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1. ลักษณ

ปนประเทศที่ไมมีทางออกทะเล (Landlock Country)  มีอาณาเขตติดตอกับประเทศตาง ๆ 
คือ 

ะชาชนจีน 

นือติดกับสหภาพเมียนมาร หรือประเทศพมาในอดีต  

ะทั่วไป (General Background)  
ประเทศลาวมีชื่อเต็มวาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวตั้งอยูในเอเซีย

ตะวันออกเฉียงใต   ซึ่งตั้ งอยูบริ เวณศูนยกลางของคาบสมุทรอินโดจีน  สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว  มีเน้ือที่   91,430  ตารางไมลหรือ  236,000  ตารางกิโลเมตร  
และเ

 ทิศเหนือติดกับสาธารณรัฐปร
 ทิศใตติดกับประเทศกัมพูชา 
 ทิศตะวันออกติดกับสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
 ทิศตะวันตกติดกับประเทศไทย  โดยมีแมน้ําโขงเปนเสนกั้นพรมแดน 
 ทิศตะวันตกเฉียงเห

(Whitaker, D. P., et al, 1972: 11)  
 สภาพภูมิอากาศทั่วไปเปนแบบรอนชื้นในเขตมรสุม  พ้ืนที่รอยละ 75 ของประเทศเปน
เทือกเขา  ภู

าก   อนึ่ง  กระแสไฟฟานี้ยังไดสงมาขายใหแกประเทศเพื่อนบาน  เชน  ประเทศ
ย  เปนตน 

 

เขาและที่ราบสูงสลับดวยพื้นที่ราบเชิงเขาและที่ราบดานตะวันตกของประเทศ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว     เปนประเทศที่มีความอุดมสมบูรณโดยเฉพาะอยาง
ยิ่งทรัพยากรปาไม  แมวาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวจะไมมีทางออกทางทะเลแตมี
แมน้ําโขงและมีแมน้ําสายสั้น ๆ ที่ไหลลงสูแมน้ําโขงเปนเสนทางคมนาคมและเอื้ออํานวยในการ
ประกอบอาชีพ(Foreign  Area  Studies, The  American  University, 1979: Vii)  โดยเฉพาะ
ทางดานเกษตรกรรม  นอกจากนี้ยังเปนแหลงนํ้าที่สามารถสรางเขื่อนที่ผลิตกระแสไฟฟาพลัง
น้ําไดจํานวนม
ไท

 
เข่ือนนํ้างึม ผลิตไฟฟาเพือ่นํามาจําหนายใหกับประเทศไทย 
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 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีประชากร   4,113,000   คน  (ขอมูลป ค.ศ. 
1991)  มีอัตราเฉลี่ย  19  คนตอตารางกิโลเมตร  เวียงจันทน (Vientiane)  เปนเมืองหลวงและ
เปนศูนยกลางของการเมืองการปกครอง  การศึกษา  การสาธารณสุข  ประชากรสวนใหญใช
ภาษาลาวเปนภาษาราชการ  ประชาชนสวนมากนับถือศาสนาพุทธ  สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวมีการปกครองในระบอบคอมมิวนิสต (Communist)  หรือบางคร้ังก็ถูกเรียกวาสังคม
นิยม  (Socialist)   ผลิตผลทางการเกษตรถือวาเปนรายไดหลักของประเทศ    นอกจากนี้ยังมี
อุตสาหกรรมทางดานปาไม  เหมืองแร  ปาไม  เปนตน  (Webster‘s  New  Encyclopedic 
Dictionary, 1993: 15

 
46)   โดยทั่วไปแลวสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีประมาณ  

8  เผ ามลักษณะที่อยู
าศัยเป

 

การมีลักษณะพื้นอยูอาศัยแตกตางกันมี
ลกระทบตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แตอยางไรก็ตามรัฐบาลไดพยายามที่จะแกไข

ปญหาที่เกิดขึ้นอยางรีบดวน (ธีระ รุญเจริญ, 2541: 7) 
 

6 า  ซึ่งแตละเผามีภาษาพูดและวัฒนธรรมเผาที่แตกตางกัน   แตถาแบงต
อ น  3  กลุมคือ 
 ลาวลุม อาศัยอยูในที่ราบต่ํามีประชากร  55%  ของประชากรทั้งหมด
 ลาวเทิง อาศัยอยูตามเชิงเขามีประชากรประมาณ  25%   
 ลาวสูง อาศัยอยูบริเวณตามภูเขาสูงมีประชากรประมาณ  18% 
 ความแตกตางดานชนเผาของประชากร   และ
ผ

 
ชนเผาตางๆ ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
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2. พัฒนาการดานการศึกษา (Educational Development) 
พัฒนาการศึกษาของลาวเริ่มปรากฏเดนชัดในรัชสมัยของพระเจาสุวรรณคําผง  โดย

มีศูนยการศึกษาอยูที่เวียงจันทน  การศึกษาจะมีทั้งแบบในสถาบันการศึกษา (สํานักตาง ๆ)   
และการศึกษาแบบอัตวิสัย หมายถึง  การเรียนโดยสมัครใจ
เรียนจนกระทั่งรัชสมัยของเจาฟางุม  (Fa  Ngum)  ซึ่ง
ครองราชยแลวสถาปนาลาวเปนอาณาจักรลานชางในป ค.ศ.  
1353  อน่ึงในสมัยน้ี อานาจักรลานชางไดมีความสัมพันธ
ใกลชิดกับอาณาจักรลานนาของไทยจนกระทั่งป ค.ศ.1520  
พระเจาโพธิสาร  (King  Phothisarath)   ไดขึ้นครองราชยและ
ไดยายเมืองหลวงพระบางมาที่เวียงจันทน   พระองคทรง
ปกครองบานเมืองเปนเวลานานถึง  57  ป  (ค.ศ. 1637–
1694  เฉพาะปกครองที่เวียงจันทน)   รัชสมัยของพระเจา
โพธิสารถือไดวาเปนยุคทองของลาว (The  Golden  Age  of  
Laos)   กลาวคือ   ลาวไดมีการเจริญสัมพันธไมตรีกับ
ประเทศเพื่อนบานอยางดี  เชน   กัมพูชา  เวียตนาม   
รวมทั้งประเทศไทย  ซึ่งนับไดวาในสมัยน้ีลาวไดเรียนรู
วิทยาการตาง ๆ มากมายจากประเทศเพื่อนบานโดยการ
รวมตัวกันเปนปกแผนของแผนดิน   ดังจะเห็นไดจากเมื่อ

อาณาจักรหลวงพระบางซึ่ง     ปกครองโดยเจาอินทโสม  ไดพยายามสรางสัมพันธกับจีนเพ่ือ
ขอความคุมครองใหพนจากอิทธิพล และการรุกรานของญวน   โดยการสงคณะฑูตไปเจริญ
สัมพันธไมตรีกับจีน  2  ครั้ง  แตไมประสบความสําเร็จมากนัก ใน      ป ค.ศ. 1750  ในสมัย
ราชวงศเล แหงราชอาณาจักรญวนไดขยายอิทธิพลเขามาและยึดหลวง   พระบาง  พรอมทั้ง
บังคับใหสงเครื่องราชบรรณาการใหแกญวน แตเน่ืองจากเกิดเหตุไมสงบภายในประเทศ  จึงตอง
ถอนกองทัพกลับ  หลวงพระบางจึงเปนอิสระอีกครั้งหนึ่ง 
 ความสัมพันธกับไทยในตอนปลายของสมัยอยุธยาซึ่งกําลังมีสงครามกับพมา  อาณาจักร
หลวงพระบางและอาณาจักรเวียงจันทน  มักจะเลือกเขากับฝายใดฝายหนึ่ง  โดยเฉพาะ
อาณาจักรลานชางซึ่งมักมีไมตรีกับไทยมาโดยตลอด  ก็เลือกที่จะใหความชวยเหลือแกไทย  
ในขณะที่เวียงจันทนเลือกใหความชวยเหลือแกพมา  
 ในป ค.ศ. 1774  สมเด็จพระเจาตากสินมหาราชไดทรงประกาศเอกราชและขับไลพมา
ออกไปเจาอินทโสมแหงหลวงพระบาง  ไดยกกองทัพไปตีเวียงจันทนแตไมสําเร็จจนกระทั่ง 
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ในป ค.ศ.  1778   กองทัพไทยโดยเจาพระยาจักรีไดยกกองทัพไปตีนครเวียงจันทนเปน
ผลสําเร็จ  แตเจาองคบนซึ่งครองนครเวียงจันทนสามารถหลบหนีไปไดไทยจึงตั้งเจานันขึ้นครอง
เวียงจันทน  โดยกําหนดขึ้นตรงกับไทย   นอกจากนี้ไทยยังไดยึดลานชางมาขึ้นกับไทยดวย 
 ป ค.ศ.  1826   เจาอนุวงศแหงนครจําปาศักดิ์ซึ่งขึ้นอยูกับไทยไดพยายามกอบกู
อิ ส ร ะภาพ   ได ข า วว า อั งกฤษได ยกทัพมาตี ไทย   จึ ง ได ยกทัพ เข ามา โจมตีภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือจนถึงเมืองโคราช (นครราชสีมา)  ทราบวาเปนเพียงขาวลือจึงยกทัพกลับ  
แตกองทัพไทยไดติดตามไปจนถึงเวียงจันทน  เจาอนุวงศหนีไปแควนเชียงของโดยหวังใหญวน
ชวยเหลือ  แตญวนเกรงจะเกิดปญหากับไทย  จึงไมใหความชวยเหลือ  เจาเชียงของจึงจับตัว
เจาอนุวงศสงมายังกรุงเทพฯ  และสิ้นพระชนมในป ค.ศ. 1835 
 ในป ค.ศ. 1860  ฝงตะวันออกของแมน้ําโขงถูกพวกจีนฮอรบกวน  เวียตนามไมสามารถ
ปราบปรามได  เน่ืองจากติดพันอยูกับฝรั่งเศส  สวนหลวงพระบางก็มีกําลังไมเพียงพอจนกระทั่ง
ในป ค.ศ. 1871  ไทยซึ่งหวงใยกรณีที่ฝร่ังเศสมีอิทธิพลในเวียตนาม  จึงไดสงกองทัพไปปราบจีน
ฮอ  และเปนการสงเสริมกําลังตามลุมแมน้ําโขงใหม่ันคงยิ่งขึ้น  ในการปราบปรามจีนฮอไทยได
บุกเขาไปถึงสิบสองจุไท  (ดินแดนแถบลุมแมน้ําดํา)  แตอยางไรก็ตามการปราบปรามจีนฮอนั้นไม
ประสบผลสําเร็จ  จากความยุงยากแถบลุมนํ้าโขงนี้เอง  ทําใหฝร่ังเศสไดเขามามีบทบาทใน
ดินแดนแถบน้ีมากขึ้น  โดยอางเหตุผลในการรักษาความสงบเรียบรอยจนนําไปสูการตกเปน
อาณานิคมของดินแดนตางๆ ในอินโดจีนในเวลาตอมา 

ในป ค.ศ. 1884 หลังจากที่เวียตนามตกเปนอาณานิคมของฝรั่งเศสแลว ฝรั่งเศส
ตองการขยายอิทธิพลของตนในอินโดจีน   และตองการถวงดุลอํานาจของไทยซึ่งมีอิทธิพลเหนือ
หัวเมืองลาวและลุมแมน้ําโขง   ฝร่ังเศสจึงเขายึดสิบสองจุไท  โดยอางวาดินแดนที่เคยสงราช
บรรณาการใหญวนตองตกอยูในอาณัติของฝรั่งเศสดวย  ในขณะนั้นไทยไมสามารถตอตานได  
จึงจําตองยกใหกับฝรั่งเศสยึดไป 

 
 

EF304(S) 81 



 
อิทธิพลของฝรั่งเศสในบริเวณสองฝงโขง 

  
 ในเดือนกุมภาพันธ ค.ศ. 1893  ฝรั่งเศสไดใชกําลังเขายึดครองลาวหลังจากนั้นฝรั่งเศส
ไดใชนโยบายเรือปนปดปากน้ํา  และบีบบังคับใหรัฐบาลไทยลงนามในสนธิสัญญาฝรั่งเศส–
สยามในวันที่  3  ตุลาคม  ค.ศ.  1893   ลาวจึงกลายเปนรัฐในอารักขาของฝรั่งเศสแตเพียงผู
เดียว 
 ในป ค.ศ. 1895 ฝรั่งเศสไดแยกดินแดนสิบสองจุไทไปรวมกับเวียตนาม ทั้งน้ีเพ่ือความ
สะดวกในการปกครองและรักษาผลประโยชนของฝรั่งเศส 
 ในระหวางป ค.ศ.  1902–1907   ไทยตองสูญเสียดินแดนริมฝงแมน้ําโขงใหแกฝรั่งเศส  
เม่ือฝรั่งเศสเขายึดครองดินแดนริมฝงแมน้ําโขงไดเรียกดินแดนแถบนี้วา  “ลาว“   ในป 
ค.ศ.1904   ฝรั่งเศสไดแยกเมืองสตึงเตรงไปรวมกับเขมร  โดยที่หลวงพระบางเปนรัฐในอาณัติ
ของฝรั่งเศส  โดยพระเจาแผนดินยังคงมีสิทธิ์ขาดในกิจการภายในอยู สวนเมืองอ่ืนๆ มีขาหลวง
ฝร่ังเศสปกครองอยูทั้งสิ้น เม่ือฝรั่งเศสเขาครองครองลาวแลวฝรั่งเศสก็แบงลาวออกเปน  2  สวน
คือ  ลาวเหนือ    (Haut  Laos)  และลาวใต (Bas  Laos) หรือจะเรียกเปนลาวตอนบนและลาว
ตอนลางก็ได  ในที่นี้จะขอเรียกอยางขางตน 
 ฝร่ังเศสไมประสบผลสําเร็จในการจัดตั้งการศึกษาในลาวใต  แมวาจะเปนการศึกษา
ระดับตนก็ตาม  อุปสรรคที่สําคัญคือขาดคนบริหารงานอยางจริงจังและความไมตระหนักที่จะ
ศึกษาตามระบบของฝรั่งเศส ชาวลาวมีความผูกพันกับบาน  กับวัดมาก  สมัครใจที่จะเรียน 
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หนังสือกับพระที่วัดมากกวาที่จะตองจากบานไปเรียนโรงเรียนในเมืองหรืออีกเมืองหน่ึง  ความ
ไวใจวาพระจะสอนใหคนเปนคนดีนั้นมีอยูในจิตใจของชาวพุทธ  โดยเฉพาะชาวชนบทเกือบทุก
คน  เด็กผูชายไปโรงเรียนวัด  พออานออกเขียนไดก็หยุดเรียน  เด็กผูหญิงที่อยากจะอานออก
เขียนไดก็มักจะเรียนที่บานกับผูรูหนังสือ  ดังนั้นเด็กหนุมสาวกวาครึ่งของลาวใต  อานและเขียน
ภาษาลาวได  แตไมรูภาษาฝรั่งเศส 
 เม่ือ ค.ศ.  1898  ทางฝรั่งเศสไดสรางโรงเรียนขึ้นแหงหน่ึงที่เวียงจันทน  ป ค.ศ.  1899  
มีนักเรียน  28  คน  ในจํานวนนี้มีเพียง  12  คน  ที่อานและเขียนภาษาฝรั่งเศสได  นักเรียน
เรียนดี  7 คนแรก  ไดรับคัดเลือกไปเรียนตอที่โรงเรียน  Mytho  ใน  Cochinchine  โรงเรียนที่
เมือง  Khong  ซึ่งในเวลาตอมามีนักเรียน  15  คนที่   Pak–Hin–Boun  มี  11  คน  นักเรียน
เหลานี้ขาดเรียนเปนประจํา   อยางไรก็ตาม  นักเรียนที่เรียนดี  5  คนของโรงเรียนที่  Khong  
ก็ไดรับคัดเลือกไปเรียนตอที่   College  Chasseloup–Laubat   ที่ไซงอน  ฝรั่งเศสหวังให
กลับมาเปนลามหรือไมก็ใหออกไปชวยสอนตามโรงเรียนตาง ๆ  ที่เปดใหมและอยูหางไกลจาก
เวียงจันทน  ซึ่งแทบจะไมมีนักเรียนเลยทางฝายจัดการศึกษาของอาณานิคม    ลงความเห็นวา
ที่การศึกษายังไมพัฒนาและนักเรียนไมยอมไปเรียนน้ีเปนเพราะวาคนชาตินี้ยังไมมีการพัฒนา
ทั้งรางกายและสมอง  
 ทางฝายองคการเผยแพรศาสนาคาทอลิกที่มีหนวยงานตั้งอยูเมือง  Koutoum  Don–
Done   และ  Bassac   นั้น   ก็เปดสอนภาษาลาตินและทางฝรั่งเศสเห็นวาอยางไรเสียก็ยัง
ดีกวาใหการศึกษาเปนภาษาลาว   ภาษาลาตินนั้นใกลเคียงกับภาษาฝรั่งเศส  ตอไปจะเปนการ
งายขึ้นถาจะเปลี่ยนใหคนคอย ๆ หันมาสนใจเรียนภาษาฝรั่งเศส  ปรากฏวาการสอนของ
มิชชันนารีไดผลพอสมควร 
 ที่ลาวเหนือ  เม่ือฝรั่งเศสเขาครอบครองลาวเหนือในป ค.ศ.  1894  สิ่งแรกที่ทําคือ  
เลือกเอาเด็กลาวที่ฉลาดมาสอนภาษาฝรั่งเศส  และฝกใหเปนลามประจําอยูเมืองหลวงพระบาง  
ตอมาจึงคัดเอาเด็กที่เรียนดีประมาณ  10 – 20   คน  สงไปเรียนตอที่  College  Chasseloup–
Laubat  ที่ไซงอนแลวกลับมาสอนหรือเปนลาม ในประเทศของตน  ในปเดียวกันน้ีฝรั่งเศสได
เปดโรงเรียนแบบฝรั่งเศส–ลาวขึ้นที่เมืองเชียงของ  (Xieng  Khouang)  และเมืองเฮค ( Muong-
Het ) 

ป ค.ศ.  1896  ครูฝรั่งเศสคนหนึ่งเปดโรงเรียนขึ้นที่หลวงพระบาง  รับนักเรียนทั้ง
ประจําและไปกลับ  วิชาที่สอนมีสอนการอานและเขียนภาษาฝรั่งเศส  ภูมิศาสตรทั่วไป  วิชา
ศิลปะและการชางที่สามานํามาใชในชีวิตประจําวันและมาประกอบอาชีพไดและภาษาลาว 
กําหนดหลักสูตร  3  ป  สามปตอมา   ครูคนนี้ถูกยายไปประจําที่   Tonkin   จึงมอบงานใหลาม 
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และครูลาวดําเนินงานตองานดําเนินไปดวยดี  ผลการศึกษาของนักเรียนอยูในขั้นเปนที่นาพอใจ  
นักเรียนที่จบการศึกษาแลว สามารถเขาทํางานกับฝายบริหารของฝรั่งเศสประจําลาวได  
ภายหลังฝายสงเสริมวัฒนธรรมฝรั่งเศสเขามาบริหารงานนี้เสียเอง  ทางฝายฝรั่งเศสก็หวังวาผูที่
จบออกมา  คงจะทําประโยชนใหกับประเทศฝรั่งเศสในโอกาสตอไปภายหนา 

 
สรุป    
การที่เรารูภาษาตางประเทศเพียงภาษาเดียว  ทําใหเราตกเปนทาสความคิดของ

เจาของภาษานั้น ๆ  เชนเดียวกับปจจุบันน้ี  ผูที่ไปศึกษาตอตางประเทศในประเทศใดประเทศ
หน่ึงเพียงแหงเดียว  ก็จะทําใหผูนั้นตกเปนทาสความคิดของประเทศนั้น ๆ  ไปโดยไมรูตัว  
โดยเฉพาะภาษานั้นหรือประเทศนั้น  เรายกยองวาเจริญกวาของเราเอง   เม่ือตกเปนทาส
ความคิดอยางนี้แลวประเทศนั้นจะทําอะไรก็ดูจะถูกตองและนานิยมหรือดีกวาชาติอ่ืนไปเสียหมด  
ดูเหมือนวาผูปกครองอาณานิคมเริ่มตระหนักในความจริงน้ี  นโยบายบริหารงานในระยะหลังจึง
เปลี่ยนไป  เม่ือแรกเริ่มทีเดียวที่เขาครอบครองอินโดจีน   นโยบายทางการศึกษาที่ใหคนพื้นเมือง
ศึกษาภาษาฝรั่งเศสนั้นเพียงเพ่ือขจัดปญหาเรื่องภาษาที่สื่อสารกันไมเขาใจ   ระหวางคนฝรั่งเศส
และคนพื้นเมือง   ทําใหการติดตอรายการและการคาเปนไปอยางลําบาก   และคนที่จะเสีย
ผลประโยชนมากกวาคือฝรั่งเศส   ภายหลังฝายปกครองอาณานิคมเห็นวา  การใหคนพื้นเมือง
พูดภาษาฝรั่งเศส  มิไดเพียงเพ่ือขจัดปญหาเรื่องภาษาเทานั้น 

การใหคนรูภาษาฝรั่งเศสและวัฒนธรรมฝรั่งเศสในสมัยนั้นยังเปนหนทางหนึ่งที่
สามารถดึงคนพื้นเมืองเขามาอยูในอํานาจไดอยางสันติแลวผลประโยชนอ่ืนก็จะตามมาเอง  (สุนัน
ทา   มัญญาฤทธิ์,  2522: 91–92)   
 

3. ระบบการศึกษา (Education System) 
ภายหลังสงครามโลกครั้งที่  2  ไดสิ้นสุดลง  รัฐบาลลาวไดพยายามที่จะขจัดการไมรู

หนังสือ  (Illiteracy)   โดยการนําของรัฐบาลลาวอิสระ  (Free Laos National  Front)   ที่จะมุงเนน
ใหการศึกษาแกประชาชนลาวดังนี้ 

1. ภาษาลาวเทานั้นที่เนนใหเปนภาษาราชการในทุก ๆ  แหง 
2. ประชาชนลาวตองพูดและเขียนภาษาลาวไดเปนอยางดี 
ซึ่งนโยบายการศึกษาของประเทศลาวที่เนนการใชภาษาลาวแกประชาชนทั่วไป  

ภายหลังที่มีการปฏิรูปการปกครองครั้งใหญในประเทศลาวคือ ค.ศ. 1975  (พ.ศ.  2518)   
การศึกษากลายเปนกิจกรรมที่มีความสําคัญในระดับสูง โดยเฉพาะอยางยิ่งการประถมศึกษา  
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เทคนิคศึกษา  และการรูหนังสือของประชาชนท่ีมีอายุ  14–15 ป การศึกษาจะเนนการสรางชาติ
ลาวและเผยแพรกระจายไปสูมวลชน  ระบบการศึกษาของประเทศลาวประกอบดวย 

-  การศึกษากอนประถมศึกษา 
-  ประถมศึกษา 
-  มัธยมศึกษาตอนตน 
-  มัธยมศึกษาตอนปลาย 
-  อาชีวศึกษาและเทคนิคศึกษา 
-  การอุดมศึกษาสาขาวิชาตาง ๆ 
 

 
โรงเรียนและการเรียนรูของชาวลาว 

 
 3.1 การอนุบาลศึกษา (Kindergarten)   หรือการศึกษากอนประถมศึกษา  ซึ่งถา
พิจารณาอยางถองแทเกี่ยวกับการศึกษาลาวแลวจะสามารถกลาวไดวา  อนุบาลศึกษาเกิดขึ้น
ครั้งแรกเมื่อ ค.ศ.  1975   โดยการตั้งสถานที่ดูเด็ก  (หมองเบิ่งเด็กนอย  =  Childhood  
Center)  และโรงเรียนอนุบาล  ซึ่งสถานศึกษาดังกลาวจะตั้งอยูใกลสถาบัน  สหกรณ  โรงเรียน  
โรงพยาบาล  โรงงาน  สถานที่ตั้งโครงการขนาดใหญ  ฟารมเกษตรและปาไม  ซึ่งสถานที่
บริเวณเหลานี้จะมีแมบานหรือสตรีจํานวนมากทํางานอยู 
 ระบบการเรียนการสอนเปนระบบที่ยืดหยุน  (Flexible  System)   โดยจะรับเด็กตั้งแต
อายุ  3-6  ขวบ  จะใชเวลาเรียนประมาณ  3 ป  เปาหมายของการศึกษาจะเนนเตรียมความ
พรอมทางดานรางกายมากกวาสติปญญา   นอกจากนี้ยังเนนการฝกทักษะพื้นฐานและ
พัฒนาการทางดานอารมณของเด็กดวย  อนุบาลศึกษาของลาวไมสามารถจัดตั้งในทองที่ชนบท   
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สวนมากจะอยูในตัวเมือง  แตอยางไรก็ตามในพื้นที่ชนบทก็ยังมีสถานเลี้ยงเด็กโดยจัดใหเปน
ศูนยกลาง  ซึ่งเรียกวา  โรงเลี้ยงเด็กหรือศูนยพัฒนาความพรอมเด็ก  (Creche)   

 3.2  ประถมศึกษา  (Primary 
Education)  รัฐบาลลาวไดเนนการจัด
การศึกษาในระดับประถมศึกษานี้เปน
พิเศษ โดยคาดหมายวาจะจัดการศึกษา
ของระดับนี้ใหไดครบทุกหมูบาน  เด็กที่
เขาเรียนในระดับนี้จะตองมีอายุ  6  ป
บริบูรณ  จะเขาเรียนในชั้นประถมศึกษา
ปที่  1–5   ซึ่งถือวาเปนการศึกษาภาค
บังคับของประเทศ  การป

 

ระถมศึกษาจะ
บงออก

ามีสูงมากประมาณ  77  
เปอรเซนตของน ั้งนี้เน่ืองจาก 

(2) มีนักเรียนในหองเรียนแนนมาก  เพราะบางครั้งการเรียนใชหองเรียนหอง 
เดียวกัน 

องประกอบอาชีพ  ซึ่งเปนอาชีพทางดานเกษตร 
กรรมสวนใหญ  

เพื่อยกระดับการสอน  

เนน
างดานการเตรียมตัวเพ่ือออกไปสูการประกอบอาชีพเสียสวนใหญ  เด็กที่จบจากโรงเรียน 

แ เปน  2  ลักษณะคือ 
 ก.  ประถมศึกษาสมบูรณ คือ การที่เด็กเขาเรียนตั้งแตชั้นประถมศึกษาปที่ 1ถึงปที่  5 
 ข. ประถมศึกษาไมสมบูรณ  คือ  ระยะเวลาที่เด็กเขาเรียนเพียงแค  3  ป  ซึ่งสวนมาก
จะเนนเด็กนักเรียนตามพื้นที่ภูเขาสูง  พระและชาวบานที่ไดรับการฝกอบรมจะเปนครูสอนใน
โรงเรียนชนบทหางไกลเพื่อยกฐานะการศึกษาในชนบท  การสูญเปล

ักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  1–6  ท
(1) มีโรงเรียนสมบูรณไมเพียงพอ 

(3) การสอนของครูมีคุณภาพต่ํา 
(4) นักเรียนตองชวยผูปกคร
(ธีระ  รุญเจริญ,  2541: 11) 
ในการลดความสูญเปลาทางการศึกษาและการปรับปรุงประสิทธิภาพ

จําเปนตองพัฒนาคุณภาพของครู  ดังน้ันจึงมีการฝกอบรมครูประจําการ
โดยความชวยเหลือจากประเทศตะวันตก  USAID  และ  Colombo Plan 
 3.3 มัธยมศึกษา (Secondary  Education) แบงออกเปน  2  ระดับการเรียน  คือ  
ระดับมัธยมศึกษาตอนตนและมัธยมศึกษาตอนปลาย  ทั้งสองระดับนี้จะใชเวลาเรียน  3  ป  เด็ก
ที่เขาเรียนจะตองมีอายุตั้งแต  11–17 ป การเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนตน  จะ
ท
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มัธยมศึกษาตอนตนสามารถเขาศึกษาตอในโรงเรียนเทคนิคหรือโรงเรียนอาชีวะไดอีก  สวนผูที่
บมัธย

งเรียนมัธยมศึกษา  ทั้งมัธยมศึกษาตอนตน

เปอรเซนตของนักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษา  

นตของนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษา
อนตน

ศึกษาของ
เอกชนมีจํานวนนอ

มเคยปรากฏมากอน

รับนักศึกษาที่ประสงคจะเรียนตอในระดับสูงขึ้นจะตองเดินทางไปศึกษาตอใน

ะการจัดการ  เปนสถาบันอุดมศึกษาที่เปดสอนในสาขาที่

าลัย สวนการเรียนสาขาแพทยศาสตรจะใชเวลาเรียน 6 ป  วิทยาลัย 
เทคนิคใชเวลาเรียน  3  ป 

จ มศึกษาตอนปลายสามารถเขาศึกษาตอในระดับอุดมศึกษาได 
 ปจจุบันนี้รัฐบาลกําลังขยายและปรับปรุงโร
และตอนปลายใหสามารถรับนักเรียนไดเพิ่มขึ้นคือ 
 -  ในระดับมัธยมศึกษาตอนตนจาก  30  
ในป พ.ศ.  2533  เปน  40%   ในป พ.ศ.  2543 
 -  ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจาก  12  เปอรเซ
ต   ในป พ.ศ.  2533  เปน  17%   ในป พ.ศ.  2543 
 นอกจากนี้รัฐบาลยังไดเรงใหองคกรเอกชนเขามามีสาวนรวมในการจัดตั้งโรงเรียน
เอกชนเพิ่มมากขึ้น  ซึ่งเห็นไดจากรายงานของกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาวา  ในชวงป พ.ศ.  
2535   ที่ผานมา  โรงเรียนมัธยมศึกษาของเอกชนมีเพียง 6 แหงและมีนักเรียนเพียง  501  คน  
(กระทรวงศึกษาธิการและกีฬา,  2535)   สาเหตุประการหนึ่งที่ทําใหการจัดการ

ยเพราะขาดระเบียบและหลักการรวมทั้งการบริหารการจัดการที่ดี 
3.4 อุดมศึกษา (Higher Education)  ปจจุบันการจัดการศึกษาระดับสูงหรือ

อุดมศึกษาของประเทศ  รัฐบาลใหความสําคัญโดยไรนโยบายการเปลี่ยนแปลงพัฒนาในดานตาง 
ๆ   จึ งส งผลให เกิ ดประชาธิ ปไตยทางด านการศึ กษาตั้ ง แต ร ะ ดับล า งขึ้ น ไปด ว ย   
(Democratization  of  Education  From  Group  Up)  เน่ืองจากความขาดแคลนผูมีความรู
ระดับสูง ดวยเหตุนี้การจัดการศึกษาระดับสูงจึงมีความสําคัญเทียบเทากับการจัดการศึกษาใน
ระดับประถมศึกษา  และมัธยมศึกษา  ดังน้ันการจัดการศึกษาระดับสูงซ่ึงไ
จึงเร่ิมดวยการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษา  ซึ่งไมใชหลักสูตรปริญญาตรี  คือ 
 1.  โรงเรียนการแพทย  มีหลักสูตร  3  ป  ไดแก  การพยาบาล  ผดุงครรภและผูชวย
แพทย  สําห
ตางประเทศ 
 2.  วิทยาลัยกฎหมายแล
เกี่ยวของกับการเมืองการปกครอง 
 3.  วิทยาลัยครูมัธยมเวียงจันทน   
 นักเรียนที่สําเร็จจากชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสามารถเลือกเรียนในสถาบันชั้นสูงได  
เชน  วิทยาลัยเทคนิค  วิทยาลัยครู  มหาวิทยาลัยแหงชาติ  การเรียนการสอนสวนใหญจะใช
เวลาเรียน 5 ป  ในมหาวิทย
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 การปฏิรูปอุดมศึกษา 
 เพ่ือใหการศึกษาชั้นสูง  และมหาวิทยาลัยสอดคลองกับสภาพทางเศรษฐกิจสังคมในทั่ว
ประเทศและในแตละทองถิ่นไดคุณภาพมาตรฐานสากล  กระทรวงศึกษาธิการไดดําเนินการ
ปฏิรูปการอุดมศึกษาครั้งใหญ  โดยรวมเอาสถาบันชั้นสูงและมหาวิทยาลัยเฉพาะทางประมาณ  
15  แหง  รวมกันเขาเปนมหาวิทยาลัยเดียว  เรียกวา  “มหาวิทยาลัยแหงชาติลาว”  (National  
University  of  Laos)   ป พ.ศ.  2538  โดยออกกฤษฎีกาของนายกรัฐมนตรี  (เรียกวา  ดํารัส
ของนายกรัฐมนตรี)   วาดวยมหาวิทยาลัยแหงชาติ  เม่ือวันที่  9  มิถุนายน  2538  มี
สาระสําคัญดังน้ี 
 1.  ในขั้นตนใหรวมเอาสถาบันชั้นสูง  และมหาวิทยาลัย  (เฉพาะทาง)  ซึ่งสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ  4  แหง  สังกัดกระทรวงคมนาคมขนสง  ไปรษณียและกอสราง  2  แหง  
สังกัดกระทรวงกสิกรรมและปาไม  3  แหง  และสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  1  แหง  เปน 
“มหาวิทยาลัยแหงชาติ”  และอยูภายใตการชี้นําโดยตรงของกระทรวงศึกษาธิการเพียงกระทรวง
เดียว 
 2.  ใหมหาวิทยาลัยแหงชาติมีภาระบทบาทใหการศึกษาชั้นสูง  สงเสริมและดําเนินการ
คนควาวิทยาศาสตร  ปกปกรักษา  และเสริมขยายศิลปวัฒนธรรม  จารีต  ประเพณีอันดีงาม
ของชาติ  คือ  ของบรรดาชนเผา  และใหบริการทางดานวิชาการแกสังคม  โดยมีสิทธิและหนาที่
เฉพาะ  ดังนี้ 

1)   อบรมนักศึกษาดานแนวความคิด  คุณสมบัติใหเปนพลเมืองดีของชาติ 
2)  ใหการศึกษาแกผูจบมัธยมศึกษาตอนปลาย  (เดิมเรียกระดับอุดม)  หรือ

เทียบเทาขึ้นไป  ในสาขาวิชาเฉพาะตางๆ ในระดับอนุปริญญา  ประกาศนียบัตรเฉพาะชั้นสูง  
ปริญญาตรี   และประกาศนียบัตรวิชาการเหมือนมหาวิทยาลัยขั้นตางๆ 

3)  ดําเนินการคนควาวิทยาศาสตร  และเผยแพรผลสําเร็จของการคนควาที่จะ
นําผลประโยชนมาใหประเทศชาติ 
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4)  ปกปองรักษา  เสริมขยายศิลปวัฒนธรรมของลาว  สมทบกับการรับเอา
วัฒนธรรมอันดีงามและความกาวหนาของโลก 

5)   คนควาและเสนอแผนดําเนินการ  บริหารและใชงบประมาณที่รัฐอนุมัติ 
ดูแลชีวิตความเปนอยูของครูอาจารยและรัฐกรตามนโยบายและระเบียบของรัฐกร 

6)  ใหบริการทางวิชาการแกสังคม  สรางความสัมพันธกับฐานการผลิต  โรง
จักร  โรงงาน  เพ่ือนําผลสําเร็จของการคนควาไปใชในการผลิต  และปกปองรักษาสิ่งแวดลอม 

7)  สรางความสัมพันธกับสถาบันการศึกษาตาง ๆ  ทั้งภายในและตางประเทศ  
โดยสอดคลองกับนโยบายและระเบียบหลักการของรัฐบาล 
  3.  ใหโครงสรางของมหาวิทยาลัยแหงชาติประกอบดวย 

 -  สํานักงานอธิการบดี 
-  คณะวิชา 
-  วิทยาลัย 
-  สถาบัน  หอสมุด  และศูนยตาง ๆ 

โดยมีสภามหาวิทยาลัย  คณะกรรมการบริหาร  และคณะกรรมการวิชาการรวม
ดําเนินการ 

4.  ใหมหาวิทยาลัยแหงชาติมีสํานักงานตั้งอยูมหาวิทยาลัยสรางครูเวียงจันทน  และมี    
8  คณะวิชา   ประกอบดวย   คณะศึกษาศาสตร   คณะภาษา  วรรณคดี  และมนุษยศาสตร   
คณะเศรษฐศาสตร  และบริหารธุรกิจ  คณะวิทยาศาสตรธรรมชาติ  คณะวิศวกรรมศาสตร  และ
สถาปตยกรรมศาสตร   คณะวิทยาศาสตรการแพทย  คณะเกษตรศาสตรและปาไม  และคณะ
นิติศาสตร  และคณะรัฐศาสตร 

5.  ใหผูบริหารระดับตาง ๆ  ตั้งแตประธานสภามหาวิทยาลัยและกรรมการ  จนถึง   
หัวหนาภาควิชา   มีวาระการดํารงตําแหนง  4  ป  และจะดํารงตําแหนงดังกลาวเกิน  2  วาระ
ติดตอกันไมได  และใหมีสิทธิและหนาที่ตามที่กําหนด 
 6.  ใหใชหลักการตอไปน้ีในการปฏิบัติงาน 
 1)  ทํางานตามหลักการรวมศูนยประชาธิปไตย  นําพาเปนหมูคณะ  แตละ
บุคคลรับผิดชอบและมีหัวหนาเดียว 
 2)  ดําเนินงานใหสอดคลองกับนโยบายของศูนยกลางพรรคและรัฐบาล  ตาม
แผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย  และแผนการศึกษาแหงชาติ 
 3)  ปฏิบัติตามระบบการประชุม  สรุปบทเรียน  ตรวจตรา  และรายงานตาม
ระเบียบการที่กําหนดไว 
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 7.  สถิตินักศึกษาคณะตาง ๆ  และจํานวนอาจารย  แสดงไวในตารางที่  12–13 
 

ตารางที่  12  วุฒิ  อาจารยและบุคลากร  มหาวิทยาลัยแหงชาติปการศึกษา  2540 –2541 

ระดับการศึกษา จํานวน รอยละ 

- ปริญญาเอก                               
- ปริญญาโท 
- ปริญญาตรี 
- ประกาศนียบัตรชั้นสูง 
- ประกาศนียบัตรชั้นกลาง 
- ประกาศนียบัตรชั้นตน 

29 
99 
697 
87 
165 
89 

2.49 
8.49 
59.78 
7.46 
14.15 
7.63 

รวม 1,166 100.00 

ที่มา:  กระทรวงศึกษาธิการ  รายงานการศึกษาประจําปการศึกษา  2540 – 2541, 2541. 
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ตารางที่  13  จํานวนนักศึกษาประจําปการศึกษา  2540 – 2541  จําแนกตามคณะวิชา 

จํานวนนักศกึษา 
คณะวิชา ร ว ม

ทั้งหมด 
เฉพาะ

นักศึกษาหญิง 

จํานวน
อาจารย 

1. วิทยาลัยวิทยาศาสตรพ้ืนฐาน 
2. คณะภาษาวรรณคดีและมนุษยศาสตร 
3. คณะวิทยาศาสตรธรรมชาติ 
4. คณะวิศวกรรม – สถาปตยกรรมศาสตร 
5. คณะเกษตรศาสตรและปาไม 
6. คณะวิทยาศาสตรการแพทย 
7. คณะเศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจ 
8. คณะนิติศาสตร  

2,243 
2,427 
196 

1,211 
357 
530 
- 

1,364 

732 
1,026 

75 
168 
69 
248 
- 

258 

35 
180 
85 
71 
69 
266 
- 

45 

รวม 8,346 2,570 751 

ที่มา:  กรมแผนการและความรวมมือ สถิติตาง ๆ  ของมหาวิทยาลัยแหงชาติ,  2541.  
 
การศึกษาทางดานวิชาชีพเทคนิค (Technical Education) 

 นักเรียนที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตนสามารถที่จะเขาศึกษาตอใน
วิทยาลัยเทคนิคหรือโรงเรียนเทคนิคชั้นตนได  และนักเรียนผูที่จบจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
สามารถเขาศึกษาตอวิทยาลัยเทคนิคโดยใชเวลาเรียนอีก  3  ป  จบแลวไดวุฒิประกาศนียบัตร  
ในชวงป พ.ศ.  2518–2519  ปรากฏวามีนักเรียนอาชีวศึกษาและชางเทคนิคตามแนวหลักสูตร
เกา  (บางโรงเรียนไดรับการสนับสนุนจากรัฐบาลเยอรมัน)  หลังจากนั้นในชวงในชวงป  2538 
เปนตนมา  การอาชีวศึกษาและเทคนิคศึกษาก็ไดขยายตัวพอสมควร  นอกจากนี้หลังการกอตั้ง
สถาบันสรรพวิชา  2  ธันวาแลวมีการเปดสอนสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  วิศวกรรมเครื่องกล  และ
วิศวกรรมไฟฟา  ซึ่งเปนหลักสูตรปริญญาตรีใชเวลาเรียน  5  ป  โดยไดรับความชวยเหลือจาก
รัฐบาลประเทศสวิส-เซอรแลนดและเงินกูจากธนาคารพัฒนาเอเชีย  (Asian  Development  Bank)  
เพ่ือพัฒนาอาจารยและหลักสูตรตาง ๆ  นอกจากนี้ยังมีการจัดตั้งวิทยาลัยการปาไมและวิทยาลัย
เกษตรกรรมดวย 
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การศึกษาผูใหญและการศึกษาตอเนื่อง (Adult and Continuing Education)   
 รัฐบาลไดมีนโยบายที่จะพัฒนาอัตราการรูหนังสือของประชากรใหสูงขึ้นโดยเฉพาะ
ประชากรที่อยูบนแถบภูเขาสูง  (Mountainous  Areas)   ที่ไมมีอาการ  “กึกหนังสือ“  (literacy)  
สูงมาก  โดยที่รัฐบาลไดดําเนินการในลักษณะที่ใหผูรูหนังสือแลวไปสอนผูที่ยังไมรู  และใหผูรู
หนังสือแลวมีโอกาสอานเขียนตอเน่ืองไป เพ่ือหลีกเลี่ยงการกลายเปนผูไมรูหนังสือ (ธีระ บุญเจริญ
,  2541: 34)   นอกจากนี้รัฐบาลยังจัดหาแบบเรียนที่นาสนใจและเปนประโยชนตอการทํามาหา
กิน 
 จุดมุงหมายของการปฏิรูปการศึกษาผูใหญและการศึกษาตอเน่ือง 
 1.  จัดการศึกษาอบรมประชาชนในเขตยุงยากตางๆ  ที่ดอยโอกาส  เชน  ผูใหญชนเผา
ตางๆ  ใหไดรับการศึกษาและฝกอาชีพ  เพ่ือนําไปพัฒนาครอบครัวและชุมชน 
 2.  ตั้งโรงเรียนชนเผาเปนศูนยการศึกษาสําหรับประชาชนในเขตภูดอย 
 3. ฝกอบรมครูอาสาสมัครสอนการศึกษานอกระบบโรงเรียนทั่วประเทศ  เพ่ือปฏิบัติการ
ลบลางการไมรูหนังสือและการฝกอาชีพพ้ืนฐานงายๆ 
 นอกจากโครงการตาง ๆ  ที่รัฐบาลไดเรงพัฒนาอัตราการไมรูหนังสือของประชากรแลว
ยังมีโครงการขอความชวยเหลือจากประเทศไทยในการขอตํารา  รวมทั้งอุปกรณการสอนเพื่อให
ประชาชนไดมีความรูพอเพียงในการประกอบอาชีพและอยูไดอยางปกติสุขกับสภาพของสังคมที่
กําลังมีการเปลี่ยนแปลง 

 
ชนเผาอาขาในประเทศลาว 
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5. การบริหารการศึกษา (Education Administration)  
 ระบบการศึกษาของประเทศลาวนั้นเปนแบบแนวตั้ง (Vertical)  โดยมีการบริหาร
สวนกลาง  ซึ่งรับผิดชอบโดยกระทรวงศึกษาธิการและการกีฬา (Ministry  of  Education  and  
Sport)   มีอํานาจในการกําหนดนโยบายและมีอํานาจในการตัดสินใจในการดําเนินงานทาง
การศึกษา   การบริหารการศึกษาของลาวมีลักษณะรวมอํานาจ  (Centralization)   การบริหาร
สวนทองถิ่นมี  2  ระดับคือ 
 1.  ระดับแขวง  (จังหวัด)  หนวยงานที่รับผิดชอบเรียกวา  แผนกศึกษาประจําแขวง 
 2. ระดับเมือง  (อําเภอ)   หนวยงานที่รับผิดชอบเรียกวา  หองการประจําเมือง 
 ในปจจุบัน  (ค.ศ. 1998)   กระทรวงศึกษาธิการ  แบงสวนงานออก  ดังนี้ 
 1.  หองการกระทรวงเทียบเทาสํานักปลัดกระทรวง  แตรวมงานเลขานุการรัฐมนตรีไว
ดวยมีหัวหนาหองการกระทรวงเปนหัวหนา 
 2.  กรมตาง ๆ  7  กรม  มีหัวหนากรมเปนหัวหนาคือ 

- กรมการเงิน 
- กรมจัดตั้งและพนักงาน 
- กรมสามัญและอนุบาลศึกษา 
- กรมพลศึกษา 
- กรมการศึกษานอกโรงเรียน 
- กรมอาชีวศึกษาและมหาวิทยาลัย 
- กรมการวางแผนและความรวมมือ 

3.  หองการการศึกษาภาคเอกชน  มีเลขาธิการการศึกษาภาคเอกชนเปนหัวหนา 
4.  คณะตรวจตราการศึกษาทั่วไป 
สวนการบริหารการศึกษาสวนทองถิ่น  ซึ่งประกอบดวย 

  1.  ระดับแขวง  เรียก  แผนกศึกษาประจําแขวง  แบงออกเปน  5  แขวงและ
คณะผูตรวจตราการศึกษาแขวง 
  2.  ระดับเมือง  เรียกหองการศึกษาประจําเมือง  แบงออกเปน  4  หนวยงาน 
 ปญหาดานการบริหารการศึกษา 
 การบริหารการศึกษาของลาวยังไมมีเอกภาพ   แมวาไดมีการกําหนดภาระบทบาท  
สิทธิหนาที่ของแตละระดับชั้นก็ตาม  แตการปฏิบัติตามหนาที่ยังลาชาและไมเปนเอกภาพ
สมบูรณ 
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 การบริหารการศึกษามีปญหาเฉพาะหลายประการดังนี้ 
 1. การจัดองคการในการบริหาร  และการบรรจุพนักงานเจาหนาที่ของแตละระดับ
บริหารยังไมสมบูรณ  และยังไมเปนที่เขาใจกันโดยทั่วไป 
 2.   การจัดหนวยงาน  ภาระหนาที่และบทบาทของการบริหารยังไมชัดเจน 
 3. กฎหมายและกฎระเบียบเกี่ยวกับการบริหารโรงเรียน  ครูและนักเรียนทั้งของรัฐและ
เอกชน  ยังไมสอดคลองกันและไมครบถวนตามความจําเปน 
 4.  ระเบียบการบริหารงานบุคคลของกรมการปกครอง  ยังไมสามารถนํามาใชบริหาร
การศึกษาไดทุกระดับบริหาร 
 5.  ระบบการจัดการฝกอบรมผูบริหารการศึกษายังมีนอย  และไมเพียงพอกับความ
ตองการ 
 6.  ระบบการตรวจตราการศึกษายังมีนอยและไมชัดเจน 
 7.  ยังขาดขอมูลทางการศึกษา 
 แมวารัฐบาลจะประสบปญหาการจัดการศึกษาแตถึงอยางไรในปจจุบันน้ีรัฐบาลไดเรง
ดําเนินการปฏิรูปการศึกษาของตนในรอบดานทามกลางความขาดแคลนทรัพยากร  โดยเฉพาะ
ทรัพยากรในการลงทุน  อน่ึงปญหาอุปสรรคจากลักษณะที่ตั้งและภูมิศาสตร  ซึ่งครอบคลุมไป
ดวยเทือกเขาสลับซับซอน  ทําใหประชากรบางสวนตองประสบกับปญหาการรับรูทางการศึกษา
นอย 
 อยางไรก็ดี  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวไดใชความพยายามอยางยิ่งในการ
ที่จะปฏิรูปการศึกษาของประเทศใหประสบผลสําเร็จเทาที่จะทําได  โดยคณะผูบริหารสูงสุดของ
ประเทศไดเปนผูริเร่ิมและดําเนินการกําหนดยุทธศาสตรการศึกษา  และวางแผนในการปรับปรุง
ปฏิรูปการพัฒนาทรัพยากรมนุษย  (Human Development) นอกจากนี้กระทรวง ศึกษาธิการได
ดําเนินการปฏิรูปการศึกษาอยางตอเน่ือง  และในทุก ๆ  ดาน   โดยความรวมมือชวยเหลือจาก
องคกรการสากลทั้งองคกรเอกชนของประเทศตาง ๆ  ในลักษณะทุนกูยืม 
 การปฏิรูปการศึกษาดําเนินอยางจริงจังในป พ.ศ. 2536 จนปจจุบันถึงแมวาจะประสบ
ปญหาบาง แตก็สามารถกลาวไดวา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประสบความสําเร็จ
ระดับหน่ึงดวยปณิธานของผูนําที่จะทําใหประเทศเจริญกาวหนาตอไป 
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6. ขอมูลพื้นฐานของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
 ที่ตั้ง 
 - อยูระหวางละติจูดที่ 14-23 องศาเหนือ และลองติจูดที่ 100-108 องศาตะวันออก เปน
ประเทศที่ไมมีทางออกทะเล 
 - ทิศเหนือ ติดกับสาธารณรัฐประชาชนจีน แนวเขตแดนยาว 505 กิโลเมตร 
 - ทิศใต ติดกับราชอาณาจักรกัมพูชา แนวเขตแดนยาว 435 กิโลเมตร 
 - ทิศตะวันออก ติดกับสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม แนวเขตแดนยาว 2,069 
กิโลเมตร 
 - ทิศตะวันตก ติดกับราชอาณาจักรไทย แนวเขตแดนยาว 1,810 กิโลเมตร และ 
สหภาพพมา แนวเขตแดนยาว 236 กิโลเมตร 
 พื้นที่ 91,429 ตารางไมล หรือ 236,800 ตารางกิโลเมตร 
 - พ้ืนที่สวนใหญรอยละ 90 เปนเขาและที่ราบสูง ยอดเขาที่สูงที่สุดคือ ภูเบี้ย อยูในแขวง
เชียงขวาง สูง 2,820 เมตร ลาวมีพ้ืนที่เพาะปลูกเพียง 50,000 ตารางกิโลเมตร หรือรอยละ 
21.11 ของพื้นที่ทั้งหมด 

 
แมนํ้าโขงและที่ราบริมฝง 

 ภูมิอากาศ 
 - ลาวมีสภาพภูมิอากาศแบบเขตรอน มีฝนตกชุกระหวางเดือนพฤษภาคมถึงเดือน
กันยายน อุณหภูมิเฉลี่ยที่เวียงจันทน 25 องศาเซลเซียส (มกราคม) และ 36-37 องศาเซลเซียส 
(เมษายน) ปริมาณฝนเฉลี่ย 1,715 มิลลิเมตร ตอป 
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 เมืองและแขวงสําคัญ 
 - เวียงจันทน เปนเมืองหลวงของประเทศ และเปนเขตการปกครองพิเศษ เรียกวา 
กําแพงนครเวียงจันทน อยูตรงขามจังหวัดหนองคาย มีประชากร 606,000  
 - แขวงสะหวันนะเขต มีประชากรมากที่สุดในประเทศ อยูตรงขามจังหวัดมุกดาหาร 
ประชากร 690,000 คน  
 - แขวงจําปาสัก มีประชากรมากเปนอันดับสาม มีพ้ืนที่ติดตอกับจังหวัดอุบลราชธานี 
ประชากร 500,000 คน  
 - แขวงคํามวน มีประชากร 280,000 คน และมีปาไมและแรธาตุอุดมสมบูรณ 
สังคม ประชากร 5.92 ลานคน (ป 2546) ประกอบดวยลาวเทิง ลาวสูง และลาวลุม แยกออกได
ประมาณ 68 ชนเผา 
 - ลาวเทิง คิดเปนรอยละ 34 ของประชากรทั้งหมด ไดแก ชนเผาขา ภูไท และลาวพวน 
 - ลาวสูง คิดเปนรอยละ 9 ของประชากรทั้งหมด ไดแก มง (หรือแมว) และชาวเขาเผา
ตางๆ 
 - ลาวลุม คิดเปนรอยละ 56 ของประชากรทั้งหมด ไดแก ชนเผาอายลาว เชน ชาว
เวียงจันทน  ชาวหลวงพระบาง  
 - ความหนาแนนของประชากร 20 คนตอตารางกิโลเมตร 
 - อัตราการเกิด รอยละ 3.69 ตอป (2546) 
 - อัตราการตาย รอยละ 1.23 ตอป (2546) 
 - จํานวนประชากรในเมือง รอยละ 19 ของประชากรทั้งประเทศ 
 - อัตราการเพิ่มประชากร ประมาณรอยละ 2.5 ตอป (2543) 
 - จํานวนประชากรที่เปนแรงงาน 2.16 ลานคน 
 - อายุเฉลี่ย 54.3 ป (2546)  
 - อัตราการวางงาน รอยละ 5.7 (2543) 
 - อัตราประชากรที่รูหนังสือ รอยละ 52.8 (ชาย รอยละ 67.5 และหญิง รอยละ 38.1)  
(2546) 
 - จํานวนประชากรตอแพทย 1,510: 1  
 ศาสนา  รอยละ 75 นับถือศาสนาพุทธ รอยละ 16-17 นับถือผี ที่เหลือเปนคริสต 
(ประมาณ 100,000 คน) และมุสลิม (ประมาณ 300 คน) ชาวมุสลิมในลาวมักเปนคนอินเดีย 
ปากีสถาน บังกลาเทศ ที่เขาไปคาขาย หรืออาศัยในลาวชั่วคราว 
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 - รัฐบาลลาวใหเสรีภาพในการนับถือศาสนา แตหามการรวมกลุมศาสนาเพื่อตอตาน
รัฐบาลหรือระบบการปกครองลาว 
 การเดินทางเขาประเทศลาว 
 1. ใชบัตรผานแดน - สําหรับการเดินทางเขาประเทศลาวไมเกิน 3 วัน 2 คืน และไม
เดินทางไปแขวงอื่น การทําบัตรผานแดนทําที่ศาลากลางจังหวัดที่มีชายแดนติดกับลาวโดยใช
หลักฐาน ดังนี้ 
       1. รูปถาย 1 นิ้ว 2 รูป 
       2. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และบัตรจริง 
       3. สําเนาทะเบียนบาน 
       4. คาธรรมเนียม 
       5. หากยังไมบรรลุนิติภาวะตองใชสําเนาสูติบัตรดวย 
 2. การขอวีซา – ผูถือหนังสือเดินทางทูตและราชการของไทยไดรับยกเวนไมตองขอ        
วีซา สามารถอยูในประเทศลาวได 30 วัน สําหรับผูถือหนังสือเดินทางธรรมดาตองขอวีซาจาก
สถานเอกอัครราชทูต สปป.ลาวประจําประเทศไทยที่กรุงเทพ หรือสถานกงสุลใหญ สปป.ลาวที่
จังหวัดขอนแกน ในกรณีที่ขอวีซาไมทัน สามารถไปขอไดที่ดานสะพานมิตรภาพไทย-ลาว ดาน
หวยทราย (ตรงขาม อ.เชียงของ จ.เชียงราย) ดานทาแขก (ตรงขาม อ.เมือง จ.นครพนม) ดาน
สะหวันนะเขต (ตรงขาม อ.เมือง จ.มุกดาหาร) ดานวังเตา (ตรงขาม อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี) 
ทาอากาศยานวัดไตที่เวียงจันทน และทาอากาศยานหลวงพระบาง โดยตองใชรูปถาย 1 รูป และ
เสียคาธรรมเนียม 30 ดอลลารสหรัฐ 
 การเมืองการปกครอง ระบบการปกครอง สังคมนิยมคอมมิวนิสต โดยพรรคการเมือง
เดียวคือ พรรคประชาชนปฏิวัติลาว มีอํานาจสูงสุดตั้งแตลาวเริ่มปกครองในระบอบสังคมนิยม 
เม่ือ 2 ธันวาคม 2518 
 สถาบันการเมืองที่สําคัญ 
 1. พรรคประชาชนปฏิวัติลาว 
 2. สภารัฐมนตรี (พรรคฯ แตงตั้งคณะรัฐมนตรี) 
 3. สภาแหงชาติ (ประชาชนเลือกสมาชิกสภาแหงชาติจากผูที่พรรคฯ เสนอ)  
 วันชาติ 2 ธันวาคม  
 ภาษาทางการ ภาษาลาว 
 ภาษาทองถ่ินอ่ืนๆ ภาษาไท ภาษามง 
 
 
 
 

EF304(S) 97 



 การแบงเขตปกครอง แบงเปน 16 แขวง และ 2 เขตปกครองพิเศษ (กําแพงนคร
เวียงจันทนและไซสมบูน) แขวงที่สําคัญไดแก สะหวันนะเขต หลวงพระบาง จําปาสัก คํามวน 
 รัฐธรรมนูญและกฎหมาย ประกาศใชรัฐธรรมนูญฉบับแรกเม่ือวันที่ 14 ส.ค. 2534 (เดิม
กฎหมายอยูในรูปของคําสั่งฝายบริหาร คือ ระเบียบคําสั่งของพรรคและสภารัฐมนตรี) 
 
 บุคคลสําคัญ 

 
ประธานประเทศ ฯพณฯ คําไต สีพันดอน (H.E. Mr. Khamtay Siphandone) 

 

 
 นายกรัฐมนตรี ฯพณฯ บุนยัง วอละจิด (H.E. Mr. Bounnhang Vorachith) 
 
 การเปนสมาชิกองคการระหวางประเทศ 
 - สมาชิกองคการสหประชาชาติ ป 2495 
 - สมาชิก IMF ป 2504 
 - สมาชิกธนาคารโลก 
 - สมาชิกธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) 
 
 
 
 

EF304(S) 98 



 - สมาชิก Non-Aligned Movement 
 - สมาชิกอาเซียน (กรกฎาคม 2540) 
 - สมัครเขาเปนสมาชิกองคการการคาโลก (WTO) เม่ือ กุมภาพันธ 2541 แตขณะน้ี 
(2545) ยังไมไดเปนสมาชิก 
 เศรษฐกิจการคา เศรษฐกิจ ใชระบบสังคมนิยมตั้งแตป 2518 และเริ่มปฏิรูประบบ
เศรษฐกิจในแนวทางระบบเศรษฐกิจเสรี เม่ือป 2529 
 ตลาดสงออกที่สําคัญ ไทย ฝรั่งเศส ญ่ีปุน สหรัฐอเมริกา เนเธอรแลนด เยอรมนี  
แหลงนําเขาที่สําคัญ ไทย ญี่ปุน ออสเตรเลีย เยอรมนี 
 สินคาออกที่สําคัญ  ไมซุง ไมแปรรูป ผลิตภัณฑไม สินแร เศษโลหะ ถานหิน หนังดิบ
และหนังฟอก ใบยาสูบ กาแฟ 
 - ในป 2546 ลาวสงออกสินคาเปนมูลคาประมาณ 351 ลานดอลลารสหรัฐ สูงกวาที่
ตั้งเปาหมายไวรอยละ 1 
 สินคาเขาที่สําคัญ รถจักรยานยนตและสวนประกอบ เครื่องใชไฟฟาที่ใหความรอน 
อาหาร ผาผืน สารเคมี และเครื่องอุปโภคบริโภค 
 - ในป 2546 ลาวนําเขาสินคาเปนมูลคา 556 ลานดอลลารสหรัฐ สูงกวาที่ตั้งเปาไวรอย
ละ 1.2 
 รายรับ-รายจายรัฐบาล ในปงบประมาณ 2546 (1 ตุลาคม 2545-30 กันยายน 2546) 
 รัฐบาลมีรายรับ 2,962 ลานกีบ (รวมรายรับจากเงินชวยเหลือ) และมีรายจาย 4,635 
ลานกีบ ขาดดุลงบประมาณประมาณรอยละ 7.8 ของ GDP 
 แผนพัฒนา  
 - แผนพัฒนาเศรษฐกิจ 5 ป ฉบับที่ 1 ป 2524-2528 
 - แผนพัฒนาเศรษฐกิจ 5 ป ฉบับที่ 2 ป 2529-2533  
 "นโยบายจินตนาการใหม" เนนระบบการคาเสรี 
 - แผนพัฒนาเศรษฐกิจ 5 ป ฉบับที่ 3 ป 2534-2538 เนนการคาเสรี 
 - แผนพัฒนาเศรษฐกิจ 5 ป ฉบับที่ 4 ป 2539-2543 เนนการคาเสรี 
 - แผนพัฒนาเศรษฐกิจ 5 ป ฉบับที่ 5 ป 2544-2548 โดยในปแรกของการใชแผน
ดังกลาว พรรคประชาชนปฏิวัติลาวไดจัดการประชุมสมัชชาพรรคฯ ครั้งที่ 7 ที่ประชุมพรรคได
กําหนดเปาหมายและแนวทางการพัฒนาประเทศในระยะสั้น (ป 2544-2548) ระยะกลาง          
(ป 2553) และระยะยาว (ป 2563) ที่สําคัญ ดังนี้ 
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 (1) ในระยะสั้นและระยะกลาง (ป 2544-2553) จะผลักดันใหเศรษฐกิจขยายตัวอยาง
ตอเน่ืองในอัตราฉลี่ยไมตํากวารอยละ 7 ตอป 
 (2) ยุติการทําไรเลื่อนลอย ยุติการปลูกฝน และลดอัตารความยากจนลงครึ่งหน่ึงภายใน
ป 2548 
 (3) ในระยะยาว (ป 2563) จะพัฒนาประเทศใหลาวพนจากสถานะการเปนประเทศ
พัฒนานอยที่สุด ประชากรมีรายไดเฉลี่ยประมาณ 1,000 ดอลลารสหรัฐ (เพ่ิมขึ้นจากป 2544 
ประมาณ 3 เทาตัว) 
 ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (GDP) 1.7 พันลานดอลลารสหรัฐ (ขอมูล: ธนาคารโลก) 
[เทียบกับ GDP ของไทย (2545) 139.79 พันลานดอลลารสหรัฐ] (ขอมูล: ธนาคารแหงประเทศ
ไทย)  
 ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศตอหัว (GDP per capita) 328.81 ดอลลารสหรัฐ (2545) 
[เทียบกับ GDP per capita ของไทย (2545) 2,203.87 ดอลลารสหรัฐ] (ขอมูล: ธนาคารแหง
ประเทศไทย) 
 อัตราการเพิ่มของผลผลิตรวมของชาติ (GDP Growth) รอยละ 5.5 ในป 2546 
(ตั้งเปาหมายไวรอยละ 6.7) [เทียบกับ GDP Growth ของไทย (2546) รอยละ 6.6] (ธนาคาร
แหงประเทศไทย) 
 เงินทุนสํารองระหวางประเทศ 185.5 ลานดอลลารสหรัฐ (2545) [เทียบกับเงินทุนสํารอง
ระหวางประเทศของไทย (2547) 41,675 ลานดอลลารสหรัฐ] (ขอมูล: IMF) 
 สัดสวนรายไดประชาชาติ (รอยละ) ป 2545 เกษตรกรรม 50.9 อุตสาหกรรม 23.4 
บริการและทองเที่ยว 25.7 (ขอมูล: ธนาคารโลก) 
 เงินเฟอ ต่ํากวารอยละ 11 (2546)  
 อัตราแลกเปลี่ยน 1 บาท: 260 กีบ (มีนาคม 2547) 
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ธนาบัตรราคา 10,000 กีบ 

 
 ทรัพยากรสําคัญ ไม ขาว ขาวโพด ยาสูบ ดีบุก ยิบซ่ัม ตะกั่ว หินเกลือ เหล็ก ถานหิน 
ลิกไนต สังกะสี ทองคํา อัญมณี หินออน น้ํามัน (ในภาคกลางและใต) และแหลงน้ําผลิตไฟฟา 
 ความสัมพันธทั่วไป 
 - ความสัมพันธระหวางไทยกับลาวพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นเปนลําดับ นับตั้งแตทั้งสอง
ฝายไดยุติการเผชิญหนาดวยกําลังทหารในกรณีความขัดแยงเกี่ยวกับเขตแดนกรณีบานรมเกลา
ในปลายป 2530 ตอตนป 2531 และไดมีการทําขอตกลงหยุดยิงเม่ือ 17 กุมภาพันธ 2531  
 - ความสัมพันธไทย-ลาว ไดรับการสงเสริมเกื้อกูลจากปจจัยหลายประการ ไดแก ความ
ใกลชิดทางภูมิศาสตรและวัฒนธรรม สภาวะแวดลอมทางการเมืองและเศรษฐกิจระหวางประเทศ 
นโยบายที่ตอเน่ืองของไทยที่เนนเสริมสรางความสัมพันธกับประเทศเพื่อนบาน การแลกเปลี่ยน
การเยือนระดับสูงอยางสม่ําเสมอ การที่ลาวเปดประเทศมากขึ้น โดยไดเริ่มปฏิรูประบบเศรษฐกจิ
ไปสูระบบเศรษฐกิจการตลาด ในป 2529 ตลอดจนการที่ลาวเขาเปนสมาชิกอาเซียน เม่ือ
กรกฎาคม 2540 นอกจากนี้ ไทยและลาว ไดจัดทําสนธิสัญญามิตรภาพและความรวมมือ
ระหวางกัน (Treaty of Amity and Cooperation) เม่ือกุมภาพันธ 2535 เพ่ือยืนยันวาจะเคารพ
ในเอกราชและไมแทรกแซงกิจการภายในของกันและกัน รวมทั้งตกลงจะระงับขอขัดแยงโดย
สันติวิธี การแลกเปลี่ยนการเยือนในระดับประมุขของประเทศ  
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 ป พ.ศ. 2533 
 - สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เยือนลาวเปนครั้งแรก เม่ือ
มีนาคม 2533 ตามคําทูลเชิญของรัฐบาลลาว  
 - นับจากป พ.ศ. 2533 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไดเสด็จฯ 
เยือนลาวเปนประจําทุกป (เวนป 2538 ซึ่งสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เสด็จฯ 
สวรรคต)  
 ป พ.ศ. 2535 
 - ฯพณฯ ไกสอน พมวิหาน ประธานประเทศลาว และภริยา ไดเดินทางมาเยือนไทย
อยางเปนทางการในฐานะราชอาคันตุกะในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และสมเด็จพระนางเจาฯ 
พระบรมราชินีนาถ เม่ือมกราคม 2535 
 - สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จฯ เยือนลาวอยางเปนทางการ 
ตามคําทูลเชิญของ ฯพณฯ ไกสอนฯ ประธานประเทศลาว เม่ือมิถุนายน 2535 
 - สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เยือนลาว เพ่ือพระราชทาน
ผาพระกฐินและติดตามผลการดําเนินโครงการสงเสริมกิจกรรมโรงเรียนเลี้ยงเด็กกําพรา หลัก 67 
แขวงเวียงจันทน ตามพระราชดําริ เม่ือตุลาคม 2535 
 - สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปทรงรวมพิธีศพ ฯพณฯ ไกสอนฯ เม่ือพฤศจิกายน 2535 
 ป พ.ศ. 2537 
 - พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ พรอมดวย
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไดเสด็จฯ เยือนลาวระหวางวันที่ 8-9 
เมษายน 2537 (ภายหลังจากที่ทรงเปนประธานรวมกับ ฯพณฯ หนูฮัก พูมสะหวัน ประธาน
ประเทศลาวในพิธีเปดสะพานมิตรภาพไทย-ลาวที่จังหวัดหนองคาย) ซึ่งเปนการเสด็จพระราช
ดําเนินเยือนตางประเทศครั้งแรกในรอบ 27 ป ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทั้งน้ี ไดเสด็จฯ 
เปดโครงการศูนยพัฒนาและบริการดานการเกษตรหวยซอน-หวยซ้ัว อันเปนโครงการใน
พระราชดําริ รวมกับประธานประเทศลาวที่เมืองนาทรายทอง แขวงเวียงจันทน รวมทั้งเสด็จฯ 
เยี่ยมชมโครงการสงเสริมกิจกรรม โรงเรียนวัฒนธรรมเด็กกําพราฯ ตามพระราชดําริของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีดวย  
 - สมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร เสด็จ
ฯ เยือนลาว เม่ือพฤศจิกายน 2537  
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 ป พ.ศ. 2538 
 - ฯพณฯ หนูฮัก พูมสะหวัน ประธานประเทศลาวและภริยาเยือนไทยในฐานะราช
อาคันตุกะ ระหวางวันที่ 14-19 กุมภาพันธ 2538  
 ป พ.ศ. 2539 
 - เม่ือเดือนมีนาคม 2539 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ 
แขวงเซกอง และแขวงอัตตะปอทางใตของลาว โดยพระเจาหลานเธอ พระองคเจาพัชรกิติยาภา 
ตามเสด็จฯ ดวย และในการเสด็จฯ เยือนครั้งน้ัน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี เสด็จฯ ทรงเปนประธานในการวางศิลาฤกษโครงการอางเก็บนํ้าหวยซอน-หวยซ้ัว พรอม
ดวยระบบสงน้ําของโครงการ 
 - สมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร เสด็จ
ฯ เยือนลาว เม่ือมกราคม 2539 
 ป พ.ศ. 2540 
 - เม่ือ 21-24 มกราคม 2540 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จฯ 
แขวงอุดมไซและหลวงน้ําทา 
 ป พ.ศ. 2541 
 - เม่ือ 19-20 มีนาคม 2541 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ 
เยือน สปป.ลาว เพ่ือติดตามความคืบหนาของโครงการตามพระราชดําริ  
 - ระหวางวันที่ 28-29 ตุลาคม 2541 สมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรม
หลวงนราธิวาสราชนครินทร เสด็จฯ ถวายผาพระกฐินที่วัดแสนสุขาราม เมืองหลวงพระบาง  
 ป พ.ศ. 2542 
 - ระหวางวันที่ 23-25 กุมภาพันธ 2542 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี เสด็จฯ เยือนลาว (แขวงพงสาลี)  
 ป พ.ศ. 2544 
 - ระหวางวันที่ 23-25 พฤษภาคม 2544 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช-
กุมารี เสด็จฯ เยือนลาวเพื่อติดตามความกาวหนาของโครงการศูนยพัฒนาและบริการดาน
การเกษตร (หลัก 22) และโรงเรียนวัฒนธรรมแขวงเวียงจันทน (หลัก 67) และเสด็จฯ แขวง        
เชียงขวาง 
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 ป พ.ศ. 2545 
 - สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เยือนแขวงหัวพัน ระหวาง 
25-27 พฤศจิกายน 2545 โดยไดเสด็จไปที่วัดโพไซซะนาราม โรงพยาบาลแขวงหัวพันและ
โรงเรียนมัธยมสมบูรณพันซําที่เมืองซําเหนือ และอนุสรณสถานถ้ําผูนําที่เมืองเวียงไซ 
 ป พ.ศ. 2547 
 - ระหวางวันที่ 17-18 มีนาคม 2547 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
เสด็จ ฯ เยือนนครหลวงเวียงจันทนเพ่ือติดตามความคืบหนาของโครงการศูนยพัฒนาและบริการ
ดานการเกษตร (หลัก 22) และโรงเรียนวัฒนธรรมแขวงเวียงจันทน (หลัก 67) 
 ป พ.ศ. 2548 
 ระหวางวันที่ 14-16 มีนาคม 2548 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
เสด็จฯ เยือนนครหลวงเวียงจันทน แขวงสะหวันนะเขต และแขวงจําปาสัก 
 
 ดานเศรษฐกิจ 
 ปจจัยพ้ืนฐานที่สําคัญที่เอ้ืออํานวยตอการขยายการคาและการลงทุนระหวางไทย-ลาว 
ไดแก การที่ไทยและลาวมีพรมแดนติดตอกันถึง 1,810 กิโลเมตร (ทางบก 702 กิโลเมตร ทาง
น้ํา 1,108 กิโลเมตร)ความคลายคลึงดานภาษาและวัฒนธรรม การติดตอไปมาหาสูและคาขาย
ระหวางประชาชนทั้งสองประเทศตามบริเวณชายแดน และการที่ลาวจําเปนตองอาศัยไทยเปน
เสนทางออกทะเลเพื่อคาขายกับประเทศภายนอก  
 นับตั้งแตป 2529 ลาวไดเปลี่ยนนโยบายจากการยึดถือแนวทางสังคมนิยมที่รัฐควบคุม
กลไกการผลิตอยางเขมงวด มาเปนการใชแนวทาง “จินตนาการใหม” เปดการติดตอกับประเทศ
ในโลกเสรี โดยสงเสริมการคาและการลงทุนจากตางประเทศมากขึ้น และปรับระบบเศรษฐกิจเขา
สูระบบตลาดเสรี ในขณะเดียวกัน รัฐบาลไทยมีนโยบายที่จะสงเสริมความสัมพันธกับประเทศ
เพ่ือนบานใหมากขึ้น และเศรษฐกิจของไทยมีศักยภาพในดานการลงทุนในตางประเทศมากขึ้น 
ทําใหโอกาสที่ไทยจะทําการคาและการลงทุนกับลาวเปดกวางขึ้นเปนลําดับ  
 
 ความรวมมือดานวิชาการ 
 ความรวมมือดานวิชาการระหวางไทย-ลาว ในชวง 5-6 ปที่ผานมาไดขยายตัวเพ่ิมขึ้น
ครอบคลุมสาขาตางๆ ไดแก การศึกษา เกษตร สาธารณสุข ยุติธรรม แรงงาน ตลอดจนดาน
สังคม วัฒนธรรมและการทองเที่ยว ตั้งแตป 2540 ถึงป 2546 ไทยไดใหความชวยเหลือดาน
วิชาการแกลาวรวมเปนเงินทั้งสิ้น 530.87 ลานบาท ทั้งน้ี ยังมีโครงการอันเนื่องมาจาก 
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พระราชดําริ โครงการความชวยเหลือติดตั้งระบบโครงขายอินเทอรเน็ตใหกับทุกแขวงของลาว 
โครงการความชวยเหลือจัดหาคอมพิวเตอรใหกับมหาวิทยาลัยสุภานุวง แขวงหลวงพระบาง 
และการสรางอาคารเรียนตามแขวงตาง ๆ ภายใตงบสันถวไมตรีของกระทรวงการตางประเทศ 
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