


ระบบบริหารราชการของ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน

ลาว



2

จัดทำาโดย :	 สำ�นักง�นคณะกรรมก�รข้�ร�ชก�รพลเรือน	(ก.พ.)
	 47/111	ถนนติว�นนท์	ตำ�บลตล�ดขวัญ
	 อำ�เภอเมือง	นนทบุรี	11000	
	 โทรศัพท์	0	2547	1000,	 โทรส�ร		0	2547	1108
หัวหน้าโครงการ :	 รศ.ดร.จิรประภ�	อัครบวร
ที่ปรึกษาโครงการ :	น�ยสุรพงษ์	ชัยน�ม		
	 ผู้เชี่ยวช�ญด้�นระบบร�ชก�รใน	ASEAN
บรรณาธิการ :	 ดร.ประยูร	อัครบวร
นักวิจัย :	 น�งส�ววรรณพรรษศรณ์	ตริยะเกษม
	 น�งส�วมุกริน	หิรัญตรีพล
ผู้ประสานงานและตรวจทานคำาผิด :	น�งส�วเย�วนุช	สุมน
เลขมาตรฐานประจำาหนังสือ :	978-616-548-139-7
จำานวนพิมพ์ :	 5,400	เล่ม
จำานวนหน้า :	 200	หน้�
พิมพ์ที่ :	 กรกนกก�รพิมพ์	 	 	 	 	 	
                        

ระบบบริห�รร�ชก�รของ
สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว



3ระบบบริหารราชการของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

 สำ�นักง�น	ก.พ.	ในฐ�นะองค์ก�รกล�งด้�นก�รบริห�รทรัพย�กรบุคคล
ภ�ครัฐ	และได้รับมอบหม�ยให้รับผิดชอบต�มแผนง�นก�รจัดตั้งประช�คม
สงัคมและวฒันธรรมอ�เซยีนในก�รเพิม่ขดีคว�มส�ม�รถของทรพัย�กรบุคคล
ในระบบร�ชก�ร
	 จ�กก�รดำ�เนินก�รทีผ่่�นม�	 แมว้�่สำ�นกัง�น	ก.พ.	ไดด้ำ�เนนิก�รจดัอบรม
หลกัสตูรคว�มรูเ้กีย่วกับอ�เซยีนให้แกข่�้ร�ชก�รหล�ยครัง้	แต่กย็งัไมค่รอบคลมุ
บุคล�กรภ�ครัฐ	ซึ่งมีจำ�นวนม�กกว่�	2	ล้�นคน	สำ�นักง�น	ก.พ.	จึงเห็นควร
พัฒน�ชุดก�รเรียนรู้	“อ�เซียน	กูรู”	เพื่อเสริมสร้�งคว�มรู้	คว�มเข้�ใจเกี่ยว
กับระบบร�ชก�ร	ซ่ึงมีคว�มหล�กหล�ยของประเทศสม�ชิกอ�เซียนทั้ง	 
10	ประเทศให้แก่บุคล�กรภ�ครัฐ	ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อก�รปฏิบัติง�น 
ของบุคล�กรภ�ครัฐ
	 ทั้งนี้ท�งสำ�นักง�น	ก.พ.	จึงทำ�คว�มร่วมมือกับสถ�บันบัณฑิตพัฒน-				
บริห�รศ�สตร์	(นิด้�)จัดทำ�หนังสือเรื่อง	“ระบบบริห�รร�ชก�รของประเทศ
อ�เซียน”	เพื่อเสริมทักษะคว�มรู้เก่ียวกับก�รบริห�รร�ชก�รให้แก่บุคล�กร
ภ�ครฐัทกุระดบั	หวงัว�่ท�่นผูอ้�่นคงไดร้บัคว�มรู้และเพลดิเพลนิไปกบัหนงัสอื
ชุดนี้

คำานำา

สำานักงาน ก.พ.



4

	 หนังสือเรื่อง	“ระบบบริห�รร�ชก�รของประเทศอ�เซียน”	เป็นหนังสือ
ที่จัดทำ�ขึ้นเพื่อเสริมทักษะคว�มรู้แก่ข้�ร�ชก�รไทย	เพื่อเรียนรู้และเข้�ใจ
ระบบก�รบริห�รง�นภ�ครฐัของประเทศต�่งๆ	ในอ�เซยีน	อันจะเปน็ประโยชน์
ในก�รติดต่อประส�นง�นกับข้�ร�ชก�รของประเทศเหล่�นี้ในอน�คต
	 โดยรูปแบบของหนังสือได้ปูคว�มรู้ให้ผู้อ่�นตั้งแต่ประวัติ	ข้อมูลเกี่ยวกับ
ประเทศ	วิสัยทัศน์	รวมถึงคว�มเป็นม�ของระบบร�ชก�ร	นโยบ�ยก�รเข้�สู่
ประช�คมอ�เซยีน	และทีน่่�จะเปน็ประโยชน์ในก�รเรยีนรูร้ะบบร�ชก�รของ
ประเทศเหล่�น้ีคือเน้ือห�ในส่วนของยุทธศ�สตร์และภ�รกิจของแต่ละ 
กระทรวง	ระบบก�รพัฒน�ข้�ร�ชก�ร	ท้�ยเล่มผู้เขียนได้รวบรวมกฎหม�ย 
สำ�คัญที่ควรรู้	และลักษณะเด่นของระบบร�ชก�รที่น่�เรียนรู้ไว้ได้อย่�ง 
น่�สนใจ	
	 หนังสือระบบบริห�รร�ชก�รของประเทศในอ�เซียนทั้ง	10	นี้	อ�จมี
เนื้อห�แตกต่�งกันไปบ้�ง	เนื่องจ�กผู้วิจัยไม่ส�ม�รถเข้�ถึงข้อมูลของ 
บ�งประเทศได้ด้วยข้อจำ�กัดด้�นภ�ษ�	และบ�งประเทศยังไม่มีก�รจัดทำ�
ยุทธศ�สตร์ของร�ยกระทรวง	ท�งคณะผู้จัดทำ�หนังสือหวังเป็นอย่�งยิ่งว่�
หนงัสอืเลม่นีจ้ะมสีว่นในก�รตดิอ�วธุองค์คว�มรูภ้�ครฐัให้กบัข�้ร�ชก�รไทย
ไม่ม�กก็น้อย
	 สุดท้�ยต้องขอขอบคุณเจ้�ของรูปภ�พและเว็บไซต์ที่ช่วยกันเผยแพร่ 
อ�เซียนให้เป็นหนึ่งเดียวร่วมกัน

ข้อคิดจากบรรณาธิการ

ดร.ประยูร อัครบวร
บรรณ�ธิก�ร
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1.1 ประวัติและข้อมูลประเทศโดยย่อ

	 ประเทศสปป.ล�ว	เป็นประเทศในอ�เซยีนทีม่วีฒันธรรมใกล้เคยีงกบั
ไทยม�กที่สุด	 และเป็นประเทศเดียวท่ีไม่มีท�งออกทะเล	 เป็นประเทศ
เลก็ทีย่งัมทีรพัย�กรอย่�งอดุมสมบรูณ์และมรี�ยละเอียดท่ีน่�ศึกษ�ดังนี้

 1.1.1 ข้อมูลทั่วไป

ชื่อประเทศอย่างเป็นทางการ			ส�ธ�รณรฐัประช�ธปิไตยประช�ชนล�ว	
	 		 	 (Lao	 People’s	 Democratic
	 		 	 Republic)	หรือ	สปป.ล�ว
เมืองหลวง	 เวียงจันทน์		
พื้นที่ 			 236,800	ต�ร�งกิโลเมตร
เขตแดน	 ทศิเหนอืตดิกบัส�ธ�รณรฐัประช�ชนจนี	
	 		 	 ทิศใต้ติดกับร�ชอ�ณ�จักรกัมพูช�		 	
	 		 	 ทิศตะวันตกติดกับประเทศไทย		 	
	 		 	 ทิศตะวันออกติดกับส�ธ�รณรัฐสังคม		
	 		 	 นิยมเวียดน�ม
ประชากร	 6.85	ล้�นคน	(2557)	[26] 
วันชาติ 	 2	ธันว�คม	
ภาษาราชการ	 ล�ว
ระบอบการปกครอง	 สังคมนิยมคอมมิวนิสต์
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ธงชาติ		 มีลักษณะเป็นแถบแนวนอนสีแดง					 	
	 		 	 นำ้�เงินเข้ม	และแดง	มีรูปพระจันทร์
	 		 	 สีข�วอยู่ตรงกล�งแถบสีนำ้�เงิน	
	 		 	 ได้มีก�รเริ่มใช้ธงช�ตินี้	ตั้งแต่วันที่	2		 	
	 		 	 ธนัว�คม	2518	โดยมีคว�มหม�ยต�มสี
	 		 	 คอื	สแีดง	หม�ยถงึ	สขีองเลอืด	แห่งก�ร
	 		 	 เสียสละ	ก�รพลีชีพเพื่อช�ติ	สีนำ้�เงิน	
	 		 	 หม�ยถึง	คว�มอุดมสมบูรณ์และคว�ม
	 		 	 เจริญสีข�ว	หม�ยถึง	ดวงจันทร์	
	 		 	 ซึง่เปรียบเสมอืนนำ�้ใจของช�วสปป.ล�ว
	 		 	 ที่มีคว�มบริสุทธิ์ผุดผ่อง
ตราแผ่นดิน	 มีลักษณะเป็นรูปวงกลม	โดยส่วนล่�ง		
	 		 	 ของตร�แผ่นดินเป็นรูปเฟืองจักรกล
	 		 	 และแถบผ้�สแีดงค�ด	ภ�ยในตร�เขยีน
	 		 	 อักษร	“ส�ธ�รณรัฐประช�ธิปไตย
	 		 	 ประช�ชนล�ว”	โดยมีปีกทั้งสองข้�ง	
	 		 	 ประดับด้วย	รวงข้�วที่	ผูกผ้�แถบสีแดง	
	 		 	 และเขียนอักษร	“สันติภ�พ	เอกร�ช	
	 		 	 ประช�ธิปไตย		เอกภ�พ	วัฒน�ถ�วร”	
	 		 	 ส่วนตรงกล�ง	ระหว่�งรวงข้�วทั้งสอง
	 		 	 เป็นรูปพระธ�ตหุลวง	ถนน	ท้องน�	ข้�ว
	 		 	 ป่�ไม้	และเขื่อนผลิตกระแสไฟฟ้�
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ดอกไม้ประจำาชาติ	 “ดอกจำ�ป�ล�ว”	คือ	ดอกลั่นทม	หรือ	
	 		 	 ดอกลลี�วดทีีช่�วไทยเรียกข�น	สำ�หรบั
	 		 	 ช�วสปป.ล�วดอกจำ�ป�	จะแสดงถึง
	 		 	 คว�มจริงใจและคว�มสุขในชีวิต	มักถูก
	 		 	 ใช้ตกแต่งในพธิสีำ�คญัต่�งๆ	หรอืทำ�เป็น
	 		 	 พวงม�ลัยสำ�หรับต้อนรับแขก
เข้าเป็นสมาชิกอาเซียน	 23	กรกฎ�คม	2540	เข้�เป็นสม�ชิก	 	
	 		 	 อ�เซียนในลำ�ดับที่	9
เงินตรา 		 กีบ	(Kip)	เป็นสกุลเงินประจำ�ช�ติของ		
	 		 	 สปป.ล�ว	ยังไม่มีเหรียญกษ�ปณ์	มีแต่	
	 		 	 ธนบัตร	ซึ่งมีมูลค่�ดังนี้	1	5	10	20	50		
	 		 	 100	500	1,000	2,000	5,000	10,000
	 			 	 20,000	และ	50,000	กีบ
อัตราแลกเปลี่ยน 						 1	บ�ท	ต่อ	276	กีบ[2]

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ	19.16	พันล้�นดอลล�ร์สหรัฐ[2]

(GDP)
รายได้ประชาชาติต่อหัว  3,000	ดอลล�ร์สหรัฐ[2]

(GDP per Capita)

 1.1.2 ลักษณะทางภูมิศาสตร์

ภูมิประเทศ
	 สปป.ล�ว	เป็นประเทศเดียวในเอเชยีตะวันออกเฉยีงใต้ทีไ่ม่มที�งออก
ทะเล	(Landlocked)	โดยมด้ี�นทศิเหนอืตดิกบัส�ธ�รณรัฐประช�ชนจีน	
แนวเขตแดนย�ว	 505	 กม.	 ทิศใต้ติดกับร�ชอ�ณ�จักรกัมพูช�	 
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แนวเขตแดนย�ว	 435	 กม.	 ทิศตะวันออกติดกับส�ธ�รณรัฐสังคมนิยม
เวียดน�ม	 แนวเขตแดนย�ว	 2,069	 กม.	 และทิศตะวันตกติดกับ
ประเทศไทย	แนวเขตแดนย�ว	1,810	กม.	และส�ธ�รณรัฐแห่งสหภ�พ
พม่�	 แนวเขตแดนย�ว	 236	 กม.	 โดยมีพื้นที่	 236,800	 ตร.กม.	 หรือ
ประม�ณครึ่งหนึ่งของประเทศไทย	ทั้งนี้	สปป.ล�ว	มีพื้นที่ส่วนใหญ่ร้อย
ละ	90	เป็นเข�และที่ร�บสูง	โดยมีพื้นที่เพ�ะปลูกเพียง	50,000	ตร.กม.	
หรือร้อยละ	21.11	ของพื้นที่ทั้งหมด

ภาพที่ 1 ภาพแสดงที่อยู่สปป. ลาว
ที่มา:  กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ส�านักอาเซียน, 2555:1
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ภูมิอากาศ
	 ประเทศสปป.ล�วอยูใ่นภมูอิ�ก�ศเขตร้อน	มลีมมรสมุแต่ไม่มลีมพ�ยุ	
สำ�หรับเขตภูเข�ภ�คเหนือและเขตเทือกเข�อ�ก�ศมีลักษณะกึ่งร้อน 
กึ่งหน�ว	 อุณหภูมิสะสมเฉลี่ยประจำ�ปีประม�ณ	15-30	 องศ�เซลเซียส	
โดยคว�มแตกต่�งของอุณหภูมิระหว่�งกล�งวันกับกล�งคืนประม�ณ	 
10	องศ�เซลเซยีส	จำ�นวนชัว่โมงทีม่แีสงแดดต่อปีประม�ณ	2,300-2,400	
ชั่วโมง	 (ประม�ณ	 6.3-6.5	 ชั่วโมงต่อวัน)	 คว�มชื้นสัมพัทธ์ของอ�ก�ศ
ประม�ณร้อยละ	 70-85	 ปริม�ณนำ้�ฝนในช่วงฤดูฝน	 (ต้ังแต่เดือน
พฤษภ�คมถึงตุล�คม)	 ร้อยละ	 75-90	 ส่วนช่วงฤดูแล้ง	 (ตั้งแต่เดือน
พฤศจกิ�ยนถงึเมษ�ยน)	มปีริม�ณนำ�้ฝนเพยีงร้อยละ	10-25	และปริม�ณ
นำ้�ฝนเฉลี่ยต่อปีของแต่ละเขตก็แตกต่�งกันอย่�งม�ก	เช่น	เขตเทือกเข�
บริเวณท�งใต้ได้รับนำ้�ฝนเฉลี่ยปีละ	300	เซนติเมตร	ขณะที่บริเวณแขวง
เชียงขว�ง	แขวงหลวงพระบ�ง	และแขวงไชยบรุ	ีได้รบัเพยีงแค่	100-150	
เซนติเมตร	 ส่วนแขวงเวียงจันทน์และแขวงสุวรรณเขต	 ได้รับ	 150-200	
เซนตเิมตร	เช่นเดยีวกบัแขวงพงส�ล	ีแขวงหลวงนำ�้ท�	และแขวงบ่อแก้ว

 1.1.3 ประวัติศาสตร์

	 ในดินแดนของของประเทศสปป.ล�วเป็นดินแดนที่มีประวัติ 
อันย�วน�น	มีหลักฐ�นที่แสดงว่�มีคนอยู่ม�แล้ว	2,000-3,000	ปี	อย่�ง
ก�รค้นพบแหล่งโบร�ณคดหีนิโต๊ะและหนิต้ัง	รวมถงึหลมุฝังศพสมยัก่อน
ประวัติศ�สตร์ที่บ้�นหินตั้ง	เมืองหัวเมือง	(เมืองเป๊น)	แขวงหัวพัน[5]	หรือ
ก�รค้นพบทุง่ไหหนิ	เมอืงแปก	(โพนสะหวนั)	แขวงเชียงขว�งทีม่อี�ยชุ่วง	
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2,500-3,000	 ปี[5]	 กลุ ่มชนเหล่�นี้ต่�งมีวิวัฒน�ก�รซึ่งเป็นเรื่องที ่
นักม�นุษยวิทย�นำ�ม�ศึกษ�อย ่�งต ่อเ น่ือง	 แต ่ก�รศึกษ�ด ้�น
ประวัติศ�สตร์	จ�กพงศ�วด�รล�วได้มีก�รบันทึกไว้ดังนี้

อาณาจักรล้านช้าง
	 จ�กพงศ�วด�รล้�นช้�งกล่�วว่�	 นับแต่ขุนบรมร�ช�ธิร�ชได้ทรงแผ่
ขย�ยอ�ณ�จักรออกไป	 โดยทรงส่งโอรสทั้งเจ็ดพระองค์ไปปกครอง 
เมืองต่�งๆ	ซึ่งเชื่อว่�อยู่ในภูมิภ�คอินโดจีนปัจจุบัน	ดังนี้
	 1.	 ขุนลอ	ปกครองเมืองเซ่�หรือเมืองชว�	 (อ่�นว่�	“เมืองซัว”)	ซึ่ง
ต่อม�เรียกว่�	“หลวงพระบ�ง”
	 2.	 ท้�วผ�ล้�น	ปกครองเมืองหอแต	(ต้�หอหรือสิบสองปันน�)
	 3.	 ท้�วจุลง	ปกครองเมืองโกดแท้แผนปม	(ปัจจุบันคือเวียดน�ม)
	 4.	 ท้�วคำ�ผง	ปกครองเมืองเชียงใหม่
	 5.	 ท้�วอิน	ปกครองเมืองล�นเพียศรีอยุธย�	(ละโว้)
	 6.	 ท้�วกม	ปกครองเมืองมอน	(อินทรปัต	หรือหงส�วดี)

ภาพที่ 2 ทุ่งไหหิน แขวงเชียงขวาง
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	 7.	 ท้�วเจือง	 ปกครองเมืองพวน	 (เชียงขว�ง-เชื่อกันว่�คือท้�วเจือง 
ที่ปร�กฎในวรรณกรรณเรื่อง	“ท้�วฮุ่ง	ท้�วเจือง”)	
	 ขุนลอผู้ทรงสร้�งเมืองชว�นี้	 ถือกันว่�ทรงเป็นปฐมกษัตริย์ของช�ว
สปป.ล�ว	ทั้งปวง	ในปี	พ.ศ.	1300	โดยประม�ณ	พระองค์ได้ทรงตั้งให้
เมืองชว�เป็นร�ชธ�นีของอ�ณ�จักรล้�นช้�ง	พระร�ชท�นน�มร�ชธ�นี
แห่งน้ีใหม่ว่�	“เมอืงเชยีงทอง”	พระองค์ได้ทรงขบัไล่ชนช�ตขิอม	ซึง่เป็น
ผู้มีอำ�น�จอยู่เดิมในบริเวณดังกล่�วสำ�เร็จ	 ทำ�ให้อ�ณ�จักรล้�นช้�ง 
มีคว�มมั่นคงต่อม�ย�วน�น	 และมีกษัตริย์ปกครองสืบต่อม�อีกหล�ย
ชั่วคน
	 ในปล�ยพุทธศตวรรษที่	 19	 อ�ณ�จักรล้�นช้�งก็ได้มีกษัตริย ์
องค์สำ�คัญ	 ซึ่งช�วสปป.ล�ว	ยกย่องพระองค์ในฐ�นะ	 “พระบิด�ของ 
ช�ติสปป.ล�ว”	ได้แก่	พระเจ้�ฟ้�งุ้ม	 (พ.ศ.	1896-1916)	พระน�มเต็ม	
คือ	“พระเจ้�ฟ้�งุ้มแหล่งหล้�ธรณี”	 เนื่องจ�กพระองค์มีบทบ�ทในก�ร
รวบรวมแผ่นดินสปป.ล�วให้เป็นปึกแผ่น	 ท้ังยังทรงว�งร�กฐ�นของ
พระพุทธศ�สน�ในสปป.ล�ว	 และทรงยกย่องให้เป็นศ�สน�หลักของ
อ�ณ�จักร
	 พระเจ้�ฟ้�งุ้มทรงเป็นพระร�ชโอรสของท้�วผีฟ้�	 และเป็นพระร�ช
นัดด�ของพระย�สุวรรณคำ�ผง	โดยในรัชสมัยของพระย�คำ�ผง	ท้�วผีฟ้�	
ซึง่เป็นพระบดิ�ของพระเจ้�ฟ้�งุม้ได้ถูกเนรเทศ	จงึเสดจ็หนไีปพึง่พระบรม
โพธิสมภ�รของกษัตริย์เขมร	 ในเวล�ต่อม�เมื่อสิ้นรัชสมัยของพระย�- 
คำ�ผง	อันเป็นช่วงเวล�ทีอ่�ณ�จกัรเขมรเริม่เสือ่มอำ�น�จ	ในขณะเดยีวกนั
ที่อ�ณ�จักรสุโขทัยเข้มแข็งข้ึน	 ฝ่�ยเขมรจึงต้องก�รค�นอำ�น�จ 
ของสุโขทัย	จึงได้สนับสนุนให้พระย�ฟ้�งุ้ม	ซึ่งเสด็จติดต�มพระร�ชบิด�
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ไปประทับที่อ�ณ�จักรเขมรนั้น	 นำ�กำ�ลังเข้�แย่งชิงอำ�น�จจ�กพระย� 
ฟ้�คำ�เฮียว	ซึ่งเป็นพระปิตุล�	(อ�)	ผู้ขึ้นครองร�ชย์สืบต่อจ�กพระย�คำ�-
ผง	พระย�ฟ้�งุ้มส�ม�รถเอ�ชนะพระย�ฟ้�คำ�เฮียวได้	จึงเสด็จขึ้นครอง
ร�ชย์และสถ�ปน�อ�ณ�จักรล้�นช้�งขึ้นอย่�งเป็นท�งก�ร
	 ในรชัสมยัของพระย�ฟ้�งุม้	แม้พระองค์จะได้สร้�งคว�มเป็นปึกแผ่น
ม่ันคงให้กบัอ�ณ�จักรล้�นช้�ง	แต่ต่อม�ในปี	พ.ศ.	1899	ได้สละร�ชสมบตัิ
ท้ังยังได ้เชิญพระย�อุ ่นเฮือนผู ้ เป ็นพระร�ชโอรสข้ึนครองร�ชย์ 
สืบต่อจ�กพระร�ชบดิ�	ส่วนพระย�ฟ้�งุ้มได้เสดจ็ม�ประทับอยู	่ณ	เมอืงน่�น
กระทั่งสิ้นพระชนม์ในปี	พ.ศ.	1916	[4]

	 อ�ณ�จักรล้�นช้�งมีกษัตริย์ปกครองสืบต่อกันม�หล�ยพระองค์	 
โดยสมัยที่สำ�คัญ	2	สมัย	คือ	
	 •	 สมัยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช นับได้ว่�เป็นสมัยหนึ่งของประวัติ
ศ�สตร์สปป.ล�วท่ีมีคว�มรุ่งเรืองม�กท่�มกล�งวิกฤตก�รณ์ที่เกิดขึ้น 

ภาพที่ 3  พระบรมราชานุสาวรีย์พระเจ้าไชยเชษฐาธิราช
ที่มา:  www.tourismlaos.org
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รอบด้�น	ช�วสปป.ล�วล้วนนับถือพระองค์ว่�ทรงเป็นมห�ร�ช	และทรง
เป็นวีรกษัตริย์ที่สำ�คัญในประวัติศ�สตร์สปป.ล�ว	 พระองค์ได้ทรง
ประกอบพระร�ชกรณียกิจต่�งๆ	 ท่ีสำ�คัญไว้หล�ยประก�ร	 โดยเฉพ�ะ
ด้�นพระพุทธศ�สน�	 ซึ่งได้รับก�รทำ�นุบำ�รุงอย่�งกว้�งขว�ง	 โปรดให้มี
ก�รสร้�งและบูรณะปูชนียสถ�นในพระพุทธศ�สน�หล�ยแห่ง	เช่น	ทรง
สร้�งหอพระแก้วเพือ่ประดิษฐ�นพระแก้วมรกต	ซึง่ได้ทรงอญัเชญิม�จ�ก
อ�ณ�จักรล้�นน�	และทรงสร้�งพระเจดีย์โลกจุฬ�มณี	 (พระธ�ตุหลวง)	
ที่นครเวียงจันทน์	 ทรงสถ�ปน�พระธ�ตุศรีสองรักร่วมกับอ�ณ�จักร
อยุธย�ที่เมืองด่�นซ้�ย	 ทรงปฏิสังขรณ์พระธ�ตุพนมที่เมืองนคร	
(นครพนม)	เป็นต้น	โดยในระยะเวล�นีเ้องทีอ่�ณ�จกัรหงส�วดใีนรัชสมัย
พระเจ้�บุเรงนองมีกำ�ลังเข้มแข็งและทรงอิทธิพลอย่�งม�ก	 และมีคว�ม
พย�ย�มจะขย�ยอ�ณ�จักรม�ท�งทิศตะวันออก	 พระองค์จึงโปรดให้มี
ก�รย้�ยร�ชธ�นจี�กหลวงพระบ�งม�อยูท่ีน่ครเวยีงจนัทน์	เพือ่หลกีเลีย่ง
อำ�น�จของหงส�วดีในปี	 พ.ศ.	 2103	 และพระร�ชท�นน�มร�ชธ�น ี
แห่งใหม่นี้ว่�	 “พระนครจันทบุรีศรีสัตน�คนหุตอุตตมร�ชธ�นี”	 ทั้งยัง
ทรงสร้�งสัมพันธไมตรีกับสมเด็จพระมห�จักรพรรดิแห่งกรุงศรีอยุธย�	
เพื่อเป็นกำ�ลังในก�รต่อต้�นพม่�ซึ่งถือเป็นศัตรูร่วมกัน	 ต่อม�ในปี	 พ.ศ.	
2107	ทัพพม่�ได้ติดต�มจับกุมขุนน�งล้�นน�เชียงใหม่ม�ถึงเวียงจันทน์	
และส�ม�รถตีกรุงเวียงจันทน์ได้ในขณะที่พระเจ้�ไชยเชษฐ�ธิร�ชมิได้
ประทับอยู่ในพระนคร	พร้อมทั้งกว�ดต้อนช�วเมืองและเชื้อพระวงศ์ชั้นสูง
กลบัไปยงัพม่�เป็นจำ�นวนม�ก	 รวมถงึเจ้�มห�อุปร�ชศรีวรวงษ�
พระร�ชอนุช�ของพระเจ้�ไชยเชษฐ�ธิร�ช	 แล้วจึงถอยทัพกลับไป	
พระองค์ทรงคุมแค้นฝ่�ยหงส�วดอียูม่�ก	เมือ่ฝ่�ยอยธุย�ขอคว�มช่วยเหลอื
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ให้ช่วยรบกบัพม่�ในช่วงปี	พ.ศ.	2110-2112	พระองค์จงึทรงจดัตัง้กองทพั
ไปช่วยเหลืออยธุย�แต่ไม่สำ�เรจ็	เนือ่งจ�กถกูฝ่�ยพม่�และพระมห�ธรรม
ร�ช�เมืองพิษณุโลกซ้อนกลจนแตกพ่�ย	 หลังอ�ณ�จักรหงส�วดีพิชิต 
กรุงศรีอยุธย�ได้แล้ว	 พระเจ้�บุเรงนองจึงทรงส่งกองทัพม�ปร�บปร�ม
ล้�นช้�งแต่ไม่สำ�เร็จ	 เนื่องจ�กพระเจ้�ไชยเชษฐ�ได้ทรงนำ�กองทัพ
และช�วเมอืงหลบภยัในป่�	 และคอยลอบโจมตกีองทพัพม่�อยูเ่นอืงๆ
จนกองทัพพม่�ต้องถอนกำ�ลังกลับไป	 ลุถึงปี	 พ.ศ.	 2114	พระเจ้�ไชย-
เชษฐ�ธริ�ชได้เสดจ็ออกปร�บกบฏ	ณ	เมอืงร�มรักโองก�ร	(เช่ือกนัว่�อยู่
ในพื้นที่แขวงอัตตะปือในปัจจุบัน)	แล้วสูญห�ยไปในศึกครั้งนั้น	
	 •	 พระเจ้าสุริยวงศาธรรมิกราช	 (พ.ศ.	2181-2238)	 เป็นยุค 
แห่งคว�มเจริญรุ่งเรืองอีกยุคหนึ่ง	 เนื่องด้วยพระองค์มีวิธีก�รปกครอง
บ้�นเมืองหลักแหลมและเป็นธรรม	ทำ�ให้ล้�นช้�งมีคว�มมั่นคงและสงบ
ร่มเยน็กว่�ครึง่ศตวรรษ	ทัง้คว�มเจรญิรุง่เรอืงท�งสถ�ปัตยกรรม	อักษร-
ศ�สตร์	ศิลปะแขนงต่�งๆ	ตลอดจนก�รค้�ข�ยกับต่�งช�ติ	พระองค์ทรง
เป็นผู้ที่มีคว�มยุติธรรม	จ�กกรณีที่พระร�ชโอรสของพระองค์ได้กระทำ�
คว�มผิดลักลอบเป็นชู้กับภริย�ของขุนน�งผู้หนึ่ง	 พระองค์ก็ลงโทษต�ม
อ�ญ�ถงึขัน้ประห�รชวิีตโดยมไิด้ใส่ใจว่�เป็นพระโอรส	ด้วยเหตนุีพ้ระองค์
จึงอยู่ในสภ�พที่ไร้รัชท�ย�ท	และเมื่อพระองค์สวรรคตโดยไร้รัชท�ย�ท	
ประช�ชนจึงได้อัญเชิญพระย�เมืองจัน	 ซึ่งเป็นขุนน�งผู้ใหญ่ให้ขึ้นเป็น
กษัตริย์	 แต่ก็ครองร�ชย์อยู่ได้เพียงหกปี	 เจ้�นันทร�ชแห่งเมืองน่�น
ก็ยกทัพเข้�ม�ชิงเมืองเวียงจันทน์ไว้ได้	 เจ้�นันทร�ชจึงได้ขึ้นครองร�ชย์ 
เป็นกษัตริย์แห่งอ�ณ�จักรล้�นช้�งใน	 พ.ศ.	 2238	 เมื่อสิ้นรัชสมัยของ
พระเจ้�สุริยวงศ�ธรรมกิร�ช	ร�ชอ�ณ�จักรล้�นช้�งเกดิภ�วะระสำ�่ระส�ย
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อย่�งหนัก	 จ�กก�รแก่งแย่งอำ�น�จของบรรด�เช้ือพระวงศ์	 จนทำ�ให ้
ร�ชอ�ณ�จักรแตกแยกออกเป็น	3	ร�ชอ�ณ�จักรเอกร�ช	ได้แก่
 1) อาณาจักรล้านช้างเวียงจันทน์ 
	 อ�ณ�จกัรนีค้อือ�ณ�จกัรทีส่บืทอดจ�กอ�ณ�จักรล้�นช้�งศรีสตัน�-
คนหุตเดิม	 มีอ�ณ�เขตปกครองดินแดนสปป.ล�ว	ภ�คกล�งในปัจจุบัน	 
มีพระเจ้�ไชยเชษฐ�ธิร�ชที่	 2	 เป็นปฐมกษัตริย์	 พระไชยเชษฐ�องค์นี ้
ทรงเป็นเช้ือพระวงศ์ท่ีลี้ภัยก�รเมืองไปอยู่ท่ีจักรวรรดิเวียดน�ม	 ซึ่งมี
ร�ชธ�นีในขณะนัน้อยูท่ีเ่มอืงเว้	คนทัง้หล�ยจงึขน�นพระน�มอกีอย่�งว่�	
“พระไชยองค์เว้หรือพระไชยองค์เวยีด”	พระองค์ได้นำ�กำ�ลงัจ�กเวยีดน�ม
เข้�ยึดนครเวียงจันทน์และจับเจ้�นันทร�ชสำ�เร็จโทษ	 แล้วร�ช�ภิเษก
พระองค์เองข้ึนเป็นกษัตริย์ในปี	 พ.ศ.	 2241	 จ�กนั้นจึงทรงตั้งท้�วลอง
เป็นเจ้�อุปร�ชครองเมืองหลวงพระบ�ง	 แต่ไม่ได้รับก�รยอมรับ 
จ�กช�วสปป.ล�ว	ทั้งมวล	 เพร�ะพระองค์มีคว�มใกล้ชิดกับจักรวรรดิ
เวียดน�ม
	 ในปี	 พ.ศ.	 2250	 เจ้�กิ่งกิสร�ชกับเจ้�องค์คำ�	 พระร�ชนัดด�ของ
พระเจ้�สุริยวงศ�ธรรมิกร�ชที่หนีไปประทับยังเมืองหงส�	 (อยู่ในแขวง 
ไซยะบลูใีนปัจจบุนั)	ได้ยกทพัเข้�ม�ชงิเมอืงหลวงพระบ�ง	จับเจ้�อปุร�ช
ท้�วลองสำ�เร็จโทษ	 และเตรียมจะยกทัพเข้�ตีกรุงเวียงจันทน์	 พระไชย
องค์เว้จึงมีพระร�ชส�ส์นไปยังสมเด็จพระเพทร�ช�แห่งกรุงศรีอยุธย� 
เพื่อขอคว�มช่วยเหลือ	 ฝ่�ยกรุงศรีอยุธย�จึงไกล่เกลี่ยทั้งสองฝ่�ยให้ยุติ
ก�รรบและแบ่งปันเขตแดนต่อกัน	 ทำ�ให้หลวงพระบ�งกล�ยเป็น
อ�ณ�จักรเอกร�ชไม่ข้ึนกับเวียงจันทน์ม�นับแต่นั้น	 ในยุคนี้จึงนับได้ว่�
เป็นยุคที่สปป.ล�วแตกแยกเป็น	 2	 อ�ณ�จักร	 คือ	 อ�ณ�จักรล้�นช้�ง
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เวียงจันทน์และอ�ณ�จักรล้�นช้�งหลวงพระบ�ง	ซึ่งเวียงจันทน์เองก็ไม่
ไว้ใจและห�ท�งทำ�ล�ยฝ่�ยหลวงพระบ�งอยู่ตลอดเวล�
 2) อาณาจักรล้านช้างหลวงพระบาง 
	 อ�ณ�จักรล้�นช้�งหลวงพระบ�งถือกำ�เนิดจ�กคว�มแตกแยก
ระหว่�งเวียงจันทน์และหลวงพระบ�งในปี	พ.ศ.	2250	ดงัได้กล่�วม�แล้ว	
มีอ�ณ�เขตในก�รปกครองดนิแดนสปป.ล�ว	ภ�คเหนอืในปัจจุบนั	โดยมี
พระเจ้�กิ่งกิสร�ชเป็นปฐมกษัตริย์	(พ.ศ.	2249-2256)	
 3) อาณาจักรล้านช้างจำาปาศักดิ์ 
	 อ�ณ�จกัรล้�นช้�งจำ�ป�ศกัดิม์กีำ�เนดิม�จ�กก�รอพยพลีภ้ยัก�รเมอืง
ของเจ้�น�งสุมงัคละและประช�ชนส่วนหนึง่ภ�ยใต้ก�รนำ�ของเจ้�ร�ชครู
หลวงโพนสะเมก็	พระเถระผูใ้หญ่ในรชัสมยัพระเจ้�สริุยวงศ�ธรรมกิร�ช	
มูลเหตุม�จ�กพระย�เมืองจันผู้เป็นเสน�บดีได้ชิงร�ชสมบัติขึ้นครอง
อ�ณ�จกัรหลงัพระเจ้�สรุยิวงศ�ธรรมกิร�ชเสด็จสวรรคต	และคิดจะเอ�

ภาพที่ 4 วิหารหลวง เมืองหลวงพระบาง
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เจ้�น�งสมุงัคละพระร�ชนดัด�ของพระเจ้�สรุยิวงศ�ธรรมกิร�ช	(ซึง่ทรง
เป็นหม้�ยและกำ�ลังทรงครรภ์)	 เป็นมเหสี	 แต่น�งไม่ยอม	 จึงหนีไปขอ
คว�มช่วยเหลือจ�กเจ้�ร�ชครูหลวงโพนสะเม็ก	 เจ้�ร�ชครูหลวงโพน- 
สะเม็กจึงพ�ญ�ติโยมของตนประม�ณ	3,000	คน	และเจ้�น�งสุมังคละ
หนอีอกจ�กเวียงจนัทน์ท�งใต้ไปซ่อนตวัอยูท่ี่บ้�นงิว้พันลำ�โสมสนกุ
ณ	ที่นั้นเจ้�น�งสุมังคละได้ประสูติพระโอรสน�มว่�	“เจ้�หน่อกษัตริย์”
						ต่อม�น�งแพงเจ้�เมืองจำ�ป�สักช�วพื้นเมืองได้อ�ร�ธน�เจ้�ร�ชครู
หลวงโพนสะเมก็ม�ปกครองบ้�นเมือง	 เจ้�ร�ชครูหลวงฯ	 ปกครอง
บ้�นเมืองได้ระยะหนึ่งก็เกิดปัญห�ก�รปกครองบ�งประก�ร	ซึ่งเอ�หลัก 
ท�งธรรมม�ตัดสินและยุติปัญห�ไม่ได้	 ท่�นจึงให้คนไปเชิญเจ้�หน่อ
กษัตริย์	 ซึ่งเจริญพระชนม์ม�กพอท่ีจะปกครองบ้�นเมืองได้แล้ว	 ม�ทำ�
พิธีร�ช�ภิเษกเป็นกษัตริย์ปกครองนครจำ�ป�สักในปี	 พ.ศ.	 2257	 ทรง
พระน�มว่�	พระเจ้�สร้อยศรีสมุทรพุทธ�งกูร	อ�ณ�จักรล้�นช้�งแห่งที่	3
คือ	 อ�ณ�จักรล้�นช้�งจำ�ป�สัก	 จึงถือกำ�เนิดขึ้นในปีนี้	 พระองค์ได้
ประก�ศอ�ณ�เขตแยกออกจ�กเวียงจันทน์	 ปกครองดินแดนสปป.ล�ว
ภ�คใต้ตั้งแต่เขตเมืองนครพนม	 เมืองคำ�ม่วน	 ลงไปจนถึงเมืองเชียงแตง	
เมอืงมโนไพรต่อแดนเขมร	ส่วนด้�นตะวนัตกอ�ณ�เขตไปไกลจนถึงเมอืง
ท่งหรือเมืองสุวรรณภูมิ	เชื้อส�ยของกษัตริย์แห่งอ�ณ�จักรนี้ได้ปกครอง
จำ�ป�สักต่อม�ทั้งในฐ�นะกษัตริย์	เจ้�ผู้ครองนคร	และผู้ว่�ร�ชก�รเมือง	
จนกระทั่งแผ่นดินสปป.ล�ว	รวมกันเป็นหนึ่งในปี	พ.ศ.	2489	แต่ยังคงมี
บทบ�ทท�งก�รเมืองในสปป.ล�ว	ยุคพระร�ชอ�ณ�จักรม�ตลอด	จนถึง
ก�รเปลี่ยนแปลงก�รปกครองในปี	พ.ศ.	2518	[4]
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การสูญเสียเอกราชแก่สยาม
	 เมื่ออ�ณ�จักรล้�นช้�งแตกเป็น	 3	 อ�ณ�จักรเอกร�ช	 โดยในแต่ละ
อ�ณ�จกัรต่�งตัง้ตนเป็นอสิระไม่ขึน้ต่อกนั	 และยงัไม่ไว้ใจซ่ึงกนัและกนั
โดยเฉพ�ะหลวงพระบ�งและเวียงจันทน์แล้ว	 ทั้งสองอ�ณ�จักรนี้ล้วน
ถือว่�อีกฝ่�ยเป็นศัตรูเลยทีเดียว	ต่�งก็จ้องห�ท�งทำ�ล�ยล้�งต่อกันด้วย
ก�รอ�ศัยกำ�ลังทห�รพม่�ที่มีอำ�น�จในล้�นน�อยู่เนืองๆ
	 มูลเหตุที่อ�ณ�จักรล้�นช้�งทั้งส�มเสียเอกร�ชให้แก่สย�มม�จ�ก
คว�มขัดแย้งภ�ยในของอ�ณ�จักรล้�นช้�ง	 ระหว่�งพระเจ้�ศิริบุญส�ร
กษตัรย์ิเวยีงจนัทน์กับเจ้�พระวอและเจ้�พระต�	สองขนุน�งผูใ้หญ่ทัง้สอง
นีเ้ป็นพ่ีน้องกนั	มเีชือ้ส�ยเจ้�ป�งคำ�เมอืงเชยีงรุง้	ซึง่ได้รบัคว�มช่วยเหลอื
จ�กกษัตรย์ิเวยีงจนัทน์ให้ต้ังถ่ินฐ�นท่ีเมอืงหนองบวัลุม่ภู	ซ่ึงเป็นเมอืงหน้�
ด่�น	 ทั้งสองเคยช่วยเหลือพระเจ้�ศิริบุญส�รให้ได้เสวยร�ชสมบัต ิ
ในเวยีงจนัทน์ม�ก่อน	ต่อม�ในปี	พ.ศ.	2313	พระเจ้�ศิรบิญุส�รทรงขอตวั
ลกูส�วของขนุน�งทัง้สอง	ทำ�นองจะเอ�ไว้เป็นตัวประกนั	เจ้�พระวอและ
เจ้�พระต�ไม่พอใจพระเจ้�ศิริบุญส�รม�ก	 จึงกลับม�ตั้งมั่นเตรียมสู้รบ 
อยู่ที่เมืองหนองบัวลุ่มภู	 มีก�รสู้รบกันหล�ยคร้ัง	 ในที่สุดเจ้�พระต�
สิ้นพระชนม์ในสน�มรบ	 เจ้�พระวอจึงนำ�ไพร่พลและเชื้อส�ยที่รอดต�ย
หนีไปพึ่งพระเจ้�องค์หลวงไชยกุม�รแห่งอ�ณ�จักรล้�นช้�งจำ�ป�สัก	 
โดยไปตัง้ม่ันอยู่ท่ีบ้�นเวียงดอนกอง	ซึง่อยูใ่นเขตพืน้ทีจ่งัหวดัอบุลร�ชธ�นี
ของไทยในปัจจุบัน
	 ต่อม�ในปี	 พ.ศ.	 2319	 เจ้�พระวอเกิดคว�มขัดแย้งกับพระเจ้�องค์
หลวงไชยกุม�รจ�กเรื่องก�รสร้�งกำ�แพงเมืองกับก�รสร้�งหอคำ�	 (เรือน
หลวง)	จึงได้พ�ไพร่พลม�ตัง้มัน่ทีบ้่�นดอนมดแดง	และทำ�หนงัสอืขอเป็น
ขอบขณัฑสมี�ของกรงุสย�มในรชัสมยัสมเด็จพระเจ้�ต�กสนิมห�ร�ช	ซึง่
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พระองค์ก็ได้รับไว้	 ฝ่�ยเวียงจันทน์เห็นว่�ถ้�ส่งกำ�ลังไปปร�บเจ้�พระวอ
แล้ว	ฝ่�ยจำ�ป�สักจะไม่ให้คว�มช่วยเหลือเจ้�พระวอแน่นอน	จึงทรงส่ง
กองทัพม�จับเจ้�พระวอฆ่�ที่บ้�นดอนมดแดงเสีย	 ท้�วคำ�ผง	 ท้�ว 
ทิดพรหม	 และท้�วกำ่�	 บุตรหล�นของเจ้�พระวอและเจ้�พระต�ซึ่งตีฝ่�
วงล้อมออกม�ได้	 จึงแจ้งเร่ืองกร�บทูลไปยังกรุงธนบุรีผ่�นท�งเมือง
นครร�ชสีม�
	 สมเด็จพระเจ้�ต�กสินทรงพิโรธม�กที่ฝ่�ยเวียงจันทน์ส่งกองทัพม�
ฆ่�ผู้ที่อยู่ในขอบขัณฑสีม�ของพระองค์	 กอปรกับพระองค์เองก็ไม่ทรง
ไว้ใจฝ่�ยเวียงจันทน์ท่ีมีท่�ทีฝักใฝ่อ�ณ�จักรพม่�	 ซ่ึงยังคงคุกค�ม 
ฝ่�ยสย�มอยู่เนืองๆ	ในปี	พ.ศ.	2321	พระองค์จึงทรงส่งกองทัพภ�ยใต้
ก�รนำ�ของสมเดจ็เจ้�พระย�มห�กษตัรย์ิศกึและเจ้�พระย�สรุสห์ีข้ึนไปตี
อ�ณ�จักรล้�นช้�งเวียงจันทน์	โดยไล่ตีม�ท�งใต้ผ่�นอ�ณ�จักรล้�นช้�ง
จำ�ป�สกัก่อน		ฝ่�ยจำ�ป�สกัเห็นว่�จะสูก้องทพัไทยไม่ได้จงึยอมอ่อนน้อม
โดยดี	 จ�กนั้นจึงยกทัพขึ้นเหนือตีหัวเมืองหน้�ด่�นของเวียงจันทน ์
เร่ือยม�	 จนส�ม�รถหักเอ�เมืองเวียงจันทน์ได้สำ�เร็จ	 ฝ่�ยสย�มจึง
กว�ดต้อนทรัพย์สิน	ผู้คน	ขุนน�ง	เชื้อพระวงศ์	และกุมตัวพระเจ้�ศิริบุญ
ส�รลงม�ยังกรุงธนบุรี	ด้�นอ�ณ�จักรล้�นช้�งหลวงพระบ�ง	ซึ่งเป็นอริ
กบัเวยีงจันทน์ม�ตลอดกไ็ด้ให้คว�มช่วยเหลอืฝ่�ยสย�มในสงคร�มครัง้นี้
อย่�งเต็มที	่แต่พอส้ินศกึก็ถกูฝ่�ยไทยบงัคบัให้ยอมอ่อนน้อมเป็นเมอืงข้ึน
ด้วยเช่นกนั	อ�ณ�จกัรล้�นช้�งท้ังส�มแห่งจงึตกเป็นประเทศร�ชของไทย
ท้ังหมดในปี	 พ.ศ.	 2321	 นี้เอง	 แม้ต่อม�ภ�ยในสย�มก็เกิดก�ร
เปลี่ยนแปลงร�ชวงศ์สู ่ร�ชวงศ์จักรี	 และย้�ยร�ชธ�นีม�ยังกรุง
รัตนโกสินทร์ในปี	พ.ศ.	2325	ก็ต�ม	แต่ภ�วะคว�มเป็นประเทศร�ชของ
ทั้งส�มอ�ณ�จักรก็มิได้เปลี่ยนแปลง
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สงครามเจ้าอนุวงศ์ [4]

	 ในปี	พ.ศ.	 2369	 เจ้�อนุวงศ์ปกครองอ�ณ�จักรล้�นช้�งเวียงจันทน์	
ซึง่เป็นหนึง่ในประเทศร�ชของสย�ม	และโดยก�รปกครองของเจ้�อนวุงศ์
อ�ณ�จักรล้�นช้�งเวียงจันทน์ได้รับก�รว�งพระทัยจ�กพระบ�ทสมเด็จ
พระพุทธเลิศหล้�นภ�ลัยแห่งกรุงสย�มเป็นอย่�งม�ก	 จึงประท�นเมือง
จำ�ป�สักให้เจ้�ร�ชบุตรโย้	 ซึ่งเป็นร�ชโอรสของเจ้�อนุวงศ์ปกครอง	 
ต่อม�เมื่อพระบ�ทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้�นภ�ลัยแห่งกรุงสย�มเสด็จ
สวรรคต	 พระบ�ทสมเด็จพระนั่งเกล้�เจ้�อยู่หัวเสด็จข้ึนเถลิงถวัลย ์
ร�ชสมบัติเป็นพระมห�กษัตริย์รัชก�ลต่อม�	 เจ้�อนุวงศ์ทรงเห็นว่�เป็น
ช่วงผลัดเปลี่ยนแผ่นดินจึงคิดแยกตัวเป็นอิสระไม่ขึ้นกับสย�มอีกต่อไป	
จงึได้ระดมกำ�ลังรวมกบัเจ้�ร�ชบตุรโย้	ซึง่ครองจำ�ป�สกัยกทพัม�ตสีย�ม
ท�งด้�นภ�คอีส�นของไทยในปัจจุบัน	 พร้อมทั้งแสวงห�พันธมิตรจ�ก
หลวงพระบ�งและหัวเมืองล้�นน�แต่ก็ไม่ได้รับก�รตอบสนอง	เนื่องจ�ก
หัวเมืองดังกล่�วฝักใฝ่กับฝ่�ยไทยม�กกว่�

ภาพที่ 5 อนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าอนุวงศ์



26

	 เมื่อกองทัพของเจ้�อนุวงศ์ยกทัพม�ถึงเมืองนครร�ชสีม�เห็นว่� 
จะทำ�ก�รไม่สำ�เร็จ	 จึงตัดสินใจเผ�เมืองนครร�ชสีม�ทิ้งและกว�ดต้อน
เชลยต�มร�ยท�งกลับไปเวียงจันทน์	 ระหว่�งท�งเชลยที่ถูกกว�ดต้อน
ก็ได้ลกุขึน้ต่อสู้กองทพัล�วทีทุ่ง่สำ�รดิจนเสยีกำ�ลงัทห�รล�วส่วนหนึง่ด้วย	
ด้�นฝ่�ยไทยซึง่ทร�บข่�วค่อนข้�งล่�ช้�	กไ็ด้ส่งกองทพัภ�ยใต้ก�รนำ�ของ
กรมพระร�ชวังบวรมห�ศักดิพลเสพย์และเจ้�พระย�บดินทรเดช�	(สิงห์	
สงิหเสน)ี	 ข้ึนม�ปร�บปร�มกองทพั	 เจ้�อนวุงศ์สูไ้ม่ได้จงึแตกพ่�ย
ตัวเจ้�อนุวงศ์และร�ชวงศ์เชื้อส�ยก็ต้องหนีภัยไปพึ่งจักรวรรดิเวียดน�ม	
ฝ่�ยสย�มจึงยึดกรุงเวียงจันทน์ไว้	 โดยยังมิได้ทำ�ล�ยเมืองลงแต่อย่�งใด	
และได้แต่งตั้งกองทห�รจำ�นวนหนึ่งรักษ�เมืองไว้เท่�นั้น
	 ในปี	พ.ศ.	2371	เจ้�อนุวงศ์ได้กลับม�ยังกรุงเวียงจันทน์	 โดยม�กับ
ขบวนร�ชทูตเวียดน�มเพื่อขอสว�มิภักด์ิสย�มอีกครั้ง	 แต่พอสบโอก�ส
เจ้�อนุวงศ์จึงนำ�ทห�รของตนฆ่�ทห�รไทยที่รักษ�เมืองจนเกือบทั้งหมด
และยึดกรุงเวียงจันทน์คืน	 กองทัพสย�มจึงถอนกำ�ลังเพื่อรวบรวมกำ�ลัง
พลและยกทัพม�ปร�บปร�มเจ้�อนุวงศ์อีกครั้ง	 ฝ่�ยเจ้�อนุวงศ์เมื่อสู้
กองทัพไทยไม่ได้จึงได้หลบภัยท่ีเมืองพวน	 (แขวงเชียงขว�งในปัจจุบัน)	
แต่เจ้�น้อยเมืองพวนกลับจับตัวเจ้�อนุวงศ์และพระร�ชวงศ์ที่เหลืออยู ่
ส่งลงม�กรุงเทพฯ	 พระบ�ทสมเด็จพระนั่งเกล้�เจ้�อยู่หัวทรงพิโรธ
เจ้�อนุวงศ์ม�ก	 จึงทรงให้คุมขังเจ้�อนุวงศ์ประจ�นกล�งพระนคร 
จนสิน้พระชนม์	ส่วนกรงุเวยีงจันทน์กท็รงมพีระบรมร�ชโองก�รให้ทำ�ล�ย
จนไม่เหลือสภ�พคว�มเป็นเมือง	และตั้งศูนย์กล�งก�รปกครองฝ่�ยไทย
เพื่อดูแลอ�ณ�เขตของอ�ณ�จักรเวียงจันทน์	ที่เมืองหนองค�ยแทน
เมอืงเวยีงจนัทน์ทีถ่กูทำ�ล�ยลงในครัง้นัน้มเีพยีงแค่หอพระแก้ว	 และ
วัดสีสะเกดเท่�นั้นที่ยังคงสภ�พสมบูรณ์ม�จนถึงปัจจุบัน
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ที่มา:  World Bank, 2013

Country 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Laos 2.5 2.48 2.47 2.45 2.44 2.42 2.39 2.37 2.34 2.32 1.71 1.68 1.66
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	 สงคร�มเจ้�อนุวงศ์ท่ีเกิดข้ึนในเวล�นั้น	 ต่อม�ได้กล�ยเป็นส่วนหนึ่ง
ของคว�มขดัแย้งระหว่�งร�ชอ�ณ�จกัรสย�มและจักรวรรดเิวยีดน�ม	จน
กระทั่งเกิดสงคร�มที่เรียกว่�	“อ�น�มสย�มยุทธ”	เป็นระยะเวล�ถึง	14	
ปี	 เพร�ะทั้งสองอ�ณ�จักรล้วนต้องก�รขย�ยอิทธิพลของตนเข้�ไปใน 
ดินแดนล�วและเขมร	 อีกท้ังสงคร�มนี้ยังเป็นประวัติศ�สตร์บ�ดแผลที่
ถูกทิ้งรอยไว้ในอดีต

 1.1.4 ลักษณะประชากร

	 	จ�กก�รสำ�รวจประช�กรของธน�ค�รโลกใน	พ.ศ.	 2556[26]	 	 พบว่�
ประเทศสปป.ล�ว	มปีระช�กรรวม	6,850,345	คน	ประกอบด้วย	ชนเผ�่
ต่�งๆ	ถึง	68	ชนเผ่�	 ได้แก่	ล�วลุ่ม	 (กลุ่มคนเชื้อช�ติสปป.ล�ว	และใช้
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ภ�ษ�ล�วเป็นภ�ษ�หลัก)	ร้อยละ	68	ล�วเทิง	(เช่น	ชนเผ่�ขมุ)	ร้อยละ	
22	ล�วสูง	(เช่น	ชนเผ่�ม้ง)	ร้อยละ	9	และอื่นๆ	ร้อยละ	1[26]

	 ในจำ�นวนประช�กรทั้งหมดยังแยกเป็นส่วนที่สำ�คัญในก�รสร้�งช�ติ
ที่เรียกว่�กำ�ลังแรงง�นมีจำ�นวน	 3.7	 ล้�นคน[26]	 	 โดยแยกอยู่ในภ�ค
ก�รเกษตร	ร้อยละ	76.5	ภ�คอุตส�หกรรม	ร้อยละ	7.5	และภ�คก�ร
บริก�ร	ร้อยละ	16	ส่วนอัตร�ในก�รเรียนรู้หนังสือนั้นมีถึงร้อยละ	73

 1.1.5 ข้อมูลเศรษฐกิจ [15]

	 สปป.ล�ว	เป็นประเทศเลก็ทีม่กี�รเพ�ะปลกูท�งก�รเกษตรเป็นหลกั	
แต่วนันีไ้ด้ประก�ศเป็นแบตเตอรีแ่ห่งเอเชยี	เพร�ะกจิก�รท่ีผ่�นม�มกี�ร
เปิดให้ลงทนุสร้�งเขือ่นเพือ่ผลติกระแสไฟฟ้�ข�ยให้แก่	จนี	ไทย	เวยีดน�ม	
ทำ�ให้สร้�งร�ยได้ให้สปป.ล�ว	อย่�งมห�ศ�ล	 ทั้งก�รลงทุนด้�น
อุตส�หกรรมทีป่ระสบคว�มสำ�เรจ็	เช่น	เครือ่งยนต์	เบยีร์	ก�แฟ	และก�ร
ท่องเที่ยว	โดยได้รับก�รสนับสนุนจ�กสหรัฐอเมริก�	ญี่ปุ่น	และเยอรมัน	
ทำ�ให้เศรษฐกิจสปป.ล�ว	ปี	พ.ศ.	 2556	ค�ดว่�จะขย�ยตัวร้อยละ	7.6	
จ�กก�รบริโภคของภ�คเอกชน	 ก�รท่องเท่ียว	 และก�รลงทุนก่อสร้�ง
โครงก�รส�ธ�รณูปโภคขน�ดใหญ่	 โดยเฉพ�ะก�รก่อสร้�งโรงไฟฟ้� 
พลังนำ้�เป็นสำ�คัญ	อย่�งไรก็ต�มอัตร�ก�รขย�ยตัวชะลอลงจ�กปีก่อนที่
ขย�ยตัวร้อยละ	 7.9	 ส่วนหนึ่งเป็นผลจ�กร�ยได้ก�รส่งออกที่ชะลอลง
ต�มภ�วะเศรษฐกิจโลก	 และร�ค�ทองแดงซึ่งเป็นสินค้�ส่งออกสำ�คัญที่
ปรับลดลง		รวมถึงเงินลงทุนโดยตรงจ�กจีนและเวียดน�มที่เข้�ม�ลงทุน
ในภ�คอสังห�ริมทรัพย์ที่ชะลอลง	 ทั้งนี้	 ทรัพย�กรธรรมช�ติของ 
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สปป.ล�ว	 รวมท้ังภ�คก�รเกษตร	 ป่�ไม้	 ก�รเพิ่มขึ้นของเขื่อนไฟฟ้� 
พลังนำ้�	 และทรัพย�กรแร่ธ�ตุ	 ยังคงเป็นเส�หลักให้กับเศรษฐกิจของ
ประเทศ	โดยรัฐบ�ลมเีป้�หม�ยทีจ่ะใช้ประโยชน์จ�กทรพัย�กรธรรมช�ต	ิ
เพ่ือเป็นตัวขับเคลื่อนในก�รพัฒน�เศรษฐกิจและสังคม	 ผ่�นก�รเข้�ม�
ลงทุนโดยตรงจ�กต่�งประเทศ	(FDI)	
	 สำ�หรับอัตร�เงินเฟ้อเฉลี่ยในปี	พ.ศ.	2556	อยู่ที่ร้อยละ	6.5	เพิ่มขึ้น
จ�กปีก่อนที่ร้อยละ	4.3	เป็นผลม�จ�กร�ค�สินค้�ในหมวดอ�ห�ร	โดย
เฉพ�ะกลุ่มอ�ห�รสดท่ีมีก�รขย�ยตัวข้ึนต�มคว�มต้องก�รบริโภค 
ในประเทศทีข่ย�ยตัวสงู	และส่วนหนึง่เป็นผลม�จ�กปัญห�ข้อจำ�กัดด้�น	
อุปท�น	 จ�กก�รท่ีสปป.ล�ว	ประสบปัญห�อุทกภัยในพ้ืนที่ภ�คใต้ของ
ประเทศในช่วงเดือนกรกฎ�คมถึงสิงห�คม	 พ.ศ.	 2556	 ทำ�ให้รัฐบ�ล 
ออกประก�ศห้�มก�รส่งออกปศุสัตว์เป็นก�รชั่วคร�ว	 ภ�คก�รค้� 
ต่�งประเทศ	 ก�รส่งออกในปี	 พ.ศ.	 2556	 ค�ดว่�มีมูลค่�	 2,939	 ล้�น
ดอลล�ร์สหรัฐ	 ขย�ยตัวร้อยละ	 1.6	 ต�มก�รส่งออกสินแร่	 โดยเฉพ�ะ
ทองแดง	และก�รส่งออกไฟฟ้�เป็นสำ�คัญ	ขณะที่ก�รนำ�เข้�ค�ดว่�จะมี
มูลค่�	5,249	ล้�นดอลล�ร์สหรัฐเพิ่มขึ้น	 ร้อยละ	20.1	 จ�กก�รนำ�เข้�
สินค้�ทุนเพื่อนำ�ม�ใช้ในก�รก่อสร้�ง	 สินค้�อุปโภคบริโภค	 และรถยนต์		
ซ่ึงธรุกิจทีต่่�งช�ตมิ�ลงทนุม�กท่ีสดุ	 ได้แก่	 อตุส�หกรรมเหมอืงแร่
สร้�งเข่ือนผลิตไฟฟ้�	ก�รเกษตร	และโรงแรม	เป็นต้น	โดยนกัลงทนุต่�งช�ติ
ที่สำ�คัญ	ได้แก่	เวียดน�ม	จีน	และไทย	
	 ค่�เงินกีบของสปป.ล�ว	ปี	 พ.ศ.	 2556	 แข็งค่�ขึ้นเมื่อเทียบกับเงิน
ดอลล�ร์สหรัฐ	 แต่ทรงตัวเมื่อเทียบกับเงินบ�ท	 โดยอัตร�แลกเปลี่ยน					
เฉลีย่ปี	2556	อยูท่ี	่7,820	กบีต่อดอลล�ร์สหรัฐ	และ	256.46	กบีต่อบ�ท	
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ที่มา:  ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, 2013

เทียบกับอัตร�แลกเปลี่ยนเฉลี่ยปี	พ.ศ.	2555	อยู่ที่	8,007	กีบต่อดอล-
ล�ร์สหรัฐ	 และ	 259.02	 กีบต่อบ�ท	 อย่�งไรก็ต�มธน�ค�รกล�งของ 
สปป.ล�ว	มีก�รดำ�เนินนโยบ�ยอัตร�แลกเปลี่ยนต�มกลไกตล�ดที่มี 
ก�รคุ้มครอง	
	 ซ่ึงในภ�พรวมของก�รขย�ยตัวท�งเศรษฐกิจของสปป.ล�ว	 จะเห็น
ได้จ�กกร�ฟที่แสดงต่อไปนี้
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อัตราการเติบโตของเศรษฐกิจ สปป.ลาว ปี 2547-2558
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Source	:	IMF	and	KResearch	 	 -	-	-		IMF	Estimates

	 นอกจ�กน้ีก�รลงทุนสะสมในสปป.ล�ว	จ�กต่�งประเทศพบว่�	 ใน
ภ�พรวมโครงก�รลงทุนต้ังแต่ปี	 พ.ศ.	 2543-2553	 ประเทศจีนเป็น
ประเทศทีเ่ข้�ม�ลงทนุโดยมจีำ�นวนโครงก�รลงทนุม�กท่ีสดุจำ�นวน	412	
โครงก�ร	ต�มม�ด้วยประเทศไทยจำ�นวน	276	โครงก�ร	เวียดน�ม	และ
ฝรั่งเศส	ต�มลำ�ดับ	แต่ห�กพิจ�รณ�ด้�นมูลค่�ของก�รลงทุน	จะพบว่�
ประเทศเวียดน�มมีมูลค่�ของก�รลงทุนสูงที่สุดเป็นจำ�นวนเงิน	2.9	พัน

ตารางที่ 2  กราฟแสดงอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจสปป.ลาว
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ล้�นดอลล่�ร์สหรัฐ	รองลงม�คือ	ประเทศจีนมูลค่�	2.8	พันล้�นดอลล่�ร์-
สหรัฐ	และไทยอยู่ในอันดับส�มคือ	2.7	พันล้�นดอลล่�ร์สหรัฐ	ในขณะ
ท่ีด้�นประเภทกจิก�รทีม่จีำ�นวนโครงก�รลงทนุม�กทีส่ดุในปี	พ.ศ.	2553		
ได้แก่	ก�รบริก�ร	รองลงม�คือ	ด้�นอุตส�หกรรมและหัตถกรรม	ก�รค้�	
ก�รเกษตร	และเหมืองแร่	ต�มลำ�ดับ	ขณะที่กิจก�รที่มีมูลค่�ก�รลงทุน
ม�กที่สุดในปี	พ.ศ.	2553	ได้แก่	แหล่งกำ�เนิดไฟฟ้�

ที่มา:  ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, 2013

 ลำาดับที่ ประเทศ จำานวนโครงการ  มูลค่าการลงทุน
    (เหรียญสหรัฐฯ)

 1	 	เวียดน�ม	 265	 2,972,339,342

	 2	 จีน	 	 412	 2,845,674,318

	 3	 ไทย		 276	 2,693,565,843

	 4	 เก�หลี	 160	 515,782,912

	 5	 ฝรั่งเศส	 78	 469,537,586

	 	 อื่นๆ	 -	 4,179,221,232

	 	 รวม		 -	 13,676,121,233	

การลงทุนสะสมใน สปป.ลาว 5 อันดับแรก (ตั้งแต่ปี 2543-2553)

 สินค้าส่งออก		เสื้อผ้�สำ�เร็จรูป	ไม้ซุง	ไม้แปรรูป	ผลิตภัณฑ์ไม้	สินแร่	
เศษโลหะ	ถ่�นหิน	หนังดิบและหนังฟอก	ข้�วโพด	ใบย�สูบ	ก�แฟ

ตารางที่ 3   ลำาดับของนักลงทุนต่างชาติที่เข้ามาลงทุนในสปป.ลาว
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สถิติ 2549 2550 2551 2552 2553 2554

อัตร�ก�รเติบโตของ	
GDP	(ร้อยละต่อปี) 8.3 7.8 7.8 7.6 7.8 8

ผลิตภัณฑ์ประช�ช�ติ	
GDP	(ล้�นดอลล�ร์) 3,468 4,213 5,280 5,780 4,720 5,000*

อัตร�เงินเฟ้อ
(ร้อยละต่อปี) 6.8 4.5 7.6 0.03 5.4 7.58

ประช�กร	(ล้�นคน) 5.7 5.8 6.0 6.1 7.0 7.0

GDP	ต่อหัว	
(ดอลล�ร์สหรัฐ) 606 714 875 914 984 1,048*

มูลค่�ส่งออก
(ล้�นดอลล�ร์สหรัฐ) 860.1 925.6 1,307.5 1,237.1 822.3 2,789.52

มูลค่�ก�รนำ�เข้�	
(ล้�นดอลล�ร์สหรัฐ) 931.4 916.4 1,364.8 1,065.8 1,053.7 1,129.72

ดุลก�รค้�	
(ล้�นดอลล�ร์สหรัฐ) (71.3) 9.2 (57.3) 171.3 (231.4) (1659.8)

ที่มา: 1.กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าสปป.ลาว/กระทรวงแผนการและการลงทุน/
ธนาคารแห่งชาติลาว 2. ADB คาดการณ์ GDP ปี 2554

 สินค้านำาเข้า	รถจักรย�นยนต์และส่วนประกอบ	เครื่องจักรกล	เครื่องใช้
ไฟฟ้�ที่ให้คว�มร้อน	อ�ห�ร	ผ้�ผืน	ส�รเคมี	และเครื่องอุปโภคบริโภค

การค้าชายแดนไทย-สปป.ลาว
	 ส�ธ�รณรัฐประช�ธิปไตยประช�ชนล�ว	 และไทยมีพรมแดนที่เชื่อม
ต่อติดกันเป็นระยะประม�ณ	1,810	กิโลเมตร	แบ่งเป็นพรมแดนท�งบก	

ตารางที่ 4  สถิติทางเศรษฐกิจที่สำาคัญของ สปป.ลาวปี พ.ศ.2549-2554
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702	 กิโลเมตร	 และพรมแดนท�งนำ้�	 1,108	 กิโลเมตร	 จ�กก�รที่มี
พรมแดนติดต่อกันเป็นระยะท�งที่ย�วนั้นทำ�ให้ปริม�ณก�รค้�ช�ยแดน
ของทั้งสองประเทศเพิ่มสูงขึ้นด้วย
	 ก�รค้�ช�ยแดน	หม�ยถึง	ก�รค้�ข�ยที่เกิดขึ้นในรูปแบบต่�งๆ	ของ
ประช�ชน	หรือผู้ประกอบก�รทีม่ภีมูลิำ�เน�อยูใ่นจังหวดั	อำ�เภอ	หมู่บ้�น	
ที่มีเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้�น	 ทำ�ก�รซื้อข�ย	 แลกเปลี่ยนสินค้�
ระหว่�งกัน	 ก�รค้�ช�ยแดนล�ว-ไทย	 ส�ม�รถแบ่งได้ออกเป็นสอง
ประเภท	คือ
	 1.	 ก�รค้�ในระบบ	หม�ยถึง	ก�รค้�ทีน่ำ�สนิค้�เข้�ออกต�มช�ยแดน	
โดยผ่�นพิธีศุลก�กร
	 2.	 ก�รค้�นอกระบบ	หม�ยถึง	ก�รลกัลอบค้�ข�ย	โดยอ�ศัยช่องท�ง
คว�มสะดวกของภูมิประเทศ	โดยไม่ผ่�นพิธีศุลก�กร

ลักษณะของผู้นำาเข้าและส่งออกสินค้าของลาว
		 บริษัทของรัฐ	 (State-owned	 Company)	 เป็นหน่วยง�นของรัฐ 
ใช้ชื่อว่�	ล�วข�เข้�-ข�ออก	(Societe	Lao	Import-Export)	กระทรวง
ก�รค้�ของล�วเป็นผู้รับผิดชอบโดยจะเป็นก�รนำ�เข้�และส่งออกสินค้� 
ที่จำ�เป็นต่อก�รพัฒน�โครงสร้�งพื้นฐ�นของประเทศ
	 บริษัทเอกชน	 (Private	 Company)	 เป็นบริษัทที่จดทะเบียนเป็น 
ผูน้ำ�เข้�-ส่งออกสนิค้�ต�มประเภทและหมวดทีย่ืน่ขอ	และได้รบัอนญุ�ต
จ�กรฐัแล้วเท่�นัน้	โดยล�วมบีรษิทัทีจ่ดทะเบยีนเป็นผูน้ำ�เข้�และส่งออก
ประม�ณ	200	บริษัท
	 พ่อค�้ช�ยแดน	(Border	Merchant)	เปน็ผูท้ีท่ำ�ก�รค�้ข�ยต�มแนว
ช�ยแดนทั้งที่จดทะเบียนเป็นผู้นำ�เข้�-ส่งออก	 หรือเป็นร้�นค้�แผงลอย 
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ที่รับจ้�งขนส่งสินค้�	 พ่อค้�ช�ยแดนเหล่�นี้จะม�รับใบสั่งซ้ือสินค้�ต�ม
ร้�นค้�	 และมินิม�ร์ทในกรุงเวียงจันทน์ทุกวันและทำ�ก�รขนสินค้�จ�ก
ช�ยแดนไทยม�ให้

การชำาระเงินในการซื้อขายสินค้าระหว่างไทย-ลาว
 ชำาระเงินโดยการใช้ระบบการเปิด	 L/C	 (Letter	 of	 Credit)	 
ส่วนใหญ่เป็นก�รชำ�ระเงิน	 จ�กรัฐบ�ลไทยในก�รซื้อพลังง�นไฟฟ้�จ�ก
ล�ว
 ชำาระด้วยเงินสด นิยมชำ�ระเป็นเงินบ�ทม�กกว่�เงินกีบ	 เนื่องจ�ก
ท�งก�รล�วจำ�กดัก�รแลกเปลีย่นเงนิตร�ต่�งประเทศ	และค่�เงนิกบีไม่มี
เสถียรภ�พ
 ชำาระเงินโดยใช้ระบบ	 T/T	 (Telegraphic	Transfer)	 เป็นระบบที่ 
ผูส่้งออกไทยจะส่งสนิค้�ไปให้ผูน้ำ�เข้�ล�วโดยให้เครดิต	เม่ือครบกำ�หนด
ผู้นำ�เข้�ล�วจะโอนเงินกลับม�ให้ผู้ส่งออกของไทย
 ชำาระเงินโดยระบบ	 D/A	 (Document	 Against	 Acceptance)	 
ผู้ส่งออกของไทยจะตรวจสอบฐ�นะของผู้นำ�เข้�ล�วจนเป็นที่พอใจแล้ว
จึงส่งสินค้�ไปให้ผู้นำ�เข้�ล�วพร้อมส่งเอกส�รก�รออกสินค้�ให้ธน�ค�ร
ในล�วเพ่ือชำ�ระเงิน	 ผู้นำ�เข้�ของล�วจะต้องนำ�เงินม�ชำ�ระสินค้�ที่
ธน�ค�รก่อน	จึงจะได้รับเอกส�รเพื่อนำ�ไปออกสินค้�จ�กคลังสินค้�ได้

จุดผ่านแดนถาวร มี 14 แห่ง ได้แก่
	 •	 ด่�นสะพ�นมิตรภ�พไทย-ล�ว	บ้�นเหล่�จอมมณี	ตำ�บลมีชัย	
	 		 อำ�เภอเมือง	จังหวัดหนองค�ย-เมืองห�ดทร�ยฟอง	นครหลวง	 	
	 		 เวียงจันทน์
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	 •	 ด่�นท่�เสด็จ	ท่�เรือห�ยโศก	อำ�เภอเมือง	จังหวัดหนองค�ย-	 	
	 		 ด่�นท่�เดื่อ	เมืองห�ดทร�ยฟอง
	 •	 ด่�นบึงก�ฬ	อำ�เภอบึงก�ฬ	จังหวัดหนองค�ย-เมืองป�กซัน	
	 		 แขวงบอลิคำ�ไซ	(เส้นท�งไปเวียดน�ม	ต�มถนนหม�ยเลข	8)
	 •	 ด่�นช่องเม็ก	อำ�เภอสิรินธร	จังหวัดอุบลร�ชธ�นี-บ้�นวังเต่�	
	 		 เมืองป�กเซ	แขวงจำ�ป�สัก
	 •	 ด่�นบ้�นป�กแซง	กิ่งอำ�เภอน�ต�ล	จังหวัดอุบลร�ชธ�นี-บ้�น	 	
	 		 ป�กตะพ�น	เมืองละคอนเพ็ง	แขวงส�ละวัน
	 •	 ด่�นอำ�เภอเมือง	จังหวัดนครพนม-เมืองท่�แขก	แขวงคำ�ม่วน
	 •	 ด่�นอำ�เภอเมอืง	จงัหวดัมกุด�ห�ร-เมืองคันทะบุรี	แขวงสะหวัน-
	 		 นะเขต
	 •	 ด่�นอำ�เภอเชียงของ	จังหวัดเชียงร�ย-เมืองห้วยทร�ย																						
	 		 แขวงบ่อแก้ว
	 •	 ด่�นอำ�เภอเชียงแสน	อำ�เภอเชียงแสน	จังหวัดเชียงร�ย-เมือง						
	 		 ต้นผึ้ง		แขวงบ่อแก้ว
	 •	 ด่�นบ้�นป�กห้วย	ตำ�บลหนองผือ	อำ�เภอท่�ลี่	จังหวัดเลย-เมือง
	 		 แก่นท้�ว	แขวงไชยะบุรี
	 •	 ด่�นบ้�นเชียงค�น	อำ�เภอเชียงค�น	จังหวัดเลย-เมืองส�นะค�ม		
	 		 แขวงเวียงจันทน์
	 •	 ด่�นบ้�นคกไผ่	ตำ�บลป�กชม	อำ�เภอป�กชม	จังหวัดเลย-บ้�นวัง	
	 		 เมืองส�นะค�ม	แขวงเวียงจันทน์
	 •	 ด่�นบ้�นน�กระเซ็ง	ตำ�บลอ�ฮี	อำ�เภอท่�ลี่	จังหวัดเลย	
	 •	 ด่�นบ้�นห้วยโก๋น	อำ�เภอเฉลิมพระเกียรติ	จังหวัดน่�น-บ้�น	 	
	 		 นำ้�เงิน		เมืองเงิน	แขวงไชยะบุรี
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จุดผ่อนปรน มีจำานวน 25 แห่ง ดังนี้
	 •	 จังหวัดเชียงร�ย	มี	6	แห่ง
	 		 -	 บ้�นแจมป๋อง	 ตำ�บลหล่�ยง�ว	 กิ่งอำ�เภอเวียงแก่น-บ้�นด่�น	
เมืองห้วยทร�ย	แขวงบ่อแก้ว
	 		 -	 บ้�นร่มโพธ์ิทอง	(เล�เจอ)	หมู่ท่ี	9	ตำ�บลตับเต่�	อำ�เภอเทงิ-บ้�น
ป�งไฮ	เมืองคอบ	แขวงไชยะบุรี
	 		 -	 บ้�นสวนดอก	หมู่ที่	8	ตำ�บลบ้�นแซว	อำ�เภอเชียงแสน-บ้�นสี
เมืองง�ม	เมืองต้นผึ้ง	แขวงบ่อแก้ว
	 		 -	 บ้�นสบรวก	 หมู่ท่ี	 1	 ตำ�บลเวียง	 อำ�เภอเชียงแสน-บ้�นเมือง
มอม	เมืองต้นผึ้ง	แขวงบ่อแก้ว	(เป็นจุดผ่อนปรนระหว่�งไทย-พม่�	ด้วย)
	 		 -	 	บ้�นห�ดบ้�ย	หมู่ที่	1	ตำ�บลริมโขง	อำ�เภอเชียงของ	จังหวัด
เชียงร�ย-บ้�นดอยแดง	เมืองต้นผึ้ง	แขวงบ่อแก้ว
	 		 -	 บ้�นห้วยลึก	หมู่ที่	4	ตำ�บลม่วงย�ย	อำ�เภอเวียงแก่น	จังหวัด
เชียงร�ย-บ้�นครกหลวง-บ้�นป�กติน	เมืองห้วยทร�ย	แขวงบ่อแก้ว
	 •	 จังหวัดพะเย�	มี	1	แห่ง
	 		 -	 บ้�นฮวก	ตำ�บลภซู�ง	กิง่อำ�เภอภซู�ง-บ้�นป�งมอน	เมอืงเชยีง
ฮ่อน	แขวงไชยะบุรี
	 •	 จังหวัดน่�น	มี	2	แห่ง
	 		 -	 บ้�นห้วยสะแตง	ตำ�บลงอบ	อำ�เภอทุง่ช้�ง-บ้�นป่�หว้�น	เมอืง
เชียงฮ่อน	แขวงไชยะบุรี
	 		 -	 บ้�นใหม่ช�ยแดน	ตำ�บลชนแดน	อำ�เภอสองแคว-บ้�นเตสอง	
เมืองเชียงฮ่อน	แขวงไชยะบุรี
	 •	 จังหวัดอุตรดิตถ์	มี	2	แห่ง
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	 		 -	 บ้�นห้วยต่�ง	ตำ�บลบ้�นโคก	อำ�เภอบ้�นโคก–บ้�นขอนแก่น	
เมืองบ่อแตน	แขวงไชยะบุรี
	 		 -	 บ้�นภูดู่	ตำ�บลม่วงเจ็ดต้น	อำ�เภอบ้�นโคก-บ้�นผ�แก้ง	 (บ้�น
บวมล�ว)	เมืองป�กล�ย	แขวงไชยะบุรี
	 •	 จังหวัดเลย	มี	2	แห่ง
	 		 -	 บ้�นเหมอืงแพร่	ตำ�บลน�แห้ว	อำ�เภอน�แห้ว-บ้�นเหมืองแพร่	
เมืองบ่อแตน	แขวงไชยะบุรี
	 		 -	 บ้�นน�ข่�	ตำ�บลป�กหมัน	อำ�เภอด่�นซ้�ย-เมืองบ่อแตน	
แขวงไชยะบุรี
	 •	 จังหวัดนครพนม	มี	3	แห่ง
	 		 -	 ด่�นศุลก�กร	อำ�เภอท่�อุเทน-บ้�นหินบูน	เมืองหินบูน	
แขวงคำ�ม่วน
	 		 -	 บ้�นดอนแพง	ตำ�บลบ้�นแพง	อำ�เภอบ้�นแพง-บ้�นบุ่งกว�ง	
เมืองป�กกะดิ่ง	แขวงบอลิคำ�ไซ
	 		 -	 บ้�นหน�ดท่�	ตำ�บลบ้�นกล�ง	อำ�เภอเมอืง-บ้�นป�กเป่ง	เมอืง
ท่�แขก	แขวงคำ�ม่วน
	 •	 จังหวัดอุบลร�ชธ�นี	มี	4	แห่ง
	 		 -	 อำ�เภอเขมร�ฐ-บ้�นน�ป�กซนั	เมอืงสองคอน	แขวงสะหวนันะ
เขต
	 		 -	 บ้�นสองคอน	ตำ�บลสองคอน	อำ�เภอโพธิ์ไทร-บ้�นหนองแสง	
บ้�นกะล�	บ้�นดอนเฮือ	เมืองละคอนเพ็ง	แขวงส�ละวัน
	 		 -	 บ้�นด่�นเก่�	ตำ�บลโขงเจยีม	อำ�เภอโขงเจียม-บ้�นสสีมัพนั	เมอืง
ชะนะสมบูน	แขวงจำ�ป�สัก
	 		 -	 บ้�นหนองแสง	(บริเวณช่องต�อุ)	ตำ�บลโพนง�ม	อำ�เภอ	
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บุณฑริก-บ้�นเหียง	เมืองสุขุม�	แขวงจำ�ป�สัก
	 •	 จังหวัดหนองค�ย	มี	5	แห่ง
	 		 -	 บ้�นเปงจ�น	ตำ�บลโพนแพง	ก่ิงอำ�เภอรตันว�ปี-บ้�นทวย	เมอืง
ท่�พระบ�ท	แขวงบอลิคำ�ไซ
	 		 -	 บ้�นบุ่งคล้�	 อำ�เภอบุ่งคล้�-บ้�นป�กกะด่ิง	 เมืองป�กกะด่ิง	
แขวงบอลิคำ�ไซ
	 		 -	 หมูท่ี	่1	ตำ�บลจมุพล	อำ�เภอโพนพสิยั-บ้�นโดนใต้	เมืองป�กงึม	
นครหลวงเวียงจันทน์
	 		 -	 บ้�นห้วยค�ด	หมู่ท่ี	 5	 ตำ�บลป�กค�ด	 อำ�เภอป�กค�ด-บ้�น
ทวย	เมืองท่�พระบ�ท	แขวงบอลิคำ�ไซ
	 		 -	 	บ้�นหม้อ	หมู่ที่	8	ตำ�บลบ้�นหม้อ	อำ�เภอศรีเชียงใหม่	จังหวัด
หนองค�ย-ท่�เรือเก้�เลี้ยว	 บ้�นด่�นคำ�	 เมืองสีโคดตะบอง	 นครหลวง
เวียงจันทน์

 1.1.6 ข้อมูลการเมืองการปกครอง

	 ก�รแบ่งเขตก�รปกครองแบ่งเป็น	16	แขวง	และ	1	เขตปกครองพเิศษ	
(นครหลวงเวียงจันทน์)	ได้แก่	แขวงอัดตะปือ	แขวงบ่อแก้ว	แขวงบอลิคำ�ไซ 
แขวงจำ�ป�สัก	แขวงหัวพัน	แขวงคำ�ม่วน	แขวงหลวงนำ้�ท�	แขวงหลวง-
พระบ�ง	แขวงอุดมไซ	แขวงพงส�ลี	แขวงส�ละวัน	แขวงสะหวันนะเขต
นครหลวงเวียงจันทน์		(เขตก�รปกครองพิเศษ)	แขวงเวียงจันทน์	แขวง
ไซยะบลู	ีแขวงเซกอง	และแขวงเชยีงขว�ง	แขวงท่ีสำ�คญัได้แก่	เวยีงจันทน์	
สะหวันนะเขต	 หลวงพระบ�ง	 จำ�ป�สัก	 คำ�ม่วน	 โดยในหนึ่งแขวงจะมี
หล�ยเมือง	ซึ่งจะมีหนึ่งเมืองเป็นเมืองหลวงเรียกว่�	 เมืองเอก	และหนึ่ง
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เขตปกครองพิเศษ	 เรียกว่�	 นครหลวง	 และมีคำ�ขวัญประจำ�สปป.ล�ว 
ท่ีเขตก�รปกครองต่�งๆ	 ต้องเข้�ใจอย่�งเป็นหนึ่งเดียว	 คือ	 ส�ธ�รณรัฐ
ประช�ธิปไตยประช�ชนล�ว	สันติภ�พ	เอกร�ช	ประช�ธิปไตย	เอกภ�พ
วัฒน�ถ�วร	[1]

ภาพที่ 6  ภาพแสดงการแบ่งเขตการปกครองของสปป.ลาว
ที่มา: กรมอาเซียน กระทรวงต่างประเทศ, 2556

 1.1.7 ลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรม [2]

	 วิถีชีวิตของช�วสปป.ล�ว	ยังคงยึดถือและปฏิบัติต�มขนบประเพณี 
ทีส่บืทอดต่อๆ	กนัม�	ณ	วันนียั้งคงเป็นวิถีชวิีตแบบเดมิๆ	คว�มเช่ือดัง้เดมิ
มีอิทธิพลต่อช�วสปป.ล�ว	ทุกกลุ่ม	 แม้แต่ช�วสปป.ล�ว	กลุ่มที่นับถือ 
พุทธศ�สน�	แต่ก็ยังคงนับถือผีควบคู่ไปด้วย	เช่น	คว�มเชื่อเรื่องขวัญ	ซึ่ง
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เชื่อว่�มนุษย์จะมีขวัญประจำ�ตัว	เมื่อขวัญออกจ�กร่�งก�ยจะต้องทำ�พิธี
สู่ขวัญ		ศ�สน�ของช�วสปป.ล�วเทิง	 และช�วสปป.ล�วสูงหล�ยเผ่�มี
ก�รนับถือผีทั้งในธรรมช�ติและผีบรรพบุรุษ	 อ�ก�รเจ็บไข้ได้ป่วยจะ
เกี่ยวข้องกับก�รกระทำ�ของผีเหมือนในอดีตยังไม่เปลี่ยนแปลงไปต�ม
กระแสโลก
	 ง�นประเพณีต่�งๆ	ของช�วสปป.ล�ว	นอกจ�กวิถีชีวิตคว�มเป็นอยู่	
และภ�ษ�ไทย-ล�วทีม่คีว�มคล้�ยคลงึกนัแล้ว	ง�นประเพณต่ี�งๆ	ตลอด
ปีของสปป.ล�ว	จัดในวัดที่มีอยู่ทั่วประเทศ	 5,000	 วัด	 และมีพระสงฆ	์
22,000	 รูป	 ซึ่งดูไม่ต่�งจ�กช�วไทยในภ�คอีส�นนัก	 เกือบทั้งหมด 
เป็นง�นประเพณีที่เกี่ยวเนื่องกับพุทธศ�สน�เรียกกันว่�	ฮีตสิบสอง	(ฮีต	
หม�ยถงึ	จ�รีต)	ช�วหลวงพระบ�งมงี�นประเพณคีรบทัง้สบิสองเดอืนใน
หนึ่งปี
	 •	 เดือนอ้าย					 บุญเข้�กรรม	
	 		 ช่วงที่จัด	 เดือนธันว�คม	ซึ่งอยู่ในช่วงฤดูหน�ว
	 		 ลักษณะง�น			 จุดประสงค์ของง�นนี้	 เพื่อให้พระภิกษุ
เข้�พิธกีรรมปลงอ�บตัด้ิวยก�รอยูใ่นเขตทีจ่ำ�กัดเพ่ือชำ�ระจิตใจให้สะอ�ด
	 •	 เดือนยี่	 บุญคูณล�น
	 		 ช่วงที่จัด							 หลังฤดูเก็บเกี่ยว
	 		 ลักษณะง�น				 ก่อนที่จะนำ�ข้�วที่นวดแล้วไปเก็บใน 
ยุง้ข้�ว	จะมีก�รทำ�บุญขวญัข้�ว	มกี�รนมินต์พระภกิษมุ�สวดเป็นสริมิงคล	
และเป็นนิมิตรหม�ยที่ดี	ให้ปีต่อๆ	ไป	ทำ�น�ก็จะเกิดผลดียิ่งๆ	ขึ้น								
	 •	 เดือนสาม							 บุญข้�วจี่
	 		 ช่วงที่จัด									 หลังง�นวันม�ฆบูช�
	 		 ลักษณะง�น						 ช�วน�จะนำ�ข้�วจี่หรือข้�วเหนียวที่นึ่ง
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สุกแล้วปั้นเป็นก้อนเท่�ไข่เป็ดท�เกลือ	 นำ�ไปเสียบไม้ย่�ง	 จ�กนั้นตีไข่ 
ท�ให้ทั่วแล้วย่�งจนไข่สุก	 แล้วถอดไม้เสียบออก	 นำ�นำ้�ต�ลอ้อยยัดลง 
ตรงกล�งเป็นไส้	นำ�ถว�ยพระสงฆ์ในช่วงหมดฤดูทำ�น�เพือ่เป็นก�รทำ�บญุ
	 •	 เดือนสี่										 บุญพระเวส
	 		 ช่วงที่จัด									 เดือนสี่ข้�งขึ้นหรือข้�งแรมก็ได้
	 		 ลักษณะง�น						 ง�นบุญพระเวสหรือง�นบุญมห�ช�ติ
เช่นเดยีวกับง�นฟังเทศน์พระเวสสนัดรช�ดกอันเป็นช�ดกท่ียิง่ใหญ่	ช�ว
บ้�นจะช่วยกนัตกแต่งประดบัประด�โรงธรรมด้วยดอกไม้	โดยใช้ดอกบัว
ในก�รประดับธรรม�สน์	 มีก�รจัดขบวนแห่พระเวสสันดรและน�งมัทรี
ออกจ�กป่�เข้�เมืองไปสิ้นสุดที่พระอุโบสถ	 มีก�รเทศน์มห�เวสสันดร
ตลอดวัน
	 	•	 เดือนห้า									 บุญสงกร�นต์
	 		 ช่วงที่จัด									 ตรุษสงกร�นต์
	 		 ลักษณะง�น						 มีพิธีรดนำ้�พระสงฆ์	 คล ้�ยกับของ
ประเทศไทยนับเป็นง�นท่ีได้รับคว�มสนใจจ�กนักท่องเที่ยวม�กที่สุด	
และยังถือเป็นวันปีใหม่ของสปป.ล�ว	เช่นเดียวกับของไทย	
	 วันแรกของง�นเรียกว่�	 “วันสังข�รล่อง”	 ช�วหลวงพระบ�งจะไป 
จับจ่�ยซื้อของและธงรูปพระพุทธเจ้�	 เพื่อนำ�ไปปักกองเจดีย์ทร�ยริม
แม่นำ้�โขง	ตกเย็นมีก�รลอยกระทง	ภ�ยในกระทงบรรจุกล้วย	ขิง	ข้�วดำ�	
ข้�วแดง	 ดอกไม้	 ใบพลู	 ธูปเทียน	 ดอกด�วเรือง	 ผมและเล็บของผู้ลอย	
แล้ว	อธิษฐ�นให้ทุกข์โศกโรคภัยลอยไปกับกระทง
	 วันที่สอง	 เรียกว่�	 “วันเน�”	 ซึ่งช่วงเช้�มีก�รแห่รูปหุ่นเชิดปู่เยอย่�
เยอ	และสงิห์แก้วสงิห์คำ�	ช่วงบ่�ยขบวนแห่	ซึง่นำ�โดยปู่เยอย่�เยอ	ผูเ้ฒ่�
ผู้แก่	หัวหน้�หมู่บ้�นแต่ละหมู่บ้�น	ขบวนพระสงฆ์	น�งสงกร�นต์	(น�ง
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วอ)	ขี่สัตว์พ�หนะบนรถแห่	ปู่เยอย่�เยอก็จะฟ้อนรำ�อวยพรให้ลูกหล�น
	 วันที่ส�ม	เรียกว่�	“วันสังข�รขึ้น”	ช�วหลวงพระบ�งทำ�ข้�วเหนียว
นึ่งและนมลูกกว�ด	พ�กันเดินข้ึนภูษี	 ภูเข�สูงกล�งเมืองหลวงพระบ�ง
ระหว่�งเดินจะว�งข้�วเหนียวและขนมไว้ต�มหัวเส�บันไดจนถึงองค ์
พระธ�ต	ุวธิกี�รนีเ้รยีกว่�	“ก�รตกับ�ตรภษู”ี	มกี�รโยนข้�วเหนยีวลงป่�
ข้�งองค์พระธ�ตุเป็นก�รให้ท�น	 ช่วงบ่�ยมีขบวนแห่น�งสังข�ร	 และ
อัญเชิญศีรษะท้�วกบิลพรหมจ�กวัดเชียงทองไปยังวัดวิชุน	มีก�รสรงนำ้�
พระที่วัดวิชุน
	 วันที่สี่	 นับเป็นวันสำ�คัญอีกวันหนึ่ง	 มีก�รแห่พระบ�งพระพุทธรูป 
คู่เมืองหลวง	 ปีหนึ่งจะอัญเชิญออกม�ให้ช�วเมืองสรงนำ้�	 พระบ�งนี้ 
จะประดิษฐ�นอยู่ที่วัดใหม่เป็นเวล�	3	วัน	3	คืน	จ�กนั้นจะอัญเชิญกลับ
หอพิพิธภัณฑ์เช่นเดิม
	 •	 เดือนหก								 บุญบั้งไฟ
	 		 ช่วงที่จัด								 เดือนหกก่อนฤดูก�ลทำ�น�ม�ถึง
	 		 	 ย่�งเข้�ฤดูฝน
	 		 ลักษณะง�น				 คล้�ยกับง�นบุญบั้งไฟของภ�คอีส�น	
จุดประสงค์เพื่อบูช�หลักเมือง	 และขอให้ฝนตกต้องต�มฤดูก�ล	ปีใดที่
ไม่มีก�รทำ�บุญบั้งไฟ	 เชื่อว่�ปีนั้นจะเกิดเภทภัยต่�งๆ	และเป็นสัญญ�ณ
ว่�ฤดูก�รทำ�น�จะเริ่มต้นแล้ว	นับเป็นง�นที่กระทำ�กันม�แต่โบร�ณ
	 •	 เดือนเจ็ด							 บุญซำ�ฮะ
	 		 ช่วงที่จัด									 เดือนเจ็ด
	 		 ลักษณะง�น					 ง�นเลก็ๆ	แต่เป็นง�นสำ�คญั	จดุประสงค์
เพ่ือก�รชำ�ระล้�งเสนียดจัญไรที่จะเกิดกับบ้�นเมือง	 เพื่อให้บ้�นเมือง 
มีคว�มสงบสุข



43ระบบบริหารราชการของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

	 	•	 เดือนแปด						 บุญเข้�พรรษ�
	 		 ช่วงที่จัด									 วันขึ้น	15	คำ่�	เดือน	8
	 		 ลักษณะง�น		 เป็นก�รเริ่มต้นฤดูเข้�พรรษ�เหมือน 
ช�วไทย	 พระสงฆ์จะหยุดออกบิณฑบ�ตเป็นเวล�	 3	 เดือนต�มพุทธ
บัญญัติ	นับแต่วันเข้�พรรษ�เป็นต้นไป	 ในวันแรกนี้จะมีก�รทำ�บุญกันที่
วัดต่�งๆ
	 •	 เดือนเก้า							 บุญห่อข้�วประดับดิน	ก�รส่วงเรือ		 	
	 		 	 และก�รล่องเรือไฟ
	 		 ช่วงที่จัด									 เดือนเก้�
	 		 ลักษณะง�น				 บุญห่อข้�วประดับดิน	 เป็นก�รทำ�
พิธีกรรมอุทิศส่วนกุศลให้กับวิญญ�ณบรรพบุรุษและวิญญ�ณไร้ญ�ติ 
ให้ออกม�รับส่วนบุญ	 ช�วบ้�นจะนำ�อ�ห�รหว�นค�ว	บุหรี่	หม�ก	พลู
ใส่ลงในกรวยใบตองไปว�งต�มพื้นดินหรือใต้ต้นไม้บริเวณรั้วบ้�น	รั้ววัด	 
ก�รส่วงเรือ	(ส่วง	หม�ยถึง	แข่งขัน)	เป็นง�นบุญแข่งเรือประจำ�เดือนเก้�	
ทุกคุ้ม	(หมู่บ้�น)	จะนำ�เรือเข้�แข่งขัน	ในอดีตก�รแข่งเรือถือเป็นก�รฝึก
ซ้อมฝีพ�ยเพือ่ต่อสูข้้�ศกึท่ีม�ท�งนำ�้	ปัจจบัุนนบัเป็นง�นบญุทีส่นกุสน�น
ง�นหนึ่งของช�วหลวงพระบ�ง
	 •	 เดือนสิบ							 บุญข้�วส�ก
	 		 ช่วงที่จัด								 วันขึ้น	15	คำ่�	เดือน	10
	 		 ลักษณะง�น				 จุดประสงค์ของก�รจัดง�นเพ่ืออุทิศ 
ส่วนกุศลให้คนต�ยหรือเปรต	ห่�งจ�กง�นวันบุญข้�วประดับดิน	15	วัน	
อันเป็นเวล�ที่เปรตต้องกลับไปยังที่อยู่ของตน
	 •	 เดือนสิบเอ็ด			 บุญออกพรรษ�
	 		 ช่วงที่จัด									 วันขึ้น	15	คำ่�	เดือน	11
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	 		 ลักษณะง�น					 เป็นง�นตักบ�ตรเทโว	 มีก�รจัดอ�ห�ร
ไปถว�ยพระภิกษุ	 ส�มเณร	 มีก�รกวนข้�วทิพย์	 (กระย�ส�รท)	 ถว�ย	 
มีก�รถว�ยผ้�จำ�นำ�พรรษ�	 และปร�ส�ทผึ้ง	 โดยก�รนำ�ไม้ไผ่ม�ส�น 
เป็นรูปปร�ส�ท	 ตกแต่งอย่�งสวยง�ม	 และจัดขบวนแห่ปร�ส�ทผึ้งไป
ถว�ยพระในตอนคำ่�	เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้ผู้ล่วงลับ
	 •	 เดือนสิบสอง				 บุญกฐิน
	 		 ช่วงที่จัด									 แรม	1	คำ่�	เดือน	11	ถึง	เดือนเพ็ญ	
	 		 	 เดือน	12
	 		 ลักษณะง�น					 เป็นก�รถว�ยผ้�แด่พระสงฆ์ทีจ่ำ�พรรษ�
ม�ตลอดช่วงเข้�พรรษ�	นับเป็นง�นบุญที่กระทำ�กันม�แต่โบร�ณ	[4]

 1.1.8 โครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค [16]

	 สปป.ล�ว	 อยู่ระหว่�งก�รพัฒน�ระบบโครงสร้�งพื้นฐ�นโดยเฉพ�ะ
ด้�นคมน�คม	จงึได้มกี�รตัดถนนเพิม่และสร้�งถนนเครอืข่�ยไปต�มพืน้ที่
ต่�งๆ	ม�กขึ้น	เพื่อให้สะดวกในก�รเดินท�งติดต่อก�รค้�และก�รลงทุน
ข้�มพรมแดน	 โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งภ�ยใน	 6	 ประเทศต�มแถบลุ่มแม่นำ้�
โขง	 (ไทย	 กัมพูช�	 มณฑลยูน�นและมณฑลกว�งสีของส�ธ�รณรัฐ
ประช�ชนจนี	สปป.ล�ว	เมยีนม�ร์		และส�ธ�รณรัฐสงัคมนยิมเวยีดน�ม)	
โดยเป็นไปต�มกรอบแผนยุทธศ�สตร์ของอนุภูมิภ�คลุ ่มแม่นำ้�โขง	
(Greater	Mekong	 Subregion	 :	 GMS)	 ซึ่งได้รับก�รสนับสนุนด้�น 
งบประม�ณจ�กองค์ก�รระหว่�งประเทศจำ�นวนม�ก	 โดยมีธน�ค�ร
พฒัน�เอเชยี	(Asian	Development	Bank	:	ADB)	เป็นผูส้นบัสนนุหลกั
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ภาพที่ 7 สะพานมิตรภาพไทย-ลาว

ระบบการคมนาคม
	 สปป.ล�ว	มแีผนยุทธศ�สตร์ในก�รพฒัน�ก�รคมน�คมและก�รขนส่ง
ปี	 พ.ศ.	 2551-2553	 และปี	 พ.ศ.	 2553-2558	 ซึ่งแผนยุทธศ�สตร์นี้ 
มีคว�มสำ�คัญเป็นอย่�งยิ่ง	 เนื่องจ�กสปป.ล�ว	 เป็นประเทศที่ไม่มีพื้นที่
ติดทะเล	 (Landlocked)	 ดังนั้นก�รพัฒน�ระบบคมน�คมขนส่งให้มี
ประสทิธิภ�พ	จงึเป็นสิง่ทีม่คีว�มจำ�เป็นอย่�งม�กในก�รรองรบัก�รขย�ย
ตัวด้�นต่�งๆ	ของสปป.ล�ว
 การคมนาคมทางบก		เป็นก�รคมน�คมหลกัทีป่ระกอบด้วย	2	ส่วน	คอื
	 •	 การคมนาคมโดยทางถนน 
	 ในช่วงท่ีผ่�นม�สปป.ล�ว	 ได้ให้คว�มสำ�คัญกับก�รพัฒน�ท�งถนน
เป็นอย่�งม�ก	โดยมีถนนเพิ่มขึ้นจ�ก	20,000	กิโลเมตร	ในปี	พ.ศ.	2540	
เป็น	35,500	กโิลเมตร	ในปี	พ.ศ.	2548	หรอืคดิเป็นร้อยละ	77	และถนน
ที่ล�ดย�งแล้วเพิ่มขึ้นจ�ก	3,400	กิโลเมตร	เป็น	4,800	กิโลเมตร	หรือ
คิดเป็นร้อยละ	4.4	ทั้งนี้ในช่วง	7	ปี		(พ.ศ.	2551-2558)	สปป.ล�ว	มี
แผนที่จะปรับปรุงและก่อสร้�งถนนจำ�นวน	391	โครงก�ร	รวมเป็นเงิน
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ทั้งสิ้น	16,518	พันล้�นกีบ	หรือประม�ณ	
1,835.44	ล้�นดอลล่�ร์สหรัฐ	(9,000	กีบ	
=	 1	 ดอลล่�ร์สหรัฐ)	 ในปัจจุบันจะพบว่�
ถนนในสปป.ล�ว	 ที่ใช้ได้ทุกฤดูก�ลมีไม่
ถึงร้อยละ	 50	 ของจำ�นวนระยะท�งของ
ถนนทั้งหมด	
	 •	 การคมนาคมโดยทางรถไฟ 
สปป.ล�ว	 ได้กำ�หนดแผนยุทธศ�สตร์ก�รพัฒน�เส้นท�งรถไฟต�มแนว
เหนือ-ใต้	รวมเป็นระยะท�งประม�ณ	1,232	กิโลเมตร	และตะวันออก-
ตะวันตก	 ระยะท�งประม�ณ	 1,093	 กิโลเมตร	 วงเงินรวมประม�ณ	
5,395.331	ล้�นเหรียญสหรัฐ	โดยแบ่งก�รดำ�เนินง�นเป็นระยะๆ
	 •	 การคมนาคมทางอากาศ 
	 ภ�ยในปี	พ.ศ.	2563	สปป.ล�วมีแผนที่จะทำ�ก�รศึกษ�เพื่อปรับปรุง
สน�มบินรวม	 11	แห่ง	 เช่น	 สน�มบินระหว่�งประเทศวัดไต	 สน�มบิน
หลวงพระบ�ง	 สน�มบินสะหวันนะเขต	 และสน�มบินอุดมไชย	 เป็นต้น	
ในปัจจุบันสปป.ล�ว	มีสน�มบินน�น�ช�ติเพียง	3	แห่ง	คือ
	 1.	 ท่�อ�ก�ศย�นน�น�ช�ติป�กเซ	อยู่ในแขวงจำ�ป�สัก	รัฐบ�ลไทย
โดยสำ�นักง�นคว�มร่วมมือพัฒน�เศรษฐกิจและประเทศเพื่อนบ้�น	
(องค์ก�รมห�ชน)	 	 ได้ให้ก�รสนับสนุนด้�นก�รเงินในก�รขย�ยท�งวิ่ง	
ท�งขับ	 ล�นจอดเครื่องบิน	 และติดต้ังอุปกรณ์ก�รบินที่จำ�เป็น	 รวมถึง
ปรับปรุงหอบังคับก�รบิน	 เพื่อให้สน�มบินป�กเซได้ม�ตรฐ�นสน�มบิน
ระหว่�งประเทศ
	 2.	 ท่�อ�ก�ศย�นน�น�ช�ตหิลวงพระบ�ง	อยูใ่นแขวงหลวงพระบ�ง	



47ระบบบริหารราชการของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ปัจจุบันรัฐบ�ลจีนได้ให้คว�มช่วย
เหลือในก�รก่อสร้�งท�งวิ่งย�ว
กว่�	3	กิโลเมตร	ขน�นไปกับท�ง
วิ่งเดิม	
	 3.	 ท่�อ�ก�ศย�นน�น�ช�ติ
วัดไต	 ซึง่ห่�งจ�กนครหลวงเวยีงจนัทน์ประม�ณ	 3	 กโิลเมตร	 โดย
ท่�อ�ก�ศย�นน�น�ช�ติแห่งนี้ถือได้ว่�เป็นสน�มบินพ�ณิชย์หลักของ
สปป.ล�วท่ีส�ม�รถเชือ่มโยงไปยังเมอืงใหญ่ในเอเชยีตะวนัออก	ซึง่รัฐบ�ล
ไทยโดยสำ�นักง�นคว�มร่วมมือพัฒน�เศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้�น	
(องค์ก�รมห�ชน)	 ได้ให้ก�รสนับสนุนด้�นก�รเงินในก�รปรับปรุง	 เพื่อ
ก�รรองรับเครื่องบินขน�ดใหญ่		และช่วยเพิ่มศักยภ�พท�งเศรษฐกิจให้
แก่สปป.ล�ว	และเป็นก�รส่งเสรมิคว�มสมัพนัธ์อันดีของท้ังสองประเทศ
	 •	 การคมนาคมโดยทางนำ้า 
สปป.ล�ว	ไม่มีท�งออกทะเล	 แต่มีเส้นท�งแม่นำ้�โขง	 จึงพัฒน�ท่�เรือ 
ในจุดต่�งๆ	ดังนี้
	 1.	 ท่�เรอืเชยีงแสนแห่งที	่1	จงัหวดัเชยีงร�ย	ตรงข้�มบ้�นห้วยทร�ย	
แขวงบ่อแก้ว
	 2.	 ท่�เรือเชียงแสนแห่งที่	2	ตั้งอยู่บริเวณใกล้ส�มเหลี่ยมป�กแม่นำ้�
กกทีบ่รรจบแม่นำ�้โขง	 ในบรเิวณบ้�นสบกก	ตำ�บลเวยีง	อำ�เภอเชยีงแสน
ห่�งจ�กท่�เรือเชียงแสนแห่งแรกลงม�ท�งใต้ประม�ณ	5	กิโลเมตร	 ใช้
งบประม�ณในก�รก่อสร้�งกว่�	1,000	ล้�นบ�ท	บนพื้นที่	600	ไร่
	 3.	 ท่�เทียบเรือบ้�นเวินใต้	มีถนนเชื่อมกับถนนหม�ยเลข	13	แขวง
คำ�ม่วน	 ซึ่งทั้งถนนและท่�เทียบเรือบ้�นเวินใต้เป็นคว�มร่วมมือกัน
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ระหว่�งกรมก�รขนส่งท�งนำ้�และ
พ�ณชิย์น�วี	และกรมท�งหลวงกบั
กระทรวงคมน�คมขนส่งไปรษณีย์	
โดยก่อสร้�งท่�เทียบเรือที่ฝั่งไทย
ตั้งอยู่ที่บ้�นเวินพระบ�ท	 ตำ�บล
เวินพระบ�ท	อำ�เภอท่�อุเทน	จังหวัดนครพนม

ระบบไฟฟ้า
	 ระบบกระแสไฟฟ้�ในสปป.ล�ว	ใช้กำ�ลังไฟ	220	โวลต์	ซึ่งเป็นวงจร
กระแสสลับ	ปลั๊กไฟนิยมเป็นแบบข�แบน	และข�กลม	2	ข�	เนื่องจ�ก
ในสปป.ล�ว	มีกรณีไฟดับเกิดขึ้นบ่อยครั้ง	 ไม่เว้นแม้แต่ในนครหลวง
เวียงจันทน์	 ซึ่งในช่วงเดือนกรกฎ�คมถึงสิงห�คมจะเป็นช่วงที่มีพ�ยุฝน
รุนแรง	จึงทำ�ให้ในบ�งพื้นที่จะมีกระแสไฟฟ้�ใช้เป็นบ�งช่วงเวล�เท่�นั้น	
และในบ�งพื้นที่ก็ไม่มีไฟฟ้�ใช้เลย	 แม้ว่�รัฐบ�ลตั้งเป้�หม�ยให้ประเทศ
เป็น	Battery	of	Asia	กต็�ม	ดงันัน้รฐับ�ลสปป.ล�ว	จงึได้ร่วมลงทนุสร้�ง
เขื่อนพลังนำ้�กับช�วต่�งช�ติเป็นจำ�นวน	33	เขื่อน	โดยในจำ�นวนนี้มี		8	
โครงก�ร	 เป็นโครงก�รผลิตไฟฟ้�เพื่อใช้ภ�ยในประเทศ	 ซึ่งมีกำ�ลังผลิต
รวม	484	เมกกะวัตต์		ส่วนโครงก�รที่เหลือผลิตเป็นโครงก�รผลิตไฟฟ้�
เพื่อจำ�หน่�ยไปยังประเทศเพื่อนบ้�น	ซึ่งมีกำ�ลังผลิตรวม	6,862	เมกกะ
วัตต์	 	ห�กโครงก�รทั้งหมดแล้วเสร็จ	สปป.ล�ว	จะส�ม�รถผลิตกระแส
ไฟฟ้�ได้เพิม่ขึน้ถงึ	11.8	พนัล้�นกโิลวตัต์ต่อชัว่โมง	นอกจ�กนี	้สปป.ล�ว	
ยังเป็นผู้ข�ยพลังง�นไฟฟ้�ร�ยใหญ่ให้กับไทย	 จะเห็นได้จ�กในปี	 พ.ศ.	
2553	ไทยรับซื้อกระแสไฟฟ้�จ�กสปป.ล�ว	จำ�นวน	5,000	เมกะวัตต์	
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	 เมื่อปี	 พ.ศ.	 2548	 ซึ่งเป็นปีที่เริ่มต้นก่อสร้�งโครงก�รเข่ือนไฟฟ้� 
นำ้�เทิน	 2	 ในขณะนั้นประช�กรมีกระแสไฟฟ้�ใช้เพียงร้อยละ	 45	 ของ 
ครวัเรือนทัง้หมดเท่�นัน้	รฐับ�ลสปป.ล�ว	จงึได้ลงทนุสร้�งส�ยส่งกระแส
ไฟฟ้�ไปยังแขวงต่�งๆ	ทั่วประเทศ	จึงทำ�ให้ส�ม�รถกระจ�ยไฟฟ้�ให้เข้�
ถึง	 ครอบคลุมบ้�นเรือนของประช�ชนท้ังหมดคิดเป็นร้อยละ	 70	 ในปี	
พ.ศ.	 2553	 และมีก�รค�ดก�รณ์ว่�จะครอบคลุมร้อยละ	 90	 ในปี	
พ.ศ.	2563	 ซึง่จะช่วยปรบัปรงุคว�มเป็นอยูข่องประช�ชนในแต่ละพืน้ที่		
อีกทั้ง	 ยังช่วยพัฒน�ภ�คก�รเกษตรและยกระดับก�รขย�ยตัวของ
อุตส�หกรรมทั้งขน�ดเล็กและขน�ดกล�งในท้องถิ่น	 และเศรษฐกิจของ
ชุมชนให้มีก�รขย�ยตัวม�กขึ้น
	 โครงก�รสร้�งเขื่อนผลิตไฟฟ้�ของเวียดน�ม	บริษัทไฟฟ้�เซกะหม�น	
บรษิทัของเวยีดน�มได้ลงน�มในบันทึกคว�มเข้�ใจเกีย่วกบัก�รสร้�งเขือ่น
เซกะหม�น	1	ในเขตอำ�เภอช�นไช	จงัหวดัอตัตะปือ	ภ�คใต้ของสปป.ล�ว	
โดยเขื่อนเซกะหม�น	1	จะมีโรงไฟฟ้�	2	แห่ง	คือ	โรงไฟฟ้�เซกะหม�น	1	
มีกำ�ลังก�รผลิตไฟฟ้�	 290	 เมกะวัตต์	 และโรงไฟฟ้�เซกะหม�นช�นไช	 
มีกำ�ลังก�รผลิตไฟฟ้�	 32	 เมกะวัตต์	 รวมทั้งหมด	 322	 เมกะวัตต์	 ก�ร
ก่อสร้�งเขือ่นเซกะหม�น	1	ค�ดว่�จะแล้วเสร็จภ�ยในปี	พ.ศ.	2558	เมือ่
สร้�งเสร็จร้อยละ	80	จะส่งข�ยไปยังเวียดน�ม	ส่วนอีกร้อยละ	20	จะใช้
ภ�ยในท้องถิน่ของสปป.ล�ว	นอกจ�กเขือ่นเซกะหม�นแล้วยังมโีครงก�ร
สร้�งเข่ือนในสปป.ล�วอกีหล�ยแห่ง	เช่น	เขือ่นนำ�้ห�	เข่ือนเซกอง	2	และ	
3	เป็นต้น
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ภาพที่ 8 พิธีลงนามในบันทึกความเข้าใจ 
“โครงก�รคว�มร่วมมือในก�รพัฒน�ระบบประป�”
ณ	สำ�นักง�นใหญ่ก�รประป�นครหลวง	ประเทศไทย

ระบบประปา
	 แม้ว่�ประช�ชนในประเทศมจีำ�นวนน้อย	แต่ระบบประป�ในสปป.ล�ว
ยงัมไีม่เพยีงพอกบัคว�มต้องก�รของประช�ชน	แม้ในนครหลวงเวียงจนัทน์
บริษัทประป�ของสปป.ล�ว	ส�ม�รถผลิตนำ้�ได้วันละ	1	แสนลูกบ�ศก์เมตร
แต่คว�มต้องก�รใช้สูงถึงวันละ	 1.2	แสนลูกบ�ศก์เมตร	 ทำ�ให้ท�งก�ร
สปป.ล�วพย�ย�มเพิ่มก�รผลิตนำ้�ให้เพียงพอกับคว�มต้องก�ร	 รวมถึง
ขย�ยก�รผลิตไปในแขวงต่�งๆ	ให้ทั่วถึงม�กขึ้น	ซึ่งใน	ปัจจุบันมีโรงง�น
ประป�ตั้งอยู่ในเมืองเอกของแขวง	และเมืองอื่นๆ	รวมทั้งหมด	38	แห่ง	
ประช�กรที่ได้ใช้นำ้�ประป�มีประม�ณร้อยละ	40	ของประช�กรทั้งหมด
ที่อ�ศัยอยู่ในตัวเมือง
	 ในปัจจุบันสปป.ล�ว	ได้รับคว�มช่วยเหลือจ�กประเทศไทยผ่�น
สำ�นักง�นคว�มร่วมมือพัฒน�เศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้�น	 (สพพ.)	
และก�รประป�นครหลวงในก�รให้คว�มช่วยเหลือด้�นก�รศึกษ�	สำ�รวจ	
และออกแบบก�รปรับปรุงระบบนำ้�ประป�	 และพัฒน�เมืองหลัก	 12	



51ระบบบริหารราชการของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

เมือง	 ในภ�คเหนือ	 ภ�คกล�ง	 และภ�คใต้ของสปป.ล�ว	ให้มีระบบ 
นำ้�ประป�ที่มีคุณภ�พ	 ทั้งนี้สำ�นักง�นคว�มร่วมมือพัฒน�เศรษฐกิจ 
กับประเทศเพื่อนบ้�นยังได้ดำ�เนินก�รช่วยเหลือในก�รจัดห�ทุนก�ร
พัฒน�ระบบนำ้�ประป�อีกด้วย

ระบบโทรคมนาคม
	 ปัจจุบันประช�กรสปป.ล�ว	ที่ใช้บริก�รโทรศัพท์มีสัดส่วนน้อยกว่�
ร้อยละ	 2	 ของประช�กรทั้งประเทศ	 	 ซึ่งถือว่�ขน�ดก�รสื่อส�รใน 
สปป.ล�ว	มีขน�ดค่อนข้�งเล็ก	 มีโทรศัพท์พ้ืนฐ�นเพียง	 9	 แสนส�ย	
โทรศัพท์เคลื่อนที่	 1.4	 แสนส�ย	 สปป.ล�ว	จึงกำ�ลังอยู่ในช่วงของก�ร
พัฒน�ระบบโทรคมน�คมให้ทันสมัย	
	 สำ�หรับผู้ดำ�เนินธุรกิจก�รสื่อส�รในสปป.ล�ว	มีทั้งสิ้น	4	ร�ย	คือ
	 1.	 บริษัท	 ล�วเทเลคอม	 จำ�กัด	 (Lao	 Telecom)	 มีก�รให้บริก�ร
โทรศัพท์พ้ืนฐ�น	 โทรศัพท์เคล่ือนที่	 และบริก�รอื่นๆ	 ซึ่งบริษัท	 ล�ว
เทเลคอม	 จำ�กัด	 โดยมีส่วนแบ่งตล�ดถึงร้อยละ	 68	 ถือหุ้นโดยรัฐบ�ล
สปป.ล�ว	ร้อยละ	51	และบริษัท	ชิน	คอร์ปอเรชั่นร้อยละ	49
	 2.	 บริษัท	 เทเลคอม	 จำ�กัด	 (Telecom	 Lao)	 ให้บริก�รโทรศัพท	์ 
พื้นฐ�น	โทรศัพท์เคลื่อนที่	และบริก�รอื่นๆ	ถือหุ้นโดยรัฐบ�ลสปป.ล�ว
ทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ	100
 3.	 บริษัท	 ล�วเอเชียเทเลคอม	 จำ�กัด	 (Lao	 Asia	 Telecom)	 ให้
บริก�รโทรศัพท์พื้นฐ�น	 โทรศัพท์เคลื่อนที่	 และบริก�รอื่นๆ	ถือหุ้นโดย
กระทรวงป้องกันประเทศร้อยละ	100
	 4.	 บริษัท	มิลลิคอมล�ว	จำ�กัด	(Millicom	Lao)	ให้บริก�รโทรศัพท์
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พื้นฐ�น	โทรศัพท์เคลื่อนที่	และบริก�รอื่นๆ	ถือหุ้นโดยรัฐบ�ลสปป.ล�ว	
ร้อยละ	22	และมิลลิคอมล�วร้อยละ	78

 1.1.9 ระบบสาธารณสุข

	 	ในปัจจุบันสปป.ล�ว	 ได้มีก�รดำ�เนินก�รด้�นส�ธ�รณสุขต�มแผน
พัฒน�ส�ธ�รณสุขแห่งช�ติฉบับท่ี	 7	 มีระยะเวล�ก�รดำ�เนินง�น	 5	 ปี	
(พ.ศ.	 2554-2558)	 ซึ่งจะมีก�รปรับปรุงและขย�ยบริก�รด้�นสุขภ�พ	
โดยระดมทรพัย�กรต่�งๆ	 และพฒัน�ศกัยภ�พทีม่อียู่ในประเทศ
แผนดังกล่�วให้คว�มสำ�คัญแก่กลุ่มง�น	9	ด้�น	ได้แก่
	 1.	 ก�รสร้�งหมู่บ้�นส�ธ�รณสุขตัวอย่�ง
	 2.	 ก�รลดก�รต�ยของม�รด�ที่ให้กำ�เนิดบุตร	และเพิ่มก�รรอด
	 		 ชีวิตของเด็กแรกเกิด
	 3.	 ก�รเตรียมคว�มพร้อม	ก�รป้องกัน	ก�รจัดก�รกับ
	 		 คว�มอดอย�ก	ก�รข�ดแคลนนำ้�และส�รอ�ห�ร
	 4.	 ก�รควบคุมก�รระบ�ดและก�รติดต่อของโรค
	 5.	 ก�รพัฒน�และยกระดับคุณภ�พบุคล�กร
	 6.	 คว�มปลอดภัยของอ�ห�รและย�
	 7.	 ก�รปรับปรุงกลไก	กฎหม�ย	และแผนง�นขององค์ก�ร
	 8.	 ก�รพัฒน�ระบบก�รเงินเพื่อสุขภ�พให้มีคว�มยั่งยืน
	 9.	 คว�มช่วยเหลือ	คว�มร่วมมือ	และก�รลงทุนกับองค์ก�รใน	 	
	 		 ภูมิภ�คอ�เซียนและน�น�ช�ติ
	 ท้ังนี้คว�มช่วยเหลือในด้�นส�ธ�รณสุข	 สปป.ล�ว	ได้รับคว�ม- 
ช่วยเหลอืจ�กน�น�ประเทศ	โดยเฉพ�ะคว�มช่วยเหลอืจ�กรฐับ�ลญีปุ่น่
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โดยญีปุ่น่จะสนบัสนนุก�รดำ�เนนิง�นด้�นก�รประส�นง�น	เพือ่เสรมิสร้�ง
ศักยภ�พของบุคล�กรด้�นส�ธ�รณสุขของสปป.ล�ว	ให้คว�มช่วยเหลือ
ในก�รให้คว�มรู้แก่ผู้เป็นแม่เพื่อก�รพัฒน�สุขภ�พของแม่และเด็ก	และ
ก�รส่งเสริมหมู่บ้�นส�ธ�รณสุขตัวอย่�งผ่�นโครงก�รคว�มร่วมมือ 
ท�งวิช�ก�รกับองค์ก�รคว�มร่วมมือระหว่�งประเทศของญี่ปุ่น	 	 (The	
Japan	International	Cooperation	Agency-JICA)	และกองทุนญี่ปุ่น	
เพ่ือลดปัญห�คว�มย�กจน	 ซึ่งก่อนหน้�นี้รัฐบ�ลสปป.ล�วได้ประก�ศ
ยกเว้นค่�บรกิ�รสุขภ�พแก่แม่และเด็กเป็นนโยบ�ยทีจ่ะช่วยให้	สปป.ล�ว
บรรลุเป้�หม�ยก�รพัฒน�	สหัสวรรษของสหประช�ช�ติ	 (UN	Millen-
nium	Development	Goals)	ที่จะให้บรรลุผลในปี	พ.ศ.	2558
	 ก�รดำ�เนนิง�นแผนพฒัน�ส�ธ�รณสขุนี	้จะช่วยเกือ้หนนุให้สปป.ล�ว
หลุดพ้นจ�กก�รเป็นประเทศด้อยพัฒน�	 โดยประช�ชนจะได้รับบริก�ร
ด้�นส�ธ�รณสขุอย่�งทัว่ถึง	มสีขุภ�พอน�มัยทีส่มบรณ์ูแข็งแรงม�กยิง่ขึน้

 1.1.10 ระบบการศึกษา

	 	ก�รศึกษ�ในสปป.ล�วนั้น	 เริ่มต้ังแต่ระดับอนุบ�ลและก่อนวัยเรียน	
โดยโรงเรียนในสปป.ล�วมีท้ังโรงเรียนของรัฐบ�ลและเอกชน	 เปิดรับ
นักเรียนเมื่ออ�ยุ	3	ถึง	6	ปี	ใช้เวล�เรียน	3	ปี	มีระดับชั้นอนุบ�ล	1	ถึง	
อนุบ�ล	 3	 เมื่อจบจ�กระดับชั้นอนุบ�ลก็เลื่อนชั้นไปเรียนระดับชั้น 
ประถมศึกษ�	 ซึ่งอ�จเรียกได้ว่�เป็นระบบก�รศึกษ�แบบ	 5:3:3	 โดยม ี
ร�ยละเอียดดังนี้
	 •	 ประถมศึกษ�	 เป็นก�รศึกษ�ภ�คบังคับ	 ใช้เวล�เรียน	5	ปี	 โดย
เด็กจะเริ่มเข้�เรียนเมื่ออ�ยุ	6	ขวบ	
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	 •	 มัธยมศึกษ�ตอนต้น	 ใช้เวล�ใน
ก�รศึกษ�	3	ปี
	 •	 มัธยมศึกษ�ตอนปล�ย	ใช้เวล�ใน
ก�รศึกษ�	3	ปี
	 •	 อุดมศึกษ�	รวมถึงก�รศึกษ�ด้�น
เทคนิคสถ�บันก�รศึกษ�ชั้นสูงหรือ
มห�วิทย�ลัย	ซึ่งอยู่ในคว�มดูแล	 และ
รับผิดชอบของกรมอ�ชีวศึกษ�	 และมห�วิทย�ลัยกระทรวงศึกษ�ธิก�ร	
ยกเว้นก�รศกึษ�เฉพ�ะท�ง	ซึง่อยูใ่นคว�มดแูลของกระทรวงอืน่	โดยเมือ่
เด็กจบก�รศึกษ�ในระดับประถมและมัธยมศึกษ�แล้ว	จะมีก�รคัดเลือก
นักเรียนเพื่อเสนอกระทรวงศึกษ�ธิก�รให้เด็กได้เข้�ศึกษ�ต่อในระดับ
ที่สูงขึ้น
	 •	 ส�ยอ�ชีพ	ใช้เวล�ศึกษ�	3	ปี	ในวิทย�ลัยเทคนิคต่�งๆ	เช่น	ท�ง
ด้�นไฟฟ้�	ก่อสร้�ง	บัญชี	และป่�ไม้	เป็นต้น
	 •	 มห�วิทย�ลัย	 ใช้เวล�เรียน	 4	 ปี	 ส่วนมห�วิทย�ลัยเฉพ�ะท�ง 
เรียน	6	ปี	เช่น	มห�วิทย�ลัยแพทย์ศ�สตร์	(เวียงจันทน์)	สถ�บันสรรพวิช� 
(National	Polytechnic	Institute)[23]

 1.1.11 ระบบกฎหมาย

	 ใช้กฎหม�ยที่มีพื้นฐ�นม�จ�กประเพณีโบร�ณ	 ขนบธรรมเนียม
ฝรั่งเศส	 และแนวท�งปฏิบัติแบบสังคมนิยม	 ไม่ยอมรับเขตอำ�น�จ 
โดยบังคับของศ�ลยุติธรรมระหว่�งประเทศ	(ICJ)

ภาพที่ 9 ตราสัญลักษณ์
มหาวิทยาลัยแห่งชาติสปป.ลาว
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	 ก�รตร�กฎหม�ยของสปป.ล�ว	มีลำ�ดับข้ันหรือศักด์ิของกฎหม�ย	
ประกอบด้วย	
	 •	 รัฐธรรมนูญ	(Constitution)	
	 •	 กฎหม�ย	(Law)	
	 •	 รัฐบัญญัติ	(Decree)	เทียบเท่�กับ
พระร�ชกำ�หนดของไทย	 โดย
สสป.ล�ว	เรียก“กฎหม�ยน้อย”	
	 •	 รัฐดำ�รัดหรือดำ�รัสประธ�นประเทศ	 (Presidential	 Edict)	
(กฎหม�ยซึ่งประก�ศบังคับใช้โดยประธ�นประเทศ	 และน�ยกรัฐมนตร	ี
โดยมิต้องผ่�นก�รพิจ�รณ�ของสภ�แห่งช�ติ	 ศักด์ิของกฎหม�ยเทียบ
เท่�กับพระร�ชกฤษฎีก�)	ซึ่งก�รศึกษ�นี้จะกล่�วถึงเฉพ�ะ	“กฎหม�ย”	
เท่�นั้น
 เนือ่งจ�กกระบวนก�รตร�และก�รบงัคบัใช้	“กฎหม�ย”	เป็นกระบวน
ก�รบังคับใช้กฎหม�ยหลักของสปป.ล�ว	 ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับระบบ
กฎหม�ยของไทยแล้ว	 “กฎหม�ย”	 นี้	 มีศักดิ์ของกฎหม�ยเทียบได้กับ	
“พระร�ชบญัญตั”ิ	 ต�มรฐัธรรมนูญและกฎหม�ยสปป.ล�ว	 องค์ก�ร
จดัตัง้และบคุคลทีมี่สทิธเิสนอร่�งกฎหม�ยเพือ่ให้สภ�แห่งช�ติพิจ�รณ�
มีดังนี้
	 •	 ประธ�นประเทศ
	 •	 คณะประจำ�สภ�แห่งช�ติ
	 •	 รัฐบ�ล
	 •	 ศ�ลประช�ชนสูงสุด
	 •	 องค์ก�รอัยก�รประช�ชนสูงสุด	
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	 •	 แนวล�วสร้�งช�ติ	หรือองค์ก�รจดัต้ังมห�ชน	(ศนูย์กล�งช�วหนุม่
ล�ว	สหพันธ์กรรมกรล�ว	ศูนย์กล�งสหพันธ์แม่หญิงล�ว)	
	 ง�นระบบกฎหม�ยและก�รออกกฎหม�ยของสปป.ล�ว	นัน้	แบ่งต�ม
หลักก�รเป็น	2	ด้�น	ซึง่เป็นหลกัก�รทีต้่องถอืปฏบิติัอย่�งเคร่งครัด	และ
ให้คว�มสำ�คัญม�กเท่�ๆ	 กันทั้งสองด้�น	 และเป็นหลักก�รที่ประเทศ 
ซึ่งปกครองต�มระบอบประช�ธิปไตยประช�ชนหรือสังคมนิยม-
คอมมิวนิสต์ถือปฏิบัติ	แบ่งได้ดังนี้
	 •	 ก�รตร�และปรับปรุงแก้ไขกฎหม�ย
	 •	 ง�นประช�สัมพันธ์และเผยแพร่ก�รบังคับใช้กฎหม�ย

	 กระบวนก�รตร�และปรับปรุงแก ้ไขกฎหม�ยจะดำ�เนินก�ร 
ต�มแผนก�รปฏบิตังิ�น	5	ปี	ของสภ�แห่งช�ต	ิซึง่ในรอบ	5	ปี	จะกำ�หนด
ว่�จะมีก�รตร�หรือปรับปรุงแก้ไขกฎหม�ยใดบ้�ง	ซึ่งครบต�มว�ระของ
สภ�แห่งช�ติชุดน้ัน	 โดยในแต่ละปีเมื่อจะมีก�รพิจ�รณ�เสนอโครงก�ร
ตร�หรอืปรบัปรงุแก้ไขกฎหม�ยใด	รฐับ�ลโดยหน่วยง�นหลกัทีเ่กีย่วข้อง
กับก�รบังคับใช้กฎหม�ยหรือหน่วยง�น	 (เจ้�ของ)	 ผู้รักษ�ก�รต�ม
กฎหม�ยนั้น	จะมีก�รประส�นง�นรวบรวมคว�มคิดเห็นและข้อมูล	เพื่อ
ประกอบคว�มเหน็ต่อร่�งกฎหม�ยนัน้จ�กหน่วยง�นทีเ่กีย่วข้อง	และร่วมกนั
จัดทำ�ร่�งกฎหม�ยข้ึน	 เมื่อได้จัดทำ�ร่�งกฎหม�ยเสร็จเรียบร้อยแล้ว	 จึง
เสนอกระทรวงยุติธรรมเพื่อพิจ�รณ�รับรองแล้วจึงเสนอต่อรัฐบ�ล	เมื่อ
คณะรัฐบ�ลลงมติรับรองแล้วจึงเสนอต่อสภ�แห่งช�ติ	 ก่อนเปิดสมัย
ประชุมสภ�แห่งช�ตไิม่น้อยกว่�	60	วนั	เมือ่สภ�แห่งช�ติรบัร่�งกฎหม�ย
ไว้พจิ�รณ�แล้ว	สภ�แห่งช�ตจิะมอบหม�ยให้คณะกรรม�ธกิ�รกฎหม�ย
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และคณะกรรม�ธิก�รท่ีเก่ียวข้องพจิ�รณ�ร่วมกนัเพือ่ทำ�คว�มเหน็	ตลอด
จนตรวจสอบข้อมูลเพื่อนำ�เสนอต่อ	“ก�รประชุมเปิดกว้�ง”	ซึ่งเป็นก�ร
ประชุมของหน่วยง�นทั้งภ�ครัฐและเอกชน	ตลอดจนตัวแทนประช�ชน	
รวมทั้งสม�ชิกสภ�แห่งช�ติและส่วนท้องถ่ินส�ม�รถเข้�ร่วมแสดงคว�ม
คิดเหน็ต่�งๆ	ในทีป่ระชมุได้	และประเดน็ในทีป่ระชมุเปิดกว้�งนัน้	กเ็ป็น
ประเด็นเปิดกว้�งที่เกี่ยวข้องกับนโยบ�ยและก�รบริห�รง�นภ�พรวม
ทั้งหมดของช�ติ	 เพื่อนำ�คว�มเห็นม�ประกอบก�รพิจ�รณ�ปรับปรุง 
ร่�งกฎหม�ย	เมือ่ปรับปรุงแล้วจงึเสนอให้คณะประจำ�สภ�แห่งช�ตอินมัุติ	
	 กรณเีป็นร่�งกฎหม�ยทีเ่กีย่วข้องกบัผลประโยชน์ของประช�ชนหรือ
ผลประโยชน์แห่งช�ติ	 ก่อนเสนอเพื่อให้คณะประจำ�สภ�แห่งช�ติ
พิจ�รณ�อนุมัติต้องมีก�รขอคว�มเห็น	 หรือ	 “ประช�พิจ�รณ์”	 จ�ก
ประช�ชนก่อนด้วย	 ซึ่งกระบวนก�รเสนอคว�มเห็นและประช�พิจ�รณ์
กฎหม�ยสปป.ล�ว	นั้น	เรียกว่�	“ก�รท�บท�ม”	กระบวนก�รนี้สม�ชิก
สภ�แห่งช�ตจิะลงพืน้ท่ี	เพือ่ขอคว�มเห็นจ�กประช�ชนในพืน้ทีต่�มแขวง
ต่�งๆ	แล้วสรุปคว�มเห็นที่เกี่ยวข้องเสนอต่อคณะกรรม�ธิก�รกฎหม�ย
และคณะกรรม�ธิก�รที่เกี่ยวข้อง	 เพื่อนำ�ม�ปรับปรุงอีกครั้งต�มคว�ม
เหม�ะสม	เมือ่ปรบัร่�งกฎหม�ยแล้ว	จงึเสนอเข้�สูก่�รพิจ�รณ�ของคณะ
ประจำ�สภ�แห่งช�ติ
	 เมื่อคณะประจำ�สภ�แห่งช�ติเห็นเหม�ะสมแล้ว	 จึงเสนอเข้�สู ่ 
ท่ีประชมุสภ�แห่งช�ต	ิถ้�คณะประจำ�สภ�แห่งช�ตเิห็นว่�ยงัไม่ครบถ้วน
เพียงพอ	 อ�จเสนอให้คณะกรรม�ธิก�รกฎหม�ยและคณะกรรม�ธิก�ร 
ที่เกี่ยวข้องรวบรวมข้อมูล	 เพื่อปรับปรุงให้ครบถ้วนสมบูรณ์	 และเสนอ
ใหม่อีกครั้งได้
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	 ขั้นตอนก�รพิจ�รณ�ร่�งกฎหม�ยในก�รประชุมสภ�แห่งช�ตินั้น	
รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงที่เกี่ยวข้องเป็นผู ้รับผิดชอบนำ�เสนอร่�ง
กฎหม�ยร่วมกับคณะกรรม�ธิก�รกฎหม�ยและคณะกรรม�ธิก�ร 
ท่ีเก่ียวข้อง	 โดยรัฐมนตรีทำ�หน้�ท่ีเสนอจุดประสงค์ของกฎหม�ยต่อ 
ที่ประชุมสภ�แห่งช�ติ	กรรม�ธิก�ร	และผู้รับผิดชอบร่�งกฎหม�ยเป็นผู้
นำ�เข้�สูก่�รพจิ�รณ�ร�ยม�ตร�	(อ่�นและพจิ�รณ�เรยีงต�มร�ยม�ตร�)	
ถ้�มีข้อคิดเห็นหรือมีก�รขอแปรญัตติเพิ่มเติม	 ให้ประธ�นสภ�แห่งช�ติ
หรือสม�ชิกเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรม�ธิก�รกฎหม�ยและคณะ
กรรม�ธกิ�รทีเ่กีย่วข้องหรือรัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงทีเ่กีย่วข้องทำ�หน้�ที่
ชี้แจง	กรณีกฎหม�ยใดพิจ�รณ�ได้ง่�ย	คือ	ไม่ซับซ้อนหรือเกี่ยวข้องกับ
ผลประโยชน์ของประช�ชนและประเทศช�ติ	อ�จผ่�นคว�มเห็นหรือขอมติ
เป็นร�ยหมวดหรือร�ยภ�ค	 ถ้�กฎหม�ยฉบับใดย�กหรือซับซ้อนหรือ
เกีย่วข้องกับสทิธแิละผลประโยชน์ของประช�ชน	อ�จพจิ�รณ�ผ่�นคว�ม
เหน็หรอืขอมตเิป็นร�ยม�ตร�	ก�รลงคะแนนเสยีงให้ลงคะแนนเสยีงแบบ
ปิดลับ	(ลงคะแนนเสียงโดยลับ)	ก�รผ่�นคว�มเห็นหรือมติจะมีผลบังคับ
ใช้เมือ่ได้รับคะแนนเสยีงม�กกว่�กึง่หนึง่ของจำ�นวนสม�ชกิท่ีเข้�ร่วมก�ร
ประชุม	เม่ือกฎหม�ยนัน้ได้รบัมตเิหน็ชอบจ�กสภ�แห่งช�ติแล้ว	ให้คณะ
กรรม�ธิก�รกฎหม�ยปรบัปรงุต�มคว�มเหน็และคำ�นำ�เสนอ	แล้วนำ�กลบั
เข้�ท่ีประชุมสภ�แห่งช�ติอีกครั้งในวันสุดท้�ยของสมัยก�รประชุมนั้น
เพื่อรับรองให้ประก�ศบังคับใช้ต่อไป	[16]
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 1.1.12 ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสาธารณรัฐ   
      ประชาธิปไตยประชาชนลาว [22]

	 คว�มสัมพันธ์ระหว่�งไทยและสปป.ล�วในปัจจุบันดำ�เนินไปอย่�ง 
ร�บรืน่ใกล้ชดิบนพืน้ฐ�นของก�รเค�รพซึง่กนัและกนั	มผีลประโยชน์ร่วม
กัน	 และมีพัฒน�ก�รเชิงบวกอย่�งต่อเนื่อง	 โดยมีปัจจัยเกื้อกูล	 ได้แก่	
คว�มใกล้ชดิท�งเชือ้ช�ติ	ศ�สน�	ภ�ษ�	และวฒันธรรม	ดังจะเหน็ได้จ�ก
ก�รจดัง�นฉลองวนัครบรอบ	60	ปี	ของคว�มสมัพันธ์ท�งก�รทูต	เมือ่วนั
ที่	19	ธันว�คม	พ.ศ.	2553	ซึ่งสถ�ปน�คว�มสัมพันธ์ตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2493	
โดยทัง้สองฝ่�ยได้จดักิจกรรมเพือ่ฉลองสมัพนัธไมตรีร่วมกัน	ประเทศไทย
และสปป.ล�วได้ร่วมมือกันหล�ยด้�นเช่น	
	 •	 ด้านความมัน่คง	ได้ร่วมก�รสำ�รวจและจดัทำ�หลกัเขตแดนไทย–
ล�ว	โดยมคีณะกรรม�ธกิ�รเขตแดนร่วมไทย–ล�ว	(Joint	Border	Com-
mission:	 JBC)	 เป็นกลไกกำ�กับดูแลก�รดำ�เนินง�นม�ตั้งแต่เดือน
พฤษภ�คม	พ.ศ.	2540	จนถึงปัจจุบัน	ส�ม�รถจัดทำ�หลักเขตแดนท�ง
บกร่วมกันได้	 204	หลัก	ซึ่งรับรองแล้ว	 190	หลัก	 ระยะท�งประม�ณ	
676	 กิโลเมตร	 หรือคิดเป็นประม�ณร้อยละ	 96	 สำ�หรับเขตแดนใน 
แม่นำ้�โขง	 ทั้งสองฝ่�ยอยู่ระหว่�งก�รจัดทำ�แผนที่แม่นำ้�โขงฉบับใหม ่
ร่วมกันระหว่�งไทยและสปป.ล�ว
	 •	 ด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด	 ไทยและสปป.ล�ว
ได้ลงน�มในบันทึกคว�มเข้�ใจว่�ด้วยคว�มร่วมมือในก�รควบคุม 
ย�เสพติดวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประส�ทและส�รตั้งต้น	ม�ตั้งแต่วันที่	
17	สิงห�คม	พ.ศ.	2544	ปัจจุบันหน่วยง�นด้�นก�รปร�บปร�มย�เสพ
ติดไทยและสปป.ล�วมีคว�มร่วมมืออย่�งใกล้ชิด	 และได้รับผลสำ�เร็จใน
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ก�รสกัดกั้นก�รลักลอบค้�ข�ยและก�รลำ�เลียงขนส่งย�เสพติดต�ม
บรเิวณช�ยแดน	นำ�ไปสูก่�รจบักมุนกัค้�ย�เสพตดิท่ีสำ�คัญอย่�งต่อเนือ่ง
	 •	 ด้านการค้า	 ช่วงไตรม�สแรกของปี	 พ.ศ.	 2556	 (มกร�คม-
เมษ�ยน)	ไทยมมีลูค่�ก�รค้�กบัสปป.ล�วรวม	50,329.30	ล้�นบ�ท	โดย
ส�ม�รถแบ่งเป็นก�รส่งออกซึ่งมีมูลค่�	38,621.02	ล้�นบ�ท	ก�รนำ�เข้�	
ซึ่งมีมูลค่�11,708.28	 ล้�นบ�ท	 ทำ�ให้ประเทศไทยได้ดุลก�รค้�กับ 
สปป.ล�ว	เป็นมลูค่�	26,912.74	ล้�นบ�ท	จ�กก�รประชุมคณะกรรมก�ร
ร่วมท�งก�รค้�ไทย-ล�ว	(JTC)	มีก�รตั้งเป้�เพิ่มมูลค่�ก�รค้�ของทั้งสอง
ฝ่�ยเป็น	 8,000	 ล้�นเหรียญสหรัฐ	 (หรือ	 240,000	 ล้�นบ�ท	 โดย
ประม�ณ)	ภ�ยในปี	พ.ศ.	2558	ซึ่งในปี	พ.ศ.	2555	ก�รค้�สองฝ่�ยมี
มูลค่�	150,135.95	ล้�นบ�ท	
	 •	 ด้านการค้าชายแดนไทย-สปป.ลาว	ในปี	พ.ศ.	2556	(มกร�คม-
เมษ�ยน)	มมีลูค่�รวม	45,541.44	ล้�นบ�ท	โดยแบ่งก�รส่งออกเป็นมลูค่�	
37,772.60	ล้�นบ�ท	ส่วนก�รนำ�เข้�คิดเป็นมูลค่�	7,768.84	ล้�นบ�ท	
เป็นผลม�จ�กไทยมีก�รนำ�เข้�ผักและของปรุงแต่งจ�กผัก	 ผลิตภัณฑ์ 
สินแร่อื่นๆ	 ลวดและส�ยเคเบิ้ลที่หุ้มฉนวนจ�กสปป.ล�ว	เพิ่มขึ้น	 ดังนั้น
จงึเหน็ได้ว่�ประเทศไทยจะเป็นฝ่�ยเกนิดลุก�รค้�เป็นมลูค่�	30,003.76	
ล้�นบ�ท
	 •	 ด้านการท่องเที่ยว	 ในปี	 พ.ศ.	 2553	 มีนักท่องเท่ียวต่�งช�ติ 
เดนิท�งไปสปป.ล�ว	2.5	ล้�นคน	เป็นนกัท่องเทีย่วไทย	1.5	ล้�นคน	หรือ
ร้อยละ	60	รองลงม�	ได้แก่	เวียดน�ม	และจีน	ในขณะที่มีนักท่องเที่ยว
ช�วสปป.ล�ว	ม�ไทย	 655,034	 คน	 ซึ่งคิดเป็นร้อยละ	 4.63	 ทั้งนี้ 
นักท่องเท่ียวต่�งช�ตใินสปป.ล�ว	ร้อยละ	72	เป็นนกัท่องเท่ียวท่ีเดินท�ง
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ผ่�นประเทศไทย	 จึงไม่ต้องแปลกใจท่ีสถ�นก�รณ์ท�งก�รเมืองภ�ยใน
ของไทยในช่วงที่ผ่�นม�ได้ส่งผลกระทบอย่�งม�กต่อสปป.ล�ว

1.2 ประวัติและข้อมูลรัฐบาลโดยย่อ

1.2.1   การปกครองโดยพรรคประชาชนปฏิวัติลาว

	 ส�ธ�รณรฐัประช�ธปิไตยประช�ชนล�วเป็นรัฐเด่ียวท่ีมกี�รปกครอง
ต�มรฐัธรรมนญู	โดยประช�ชนบรรด�เผ่�ต่�งๆ	และชนช้ันในสงัคม	ได้แก่
กรรมกรกสิกร	และปัญญ�ชน	ได้รับก�รปฏิบัติและรับรองท�งกฎหม�ย
ภ�ยใต้ระบบก�รเมือง	 ซึ่งมีพรรคประช�ชนปฏิวัติล�ว	 (Laos	 People	
Revolution	 Party:	 LPRD)	 เป็นองค์ก�รนำ�	 และมีอำ�น�จสูงสุด
แบบ“ประช�ธปิไตยแบบรวมศนูย์:	Democraticcentralism”	ก�รแบ่ง
ขั้นคุ้มครองได้รับอิทธิพลม�จ�กก�รจัดโครงสร้�งพรรคคอมมิวนิสต์
โซเวียต	 ที่มีอำ�น�จเด็ดข�ดและผูกข�ดโดยศูนย์กล�งของพรรค	 ซึ่งม ี
หน้�ทีก่ำ�หนด	และสัง่ก�รนโยบ�ยให้แก่ทุกชนชัน้ในสงัคม	โดยมอีงค์ก�ร
ย่อยอ่ืนๆ	ของพรรคเป็นเสมอืนกลไกทีด่ำ�เนนิก�รให้เป็นไปต�มเจตจำ�นง
ของประช�ชน
	 ส�ระสำ�คัญของหลักก�รประช�ธิปไตยแบบรวมศูนย์ของสปป.ล�ว	
เป็นก�รปกครองที่อยู่บนหลักของรัฐธรรมนูญและกฎหม�ย	โดยมีพรรค
ประช�ชนปฏิวัติล�วเป็นแกนนำ�	 และมีองค์ก�รมวลชนเป็นกลไกเสริม 
ในก�รบ่มเพ�ะแนวท�งด้�นเศรษฐกิจและก�รบริห�ร	 เพื่อคุ้มครองทั้ง
ภ�ครัฐ	ภ�คเศรษฐกิจ	และภ�คสังคม	บนพื้นฐ�นก�รนำ�แบบรวมศูนย์
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อำ�น�จขององค์ก�รรฐัขัน้สงูกว่�	และมกี�รตรวจสอบก�รดำ�เนนิง�นของ
องค์ก�รรัฐในระดับตำ่�กว่�	 ซึ่งหลักปฏิบัติสำ�คัญของกลุ่มผู้นำ�ระดับสูง
ของสปป.ล�ว	คอื	ก�รเน้นคว�มเป็นเอกภ�พ	และพย�ย�มสอดส่องดแูล	
ตัก เตือนสม�ชิกพรรคให ้มี คว�มส�มัคคี 	 ในขณะที่ ก�ร เป ็น	
“ประช�ธิปไตย”	นั้น	เป็นก�รเปิดโอก�สให้สม�ชิกพรรคส�ม�รถแสดง
คว�มคิดเห็นได้ในทีป่ระชุมพรรค	และอภปิร�ยในประเดน็ต่�งๆ	ได้อย่�ง
กว้�งขว�ง	 แต่เมือ่มมีตขิองเสยีงส่วนใหญ่	 สม�ชิกพรรคในส่วนเสยีง
ข้�งน้อยกจ็ะต้องปฏบิตัติ�มมตขิองเสยีงข้�งม�กอย่�งเคร่งครดั	และไม่นำ�
เรือ่งคว�มขดัแย้งหรือประเดน็ถกเถยีงภ�ยในพรรค	หรอืภ�ยในทีป่ระชมุ
ของคณะกรรมก�รกรมก�รเมืองไปเปิดเผยแก่บุคคลภ�ยนอก	
	 พรรคประช�ชนปฏิวติัเป็นพรรคคอมมิวนสิต์ท่ีจัดต้ังรฐับ�ลในสปป.ล�ว
มีกำ�เนิดจ�กพรรคคอมมิวนิสต์อินโดจีนที่เริ่มก่อตั้งเมื่อ	 พ.ศ.	 2473	 จน
สล�ยตัวไปใน	พ.ศ.	2494	 เพื่อเป็นเงื่อนไขให้	3	ประเทศอินโดจีนมีพรรค
เป็นของตนเอง	 พรรคได้ก่อตั้งเมื่อวันที่	 22	 มีน�คม	 พ.ศ.	2498	 ใช้
ชือ่ว่�	“พรรคประช�ชนล�ว”	โดยเป็นองค์ก�รแกนนำ�ของแนวล�วฮกัซ�ด
และขบวนก�รประเทศล�ว	 พรรคประช�ชนล�วได้เปลี่ยนชื่อเป็น

ตราแผ่นดิน สปป.ลาว
ที่มา :  กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ, พ.ศ.2555
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พรรคประช�ชนปฏวิตัลิ�วในเดอืนมนี�คม	พ.ศ.	2515	หลงัจ�กประก�ศ
ตั้งส�ธ�รณรัฐประช�ธิปไตยประช�ชนล�ว	 เมื่อวันที่	 2	 ธันว�คม	พ.ศ.	
2518	แล้ว	เลข�ธิก�รพรรคท่�นแรก	คือ	น�ยไกสอน	พมวิห�ร	ที่ดำ�รง
ตำ�แหน่งต้ังแต่	 พ.ศ.	 2498	 จนถึงแก่อสัญกรรมเมื่อ	 พ.ศ.	 2535	 กอง
ประชุมพรรคจึงได้เลือก	ท่�นคำ�ไต	สีพันดอน	เป็นประธ�นพรรค	ดำ�รง
ตำ�แหน่งตั้งแต่	พ.ศ.	2535-2549	จนกองประชุมใหญ่ครั้งที่	8	ของพรรค
ได้เลือกตั้งให้	 พลโทจูมมะลี	 ไซยะสอน	 เป็นเลข�ธิก�รคณะบริห�รง�น
ศูนย์กล�งพรรคประช�ชนปฏิวัติล�ว	 และเป็นประธ�นประเทศ 
คนปัจจุบัน	
	 เมื่อเร่ิมมีก�รสถ�ปน�รัฐสังคมนิยมหรือก�รรวมช�ติขึ้นในสปป.ล�ว	
พรรคประช�ชนปฏิวัติล�วถือเป็นสถ�บันก�รเมืองเพียงหนึ่งเดียวที่มี
อำ�น�จสูงสุดอย่�งแท้จริง	 แม้ตัวบทของรัฐธรรมนูญแห่งสปป.ล�ว 
ในม�ตร�	 2-4	 ได้บัญญัติถึงที่ม�ของอำ�น�จอธิปไตยสิทธิของก�รเป็น
เจ้�ของประเทศว่�เป็นของประช�ชน	 โดยประช�ชน	 และเพื่อผล
ประโยชน์ของประช�ชน	 และถึงแม้จะเป็นผู้ก่อต้ังองค์ก�รตัวแทนแห่ง
สิทธิอำ�น�จและผลประโยชน์ของตนที่มีชื่อว่�สภ�แห่งช�ติก็ต�ม	 แต่ใน
คว�มเป็นจริงแล้วพรรคกค็อืสถ�บนัก�รเมอืงเดยีวทีมี่อำ�น�จเด็ดข�ดทัง้
ในท�งปฏบิตัแิละท�งกฎหม�ย	ทีร่ฐัธรรมนญูกำ�หนดให้พรรคประช�ชน
ปฏิวัติล�วเป็นแกนนำ�ในก�รดำ�เนินง�นท�งระบบก�รเมือง	 นอกจ�กนี้
บทบ�ทท�งก�รเมอืงของพรรคประช�ชนปฏิวัติล�วท่ีมีเส้นแบ่งระหว่�ง
พรรคกับรัฐบ�ลไม่ชัดเจน	 ทำ�ให้ก�รบริห�รประเทศต้องเป็นไปต�มมติ
หรือคว�มเห็นชอบจ�กพรรค	 โดยมีศูนย์กล�งพรรค	 (Politburo)	 ซึ่งมี
อำ�น�จตดัสนิใจสงูสดุ	และอทิธพิลของศนูย์กล�งพรรคได้เป็นส่วนสำ�คัญ
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ภาพที่ 10 การประชุมของสภาแห่งชาติลาว
ที่มา : กรมอาเซียน กระทรวงต่างประเทศ, พ.ศ. 2556

ในก�รปกครองทุกระดับ	 เมื่อพรรคได้จัดต้ังคณะกรรมก�รและส�ข�	 
ซึ่งมีสม�ชิกขย�ยไปทั่วประเทศ
องค์การการปกครองส่วนกลาง [8]

	 ก�รปกครองของสปป.ล�ว	ในส่วนทีเ่ป็นโครงสร้�งท�งก�รเมอืงหลกั
หรอืก�รปกครองส่วนกล�งนัน้	ประกอบไปด้วยสถ�บนัหรอืองค์ก�รหลกั
ดังต่อไปนี้
	 •	 ฝ่ายบริหาร
	 ฝ่�ยบรหิ�รของสสป.ล�ว	ถือว่�มอีำ�น�จม�ก	ตัง้แต่ก�รเริม่รบัตำ�แหน่ง
ด้วยบคุคลทีก้่�วขึน้ม�รบัหน้�ทีป่ระธ�นประเทศกดี็	หรือน�ยกรัฐมนตรี
ก็ด	ีต่�งม�จ�กก�รเป็นผูน้ำ�พรรคปฎวิตัปิระช�ชนล�วทัง้สิน้	ในส่วนของ
รัฐธรรมนูญสปป.ล�ว	ก็ให้คว�มสำ�คัญต�มตำ�แหน่งดังนี้
 1. ประธานประเทศ (President of the Republic)
	 รัฐธรรมนูญ	พ.ศ.	 2534	 ได้มีก�รกำ�หนดบทบัญญัติไว้อย่�งชัดเจน
ม�ก	 ว่�ประธ�นประเทศมีฐ�นะเป็นประมุขของรัฐ	 และเป็นหัวหน้� 
ฝ่�ยบริห�ร	มีว�ระดำ�รงตำ�แหน่ง	5	ปี	จ�กก�รลงมติไม่ตำ่�กว่�จำ�นวน	2	
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ใน	3	ของสม�ชิกสภ�แห่งช�ติที่เข้�ประชุมทั้งหมด	นอกจ�กนี้สภ�แห่ง
ช�ติอ�จเลือกรองประธ�นประเทศ	 เพื่อทำ�หน้�ที่แทนประธ�นประเทศ
ได้เมื่อมีเหตุจำ�เป็น	 โดยใช้ก�รลงมติด้วยคะแนนไม่ตำ่�กว่�กึ่งหนึ่งของ
จำ�นวนสม�ชิกสภ�แห่งช�ติที่เข้�ร่วมประชุม
	 ส่วนอำ�น�จหน้�ที่ของประธ�นประเทศมีดังนี้
	 •	 ก�รประก�ศใช้รัฐธรรมนูญและกฎหม�ยท่ีสภ�แห่งช�ติให้ก�ร
รับรองก�รออกรัฐดำ�ลัดหรือคำ�สั่ง
	 •	 แต่งตั้ง	 ถอดถอนน�ยกรัฐมนตรีและสม�ชิกในรัฐบ�ลต�มคว�ม
เห็นชอบของสภ�แห่งช�ติ	โยกย้�ย	หรือปลดตำ�แหน่งผู้นำ�ขององค์ก�ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น	อ�ทิ	เจ้�แขวง	เจ้�ครองกำ�แพงนคร	หรือเจ้�ครอง
นครหลวง
 2. คณะรัฐบาล (Government)
	 น�ยกรัฐมนตรใีนฐ�นะหวัหน้�รฐับ�ลจะได้รบัก�รแต่งตัง้จ�กประธ�น
ประเทศ	โดยก�รรับรองของสภ�แห่งช�ติ	จะมีว�ระก�รปฏิบัติง�น	5	ปี	
โดยมีหน้�ที่ชี้นำ�และอำ�นวยก�รปฏิบัติง�นของรัฐบ�ล	 รวมถึงเป็น 
ผู ้แต่งตั้งรองน�ยกรัฐมนตรี	 รองประธ�นคณะกรรมก�รเทียบเท่�
กระทรวง	รองเจ้�แขวง	และรองเจ้�ครองนครหลวง	ตลอดจนเจ้�เมือง
	 อำ�น�จในก�รตัดสินใจและดูแลกิจก�รของกระทรวงต่�งๆ	 เป็นของ
น�ยกรัฐมนตรี	และรัฐมนตรีประจำ�กระทรวง	[16]

	 •	 ฝ่ายนิติบัญญัติ
	 ฝ่�ยนติบัิญญตัขิองสปป.ล�วต�ม	“รฐัธรรมนญู”	ถือว่�	เป็นกฎหม�ย
พ้ืนฐ�นแห่งรัฐในก�รดำ�เนนิง�นของสภ�แห่งช�ติ	ปฏิบติัต�ม	“กฎหม�ย
ว่�ด้วยสภ�แห่งช�ติ”	และก�รเลือกตั้งสม�ชิกสภ�แห่งช�ติ	ปฏิบัติต�ม	
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“กฎหม�ยว่�ด้วยก�รเลือกตั้งสม�ชิกสภ�แห่งช�ติ”
	 สภ�แห่งช�ต	ิ(The	National	Assembly)	จงึเป็นองค์ก�รนติบิญัญตัิ
ถือเป็นองค์ก�รตัวแทนของประช�ชน	 ซึ่งเป็นองค์ก�รตัวแทนแห่งสิทธ	ิ
อำ�น�จ	และผลประโยชน์ของประช�ชน	เป็นองค์ก�รอำ�น�จแห่งรฐั	และ
เป็นองค์ก�รนิติบัญญัติที่มีสิทธิพิจ�รณ�ข้อตัดสินหรือปัญห�สำ�คัญ 
ของช�ติ	 รวมทั้งติดต�ม	 ตรวจสอบก�รดำ�เนินง�นของคณะรัฐบ�ล	 
ศ�ลประช�ชน	และองค์ก�รอัยก�รประช�ชน
	 สภ�แห่งช�ติชุดที่	 6	 แห่งส�ธ�รณรัฐประช�ธิปไตยประช�ชนล�ว	 
มีสม�ชิกจำ�นวน	115	คน	เป็นสตรี	39	คน	จ�กก�รเลือกตั้งเมื่อวันที่	30	
เมษ�ยน	พ.ศ.	2549	สังกัดพรรคประช�ชนปฏิวัติล�ว	113	คน	สม�ชิก
อิสระ	(มิได้สังกัดพรรคก�รเมืองใด)	2	คน	โดยคณะกรรม�ธิก�รทั้งหมด	
6	คณะ	ประกอบด้วย
	 •	 คณะกรรม�ธิก�รกฎหม�ย
	 •	 คณะกรรม�ธิก�รเศรษฐกิจ	แผนง�น	และก�รเงิน
	 •	 คณะกรรม�ธิก�รวัฒนธรรมและสังคม
	 •	 คณะกรรม�ธิก�รกิจก�รชนเผ่�
	 •	 คณะกรรม�ธิก�รป้องกันช�ติและป้องกันคว�มสงบ	
	 •	 คณะกรรม�ธิก�รต่�งประเทศ
นอกจ�กนี้	สิทธิและหน้�ที่ของสภ�แห่งช�ติต�มรัฐธรรมนูญ	มีดังนี้
	 •	 พิจ�รณ�รับรอง	หรือแก้ไขรัฐธรรมนูญ
	 •	 พิจ�รณ�รับรอง	แก้ไข	หรือยกเลิกกฎหม�ย
	 •	 พิจ�รณ�รับรอง	กำ�หนด	แก้ไข	หรือยกเลิกภ�ษีและส่วยอ�กร
	 •	 พิจ�รณ�รับรองแผนยุทธศ�สตร์แห่งก�รพัฒน�เศรษฐกิจและ	 	
	 		 สังคม	 (แผนพัฒน�เศรษฐกิจและสังคมแห่งรัฐ)	 และแผน 
	 		 งบประม�ณแห่งรัฐ
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	 •	 แต่งตั้งหรือถอดถอนประธ�นประเทศ	และรองประธ�นประเทศ
	 		 ต�มก�รเสนอของคณะประจำ�สภ�แห่งช�ติ
	 •	 พิจ�รณ�รับรองก�รเสนอแต่งตั้ง	หรือถอดถอนสม�ชิกคณะ	 	
	 		 รัฐบ�ล	(น�ยกรัฐมนตรี	รัฐมนตรีรัฐมนตรีช่วย	หัวหน้�องค์ก�ร		
	 		 เทียบเท่�กระทรวง	เจ้�แขวง	และเจ้�ผู้ครองนคร)	ต�มก�รเสนอ
	 		 ของประธ�นประเทศ
	 •	 แต่งตั้งหรือถอดถอนประธ�นศ�ลประช�ชนสูงสด	และอัยก�ร	 	
	 		 ประช�ชนสูงสุดต�มก�รเสนอของประธ�นประเทศ	ฯลฯ
	 แม้สภ�แห่งช�ติจัดต้ังและดำ�เนินง�นต�มหลักก�รประช�ธิปไตย
ประช�ชนแบบรวมศูนย์อำ�น�จ	 สภ�แห่งช�ติดำ�เนินง�นต�มระเบียบ 
ก�รประชุม	 และพิจ�รณ�ข้อตัดสิน	 หรือ	 “บันห�”	 หรือญัตติต�ม 
หลักก�รเสียงข้�งม�ก	(Majority	Vote)

	 	•	 ฝ่ายตุลาการ 
	 ในส่วนของโครงสร้�งก�รปกครองฝ่�ยตุล�ก�รของสปป.ล�ว	 ได้จัด
โครงสร้�งส่วนตุล�ก�ร	โดยแบ่งออกเป็น	2	องค์ก�ร	ได้แก่
	 •	 ศ�ลประช�ชน	(People’s	Courts)	โดยแบ่งออกเป็น	5	ประเภท		
ได้แก่	 ศ�ลประช�ชนสูงสุด	 ซึ่งเทียบได้กับศ�ลฎีก�ของไทย	 ส่วนศ�ล 
ระดับอื่นๆ	 คือ	 ศ�ลประช�ชนแขวง	 ศ�ลกำ�แพงนครหรือนครหลวง
เวียงจันทน์ในปัจจุบัน	 ศ�ลประช�ชนเมือง	 ซ่ึงถือเป็นศ�ลช้ันต้นและ 
ศ�ลทห�ร	ในด้�นทีม่�ของตลุ�ก�รนัน้	ประธ�นของศ�ลประช�ชนสงูสดุ
ได้รับก�รแต่งตั้งโดยสภ�แห่งช�ติต�มก�รเสนอแนะของคณะกรรมก�ร
ประจำ�ของสภ�แห่งช�ติ	 ส่วนรองประธ�นศ�ลประช�ชนสูงสุดและ 
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ผู ้พิพ�กษ�ของศ�ลประช�ชนทุกระดับม�จ�กก�รแต่งตั้งโดยคณะ
กรรมก�รประจำ�สภ�แห่งช�ติ
	 •	 องค์ก�รอัยก�รประช�ชน	 เป็นโครงสร้�งคู ่ขน�นกับศ�ล
ประช�ชน	ประกอบด้วย	องค์ก�รอธอิยัก�รประช�ชนเทียบได้กบัอยัก�ร
สงูสดุของไทย	องค์ก�รอยัก�รประช�ชนแขวง	องค์ก�รอยัก�รประช�ชน
นครหลวง	องค์ก�รอยัก�รประช�ชนเมอืง	และองค์ก�รอยัก�รทห�ร	โดย
ตำ�แหน่งอธิอัยก�รประช�ชนมีหน้�ที่ดูแลก�รปฏิบัติง�นขององค์ก�ร
อยัก�รทัง้หมด	ม�จ�กก�รแต่งต้ังโดยสภ�แห่งช�ตติ�มก�รเสนอแนะของ
คณะกรรมก�รประจำ�สภ�แห่งช�ติ	ส่วนรองอธิอัยก�รประช�ชนแต่งตั้ง
โดยคณะกรรมก�รประจำ�สภ�แห่งช�ต	ิส่วนอยัก�รและรองอยัก�รต่�งๆ	
รวมทั้งอัยก�รทห�รจะได้รับก�รแต่งตั้งหรือถอดถอนโดยอธิอัยก�ร	[17] 

ภาพที่ 11 รัฐธรรมนูญสมัยก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครอง     
ที่มา:  http://www.un.int/lao



69ระบบบริหารราชการของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

2
วิสัยทัศน์ เป้าหมาย และยุทธศาสตร์



70

2.1 วิสัยทัศน์

	 สปป.ลาว	ต้องเป็นประเทศท่ีมีความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคง	 จะ
น�าพาประชาชนหลดุพ้นจากความยากจนภายในปี	พ.ศ.	2558	พร้อมท้ัง
พัฒนาประเทศให้พ้นจากการเป็นประเทศก�าลังพัฒนาในปี	พ.ศ.	2563	
โดยอาศัยการพัฒนาเพื่อเป็นแบตเตอรี่ของเอเชีย	(“Battery	of	Asia”)	
ภายใน	พ.ศ.	2573

2.2 เป้าหมาย
 
	 เป้าหมายหลักของสปป.ลาว	 คือ	 ต้องการขจัดความยากจน	 สร้าง
คุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชน	 และการหลุดพ้นจากการเป็นประเทศ
พัฒนาน้อยท่ีสุดภายในปี	 พ.ศ.	 2563	 ซึ่งการจะหลุดพ้นจากการเป็น
ประเทศท่ีพัฒนาน้อยทีส่ดุนัน้	มสีามเรือ่งใหญ่ๆ	ทีส่ปป.ลาว	จะต้องท�าให้
ได้คือ	
	 2.2.1	แก้ไขความอ่อนแอด้านทรัพยากรมนุษย์
	 2.2.2	แก้ไขความอ่อนแอทางเศรษฐกิจ
	 2.2.3	การท�าให้รายได้เฉลีย่สามปีของประชาชนทัง้สปป.ลาว	มากกว่า	
1,086	ดอลลาร์สหรัฐ	หรือคิดเป็นเงินไทยจ�านวน	35,838	บาท	ถ้าใช้
อัตราแลกเปลี่ยนที่	33	บาท	ต่อ	1	ดอลลาร์สหรัฐ
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2.3 ยุทธศาสตร์ 

	 ปัจจุบันสปป.ลาว	อยู่ภายใต้แผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
แห่งชาติฉบับที่	 7	 (พ.ศ.	 2554-2558)	การด�าเนินการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมตามยุทธศาสตร์	 เพื่อน�าสปป.ลาว	ไปสู่การพัฒนาและเปลี่ยน
ประเทศเข้าสู่สังคมอุตสาหกรรมที่ทันสมัยจากประเทศที่ด้อยพัฒนา	
(Least	Developed	Country:	LDC)	ให้ส�าเร็จภายใน	พ.ศ.	2563	และ
สร้างโอกาสในการเสริมสร้างภูมิภาคและความร่วมมือระหว่างประเทศ	
ซึ่งแผน	 5	 ปีน้ีเป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมายระยะยาวของประเทศที่จะใช้
นโยบายการพัฒนาประเทศให้บรรลุการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างน้อย
ร้อยละ	8	ต่อปี	เพือ่ลดความยากจนให้บรรลเุป้าหมายการพัฒนาภายใน	
พ.ศ.		2558	และเร่งสร้างโครงสร้างพืน้ฐานเพ่ือรองรับอตัราการขยายตัว
ด้านเศรษฐกิจทั้งการค้า	 การลงทุน	 การบริการ	 และการท่องเที่ยว	 
จากต่างชาติที่จะเข้ามาลงทุนในประเทศสปป.ลาว	ทั้งในระดับภูมิภาค 
และระดับโลก	
	 แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติฉบบัที	่7	ของสปป.ลาว	(พ.ศ.	
2554-2558)	 เป็นพิมพ์เขียวส�าคัญท่ีเป็นตัวก�าหนดแนวทางการพัฒนา
ประเทศและเป้าหมายการพัฒนาต่างๆ	 สามารถสรุปเป้าหมายที่ส�าคัญ
ของแผนฯ	ได้ดังนี้
	 1)	 	 การขยายตัวทางเศรษฐกิจในอัตราเฉลี่ยร้อยละ	 8	 ต่อปี	 และ 
รายได้ต่อหัวของประชากรอยู่ที่ระดับ	1,700	ดอลลาร์สหรัฐต่อคนต่อปี
ในปี	พ.ศ.	2558	
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	 2)	 	บรรลุเป้าหมาย	Millennium	Development	Goals	(MDGs)	
ในปี	 พ.ศ.	 2558	 และพัฒนาประเทศเพื่อให้พ้นจากสภาพประเทศ 
ที่พัฒนาน้อยที่สุด	(LDC)	ในปี	พ.ศ.	2563	
	 3)	 	 มุ่งการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนควบคู่ไปกับความก้าวหน้า
ทางสงัคมและวฒันธรรม	การอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม	
	 4)	 	รักษาเสถียรภาพทางการเมือง	 เพื่อให้เกิดความสันติและความ
สงบเรียบร้อยในสังคม		



73ระบบบริหารราชการของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

3
ประวัติความเป็นมาของระบบราชการ
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3.1 ลาวภายใต้การปกครองของฝรั่งเศส
 
	 พุทธศตวรรษที่	 24	 ต่อช่วงต้นพุทธศตวรรษที่	 25	ประเทศฝรั่งเศส
เริ่มให้ความสนใจที่จะขยายอ�านาจเข้ามาสู่ดินแดนในแถบลุ่มแม่น�้าโขง	
เพือ่หาทางเข้าถงึดนิแดนตอนใต้ของจนีในการเปิดตลาดการค้าแห่งใหม่
แข่งกับอังกฤษ	 ซึ่งสามารถยึดพม่าได้ก่อนหน้านั้นแล้ว	 โดยฝรั่งเศสเริ่ม
จากการยึดครองแคว้นโคชินจีนหรือเวียดนามใต้ก่อนในปี	 พ.ศ.	 2402	
และรุกคืบเข้ามาสู ่ดินแดนเขมรส่วนนอก	 ซึ่งไทยปกครองในฐานะ
ประเทศราชในปี	 	 พ.ศ.	 2406	 (ไทยตกลงยอมสละอ�านาจเหนือเขมร 
ส่วนนอกอย่างเป็นทางการในปี	พ.ศ.	2410)	จากนั้นจึงได้ขยายดินแดน
ในเวียดนามต่อ	จนกระทั่งสามารถยึดเวียดนามได้ทั้งประเทศในปี	พ.ศ.	
2426	พรมแดนของสยามทางด้านประเทศราชลาวจึงประชิดกบัดินแดน
อาณานิคมของฝรั่งเศสอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้	[4]

	 ในปี	 พ.ศ.	 2428	 ประเทศจีนได้เกิดเหตุการณ์กบฏไท่ผิงต่อต้าน
ราชวงศ์ชิง	 กองก�าลังกบฏชาวจีนฮ่อที่แตกพ่ายได้ถอยร่นมาตั้งก�าลัง
ซ่องสุมผู้คนอยู่ในแถบมณฑลยูนนานของจีน	ดินแดนสิบสองจุไทย	และ
ตามแนวชายแดนประเทศราชลาวตอนเหนอื	กองก�าลงัจนีฮ่อได้มารกุราน
ลาวและตีเมืองต่างๆ	 ไล่จากทางตอนเหนือลงมาถึงนครเวียงจันทน์ 
ตอนใต้ของไทย	 (หรือสยามในเวลานั้น)	 จึงร่วมกับฝรั่งเศสปราบฮ่อจน
ส�าเร็จ	 โดยทั้งสองฝ่ายไล่ตีกองก�าลังจีนฮ่อจากอาณาเขตของแต่ละฝ่าย
ให้มาบรรจบกนัทีเ่มอืงแถง	(เดยีนเบยีนฟใูนปัจจบุนั)	แต่กเ็กดิปัญหาใหม่	
คือ	 ฝ่ายฝร่ังเศสฉวยโอกาสอ้างสิทธิปกครองเมืองแถงและสิบสองจุไทย	
โดยไม่ยอมถอนก�าลงัทหารออกจากเมอืงแถง	เพราะอ้างว่าเมอืงนีเ้คยส่ง
ส่วยให้เวียดนามมาก่อน
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	 ปัญหาดังกล่าวนี้มีท่ีมาจากภาวะการเป็นเมืองสองฝ่ายฟ้า	 ซึ่งจะ 
ส่งส่วยให้แก่รัฐใหญ่ทุกรัฐท่ีมีอิทธิพลเหนือตนเองเพื่อความอยู่รอด	 
ดนิแดนลาวทัง้หมดก็เปลีย่นไปตกอยูภ่ายใต้อิทธพิลของประเทศฝรัง่เศส	
จากการใช้เล่ห์เหลี่ยมของโอกุสต์	 ปาวี	 กงสุลฝรั่งเศส	 โดยการใช้เรือรบ
มาปิดอ่าวไทยเพื่อบังคับให้ยกดินแดนฝั่งซ้ายแม่น�้าโขง	 รวมทั้งดินแดน	
อื่นๆ	โดยลาวถูกรวมเข้าเป็นอินโดจีนของฝรั่งเศสเมื่อปี	พ.ศ.	2436

ภาพที่ 12 พระราชวังหลวง เมืองหลวงพระบาง (2447)
ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ สปป.ลาว

	 ในช่วงสงครามโลกครัง้ที	่2	 กองทพัญีปุ่น่ได้รุกเข้ามาในดินแดนลาว
กัมพูชา	 และเวียดนาม	 เมือ่ญีปุ่น่ใกล้แพ้สงคราม	 ขบวนการลาวอสิระ
ซึง่เคลือ่นไหวทางการเมอืงเพือ่กูเ้อกราชลาวในเวลานัน้ประกาศเอกราช
ให้ประเทศลาวเป็นประเทศราชอาณาจักรลาว	 หลังญี่ปุ่นแพ้สงคราม	
ฝรั่งเศสก็กลับเข้ามามีอ�านาจในอินโดจีนอีกครั้งหนึ่ง	 ฝรั่งเศสปกครอง
ลาวแต่ละแขวง	โดยมชีาวฝรัง่เศสเป็นเจ้าแขวงหรือข้าหลวงคอยควบคุม
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เจ้าเมืองที่เป็นชาวลาวอีกต่อหนึ่ง	ซึ่งต้องเก็บส่วยตัวเลขจากชายฉกรรจ์
ให้ข้าหลวงฝร่ังเศส	ตลอดเวลาทีล่าวตกเป็นเมอืงขึน้นัน้	ฝรัง่เศสไม่รกัษา
โบราณสถานและโบราณวัตถุ	 โดยรื้อสร้างเป็นถนนและไม่ได้สนใจต่อ
ประเทศลาวเท่าไรนกั	เพราะถอืว่าเป็นดนิแดนบ้านป่า	ล้าหลงั	ไม่มค่ีาใน
เชิงเศรษฐกิจ

ภาพที่ 13 ภูมิทัศน์ของเมืองหลวงพระบาง

	 ต่อมาในสงครามโลกครัง้ที	่2	เยอรมนัมชียัชนะเหนอืประเทศฝรัง่เศส	
และก่อตั้งคณะรัฐบาลขึ้นที่เมืองวิซี	 คณะข้าหลวงฝร่ังเศสในอินโดจีน
ให้การหนนุหลงัรฐับาลวิซ	ีและตกลงเป็นพนัธมิตรกับญีปุ่น่	ครัน้ถงึปี	พ.ศ.	
2484	รัฐบาลไทยภายใต้การน�าของพลตรีหลวงพิบูลสงครามเริ่มด�าเนิน
การต่อต้านอ�านาจของฝรั่งเศสท่ีเริ่มเสื่อมถอย	 ด้วยการยึดแขวงไชยบุรี
และจ�าปาศักดิ์กลับคืนมา	ญี่ปุ่นยุให้ลาวประกาศเอกราช	 แต่กองทัพ
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ฝรัง่เศสกย้็อนกลับคนืมาอกีครัง้หลงัสงครามยุตไิด้ไม่นาน	 ลาวหนัมา
ปกครองระบอบสมบรูณาญาสทิธิราช	โดยมีรฐัธรรมนญูเป็นกฎหมายสงูสดุ
ภายใต้การควบคุมดูแลของฝรั่งเศส

ภาพที่ 14 ประตูชัยของประเทศลาว

	 พ.ศ.	 2492	 สหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักรฯ	 ได้ล้มขบวนการ
ลาวอิสระจนล่มสลาย	 และแนวรักร่วมชาติได้พัฒนาเป็นขบวนการ
คอมมิวนิสต์ประเทศลาวในเวลาต่อมา	 โดยได้รับการสนับสนุนจาก 
โฮจิมินห์และพรรคคอมมิวนิสต์ของเวียดนาม
	 พ.ศ.	 2495	 ลาวในหัวเมืองด้านตะวันออกเฉียงเหนือเร่ิมก่อการ
จลาจลต่อต้านการปกครองของฝรั่งเศสภายใต้การสนับสนุนจากรัฐบาล
กรุงฮานอย	 เม่ือฝรั่งเศสแพ้สงครามท่ีค่ายเดียนเบียนฟู	 ลาวจึงได้รับ
เอกราชอย่างสมบูรณ์	 ฝรั่งเศสถอนก�าลังออกจากประเทศลาว	 ซ่ึง
แตกแยกออกเป็น	 2	 ฝ่าย	 คือ	 ฝ่ายสนับสนุนระบบกษัตริย์ในนคร
เวียงจันทน์	(ฝ่ายขวา)	และฝ่ายขบวนการประเทศลาว	(ฝ่ายซ้าย)
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ภาพที่ 15 เจ้าสุภานุวงศ์ ประธานประเทศคนแรก แห่ง สปป.ลาว

	 	ในระยะหลังทศวรรษ	1980	สภาพการปกครองและการบริหารด้าน
เศรษฐกิจของสปป.ลาวเริ่มผ่อนคลายมากขึ้น	 ต่อมาเมื่อเจ้าสุภานุวงศ์
สละต�าแหน่งจากประธานประเทศ	ผู้ด�ารงต�าแหน่งต่อมาคือท่านไกสอน	
พมวหิาน	ซึง่เป็นประธานประเทศผูม้คีวามเชือ่มัน่ในระบอบการปกครอง
แบบคอมมิวนิสต์	หลังจากการอสัญกรรมของท่านไกสอน	พมวิหาน	ในปี
พ.ศ.	2535	ท่านหนฮูกั	พมูสะหวนั	ข้ึนด�ารงต�าแหน่งแทน	และได้มนีโยบาย
ลดหย่อนการจ�ากัดเสรภีาพของชาวสปป.ลาว	จงึเป็นผลให้ชาวสปป.ลาว	
ทีอ่พยพไปอยู่ต่างประเทศได้รบัการเชญิชวนให้กลบัคนืสูบ้่านเกดิเมอืงนอน
สปป.ลาวเริ่มเปิดประเทศและฟื้นฟูความสัมพันธ์กับประเทศไทย	 และ
เมื่อท่านไกสอนถึงแก่กรรมกระทันหัน	ท่านหนูฮัก	พูมสะหวัน	ก็ได้ด�ารง
ต�าแหน่งประธานประเทศต่อมา	 ยุคนี้สปป.ลาว	กับไทยเปิดสะพาน

3.2 ลาวยุคสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
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มิตรภาพไทย-ลาว	 ในปี	 พ.ศ.	 2538	 ต่อมาท่านหนูฮักสละต�าแหน่ง	 
ท่านค�าไต	สีพันดอน	รับด�ารงต�าแหน่งประธานประเทศต่อจนถึงปี	พ.ศ.	
2549	 ท่านค�าไตลงจากต�าแหน่ง	 ท่านจูมมะลี	 ไซยะสอน	 จึงเป็นผู้รับ
ต�าแหน่งประธานประเทศสปป.ลาว	คนปัจจุบัน	[4]

 3.2.1 หลักการพัฒนาของระบบราชการ
       หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง

	 หลังจากการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบราชาธิปไตยและ
สถาปนาสาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาวแล้ว	สปป.ลาว	ได้มกีาร
ปรับปรุงกลยุทธ์การพัฒนาประเทศตามหลักการพัฒนาระบบราชการ	 
5	ปี	(ค.ศ.1998-2002)	โดยมีหลักการปรับปรุงดังนี้
 ●	 ด�าเนินการปรับเปลี่ยนโครงสร้างอัตราเงินเดือนข้าราชการลาว
ให้สอดคล้องกับระบบเศรษฐกิจท่ีเปลี่ยนแปลงตามนโยบายของรัฐบาล
ใหม่	 โดยเฉพาะปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการสตรีให้มีต�าแหน่ง 
ในราชการทีเ่หมาะสมกับคุณวฒุ	ิพร้อมทัง้ได้รบัอตัราเงินเดอืนทีเ่ท่าเทียม
กับข้าราชการชาย
 ●	 ปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ในการบริหารข้าราชการ	 โดย
ตัง้สถาบันอบรมและพฒันาคุณภาพข้าราชการตามพืน้ท่ีต่างๆ	ในประเทศ	
เพ่ืออบรมข้าราชการให้มคีวามทนัสมยั	และเป็นไปตามตามแนวนโยบาย
เดียวกันจากส่วนกลาง
 ●	 แต่งตั้งคณะกรรมการร่างกฎหมายใหม่ส�าหรับใช้ในการบริหาร
และพัฒนาคุณภาพของข้าราชการ	 พร้อมท้ังต้ังองค์กรกลางในการ
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ประสานงานระหว่างภาครัฐกับประชาชน	เพื่อให้กฎหมายที่ร่างขึ้นใหม่
ให้มีคุณภาพ	และเป็นประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาประเทศ
 ●	 สนับสนุนโครงการด้านการสาธารณสขุ	เพือ่ลดอตัราการเสยีชวีติ
ของข้าราชการ	 เนื่องจากระบบสาธารณสุขที่ไม่ดีส่งผลท�าให้ข้าราชการ
ที่มีคุณภาพมีอัตราการตายสูงกว่าปกติ	 เมื่อไปปฎิบัติหน้าท่ีในพ้ืนท่ี 
ห่างไกล
 ●	 เปิดโอกาสให้ชาวลาวทีเ่ป็นชนกลุม่น้อยให้ได้รบัโอกาสในการรับ
ราชการเพ่ือให้เกิดความเท่าเทียมกัน	 พร้อมทั้งส่งเสริมด้านการศึกษา 
ให้กับชนกลุ่มน้อยให้มีการศึกษาที่เท่าเทียม	 เพื่อความมีคุณภาพในการ
เข้ารับราชการต่อไป	ทั้งนี้เพื่อเป็นการขจัดปัญหาเรื่องชนกลุ่มน้อย
 ●	 พัฒนาด้านการสื่อสารในพื้นท่ีห่างไกล	 โดยเฉพาะพัฒนาระบบ
ไฟฟ้า	 และสัญญาณเคลื่อวิทยุเพื่อกระจายความเจริญ	 และเพื่อให้
ประชาชนมีความเข้าใจต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆ	 หลังจากการ
เปลี่ยนแปลงการปกครอง
 ●	 พฒันาศกัยภาพของสภาแห่งชาต	ิโดยแต่งต้ังคณะกรรมการใหม่
เพื่อเป็นตัวแทนของสภาแห่งชาติให้เข้าไปรับหน้าที่ในเขตพื้นที่ชนบท	
 ● รฐับาลจะสนบัสนนุโครงการวจิยัในด้านต่างๆ	 ทีเ่กีย่วข้องกบั
การพัฒนาประเทศในทุกด้าน	 เพื่อใช้ในการปรับปรุงประเทศและปรับ
คุณภาพของข้าราชการให้ตรงจุดของปัญหา
 ●	 จัดสรรนโยบายทางการเงินและการคลังให้มีความเหมาะ	 เพ่ือ
ความโปร่งใสในการบริหารประเทศ	 พร้อมทั้งให้ความส�าคัญในการ
แจกแจงงบประมาณต่างๆต่อสาธารณชน
 ●	 ประสานงานขอความช่วยเหลือด้านเงินทุนจากต่างประเทศ
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3.2.2 ความเสี่ยงในการพัฒนาในช่วงเริ่มต้น
   ของการเปลี่ยนแปลงการปกครอง

	 หลังจากการเปลี่ยนแปลงการปกครอง	 รัฐบาลใหม่เริ่มด�าเนินการ
พัฒนาระบบราชการสปป.ลาว	ได้ประสบปัญหาดังนี้
 ●	 กรอบของกฎหมายทีร่่างขึน้ใหม่ยงัไม่ตอบสนองต่อความเป็นจรงิ
ในสงัคม	เนือ่งจากประชาชนขาดความรูค้วามเข้าใจในการปรบัตวัต่อการ
เปลี่ยนแปลงในระบบต่างๆ
 ●	 เกิดปัญหาการคอร์รัปชั่นในการจัดเก็บภาษี	 ท�าให้รายได้ของรัฐ
น้อยกว่าจ�านวนที่ต้ังเป้าหมายไว้	 ท�าให้ส่งผลกระทบต่องบประมาณ 
ในโครงการอื่นๆ	โดยเฉพาะงบประมาณในการพัฒนาระบบราชการ
 ●	 ปัญหาการเข้ารับราชการ	 เนื่องจากคุณสมบัติของข้าราชการ 
ต�่ากว่าเกณฑ์	 เนื่องจากประชาชนขาดคุณสมบัติทางการศึกษาต่อ
ต�าแหน่งต่างๆ
 ●	 การขาดแหล่งเงินทุนในการพัฒนาจากต่างประเทศ	 เนื่องจาก
ปัญหาของข้าราชการทีข่าดความรูค้วามสามารถทางภาษาในการเจรจา	
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4
ภาพรวมของระบบราชการ
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4.1 รัฐบาล นโยบายรัฐบาล และนโยบายการ
    เข้าสู่ประชาคมอาเซียน

 4.1.1  นโยบายรัฐบาล

	 พรรคประชาชนปฏิวัติลาวเป็นองค์การที่มีอ�านาจสูงสุด	 ผูกขาด 
การปกครองประเทศตามระบอบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์	 พรรคฯ	 ได้
ก�าหนดนโยบายและเป้าหมายการพฒันาประเทศในการประชุมสมชัชา-
พรรคฯ		ครั้งที่	8	เมื่อเดือนมีนาคม	พ.ศ	2549	ให้รัฐบาลและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องยึดถือปฏิบัติ	ดังนี้	
 ●	 ปี	พ.ศ.	2563	ต้องพ้นจากสถานการณ์เป็นประเทศที่พัฒนาน้อย
ทีส่ดุ	ต้องมคีวามมัน่คงทางการเมือง	เศรษฐกจิต้องขยายตวัอย่างต่อเนือ่ง	
ประชาชนต้องมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจากปัจจุบัน	3	เท่าตัว
 ●	 ปี	 พ.ศ.	 2549-2553	 เป็นช่วงการเสริมสร้างพื้นฐานเพื่อบรรลุ 
เป้าหมายการพัฒนาประเทศที่ก�าหนดไว้ส�าหรับปี	พ.ศ.	2563	เศรษฐกิจ
ต้องมีการขยายตัวอย่างต่อเนือ่งในอตัราไม่ต�า่กว่าร้อยละ	7.5	ต่อปี	ยตุกิาร
ตดัไม้ท�าลายป่าเพือ่ท�าไร่เลือ่นลอย	แก้ไขปัญหาความยากจนให้หมดสิน้ไป	
เตรียมพัฒนาบุคลากรรองรับการเปลี่ยนแปลงไปสู ่การเป็นประเทศ
อุตสาหกรรม	ประชากรมีรายได้เฉลี่ยมากกว่า	1,086	ดอลลาร์สหรัฐต่อปี
	 สปป.ลาว	ด�าเนินนโยบายต่างประเทศที่มุ่งสร้างเสริมความสัมพันธ์
แบบรอบด้านกับทกุประเทศบนพืน้ฐานของการอยูร่่วมกันอย่างสนัต	ิโดย
ไม่แบ่งแยกลัทธิและอุดมการณ์	 เพื่อขอรับการสนับสนุนและความช่วย
เหลอืในการพฒันาประเทศให้บรรลเุป้าหมายตามท่ีพรรคฯ	ได้ก�าหนดไว้	
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ทัง้น้ี	สปป.ลาว	ให้ความส�าคญักบัประเทศเพือ่นบ้านเป็นล�าดบัแรก	ได้แก่
เวยีดนาม	จีน	พม่า	กมัพชูา	และไทย	รองลงมาเป็นประเทศร่วมอดุมการณ์	
ได้แก่	 รัสเซีย	 เกาหลีเหนือ	 และคิวบา	 อย่างไรก็ดี	 แม้ว่าสปป.ลาว	 
จะพยายามด�าเนินความสัมพันธ์กับประเทศต่างๆ	ให้สมดุล	เพื่อลดการ
พ่ึงพาประเทศใดประเทศหนึ่งเป็นหลัก	 แต่ด้วยข้อจ�ากัดของสปป.ลาว 
ที่ไม่มีทางออกทะเล	 และระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่ด้อยอยู	่
ประกอบกับความใกล้ชิดด้านอดุมการณ์และประวตัศิาสตร์การต่อสูเ้พือ่
เอกราช	ท�าให้สปป.ลาวมีความสมัพนัธ์พเิศษกบัเวยีดนามและจีน	อนัเป็น
ผลให้ประเทศทั้งสองสามารถรักษาและขยายอิทธิพลในสปป.ลาว	ได้
ต่อไป

 4.1.2 สรุปนโยบายหลักเพื่อการเตรียมพร้อมของ AEC

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

	 นโยบายต่างๆ	เหล่านี้	จะเป็นนโยบายที่สปป.ลาวจะต้องด�าเนินการ
ให้เสร็จส้ินภายใน	พ.ศ.	 2558	 หรือก่อนการเปิดประเทศที่เป็นสมาชิก
อาเซียนเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน



86

 ●	 ก�าจัดปัญหาความยากจน
 ●	 จดัการแก้ไขปัญหาการศกึษาขัน้พืน้ฐานให้ประชาชนมกีารศึกษา
ที่เท่าเทียมกัน
 ●	 ส่งเสริมสิทธิสตรีต่างๆ	เพื่อให้เกิดความเสมอภาคในสตรี
 ●	 ลดอัตราการตายของเด็ก
	 •	 พัฒนาความรู้ของมารดา	เพื่อใช้ในการอบรมเลี้ยงดูบุตร-ธิดา
ให้มีคุณภาพ
 ●	 ขจัดปัญหาโรคร้าย	เช่น	โรคเอดส์	โรคมาลาเรีย	เป็นต้น
 ●	 ด�าเนินการพัฒนาประเทศ	พร้อมกับส่งเสริมสิ่งแวดล้อม
ทางธรรมชาติอย่างยั่งยืน
 ●	 พัฒนาความสัมพันธ์กับประเทศต่างๆ	เพื่อเป็นแรงสนับสนุน
การพัฒนาประเทศของสปป.ลาว

4.2 จ�านวนและรายชื่อกระทรวงพร้อมที่อยู่

ภาพที่ 17 ท�าเนียบรัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ที่มา:  www.lao-online.com



87ระบบบริหารราชการของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

 4.2.1 รายชื่อกระทรวงและที่อยู่

กระทรวงป้องกันประเทศ
(Ministry of National Defence, 

Laos PDR)

รายชื่อกระทรวง ข้อมูลติดต่อ

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

กระทรวงป้องกันความสงบ
(Ministry of Public Security, Laos PDR)

ที่อยู่									P.O.	Box	7040,	
														Nongbone	Road,
	 Ban	Nongbone,	
	 Xaysettha,	Vientiane
โทรศัพท์ 		+856	(21)	951-084
โทรสาร				+856	(21)	262-396

กระทรวงโยธาธิการและการขนส่ง
(Ministry of Public Works and 

Transport, Laos PDR)

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

	 สปป.ลาว	มีกระทรวงที่ท�าหน้าที่ในการดูแลกิจการต่างๆ	ทั้งภายใน
และภายนอกประเทศทั้งหมด	18	กระทรวง	ดังนี้	
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รายชื่อกระทรวง ข้อมูลติดต่อ

กระทรวงศึกษาธิการและกีฬา
(Ministry of Education and Sports, 

Laos PDR)

ที่อยู่									Lane	Xang	Avenue,	Ban		 	
	 Hatsady	Tay,	Chanthabouly,
	 Vientiane
โทรศัพท์				+856	(21)	216-013
โทรสาร					+856	(21)	216-006
เว็บไซต์					www.moe.gov.la
อีเมล								esitc@moe.gov.la

กระทรวงสาธารณสุข
(Ministry of Public Health (MOH), 

Laos PDR)

ที่อยู่ 								Samsenthai	road,	
														 Ban	thatkhao
															Sisattanack	District					
															Vientiane	Lao	PDR
โทรศัพท์				+856	(21)	214-000
โทรสาร					+856	(21)	214003
เว็บไซต์ 					www.moh.gov.la
อีเมล									contact@moh.gov.la

กระทรวงแถลงข่าว วฒันธรรม และการท่องเทีย่ว
(Ministry of Information, Culture and 

Tourism, Laos PDR)

ที่อยู่ 								Lane	Xang	Avenue,	
														Ban	Hatsady	Tay,
	 Chanthabouly,	Vientiane
โทรศัพท์			+856	(21)	212-251
โทรสาร				+856	(21)	212	769

กระทรวงแผนการและการลงทุน
(Ministry of Planning and Investment, 

Laos PDR)

ที่อยู่  							Luangprabang	Road	
	 Vientiane	01001,	Lao	P.D.R
โทรศัพท์ 			+856	(21)	218377,	
															222690,	223002
โทรสาร					+856	(21)	215491
เว็บไซต์ 				www.investlaos.gov.la
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รายชื่อกระทรวง ข้อมูลติดต่อ

กระทรวงแรงงาน และสวัสดิการสังคม
(Ministry of Labour Social Welfare, 

Laos PDR)

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

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(Ministry of Science and Technology, 

Laos PDR)

ที่อยู่										P.O.	Box:	2279,	Nahaidyao		
	 Street	Vientiane,	Lao	PDR
โทรศัพท์				+856	21	213470-148
โทรสาร					+856	21	3472
เว็บไซต์					www.most.gov.la
อีเมล								most_info@most.gov.la

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม

(Ministry of Natural Resources and 
Environment , Laos PDR)

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

กระทรวงไปรษณีย์ โทรคมนาคม 
และการสื่อสาร

(Ministry of Post, Telecommunication 
and Communication, Laos PDR)

ที่อยู่ 								Lane	Xang	Avenue,	Ban
	 Hatsady	Tay,	Chanthabouly,	
	 Vientiane,	Lao	PDR
โทรศัพท์ 			+856	(21)	218-897
โทรสาร					+856	(21)	285-257
เว็บไซต์ 				www.mpt.gov.la
อีเมล 							 info@mpt.gov.la
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รายชื่อกระทรวง ข้อมูลติดต่อ

กระทรวงการเงิน
(Ministry of Finance, Laos PDR)

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

กระทรวงพลังงาน และบ่อแร่
(Ministry of Energy and Mines, 

Laos PDR)

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

กระทรวงยุติธรรม
(Ministry of Justice, Laos PDR)

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

กระทรวงกสิกรรม และป่าไม้
(The Ministry of Agriculture 

and Forestry, Laos PDR)

ที่อยู่ 									Lane	Xang	Avenue,	
															Ban	Hatsady	Tay,	
															Chanthabouly,	Vientiane
โทรศัพท์ 			+856	(21)	412-342
โทรสาร 				+856	(21)	412-344
เว็บไซต์					www.maf.gov.la
อีเมล								 info@maf.gov.la
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รายชื่อกระทรวง ข้อมูลติดต่อ

กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า
(The Ministry of Industry and 

Commerce, Laos PDR)

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

กระทรวงภายใน
(The Ministry of Home Affairs)

ที่อยู่  								P.O.	Box	2279	Ban	Hatsady		
	 Tay,	Chanthabouly,	Vientiane
โทรศัพท์ 			+856	(21)	412-545
โทรสาร 				+856	(21)	413-649
เว็บไซต์					www.moha.gov.la
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4.3   จ�านวนข้าราชการทั่วประเทศ พร้อมคุณลักษณะ
   หลกั หรอื คณุลกัษณะหลกัในการเข้าสูป่ระชาคม
   อาเซียน

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

4.3.1 จ�านวนข้าราชการทั่วประเทศ

	 สปป.ลาว	จัดเป็นประเทศขนาดเล็กท่ีมีประชากรรวมทั้งประเทศ
จ�านวนประมาณ	 6,000,000	 คน	 โดยจ�านวนประชากรส่วนใหญ่ของ
ประเทศจะประกอบอาชีพเกษตรกรรม	 ดังนั้นจึงท�าให้จ�านวนของ
ข้าราชการมีน้อยมาก	 หากเทียบกับความต้องการข้าราชการในการ
พัฒนาประเทศ	 ท�าให้รัฐบาลสปป.ลาว	เร่งปฏิรูปแบบองค์รวมตั้งแต่ปี	
พ.ศ.	2533	โดยจ�านวนของข้าราชการสปป.ลาวมีดังนี้	[25]

115,000

110,000

105,000

100,000

95,000

90,000

85,000

80,000

20
02

-0
3

20
03

-0
4

20
04

-0
5

20
05

-0
6

20
06

-0
7

20
07

-0
8

ตารางที่ 5  กราฟแสดงจ�านวนข้าราชการระหว่างปี 2002-2008
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ที่มา:  PACSA (2008 อ้างถึงใน World Bank, 2010 : 7)

 G/Y 2539-2540 2545-2546 2546-2547 2548-2549 2549-2550 2550-2551

	 6	 110	 123	 225	 	 88	 76	 	

	 5	 66	 105	 232	 349	 509	 723

	 4	 10,585	 20,844	 23,849	 30,516	 34,044	 38,310

	 3	 25,416	 33,836	 38,615	 44,454	 4,7388	 49,697

	 2	 28,666	 24,647	 24,139	 21,263	 20,024	 18,557

	 1	 5,691	 11,775	 4,893	 3,077	 2,673	 1,996

 รวม 70,534 91,330 91,953 99,659 104,726 109,359

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

ที่ 6 จ�านวนข้าราชการสปป.ลาว ในรายงานธนาคารโลก
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 4.3.2 คุณลักษณะหลักของข้าราชการ
      ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

  ●	 มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียนและประชาคมอาเซียน	
รวมทั้งประเทศสมาชิก	
 ●	 มีทักษะความรู้ด้านภาษาอังกฤษในระดับดีมากในการสนทนา	
เจรจาต่อรอง	 การเขียนข้อกฎหมาย	 และการจัดท�าข้อเสนอโครงการ		
เป็นต้น
 ●	 มทีกัษะการเจรจาต่อรองอย่างมกีลยทุธ์		รูเ้ทคนคิการเจรจา	และ
ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่างๆ	ได้

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

ตารางที่ 7 จ�านวนข้าราชการสปป.ลาว โดยแบ่งตามระดับขั้นของข้าราชการ
ระหว่างปี ค.ศ.1996-2008
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 ●	 มคีวามเชีย่วชาญในงานท่ีเกีย่วข้องกบัภารกจิของอาเซยีน	และมี
ความสามารถถ่ายทอดความรู้ความเชี่ยวชาญนั้นๆ	แก่เพื่อนร่วมงานได้
 ●	 มีจิตส�านึกในการท�างานเป็นทีม	 มีการสร้างเครือข่ายกับทุก 
ภาคส่วน	และกับประเทศสมาชิก
 ●	 มีภาวะความเป็นผู้น�า	โดยมียุทธศาสตร์ในการเป็นผู้น�าภาคส่วน
ต่างๆ	 ของสังคมให้ตระหนักและเข้าใจเรื่องอาเซียนและประชาคม
อาเซียน	
 ●	 สามารถให้บริการได้อย่างมีมาตรฐานระดับสากล	 โปร่งใส	 
คล่องตัว	มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	
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5
ยุทธศาสตร์ และภารกิจของ

แต่ละกระทรวง และหน่วยงานหลัก
ที่รับผิดชอบงานที่เกี่ยวกับ ASEAN
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5.1 ยุทธศาสตร์ และภารกิจของแต่ละกระทรวง

	 ยุทธศาสตร์และภารกิจของแต่ละกระทรวงในสปป.ลาว	มีดังนี้

กระทรวงการต่างประเทศ

กระทรวงการเงิน

 ยุทธศาสตร์ ภารกิจ

 ยุทธศาสตร์ ภารกิจ

●	พัฒนาประเทศให้มีความ	 	
	 ก้าวหน้า	และมีมาตรฐาน
	 ตาม	หลักสากล
●	พัฒนาคุณภาพบุคลากรให้มี		
	 ความเป็นสากล		

●	ประสานความช่วยเหลือจาก		
	 องค์การระหว่างประเทศ	เพื่อ	
	 พัฒนาประเทศในด้านต่างๆ
●	ส่งเสริมความสามารถของ	 	
	 บุคลากรด้านการศึกษาและ	 	
	 ความก้าวหน้าในความเป็น	 	
	 สากลของประเทศ

●	บริหารการเงินเพื่อประชาชน		
	 และการพัฒนาประเทศ

●	เจรจาเรื่องการหาเงินทุนจาก	
	 องค์การระหว่างประเทศเพื่อ
	 น�ามาพัฒนาประเทศ
●	ดูแลเงินทุนที่ได้รับบริจาคจาก	
	 องค์การต่างๆ	เพื่อจัดตั้ง
	 งบประมาณในการพัฒนา	 	
	 ประเทศ
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 ยุทธศาสตร์ ภารกิจ

 ยุทธศาสตร์ ภารกิจ

กระทรวงป้องกันความสงบ

•	ควบคุมดูแลกิจการต่างๆ	ของ	
	 ต�ารวจท้องที่	ต�ารวจจราจร		
	 ต�ารวจตรวจคนเข้าเมือง	
	 ต�ารวจรักษาความปลอดภัย	
	 (รวมถึงต�ารวจชายแดน)	
	 และอื่นๆ	เพื่อความสงบสุข
	 ของประเทศ			

•	 เพื่อเพิ่มความสามารถในการ	
	 ควบคุมดูแลกิจการว่าด้วยความ	
	 สงบสุขของประเทศดังกล่าว	จะ	
	 ต้องมีการประสานงานขอความ	
	 ช่วยเหลือจากองค์การระหว่าง	
	 ประเทศ	(UNDP	หรือ	UNICEF)		
	 ในการแก้ไขปัญหา	เช่น
  u	ปัญหาการค้ายาเสพติด
  u	ปัญหาการค้ามนุษย์

กระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมและการท่องเที่ยว

•	ขจัดปัญหาชนกลุ่มน้อย	และ	
	 ความแตกต่างทางวัฒนธรรม

•	ศึกษา	วิจัย	เพื่อพัฒนา	 	
	 ศักยภาพ	ในการใช้ชีวิตร่วมกัน	
	 ให้เป็นปกติสุข	เนื่องจาก
	 สปป.ลาว	มีแหล่งก�าเนิดของ	
	 ชาติพันธุ์ที่หลากหลาย
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กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม

 ยุทธศาสตร์ ภารกิจ

●	บริหารแรงงานเพื่อส่งเสริม	 	
	 คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

●	ควบคุมอัตราการว่างงานให้
	 ไม่เกินร้อยละ	2
●	ด�าเนินการตามมาตรการ	 	
	 ในการลดสัดส่วนแรงงานภาค	
	 เกษตรให้เหลอืร้อยละ	70	และ
	 เพิ่มแรงงานภาคอุตสาหกรรม		
	 โดยเฉพาะในภาคอตุสาหกรรม
	 ก่อสร้างและ	เหมืองแร่	คิดเป็น	
	 ร้อยละ	7	ส่วนแรงงานในภาค	
	 บริการคิดเป็นร้อยละ	23	ของ	
	 แรงงานทั้งหมด
●	จัดระเบียบแรงงานชาว	 	
	 สปป.ลาว	ให้มีคุณภาพชีวิต
	 ที่ดีขึ้น
●	ส่งเสริมการจ้างงานภายใน	 	
	 ประเทศ	เพื่อให้แรงงานชาว		
	 สปป.ลาว	ที่ออกไปท�างาน
	 นอก	ประเทศกลับเข้ามา	
	 เพื่อรองรับการพัฒนา	 	
	 โครงสร้างพื้นฐานต่างๆ
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กระทรวงยุติธรรม

●	การบริหารงานด้วย
	 ความยุติธรรม
● เพื่อความเสมอภาคของทุกฝ่าย

●	ดูแลให้มีการปฏิบัติ	และบังคับ	
	 ให้เป็นไปตามกฎหมาย	 	
	 อย่างถูกต้อง	รวดเร็ว	เป็นธรรม
	 และทั่วถึง	
●	ส่งเสริมการให้ความช่วยเหลือ		
	 และให้ความรู้ทางกฎหมาย	
	 แก่ประชาชน	และจัดระบบ		
	 งานราชการ	รวมถึงงานของรัฐ	
	 อื่น	ในกระบวนการยุติธรรมให้	
	 มีประสิทธิภาพ	
●	คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของ	
	 บคุคลให้พ้นจากการล่วงละเมดิ
	 ทั้งโดยเจ้าหน้าที่รัฐและบุคคล	
	 อื่นและต้องอ�านวยความ	 	
	 ยุติธรรมแก่ประชาชนอย่าง
	 เท่าเทียมกัน
●	จัดให้มีกฎหมายจัดตั้งองค์การ	
	 เพื่อการปฏิรูปกฎหมาย	 	
	 ที่ด�าเนินการเป็นอิสระเพื่อ	 	
	 ปรับปรุง	และพัฒนากฎหมาย	
	 ของประเทศ	รวมทั้งการ

 ยุทธศาสตร์ ภารกิจ
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 ยุทธศาสตร์ ภารกิจ

 ยุทธศาสตร์ ภารกิจ

	 ปรับปรุงกฎหมายให้เป็นไป		
	 ตามรัฐธรรมนูญ	โดยต้อง
	 รับฟังความคิดเห็นของผู้ที่ได้	
	 รับผลกระทบจากกฎหมายนั้น	
	 ประกอบด้วย
 ●	จัดให้มีกฎหมายเพื่อจัดตั้ง	
	 	 องค์การเพื่อการปฏิรูป	 	
	 	 กระบวนการยุติธรรม	 	
	 	 ที่ด�าเนินการเป็นอิสระ	
	 	 เพื่อปรับปรุง	และพัฒนาการ	
	 	 การด�าเนนิงานของหน่วยงาน
	 	 ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ	
	 	 ยุติธรรม

กระทรวงแผนการและการลงทุน

●	ให้การสนับสนุนการลงทุน	 	
	 จากต่างประเทศ	เพือ่น�าเงินทุน
	 ที่ได้จากต่างชาติมาใช้ในการ	
	 พัฒนาประเทศให้ทัดเทียม
	 ประเทศอื่นๆ	ในโลก

●	ด�าเนินนโยบายส่งเสริมการ	 	
	 ลงทุนโดยจะสนับสนุนโครงการ	
	 ของนักลงทุนต่างชาติ	ดังนี้
●	ก�าไรที่น�าไปขยายกิจการที่	 	
	 ได้รับอนุญาต	จะได้รับการ	 	
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 ยุทธศาสตร์ ภารกิจ

	 ยกเว้นภาษี	ก�าไรในปีการ	 	
	 	 บัญชีถัดไป	
 ●	ส่งผลก�าไร	ทุน	และรายรับ	
	 	 อื่นๆ	(หลังจากที่ได้เสียภาษี	
	 	 อากร	และค่าธรรมเนียมอื่นๆ		
	 	 ตามกฎหมายแล้ว)	กลับ	 	
	 	 ประเทศของตน	หรือผ่าน		
	 	 ประเทศที่สามได้		โดยผ่าน	
	 	 ธนาคารของสปป.	ลาว
●		 อากรที่เก็บจากการน�าเข้า		
	 	 อุปกรณ์การผลิต
 ●	ได้รับยกเว้นภาษีขาออก	 	
	 	 ส�าหรับผลิตภัณฑ์เพื่อการ
	 	 ส่งออก
 ●	อนุญาตให้ชาวต่างชาติ	 	
	 	 ที่ลงทุนในสปป.ลาว	มากกว่า		
	 	 500,000		เหรยีญสหรฐั	มสีทิธิ
	 	 ถือครองที่ดิน	เพื่ออยู่อาศัย	
	 	 ตามระยะเวลาของโครงการ	
	 	 ลงทุน

●	สนับสนุนการส่งเสริมการ	 	
	 พัฒนาความรู้ความสามารถ
	 ในการวางแผนและส่งเสริม	 	
	 การลงทุน
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 ยุทธศาสตร์ ภารกิจ

กระทรวงสาธารณสุข

●	มุ่งเน้นการเข้าถึงสิ่งอ�านวย	 	
	 ความสะดวกโครงสร้างพื้นฐาน		
	 และ	บรกิารทีม่คีณุภาพเพยีงพอ
	 และ	เพิ่มมากขึ้น
●	ปรับปรุงคุณภาพเครื่องมือ
	 ด้านการบริการสาธารณสุข

●	ด�าเนินการปรับปรุง		 	
	 ด้านสาธารณสุข	
	 เพื่อให้ประชากรร้อยละ	80	
	 เข้าถึงห้องน�้าที่สะอาดและ
	 ร้อยละ	60	มีส้วมใช้
●	การเพิ่มขึ้นของสถานีอนามัย		
	 ท้องถิ่น/ชนบท	ร้อยละ
	 ต่อหน่วย	สุขภาพขั้นพื้นฐาน
	 ที่จ�าเป็นต้องมี	คือ	ห้องฉุกเฉิน	
	 ต่างๆ
●	ลดอัตราการตายของวัยท�างาน		
	 อันเนื่องจากความไม่ทันสมัย	
	 ของระบบสาธารณสุข
●	ส่งเสริมแพทย์ให้ศึกษาต่อ
	 ด้าน	การแพทย์ในต่างประเทศ		
	 เพื่อน�าความก้าวหน้าและ	 	
	 วิทยาการทางการแพทย์	
	 มาใช้ในประเทศ
●	ควบคุมการด�าเนินงาน	 	
	 ของ	The	National	Institute		
	 of	Public	Health	(NIOPH)				
	 ในการวิจัยด้านสาธารณสุข	 	
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 ยุทธศาสตร์ ภารกิจ

กระทรวงศึกษาธิการและกีฬา

●	พัฒนาความรู้ขั้นพื้นฐานให้	 	
	 กระจายไปทั่วประเทศ	โดย
	 ทุกคนต้องได้รับการศึกษา	 	
	 อย่างเท่าเทียมกัน
●	ขจัดปัญหาความไม่รู้หนังสือ
●	ส่งเสริมการพัฒนาแผนการ		
	 ต่างๆ	ด้านการศึกษาให้ด�าเนิน	
	 ไปตามกรอบของ	UNESS	
	 (UNESCO	National	Educa-
	 tion	Support	Strategy)
●	ส่งเสริมการพัฒนาความ	 	
	 สามารถของประชาชนทั้งด้าน	
	 การศึกษา	และการกีฬา[19]

●	เพิ่มสัดส่วนการเข้าเรียนใน	 	
	 ระดับประถมเป็นร้อยละ	98		
	 และ	ระดับมัธยมศึกษาเป็น				
	 ร้อยละ	75	ภายในปี		พ.ศ.	2558
●	เพิม่สดัส่วนประชากรทีรู่ห้นงัสอื
	 ให้เพิ่มเป็นร้อยละ	99
●	ด�าเนินการสร้างวิทยาลัย	 	
	 อาชวีะอย่างน้อย	3	แห่งในเมอืง
	 ที่มีความส�าคัญทางเศรษฐกิจ
●	ส่งเสรมิการดูงานด้านการศึกษา
	 ในต่างประเทศ
●	คัดเลือกบุคลากรที่มีความ	 	
	 สามารถไปศึกษาต่อยัง
	 ต่างประเทศ

 ยุทธศาสตร์ ภารกิจ

	 สปป.ลาว	เพื่อด�าเนินการ	 	
	 วางแผนด้านสาธารณสุขทุกๆ	
	 5	ปี
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 ยุทธศาสตร์ ภารกิจ

●	ก่อตั้งศูนย์กีฬาให้ครอบคลุม
	 ในทุกแคว้นภายใน	พ.ศ.	2563

 ยุทธศาสตร์ ภารกิจ

กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า

●	พัฒนาอุตสาหกรรมและการค้า		
	 เพื่อน�าเงินเข้าประเทศ
●	หลุดพ้นจากการเป็นประเทศ	
	 ด้อยพัฒนา[21]

●	ส่งเสริมการปรับโครงสร้างการ	
	 ผลิตและยกระดับเทคโนโลยี	
	 ต่างๆ	เพื่อเพิ่มผลผลิตในภาค	
	 อุตสาหกรรม
●	พัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้
	 เอื้ออ�านวยต่อการพัฒนาและ	
	 การประกอบธุรกิจ
●	เสริมสร้างศักยภาพวิสาหกิจ		
	 ชุมชน
●	การบริหารจัดการด้าน	 	
	 ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมภาค	
	 อตุสาหกรรมให้มคีวามเป็นมติร
	 ต่อทรัพยากรธรรมชาติ
●	ส่งเสริมการลงทุนเพื่อพัฒนา	
	 ประเทศอย่างยั่งยืน
●	พัฒนาสมรรถนะและ	 	
	 ประสิทธิภาพองค์การ
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 ยุทธศาสตร์ ภารกิจ

 ยุทธศาสตร์ ภารกิจ

กระทรวงพลังงานและบ่อแร่

●	พัฒนาสปป.ลาวให้เป็น	
	 “Battery	of	Asia”

●	ลงทุนขยายเส้นทางท่อขนส่ง	
	 น�้ามัน
●	ให้การสนับสนุนการศึกษา	 	
	 ดูงานด้านวิศวกรรมปิโตรเลียม
●	สร้างโรงงานไฟฟ้าเพื่อการ
	 ส่งออกและเพื่อประโยชน์ขอ	
	 ประชาชน	โดยมกีารพัฒนาเพ่ิม
	 ก�าลังการผลิตเดิม	8	โครงการ		
	 ซึ่งเป็นโครงการผลิตกระแส
	 ไฟฟ้าเพื่อใช้ภายในประเทศ		
	 และที่เหลือเป็นโครงการผลิต	
	 กระแสไฟฟ้าเพื่อจ�าหน่าย
	 แก่ประเทศเพื่อนบ้าน

กระทรวงโยธาธิการและขนส่ง

●	เร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน		
	 เพื่อรองรับการเจริญเติบโต
	 ของประเทศในด้านต่างๆ	เช่น	
	 ด้าน	การค้า	การลงทนุ	และการ

●	โครงการก่อสร้างร่องระบายน�้า		
	 และปรับปรุงถนนสาย	T2	ใน	
	 นครหลวงเวียงจันทน์	ซึ่งเป็น	
	 ส่วนหนึ่งของโครงการฉลอง
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 ยุทธศาสตร์ ภารกิจ

	 ท่องเที่ยวระหว่างเมือง	
	 ตลอดจน	เป็นการอ�านวย	 	
	 ความสะดวกในการเดินทาง
	 ไปมาหาสู่ของประชาชน	

	 ครบรอบ	450	ปี	ของการ	 	
	 สถาปนานครหลวงเวียงจันทน์	
●	โครงการปรับปรุงถนน	 	
	 หมายเลข		3	ช่วงห้วยซาย-
	 บ้านสอด		
●	โครงการปรับปรุงถนนจาก	 	
	 บ้านภดูู่	จงัหวดัอตุรดติถ์–เมอืง
	 ปาก	ลาย	แขวงไชยะบุลี	ระยะ
	 ทาง	36	กม.

 ยุทธศาสตร์ ภารกิจ

กระทรวงกสิกรรมและป่าไม้

●	ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพ	 	
	 สินค้าการเกษตรให้ได้	 	
	 มาตรฐานการผลิตในระดับ	 	
	 สากล

●	จัดโครงการส่งเสริมกิจกรรม		
	 เพื่อการส่งออกสินค้าเกษตร		
	 เช่น	ข้าว	ข้าวโพด	อ้อย	กาแฟ		
	 เป็นต้น
●	จัดสรรพื้นที่การเกษตรเพื่อ
	 รองรับการขยายตัวของ	 	
	 ประเทศ	เพราะในปัจจุบนัพ้ืนที่
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 ยุทธศาสตร์ ภารกิจ

	 ภาคการเกษตรของสปป.ลาว			
	 มีเพียงร้อยละ	10	ของพื้นที่		
	 ทั้งหมด	ทั้งๆ	ที่ภาคการเกษตร
	 เป็นแหล่งรายได้หลกัอย่างหนึง่
	 ของประเทศ
●	ขจดัปัญหาการลกัลอบปลกูพืช
	 ที่ผิดทางกฎหมาย	เช่น	ฝิ่น	ให้	
	 หมดไปภายในระยะเวลา	10	ปี
●	ส่งเสริมการปลูกป่าทดแทน		
	 จาก	การที่ป่าไม้ถูกท�าลาย		 	
	 เนือ่งมาจากการตดัไม้ไปท�าเป็น
	 เชือ้เพลงิ	โดยกระทรวงมหีน้าท่ี
	 ควบคุมการท�างานของ	
	 National	Agricultural	and		
	 Forestry	Research	Institute
	 (NAFRI)
●	ด�าเนินตามนโยบายการรักษา	
	 เขตพืน้ทีป่่าไว้ทีร้่อยละ	65	ของ
	 พื้นที่ทั้งหมด
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กระทรวงไปรษณีย์  โทรคมนาคม และการสื่อสาร

●	พัฒนาด้านการไปรษณีย์	และ	
	 โทรคมนาคมให้มีความทันสมัย		
	 รวดเร็ว	เพื่อประชาชน

●	ควบคุมการด�าเนินงานด้าน	 	
	 โทรคมนาคม	นับตั้งแต่รัฐบาล		
	 สปป.ลาว	ได้ร่วมกับบริษัท			
	 ชินวัตร	อินเตอร์เนชั่นแนล			
	 จ�ากัด	(มหาชน)	เพื่อจัดตั้ง		 	
	 บริษัท	ลาว		โทรคมนาคม		 	
	 จ�ากัด	ขึ้น	ซึ่งเป็นการรวมตัว	
	 ของบรษิทัโทรคมนาคมลาวกบั
	 บริษัท	ลาว		ชินวัตร	เทเลคอม		
	 จ�ากัด	เข้าด้วยกัน	โดยรัฐบาล	
	 สปป.ลาวถอืหุ้นร้อยละ	51	และ
	 บริษัท	ชินวัตร	อินเตอร์	 	
	 เนชั่นแนล	จ�ากัด	(มหาชน)	
	 ถือหุ้นร้อยละ	49	โดยมีระยะ	
	 สัมปทาน	25	ปี

 ยุทธศาสตร์ ภารกิจ
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 ยุทธศาสตร์ ภารกิจ

กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

●	จะต้องมีความก้าวหน้าทาง	 	
	 วิทยาศาสตร์เทียบเท่ากับ
	 นานาชาติภายใน	20	ปี

●	จะต้องหลุดพ้นจากความด้อย	
	 พัฒนาทางวิทยาศาสตร์และ		
	 เทคโนโลยี	
●	วางแผนการส่งเสริมและการ	
	 พัฒนาวิทยาศาสตร์และ	 	
	 เทคโนโลยี
●	ให้การสนับสนุนการน�าความรู้	
	 ด้านวิทยาศาสตร์	และ	 	
	 เทคโนโลยีใหม่ๆ	เข้ามาภายใน	
	 ประเทศ	เพื่อน�ามาพัฒนา	 	
	 ประเทศ
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 ยุทธศาสตร์ ภารกิจ

กระทรวงภายใน

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

●	ส่งเสริมการอบรมบุคลากรใน	
	 ด้านต่างๆ	ทั้งการอบรมใน	 	
	 ประเทศและต่างประเทศ
●	ปรับปรุงระบบเงินเดือน	 	
	 ข้าราชการ	เพื่อให้สอดคล้อง	
	 กับเศรษฐกิจในปัจจุบัน
●	ปรับปรุงคุณภาพของสวัสดิการ	
	 ต่างๆ	เพื่อข้าราชการ
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 5.2 หน่วยงานหลกัท่ีรับผดิชอบงานเกีย่วกบัอาเซยีน

	 หน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลงานเกี่ยวกับอาเซียน	 แบ่งได้ตามตาราง
ต่อไปนี้	

ความรับผิดชอบ

 ●	 ด�าเนินการคัดเลือกผูแ้ทนท่ีเหมาะสมในการเข้าร่วมประชมุต่างๆ	
	 ท่ีเกีย่วข้องกบัเศรษฐกจิอาเซยีน	รวมถงึการประชุมเรือ่งความตกลง
	 การค้าเสรีระหว่างอาเซียนกับประเทศคู่เจรจา
 ●	 มีหน้าที่เจรจาลดภาษีสินค้าในอาเซียนภายใต้กรอบความตกลง	
	 ด้านการค้า
 ●	 สนบัสนนุและร่วมการเจรจาขจัดมาตรการทีม่ใิช่ภาษใีนอาเซยีน	
	 (Non-Tariff	 Barriers)	 เช่น	 การขอโควต้า	 และการขออนุญาต 
	 น�าเข้าต่างๆ
 ●	 เป็นแกนหลักในการเจรจา	จดัท�า	และด�าเนนิการด้านการอ�านวย
	 ความสะดวกทางการค้าของอาเซียน	เพื่อให้กฎ	ระเบียบ	ขั้นตอน		
	 และข้อมูลทางศุลกากรในอาเซียนเป็นไปในแนวเดียวกัน
 ●	 สนับสนุนและร่วมการเจรจาให้เกิดการรวมกลุ่มด้านศุลกากร		
	 (Customs	Integration)	ปรับ	ประสานกระบวนการและขั้นตอน	
	 ศุลกากรให้ง่ายและเป็นไปในแนวเดียวกัน	อาทิ	แบบฟอร์มใบขน	
	 สินค้า	การประเมินศุลกากร	ขั้นตอนการตรวจปล่อยของอาเซียน		
	 เป็นต้น

กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า [22]
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 ●	 เป็นแกนหลักในการเจรจาเปิดเสรีการค้า	บริการลดข้อกีดกัน	
	 การเปิดเสรกีารค้า	บรกิาร	และอ�านวยความสะดวกการเคลือ่นย้าย
	 บุคลากรในภูมิภาคอาเซียน
 ●	 สนับสนุนและร่วมการเจรจาเปิดเสรีและคุ้มครองการลงทุน	
	 อาเซียนภายใต้กรอบความตกลงเขตการลงทุนอาเซียน	(ASEAN		
	 	Comprehensive	Investment	Area:	ACIA)

ความรับผิดชอบ

 ●	 ปรับลดขั้นตอนด้านพิธีการที่เกี่ยวข้องกับการรับรองถิ่นก�าเนิด	
	 สินค้าของอาเซียน
 ●	 การพัฒนาเพือ่เชือ่มโยงกบักรมศลุกากรภายใต้ระบบ	National
	 Single	 Window	 ส�าหรับในส่วนที่เกี่ยวกับแบบฟอร์มรับรอง 
 ถิ่นก�าเนิดสินค้า	(ATIGA	Form	D)	เพื่อให้สามารถเชื่อมโยงเครือข่าย 
	 อาเซียนส�าหรับการให้บริการยื่นเอกสารต่างๆ	ณ	จุดเดียว	(ASEAN
	 Single	Window)
 ●	 การพัฒนาระบบเพื่อให้มีการรับรองแหล่งก�าเนิดสินค้าด้วย	
	 ตนเอง	
 ●	 การบังคับใช้	พ.ร.บ.	มาตรการปกป้องการน�าเข้าที่เพิ่มขึ้น

ความรับผิดชอบ

สภาการค้าและอุตสาหกรรมแห่งชาติสปป.ลาว
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 ●	 ให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีสินค้า	และ	
	 บริการ	 ผ่านกองทุน	 เพื่อการปรับตัวของภาคการผลิตและบริการ 
	 ที่ได้รับผลกระทบ

ความรับผิดชอบ

ความรับผิดชอบ

 ●	 จัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดสินค้าและบริการที่มีศักยภาพ
	 สู่ตลาดอาเซียนให้มากขึ้น	
 ●	 เสริมสร้างเครือข่ายการผลิตร่วมกันระหว่างประเทศสมาชิก	
	 อาเซียน
 ●	 ให้ความรู้แก่ผูป้ระกอบการ	และประชาสมัพันธ์การใช้ประโยชน์
	 จากการจดัท�าข้อตกลงทางการค้าตามแผนด�าเนนิการไปสูป่ระชาคม
	 เศรษฐกิจอาเซียน	
 ●	 ให้ความรู้แก่ภาคเอกชนในการปรับระดับมาตรฐานการผลิต 
	 และคุณภาพการให้บริการให้สอดคล้องกับมาตรฐานอาเซียน
 ●	 เร่งการพัฒนาและส่งเสริมการใช้เครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์	
 ●	 เสริมสร้างศักยภาพของผู้ประกอบการและสร้างเครือข่าย
	 ผู้ประกอบการด้านการผลิตและส่งออกกับผู้ประกอบการสาขา	
	 โลจิสติกส์

ส�านักงานส่งเสริมการส่งออก
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ความรับผิดชอบ

 ●	 เป็นผู้แทนหลักในการเข้าร่วมประชุมคณะผู้เชี่ยวชาญอาเซียน	
	 ด้านนโยบายการแข่งขัน
 ●	 การหารือร่วมกับหน่วยงานทีก่�ากบัดแูลด้านนโยบายการแข่งขนั
	 ทางการค้าของอาเซียน	เพื่อพัฒนานโยบายการแข่งขันของแต่ละ	
	 ประเทศ
 ●	 การหารือกับหน่วยงานที่ก�ากับดูแลด้านการคุ้มครองผู้บริโภค	
	 ของอาเซียน	เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และข้อมูลระหว่างกัน

ความรับผิดชอบ

 ●	 ด�าเนินการคัดเลือกผู้แทนที่เหมาะสมในการเข้าร่วมประชุม	
	 รัฐมนตรีคลังอาเซียน
 ●	 เป็นแกนหลักการเจรจาเกี่ยวกับผลประโยชน์ต่างๆ	ด้านภาษี	
	 ศุลกากรส�าหรับสินค้าภายในอาเซียน
 ●	 ด�าเนินนโยบายการเงินร่วมกับธนาคารแห่งสปป.ลาวในการ	
	 เจรจาว่าด้วยการเปิดเสรีการค้าระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน

กรมการค้าภายใน

กระทรวงการเงิน
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ความรับผิดชอบ

 ●	 เป็นผู้แทนร่วมกบักระทรวงการเงินด�าเนนิงานด้านความร่วมมอื
	 ทางการเงิน	และระบบสอดส่องดูแลเศรษฐกิจของประเทศสมาชิก	
	 ในภูมิภาคอาเซียน	โดยด�าเนินการในกรอบประชุมรัฐมนตรีว่าการ	
	 กระทรวงการคลังอาเซียน
 ●	 เป็นผู้แทนการเจรจาด้านความร่วมมือระหว่างธนาคารกลาง	
	 อาเซียนกับธนาคารแห่งสปป.ลาว
 ●	 เจรจาและก�ากับดูแลการเปิดเสรีด้านเงินทุน	โดยลดข้อจ�ากัด	
	 สาขาบริการด้านการเงินตามหลักการที่อาเซียนได้ก�าหนดไว้
 ●	 เป็นผู้แทนการเจราจาในประเด็นเรื่องข้อจ�ากัดการเคลื่อนย้าย	
	 ทุนตามความเหมาะสม

ความรับผิดชอบ

 ●	 จัดท�าความตกลงทวิภาคีว่าด้วยการยกเว้นการเก็บภาษีซ้อน
 ●	 เป็นผู้แทนหลักในการประชุมและการเจรจาด้านศุลกากร	และ	
	 กฎว่าด้วยถิ่นก�าเนิดสินค้า
 ●	 ปรับปรุงกฎว่าด้วยถิ่นก�าเนิดสินค้าของอาเซียน
 ●	 ปรับปรุงระเบียบพิธีการ	และการไหลเวียนของข้อมูลทางการ	
	 ค้าและศุลกากรให้เรียบง่าย	มีมาตรฐานเดียวกันในอาเซียน

ธนาคารแห่งสปป.ลาว

กรมศุลกากร
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 ●	 ด�าเนนิการด้านการอ�านวยความสะดวกทางการค้าของอาเซยีน	
	 เพื่อให้กฎ	 ระเบียบ	 ขั้นตอน	 และข้อมูลด้านศุลกากรในอาเซียน 
	 เป็นไปในแนวทางเดียวกัน
 ●	 จัดเตรียมระบบพัฒนาให้เกิดการรวมกลุ่มด้านศุลกากร
 ●	 จัดตั้งระบบ	National	Single	Window	และประสานกับ	
	 ประเทศสมาชิกอาเซียนในการจัดตั้ง	 ASEAN	 Single	Window	 
	 เพื่อท�าให้ระบบนานาชาติอยู่ในกรอบความร่วมมือเดียวกัน

ความรับผิดชอบ

ความรับผิดชอบ

 ●	 เป็นผู้แทนหลักในการเข้าประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสของอาเซียน		
	 และการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน
 ●	 ด�าเนินการตามแผนงานริเริ่มเพื่อการรวมตัวของอาเซียน	ซึ่ง	
	 ครอบคลุมความร่วมมอืเรือ่งโครงสร้างพืน้ฐานการพฒันาทรพัยากร
	 มนุษย์	เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร	สร้างขีดความสามารถ
	 ในการแข่งขนั	พฒันาด้านพลงังาน	การท่องเทีย่ว	การลดระดับความ
	 ยากจน		และการปรับปรุงคุณภาพชีวิต
 ●	 อ�านวยความสะดวกในการออกวีซ่าส�าหรับแรงงานฝีมือ	และผู้	
	 ประกอบวิชาชีพอาเซียน

กระทรวงการต่างประเทศ
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ความรับผิดชอบ

 ●	 เป็นผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมกับรัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่	
	 อาวุโสด้านแรงงานขอาเซียน
 ●	 การจัดท�าข้อตกลงยอมรับคุณสมบัติวิชาชีพ	 และส่งเสริม 
	 การพัฒนาบุคลากร	และเสริมสร้างขีดความสามารถด้านการค้า	
	 และบริการ
 ●	 อ�านวยความสะดวกในการออกใบอนญุาตท�างานส�าหรบัวชิาชพี
	 เชี่ยวชาญ

กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
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ความรับผิดชอบ

 ●	 เป็นผู้แทนหลักในการเข้าร่วมประชุมรัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่	
	 อาวุโสด้านการขนส่งอาเซียน
 ●	 จดัท�าความร่วมมือภายในอาเซยีนด้านการขนส่งและการบรกิาร								
	 โลจิสติกส์ทั้งการขนส่งทางบก	(รถยนต์และรถไฟ)	และทางอากาศ
 ●	 ด�าเนินการตามแผนงานการรวมกลุ่มสาขาการบิน
 ●	 ด�าเนินการตามความตกลงว่าด้วยการอ�านวยความสะดวก 
	 ในการขนส่งสินค้าผ่านแดน
 ●	 ด�าเนินการตามความตกลงพหุภาคีอาเซียนว่าด้วยการเปิดเสรี	
	 เที่ยวบินขนส่งสินค้า
 ●	 ด�าเนินการตามความตกลงพหุภาคอีาเซยีนว่าด้วยการให้บรกิาร
	 ทางอากาศ

 ●	 เป็นผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมรัฐมนตรีท่องเที่ยวอาเซียน
 ●	 พัฒนาคุณภาพและคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพในสาขา 
	 ท่องเที่ยว
 ●	 ด�าเนินการตามแผนการรวมกลุ่มสาขาการท่องเที่ยวอาเซียน

ความรับผิดชอบ

การท่องเที่ยวสปป.ลาว

กระทรวงโยธาธิการและขนส่ง
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ความรับผิดชอบ

 ●	 เป็นผู้แทนหลักในการเข้าร่วมประชุมรัฐมนตรีเกษตรและป่าไม้	
	 อาเซียน
 ●	 ด�าเนินการลดภาษีสินค้าเกษตร
 ●	 จัดตั้งระบบแนวปฏิบัติท่ีดีส�าหรับผลิตภัณฑ์เกษตร	 การเพาะ- 
	 เลีย้งสตัว์	และมรีะบบการวิเคราะห์อันตราย	และจัดการวกิฤตทิีต้่อง
	 ควบคุม	(Hazard	Analysis	Critical	Control	Point)
 ●	 ปรับ	ประสานระบบการกักกันและวิธีการตรวจสอบหรือสุ่ม	
	 ตวัอย่าง		ตลอดจนมาตรการด้านสขุอนามัยส�าหรบัผลติภัณฑ์เกษตร	
	 อาหาร	และป่าไม้
 ●	 ปรับ	ประสานระดับปริมาณสารตกค้างสูงสุดที่ยอมรับได้ของ
	 ยาปราบศัตรูพืช
 ●	 ปรับ	ประสานกฎเกณฑ์ส�าหรับผลิตภัณฑ์เกษตรที่มาจาก	
	 เทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่	(Modern	Biotechnology)	ให้เป็นไป	
	 ตามมาตรฐานสากล
 ●	 ปรับ	ประสานมาตรฐานด้านความปลอดภัยและคุณภาพ	
	 ผลิตภัณฑ์พืชสวนและผลิตภัณฑ์เกษตร
 ●	 ปรับ	ประสานการควบคุมสุขภาพสัตว์	เพื่อความปลอดภัยของ	
	 อาหาร	โดยใช้กรอบมาตรฐานร่วมในการบริหารจัดการเกี่ยวกับ	
	 ความปลอดภัยทางชีวภาพให้สอดคล้องกับหลักสากล

กระทรวงกสิกรรมและป่าไม้
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ความรับผิดชอบ

 ●	 เป็นผู้แทนหลักในการเข้าร่วมประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้าน	
	 พลังงาน
 ●	 จัดท�าความร่วมมือระดับภูมิภาคด้านโครงการเชื่อมโยงท่อส่ง	
	 ก๊าซธรรมชาติ	และโครงการเครือข่ายระบบสายส่งไฟฟ้าของอาเซียน
 ●	 เร่งพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานทีจ่�าเป็นส�าหรบัแหล่งพลงังานต่างๆ

 ●	 ปรับ	 ประสานแนวทางการใช้สารเคมี	 และมาตรการขจัดการ 
	 ใช้สารเคมีอันตรายให้สอดคล้องกับหลักสากล
 ●	 พัฒนากรอบระดับภูมิภาคส�าหรับระเบียบการออกใบรับรอง	
	 ด้านป่าไม้	(Forest	Certification)
 ●	 ส่งเสริมความร่วมมือและการถ่ายโอนเทคโนโลยี	โดยเฉพาะ	
	 ผลิตภัณฑ์เกษตร	อาหาร	และป่าไม้	ระหว่างอาเซียนกับองค์การ	
	 นานาชาติทั้งภาครัฐและเอกชน
 ●	 เสรมิสร้างความร่วมมอืต่อต้านการค้าไม้ท่ีผดิกฎหมาย	และการ
	 ป้องกันไฟป่า
 ●	 เสริมสร้างความร่วมมอื	เพือ่ต่อต้านการท�าประมงทีผ่ดิกฎหมาย
 ●	 ส่งเสริมให้เกิดสหกรณ์การเกษตรอาเซียน	

ความรับผิดชอบ

กระทรวงพลังงานและบ่อแร่
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ความรับผิดชอบ

 ●	 เร่งพัฒนาด้านความร่วมมือในการท�าบ่อแร่
 ●	 เพิ่มขีดความสามารถในการผลิตไฟฟ้าเพื่อการส่งออก

ความรับผิดชอบ

 ●	 เป็นผู้แทนการเจรจาด้านการศึกษา
 ●	 ประสานและส่งเสรมิการดงูานด้านการศกึษาในประเทศสมาชกิ
	 อาเซียน

กระทรวงศึกษาธิการและกีฬา
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6
ระบบการพัฒนาข้าราชการ
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6.1 ภาพรวมการพัฒนาข้าราชการ

	 การบริหารราชการในประเทศลาวเป็นการบริหารแบบรวมศูนย	์
(Centralized)	โดยมีการด�าเนินการแบบเดียวกันทั่วประเทศ	โดยมีการ
แบ่งระดับการบริหารงาน	ได้แก่	
 ●	 ระดับส่วนกลาง	(Central)	ประกอบด้วย	ส�านักนายกรัฐมนตรี	
 ●	 ระดบัภาคส่วน	(Sectoral)	ประกอบด้วย	กระทรวงหรือองค์การ
ทีอ่ยูใ่นระดบัเดียวกนั	ส�านกังานประธานประเทศ	องค์การพรรคการเมอืง	
กลุ่มแนวลาวสร้างชาติ	ศาลประชาชน	และศาลอุทธรณ์	และ
 ●	 ระดับท้องถิ่น	(Local)
	 ข้าราชการในสปป.ลาว	หมายถึง	 เจ้าหน้าที่ในองค์การพรรครัฐบาล		
กลุม่แนวลาวสร้างชาต	ิองค์การมวลชนทัง้ในระดบัส่วนกลาง	แขวง	และ
เมือง	รวมถึงส�านกังานตวัแทนของสปป.ลาวในต่างประเทศ	ซึง่ไม่รวมถงึ
สมาชิกสภาที่มิได้เป็นสมาชิกพรรค	ทหาร	ต�ารวจ	พนักงานรัฐวิสาหกิจ	
และลูกจ้างช่ัวคราว	 โดยข้าราชการในสปป.ลาวแบ่งออกเป็น	 6	 ระดับ	
ได้แก่	ระดับ	1	และ	2	เป็นกลุ่มพนักงานธุรการ	ระดับ	3	4	และ	5	เป็น	
กลุ่มพนักงานระดับผู้เชี่ยวชาญ	 และระดับ	 6	 เป็นระดับสูงสุดส�าหรับ
ต�าแหน่งผู้บริหารระดับสูงในรัฐบาล	เช่น	รัฐมนตรี	ผู้ช่วยรัฐมนตรี	และ
ที่ปรึกษาอาวุโส
	 ในสปป.ลาวนอกจากข้าราชการทีม่ตี�าแหน่งถาวร	(การจ้างงานตลอด
ชีพ)	ที่ได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นๆ	ตามที่ก�าหนดอย่างเป็น
ทางการแล้ว	ยังมีต�าแหน่งในระบบข้าราชการสปป.ลาวอีก	3	ประเภท
 ●	 ประเภทแรก	คือ	แบบสัญญาร้อยละ	95	โดยผู้ปฏิบัติงานจะได้
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รบัเงนิค่าจ้างคิดเป็นร้อยละ	95	ของต�าแหน่งถาวร	แต่ไม่ได้รบัประโยชน์
ด้านสวัสดิการอื่นๆ	ผู้ปฏิบัติงานแบบการท�าสัญญานี้	ส่วนใหญ่จะถือว่า
มีคุณสมบัติเพียงพอท่ีจะบรรจุเข้าในต�าแหน่งแบบถาวร	 แต่จ�าเป็นต้อง
รอเนื่องจากอัตราการจ้างมีจ�ากัด	
 ●	 ประเภทที่	 2	 คือ	 แบบอาสาสมัคร	 ไม่มีการการันตีรายรับ	 แต่ 
ผู้ปฏิบัติงานจะได้รับเงินค่าจ้างตามงานท่ีท�าและตามงบประมาณที่มี 
ในหน่วยงานนั้น	
 ●	 ประเภทสุดท้าย	 คือ	 แบบสัญญาจ้างงานชั่วคราว	 การจ้างงาน 
รูปแบบน้ีเคยบรรจุอย่างเป็นทางการ	 ซึ่งรัฐบาลสปป.ลาว	ค่อยๆ	 ลด
จ�านวนลงตั้งแต่ปี	 พ.ศ.	 2547	 แต่ยังคงพบการจ้างงานประเภทนี้อยู่ใน
บางจังหวัดและบางภาคส่วน	ผู้ปฏิบัติงานรูปแบบนี้จะได้รับเงินเดือนต�่า
กว่าระดับสัญญาร้อยละ	95	และไม่ได้รับสิทธิประโยชน์อื่นๆ	และระยะ
เวลาของสัญญามีจ�ากัด	แม้ว่าส่วนใหญ่จะมีการต่อสัญญาเสมอก็ตาม[23]

ภาพที่ 18 การฝึกอบรมพัฒนาข้าราชการ
ที่มา: www.moha.gov.la
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6.2   กลยุทธ์การพัฒนาข้าราชการ

 6.2.1 การจัดฝึกอบรมด้านการพัฒนาข้าราชการ

	 	รายงานของสปป.ลาวระบุว่า	 สปป.ลาว	อยู่ในช่วงของการปฏิรูป
ระบบราชการให้มคีวามทันสมยั	สอดคล้องกบัสภาพการณ์ทีเ่ปลีย่นแปลง
ไป	อย่างไรกต็ามปัญหาทีภ่าคราชการสปป.ลาว	ก�าลงัประสบอยู	่คอื	การ
สรรหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเข้าสู่ภาคราชการ	 โดยเฉพาะ
ราชการส่วนท้องถิ่น	 ดังนั้นการพัฒนาข้าราชการให้มีทักษะและภาวะ
ผูน้�าโดยวิธีการพัฒนาในการจดัหลกัสตูรการศกึษา	การจดัฝึกอบรม	รวม
ถงึการจัดให้มเีวทีแสดงความคดิเหน็ร่วมระหว่างภาคราชการและเอกชน	
จะเป็นการสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน
	 การฝึกอบรมข้าราชการในสปป.ลาว	แบ่งออกเป็น	3	ประเภท	ได้แก่
	 1.	 การฝึกอบรมขั้นพื้นฐาน	(Basic	Training)	หมายถึง	การอธิบาย
ให้ข้าราชการเข้าใหม่เข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบส�าหรับข้าราชการใน 
สปป.ลาว	กฎการบรหิารจดัการภายในองค์การ	ต�าแหน่ง	บทบาท	หน้าท่ี	
และโครงสร้างองค์การของหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง	ระบบการประสานงาน	
และประเด็นอื่นๆ	ที่เกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในองค์การ
	 2.	 การฝึกอบรมระหว่างการประจ�าการ	(Regular	In-service	Train-
ing)	 หมายถึง	 การฝึกอบรม	 การเสริมสร้างขีดความสามารถเกี่ยวกับ
ทฤษฎีด้านการเมือง	 ความรู้ด้านเทคนิคเฉพาะส�าหรับข้าราชการ	 โดย 
ดูจากผลการประเมินการปฏิบัติงานประจ�าปีและแผนการฝึกอบรม		
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	 3.	 การฝึกอบรมก่อนเข้ารับต�าแหน่งใหม่	 (Training	 Prior	 to	 
Assuming	New	Duty	and	Position)	หมายถงึ	การฝึกอบรม	การเสรมิ
สร้างขีดความสามารถเกี่ยวกับทฤษฎีด้านการเมือง	 ความรู้ด้านเทคนิค	
และความรูพ้ืน้ฐานทีจ่�าเป็นอืน่ๆ	เพือ่เตรยีมความพร้อมส�าหรบัต�าแหน่ง
หน้าที่ใหม่และซับซ้อนมากขึ้น	 หรือการเข้ารับต�าแหน่งฝ่ายบริหาร 
ในระดับที่สูงขึ้น
	 โดยการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมหรือเสริมสร้าง 
ขีดความสามารถจะพิจารณาจากปัจจัยดังต่อไปนี้
	 1.	 ผลการประเมินการปฏิบัติงานที่ผ่านมา
	 2.	 ความจ�าเป็นต่อหน่วยงานและงานที่รับผิดชอบ
	 	3.	 มีจุดมุ ่งหมายที่จะรับหน้าที่ในต�าแหน่งท่ีว่างหรือต�าแหน่ง 
ผู้บริหาร
	 ส�าหรบัผูส้มคัรเพือ่จะเข้ารบัการศกึษาต่อเป็นเวลา	3	ปีข้ึนไป	จะต้อง
มีความต้องการที่จะพัฒนาตนเอง	มีสุขภาพแข็งแรง	และอายุไม่เกิน	45	
ปี[23]

ตัวอย่างการพัฒนาขีดความสามารถเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเพิ่ม 
การผลิตปศุสัตว์ในสปป.ลาว กระทรวงกสิกรรมและป่าไม้
	 วิธีการเสริมสร้างขีดความสามารถ	ควรจะเป็นการใช้งบประมาณให้
เกิดประโยชน์สูงสุด	 เพื่อการพัฒนาขั้นตอนการเรียนรู้	 และเพ่ือให้ได้
ประโยชน์จากแต่ละวิธีการ	 โดยควรจะผสมผสานวิธีการพัฒนา 
เข้าด้วยกันกันอย่างน้อย	5	วิธีการ	ดังตัวอย่างต่อไปนี้
 ปีแรก 	 เปิดโอกาสให้เข้าร่วมการฝึกอบรมปฏิบัติการ	 (Workshop)	



130

ในช่วงเร่ิมต้นโครงการและทุกๆ	หกเดือน	 หลังจากการฝึกอบรมในช่วง
เริม่ต้น	ควรจะมกีารเน้นหวัข้อการฝึกอบรมทีเ่ฉพาะเจาะจง	หลังจากนัน้
จงึเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าทีส่่งเสรมิได้ปฏบิตังิานโดยตรงกบัเกษตรกร	การ
ประชุมร่วมกันอย่างสม�่าเสมอ	 และการดูแลโดยพี่เลี้ยงก็เป็นสิ่งส�าคัญ 
ในช่วงปีแรกเช่นกนั	และอย่างน้อยควรมกีารศกึษานอกสถานท่ี	หรือการ
ทัศนศึกษาในช่วงปีแรก
 ปีที่ 2	 เปิดโอกาสให้เข้าร่วมการฝึกอบรมทุกๆ	 หกเดือนร่วมกับ
องค์การไม่แสวงผลก�าไร	 หรือผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ	 ภายในพ้ืนท่ี	 เพ่ือแลก
เปลี่ยนประสบการณ์และเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าท่ีส่งเสริมได้ใช้เวลา 
ส่วนใหญ่กับการเรียนรู้ระหว่างการปฏิบัติงาน	(On-the-job	Learning)	
ใช้ระบบพี่เลี้ยงท้องถ่ินทุกๆ	 สามเดือน	 และใช้พี่เลี้ยงระดับประเทศใน
ทุกๆ	3	หรือ	6	เดือน	รวมทั้งเปิดโอกาสให้เข้าร่วมประชุมกับเจ้าหน้าที่
ในเขตพืน้ทีอ่ย่างสม�า่เสมอ	ฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ีส่งเสรมิให้ทราบถงึวธิกีาร
ออกพืน้ทีต่ามความต้องการของเกษตรกร	ผูบ้ริหารและรฐับาลควรมส่ีวน
ร่วมในการประชุมและการออกเยี่ยมพื้นที่
 ปีที่ 3-5 ท�าการฝึกอบรมปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง	 และการเรียนรู้
ระหว่างการปฏิบัติงานโดยตลอดในแต่ละปี	สนับสนุนให้เข้าร่วมประชุม
ทกุเดอืน	และใช้ระบบพีเ่ลีย้งท้องถิน่อย่างต่อเนือ่ง	โดยต้องพจิารณาจาก
กิจกรรมในช่วงเวลานี้	 ผู้บริหารโครงการควรเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ส่ง
เสริมมีโอกาสศึกษานอกสถานท่ี	 เพื่อให้เปิดมุมมองและได้รับความรู ้
ที่กว้างมากขึ้น	 นอกจากนี้ควรให้เจ้าหน้าท่ีส่งเสริมใช้เวลาในการเรียนรู้
ระหว่างการปฏบิตังิานอย่างน้อย	15-20	วนัต่อเดอืน	โดยระยะเวลาควร
ขึ้นอยู่กับกิจกรรมที่ปฏิบัติและฤดูกาลที่ปฏิบัติงาน	[23]
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	 นอกจากนี้ยังมีโครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในภาครัฐ	 เช่น	
โครงการปฏรูิปการบรหิารจดัการภาครฐัและการปกครองแห่งชาติ	(The	
National	Governance	and	Public	Administration	Reform:	NG-
PAR)	 ซึ่งเป็นแนวทางในการคิดใหม่	 ท�าใหม่	 เพื่อปฏิรูปการบริการของ
ภาครัฐ	 โดยการกระจายงานและความรับผิดชอบไปยังส่วนท้องถ่ิน 
ในระดบัอ�าเภอ	ซึง่มส่ีวนอย่างมากในการด�าเนนิการพัฒนาของประเทศ	
โดยกระทรวงภายใน	(Ministry	of	Home	Affairs:	MoHA)	จุดประสงค์
หลักของโครงการ	คือ	การเพิ่มประสิทธิภาพ	ประสิทธิผล	ความโปร่งใส	
และความรับผดิชอบของหน่วยงานภาครฐัทัง้ในระดบัส่วนกลางและส่วน
ท้องถิ่น	เป็นการริเริ่มการพัฒนาศักยภาพ	การออกแบบโปรแกรม	และ
การด�าเนินงานมีการเชื่อมโยงไปสู่ความเข้าใจเชิงกลยุทธ์ของการพัฒนา
ความสามารถของกระบวนการในระยะยาวบนพ้ืนฐานการเสริมสร้าง
สภาพแวดล้อมทีเ่อือ้อ�านวยต่อการส่งมอบบรกิารและการปรบัโครงสร้าง
องค์การ	การเพ่ิมประสทิธิภาพในการพฒันาทรัพยากรมนษุย์โดยการเพิม่
ความรู้และทักษะของข้าราชการ	 และการปรับปรุงขีดความสามารถ 
ขององค์การที่จ�าเป็น	เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ
	 โดยในส่วนของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	จะใช้กลยุทธ์	“การเรียน
รูแ้ละการปฏบิตั”ิ	(Learning	and	Doing	Strategy)	ความรู้	และทักษะ
ของข้าราชการจะได้รับการพัฒนา	 โดยผ่านการเรียนรู้แบบเป็นทางการ
และไม่เป็นทางการ	 ซึ่งจะมีความเชื่อมโยงกับงานในความรับผิดชอบที่
ข้าราชการปฏิบัติ	 โดยอาจเป็นส่วนหนึ่งของงานประจ�าหรือเป็นผลจาก
การปฏิรูประบบราชการ	 การฝึกอบรมทั้งหมดจะพิจารณาจากการ
ประเมินความต้องการการฝึกอบรม	และครอบคลมุถงึ	“แผนการตดิตาม
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หลังการฝึกอบรม”	 (Post-training	 Plan)	 	 เพื่อให้มั่นใจว่าได้เกิดการ
ปฏิบัติขึ้นจริงหลังจากผ่านการฝึกอบรม	 โดยการฝึกอบรมทั้งหมด 
จะได้รับการสนับสนุนโดยครูพี่เลี้ยง	(Mentor)	ที่มีประสบการณ์[16]

	 รัฐบาลสปป.ลาวมีความพยายามอย่างสูงในการพัฒนากลไก	 เพื่อ
ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการระบบราชการ	 และผลิตข้าราชการ
พลเรือนที่มีคุณภาพ	 เพื่อพัฒนาคุณภาพการส่งมอบการบริการของ 
ภาครัฐ	 มีการเพ่ิมค่าตอบแทนพิเศษส�าหรับข้าราชการพลเรือนในพื้นที่
ห่างไกล	 รัฐบาลได้ด�าเนินการโดยมีความคืบหน้าในการลงมติรับร่าง
กฎหมายในการจัดเขตพ้ืนที่ห่างไกลและกลยุทธ์การบริหารระบบ
ข้าราชการพลเรือนมีการจัดเตรียมหลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการ
พลเรอืนแห่งชาต	ิและมกีารด�าเนนิการเกีย่วกบัการเพิม่ขีดความสามารถ
ของวทิยากรในปัจจบุนั	และเพิม่จ�านวนวทิยากรให้มากขึน้ผ่านโปรแกรม
การฝึกอบรม	(Training	of	Trainers)

 6.2.2   การกระตุ้นความสามารถในการท�างาน
    โดยการปรับโครงสร้างรายได้ของข้าราชการ

	 สปป.ลาวมีเป้าหมายในการพัฒนาเชิงกลยุทธ์เพื่อการด�าเนินงานให้
ระบบราชการมีประสิทธิภาพและความมั่นคงในการตอบแทนรายได้ 
ให้แก่บุคลากร	 เนื่องจากในปัจจุบันการจัดสัดส่วนอัตราเงินเดือนของ
สปป.ลาว	ยังไม่เป็นระบบ	 และอัตราค่าจ้างโดยทั่วไปยังเป็นอัตราที่ต�่า
กว่าความสามารถจริงตามตลาดแรงงาน	ท�าให้ประชาชนทีม่คีวามรูค้วาม
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สามารถเลอืกจะท�างานในองค์การภาคเอกชนมากกว่าการเข้ารบัราชการ	
ซึ่งถือเป็นปัญหาใหญ่ที่ต้องเร่งแก้ไข
	 ดังนั้นจึงได้มีการปรับปรุงระบบการจัดการทรัพยากรในการดึงดูด
และกระตุ้นบุคลากรที่มีคุณภาพ	ซึ่งถือเป็นสิ่งจ�าเป็นในการพัฒนา	โดย
ในปัจจบัุนรัฐบาลสปป.ลาวได้มอบหมายให้ส�านกังานข้าราชการพลเรอืน
และการบริหารรัฐกจิ	(The	Public	Administration	and	Civil	Service	
Authority)	 เป็นผู้น�าในการร่างกลยุทธ์ใหม่ที่ครอบคลุมการบริหาร
ข้าราชการพลเรือนท่ีจะด�าเนินการในช่วง	พ.ศ.	 2553-2563	 มีจ�านวน
ของการปฏริปูทีส่�าคญัในการเสริมสร้างราชการทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ภายใน
ห้าปีข้างหน้า	 วตัถปุระสงค์ท่ีส�าคญัจะรวมถึงการปรบัปรงุนโยบาย
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการวางแผนการปฏิรูปเงินเดือน	 และ
การจดัการให้มปีระสทิธิภาพเพิม่ข้ึน	โดยได้มีการก�าหนดเกณฑ์มาตรฐาน
งานดังนี้
 ●	 มีความเป็นธรรมในการจ่ายเงนิเดอืนให้แก่ข้าราชการ	คอื	ค่าจ้าง
ไม่สูงหรือต�่ากว่าความสามารถจริง	
 ●	 สอดคล้องกับตลาดแรงงานและสามารถแข่งขันได้	เช่น	การจ่าย
ค่าจ้างสูงกว่าตลาดมากเกินไป	บริษัทอาจจ้างแพงโดยไม่จ�าเป็น	หรือใน
กรณีจ่ายค่าจ้างต�่ากว่าตลาดมากเกินไป	 อาจไม่สามารถรักษาคนดีที่มี
ความสามารถให้อยู่กับองค์การได้
 ●	 อัตราเงินเดือนต้องมีความยืดหยุ่นตามประสบการณ์
 ●	 ต้องสอดคล้องกับการประเมินผลงาน	 เช่น	 ผลงาน	 ค่างาน	 
เงนิเดอืน	และอายงุาน	อย่างเป็นสดัส่วนทีส่มดุลกนั	และสามารถพัฒนา
ค่างาน	(ความรู้	ความสามารถ	ประสบการณ์)	ให้เหมาะสมเป็นสัดส่วน
กับเงินเดือน	เป็นต้น
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 ●	 สามารถอธบิายเหตุผลในความแตกต่างของการก�าหนด	หรอืปรบั
ค่าจ้างให้พนักงานเข้าใจได้ชัดเจน	 เพื่อตัดปัญหาข้อโต้แย้งด้านความ- 
แตกต่างของเงินเดือนตามอายุงานและระดับงาน

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

	 เป็นกระทรวงทีก่�ากบัดแูล	รวมถงึบงัคบัใช้มาตรการต่างๆ	ท่ีเกีย่วกบั
การปฏิบัติหน้าที่ของสปป.ลาว	 โดยหน้าท่ีหลักของกระทรวงภายใน 
มีดังนี้	[21]
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ตารางที่ 8 กราฟแสดงรายได้เปรียบเทียบระหว่างภาครัฐและเอกชน
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 ●	 ศกึษาและท�าความเข้าใจในนโยบายของพรรค	รฐับาล	รฐัธรรมนูญ	
และกฎหมาย	เพื่อออกกฎระเบียบว่าด้วยการบริหารราชการ
 ●	 มีหน้าที่ประกาศนโยบายของพรรคและรัฐบาลที่เกี่ยวกับการ
ประเมินผลการด�าเนินงาน	 รวมถึงการพัฒนาข้าราชการพลเรือนในเชิง		
กลยุทธ์ของการวางแผนโครงการ	และขยายการด�าเนินการต่างๆ
 ●	 เผยแพร ่ความรู ้ต ่อข ้าราชการพลเรือนในประเด็นต ่างๆ	 
ทางการเมือง	เพื่อให้สอดคล้องกับการบริหารราชการ
 ●	 ศึกษาวิจัย	 และก�าหนดระเบียบ	ข้อบังคับ	และเสนอค�าแนะน�า
ในการฝึกอบรมและพฒันาข้าราชการ	รวมทัง้ประเมนิผลการปฏบัิตขิอง
ข้าราชการ

ภาพที่ 19 กระทรวงภายใน สปป.ลาว
ที่มา: www.moha.gov.la
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 ●	 ศกึษาการประเมนิผลการฝึกอบรมและพฒันาความสามารถของ
ข้าราชการที่ท�างานในกระทรวงภายใน	 กระทรวงอื่นๆ	 องค์การที่มี 
หน้าที่เทียบเท่า	และองค์การท้องถิ่นต่างๆ
 ●	 เตรยีมความพร้อมในการฝึกอบรม	เพือ่การพฒันาแผนการต่างๆ	
ส�าหรับข้าราชการในแต่ละช่วงเวลา	 พร้อมทั้งเสนอค�าแนะน�าในการ 
ส่งเสริมการตรวจสอบภายในกระทรวงภายใน	 กระทรวงอื่นๆ	 องค์การ 
ที่มีหน้าที่เทียบเท่า	และองค์การท้องถิ่นต่างๆ
 ● ก�าหนดหลกัสูตรการบรหิารราชการ	และการบรหิารงานสาธารณะ
ส�าหรับข้าราชการพลเรือนในเป้าหมายที่แตกต่างกันตามหน้าที่ความ 
รับผิดชอบ
 ●	 ตรวจสอบการด�าเนนิการให้เป็นไปตามกฎระเบยีบทีเ่กีย่วกบัการ
คัดเลือกข้าราชการพลเรือน	
 ●	 ส่งเสริมการพัฒนาความสามารถของบุคลากรในการศึกษาต่อ 
ในต่างประเทศ	โดยคัดเลอืกผูม้คีวามสามารถเพือ่มอบทุนการศกึษาของ
รัฐบาล	หรือทุนการศึกษาจากต่างประเทศ
 ●	 เก็บรวบรวมสถิติ	รวมถึงการสร้างฐานข้อมูล	และเผยแพร่ข้อมูล
เกี่ยวกับการฝึกอบรมต่างๆ
 ●	 จัดการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการในการบริหาร
ราชการตามระเบียบ
 ●	 ศึกษาการเตรียมแผนความร่วมมือต่างๆ	 กับประเทศสมาชิก
อาเซยีน	และประเทศคูเ่จรจาในประเด็นการบริหารราชการ	และวางแผน
ส�าหรับการมีส่วนร่วมในการประชุมอาเซียนในประเด็นที่เกี่ยวกับ
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ข้าราชการพลเรือน	 (ACCSM)	 จะเป็นผู้น�าเสนอผลการประชุมต่อคณะ
รัฐบาล
 ●	 สรุปและประเมินผลจากการประชุม	ACCSM	ในแต่ละครั้ง
 ●	 รับผิดชอบการสร้างศูนย์วิทยบริการของสปป.ลาว	 เพ่ือใช้เป็น
ศนูย์กลางการเรียนรูด้้านวทิยบรกิาร	และข้อมลูข่าวสารเกีย่วกบัอาเซยีน
ส�าหรับข้าราชการพลเรือน	 และยังเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงข้อมูล
ไปยังศูนย์วิทยบริการของประเทศอาเซียน	
 ●	 ติดต่อประสานงานในประเด็นความร่วมมือกับองค์การระหว่าง
ประเทศในการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาข้าราชการ	 รวมถึงการประเมินผล 
การปฏิบัติงาน	 และเรื่องอื่นๆ	 ที่เกี่ยวข้องกับบทบาท	 เอกสารของกรม	
หรือตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะรัฐบาล
 ●	 บริหารจัดการการใช้งานของยานพาหนะ	 อุปกรณ์	 และเตรียม
แผนงบประมาณส�าหรับกิจกรรม	 เพื่อการบริหารด้านวิชาการของ
ข้าราชการพลเรือน
 ●	 สรุป	 และรายงานความคืบหน้าการท�างานของแผนกต่างๆ	 ใน
กระทรวงเพ่ือจะรายงานผลสรุปแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงภายใน 
ต่อไปตามกฎระเบียบที่ก�าหนดไว้
 ●	 รับผิดชอบงานอ่ืนๆ	 ท่ีได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงภายใน
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ภาพที่ 20 ภาพแสดงหน่วยงานภายใน ของกระทรวงภายใน
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 6.3.2 ส�านักงานข้าราชการพลเรือนและการบริหารรัฐกิจ

	 ส�านกังานข้าราชการพลเรอืนและการบรหิารรฐักจิ	หรอื	The	Public	
Administration	and	Civil	Service	Authority	(PACSA)	เป็นองค์การ
ของรัฐในระดับกลาง	 ซึ่งอยู่ภายในโครงสร้างองค์การของส�านักนายก
รัฐมนตรี	(Prime	Minister’s	Office,	Lao	PDR)	และมีบทบาทหน้าที่
ในฐานะที่ปรึกษาให้แก่รัฐบาลในประเด็นการบริหารจัดการและการ
พัฒนาองค์การภาครัฐในระดับส่วนกลางและท้องถิ่น	 โดยมีหน้าท่ีหลัก
ดังนี้	[21]

 ●	 ด�าเนินการร่างแผนกลยุทธ์	นโยบาย	และแผนพัฒนาการบริหาร
งานภาครัฐ	 และการจัดการบริการทางแพ่ง	 เพ่ือขออนุมัติและอ�านาจ 
ในการบังคับใช้จากรัฐบาล	
 ●	 ก�าหนดแผนงานและโครงการเพื่อการปรับปรุงกฎระเบียบของ
การบริหารงานภาครัฐ	 และปรับกฎระเบียบเกี่ยวกับข้าราชการเป็น
ระยะๆ		เพ่ือให้องค์การของรัฐมโีครงสร้างท่ีเหมาะสมและมปีระสทิธภิาพ	
 ●	 ปลกูฝังค่านยิมของความซือ่สตัย์สจุรติ	จงรกัภักดี	เพ่ือให้ข้ันตอน
การบริหารงานเป็นไปอย่างโปร่งใส	และมีความน่าเชื่อถือ
 ●	 ด�าเนินการด้านการศึกษาเพื่อร่างกฎหมาย	 และกฎระเบียบ 
เกี่ยวกับการบริหารงานภาครัฐ	 และการจัดการบริการทางแพ่งตาม
บทบาทความรับผิดชอบ	 เพ่ือส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 เพ่ือขอ
อนุมัติและประกาศใช้ต่อไป
 ●	 ด�าเนินการด้านการศึกษาความเป็นไปได้ของการปรับปรุง	
โครงสร้างในการปรบัปรุงคณุภาพของกระทรวง	องค์การทีเ่ทยีบเท่าและ
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องค์การภาครัฐในระดับจังหวัด	เพื่อที่จะน�าเสนอประกอบการพิจารณา
ของรัฐบาล	 และเสนอเพื่อขออนุมัติจากรัฐบาลภายใต้โครงสร้างของ
ส�านักงานนายกรัฐมนตรี
 ●	 ก�ากับดูแล	 และให้ค�าแนะน�าเกี่ยวกับโครงสร้าง	 และบทบาท	
หน้าที่ของกระทรวง	 องค์การท่ีเทียบเท่ากับโครงสร้างของรัฐบาล 
หรือภายใต้โครงสร้างของส�านักงานนายกรัฐมนตรีในการท�างานร่วมกัน
อย่างใกล้ชิดกับกระทรวงและองค์การที่เกี่ยวข้อง	
 ●	 ส่งเสริมรัฐบาลในการศึกษาการร่างระเบียบที่เกี่ยวกับการจัดต้ัง
องค์การมวลชน	
 ●	 เป็นที่ปรึกษาเพื่อให้ค�าแนะน�าแก่กระทรวง	 องค์การที่เทียบเท่า	
และองค์การปกครองส่วนท้องถ่ินในการจัดตั้งและการบริหารจัดการ
กิจกรรมขององค์การดังกล่าว
 ●	 เป็นท่ีปรึกษาเพื่อให้ค�าแนะน�าในการปกครองส่วนท้องถิ่น 
ที่เก่ียวข้องกับข้ันตอนและวิธีการส�าหรับการเลือกตั้งหัวหน้าหมู่บ้าน	
พร้อมทั้งการเสนอชื่อผู้ลงสมัครตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารงาน 
ท้องถิ่นในการท�างานร่วมกับผู้บริหารจังหวัดหรืออ�าเภอ	
 ●	 ส่งเสริมการสร้างงานอย่างถาวรในท้องถ่ิน	 เพ่ือสร้างชุมชนที่มี
การพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมและลดปัญหาในการตั้งถิ่นฐานใหม่ 
ในเมือง
 ●	 ก�าหนดระเบียบ	 และให้ค�าแนะน�าส�าหรับการบริหารจัดการ 
ในการใช้ประโยชน์ของข้าราชการพลเรือน	 เพื่อให้มีประสิทธิภาพและ
ครอบคลุมการบังคับใช้กฎระเบียบ	
 ●	 รวบรวมสถิติเพื่อเก็บเป ็นข ้อมูลของข ้าราชการพลเรือน 
ทั่วประเทศ	
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 ●	 ก�าหนดโควต้าของข้าราชการ	เพือ่เสนอต่อรฐับาลในการพจิารณา
อนมุตักิารก�ากบัดแูลกระทรวง	หน่วยงาน	และการบริหารงาน	ส่วนท้องถ่ิน
ในประเด็นเกี่ยวกับการจ้างงานของข้าราชการ
 ●	 เป็นองค์การที่มีอ�านาจในการเปลี่ยนแปลงกระบวนการสรรหา	
และการปรับเปลี่ยนต�าแหน่ง	ถอดถอนข้าราชการพลเรือนได้โดยตรง
 ●	 มีหน้าท่ีในการก�าหนดตารางเวลาของแผนงานและโครงการต่างๆ		
เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาอาชีพของข้าราชการพลเรือน	เพื่อ
ส่งต่อไปยังกระทรวงภายใน	 ในการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและการ
วิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับการบริหารงานภาครัฐและกิจการ
พลเรือน
 ●	 ตรวจสอบและปรับปรุงโครงสร้างทางราชการและปัญหาอ่ืนๆ	 
ในกระทรวง	หน่วยงาน	และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
 ●	 ประสานงานกับองค์การระหว่างประเทศในการบริหารภาครัฐ
และข้าราชการพลเรือน

6.4 สรุปอุปสรรคในการพัฒนาข้าราชการในปัจจุบัน

	 สิ่งที่ต้องด�าเนินการเกี่ยวกับทรัพยากรบุคคลในระบบราชการที ่
ส่วนใหญ่มีขีดความสามารถน้อยนั้นมีความท้าทายในหลายข้อ	 โดย
ประเด็นหลักๆ	ได้แก่
	 1.	 ค่าตอบแทนอยู่ในระดับต�่า	 ท�าให้เกิดความยากล�าบากในการ 
คัดสรรพนักงานที่มีคุณภาพ	 และการรักษาระดับผลการปฏิบัติงาน 
ด้วยระดบัการศกึษาในสปป.ลาว	และจ�านวนผูท้ีผ่่านการฝึกอบรมมาเป็น
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อย่างดียังมีไม่มาก	 จ�านวนของบุคลากรที่มีคุณสมบัติส�าหรับต�าแหน่ง 
ในภาครัฐก็ยิ่งมีจ�านวนจ�ากัดยิ่งขึ้น
	 2.	 การบริหารทรัพยากรบุคคลที่ไม่เชื่อมโยงผลการปฏิบัติงานกับ 
ผลตอบแทน
	 3.	 ขาดการบริหารผลการปฏิบัติงานที่มีมาตรฐาน	 ซ่ึงไม่มีความ
สอดคล้องกับการท�างาน	อาทิ	หน้าที่ความรับผิดชอบ
	 4.	 การกระจายข้าราชการท่ัวประเทศเป็นไปอย่างไม่เหมาะสม	ท�าให้
ในบางพ้ืนที่มีเจ้าหน้าท่ีรัฐมากเกินความจ�าเป็น	 ในขณะที่บางแห่ง 
ยังขาดแคลน
	 5.	 ฐานข้อมูลของข้าราชการที่ยังไม่มีคุณภาพ	
	 เป้าหมายการพฒันาระยะยาวของสปป.ลาว	คอื	การหลดุพ้นจากการ
เป็นประเทศพัฒนาน้อยท่ีสุด	 (Least	 Developed	 Countries:	 LDC)	
ภายในปี	 พ.ศ.	 2563	 การที่จะบรรลุเป้าหมายที่ท้าทายน้ีได้	 สปป.ลาว 
จะต้องมีระบบราชการที่สามารถสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสงัคมได้อย่างรวดเร็ว	ด้วยเหตุผลนีก้ารปฏริปูราชการจึงเป็นกิจกรรม
หลักของระบบราชการในสปป.ลาว	ตั้งแต่ช่วงปี	พ.ศ.	2533	การพัฒนา
ด้านการบรหิารกลายเป็นองค์ประกอบหลกัในการพัฒนาแผนขจัดความ
ยากจนแห่งชาติ	 (National	Poverty	Eradication	Plan)	การพัฒนา
คุณภาพของข้าราชการเองถือเป็นเรื่องที่มีความส�าคัญเป็นอันดับแรก 
ในกระบวนการปฏิรูประบบราชการ	ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อสร้างการบริการ
ของรัฐที่มีประสิทธิภาพ	ประสิทธิผล	ผ่านการอบรม	สุจริต	และมีจรรยา
บรรณซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนสปป.ลาว	ที่มี
หลากหลายภายในสังคมที่มั่นคงและสันติ	และสามารถสร้างการพัฒนา
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เศรษฐกิจที่ยั่งยืน	 ซ่ึงเป็นพื้นฐานในการก�าจัดความยากจนและสร้าง
ประเทศให้ทันสมัย
	 ในปัจจบัุนกระทรวงทีร่บัผดิชอบโดยตรงในด้านการพฒันาทรัพยากร
มนษุย์ในภาครัฐ	คอื	กระทรวงกจิการภายใน	หรอืทบวงการปกครองและ
คุ้มครองรัฐกรเดิม	 โดยมีหน่วยงานสนับสนุนในด้านต่างๆ	 มุ่งเน้นการ
ปฏิรูประบบราชการ	 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของหน่วยงานภาครัฐทั้งใน
ระดับส่วนกลางและส่วนท้องถิ่น	 เพื่อตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนให้ได้อย่างเท่าเทียม	 มีการตั้งศูนย์การฝึกอบรมข้าราชการ	
(Civil	Service	Training	Centre:	CSTC)	เพือ่เป็นศนูย์กลางในการพัฒนา
และส่งมอบโปรแกรมการฝึกอบรมภายใน	 รวมถึงการบริหารทรัพยากร
มนุษย์	ซึ่งการฝึกอบรมในภาครัฐของสปป.ลาว	จะมีการฝึกอบรมตั้งแต่
การฝึกอบรมขั้นพื้นฐาน	(Basic	Training)	การฝึกอบรมระหว่างประจ�า
การ	 (Regular	 In-service	 Training)	 และการฝึกอบรมก่อนเข้ารับ
ต�าแหน่งใหม่	(Training	Prior	to	Assuming	New	Duty	and	Position)	
ซึ่งในแต่ละกระทรวงก็จะมีแผนการฝึกอบรม	 เพ่ือเสริมสร้างขีดความ
สามารถของบุคลากรในสังกัดของตนเอง	 อย่างไรก็ดี	 การพัฒนาข้าราช
การในสปป.ลาว	 ยังคงมีประเด็นท้าทายในหลายๆ	 ด้าน	 ไม่ว่าจะเป็น 
เรื่องค่าตอบแทนหรือการขาดแคลนบุคลากรที่มีคุณภาพ
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7
กฎหมายส�าคัญที่ควรรู้
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7.1 กฎระเบียบข้าราชการสปป.ลาว 

ตราสัญลักษณ์กระทรวงยุติธรรม

	 กฎระเบียบของข้าราชการสปป.ลาว	ตามพระราชกฤษฎกีาที	่82/PM	
(ส�านักนายกรัฐมนตรี)	ซึ่งมีกฎระเบียบโดยย่อดังนี้	[21]

 กฎความรับผิดชอบในหน้าที่ของข้าราชการ

 ●	 ข้าราชการที่เข้ามารับต�าแหน่งในฐานะข้าราชการประจ�าของ
องค์การต่างๆ	ของรัฐ	ทีม่อีายงุานน้อยกว่า	5	ปี	จะต้องท�างานในองค์การ
ส่วนท้องถิ่นที่องค์การหลักได้มอบหมายความรับผิดชอบให้	 โดยจะต้อง
ปฏิบัติหน้าที่ตามค�าสั่งดังกล่าว	 ก่อนจะได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการ
ประจ�า
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 ●	 ภายในระยะเวลา	5	ปีแรกของการปฏิบัติหน้าที่	ข้าราชการต้อง
สามารถโยกย้ายสถานที่ในการปฏิบัติหน้าที่ตามความเหมาะสมได้	 เพื่อ
ให้สอดคล้องกับการแก้ปัญหาองค์การส่วนท้องถิ่นในแต่ละพื้นที่
 ●	 ส�าหรับข้าราชการท่ีได้รับทุนการศึกษาจากรัฐบาลหรือจาก
องค์การระหว่างประเทศทีใ่ห้ความช่วยเหลอืสปป.ลาวทัง้จากในประเทศ
และต่างประเทศ	จะมีความรับผิดชอบดังนี้
	 1)	 ก่อนที่จะได้รับทุนต่างๆ	 ผู้ขอทุนจะต้องมีคุณสมบัติพร้อมตาม
ประกาศขององค์การนั้นๆ	 และหลังจากเสร็จสิ้นการศึกษา	 ข้าราชการ 
ดังกล่าวจะต้องท�างานรับใช้องค์การภาครัฐเท่านั้น
	 2)	 การท�างานรับใช้องค์การภาครัฐจะต้องท�างานเป็น	 1	 เท่าของ 
ช่วงระยะเวลาในการศึกษา	หรือมิฉะนั้นข้าราชการผู้ขอทุนจะต้องช�าระ
เงินคืนองค์การที่มอบทุนให้เป็นจ�านวนเท่ากับที่ได้รับทุนไป
	 3)	 หากในกรณีที่มีองค์การอื่นที่มิใช่องค์การผู้มอบทุนต้องการตัว
ข้าราชการคนดังกล่าวไปท�างาน	 องค์การนั้นจะต้องเป็นผู้ช�าระเงินคืน
องค์การที่มอบทุนให้เป็นจ�านวนเท่ากับที่ได้รับทุนไป

 สิทธิประโยชน์ของข้าราชการ

 ●	 ข้าราชการที่ถูกมอบหมายให้ไปท�างานในพื้นที่ห่างไกล	หรือเป็น
พื้นที่เส่ียงอันตรายท้ังต่อสภาพร่างกายและจิตใจ	 เช่น	 ภัยจากสารเคม	ี
ภัยจากสัตว์ร้าย	เป็นต้น	จะได้สิทธิรับเงินช่วยเหลือครอบครัว	พร้อมทั้ง
สิทธิในการรักษาโรคที่มีสาเหตุมาจากภัยต่างๆ	ดังกล่าว
 ●	 ข้าราชการทุกคนเม่ือถึงวัยจะได้รับเงินบ�านาญตามจ�านวนที่
ก�าหนดไวใ้นกฎระเบียบของกระทรวงหรอืองค์การที่ปฏิบตัิหน้าที่	ซึ่งจะ
ได้รับเงินบ�านาญดังกล่าวไปชั่วชีวิต
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 ●	 ในบางกรณีข้าราชการที่เกษียณอายุงานแล้ว	 แต่ถูกเรียกตัวมา
ปฏิบัติหน้าที่จะได้รับอัตราเงินเดือนเดียวกับอัตราสุดท้ายของอายุ
ราชการจริง	โดยไม่สามารถขึ้นอัตราค่าจ้างใดๆ	ได้
 ●	 ข้าราชการทีม่คีวามประสงค์ทีจ่ะเกษียณอายงุานก่อนก�าหนด	จะ
ได้รับเงินค่าตอบแทนเป็นอัตราสัดส่วนที่กฎระเบียบของกระทรวง	หรือ
องค์การนั้นๆ	เป็นผู้ก�าหนดเพียงครั้งเดียว

 ข้อห้ามของข้าราชการ

 ●	 ข้าราชการห้ามประกอบธุรกิจส่วนตัวที่มีความเกี่ยวพันกับ
องค์การที่เข้ารับราชการ
 ●	 ข้าราชการห้ามมีต�าแหน่งหน้าที่อื่น	นอกเหนือจากต�าแหน่งของ
ข้าราชการที่รับผิดชอบอยู่เท่านั้น
 ●	 ข้าราชการห้ามกระท�าการอันเป็นการล่วงละเมิดต่อประชาชน 
ในขณะปฏิบัติราชการใดๆ
 ●	 ข้าราชการห้ามรายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา
 ●	 ข้าราชการห้ามกระท�าการใดๆที่เป็นการกลั่นแกล้ง	 กดขี่	 หรือ
ข่มเหงระหว่างกันในการปฏิบัติราชการ

7.2  กฎหมายแรงงาน

	 สปป.ลาว	ก�าหนดให้นกัลงทุนต่างชาติท่ีเข้ามาด�าเนนิธรุกจิต้องรบัชาว
สปป.ลาว	เข้าท�างานก่อน	 ยกเว้นกรณีท่ีมีความจ�าเป็นต้องจ้างแรงงาน 
ชาวต่างชาติ	อย่างไรก็ตาม	แรงงานชาวต่างชาตินั้นจะต้องถ่ายทอดฝีมือ
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แรงงานให้แก่ชาวสปป.ลาว	 ส�าหรับการขอใบอนุญาตท�างาน	 (Work	
Permit)	 ในสปป.ลาว	ใช้เวลาอย่างน้อย	15	วัน	 ตามกฎหมายแรงงาน
สปป.ลาว์	 Decree	No.24/PR	of	The	President	of	 Republic
ลงวนัที	่21	เมษายน	2537	มสีาระส�าคญัทีนั่กลงทนุในสปป.ลาว	 ควรค�านงึ
ถึงดังนี้

 7.2.1 ระเบียบการควบคุมและการใช้แรงงาน

 ●	 ไม่จ�ากัดสิทธิในการรับคนงาน	แต่บังคับให้ท�าสัญญาจ้างแรงงาน
 ●	 ต้องก�าหนดระเบียบการโดยอยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐ
 ●	 ก�าหนดให้ต้ังกรรมบาล	(องค์การแรงงานทีจ่ดัตัง้โดยกลุม่แรงงาน)	
ภายในสถานท่ีท�างาน	มหีน้าทีช่กัชวนแรงงานให้ปฏบิตัติามระเบยีบ	และ
เป็นสื่อกลางไกล่เกลี่ยข้อพิพาทระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง
 ●	 ห้ามใช้แรงงานด้วยการบังคับ	 ยกเว้นกรณีเพื่อรักษาความมั่นคง
ภายใน	หรือกรณีเมื่อเกิดวิกฤตการณ์ซึ่งรัฐบาลเป็นผู้ใช้อ�านาจ

 7.2.2 เวลาท�างาน

 ●	 งานธรรมดา	 ก�าหนดชั่วโมงการท�างานไว้ไม่เกิน	 8	 ชั่วโมง/วัน	
ระยะเวลาในการท�างานจะต้องไม่เกิน	 6	 วัน/สัปดาห์	 หรือไม่เกิน	 48	
ชั่วโมง/สัปดาห์
 ●	 งานที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	 หมายถึง	 งานที่ก่อให้เกิดผลเสีย 
ต่อสุขภาพได้ง่าย	และมีความเสี่ยงสูง	เมื่อคนงานต้องสัมผัสกับรังสีหรือ
สารเคม	ีก�าหนดให้ท�างานได้ไม่เกนิ	6	ชัว่โมง/วนั	หรอื	36	ชัว่โมง/สปัดาห์
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 ●	 งานในช่วงกลางคืนในทุกประเภทอุตสาหกรรม	 ตั้งแต่เวลา	
22.00-05.00	 น.	 จะต้องมีเวลาพักผ่อนอย่างน้อย	 11	 ชั่วโมง	 ก่อนจะ
ท�างานวันใหม่
 ●	 ลกูจ้างมสีทิธไิด้รบัค่าล่วงเวลา	หากท�างานนอกเวลาปกต	ิแต่การ
ท�างานนอกเวลาจะต้องไม่เกิน	3	ชั่วโมงต่อวัน	หรือไม่เกิน	30	ชั่วโมง/
เดือน	 และห้ามท�างานล่วงเวลาติดต่อกัน	 แต่หากมีความจ�าเป็นต้อง
ท�างานล่วงเวลาเกินกว่าที่กฎหมายก�าหนด	 จะต้องขออนุญาตจาก 
กรรมบาล	 (องค์การแรงงาน)	หรือผู้แทนแรงงาน	 เพื่อพิจารณาอนุญาต
เสียก่อนจึงจะท�าได้	 ท้ังนี้อัตราค่าแรงการท�างานล่วงเวลาแบ่งตามช่วง
เวลาและวันท�าการ
 ●	 การท�างานล่วงเวลาในช่วงกลางวันของวนัท�างานปกตจิะเป็นเวลา
ตั้งแต่	17.00-20.00	น.	โดยจะคิดอัตราค่าแรงงานเท่ากับ	1.5	เท่าของ
ค่าแรงงานต่อหนึ่งชั่วโมงแรงงานปกติ
 ●	 การท�าล่วงเวลาในช่วงกลางคืนของวันท�างานปกติ	 ต้ังแต่เวลา	
20.00-06.00	น.	ค่าแรงงานเท่ากับ	2	เท่าของค่าแรงงานต่อหนึ่งชั่วโมง
แรงงานปกติ
 ●	 การท�าล่วงเวลาในเวลากลางวันของวันหยุดประจ�าสัปดาห์และ
วนัหยดุราชการ	ตัง้แต่เวลา	08.00-	20.00	น.	ค่าแรงงานเท่ากบั	2.5	เท่า
ของค่าแรงต่อชั่วโมงแรงงานปกติ	และ	3	เท่าในช่วงกลางคืน	ตั้งแต่เวลา	
20.00-06.00	น.
 ●	 กรณีสับเปล่ียนงานในเวลากลางคืน	 ต้องได้รับเงินไม่ต�่ากว่า 
ร้อยละ	15	ของค่าแรงงานปกติ	เริ่ม	22.0-05.00	น.	ของเช้าวันใหม่
 ●	 วันหยุดงานประจ�าสัปดาห์อย่างน้อย	1	วันต่อสัปดาห์	ซึ่งจะเป็น
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วันใดก็ได้	 ขึ้นอยู่กับการตกลงกันของท้ังสองฝ่าย	 ส่วนวันหยุดราชการ	
รัฐบาลจะเป็นผู้ก�าหนด
 ●	 วันหยุดนักขัตฤกษ์	ลูกจ้างทุกคนมีสิทธิได้รับการพักตามวันหยุด
นักขัตฤกษ์	โดยได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างแรงงานตามปกติ	
 ●	 การลาพักผ่อนประจ�าปี	ผู้ท�างานตั้งแต่	1	ปีขึ้นไปจึงจะมีสิทธิลา
หยดุพักผ่อนประจ�าปีได้ไม่เกนิ	15	วนัต่อปี	ส�าหรบัประเภทงานหนกัและ
เป็นอนัตรายต่อสขุภาพสามารถมสีทิธหิยดุงานประจ�าปีได้ไม่เกนิ	18	วนั
ต่อปี	 ซึ่งจะไม่นับรวมวันหยุดประจ�าสัปดาห์และวันหยุดราชการ	หาก
ลูกจ้างผู้ใดไม่ต้องการลาก็มีสิทธิเรียกเงินอุดหนุนตามจ�านวนวันที่มีสิทธิ
ลาหยุด	โดยคิดเท่ากับรายได้ของวันท�างานปกติ
 ●	 การลาป่วยโดยมีใบรับรองแพทย์สามารถลาหยุดได้ไม่เกิน	 30	
วัน/ปี	 หากเกิน	 30	 วัน	 ผู้ป่วยจะใช้กองทุนอุดหนุนตามระเบียบการ
ประกันสังคม	 ซึ่งผู้ใช้แรงงานจะได้รับเงินเดือนตามปกติแต่ไม่เกิน	 180	
วัน	และจะได้รับเพียงร้อยละ	50	หากเกิน	180	วัน

 7.2.3 เงินเดือนและค่าจ้าง

 ● เงินเดือนและค่าจ้าง
	 สามารถเบกิจ่ายวนัใดกไ็ด้	และจ่ายก่อนหรอืหลงัเสรจ็งานกไ็ด้ตามที่
กฎหมายก�าหนด	 ให้เน้นความเสมอภาคในการรับเงินเดือนและค่าจ้าง
โดยไม่ค�านึงถึงเพศ	สัญชาติ	หรือเชื้อชาติ
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 ● ค่าแรงขั้นต�่า
	 รัฐบาลกลางก�าหนดให้นักลงทุนต่างชาติจะต้องจ่ายค่าแรงขั้นต�่า	
ส�าหรบัการท�างานในอตัรา	10,000	กบีต่อวนั	หรอืเดอืนละ	300,000	กบี	
ระดับเงินเดือนของลูกจ้างจะต้องไม่ต�่ากว่าระดับเงินเดือนขั้นต�่าที่ 
ทางการประกาศ	โดยลกูจ้างทีท่�างานในเวลากลางคนื	(22.00-06.00	น.)	
ต้องได้รับเงินเดือนมากกว่าลูกจ้างท่ีท�างานในเวลากลางวันไม่น้อยกว่า	
1.1	เท่า	และการเบิกจ่ายเงนิเดอืนหรือค่าแรงในแต่ละครัง้ต้องมลีายเซน็
ผู้รับและเบิกตรงตามก�าหนดเวลา	(ยกเว้นสัญญาระบุไว้เป็นอย่างอื่น)

 ● การทดลองงาน
	 งานทัว่ไปต้องจ่ายค่าแรงไม่ต�า่กว่าร้อยละ	90	ของเงนิเดือนปกติ	โดย
ก�าหนดเวลาไม่เกิน	30	วนั	ส่วนงานทีต้่องอาศยัความช�านาญด้านวิชาชพี
ก�าหนดทดลองงานไม่เกิน	 60	 วัน	 นอกจากนั้น	 รัฐบาลสปป.ลาว	ยัง
ก�าหนดให้สถานประกอบการที่มีการจ้างแรงงานมากกว่า	 10	 คน	 ต้อง
จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมในอัตราร้อยละ	5	ของเงินค่าจ้าง
แรงงาน	และลูกจ้างจ่ายเงินสมทบอีกร้อยละ	4.5	ของอัตราค่าจ้าง

 ● การประกันเงินเดือนหรือค่าแรง
	 1.	 กรณีเลิกกิจการ	 เงินเดือนหรือค่าจ้างของลูกจ้างต้องจัดให้เป็น
ปัญหาอันดับแรกในการช�าระบัญชี
	 2.	 การหักเงินเดือนหรือค่าแรงเพื่อชดใช้ค่าเสียหายจะต้องไม่เกิน
ร้อยละ	20	ของเงินเดือนที่จะได้รับ
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7.3 กฎหมายเข้าเมือง

 ●	 การเข้าเมืองสปป.ลาว	โดยไม่ใช้เอกสารเดินทางที่ถูกต้อง	 อาท	ิ	
หนังสือเดินทาง	 หรือบัตรผ่านแดนการเข้าสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว	โดยไม่มเีอกสารเดนิทางทีถ่กูต้องจะถือว่าเป็นการลกัลอบ
เข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย
 ●	 การเข้าเมอืงสปป.ลาว	โดยผดิวตัถปุระสงค์จากเอกสารผ่านแดน
ทีใ่ช้	ได้แก่	การใช้บตัรผ่านแดน	แต่อยูเ่กนิกว่าเวลาและพ้ืนท่ีท่ีก�าหนด	มี
โทษทั้งจ�าและปรับ	โดยมีโทษจ�าคุกประมาณ	1	เดือน	และค่าปรับขั้นต�่า
อยู่ที่	 100	 ดอลล่าร์สหรัฐ	 ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยและอุ่นใจ	 จึงขอ
แนะน�าให้ถือหนังสือเดินทางเข้ามายังสปป.ลาว	ทุกครั้ง
 ●	 การเดินทางออกนอกเขตท่ีก�าหนดไว้	 เช่น	 ผู้ถือบัตรผ่านแดนที่
ออกให้โดยจังหวัดหนองคาย	 ห้ามเดินทางออกนอกเขตก�าแพงนคร
เวยีงจนัทน์	อาท	ิเข่ือนน�า้งมึ	บ่อนกาสโินแดนสวรรค์	หากไม่ได้รบัอนญุาต
พิเศษ
 ●	 การพ�านักอยู่ในสปป.ลาวเกินก�าหนด	 (ผู้ถือบัตรผ่านแดนอยู่ได ้
ไม่เกิน	3	วัน	2	คืน	ผู้ถือหนังสือเดินทางเพื่อการท่องเที่ยวไม่เกิน	30	วัน)
 ●	 การพักค้างคืนท่ีบ้านชาวสปป.ลาว	 โดยไม่แจ้งต่อนายบ้าน	 
(ผู้ใหญ่บ้าน)	เสียก่อน	ถือว่าผิดระเบียบปฏิบัติอาจมีปัญหาได้
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7.4 กฎหมายอื่นๆ ที่ควรรู้

 7.4.1 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับประเพณี

 สาธารณรัฐประชาธปิไตยประชาชนลาวเป็นประเทศทีใ่ห้ความส�าคญั
กับหลกัศลีธรรมและจารตีประเพณอีนัดงีาม	การอยูก่นิระหว่างหญงิชาย
ที่มิได้เป็นคู่สมรสกันถือเป็นการกระท�าที่ผิดกฎหมาย	และหากถูกจับได้
ต้องรับโทษทั้งจ�าและปรับ	โดยจ�าคุกประมาณ	1	เดือน	และปรับขั้นต�่า	
500	ดอลล่าร์สหรัฐ	จนถึงสูงสุดที่	5,000	ดอลล่าร์สหรัฐ	รวมไปถึงการมี
เพศสัมพันธ์กับหญิงสปป.ลาว	ที่มิใช่คู่สมรสตามกฎหมายด้วย
	 ดังน้ัน	 หากประสงค์จะอยู่กินกับหญิงและชายชาวสปป.ลาว	 สถาน 
กงสุลใหญ่ฯ	 ขอแนะน�าให้ด�าเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมาย	 ซ่ึงสถาน 
กงสุลใหญ่ฯ	พร้อมให้ค�าแนะน�าและช่วยเหลือ

 7.4.2 กฎหมาย และข้อห้ามอื่นๆ
 
 ●	 การประพฤติตนเป็นมัคคุเทศก์น�าเที่ยว
 ●	 การมียาเสพติด	อาวุธ	และของต้องห้ามไว้ในครอบครอง
 ●	 การแจกจ่ายใบปลิวหรือเอกสารเผยแพร่ต่างๆ	 โดยไม่ได้รับ
อนุญาตล่วงหน้า
 ●	 การชุมนุมเพื่อท�ากิจกรรมอย่างหนึ่งอย่างใด	 ซ่ึงอาจมองได้ว่า
เป็นการก่อกวนความสงบ
 ●	 การแจกจ่ายใบปลิวหรือเอกสารประชาสัมพันธ์การถ่ายท�า
ภาพยนตร์	 ข่าวหรือสารคดี	 และการชุมนุมด้วยเหตุผลต่างๆ	 ตลอดจน
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การเข้ามาค้าขายในสปป.ลาวต้องได้รับอนุญาตจากทางการสปป.ลาว
ก่อน	หากฝ่าฝืนมีโทษปรับขั้นต�่า	500	เหรียญสหรัฐ	หรือทั้งจ�าและปรับ
 ●	 การถ่ายภาพสถานทีร่าชการทีเ่กีย่วข้องกบัความมัน่คง	กถื็อเป็น
ความผิดอาญา	มีโทษทั้งจ�าและปรับ

 7.4.3 กฎหมายการจัดเก็บภาษี

ตารางที่ 9 อัตราภาษีใน สปป.ลาว

 ● การแบ่งประเภทภาษีในสปป.ลาว
ตามกฎหมายว่าด้วยส่วยสาอากรเลขที่	 04/สพช	 วันที่	 19	 พฤษภาคม	
2548	ระบบภาษีในสปป.ลาว	มี	2	ประเภท	คือ
	 1.	 ภาษีทางตรง	ได้แก่	ภาษีเงินได้นิติบุคคล	(ภาษีก�าไร)	ภาษีเงินได้
บคุคลธรรมดา	(ภาษีต�า่สดุ)	ภาษรีายได้	และค่าธรรมเนยีมค่าบริการต่างๆ
	 2.	 ภาษทีางอ้อม	ได้แก่	ภาษกีารค้าหรอือากรตัวเลขธรุกจิ	และอากร
ชมใช้	(ภาษีสรรพสามิต)
	 โดยอัตราภาษีแต่ละประเภท	สามารถแบ่งได้ตามตารางดังต่อไปนี้

ล�าดับ ประเภทภาษี อัตราภาษี 
ร้อยละ

หมายเหตุ

1 ภาษีเงินได้
นิติบุคคลหรือ
ภาษีก�าไร	
(Corporation	
Tax/Profit	Tax)

35 -	ร้อยละ	20	ส�าหรับแขนงการ
ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน



156

2 ภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา
(Personal	
Income	Tax)	

5-25 -	ร้อยละ	10	ส�าหรับนักลงทุน
ต่างชาติ	เป็นอตัราคงทีข่องเงนิ
รายได้

3 ภาษีการค้า	
(Business	
Turnover	Tax)									

5	และ10 -	 เป็นภาษีที่จัดเก็บจากการ
ขายสินค้าต้ังแต่ขายส่งจาก
โรงงานไปจนถึงผู้ค้าปลีก	ซึ่งมี
เพียง	2	อัตรา
-	 บริษัทต่างประเทศสามารถ
จัดเก็บภาษีเช่นเดียวกัน	ถ้าไม่
ได้อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม

4 ภาษีมูลค่าเพิ่ม	
(VAT)

10 -	 ใช ้ได ้กับทุกประเภทของ
สินค้า

5 ภาษีศุลกากรน�า
เข้าหรือส่งออก	
(Import	and	
Export	Duty)

5-80 -	ขึ้นอยู่กับประเภทสินค้า
-	มีทั้งภาษีน�าเข้าและส่งออก

6 ภาษีสรรพสามิต	
หรือภาษีชมใช้	
(Excise	Tax)

12-90 -	เก็บจากการน�าเข้า	หรือการ
ผลิตภายในประเทศในสินค้า
ฟุ่มเฟือยจากมูลค่าสินค้า
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 ● การยกเว้นภาษีซ้อน   
	 สปป.ลาวลงนามในอนุสัญญาเพื่อการยกเว้นการเก็บภาษีซ้อน	(The	
Avoidance	 of	 Double	 Taxation)	 กับประเทศไทย	 ซ่ึงเริ่มใช้ตั้งแต่ 
วันที่	1	มกราคม	2531	ท�าให้รายได้ต่างๆ	ที่นักลงทุนไทยได้รับจากการ
ลงทุนในสปป.ลาว	ไม่มีปัญหาภาษีซ้อน
	 1)	 ภาษเีงนิได้นติิบุคคล	(Corporation	Tax)	เป็นภาษทีีเ่กบ็จากก�าไร
ท่ีเกิดจากการด�าเนินธุรกิจในสปป.ลาวของบุคคลและนิติบุคคลทั้งของ
ชาวสปป.ลาวและชาวต่างชาติ
	 2)	 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	 (Personal	 Income	 Tax)	 ชาว 
สปป.ลาว	เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในอัตราภาษีก้าวหน้า	ดังนี้

 ●	 ชาวสปป.ลาว	ที่มีรายได้ไม่เกิน	1,500,000	กีบต่อเดือน

ฐานเงินเดือน (กีบ)
อัตราภาษี
ร้อยละ

เงินได้สุทธิไม่เกิน	300,000 0

เงินได้สุทธิส่วนที่เกิน	300,000	แต่ไม่เกิน	1,500,000 5

  ●	 ชาวสปป.ลาว	ที่มีรายได้เกิน	1,500,000	กีบต่อเดือน

ฐานเงินเดือน (กีบ) อัตราภาษี
ร้อยละ

เงินได้สุทธิไม่เกิน		1,500,000 5
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เงินได้สุทธิส่วนที่เกิน	1,500,000	แต่ไม่เกิน		4,000,000 10

เงินได้สุทธิส่วนที่เกิน	4,000,000	แต่ไม่เกิน		8,000,000 15

เงินได้สุทธิส่วนที่เกิน	8,000,000	แต่ไม่เกิน		15,000,000 20

เงินได้สุทธิส่วนที่เกิน		15,000,000 25

	 ประเทศ	สปป.	ลาว	ได้พยายามทีย่กระดบัการบริหารจัดการ	การจด
ทะเบียนนิติบุคคลที่ให้ทันสมัย	 ซึ่งคุณพิมล	 ปงกองแก้ว	 อัครราชทูตที่
ปรึกษาฝ่ายการพาณิชย์	 ณ	 เวียงจันทน์	 ได้น�าเสนอให้เข้าใจถึงขั้นตอน
และวิธีการจดทะเบียนนิติบุคคลและเอกสารประกอบของสปป.ลาว	ซึ่ง
มีรายละเอียดดังนี้

ขั้นตอน/วิธีการจดทะเบียนนิติบุคคลและเอกสารประกอบ

วิสาหกิจส่วนบุคคล วิสาหกิจหุ้นส่วนสามัญ วิสาหกิจหุ้นส่วนจ�ากัด

(1)	ใบค�าร้องจด
ทะเบียนวิสาหกิจส่วน
บุคคล

(1)	ใบเสนอขอจองชื่อ
นิติบุคคล

(1)	ใบเสนอขอจองชื่อ
นิติบุคคล

(2)	สัญญาก่อตั้ง
วิสาหกิจหุ้นส่วนสามัญ

(2)	สัญญาก่อตั้งวิสาหกิจ
หุ้นส่วนจ�ากัด

7.4.4 การจดทะเบียนนิติบุคคล

ตารางที่ 10  ขั้นตอนและวิธีการจดทะเบียนนิติบุคคลและเอกสารประกอบ
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(3)	ใบค�าร้องขอจด
ทะเบียนนิติบุคคลของ
วิสาหกิจหุ้นส่วนสามัญ

(3)	ใบค�าร้องขอจด
ทะเบียนนิติบุคคลของ
วิสาหกิจหุ้นส่วนจ�ากัด

(4)	กฎระเบียบของ
วิสาหกิจหุ้นส่วนสามัญ

(4)	กฎระเบียบของ
วิสาหกิจหุ้นส่วนจ�ากัด

หมายเหตุ:	ไม่รวมเอกสารแนบ	รายละเอียดแบบฟอร์มต่างๆ	สามารถ	DOWNLOAD	ได้จาก	www.moc.gov.la

ขั้นตอน/วิธีการจดทะเบียนนิติบุคคลและเอกสารประกอบ

บริษัทจ�ากัด บริษัทจ�ากัดผู้เดียว บริษัทมหาชน

(1)	ใบเสนอขอจองชื่อ
นิติบุคคล

(1)	ใบเสนอขอจองชื่อ
นิติบุคคล

(1)	ใบเสนอขอจองชื่อ
นิติบุคคล

(2)	สัญญาก่อตั้ง
บริษัทจ�ากัด

(2)	- (2)	สัญญาก่อตั้ง
บริษัทมหาชน

(3)	ใบค�าร้องขอจด
ทะเบียนนิติบุคคลของ
บริษัทจ�ากัด

(3)	ใบค�าร้องขอจด
ทะเบียนนิติบุคคลของ
บริษัทจ�ากัดผู้เดียว

(3)	ใบค�าร้องขอจด
ทะเบียนนิติบุคคลของ
บริษัทมหาชน

(4)	กฎระเบียบของ
บริษัทจ�ากัด

(4)	กฎระเบียบของ
บริษัทจ�ากัดผู้เดียว

(4)	กฎระเบียบของ
บริษัทมหาชน

หมายเหตุ:	ไม่รวมเอกสารแนบ		รายละเอียแบบฟอร์มต่างๆ	สามารถ	DOWNLOAD	ได้จาก	www.moc.gov.la
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ขั้นตอน/วิธีการจดทะเบียนนิติบุคคลและเอกสารประกอบ

บริษัทรัฐวิสาหกิจ                บริษัทผสม

(1)	ใบเสนอขอจองชื่อนิติบุคคล (1)	ใบเสนอขอจองชื่อนิติบุคคล

(2)	สัญญาก่อตั้งบริษัทรัฐวิสาหกิจ (2)	สัญญาก่อตั้งบริษัทผสม

(3)	ใบค�าร้องขอจดทะเบยีนนติบิคุคล
ของบริษัทรัฐวิสาหกิจ

(3)	 ใบค�าร้องขอจดทะเบียนนิติบุคคล
ของบริษัทผสม

(4)	กฎระเบียบของบรษิทรัฐัวสิาหกจิ (4)	กฎระเบียบของบริษัทผสม

หมายเหตุ:	ไม่รวมเอกสารแนบ		รายละเอียแบบฟอร์มต่างๆ	สามารถ	DOWNLOAD	ได้จาก	www.moc.gov.la
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8
ลักษณะเด่นของระบบราชการที่น่าเรียนรู้
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8.1 องค์การมวลชน (Mass Organizations)

	 สปป.ลาว	มีการจัดโครงสร้างเพิ่มข้ึนจากองค์การทางการเมืองใน 
รูปแบบการแบ่งอ�านาจ	 โดยท่ัวไปน่ันคือองค์การมวลชนที่มีบทบาทใน
การปลุกระดมประชาชนกลุ่มอาชีพและชนชั้นต่างๆ	 เพื่อสนับสนุนการ
ด�าเนินงาน	 และร่วมกิจกรรมทางการเมืองของพรรคประชาชนปฏิวัติ
สปป.ลาว	ได้แก่
	 •	 องค์การแนวลาวสร้างชาติ	(Lao	Front	for	National	Construc-
tion:	 LFNC)	 เป็นองค์การที่จัดตั้งข้ึนในช่วงสงครามปฏิวัติสปป.ลาว 
เมื่อปี	พ.ศ.	2493	ในชื่อเดิม	คือ	“แนวลาวรักชาติ”	ซึ่งมีภารกิจส�าคัญ
ในการสร้างความสมานฉันท์ให้เกิดแก่ประชาชนสปป.ลาวทกุชนชาตแิละ
ทุกชนชั้นของสังคม	เพื่อยกระดับส�านึกทางการเมืองของประชาชนและ
ระดมมวลชนในการปฏิบัติงานร่วมกัน	 โดยมีการจัดโครงสร้างองค์การ
เป็นช่วงชัน้	ทีป่ระชมุสมชัชาของแนวลาวสร้างชาติเป็นองค์การสงูสดุ	ซ่ึง
จะมกีารเลือกคณะกรรมการกลาง	มกีารจดัต้ังคณะกรรมการระดบัแขวง
และระดบัอืน่ๆ	เพือ่ปฏบิตัหิน้าทีเ่ป็นแนวร่วมไปจนถงึระดบัท้องถิน่	ทัง้นี้
แนวลาวสร้างชาตถิอืเป็นองค์การมวลชนเดยีวทีเ่ปิดโอกาสให้คนทกุกลุม่	
โดยเฉพาะนักธุรกิจและปัญญาชนท่ีได้รับการศึกษาจากตะวันตกให้เข้า
เป็นสมาชิกได้
	 •	 สหพันธ์กรรมกรลาว	 (Lao	 Federation	 of	 Trade	 Unions:	
LFTU)	เป็นองค์การของกลุม่ผูใ้ช้แรงงานและลกูจ้างในภาคการผลติต่างๆ	
แต่ผู้ใช้แรงงานทั่วประเทศไม่ได้เป็นสมาชิกสหพันธ์ทั้งหมด	 เนื่องจาก
บางแห่งมีจ�านวนผู้ใช้แรงงานน้อย	และไม่มีการจัดตั้งองค์การที่ดี
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ภาพที่ 21 ตราสัญลักษณ์สหภาพแม่หญิงลาว
ที่มา:  http://laospdrnews.wordpress.com/category/womens-rights/
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	 •	 องค์การเยาวชนปฏิวัติลาว	 (Lao	 People’s	 Revolutionary	
Youth	Union:	LPRY)	เป็นส่วนหนึ่งของแนวลาวรักชาติที่จัดตั้งมากว่า	
30	ปี	โดยเริ่มตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2526	ได้มีการจัดตั้งองค์การตามเมืองใหญ่	
ซึ่งมีเป้าหมายในการบ่มเพาะให้ยุวชนเป็นผู ้น�าในการสร้างระบบ
สังคมนิยม	ซึ่งองค์การเยาวชนปฏิวัติลาวจะมีหน้าที่ในการสร้างเยาวชน
ให้มีสัมพันธภาพทางการผลิต	 3	 ประการของการปฏิวัติ	 ได้แก่	
วิทยาศาสตร์	 เทคโนโลยี	 วัฒนธรรม	 และอุดมการณ์	 รวมทั้งปลูกฝังให้
เยาวชนต่อต้านอ�านาจจักรวรรดินิยมจากต่างชาติ
	 •	 สหภาพแม่หญงิลาว	(Lao	Women’s	Union:	LWU)	เป็นองค์การ
ส่วนหนึ่ง	อันเกิดจากแนวลาวรักชาติ	ซึ่งเป็นผลมาจากแนวคิดของนาย
ไกสอน	พมวิหาน	ที่ต้องการยกระดับส�านึกทางการเมืองของสตรี		เพื่อ
ให้ร่วมสร้างการปฏิวัติสังคมนิยม	รวมทั้งการเป็นแรงงานที่สร้างผลิตผล	
และมีบทบาทท่ีแข็งขันในพรรคการเมือง	 ตลอดจนการท�าหน้าที่มารดา
ในการบ่มเพาะบุตรให้เป็นสังคมนิยมรุ่นใหม่	 ทั้งนี้ภารกิจเหล่านี้เป็นสิ่ง
จ�าเป็นต่อการปกป้องและสร้างชาติของสปป.ลาว	[16]
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8.2  ความร่วมมือระหว่างสปป.ลาว กับ UNESCO

8.2.1 เกี่ยวกับ UNESCO

	 องค ์การเ พ่ือการศึกษา	 วิทยาศาสตร ์ 	 และวัฒนธรรมแห ่ง
สหประชาชาติ	 หรือ	 ยูเนสโก	 เป็นองค์การช�านาญพิเศษแห่งหนึ่งของ
องค์การสหประชาชาติ	 ก่อต้ังข้ึนเมื่อปี	 พ.ศ.	 2489	 มีจุดมุ่งหมายเพื่อ 
ส่งเสริมความร่วมมือของนานาชาติทางการศึกษา	 วิทยาศาสตร์	 และ
วัฒนธรรม	 เพ่ือให้ท่ัวโลกเคารพในความยุติธรรม	 กฎหมาย	 สิทธิ	 และ
เสรภีาพทีม่นษุย์พงึม	ีโดยไม่ถอืชาต	ิเพศ	ภาษา	หรอืศาสนา	ตามกฎบตัร
สหประชาชาติ	 ยูเนสโกจัดเป็นองค์การด้านพุทธิปัญญา	 มิใช่องค์การที่ 
ให้ความช่วยเหลือด้านเงินกู้หรือเงินช่วยเหลือ	ดังนั้นยูเนสโกจึงให้ความ
ช่วยเหลือบรรดาประเทศสมาชิกในรูปของแนวความคิดท่ีก้าวหน้าจาก
การวจิยัหรอืการประชมุปรึกษาหารือ	ท่ียูเนสโกเป็นผูจ้ดุประกายทางการ
ศึกษา	วิทยาศาสตร์	และวัฒนธรรม	
	 องค์การยูเนสโกมีส�านักงานใหญ่อยู่ท่ีกรุงปารีส	 ประเทศฝรั่งเศส	
ปัจจุบันมีสมาชิก	193	ประเทศ	ผู้อ�านวยการใหญ่คนปัจจุบัน	คือ	นายโค
อิชิโระ	มัทซึอุระ	ส�าหรับส�านักงานยูเนสโก	กรุงเทพฯ	ก่อตั้งเมื่อปี	พ.ศ.	
2504	 ต่อมาปี	 พ.ศ.	 2544	 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น	 ส�านักงานเพ่ือการศึกษา 
ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก	(UNESCO	Asia	and	Pacific	Regional	
Bureau	 for	 Education)	 ปัจจุบันส�านักงานยูเนสโก	 กรุงเทพฯ	 เป็น
ส�านักงานของโครงการระดับภูมิภาคด้านการศึกษา	 วัฒนธรรม	
สังคมศาสตร์	 สื่อสารมวลชน	 และสารสนเทศ	 ในภูมิภาคเอเชียและ
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แปซิฟิก	 นอกจากนี้ยังท�าหน้าที่เป็นส�านักงานผู ้แทนโดยตรงของ
ประเทศไทย	พม่า	สปป.ลาว	และสิงคโปร์	และประสานงานกับยูเนสโก
ในประเทศเวียดนาม	 และกัมพูชาเกี่ยวกับกิจกรรมและโครงการของ
ประเทศเหล่าน้ี	 ผู้อ�านวยการส�านักงานยูเนสโก	 กรุงเทพฯ	 คนปัจจุบัน	
คือ	นายกวาง	โจ	คิม	[29]

8.2.2 โครงการของ UNESCO ในการพัฒนาด้านการศึกษา

	 ในปัจจุบันรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ได้ก�าหนดให้ประชาชนทุกคนมีสิทธิในการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่เท่าเทียม
กัน	 และอนุญาตให้ภาคเอกชนได้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาให้มี
คุณภาพ	 เน่ืองจากการศึกษาเป็นปัจจัยส�าคัญต่อการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกจิทีย่ัง่ยนื	และลดปัญหาความยากจนได้อย่างถาวร	ดังนัน้รฐับาล
สปป.ลาวจงึได้มอบหมายให้กระทรวงศกึษาธกิารและกฬีาเป็นหน่วยงาน
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หลักในการประสานความร่วมมือกับ	 UNESCO	 ตามแผนพัฒนาต่างๆ	
ดังนี้
	 1.	 แผนพัฒนาเศรษฐกิจ	 สังคม	 และการศึกษาแห่งชาติปี	 พ.ศ.
2554	-2558	(The	National	Education	Socio-Economic	Devel-
opment	Plan:	NSEDP7	2011-2015)
	 2.	 กรอบการพัฒนาภาคการศึกษาปี	พ.ศ.	2552-2558	(The	Edu-
cation	Sector	Development	Framework:	ESDF	2009-2015)
	 3.	 แผนการพัฒนาภาคการศึกษาปี	พ.ศ.	2554-2558	(The	Edu-
cation	Sector	Development	Plan:	ESDP	201-2015)
	 4.	 ยทุธศาสตร์การศกึษาเพือ่ขจดัความยากจนและการเจริญเติบโต
แห่งชาติ	(The	National	Growth	and	Poverty	Eradication	Strat-
egy:	NGPES)
	 5.	 การศกึษาเพือ่แผนปฏบิตักิารแห่งชาตปีิ	พ.ศ.	2546-2558	(The	
Education	for	All	National	Plan	for	Action	2003-2015)
	 โดยเฉพาะอย่างย่ิงแผนการพฒันาภาคการศกึษา	(ESDP)	ถอืเป็นแผน
ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาที่ตัวแทนจาก	UNESCO	เข้าด�าเนินการ
ศึกษาปัญหาของการศึกษาในพื้นท่ีต่างๆ	 อย่างใกล้ชิด	 ซึ่งสามารถสรุป
จากผลตัวชี้วัดการพัฒนาการศึกษาเพื่อทุกๆ	คน	(The	Education	for	
All	Development	Index-EDI)	ในประเดน็ความก้าวหน้าทางการศกึษา
ของสปป.ลาวจะแบ่งเป็น	6	เป้าหมาย	ซึง่ผลลัพธ์ท้ัง	6	เป้าหมายของการ
ชี้วัดข้อมูลดังกล่าวได้มาจากการออกพ้ืนที่ภาคสนามติดตามความ
ก้าวหน้าทางการศึกษาตามที่ได้ตั้งเป้าไว้ดังนี้	[28]



168

Net enrolment ratio
(NER) in primary
education

Goal 1: Early Childhood
Care and Education

Goal 3: Learning needs
of all youth and all adults

Goal 5: Assessing
gender parity and
equality in education

Gross enrolment ratio
(GER) in pre-primary
education

EFA AchievedIndicators Seriously
off track

Off track On track Trends

Goal 2: Universal Primary
Educatio

Goal 4: Improving levels
of adult literacy

Goal 6: Education
Quality

Gross enrolment ratio
(GER) in Secondary
education

Youth literacy rate
(15-24)

Adult literacy rate
(15- and over)

Gender parity in 
primary education

Gender parity in 
secondary education

Survival to the last
grade of primary school

Pupil/Teacher ratio in 
primary education

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

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

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

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

Rose from 68.7% (2000-
2004) to 73% (2008)

Rose from 54% (1999) to
67% (2008)

Improved from 0.85
(1999) to 0.91 (2008)

Improved from 0.69
(1999) to 0.81 (2008)

Improved from 31:1
(1999) to 30:1 (2008)

ที่มา: UNESCO Country Programming Document, 2011-2015

 ● เป้าหมาย 1	 การดูแลคุณภาพการศึกษาและส่งเสริมการได้รับ
การศึกษาอย่างเท่าเทียมกันของเด็กประถมวัย	พบว่านักเรียนสปป.ลาว
ในระดับประถมได้รับการศึกษาที่เท่าเทียมกันมีอัตราเพิ่มข้ึนนับตั้งแต่ป	ี
พ.ศ.	2542-2551	เพิ่มขึ้นจากร้อยละ	8	เป็นร้อยละ	15
 ● เป้าหมาย 2 การดูแลด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับ
ประถมให้เป็นไปตามหลักคุณภาพสากล	พบว่าคุณภาพการศึกษาระดับ
ประถมของสปป.ลาว	ตามหลักคุณภาพสากลนับตั้งแต่ปี	 พ.ศ.	 2542-
2551	มีอัตราเพิ่มขึ้นจากร้อยละ	78	เป็นร้อยละ	82

ตารางที่ 11 การชี้วัดความก้าวหน้าทางการศึกษา
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 ● เป้าหมาย 3		การรณรงค์ความอยากรู้หนังสือของคนวัยท�างาน	
พบว่าหลังจากการรณรงค์นับตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2542-2551	มีอัตราเพิ่มขึ้น
จากร้อยละ	33	เป็นร้อยละ	44
 ● เป้าหมาย 4 การส่งเสรมิการพฒันาให้ชาวสปป.ลาว	ในวยัท�างาน
ถงึวัยชรามอีตัราการรู้หนังสอืเพิม่ข้ึน	พบว่าหลงัจากการส่งเสริมนบัตัง้แต่
ปี	พ.ศ.	2543-2551	มีอัตราเพิ่มขึ้นจากร้อยละ	68.7	เป็นร้อยละ	83
 ● เป้าหมาย 5 การส่งเสรมิความเท่าเทยีมทางการศึกษาโดยไม่แบ่ง
เพศ	พบว่าหลังจากการส่งเสริมนับตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2543-2551	เพศหญิง
ได้รับการศกึษาทีเ่ท่าเทยีมกบัเพศชายมอีตัราเพ่ิมข้ึนจากร้อยละ	54	เป็น
ร้อยละ	67
 ● เป้าหมาย 6	 คุณภาพของครูผู้ให้การศึกษา	พบว่าหลังจากการ
ส่งเสรมิและสนบัสนนุบคุลากรครใูห้มมีาตรฐานตามหลกัสากลนบัต้ังแต่
ปี	พ.ศ.	2542-2551	มีอัตราเพิ่มขึ้นจากร้อยละ	54.4	เป็นร้อยละ	69	[29]

 8.2.3 โครงการต่อต้านการค้ามนุษย์
 
	 การค้ามนุษย์	ถือเป็นอาชญากรรมข้ามชาตทิีล่ะเมดิกฎหมายและสทิธิ
มนุษยชนทั้งในรูปแบบการล่อลวงทางเพศ	 แรงงานเด็ก	 แรงงานบังคับ	
ซึ่งเป็นปัญหาอาชญากรรมและโรคติดต่อ	 จึงนับเป็นประเด็นที่มีความ
ละเอียดอ่อนสูง	 ซึ่งส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและ
การเมืองในวงกว้างด้วย	โดยปัญหาการค้ามนุษย์	สปป.ลาว	ได้รับความ
ช่วยเหลือผ่านองค์กรของ	 UN	 ในนามของสหประชาชาติว่าด้วยการ 
ต่อต้านการค้ามนุษย์	 (UNIAP	 หรือ	 United	Nations	 Inter-agency	
project	on	Human	Trafficking)	โดยหลักการของ	UNIAP	มีดังนี้
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 ● การป้องกัน 
	 กิจกรรมในการป้องกันส่วนใหญ่จะด�าเนินการครอบคลุมพื้นที่ลุ่ม
แม่น�้าโขง	 โดยมีกลุ ่มเป้าหมายในการป้องกันส่วนใหญ่เป็นคนวัย 
หนุ่มสาวในพืน้ทีช่นบท	พร้อมทัง้ตัง้หน่วยงานในระดับต่างๆ	เพ่ือรณรงค์
การเพ่ิมจิตส�านึกเก่ียวกับการค้ามนุษย์และการย้ายถิ่นที่ปลอดภัย	 โดย
ส่งเสริมให้อาคารเกี่ยวกับการศึกษาและความสามารถในการสร้างเครือ
ข่ายการคุ้มครองเด็ก	 และโครงการบรรเทาความยากจนผ่านโครงการ
ต่างๆ	 นอกจากน้ียังมีความพยายามท่ีจะสนับสนุนการด�าเนินงานอย่าง
ต่อเนื่องและการปรับปรุงช่องทางการรับสมัครแรงงานที่ถูกต้องตาม
กฎหมาย	 ภายใต้กรอบความร่วมมือการควบคุมแรงงานตามข้อตกลง
ความร่วมมือด้านแรงงานระหว่างประเทศ

 ● การคุ้มครอง
	 ส่งเสริมมาตรการคุ้มครองต่างๆที่เกี่ยวข้องในการคุ้มครองและช่วย
เหลือเหยื่อให้กลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณภาพทั้งร่างกาย	และจิตใจ	ทั้งนี้
ยังสนับสนุนการด�าเนินการต่างๆให้เป็นไปตามกฎหมายการคืนสู่สังคม	
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โดยได้ด�าเนินการในการจัดกิจกรรมฟื้นฟูสภาพจิตใจเหยื่อ	 กิจกรรม 
ส่งเสริมการสร้างอาชีพ	เป็นต้น

 ● การด�าเนินคดี 
	 สนับสนุนการด�าเนินคดีที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่
ต�ารวจ		ระบบยตุธิรรมทางอาญาและสถาบันอืน่	ๆ 	ของรฐับาล	และหน่วย
งานของสหประชาชาติอืน่ๆท้ังในสาธารณรัฐประชาธปิไตยประชาชนลาว
และประเทศในแถบลุ่มแม่น�้าโขงในประเด็นการค้ามนุษย์ให้เป็นไปตาม
หลักสากลอย่างเคร่งครัด	 รวมท้ังเสริมสร้างความเข้มแข็งของกรอบ
กฎหมายว่าด้วยการต่อต้านการค้ามนุษย์

 ● นโยบาย 
	 สนับสนุนการด�าเนินนโยบายท่ีน�าโดยรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวในความร ่วมมือกับหน่วยงานของ
สหประชาชาติและ	INGOs	ที่ใช้งานในภาคการควบคุมการค้ามนุษย์	ซึ่ง
ในปัจจุบันสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้ด�าเนินการอยู่ใน 
ขั้นตอนการอนุมัติแผนแห่งชาติว่าด้วยการด�าเนินการเกี่ยวกับการค้า
มนุษย์	



172



173ระบบบริหารราชการของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

บรรณานุกรม



174

[1]	ขนิษฐา	โตเลี้ยง,	และ	สุวิมล	อุตอามาตย์.	2556.	100 เรื่องน่ารู้ใน
 ลาว.	กรุงเทพฯ:	บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง	จ�ากัด	
	 (มหาชน),	ตลิ่งชัน,	หน้า	1-64.
[2]	ณรงค์	โพธิ์พฤกษานันท์.	2556.	อาเซียนศึกษา.	กรุงเทพฯ:	ส�านัก
	 พิมพ์แมกกอฮิลล์,พญาไท,	หน้า	134-143.	
[3] รายงานการศึกษากฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ ระบบงาน และ
 แนวปฏบิตัขิองกระทรวงยุติธรรม และหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องกับระบบ
 งานยุติธรรมของประเทศในอาเซียน.	กระทรวงยุติธรรม	(ม.ป.ป.).
[4]	วิทย์	บัณฑิตกุล.	2555.	หนังสือชุดประชาคมอาเซียนสาธารณรัฐ
 ประชาธิปไตยประชาชนลาว.	กรุงเทพฯ:	บริษัทวีพริ้นท์	(1991)	
	 จ�ากัด,	บางเขน,	หน้า	1-44.	
[5]	สุรศักดิ์	ศรีส�าอาง.	2545.	ล�าดับกษัตริย์ลาว. กรุงเทพฯ:
	 ส�านักโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ	กรมศิลปากร
[6]	Asian	Development	Bank.	2010.	Lao PDR: Labor Market 
 Assessment.	Presentation	mimeo.	Vientiane,	26	March	2010.
[7]	Committee	on	the	Elimination	of	Discrimination	against	
	 Women.	2009.	Concluding	observations	of	the	Committee	
	 on	the	Elimination	of	Discrimination	against	Women	Lao	
	 People’s	Democratic	Republic.	CEDAW/C/LAO/CO/7.
[8]	Development,	I.	2013.	IMD	World	Competitiveness	Year
	 book	2013.	lausanne,	Switzerland:	the	World
	 Competitiveness	Center.



175ระบบบริหารราชการของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

[9]	Government	of	Lao	People’s	Democratic	Republic,	Decree	
	 of	Civil	Service,	2003,	Lao	PDR
[10]	Public	Disclosure	Authorized.	2010.	Report	of	Lao	PDR	
	 “Civil	Service	Pay	and	Compensation	Review”:	Attracting	
	 and	Motivating	Civil	Servants.
[11]	UNIAP,	World	Vision,	และ	NEXUS.	2012.	รายงานว่าด้วยระบบ
	 และกลไกการด�าเนินงาน	(คืน)	สู่สังคมในประเทศกลุ่มอนุภูมิภาค
	 ลุ่มแม่น�้าโขง.	
[12]	UNDP.	(2009-2010).	Human	Development	Livelihoods	
	 Study.
[13]	กระทรวงพาณิชย์	กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ.	2557.
	 Asean	กับ	กลุ่มคู่ค้า.	ค้นวันที่	2	เมษายน	2557	จาก	http://www.
	 dtn.go.th/index.php?option=com_content&view=
	 article&id=	7305%3Aaseanfta&catid=304%3
	 Aaecasean&ltemid=792&lang=792&lang=th
[14]	นโยบายการลงทุน.	2554.	สาธารณรัฐประธิปไตยประชาชนลาว.	
	 ค้นวนัที	่1	เมษายน	2557	จาก	http://www.boi.go.th/thai/clmv/
	 Back_up/file_index/2010_laos_0.html
[15]	ศูนย์วิจัยกสิกรไทย.	2555.	AEC	Plus.	ค้นวันที่	1	เมษายน	2557	
	 จาก	http://www.askkbank.com/WhatsHot/Documents/
	 Loas.pdf



176

[16]	สถาบันพระปกเกล้า.	2556.	ระบบการปกครองท้องถิน่ของประเทศ
	 ลาว.	ค้นวันที่	4	เมษายน	2557	จาก	www.kpi.ac.th/kpith/pdf/
	 ผลงาน/.../เนื้อในลาว_OK%2013-08-56.pdf
[17]	Division	for	Public	Administration	and	Development	
	 Management	(DPADM),	Department	of	Economic	and
	 Social	Affairs	(DESA)	United	Nations.	2005.	Lao’s	People	
	 Democratic	Republic	Public	Administration	Country	Profile.	
	 ค้นเมื่อวันที่	24	กรกฎาคม	2557	จาก	http://unpan1.un.org/
	 intradoc/groups/public/documents/un/unpan023237.pdf
[18]	IPS	Correspondants.	2010.	LAOS:	Getting	Women	in	the	
	 News	Takes	Much	More	than	Policy:	http://ipsnews.net/
	 news.asp?idnews=50065	
[19]	Investment	Promotion	Department.	2014.	การวางแผนใน
	 การส่งเสริมการลงทนุ.	ค้นวนัท่ี	4	เมษายน	2557	จาก	http://www.
	 investlaos.gov.la/show_encontent.php?contID=29
[20]	Ministry	of	Education	Lao	PDR.	2009.	Education	Sector	
	 Development	Framework	(ESDF),	2009-2015.	ค้นวันที่	14	
	 เมษายน	2557	จาก	http://www.globalpartnership.org/media/
	 library/	Final_ESDF_19_January_Ready_for_FTI.pdf
[21]	Ministry	of	Home	Affairs.	2014.	ค้นวันที่	14	เมษายน	2557	
	 จาก	http://www.moha.gov.la



177ระบบบริหารราชการของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

[22]	Ministry	of	Industry	and	Commerce	Lao	PDR.	2013.
	 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการค้า.	ค้นวันที่	9	เมษายน	2557	จาก	
	 http://www.moic.gov.la/Lao/main.asp?detail=damlat&
	 sector=80
[23]	Ministry	of	Foreign	Affairs	Lao	PDR.	2013.	ค้นวนัที	่11	เมษายน	
	 2557	จาก	http://www.mofa.gov.la
[24]	National	University	of	Lao.	2014.	มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว.	
	 ค้นวันที	่13	เมษายน	2557	จาก	http://www.nuol.edu.la/index.
	 php/en/
[25]	Prime	Minister’s	Office	Lao	PDR.	Public	Administration	
	 and	Civil	Service	Authority	(PACSA).	ค้นวันที่	29	มีนาคม	2557	
	 จาก	 http://www.oecdkorea.org/Download/Governance/ 
	 Manager/General/File/200810/Laos.pdf	
[26]	The	World	Bank.	(2556).	สรุปการปฏิรูปกฎระเบียบราชการใน
	 เอเชียแปซิฟิก	2551-2552.	ค้นวันที่	27	มีนาคม	2557	จาก	http://
	 web.worldbank.org/
[27]	United	Nation,	2010.	Permanent	Mission	of	the
	 Lao	People’s	Democratic	Republic	to	the	United	Nations.	
	 ค้นวันที่	25	มีนาคม	2557	จาก	http://www.un.int/lao/
	 government.php



178

[28]	 UNDP.	 2010.	 Lao	 People’s	 Democratic	 Republic					 
	 Accelerating	progress	towards	the	MDGs,	Innovative
	 options	for	reaching	the	unreached,	2010.	ค้นวนัที	่25	มนีาคม	
	 2557	จาก	http://www.undplao.org/newsroom/publication/
	 MAF%20Report_Lao%20PDR_September%202010.pdf	
[29]	UNESCO	Bangkok.	2014.	Lao	PDR	UNESCO	Country
	 Programming	Document	2012-2015.	ค้นวนัท่ี	26	มนีาคม	2557	
	 จาก	http://www.uis.unesco.org/Library/Documents/
	 lao-pdr-unesco-country-programming-document-
	 education-2012-2015-en.pdf



179ระบบบริหารราชการของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ภาคผนวก
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ล้่านช้าง ล้านนา กรุงศรีอยุธยา

พระไชยจักรพรรดิฯ
พ.ศ.1992-2023 พระเจ้าติโลกราช

พ.ศ.1985-2030
สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ

พ.ศ.1991-2031พระยาสุวรรณบัลลังก์
พ.ศ.2023-2029

พระยาหล้าแสนไท
พ.ศ.2029-2039

พระยอดเชียงราย
พ.ศ.2030-2039

สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่	3
พ.ศ.2031-2034

สมเด็จพระรามาธิบดีที่	2
พ.ศ.2034-2072

สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่	4
พ.ศ.2072-2076

สมเด็จพระรัษฎาธิราช
พ.ศ.2076-2077

สมเด็จพระไชยราชาธิราช
พ.ศ.2077-2089
สมเด็จพระยอดฟ้า
พ.ศ.2089-2091

พระยาชมพู
พ.ศ.2039-2044 พระเมืองแก้ว

พ.ศ.2038-2068พระยาวิขุลราช
พ.ศ.2044-2063

พระยาโพธิสาลราช
พ.ศ.2063-2090

พระเมืองเกษกล้า
ครั้งที่	1	พ.ศ.2068-2081
ครั้งที่	2	พ.ศ.2086-2088

ท้าวชายค�า	พ.ศ.2081-2086

พระมหาเทวีจิรประภา
พ.ศ.2088-2089

สมเด็จพระไชยเชษฐาธิราช
พ.ศ.2089-2090

สมเด็จพระไชยเชษฐาธิราช
พ.ศ.2091-2114

นครเวียงจันทร์	(พ.ศ.2103)
พระเมกุฏิ	พ.ศ.2094-2107

สมเด็จพระมหาจักรพรรดิ์
พ.ศ.2091-2111

สมเด็จพระมหินทราธิราช
พ.ศ.2111-2112

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

พระนางวิสุทธิเทวี	
พ.ศ.2107-2121

สมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราช
พ.ศ.2112-2133

พระมหาอุปราช	พ.ศ.2119-2123
พระมหาอุปราช	พ.ศ.2122-2125

มังนรธาช่อ	พ.ศ.2121-2150
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

พ.ศ.2133-2153พระยาวรรัตน์ธรรมประโชติฯ	
พ.ศ.2127-2141

ล�าดับการเปรียบเทียบกษัตริย์ ไทย-ลาว[5]
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ล้่านช้าง ล้านนา กรุงศรีอยุธยา

พระยาวรวงษามหาธรรมิกราช	
พ.ศ.2141-2167

พระช้อย-พระชัยทิพ
พ.ศ.2050-2056

สมเด็จพระเอกาทศรถ
พ.ศ.2148-2153

พระยาวรวงษามหาธรรมิกราช	
พ.ศ.2141-2167 พระยาศรีสองเมือง

(เจ้าเมืองน่าน)
พ.ศ.2157-2174

สมเด็จพระศรีเสาวภาคย์
พ.ศ.2153

สมเด็จพระเจ้าทรงธรรม
พ.ศ.2153-2171

พระอุปยุวราช	พ.ศ.2141-2167
พระยาบัณฑิตโพธิสาลราช

พ.ศ.2169-2170

พระยามหาพรหมเทโวโพธิสัตว์
พ.ศ.2170-2180

พระยาหลวงทิพเนตร
พ.ศ.2174-2198

สมเด็จพระเชษฐาธิราช
สมเด็จพระอาทิตยวงศ์

พ.ศ.2171-2172

สมเด็จพระเจ้าปราสาททอง
พ.ศ.2172-2199

สมเด็จเจ้าฟ้าชัย
สมเด็จพระศรีสุธรรมราชา

พ.ศ.2199

เจ้าต่อนค�า
พ.ศ.2180-2181

พระยาสุริยวงศาธรรมมิกราช
พ.ศ.218-2238

พระแสนเมือง	พ.ศ.2198-2202

เจ้าเมืองแพร่	พ.ศ.2202-2215

พระยาเจ้าอิงเซะมัง	
พ.ศ.2215-2228

สมเด็จพระนารายณ์มหาราช
พ.ศ.2199-2231

พระยาเมืองจัน-เจ้าองค์หล่อ
พ.ศ.2238

พระยานันทราช
พ.ศ.2238-2241

โอรสพระเจ้าเจพูตราย
พ.ศ.2228-2250

สมเด็จพระเพทราชา
พ.ศ.2231-2246
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ล้านช้างแยกเป็น 3 นครรัฐ

กรุงศรีอยุธยา เวียงจันทร์ หลวงพระบาง จ�าปาศักดิ์

สมเด็จพระเพทราชา
พ.ศ.2231-2246

สมเด็จพระเจ้าเสือ
พ.ศ.2446-2251 พระไชยเชษฐาธิราชที่	2

(พระไชองศ์เว้)
พ.ศ.2241-2273

พระธรรมกิจล้านช้างร่ม
ขาว	(เจ้ากิ่งกิจ)
พ.ศ.2246-2265

สมเด็จพระเจ้าท้ายสระ
พ.ศ.2251-2275

สมเด็จพระเจ้าท้ายสระ
พ.ศ.2275-2301

เจ้าองค์ค�า	
พ.ศ.2265-2266

เจ้าาร้อยศรีสมุทรฯ
พ.ศ.2256-2280พระมหาธรรมราชาฯ

(เจ้าองค์ลอง)
พ.ศ.2273-2283 เจ้าอินทโสม

พ.ศ.2266-2292พระโพสารทธรรมิกราชฯ
(เจ้าอุปราชท้าวนอง)
พ.ศ.2283-2296

เจ้าองค์หลวงไชยกุมาร
พ.ศ.2280-2334

สมเด็จพระเจ้าเอกทัศน์
พ.ศ.2301-2310

พระยาไชยเชษฐาธิราชที่	3
(เจ้าสิริบุญสาร)
พ.ศ.2294-2322

เจ้าโชติกะ	
พ.ศ.2293-2314

กรุงธนบุรี

เจ้าสุริยวงศ์
พ.ศ.2314-2334

สมเด็จพะรเจ้ากรุงธนบุรี
พ.ศ.2310-2325

กรุงรัตนโกสินทร์

พระเจ้านันทแสน
พ.ศ.2315-2337

พระยาไชยเชษฐาธิราชที่	4
(เจ้าอินทรวงศ์)
พ.ศ.2337-2347

พระบาทสมเด็จ
พระพุทธยอดฟ้าจุฬา

โลกมหาราช
พ.ศ.2325-2352

พระเจ้าร่มขาวขัติยราช
สุริยวงษ์	(เจ้าอนุรุทธ)

พ.ศ.2334-2359

สมเด็จพระบรม
ราชาธิราชที่	2	
(เจ้าสามพระยา)
พ.ศ.1967-1991
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กรุงรัตนโกสินทร์ เวียงจันทร์ หลวงพระบาง จ�าปาศักดิ์

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

พระบาทสมเด็จ
พระพุทธเลิศหล้า

นภาลัย
พ.ศ.2352-2367

พระเจ้ามังธาตุราช
พ.ศ.2359-2378

เจ้าหมาน้อย
พ.ศ.2356-2360

เจ้าราชบุตร	(โย่)
พ.ศ.2364-2369

พระบาทสมเด็จ
พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว

พ.ศ.2367-2394

*สิ้นวงศ์
เมืองเวียงจันทร์ถูกทิ้ง

ร้าง	หลังสงครามกับกรุง
รัตนโกสินทร์	ระหว่าง	พ.ศ.

2369-2371

เจ้าสุย	
พ.ศ.2371-2383

พระเจ้าล้านช้างร่มขาว
บรมเสฏขัติยฯ
(เจ้าสุกเสริม)

พ.ศ.2381-2393

เจ้านาค
พ.ศ.2384-2393

พระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

พ.ศ.2394-2411

พระเจ้าจันทรเทพ
ประภาคุณ

(เจ้าจันทราช)
พ.ศ.2395-2414

เจ้ายุติธรรมธร	
(ค�าใหญ่)

พ.ศ.2399-2401

พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

พ.ศ.2411-2453

พระเจ้ามหินทรเทพ
นิภาธร	(เจ้าอุ่นค�า)
พ.ศ.2415-2431

เจ้ายุติธรรมธร	
(ค�าสุก)

พ.ศ.2406-2444

พระเจ้าสักรินทรฤทธิ์
(เจ้าค�าสุก)

พ.ศ.2432-2448

*	หลังจากเจ้ายุติธรรม
ธร	(ค�าสุก)	

ถึงแก่พิราลัย	ทางการ
ฝรั่งเศสได้ยกเลิก
ต�าแหน่งเจ้าผู้ครอง
นคร	และตั้งเจ้าราช
ดนัย	(หยุย)	ราชบุตร
เป็นผู้ว่าการเมือง
เมื่อ	พ.ศ.2446

พระบาทสมเด็จ
พระมงกุฏเกล้าเจ้า

อยู่หัว
พ.ศ.2453-2469

สมเด็จพระเจ้า
ศรีสว่างวงศ์	(เจ้าขาว)

พ.ศ.2448-2502

พระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

พ.ศ.2469-2477

พระบามสมเด็จ
พระปรเมนทรอานันท
มหิดล	พ.ศ.2477-2489
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กรุงรัตนโกสินทร์ เวียงจันทร์ หลวงพระบาง จ�าปาศักดิ์

พระบาทสมเด็จ
ปรมิทรมหาภูมิพล

อดุลยเดช
พ.ศ.2489-ปัจจุบัน

สมเด็จพระเจ้าเสตถา
ขัติยวงสามหาศรีสว่าง

พ.ศ.2502-2518

*	เสด็จสวรรคตหลังจาก
ประเทศลาวยกเลิกระ
บอบกษัตริย์และเปลี่ยน
แปลงการปกครองไปสู่
ระบอบสาะษรณรัฐเมื่อ	

2	ธันวาคม
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ภาคผนวก
ล�าดับประธานประเทศ[4]
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  ประธานประเทศคนแรก

เจ้าสุภานุวงศ์ 
(3	ธันวาคม	พ.ศ.	2518-15	สิงหาคม	พ.ศ.	2534)

	 	เจ้าสุภานุวงศ์	ประสูติเมื่อวันที่	13	กรกฎาคม	พ.ศ.	2452	เป็นโอรส	1	
ใน	 23	 พระองค์	 ของสมเด็จเจ้ามหาอุปราชบุญคงแห่งหลวงพระบาง	 กับ
หม่อมค�าอ้วน	หม่อมห้ามล�าดับที่	 11	 เป็นพระประยูรญาติกับเจ้าเพชรราช	
และเจ้าสวุรรณภมูา	 โอรสทีป่ระสตูจิากพระชายาเอก	 และเจ้าสวุรรณราช
โอรสที่ประสูติจากหม่อมห้ามล�าดับที่	9
 เจ้าสภุานวุงศ์ได้รบัการศกึษาจากพระอาจารย์ชาวฝร่ังเศสในหลวงพระบาง
แล้วเสด็จไปศึกษาต่อที่สถาบันลีเซอัลแบร์ซาโร	ที่ฮานอย	 ท�าให้พระองค์มี
ความสมัพนัธ์อย่างแน้นแฟ้นกบัเวยีดนามไปตลอดพระชนม์ชพี	พระองค์ตรสั
ภาษาฝรัง่เศส ภาษาเวยีดนาม และภาษาองักฤษได้ดเียีย่ม หลงัจากจบการ
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ศึกษาระดับปริญญาตรีด้านวิศวกรรมการก่อสร้างทางและสะพานที่ปารีส	
ประเทศฝรัง่เศส ได้เสดจ็กลบัมาลาว และได้อภเิษกกบัสตรชีาวเวยีดนามชือ่	
เหวยีนธ	ิ ภายหลงัได้เปลีย่นชือ่เป็นภาษาลาวว่า เวยีงค�า สภุานวุงศ์ มบีตุร
ธิดารวม	10	คน เป็นชาย	8	คน และหญิง	2	คน
	 พระองค์ทรงเข้าร่วมขบวนการต่อต้านฝรัง่เศสเพือ่กูเ้อกราช	 จนได้รบั
บาดเจ็บในการต่อสู้กับฝรั่งเศสท่ีเมืองท่าแขก ระหว่างหนีข้ามแม่น�้าโขงเข้า
มายังฝ่ังไทย	ในปี	พ.ศ.	2489 ทรงก่อตัง้กองทพัปลดปล่อยประชาชนลาวใน
พื้นที่ซ�าเหนือ	ในปี	พ.ศ.	2492 ภายใต้การสนับสนุนของโฮจิมินห ์ ซึ่งต่อมา
เป็นขบวนการคอมมวินสิต์ประเทศลาว	 ต่อมาอกีสองปี ขบวนการประเทศ
ลาวก็สามารถครองพ้ืนที่	1	ใน	3	ของประเทศได้	 และตั้งฐานที่มั่นที่ยากแก่
การท�าลายในถ�้าหินปูนที่แขวงหัวพันกับพงสาลี
	 พ.ศ.	2496	ฝรั่งเศสได้จัดตั้งรัฐบาลลาวข้ึน	 อยู่ภายใต้การน�าของนายก
รัฐมนตรีหลายท่านที่เป็นพวกอนุรักษนิยม	 ได้แก่เจ้าสุวรรณราช	 และเจ้า
สุวรรณภูมา	 ส่วนพระองค์นิยมลัทธิคอมมิวนิสต์จนได้สมญานามว่า “เจ้า
ชายแดง”
	 ในปี	พ.ศ.	2517	พระองค์เสดจ็คืนเวยีงจนัทน์ ทรงด�ารงต�าแหน่งประธาน
สภาที่ปรึกษาแห่งชาติอยู่	18	เดือน จนสถาปนาประเทศเป็น “สาธารณรัฐ
ประชาธปิไตยประชาชนลาว”	พระองค์ได้รบัเลอืกเป็นประธานประเทศและ
ประธานสภาประชาชนสงูสดุคนแรก	 พร้อมกนันัน้	พระองค์ได้สละฐานนัดร-
ศกัด์ิทัง้ปวงในสมัยระบอบเก่า เจ้าสภุานวุงศ์เป็นทีร่กัของประชาชนชาวลาว	
จนเรยีกขานกนัว่า	“ลุงประธาน”	ทรงด�ารงต�าแหน่งประธานประเทศมาจนถึง	
พ.ศ.	2529 จงึลาออกเพราะประชวร พระองค์ทรงปรากฏต่อหน้าสาธารณชน
ครั้งสุดท้ายในสมัยประชุมพรรคครั้งที่	5	เมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ.	2534
	 พระองค์สิ้นพระชนม์เมื่อวันที่	9	มกราคม	พ.ศ.	2538	ที่นครเวียงจันทน์
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	 พูมี	วงวิจิด	เกิดเมื่อวันที่	6	เมษายน	พ.ศ.	2452	ที่แขวงเชียงขวาง	
ราชอาณาจกัรลาว	เป็นบตุรของข้าราชการพลเรอืนสามญั	เขาเข้ารบัการ
ศึกษาทีเ่วยีงจนัทน์	หลงัจากจบการศกึษา	เขากไ็ด้เข้ารบัต�าแหน่งเจ้าเมอืง

    ประธานประเทศคนที่ 2

นายพูมี วงวิจิด 
(31	ตุลาคม	พ.ศ.	2529-15	สิงหาคม	พ.ศ.	2534)

	รักษาการแทนเจ้าสุภานุวงศ์
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เชยีงขวาง	และเขาได้เข้าร่วมกับแนวลาวอิสระ	จนกระทัง่ลาวเป็นเอกราช
จากฝรั่งเศส
	 หลังจากที่ล้มล้างราชอาณาจักรลาวแล้ว	 เจ้าสุภานุวงศ์ได้ขึ้นเป็น
ประธานประเทศลาว	พมูไีด้ด�ารงต�าแหน่งรองนายกรฐัมนตรแีละรฐัมนตรี
ว่าการกระทรวงการศึกษาและการกีฬาของประเทศลาว	เมื่อเจ้าสุภานุ-
วงศ์ถูกบีบบังคับให้สละต�าแหน่ง	 พูมีจึงได้ขึ้นเป็นรักษาการประธาน
ประเทศลาว	 และได้ลาออกจากต�าแหน่งเพื่อให้ไกสอน	พมวิหานด�ารง
ต�าแหน่งประธานประเทศลาวแทน
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	 	ไกสอน	พมวิหาน	มีชื่อภาษาเวียดนามว่า	เหงียน	ไก	ซอง	หรืออีกชื่อ
หนึ่งว่า	เหงียน	จี๊	มืว	)	เป็นบุตรของนายล้วน	หรือ	เหงียน	จี๊	ลวน	เป็น
ชาวลาวเชื้อสายเวียดนาม	 ข้าราชการแปลภาษาที่ส�านักงานผู้ส�าเร็จรัฐ
การฝรั่งเศสประจ�าแขวงสุวรรณเขตกับนางดกมารดาชาวลาวเกิดที่

 ประธานประเทศคนที่ 3

นายไกสอน พมวิหาน 
(15	สิงหาคม	พ.ศ.	2534-21	พฤศจิกายน	พ.ศ.	2535)
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บ้านนาแซง	 เมืองคันธบุรี	 (ปัจจุบันคือเมืองไกสอน	 พมวิหาน)	 แขวง
สุวรรณเขต	ประเทศลาว	มีน้องสาวสองคน	คือ	นางสุวรรณทอง	อาศัย
อยู่ในประเทศไทย	และนางกองมณี	อาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา	เมื่ออายุ	
7	ปี	ได้เข้าเรียนโรงเรียนประถมภาษาลาวที่บ้านเหนือ	(ปัจจุบันคือบ้าน
ไซยะพูม)	 ต่อมาเข้าเรียนโรงเรียนประถมภาษาฝรั่งเศสที่บ้านใต้	 (บ้าน 
ท่าแฮ่)	 เม่ือเรียนจบชั้นประถมเมื่อปี	 พ.ศ.2477	 ได้เข้าเรียนมัธยมที่
โรงเรียนวิทยาลัยโปรเต็กโตรา	 (Lyceé	 du	 Protectorat)	 กรุงฮานอย	
ประเทศเวียดนาม	เมื่อเรียนจบวิทยาลัยในปี	พ.ศ.2485	ได้สอบเข้าเรียน
มหาวิทยาลัยในสาขาวิชาแพทย์ตามค�าแนะน�าของพ่อ	 แต่เมื่อเรียนไป	 
รู้ว่าไม่ถูกกับบุคลิกและความชอบในวิชาชีพ	 จึงได้เปลี่ยนมาเรียนวิชา
กฎหมาย	ซึง่ท�าให้ได้เรียนรู้กลไกการปกครองแบบหัวเมอืงขึน้ของฝรัง่เศส	
ได้เรยีนรูเ้กีย่วกบัขบวนการต่อสูข้องนกัเรยีนนักศึกษาท่ีรักชาติต้านลัทธิ
ล่าเมืองขึ้นและในช่วงนั้น	 เกิดขบวนการเวียดมินห์	 ภายใต้การน�าของ
พรรคคอมมิวนิสต์อินโดจีนโดยประธานโฮจิมินห์	 ท่านไกสอนได้ศึกษา
เอกสารสิง่พมิพ์ทีเ่ป็นเสยีงของพรรคคอมมวินสิต์อนิโดจนี	รวมทัง้เอกสาร	
อื่นๆ	เช่น	เลอ	ตราวาย	(Le	Travail),	หนังสือทฤษฎีปฏิวัติ	ซึ่งในนั้นรวม
ทั้งมติของการประชุมคอมมิวนิสต์สากลปี	พ.ศ.2462		และหนังสืออื่นๆ	
เกีย่วกบัโซเวียต	เงือ่นไข	และสภาพแวดล้อมทีเ่ตม็ไปด้วยบรรยากาศแห่ง
การต่อสู้ของเวียดมินห์	ได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อแนวคิด	และเส้นทาง
ชีวิตของท่านไกสอน	 ซึ่งมีความเห็นว่า	 “การเคลื่อนไหวของเวียดมินห	์
ได้ท�าให้เขาเกิดแนวคิดรักชาติ	 และอยากให้ประเทศเป็นเอกราช”
	 ปี	พ.ศ.	2487	ท่านไกสอนได้เข้าเป็นสมาชกิของสมาคมวัยหนุม่กู้ชาติ		
เวยีดมนิห์ ท่านได้ร่วมกจิกรรมของสมาคมนีอ้ย่างมากมาย ท�าให้ได้เรยีนรู้
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การเคลื่อนไหวของเวียดมินห์และท�าให้ซึมซับแนวคิดปฏิวัติอีกด้วย
	 ในปี	พ.ศ.	2488	 สภาพการของโลกได้ผันแปรไปอย่างรวดเร็ว	 และ 
ส่งผลกระทบโดยตรงต่อชะตากรรมของบรรดาประชาชาติอินโดจีน	 
ต้นเดอืนมีนาคม	พ.ศ.	2488	 ศนูย์กลางพรรคคอมมวินสิต์อนิโดจนีได้จัด
กองประชุมขึน้	 เพ่ือตระเตรยีมเงือ่นไขอนัจ�าเป็นในการลกุขึน้ยดึอ�านาจ
การปกครอง เอาเอกราชแห่งชาติมาให้บรรดาประเทศในอินโดจีน
	 ในวันที่	9	พฤษภาคม พ.ศ.	2488	 กองทัพแดงโซเวียตได้รับชัยชนะ
กองทพัฟาสซสิต์เยอรมนั ท�าให้เป็นโอกาสอนัอ�านวยส�าหรบัการลกุฮอืขึน้
ยดึอ�านาจได้เกดิขึน้ส�าหรบัประชาชนในแหลมอนิโดจนี	 ประธานไกสอน	
พมวหิาน	ซึง่ก็มาถึงสะหวนันะเขตไม่กีว่นักไ็ด้เคลือ่นไหวค้นหานกัรกัชาติ
ในขบวนการลาวอสิระ	 ทัง้ด�าเนินการปลกุระดม	และจดัตัง้ชาวหนุม่ลาว	
และเวียดนามต่างด้าวเข้าร่วมในขบวนการต่อสูย้ดึอ�านาจทีส่ะหวนันะเขต
	 ตามบทเขียนของท่าน	สีซะนะ	 สีสาน	 ซึ่งเป็นผู้หนึ่งที่ได้เข้าร่วมใน
ขบวนการน้ันบนัทึกว่า	 “ในขณะนัน้	สหาย	ไกสอน	 พร้อมด้วยคณะผูแ้ทน
ชาวสะหวนันะเขต ได้ไปหาพวกญีปุ่น่ และทวงให้ญ่ีปุน่มอบอ�านาจให้แก่
ชาวลาว	 ในท่ีสุดในวนัท่ี	31	สงิหาคม	พ.ศ.	2488	พวกญีปุ่น่กไ็ด้ยอมมอบ
ปืน	120	กระบอก พร้อมลกูปืนหลายหบีให้แก่ชาวสะหวนันะเขต กองก�าลงั
ตดิอาวุธประชาชนได้รบัการจดัตัง้ขึน้ในทนัท	ี และพร้อมกนันัน้	ประธาน
ไกสอน	 และผูเ้ขยีน	(ท่าน	สซีะนะ)	กไ็ด้พากนัออกไปบ้านบอกให้บรรดา
ก�าลงัตดิอาวธุ	“ลาวอสิระ”	 เข้ามาสะหวันนะเขต	 เพ่ือสมทบกบัก�าลังติด
อาวุธประชาชนที่ได้จัดตั้งไว้ก่อนแล้ว	 ให้เป็นก�าลังติดอาวุธอันเดียวกัน
ภายหลังทีก่ารยดึอ�านาจเรยีบร้อยแล้วท่านไกสอน	พมวหิาน	กไ็ด้รบัผดิชอบ
แผนกแถลงข่าวของแขวง”
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	 วันที่	 9	 กันยายน	 พ.ศ.2488	 	 พวกทหารฝรั่งเศสได้บุกโจมตีเมือง					
สะหวนันะเขต	และถกูตอบโต้ด้วยก�าลงัตดิอาวธุประชาชน	ต้นเดอืนตลุาคม
พ.ศ.	2488	 ท่านไกสอนได้เคลื่อนไหวปลุกระดม	 และจัดตั้งมวลชนชาว	
สะหวันนะเขตเกือบ	2,000	คนเข้าร่วมในพิธีต้อนรับเสด็จเจ้าสุภานุวงศ์
ท่ีได้เดนิทางมาจากประเทศเวยีดนาม	ผ่านสะหวนันะเขต	เพือ่ไปเข้าร่วม
ในคณะรัฐบาลลาวอสิระทีเ่วยีงจนัทน์	ถงึเดอืนธนัวาคม	พ.ศ.	2488		ท่าน
ได้ออกเดนิทางจากสะหวันนะเขตไปฮานอย	เพือ่รวบรวมชาวลาวท่ีอาศัย
อยู่เวียดนามเข้าร่วมการต่อสู้	 เวลาอยู่ฮานอย	 ท่านได้เข้าท�างานที่วิทยุ
กระจายเสียงเวียดนาม	 ภาคภาษาลาว	 ท�าหน้าที่เขียนบทข่าวโฆษณา	
เขยีนบทวจิารณ์	แปลข่าว	จากภาษาเวยีดนาม	และภาษาฝร่ังเศสมาเป็น
ภาษาลาว	บางครั้งยังเป่าแคนออกทางวิทยุกระจายเสียงอีก	ในระหว่าง
เดือนมีนาคมถึงเดือนธันวาคม	พ.ศ.	2489	 ประธานไกสอน	 ได้เข้าร่วม
ท�างานในคณะติดต่อลาว-เวียดนามที่ฮานอย	 องค์การนี้เป็นองค์การที่
รวบรวบคนลาวที่อยู่ฮานอย	 และแขวงต่างๆ	 ของเวียดนาม	 เพื่อจัดตั้ง
องค์การกู้ชาติของคนลาวที่อยู่ในเวียดนามหรือที่อพยพไปเวียดนาม
	 ประธานไกสอน	 ในยุคต่อสู้กับพวกจักรวรรดินิยมล่าเมืองขึ้นท้ังเก่า
และใหม่	ร่วมกบัผูน้�าท่านอืน่ๆ	ได้แก่	ประธานสภุานวุงศ์	ประธานหนฮูกั	
พูมสะหวนั	ประธานค�าไต	สพีนัดอน	ประธานไกสอนเป็นผูน้�าในการต่อสู้
ทางการทหารเข้ามาในภารกจิปลดปล่อยชาต	ิโดยใช้ยทุธวิธ	ี“บวัไม่ให้ช�า้	
น�้าไม่ให้ขุ่น”	 สร้างตั้งพรรคประชาชนลาว	 โดยท่านเป็นเลขาธิการใหญ่
พรรคคนแรก	 โดยในช่วงนั้นพรรคด�าเนินงานอย่างปิดลับ	 โดยแนวลาว
ฮักซาดเป็นตัวแทนให้กับพรรค	 จนสามารถปลดปล่อยประเทศชาติได้
อย่างสมบูรณ์	 จนประกาศสถาปนาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
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ลาวเมือ่	พ.ศ.	2518	พรรคจงึด�าเนนิงานอย่างเปิดเผย	 ท่านด�ารงต�าแหน่ง
นี้จนถึงแก่อสัญกรรม	 เมื่อปี	พ.ศ.	2535
	 ประธาน	ไกสอน	 พมวิหาน	 เคยเดินทางมาเยือนประเทศไทย	อย่าง
เป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาล	 และพระราชอาคันตุกะ	 ของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 และกราบบังคมทูลเชิญพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ	พระบรมราชินีนาถ	 เสด็จ
พระราชด�าเนินทรงเปิดสะพานมิตรภาพไทย-ลาว	แห่งแรก	 ที่จังหวัด
หนองคาย	 และเสด็จพระราชด�าเนินเยือน	สปป.ลาว	ด้วย	 แต่ว่าท่าน
ถงึแก่อสญักรรมเสยีก่อน	 ท่าน	หนฮูกั	 พมูสะหวนั	ประธานประเทศคน
ต่อมาจึงได้ร่วมพิธีเปิดสะพานมิตรภาพแทน	
	 ในปี	พ.ศ.	2553	เป็นปีที่ประธาน	ไกสอน	พมวิหาน	มีอายุครบ	90	ปี	
พรรคและรัฐบาล	สปป.ลาว	 ได้จัดงานเฉลิมฉลอง	 โดยเฉพาะครอบครัว
พมวหิาน	 น�าโดยท่านนาง	ทองวนิ	 พมวหิาน	 ภรรยา	 ได้จดัพธิอีทุศิ
ส่วนกุศล	ที่บ้านของท่าน	ในวันที่	9-10	ธันวาคม	พ.ศ.	2553	มีการสวด					
พระปริตมงคล	ตอนเช้าถวายสังฆทานแด่พระสงฆ์	9	รูป	ส่วนงานที่เป็น
รัฐพิธี	จัดขึ้นในวันที่	12	ธันวาคม
	 ปัจจุบันอัฐิของท่านได้ประดิษฐานไว้ร่วมกับการน�าในอดีตท่านอื่นๆ	
ณ	สุสานแห่งชาติ	หลัก	24	เมืองไซทานี	นครหลวงเวียงจันทน์
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		 นายหนูฮัก	 พูมสะหวัน	เป ็นบุตรของนายทองพักกับนางบันทูน	 
พูมสะหวัน	เกิดเมื่อวันที่	9	เมษายน	พ.ศ.	2453	ในครอบครัวเชื้อสายญวน	
ที่บ้านพาลุกาลเแขวงเมืองมุกดาหาร	(ปัจจุบันขึ้นกับต�าบลชะโนด	 อ�าเภอ
หว้านใหญ่	จังหวัดมุกดาหาร)	ในราชอาณาจักรไทยเมีน้องสาวชื่อนางสีดา	
พูมสะหวัน	เรียนหนังสือชั้นต้นที่วัดมโนภิรมย์	ซึ่งเป็นวัดเก่าแก่สร้างขึ้นโดย
พี่ชายเจ้าจันทกินรี	 เจ้าเมืองมุกดาหาร อนึ่งนางบันทูนผู้เป็นมารดาเป็น
หลานสาวของพระอมรฤทธิธาดา	 (ญาหลวงทัด)	 เจ้าเมืองพาลุกา	 กรภูมิ

 ประธานประเทศคนที่ 4

นายหนูฮัก พูมสะหวัน 
(25	พฤศจิกายน	พ.ศ.	2535-24	กุมภาพันธ์	พ.ศ.	2541)
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ต่อมาครอบครวัได้ย้ายไปตัง้ถ่ินฐานกบัครอบครวัทีเ่มอืงคนัธบุรปีระเทศลาว	
ในช่วงอาย	ุ14-15	ปี	และในปัจจบุนับ้านเดมิของหนูฮักทีพ่าลุกา	ยังคงเหลือ
เสาบ้านเพียงเสาเดียวเป็นอนุสรณ์
	 ปี	พ.ศ.	2493	นายหนูฮักได้เข้าร่วมขบวนการต่อต้านฝรัง่เศสในลาวพร้อม
กับผู้น�าของลาวฝ่ายซ้ายคนอ่ืนๆ	 ต่อมาเม่ือมีการก่อต้ังพรรคประชาชนลาว	
(พรรคประชาชนปฏวิตัลิาวในปัจจบุนั)	ในปี	พ.ศ.	2498	จงึได้รบัเลอืกให้เป็น
กรรมการกลางของพรรค
	 ในปี	พ.ศ.	2502	 นายหนูฮักพร้อมด้วยเจ้าสุภานุวงศ์	 และผู้น�าลาว 
ฝ่ายซ้ายคนอ่ืนๆถูกรัฐบาลลาวฝ่ายขวาจับกุม	 แต่คณะบุคคลดังกล่าวก็
สามารถหลบหนีไปได้และได้เคลื่อนไหวเพื่อการปฏิวัติลาว	 โดยนาย	หนูฮัก
รับผิดชอบเขตงานแถบภาคเหนือของลาว	(เชียงขวางและหัวพัน)	 และได้มี
บทบาทในการร่วมรฐับาลกบัรฐับาลลาวฝ่ายขวาทีเ่วยีงจนัทน์ทกุครัง้หลงัการ
เปลี่ยนแปลงการปกครองและสถาปนาประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวในปี	พ.ศ.	2518	นายหนูฮัก	พูมสะหวันจึงได้รับการแต่งตั้งให้
เป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงการเงิน	 ก�ากับดูแลเศรษฐกิจ
ของประเทศเป็นเวลาหลายปี
	 ในเดอืนพฤศจิกายน	พ.ศ.	2535	นายหนฮูกัจึงได้รบัเลือกให้เป็นประธาน
ประเทศสาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว	แทนนาย	ไกสอน	พมวหิาน
ซึ่งถึงแก่กรรมขณะด�ารงต�าแหน่ง	จนถึงปี	พ.ศ.	2541	หลังจากนั้นจึงด�ารง
ต�าแหน่งที่ปรึกษาพิเศษของคณะกรรมการศูนย์กลางพรรค	ต่อมาเป็นเวลา
5	ปีก่อนจะเกษียณตัวเอง	 และเริ่มหายหน้าไปจากสาธารณชน
	 นายหนูฮัก	พูมสะหวัน	ถึงแก่อสัญกรรมเมื่อวันที่	9	กันยายน	พ.ศ.	2551	
ที่นครหลวงเวียงจันทน์	ประเทศลาว	ขณะมีอายุ	98	ปี	นับเป็นผู้ร่วมการก่อ
ตั้งพรรคประชาชนปฏิวัติลาวคนสุดท้ายที่ถึงแก่อสัญกรรม
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	 พลเอกค�าไต	 สีพันดอน	 (เกิด	 8	 กุมภาพันธ์	 พ.ศ.	 2467	 ที่	 แขวง 
จ�าปาสัก	 ประเทศลาว)	 เข้าร่วมขบวนการปฏิวัติตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2490
เข้าเป็นสมาชิกขบวนการลาวอิสระพ.ศ.	 2495	และได้รับความไว้วางใจ
ให้เป็นประธานกรรมการของภาคกลาง	จนถงึ	พ.ศ.	2497	ซึง่เป็นปีท่ีได้เข้า

 ประธานประเทศคนที่ 5

พลเอกค�าไต สีพันดอน
(24	กุมภาพันธ์	พ.ศ.	2541-8	มิถุนายน	พ.ศ.	2549)
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เป็นสมาชกิพรรคคอมมิวนสิต์อินโดจีน	 อกีสองปีต่อมา	 พ.ศ.	2499
เข้าเป็นสมาชกิพรรคประชาชนลาว	ซึง่ต่อมาในพ.ศ.	2500	ได้รบัเลอืกเป็น
เข้าเป็นกรรมการกลางพรรค	และได้ด�ารงต�าแหน่งหวัหน้าส�านกังานศูนย์
กลางพรรคฯ	ในปี	พ.ศ.	2500-2502	และในปี	พ.ศ.	2503	ได้เป็นหวัหน้า
กองก�าลังทหารของขบวนการประเทศลาว	 ซึ่งได้เข้าสู้รบอย่างโชกโชน
และได้รับเลือกจากพรรคประชาชนปฏิวัติลาวให้เป็นสมาชิกกรม
การเมืองศูนย์กลางพรรคฯมาตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2515		และเข้ามามีต�าแหน่ง
ทางการบริหารตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2518-2534	 โดยด�ารงต�าแหน่งรองนายก
รฐัมนตร	ีสปป.ลาว	รฐัมนตรกีระทรวงป้องกันประเทศ	ผูบ้ญัชาการกองทัพ
ประชาชนลาว	 	จนกระทั่งสภาแห่งชาติเห็นชอบให้ด�ารงต�าแหน่งนายก
รัฐมนตรี	สปป.ลาว	เมื่อ	15	สิงหาคม	พ.ศ.	2534	ต่อมาพรรคประชาชน
ปฏิวัติลาวเห็นชอบให้ด�ารงต�าแหน่งประธานพรรคประชาชนปฏิวัติลาว	
ตัง้แต่	24	พฤศจิกายน	พ.ศ.	2535	 และพลเอกค�าไต	สพีนัดอนได้ก้าวเข้า
ด�ารงต�าแหน่งสูงสุดในฐานะประธานประเทศตัง้แต่	24	ก.พ.	2541-8	ม.ิย.	
2549
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	 พลโทจูมมะลี	ไซยะสอนเป็นชาวลาวเผ่าลาวลุ่ม	เกิดเมื่อวันที่	6	มีนาคม	
พ.ศ.	2479	ในครอบครวัชาวนาทีบ้่านวดัเหนอื	เมืองไซเสดถา	แขวงอัดตะปือ
ประเทศลาว	

 ประธานประเทศคนที่ 6 (คนปัจจุบัน)

พลโทจูมมะลี ไซยะสอน
(8	มิถุนายน	พ.ศ.	2549-ปัจจุบัน)
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	 พลโทจมูมะลี	 ไซยะสอนส�าเรจ็การศึกษาจากวทิยาลยัทหารชัน้สงูในอดตี
สหภาพโซเวียต	 และต่อมาได้ศึกษาเพ่ิมเติมเกี่ยวกับทฤษฎีการเมืองลัทธิ
มาร์กซ์-เลนินชั้นสูงจากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
	 ประวตักิารเข้าร่วมพรรคประชาชนปฏวิตัลิาว	 ได้เข้าร่วมพรรคประชาชน
ปฏิวติัลาวในปี	 พ.ศ.	 2497	 	และเป็นทหารขึน้ในเขตรวมเมอืงซ�าเหนอื
และได้เข้าเป็นสมาชิกของพรรคอย่างเตม็ตวั	เมือ่วันที	่7	ธนัวาคม	พ.ศ.	2498	
ได้เข้าร่วมปฏิวัติและได้รบ	 โดยเริ่มจากการเคลื่อนไหวสู้รบป้องกันเขตรวม	
ในปี	พ.ศ.	2498	-2499	จนถึงการบัญชากองก�าลังติดอาวุธแขวงเชียงขวาง	
และยดึเมอืงพคูนู เมอืงกาส ี เมอืงวงัเวยีง	 เมอืงโพนโฮง	 และเมอืงเวียงจนัทน์
ในแขวงเวียงจันทน์	 ในปี	พ.ศ.	2518	 เพ่ือเป็นเงื่อนไขน�าไปสู่การก่อตั้ง
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวส�าเร็จ
	 ต่อมาในการประชมุของคณะกรรมการกลางพรรคสมยัที	่8	 เมือ่วนัที	่21	
มนีาคม	พ.ศ.	2549	 พลโทจมูมะล	ี ไซยะสอนได้รับเลอืกตัง้อย่างเป็นเอกฉนัท์	
ให้ด�ารงต�าแหน่งเลขาธิการพรรคประชาชนปฏวัิตลิาว	 และในการประชมุ
สภาแห่งชาติชุดที่	6	 เมื่อวันที่	8	มิถุนายน	 ปีเดียวกัน	 ที่ประชุมได้ลงมติ
เป็นเอกฉันท์เลือกตั้งให้เข้ารับต�าแหน่งประธานประเทศต่อจากท่านค�าไต
สีพันดอน	 นับเป็นประธานประเทศคนที่	6	 แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว
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