
ร
ู้ท
ัน
 
A
E
C

23TPA news

รู้ทัน AEC

October 2013 ●  No. 202

AECเพื่อเตรียมพร้อมรับมือ

รู้จักล�ว

➲ สภาพแวดล้อมในสปป.ลาว 

สปป. ลาวมีพืน้ที ่236,800 ตารางกิโลเมตร หรอืประมาณครึง่
หนึ่งของประเทศไทย ไม่มีทางออกทะเล (Land Lock) ภูมิประเทศ
ของสปป.ลาวสามารถแบ่งได้ 3 เขต คือ

1)  พื้นที่ภูเขาสูงซึ่งจะอยู่ทางเหนือของประเทศ
2)  พื้นที่ราบสูงซึ่งจะอยู่ตั้งแต่ทิศตะวันออกเฉียงใต้ของ

ที่ราบสูงเมืองพวนไปจนถึงชายแดนกัมพูชา
3)  พื้นท่ีราบลุ่มเป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์ที่สุด ตั้งอยู่ในพื้นที่

เลียบแม่น�้าโขง
โดยเมื่อน�าพื้นที่ราบสูงและพื้นที่ภูเขารวมกันจะกินเนื้อที่ 3 

ใน 4 ของพื้นที่ทั้งหมด 
ท้ังน้ี สปป. ลาวเตม็ไปด้วยทรพัยากรธรรมชาตทิีอ่ดุมสมบรูณ์ 

โดยในเขตพืน้ท่ีราบลุม่เหมาะแก่การเพาะปลกูพชืหลายชนดิ เช่น อ้อย 
กาแฟ ยางพารา ข้าว โพด ถั่วเหลือง ปาล์มน�้ามัน ขณะที่ภูมิประเทศ
ทีเ่ป็นทีร่าบสงูยงัเป็นแหล่งต้นน�้าและช่วยให้แม่น�า้หลายสายใน สปป. 
ลาว มีความแรงและมีพลังงานมากเหมาะแก่ การสร้างเขื่อนผลิต
ไฟฟ้า นอกจากนั้น ความอุดมสมบูรณ์ยังท�าให้ สปป.ลาวเหมาะแก่
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อีกด้วย  

1. การขนส่งทางถนน สปป. ลาว พึ่งพาการขนส่งทางถนน
เป็นหลกั โดย 98% ของปรมิาณการขนส่งผูโ้ดยสารทัง้หมดและ 86% 
ของปริมาณการขนส่งสินค้าทั้งหมดจะใช้บริการขนส่งทางถนน ถนน
ในลาวมรีะยะทางไม่น้อยกว่า 32,000 กโิลเมตร อย่างไรก็ดี สปป.ลาว
มีถนนที่สามารถใช้ได้ทุกฤดูกาลไม่ถึงครึ่งหนึ่งของถนนทั้งหมด ส่วน
ใหญ่ยงัมสีภาพทีใ่ช้การไม่สะดวก เป็นหลมุ เป็นบ่อ เนือ่งจากขาดการ
ลงทนุเพิม่และซ่อมบ�ารงุ ประกอบกบัลกัษณะทางกายภาพทีเ่ป็นภเูขา 
ท�าให้ยากต่อการสร้างถนนเพิ่ม อย่างไรก็ดี ในระยะหลัง สปป.ลาว มี
การพฒันาเส้นทางระหว่างประเทศทีส่�าคัญทีเ่ชือ่มระหว่างไทย สปป.
ลาว และจีน ได้แก่ R3A, R8, R9, R12 ซึ่งช่วยอ�านวยความสะดวก
ในการขนส่งสินค้าในภูมิภาคได้มากและช่วยพลิกสถานะของ สปป.
ลาว จากการเป็น “Land Lock” สูก่ารเป็นประเทศทีช่่วยเชือ่มโยงการ
ขนส่งทางถนนในภูมิภาค หรือที่เรียกว่า “Land-linked” 

ทั้งนี้ ไทยและ สปป.ลาว มีโครงการสะพานข้ามแม่น�้าโขง
เชื่อมระหว่างกันทั้งหมด 5 แห่ง เปิดใช้งานแล้ว 3 แห่ง ได้แก่ สะพาน
มติรภาพฯ 1 (หนองคาย-ท่านาแล้ง) สะพานมติรภาพฯ 2 (มกุดาหาร-
สะหวันนะเขต) สะพานมิตรภาพฯ 3 (นครพนม-ค�าม่วน) ก�าลัง 
ก่อสร้าง 1 แห่ง คือ สะพานมิตรภาพฯ 4 (เชียงของ-ห้วยทราย)  
และอยู่ระหว่างการศึกษา 1 โครงการ ได้แก่ สะพานมิตรภาพฯ 5  
(นาตาล-ละคอนเพ็ง)

2.  การขนส่งทางราง การขนส่งระบบรางไม่มบีทบาทในการ
คมนาคมใน สปป.ลาว มากนกั เนือ่งด้วยความยากล�าบากในการวาง
ระบบ รางผ่านภูมิประเทศที่เป็นภูเขาสูง โดยในปัจจุบันมีเฉพาะทาง
รถไฟจากสะพานมิตรภาพไทย-ลาว (หนองคาย) - ท่านาแล้ง ระยะ
ทาง 3.5 กิโลเมตรเท่านั้น ขณะที่ในอนาคต จีนมีแผนก่อสร้างรถไฟ
ความเร็วสูงสายแพนเอเชีย สาย Central Line เชื่อมระหว่างคุนห
มิง-สิงคโปร์ ซึ่งจะตัดผ่านเข้าสู่ สปป.ลาว ทางบ่อหาน-บ่อเต็น แต่
ปัจจุบันยังไม่คืบหน้ามากนัก

3. การขนส่งทางอากาศ สปป.ลาว มีสนามบินนานาชาติที่
ส�าคัญ 3 แห่ง ได้แก่ สนามบินนานาชาติวัดไต (เวียงจันทน์) สนาม
บินนานาชาติหลวงพระบางและสนามบินนานาชาติปากเซ เส้น
ทางการบนิส่วนใหญ่เป็นเส้นทางระหว่างสนามบนิทัง้ 3 กบัเมอืงใหญ่
ภายในภมูภิาค เช่น กรงุเทพฯ เชยีงใหม่ ฮานอย โฮจมินิห์ซติี ้พนมเปญ 

จากฉบับที่แล้วต่อ
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เหลือง ผักและถั่วลิสง นอกจากนั้นยังสามารถพัฒนาต่อยอดสู่ธุรกิจ
เกษตรแปรรูป เช่น น�้าตาลและอาหารสัตว์อีกด้วย โดยพื้นที่
การเกษตรที่ส�าคัญ ได้แก่ แขวงเวียงจันทน์ ค�าม่วน สะหวันนะเขต 
และจ�าปาสัก ทั้งนี้ ผู้ประกอบการ SMEs ไทยอาจเข้าไปด�าเนินการ
ในลักษณะเกษตรพันธะสัญญา (Contract Farming) กับเกษตรกร
ชาวลาว เนือ่งจากในระยะหลังรฐับาล สปป.ลาว สนบัสนนุการลงทนุ
ในรปู Contract Farming มากกว่าให้ต่างชาตเิข้าไปรบัสมัปทานพืน้ที่
เพาะปลกูเอง เพือ่ส่งเสรมิการถ่ายทอดเทคโนโลย ีโดยมกีารพจิารณา
การขอสัมปทานที่ดินเพาะปลูกอย่าง เข้มงวดขึ้นกว่าแต่ก่อน 

2. โรงแรม เกสต์เฮ้าส์และร้านอาหารรองรับนักท่องเที่ยว 
จากทรัพยากรธรรมชาติที่ได้รับการรักษาไว้ให้คงความอุดมสมบูรณ์
ผนวกกับศิลปวัฒนธรรมที่งดงาม ท�าให้ สปป.ลาว เป็นแหล่งท่อง
เทีย่วเชงิอนรุกัษ์ทีม่ชีือ่เสยีงแห่งหนึง่ของโลก ซึง่เปิดโอกาสให้กบัการ
ลงทุนด้านการท่องเที่ยว อันได้แก่ โรงแรมเกสต์เฮ้าส์และร้านอาหาร
รองรับนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะแขวงหลวงพระบาง ซึ่งได้รับการขึ้น
ทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี 2538 เนื่องจากผู้ประกอบการท้องถิ่นยัง
ขาดทักษะการบริหารจัดการธุรกิจแขนงดังกล่าว โดยบริเวณที่นัก
ลงทนุสามารถเข้าไปสร้างโรงแรมและอาคารต่างๆ ในหลวงพระบาง 
ได้แก่ บรเิวณเขตเมอืงใหม่ของหลวงพระบาง ซึง่อยูฝ่ั่งตะวันออกของ
แม่น�้าคาน 

ทั้งนี้ในส่วนของธุรกิจร้านอาหาร รูปแบบร้านอาหารที่น่า
สนใจ ได้แก่ ร้านอาหารไทย เนื่องจากไทยและ สปป.ลาว มีประเพณี
และวัฒนธรรมคล้ายกัน จึงได้เปรียบร้านอาหารของชาติอื่นในด้าน
ความเข้าใจของผูบ้รโิภคและความพร้อมของวตัถดุบิทีใ่ช้ปรงุอาหาร 
อย่างไรก็ดี ผู้ประกอบการ SMEs ไทยอาจต้องเผชิญปัจจัยท้าทาย
จากการทีร่ฐับาล สปป.ลาว มกีารสงวนธรุกจิร้านอาหารขนาดเลก็ไว้
ให้คนลาวและสนบัสนนุการลงทนุจากต่างชาติเฉพาะร้านขนาดกลาง
และขนาดใหญ่เท่านัน้ ซึง่ก็จะต้องอาศัยการลงทนุสูงและเสีย่งต่อการ 
ไม่คุ้มทุนเนื่องจากนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเป็นฤดูกาล ดังนั้น ผู้
ประกอบการ SMEs ไทยอาจต้องมพีนัธมติรเป็นคนท้องถิน่และใช้ชือ่
ของพันธมิตรเป็นเจ้าของธุรกิจเมื่อเข้าไปลงทุนธุรกิจร้าน อาหาร
ในสปป.ลาว 

3. ร้านค้าปลีกสินค้าอุปโภคบริโภค ขณะเดียวกัน ด้วย

คุนหมิง ส่วนสนามบินภายในประเทศมี 9 แห่งในแขวงหลักทาง
เศรษฐกิจ เช่น เชียงขวาง หลวงน�้าทา สะหวันนะเขต จ�าปาสัก อุดม
ไช และพงสาลี ทั้งนี้ สปป.ลาวมีสายการบิน Lao Aviation เป็นสาย
การบินแห่งชาติ

 

➲ ธุรกิจที่น่าสนใจเข้าไปลงทุนใน สปป.ลาว

เมื่อมองในภาพรวม การที่ สปป.ลาว จัดเป็นประเทศตลาด
เกดิใหม่ของภมิูภาคเอเชยี ส่งผลให้ยังคงมโีอกาสทางการค้าและการ
ลงทนุส�าหรับธุรกจิต่าง ชาตริออยูอ่กีมาก โดยในด้านหนึง่ การที ่สปป.
ลาว ยังคงไม่สามารถผลิตสินค้าทุนและสินค้าอุปโภคบริโภคเองได้
หลายชนิด ส่งผลให้ สปป.ลาว เป็นตลาดสินค้าที่ส�าคัญของไทย ซึ่ง
ในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา การน�าเข้าสินค้าจากไทยของ สปป.ลาว มี
ทิศทางเพิ่มขึ้น โดยในปี 2554 การส่งออกของไทยไป สปป.ลาว เพิ่ม
ขึ้นร้อยละ 29 (YoY) และคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 66 ของ
การน�าเข้าท้ังหมดของ สปป.ลาว โดยสนิค้าส่งออกหลกัของไทย ได้แก่ 
น�้ามันส�าเร็จรูป รถยนต์และส่วนประกอบเหล็ก เครื่องจักรกลและ 
ส่วนประกอบและกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค นอกจากนั้น ด้วยสิทธิ
พิเศษด้านภาษีที่ สปป.ลาว ได้รับจากกลุ่มสหภาพยุโรป ในโครงการ 
Everything but Arms ยังท�าให้ สปป.ลาว เหมาะที่จะเป็นฐานการ
ผลิตในด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเบา เช่น การเพาะปลูก การ
แปรรูปพชืผลทางการเกษตรและสิง่ทอ เป็นต้น เพือ่ส่งออกไปยงักลุม่
สหภาพยุโรป 

ขณะเดียวกัน จากการที่ สปป.ลาว เต็มไปด้วยแหล่ง
ทรพัยากรธรรมชาต ิทัง้ในด้านทรพัยากรป่าไม้ท่ีเป็นต้นน�า้ล�าธาร การ
มีแร่ธาตทุีอ่ดุมสมบรูณ์และแหล่งท่องเท่ียวท่ีคงความเป็นธรรมชาติไว้
ได้อย่างด ีส่งผลให้ สปป.ลาว เหมาะสมแก่การลงทุนกิจการเหมอืงแร่ 
การสร้างเขือ่นผลติไฟฟ้า ตลอดจนการท่องเท่ียวเชงิอนุรกัษ์อกีด้วย 

➲ ตัวอย่างธุรกิจที่น่าสนใจสำาหรับผู้ประกอบการ 

SMEs และพื้นที่ศักยภาพ

1.  ธุรกิจการเกษตรและเกษตรแปรรูป สปป.ลาว มี
ศกัยภาพในการรองรับการลงทนุทีเ่กีย่วข้องกบัการเกษตรหลายสาขา 
ทั้งการเพาะปลูก เช่น ชา เผือก มันส�าปะหลัง อ้อย ข้าว ข้าวโพด ถั่ว 
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เศรษฐกจิของ สปป.ลาว ทีม่แีนวโน้มเตบิโตขึน้ในอนาคตจากการเข้า
สูป่ระชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนในปี 2558 ท�าให้การจบัจ่ายใช้สอย ของ
ผูบ้ริโภคใน สปป.ลาว มแีนวโน้มเตบิโตขึน้ ทัง้จากในท้องถิน่เองและ
จากนักธุรกิจและนักท่องเที่ยวที่หลั่งไหลเข้าสู่ สปป.ลาว ส่งผลให้
ธรุกจิการจ�าหน่ายสนิค้าอุปโภคบรโิภคมีโอกาสเตบิโต ในเขตหวัเมอืง
ส�าคญั เช่น นครหลวงเวยีงจนัทร์และหลวงพระบาง โดยรปูแบบร้าน
ค้าที่มีแนวโน้มได้รับความสนใจในขณะน้ี ได้แก่ ร้านค้าในรูปแบบ
ร้านสะดวกซือ้ซึง่เจาะเป้าหมายผูบ้รโิภคที ่มกี�าลงัซือ้ในหวัเมอืงใหญ่ 
ซึ่งท�าให้ผู้ลงทุนสามารถอาศัยการรับรู้ด้านคุณภาพของสินค้าไทย
เพื่อสร้างความแตกต่างและสร้างการยอมรับได้ 

➲ ข้อควรปฏิบัติและขอ้ควรระวงัในการตดิตอ่ธรุกจิ

ใน สปป. ลาว

1. ข้อควรปฏิบัติ 
(1) การแต่งกาย ควรแต่งกายสุภาพ ภูมิฐานและน่าเชื่อถือ 

ผูช้ายควรสวมเสือ้เชิต้ ผกูเนกไทและสวมสทูเมือ่เข้าร่วมประชมุ หรอื
เจรจาทางธุรกิจ กรณตีิดต่อกับหน่วยงานราชการ ผู้ชายอาจสวมเสื้อ
ซาฟารีสีสุภาพ ส่วนผู้หญิงควรสวมกระโปรงทรงสุภาพ เพื่อแสดง
ความเคารพต่อสถานที่ราชการ

(2) การสนทนา ควรใช้ค�าพดูสุภาพเพือ่ให้เกียรตแิก่คูส่นทนา 
นอกจากนีอ้าจทกัทายเป็นภาษาลาว เช่น หากต้องการสวสัดอีาจพดู
ว่า “สะบายดี” เป็นต้น

(3) ภาษาที่ใช้ในการส่ือสาร นักธุรกิจไทยมีความได้เปรียบ
นักลงทุนชาติอื่นในการสื่อสารกับชาวลาว เนื่องจากภาษาลาวและ
ภาษาไทยคล้ายคลึงกันมาก โดยเฉพาะภาษาไทยอีสาน อย่างไร
กต็ามควรระมดัระวงัค�าบางค�าทีอ่อกเสยีงคล้ายกนั แต่มคีวามหมาย
ต่างกัน เพราะอาจท�าให้การสื่อควรไม่ตรงกันได้

(4) นักลงทุนไทยควรปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมของ
ชาวลาว โดยไม่พยายามไปปรบัเปล่ียนวถีิปฏิบตัดิัง้เดมิ อาท ิชาวลาว
นิยมกลับไปรับประทานอาหารกลางวันที่บ้านมากกว่ารับประทาน
ร่วมกันในที่ท�างาน

(5) นโยบายลงทุนของ สปป. ลาว ในระยะหลังเน้นทั้งการ
สร้างงานให้แก่แรงงานชาวลาวและการถ่ายทอดเทคโนโลยี หาก
โครงการลงทนุใดมข้ีอเสนอในเชงิการสร้างงานควบคู่กับการถ่ายทอด
เทคโนโลยีไปด้วย จะช่วยให้ได้รับการพิจารณาอนุมัติง่ายขึ้น

(6) นักลงทุนควรศึกษากฎระเบียบของ สปป. ลาว อย่าง
ละเอยีดรดักมุ เนือ่งจากแต่ละหน่วยงาน หรอืแต่ละแขวง อาจะมกีาร
ตคีวามกฎหมายแต่ละฉบบัไม่เหมอืนกนั อกีทัง้การบงัคบัใช้กฎหมาย
หรือระเบียบต่างๆ ยังไม่ชัดเช่น เช่น ตามกฎหมายต้องใช้อัตราภาษี
น�าเข้าภายใต้ Most Favored Nation Rate (MFN Rate) แต่ในทาง
ปฏบิตัอิาจไม่มกีารบงัคบัใช้ หรอืกรณทีีก่ฎหมายระบวุนัเริม่บงัคบัใช้
ในอีก 1 เดือนข้างหน้า แต่บางหน่วยงานอาจบังคับใช้ก่อน เป็นต้น 

2. ข้อควรระวัง 
(1) หลีกเลี่ยงการเปรียบเทียบไทยกับ สปป. ลาว ในฐานะ

บ้านพี่เมืองน้อง แต่ควรใช้ค�าว่า “บ้านใกล้เรือนเคียง” แทน
(2) การให้ของขวญัหรอืของก�านลั ควรหลกีเลีย่งสิง่ของทีอ่าจ

สะกิดความรู้สึกไม่ดีทางประวัติศาสตร์
(3) ชาวลาวไม่ชอบให้ใครมาแบ่งชั้นความเป็นหัวหน้า – ลูก

น้อง ดงันัน้ชาวไทยจงึควรให้ความเป็นกนัเองกบัแรงงานชาวลาว เช่น 
หากมโีอกาสควรร่วมรบัประทานอาหารกับแรงงานชาวลาวเพือ่สร้าง
ความสัมพันธ์ใกล้ชิดฉันเพื่อนร่วมงาน 

 
ที่มา: ศูนย์วิจัยกสิกรไทย 


