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เรื่องเล่าบนเส้นทาง GMS (ตอนเส้นทางในสปป. ลาว) 
 
 

 บทความนี้เป็นบทความเล่าเรื่องเสน้ทางการคา้ในอนุภูมภิาคลุ่มแม่น ้าโขง (GMS) ซึง่ในงานน้ีจะกล่าวถงึสปป. 
ลาว โดยขอ้มูลได้รบัเกยีรติจากการสมัภาษณ์จากท่านท่านเกียรติคุณ ชาติประเสริฐ เอกอคัรราชทูตไทย ณ นคร
หลวงเวียงจนัทน์ จากงานสมัมนาโลจิสติกส์ในจงัหวดัเชียงราย ซึ่งผู้เขยีนเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อผูส้นใจการค้า
ชายแดนใน GMS จงึไดน้ าเอาเรื่องราวมาแบ่งปัน ซึง่ในขณะนัน้ท่านเอกอคัรราชฑตูเพิง่ยา้ยไปประจ าทีส่ปป. ลาวได ้๒ 
เดอืน ท่านกล่าวว่า ท่านกงสุลใหญ่ประเทศไทยประจ าสปป. ลาว เพิง่ไปยา้ยไปประจ าทีคุ่นหมงิได ้๒ อาทติย ์ดว้ยที่
ท่านเพิง่มาประจ าทีก่รุงเวยีงจนัทน์ใหม่ อาจจะยงัมขีอ้มลูเชงิลกึหรอืความรูใ้นเรื่องนี้ไดย้งัไม่มากนัก ผูเ้ขยีนเชื่อว่าสิง่ที่
จะน ามาแลกเปลีย่นกนัจะเป็นประโยชน์ไม่มากกน้็อย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 สปป. ลาว เป็นประเทศทีเ่ลก็ ประชากรน้อย มลีกัษณะเป็น Land Lock ไม่มทีางออกทางทะเล ซึง่เป็นจุดอ่อน
ทีส่ าคญัในการพฒันาเศรษฐกจิของสปป. ลาว แต่รฐับาลกไ็ดพ้ยายามปรบัยุทธศาสตร ์โดยเฉพาะอย่างยิง่ในเรื่องของ 
GMS โดยที่สปป. ลาวมีการเชื่อมโยง (Connectivity) ในด้านการขนส่งโลจิสติกส์กับกลุ่มประเทศในลุ่มแม่น ้าโขง 
(GMS) อนัประกอบด้วย ไทย พม่า ลาว กมัพูชา เวียดนาม และจีนตอนใต้ โดยสปป. ลาวได้น าประโยชน์จากจุด
ภูมศิาสตร ์GMS มาเป็นจุดเปลีย่นทางยุทธศาสตรท์ีส่ าคญั โดยเปลีย่นจาก Land Lock มาเป็น Land Link เชื่อมโยงจนี
ตอนใต-้เวยีดนาม-ไทย-พม่า ไปถงึสงิคโปร ์ 
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ท่านเกียรติคุณได้กล่าวว่ารัฐบาลลาวได้เปลี่ยนยุทธศาสตร์จากการเป็นแบตเตอรี่เอเชียเน้นการผลิต
กระแสไฟฟ้ามาเป็นยุทธศาสตร ์Land Link เน้นสรา้งความเชื่อมโยงระบบขนส่งโลจสิตกิส ์แต่ดว้ยขอ้จ ากดัการพฒันา
ปัจจัยพื้นฐานของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านโครงข่ายการคมนาคม ที่จะต้องอาศัยความช่วยเหลือจาก
ต่างประเทศค่อนขา้งมาก เช่น ความช่วยเหลอืทางการเงนิจาก ADB และ World Bank ปัจจุบนัสภาพปัญหาทีน่่าเป็น
ห่วงคืออตัราการกู้เงนิและหนี้สาธารณะของสปป. ลาว ค่อนข้างสูง เป็นปัญหาที่ฐบาลให้ความส าคญัควบคู่กบัการ
พฒันาโลจสิตกิส ์ 
 ท่านเกียรติคุณได้เล่าให้ฟังถึงโครงการพฒันาที่ส าคญัในสปป.ลาว หลายโครงการที่ส าคญัและจะเป็นจุด
เปลีย่นทางเศรษฐกจิทีส่ าคญัของสปป. ลาว  เช่น โครงการที ่1 โครงการรถไฟคนุหมิง-เวียงจนัทน์ ซึง่ไดด้ าเนินการ
แลว้และมกีารตัง้เป้าไว้ใหเ้สรจ็ภายในอกีประมาณ 3 ปี โครงการรถไฟจนี-ลาว มคีวามยาวกว่า 414 กม. มสีะพานยาว 
62 กม. เชื่อมประตูชายแดนโมหนั-บ่อเตน็ ทางตอนเหนือของลาวและเมอืงหลวงเวยีงจนัทน์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการที่ 2 คอื ทางด่วนนครหลวงเวียงจนัท์-วงัเวียง (Vientiane – Vangvieng Expressway) ซึ่งทุก
วนันี้การเดินทางจากเวยีงจนัท์ไปวงัเวยีงซึ่งเป็นเมอืงท่องเที่ยวที่ส าคญัของสปป.ลาว ระยะทางรวมประมาณ 100 
กโิลเมตรกว่า ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3-4 ชัว่โมง อุปสรรคทีส่ าคญัคอืถนนแคบ เสน้ทางขึน้เขา หากโครงการทางดว่น
เสรจ็สามารถร่นระยะเวลาเดนิทางเหลอืประมาณชัว่โมงกว่า กจ็ะเพิม่ศกัยภาพการท่องเทีย่วของลาวไดม้ากขึน้ จากนัน้
จะมกีารขยายต่อโครงการไปจนถงึหลวงพระบาง อุดมไชย และจะขยบัขึน้ไปทางเหนือเรื่อยๆ 
 
 

The China-Laos railway has a length of over 414 km with 

bridges of 62 km, linking Mohan-Boten border gate in 

northern Laos and capital Vientiane. (The photo taken on June 1, 

2019 shows the construction site of the Nam Khone super major bridge in Laos. 

The longest bridge along China-Laos railway is almost ready to service.) 
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 ส่วนล าดับต่อไป เป็นโครงการที่ น่าสนใจ เช่นเดียวกัน ท่านได้กล่าวว่า “โครงการที่  3 ทางด่วน 
เวียงจนัทร-์ปักเซ (Vientiane-Pakse Expressway) โดยทางด่วนเวยีงจนัทน์-ปากเซ มีความยาวประมาณ 578.6 
กม. มมีูลค่าการก่อสรา้งประมาณ 5.1 พนัลา้นดอลลารส์หรฐั ซึง่รฐับาลลาวก าลงัพจิารณาอนุมตัเิสน้ทางดงักล่าว โดย
เสน้ทางนี้สามารถเชื่อมโยงกบัเสน้ทางน่าน-หลวงพระบางได”้  นอกจากนี้กม็พียายามพฒันาดา้นการบนิ มโีครงการ
พฒันาสนามบินทีว่ดัไตย ไดข้ยายและปรบัปรุงไปถงึ 90 % แลว้ มสีายการบนิตรงจากหลาย ๆ ประเทศเขา้มามากขึน้
โดยเฉพาะอย่างยิง่จากจนี เกาหล ีและไทย มเีทีย่วบนิตรงวนัละ 6-7 เทีย่วบนิ ซึง่โครงการดงักล่าวมจีุดประสงค์เพื่อ

Photo taken on July 6, 2020 shows the construction site of 

the Vientiane to Vangvieng section of China-Laos 

expressway in Vientiane, Laos  
(Photo by Liu Ailun/Xinhua) 

Vientiane to Vangvieng section of China-Laos 

expressway in Vientiane, Laos (2020) 
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ขยายเสน้ทางท่องเทีย่วใหก้บักลุ่มนักท่องทีย่วเกาหลทีีน่ิยมาเทีย่วสปป.ลาวมากขึน้ ปักเซจงึถอืว่าเป็นจุดขายของลาว 
และสามารถสรา้งรายไดก้ารท่องเทีย่วใหส้ปป.ลาว เป็นจ านวนมาก 
 

  
 

การพฒันาความเชื่อมโยงระบบโลจิสติกสแ์ละคมนาคมจะท าให้สปป.ลาวได้ประโยชน์อย่างเต็มที่จากการ
ท่องเทีย่ว โจทยท์ีท่า้ทายส าหรบัรฐับาลลาวคอื “จะท าอย่างให้ไม่เป็นแค่ทางผ่าน” ประเดน็นี้ไดถู้กพูดถงึกนัมากขึน้
ในวงการวชิาการลาว ดงันัน้ สปป. ลาว คงต้องพฒันาทางผ่านของเขาเองให้มแีหล่งท่องเทีย่วเพื่อดงึดูดใหค้นหยุดพกั
บา้ง ไม่เพยีงแต่เน้นการสรา้งศูนยก์ระจายสนิคา้ เช่นเดยีวกบัสถานการณ์ทางเหนือของสปป.ลาว เช่นทีเ่มอืงหลวงน ้า
ทา ที่บรษิัทขนาดใหญ่จากประเทศเพื่อนบา้นมคีวามต้องการจะสร้างท่าเรอืบก (Dry Port) รฐับาลกพ็ยายามพฒันา
เตรยีมความพรอ้มโครงสรา้งพืน้ฐานรองรบัการลงทุนมากขึน้ เพราะฉะนัน้ควรมกีารสรา้งความเชื่อมโยงระบบโลจสิตกิส์
ใหเ้อื้อต่อการลงทุนของธุรกจิ เมื่อมคีวามเชื่อมโยงเกดิขึน้จะท าให้เกดิธุรกจิ การใช้ประโยชน์จากสาธาณูปโภคขึ้น
พืน้ฐาน นกัท่องเทีย่วเองกส็ามารถแวะพกัและใชบ้รกิาร ไม่เช่นนัน้จะเป็นเพยีงทางผ่านเท่านัน้ ความเชื่อมโยงระบบโล
จสิตกิสจ์งึเป็นทัง้โอกาสและความทา้ทายของ สปป. ลาว 
 อกีเรื่องหนึ่งทีน่่าสนใจกค็อื ท่านเกยีรตคิุณกล่าวว่า “เรือ่งการลงทุนในลาว การท าธุรกจิในลาว ทุกท่านทราบ
ว่ามอีุปสรรคหลาย ๆ อย่าง แต่ว่ารฐับาลลาวไดเ้ลง็เหน็ถงึปัญหาอุปสรรค และโอกาสทีจ่ะเกดิขึ้น จงึไดเ้ร่งพฒันาแกไ้ข
ปัญหาต่างๆ พรอ้มทัง้อ านวยความสะดวกการลงทุนใหก้บัต่างชาต ิในอนาคตอนัใกลน้ี้เราจะเหน็สิง่ต่างๆในสปป.ลาวที ่
ก าลงัจะเปลีย่นไป นายกฯ ทองลุน ไดม้วีสิยัทศัน์ทีจ่ะพฒันาลาวและส่งเสรมิการคา้การลงทุนใชเ้ชือ่มโยงกบั GMS ต่อ
ไป...”  
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Vientiane-Pakse Expressway  
linking Lao capital Vientiane and the southern Lao hub 

Pakse with the length of about 578.6 km is estimated to cost 

around 5.1 billion U.S. dollars for its construction 


