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สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
Lao People’s Democratic Republic 

 
เมืองหลวง นครหลวงเวียงจันทน (Vientiane Capital) 
 
ท่ีตั้ง ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ระหวางเสนละติจูดท่ี 14-23 องศาเหนือ กับลองจิจูดท่ี  
100-108 องศาตะวันออก เวลาเร็วกวาเวลามาตรฐานกรีนิช 7 ชม. (เชนเดียวกับไทย) มีพ้ืนท่ีประมาณ 236,800  
ตร.กม. (ประมาณครึ่งหนึ่งของไทย) เปนพ้ืนดิน 230,800 ตร.กม. พ้ืนน้ำ 6,000 ตร.กม. ลาวเปนประเทศไมมี
ทางออกสูทะเล (Landlocked Country) ชายแดนติดกับประเทศเพ่ือนบาน 5 ประเทศ มีแมน้ำโขงเปนเสนก้ัน
พรมแดนกับไทยและเมียนมา 
 
อาณาเขต       
 ทิศเหนือ ติดกับจีน 508 กม. 

ทิศใต ติดกับไทย 1,835 กม. และกัมพูชา 535 กม.  
 ทิศตะวันออก ติดกับเวียดนาม 2,337 กม.  

ทิศตะวันตก ติดกับเมียนมา 236 กม. 
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ภูมิประเทศ  แบงออกเปน 3 เขต คือ เขตภูเขาสูง อยูในเขตภาคเหนือของประเทศ เขตท่ีราบสูง พ้ืนท่ี ตอ.ต. 
ของประเทศ มีท่ีราบสูงขนาดใหญ 3 แหง ไดแก ท่ีราบสูงเมืองพวน ท่ีราบสูงนากาย และท่ีราบสูงบอละเวน 
และ เขตท่ีราบลุม เปนเขตท่ีราบตามแนวฝงแมน้ำโขงและแมน้ำตาง ๆ เปนพ้ืนท่ีท่ีมีความอุดมสมบูรณมาก 
ลาวมีแมน้ำโขงเปนแมน้ำสำคัญ ระยะทาง 1,898 กม. มีความสำคัญท้ังดานเกษตรกรรม ประมง การผลิต
กระแสไฟฟา การคมนาคม และเปนพรมแดนธรรมชาติระหวางลาวกับเพ่ือนบาน  
 
ภูมิอากาศ  ตั้งอยูในเขตรอนชื้น อากาศเปลี่ยนแปลงตามพ้ืนท่ี ทางตอนเหนือมีลักษณะเปนเทือกเขาสูง
อากาศคอนขางหนาวก่ึงหนาวจัด ทางตอนใตสวนใหญเปนท่ีราบสูงและท่ีราบ โดยไดรับอิทธิพลจากลมมรสุม
จากทะเลจีนใตอากาศจึงคอนขางอบอุน ภูมิอากาศลาวแบงเปน 3 ฤดู คือ ฤดูรอน ระหวาง มี.ค.-พ.ค. อากาศ
รอนและแหงแลง อุณหภูมิเฉลี่ย 29-30 องศาเซลเซียส แตอาจข้ึนสูงถึง 40 องศาเซลเซียสใน เม.ย. ฤดูฝน 
ระหวาง พ.ค.-พ.ย. อากาศรอนอบอาว มีฝนตกชุก อุณหภูมิเฉลี่ย 25-30 องศาเซลเซียส และ ฤดูหนาว 
ระหวาง พ.ย.-มี.ค. อากาศคอนขางแหงแลง อุณหภูมิเฉลี่ย 10-15 องศาเซลเซียส 
 
ประชากร ประมาณ 7.57 ลานคน (ป 2564) ประกอบดวย 50 ชนเผา ทางการลาวใชคำกลางเรียกคนลาว
ท่ัวไปวา “คนสัญชาติลาว ชนเผาลาว” ความหนาแนน 30 คนตอ ตร.กม. ประชากรจำแนกตามอายุ : วัยเด็ก (0-14 
ป) 31.25% วัยรุนถึงวัยกลางคน (15-64 ป) 64.62% และวัยชรา (65 ป ข้ึนไป) 4.13 % อายุขัยเฉลี่ยของ
ประชากรประมาณ 66 ป อัตราการเติบโตของประชากร 1.46% (ป2564) 
 
ศาสนา  ศาสนาพุทธ 64.7% นับถือผี (Animism)/ความเชื่อดั้งเดิม 31.4% คริสต 1.7% และอ่ืน ๆ 2.2% 
 
ภาษา  ภาษาลาวเปนภาษาราชการ ชนเผาใชภาษาประจำเผาควบคูกับภาษาลาว ภาษาฝรั่งเศสยังคง
ใชในวงราชการและการคาบาง สำหรับการศึกษาภาษาอังกฤษ และภาษาจีนมีแนวโนมขยายตัว และนิยมใชใน
การติดตอกับตางประเทศและการคา 
 
การศึกษา  อัตราการรูหนังสือ 84.7 % (ป 2558) งบประมาณดานการศึกษา 2.9 % ของ GDP (ป 2557) 
การศึกษาภาคบังคับ 5 ปในระดับประถมศึกษา สวนระบบการศึกษา แบงเปน ระดับประถมศึกษา 5 ป 
มัธยมศึกษาตอนตน 4 ป และมัธยมศึกษาตอนปลาย 3 ป สวนระดับอุดมศึกษา 4 ป สำหรับระดับวิชาชีพชั้นกลาง 
2 ป และชั้นสูง 3 ป จำนวนมหาวิทยาลัย ท้ังสิ้น 5 แหง  
 
การกอตั้งประเทศ เม่ือป 1896 พระเจาฟางุม (มหาราชองคแรกของลาว) รวบรวมดินแดนกอตั้งเปน
อาณาจักรลานชาง ศูนยกลางอยู เมืองเชียงทอง (หลวงพระบาง) ตอมายายเมืองหลวงมายังนครเวียงจันทน 
อาณาจักรลานชางรุงเรืองราว 450 ป และเริ่มเสื่อมลงในศตวรรษท่ี 18 จากการแยงชิงอำนาจ ทำใหอาณาจักร
ลานชางแตกแยกเปน 3 สวน คือ ลานชางหลวงพระบาง ลานชางเวียงจันทน และลานชางจำปาสัก กอนตกเปน
ของไทยตั้งแตป 2321 (สมัยสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช) ตอมาเม่ือป 2365 เจาอนุวงศกษัตริยแหงอาณาจักร
เวียงจันทน (วีรบุรุษของลาว) พยายามกอบกูเอกราชแตทำไมสำเร็จ และพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว 
(รัชกาลท่ี 3) สงกองทัพไปตีนครเวียงจันทน ขณะท่ีอาณาจักรหลวงพระบางซ่ึงเปนเมืองออกของไทยสงทูตไป
ออนนอมตอเวียดนามเม่ือป 2374 ทำใหฝรั่งเศสซ่ึงยึดครองเวียดนามใชเปนขออางในการรุกเขาครอบครองลาว 
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สงผลใหไทยตองยอมเสียดินแดนฝงซายของแมน้ำโขงใหฝรั่งเศส รวมระยะเวลาท่ีลาวอยูภายใตการปกครอง
ของไทยประมาณ 115 ป (ระหวางป 2321-2436) 
 ลาวตกเปนอาณานิคมของฝรั่งเศสตั้งแตป 2536 ตอมาประชาชนลาวรวมตัวตอสูภายใตการนำ
ของพรรคคอมมิวนิสตอินโดจีน (กอตั้งป 2473) และฝรั่งเศสพายแพสงครามอินโดจีนครั้งแรก ท่ีเมืองเดียนเบียนฟู 
เวียดนาม เม่ือป 2497 ลาวจึงไดรับเอกราช รวมระยะเวลาท่ีลาวตกเปนอาณานิคมของฝรั่งเศส 61 ป (ป 2436-2497) 
และหลังจากไดรับเอกราชจากฝรั่งเศสตามขอตกลง Geneva Accord ป 2497 อาณาจักรลานชางท้ัง 3 แหง 
ถูกผนวกเขาเปนราชอาณาจักรลาวมีเจามหาชีวิตศรีสวางวงศเปนกษัตริย แตการเมืองลาวยังไรเสถียรภาพเพราะ
การแยงชิงอำนาจระหวางผูนำลาวซ่ึงแบงเปน 3 ฝาย คือ ฝายขวา ฝายเปนกลาง และฝายซาย รวมถึงการ
แทรกแซงจากตางประเทศ โดยเฉพาะการแพรขยายลัทธิคอมมิวนิสตผานเวียดนาม จากนั้นลาวฝายซายซ่ึงมีเจา  
สุพานุวงและพรรคประชาชนปฏิวัติลาวเปนแกนนำยึดอำนาจรัฐไดสำเร็จและเปลี่ยนระบอบการปกครองลาวเปน
สังคมนิยมคอมมิวนิสต ใชชื่อประเทศวา “สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว” (สปป.ลาว) เม่ือ 2 ธ.ค. 2518 
 
วันชาต ิ   2 ธ.ค.  
 
การเมือง ปกครองในระบอบสังคมนิยม มีประธานประเทศเปนประมุข และจอมทัพภายใตการควบคุม
ของพรรคประชาชนปฏิวัติลาว (พปปล.)    
 ฝายบริหาร : ประกอบดวย 1) ประธานประเทศ ดำรงตำแหนงประมุขรัฐและจอมทัพ วาระ 5 ป 
มีหนาท่ีลงนามประกาศใชรัฐธรรมนูญและกฎหมายแตงต้ัง/ถอดถอน นรม. และ ครม. รวมท้ังเจาแขวงและ
ตำแหนงสำคัญในกองทัพ โดยคำแนะนำของ นรม. ใหสัตยาบันหรือยกเลิกสัญญาท่ีทำกับรัฐอ่ืนโดยความเห็นชอบ
จากสภาแหงชาติ โดยท่ัวไปประธานประเทศเปนบุคคลเดียวกับผูนำพรรค ปจจุบัน คือ ดร.ทองลุน สีสุลิด และ 
2) ครม. มีหนาท่ีบริหารประเทศตามนโยบายพรรคฯ ครม.ชุดปจจุบันจัดตั้งเม่ือ มี.ค.2564 มี ดร.พันคำ วิพาวัน
(สมาชิกกรมการเมืองอันดับ 2) เปน นรม.  
 ฝายนิติบัญญัติ : ระบบสภาเดียว คือ สภาแหงชาติสมาชิก 164 คน มาจากการเลือกตั้งท่ัวไป
เม่ือ 21 ก.พ.2564 วาระ 5 ป ประชุมสามัญปละ 2 ครั้ง มีหนาท่ีออกกฎหมาย แกไขรัฐธรรมนูญ ตรวจสอบ
การทำงานของรัฐบาลและฝายตุลาการ รับรองแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและงบประมาณตาม
รัฐธรรมนูญ การแตงตั้งประธานประเทศ นรม. ครม. ประธานสภา และอัยการประชาชนสูงสุด จะตองไดรับความ
เห็นชอบจากสภาแหงชาติ นอกจากนี้ รัฐธรรมนูญลาวฉบับป 2558 ระบุใหมีสภาประชาชนระดับแขวง 
(สมาชิก 492 คน) ทำหนาท่ีพิจารณา รับรองนิติกรรมท่ีสำคัญของทองถ่ิน ติดตามตรวจตราการปฏิบัติตาม
รัฐธรรมนูญและกฎหมายขององคกรระดับทองถ่ิน   
 ฝายตุลาการ : ประกอบดวย ศาลประชาชนสูงสุด และอัยการประชาชนสูงสุด ระบบศาลมี 3 ชั้น 
คือ ศาลประชาชนเขตหรือศาลชั้นตน ศาลประชาชนแขวง/นครหลวงเวียงจันทน ซ่ึงทำหนาท่ีเปนท้ังศาลชั้นตน
และศาลอุทธรณ และศาลประชาชนสูงสุดหรือศาลฎีกา 
 พรรคการเมือง : มีพรรคเดียวคือ พรรคประชาชนปฏิวัติลาว (พปปล.) เปนองคกรทาง
การเมืองท่ีมีอำนาจสูงสุด บริหารประเทศตั้งแตป 2518 มีบทบาทสำคัญในการกำหนดทิศทางนโยบายและ
ยุทธศาสตรทุกดานของประเทศ ภายใตหลักการ “พรรคนำพา รัฐคุมครอง ประชาชนเปนเจาของ” รวมถึง
คัดเลือกและเสนอชื่อผูดำรงตำแหนงสำคัญทางการเมืองและกองทัพ อาทิ ประธานประเทศ นรม. และ ครม. 
โดย ดร.ทองลุน สีสุลิด ดำรงตำแหนงเลขาธิการใหญพรรคประชาชนปฏิวัติลาว ตั้งแตป 2564 
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 โครงสรางพรรคท่ีสำคัญ ไดแก  1) กรมการเมืองศูนยกลางพรรค (Politburo) เปนคณะ
บริหารงานสูงสุด ทำหนาท่ีตัดสินใจประเด็นสำคัญ มีสมาชิก 13 ตำแหนง ชุดปจจุบันไดรับเลือกเม่ือ ม.ค.2564 
โดย ดร.ทองลุน สี สุ ลิ ด เป นกรมการเมืองลำดับ ท่ี  1 พรอมดำรงตำแหน งเลขาธิการใหญ  พปปล. 
2) กรรมการศูนยกลางพรรค (Central Committee) เปนองคกรนำสูงสุดเม่ือสมัชชาพรรคไมอยูในสมัยประชุม 
ทำหนาท่ีดูแลตรวจสอบระบบการทำงานและการเงินของพรรค รวมท้ังการปฏิบัติตามมติพรรค กำหนดประชุม
สมัยสามัญ 2 ครั้งตอป มีสมาชิก 71 คน และสำรอง 10 คน และ 3) สมัชชาพรรค เปนองคกรนำสูงสุดทำหนาท่ี
กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของพรรค รวมท้ังเลือกตั้งคณะผูบริหารพรรค ประกอบดวยผูแทน
สมาชิกพรรคจากท่ัวประเทศจำนวน 758 คน วาระการประชุมใหญ 5 ปตอครั้ง ลาสุดจัดเม่ือ ม.ค.2564 เปนสมัย
ท่ี 11 (การประชุมสมัชชาใหญครั้งท่ี 12 จะจัดข้ึนในป 2569) 
 
เศรษฐกิจ ลาวปฏิรูปเศรษฐกิจสูระบบกลไกตลาดตามนโยบายจินตนาการใหม (New Economic 
Mechanism-NEM) ตั้งแตป 2529 เนนเปดประเทศรับการลงทุนจากตางประเทศ สงเสริมการคาเสรี เปาหมาย
สำคัญเพ่ือใหหลุดพนจากสถานะการเปนประเทศพัฒนานอยท่ีสุด (LDCs) ภายในป 2567 และเปนประเทศพัฒนา
อยางยั่งยืนในป 2573 โดยมีทิศทางการขับเคลื่อนประเทศ คือ การเปนผูผลิตและสงออกพลังงานไฟฟาของ
ภูมิภาค (Battery of Asia) การเปนศูนยกลางความเชื่อมโยงในภูมิภาค (Land-linked country) ปจจุบันลาวใช
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ-สังคมแหงชาติ ระยะ 5 ป ฉบับท่ี 9 (ป 2564-2568) รัฐบาลกำหนดชัดเจนในการสงเสริม
กสิกรรม อุตสาหกรรม การทองเท่ียวและการบริการ และใหเศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยอยางนอยรอยละ 4 ตอป  
 ปญหาทางเศรษฐกิจของลาว อาทิ การขาดดุลงบประมาณภาครัฐ การขาดดุลบัญชีเดินสะพัด
อยางตอเนื่อง ทุนสำรองเงินตราระหวางประเทศจำกัด หนี้สาธารณะสูง อัตราเงินเฟอและคาครองชีพสูง รวมถึง
ภาคการผลิตภายในประเทศยังไมเขมแข็ง ซ่ึงรัฐบาลลาวพยายามกำหนดมาตรการเพ่ือสงเสริมและแกไขปญหา
ดังกลาวอยางตอเนื่อง ท้ังการจัดการรายจายและรายรับของรัฐ เขมงวดโครงการลงทุนของภาครัฐ สงเสริม
การผลิตภายในประเทศ และลดการนำเขาสนิคาจากตางประเทศ เปนตน  
 

 สกุลเงิน ตัวยอสกุลเงิน : กีบ (LAK) 
    อัตราแลกเปล่ียนตอดอลลารสหรัฐ : ประมาณ 10,561 กีบ : 1 ดอลลารสหรัฐ  (พ.ย.2564) 
 อัตราแลกเปล่ียนตอบาท : ประมาณ 322 กีบ : 1 บาท (พ.ย.2564)  
 
ดัชนีเศรษฐกิจสำคัญ  
ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (GDP) : 18,653 ลานดอลลารสหรัฐ (ป 2563) 
อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ : 0.4 (ป 2563) และคาดวาจะเปน 2% ในป 2564  
รายไดเฉลี่ยตอหัวตอป : 2,567 ดอลลารสหรัฐ (ป 2563) 
แรงงาน : 3.8 ลานคน (ป 2563)  
อัตราการวางงาน : 0.95 (ป 2563)   
อัตราเงินเฟอ : 3.81%  (ส.ค.64)  
ดุลการคาระหวางประเทศ : เกินดุล 810 ลานดอลลารสหรัฐ  (ป 2563) 
มูลคาการสงออก : 6,050 ลานดอลลารสหรัฐ (ป 2563) 
สินคาสงออก : ผลิตภัณฑจากไม ไมแปรรูป แรธาตุ (ทองคำ ทองแดง สังกะสี เงิน และถานหิน) พลังงานไฟฟา 
กาแฟ และสินคาเกษตร 
คูคาสงออกท่ีสำคัญ : จีน เวียดนาม และไทย 
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มูลคาการนำเขา : 5,240 ลานดอลลารสหรัฐ (ป 2563) 
สินคานำเขา : น้ำมันเชื้อเพลิงสำเร็จรูป รถยนต เครื่องจักร คอมพิวเตอรและสวนประกอบ เครื่องอุปโภคบริโภค 
และเครื่องใชไฟฟา  
คูคานำเขาท่ีสำคัญ : ไทย จีน และเวียดนาม  
 
การทหาร   กองทัพประชาชนลาว (ทปล.) ข้ึนตรงตอกระทรวงปองกันประเทศ (เทียบเทา กห.) โดยมี
พรรคประชาชนปฏิวัติลาวเปนผูชี้นำและกำหนดนโยบายปองกันประเทศ ทปล. มีกำลังพลท้ังสิ้น 64,600 นาย 
แบงเปน กำลังทางบก 60,000 นาย กำลังทางอากาศ 4,000 นาย และกำลังทางเรือ (ปจจุบันข้ึนตรงตอ
กระทรวงปองกันความสงบ (ปกส.) ประมาณ 600 นาย   

 กำลังทางบก แบงออกเปน 1) กำลังรบหลัก (ทหารประจำการ) ประมาณ 28,000 นาย     
ทำหนาท่ีรักษาความม่ันคงปฏิบัติงานทุกพ้ืนท่ี และ 2) กำลังประจำถ่ินประมาณ 23,000 นาย เปนกำลัง
เคลื่อนท่ีเร็วของทองถ่ิน ใชกองหลอนเปนผูนำ ปจจุบันมี 17 บก.ทหารแขวง 1 บก.ทหารนครหลวง และกรม
ทหารชายแดน (กทด.) เพ่ือเปนกลไกสำคัญในการรักษาอธิปไตยท้ังเขตแดนทางบกและทางน้ำ ปจจุบัน ทปล.
สงเสริมความรวมมือดานการทหารกับกองทัพรัสเซียในการฝกรวมกับรัสเซีย รหัส “LAROS-2021” เม่ือ 9-19 
ส.ค.2564 ท่ีรัสเซีย  
 ยุทโธปกรณท่ีสำคัญ : ปพ. 6.33 มม. (MAKAROF) ปลย.AK-47 ปตอ. 12.7 มม. ปตอ.37-2 
จรวดสแตนลา ถ.T-34 ถ.T-72 B1MS ยานยนตหุมเกราะ BTR-152 ป.85 D4 ป.อัตตาจร ขนาด 152 มม. 
จรวดหลายลำกลอง BM-21 (40 ทอยิง) บ.ฝก/โจมตีขนาดเบา Yak-130 และ ฮ.ลำเลียง รวมท้ังเรือตรวจการณใน
แมน้ำโขงซ่ึงไดรับมอบจากจีนตามแผนปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยในแมน้ำโขง 
 
ปญหาดานความม่ันคง  
 ปญหาการปกปนเขตแดนและพ้ืนท่ีทับซอนท้ังทางบกและทางน้ำกับประเทศเพ่ือนบาน 
โดยเฉพาะกับไทยและกัมพูชา ไทย การปกปนเขตแดนทางบกคืบหนากวารอยละ 96 ขณะท่ีเขตแดนทางน้ำยัง
ไมสามารถเริ่มดำเนินการได กัมพูชา การปกปนเขตแดนทางบกคืบหนารอยละ 86 มีพ้ืนท่ีคงคางกวา 9 แหง 
อยางไรก็ตาม รัฐบาลยังเนนแนวทางการหารือเพ่ือแกไขปญหาชายแดนอยางสันติวิธี โดยสงเสริมพ้ืนท่ีชายแดน
เปนชายแดนแหงสันติภาพ  
 ปญหาอาชญากรรมขามชาติ โดยเฉพาะปญหายาเสพติดท่ียังมีแนวโนมรุนแรง ลาวเปนท้ัง
ประเทศตนทาง (กัญชา) ทางผาน (ยาบา ยาไอซ และเฮโรอีนจากเมียนมา) แหลงพักคอย และปลายทางของ
ขบวนการลักลอบคายาเสพติด รวมถึงเปนเสนทางลำเลียงสารตั้งตนเขาสูพ้ืนท่ีผลิตในสามเหลี่ยมทองคำ และ
ลำเลียงผานไปยังประเทศท่ี 3 ท้ังไทย เวียดนาม และกัมพูชา โดยเฉพาะหลังการแพรระบาดของโรค COVID-19 
คลี่คลาย  
 ปญหาขบวนการตอตานรัฐบาลลาว (ขตล.) หรือกลุมคนบดี ท่ีบางสวนอาจลักลอบใชพ้ืนท่ี
ชายแดนไทยเปนทางผานหรือหลบซอนตัว นอกจากนี้ พบการเคลื่อนไหวของกลุมตอตานรัฐบาลลาวท่ี
เคลื่อนไหวในตางประเทศ ท้ังในไทย ยุโรป และสหรัฐฯ โดยกลุมเหลานี้เคลื่อนไหวโจมตีรัฐบาลลาวผาน      
สื่อสังคมออนไลนโดยเฉพาะประเด็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน เพ่ือทำลายภาพลักษณและเสถียรภาพของ
รัฐบาลลาว 
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 ปญหาผลกระทบจากการพัฒนาโครงการเข่ือนในแมน้ำโขง ลาวยังยึดม่ันในเปาหมายการเปน
ผูผลิตและสงออกกระแสไฟฟาของภูมิภาค โดยผลักดันการกอสรางเข่ือนในแมน้ำโขงใหเปนไปตามแผน อาทิ 
เข่ือนปากแบง เข่ือนปากลาย เข่ือนหลวงพระบาง และเข่ือนซะนะคาม ซ่ึงสรางความกังวลใหประชาชนใน   
อนุภูมิภาคลุมน้ำโขงตอผลกระทบขามแดน 
 
สมาชิกองคการระหวางประเทศ  ลาวเปนสมาชิกองคการระหวางประเทศและกลุมความรวมมือตาง ๆ ท่ีสำคัญ 
ไดแก UN (ป2495), ASEAN (ป 2540), NAM, IMF, World Bank, ADB, GMS, ACMECS, UNCTAD, UNESCO, 
UNIDO, WHO, WTO นอกจากนี้ ลาวเปนสมาชิกกรอบความรวมมือลานชาง-แมโขง (LMC) ซ่ึงเปนความรวมมือ
ระหวางจีน ไทย เมียนมา และลาว 
 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  รัฐบาลลาวต้ังเปาหมายพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพ่ือตอบสนองการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ สรางความตระหนักรูความสำคัญของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแก
ประชาชน สงเสริมนวัตกรรมการผลิตเกษตรกรรม สงเสริมความสามารถของบุคคลากร พรอมแสวงหาความ
รวมมือกับประเทศรอบบานและองคกรระหวางประเทศ ปจจุบันลาวมีโครงการพัฒนาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีท่ีสำคัญ อาทิ โครงการดาวเทียมสื่อสาร ลาว Sat-1 โครงการพัฒนาพลังงานทางเลือกจาก
แสงอาทิตยและพลังงานลม โครงการพัฒนากสิกรรมแบบอินทรีย และการแปรรูปสินคาเกษตร เปนตน  
 
การขนสง  ลาวพัฒนาเสนทางและระบบคมนาคมตามยุทธศาสตรศูนยกลางคมนาคมในภูมิภาค (Land-
linked country) มีเสนทางถนนประมาณ 39,600 กม. มีสนามบิน 41 แหง เปนทาอากาศยานระหวางประเทศ 
3 แหง คือ ทาอากาศยานนานาชาติวัตไต นครหลวงเวียงจันทน ทาอากาศยานนานาชาติหลวงพระบาง   
นครหลวงพระบาง และทาอากาศยานนานาชาติปากเซ แขวงจำปาสัก โดยมีสายการบินของรัฐ คือ สายการบินลาว
แอรไลน และสายการบินเอกชน คือ ลาวสกายเวย  

     ในสวนของระบบราง ลาวมีเสนทางรถไฟท่ีเปดใชงาน คือ เสนทาง จ.หนองคาย-ทานาแลง  
เปดใหบริการเม่ือป 2555 และ เสนทางรถไฟลาว-จีน (บอเต็น แขวงหลวงน้ำทา-นครหลวงเวียงจันทน) เปดใชงาน
เม่ือ ธ.ค.2564 และมีแผนพัฒนาโครงขายระบบราง อีก 5 เสนทาง ประกอบดวย 1) เสนทางรถไฟลาว-ไทย 
เชื่อมตอจากเสนทางรถไฟจากสถานีทานาแลง 2) เสนทางรถไฟลาว-เวียดนาม (นครหลวงเวียงจันทน-ทาเรือ
หวุงแองค) 3) เสนทางรถไฟสะหวันนะเขต-ลาวบาว (เวียดนาม) สวนอีก 2 เสนทางซ่ึงอยูในแผนแตไมมีความ
คืบหนา คือ 4) เสนทางรถไฟทาแขก-วังเตา (ชายแดนไทย-ลาว) และ 5) เสนทางรถไฟปากเซ-เวิ่นคาม 
(ชายแดนลาว-กัมพูชา)  
 
การส่ือสารโทรคมนาคม  ลาวมีผูใชบริการโทรศัพทข้ันพ้ืนฐานประมาณ 1.49 ลานเลขหมาย (ป 2562)
โทรศัพทเคลื่อนท่ี 5.68 ลานเลขหมาย (ม.ค.2564) รหัสโทรศัพทประเทศ 856 ปจจุบันมีผูใชงานอินเทอรเน็ต 
3.10 ลานคน คิดเปน 43% ของประชากรท้ังหมด รหสัอินเทอรเน็ต .la  
 
การเดินทาง  ผูถือหนังสือเดินทางไทยท่ีมีอายุเหลือมากกวา 6 เดือนสามารถเดินทางเขาลาวไดโดยไมตองขอวีซา 
และสามารถพำนักในลาวครั้งละไมเกิน 30 วัน สวนผูท่ีไมใชหนังสือเดินทางสามารถเดินทางเขาลาวไดโดยตอง
ทำบัตรผานแดน และสามารถพำนักในลาวไดเฉพาะแขวงท่ีเดินทางเขาไปครั้งละไมเกิน 3 วัน การเดินทางจาก
ไทยไปลาว มี 2 เสนทาง คือ ทางบก ผานจุดผานแดนถาวรไทย-ลาว และ 2) ทางอากาศ ซ่ึงปจจุบันมีเสนทาง
บินตรงจากไทยไปยังเมืองสำคัญของลาว ท้ังนครหลวงเวียงจันทน หลวงพระบาง สำหรับสายการบินลาวมี
เท่ียวบินตรงจากนครหลวงเวียงจันทน นครหลวงพระบาง แขวงสะหวันนะเขต และแขวงจำปาสักมายังกรุงเทพฯ  
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สถานการณสำคัญท่ีนาติดตาม   
    แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจ-สังคมของชาติลาว ภายใตแผนพัฒนาเศรษฐกิจ-สังคม ระยะ 
5 ป ฉบับท่ี 9 (ป 2564-2568) ซ่ึงมุงรักษาการเติบโตทางเศรษฐกิจใหอยูในระดับรอยละ 4 ตอป และการเรง
แกไขปญหาท่ีเปนวาระแหงชาติ ไดแก 1) การแกไขปญหาเศรษฐกิจ และ 2) การแกไขปญหายาเสพติด  
  ความรวมมือระหวางลาวกับตางประเทศ ภายใตกรอบความรวมมือทวิภาคีและพหุภาคี 
โดยเฉพาะอยางยิ่งกับจีน ท่ีปจจุบันมีบทบาทสำคัญท้ังดานเศรษฐกิจและสังคมในลาวอยางมาก รวมถึงการ
รักษาสมดุลอิทธิพลระหวางประเทศมหาอำนาจ ท้ังจีน สหรัฐฯ ญี่ปุน รวมถึงประเทศเพ่ือนบาน อาทิ 
เวียดนาม และไทยท่ีตองการแขงขันอิทธิพลในลาวและพ้ืนท่ีอนุภูมิภาคลุมแมน้ำโขง    
 
ความสัมพันธไทย-ลาว   
 ไทยกับลาว สถาปนาความสัมพันธทางการทูต ต้ังแต 19 ธ.ค.2493 ภาพรวมความสัมพันธ
ดำเนินไปอยางราบรื่น และมีความรวมมือกันอยางใกลชิดบนพ้ืนฐานของการเคารพและผลประโยชนรวมกัน 
นับเปนชวงท่ีความสัมพันธทวิภาคีดีท่ีสุด โดยสถาบันกษัตริยไทยมีบทบาทชวยสงเสริมความสัมพันธทวิภาคี 
เชนเดียวกับผูนำลาวชุดปจจุบันมีทัศนคติท่ีดีตอไทยเชนกัน ซ่ึงท่ีผานมาไทยใหความชวยเหลือและสนับสนุน
ลาวท้ังดานเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม โดยเฉพาะในหวงการแพรระบาดของโรค COVID-19 ท่ีรัฐบาลไทย
สนับสนุนอุปกรณทางการแพทยเพ่ือปองกันและควบคุมการแพรระบาดในลาว นอกจากนี้ รัฐบาลลาวยัง
ตองการใหไทยดูแลแรงงานลาวท่ีทำงานอยูในไทย และตองการใหไทยกลับไปลงทุนในลาวเพ่ิมข้ึน  
 สำหรับประเด็นท่ีอาจสงผลกระทบตอความสัมพันธทวิภาคี อาทิ การปกปนเขตแดนทางบก
และทางน้ำ ความเคลื่อนไหวของกลุมหม่ินสถาบันฯ ไทยท่ีอยูในลาว และความเคลื่อนไหวของกลุมตอตานรัฐบาล
ลาวในไทย ปญหาอาชญากรรมขามชาติ ท้ังการลักลอบคายาเสพติด และขบวนการคามนุษย นอกจากนี้ 
ปญหาจากการดำเนินความสัมพันธระหวางประชาชนและบทบาทของสื่อมวลชนไทย โดยตองคำนึงถึง
เอกลักษณทางภาษาและวัฒนธรรม  
 ดานการคา ไทยเปนคูคาอันดับ 1 ของลาว และเปนแหลงนำเขาอันดับ 1 ของลาว ท้ังนี้ การคา
ทวิภาคีระหวางไทย-ลาว ป 2563 มีมูลคารวม 197,430 ลานบาท ลดลงจากป 2562 คิดเปน 0.71 % โดยไทย 
สงออก 104,003 ลานบาท ลดลง 12.69% และนำเขา 93,426 ลานบาท เพ่ิมข้ึน 17.19% ไทยไดดุลการคา 
10,576 ลานบาท ท้ังนี้  ไทยและลาวต้ังเปาหมายการคาทวิภาคีใหเติบโตกวา 11,000 ลานดอลลารสหรัฐ 
(ประมาณ 360,525 ลานบาท) ภายในป 2568  
 การคาชายแดนระหวางไทยกับลาว ป 2563 มูลคาการคาชายแดนรวม 189,836 ลานบาท 
ลดลงจากป 2562 คิดเปน 3.85% ไทยสงออก 103,622 ลานบาท ลดลง 12.10% และนำเขา 86,213 ลานบาท 
เพ่ิมข้ึน 8.37% ไทยไดดุลการคา 17,408 ลานบาท สินคาสงออกท่ีสำคัญของไทย ไดแก น้ำมันดีเซล รถยนตและ
อุปกรณ สินคาปศุสัตว และน้ำมันสำเร็จรูป สวนสินคานำเขาท่ีสำคัญ ไดแก เชื้อเพลิงอ่ืน ๆ ทองแดงและ
ผลิตภัณฑ เครื่องรับ-สงสัญญาณและอุปกรณ ผักและของปรุงแตงจากผัก เปนตน 
 สำหรับการคาชายแดนระหวางไทย-ลาว หวง ม.ค.-ส.ค.64 มีมูลคาการคารวม 140,142 ลาน
บาท โดยไทยสงออก 81,715 ลานบาท และนำเขา 58,427 ลานบาท ไทยไดดุลการคา 23,288 ลานบาท 
สำหรับดานการคาท่ีมีมูลคาการคาสูงสุด (ท้ังการคาชายแดนและการคาผานแดน) คือ ดานศุลกากรมุกดาหาร 
มูลคาการคารวม 239,948 ลานบาท   
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 การแลกเปล่ียนการเยือนท่ีสำคัญ 
 - พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา นรม.ไทย เยือนลาวอยางเปนทางการ เม่ือ ก.ย.2559 เพ่ือเขารวม
การประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งท่ี 28 และ 29 ท่ีนครหลวงเวียงจันทน   
 - ดร.ทองลุน สีสุลิด นรม.ลาว พรอมภริยา เยือนไทยอยางเปนทางการ เม่ือ ต.ค.2559 
เพ่ือถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
 - นายบุนยัง วอละจิด เลขาธิการใหญพรรคประชาชนปฏิวัติลาว และประธานประเทศลาว 
พรอมภริยา เยือนไทยอยางเปนทางการ เม่ือ ต.ค.2560 เพ่ือเขารวมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
 - พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา นรม.ไทย พรอมคณะ เยือนลาวอยางเปนทางการ เม่ือ ธ.ค.2561 เพ่ือ
เขารวมการประชุมรวมนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอยางไมเปนทางการ (Joint Cabinet Retreat-JCR) ครั้งท่ี 3  
 - ดร.ทองลุน สีสุลิด นรม.ลาว เยือนไทยอยางเปนทางการ เม่ือ มิ.ย.2562 เพ่ือเขารวมการประชุม
สุดยอดอาเซียน ครั้งท่ี 34 ท่ีกรุงเทพฯ โดยท้ังสองฝายเห็นพองท่ีจะจัดการปญหาหมอกควันรวมกันอยางยั่งยืน 
พรอมพัฒนาและสงเสริมการทองเท่ียวโดยยึดหลัก “Two Countries One Destination” 
 - ดร.ทองลุน สีสุดลิด นรม.ลาว พรอมภริยา เยือนไทยอยางเปนทางการระหวาง 2-4 พ.ย.2562 
เพ่ือเขารวมการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งท่ี 35 ท่ีกรุงเทพฯ  
 -  นายสะเหลิมไซ กมมะสิด รมว.กต.ลาว เยือนไทยระหวาง 2-5 พ.ย.2564 เพ่ือเขารวมการ
ประชุมคณะกรรมาธิการรวม (Joint Commission: JC) ไทย-ลาว ครั้งท่ี 22 ท่ีกรุงเทพฯ เปาหมายเพ่ือฟนฟูความ
รวมมือระหวางกันอยางรอบดาน ซ่ึงเปนการเยือนไทยครั้งแรกนับตั้งแตการแพรระบาดของโรค COVID-19  
 

------------------------------------------------------ 
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นายพันคำ วิพาวัน 
(PHANKHAM VIPHAVANH) 

  
ตำแหนง 1.  นายกรัฐมนตรีลาว 
 2.  กรมการเมือง (โปลิตบุโร) ลำดับท่ี 2 (ป 2564-2568)   
 
เกิด - 14 เม.ย.2494 (อายุ 71 ป/2565) 
 
ภูมิลำเนาเดิม -  บางกาง เมืองซำเหนือ แขวงหัวพัน ในลาวภาคเหนือ 
 
การศึกษา -  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงของการฝกอบรมครู ลาว 
 - ปริญญาตรีและปริญญาโท มหาวิทยาลยัแหงรัฐของยูเครน สหภาพโซเวียต 
 - ปริญญาเอกดานทฤษฎดีานมากซ-เลนิน มหาวิทยาลัยมอสโก รัสเซีย  
 
ประวัติการทำงาน    
 ป 2513-2518 -   ครูวิชาคณิตศาสตร โรงเรียนสรางครู 
 ป 2526-2528  -   ผูอำนวยการโรงเรียนการเมือง กระทรวงศึกษาธิการ 
 ป 2531  -  รองประธานมหาวิทยาลัยครูเวียงจันทน  
 ป 2532-2539  - ประธานมหาวิทยาลัยครูเวียงจันทน 

 ป 2540-2541 -   รองรัฐมนตรีประจำสำนักงานนายกรัฐมนตรี/หัวหนาโครงการปฏิรูปการ         
บริหารรวมกับสหประชาชาติลาว 

 ป 2546-2548  -  หัวหนาหองวาการรัฐบาลสำนักนายกรัฐมนตรี  
 ป 2548-2553 -  เลขาธิการพรรคแขวง/เจาแขวงหัวพัน 
 ป 2549  - กรรมการ ศกพ. สมัยท่ี 8 ลำดับท่ี 39 
 ป 2553-2554 - เลขาธิการพรรคกระทรวง/รมว.กระทรวงศึกษาธิการ และกีฬา  
 ป 2554 - กรรมการกรมการเมือง สมัยท่ี 9 ลำดับท่ี 11  
 ป 2554-2559 - เลขาธิการพรรคกระทรวง/รมว.กระทรวงศึกษาธิการ และกีฬา 
 ป 2559  -  กรรมการกรมการเมือง สมัยท่ี 10 ลำดับท่ี 5  
 ป 2559-2564  - รองประธานประเทศ/ผูประจำการคณะเลขาธิการ ศกพ. 
 ม.ค.2564  -  กรรมการกรมการเมือง สมัยท่ี 11 ลำดับท่ี 2  
 มี.ค.2564 - นรม.ลาว 

------------------------------------------------------ 
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คณะผูนำลาว 
ประธานประเทศ     นายทองลุน สีสุลิด  
รองประธานประเทศ    นางปาน ียาทอตู  
      นายบุนทอง จิดมะนี   
 

สภาแหงชาติ (ชุดท่ี 9) 
ประธานสภาแหงชาติ     นายไซสมพอน พมวิหาน 
รองประธานสภาแหงชาติ     นางสูนทอน ไซยะจัก 
รองประธานสภาแหงชาติ    นายจะเลิน เยอปาวเฮอ 
รองประธานสภาแหงชาติ     นายคำใบ ดำลัด 
รองประธานสภาแหงชาติ    พล.ท.สุวอน เลืองบุนมี 
รองประธานสภาแหงชาติ    นายสมมาด พนเสนา 
 

คณะรัฐมนตรี 
นรม. นายพันคำ วิพาวัน   
รอง นรม. พล.อ.จันสะหมอน จันยาลาด 
 นายสอนไซ สีพันดอน  
 นายกิแกว ไขคำพิทูน 
รมว.กระทรวงปองกันประเทศ พล.อ.จันสะหมอน จันยาลาด  
รมว.กระทรวงปองกันความสงบ พล.ท.วิไล หลาคำฟอง  
รมว.กระทรวงการตางประเทศ นายสะเหลิมไซ กมมะสิด  
รมว.กระทรวงยุตธิรรม นายไพวี สีบัวลิพา   
รมว.กระทรวงภายใน นายทองจัน มะนีไซ  
รมว.กระทรวงการเงิน นายบุนโจม อุบนปะเสิด  
รมว.กระทรวงกสิกรรมและปาไม นายเพ็ด พมพิทัก 
รมว.กระทรวงโยธาธิการและขนสง นายเวียงสะหวัด สีพันดอน 
รมว.กระทรวงอุตสาหกรรมและการคา นายคำแพง ไซสมแพง 
รมว.กระทรวงพลังงานและบอแร นายดาววง พอนแกว  
รมว.กระทรวงแผนการและการลงทุน นายสอนไซ สีพันดอน   
รมว.กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม นางใบคำ ขัดติยะ 
รมว.กระทรวงศึกษาธิการและกีฬา นายพุด สิมมาลาวง   
รมว.กระทรวงสาธารณสุข นายบุนแฝง พูมมะไลสิด  
รมว.กระทรวง แถลงขาว วัฒนธรรมและการทองเท่ียว นางสวนสะหวัน วิยาเกด 
รมว.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม นางบุนคำ วอละจิด 
รมว.กระทรวงไปรษณียโทรคมนาคมและการสื่อสาร นายบอเวียงคำ วงดาลา  
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องคกรเทียบเทากระทรวง 
ประธานองคการตรวจตราแหงรัฐและตอตาน- นายคำพัน พมมะทัด 
การฉอราษฎรบังหลวง 
ผูวาการธนาคารแหงชาติ นายสอนไซ สิดพะไซ  

 
ฝายตุลาการ 

ประธานศาลประชาชนสูงสุด นางเวียงทอง สีพันดอน   
ประธานอัยการประชาชนสงูสุด          นายไซซะนะ โคดพูทอน 
 

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

(พ.ย.2564) 
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