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ກາລະໂອກາດໃຫ່ມຂອງ ສປປ ລາວ  

ທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກການປ່ຽນແປງຂໍ້ຈຳກັດ         

ເນ່ືອງຈາກບ່ໍມີຊາຍແດນຕິດທະເລ  

ມາເປັນໃຈກາງຂອງການເຊ່ືອມໂຍງ 
ແລະ ການຄ້າ ໃນພາກພື້ນ

ບົດສະຫຸຼບຫຍໍ້
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ກາລະໂອກາດໃຫມ່ຂອງ ສປປ ລາວ ທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກການປ່ຽນແປງຂໍ້ຈຳກັດເນື່ອງຈາກບໍ່ມີຊາຍແດນຕີດທະເລ ມາເປັນໃຈກາງຂອງການເຊື່ອມໂຍງ ແລະ ການຄ້າ 

ໂຄງການທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ຊື່ງເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງຂໍ້ລິເລີ່ມດ້ານການຮ່ວມ
ມືສາກົນ “ໜຶ່ງແລວທາງ ໜຶ່ງເສັ້ນທາງ (BRI)” ຂອງ ສປ ຈີນ ທີ່ເຊື່ອມຈອດ 
ສປປ    ລາວ ໃສ່ຕານ່າງທັງໝົດຂອງ   BRI ມີທ່າແຮງບົ່ມຊ້ອນທີ່ 

ຈະຫັນປ່ຽນ ສປປ ລາວ ຈາກປະເທດທີ່ບໍ່ມີເສັ້ນທາງອອກສູ່ທະເລ  
ກາຍເປັນປະເທດທ່ີມີເສ້ັນທາງເຊ່ືອມຈອດ.ເສ້ັນທາງລົດໄຟຄວາມໄວສູງ 
ດັ່ງກ່າວ ຊື່ງມີຄວາມຍາວ 414 km ຈະເຊື່ອມຕໍ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ  ຫາ 
ບໍ່ເຕັນຢູ່ທີ່ຊາຍແດນ ທາງພາກເໜືອຂອງລາວທີ່ຕິດກັບຈີນ. ເສັ້ນທາງລົດ                                                                             
ໄຟດັ່ງກ່າວ ຈະເຊື່ອມຈອດໃສ່ ຕານ່າງ BRI ຢູ່ ຄຸນມິງ ສປ ຈີນ                                                                                                                       
ດ້ວຍທາງລົດໄຟ ທີ່ມີຄວາມຍາວ 595 km. ການເດີນທາງດ້ວຍລົດໄຟ  
ຊ່ວງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຫາ ບໍ່ເຕັນ ຄາດວ່າຈະໃຊ້ເວລາເດີນທາງບໍ່ເກີນ 
4 ຊົ່ວໂມງ ຊື່ງໃຊ້ເວລາເດີນທາງໜ້ອຍລົງຫຼາຍ ເມື່ອທຽບໃສ່ການເດີນທາງ 
ດ້ວຍທາງລົດໃນປະຈຸບັນ ທີ່ໃຊ້ເວລາ 15 ຊົ່ວໂມງ. ຖ້າຫາກບໍ່ລວມເວລາ 
ຕ້ອງແຈ້ງຜ່ານດ່ານ, ການເດີນທາງ ຈາກ ບໍ່ເຕັນ ຫາ ຄຸນມິງ ຈະໃຊ້ເວລາ ປະມານ  
4 ຊົ່ວໂມງ. ເສັ້ນທາງລົດໄຟ ຍັງຈະເຮັດໃຫ້ການເດີນທາງແຕ່ນະຄອນຫຼວງ 
ວຽງຈັນ ຫາ ເມືອງວັງວຽງ ໃຊ້ເວລາພຽງແຕ່ປະມານໜຶ່ງຊົ່ວໂມງຊື່ງໜ້ອຍກວ່າ
ທາງລົດໃນປະຈຸບັນ ທີ່ໃຊ້ເວລາປະມານສີ່ຊົ່ວໂມງ. ຖ້າການບໍລິການແຈ້ງ
ຜ່ານດ່ານໄດ້ຖືກປັບປຸງໃຫ້ມີປະສິດທິພາບຂຶ້ນ ສຳລັບທັງຜູ້ໂດຍສານ ແລະ 
ສິນຄ້າ, ເສັ້ນທາງລົດໄຟ ຊ່ວງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ-ບໍ່ເຕັນ ຈະສາມາດເຮັດໃຫ້ 
ສປປ ລາວ ເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັບຕ່ອງໂສ້ການຜະລິດຂອງພາກພື້ນ  
ແລະ ຂອງໂລກ,ຈະຊ່ວຍດຶງດູດຜູ້ລົງທຶນໃຫ້ເຂົ້າມາລົງທຶນ ໃນ ສປປ ລາວ  
ຫຼາຍຂຶ້ນ ຊື່ງມັນຈະເປັນການ ຊ່ວຍສ້າງວຽກເຮັດງານທຳໃຫ້ປະຊາຊົນລາວ 
ເປັນຈຳນວນຫຼາຍ ແລະ ຈະເປັນການເລັ່ງການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດ.  
ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ມັນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການປະຕິຮູບໃນດ້ານຕ່າງໆ ເພື່ອປັບປຸງ  
ສະພາບແວດລ້ອມ ໃນການເຮັດທຸລະກິດ ແລະ ການຄ້າພາຍໃນປະເທດ ແລະ  
ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ການລົງທຶນ ໃສ່ໂຄງລ່າງພື້ນຖານ ຢ່າງມີຈຸດສຸມ 
ໃຫ້ສາມາດນຳໃຊ້ປະໂຫຍດຈາກເສັ້ນທາງລົດໄຟ. 

ເຖິງວ່າ ການສຶກສາຂອງທະນາຄານໂລກໃນຫ່ວາງບໍ່ດົນມານີ້ ໄດ້ສະແດງໃຫ້
ເຫັນວ່າເສັ້ນທາງລົດໄຟສາມາດ ສ້າງຜົນປະໂຫຍດ ໃຫ້ບັນດາປະເທດຕ່າງໆ 
ລວມທັງ ສປປ ລາວ, ແຕ່ການສຶກສາດັ່ງກ່າວ ຍັງໄດ້ເນັ້ນໜັກໃຫ້ເຫັນເຖິງ 
ຄວາມຈໍາເປັນທ່ີບັນດາປະເທດເຫ່ົຼານ້ັນຕ້ອງດໍາເນີນການປະຕິຮູບ  
ນະໂຍບາຍ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນດ້ານຕ່າງໆໄປຄຽງຄູ່ກັນ. ການປຕິຮູບທີ່ຖືກຕ້ອງເໝາະສົມ 
ທີ່ໄປຄຽງຄູ່ກັບການຫຸຼດຕົ້ນທຶນທາງດ້ານການຄ້າພາຍໃນຕານ່າງ BRI 
ໃນວົງກວ້າງ, ເສັ້ນທາງລົດໄຟ ມີທ່າແຮງ ທີ່ຈະເສີມຂະຫຍາຍຄວາມໄດ້ປຽບ
ທາງດ້ານການຄ້າຂອງ ສປປ ລາວ. ເສັ້ນທາງລົດໄຟ ສາມາດເຮັດໃຫ້ 
ປະເທດລາວ ກາຍເປັນສະຖານທີ່ ທີ່ສາມາດດຶງດູດການລົງທຶນແຫ່ງໃໝ່ 
ແລະ ໃຫ້ສາມາດເຊື່ອມໂຍງການລົງທຶນໃສ່ບັນດາແຫ່ຼງການຜະລິດ ແລະ ການ 
ຊົມໃຊ້ທີ່ສຳຄັນຢູ່ ຈີນ ແລະ ບັນດາປະເທດສະມາຊິກສະມາຄົມປະຊາຊາດ 
ອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ (ອາຊຽນ) ທັງຍັງເຮັດໃຫ້ບັນດາບໍລິສັດທີ່ 
ມາລົງທຶນສາມາດເຂ້ົາເຖິງຕ່ອງໂສ້ການຜະລິດຂອງໂລກ.ເຂດອຸດສາ 
ຫະກຳປຸງແຕ່ງ ເພື່ອສົ່ງອອກຫຼາຍແຫ່ງ ທີ່ຂຶ້ນແຜນໄວ້ໄກ້ກັບສະຖານີ
ລົດໄຟຕ່າງໆ ສາມາດເປັນສະຖານທີ່ ທີ່ສາມາດດຶງດູດເອົາການລົງທຶນ
ໄດ້ຖ້າຫາກມີການປະກອບບັນດາປັດໄຈ ທີ່ຖືກຕ້ອງເໝາະສົມ ແລະ 
ມີການຄຸ້ມຄອງຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ. ດ້ວຍການບໍລິການ ດ້ານໂລຈິດສະຕິກ 
ທີ່ມີປະສິດທິພາບ, ສປປ ລາວ ສາມາດພັດທະນາຕົນເອງໃຫ້ເປັນສູນກາງ 
ທາງດ້ານໂລຈິດສຕິກ ໃນຂະນະດຽວກັນ ການລົງທຶນໃສ່ຂະແໜງກະສິກຳ 
ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວຢ່າງມີຈຸດສຸມ ຍັງຈະເປັນການສ້າງກາລະໂອກາດໃໝ່ໆ
ຂອງການສົ່ງອອກ. 

ການລົງທຶນຂອງ ສປປ ລາວ ເຂົ້າໃນໂຄງການທາງລົດໄຟ ຊ່ວງນະຄອນ 
ຫຼວງວຽງຈັນ-ບໍ່ເຕັນ ເຮັດໃຫ້ເກີດມີຄວາມສ່ຽງໃນລະດັບສູງ. ປະເມີນຕົ້ນທຶນ 
ການກໍ່ສ້າງ ຊ່ວງໄລຍະເສັ້ນທາງລົດໄຟ ພາຍໃນ ສປປ ລາວ ມີຕົວເລກຢູ່ທີ່ 
US$5,9 ຕື້ ຊື່ງກວມເອົາເກືອບໜຶ່ງສ່ວນສາມ ຂອງ GDP ລາວ ໃນປີ 
2017. ໃນຂະນະທີ່ ແລວເສັ້ນທາງລົດໄຟດັ່ງກ່າວ ຊຶ່ງເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງ 
BRI ຈະສົ່ງເສີມການຄ້າ ລະຫ່ວາງ ສປ ຈີນ ກັບ ອາຊຽນເປັນຫັຼກ, ແຕ່ 
ສປປ ລາວ ຈະສາມາດໄດ້ຮັບປະໂຫຍດ ຈາກແລວເສັ້ນທາງລົດໄຟດັ່ງກ່າວ 

ໄດ້ຢ່າງເຕັມສ່ວນ ຫາກ ສປປ ລາວ ປະຕິິຮູບນະໂຍບາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຕ່າງໆ 
ແລະ ປັບປຸງຄຸນນະພາບຂອງໂຄງລ່າງ ພື້ນຖານເຊື່ອມໂຍງທາງບົກ. 
ນອກກຈາກນັ້ນ, ສປປ ລາວ ຍັງຕ້ອງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ການປະຕິຮູບ 
ເພື່ອປັບປຸງປະສິດທິພາບ ເພື່ອດຶງດູດເອົາບໍລິມາດການຄ້າຈຳນວນໜຶ່ງ 
ຈາກເສັ້ນທາງການຄ້າປະຈຸບັນ ລະຫ່ວາງ ຈີນ   ແລະ   ອາຊຽນ    ທີ່ນຳໃຊ້ການຂົນສົ່ງ 
ທາງທະເລ ໃຫ້ຫັນມາໃຊ້ການຂົນສົ່ງທາງລົດໄຟແທນ ຊື່ງມັນຈະສາມາດ 
ຊ່ວຍເພີ່ມບໍລິມາດການຄ້າ ແລະ ຫຸຼດຕົ້ນທຶນໂດຍສະເລ່ຍລົງໄດ້. ເນື່ອງ     
ຈາກວ່າການເຮັດໃຫ້ຕົ້ນທຶນການຂົນສົ່ງຖືກລົງພຽງຢ່າງດຽວ ອາດຈະບໍ່ພຽງພໍ 
ທີ່ຈະຊົດເຊີຍ ບັນຫາຄວາມສະຫັຼບຊັບຊ້ອນ ແລະ ຫຼາຍຂັ້ນຫຼາຍຂອດ 
ທີ່ມີຢູ່ພາຍໃນປະຈຸບັນ, ການປັບປຸງສະພາບແວດລ້ອມໃນການເຮັດ ທຸລະກິດ 
ແລະ ການລົງທຶນ ແລະ ການຮັບປະກັນໃຫ້ມີການຄຸ້ມຄອງທີ່ດີ ຂອງບັນດາ 
ເຂດເສດຖະກິດພິເສດແຫ່ງໃໝ່ ທີ່ຈະສ້າງຂຶ້ນ ຖືເປັນປັດໃຈສຳຄັນ 
ທີ່ຈະຊ່ວຍ ດຶງດູດເອົາການລົງທຶນໃໝ່ໆເຂົ້າມາ ນອກຈາກນີ້, ເສັ້ນທາງລົດໄຟ 
ຍັງມີບາງຄວາມສ່ຽງ ຕໍ່ປະຊາຊົນຈຳນວນໜຶ່ງ ທີ່ອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຜົນປະ 
ໂຫຍດ ຈາກບັນດາກາລະໂອກາດໃໝ່ໆ ທີ່ມາພ້ອມກັບທາງລົດໄຟ ແລະ 
ການເພີ້ມຂື້ນຂອງການຄ້າຜ່ານແດນ ຍັງອາດຈະເປັນການເພີ່ມຄວາມສ່ຽງ 
ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມຮຸນແຮງບົນພື້ນຖານບົດບາດຍິງຊາຍ ຫຼາຍຂຶ້ນໄປຕື່ມອີກ. 

ຄວາມສຳເລັດຂອງແລວເສັ້ນທາງລົດໄຟດັ່ງກ່າວ ແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສາມາດ
ໃນການເພີ່ມການຄ້າ ລະຫ່ວາງ ຈີນ ກັບ ລາວ ແລະ ລະຫ່ວາງຈີນ ກັບ ອາຊຽນ  
(ຊ່ືງສໍາຄັນຕ່ໍຄວາມເປັນໄປໃນທາງທຸລະກິດຂອງເສ້ັນທາງລົດໄຟ), 
ການຫຸຼດຕົ້ນທຶນການຂົນສົ່ງ ແລະ ຄວາມສາມາດຂອງການຂົນສົ່ງສິນຄ້າທີ່ມີບໍ
ລິມາດສູງ ໃນຂະແໜງໂລຈິດສະຕິກ. ໂດຍລວມແລ້ວ, ການຄ້າລະ ຫ່ວາງ ຈີນ 
ກັບ ໄທ, ມະເລເຊຍ ແລະ ສິງກະໂປ ລວມທັງໝົດມີ 40,4 ລ້ານໂຕນ ໃນປີ 2016, 
ເຊິ່ງໃນນັ້ນມີສິນຄ້າຜ່ານແດນພຽງແຕ່ 2 ລ້ານໂຕນ ຫືຼ ປະມານ 5 ສ່ວນຮ້ອຍ 
ໄດ້ຖືກຂົນສົ່ງທາງບົກຜ່ານ ສປປ ລາວ (ສ່ວນທີ່ເຫືຼອອີກ 95 ສ່ວນຮ້ອຍ 
ແມ່ນຖືກຂົນສົ່ງທາງທະເລ). ກົງກັນຂ້າມ, ໃນປີດຽວກັນ ການຄ້າສອງຝ່າຍ 
ລະຫ່ວາງ ຈີນ ກັບ ສປປ ລາວ ລວມທັງໝົດຢູ່ທີ່ 3,25 ລ້ານໂຕນ ເຊິ່ງໃນນັ້ນ 
1,2 ລ້ານໂຕນ ຫືຼ 37 ສ່ວນຮ້ອຍ ຖືກຂົນສົ່ງທາງບົກ (ສ່ວນ ອີກ 63 ສ່ວນຮ້ອຍ  
ແມ່ນຂົນສົ່ງທາງທະເລ). ເສັ້ນທາງລົດໄຟ ເປີດກາລະໂອກາດອັນໃຫ່ຍຫຼວງໃຫ້ 
ສປປ ລາວ ເພື່ອຍາດແຍ່ງເອົາສ່ວນແບ່ງທີ່ເຫືຼອຂອງການຄ້າສອງຝ່າຍ  
ລະຫ່ວາງ ຈີນ ກັບ ສປປ ລາວ ແລະ ບາງສ່ວນນ້ອຍໜຶ່ງຂອງການຄ້າທາງ  
ທະເລ ລະຫ່ວາງ ຈີນ ກັບ ສາມປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນທີ່ໄດ້ກ່າວເຖິງ. 
ການຄ້າຜ່ານແດນ ທີ່ມາຜ່ານ ສປປ ລາວ ໂດຍນຳໃຊ້ ແລວເສັ້ນທາງລົດໄຟ 
ອາດສາມາດເພີ່ມຂຶ້ນຮອດ 3,9 ລ້ານໂຕນ ຕໍ່ປີ ພາຍໃນປີ 2030, ໃນນີ້ 1,5 
ລ້ານໂຕນ ແມ່ນ ສີນຄ້າ ທີ່ເຄີຍໃຊ້ການຂົນສົ່ງທາງທະເລ ທີ່ຈະປ່ຽນມາໃຊ້ 
ທາງລົດໄຟ. ນອກຈາກນັ້ນ, ເສັ້ນທາງລົດໄຟ ຊ່ວງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ-
ບໍ່ເຕັນ ຍັງສາມາດ ເພີ່ມການຄ້າ ລະຫ່ວາງ ສປ ຈີນ ກັບ ສປປ ລາວ ຈາກ 1,2 
ລ້ານໂຕນ ໃນປີ 2016 ມາເປັນ 3,7 ລ້ານໂຕນ ພາຍໃນປີ 2030, ເຊິ່ງໃນນັ້ນ 
2 ລ້ານໂຕນ ແມ່ນສິນຄ້າ ທີ່ເຄີຍໃຊ້ການຂົນສົ່ງທາງທະເລ ຈະປ່ຽນມາໃຊ້ 
ທາງລົດໄຟແທນ. ຄວາມພະຍາຍາມໃນການດຶງດູດເອົາການຄ້າຜ່ານແດນ 
ໃຫ້ຫັນມາໃຊ້ ເສັ້ນທາງລົດໄຟໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ຈະເປັນຜົນດີ ຕໍ່ການໃຫ້ບໍລິການ 
ແລະຄວາມຍືນຍົງ ຂອງ ເສັ້ນທາງລົດໄຟ, ສ່ວນ ການຄ້າຜ່ານແດນທີ່ມີເພີ່ມຂຶ້ນ 
ຈະສ້າງກາລະໂອກາດໃໝ່ໆໃຫ້ ສປປ ລາວ ໃນການປັບປຸງອຸດສາຫະກຳ 
ການບໍລິການໂລຈິດສະຕິກຂອງຕົນ ແລະ ໝູນໃຊ້ບັນດາວິທີບໍລິການໂລຈິດ
ສະຕິກ ແບບເຊື່ອມສານ ຫຼາຍຮູບແບບ ແລະ ທັນສະໄໝ.

ການທີ່ມີນະໂຍບາຍກ່ຽວຂ້ອງຕ່າງໆເພື່ອຮັບຮອງເສັ້ນທາງລົດໄຟ ສາມາດເຮັດ 
ໃຫ້ຕົ້ນທຶນການຂົນສົ່ງທາງບົກຫຸຼດລົງ ແລະດຶງດູດເອົາການຂົນສົ່ງສິນຄ້າທີ່ 
ປະຈຸບັນໃຊ້ການຂົນສົ່ງທາງທະເລ   ແລະ ທາງອາກາດ ໃຫ້ຫັນມາໃຊ້ທາງລົດໄຟ 
ແທນ. ບັນດານະໂຍບາຍທີ່ກ່າວເຖິງນີ້ ຄວນ: (i) ແກ້ໄຂຊ່ອງຫ່ວາງການ 
ເຊື່ອມຈອດດ້ານການຂົນສົ່ງ ເພື່ອຮັບປະກັນ ການເຂົ້າເຖິງເສັ້ນທາງລົດໄຟ 
ແລະ ໂຄງລ່າງພື້ນຖານໂລຈິດສະຕິກ ຢ່າງເປີດກວ້າງ ແລະ ຮັບປະກັນ 
ການເຂົ້າເຖິງເສັ້ນທາງເຊື່ອມຕໍ່ ຫາສູນກາງຜະລິດ ແລະ ການອຸປະໂພກ 
ທີ່ມີປະສິດຕິພາບ; (ii) ປັບປຸງປະຕິຮູບຂອບລະບຽບກົດໝາຍ ເພື່ອ 
ເສີມຂະຫຍາຍຂະແໜງໂລຈິດສະຕິກ ໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ ຊື່ງສາມາດ ເຊື່ອມໂຍງ 
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ການຂົນສົ່ງຜ່ານເສັ້ນທາງລົດໄຟໃສ່ການຂົນສົ່ງທາງລົດ ແລະ (iii) ສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງ 
ປະຕິບັດບັນດາການປະຕິຮູບດ້ານການອຳນວຍຄວາມສະດວກທາງດ້ານການ
ຄ້າ ເພື່ອຫຸຼດຕົ້ນທຶນ ແລະ ໃຫ້ຄວາມກະຈ່າງແຈ້ງ ຕໍ່ກັບຕົ້ນທຶນການຄ້າຕ່າງໆ 
ພ້ອມທັງຈຳກັດບໍ່ໃຫ້ເກີດ ມີຄວາມຫ້ຼາຊ້າ. ບັນດາການປະຕິຮູບເຫຼົ່ານີ້ ສຳຄັນຕໍ່
ການປະສານສົມທົບໃສ່ຄວາມພະຍາຍາມຕ່າງໆ ທີ່ກຳລັງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢູ່ໃນ 
ປະຈຸບັນ ເພ່ືອປັບປຸງແວດລ້ອມການລົງທຶນ ແລະ ເຮັດໃຫ້ປະເທດສາມາດດຶງ
ດູດເອົາການລົງທຶນໃໝ່ໆເຂ້ົາມາສູ່ບັນດາເຂດເສດຖະກິດຕາມແລວ 
ເສັ້ນທາງລົດໄຟຜ່ານ. ສົມມຸດວ່າ: ມີຂະບວນການແຈ້ງຜ່ານແດນ ທີ່ມີປະສິດທິ 
ພາບຮອງຮັບ, ເສັ້ນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ສາມາດຫຸຼດຕົ້ນທຶນການຂົນສົ່ງຊ່ວງ
ຄຸນມິງ-ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ລົງໄດ້ 40-50 ສ່ວນຮ້ອຍ ຫຸຼດລົງປະມານ 
USD 30 ຕໍ່ ໂຕນ.1 ນອກຈາກນັ້ນ, ຍັງຄາດວ່າ: ເສັ້ນທາງລົດໄຟ 
ຈະຊ່ວຍຫຸຼດຕົ້ນທຶນ ການຂົນສົ່ງຊ່ວງຄຸນມິງ-ທ່າເຮືອແຫຼມສະບັງຂອງໄທ 
ລົງ 32 ສ່ວນຮ້ອຍ ຖ້າຫາກ ມີການນຳໃຊ້ລົດບັນທຸກຂົນສົ່ງ ທີ່  
ມີປະສິດທິພາບໃນຊ່ວງໄລຍະການຂົນສົ່ງ ພາຍໃນປະເທດໄທ; ແລະ ຈະລົງ 
ຫຼາຍ ກວ່າ 40 ສ່ວນຮ້ອຍ ຖ້າສິນຄ້າ ຫາກຖືກຄ່ຽນຖ່າຍ ໃສ່ເສັ້ນທາງລົດໄຟໄທ 
ເມື່ອສິນຄ້າຮອດ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ;2 ແລະ ຈະລົງຫຼາຍກວ່າ 50 ສ່ວນຮ້ອຍ  
ຖ້າສິນຄ້າ ຫາກຖືກຂົນສົ່ງຕາມເສັ້ນທາງລົດໄຟຄວາມໄວສູງໂຕໃໝ່ຂອງໄທ  
ຈົນຮອດທ່າເຮືອແຫຼມສະບັງ.3ສຸດທ້າຍ, ຄາດວ່າ:ເສັ້ນທາງລົດໄຟ ຈະຫຸຼດຕົ້ນ        
ທຶນການຂົນຂົ່ງ ລົງລະຫ່ວາງ 20-40 ສ່ວນຮ້ອຍ ສຳລັບການຄ້າພາຍໃນ ສປປ 
ລາວ ຊື່ງຂຶ້ນກັບສະຖານທີ່ຕັ້ງຂອງການຜະລິດ ແລະ ປະເພດສິນຄ້າ.

ອຸດສາຫະກຳການທ່ອງທ່ຽວຂອງ ສປປ ລາວ ຈະໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ 
ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ຈາກການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງຄວາມຕ້ອງ ການ ຂອງຂົນສົ່ງຜູ້ໂດຍສານ 
ຜ່ານທາງລົດໄຟ. ອີງຕາມສະຖິຕິທາງການ, ມີນັກທ່ອງທ່ຽວປະມານ 385.300 
ທີ່ເດີນ ທາງໂດຍທາງລົດ ເຂົ້າບໍ່ເຕັນໃນປີ 2016. ເຖິງວ່າ ຂົນສົ່ງຜູ້ໂດຍສານ 
ຄາດວ່າ: ຈະກວມເອົາ ສັດສ່ວນສ່ວນໃຫ່ຍ ຂອງການຂົນສົ່ງຜ່ານທາງລົດໄຟ 
ພາຍໃນປີ 2030 ແຕ່ກໍ່ເປັນເລື່ອງຍາກ ທີ່ຈະປະເມີນຈຳນວນຜູ້ໂດຍສານ 
ທີ່ຈະນຳໃຊ້ ລົດໄຟ. ດ້ວຍເຫດນັ້ນ, ບັນດາຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງລັດ 
ຄວນສຸມໃສ່ວິທີເຮັດໃຫ້ການເດີນທາງດ້ວຍລົດໄຟ ເປັນທີ່ໜ້າສົນໃຈ  
ສຳລັບຜູ້ໂດຍສານ ເຊິ່ງໝາຍເຖິງຕ້ອງມີ: (ກ) ຂັ້ນຕອນການແຈ້ງຜ່ານພາສີ  
ແລະ ກວດຄົນເຂົ້າອອກ ເມືອງ ຢູ່ດ່ານ ໃຫ້ມີລັກສະນະກະທັດຮັດຂຶ້ນ ແລະ  
ວ່ອງໄວ ເພື່ອຈຳກັດຄວາມຫ້ຼາຊ້າ; (ຂ) ເສັ້ນທາງທາງລົດ ແລະ ບັນດາສິ່ງອຳ
ນວຍຄວາມສະດວກດ້ານການຂົນສົ່ງສາທາລະນະ ທີ່ພຽງພໍ ຕະຫຼອດເຖິງ 
ການເຊື່ອມຈອດກັບບັນດາສະຖານີລົດໄຟຕາມຈຸດຕ່າງໆ; ແລະ (ຄ) 
ໂຄງລ່າງພື້ນຖານທ້ອງຖິ່ນ ທີ່ສາມາດດຶງດູດນັກທ່ອງທ່ຽວໄດ້ ເຊິ່ງລວມເອົາ 
ໂຮງແຮມ ແລະ ຮ້ານອາຫານ ຕາມບັນດາສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວຕ່າງໆ.

ການເຊື່ອມຈອດດ້ານການຂົນສົ່ງ

ເສັ້ນທາງລົດໄຟຈະຫັນປ່ຽນບັນດາບູລິມະສິດຕ່າງໆຂອງລັດຖະບານໃນດ້ານ
ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ວາງແຜນຕານ່າງ ເສັ້ນທາງຂອງປະເທດ. ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບ 
ຜົນປະໂຫຍສູງສຸດ ຈາກ ຕານ່າງເສັ້ນທາງລົດໄຟ , ໂຄງລ່າງພື້ນຖານທາງລົດໄຟ 
ຕ້ອງລວມເອົາ ການປະກອບອຸປະກອນເຄື່ອນຍ້າຍ ແລະ ຈັດມ້ຽນສິນຄ້າ 
ຢູ່ຕາມສະຖານີລົດໄຟ ແລະ ການປັບປຸງເສັ້ນທາງເຊື່ອມຈອດລະ 
ຫ່ວາງ ສະຖານີລົດໄຟ ຫາ ສູນກາງການຜະລິດແລະການຊົມໃຊ້ຕ່າງໆ. 
ໃນດ້ານການເຊື່ອມໂຍ່ງຂອງເສັ້ນທາງ, ກະຊວງໂຍທາທິການແລະຂົນສົ່ງ 
(MPWT) ແລະ ພະແນກໂຍທາທິການແລະຂົນສົ່ງແຂວງ(DPWT) 
ຄ ວ ນ ໃ ຫ້ ບູ ລິ ມ ະ ສິ ດ ບັ ນ ດ າ ເ ຂ ດ ທ່ີ ປ່ິ ນ ອ້ ອ ມ ສ ະ ຖ າ ນີ ລົ ດ ໄ ຟ 
ຕິດຕາມດ້ວຍ ແລວເສັ້ນທາງຫັຼກ ເຊັ່ນ: NR2W, NR2E, NR13, 
ແລະ NR3 ທີ່ເຊື່ອມຈອດ ສປປ ລາວ ໃສ່ ຈີນ, ໄທ ແລະ ຫວຽດນາມ. 
ນອກຈາກນີ້, ຍັງຈຳເປັນຕ້ອງມີການເຊື່ອມຈອດທີ່ດີ ລະຫ່ວາງ 

1. ບົນພື້ນຖານຂໍໍ້ສົມມຸດຖານທີ່ວ່າ: ເສັ້ນທາງລົດໄຟຊ່ວງພາຍໃນຊາຍແດນຈີນ ໄດ້ສ້າງສຳເລັດແລະໃຫ້ບໍລິການເຊັ່ນກັນ.
2. ບົນພື້ນຖານຂໍ້ສົມມຸດຖານທີ່ວ່າ: ຊ່ວງເສັ້ນທາງລົດໄຟຮອດນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄດ້ຮັບການກໍ່ສ້າງສຳເລັດແລ້ວ.
3. ໃນປະຈຸບັນ ບໍ່ໄດ້ຄາດຫັວງເປັນເຊັ່ນນັ້ນ

ເສັ້ນທາງລົດໄຟ ກັບ ສະໜາມບິນຕ່າງໆ ເພື່ອອຳນວຍຄວາມສະດວກ 
ໃຫ້ການຄ້າຜ່ານແດນ ແລະ ການຄ້າສອງຝ່າຍ ແລະ ຮັບປະກັນວ່າ  
ຜູ້ໂດຍສານ ມີຄວາມສະດວກໃນການເຂົ້າເຖິງສະຖານນີລົດໄຟຕ່າງໆ.  
ພ້ອມນີ້, ກະຊວງໂຍທາທິການແລະຂົນສົ່ງ ຍັງຕ້ອງເພີ້ມປະສິດທິຜົນ 
ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ການບຳລຸງຮັກສາ ແລະ ສະໜອງງົບປະມານໃສ່ 
ການປັບປຸງເສັ້ນທາງ. ນອກຈາກນີ້, ລັດຖະບານ ຕ້ອງໄດ້ເຊື່ອມສານ 
ວຽກງານຄວາມທົນທານຕໍ່ ການປ່ຽນແປງຂອງສະພາບດິນຟ້າອາກາດເຂົ້າ 
ໃນບັນດາແຜນການລົງທຶນສ້າງໂຄງລ່າງພື້ນຖານເສັ້ນທາງ. 

ເພື່ອປິດຊ່ອງຫ່ວາງໂຄງລ່າງພື້ນຖານດ້ານການຂົນສົ່ງ,ຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວ
ຂ້ອງ ຕ້ອງຈັດບູລິມະສິດການອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ການຂົນສົ່ງດ້ວຍຫລາຍ
ຮູບແບບ ແລະ ການສ້າງເສັ້ນທາງ ຕະຫຼອດເຖິງສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກ 
ຕ່າງໆຕາມແລວເສັ້ນທາງລົດໄຟ ທີ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້ສະດວກໃນໄລຍະ 
ສະເພາະໜ້າ, ປະເທດ ຕ້ອງປັບປຸງເສັ້ນທາງສາຍຕ່າງໆ ທີ່ເຊື່ອມຈອດ 
ທາງລົດໄຟໃສ່ບັນດາແລວການຄ້າ ທີ່ມີ. ພ້ອມດຽວກັນນີ້, ສປປ ລາວ 
ຕ້ອງຮັບປະກັນການ ເຂົ້ານຳໃຊ້ຫົວລາກລົດໄຟ ຢ່າງເປີດກວ້າງ ແລະ 
ຮັບປະກັນວ່າ ສະຖານນີລົດໄຟຕາມຈຸດຕ່າງໆມີສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກ 
ທີ່ສາມາດເຄື່ອນຍ້າຍ ແລະ ຈັດມ້ຽນຕູ້ສິນຄ້າ ແລະ ອຳນວຍຄວາມສະດວກ 
ໃຫ້ການຂົນສົ່ງຫຼາຍຮູບແບບ. ບັນດາສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກດ້ານ
ໂລຈິດສະຕິກເຊັ່ນ ເດີ່ນເກັບຮັກສາຕູ້ສິນຄ້າ ຄວນໃຫ້ພາກເອກະຊົນ 
ເປັນຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ ແລະ ຢູ່ໃນລະບຽບກົດໝາຍ ຕ້ອງຮັບປະກັນວ່າ ເອກະ ຊົນ
ທີ່ມາໃຫ້ບໍລິການສາມາດໃຫ້ບໍລິການໃນລັກສະນະທີ່ສາມາດແຂ່ງຂັນໄດ້ ແລະ 
ມີຂົງເຂດການໃຫ້ບໍລິການຂະໜາດໃຫ່ຍ. ປະສິດທິພາບຂອງການຄ່ຽນຖ່າຍ 
ສິນຄ້າລະຫວ່າງຕູ້ສິນຄ້າເທິງເຄືອຄ່າຍທາງລົດໄຟລາວ ກັບຕູ້ສິນຄ້າ ເທິງ
ເຄືອຄ່າຍທາງລົດໄຟໄທເປັນສິ່ງຈຳເປັນ ເພື່ອດຶງດູດໃຫ້ຜູ້ປະກອບການຫັນມາ
ນຳໃຊ້ແລວເສັ້ນ ທາງລົດໄຟ ເພື່ອຂົນສົ່ງສິນຄ້າ ລະຫ່ວາງ ສປ ຈີນ ໄປຫາໄທ. 
ນອກຈາກນັ້ນ, ຍັງຈຳເປັນຕ້ອງມີຫຼາຍທາງເລືອກຂອງການຂົນສົ່ງສາທາ 
ລະນະອ້ອມຂ້າງ ສະຖານີລົດໄຟຕາມຈຸດຕ່າງໆ ເພື່ອສົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວ 
ໃຫ້ເຕີບໃຫ່ຍຂະຫຍາຍຕົວ.

ການພັດທະນາອຸດສາຫະກຳໂລຈິດສະຕິກ

ອຸດສາຫະກຳບໍລິການດ້ານໂລຈິດສະຕິກແບບເພີ່ມມູນຄ່າຂອງ ສປປ 
ລາວ ຍັງຖືວ່າບໍ່ໄດ້ພັດທະນາ ສ່ວນລາຄາຂົນສົ່ງໂລຈິດສະຕິກ ກໍ່ເຫັນວ່າ 
ສູງລື່ນບັນດາປະເທດໃກ້ຄຽງຫຼາຍ. ປະຈຸບັນຍັງບໍ່ທັນມີຜູ້ໃຫ້ບໍລິການທີ່ສາ 
ມາດສະໜອງບໍລິການຂົນສົ່ງແບບເຊື່ອມ ສານຫຼາຍຮູບແບບ ເນື່ອງຈາກວ່າ 
ຕະຫຼາດໂລຈິດສະຕິກ ຢູ່ພາຍໃຕ້ການ ຄວບຄຸມຂອງຜູ້ບໍລິການພາຍໃນ ຊື່ງເນັ້ນ
ໜັກໃສ່ການບໍລິການໂລຈິດສະຕິກແບບເກົ່າ. ສ່ວນການສະໜອງບໍລິການຂົນສົ່ງ
ແບບເພີ່ມມູນຄ່າ ເຊັ່ນບໍລິການຂົນສົ່ງເຊື່ອມສານຫຼາຍຮູບແບບຈາກບ່ອນສົ່ງ-
ເຖິງ-ບ່ອນຮັບ, ບໍລິການເຊົ່າ ຕູ້ສິນຄ້າ, ການບໍລິການ ຄຸ້ມຄອງເຄື່ອງໃນສາງ, ບໍລິ
ການສົ່ງເຄື່ອງຕາມຄຳສັ່ງຊື້,ບໍລິການຄຸ້ມຄອງຄຳສັ່ງຈັດຊື້ ຫືຼ ບໍລິການລະບົບ 
ແຊ່ເຢັນ ເຫັນວ່າ ຖ້າຫາກມີ ກໍ່ມີແບບຈຳກັດ. ການສຶກສາໂດຍສະຖາບັນ 
ການຄ້າຕ່າງປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ໃນປີ 2017 ກຽ່ວກັບ ປະເທດກຳລັງພັດທະນາ 
ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ຄ່າຂົນສົ່ງຕາມແລວການຄ້າຫັຼກ ຢູ່ ສປປ  
ລາວ     ແມ່ນສູງກ່ວາໄທ ຊື່ງຢຸ່ລະຫ່ວາງ 1,4    ເຖິງ        2,2 ທົບ     ໂດຍຂຶ້ນກັບການມີສິນຄ້າ 
ຂາກັບ. ການສຶກສາດັ່ງກ່າວຍັງສະແດງ ໃຫ້ຮູ້ຕື່ມອີກວ່າ: ລາຄາ ທີ່ 
ຈ່າຍໂດຍຜູ້ນຳໃຊ້ບໍລິການຂົນສົ່ງ ໂດຍສະເລ່ຍແລ້ວ ແມ່ນສູງລື່ນກັນຫຼາຍ  
ເມື່ອທຽບໃສ່ຕົ້ນທຶນສະເລ່ຍຂອງການຂົນສົ່ງ ຕໍ່ໂຕນ-ກິໂລແມັດ ທີ່ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ 
ຂົນສົ່ງຕ້ອງແບກຫາບ. ໃນຂະນະທີ່ ລາຄາຂົນສົ່ງສີນຄ້າສຳລັບຕູ້ສິນ 
ຄ້າທີ່ບັນຈຸສິນຄ້າເຕັມຕູ້ ແມ່ນປະມານ USD 11 ເຊັນ ຕໍ່ ໂຕນ-ກິໂລແມັດ  
ແ ຕ່ ລ າ ຄ າ ສິ ນ ຄ້ າ ທ່ີ ນ ຳ ໃ ຊ້ ຕູ້ ສິ ນ ຄ້ າ ທ່ີ ບັ ນ ຈຸ ສິ ນ ຄ້ າ ບ່ໍ ເ ຕັ ມ ຕູ້  
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ພັດມີລາຄາຂົນສົ່ງ ເຖິງ USD 37 ເຊັນ ຕໍ່ ໂຕນ-ກິໂລແມັດ. ຢ່າງໃດກໍ່ດີ, 
ກຳໄລຂອງວິສາຫະຫະກິດຂົນສົ່ງ ພັດມີຕໍ່າ ຍ້ອນໄລຍະເດີນທາງຂອງລົດ 
ບັນທຸກສິນຄ້າຕໍ່ປີ ມີຈຳກັດ. 

ເຫດຜົນທີ່ອຸດສາຫະກຳບໍລິການໂລຈິດສະຕິກ ຍັງບໍ່ໄດ້ຖືກພັດທະນາແມ່ນ 
ຍ້ອນການແຂ່ງຂັນ ຂອງຕະຫຼາດ ໂລຈິດສະຕິກ ພາຍໃນຍັງມີຈຳກັດ ຊື່ງສ່ວນໜຶ່ງ
ແມ່ນຍ້ອນບັນດາລະບຽບການທີ່ນຳໃຊ້ ມີລັກສະນະຈຳກັດ, ສະຫັຼບຊັບຊ້ອນ 
ແລະ ບໍ່ສະເໝີພາບ. ຍົກຕົວຢ່າງການຈຳກັດການເຂົ້າສູ່ທຸ ລະກິດໂລຈິດສະຕິກ 
ແລະ ການຖືກຳມະສິດ ແລະ ບັນຫາການຂາດຄວາມກະຈ່າງແຈ້ງ 
ໃນລະບຽບການກ່ຽວຂ້ອງເຮັດໃຫ້ຜູ້ປະກອບການໃໝ່ ມີຄວາມຫຸ້ຍງຍາກ 
ທີ່ຈະເຂົ້າສູ່ຕະຫຼາດໂລຈິດສະຕິກ. ແທນທີ່ຈະມີການບໍລິການຂົນສົ່ງພຽງຕະ 
ຫຼາດດຽວ, ແຕ່ປັດໄຈ ທາງດ້ານພູມສາດ, ການແຈກຢາຍຂອງປະຊາກອນ ແລະ  
ການຜະລິດກະສິກໍາເປັນຜົນເຮັດໃຫ້ມີຕະຫຼາດບໍລິການຂົນສ່ົງແຕກ 
ເປັນລາຍຍ່ອຍ. ນອກຈາກນີ້, ຍັງມີສິ່ງທ້າທາຍຈຳນວນໜຶ່ງທີ່ພົວພັນກັບ 
ຂີດຄວາມສາມາດທີ່ຈຳກັດ ຫືຼ ຄວາມຕັ້ງໃຈທີ່ບໍ່ຢາກແຂ່ງຂັນເພື່ອໃຫ້ບໍລິການ 
ໃນສາຍທາງອື່ນ ຂອງຜູ້ໃຫ້ບໍລິການຂົນສົ່ງ. ຂໍ້ຈຳກັດຕໍ່ກຳມະ ສິດເປັນເຈົ້າຂອງ,  
ເງື່ອນໄຂຕ້ອງມີທຶນຕໍ່າສຸດ, ແລະ ລະບຽບການບໍລິການຂົນສົ່ງ ທີ່ມີຄວາມ 
ສະຫັຼບຊັບຊ້ອນ (ເຊັ່ນ: ມີລະບຽບການຫຼາຍຈົນເກີນໄປ ແລະ ການຈັດ             
ຕັ້ງປະຕິບັດລະບຽບການບໍ່ເປັນເອກະພາບ) ຍິ່ງຈຳກັດ ການເຂົ້າສູ່ການຂົນ 
ສົ່ງລະຫ່ວາງປະເທດ. ນອກຈາກນັ້ນ, ການທີ່ບໍລິການຂົນສົ່ງພາຍໃນ ພັດ 
ໄດ້ເຮັດສັນຍາຈ້າງຜູ້ໃຫ້ບໍລິການຂົນສົ່ງພາຍໃນ ທີ່ຄວາມຄຸມຕະລາດຢູ່ແລ້ວ 
ຍິ່ງເປັນການໄປຈຳກັດນາວັດຕະກຳ ແລະ ການແຂ່ງຂັນທີ່ມີປະສິດທິຜົນ. 

ເພື່ອນຳໃຊ້ເສັ້ນທາງລົດໄຟສຳລັບການຂົນສົ່ງສິນຄ້າພາຍໃນ ແລະ ລະ 
ຫ່ວາງປະເທດ ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ, ລັດຖະບານຕ້ອງປະຕິຮູບບັນດາລະ
ບຽບການດ້ານຕ່າງໆ ເພື່ອເຮັດການເຂົ້າສູ່ຕະຫຼາດໃຫ້ງ່າຍຂື້ນ ແລະ 
ລົບລ້າງທຸກອຸປະສັກ ກີດຂວາງຕໍ່ການໃຫ້ບໍລິການໃນຂະແໜງໂລຈິດສະຕິກ. 
ເນື່ອງຈາກຄວາມ ຮູ້ ແລະ ຄວາມຊຳນິຊຳນານທີ່ມີຈຳກັດ ໃນກຸ່ມຜູ້ໃຫ້ບໍລິການຂົນ
ສົ່ງພາຍໃນ, ຈຶ່ງມີຄວາມຈຳເປັນທີ່ຕ້ອງເປີດຮັບເອົາຄວາມຮູ້ ແລະ ບົດຮຽນຂອງ 
ບໍລິສັດຕ່າງປະເທດ ເພື່ອມາປັບປຸງອຸດສາຫະກຳໂລຈິດສະຕິກຂອງ ສປປ 
ລາວ. ເພື່ອແກ້ໄຂອຸປະສັກກີດຂວາງການເຂົ້າສູ່ຕະຫຼາດ ທີ່ມີຢູ່ປະຈຸບັນ, 
ລັດຖະບານ ຄວນປັບປຸງບັນດາລະບຽບການ ທີ່ມີຢູ່ ໃຫ້ມີລັກສະນະກະທັດຮັດ 
ແລະ ຮັບປະກັນວ່າ ມີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢ່າງເປັນເອກະພາບ. ຍົກຕົວຢ່າງ  
ລັດຖະບານ ຄວນລົບລ້າງເງື່ອນໄຂທີ່ຕ້ອງມີແຜນທຸລະກິດ ກ່ອນສາມາດ
ຂໍໃບອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດ, ພ້ອມນີ້ ລັດຖະບານ ຄວນທົບທວນຄືນຂໍ້ 
ຈຳກັດດ້ານກຳມະສິດ ຂອງ ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການຂົນສົ່ງຕ່າງປະເທດ. ນອກຈາກນັ້ນ,  
ຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຕ້ອງຮັບປະກັນ ການເຂົ້າເຖິງຫົວລາກລົດໄຟ 
ຢ່າງເປີດກວ້າງ ແລະ ຮັບປະກັນໃຫ້ມີ ຂະບວນການທີ່ໂປ່ງໃສ ແລະ 
ມີການແຂ່ງຂັນ ເພື່ອຄັດເລືອກເອົາພາກສ່ວນ ທີ່ຈະມາຄຸ້ມຄອງບັນດາສິ່ງອຳ 
ນວຍຄວາມສະດວກດ້ານໂລຈີດສະຕີກ. ເພື່ອອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້
ການແຈ້ງຜ່ານພາສີພາຍໃນເຂດແດນລາວ, ລັດຖະບານຕ້ອງໃຫ້ຄວາມ 
ກະຈ່າງແຈ້ງຕໍ່ສະຖານະພາບພາສີຂອງທ່າບົກ ແລະ ສ້າງລະບຽບກົດໝາຍ 
ເພື່ອຄຸ້ມຄອງ ການເຄື່ອນຍ້າຍຕູ້ສິນຄ້າ ພາຍໃນ ສປປ ລາວ. ອົງການຄຸ້ມຄອງ 
ການແຂ່ງຂັນ ທີ່ຫາກໍ່ໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃໝ່ຄວນເຮັດການປະເມີນເບິ່ງ 
ວ່າມີພຶດຕິກຳຕ້ານການແຂ່ງຂັນ ຂອງບັນດາຜູ້ໃຫ້ບໍລິການຂົນສົ່ງໃນປະຈຸບັນ  
ໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບທາງລົບ ຕໍ່ການແຂ່ງຂັນ ຫືຼ ບໍ່. 

ການອຳນວຍຄວາມສະດວກທາງດ້ານການຄ້າ

ເສັ້ນທາງລົດໄຟທີ່ມີປະສິດທິພາບຈຳເປັນຕ້ອງມີຂັ້ນຕອນໃນການຂົນສົ່ງສິນ
ຄ້າ ແລະ ຜູ້ໂດຍສານຂ້າມດ່ານຢ່າງມີຄວາມສະດວກ ແຕ່ຕົວຊີ້ວັດການອຳ 
ນວຍຄວາມສະດວກທາງດ້ານການຄ້າຫລາຍອັນຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ສປປ ລາວ 
ຍັງມີຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດທີ່ບໍ່ດີປານໃດ ເມື່ອທຽບໃສ່ບັນດາປະເທດ 
ອື່ນໆ. ສປປ ລາວ ຍັງເປັນຂໍ້ຕໍ່ທີ່ບໍ່ແຂງແຮງໃນການອຳນວຍຄວາມສະດວກ
ທາງດ້ານການຄ້າໃຫ້ແກ່ ແລວທາງການຄ້າລະຫ່ວາງ ຄຸນມິງ-ສິງກາໂປ. 

ຄະແນນຂອງວຽກງານພາສີ (ຕາມຜົນການວັດແທກຂອງດັດຊະນີການຈັດ
ຕັ້ງປະຕິບັດດ້ານໂລຈິດສະຕິກ ຂອງທະນາຄານໂລກ), ວຽກບໍລິຫານດ່ານ 
(ຕາມຜົນການວັດແທກຂອງກອງປະຊຸມເສດຖະກິດໂລກ), ວຽກງານການອຳ 
ນວຍຄວາມສະດວກ ທາງດ້ານການຄ້າໂດຍລວມ (ຕາມການວັດແທກ 
ຂອງອົງການເພື່ອການຮ່ວມມືແລະການພັດທະນາເສດຖະກິດ ຫືຼ OECD) 
ແມ່ນຕໍ່າກວ່າ ຂອງທຸກປະເທດ ຕາມແລວການຄ້າດັ່ງກ່າວ ຍົກເວັ້ນກຳປູເຈຍ.
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການອຳນວຍຄວາມສະດວກທາງດ້ານການຄ້າທີ່ຍັງບໍ່ 
ທັນເຂັ້ມແຂງ ຂອງ ສປປ ລາວ ຈະເຮັດໃຫ້ການປະຕິບັດງານໂດຍລວມ ແລະ 
ຄວາມດຶງດູດທາງດ້ານການຄ້າຫຸຼດລົງ . 

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງຂອງທຸກຂະແໜງລັດ ທີ່ພົວພັນກັບ ວຽກງານ ການຄ້າ 
ຢູ່ ສປປ ລາວ ຍັງສຸມໃສ່ການຄວບຄຸມ ຫຼາຍກວ່າ ການອຳນວຍຄວາມສະດວກ. 
ສປປ     ລາວ ຍັງຂາດຍຸດທະສາດບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງ ທີ່ສອດຄ່ອງ ແລະ ຍັງມີຫຼາຍ 
ມາດຕະການທີ່ບໍ່ແມ່ນພາສີ (NTMs) ຊື່ງສ້າງຄວາມຫຸ້ຍງຍາກລຳບາກ, 
ການເປັນອັນໜ່ຶງອັນດຽວຂອງການຄຸ້ມຄອງດ່ານລະຫວ່າງບັນດາຂະ 
ແໜງການຢູ່ດ່ານ ຍັງມີລັກສະນະຈຳກັດ, ແລະ ບໍ່ມີລະບົບຄໍ້າປະກັນ ແລະ 
ຄຸ້ມຄອງການຜ່ານແດນສາ ກົນ ທີ່ມີປະສິດທິພາບ ຫືຼ ເໝາະສົມ. ນອກຈາກນີ້,  
ຍັງຈຳເປັນຕ້ອງມີການປະສານງານ ທີ່ດີຂຶ້ນ ລະຫ່ວາງ ບັນດາຂະ 
ແໜງການຄຸ້ມຄອງຢູ່ດ່ານ (ເຊັ່ນ: ກົມພາສີ, ກົມຕຳຫຼວດກວດຄົນເຂົ້າອອກ 
ເມືອງ,ພະແນກກັກກັນ, ກົມອາຫານ ແລະຢາ) ໂດຍສະເພາະໃນດ້ານການ 
ສ້າງປະຫັວດຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຂັ້ນຕອນບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງ. ເນື່ອງຈາກ ສປປ  
ລ າ ວ ຍັ ງ ບ່ໍ ທັ ນ ມີ ລ ະ ບົ ບ ບໍ ລິ ຫ າ ນ ຄ ວ າ ມ ສ່ ຽ ງ ແ ບ ບ ເ ຊ່ື ອ ມ ສ າ ນ 
ສຳລັບຂັ້ນຕອນການເຮັດວຽກຢູ່ດ່ານ, ໃນປີ 2016 ປະມານ 60 ສ່ວນຮ້ອຍ 
ຂອງການຂົນສົ່ງສິນຄ້າ ຕ້ອງຜ່ານການກວດກາ. ນອກຈາກນີ້, ລະບຽບການທີ່
ສະຫັຼບຊັບຊ້ອນກ່ຽວກັບຜະລິດຕະພັນ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ ມາດຕະການທີ່ບໍ່ແມ່ນພາສີ 
NTMs ຫຸ້ຍງຍາກ ແລະ ຕ້ອງໃຊ້ເວລາດົນໃນການແຈ້ງຜ່ານພາສີ. 

ຕ້ອງມີການປະຕີຮູບຮອບດ້ານເພື່ອແກ້ໄຂບັນດາສິ່ງທ້າທາຍຂອງການອຳນວຍ
ຄວາມສະດວກທາງດ້ານການຄ້າຂອງປະເທດຢ່າງມີປະສິທິຜົນ ໃນຂະນະ 
ດຽວກັນກໍ່ຕ້ອງສ້າງລະບອບຄຸ້ມຄອງການຜ່ານແດນ ທີ່ມີປະສິດທິຜົນ. 
ເພື່ອຫຸຼດຜ່ອນຄວາມຫ້ຼາຊ້າ ໃນການຂ້າມດ່ານ, ລະບົບພາສີ ຕ້ອງອະນຸຍາດ 
ໃຫ້ການນຳເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງອອກສາມາດແຈ້ງຜ່ານພາສີໄດ້ຢູ່ທ່າບົກ
ພາຍໃນດິນແດນລາວ. ພາສີລາວ ແລະ ຂະແໜງອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຍັງ 
ຕ້ອງໄດ້ປ່ຽນວິທີ່ການເຮັດວຽກ ແລະ ຂັ້ນຕອນການໃຫ້ບໍລິການເປັນລະບົບ
ແບບໃໝ່ເພ່ືອຕອບສະໜອງໃຫ້ໄດ້ຕາມພາລະບົດບາດທ່ີລັດຖະບານ  
ມອບໝາຍໃຫ້.ຈຳເປັນຕ້ອງມີການວາງແຜນຢ່າງຮອບຄອບ ແລະ ການປະ 
ສານງານຂອງທຸກຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງຂອງລັດໃນການແຈ້ງຜ່ານຢູ່ດ່ານ  
ແລະ ລະບຽບກົດໝາຍໂດຍລວມ. ເພື່ອອຳນວຍ ຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການຄ້າ 
ແລະປັບປຸງຄວາມສາມາດຂອງຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງຂອງລັດ  
ໃນການບັນລຸບັນດາຈຸດປະສົງດ້ານນະໂຍບາຍ ດ້ວຍງົບປະມານທີ່ຈຳກັດ, 
ຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງ ຕ້ອງສ້າງລະບົບບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງແບບ ເຊື່ອມສານ;  
ປັບປຸງຂັ້ນຕອນສຳລັບມາດຕະການ ທີ່ບໍ່ແມ່ນພາສີ NTMs ແລະ 
ການແຈ້ງຜ່ານຢູ່ດ່ານ ໃຫ້ກະທັດຮັດ; ນຳໃຊ້ລະບົບແຈ້ງພາສີທັນສະໄໝ 
ຢ່າງເຕັມສ່ວນຍົກເລີກ ການສະແດງເອກະສານ ເວລາແຈ້ງພາສີ. ນອກຈາກນີ້, 
ລັດຖະບານ ຄວນສ້າງລະບອບການຜ່ານແດນ ທີ່ມີປະສິດທິພາບ (ເຊັ່ນ: 
ບ່ໍຈໍາເປັນຕ້ອງມີມາດຕະຖານຄວບຄຸມສິນຄ້າຜ່ານແດນຖ້າຫາກບ່ໍມີ 
ຄວາມສ່ຽງດ້ານການປົນເປື້ອນ ຫືຼ ປັບປຸງກົນໄກຄໍ້າປະກັນໃຫ້ກະທັດຮັດ ເຊັ່ນ: 
ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງມີມາດຕະຖານຄວບຄຸມສິນຄ້າຜ່ານແດນ).
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ສະຫຸຼບຄຳແນະນຳ

ຄຳແນະນຳ ຈຳເປັນຮີບດ່ວນ ໄລຍະສັ້ນ ໄລຍະກາງ/ຍາວ

ປັບປຸງການເຊື່ອມຈອດໂຄງລ່າງພື້ນຖານ  ✓  

ນຳໃຊ້ວິທີການຄຸ້ມຄອງຊັບສິນຂົນສົ່ງແບບເຊື່ອມສານ   ✓

ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາແຜນແລະລະບຽບການສຳລັບເສັ້ນທາງລົດໄຟ  ✓  

ຊຸກຍູ້ການແຂ່ງຂັນທີ່ມີປະສິດທິຜົນໃນຂະແໜງໂລຈິດສະຕິກ  ✓  

ຮັບປະກັນການເຂົ້າເຖິງຫົວລາກລົດໄຟ ແລະ ໂຄງລ່າງພື້ນຖານ 
ອື່ນໆຂອງທາງລົດໄຟ ຢ່າງກວ້າງຂວາງ  ✓  

ອອກລະບຽບຄຸ້ມຄອງການນຳໃຊ້ຕູ້ສິນຄ້າ ✓   

ສ້າງແຜນປະຕິຮູບການອຳນວຍຄວາມສະດວກທາງດ້ານການຄ້າ ແລະ ປັບ 
ປຸງການປະສານງານແລະການປະສານສົມທົບ

✓   

ກຳນົດສະຖານທີ່ຕັ້ງ ແລະ ຈຳນວນພະນັກງານປະຈຳດ່ານ  
ທີ່ມີສະຖານີລົດໄຟ  ✓  

ປະຕິຮູບແລະຫັນເປັນທັນສະໄໝຮູບແບບການໃຫ້ບໍລິການ 
ເຊິ່ງລວມທັງການນຳໃຊ້ ICT ແລະ ການແຈ້ງແບບເອເລັກໂຕຣນິກ  ✓

ປັບປຸງຄວາມໂປ່ງໃສແລະຄວາມສາມາດຄາດເດົາໄດ້ຂອງລະບຽບ
ການຕ່າງໆ

✓   

ເພີ່ມການນຳໃຊ້ ICT ແລະ ການຫັນເປັນທັນສະໄໝ ✓

ປະຕິຮູບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດລະບຽບການຕ່າງໆຂອງທຸກຂະແໜງ
ການກ່ຽວຂ້ອງ

 ✓  

ສ້າງລະບອບຄຸ້ມຄອງຜ່ານແດນ ທີ່ມີປະສິດທິຜົນ ✓   
ໝາຍເຫດ:
ຈຳເປັນຮີບດ່ວນ = ຈຳເປັນຕໍ່ການບໍລິການທາງລົດໄຟ ນັບແຕ່ມື້ເລີ່ມຕົ້ນເປີດບໍລິການ. 
ໄລຍະສັ້ນ = ຜົນກະທົບໂດຍກົງຕໍ່ປະສິດທິຜົນການໃຫ້ບໍລິການຂອງເສັ້ນທາງລົດໄຟ 
ໄລຍະກາງ/ຍາວ = ສຳຄັນຕໍ່ປະສິດທິພາບຂອງເສັ້ນທາງລົດໄຟ ໃນການສືບຕໍ່ໃຫ້ບໍລິການໄປພາຍພາກໜ້າ
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FOR THE LAO-CHINA RAILWAY TO 
TRANSFORM LAO PDR INTO A 

LANDLINKED ECONOMY …  
BOLD POLICY REFORMS TO 

FACILITATE TRADE, IMPROVE 
CONNECTIVITY, AND SIMPLIFY DOING 
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