
 
 

การสํารวจและจัดเก็บขอมูลการคา การลงทุน อุตสาหกรรมอาหาร 
 

ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
 

ระหวางวันที่ 8-12 ตุลาคม 2551 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

สํานักนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 2  
ตุลาคม 2551 

 
 
 

 
 
 



 -1- 

การสํารวจและจัดเก็บขอมูลการคา การลงทุน อุตสาหกรรมอาหาร 
ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

ระหวางวันท่ี 8 -12 ตุลาคม 2551 
 
1. การสัมภาษณหนวยงานราชการที่เก่ียวกับการลงทุนในลาว  : กรมสงเสริมการลงทุน  กระทรวง    
การวางแผนและการลงทุน (Investment Promotion Department, Ministry of Planning and 
Investment)     นครหลวงเวียงจันทน 
    ผูใหสัมภาษณ  Ms. Thamma PHETVIXAY รองอธิบดีกรมสงเสริมการลงทุน  และ  Mr. Rynongxay 
THAVISAK  เจาหนาทีก่รมสงเสริมการลงทุน 

กรมสงเสริมการลงทุน กระทรวงการวางแผนและการลงทุน  ในอดตีสังกัดสํานัก 
นายกรัฐมนตร ีดําเนินการมาตั้งแตป 2531  แตในชวงเริ่มตน นโยบายของรัฐบาลลาวยังปดประเทศ และ
เร่ิมมีการเปดประเทศตามระบบเศรษฐกิจของโลกตั้งแตป 2543  โดยการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศใน
ปจจุบันมีสัดสวนรอยละ 60 ลงทุนจากภาครัฐรอยละ 36  สวนที่เหลือเปนของเอกชนของลาวอีกรอยละ 4  
นโยบายสงเสริมการลงทุนของลาวเปนลักษณะ 2+3   2  คือ  ทางการลาวมีทรัพยากรและแรงงาน   สวน 
นักลงทุนตางชาติตองนํา 3 สวน คือ เงินทนุ เทคโนโลยี และการตลาด 

โครงการที่ไดรับการสงเสริมการลงทุนตั้งแตป 2543 รวม 1,045 โครงการ เปนเงินลงทุน 
ประมาณ 6,500 ลานเหรียญสหรัฐ  ประเทศไทยเปนประเทศที่เขามาลงทุนสะสมสูงสุด รวม 179 
โครงการ รวมเงินลงทุน 1,380 ลานเหรียญสหรัฐ หรือรอยละ 21.2 ของการลงทุนรวมในประเทศลาว 
รองลงมา คือ จีน เวยีดนาม และเกาหลีใต ขณะทีแ่นวโนมการลงทุนจากตางประเทศในปจจุบนั จนีและ
เวียดนามมแีนวโนมเพิ่มขึ้นมากกวาไทย โดยเฉพาะโครงการที่เกี่ยวกบัสัมปทานเหมืองแร เชน สังกะสี 
ทองคํา ทองแดง และอลูมิเนียม 
  นโยบายการสงเสริมการลงทุนของลาวในปจจุบัน เนนใหสิทธิพิเศษกบักิจการตางๆ  คือ 
การผลิตเพื่อสงออก  การเกษตรและปาไม  การผลิตอุตสาหกรรม การพัฒนาทรัพยากรมนุษยและ
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สาธารณสุข  การกอสราง  การผลิตวัตถุดิบ (ยกเวนภาษีนําเขาวัตถุดิบ) และกิจการทองเที่ยว  ทั้งนี้สิทธิ
ประโยชนที่ใหกับตางประเทศ  ไดแก  การยกเวนภาษีนาํเขาสําหรับวตัถุดิบ  ภาษีสงออก  ภาษเีงนิไดของ
พนักงานตางประเทศ (ไมเกนิรอยละ 10 ของพนักงานทัง้หมด) และการลงทุนที่กําหนดเปนเขตสงเสริม
การลงทุนจํานวน 3 เขต คือ เขตที่ 1 เปนพืน้ที่ทุรกันดาร  เขตที่ 2 พื้นทีท่ี่มีสาธารณูปโภคบางสวนแลว 
และเขตที่ 3 เขตเมืองที่มีสาธารณูปโภคพรอม โดยสิทธิประโยชนที่ใหจะแตกตางกันไปในเรื่องจํานวนป
ที่ยกเวนการเกบ็อากรกําไร 
  นโยบายภาพรวมของประเทศ เปลี่ยนจากประเทศที่ออกทะเลไมได (Land locked)  เปน 
ประเทศที่เชื่อมโยงการคาการลงทุน  (Land Link) โดยการขนสงผานถนนสายสําคัญๆ เชื่อมโยงการคา
ระหวาง ไทย ลาว เวยีดนาม จีน และกัมพูชา  ถนนสําคัญที่ไดรับการพฒันาหรืออยูระหวางการพัฒนา  
ไดแก  ถนนหมายเลข 3 เชื่อมโยงการคาระหวางจนี ลาว และไทย ระยะทางรวม 1,300 กิโลเมตร  
(ยูนนาน-หลวงน้ําทา-เชียงของ) และถนนหมายเลข 9 เชือ่มโยงการคาระหวางไทย ลาว และเวยีดนาม 
(มุกดาหาร-สะหวันนะเขต-เว ดานัง)   

นโยบายการแสวงหาผลประโยชนจากการคาตางประเทศจากการใหสิทธิพิเศษของ 
ประเทศพัฒนาแลวกับลาว เชน  GSP จาก 41 ประเทศ การไดรับ NTR (Normal Trade Regulation) จาก
สหรัฐอเมริกา จากเดิมที่ลาวถูกจัดเปนประเทศในกลุมที่เปนปฏิปกษเชนเดียวกับ ควิบา เกาหลีเหนอื และ
อิหราน นอกจากนี้ลาวกาํลังอยูระหวางการขอเขาเปนประเทศสมาชิกในองคการการคาโลก WTO  
  ขอไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบของลาว เนื่องจากลาวยังมทีรัพยากรธรรมชาติ ทั้งดินทีม่ี 
แรธาตุสมบูรณ การใชปุยอินทรียทําใหดนิยังคงเปนดินที่ไมมีสารเคมีตกคาง การที่ไมมีภัยธรรมชาติ 
สงผลตอการสงเสริมดานการทองเที่ยวสามารถทําไดตลอดทั้งป  ประกอบกับการเมอืงและการเงินมี
เสถียรภาพ จากการที่ตางประเทศยังเขามาลงทุนไมมาก และทางรัฐบาลลาวเองยังไมเปดเสรีทางการเงิน
มากนัก ทําใหเปนทั้งขอจํากดัและขอไดเปรียบ 
  เจาหนาทีก่รมสงเสริมการลงทุน ไดเสนอระเบียบและขัน้ตอนเขาการลงทุนในประเทศ
ลาว  และขั้นตอนการพิจารณา  การอนุมตัิใหสิทธิพิเศษในการลงทุน ที่มีการตั้งเปาหมายไววาจะเสร็จใน
จุดเดยีว One Stop Service ภายใน 45 วันทีย่ื่นเอกสารครบ นอกจากขอมูลขางตนแลวไดเสนอสรุป
กฎหมายแรงงานเบื้องตน เชน จํานวนวันทีท่ํางาน การประกาศวันหยุด การใหเงนิคาลวงเวลา และ
เงินเดือนของลูกจางในระดบัตางๆ   

2. การสัมภาษณภาคเอกชนประกอบกิจการดานการคาและโลจิสติกสระหวางไทยและลาว : บริษัท เอสที 
กรุป จํากัด  นครหลวงเวียงจันทน 
    ผูใหสัมภาณ  Mr. Xaya  XAYSOULIVONG  รองประธาน   และ  Mr.Xaysana  XAYSOULIVONG   
กรรมการผูจัดการ 
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  เร่ิมดําเนินธุรกจิตั้งแตป 2537  เปนบริษัททีด่ําเนินธุรกจินาํเขาสงออก  รานคาปลอดภาษี  
โรงผลิตไฟฟา เหมืองแรทองคําและสังกะส ี โรงงานยาสูบ โรงเล่ือยและผลิตภัณฑไม  ผลิตเครื่องดื่ม  
กอสราง โรงแรมและ    รีสอรท สถานบันเทิงและคาสิโน และเปนบรษิทัจัดสรรอสังหาริมทรัพย เพื่อการ
ลงทุนจากตางประเทศ  นอกจากนีย้ังเปนบริษัทตัวแทนจาํหนายสนิคาจากตางประเทศ โดยเฉพาะสินคา
ไทย ไดแก เครื่องดื่มเอ็ม150 ของบริษัทโอสถสภาฯ  เครื่องสําอาง ของกลุมคันเซ็งเกนโก เครื่องดืม่ SPY   
และรถยนตซันยองของประเทศเกาหลีใต  ทั้งนี้บริษัทไดทําธุรกิจเพื่อสังคมดวย เชน การสนับสนุนการ
กีฬา คือ สมาคมมวยสากลสมัครเลน ใหกบัประเทศลาว รวมกับกลุมบริษัทโอสถสภาฯ ของไทย 
  ความเหน็ตอขอไดเปรียบเสยีเปรียบที่เกี่ยวกับการลงทนุจากตางประเทศ  ประเทศลาวมี
ขอไดเปรียบ คือ ตนทุนพลังงาน คาแรงงาน  ราคาที่ดินยังถูก ทรัพยากรน้ําสมบูรณ สวนขอเสียเปรียบ คือ 
แรงงานยังขาดทักษะ และมกีาํลังแรงงานนอย ขาดเทคโนโลยีและเงินทนุ 
  ความเหน็ตออุตสาหกรรมอาหารในลาว  ขอไดเปรียบ คอื ทรัพยากรดนิที่อุดมสมบูรณ 
และไมปนเปอนสารเคมี ยังสามารถเปนแหลงผลิตวัตถุดิบได และแรงงานมีคาจางถูก  ขอเสียเปรียบ  คือ 
ผูบริโภคลาวสามารถขามไปซื้อจากฝงไทยได การกระจายสินคาทําไดยากตองอาศัยเวลาในการเขาถึง
ตลาด พฤติกรรมผูบริโภคยังคงบริโภคของสด เนนนําไปปรุงเองและราคาถูก เนื่องจากชาวลาวยังมรีายได
นอย ทําใหภาพรวมขนาดของตลาดยังเล็ก จึงทําใหมกีารเขามาลงทุนผลิตอาหารนอย   

การยกตวัอยางเกี่ยวกับการดําเนินธุรกจิทีป่ระสบและไมประสบความสําเร็จในลาว   
ประสบความสําเร็จ  ไดแก   การนําเขาอุตสาหกรรมอาหารเครื่องดื่มและสินคาอุปโภคจากไทยมาจาํหนาย
ในลาว ทําไดประสบความสําเร็จจากที่ชาวลาวเปนผูบริโภคที่ซ่ือสัตยตอยี่หอที่เขามาทําตลาดกอน  เชน  
น้ําอัดลม PEPSI  เครื่องดื่ม M150   แชมพ ูซันซิล ผงซักฟอก แฟบ  เปนตน    การเขามาผลิตอาหารสัตว 
ฟารมไก การเพาะเลี้ยงปลาน้ําจืด ของบรษิัท ซีพีฯ   สวนที่ไมประสบความสําเร็จ  ไดแก  การทํา
การเกษตรแบบขอตกลง  เนือ่งจากการผิดสัญญาของทั้งสองฝาย  
  ความเหน็ตอธุรกิจการเกษตรที่มีศักยภาพในอนาคต  คือ  ฟารมไก  การเพาะเลี้ยงปลา
และสัตวน้ํา การผลิตและแปรรูปสับปะรด ลําไย สมเชง มะขามเปยก การแปรรูปไม และการผลิต
ผลิตภัณฑจากขาวเหนียว  การผลิตน้ําแรบรรจุขวด  เนื่องจากยังมีผูลงทุนนอย ประกอบกับตลาดลาวและ
เวียดนามยังมคีวามตองการ  
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3. การสัมภาษณหนวยงานราชการของไทยในประเทศลาว : สํานักงานสงเสริมการคาในตางประเทศ  
สถานเอกอัครราชฑูตไทย  ณ  นครหลวงเวียงจันทน 
   ผูใหสัมภาษณ  นายเฉลิมพล  พงศฉบับนภา  อัครราชฑูตที่ปรึกษา (ฝายการพาณิชย) 

 
 

 
  นโยบายการพฒันาของลาวเปลี่ยนแปลงจาก Land Locked เปน Land linked ซ่ึงการ
พัฒนาเสนทางคมนาคมทางถนน การพัฒนาระบบโลจสิติกสจะตองเจรจาหลายฝายทั้งจีน ลาว ไทย และ
เวียดนาม ตวัอยางการพัฒนาถนนสาย R3 เชื่อมโยง จีน ไทย และลาว มขีอไดเปรียบ คือ ลาวเปนประเทศ
อยูทามกลางประเทศที่มีการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับสูง  ทรัพยากรยังคงมีอยางสมบูรณแตตองจดัสรรใช
อยางรอบคอบ  การใหสัมปทานทรัพยากรแรธาตุ และแหลงพลังงานไฟฟาจากเขื่อน  การไดสิทธิ GSP 
จากประเทศพฒันาแลว และความเปนประเทศสังคมนิยมที่เกิดความปลอดภัยทางสังคมที่ไดรับการ
ปกปองจากฎหมายที่เขมงวด 
  ความทาทายของการพัฒนาประเทศของลาว ในเรื่องการลงทุนจากตางประเทศ ลาวใช
ยุทธศาสตร  ลาว 2 สวน คือ แรงงานและทีด่ิน และตางประเทศ 3 สวน คือ เทคโนโลยี เงินทุน และตลาด  
ภาครัฐของลาวยังคงใชการลดอัตราภาษี และการถายทอดเทคโนโลย ีเปนเปาหมายหลัก  ทําใหเกดิกระแส
การเขามาลงทุนในลาวอยางมากในชวงป 2549-2551 ยกตัวอยางของนกัลงทุนจากไทย จะลงทุนใน
อุตสาหกรรมเกษตร เชน การปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว ของซีพี เบทาโกรและ สหฟารม  การปลูกยูคาลิปตัส 
ของแอดวานซอโกร การปลูกออยเพื่อผลิตน้ําตาลของมิตรผลและน้ําตาลขอนแกน  ซ่ึงสวนใหญจะใชลาว
เปนฐานผลิตวตัถุดิบเพื่อปอนกลับไปโรงงานที่ไทย 
  ความเหน็ในเรื่องการลงทุนในธุรกิจอาหารของไทยในลาว ตองพึงระวังและการพัฒนา
เพื่อเพิ่มโอกาสในการทําธุรกิจในลาว คือ    

- ตลาดลาวยังแคบ เพราะความแตกตางของรายไดของชาวลาวมีมาก   
  - มุมมองของชาวลาวกับไทยแตกตางกัน เกิดจากความขดัแยงในอดตี 
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  - ชาวลาวที่มีความรูยังไมไดรับโอกาสที่จะใชความรูมากนัก โดยเฉพาะแรงงานวิชาชพี 
เชน  แพทยและพยาบาล  และการใชแรงงานลูกครึ่งสัญชาติอ่ืนๆ ในลาวเปนตวัผลักดนัเพิ่มขึ้น 
  - การใชฐานในประเทศลาวเพื่อทําการคากบัจีนและเวยีดนาม จําเปนตองเขามาอยาง
จริงจังและจริงใจ อยาใหเสยีโอกาสที่ลาวใหการไววางใจไทย  
  - ระบบการรับรองมาตรฐานอาหารของลาวยังไมชัดเจน โดยเฉพาะ อย. ยังไมมีการ
ตรวจสอบและมาตรฐานทีก่าํหนดยงัไมไดตามมาตรฐานสากล  ไทยควรเขามาจัดทําระบบกอนที่ประเทศ
อ่ืนๆ จะเขามาทําและกอบโกยผลประโยชนกอน 
  - การพัฒนาบคุลากรของลาวโดยนําไปศึกษาในประเทศไทยและใชประโยชนจาก
สถาบันการศึกษาบริเวณจังหวัดพรมแดนไทย-ลาว  และการใหทุนการศึกษาแกนักศึกษาลาวผานทาง
ภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะภาคเอกชนนาจะใชโอกาสที่จางคนลาวมาประสานทําธุรกิจในลาวดวย 
  - จําเปนตองมโีครงการชวยเหลือสังคม เชน การสรางโรงพยาบาล โรงเรียน และ
สถาบันการศึกษาระดับอาชวีศึกษา  เพื่อเพิ่มโอกาสที่ลาวจะเพิ่มระดบัความไวใจไทยมากขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4. การสัมภาษณภาคเอกชนของไทยทีป่ระกอบกิจการเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอาหารและการเกษตรใน
ประเทศลาว : บริษัท ซีพีลาว จํากัด  นครหลวงเวียงจันทน 
   ผูใหสัมภาษณ  Mr. Thamnong  PHOLTHONGMAK   ผูอํานวยการบริษัท 
  บริษัทไดเร่ิมเขามาทําธุรกิจใหมในลาวประมาณ 2 ป  โดยการพัฒนาจากการเปนตวัแทน
จําหนายของไทยตามพรมแดน  โดยพิจารณาวามีศกัยภาพเพียงพอจึงเขามาตั้งบริษัทในลาว สินคาที่มี
โรงงานผลิตและจําหนายในลาว ไดแก ไขไก อาหารสตัว ปจจุบนัมีแรงงานลาวประมาณ 200 คน และ
โครงการผลิตสินคาในอนาคต คือ การสงเสริมการเลี้ยงไกเนื้อ และเพาะเลี้ยงปลาน้ําจืด เนื่องจากตนทุน
การผลิตอาหารสัตวที่ต่ํากวาการขนสงกลับไปผลิตที่ไทย  
  ปญหาและอุปสรรคในการเขามาทําธุรกิจในลาว 
  1. ความยุงยากและระยะเวลาในการติดตอกบัภาคราชการของลาว 
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  2. ความเขาใจผิดของคนตอคนไทย ทัศนคติยังแตกตางกัน  ตองใชเวลาปรับตัวเขาหากัน 
  3. การทําธุรกิจจําเปนตองอาศัยความสัมพนัธอันดีที่ยาวนานและจริงใจในการชวยเหลือ
กันมากกวานกัลงทุนจากจนีและเวียดนาม 
  4. การคาชายแดนทั้งถูกและไมถูกกฎหมายยังมีมากกวาการคาผานระบบ 
  5. การศึกษารปูแบบตลาดและสินคา มีความลําบากในการเขามาศึกษาและลงทุน 
  6. บรรยากาศและการสรางสิ่งจูงใจ ยังไมเอื้ออํานวยในการเขามาลงทุน นโยบายและ
กฎหมายบางฉบับของลาวเพิม่เริ่มพัฒนา ทาํใหเกิดขอปญหาในทางปฏบิัติ 
 

 
5. การสัมภาษณภาคเอกชนของไทยทีป่ระกอบกิจการเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอาหารและการเกษตรใน
ประเทศลาว : บริษัท ลาวอุตสาหกรรม กสิกรรม จํากัด  (Lao Agro Industry  Co., Ltd. )  นครหลวง
เวียงจันทน 
    ผูใหสัมภาษณ  นายบุญมี ปญญาเลิศชัย  กรรมการผูจัดการ 
  บริษัทเริ่มดําเนินการผลิตเมือ่ป 2537  เปนการรวมทุนกบับริษัท ลําปางฟูดส จํากัด ของ
ไทย ผลิตสินคาขาวโพดหวานบรรจกุระปอง หนอไมบรรจุกระปองและปบ  มะมวงบรรจุกระปอง 
สงออกไปประเทศแถบสหภาพยุโรป เนื่องจากไดสิทธิ GSP  จึงสามารถตั้งราคาขายสูงกวาไทยในสวน
แตกตางประมาณรอยละ 14  และลูกชิดบรรจุถุงพลาสติกสงออกมายังประเทศไทย  กระเทียมดองบรรจุ
ขวด สงจําหนายในประเทศลาว   
  การผลิตขาวโพดหวานกระปอง บริษัทไดรับการถายทอดการผลิตและระบบการสงเสริม
การปลูกจากบริษัท ริเวอรแคว จํากดั ของประเทศไทย โดยใชพนัธุของริเวอรแควฯ มีผลผลิตเฉลี่ย
ประมาณ 2 ตนัตอไร  ราคารับซื้อขาวโพดหวานฝกสด 1,250 กีบหรือ 5 บาทตอกิโลกรัม  โรงงานมีกําลัง
การผลิต 5,000 ตันตอป  ผลิตไดจริงประมาณ 2,000 ตันตอป  ใชแรงงานประมาณ 200 คน สวนใหญใช
ในกระบวนการปอกเปลือกและแยกไหมกอนสงเขาเครื่องแยกเมล็ด  ปจจุบันไดรับการรับรองระบบ 
HACCP จากตางประเทศ จากการเริ่มทําระบบในป 2549 โดยไดรับการชวยเหลือเงินทุนจาก World Bank 
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รอยละ 50 หรือประมาณ 225,000 บาท  และในปตอมาตองเสียคารับรองระบบฯ รายปๆ ละ 70,000 บาท  
แนวโนมในอนาคตมีแผนจะขยายกําลังการผลิต โดยเฉพาะเครื่องฆาเชื้อ Retort และบรรจุภณัฑแบบอน
ตัวหรือซอง Retort Pouch เนือ่งจากตนทนุต่ํากวากระปอง 
  โครงสรางตนทุนประกอบดวย วัตถุดิบประมาณรอยละ 40 บรรจุภัณฑรอยละ 30 
คาแรงงานและอื่นๆ รอยละ 30  โดยบรรจภุัณฑกระปองนําเขาจากบรษิัทสแตนดารดแคน และบรษิัท
โลหะกิจ ของไทย  และสงมาตรวจสอบคุณภาพและรับรองโดยหองปฏิบัติการของบริษัทลําปางฟูดส   
  ปญหาและอุปสรรคของบริษัท ไดแก  การขาดแคลนวัตถุดิบในบางชวงเวลา  คาขนสง
ราคาพลังงาน  และราคาบรรจุภณัฑกระปองมีแนวโนมเพิม่ขึ้น  การตอรองจากลูกคาในเรื่องราคาและ 
การขอเปลี่ยนสินคาชํารุดจากการขนสง  
  การสนับสนุนจากหนวยงานรัฐของลาว เชน การสงเสริมการปลูกจากกรมปาไมและ 
กสิกรรม โดยการอนุญาตใหนําเขาพนัธุขาวโพดหวาน   กฎระเบยีบ อย. ลาว มาตรวจสอบลูกชิดที่สงไป
ประเทศไทยตองผาน อย. ลาว รับรองตามขอกําหนดของ อย. ไทย 
 

 
 
6. การเขาเยี่ยมชมโรงงานผลิตขนมขบเคี้ยวแหงหนึง่ ณ แขวงนครเวียงจันทน   
  เนื่องจากการใชความสัมพันธสวนตัวของที่ปรึกษา เพื่อเขาเยี่ยมชมโรงงานผลิตขนมอบ
กรอบแหงหนึง่ (ช่ือโรงงานขางกลองขนม คือ บ. 999 PTK จํากัด )  ในชวงระหวางการเดินทางจากแขวง
เวียงจันทนไปยังแขวงสะหวนันะเขต  พบวา โรงงานผลิตขนมแหงนี้ดาํเนินการมาแลวประมาณ 2 ป   
ผลิตขนมประเภทขาวและธญัพืชทอดกรอบบรรจุซองขนาดเล็กเพื่อจําหนายในประเทศลาว แตซ้ือซอง
บรรจุจากการผลิตซองสวนเกินของบริษัทแหงหนึ่งในไทย   ทั้งนี้เพื่อไมตองผานการรับรองภายใต อย. 
ของประเทศลาว  โดยโรงงานมียอดจําหนายประมาณ 500,000 บาทตอเดือน   
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  สภาพของโรงงานมีการปะปนกันของคลังสินคา คลังวัตถุดิบทั้งการผลิตขนม และ
โรงเล่ือย  เครื่องจักรประกอบดวย เครื่องผสมสวนผสม  เครื่องทอด เครื่องซีลซอง  และเครื่องอบแหง  
มีแรงงานประมาณ 20 คน เพื่อผลิต  บรรจุและขนถายสินคา 
  ขอพึงระวังของโรงงานประเภทนี้ พบวา หากมีการจําหนายเฉพาะในลาว และมกีาร
ลักลอบเขามาจําหนายในประเทศไทย จะเกิดปญหาความไมปลอดภัยของอาหาร ซ่ึงจะทําให
ผูประกอบการไทยพลอยไดรับกระทบไปดวย เนื่องจากซองบรรจุไมไดระบุวาผลิตจากโรงงานใน
ประเทศลาว แตเปนซองที่ผลิตเกินและเปนชื่อบริษัทของไทย จะทําใหบริษัทของไทยพลอยเสียช่ือและ
ไดรับความเสยีหายในเรื่องความไมไววางใจในสินคาไทยเกดิขึ้นได 

 

7. การสัมภาษณภาคเอกชนของไทยทีป่ระกอบกิจการเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอาหารและการเกษตรใน
ประเทศลาว : บริษัท มิตรลาว จํากัด  แขวงสะหวันนะเขต  
      ผูใหสัมภาษณ  Mr. Rachata  WAPHAKPETCH  ผูจัดการแผนกโรงงาน  และ Mr. Pongmetee 
CHAISEEHA   ผูจัดการแผนกสํานักงาน 
  เร่ิมเขามาสํารวจพืน้ที่ตั้งแตป 2548  และเริ่มสงเสริมปลูกออยเพื่อเปนการขยายทอนพันธุ
ออย ตอมาบริษัทเริ่มประสานกับ MPI ลาว เพื่อขอรับการสงเสริมการลงทุน และไดพื้นที่ 10,000 เฮตรา 
เปนพื้นที่ของทางการลาว (แขวงสะหวนันะเขต)  และพื้นที่รับซื้อจากชาวลาว และเริ่มใหชาวลาวปลูก
และรับซื้อในป 2550 ผลผลิตตอไร 12 ตัน  และเมื่อศักยภาพของวัตถุดบิมีเพียงพอ จงึเริ่มขอตั้งโรงงานกับ
รัฐบาลลาวในป 2549 กอสรางโรงงานป 2550 ปจจุบันโรงงานอยูระหวางกอสรางขั้นสุดทายและจะเริ่ม
ทดลองผลิตในเดือนพฤศจกิายน 2551 และทางการลาวไดใหความสําคัญ โดยขอใหมีการทําพิธีเปดเปน
ทางการในวันชาติลาว วันที่ 2  ธันวาคม 2551 ซ่ึงจะมีประธานประเทศและคณะรัฐมนตรีของลาวมารวม
พิธีเปดดวย การที่บริษัทฯ ไดเปดโรงงานอตุสาหกรรมในลาว เปนสิ่งที่ชวยสงเสริมภาพลักษณของ
ประเทศไทยวาไดลงทุนอยางจริงจัง ลบภาพเดิมที่ชาวลาวมักมองวานักลงทุนจากไทยเปนนักลงทุน
ฉาบฉวย และพูดมากกวาทํา (NATO : No Action Talk Only)    
  โรงงานมีกาํลังการผลิต 15,000 ตันตอวัน  หรือ 2 ลานตันออยตอป รองรับการสงเสริม
การปลูกออยในเขตอําเภอจําพอน จํานวน 2,000 เฮตรา และไทรบุรี 8,000 เฮตรา โดยลงทุนสราง



 -9- 

สาธารณูปโภคพื้นฐาน เชน ถนนและสะพานเขาสูไรออย  จํานวนเงนิลงทุน 60 ลานบาท  การสรางบอพัก
น้ํา/ฝายเก็บน้ําไวรดออย ระบบสูบน้ําจากแมน้ําโขง และสรางคลองชลประทาน จํานวนเงินลงทุน 21 ลาน
บาท โดยในป 2551/52 คาดวาจะหีบออย 5,000 ตันตอวัน หรือรองรับออยในปแรก 530,000 ตัน และผลิต
น้ําตาลได 66,000 ตัน 
  กระบวนการผลิตของโรงงานน้ําตาล เร่ิมจากออยซ่ึงเปนวัตถุดิบเขาสูกระบวนการทบุ
ดวยเครื่องทุบ ตัดเปนทอน  และผานกระบวนการหีบ โดยใชลูกหบีจํานวน 5 ลูก กากที่ไดจะเปนชานหรือ
กากออยสามารถใชเปนพลังงานในการผลิตไฟฟาเพื่อใชในโรงงาน และเก็บไวเปนวตัถุดิบในการผลิต
ปารติเกิลบอรด  น้ําที่ใชรดจะเปนน้าํออยจากกระบวนการหีบ จะไดน้ําออย พักไวที่ถังพักใส เพื่อ
ตกตะกอนแยกสิ่งเจือปนออกไปเปนปุย สงเขาสูกระบวนการเคี่ยวเพื่อระเหยน้ําและเก็บในหมอเคี่ยวแยก
เปนน้ําเชื่อม โมลาส และเคี่ยวเปนน้ําตาลทรายดิบ สวนกระบวนการผลิตน้ําตาลทรายขาวตองนําน้ําตาล
ทรายดิบมาละลายและผานการกรองดวยผากรองและผานเครื่องแยกถังตางๆ ผานเครื่องสลัดและตกผลึก
ตอไป 
  ขอกําหนดการไดรับสงเสริมการลงทุนในชวง 5 ปแรกสามารถใชแรงงานตางชาติ
ประมาณรอยละ 20 หรือเปนวิศวกรและคนงานกอสรางโรงงาน จํานวน 70 คน และไดรับการลดหยอน
ภาษีเงนิไดของแรงงานตางประเทศ  ตอไปในอนาคตจะตองใชแรงงานชาวลาวทั้งหมด แตทั้งนี้สามารถ
ตอรองได หากแรงงานชาวลาวไมสามารถปฏิบัติงานได 
 

  ประสบการณการเขามาลงทุนในลาว  พบวาชวงแรกการเขามาหาพื้นที่และการได
สัมปทานจากทางการของลาวทั้งในระดับหนวยงานกลางและระดับทองที่หรือแขวง  แมวาจะไดพืน้ที่
สัมปทานแลว แตจะตองไปตกลงหาพื้นทีจ่ริงและตองมีถางพื้นที่ที่มีลักษณะเปนปา และไมที่ไดตองให
แขวงนําเอกชนเขาชักลากไมคุณภาพดี สวนที่เหลือตองเปนภาระของบริษัท และเมือ่ถากถางเสร็จก็พบ
ปญหาของกรรมสิทธิ์ที่ดินที่ชาวลาวมาแจงแสดงกรรมสิทธิ์จากการเสยีภาษี จําเปนตองเจรจาเปนกรณีๆ
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ไป และมีตวัแทนของลาวเขาไปเคลียรพื้นที่กับชาวบานแทน จึงเห็นไดวากฎหมายทีด่ินของลาวยังเปน
ชองวางใหกับผูมีอิทธิพลในทองถ่ินในระดับหนึ่ง 
 
8. การเขาเยี่ยมชมและสัมภาษณภาคเอกชนประกอบกิจการดานการคาและโลจิสติกสระหวางไทย ลาว 
และเวียดนาม : บริษัท เคพี กรุป จํากัด และบริษัท โลจิเทม จํากัด  แขวงสะหวันนะเขต 
    ผูใหสัมภาษณ  Mr. Bee Chittharath  PHILAPHADETH รองประธานบริษัท เคพี กรุป จํากัด และ Mr. 
Keiichi SUGIYAMA กรรมการผูจัดการบริษัท โลจิเทม จํากัด 
  บริษัทดําเนนิธุรกิจดานโลจิสติกสระหวางไทย-ลาว-เวียดนาม ทั้งการขนสงทางเรือผาน
ทาเรือโฮจิมินส  ฮานอย ของเวียดนาม กับทาเรือแหลมฉบัง ทาเรือคลองเตยของไทย  สวนทางรถยนต  
จะเนนใชถนนอีสเวสคอรริดอร โดยมีการสรางคลังสินคา (Bonded Warehouse) ขนาด 2,500 ตารางเมตร 
เพื่อใชพักขนถายสินคาไวแลว อาศัยขอจํากัดที่รถของลาวเขาออกไทยและเวียดนามได แตรถของไทยกับ
รถของเวียดนามยังผานเขาประเทศระหวางกันไมได  โดยเปนผูรับสัมปทานเพียงรายเดียวในเขตสะหวัน
นะเขต  นอกจากนี้ยังเปดโรงงานผลิตผงซักฟอกวาสเซล เพื่อจําหนายในประเทศลาว และเปนตวัแทน
จําหนายสินคาอุปโภคของไทยอีกหลายรายการ เชน  เครอืยูนิลีเวอร  เปนตัวแทนจําหนายรถยนตโตโยตา 
และยางรถยนตบริสโตน โดยนําเขาจากไทย 
  การเปรียบเทยีบความแตกตางของการขนสงสินคาจากลาวไปยังไทยกับเวียดนาม โดย
ลากตูคอนเทนเนอรจากลาวมายังทาเรือของไทย  แลวสงเรือขนสง ไปยังโฮจิมินส จะมีคาใชจายต่ํากวา 
เนื่องจากทาเรือแหลมฉบังมีส่ิงอํานวยความสะดวกมากกวา ระยเวลาขนสงสั้นกวา และคาขนสงถูกกวา 
การขนสงจากลาวผานทางบกไปยังโฮจิมนิส   
  ความเหน็เกีย่วกับการลงทุนในอุตสาหกรรมอาหาร  บริษัทเสนอวาลาวยังไมพรอม 
แมวาตนทุนวตัถุดิบจะต่ําแตเนื่องจากคาขนสงสูงจะไมทําใหเกิดความไดเปรียบ  กลับมองวาตลาดลาว
เปนตลาดเล็ก การทําตลาดยาก การผลิตตองอาศัยส่ือในการประชาสัมพันธทําตลาด หากเทยีบกับสินคา
ไทยที่ติดตลาดในลาว เนื่องจากสื่อโทรทัศนลาวสามารถชมรายการโทรทัศนของไทยไดตลอดเวลา การ
ขามพรมแดนไปมาระหวางไทยกับลาวของชาวลาว สามารถนําอาหารผานมาไดโดยสะดวก 
  ศักยภาพและขอจํากัดของนกัลงทุนที่จะมาลงทุนในลาว  ไดแก  

1) การแสวงหาทีด่ินเพื่อรวบรวมทําธุรกิจ จําเปนตองอาศัยผูมีอิทธิพลในทองถ่ินเปน 
ผูรวบรวมและจัดการเรื่องกรรมสิทธิ์ ติดขัดทั้งในเรื่องการจัดหาและการจัดการใหเปนไปตามกฎหมาย
ที่ดินที่ยังไมชัดเจน การเจรจาตอรองในเรื่องการใหคาขนยายออกจากทีด่ินยังตองอาศยัเวลา 

2) แรงงานที่มีทักษะฝมือยังมีปริมาณไมเพยีงพอ จําเปนตองนําไปฝกอบรม 
3) การบริการดานขอมูลทั้งในเรื่องสภาพอากาศ  ขอมูลเชิงสถิติและเชิงคุณภาพตางๆ  

ตองอาศัยสํารวจกนัเอง ภาครัฐยังไมมีการพัฒนาดานการสํารวจจัดเกบ็และรวบรวมเปนฐานขอมลู
ใหบริการ แตเปนโอกาสที่ตางประเทศจะเขามาเปนชองทางดําเนินธุรกิจเพื่อสนับสนุนการลงทุน 
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  ตัวอยางธุรกิจที่ไมประสบความสําเร็จในการลงทุนในประเทศลาว  ไดแก  การลงทุนทํา
การเกษตรแบบขอตกลงในเรื่องการคาขาวเหนยีวของบรษิัทเจยีเมง เนือ่งจากการผิดสัญญาของเกษตรกร
ชาวลาว  การทําเกษตรแบบขอตกลงในการสงเสริมและรับซื้อมันฝรั่งของบริษัทฟริโตเลย เนื่องจาก
ปริมาณการผลิตไมคุมคา ประกอบกับการถายทอดเทคโนโลยีไมทั่วถึงทําใหผลผลิตเสียหายจากโรคและ
แมลง  
  ปญหาในเรื่องการขนสงและการผานแดน เนื่องจากระบบ One stop Service ยังไม
สามารถดําเนินการไดจริง ดงัจะเห็นไดจากการขนสงสินคาจากไทย จ.มุกดาหาร ผานชายแดนสะหวันนะ
เขต ผานไปยังลาวบาวและแดนสววรค และสูเวยีดนาม  มีจุดตรวจสอบและเปดรถเพื่อตรวจสอบสินคาถึง 
4 คร้ัง ทําใหเสียคาใชจายและเวลาในการขนสงเพิ่มขึ้น มขีอจํากัดในดานศุลกากรของลาวและไทย ไม
สามารถทํางานรวมกนั และตางฝายก็มีระเบียบสําคัญ คือ ไมสามารถขามไปทํางานในประเทศอืน่ได  
  ขอแนะนําของทางฝายลาวใหนักลงทุนไทยรีบเขามาลงทุนในลาวกอน  เนื่องจาก
ผูบริโภคและแรงงานชาวลาวยังมองวาไทยมีความใกลชิดทางภาษาและวัฒนธรรมมากกวาเวยีดนาม 
ตลอดจนยอมรับในคุณภาพสินคาของไทยมานานกวา และเสนอวาการทําธุรกิจในลาวไมใชจะใชเวลา
เลือกไดนาน เพราะหากไทยไมทําประเทศอื่นจะเขามาทาํแทนและจะเสียโอกาสในการลงทุนไป 
 

 
   
9. การสํารวจขอมูลและเยี่ยมชมตลาดการคาและอุตสาหกรรมอาหาร เมืองปากเซ  แขวงจําปาสัก 
  จากการสํารวจตลาด รานคา และรานจําหนายสรรพสินคาในแขวงจําปาสัก พบวา สินคา
อุปโภคและบริโภคเกือบทุกชนิดนําเขาจากสินคาแบรนดของประเทศไทยมาจําหนายทั้งปลีกและสง   
โดยมีทั้งการคาผานตัวแทนจาํหนายและการนําขามชายแดนของผูขายเอง 

ตลาดปากเซใหม (เรียกกนัในหมูคนไทยวา ตลาดดาวเรอืง) เปนแหลงตลาดใหญที่สุด 
ทางภาคใตของลาว  บริเวณตลาดเปนอาคารชั้นเดียวคลายตลาดสดในประเทศไทย และมีอาคารพาณิชยที่
ใชเปนคลังสินคารายลอมรอบ สามารถใชเงินบาทของไทยหรือเงินกีบชําระเงินได   การจําหนายสนิคา
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อาหารสด ประเภทผักผลไม ไมแตกตางจากไทยนัก  อาหารประเภทเนื้อสัตวประเภทเนื้อหมูและวัว มแีผง
และเขียงในลกัษณะเดียวกบัตลาดสดของไทย   ขณะทีไ่กสดชําแหละ ยังไมมจีําหนายเปนกิจลักษณะหรือ
เปนแพ็คบรรจซุองพลาสติกมีแบรนดผูผลิตอยางประเทศไทย มีเพยีงการนําไกพื้นเมอืงเปนๆ มาผูกขา เร
ขายตามทางเดนิเทา และใหลูกคานํากลับไปฆาและเตรียมเอง  นอกจากนี้ยังมกีารนําสินคาที่ไดจากเกบ็
ตามปาและทองนามาจําหนายเปนๆ เชน สัตวประเภทกบ เขียด ปลาและสัตวน้ําจืดชนิดตางๆ  
  ในบริเวณตลาดปากเซ  ยังมรีานสรรพสินคาอีกแหง คือ รานเฟรนชิพ มีลักษณะเปน
อาคารชั้นเดียว คลายรานสะดวกซื้อขนาดกลางของไทย แตมีลักษณะสรรพสินคา ที่มีทั้งซุปเปอรมาเกต 
โฮมโปร และพาวเวอรบาย มารวมในรานเดียวกัน เห็นไดจากการจําหนายสินคาหลากหลายทั้งอาหาร 
กึ่งสําเร็จรูป-สําเร็จรูป  เครื่องใชในครัวเรือน เครื่องใชไฟฟา อุปกรณตกแตงบาน  เครือ่งครัว สุขภัณฑที่มี
ทั้งจากที่ผลิตในประเทศลาวและนําเขาจากตางประเทศมาจําหนาย โดยสวนใหญเปนการนําเขาสินคาจาก
ไทย และเวยีดนาม สวนสินคาที่ผลิตในลาว จะเปนสินคาประเภทชา-กาแฟสําเร็จรูปบรรจุซอง แบรนด
สําคัญของลาวที่จําหนาย คือ ดาวกาแฟ และสีหนุก  ส่ิงทีน่าสังเกต คือ ระดับราคาสินคาของไทยที่
จําหนายไมสูงกวาที่จําหนายในไทยมากนกั  แตมีส่ิงที่พงึระวัง เนื่องจากราคาที่แสดงบนฉลากกับราคาที่
หนาเคานเตอรมีความคลาดเคลื่อนอยูบาง ตองระวังในเวลาชําระเงิน ลูกคาที่เขามาจบัจายซื้อสินคาในราน
สวนใหญเปนนักทองเที่ยวตางชาติหรือชาวลาวผูมีฐานะพอสมควร  
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10. สรุปและความเห็น  
  จากการเดินทางไปสํารวจขอมูลการคา การลงทุนในประเทศลาวในครั้งนี้  ส่ิงที่รวบรวม
ได สามารถสรุปและวิเคราะหเสนอความเห็น  ไดดังนี ้
 

10.1 ประเด็นโอกาสในการทําการคา ลงทุนในประเทศลาว 
  1) แรงงานชาวลาว มีความใกลเคียงกับชาวไทยแถบภาคอีสาน เพียงแตความถนัด ทักษะ 
และความเปนคนในประเทศสังคมนิยมที่พึง่พารัฐยังคงสูง  จําเปนตองพัฒนา อบรมใหเกิดการทัศนคติใน
การทํางานที่ดีเพิ่มขึ้น แตขอไดเปรียบในการพัฒนา คือ ภาษาที่ใชในการสื่อสารสามารถใชภาษาไทย
ส่ือสารกันรูเร่ือง และชาวลาวเองก็บริโภคสื่อและเขาใจในความเปนไทยในระดับสูงกวาประเทศคูแขง
อยางเวยีดนามและจีน การสงเสริมใหนําชาวลาวเขามารบัการศึกษาในประเทศไทย ทั้งการให
ทุนการศึกษา  การฝกงานในกิจการบริเวณพรมแดน หรือบริษัทในประเทศไทย จะยิ่งสงผลตอการปรับ
ทัศนคติที่ลาวมีตอไทยใหดยีิ่งขึ้น และจะนําไปสูการพฒันาความสัมพันธอันดี ประกอบกับดวย
คุณลักษณะและธรรมชาติของชาวลาว  ที่ยังมีความสงบเสงี่ยมเรียบรอย  อัธยาศัยดี เหมาะอยางยิ่งที่จะ
พัฒนาเขาสูภาคบริการ  การพัฒนาแรงงานเพื่อรองรับการลงทุนในกิจการภาคบริการที่ไทยยังมีศกัยภาพ 
เชน  กิจการทองเที่ยว โรงแรม และรานอาหาร ซ่ึงนักลงทุนไทยเขาไปลงุทนในลาวแลวเปนอยางมาก   
ก็ยังมีความจําเปนมาก เนื่องจากขอกําหนดของลาวในเรื่องแรงงานในสถานประกอบการ  นอกจากนี้
ระดับคาแรงงานขั้นต่ําในลาวยังต่ํามาก เพยีงแตกําลังแรงงานของลาวมีจํากัด เมื่อเสนอคาจางที่สูงกวา
ระดับปกติ คาดวาแรงงานชาวลาวก็มีความประสงคจะทาํงานมากขึ้น  
  2) การยอมรับสินคาไทยของชาวลาวยังคงมีอยางตอเนื่อง  จากการทีภ่าคการผลิตในลาว
ยังไมพัฒนาการผลิตในระดบัเกิดความมั่นคงได  การคาผานชายแดนของไทยและลาวยังคงมแีนวโนมที่
จะเพิ่มขึน้  จากการเขามาลงทุนและการทองเที่ยวจากตางประเทศ ทําใหชาวลาวมีระดับรายไดสูงขึน้ 
สงผลใหการบริโภคในสินคาและบริการจากไทยเพิ่มขึ้น  ประกอบกับระบบการสื่อสารมวลชน เชน 
โทรทัศน  วิทยุและหนังสือพิมพ  ลาวสามารถรับสื่อจากประเทศไทยไดอยางเต็มที่ กอใหเกิดกระแสการ
บริโภคสินคาจากไทย โดยผูประกอบการในไทยไมตองเสียคาโฆษณาสินคาในลาวเพิ่มเติมมากนกั  การ
คมนาคมขนสงสินคาจากไทยผานพรมแดนลาว ปจจุบนัครอบคลุมในเมืองที่สําคัญของลาวทั้งหมด ซ่ึงมี
ประชากรมากกวารอยละ 70 สามารถเขาถึงสินคาไทยในระดับราคาที่สูงกวาในไทยไมมากนัก  นอกจากนี้
หากผูประกอบการไทยบริเวณพรมแดนยงัมีโอกาสที่จะเปดรานสรรพสินคาเพื่อจําหนายสินคาไทยใหกับ
ชาวลาวที่ตองเดินทางขามพรมแดนมาทําธุระ เชน สงลูกหลานขามมาเรียนในโรงเรียนฝงไทย  และซือ้
สินคาจากรานดังกลาวกลับไปได ก็จะเปนการเพิ่มปริมาณคาสินคาจากไทยอีกทางหนึ่ง 
  3) โอกาสที่นกัลงทุนภาคธุรกิจการเกษตรยังมีโอกาสที่จะเขาไปลงทุนผลิตสินคาเพื่อ
จําหนายในลาวและสงกลับมาแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลคาได ในสินคาประเภทตางๆ คือ  

- สินคาประเภทของปา เชน ลูกชิด เห็ดและสมุนไพรตางๆ  ยังสามารถนํามาเพื่อแปรรูป 
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เปนสินคาปอนตลาดเฉพาะ ซ่ึงเปนผูบริโภคที่มีรายไดสูง  และประเทศไทยเริ่มมีทรัพยากรดานนี้ลดลง   
-  สินคาเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรทีจ่ําเปนตองอาศัยดินที่มีความอุดมสมบูรณและ 

ปราศจากสารเคมี เชน  ขาวโพดหวาน ออย และผักปลอดสารพิษ ยังมีลูทางทางการคาที่เติบโตได  
เนื่องจากไดรับสิทธิประโยชนทางภาษี GSP หากผลิตไดแหลงกําเนิดสินคาจากลาว   
  - การลงทุนการคาสินคาอาหารโดยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคของชาวลาว ให
เล็งเห็นถึงความปลอดภัยในอาหาร และใชวัฒนธรรมการบริโภคอาหารของไทยที่ชาวลาวเริ่มปรับตาม 
  4) การพัฒนาระบบพื้นฐานในประเทศลาว  ยังมีโอกาสที่จะเขามาลงทนุและพัฒนาโดยมี
โครงการทั้งการลงทุนและการชวยเหลือทั้งจากภาครัฐและเอกชน  คือ 
  -  การพัฒนาโครงสรางสาธารณูปโภค  การนําระบบมาตรฐานมาใช โดยทางภาครัฐและ
เอกชนของไทยอาจเขามาลงทุนในระบบ เชน  ระบบโรงงาน โรงฆาชําแหละไก  ระบบหองเยน็   
  -  การวางระบบขอมูลและการพัฒนาฐานขอมูลระดับประเทศ  และระดับการสนับสนุน
ขอมูลเพื่อการตัดสินใจลงทนุ  และสามารถทําการสํารวจขอมูลเพื่อบริการจําหนายขอมูลใหกับนกัลงทุน
ได 
  -  การเขาชวยเหลือในเรื่องการวางระบบกฎหมายเกี่ยวกบัการจัดการทีด่ิน  การผลิต  การ
ควบคุมโรงงาน  ส่ิงแวดลอม  การรับรองมาตรฐาน โดยการนําระบบของไทยมาเปนรากฐานในการ
พัฒนากําหนดขั้นตอนการปฏิบัติ  ซ่ึงจะทําใหเกิดความสะดวกตอนกัลงทุนไทยทีจ่ะตามเขามาลงทุนได
โดยสะดวกขึน้  
  - การเขามาชวยเหลือและพฒันาระบบบรกิารสาธารณสุขพื้นฐาน  การพัฒนาระบบ
โรงพยาบาล และทรัพยากรบคุคล เพื่อใหเกดิทัศนคติที่ดีของไทยในสายตาของชาวลาว  
 

10.2 ประเด็นขอจํากัดและอุปสรรคในการทําการคา การลงทุนในประเทศลาว 
  1) การติดตอประสานงานกับภาครัฐของประเทศลาว  ยังมขีอจํากัดในเรือ่งการกําหนด
ขั้นตอนการปฏิบัติและกําหนดการทํางาน  เนื่องจากความไมชัดเจนในกฎระเบยีบการปฎิบัติงานของ
ราชการลาว  ทําใหเกิดความลาชาในการติดตอประสานงานและสงผลตอการดําเนนิการตอๆ ไปของ    
นักลงทุนตางประเทศ  ประกอบกับหากตองการใหเรงดาํเนินการ จาํเปนที่ตองเสนอผลตอบแทน   
จึงทําใหเกิดคาใชจายเพิ่มขึ้น  
  2) การติดตอประสานกับภาคเอกชนของลาว จําเปนอยางยิ่งที่จะตองทราบวาตอง
ประสานกับใครในแตละพืน้ที่  (Know Who) เนื่องจากระบบอุปถัมภของลาวยังมอียูในระดับสูง  
ภาคเอกชนทีด่าํเนินธุรกิจที่มคีวามสําคัญในปจจุบัน  มกัเปนบุคคลที่มีความสัมพันธใกลชิดกับระดับ
ผูบริหารของคณะรัฐบาลของลาวทั้งในปจจุบันและในอดีต และสืบทอดในการบริหารบริษัทโดยระบบ
ครอบครัว ทําใหการดาํเนินธุรกิจในลาวจาํเปนตองอาศยัใชความสัมพนัธสวนตัวชวยเปนอยางมากในการ
ติดตอประสานงาน 
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  3) การขนสงทางบกที่เปนเสนทางคมนาคมขนสงหลักทัง้การขนสงมวลชนและสินคาใน
ประเทศลาว ตองพัฒนาและใชเงินทุนอกีจาํนวนมาก  เพือ่ใหนโยบายรฐัของลาวที่จะสามารถเปลี่ยนจาก  
Land locked เปน Land Linked  เนื่องจากสภาพถนนตางๆ แมวาจะเพิง่สรางเสร็จและใชงานไมนาน ก็เกดิ
ความเสียหายเปนอยางมาก นอกจากนี้การพัฒนาทาเรือดานังของเวยีดนามที่จะเปนจดุหมายหลักของลาว
ก็ยังมีไมมาก ปริมาณการคาผานทาเรือดานังยังนอย กอใหเกิดคาใชจายสูง และยังไมเกิดความคุมคานัก 
เนื่องจากการขนสงบรรทุกสินคาเพียงขาไปหรือขากลับเทานั้น สวนขากลับตองตีรถเปลา แตกตางจาก
การใชทาเรือแหลมฉบังของไทยที่ใกลและมีการบริหารจดัการที่ดีและพรอมกวา  และหากเปรียบเทียบ
คาใชจายของการขนสงทางน้ําผานทาเรือระหวางไทยและเวยีดนาม กบัทางบกที่ผานไทย ลาวและ
เวียดนาม  ยิ่งทําใหการขนสงทางบกที่ลาวหวังวาจะเปนแหลงรายไดยิง่เปนไปไดยากขึ้น   
  4) การที่กฎหมายในการครอบครองกรรมสิทธิ์ที่ดิน และกฎหมายการสงเสริมการลงทุน
ของลาวยังมีขอยุงยากในทางปฏิบัติ เนื่องจากการถือครองที่ดินในลาวยังไมชัดเจน  การเขามาลงทุนเพื่อ
พัฒนาอสังหาริมทรัพยยังมีกลุมอิทธิพลในแตพื้นที่คอยหาโอกาสในการทํากําไรจากการรวบรวมทีด่ิน
และขายใหการไดสัมปทานการลงทุนจากนักลงทุนตางประเทศ  แตอยางไรก็ดกีารรวบรวมที่ดนิดงักลาว
เปนทั้งขอจํากดัและโอกาส จะตองพจิารณาคาใชจายที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากการติดตอประสานกับเจาของ
ที่ดินที่เปนรายยอยเอง  หรือจากการที่มีผูประสานงานในทองถ่ินเปนผูดําเนินการ  ซ่ึงอาจไดรับความ
สะดวกในการประสานงานกบัภาครัฐของลาวเพิ่มเติมดวย แตทั้งนี้ก็ขึน้กบัความสามารถในการลงทุนของ
นักลงทุนแตละรายดวย 
  5) วัฒนธรรมการดํารงชีวิตของชาวลาวยงัคงแตกตางกบัประเทศอื่นๆ โดยเฉพาะเรื่อง
การดํารงชีวิตที่ยังเนนการกนิอยูและทํามาหากินในลักษณะเศรษฐกจิพอเพียง ไมกูหนี้ยืมสิน ซ่ึงเทยีบได
กับประเทศไทยเมื่อราว 50 ปกอน นอกจากนี้ชาวลาวยังมพีื้นฐานการศึกษาในเรื่องกฎหมายและการทาํ
สัญญานอยมาก จึงกอใหเกิดระบบการจับจองที่ดิน เพื่อใชประกอบอาชีพเล้ียงตนและครอบครัวเทานั้น 
และสงผลตอระบบสถาบันการเงินที่ไมไดรับการพัฒนานัก  
 
 
รายนามคณะเจาหนาที่สํานกังานเศรษฐกจิอุตสาหกรรม และสถาบันอาหาร ที่เดินทางไปสํารวจและ
จัดเก็บขอมูลในครั้งนี้   ไดแก  
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