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รายงานสรุปและประมวลภาพกิจกรรม   
โครงการท าข่าวในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ระหว่างวันที่ 4-7 เมษายน 2559 

โดยร่วมเดนิทางไปกับคณะบริหารธุรกจิ (โครงการบริหารธุรกจิสัมพันธ์มิตรภาพไทย-ลาว) 

 

ตามท่ีคณะบริหารธุรกิจ สถาบนัเทคโนโลยีไทย-ญ่ีปุ่ น จดัโครงการบริหารธุรกิจสมัพนัธ์มิตรภาพไทย-ลาว 

โดยน านกัศกึษาคณะบริหารธรุกิจจ านวน 14 คน เดนิทางไปแขวงสะหวนันะเขต ประเทศสาธารณรัฐประชาชนลาว 

ระหวา่งวนัท่ี 4-7 เมษายน 2559 เพ่ือให้นกัศกึษาร่วมแลกเปลี่ยนทางวิชาการและศลิปวฒันธรรมระหว่างประเทศ

ไทย-ลาว กบันกัศกึษาของสถาบนับริหารศาสตร์สะหวนั (Savan Institute of Management หรือ SIM) และสง่เสริมให้

นกัศกึษาได้เรียนรู้เก่ียวกบัการพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic Zone: SEZ) โดยการไปศกึษาดงูาน ณ 

เขตอตุสาหกรรมพิเศษ Savan-Seno นัน้ 

สว่นงานประชาสมัพนัธ์และทีมงานขา่ว Eduzones (เว็บไซต์ขา่วเพ่ือการศกึษา) ได้ร่วมเดนิทางไปในครัง้นี ้

ด้วย จงึได้ประมวลภาพกิจกรรม ระหวา่ง 4-7 เม.ย.59 ดงันี ้

วันจันทร์ที่ 4 เม.ย.59 – ออกเดนิทางจากสนามบนิดอนเมืองเวลา 8.50 น. – สนามบินนครพนม เวลา 9.45น.   

โดยสายการบิน AirAsia และเดนิทางตอ่โดยรถบสัจากประเทศลาวท่ีทางบริษัททวัร์เป็นผู้จดัไว้ให้ไปสกัการะพระธาต-ุ

พนม จ.นครพนม และเดนิทางตอ่ไปยงัจงัหวดัมกุดาหารเพื่อผ่านแดนเข้าสูป่ระเทศลาว 

        
                    สนามบินนครพนม                                                  พระธาตพุนม จ.นครพนม 
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การเดนิทาง : เดินทางผ่านดา่นพรมแดนมกุดาหาร /และสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 2 (มกุดาหาร-สะหวนันะเขต) :ซึง่เป็นสะพาน

คอนกรีต 2 ช่องทางจราจร ความยาวสะพาน 2,702 เมตร สะพานแห่งนีถื้อเป็นสว่นหนึง่ของการพฒันาเส้นทางขนสง่ เช่ือมโยงจากตะวนัออก 

(เมืองดานงั เวียดนาม) ข้ามแม่น า้โขงท่ีแขวงสะหวนันะเขตของลาว ต่อมายงัมกุดาหาร และผ่านไปยงัตะวนัตกท่ีชายแดนไทย-พม่า               

ท่ี อ.แม่สอด จ.ตาก และเมืองเมียวดี ไปสิน้สดุท่ีเมืองเมาะละแหม่งของประเทศเมียนมา 

ส าหรับขัน้ตอนผ่านดา่น ตม.ฝ่ังไทย และ ตม.ลาว ทกุคนจะต้องลงจากรถเพื่อบนัทกึภาพตรวจหนงัสือเดินทาง(passport) และ บตัร

ผ่านแดน โดยรถบสัจะไปจอดรอในจดุผ่านแดนของประเทศลาว (โดยในขณะที่เจ้าหน้าท่ีปฏิบตัิหน้าท่ีบริเวณจดุตรวจจะห้ามถ่ายรูป)  

       

             

              หอังพกัและบรรยากาศโรงแรมดาวสะหวนั (ตัง้อยู่ติดกบัแม่น า้โขง สามารถมองเห็นฝ่ังไทยได้บริเวณตลาดอินโดจีนของจงัหวดัมกุดาหาร) 

           

        

         

 

 

ตวัอยา่งอาหารและบรรยากาศร้านอาหารในลาว                       
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กจิกรรมแลกเปล่ียน ระหว่างนักศกึษา TNI และ SIM  

นกัศกึษาและอาจารย์ SIM รอต้อนรับด้วยความอบอุ่น ซึง่สร้างความประทบัใจให้กบัคณะจาก TNI เป็นอยา่งยิ่ง        
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นกัศกึษา TNI น าเสนอในหวัเร่ือง “The Tourism & Economic Relationship between Thailand and Laos+ศิลปะวฒันธรรมไทยและ

สถานท่ีท่องเท่ียวของไทย 

   
 

นกัศกึษา SIM น าเสนอเร่ือง เศรษฐกิจในแขวงสะหวนัเขต และเขตเศรษฐกิจพิเศษ + ศิลปะวฒันธรรมลาว    

             
 

กิจกรรมบายศรีสูข่วญั 

      

    

  

 

[AJ.VIRAPHAN RASAPHONE DIRECTOR OF SIM กล่าวต้อนรับ] 

โดยมี Mr.Souneth KONPHANTHAVONG, General Director of SIM ให้

การต้อนรับและร่วมฟังการน าเสนองานของนักศึกษาทัง้ 2 สถาบันฯ 
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กิจกรรมการแสดงของนกัศกึษา TNI   

     

           
 

กิจกรรมการแสดงของนกัศกึษา SIM 
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     กจิกรรมรดน า้ด าหัวเน่ืองในวันสงกรานต์ 

             
 

 
 

 

 

นักศกึษาทัง้ 2 สถาบันฯ ได้รับใบประกาศนียบัตร  

จาก Aj.Viraphan Rasaphone, Director of SIM และ อ.พิชิต งามจรัสศรีวิชยั ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนกัศกึษา คณะบริหารธรุกิจ TNI  
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 ศกึษาดูงาน ณ นิคมอุตสาหกรรม Savan Park  

โดย Mr.Tee Chee Seng, GM of Savan Park ให้เกียรติมาบรรยายให้ความรู้เก่ียวกบัการลงทนุในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

Savan Park และตอบค าถามต่างๆ กบันกัศกึษาทัง้ 2 สถาบนัฯ โดยปัจจบุนัมีนกัลงทนุใน Savan Park Zone C 

ประกอบด้วย นกัลงทนุของลาว, ไทย, มาเลเซีย,ญ่ีปุ่ น ,ฝร่ังเศส,ฮอลแลนด์, เกาหลีใต้, ออสเตรเลีย, เบลเย่ียม, ฮ่องกง 

แคนาดา และ บริษัทร่วมทนุ ลาว-ออสเตรเลีย ลาว-ญ่ีปุ่ น และลาว-มาเลเซีย  

    

       

 
นอกจากนีย้งัมีโอกาสได้ดกูระบวนการผลติ ในโรงงานผลติเลนส์แวน่ตา Essilor โดยทกุคนจะต้องสวมชดุ หมวก และท่ีคลมุรองเท้าตามท่ีโรงงานจดัเตรียมไว้ให้ และ

ภายในโรงงานห้ามถ่ายภาพ 

         

     

             บริเวณด้านหน้า Essilor Co.,Ltd.                                                บริเวณทางเข้า Savan Park 
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หลงัจากศกึษาดงูานแล้ว นกัศกึษาทัง้ 2 สถาบนัฯ ท ากิจกรรมร่วมกนัร้องร าท าเพลงอย่างสนกุสนาน  ณ ลานกิจกรรมด้านหน้าสถาบนัฯ 

 

 
  

       

ทีมข่าวสอบถามข้อมลูต่างๆ จากแหลง่ข่าว 

 

 

    

 

 

 Aj.Viraphan Rasphone, Director of SIM        Mr.Tee Chee Seng,                                            อ.พิชิต  งามจรัสศรีวิชยั (คณะบริหารธุรกิจ TNI) 

                                                                              GM of Savan Pacifica Development Co.,Ltd. 
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นอกจากนีน้กัศกึษา TNI ยงัได้เดินทางไปศกึษาศิลปวฒันธรรมในแขวงสะหวนัเขตของประเทศลาว คือ ไปสกัการะ พระธาตโุพน และพระธาตุ

อิงฮงั(พระธาตคุูแ่ฝดของพระธาตพุนม จ.นครพนม) ซึง่มีประวตัิความเป็นมาอนัยาวนานและเป็นทีเคารพสกัการะของชาวลาวเป็นอย่างมาก 

                                        
                                                          พระธาตโุพน                                                                                                           พระธาตอิุงฮงั 

 

                

สินค้าท่ีขายในบริเวณวดัพระธาตโุพนสว่นใหญ่จะเป็นพืช ผกั ผลไม้พืน้บ้าน เช่น มะม่วง ถัว่ต้ม น า้ตาลโตนด เป็นต้น ส าหรับร้านขายน า้ก็เป็น

สินค้าท่ีน าเข้าจากไทย เช่น น า้อดัลม ชาชงตรามือโดยเท่าท่ีสอบถามทราบว่าผู้ขายจะเดินทางมาซือ้สินค้า (ชา น า้ตาล) จากตลาดอินโดจีน    

จ.มกุดาหารของไทย 
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เยี่ยมชมพิพธิภณัฑ์ไดโนเสาร์ 

                   

      
 

***เข้าชมสะหวันเวกัส คาสิโนของประเทศลาว --มีให้บริการห้องพกั (โรงแรม ) และอาหาร ***   
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นอกจากนีน้กัศกึษายงัได้ไปแวะชมสนิค้าในตลาดสิงคโปร์ ซึง่เป็นตลาดท่ีเป็นแหลง่รวมสินค้านานาชนิด ทัง้สินค้าอปุโภค

บริโภค เสือ้ผ้า อาหารสด เคร่ืองมือการเกษตร รวมไปถงึร้านขายทองค า ฯลฯ ซึง่เทา่ท่ีสงัเกตสินค้าสว่นใหญ่จะน าเข้าทัง้

จากประเทศไทย จีน เวียดนาม และลาว โดยตลาดแหง่นีผู้้ ค้ารายยอ่ยยงันิยมมาซือ้สนิค้าไปขายต่ออีกทอดหนึง่ด้วย  
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เย่ียมชมศนูย์จ าหน่ายสินค้าโอทอป “Lao House” โดยมีสินค้าหลากหลายทัง้ที่เป็นสินค้าท่ีผลิตเองในลาว เช่น ผ้าทอ เคร่ืองจกัสาน เคร่ืองใช้

จากไม้ไผ่ เคร่ืองดนตรี เคร่ืองเงิน และของท่ีระลกึอ่ืนๆ นอกจากนีย้งัมีสินค้าท่ีน าเข้ามาจ าหน่าย เช่น ชดุกรองชาจากเวียดนาม  
 

    
  

      

          


