
 แขวงหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

**************** 

ข้อมูลพื้นฐาน 

 หลวงพระบาง เมืองเอกของแขวงหลวงพระบาง อยู่ทางภาคเหนือ และเป็นเมืองเก่าใน
อาณาจักรล้านช้าง ตั้งแต่สมัยสถาปนาอาณาจักรซึ่งแต่เดิมมีชื่อว่าเมืองชวา (ออกเสียงว่า ซัว ) 
เมือง พ.ศ. 1300 ขุนลอ ซึ่งเป็น ปฐมกษัตริย์ลาวได้ทรงแต่งตั้งเมืองซวาเป็นราชธานีของอาณาจักร
ล้านช้างและได้เปลี่ยนชื่อเมืองใหม่ว่าเชียงทอง ต่อมาในสมัยพระโพธิสารราชเจ้าพระองค์ได้
อาราธนาพระบางซึ่งเดิมประดิษฐานอยู่ท่ีเมืองเวียงค าขึ้นมาประดิษฐานอยู่ท่ีเมืองเชียงทองอันเป็น
นครหลวง เมืองเชียงทองจึงถูกเรียกว่า หลวงพระบาง ด้วยลักษณะด้านวัฒนธรรมและภูมิประเทศ
ท่ีคล้ายคลึงกันจังหวัดน่านของประเทศไทย จึงได้สถาปนาความสัมพันธ์เป็นเมืองพี่น้องหรือเมืองคู่
แฝด กับหลวงพระบาง 

ท่ีตั้ง : อยู่ท่ีเส้นรุ้ง 19 องศา 5 ลิปดาเหนือ และเส้นแวง 102 องศา 8 ลิปดาตะวันออก 

สภาพภูมิประเทศ : โอบล้อมด้วยหุบเขารอบด้าน มีความสูงประมาณ 1,300 เมตรเหนือ
ระดับน้ าทะเล มีแม่น้ าโขง, แม่น้ าคานและแม่น้ าอู สายหลักไหลผ่าน 

สภาพภูมิอากาศ : หลวงพระบางต่างจากเมืองใหญ่อื่นๆ ของลาว เนื่องจากถูกขนาบล้อมด้วยหุบ
เขาล้อมด้าน ท าให้ค่อนข้างอับฝน ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ถูกเทือกเขาหลวงพระบาง ซึ่งกัน
พรมแดนไทย-ลาว ยาวจากเพชรบูรณ์ถึงน่านสกัดได้ ส่วนฝนจากอ่าวตังเกี๋ยถูกเทือกเข้าอันน าตรง
พรมแดนลาว-เวียดนามก าบังอยู่เช่นกัน ปริมาณน้ าฝนเฉลี่ยตลอดปีของหลวงพระบางจึงมีเพียง 
100-150 มิลลิเมตรเท่านั้น 

ฤดูร้อน : เริ่มตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์จนถึงต้นเดือนพฤษภาคม อุณหภูมิสูงสุดอยู่ในเดือน
เมษายน เฉลี่ย 35 องศาเซลเซียส  

ฤดูหนาว : เริ่มจากกลางเดือนตุลาคมถึงต้นเดือนกุมภาพันธ์ หนาวท่ีสุดจะอยู่ท้ายเดือนธันวาคม
เรื่อยไปถึงต้นเดือนมกราคม อุณหภูมิต่ าสุดฤดูนี้วัดในตัวเมืองได้ 5 องศาเซลเซียส 

เนื้อท่ี : 16,875 ตารางกิโลเมตร (6,516 ตารางไมล์) 



ประชากร : หลวงพระบางมีประชากรประมาณ 408,800 คน ร้อยละ 40 เป็นลาวมุ่มร้อยละ 46 
เป็นกลุ่มลาวเทิง และร้อยละ 14 เป็นลาวสูง ในเขตตัวเมืองมีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 60,000 
คน หลวงพระบางถือได้ว่าเป็นศูนย์รวมของความเจริญในภาคเหนือของประเทศลาวในทุก ๆ ด้าน 
ดังนี้ 

1. หลวงพระบางถือเป็นศูนย์กลางทางการศึกษาของภาคเหนือ ของสปป.ลาว มีมหาวิทยาลัย
แห่งชาติสุพานุวง,วิทยาลัยกฎหมายภาคเหนือ,วิทยาลัยเงิน-การธนาคารเขตภาคเหนือ,
โรงเรียนแพทย์และพยาบาล,วิทยาลัยครู ,วิทยาลัยการช่าง(สารพัดช่าง) ฯลฯ ล้วนแล้วแต่
ตั้งอยู่ในเมืองหลวงพระบางท้ังสิ้น 

2. หลวงพระบางเป็นเมืองศูนย์กลางการคมนาคม และขนส่งท่าส าคัญภาคเหนือประเทศลาว 
การเชื่อมโยงด้านการท่องเท่ียวกับ จังหวัดขานของไทยกับแขวงหลวงพระบางของลาว 
โดยใช้เส้นทางบกใกล้ท่ีสุดสามารถเดินทางจากด่านห้วยโก๋น อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จ.
น่านใช้เส้นทาง R2 ไปถึงปากแบ่ง ข้ามแพขนานยนต์ข้ามฝั่งน้ าโขง ใช้เส้นทางถนน
หมายเลข 13 เข้าสู่หลวงพระบางใช้เวลาประมาณ 4 ชั่วโมง รวมระยะทางท้ังสิ้น 152 
กิโลเมตร จากน่าน-ไชยะบุรี-หลวงพระบาง-อุดมไชย ถ้าใช้ในการขนส่งสินค้าเส้นทางนี้จะ
มีต้นทุนต่ าในการขนส่ง ส่วนทางน้ าก็สามารถเริ่มจากน่าน -ปากห้วยแคน-ปากแบ่ง ล่อง
ตามล าน้ าโขง-หลวงพระบางใช้ระยะเวลาทางเรือ 5 ชั่วโมง นอกจากนี้ในปีพ.ศ.2554 ยังมี
รถโดยสารระหว่างประเทศเส้นทางใหม่ๆ เกิดขึ้นเช่นหลวงพระบาง -เชียงใหม่,หลวงพระ
บาง-คุนหมิง, หลวงพระบาง-ฮานอย จังหวัดน่านถึงหลวงพระบางจึงเป็นเส้นทางท่ีใกล้และ
เร็วท่ีสุด ส่วนทางอากาศ สายการบินแห่งชาติของลาว มีบริการบินตรงสู่ 3 เส้นทางจาก
ประเทศไทย เชียงใหม่-หลวงพระบาง,สุวรรณภูมิ-หลวงพระบาง และอุดรธานี-หลวงพระ
บาง 

3. หลวงพระบางถือเป็นแขวงเอกท่ีมีความส าคัญทางยุทธศาสตร์ท่ีสุดแขวงหนึ่งของ สปป.
ลาวเพราะเป็นเมืองหน้าด่าน การเดินทางไปยังแขวงอื่นๆในภาคเหนือของสปป.ลาว ซึ่ง
ประกอบด้วย 6 แขวง คือ หลวงพระบาง อุดมไชย ไชยะบุรี พงสาลี หัวพัน  บ่อแก้ว 
จะต้องผ่านเมืองหลวงพระบางแทบท้ังสิ้น 

4. หลวงพระบาง เป็นเมืองหลวงเก่าท่ีอุดมไปด้วยเรื่องราวทางประวัติศาสตร์อันลุ่มลึก ทุก
ซอกทุกมุมของเมืองมีบ้าน วัด วังและสถาปัตยกรรมท่ีน่าหลงใหล ประเพณี ความเชื่อและ
ความผูกพันในพระพุทธศาสนาของคนเมืองนี้ท่ียังมีชีวิตชีวาอยู่ไม่สูญหายเปลี่ยนแปลงไป
ตามกาลเวลา ใครๆ ท่ีได้มาเยือนหลวงพระบางก็อดท่ีจะประทับใจความเป็นจริงเหล่านี้



ไม่ได้ และความประทับเหล่านี้ท าให้พวกเข้าอยากจะกลับมาอีก ครั้งแล้วครั้งเล่า ไม่เฉพาะ
แต่กับต่างชาติเท่านั้น แม้แต่คนลาวด้วยกันเอง การได้เดินทางไปไหว้พระบาง ไปเท่ียวงาน
บุญเมืองหลวงพระบางสักครั้งก็เป็นความฝันของชีวิตท่ีสมบูรณ์แล้วส าหรับพวกเขาเมือง
ท่องเท่ียว ท่ีอยู่ท่ามกลางขุนเขาและสายน้ า มรกดโลก แห่งความภาคภูมิใจของคนลาว ท่ี
สงบงามเป็นจุดหมายของนักเดินทางหลายๆคนท่ีได้เคยมาเยี่ยมเยือนเมืองหลวงพระบาง 
แห่งนี้ต่างให้ค านิยามด้วยถ้อยค าท่ีแตกต่างกันออกไปบ้างก็ว่าเป็นเมืองในอุดมคติ เป็นโลก
อีกด้านท่ีกาลเวลาท่ีเคลื่อนไปอย่างช้าๆ กว่าโลกท่ีเราเคยพบเจอถึงขนาดบางคนมีอาการ 
“ หลงวัน ลืมคืน” จนถึงขั้น “หลงรัก” เลยท่ีเดียว 

5. หลวงพระบางได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกด้วยเหตุผลคือ มีวัดวาอารมเก่าแก่
มากมาย มีบ้านเรือนสไตล์โคโลเนียลอันเป็นเอกลักษณ์ตัวเมืองตั้งอยู่ริมน้ าโขงและน้ าคาน 
ซึ่งไหลบรรจบกับท่ามกลางธรรมชาติอันงดงาม  และชาวหลวงพระบางมีบุคลิกท่ียิ้มแย้ม
แจ่มใสเป็นมิตร และมีขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีงดงาม ซึ่งตรงกับเกณฑ์พิจารณาของ
ยูเนสโก้คือ เป็นสิ่งท่ีมีอิทธิพลยิ่ง ผลักดันให้เกิดการพัฒนาสืบต่อมาในด้านการออกแบบ
ทางสถาปัตยกรรม อนุสรณ์สถาน ประติมากรรมสวน และภูมิทัศน์ ตลอดจนการพัฒนา
ศิลปกรรมท่ีเกี่ยวข้อง หรือการพัฒนาการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ ซึ่งได้เกิดขึ้นในช่วงเวลาใด
เวลาหนึ่งหรือบนพื้นท่ีใดๆของโลกซึ่งทรงไว้ซึ่งวัฒนธรรม เป็นตัวอย่างอันโดดเด่นของ
ประเทศ ของ สิ่งก่อสร้างอันเป็นตัวแทนของการพัฒนา ทางด้านวัฒนธรรม สังคม 
ศิลปกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี อุตสาหกรรม ในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ และ
เป็นตัวอย่างอันโดดเด่นของวัฒนธรรมมนุษย์ ขนบธรรมเนียมประเพณีแห่งสถาปัตยกรรม 
วิธีการก่อสร้างหรือการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ ซึ่งเสื่อมสลายได้ง่ายจากผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมตาม กาลเวลาในขณะทีมรดกโลกแห่งอื่นอาจได้ขึ้น
ทะเบียนอย่างจ าเพาะเจาะจงในโบราณสถาน ธรรมชาติแต่หลวงพระบางท้ังเมืองได้รับการ
ขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกของมวลมนุษย์ชาติเมือเดือนธันวาคม พ.ศ.2538 และยังได้มีการ
ยกย่องว่าเป็นเมืองได้รับการปกปักรักษาท่ีดีที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

จากต้นทุนทางวัฒนธรรมท่ีล้ าค่า จนมาถึงการเป็นเมืองมรดกโลกส่งผลให้ในแต่ละ
ปี นักท่องเท่ียวจากท่ัวทุกมุมโลก เดินทางเข้าสู่เมืองหลวงพระบางกว่าแสนคนต่อปี ขยาย
ผลต่อถึงกลุ่มลงทุนธุรกิจการท่องเท่ียวท่ีเกิดขึ้นเพื่อรองรับนักท่องเท่ียว ไม่ว่าจะเป็น
โรงแรม ร้านอาหาร มากมายจากปี พ.ศ.2538  ซึ่งเป็นปีท่ีหลวงพระบางถูกประกาศให้เป็น
เมืองมรกดโลก โดยองค์การยูเนสโก้ เมืองเล็กๆ แห่งนี้ได้กลายเป็นเมืองท่องเท่ียวอย่างเต็ม



ตัว มีธุรกิจท่ีเกี่ยวข้องกับการท่องเท่ียว และการบริการเกิดขึ้นมากมาย ไม่ว่าจะเป็นโรงแรม 

รีสอร์ท เฮือนพัก ร้านอาหาร อินเตอร์เนทคาเฟ่ ฯลฯ ท้ังนี้เพื่อเป็นการรองรับนักท่องเท่ียว
จากทั่วโลก 
 

โอกาสทางเศรษฐกจิและผลกระทบจากเสน้ทางน่าน-หลวงพระบาง 

  จังหวัดน่าน เป็นจังหวัดท่ีตั้งอยู่ในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย มีอาณาเขต
ติดต่อกับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) โดยได้สถาปนา
ความสัมพันธ์เป็นเมืองพี่เมืองน้องกับหลวงพระบางของประเทศลาว และเมืองเชียงรุ่งของประเทศ
จีน  สภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขาซึ่งวางตัวในแนวเหนือ-ใต้ โดยเฉพาะบริเวณชายแดนด้าน
เหนือ และตะวันออกซึ่งเป็นรอยต่อกับ สปป.ลาว     จังหวัดน่านเป็นจังหวัดท่ีมีโอกาส และ
ศักยภาพในด้านการค้า อันเนื่องมาจากการมีช่องทางการค้าระหว่างประเทศไทย – สปป.ลาว 
(ด่านสากลห้วยโก๋น อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน) มีศักยภาพและโอกาสท่ีจะพัฒนาเป็น
แหล่งการค้าชายแดนท่ีส าคัญ      เนื่องจากมีเส้นทางติดต่อไปยังจีน และเวียดนามได้ (ห้วยโก๋นจึง
เปรียบเสมือนเป็นประตูสู่อินโดจีน) และสามารถเป็นศูนย์กลางการค้าได้ในอนาคต ประกอบกับ
สปป.ลาว ได้ยกฐานะด่านน้ าเงินเป็นด่านสากลแล้ว   จึงส่งผลให้เกิดความสะดวกในการเดินทาง
ระหว่างประเทศมากขึ้น ท าให้การค้าและการท่องเท่ียวคึกคัก และหากมีการปรับปรุง และสร้าง
ถนนในสปป.ลาว หลายเส้นทาง ซึ่งเป็นโครงการในกรอบของยุทธศาสตร์ความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจอิระวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง (Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong Economic 
Cooperation Strategy : ACMECS) การเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมแล้วเสร็จ จะท าให้การ
เดินทางไปยัง  สปป.ลาว  จีน และเวียดนาม สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น         และผลสืบ
เนื่องมาจากการท่ีกลุ่มประเทศอาเซียนได้ตกลงให้มีการจัดตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียน (ASEAN 
Free Trade Area : AFTA)    ประเทศไทยในฐานะสมาชิกของ AFTA มีพันธกรณีท่ีจะต้องลด
ภาษี และยกเลิกมาตรการโควตาภาษี (Tariff Rate Quota :TRQ) สินค้าข้าว และสินค้าเกษตร
อื่นๆ ภายใต้เขตการค้าเสรี AFTA ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบให้ผู้ประกอบการค้าชายแดนด้านสินค้า
การเกษตร เช่น ข้าว  ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และผลไม้ต่างๆ ประกอบกับเพื่อเป็นการเตรียมความ
พร้อมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเพื่อรองรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดน่าน  ซึ่ง
ถือเป็นจังหวัดยุทธศาสตร์เศรษฐกิจการค้า การลงทุน และความเป็นไปได้ในการลงทุน โดยมี
เส้นทางเชื่อมโยงเศรษฐกิจติดต่อกับ แขวงไชยบุรี แขวงหลวงพระบาง และแขวงอุดมไชย สปป.
ลาว  ซึ่งมีศักยภาพด้านการพัฒนาเส้นทางการคมนาคม ขนส่ง ผ่านด่านชายแดนห้วยโก๋น อ าเภอ



เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน สู่ด่านชายแดนน้ าเงิน  เมืองเงิน แขวงไชยบุรี   สปป.ลาว ซึ่งส่งผลให้
นักท่องเท่ียวท้ังชาวไทย และชาวต่างชาติ สามารถเดินทางสัญจรข้ามแดนผ่านด่านชายแดนสากล
ห้วยโก๋น  เปิดประตูไปสู่อินโดจีน ผ่านไปยัง สปป.ลาว  เมืองหงสา เขตเศรษฐกิจพิเศษ  ระยะทาง 
๓๕ กม. ไปหลวงพระบาง ๑๒๕ กม./ ทางน้ า ๙๐ กม.   ไปเมืองลา ตอนใต้ของประเทศจีน   
ระยะทาง ๒๙๕ กม.    และไปจังหวัดเดียนเบียน ตอนเหนือของประเทศเวียดนาม  ๔๐๖ กม.  

 นับแต่อดีตกาล สายสัมพันธ์ระหว่างชาวไทย และชาวลาว มีมาอย่างต่อเนื่อง
ยาวนาน ด้วยความใกล้ชิดคล้ายคลึงท้ังทางด้านวัฒนธรรม สังคม ศาสนา ตลอดจนวิถีการ
ด ารงชีวิตท าให้ความสัมพันธ์ของเมืองต่างๆ ท่ีตั้งอยู่ทางภาคเหนือของลาว อันได้แก่ แขวงไชยบุรี 
แขวงอุดมไชย และแขวงหลวงพระบางกับจังหวัดน่าน อยู่ในลักษณะ “เมืองใกล้ชิด มิตรใกล้บ้าน” 
อย่างไรก็ตาม การติดต่อ เดินทางระหว่างแขวงต่างๆ เหล่านี้ กับจังหวัดน่าน ยังไม่สะดวก 
เนื่องจากเส้นทางคมนาคมยังไม่ได้รับการพัฒนาผลจากการจัดตั้ง ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจ อิระวดี-เจ้าพระยา-ลุ่มแม่น้ าโขง หรือ ACMECS ได้ท าให้เกิดพัฒนาโครงสร้างเครือข่าย
ด้านคมนาคม โดยเฉพาะเส้นทางสาย ห้วยโก๋น-ปากแบ่ง ท าให้การติดต่อระหว่างประชาชนท้ังสอง
ประเทศเป็นไปด้วยความสะดวกสบายมากย่ิงขึ้น  

     อนึ่ง เส้นทางห้วยโก๋น-ปากแบ่ง ซึ่งได้ก่อสร้างขึ้นตามยุทธศาสตร์ความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจ อิระวดี-เจ้าพระยา-ลุ่มแม่น้ าโขง หรือ ACMECS ส่งผลให้จังหวัดน่าน สามารถติดต่อ
เชื่อมโยงทางด้านการค้า การลงทุนและการท่องเท่ียว ผ่านไปยังจังหวัดทางภาคเหนือของ
เวียดนามได้อีกด้วย โดยเดินทางผ่านเส้นทางจังหวัดเดียนเบียน ซึ่งเป็นเครื่องหมายของการต่อสู้
เพื่อเอกราชจากประเทศนักล่าอาณานิคมชองชาวเวียดนามเดียนเบียนฟู เป็นจังหวัดหนึ่งทางทิศ
ตะวันตกเฉียงเหนือของเวียดนาม ห่างจากกรุงฮานอยประมาณ 200 กิโลเมตร ทางทิศตะวันตก
ห่างจากชายแดน สปป.ลาว เพียง 35 กิโลเมตร  

   ในปี พ.ศ.๒๕๕๘ หรือ ค.ศ.๒๐๑๕ อาเซียนจะรวมตัวเป็น ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (ASEAN Economic Community) หรือ AEC โดยมีตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน 
(Single market and Production base) และมีการเคลื่อนย้ายทุน เงินทุน และแรงงานมีฝีมือได้
อย่างเสรีมากขึ้น ประเทศไทยในฐานะสมาชิกอาเซียน จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องตื่นตัวในการเข้าไปมี
ส่วนร่วมให้มาก เพราะการเปิดเสรีภายใต้กรอบอาเซียน ช่วยเปิดทางให้ผู้ประกอบการมีโอกาสทาง
การค้าและการลงทุนมากย่ิงขึ้น  



   ดังนั้นแนวความคิดเรื่อง วงกลมเศรษฐกิจล้านช้าง-น่าน-ล้านนาตะวันออก เป็น
กลยุทธ์ส าคัญในการสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางการค้า เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ท่ีดี
และความร่วมมือระหว่างกัน และถือเป็นส่วนหนึ่งของการก้าวไปสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
หรือ AEC เนื่องจากเริ่มต้นจากความร่วมมือระหว่างเมืองท่ีตั้งอยู่บริเวณชายแดนท่ีอยู่ ใกล้เคียง 
สามารถสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจไปพร้อม ๆ กัน โดยอาศัยความร่วมมือระหว่างของ
ภาครัฐและภาคเอกชนของท้ัง ๔ เมืองนี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชามคม
เศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ในปี ๒๐๑๕ และเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้าภูมิภาคอาเซียน
ดว้ยการค้าชายแดนและการส่งเสริมการค้าการลงทุนกับประเทศเพื่อนบ้าน 

      นอกจากนี้  การเข้ามาลงทุนใน “โครงการโรงไฟฟ้าลิกไนท์ปากเหมือง” เมืองหง
สา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ของบริษัทไฟฟ้าหงสา จ ากัด  ซึ่งมีท่ีตั้งห่างจากด่าน
ชายแดนห้วยโก๋นของไทย เข้าไปในเขตเมืองหงสา ประมาณ ๓๕ กม. ก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
จังหวัดน่าน เนื่องจากเป็นเส้นทางผ่านไปสู่ สปป.ลาว ในหลายๆ กิจกรรม ท้ังการเคลื่อนย้ายสินค้า 
และบริการ เครื่องจักรหนัก และแรงงาน ด้วยเป็นการลงทุนขนาดใหญ่จึงก่อให้เกิดโอกาสใน
หลายๆ ด้าน แก่จังหวัดน่าน และประเทศรอบข้างของ สปป.ลาว ไม่ว่าจะเป็นโอกาสในการจ้าง
งาน การเติบโตทางเศรษฐกิจ ปริมาณการค้าการลงทุนท่ีจะเข้าสู่ภาคท้องถิ่นของจังหวัด     

        จังหวัดน่าน  ยังมีจุดเด่น อยู่ท่ีระยะทางท่ีใกล้กว่าจังหวัดชายแดนอื่นๆ ซึ่งมีภาษา 
และวัฒนธรรมท่ีใกล้เคียงกันในปัจจุบัน มีการน าเข้าจากประเทศไทยเป็นจ านวนมาก จึงเป็น
โอกาสของฝั่งไทยโดยเฉพาะจังหวัดน่าน ท่ีส่งเสริมผู้ประกอบการ และแรงงานภายในจังหวัดน่าน 
ให้เข้าไปมีบทบาทส าคัญในการรองรับกิจกรรมทางด้านเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบมาจากโครงการ
ดังกล่าว ท้ังโดยทางตรงและทางอ้อม เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนชาวจังหวัดน่าน
ต่อไป  

      จังหวัดน่าน มีวัตถุประสงค์ในการด าเนินโครงการ เพื่อส่งเสริมให้การค้าชายแดนมี
ศักยภาพในการแข่งขัน ดึงดูดนักท่องเท่ียวให้เข้ามาจับจ่ายใช้สอยบริเวณด่านห้วยโก๋น เพื่อกระตุ้น
ให้เกิดการค้าขายท่ีมีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น และเพื่อให้เกิดการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ
จังหวัดน่าน เพื่อรองรับการค้าการลงทุนท่ีจะเกิดขึ้นสืบเนื่องมาจากโครงการไฟฟ้าลิกไนต์ปาก
เหมืองเมืองหงสา สปป.ลาว 

          ความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่าง ประเทศไทย กับ สปป.ลาว  เนื่องจาก สปป.ลาว
เป็นประเทศท่ีขาดดุลการค้า ขาดดุลบัญชีเดินสะพัดต่อเนื่องมานาน อาศัยการช่วยเหลือจาก



ต่างประเทศเป็นหลัก และขาดดุลการค้ากับประเทศไทยมาโดยตลอด ดังนั้นรัฐบาล สปป.ลาว ใน
ปัจจุบัน จึงมุ่งเน้นท่ีจะส่งเสริมการค้ากับ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน และสาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนาม มากขึ้น เพื่อลดการพ่ึงพิงสินค้าจากประเทศไทยให้น้อยลง   

   เส้นทางการติดต่อเชื่อมโยงระหว่างแขวงต่างๆ ของลาวตอนเหนือกับจังหวัดน่าน 
จะมีลักษณะเป็นเส้นทางวงกลม เชื่อมโยงกันระหว่าง บริเวณในประวัติศาสตร์ท่ีเรียกกันว่าล้านนา 
อันได้แก่ดินแดนในจังหวัดภาคเหนือของประเทศไทย     และล้านช้างอันเป็นอาณาจักรของชาว
ลาวแต่โบราณกาล ดังนั้น จึงเรียกชื่อเส้นทางดังกล่าวว่า “วงกลมเศรษฐกิจล้านช้าง-น่าน-ล้านนา
ตะวันออก” 

         จังหวัดน่าน  ได้เสนอแนวคิดการสร้างวงกลมเศรษฐกิจ ล้านช้าง -น่าน-ล้านนา
ตะวันออก (น่าน  เชียงราย แพร่ พะเยา) เพื่อให้สอดคล้องกับการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC) ซึ่งจะเริ่มขึ้นในปี พ.ศ.๒๕๕๘ (ค.ศ.๒๐๑๕) เพื่อให้เกิดศักยภาพโดยก าหนดพื้นท่ี
บริเวณภาคเหนือด้านตะวันออกของไทย ซึ่งมีด่านสากลห้วยโก๋นเชื่อติดต่อกับแขวงไชยบุรี ทะลุไป
ยังแขวงหลวงพระบาง แล้วอ้อมวกกลับมายังแขวงอุดมไชยอันเป็นภาคเหนือของประเทศลาว ถ้า
หากก าหนดเป็นเส้นตรงจากด่านห้วยโก๋น น่านผ่านลาวไปยังเวียดนามท่ีเมืองเดียนเบียนฟู เป็น
ระยะทางเพียง ๓๕๐ กิโลเมตรเป็นระยะทางครึ่งหนึ่งของกรุงเทพ-น่านเท่านั้น อันเป็นภาคเหนือ
ของเวียดนาม จากนั้นยังสามารถเชื่อมโยงขึ้นไปยังแขวงหลวงน้ าทา เข้าไปยังบ่อเต็นติดต่อบริเวณ
ภาคใต้ของจีนได้อีกด้วย กล่าวคือ 

         ๑. เส้นทางน่าน-ไชยะบุรี-หลวงพระบาง-อุดมไช-เป็นเส้นทางบก หรือถ้าเป็น
ระบบโลจิสติกส์ที่มีต้นทุน 

ขนส่งต่ า ทางน้ าก็สามารถเริ่มจากน่าน-ปากห้วยแคน-ปากแบ่ง ล่องตามล าน้ าโขง-หลวงพระบาง 
(ระยะเวลาทางเรอื ๕ ชั่วโมง) 

         ๒. เส้นทางน่าน-เมืองเงิน-แขวงไชยะบุรี-จอมเพ็ด-หลวงพระบาง  ปัจจุบันเป็นทาง
ส ารอง หากมีการปรับปรุงให้ใช้ได้ทุกฤดูกาล จะสามารถลดระยะเวลาการเดินทางได้ 

         ๓. เส้นทางน่าน-ปากห้วยแคน-ปากแบ่ง-เมืองฮุน-แขวงอุดมไชย-เมืองขวา-เดียน
เบียนฟู(เวียดนาม) เส้นทางนี้เป็นเส้นทางท่องเท่ียวท่ีมีศักยภาพในอนาคตมีสีสันและงดงามตาม
วัฒนธรรม 



         ๔. เส้นทางน่าน-ปากห้วยแคน-ปากแบ่ง-เมืองฮุน-แขวงอุดมไช-แขวงหลวงน้ าทา-
บ่อเต็น-สิบสองปันนา(จีน) ท้ังนี้เพราะบริเวณเขตพื้นท่ีดังกล่าวเปรียบเสมือนแอ่งกระทะท่ีก าลังจะ
พัฒนาในทุกด้าน แขวงไชยบุรีเป็นศูนย์กลางพลังงานส่งออกไฟฟ้ามายังประเทศไทย ในนาม
โรงไฟฟ้าหงสา แขวงหลวงพระบางเป็นเมืองมรดกโลก ศูนย์กลางของนักท่องเท่ียวท่ัวโลก ในขณะ
ท่ีแขวงอุดมไชยก าลังขยับตัวเพื่อเป็นศูนย์กลางการค้าและการลงทุน เนื่องจากสามารถติดต่อ
เวียดนามและจีนได้ดังกล่าวข้างต้น ประกอบกับเดียนเบียนฟู เวียดนาม ก าลังเร่งก่อสร้างทางเชื่อม
ลาวมายังเมืองขวา และพร้อมท่ีจะท าการค้ากับไทยอย่างเต็มรูปแบบในอนาคต ส าหรับจังหวัด
น่านซึ่งเป็นพื้นท่ีชายแดนและเป็นท่ีตั้งด่านสากลห้วยโก๋น คือประตูเปิด-ปิด ชั้นดีที่จะออกสู่สากลท่ี
มีก าลังการผลิตมิใช่น้อย 

        ดังนั้น การก าหนดยุทธศาสตร์วงกลมเศรษฐกิจท่ีเสนอขึ้นมาครั้งนี้ก็เพื่อสร้างกลไกท่ี
เข้มแข็ง ช่วยเหลือกันเพราะเป็นพื้นท่ีร่วมท่ีมีศักยภาพในการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ฝ้าย ถั่วเหลือง 
และข้าว อันเป็นพืชเศรษฐกิจ จ าเป็นต้องร่วมกันพัฒนาพื้นท่ีแบบไร้พรมแดนให้มีก าลังการผลิต
ร่วมกันส่งเสริมการลงทุนปลูกพืชชนิดใหม่เช่น ยางพารา กาแฟ ฯลฯ และเหลือพอท่ีจะออกไป
แข่งขันยังตลาดโลก และสร้างความรู้ให้เกษตรกรในพื้นท่ีหันมาร่วมมือกันสร้างองค์ความรู้ในการ
ผลิต ท้ังในด้านปริมาณและคุณภาพ เพื่อกระจายรายได้และกระจายทุนอย่างท่ัวถึง และเข้มแข็ง
พอท่ีจะปกป้องทุนข้ามชาติในทุกรูปแบบท่ีจะเข้ามาคุกคามจากพืชวิปริตพันธุ์ (GMO) และบ่อน
ท าลายเกษตรกรรายย่อยซึ่งมีความยากจนและหนี้สินเร้ือรังท้ังสองประเทศ 

  การเตรียมตัวด้วยการสร้างวงกลมเศรษฐกิจเล็กๆ ของอนุภูมิภาคนี้  ย่อมมี
ความหมายยิ่งใหญ่ท่ีจะเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมเศรษฐกิจเสรีอาเซียน เสมือนฟันเฟืองท่ี
เข้าเหลี่ยมกันท่ีจะผลักดันเฟืองตัวใหญ่ให้เกิดกลไกท างาน หมายความว่าเป็นการชิงความ
ได้เปรียบด้วยการจับมือกันในระดับท้องถิ่น และท าการศึกษาว่า ตนมีสินค้าอะไร ปริมาณสินค้า 
ต้นทุนการผลิต ค่าครองชีพเป็นอย่างไร เพื่อผลิตสินค้าภาคการเกษตร ซึ่งเป็นจุดแข็งอันส าคัญของ 
ล้านช้าง-น่าน-ล้านนาตะวันออก โดยเน้นในด้านการผลิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ลดการใช้
สารเคมี ยาปราบศัตรูพืช ยาฆ่าแมลง ตามแนวโน้มของตลาดโลกไว้เสียแต่เนิ่นๆ เพราะพื้นท่ี
บริเวณนี้มีต้นทุนต่ า ค่าครองชีพต่ า ท าให้สามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้ในสินค้าประเภท
เดียวกัน 

การสร้างวงกลมเศรษฐกิจ ล้านช้าง-น่าน-ล้านนาตะวันออก ยังสามารถหมุนเป็นวงล้อ
เข้าสู่ตอนเหนือของเวียดนาม และตอนใต้ของจีน อันจะเป็นการลดความหวาดระแวงว่าจะเป็น



คู่แข่งกันเอง หรือใช้กลไกการตลาดท าให้เกิดการลด แลก แจก แถม แล้วหันมาจับมือเป็น
พันธมิตรกัน สร้างเสริมการผลิตร่วม การค้าร่วม สร้างความเข้าใจดันดีต่อกันในระดับท้องถิ่น หัน
มาใช้การผลิตท่ีเป็นวิถีชีวิตในความเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในท่ีดินผลผลิตท่ีผลิตตามภูมิปัญญาของ
บรรพบุรุษ อันเป็นวิถีชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นลาว-ไทย ท่ีมีความสัมพันธ์แนบแน่นใกล้ชิดกัน
ไว้ ท่ีจะต่อสู้กับสงครามเศรษฐกิจในยุคใหม่ พร้อมท่ีจะก้าวเดินไปด้วยกันในอนาคต เพื่อรักษา
พื้นท่ีอันอุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าไม้ ทรัพยากรธรรมชาติให้ยั่งยืนต่อไป 

แม้จังหวัดน่าน จะเป็นจังหวัดที่อยู่ห่างไกลในอดีตท่ีถูกละเลยไปจากการพัฒนามานาน 
แต่ปัจจุบันกลับเป็นพื้นท่ีท่ีส าคัญเพราะอยู่ใกล้ประเทศเพื่อนบ้าน ค ากล่าวท่ีว่า “เพื่อนบ้านที่อยู่
ใกล้ ส าคัญกว่ามิตรที่อยู่ไกล” ก าลังจะพิสูจน์ว่าเป็นจริงหรือไม่ คงไม่มีประเทศใดในโลกนี้ท่ีมี
ความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดเช่น ลาว-ไทย ไม่ว่าจะเป็นชาติพันธุ์ ภาษา ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม 
อาหารการกินและความเป็นอยู่ท่ีเหมือนกันจนแยกกันไม่ออก เราท้ังสองคงไม่ต้องรอให้ใครมาเป็น
ผู้บงการ แต่เราจะเป็นก้าวออกไปพร้อมกันด้วยความมั่นใจ 

   จังหวัดน่านเป็นจังหวัดท่ีมีโอกาสและศักยภาพในด้านการค้า อันเนื่องมาจากการมีด่าน
ชายแดนห้วยโก๋น อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  อีกท้ังเป็นจังหวัดท่ีมีศักยภาพด้านการท่องเท่ียวในด้าน
ต่าง ๆ ประกอบกับมีประเพณีวัฒนธรรมและวิถีชีวิตท่ีคล้ายคลึงกันกับ สปป.ลาว สามารถท่ีจะ
พัฒนาร่วมกันอย่างมีคุณค่า ส่งผลในทางบวกต่อธุรกิจท่ีต่อเนื่องจากการใช้ประโยชน์จาก
วัฒนธรรมท่ีหลากหลายมากขึ้น ประกอบกับมีเส้นทางคมนาคมท่ีสามารถเชื่อมโยงไปสู่ประเทศใน
แถบอินโดจีนและจีนตอนใต้ โดยใช้เส้นทางห้วยโก๋น – ปากแบ่ง – อุดมไชย – บ่อเต็น – เชียงรุ่ง – 
คุนหมิง และเชื่อมต่อไปยังเดียนเบียน ประเทศเวียดนามได้  

  1 จังหวัดน่านมีโอกาสสนับสนุนส่งเสริมผู้ประกอบการและแรงงานภายในจังหวัดน่านให้
เข้าไปมีบทบาทส าคัญในการรองรับกิจกรรมทางด้านเศรษฐกิจ สินค้าและบริการ เพื่อรองรับ
โครงการก่อสร้างโรงงานไฟฟ้าหงสา จ ากัด ซึ่งมีท่ีตั้งห่างจากด่านชายแดนห้วยโก๋นของไทยเข้าไป
ในเขตเมืองหงสา สปป.ลาว ระยะทางประมาณ ๓๕ กิโลเมตร และเป็นการตอบสนองยุทธศาสตร์
การค้าชายแดนจังหวัดน่าน  

 2. สนับสนุนกิจกรรมเชื่อมโยงความสัมพันธ์ทางด้านการค้า การลงทุน และการท่องเท่ียว 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการผลผลิต และการค้าท่ีเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน  เกิดความ
ร่วมมือในด้านการผ่านแดนให้สะดวกขึ้นโดยการใช้ระบบเทคโนโลยี การจับคู่ธุรกิจ (Business 
Matching)  ส่งผลให้เกิดการจัดท าบันทึกข้อตกลงร่วมกัน ระหว่างห้างหุ้นส่วนจ ากัด จอมพระ



พืชผล      (อ.ท่าวังผา จ.น่าน) กับบริษัท DPS ธัญญาหารครบวงจร จ ากัด (บ้านเวียงเงิน แขวง
หลวงน้ าทา สปป.ลาว) โดยมีความประสงค์จะท าการตกลงเบื้องต้นในการให้ความร่วมมือกันใน
โครงการร่วมส่งเสริมการผลิตสินค้าสี่แขวงภาคเหนือ  

3.  ตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมการจัดท าแผนการลงทุนเกษตรแบบมีสัญญา
กับประเทศเพ่ือนบ้าน (Contract Farming) ภายใต้ยุทธศาสตร์ ACMECS โดยมีผู้ประกอบการพืช
เศรษฐกิจได้เข้าไปส่งเสริมและลงทุนการเพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  ลูกเดือย ขิง ฯลฯ  

4. เพื่อกระตุ้นความตื่นตัวและการรับรู้ของภาครัฐและผู้ประกอบการของจังหวัดน่านอย่าง
ต่อเนื่อง ในการเตรียมพร้อมรับการเปิดตลาดในกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน  โดยเฉพาะด้านโลจิสติกส์ 
(ผลักดันให้เกิดระบบการขนส่งผ่านด่านพรมแดน) ภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม ภาคการ
บริการและการท่องเท่ียว โดยมุ่งเน้นฐานความเข้มความเข้มแข็งทางด้านวัฒนธรรม และการใช้
เศรษฐกิจสร้างสรรค์เข้ามาเกี่ยวข้อง    

5.  ได้สร้างกลไกลความร่วมมือในระดับจังหวัด/ท้องถิ่นในเรื่องท่ีสามารถด าเนินการได้เร็ว
ก่อน เช่นด้านการส่งเสริมการท่องเท่ียว การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม การศึกษา และการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ และลดอุปสรรคทางด้านการค้าและการลงทุนอย่างต่อเนื่อง 

6.  จังหวัดน่านมีนโยบายท่ีสอดคล้องและตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการเชื่อมโยงด้าน
การค้าและการลงทุนกับประเทศเพื่อนบ้าน  เพื่อให้เกิดการอ านวยความสะดวกในการน าเข้าและ
ส่งออกเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะการค้าชายแดนไทย-สปป.ลาว (ด้านจังหวัดน่าน) มีแนวโน้มมูลค่าเพิ่ม
สูงขึ้นแบบก้าวกระโดดอย่างต่อเนื่อง  

7.  สร้างโอกาสทางด้านการตลาดให้กับนักธุรกิจจังหวัดน่าน  ความก้าวหน้าการด าเนิน
โนยบายความร่วมมือทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน 
โดยการขยายตัวการค้าชายแดนไทย-ลาว และการลงทุนก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหินท่ีเมือง
หงสา แขวงไชยะบุรี ของ สปป.ลาว เป็นต้น ซึ่งจะให้จังหวัดน่านได้รับประโยชน์จากการค้าการ
ลงทุนดังกล่าว 

8. สนับสนุนความร่วมมือท่ีใกล้ชิดระหว่างรัฐ-เอกชนของจังหวัดน่าน เพื่อแลกเปลี่ยน
ข้อมูลข่าวสารและสร้างโอกาสจากการพัฒนา  

                                           ************************************** 


