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สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคเหนือ 
สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
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กระทรวงศึกษาธิการ 

 
 
 

 



 
 

คํานํา 
 

กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2551 ซึ่งได้กําหนดสาระวิชาบังคับและวิชาเลือก โดยสถานศึกษา
มีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรในส่วนของวิชาเลือกที่มีเนื้อหาทันสมัย ทันเหตุการณ์ และสอดคล้องกับ
สภาพปัญหาของผู้เรียน ชุมชน สังคม  

 สถาบัน กศน.ภาคเหนือ มีบทบาทหน้าที่ในการพัฒนาหลักสูตร สื่อ และจัดกระบวนการเรียน
การสอนที่ตอบสนองนโยบายข้างต้น จึงได้กําหนดให้มีโครงการดําเนินงานพัฒนาหลักสูตร และสื่อรายวิชา
เลือก สาระการพัฒนาสังคม เรื่อง สบายดีประเทศลาว เพื่อเป็นสื่อสําหรับศึกษาเรื่องราวต่างๆของประเทศ
ลาว ซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มอาเซียน อันจะเป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษา ครู กศน. ผู้เรียนและ
ผู้เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 
2551 ต่อไป 

หลักสูตรและเอกสารดังกล่าว    สําเร็จลุล่วงตามวัตถุได้ด้วยความร่วมมือของคณะทํางานทุกท่าน 
ได้ให้ข้อคิดเห็นที่สําคัญและเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง  สถาบัน กศน.ภาคเหนือจึงขอขอบคุณไว้ ณ ที่นี้ 

 

        
               (นายประเสริฐ  หอมดี) 
        ผู้อํานวยการสถาบัน กศน.ภาคเหนือ 
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คําอธบิายรายวิชา สบายดีประเทศลาว รหสั  สค02020 

สาระการพัฒนาสังคม 
ระดับประถมศึกษา  มัธยมศึกษาตอนตน้  มัธยมศึกษาตอนปลาย 

จํานวน  2   หน่วยกิต  (80  ชั่วโมง) 
 

มาตรฐานการเรียนรู้ 
มาตรฐานที่  5.1 มีความรู้ความเข้าใจ  และตระหนักถึงความสําคัญเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ 

ประวัติศาสตร์  เศรษฐศาสตร์  การเมือง การปกครอง  สามารถนํามาปรับใช้ในการดํารงชีวิต 
 

ผลการเรยีนรูท้ี่คาดหวงั 

1. บอกข้อมูลเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาและลักษณะภูมิประเทศของประเทศ 
2.  รู้และเข้าใจศิลปวัฒนธรรม 
3. รู้จักสถานที่สําคัญและสัญญลักษณ์ของประเทศ 
4. รู้และเข้าใจเศรษฐกิจของประเทศ 
5. รู้และเข้าใจภาษาประจําชาติ   
6.  รู้และสามารถปฏิบัติตนในการเดินทางเข้าประเทศได้อย่างเหมาะสม 
 

ศึกษาในเรื่อง   

1. ข้อมูลทั่วไปของประเทศ 
2.  ศิลปวัฒนธรรม 
3. สถานที่สําคัญของประเทศ 
4. เศรษฐกิจและทรัพยากรที่สําคัญของประเทศ 
5. ภาษาประจําชาติ   
6.  ข้อมูลสําคัญในการเดินทางเข้าประเทศ 

 
การจัดประสบการณ์การเรียนรู ้

1. ศึกษาเนื้อหาจากหนังสือเรียน สื่อเอกสารต่างๆและสื่ออื่นๆ 
2. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เรียน 
3. ฝึกปฏิบัติด้านทักษะการสื่อสารภาษา  
4. ศึกษาดูงานใน กศน.อําเภอหรือหน่วยงานอื่นที่จัดขึ้น 
5. จัดทํารายงานเรื่องที่เกี่ยวข้อง 
6.  จัดทําโครงการนิทรรศการ 
7.  เชิญผู้รู้หรือเจ้าของภาษามาให้ความรู้และคําแนะนํา 
8.  ศึกษาจากเอกสารและสื่อทุกประเภทที่เกี่ยวข้อง  เว็บไซต์ของกรมอาเซียน  กระทรวงการ

ต่างประเทศ  (www.mfa.go.th), (www.14thaseansummit.org) และเว็บไซต์ ของสํานักงานเลขาธิการ
อาเซียน  (www.aseansec.org)  ฯลฯ 

 ค 

http://www.mfa.go.th/
http://www.14thaseansummit.org/


9.  ศึกษาจากรายการโทรทัศน์  รายการ วิถีอาเซียน (ASEAN  Way)  จากไทยทีวีสีช่อง 3        
ทุกวันเสาร์ เวลาประมาณ 05.45 น. และรายการ  ASEAN Connect   จากไทยทีวีสีช่อง 3 ทุกวันจันทร์
ถึงวันศุกร์  เวลาประมาณ 17.00 น.  

 
การวัดและประเมินผล 

1. สังเกตพฤติกรรมระหว่างการเรียนรู้ 
2. วัดความรู้จากการทํากิจกรรมในกิจกรรมทา้ยบท 
3. การวัดผลสัมฤทธ์ิปลายภาค 
4.  ชิ้นงาน 
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รายละเอียด คาํอธิบายรายวชิา  สบายดีประเทศลาว  รหัส  สค02020  
สาระการพัฒนาสังคม 

ระดับประถมศึกษา  มัธยมศึกษาตอนตน้  มัธยมศึกษาตอนปลาย 
จํานวน  2  หน่วยกิต  (80 ชั่วโมง) 

 
มาตรฐานที่  5.1  มีความรู้ความเข้าใจ  และตระหนักถึงความสําคัญเกีย่วกับภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์  

เศรษฐศาสตร ์ การเมือง การปกครอง  สามารถนํามาปรับใช้ในการดํารงชีวิต 
 

ที่ หัวเรื่อง ตัวชี้วัด เนื้อหา 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
1 
 

ข้อมูลทั่วไป
ของประเทศ 

 

1.1. บอกประวัติความเป็นมาของ
ประเ ทศได้ 

1.2 บอกลักษณะทางภูมิประเทศ
ภูมิอากาศและลักษณะที่ต้ังได้ 

1.1 ประวัติความเป็นมา 
 

1.2  ลักษณะภูมิศาสตร์  

10 

2 
 

ศิลปวัฒนธรรม 
 

2.1 บอกศลิปะของดนตรีพื้นบ้านได้ 
2.2 สามารถยกตัวอย่าง

ศิลปหัตถกรรมของประเทศได้ 
2.3  บอกลักษณะการแต่งกายประจํา

ชาติได้ 
2.4  บอกวัฒนธรรมด้านการกินและ

ช่ืออาหารประจําชาติใด้ 
2.5  สามารถอธิบายประเพณีที่สําคัญ

อย่างน้อย 2 อย่าง 

2.1 ศลิปวัฒนธรรม  
      - ศิลปดนตรี 
      - ศิลปหัตถกรรม 
      - วัฒนธรรมการแต่งกาย 
      - วัฒนธรรมอาหารและ

การกิน 
2.2 เทศกาลงานประเพณี 

      - ประเพณีทางพุทธศาสนา 
      - งานเทศกาลประเพณี 

15 

3 
 

สถานที่สําคญั
ของประเทศ 

3.1 สามารถบอกคําขวัญและ
เอกลักษณ์ประจําชาติได้ 

3.2 สามารถแนะนําสถานที่สาํคัญและ
น่าสนใจของประเทศ เช่น 
สถานที่ท่องเทีย่ว  สถานที่
ประวัติศาสตร์พุทธศาสนา และ
สถานที่สําคญัทางมรดกโลกได้ 

3.1 คําขวัญและสัญลักษณ์ของ 
     ประเทศ 
3.2 สถานที่ทางประวัติศาสตร์

และพุทธศาสนา 
3.3 สถานที่ทอ่งเที่ยว 

20 

4 เศรษฐกิจและ
ทรัพยากรที่
สําคัญ 
 

4.1 เข้าใจนโยบายการลงทุนของ
ประเทศ 

4.2 อธิบายเศรษฐกิจในภาพรวมของ
ประเทศ 

4.3 บอกสินค้านําเข้าและส่งออกของ
ประเทศ 

4.4 บอกทรัพยากรที่สําคัญของ
ประเทศ 

4.1 นโยบายการลงทุน 
        - รูปแบบการลงทุน 
        - อุตสาหกรรมการลงทุน 
 4.2 ทรัพยากรที่สําคัญของ

ประเทศ 
4.3 สินค้านําเข้าและการส่งออก  

15 

 จ 



ที่ หัวเรื่อง ตัวชี้วัด เนื้อหา 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
5 ภาษาประจํา

ชาติ 
 

5.1 รู้คําศัพท์ทีจ่ําเป็นใน
ชีวิตประจําวัน   

5.2  สามารถเลือกใช้คําศัพทท์ี่ถูกต้อง
และเหมาะสมกับสถานการณ์ 

5.1 การทกัทาย 
5.2 คําศัพทท์ี่เกี่ยวข้องใน

ชีวิตประจําวัน  เช่น วัน 
เวลา การซื้อขาย 
ยานพาหนะและการ
เดินทางไปโรงพยาบาล 
ฯลฯ   

10 

6 ข้อมูลสําคญัใน
การเดินทางเข้า
ประเทศ 

6.1  สามารถเดินทางเข้าประเทศลาว
ได้อย่างถูกต้อง 

6.2  บอกวิธีปฏิบัติตนระหว่างพัก
อาศัยในประเทศได้อย่างถูกต้อง 

6.1 สิ่งที่ควรรูก้่อนเดินทางเข้า
ประเทศ 

6.2 ข้อควรทราบและการปฏิบัติ
ตนเกี่ยวกับประเทศลาว 

10 
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โครงสร้างรายวิชา สบายดีประเทศลาว  รหัส  สค02020 
สาระการพัฒนาสังคม 

ระดับประถมศึกษา  มัธยมศึกษาตอนตน้  มัธยมศึกษาตอนปลาย 
จํานวน 2  หน่วยกิต  (80 ชั่วโมง) 

 
 
ความเป็นมา  
 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายชินวรณ์  บุณยเกียรติ) ได้ประกาศให้จัดการเรียน
การสอนหลักสูตรอาเซียนศึกษา  เพื่อเตรียมความพร้อมและรองรับการก้าวสู่การเป็นประชาคมอาเซียนของ
ไทยอย่างเต็มตัว ในปี 2558  ซึ่งจะทําให้ผู้เรียนเห็นความสําคัญขององค์กรเเห่งนี้ และเข้าใจความเป็น
อาเซียนที่มีความสําคัญมากที่สุดสําหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  นอกจากจะเรียนรู้ในภาพรวมของ
อาเซียนแล้ว  ประชาชนชาวไทยจําเป็นต้องเรียนรู้เกี่ยวกับประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคอาเซียนเช่นเดียวกัน 
 สถาบัน กศน.ภาคเหนือ  จึงได้ดําเนินการพัฒนาสื่อรายวิชาเลือก หลักสูตรสบายดีประเทศลาว  
ซึ่งมุ่งหวังให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาและลักษณะภูมิประเทศ เอกลักษณ์ที่โดดเด่น 
ศิลปวัฒนธรรม  สถานที่สําคัญ  เศรษฐกิจ และทรัพยากรที่สําคัญ  คําศัพท์ที่จําเป็นในชีวิตประจําวัน และ
การปฏิบัติตนในการเดินทางเข้าประเทศ  โดยหลักสูตรดังกล่าวจะครบองค์ประกอบที่ครูสามารถนําไปจัด
กระบวนการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
หลักการ 

เป็นรายวิชาเลือก  สาระการพัฒนาสังคม ทีส่ามารถใหผู้้เรยีนเลือกเรียนได้ตามความสนใจ 
 

จุดประสงคร์ายวิชา   เพื่อให้ผู้เรียน 

1. บอกข้อมูลเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาและลักษณะภูมิประเทศของประเทศ 
2.  รู้และเข้าใจศิลปวัฒนธรรม 
3. รู้จักสถานที่สําคัญของประเทศ 
4. รู้และเข้าใจเศรษฐกิจและทรัพยากรที่สําคัญของประเทศ 
5. รู้คําศัพท์ที่จําเป็นในชีวิตประจําวัน   
6.  รู้และสามารถปฏิบัติตนในการเดินทางเข้าประเทศได้อย่างเหมาะสม 
 

ระยะเวลาเรียนและจาํนวนหน่วยกิต 
จํานวน  2  หน่วยกิต  80  ช่ัวโมง 

 
โครงสร้างเนื้อหาหลักสูตร    

หลักสูตรสบายดีประเทศลาว  ประกอบด้วยเน้ือหาจํานวน  6   เรื่อง ดังต่อไปนี้ 

1. ข้อมูลทั่วไปและลักษณะทางภูมิศาสตร์ของประเทศ 
2.  ศิลปวัฒนธรรม 
3. สถานที่สําคัญของประเทศ 
4. เศรษฐกิจและทรัพยากรที่สําคัญของประเทศ 

 ช 



5. คําศัพท์และประโยคในชีวิตประจําวัน 
6.  ข้อมูลสําคัญที่ควรเรียนรู้ในการเดินทางเข้าประเทศ  

     
รายละเอียดเนือ้หา 

1. ข้อมูลทั่วไปของประเทศ 
1.1  ประวัติความเป็นมา 
1.2  ลักษณะภูมิศาสตร์  

2.  ศิลปวัฒนธรรม 
      2.1  ศิลปะ  

                           -  ศลิปดนตรี 
                           -  ศลิปหัตถกรรม  
                   2.2  วัฒนธรรม 
                           -  วัฒนธรรมการแต่งกาย  
                           -  วัฒนธรรมอาหารและการกิน 

        2.3  เทศกาลงานประเพณี 
   - ประเพณีทางพุทธศาสนา 
   - เทศกาลงานประเพณี 
3. สถานที่สําคัญของประเทศ 

       3.1 คําขวัญและสญัลักษณข์องประเทศ 
  3.2 สถานที่ทางประวัติศาสตร์และพุทธศาสนา 
  3.3 สถานที่ท่องเทีย่ว  

4.  เศรษฐกิจและทรัพยากรที่สําคัญ 
  4.1 นโยบายการลงทุน 
   - รูปแบบการลงทุน 
   - อุตสาหกรรมการลงทุน 
  4.2 ทรัพยากรที่สําคัญ 
  4.3 สินค้านําเข้าและการส่งออก  

              5.  คําศัพท์และประโยคง่าย ๆ ในชีวิตประจําวัน 
5.1 การทักทาย 
5.2 คําศัพท์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจําวัน เช่น วัน เวลา การซื้อขาย ยานพาหนะ 

และการเดินทางไปโรงพยาบาล  ฯลฯ     
              6.    ข้อมูลสําคัญในการเดินทางเข้าประเทศ 

 6.1 ข้อมูลสําคัญที่ควรรู้  เช่น การเข้าประเทศและการขอวีซ่า ข้อควรระวังในการปฏิบัติ
ตนในประเทศ  การนํารถยนต์เข้าประเทศและอื่นๆ 

 6.2 ข้อควรทราบและการปฏิบัติตนเกี่ยวกับประเทศลาว  
 
 
 

 ซ 



สื่อและแหล่งการเรียนรู ้
1. นักวิชาการ ผู้รู้  หรือเจ้าของภาษา 
2. เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับอาเซียน 

-  กรมอาเซียน  กระทรวงการต่างประเทศ  (www.mfa.go.th/asean) 
-  สํานักงานเลขาธิการอาเซียน  (www.aseansec.org) 
- สมาคมอาเซียน-ประเทศไทย (www.aseanthailand.org) 
- วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี ออนไลน์  - สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

(th.wikipedia.org/wiki/Asean) 
3.  ห้องสมุดประชาชนในชุมชน 
4.  รายการโทรทัศน์  รายการ วิถีอาเซียน (ASEAN  Way)  จากไทยทีวีสีช่อง 3 ทุกวันเสาร์ เวลา

ประมาณ 05.45 น.  และรายการ  ASEAN Connect   จากไทยทีวีสีช่อง 3 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์  เวลา
ประมาณ 17.00 น.  

5.  มุมอาเซียนศึกษา  ในห้องสมุดประชาชนจังหวัด/อําเภอ และกศน.ตําบล            
 
การวัดผลประเมินผล 

 1.  กิจกรรมทา้ยบท   
 2.  การเข้าร่วมกิจกรรมกลุม่   
 3.  การนําเสนอผลงานจากการศึกษาค้นคว้า 
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1 
ข้อมลูทั่วไปของประเทศลาว 

บทที ่

 

 
ลักษณะ  ธงสามแถบ สีแดง-น้ําเงิน-แดง แถบกลางกว้างเป็น  
           2 เท่าของแถบบนและแถบล่างภายในมีวงกลมสีขาว 

 

 

ธง นี้มีช่ือเรียกในภาษาลาวว่า ธงดวงเดือนได้รับการออกแบบขึ้น 
    ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2  

 
สีแดง  หมายถึง เลือดแห่งการต่อสู้เพื่ออิสรภาพของชาวลาว 

สีน้ําเงิน หมายถึง ความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ของชาติ http://www.shineon.in.th/  

  พระจันทร์สีขาว  เป็นสัญลักษณ์ของดวงจันทร์ลอยเด่นเหนือลําน้ําโขง และหมายถึงเอกภาพของ
ชาติภายใต้การปกครองของรัฐบาลพรรคประชาชนปฏิวัติลาว(พรรคคอมมิวนิสต์ลาว) หรือหมายถึงการ
กลับมารวมกันอีกครั้งของชาวลาวสองฝั่งโขง 

 ประเทศลาว หรือชื่ออย่างเป็นทางการ คือ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (Lao 
People’ Democratic Republic)  เป็นประเทศเดียวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งไม่มีทางออกสู่ทะเล        
มีพรมแดนติดจีนและพม่าทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ติดต่อกับเวียดนาม ทางทิศตะวันออก ติดต่อกับ
กัมพูชาทางทิศใต้ และติดต่อกับประเทศไทยทางทิศตะวันตก 

 คําว่า ลาว ในภาษาอังกฤษ  ที่หมายถึง ประเทศสะกดคําว่า “Laos”   และ ลาวที่หมายถึงคนลาว
และภาษาลาวใช้ “Lao” ในบางครั้งจะเห็นมีการใช้คําว่า “Laotian” แทนเนื่องจากป้องกันการสับสนกับ
เช้ือชาติลาว ที่สะกด “Lao ethnic group” 

ประวัติความเป็นมา    
 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็นประเทศที่มีประวัติศาสตร์ย่ิงใหญ่ ประชาชนมีวิถีชีวิต
เรียบง่ายผูกพันลึกซึ้งกับพระพุทธศาสนาและสายน้ําโขง มีประวัติความเป็นมาที่ควรศึกษาในแต่ละยุคสมัย
ดังนี้  

 ยุคก่อนประวัติศาสตร์ 

 ข้อสันนิษฐานและทฤษฏีที่ได้รับการยอมรับในปัจจุบันกล่าวว่า  ชนเผ่าไทกลุ่มแรก ส่วนหนึ่งเป็น
บรรพบุรุษของชนชาติลาว  อพยพลงมาตามแม่น้ําฮวงโหและแม่น้ําแยงซีเกียงเมื่อ 5,000 ปีก่อน  จากนั้น          
ได้เคลื่อนย้ายลงมาตามสายน้ําโขง(แม่น้ําล้านช้าง)  ลงมาต้ังถิ่นฐานอยู่ทางตอนใต้ของประเทศจีน และสร้าง

 หนังสือประกอบการเรียน รายวิชาเลือก สบายดีประเทศลาว.....1 



 

ชุมชนเกษตรกรรมเล็ก ๆ เป็นอิสระหลายแห่ง และเริ่มขยายตัวสร้างเมืองตอนใต้ตามทิวเขาและบนที่ราบ
ระหว่างหุบเขา  ซึ่งมีขาวเขมร ชาวมอญ ชาวลาว  บางส่วนของพื้นที่มีชาวข่าหรือลาวเทิงอาศัยอยู่ก่อนแล้ว  
หลักฐานทางโบราณคดีเก่าแก่เด่นชัดที่สุด คือ หินต้ัง เสาหินและหลักหินใช้ปักกําหนดเขต ซึ่งพบหลักฐาน
เหล่านี้ในลาวมากที่สุด  

 หลักฐานโบราณคดีอีกกลุ่มหนึ่งคือ  เครื่องมือเครื่องใช้และเศษกระดูกของคนที่เผาแล้วบรรจุอยู่ใน
ไหหิน  พบที่ทุ่งไหหิน เมืองโพนสะหวัน  แขวงเชียงขวาง  เชื่อว่าใช้ในพิธีศพเมื่อราว 3,000 ปีก่อน 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
http://thetripasia.com/info/

ภาพไหหิน กลุม่ที่ 1 ต้ังอยู่ห่างจากตัวเมืองโพนสะหวัน ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ 

 
 ต่อมาเมืองเล็กๆ ที่เป็นอิสระเพิ่มขึ้นและกระจายตัวไปตามบริเวณรัฐฉานทางตะวันตกของประเทศ
เมียนมาร์เชื่อมมาถึงภาคเหนือของประเทศไทยและเข้าสู่เขตป่าต้นน้ําทางตอนเหนือของประเทศลาว  
จากน้ันมีการรวบรวมเมืองต่าง ๆ ก่อต้ังเป็นอาณาจักรล้านช้าง ดังปรากฏหลักฐานทางประวัติศาสตร์ 
ตํานานและพงศาวดาร นับเป็นจุดเริ่มต้นประวัติศาสตร์ยุคแรกของประเทศลาว 

 สมัยศักดินา 

 ประวัติศาสตร์ยุคแรกๆ ของลาวเชื่อว่าอยู่ภายใต้การครอบครองของอาณาจักรน่านเจ้ามีตํานาน
โดยขุนบรม และขุนลอ มีลูกสืบหลานต่อๆ กันมา จนถึงรัชสมัยพระเจ้าฟ้างุ้มผู้รวบรวมอาณาจักรล้านช้างได้
เป็นผลสําเร็จในช่วงสมัยพุทธศตวรรษที่ 19 และมีกษัตริย์ปกครองสืบทอดต่อกันมาหลายพระองค์ที่สําคัญ 
เช่น 

 พระเจ้าไชยเชษฐาธิราช  พระองค์มีความสัมพันธไมตรีที่แนบแน่นกับกษัตริย์ไทย โดยเฉพาะใน 
รัชสมัยสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ  

 พระเจ้าสุริยวงศาธรรมิกราช รัชสมัยของพระองค์นับเป็นยุคทองของราชอาณาจักรล้านช้าง  

 หนังสือประกอบการเรียน รายวิชาเลือก สบายดีประเทศลาว.....2 
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 ภายหลังเมื่อพระเจ้าสุริยวงศาธรรมิกราชเสด็จสวรรคตแล้ว เช้ือพระวงศ์ลาวต่างก็แก่งแย่ง            
ราชสมบัติกัน จนอาณาจักรล้านช้างแตกแยกเป็น 3 ส่วนคือ อาณาจักรล้านช้างหลวงพระบาง อาณาจักร
ล้านช้างเวียงจันทน์ และอาณาจักรล้านช้างจําปาศักด์ิ ต่างเป็นอิสระไม่ขึ้นแก่กัน และเพื่อชิงความเป็นใหญ่
ต่างก็ขอสวามิภักด์ิต่ออาณาจักรเพื่อนบ้าน เช่น ไทย พม่า เพื่อขอกําลังมาสยบอาณาจักรลาวด้วยกัน      
ในลักษณะนี้ ในที่สุดอาณาจักรลาวทั้ง 3 แห่งนี้จะตกเป็นประเทศราชของอาณาจักรสยามในปี พ.ศ. 2321 

 สยามได้ปกครองดินแดนลาวทั้งสามส่วนในฐานะประเทศราช  รวม 114 ปี ในระยะเวลาดังกล่าว
อาณาจักรล้านช้างเวียงจันทน์ได้ล่มสลายลงในปี พ.ศ. 2371 เนื่องจากในปี พ.ศ. 2369 พระเจ้าอนุวงศ์ 
กษัตริย์แห่งอาณาจักรล้านช้างเวียงจันทน์ได้พยายามทําสงครามเพื่อต้ังตนเป็นอิสระจากสยาม เนื่องจาก       
ไม่อาจทนต่อการกดขี่ของฝ่ายไทยได้ ทว่าหลังการปราบปรามของกองทัพไทยอย่างหนัก พระองค์เห็นว่าจะ
ทําการไม่สําเร็จจึงตัดสินพระทัยหลบหนีไปพ่ึงจักรวรรดิเวียดนาม  จนถึง พ.ศ. 2371 พระองค์จึงได้กลับมา
ยังกรุงเวียงจันทน์  แต่เจ้าอนุวงศ์คิดไม่ซื่อต่อไทย เลยถูกเจ้าเมืองพวนจับกุมตัวส่งมากรุงเทพและถูกคุมขัง
จนสิ้นพระชนม์  ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวและทรงมีพระบรมราชโองการให้             
เผาทําลายกรุงเวียงจันทร์จนไม่เหลือสภาพความเป็นเมือง และตั้งศูนย์กลางการปกครองฝ่ายไทยเพื่อดูแล
อาณาเขตของอาณาจักรเวียงจันทน์ที่เมืองหนองคายแทน 

 ในปี พ.ศ. 2436 สยามได้เกิดข้อขัดแย้งกับฝรั่งเศสในเรื่องอํานาจเหนือดินแดนฝั่งซ้ายของแม่น้ําโขง
จนเกิดวิกฤตการณ์ ร.ศ. 112 จากการ ใช้เล่ห์เหลี่ยมของโอกุสต์ ปาวี  กงสุลฝรั่งเศส โดยการใช้เรือรบมาปิด
อ่าวไทยเพื่อบังคับให้ยกดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ําโขง รวมทั้งดินแดนอื่น ๆ ดินแดนลาวเกือบทั้งหมดก็เปลี่ยนไป
ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของประเทศฝรั่งเศสในปีนั้นและถูกรวมเป็นส่วนหนึ่งของอินโดจีนฝรั่งเศส ต่อมา
ภายหลังดินแดนลาวส่วนอื่นที่อยู่ฝั่งขวาของแม่น้ําโขงก็ตกเป็นของฝรั่งเศสอีกในปี พ.ศ. 2450 

 ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 กองทัพญี่ปุ่นได้รุกเข้ามาในลาวและดินแดนอินโดจีนฝรั่งเศสอื่นๆ และ
หลังญี่ปุ่นแพ้สงคราม ฝรั่งเศสก็กลับเข้ามามีอํานาจในอินโดจีนอีกครั้งหนึ่ง แต่เนื่องจากการที่เวียดมินห์
ปลดปล่อยเวียดนามได้ จึงเป็นการสั่นคลอนอํานาจฝรั่งเศสจนยอมให้ลาวประกาศเอกราชบางส่วนในปี    
พ.ศ. 2492 และได้เอกราชสมบูรณ์ในปี พ.ศ. 2496 ภายหลังฝรั่งเศสรบแพ้เวียดนามที่เดียนเบียนฟู ผู้ที่มี
บทบาทในการประกาศเอกราชคือ เจ้าสุวรรณภูมา เจ้าเพชรราช และ เจ้าสุภานุวงศ์ โดยมีเจ้ามหาชีวิต         
ศรีสว่างวงศ์ ดํารงตําแหน่งเป็นเจ้ามหาชีวิต (พระมหากษัตริย์) จากอาณาจักรล้านช้างหลวงพระบางเดิม 
และได้รวม  ทั้ง 3 อาณาจักรคือ ล้านช้างหลวงพระบาง ล้านช้างเวียงจันทน์ และล้านช้างจําปาศักด์ิ           
เข้าด้วยกันเป็นราชอาณาจักรลาว 

 พ.ศ. 2502 เจา้มหาชีวิตศรีสว่างวงศ์เสด็จสวรรคต เจ้าสว่างวัฒนาจึงขึ้นครองราชยเ์ป็นเจ้ามหาชีวิต
แทน  

 พ.ศ. 2504 ร้อยเอกกองแลทําการรัฐประหารรัฐบาลเจ้าสุวรรณภูมา แต่ถูกกองทัพฝ่ายขวาและ
ฝ่ายซ้ายโจมตีจนพ่ายแพ้ กองแลต้องลี้ภัยไปสหรัฐจนถึงปัจจุบัน 

 พ.ศ. 2518 พรรคประชาชนปฏิวัติลาว ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสหภาพโซเวียตและเวียดนาม
เหนือ โดยการนําของเจ้าสุภานุวงศ์ ก็ยึดอํานาจรัฐจากรัฐบาลประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์เป็น
ประมุขของเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวัฒนา ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลฝรั่งเศสและสหรัฐอเมริกาสําเร็จ 
เจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวัฒนาทรงยินยอมสละราชสมบัติ พรรคประชาชนปฏิวัติลาวจึงประกาศสถาปนา
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ประเทศลาวเป็น "สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว" อย่างเป็นทางการในวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 
2518 โดยยังคงแต่งต้ังให้อดีตเจ้ามหาชีวิตเป็นที่ปรึกษาของรัฐบาลระบอบใหม่ แต่ภายหลังพรรคประชาชน
ปฏิวัติลาวก็ได้จับกุมตัวอดีตเจ้ามหาชีวิตและมเหสีไปคุมขังในค่ายกักกันจนสิ้นพระชนม์ เนื่องจากความ
ขัดแย้งทางการเมืองในเวลาต่อมา 

สมัยสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

 สภาพการปกครอง และการบริหารด้านเศรษฐกิจของลาวเริ่มผ่อนคลายมากขึ้นในระยะหลังของ
ทศวรรษ 1980 ต่อมาเมื่อเจ้าสุภานุวงศ์สละตําแหน่งจากประธาน ผู้ดํารงตําแหน่งประธานประเทศต่อจาก
เจ้าสุภานุวงศ์ในปี พ.ศ. 2534  คือ ท่านไกสอน พมวิหาน  

 ในปี พ.ศ.  2535 ท่าน หนูฮัก พูมสะหวัน ก็ได้ดํารงตําแหน่งประธานประเทศต่อมาและเป็นผู้มี
บทบาทสําคัญต่อประเทศลาวยุคใหม่ โดยยกเลิกการจํากัดเสรีภาพบุคคล ด้วยการเชิญชาวลาวที่อพยพลี้ภัย
ไปอยู่ต่างประเทศ ได้แก่ นักศึกษาปัญญาชน นักธุรกิจให้เดินทางกลับมาร่วมพัฒนาประเทศ และยังเปิด
ประเทศต้อนรับนักท่องเที่ยว รวมทั้งให้ความสําคัญในการฟื้นฟูความสัมพันธ์อันดีกับไทยอีกด้วย 
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 ในปี พ.ศ. 2538 ยุคนี้ลาวกับไทยเปิดสะพานมิตรภาพ ไทย - ลาว  ข้ามแม่น้ําโขง ซึ่งเป็นสะพาน
แห่งแรกที่เชื่อมไทยและลาวเข้าด้วยกัน ส่งผลให้เกิดการแลกเปลี่ยนทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมระหว่าง 
ทั้งสองประเทศมากยิ่งขึ้น จากการปฏิรูปการบริหารประเทศลาวของท่านหนูฮัก  ทําให้ลาวได้รับการยอมรับ
ให้เข้าร่วมเป็นสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน)  ในเดือน กรกฎาคม           
ปี พ.ศ. 2540 

 ต่อมาในปี พ.ศ. 2541  ท่านหนูฮัก สละตําแหน่ง ท่านคําไต สีพันดอน รับดํารงตําแหน่งประธาน
ประเทศต่อ จนถึงปี พ.ศ. 2549  ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ประเทศลาวปฏิรูปเศรษฐกิจไปพร้อมกับการพัฒนา
ความสัมพันธ์กับไทย  มีการสร้างสะพานมิตรภาพไทย–ลาว ข้ามแม่น้ําโขงขึ้นอีก 2 แห่ง   ต่อมา ท่านคําไต
ลงจากตําแหน่ง ท่านจูมมะลี ไซยะสอน จึงเป็นผู้รับตําแหน่งประธานประเทศลาวคนปัจจุบัน และได้บริหาร
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ประเทศลาวสู่ยุคสมัยใหม่ด้วยการเปิดกว้างด้านเศรษฐกิจและวัฒนธรรมมากขึ้น  มีการเปิดขบวนรถไฟ      
สายไทย–ลาว  จากจังหวัดหนองคายถึงท่านาแล้งฝั่งลาว  นอกจากนี้รัฐบาลลาวยังมีโครงการจะทํารถไฟฟ้า
เข้าเวียงจันทน์ไปหลวงพระบางและคุนหมิงในอนาคต 

 ในปี 2552  ประธานาธิบดี บารัค โอบามา  ประกาศให้ประเทศลาวพ้นจากบัญชีดําทางการค้าของ
สหรัฐฯ และให้ได้รับการสนับสนุนเงินกู้จากธนาคาร  เพื่อการนําเข้าและส่งออกระหว่างทั้ง 2  ประเทศ 
สนับสนุนให้ประเทศลาวเจริญก้าวหน้าต่อไปในอนาคต  นอกจากนี้ด้วยการเป็นเจ้าภาพกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 
25 ระหว่างวันที่ 9-18  ธันวาคม 2552 ที่เมืองเวียงจันทร์  ประเทศลาวจึงเป็นที่รู้จักกว้างขวางขึ้น              
ในหมู่ประเทศตะวันตกและประเทศในกลุ่มอาเซียน 

การเมืองการปกครอง 

 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีระบบการปกครองแบบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ (ทางการ
ลาวใช้คําว่า ระบอบประชาธิปไตยประชาชน)  ซึ่งมีอัตลักษณ์ที่เด่นชัด คือมีพรรคประชาชนปฏิวัติลาว  
(The Lao People’s Revolutionary Paty) หรือพรรค LPRP เป็นองค์กรชี้นําประเทศ ซึ่งพรรคนี้เริ่มมี
อํานาจสูงสุดต้ังแต่ลาวเริ่มปกครองในระบอบสังคมนิยมเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2518 จนถึงปัจจุบัน 
ประธานประเทศ (ประธานาธิบดี) ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวคนปัจจุบันซึ่งมีวาระการ
ดํารงตําแหน่ง 5 ปี คือ พลโทจูมมะลี ไซยะสอน  และยังดํารงตําแหน่งเลขาธิการใหญ่คณะบริหารงาน
ศูนย์กลางพรรคประชาชนปฏิวัติลาวอีกตําแหน่งหนึ่ง รองประธานประเทศ คือ นายบุนยัง วอละจิต 
ประธานสภาแห่งชาติ คือ ท่าน นาง ปานี ยาท่อตู้   ส่วนนายกรัฐมนตรี  คนปัจจุบันซึ่งเป็นฝ่ายบริหาร
ประเทศ คือนายทองสิง ทํามะวง  

 การแบ่งเขตการปกครอง 

 ประเทศลาวแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 1 นครหลวงเวียงจันทร์  1 เขตปกครองพิเศษไซสมบูน  
และ 16 แขวง ได้แก่  พงสาลี  หลวงน้ําทา อุดมไซ  บ่อแก้ว  หลวงพระบาง  ซําเหนือ (หัวพัน) ไชยะบุลี  
เชียงขวาง เวียงจันทร์ บริคําไซ คําม่วน สะหวันนะเขต (สุวรรณเขต) สาละวัน เซกอง จําปาสัก                 
และอัตตะบือ 

 นครหลวงเวียงจันทร์ (เดิมช่ือว่า  กําแพงนครเวียงจันทน์)   เป็นเมืองหลวงของประเทศลาว           
มีรูปแบบการปกครองตนเอง  โดยแยกตัวออกมาจากแขวงเวียงจันทร์ในปี ค.ศ. 1989  

 นอกจากนี้ประเทศลาวยังแบ่งเขตการบริหารปกครองส่วนท้องถิ่นออกเป็นลําดับช้ัน ดังนี้ 

 แขวง   เป็นเขตการปกครองสูงสุดของประเทศเทียบเท่าระดับจังหวัดของประเทศไทย  มีเจ้าแขวง
หรือผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้บริหารปกครองแขวง 

 เมือง เป็นเขตการปกครองรองลงมาเทียบเท่าระดับอําเภอมีเจ้าเมือง หรือนายอําเภอเป็นผู้บริหาร
ปกครองเมือง 

 บ้าน เป็นเขตปกครองเทียบเท่าระดับหมู่บ้าน มีเจ้าบ้านหรือผู้ใหญ่บ้าน เป็นผู้บริหารปกครองบ้าน 

 นครหลวง  เป็นเขตปกครองพิเศษ หรือ เขตปกครองตนเองเทียบเท่าระดับเทศบาลนครกรุงเทพ
ของประเทศไทย  มีเจ้านครหลวง (ผู้ว่าราชการนครหลวง) เป็นผู้บริหารปกครอง 
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 รูปแบบการปกครอง 

 รูปแบบการปกครองประเทศของลาว  เป็นระบบพรรคการเมืองเดียว คือ พรรคประชาชนปฏิวัติ
ลาว (Lao People’ Revolutionary  Party : LPRP)  มีอํานาจสูงสุดในการปกครองประเทศปัจจุบัน โดยม ี  
สภาเดียว คือสภาแห่งชาติ  ทําหน้าที่ทั้งด้านนิติบัญญัติและตุลากร  คอยดูแลอนุมัติงบประมาณบริหาร
แผ่นดินต่าง ๆ การออกและแก้ไขกฎหมายรวมถึงพระราชบัญญัติต่าง ๆ อีกทั้งกํากับดูแลการทํางานของ
ฝ่ายบริหาร(รัฐบาล)  มีประธานประเทศ ซึ่งเป็นหัวหน้าพรรค LPRP เป็นผู้นําประเทศมีอํานาจในการ
กําหนดทิศทางนโยบายพัฒนาประเทศและควบคุมการบริหารประเทศทั้งหมด  รองลงมาคือนายกรัฐมนตรี  
ทําหน้าที่เป็นหัวหน้าคณะรัฐบาล  ซึ่งเป็นผู้บริหารจัดการนโยบายของพรรคให้ไปในทิศทางที่กําหนดไว้ 

 ประเทศลาวแบ่งองค์กรบริหารการปกครองออกเป็น 3 องค์กร ได้แก่ นิติบัญญัติ บริหารและ        
ตุลาการ 

 องค์การนิติบัญญัติ 

 ได้แก่ สภาแห่งชาติลาว (The National Assembly) เป็นองค์กรที่มีอํานาจสูงสุดและเป็นศูนย์รวม
อํานาจเบ็ดเสร็จในการบริหารประเทศลาว ฝ่ายบริหารและฝ่ายตุลาการต่างขึ้นตรงต่อสภาแห่งชาติทั้งสิ้น 
สมาชิกของสภามาจาการเลือกต้ังของประชาชน เพื่อให้เป็นตัวแทนด้านสิทธิอํานาจและคุ้มครอง
ผลประโยชน์ของชาติ  สังคม และส่วนรวม สมาชิกสภาแห่งชาติมีสิทธิถูกเสนอหรือถอดถอน หากประพฤติ
ไม่ถูกต้องหรือไม่ได้รับความไว้วางใจจากประชาชน  

 สภาแห่งชาติจะมีสมาชิกทํางานประจํา เรียกว่า คณะประจําสภาแห่งชาติ และมีฝ่ายเลขานุการ
และสํานักงานคือ ห้องว่าการสภาแห่งชาติ ทําหน้าที่บังคับบัญชาพนักงานสูงสุดของสภาแห่งชาติ 

 บทบาทและหน้าที่ของสภาแห่งชาติในฐานะองค์กรนิติบัญญัติ คือ พิจารณาและรับรอง รวมถึง
แก้ไขรัฐธรรมนูญ กฎหมาย ภาษี แต่งต้ังหรือถอดถอนตําแหน่งสําคัญทางการเมือง ต้ังหรือยุบกระทรวงและ
หน่วยงานต่าง ๆ  กําหนดทิศทางนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  อีกทั้งยังทําหน้าที่กํากับ
ดูแลตรวจสอบการทํางานของคณะรัฐบาล ซึ่งเป็นองค์กรบริหารและองค์กรตุลาการ รับผิดชอบดูแลโดยศาล
ประชาชนสูงสุด 

 องค์กรบริหาร 

 ผู้ที่จะมาเป็นประธานประเทศต้องได้รับเลือกจากสภาแห่งชาติด้วยเสียง 2 ใน 3 ของผู้เข้าร่วม
ประชุม มีวาระในการดํารงตําแหน่ง 5 ปี ประธานประเทศมีอํานาจร่างกฎหมายซึ่งจะได้รับการรับรอง        
โดยสภาแห่งชาติ มีอํานาจถอดถอนหรือแต่งต้ังนายกรัฐมนตรี  รองนายกรัฐมนตรี รวมไปถึงคณะรัฐมนตรี  
เจ้าแขวง และเจ้าเมือง 

 คณะรัฐบาลของลาวประกอบด้วย นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี  รัฐมนตรี หัวหน้าองค์กร
เทียบเท่าหัวหน้ากระทรวง ทําหน้าที่บริหารนโยบายพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ ตามท่ีสภาแห่งชาติ
กําหนดและต้องรายงานแผนการปฏิบัติงานของคณะรัฐบาล การใช้งบประมาณ ตลอดทั้ง 5 ปี รวมถึงหน้าที่
แต่งต้ังชุดทํางานในกระทรวงต่างๆ ต่อสภาแห่งชาติทุกปีอีกด้วย  ดังนั้นการบริหารประเทศของคณะรัฐบาล
จึงอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของสภาแห่งชาติควบคู่กันไป 
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 องค์กรตุลาการ 

 เป็นองค์กรเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมและระบบศาล  อยู่ภายใต้การกํากับดูแลของ
คณะกรรมการประจําสภาแห่งชาติลาวมีอํานาจแต่งต้ังประธานศาลและคณะผู้พิพากษาประจําศาลต่างๆ 
เช่น ศาลประชาชนสูงสุด ศาลประชาชนแขวง  ศาลประชาชนเมืองและศาลทหาร   โดยศาลประชาชน
สูงสุดเป็นองค์กรพิพากษาสูงสุดทําหน้าที่พิจารณาออกกฎหมายต่าง ๆ ตรวจตราคําพิจารณาคดีและตัดสิน
คดีความทั้งอาญา แพ่งและพาณิชย์ คดีเกี่ยวกับครอบครัวและเยาวชน คดีเกี่ยวกับทหาร 

 กระบวนการพิจารณาคดีในระบบศาลของลาวแบ่งเป็น 3 ลําดับช้ัน  ได้แก่  ศาลข้ันต้น                  
ศาลขั้นอุทธรณ์  และศาลลบล้าง(ศาลฎีกา) 

 ปัจจุบันระบบศาลขององค์กรตุลาการของลาว  ประกอบด้วย ศาลประชาชนสูงสุด  ศาลประชาชน
ท้องถิ่น (ศาลประชาชนภาค ศาลประชาชนแขวง  ศาลประชาชนนคร ศาลประชาชนเขต) และศาลทหาร 

ประชากร         

 จากสถิติในปี พ.ศ. 2548 (ตามข้อมูลกระทรวงการต่างประเทศของไทย) ประเทศลาวมีประชากร
รวม 6,068,117 คน ประกอบด้วยชนชาติต่างๆ หลากหลายเชื้อชาติ ซึ่งในภาษาลาวจะเรียกรวมกันว่า 
"ประชาชนบรรดาเผ่า" สามารถจําแนกได้เป็น 68 ชนเผ่าโดยประมาณ แบ่งเป็น 3 กลุ่มใหญ่ตามถ่ินที่อยู่
อาศัย ดังนี้ 

 1.  ลาวลุ่ม  หมายถึงชาวลาวที่อาศัยอยู่ในเขตที่ราบ ส่วนใหญ่เป็นคนเชื้อชาติลาว ประชากรกลุ่มนี้
มีอยู่ร้อยละ 68 ของจํานวนประชากรทั้งหมดและอาศัยกระจายอยู่ทั่วประเทศและเป็นกลุ่มชาวลาวที่มี
จํานวนมากที่สุดในประเทศ 

 2.  ลาวเทิง หมายถึงชาวลาวที่อาศัยอยู่ในเขตที่ราบสูง ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ทางภาคใต้ของประเทศ 
เช่น แขวงจําปาศักด์ิ แขวงเซกอง แขวงอัตตบือ คิดเป็นร้อยละ 22 ของจํานวนประชากรทั้งหมด 

 3.  ลาวสูง  หมายถึงชาวลาวที่อาศัยอยู่ในเขตภูเขาสูง เช่น ม้ง เย้า มูเซอ และชาวเขาเผ่าต่างๆ 
ส่วนมากอาศัยอยู่ในเขตภาคเหนือของ ลาว เช่น แขวงหลวงพระบาง แขวงเชียงขวาง ชาวลาวกลุ่มนี้คิดเป็น    
ร้อยละ 9 ของจํานวนประชากรทั้งหมด รวมชนเผ่าอ่ืน ๆ อีกประมาณ  68 ชนเผ่า 

ภาษา 

 ประเทศลาวใช้ภาษาลาวเป็นภาษาราชการทั้งในส่วนของภาษาพูดและระบบการเขียน ส่วนในกลุ่ม
ชาวลาวเทิงและชาวลาวสูงยังคงมีการใช้ภาษาประจําเผ่าของตนควบคู่กับภาษาลาว ส่วนภาษาต่างประเทศ
อื่นที่มีการใช้ได้แก่ภาษาฝรั่งเศสซึ่งมีการใช้มาต้ังแต่สมัยอาณานิคม ปัจจุบันยังคงใช้ในวงราชการและ         
การติดต่อค้าขายบ้าง อีกภาษาหนึ่งที่สําคัญ คือภาษาอังกฤษซึ่งใช้ในการติดต่อกับต่างประเทศและการค้า 
ซึ่งนับวันการศึกษาภาษาอังกฤษก็ย่ิงจะขยายตัวมากขึ้นเรื่อยๆ  สําหรับอัตราการรู้หนังสือของลาวนั้น 
ประชากรเพศชายรู้หนังสือร้อยละ 67 เพศหญิง ร้อยละ 43 เมื่อคิดเฉลี่ยรวมทั้งสองเพศแล้วปรากฏว่า
ประเทศลาวมีอัตราประชากรที่รู้หนังสือ ร้อยละ 56  
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ศาสนา 

 ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ (เถรวาท)  ประชากรบางส่วนนับถือศาสนาคริสต์  อิสลามและนับถือผี 

วันชาติ 

 วันชาติของประเทศลาว คือวันที่ 2  ธันวาคม ของทุกปี 

ลักษณะภูมิศาสตร์  
  

 

 

 

 

  

 

 

 
http://www.sahavicha.com/?name=link&file=readlink&id=3145 

 

 ลักษณะภูมิประเทศ  ภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นที่ราบสูงและที่ราบตํ่า ที่ราบสูงประกอบด้วย ภูเขา 
และหุบเขา จุดสูงสุดประมาณ 9,000 ฟุต เต็มไปด้วยป่าไม้ พื้นที่ประมาณร้อยละ 80 ของประเทศเป็นพื้นที่
แห้งแล้วไม่เหมาะแก่การเพาะปลูก พื้นที่บริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ําโขง ซึ่งมีอยู่ประมาณร้อยละ 20 ของ
ประเทศ มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูก โดยลาวเป็นประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล เนื่องด้วย
ตลอดแนวชายแดนของประเทศลาว ซึ่งมีความยาวรวม  5,083  กิโลเมตร ล้อมรอบด้วยชายแดนของ
ประเทศเพื่อนบ้าน 5 ประเทศ ดังนี้ 
 

ประเทศจีน ทางด้านทิศเหนือ (423 กิโลเมตร)  

ประเทศไทย  ทางด้านทิศใต้และทิศตะวันตก (1,754 กิโลเมตร)  

ประเทศกัมพูชา ทางด้านทิศใต้ (541  กิโลเมตร)  

ประเทศเวียดนาม ทางด้านทิศตะวันออก (2,130 กิโลเมตร)  

ประเทศพม่า ทางด้านทิศตะวันตก (235  กิโลเมตร)  
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ลักษณะทางภูมิศาสตร์ของประเทศลาว ส่วนใหญ่ล้อมรอบด้วยเทือกเขาสลับซับซ้อน  มีพื้นที่เป็นภูเขาและ
ที่ราบสูง  ซึ่งรวมกันแล้วมากถึง 3 ใน 4 ของพื้นที่ประเทศทั้งหมด  สามารถแบ่งออกเป็น 3 เขตด้วยกันคือ  

 เขตภูเขาสูง   ต้ังอยู่ในเขตภาคเหนือของประเทศ เป็นพื้นที่สูงกว่าระดับน้ําทะเลโดยเฉลี่ย 1,500 
เมตรขึ้นไป   อุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรป่าไม้มากที่สุดของประเทศ เป็นถิ่นที่อยู่ของลาวสูงหรือม้ง             
ทําอาชีพทํานาบนพื้นที่สูง ทําไร่  และปลูกฝิ่น ยังคงนับถือผี บูชาบรรพบุรุษ 

 เขตที่ราบสูง คือพื้นที่ซึ่งอยู่สูงกว่าระดับน้ําทะเลเฉลี่ย 1,000 เมตร  มีอาณาเขตตั้งแต่                  
ทิศตะวันออกเฉียงใต้ของที่ราบสูงเมืองพวนไปจนถึงชายแดนกัมพูชา ในบริเวณเขตที่ราบสูงนี้มีที่ราบสูง
ขนาดใหญ่อยู่  3 แห่ง  ได้แก่ ที่ราบสูงเมืองพวน (แขวงเชียงขวาง)  ที่ราบสูงนากาย (แขวงคําม่วน)  และ        
ที่ราบสูงบริเวณภาคใต้ เป็นถิ่นอาศัยของลาวเทิงหรือชาวขมุ ที่ยังนับถือผี ทําเกษตรบนที่สูง ทํานาขั้นบันได 
และทําไร่เลื่อนลอย 

 เขตที่ราบลุ่ม   เป็นเขตที่ราบตามแนวฝั่งแม่น้ําโขงและแม่น้ํา ต่างๆ เป็นพื้นที่ที่มีความอุดม
สมบูรณ์ มากท่ีสุดในเขตพื้นที่ทั้ง 3 เขต  เขตที่ราบลุ่มนับเป็นพื้นที่อู่ข้าวอู่น้ําที่สําคัญของประเทศ แนวที่
ราบลุ่มเหล่านี้มีอาณาบริเวณต้ังแต่ตอนใต้ของแม่น้ํางึม เรียกว่า ที่ราบลุ่มเวียงจันทร์ผ่านที่ราบลุ่มสะหวัน   
นะเขต  ซึ่งอยู่ตอนใต้ของแม่น้ําเซบังไฟ และแม่น้ําเซบังเหียง และที่ราบจําปาสักทางภาคใต้ของลาว  ซึ่ง
ปรากฏตามแนวแม่น้ําโขงเรื่อยไปจนจดชายแดนประเทศกัมพูชา เป็นถิ่นที่อยู่ของลาวลุ่ม  ซึ่งมีอาชีพหลัก
คือการทํานาลุ่มและทําการเกษตรตามลุ่มแม่น้ําโขง         

  นอกจากลาวจะมีพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศเป็นภูเขาสูงและที่ราบสูงแล้ว  ประเทศลาวยังมีแม่น้ํา
สายสําคัญหลายสาย  โดยมีแม่น้ําสายหลักของประเทศคือ แม่น้ําโขง ไหลผ่านประเทศลาวรวมระยะทาง
ประมาณ 1,835 กิโลเมตร  แม่น้ําสายนี้มีความสําคัญทั้งในด้านการเกษตรกรรม การทําประมงพื้นบ้าน  
การผลิตพลังงานไฟฟ้าเพื่อใช้ในประเทศและส่งขายประเทศเพื่อนบ้าน เช่น ไทย เป็นเส้นทางคมนาคม   
จากลาวเหนือไปถึงลาวใต้  รวมทั้งยังใช้สายน้ําโขงเป็นพรมแดนธรรมชาติและเส้นทางการค้าระหว่าง
ประเทศลาวกับประเทศเพื่อนบ้านอีกด้วย 
 แม่น้ําโขงยังมีความสําคัญในมิติทางสังคมและวัฒนธรรมของคนลาว  ซึ่งเป็นทั้งบ่อเกิดแห่งตํานาน  
ความเชื่อ  และประเพณีที่เช่ือมร้อยความสัมพันธ์และวิถีชีวิตระหว่างคนลาวกับคนไทยนับแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบัน  ดังปรากฏเด่นชัด คือประเพณีบ้ังไฟพญานาค ประเพณีสงกรานต์ตามลําน้ําโขง เทศกาลจับปลาบึก 
ประเพณีสืบชะตาแม่น้ําโขง เป็นต้น 

 ลักษณะภูมิอากาศ 

 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว   อยู่ในภูมิอากาศเขตร้อน  มีลมมรสุมแต่ไม่มีลมพายุ 
สําหรับเขตภูเขาภาคเหนือ และ เขตเทือกเขา อากาศมีลักษณะกึ่งร้อนกึ่งหนาว   ความแตกต่างของ
อุณหภูมิระหว่างกลางวันกับกลางคืนมีประมาณ 10  องศาเซลเซียส  ฤดูฝนอยู่ในช่วงเดือนพฤษภาคมถึง
ตุลาคม ฤดูแล้งอยู่ในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเมษายน   ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยต่อปีของแต่ละเขตแตกต่างกัน
อย่างมาก  โดยเขตเทือกเขาบริเวณทางใต้ได้รับน้ําฝนมาก ในขณะที่บริเวณแขวงเชียงขวาง แขวงหลวง 
พระบาง  แขวงไชยบุรี ได้รับน้ําฝนเพียง 1 ใน 3 ของเขตเทือกเขาทางใต้  ส่วนแขวงเวียงจันทร์และสะหวัน
นะเขตได้รับปริมาณน้ําฝนปานกลาง เช่นเดียวกับ แขวงพงสาลี  แขวงหลวงน้ําทาและแขวงบ่อแก้ว 
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2 
ศิลปวฒันธรรม 
บทที ่

 วัฒนธรรม หมายถึง วิถีการดําเนินชีวิต (The way of life) ของคนในสังคม นับต้ังแต่วิธีกิน วิธีอยู่ 
วิธีแต่งกาย วิธีทํางาน วิธีพักผ่อน วิธีแสดงอารมณ์ วิธีสื่อความ วิธีจราจรและขนส่ง วิธีอยู่ร่วมกันเป็น         
หมู่คณะ วิธีแสดงความสุขทางใจ และหลักเกณฑ์การดําเนินชีวิต  เป็นผลงานด้านต่างๆ ที่มนุษย์สร้างสรรค์
ขึ้นโดยผ่านการคัดเลือกปรับปรุงและยึดถือ สืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบัน  วัฒนธรรมเป็นทั้งลักษณะนิสัย 
ของคนหรือกลุ่มคนในชาติลัทธิความเชื่อภาษา  ขนบธรรมเนียม  อาหารการกินเครื่องใช้  ไม้สอย ศิลปะ
ต่างๆ  และการประพฤติปฏิบัติในสังคม 

 ศิลปวัฒนธรรมความเป็นชาติลาว  จะบ่งบอกถึงวัฒนธรรมและลักษณะประจําชาติของประชาชน
ในชาติ   โดยรวมมีความซื่อสัตย์สุจริต กล้าหาญ อดทน รักอิสรเสรี  รักหมู่คณะ  ไม่ชอบการเบียดเบียน        
ข่มเหง เป็นชาติที่รักสงบ  มีความเคารพนับถือในบรรพบุรุษ นับถืออาวุโสทางอายุเป็นเกณฑ์สําคัญ  มีอิสระ
ในการเลือกคู่ครองและมักจะศึกษาจิตใจกันก่อน   

 ศิลปวัฒนธรรมของลาวในด้านต่าง ๆ  ได้แก่ 
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ศิลปดนตรี  
 เครื่องดนตรีลาวนั้นมี แคน ซึ่งเป็นเครื่องดนตรีประจําชาติ และการแสดงคือหมอลําแคน  ส่วนการ
ฟ้อนรําและดนตรีส่วนใหญ่ได้รับอิทธิพลจากไทย  สําหรับดนตรีลาว ท่วงทํานองของการขับลําจะแตกต่าง
กันไป ตามท้องถิ่นทางภาคเหนือเรียกว่าขับ ภาคใต้จากบอลิคําไซลงไปเรียกว่าลํา เช่น ขับงึมเวียงจันทน์  
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ขับพวนเซียงขวง ลําสาละวันของแขวงสาละวัน ลําภูไท ลําตังหวาย ลําคอนสะหวัน ลําบ้านซอกของ          
แขวงสะหวันนะเขต ขับโสม ลําสีพันดอนของแขวงจําปาสัก ลํามะหาไซของแขวงคําม่วน ขับทุ้มของ          
แขวงหลวงพระบาง ขับลื้อของชาวลื้อ เป็นต้น 
 

ศิลปหัตถกรรม  
 ในปัจจุบันถึงแม้จะมีการพัฒนาทางเทคโนโลยีจนทําให้วัยรุ่นสาวของประเทศลาวนุ่งกางเกงหรือ       
ใส่เสื้อเปิดไหล่นั้น แต่เวลามีงานบุญต่างๆ ก็จะได้เห็นภาพที่น่าประทับใจ คือแม่ยิงลาวจะพร้อมใจกัน          
“นุ่งซิ่น เบ่ียงแพ” 
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 มีคํากล่าวว่าแม่ยิงลาวเกี่ยวข้องและผูกพันกับการ“นุ่งซิ่น” และ “ตํ่าหูก” อย่างแยกกันไม่ออก 
การตํ่าหูก เป็นคุณสมบัติประจําตัวของแม่ยิงลาว แม่ยิงเป็นผู้รักษาวัฒนธรรมของชาติไว้ ในตํานานการ        
ตํ่าหูกของลาวได้แสดงให้เห็นถึงความสําคัญของแม่ยิงที่สามารถต่ําหูกได้ ว่าเป็นคนที่มีคุณค่าเป็นที่ยอมรับ
ของสังคม ในคําผะหยาเกี้ยวสาว หรือคําสุภาษิตของลาว ก็มีคํายกย่อง ช่ืนชมแม่ยิงที่ตํ่าหูกเป็น และเป็นที่
หมายปองของชายหนุ่ม 

 ตํ่าหูก หมายถึง การทําผ้าซิ่นประเภทหนึ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละครอบครัวในประเทศลาว 

 แม่ยิง หมายถึง คนที่สามารถต่ําหูกเป็นการไปร่วมงานบุญต่าง ๆ  เช่น งานบุญตักบาตรพระธาตุ
หลวงที่เวียงจันทร์ ซึ่งเป็นงานประเพณีที่สําคัญ ทุกคนจะไปร่วมทําบุญตักบาตร การแต่งกายตามวัฒนธรรม
และประเพณีเป็นสิ่งที่คนลาวให้ความสําคัญมากการที่แม่ยิงลาวนุ่งซิ่นจึงนับว่าเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม
ที่สําคัญอย่างหนึ่งของลาว ความสวยงามของลวดลายผ้าซิ่นแต่ละผืนเกิดจากฝีมือการต่ําหูกของแม่ยิงลาว   
ที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษซิ่นบางแบบถูกกําหนดไว้อย่างเคร่งครัดเพื่อใช้นุ่งเฉพาะในงานบุญประเพณี 
อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น ซึ่งซิ่นแบบอื่นไม่สามารถใช้แทนกันได้ ลวดลายในผืนซิ่นไม่เพียงแต่จะสะท้อนให้
เห็นวิวัฒนาการทางศิลปะหัตกรรม ความเช่ือถือ และบ่งบอกสภาพของผู้ใช้ในสังคมเท่านั้น แต่ยังบอกเล่า
ถึงพิธีกรรมและบันทึกเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ที่สําคัญอย่างหนึ่ง ที่นักโบราณคดีสามารถใช้ค้นคว้า
เรื่องราวและวิถีชีวิตของผู้คนในอดีตได้เป็นอย่างดี ทําให้เราทราบว่าแม่ยิงลาวรู้วิธีการปลูกหม่อน เลี้ยงไหม 
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ผลิตเส้นไหม นํามาย้อมสี และต่ําหูกเป็นลวดลายต่าง ๆ ได้ไม่ตํ่ากว่า 3,000 - 4,000 ปีมาแล้ว  จึงนับได้ว่า
การตํ่าหูกถือเป็นศิลปะ หัตกรรมประจําชาติของผู้หญิงลาวอย่างหนึ่ง 
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แม่ยิงลาวนุ่งผ้าซ่ินจากฝีมือการต่ําหูกใส่ลวดลายให้เห็นถึงวิวัฒนาการทางศิลปหัตกรรม 

 อาชีพทอผ้าของแม่ยิงวัยรุ่นลาวที่ เวียงจันทน์ไม่มีการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม เนื่องจากพื้นที่               
ไม่เพียงพอและสภาพอากาศไม่เหมาะสมจึงต้องซื้อเส้นไหมจากแหล่งอื่น ส่วนการย้อมสีจะเน้นใช้                 
สีธรรมชาติ ซึ่งนับว่าเป็นสิ่งที่ดีทั้งต่อคนย้อมและสภาพแวดล้อม และถือว่าเป็นค่านิยมของลาวที่ต้องใช้         
ผ้าทอที่ย้อมจากสีธรรมชาติ ทําให้ลดต้นทุนการผลิตได้มาก แต่ถึงอย่างไรก็ตามการสืบทอดภูมิปัญญา          
การทอผ้าของลาวน่าจะมีปัญหาอยู่บ้าง ถ้าหากต้นทุนราคาเส้นไหมสูงขึ้นและผู้ผลิตยังมีรายได้ไม่มากนัก 
คือแค่พออยู่ได้ ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจที่ค่าครองชีพสูงมากในปัจจุบัน และผู้ตํ่าหูกส่วนใหญ่ก็ไม่มีงานอื่น
ที่มีรายได้มากกว่านี้  ถึงแม้ว่าหลายคนจะต่ําหูกด้วยใจรักก็ตาม และการที่ลาวได้ก้าวเข้าสู่โลกยุคโลกา            
ภิวัตน์ ที่เข้ามาพร้อมกับคําว่า “การนําความเจริญมาสู่ประเทศ” มีนักท่องเที่ยวเข้าสู่ประเทศลาวมากขึ้น          
ทําให้วัฒนธรรมอันดีงามถูกแทรกซึมทีละเล็กทีละน้อย ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านเศรษฐกิจและ
สังคมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ การแต่งกายของคนลาวเริ่มเปลี่ยนแปลงมากมาย ผู้คนส่วนใหญ่หันมานิยมใช้
เสื้อผ้าสําเร็จรูปที่นําเข้าจากต่างประเทศ โดยเฉพาะแม่ยิงนิยมใส่กางเกงมากขึ้น ซึ่งเป็นปัญหาที่ประเทศ
กําลังพัฒนาส่วนใหญ่ได้เผชิญอย่างหลีกเลียงไม่ได้ สิ่งดังกล่าวย่อมส่งผลกระทบต่อการสืบทอดภูมิปัญญา
การตํ่าหูกของลาวไม่มากก็น้อย 

 การปลูกฝังค่านิยมในการต่ําหูกให้เป็นคุณสมบัติประจําตัวของ  แม่ยิง จะทําให้เป็นคนมีคุณค่า 
เป็นที่ยอมรับของสังคม ทําให้ผู้เป็นแม่ได้พยายามถ่ายทอดวิธีการต่ําหูกให้ลูกสาว และเป็นแบบอย่างที่ดีใน
การนุ่งซิ่นที่ทอจากฝีมือตัวเอง จึงทําให้การนุ่งซิ่นกลายเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่รัฐบาลลาวได้ส่งเสริม
และสนับสนุน สังคมลาวยกย่องแม่ยิงที่ “นุ่งซิ่น เบ่ียงแพ” นอกจากนี้ยังมีข้อกําหนดที่ทําให้แม่ยิงต้องนุ่งซิ่น 
เช่น ชุดเครื่องแบบนักเรียนหญิงต้ังแต่ช้ัน ป. 1 จนถึงมหาวิทยาลัย  ชุดเครื่องแบบข้าราชการ หรือ               
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ชุดทํางาน รวมทั้งการมาติดต่อราชการ ซึ่งกําหนดให้แม่ยิงต้องนุ่งซิ่น ซิ่นจึงเป็นอาภรณ์คู่กายของแม่ยิงลาว
และไม่สามารถแยกออกจากกันได้ ดังนั้นหากผู้ใช้ยังจําเป็นต้องใช้ตลอดไป ด้วยความเต็มใจและภาคภูมิใจ 
ผู้ตํ่าหูกก็จะทํางานอย่างมีความสุข และมีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนสําคัญในการสืบทอดวัฒนธรรม          
อันดีงามของชาติ การตํ่าหูกของแม่ยิงโดยเฉพาะการต่ําหูกตํ่าแพผ้าซิ่น จึงเป็นภารกิจสําคัญของแม่ยิงลาว        
ที่ส่งผลให้การอนุรักษ์วัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของชาติ คงอยู่ตลอดไป  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผ้าซ่ินหมี่ตาจากฝีมือของผู้หญิงในกลุ่ม
วัฒนธรรมลาวครั่ง สําหรับใส่ในโอกาสพิเศษ 
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 ผ้าซิ่นตาหรือผ้าซิ่นหมี่ตา กลุ่มวัฒนธรรมลาวครั่ง ผ้าซิ่นเป็นผ้าที่ผู้หญิงในกลุ่มวัฒนธรรมลาวครั่ง
ทอไว้ใช้นุ่งในโอกาสพิเศษ อาทิ นุ่งเป็นผ้าซิ่นเจ้าสาวในประเพณีแต่งงาน และใช้นุ่งไปในงานบุญประเพณี
สําคัญๆ ตลอดจนใช้นุ่งไปทําบุญที่วัด ฝีมือความประณีตงดงามของผ้าซิ่นตาแสดงถึงความละเอียดอ่อนของ
จิตใจผู้ทอเป็นความภาคภูมิใจในความดีงาม ฝีมือความสามารถในการทอผ้าของตนให้ผู้อื่นได้ช่ืนชม 

 ผ้าซิ่นตากลุ่มวัฒนธรรมลาวครั่ง  ด้ังเดิมจะมีทั้งการทอจากเส้นใยฝ้ายและเส้นใยไหมผสมกัน 
นิยมสีสันสดใส สะดุดตาสะดุดใจผู้พบเห็น 

 ผ้าซิ่นตา กลุ่มวัฒนธรรมลาวครั่งจะประกอบด้วย 3 ส่วน คือ 

 1.  ส่วนตีนซิ่น จะเป็นตีนจกโดยเชิงซิ่นนี้จะทอด้วยเทคนิคการจก โดยนิยมทําเป็นตีนแดงใช้ด้าย
เครือเส้นยืนสีแดงและเส้นด้ายพุ่งสีแดง ส่วนเส้นพุ่งพิเศษในการจกจะใช้สีสันสดใน เช่น เหลือง เขียว ส้ม 
แดง ครีม เป็นต้นลักษณะโครงสร้างลายค่อนข้างใหญ่ และนิยมจกเฉพาะส่วนบนของตีนซิ่น เว้นพื้นแดง
ส่วนล่าง 
 2.  ส่วนตัวซิ่น เป็นซิ่นตะเข็บเดียวทอด้วยเส้นไหมหรือเส้นฝ้ายโดยจะต้องทอเทคนิค “มัดหมี่” 
สลับกับการทอด้วยเทคนิค “ขิด” ลายมัดหมี่ด้ังเดิมนิยมมัดลายนาคหรือลายหงส์ส่วนลายขิด นิยมทอลาย
ดอกแก้ว  การทอจะทอเป็นลายริ้วตามขวางแล้วนํามาเย็บเป็นผ้าซิ่นลายตามยาวของลําตัวคําว่า          
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“ผ้าซิ่นตา” มาจากการเรียกส่วนตัวซิ่นที่มีการทอลายริ้วคั่นกับมัดหมี่ซึ่งเรียกกันเต็ม ๆ ว่า ผ้าซิ่นหมี่ตา    
โดยมีทั้งหมี่ตาใหญ่และหมี่ตาน้อย 
 3.  ส่วนหัวซิ่น มีขนาดประมาณ 1 คืบเป็นผ้าฝ้ายทอเป็นลายริ้ว สีสลับขิดสําหรับผืนที่นํามา
ประกอบคําบรรยายผืนนี้ ไม่ได้ต่อส่วนหัวซิ่นซึ่งจากการสํารวจผ้าซิ่นตาโบราณพบทั้งแบบต่อหัวซิ่นและ        
ไม่ต่อหัวซิ่น 

 เอกลักษณ์ของผ้าซิ่นตา กลุ่มวัฒนธรรมลาวครั่ง คือ โครงสีของผ้าซิ่นจะเป็นสีเอกรงค์โดยนิยมใช้       
สีแดงเป็นหลักซึ่งย้อมจากครั่ง ส่วนตัวซิ่นจะทอด้วยเทคนิคมัดหมี่สลับขิด ลายขิดขนาดใหญ่เรียก “ตาใหญ่” 
ลายขิดขนาดเล็กหรือเป็นเพียงลายริ้วเรียก “ตาน้อย” การนุ่งผ้าซิ่นตาของสตรีกลุ่มวัฒนธรรมลาวครั่ง           
จะนุ่งป้ายทบธรรมดา และมีผ้าซิ่นซ้อนเป็นผ้าซิ่นฝ้ายสีขาว นุ่งซ้อนทับด้านในเพื่อถนอมเส้นใยของ           
ผืนผ้าซิ่นตาให้มีอายุการใช้งานยาวนาน คงความงดงามอยู่นานเท่านาน 

 ปัจจุบันผ้าซิ่นตาได้สูญหายไปจากวิถีชีวิตประจําวันของกลุ่มวัฒนธรรมลาวครั่ง เป็นระยะเวลา
ยาวนานแต่ยังคงมีการทอเพื่อจําหน่ายให้กับผู้สนใจผ้าพ้ืนเมืองอยู่ 

วัฒนธรรมการแต่งกาย     
 การแต่งกายที่เป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของลาวคือผู้หญิงสวมเสื้อทับป้ายแขนยาวหรือเสื้อแขนกุด  
ก็ได้ วัสดุของผ้าซิ่นและสไบจะเป็นผ้ายกด้ิน ผ้าจก หรือมัดหมี่ก็ได้  ผมเกล้ามวยมีป่ินปักดอกไม้ไหวสวยงาม 
สวมเครื่องประดับทอง เช่น เข็มขัด สังวาล สร้อย ฯลฯ  สําหรับผู้ชายมักแต่งกายแบบสากลหรือ               
นุ่งโจงกระเบน สวมเสื้อชั้นนอกกระดุมเจ็ดเม็ดคล้ายเสื้อพระราชทานของไทย  

 
 
 
 
 
 
 
 

ผ้าซ่ินตีนจก ลายขิดตาใหญ่  สไบทอลายเดียวกัน 
กับซ่ิน  ผู้ชายแต่งแบบสากลและนุ่งโจงกระเบน 

 
 
 
 
 

 http://hilight.kapook.com/view/73561

 ในปัจจุบันความน่ารักอย่างหนึ่งของลาวคือ เอกลักษณ์ความเป็นลาวที่เขาพยายามหวงแหนไว้ไม่ให้
ถูกกลืนไปกับโลกาภิวัฒน์ หญิงลาวยามออกงานไปทํางาน หรือ ไปโรงเรียนจะนุ่งซิ่นเป็นชุดสากลอย่างไม่
เก้อเขิน สวมใส่คู่กับท่อนบนตามสมัยนิยม  
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http://www.oknation.net/blog/print.php?id=453046  
การแต่งกายของแม่ยิงลาวในงานบุญและประเพณีท่ีสําคัญตามวัฒนธรรมของลาว 

 ชาวลาวประกอบด้วยหลากหลายเชื้อชาติที่ต่างมีวัฒนธรรมการแต่งกายเป็นเอกลักษณ์   ชายหญิง
ชาวไทลาว  ภูไท ไทดํา ไทขาว  ยังคงสวมใส่ชุดประจําชาติหรือชุดพ้ืนเมืองในชีวิตประจําวันและในเทศกาล
งานบุญประเพณีต่าง ๆ 

วัฒนธรรมอาหารและการกิน    
 อาหารของคนลาว ลาวจะกินข้าวเหนียวเป็นหลัก อาหารที่เป็นเอกลักษณ์  คือ แจ่ว ส้มตํา ไก่ย่าง 
ลาบ เป็นต้น  ซึ่งชาวลาวมีวัฒนธรรมการกินที่ไม่ซับซ้อนยุ่งยาก  นั่งล้อมวงกินอาหารกันบนเสื่อ หรือสาด 
(เสื่อไม้ไผ่)  มีพาข้าว  ลักษณะคล้ายโตกทางเหนือของไทย  ต้ังอยู่กลางวง  ในพาข้าวมีกับข้าวไม่กี่ชนิด  
ส่วนใหญ่เป็นของแห้ง ๆ เช่น ปลาร้า  ปลาป้ิง น้ําพริก  ผักพ้ืนบ้านกินเคียงกับน้ําพริก   ใช้มือเปิบหรือจก
ข้าวเหนียว  นอกจากนั้นลาวยังมีวัฒนธรรมการกินคล้ายกับคนไทยมาก  แต่บางพื้นที่ก็มีอาหารการกิน          
ที่ต่างกันไป  มีเอกลักษณ์เฉพาะตน  สะท้อนภูมิหลังทางประวัติศาสตร์และภูมิประเทศในแต่ละพื้นที่ 

 สํารับอาหารลาวทั่วไป   อาหารที่นิยมและเป็นอาหารที่เด่นๆ ของลาว เช่น 
 ลาบ  จัดเป็นอาหารประจําชาติอย่างไม่เป็นทางการ  มีทั้งลาบปลา  ไก่ เป็ด ส่วนลาบเนื้อ              
มักทํากินกันในงานใหญ่  ส่วนผสมในลาบจะมีผักสมุนไพร  มีข่าที่สับไปกับเนื้อลาบ คนหลวงพระบาง          
จะทําลาบที่ใส่เครื่องเทศหลากหลาย ส่วนทางเวียงจันทน์จะทําลาบเหมือนทางอีสานของไทย คือ ลาบร่วน  
ซึ่งมีรสเปรี้ยวนํา 
 แจ่ว  เป็นอาหารที่ต้องมีขึ้นสํารับ  ใช้จิ้มกับผักหรือเนื้อสัตว์เสริมรสชาติ   แจ่วที่ใช้จิ้มเนื้อสัตว์ 
อาจผสมกระเทียม หอม ตะไคร้มากกว่าแจ่วพริกสด  แจ่วหมากเลน (ส่วนผสม มะเขือเทศ พริก ปลาร้า) 
 แกง  แกงของลาวไม่ใส่กะทิ  แกงบางตํารับรับวัฒนธรรมมาจากฝรั่งเศส 
 ลาวได้รับอิทธิพลอาหารต่างชาติเข้ามา ที่เป็นอาหารฝรั่งเศส คือ แซนด์วิชลาว หรือข้าวจ่ีปาเต๊ะ  
ขนมปังฝรั่งเศส (Baguette)  สอดไส้ด้วยตับบด (Pate)  มีผักกาดหอม มะละกอดอง หรือผักดองต่างๆ      
ใส่ซอสพริก พบเห็นได้ทั่วไปตามตลาดเช้าและยังมีอาหารที่ลาวรับวัฒนธรรมมาจากเวียดนาม คือ ยําสลัด  
ข้าวปุ้นและเฝอ 
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 อาหารดอง คนลาวจะรียกอาหารหมักดองว่า  ส้ม เช่น   ส้มผักกาด  ส้มจ้ิน (แหนมวัว) ส้มไข่ปลา 
เมื่อดองได้แล้วสามารถกินได้ทันที หรือนําไปปรุงอาหารอย่างอื่นต่อ เช่น หลนส้มไข่ปลา  
 ตําส้ม  หรือคนไทยเรียกส้มตํา  เป็นอาหารยอดนิยมของลาวมีเครื่องปรุงหลัก คือมะละกอดิบสับ
แล้วฝานบาง ๆ  มะนาว พริกสด กระเทียม น้ําปู๋ (สูตรหลวงพระบาง) น้ําปลา (บางแห่งใช้กะปิแทน)            
ปลาร้า ปูนา มะเขือเปราะ หรือมะเขือเหลือง มะอึก โขลกรวมกันแล้วคลุกเคล้าให้ทั่ว  คนลาวชอบกิน         
ตําส้มกับข้าวเหนียว  ไก่ย่าง  หรือปลาย่าง และลาบต่างๆ ในแต่ละมื้อ 

สํารับอาหารของคนหลวงพระบาง   

 หลวงพระบางซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศ  เคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรล้านช้าง           
ส่งผลให้มีอาหารแบบฉบับของ “ไทเมืองหลวง” ที่โดดเด่นเห็นจะเป็นรสชาติที่ไม่จัดจ้านเมื่อเทียบกับอาหาร
ลาวในภาคอื่น แกงก็ไม่นิยมใส่พริก  ไม่นิยมการผัด  การทอด  แต่จะใช้วิธีการนึ่งหรือต้มเป็นส่วนใหญ่         
จนมีคนเปรียบเปรยว่าอาหารลาวหลวงพระบาง  เป็นอาหารของผู้ดี หรืออาหารชาววัง  อาหารชาววังแท้ๆ  
ตํารับหลวงพระบาง  ยังคงหากินได้ตามร้านอาหารบางแห่งในหลวงพระบางและเวียงจันทน์ 

 ตัวอย่างอาหารในสํารับของคนหลวงพระบาง 

เอาะหลาม  ถือเป็นอาหารลาวประจําเมืองหลวงพระบาง          
ซึ่งหากินไม่ได้ในถิ่นอื่นของประเทศลาว   ส่วนประกอบที่สําคัญ คือ 
ข้าวเหนียว  ถั่ว พริก  มะเขือม่วง ตะไคร้  ตําลึง  เห็ดหูหนู  และ         
ที่ขาดไม่ได้คือ “สะคาน” (เป็นเถาไม้ชนิดหนึ่ง มีรสฝาด) เอาะหลาม
จะไม่เป็นเอาะหลาม ถ้าไม่ได้ใส่สะคาน 

 
http://theyummyfood.files.wordpress.com, 

เอาะหลามมีลักษณะคล้ายต้มจับฉ่าย  หรือแกงโฮะ คือ             
นําส่วนผสมทั้งหมดมาต้มรวมกัน แต่ข้นกว่าเพราะมีข้าวเหนียว            
ที่เคี่ยวจนข้น 

 

หมกปลา เป็นอาหารลาวที่มีลักษณะคล้ายห่อหมก  ส่วนผสม 
มีข้าวเหนียว  ตะไคร้ หอม  ผักชีลาว  ใบแมงลัก พริก และกระเทียม 
ใส่เนื้อไก่หรือปลาก็ได้  เอาข้าวเหนียวต้มบดคลุกเคล้า ส่วนผสมแล้ว
ห่อใบตอง ก่อนนําไปนึ่งจนสุก 

หมกปลาฟอก อาหารลาวชนิดนี้ต้องใช้ปลาเท่านั้น คําว่า”
ฟอก”เป็นคําลาวโบราญ หมายถึงการบดหรือขยี้ให้ละเอียด โดยนํา
เนื้อปลามาบดละเอียด  ผสมไคสด  ไข่แดง  มะพร้าว หอมแดง ราก
ผักชีคลุกเคล้าจนเข้ากัน  ห่อด้วยใบตองแล้วนําไปนึ่งให้สุก 

http://www.bloggang.com/mainblog.php?id 
=meoeye&month=23-04-2011&group  
=6&gblog=3 
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ลาบไก่งวง เริ่มมีการนําไก่งวงเข้ามาสู่ครัวของชาวหลวง         
พระบาง ต้ังแต่สมัยที่ฝรั่งเศสปกครอง   ลาบไก่งวงมักทําในโอกาส
พิเศษ  เช่น งานแต่งงาน งานฉลองขึ้นบ้านใหม่  งานออกเดือน          
เ ป็นต้น   ใช้ เนื้ อ ไก่ งวงสับมาคั่ วจนแห้ง   คลุกกับหัวปลีซอย 
กระเทียมเจียว หอมแดงเจียว ข้าวเหนียวค่ัว  ใส่พริกป่น  บีบมะนาว 
โรยหน้าด้วยใบสะระแหน่ 

http://theyummyfood.wordpress.com/ 
 

 

แจ่วหมากเล็น เป็นอาหารประเภทน้ําพริกในสํารับชาวหลวง
พระบาง   คล้ายน้ํ าพริกหนุ่มแต่ไม่ เผ็ด   และเพิ่มมะเขือเทศ           
(หมากเล็น)  ลงไป  กินกับผักลวกหรือผักดิบต่างๆ  เป็นน้ําพริกขึ้นช่ือ
ที่ควรลองชิม   

 

 

 

http://www.bloggang.com/viewblog.php?id  
=meoeye&group=6 
 

ข้าวซอยหลวงพระบาง ช่ือว่า ข้าวซอย  คงทําให้หลายคน         
นึกไปถึงข้าวซอยของจังหวัดเชียงใหม่   แต่ที่จริงข้าวซอยหลวง          
พระบางก็คือ เฝอ  หรือก๋วยเต๋ียว  แต่ราดหน้าด้วยเครื่องข้าวซอย  
(ภาษาลาวเรียกน้ําหน้าข้าวซอย)  ซึ่งประกอบด้วยหมูสับ  หนังหมู  
มะเขือเทศ  นาํมาผัดในกระทะแล้วปรุงรส 

 
http://9leang.com/?p=5489

 

ไคแผ่น หรือเทา  เป็นสาหร่ายน้ําจืด (วงศ์ Zygnemataceae)  
หาได้ตามลําน้ําที่ไหลตลอดเวลา  เช่น ลําน้ําโขง  รูปร่างเป็นเส้นยาว
ละเอียด สีเขียวสด  จะมีมากในช่วงเดือนพฤศจิกายน  ซึ่งเป็นช่วง        
น้ํามาก 

http://theyummyfood.files.wordpress.com

เมื่อได้ไคมาแล้วก็จะนํามาล้างให้สะอาด  เอาเศษดินเศษทราย
ออกจนหมด   จากนั้นนําไคมาชุบน้ําส้มมะขามซึ่งผสมด้วยขิง ข่า 
กระเทียม หอมใหญ่ มะเขือเทศ  ผงชูรส และเกลือ  แล้วรอให้สะเด็ด
น้ํา  แผ่ไคบนตับใบหญ้าคาโดยใช้ไม้ตีให้ไคแผ่ออกเป็นแผ่นบางๆ  
เสร็จแล้วโรยด้วยงา ตากแดดให้แห้ง  เก็บม้วนเป็นแท่งกลม 
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เวลานํามากินจะใช้กรรไกรตัดเป็นชิ้นเล็ก ๆ พอดีคํา ทอด          
ในน้ํามันร้อนๆ  แต่ไฟต้องอ่อน  การทอดต้องรวดเร็วแบบจุ่มแล้วเอา
ขึ้นทันที  มิฉะนั้นจะไหม้  ควรกินขณะที่ไคยังร้อน  เพราะหากปล่อย
ให้เย็นจะเหนียว ไม่อร่อย 

 
http://www.gotoknow.org/blogs/posts/160429

 

 

แจ่วบอง เป็นน้ําพริกเผาชนิดหนึ่ง  แต่ไม่มีน้ํามันมากเหมือน
น้ําพริกเผาไทย  และไม่แห้งร่วนเหมือนน้ําพริกปลาย่าง  ส่วนสําคัญ
คือต้องใส่หนังหมู หรือหนังควายหั่นเป็นชิ้นเล็กๆ  ผสมอยู่ในเนื้อ
น้ําพริกด้วย (บางตํารับไม่ใส่)  เวลากินจะกรุบ ๆ  อร่อยใช้ได้ทีเดียว  
กินคู่กับไคแผ่นทอด  (จื่นไคแผ่น)  เป็นอาหารว่างหรือของแกล้ม  
เพิ่มรสชาติให้กลมกล่อมมากยิ่งขึ้น 

 
 
 
 
 

http://www.trekkingthai.com/cgi-bin/  
webboard/generate.pl?board 
=backpacker&content=5434 

สํารับอาหารลาวเหนือ 

 อาหารลาวเหนือได้รับวัฒนธรรมการกินมาจากชาวไทลื้อในสิบสองปันนา  มณฑลยูนนาน             
ทางตอนใต้ของจีน และชาวไทลื้อที่อพยพเข้ามาต้ังถิ่นฐานเมื่อร้อยปีก่อนบริเวณเมืองหลวงน้ําทา  เมืองสิง 
แขวงหลวงน้ําทา  ทางภาคเหนือของลาว อาหารลาวเหนือจึงเป็นวัฒนธรรมผสมผสานระหว่างไทลื้อกับจีน 

 จุดเด่นของอาหารลาวเหนือ คือ  เป็นอาหารที่ค่อนข้างมัน  เพราะไขมันจากอาหารช่วยให้ร่างกาย
อบอุ่นเหมาะกับสภาพอากาศหนาว   สํารับอาหารลาวเหนือนิยมกินคู่กับผักสดพื้นบ้าน เช่น แกงแค  แอ่ง
แถะ  เต้าหู้ทอด น้ําปู น้ําผัก  มอกปู (ห่อหมกปูนา) มอกหน่อไม้  เอาะแจ่วปลา ปลาย่าง จอผักกาด 

 ตัวอย่างสํารับอาหารลาวเหนือ มีดังนี้ 

 มอกปู อาหารดั้งเดิมของชาวลาวเชื้อสายไทลื้อ  หมกด้วยวิธีการเฉพาะ  ใช้ปูนาล้างสะอาด           
แกะส่วนหน้าออก  ตําให้ละเอียดกรองเอาแต่น้ํามาหมักกับกระดองและขาปูราว 10 -12 ช่ัวโมง  แล้วนํา
คลุกเคล้ากับหัวปลีอ่อน  หยวกกล้วยหั่น พริกสด  กระเทียม  ตะไคร้ ข้าวสารแช่น้ําที่ตําละเอียดรอไว้แล้ว 
ใส่ใบมะกอกหั่นหยาบและเกลือ คลุกเคล้าให้เข้ากับอีกครั้ง นํามาใส่ใบตอง  ห่อกลัดด้วยไม้จิ้มฟัน              
แล้วนําไปนึ่ง พอสุกแกะห่อใบตองออก  โรยหน้าด้วยใบกอมก้อสด (ใบแมงลัก) เพื่อความหอมน่ากิน 

 เอาะแจ่วปลา หรือเอ๊าแจ่วปลาของคนไทลื้อ  ลักษณะอาหารและส่วนประกอบที่นํามาปรุงคล้าย
กับเมนู ต้มแจ่วปลา  ของกลุ่มไทลาว 
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 จอผักกาด  เป็นอาหารที่ทําจากผักกาดกวางตุ้งที่กําลังออกดอกหรือเรียกว่า ผักกาดจ้อน  หรือ
ผักกาดดอก  เครื่องปรุงที่ใช้คือ  เกลือ กะปิ (บางตํารับอาจใช้ปลาร้า)  ปรุงรสด้วยน้ํามะขามเปียกหรือ
มะขามสดใส่กระดูกหมู  บางคนอาจใส่น้ําอ้อยลงไปด้วย บางสูตรก็ใส่ถั่วเน่าแข็บ หรือถั่วเน่าแผ่นย่างไฟ  
อาหารชนิดนี้นิยมกินกับพริกแห้งทอด ตัดเป็นท่อนโรยหน้าแกง หรือกินต่างหาก แล้วแต่ความชอบ 

 ถ่ัวเน่า  เป็นเครื่องปรุงสําคัญของลาวเหนือ ทําจากถั่วเหลืองใช้แทนกะปิได้  ถั่วเน่าที่นิยมกินมี 
สองแบบคือ 

1. ถ่ัวเน่าเมอะ  เป็นถั่วเน่าแบบเปียก  เริ่มจากแช่เมล็ดถั่วเหลืองค้างคืน จากนั้นต้มในน้ําเดือด
ให้ถั่วนิ่มบีบแล้วเละคามือ  แล้วนําไปหมักในกระบุงหรือตะกร้า  ปิดด้วยใบตอง  หมักให้แห้งและร้อน              
ใช้เวลา 2 – 3 วัน  จะมีจุลินทรีย์ขึ้น  ทําให้กลิ่นและรสเปลี่ยนไป  ระยะนี้เรียกว่า “ถั่วเน่าชา”  เมื่อนํา         
ถั่วเน่าชามาบด ใส่เกลือ  พริกแห้ง ห่อใส่ใบตองจึงจะเรียกว่าถั่วเน่าเมอะ 

2. ถ่ัวเน่าแข็บ  หรือถั่วเน่าแค็บ  เป็นถั่วเน่าแบบแห้ง โดยนําถั่วเน่าชามาบดละเอียด  วางบน 
ใบผาแห้งสองใบประกบกัน นําไปตากแดดจนแห้งออกเป็นสีน้ําตาล  เมื่อจะกินต้องนําไปย่างไฟก่อนใช้
ทําอาหารได้เหมือนถั่วเน่าเมอะ 

 สํารับอาหารลาวที่ได้รับอิทธิพลต่างชาติ 

 อาหารลาวบางตํารับได้รับอิทธิพลจากต่างชาติที่เคยปกครองลาว เช่น ฝรั่งเศส และเวียดนาม  
กลายเป็นอีกหนึ่งวัฒนธรรมการกินของลาวมาจนถึงทุกวันนี้ 

 

 

ขนมปังบาแกตต์ (ข้าวจ่ีบาแกตต์) คือขนมปังยาวแบบฝรั่งเศส
เป็นอาหารเช้าที่หากินได้ง่ายและสะดวกที่สุด  มีทั้งแบบใส่ไส้  และ
กินกับไข่ดาว  แฮม  ชีส  แบบอเมริกันเบรกฟาสต์ต้องกินคู่กับกาแฟ
ลาวรสเข้มข้น จะเข้ากันเป็นอย่างยิ่ง 

 
 

 

http://www.louangprabang.net/content.asp?id=413 
 

 

 ยอดิบ (แนมดิบ  ยอจื่น แนมจื่น) หรือเปาะเปี๊ยะญวน ใช้แป้งข้าวเหนียวเป็นแผ่น (ชนิดเดียวกับ         
ที่ใช้ห่อแหนมเนือง)  ใส่ผักกาดสลัด  ถั่วงอก  แตงกวาหรือแคร์รอต ข้าวคั่ว  หมูต้มซอยเป็นเส้นเล็กๆ ถ้า
กินดิบจะเรียกว่า “ยอดิบ หรือแนมดิบ”  ถ้านําไปทอดจะเรียกว่า “ยอจื่นหรือแนมจื่น” 

 แนมเหลือง (บ่ันแซ่ว) หรือขนมเบื้องญวน ทําจากแป้งชนิดหนึ่ง เวลานําไปทอดจะราดลงในกระทะ
แล้วร่อนกระทะไปมา  เพื่อเกลี่ยแป้งให้แผ่ออกจนบางกรอบ ระหว่างรอแป้งสุกก็ใส่ผักสดนานาชนิด และ
หมูยอหรือแหนมส้มหั่นเป็นชิ้นลง  ใส่ไข่ เมื่อสุกดีแล้ว ตลบแป้งห่อคล้ายกับการทําผัดไทยไข่ห่อ กินพร้อม
น้ําปรุงรส จัดเป็นอาหารว่างหรืออาหารระหว่างวันอีกชนิดหนึ่ง 
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http://www.thetripvangvieng.com/content/
 

เฝอหมู เฝอเนื้อ 
 

 เฝอ เป็นอาหารที่หากินได้ทั่วไปในลาว เฝอมีลักษณะคล้ายก๋วยเต๋ียว  ซึ่งลาวได้รับอิทธิพลมาจาก
เวียดนาม มีทั้งเฝอหมู และเฝอเนื้อวัว   มีเส้นใหญ่  เส้นเล็ก และเส้นบะหมี่ให้เลือก ถ้าให้ครบสูตรเฝอ
จะต้องเสิร์ฟพร้อมผักเคียงนานาชนิด  ชอบเผ็ดก็กินพริกขี้หนูจิ้มกะปิตัดรสเปรี้ยวด้วยมะละกอหรือมะเขือ
ม่วงดอง  
 ข้าวเปียกเส้น  หรือที่เรียกว่า ก๋วยจ๊ับญวน คล้ายกันกับเฝอต่างกันตรงเส้นที่มีลักษณะคล้ายเส้น
ขนมจีน  แต่ขนาดใหญ่กว่า และทําจากแป้งข้าวเหนียว น้ําซุปจะข้นและเหนียว ส่วนมากจะใส่ไก่ต้มฉีกเป็น      
เส้นเล็กๆ  และเลือดไก่  โรยหน้าด้วยหอมเจียว  ผักขึ้นฉ่าย หรือผักชี นิยมกินพร้อมกับ “ข้าวโคบ” (ข้าว
พอง) 

 ข้าวปุ้น  เป็นอาหารเช้าอีกประเภทหนึ่งคล้ายต้มเครื่องในหมูหรือเครื่องในวัว  แต่ใส่เส้นขนมจีน  
หรือเส้นข้าวปุ้นลงไปด้วย มีทั้งแบบน้ําใสและน้ําข้น(น้ําพริก) ให้เลือกลิ้มลองตามชอบ 

 

 

 

 

 

 

 
  
  
 ข้าวแรมฟืน มาจากอาหารของชาวไทลื้อ  ลักษณะคล้ายแป้งนึ่ง กินกับน้ําปรุงรสทําจากมะเขือเทศ 
(หมากเล็น) ส้มมะขาม ผสมกับถั่วเน่าเวลากินจะตัดแป้งเป็นก้อนสี่เหลี่ยมคล้ายลูกเต๋า แล้วราดด้วยน้ํา         
ปรุงรส โรยหน้าด้วยผักชี  นิยมกินเล่นเป็นอาหารว่างในช่วงกลางวันมากกว่าจะเป็นอาหารมื้อหลัก 

http://www.oknation.net/blog/toondee/2010/02/03/entry-1
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 วัฒนธรรมการดื่มของลาว 

 ลาวมีวัฒนธรรมการดื่มมาแต่โบราณ  นั่นคือ  การด่ืมเหล้าอุ หรือเหล้าไห  ซึ่งเป็นสุราพื้นบ้าน
ด้ังเดิม  เกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวลาวมาหลายชั่วคน  เป็นเครื่องดื่มในงานประเพณีและเทศกาล
ต่างๆ  เช่นงานบุญบั้งไฟ  งานแต่งงาน งานบายศรีสู่ขวัญ ต้อนรับแขกที่มาเยี่ยมเยือน เป็นต้น 

 เหล้าอุเรียกตามภาชนะที่บรรจุ ซึ่งมีลักษณะเป็นไห หรือโอ่งเล็กๆ  วัตถุดิบที่นํามาทําเหล้าอุคือ 
ข้าวเหนียว แกลบ ลูกข้าวหมาก หรือแป้งข้าวหมากนั่นเอง ยีสต์ในแป้งที่หมักไว้จะเปลี่ยนน้ําตาลเป็น
แอลกอฮอล์  ทําให้เกิดรสชาติออกหวานๆ ขมๆ 

 วัฒนธรรมการดื่มเหล้าอุของลาวและคนไทยอีสานคล้ายคลึงกัน คือนั่งล้อมวงด่ืมด้วยกัน โดยใช้
หลอดไม่ไผ่เจาะลงไปในไหที่ปิดผนึกขี้เถ้าแล้วดูด  เหล้าอุรสชาติดีที่มีช่ือเสียงมากที่สุดของลาวอยู่ที่บ้าน 
ช่างไห หลวงพระบาง 

เทศกาลงานประเพณี 
 ประเพณี ตามจารีดประเพณีของลาว จะเรียกว่า ฮีดสิบสองครองสิบสี่ ฮีดย่ีครองเจียง  ชาวลาว       
จะมีงานประเพณีมากมายตลอดปี เช่น  

 ประเพณีทางพุทธศาสนา 
 เดือน 3    วันมาฆบูชา มีงานฉลองพระธาตุอิงฮังที่แขวงสะหวันนะเขต และงานวัดภูจําปาสัก  
 เดือน 5  วันสงกรานต์ปีใหม่ลาว  
 เดือน 6  วันวิสาขะบูชา  
 เดือน 8  วันเข้าพรรษา  
 เดือน 9  บุญเข้าประดับดิน  
 เดือน 10  บุญเข้าฉลาก  
 เดือน 11  ออกพรรษา งานแข่งเรือ ที่นครเวียงจันทน์  
 เดือน 12  บุญพระธาตุหลวงเวียงจันทน์  

 พิธีทางรัฐการ  นอกจากงาน ประเพณีทางพุทธศาสนา แล้ว ยังมีพิธีทางรัฐการอีก เช่น  
 วันที่ 1  มกราคม  วันปีใหม่สากล  
 วันที่  20  มกราคม  วันสร้างต้ังกองทัพประชาชนลาว  
 วันที่   8  มีนาคม  วันแม่หญิง ( วันสตรีสากล )  
 วันที่  22  มีนาคม  วันสร้างต้ังพรรคประชาชนปฏิวัติลาว  
 วันที่   1  พฤษภาคม  วันกรรมกร (วันแรงงานสากล)  
 วันที่   1  มิถุนายน  วันเด็ก  
 วันที่  15  สิงหาคม  วันรัฐธรรมนูญ  
 วันที่   7  ตุลาคม  วันครูแห่งชาติ  
 วันที่  12  ตุลาคม  วันประกาศเอกราช  
 วันที่   2  ธันวาคม  วันชาติ (วันสร้างต้ัง สปป.ลาว) 
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 งานเทศกาลประเพณี  ของลาวที่ครบทั้ง  12 เดือน  ซึ่งจะมีเพียงชาวหลวงพระบางเท่านั้นที่           
ในแต่ละเดือนจะจัดให้มีงานบุญที่แตกต่างกัน  ดังนี้ 

 
 

1.  เดือนอ้าย (ธันวาคม)  
     บุญเข้ากรรม  งานบุญเข้ากรรม  มีจุดประสงค์เพื่อให้ภิกษุที่ต้องอาบัติขั้นสังฆาทิเสส (มีความ
รุนแรงรองลงมาจากอาบัติขั้นปาราชิก)  เข้าพิธีกรรมปลงอาบัติด้วยการอยู่ในเขตที่จํากัด  หรือที่เรียกว่า
ปริวาสกรรม เพื่อชําระจิตใจให้สะอาด 
  หลังจากออกจากปริวาสกรรมต้องทําพิธีประกาศให้รู้ว่าพระสงฆ์รูปนั้นบริสุทธ์ิแล้ว เรียกว่า  
พิธีอัพภาน คือ พิธีการเรียกภิกษุกลับเข้าหมู่โดยการเรียกประชุมภิกษุทั้งวัดมารับรอง การทําบุญเข้ากรรม
ในวันที่ภิกษุออกปริวาสกรรม เสมือนได้ทําบุญกับภิกษุผู้บริสุทธ์ิ  ปราศจากนิโรธ – สมาบัติ 

http://ubon.nfe.go.th/joomla/index.php/routine.html

 
http://pr.prd.go.th/sisaket/ewt_news.php?nid=415&filename=index

 
 
 
 
                  
  
 
 
 
   
  
 2.  เดือนยี่ (มกราคม) 

      บุญคูนลาน (บุญกองข้าว) เป็นการทําบุญขวัญข้าวในลานข้าวหลังการเก็บเกี่ยว มีการนิมนต์
พระมาสวดมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล   ก่อนเก็บข้าวใส่ยุ้งฉาง  โดยชาวบ้านเช่ือว่า จะช่วยให้ทํานาได้ผล  
น้ําท่าสมบูรณ์ 
  ชาวลาวบางชุมชนจะมาช่วยกันทําอาหารเลี้ยงพระและทําบุญคูนลานพร้อมกัน ถือเป็นงานบุญ
ของชุมชนด้วย 

 หนังสือประกอบการเรียน รายวิชาเลือก สบายดีประเทศลาว.....22 

http://ubon.nfe.go.th/joomla/index.php/routine.html
http://pr.prd.go.th/sisaket/ewt_news.php?nid=415&filename=index


 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
    
 

http://www.rd1677.com/open.php?id=66583
 
 3.  เดือนสาม (กุมภาพันธ์)  

      บุญข้าวจี่    ชาวนาจะนําข้าวจ่ี หรือข้าวเหนียวป้ันเป็นก้อนเท่าไข่เป็ด ทาเกลือเสียบไม้ย่าง  
ขณะย่างใช้ไข่ไก่หรือไข่เป็ด   เอาเฉพาะไข่แดงทาให้ทั่วแล้วย่างจนไข่สุก  ถอดไม้เสียบออก ยัดน้ําตาลอ้อย
ลงตรงกลางเป็นไส้ถวายพระสงฆ์   ประเพณีบุญข้าวจ่ีนิยมทํากันในช่วงเก็บเกี่ยวข้าวแล้วชาวบ้านอาจไปทํา
ข้าวจี่กันที่วัด หรือเตรียมข้าวจี่มาจากบ้านมาทําบุญตักบาตรตอนเช้า  

     งานบุญข้าวจี่  มีมาต้ังแต่สมัยพุทธกาล  นางปุณณทาสีได้นําแป้งข้าวจี่ (แป้งทําขนมจีน)   ไป
ถวายพระพุทธเจ้า แต่จิตใจของนางก็คิดว่าข้าวจ่ีเป็นเพียงขนมของทาสที่ตํ่าต้อย  พระพุทธเจ้าคงไม่ฉัน  
พระพุทธเจ้าทรงหยั่งรู้จิตใจของนาง  จึงฉันแป้งข้าวจี่ต่อหน้านางปุณณทาสี  ทําให้นางเกิดความปิติ 
 
               
 
 
 
 
 
 
  
  
  
 http://watnakkharin.igetweb.com/news/

 4.  เดือนสี่ (มีนาคม) 

      บุญพระเวส  บุญพระเวส หรืองานบุญมหาชาติ  มีการเทศน์ 13 กัณฑ์ ภายในวันเดียว          
เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพระเวสสันดรอันเป็นพระชาติสุดท้ายของพระบรมโพธิสัตว์ ก่อนที่จะมาประสูติเป็น
เจ้าชายสิทธัตถะและออกบวชจนตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 
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        พิธีวันงานบุญพระเวส ชาวบ้านจะช่วยกันประดับประดาโรงธรรมด้วยดอกไม้ ใช้ดอกบัว
ประดับธรรมาสน์  มีการจัดรูปขบวนแห่พระเวสสันดรและนางมัทรีออกจากป่าเข้าเมือง  ไปสิ้นสุดที่          
พระอุโบสถ มีการเทศน์มหาเวสสันดรตลอดวัน 

 

 
 
 
 
 
 
 
     
 

 
              งานบุญสงกรานต์ท่ีวัดเจ้าแม่ศรีเมือง เวียงจันทร์  ประเทศลาว 

http://www.oceansmile.com/Lao/Festival.htm
 

 
 5.  เดือนห้า (เมษายน) 

      บุญสงกรานต์  ถือเป็นวันปีใหม่ของลาวเช่นเดียวกับของไทย  วันแรกของงาน เรียกว่า           
วันสังขารล่อง  ชาวหลวงพระบางจะไปจับจ่ายซื้อของและธงรูปพระพุทธเจ้า  เพื่อไปปักกองเจดีย์ทราย       
ริมแม่น้ําโขง  ตกเย็นมีการลอยกระทง ภายในกระทงบรรจุกล้วย ขิง ข้าวดํา ข้าวแดง ดอกไม้  ใบพลู           
ธูป เทียน  ดอกดาวเรือง  ผมและเล็บของผู้ลอย  อธิษฐานให้ทุกข์โศกโรคภัยลอยไปกับกระทง 

     วันที่สอง เรียกว่า วันเนา   ช่วงเช้ามีการแห่รูปหุ่นเชิดปู่เยอ  ย่าเยอและสิงห์แก้ว  สิงห์คํา    
ช่วงบ่ายมีขบวนแห่ซึ่งนําโดย ปู่เยอ ย่าเยอ ผู้เฒ่าผู้แก่  หัวหน้าหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้าน  ตามมาด้วยขบวน
พระสงฆ์  นางสงกรานต์ (นางวอ)   ขี่สัตว์พาหนะบนรถแห่ ปู่เยอ ย่าเยอจะฟ้อนรําอวยพรให้ลูกหลาน 

     วันที่สาม เรียกว่า วันสังขารขึ้น  ชาวบ้านจะทําข้าวเหนียวนึ่งและนมลูกกวาด  เดินขึ้นภูษี          
ซึ่งเป็นภูเขาสูงกลางเมืองหลวงพระบางระหว่างเดินจะวางข้าวเหนียวและขนมไว้ตามหัวบันไดจนถึง           
องค์พระธาตุวิธีการน้ีเรียกว่า  การตักบาตรภูษี  มีการโยนข้าวเหนียวลงป่าข้างองค์พระธาตุเป็นการให้ทาน  
ช่วงบ่ายมีขบวนแห่งนางสังขารและอัญเชิญศีรษะท้าวกบิลพรหมจากวัดเชียงทองไปยังวัดวิชุน  และร่วม   
สรงน้ําพระที่วัดวิชุน 

     วันที่สี่  นับเป็นวันสําคัญอีกวันหนึ่ง มีการแห่พระบาง ซึ่งเป็นพระพุทธรูปคู่เมืองหลวงพระบาง  
จะอัญเชิญออกมาให้ชาวเมืองสรงน้ําปีละครั้ง  พระบางนี้จะประดิษฐานอยู่ที่วัดใหม่เป็นเวลา 3 วัน 3 คืน  
จากนั้นจะอัญเชิญกลับหอพิพิธภัณฑ์เหมือนเดิม 
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 6.  เดือนหก (พฤษภาคม) 

http://www.hotsia.com/Laos/Xieng-Khuang/rocket-festival/index.shtml
 

      บุญบั้งไฟ   เป็นประเพณีที่ชาวลาวปฏิบัติสืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนบุญบั้งไฟเป็น
เครื่องหมายของความสามัคคีและมิตรภาพ  เป็นประเพณีขอฝนและต่อสู้กับความแห้งแล้ง  ด้วยการจุด         
บ้ังไฟเพื่อขอฝนจากพระยาแถนซึ่งเป็นเจ้าแห่งฟ้าฝน แม้ว่าในปัจจุบันความเชื่อเกี่ยวกับพระยาแถน          
จะลดน้อยลง แต่ชาวลาวยังคงยึดถือจารีตประเพณีบุญบั้งไฟไม่เสื่อมคลาย  บุญบ้ังไฟเป็นสัญญาณว่า            
ฤดูการทํานากําลังจะเริ่มขึ้น 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

http://storyofsiam.blogspot.com/p/blog-page_20.html 
  7.  เดือนเจ็ด (มิถุนายน) 

       บุญซําฮะ เป็นงานบุญที่จัดขึ้นเพื่อชําระล้างเสนียดจัญไรที่เกิดกับบ้านเมืองชาวบ้าน          
จะต้ังปะรําทําบุญในหมู่บ้านเป็นเวลา 3 วัน ในแต่ละวันจะมีการทําบุญ  นิมนต์พระมาสวดมนต์ให้เป็น          
สิริมงคลแก่หมู่บ้าน  เมื่อเข้าวันสุดท้ายจะมีการถวายสังฆทาน  พระสงฆ์พรมน้ําพระพุทธมนต์  คนสูงวัย         
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ผูกข้อมือให้ศีลให้พรแก่ผู้น้อย จากน้ันจะมีการสาดกรวดทรายให้ทั่วหมู่บ้าน  เอาหลักไปตอกฝังทั้งแปดทิศ  
และวงด้ายสายสิญจน์รอบหมู่บ้าน  

   สุดท้ายชาวบ้านจะนําสิ่งปฏิกูลต่างๆ  เช่น  ขยะมูลฝอย  ภาชนะชํารุด ฯลฯ  ไปทิ้งนอก
หมู่บ้าน  เผาหรือฝัง ให้บริเวณบ้านสะอาดเรียบร้อย  

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 http://www.thaimtb.com/forum/viewtopic.php?f=56&t=359010&start=15

 
 8.  เดือนแปด (กรกฎาคม) 

      บุญเข้าพรรษา เป็นช่วงเวลาที่ภิกษุต้องอยู่จําพรรษาประจําวัดใดวัดหนึ่งตลอด 3 เดือน  
ต้ังแต่วันแรม 1 ค่ํา  เดือน 8 จนถึงวันขึ้น 15 ค่ํา  เดือน 11 เพื่อไม่ให้เดินเหยียบยํ่านาของชาวบ้านจน
เสียหาย  ทั้งยังเป็นช่วงเวลาที่จะได้ศึกษาพระธรรมวินัย 

  พิธีทําบุญเข้าพรรษานี้ ชาวบ้านจะถวายภัตตาหารเช้าหรือ ภัตตาหารเพล  พร้อมเครื่องใช้  
ต่างๆ ที่จําเป็นแด่พระสงฆ์ เช่น ไตรจีวร ต่ังเตียง  ยารักษาโรค เป็นต้น  โดยเฉพาะเครื่องให้แสงสว่าง เช่น  
เทียน  ตะเกียง น้ํามัน  ถือเป็นสิ่งสําคัญ นอกจากนี้ ยังมีการถวายต้นเทียน ซึ่งหล่อเป็นแท่งขนาดใหญ่
ตกแต่งอย่างสวยงามและผ้าอาบน้ําฝนอีกด้วย 
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http://www.manager.co.th/IndoChina/ViewNews.aspx?NewsID=9490000108167
 

 
 
 
 
 
  9.  เดือนเก้า (สิงหาคม) 

       บุญห่อข้าวประดับดิน  เรียกอีกอย่างว่า บุญเดือนเก้า จัดขึ้นเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่        
ดวงวิญญาณบรรพบุรุษและวิญญาณไร้ญาติทั้งหลาย ก่อนงานบุญ 1 วัน  ผู้หญิงจะเตรียมข้าวต้มมัดไส้กล้วย
ห่อด้วยใบตอง  สาํหรับใส่บาตรในวันรุ่งขึ้น 

   งานบุญห่อข้าวประดับดินจะเริ่มกันต้ังแต่เช้ามืด  ชาวบ้านจะเอากรวยใบตองห่อข้าว           
ใส่อาหารคาวหวาน  ผลไม้ บุหรี่  หมาก พลู แล้วนําไปวางตามพ้ืนดินใต้ต้นไม้  ที่รั้วบ้าน ที่รั้ววัด  หรือตาม
ทางแยกเพื่อเป็นทานให้แก่ภูตผีปีศาจไร้ญาติ  ตามความเชื่อที่ว่า  วิญญาณที่จะเดินทางกลับภูมิของตนจะ
ได้กินอาหารก่อนแสงแดดส่อง  จึงเป็นที่มาของชื่องานบุญนี้  พอรุ่งสางชาวบ้านก็ตักบาตร อุทิศส่วนกุศล   
ให้บรรพบุรุษ 

   ในงานบุญนี้  พระสงฆ์จะได้รับถวายข้าวเหนียวเป็นจํานวนมาก  ดังนั้นพระบางรูปจึงนํา
ข้าวเหนียวมาป้ันเป็นก้อนตากแดดไว้  เพื่อเป็นทานให้แก่คนยากคนจน  ช่วงสายชาวบ้านจะสนุกสนาน         
กันต่อกับงานประเพณีแข่งเรือที่แม่น้ําคาน  อันที่จริงแขวงอื่นๆ ของลาวก็มีประเพณีแข่งเรือเช่นกัน  แต่ว่า
ส่วนใหญ่จะจัดกันในเดือน 11  มีเพียงที่หลวงพระบางเท่านั้นที่จัดในเดือน 9  ซึ่งถือเป็นการรวมงาน
ประเพณีถึงสองงานไว้ในคราวเดียวกัน  ดังนั้นงานบุญเดือน 9  ของหลวงพระบางจึงยิ่งใหญ่และคึกคัก        
เป็นพิเศษ 
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http://www.esanclick.com/newses.php?No=31300 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  10. เดือนสิบ (กันยายน) 

        บุญข้าวสาก  ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ํา  เดือน 10  หลังจากงานบุญข้าวประดับดินเพียง 15 
วัน  ในการทําบุญข้าวสาก  จะมีการทําข้าวห่อ  เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ตายหรือเปรต  ซึ่งต้องกลับไปยัง  
ที่อยู่ของตนในช่วงเวลานี้ 

   งานบุญข้าวสากน้ี  เป็นการรวมญาติพี่น้องในครอบครัว  ลูกหลานมักจะนําผลหมาก        
รากไม้  หมากพลู  บุหรี่  ไปฝากผู้อาวุโส และจะได้รับข้าวตอกหรือข้าวพองจากผู้อาวุโส 
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http://www.manager.co.th/IndoChina/ 
  

 
  11. เดือนสิบเอ็ด (ตุลาคม)  

       ประเพณีไหลเรือไฟ  ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ํา เดือน 11  หรือวันออกพรรษา  จะมีการ          
ตักบาตรเทโว  กวนข้าวทิพย์ (มธุปายาส) ถวายผ้าจํานําพรรษาและปราสาทผึ้งซึ่งสร้างโดยการนําไม้ไผ่          
มาสานเป็นรูปปราสาท  ตกแต่งให้สวยงามจัดขบวนแห่งปราสาทผึ้งไปถวายพระในตอนค่ํา เพื่ออุทิศ            
ส่วนกุศลให้ผู้ล่วงลับ 

   ในช่วงเวลานี้ที่เมืองหลวงพระบางจะมีประเพณีไหลเรือไฟ  และลอยกระทงในแม่น้ําคาน 
ส่วนที่เวียงจันทร์จะมีการซ่วงเฮือ (แข่งเรือพาย)  ในยามค่ําคืน แต่ละหมู่บ้านจะตกแต่งเรือด้วยเทียนและ
ตะเกียงอย่างสวยงาม  ภายในเรือไฟจะใส่ดอกไม้ ธูปเทียน ขนม  และเงินกีบติดธงทิวปลิวไสวอยู่กลาง      
ลําเรือ  เพื่อต้อนรับพระพุทธเจ้าที่เสด็จลงมาจากสวรรค์ช้ันดาวดึงส์  อีกทั้งยังเป็นการบูชาพญานาค           
ซึ่งเชื่อว่าอยู่ในแม่น้ําโขง และจะปรากฏตัวขึ้นในวันออกพรรษา ในรูปของลูกไฟซึ่งในภาคอีสานของไทย
เรียกว่า  บ้ังไฟพญานาค 
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http://www.louangprabang.net/content.asp?id=448 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.oknation.net/blog/print.php?id=758269 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 12. เดือนสิบสอง (พฤศจิกายน) 

  บุญกฐิน  ตรงกับช่วงวันแรม 1 ค่ํา  เดือน 11 ถึงขึ้น 15 ค่ํา  เดือน 12  งานบุญกฐิน เป็นการ
ถวายผ้าจีวรแด่พระสงฆ์  เมื่อครั้งพุทธกาล   มีภิกษุจํานวนหนึ่งเดินทางไปเฝ้าพระพุทธเจ้าในช่วงฝนตก   
ทําให้ผ้าจีวรเปียกและเปรอะเปื้อนโคลน  พระพุทธเจ้าจึงมีพุทธบัญญัติให้ภิกษุแสวงหาผ้าและรับผ้ากฐิน        
ได้ตามกําหนด ชาวบ้านจึงจัดผ้าจีวรมาถวาย  จนกลายเป็นประเพณีทําบุญกฐินมาจวบจนปัจจุบัน 

  ก่อนการทําบุญกฐิน เจ้าภาพจะต้องจองวัดที่จะนํากฐินไปถวายล่วงหน้า  และเตรียมผ้าไตร
จีวร  ตลอดจนเครื่องอัฐบริขารต่าง ๆ  ให้พร้อมเมื่อถึงวันงานจะตั้งขบวนแห่กฐินไปทอดที่วัด  นอกจากนี้
อาจมีการทําบุญจุลกฐิน  ซึ่งเป็นการทอผ้าไตรจีวรจากปุยฝ้ายแล้วถวายภิกษุให้เสร็จสิ้นภายใน 24  ช่ัวโมง 
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3 
สถานทีส่ําคญัของประเทศลาว 

บทที ่

 ก่อนที่จะศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับสถานที่สําคัญ  มาเรียนรู้คําขวัญและรู้จักสัญลักษณ์ประจําชาติ
ของประเทศลาว เป็นความรู้ในเบื้องต้นก่อน ดังนี้  
 “คําขวัญของประเทศลาว คือ  สันติภาพ เอกราช ประชาธิปไตย เอกภาพ วัฒนาถาวร” อธิบาย
ความหมายได้ว่า ประชาชนในประเทศลาวประกอบไปด้วยชนหลายเผ่า ซึ่งมีความแตกต่างกันในเรื่องภาษา
และวัฒนธรรม แต่ก็สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข 
 

 http://www.chulapedia.chula.ac.th/index.php/

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดอกไม้ประจําชาติลาว 
 ดอกไม้ประจําชาติลาว คือ ดอกจําปา (champa) มีอยู่ทั่วไปที่คนไทยเรียกดอกนี้ว่า ลีลาวดีหรือ        
ดอกลั่นทม ชาวลาวนิยมนํามาตกแต่งเป็นพานบายศรีสู่ขวัญถวายพระ และนํามาร้อยเป็นพวงมาลัย          
คล้องคอต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองตามประเพณีอันดีงามที่มีมาแต่โบราณกาล ลักษณะของดอกจําปาจะมี  
5 กลีบ บานซ้อนกันสวยงาม ดอกมีสีขาวปนเหลืองอยู่บริเวณโคนกลีบ มีกลิ่นหอม  บานตลอดปี ปลูกกัน  
ทั่วประเทศเปรียบเสมือนความเจริญรุ่งเรือง ส่วนใบมีสีเขียวอ่อน เปรียบเสมือนความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้
และธรรมชาติ 
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http://aseancorner.blogspot.com/2012/06/national-animals-of-asean-countries.html 

สัตว์ประจําชาติลาว 
 สัตว์ประจําชาติลาว คือ  ช้าง  กล่าวกันว่า  ลาวคืออาณาจักรล้านช้างในอดีต มักจะใช้ช้างเป็น
สัญลักษณ์แทนในกิจกรรมที่สําคัญ เช่น ในวันแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 25 ที่ลาวเป็นเจ้าภาพ ในปี พ.ศ.
2552 ก็ทําแมสคอตเป็นรูปช้างเพศผู้และเพศเมีย ช่ือจําปาและจําปี เพื่อสื่อถึงดอกไม้และสัตว์ประจําชาติ
ลาวด้วย 
 

สถานที่สําคัญของประเทศลาว 

 

 
http://www.thaiwings.com/asset/Hello%20Lao.
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 การพัฒนาประเทศในด้านการท่องเที่ยว เป็นนโยบายสําคัญที่ประเทศลาวจะต้องดําเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง โดยเน้นไปที่ป่าเขา ลําน้ํา อุโมงค์และเมืองต่าง ๆ ที่มีภูมิทัศน์มหัศจรรย์สวยงามตามธรรมชาติและ
ตระการตา นอกจากนี้ยังมีแม่น้ําโขงซึ่งเป็นแม่น้ําที่สําคัญเปรียบเสมือนสายน้ําแห่งชีวิตของประชาชน      
ทั่วประเทศ และแม่น้ําสายนี้ยังเป็นพรมแดนธรรมชาติที่แบ่งแผ่นดินไทย-ลาวออกเป็นสองฟากฝั่ง          
ด้วยเหตุนี้ประเทศลาวจึงมีสถานที่สําคัญหลายแห่งที่นักท่องเที่ยวสามารถเรียนรู้ทั้งในทางประวัติศาสตร์
และการท่องเที่ยวที่น่าสนใจทั่วทุกภาคในภูมิประเทศ 
 

 
http://www.somsiritours.com/?ContentID=Cont

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เมืองหลวงพระบาง 
 เมืองหลวงพระบางหรือนครล้านช้าง เมืองแห่งมรดกโลก หลวงพระบางเคยเป็นนครหลวงและ      
เป็นที่ประทับของกษัตริย์ลาวมาจนถึงศตวรรษที่ 16 ได้รับอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี จนกระทั่งได้รับขึ้นทะเบียน
ให้เป็นหนึ่งในมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก (UNESCO) เมื่อปี พ.ศ.2538 ด้วยเหตุผลที่เมืองหลวงพระบาง
เป็นตัวอย่างอันโดดเด่นของวัฒนธรรมมนุษย์ต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ภูมิศาสตร์เมืองมีความโดดเด่น        
การวางผังเมืองมีเอกลักษณ์และดํารงรักษาสถาปัตยกรรมดั้งเดิม คงสภาพบ้านเมืองและบ้านเรือนไว้ได้เป็น
อย่างดี  (ปัทมาพร โทคํา, หน้า 51) หลวงพระบางจึงเป็นเมืองที่น่าอยู่ อีกทั้งมีสถานที่สําคัญและ             
วัดวาอารามที่สวยงามหลายแห่ง เป็นที่นิยมของชาวต่างชาติมาศึกษาและท่องเที่ยว เช่น พระราชวังหลวง
พระบาง พระธาตุจอมศรี วัดวิชุนราช วัดแสนสุขาราม วัดเชียงทอง และมีบ้านเรือนอันเป็นเอกลักษณ์        
ตัวเมืองตั้งอยู่ริมแม่น้ําโขงและน้ําคานไหลมาบรรจบกันท่ามกลางธรรมชาติอันงดงาม และชาวหลวงพระ
บางมีบุคลิกที่ย้ิมแย้มแจ่มใสเป็นมิตร และมีขนบธรรมเนียมประเพณีที่งดงาม  
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พระธาตุหลวง  นครเวียงจันทร์ 
 http://travel.thaiza.com 

 
นครเวียงจันทน์ (Vientiane) 
 นครเวียงจันทน์ เป็นเมืองหลวงของประเทศลาว ต้ังอยู่ในช่วงโค้งของแม่น้ําโขงซึ่งเป็นแนวกั้น
ระหว่างประเทศไทยและลาว (อยู่ตรงข้ามกับจังหวัดหนองคายของไทย) มีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 
725,000 คน พระเจ้าไชยเชษฐาธิราชทรงสถาปนาเวียงจันทน์ขึ้นเป็นราชธานีของอาณาจักรล้านช้าง           
เมื่อ พ.ศ.2103 และในปี พ.ศ.2436 ดินแดนลาวตกอยู่ภายใต้การปกครองของฝรั่งเศส  เวียงจันทน์             
ถูกกําหนดให้เป็นศูนย์กลางบริหารการปกครองของลาวในอาณัติของฝรั่งเศส ต่อมาเมื่อประเทศลาว
ประกาศเอกราชจากฝรั่งเศส ก็ได้กําหนดให้นครเวียงจันทน์เป็นเมืองหลวงของลาวสืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน 
ในนครเวียงจันทน์มีศาสนสถานที่สําคัญคือ วัดพระธาตุหลวงหรือเจดีย์โลกะจุฬามณี 
 
พระธาตุพนม 
 พระธาตุพนมเป็นสัญลักษณ์ประจําชาติลาว ต้ังอยู่ใจกลางนครเวียงจันทน์ สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.
2109 เป็นเจดีย์ที่มีลักษณะอันโดดเด่นที่สุดในอาณาจักรล้านช้าง องค์พระธาตุสูง 45 เมตร มีลักษณะคล้าย
ดอกบัวตูม หมายถึงสัญลักษณ์แห่งคําสอนของพระพุทธเจ้า ตามตํานานกล่าวกันว่าพระธาตุหลวงมีประวัติ
การก่อสร้างนับพันปีเช่นเดียวกับวัดพระธาตุพนมในประเทศไทย ปัจจุบันพระธาตุหลวงมีลักษณะคล้าย 
ป้อมปราการเพราะมีการสร้างระเบียงสูงใหญ่ขึ้นโอบล้อมพระธาตุไว้ มีช่องหน้าต่างเล็กๆ โดยรอบทางเข้า
เป็นประตูไม้บานใหญ่ ลงรักสีแดงไว้ทั้งหมด เมื่อเดินเข้าไปจะเห็นสัญลักษณ์หนึ่งแสดงถึงความศักด์ิสิทธ์ิของ
พระพุทธศาสนาแห่งนี้ ปรากฏอยู่มากมาย เช่น รูปแกะสลักพระยานาค พระพุทธรูปปิดทองลายกลีบบัว
ประดับอยู่บนฐานปักษ์ และถัดจากประตูทางเข้าประมาณ 100 เมตร จะเห็นพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าไชย
เชษฐาธิราชตั้งอยู่บนฐานสูง พระหัตถ์ทรงถือพระแสงดาบวางพาดไว้บนพระเพลา กล่าวกันว่าพระแสงดาบ
นี้ทําหน้าที่ปกป้องพระธาตุหลวง ซึ่งถือว่าเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนลาวทุกคน 
 

 หนังสือประกอบการเรียน รายวิชาเลือก สบายดีประเทศลาว.....34 



 

ประตูชัย (ประตูไซ) 
 

 

 
http://www.google.co.th/imgres?q=ประตูชัย+ประเทศลาว 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ประตูชัย  ต้ังอยู่บนถนนล้านช้างในนครเวียงจันทน์ สร้างเสร็จเมื่อปี พ.ศ.2512 สร้างขึ้นเพื่อระลึก
ถึงประชาชนลาวผู้สละชีวิตในสงคราม 
 ประตูชัยแห่งนี้มีช่ือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “รันเวย์แนวตั้ง” เพราะจะใช้ปูนซีเมนต์ที่อเมริกาซื้อมา
เพื่อสร้างสนามบินใหม่ในนครเวียงจันทน์ระหว่างสงครามอินโดจีน แต่ไม่ทันสร้างเพราะอเมริกาแพ้สงคราม
อินโดจีนเสียก่อน จึงนําปูนซีเมนต์นั้นมาสร้างประตูชัยแทน ตามลักษณะประตูชัยที่กรุงปารีส ประเทศ
ฝรั่งเศส แต่ตกแต่งโดยใช้สถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของลาว 
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http://www.mglobemall.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประสาทวัดภู   

 
http://marawsee.blogspot.com/2010/10/blog-post.html 

 ประสาทวัดภู  เป็นโบราณสถานอีกแห่งหนึ่งที่องค์การยูเนสโก (UNESCO) ขึ้นทะเบียนให้เป็น
มรดกโลกเมื่อวันที่ 25  ธันวาคม  2545 นับว่าเป็นแห่งที่ 2 รองจากเมืองหลวงพระบาง อยู่ในเขตลาว         
ตอนใต้ ต้ังอยู่บนเนินเขาภูหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ภูควายหรือภูเขาควาย ห่างจากตัวเมืองเพียง 9 
กิโลเมตร เป็นสถานที่ศักด์ิสิทธ์ิของแหล่งอารยธรรมโบราณต่าง ๆ ถึงสามสมัยด้วยกัน ได้แก่ สมัยอาณาจักร
เจนละในช่วงศตวรรษที่ 6-8 สมัยต่อมาในราวศตวรรษที่ 9 และสุดท้ายอาณาจักรล้านช้างซึ่งได้เปลี่ยน
เทวาลัยในศาสนาฮินดูให้เป็นวัดในพุทธศาสนานิกายเถรวาท 
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วัดเชียงทอง 
 เป็นวัดหลวงที่งดงามดังที่นักโบราณคดีได้กล่าวยกย่องว่าเป็นดั่งอัญมณีแห่งสถาปัตยกรรมลาว  
สกุลช่างล้านช้าง ต้ังอยู่บนถนนโพธิสารราช ริมน้ําโขง อยู่ในเขตเมืองหลวงพระบาง วัดนี้ได้สร้างขึ้น         
เมื่อปี พ.ศ.2102 สมัยพระเจ้าไชยเชษฐมาธิราช และยังได้รับอุปถัมภ์จากเจ้ามหาชีวิตสว่างวงศ์และเจ้ามหา
ชีวิต ศรีสว่างวัฒนา ซึ่งเป็นกษัตริย์ช่วงสุดท้ายของลาว รูปแบบสถาปัตยกรรมเป็นศิลปะแบบหลวงพระบาง 
ลักษณะการสร้างหลังคาจะแอ่นโค้งลาดต่ําลงมา ภายในประดิษฐานพระองค์หลวง พระพุทธรูปประธาน         
สีทอง หลังคาบริเวณตรงกลางประดับด้วยช่อฟ้างดงามสมกับเป็นวัดที่มีฐานะเป็นวัดหลวงในพระราชูปถัมภ์
เรื่อยมา และเป็นวัดที่โดดเด่นที่สุดในลาว 
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สถานที่ท่องเที่ยว 

 นอกจากศาสนสถานดังที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น ประเทศลาวยังมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติอีกหลาย
แห่งที่นักท่องเที่ยวนิยมและยกย่องว่าสวยงาม บรรยากาศดี ท่ามกลางธรรมชาติที่ตระการตา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
http://www.google.co.th/imgres?q=วังเวียง+ประเทศลาว 

 

 

 

 

 

 

 

 

วังเวียง  เป็นเมืองตากอากาศเล็กๆ เงียบ สงบ ท่ามกลางเทือกเขาหินปูนที่อุดมไปด้วยป่าไม้นานา
พันธ์ุ เรียงรายสลับซับซ้อนกันอย่างสวยงาม ด้านหน้าของเทือกเขามีลําน้ําซองไหลผ่าน นักท่องเที่ยว
สามารถล่องเรือชมความงามของธรรมชาติและถ้ําต่าง ๆ ได้ ผู้คนแถวนั้นมีวิถีชีวิตแบบเรียบง่าย ทั้งสองฝั่ง
ของแม่น้ําซองนับเป็นเสน่ห์ของลาวอีกแห่งหนึ่งที่มีช่ือเสียงที่สุด ซึ่งส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวจะแวะดื่มดํ่ากับ
ธรรมชาติแห่งนี้ก่อนจะเข้าไปเยือนเมืองหลวงพระบาง เวียงจันทน์ต่อไปอีกประมาณ 150 กิโลเมตร 

 

 หนังสือประกอบการเรียน รายวิชาเลือก สบายดีประเทศลาว.....38 
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http://www3.cdd.go.th/phetchaburi/boardsmf/index.php?topic=159.0  

  

 น้ําตกหลี่ผีหรือตาดส้มพะนิต  คนลาวมักจะเรียกว่าแก่งหลี่ผี คําว่า หลี่ หมายถึง เครื่องมือจับปลา
ของชาวลาว ผีก็คือศพของคนที่ตกน้ําตายจากแม่น้ําโขงแล้วไหลมาติดกับหลี่ของชาวบ้านที่หาปลา         
อยู่บริเวณนั้น ชาวลาวจึงให้นามน้ําตกน้ีว่า หลี่ผี น้ําตกนี้มีกระแสน้ําที่เช่ียวกราก ตกจากผาสูงประมาณ  
15-20 เมตร 
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 น้ําตกคอนพะเพ็ง  เป็นน้ําตกที่ใหญ่ที่สุดในเขตแม่น้ําโขงตอนล่าง เปรียบเสมือนสันเขื่อนธรรมชาติ 
ที่กรองแม่น้ําโขงจากแก่งโขดหินต่าง ๆ เป็นอีกแห่งหนึ่งที่ได้รับการยกย่องให้เป็นน้ําตกในแองการาแห่ง
เอเชีย 

น้ําตกตาดฟาน  มีความสูงประมาณ 200 เมตร 
สูงที่สุดในบรรดาน้ําตกทุกแห่งในประเทศลาว 
เป็นน้ําตกที่ เกิดจากการไหลมารวมกันของ
สายน้ําจากภูเขา 2 ลูก รอบ ๆ น้ําตกเต็มไปด้วย
ป่าไม้นานาพันธ์ุเขียวขจี นักท่องเที่ยวจะได้        
ช่ืนชมกับธรรมชาติอย่างเต็มอ่ิม บรรยากาศดี 
อากาศ ช้ืนหนาวเย็นตลอดปี  คํ า ว่า   ตาด 
หมายถึงน้ําตก  และฟาน คือเก้งเป็นสัตว์ป่า
คล้ายกวาง 

ประเทศลาวเป็นประเทศหนึ่งที่มีเมืองและ
สถานที่สําคัญหลายแห่งมาก ซึ่งแต่ละแห่งจะมี
ประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจมายาวนาน หลายยุค
หลายสมัยจนกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสําคัญ
ในปัจจุบันที่นักเดินทาง นักท่องเที่ยวอยากมา
สัมผัส 

        http://www.google.co.th/imgres?q=น้ําตกตาดฟาน-ประเทศลาว 
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4 
เศรษฐกิจและทรัพยากรทีส่ําคัญ 

บทที ่

 หลังจากรัฐบาลได้ยึดอํานาจจากรัฐบาลราชอาณาจักรลาวได้สําเร็จในปี พ.ศ.2518 รัฐบาล              
ชุดปัจจุบันก็ปฏิรูปประเทศและเศรษฐกิจอย่างจริงจั ง แล้วใ ช้สกุลเงินเป็นกีบ  (Kip) พร้อมกับ                     
การเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองประเทศ ใช้ช่ือประเทศว่า สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
(Lao People’s Democratic Republic) ในปี พ.ศ.2522 และเริ่มเปิดเสรีทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง  
โดยใช้นโยบายจินตนาการใหม่ (New Economic Mechanism) ส่งผลให้เศรษฐกิจในภาพรวมของ    
ประเทศลาวมีพัฒนาการดีขึ้น 

 

 
http://www.praphansarn.com/new/forum/forum_posts.asp?TID=13000&get=last 

 

 

 

 

 

 

 

 

นโยบายการลงทุน 
 รัฐบาลลาวได้ปรับปรุงกฎระเบียบเพ่ือเสริมสร้างโอกาสและเอื้ออํานวยต่อการลงทุนมากยิ่งขึ้น  
เช่น  มีการอนุญาตให้นครหลวงเวียงจันทน์  แขวงจําปาสักและแขวงหลวงพระบางมีอํานาจอนุมัติโครงการ
ลงทุนที่มีมูลค่าไม่เกิน 2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ส่วนแขวงอื่น ๆ อนุมัติได้ไม่เกิน 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ทั้งนี้ 
เพื่อดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศซึ่งมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2547 เป็นต้นมา และ
ในปี พ.ศ.2549 มีนักลงทุนต่างชาติ จํานวน 36 ประเทศให้ความสนใจและเข้ามาลงทุน เช่น สหรัฐอเมริกา 
แคนาดา ญี่ป่น จีน ฝรั่งเศส เวียดนาม มาเลเซีย และประเทศไทย ซึ่งรัฐบาลลาวเห็นว่าจะส่งผลต่อ              
การพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะในพื้นที่ที่อยู่ห่างไกลจากเมือง รวมทั้งประโยชน์ในการสร้างงานและกระจาย
รายได้ให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นอีกด้วย 
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ความร่วมมือและสนับสนุนจากต่างประเทศ 

  

 
http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1337668448&grpid=no&catid=&subcatid= 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

  

 เนื่องจากรัฐบาลลาวมีรายรับค่อนข้างจํากัด ประเทศลาวจึงได้รับความช่วยเหลือทางการเงินจาก
ต่างประเทศผ่านองค์การและสถาบันต่าง ๆ หลายประเทศเพื่อนําไปใช้ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ
สาธารณูปโภค ยกตัวอย่างโครงการ เช่น  

 1. ในปี พ.ศ.2540 รัฐบาลลาวได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากประเทศนอรเวย์และธนาคาร
เพื่อการพัฒนาเอเชียในการสร้างเขื่อนผลิตกระแสไฟฟ้าโดยการผันน้ําที่ตกจากที่สูงประมาณ 200 เมตร         
ในแม่น้ํากะด่ิง แขวงบอลิคําไซ (ฝั่งตรงข้ามกับจังหวัดหนองคาย) น้ําจะเข้าสู่อุโมงค์ใต้ดินที่มีความยาว 5.2 
กิโลเมตร เข้าสู่โรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าด้านล่าง และผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อใช้ในประเทศและส่งออก              
ให้ประเทศไทย 

 2. ในปี พ.ศ.2545 ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลจีนร่วมกับรัฐบาลลาวในการสร้าง
โรงงานผลิตปูนซีเมนต์เพื่อออกจําหน่ายทั้งในและต่างประเทศ อยู่ในเมืองวังเวียง แขวงเวียงจันทน์              
โดยบริษัทลาวซีเมนต์จํากัดเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ของประเทศ สามารถผลิตได้ 2 แสนตันต่อปี 

 3. ในปี พ.ศ.2547 ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลจีนในการสร้างเขื่อนเซเซต 2 ในแขวง
สาละวัน เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังน้ําสําหรับใช้ประโยชน์ทางอุตสาหกรรมและการเกษตร สามารถ
ส่งออกกระแสไฟฟ้าเป็นหลัก ซึ่งประเทศไทยก็เป็นลูกค้าที่สําคัญ จากการลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกัน
พัฒนาการผลิตกระแสไฟฟ้าในลาวเพื่อจําหน่ายกระแสไฟฟ้าให้กับประเทศไทยในบริ เวณภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือที่ติดกับประเทศลาว 

 จากการลงทุนที่ได้รับการสนับสนุนจากต่างประเทศดังกล่าว ส่งผลให้อุตสาหกรรมด้านพลังงาน
สร้างรายได้ให้กับประเทศ สามารถพัฒนาอุตสาหกรรมด้านอื่น ๆ ได้ เช่น อุตสาหกรรมเหมืองแร่ที่เหมือง          
เซโปน ในแขวงสะหวันนะเขต ก็สามารถผลิตทองคํา ทองแดงจําหน่ายเป็นแหล่งรายได้สําคัญอีกทางหนึ่ง          
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ที่ช่วยเพ่ิมดุลการค้าแก่ลาวได้ในอนาคต ส่วนด้านการท่องเที่ยว รัฐบาลลาวมีนโยบายให้องค์การท่องเที่ยว
แห่งชาติ  โดยต้ังเป้าหมายดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาเยือนลาวไม่ตํ่ากว่า 1 ล้านคนต่อปี เพื่อหวัง
กระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศ สําหรับพ้ืนที่ทางการเกษตรจะเน้นเฉพาะแหล่งเพาะปลูกที่ให้ผลผลิตสูงหรือ 
ให้ปลูกพืชเชิงพาณิชย์ เช่น กาแฟและที่ดินที่ไม่ใช้ประโยชน์ รัฐจะเพิ่มภาษีสูงสุดถึง 6 เท่า เป็นการกระตุ้น
ให้ใช้ผืนที่ดินให้เป็นประโยชน์เพิ่มรายได้แทนการรกร้าง อุตสาหกรรมทางการเกษตรน่าจะเป็นส่วนที่            
ให้ประโยชน์ในระยะยาวต่อประเทศมากที่สุด 

  

 
http://pr.prd.go.th/saraburi/ewt_news.php?nid=239&filename=index 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ชาวลาวนิยมใช้บริการสาธารณสุขของไทยตามโรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดชายแดนและใกล้เคียง 
แม้จะมีค่าใช้จ่ายสูงมากก็ตาม ด้วยเหตุนี้เองรัฐบาลลาวจึงมุ่งมั่นจะยกระดับการศึกษาและบริการ
สาธารณสุขเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้พร้อมรองรับภาคอุตสาหกรรมและบริการที่จะขยายตัวขึ้น 
ปัจจุบันมีภาคเอกชนจากจีน เวียดนาม มาเลเซีย เกาหลีใต้ ออสเตรียและสเปน สนใจลงทุนเปิดโรงพยาบาล
เอกชนในลาวเพิ่มขึ้น 

สิทธิประโยชน์ด้านการลงทุน 

 เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนต่างชาติ รัฐบาลลาวจึงได้ออกกฎหมายว่าด้วย            
การส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนของต่างประเทศ โดยให้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ เช่น รัฐบาลลาวจะไม่มี 
ส่วนเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินของนักลงทุนต่างชาติ แต่ไม่มีสิทธ์ิถือครองที่ดิน ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ           
แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวกําหนดว่า ที่ดินทั้งหมดใน สปป.ลาว เป็นของชาติลาว           
นักลงทุนต่างชาติสามารถเช่าจากรัฐได้ในระยะเวลา 20-30-50 ปี ขึ้นอยู่กับประเภทของการลงทุนและ       
การเจรจากับผู้มีอํานาจในแขวงนั้น ๆ และสามารถต่ออายุได้ 
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รูปแบบการลงทุนของต่างชาติในประเทศลาว 
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 มี 3 รูปแบบคือ 
 1. ธุรกิจร่วมตามสัญญา เป็นการทําธุรกิจร่วมกันระหว่างนักลงทุนคนลาว ใน สปป.ลาวและ         
นักลงทุนต่างชาติโดยไม่ต้องจัดต้ังในรูปของบริษัท ถือเป็นการอํานวยความสะดวกให้นักลงทุนต่างชาติ 
 2. ธุรกิจร่วมลงทุนระหว่างนักลงทุนต่างชาติและนักลงทุนใน สปป.ลาว กับนักลงทุนต่างชาติ              
โดยกําหนดสัดส่วนให้นักลงทุนต่างชาติถือหุ้นได้อย่างน้อยที่สุด 30% ของหุ้นที่จดทะเบียนทั้งหมด 
 3. ธุรกิจที่นักลงทุนต่างชาติลงทุนทั้งหมด 100% แต่ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามที่รัฐบาลลาว            
ได้กําหนดไว้ในกฎหมายเกี่ยวข้องทั้งหมด 

ธุรกิจที่ควรส่งเสริมให้มีการลงทุน 
 1. รับเหมาก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่หรือโครงสร้างพื้นฐาน 
 2. ด้านการโรงแรม การท่องเที่ยว และสปา 
 3. การประกอบรถบรรทุกเพื่อขนส่งสินค้าทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ 
 4. การเพาะปลูกสินค้าทางการเกษตรเพื่อเป็นวัตถุดิบผลิตอาหารสัตว์ เช่น ข้าวโพด ถั่วเหลือง 
ข้าว และพืชพรรณอย่างอื่น เช่น ยางพารา ปาล์มน้ํามัน ละหุ่ง 
 5. อุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตรเพื่อการส่งออก เช่นผักและผลไม้ดองหรือบรรจุกระป๋อง 
 6. สินค้าประเภทหัตถกรรมที่ผลิตจากไม้ ไม้ไผ่ หวาย เพื่อการส่งออก 
 7. อุตสาหกรรมอื่น ๆ ที่ประเทศลาวได้รับสิทธิพิเศษทางศุลกากรจากประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่น 
เสื้อผ้าสําเร็จรูป รองเท้า อัญมณี และเครื่องประดับ 
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อุตสาหกรรมที่รัฐบาลลาวส่งเสริมให้นักลงทุนต่างชาติเข้าไปลงทุน 
 1. อุตสาหกรรมผลิตเสื้อผ้าสําเร็จรูปและอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์  
 2. อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป สินค้าหัตถกรรม 
 3. กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตที่ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ 
 4. การวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ การศึกษาและพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและ
ความหลากหลายทางชีวภาพ 
 5. โครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการดูแลสุขภาพของประชาชน 
 6. โครงการก่อสร้างสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน 
 7. โครงการที่ช่วยส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
 8. อุตสาหกรรมต้นน้ํา กลางน้ํา ที่มีอยู่แล้วในประเทศ 
  
การลงทุนระหว่างประเทศ 
 ภาวการณ์ลงทุนของต่างชาติในประเทศลาว พบว่าประเทศจีนเข้ามาลงทุนมากที่สุด จํานวน 183 
โครงการ 668.69 ดอลลาร์สหรัฐ รองลงมาได้แก่ประเทศไทย 137 โครงการ 1,269.04 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 
ทั้งนี้เมื่อดูที่มูลค่าการลงทุนสะสมตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545-2550 ประเทศไทยจะมีมูลค่าการสงทุนมากกว่า
ประเทศจีน สาขาการผลิตที่มูลค่าการลงทุนสูงที่สุดได้แก่ การผลิตพลังงานไฟฟ้า รองลงมา  ได้แก่
อุตสาหกรรมการเกษตรและการบริการ 

 จะเห็นได้ว่าภาวะเศรษฐกิจของประเทศลาวในช่วง 20 ปี นับต้ังแต่ปรับเปลี่ยนระบบเศรษฐกิจแบบ
สังคมนิยมสู่ระบบเศรษฐกิจเสรีการตลาดเมื่อปี 2529 ประเทศลาวมีพัฒนาการด้านเศรษฐกิจที่ดีขึ้น
ตามลําดับ กล่าวคือ มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องในอัตราเฉลี่ยร้อยละ 6.2 ต่อปี ประชากร          
มีรายได้เพิ่มขึ้นโดยประมาณ 200 ดอลลาร์สหรัฐ เป็น 491 ดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2548 ภาคอุตสาหกรรม
ขยายตัวในอัตราไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 10 ต่อปี โดยอุตสาหกรรมพลังงานไฟฟ้าเป็นกิจกรรมหลักที่สร้างรายได้
ให้แก่ประเทศชาติ และปัจจุบันประเทศลาวมีรายได้ประชาชาติต่อหัว 835 ดอลลาร์สหรัฐ 

 อย่างไรก็ตาม ลาวก็ยังประสบปัญหาที่ต้องเร่งแก้ไข เช่น  ราคาน้ํามันที่สูงขึ้น การขาดดุลการค้า 
ในอัตราที่สูง ค่าเงินกีบเฟ้อ อัตราการแลกเปลี่ยนขึ้น-ลงไม่เสถียรภาพ การจัดเก็บรายได้ตํ่ากว่าเป้าหมาย  
และยังพบปัญหาการฉ้อราษฎร์บังหลวงอีกทั้งยังมีปัญหาความเหลื่อมล้ําของการกระจายรายได้ ถึงแม้นว่า
การเติบโตของอุตสาหกรรมเหมืองแร่และพลังงานจะทําให้ดุลการค้าและเศรษฐกิจเติบโตก็ตาม                 
แต่ประชาชนส่วนใหญ่ยังมีรายได้ไม่สมดุลกับค่าครองชีพ ประกอบกับยังขาดแคลนแรงงานที่จําเป็นเพื่อ
รองรับเศรษฐกิจอาเซียน เนื่องจากประชากรที่ใช้แรงงานส่วนใหญ่อาศัยอยู่บนที่ราบสูงและบนภูเขา              
มีอาชีพทําไร่ หาของป่าและเลี้ยงสัตว์ จึงยังเป็นปัญหาสําหรับนักลงทุนจากต่างชาติในด้านอุตสาหกรรม 
ดังนั้นรัฐบาลลาวยังต้องพยายามพัฒนาทักษะแรงงานให้มีฝีมือ สามารถเป็นผู้ประกอบการรายย่อยได้ 
ตลอดจนสร้างช่องทางการประกอบอาชีพให้กับประชาชนต่อไป  

ทรัพยากรที่สําคัญ 

ลาวเป็นประเทศที่มีขนาดเล็กที่ต้ังอยู่ตรงกลางในกลุ่มประเทศลุ่มน้ําโขง แต่ก็ได้ช่ือว่าเป็นประเทศ 
ที่อุดมไปด้วยทรัพยากรป่าไม้และขุนเขาที่เรียงรายสลับซับซ้อนกันอย่างสวยงาม รวมถึงทรัพยากรที่สําคัญ
อีกมากมาย ที่รัฐบาลลาวได้พัฒนาให้เป็นธุรกิจ ส่งผลให้ประเทศมีเศรษฐกิจดีขึ้น 
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 จากการสํารวจพื้นที่ป่าไม้อุดมสมบูรณ์ พบว่า จะมีประมาณ 56,000 ตารางกิโลเมตร คิดเป็น           
ร้อยละ 47 ของพื้นที่ทั้งหมดของประเทศลาว ประกอบด้วยป่าไม้นานาชนิด เช่น ไม้ประดู่ ไม้มะค่า ไม้แคน    
ไม้สัก  ไม้รัง ไม้ยาง ไม้สน และมีไม้อีกชนิดหนึ่งที่คนลาวเรียกว่า ไม้โล่งเล่ง  ขนาดลําต้นใหญ่ เนื้อไม้      
ทนแดด ทนฝน และที่สําคัญปลวกไม่กิน ชาวพื้นเมืองจึงนิยมใช้ไม้โล่งเล่งนี้มุงหลังคาบ้านและทําโลงศพ 

 ป่าไม้ ไม้เศรษฐกิจที่สําคัญ ได้แก่ ไม้สัก ไม้แดง และไม้เนื้อเข็งอื่น ๆ เป็นสินค้าส่งออกของ
ประเทศ ส่วนใหญ่จะเป็นไม้ซุง ไม้แปรรูป และผลิตภัณฑ์จากไม้ต่าง ๆ ทํารายได้ให้กับประเทศ แต่ก็ยัง
พบว่ายังเผชิญกับปัญหาการลักลอบตัดไม้ทําลายป่าและการแผ้วถางเพื่อการสร้างเขื่อนผลิตกระแสไฟฟ้า 
พื้นที่ป่าอันอุดมสมบูรณ์จะลดจํานวนลงอย่างรวดเร็วซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ รวมทั้งสัตว์ป่าที่อาศัย
อยู่ ดังนั้นรัฐบาลจึงมีนโยบายที่จะป้องกันและรักษาไว้ให้ได้ร้อยละ 40 ของพื้นที่ในประเทศให้เป็นเขตป่า
และธรรมชาติ  เพื่อประโยชน์ในทางสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวให้คงอยู่ต่อไป นอกจากนี้รัฐยังวางแผนที่
จะพัฒนาประเทศ ในด้านธุรกิจด้านอุตสาหกรรมเกี่ยวกับไม้ เช่น เฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วน ไม้ปาร์เก้ โดยใช้
เทคโนโลยีที่ทันสมัยมากขึ้น และพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจไม้ ให้สามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้ 

 ยางพารา  ประเทศลาว มีพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ และสภาพอากาศเหมาะสมสําหรับ             
การปลูกยางพารา โดยพ้ืนที่การปลูกส่วนใหญ่จะอยู่ทางภาคเหนือและภาคใต้ แต่ละภาคจะมีนักลงทุนจาก
ต่างประเทศเข้าไปลงทุน เช่นประเทศไทยจะลงทุนในแถบภาคกลาง ประเทศเวียดนามลงทุนในแถบภาคใต้ 
และประเทศจีนลงทุนในแถบทางภาคเหนือ  ปัจจุบันมีการปลูกทั่วประเทศ ประมาณ 28,574 ล้านเฮกเตอร์ 
และมีเป้าหมายในการขยายพื้นที่อีก เพื่อตอบสนองความต้องการยางพาราในตลาดโลก 
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 สินแร่  นับเป็นทรัพยากรที่มีค่าในการสร้างรายได้ให้กับประเทศเป็นอย่างมาก มีนักลงทุนท้องถิ่น
และนักลงทุนต่างชาติในลาวเข้าไปสํารวจลงทุนพัฒนาเหมืองแร่และส่งแร่ของลาวออกเพิ่มขึ้น นับว่า           
เป็นเศรษฐกิจที่สําคัญอันดับสองรองจากอุตสาหกรรมพลังงาน 

• แร่ทองคํา มีแหล่งกระจายอยู่ทั่วทุกภาคของประเทศลาว โดยเฉพาะแขวงสะหวันนะเขต 
เวียงจันทน์ อุดมไซ อัตตะบือ มีเหมืองแร่อยู่ 2 แห่งคือ เหมืองเซโปน และเหมืองพูเบีย 

• แร่ทองแดง มีทั้งหมด 46 แห่ง กระจายอยู่ในแขวงสะหวันนะเขต พงสาลี หลวงน้ําพา 
อุดมไซและเชียงของ 

 นอกจากเหมืองทองคําและทองแดงแล้ว ประเทศลาวยังมีเหมืองถ่านหินสังกะสีและอัญมณีอีกมาก 
ธนาคารโลกคาดการณ์ว่า ในปี 2568 อุตสาหกรรมเหมืองแร่จะสร้างรายได้ให้แก่ลาวสูงถึง 2,000 ดอลลาร์
สหรัฐ ก่อให้เกิดการจ้างแรงงานมากขึ้น อาจส่งผลให้ประชากรวัยแรงงานหันอาชีพเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรม
เหมืองแร่มากขึ้น 

 พืชผลทางการเกษตร ด้วยสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศที่เอื้ออํานวยให้ลาวเป็นประเทศที่มี
ทรัพยากรธรรมชาติทั้งบนดินและใต้ดินเป็นจํานวนมาก มีความหลากหลายทางชีวภาพ เหมาะกับการทํา
เกษตร พืชผลท่ีสําคัญทางเศรษฐกิจของประเทศ ได้แก่ ข้าว ข้าวโพด มันสําปะหลัง ยาสูบ อ้อย เผือก มัน 
พืชตระกูลถั่ว ชาและกาแฟ ส่วนใหญ่จะปลูกในเขตภาคใต้ซึ่งเป็นที่ราบลุ่ม แต่ผลผลิตโดยเฉลี่ยทาง
การเกษตรของลาวค่อนข้างตํ่า เนื่องจากข้อจํากัดในด้านเทคโนโลยีทางการผลิต อย่างไรก็ตามรัฐยังมี
แผนพัฒนาผลผลิตให้เพิ่มขึ้นอีก เพื่อใช้ภายในประเทศ และส่งออกประเทศเพื่อนบ้าน เช่นประเทศไทย จีน 
เป็นต้น 

  แขวงที่มีผลผลิตข้าวมากท่ีสุด คือ  สะหวันนะเขต นครหลวงเวียงจันทน์  เชียงขวางผลิตได้ 
น้อยที่สุด 
  แขวงที่มีผลผลิตอ้อยมากที่สุด คือ หลวงน้ําพา และสะหวันนะเขตเป็นอันดับรองลงมา 
  แขวงที่มีผลผลิตข้าวโพดมากที่สุด คือ  ไชยะบุรี อุดมไซ  และน้อยที่สุดคือ อัตตะบือ 
  แขวงที่มีผลผลิตพืชตระกูลถั่วมากที่สุด คือ จําปาศักด์ิ  นครหลวงเวียงจันทน์ 
  แขวงที่มีผลผลิตกาแฟมากที่สุด คือ  แขวงจําปาศักด์ิ 

 

สินค้าการนําเข้าและการส่งออก 

 การพัฒนาประเทศทางด้านเศรษฐกิจของประเทศลาวในปัจจุบันมีการพัฒนาโดยเปิดโอกาส           
เพื่อเป็นการส่งเสริมการค้าแบบเสรีกับต่างประเทศ  โดยมีการกําหนดมาตรการการตรวจสอบสินค้านําเข้า
ก่อนที่จะได้รับอนุญาต  รวมทั้งมีการจัดทําข้อมูลและการจัดเก็บภาษีนําเข้าอย่างเป็นระบบ 

 ลักษณะของผู้นําเข้าและการส่งสินค้าออก 

  1.  บริษัทของรัฐ เป็นหน่วยงานของรัฐ ใช้ช่ือว่าลาวขาเข้า – ขาออก (Societ Lao Import – 
Export) โดยมีกระทรวงการค้าของลาวเป็นผู้รับผิดชอบ เป็นสินค้าที่จําเป็นต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ของประเทศเท่านั้น 
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  2.  บริษัทเอกชน (Private Company) จดทะเบียนผู้นําเข้า – ส่งออกสินค้าตามประเภท
และหมวดที่ย่ืนขอ และได้รับอนุญาตจากรัฐเท่านั้น 

  3.  พ่อค้าชายแดน (Border Merchant) เป็นผู้ทําการค้าขายตามแนวชายแดนทั้งที่                
จดทะเบียน หรือเป็นร้านค้าแผงลอยที่รับจ้างขนส่งสินค้า พ่อค้าชายแดนเหล่านี้จะมารับใบสั่งซื้อตามร้านค้า
และมินิมาร์ทในกรุงเวียงจันทน์ทุกวัน และทําการขนสินค้าจากชายแดนไทยมาให้ 

 สินค้านําเข้าประเทศลาว มีการขยายเพิ่มขึ้นทุกๆปี สินค้าที่นําเข้ามากที่สุดได้แก่ ทองรูปพรรณ 
รองลงมาได้แก่ ปิโตรเลียม และสินค้าอื่นๆ เช่น น้ํามันสําเร็จรูป รถจักรยานยนต์ ส่วนประกอบ
เครื่องใช้ไฟฟ้า ผ้ายีนส์ อาหาร สารเคมี และเครื่องอุปโภคบริโภค นําเข้าจากประเทศไทย จีน เวียดนาม 
สิงคโปร์ ญี่ปุ่น ออสเตรเลียและเยอรมนี 

 สินค้าส่งออก มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง  สินค้าหลักที่ส่งออกสําคัญของประเทศลาวคือ 
ทองแดง ไม้สัก ไม้ซุง ไม้แปรรูป ผลิตภัณฑ์จากไม้ สินแร่ เศษโลหะ พลาสติก ถ่านหิน ข้าวโพด ใบยาสูบ 
กาแฟและเสื้อผ้าสําเร็จรูป โดยส่งออกไปยังประเทศไทยมากที่สุด รองลงมาคือเวียดนาม จีน เยอรมัน ญี่ปุ่น 
ฝรั่งเศส สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร  และเนเธอร์แลนด์ สําหรับสินค้าส่งออกสู่ประเทศไทย ได้แก่
สินแร่ โลหะอื่นๆ พลาสติก เศษโลหะ 

ปัญหาและอุปสรรคการประกอบธุรกิจการค้ากับลาว 

 1.  การนําเข้าและส่งออกสินค้าในลาว ต้องผ่านบริษัทที่ได้รับอนุญาตจากประเทศลาวเท่านั้น           
ซึ่งคิดค่าธรรมเนียมประมาณ ร้อยละ 2 – 3 จองสินค้า ทําให้มีต้นทุนสูงขึ้น 
 2.  รัฐกําหนดโควตานําเข้าสินค้าบางรายการ เช่น ข้าว ปูนซีเมนต์ เหล็กเส้น 
 3.  การคมนาคมขนส่งไม่มีระบบขนส่งทางรถไฟ ทําให้ค่าขนส่งสินค้าเพิ่มมากขึ้น 
 4.  นโยบายและกฎระเบียบการค้า มีการเปลี่ยนแปลงและไม่มีความแน่นอน 
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5 
คําศัพท์และประโยคงา่ย ๆ ในชวีิตประจําวัน 

บทที ่

 ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีภาษาประจําชาติคือ ภาษาลาว และใช้เป็น
ภาษาราชการ ตัวอักษรลาวมีพัฒนาการมาจากอักษรไทน้อยหรืออักษรลาวโบราณ ประกอบด้วย พยัญชนะ 
33 รูป  21 เสียง  และสระ 28 รูป  27 เสียง  ระบบการเขียนในภาษาลาวเริ่มจากซ้ายไปขวา ไม่มีความ
ซับซ้อนมากนัก จึงเข้าใจได้ง่าย แม้ว่าภาษาลาวจะเป็นภาษาประจําชาติ แต่ก็มีการใช้ภาษาไทย อังกฤษ 
และฝรั่งเศสเป็นภาษาต่างประเทศกันอย่างกว้างขวาง ต้ังแต่สมัยอาณานิคมจนถึงปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่าง
ย่ิงในแวดวงธุรกิจสําหรับติดต่อค้าขายกับต่างประเทศ สําเนียงการออกเสียงภาษาลาวคล้ายกับภาษา          
ทางภาคอีสานและบางคําคล้ายกับภาคเหนือของประเทศไทย คําและประโยคที่ใช้สําหรับการสื่อสารและ
สนทนา จึงสามารถเรียนรู้ให้เข้าใจได้ง่าย  

  

1. เรียนรู้ศัพท์ภาษาลาว 

การทักทาย-คําขึ้นตน้ คาํลงท้าย 

ภาษาไทย ภาษาลาว 

สวัสดี (ทักทาย) สบายดี 

สวัสดี (อําลา) โซกดี 

ขอบคุณ (มาก) ขอบใจ (หลาย) 

ใช่ แม่นแล้ว, เจ้า 

ไม่ใช่ บ่, บ่แม่น 

ไม่เป็นไร บ่เป็นหยัง 

ขอโทษ ขอโทด 

ขอให้มีสุขภาพดี ขอให้เข้มแข็ง 

ขอให้อายุยืน ขอให้มั่นยืน 

ฉันรักเธอ ข้อยฮักเจ้า 
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ภาษาไทย ภาษาลาว 

ยินดีที่ได้รู้จัก ยินดีที่ได้ฮู้จัก 

คุณชื่ออะไร เจ้าซื่อหยัง 

ฉันชื่อ ข่อยซื่อ 

คุณมาจากไหน เจ้ามาแต่ใส 

คุณเป็นอย่างไรบ้าง สบายดีบ่ 

 

สรรพนามศัพท์ 

ภาษาไทย ภาษาลาว 

กระผม / ฉัน ข้าพะเจ้า / ข้อย 

เธอ เจ้า 

คุณ (ผู้ชาย) ท่าน 

คุณ (ผู้หญิง) ท่านนาง 

พี่ (ผู้ชาย) อ้าย 

พี่ (ผู้หญิง) เอื้อย 

น้อง (ผู้ชาย / ผู้หญิง) น้อง 

มัน มัน 

พวกท่าน พวกถ่าน 

ใคร ใผ 

 

คํา/วลสีําหรบัสื่อสารในชีวิตประจําวัน 

ภาษาไทย ภาษาลาว 

สวย งาม 

น่ารัก น่าฮัก 

อยู่ที่ไหน อยู่ไส  อยู่บ่อนใด 

สถานที่ สะถานที่ 

ไม่รู้ บ่ฮู้ 
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ภาษาไทย ภาษาลาว 

ไม่ดี บ่ดี 

กี่บาท จั๊กบาท 

เรียกว่า เอิ่นว่า 

เพิ่ม ด่ืม 

เหมือนกัน คือกัน 

เท่ากัน ซํากัน 

มากกว่า ลิ่นกัน 

ราคาแพง แพง 

ยอด / ดี คัก 

อย่างนั้น จั่งซั่น 

ซอย / ตรอก ฮ่อม 

ทองคํา คํา 

ทองแดง ทอง 

แม่น้ําโขง แม่น้ําของ 

หน้าต่าง ป่องเยี่ยม 

พระอาทิตย์ ดวงตะวัน 

ทิ้ง ทิ่ม 

ชน (รถชน) ตํา (ลดตํา) 

ร้านปะยาง ฮ้านจอดยาง 

ใบประกาศเกียรติคุณ ใบยั่งยืน 

ทอผ้า ตํ่าหูก, ตํ่าแผ่น 

ตะพาบน้ํา ปลาฝา 

ลาดยาง ปูยาง 

ที่นั่ง บ่อนนั่ง 

ห้ามสูบบุหรี่ ห้ามสูบยา 
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คํา/วลสีําหรบัการซื้อขาย 

ภาษาไทย ภาษาลาว 

เท่าไหร่ เท่าได๋ 

ถูก ถึก 

แพง แพง 

เครื่องคิดเลข จักรคิดไส 

ชอบมาก มักหลาย 

แพงมาก แพงหลาย 

ลดหน่อยได้ไหม ลดได้บ่ 

ลดราคา หลุดราคา 

หาซื้อ ซอกซื้อ 

ทองคํา คํา 

ทองเหลือง ทอง 

ทอง 99 เปอร์เซ็นต์ คํากิโล 

มากไป หลายโพด 

น้อยไป น้อยโพด 

นี่อะไร อันนี่แมนหยัง 

อะไร หยัง, แม่นหยัง 

นั่นอะไร อันนั่นแม่นหยัง 

รถยนต์ ลดใหญ่ 

รถมอเตอร์ไซด์ ลดจัก 

รถจักรยาน ลดถีบ 
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ยานพาหนะและการเดินทาง 

ภาษาไทย ภาษาลาว 

แอร์โฮสเตส โอแตส, สาวอากาศ 

สนามบิน เดินบิน 

สนามกีฬา เดินกีฬา 

บัตรโดยสาร / ต๋ัว ป้ี 

ต๋ัวเครื่องบิน ป้ียน 

ที่ขายต๋ัว บ่อนขายปี้ 

กระเป๋า, สัมภาระเดินทาง เครื่องของ 

รถบรรทุก ลดบันทุก / ลดหนัก 

รถสามล้อ สามล้อ 

รถประจําทาง ลดเม 

นักบิน / กัปตัน ป้ีล็อต 

โรงภาพยนตร์ โฮงหนัง 

สะพาน ขัว 

 

วัน เวลา 

ภาษาไทย ภาษาลาว 

วัน วัน 

วันนี้ มื้อนี้ 

พรุ่งนี้ มื้ออื่น 

เมื่อวาน มื้อวานนี้ 

เวลาเท่าใด จั๊กโมง 

จาก 8 นาฬิกา ถึง 10 นาฬิกา แต่ 8 โมง  ฮอด 10 โมง / แต่ 8 โมง  
หา 10 โมง 

มื้อ (อาหาร) คาบ 

เช้า เช้า (05.00 – 10.00 น.) 
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ภาษาไทย ภาษาลาว 

เที่ยง สาย (11.00 – 13.00 น. 

บ่าย / เย็น แลง (14.00 – 17.00 น.) 

กลางวัน กางเว็น 

กลางคืน กางคืน (20.00 – 04.00 น.) 

ครั้ง เทื่อ / คั้ง 

แรก ท่าอ๊ิด 

นาน / ช้า ดน 

ไม่นานมานี้ ม่อ ๆ นี้ 

นานมาแล้ว แต่กี้แต่ก่อน 

รีบ ฟ้าว 

 

ในโรงพยาบาล  

ภาษาไทย ภาษาลาว 

นายแพทย์, แพทย์หญิง ท่านหมอ 

บุรุษพยาบาล พยาบาล 

นางพยาบาล นางพยาบาล 

โรงพยาบาล โฮงหมอ 

สถานีอนามัย สุกสาลา 

ห้องไอซียู ห้องมรสุม 

โรค พะยาด 

พยาธิ (เช่น พยาธิตัวตืด) แม่กาฝาก 

ปวดหัว เจ็บหัว 

รักษา ป่ันปัว 
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อาหารการกิน 

ภาษาไทย ภาษาลาว 

อาหารเช้า ข้าวเช้า 

อาหารกลางวัน ข้าวสวย / ข้าวเที่ยง 

อาหารเย็น ข้าวแลง 

ทํากับข้าว / ทําอาหาร แต่งกิน 

ร้านอาหาร ร้านกินด่ืม 

น้ําเปล่า น้ําล่า 

น้ําแข็ง น้ําก้อน 

ไอศกรีม กะแล่ม 

ก๋วยเต๋ียว เฝอ 

เนื้อ (วัว  ไก่  หมู  ปลา  แพะ) ช้ิน (งัว  ไก่  หมู  ปา  แบ้) 

ขนมจีน เข้าปุ่น 

เนื้อย่าง ช้ินป้ิง 

หมูกระทะ ช้ินดาด 

หมูหัน หมูป่ัน 

ขนมปัง ข้าวจี่ 

(หมู) ย่าง ป้ิง (หมู) 

ทอด จืน 

หมี่ผัด คั่วหมี่ 

มะละกอ / ส้มตํา หมากฮุง / ตําหมากฮุง 

ผงชูรส แป้งนัว 

ปลาร้า ปลาแดก 

ขวด แก้ว (ขวดพลาสติกใช้คําว่า  ตุ๊ก) 

แก้ว จอก 

ชาม ถ่วย 

ช้อน บ่วง 
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ภาษาไทย ภาษาลาว 

ตะเกียบ ไม้ทู่ 

ไม้จิ้มฟัน ไม้จิ่มแข่ว 

หลอด ท่อดูด 

อร่อย แซ่บ 

พริก หมากเผ็ด 

ข้าวสวย เข้าจ้าว 

ฝรั่ง หมากสีดา 

น้อยหน่า หมากเขียบ 

สับปะรด หมากนัด 

ชมพู่ หมากจอง 

มะม่วง หมากม่วง 

แตงโม หมากโม 

ส้มโอ หมากเกี้ยง (ใหญ่) 

ข้าวต้ม ข้าวเปียก 

ปาท่องโก๋ ขนมคู่ 

ร้อน ฮ้อน 

เปรี้ยว ส้ม 

 

เก่ียวกับของใช้ 

ภาษาไทย ภาษาลาว 

ของใช้ / สิ่งของ เคื่อง 

หนังสือ / สมุด ป้ิม /ป้ิมเขียน 

กระดาษ เจ้ย 

ปากกา บ๊ิก 

รองเท้า เกิบ 

ถุงเท้า รองเท้า 

 หนังสือประกอบการเรียน รายวิชาเลือก สบายดีประเทศลาว.....56 



 

ภาษาไทย ภาษาลาว 

กระดาษชําระ เจี้ยอะนามัย 

ถุงพลาสติก ถุงยาง 

นาฬิกา โมง 

เข็มขัด สายเอว 

กางเกง โล่ง 

ผ้าถุง สิ่น 

กะละมัง  ซาม 

เก้าอ้ี ต่ัง 

ผงซักฟอก แฟ้บ 

 

คํากิริยา 

ภาษาไทย ภาษาลาว 

สนุกสนาน ม่วนซื่น 

ต้อนรับ ต้อนฮับ 

ขโมย ลัก 

ทํา เฮ็ด 

ช่วย ซอย, ซอยเหลือ 

ซ่อม แปง 

รู้ ฮู้ 

เยี่ยมเยือน เยี่ยมยาม 

ปิด อัด 

เปิด ไข (ยกเว้นเปิดไฟใช้คําว่าเปิด) 

ดับ (ไฟ) มอด (ไฟ) 

คิดเงิน / เช็คบิล ไล่เงิน 

(รถ) ชน (ลด) ตํา 

ชนแก้ว ตําจอก 
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ภาษาไทย ภาษาลาว 

พูด / คุย เว้า / ลม 

ถึง ฮอด 

เดิน ย่าง 

ว่ิง แล่น 

(ไม่) ชอบ (บ่) มัก 

(ไม่) กลัว (บ่) ย่าน 

 

กีฬา 

ภาษาไทย ภาษาลาว 

กรีฑา แล่นและลาน 

ฟุตบอล เตะบาน (Balle ในภาษาฝรั่งเศส) 

เปตอง เ ป ตั ง  /  หมาก บู น  (Boules ใ นภ าษ า
ฝรั่งเศส) 

ว่ายน้ํา ลอยน้ํา 

ว่ายกรรเชียง ลอยหงาย 

วอลเล่ย์บอล บานส่ง 

บาสเก็ตบอล บานบ้วง 

แบดมินตัน ตีดอกปีกไก่ 

ชกมวย ตีมวย 

แข่งเรือ ซ่วงเฮือ 

เหรียญทอง เหรียญคํา 

เหรียญทองแดง เหรียญทอง 
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คําที่ใช้ในการประชุมทางวิชาการ 

ภาษาไทย ภาษาลาว 

อ้างถึง อิงตาม 

มุ่งเน้น แน่ใส 

การประชุม / ที่ประชุม กองประชุม 

การประชุมโต๊ะกลม กองประชุมโต๊ะมน 

เพราะว่า ย้อนว่า 

ลิขสิทธ์ิ บุลิมมะสิด 

เยือน เยี่ยมยาม 

เรียนรู้จากประสบการณ์ ถอดถอนบทเฮียน 

นับวันยิ่งเพิ่มมากขึ้น นับมื้อนับหลาย 

สาระ / เนื้อหา เนื้อใน 

มุ่งสู่จุดหมาย / วัตถุประสงค์ แนใส / จุดปะสง 

ขอแสดงความขอบคุณ ขอแสดงความฮู้บุนคุน 

ต้อนรับด้วยความยินดี คํานับฮับต้อน 

หารือ โอ้โลม / ลม 

 

สถานที ่

ภาษาไทย ภาษาลาว 

ตลาด ตลาด 

สนามบิน สนามบิน / เด่ินบิน 

โรงพยาบาล โฮงหมอ / โฮงพยาบาล 

สถานีตํารวจ ห้องการป้องกันความสงบ 

สถานีรถไฟ สถานีห้องแถวไหล 

โรงแรม โฮงแฮม 

ที่ทําการไปรษณีย์ ไปรษณีย์ 

โรงเรียน โฮงเฮียน 
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ภาษาไทย ภาษาลาว 

ธนาคาร ทะนาถาม 

ขนส่ง คิวรถเม 

 

2. ประโยคง่าย ๆ ในชีวิตประจําวัน 

ภาษาไทย ภาษาลาว 

สวัสดีปีใหม่ สบายดีป๋ีใหม่ 

ฉันรักเธอ ข้อยฮักเจ้า 

คุณมาจากไหน เจ้ามาแต่ไส 

ผม / ฉันมาจาก ข้อยมาแต่ 

คุณชื่ออะไร เจ้าซื่อหยัง 

ผม / ฉันชื่อ ข้อยชื่อ 

คุณพูดภาษาอังกฤษได้ไหม เจ้าเว้าภาษาอังกฤษได้บ่ 

ได้นิดหน่อย หน่อยนึง 

คุณจะไปไหน เจ้าสิไปไส / เจ้าจะไปไส 

ผม / ฉันจะไป ข้อยสิจะไป 

ตรงไป ไปซื่อ ๆ 

เลี้ยวขวา โงขวา 

เลี้ยวซ้าย โงซ้าย 

ลดราคาได้ไหม ลุดราคาได้บ่ 

รอสักครู่ ถ้าแป๊ปนึง 

อยู่ที่ไหน อยู่ไส 

ห้องน้ําอยู่ที่ไหน ห้องน้ําอยู่ไส 
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6 
ข้อมลูสาํคัญในการเดนิทางเข้าประเทศ 

บทที ่

 สิ่งที่ควรรู้ก่อนเดินทางเข้าประเทศ 

 1. การเดินทางเข้าประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว   
  ประเทศไทยเราสามารถเดินทางเข้าประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้ 3 ทาง 
ดังนี้ 
  1.1 ทางอากาศ 

   จากท่าอากาศสุวรรณภูมิและท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ มีเครื่องบินโดยสารการบิน
ตรงสู่สนามบินนานาชาติวัดไต นครเวียงจันทน์ และสนามบินหลวงพระบางทุกวัน 

  1.2 ทางบก 

   การเดินทางโดยทางบก ใช้เส้นทางผ่านดังนี้ 
   1.2.1 เดินทางโดยข้ามผ่านสะพานมิตรภาพไทย-ลาวได้ 3 แห่ง ดังนี้ 
    อําเภอเมือง  จังหวัดหนองคาย   ------>  นครหลวงเวียงจันทน์ 
    อําเภอเมือง  จังหวัดนครพนม ------>  แขวงคําม่วน 
    อําเภอเมือง  จังหวัดมุกดาหาร ------>  แขวงสะหวันนะเขต 
   1.2.2 เดินทางข้ามผ่านชายแดน (แผ่นดิน) ได้ดังนี้ 
    ด่านช่องเม็ก อําเภอสิรินธร   ------>    เมืองปากเซ แขวงจําปาสัก 
        จังหวัดอุบลราชธานี   
    ด่านปากห้วย อําเภอท่าลี่ ------>   เมืองแก่นแก้ว แขวงไชยะบุรี 
    จังหวัดเลย 
    ด่านห้วยโก๋น อําเภอทุ่งช้าง  ------>  เมืองเงิน แขวงไชยะบุรี 
       จังหวัดน่าน  
 
 
    บ้านแจนป๋อง ตําบลหล่ายงาว  ------>  เมืองห้วยทราย แขวงบ่อแกว้ 
       อําเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย    
    บ้านโพธิ์ทอง อําเภอเทิง  ------>  แขวงไชยะบุรี 
       จังหวัดเชียงราย  
    บ้านฮวก อําเภอภูซาง ------> เมืองเชียงฮ่อน แขวงไชยะบุรี 
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    จังหวัดพะเยา 
    บ้านห้วยสะเตง อําเภอทุ่งช้าง  ------>  เมืองเชียงฮ่อน แขวงไชยะบุรี 
       จังหวัดน่าน  
    บ้านใหม่ชายแดน  ------>  เมืองเชียงฮ่อน แขวงไชยะบุรี 
    อําเภอสองแคว  จังหวัดน่าน  

  1.3 ทางน้าํ 
   นักท่องเที่ยวที่เลือกเดินทางทางน้ําเพื่อชมภูมิทัศน์และสภาพความเป็นอยู่ของชุมชนต่าง ๆ 
ที่อาศัยอยู่สองฟากฝั่งแม่น้ําโขง โดยสามารถนั่งเรือข้ามฝั่งเข้าสู่ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาวได้ ดังนี้ 
   อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ------>  เมืองห้วยทราย แขวงบ่อแกว้ 
   อําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ------>  เมืองต้นผึ้ง แขวงบ่อแก้ว 

  ท่าเสด็จ อําเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ------>  ท่าเด่ือ (ท่านาแล้ง)  
      นครหลวงเวียงจันทน์  

   อําเภอบึงกาฬ จังหวัดหนองคาย ------>  เมืองปากซัน แขวงบอลิคําไซ 
   อําเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ------>  เมืองไกรสรพรมวิหาน  
       (เมืองคันทะบุรี)    
       แขวงสะหวันนะเขต 
   อําเภอเมือง จังหวัดนครพนม  ------>   เมืองท่าแขก แขวงคําม่วน 
   ปากแซง อําเภอเขมราช   ------>    เมืองละคอนเพ็ง แขวงสาละวัน 
   จังหวัดอุบลราชธานี   
   อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย  ------>   เมืองแก่นแก้ว นครหลวงเวียงจันทน์ 
   อําเภอปากชม จังหวัดเลย   ------>   เมืองสานะคาม  
          นครหลวงเวียงจันทน์ 

 

 2.  เอกสารผ่านแดนเข้าประเทศสาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว มี 3 ประเภท คือ 

  2.1 หนังสือเดนิทาง (Passport) ใช้สําหรับประชาชนไทย ลาว และประชาชนประเทศที่สาม 
ระยะเวลาพํานักไม่เกิน 1 เดือน สามารถเดินทางไปได้ทั่วประเทศ และพํานักอยู่นอกพื้นที่ชายแดนที่กําหนด
ไว้ในความตกลงได้ 

  2.2 หนังสือผ่านแดน (Border Pass) ใช้เฉพาะประชาชนไทยและลาวที่มีภูมิลําเนาอยู่ในพื้นที่
ชายแดนที่ระบุไว้ในความตกลงเท่านั้น มีอายุ 1 ปี ระยะเวลาพํานักไม่เกิน 3 วัน 2 คืน โดยจะต้องอยู่ใน
พื้นที่ชายแดนที่กําหนดไว้ในความตกลงเท่านั้น และต้องเกินทางกลับออก ณ ช่องทางที่ผ่านเข้ามา 
  2.3 หนังสือผ่านแดนชั่วคราว (Temporary Border Pass) ใช้สําหรับประชาชนไทยและลาว
ที่มีภูมิลําเนาอยู่นอกพื้นที่ชายแดนที่ระบุไว้ในความตกลงใช้ได้ครั้งเดียว ระยะเวลาพํานักไม่เกิน 3 วัน 2 คืน 
ใช้หลักปฏิบัติเหมือนข้อ 2.2 
  ด่านตรวจคนเข้าเมือง เวลาเปิดปกติเวลา 08.00-18.00 น. 
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 เอกสารในการทําบัตรผ่านแดนชั่วคราว ได้แก่ 
 (1)  รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 2 รูป 
 (2)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน (สําหรับเด็กที่ยังไม่มีบัตรประจําตัวประชาชนให้ใช้              

สําเนาสูติบัตรแทน) 
 (3)  สําเนาทะเบียนบ้าน 
 (4)  เงินค่าธรรมเนียม 30 บาท และค่าเหยียบแผ่นดินที่ฝั่งประเทศลาวอีก   50  บาท 

   การทําวีซ่าเข้าประเทศลาว 
   (1). กรอกแบบฟอร์มคําขอวีซ่า 

1.1  ใบสมัครขอวีซ่า ขอได้ที่สถานทูตลาวหรือ Download จาก    
http:www.bkklaoembassy.coml แล้วติดรูปมาด้วย 1 รูป พร้อมแนบ Passport 
1.2  ติดรูปถ่าย 1 ใบ 

   (2). นําใบสมัครขอวีซ่าที่ติดรูปถ่ายพร้อมพาสปอร์ต นําไปยื่นที่สถานทูตลาว 
2.1  ทําแบบธรรมดา ค่าธรรมเนียม บาท ต้องยื่นภายในช่วงเช้า หลังยื่นจะได้ใบนัด
วันรับ (ภายใน 2-3 วันในช่วงบ่าย) 
2.2  ทําแบบด่วน ค่าธรรมเนียม บาท จะได้รับภายใน 2-3 ช่ัวโมง ย่ืนใบสมัครได้ทั้ง
ช่วงเช้าและช่วงบ่าย   ชาวต่างชาตินั้นสามารถขอวีซ่าได้ที่ด่าน ตม.ฝั่งลาว (Visa on 
arrive) ค่าธรรมเนียม 30-40 Usd. (ขึ้นอยู่กับสัญชาติ) สามารถอยู่ในประเทศลาวได้ 
30 วัน หากต้องการอยู่นานกว่านั้นสามารถขยายเวลาเพิ่มได้ โดยเสียค่าธรรมเนียม
ส่วนที่เกิน    

รถโดยสารระหว่างประเทศไทย-ลาว (Thai – Lao International Bus) 
เปิดบริการรถโดยสารระหว่างประเทศไทย-ลาว  เพื่อเชื่อมโยงเศรษฐกิจระหว่างสอง

ประเทศและเพื่อสัมพันธไมตรีที่ ดีต่อกัน ซึ่งมีทั้งหมด 6 เส้นทาง (โคราช / ขอนแก่น / อุดรธานี / 
หนองคาย-เวียงจันทน์, อุดรธานี-อุบลราชธานี-ปากเซ และมุกดาหาร-สะหวันนะเขต)  บริการด้วยรถปรับ
อากาศมาตรฐาน 45 ที่นั่ง มีต้นทางและปลายทางที่สถานีขนส่งผู้โดยสารประจําจังหวัด 2 และสถานีขนส่ง
ผู้โดยสารตลาดเช้านครหลวงเวียงจันทน์ โดยไม่มีจุดจอดระหว่างทาง ผู้โดยสารจะต้องมีหนังสือเดินทางหรือ
หนังสือผ่านแดนก่อนซื้อบัตรโดยสาร 
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3. การนํารถยนต์เข้าไปประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

 

 
http://ubontaxi.com/wp-content/uploads/2012/10/Savan_026.jpg 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
  สามารถนํารถยนต์ข้ามพรมแดนไปยังประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้           
โดยต้องมีเอกสารที่ใช้ในการเดินทาง ดังนี้ 
  3.1 หนังสืออนุญาตรถระหว่างประเทศ (เล่มสีม่วง) และเครื่องหมายแสดงประเทศ (T) 
  3.2 กรมธรรม์ประกันภัยบุคคลที่สาม (ของประเทศลาว) มีจําหน่าย ณ จุดขาย 
  3.3 ใบอนุญาตขับรถที่ยังไม่หมดอายุ ซึ่งได้รับการแปลเป็นภาษาอังกฤษ (สําหรับผู้ขับรถ)  

ขั้นตอนการนํารถยนต์เข้าไปในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
• สําเนาหนังสือแสดงการจดทะเบียนหรือใบคู่มือการจดทะเบียนรถที่ไม่ค้างชําระภาษี

ประจําปี 
• สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล 
• หนังสือมอบอํานาจ (กรณีที่ผู้ได้รับอนุญาตขับรถไม่สามารถมาดําเนินการได้ด้วยตนเอง) 

   สามารถยื่นขอหนังสืออนุญาตระหว่างประเทศและขอรับการแปลใบอนุญาตขับรถ                 
เป็นภาษาอังกฤษได้ที่ สํานักงานขนส่งจังหวัดหนองคาย  ต.หนองกอมเกาะ  อ.เมือง                   
จ.หนองคาย โทร. 0-4242-1473 

   ข้อควรทราบ 
- การนํารถเข้าไปในประเทศลาวนั้น จะอยู่ในประเทศลาวไม่เกินกําหนดที่พนักงาน
เจ้าหน้าที่อนุญาต 
- การเดินทางข้ามพรมแดนจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการตรวจคนเข้าเมืองและ
กฎหมายศุลกากร 
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 4. สกุลเงิน 
 

 
 
 
 
 

http://www.thaidphoto.com/forums/showthread.php?t=69304 

  
 
 
 
 
 
 
 สกุลเงินลาว เรียกว่า “กีบ” ธนบัตรที่พิมพ์ออกใช้ในปัจจุบันนี้มีฉบับละ 500 กีบ  1,000 กีบ  
2,000 กีบ  5,000 กีบ  10,000 กีบ  20,000 กีบ และ 50,000 กีบ 100,000 กีบ ปกติแล้วรัฐบาลห้ามใช้
เงินสกุลอ่ืนในการซื้อขายสินค้าและบริการ แต่โดยท่ัวไปบริษัทห้างร้านต่าง ๆ ทั้งหลายยินดีรับเงินเหรียญ
สหรัฐและเงินบาทของไทยเรา แต่รับเป็นแบงก์เท่านั้นเพราะประเทศลาวยกเลิกการใช้เหรียญไปแล้ว 
นักท่องเที่ยวสามารถแลกเงินเได้ที่ธนาคารหรือตามร้านค้าทั่วไป ในกรณีที่ท่านต้องการใช้บัตรเครดิต
สามารถใช้ได้ตามโรงแรมใหญ่ ๆ ทั้งในเวียงจันทน์และหลวงพระบาง 
  สกุลเงิน  กีบ  อักษรย่อ  :  LAK 
  ธนบัตรที่ใช้บ่อย : 1000, 2000, 5000, 10000, 20000, 50000, 100000 กีบ 
  ธนบัตรที่ไม่ค่อยใช้  :  1, 5, 10, 20, 50, 100, 500 กีบ 

 5. แหล่งซื้อขาย 
• อาเซียนมอลล์  เป็นแหล่งรวมสินค้า IT  อิเล็กทรอนิกส์  เครื่องใช้ไฟฟ้า  โรงภาพยนตร์ 

4D  3D และสินค้าต่าง ๆ จากต่างประเทศ 
• ตลาดเช้า  เปิดขายตั้งแต่เวลา 07.00 น. – 16.00 น. ที่ช่ือตลาดเช้าเพราะเมื่อก่อนเปิด

ขายเฉพาะช่วงเช้าเท่านั้น มีสินค้าให้ เลือกซื้อมากมายหลากหลายชนิด ทั้งสินค้า พ้ืนเมืองและ                     
จากต่างประเทศ อาทิ ผ้าไหม  ผ้าฝ้าย  ผ้าซิ่น  เครื่องเงิน  ไม้แกะสลัก  เครื่องจักสาน  งานฝีมือต่าง ๆ 

• ตลาดจีนหรือตลาดแลง ตลาดหนองด้วงก็นิยมเรียกกัน จําหน่ายสินค้าจากประเทศจีน 
อาทิ กระเป๋าดีย่ีห้อดัง เครื่องใช้ไฟฟ้า  ของที่ระลึก  เสื้อผ้าสําเร็จรูป  รวมทั้งอาหารและเครื่องเทศที่นําเข้า
จากประเทศจีนโดยตรง 

• ตลาดขัวดิน  เป็นแหล่งจําหน่ายสินค้าของสดที่ใหญ่ที่สุดในนครหลวงเวียงจันทน์ เช่น          
เนื้อสัตว์  ผัก  ผลไม้  กุ้ง  หอย  ปู  ปลา  และสินค้าอ่ืน ๆ ที่ชาวบ้านสามารถสรรหาได้มาวางจําหน่าย 

• ดิวต้ี ฟรี  (duty free)  เป็นแหล่งรวมสินค้าปลอดภาษี อาทิเช่น  สุรา  เบียร์  บุหรี่  
เครื่องใช้ฟ้า  เครื่องประดับ โทรทัศน์  กระเป๋า  และอื่น ๆ 
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• I-TECC  เป็นแหล่งรวมสินค้านําเข้าจากต่างประเทศ (ไทย จีน เวียดนาม)  อาทิเช่น  
เสื้อผ้า  ของใช้ต่างๆ  โดยทําเป็นรูปแบบห้างสรรพสินค้า  แต่จะเปิดให้บริการเป็นช่วง ๆ ไม่ได้เปิดทุกวัน            
มีโรงภาพยนตร์และของเล่นเด็ก คล้ายห้างสรรพสินค้าของไทย 

 นักท่องเที่ยวนําเงินกีบลาวและสกุลอื่น ๆ เข้าลาวได้โดยไม่จํากัดจํานวน  สุราไม่เกิน 1 ลิตร  
บุหรี่ 500 มวน  สิ่งของที่ต้องแสดง ได้แก่ กล้องถ่ายรูป  เครื่องมือสื่อสารต่าง ๆ  สิ่งของต้องห้ามนําเข้า
ประเทศ ได้แก่ ยาเสพติด  อาวุธ  และสื่อลามกอนาจารทั้งหลาย สิ่งของต้องห้ามนําออกนอกประเทศ  
ได้แก่ วัตถุโบราณและพระพุทธรูป ยกเว้นที่ได้รับอนุญาตและผ่านการตรวจสอบจากผู้เช่ียวชาญแล้วว่า 
ไม่ได้เป็นสมบัติล้ําค่าของชาติ 

ข้อควรทราบและการปฏิบติัตนเก่ียวกับประเทศลาว 
1. ควรระมัดระวังหัวข้อสนทนา ควรหลีกเลี่ยงหัวข้อที่เกี่ยวกับการหมิ่นเหม่ต่อการกระทบ 

กระเทือนความรู้สึกของผู้ฟัง เช่น การนําความแตกต่างทางภาษา วิถีชีวิต ประเพณี และวัฒนธรรมมา
เปรียบเทียบหรือล้อเลียนในเชิงตลกขบขัน (มีหลายกรณีที่คนได้รับข้อมูลที่ผิดพลาดจากสื่อบันเทิงเกี่ยวกับ
คําศัพท์ภาษาลาวหรือชื่อภาพยนตร์) รวมทั้งงดเว้นการแสดงความคิดเห็นแบบชาตินิยมที่อาจนําไปสู่           
การโต้เถียงในประเด็นละเอียดอ่อน เช่น ประวัติศาสตร์ การเมือง การปกครอง 

2. ควรเข้าใจว่า สปป.ลาว มีมาตรฐานการดําเนินชีวิต วัฒนธรรม ประเพณีในแบบฉบับของชาว
ลาว การได้มาเยือนถือเป็นโอกาสอันดี จึงควรทราบและปฏิบัติตามกฎหมายและวัฒนธรรมประเพณีอันดี
งามของชาวลาว เช่น ควรแต่งกายให้เหมาะกับกาลเทศะ โดยเฉพาะเมื่อไปสถานที่ทางศาสนาและสถานที่
ราชการ  ควรแสดงความเคารพและกล่าวถึงบุคคลสําคัญของชาวลาวเคารพยกย่องอย่างเหมาะสม 

3. ห้ามพักค้างคืนที่บ้านคนลาวโดยไม่แจ้งต่อนายบ้าน (ผู้ใหญ่บ้าน) ก่อน และการมีเพศสัมพันธ์
กับคนลาวที่ไม่ใช่คู่สมรสเป็นเรื่องผิดกฎหมาย หากละเมิดจะถูกกักตัวจนกว่าจะนําเงินมาจ่ายค่าปรับขั้นตํ่า 
500 ดอลลาร์สหรัฐ และถูกส่งกลับประเทศ จึงต้องระวังและหลีกเลี่ยงหากมีการชักชวนให้ไปท่องเที่ยวและ
ซื้อบริการที่ผิดกฎหมายและศีลธรรมอันดี 

4. กิจกรรมที่ห้ามทํา ได้แก่ ห้ามถ่ายภาพสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับความม่ันคง เช่น ค่ายทหาร  
สถานีเรดาร์ หากฝ่าฝืนจะถูกดําเนินคดีโดยมีโทษทั้งจําและปรับ คนไทยมักถูกจับกรณีถ่ายรูปสถานที่ที่
เกี่ยวกับความม่ันคงของรัฐบาลลาวมาแล้วด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ 

5. การทักทายกับคนลาวใช้คําว่า  “สบายดี”  ซึ่งเป็นคําทักทายที่ใช้เป็นประจํา การจูบ และ 
กอดกันในที่สาธารณะหรือการแสดงความรักในที่สาธารณะเป็นสิ่งที่ไม่สุภาพสําหรับคนลาว 

6. พระพุทธรูปเป็นสิ่งสักการบูชา ควรแสดงความเคารพด้วยการแต่งกายที่สุภาพในการเข้าเที่ยว
ชมและถ่ายภาพ 

7. ในประเทศลาวมีสถานที่สิ่งสักการะมากมาย การเข้าไปเที่ยวชมไม่ควรแตะต้องหรือเข้าชม        
ในบริเวณที่หวงห้ามก่อนได้รับอนุญาต 

8. พระสงฆ์และสามเณร เป็นบุคคลที่ชาวลาวให้ความเคารพ เพศหญิงไม่ควรแตะต้องหรือสัมผัส
ถูกพระสงฆ์และสามเณร 

9. ก่อนจะถ่ายรูปใครหรือบุคคลใดต้องขออนุญาตและได้รับอนุญาตเสียก่อน 
10. การตบหัวหรือจับหัวเป็นมารยาทที่ไม่สุภาพที่สุด 
11. ไม่เลือกซื้อวัตถุโบราณและสิ่งของที่เป็นมรดกของคนลาว ควรเลือกซื้อเครื่องหัตกรรมเพื่อ        

เป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปหัตถกรรมของลาวให้ย่ังยืนสืบไป 
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12. การซื้อ เสพ และมียาเสพติดไว้ในครอบครองมีความผิดตามกฎหมายและมีโทษหนัก 
13. ไม่ซื้อ ไม่กินสัตว์ป่า และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ป่า เพื่อเป็นการช่วยเหลือประเทศลาวในการ

อนุรักษ์สัตว์ป่า 
14. คนลาวถือว่าศีรษะเป็นสิ่งสูงสุด เท้าเป็นสิ่งตํ่าสุด การใช้เท้าช้ีหรือเตะสิ่งของเป็นการแสดงท่าที

ที่ไม่สุภาพ 
15. ควรถอดรองเท้าทุกครั้งก่อนเข้าบ้านชาวลาวหรือบริเวณที่กําหนดให้ถอดรองเท้าก่อนเข้า เช่น 

โบสถ์ วิหาร เป็นต้น 
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กิจกรรมทดสอบความรู้ บทที่ 1-6 
 

จงเลือกคําตอบที่ถูกต้องที่สดุเพียงข้อเดียว 

1. ธงชาติลาวมีช่ือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ธงอะไร  
  ก. ธงวงเดือน 
  ข. ธงดวงเดือน 
  ค. ธงดวงดาว 
  ง. ธงสามแถบ 

2. ข้อใดคือชื่อเมืองหลวงของประเทศลาว 
  ก. Vienjun 
  ข. Vientian 
  ค. Nakornlanchang 
  ง. Loungprabang 

3. ประเทศลาวมีพรมแดนติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน 5 ประเทศใดบ้าง 
  ก. ไทย  จีน  กัมพูชา  เวียดนาม  มาเลเซีย 
  ข. ไทย  เวียดนาม  สิงคโปร์  มาเลเซีย  กมัพูชา 
  ค. ไทย พม่า  กมัพูชา  เวียดนาม  มาเลเซีย 
  ง. ไทย  จีน  พมา่  อินโดนีเซีย  สิงคโปร์ 

4. สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีระบบการปกครองแบบใด 
  ก. สังคมนิยม 
  ข. ประชาธิปไตย 
  ค. สังคมนิยมประชาธิปไตย 
  ง. คอมมิวนิสต์และโลกเสร ี

5. ผู้มีอํานาจสูงสดุในการปกครองประเทศลาวคือใคร 
  ก. ประมุขประเทศ 
  ข. ประธานประเทศ 
  ค. นายกรัฐมนตร ี
  ง. พรรคประชาชนปฏิวัติลาว 

6. ข้อใดคือแม่น้ําหลักที่สําคญัของประเทศลาว 
  ก. แม่น้ํางึม 
  ข. แม่น้ําโขง 
  ค. แม่น้ําคาน 
  ง. แม่น้ําเชบั้งไฟ 
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7. กลุ่มชาติพันธ์ุกลุ่มใดทีม่ีความเกี่ยวเนื่องทั้งเชื้อชาติและวัฒนธรรมกับชาวอีสานของไทย 
  ก. ลาวใต้ 
  ข. ลาวสูง 
  ค. ลาวลุ่ม 
  ง. ลาวเทิง 

8. โรคติดต่อที่พบมากกับประชากรลาวอันเกิดจากอาหารและน้ําไม่ถูกสุขลกัษณะ คือโรคใด 
  ก. โรคผิวหนัง 
  ข. โรคกระเพาะอักเสบ 
  ค. โรคมาลาเรีย 
  ง. โรคตับอักเสบ 

9. ในสมัยอาณานคิม ปี พ.ศ.2450 ประเทศลาวเสียดินแดนฝั่งขวาของแม่น้ําโขงและตกอยู่ภายใต้อิทธิพล 
 ของประเทศใด 

ก. เวียดนาม 
ข. ฝรั่งเศส 
ค. อังกฤษ 
ง. ไทย 

10. ประเทศไทยสามารถใช้สะพานมิตรภาพไทย-ลาวข้ามแม่น้ําโขง เป็นเส้นทางด้านการคมนาคมขนส่ง 
 ได้กับประเทศใด 

ก. จีน-เวียดนาม 
ข. เวียดนาม-พม่า 
ค. พม่า-จีน 
ง. เวียดนาม-กัมพูชา 
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จงอ่านข้อความในข้อต่อไปนี้ แล้วใส่เครื่องหมาย  หน้าข้อที่เห็นว่าถูก และใส่เครื่องหมาย  หน้าข้อที่
เห็นว่าผิด 

  ................ 1. ดอกไม้ประจําชาติลาวคือดอกจําปา 
  ................ 2. สัตว์ประจําชาติของลาวคือ ช้าง เพราะในอดีตลาวคืออาณาจักรล้านช้าง 
  ................ 3. ศาสนสถานที่สาํคัญถือเป็นสญัลักษณ์ประจําชาติคือ นครเวียงจันทน์ 
  ................ 4. พระราชวังหลวงพระบางได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก 
  ................ 5. ปราสาทวัดภูคือโบราณสถานที่ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกแหง่ที่สองของ 
     ประเทศลาว 
  ................ 6. เมืองที่นักท่องเที่ยวขนามนามว่า กุ้ยหลินเมอืงลาว คือวังเวียง 
  ................ 7. น้ําตกหลี่ผี  คาํว่า หลี่ผีมีความหมายมาจากคนตกน้ําตายที่น้ําตกนี้เป็นจํานวนมาก 
  ................ 8. ประเพณีที่ประเทศลาวจัดขึ้นในเดือนห้าคือ ประเพณีบุญสงกรานต์ 
  ................ 9. ชาวม้ง  เย้า มูเซอ จัดเป็นชาวลาวกลุ่มลาวสูง อาศัยอยู่ในเขตที่ราบสูง 
  ................ 10. ประเพณีส่วงเฮือ หมายถึงประเพณีแข่งเรือเพื่อฝึกฝีพายไว้ต่อสู้กับข้าศึกที่มาทางน้ํา 
 
  ให้จับคูข่้อความทั้งสองข้างที่สัมพนัธ์กันและถูกต้องมากที่สุด 

  ................ 1. เป็นอาหารที่ต้องมีขึ้นสําหรับใช้จิ้มกับผัก ( 1 ) ตํ่าหูก 
     หรือเนื้อสัตว์ 
  ................ 2. ขนมปังฝรั่งเศส ( 2 ) กีบ 
  ................ 3. น้ําพริกเผาชนิดหนึ่งกินคู่กับไคแผ่น ( 3 ) แซนด์วิชลาว 
  ................ 4. หน้าต่าง ( 4 ) แจ่ว 
  ................ 5. ทอผ้า ( 5 ) เตะบาน 
  ................ 6. ห้องไอซียู ( 6 ) ขนมปัง 
  ................ 7. สกุลเงินลาว ( 7 ) สถานีรถแถวไหล 
  ................ 8. สถานีรถไฟ ( 8 ) ขนมปัง 
  ................ 9. ฟุตบอล ( 9 ) แจ่วบ่อง  
  ................ 10. ข้าวจี่ (10) ห้องมรสุม 
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เฉลยกิจกรรมทดสอบความรู้ 
 
  เลือกคําตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว 
  1. ข 6. ข  
  2. ข 7. ค 
  3. ค 8. ง 
  4. ค 9. ข 
  5. ง 10. ก 
 
  อ่านข้อความแล้วใส่เครื่องหมาย  หน้าข้อที่เห็นว่าถูก  ใส่เครื่องหมาย  หน้าข้อที่เห็นว่าผิด 
  1.  6.  
  2.  7.   
  3.  8.   
  4.  9.  
  5.  10.  
 
  จับคู่ข้อความให้สัมพันธ์กันทัง้ซ้ายและขวา 

1. ( 4 ) 6. ( 10 ) 
2. ( 3 ) 7. ( 2 ) 
3. ( 9 ) 8. ( 7 ) 
4. ( 8 ) 9. ( 5 ) 
5. ( 1 ) 10. ( 6 ) 
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