งเสริมความสัมพนัธ์ของประชาชนในระดับทอ้งถิน โดยการผ่อนปรนให้มีการคา้ขายสินคา้
อุปโภค-บริโภค และยารักษาโรคทีจาํเป็น 

4. ช่องทางอนุมติัเฉพาะคราวของศุลกากร อยูใ่นความดูแลของกรมศุลกากร 

 สาํหรับรายละเอียดของสถานทีตงัของจุดผา่นแดนทุกประเภทจะศึกษาไดจ้ากตารางที 9 

 

ตารางที 9   จุดผา่นแดนบริเวณชายแดนไทย-สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

  จุดผา่นแดนถาวร 
ลาํดบัที จงัหวดั พืนทีของไทย พืนทีของ สปป.ลาว เวลาเปิด-ปิด 

1 เชียงราย ด่าน อ.เชียงของ เมืองหว้ยทราย แขวงบ่อแกว้
(ด่านสากล) 

08.00-18.00 

2 เชียงราย ด่าน บ.เชียงแสน 
อ.เชียงแสน 

เมืองตน้ผงึ แขวงบ่อแก่ว (ด่าน
ทอ้งถิน) 

08.00-18.00 

3 น่าน ด่าน บ.หว้ยโก๋น  
อ.เฉลิมพระเกียรติ 

บ.นาํเงิน เมืองเงิน แขวงไชยะบุ
ลี(ด่านสากล) 

08.00-18.00 

4 เลย ด่าน บ.ปากหว้ย ต.
หนองผอื อ.ท่าลี 

เมืองแก่นทา้ว แขวงไชยะบุลี 
(ด่านทอ้งถิน) 

08.00-18.00 

5 เลย ด่าน อ.เชียงคาน เมืองสานะคาม แขวง
เวียงจนัทน์ (ด่านทอ้งถิน) 

08.00-18.00 

6 เลย ด่าน บ.คกไผ ่ 
ต.ปากชม 

บ.วงั เมืองสานะคาม แขวง
เวียงจนัทน์ (ด่านทอ้งถิน) 

08.00-18.00 

7 หนองคาย ด่านท่าเสดจ็  
อ.เมือง 

ท่าเดือ แขวงเวยีงจนัทน ์

 (ด่านทอ้งถิน) 
08.00-18.00 

8 หนองคาย ด่าน อ.บึงกาฬ เมืองปากซนั แขวงบอลิคาํไซ 

(ด่านทอ้งถิน) 
08.00-18.00 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 ตารางที 9   (ต่อ)      
ลาํดบัที จงัหวดั พืนทีของไทย พืนทีของ สปป.ลาว เวลาเปิด-ปิด 

9 หนองคาย ด่านสะพาน
มิตรภาพไทย-ลาว 
บ.เหล่าจอมมณี  
ต.มีชยั อ.เมือง 

บ.ดงพลีู เมืองหาดทรายฟอง 
กาํแพงนครเวยีงจนัทน ์

(ด่านสากล) 

08.00-18.00 

10 นครพนม ด่าน อ.เมือง เมืองท่าแขก แขวงคาํม่วน 

(ด่านสากล) 
08.00-18.00 

11 มุกดาหาร ด่าน อ.เมือง เมืองคนัทะบุลี แขวงสะหวนันะ
เขต (ด่านสากล) 

08.00-18.00 

12 อุบลราช-
ธานี 

ด่าน บ.ปากแซง 

กิง อ.นาตาล 
บ.ปากตะพาน เมืองละครเพง็ 
แขวงสาละวนั (ด่านทอ้งถิน) 

08.00-18.00 

13 อุบลราช-
ธานี 

ด่านช่องเมก็ 

อ.สิรินธร 
บ.วงัเต่า แขวงจาํปาสกั 

(ด่านสากล) 
08.00-18.00 

 จุดผอ่นปรน 

ลาํดบัที จงัหวดั พืนทีของไทย พืนทีของ สปป.ลาว เวลาเปิด-ปิด 

1 เชียงราย บ.แจมป๋อง 

ต.หล่ายงาว  
กิง อ.เวยีงแก่น 

บ.ด่าน เมืองหว้ยทราย  
แขวงบ่อแกว้ 

08.00-18.00 

ทุ ก จุ ด  ( ฝ่ า ย
ลาว  ยังไม่ได้
เปิดทุกจุด) 

2 เชียงราย บ.ร่มโพธิทอง(เลา
เจอ) ม.9 ต.ตบัเต่า 
อ.เทิง 

บ.ปางไฮ เมืองคอบ แขวงไชยะ
บุลี 

08.00-18.00 

ทุกจุด (ฝ่าย
ลาว ยงัไม่ได้
เปิดทุกจุด) 

3 เชียงราย บ.สวนดอก ม.8 ต.
บา้นแซว อ.เชียง
แสน 

บ.สีเมืองงาม แขวงบ่อแกว้ 08.00-18.00 

ทุกจุด (ฝ่าย
ลาว ยงัไม่ได้
เปิดทุกจุด) 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

ตารางที 9   (ต่อ)      
ลาํดบัที จงัหวดั พืนทีของไทย พืนทีของ สปป.ลาว เวลาเปิด-ปิด 

4 เชียงราย บ.สบรวม ม.1 ต.
เวียง อ.เชียงแสน 

บ.เมืองมอม เมืองตน้ผงึ แขวง
บ่อแกว้ 

08.00-18.00 

ทุกจุด (ฝ่าย
ลาว ยงัไม่ได้
เปิดทุกจุด) 

5 พะเยา บ.ฮวก ต.ภูชาง 

กิง อ.ภูชาง 
บ.ปางมอน เมืองเชียงฮ่อน  
แขวงไชยะบุลี 

08.00-18.00 

 

6 น่าน บ.หว้ยสะแตง ต.
งอบ อ.ทุ่งชา้ง 

บ.ป่าหวา้น เมืองเชียงฮ่อน  
แขวงไชยะบุลี 

08.00-18.00 

(เสาร์-อาทิตย)์ 
08.00-18.00 

(เฉพาะวนัที
ลงทา้ยดว้ย 5) 

7 น่าน บ.ใหม่ชายแดน ต.
ชนแดน อ.สองแคว 

บ.เตสอง เมืองเชียงฮ่อน  
 แขวงไชยะบุลี 

8 อุตรดิตถ ์ บ.หว้ยต่าง ต.บา้น
โคก อ.บา้นโคก 

บ.ขอนแก่น เมืองบ่อแตน  
แขวงไชยะบุลี 

ทุกวนัองัคาร
ถึง 18.00 น. 
ทุกเสาร์ถึง 

18.00 น. 
 

9 อุตรดิตถ ์ บ.ภูดู่ ต.ม่วงเจด็ตน้ 
อ.บา้นโคก 

บ.ผาแกง้ (บวมลาว) เมืองปาก
ลาย แขวงไชยะบุลี 

10 เลย บ.เหมืองแพร่ ต.นา
แหว้ อ.นาแหว้ 

บ.เหมืองแพร่ เมืองบ่อแตน 
แขวงไชยะบุลี 

08.00-18.00 

เฉพาะวนัโกน
และวนัพระ 

11 เลย บ.นาข่า ต.ปาก
หมนั อ.ด่านซา้ย  

บ.นาข่า เมืองบ่อแตน  
แขวงไชยะบุลี 

08.00-18.00 

เฉพาะวนั
พฤหสับดี 

12 เลย บ.นากระเซ็ง ต.
อาฮี อ.ท่าลี 

บ.เมืองหมอ้ เมืองแก่นทา้ว 

แขวงไชยะบุลี 
08.00-18.00 

ทุก 1 คาํ และ 
9 คาํ 

13 หนองคาย บ.เปงจาน ต.โพน
แพง กิง อ.รัตนวาปี 

บ.ทวย เมืองท่าพระบาท 

แขวงบอลิคาํไซ 
08.00-18.00 

อาทิตย,์ พธุ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

ตารางที 9   (ต่อ)      
ลาํดบัที จงัหวดั พืนทีของไทย พืนทีของ สปป.ลาว เวลาเปิด-ปิด 

14 หนองคาย บ.บุ่งคลา้  
อ.บุ่งคลา้ 

บ.ปากกระดิง เมืองปากกระดิง 

แขวงบอลิคาํไซ 
08.00-18.00 

องัคารและ
ศุกร์ 

15 นครพนม ด่านศุลกากร  
อ.ท่าอุเทน 

บ.หินบูน เมืองหินบูน 

แขวงคาํม่วน 
08.00-18.00 

ทุกจุด 

16 นครพนม บ.ธาตุพนม 

 อ.ธาตุพนม 
บ.ปากเซบงัไป เมืองหนองบก 

แขวงคาํม่วน 
08.00-18.00 

ทุกจุด 

17 นครพนม บ.ดอนแพง 

อ.บา้นแพง 
บ.บุ่งกวาง เมืองปากกระดิง 

แขวงบอลิคาํไซ 
08.00-18.00 

ทุกจุด 

18 อุบลราชธานี หนา้ทีวา่การอาํเภอ
เขมราฐ 

บ.นาปากซนั เมืองสองคอน 

แขวงสะหวนันะเขต 
08.00-18.00 

จนัทร์-ศุกร์ 

19 อุบลราชธานี บ.สองคอน 

 ต.สองคอน 

 อ.โพธิไทร 

บ.หนองแสง บ.ดอนฮือ 

 บ.กะลา เมืองละครเพง็ 

แขวงสาละวนั 

08.00-18.00 

ทุกพฤหสับดี 

20 อุบลราชธานี บ.ด่านเก่า 
ต.โขงเจียม 

อ.โขงเจียม 

บ.สีสัมพนั เมืองซะนะสมบูน 

แขวงจาํปาสกั 
08.00-18.00 

องัคาร,
พฤหสับดี
,เสาร์ 

21 อุบลราชธานี บ.หนองแสง (ช่อง
ตาอุ) ต.โพนงาม อ.
บุณฑริก 

บ.เหียง เมืองสุขมุา 
 แขวงจาํปาสกั 

08.00-18.00 

จนัทร์-ศุกร์ 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

ตารางที 9   (ต่อ)      
 จุดผา่นแดนชวัคราว 

ลาํดบัที จงัหวดั พืนทีของไทย พืนทีของ สปป.ลาว บริษทั/สินคา้ 
1 เชียงราย 

 
บ.โจโ้ก ้ต.เวยีง 

อ.เชียงของ 

 

เมืองหว้ยทราย 

 แขวงบ่อแกว้ (5 ปี) 
 

- บ.แหลมทอง
ลิกไนท ์จาํกดั 

- หินลิกไนท์
12,000,000 

เมตริก 
2 นครพนม 

 
ม.7 ต.บา้นแพง 

อ.บา้นแพง 

 

บ.บุ่งกวาง เมืองปากกระดิง 

แขวงบอลิคาํไซ ( 2 ปี) 
 

- บ.ซี.เค.
ดบับลิว. 
อินเตอร์เนชนั
แนล กรุ๊ป 
จาํกดั 

- หินปนู 

5,000,000 

ลูกบาศกเ์มตร 
3 นครพนม ม.3 ต.ท่าอุเทน 

อ.ท่าอุเทน 
เมืองหินบูน แขวงคาํม่วน 

(5 ปี) 
- บ.ซี.เค.
ดบับลิว. 
อินเตอร์เนชนั
แนล กรุ๊ป 
จาํกดั 

- หินปนู 

5,000,000 

ลูกบาศกเ์มตร 
ทีมา  : “จุดผา่นแดนไทยกบัประเทศเพือนบา้น,”กองการต่างประเทศ กระทรวงมหาดไทย,(อดั
สาํเนา) 
          : จุดผา่นแดนบริเวณชายแดนดา้นสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว [ออนไลน์], เขา้ถึง
เมือ  มีนาคม . เขา้ถึงไดจ้าก www.dft.moc.go.th/nongkhai/detail/ .htm 

(เวบ็ไซต ์กรมการคา้ต่างประเทศ) 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 3 พรมแดนไทย-สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

แนวเขตแดนไทย-สปป-ลาว มีความยาวประมาณ ,  กิโลเมตร 

สนัปันนาํ(ทางบก) มีความยาวประมาณ  กิโลเมตร 

ร่องนาํลึก(ทางนาํ) มีความยาวประมาณ ,  กิโลเมตร 

- แยกเป็น แม่นาํเหือง  กิโลเมตร และแม่นาํโขง  กิโลเมตร 

ทีมา : แผนทีเขตแดนไทย-ลาว[ออนไลน์],เข้าถึงเมือ  เมษายน .เข้าถึงได้จาก
www.rtsd.mi.th/section/New_Section/.../ThaiLaos.html (เวบ็ไซตก์รมแผนทีทหาร กองบญัชาการ
กองทพัไทย) 
         : ปรับปรุงโดย นางสาวอภิรดี  แขโ้ส  

 

 ดงัทีกล่าวมาแลว้ว่า ประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มี
พรมแดนติดต่อกนัเป็นระยะทางยาวทงัสิน ,  กิโลเมตร โดยมีจุดเริมตน้จากสบรวก คือบริเวณที
แม่นาํรวกไหลมาบรรจบแม่นาํโขง ทีอาํเภอเชียงแสนไปจนถึงแก่งผาใด อาํเภอเชียงของ จงัหวดั
เชียงราย มีความยาวประมาณ  กิโลเมตร จากแก่งผาใดเสน้เขตแดนจะไปตามสนัปันนาํของทิวเขา

แก่งผาใด 

แม่นําโขง

สามหมู่บ้าน & 

บ.ร่มเกล้า 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

หลวงพระบาง จนถึงภูเขาเมียง อาํเภอชาติตระการ จังหวดัพิษณุโลก ความยาวประมาณ  
กิโลเมตร จากภูเขา้เมียง เส้นเขตแดนจะไปตามสาขาแม่นาํเหือง คือ เหืองงา ต่อดว้ยแม่นาํเหืองไป
จนถึงสบเหือง หรือแม่นําเหืองไหลลงปากแม่นําโขงทีอาํเภอเชียงคาน จังหวดัเลย ความยาว
ประมาณ  กิโลเมตร จากสบเหือง เส้นเขตแดนมาตามแม่นาํโขง จนถึงห้วยดอนอาํเภอโขงเจียม 
จงัหวดัอุบลราชธานี ความยาวประมาณ  กิโลเมตร จากหว้ยดอน เส้นเขตแดนไปตามสันปันนาํ
ของทิวเขาพนมดงรักจนถึงช่องบก ซึงเป็นเขตต่อ  ประเทศ คือ ลาว ไทย กัมพูชาความยาว
ประมาณ  กิโลเมตร พรมแดนไทย-ลาว ครอบคลุมจงัหวดัในประเทศไทย  จงัหวดั ไดแ้ก่ 
เชียงราย พะเยา น่าน อุตรดิตถ์ เลย หนองคาย นครพนม มุกดาหารและอุบลราชธานี ตลอดแนว
ชายแดนระหว่างไทยกบัสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนนั มีหลายช่องทางทีประชาชน
ของทงัสองประเทศสามารถเดินทางไปมาหาสู่กนัตงัแต่อดีต ในหลายกรณีสามารถใชเ้ป็นทาํเลซือ
ขายแลกเปลียนสินคา้ระหว่างกนั แต่ไม่ถึงขนัทีจะไดรั้บการพิจารณากาํหนดให้เป็นจุดผ่อนปรน
หรือจุดผ่านแดนถาวร และในบางกรณีช่องทางติดต่อทางภูมิศาสตร์ดงักล่าวสามารถจะใช้เป็น
เส้นทางในการลกัลอบทาํการคา้นอกระบบ รวมทงัลาํเลียงสิงของผดิกฎหมาย เช่น อาวุธ ยาเสพติด 
ฯลฯ5  

ในการทาํการคา้ชายแดนอยา่งเป็นทางการนนั มีกลุ่มผูป้ระกอบการทีสาํคญัหลายกลุ่ม
ตามขอ้ตกลงว่าดว้ยการคา้ไทย-ลาว ลงวนัที  มิถุนายน ค.ศ.1991 ระบุว่า “การดาํเนินงานทาง
การคา้ ระหว่างภาคีคู่สัญญาจะกระทาํโดยบรรดาบริษทัขาเขา้ขาออกของลาว กบับรรดาเอกชน 
บริษทัหรือองคก์รทีไดรั้บอนุมติัจากฝ่ายไทย”6 ดงันนักลุ่มผูป้ระกอบกิจกรรมทางการคา้ระหว่าง
ไทย-ลาว จึงแบ่งไดเ้ป็น 4 กลุ่ม ดงันี 

.บริษทัของรัฐ (State-Owned Company) เป็นหน่วยงานของรัฐใชชื้อว่า ลาวขาเขา้- ขา
ออก (Societe Lao Import-Export) โดยกระทรวงการคา้ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาวเป็นผูดู้แลและกาํกบัโดยการนาํเขา้และส่งออกจะเป็นสินคา้ทีจาํเป็นต่อการพฒันา โครงสร้าง
พืนฐานของประเทศ  

2. บริษทัเอกชน (Private Company) เป็นบริษทัทีจดทะเบียนเป็นผูน้าํเขา้-ส่งออกสินคา้
ตามประเภทและหมวดทียืนขอ  และได้รับอนุญาตจากรัฐแล้วเท่านัน  โดยในสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวจะมีบริษทัทีจดทะเบียนเป็นผูน้าํเขา้และส่งออกประมาณ 200 บริษทั 

5 พยนต ์ทิมเจริญ, “แนวพรมแดนไทย-ลาว,”วารสารแผนที, ปีที , ฉบบัที3 (มกราคม-
มีนาคม ): - . 

6 พิพฒัน์ เรืองงามและคณะ,ความตกลงวา่ดว้ยการคา้ไทย-ลาว,(ม.ป.ท.:ม.ป.ป.), . 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

โดยส่วนใหญ่จะเป็นบริษทันายหนา้นาํเขา้และส่งออกสินคา้ซึงคิดค่าบริการร้อยละ 1 ถึง 3 ส่วนใน
ฝ่ายไทยก็ตอ้งเป็นผูน้ําเขา้-ส่งออกทีได้จดทะเบียนการคา้กบักรมการคา้ต่างประเทศ กระทรวง
พาณิชยห์รือผูว้า่ราชการจงัหวดัแลว้ 

3. พ่อคา้ชายแดน (Border Merchant) เป็นผูที้ทาํการคา้ขายตามแนวชายแดนทงัทีจด
ทะเบียนเป็นผูน้าํเขา้-ส่งออก ตามแนวชายแดนหรือเป็นร้านคา้แผงลอยทีรับจา้งขนส่งสินคา้ พ่อคา้
ชายแดนเหล่านีจะมารับใบสังซือสินคา้ตามร้านคา้ และมินิมาร์ทในกรุงเวียงจนัทน์ทุกวนัและทาํ
การขนสินคา้จากชายแดนไทยมาจดัส่งใหร้้านคา้และมินิมาร์ทดงักล่าว 

4. ผูค้า้ผ่านแดนหรือพ่อคา้คนกลาง เป็นผูน้ําเขา้สินคา้จากไทยผ่านสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวไปยังจีนและ เวียดนาม  และผู ้นํา เข้าสินค้าจากสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวผา่นไทยไปยงัประเทศที  

 อย่างไรก็ตาม พบว่าผูที้ทาํการคา้กบัสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน ส่วนใหญ่
แล้วมักจะเป็นผูที้เคยติดต่อทาํการคา้กันมาตังแต่ก่อนการเปลียนแปลงทางการปกครองของ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในปี ค.ศ.  และมีความสัมพนัธ์ใกลชิ้ดเป็นทีไวว้างใจ
ในการทาํการคา้ระหว่างกนั ดว้ยเหตุนีจึงมกัพบว่ามีการคา้ขายกนัดว้ยระบบสินเชือ (Credit) ซึง
บางครังพ่อคา้ไทยเสียงอยา่งมากต่อการสูญเสียเงินและทรัพยสิ์น7 ในช่วงปี ค.ศ. -  รัฐบาล
สาธารณรับประชาธิปไตยประชาชนลาว ไดย้กเลิกการให้อนุญาตทาํการคา้ชายแดน ยุติการปล่อย
ให้พ่อคา้เอกชนนาํเอาสินคา้ผา่นแดนเขา้มาโดยตรง แต่จะตอ้งเป็นตวัแทนรายยอ่ยให้แก่รัฐเท่านนั 
แต่ในทางปฏิบติัจริงแลว้การคา้ชายแดนของทางการสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้
สินสุดลงปลายปี ค.ศ.  โดยชาวลาวจะไม่ทาํการคา้ขายโดยตรงกบัไทย แต่จะทาํการคา้ผ่าน
บริษทัพฒันาเขตภูดอยซึงเป็นวิสาหกิจการคา้ของกระทรวงป้องกัน สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว 

1.2. การค้าชายแดนในรูปแบบของการค้านอกระบบ  
การคา้ชายแดนทีเป็น การคา้นอกระบบ หมายถึง การคา้ทีเกิดขึนในรูปแบบต่างๆของ

ประชาชนหรือผูป้ระกอบการคา้ทีมีภูมิลาํเนาอยู่ในจงัหวดั อาํเภอ หมู่บา้นทีมีพรมแดนติดต่อกบั
ประเทศเพือนบา้นไดท้าํการซือ-ขาย แลกเปลียนสินคา้ระหว่างประชาชนทีอยู่อาศยัตามบริเวณ
ชายแดนของทงัสองฝ่าย โดยมีมูลค่าครังละไม่มากนัก ส่วนใหญ่เป็นสินคา้ทีมีความจาํเป็นต่อ

7 อดิสร เสมแยม้ “ยทุธศาสตร์การคา้ชายแดนไทย-ลาว,” ใน พรพิมล ตรีโชติและคนอืน ๆ, 

การคา้ชายแดนไทยกบัอนุภูมิภาคแม่นาํโขง, 9 . 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

ชีวิตประจาํวนั เช่นสินคา้อุปโภคบริโภค สินคา้เกษตรบางชนิด และสินคา้ทีหาไดจ้ากธรรมชาติ เช่น
ของป่า ซากสัตว์เป็นตน้ เป็นการคา้ทีมีกรรมวิธีทีไม่ยุ่งยากและมีความสะดวกรวดเร็ว8 การคา้
ประเภทนีเป็นการคา้อยา่งไม่เป็นทางการ ทาํกนัโดยไม่ผา่นกระบวนการทางศุลกากรตลอดชายแดน
ซึงยาวกว่า 1,810 กิโลเมตร มีการคา้ขายกนัมาแต่อดีตแลว้ โดยอาศยัความใกลชิ้ดผูกพนักนัของ
ประชาชนทงัสองประเทศ  

โดยทวัไปแลว้การคา้ชายแดนเป็นการคา้ขายสินคา้อุปโภคบริโภคเบด็เตลด็ ทีจาํเป็นต่อการ
ดาํรงชีวิตประจาํวนัในปริมาณทีเหมาะสมระหว่างประชาชนไทยและประชาชนลาวทีอาศยัอยูต่าม
แนวชายแดนของทงัสองประเทศ ซึงในบางจุดทีเป็นชุมชนขนาดใหญ่ก็มีการยกเวน้ใหจ้ดัตลาดนดั
เพือเป็นการซือขายแลกเปลียนสินคา้ระหว่างกนั โดยประชาชนลาวมกัเดินทางเขา้มาติดต่อคา้ขาย
และนาํเอาของป่ามาขาย แลว้ซือสินคา้อุปโภคบริโภคของไทยกลบัไป นอกจากนียงัมีการพายเรือ
ไปขายยงัฝังลาวดว้ย9 

อยา่งไรก็ตาม การคา้ชายแดนในส่วนทีเป็นการคา้นอกระบบไดร้วมไปถึงการลกัลอบ
ทาํการคา้เพือหลีกเลียงการชาํระภาษีอากร  และหลีกเลียงเงือนไขในการควบคุมส่งออกหรือนาํเขา้
อีกดว้ย  สินคา้ทีมีการลกัลอบคา้เป็นปริมาณมูลค่ามากมกัจะเป็นสินคา้ขาเขา้จาํพวกสินคา้ฟุ่มเฟือย 
ซึงมีอตัราภาษีขาเขา้ค่อนขา้งสูง และสินคา้พืชไร่บางชนิด เช่น ถวั ขา้วโพด กาแฟ และโค กระบือมี
ชีวิต ฯลฯ ซึงไทยตงักาํแพงภาษีขาเขา้เอาไวสู้ง เพือคุม้ครองเกษตรกรและรักษาระดบัราคาพืชไร่
ภายในประเทศ การคา้ดังกล่าวนีจะไม่ปรากฏในสถิติของศุลกากร แต่คาดกนัว่ามีมูลค่าสูงกว่า
การคา้อยา่งเป็นทางการหลายเท่า นอกจากนียงัมีการลกัลอบซือขายสินคา้ผดิกฎหมาย จาํพวกอาวุธ
สงคราม ยาเสพติด ยานพาหนะทีไดจ้ากการโจรกรรม เป็นตน้  ซึงส่วนใหญ่เป็นลกัษณะทางการคา้
ตามแนวชาย ทีสามารถกระทาํกันได้ไม่ยากนัก เพราะเงือนไขทีเอืออาํนวยทางด้านปัจจัยทาง
ภูมิศาสตร์แนวชายแดนของทงัสองประเทศทีมีแม่นาํโขงและแม่นาํเหืองกนัเท่านนั รวมถึงปัจจยั
ดา้นความผกูพนัทางสังคมและวฒันธรรมทีทาํให้มีการติดต่อกนัอยา่งแน่นแฟ้นระหว่างประชาชน
ของทงัสองประเทศ  

8 กรมการคา้ต่างประเทศกระทรวงพาณิชย,์เอกสารประกอบโครงการ “เปิดคลินิกการคา้
ชายแดนสัญจร,” และศึกษาสาํรวจขอ้เทจ็จริงเกียวกบัการคา้ชายแดน ณ จงัหวดัตราดและประเทศกมัพชูา
(จงัหวดัเกาะกง), -  มีนาคม . 

9 สมยศ แช่มชอ้ย, “นโยบายแปรสนามรบใหเ้ป็นตลาดการคา้ : เปิดขมุทรัพยเ์ศรษฐกิจและ
การคา้ในอินโดจีน,” 48. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

  วิธีทาํการคา้ชายแดนแบบนอกระบบนนัมีหลายวิธี พิพรรธ์ อินทรศพัท์10 ไดจ้าํแนกวิธีการ
ทาํการคา้ไว ้ตวัผูศึ้กษาไดส้อบถามเพิมเติมจากผูค้นในทอ้งที ทาํใหส้ามารถสรุปไดด้งัต่อไปนี 

 1. การพกพาติดตวัผ่านเขา้-ออกทางด่านศุลกากร ในการทาํการคา้นอกระบบกบั
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว วิธีการทาํมีทงัการพกพาติดตวัเขา้-ออก ทางด่านศุลกากร 
โดยส่วนใหญ่จะเป็นประชาชนทวัไปหรือพ่อคา้รายยอ่ย สินคา้ทีซือขายแลกเปลียนจะมีปริมาณไม่
มากนกัเพียงพอแก่การดาํรงชีพ หรืออาจเป็นนกัท่องเทียวทีซือของติดไมติ้ดมือกลบัเขา้มายงัฝังไทย 
ซึงการกระทาํในลักษณะนีมักจะพบตามด่านเปิดต่างๆ เช่น ด่านท่าเสด็จ จังหวัดหนองคาย 
มุกดาหาร ช่องเมก็ เป็นตน้ 

2. การว่าจา้งแรงงานคนแบกหามขนสินคา้ขา้มชายแดน กระทาํกนัโดยพ่อคา้ไทยและ
ลาวส่วนใหญ่จะกระทาํในบริเวณพรมแดนทีเป็นผนืแผน่ดินติดต่อกนั โดยจากคาํบอกเล่าของพ่อคา้
รายยอ่ยบริเวณช่องเมก็อาํเภอพิบูลมงัสาหาร จงัหวดัอุบลราชธานี นอกจากนียงัมีบริเวณพรมแดนที
มีแม่นาํเหืองกนัก็มีการกระทาํกนัในลกัษณะนีเช่นเดียวกนั เพราะว่าแม่นาํเหืองเป็นแม่นาํทีมีขนาด
ไม่กวา้งมากนัก บางจุดนาํยงัแห้งสามารถเดินเทา้ขา้มโดยสะดวก  เช่นทีบริเวณอาํเภอท่าลี และที
อาํเภอนาแห้วจงัหวดัเลย สินคา้ทีพบมากจะเป็นประเภทผงซกัฟอก สบู่ บะหมีกึงสาํเร็จรูป ไฟฉาย 
ถ่านไฟฉายขา้วของเครืองใชที้จาํเป็นในชีวิตประจาํวนั หรือแมแ้ต่รถจกัรยานยนต ์รถยนต ์ซึงจะ
กระทาํกนัตอนดึกๆจนถึงประมาณตีสีตีห้าเพราะตอนกลางวนัจะมีเจา้หนา้ทีคอยตรวจตราอยู่ โดย
สังเกตไดจ้ากในวนัหนึงๆจะมีรถบรรทุกสินคา้เขา้มาในหมู่บา้นจาํนวนมาก จะว่าเอามาขายใน
หมู่บา้นมนักค็งจะมากกวา่ความตอ้งการของคนในหมู่บา้น11  

3. กองทพัมด หมายถึง การทีพอ่คา้รายยอ่ยหรือเด็กรับจา้งหาบขนสินคา้จาํนวนไม่มาก
นกัขา้มไป-มาระหว่างฝังไทย-ลาว โดยเขา้ลกัษณะพกพาติดตวัผ่านเขา้-ออกทางด่านศุลกากร ซึง
ของทีขนมีมูลค่าน้อยแต่ขนเขา้ออกบ่อยๆทุกวนัทาํให้ผูส่้งสินคา้ไปสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวหลายรายประสบปัญหามากเนืองจากราคาสินคา้ของกองทพัมดจะตาํกว่าเพราะไม่ได้
เสียภาษี 

4. การลกัลอบทาํการคา้ในระดบัทอ้งถิน พบว่า ส่วนใหญ่จะเป็นพ่อคา้ในทอ้งถินทีมี
ความชาํนาญในการใชพ้าหนะเป็นเครืองมือในการลกัลอบขนส่งสินคา้หนีภาษี หรือสินคา้ตอ้งหา้ม 
การทาํการคา้กบัสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว นิยมใชเ้รือหางยาวและเรือความเร็วสูง 
บางครังก็พบว่ามีการว่าจา้งชาวบา้นให้พายเรือขนส่งสินคา้ให้ ซึงผูก้ระทาํในลกัษณะนีเป็นผูที้มี

10 พิพรรธ์ อินทรศพัท,์ “โอกาสและแนวทางการขยายการคา้กบัประเทศเพือนบา้น”, - . 
11 สมัภาษณ์ เพียร นามวงศา,  ตุลาคม . 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

อิทธิพลในทอ้งถิน ไดรั้บการสนับสนุนป้องกนัจากทงัเจา้หน้าทีระดบัสูงของรัฐบาลสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวและเจ้าหน้าทีส่วนทอ้งถินของไทย ด่านชายแดนบริเวณจังหวดั
หนองคายซึงมีจุดผา่นแดนถาวรอยู ่  แห่ง จุดผอ่นปรน  แห่ง แมว้า่มีการจบักมุกนัทุกวนัแต่กมี็การ
ลกัลอบกระทาํกนัโดยไม่เกรงกลวักฎหมายทงัขนส่งกลางวนัและกลางคืน บางครังก็เป็นเรือขนาด
เลก็ของชาวบา้นทีมาในรูปแบบของการซือสินคา้ไปใชใ้นชีวิตประจาํวนัทวัไป แต่ในวนัหนึงๆอาจ
เขา้มาหลายครังคลา้ยๆกองทพัมด12 โดยจุดลกัลอบทาํการคา้ทีสาํคญั เช่นที บา้นบุ่งคลา้ หนองเกอะ 
ในเขตอาํเภอบึงกาฬตรงขา้มกบัเมืองปากซนัของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และอีก
หลายหมู่บา้นในเขตอาํเภอท่าบ่อและอาํเภอศรีเชียงใหม่ ซึงตรงขา้มกบักาํแพงนครเวียงจนัทน์ใน
ระยะทางแค่ -  เมตรเท่านนั  

ฝังตรงขา้มบา้นบุ่งคลา้นันเป็นเขตป่าภูววั ในเมืองปากซัน แขวงบอลิคาํไซยของ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ดว้ยความทีเป็นป่าอุดมสมบูรณ์จึงเป็นพืนทีๆเหมาะสมใน
การลกัลอบทาํการคา้ โดยเฉาพะสินคา้ประเภท โคกระบือมีชีวิต สินคา้ประเภทไม ้รวมทงัสิงเสพ
ติดทงัหลาย ส่วนทีอาํเภอท่าบ่อและอาํเภอศรีเชียงใหม่ ซึงห่างจากตวัจงัหวดัหนองคายเพียง  
กิโลเมตรและห่างจากเวียงจนัทน์ -  เมตร เป็นจุดสําคญัอีกจุดหนึงทีมีการลกัลอบขนส่ง
สินคา้ สินคา้ส่วนใหญ่ในจุดนีเป็นสินคา้อุปโภค-บริโภค เช่น ขา้วเหนียว นําตาลทราย เป็นตน้ 
สินคา้เหล่านีจะถูกลาํเลียงจากตวัจงัหวดัหนองคายโดนรถบรรทุกขนาดเลก็ไปยงัโกดงัเลก็ๆ หรือไม่
ก็บา้นทีมีใตถุ้นสูงทีอยู่ห่างไกลชุมชน พอตกเยน็ก็จะมีการลาํเลียงขา้มแม่นาํโขงไปยงัเวียงจนัทน์ 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโดยทางเรือหางยาว หรือเรือพายขนาดเลก็ 

5. การลกัลอบทาํการคา้ระดบัประเทศ จะมีลกัษณะการลกัลอบคลา้ยกบัการลกัลอบ
ระดบัทอ้งถิน เพียงแต่จะทาํเป็นลกัษณะของขบวนการใหญ่มากขึน มีการลกัลอบทาํการคา้ใน
ปริมาณทีมากขึน บางครังการลกัลอบทาํการคา้ระดับทอ้งถินก็กลายมาเป็นขบวนการลกัลอบ
ระดบัประเทศ 

6. การลกัลอบทาํการคา้ทีเป็นสินคา้เฉพาะอย่าง เช่น ไม  ้โคกระบือมีชีวิตจาก
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเขา้มายงัไทย รถยนตแ์ละรถจกัรยานยนตใ์ชแ้ลว้ ทีมกัไดม้า
โดยผดิกฎหมายจากไทยเขา้สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นตน้ 

การลกัลอบทาํการคา้นอกระบบนี แมว้่าเจา้หน้าทีตามด่านศุลกากรต่างๆจะยืนยนัว่า 
การลกัลอบมีน้อยเพราะมีการวางกาํลงัตรวจตราอย่างเขม้งวด  แต่จากปากคาํของชาวบา้น และ
พ่อคา้แม่คา้ตามแนวชายแดนส่วนใหญ่ยงัยืนยนัว่า มีการลกัลอบทาํการคา้กนัมาก ยิงเมือมีการปิด

12 สมัภาษณ์ อุทยั แขโ้ส,  ตุลาคม . 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

ด่านแทนทีจะยงิมีนอ้ยลงแต่ตรงกนัขา้มการลกัลอบยงิมีมากขึน เพราะสินคา้จะมีราคาดีและกาํไรสูง
กวา่ปกติ 

เมือพิจารณาจากขอ้มูลเกียวกับการคา้ชายแดนนอกระบบทงัทีเป็นการคา้ระหว่าง
ประชาชนและการลกัลอบทาํการคา้ เราสามารถกาํหนดรูปแบบการคา้นอกระบบทีปรากฏตามแนว
ชายแดนไทย-ลาว พอสรุปไดเ้ป็น  กรณี คือ 

1. การค้าระหว่างชาวบ้านกับชาวบ้าน ชาวลาวข้ามมาซือสินค้าอุปโภค-บริโภค 
เลก็ๆนอ้ยๆซึงจาํเป็นต่อการดาํรงชีวิตประจาํวนั 

2. การค้าทีต้องอาศัยทุน  โดยมีการสังซือสินค้าจากสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวเขา้มายงัฝังไทยและมีนายทุนจัดหาให้ส่งออกไปยงัสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวเป็นจาํนวนมากๆส่วนใหญ่ทีจะทาํเป็นนกัธุรกิจ พ่อคา้ทีกวา้งขวาง เป็นผูที้มีกิจการ
อยูใ่นจงัหวดัตามแนวชายแดน 

3. การคา้สินคา้ควบคุม ซึงประกาศโดยหน่วยงานทางราชการ เช่น กระทรวงพาณิชย ์
กระทรวงกลาโหมฯลฯ เช่น การนาํขา้สินคา้ทางการเกษตร หรือโคกระบือมีชีวิต 

4. การคา้สินคา้ผดิกฎหมาย เช่น รถจกัรยายนต ์รถยนตที์ถูกขโมย หรือยาเสพติด 
การคา้นอกระบบส่วนหนึงเป็นผลมาจากความเป็นมาในอดีตของประชาชนทงัสองฝัง 

ทีอาศยัอยู่ตามแนวชายแดน ซึงมีความใกลชิ้ดสนิทกนัมีการติดต่อกนัมาโดยตลอด ดงันนัการขา้ม
ชายแดนมาซือสินคา้อุปโภค-บริโภค หรือนาํของป่าจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเขา้
มายงัฝังไทยจึงเป็นเรืองธรรมดาของชาวบา้นตามแนวชายแดน แต่นอกจากจะเป็นการติดต่อซือ
สินคา้อุปโภค-บริโภคแลว้ การคา้นอกระบบยงัก่อให้เกิดผลเสีย คือ บางครังอาจมีการลกัลอบทาํ
การคา้สินคา้ควบคุม หรือสินคา้ผดิกฎหมาย เพือตอ้งการหลบเลียงภาษีหรือกฎระเบียบต่างๆ ซึงจาก
การสํารวจตามแนวชายแดนส่วนใหญ่พบว่า บริเวณทีทาํการคา้ส่วนใหญ่จะเป็นบริเวณทีเคยเปิด
เป็นจุดผา่นแดนมาก่อน และการทีสภาพการคมนาคมในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวไม่
สะดวก ดังนันการเดินทางมายงัจุดผ่านแดนจึงค่อนขา้งใช้เวลามาก จึงลกัลอบทาํการคา้กันใน
บริเวณทีสะดวกทีสุด ไม่ว่าบริเวณนนัจะไม่เปิดเป็นจุดผ่านแดนก็ตาม อีกประการหนึงคือ เมือเกิด
กรณีความตึงเครียดตามแนวชายแดนจนมีการปิดพรมแดนทาํใหก้ารคา้ชะงกังนั สินคา้ตกคา้งอยูใ่น
โกดงั จึงตอ้งหาวิธีการระบายสินคา้โดยการลกัลอบระบายสินคา้ออกไป 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

2. มูลค่าการค้าชายแดนไทย-ลาว -  

ดงัทีกล่าวมาแลว้วา่ระบบสังคมนิยมส่งผลต่อความสมัพนัธ์ทางเศรษฐกิจไทย-ลาวนอ้ย
มาก โดยเฉพาะอยา่งยงิการคา้ตามแนวชายแดนดงัจะเห็นไดจ้ากสถิติของกระทรวงพาณิชย ์พบว่า
ในปี ค.ศ.  มูลค่าการคา้ไทย-ลาว รวม .  ลา้นบาท โดยมีอตัราเพิมสูงขึนกว่าปีก่อนหนา้ถึง 
ร้อยละ .  อีกทงัยงัมีการลกัลอบทาํการคา้ตามแนวชายแดนในรูปแบบต่างๆอีกทีไม่สามารถนับ
ปริมาณหรือมูลค่าทางการคา้ทีแน่นอนได้ แต่กล่าวกันว่าการคา้ชายแดนทีไม่ผ่านพิธีการทาง
ศุลกากรนีมีปริมาณมากกว่าการคา้ชายแดนทีผ่านพิธีการทางศุลกากรเสียอีก13 แต่อย่างไรก็ตาม
ปริมาณและมูลค่าทางการค้าอาจมีพลิกผันไปตามสถานการณ์ทางการเมืองบ้าง  เมือใดที
ความสมัพนัธ์ทางการเมืองอยูใ่นภาวะตึงเครียด การคา้ตามแนวชายแดนทีผา่นพิธีการทางศุลกากรก็
มีก็มีนอ้ย อนัเนืองมาจากทีไทยตอ้งจาํกดัและควบคุมสินคา้บางชนิด รวมถึงการลกัลอบทาํการคา้
ตามแนวชายแดนกท็าํไดย้ากขึน 

ตารางที   มูลค่าการคา้ชายแดนไทย-ลาว ค.ศ. -  

                                                                                                  หน่วย : ลา้นบาท 

ปี ปริมาณการคา้รวม ส่งออก นาํเขา้ ดุลการคา้ 
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ทีมา : มูลค่าการคา้ชายแดนไทย-ลาว ค.ศ. -  [ออนไลน์], เขา้ถึงเมือ  มีนาคม . 
เขา้ถึงได้จาก www.dft.go.th/level4Frame.asp?sPage=http://bordertrade.dft.go.th/DFT/Report 

(เวบ็ไซตก์รมการคา้ต่างประเทศ) 

13 ผูช่้วยพาณิชยจ์งัหวดัเชียงราย,สัมภาษณ์,  มิถุนายน ,ใน ธัญญาทิพย ์ศรีพนา
,วชัรินทร์ ยงศิริ และมานะ มาลาเพชร,การคา้ไทย-อินโดจีน, . 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

ตารางที  แสดงให้เห็นว่าตงัปี ค.ศ.  เป็นตน้มาภาวะการคา้ชายแดนไทย-ลาวมี
มูลค่าและปริมาณการคา้เพิมสูงขึนอย่างสมาํเสมอ โดยฝ่ายไทยอยู่ในฐานะไดเ้ปรียบดุลการคา้มา
โดยตลอด เนืองจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีความตอ้งการสินคา้อุปโภคบริโภค
สูง ในขณะทีระดบัการผลิตยงัไม่สามารถสนองตอบต่อความตอ้งการของตนเองไดอ้ย่างเพียงพอ 
และเมือพิจารณาการคา้ชายแดนในปี ค.ศ.  ก็จะเห็นว่ามูลค่าการคา้ชายแดนไทย-ลาวตาํสุดใน
รอบ  ปี ซึงเป็นช่วงทีเกิดกรณีพิพาทสามหมู่บา้น เมือปรากฏดงันีจึงสามารถตอบคาํถามไดว้่า 
ระดบัความสมัพนัธ์ทางการเมืองเป็นตวักาํหนดระดบัความสัมพนัธ์ทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการคา้
ในระบบ กล่าวคือ เมือใดทีเกิดกรณีพิพาทตามแนวชายแดนมูลค่าการคา้ชายแดนในระบบก็จะลด
นอ้ยลง(ยงัไม่รวมการลกัลอบทาํการคา้ตามแนวชาย ซึงไม่สามารถกาํหนดมูลค่าทีแน่นอนได)้ 

ต่อมาเมือมีพิธีเปิดสะพานมิตรภาพไทย-ลาวในวนัที 8 เมษายน ค.ศ.1994 ทาํให้การ
คมนาคมขนส่งสินคา้ระหว่างกนัสะดวกรวดเร็ว นกัธุรกิจของไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว มีการประสานกนัร่วมกิจการดา้นการคา้และการลงทุน จากสถิติเฉพาะการคา้ขายไป
มาระหว่างกนั มีการขนส่งผา่นสะพานมิตรภาพไทย-ลาว ประมาณ 4,000 ลา้นบาทขึนไป14 มีมูลค่า
มากกวา่ปีทีผา่นมาเป็นอยา่งมาก สถิติการคา้ชายแดนไทย-ลาว จากการจดัเก็บอากร ณ ด่านศุลกากร
หนองคาย โดยสถิติทีไดรั้บจากการตรวจสอบรถบรรทุก จะไม่แตกต่างจากสถิติของด่านศุลกากรใน
ดา้นมูลค่าการคา้ แต่สถิติดงักล่าวสามารถใชต้รวจสอบปริมาณรถบรรทุกซึงเป็นการตรวจสอบ
มูลค่าสินคา้ส่งออก-นาํเขา้ ซึงพบว่า สถิติรถบรรทุกเขา้-ออก ในปี  รถบรรทุกขาออกจากไทย
ไปยังสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  มีจํานวน  ,  คัน  มูลค่าสินค้าออก 

, , , .  บาท ในช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน มียอดรถบรรทุกออกไปสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวมากทีสุด ,  คนั ในขณะทีปริมาณรถบรรทุกเขา้จากสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวมายงัไทย ในเวลาเดียวกัน มีจาํนวน ,  คัน มูลค่าสินค้าเข้า 

, ,  บาท เดือนธนัวาคม มียอดรถบรรทุกเขา้มาจากลาวมากทีสุด จาํนวน ,  คนั 15 ที
ขา้มพรมแดนไทย-ลาว ณ ด่านท่านาแลง้ สะพานมิตรภาพ โดยขอ้มูลทีไดน้าํมาจากสถิติปี ค.ศ.  
พบวา่ สินคา้ขาออกของไทยเฉพาะรายการทีส่งออกไปสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโดย
รถบรรทุก และเพือการซือใช้ส่วนตวัหรือเพือการคา้รายย่อย ซึงมีมูลค่าการส่งออกสูงสุดอย่าง

14 วงศ ์พลนิกร, “ความสัมพนัธ์ไทย-ลาว,” ใน บงกช หงส์คาํมี,ความสัมพนัธ์ไทย-ลาวใน
รอบ  ปี:เอกสารประกอบการสมัมนา, . 

15 ชลิศา รัตรสาร, “การคา้ไทย-ลาว ในบริบทของการครอบงาํทางวฒันธรรม,” . 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

ต่อเนือง โดยไม่นบัสินคา้ผ่านแดนไทย-ลาว และไม่จดัเรียงกลุ่ม มีรายการผลิตภณัฑ์นาํมนั ผา้ทอ
ผืนทาํดว้ยฝ้าย ผา้ถกั ผา้ทอใยสังเคราะห์ นาํตาลทราย และของทาํดว้ยซีเมนต์ เป็นสินคา้ส่งออก
หลกัทีมูลค่าสูงอันดับต้นๆจากไทยไปสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว แต่ถา้นับจาก
รายการสินคา้ทีสร้างมูลค่าการคา้ไทย-ลาว  อนัดบัทีมีมูลค่าสูงสุด จะพบว่า นาํมนั เป็นรายการ
เดียวทีติดอนัดบั โดยมีมูลค่าการคา้อยูใ่นอนัดบัที  ส่วนกลุ่มสินคา้ผา้ทอและเส้นใย เป็นรายการที
มูลค่าการค้าอยู่ในอันดับที   ซึงอยู่นอกกลุ่ม  สินค้านําเข้ารายการหลักของสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวซึงไม่นบัรวมมูลค่าการนาํเขา้กระแสไฟฟ้าสุทธิ (รายการคา้ทีมีชือว่า 
กระแสไฟฟ้า เป็นรายการคา้ระหว่างไทย-ลาว เพียงรายการเดียวทีสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวไม่อาจกล่าวสรุปไดว้่าสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวไดดุ้ลการคา้จากการ
ขายกระแสไฟฟ้าใหแ้ก่ไทย เนืองจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวตอ้งขายกระแสไฟฟ้า
เกือบทงัหมดใหแ้ก่ไทยและตอ้งซือคืนกลบัไปเป็นบางส่วนเนืองจาก สถานียอ่ยเพือส่งกระแสไฟฟ้า 
(พลงันาํ) ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีไม่เพียงพอกบัความตอ้งการพฒันาประเทศ 
จึงจาํเป็นตอ้งขอนาํเขา้จากไทยโดยผา่นสายส่งของไทยเป็นบางส่วน ซึงเมือพิจารณาจากยอดสุทธิ
ของกระแสไฟฟ้าแลว้ พบว่า ใน ค.ศ.  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวตอ้งซือคืน
กระแสไฟฟ้ากลบัไปมากกวา่ยอดทีขาย แสดงวา่ ลาวนาํเขา้สุทธิกระแสไฟฟ้าใน ค.ศ.  จากไทย 
และสอดคล้องกับนโยบายการพฒันาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวให้ก้าวสู่ความ
ทนัสมยัในช่วงเวลานนั) จากการรวบรวมโดย แผนกภาษีและบริษทัไฟฟ้าลาว (Department of 

Custom and Electrical Enterprise of Lao) เรียงตามลาํดบัมูลค่าการนาํเขา้ ไดด้งันี คือ ( ) รถบรรทุก 
( ) รถยนต์นัง ( ) รถทีออกแบบเพือวตัถุประสงคพ์ิเศษ ( ) รถประจาํทาง ( ) รถแทรกเตอร์ ( ) 
รถจกัรยานยนต ์( ) รถจกัรยาน ( ) นาํมนัเชือเพลิง ( ) ซีเมนต ์( ) เหล็ก ( ) กระดาษ ( ) ฝ้าย
เสน้ ( ) เสน้ใยทอ ( ) ผา้ผนื ( ) ยา ( ) นาํตาล ( ) นมขน้หวาน ( ) จกัรเยบ็ผา้ ( ) ขา้ว16  

 

ตารางที    มูลค่าการคา้ชายแดนไทย-ลาว ค.ศ.2001-2003 

หน่วย : ลา้นบาท 

ค.ศ. มูลค่า ร้อยละ ส่งออก ร้อยละ นาํเขา้ ร้อยละ ดุลการคา้ 
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16 ชลิศา รัตรสาร, “การคา้ไทย-ลาว ในบริบทของการครอบงาํทางวฒันธรรม,” . 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

ทีมา : มูลค่าการคา้ชายแดนไทย-ลาว ค.ศ.2001-2003 [ออนไลน์], เขา้ถึงเมือ  มีนาคม . เขา้ถึง
ไดจ้าก www.dft.go.th/level4Frame.asp?sPage=http://bordertrade.dft.go.th/DFT/Report (เวบ็ไซต ์
กรมการคา้ต่างประเทศ) 
 

ดงัจะเห็นไดว้่าสินคา้ไทยมีมูลค่าการส่งออกไปสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาวอยู่ในระดับสูง ยกเวน้แต่เพียงเครืองอุปโภคบริโภคบางชนิดทีสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวนาํเขา้จากไทย โดยเฉพาะนาํตาลทรายและนาํมนัพืช ทีพบว่ามูลค่าการส่งออกลดลง
อย่างต่อเนือง เพราะว่าเวียงจนัทน์นนัไม่มีการอนุญาตให้นาํเขา้สินคา้ทงั  ชนิดนี ส่วนสินคา้ทีมี
การลกัลอบหนีภาษีอย่างต่อเนืองและถูกจบักุมไดบ่้อยๆ คือ เสือผา้ ผา้ผืน เครืองอุปโภคบริโภค 
และเครืองใชไ้ฟฟ้า ทงัๆทีโดยความเป็นจริงแลว้นนั ทงัๆทีมีสินคา้ทีสามารถนาํเขา้จากมณฑลยนู
นานและมณฑลเซียงไฮข้องจีน และสินคา้อีกเป็นบางส่วนทีนาํเขา้จากเวียดนามไดอ้ย่างสมาํเสมอ
อยู่แลว้ โดยจากการสาํรวจตลาดการคา้สินคา้ในเวียงจนัทน์ผูศึ้กษาไดค้น้พบขอ้เท็จจริงว่า สินคา้
นาํเขา้ไปในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวจากจีนและเวียดนาม มีราคาต่อหน่อยค่อนขา้ง
ตาํ มีราคาถูกกว่าสินคา้ไทยแทบทุกชนิด แต่ก็พบว่าสินคา้หลายประเภทมีคุณภาพค่อนขา้งตาํเพือ
เจาะตลาดระดับล่างทีมีกาํลังซือตาํของชาวลาว สินค้าเหล่านี เช่น เครืองถ้วยชาม ของใช้ใน
ครัวเรือน และเสือผา้ เป็นตน้ ทาํให้ไทยเสียเปรียบสินคา้จากคู่แข่งในสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวทีมีราคาตาํกว่า ค่าจา้งแรงงานของไทยทีปรับตวัสูงขึน ส่งผลใหร้าคาสินคา้ของไทย
สูงขึนและเสียเปรียบสินคา้ส่งออกของประเทศคู่แข่งอยา่งจีนและเวียดนามทีมีราคาถูกกว่า ทาํให้
ส่วนแบ่งการตลาดของเวียดนามและจีนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเพิมขึนอย่าง
รวดเร็ว นอกจากนี นโยบายการคา้ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวทีส่งเสริมให้มี
การคา้กบัจีนและเวียดนามมากขึน เพือลดความเสียงทางเศรษฐกิจการพึงพาการคา้กบัไทยเป็นหลกั 

 อยา่งไรกต็ามสินคา้จากไทยยงัเป็นทีตอ้งการของชาวลาวในบางส่วนมากกว่า จากการ
สอบถามชาวลาวในยา่นการคา้ของเวียงจนัทน์พบว่า แมสิ้นคา้ของไทยจะมีราคาทีสูงกว่าสินคา้ทีมา
จากจีนและเวียดนามก็ยงัคงเป็นทีตอ้งการของชาวลาวโดยเฉพาะคนชนักลาง พวกนกัศึกษา วยัรุ่น
หรือพวกทีอาศยัอยู่ในเมือง เพราะสินคา้ไทยมีคุณภาพมากกว่า อีกทงัอาจเป็นเพราะอิทธิพลของ
วฒันธรรมไทย ทีผ่านตามสือต่างๆโดยเฉพาะสือโทรทศัน์ของไทยทีสามารถรับสัญญานไดท้วัทุก
ทอ้งทีในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

ตารางที 12  มูลค่าสินคา้ส่งออกและนาํเขา้ผา่นด่านศุลกากรไทย-ลาว  
(หน่วย : ลา้นบาท) 

 ค.ศ.  ค.ศ.  ค.ศ.  
ส่งออก , .  , .  20,691.3 

หนองคาย , .  , .  7,379.6 

บึงกาฬ , .  , .  2,018.9 

นครพนม , .  , .  2,419.0 

มุกดาหาร , .  5,287.5 5,372.2 

พิบูลมงัสาหาร , .  1,874.7 2,195.2 

เขมราฐ .  355.0 344.0 

ท่าลี .  492.3 672.7 

เชียงคาน .  163.3 289.7 

นําเข้า , .  4,599.4 4,935.8 

หนองคาย .  1,150.0 1,165.4 

บึงกาฬ .  121.0 95.4 

นครพนม .  871.2 635.6 

มุกดาหาร .  619.8 954.9 

พิบูลมงัสาหาร , .  1,052.6 1,164.7 

เขมราฐ .  115.5 44.1 

ท่าลี .  444.7 649.4 

เชียงคาน .  224.5 226.2 

มูลค่าการค้า , .  , .  , .  
  

ทีมา  : มูลค่าสินคา้ส่งออกและนาํเขา้ผา่นด่านศุลกากรไทย-ลาว [ออนไลน์], เขา้ถึงเมือ  มีนาคม 
. เขา้ถึงไดจ้าก www2.bot.or.th/statistics/BOTWEBSTAT.aspx?reportID=549&language=TH 

(เวบ็ไซต ์ธนาคารแห่งประเทศไทย) 
 

จากตารางที 12  จะเห็นว่าสินคา้นาํเขา้-ส่งออกชายแดนบริเวณด่านศุลกากรหนองคาย
จะมีมูลค่ามากกว่าด่านอืนๆ ทงันี เพราะความสะดวกสบายในการขนส่งจากสะพานมิตรภาพไทย-

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

ลาว รวมถึงฝังตรงขา้มจงัหวดัหนองคายคือแขวงเวียงจนัทน์ซึงเป็นเมืองหลวงของสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว สินคา้ส่วนใหญ่ทีจะกระจายไปตามแขวงต่างๆนนัส่วนใหญ่จะตอ้ง
ผา่นเวียงจนัทน์ก่อน การคา้ชายแดนบริเวณหนองคายซึงเป็นด่านการคา้ชายแดนขนาดใหญ่ระหว่าง
ไทยกบัสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีแนวโนม้สูงมากขึนทุกๆปี ซึงเมือเทียบกบัมูลค่า
สินคา้ออก-และสินคา้เขา้ในด่านศุลกากรในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือทงัหมดแลว้ มูลค่าสินคา้ ณ 
ด่านศุลกากรหนองคายมีมูลค่ามากกวา่ถึงประมาณร้อยละ  ดงัจะเห็นไดจ้ากตารางที   

 

ตารางที 13  การคา้ผา่นด่านศุลกากรหนองคาย ค.ศ. -  

(หน่วย : ลา้นบาท) 
รายการ ค.ศ.  ค.ศ.  

มูลค่ารวม 11,897.14 , .  

มูลค่าส่งออก , .  , .  

มูลค่านาํเขา้ , .  , .  

ดุลการคา้ + , .  + , .  

 

ทีมา  : การคา้ผา่นด่านศุลกากรหนองคาย [ออนไลน]์, เขา้ถึงเมือ  มีนาคม . เขา้ถึงไดจ้าก
www.dannongkhai.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=539122552&Ntype=2 (เวบ็ไซต ์
ด่านศุลกากรหนองคาย) 
        : เรียบเรียงและจดัทาํเป็นตารางโดย นางสาวอภิรดี แขโ้ส 
 

3. สินค้าส่งออก-สินค้าเข้าชายแดน 

3.1 สินค้าส่งออกชายแดนจากไทยไปยงัสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

สินคา้อุปโภคบริโภคของไทยเป็นทียอมรับของชาวลาวเป็นอย่างดีว่าเป็นสินคา้ทีมี
คุณภาพ ดีกว่าสินคา้ทีผลิตในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเอง และเหนือกว่าสินคา้ที
นาํเขา้จากคู่แข่งขนั จึงเป็นส่วนสําคญัในการสร้างโอกาสคา้ขายสินคา้ไทย และการสร้าง Brand 

ไทยให้ติดตลาดในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวไดง่้ายกว่าภูมิภาคอืน การคา้ระหว่าง
ประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนับวนัจะยิงทวีความสําคญัเพิมมากขึน 
ภายหลงัการเปิดใชส้ะพานมิตรภาพไทย-ลาว เมือปี ค.ศ.1994 เชือมระหว่างจงัหวดัหนองคายและนคร
เวียงจนัทน์ ทาํใหก้ารติดต่อคา้ขายระหวา่งสองประเทศสะดวกมากขึน ทั ง นี ก า ร ส่ ง อ อ ก

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

สินคา้ไทยไปสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวส่วนใหญ่เป็นการคา้ชายแดน คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ .    ของมูลค่าการส่งออกของไทยไปสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวทงัหมด  
 

ตารางที   มูลค่าสินคา้ออกและสินคา้นาํเขา้ชายแดนไทย-ลาว    
                                                   (หน่วย : ลา้นบาท) 

ปี มูลค่าสินคา้ออก มูลค่าสินคา้เขา้ 
 8,831.51 1,737.74 

 9,200.82 1,734.88 

 11,813.95 1,734.20 

 15,265.33 1,297.57 

 15,567.22 2,140.52 
 15,381.97 3,013.64 

 18,248.55 3,956.84 

 17,092.86 4,011.35 

 18,915.72 4,296.84 

 23,382.55 4,610.73 

 30,965.45 9,125.12 

 

ทีมา : มูลค่าสินคา้ออกและสินคา้นาํเขา้ชายแดนไทย-ลาว[ออนไลน์], เขา้ถึงเมือ  มีนาคม .
เขา้ถึงไดจ้าก www.bot.or.th/THAI/.../Border%20Trade%20Data.aspx  (เวบ็ไซต ์กรมการคา้
ต่างประเทศ) 
        : เรียบเรียงโดย อภิรดี แขโ้ส  

 

โดยสินคา้ส่งออกไทยไปสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวทีสาํคญั ไดแ้ก่ สินคา้
อุตสาหกรรม ผลิตภณัฑสิ์งทอ เสือผา้สาํเร็จรูป ดา้ย ผา้ผนื ผลิตภณัฑสิ์งทออืนๆ เคหะสิงทอ ถุงเทา้
และถุงน่อง บราเซีย ผา้ไหม ผลิตภณัฑ์สิงทอเบ็ดเตล็ด เครืองจกัรและเครืองจกัรกล คอมพิวเตอร์ 
ชินส่วนคอมพิวเตอร์ เครืองจกัรและเครืองจกัรกลเบ็ดเตล็ด ไข่มุก อญัมณีและเครืองเพชรพลอย 
เครืองตดัต่อวงจรไฟฟ้า แผงวงจรรวม ชินส่วนแผงวงจรรวม อุปกรณ์สือสาร ซึงในรอบปี ค.ศ.

-  มีสินคา้ส่งออกทีสาํคญัดงันี 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

ตารางที   มูลค่าและปริมาณสินคา้ออกจากไทยไป สปป.ลาว 

 (หน่วย : ลา้นบาท) 

รายการ            

สินคา้
อุตสาหก
รรม 

1,153,48

9.00 

1,153,89

4.61 

1,492,33

1.29 

1,854,50

0.09 

1,871,54

4.78 

2,378,19

1.26 

2,454,98

7.54 

2,506,44

2.96 

2,857,19

1.85 

3,361,36

0.69 

3,897,24

7.10 

ผลิตภณั
ฑสิ์งทอ 

143,311.

48 

119,045.

71 

148,043.

60 

183,306.

61 

166,201.

81 

188,953.

34 

195,415.

42 

183,194.

23 

187,668.

34 

211,193.

12 

219,392.

59 

เสือผา้
สาํเร็จรูป 

102,700.

89 

80,115.2

2 

97,208.6

3 

122,908.

52 

110,146.

98 

124,332.

38 

129,343.

37 

116,710.

48 

114,912.

20 

124,256.

41 

126,322.

02 

ดา้ย 

16,625.3

8 

15,981.2

2 

20,960.1

7 

23,184.9

7 

22,562.2

7 

27,483.9

2 

29,296.1

3 

30,502.5

7 

34,498.2

2 

43,942.4

4 

47,895.6

2 

ผา้ผนื 

23,985.1

9 

22,949.2

6 

29,874.7

9 

37,213.1

2 

33,492.5

6 

37,137.0

3 

36,775.9

1 

35,981.1

7 

38,257.9

1 

42,994.2

6 

45,174.9

4 

ผลิตภณั
ฑสิ์งทอ
อืน ๆ 

17,250.2

5 

18,964.3

9 

21,631.7

0 

25,715.5

2 

25,902.6

3 

31,756.6

0 

36,864.3

4 

35,855.8

8 

37,895.3

9 

43,980.3

4 

46,995.9

2 

เคหะสิง
ทอ 

3,108.26 2,960.29 4,168.07 4,555.21 4,618.69 5,823.66 6,397.42 6,261.19 7,343.48 8,839.14 9,203.25 

ถุงเทา้
และถุง
น่อง 

1,482.50 1,413.83 1,466.18 1,882.14 1,950.81 2,343.05 2,303.76 2,403.63 2,415.99 2,628.22 2,375.40 

บราเซีย 2,984.25 2,692.63 2,824.29 4,059.54 4,300.11 6,291.55 7,744.43 7,920.44 7,604.93 8,954.39 9,792.34 

ผา้ไหม 753.20 862.76 912.22 946.70 1,008.73 1,213.10 1,113.33 921.57 802.21 963.86 1,063.05 

ผลิตภณั
ฑสิ์งทอ
เบด็เตลด็ 

8,922.01 
11,034.8

6 

12,260.9

1 

14,271.9

0 

14,024.2

6 

16,085.2

3 

19,305.3

9 

18,349.0

5 

19,728.7

6 

22,594.7

1 

24,561.8

6 

เครืองจกั
รและ
เครืองจกั 

160,937.

44 

196,342.

67 

264,029.

23 

364,622.

70 

346,649.

14 

404,075.

74 

415,705.

91 

391,108.

00 

439,815.

23 

516,016.

74 

646,620.

64 

คอมพิวเ
ตอร์ 

71,436.8

4 

89,896.5

6 

86,013.7

7 

74,614.6

9 

73,330.5

0 

80,217.6

4 

79,218.7

7 

121,202.

16 

186,248.

07 

215,411.

79 

336,060.

25 

 

ชินส่วน
คอมพิวเ
ตอร์ 

56,995.4

8 

75,344.3

0 

141,769.

02 

241,487.

85 

226,449.

52 

258,422.

24 

263,603.

32 

190,596.

46 

146,591.

04 

142,058.

65 

 

 

 

124,498.

67 

 

 

 

เครืองจกั
รและ
เครืองจกั
รกล
เบด็เตลด็ 

32,505.1

1 

31,101.8

0 

36,246.4

2 

48,520.1

5 

46,869.1

1 

65,435.8

5 

72,883.8

1 

79,309.3

7 

106,976.

11 

158,546.

29 

186,061.

70 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 ตารางที   (ต่อ) 
รายการ            

  ไข่มุก 
อญัมณี 

และ
เครือง
เพชร
พลอย 

54,270.8

7 

55,720.3

2 

72,817.9

9 

76,550.8

8 

67,195.0

5 

69,286.5

0 

81,173.0

2 

92,966.3

2 

104,445.

00 

106,237.

61 

129,107.

58 

  เครือง
ตดัต่อ
วงจรไฟ
ฟ้า 

128,293.

27 

135,255.

58 

175,304.

99 

231,627.

48 

258,395.

29 

385,102.

91 

350,764.

99 

366,233.

19 

438,890.

47 

491,866.

61 

517,824.

83 

    

แผงวงจ
รรวม 

48,299.9

1 

50,753.5

0 

61,248.2

9 

72,607.7

8 

90,865.0

9 

156,937.

74 

142,488.

50 

126,778.

29 

176,597.

21 

182,648.

19 

215,891.

26 

    

ชินส่วน
แผงวงจ
รรวม 

9,848.99 7,728.34 
14,492.3

6 

21,166.6

5 

20,779.3

9 

22,349.5

2 

12,320.5

6 

14,958.6

0 

14,943.0

2 

13,795.2

0 

22,563.0

3 

    

อุปกรณ์
สือสาร 

12,202.2

6 

15,318.5

5 

19,467.7

4 

27,307.5

0 

25,378.5

5 

35,530.6

4 

35,353.7

3 

37,533.7

5 

44,987.8

9 

42,622.9

1 

41,742.2

2 

 

ทีมา : มูลค่าและปริมาณสินคา้ออกจากไทยไปสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว[ออนไลน์], 
เขา้ถึงเมือ  มีนาคม .เขา้ถึงไดจ้ากwww2.bot.or.th/statistics/BOTWEBSTAT.aspx?reportID 

(เวบ็ไซต ์ธนาคารแห่งประเทศไทย)  
 

จะเห็นว่าสินคา้ทีไทยส่งออกไปยงัสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในอนัดบั
ตน้ๆส่วนใหญ่เป็นสินคา้ทีมีความจาํเป็นในการอุปโภคบริโภคซึงชาวลาวเรียกสินคา้ประเภทนีว่า 
“สินคา้เครือง” นอกจากนียงัมีสินคา้ทีเป็นผลมาจากการทีชาวลาวรับวฒันธรรมไทยผ่านทางสือ
ต่างๆโดยเฉพาะสือโทรทศัน์ดังทีกล่าวมาแลว้ ทาํให้กลุ่มสินคา้แฟชัน เช่น เสือผา้แฟชัน เสือ
สําเร็จรูปสําหรับสตรี เสือแบบเปิดเปลือย กระโปรงสัน รวมถึงสินคา้ทีให้ความบนัเทิงอย่าง ซีดี
เพลง ซีดีภาพยนตร์ เครืองเล่นต่างๆคอมพิวเตอร์ ชาวลาวเรียกสินค้าประเภทนีว่า “เครือง
วฒันธรรม” และการทีไทยมีปริมาณมูลค่าการคา้ชายแดนกบัสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาวเพิมมากขึน และเป็นฝ่ายไดดุ้ลการคา้ชายแดนมาโดยตลอดทาํให้สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวใชน้โยบายและมาตรการทีเขม้งวดในการนาํเขา้สินคา้จากไทย ดงัจะเห็นไดจ้ากการที
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีรายการสินคา้รัฐคุม้ครอง เป็นตน้ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

3.2 สินค้านําเข้าจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมายังไทย 

สินคา้ทีไทยนาํเขา้จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวตามชายแดนทีสําคญั 
คือ สินแร่โลหะอืน ๆ เศษโลหะและผลิตภณัฑ ์เชือเพลิงอืน ๆ ไมซุ้ง ไมแ้ปรรูปและผลิตภณัฑ ์พืช
และผลิตภณัฑ์จากพืช ถ่านหิน ผกั ผลไมแ้ละของปรุงแต่งทีทาํจากผกั ผลไม ้เครืองจกัรกลและ
ส่วนประกอบ ลวดและสายเคเบิล เครืองจกัรไฟฟ้าและส่วนประกอบ รถยนตน์งั อย่างไรก็ตามไม้
แปรรูป เป็นรายการทีมีความสําคัญมากกว่ารายการอืนมาโดยตลอด เนืองจากสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวมีทรัพยากรป่าไมเ้หลืออยู่ค่อนขา้งมาก ราคานาํเขา้เมือรวมภาษีจึง
ค่อนขา้งถูกกว่าโดยเปรียบเทียบ นอกจากนีความสะดวกในดา้นการขนส่งและผลจากนโยบายการ
ปิดป่าของไทย เป็นอีกสาเหตุหนึงทีทาํให้ไทยนําเขา้ไมแ้ปรรูปจากสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวมากขึน และตงัแต่ปี ค.ศ.  รัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ส่งออกไมซุ้งโดยตอ้งการเพิมมูลค่าในตวัสินคา้ให้มากขึนดว้ยการแปรรูปไมก่้อนส่งออก ดงันัน
มูลค่าการนาํเขา้ไมแ้ปรรูปของไทยจึงเพิมขึนแทนมูลค่าไมซุ้งทีลดลง ส่วนการนาํเขา้เศษโลหะที
เป็นผลพลอยไดจ้ากผลของสงครามนนั ปัจจุบนัมีนอ้ยมากดงัตารางการนาํเขา้สินคา้จากสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว  
ตารางที 16  สินคา้นาํเขา้ไทยจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ค.ศ. -  

(หน่วย : ลา้นบาท) 

รายการ            

สินคา้
อุปโภค
บริโภค 

133,298.

07 

136,551.

86 

151,008.

26 

145,670.

30 

157,487.

05 

205,721.

61 

236,726.

27 

247,858.

79 

264,732.

62 

301,298.

66 

337,205.

66 

   สินคา้
ไม่
คงทน 

67,991.9

6 

74,465.4

6 

87,734.9

8 

88,053.8

9 

94,085.7

1 

120,870.

26 

146,332.

28 

150,343.

89 

158,278.

98 

177,126.

33 

195,642.

41 

   

อาหาร 

25,710.1

7 

27,327.4

0 

33,463.6

4 

37,035.3

7 

35,931.9

4 

42,652.0

2 

52,879.9

6 

53,653.9

5 

56,454.5

3 

65,869.5

6 

72,267.3

5 

          

ผลิตภณั
ฑน์ม 

8,242.86 9,371.24 
11,472.0

3 

11,604.1

6 
9,420.48 

10,017.5

9 

12,886.4

5 

10,428.9

6 

10,593.8

5 

12,209.3

1 

13,654.5

8 

          

ผลิตภณั
ฑจ์าก
ธญัพืช 

2,488.65 2,742.65 3,465.45 3,320.30 3,331.69 4,369.15 5,226.73 5,179.48 6,930.25 7,996.77 9,292.25 

          

ผกัและ
ผลไม ้

3,647.27 3,525.76 3,524.68 2,780.59 3,414.21 4,150.13 5,154.59 5,574.53 7,739.33 9,932.54 
11,575.3

8 

อาหาร
อืนๆ 

11,331.3

8 

11,687.7

3 

15,001.4

6 

19,330.3

0 

19,765.5

4 

24,115.1

4 

29,612.1

7 

32,470.9

6 

31,191.0

9 

35,730.9

3 
37,745.1 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

ตารางที 16  (ต่อ) 
รายการ            

      เครืองดืม 

4,283.7

3 

5,037.5

8 

4,327.5

8 

2,553.3

4 

3,595.3

5 
4,958.14 6,027.37 6,853.95 7,658.64 8,247.38 9,412.91 

 กาแฟและชา 131.99 162.53 157.28 221.35 159.92 284.29 769.44 900.70 808.28 1,128.72 1,275.16 

   เครืองดืมที
มีแอลกอฮอล ์

3,988.7

3 

4,657.3

2 

3,932.3

6 

2,038.8

3 

3,115.2

4 
4,235.93 4,664.96 5,170.56 6,237.42 6,237.42 7,141.39 

 เครืองดืม
อืนๆ 

163.00 217.72 237.94 293.15 320.18 437.91 592.96 782.69 881.23 881.23 996.34 

เสือผา้ 
3,200.5

8 

3,803.0

7 

5,711.0

3 

5,853.7

6 

5,930.0

2 
8,053.30 9,331.30 8,814.01 

10,632.0

6 

10,632.0

6 

11,233.7

5 

 รองเทา้และ
ชินส่วน 

1,552.8

6 

1,284.9

5 

2,041.6

4 

2,098.7

7 

1,560.8

3 
2,129.49 1,958.73 2,140.23 2,804.37 2,804.37 3,030.89 

นาฬิกาและ
เครืองประดั
บ 

7,436.9

8 

8,193.1

6 

7,800.5

4 

8,335.8

3 

7,274.6

9 

10,627.9

0 

13,418.0

4 

15,473.4

1 

19,376.6

7 

19,376.6

7 

20,826.3

6 

ผลิตภณัฑ์
ยาสูบ 

1,108.59 1,037.73 990.34 1,178.47 1,621.64 2,702.15 3,241.75 2,775.51 4,144.38 4,144.38 4,276.59 

    เครือง
หอ้งนาํ 

6,071.16 6,500.49 8,774.53 8,410.59 9,174.04 12,043.73 14,931.58 15,750.15 19,795.72 21,803.87 23,238.88 

      เภสชั
ภณัฑ ์

12,505.31 13,951.13 17,051.40 15,213.06 19,254.85 21,590.86 25,774.80 25,417.05 29,045.38 29,870.12 36,553.39 

      สินคา้ไม่
คงทนอืนๆ 

6,122.55 7,329.92 7,574.24 7,374.67 9,742.31 16,112.61 18,768.72 19,465.59 13,945.14 14,377.86 14,802.25 

   สินคา้
คงทน 

65,306.11 62,086.39 63,273.28 57,616.41 63,401.33 84,851.35 90,393.99 97,514.90 106,453.63 124,172.33 141,563.25 

      เครืองใช้
ในครัวเรือน 

23,766.02 23,794.75 27,707.57 30,623.27 33,523.02 42,658.62 43,539.40 45,795.20 48,182.95 54,570.18 59,999.50 

      

เฟอร์นิเจอร์ 
885.71 1,109.20 1,683.93 740.34 955.35 1,485.54 2,458.84 2,674.17 3,468.71 5,225.18 5,746.26 

เครืองใชไ้ฟ
ฟ้าและ
ชินส่วน 

26,162.37 24,786.19 23,594.08 18,355.49 20,433.48 28,747.97 31,103.19 35,426.67 39,495.68 49,417.49 58,820.73 

 ของเล่นและ
อุปกรณ์กีฬา 

2,377.00 2,614.47 3,203.12 2,999.01 3,302.95 4,213.79 5,400.49 5,438.09 6,378.45 5,200.64 5,577.50 

อุปกรณ์การ
ถ่ายภาพ 

1,035.37 1,595.74 

 
1,771.57 1,534.69 1,537.30 2,567.45 2,133.19 2,237.66 1,988.28 1,949.67 1,921.95 

 

      จกัรยาน 
รถเขน็ และ
ชินส่วน 

9,549.41 6,486.65 3,700.68 1,993.17 2,079.98 3,019.02 3,187.68 3,132.04 3,363.52 3,859.90 4,871.35 

      สินคา้
คงทนอืนๆ 

1,530.19 1,699.37 1,612.29 1,370.39 1,569.23 2,158.93 2,571.17 2,811.04 3,576.00 3,949.25 4,625.93 

วตัถุดิบและ
สินคา้ขนั
กลาง 

767,238.3

8 

763,274.3

0 

816,039.7

8 

870,591.2

3 

932,619.7

6 

1,183,103.8

9 

1,199,311.6

2 

1,236,277.8

2 

1,380,170.4

5 

1,690,731.8

0 

1,985,563.6

8 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

ตารางที 16  (ต่อ) 
รายกา
ร 

           

วตัถุดิ
บและ
สินคา้
ขนั
กลาง 

767,238.3

8 

763,274.3

0 

816,039.7

8 

870,591.2

3 

932,619.7

6 

1,183,103.8

9 

1,199,311.6

2 

1,236,277.8

2 

1,380,170.4

5 

1,690,731.8

0 

1,985,563.6

8 

   

ธญัพืช
และ
อาหาร
สตัว ์

19,648.85 24,925.89 27,158.00 25,187.55 24,831.13 28,658.48 36,397.17 34,741.78 38,742.69 37,900.34 44,834.24 

       

ธญัพืช 
7,222.90 8,894.12 8,050.21 9,873.73 8,231.67 8,996.84 10,951.80 11,278.07 11,670.13 13,649.45 15,315.34 

       

อาหาร
สตัว ์

12,425.94 16,031.77 19,107.78 15,313.81 16,599.46 19,661.64 25,445.36 23,463.70 27,072.56 24,250.89 29,518.90 

 

ทีมา : กรมศุลกากร (ประมวลผลโดยธนาคารแห่งประเทศไทย) 
         : สินคา้นาํเขา้ไทยจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว [ออนไลน์], เขา้ถึงเมือ  
มีนาคม .เขา้ถึงไดจ้าก www .bot.or.th/statistics/BOTWEBSTAT.aspx?reportID (เวบ็ไซต ์
ธนาคารแห่งประเทศไทย)  

 

การคา้ชายแดนเท่าทีผ่านมานนั ผูป้ระกอบการการมกัจะเป็นกลุ่มพ่อคา้ทีมีสาํนกังาน
หรือร้านคา้ตงัอยูจ่งัหวดัหรืออาํเภอตามแนวชายแดน ทีไดด้าํเนินธุรกิจกบัสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวมานาน จนเป็นเครือข่ายทีมีความสัมพนัธ์ใกลชิ้ดและเป็นทีไวว้างใจแก่กนั บางทีอาจ
ให้เครดิตแบบรับของก่อนจ่ายทีหลงัได ้ ไม่เพียงเท่านีพ่อคา้ไทยยงัมีเครือข่ายสัมพนัธ์กบัโรงงาน
หรือบริษทัขายส่งรายสาํคญัๆในส่วนกลางทีจะสามารถสังซือสินคา้และส่งมอบไปยงัสาธารณรับ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวไดต้ามกาํหนดและมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตามในระยะหลงัมานี
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีความตอ้งการสินคา้เพิมมากขึนตามสภาพเศรษฐกิจ 
ประกอบกบัฝ่ายไทยเองมีนโยบายการผอ่นปรนการคา้ขายตามแนวชายแดนยิงทาํให้ความตอ้งการ
สินคา้มีอยา่งไม่จาํกดั ทาํให้พ่อคา้ฝ่ายไทยตอ้งสต๊อกสินคา้เพือเตรียมไวจ้าํหน่ายตามความตอ้งการ
ของฝ่ายสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวให้เพียงพอต่อความตอ้งการ โดยไดมี้การสร้าง
คลงัสินคา้เพือเกบ็สินคา้ตามแนวชายแดนเพิมมากขึน  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

นับตงัแต่ ค.ศ.  เป็นตน้มา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวไดใ้ห้ความ
สนใจในขอ้เสนอของไทยทีจะเสนอจดัตงัโครงการสีเหลียมเศรษฐกิจ โดยการเชือมโยงเครือข่าย
การคมนาคมในอนุภูมิภาคทุกรูปแบบเขา้ดว้ยกนัและแกไ้ขปรับปรุงกฎระเบียบ การลงทุน พิธีการ
ศุลกากร และการตรวจคนเขา้เมือง ดว้ยการสนบัสนุนของธนาคารพฒันาเอเชีย (ADB) และUNDP 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวไดพ้ยายามศึกษาประสบการณ์การพฒันาของสิงคโปร์และ
ฮ่องกง เพือเป็นบทเรียนสาํหรับการพฒันาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวใหเ้ป็นศูนยก์ลาง
การคา้และคมนาคมในอนุภูมิภาค แทนทีจะปล่อยให้เป็นประทศทางผ่านของสินคา้จากสิงคโปร์ 
มาเลเซียและไทยไปสู่เวียดนามและจีนตอนใต้ ประกอบกับการทีสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวมีสภาพทีตงัทางภูมิศาสตร์เป็นศูนยก์ลางของประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่นาํโขง 
เพราะมีเขตแดนติดต่อกบัทุกประเทศ โดยสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวไดมี้การปรับปรุง
เส้นทางการคมนาคมทางบก  เส้นทางสาํคญั ไดแ้ก่ เส้นทางหมายเลข  ซึงเชือมตอนเหนือและ
ตอนใตข้องประเทศเขา้กบัอีก  ประเทศในอนุภูมิภาค ไดแ้ก่ จีน เวียดนาม กมัพูชา และไทย ดว้ย
การปรับปรุงเส้นทางหมายเลข  เส้นทางหมายเลข  เส้นทางหมายเลข  และเส้นทางหมายเลข  
ทาํใหส้าธารณรับประชาธิปไตยประชาชนลาวเปลียนจากการเป็น Land Lock มาเป็น Land Link 

ดงันนั การคา้ชายแดนไทย-ลาว ไม่เพียงแต่เป็นการคา้ขายภายในตลาดของสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวเท่านัน หากแต่ได้ขยายไปสู่ประเทศอืนๆทีมีพรมแดนติดต่อกับ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เช่นเวียดนาม กมัพูชา และจีนตอนใต ้ซึงเป็นตลาดขนาด
ใหญ่และการคา้ชายแดนของไทยเองก็ไม่ไดม้องไปแค่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวแต่
ยงัไดม้องไปยงัตลาดขนาดใหญ่นนัดว้ย โดยปกติแลว้สินคา้จะผา่นเขา้ไปสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวผ่านด่านแพขนานยนต์ทีจังหวัดหนองคายและทีจังหวัดมุกดาหาร เพือไปสู่
เวียงจนัทน์และสะหวนันะเขต นอกจากจะจาํหน่ายในเวียงจนัทน์และกระจายไปตามหัวเมืองต่าง
แลว้ พอ่คา้ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวยงัไดส่้งสินคา้เหล่านนัไปยงัเวียดนามโดยใช้
เส้นทางหมายเลข  และไปยงักมัพูชาตอนเหนือผ่านเส้นทางหมายเลข  และรวมไปถึงจีนทาง
ตอนใตไ้ปตามเส้นทางแม่นําโขงจากเมืองหลวงพระบาง ในทางกลบักันก็มีสินคา้จากประเทศ
เหล่านนัผ่านสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเขา้มายงัไทยดว้ย ดงันนัลกัษณะของตลาดที
กวา้งขึนนีนกัธุรกิจไทยจึงไดม้องเห็นโอกาสทีจะใชส้าธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็น 
“สะพานทางบก” เชือมไปสู่เวียดนาม กมัพชูาและจีนตอนใต ้จึงไดพ้ยายามผลกัดนัใหรั้ฐบาลเปิดจุด
ผ่านแดนถาวรขึนในจังหวดัของตน ซึงในปัจจุบนัด่านการคา้ชายแดนทีสําคญัคือด่านจังหวดั

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

หนองคายและจงัหวดัมุกดาหาร ในอนาคตชายแดนทางตอนเหนือของไทยจะเป็นทางผา่นทีสาํคญั
ของสินคา้ผา่นทางบกทีจะไปยงัจีนและเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้และอินโดจีน 

การพฒันาเส้นทางการคมนาคม ทาํให้บริบทการคา้ชายแดนไทย-ลาวเปลียนแปลงไป 
ผูป้ระกอบการสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวไดพ้ฒันาบทบาทของตนขึนเป็น Trading 
House อย่างช้าๆความไดเ้ปรียบทีทาํให้ผูป้ระกอบการสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
พฒันาตนขึนไปกลายเป็นคนกลาง ทาํให้โครงสร้างการคา้ชายแดนไทย-ลาวไม่ไดมี้ลกัษณะเป็น 
Bilateral เนืองจากเงือนไขความสัมพนัธ์ระหว่างสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวกบัจีน ที
สนองต่อการแผบ่ทบาททางเศรษฐกิจของจีนในภูมิภาคนีประกอบกบัไทยไม่มีขอ้ตกลงทางการคา้
กบัจีนโดยตรงทาํให้สินคา้ส่วนใหญ่ทงัขาไปและขากลบัตอ้งผ่านตวักลาง ซึงก็คือผูป้ระกอบการ
ลาวก่อน เพราะสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวไดรั้บสิทธิภาษีเพียง / ของสินคา้สาํหรับ
ประเทศทีมีชายแดนติดกนักบัจีน ขณะทีไทยตอ้งเสียภาษีถึงร้อยละ  นอกจากนีสินคา้บางส่วน
ของไทยตอ้งอาศยัผูป้ระกอบการลาว ส่งผ่านเวียดนามไปสู่มณฑลกวางสีโดยผ่านผูป้ระกอบการ
เวียดนามอีกรอบหนึง เพราะความไดเ้ปรียบทางดา้นภาษาทีเปิดโอกาสให้ผูป้ระกอบการลาวเชือ
สายเวียดนามทีเรียกว่า “เวียดเกียว” จึงเป็นอุปสรรคทาํให้ผูป้ระกอบการไทยไม่สามารถติดต่อ
โดยตรงกับผูป้ระกอบการเวียดนามได้17 ดังนันสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวจึงได้
กลายเป็นช่องทางการตลาดเชิงลึกสาํหรับสินคา้ไทย เนืองจากเวียดนาม ในระยะทีผา่นมามีสภาพไม่
แตกต่างจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมากนกัเพราเพิงผา่นพน้จากภาวะสงครามทียงั
มีความตอ้งการและขากแคลนสินคา้อุปโภคบริโภคอยู ่แมว้่าต่อมาเวียดนามจะสามารถผลิตสินคา้ที
มีคุณภาพใกลเ้คียงกบัสินคา้ไทย แต่การผลิตสินคา้ของเวียดนามส่วนใหญ่มีแต่สินคา้ระดบั High 

End และ Low End แต่สินคา้ระดบั Middle End มีนอ้ยมาก ทาํให้มีช่องว่างสาํหรับสินคา้ไทย
สอดแทรกเขา้ไปได้บา้ง แมว้่าเวียดนามจะมีนโยบายคุม้ครองสินคา้ทีผลิตขึนในประเทศอย่าง
เขม้งวดกต็าม 

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวไดก้ลายเป็นตวักลาง สาํหรับการคา้ระหว่าง
ไทยและเวียดนาม ทงัดา้นการส่งออกและนาํเขา้ระหว่างสองประเทศ โดยนบัว่าการคา้ชายแดนเป็น
เครืองมือสําคญั เพราะการคา้ปกติไม่สามารถกระทาํได ้เนืองจากสินคา้ไทยทีผ่านเขา้สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวนันเป็นสินค้านําเข้าทีถูกต้อง แต่เมือผ่านชายแดนสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวเขา้สู่เวียดนาม มกัจะเป็นการลกัลอบหรือการคา้นอกระบบ ในทาง

17 อดิสร เสมแยม้ “ยทุธศาสตร์การคา้ชายแดนไทย-ลาว,” ใน พรพิมล ตรีโชติและคนอืน ๆ, 

การคา้ชายแดนไทยกบัอนุภูมิภาคแม่นาํโขง, . 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

กลบักนัสินคา้เวียดนามและจีนทีส่วนใหญ่เป็นสินคา้เกษตร เช่น ไหมดิบ และกระเทียมแห้ง เมือ
ผา่นเขา้สาธารณรับประชาธิปไตยประชาชนลาวนนัเป็นสินคา้ทีนาํเขา้อยา่งถูกตอ้ง แต่เมือเขา้สู่ไทย
จะเป็นการลกัลอบ หรือการคา้นอกระบบ เนืองจากนโยบายคุม้ครองสินคา้เกษตรของไทยนนัเอง 

โดยสรุปอาจกล่าวไดว้่า การคา้ชายแดนไทย-ลาว ทงั  รูปแบบ คือการคา้ชายแดนใน
ระบบและการคา้ชายแดนนอกระบบ ปริมาณการคา้ในระบบนนัไดข้ยายตวัสูงในสมยัรัฐบาลพล
เอกชาติชาย ชุณหะวณั กล่าวคือ การคา้ระหว่างประเทศในช่วงปี ค.ศ. -  มีมูลค่าถึงปีละ 

, .    , .  และ ,  ลา้นบาท ซึงสูงมากเมือเปรียบเทียบกบัสมยัพลเอกเปรม ติณสูลานนท ์
ทีอยู่ในระดับประมาณ  ลา้นบาท18 โดยไทยเป็นฝ่ายได้เปรียบดุลการคา้ทุกปี ส่วนการคา้
ชายแดนนนัมีมูลค่าเกือบ  ลา้นบาท ซึงเพิมขึนจากเดิมทีอยู่ในระดบั -  ลา้นบาท19 โดย
ไทยไดเ้ปรียบดุลการคาทุกปีเช่นกนั ลกัษณะของโครงสร้างสินคา้เขา้-ออก ของการคา้ระหว่าง
ประเทศและการคา้ชายแดนไทย-ลาวนนั มีความคลา้ยคลึงกนัและมีโครงสร้างทีเกือกูลซึงกนัและ
กนั กล่าวคือ ไทยส่งออกสินคา้ประเภทสินคา้อุปโภคบริโภค สินคา้อุตสาหกรรมไปสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ส่วนการนําเขา้จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนัน
ประกอบดว้ยสินคา้ประเภทวตัถุดิบ เช่น ไมแ้ละผลิตภณัฑไ์ม ้ของป่า และเศษโลหะ เป็นตน้ 

สาํหรับการคา้นอกระบบนนั ยงัคงมีมูลค่าและปริมาณมหาศาล แมว้่าจะมีการเปิดด่าน
ศุลกากรเพมิขึนมากกต็าม ทงันีเนืองจากความผกูพนักนัมายาวนานระหว่างชาวไทยและชาวลาวทีมี
พรมแดนติดต่อกนัยาวถึง ,  กิโลเมตร อีกทงัราคาสินคา้ทีจาํเป็นของฝังไทยและสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวมีความแตกต่างกนัมากจึงจูงใจให้มีการลกัลอบทาํการคา้นอกระบบ 
จนบางครังเกินเลยไปถึงการคา้สิงของผดิกฎหมายเกิดขึนตลอดมา 

 

4. ผลกระทบต่อเศรษฐกจิ สังคมและวัฒนธรรม 

นโยบายการพฒันาเศรษฐกิจของรัฐบาลไทยและรัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวในช่วง  ทศวรรษนี เกิดการเปลียนแปลงอย่างมหาศาลกบัทงัสองประเทศทงัใน
ระดบัรัฐ ทีมีการเปลียนแปลงในดา้นนโยบายทางเศรษฐกิจ นโยบายทางการเมือง ตลอดจนนโยบาย
การต่างประเทศ จะเห็นไดว้่าเกิดการเปลียนแปลงในทุกจุด ทุกระดบั ไม่ว่าจะเป็นการพิจารณาใน
ดา้นปริมาณหรือคุณภาพ และผลกระทบใน ระดบัทอ้งถินทีสะทอ้นใหเ้ห็นถึงการเปลียนแปลงทาง
สังคมวฒันธรรม และความสัมพนัธ์ระหว่างมนุษยก์บัการใชท้รัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม 

 18 ดูตารางที 1 

 19 ดูตารางที 10 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

จนอาจกล่าวไดว้่าเป็นนโยบายทีไม่สมดุล เพราะการขยายตวัทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการขยายตวั
ทางการคา้ชายแดนบริเวณหนองคาย-กาํแพงนครเวียงจนัทน์  ซึงเป็นบริเวณการคา้ชายแดนทีสาํคญั
ระหว่างสองประเทศเกิดการเปลียนแปลงทางเศรษฐกิจและ สังคมทีไม่สมดุล กล่าวคือ มีลกัษณะ
ความเคลือนไหวทางเศรษฐกิจบางประการทีสามารถมองไดว้่ามีการพฒันาเกิดขึน เช่น โครงสร้าง
พืนฐานต่างๆเพือทีจะรองรับการขยายตวัทางเศรษฐกิจ อนัไดแ้ก่ การคมนาคม การสาธารณูปโภค 
การเกิดใหม่ของหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ และทีสาํคญัคือเกิดการขยายตวัของกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจทงัภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม ภาคพาณิชยกรรมและภาคบริการ เกิดมีอาชีพใหม่ๆ
ของคนในทอ้งถินนีซึงหมายถึงชาวจงัหวดัหนองคายและชาวลาวในกาํแพงนครเวียงจนัทน์และ
พืนทีใกลเ้คียง รวมทงัการขยายตวัทางเศรษฐกิจยงัส่งผลกระทบต่อการเปลียนแปลงทางวฒันธรรม
ดว้ย   

.  ผลกระทบในระดับรัฐ 

ในความสมัพนัธ์ทางเศรษฐกิจระหวา่งไทยกบัสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
นนั ความเชือมโยงทางเศรษฐกิจกบัระบบเศรษฐกิจและตลาดของทุนนิยมโลกของประเทศไทย
นบัวนัจะยิงประสานใกลชิ้ดกนัมากขึน ดงัจะเห็นไดจ้ากการเปลียนแปลงระบบการแบ่งงานกนัทาํ
ระหว่างประเทศ ซึงปรากฏในรูปแบบของความร่วมมือดา้นแรงงานระหว่างกนั การเคลือนยา้ยทุน
ต่างชาติ การขยายตัวทางเศรษฐกิจด้านต่างๆทังด้านการค้า การลงทุน การท่องเทียว  และ
อุตสาหกรรมอืนๆ จนเกิดการปรับตวัยกฐานะของกลุ่มนายทุนและนกัธุรกิจของประเทศเป็นทุน
ขา้มชาติ ซึงเป็นการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างไม่หยุดยงั ขณะเดียวกันวิถีชีวิตความเป็นอยู ่
โครงสร้างทางสังคมก็มีความซบัซอ้นหลากหลายมากขึน และวฒันธรรมก็เปลียนแปลงไป ระบบ
การเมืองแบบเปิดไดรั้บการยอมรับใหเ้ป็นเวทีการต่อรองของกลุ่มคนทีมีอาํนาจทางการเมืองไม่เท่า
เทียมกนัมากขึน ขณะทีนโยบายและแนวทางการพฒันาของรัฐยงัคงมุ่งการขยายตวัทางเศรษฐกิจ
อยา่งไม่ลดละ  

ภาพรวมความเจริญทางด้านเศรษฐกิจซึงเป็นความร่วมมือกันระหว่างไทยกับ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนี ทีรัฐบาลทงัสองไดด้าํเนินการนนั ผลสะทอ้นอยา่งหนึง
ออกมาในรูปของการพฒันาโครงสร้างพืนฐานทีสาํคญั โดยเงินส่วนใหญ่มาจากความช่วยเหลือจาก

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

ต่างประเทศ และรัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวกูเ้งินจากองคก์ารระหว่างประเทศ 
ส่วนไทยไดส้นบัสนุนงบประมาณเพือการดาํเนินโครงการพฒันาโครงสร้างพนืฐานต่าง ๆ ดงันี20 

1) การสร้างถนนในเวียงจนัทน์ (57.6 ลา้นบาท)  

                    2) การปรับปรุงสนามบินหลวงพระบาง (217.0 ลา้นบาท)  

                    3) การศึกษาและออกแบบถนนสายหว้ยโก๋น-ปากแบ่ง (16.0 ลา้นบาท) และใหค้วาม
ช่วยเหลือค่าก่อสร้างในลกัษณะของการใหเ้ปล่าร้อยละ 30 และเงินกูเ้งือนไขผอ่นปรนร้อยละ 70 
ของวงเงินโครงการ (840.0 ลา้นบาท)  

                    4) ทางรถไฟสายหนองคาย-เวียงจนัทน์ (3.6 ลา้นบาท) และใหค้วามช่วยเหลือแบบให้
เปล่าในการก่อสร้างในสดัส่วนร้อยละ 30 ของวงเงินก่อสร้าง (197.0 ลา้นบาท) 

                    5) เส้นทางเชียงของ-หว้ยทราย-หลวงนาํทา-บ่อเตน็ (R3) โดยไทยไดใ้หเ้งินกูเ้งือนไข
ผอ่นปรนแก่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในวงเงิน 1,385. 0 ลา้นบาท 

                   6) โครงการก่อสร้างทางลาดขึน-ลง (RAMP) บริเวณท่าเทียบเรือแขวงคาํม่วนในรูปเงิน
ใหเ้ปล่าวงเงิน 34,365.0 ลา้นบาท  

                   7) โครงการสร้างถนนเชือมท่าเทียบเรือแขวงคาํม่วน-ถนนหมายเลข 13 ระยะทาง 1.85 
กิโลเมตร ในรูปเงินใหเ้ปล่าวงเงิน  29.8 ลา้นบาท 

                   8) โครงการก่อสร้างสะพานขา้มแม่นาํเหือง (20.7 ลา้นบาท) 

ดงัทีกล่าวไปแลว้ว่าความเชือมโยงทางเศรษฐกิจกบัระบบเศรษฐกิจและตลาดกองทุน
นิยมโลกของประเทศไทยนบัวนัจะยิงประสานใกลชิ้ดกนัมากขึน จึงเกิดระบบการแบ่งงานกนัทาํ
ระหว่างประเทศ ซึงปรากฏในรูปแบบของการแลกเปลียนแรงงานระหว่างกนั ซึงก่อใหเ้กิดปัญหา
แรงงานตามมา กล่าวคือ แรงงานต่างด้าวสัญชาติลาวลกัลอบเขา้มาทาํงานในประเทศไทยเป็น
จาํนวนมาก เมือรัฐบาลไทยมีนโยบายจดัระเบียบแรงงานต่างดา้วหลบหนีเขา้เมือง โดยให้มาขึน
ทะเบียนกับกระทรวงแรงงานเพือขออนุญาตผ่อนผนัทาํงานในไทย ปรากฏว่ามีแรงงานลาวมา
รายงานตัวระหว่าง 22 กันยายน-25 ตุลาคม ค.ศ.2001 จาํนวน 59,358 คน ต่อมาในการต่ออายุ
ระหว่างวนัที 5-25 กนัยายน ค.ศ.2003 มีแรงงานทีขึนทะเบียนไวม้าขอต่ออายเุพียง 21,314 คน ซึง

20 ความร่วมมือในการพฒันาโครงสร้างพืนฐาน[ออนไลน์], เขา้ถึงเมือ  มีนาคม .
เขา้ถึงได้จาก http://www.dft.moc.go.th/nongkhai/detail/ .htm (เว็บไซต์ กรมการคา้
ต่างประเทศ) 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

คณะรัฐมนตรีไดมี้มติเมือ 19 สิงหาคม 2003 อนุญาตใหแ้รงงานต่างดา้วหลบหนีเขา้เมืองสามารถอยู่
ในไทยไดช้วัคราวเพือทาํงานต่อไปถึง 25 กนัยายน ค.ศ.200421 

รัฐบาลไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวตระหนักถึงปัญหาแรงงาน
และพยายามแกไ้ขปัญหาร่วมกนั โดยเมือ 18 ตุลาคม ค.ศ.2002 ทงัสองฝ่ายไดล้งนามในบนัทึกความ
เขา้ใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการจ้างแรงงาน ซึงมีสาระสําคญัคือ ภาคีทังสองฝ่ายจะดาํเนิน
มาตรการทีจาํเป็นเพือให้มีขนัตอนการดาํเนินการทีเหมาะสมในการจา้งแรงงาน มีมาตรการทีมี
ประสิทธิภาพในการส่งออกแรงงานทีครบวาระการจา้งงานหรือถูกเนรเทศกลบัภูมิลาํเนาเดิม ให้
การคุม้ครองอนัสมควรแก่แรงงานทงัสองฝ่าย รวมทงัการป้องกนัและปราบปรามการขา้มแดนผิด
กฎหมาย การคา้แรงงานเถือน และการจา้งแรงงานผดิกฎหมาย ซึงการแกไ้ขปัญหาแรงงานไทย-ลาว 
มีความคืบหน้าเป็นลาํดบั หน่วยงานทีเกียวขอ้งของไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาวไดป้ระชุมหารือในรายละเอียดเพือปฏิบติัตามบนัทึกความเขา้ใจ ฯ ระดบัเจา้หนา้ทีเทคนิค เมือ 
14 กุมภาพนัธ์ ค.ศ.2004 ทีจงัหวดัหนองคาย และระดับเจา้หนา้ทีอาวุโสเมือ 28 มิถุนายน ค.ศ.2004  
ทีเมืองหลวงพระบาง ทีประชุมไดห้ารือเกียวกบัการปรับเปลียนสถานะแรงงานต่างดา้วหลบหนีเขา้
เมืองสัญชาติลาว แนวปฏิบัติในการอนุญาตให้แรงงานเขา้มาทาํงานอยู่ในประเทศคู่ภาคี การ
คุม้ครองแรงงาน การส่งกลบัแรงงานทีครบวาระการจา้งแรงงาน และการดาํเนินการต่อการจา้ง
แรงงานผิดกฎหมาย ทงันี กระทรวงแรงงานไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้
ประสานงานกนัอยา่งใกลชิ้ด และจะทบทวนผลการดาํเนินการเป็นระยะเพือให้บนัทึกความเขา้ใจ
ดา้นการจา้งแรงงานมีผลในทางปฏิบติัอยา่งสมบูรณ์ 

ส่วนผลทางดา้นวฒันธรรมนัน  ความเจริญทางดา้นเศรษฐกิจนันมกัจะมากบัความ
เสือมทางวฒันธรรม เพราะอุตสาหกรรมการท่องเทียว การโรงแรมและการบริการ อาทิเช่น 
ไนตค์ลบัเป็นวฒันธรรมตะวนัตกทีแฝงมากบัความเจริญทางเศรษฐกิจ หรือแมแ้ต่สินคา้บางอย่าง 
เช่น กางเกงยีนส์  กระโปรงสัน หรือแมแ้ต่วฒันธรรมการกินของนักท่องเทียวต่างชาติ ทาํให้เกิด
ปัญหาการเลียนแบบวฒันธรรมตะวนัตกทีไม่เหมาะสม และทียงิร้ายแรงไปกว่านนั คือ การคา้กาํไร
เกินควรในการประกอบธุรกิจดว้ย สิงเหล่านีส่งผลกระทบต่อวฒันธรรมทีเน้นความเรียบง่าย ไม่
ฟุ่ มเฟือยของชาวลาว สิงทีสะทอ้นปัญหานี คือ การทีรัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาวกาํหนดมาตรการฟืนฟูศิลปวฒันธรรมของตนในเดือนพฤศจิกายน ค.ศ.1988 ด้วยการออก

21 ความร่วมมือในการพฒันาโครงสร้างพืนฐาน[ออนไลน์], เขา้ถึงเมือ  มีนาคม .
เขา้ถึงได้จาก http://www.dft.moc.go.th/nongkhai/detail/ .htm (เว็บไซต์ กรมการคา้
ต่างประเทศ) 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

ประกาศให้สถานเริงรมย ์ร้านอาหาร ห้ามร้องเพลงต่างประเทศ ห้ามเตน้รํา และปิดบริการภายใน 
24.00 น. แต่กลบัทาํให้การท่องเทียวของนครเวียงจันทน์ในช่วงดังกล่าวซบเซาลงเป็นอนัมาก 
รัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวจึงจาํยอมผอ่นคลายในเดือนต่อมา22 อยา่งไรก็ตาม
ผลกระทบซึงก่อให้เกิดความเปลียนแปลงด้านต่างๆนันปรากฏให้เห็นชัดในบริเวณชายแดน
หนองคาย-นครเวียงจนัทน์ ซึงเป็นจุดการคา้ชายแดนขนาดใหญ่และสาํคญัมาก มีความเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจอยา่งเห็นไดช้ดั 

.2 ผลกระทบในระดับท้องถิน กรณีศึกษาบริเวณหนองคาย-กาํแพงนครเวียงจันทน์ 
.2.1 ปัจจัยทก่ีอให้เกดิผลกระทบ 

การเปลียนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและวฒันธรรมภายหลงัการพฒันาเศรษฐกิจของ
ทงั  ประเทศในช่วงนีเปลียนแปลงไปมาก โดยเฉพาะดา้นเศรษฐกิจทีเปลียนจากหนา้มือเป็นหลงั
มือเลยก็ว่าได้ ส่วนทางด้านสังคมและวัฒนธรรมก็เปลียนไปมากเช่นกันแม้จะไม่เท่าการ
เปลียนแปลงทางดา้นเศรษฐกิจ สาํหรับสาเหตุหรือปัจจยัสาํคญัทีก่อใหเ้กิดการเปลียนแปลงนนั จาก
การสังเกตการณ์ในพืนทีของผูศึ้กษาประกอบกบัผลงานการศึกษาทีไดมี้ผูศึ้กษาไวแ้ลว้23 สามารถ
สรุปเป็นขอ้สงัเกตไดด้งัต่อไปนี 

22 “ลาวยอมอ่อนนโยบายรืนเริงชาตินิยม นกัเทียวแห่เขา้เวียงจนัทน์ทนัตาเห็น,”ประชาชาติ
ธุรกิจ,23-30 ธนัวาคม 2532,32. 

23 ผลงานศึกษาทีเกียวขอ้งไดแ้ก่ งานของสนิท สมคัรการ,การเปลียนแปลงทางวฒันธรรมกบั
พฒันาการของสังคม,(กรุงเทพฯ : โครงการส่งเสริมเอกสารทางวิชาการ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหาร
ศาสตร์, ) . งานชินนีกล่าวถึง การปรับปรุงเปลียนแปลงวฒันธรรมของตนเองทงัในแง่ของแบบ
แผนการประกอบอาชีพ โครงสร้างทางการเมือง การศึกษา และอนามยั ซึงส่วนใหญ่มีการขอยืมหรือ
ลอกเลียนแบบวัฒนธรรมตะวันตกแทบทังสิน การติดต่อค้าขายก็เป็นสาเหตุสําคัญประการหนึง 
นอกจากนนัยงัมีการถูกครอบงาํทางการเมืองดว้ย  งานของสมศกัดิ ศรีสันติสุข,การเปลียนแปลงทางสังคม
และวฒันธรรม : แนวทางศึกษา วิเคราะห์ และวางแผน,(ขอนแก่น:คลงันานาวิทยา, ) กล่าวถึง ปัจจยัที
ก่อให้เกิดผลกระทบ อนัไดแ้ก่ การเปลียนแปลงลกัษณะของประชากร สิงแวดลอ้ม ความเจริญในดา้น
สือมวลชน รวมถึงการติดต่อจากสงัคมเมืองมากขึน ก่อใหเ้กิดการเปลียนแปลงทางโครงสร้างสังคม  อตัรา
การเปลียนแปลงไม่เท่ากนั ทาํให้เกิดปัญหาสังคม ปัญหาการเพิมขึนของประชากร ปัญหาการว่างงาน 
ปัญหาแหล่งสลมั และปัญหาโสเภณีตามมา เป็นตน้ งานของเดชา รัตตโยธิน,วิวฒันาการของสังคม ลทัธิ
วตัถุนิยมทางประวติัศาสตร์,(กรุงเทพฯ:พนัธกิจ, ) .มีขอ้ความตอนหนึงกล่าวถึง การสะสมทุนและ
การขยายตวัของการผลิตในยคุทุนนิยม ซึงปรากฏผลให้เห็นอยา่งเด่นชดัในเรืองการความแตกต่างทางชน
ชนั และงานของ ณรงศกัดิ ชยัราช, เพศภาวะแนะแรงงานอพยพหญิงชนบทในกลไกเศรษฐกิจใหม่ของ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

.2.1.1 นโยบายของรัฐและอิทธิพลของทุนนิยม ในปี ค.ศ.
 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวไดเ้ปลียนนโยบายจากการยดึถือแนวทางสังคมนิยมที

รัฐควบคุมกลไกการผลิตอยา่งเขม้งวด มาเป็นการใชแ้นวทาง “จินตนาการใหม่” เปิดการติดต่อกบั
ประเทศในโลกเสรี โดยส่งเสริมการคา้และการลงทุนจากต่างประเทศมากขึน และปรับระบบ
เศรษฐกิจเขา้สู่ระบบตลาดเสรี ในขณะเดียวกนั รัฐบาลไทยมีนโยบายทีจะส่งเสริมความสัมพนัธ์กบั
ประเทศเพือนบา้นให้มากขึน โดยในสมยัของพลเอกชาติชาย ชุณหะวณั ก็ไดมี้นโยบาย “เปลียน
สนามรบอินโดนจีนให้เป็นตลาดการคา้” ทาํให้ไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมี
ความสมัพนัธ์ทางเศรษฐกิจพฒันาขึนมาเป็นลาํดบั จนเกิดการขยายตวัทางเศรษฐกิจอยา่งต่อเนืองจน
ทุกวนันี โดยเฉพาะนครหลวงเวียงจนัทน์ในช่วง  ปีทีผา่นมานีนนัหลายคนมกัจะกล่าวว่าเป็นการ
พฒันาเศรษฐกิจแบบกา้วกระโดดเลยก็ว่าได ้แมว้่าจะมีระบบการเมืองการปกครองแบบสังคมนิยม 
แต่ในด้านเศรษฐกิจได้รับอิทธิพลของทุนนิยมไปมากแทบจะเป็นเศรษฐกิจแบบทุนนิยมโดย
สมบูรณ์ 

.2.1.2 การเพิมขึนของประชากร ซึงนาํไปสู่จาํนวนแรงงาน
ทีเพิมขึน เมือเกิดการขยายตวัทางเศรษฐกิจขึนทีใด ผูค้นก็ยอ่มจะหลงัไหลไปยงัทีนนัเพือแสวงหา
โอกาสในการหารายไดโ้ดยการประกอบอาชีพต่างๆ เป็นการเคลือนยา้ยแรงงานภาคเกษตรกรรมใน
ชนบทสู่ภาคอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม และการบริการในสังคมเมืองทีเศรษฐกิจเจริญเติบโตอยา่ง
ไม่ลดละ อนัส่งผลให้เกิดปัญหาต่างๆตามมารวมถึงเกิดการเปลียนแปลงทางดา้นโครงสร้างสังคม
ดว้ย 

                                                                                                   
ลาว,(ศูนยส์ตรีศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ :วนิดาเพรส,2552),21-22.เป็นการศึกษาเชิง
อาํนาจทางเพศภาวะในบริบททางเศรษฐกิจชุมชน กบัการเกิดปรากฎการณ์การอพยพแรงงานหญิงเคลือน
เขา้สู่ตลาดแรงงานนอกระบบในประเทศไทย การศึกษานีวิเคราะห์ผ่านนโยบายการปฏิรูปเศรษฐกิจของ
รัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ผลการศึกษา พบว่า แรงงานหญิงเป็นผลกระทบของการ
พฒันาทางเศรษฐกิจ กระบวนการพฒันาไดล้ดอาํนาจในการพึงพาตนเองของชุมชนและสร้างเงือนไขให้
เกิดการพึงพาจากภายนอกมากขึน เปิดโอกาสให้เกิดการแทรกแซงทางเศรษฐกิจจากอาํนาจรัฐและ
บริษทัเอกชน การพฒันาส่งเสริมใหเ้กิดการเปลียนแปลงวิถีการผลิตทีตอ้งใชเ้งินทุนจาํนวนมากอนันาํไปสู่
การอพยพออกไปแสวงหาเงินทุน 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

.2.1.  การรับเทคโนโลยีการเกษตรสมยัใหม่ ผลจากการ
พฒันาภาคเกษตรกรรม เช่น การผลิตเครืองมือทาํการเกษตรสมยัใหม่ เครืองทุ่นแรงต่างๆ ปุ๋ยเคมี 
ทาํให้เกษตรกรบริเวณจังหวดัหนองคายและกาํแพงนครเวียงจันทน์หันไปทาํการเกษตรแบบ
สมยัใหม่ ซึงตอ้งใชทุ้นจาํนวนมากในการซืออุปกรณ์สมยัใหม่ เมือรายไดจ้ากผลลิตทางการเกษตร
ไม่เพียงพอจึงเกิดเป็นหนีสินลน้พน้ตวัจนทิงอาชีพเก่าแก่ของตนหันมาทาํอาชีพใหม่ในเมือง โดย
ส่วนใหญ่จะหันมาประกอบอาชีพคา้ขาย บางส่วนทีไม่มีทุนมากพอก็เป็นแรงงานในภาคบริการ 

ชาวหนองคายซึงอยูร่อบนอกต่างกห็ลงัไหลเขา้ไปในตวัเมืองเพือทีจะไปหาอาชีพทีเป็นแหล่งรายได้
ใหม่ เช่นเดียวกนัชาวกาํแพงนครเวียงจนัทน์ก็เขา้ไปหางานในเมืองดว้ย ทาํใหป้ระชาชนไปกระจุก
ตวักนัอยูใ่นเมืองซึงเป็นศูนยก์ลางการคา้ขายและอาจเกิดปัญหาต่างๆตามมาทงัปัญหาสังคม ปัญหา
แรงงาน เป็นตน้ 

.2.1.  การสะสมทุน ไดรั้บอิทธิพลมาจากแนวคิดของ W. 

Arthur Lewis ทีแบ่งภาคการพฒันาออกเป็น 2  ภาค คือ ชนบทและเมือง เกษตรกรรมและ
อุตสาหกรรม โดยแนวคิดนีเห็นว่า การขยายตวัทางเศรษฐกิจนอกเหนือจากการมองถึงการสะสม
ทุนและเงินออมแลว้ การขยายตวัยงัเป็นผลมาจากการเพิมขึนของแรงงาน ทงัในเชิงคุณภาพและ
ปริมาณ การพฒันาเทคโนโลยี รวมถึงทีดินทีใช้สําหรับลงทุนด้วย โดยมองว่าการขยายตวัทาง
เศรษฐกิจเป็นผลมาจากการใส่ปัจจยันาํเขา้ ซึงไดแ้ก่ ทุน ทีดิน แรงงานและเทคโนโลยี เพือนาํไปสู่
ผลผลิตคือการขยายตวั ซึงแนวคิดการขยายตวัทางเศรษฐกิจ มีปัจจยัสาํคญัอยา่งหนึงคือ การสะสม
ทุน ซึงหมายรวมถึง การลงทุนในทีดิน โครงสร้างพืนฐานและทรัพยากรมนุษย์24 จากการ
สงัเกตการณ์ในพืนที พบว่า มีการแปรสภาพทีดินจากพืนทีทางการเกษตรเป็นพืนทีเพือการก่อสร้าง
อุตสาหกรรมภาคพาณิชยกรรมและการบริการ ส่งผลให้ทีดินกลายเป็นสิงทีมีราคา เกิดการขยายตวั
ของตลาดและระบบการผลิตเพือขาย ขณะทีพืนทีทางการเกษตรและระบบการผลิตเพือยงัชีพลดลง 
อีกทงัยงัเป็นการเปิดโอกาสใหก้ลุ่มอิทธิพลและพ่อคา้เอกชนในทอ้งถินเกิดการสะสมทุนขึน โดยมี
รูปแบบทีสําคัญ คือ การปล่อยเงินกู้ การกวา้นซือทีดิน การเป็นพ่อค้าคนกลางในการรับซือ
ผลิตภณัฑภ์าคการเกษตรพร้อมกบัการขายต่อผลิตภณัฑภ์าคอุตสาหกรรมทีมาจากภายนอก เป็นตน้ 

.2.1.  การพฒันาระบบคมนาคมและระบบขอ้มูลข่าวสาร
ของรัฐ การพฒันาเส้นทางคมนาคมทาํให้มีการติดต่อคา้ขายระหว่างหมู่บา้นกบัเมืองมากขึน และ
สินคา้ทีมากบัความเจริญในการคมนาคมนีไม่ว่าจะเป็น เป็นสินคา้ประเภทเครืองอุปโภคบริโภค

 24 การเมืองของการพฒันา-การขยายตวัทางเศรษฐกิจดีต่อคนจนจริงหรือ?[ออนไลน์],เขา้ถึง
เมือ 18 ตุลาคม 2553.เขา้ถึงไดจ้าก http//gotoknow.org/blog/samchai/90973. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

หรือสินคา้แฟชนัต่างๆซึงอาจไดรั้บอิทธิพลจากขอ้มูลข่าวสารผา่นสือต่างๆโดยเฉพาะสือโทรทศัน์ 
ดงันนัสินคา้ต่างๆรวมถึงสินคา้แฟชนัก็จะถูกส่งจากในเมืองไปตามหมู่บา้นต่างๆ ซึงอาจเป็นส่วน
หนึงทีทาํให้เกิดการเปลียนแปลงทางวฒันธรรม เช่น การกินอยู ่การแต่งกายทีเปลียนแปลงไปจาก
เดิม เป็นตน้ 

.2.2 ผลกระทบต่อเศรษฐกจิ 

การขยายตวัทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วในช่วงค.ศ.1975-2005 โดยเฉพาะในบริเวณ
หนองคาย-กาํแพงนครเวียงจนัทน์ ทาํให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจ (อนัไดแ้ก่ การผลิต การบริโภค 
การตลาดและการกระจายรายได)้ ภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม ภาคพาณิชยกรรมและการ
บริการ เปลียนแปลงไปเกิดอาชีพใหม่ๆ ดงันี 

.2.2.  ภาคเกษตรกรรม การเปลียนแปลงโครงสร้างพืนฐาน โดยเฉพาะ
การคมนาคมทีสะดวกสบายขึนจากการพฒันาเพือใหก้ารขนส่งสินคา้ระหวา่งไทย-ลาว เป็นไปอยา่ง
สะดวกรวดเร็วและเป็นหนทางในการกระจายสินคา้จากภายนอกเขา้สู่ชนบททีห่างไกล ทาํให้
การคา้ชายแดนบริเวณหนองคาย-กาํแพงนครเวียงจนัทน์ขยายตวัอยา่งรวดเร็ว ระบบเศรษฐกิจแบบ
ตลาดไดเ้ขา้มาปรับเปลียนมโนทศัน์ทีเคยเนน้การผลิตเพือการบริโภคในครัวเรือนเป็นเนน้การผลิต
เพือการคา้25 ซึงอิทธิพลทีเขา้มามีส่วนทาํให้คนในทอ้งถินปรับเปลียนมโนทศัน์ดงักล่าว คือ การ
ไดรั้บข่าวสารผ่านสือต่างๆจากภายนอก ดงันนัการปรับเปลียนมโนทศัน์ทีเป็นการผลิตเพือการคา้
ขาย หรือการเคลือนยา้ยแรงงานจากภาคเกษตรกรรมไปยงัภาคอุตสาหกรรม และภาคพาณิชยกรรม
และการบริการ จึงขึนอยูก่บัความใกลชิ้ดต่อความเป็นไปของตลาด นนัหมายถึง จากเมือก่อนสิงทีมี
อิทธิพลต่อวิถีของคนในทอ้งถินคือสภาพดินฟ้าอากาศ  กลบักลายเป็นว่าเศรษฐกิจแบบตลาด ทีมี 
“ระบบเงินตรา” เป็นสือสําคัญเข้ามามีอิทธิพลต่อคนในท้องถินนีแทน  โดยกลุ่มทีได้รับ
ผลประโยชน์คือกลุ่มพอ่คา้คนกลาง ซึงเป็นตวักลางในการซือขายสินคา้ระหว่างคนในชนบทกบัคน
ในเมือง ทงัทีเป็นสินคา้ประเภทเกษตรกรรม เช่น ปุ๋ย ยาปราบศตัรูพืช และประเภทเครืองอุปโภค
บริโภค เทคโนโลยสีมยัใหม่ เช่น รองเทา้ ไฟฉาย เสือผา้สาํเร็จรูป เครืองใชไ้ฟฟ้า เป็นตน้ 

 

 

 

25 ยุพาพิน ภาระศรี, “การเปลียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของภาคอีสาน พ.ศ. 2505-

2515”(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาประวติัศาสตร์เอเซียตะวนัออกเฉียงใต้ ภาควิชา
ประวติัศาสตร์ บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2533) . 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 4 สถานีขนส่งในนครหลวงเวียงจนัทน ์

ทีมา : นางสาวอภิรดี แขโ้ส บนัทึกภาพ เมือ 13 เมษายน 2554 

 

.2.2.  ภาคอุตสาหกรรม เมือการคา้ชายแดนบริเวณหนองคาย-กาํแพง
นครเวียงจนัทน์ มีอตัราการเติบโตขึนมาอยา่งรวดเร็วและทวีความรุนแรงขึนมาอย่างต่อเนือง จาก
การขนส่งสินค้าจากภายนอกทังจากกรุงเทพมหานคร หรือจากประเทศทีสามทีจะส่งไปยงั
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  จากการสังเกตการณ์ในพืนทีของผูศึ้กษา พบว่า มีกลุ่ม
นายทุนเขา้มาตงัฐานการผลิตทีหนองคาย และจงัหวดัใกลเ้คียง เช่นทีอุดรธานี ผลคือมีอุตสาหกรรม
ขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดใหญ่ เช่นโรงสีขา้ว โรงงานแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ร้าน
จาํหน่ายอุปกรณ์ยานยนตร์ เครืองอุปโภคบริโภค โรงแรม ภตัตาคาร บริษทัทวัร์ เป็นตน้ ทงัใน
หนองคายและกาํแพงนครเวียงจนัทน์ ดงัจะเห็นไดจ้ากตารางแสดงจาํนวนสถานประกอบการ26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 ดูตารางที 17. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 5 ศูนยก์ารคา้และสินคา้ในเวียงจนัทน์ 
ทีมา : นางสาวอภิรดี แขโ้ส บนัทึกภาพ เมือ 13 เมษายน 2554 

 

.2.2. ภาคพาณิชยกรรมและการบริการ  การขยายตัวทางเศรษฐกิจ 
ก่อให้เกิดการขยายปริมาณสินคา้ ตลอดจนการเพิมจาํนวนสถานประกอบการ และผลิตภัณฑ์
ภาคอุตสาหกรรมแลว้ สิงเหล่านียงัส่งผลต่อภาคพาณิชยกรรมและการบริการใหมี้สดัส่วนผลิตภณัฑ์
สาขาการค้า(พาณิชยกรรม) และการบริการเพิมมากขึน   อันสังเกตได้จากจํานวนสถาน
ประกอบการ27ดงัเช่น โรงแรมทีพกั บริษทัทวัร์ ร้านสะดวกซือ ศูนยก์ารคา้ขนาดใหญ่ทีมีสินคา้ครบ
ครัน เพือสนองต่อความตอ้งการของประชากรในเมือง และบางครังประชาชนในชนบทรวมทงัชาว
ลาวและพ่อคา้จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวก็เขา้มาซือหาสินคา้จากศูนยก์ารคา้ที
จังหวดัหนองคาย บางรายก็อาจเลยเข้ามาซือถึงทีอุดรธานี ขอนแก่น หรือกรุงเทพ28 ส่วนใน
เวียงจนัทน์นนักมี็ศูนยก์ารคา้ขนาดใหญ่ไวค้อยบริการประชาชนและนกัท่องเทียวเช่นกนั โดยสินคา้
ส่วนใหญ่นอกจากสินค้าประเภทหัตถกรรม เครืองเงินซึงเป็นสินค้าทีผลิตในสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวแลว้ สินคา้ส่วนใหญ่กม็าจากไทย เวียดนามและจีน 

.2.2.  อาชีพใหม่ ความเจริญทางดา้นเศรษฐกิจในระบบทุนนิยมทีผูค้น
ให้ความสําคญักบัระบบเงินตรา ไดก่้อให้เกิดอาชีพใหม่ๆแก่คนในทอ้งถินบริเวณหนองคายและ
เวียงจนัทน์ ทีส่วนใหญ่เป็นอาชีพทีเกิดจากการขยายตวัทางเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม ภาคพาณิช
ยกรรมและการบริการ อาทิเช่น แรงงานในโรงงาน อาชีพเกียวกบัการให้บริการในโรงแรม การ
ท่องเทียวหรือสถานเริงรมยต่์างๆ เป็นตน้ 

 

27  ดูตารางที 17. 
28  สมัภาษณ์,ทิลาวนั ไซยะจกั, 26 ตุลาคม 2553. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

.2.3 ผลกระทบต่อสังคม 

การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะบริเวณหนองคายและกาํแพงนครเวียงจนัทน์
ส่งผลให้เกิดการพฒันาโครงสร้างพืนฐานหลายดา้นเพือรองรับการเติบโตดงักล่าว เช่น โครงสร้าง
พืนฐาน การสาธารณูปโภค การคมนาคม  การให้บริการทางด้านการศึกษาและสาธารณสุข
ตลอดจนหน่วยงานราชการ แต่ในทางตรงกนัขา้มกลบัทาํใหล้กัษณะสังคมเปลียนแปลงไปในทางที
ไม่ค่อยจะดีนกั กล่าวคือ สังคมและวิถีชีวิตของคนในทอ้งถินนีมีความเชือมโยงกบัการพฒันาทุน
นิยมทังในระดับประเทศและระดับโลก ดังนันการทาํความเขา้ใจวิถีชีวิตและสังคมชนบทจึง
จาํเป็นตอ้งทาํความเขา้ใจกระบวนการทีสังคมชนบทบริเวณหนองคายและกาํแพงนครเวียงจนัทน์
ถูกผนวกเขา้ไปในความสัมพนัธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ การขยายตวัทางเศรษฐกิจบริเวณ
ดงักล่าวและผลกระทบอนัเนืองมาจากการทีทอ้งถินบริเวณนีอนัหมายถึงหนองคาย กาํแพงนคร
เวียงจนัทน์และอาจรวมไปถึงพืนทีใกลเ้คียงโดยเฉพาะในนครหลวงเวียงจนัทน์ไดถู้กผนวกรวมเขา้
ไวเ้ป็นส่วนหนึงของระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม ซึงเห็นถึงการเปลียนแปลงในทอ้งถินทีเป็นสังคม
เกษตรกรรม อนัเป็นผลสืบเนืองมาจากแรงผลกัดนัจากระบบเศรษฐกิจทุนนิยม ความเปลียนแปลง
และการปรับตวัของระบบเศรษฐกิจทุนนิยมทีผูกติดกบัตลาดโลก มีผลต่อทิศทางการพฒันาของ
ประเทศและการเปลียนแปลงภาคเกษตรและสงัคมในทอ้งถิน  

การขยายตวัทางเศรษฐกิจก่อให้เกิดการเปลียนแปลงจากสังคมทีมีการผลิตเพือยงัชีพ 
เน้นการผลิตเพือการบริโภคในครัวเรือนและในชุมชนเป็นหลกัมาสู่การผลิตเพือคา้ขายเพือนํา
ผลผลิตไปแลกเปลียนซือสินคา้ในตลาดทีเปิดกวา้งมากขึน ส่งผลใหค้วามสามารถพึงพาตวัเองและ
ความเป็นอิสระของชุมชนลดนอ้ยลง ชีวิตและความเป็นอยูข่องชาวบา้นไดรั้บผลจากความผนัผวน
ภายนอกมากขึน การแทรกแซงความสัมพนัธ์แบบทุนนิยมเขา้สู่ทอ้งถินนีเพิมมากขึน ก่อใหเ้กิดการ
ก่อตวัชนชนัใหม่ เกิดช่องว่างทางสังคม29 มีการใชเ้ครืองทุ่นแรงและปัจจยัการผลิตใหม่ๆ การเสือม
สลายของระบบการผลิตเพือยงัชีพ การเพิมขึนของหนีสินในชนบท การกระจายรายไดที้เหลือมลาํ
ตาํสูงมากยิงขึน30 ตลอดจนความขดัแยง้และการต่อสู้ของคนในทอ้งถินในรูปแบบต่างๆจากการ
เปลียนแปลงการพึงพาสภาพเศรษฐกิจเมือง มาเป็นระบบเศรษฐกิจทีผนึกรวมใกลชิ้ดกบัเศรษฐกิจ
ระหว่างประเทศมากขึนขณะทีการแทรกแซงทุนในภาคอุตสาหกรรมเพิมมากขึนเช่นกัน ผลที

29 วฒันา สุกณัศีล “พฒันาการทุนนิยมกบัการเปลียนแปลงสังคมหมู่บา้น:บทสาํรวจและ
ขอ้สังเกตบางประการ”สงขลานครินทร์ ฉบบัสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ,3 ,1 (มกราคม-เมษายน 

2540): 4. 
30 เรืองเดียวกนั. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

เกิดขึนก็คือ  ภาคเกษตรและสังคมชนบทถูกเชือมโยงกับเศรษฐกิจระหว่างประเทศ  และ 
เศรษฐกิจโลกอย่างใกลชิ้ด มีการโยกยา้ยส่วนเกินในรูปผลผลิตและแรงงานออกจากทอ้งถิน ทุน
นิยมขยายตวัและแทรกซึมเขา้ไปในทอ้งถินและพืนทีห่างไกลมากขึน ซึงกลไกการโยกยา้ยส่วนเกิน
จากภาคเกษตรกรรมนีปรากฏขึนในรูปแบบต่าง เช่น การคา้ เงินกู้ ธนาคาร ทาํให้เกิดช่องว่าง
ระหว่างเมืองกบัชนบทมากขึน เกิดความแตกต่างทางชนชนับนพืนฐานของการครอบครองทีดิน
และการใช้ปัจจัยการผลิตใหม่ๆในภาคเกษตร31 หนีสินเพิมขึนการผลิตเพือยงัชีพลดลง การ
เปลียนแปลงเหล่านีนาํไปสู่การเติบโตดา้นจิตสาํนึก ความขดัแยง้และการต่อสูด้า้นชนชนัในชนบท 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 6 การธนาคารใน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

ทีมา : นางสาวอภิรดี แขโ้ส บนัทึกภาพ เมือ 13 เมษายน 2554 

 

.2.3.  การเปลียนแปลงดา้นโครงสร้างสังคม ภายใตบ้ริบทการขยายตวั
ทางเศรษฐกิจระบบทุนนิยมโลก การปรับเปลียนระบบการผลิตของทอ้งถิน และการเปลียนแปลง
ความสัมพนัธ์ของคนในสังคม โครงสร้างและความสัมพนัธ์ของผูค้นในทอ้งถินไดรั้บผลกระทบ
และมีการเปลียนแปลงไป กล่าวคือ การประกอบอาชีพภาคเกษตรกรรมลดน้อยลง เนืองจากแรง

 31 วฒันา สุกณัศีล “พฒันาการทุนนิยมกบัการเปลียนแปลงสังคมหมู่บา้น:บทสาํรวจและ
ขอ้สงัเกตบางประการ”: . 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

กดดนัต่างๆ เช่น ภาวะหนีสิน การขายทีดินและกระบวนการแบ่งแยกฐานะชนชนัของคนในทอ้งถิน
จนเกิดเป็นกลุ่มพ่อคา้ทีรํารวยทีสามารถสังสมทุนและขยายการผลิตและกิจการทางดา้นเศรษฐกิจ 
ส่วนทีเหลือกเ็ป็นผูท้าํการเกษตรลาํบากยากจนลงไป กลายเป็นผูไ้ร้ทีทาํกินและผูข้ายแรงงานรับจา้ง
ในภาคพาณิชยกรรมและบริการในเมืองไปในทีสุด การขยายตวัของตลาดและระบบการผลิตเพือ
ขาย ทาํใหเ้กิดความแตกต่างดา้นฐานะ การสะสมทุน ความสัมพนัธ์และวิถีชีวิตซบัซอ้นขึน ยงิเมือมี
การผลิตเพือการตลาดและอิทธิพลทุนนิยมเพิมความเขม้ขน้ ใชทุ้นมากขึน อตัราการเกิดหนีสินและ
คนไร้ทีทาํกินเพิมสูงขึนและมีการใชแ้รงงานรับจา้งมากขึน32 

.2.3.  การเปลียนแปลงของวิถีชีวิต  การเปลียนแปลงทางเศรษฐกิจ
ก่อให้เกิดการเคลือนไหวในวิถีชีวิตและการปรับตัวของคนในท้องถิน โดยเฉพาะในบริเวณ
หนองคายและกาํแพงนครเวียงจนัทน์ซึงเกิดการขยายตวัทางเศรษฐกิจอย่างมหาศาล เป็นระบบ
เศรษฐกิจแบบตลาด ซึงความเจริญทางวตัถุทีมากับการพฒันานี กระทบต่อวิถีชีวิตของคนใน
ทอ้งถินโดยตรง ภาพการสะสมทุนส่วนเกินของเอกชนในทอ้งถิน ทีไดส้ร้างความรํารวยระดบั
ทอ้งถินหรือความเป็น “เศรษฐีภูธร” ให้กบัเอกชนบางกลุ่มไดส้ร้างความมงัคงัระดบัประเทศ33 อาทิ 
“เจียงกรุ๊ป” กลุ่มทุนนีมีการเชือมโยงกบักลุ่มคนและสังคมภายนอก เป็นทุนยกัษท์อ้งถินทีมีรายได้
จากการทาํการคา้กบัสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในแต่ละปีมีมูลค่ากว่าพนัลา้นบาท 
ธุรกิจของ เจียงกรุ๊ป” ทีครอบคลุมตงัแต่ดีลเลอร์รถจกัรยานยนต์ฮอนดา้ ยามาฮ่า รถยนต์มิตซูบิชิ 
เครืองยนตเ์กษตรคูโบตา้และศูนยก์ารคา้เจียงกรุ๊ป34 ซึงเป็นกลุ่มทีมีศกัยภาพความพร้อมสาํหรับการ
ขยายธุรกิจต่อมา  
 

 

 

                                   

32 วฒันา สุกณัศีล “พฒันาการทุนนิยมกบัการเปลียนแปลงสังคมหมู่บา้น:บทสาํรวจและ
ขอ้สงัเกตบางประการ”:119. 

33ยุพาพิน ภาระศรี, “การเปลียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของภาคอีสาน พ.ศ. 2505-

2515”, . 
34 “บึงกาฬ”จงัหวดัที  ใครกุมอาํนาจเศรษฐกิจ-การเมือง[ออนไลน์], เขา้ถึงเมือ  ธนัวาคม 

.เขา้ถึงไดจ้าก http//www.manager.co.th/asp-bin/PrintNews.aspx?NewsID=95300 

00113389 (เวบ็ไซตห์นงัสือพิมพผ์ูจ้ดัการ) 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 7 กลุ่มธุรกิจของเจียงกรุ๊ป 
ทีมา : นางสาวอภิรดี แขโ้ส บนัทึกภาพ เมือ 13 เมษายน 2554 

 

จะเห็นว่าเกิดการปรับตวัหลายอย่างในการดาํเนินวิถีชีวิตของคนในทอ้งถินและการ
ปรับตวัใหเ้ขา้กบัสิงเร้าทีมาจากภายนอกนนั ก่อใหเ้กิดปัญหาสงัคมตามมา เช่นปัญหายาเสพติด การ
ฉ้อราษฎร์บงัหลวง และโสเภณี ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว อาจกล่าวไดว้่าเกิด 
“ความถดถอยทางสังคม” จากการสังเกตการณ์ในพืนทีผูศึ้กษาพบว่า ในช่วงเกือบ 10 ปีทีผา่นมานนั 
นครหลวงเวียงจนัทน์ มีการเปิดกิจการสถานบริการกลางคืนต่างๆเกิดขึนจาํนวนมาก ยิงไปกว่านนั
เด็กสาวชาวลาวทงัทีเตม็ใจและทีถูกหลอกให้ไปขายบริการแก่นกัท่องเทียวทงัเวียงจนัทน์และขา้ม
ฝังมาขายบริการทีหนองคายดงัทีปรากฏในสือต่างๆของไทย อย่างไรก็ตามรัฐบาลทงัสองต่างก็ได้
มองเห็นความสาํคญัในการแกไ้ขปัญหาดงักล่าวอยา่งเร่งด่วน 

.2.3.  ปัญหาแรงงาน ทีผา่นมานนัไทยตอ้งเผชิญกบัปัญหาการลกัลอบ
นาํคนต่างดา้วเขา้มาขายแรงงานตามจุดต่างๆในไทย ซึงเป็นปัญหาใหญ่ทีป้องกนัไดย้าก ปริมาณ
แรงงานต่างด้าวชาวลาวทีอพยพเขา้มาตามแนวชายแดนไทย-ลาวในปีหนึงๆเป็นจาํนวนกว่า 

,  คน35 โดยแรงงานเกือบทงัหมดผ่านขบวนการนายหนา้คา้แรงงานเถือนทีส่งต่อกนัมาเป็น
ทอดๆทงัทีเป็นนายหนา้คนลาวและนายหนา้คนไทย   และจากการสํารวจภายในสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวของกรมแรงงานและสวสัดิการสังคมปี ค.ศ.2003 โดยการสนบัสนุน
ของ ILO Mekong Sub-Regional Project to Combat trafficking in Children and Woman  พบว่า 
มากกวา่ 80% เคลือนยา้ยเขา้มาทาํงานในประเทศไทยและประเทศอืนๆ โดยกลุ่มทีเขา้มาในไทยแบ่ง
ออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มอายรุะหวา่ง 10-17 ปี คิดเป็น 25.9% และกลุ่มอายรุะหว่าง 18-35 ปี คิดเป็น 

35 ปัญหาแรงงานลาว[ออนไลน์], เข้าถึงเมือ   ธันวาคม  .เข้าถึงได้จาก
http://www.backtohome.org/autopagev4/show_page.php?topic_id=243&auto_id=4&TopicPk=  

(เวบ็ไซต ์ศูนยข์อ้มูลคนหายเพือต่อตา้นการคา้มนุษย)์ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

74.1% ในทงัหมดนีเพศหญิงมีมากกว่าเพศชาย36 ปัญหาทีตามมา คือ การถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน
ของแรงงานหญิง  ทงันีเพราะร่างกายของผูห้ญิงถูกสร้างให้เกิดการละเมิดไดห้ลากหลายรูปแบบที
ไม่ใช่เฉพาะดา้นแรงงาน แต่ยงัรวมถึงเพศวิถี (sexuality)ของแรงงานหญิงเหล่านีดว้ย 

การอพยพแรงงานลาวผดิกฎหมายผา่นช่องทางตามแนวชายแดนนนั มีรากเหงา้มาจาก
วฒันธรรมทอ้งถินของคนทงัสองฝังแม่นาํโขง ซึงมีความผกูพนักนัในฐานะญาติพีนอ้งกนั จึงมีการ
ชักนาํให้ชาวลาวทีเป็นญาติเขา้มาขายแรงงานเป็นกรรมกรแบกหามตามสถานทีก่อสร้างใกล้ๆ
ชายแดนก่อน นายจา้งก็รับไวเ้พราะเห็นว่าค่าจา้งแรงงานถูก หนักเขา้ก็ลุกลามเขา้ไปยงัส่วนกลาง
ของประเทศ โดยขนส่งแรงงานนนักระทาํกนัหลากหลายรูปแบบ ทงัการเช่าเหมารถตู ้รถกระบะ 
รถยนต์นังส่วนบุคคล ทางเรือ หรือกระจายเดินทางมาเป็นกองทัพมด ซึงปัญหานีแก้ได้ยาก
เช่นเดียวกนัเพราะหมู่บา้นตามแนวชายแดนมกัปล่อยใหแ้รงงานเหล่านีเดินทางเขา้-ออกไดอ้ยา่งเสรี 
เพราะเห็นว่าเป็นญาติกนับา้งหรือถา้ไม่ใช่ญาติก็ไดค่้านาํร้อนนาํชาบา้งเล็กๆน้อยๆ โดยไม่ผ่าน
ช่องทางทีอนุญาตใหต้ามกฎหมาย ทาํใหเ้ป็นอุปสรรคต่อการปฏิบติังานของเจา้หนา้ที จึงติดตามการ
หลบหลีกของแรงงานเถือนไม่ทนัการณ์ 

ปัญหาทีเกิดจากแรงงานลาวนีหากไม่นับการลกัลอบนาํยาเสพติดเขา้ไทยและปัญหา
อืนๆแลว้ อีกปัญหาหนึงทีมกัจะมองขา้ม คือ การโยกยา้ยเงินตราออกนอกประเทศ เป็นตวัอย่างที
เห็นเด่นชดั กรณีความสูญเสียทางเศรษฐกิจของประเทศใหแ้ก่แรงงานต่างดา้วเหล่านี และยงิมองลึก
ลงไปอีก จะเห็นว่าไทยยงัตอ้งสูญเสียด้านทรัพยากรอืนๆอีก อาทิ การให้การรักษาแรงงานที
เจบ็ป่วย การใหที้พกัอาศยัการใชไ้ฟฟ้าและนาํประปาของแรงงานรวมถึงพลงังานทุกชนิดทีไทยตอ้ง
แบกรับภาระไว ้ซึงปัญหาเหล่านีมกัถูกมองขา้มไป 

.2.3.  ปัญหายาเสพติด ผลต่อเนืองจากปัญหาแรงงานไดก่้อใหเ้กิดปัญหา
ใหญ่อีกอย่างหนึงคือ ปัญหายาเสพติดหน่วยงานดา้นการปราบปรามยาเสพติดระบุชดัว่า แรงงาน
ชาวลาวส่วนหนึงคือตวัการนาํยาเสพติดเขา้มาในประเทศไทย โดยซุกซ่อนเขา้มาตามส่วนต่างๆของ
ร่างกาย ทงัพืนรองเทา้ ในกล่องนม ตามตะเข็บกางเกงเสือผา้ หรือแมแ้ต่ยดัมาในอวยัวะเพศหรือ
ทวารหนกั37 

  36 ณรงศกัดิ ชยัราช, เพศภาวะและแรงงานอพยพหญิงชนบทในกลไกเศรษฐกิจใหม่ของลาว
,37. 

37 เปิดเส้นทางคา้มนุษย-์แรงงานเถือนลาวชายแดนอีสานใต[้ออนไลน]์, เขา้ถึงเมือ  ตุลาคม 
.เขา้ถึงไดจ้าก http://www.backtohome.org/autopagev4/show_page. php?topic_= 

&auto_id=4&TopicPk=  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

การขนยา้ยยาเสพติดผา่นแรงงานชาวลาวเหล่านี ทาํใหก้ารปราบปรามเป็นไปดว้ยความ
ยากลาํบาก เพราะขบวนการยาเสพติดจะใช้วิธีให้ชาวลาวทีตอ้งการเดินทางเขา้มาทาํงานในไทย 
แอบซุกซ่อนยาเสพติดเขา้มาเป็นของแถม โดยจ่ายเงินค่าจา้งให้ตามปริมาณยาเสพติดแต่ละครัง 
หรือหากเป็นแรงงานหนา้ใหม่ทีตอ้งการเขา้มาทาํงานหารายได ้แต่ไม่มีค่าเดินทางขบวนการยาเสพ
ติดกจ็ะเป็นผูอ้อกค่าใชจ่้ายให ้เพือแลกกบัการซุกซ่อนยาเสพติดเขา้มาในไทย38 

.2.4 ผลกระทบต่อวัฒนธรรม 

การขยายตวัทางเศรษฐกิจได้ส่งผลต่อสังคมชนบทของหนองคายและกาํแพงนคร
เวียงจันทน์กลายเป็นสังคมเมืองดังทีกล่าวมาแล้วนัน ยงัส่งผลต่อวัฒนธรรมก่อให้เกิดการ
เปลียนแปลงทางวฒันธรรมอยา่งเด่นชดัในบริเวณหนองคายและกาํแพงนครเวียงจนัทน์และพืนที
ใกลเ้คียงโดยเฉพาะในนครหลวงเวียงจนัทน์ ซึงการเปลียนแปลงทางวฒันธรรมของทงัทางฝัง
หนองคายและฝังเวียงจันทน์นันลกัษณะการเปลียนแปลงทางวฒันธรรมจะคลา้ยๆกัน โดยจะ
พิจารณาผา่นสิงต่างๆ ซึงเปลียนแปลงไปมากบา้งนอ้ยบา้ง ดงันี 

.2.4.  การเปลียนแปลงดา้นจารีตประเพณี ในช่วงก่อนทีเศรษฐกิจตาม
แนวชายแดนจะขยายตวัโดยเฉพาะก่อนหน้าปี ค.ศ.  ทีรัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวยงัไม่ใช้นโยบายจินตนาการใหม่ เพือเปิดการติดต่อกับประเทศในโลกเสรี โดย
ส่งเสริมการคา้และการลงทุนจากต่างประเทศมากขึน และปรับระบบเศรษฐกิจเขา้สู่ระบบตลาดเสรี 
ความผกูพนัและการพึงพาญาติพีนอ้งมีอยู่สูงมาก ยิงเมือมีการเปิดใชส้ะพานมิตรภาพไทย-ลาวใน
ค.ศ.  จากโครงสร้างทางสังคมทีเปลียนไป ผูค้นหันไปใชชี้วิตแบบคนในสังคมเมืองมีมากขึน 
ความเชือดังเดิมและจารีตประเพณี  ซึงเกิดจากวิถีชีวิตในชนบท เช่น ประเพณีอันเกียวกับ
เกษตรกรรม อนัไดแ้ก่ การเลียงผีนา การแฮกนา การเลียงผีปู่ตา การเลียงศาลพระภูมิ ประเพณีการ
ปฏิบติัตามฮีตสิบสองคองสิบสี รวมทงั งานบวช งานแต่งงาน งานศพ กล็ว้นเปลียนแปลงไปจากเดิม
ตามสิงเร้าจากภายนอกทีเขา้มากระทบ ดงัทีพ่อคา้ในตลาดท่าเสด็จกล่าวว่า ”แต่ก่อนอยู่บา้นนอก
บา้นนา มีขา้วปลาอาหารก็มาแบ่งกนักิน มากินรวมกนั ทาํไร่ไถนาก็ไปช่วยกนั ไม่ตอ้งจา้งเงิน แต่
หลงัๆมานีมาอยูใ่นตลาด ขายไร่ขายนามาลงทุนคา้ขายเลก็นอ้ยๆ ตืนเชา้มาก็ตอ้งเตรียมเปิดร้านขาย
ของ ไม่ค่อยจะไดพ้บปะพดูคุยกบัญาติพีนอ้งหรือแมแ้ต่เพือนฝงู แต่ก็มีบา้งพูดคุยกบัเพือนบา้นร้าน

38 เปิดเส้นทางคา้มนุษย-์แรงงานเถือนลาวชายแดนอีสานใต[้ออนไลน]์, เขา้ถึงเมือ  ตุลาคม 
.เขา้ถึงไดจ้าก http://www.backtohome.org/autopagev4/show_page. php?topic_= 

&auto_id=4&TopicPk=  

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

ใกลเ้คียง แต่ก็ไม่มาก ต่างคนต่างก็ทาํงานของตวัเอง เวน้แต่ว่าจะตายจึงจะได้เจอกัน อนันีมนั
สุดวิสัยแลว้ครังสุดทา้ยตอ้งไป ไปให้กาํลงัใจคนทีเหลือ ส่วนงานประเพณีอืนๆก็มีแต่ก็ไม่มาก
เหมือนแต่ก่อน ปลีกตวัไปลาํบาก ทุกวนันีเวลาเป็นเงินเป็นทอง”39 อยา่งไรก็ตามแมว้่าการขยายตวั
ทางเศรษฐกิจจะทาํให้วฒันธรรมประเพณีบางอย่างลดความสําคญัลงหรือหายไป แต่ประเพณีที
ยงัคงอยูไ่ม่เสือมคลาย คือ “ประเพณีการแข่งขนัเรือยาว” ระหว่างชาวไทยกบัชาวลาวทีอาศยัอยูริ่ม
ฝังแม่นาํโขง 

       
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 8 ตลาดท่าเสดจ็ จงัหวดัหนองคาย 

ทีมา : นางสาวอภิรดี แขโ้ส บนัทึกภาพ เมือ 13 เมษายน 2554 

 
.2.4.2 การเปลียนแปลงการบริโภค  คนในท้องถินเกิดความต้องการ

บริโภคสินคา้และบริการจากภายนอกเพิมมากขึนอย่างต่อเนือง และมีความสัมพนัธ์กบัปริมาณ
สินคา้บริการจากภายนอก ทีหลงัไหลเขา้มาพร้อมกบัการคมนาคมทีสะดวกสบาย จากการสาํรวจ
ภาคสนามในเวียงจนัทน์  พบว่า ชาวลาวทุกเพศทุกวยัและทุกสาขาอาชีพทีเขา้มาซือสินคา้อุปโภค
บริโภค เช่น  เสือผา้สาํเร็จรูป เครืองหนงั เครืองใชไ้ฟฟ้า รวมทงัสินคา้แฟชนัต่างๆในร้านคา้พอใจ
ในคุณภาพและราคาสินคา้ของไทย40 ส่งผลเป็นวฏัจกัรก่อให้เกิดการอพยพออกจากทอ้งถินของวยั
แรงงาน เพือไปขวานขวายหา “เงินตรา” เพือสนองความตอ้งการทีมากขึน และอาจเกินความจาํเป็น 
โดยส่วนใหญ่จะนาํไปซือสินคา้ทีผลิตจากโรงงานอุตสาหกรรม ซึงมีความประณีตและมีรูปแบบที

39 สมัภาษณ์,คาํเพียง จนัทรวงศ,์  ตุลาคม . 
40 ชลิศา รัตรสาร, “การคา้ไทย-ลาว ในบริบทของการครอบงาํทางวฒันธรรม”: 27-134. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

หลากหลายกว่าทีผลิตจากฝีมือแรงงาน เกิดค่านิยมเห่อของจากภายนอกทีมีราคาแพง ละทิงสินคา้ที
ผลิตไดเ้องในทอ้งถินดงัจะเห็นไดจ้ากหญิงสาวชาวลาวทีหันมาสวมกางเกงหรือกระโปรงแบบ
แฟชนัแทนการนุ่งผา้ถุง ซึงไม่สัมพนัธ์กบัรายไดข้องคนในทอ้งถิน นอกจากจะทาํให้สภาพชีวิตที
ตอ้งดินรนแสวงหาแลว้ยอ่มก่อใหเ้กิดวิถีชีวิตทีขาดความสมดุลไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 9 ร้านขายเสือผา้แฟชนัเกาหลีในเวียงจนัทน ์             
ทีมา : นางสาวอภิรดี แขโ้ส บนัทึกภาพ เมือ 13 เมษายน 2554 
 

โดยสรุปจะเห็นวา่เมือมีการพฒันาการคา้ชายแดนระหวา่งไทย-ลาว จนเกิดการขยายตวั
ทางเศรษฐกิจอยา่งต่อเนือง ทาํใหส้าธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวกลายเป็นตวักลางในการ
เชือมอนุภูมิภาคใหก้ลายเป็นพืนทีการรวมกลุ่มดา้นการคา้ การลงทุน การเป็นตลาดขนาดใหญ่และ
การเคลือนยา้ยการลงทุนทีสาํคญั นอกจากนนัประเด็นหนึงทีสาํคญัมากคือ การเคลือนยา้ยแรงงาน
ขา้มชาติในอนุภูมิภาคลุ่มนาํโขง กล่าวคือ ระบบเศรษฐกิจของไทยมีความผกูพนักบัเศรษฐกิจของ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและประเทศเพือนบ้านอืนๆ อย่างพม่า กัมพูชาและ
เวียดนามอยา่งใกลชิ้ด โดยเฉพาะสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวไดซื้อสินคา้อุตสาหกรรม 
สินคา้อุปโภคบริโภคจากไทยจาํนวนมาก มีแรงงานขา้มชาติอพยพเคลือนยา้ยเขา้มาทาํงานไทย
จาํนวนมาก ซึงกลายเป็นแรงงานค่าจา้งราคาถูก นอกจากนียงัมีการพฒันาโครงการขนาดใหญ่ของ
ไทยเขา้ไปลงทุนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวดว้ย ซึงมีขอ้ไดเ้ปรียบดา้นแรงงานราคา
ถูกและวตัถุดิบตน้ทุนตาํกวา่ประเทศไทย 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

ตารางที  ประเภทสถานประกอบการ  อนัดบั 

 

อนัดบัที ประเภทสถานประกอบการ จาํนวน 

 การขายปลีกยกเวน้ยานยนตแ์ละรถจกัรยานยนต ์รวมทงั 

การซ่อมแซมของใชส่้วนบุคคลและของใชใ้นครัวเรือน 

,  

( . %) 
 การผลิต ,  ( . %) 
 การขาย การบาํรุงรักษา และการซ่อมแซมยานยนต์และ

รถจกัรยานยนต ์รวมทงัการขายปลีกนาํมนัเชือเพลิงรถยนต ์

,  

( . %) 
 โรงแรมและภตัตาคาร ,   ( . %) 
 กิจกรรมนนัทนาการและการบริการอืนๆ ,   ( . %) 

ทีมา : ประเภทสถานประกอบการ  อนัดบั[ออนไลน]์, เขา้ถึงเมือ 11 มกราคม.เขา้ถึงไดจ้าก2554      

www.ecber.kku.ac.th/index.phpMpage=province&id=5 

 

เมือมีการเปิดสะพานมิตรภาพไทย-ลาวในปี ค.ศ.  ยิงทาํให้สภาพเศรษฐกิจของ
จงัหวดัหนองคายและกาํแพงนครเวียงจนัทน์ดีขึน กล่าวคือ ) มีจาํนวนนกัท่องเทียวเพิมขึน ) มี
การคา้ขายระหว่างชายแดนมากขึน แมว้่าการคา้ชายแดนผา่นสะพานมิตรภาพแห่งนีจะทาํไดไ้ม่เตม็
ศกัยภาพ มีการใช้ประโยชน์จากสะพานแห่งนีเพียง % เท่านัน )การเจรจาชายแดนมีความ
สะดวกรวดเร็วมากขึน )ประชาชนมีรายไดจ้ากการจาํหน่ายสินคา้เครืองอุปโภคบริโภค ) มีธุรกิจ
ชุมชนแบบ Home stay ขึนริมฝังโขง ) มีธุรกิจโรงแรมและร้านอาหารเพิมมากขึน ผลคือชาวลาว
แอบแฝงเขา้มาโดยไม่ไดรั้บการตรวจโรค และการแฝงเขา้มาของยาเสพติด 

แมว้่าการขยายตวัทางเศรษฐกิจจะนาํมาซึงความเจริญกา้วหน้า การจา้งงาน และการ
สะพดัของเงินตรา และก็ไม่มีใครปฏิเสธเช่นกนัว่าการพฒันาทางเศรษฐกิจนีก็นาํมาซึงความยอ่ยยบั
ของทรัพยากรทอ้งถินและวิถีชีวิตของคนในทอ้งถิน หากแต่สิงเหล่านีถูกละเลยและมองขา้มไป 
กลบัตรงกนัขา้มภาพทีออกไปคือ ความสะดวกสบาย ศกัยภาพในการผลิต อตัราการจา้งงานและ
ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในท้องถิน ส่งผลกระทบต่อทังทางวัฒนธรรม สังคมและ
สิงแวดลอ้มดังทีกล่าวมาแลว้ คือ การยา้ยถินฐานของคน การลกัลอบนําคน สัตว์ พืชขา้มแดน 
ปัญหาเรืองยาเสพติด โรคติดต่อ และทีสาํคญัทีสุดคือ ความเหลือมลาํทางเศรษฐกิจของคนทีอาศยั
ในทอ้งถินหนองคาย-กาํแพงนครเวียงจนัทน์และพืนทีใกลเ้คียง ซึงในงานวิจยัของนกัวิชาการไทย
ส่วนใหญ่จะเนน้ศึกษาสภาพเศรษฐกิจและสังคมของแต่ละประเทศ เพือหาศกัยภาพและลู่ทางการ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

ลงทุนและการส่งเสริมการท่องเทียว มากกว่าการศึกษาถึงผลกระทบหรือความสูญเสียทีมีต่อ
ประชาชนในทอ้งถิน ในการศึกษานีจึงไดก้ล่าวถึงผลกระทบดงักล่าว แมจ้ะไม่มากนกัแต่ก็พอจะ
มองเห็นถึงภาพรวมของการสูญเสียของคนในทอ้งถินดงักล่าวมาแลว้ 
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บทที 5 
บทสรุป 

 
ความสัมพนัธ์ระหว่างไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีพฒันาการ

สืบเนืองติดต่อกนัมานาน  โดยเฉพาะความสมัพนัธ์ทางดา้นเศรษฐกิจทีปรากฏชดั คือ การคา้บริเวณ
ชายแดนซึงไดมี้ติดต่อคา้ขายกนัมาตงัแต่อดีต อนัเป็นพฒันาการทีเกิดจากความเป็นมาทางดา้น
ประวติัศาสตร์ทีคลา้ยคลึงกัน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนับเป็นประเทศเดียวที
สามารถสือสารกนัได้กบัไทยโดยใช้ภาษาของตนเอง อีกทงัพฤติกรรมทางธุรกิจโดยธรรมชาติ
ระหว่างประชาชนทีอาศยัอยู่ตามแนวชายแดน ทีมีพรมแดนติดต่อกนัถึง1,810 กิโลเมตร (ทางบก 
702 กิโลเมตร ทางนํา 1,108 กิโลเมตร) ทาํให้สะดวกในการติดต่อคา้ขายกัน ลกัษณะร่วมของ
ชายแดนไทย-ลาวอีกอย่างหนึงทีไม่แตกต่างจากชายแดนดา้นอืนๆไม่ว่าจะเป็นไทย-กมัพูชา ไทย-
พม่า หรือไทย-มาเลเซีย ก็คือ “อาํนาจรัฐ” จาก “ส่วนกลาง” ทีไม่สามารถเขา้ไปควบคุมได้ถึง 
จนกระทงัเกิดพฒันาการทีมีลกัษณะเฉพาะตวัขึน การคา้ชายแดนไทย-ลาวในอดีตมีลกัษณะเป็น
การคา้ทีเรียกวา่ “การคา้ประเพณี” ซึงตงัอยูบ่นฐานของความสมัพนัธ์ในรูปแบบเครือญาติ ดงันนัไม่
ว่าสถานการณ์ทางการเมืองระหว่างประเทศทงัสองจะเปลียนแปลงไปเพียงใด การคา้ในลกัษณะ
เช่นนีกย็งัคงดาํรงอยูไ่ม่เปลียนแปลงไป ลกัษณะเช่นนีตรงขา้มกบัความสัมพนัธ์ทางเศรษฐกิจระดบั
รัฐซึงมีลกัษณะขึนๆ ลงๆ ตามความสัมพนัธ์และสถานการณ์ทางการเมือง โดยเฉพาะอย่างยิงเมือ
ลาวเปลียนแปลงการปกครองเป็นสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในปี ค.ศ.1975 มีรัฐบาล
ซึงนาํโดยพรรคคอมมิวนิสตแ์ละปกครองโดยใชอุ้ดมการณ์สังคมนิยม 

จุดมุ่งหมายทีสําคัญของการศึกษาความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างไทยกับ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวครังนีมีอยูด่ว้ยกนั 3 ประการ ประการแรก ผูว้ิจยัตอ้งการ
ศึกษานโยบายและการดาํเนินนโยบายเศรษฐกิจของทงัรัฐบาลไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ทีส่งผลต่อการดาํเนินความสมัพนัธ์ทางเศรษฐกิจในลกัษณะต่างๆ โดยจะเริมจากช่วง
ทีลาวมีการเปลียนแปลงทางการปกครองมาสู่ระบอบคอมมิวนิสต์ตงัแต่ปี ค.ศ. 1975 เป็นตน้มา 
จนกระทงัปี ค.ศ. 2005 อนัเป็นปีสินสุดแผนพฒันาเศรษฐกิจฉบบัที 5  โดยมีจุดเปลียนผา่นทีสาํคญั
ระหว่างปี ค.ศ. 1986-1988 เมือสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเริมดาํเนินมาตรการเปิด
กวา้งทางเศรษฐกิจตามนโยบายจินตนาการใหม่ในแผนพฒันาเศรษฐกิจฉบบัที 2 ขณะทีไทยก็มี
แนวคิดทีจะสร้างความสัมพนัธ์กับกลุ่มประเทศสังคมนิยม-คอมมิวนิสต์ในอินโดจีนมากขึน 
จุดมุ่งหมายประการทีสองไดแ้ก่การศึกษารูปแบบความสัมพนัธ์ทางเศรษฐกิจทีเกิดขึนในช่วงเวลา
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ดงักล่าว ทงัรูปแบบการคา้ทีมีมาแต่ดงัเดิม และรูปแบบความสัมพนัธ์ทีเกิดขึนหรือขยายตวัขึนใหม่
อนัเป็นผลมาจากการปรับเปลียนนโยบายของทงัสอง จุดมุ่งหมายประการสุดทา้ยคือการศึกษาถึง
ผลกระทบของการขยายตวัของความสัมพนัธ์ทางเศรษฐกิจว่าส่งผลต่อความสัมพนัธ์ทางเศรษฐกิจ
ไทย-ลาวในระดบัรัฐและในระดบัทอ้งถินอย่างไร โดยการศึกษาผลกระทบระดบัทอ้งถินนัน ได้
เลือกกรณีศึกษาบริเวณชายแดนหนองคาย-กาํแพงนครเวียงจนัทน์ เนืองจากเป็นบริเวณจุดผา่นแดน
ทีมีการคา้คึกคกัมากทีสุด ซึงน่าจะส่งผลต่อเศรษฐกิจ สงัคมและวฒันธรรม ของคนในทอ้งถิน 

ผลจากการศึกษาในแต่ละประเดน็สามารถสรุปไดด้งันี 

 

1.นโยบายทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ค.ศ. 
1975-2005 

 การศึกษาชีให้เห็นว่าเราสามารถแบ่งการดาํเนินนโยบายเศรษฐกิจของทงัสองประเทศ
ออกเป็น  ช่วงเวลา คือ ตงัแต่ ค.ศ. - 5 ซึงรัฐบาลของทงัสองประเทศให้ความสําคญักบั
สถานการณ์ทางการเมืองและนโยบายความมนัคงของแต่ละประเทศเป็นหลกั และ ตงัแต่ค.ศ. 6-

 ซึงมีการเปลียนวิธีคิดของรัฐบาลของทงัสองฝ่ายทีหันมาเน้นโดยนโยบายทีเปิดกวา้งทาง
เศรษฐกิจและมุ่งสร้างความสมัพนัธ์ต่อกนัใหม้ากขึน  

นโยบายทางดา้นเศรษฐกิจของไทยต่อสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในช่วง
ค.ศ. - 7ไดใ้ห้ความสาํคญักบันโยบายความมนัคงของประเทศเป็นหลกั เพราะผูน้าํไทยกลวั
การแผข่ยายอิทธิพลของคอมมิวนิสตต์ามหลกัทฤษฎีโดมิโน แมว้่าจะไดมี้ความพยายามทีจะเจรจา
ระหว่างกนัเพือพฒันาความสัมพนัธ์ระหว่างกนัให้ดีขึน แต่ความสัมพนัธ์ก็ยงัอยู่ในลกัษณะขึนๆ
ลงๆ อนัสังเกตไดจ้ากมีการกระทบกระทงักนัตามบริเวณชายแดนจนมีการปิดด่านชายแดนหลาย
ครัง  นอกจากนนั การวางนโยบายเพือสร้างความสัมพนัธ์กบัสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาวของไทยยงัเผชิญกบัอุปสรรคทีมาจากปัญหาการเมืองภายในประเทศอีกดว้ย   ยกตวัอยา่งเช่น
ในช่วงค.ศ.1975-1978 ประเทศไทยมีรัฐบาลบริหารประเทศถึง 3 ชุด ส่งผลให้การบริหารประเทศ
ในด้านต่างๆรวมทงัในด้านความสัมพนัธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างไทย-ลาวขาดความต่อเนือง มี
ลกัษณะขึนๆลงๆตามสภาวการณ์ทางการเมืองของไทย ส่วนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาวนนั แมว้่าหลงัจากเปลียนแปลงการปกครองในปี ค.ศ.1975  เป็นตน้มาจะมีนายไกสอน พมวิ
หาน เป็นผูน้าํทีมีบทบาทสาํคญัอย่างต่อเนืองตลอดมา จนกระทงัถึงแก่อสัญกรรมในปลายปี ค.ศ.
1992 ทาํให้การเมืองภายในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวค่อนขา้งมีความมนัคง แต่การ
กาํหนดและดาํเนินนโยบายต่างๆทงัทางดา้นการเมือง การต่างประเทศและดา้นเศรษฐกิจของรัฐบาล
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สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวก็มีการปรับเปลียนอยู่ตลอดเวลาตามสภาพการณ์ภายใน
และภายนอกประเทศเช่นกนั 

ปัญหาสาํคญัทีส่งผลต่อการดาํเนินนโยบายทางเศรษฐกิจระหว่างไทย-ลาวในช่วงค.ศ. 
1975-1985 มาจากนโยบายทางการเมืองของทงัสองประเทศ  ในช่วงนี ผูน้าํของไทยบางคนมี
นโยบายปราบปรามคอมมิวนิสต์อย่างจริงจงั ดงัเช่นในสมยัรัฐบาลนายธานินทร์ กรัยวิเชียร(  
ตุลาคม ค.ศ. -  ตุลาคม ค.ศ. ) 1 รัฐบาลภายใตก้ารนาํของนายธานินทร์แถลงอุดมการณ์
ต่อตา้นลทัธิคอมมิวนิสต์และลดระดบัความสัมพนัธ์ระหว่างไทยกบักลุ่มประเทศอินโดจีนจาก
ระดับความสัมพันธ์แบบเท่าเทียม (equidistance policy) ไปสู่การต่อต้านคอมมิวนิสต ์
(anticommunist) โดยให้ความสนใจต่อการสร้างสัมพนัธ์กบักลุ่มประเทศอาเซียนเป็นอนัดบัแรก 
และให้ความสนใจต่อกลุ่มประเทศอินโดจีนเป็นอนัดับรอง2  ขณะเดียวกัน รัฐบาลสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชาชนลาวก็มีความหวาดระแวงไทยและแสดงความสนใจทีจะสาน
ความสัมพนัธ์อย่างใกลชิ้ดกบักลุ่มประเทศคอมมิวนิสต์อย่างสหภาพโซเวียด เวียดนาม และจีน 
อย่างเปิดเผย รวมทงัมีความพยายามทีจะพฒันาเศรษฐกิจตามแนวทางสังคมนิยม อาทิเช่น ออก
นโยบายใหท้หารยดึร้านคา้ของภาคเอกชนมาเป็นของรัฐ บงัคบัใหพ่้อคา้ขายสินคา้ใหแ้ก่รัฐบาลตาม
ราคาเงินกีบในอตัราทีรัฐบาลกาํหนด จนทาํให้พ่อคา้เอกชนตอ้งปิดกิจการหนีออกไปต่างประเทศ  
เป็นตน้  

แนวคิดทางการเมืองเช่นนีส่งผลต่อความสัมพันธ์ไทย-ลาวอย่างหลีกเลียงไม่ได ้
ความสัมพนัธ์ไทย-ลาวตลอดปี ค.ศ.1977 จึงทวีความรุนแรงขึน จนกระทงัในเดือนกนัยายน รัฐบาล
ไทยไดห้้ามสินคา้ไทยและสินคา้ช่วยเหลือจากนานาชาติใหแ้ก่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาวโดยผ่านดินแดนไทย 32 ชนิด ส่วนใหญ่เป็นสินคา้อุปโภค-บริโภค อนัเป็นมาตรการปิดลอ้ม
ทางเศรษฐกิจของฝ่ายไทย  ทาํให้การคา้ตามแนวชายแดนไดช้ะงกังนัลง สังเกตไดจ้ากมูลค่าการคา้
ไทย-ลาวในปี ค.ศ.  ลดลงจากปี ค.ศ.  คิดเป็นร้อยละ .  ยิงเมือมีเหตุการณ์การรุกลาํ
ชายแดนเกิดขึน เมือวนัที  มกราคม ค.ศ.   ยงิตอกยาํใหค้วามสมัพนัธ์เกิดภาวะตึงเครียดมากขึน  

อย่างไรก็ตาม แมว้่าสถานการณ์ทางการเมืองจะก่อให้เกิดความตึงเครียด แต่การที
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวกบัไทยมีความสัมพนัธ์ทางการคา้ระหว่างกนัมาแต่อดีต 
ต่างฝ่ายต่างตอ้งพึงพาอาศยักนั สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวจาํเป็นตอ้งพึงพาสินคา้
อุปโภค-บริโภคทีจาํเป็นต่อการดาํรงชีวิตจากประเทศไทย เพราะการพึงพากลุ่มประเทศสังคมนิยมก็

1 “รายงานการประชุมสภาทีปรึกษาของนายกรัฐมนตรี ทาํหนา้ทีปฏิรูปการปกครองแผน่ดิน
ครังที 2,” 29 ตุลาคม 2519:18-25. 

2 “เรืองเดียวกนั” 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



188

ไม่ไดช่้วยแกปั้ญหาไดม้ากนกั เพราะเวียดนามเองก็ประสบกบัปัญหาทางเศรษฐกิจไม่ต่างกนั ไทย
เองก็จาํเป็นตอ้งพึงสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในเรืองของวตัถุดิบ และตลาดกระจาย
สินคา้ทงัภายในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและส่งผา่นไปยงัประเทศทีสามดว้ย  ดงันนั
แม้จะมีความหวาดระแวงจากความแตกต่างทางการปกครองกันอย่างไร ประเทศไทยและ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวจึงได้พยายามปรับปรุงความสัมพนัธ์ระหว่างกันซึงมี
ลกัษณะทีค่อนขา้งถอ้ยทีถอ้ยอาศยัและเอือประโยชน์ระหวา่งกนั รัฐบาลทงั  ฝ่ายกไ็ดพ้ยายามหาวิธี
ทางในการปรับปรุงความสัมพนัธ์โดยกลไกสาํคญัในช่วงนีคือ การแลกเปลียนเจา้หนา้ทีระดบัสูง
ระหวา่งกนั       

ความสัมพนัธ์ระหว่างไทยกบัสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวกระเตืองขึนใน
สมยัของรัฐบาลของ พลเอกเกรียงศกัดิ ชมะนนัท ์(11 พ.ย.1977- 12 พ.ศ.1979) ซึงแถลงนโยบายที
จะส่งเสริมสมัพนัธไมตรีอนัดี และความสมัพนัธ์ทางเศรษฐกิจการคา้ กบัทุกประเทศโดยไม่คาํนึงถึง
ความแตกต่างในลทัธิการปกครอง หรือระบบเศรษฐกิจและสังคม3  นโยบายทีแสดงท่าทีเป็นมิตร
และประนีประนอมในรัฐบาลนี ทาํให้ฝ่ายสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเองไดล้ดระดบั
ความแขง็กร้าวลง สมยัรัฐบาลของพลเอกเกรียงศกัดิ ชมะนนัท ์นีจะเห็นว่าระดบัความสัมพนัธ์ทาง
เศรษฐกิจอยูใ่นระดบัสูงขึน เนืองจากความพยายามของผูน้าํทงัสองฝ่าย มีการแลกเปลียนการเยือน
ระหว่างกนัหลายครังและไดอ้อกแถลงการณ์ร่วมไทย-ลาว ถึง 3 ฉบบั นอกจากนียงัมีความตกลงที
เกียวกบัเศรษฐกิจอีกหลายฉบบั เพือพฒันาความสมัพนัธ์ทางเศรษฐกิจระหวา่งไทยและลาว 

 เหตุการณ์ผนัแปรไปอีกเมือพลเอกเกรียงศกัดิ ชมะนันท์ พน้จากตาํแหน่งและไทยมี
รัฐบาลใหม่นาํโดย พลเอกเปรม ติณสูลานนท ์ (3 มีนาคม ค.ศ.1980 - 30 เมษายน ค.ศ.1983)  ปีแรก
ของการบริหารภายใตก้ารนาํของพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ระดบัความสัมพนัธ์เขา้สู่สภาวะตึง
เครียด เนืองจากในวนัที 15 มิถุนายน ค.ศ.1980 เรือ นปข.ล. 131 ซึงลาดตระเวนลาํนาํโขงบริเวณ
อาํเภอเมือง จงัหวดัหนองคาย ตรงขา้มกบัเมืองหาดซายฟองแขวงเวียงจนัทน์ ถูกทหารลาวยงิ ทาํให้
เรือเสียหาย มีผูไ้ด้รับบาดเจ็บ 4 นายและเสียชีวิต 1 คน ไทยจึงเรียกร้องให้รัฐบาลสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวรับผิดชอบ แต่ฝ่ายสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวอา้งว่าเรือ
ดงักล่าวล่วงลาํน่านนาํลาว ทงัสองฝ่ายไดพ้ยายามเจรจาเพือแกไ้ขปัญหาทีเกิดขึน โดยมีการเจรจา
ระดบัทอ้งถินระหว่างผูแ้ทนแขวงเวียงจนัทน์และหนองคายในวนัที 27 มิถุนายน ค.ศ.1980  ซึงไม่

3 สํานักงานเลขาธิการรัฐสภา. รายงานการประชุมรัฐสภา ครังที 2/2522 (สมยัสามญั) 
(กรุงเทพฯ: โรงพิมพส์าํนกังานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, 2522) : 13-33. 
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ประสบผลสําเร็จ ดังนันไทยจึงใช้มาตรการปิดพรมแดนทางดา้นจงัหวดัหนองคายและจงัหวดั
นครพนม เมือวนัที 3 กรกฎาคม ค.ศ.1980  ต่อมาในวนัที 21-23 กรกฎาคมปีเดียวกนัจึงไดพ้ยายาม
เจรจากนัอีกครังหนึงดว้ยการประชุมคณะกรรมการว่าดว้ยความร่วมมือไทย-ลาว แต่ยงัคงแกปั้ญหา
ไม่ได ้ความตึงเครียดระหวา่งกนัทีมีอยูแ่ลว้ยงิเพิมขึน 

ในช่วงรัฐบาลสามสมยัของพลเอกเปรม ติณสูลานนท ์คือ สมยัแรก (3 มีนาคม ค.ศ.1980 

– 30 เมษายน ค.ศ.1983) สมยัทีสอง (30 เมษายน ค.ศ.1983- 5 สิงหาคม ค.ศ.1986) และสมยัทีสาม 
(5 สิงหาคม ค.ศ.1986 – 4 สิงหาคม ค.ศ.1988) รวมระยะเวลา 8 ปีนนั ไม่เคยปรากฏว่ามีการ
แลกเปลียนการเยือนระหว่างผูน้าํระดบัสูงสุดเลย ทีสําคญัความสัมพนัธ์ทางเศรษฐกิจไทย-ลาวมี
ลกัษณะขึนๆลงๆปรากฏอยา่งชดัเจน สาเหตุเกิดจากความขดัแยง้ตามแนวชายแดน มีการปิดจุดผา่น
แดนบ่อยครัง  โดยเฉพาะกรณีความขัดแย้งสามหมู่บ้าน  และกรณีบ้านร่มเกล้าทีส่งผลให้
ความสมัพนัธ์ทางการเมืองอยูใ่นระดบัตาํสุด อยา่งไรกต็าม แมว้า่ความสมัพนัธ์ทางเศรษฐกิจจะแปร
ผนัไปตามสภาวการณ์ทางการเมือง แต่ในช่วงทีมีความขดัแยง้ทางการเมือง ความสัมพนัธ์ทางการ
คา้ก็มิไดต้กตาํอยู่ตลอดไป เพียงแต่เกิดการชะงกังนัทางการคา้ในช่วงตน้ของการขดัแยง้ในแต่ละ
ครังเท่านนั เช่น ความขดัแยง้ทีนบัว่ารุนแรงไดเ้กิดขึนตงัแต่กรณีสามหมู่บา้นในปี ค.ศ.1984 ทาํให้
ความสัมพนัธ์ทางการคา้ปี ค.ศ.1984 ปรับตวัลดลง และเมือกรณีบา้นร่มเกลา้ยุติลงในปี ค.ศ.1987 
ความสัมพนัธ์ทางเศรษฐกิจก็ปรับตวัดีขึน อนัเห็นไดจ้ากมูลค่าการคา้ระหว่างไทย-ลาวในช่วงปี 
ค.ศ.1987 เริมปรับตวัสูงขึน 

 ในภาพรวม อาจกล่าวได้ว่าช่วง ค.ศ. -  ความแตกต่างทางการเมืองการ
ปกครองเป็นอุปสรรคในการพฒันาระดับความสัมพนัธ์ทางเศรษฐกิจ กล่าวคือ สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวให้ความสัมพนัธ์อย่างใกลชิ้ดกบัประเทศสังคมนิยมดว้ยกนั ขณะที 
ผูน้ําไทยก็กลวัการแผ่ขยายอิทธิพลคอมมิวนิสต์เขา้มาในไทย ดังนันการดาํเนินความสัมพนัธ์
ระหว่างกันจึงอิงเรืองความมันคงของประเทศเป็นหลัก  แต่ด้วยทีสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวจาํเป็นตอ้งพึงพาสินคา้จากไทย ซึงเป็นประเทศคู่คา้ทีสาํคญั และไทยเองก็ตอ้งการ
การระบายสินค้าไปยงัสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวทีเป็นตลาดสําคัญของไทย
เช่นเดียวกนั จึงทาํใหมี้ความพยายามปรับความสมัพนัธ์ระหวา่งกนั ดว้ยการเยอืนระหวา่งกนัและใน
การเยือนแต่ละครังก็มีการเจรจาทางดา้นเศรษฐกิจระหว่างกนัดว้ยทุกครัง เพือหาทางออกในการ
แกไ้ขปัญหา และผลก็ปรากฏออกมาในรูปแบบของการลงนามร่วมกนัในดา้นต่างๆเป็นตน้ แต่
เมือใดก็ตามทีรัฐบาลไทยมีนโยบายสานสัมพนัธ์อนัดีกบัสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
และดูเหมือนจะราบรืนไปไดด้ว้ยดี บ่อยครังมกัจะมีปัญหาอนัเกิดจากการเปลียนแปลงทางการเมือง
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ของฝ่ายไทยเอง คือมีการเปลียนรัฐบาลบ่อยครังทาํใหก้ารดาํเนินนโยบายไม่ต่อเนืองบางครังรัฐบาล
ใหม่กไ็ม่สานต่อนโยบายของรัฐบาลเก่า 

จุดเปลียนผ่านทีสาํคญัของความสัมพนัธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างไทยกบัลาวคือช่วงค.ศ. 
1986-1988 ซึงทงัสองฝ่ายมีการปรับเปลียนแนวคิดและนโยบาย ตลอดช่วงทศวรรษแรกของ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวทีไดใ้ชน้โยบายการบริหารเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมตาม
แนวทางของลทัธิมาร์ก-เลนิน ดว้ยการเน้นบทบาทของรัฐในทางการคา้ต่างประเทศโดยใชร้ะบบ
เกือกลูใหว้ิสาหกิจของรัฐเขา้เป็นผูด้าํเนินธุรกิจนาํเขา้-ส่งออกมาโดยตลอดนนั ไม่ไดแ้กไ้ขภาวะการ
ขาดแคลนสินคา้อุปโภคบริโภค อนัพิจารณาจากในปลายปี ค.ศ.1986 ยงัมีรายงานภาวะการขาด
แคลนตามเมืองใหญ่ๆ ของลาว ไม่ว่าจะเป็นหลวงพระบางหรือจาํปาสัก ซึงไม่ไดส่้งผลให้การ
พฒันาเศรษฐกิจมีความกา้วหนา้ตามเป้าหมายทีวางไว ้สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวจึง
ไดว้างแผนพฒันาเศรษฐกิจ  ปี ฉบบัทีสอง (ค.ศ. - ) โดยการเปลียนแปลงการบริหาร
เศรษฐกิจตามแนวทางคอมมิวนิสต์อย่างเขม้งวดมาสู่การบริหารเศรษฐกิจแนวใหม่ เป็นการ
ผสมผสานระหว่างทฤษฎีทางสังคมนิยมและเสรีนิยม โดยมีนโยบายบริหารเศรษฐกิจแบบธุรกิจ 

ภายใตน้โยบาย“จินตนาการใหม่” หรือ “กลไกเศรษฐกิจใหม่” (New Economic Mechanism-NEM) 
ในปี ค.ศ.  ซึงมีหลกัการสําคญัคือการผ่อนคลายจากการควบคุมจากส่วนกลาง และใชก้ลไก
ตลาดในการพฒันาเศรษฐกิจมากขึน นนัหมายถึง แมส้าธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวจะมี
ระบบการเมืองการปกครองแบบสังคมนิยมหรือระบบคอมมิวนิสต ์แต่ไดป้รับเปลียนนโยบายมาสู่
กลไกตลาด หรือการกา้วเขา้มาสู่ระบบทุนนิยมเสรีมากขึนและเริมปรากฏชดัในปี ค.ศ.  มีการ
ฟืนฟูความสัมพนัธ์กบัประเทศต่างๆแมแ้ต่ประเทศโลกเสรี โดยเฉพาะประเทศไทย ซึงเป็นประเทศ
คู่คา้ทีสาํคญั  

ในระยะเดียวกับทีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเริมมีนโยบายทีจะเปิด
ประเทศทางเศรษฐกิจ พลเอกชาติชาย ชุณหะวณั ก็ขึนดาํรงตาํแหน่งนายกรัฐมนตรี(  สิงหาคม 

-ธันวาคม ) ซึงกล่าวได้ว่าเป็นจุดหักเหสําคัญในการปรับระดับความสัมพนัธ์ทาง
เศรษฐกิจระหว่างไทย-ลาว เพราะรัฐบาลไทยไดมี้การปรับเปลียนยุทธศาสตร์ ทางดา้นนโยบาย
ต่างประเทศทีสําคญัต่อประเทศเพือนบา้นโดยเฉพาะประเทศอินโดจีน แทนการเผชิญหนา้กนัใน
สมยัรัฐบาลพลเอกเปรม ติณสูลานนท ์นโยบายใหม่นีเป็นทีรู้จกัในนามของการ “แปรสนามรบอิน
โดจีนให้เป็นตลาดการคา้”  ดังนัน “นโยบายจินตนาการใหม่” ของสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวซึงมีมาตังแต่ปี ค.ศ.  และปรากฏชัดราวๆกลางปี ค.ศ.  จึงสอดรับกับ 
“นโยบายแปรสนามรบอินโดจีนใหเ้ป็นตลาดการคา้” ของไทย  
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หลงัจากการปรับเปลียนนโยบายในช่วงรัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวณั ทงัสองฝ่าย
ไดบ้รรลุขอ้ตกลงสาํคญัในการตงัคณะกรรมการปักปันเขตแดนระหว่างกนั และประเด็นสาํคญัอีก
ประการหนึงซึงเป็นปัจจยัทีจะส่งผลดีต่อการขยายรูปแบบความสาํคญัทางเศรษฐกิจในเวลาต่อมา 
คือ ผูน้าํทงัสองฝ่ายไดต้กลงทีจะสร้างสะพานขา้มแม่นาํโขงเชือมระหว่างจงัหวดัหนองคายกับ
กาํแพงนครเวียงจนัทน์  การเปิดสะพานมิตรภาพไทย-ลาวอย่างเป็นทางการเมือ วนัที 8 เมษายน 
ค.ศ.1994 ระหว่างบา้นหาดจอมมณี อาํเภอเมือง จงัหวดัหนองคายและท่านาแลง้ เมืองหาดซายฟอง 
แขวงเวียงจนัทน์ ซึงเป็นสือสําคญัในการเชือมความสัมพนัธ์ไทย -ลาวโดยเฉพาะดา้นเศรษฐกิจ 
ส่งผลใหน้กัธุรกิจไทย-ลาวมีการประสานกนัร่วมกิจการดา้นการคา้ การลงทุน การท่องเทียว รวมถึง
ความสัมพนัธ์ดา้นการท่องเทียวก็มีความสําคญัเพิมขึนมากหลงัจากพิธีเปิดสะพานมิตรภาพไทย-
ลาว นอกจากนียงัไดมี้การขยายความสัมพนัธ์ทางเศรษฐกิจในรูปของกลุ่มเศรษฐกิจของประเทศ
ต่างๆดว้ย 

ระหว่างค.ศ. 1988-2005 ไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวไดร่้วมออก
มาตรการและสร้างขอ้ตกลงทีทาํใหค้วามสมัพนัธ์ทางเศรษฐกิจปรากฎผลเป็นรูปธรรมมากยงิขึนขึน 
เช่นมี การพบปะหารือกนัของคณะกรรมการชายแดนร่วมไทย-ลาว ซึงไดแ้สดงความคิดเห็นในการ
แกปั้ญหาชายแดนร่วมกนั การยกเลิกสินคา้ควบคุมบางประเภทและสินคา้ยทุธปัจจยัและเปิดจุดผา่น
แดนถาวรเพิมขึน ส่งเสริมการลงทุนของเอกชนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยการ
นาํนักธุรกิจเขา้ไปพบกบัเจา้หน้าทีทีเกียวขอ้ง และมีการแลกเปลียนการเยือนผูน้าํระดบัรัฐและ
ระดบัทอ้งถินหลายครัง นอกจากนีนโยบายแปรสนามรบอินโดจีนให้เป็นตลาดการคา้ยงัไดล้ด
มาตรการต่างๆทีถือว่าเป็นขอ้จาํกดัในความสัมพนัธ์ทางเศรษฐกิจกบัสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวลงไปมาก จนกล่าวไดว้่าระดบัความสัมพนัธ์ทางดา้นเศรษฐกิจพฒันาขึนไปอย่าง
ต่อเนือง  

ผลจากการเปลียนแปลงนโยบายทางเศรษฐกิจทาํใหป้ริมาณการคา้ระหว่างประเทศไทย
กบัสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวระหว่าง ค.ศ. 8 –ค.ศ.  เพิมสูงขึนอย่างรวดเร็ว  
แต่ทีสําคญัยิงไปกว่านัน เราพบว่าในช่วงนี ยงัไดเ้ริมมีการสร้างความสัมพนัธ์ทางเศรษฐกิจใน
รูปแบบอืนๆ นอกเหนือไปจากการคา้อีกด้วย ความสัมพนัธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างไทย-ลาวจึง
ขยายตวัและปรากฏในหลายรูปแบบมากขึนทงัดา้นการลงทุน การท่องเทียว พลงังานไฟฟ้า และ
การเงินการธนาคาร แมว้่าในช่วงนีจะเกิดเหตุการณ์ความวุ่นวายทางการเมืองภายในไทยอยู่หลาย
ครัง เช่น กรณี พฤษภาทมิฬ ค.ศ.  แต่ก็ไม่ไดเ้ป็นอุปสรรคต่อการพฒันาความสัมพนัธ์ทางดา้น
เศรษฐกิจไทย-ลาว นอกจากนียงัไดมี้การขยายความสัมพนัธ์ทางเศรษฐกิจในรูปของกลุ่มเศรษฐกิจ 
ซึงช่วยเสริมความสัมพนัธ์ทางเศรษฐกิจไทย-ลาวมากขึน ได้แก่ ความร่วมมือในด้านสีเหลียม
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เศรษฐกิจ หกเหลียมเศรษฐกิจ เริมดาํเนินการสาํรวจและก่อสร้างถนนเชือมโยงสีประเทศระหว่าง
ไทย พม่า สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และจีนตอนใต ้ทีเป็นรูปธรรมมากขึนในกรอบ
ของสีเหลียมเศรษฐกิจ ความร่วมมือในการโยงการคมนาคมทางบก ทางอากาศ ในอนุภาคลุ่มนาํโขง 
6 ประเทศ และยงัไดว้างกรอบความร่วมมือกบัสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในเรืองอืนๆ
ไวด้ว้ย 
 

2.รูปแบบความสัมพนัธ์ทางเศรษฐกจิระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว ค.ศ. 1975-2005 

รูปแบบความสมัพนัธ์ทางเศรษฐกิจหลกัของไทยกบัสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาวทีมีมาตงัแต่ในอดีตคือความสัมพนัธ์ทางการคา้ ในช่วงค.ศ. 1975-198  สถานการณ์ทาง
การเมืองทีส่งผลต่อความสัมพนัธ์ของทงัสองประเทศทาํให้การคา้ต่อกันขยายตวัได้อย่างช้าๆ 
เท่านนั แมว้่าทงัสองประเทศจะอยูใ่นช่วงของการพฒันาเศรษฐกิจก็ตาม อยา่งไรก็ตาม นบัตงัแต่ปี 
ค.ศ.1986 เป็นตน้มา รูปแบบความสัมพนัธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างทงัสองประเทศไดเ้ปลียนแปลงไป 
ทงันีเนืองจากการทีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้เปลียนนโยบายจากการยึดถือ
แนวทางสังคมนิยมทีรัฐควบคุมกลไกการผลิตอย่างเขม้งวด มาเป็นการใชแ้นวทาง “จินตนาการ
ใหม่” เปิดการติดต่อกบัประเทศในโลกเสรี โดยส่งเสริมการคา้และการลงทุนจากต่างประเทศมาก
ขึน และปรับระบบเศรษฐกิจเขา้สู่ระบบตลาดเสรี ในขณะเดียวกัน รัฐบาลไทยมีนโยบายทีจะ
ส่งเสริมความสมัพนัธ์กบัประเทศเพือนบา้นใหม้ากขึน และเศรษฐกิจของไทยมีศกัยภาพในดา้นการ
ลงทุนในต่างประเทศมากขึน ระหว่างค.ศ. 1986-2005 ความสัมพนัธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างไทยกบั
สาธารณรัฐประชาชนลาวปรากฏในหลายระดบัและหลากหลายรูปแบบขึน นอกเหนือจากการคา้ 
ยงัมีการลงทุนทาํการผลิต การท่องเทียว การซือขายไฟฟ้า และการเงินการธนาคาร ดงัรายละเอียด
ต่อไปนี 

รูปแบบทางการคา้ระหว่างสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวจาํแนกได้เป็น 2 
ประเภท คือ (1) “การคา้ในระบบ” ประกอบดว้ย การคา้ตามปกติหรือการคา้ระหว่างประเทศที
กระทาํโดยผา่นกระบวนการทางศุลกากร ณ จุดผา่นแดนต่างๆ และ (2) “การคา้นอกระบบ” เช่น
การคา้ทีราษฎรคา้ขายกนัเองหรือการลกัลอบทาํการคา้ซึงปรากฏอยูท่วัไปตามแนวชายแดนทงัทีจุด
ผา่นแดนและนอกเหนือจากนนั การคา้ในระบบทีไดจ้ากสถิติการคา้ชีใหเ้ห็นว่าประกอบดว้ยการคา้ 

 ส่วน ส่วนแรกคือการคา้นาํเขา้-ส่งออก (Import-Export Trsde) และส่วนที  เป็นการคา้ประเภทที
เรียกวา่ การคา้ผา่นแดน (Transit Trade) ซึงไทยเป็นทางผา่นใหสิ้นคา้จากแหล่งอืนเขา้สู่สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว และสินคา้จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเคลือนไปสู่
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ประเทศอืนๆ ในกรณีนีผลประโยชน์ทางการคา้มิไดต้กอยู่กบัประเทศไทย การคา้ระหว่างไทยกบั
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวส่วนใหญ่เป็นการคา้ทีเกิดขึนบริเวณชายแดนหรือทีเรียกว่า
การคา้ขา้มเขตแดน (Cross Border Trade) ซึงจะประกอบดว้ยการคา้ในระบบทงัสองรูปแบบทีกล่าว
มาขา้งตน้ และการคา้นอกระบบทีไม่มีการบนัทึกตวัเลข 

ในการทาํการคา้นําเขา้-ส่งออกของไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
โดยทัวไปนัน ประเทศไทยจะเป็นฝ่ายได้เปรียบดุลการค้าตลอดมา  ทังนีเพราะสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวมีขนาดเลก็และมีกาํลงัการผลิตนอ้ยประกอบกบัมีสงครามติดต่อกนัมา
เป็นเวลานานหลายปี จึงตอ้งอาศยัความช่วยเหลือจากหลายประเทศและมีความตอ้งการสินคา้ที
จาํเป็นในการพฒันาประเทศ เช่น วสัดุก่อสร้าง เครืองใชไ้ฟฟ้า เครืองยนต ์รวมทงัสินคา้อุปโภค-
บริโภคทีจาํเป็นต่อการดาํรงชีวิต และอืนๆอีกเป็นจาํนวนมาก ซึงส่วนใหญ่แลว้เป็นการนาํเขา้จาก
ประเทศไทย เนืองจากอยู่ใกลจึ้งสะดวกในการสังซือ ในขณะทีสินคา้ทีสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวส่งออกมีไม่กีชนิด ส่วนใหญ่เป็นสินคา้เกษตรหรือไม่ก็ทรัพยากรทางธรรมชาติ เช่น 
ไมแ้ปรรูป จึงทาํให้สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็นฝ่ายเสียเปรียบดุลการคา้ของ
ประเทศไทย อยา่งไรกต็าม เมือพิจารณาการนาํเขา้-ส่งออกตงัแต่ปี ค.ศ.1988 เป็นตน้มา จะเห็นไดว้่า
แนวโนม้ของการไดเ้ปรียบดุลการคา้ของประเทศไทยชะลอตวัและการส่งออกสินคา้จากสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวมาสู่ไทยมีมากขึน ทงันีเนืองจาก ประเทศไทยมีการนาํเขา้ไมแ้ปรรูป
อย่างสูงเพิมมากขึนทุกปี เพราะการขาดแคลนไมภ้ายในประเทศ เนืองจากนโยบายปิดป่าไมข้อง
ไทยในปี ค.ศ. 1988 นอกจากสินคา้ประเภทไม ้ประเทศไทยยงัซือกระแสไฟฟ้าจากสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวซึงไม่ปรากฏอยูใ่นสติถิการคา้นาํเขา้-ส่งออก  

การลงทุนระหว่าง 2 ประเทศเริมปรากฎชัดเจนหลังจากทีรัฐบาลสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวประกาศใชก้ฎหมายว่าดว้ยการลงทุนจากต่างประเทศเมือกลางปี ค.ศ.

 นักธุรกิจไทยไดใ้ห้ความสนใจในการไปลงทุนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
เป็นจาํนวนมาก ทงันีเพราะมีความมนัใจต่อนโยบายการส่งเสริมให้ภาคเอกชนไทยไปขยายตลาด
การคา้ทีอินโดจีนของรัฐบาลไทยมากขึน ซึงปรากฏในลกัษณะหลากหลายและสอดคลอ้งกบั
นโยบายการลงทุนของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  เช่น อุตสาหกรรมสิงทอ ธุรกิจขา
เข้าและขาออก ผลิตภัณฑ์ไม้ ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจ ธนาคาร เป็นต้น ทังนีเพราะสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวมีปัจจยัทีเหมาะสมต่อการลงทุนหลายประการทงัมีทรัพยากรทาง
ธรรมชาติทีอุดมสมบูรณ์ ค่าจา้งแรงงานตาํ แรงงานมีระเบียบวินยัสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร (GSP) 
มีการวางแผนเศรษฐกิจอยา่งแน่นอนและเคร่งครัด  ตน้ทุนค่าขนส่งทีค่อนขา้งตาํในขณะเดียวกนันกั
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ลงทุนหลายรายก็พบกบัอุปสรรคลกัษณะต่างๆในการดาํเนินงาน อย่างไรก็ตามการลงทุนของนัก
ธุรกิจไทยในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวกมี็แนวโนม้เพมิสูงขึนมาโดยตลอด  

ความสัมพนัธ์ดา้นการท่องเทียว เป็นความสัมพนัธ์ทางเศรษฐกิจอีกดา้นหนึงทีนบัวนัจะ
ยงิทวีความรุนแรงขึน ในทุกระดบัทงัระดบัอาเซียน อนุภูมิภาคลุ่มนาํโขง ระดบัประเทศ และระดบั
ทอ้งถิน ความสัมพนัธ์ดา้นการท่องเทียวระหว่างไทยกบัสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มี
ความชัดเจนขึนเมือฝ่ายสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีความประสงคจ์ะพฒันาความ
ร่วมมือด้านการท่องเทียวกับไทย โดยมุ่งหวงัจะดึงดูดนักท่องเทียวต่างชาติทีเขา้มาในไทยให้
เดินทางไปสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวดว้ย และไดเ้สนอร่างความตกลงว่าดว้ยความ
ร่วมมือดา้นการท่องเทียวไทยกบัสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวให้การท่องเทียวแห่ง
ประเทศไทยพิจารณาเมือเดือนมิถุนายน ค.ศ.1991 ฝ่ายไทยไดเ้ลง็เห็นประโยชน์ทีจะไดรั้บจากความ
ร่วมมือดา้นการท่องเทียวกบัสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึงในอนาคตจะขยายไปทาง
จีนตอนใตไ้ด ้เพราะพืนทีบริเวณดงักล่าว มีศกัยภาพทางการท่องเทียวสูง โดยการท่องเทียวแห่ง
ประเทศไทย  พร้อมจะให้ความร่วมมือและความช่วยเหลือแก่การท่องเทียวสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ทงัด้านการพฒันาแหล่งท่องเทียว ฝึกอบรม ดูงาน ตลอดจนการ
วางแผนโครงการท่องเทียวต่างๆ อย่างไรก็ตามประเด็นความร่วมมือดา้นการท่องเทียวมีความ
เชือมโยงกับความร่วมมือในการพฒันาด้านต่างๆ เช่น การยกระดับจุดผ่านแดนฝังสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวให้เป็นด่านสากล เพือให้นักท่องเทียวมีความสะดวกในการเดิน
ทางเข้า-ออกได้สะดวกยิงขึน การยกเวน้การตรวจลงตราหนังสือเดินทางโดยเฉพาะสําหรับ
ประชาชนไทยซึงมีความใกล้ชิดกันมากจะส่งเสริมการเดินทางไปท่องเทียวในสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวไดอี้กทางหนึง  การพฒันาระบบสาธารณูปโภค การคมนาคม ทีพกั  
รวมทงัแหล่งท่องเทียวใหมี้ความพร้อมและมีความปลอดภยั การพฒันาความรู้ดา้นบุคลากรดา้นการ
ท่องเทียวให้มีความชาํนาญในการบริการแก่นกัท่องเทียว ยอ่มเป็นปัจจยัทีจะส่งเสริมการท่องเทียว
ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวใหส้มัฤทธิผลมากยงิขึน 

ความสัมพนัธ์ในดา้นพลงังานไฟฟ้าระหว่างไทยกบัสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว ไดเ้ริมขึนตงัแต่โครงการสร้างเขือนนาํงึมช่วงแรก ตงัแต่ ค.ศ.1965-1971 ซึงไทยไดใ้ห้ความ
ช่วยเหลือแก่รัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในรูปของการใหย้มืปูนซีเมนต ์คิดเป็น
มูลค่า 31.5 ลา้นบาท และกระแสไฟฟ้าทีจาํเป็นในการก่อสร้าง รวมถึงการให้ความเห็นชอบในการ
ต่อสายเคเบิลใตน้าํผ่านดินแดนประเทศไทยในเขตจงัหวดันครพนมและจงัหวดัมุกดาหาร เพือนาํ
กระแสไฟฟ้ากลับไปยงัเมืองท่าแขกและสะหวันนะเขตโดยคิดค่าบริการในอัตราทีตํามาก 
ความสัมพนัธ์ในด้านพลังงานไฟฟ้าระหว่างไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
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สามารถแยกไดเ้ป็น 3 ประเด็น คือ การซือ-ขายกระแสไฟฟ้า ความร่วมมือเกียวกบัโครงการไฟฟ้า
พลงันาํ และการปรับปรุงและเพิมจุดจ่ายกระแสไฟฟ้า ซึงการซือ-ขายกระแสไฟฟ้านนั เป็นประเด็น
ทีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวไดผ้ลกัดนัและให้ความสาํคญัมาก เนืองจากสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวมีศกัยภาพในการผลิตกระแสไฟฟ้าสูง เพราะมีป่าไมแ้ละลิกไนทม์าก 
และผลิตไดม้ากกวา่ความตอ้งการภายในประเทศหลายเท่า การขายกระแสไฟฟ้าจึงเป็นรายไดเ้ขา้รัฐ
ทีสําคัญคิดเป็นร้อยละ  70 ของรายได้ทังหมด  ส่งผลให้กําลังซือสินค้าไทยในสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวเพิมสูงขึนดว้ย และไทยเป็นลูกคา้รายใหญ่ทีสุด  และเป็นทีน่าสังเกต
เพราะสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวตอ้งพึงพาไทยทงัในฐานะผูซื้อกระแสไฟฟ้ารายใหญ่ 
และผูข้ายกระแสไฟฟ้าให้กบัสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในจุดทีการส่งกระแสไฟฟ้า
ภายในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวไม่คุม้ทุน  อีกทงัการพฒันาของประเทศไทย
โดยเฉพาะในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือทาํให้มีความตอ้งการใชพ้ลงังานไฟฟ้าเพิมสูงขึน เป็นปัจจยั
สาํคญัอีกประการหนึงทีเอือใหเ้กิดการพฒันาพลงังานไฟฟ้าในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว เมือมีการสร้างเขือนในกิจกรรมดา้นการเกษตรรวมถึงการสร้างเขือนเพือผลิตกระแสไฟฟ้าพลงั
นาํ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวก็มีความตอ้งการสินคา้ประเภทวสัดุก่อสร้างจากไทย
จาํนวนมากเช่นเดียวกนั เป็นภาวะการพึงพาอาศยัซึงกนัและกนั นอกจากนีผลพลอยไดอี้กอยา่งหนึง
ของไทย คือ การสร้างเขือนเพือผลิตกระแสไฟฟ้าพลงันาํของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาวจะมีการตดัไมเ้หนือเขือนเป็นจาํนวนมาก ซึงเป็นแหล่งวตัถุดิบทีเป็นสินคา้นาํเขา้ทีสาํคญัของ
ไทยดว้ย  

ส่วนความสัมพนัธ์ด้านการเงินและการธนาคารนัน สถาบนัการเงินไทย ได้เขา้ไปมี
บทบาทสาํคญัต่อการพฒันาระบบการเงินในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  กล่าวคือ ช่วย
อาํนวยความสะดวกดา้นการคา้ระหว่างไทยกบัลาว และผูป้ระกอบธุรกิจระหว่างประเทศ ช่วย
พฒันาระบบธนาคารของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  เขา้ไประดมเงินออมของ
ประชาชนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  โดยการเขา้ไปจดัตงัธนาคารร่วมพฒันา
(Joint Development Bank Ltd.) ปล่อยสินเชือให้กบันกัธุรกิจไทยรายใหญ่ๆ ถือไดว้่าสถาบนั
การเงินของไทยได้ช่วยเหลือในการวางระบบต่างๆให้เป็นสากลเพือส่งเสริมการลงทุนใน
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยเฉพาะนกัลงทุนไทย ทาํใหเ้งินบาทเขา้ไปมีอิทธิพลใน
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
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3.ผลกระทบของความสัมพนัธ์ทางเศรษฐกจิระหว่างไทย-ลาว 
ความสมัพนัธ์ทางเศรษฐกิจระหวา่งไทยกบัสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในช่วง 

3 ทศวรรษนี นบัไดว้่าเกิดการเปลียนแปลงอยา่งมหาศาลกบัทงัสองประเทศทงัในระดบัรัฐ ทีมีการ
เปลียนแปลงในดา้นนโยบายทางเศรษฐกิจ นโยบายทางการเมือง ตลอดจนนโยบายการต่างประเทศ 
และระดับทอ้งถินสะทอ้นให้เห็นถึงการเปลียนแปลงทางสังคมวฒันธรรม และความสัมพนัธ์
ระหว่างมนุษยก์บัการใชท้รัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม จะเห็นไดว้่าเกิดการเปลียนแปลงใน
ทุกจุด ทุกระดบั ไม่ว่าจะเป็นการพิจารณาในดา้นปริมาณหรือคุณภาพ โดยเฉพาะอยา่งยงิในบริเวณ
ชายแดนหนองคาย-กาํแพงนครเวียงจนัทน์ ซึงเป็นจุดทีมีการทาํการคา้ชายแดนทีสําคญัระหว่าง
ไทย-ลาว ทงัทีเป็นการคา้ในระบบและนอกระบบ ทีไดรั้บผลกระทบโดยตรงจากการขยายตวัทาง
เศรษฐกิจระหวา่งไทย-ลาว   

การคา้ซึงพฒันาและขยายตวัอย่างรวดเร็วนบัแต่ในสมยัพลเอกชาติชาย ชุณหะวณั เป็น
ตน้มา ทาํให้การคา้ชายแดนบริเวณหนองคาย-กาํแพงนครเวียงจนัทน์ เกิดการเปลียนแปลงทาง
เศรษฐกิจและสังคมทีไม่สมดุล กล่าวคือ มีลกัษณะความเคลือนไหวทางเศรษฐกิจบางประการที
สามารถมองไดว้่ามีการพฒันาเกิดขึน เช่น โครงสร้างพืนฐานต่างๆเพือทีจะรองรับการขยายตวัทาง
เศรษฐกิจ อนัได้แก่ การคมนาคม การสาธารณูปโภค การเกิดใหม่ของหน่วยงานราชการและ
รัฐวิสาหกิจ และทีสําคัญคือเกิดการขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจทังภาคเกษตรกรรม 
ภาคอุตสาหกรรม ภาคพาณิชยกรรมและภาคบริการ เกิดมีอาชีพใหม่ๆของคนในทอ้งถินนีซึง
หมายถึงชาวจงัหวดัหนองคายและชาวลาวในเวียงจนัทน์ รวมทงัการขยายตวัทางเศรษฐกิจยงัส่งผล
กระทบต่อการเปลียนแปลงทางวฒันธรรมดว้ย  ทงันีปัจจยัสาํคญั คือ นโยบายของรัฐและอิทธิพล
ของทุนนิยม การเพิมขึนของประชากร การรับเทคโนโลยีการเกษตรสมยัใหม่ การสะสมทุน และ
การพฒันาระบบคมนาคมและระบบขอ้มูลข่าวสารของรัฐ ปัจจยัเหล่านีไดก่้อให้เกิดผลกระทบ
ทางดา้นเศรษฐกิจ สงัคมและวฒันธรรม กล่าวคือ  

ดา้นเศรษฐกิจ เกิดการเปลียนแปลงทางดา้นโครงสร้างพืนฐาน โดยเฉพาะการคมนาคมที
สะดวกสบายขึน ระบบเศรษฐกิจแบบกลไกตลาดไดเ้ขา้มามีบทบาทต่อคนทอ้งถินทาํให้เกิดการ
เปลียนมโนทศัน์จากการผลิตเพือยงัชีพสู่การผติเพือการคา้มากขึน นนัหมายถึง “ระบบเงินตรา”เขา้
มามีอิทธิพลต่อคนในทอ้งถินมากขึน ขณะทีอาชีพดงัเดิมอย่างอาชีพเกษตรกรรมค่อยๆลดบทบาท
ลงผูค้นหลงัไหลเขา้ไปประกอบอาชีพในเมือง หรือยา่นธุรกิจมากขึน จึงเกิดอาชีพใหม่ๆโดยเฉพาะ
อาชีพทีเกียวกบัการพาณิชยกรรมและบริการ ไม่วา่จะเป็นงานดา้นโรงแรม การท่องเทียว หรือแมแ้ต่
สถานเริงรมยต่์างๆ รวมถึงภาคอุตสาหกรรม เช่นโรงงานอุตสาหกรรม และโรงสีขา้วเกิดขึนเป็น
จาํนวนมากบริเวณหนองคายและจงัหวดัใกลเ้คียง ในเวียงจนัทน์นนัก็เกิดศูนยก์ารคา้ขนาดใหญ่เพือ
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รองรับความตอ้งการของประชาชนและเกิดโรงแรมจาํนวนมากเพือรองรับนกัท่องเทียว ส่วนใหญ่
จะเป็นวยัแรงงานหนุ่ม-สาว ทีไม่ตอ้งการประกอบอาชีพเกษตรกรรมในชนบท เพียงเพือตอ้งการ
เงินมาซือสิงของทีตนตอ้งการ ส่วนใหญ่เป็นสินคา้แฟชนัทีแฝงเขา้มากบัระบบทุนนิยม ส่วนทียงัคง
ประกอบอาชีพเกตรกรรมในชนบทก็ไดป้รับเปลียนวิธีการโดยการอาศยัเทคโนโลยทีางการเกษตร
สมยัใหม่ 

ดา้นสังคม การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจทาํใหเ้กิดการขยายโครงสร้างพนืฐานหลายอยา่ง
ทงัหน่วยงานราชการ การคมนาคม การพฒันาการศึกษาและการสาธารณสุขและอืนๆ เพือรองรับ
การขยายตัวทางเศรษฐกิจ ประชาชนมีความสะดวกสบายขึน เป็นตัวบ่งชีว่าการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจบริเวณหนองคาย-กาํแพงนครเวียงจนัทน์นีมีความเจริญอยา่งมาก แต่ในทางตรงขา้มความ
เจริญทางสงัคมกลบัเสือมลง กล่าวคือ สงัคมและวิถีชีวิตของคนในทอ้งถินนีมีความเชือมโยงกบัการ
พฒันาทุนนิยมทงัในระดบัประเทศและระดบัโลก ดงันนัการทาํความเขา้ใจวิถีชีวิตและสังคมชนบท
จึงจาํเป็นตอ้งทาํความเขา้ใจกระบวนการทีสงัคมชนบทบริเวณหนองคายและกาํแพงนครเวยีงจนัทน์
ถูกผนวกเขา้ไปในความสัมพนัธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ การขยายตวัทางเศรษฐกิจบริเวณ
ดงักล่าวและผลกระทบอนัเนืองมาจากการทีทอ้งถินบริเวณนีอนัหมายถึงหนองคาย กาํแพงนคร
เวียงจนัทน์และอาจรวมไปถึงพืนทีใกลเ้คียงโดยเฉพาะในนครหลวงเวียงจนัทน์ไดถู้กผนวกรวมเขา้
ไวเ้ป็นส่วนหนึงของระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม ซึงเห็นถึงการเปลียนแปลงในทอ้งถินทีเป็นสังคม
เกษตรกรรม อนัเป็นผลสืบเนืองมาจากแรงผลกัดนัจากระบบเศรษฐกิจทุนนิยม ความเปลียนแปลง
และการปรับตวัของระบบเศรษฐกิจทุนนิยมทีผูกติดกบัตลาดโลก มีผลต่อทิศทางการพฒันาของ
ประเทศและการเปลียนแปลงภาคเกษตรและสงัคมในทอ้งถิน  

ระบบเศรษฐกิจแบบกลไกตลาด หรือ เศรษฐกิจแบบทุนนิยม ส่งผลให้ความสามารถ
พึงพาตวัเองและความเป็นอิสระของชุมชนลดนอ้ยลง ชีวิตและความเป็นอยู่ของชาวบา้นไดรั้บผล
จากความผนัผวนภายนอกมากขึน การแทรกแซงความสัมพนัธ์แบบทุนนิยมเขา้สู่ทอ้งถินนีเพิมมาก
ขึน ก่อให้เกิดการก่อตวัชนชนัใหม่ เกิดช่องว่างทางสังคม มีการใชเ้ครืองทุ่นแรงและปัจจยัการผลิต
ใหม่ๆ การเสือมสลายของระบบการผลิตเพือยงัชีพ การเพิมขึนของหนีสินในชนบท การกระจาย
รายไดที้เหลือมลาํตาํสูงมากยิงขึน ตลอดจนความขดัแยง้และการต่อสู้ของคนในทอ้งถินในรูปแบบ
ต่างๆจากการเปลียนแปลงการพึงพาสภาพเศรษฐกิจเมือง มาเป็นระบบเศรษฐกิจทีผนึกรวมใกลชิ้ด
กบัเศรษฐกิจระหว่างประเทศมากขึนมีการโยกยา้ยส่วนเกินในรูปผลผลิตและแรงงานออกจาก
ทอ้งถิน ทุนนิยมขยายตวัและแทรกซึมเขา้ไปในทอ้งถินและพืนทีห่างไกลมากขึน ซึงกลไกการ
โยกยา้ยส่วนเกินจากภาคเกษตรกรรมนีปรากฏขึนในรูปแบบต่าง เช่น การคา้ เงินกู ้ธนาคาร ทาํให้
เกิดช่องว่างระหว่างเมืองกับชนบทมากขึน เกิดความแตกต่างทางชนชันบนพืนฐานของการ
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ครอบครองทีดินและการใชปั้จจยัการผลิตใหม่ๆในภาคเกษตร หนีสินเพิมขึนการผลิตเพือยงัชีพ
ลดลง การเปลียนแปลงเหล่านีนาํไปสู่การเติบโตดา้นจิตสํานึก ความขดัแยง้และการต่อสู้ดา้นชน
ชนัในชนบท มีการสะสมทุนของเอกชนในทอ้งถินทีมีการเชือมโยงกบักลุ่มคนและสังคมภายนอก 
กลุ่มทุนทีเป็นตวัอย่างให้เห็นชดัเจน คือ “เจียงกรุ๊ป” ในจงัหวดัหนองคาย ซึงกลายมาเป็นทุนยกัษ์
ทอ้งถินทีทาํการคา้กบัสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวจนเกิดความมงัคงัในระดบัประเทศ 

ผลการศึกษาพบว่า การขยายตวัทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วในบริเวณหนองคาย-กาํแพง
นครเวียงจนัทน์ ก่อใหเ้กิดการเปลียนแปลงและการปรับตวัหลายอยา่งในการดาํเนินวิถีชีวิตของคน
ในทอ้งถิน อนัเนืองมาจากสิงเร้าหลายอยา่งทีมากบัความเจริญทางเศรษฐกิจ ก่อใหเ้กิดปัญหาหลาย
อย่างตามมา ทังปัญหาอาชญากร ปัญหาแรงงาน ปัญหายาเสพติด ปัญหาโสเภณี หรือแม้แต่
โรคติดต่อตามแนวชายแดน นอกจากปัญหาเหล่านีแลว้อีกปัญหาหนึงทีมกัจะมองขา้ม คือ การ
โยกยา้ยเงินตราออกนอกประเทศ เป็นตวัอย่างทีเห็นเด่นชดั กรณีความสูญเสียทางเศรษฐกิจของ
ประเทศให้แก่แรงงานต่างดา้วเหล่านี และยิงมองลึกลงไปอีก จะเห็นว่าไทยยงัตอ้งสูญเสียดา้น
ทรัพยากรอืนๆอีก อาทิ การให้การรักษาแรงงานทีเจ็บป่วย การให้ทีพกัอาศยัการใช้ไฟฟ้าและ
นาํประปาของแรงงานรวมถึงพลงังานทุกชนิดทีไทยตอ้งแบกรับภาระไว ้

นอกจากนีความเปลียนแปลงทางดา้นเศรษฐกิจ ทีทาํให้คนในทอ้งถินเกิดความตอ้งการ
บริโภคสินคา้และบริการจากภายนอกเพิมมากขึนอย่างต่อเนือง และมีความสัมพนัธ์กบัปริมาณ
สินคา้บริการจากภายนอก ทีหลงัไหลเขา้มาพร้อมกบัการคมนาคมทีสะดวกสบาย ผูค้นหนัไปใชว้ิถี
ชีวิตแบบสังคมเมืองมีมากขึน คติความเชือดงัเดิมลดลง วฒันธรรมการกินอยูก่็เปลียนแปลงไป เกิด
ค่านิยมเห่อของจากภายนอกทีมีราคาแพง ละทิงสินคา้ทีผลิตได้เองในทอ้งถินดงัจะเห็นไดจ้าก 
ผูห้ญิงชาวลาวทีเคยนุ่งผา้ซินก็หันมานุ่งกางเกงหรือกระโปรงมากขึน หรืออาจจะมาจากการรับ
วฒันธรรมจากนกัท่องเทียวชาวต่างชาติ เป็นตน้ซึงไม่สมัพนัธ์กบัรายไดข้องคนในทอ้งถิน นอกจาก
จะทาํใหส้ภาพชีวิตทีตอ้งดินรนแสวงหาแลว้ยอ่มก่อให้เกิดวิถีชีวิตทีขาดความสมดุลไป ดงันนั การ
ขยายตวัทางเศรษฐกิจบริเวณหนองคาย-กาํแพงนครเวยีงจนัทน์ แมว้า่จะนาํมาซึงความเจริญกา้วหนา้ 
การจา้งงาน การสะพดัของเงินตรา ความสะดวกสบายหลายๆดา้น แต่ก็ไม่มีใครปฏิเสธไดเ้ช่นกนัว่า
นาํมาซึงความยอ่ยยบัของทรัพยากรและวิถีชีวิตของคนในทอ้งถิน อนัส่งผลต่อการเปลียนแปลงทาง
เศรษฐกิจ สังคมและวฒันธรรม เพียงแต่สิงเหล่านีไดถู้กมองขา้มไป เพียงเพราะความเจริญและ
ความสะดวกสบายของระบบทุนนิยมเขา้ครอบงาํ 
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.ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาการค้าชายแดนไทย – ลาว 

.1 ปัญหาการค้าชายแดนไทย-ลาว 
แมว้่าเศรษฐกิจของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวจะยงัไม่ดีนักแต่นับเป็น

ประเทศทีไม่ค่อยพบปัญหาดา้นการเมือง      การคา้ชายแดนจึงไดรั้บผลกระทบดา้นการรักษาความ
มนัคงของประเทศนอ้ยมาก และจากการปรับนโยบายการคา้ระหว่างกนัของทงั  ประเทศ ส่งผลให้
การคา้ชายแดนไทย-ลาวมีการขยายตวัมาอย่างต่อเนือง อย่างไรก็ตาม ในการส่งสินคา้ไปขายยงั
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในปัจจุบนัพบว่า ผูส่้งออกไทยมีปัญหาและอุปสรรคโดยมี
ทงัปัญหาทีเกิดจากปัจจยัภายในประเทศไทยเอง และปัญหาทีเกิดจากขอ้จาํกดัต่างๆ ภายใน
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ทงันีปัญหาการคา้ชายแดนไทย - ลาว ทีสาํคญัมีดงันี 

.ระบบการคา้ระหว่างประเทศของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวยงัไม่เป็น
สากลและไม่มีความแน่นอน มีการเปลียนแปลงนโยบาย กฎ ระเบียบบ่อยครัง นอกจากนีรัฐบาล
ยงัใหแ้ต่ละแขวงกาํหนดนโยบายและกฎระเบียบดา้นการคา้ชายแดนเอง จึงทาํใหมี้ความแตกต่างกนั 
ก่อใหเ้กิดความสบัสนในทางปฏิบติั  

.การลกัลอบสินคา้ตามแนวชายแดน ทงันีเนืองจากไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวมีแนวพรมแดนกว่า 1, 0 กิโลเมตร ซึงส่วนใหญ่เป็นแนวพรมแดนตามแม่นาํโขง 
ประกอบกบัอตัรากาํลงัของด่านศุลกากรไม่เพียงพอ จึงทาํให้มีการลกัลอบขนสินคา้อยู่บ่อยครัง 
อยา่งไรกต็ามเป็นการลกัลอบขนสินคา้อุปโภคและบริโภคของประชาชนทีอาศยัอยูแ่นวชายแดน ทาํ
ให้ สินคา้ไทยทีลกัลอบเขา้ไปในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีราคาถูกกว่าสินคา้ที
นาํเขา้โดยถูกวิธี ทาํให้สินคา้ไทยเขา้ไปแข่งขนักนัเองในตลาดลาว ตวัแทนจาํหน่ายทีถูกตอ้งใน
ระบบไม่สามารถแข่งขนัได ้

3.การคา้นอกระบบส่งผลกระทบต่อผูที้เป็นตวัแทนจาํหน่ายสินคา้ของไทยทีอยู่ใน
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เนืองจากสินคา้ทีลกัลอบนาํเขา้มีตน้ทุนตาํกว่าตวัแทน
จาํหน่ายทีถูกตอ้ง ในระบบไม่สามารถแข่งขนัไดส่้งผลให้ผูท้าํการคา้ไม่สนใจทีจะเป็นตวัแทน
จาํหน่ายสินคา้ทีมาจากประเทศไทย เวน้แต่สินคา้ทีมีขอ้จาํกดั ไม่สามารถขนถ่ายโดยใชเ้รือเลก็ได ้ 

4. ผูส่้งออกสินคา้ของไทยไปสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวส่วนใหญ่เป็น
พอ่คา้ชายแดน ขาดความเป็นนกัการตลาดเชิงรุกมืออาชีพ จึงเสียเปรียบประเทศคู่แข่งเช่น เวียดนาม 
สิงคโปร์ มาเลเซีย และไตห้วนั เป็นตน้ 

5.ปัญหาค่าจา้งแรงงานทีมีระดบัสูงขึน ทาํใหร้าคาสินคา้ของไทยมีราคาสูงขึน เป็นเหตุ
ใหไ้ทยเสียตลาดบางส่วนใหก้บัเวียดนามและจีน 
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6.สินคา้ไทยระดบัล่างมีราคาสูงกว่าสินคา้จากจีน และ เวียดนาม เนืองจากการจดัเก็บ
อตัราภาษีนาํเขา้วตัถุดิบและเครืองจกัรของกรมศุลกากรไทยมีอตัราสูงทาํให้ตน้ทุนในการผลิตเพิม
สูงขึนสินคา้ไทยในระดบัล่างจึงไม่สามารถแข่งขนัดา้นราคากบัคู่แข่งได ้

.สินค้าไทยจะถูกปลอมแปลงและเลียนแบบจากประเทศคู่แข่ง  เ ช่น  จีน  ส่ง
จกัรยานยนตแ์ละชินส่วนลอกเลียนแบบทีมีราคาตาํกวา่ของไทยมาก และเวียดนามส่งสินคา้คุณภาพ
ทีตาํกว่าทาํใหผู้บ้ริโภคลาวเขา้ใจผดิคิดว่าเป็นสินคา้ไทย   นอกจากนี ยงัมีผูส่้งออกไทยบางรายนาํ
สินคา้หมดอายุเขา้ไป จาํหน่ายในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวทาํให้สินคา้ไทยเสีย
ชือเสียง 

8.การดาํเนินนโยบายการคา้ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเน้นการ
เสริมสร้างความสัมพนัธ์และให้ความสําคญักบัจีนและเวียดนามมากกว่าไทย โดยให้สิทธิพิเศษ
ต่างๆเช่น คิดอตัราภาษีนาํเขา้สินคา้จากจีนและเวียดนามตาํกว่าสินคา้ทีนาํเขา้จากไทย  % 

.2 แนวทางแก้ไขปัญหาการค้าชายแดนไทย-ลาว 
สินคา้ไทยเป็นทีนิยมมากในตลาดของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพือให้

สินคา้ไทยสามารถรักษาส่วนแบ่งตลาดพร้อมทงัขยายตลาดในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาวให้มากขึน และจากปัญหาการคา้ชายแดนไทย-ลาวทีกล่าวมาแลว้ขา้งตน้นัน ไทยควรรักษา
ระดับคุณภาพ และมาตรฐานสินค้าของไทย ซึงติดตลาดอยู่แล้วให้คงที ทงัคุณภาพ  รูปแบบ
ผลิตภัณฑ์ ให้มีลักษณะเช่นเดียวกับทีผลิตขายในประเทศไทยเอง  ทังนีเพราะสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวไดรั้บอิทธิพลจากสือโทรทศัน์ของไทย จึงพยายามหาซือสินคา้ทีมี
ลกัษณะตามคาํแนะนาํในโฆษณา  สินคา้ระดบักลางถึงระดบัสูงของไทยมีคุณภาพใกลเ้คียงกบั
ประเทศคู่แข่ง เช่น สิงคโปร์และมาเลเซีย    ดงันนั ควรจะตงัราคาให้ตาํกว่าประเทศคู่แข่งเลก็นอ้ย 
ส่วนสินคา้ คุณภาพตาํควรตงัราคาใหใ้กลเ้คียงกบัคู่แข่งขนั เช่น จีน และเวียดนาม แต่ไปเนน้ในเรือง
คุณภาพหรือรูปแบบของสินคา้แทน ส่วนกลุ่มสินคา้อุปโภคบริโภคควรตงัราคา ให้ใกลเ้คียงกนั 
หรือเท่ากบัราคาของสินคา้ทีจาํหน่ายในประเทศไทยหรือชายแดนไทย ทีสาํคญัคือผูส่้งออกของไทย 
ควรให้ความสําคญัในเรืองการคา้ชายแดนเพิมมากขึน เนืองจากเป็นช่องทางทีสามารถกระจาย
สินคา้ไทยไป สู่ตลาดสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวไดดี้ทีสุด 
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คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจสําหรับเอเชียและตะวนัออกไกล(รวมทงัคณะกรรมการ
อุตสาหกรรมและการคา้ (6 ม.ค. 2497- 31 ส.ค. 2505).” 

  . เอกสารสํานักนายกรัฐมนตรี  สร. .8/ 4.” เรืองการตกลงทาง
ศุลกากรระหวา่งประเทศไทยกบัประเทศลาว (3 ต.ค. 2499- 27 ต.ค. 2501).” 

  . เอกสารสาํนกันายกรัฐมนตรี  สร. .8/ 5.” เรืองความตกลงเกียวกบั
การจราจรชายแดนระหวา่งประเทศไทยกบัประเทศลาวและประเทศกมัพชูา (31 ม.ค.- 
29 เม.ย. 2500).” 
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หอจดหมายเหตุแห่งชาติ. เอกสารสาํนกันายกรัฐมนตรี  สร. .9/36.” เรืองรายงานเศรษฐกิจของ
ประเทศต่างๆในอินโดจีน (9 เม.ย.- 25 พ.ย. 2497).” 

                  .เอกสารสาํนกันายกรัฐมนตรี  สร. .10/2.” เรืองเหตุการณ์ชายแดนดา้นประเทศลาว 
(ตอน 1) (10 ม.ค.- 8 ก.ค. 2497).” 

                  .เอกสารสาํนกันายกรัฐมนตรี  สร. .10/4.” เรืองเหตุการณ์ชายแดนดา้นประเทศลาว 
(ตอน 2) (4 มิ.ย. 2497 – 4 ส.ค. 2500).” 

                  .เอกสารสาํนกันายกรัฐมนตรี  สร. .13/3.” เรืองการช่วยเหลือประเทศลาว กมัพูชา
ในด้านต่างๆ (เป็นมติ หลักการ ระเบียบ การช่วยเหลือ และการช่วยเหลือจาก
กระทรวงต่างๆ (22 ต.ค. 2496- 24 ก.ย. 2497).” 

                  .เอกสารสํานักนายกรัฐมนตรี  สร. .13/19.” เรืองนโยบายการช่วยเหลือประเทศ
เพือนบา้นใกลเ้คียง (12 พ.ย. 2498- 28 พ.ย. 2500).” 

                  .เอกสารสาํนกันายกรัฐมนตรี  สร. .9/6.” เรืองนโยบายของประเทศไทยต่อลาว, การ
ช่วยเหลือประเทศลาวทางเศรษฐกิจและการคา้ระหวา่งปิดพรมแดน  

 (23 ก.พ. 2489- 25 พ.ค. 2497).” 

 

หนังสือพมิพ์ 
 การติดตามข่าวและข้อเท็จจริงในระยะเวลาหนึง 
สยามจดหมายเหตุ, 1, 9, 17. 

สยามจดหมายเหตุ, 1, 30 ,22-28 กรกฎาคม 2519,16. 
สยามจดหมายเหตุ, 1,31,29 กรกฎาคม-4 สิงหาคม2519, 739-740. 

สยามจดหมายเหตุ, 2, 7,17 กมุภาพนัธ์ 2520, 871. 

สยามจดหมายเหตุ, 3,13,30 มีนาคม 2521, 339-343. 

สยามจดหมายเหตุ, 3,23,2-8 มิถุนายน 2521, 624-625. 

สยามจดหมายเหตุ, 4, 15 ,6-12 เมษายน 2522,, 393. 

สยามจดหมายเหตุ, 4 , 46 ,9-15 พฤศจิกายน 2522, 1262. 

สยามจดหมายเหตุ, 6, 48, 1320-1323. 

สยามจดหมายเหตุ, 14, 3,13-19 มกราคม 2532, 60. 

สยามจดหมายเหตุ, 17, 10 ,6-12 มีนาคม 2535, 254. 

สยามจดหมายเหตุ, 2, 48,1329. 
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สยามรัฐ,21 ธนัวาคม 2530, 14. 
แนวหนา้, 24 กมุภาพนัธ์ . 
ข่าวสารนิเทศ,14 กมุภาพนัธ์  2535. 
ข่าวสารนิเทศ,19 กมุภาพนัธ์  2535. 
ข่าวสารนิเทศ,22 สิงหาคม 2533. 
ประชาชาติธุรกิจ,23-30 ธนัวาคม 2532. 

เสียงประชาชน,20ธนัวาคม . 

Bangkok Post, 23 August 1990. 
 

เอกสารราชการของไทย 
กรมการคา้ต่างประเทศ. “ประกาศกรมการคา้ต่างประเทศ เรือง ระเบียบการอนุมติัใหเ้ป็นผูท้าํการคา้

กบัสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว””  เมษายน . 
กรมการคา้ต่างประเทศ. “ประกาศกรมการคา้ต่างประเทศ เรือง การผอ่นผนัชาํระเงินค่าสินคา้

ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว.”  มกราคม 2530. 

กระทรวงการต่างประเทศ  กรมสารนิเทศ. “แถลงการณ์ร่วมระหวา่งไทย-ลาว.” 25 พฤศจิกายน 

2531. 
กรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง. “ใหอ้งคก์าร ร.ส.พ.ทาํการขนส่งขา้มแดนในภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ หนงัสือที 3157/2497.” 18 ตุลาคม 2497. 
กองการข่าวและการต่างประเทศ สาํนกังานปลดักระทรวงมหาดไทย. “การดาํเนินการเปิด-ปิด จุด

ผา่นแดน.” 2532. 
กระทรวงมหาดไทย.หนงัสือที มท.0202/23876 เรืองระเบียบปฏิบติัในการเขา้เมืองของ สปปล.” 5 

เมษายน 2532. 
เกรียงศกัดิ ชมะนนัท,์พลเอก. “คาํแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีแถลงต่อรัฐสภา.”1 ธนัวาคม 

2520. 

                  .”คาํแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีแถลงต่อรัฐสภา.” 7 มิถุนายน 2522. 

คึกฤทธิ ปราโมช,หม่อมราชวงศ.์“คาํแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีแถลงต่อรัฐสภา.”  มีนาคม 
. 

คาํสังผูอ้าํนวยการปฏิบติันโยบายไทย-ลาว.”ที1/2532 เรืองแต่งตงัคณะกรรมการร่วมมือไทย-ลาว.” 
7 มีนาคม 2532. 
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คาํสังสํานักนายกรัฐมนตรี.” ที 211/2522 เรืองแต่งตงัคณะกรรมการว่าดว้ยความร่วมมือระหว่าง
ไทย-ลาว, 5 พฤศจิกายน 2522. 

ชวน  หลีกภยั.“คาํแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีแถลงต่อรัฐสภา.” 20 พฤศจิกายน 2540. 

                 .   “คาํแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีแถลงต่อรัฐสภา.”  ตุลาคม . 

ชวลิต  ยงใจยทุธ,พลเอก. “คาํแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีแถลงต่อรัฐสภา.”  ธนัวาคม . 

ชาติชาย ชุณหะวณั,พลเอก. “คาํแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีแถลงต่อรัฐสภา.” 25 สิงหาคม 
2531. 

ชาติชาย ชุณหะวณั,พลเอก.“คาํแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีแถลงต่อรัฐสภา.”  มกราคม . 

                 . “ประเทศไทยในบรรยากาศระหว่างประเทศทีกาํลงัเปลียนแปลง.” ปาฐกถาที
กรุงเทพมหานคร,10 มิถุนายน 2533. 

                 . “คาํแถลงผลงาน 1 ปี พลเอกชาติชาย ชุณหะวณั นายกรัฐมนตรี.” 9 สิงหาคม 2532. 
ทบวงคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร.  “ให้องค์การ ร.ส.พ.ทําการขนส่งข้ามแดนในภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ หนงัสือที 66/2497.”  5 มกราม 2497. 
ทกัษิณ   ชินวตัร,พนัตาํรวจโท.“คาํแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีแถลงต่อรัฐสภา.”  กุมภาพนัธ์ 

.   

                  ,พนัตาํรวจโท.“คาํแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีแถลงต่อรัฐสภา.”  กุมภาพนัธ์ 
. 

ธานินทร์ กรัยวิเชียร.“คาํแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีแถลงต่อรัฐสภา.”  ตุลาคม . 
บรรหาร ศิลปะอาชา.“คาํแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีแถลงต่อรัฐสภา.”  กรกฎาคม . 

“บนัทึกการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมวา่ดว้ยความร่วมมือไทย-ลาวครังที 1.”15-17 สิงหาคม 
2534. 

“บนัทึกการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมวา่ดว้ยความร่วมมือไทย-ลาวครังที 5.” 8-9 พฤศจิกายน 
. 

“บนัทึกการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมวา่ดว้ยความร่วมมือไทย-ลาว ครังที 1.”15-17 พฤศจิกายน 
ค.ศ.2534. 

“บนัทึกการประชุมคระอนุกรรมการประสานงานเศรษฐกิจและการคา้อินโดจีน (ปศอ.) หอการคา้
จงัหวดัอุบลราชธานี ประเทศไทย กบัคณะกรรมการสภาการคา้ แขวงสาละวนั  ณ 
หอ้งประชุมอาคารผลิตไฟฟ้า เขือนเซเซด แขวงสาละวนั.” 20 มิถุนายน . 
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บนัทึกการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมวา่ดว้ยความร่วมมือไทย-ลาว. ครังที 1.” 15-17 สิงหาคม 
2534. 

“บนัทึกความเขา้ใจ วา่ดว้ยความร่วมมือในการพฒันาทางเศรษฐกิจและวฒันธรรมระหวา่งจงัหวดั/
แขวง ทีมีความเชือมโยงกบัถนนหมายเลข 8 ทีจงัหวดันครพนม.”11 กรกฎาคม 2541. 

บนัทึกสาํนกังานสภาความมนัคงแห่งชาติ.หนงัสือที นร.0505/2013 เรืองการดาํเนินกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจกบัลาว เวียดนาม และกมัพชูา.”18 กนัยายน 2532. 

เปรม ติณสูลานนท,์พลเอก.“คาํแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีแถลงต่อรัฐสภา.”  มีนาคม . 

                  . “คาํแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีแถลงต่อรัฐสภา.”  พฤษภาคม . 

                 . “คาํแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีแถลงต่อรัฐสภา.”  สิงหาคม . 

“รายงานการประชุมสภาผูแ้ทนราษฎร ครังที 3/2519 สามญั สมยัแรก.”30 เมษายน 2519. 

“รายงานการประชุมสภาทีปรึกษาของนายกรัฐมนตรี ทาํหนา้ทีปฏิรูปการปกครองแผน่ดินครังที  
2.” 29 ตุลาคม 2519  

“รายงานการประชุมรัฐสภา ครังที 2/2522 สมยัสามญั.” 7 มิถุนายน 2522.  
“รายงานการประชุมรัฐสภา ครังที 2/2522 สมยัสามญั.”7 มิถุนายน 2522.  

“รายงานการประชุมรัฐสภา ครังที 2/2524 วิสามญั สมยัทีสอง.” 28 มีนาคม 2524.  

“รายงานการประชุมรัฐสภา ครังที 2/2524 วิสามญั สมยัทีสอง.” 28 มีนาคม 2524 .  
“รายงานการประชุมร่วมกนัของรัฐสภาครังที 1/2531 สมยัสามญั.” 25 สิงหาคม พ.ศ.2531. 
“รายงานการประชุมสภานิติบญัญติัแห่งชาติครังที 2/2534.” 4 เมษายน 2534” 
“รายงานประชุมร่วมกนัของรัฐสภา ครังที 1/2535 สมยัสามญั ครังที 1.” 6 พฤษภาคม 2535  
“รายงานการประชุมร่วมกนัของรัฐสภา ชุดที 18ปีที 1 ครังที 1 สมยัสามญัประจาํปี ครังที 1.” 21

ตุลาคม 2535”. 
“รายงานการประชุมร่วมกนัของรัฐสภา ปีที 1 ครังที 1 สมยัสามญัครังที 1.”26 กรกฎาคม 2538. 

“รายงานการประชุมร่วมกนัของรัฐสภาครังที 1/2539 สมยัสามญัครังที 1.” 11 ธนัวาคม 2539. 
“รายงานการประชุมสภาทีปรึกษาของนายกรัฐมนตรี ทาํหนา้ทีปฏิรูปการปกครองแผน่ดินครังที 2.” 

29 ตุลาคม . 
“รายงานการประชุมรัฐสภา ครังที 2/2524 วิสามญั สมยัทีสอง.” 28 มีนาคม 2524.  
“สรุปผลการประชุม คณะอนุกรรมการประสานงานเศรษฐกิจและการคา้อินโดจีน (ปศอ.) กบัสภา

การค้าแขวงจําปาสัก  ณ สภาการค้าแขวงจําปาสัก เมืองปากเซ แขวงจําปาสัก 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว.” 27 เมษายน . 
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สญัญา ธรรมศกัดิ.“คาํแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีแถลงต่อรัฐสภา.”  มิถุนายน . 

สุจินดา คราประยูร,พลเอก. “คาํแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีแถลงต่อรัฐสภา.” พฤษภาคม 
. 

เสนีย ์ปราโมช,หม่อมราชวงศ.์“คาํแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีแถลงต่อรัฐสภา.”  มีนาคม 
.  

                . “คาํแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีแถลงต่อรัฐสภา.”  เมษายน . 
สาํนกังานสภาความมนัคงแห่งชาติ.หนงัสือที นร. 0505/2060 เรืองแนวทางปฏิบติัในการดาํเนิน

กิจกรรมทางเศรษฐกิจกบัลาว เวียดนามและกมัพชูา,” 23 กนัยายน 2531.  
สาํนกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรี. “ขอใหอ้งคก์าร ร.ส.พ.เป็นผูจ้ดัการขนส่งผา่นแดน และเป็น

ผูป้ระกอบการขนส่งผา่นแดนแต่เพยีงผูเ้ดียว หนงัสือที สร.0202/14808.” 10 สิงหาคม 
2521.  

อานนัท ์ปันยารชุน.“คาํแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีแถลงต่อรัฐสภา.”  เมษายน . 

                  . “คาํแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีแถลงต่อรัฐสภา.”  มิถุนายน . 

เอกสารจากศูนยเ์อกสารแห่งประเทศไทย จุฬาลงกรร์มหาวิทยาลยั 
 

เอกสารราชการของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
ศูนยส์ถิติแห่งรัฐ.  10 ปีแห่งการก่อสร้างเศรษฐกิจและสังคมอยูส่าธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน

ลาว.เวียงจนัทน์ : คณะกรรมการแผนการแห่งรัฐ,1987. 
 .ขอ้มูลสถิติตน้ตอดา้นการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่ง สปป.ลาวในระยะปี (1975-

1990).เวียงจนัทน์ : กระทรวงเศรษฐกิจแผนการและการเงิน,1990. 
สมุดปกขาวของกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว วา่ดว้ยความเป็น

จริงแห่งความสัมพนัธ์ลาว-ไทย. สถานเอกอคัรราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว, . 

สาํนกัข่าวสารประเทศลาว.เหตุการณ์และขอ้มูลเกียวกบัความสัมพนัธ์ไทย-ลาวใน 10 ปีทีผ่านมา.
เวียงจนัทน์: สาํนกัข่าวสารประเทศลาว,1986. 

เอกสารจากกระทรวงเศรษฐกิจแผนการและการเงิน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

เอกสารจากศูนยส์ถิติแห่งรัฐ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

เอกสารจากศูนยข์อ้มูลลาว สาํนกัส่งเสริมศิลปวฒันธรรมมหาวิทยาลยัขอนแก่น 
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เอกสารชันรอง 
หนังสือและงานวจิัยภาษาไทย 
กรมการคา้ต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย .์ความสัมพนัธ์ทวิภาคีไทย-ลาว พ.ศ.2539.กรุงเทพฯ:

กระทรวงพานิชย,์2539. 
กรมการคา้ต่างประเทศ สํานักความร่วมมือทางการคา้และการลงทุน.มาตรการและกฎระเบียบ

ทางการคา้และการลงทุนไทย-ลาว.กรุงเทพฯ: ม.ป.ป. 
กรมเศรษฐกิจการพาณิชย.์เศรษฐกิจการคา้ของลาวในช่วงวิกฤต.กรุงเทพฯ : สาํนกันโยบายระหว่าง

ประเทศ กรมเศรษฐกิจการพาณิชย,์ . 

กองนโยบายการพาณิชย ์กรมเศรษฐกิจการพาณิชย.์สถิติแสดงสถานะการคา้รายปีระหว่างประเทศ
ไทยกบักลุ่มประเทศในอินโดจีน พ.ศ.2462-2521,2522. 

กองส่งเสริมเศรษฐกิจสัมพนัธ์และความร่วมมือ.กรมเศรษฐกิจ.กระทรวงการต่างประเทศ.คู่มือ
การคา้กับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว.กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์พิฆเณศร์
,2532. 

กระทรวงการต่างประเทศ.,วิวฒันาการความสัมพนัธ์ไทย-ลาว.กรุงเทพฯ:กระทรวงการต่างประเทศ
,2528. 

กระทรวงการต่างประเทศ.สถานภาพการเมือง และเศรษฐกิจ : ปัญหาและโอกาสดาํเนิน
ความสัมพนัธ์ไทย-ลาว.กรุงเทพฯร : สํานักนโยบายระหว่างประเทศ กรมเอเชีย
ตะวนัออก กระทรวงการต่างประเทศ,2541. 

กระทรวงพาณิชย .์นโยบายการคา้และการแกไ้ขปัญหาเศรษฐกิจของไทย.กรุงเทพฯ: กระทรวง
พาณิชย,์มปพ. 

กระทรวงศึกษาธิการ กีฬาและธรรมการ สปป.ลาว.ประวติัศาสตร์ฉบบักระทรวงศึกษาธิการฯลาว.  
แปลโดยสมชาย นิลอาธิ.กรุงเทพฯ : มติชน,2545 

การค้านอกระบบชายแดนไทย -ลาว(มุกดาหาร-สะหวันนะเขต).กรุงเทพฯ :สํานักงานภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ,2546. 

แกรนท ์อีแวน.ประวติัศาสตร์สังเขปประเทศลาว.แปลโดย ดุษฎี เฮมอนด์.กรุงเทพฯ :โอ เอส พริน
ติง เฮาส์, 2549. 

ไกสอน  พมวิหาน.จุดเลียวประวติัศาสตร์ และ  ปี แห่งการต่อสู้.พระนคร:เจริญวิทยก์ารพิมพ ์  
, . 
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ไกสอน  พมวิหาน.บางบทเรียนตน้ตอและบางปัญหาเกียวกับทิศทางใหม่ของการปฏิวติัลาว.
กรุงเทพฯ:สาํนกัพิมพส์ันติธรรม,2531. 

 .รายงาน  ปี แห่งการปฏิวติัและการเมืองลาว.กรุงเทพฯ:ประจกัษก์ารพิมพ,์2519. 
ขจดัภยั บุรุษพฒัน์.แลลาว.กรุงเทพมหานคร :แพร่พิทยา ,2527. 

เขียน ธีรวิทย  ์และคณะ.ความสัมพนัธ์ไทย-ลาวในสายตาของคนลาว  . กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั,2544. 

คณะกรรมาธิการ การเศรษฐกิจการพาณิชยแ์ละอุตสาหกรรม.การคา้และการพฒันาเศรษฐกิจ
ชายแดน.กรุงเทพฯ:กองกรรมาธิการสาํนกังานเลขาธิการวฒิุสภา,2543. 

                     . การคา้และการพฒันาเศรษฐกิจชายแดน,ม.ป.ท.:ม.ป.ป. 
คณะทาํงานร่วมธนาคารแห่งประเทศไทยและธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว.

ปัญหาการคา้ชายแดนไทย-ลาว นครพนม-คาํม่วน และเชียงราย-บ่อแกว้.กรุงเทพฯ: 
สาํนกังานกองทุนสนบัสนุนการวิจยั (สกว.),2539. 

ความสัมพนัธ์ทวิภาคีไทย-ลาว พ.ศ. . ฝ่ายพฒันาการคา้  กองพาณิชยกิจต่างประเทศ กรมการ
คา้ต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย,์ . 

คาํวนั ลดัตะนะวง,”ความร่วมมือไทย-ลาวดา้นเศรษฐกิจและการคา้”. (เอกสารประกอบการสัมมนา
เรืองความสัมพันธ์ไทย -ลาว , คู่ มือการลงทุนในลาวปี  พ .ศ .  )  สํานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน,สาํนกันายกรัฐมนตรี. 

คู่ มือการลงทุนในลาวปี  พ .ศ .  .  สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน  สํานัก
นายกรัฐมนตรี. 

จารุวรรณ ธรรมวตัร. วิถีทศัน์ลาวในชุมชนสองฝังโขง.อุบลราชธานี : ศิริธรรมออฟเซ็ท, 2541. 
ชาํนญั มงคลเกษมและทชัชมยั ฤกษะสุต, “รายงานฉบบัสมบูรณ์ โครงการศึกษาการให้สิทธิพิเศษ

ทางการคา้แก่กลุ่มประเทศอินโดจีน (ลาว เวียดนาม กมัพูชา) และพม่า.กรุงเทพฯ: 

คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2541. 

ณรงศกัดิ ชยัราช. เพศภาวะแนะแรงงานอพยพหญิงชนบทในกลไกเศรษฐกิจใหม่ของลาว.ศูนยส์ตรี
ศึกษา คณะสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ : วนิดาเพรส,2552. 

ดารารัตน์ เมตตาริกานนท.์ประวติัศาสตร์ลาวหลายมิติ.กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2548. 

เดชา รัตตโยธิน.วิวฒันาการของสงัคม ลทัธิวตัถุนิยมทางประวติัศาสตร์.กรุงเทพฯ:พนัธกิจ, . 
เติม วิภาคย์พจนกิจ.ประวัติศาสตร์ลาว .กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตําราสังคมศาสตร์และ

มนุษยศาสตร์, 2540. 
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ทวีเกียรติ เจนประจกัษ.์ขอ้พิพาทเขตแดนไทย-ลาว.กรุงเทพฯ : สาํนกังานกองทุนสนบัสนุนการวิจยั
, 2540. 

ธเนศวร์ เจริญเมือง.ไทย พม่า ลาว จีน สีเหลียมเศรษฐกิจ สีเหลียมวฒันธรรม.กรุงเทพฯ: สาํนกัพิมพ์
คบไฟ, . 

ธญัญาทิพย ์ศรีพนา,วชัรินทร์  ยงศิริและมานะ มาลาเพชร.การคา้ไทย-อินโดจีน.กรุงเทพฯ:สถาบนั
เอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, . 

ธีรภาพ โลหิตกลุ.อินโดจีน “ยคุ Wind of Change”. กรุงเทพฯ : ณ บา้นวรรณกรรม, 2538. 
บงกช หงส์คาํมี.ความสัมพนัธ์ไทย-ลาวในรอบ  ปี :เอกสารประกอบการสัมมนา 2 พฤศจิกายน.

(กรุงเทพฯ:สถาบนัเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2538) , . 
               ,รายงานการวิจยัทุนสนับสนุนงบประมาณแผ่นดิน เรือง ความร่วมมือในอุตสาหกรรม

ท่องเทียวระหว่างประเทศไทยและสปป.ลาว.กรุงเทพฯ: สถาบนัเอเชียศึกษา 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, . 

บุญญรักษ์ นิงสานนท์และคณะ. ลู่ทางใหม่ในความสัมพนัธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างไทยและลาว.
กรุงเทพฯ :ม.ป.พ.,2520. 

ปฐม พาณิชยานุสนธิ.”ลาว: โฉมหน้าใหม่ทางเศรษฐกิจ.เอกสารวิชาการในการสัมมนาเรือง 
“สะพานมิตรภาพไทย-ลาว เส้นทางสู่อินโดจีน  พฤศจิกายน  ณ โรงแรมฮอลิ
เดยอิ์นน์ แม่โขง รอยลั จงัหวดัหนองคาย, . 

ประยงค ์มโนภิญโญภิญญะ. “การคา้-การท่องเทียวลาว-ไทย.” ในเอกสารวิชาการประชุมหารือทาง
วิชาการไทย-ลาว สถาบนัเอเชียศึกษา จุฬาลงกรร์มหาวิทยาลยัและคณะวิชาการจาก 
สปปล.เชียงใหม่:,ม.ป.พ., . 

พรพิมล ตรีโชติและคนอืน ๆ.การคา้ชายแดนไทยกับอนุภูมิภาคแม่นําโขง.กรุงเทพฯ : หน่วย
ปฏิบติัการวิจยัแม่โขงศึกษา สถาบนัเอเซียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2547. 

พาฝัน นิลสวสัดิ.ความร่วมมือไทย-ลาว ในกรณีการสร้างเขือนไฟฟ้าพลงันาํในลาว.กรุงเทพฯ:เอดิ
สันเพรสโพรดกัส์,2542. 

พิพฒัน์ เรืองงามและคณะ.ความตกลงวา่ดว้ยการคา้ไทย-ลาว.ม.ป.ท.:ม.ป.ป. 
พิพฒัน์ เรืองงาม ธญัญาทิพย ์ศรีพนา และมานะ มาลาเพชร .ประมวล กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบัว่าดว้ย

การคา้และการลงทุนไทย-อินโดจีน.กรุงเทพฯ :  สถาบนัเอเชียศึกษา,จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั, 2532. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



210

ภูวดล ทรงประเสริฐ.อินโดจีนในคริสศตวรรษที 20. กรุงเทพฯ:สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศ
ไทย,2535. 

มณฑล คงแถวทอง,รายงานการวิจัยเรือง ความสัมพันธ์ระหว่างไทย-ลาว ค.ศ.1975-1992. 
กาญจนบุรี: สถาบนัราชภฏักาญจนบุรี, 2539. 

มณฑล คงแถวทอง.สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคเอดส์และผูข้ายบริการทางเพศตามแนวชายแดน
ไทย-ลาว-เขมร.ม.ป.พ.,ม.ป.ป. 

มิตรสัมพันธ์[นามแฝง] .พีน้องไทย-ลาว สภาพความเป็นมาของความสัมพันธ์ .ศรีสะเกษ : 
สาํนกัพิมพม์นตรีศาสตร์,2521. 

โยซิยกิู มาซูฮารา.ประวติัศาสตร์เศรษฐกิจของราชอาณาจกัรลาวลา้นชา้ง.กรุงเทพฯ: สาํนกัพิมพม์ติ
ชน, 2546. 

วงศ ์พลนิกร.ความสัมพนัธ์ไทย-ลาว.กรุงเทพฯ: คณะกรรมาธิการต่างประเทศ สภาผูแ้ทนราษฎร, 

. 
วนิดา  ตรงยางกรู.ปัญหาสาํคญัในแหลมอินโดจีนหลงัสงครามโลกครังที 2.กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลยั

รามคาํแหง,2519. 
วลัภา บุรุษพฒัน์ลาวกบัความมนัคงแห่งชาติไทย.กรุงเทพฯ: วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร รุ่นที 

24 ,2532-2533. 

วิทยา สุจริตธนารักษ์และชบา  จิตต์ประทุม.การคา้ชายแดน.กรุงเทพฯร: สถาบันเอเชียศึกษา 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั.2537 

วิวฒันาการความสัมพนัธ์ไทย-ลาว.กรุงเทพฯ: กระทรวงการต่างประเทศ, 2528. 

วุฒิสภา,รายงานพิจารณาศึกษาเรืองเกียวกบัความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศไทยกบันานาชาติทงัใน
ด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม รวมทงัปัญหาชายแดนกับประเทศเพือนบา้น.
กรุงเทพฯ : คณะกรรมาธิการต่างประเทศ วฒิุสภา, 2538. 

รายงานการศึกษาศกัยภาพการคา้ การชาํระเงิน และธุรกิจตามแนวชายแดนไทย-ลาว 8 จุด  
 [ม.ป.ท.] : ธนาคารแห่งประเทศไทย สาํนกังานภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ, 2549. 
ศิริพรรณ กิติประวติั.สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว : เศรษฐกิจหลงัการปฏิวติั.กรุงเทพฯ : 
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สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
สันติภาพ เอกราช เอกภาพ สังคมนิยม 

 
กฎหมายวา่ดว้ยการลงทุนของต่างประเทศอยูส่าธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

 
เพือเปิดกวา้งการร่วมมือดา้นเศรษฐกิจ วิทยาศาสตร์ เท็คนิค กบัต่างประเทศและเขา้

ร่วมการแบ่งงานสากล มุ่งเพือคน้หาความสามารถตวัจริงของประเทศเราในการพฒันาเศรษฐกิจ 
ผลกัดนัการส่งออกเปลียนจากเศรษฐกิจจากธรรมชาติไปสู่เศรษฐกิจแบบผลิตสินคา้ และสร้างโครง
ร่างเศรษฐกิจแบบกสิกรรม-ป่าไม-้อุตสาหกรรม-บริการทีเหมาะสมดว้ยเหตุผล ทาํให้ประเทศลาว
มงัคงัเขม้แขง็ขึนทีละขนั สภาประชาชนสูงสุดรับรองเอากฎหมายดงัมีเนือหาต่อไปนี 

หมวดทีหนึง 
วา่ดว้ยหลกัการทวัไป 

มาตรา  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
1. อนุญาตและส่งเสริมให้องคก์รการจดัตงัและบุคคลชาวต่างประเทศและ

คนลาวอยู่ต่างประเทศ (ซึงต่อไปนีเรียกว่า “ผูม้าลงทุนอยู่ลาว”) มาลงทุน และนาํเอาเท็คนิค เท็ค
โนโลยนีาํมาใชอ้ยูล่าว บนพืนฐานต่างฝ่ายต่างไดรั้บผลประโยชน์ และเคารพกฎหมายของสาธารณ
รับประชาธิปไตยประชาชนลาว 

2. รับรองกรรมสิทธิดา้นทุนรอนและผลประโยชน์ต่างๆของผูม้าลงทุนอยู่
ลาว รัฐจะไม่เก็บเกณฑ์ จะไม่ยึด และจะไม่โอนเอามาเป็นของรัฐดว้ยวิธีบริหาร สร้างเงือนไขที
อาํนวยความสะดวกแก่ผูม้าลงทุนในลาว 

3. อนุญาตให้ผู ้มาลงทุนในลาวลงทุนเข้าในแขนงกสิกรรม -ป่าไม้-
อุตสาหกรรม คมนาคมขนส่ง การบริการและท่องเทียว 

มาตรา  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวส่งเสริม และอาํนวยความสะดวก
เป็นพิเศษใหแ้ก่ผูม้าลงทุนในลาวลงทุนเขา้ในบางแขนงการเศรษฐกิจดงันี 

1. แขนงการก สิกรรม -ป่ า ไม้ -อุ ตส าหกรรม ทีนํา ใช้ว ัต ถุ ดิ บและ
ทรัพยากรธรรมชาติทีมีอยูใ่นสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และนาํใชเ้ทค็นิคทนัสมยัเพือ
ผลิตสินคา้ส่งออกเป็นตน้ตอหรือทดแทนสินคา้นาํเขา้ 

2. การก่อสร้างโครงร่างพนืฐานทีสาํคญั 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



220

หมวดทีสอง 
วา่ดว้ยรูปแบบการลงทุน 

มาตรา  ผูม้าลงทุนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว อาจลงทุนได้ใน
รูปแบบดงันี 

1. ธุรกิจตามสญัญา 
2. วิสาหกิจผสม 
3. วิสาหกิจทีเป็นทุนของผูม้าลงทุนแต่ฝ่ายเดียว 

มาตรา  ธุรกิจตามสัญญาคือการร่วมมือธุรกิจระหว่างผูม้าลงทุนในลาวกบัการจดัตงั
เศรษฐกิจของรัฐ หรือของรวมหมู่ หรือของหุ้นส่วนรัฐ-เอกชน หรือกบับุคคลเอกชนอยู่ลาว (ซึง
ต่อไปนีเรียกว่า “ผูล้งทุนของลาวอยู่ภายในประเทศ”) เป้าหมายเนือหาธุรกิจ สิทธิผลประ ความ
รับผดิชอบของแต่ละฝ่าย และความสมัพนัธ์ระหว่างสองฝ่ายในการร่วมมือนนั ทงัสองฝ่ายตกลงกนั
และระบุไวใ้นสญัญา 

มาตรา  วิสาหกิจผสมหรือวิสาหกิจทีผู ้มาลงทุนอยู่ลาวกับผู ้ลงทุนของลาวอยู่
ภายในประเทศร่วมมือกนัก่อตงัขึน และดาํเนินการธุรกิจร่วมกนั การจดัตงับริหารคุม้ครองการ
ดาํเนินงานของวิสาหกิจผสม และตามสญัญาระหวา่งสองฝ่าย 

วิสาหกิจผสมมีฐานะนิติบุคคล  และปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายของ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว การแบ่งปันผลกาํไรและรับผิดชอบผลเสียหายในกรณีทีมี
เหตุบงัเอิญหรือการขาดทุนของวิสาหกิจผสมนัน ให้ปฏิบติัตามอตัราส่วนทุนประกอบของแต่ละ
ฝ่าย 

มาตรา  ทุนรอนและทรัพยส์มบติัของแต่ละฝ่ายทีประกอบเขา้ในวิสาหกิจผสมอาจมี
ดงันี 

1. ผู ้มาลงทุนในลาวอาจประกอบเงินตรา  โรงงาน  เครืองประกอบ 
เครืองจกัรกล วตัถุอุปกรณ์ต่างๆ วิชาการเทค็นิคและเทค็โนโลย ีบริการเทค็นิคหรืออืนๆ 

2. ผู ้ลงทุนของลาวภายในประเทศอาจประกอบเงินตรา  ทีดิน  แม่นํา 
ทรัพยากรธรรมชาติ การบริการในการก่อสร้างและประกอบติดตงัเครืองจกัรกล วิชาการเท็คนิค
และเทค็โนโลยหีรืออืนๆ 

มาตรา  ในกรณีทีวิสาหกิจผสมขาดทุน หรือเกิดการเสียหายซึงพิสูจน์ไดว้่าเป็นเพราะ
การประกอบเครืองจกัรกล เครืองประกอบ วิชาการเทค็นิค และเทค็โนโลยีของฝ่ายหนึงฝ่ายใดนัน 
ฝ่ายทาํผดิตอ้งรับปิดชอบตามกฎหมาย 
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มาตรา  ทุนของผูม้าลงทุนในลาวประกอบเขา้เพือสร้างวิสาหกิจผสมนัน ไม่จาํกดั
ระดบัสูงสุดแต่ระดบัตาํสุดไม่นอ้ยกวา่ % (สามสิบส่วนร้อย) ของจาํนวนทุนทงัหมดทีทงัสองฝ่าย
ไดล้งทุนรวมกนั 

มูลค่าของทรัพยส์มบติัแต่ละฝ่ายประกอบเขา้เป็นทุนนนั ให้คิดตามพืนฐาน
ตามราคาตลาดสากลในเวลาทีก่อตงัวิสาหกิจผสมนนั มูลค่าทรัพยส์มบติัดงัลกล่าวจะคิดเป็นเงินกีบ 
หรือเป็นเงินตราต่างประเทศนนัให้สองฝ่ายตกลงกนัเอง และตอ้งระบุไวใ้นสัญญาว่าดว้ยวิสาหกิจ
ผสม 

แต่ละฝ่ายมีสิทธิโอนทุนทีเป็นส่วนของตนใหค้นอืนได ้แต่ตอ้งไดรั้บการเห็น
ดว้ยจากฝ่ายทีเป็นคู่ลงทุนดว้ยกนัเสียก่อน 

มาตรา  ทรัพยส์มบติัของวิสาหกิจผสมจะไดล้งทะเบียนประกนัภยัทีไวว้างใจไดแ้ละ
ทงัสองฝ่ายเห็นดีดว้ยกนั 

มาตรา  กาํหนดระยะเวลาการดาํเนินการของวิสาหกิจผสมนนั ทงัสองฝ่ายตกลงกนั
โดยไดรั้บการเห็นดีจากรัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และใหร้ะบุไวใ้นสญัญา 

หนึงปีก่อนสัญญาจะหมดกาํหนดลง สองฝ่ายจะปรึกษาหารือกนัเพือต่ออายุ
สัญญาก็ได ้ในกรณีทีขาดทุนมาก หรือเป็นเพราะสาเหตุอย่างหนึงอย่างใด วิสาหกิจผสมอาจเลิก
ก่อนกาํหนดทีไดร้ะบุไวใ้นสญัญา และตอ้งรายงานใหรั้ฐบาลลาวทราบดว้ย 

มาตรา  ผลิตภณัฑข์องวิสาหกิจผสมจะเอาเป็นสินคา้ส่งออกเท่าใด และจะจาํหน่าย
อยู่ภายในประเทศลาวเท่าใดนัน ให้สองฝ่ายตกลงกันบนหลักการทีว่ารายรับเป็นเงินตรา
ต่างประเทศจากการส่งออกและจากแหล่งอืนๆนันอย่างน้อยทีสุดก็ให้สามารถตอบสนองความ
ตอ้งการดา้นเงินตราต่างประเทศของวิสาหกิจผสมได ้มุ่งเพือรับประกนัการดาํเนินการอนัเป็นอกติ
ของวิสาหกิจผสมและรับประกนัผลประโยชน์ดา้นเงินตราต่างประเทศของผูม้าลงทุนในลาว 

มาตรา  วิสาหกิจผสมมีคณะบริหารสูงสุดของตน ซึงประกอบแต่สามคนขึนไป แต่
ละฝ่ายแต่งตงัตวัแทนของตนเขา้ในคณะบริหารดงักล่าวตามอตัราส่วนทุนทีตนไดป้ระกอบเขา้ ผู ้
เป็นหัวหน้าคณะบริหารสูงสุดของวิสาหกิจผสมนันทงัสองฝ่ายปรึกษาหารือกนัแต่งตงัขึน คณะ
บริหารสูงสุดดงักล่าวมีสิทธิตดัสินชีขาดปัญหาสาํคญัในการจดัตงั และการดาํเนินการของวิสาหกิจ
ผสม บนหลกัการเป็นเอกฉนัทก์นัระหวา่งสองฝ่าย 

คณะบริหารสูงสุดของวิสาหกิจอาจแต่งตงัคนจาํนวนหนึงเพืออาํนวยการ
ควบคุมงานประจาํวนัของวิสาหกิจผสม 
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มาตรา  ผูม้าลงทุนในลาวไดรั้บอนุญาตใหจ้ดัตงัวิสาหกิจดว้ยทุนของตนแต่ฝ่ายเดียว
ขึนอยู่กบัสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และมีฐานะนิติบุคคลในการคุม้ครองวิสาหกิจ
ของตน และปฏิบติัตามระเบียบกฎหมายของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

มาตรา  กาํหนดเวลาการดาํเนินการวิสาหกิจทีเป็นทุนของผูม้าลงทุนแต่ฝ่ายเดียวนนั
ไม่ใหเ้กิน  ปี(สิบหา้) ในบางกรณีกาํหนดเวลาดงักล่าวอาจมากกว่า  ปี (สิบหา้) แลว้แต่ลกัษณะ
แขนงการผลิตธุรกิจ 

 
หมวดทีสาม 

วา่ดว้ยสิทธิผลประโยชนแ์ละพนัธะของผูม้าลงทุนอยูล่าว 
มาตรา  รัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว “ปกป้อง” ทรัพยส์มบติั

ต่างๆของผูม้าลงทนอยูล่าวดว้ยกฎหมาย จะไม่วางตวัเลขระดบัคาดหมายแผนการผลิตธุรกิจ และไม่
กาํหนดราคาใหว้ิสาหกิจทีมีทุนของผูม้าลงทุนอยูล่าว 

มาตรา  การรับเอาคนงานเขา้ในวิสาหกิจผสม และวิสาหกิจของผูม้าลงทุนฝ่ายเดียว
นนัก่อนอืนหมดตอ้งให้วิสาหกิจเลือกเฟ้นเอาพลเมืองลาว แต่ถา้มีความจาํเป็นและไดรั้บการเห็นดี
เห็นพร้อมจากรัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว วิสาหกิจก็มีสิทธิรับเอาคน
ต่างประเทศเขา้ในวิสาหกิจนนัได ้แต่ในเวลาพาํนกัอยูล่าวคนงานทีเป็นชาวต่างประเทศดงักล่าวนนั
ต้องปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวอนุญาตใหช้าวต่างประเทศเหล่านนันาํเอาบุตรภรรยาหรือสามีเขา้มาอยู่
ดว้ยในเวลาทีทาํงานอยูล่าว 

สิทธิ ผลประโยชน์ และความรับผิดชอบของคนงานทีเป็นพลเมืองลาว หรือ
ชาวต่างประเทศทีทาํงานในวิสาหกิจดงักล่าวนนั จะไดรั้บประกนัดว้ยสัญญาแรงงาน และจะไดรั้บ
เงินเดือน เงินอุดหนุนต่างๆเป็นเงินกีบ หรือเป็นเงินตราต่างประเทศตามการตกลงระหว่างเจา้ของ
วิสาหกิจกบัคนงาน 

มาตรา  วิสาหกิจผสม วิสาหกิจทีมีแต่ทุนของผูม้าลงทุนแต่ฝ่ายเดียวนัน ตอ้งเปิด
บญัชีเงินฝากเป็นเงินกีบ และเป็นเงินตราต่างประเทศในธนาคารของสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว หรือสาขาธนาคารต่างประเทศทีตงัอยู่ลาว ตอ้งใช้ระบบบญัชีตามหลกัการและ
มาตรฐานทวัไปของสากล โดยรัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเห็นดีด้วย และ
ภายใตก้ารตรวจตราทีมีกาํหนดขององคก์ารการเงินของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
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มาตรา  การแลกเปลียนเงินกีบกบัเงินตราต่างประเทศของผูม้าลงทุนในลาวจะได้
ปฏิบติัตามอตัราแลกเปลียนทีธนาคารแห่งรัฐของลาวประกาศออกในแต่ละระยะ โดยสอดคลอ้งกบั
อตัราแลกเปลียนเงินตราทีปรากฏตวัอยูใ่นทอ้งตลาด 

มาตรา  ผูม้าลงทุนในลาวมีสิทธิส่งเสริมทีเป็นกรรมสิทธิของตนกลบัประเทศหรือ
ไปประเทศทีสาม โดยผา่นธนาคารของลาวหรือสาขาของธนาคารของต่างประเทศอยูล่าว และตอ้ง
ปฏิบติัตามระเบียบหลกัการคุม้ครองเงินตราต่างประเทศของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว 

มาตรา  ชาวต่างประเทศทีทาํงานอยูใ่นหน่วยเศรษฐกิจ ทีมีทุนของผูม้าลงทุนอยูใ่น
ลาวนนัจะตอ้งไดเ้สียภาษีเงินไดใ้หรั้บบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวแต่ - %(หา้หา
สิบส่วนร้อย)ของรายรับแต่ละเดือน ส่วนทีเหลือภายหลงัค่าใชจ่้ายต่างๆเพือการดาํรงชีพของตนอยู่
ในลาวแลว้ มีสิทธิส่งเงินทีเป็นกรรมสิทธิของตนกลบัประเทศ หรือประเทศทีสามก็ไดโ้ดยผ่าน
ธนาคารของต่างประเทศทีตงัอยูล่าว 

มาตรา หวัหน่วยธุรกิจตามสัญญา วิสาหกิจผสม และวิสาหกิจทีมีทุนของผูม้าลงทุน
แต่ฝ่ายเดียวทีไดด้าํเนินการในขงเขตหรือแขนงการทีไดรั้บการส่งเสริม และไดรั้บความสะดวกเป็น
พิเศษนนั จะตอ้งเสียภาษีกาํไรใหรั้บบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว แต่ - % (ยสิีบ
หาสามสิบส่วนร้อย) ของกาํไรสุทธิในขงเขตหรือแขนงการอืนๆจะตอ้งเสียภาษีกาํไร % (สามสิบ
ห้าส่วนร้อย) ของกาํไรสุทธิ เฉพาะการคา้ โรงแรม และการบริการอืนๆ จะไดเ้สียภาษีกาํไรสูงกว่า 

% (สามสิบหา้ส่วนร้อย)ของกาํไรสุทธิ 
มาตรา  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวจะยกเวน้ภาษีกาํไรใหว้ิสาหกิจผสม

และวิสาหกิจทีมีทุนของผูม้าลงทุนแต่ฝ่ายเดียวในระยะแต่ -  ปี (สองหาสีปี) โดยนับจากปีที
วิสาหกิจดาํเนินการธุรกิจมีกาํไรเป็นตน้ไป และจะลดผอ่นภาษีกาํไรลง % (หา้สิบส่วนร้อย) ใน  
(สอง) ปีแรกทีเริมเกบ็ภาษีแลว้แต่แขนงการ ขนาดของการลงทุน ปริมาณสินคา้ขาออก กาํหนดเวลา
และขงเขตการดาํเนินการของวิสาหกิจนนั 

ในกรณีทีวิสาหกิจหากขาดทุนในระหว่างปีไดรั้บการยกเวน้ภาษีนนั วิสาหกิจ
ไดรั้บการอนุญาตให้เอากาํไรของปีใดปีหนึงหรือหลายปีแต่ไม่ใหเ้กิน  (หา้) ปีภายหลงัสินกาํหนด
ยกเวน้ภาษีแลว้นนัมาทดแทนในการขาดทุนดงักล่าว 

ในกรณีทีผูม้าลงทุนอยูล่าวหากนาํใชก้าํไรของตนเขา้ในการลงทุนเพิมเติมใน
วิสาหกิจของตนนนั หน่วยงานภาษีจะไม่เกบ็ภาษีจากกาํไรทีใชเ้ขา้ในการลงทุนดงักล่าว 
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มาตรา  ธุรกิจตามสญัญา วิสาหกิจผสม และวิสาหกิจทีมีแต่ทุนของผูม้าลงทุนแต่ฝ่าย
เดียวตอ้งเสียค่าเช่าทีดิน แม่นาํทีตนไดน้าํใช ้และเสียค่าทรัพยากรทีตนไดข้ดุคน้หามาใชด้ว้ยระดบั
อนัเหมาะสมดว้ยเหตุผล 

มาตรา  ภาษีขาเขา้สําหรับวตัถุดิบ เครืองประกอบอะไหล่ เครืองมือการผลิต และ
สินคา้ของวิสาหกิจผสม วิสาหกิจทีมีแต่ทุนของผูม้าลงทุนแต่ฝ่ายเดียว และของหน่อยธุรกิจตาม
สญัญานนั ใหป้ฏิบติัตามระเบียบภาษีอากรของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

มาตรา  วิสาหกิจผสม วิสาหกิจทีมีแต่ทุนของผูม้าลงทุนแต่ฝ่ายเดียวนนั ภายหลงัเสีย
ภาษีกาํไร แลว้ให้แบ่งกาํไรส่วนหนึงไวส้ร้างคลงัต่างๆทีจาํเป็นสําหรับวิสาหกิจ ซึงคณะบริหาร
สูงสุดของวิสาหกิจเป็นผูต้กลงและใหร้ะบุไวใ้นกฎระเบียบของวิสาหกิจ 

มาตรา  ขอ้ขดัแยง้ระหวา่งสองฝ่ายตอ้งไดรั้บการแกไ้ข และทาํความเขา้ใจซึงกนัและ
กนัในกรณีทีไม่สามารถลงลอยกนัไดต้อ้งนาํเอาขอ้ขดัแยง้นันเสนอต่อองค์การกรรมการตดัสิน
เศรษฐกิจของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว หรือนาํเสนอต่อองคก์ารการตดัสินอืนทีทงั
สองฝ่ายเห็นดีเห็นพร้อมดว้ยกนั 

มาตรา  ธุรกิจตามสญัญา วิสาหกิจผสม และวิสาหกิจทีมีแต่ทุนของผูม้าลงทุนแต่ฝ่าย
เดียวตอ้งนาํใชม้าตรการอนัจาํเป็นเพือปกป้องรักษาส่งแวดลอ้ม รักษาอนามยัอุตสาหกรรม และ
ความปลอดภัยให้กับกรรมกร ในขอบเจตแห่งการดาํเนินการธุรกิจของตน และต้องมอบเงิน
ประกนัภยัสงัคมสาํหรับกรรมกรทีเป็นพลเมืองลาวเขา้ในงบประมาณของรัฐบาลลาวตามขอ้กาํหนด
ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

มาตรา  ในบางกรณีผูม้าลงทุนในลาวอาจไดรั้บการลดผ่อน หรือยกเวน้ภาษีและ
ความสะดวกอืนๆบางประการอีกดว้ย 

 
หมวดทีสี 

วา่ดว้ยขอ้ความสุดทา้ย 
มาตรา  องค์การรัฐคุม้ครองการลงทุนของผูม้าลงทุนในลาว (ซึงต่อไปนีเรียกว่า 

“องคก์ารคุม้ครองการลงทุน”) ของสภารัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็นผู ้
แกไขโดยตรง ทุกปัญหาทีเกียวขอ้งถึงการลงทุนของผูม้าลงทุนในลาว 

มาตรา  บรรดาเอกสารทีผูม้าลงทุนในลาวจะตอ้งส่งให้องคก์ารคุม้ครองการลงทุน
ของสภารัฐมนตรีแหง้สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีดงันี 
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หนงัสือเสนอขอจดัตงัวิสาหกิจ หรือขออนุญาตร่วมมือธุรกิจตามสัญญา ร่าง
สัญญา ร่างกฎระเบียบวิสาหกิจ บทวิภาคเศรษฐกิจ-เทค็นิค และเอกสารอืนๆทีองคก์ารคุม้ครองการ
ลงทุนตอ้งการ 

มาตรา  องคก์ารคุม้ครองการลงทุนของสภารัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวเป็นผูพ้ิจารณานาํเสนอ และแจง้คาํตกลงให้กบัหน่วยงานเกียวขอ้งทราบอยา่งชา้ไม่
เกิน  (เกา้สิบ) วนั เฉพาะธุรกิจตามสญัญาไม่เกิน  (สามสิบ) วนั แต่วนัไดรั้บคาํเสนอเป็นตน้ไป 

คาํตกลงแจง้การหรือใบอนุญาตต่างๆขององค์การคุม้ครองการลงทุนสภา
รัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ผูม้าลงทุนในลาวต้องรายงานผลการ
ดาํเนินการของตน ใหอ้งคก์ารดงักล่าวทราบอยา่งชา้ไม่เกิน  (เกา้สิบ)วนั 

มาตรา  สภารัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีหน้าที
ประกาศใชข้อ้กาํหนดละเอียดเพือปฏิบติักฎหมายฉบบันี 
 

กฎหมายฉบบันีประกาศใชน้บัแต่วนัที   กรกฎาคม ค.ศ.1988 เป็นตน้ไป 
 

ลงนามโดย ฯพณฯภูมี วงศว์ิจิตร 
รักษาการประธานประเทศ สปป.ลาว 

 
ฉบบัแปลไม่เป็นทางการ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ข 
การแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีของไทย 
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การแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีของไทย 
 

คณะรัฐมนตรี
คณะที 

นายกรัฐมนตรี 

ระยะเวลา วนัแถลงนโยบาย นโยบายทีสาํคญั 
นาม 

คนที/
สมยั
ที 

คณะที 35  หม่อมราชวงศ ์
เสนีย ์ปราโมช  

6/2  15 กมุภาพนัธ์ – 
14 มี.ค. 2518  

6 มีนาคม 2518  จ ะ ดํ า เ นิ น น โ ย บ า ย
ระหว่ า งประ เทศโดย
อิสระ โดยคาํนึงถึง
ผ ล ป ร ะ โ ย ช น์ ข อ ง
ประเทศชาติ จะไม่ยอม
เป็นเครืองมือหรือเขา้ไป
พัว พัน ในก า ร ดํ า เ นิ น
นโยบายของประเทศใด 
ๆ จ ะ เ ป็ น มิ ต ร กั บ ทุ ก
ประเทศทีต้องการเป็น
มิตรกบัประเทศไทย โดย
ไม่คาํนึงถึงความแตกต่าง
ของระบอบการปกครอง
หรือระบบเศรษฐกิจ 

คณะที 36  พลตรี หม่อม
ราชวงศคึ์ก
ฤทธิ ปราโมช  

13  14 มีนาคม 2518 -
20 เมษายน 2519 

19 มีนาคม 2518  จะส่งเสริมการดํารงอยู่
ร่วมกันโดยสันติโดยยึด
หลักการทีจะ เ ป็นมิตร 
กบัทุกประเทศทีมีเจตนา
ดี ต่ อ ป ร ะ เ ท ศ ไท ย ไ ม่
คาํนึงถึงความแตกต่างใน
อุดมการณ์ทางการเมือง
และระบบการปกครอง 
แล ะ จ ะ ยึ ด หลัก ค ว า ม
ยุติธรรมและความเสมอ
ภาคเป็นสําคัญทังจะไม่ 
แทรกแซงกิจการภายใน
ของกนัและกนั 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



228

คณะรัฐมนตรี
คณะที 

นายกรัฐมนตรี 

ระยะเวลา วนัแถลงนโยบาย นโยบายทีสาํคญั 
นาม 

คนที/
สมยั
ที 

คณะที 37  หม่อมราชวงศ ์
เสนีย ์ปราโมช  

6/3  20 เมษายน  - 
25 กนัยายน 2519  

30 เมษายน 2519  จ ะ แก้ ปั ญห า ร ะหว่ า ง
ประเทศโดยใชว้ิธีทางการ
ทูตเป็นสําคญั จะปรับ
สั น ติ ภ า พ กั บ 
ป ร ะ เ ท ศ เ พื อ น บ้ า น 
โดยเฉพาะประเทศใน
คาบสมุทรอินโดจีนให้
เข้าสู่สภาพปกติ จะ
ส่ ง เ ส ริ ม แ ล ะ 
กระชบัความร่วมมือโดย
ใกลชิ้ด และเสริมสร้าง
ความสัมพัน ธ์อัน ดีให้
แ น่ น แ ฟ้ น ยิ ง ขึ น กั บ
ประ เทศ เ พือนบ้านใน
ส่วนภมิูภาคนีของโลก 

คณะที 38  หม่อมราชวงศ ์
เสนีย ์ปราโมช  

6/4  25 กนัยายน  - 
6 ตุลาคม 2519  

ไม่มีการแถลง  - 

คณะที 39  นายธานินทร์ 
กรัยวิเชียร  

14  8 ตุลาคม 2519 - 
20 ตุลาคม 2520  

29 ตุลาคม 2519  จะดํา เนินนโยบายโดย
อิสระ ยดึถือผลประโยชน์ 
ของประเทศชาติ ความอยู่
รอด และความมนัคงของ
ชาติเป็นหลักสําคัญ เพือ
ธํ า ร ง ไ ว้ ซึ ง เ อ ก ร า ช
อธิปไตยของชาติ และ
บู ร ณ ภ า พ แ ห่ ง
ราชอาณาจักร และ
ส่ ง เส ริมการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย
อนัมีพระมหากษตัริยเ์ป็น
องคพ์ระประมุข 
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คณะรัฐมนตรี
คณะที 

นายกรัฐมนตรี 

ระยะเวลา วนัแถลงนโยบาย นโยบายทีสาํคญั 
นาม 

คนที/
สมยั
ที 

ยดึอาํนาจ  หวัหนา้คณะ
ปฏิรูป 
การปกครอง
แผน่ดิน 
(พลเรือเอก 
สงดั ชลออยู)่  

-  20 ตุลาคม -  
10 พฤศจิกายน 

2520  

-  - 

คณะที 40  พลเอก เกรียง
ศกัดิ ชมะ
นนัทน์  

15/1  11 พฤศจิกายน 
2520 - 

12 พฤษภาคม 
2522  

1 ธนัวาคม 2520  จะส่งเสริมความสัมพนัธ์ 
ความร่วมมือ และความ
เขา้ใจอนัดี กบัประเทศ
เพื อนบ้านโดย เฉพาะ
อย่างยิงกับสาธารณรัฐ
สั ง ค ม นิ ย ม เ วี ย ด น า ม 
สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ป ร ะ ช า ช น ล า ว 
แ ล ะ กั ม พู ช า
ประชาธิปไตย รวมทงั
สาธารณรัฐสังคมนิยม
แห่งสหภาพพม่า โดย
ยึ ด ถื อ ห ลั ก ก า ร 
ดั ง ก ล่ า ว ข้ า ง ต้น แ ล ะ
หลกัการแกไ้ขปัญหาต่าง 
ๆ โดยสันติวิธี ทังนี
เพื อ ให้ เ กิ ดประโยช น์
ร่วมกันและเพือการอยู่
ร่วมกนัโดยสันติ 
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คณะรัฐมนตรี
คณะที 

นายกรัฐมนตรี 

ระยะเวลา วนัแถลงนโยบาย นโยบายทีสาํคญั 
นาม 

คนที/
สมยั
ที 

คณะที 41  พลเอก เกรียง
ศกัดิ ชมะ
นนัทน์  

15/2  12 พฤษภาคม 
2522 -  

3 มีนาคม 2523  

7 มิถุนายน 2522  จะส่งเสริมสัมพันธไมตรี
อนัดี และความสัมพนัธ์ทาง
เศรษฐกิจการคา้ กบัทุก
ประเทศโดยไม่คํา นึงถึง
ความแตกต่างในลัทธิการ
ปกครอง หรือระบบ
เศรษฐกิจและสังคมและจะ
ยดึมนัในหลกัการเคารพเอก
ราช อธิปไตย บูรณภาพ
แห่งดินแดน  ความเสมอ
ภาค การไม่รุกราน และการ 
ไ ม่แทรกแซงในกิจการ
ภายในของประเทศอืน 

คณะที 42  พลเอก เปรม 
ติณสูลานนท ์ 

16/1  3 มีนาคม 2523 - 
30 เมษายน 2526  

28 มีนาคม 2523  จะส่งเสริมสัมพันธไมตรี
อนัดี ตลอดความสัมพนัธ์
ทางเศรษฐกิจการคา้กบัทุก
ประเทศโดยไม่คํา นึงถึง
ความแตกต่างในลัทธิการ
ป ก ค ร อ ง ห รื อ ร ะ บ บ
เศรษฐกิจและสังคม…จะ
ดาํเนินการทางการเมืองและ
ทางการทูต ทงัทางดา้นไทย
แ ล ะ ส ถ า น ทู ต ไ ท ย ใ น
ต่างประเทศเป็นการเกือกูล
ต่ อ ก า ร ค้ า ข อ ง ไ ท ย กั บ
ต่างประ เทศจะส่ง เส ริม
ชกัชวนให้มีการนาํทุนจาก
ต่ า ง ป ร ะ เ ท ศ ม า ล ง ทุ น
ภายในประเทศ จะร่วมมือ
กบัประเทศกาํลงัพฒันาอืน 
ๆ เพือเสริมสร้างการพฒันา
เศรษฐกิจและสงัคมระหวา่ง
ประเทศ 
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คณะรัฐมนตรี
คณะที 

นายกรัฐมนตรี 

ระยะเวลา วนัแถลงนโยบาย นโยบายทีสาํคญั 
นาม 

คนที/
สมยั
ที 

คณะที 43  พลเอก เปรม 
ติณสูลานนท ์ 

16/2  30 เมษายน 2526- 
5 สิงหาคม 2529 

20 พฤษภาคม 
2526  

จะใชค้วามพยายามต่อไป
เพือปรับปรุความสัมพนัธ์
และส ร้ างความ เข้า ใจ 
อันดีกับประเทศเ พือน
บ้ า น ใ น ลั ก ษ ณ ะ ที
ตอบสนองประโยชน์อนั
ร่ ว ม กั น โ ด ย ยึ ด ถื อ
หลักการของความเสมอ
ภาคและความยุติธรรม
ตลอดจนจะพยายามและ
ส่งเสริมให้มีการแก้ไข 
ปัญหาระหว่างประเทศ
โดยวิธีการทางการเมือง
และการทูต 

คณะที 44  พลเอก เปรม 
ติณสูลานนท ์ 

16/3  5 สิงหาคม 2529 -
4 สิงหาคม 2531 

27 สิงหาคม 2529  ดาํเนินนโยบายต่างประเทศ
อย่างเป็นอิสระ โดยยึดถือ
ป ร ะ โ ย ช น์ ข อ ง ช า ติ 
เป็นหลกั เพือให้บรรลุผลใน
ก า ร ธํ า ร ง ไ ว้ ซึ ง เ อ ก ร า ช 
อธิปไตยของชาติ บูรณภาพ
แ ห่ ง ดิ น แ ด น ใ น 
การพิทกัษ์และส่งเสริมความ
มันคงของรัฐ  และ
ผลประโยชน์ของชาติ . . .จะ
ส่งเสริมสัมพันธไมตรีอันดี 
และขยายความสัมพนัธ์ทาง
เศรษฐกิจ การค้ากับทุก
ป ร ะ เ ท ศ 
ทังจะสนับสนุนให้มีการค้า
ต่างตอบแทนซึงกนัและกนั 
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คณะรัฐมนตรี
คณะที 

นายกรัฐมนตรี 

ระยะเวลา วนัแถลงนโยบาย นโยบายทีสาํคญั 
นาม 

คนที/
สมยั
ที 

คณะที 45  พลตรี ชาติ
ชาย ชุณหะ
วณั  

17/1  4 สิงหาคม 2531 -
9 ธนัวาคม 2533 

25 สิงหาคม 2531  ปรับปรุงความสัมพนัธ์ทงั
ในทาง เ ศรษฐ กิ จและ
การเมืองโดยเฉพาะการ
ข ย า ย ต ล า ด ก า ร ค้ า 
ระหว่างกนัแลเสริมสร้าง
คว าม เ ข้ า ใ จอัน ดี และ
ไมตรีจิตกบัประเทศเพือน
บ้านให้อยู่ ร่ วมกันโดย 
สันติ และสมานฉันท์ใน
ลัก ษณะ ที ตอบสนอ ง
ผลประโยชน์ ร่ วมกัน
ตลอดจนจะพยายามและ
ส่งเสริมให้มีการแก้ไข
ปัญหาในภู มิ ภ าคและ
ปัญหาระหว่างประเทศ
โดยวิธีการทางการเมือง
และการทูต 

คณะที 46  พลเอก ชาติ
ชาย ชุณหะ
วณั  

17/2  9 ธนัวาคม 2533 -
23 กมุภาพนัธ์ 

2534 

9 มกราคม 2534  

ยดึอาํนาจ  คณะรักษา
ความสงบ 
เรียบร้อย
แห่งชาติ 
(พลเอก 
สุนทร คง
สมพงษ)์  

-  24 กมุภาพนัธ์ 
2534 -1 มีนาคม 

2534 

-  -  
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คณะรัฐมนตรี
คณะที 

นายกรัฐมนตรี 

ระยะเวลา วนัแถลงนโยบาย นโยบายทีสาํคญั 
นาม 

คนที/
สมยั
ที 

คณะที 47  นายอานนัท ์
ปันยารชุน  

18/1  2 มีนาคม 2534 -7 
เมษายน 2535 

4 เมษายน 2534 พฒันาความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจ วิชาการและ
วัฒนธรรมกับประเทศ
กําลังพัฒนาโดยเฉพาะ
อยา่งยงิกบัประเทศเพือน 
บ้ า น …ส่ ง เ ส ริ ม
ค ว า ม สั ม พั น ธ์ ท า ง
เศรษฐกิจ  การค้า  การ
ลงทุน การท่องเทียวและ
แรงงานกับมิตรประเทศ 
หรือกลุ่มประเทศคู่ค้าที
สํ า คั ญ ข อ ง ไ ท ย 
 

คณะที 48  พลเอก สุ
จินดา ครา
ประยรู  

19  7 เมษายน 2535 -
10 มิถุนายน 2535 

6 พฤษภาคม 2535 ส่งเสริมมิตรภาพ ความ
สมานฉันท์ และความ
ร่วมมือกบัประเทศเพือน
บ้ า น ใ น ภู มิ ภ า ค 
เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้
โ ด ย เ ฉ พ า ะ ด้ ว ย ก า ร
เสริมสร้างความเชือมโยง
ผู ก พัน ท า ง เ ศ ร ษ ฐ กิ จ
ก า ร ค้ า 
สังคม รวมทงัการขยาย
เครือข่ายติดต่อและการ
คมนาคมในภูมิภาค ทงันี 
เพือสันติภาพเสถียรภาพ 
ทีมนัคง และความรุ่งเรือง
ร่วมกันของภูมิภาคโดย
ส่วนรวม 
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คณะรัฐมนตรี
คณะที 

นายกรัฐมนตรี 

ระยะเวลา วนัแถลงนโยบาย นโยบายทีสาํคญั 
นาม 

คนที/
สมยั
ที 

คณะที 49  นายอานนัท ์
ปันยารชุน  

18/2  10 มิถุนายน 2535 
-23 กนัยายน 2535 

22 มิถุนายน 2535  - 

คณะที 50  นายชวน หลีก
ภยั  

20/1  23 กนัยายน 2535 -
13 กรกฎาคม 2538 

21 ตุลาคม 2535  ส่งเสริมความร่วมมือทาง
เ ศ ร ษ ฐ กิ จ  วิ ช า ก า ร 
วฒันธรรมและการพฒันา
ท รั พ ย า ก ร ม นุ ษ ย์ กั บ
ประ เทศ ต่ าง  ๆ  ทัง ใน
ระดบั ทวิภาคี และพหุ
ภาคีโดยเพิมบทบาทของ
ไทยในการช่วยเหลือและ
สนับส นุนก า รพัฒน า
เ ศรษฐ กิ จแ ก่ประ เทศ
กําลังพัฒนาโดยเฉพาะ
ประเทศเพือนบา้นอนัจะ
เ ป็ น ก า ร ก ร ะ ชั บ
ความสัมพนัธ์และความ
เขา้ใจระหว่างประชาชน
ชาวไทยกับประชาชน
ของประเทศเหล่านนั 

คณะที 51  นายบรรหาร 
ศิลปอาชา  

21  13 กรกฎาคม 
2538-25 

พฤศจิกายน 2539   

26 กรกฎาคม 2538 ส่ ง เ ส ริ ม ให้ เ กิ ดค ว าม
ร่ ว ม มื อ แ ล ะ ก า ร
แลกเปลียนความสัมพนัธ์
ร ะ ห ว่ า ง ป ร ะ เ ท ศ 
ในดา้น เศรษฐกิจ สังคม 
และวัฒนธรรม  รวมถึง
ค ว า ม ร่ ว ม มื อ ด้ า น
ก า ร ศึ ก ษ า  วิ ช า ก า ร  
การพฒันา  ทรัพยากร
ม นุษย์  และการ รั กษา
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สิงแวดลอ้ม ทังในระดับ
ทวิภาคีและพหุภาคี 

คณะรัฐมนตรี
คณะที 

นายกรัฐมนตรี 

ระยะเวลา วนัแถลงนโยบาย นโยบายทีสาํคญั 
นาม 

คนที/
สมยั
ที 

คณะที 52  พลเอก ชวลิต 
ยงใจยทุธ  

22  25 พฤศจิกายน 
2539 -9 

พฤศจิกายน 2540 

11 ธนัวาคม 2539  ดํ า เ นิ น น โ ย บ า ย ที
ช่วยเหลือเสริมสร้างและ
เกือกูลให้ประเทศไทย
ได้รับประโยชน์จากการ 
เ จ ร จ า พ หุ พ า คี ด้ า น
เศรษฐกิจทงัในระดบัโลก
และระดบัภูมิภาค โดย
เน้นก า ร ทูต เ พื อขย า ย
ผลประโยชน์ของไทยใน
การเจรจาแก้ไขปัญหา
และกฎระเบียบในด้าน
การคา้และการลงทุน การ
ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร ส่ ง อ อ ก  
การดึงดูดนักลงทุนจาก
ต่างประเทศ การ
สนับสนุนเอกชนไทยที
ทาํธุรกิจในต่างประเทศ
แ ล ะ ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม 
การท่องเทียว 

คณะที 53  นายชวน หลีก
ภยั  

20/2  9 พฤศจิกายน 
2540 -9 

พฤศจิกายน 2543 

20 พฤศจิกายน 
2540  

ส่งเสริมความร่วมมือทาง
เ ศ ร ษ ฐ กิ จ  วิ ช า ก า ร 
วฒันธรรม การท่องเทียว 
และการพฒันาทรัพยากร 
มนุษย์กับประเทศต่าง ๆ 
โดยเฉพาะประเทศเพือน
บา้น ทงันีจะมุ่งเนน้กรอบ
ความร่วมมืออนุภมิูภาค 
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คณะรัฐมนตรี
คณะที 

นายกรัฐมนตรี 

ระยะเวลา วนัแถลงนโยบาย นโยบายทีสาํคญั 
นาม 

คนที/
สมยั
ที 

คณะที 54  พนัตาํรวจโท 
ทกัษิณ ชิน
วตัร  

23/1  17 กมุภาพนัธ์ 
2544-11มีนาคม 

   

26 กมุภาพนัธ์ 
2544 

รั ฐ บ า ล มุ่ ง มั น ที จ ะ
ยกระดับนโยบายด้าน
การคา้ต่างประเทศ จาก
การเน้นเพียงเร่งรัดการ
ส่งออกในทุกระดบัสู่การ
พฒันาเครือข่ายการตลาด
เขา้สู่ระดับโลก และ
สามารถ ตอบสนองความ
ต้องการของผู ้บริโภคที
เปลียนแปลงได้อย่างทัน
การณ์ เพือให้เศรษฐกิจ
ไทยผนึกและสอดรับเป็น
ส่วนหนึงของเศรษฐกิจ
โลกอันเข้มแข็งในยุคไร้
พรมแดน 

 
ทีมา               : คาํแถลงนโยบายคณะรัฐมนตรี[ออนไลน์],เขา้ถึงเมือ  เมษายน  เขา้ถึงไดจ้าก
http://www.cabinet.thaigov.go.th/bb _main .htm 
                      : เรียบเรียงโดยนางสาวอภิรดี แขโ้ส 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ค 
ประกาศกระทรวงพาณิชย ์เรือง การส่งสินคา้ออกไปนอกราชอาณาจกัรฉบบัที  (พ.ศ.2524) 
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(ครุฑ) 
ประกาศกระทรวงพาณิชย ์

เรือง การส่งสินคา้ออกไปนอกราชอาณาจกัร 
ฉบบัที  (พ.ศ.2524) 

  
  เพือประโยชน์แห่งความมนัคงของประเทศ  อาศยัอาํนาจตามความในมาตรา   
๕ (๒),  (๓) และ()  แห่งพระราชบญัญติัการส่งออกไปนอกและการนาํเขา้มาในราชอาณาจกัร 
ซึงสินคา้ พ.ส. ๒๕๒๒  รัฐมนตรีวา่การกระทรวงพาณิชยโ์ดยอนุมติัของคณะรัฐมนตรีออก 
ประกาศไวด้งัต่อไปนี 
  ๑.  ใหสิ้นคา้ทีอยูใ่นบญัชีรายชือทา้ยประกาศนีเป็นสินคา้ทีตอ้งขออนุญาตใน   
การส่งออกไปนอกราชอาณาจกัร 
  ๒.  ในกรณีทีกระทรวงพาณิชย ์ ร่วมกบัสภาความมนัคงแห่งชาติพจิารณาเห็น   
วา่การส่งสินคา้ตามขอ้ ๑ รายการใดออกไปยงัประเทศใดจะไม่กระทบกระเทือนต่อความมนัคง 
และปลอดภยัของประเทศไทยแลว้  ใหก้ระทรวงพาณิชยม์อบหมายใหก้รมศุลกากรตรวจปล่อย   
สินคา้รายการดงักล่าวออกไปยงัประเทศนนั ๆ ไดโ้ดยไม่ตอ้งมีใบอนุญาต              
  

ประกาศนีใหใ้ชบ้งัคบัตงัแต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นตน้ไป 
  

ประกาศ ณ วนัที ๒๓ ธนัวาคม ๒๕๒๔ 
นาวาอากาศตรี ปุณมี  ปุณศรี 

รัฐมนตรีวา่การกระทรวงพาณิชย ์
 

(รก.๒๕๒๔/๒๑๐/๘พ/๒๓ ธนัวาคม ๒๕๒๔)   
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ง 
รายนามประธานประเทศและนายกรัฐมนตรีของ สปป.ลาว 
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รายนามประธานประเทศและนายกรัฐมนตรีของ สปป.ลาว 

รายนามประธาน
ประเทศ 

ระยะเวลา รายนามนายกรัฐมนตรี ระยะเวลา 

เจา้สุพานุวง  ธนัวาคม พ.ศ.  
-  สิงหาคม พ.ศ. 

 

นายไกสอน พมวิหาน  ธนัวาคม พ.ศ.  
–  สิงหาคม พ.ศ. 

 
นายพมีู วงวจิิด  ตุลาคม พ.ศ.  - 

 สิงหาคม พ.ศ. 
 รักษาการแทน

เจา้สุภานุวงศ ์

พลเอกคาํไต สีพนั
ดอน 

 สิงหาคม พ.ศ.  
–  กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 

 

นายไกสอน พมวิหาน  สิงหาคม พ.ศ. 
 -  พฤศจิกายน 

พ.ศ.  

นายสีสะหวาด แกว้
บุนพนั 

 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 
 –  มีนาคม 

พ.ศ.  
นายหนูฮกั พมูสะหวนั  พฤศจิกายน พ.ศ. 

 -  กมุภาพนัธ์ 
พ.ศ.  

พนัเอกบุนยงั วอละจิด  มีนาคม พ.ศ.  
–  มิถุนายน พ.ศ. 

 
พลเอกคาํไต สีพนั
ดอน 

 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 
 -  มิถุนายน 

พ.ศ.  

นายบวัสอน บุบผาวนั วนั  มิถุนายน พ.ศ. 
 –  ธนัวาคม 

พ.ศ.  
พลโทจูมมะลี ไซยะ
สอน 

 มิถุนายน พ.ศ.  
- ปัจจุบนั 

นายทองสิง ทาํมะวง  ธนัวาคม พ.ศ.  
- ปัจจุบนั 

 
ทีมา : รายนามประธานประเทศ[ออนไลน์], เขา้ถึงเมือ  มีนาคม . เขา้ถึงได้จาก 
http://th.wikipedia.org/wiki  
        : เรียบเรียงโดยนาวสาวอภิรดี แขโ้ส 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ 
ความตกลงว่าด้วยการเดินทางข้ามแดนระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว  
ลงนามเมือวันที 20 มิถุนายน พ.ศ.  
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ความตกลงวา่ดว้ยการเดินทางขา้มแดน 

ระหวา่ง 

รัฐบาลแห่งราชอาณาจกัรไทย 

กบั 

รัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

 

รัฐบาลแห่งราชอาณาจกัรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
ซึงต่อไปนีเรียกวา่ “ภาคีคู่สญัญา” 

ปรารถนาทีจะส่งเสริมความสัมพนัธ์กบัมิตรและความร่วมมือระหว่างราชอาณาจกัร
ไทยกบัสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

ปรารถนาทีจะกระชบัความสัมพนัธ์เช่นว่า บนพืนฐานของการเคารพเอกราช อธิปไตย 
ความเสมอภาคและอาํนวยความสะดวกในการเขา้เมืองของประชากรของทงัสองประเทศทีอาศยัอยู่
ในพืนทีชายแดนของทงัสองประเทศ 

 

ขอ้  

ขอบเขตความตกลง 

ความตกลงนีจะใชเ้พือวตัถุประสงคใ์นการเขา้เมืองของประชาชนฝ่ายใดฝ่ายหนึงทีเดิน
ทางเขา้ไปยงัพืนทีชายแดนของอีกฝ่ายหนึง โดยทางบก ทางนาํ ผา่นจุดผา่นแดนทีไดรั้บอนุญาตตาม
กฎหมาย ระเบียบ  และขอ้บงัคบั ของภาคีคู่สญัญา 

 

ขอ้  

คาํนิยาม 

เพือวตัถุประสงคข์องความตกลงฉบบันี 

“พืนทีชายแดน” หมายถึง พืนทีชายแดนบริเวณราชอาณาจกัรไทย และพืนทีชายแดน
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

“พืนทีชายแดนไทย” หมายถึง พืนทีจงัหวดัของราชอาณาจกัรไทย ทีมีอาณาเขตติดต่อ
กบัสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตามทีระบุไวใ้นภาคผนวก  

“พืนทีชายแดนลาว” หมายถึง พืนทีของแขวง และเทศบาลแขวง ทีมีอาณาเขตติดต่อกบั
ราชอาณาจกัรไทย ตามทีระบุไวใ้นภาคผนวก  
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ขอ้  

บตัรผา่นแดน 

1. ภายใตค้วามตกลงฉบบันี บตัรผ่านแดนทีจะออกให้โดยเจา้หนา้ทีผูมี้อาํนาจ แบ่ง
ออกเป็น  ประเภท ไดแ้ก่ 

(1) บตัรผา่นแดน 

(2) บตัรผา่นแดนชวัคราว 

2. ผูถื้อบตัรผ่านแดนหรือบตัรผ่านแดนชวัคราว จะไดรั้บอนุญาตให้เขา้ไปยงัพืนที
ชายแดนทีกาํหนดไวใ้นวรรค  ของขอ้  เพือวตัถุประสงค ์ดงัต่อไปนี 

(1) เยยีมญาติ 

(2) ท่องเทียว 

(3) ราชการ 

(4) ธุรกิจ 

(5) การลงทุน 

(6) การกีฬา 
(7) ประชุม สัมมนา 
(8) สือมวลชน 

(9) วตัถุประสงคอื์นๆ ตามทีภาคีคู่สญัญาจะไดต้กลงกนั 

( )    บตัรผา่นแดนจะตอ้งออกใหโ้ดยเจา้หนา้ทีผูมี้อาํนาจแก่คนชาติของตนทีอาศยัอยู่
ในพืนทีชายแดนเป็นการถาวร 

( )    บตัรผ่านแดนชวัคราวอาจออกให้โดยเจา้หนา้ทีผูมี้อาํนาจของจงัหวดัหรือแขวง 
ในพืนทีชายแดนใหแ้ก่คนชาติของตนทีอาศยันอกพืนทีชายแดน 

( )    ผูข้อบตัรผ่านแดน หรือบตัรผ่านแดนชวัคราว อาจยืนคาํขอเพือให้รวมชือบตัร
ของตนซึงอายไุม่เกิน  ปี และจะเดินทางพร้อมกนักบัตน ไวใ้นบตัรผา่นแดนดงักล่าว 

( )    เจา้หนา้ทีผูมี้อาํนาจในการออกบตัรผา่นแดนหรือบตัรผา่นแดนชวัคราวของฝ่าย
ไทยไดร้ะบุไวใ้นภาคผนวก 2 และเจา้หนา้ทีผูมี้อาํนาจในการออกบตัรผา่นแดน หรือบตัรผา่นแดน
ชวัคราวของฝ่ายลาว ไดร้ะบุไวใ้นภาคผนวก  

( )    ภาคีคู่สัญญาจะส่งรายชือและลายมือชือของเจา้หนา้ทีทีไดรั้บมอบอาํนาจใหอ้อก
บตัรผา่นแดน หรือบตัรผา่นแดนชวัคราว ใหภ้าคีคู่สญัญาอีกฝ่ายหนึงโดยผา่นช่องทางการทูต 
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ขอ้  

รูปแบบของบตัรผา่นแดน 
ภาคีคู่สัญญาแต่ละฝ่ายจะจดัส่งตวัอย่างของบตัรผ่านแดน หรือบตัรผ่านแดนชวัคราว

ใหภ้าคีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึงเพือเป็นหลกัฐานในการตรวจสอบโดยผา่นช่องทางการทูต ก่อนทีความ
ตกลงฉบบันีจะมีผลบงัคบัใช ้

 

ขอ้ 5 

รายละเอียดต่างๆของบตัรผา่นแดน 

1. บตัรผ่านแดนหรือบตัรผ่านแดนชวัคราว จะระบุรายละเอียดส่วนบุคคลของผูถื้อ
บตัรผา่นแดน ดงันี 

(1) ชือ และนามสกุล 

(2) วนั เดือน ปีเกิด 

(3) เพศ 

(4) เลขทีบตัรประจาํตวัประชาชน หรือบตัรประจาํตวั หรือเลขทีบตัรสุทธิ
ภิกษุ สามเณร 

(5) ส่วนสูง 

(6) สถานทีเกิด 

(7) ทีอยู ่
(8) ตาํหนิ รูปพรรณ 

(9) รูปถ่าย 

(10)ลายมือชือ หรือลายพิมพนิ์วมือ 
2. บตัรผ่านแดน หรือบตัรผ่านแดนชัวคราว ทีรวมบุตรติดตาม จะประกอบด้วย

รายละเอียดต่างๆทีเกียวขอ้ง ดงันี 

(1) ชือ และนามสกุล 

(2) วนั เดือน ปีเกิด 

(3) เพศ 

(4) รูปถ่าย 

3. รายละเอียดต่างๆทีระบุไวใ้นวรรค 1 และวรรค 2 ของขอ้นี จะปรากฏในบตัรผา่น
แดน หรือบัตรผ่านแดนชัวคราว ของราชอาณาจักรไทยเป็นภาษาไทย และของสาธารณรัฐ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



245

ประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็นภาษาลาว เฉพาะชือและนามสกุลให้เขียนเป็นอกัษรโรมนักาํกบั
ดว้ย 

 

ขอ้ 6  
การมีผลใชบ้งัคบัของบตัรผา่นแดน 

1. บตัรผา่นแดนจะมีอายใุชไ้ดไ้ม่เกิน 1 ปี นบัจากวนัออกบตัร และสามารถต่ออายไุด้
อีกครังหนึงเป็นระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี ผูถื้อบตัรนีสามารถเขา้และออกได ้ณ จุดผ่านแดนทีอนุญาต
ไดห้ลายครัง 

2. บตัรผ่านแดนชวัคราวจะมีอายุใชไ้ดส้ําหรับการเดินทางเขา้และออก ณ จุดผ่าน
แดนไดเ้พียงครังเดียวเท่านนั 

3. บตัรผา่นแดน หรือบตัรผา่นแดนชวัคราว จะมีผลใชไ้ด ้

(ก) ผูถื้อบตัรผา่นแดนหรือผูถื้อบตัรผา่นแดนชวัคราวจะอนุญาตใหเ้ขา้ออก ณ 
จุดผา่นแดนทีไดก้าํหนดไวใ้นภาคผนวก 3  

ตามวรรค (ก) เป็นผูถื้อบตัรผ่านแดนเดินทางเขา้มา ณ จุดผ่านแดนใด ก็ให้
เดินทางออก ณ จุดผา่นแดนเดียวกนันนั  

(ข) สําหรับการเดินทางในพืนทีชายแดนไทยและพืนทีชายแดนลาวใน
ขอบเขตพืนทีทีภาคีคู่สัญญาทงัสองฝ่ายจะมาตกลงร่วมกันต่อไปก่อนทีความตกลงนีจะมีผลใช้
บงัคบั โดยทาํเป็นหนงัสือแลกเปลียนและใหถื้อเป็นส่วนหนึงของความตกลง 

 

ขอ้ 7 

ระยะเวลาของการพาํนกั 

1. ผูถื้อบตัรผา่นแดนของภาคีคู่สัญญาฝ่ายหนึงจะไดรั้บอนุญาตให้พาํนกัอยูใ่นพืนที
ชายแดนตามขอบเขตทีกาํหนดไวข้องภาคีอีกฝ่ายหนึง ไดค้รังละไม่เกิน 3 วนั (2 คืน) 

2. ผูถื้อบตัรผ่านแดนชวัคราวของภาคีคู่สัญญาฝ่ายหนึงจะไดรั้บอนุญาตให้พาํนกัอยู่
ในพืนทีชายแดนตามขอบเขตทีกาํหนดไวข้องภาคีอีกฝ่ายหนึงไดค้รังละไม่เกิน 3 วนั (2 คืน) 
 

ขอ้ 8 

จุดผา่นแดน 
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จุดผา่นแดนทีไดรั้บอนุญาตใหเ้ขา้ออกของราชอาณาจกัรไทยจะระบุไวใ้นภาคผนวก 3 
และของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวจะระบุไวใ้นภาคผนวก 4 ภาคีคู่สัญญาอาจตกลง
ร่วมกนัทีจะเปิดจุดผา่นแดนเพิมได ้

 

ขอ้ 9 

การบงัคบัใชก้ฎหมาย ระเบียบและขอ้บงัคบั 

1. ผูถื้อบัตรผ่านแดน หรือบัตรผ่านแดนชัวคราวทีเข้ามาในพืนทีชายแดนตาม
ขอบเขตทีกาํหนดไวจ้ะตอ้งปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบ และขอ้บงัคบั ทีมีผลบงัคบัใชใ้นประเทศ
ภาคีคู่สญัญา 

2. ผูถื้อบตัรผา่นแดน หรือบตัรผา่นแดนชวัคราว ทีเดินทางเขา้มาในราชอาราจกัรไทย 
หรือสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว หากเดินทางออกนอกพืนทีชายแดนตามขอบเขตที
กาํหนดไวจ้ะตอ้งไดรั้บโทษตามกฎหมาย ระเบียบ และขอ้บงัคบัทีมีผลบงัคบัใชใ้นดินแดนของภาคี
คู่สญัญา 

 
ขอ้ 10 

การหา้มเขา้เมือง 

ภาคีคู่สัญญาแต่ละฝ่ายสงวนสิทธิทีจะปฏิเสธการเขา้เมืองของผูถื้อบตัรผา่นแดน หรือ
บตัรผ่านแดนชัวคราว ทีจะเดินทางเขา้มายงัพืนทีชายแดนทีกาํหนดไวข้องตน เมือเจา้หน้าทีที
เกียวขอ้งมีเหตุผลเพียงพอทีจะทาํใหเ้ชือไดว้า่ 

(1) บตัรผ่านแดน หรือบตัรผ่านแดนชัวคราว ออกให้โดยฝ่าฝืนบทบญัญติั
ของความตกลงฉบบันี หรือ 

(2) ทีจุดผ่านแดนทีผูถื้อบตัรผ่านแดน หรือบตัรผ่านแดนชวัคราว ไดรั้บการ
ปฏิเสธการเขา้เมืองตามมาตรา 1 เจา้หนา้ทีทีเกียวขอ้งทีปฏิเสธการเขา้เมืองดงักล่าว จะประทบัใน
บตัรผา่นแดนวา่ “หา้มเขา้เมือง ENTRY REFUSED” 

 

ขอ้ 11 

การส่งกลบั 

1. ภาคีคู่สัญญาแต่ละฝ่ายอาจส่งตวัผูถื้อบตัรผ่านแดน หรือบตัรผ่านแดนชวัคราวที
ละเมิดขอ้กาํหนด หรือเงือนไขใดๆ ทีบุคคลนันไดรั้บอนุญาตหรือละเมิดกฎหมาย ระเบียบ และ
ขอ้บงัคบัใดๆทีใชบ้งัคบัในดินแดนของตนออกไปนอกอาณาเขตตน 
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2. ในกรณีผูที้ถือบตัรผา่นแดน หรือบตัรผา่นแดนชวัคราวของภาคีคู่สญัญาฝ่ายใดฝ่าย
หนึงทีจะถูกส่งตวักลบัตามวรรค 1 ไดถู้กดาํเนินคดีตามกฎหมายของภาคีอีกฝ่ายหนึงแลว้และคดีดงั
กล่าวถึงทีสุด ใหภ้าคีทีออกบตัรผา่นแดนรับตวับุคคลดงักล่าวกลบัเขา้ไปในดินแดนตนโดยพลนั 

 

ขอ้ 12 

การระงบัการเดินทางเขา้เป็นการชวัคราว 

ในสถานการณ์ซึงภาคีคู่สัญญาฝ่ายหนึงพิจารณาแลว้เห็นสมควรดว้ยเหตุผลดา้นความ
มนัคง ภยัธรรมชาติ โรคระบาด ภาคีคู่สญัญาฝ่ายนนัอาจจะระงบัการเดินทางเขา้มาในพืนทีชายแดน
ของตนเป็นการชวัคราว ทงันี จะตอ้งเป็นการแจง้เรืองราวขอระงบัและระยะเวลาทีกาํหนด ให้ภาคี
คู่สญัญาอีกฝ่ายหนึงทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 15 วนั 

 

ขอ้ 13 

การแกไ้ขความตกลง 

ภาคีคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึงอาจแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรผ่านช่องทางการทูต เพือขอ
แกไ้ขความตกลงฉบบันี ขอ้แกไ้ขใดๆ ทีไดรั้บความเห็นชอบร่วมกนัให้ถือเป็นส่วนหนึงของความ
ตกลงฉบบันี 

 

ขอ้ 14 

การระงบัขอ้ขดัแยง้ 

เมือมีความเห็นแตกต่างหรือขอ้ขดัแยง้ใดๆทีเกิดจากการปฏิบติัตามความตกลงฉบบันี 
ภาคีคู่สญัญาอาจยกขึนเพือพิจารณาร่วมกนัอยา่งสร้างสรรคหื์อใหมี้การเจรจาระหวา่งกนั 

 

ขอ้ 15 

การมีผลบงัคบัใชแ้ละการบอกเลิกความตกลง 

ความตกลงฉบบันีจะมีผลบงัคบัใช ้90 วนั หลงัจากทีทงัสองฝ่าย ไดล้งนามร่วมกนัและ
จะมีผลบงัคบัใชจ้นกวา่ภาคีคู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึงจะแจง้ความประสงคข์อบอกเลิกความตกลง ให้
อีกฝ่ายหนึงทราบโดยผา่นช่องทางการทูตล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 6 เดือน 

เพือเป็นพยานแก่การนี ผูล้งนามขา้งทา้ยนี ซึงไดรั้บมอบอาํนาจโดยถูกตอ้งจากรัฐบาล
ของแต่ละฝ่าย ไดล้งนามความตกลงฉบบันี 
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ทาํ ณ นครเวียงจนัทน์ เมือวนัที 20 มิถุนายน ค.ศ.2540 เป็นคู่ฉบบั เป็นภาษาไทย และ
ภาษาลาวตวับททุกฉบบัใชเ้ป็นหลกัฐานไดเ้ท่าเทียมกนั 

 

สาํหรับรัฐบาลแห่งราชอาณาจกัรไทย                                     สาํหรับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐ 

                                                                                                          ประชาธิปไตยประชาชนลาว 

 

              ประจวบ ไชยสาส์น     สมสะหวาด เล่งสะหวดั 

          (นายประจวบ ไชยสาส์น)             (นายสมสะหวาด เล่งสะหวดั) 
รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการต่างประเทศ            รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการต่างประเทศ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ฉ 
กลไกสําคญัในการขับเคลอืนการดําเนินงานทางด้านเศรษฐกจิ 
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กลไกสําคญัในการขับเคลอืนการดําเนินงานทางด้านเศรษฐกจิ 
 

จากสภาวการณ์ทางการเมืองภายในของทงัสองประเทศ รวมทงัสถานการณ์จากภายนอก
ก่อให้เกิดแนวคิด นโยบายและมาตรการต่างๆทีพยายามจะส่งเสริมความสัมพนัธ์ระหว่างกัน และจาก
นโยบายทีกาํหนดจะนาํมาสู่การปฏิบติัให้เป็นรูปธรรม ตอ้งมีหน่วยงานของทงัภาครัฐและภาคเอกชนเป็น
กลไกสาํคญัในการขบัเคลือนการดาํเนินงานทางดา้นเศรษฐกิจใหเ้กิดผล ดงันี 

1. ภาครัฐ 
หน่วยงานทีดูแลทางดา้นการคา้และการดาํเนินงานทางดา้นเศรษฐกิจโดยตรง คือ  
  กระทรวงพาณิชย ์มีสาํนกังานพาณิชยจ์งัหวดัชายแดนทาํหนา้ทีนาํนโยบายไปปฏิบติัอีกทอด

หนึง 
  กระทรวงมหาดไทย เป็นกลไกในการทาํหนา้ทีพิจารณาเปิด-ปิดด่านชายแดน เพืออาํนวยความ

สะดวกในการดาํเนินความสมัพนัธ์ในดา้นต่างๆระหวา่งกนั  มีผูว้า่ราชการจงัหวดัเป็นกลไกในระดบัทอ้งถิน
ทีมีอาํนาจในการพิจารณากาํหนดจุดผอ่นปรนตามแนวชายแดน 

 กระทรวงการต่างประเทศ เป็นอีกกลไกหนึงในการทาํหน้าทีกาํหนดจุดผ่านแดน การสัญจร
ขา้มแดน การเดินทางเขา้ออกระหวา่งไทย-ลาว 

 กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง  ทาํหน้าทีจัดเก็บภาษีสินคา้เขา้-ออก ตลอดจนตรวจตรา
สินคา้เขา้-ออก 

  กระทรงกลาโหม  ทาํหน้าทีในการพิทักษ์รักษา ป้องกันและรักษาความมันคงตามแนว
พรมแดนและร่วมมือกบัหน่วยงานอืน ตรวจตราควบคุมการคา้ตามแนวชายแดนใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและ
ขอ้ตกลงร่วมกนัระหวา่งไทย-ลาว รวมทงัการปราบปรามการคา้ทีผดิกฎหมายตามแนวชายแดน 

ซึงการทีจะดาํเนินงานใดๆใหบ้รรลุผลเป็นระเบียบแบบแผน  มีเสถียรภาพ และทีสาํคญัคือตอ้ง
สอดคลอ้งกบันโยบายทีไดก้าํหนดไว ้จึงมีการแต่งตงัหน่วยงานเป็นคณะกรรมการเฉพาะขึน เพือทาํหนา้ที
ดูแลรับผดิชอบในดา้นทีต่างกนัไปซึงมีกลไกหลกัอยู ่3 ระดบั คือ 

1.คณะกรรมาธิการร่วมว่าดว้ยความร่วมมือไทย-ลาว (Joint Commission-JC) ตงัขึนเมือเดือน
พฤษภาคม ค.ศ.1991 ซึงมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศทังสองฝ่ายเป็นประธาน โดยมี
วตัถุประสงคเ์พือหารือแนวทางการดาํเนินความสัมพนัธ์ระหว่างสองประเทศ รวมทงัแกไ้ขปัญหาอุปสรรค
ในความร่วมมือทุกๆดา้น ไม่เฉพาะแต่ดา้นเศรษฐกิจ ยงัรวมถึง ดา้นการเมือง วิชาการและวฒันธรรมมีการ
จดัประชุมทุกปี 

2.คณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนทวัไปไทย-ลาว (General Border 
Commission-GBC) ตงัขึนเมือเดือนสิงหาคม ค.ศ.1991 ซึงฝ่ายไทยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็น
ประธาน ส่วนฝ่ายสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีรัฐมนตรีกระทรวงป้องกนัประเทศเป็นประธาน 
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มีวตัถุประสงคเ์พือกาํหนดแนวทางและมาตรการทีเหมาะสมเกียวกบัการส่งเสริมความร่วมมือรักษาความ
สงบเรียบร้อยและเสถียรภาพตามชายแดน และร่วมมือแกไ้ขปัญหาทีเกิดขึนตามแนวชายแดน เช่นขบวนการ
ต่อตา้นรัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว แรงงานผดิกฎหมาย ปัญหาการลกัลอบทาํการคา้ ยา
เสพติด หรือาชญากรรมตามแนวชายแดน เป็นตน้ ซึงมีการประชุมไปแลว้หลายครังเช่นกนัทีกรุงเทพฯ และ
ทีเวียงจนัทน์ 

3.คณะกรรมการเขตแดนร่วมไทย-ลาว (Joint Border Commission-JBC) ตงัขึนเมือเดือน
กันยายน ค.ศ.1996 ซึงมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศทงัสองฝ่ายเป็นประธาน มี
วตัถุประสงคเ์พือพิจารณาการสํารวจและจดัทาํหลกัเขตแดนตลอดแนวชายแดน และความร่วมมือระดบั
ท้องถินเพือแก้ไขปัญหาในระดับท้องถิน เพือมิให้ลุกลามเป็นปัญหาระดับประเทศ ฝ่ายสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวได้แสดงความพอใจต่อผลของความร่วมมืออันดีระหว่างสองประเทศ 
โดยเฉพาะการดาํเนินการแกไ้ขปัญหาขบวนการต่อตา้นรัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึง
ฝ่ายสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีความหวาดระแวงตลอดเวลาว่าฝ่ายไทยจะใหค้วามช่วยเหลือ
แก่กลุ่มบุคคลเหล่านี และฝ่ายไทยยาํว่ารัฐบาลไทยจะไม่ยินยอมให้กลุ่มบุคคลใดใชดิ้นแดนไทยดาํเนินการ
ต่อตา้นเป็นปฏิปักษ์กบัประเทศอืนๆ ดว้ยกลไกนีทาํให้ต่างฝ่ายต่าง ลดความหวาดระแวงต่อกนัและหัน
มาร่วมมือกนัในการพฒันาความสมัพนัธ์ระหวา่งกนัเป็นอยา่งดี 

4.คณะกรรมการร่วมทางการค้าไทย -ลาว  เ ป็นผลสืบเนืองจากการเยือนสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวของนายณรงคช์ยั อคัรเศรณี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชยข์องไทย เมือ
เดือนมกราคม ค.ศ.1997 และการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าดว้ยความร่วมมือไทย-ลาวครังที 7 เมือ
กนัยายน ในปีเดียวกนั ซึงเห็นชอบให้มีการประชุมระดบัรัฐมนตรีดา้นการคา้ปีลุ 1 ครัง และมีการประชุม
ระดบัเจา้หนา้ทีทุก 6 เดือน โดยมีรัฐมนตรีวา่การกระทรวงพาณิชยเ์ป็นประธานฝ่ายไทย และรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคา้และการท่องเทียวเป็นประธานฝ่ายสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ทงัสองฝ่าย
หารือเกียวกบัแนวทางแกไ้ขปัญหาและอุปสรรคทางการคา้ของทงัสองฝ่าย 

5.การประชุมคณะผู ้ว่าราชการและเจ้าแขวงชายแดนไทย-ลาว  จัดตังโดยมติทีประชุม
คณะกรรมาธิการร่วมว่าดว้ยความร่วมมือไทย-ลาว ครังที 6 เมือเดือนกนัยายน ค.ศ.1996 ณ จงัหวดัสงขลา มี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยของทงัสองฝ่ายเป็นประธานร่วม โดยมีการหารือกนัดา้นความสงบ
เรียบร้อยบริเวณชายแดน และความร่วมมือในการพฒันาระดบัทอ้งถิน นอกจากนียงัมีการประชุมคณะกรรม
การ่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยในระดับจังหวดักับแขวง ซึงเป็นกลไกความร่วมมือระดับทอ้งถิน
ระหว่างคู่จงัหวดักับแขวงทีมีพรมแดนติดต่อกัน มีผูว้่าราชการจงัหวดัและเจา้แขวงเป็นประธานร่วม คู่
จงัหวดัและแขวงต่างๆมีการพบปะหารือกนัเป็นประจาํ 

6.กลไกไกล่เกลียแกไ้ขขอ้พิพาทดา้นธุรกิจและการลงทุน ในการประชุมคณะกรรมาธิการร่วม
ว่าดว้ยความร่วมมือไทย-ลาวครังที 7 เมือกนัยายน ค.ศ.1997 ทีประชุมไดมี้มติใหจ้ดัตงักลไกไกล่เกลียแกไ้ข
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ขอ้พิพาทดา้นธุรกิจและการลงทุน โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศทงัสองฝ่ายเป็นประธาน 
และในอีก 4 ปีถดัมาใหเ้ปลียนเป็น “คณะกรรมการส่งเสริมการคา้และการลงทุน” 

 
2. ภาคเอกชน 
 ในระดบัเอกชนมีกลไกทีช่วยแกปั้ญหาและส่งเสริมความสัมพนัธ์ระหว่างกนั กล่าวคือสมาคม

ไทย-ลาวเพือมิตรภาพ จดัตงัโดยกระทรวงการต่างประเทศของไทยเมือ ค.ศ.1994  เพือเป็นกลไกเสริมในการ
ดาํเนินความสัมพนัธ์ระหว่างไทย-ลาว ในระดับประชาชนต่อประชาชนในด้านเศรษฐกิจ สังคมและ
วฒันธรรม ส่วนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวไดก่้อตงัสมาคมลาว-ไทย ภายใตศู้นยก์ลางพรรค
ประชาชนปฏิวติัลาว ซึงมีวตัถุประสงค์ในการทีจะส่งเสริมสนับสนุนสานสัมพนัธ์และความเขา้ใจอนัดี
ระหว่างไทย-ลาว ในรูปของการดาํเนินกิจการทางสังคม วฒันธรรม เศรษฐกิจ วิชาการ และสนบัสนุนการ
ดาํเนินโยบายของรับบาล ดาํเนินกิจกรรมต่างๆ อนัเป็นประโยชน์ต่อการเสริมสร้างความสัมพนัธ์ระหว่าง
ไทย-ลาว อาทิ การจดัสัมมนาดา้นธุรกิจและสือมวลชน การแลกเปลียนการเยือนของคณะสันถวไมตรีทาง
เศรษฐกิจ การสนบัสนุนให้มีการสอนภาษาลาวทีมหาวิทยาลยัขอนแก่นและมหาวิทยาลยัมหาสารคาม การ
เขา้ร่มงานเฉลิมฉลองและงานบุญสาํคญัๆของทงัสองประเทศ เช่น งานพระธาตุพนม เป็นตน้ โดยทงัสอง
ประเทศมีความเชือมนัว่าปัญหาต่างๆสามารถไดรั้บการแกไ้ขดว้ยดีโดยอาศยัพืนฐานความจริงใจทีมีต่อกนั 
และมีการประชุมกนัทุกปี 

นอกจากนี หน่วยงานทีเป็นกลไกสําคญัมาก คือ หอการคา้จงัหวดัชายแดน ทาํหน้าทีในการ
ดาํเนินธุรกิจปับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และมีบทบาทสาํคญัในการผลกัดนัใหก้ลไกภาครัฐ
ของไทยเขา้ไปติดต่อกบัหน่วยงานภาครัฐของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพือการเจรจา พฒันา
ความสัมพนัธ์ทางเศรษฐกิจให้กวา้งขวางมากยงิขึน เช่น  กลุ่มพ่อคา้เอกชนอาจเขา้ไปเจรจากบัเจา้หนา้ทีรัฐ
หรือพ่อคา้เอกชนในการทาํธุรกิจระหว่างไทย-ลาว หรือแมแ้ต่การทีกลุ่มพ่อคา้เอกชนมีส่วนผลกัดนัให้
ภาครัฐเปิดด่านชายแดนในเขตพืนทีจงัหวดัทีตนเองดาํเนินธุรกิจอยู่ หอการคา้จงัหวดันีเป็นการรวมตวักนั
ของกลุ่มนักธุรกิจในทอ้งถิน เพือรวมพลงัในการสร้างอาํนาจต่อรอง และแกไ้ขปัญหาต่างๆทีตอ้งเผชิญ
ร่วมกนั แต่การรวมตวักนัของนกัธุรกิจในรูปของสมาคมหอการคา้นียงัเป็นลกัษณะหลวมๆ เพราะจริงๆแลว้
พ่อคา้ นกัธุรกิจทีทาํการคา้ระหว่างไทย-ลาวยงัคงดาํเนินการคา้ในลกัษณะทีไม่ต่างจากเดิมนัก คือ การทาํ
การคา้กบัคนทีคุน้เคยกนั และยงัไม่มีกฎเกณฑ์ทีจะมาเป็นบรรทดัฐานให้สมาชิกในสมาคมหอการคา้ให้
ปฏิบติัเป็นอนัหนึงอนัเดียวกนั ซึงบ่อยครังมกัเกิดปัญหา เมือเกิดปัญหาก็ไม่ไดร่้วมกนัแกไ้ขอย่างจริงจงั 
เพราะต่างคนต่างก็ไม่เดือดร้อนยงัคงทาํธุรกิจกบัคนทีคุน้เคยกนั แต่ก็ไม่ใช่ว่าไม่มีกฎหมายใดเลยมาเป็นตวั
กาํหนดการปฏิบติัระหว่างกนั หลายสมาคมใชก้ฎระเบียบของรัฐมาเป็นตวักาํหนด ซึงก็ไม่ประสบผลสาํเร็จ
เท่าทีควรนกั 
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