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ชุมชนชนบทบนเส้นทางแห่งการพัฒนาของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  พันธวิศิษฏ์1 

แนวคิดพ้ืนฐานของการพัฒนาชุมชน 

 บริบทในประเทศก าลังพัฒนานั้น ชุมชนชนบทหรือชุมชนท้องถิ่นมีความส าคัญยิ่งต่อสถานะและ

แนวโน้มการพัฒนาทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ นัยแห่งความส าคัญมาจากเหตุผลส าคัญ 3 ประการ

คือ ประการแรก ชุมชนชนบทเป็นแหล่งรวมของประชากรส่วนใหญ่ของประเทศ ประการที่สอง ชุมชนชนบท

เป็นฐานของทรัพยากรธรรมชาติที่หล่อเลี้ยงระบบการผลิตของประเทศ และประการที่สาม ชุมชนชนบทเป็น

แหล่งก าเนิดและด ารงอยู่ของวัฒนธรรมด้ังเดิม ดังนั้นการพัฒนาชุมชนชนบทให้พัฒนาต่อไปอย่างสมดุล ม่ันคง

และยั่งยืนจึงเป็นปัจจัยส่งเสริมความส าเร็จของการพัฒนาประเทศโดยรวม 

 ตามแนวคิดพ้ืนฐานของการพัฒนานั้น นักวิชาการและนักพัฒนาทั้งหลายได้ให้ความหมายของการ

พัฒนาไว้จ านวนมาก เช่น พัทยา สายหู อธิบายว่า การพัฒนาคือการท าให้ความเจริญ  ท าให้เกิดการ

เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ถึงปรารถนา คล้ายกับความคิดของ ยุวัฒน์ วุฒิเมธี ที่มองการพัฒนาเป็นการ

เปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ ดีกว่า ส่วน สัญญา สัญญาวิวัฒน์ มองการพัฒนาหมายถึง การเปลี่ยนแปลงที่มีการ

ก าหนดทิศทาง (directed change) ที่มีการวางแผนไว้ล่วงหน้า (planned change) ซ่ึงสอดคล้องกับมุมมอง

ของ ทิตยา สุวรรณชฎ ที่มองว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นจะต้องมีการควบคุมการเปลี่ยนแปลงด้วยเพ่ือให้สา มารถ

บรรลุเป้าหมายแห่งการพัฒนา ขณะทีแ่นวคิดของ วิทยากร เชียงกูล มองถึงการพัฒนาที่แท้จริงว่าจะหมายถึง

การท าให้ใช้ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนมีความสุข ความสะดวกสบาย กินดีอยู่ดี มีความเจริญทั้งทางวัต ถุ 

ศิลปะและจิตใจ สังคมมีความสงบ สันติ และอยู่ภายใต้สภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีด้วย ซ่ึงเม่ือพิจารณาจากค าอธิบาย

แนวคิดของนักคิดด้านการพัฒนาดังกล่าวข้างต้นแล้วสามารถสรุปแนวคิดพ้ืนฐานของการพัฒนาเป็นปร ะเด็น

ส าคัญได้คือ ประเด็นแรก การพัฒนามองคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา การพัฒนามุ่งให้คนอยู่ดีมีสุขภายใต้

สังคมดีสิ่งแวดล้อมดี ประเด็นที่สอง การพัฒนามองการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ ดีกว่า ประเด็นที่สาม การพัฒนา

เป็นการเปลี่ยนแปลงที่มีทิศทาง มีการวางแผนและจัดการให้การเปลี่ยนแปลงนั้นบรรลุเป้าหมายแห่ งการ

พัฒนา และประเด็นที่สี่ การพัฒนานั้นเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ต้องค านึงถึงมิติในเชิงปริมาณและคุณภาพควบคู่

กันไป 

                                                                 
1

 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
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 จากแนวคิดพ้ืนฐานของการพัฒนาดังกล่าวแล้ว หากจับแนวคิดมาประยุกต์เพ่ือการอธิบายการ พัฒนา

ชุมชนก็คือ การมองชุมชนเป็นศูนย์กลาง การเคลื่อนตัวหรือการเปลี่ยนแปลงของชุมชนให้มุ่งไปสู่สภาวะหรือ

เป้าหมายที่พึงประสงค์อันหมายถึงภาวะการอยู่ ดีกินดีของสมาชิกในชุมชน สังคมชุมชนมีความสงบสุขและ

ร่มเย็น ภายใต้สภาวะแวดล้อมที่ ดีทั้งในเชิงกายภาพและเชิงสังคมที่จะเก้ือกูลและส่งเสริมให้เกิดการ พัฒนา

อย่างต่อเนื่องต่อไป ดังนั้นเม่ือเป้าหมายเป็นดังนี้แล้ว การพิจารณาองค์ประกอบของปัจจัยที่ส่งเสริมให้เกิดการ

พัฒนาชุมชนซ่ึงต้องเป็นการมองอย่างองค์รวม (Holistic approach) โดยเป็นการมองปัจจัยแวดล้อมต่างๆ ที่

เก่ียวข้องและเก้ือกูลกันเคลื่อนตัวไปข้างหน้าพร้อมกันอย่างเป็นระบบ ภายใต้เง่ือนไขบริบทของระบบการเมือง 

เศรษฐกิจ สังคม และกระแสโลกาภิวัตน์ แนวคิดเช่นนี้จึงเป็นแนวคิดการศึกษาชุมชนที่กลุ่มนักวิชาการ ด้าน

ชุมชนยึดเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษาชุมชนในห้วงเวลาปัจจุบัน เช่น นักวิจัยชุมชนในกลุ่มของ ฉัตรทิพย์  

นาถสุภา เป็นต้น 

ภูมิหลังการพัฒนาเศรษฐกิจของลาว 

 ชนชาติลาวเคยก่อต้ังเป็นนครรัฐและเคยมีอารยธรรมที่เจริญรุ่งเรืองในอดีตกาลหลายพันปี ซ่ึงชาวโลก

รู้จักกันในนามอาณาจักรอ้ายลาวและอาณาจักรลาวล้านช้าง แต่อาณาจักรดังกล่าวได้สูญเสียเอกราชและ

ล้มละลายไป และต่อมายังเหลือผืนแผ่นดินเล็กๆ ที่ได้รับการสถาปนาขึ้นในชื่อในปัจจุบันนี้ว่า “สาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว” หรือเรียกชื่อย่อว่า สปป.ลาว เม่ือราวๆ 40 ปี ล่วงมานี้เอง (บุนมี เทบสีเมือง, 

2556 หน้า 18-20) 

 ในอดีตการพัฒนาประเทศของลาวด าเนินอย่างค่อยเป็นค่อยไป ภายใต้ก าลังทรัพยากรและขีด

ความสามารถของตนเอง แต่ถ้าหากนับการเริ่มต้นการพัฒนาเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นสมัยใหม่ (Modernization) จะ

เริ่มต้นต้ังแต่ยุคที่ฝรั่งเศสยึดครองลาวเป็นอาณานิคม แต่อย่างไรก็ตามในห้วงเวลานั้นลาวก็ไม่ได้รับการ พัฒนา

มากนัก เนื่องจากฝรั่งเศสเพียงแค่มอบหมายให้ลาวจัดหาทรัพยากรการผลิตจ าพวกไม้ซุ ง ของป่า สินค้าเกษตร

ต่างๆ และยังเก็บภาษีจากลาวในรูปของเงิน และผลผลิตรวมถึงแรงงานโดยในส่วนของแรงงานชาวลาวในส มัย

นั้นมีพันธะที่จะต้องเป็นแรงงานเพ่ือท างานให้กับฝรั่งเศสคนละ 100 วันต่อปี คล้ายกับการเกณฑ์แรงงานของ

ไทยในสมัยอยุธยาและกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น (ภูมิวิไล ศิริพลเดช, 2550 : 93) การเป็นอาณานิคมและการ

กอบโกยทรัพยากรการผลิตรวมถึงแรงงานจึงมีผลกระทบโดยตรงต่อการพัฒนาชุมชนของลาว ส่งผลกระทบให้

เกิดการฉุดรั้งการพัฒนาของลาวในยุคนั้น 

 การพัฒนาแบบสมัยใหม่ของลาวได้เริ่มต้นอย่างจริงจังในช่วงสงครามเย็นโดยสหรัฐอเมริกาได้เข้ า มามี

บทบาทน าในการเข้ามากีดกันการขยายตัวของลัทธิคอมมิวนิสต์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตามทฤษฎีโ ด มิโน 
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ในช่วงทศวรรษ 1950-1960 โดยได้ทุ่มเงินช่วยเหลือเพ่ือการพัฒนาในช่วงดังกล่าวเป็นมูลค่ารวมประมา ณ 

2,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐให้แก่รัฐบาลลาวฝ่ายขวาเพ่ือให้มีการพัฒนาเศรษฐกิจในด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและ

อุตสาหกรรมผ่านแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติโดยมีโครงการส าคัญ ได้แก่ อุตสาหกรรมเหมืองแร่ 

การสร้างเขื่อนและฝายเพ่ือการเกษตรกรรม เพ่ือให้เกิดการใช้ประโยชน์จากที่ ดินเพ่ือการเกษตรได้อย่าง มี

ประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งยังมีการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมในเขตชนบทของลาวให้ชาวชนบท

ลาวมีอาชีพและรายได้เพ่ือการประทังชีพ 

 ในด้านการใช้ประโยชน์ที่ดินซ่ึงเป็นปัจจัยหลักในการผลิตของประเทศเกษตรกรรมในช่วงเริ่มต้นการ

พัฒนาของลาวหากพิจารณาในช่วงของการเริ่มใช้แผน พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมพบว่า จากการที่ลาวมีพ้ืนที่

รวม 23.68 ล้านเฮกตาร์ แต่มีพ้ืนที่ท่ีเริ่มเหมาะสมกับการท าเกษตรกรรมเพียงประมาณ 5 ล้านเฮกตาร์แต่ใน

จ านวนนี้ มีการน ามาใช้ในการเพาะปลูกจริงเพียงร้อยละ 17 หรือประมาณ 850,000 – 900,000 เฮกตาร์

เท่านั้น หรือคิดเป็นเพียงร้อยละ 4 ของพ้ืนที่รวมทั้งประเทศ โดยมีการท านาเป็นอาชีพหลักพ้ืนที่ปลูกข้าว คิด

เป็นประมาณร้อยละ 80 ของพ้ืนที่เพาะปลูกรวมในช่วงปีเพาะปลูก ค.ศ. 1980-1990 โดยเป็นการท านาในที่

ลุ่ม 422,000 เฮกตาร์ และท านาในที่สูง 223,000 เฮกตาร์ ช่วงก่อนหน้านั้นในปี ค.ศ. 1975-1977 รัฐบาลลาว

ได้พยายามส่งเสริมให้ขยายพ้ืนที่เพ่ือท าการเกษตรแต่ก็เกิดการขยายพ้ืนที่ท าการเกษตรเพ่ิมขึ้นเพียงเล็กน้อย 

เพียงร้อยละ 6 เท่านั้น ที่ดินเพ่ือการท าการเกษตรส่วนใหญ่อยู่นอกเขตชลประทานและเกษตรกรชาวลาวถือ

ครองที่ดินเพ่ือท าการเกษตรผืนเล็กๆ ประมาณ 1.5 ไร่ต่อครัวเรือนเท่านั้น (Laos Table of Contents, 2014) 

 ในช่วงต้นของทศวรรษ 1990 ภาคเกษตรกรรมป็นภาคเศรษฐกิจหลักของระบบเศรษฐกิจของลาว

แม้ว่าเม่ือพิจารณาจากส่วนประกอบโครงสร้างรายได้จากผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ ( GDP) จะลดลง

เล็กน้อยเม่ือเทียบกับช่วงก่อนหน้านี้ก็ตาม ทั้งนี้พบว่า ส่วนประกอบของรายได้จากภาคเกษตรกรรมลดลงจาก

ร้อยละ 65 ของ GDP ในปี 1980 เหลือร้อยละ 61 ในปี 1989 แต่อย่างไรก็ตามหากพิจารณาทางด้านแร งงาน

ในภาคเกษตรกรรมพบว่าแรงงานส่วนใหญ่ของประเทศถึงร้อยละ 80 ยังคงท างานในภาคเกษตรกรรมตลอด

ช่วงทศวรรษ 1970-1980 (U.S. Library of Congress, 2014) ซ่ึงแสดงให้เห็นโครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ

ของลาวท่ีต้องพ่ึงพาเศรษฐกิจจากภาคเกษตรกรรมเป็นหลักโดยตลอด 

 ในช่วงต้นของทศวรรษ 1990 พบว่าสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็นหนึ่งในสิบของ

ประเทศที่ยากจนที่สุดในโลกจากการจัดอันดับของธนาคารโลกโดยมีรายได้ประชาชาติต่อหัว (a per capita 

GNP) เพียง 200 เหรียญสหรัฐต่อปี แรงงานขาดการศึกษาและฝึกอบรมโครงสร้างพ้ืนฐานถูกท าลายเสี ยหาย

และขาดการบ ารุงดุและเป็นเวลานานจากผลพวงของสงครามและการสู้รบ ความสามารถในการเพาะปลูกทาง
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การเกษตรขึ้นอยู่ กับสภาพดินฟ้าอากาศ รายจ่ายเพ่ือการพัฒนาต่างๆ จ าเป็นต้องพ่ึงพาความช่วยเหลื อจาก

ต่างประเทศเกือบทั้งหมด ดุลการค้าขาดดุลโดยข้อมูลชี้ว่าในปี 1991 มูลค่าการส่งออกคิดเป็นเพียงร้อยละ 40 

ของมูลค่าการน าเข้าเท่านั้น แต่อย่างไรก็ตามลาวก็ยังคงเดินหน้าที่จะมุ่งสู่ เศรษฐกิจแบบตลาดต่อไป แม้จะมี

อุปสรรคต่างๆ ที่ไม่เอ้ือต่อการพัฒนาเศรษฐกิจอยู่เป็นอันมาก  

 ในปี ค.ศ. 1979 รัฐบาลลาวได้มุ่งยกระดับการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจจากเดิมที่เป็นเป้าหมายในแนวทาง

สังคมนิยมมุ่งสู่ความเป็นเสรีมากขึ้นโดยกิจการของรัฐจ านวนมากได้ถูกแปรรูปเป็นของเอกชน ใช้การเก็บภาษี

มากขึ้นเพ่ือช่วยยกฐานะทางการคลังของรัฐบาล มีการออกกฎหมายเพ่ือการเปิดเสรีทางการค้าและการลงทุน 

ราคาสินค้าและบริการต่างๆ หลายชนิดได้รับการปล่อยเสรีด้านการต้ังราคาจากเดิมที่ถูกควบคุมโดยรัฐบาล มี

การพัฒนายกระดับการขนส่งภายในประเทศ รวมถึงการยกเลิกระบบการท าฟาร์มแบบสหกรณ์ของชุมชนด้วย  

นโยบายการปฏิรูปเศรษฐกิจของลาว 

 แนวคิดการปฏิรูปเศรษฐกิจของลาว เป็ นผลจากกระแสของการปรับเปลี่ยนแนวคิดการพัฒนา

เศรษฐกิจในโลกคอมมิวนิสต์โดยเริ่มต้นต้ังแต่ ค.ศ. 1977 ที่เต้ิงเสี่ยวผิง ผู้น าจีนในยุคนั้นได้ประกาศใช้แนวทาง

ทุนนิยมในการปฏิรูปเศรษฐกิจของจีน ต่อมาในปี ค.ศ. 1985 มิคาอิล กอร์บอชอฟได้ประกาศใช้นโยบายเปเรส

ทรอยกา (Perestroika) ในการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจของสหภาพโซเวียตและต่อมาในปี ค.ศ. 1986 ผู้น าเวียดนามได้

ประกาศใช้นโยบายโด๋ยเมีย (Doi Moi) แนวคิดและแนวทางหลักของประเทศต้นแบบของโลกคอมมิวนิ สต์

รวมถึงอิทธิพลทางการทหารและการเมืองที่ มีต่อลาวส่งผลต่อแนวคิดและแนวทางในการปฏิรูปเศรษฐกิจ ของ

ลาวในล าดับต่อมา 

 ในช่วงก่อนที่จะมีแนวคิดในการปฏิรูปเศรษฐกิจตามแนวทางทุนนิยมอย่างจริงจัง ลาวได้เริ่มด าเนิน

แนวทางเศรษฐกิจในระบบเศรษฐกิจแบบเปิดต้ังแต่ปลายทศวรรษ 1970 ตามทัศนะต่อการพัฒนาประเทศของ

ผู้น าประเทศในโลกคอมมิวนิสต์ที่ เปลี่ยนแปลงไป ประกอบกับในช่วงเวลาต่อมารัฐบาลลาวประสบความ

ล้มเหลวในการบริหารจัดการเศรษฐกิจภายในตามแนวทางคอมมิวนิสต์ ในขณะที่ภาคเศรษฐกิจหลักคือภาค

เกษตรกรรมที่ยังต้องพ่ึงพาธรรมชาติเป็นหลัก ส่งผลให้การผลิตอาหารมีปริมาณไม่เพียงพอ เกิดภาวะอดอยาก

ขาดความม่ันคงด้านอาหาร สาเหตุส าคัญมาจากผลิตภาพในการผลิตต่ าและยังประสบปัญหาจากภัยธรรมชาติ

อยู่เนืองๆ จนในแผนพัฒนาฉบับที่ 1 (ค.ศ. 1981-1985) รัฐบาลลาวได้ก าหนดเป็นนโยบายหลักในการส่งเสริม

การผลิตอาหารให้เพียงพอต่อการบริโภคภายใน (self – sufficiency in food production) โดยได้ก าหนด

เป้าหมายของผลผลิตเท่ากับ 350 กิโลกรัมของผลผลิตข้าวเปลือกและพืชอาหารอ่ืนต่อหัวของประชากรต่อปี 

นอกจากนั้นในแผนพัฒนาฉบับที่ 1 ยังมุ่งพัฒนาอุตสาหกรรม เพ่ิมการค้ากับประเทศไทย ปรับปรุงโครงสร้าง



C:\Users\ampod\Downloads\stou18DEC\บทความ   ชุมชนชนบทบนเส้นทางพัฒนา-ลาว(สมบัติ)แก้ไขแล้ว.docx 

การขนส่งในชนบท การเพ่ิมรายรับจากการส่งออกโดยเป้าหมายทั้งหมดนั้นก็สอดรับกับแนวทางในการ มุ่งสู่

ระบบเศรษฐกิจแบบตลาดโดยต่อเนื่อง 

 อย่างไรก็ตามการเจริญเติบโตทางเศรษฐในช่วงของการใช้แผนพัฒนาฉบับที่ 1 ยังต่ ากว่าการ

คาดการณ์และต่ ากว่าการเจริญเติบโตก่อนหน้า รัฐบาลลาวได้ตัดสินใจที่จะด าเนินการปฏิรูปเศรษฐกิจ ต่อ ไป

ด้วยก้าวย่างที่หนักแน่นม่ันคงตามแนวทางเศรษฐกิจตลาดต่อไป โดยในการประชุมใหญ่พรรคปฏิวัติประชาชน

ลาวในปี ค.ศ. 1986 ได้มีการอนุมัติแผนพัฒนาฉบับที่ 2 (ค.ศ. 1986-1990) ซ่ึงในแผนพัฒนาฉบับนี้ได้เสนอกล

ยุทธ์ใหม่ในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของประเทศลาวท่ีเรียกว่า “กลไกเศรษฐกิจใหม่” (The new Economic 

Mechanism) ที่วางแนวทางให้ระบบเศรษฐกิจของลาวเปิดสู่ตลาดโลกอย่างค่อยเป็นค่อยไปในขณะที่ยั งคง

เป้าหมายแห่งชาติที่ส าคัญคือเรื่องการ พ่ึงตนเองด้านอาหารได้ต่อไป แผนพัฒนาฉบับนี้ได้ประเมินข้อจ ากัดของ

การพัฒนา วางแนวทางและกลไกการพัฒนารวมทั้งสร้างการรับรู้ใหม่ในหมู่ผู้น าการพัฒนาและประชาชนชาว

ลาวโดยทั่วไป โดยมีการประเมินว่าลาวมีความขัดแย้งที่ส าคัญคือ ความขัดแย้งด้านก าลังการผลิตที่ล้าสมัย กับ

ความต้องการที่เพ่ิมมากขึ้นเรื่อยๆ ในสังคม การแก้ไขจ าต้องเพ่ิมศักยภาพการผลิตของระบบเศรษฐกิจที่ เดิม

ด าเนินอย่างค่อยเป็นค่อยไปตามธรรมชาติเป็นระบบเศรษฐกิจที่ มุ่งตอบสนองความต้องการปรับปรุงคุณภาพ

ชีวิตของประชาชนลาวให้มีคุณภาพชีวิตที่ ดีขึ้น จึงถือได้ว่าแนวคิดกลไกเศรษฐกิ จใหม่ที่เกิดขึ้นในช่วงของ

แผนพัฒนาฉบับที่ 2 เป็นการปรับเปลี่ยนแนวคิดปฏิรูปเศรษฐกิจครั้งใหญ่ของลาว นอกจากนั้นในแผนพัฒนา

ฉบับที่ 2 นี้ยังแสวงหาการลงทุนจากต่างประเทศโดยการปรับเปลี่ยนกฎกติกาทางการค้าต่างๆ และการส่งเสริม

โอกาสการลงทุนจากต่างประเทศให้กว้างขวางขึ้น โดยพยายามลดการพ่ึงพาทางเศรษฐกิจจากประเทศ

เวียดนามแล้วเริ่มแสวงหาการลงทุนจากภาคเอกชน การถ่ายทอดเทคโนโลยีและการค้าต่างๆ จากประเทศไทย

และประเทศสังคมนิยมอ่ืนๆ มากยิ่งขึ้นทั้งนี้เพ่ือมุ่งหวังที่จะปรับปรุงดุลการ ค้าและดุลการช าระเงินให้ดีขึ้น แต่

อย่างไรก็ตามแม้ลาวจะสามารถปรับปรุงดุลการช าระเงินให้เกินดุลได้ในปี ค.ศ. 1985 และ 1986 แต่ดุลบัญชี

เดินสะพัดกลับขาดดุลมากยิ่งขึ้น โดยการส่งออกมีมูลค่าต่ ากว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าการน าเข้า นอกจากนั้น

รัฐบาลลาวยังมองหาแนวทางใหม่ๆ ในการป้องกันผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและจ ากัดการท าไร่เลื่อนลอยเ พ่ือ

ป้องกันทรัพยากรป่าไม้ ส่งเสริมการปลูกพืชล้มลุก แต่อย่างไรก็พบกับอุปสรรคในการพัฒนาภาคเกษตรที่ติ ดอยู่

กับวัฒนธรรมด้ังเดิมร่วมทั้งผลประโยชน์จากที่เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมป่าไม้ที่มีอยู่เดิม นอกจากนั้นในช่วงปลาย

แผนพัฒนาฉบับที่ 2 ยังเกิดปัญหาภัยแล้งขนานใหญ่ ในที่สุดแล้วก็ส่งผลท าให้ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายในการ

พ่ึงพาตนเองทางด้านอาหารตามที่ต้ังไว้ 

 แม้จะกล่าวได้ว่าเกิดความล้มเหลวทางเศรษฐกิจในการพัฒนาตามแผนพัฒนาฉบับที่ 1 และ 2 (ค.ศ. 

1981-1990) รัฐบาลลาวก็ยังคงยึดม่ันในการเดินหน้าสู่ระบบเศรษฐกิจแบบตลาดต่อไปโดยในแผนพัฒนาฉบับ
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ที่ 3 (The Third Fire-Year Plan) ในช่วง ค.ศ. 1991-1995 ยังคงเดินหน้าแนวทางการพัฒนาที่ต่อเนื่อ งจาก

แผนพัฒนาที่ผ่านมาทั้งสองฉบับโดยเน้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศ ส่งเสริมการส่งออกและ

อุตสาหกรรมทดแทนการน าเข้า และในเดือนสิงหาคม ค.ศ. 1991 ในการประชุมสมัชชาประชาชนสูงสุดแห่ง

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซ่ึงในการประชุมนี้ได้อนุมัติการใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ นับต้ังแต่ฉบับ

ก่อนที่ถูกยกเลิกการใช้ในปี 1975 โดยเนื้อหาในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นี้ได้ประกาศยืนยันการรับรองกร รมสิทธิ์

ในทรัพย์สินของเอกชน ค าขวัญแห่งชาติเดิมที่เ ชิดชู แนวทางสั งคมนิ ยมได้หันมา ชูค า ขวัญ ให ม่ที่ ว่ า  

“ประชาธิปไตยและความรุ่งเรือง” (democracy and prosperity) แทน ต่อมาในปี ค.ศ. 1994 ลาวได้

ปรับปรุงกฎหมายคุ้มครองการลงทุนจากต่างประเทศที่มีอยู่เดิมเป็นกฎหมายส่งเสริ มและคุ้มครองการลงทุน

จากต่างประเทศที่ก าหนดแนวทาง วิธีการส่งเสริมการลงทุนและการให้ความคุ้มครองการลงทุนจาก

ต่างประเทศเพ่ือสร้างความเชื่อม่ันของนักลงทุนต่างประเทศมากขึ้น 

 แผนพัฒนาฉบับที่ 4 และ 5 (ค.ศ. 1996-2000 และ ค.ศ. 2001-2005) ยังคงด าเนินตามแนวทางเดิม

โดยยังคงสนับสนุนระบบเศรษฐกิจแบบตลาดแต่ก็ยังเน้นการส่งเสริมเศรษฐกิจแบบยังชีพที่เน้นให้ประชาชน

พ่ึงตนเอง ประกอบกับในช่วงของแผนพัฒนาฉบับที่ 4 ลาวได้บทเรียนจากปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจในประเทศไทย 

ในปี ค.ศ. 1997 อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากภาวะการผลิตและการบริโภคเกินตัวได้เป็นบทเรียนให้ลาวด า เนิน

นโยบายเศรษฐกิจอย่างระมัดระวังมากขึ้น แต่อย่างไรก็ตามนโยบายเศรษฐกิจของลาวก็ขึ้นอยู่กับอุดมการ ณ์

และเจตนา รมณ์ทา งกา รเ มืองของกลุ่ มผู้ น า เป็ นหลั ก  โดยภา พของการด าเนิ นน โยบายในร ะดับ  

มหภาคยังเกิดความย้อนแย้งกับสภาพเศรษฐกิจในระดับท้องถิ่นที่ยังคงผูกติดอยู่กับกลไกอ านาจทางการ เมือง

เป็นหลัก นอกจากนั้นส าหรับการลงทุนในสาขาที่เปิดรับการลงทุนจากภายนอก รัฐบาลลาวไม่ได้เปิดเป็นกลไก

การลงทุนอย่างเสรีที่แท้จริงแต่หากมีลักษณะการจัดสรรการลงทุนเป็นรายประเทศเพ่ือให้เกิดการกร ะจาย

ความเสี่ยงและป้องกันการครอบง าทางธุรกิจ 

 ต่อมาในแผนพัฒนาฉบับที่ 6 (ค.ศ. 2006-2010) รัฐบาลลาวได้ก าหนด 5 ยุทธศาสตร์หลัก คือ 1) การ

สร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนโดยภาคเอกชน 2) ส่งเสริมการแข่งขันและการค้าที่เพ่ิมขึ้นใน

ภูมิภาคอาเซียน 3) การมุ่งพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 4) การลดปัญหาความยากจน และ 5) การยึดหลัก 

ธรรมาภิบาล (Stuart_fox, 2009 : 155) ส่วนในห้วงเวลาปัจจุบันนี้ประเทศลาวก าลังด าเนินการพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมตามแผนพัฒนาฉบับที่ 7 (ค.ศ. 2011-2015) ที่มุ่งเน้นการแก้ปัญหาความยากจน และ

ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนลาวสนองตามเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษของสหประชาชาติและ 

มุ่งหมายให้ประเทศลาวหลุดพ้นจากสถานะประเทศด้อยพัฒนาในปี ค.ศ. 2020 
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 ภายหลังจากลาวได้เปิดการลงทุนจากต่างประเทศเม่ือพิจารณาจากมูลค่าการลงทุนสะสมจาก

ต่างประเทศพบว่า ในครึ่งปีปีแรกทของ ค.ศ. 2011 การลงทุนสะสมจากประเทศจีนมีมูลค่าสูงสุดคิดเป็น มูลค่า

กว่า 4,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ รองลงมาได้แก่ การลงจากประเทศเวียดนามและไทย คิดเป็นมูลค่า 2,770 

และ 2,680 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ตามล าดับ สาขาการผลิตที่ลาวมุ่งพัฒนามากที่สุดคือ การสร้างเขื่อนเพ่ือการ

ผลิตกระแสไฟฟ้า รองลงมาได้แก่การให้สัมปทานการท าเหมืองแร่ ซ่ึงได้แก่แร่ทองแดง ทองค าและอลูมิ เนียม 

ส่วนการส่งออกก็มีการส่งออกสินค้าไม้อย่างถูกกฎหมายรวมทั้งส่งออกสินค้าเกษตรที่ส า คัญบางชนิด เช่น 

กาแฟ และข้าวโพด นอกจากนี้ธุรกิจบริการด้านการท่องเที่ยวก็เป็นธุรกิจที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว ดังนั้น

ในช่วงแผนพัฒนาฉบับปัจจุบันคือแผนพัฒนาฉบับที่ 7 รัฐบาลลาวได้มุ่งพัฒนาด้านการคมนาคมขนส่งทั้งทางบก 

ทางรถไฟและทางอากาศเพ่ือรองรับนักท่องเที่ยวท่ีเดินทางเข้ามายังลาวมากขึ้น รวมทั้งเพ่ืออ านวยความ

สะดวกและลดต้นทุนการขนส่งสินค้าภายในประเทศสอดคล้องกับการวางเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ในกา รให้

ลาวเป็นศูนย์กลางเชื่อมต่อ (Land Linked) ระหว่างจีนกับกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่จะทวีความส าคัญ

ในเชิงการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว มากยิ่งขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้ แต่อย่างไรก็ตามปัญหาหลักส า คัญที่

ลาวก าลังเจริญในปัจจุบันก็ยังคงเป็นเรื่องความยากจนของคนในชนบท  

 แม้ในภาพรวมรัฐบาลลาวจะประสบผลส าเร็จในการสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจนับ ต้ังแต่

ด าเนินนโยบายปฏิรูปเศรษฐกิจตามแนวทางเศรษฐกิจแบบตลาดในช่วงกลางทศวรรษ 1980 ยังผลให้มีการ

ลดลงของปัญหาความยากจนโดยต่อเนื่อง การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นไปตามเป้าหมายในขณะที่สั ดส่วน

คนยากจนลดลงจากร้อยละ 39 ของประชากรในกลางทศวรรษ 1990 เหลือเป็นร้อยละ 27.6 ในปี ค.ศ. 2010 

ซ่ึงตามรายงานด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของ UNDP ในปี ค.ศ. 2010 ชี้ว่าสาธารณรัฐประชาธิ ปไตย

ประชาชนลาวเป็นหนึ่งใน 10 ของประเทศที่มีการเคลื่อนไหวที่ก้าวหน้าด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในช่วง 

20 ปีที่ผ่านมา (ช่วง ค.ศ. 1990-2010) แต่อย่างไรก็ตาม ประเทศลาวก็ยังคงเป็นหนึ่งในประเทศที่ยากจนและมี

ระดับการพัฒนาที่น้อยที่สุดในกลุ่มประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แม้ว่าเครื่องชี้วัดทางสังคมหลายตัวจ ะ

บ่งบอกถึงการปรับตัวดีขึ้น แต่เม่ือเปรียบเทียบในภาพรวมของภูมิก็ยังคงอยู่ในระดับต่ าสุด แม้ลาวจะมีความ

อุดมสมบูรณ์ในด้านทรัพยากรธรรมชาติมีสัดส่วนครัวเรือนเกษตรต่อครัวเรือนทั้งหมดร้อยละ 84 ในปีการผลิต 

2541/42 และลดเหลือร้อยละ 77 ในปีการผลิต 2554/55 และประชากรกว่า 4 ล้านคนอยู่ในภาคเกษตร 

สัดส่วนประชากรต่อครัวเรือนเกษตรเฉลี่ย 6.1 คน และด้วยลักษณะทางภูมิศาสตร์ของพ้ืนที่เป็นภูเขา และที่

ราบสูงจึงมีส่วนท าให้พ้ืนที่ ถือครองทางการเกษตรต่อครัวเรือนเฉลี่ยนเหลือประมาณ 1.6 เฮกเตอร์ หรือ

ประมาณ 10 ไร่ ครัวเรือนที่มีที่ดินท าเกษตรด่ ากว่า 1เฮกเตอร์มีร้อยละ 36 ครัวเรือนที่มีที่ดินเกษตรระหว่าง 

1-2 เฮกเตอร์ มีร้อยละ 36 และสูงกว่า 2 เฮกเตอร์ มีร้อยละ 27 แต่หากพิจารณาลักษณะการถือครองจะพบว่า 
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สัดส่วนความเป็นเจ้าของสูงถึงร้อยละ 97 แต่อย่างไรก็ตามการท าสัมมะโนการเกษตรครั้งนี้ไม่ปรากฏข้ อ มูล

ส าหรับปีการผลิต 2553/5 หลายรายการ (ดูตารางที่ 1) 

ตารางท่ี 1 การเปรียบเทียบลักษณะครัวเรือนเกษตรของลาวระหว่างปีการผลิต 2541/42 และ 2553/54 

ลักษณะครัวเรือนเกษตรของลาว ปีการผลิต 2541/42 ปีการผลิต 2553/54 
ข้อมูลลักษณะครัวเรือน   

     - จ านวนครัวเรือนทั้งประเทศ 798,000 1,021,000 

     - จ านวนครัวเรือนเกษตร 668,000    738,000 
     - สัดส่วนครัวเรือนเกษตรต่อครัวเรือนทั้งหมด (ร้อย
ละ) 

84 77 

     - ประชากรเกษตร 4,058,000 n.a 
     - จ านวนเฉลี่ยประชากรเกษตรต่อครัวเรือนเกษตร 6.1 n.a 

พ้ืนท่ีถือครองทางการเกษตร   

     - พ้ืนที่เพ่ือการเกษตร (เฮกตาร์) 976,000 n.a 
     - พ้ืนที่เพ่ือการเกษตรต่อครัวเรือนเกษตร (เฮกตาร์) 1.6 n.a 

     - สัดส่วนครัวเรือนเกษตรจ าแนกตามขนาดพ้ืนที่ ถือ
ครอง (ร้อยละ) 

  

          - น้อยกว่า 1 เฮกตาร์ 36 n.a 

          - ระหว่าง 1-2 เฮกตาร์ 36 n.a 

          - ต้ังแต่ 2 เฮกตาร์ขึ้นไป 27 n.a 
ลักษณะการถือครอง   

     - เป็นเจ้าของ 97 n.a 
     - อ่ืนๆ  3 n.a 

ที่มา: ASIA AND PACIFIC COMMISSION AGRICULTURAL STATISTIC : LAO PDR-AGRICULTURE CENSUS (2012) 

เศรษฐกิจชุมชนของลาว 

 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีลักษณะของความเป็นชนบทมากกว่าประเทศอ่ืนๆ ในเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้ ประชากรราว 3 ใน 4 ของประชากรทั้งประเทศอาศัยอยู่ในชนบท พ่ึงพาอาชีพเกษตรกรรม

และทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นในการด ารงชีวิต ความยากจนกระจุกตัวอยู่ในชนบทโดยทั่วไป ในขณะที่การ

เกษตรกรรมยังเป็นอาชีพหลักและเป็นฐานของเศรษฐกิจในชนบท เกษตรกรรมในชนบทส่วนใหญ่ระดับประทังชีพ 

เง่ือนไขต่างๆ ที่จะส่งเสริมให้เกิดผลิตภาพที่สูงขึ้นมีความจ ากัดโดยทั่วไป ปัญหาความยากจนและความยากจน
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ข้นแค้นอย่างยิ่งพบเห็นทั่วไปในพ้ืนที่แถบภูเขาที่เป็นแหล่งที่ อยู่อาศัยของชนกลุ่มน้อย ซ่ึงพบว่าในพ้ืนที่ สูง มี

อัตราความยากจนสูงถึงประมาณร้อยละ 43 ในขณะที่ประชากรที่อาศัยในพ้ืนที่ลุ่มมีอัตราความยากจนอยู่ที่

ร้อยละ 28 ของประชากรกลุ่มนี้ก็คือ ประชากรกลุ่มที่เคลื่อนย้ายมาต้ังถิ่นฐานใหม่จากเขตภูเขาสูง 

 ในภาพรวมโดยทั่วไปครัวเรือนที่ยากจนจ านวนมากต้ังบ้านเรือนอยู่ในพ้ืนที่มักประสบกับภัยพิบั ติทาง

ธรรมชาติอยู่เสมอโดยเฉพาะประชากรที่ต้ังถิ่นฐานในที่สูง อัตราการมีสัตว์เลี้ยงของครัวเรือนมีน้อย อัตราการ

เป็นภาระเลี้ยงดูสูงและมีผู้น าครัวเรือนเป็นผู้หญิง ทั้งนี้พบว่าในชนบทผู้หญิงโดยทั่วไปจะท างานหนักกว่าผู้ชาย 

โดยเม่ือวัดจากเวลางานทั้งหมดในการเกษตร งานบ้านและการเลี้ยงดูบุตรรวมกันพบว่าสัดส่วนของการ ใช้

แรงงานหญิงต่อชายจะอยู่ที่ 70 : 30 มีผลท าให้ผู้หญิงลาวโดยทั่วไปจึงมีโอกาสได้รับการศึกษาน้อย อัตราการรู้

หนังสือของผู้หญิงอยู่ที่ประมาณร้อยละ 54 เปรียบเทียบกับอัตรารู้หนังสือของผู้ชายลาวอยู่ที่ร้อยละ 77 

ยิ่งกว่านั้นผู้หญิงและเด็กหญิงที่เป็นชนเผ่ากลุ่มใหญ่ที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่สูงถึงประมาณร้อยละ 70 ไม่รู้หนังสือ 

การสื่อสารใช้ภาษาถิ่นและมีเพียงเล็กน้อยที่สามารถพูดภาษาทางราชการได้ 

 ประชาชนในชนบทท่ียากจนของลาวอาศัยการท าการเกษตรเพ่ือการผลิตอาหารและเป็นแหล่งราย ได้

ของครัวเรือนแต่เง่ือนไขต่างๆ มีข้อจ ากัดในการส่งเสริมการผลิตและสร้างผลิตภาพ ครัวเรือนเกษตรกร ลาว   

จึงประสบปัญหาในการผลิตอาหารให้เพียงพอต่อการบริโภคโดยเฉพาะอย่างยิ่งครัวเรือนขนาดใหญ่ที่ มีสมาชิก

จ านวนมาก ครัวเรือนเกษตรส่วนใหญ่ยังยึดแนวทางการผลิตแบบด้ังเดิม ขาดความรู้ เทคโนโลยีและทั กษะ

ใหม่ๆ ในการเพ่ิมผลผลิตต่อไร่ให้สูงขึ้นปัจจัยการผลิตมีจ ากัดและการถือครองที่ ดินเพ่ือการผลิตทางการเก ษตร

มีขนาดเล็ก ข้อมูลจากการสัมมะโนการเกษตรของลาวในปี ค.ศ. 1998/99 พบว่าครัวเรือนเกษตรมีพ้ืนที่ ถือ

ครองเฉลี่ย 1.6 เฮกตาร์ (หรือประมาณ 10 ไร่) และมีสมาชิกครัวเรือนเกษตรเฉลี่ย 6.1 คน (Asia and Pacific 

Commission on Agricultural Statistics, 2012 : 8) การลดลงในด้านความอุดมสมบูรณ์ของดินอันเป็น ผล

จากใช้เพาะปลูกเป็นเวลานานโดยขาดการท านุบ ารุงดิน ส่งผลต่อผลผลิตภาพทางการเกษตร มีครัวเรือนเกษตร

เพียงเล็กน้อยที่เข้าถึงระบบชลประทาน การเกิดโรคระบาดที่ไม่สามารถควบคุมได้ในสัตว์ส่งผลให้เกิดการ

สูญเสียสัตว์เลี้ยงอยู่เสมอ 

 ผลสืบเนื่องจากผลผลิตต่อไร่ลดลงจากเหตุผลด้านความสมบูรณ์ของธรรมชาติลดลง กดดันให้ครัวเรือน

เกษตรในหลายพ้ืนที่ของลาวขยายพ้ืนที่ท าเกษตรเข้าไปในพ้ืนที่ป่าธรรมชาติเพ่ือการผลิตอาหาร    และสร้าง

รายได้ ส่งผลให้เกิดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและในที่สุดก็กลับมาที่เดิมให้เกิ ดปัญหาความยากจนมากยิ่ งขึ้น

อีก นอกจากนั้นรัฐบาลลาวยังมีแผนงานที่จะเลิกการปลูกฝิ่นในพ้ืนที่สูงแต่ก็พบว่าแม้กิจกรรม นี้สามารถ
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ด าเนินการได้ตามเป้าประสงค์แต่รัฐบาลลาวก็ยังขาดความต่อเนื่องในการสนับสนุนการลงทุนเพ่ือปลู ก พืช

ทดแทนชนิดอ่ืนที่สามารถสร้างรายได้ได้อย่างเพียงพอ 

 จากปัญหาความยากจนและท าเลที่ต้ังที่ห่างไกลของชุมชนชนบทยังส่งผลให้ชุมชนจ านวนมากอยู่อย่าง

โดดเด่ียวอิสระในระหว่างช่วงฤดูฝนโดยประมาณว่าครึ่งหนึ่งของชุมชนหมู่บ้านลาวในชนบทไม่สามารถเข้าถึง ได้ 

การแยกเป็นอิสระในทางสังคมเป็นปัญหาส าคัญอันหนึ่งของกลุ่มชนเผ่าที่อาศัยในที่สูงเนื่องจากความแตก ต่าง

ทางด้านภาษา จารีตประเพณีและความเชื่อทางศาสนา นอกจากนั้นชุมชนในชนบทยังมีข้อจ ากัดในการเข้าถึง

บริการของรัฐ แหล่งทุน ขาดแคลนโครงสร้างพ้ืนฐานทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม สมาชิกในชุมชนชนบทส่วน

ใหญ่ได้ถูกกันออกจากผลประโยชน์ที่ได้จากระบบเศรษฐกิจแบบตลาด นอกจากนั้นการขาดแคลนด้าน

การศึกษาและเทคโนโลยีการสื่อสารที่มีคุฯภาพท าให้ขาดโอกาสในการพัฒนาตนเองและการเข้าถึงข้ อ มูล

ข่าวสารต่างๆ  

 ด้วยลักษณะของภูมิประเทศที่ พ้ืนที่ส่วนใหญ่ของประเทศเป็นภูเขาสูงประกอบกับมีกลุ่มชาติ พันธุ์

จ านวนมากและมีการกระจายตัวของชุมชนเป็นจ านวนขนาดเล็กจ านวนมากโดยทั่วไปจึงเป็นภาระของรั ฐบาล

ในการลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมให้เพียงพอและทั่วถึง ต้นทุนการลงทุนในการ

พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานต่อหน่วยจึงสูงมากเม่ือเปรียบเทียบกับการใช้ประโยชน์ ในขณะที่รายได้หลั กของ

ประเทศมาจากภาษี การสัมปทาน และการขายพลังงานให้แก่ประเทศเพ่ือนบ้านและแม้ภายหลังจะมีราย ได้

จากการส่งเสริมการท่องเที่ยวแต่รายได้ที่ได้รับก็ไม่เพียงพอต่อการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทั้งทางเศรษฐกิจ

และสังคม ดังนั้นจึงยังมีความขาดแคลนโครงสร้างพ้ืนฐานทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมอยู่โดยทั่วไปทั้งในเชิง

ปริมาณและคุณภาพไม่ว่าจะเป็น ถนนหนทาง ประปา โทรศัพท์ โรงเรียน โรงพยาบาล ด้วยเหตุนี้รัฐบาลลาวจึง

ยังคงเน้นการส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ รวมถึงการกระตุ้นและส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวท้ังนี้ เ พ่ือ

แสวงหาเงินทุนในการพัฒนาประเทศ 

 อย่างไรก็ตามแม้ชุมชนส่วนใหญ่ในประเทศลาวจะประสบปัญหาการขาดแคลนโครงสร้างพ้ืนฐานทั้ง

ทางเศรษฐกิจและสังคมทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ แต่จุดเด่นของชุมชนในลาวคือแรงเกาะเก่ียวกับ ภายใน

ชุมชนซ่ึงยังมีอยู่สูงจากปัจจัยด้านความเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ ความเชื่อและวัฒนธรรมอันเป็นหนึ่งเดียวกัน ความ

สามัคคีและช่วยเหลือเก้ือกูลกันยังมีอยู่สูง ซ่ึงสิ่งเหล่านี้จะเป็นต้นทุนทางสังคมในการขับเคลื่อนการ พัฒนา

ต่อไปในอนาคต แต่อย่างไรก็ตามพลังขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนชนบทของลาวก็ยังจ าเป็นต้องอาศัยปัจจัย

เก้ือหนุนจากภายนอกอ่ืนๆ เพ่ือช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาต่อไป 

 



C:\Users\ampod\Downloads\stou18DEC\บทความ   ชุมชนชนบทบนเส้นทางพัฒนา-ลาว(สมบัติ)แก้ไขแล้ว.docx 

สรุป 

 ชุมชนชนบทของลาวมีลักษณะคล้ายคลึงกับชุมชนชนบทของประเทศเพ่ือนบ้านคือชุมชนในพม่า 

กัมพูชาและไทยคือมีลักษณะเด่น 2 ประการ คือ ชุมชนชนบทเป็นแหล่งรวมของประชากรส่วนใหญ่ของ

ประเทศ และเป็นแหล่งฐานทรัพยากรธรรมชาติอันเป็นแหล่งปัจจัยการผลิตขั้นปฐมของระบบเศรษฐกิจ ใน

กรณีชุมชนชนบทของลาวยิ่งเห็นความส าคัญในเชิงกระบวนการและเป้าหมายแห่งการพัฒนาเม่ือเปรียบเทียบ

กับประเทศอ่ืนในภูมิภาคนี้ เนื่องจากประชากรลาว 3 ใน 4 ของประชากรทั้งหมดอยู่ในชนบท นอกจากนั้น

ชุมชนชนบทยังเป็นแหล่งของฐานทรัพยากรอันม่ันค่ังของลาวอีกด้วย แม้รัฐบาลลาวจะมุ่งม่ันในการ พัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ต้ังแต่ปี ค.ศ. 1981 จนถึงปัจจุบันคือ

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 7 เป็นเวลากว่า 30 ปี ตามแนวทางระบบเศรษฐกิจแบบตลาดแม้จะสามารถยกระดับ

รายได้และมาตรฐานการครองชีพให้ดีขึ้นมากแต่ถ้าหากเทียบกับรายได้และมาตรฐานการครองชีพของ

ประชากรประเทศอ่ืนในกลุ่มอาเซียนแล้วก็ยังถือเป็นประเทศที่ยากจนและมีระดับการพัฒนาต่ าที่สุด ลาวยัง

ขาดแคลนด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจและสังคมแม้ลาวจะเป็นประเทศที่มีทรัพยากรธรรมชาติ อุดม

สมบูรณ์แต่ด้วยความที่ต้องฟ้ืนฟูประเทศหลังภาวะสงครามภายหลังการยึดครองของมหาอ านาจตะวันตก การ

ขาดแคลนโครงสร้างพ้ืนฐาน คุณภาพด้านการคมนาคมขนส่ง การขาดแคลนเงินทุนและความพร้อมด้าน

ทรัพยากรมนุษย์ รวมถึงขนาดตลาดภายในประเทศ และแม้ภายหลังจะปฏิรูประบบเศรษฐกิจเข้าสู่ตลาดเ พ่ือ

ดึงดูดการค้าและการลงทุนจาต่างประเทศแล้วก็ตาม แต่ก็ยังไม่สามารถจูงใจและดึงดูดการลงทุนจากต่า งชาติ

ได้มากเท่าที่ควร 

 แม้ผลพวงจากการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจต้ังแต่การใช้แผนพัฒนาฉบับที่ 1 จะสามารถยกระดับ

เศรษฐกิจในระดับมหภาคได้ในระดับหนึ่ง แต่ผลพวงของการพัฒนากว่า 30 ปี ที่ผ่านมาชี้ว่ายังไม่อาจยกระดับ

คุณภาพชีวิตของชุมชนให้ดีขึ้นได้อย่างเด่นชัดเม่ือเปรียบเทียบกับชุมชนของประเทศเพ่ือนบ้าน ชาวชุมชน

ชนบทของลาวซ่ึงส่วนใหญ่ยังมีความยากจน ขาดแคลนโครงสร้างพ้ืนฐาน ขาดโอกาสในการเข้าถึงแหล่ งทุน 

ความสัมพันธ์กับโลกภายนอกและอ านาจรัฐเป็นไปในรูปของการดูดเอาความอุดมสมบูรณ์จากชุมชนในรูปของ

การสัมปทานต่างๆ ทั้งเรื่องป่าไม้แหล่งเหมืองแร่ การจ่ายภาษีให้กับรัฐในรูปต่างๆ และสิ่งที่ได้กลับมาคือการ

บริการสาธารณะต่างๆ เกิดการใช้แรงงานส่วนเกินในชนบทและการใช้ปัจจัยการผลิตขั้นปฐมจากชุมชนเ กิด

มูลค่าเพ่ิมและสร้างรายได้แก่ชุมชน แต่ผลกระทบด้านลบก็คือการลดลงทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพของฐาน

ทรัพยากรธรรามชาติในชุมชนและผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมรวมถึงโอกาสความเสมอภาคและความเหลื่อมล้ า

ทางเศรษฐกิจที่มีมากขึ้นเรื่อยๆ จึงเป็นปัญหาท้าทายในเชิงการพัฒนาว่ารัฐบาลลาวจะสามารถยกระดับ

คุณภาพชีวิต สร้างความอยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืนสมดังเจตนารมณ์ให้แก่ชุมชนชนทบได้อย่างไรในอนาคต 
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