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ແນະນ=ຕ:ວ 

ຊG ຊາໂຕຊi ມuລະມ5ດຊy 
(ພT ເຊໂຮ ມuລະມ5ດຊy, ຊGລາວ ໂຮມ ສ:ງປະດiດ) 
ອາຍu 38 ປ; 
ບ2ານເກ;ດ ໂຕກຽວ ປະເທດຍIປu8ນ 

ວuດທiການສyກສາ  
California State University Long Beach, 
ວiທະຍາສາດຄອມພiວເຕ; (ຈ:ບປ; 2006) 
ໂຮງຮຽນຊiຮ5ງປະເທດໄຕ2ຫວ5ນພາກພາສາຈ;ນ ຈ:ບປ; 2007  
ມະຫາວiທະຍາໄລໂຮເຊພາກບ>ລiຫານຈ5ດການນະວ5ດຕະກ=(MBA)(ຈ:ບປ;2015) 

ກ8ອນທIຈະແນະນ=ຕ:ວເອງ ຂ2າພະເຈKາຂ>ກ8າວເຖiງຄວາມສ=ພ5ນເລiກເຊiງ ທIຂ2າພະເຈKາມ;ຕTປະເທດລາວ.

ພTຂອງຂ2າພະເຈKາເກ;ດຢD8ປະເທດລາວ. ເພiນໄດ2ສDນເສຍພTຕWງແຕ8ຍ5ງນ2ອຍ ແລະ ໄດ2ຊ8ວຍແມ8ລ2ຽງອ2າຍນ2ອງອ;ກ 4 ຄ:ນ 

ມ;ຊ;ວiດ ໄວເຍ:າທIທuກຍາກລ=ບາກOາຍ. ໃນປ; 1969, O5ງຈາກທIສາມາດມ;ທyນຮອນມາສyກສາທIປະເທດຍIປu8ນ, 

ພTກTໄດ2ເຮ5ດວຽກເສ;ມຫາເງiນ ແລະ ຕWງໃຈສyກສາຮຽນໜ5ງສQໃນແຕ8ລະວ5ນ. ໃນຊ8ວງດXງກ8າວ, ພTກTໄດ2ມາພ:ບກ5ບແມ8 

ທIເປ5ນຄ:ນຍIປu8ນ ແລະ ກTໄດ2ແຕ8ງງານ ແລະ ມ;ລDກຊາຍນ=ກ5ນ 3 ຄ:ນ ເຊiງຂ2າພະເຈKາເປ5ນຄ:ນກາງ.

ໃນສະພາບແວດລ2ອມທIຂ2າພະເຈKາໃຫ8ຍມານWນ ແມ8ນປະສ:ມປະສານໄປດ2ວຍ ວ5ດທະນະທ=ປະເພນ;ລາວຂອງພT ແລະ 

ວ5ດທະນະທ=ປະເພນ;ຍIປu8ນຂອງແມ8 ທIມ;OາກOາຍສ;ສ5ນ. ເມGອໝD8ເພGອນ, ລu2ນນ2ອງຂອງພTທIເປ5ນຄ:ນລາວ ມາຢາມ 

ຂ2າພະເຈKາກTໄດ2ຍiນ ການສ:ນທະນາຕ8າງໆOາກOາຍທIເປ5ນພາສາລາວ ເຊiງມ5ນເປ5ນພາບໜyງທIຂ2າພະເຈKາໃຫ8ຍໂຕມານ=.

ເລIມຊ8ວງໄລຍະທIຢD8ຊWນປະຖ:ມ ພTຂອງຂ2າພະເຈKາກTໄດ2ເລIມເຮ5ດບ>ລiສ5ດດ=ເນ;ນທuລະກiດນ=ເຂKາອາຫານ ແລະ ກTໄດ2ເຫ5ນຮຽນ 

ຮD2ຈາກການເຮ5ດວຽກຂອງພT. ເພGອຂະຫຍາຍທ5ດສະນະຄະຕiຂອງຕ:ນ ຂ2າພະເຈKາກTໄດ2ຕ5ດສiນໃຈໄປຮຽນຕTທIອາເມລiກາ ແລະ 

O5ງຈາກທIຮຽນຈ:ບກTເຫ5ນຄວາມສ=ຄ5ນຂອງພາສາຈ;ນ, ກ8ອນເລIມເຮ5ດວຽກ ກTເລ;ຍຕ5ດສiນໃຈໄປຮຽນພາສາຈ;ນທIປະເທດ 

ໄຕ2ຫວ5ນ. ຕອນຢD8ອາເມລiກາ ຂ2າພະເຈKາກTໄດ2ພ:ບປະກ5ບໝD8ຄD8ຄ:ນອາຊ;ທIເກ;ດຢD8ອາເມລiກາເປ5ນຈ=ນວນOາຍ ເຮ5ດໃຫ2ໄດ2ມ; 

ໂອກາດ ໄດ2ຄKນຄyດກ8ຽວກ5ບເອກະລ5ກ ແລະ ຄuນລ5ກສະນະຕ8າງໆຂອງຕ:ນ ແລະ ຄ:ນອ2ອມຂ2າງຢ8າງເລiກເຊiງ. ການທIໄດ2ມ; 

ໝD8ຄD8ທIມາຈາກOາຍບ8ອນມ;Oາຍພາສາ ຜ8ານເລGອງລາວຂອງແຕ8ລະຄ:ນ ກTຍiງເຮ5ດໃຫ2ຂ2າພະເຈKາຮD2ສyກເຖiງບ5ນຫາ ແລະ 

ຂ[ຫຍu2ງຍາກ ສiງທIຕ:ນເອງຕ2ອງແກ2ໄຂ OQ ອາດຈະຊ8ວຍເOQອໄດ2.

ຜ8ານວ5ນເວລາດXງກ8າວ ທIໄດ2ມ;ຄວາມຮD2ພາສາອ5ງກiດ, ຈ;ນ ແລະ ຍIປu8ນທIເປ5ນພາສາແມ8, ຂ2າພະເຈKາກTໄດ2ກ5ບປະເທດຍIປu8ນ 

ແລະ ເຂKາເຮ5ດວຽກທIບ>ລiສ5ດຂອງພT. ເພGອຮ8ວມເປ5ນລu2ນຕTໄປໃນການເຊGອມຕTຫາອາຊ;ຕາເວ5ນອອກສ8ຽງໃຕ2 ແລະ ພ5ດທະນາ 

ເສ;ມຂະຫຍາຍບ>ລiສ5ດ ຂ2າພະເຈKາກTໄດ2ສyກສາຕT ແລະ ສອບເສ5ງເອ:າໃບອະນuຍາດດ2ານການໃຫ2ຄ=ປyກສາຕTກ5ບບ>ລiສ5ດຂະ 

ໜາດກາງ ແລະ ນ2ອຍ. 
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ກ8ອນທIຈະໄດ2ໃບອະນuຍາດດXງກ8າວ ຂ2າພະເຈKາໄດ2ເຂKາຮຽນທIມະຫາວiທະຍາໄລໂຮເຊ ແລະ ເສ5ງເອ:າ MBA ມາໄດ2. ທIມະຫາ 

ໄລດXງກ8າວ ໄດ2ມ;ໂປແກມສ=ລ5ບການກTສ2າງຄ:ນທIຈະມາດ=ເນ;ນທuລະກiດ ດ2ວຍວiໄສທ5ດທIກ2ວາງໄກ. ຜ8ານໂປແກມດXງກ8າວ 

ລວມເຖiງປະສ:ບການຊ;ວiດທIຜ8ານມາ, ການໃ>ຊ2ຊ;ວiດທIຕ8າງແດນ ແລະ ການຄKນຄiດຕ8າງໆເONານWນໄດ2ນ=ພາຂ2າພະເຈKາ 

ໄປຫາຄ= ຕອບອ5ນໜyງ.

ຜ8ານຄວາມອ:ດທ:ນບາກບXນຂອງພTຈາກລາວໄປຫາຍIປu8ນ ທIໄດ2ມ;ການລiເລIມສ2າງຖານທIແໜ2ນແກ8ນສ=ລ5ບຄ:ນລu8ນຕTໄປ ແລະ 

ຂ2າພະເຈKາກTຖQກລ2ຽງໃຫ8ຍໂຕມາຈາກຖານດXງກ8າວ, ຮອດຍາມແລ2ວທIຈະນ= ເອ:າສiງທIສyກສາມາຈາກອາເມລiກາ ແລະ ກT 

ຍIປu8ນ ກ5ບໄປນ=ໃຊ2ເພGອທ:ດແທນບuນຄuນປະເທດລາວທIເປ5ນບ2ານເກ;ດຂອງພT. ກ8ອນອGນໝ:ດ ຂ2າພະເຈKາຄiດວ8າຢາກຈະນ=ໃຊ2 

ສiງທIຮຽນມາເພGອນ=ໄປແລກປ8ຽນ ແລະ ແບ8ງປ5ນ ເພGອການພ5ດທະນາຂອງປະເທດລາວ. O5ງຈາກທIຮຽນຈ:ບ MBA ແລະ 

ໄດ2ໃບອະນuຍາດທIປyກສາຂອງບ>ລiສ5ດຂະໜາດກາງ ແລະ ນ2ອຍ, ຂ2າພະເຈKາກTໄດ2ມ;ໂອກາດໄດ2ພ:ບກ5ບOາຍຄ:ນ ແລະ ຕ5ດສiນ 

ໃຈວ8າ ຫາກແມ8ນໂຄງການທIເປ5ນຂ:ວເຊGອມລະຫວ8າງລາວຍIປu8ນ ແມ8ນຈະພະຍາຍາມຍາດເວລາເພGອເປ5ນສ8ວນໜyງໃຫ2ໄດ2 

OາຍທIສuດ ເທNາທIຈະເຮ5ດໄດ2.  

ທ5ງໝ:ດເONານ\ແມ8ນທIໄປທIໄປທIມາຂອງຂ2າພະເຈKາ ຈ:ນມາຮອດມSນ\ທIໄດ2ຮ5ບໂອກາດທIດ;ຈາກສDນອາຊຽນ ແລະ JETRO. 

ຫວ5ງວ8າໂອກາດນ\ຈະເຮ5ດໃຫ2ທuກທ8ານໄດ2ຮD2ຂ2າພະເຈKາOາຍຂyນ ແລະ ຂ2າພະເຈKາຈະບTຢuດທIຈະຊອກຫາສiງທ2າທາຍໃໝ8ໆ 

ແລະ ຫວ5ງຢ8າງຍiງວ8າຈະສາມາດກ2າວເຂKາໄປຫາການລ:ງມQປະຕiບ5ດຕ:ວຈiງໄດ2ເຊXນກ5ນ.
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1 ວiສະຫະກiດຍIປu8ນ�ບ>ລiສ5ດລຽວໂຕອuດສາຫະກ=ຫu2ນສ8ວນຈ=ກ5ດ (Lieu Tou Industry 

Co., Ltd) 
1.1 ທuລະກiດທIກ8ຽວພ5ນກ5ບອາຊ;ຕາເວ5ນອອກສ8ຽງໃຕ2 
ບ>ລiສ5ດລຽວໂຕຖQກກTຕWງຂyນໃນປ; 1979, ຕWງແຕ8ເລIມຕKນກTໄດ2ມ;ການ 

ດ= ເນ;ນທuລະກiດທIພ:ວພ5ນກ5ບອາຊ;ຕາເວ5ນອອກສ8ຽງໃຕ2ມາຕະOອດ. 

ຕອນເລIມເປ;ດທuລະກiດໃໝ8ໆ ກTໄດ2ສNງອອກຍານພາຫະນະ ແລະ ເຄGອງ 

ກ:ນຈ5ກໜ5ກຕ8າງໆ ແລະ ກTສາມາດສ2າງທyນເພGອເປ5ນຖານໃຫ2ບ>ລiສ5ດໄດ2. 

O5ງຈາກວຽກການສNງອອກຍານພາຫະນະເລIມສະຖຽນ, ກTໄດ2ເລIມ 

ອຽງເປKາໝາຍໃສ8ວ5ດຖuດiບປuງແຕ8ງອາຫານຂອງອາຊ;ຕາເວ5ນອອກສ8ຽງໃຕ2. 

ໃນຊuມປ; 1980, ອາຫານທ2ອງຖiນແມ8ນຍ5ງບTໄດ2ຖQກຮ5ບຮD2ຈາກຄ:ນຍIປu8ນ. 

ພາຍໃຕ2ສະພາບແວດລ2ອມດXງກ8າວ ພວກເຮ:າໄດ2ເລIມນ=ເຂKາ ນ[າປາມາ 

ຍIປu8ນ. ເລIມຕWງແຕ8ສະໄໝທIບTມ;ຄ:ນຮD2ຈ5ກນ[າປາ, ຈ:ນມາເຖiງປ5ດຈuບ5ນ ເມGອ 

ຫວນເບiງຄQນ ກTສາມາດເວKາໄດ2ຢ8າງພDມໃຈວ8າເຮ:າກTເປ5ນຄ:ນໜyງທI ເຮ5ດ 

ໃຫ2ຄວາມຮ5ບຮD2ຕTກ5ບນ[າປາສDງຂyນ.  
ເຫດຜ:ນໜyງທIເຮ5ດໃຫ2ອາຫານທ2ອງຖiນມ;ຄວາມນiຍ:ມກTແມ8ນຍ2ອນ 

ການຖQກຍ:ກຫ:ວຂ[ຜ8ານສGມວນຊ:ນກ8ຽວກ5ບການໄປເຮ5ດວiໄຈຄKນຄ2ວາກ8ຽວ 

ກ5ບປາດuກຂອງນ2ອງຊາຍຂອງອ:ງມ:ງກuດທ8ານອະກiຊiໂນະໂນມiຢະ. 
ນອກຈາກປະເທດໄທແລ2ວ ນ\ຍ5ງເປ5ນຈuດເລIມຕKນທIເຮ5ດໃຫ2ຄ:ນຍIປu8ນໄດ2ມ;ໂອກາດສ=ພ5ດກ5ບວ5ດທະນະທ=ປະເພນ; ຂອງບ5ນ 

ດາປະເທດໃນອາຊ;ຕາເວ5ນອອກສ8ຽງໃຕ2ນ=ອ;ກ.  
ໃນປ; 1980 ທIສາມາດນ5ບຈ=ນວນຮ2ານອາຫານຈາກອາຊ;ຕາເວ5ນອອກສ8ຽງໃຕ2ດວ2ຍມQຟາກດຽວ, ມາເຖiງປະຈuບ5ນໄດ2ເພIມ 

ຂyນOາຍກວ8າ 400 ແຫ8ງ. ບ>ລiສ5ດຂອງຂ2າພະເຈKາກTໄດ2ສQບຕTສະໜອງວ5ດຖuດiບອາຫານໃຫ2ແກ8ບ5ນດາຮ2ານອາຫານເONານWນ 

ມາເຖiງປ5ດຈuບ5ນ.  
 

1.2 ການນ=ເຂKາສiນຄ2າຈາກລາວ 
O5ງຈາກທIການນ=ເຂKາວ5ດຖuດiບອາຫານຈາກອາຊ;ຕາເວ5ນອອກສ8ຽງໃຕ2ເລIມສະຖຽນ, ກTໄດ2ເລIມຊອກຫາສiນຄ2າໃໝ8ໆ 

ແລະ ໄດ2ແນໃສ8ຜະລiດຕະພ5ນພາຍໃນປະເທດລາວ. ນWນແມ8ນໂອກາດທ=ອiດທIໄດ2ແລເຫ5ນຜະລiດຕະພ5ນເບຍລາວ ທIເປ5ນ 

ຜະລiດຕະພ5ນຈາກ ບ2ານເກ;ດຂອງປະທານບ>ລiສ5ດລຽວໂຕ ແລະ ກTກວມສuດທi ຂອງຕະOາດເບຍພາຍໃນປະເທດເຖiງ 99
ເປ5ນຜະລiດຕະພ5ນທIພາກພDມໃຈຂອງຄ:ນລາວທ5ງຊາດ. ໃນປ; 2002 ໂດຍເລIມຕKນຈາກການນ=ເຂKາພຽງແຕ8 500 ແກ_ດ, ກT 

ໄດ2ເລIມຮ5ບຄວາມນiຍ:ມ ແລະ ຂະຫຍາຍຕ:ວໃນຕະOາດຍIປu8ນເລSອຍໆມາ. ໂດຍປ5ດຈuບ5ນໃນປ; 2017ແມ8ນນ=ເຂKາເຖiງ 6000-
7000 ແກ_ດຕTປ;. 

ສາເຫດທIເຮ5ດໃຫ2ໄດ2ຮ5ບຄວາມນiຍ:ມເພIມຂyນກTແມ8ນຍ2ອນການວາງຂາຍທIລາວພາວiລຽນຂອງງານທIເປ;ດຂyນຢD8ແຂວງ 

ນາໂກຢະໃນປ; 2005 ແລະ ການທIໄດ2ມ;ການວາງຂາຍຢD8ໃນງານບuນລາວໃນແຕ8ລະປ;ທIສວນໂຢໂຢກi. ນອກຈາກນWນກTແມ8ນ 

ຍ2ອນການໄດ2ຮ5ບໂອກາດໃນການນ=ສະເໜ;ຜ8ານສGຕ8າງໆນ=ອ;ກດ2ວຍ.  
ເຫດຜ:ນO5ກທIເຮ5ດໃຫ2ພວກຂ2າພະເຈKາຂາຍເບຍລາວແມ8ນຍ2ອນຄວາມຄiດທIວ8າ 	ຫາກສາມາດໃຫ2ຄ:ນຍIປu8ນທIມ5ກດGມ 

ເບຍ ໄດ2ມ;ໂອກາດດGມເບຍລາວ, ກTຈະເປ5ນຊ8ອງທາງໜyງທIເຮ5ດໃຫ2ເຂ:າໄດ2ຮD2ຈ5ກປະເທດລາວ , ເພIມເຕ;ມກTຄQ	ຫາກໄດ2ລອງ 

ເບຍລາວ, ກTອາດເປ5ນຈuດເລIມຕKນໃຫ2ເຂ:າຢາກຊອກຮD2ກ8ຽວກ5ບວ5ດທະນະທ=ປະເພນ;ລາວຕGມອ;ກ . ການທIຂາຍເບຍ 

ກTສາມາດ ເປ5ນອ;ກຊ8ອງທາງໜyງໃນການຊ8ວຍເOQອປະເທດລາວ, ໜ2າວຽກນ\ປຽບດXງການເປ5ນ	ສະພານເຊGອມຕTລະຫວ8າງ 
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ລາວ ແລະ ຍIປu8ນ . 
ຜ8ານທIໄປທIມາດXງກ8າວ, ມາຮອດປ5ດຈuບ5ນພວກຂ2າພະເຈKາກTໄດ2ກ2າວເປ5ນຕ:ວແທນຈ=ໜ8າຍເບຍລາວຢ8າງເປ5ນທາງ 

ການ ທIປະເທດຍIປu8ນ. ການທIຈະສາມາດສະໜອງເບຍຈາກປະເທດທIບTມ;ທ8າເຮQອຄQດXງປະເທດລາວ ໃຫ2ໄດ2ຢ8າງສະຖຽນນWນ 

ແມ8ນຕ2ອງການຄວາມຮD2 ແລະ ຄວາມເຂKາໃຈຕTກ5ບສະພາບຂອງທ2ອງຖiນຢ8າງເລiກເຊiງ ພ2ອມດຽວກ5ນກTຕ2ອງເຂKາໃຈຄວາມ 

ຮຽກຮ2ອງຕ2ອງການຂອງຕະOາດ ກTຄQຢD8ຍIປu8ນ. ນ\ໄດ2ກາຍເປ5ນກ>ລະນ;ໜyງທIພiເສດທIສາມາດປະສ:ບຜ:ນສ=ເລ5ດໃນການ 

ເຮ5ດການຄ2າລະຫວ8າງລາວ ແລະ ຍIປu8ນ. 
 

2 ວiສະຫະກiດລາວ�STE LAO International 

ເພGອເລIມການພ5ດທະນາສiນຄ2າລາວເພGອສNງອອກຫາຍIປu8ນ ແລະ ເພGອການດ=ເນ;ນທuລະກiດຢ8າງມ;ປະສiດຕiຜ:ນລະ 

ຫວ8າງສອງຊາດ, ພວດເຮ:າໄດ2ກTຕWງບ>ລiສ5ດລDກ ທIປະເທດລາວກTຄQບ>ລiສ5ດ STE LAO International. ບ>ລiສ5ດດXງກ8າວ 

ແມ8ນເຮ5ດໜ2າທIເປ5ນປ8ອງຢ2ຽມໃນການສNງອອກແລະນ=ເຂKາສiນຄ2າຈາກລາວ ພ2ອມທ5ງເປ5ນບ8ອນຄKນຄວ2າເພGອຊອກຫາ ສiນ 

ຄ2າກະສiກ=ໃໝ8ຂອງລາວນ=ອ;ກ.  
ວ5ດທະນະທ=ທາງການຄ2າ ແລະ ກ:ດໝາຍທIແຕກຕ8າງລະຫວ8າງສອງປະເທດແມ8ນໄດ2ສ2າງໃຫ2ມ;ຂ[ຫຍu2ງຍາກໃນການ 

ເຮ5ດທuລະກiດດ2ວຍຕ:ນເອງ. ສະນWນການທIພວກເຮ:າມ;ຄD8ຮ8ວມມQທາງການຄ2າ ແມ8ນຈະສາມາດຊ8ວຍເຮ5ດໃຫ2ການດ=ເນ;ນວຽກ 

ງານ ລວມເຖiງການເຈລະຈາຕ8າງໆແມ8ນສະດວກຂyນໄດ2. 
 

2.1 ຄວາມແຕກໂຕນລະຫວ8າງຂອງການດ=ເນ;ນທuລະກiດຢD8ລາວ ແລະ ຍIປu8ນ 
ຜະລiດຕະພ5ນພາຍໃນປະເທດລາວທIພວກເຮ:າແນໃສ8ຕTຈາກ	 ເບຍລາວ ທIສາມາດເປ5ນຜະລiດຕະພ5ນເຊGອມຕT 

ສອງຊາດລາວຍIປu8ນແມ8ນ	ຜະລiດຕະພ5ນການກະເສດ . ພາຍໃຕ2ການແຂ8ງຂ5ນທIສDງກ5ບບ5ນດາປະເທດກະສiກ=ພາຍໃນຂ:ງ 

ເຂດ, ພວດເຮ:າຄiດທIຈະຜະລiດສiນຄ2າການກະເສດທIສ:ດ ແລະ ສະອາດຢD8ທIປະເທດລາວ ເພGອສNງອອກໄປຍIປu8ນ 

ພ2ອມດຽວກ5ນ ກTເປ5ນການສ2າງວຽກເຮ5ດງານທ=ໃຫ2ຄ:ນລາວນ=ອ;ກ. ພວາເຮ:າໄດ2ເລIມທIການຈ5ດສXງປDກ ແລະ ຮ5ບຊS

	ຫ:ວສiງໄຄ , 	ຫ:ວຂ8າ ແລະ 	ຫອມເປ ເປ5ນຕKນ. 
ເບSອງຕKນເຮ:າກTຕ2ອງໄດ2ພ:ບກ5ບບ5ນຫາ ເນGອງຈາກ ສiນຄ2າທIໃຫ2ຊາວກະສiກອນລາວ ຜະລiດແມ8ນລ=ບາກOາຍທIຈະ 

ສາມາດຜ8ານການກວດກາສiນຄ2າຂອງຍIປu8ນ ທIມ; ມາດຕະຖານໃນການກວດກາຄວາມສະອາດຂອງສiນຄ2ານ=ເຂKາທIສDງOາຍ. 

ໂດຍສາເພາະແມ8ນສານກ=ຈ5ດແມງໄມ2ຕ8າງໆທIໃຊ2ຢD8ລາວນWນແມ8ນບTໄດ2ຖQກຮ5ບຮອງເພGອນ=ເຂKາຍIປu8ນ ສະນWນພວກເຮ:າຈyງ 

ໄດ2ຮຽກຮ2ອງໃຫ2ຢuດການນ=ໃຊ2ຢາດXງກ8າວທ5ງໝ:ດ. 
ເຖiງຢ8າງໃດກTດ;, ເນGອງຈາກຊາວກະສiກອນເອງກTຫຍu2ງຍາກທIຈະປ5ບຕ:ວ ໃຫ2ເຂKາກ5ບຄວາມຮຽກຮ2ອງຕ2ອງການຂອງ 

ຍIປu8ນ ຈyງໄດ2ເຮ5ດໃຫ2ວຽກງານດXງກ8າວຕ2ອງປະເຊ;ນກ5ບຄວາມຫຍu2ງຍາກ ແລະ ລ8າຊ2າ ໂດຍສະເພາະການອະທiບາຍໃຫ2 

ຊາວກະສiກອນເຂKາໃຈ. 
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2.2 ການເລIມເຮ5ດສວນຂອງບ>ລiສ5ດ 
ການສXງປDກຜະລiດຕະພ5ນກະສiກ=ເພGອສNງອອກໄປຍIປu8ນແມ8ນ 

ຖQວ8າມ;ຄວາມສ8ຽງສDງOາຍ. ພວກເຮ:າເລ;ຍຕ5ດສiນໃຈ ຊSດiນຈ=ນວນ 
12 ເຮ5ກຕາ ແລະ ກTເລIມເຮ5ດສວນປDກຝ5ງ ໂດຍການຄວບຄuມເອງ 

ຂອງບ>ລiສ5ດ. ຜ:ນກTຄQ ພວກເຮ:າສາມາດປDກຜ5ກປອດສານພiດ ໄດ2ຢ8າງ 

ມ;ປະສiດຕiຜ:ນ ແລະ ສາມາດສNງອອກຍIປu8ນໄດ2ຢ8າງສະຖຽນ. 

ດ2ານການຂ:ນສNງແມ8ນ ສNງຈາກວຽງຈ5ນຜ8ານຮ8າໂນຍຂອງຫວຽດ 

ນາມ ແລະ ສNງມາເຖiງສະໜາມບiນນາຣiຕະ ທuກໆອາທiດ. ກ8ອນໜ2າ 

ນ\ພວກເຮ:າກTໄດ2ນ=ໃຊ2ເສWນທາງບາງກອກ ແຕ8ບTຄ8ອຍເໝາະສ:ມເພາະ 

ຕ2ອງໄດ2ລ>ຖ2າເປ5ນເວລາດ:ນພາຍໃຕ2ສະພາບອາກາດທIຮ2ອນ. ຖ2າຫາກ 

ຜ8ານທາງຮ8າໂນຍ ແມ8ນເວລາລ>ຖ2າກTຈະສWນກວ8າ, ສາມາດປະຫຍ5ດຄ8າໃຊ2ຈ8າຍ ແລະ ກTສາມາດນ=ສNງສiນຄ2າທIສ:ດໃຫ2 

ລDກຄ2າໄດ2ນ=ອ;ກ. 

 

 
2.3 ການສNງອອກສD8ຕະOາດຍIປu8ນ 
ພວກເຮ:າໄດ2ເລIມກiດຈະການໃໝ8 ໂດຍການນ=ໃຊ2ຄວາມຮD2ທIໄດ2ຈາກການປDກ ແລະ ສNງຂາຍສiນຄ2າກະສiກ=ທIສ:ດໃຫ2 

ແກ8ລDກຄ2າທIເຮ5ດຮ2ານອາຫານໄທ. ເຊiງເຮ:າໄດ2ແນໃສ8ສiນຄ2າທIມ;ຢD8ໃນອາຊ;ຕາເວ5ນອອກສ8ຽງໃຕ2ທIຍ5ງບTທ5ນມ;ຄ:ນຮD2ຈ5ກ ຢD8ຍIປu8ນ. 
ປ5ດຈuບ5ນ ພວກເຮ:າກ=ລ5ງປDກຂ;ງດ= ທIໄດ2ຄuນນະພາບ ແລະ ມ;ມາດຕະຖານ ໂດຍຈະເປ5ນສiນຄ2າປອດສານພiດ ເພGອຫ5ນ 

ເປ5ນສiນຄ2າທIສາມາດສNງອອກມາຍIປu8ນໄດ2ຢ8າງສະຖຽນ. ຢD8ຍIປu8ນ ນອກຈາກຈະຖQກເອ:າມານ=ໃຊ2ເປ5ນວ5ດຖuດiບ ໃນການເຮ5ດ 

ອາຫານເສ;ມແລ2ວ ເນGອງຈາກສານອາຫານທIສDງ ທາງສະມາຄ:ມການແພດຍIປu8ນ ຍ5ງນ= ມາໃຊ2ປuງແຕ8ງອາຫານ 

ເພGອຈ=ໜ8າຍ ໃຫ2ຄ:ນຍIປu8ນໄດ2ບ>ລiໂພກນ=ອ;ກ. ຮ2ານອາຫານດXງກ8າວນ\ ແມ8ນເປ;ດດ=ເນ;ນການ ໂດຍເນWນໃສ8ເມນDອາຫານ 

ເພGອສະໜ5ບສະໜDນສuຂະພາບ ຂອງຜD2ບ>ລiໂພກເປ5ນO5ກ.  
ໂດຍຜ8ານບ5ນດາປະສ:ບການຕ8າງໆ ບTວ8າຈະເປ5ນການສGສານ ແລະ ການແລກປ8ຽນຄວາມຮD2ກ5ບຄ:ນທ2ອງຖiນ ໄດ2ເຮ5ດໃຫ2 

ພວກເຮ:າສາມາດພ5ດທະນາສiນຄ2າລາວທIສາມາດຜ8ານມາດຕະຖານ ແລະ ນ=ໃຊ2ໄດ2ໃນປະເທດຍIປu8ນ. 
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3 ທIປyກສາບ>ລiສ5ດຂະໜາດກາງ ແລະ ນ2ອຍ�ຊ8ວຍເOQອເພGອການລ:ງທyນຕ8າງປະເທດ 

ຈາກນ\ແມ8ນ ຈະອະທiບາຍກ8ຽວກ5ບການນ=ໃຊ2ຄວາມຮD2ຄວາມສາມາດ ທIໄດ2ຈາກການເກ5ບກ8ຽວປະສ:ບການຈາກບ>ລiສ5ດ 

ລຽວໂຕ ເພGອວຽກງານອGນໆທIເຄGອນໄຫວເປ5ນສ8ວນຕ:ວ. 
ຜ8ານການເຮ5ດວຽກຢD8ທIບ>ລiສ5ດລຽວໂຕ, ເພGອແນໃສ8ການເຮ5ດວຽກທIມ;ປະສiດຕiພາບ ແລະ ການຊອກຫາຊ8ອງທາງໃໝ8 

ທາງທuລະກiດເປ5ນຕKນ ຂ2າພະເຈKາກTໄດ2ສອບເສ5ງເອ:າໃບອະນuຍາດທIປyກສາຂອງບ>ລiສ5ດຂະໜາດກາງ ແລະ ນ2ອຍ ເຊiງເປ5ນ 

ໜyງໃນ ໃບອະນuຍາດທIອອກໃຫ2ໂດຍປະເທດຍIປu8ນ. ທIປyກສາບ>ລiສ5ດຂະໜາດກາງ ແລະ ນ2ອຍ ແມ8ນຖQກລ:ງທະບຽນທI 

ຫ2ອງການບ>ລiສ5ດຂະໜາດກາງ ແລະ ນ2ອຍເຊiງເປ5ນສ=ນ5ກງານໜyງ ທIຈ5ດຕWງຂyນໂດຍກະຊວງເສດຖະກiດ ແລະ 

ອuດສາຫະກ=ຍIປu8ນ. ໂດຍຈະມ;ໜ2າທI ນ=ໃຊ2ຈuດແຂງຈuດເດXນຂອງແຕ8ລະຄ:ນເພGອສNງເສ;ມ ຊ8ວຍເOQອ ກiດຈະການຂອງບ>ລiສ5ດ 

ຂະໜາດກາງ ແລະ ນ2ອຍ. 

ພ2ອມດຽວກ5ບການຮຽນ MBA ຂ2າພະເຈKາກTຄiດທIຈະນ=ໃຊ2ພSນຖານຂອງຕ:ນທIມ; ກTຄQພSນຖານຄວາມຮD2ຕTກ5ບ ວ5ດທະ 

ນະທ=  ແລະ ປະເພນ; ຂອງລາວ ແລະ ຍIປu8ນ ເພGອຊອກຫາເສWນທາງໃໝ8ໆ ໃນການເຮ5ດທuລະກiດ. ສ8ວນຕ:ວຂອງ 

ຂ2າພະເຈKາແມ8ນ ຄiດວ8າຕ:ນເອງມ;ຄວາມສາມາດເປ5ນຂ:ວເຊGອມໄດ2ທ5ງ 	ຍIປu8ນຫາລາວ , OQວ8າ	ລາວຫາຍIປu8ນ . ຕTຈາກນ\ໄປ 

ເພGອຂະຫຍາຍ ແລະ ເພIມພDນການຊ8ວຍເOQອໃຫ2ປະເທດລາວ ຂ2າພະເຈKາຈະພະຍາຍາມເຕ5ມທI ເພGອຍ:ກລະດ5ບ 

ການເຮ5ດວຽກຂອງຕ:ນ ຈາກການເຄGອນໃຫວແບບສ8ວນຕ:ວ ກ2າວໄປຫາການເຄGອນໄຫວແບບເປ5ນກu8ມກ2ອນ OQ ໝD8ຄະນະ.  
ໂດຍສ8ວນຕ:ວແລ2ວ ຂ2າພະເຈKາຄiດວ8າເຖiງຈະເປ5ນໜ2າວຽກທIກ8ຽວຂ2ອງກ5ບລາວ-ຍIປu8ນທIຫຍu2ງຍາກ, ຖ2າຫາກສາມາດຮ8ວມ 

ມQກ5ນ ເພGອແລກປ8ຽນແນວຄiດ, ຂ[ມDນ ແລະ ຊ8ວຍເOQອເຊiງກ5ນ ແລະ ກ5ນ ກTຈະສາມາດເຮ5ດໃຫ2ສ=ເລ5ດໄດ2. ປ5ດຈuບ5ນຂ2າພະ 

ເຈKາເອງກTໄດ2ມ;ການສ2າງສາຍສ=ພ5ນຄວາມຮ8ວມມQກ5ບກu8ມທuລະກiດ, ກiລາ ແລະ ການກuສ:ນ ທ5ງພາຍໃນຍIປu8ນ ແລະ ຢD8ລາວ, 

ນອກຈາກນWນ ຍ5ງມ;ສະພາການຄ2າຂອງແຕ8ລະທ2ອງຖiນ, ມະຫາວiທະຍາໄລ ແລະ ລ5ດຖະບານນ=ອ;ກ. ຫວ5ງຢ8າງຍiງ ວ8າຕTໄປ 

ຈະສາມາດນ=ໃຊ2 OQ ໂຮມເອ:າບ5ນດາແຮງສະໜ5ບສະໜDນເONານ\ ມາຜ5ນຂະຫຍາຍນ=ໃຊ2ເພGອໃຫ2ໄດ2ມາເຊiງໝາກຜ:ນ 

ໃນອະນາຄ:ດ. 

 
3.1 ແຜນການນ=ທ8ຽວເພGອສyກສາສະພາບປ5ດຈuບ5ນຂອງລາວ 
ໃນສະພາບຕ:ວຈiງແລ2ວ ສ=ລ5ບຝ8າຍຍIປu8ນທIອາດຈະມ;ແນວຄວາມຄiດໃນການພ5ດທະນາທIດ;ກTຕາມ ແຕ8ກTຍ5ງມ;Oາຍຄ:ນ 

ທIຍ5ງບTຮD2ກ8ຽວກ5ບສະພາບຕ:ວຈiງຢD8ລາວ. ສ=ລ5ບຂ2າພະເຈKາ ໃນນາມທIເປ5ນທIປyກສາທາງທuລະກiດ ກTແມ8ນຈະຈ5ດຕWງແຜນການ 

ຢ2ຽມຢາມລາວເປ5ນປະຈ=. ແລະ ອ;ງຕາມຄວາມຮຽກຮ2ອງຕ2ອງການ ກTຈະພະຍາຍາມສ2າງເວລາເພGອໃຫ2ກu8ມທIໄປລາວ ໄດ2ມ; 

ໂອກາດໄດ2ພ:ບ ແລະ ປyກສາຫາລQທາງທuລະກiດກ5ບພາກສ8ວນທIກ8ຽວຂ2ອງ.  
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3.2 ການສະໜ5ບສະໜDນທາງດ2ານການສyກສາ ແລະ ວ5ດທະນະທ= 
ໃນປ5ດຈuບ5ນ ຂ2າພະເຈKາກTມ;ການເຄGອນໃຫວວຽກງານ ໃນການສ2າງຊ5ບພະຍາກອນມະນuດ ທIສາມາດເຮ5ດວຽກຕ:ວຈiງ 

ຢD8ຍIປu8ນໄດ2. ໂດຍແນໃສ8ນ5ກສyກສາລະດ5ບມະຫາວiທະຍາໄລຂອງລາວ ແມ8ນຈະໃຫ2ເຂ:າໄດ2ຮຽນພາສາຍIປu8ນ, ວ5ດທະນະທ=  

ແລະ ມາລະຍາດທາງທuລະກiດຂອງຍIປu8ນ. ການທIພວກເຂ:າສາມາດຮຽນຮD2ເອ:າສiງເONານ\ ແມ8ນຈະສາມາດຊ8ວຍໃຫ2ເຂ:າສາ 

ມາດເຮ5ດວຽກໃຫ2ບ>ລiສ5ດຍIປu8ນທIຢD8ລາວ ໄດ2ຢ8າງມ;ປະສiດຕiພາບ ລວມໄປເຖiງໂອກາດທIຈະໄດ2ມາຮຽນຮD2ວຽກທIປະເທດຍIປu8ນ 

ນ=ອ;ກ. ການຄ= ນວນ ແລະ ການບ5ນຊ; ເຊXນດຽວກ5ນ, ເຖiງວ8າຈະແຕກຕ8າງຈາກພາສາ ແລະ ວ5ດຖະນະທ= ແຕ8ຂ2າພະເຈKາ 

ກTຄiດວ8າມ5ນກTເປ5ນອ;ກສiງໜyງທIຈ=ເປ5ນ ແລະ ສ=ຄ5ນໃນການເຮ5ດວຽກ ທIຕ2ອງໄດ2ມ;ການເຝiກອ:ບຮ:ມ. 
ອ;ກພາກສ8ວນໜyງໃນການສ2າງບuກຄະລາກອນ ຂ2າພະເຈKາກTຄiດທIຈະສະໜ5ບສະໜDນການສNງເສ;ມການກiລາທIໄດ2ມາດ 

ຕະຖານຍIປu8ນ ຕTກ5ບນ5ກຮຽນທIຢD8ໃນເກນອາຍuການສyກສາພາກບ5ງຄ5ບ. ໂດຍການຮ8ວມມQ ກ5ບນ5ກເຕ5ກບານ ແລະ ນ5ກມວຍ 

ມQອາຊ;ບ ຂ2າພະເຈKາເຊGອວ8າ ມ5ນຈະສາມາດ ສNງເສ;ມໃຫ2ລະດ5ບການກiລາຂອງລາວ ສາມາດກ2າວໄປສD8ແນວໜ2າຂອງອາຊ; 

ດXງຍIປu8ນໄດ2. ຫາກສາມາດສ2າງຖານໃຫເດ5ກນ2ອຍລາວສາມາດສາຍແວວຜ8ານກiລາໄດ2 ມ5ນກTຈະເປ5ນອ;ກທາງໜyງໃນການສNງ 

ເສ;ມການພ5ດທະນາຂອງປະເທດລາວໄດ2. 
ປ; 2020 ງານມະຫະກ=ກiລາໂອລiມປiກກTຈະໄຂຂyນທIໂຕກຽວ, ຂ2າພະເຈKາຫວ5ງຢ8າງຍiງວ8າຈະສາມາດສ2າງໂອກາດໃຫ2ນ5ກ 

ກiລາລາວໄດ2ມາແຂ8ງຂ5ນທIຍIປu8ນເປ5ນຈ=ນວນOາຍ. 
 

4 Lao-Japan Gateway�ສະພານເຊGອມລາວ-ຍIປu8ນ 

ຜ8ານການເຮ5ດວຽກ ແລະ ຮຽນຮD2ປະສ:ບການຈາກບ>ລiສ5ດລຽວໂຕ, ເພGອສະໜ5ບສະໜDນວຽກງານການລ:ງທyນ 

ຢD8ຕ8າງປະເທດໃນນາມທIປyກສາບ>ລiສ5ດຂະໜາດກາງ ແລະ ນ2ອຍ ໃຫ2ມ;ປະສiດຕiພາບ ແລະ ປະສiດຕiຜ:ນດ;ທIສuດ, ແລະ 

ເພGອເປ5ນສ8ວນໜyງໃນການສNງເສ;ມການພ5ດທະນາປະເທດລາວ ຂ2ອຍໄດ2ສ2າງຕWງບ>ລiສ5ດ Lao-Japan Gateway ຂyນ. 

ນ\ແມ8ນບ>ລiສ5ດທIສາມາດໂຮມເອ:າຄວາມຮຽກຮ2ອງຕ2ອງການຕTກ5ບລາວທIຢD8ຍIປu8ນ ເພGອນ=ໄປຈ5ດຕWງປະຕiບ5ດ ແລະ ຊ8ວຍເOQອ 

ກ5ນ ແກ2ໄຂບ5ນຫາ ໂດຍການຮ8ວມມQກ5ບທ;ມງານທIຢD8ທາງລາວ. ນອກຈາກນWນກTຍ5ງສາມາດເປ5ນ ສDນກາງ ເພGອຊ8ວຍເOQອ 

ແລະ ແບ8ງປ5ນຂ[ມDນສ=ລ5ບບ>ລiສ5ດລາວທIຕ2ອງການມາດ=ເນ;ນທuລະກiດຢD8ຍIປu8ນນ=ອ;ກ.  

 
4.1 ໜ2າທI 
Lao-Japan Gateway ແມ8ນເປ5ນສDນກາງຊ8ວຍເOQອໃນການແບ8ງປ5ນຂ[ມDນລະຫວ8າງຍIປu8ນ ແລະ ລາວ, ສ2າງ 

ໂອກາດໃຫ2ຄ:ນ ແລະ ວiສາຫະກiດສາມາດເຊGອມຕTກ5ນຫາຄD8ຮ8ວມມQທາງທuລະກiດທIເໝາະສ:ມ. ພວກເຮ:າໃຫ2 ບ>ລiການ 

ເພGອຄວາມສະດວກສະບາຍຂອງລDກຄ2າ ທIຕ2ອງການຊອກຫາ OQ ຂະຫຍາຍທuລະກiດ, ຄ8ຽງຄD8ກ5ບການສະໜອງ ສະຖານທI 

ເພGອເປ5ນບ8ອນລiເລIມໄອເດຍແນວຄiດຕ8າງໆ ທIອາດເປ5ນຈuດເລIມຕKນຂອງຄວາມສ=ເລ5ດຂອງທ8ານ.  

                    
 
4.2 ກu8ມເປKາໝາຍ 

  ບ>ລiສ5ດຍIປu8ນ, NGO, ເວ5ນເຈ;, ນ5ກລ:ງທyນ ທIສ:ນໃຈໃນປະເທດລາວ 
  ບ>ລiສ5ດ ແລະ ນ5ກທuລະກiດລາວທIສ:ນໃຈໃນປະເທດຍIປu8ນ 
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  ອ:ງກອນ ແລະ ບuກຄ:ນທIສ:ນໃຈໃນການແລກປ8ຽນກ5ບລາວ, ຊ8ວຍເOQອສາກ:ນຕ8າງໆເປ5ນຕKນ  
 
4.3 ເນSອໃນໜ2າວຽກ 

  ສະຖານທIເຮ5ດວຽກຮ8ວມ, ຫ2ອງການຮ8ວມ ບ>ລiການທາງທuລະກiດ WORK) 
  ການສyກສາຕະOາດ, ການສyກສາຄວາມເປ5ນໄປໄດ2 
  ທ:ດລອງການຕະOາດ ຫາທ8າອຽງຂອງຕະOາດ, ກວດສອບຕະOາດ, ທ:ດລອງຂາຍ  
  ບ>ລiການສະໜອງຂ[ມDນ ຂ[ມDນທuລະກiດ, ຂ8າວສານເສດຖະກiດການເມQອງ, ສະພາບຕະOາດ  
  ບ>ລiການ IT ລະບ:ບຫ2ອງການ, ໂຄ8ງລ8າງພSນຖານ ແລະ ຄວາມປອດໄພທາງIT  
  ຝyກອ:ບຮ:ມບuກຄະລາກອນ ພ/ງ ໃໝ8, ມາລະຍາດທາງທuລະກiດ, ຝyກອ:ບຮ:ມກ8ອນເຂKາວຽກ, ບ>ລiຫານ ພ/ງ  
  ວຽກງານແລກປ8ຽນ ພ:ບປະບuກຄະລາກອນລາວ-ຍIປu8ນ, ການຈ5ດສ=ມະນາຕ8າງໆ  
  ຮ5ບຈ5ດການຢ2ຽມຢາມເພGອສyກສາທ2ອງຖiນ OQ ພາກສ8ວນທIກ8ຽວຂ2ອງ 

 
4.4 ຮDບພາບພາຍໃນສະຖານທIເຮ5ດວຽກ� (ສະຖານທIທIວຽງຈ5ນ) 

 

 
4.5 ສະຖານທI ແລະ ວiທ;ຕiດຕT 
ຍIປu8ນ ເມQອງໂຕກຽວ ເຂດອiຕະບະຊi ຮiກາຊiຢາມະໂຈ 18-6 ສະຖານທIດຽວກ5ນກ5ບບ>ລiສ5ດລຽວໂຕ  
ນະຄອນOວງວຽງຈ5ນ ບ2ານວ5ດຈ5ນ ໜ8ວຍ08 ເມQອງຈ5ນທະບDລ; ນະຄອນOວງວຽງຈ5ນ 

ຕiດຕT 

ອ;ເມວ: laojapan.gateway@gmail.com 
 

5 ພາກສະOuບ 

ປ5ດຈuບ5ນ ທuລະກiດທIມ;ການພ:ວພ5ນກ5ບບ5ນດາປະເທດຢD8ໃນໂລກ ຖ2າຫາກຄ=ນyງເຖiງແຕ8ຜ:ນປະໂຫຍດສ8ວນຕ:ວແລ2ວ 

ແມ8ນເປ5ນໄປໄດ2ຍາກOາຍ ທIຈະສາມາດດ=ເນ;ນທuລະກiດໄດ2ແບບຍQນຍ:ງ ແລະ ຍາວນານ. 	ອ5ດຕາການຂະຫຍາຍຕ:ວຂອງ 

ເສດຖະກiດ ,	ບ5ນຫາສiງແວດລ2ອມ , 	ການແບ8ງແຍກໃນສ5ງຄ:ມ ,	ບ5ນຫາຄວາມທuກຍາກ ,	ອ5ດຕາການຂາດເຂ;ນຂອງ 

ອາຫານການກiນ ຄວາມອາດສາມາດໃນການແກ2ໄຂ ແບ8ງເບ:າບ5ນຫາເONານ\ແມ8ນເປ5ນທIຮຽກຮ2ອງຕ2ອງການຕTກ5ບບ5ນດາ 

ຜD2ດ=ເນ;ນທuລະກiດ. ໃນກ>ລະນ;ດXງກ8າວນ\ ຈະມ;ສອງຕ:ວລະຄອນO5ກສະເໝ; ກ>ຄQ 	ຜD2ໃຫ2 ແລະ	ຜD2ຮ5ບ . ໃນບາງຄWງ ຜD2ທI 
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ຢD8ໃນແຕ8ລະບ:ດບາດ ກTອາດມ;ຄວາມຊiນເຄ;ຍກ5ບບ:ດບາດນWນໆ. ກTຄQ ຜD2ໃຫ2ກTໃຫ2ໄປຕາມເຄ;ຍ, ຜD2ຮ5ບກTຮ5ບເອ:າແບບບTຮD2ໜ2າຮD2 

ຫລ5ງ. ນ\ເປ5ນເຫດຜ:ນໜyງ ທIເຮ5ດການເຄGອນໄຫວດXງກ8າວ ຂາດຄວາມໝາຍ OQ ຖQກໃຫ2ຄວາມສ=ຄ5ນໜ2ອຍລ:ງ. ແຕ8ຖ2າເຮ:າ 

ສາມາດປ8ຽນຈuດຢQນ ມuມມອງ ທາງທuລະກiດ	ຜD2ຮ5ບ ຜ8ານການສ2າງສiນຄ2າຂອງຕ:ນ ກTສາມາດສ2າງໂອກາດເພGອປ8ຽນບ:ດບາດ 

ຂອງຕ:ນເອງໄດ2ເຊXນດຽວກ5ນ.  
ສ=ລ5ບປະເທດກ=ລ5ງພ5ດທະນາດXງປະເທດລາວ ດ2ານໜyງ ແມ8ນໄດ2ຮ5ບການຊ8ວຍເOQອຈາກບ5ນດາປະເທດ ແລະ ບ>ລiສ5ດ 

ເອກະຊ:ນຕ8າງໆ ເພGອສະໜ5ບສະໜDນການຂ5ບເຄGອນເສດຖະກiດຂອງຕ:ນ. ຄ8ຽງຄD8ກ5ບສະພາບການດXງກ8າວ ຂ2າພະເຈKາຄiດວ8າ 

ປະເທດລາວ ແລະ ບ5ນດາອ:ງກອນ ບ>ລiສ5ດເອກະຊ:ນຕ8າງໆຂອງຍIປu8ນ ຕ8າງຝ8າຍຕ8າງມ;ຄວາມຈ=ເປ5ນທIຕ2ອງສ2າງລະບ:ບ 

ກຽມພ2ອມເພGອການຮ8ວມມQກ5ນຢ8າງຮອບດ2ານ. ຕ8າງຄ:ນອາດຈະມ;ເສWນທາງທIຕ2ອງກ2າວໄປຂອງໃຜລາວ ແຕ8ໃນຫ:ນທາງດ2ານ 

ໜ2າ ການຄKນຫາ 	ສiງທ2າທາຍ ແລະ ໂອກາດໃໝ8 ແມ8ນເປ5ນສiງທIຈ=ເປ5ນ ແລະ ຖQກຮຽກຮ2ອງຢD8ໃນຍuກທuລະກiດສະໄໝ 

ໃໝ8ນ\. 
ຫວ5ງຢ8າງຍiງວ8າພວກທ8ານຈະສາມາດຮ5ບຮD2ເຂKາໃຈ ຄວາມຄiດ ແລະ ການເຄGອນໄຫວຂອງຂ2າພະເຈKາທIເຕ5ມປ8ຽມດ2ວຍ 

ໜyງເປKາໝາຍ ນWນກTຄQການເຊGອມເຖiງ 	ການພ5ດທະນາປະເທດລາວ ເພGອເຮ5ດໃຫ2ສາຍສ=ພ5ນລາວຍIປu8ນນ5ບມSນ5ບແໜ2ນ 

ແຟ2ນຂyນໄປ. 

ໂອກາດນ\ ຂ2າພະເຈKາກTຮD2ສyກດ;ໃຈOາຍ ທIທາງ ສDນອາຊຽນ ແລະ JETRO ໄດ2ໃຫ2ໂອກາດຜD2ໜu8ມນ2ອຍດXງ 

ຂ2າພະເຈKາມາມ;ສ8ວນຮ8ວມເທiງ ເວທ;ໃນຄWງນ\. ຈາກໂອກາດທIໄດ2ເປ5ນຜD2ສQບທອດຕTຈາກພT ຂ2ອຍຈະພະຍາຍາມສະເໝ;ທIຈະ 

ຍ:ກລະດ5ບ ຄuນນະພາບສiນຄ2າລາວໃຫ2ເປ5ນທIຍອມຮ5ບໃນຍIປu8ນ ນ\ຈະເປ5ນການຕອບແທນຄQນໃຫ2ປະເທດບ2ານເກ;ດຂອງພTຂ2ອຍ. 
ແລະ ສ=ລ5ບທuກທ8ານທIມາຮ8ວມໃນງານສ=ມະນາມSນ\ເຊXນດຽວກ5ນ ຂ2ອຍຈະພະຍາຍາມເຕ5ມທI ເພGອໃຫ2ເຮ:າທuກຄ:ນສາມາດ 

ຊ8ວຍກ5ນ ເປ5ນກ=ລ5ງແຮງໃນການພ5ດທະນາລາວ. ແຕ8ນ\ຕTໄປ ກTຂ>ຝາກເນSອຝາກຕ:ວນ=ທuກທ8ານ.  
 
 
ໃຫ2ຄ=ແນະນ=, ແລກປ8ຽນຄ=ເຫ5ນ OQ ຕiດຕTພ:ວພ5ນວຽກ 
 
ບ>ລiສ5ດລຽວໂຕອuດສາຫະກ=ຫu2ນສ8ວນຈ=ກ5ດ / Lao-Japan Gateway 
ເມQອງໂຕກຽວ ເຂດອiຕະບະຊi ຮiກາຊiຢາມະໂຈ 18-6 
TEL:03-3974-0719, FAX:03-3974-0790 
ອ;ເມວ : smuramatsu1979@gmail.com 
ຕiດຕT ຊາໂຕຊi ມuລະມ5ດຊy 


