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สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

Lao People’s Democratic Republic 

 

เมืองหลวง นครหลวงเวียงจันทน/ (Vientiane Capital) 

 

ท่ีต้ัง ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตG ระหวHางเสGนละติจูดท่ี 14-23 องศาเหนือ กับลองจิจูดท่ี  

100-108 องศาตะวันออก เวลาเร็วกวHาเวลามาตรฐานกรีนิช 7 ชม. (เชHนเดียวกับไทย) มีพ้ืนท่ีประมาณ 236,800  

ตร.กม. (ประมาณคร่ึงหน่ึงของไทย) เปcนพ้ืนดิน 230,800 ตร.กม. พ้ืนน้ำ 6,000 ตร.กม. ลาวเปcนประเทศไมHมี

ทางออกสูHทะเล (Landlocked Country) ชายแดนติดกับประเทศเพ่ือนบGาน 5 ประเทศ มีแมHน้ำโขงเปcนเสGนก้ัน

พรมแดนกับไทยและเมียนมา 

 

อาณาเขต       

 ทิศเหนือ ติดกับจีน 508 กม. 

ทิศใตG ติดกับไทย 1,835 กม. และกัมพูชา 535 กม.  

 ทิศตะวันออก ติดกับเวียดนาม 2,337 กม.  

ทิศตะวันตก ติดกับเมียนมา 236 กม. 
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ภูมิประเทศ  แบHงออกเปcน 3 เขต คือ เขตภูเขาสูง อยูHในเขตภาคเหนือของประเทศ  เขตท่ีราบสูง พ้ืนท่ี ตอ.ต.

ของประเทศ มีท่ีราบสูงขนาดใหญH 3 แหHง ไดGแกH ท่ีราบสูงเมืองพวน ท่ีราบสูงนากาย และท่ีราบสูงบอละเวน และ 

เขตท่ีราบลุHม เปcนเขตท่ีราบตามแนวฝstงแมHน้ำโขงและแมHน้ำตHาง ๆ เปcนพ้ืนท่ีท่ีมีความอุดมสมบูรณ/มาก ลาวมีแมHน้ำ

โขงเปcนแมHน้ำสำคัญ ระยะทาง 1,898 กม. มีความสำคัญท้ังดGานเกษตรกรรม ประมง การผลิตกระแสไฟฟzา  

การคมนาคม และเปcนพรมแดนธรรมชาติระหวHางลาวกับเพ่ือนบGาน  

 

ภูมิอากาศ  ต้ังอยูHในเขตรGอนช้ืน อากาศเปล่ียนแปลงตามพ้ืนท่ี ทางตอนเหนือมีลักษณะเปcนเทือกเขาสูง

อากาศคHอนขGางหนาวก่ึงหนาวจัด ทางตอนใตGสHวนใหญHเปcนท่ีราบสูงและท่ีราบ โดยไดGรับอิทธิพลจากลมมรสุม

จากทะเลจีนใตGอากาศจึงคHอนขGางอบอุHน ภูมิอากาศลาวแบHงเปcน 3 ฤดู คือ ฤดูรGอน ระหวHาง มี.ค.-พ.ค. อากาศ

รGอนและแหGงแลGง อุณหภูมิเฉล่ีย 29-30 องศาเซลเซียส แตHอาจข้ึนสูงถึง 40 องศาเซลเซียสใน เม.ย. ฤดูฝน 

ระหวHาง พ.ค.-พ.ย. อากาศรGอนอบอGาว มีฝนตกชุก อุณหภูมิเฉล่ีย 25-30 องศาเซลเซียส และ ฤดูหนาว 

ระหวHาง พ.ย.-มี.ค. อากาศคHอนขGางแหGงแลGง อุณหภูมิเฉล่ีย 10-15 องศาเซลเซียส 

 

ประชากร ประมาณ 7.37 ลGานคน (ป� 2564) ประกอบดGวย 50 ชนเผHา ทางการลาวใชGคำกลางเรียกคนลาว

ท่ัวไปวHา “คนสัญชาติลาว ชนเผHาลาว” ความหนาแนHน 30 คนตHอ ตร.กม. ประชากรจำแนกตามอายุ : วัยเด็ก (0-14 

ป�) 31.25% วัยรุHนถึงวัยกลางคน (15-64 ป�) 64.62% และวัยชรา (65 ป�ข้ึนไป) 4.13 % อายุขัยเฉล่ียของ

ประชากรประมาณ 68 ป� (ป� 2563) อัตราการเติบโตของประชากร 1.4% (ป� 2564) 

 

ศาสนา  ศาสนาพุทธ 64.7% นับถือผี (Animism)/ความเช่ือด้ังเดิม 31.4% คริสต/ 1.7% และอ่ืน ๆ 2.2% 

 

ภาษา  ภาษาลาวเปcนภาษาราชการ ชนเผHาใชGภาษาประจำเผHาควบคูHกับภาษาลาว ภาษาฝร่ังเศสยังคง

ใชGในวงราชการและการคGาบGาง สำหรับการศึกษาภาษาอังกฤษ และภาษาจีนมีแนวโนGมขยายตัวเพ่ิมข้ึน และ

นิยมใชGในการติดตHอกับตHางประเทศและการคGา 

 

การศึกษา  อัตราการรูGหนังสือ 84.7 % (ป� 2558) งบประมาณดGานการศึกษา 2.9 % ของ GDP (ป� 2557) 

การศึกษาภาคบังคับ 5 ป�ในระดับประถมศึกษา สHวนระบบการศึกษา แบHงเปcน ระดับประถมศึกษา 5 ป� 

มัธยมศึกษาตอนตGน 4 ป� และมัธยมศึกษาตอนปลาย 3 ป� สHวนระดับอุดมศึกษา 4 ป� สำหรับระดับวิชาชีพช้ันกลาง 

2 ป� และช้ันสูง 3 ป� จำนวนมหาวิทยาลัย ท้ังส้ิน 5 แหHง  

 

การก/อต้ังประเทศ เม่ือป� 1896 พระเจGาฟzางุGม (มหาราชองค/แรกของลาว) รวบรวมดินแดนกHอต้ังเปcน

อาณาจักรลGานชGาง ศูนย/กลางอยูHเมืองเชียงทอง (หลวงพระบาง) ตHอมายGายเมืองหลวงมายังนครเวียงจันทน/ 

อาณาจักรลGานชGางรุHงเรืองประมาณ 450 ป� และเร่ิมเส่ือมลงในศตวรรษท่ี 18 จากการแยHงชิงอำนาจ ทำใหG

แตกแยกเปcน 3 สHวน คือ ลGานชGางหลวงพระบาง ลGานชGางเวียงจันทน/ และลGานชGางจำปาสัก กHอนตกเปcนของไทย
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ต้ังแตHป� 2321 (สมัยสมเด็จพระเจGาตากสินมหาราช) ตHอมาเม่ือป� 2365 เจGาอนุวงศ/ กษัตริย/แหHงอาณาจักร

เวียงจันทน/ (วีรบุรุษของลาว) พยายามกอบกูGเอกราชแตHไมHสำเร็จ และพระบาทสมเด็จพระน่ังเกลGาเจGาอยูHหัว 

(รัชกาลท่ี 3) สHงกองทัพไปตีนครเวียงจันทน/ ขณะท่ีอาณาจักรหลวงพระบางซ่ึงเปcนเมืองออกของไทยสHงทูตไป

อHอนนGอมตHอเวียดนามเม่ือป� 2374 ทำใหGฝร่ังเศสซ่ึงยึดครองเวียดนามใชGเปcนขGออGางในการรุกเขGาครอบครอง

ลาว สHงผลใหGไทยตGองยอมเสียดินแดนฝstงซGายของแมHน้ำโขงใหGฝร่ังเศส รวมระยะเวลาท่ีลาวอยูHภายใตGการ

ปกครองของไทยประมาณ 115 ป� (ระหวHางป� 2321-2436) 

 ลาวตกเปcนอาณานิคมของฝร่ังเศสต้ังแตHป� 2436 ตHอมาประชาชนลาวรวมตัวตHอสูGภายใตGการ

นำของพรรคคอมมิวนิสต/อินโดจีน (กHอต้ังป� 2473) และฝร่ังเศสพHายแพGสงครามอินโดจีนคร้ังแรก ท่ีเมืองเดียน

เบียนฟู เวียดนาม เม่ือป� 2497 ลาวจึงไดGรับเอกราช รวมระยะเวลาท่ีลาวตกเปcนอาณานิคมของฝร่ังเศส 61 ป� 

(ป� 2436-2497) และหลังจากไดGรับเอกราชจากฝร่ังเศสตามขGอตกลง Geneva Accord ป� 2497 อาณาจักร

ลGานชGางท้ัง 3 แหHง ถูกผนวกเขGาเปcนราชอาณาจักรลาว มีเจGามหาชีวิตศรีสวHางวงศ/เปcนกษัตริย/ แตHการเมืองลาว

ยังไรGเสถียรภาพเพราะการแยHงชิงอำนาจระหวHางผูGนำลาวซ่ึงแบHงเปcน 3 ฝ�าย คือ ฝ�ายขวา ฝ�ายเปcนกลาง และ

ฝ�ายซGาย รวมถึงการแทรกแซงจากตHางประเทศ โดยเฉพาะการแพรHขยายลัทธิคอมมิวนิสต/ผHานเวียดนาม 

จากน้ันลาวฝ�ายซGายซ่ึงมีเจGาสุพานุวงและพรรคประชาชนปฏิวัติลาวเปcนแกนนำยึดอำนาจรัฐไดGสำเร็จและ

เปล่ียนระบอบการปกครองลาวเปcนสังคมนิยมคอมมิวนิสต/ ใชGช่ือประเทศวHา “สาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว” (สปป.ลาว) เม่ือ 2 ธ.ค.2518 

 

วันชาติ   2 ธ.ค.  

 

การเมือง ปกครองในระบอบสังคมนิยม มีประธานประเทศเปcนประมุข และจอมทัพภายใตGการควบคุม

ของพรรคประชาชนปฏิวัติลาว (พปปล.)    

 ฝ�ายบริหาร : ประกอบดGวย 1) ประธานประเทศ ดำรงตำแหนHงประมุขรัฐและจอมทัพ วาระ 5 ป� 

มีหนGาท่ีลงนามประกาศใชGรัฐธรรมนูญและกฎหมายแตHงต้ัง/ถอดถอน นรม. และ ครม. รวมท้ังเจGาแขวงและ

ตำแหนHงสำคัญในกองทัพ โดยคำแนะนำของ นรม. ใหGสัตยาบันหรือยกเลิกสัญญาท่ีทำกับรัฐอ่ืนโดยความเห็นชอบ

จากสภาแหHงชาติ โดยท่ัวไปประธานประเทศเปcนบุคคลเดียวกับผูGนำพรรค ปsจจุบัน คือ ดร.ทองลุน สีสุลิด และ 

2) ครม. มีหนGาท่ีบริหารประเทศตามนโยบายพรรคฯ ครม.ชุดปsจจุบันจัดต้ังเม่ือ มี.ค.2564 มี ดร.พันคำ วิพาวัน

(สมาชิกกรมการเมืองอันดับ 2) เปcน นรม.  

 ฝ�ายนิติบัญญัติ : ระบบสภาเดียว คือ สภาแหHงชาติ สมาชิก 164 คน มาจากการเลือกต้ังท่ัวไป

เม่ือ 21 ก.พ.2564 วาระ 5 ป� ประชุมสามัญป�ละ 2 คร้ัง มีหนGาท่ีออกกฎหมาย แกGไขรัฐธรรมนูญ ตรวจสอบ

การทำงานของรัฐบาลและฝ�ายตุลาการ รับรองแผนยุทธศาสตร/การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและงบประมาณตาม

รัฐธรรมนูญ การแตHงต้ังประธานประเทศ นรม. ครม. ประธานสภา และอัยการประชาชนสูงสุด จะตGองไดGรับความ

เห็นชอบจากสภาแหHงชาติ นอกจากน้ี รัฐธรรมนูญลาวฉบับป� 2558 ระบุใหGมีสภาประชาชนระดับแขวง 
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(สมาชิก 492 คน) ทำหนGาท่ีพิจารณา รับรองนิติกรรมท่ีสำคัญของทGองถ่ิน ติดตามตรวจตราการปฏิบัติตาม

รัฐธรรมนูญและกฎหมายขององค/กรระดับทGองถ่ิน   

 ฝ�ายตุลาการ : ประกอบดGวย ศาลประชาชนสูงสุด และอัยการประชาชนสูงสุด ระบบศาลมี 3 ช้ัน 

คือ ศาลประชาชนเขตหรือศาลช้ันตGน ศาลประชาชนแขวง/นครหลวงเวียงจันทน/ ซ่ึงทำหนGาท่ีเปcนท้ังศาลช้ันตGน

และศาลอุทธรณ/ และศาลประชาชนสูงสุดหรือศาลฎีกา 

 พรรคการเมือง : มีพรรคเดียวคือ พรรคประชาชนปฏิวัติลาว (พปปล.) เปcนองค/กรทาง

การเมืองท่ีมีอำนาจสูงสุด บริหารประเทศต้ังแตHป� 2518 มีบทบาทสำคัญในการกำหนดทิศทางนโยบายและ

ยุทธศาสตร/ทุกดGานของประเทศ ภายใตGหลักการ “พรรคนำพา รัฐคุGมครอง ประชาชนเปcนเจGาของ” รวมถึง

คัดเลือกและเสนอช่ือผูGดำรงตำแหนHงสำคัญทางการเมืองและกองทัพ อาทิ ประธานประเทศ นรม. และ ครม. 

โดย ดร.ทองลุน สีสุลิด ดำรงตำแหนHงเลขาธิการใหญHพรรคประชาชนปฏิวัติลาว ต้ังแตHป� 2564  

 โครงสรGางพรรคท่ีสำคัญ ไดGแกH  1) กรมการเมืองศูนย/กลางพรรค (Politburo) เปcนคณะ

บริหารงานสูงสุด ทำหนGาท่ีตัดสินใจประเด็นสำคัญ มีสมาชิก 13 ตำแหนHง ชุดปsจจุบันไดGรับเลือกเม่ือ ม.ค.2564 

โดย ดร.ทองลุน สี สุ ลิด เปcนกรมการเมืองลำดับท่ี  1 พรGอมดำรงตำแหนH งเลขาธิการใหญH  พปปล. 

2) กรรมการศูนย/กลางพรรค (Central Committee) เปcนองค/กรนำสูงสุดเม่ือสมัชชาพรรคไมHอยูHในสมัยประชุม 

ทำหนGาท่ีดูแลตรวจสอบระบบการทำงานและการเงินของพรรค รวมท้ังการปฏิบัติตามมติพรรค กำหนดประชุม

สมัยสามัญ 2 คร้ังตHอป� มีสมาชิก 71 คน และสำรอง 10 คน และ 3) สมัชชาพรรค เปcนองค/กรนำสูงสุดทำหนGาท่ี

กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของพรรค รวมท้ังเลือกต้ังคณะผูGบริหารพรรค ประกอบดGวยผูGแทน

สมาชิกพรรคจากท่ัวประเทศจำนวน 758 คน วาระการประชุมใหญH 5 ป�ตHอคร้ัง ลHาสุด จัดเม่ือ ม.ค.2564 เปcน   

สมัยท่ี 11 (การประชุมสมัชชาใหญHคร้ังท่ี 12 จะจัดข้ึนในป� 2569) 

 

เศรษฐกิจ ลาวปฏิรูปเศรษฐกิจสูHระบบกลไกตลาดตามนโยบายจินตนาการใหมH (New Economic 

Mechanism-NEM) ต้ังแตHป� 2529 เนGนเป�ดประเทศรับการลงทุนจากตHางประเทศ สHงเสริมการคGาเสรี เปzาหมาย

สำคัญเพ่ือใหGหลุดพGนจากสถานะการเปcนประเทศพัฒนานGอยท่ีสุด (LDCs) ภายในป� 2567 และเปcนประเทศพัฒนา

อยHางย่ังยืนในป� 2573 โดยมีทิศทางการขับเคล่ือนประเทศ คือ การเปcนผูGผลิตและสHงออกพลังงานไฟฟzาของ

ภูมิภาค (Battery of Asia) การเปcนศูนย/กลางความเช่ือมโยงในภูมิภาค (Land-linked country) ปsจจุบัน ลาวใชG

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ-สังคมแหHงชาติ ระยะ 5 ป� ฉบับท่ี 9 (ป� 2564-2568) รัฐบาลกำหนดชัดเจนในการสHงเสริม

กสิกรรม อุตสาหกรรม การทHองเท่ียวและการบริการ และใหGมี GDP ขยายตัวเฉล่ียอยHางนGอยรGอยละ 4 ตHอป�  

 ปaญหาทางเศรษฐกิจของลาว  อาทิ การขาดดุลงบประมาณภาครัฐ การขาดดุลบัญชีเดินสะพัด

อยHางตHอเน่ือง ทุนสำรองเงินตราระหวHางประเทศจำกัด หน้ีสาธารณะสูง อัตราเงินเฟzอและคHาครองชีพสูง เงินกีบ

อHอนคHา การขาดแคลนเช้ือเพลิง รวมถึงภาคการผลิตภายในประเทศยังไมHเขGมแข็ง ซ่ึงรัฐบาลลาวมีมาตรการเพ่ือ

สHงเสริมและแกGไขปsญหาดังกลHาวอยHางตHอเนื่อง ทั้งการจัดการรายจHายและรายรับของรัฐ เขGมงวดโครงการ

ลงทุนของภาครัฐ สHงเสริมการผลิตภายในประเทศ และลดการนำเขGาสินคGาจากตHางประเทศ เปcนตGน  
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 สกุลเงิน ตัวย/อสกุลเงิน : กีบ (LAK) 

    อัตราแลกเปล่ียนต/อดอลลารfสหรัฐ : ประมาณ 17,000 กีบ : 1 ดอลลาร/สหรัฐ  (ต.ค.2565) 

 อัตราแลกเปล่ียนต/อบาท : ประมาณ 450 กีบ : 1 บาท (ต.ค.2565)  

 

ดัชนีเศรษฐกิจสำคัญ  

ผลิตภัณฑ/มวลรวมในประเทศ (GDP) :  18,830 ลGานดอลลาร/สหรัฐ (ป� 2564) 

อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ :  2.5% (ป� 2564) และคาดวHาจะเปcน 3.8% ในป� 2565  

รายไดGเฉล่ียตHอหัวตHอป� : 2,551 ดอลลาร/สหรัฐ (ป� 2564) 

แรงงาน :  3.85 ลGานคน (ป� 2564)  

อัตราการวHางงาน : 1.3% (ป� 2564)   

อัตราเงินเฟzอ :  3.8%  (ป� 2564)  

ดุลการคGาระหวHางประเทศ : เกินดุลประมาณ 1,000 ลGานดอลลาร/สหรัฐ  (ป� 2564) 

มูลคHาการสHงออก : 7,000 ลGานดอลลาร/สหรัฐ (ป� 2564) 

สินคGาสHงออก : ผลิตภัณฑ/จากไมG ไมGแปรรูป แรHธาตุ (ทองคำ ทองแดง สังกะสี เงิน และถHานหิน) พลังงานไฟฟzา 

กาแฟ และสินคGาเกษตร 

คูHคGาสHงออกท่ีสำคัญ : จีน เวียดนาม และไทย 

มูลคHาการนำเขGา : 6,000 ลGานดอลลาร/สหรัฐ (ป� 2564) 

สินคGานำเขGา : น้ำมันเช้ือเพลิงสำเร็จรูป รถยนต/ เคร่ืองจักร คอมพิวเตอร/และสHวนประกอบ เคร่ืองอุปโภคบริโภค 

และเคร่ืองใชGไฟฟzา  

คูHคGานำเขGาท่ีสำคัญ : ไทย จีน และเวียดนาม  

 

การทหาร   กองทัพประชาชนลาว (ทปล.) ข้ึนตรงตHอกระทรวงปzองกันประเทศ (เทียบเทHา กห.) โดยมี

พรรคประชาชนปฏิวัติลาวเปcนผูGช้ีนำและกำหนดนโยบายปzองกันประเทศ  ทปล. มีกำลังพลท้ังส้ิน 62,100 นาย  

ประกอบดGวย สHวนบังคับบัญชา 9,000 นาย กำลังทางบก 53,100 นาย กำลังทางอากาศ 3,500 นาย และ

กำลังทางเรือ (ปsจจุบันข้ึนตรงตHอกระทรวงปzองกันความสงบ (ปกส.) ประมาณ 600 นาย   

 กำลังทางบก แบHงออกเปcน 1) กำลังรบหลัก (ทหารประจำการ) ประมาณ 26,000 นาย     

ทำหนGาท่ีรักษาความม่ันคงปฏิบัติงานทุกพ้ืนท่ี และ 2) กำลังประจำถ่ินประมาณ 23,000 นาย เปcนกำลัง

เคล่ือนท่ีเร็วของทGองถ่ิน ใชGกองหลอนเปcนผูGนำ ปsจจุบันมี 17 บก.ทหารแขวง 1 บก.ทหารนครหลวง และกรม

ทหารชายแดน (กทด.) เพ่ือเปcนกลไกสำคัญในการรักษาอธิปไตยท้ังเขตแดนทางบกและทางน้ำ ปsจจุบัน ทปล.

สHงเสริมความรHวมมือดGานการทหารกับกองทัพรัสเซียในการฝ�กรHวมกับรัสเซียภายในรหัส “LAROS-2021” เม่ือ 

9-19 ส.ค.2564 ท่ีรัสเซีย และมีการฝ�กรHวมเพ่ือมนุษยธรรมกับประเทศพันธมิตรอ่ืนๆ เชHน จีน เวียดนาม และ

กัมพูชา 
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 ยุทโธปกรณ/ท่ีสำคัญ : ปพ. 6.33 มม. (MAKAROF) ปลย.AK-47 ปตอ. 12.7 มม. ปตอ.37-2 

จรวดสแตนลHา ถ.T-34 ถ.T-72 B1MS ยานยนต/หุGมเกราะ BTR-152 ป.85 D4 ป.อัตตาจร ขนาด 152 มม. 

จรวดหลายลำกลGอง BM-21 (40 ทHอยิง) บ.ฝ�ก/โจมตีขนาดเบา Yak-130 และ ฮ.ลำเลียง รวมท้ังเรือตรวจการณ/ใน

แมHน้ำโขงซ่ึงไดGรับมอบจากจีนตามแผนปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยในแมHน้ำโขง 

 

ปaญหาด"านความม่ันคง  

 ปsญหาการปsกปsนเขตแดนและพ้ืนท่ีทับซGอนท้ังทางบกและทางน้ำกับประเทศเพ่ือนบGาน 

โดยเฉพาะกับไทยและกัมพูชา ไทย การปsกปsนเขตแดนทางบกคืบหนGากวHารGอยละ 96 ขณะท่ีเขตแดนทางน้ำ  

ยังไมHสามารถเร่ิมดำเนินการไดG กัมพูชา การปsกปsนเขตแดนทางบกคืบหนGารGอยละ 86 มีพ้ืนท่ีคงคGางกวHา 9 แหHง 

อยHางไรก็ตาม รัฐบาลยังเนGนแนวทางการหารือเพ่ือแกGไขปsญหาชายแดนอยHางสันติวิธี โดยสHงเสริมพ้ืนท่ีชายแดน

เปcนชายแดนแหHงสันติภาพ  

 ปsญหาอาชญากรรมขGามชาติ อาทิ ยาเสพติด และขบวนการการหลอกลวงทางโทรศัพท/ 

โดยเฉพาะปsญหายาเสพติดท่ีมีแนวโนGมรุนแรงอยHางตHอเน่ือง ลาวเปcนท้ังประเทศตGนทาง (กัญชา) ทางผHาน 

(ยาบGา ไอซ/ และเฮโรอีนจากเมียนมา) แหลHงพักคอย และปลายทางของขบวนการลักลอบคGายาเสพติด รวมถึง

เปcนเสGนทางลำเลียงสารต้ังตGนเขGาสูHพ้ืนท่ีผลิตในสามเหล่ียมทองคำ และลำเลียงผHานไปยังประเทศท่ี 3 ท้ังไทย 

เวียดนาม และกัมพูชา โดยเฉพาะหลังการแพรHระบาดของโรค COVID-19 คล่ีคลาย  

 ปsญหาขบวนการตHอตGานรัฐบาลลาว (ขตล.) หรือกลุHมคนบHดี ท่ีบางสHวนอาจลักลอบใชGพ้ืนท่ี

ชายแดนไทยเปcนทางผHานหรือหลบซHอนตัว นอกจากน้ี พบการเคล่ือนไหวของกลุHมตHอตGานรัฐบาลลาวใน

ตHางประเทศ ท้ังในไทย ยุโรป และสหรัฐฯ โดยกลุHมเหลHาน้ีเคล่ือนไหวโจมตีรัฐบาลลาวผHานส่ือสังคมออนไลน/

โดยเฉพาะประเด็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน เพ่ือทำลายภาพลักษณ/และเสถียรภาพของรัฐบาลลาว  

 ปsญหาผลกระทบจากการพัฒนาโครงการเข่ือนในแมHน้ำโขง ลาวยังยึดม่ันในเปzาหมายการเปcน

ผูGผลิตและสHงออกกระแสไฟฟzาของภูมิภาคอยHางตHอเน่ือง โดยผลักดันการกHอสรGางเข่ือนในแมHน้ำโขงใหGเปcนไป

ตามแผน อาทิ เข่ือนปากแบง เข่ือนปากลาย เข่ือนหลวงพระบาง และเข่ือนซะนะคาม ซ่ึงสรGางความกังวลใหG

ประชาชนในอนุภูมิภาคลุHมน้ำโขงตHอผลกระทบขGามแดนและประเด็นปsญหาส่ิงแวดลGอม 

 

สมาชิกองคfการระหว/างประเทศ  ลาวเปcนสมาชิกองค/การระหวHางประเทศและกลุHมความรHวมมือตHาง ๆ ท่ีสำคัญ 

ไดGแกH UN (ป�2495), ASEAN (ป� 2540), NAM, IMF, World Bank, ADB, GMS, ACMECS, UNCTAD, UNESCO, 

UNIDO, WHO, WTO นอกจากน้ี ลาวเปcนสมาชิกกรอบความรHวมมือลGานชGาง-แมHโขง (LMC) ซ่ึงเปcนความรHวมมือ

ระหวHางจีน ไทย เมียนมา และลาว 

 

วิทยาศาสตรfและเทคโนโลยี  รัฐบาลลาวต้ังเปzาหมายพัฒนาวิทยาศาสตร/และเทคโนโลยี เพ่ือตอบสนองการ

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหHงชาติ สรGางความตระหนักรูGความสำคัญของวิทยาศาสตร/และเทคโนโลยีใหGกับ

ประชาชน สHงเสริมนวัตกรรมการผลิตเกษตรกรรม สHงเสริมความสามารถของบุคลากร รวมท้ังแสวงหา      
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ความรHวมมือกับประเทศรอบบGานและองค/กรระหวHางประเทศ ปsจจุบัน ลาวมีโครงการพัฒนาวิทยาศาสตร/และ

เทคโนโลยีท่ีสำคัญ อาทิ โครงการดาวเทียมส่ือสาร ลาว Sat-1 โครงการพัฒนาพลังงานทางเลือกจาก

แสงอาทิตย/และพลังงานลม โครงการพัฒนากสิกรรมแบบอินทรีย/ และการแปรรูปสินคGาเกษตร เปcนตGน  

 

การขนส/ง  ลาวพัฒนาเสGนทางและระบบคมนาคมตามยุทธศาสตร/ศูนย/กลางคมนาคมในภูมิภาค (Land-linked 

country) มีเสGนทางถนนยาวรวมกันประมาณ 39,600 กม. มีทHาอากาศยานรวม 41 แหHง เปcนทHาอากาศยาน   

ระหวHางประเทศ 3 แหHง คือ ทHาอากาศยานนานาชาติวัตไต นครหลวงเวียงจันทน/ ทHาอากาศยานนานาชาติ

หลวงพระบาง นครหลวงพระบาง และทHาอากาศยานนานาชาติปากเซ แขวงจำปาสัก โดยลาวมีสายการบินของรัฐ   

คือ สายการบินลาวแอร/ไลน/ และสายการบินเอกชน คือ ลาวสกายเวย/  

     สำหรับระบบราง ลาวมีเสGนทางรถไฟท่ีเป�ดใชGงาน คือ เสGนทาง จ.หนองคาย-ทHานาแลGง  

เป�ดใหGบริการเม่ือป� 2555 และ เสGนทางรถไฟลาว-จีน (บHอเต็น แขวงหลวงน้ำทา-นครหลวงเวียงจันทน/) เป�ดใชGงาน

เม่ือ ธ.ค.2564 และมีแผนพัฒนาโครงขHายระบบราง อีก 5 เสGนทาง ประกอบดGวย 1) เสGนทางรถไฟลาว-ไทย 

เช่ือมตHอจากเสGนทางรถไฟจากสถานีทHานาแลGง 2) เสGนทางรถไฟลาว-เวียดนาม (นครหลวงเวียงจันทน/-ทHาเรือ

หวุงแองค/) 3) เสGนทางรถไฟสะหวันนะเขต-ลาวบาว (เวียดนาม) สHวนอีก 2 เสGนทางซ่ึงอยูHในแผนการ แตHไมHมี

ความคืบหนGา คือ 4) เสGนทางรถไฟทHาแขก-วังเตHา (ชายแดนไทย-ลาว) และ 5) เสGนทางรถไฟปากเซ-เว่ินคาม 

(ชายแดนลาว-กัมพูชา)  

 

การส่ือสารโทรคมนาคม  ลาวมีผูGใชGบริการโทรศัพท/ข้ันพ้ืนฐานประมาณ 1.49 ลGานเลขหมาย (ป� 2562)

โทรศัพท/เคล่ือนท่ี 5.68 ลGานเลขหมาย (ม.ค.2564) รหัสโทรศัพท/ประเทศ 856 ปsจจุบันมีผูGใชGงานอินเทอร/เน็ต 

3.10 ลGานคน คิดเปcน 43% ของประชากรท้ังหมด รหัสอินเทอร/เน็ต .la  

 

การเดินทาง  ผูGถือหนังสือเดินทางไทยท่ีมีอายุเหลือมากกวHา 6 เดือนสามารถเดินทางเขGาลาวไดGโดยไมHตGองขอ visa 

และสามารถพำนักในลาวคร้ังละไมHเกิน 30 วัน สHวนผูGท่ีไมHใชGหนังสือเดินทางสามารถเดินทางเขGาลาวไดG โดยตGอง  

ทำบัตรผHานแดน และสามารถพำนักในลาวไดGเฉพาะแขวงท่ีเดินทางเขGาไปคร้ังละไมHเกิน 3 วัน การเดินทางจากไทย

ไปลาว มี 2 เสGนทาง คือ 1) ทางบก ผHานจุดผHานแดนถาวรไทย-ลาว และ 2) ทางอากาศ ซ่ึงปsจจุบันมีเสGนทางบิน

ตรงจากไทยไปยังเมืองสำคัญของลาว ท้ังนครหลวงเวียงจันทน/ หลวงพระบาง สำหรับสายการบินลาวมีเท่ียวบิน

ตรงจากนครหลวงเวียงจันทน/ นครหลวงพระบาง แขวงสะหวันนะเขต และแขวงจำปาสักมายังกรุงเทพฯ  

 

สถานการณfสำคัญท่ีน/าติดตาม   

    แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจ-สังคมของชาติลาว ภายใตGแผนพัฒนาเศรษฐกิจ-สังคม ระยะ 

5 ป� ฉบับท่ี 9 (ป� 2564-2568) ซ่ึงมุHงรักษาการเติบโตทางเศรษฐกิจใหGอยูHในระดับรGอยละ 4 ตHอป� และการเรHง

แกGไขปsญหาท่ีเปcนวาระแหHงชาติ ไดGแกH 1) การแกGไขปsญหาเศรษฐกิจ และ 2) การแกGไขปsญหายาเสพติด  
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  ความรHวมมือระหวHางลาวกับตHางประเทศ ภายใตGกรอบความรHวมมือทวิภาคีและพหุภาคี 

โดยเฉพาะอยHางย่ิงกับจีน มีบทบาทสำคัญท้ังดGานเศรษฐกิจและสังคมในลาวอยHางมาก รวมถึงการรักษาสมดุล

อิทธิพลระหวHางประเทศมหาอำนาจ ท้ังจีน สหรัฐฯ ญ่ีปุ�น รวมถึงประเทศเพ่ือนบGาน อาทิ เวียดนาม และไทยท่ี

ตGองการแขHงขันอิทธิพลในลาวและพ้ืนท่ีอนุภูมิภาคลุHมแมHน้ำโขง    

 

ความสัมพันธfไทย-ลาว   

 ไทยกับลาว สถาปนาความสัมพันธ/ทางการทูตเม่ือ 19 ธ.ค.2493 ภาพรวมความสัมพันธ/

ดำเนินไปอยHางราบร่ืน และมีความรHวมมือกันอยHางใกลGชิดบนพ้ืนฐานของการเคารพและผลประโยชน/รHวมกัน 

นับเปcนชHวงท่ีความสัมพันธ/ทวิภาคีดีท่ีสุด โดยสถาบันกษัตริย/ของไทยมีบทบาทชHวยสHงเสริมความสัมพันธ/ทวิภาคี 

เชHนเดียวกับผูGนำลาวชุดปsจจุบันมีทัศนคติท่ีดีตHอไทยเชHนกัน ท่ีผHานมา ไทยใหGความชHวยเหลือและสนับสนุนลาว

ท้ังดGานเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม โดยเฉพาะในหGวงการแพรHระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) ท่ีรัฐบาลไทยสนับสนุนอุปกรณ/ทางการแพทย/เพ่ือปzองกันและควบคุมการแพรHระบาดของในลาว 

นอกจากน้ี รัฐบาลลาวยังตGองการใหGไทยดูแลแรงงานลาวท่ีทำงานอยูHในไทย และตGองการใหGไทยเขGาไปลงทุนใน

ลาวเพ่ิมข้ึน  

 สำหรับประเด็นท่ีอาจสHงผลกระทบตHอความสัมพันธ/ทวิภาคี อาทิ การปsกปsนเขตแดนทางบก

และทางน้ำ ความเคล่ือนไหวของกลุHมหม่ินสถาบันฯ ไทยท่ีอยูHในลาว และความเคล่ือนไหวของกลุHมตHอตGานรัฐบาล

ลาวในไทย ปsญหาอาชญากรรมขGามชาติ ท้ังการลักลอบคGายาเสพติด และขบวนการคGามนุษย/ นอกจากน้ี 

ปsญหาจากการดำเนินความสัมพันธ/ระหวHางประชาชนและบทบาทของส่ือมวลชนไทย โดยตGองคำนึงถึง

เอกลักษณ/ทางภาษาและวัฒนธรรม  

 ดGานการคGา ไทยเปcนคูHคGาอันดับ 1 ของลาว และเปcนแหลHงนำเขGาอันดับ 1 ของลาว ท้ังน้ี การคGา

ทวิภาคีระหวHางไทย-ลาว ป� 2564 มีมูลคHารวม 229,553 ลGานบาท เพ่ิมข้ึนจากป� 2563 คิดเปcน 16.27% โดยไทย 

สHงออก 125,590 ลGานบาท เพ่ิมข้ึน 20.76% และนำเขGา 103,962 ลGานบาท เพ่ิมข้ึน 11.28% ไทยไดGดุลการคGา 

21,627 ลGานบาท ท้ังน้ี ไทยและลาวต้ังเปzาหมายการคGาทวิภาคี ใหGเติบโตกวHา 11,000 ลGานดอลลาร/สหรัฐ 

(ประมาณ 360,525 ลGานบาท) ภายในป� 2568  

 การคGาชายแดนระหวHางไทยกับลาว ป� 2564 มูลคHาการคGาชายแดนรวม 214,814 ลGานบาท 

เพ่ิมข้ึนจากป� 2563 คิดเปcน 13.17% แบHงเปcนไทยสHงออก 124,769 ลGานบาท เพ่ิมข้ึน 20.42% และนำเขGา 

90,045 ลGานบาท เพ่ิมข้ึน 4.44% ไทยไดGดุลการคGา 34,724 ลGานบาท  สินคGาสHงออกท่ีสำคัญของไทย ไดGแกH น้ำมัน

ดีเซล รถยนต/และอุปกรณ/ สินคGาปศุสัตว/ และน้ำมันสำเร็จรูป สHวนสินคGานำเขGาท่ีสำคัญ ไดGแกH เช้ือเพลิงอ่ืน ๆ 

ทองแดงและผลิตภัณฑ/ เคร่ืองรับ-สHงสัญญาณและอุปกรณ/ ผักและของปรุงแตHงจากผัก เปcนตGน 

 สำหรับการคGาชายแดนระหวHางไทย-ลาว หGวง ม.ค.-ส.ค.2565 มีมูลคHาการคGารวม 168,449 

ลGานบาท โดยไทยสHงออกมูลคHา 101,307 ลGานบาท และนำเขGามูลคHา 67,141 ลGานบาท ไทยไดGดุลการคGา 

34,166 ลGานบาท สำหรับดHานการคGาที่มีมูลคHาการคGาสูงสุด (ทั้งการคGาชายแดนและการคGาผHานแดน) คือ 

ดHานศุลกากรมุกดาหาร มูลคHาการคGารวม 142,075 ลGานบาท   
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 การแลกเปล่ียนการเยือนท่ีสำคัญ 

 - พล.อ.ประยุทธ/ จันทร/โอชา นรม.ไทย เยือนลาวอยHางเปcนทางการ เม่ือ ก.ย.2559 เพ่ือเขGารHวม

การประชุมสุดยอดอาเซียน คร้ังท่ี 28 และ 29 ท่ีนครหลวงเวียงจันทน/   

 - ดร.ทองลุน สีสุลิด นรม.ลาว พรGอมภริยา เยือนไทยอยHางเปcนทางการ เม่ือ ต.ค.2559 เพื่อ

ถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

 - นายบุนยัง วอละจิด เลขาธิการใหญHพรรคประชาชนปฏิวัติลาว และประธานประเทศลาว 

พรGอมภริยา เยือนไทยอยHางเปcนทางการ เม่ือ ต.ค.2560 เพ่ือเขGารHวมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

 - พล.อ.ประยุทธ/ จันทร/โอชา นรม.ไทย พรGอมคณะ เยือนลาวอยHางเปcนทางการ เม่ือ ธ.ค.2561 

เพ่ือเขGารHวมการประชุมรHวมนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอยHางไมHเปcนทางการ (Joint Cabinet Retreat-JCR) คร้ังท่ี 3  

 - ดร.ทองลุน สีสุลิด นรม.ลาว เยือนไทยอยHางเปcนทางการ เม่ือ มิ.ย.2562 เพ่ือเขGารHวมการประชุม

สุดยอดอาเซียน คร้ังท่ี 34 ท่ีกรุงเทพฯ โดยท้ังสองฝ�ายเห็นพGองท่ีจะจัดการปsญหาหมอกควันรHวมกันอยHางย่ังยืน 

พรGอมพัฒนาและสHงเสริมการทHองเท่ียวโดยยึดหลัก “Two Countries One Destination” 

 - ดร.ทองลุน สีสุดลิด นรม.ลาว พรGอมภริยา เยือนไทยอยHางเปcนทางการระหวHาง 2-4 พ.ย.2562 

เพ่ือเขGารHวมการประชุมสุดยอดอาเซียน คร้ังท่ี 35 ท่ีกรุงเทพฯ  

 -  นายสะเหลิมไซ กมมะสิด รมว.กต.ลาว เยือนไทยระหวHาง 2-5 พ.ย.2564 เพ่ือเขGารHวม       

การประชุมคณะกรรมาธิการรHวม (Joint Commission: JC) ไทย-ลาว คร้ังท่ี 22 ท่ีกรุงเทพฯ เปzาหมายเพ่ือฟ©ªนฟู  

ความรHวมมือระหวHางกันอยHางรอบดGาน ซ่ึงเปcนการเยือนไทยคร้ังแรกนับต้ังแตHการแพรHระบาดของโรค COVID-19  

 -  ดร.พันคำ วิพาวัน นรม.ลาว พรGอมภริยา เยือนไทยอยHางเปcนทางการ เม่ือ 1-2 มิ.ย.2565 

โดย นรม.ลาวและภริยา ไดGเขGาเฝzาพระบาทสมเด็จพระเจGาอยูHหัว และสมเด็จพระนางเจGา ฯ พระบรมราชินี     

ณ พระท่ีน่ังอัมพรสถาน และเขGาเฝzาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจGา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ        

สยามบรมราชกุมารี  ณ วังสระปทุม รวมถึงหารือรHวมกับ พล.อ.ประยุทธ/ จันทร/โอชา นรม. เพ่ือกระชับ

ความสัมพันธ/ทวิภาคีระหวHางไทย-ลาว  

 

------------------------------------------------------ 
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                                          นายพันคำ วิพาวัน 

                                  (PHANKHAM VIPHAVANH) 

  

ตำแหน/ง   นายกรัฐมนตรีลาว 

    กรมการเมือง (โปลิตบุโร) ลำดับท่ี 2 (ป� 2564-2568)   

 

เกิด 14 เมษายน 2494 (อายุ 72 ป�/2566) โดยมีภูมิลำเนาเดิมอยูHท่ีบGางกาง  

เมืองซำเหนือ แขวงหัวพัน ในลาวภาคเหนือ 

 

การศึกษา   - ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงของการฝ�กอบรมครู ลาว 

- ปริญญาตรีและปริญญาโท มหาวิทยาลัยแหHงรัฐของยูเครน สหภาพโซเวียต 

    - ปริญญาเอกดGานทฤษฎีดGานมากซ/-เลนิน มหาวิทยาลัยมอสโก รัสเซีย  

 

ประวัติการทำงาน    

ป� 2513-2518   - ครูวิชาคณิตศาสตร/ โรงเรียนสรGางครู 

ป� 2526-2528    - ผูGอำนวยการโรงเรียนการเมือง กระทรวงศึกษาธิการ 

ป� 2531    - รองประธานมหาวิทยาลัยครูเวียงจันทน/  

ป� 2532-2539    - ประธานมหาวิทยาลัยครูเวียงจันทน/ 

 

ประวัติทางการเมือง 

ป� 2540-2541   - รองรัฐมนตรีประจำสำนักงานนายกรัฐมนตรี/หัวหนGาโครงการปฏิรูป 

    การบริหารรHวมกับสหประชาชาติลาว 

ป� 2546-2548    - หัวหนGาหGองวHาการรัฐบาลสำนักนายกรัฐมนตรี 

ป� 2548-2553   - เลขาธิการพรรคแขวง/เจGาแขวงหัวพัน 

ป� 2549   - กรรมการกรมการเมืองศูนย/กลางพรรคคอมมิวนิสต/ (ศกพ.) สมัยท่ี 8   

ลำดับท่ี 39 

ป� 2553-2554   - เลขาธิการพรรคกระทรวง/รมว.กระทรวงศึกษาธิการ และกีฬา  

ป� 2554    - กรรมการกรมการเมือง สมัยท่ี 9 ลำดับท่ี 11  
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ป� 2554-2559   - เลขาธิการพรรคกระทรวง/รมว.กระทรวงศึกษาธิการ และกีฬา 

ป� 2559    - กรรมการกรมการเมือง สมัยท่ี 10 ลำดับท่ี 5  

ป� 2559-2564    - รองประธานประเทศ/ผูGประจำการคณะเลขาธิการ ศกพ. 

ม.ค.2564    - กรรมการกรมการเมือง สมัยท่ี 11 ลำดับท่ี 2  

มี.ค.2564   - นรม.ลาว 

 
----------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะผู"นำลาว 
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ประธานประเทศ      นายทองลุน สีสุลิด  

รองประธานประเทศ     นางปานี ยาทHอตูG  

       นายบุนทอง จิดมะนี   

 

สภาแห/งชาติ (ชุดท่ี 9) 

 

ประธานสภาแหHงชาติ      นายไซสมพอน พมวิหาน 

รองประธานสภาแหHงชาติ      นางสูนทอน ไซยะจัก 

รองประธานสภาแหHงชาติ     นายจะเลิน เยHอปาวเฮHอ 

รองประธานสภาแหHงชาติ      นายคำใบ ดำลัด 

รองประธานสภาแหHงชาติ     พล.ท.สุวอน เลืองบุนมี 

รองประธานสภาแหHงชาติ     นายสมมาด พนเสนา 

 

คณะรัฐมนตรี 

 

นรม.  นายพันคำ วิพาวัน   

รอง นรม.  พล.อ.จันสะหมอน จันยาลาด 

  นายสอนไซ สีพันดอน  

  นายกิแกGว ไขคำพิทูน 

  นายสะเหลิมไซ กมมะสิด 

  พล.ท.วิไล หลGาคำฟอง 

รมว.กระทรวงปzองกันประเทศ  พล.อ.จันสะหมอน จันยาลาด  

รมว.กระทรวงปzองกันความสงบ  พล.ท.วิไล หลGาคำฟอง  

รมว.กระทรวงการตHางประเทศ  นายสะเหลิมไซ กมมะสิด  

รมว.กระทรวงยุติธรรม  นายไพวี สีบัวลิพา   

รมว.กระทรวงภายใน  นายทองจัน มะนีไซ  

รมว.กระทรวงการเงิน  นายบุนโจม อุบนปะเสิด  

รมว.กระทรวงกสิกรรมและป�าไมG  นายเพ็ด พมพิทัก 

รมว.กระทรวงโยธาธิการและขนสHง  นายเวียงสะหวัด สีพันดอน 

รมว.กระทรวงอุตสาหกรรมและการคGา  นายมะไลทอง กมมะสิด 

รมว.กระทรวงพลังงานและบHอแรH  นายดาววง พอนแกGว  

รมว.กระทรวงแผนการและการลงทุน  นายคำเจน วงโพสี   
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รมว.กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม  นางใบคำ ขัดติยะ 

รมว.กระทรวงศึกษาธิการและกีฬา  นายพุด สิมมาลาวง   

รมว.กระทรวงสาธารณสุข     นายบุนแฝง พูมมะไลสิด  

รมว.กระทรวง แถลงขHาว วัฒนธรรมและการทHองเท่ียว  นางสวนสะหวัน วิยะเกด 

รมว.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลGอม  นางบุนคำ วอละจิด 

รมว.กระทรวงไปรษณีย/โทรคมนาคมและการส่ือสาร  นายบHอเวียงคำ วงดาลา  

 

องคfกรเทียบเท/ากระทรวง 

 

ประธานองค/การตรวจตราแหHงรัฐและตHอตGาน-  นายคำพัน พมมะทัด 

การฉGอราษฎร/บังหลวง 

ผูGวHาการธนาคารแหHงชาติ  นายบุนเหลือ สินไซวอระวง 

 

ฝ|ายตุลาการ 

 

ประธานศาลประชาชนสูงสุด  นางเวียงทอง สีพันดอน   

ประธานอัยการประชาชนสูงสุด           นายไซซะนะ โคดพูทอน 

 
-------------------------------------------------- 

 

(ต.ค.2565) 

 

 


