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ການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່:	ຮ່ວມມືກັນເພື່ອການພັດທະນາ 1

ຕົ້ນປີ	2010,	ສະພາບໍ່ແຮ່	ແລະ	ໂລຫະສາກົນ	(ICMM)	ໄດ້ຈັດກໍລະນີສຶກສາລະດັບປະເທດຄັ້ງທີຫ້າກ່ຽວກັບການປະກອບ 
ສ່ວນດ້ານເສດຖະກິດ	ແລະ	ສັງຄົມຂອງຂະແໜງບ່ໍແຮ່	 ຜ່ານການຮ່ວມມືຢ່າງຕ້ັງໜ້າລະຫວ່າງລັດຖະບານ	ສປປ	ລາວ 
ແລະ	ພາກສ່ວນຮ່ວມງານໃນຂະແໜງບ່ໍແຮ່ຢູ່	ສປປ	ລາວ.	ສປປ	ລາວ	ປະກອບກໍລະນີແທດເໝາະທ່ີສຸດເພ່ືອປະເມີນຜົນ 
ກະທົບເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງຂະແໜງບ່ໍແຮ່ຢ່າງເຂ້ັມງວດ.	ໂດຍເປັນປະເທດອຸດົມຮັ່ງມີດ້ານຊັບພະຍາກອນ	ແຕ່ມີລາຍ 
ໄດ້ຕ່ໍາ,	ສປປ	ລາວ	ກໍາລັງມີການປ່ຽນແປງເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຢ່າງຕ້ົນຕໍ.	ບົດລາຍງານສະບັບນ້ີສຸມໃສ່ບ່ໍແຮ່ຂະໜາດໃຫຍ່	
ສອງແຫ່ງໃນປັດຈຸບັນ	ຢູ່	ສປປ	ລາວ	ຄື	ບໍ່ຄຳເຊໂປນ	MMG	(ຂອງບໍລິສັດ	MMG	ຊຶ່ງເປັນເຄືອຂ່າຍບໍລິສັດ	China	Minmetals 
Corporation	 ແລະ	 ບໍລິສັດຈີນ	 ຖືກໍາມະສິດ	 ບໍລິສັດທຳອິດທ່ີເຂ້ົາເປັນສະມາຊິກ	 ICMM)	ແລະ	 ບໍ່ຄໍາ-ທອງ	PBM 
ພູຄໍາ	(ຂອງບໍລິສັດແພນໂອຊ໌	ຈໍາກັດ).	ທັງສອງບ່ໍປະກອບແຮ່ຜະລິດສ່ວນຫຼວງຫຼາຍພາຍໃນປະເທດ.	ຍ້ອນລາຍຮັບຈາກ 
ບໍ່ດັ່ງກ່າວ	ມີແນວໂນ້ມເພີ່ມຂຶ້ນ	ແລະ	ໄດ້ກໍານົດແຮ່ສະສົມ	570	ແຫ່ງທົ່ວປະເທດ	(ລວມມີຄໍາ,	ທອງ,	ສັງກະສີ	ແລະ	ຊືນ),	
ຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນເພື່ອສືບຕໍ່ຂະຫຍາຍຂະແໜງບໍ່ແຮ່ນັ້ນຍັງສູງ.

ກໍລະນີສຶກສາ	ສປປ	ລາວ	ເປັນໂອກາດນໍາໃຊ້ເຄື່ອງມືຮ່ວມດ້ານບ່ໍແຮ່ເພື່ອການພັດທະນາຂອງ	ICMM	ເປັນຄ້ັງທຳອິດ. 
ເຄ່ືອງມືດ່ັງກ່າວປະກອບແບບແຜນເປັນລະບົບເພື່ອວັດແທກການປະກອບສ່ວນທັງໃນດ້ານບວກ	ແລະ	 ດ້ານລົບຂອງ 
ຂະແໜງບ່ໍແຮ່ຕ່ໍເສດຖະກິດ	ແລະ	ສັງຄົມ.	ວິທີການດ້ານຄຸນນະພາບ	ແລະ	ປະລິມານທ່ີນໍາໃຊ້ຢູ່	ສປປ	ລາວ	ແມ່ນເຄື່ອງມື 
ລຸ້ນເກ່ົາ	 ທ່ີໄດ້ນໍາໃຊ້ຢູ່ສ່ີປະເທດອ່ືນ	 (ຊີລີ,	ການາ,ເປຣູ	ແລະ	ຕັນຊາເນັຍ)	ຊຶ່ງອໍານວຍໃຫ້ວິເຄາະທົ່ວປະເທດຢ່າງເປັນ 
ລະບົບ.	ພວກຂ້າພະເຈົ້າຫວັງວ່າ	ການອ່ານບົດສຶກສາສະບັບນ້ີຈະກະຕຸ້ນໃຫ້ພາກສ່ວນອ່ືນນໍາໃຊ້ເຄ່ືອງມືນ້ີຢູ່ປະເທດທີ່ 
ຮັ່ງມີດ້ານແຮ່ທາດ.

ບົດລາຍງານສະບັບນ້ີໄດ້ຮຽບຮຽງໂດຍສະຖາບັນຄ້ົນຄວ້າເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດ	(NERI)	ແລະ	ພະນັກງານເສດຖະກິດ 
ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດລາວ,	ອົກສ໌ຟອຣ໌ດ	ໂປລີຊີ	ແມແນັຈເມັນທ໌	(OPM)	ແລະ	ເອີດ	ຊີດສະແຕມລາວ	(ESL)	ຊຶ່ງ 
ໄດ້ສະເໜີຜົນຢູ່ກອງປະຊຸມສໍາມະນາໃນເດືອນກຸມພາ	2011	ທ່ີນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ	ພາຍໃຕ້ການອຸປະຖຳຂອງລັດຖະບານ 
ສປປ	ລາວ	ແລະ	ICMM.	ຕາງໜ້າໃຫ້ລັດຖະບານ	ສປປ	ລາວ,	ກະຊວງພະລັງງານ	ແລະ	ບ່ໍແຮ່	ໄດ້ຮັບຮອງເອົາຜົນຂອງ 
ບົດລາຍງານຢ່າງກວ້າງຂວາງ.

ໂດຍສັງລວມ,	ການສຶກສາໄດ້ພົບເຫັນວ່າ	ຂະແໜງບ່ໍແຮ່ປະກອບສ່ວນຢ່າງພົ້ນເດ່ັນໃນບາງດ້ານທັງໃນລະດັບທ້ອງຖ່ິນ 
ແລະ	ລະດັບປະເທດ	 -	ແຕ່ຍັງຕ້ອງອອກແຮງຢ່າງຕົ້ນຕໍເພື່ອຫຼີກລ້ຽງບັນຫາທ້າທາຍບົ່ມຊ້ອນໃນຕໍ່ໜ້າ.	 ໂດຍເສີມ 
ຂະຫຍາຍທ່າແຮງແບບແຜນຂອງຕົນມາເຖິງປັດຈຸບັນ,	ປະເທດຍັງມີໂອກາດສ້າງຜົນປະໂຫຍດສູງດ້ານເສດຖະກິດ	-	ສັງຄົມ 
ຈາກຂະແໜງບໍ່ແຮ່ໃນໄລຍະຍາວ	ແລະ	ທັງກາຍເປັນຕົວແບບທາງດ້ານນ້ີພາຍໃນພາກພື້ນ.	ພວກຂ້າພະເຈົ້າຫວັງວ່າ 
ຜົນ	ແລະ	ການວິເຄາະການສຶກສານີ້ຈະຊ່ວຍໃຫ້ຜົນດັ່ງກ່າວປະກົດຜົນເປັນຈິງ.

ຣ.	ແອນໂທນີ	ຮອດຈ ໌
ປະທານ,	ICMM

ບົດນຳ



ສປປ	ລາວ:	ເພີ່ມທະວີຜົນປະໂຫຍດທາງດ້ານເສດຖະກິດ	ແລະ	ສັງຄົມ 
ຈາກການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່

ການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່:	ຮ່ວມມືກັນເພື່ອການພັດທະນາ2

ສະຫຼຸບຫຍໍ້

ກ່ຽວກັບການຮ່ວມມືໃນຂະແໜງບໍ່ແຮ່: ການພັດທະນາ 
ແຜນງານຮ່ວມມື	ໃນຂະແໜງບໍ່ແຮ່ເພ່ືອການພັດທະນາ 
ຂອງ	ICMM	ສຸມໃສ່ຍົກສູງການປະກອບສ່ວນດ້ານເສດ 
ຖະກິດ	ແລະ	 ສັງຄົມຂອງຂະແໜງບ່ໍແຮ່	ແລະ	ສະໜັບ 
ສະໜູນການຕົກລົງຮັບຮອງເປັນທາງການຂອງບັນດາ 
ບໍລິສັດສະມາຊິກ	 ICMM	 ໃນການສະໜັບສະໜູນ	 ຫຼື 
ຊ່ວຍຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມການຮ່ວມມືລະຫວ່າງພາກສ່ວນກ່ຽວ 
ຂ້ອງ	ໂດຍສຸມໃສ່ການພັດທະນາຢ່າງຕ້ັງໜ້າຢູ່ປະເທດ 
ທີ່ຕົນດໍາເນີນກິດຈະການ.	ຂະແໜງບ່ໍແຮ່ມີຄວາມສໍາຄັນ 
ຕ້ົນຕໍທາງດ້ານເສດຖະກິດສໍາລັບປະຊາຊົນທ່ີທຸກຍາກ 
ທີ່ສຸດຫຼາຍລ້ານຄົນໃນໂລກ	ໂດຍມີປະມານ	50	ປະເທດ 
ທີ່ອາໃສຂະແໜງບ່ໍແຮ່ຢ່າງຕ້ົນຕໍ.	 ແຕ່ຄວາມອຸດົມຮ່ັງມີ 
ດ້ານແຮ່ທາດບ່ໍໝາຍເຖິງການຂະຫຍາຍເສດຖະກິດທາງ 
ບວກໂດຍຕະຫຼອດຕາມທິດສະດີ	 “ຄໍາສາບຊັບ 
ພະຍາກອນ”.

ປີ	 2004,	 ICMM	ໄດ້ເລ່ີມແຜນງານຄວາມອຸດົມຮັ່ງມີ	
ດ້ານຊັບພະຍາກອນຮ່ວມກັບອົງການ	UNCTAN	ແລະ 
ກຸ່ມທະນາຄານໂລກ	ແລະ	ໄດ້ສະສົມຂໍ້ມູນຄ້ົນຄວ້າເຫດ 
ຜົນທີ່ປະເທດຈໍານວນໜຶ່ງໄດ້ຫຼີກລ້ຽງ	 “ຄໍາສາບຊັບ 
ພະຍາກອນ”	ແລະ	ໄດ້ກໍານົດມາດຕະການໃຫ້ບໍລິສັດ, 
ພາກລັດ	ແລະ	ອົງການສັງຄົມພາຍໃຕ້ການຄຸ້ມຄອງຂອງ 
ກຸ່ມທ່ີປຶກສາສາກົນເອກະລາດ	ທີ່ປະກອບດ້ວຍ	ຫົວໜ້າ 
ອົງການຄອມແພັກໂລກ	ຂອງ	ສປຊ	ແລະ	ອະດີດນາຍົກ 
ເຊເນການຜູ້ໜຶ່ງ.

ແຜນງານຄວາມອຸດົມຮັ່ງມີດ້ານຊັບພະຍາກອນໄດ້ຊີ້ໃຫ້ 
ເຫັນວ່າ	ສາມາດຫຼີກລ້ຽງ	“ຄໍາສາບຊັບພະຍາກອນ”	ໄດ້. 
ການລົງທຶນດ້ານບ່ໍແຮ່ສາມາດກະຕຸ້ນການຂະຫຍາຍ 
ເສດຖະກິດ	 ແລະ	 ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກໃນລະດັບ 
ປະເທດ	 ແລະ	 ລະດັບທ້ອງຖິ່ນ.	 ແຕ່ບໍລິສັດບ່ໍສາມາດ 
ໄຂກຸນແຈສູ່ຜົນປະໂຫຍດການພັດທະນາຈາກບໍ່ແຮ່ພຽງ 
ແຕ່ຝ່າຍດຽວໄດ້	 ຍ້ອນການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງເປັນຂໍກຸນ 
ແຈ	ແລະ	ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງຫຼາຍພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ 
ສາມາດຊ່ວຍຖົມຊ່ອງຫວ່າງດ້ານຄວາມສາມາດ.	 ຜົນ 

ການຄ້ົນຄວ້າໄດ້ອີງໃສ່ການນໍາໃຊ້ເຄ່ືອງມືສຶກສາຄວາມ 
ອຸດົມຮັ່ງມີດ້ານຊັບພະຍາກອນຂອງ	 ICMM	 (ເດືອນ 
ເມສາ	2006)	 ຢູ່ສ່ີປະເທດ	ຄື	ຊີລີ,	ການາ,	ເປຣູ	ແລະ 
ຕັນຊາເນັຍ.	

ປັດຈຸບັນໄດ້ກວດແກ້,	ຂະຫຍາຍ	ແລະ	ເຜີຍແຜ່ເຄ່ືອງມື 
ຄືນໃໝ່	 ເປັນການຮ່ວມມືໃນຂະແໜງບ່ໍແຮ່	 ເພື່ອການ 
ພັດທະນາ	ເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການທີ່ຈະແຈ້ງ 
ຢູ່ພາກພື້ນຕ່າງໆ	ຂອງໂລກ	ຕ່ໍວິທີການຢ່າງເປັນລະບົບ	
ແລະ	ນອກຕົວ	ໃນການກໍານົດປະລິມານ	ແລະ	ຕົກລົງ 
ວິທີການຍົກສູງການປະກອບສ່ວນດ້ານເສດຖະກິດ	ແລະ 
ສັງຄົມຂອງຂະແໜງບໍ່ແຮ່.

ບົດສຶກສາຄົ້ນຄວ້າສະບັບນ້ີ	ແມ່ນການປະເມີນຜົນທາງ 
ດ້ານເສດຖະກິດ	ແລະ	ສັງຄົມ	ຄ້ັງທຳອິດ	ຂອງການຂຸດ 
ຄ້ົນບ່ໍແຮ່ຂະໜາດໃຫຍ່	 ຢູ່	 ສາທາລະນະລັດ	 ປະຊາທິ 
ປະໄຕ	ປະຊາຊົນລາວ.	ບົດສຶກສາຄ້ົນຄວ້ານ້ີໄດ້ຖືກສ້າງ 
ຂ້ຶນໂດຍອີງໃສ່ຂ້ໍມູນຈາກຫຼາຍແຫ່ງ	 ແລະ	ການສຶກສາ 
ຄ້ົນຄວ້າຂອງລັດຖະບານ	(ລາວ),	ບັນດາທີ່ປຶກສາ	ແລະ 
ບໍລິສັດທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ	ພ້ອມທັງຂ້ໍມູນຈາກເອກະສານຂອງ 
ທາງການ.	ຄວາມກວ້າງຂວາງຂອງຂ້ໍມູນເຫ່ົຼານ້ີ	ໄດ້ສ້າງພ້ືນ 
ຖານອັນໜັກແໜ້ນໃຫ້ແກ່ການວິໄຈໃນຄ້ັງນ້ີ.	 ບົດລາຍ 
ງານສະບັບນ້ີຈະເພ່ີມຕ່ືມກໍລະນີສຶກສາຈໍານວນໜ່ຶງຂອງ 
ປະເທດທີ່ຄ້າຍຄືກັນນີ	້ຊຶ່ງດໍາເນີນໂດຍສະພາບໍ່ແຮ່	ແລະ 
ໂລຫະສາກົນ		(ICMM)	ພາຍໃຕ້ຂ້ໍລິເລີ່ມ	ຄວາມອຸດົມ 
ຮັ່ງມີດ້ານຊັບພະຍາກອນ	 (REi)	 ແລະ	 “ການຂຸດຄ້ົນ 
ບໍ່ແຮ່:	ການຮ່ວມມືເພື່ອການພັດທະນາ”.	

ການສະເໜີຮ່າງບົດລາຍງານທ່ີຄົບຖ້ວນ	 ໄດ້ຈັດຂ້ຶນໃນ 
ເດືອນກຸມພາ	2011	ທ່ີກອງປະຊຸມສໍາມະນາຢູ່ນະຄອນ 
ຫຼວງວຽງຈັນ	ໂດຍມີຜູ້ຕາງໜ້າ	150	 ຄົນ	ຈາກອົງການ 
ລັດຂ້ັນສູນກາງ	 ແລະ	 ຂ້ັນແຂວງກໍຄືສະພາແຫ່ງຊາດ 
ເຂ້ົາຮ່ວມ	 ແລະ	 ໄດ້ຮັບຄໍາເຫັນເປັນລາຍລັກອັກສອນ 
ຈາກລັດຖະບານ	ສປປ	ລາວ	(ກະຊວງພະລັງງານ	ແລະ 
ບໍ່ແຮ່);	ທະນາຄານໂລກ,	ອົງການ	IMF,	WCS,	IUCN, 
ບໍລິສັດ	MMG,	ແພນໂອຊ໌	ແລະ	ຣີໂອ	ຕິນໂຕ.



ສະຫຼຸບຫຍໍ້

ສປປ	ລາວ:	ເພີ່ມທະວີຜົນປະໂຫຍດທາງດ້ານເສດຖະກິດ	ແລະ	ສັງຄົມ 
ຈາກການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່

ການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່:	ຮ່ວມມືກັນເພື່ອການພັດທະນາ 3

ບົດລາຍງານສະບັບນີ້	ຈະນໍາສະເໜີຢູ່ໃນເຈັດພາກໃຫຍ ່
ຄື:	

 y ພາກທີ 1:	ບົດສະເໜີ	ແລະ	ປະຫວັດຄວາມເປັນມາ		
	 ໂດຍຫຍໍ້	ຂອງການສຶກສາຄ້ົນຄວ້າ;

 y ພາກທີ 2:	 ສະພາບຂອງປະເທດ	 ສໍາລັບການສຶກສາ 
	 ຄ້ົນຄວ້າ;

 y ພາກທີ 3:	 ການປະເມີນທາງດ້ານປະລິມານກ່ຽວກັບ 
	 ຜົນກະທົບຕ່າງໆຂອງການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ຂະໜາດ 
	 ໃຫຍ່	 ໃນລະດັບທ້ອງຖິ່ນ	 -	 ທັງໃນດ້ານບວກ	 ແລະ 
	 ດ້ານລົບ;

 y ພາກທີ 4:	 ການປະເມີນກ່ຽວກັບບັນດາຜົນໄດ້ຮັບ 
	 ທາງດ້ານເສດຖະກິດ	 ແລະ	 ສັງຄົມໄດ້ປ່ຽນແປງໄປ 
	 ຄືແນວໃດ	ຢູ່ໃນລະດັບຊາດໃນຊ່ວງໄລຍະທີ່ການຂຸດ 
	 ຄ້ົນບໍ່ແຮ່ມີຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍຂຶ້ນ;

 y ພາກທີ 5:	ການປະເມີນທາງດ້ານປະລິມານ	ກ່ຽວກັບ 
	 ການຂຸດຄ້ົນບໍ່ແຮ່ຂະໜາດໃຫຍ່ຈະກະທົບໃສ່ເສດຖະ 
	 ກິດມະຫາພາກໃນປັດຈຸບັນ	 ແລະ	 ອະນາຄົດໄດ້ຄ ື
	 ແນວໃດ;

 y ພາກທີ 6:	 ການວິໄຈຜົນກະທົບຂອງການຂຸດຄົ້ນ 
	 ບ່ໍແຮ່	ຕໍ່ບັນດາໂຄງຮ່າງການປົກຄອງ,	ສະຖາບັນ	ແລະ 
	 ນະໂຍບາຍຕ່າງໆ;	ແລະ

 y ພາກທີ 7:	ການສັງລວມ	ຂໍ້ສະຫຼຸບຕົ້ນຕໍ	ແລະ	ບັນຫາ 
	 ນະໂຍບາຍທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ.

ພາກທີ 1: ສະພາບຂອງປະເທດກ່ຽວກັບການ 
ຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ຂະໜາດໃຫຍ່
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ສະພາບຕົ້ນຕໍໃນພາກທ	ີ2	ມີຄື:	

 y ການປະຕິຮູບທີ່ຖືກລິເລີ່ມຂຶ້ນພາຍໃຕ	້ “ກົນໄກເສດ 
	 ຖະກິດໃໝ່”	ໃນປ	ີ1986	ແລະ	ການຮັບຮອງເອົາລັດ 
	 ຖະທຳມະນູນສະບັບໃໝ່	 ໃນປີ	 1991	 ໄດ້ວາງເງື່ອນ 
	 ໄຂກໍານົດນະໂຍບາຍສ້າງບັນຍາກາດການລົງທຶນ 
	 ທີ່ໝັ້ນຄົງ	ເພື່ອດຶງດູດການລົງທຶນໂດຍກົງຈາກຕ່າງ 
	 ປະເທດມາສູ່ຂະແໜງການບໍ່ແຮ່.	ສິ່ງດັ່ງກ່າວນີ້	ໄດ້ 
	 ເຮັດໃຫ້ເກີດມີໂຄງການຂຸດຄົ້ນທອງ	 (ແລະ	 ຄໍາ) 
	 ຂະໜາດໃຫຍ່ສອງໂຄງການ	ຊຶ່ງໄດ້ສ້າງພື້ນຖານໃຫ້	
	 ແກ່ການຂຸດຄ້ົນຊັບພະຍາກອນແຮ່ທາດເພ່ືອການຄ້າ.

 y ໂຄງການບໍ່ແຮ່ຂະໜາດໃຫຍ່ຂອງເອກະຊົນແຫ່ງທຳ 
	 ອິດໄດ້ຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນຢູ່ເຊໂປນ	 ໃນປີ	 2002	 ແລະ 
	 ປັດຈຸບັນນີ	້ ແມ່ນເປັນທີ່ຮູ້ຈັກກັນພາຍໃນນາມບໍລິສັດ 
	 MMG	 ເຊໂປນ.	 ໂຄງການນ້ີ	 ໄດ້ເຕີບໃຫຍ່ຈາກການ 
	 ເປັນບໍລິສັດຜະລິດຄໍາຂະໜາດນ້ອຍມາເປັນບໍລິສັດ 
	 ຜະລິດແຜ່ນທອງຂະໜາດກາງໂດຍທີ່ລັດຖະ 
	 ບານຂອງ	 ສປປ	 ລາວ	 ມີຫຸ້ນສ່ວນ	 (10%)	 ແລະ 
	 MMG	 ຊຶ່ງ	 ແມ່ນສາຂາບໍລິສັດ	 ຂອງ	 ໄຈນາ	 ມິນເມ 
	 ຕາລຊ	໌ ຄໍຣ໌ປໍເຣຊັນ	 ຂອງຈີນທີ່ບໍລິຫານໂດຍຄົນອົດ 
	 ສະຕຣາລີ.	

 y ໂຄງການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ຂະໜາດໃຫຍ່ແຫ່ງທີ່ສອງ	ທີ່ 
	 ເອກະຊົນເປັນເຈົ້າຂອງໄດ້ຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນ	ໃນປີ	2008 
	 ໂດຍບໍລິສັດ	 ພູເບັ້ຍ	 ມາຍນິ້ງ	 ຈໍາກັດ	 (Phu	 Bia 
	 Mining	Ltd	(PBM),	ຊຶ່ງແມ່ນບໍລິສັດສາຂາທ້ອງຖິ່ນ 
	 ຂອງບໍລິສັດ	PanAust	Ltd	ທີ່ຈົດທະບຽນໃນຕະຫຼາດ 
	 ຫັຼກຊັບທີ່ອົດສະຕຣາລີ.	 ແຕ່ການຂຸດຄົ້ນຄໍາຂະໜາດ 
	 ນ້ອຍໄດ້ດໍາເນີນມາແຕ່ປີ	 2005	 ເປັນຕົ້ນມາ.	 ໂຄງ 
	 ການຂຸດຄົ້ນຄໍາ-ທອງພູຄໍາ	 ແມ່ນຢູ່ເຂດທີ່ມີ 
	 ອະນາຄົດທ່ີສົດໃສຫຼາຍ	ແລະ	ບໍລິສັດມີຄວາມຕັ້ງໃຈ 
	 ທ່ີຈະຂະຫຍາຍການດໍາເນີນງານຂອງຕົນໄປເທື່ອລະ 
	 ກ້າວໃນຊ່ວງຫ້າປີຕໍ່ໜ້ານີ້.



ສະຫຼຸບຫຍໍ້

ສປປ	ລາວ:	ເພີ່ມທະວີຜົນປະໂຫຍດທາງດ້ານເສດຖະກິດ	ແລະ	ສັງຄົມ 
ຈາກການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່

ການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່:	ຮ່ວມມືກັນເພື່ອການພັດທະນາ4

 y ໂຄງການສໍາຫຼວດທ່ີສາມໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນບ່ໍດົນມານີ້ 
	 ຜ່ານການສ້າງຕັ້ງບໍລິສັດ	 ຣີໂອ	 ທິນໂຕ	 ແອກຊ໌ໂປ 
	 ເຣຊັນ	(Rio	Tinto	Exploration)	ຄືນໃໝ່	ຢູ່	ສປປ 
	 ລາວ	ຮ່ວມກັບບໍລິສັດ	ມິດຊຸຍ	ເພື່ອຊອກຄົ້ນແຮ່ໂບກ 
	 ຊິດຢູ່ພູພຽງສານໄຊ.	 ທຸລະກິດປະສົມນີ້ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນ 
	 ພາຍໃຕ້ຊື່ບໍລິສັດລາວ	 ສານໄຊ	 ມີເນໂຣນຊ໌	 ຈໍາກັດ 
	 ແລະ	 ເປີດຊ່ອງທາງໃຫ້	 ໂຄງການຈໍານວນໜຶ່ງໃນປະ 
	 ເທດໄດ້ຂະຫຍາຍຕົວໃນຕໍ່ໜ້າ.	 ແຕ່ວຽກງານພາກ 
	 ສະໜາມຫາກໍເລີ່ມຕົ້ນເດືອນກຸມພາ	 2010	 ຈຶ່ງບໍ່ທັນ 
	 ສາມາດສຶກສາວິໄຈການປະກອບສ່ວນບ່ົມຊ້ອນຂອງ 
	 ໂຄງການນີ້ໄດ້ເທື່ອ.

 y ໂຄງການຂຸດຄົ້ນບ່ໍແຮ່ຂະໜາດນ້ອຍຈໍານວນໜຶ່ງທີ່ 
	 ຂຸດຄົ້ນຫີນລິກໄນ,	ກົ່ວ,	ສັງກະສີ,	ຄໍາ	ແລະ	ນິນແມ່ນ 
	 ໄດ້ດໍາເນີນງານມາເປັນເວລາດົນນານພໍສົມຄວນ 
	 ແລ້ວຢູ	່ສປປ	ລາວ.	ໂຄງການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ບາງບ່ອນ 
	 ໄດ້ດໍາເນີນງານມານັບຕັ້ງແຕ່ສະໄໝທ່ີປະເທດຍັງ 
	 ເປັນຫົວເມືອງຂຶ້ນ.

 y ຜູ້ຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່	 ແລະ	 ບໍລິສັດຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່	 (ແບບຫັດ 
	 ຖະກໍາ,	 ຂະໜາດນ້ອຍ	 ແລະ	 ຂະໜາດກາງ)	 ທີ່ດໍາ 
	 ເນີນໃນ	ສປປ	ລາວ	ທີ່ຍັງໃໝ່	ຕໍ່ກັບທຸລະກິດຂະແໜງ 
	 ການນີ້,	ປະສົບການ	ແລະ	ຄວາມຮູ້ທາງດ້ານເຕັກນິກ 
	 ກໍຍັງມີຈໍາກັດນັ້ນ	 ໃນຊຸມປີຜ່ານມາໄດ້ກາຍເປັນບໍລ ິ
	 ສັດທີ່ເຂັ້ມແຂງ	ແລະ	ແຂ່ງຂັນກັນຊອກສະແຫວງຫາ 
	 ແຫຼ່ງແຮ່ທາດແຫ່ງໃໝ່ໆ	 (ຍ້ອນລາຄາແຮ່ທີ່ສູງຂຶ້ນ) 
	 ບັນຫາດ່ັງກ່າວໄດ້ສ້າງຄວາມກັງວົນໃຫ້ແກ່ລັດຖະ 
	 ບານ,	ບໍລິສັດຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່,	ຊຸມຊົນ	ແລະ	ບັນດາຜູ້ມ ີ
	 ສ່ວນຮ່ວມໃນການປົກປັກຮັກສາສ່ິງແວດລ້ອມໃນ 
	 ທ່ົວປະເທດ.

 y ນອກຈາກຂະແໜງການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ແລ້ວ,	 ຂົງເຂດ 
	 ທີ່ມີການເຕີບໂຕທາງດ້ານເສດຖະກິດຂະໜາດໃຫຍ່ 
	 ຖັດໄປແມ່ນພະລັງໄຟຟ້າຈາກນໍ້າ	 ແລະ	 ໂຄງການ 
	 ນໍ້າເທີນ	2	ແມ່ນໂຄງການທີ່ພົ້ນເດັ່ນກວ່າໜູ່.	 ໂຄງ 
	 ການນີ້	 ເລີ່ມຕົ້ນສົ່ງໄຟຟ້າອອກໄປປະເທດໄທ	 ໃນ 
	 ເດືອນ	 ມີນາ	 ປີ	 2010,	 ເຖິງແມ່ນວ່າການກໍ່ສ້າງຈະ 
	 ເລີ່ມຕົ້ນໃນປີ	 2005	 ຫຼັງຈາກການວາງແຜນມາເປັນ 
	 ເວລາຫຼາຍປີ	 (ໃນນີ້ຮູບແບບໂຄງການໃນປັດຈຸບັນ 
	 ແມ່ນເລີ່ມຕົ້ນຂຶ້ນໃນປ	ີ1994,	ແຕ່ແນວຄິດລິເລີ່ມທຳ 
	 ອິດໄດ້ເກີດຂ້ຶນໃນຊຸມປ	ີ1930).



ສະຫຼຸບຫຍໍ້

ສປປ	ລາວ:	ເພີ່ມທະວີຜົນປະໂຫຍດທາງດ້ານເສດຖະກິດ	ແລະ	ສັງຄົມ 
ຈາກການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່

ການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່:	ຮ່ວມມືກັນເພື່ອການພັດທະນາ 5

ພາກທີ 2: ການປະເມີນທາງດ້ານປະລິມານ 
ກ່ຽວກັບການປະກອບສ່ວນຂອງຂະແໜງ 
ການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ໃນລະດັບທ້ອງຖິ່ນ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ຄຸນນະພາບຂອງຂໍ້ມູນທາງດ້ານເສດຖະກິດ	ແລະ	ສັງຄົມ 
ຂອງໂຄງການຂຸດຄ້ົນບ່ໍແຮ່ສອງແຫ່ງນີ້	 ທ່ີຂ້ຶນກັບການ 
ສຶກສາຄ້ົນຄວ້າຄ້ັງນ້ີ	ແມ່ນດີທ່ີສຸດ	ແລະ	ໃນກໍລະນີຂອງ	
MMG	ໄດ້ຖອດຖອນມາຈາກຜົນຂອງການລົງສໍາຫຼວດ 
ຄົວເຮືອນປະຈໍາທຸກໆສອງປີ	 ທັງສ່ີຄ້ັງ	ແລະ	ໃນກໍລະນີ 
ຂອງ	PBM	ແມ່ນສາມຄັ້ງ.	 ຂໍ້ມູນເຫຼົ ່ານີ້	 ແມ່ນສິ່ງທີ່ 
ຫາຍາກ	 ແລະ	 ສະແດງວ່າ	 ສອງບໍລິສັດ	ມີຄວາມຮັບ 
ຜິດຊອບຕ່ໍບົດບາດພັດທະນາແບບຍືນຍົງຂອງຕົນ.	ຜົນ 
ຂອງການຄົ້ນຄວ້າຂອງພວກເຮົາໄດ້ສະແດງໃຫ້ຮູ້ວ່າ 
ສອງ	 ບໍລິສັດນ້ີ	 (MMG	ເຊໂປນແລະ	PBM)	 ດໍາເນີນ 
ວຽກງານຢູ່ທ້ອງຖິ່ນ	ເພື່ອຍົກລະດັບໂອກາດທາງດ້ານ 
ເສດຖະກິດ	ຈາກການຂຸດຄ້ົນບ່ໍແຮ່	 (ການວ່າຈ້າງງານ, 
ການໃຊ້ຈ່າຍໂດຍກົງ	ຊື້ສິນຄ້າ	ແລະ	ການບໍລິການຕ່າງໆ 
ແລະ	 ການພັດທະນາຊຸມຊົນ)	 ເພື່ອສ້າງລະບົບຜົນປະ 
ໂຫຍດທາງດ້ານເສດຖະກິດໃຫ້ກວ້າງຂວາງກວ່າເກົ່າ 
ຊຶ່ງຂະຫຍາຍກວ້າງອອກນອກເໜືອຈາກເຂດພື້ນທ່ີໄດ້ 
ຮັບຜົນກະທົບໂດຍກົງ.	ຜົນກະທົບຈາກໂຄງການເຫຼົ່ານ້ີ 
ແມ່ນມີຫຼາຍພໍສົມຄວນ	ແລະ	ພຽງແຕ່ເວລາ	 9	 ປີເທົ່າ 
ນ້ັນ	 ລາຍໄດ້ສະເລັ່ຍຢູ່ເຊໂປນ	 ໄດ້ເພີ່ມຂ້ຶນ	 7	 ເທ່ືອ;	
ແລະ	 ໃນກໍລະນີຂອງໂຄງການຄໍາ-ທອງພູຄໍາ	 ຂອງ 
PBM	ລາຍໄດ້ຂອງບ້ານ	ໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນ	5	 ເທ່ືອ.	 ຜົນໄດ້ 
ຮັບຂອງການ		ເພີ່ມຂ້ຶນຂອງຄວາມຮັ່ງມີເຫຼົ່ານ້ີ	ຈະເຫັນ 
ໄດ້ຈາກການປ່ຽນແປງຂອງເປ້ົາໝາຍຂອງຄົນໃນຊ່ວງ 
ໄລຍະນ້ີ:	 ຈາກໃນເມື່ອກ່ອນແມ່ນຮັບປະກັນເຂ້ົາກິນ,	
ມີເຮືອນຢູ່ອາໄສ	ແລະ	ມີໂຮງສີເຂ້ົາ	ແລະ	ມີລົດໄຖນາ;	
ມາໃນປັດຈຸບັນ	 ແມ່ນມີລົດຈັກ,	ມີໂທລະສັບມືຖື,	 ມີຕູ້ 
ເຢັນ,	ມີຈັກປໍ້ານ້ໍາ,	ມີບັນຊີເງິນຝາກທະນາຄານ	ແລະ	
ລົດໃຫຍ່. 

ເມື່ອເບິ່ງໄປຫ້າປີຕໍ່ໜ້ານີ້,	 ຖ້າຫາກລັດຖະບານຕ້ອງ 
ການຈະສືບຕ່ໍສ້າງຜົນປະໂຫຍດຈາກການລົງທຶນຂອງ 

ໂຄງການບໍ່ແຮ່ເຫຼົ່ານີ້,	ມີຄວາມຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ມີນະໂຍ 
ບາຍຕ່າງໆ	ນອກຈາກບັນດານະໂຍບາຍທ່ີນໍາໃຊ້ສະເພາະ 
ກັບໂຄງການຂຸດຄ້ົນບ່ໍແຮ່ແລ້ວ	ໄປພ້ອມໆກັນ.	ນະໂຍ 
ບາຍດ່ັງກ່າວນ້ີ	ແມ່ນລວມທັງການເພີ່ມທະວີລາຍຈ່າຍ 
ໃສ່ການພັດທະນາທ້ອງຖ່ິນ	ເພື່ອປັບປຸງສະພາບການສຶກ 
ສາ	ແລະ	ສາທາລະນະສຸກ	 (ແລະ	 ເຮັດແນວນ້ີ	ຈຶ່ງຈະ 
ຊ່ວຍປັບປຸງຄວາມອາດສາມາດທາງດ້ານເສດຖະກິດ)	 
ຂອງຜູ້ຄົນໃນທ້ອງຖ່ິນ	 ແລະ	 ການສ້າງສະພາບແວດ 
ລ້ອມການລົງທຶນທີ່ເອ້ືອອໍານວຍໃຫ້ແກ່ການສ້າງຕັ້ງ 
ກິດຈະກໍາທາງດ້ານທຸລະກິດ	ແລະ	ການບໍລິການ.			

 y ທ່າອ່ຽງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມ: ການປ່ຽນ 
	 ແປງຕ່າງໆ	 ທີ່ໄດ້ຈາກໂຄງການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ເຫຼົ່ານີ ້
	 ແມ່ນມີຫຼວງຫຼາຍ.	 ກ່ອນໜ້ານີ້,	 ມີຄົນຈໍານວນໜ້ອຍ 
	 ທ່ີສຸດທີ່ໄດ້ຄ່າແຮງງານ	 ແລະ	 ຜູ້ທີ່ໄດ້ກໍໄດ້ເທົ່າກັບ 
	 1	ໂດລາຕໍ່ວັນ.	ລາຍໄດ້ຂອງບ້ານ,	ການເປັນເຈົ້າ 
	 ຂອງໂທລະສັບ	 ແລະ	 ຍານພາຫະນະ,	 ໄຟຟ້າ	 ແລະ 
	 ການບໍລິການ	 (ພິເສດແມ່ນການນໍາໃຊ້ບັນຊີທະນາ 
	 ຄານ)	ໄດ້ເພ່ີມຈໍານວນຂຶ້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນຕະຫຼອດ 
	 ໄລຍະໜຶ່ງທົດສະວັດຜ່ານມານີ້,	 ແຕ່ເບິ່ງຄືວ່າຄວາມ 
	 ບ່ໍສະເໝີພາບບໍ່ໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນ.	 ເຖິງວ່າຄວາມຮັ່ງມີຈະ 
	 ເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ	ໃນຊ່ວງໄລຍະເວລາອັນສັ້ນໆ 
	 ນ້ີກໍຕາມ,	 ແຕ່ເມື່ອສົມທຽບທ່າອ່ຽງຂອງການພັດທະ 
	 ນາທາງດ້ານເສດຖະກິດ	 ແລະ	 ສັງຄົມລະດັບຊາດ 
	 ກັບລະດັບຂອງບັນດາບ້ານທີ່ມີການຂຸດຄົ້ນບ່ໍແຮ່, 
	 ເຫັນວ່າເຂົາເຈົ້າຍັງຂ້ອນຂ້າງທຸກຍາກຢູ່ອີງຕາມມາດ 
	 ຕະຖານສາກົນ.	 ເຖິງແມ່ນວ່າໂຄງການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ ່
	 ເຫຼົ່ານ້ີບ່ໍເປັນສາເຫດທີ່ຈະແຈ້ງຕ່ໍການມີໂພຊະນາ 
	 ການຕໍ່າຂອງເດັກທີ່ມີອາຍຸຕ່ໍາກວ່າຫ້າປ	ີ ຫຼື	 ການເຂົ້າ 
	 ເຖິງສຸຂະອະນາໄມທີ່ຂ້ອນຂ້າງຈໍາກັດນັ້ນ,	 ແຕ່ກໍ່ສະ 
	 ທ້ອນໃຫ້ເຫັນສິ່ງທ້າທາຍດ້ານການພັດທະນາທີ່ພວກ 
	 ເຂົາເຈົ້າຕ້ອງປະເຊີນຢູ່ໃນທ້ອງຖິ່ນຂອງຕົນ.	ເຖິງຢ່າງ 
	 ໃດກໍ່ຕາມ,	 ໂຄງການບໍ່ແຮ່ເຫຼົ່ານີ້ພັດຍັງຕ້ອງໄດ້ຮັບ 
	 ຜິດຊອບຕໍ່ຜົນກະທົບທາງດ້ານ	ສິ່ງແວດລ້ອມ	 ແລະ 
	 ຕ່ໍຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງຊຸມຊົນຜູ້ທຸກຍາກ,	 ໂດຍສະ 
	 ເພາະແມ່ນບັນດາຊຸມຊົນຊາວປະມົງ	 ຊຶ່ງຍັງມີຄວາມ 



ສະຫຼຸບຫຍໍ້

ສປປ	ລາວ:	ເພີ່ມທະວີຜົນປະໂຫຍດທາງດ້ານເສດຖະກິດ	ແລະ	ສັງຄົມ 
ຈາກການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່

ການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່:	ຮ່ວມມືກັນເພື່ອການພັດທະນາ6

	 ສ່ຽງສູງຕໍ່ການລົ້ມເຫຼວຕ່າງໆ	 ໃນອານາຄົດ	 ເພື່ອຮັກ 
	 ສາລະດັບມາດຕະຖານການປ່ອຍນ້ໍາທ່ີມີຄຸນນະພາບ 
	 ສູງ	ແລະ	ມາດຕະການສຸກເສີນດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ.

 y ການຈ້າງງານ ແລະ ຜູ້ທີ່ອາໄສໂຄງການ:	 ທັງສອງ 
	 ໂຄງການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່	 ທີ່ໄດ້ສຶກສາໄດ້ປະກອບສ່ວນ 
	 ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍເຂົ້າໃນການສ້າງວຽກເຮັດງານທໍາ 
	 ໃນຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນ	 ໂດຍກົງ	 ແລະ	 ທາງອ້ອມ.	 ຄາດ 
	 ຄະເນວ່າມີປະມານ	30.000	ຄົນ	ທີ່ຂຶ້ນກັບສອງໂຄງ 
	 ການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ນີ້,	 ຊຶ່ງກວມປະມານ	 1%	 ຂອງກໍາ 
	 ລັງແຮງງານຂອງຊາດ	ຫຼື	5%	ຂອງຈໍານວນແຮງງານ 
	 ທັງໝົດທີ່ເຮັດວຽກນອກຂະແໜງກະສິກໍາ.

o	 ຜົນກະທົບດ້ານລົບ	 ຢູ່ໃນລະດັບທ້ອງຖິ່ນ	 ແມ່ນ 
	 ມາຈາກການຍົກຍ້າຍເພ່ືອເຂົ້າມາຫາວຽກໃນ 
	 ເຂດນີ້	ແມ່ນຍັງພົບເຫັນຢູ່	ແຕ່ຍ້ອນບໍລິສັດ	ແລະ 
	 ອໍານາດການປົກຄອງຂອງທ້ອງຖິ່ນ	 ມີການຄຸ້ມ 
	 ຄອງການຈ້າງງານຢ່າງເຄັ່ງຄັດໂດຍເອົາໃຈໃສ່ 
	 ປະຊາຊົນທ້ອງຖ່ິນອັນໄດ້ເຮັດໃຫ້ຜົນກະທົບດ່ັງ 
	 ກ່າວ	ມີລະດັບຕໍ່າສຸດ.	ຍ້ອນມີການຄຸ້ມຄອງເຫຼົ່າ 
	 ນີ້,	 ຈຶ່ງໄດ້ມີການຍົກຍ້າຍເຂົ້າມາເປັນແບບຄອບ 
	 ຄົວແທນທ່ີຈະແມ່ນຊາຍໂສດຕົວຄົນດຽວຍົກ 
	 ຍ້າຍເຂົ້າໄປໃນເຂດດັ່ງກ່າວ.	 ແຕ່ຜົນກະທົບ 
	 ດ້ານລົບຂອງນະໂຍບາຍທ່ີມີການຈໍາແນກດ້ວຍ 
	 ເຈດຕະນາດີເພື່ອຫວັງໃຫ້ຄົນໃນທ້ອງຖິ່ນໄດ້ມີ 
	 ວຽກເຮັດງານທໍານ້ັນອາດພາໃຫ້ມີການລໍາອຽງ 
	 ຕໍ່ການສືບຕ່ໍການສຶກສາໃນຂັ້ນສູງກວ່າເກົ່າ.	 ຕົວ 
	 ຢ່າງ,	 ຢູ່ໂຄງການ	 MMG	 ເຊໂປນ,	 ເຫັນວ່າຍິ່ງ 
	 ປະຊາຊົນອາໃສຢູ່ໄກ້ບ່ໍແຫ່ງໃດອັດຕາການເຂ້ົາ 
	 ຮຽນຊັ້ນສູງຍິ່ງຫຼຸດລົງເທົ່ານ້ັນ,	ຊຶ່ງອາດເປັນຍ້ອນ 
	 ກາລະໂອກາດເຮັດວຽກສູງກວ່າກາລະໂອກາດ 
	 ການສຶກສາ	 ແລະ	 ເຫດຜົນນີ້ອາດສາມາດສ້າງ 
	 ຜົນສະທ້ອນທາງລົບຕໍ່ຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນ	ໃນໄລຍະ 
	 ຍາວເວລາປິດບ່ໍ.	

o	 ຍິ່ງຂະໜາດຂອງໂຄງການບໍ່ແຮ່ເຫຼົ່ານີ້	ຂະຫຍາຍ 
	 ຕົວອອກເທົ່າໃດ,	 ເນື້ອທີ່ດິນກໍ່ຈະຖືກເສຍໄປ 
	 ຕາມຄວາມຈໍາເປັນຂອງການດໍາເນີນງານເທ່ົາ 

	 ນັ້ນ,	 ແຕ່ກໍ່ບໍ່ເຫັນວ່າຈະສ້າງວຽກງານໃໝ່ໆຫຼາຍ 
	 ຂຶ້ນ	 ເພື່ອຊົດເຊີຍໃຫ້ແກ່ຈໍານວນເນື້ອທີ່ດິນທີ່ຖືກ 
	 ສູນເສຍໄປໃຫ້ໂຄງການ	 ແລະ	 ເຖິງແມ່ນວ່າ 
	 ຂະບວນການຊົດເຊີຍ	ຈະຖືກສ້າງຂຶ້ນເປັນຢ່າງ 
	 ດີແລ້ວກໍຕາມ,	 ແຕ່ວ່າມັນແມ່ນການສ້າງວຽກ 
	 ເຮັດງານທຳພຸ້ນທີ່ຜູ້ຄົນໃນເຂດທຸກຍາກເຫ່ົຼານ້ີ 
	 ເຫັນວ່າມີຄຸນຄ່າສູງກວ່າ.

o	 ໃນປີ	 2008/09	 ຜົນສະທ້ອນຂອງວິກິດການ 
	 ທາງດ້ານການເງິນໂລກ	 ໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບອັນ 
	 ໃຫຍ່ຫຼວງຕໍ່ພະນັກງານຂອງ	 MMG	 ເຊໂປນ 
	 ທີ່ມາຈາກເມືອງວິລະບູລ	ີ ຍ້ອນວ່າວຽກງານຂອງ 
	 ພວກເຂົາເຈົ້າແມ່ນຢູ່ໃນຂະແໜງການເກັບກູ້ 
	 ລະເບີດ,	ການສໍາຫຼວດ	ແລະ	ການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ ່
	 -	 ຊຶ່ງແມ່ນຂົງເຂດວຽກງານທີ່ຖືກຕັດຮອນລົງ 
	 ຍ້ອນວິກິດການທາງດ້ານການເງິນ.	 ມາຮອດປ ີ
	 2010	 ການຈ້າງງານແບບທາງອ້ອມໄດ້ຟື້ນຕົວ 
	 ຄືນມາ	 ກວມເອົາປະມານ	 1.600	 ຄົນ.	 ແຕ່ວ່າ 
	 ເຫດການດັ່ງກ່າວນີ້ໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນວ່າແມ່ນ 
	 ກະທ້ັງໂຄງການຂຸດຄ້ົນບໍ່ແຮ່ຂະໜາດໃຫຍ່ກໍຍັງ 
	 ບໍ່ມີພູມຕ້ານທານຕໍ່ການປ່ຽນແປງຕ່າງໆ	 ໃນສະ 
	 ພາບສາກົນໄດ້.

 y ການຈັດຊື້ ສິນຄ້າ ແລະ ການບໍລິການຕ່າງໆ ຢູ່ໃນ 
 ທ້ອງຖິ່ນ: ໂຄງການບໍ່ແຮ່ສອງແຫ່ງນີ	້ ໄດ້ມີບົດບາດ 
	 ອັນສໍາຄັນໃນການຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມການຜະລິດຢູ່ໃນ 
	 ທ້ອງຖິ່ນ	 ແລະ	 ສະໜັບສະໜູນການພັດທະນາທຸລະ 
	 ກິດໃໝ່ເພື່ອສະໜອງໃຫ້ແກ່ໂຄງການບ່ໍແຮ່.

 y ກອງທຶນພັດທະນາຊຸມຊົນ: ສອງໂຄງການບໍ່ແຮ່	 -	 
	 MMG	 ເຊໂປນ	 ແລະ	 PBM	 ນີ້	 ໄດ້ປະກອບສ່ວນ 
	 500.000	ໂດລາສະຫະລັດ	ແລະ	300.000	ໂດລາ 
	 ສະຫະລັດ	 ຕາມລໍາດັບ	 ໃນແຕ່ລະປີ	 ໃສ່ກິດຈະກໍາ 
	 ຕ່າງໆຂອງກອງທຶນລວມເພື່ອພັດທະນາຊຸມຊົນ	 ທີ ່
	 ສອດຄ່ອງກັບບັນດາບຸລິມະສິດການພັດທະນາຂອງ 
	 ຊາດ.	ນັບແຕ່ປ	ີ2003	ເປັນຕົ້ນມາ,	MMG	ເຊໂປນ 
	 ໄດ້ປະກອບສ່ວນເກືອບຮອດ	3	ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ 
	 ໃສ່ບັນດາແຜນງານພັດທະນາຊຸມຊົນ.	 PBM	 ເອງກໍ ່



ສະຫຼຸບຫຍໍ້

ສປປ	ລາວ:	ເພີ່ມທະວີຜົນປະໂຫຍດທາງດ້ານເສດຖະກິດ	ແລະ	ສັງຄົມ 
ຈາກການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່

ການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່:	ຮ່ວມມືກັນເພື່ອການພັດທະນາ 7

	 ຄາດວ່າຈະນໍາສະເໜ	ີສອງກອງທຶນໃໝ່ອີກ,	ຊຶ່ງຈະມ ີ
	 ມູນຄ່າເຖິງ	100.000	ໂດລາສະຫະລັດ	ສໍາລັບແຕ່ລະ 
	 ກອງທຶນ	ໃຫ້ແກ່ໂຄງການໃໝ່ໆ	ໃນປີ	2011.	ນັບແຕ ່
	 ປີ	 2007	 ເປັນຕົ້ນມາ	 PBM	 ໄດ້ປະກອບສ່ວນໄປ 
	 ແລ້ວເຖິງ	950.000	ໂດລາສະຫະລັດ.

 y ທັງສອງບໍລິສັດ	 ໄດ້ສ້າງຕັ້ງກົນໄກການຮ້ອງທຸກໄວ້ 
	 ຮຽບຮ້ອຍແລ້ວຊ່ຶງກໍປະກົດວ່າດໍາເນີນໄປຢ່າງມີປະສິດ 
	 ທິພາບ.

ພາກທີ 3: ຜົນໄດ້ຮັບທາງດ້ານເສດຖະກິດ 
ແລະ ສັງຄົມໃນລະດັບຊາດ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 y ໃນໄລຍະ	10	ປີ	ທີ່ຜ່ານມາ,	ສປປ	ລາວ	ສາມາດບັນ 
 ລຸອັດຕາການເຕີບໂຕທາງດ້ານເສດຖະກິດ GDP 
 ໃນລະດັບສູງຢ່າງປົກກະຕິ ແລະ	 ມີແຕ່ບາງໄລຍະ 
	 ເທົ່ານັ້ນທີ່ເງິນເຟີ	້ ຫຼື	 ອັດຕາແລກປ່ຽນບໍ່ຄົງທີ່,	 ຊຶ່ງ 
	 ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຢູ່ໃນຊ່ວງປ	ີ 1997-1999	 ຍ້ອນຜົນ 
	 ກະທົບຈາກວິກິດການທາງດ້ານການເງິນຢູ່ອາຊີ.

 y ໂຄງການຂຸດຄົ້ນບ່ໍແຮ່ຂະໜາດໃຫຍ່ໄດ້ມີບົດບາດ 
	 ປະກອບສ່ວນອັນສໍາຄັນຢ່າງຈະແຈ້ງໃນການຫຼຸດ 
 ຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກໃນລະດັບຊາດຜ່ານການ 
 ຈ່າຍເງິນຄ່າພາສີອາກອນ ແລະ ຄ່າພາກຫຼວງ, ການ 
 ຈ້າງງານ ແລະ ການຂະຫຍາຍກາລະໂອກາດທາງ 
 ດ້ານເສດຖະກິດຕ່າງໆ. ອີງຕາມດັດຊະນີການພັດ 
	 ທະນາມະນຸດຂອງສະຫະປະຊາຊາດ,	ໃນຊ່ວງໄລຍະ 
	 ແຕ່ປ	ີ 2000	 ເຖິງປ	ີ 2009,	 ເມື່ອຂະແໜງການຂຸດ 
	 ຄ້ົນບໍ່ແຮ່ໄດ້ມີບົດບາດສໍາຄັນຫຼາຍຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ	ຢູ່ໃນ 
	 ເສດຖະກິດມະຫາພາກ	 ສະພາບຄວາມທຸກຍາກໄດ ້
	 ຮັບການປັບປຸງໃຫ້ດີຂຶ້ນຈາກລະດັບທີ່ຕໍ່າທີ່ສຸດ.	 ແຕ ່
	 ເນື່ອງຈາກວ່າມີຂໍ້ມູນນັບແຕ່ປ	ີ 1995	 ເປັນຕົ້ນມາ 
	 ເທົ່ານັ້ນ.	 ສະນັ້ນ,	 ຄວາມທຸກຍາກໄດ້ປັບປຸງຂຶ້ນເທົ່າ 
	 ໃດ	 ຍ້ອນຂະແໜງການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ຈຶ່ງຍັງບໍ່ທັນຈະ 
	 ແຈ້ງ.	 ແຕ່ເຖິງຢ່າງນັ້ນກໍຕາມ,	 ສິ່ງທີ່ໜ້າເຊື່ອຖືກວ່າ 
	 ນ້ັນແມ່ນການຂະຫຍາຍຕົວຂອງຂະແໜງການບ່ໍແຮ່ 
	 ມີການເຊື່ອມໂຍງຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນກັບເສດຖະກິດ 
	 ທ່ົວໄປ	ຊຶ່ງການເຕີບໂຕຂອງການບໍລິການ	ແລະ	ຂະ 
	 ແໜງອຸດສາຫະກໍາ	 (ໄຟຟ້າພະລັງນໍ້າ,	 ການກໍ່ສ້າງ, 
	 ສາທາລະນຸປະໂພກ	ແຕ່ບໍ່ລວມເອົາການຜະລິດ)	ໄດ ້
	 ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງຂຶ້ນ.

 y ສປປ	ລາວ	ໄດ້ດຶງດູດການລົງທຶນໂດຍກົງຈາກຕ່າງ 
 ປະເທດ (FDI) ໃສ່ຂະແໜງການບໍ່ແຮ່ (ກວມເອົາ 
	 80%	 ຂອງມູນຄ່າ	 FDI	 ທັງໝົດ	 ນັບແຕ່ປີ	 2003 
	 ເປັນຕົ້ນມາ).	 ແຕ່ເຖິງຢ່າງນ້ັນກໍຕາມ,	 ກໍຍັງແມ່ນສະ 
	 ຖານທີ່ໆມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຢູ່	 (ເພາະສະນັ້ນ	 ຈຶ່ງຍັງ 
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	 ມີລາຄາແພງ)		ສໍາລັບດໍາເນີນທຸລະກິດ.	ລັດຖະບານ 
	 ໄດ້ປະກາດໃຊ້ຂໍ້ລິເລີ່ມບາງຢ່າງ	 ເພື່ອປັບປຸງສະພາບ 
	 ແວດລ້ອມທາງດ້ານທຸລະກິດ	 ແລະ	 ໃນຊ່ວງໄລຍະ 
	 ແຕ່ປີ	2003	ເຖິງ	ປີ	2008	ນ້ີ	ເຫັນວ່າ	ດັດຊະນີການ 
	 ດໍາເນີນທຸລະກິດຫຼາຍຢ່າງໄດ້ຮັບການປັບປຸງດີຂ້ຶນ 
	 ຢ່າງສະໝໍ່າສະເໝີ.	

 y ຄຸນນະພາບຂອງການຄຸ້ມຄອງເສດຖະກິດມະຫາ 
 ພາກແມ່ນຍັງຢູ່ລະດັບດີ	 ໃນຊ່ວງເວລາທີ່ແຮ່ທາດໄດ ້
	 ກວມອັດຕາສ່ວນໃນການສົ່ງອອກ	 (45%	 ຂອງສິນ 
	 ຄ້າສົ່ງອອກທັງໝົດ)	 ແລະ	 ລາຍຮັບຂອງລັດຖະບານ 
	 (12%	 ຂອງລາຍຮັບທັງໝົດ),	 ຍ້ອນການຂຸດຄົ້ນແຮ ່
	 ທາດຂະໜາດໃຫຍ່	 ເຖິງແມ່ນວ່າການເຕີບໂຕຂອງ 
	 ເສດຖະກິດ	 (GDP)	 ຍັງແຂງແຮງ,	 ອັດຕາເງິນເຟີ ້
	 ແລະ	 ອັດຕາແລກປ່ຽນກໍຍັງມີສະຖຽນລະພາບ	 ແລະ 
	 ລັດຖະບານ	 ກໍຍັງສາມາດຫຼຸດຜ່ອນທັງການຂາດດຸນ 
	 ການຄ້າ	 ແລະ	 ງົບປະມານໃນຊຸມປີຜ່ານມາ.	 ໃນໄລ 
	 ຍະຊຸມປີຜ່ານມາເຫັນວ່າມີລາຍໄດ້ສູງຈາກແຮ່ທາດ 
	 ລັດຖະບານໄດ້ດໍາເນີນນະໂຍບາຍຢ່າງລະມັດລະ 
	 ວັງ,	ໂດຍເລືອກຊຳລະໜີ້ສິນຕ່າງປະເທດ	ແລະ	ສ້າງ 
	 ສ່ວນເກີນທາງດ້ານເງິນຕາຕ່າງປະເທດຢ່າງສະຫຼຽວ 
	 ສະຫຼາດ.	 ແຕ່ບົດລາຍງານຂອງອົງການການເງິນສາ 
	 ກົນ	(IMF)	ປີ	2011	ເປັນຫ່ວງຢ່າງສູງວ່າ	ເສດຖະກິດ 
	 ມີຄວາມສ່ຽງລື່ນ	 “ເພດານຄວາມໄວ”	 ດ້ານເສດຖະ 
	 ກິດມະຫາພາກ1. 

 y ພາສີອາກອນ, ເງິນປັນຜົນ ແລະ ຄ່າທຳນຽມອື່ນໆ 
 ທັງໝົດທີ່ໂຄງການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ທັງສອງແຫ່ງນີ້ ໄດ້ 
 ຈ່າຍ ໃຫ້ແກ່ລັດຖະບານໃນລະຫວ່າງປີ 2003 ເຖິງ 
 2008 ແມ່ນລວມເປັນເງິນທັງໝົດ 635 ລ້ານໂດລາ 
 ສະຫະລັດ. ໃນປີ 2010, ທັງສອງໂຄງການນີ້ ຄາດ 
 ຄະເນວ່າ ຈະຈ່າຍເງິນປະມານ 185 ລ້ານໂດລາ	
	 ສະຫະລັດ ໃຫ້ແກ່ລັດຖະບານ.	 ທຽບກັບສະພາບປ ີ

	 2003	ບໍ່ດົນມານີ	້ ຊຶ່ງໄດ້ຈ່າຍພຽງແຕ	່1	ລ້ານໂດລາ 
	 ສະຫະລັດ.	 ຕົວເລກທີ່ໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງກະໂດດຂັ້ນ 
	 ເຖິງ	 129	 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ	 ໃນປີ	 2007-08 
	 ຍ້ອນລາຄາສິນຄ້າເພີ່ມຂຶ້ນສູງ	 ແລະ	 ຕໍ່ມາຫຼຸດລົງ 
	 ຄືນເປັນ	95	ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ	ໃນປ	ີ2009.	ສິ່ງ 
	 ທ້າທາຍທ່ີຍັງມີຢູ່ຄືຈະຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານລາຍຮັບທີ່ 
	 ແມ່ນໂຊກລາບຈາກການມີບ່ໍແຮ່ຂະໜາດໃຫຍ່ແນວ 
	 ໃດ	 (ພາສີອາກອນ	 ແລະ	 ເງິນປັນຜົນ)	 ແລະ	 ອາດມີ 
	 ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍກວ່າເກົ່າ	 ທີ່ຈະດໍາເນີນການ 
	 ຢ່າງຮອບຄອບ	 ແລະ	 ຮັດກຸມ	 ດ່ັງທີ່ເຄີຍໄດ້ປະຕິບັດ 
	 ຜ່ານມາເມື່ອລາຍຮັບຂອງລັດຖະບານຈາກໂຄງການ 
	 ຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ສືບຕໍ່ເຕີບໂຕຂຶ້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.	 ໃນລະ 
 ຫວ່າງການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າຂອງທີມງານພະນັກງານ 
 ຈຳນວນໜຶ່ງ ແລະ ກຸ່ມຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມຈາກຫຼາຍພາກ 
 ສ່ວນໄດ້ສະເໜີເຖິງຄວາມເປັນຫ່ວງລາຍຮັບທີ່ເພີ່ມ 
 ຂຶ້ນນີ້ມັກຈະເອົາໄປໃຊ້ຈ່່າຍໃສ່ສິນຄ້າບໍລິໂພກ (ເຊັ່ນ 
 ພາຫະນະພາກລັດ) ຫຼາຍກວ່າທີ່ຈະເອົາໄປລົງທຶນ  
 (ໃສ່ການສຶກສາ, ສຸຂະພາບ ແລະ ໂຄງລ່່າງພື້ນຖານ 
 ທີ່ມີຄວາມຈຳເປັນກວ່າ).

 y ດ້ານໜຶ່ງເບິ່ງຄ	ື ການຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງຂະໜາດນ້ອຍ 
 ດ້ານຊັບພະຍາກອນ ພວມປະກົດຂຶ້ນໃນ ສປປ ລາວ,  
 ແຕ່ຖ້າເບິ່ງໃນແງ່ຂອງການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ແລ້ວ ມັນກໍ 
 ອາດເກີດຂຶ້ນໃນໄລຍະເວລາພຽງສັ້ນໆເທົ່ານັ້ນ. ຖ້າ 
 ບໍ່ມີການລົງທຶນໃໝ່ໃສ່ການສຳຫຼວດ ແລະ ການພັດ 
 ທະນາແລ້ວ	ມັນຈະມີຄວາມສ່ຽງຫຼາຍຕໍ່ຜົນປະໂຫຍດ 
	 ຫຼາຍໆຢ່າງທ່ີອາດສິ້ນສຸດລົງໄປພ້ອມໆ	ກັບສະໜາມ 
	 ຂຸດຄົ້ນແຮ່ທາດທີ່ມີຢູ່ໃນປັດຈຸບັນ.	 ຖ້າບໍ່ມີໂຄງການ 
	 ບ່ໍແຮ່ຂະໜາດໃຫຍ່ທ່ີສາມາດຄ້ົນພົບແຮ່ທາດຈໍານວນ 
	 ຫຼາຍແຫຼ່ງໃໝ່	 ແລະ	 ເລີ່ມລົງທຶນໃສ່ການສໍາຫຼວດ 
	 ລວມທັງການກໍ່ສ້າງບໍ່ແຮ່ຕ່າງໆ	 ກໍຈະເຮັດໃຫ້ການ 
	 ຜະລິດ,	 ການສົ່ງອອກ	 ແລະ	 ລາຍຮັບຈາກພາສີ 
	 ອາກອນຫຼຸດລົງເມື່ອໂຄງການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ໃກ້ຈະ 
	 ປິດລົງ.................................................................

1	 ເດືອນກຸມພາ	2011,	ບົດລາຍງານປະຈໍາປະເທດຂອງ	IMFເລກທີ	11/44, 
	 ສາທາລະນະລັດ	ປະຊາທິປະໄຕ	ປະຊາຊົນລາວ	-	ບົດລາຍງານ	ແລະ	ແຈ້ງ 
	 ການມວນຊົນ.
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ພາກທີ 4: ການປະເມີນສະພາບເສດຖະກິດ 
ມະຫາພາກຈາກການຂຸດຄົ້ນບ່ໍແຮ່ຂະໜາດ 
ໃຫຍ່ໃນອະນາຄົດ
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 y ລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນຂອງປະເທດ: ໂຄງ 
	 ການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ຂະໜາດໃຫຍ່	 ໄດ້ປະກອບສ່ວນ 
	 ຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງເຂົ້າໃນລາຍໄດ້ແຫ່ງຊາດ	(GDP	ລວມ 
	 ຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ)	 ໂດຍຜ່ານການຊື້ສິນ 
	 ຄ້າ	 ແລະ	 ການບໍລິການຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍຢູ່ພາຍ 
	 ໃນ	 ສປປ	 ລາວ.	 ສ່ວນໜຶ່ງຂອງການໃຊ້ຈ່າຍເຫຼົ່ານີ ້
	 ໄດ້ສ້າງໃຫ້ມີມູນຄ່າເພີ່ມໃນຮູບແບບຂອງຄ່າແຮງ 
	 ງານໃນທ້ອງຖິ່ນ	 ແລະ	 ຜົນກໍາໄລຂອງບໍລິສັດທີ່ສະ 
	 ໜອງສິນຄ້າ	 ແລະ	 ບໍລິການ.	 ພວກເຮົາປະເມີນວ່າ 
	 ໂດຍສະເລ່ຍແລ້ວສອງໂຄງການຂຸດຄົ້ນບ່ໍແຮ່ນ້ີຈະ 
	 ປະກອບສ່ວນປະມານ	10%	ໃນ	GDP	ຕໍ່ປີ	ໃນໄລຍະ 
	 ເວລາ	14	ປີ	ຕໍ່ໜ້າ,	ໂດຍສ່ວນໃຫຍ່ຈາກກໍາໄລທີ່ບໍລ ິ
	 ສັດໄດ້ຮັບ	 ແລະ	 ຄ່າແຮງງານ	 ແລະ	 ເງິນເດືອນຂອງ 
	 ກໍາມະກອນ	ແລະ	ພະນັກງານທີ່ຖືກຈ້າງໂດຍທາງກົງ 
	 ແລະ	ທາງອ້ອມ.

 y ລາຍຮັບຂອງລັດຖະບານ	ຈາກການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່	ໄດ ້
	 ປະມານ	12%	ຂອງລາຍຮັບທັງໝົດຂອງລັດຖະບານ 
	 ໃນປີ	2009.	ໃນລະຫວ່າງປີ	2003	ເຖິງ	2010,	ໃນ 
	 ເວລາທີ່ສອງໂຄງການບໍ່ແຮ່ນ້ີພວມເລີ່ມສ້າງຕ້ັງຂ້ຶນ 
	 ນ້ັນ,	ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຈ່າຍທັງໝົດ	635	ລ້ານໂດລາສະຫະ 
	 ລັດ	 ໃຫ້ແກ່ລັດຖະບານ	 ຜ່ານອາກອນລາຍໄດ້ຂອງ 
	 ບໍລິສັດ,	ຄ່າພາກຫຼວງ,	ອາກອນເງິນເດືອນ	ແລະ	ເງິນ 
	 ປັນຜົນຈາກການຖືຮຸ້ນ	 10%	 ຂອງລັດຖະບານໃນ 
	 ແຕ່ລະບໍລິສັດສອງແຫ່ງນີ້.	 ພວກເຮົາປະເມີນວ່າເຖິງ 
	 ປີ	2015	ລາຍຮັບຈາກໂຄງການຂຸດຄ້ົນບ່ໍແຮ່ຂະໜາດ 
	 ໃຫຍ່ຈະເພີ່ມສູງຂຶ້ນເຖິງ	 215	 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ 
	 ຕ່ໍປີ.

 y ດຸນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ:	 ພາຍຫຼັງທີ່ການລົງທຶນຂະ 
	 ໜາດໃຫຍ່ຂອງຕ່າງປະເທດໄດ້ຖືກອັດສີດເຂ້ົາໃນ 
	 ເສດຖະກິດ,	 ອົງປະກອບສໍາຄັນຖັດໄປຢູ່ໃນດຸນການ 
	 ຊຳລະກັບຕ່າງປະເທດ	 ແມ່ນການໄຫຼເຂົ້າຂອງລາຍ 
	 ຮັບຈາກການສົ່ງອອກ.	 ຄາດວ່າການສົ່ງອອກທອງ 
	 (ແລະ	 ຄໍາ)	 ຍັງຈະສືບຕໍ່ສູງຂ້ຶນ	 ເມື່ອເວລາທີ່ສະຖານ 
	 ທ່ີຂຸດຄົ້ນແຮ່ແຫ່ງໃໝ່ໄດ້ຖືກຂຸດຄົ້ນ.	 ໄດ້ມີວິທີການ 
	 ທີ່ເປັນຂ້ັນຕອນຢ່າງຈະແຈ້ງກ່ຽວກັບການເພີ່ມຂ້ຶນ 
	 (ຊຶ່ງສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຍ້ອນແບບຈໍາລອງບັນດາຂັ້ນ 
	 ຕອນການຂະຫຍາຍການຜະລິດຂອງບໍລິສັດ	ພູເບ້ຍ) 
	 ທ່ີສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງການກ້າວກະໂດດຂອງການ 
	 ຜະລິດ	ໃນປີ	2015	ແລະ	ປີ	2020.	ຄາດວ່າການສົ່ງ 
	 ອອກຂອງທັງສອງໂຄງການຂຸດຄົ້ນບ່ໍແຮ່ນີ້ຈະມີເຖິງ 
	 900	ລ້ານໂດລາສະຫະລັດໃນປ	ີ2010.	ເຖິງວ່າການ 
	 ສົ່ງອອກເຫ່່ົຼານ້ີຈະຖືກຫັກລົບດ້ວຍການນໍາເຂ້ົາສິນຄ້າ 
	 ຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍທ່ີບ່ໍມີຢູ່ພາຍໃນປະເທດ,	 ການຈ່າຍ 
	 ດອກເບ້ຍໃຫ້ແກ່ເຈົ້າໜີ້ລວມດ້ວຍການຈ່າຍເງິນ 
	 ປັນຜົນໃຫ້ແກ່ບັນດາຂາຮຸ້ນຢູ່ຕ່າງປະເທດກໍຕາມ, 
	 ແຕ່ວ່າ	 ໂຄງການບໍ່ແຮ່ເຫຼົ່ານ້ີຍັງດໍາເນີນງານຢູ່,	 ໃນ 
	 ທຸກໆປີມັນກໍຍັງຈະມີສ່ວນເກີນບັນຊີເດີນຊຳພັດ 
	 ດຸນຊຳລະການຄ້າຕ່າງປະເທດ	 ຈາກການສົ່ງອອກ 
	 ຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍ.



ສະຫຼຸບຫຍໍ້

ສປປ	ລາວ:	ເພີ່ມທະວີຜົນປະໂຫຍດທາງດ້ານເສດຖະກິດ	ແລະ	ສັງຄົມ 
ຈາກການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່

ການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່:	ຮ່ວມມືກັນເພື່ອການພັດທະນາ10

ພາກທີ 5: ການວິໄຈ ຜົນກະທົບຂອງການຂຸດ 
ຄົ້ນບໍ່ແຮ່ຕໍ່ໂຄງຮ່າງການປົກຄອງ, ສະຖາບັນ 
ແລະ ນະໂຍບາຍຕ່າງໆ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ໃນກໍລະນີຂອງ	ສປປ	ລາວ	ຊຶ່ງລັດຖະບານມີຄວາມເຂ້ັມ 
ແຂງ,	ຈະເຫັນຢ່າງຈະແຈ້ງວ່າບໍລິສັດຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ມີອິດທ ິ
ພົນໂດຍກົງຂ້ອນຂ້າງຈໍາກັດຕໍ່ການປົກຄອງ,	ສະຖາບັນ 
ຕ່າງໆ	ແລະ	ທາງເລືອກໃນການວາງນະໂຍບາຍ.	ແຕ່ 
ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ,	 ເຖິງແມ່ນວ່າອິດທິພົນດັ່ງກ່າວຈະ 
ແມ່ນໂດຍທາງອ້ອມ	 ແລະ	 ບໍລິສັດເຫຼົ່ານ້ີກໍບ່ໍສາມາດ 
ຄວບຄຸມມັນໄດ້ຢ່າງເຂັ້ມແຂງກໍຕາມ,	 ແຕ່ແນ່ນອນວ່າ	
ມັນກໍມີຄວາມສໍາຄັນເນ່ືອງຈາກວ່າຂະໜາດ	ແລະ	ການ 
ປະກອບສ່ວນຂອງສອງໂຄງການບ່ໍແຮ່ນ້ີ	ແມ່ນໃຫຍ່ໂຕ		
ເມື່ອທຽບໃສ່ເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດ.		

ເອກະສານກ່ອນໜ້ານີ້	 ຊຶ່ງຂຽນຂ້ຶນໂດຍ	 REi	 ໄດ້ໃຫ້ 
ຂ້ໍສົມມຸດຖານລວມບາງຢ່າງທ່ີກ່າວວ່າຂະໜາດ	 ແລະ 
ຄຸນນະພາບຂອງຜົນກະທົບອັນກວ້າງໆທາງດ້ານເສດ 
ຖະກິດ	ແລະ	 ສັງຄົມຂອງໂຄງການຂຸດຄ້ົນບໍ່ແຮ່	 ແມ່ນ 
ຂຶ້ນກັບເງື່ອນໄຂຂອງ:	(1)	ລະບົບການປົກຄອງທາງດ້ານ 
ເສດຖະກິດ,	ການເມືອງ	ແລະ	 ສັງຄົມຂອງປະເທດ	ທີ່ 
ຂຸດຄ້ົນບ່ໍແຮ່;	 (2)	ຄວາມສອດຄ່ອງກັນ	ຫຼື	 ອ່ືນໆ	ຂອງ 
ນະໂຍບາຍຕ່າງໆຂອງລັດຖະບານ;	ແລະ	 (3)	ຄວາມ 
ອາດສາມາດໃນການປະສານງານ	ແລະ	ການອໍານວຍ 
ຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການຮ່ວມມືຂອງອໍານາດການ 
ປົກຄອງໃນລະດັບຕ່າງໆລະຫວ່າງບັນດາອົງການຈັດ 
ຕ້ັງຂອງລັດ,	ບໍລິສັດ	ແລະ	ຊຸມຊົນ.	ໃນສະພາບດັ່ງກ່າວ,	
ພວກຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ພົບເຫັນດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:	

 y ມັນເປັນການໃຫ້ກໍາລັງໃຈທີ່	ລັດຖະບານໄດ້ຮັບຮູ້  
 ແລະ ຕອບສະໜອງຕໍ່ຄວາມຕ້ອງການເພີ່ມຕື່ມໃຫ້ 
 ແກ່ເຂດທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່;  
	 ຕົວຢ່າງ,	ຢູ່ບ່ໍຄຳເຊໂປນ	ມກີານລາຍງານວາ່	ໄດ້ມກີານ 
	 ສ່ົງພະນັກງານຂອງລັດເພີ່ມຕື່ມອີກຈໍານວນ	200	ຄົນ 
	 ເພ່ືອໄປຊ່ວຍແກ້ໄຂຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການທ່ີເພີ່ມ 
	 ຂ້ຶນທາງດ້ານການບໍລິການຂອງລັດ.

 y ສະຖານທີ່ຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ຕົວຈິງ ຕັ້ງຢູ່ໃນຊຸມຊົນຫ່າງໄກ 
 ສອກຫຼີກທີ ່ມີໂອກາດໃນການພັດທະນາໜ້ອຍ.  
	 ສະນັ້ນ,	 ບັນດາບໍລິສັດຂຸດຄ້ົນບໍ່ແຮ	່ (ໂດຍການຮ່ວມ 
	 ມືກັບອໍານາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ	ແລະ	ເມືອງ)	ຈຶ່ງ 
	 ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການຊ່ວຍເຫຼືອສ້າງຄວາມ 
	 ສາມາດທາງດ້ານສະຖາບັນ	 ແລະ	 ການປົກຄອງ, 
	 ຍົກລະດັບການປະກອບສ່ວນທາງດ້ານເສດຖະກິດ 
	 ແລະ	ສັງຄົມຂອງໂຄງການບ່ໍແຮ່	ແລະ	ປັບປຸງກາລະ 
	 ໂອກາດໃນການພັດທະນາໃຫ້ແກ່ບັນດາຊຸມຊົນ. 
	 ຄວາມພະຍາຍາມຢ່າງໜ່ຶງເພື່ອສ້າງຄວາມຊຳນານ 
	 ງານ	 ແລະ	 ສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈໃຫ້ແກ່ພະນັກງານຂັ້ນ 
	 ເມືອງ	 ແມ່ນການຝຶກງານຢູ່ໃນບໍລິສັດ.	 ຍົກຕົວຢ່າງ, 
	 ບໍລິສັດພູເບ້ຍ	 (PMB)	 ໄດ້ຮັບເອົາພະນັກງານຈາກ 
	 ຫ້ອງທົດລອງຂອງກົມທໍລະນີສາດ	ແລະ	ພະນັກງານ 
	 ຈາກພະແນກຕິດຕາມກວດກາສະພາບແວດລ້ອມ 
	 ຂອງອົງການຊັບພະຍາກອນນໍ້າ	 ແລະ	 ສິ່ງແວດລ້ອມ 
	 (WREA)	ເຂ້ົາໄປຝຶກງານຢູ່ພາກສະໜາມ.

 y ໜຶ່ງໃນບັນຫາທ່ີສໍາຄັນສໍາລັບບັນດານັກລົງທຶນ 
	 ຂະໜາດໃຫຍ່ຢູ	່ ສປປ	 ລາວ	 ແມ່ນພົວພັນກັບການ 
	 ຕົກລົງບັນຫາຂອງຜູ້ໄດ້ຮັບສິດມອບໝາຍໃນຂ້ັນ 
	 ເມືອງ,	 ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ຂໍ້ຕົກລົງກ່ຽວກັບການສໍາປະທານ 
	 ດ້ານການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່	 ຫຼື	 ດ້ານໄຟຟ້າພະລັງນໍ້າ 
	 ຂະໜາດນ້ອຍມີການແຊກແຊງສໍາປະທານອື່ນໆ	 ຊຶ່ງ 
	 ລັດຖະບານໄດ້ຮັບຮອງໄປແລ້ວເປັນຄັ້ງຄາວ.

 y ການຊຳລະພາສີອາກອນຂອງບໍລິສັດຮັບເໝົາໃຫ້ແກ່ 
	 ໂຄງການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ	່ ແມ່ນອີກຂົງເຂດໜຶ່ງທີ່ມີການ 
	 ແຂ່ງຂັນ	 ແລະ	 	 ຂັດແຍ້ງກັນທາງດ້ານຂອບເຂດສິດ 
	 ໜ້າທີ່ລະຫວ່າງຂັ້ນຕ່າງໆຂອງລັດຖະບານ	 ທີ່ສ້າງ 
	 ຄວາມສັບສົນກ່ຽວກັບຂອບເຂດສິດອໍານາດດ້ານ 
	 ພາສີອາກອນ	 ແລະ	 ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການອະທິບາຍ 
	 ຢ່າງຈະແຈ້ງ.

 y ໃນການສະໜອງທຶນເພື່ອການພັດທະນາຊຸມຊົນ, 
	 (ເງິນຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍສໍາລັບບັນດາເມືອງທຸກຍາກ 
	 ທ່ີມີ	(ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ),	ທັງສອງໂຄງການ 
	 ບ່ໍແຮ່ນີ້	 ມັກຕົກຢູ່ລະຫວ່າງກາງຂອງຄວາມຕ້ອງການ 
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ສປປ	ລາວ:	ເພີ່ມທະວີຜົນປະໂຫຍດທາງດ້ານເສດຖະກິດ	ແລະ	ສັງຄົມ 
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	 ແລະ	 ຄວາມຈໍາເປັນຕາມທັດສະນະຂອງຊຸມຊົນ 
	 ທ້ອງຖິ່ນ	 (ຍົກຕົວຢ່າງວ່າ	 ຂໍຮ້ອງເອົາສິ່ງອໍານວຍ 
	 ຄວາມສະດວກສໍາລັບໂຮງຮຽນ)	 ແລະ	 ຄວາມຕ້ອງ 
	 ການ	ແລະ	ຄວາມຈໍາເປັນ	ທີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນແຜນການ 
	 ພັດທະນາຕົວເມືອງ	 ຊີ້ນໍາຈາກສູນກາງ	 (ຊຶ່ງອາດຖ ື
	 ເອົາຕົວຢ່າງໂຄງລ່າງພື້ນຖານເປັນບູລິມະສິດ).

ພາກທີ 6: ການສັງລວມຂໍ້ສະຫຼຸບອັນຕົ້ນຕໍ 
ແລະ ບາງບັນຫາດ້້ານນະໂຍບາຍ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ຫຼາຍໆປະເທດຕ່ໍສູ້ກັບການຕັດສິນໃຈ	ວ່າຜົນປະໂຫຍດ 
ຈາກການຂຸດຄົ້ນຊັບພະຍາກອນທ່ີບ່ໍສາມາດທົດແທນ 
ຄືນໄດ້ຂອງຕົນນັ້ນ	 ຄຸ້ມຄ່າກັບລາຍຈ່າຍທີ່ເສຍໄປຫືຼບ່ໍ. 
ຕາມທຳມະດາແລ້ວ	ຜົນປະໂຫຍດດ້ານບວກສ່ວນໃຫຍ່ 
ຈະໄປເພີ່ມພູນຢູ່ໃນລະດັບຊາດ	(ລາຍໄດ້ທາງດ້ານພາສ ີ
ອາກອນ	ແລະ	 ເງິນຕາຕ່າງປະເທດ),	 ໃນຂະນະທີ່ຜົນ 
ກະທົບດ້ານລົບ	ສ່ວນໃຫຍ່ຈະເກີດຂ້ຶນຢູ່ໃນລະດັບທ້ອງ 
ຖິ່ນ	(ຜູ້ຄົນຍົກຍ້າຍເຂົ້າໄປ,	ການປ່ຽນແປງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ 
ດ້ານສັງຄົມໃນຊຸມຊົນ,	ສຽງເນືອງນັນ	ແລະ	ມົນລະພິດ, 
ຄວາມເຄ່ັງຕຶງຂອງການບໍລິການເຂດຊົນນະບົດຫ່າງໄກ 
ສອກຫຼີກທີ່ມີຈໍາກັດຢູ່ແລ້ວໄດ້ເພີ່ມຂ້ຶນ	ແລະ	ການສ້າງ 
ວຽກເຮັດງານທໍາໂດຍກົງກໍບ່ໍມີຫຼາຍພໍທີ່ຈະຊົດເຊີຍເນ້ືອ 
ທີ່ດິນທີ່ຖືກສູນເສຍໄປໃຫ້ແກ່ໂຄງການ).	 ດ່ັງທ່ີໄດ້ສະ 
ແດງໄວ້ຢູ່ໃນຮູບທາດປີລະມິດລວງປີ້ນ	(ຮູບ	ES.1)	ຂ້າງ 
ລຸ່ມນ້ີ,	 ນ້ໍາໜັກທ່ີອ່ຽງຄ້ອຍລົງຂອງຜົນປະໂຫຍດດ້ານ 
ບວກຢູ່ໃນລະດັບຊາດອາດຄິດວ່າແມ່ນໄດ້ມາຈາກ 
ການແບກຫາບຢ່າງໜັກໜ່ວງຂອງຊຸມຊົນໃນທ້ອງຖິ່ນ 
ຊຶ່ງປະເຊີນໜ້າກັບການສູນເສຍຫຼາຍຢ່າງ	ແຕ່ໃນຕົວຈິງ 
ແລ້ວ	ແມ່ນໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດພຽງໜ້ອຍດຽວ.	ນອກ 
ຈາກການສ້າງວຽກເຮັດງານທຳໃນທ້ອງຖ່ິນ	ຊຶ່ງມີແຕ່ພຽງ 
ໜ້ອຍດຽວເທົ່ານັ້ນ,	ຈຸດຈອມທາດປີລະມິດ	ລວງປີ້ນລົງ		
ແມ່ນເປັນບ່ອນທີ່ບໍ່ສະດວກສະບາຍ.	

ໂຊກດີທີ່ວ່າ	ຢູ່	ສປປ	ລາວ	ພວກເຮົາພົບວ່າຮູບການປຽບ 
ທຽບຂ້າງລຸ່ມນ້ີມີຄວາມເປັນຈິງໜ້ອຍກວ່າທຽບກັບ 
ປະເທດອ່ືນຈໍານວນໜຶ່ງທີ່ມີການຂຸດຄ້ົນແຮ່	 ແລະ	 ເບ່ິງ 
ໃນຫຼາຍໆດ້ານແລ້ວ	ລະດັບທ້ອງຖ່ິນໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ 
ເສີມສົມທົບຈາກຜົນປະໂຫຍດລະດັບຊາດ.	 ໃນຊຸມປີ 
ບ່ໍດົນມານ້ີ	ການຂຸດຄ້ົນບໍ່ແຮ່	ໄດ້ກວມເອົາ	80%	ຂອງ 
ການລົງທຶນໂດຍກົງຂອງຕ່າງປະເທດ	(FDI)	ແລະ	ຂະ 
ແໜງການນ້ີ	ແມ່ນຂະແໜງການທີ່ສ້າງລາຍຮັບເປັນເງິນ 
ຕາຕ່າງປະເທດຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃຫ້ແກ່ປະເທດ	 ໂດຍທີ່ 
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ສປປ	ລາວ:	ເພີ່ມທະວີຜົນປະໂຫຍດທາງດ້ານເສດຖະກິດ	ແລະ	ສັງຄົມ 
ຈາກການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່

ການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່:	ຮ່ວມມືກັນເພື່ອການພັດທະນາ12

ການຂຸດຄ້ົນບ່ໍແຮ່ກວມເອົາ	 45%	 ຂອງການສົ່ງອອກ 
ທັງໝົດ,	 	12%	ຂອງລາຍຮັບລັດຖະບານ	ແລະ	10%	
ຂອງລາຍໄດ້ແຫ່ງຊາດ		(ຮູບ	ES.1).

ແຕ່ເຖິງຢ່າງນ້ັນກໍຕາມ,	 ຢູ່ໃນລະດັບທ້ອງຖ່ິນ	 ຮູບພາບ 
ດ້ານບວກຂອງບັນດາຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນ	 ທ່ີມີການພົວພັນ	
ແລະ	 ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບສອງໂຄງການບ່ໍແຮ່ນ້ີໄດ້ເກີດ 
ຂຶ້ນ	ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ພວກເຂົາໄດ້ເຊື່ອມສານທາງດ້ານ 
ເສດຖະກິດເຂ້ົາກັບສ່ິງແວດລ້ອມອ້ອມຂ້າງໂຄງການຂອງ 
ຕົນ.	 ຜົນໄດ້ຮັບກໍຄືວ່າເສດຖະກິດທ້ອງຖິ່ນໄດ້ຮັບ 
ການປ່ຽນແປງຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງ.	ໃນຂະນະທີ່ເມື່ອກ່ອນນີ້ 
ເສດຖະກິດທ້ອງຖ່ິນ	ໄດ້ອີງໃສ່ກະສິກໍາກຸ້ມຕົນເອງ,	ໃນ 
ປັດຈຸບັນ	ເຂົາເຈົ້າມີຕະຫຼາດ	ແລະ	ທຸລະກິດໃນທ້ອງຖິ່ນ. 
ຍ້ອນການປ່ຽນແປງດ່ັງກ່າວເຮັດໃຫ້ລາຍໄດ້ຂອງບ້ານ 
ເຫຼົ່ານ້ີເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.	ຖານດ້ານປີລະມິດປ້ີນໄດ້ 
ຂະຫຍາຍໃນຫຼາຍດ້ານແລ້ວ.

ຮູບສະແດງ ES.1  ການປະກອບສ່ວນຂອງໂຄງການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ ຕໍ່ ສປປ ລາວ

ນອກຈາກນ້ັນ	ໂຄງການຂຸດຄ້ົນບ່ໍແຮ່	ເບ່ິງຄືວ່າ	ບ່ໍໄດ້ນໍາ 
ໄປສູ່ການເພີ່ມຂ້ຶນຂອງຄວາມບ່ໍສະເໝີພາບຂອງລາຍ 
ໄດ້	ແລະ	ຄວາມສະເໝີພາບກ່ໍມີຄວາມສໍາຄັນທ່ີສຸດທາງ 
ດ້ານວັດທະນະທໍາຢູ	່ສປປ	ລາວ.	ດັ່ງນັ້ນ,	ມັນບໍ່ແມ່ນແຕ ່
ພຽງບັນຫາຄວາມຍຸຕິທໍາທາງສັງຄົມຕາມທໍາມະຊາດ 
ເທ່ົານ້ັນທ່ີເຮັດໃຫ້ການເຕີບໂຕຂອງລາຍຮັບຢູ່ອ້ອມຂ້າງ 
ເຂດບ່ໍແຮ່ບັນລຸໄປພ້ອມໆກັບການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງຄວາມ 
ສະເໝີພາບເທ່ົານ້ັນແຕ່ມັນແມ່ນຜົນປະໂຫຍດຕົວຈິງ 
ຂອງບັນດາຜູ້ດໍາເນີນໂຄງການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່	ທີ່ຄວນໃຫ້ 
ເປັນກໍລະນີແບບນີ້.	ລາຍຮັບທີ່ສູງຂຶ້ນ,	ກາລະໂອກາດ 
ທາງດ້ານເສດຖະກິດທີ່ໄດ້ຮັບການປັບປຸງໃຫ້ດີຂ້ຶນ	ແລະ 
ຄວາມສະເໝີພາບມີຫຼາຍຂ້ຶນໄດ້ເຮັດໃຫ້ໂຄງການຂຸດ 



ສະຫຼຸບຫຍໍ້

ສປປ	ລາວ:	ເພີ່ມທະວີຜົນປະໂຫຍດທາງດ້ານເສດຖະກິດ	ແລະ	ສັງຄົມ 
ຈາກການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່
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ຄ້ົນບ່ໍແຮ່ເຫຼົ່ານ້ີ	ເປັນທີ່ຍອມຮັບຂອງຊຸມຊົນ.	ໃນຂະນະ 
ທີ່ບ່ໍແມ່ນວ່າທຸກໆຄົນຈະຖືກຮັບປະກັນວ່າຕ້ອງໄດ້ວຽກ 
ເຮັດງານທຳຢູ່ໃນໂຄງການຂຸດຄ້ົນບ່ໍແຮ່ເຫຼົ່ານ້ີ,	 ແຕ່ວ່າ 
ຫຼາຍໆຄົນກໍມີລາຍໄດ້	ແລະ	ການດໍາລົງຊີວິດທີ່ພົວພັນ 
ກັບໂຄງການບ່ໍແຮ່	 (ບ່ໍແມ່ນທາງກົງກ່ໍໂດຍທາງອ້ອມ). 
ການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ແບບທັນສະໄໝ	ຈະນໍາໃຊ້ອຸປະກອນ 
ທີ່ມີເຕັກໂນໂລຊີສູງຕາມວິທີເຂ້ັມທຶນ	 ແລະ	 ຈະບໍ່ຈ້າງ 
ແຮງງານຄົນຫຼາຍ	 -	 ປັດຈຸບັນນ້ີ	MMG	ເຊໂປນ	ແລະ 
PBM	 ກວມເອົາ	 1%	 ຂອງກໍາລັງແຮງງານທັງໝົດ	 ຢູ່ 
ສປປ	ລາວ.	ແຕ່ເຖິງຢ່າງນັ້ນກໍຕາມ,	 ບັນດາກິດຈະກໍາ 
ແລະ	ຂ້ໍລິເລີ່ມຂອງໂຄງການບ່ໍແຮ່ເຫຼົ່ານ້ີ	ຈະນໍາໃຊ້ແຮງ 
ງານທ້ອງຖ່ິນເທ່ົາທ່ີຈະຫຼາຍໄດ້,	ຈະເນ້ັນໜັກໃສ່ການຈັດ 
ຊື້ຢູ່ທ້ອງຖິ່ນ,	ໃຫ້ການຝຶກອົບຮົມ	ແລະ	ພັດທະນາຊຸມຊົນ 
ແລະ	ທັງໝົດນ້ັນ	ແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນຢ່າງຢິ່ງ	ໃນການ 
ຂະຫຍາຍຖານຂອງຮູບທາດປີຣະມິດ.	ມີແຕ່ດ້ວຍວິທີນ້ີ 
ເທ່ົານ້ັນຈຶ່ງໄດ້	ແລະ	ຈະສາມາດເພີ່ມຜົນປະໂຫຍດໃຫ້ 
ກວ້າງອອກນອກເໜືອຈາກການສ້າງວຽກເຮັດງານທໍາ 
ຢູ່ໃນໂຄງການຂຸດຄ້ົນບ່ໍແຮ່	ແລະ	ເພື່ອກະຈາຍນ້ໍາໜັກ 
ຂອງລະດັບຊາດໃຫ້ກວ້າງອອກກວ່າເກົ່າ.	

ເພາະສະນັ້ນ,	ມັນຈຶ່ງມີຄໍາຖາມເກີດຂຶ້ນວ່າ	ດ້ານລົບຂອງ 
ຜົນປະໂຫຍດເຫຼົ່ານ້ີແມ່ນຢູ່ໃສແທ້?	 ພວກເຮົາເຫັນວ່າ 
ຄວາມສ່ຽງອັນຕົ້ນຕໍອາດແມ່ນການແຄບເຂ້ົາຂອງຜົນ 
ປະໂຫຍດ	 ຢູ່ໃນລະດັບຈອມສູງສຸດຂອງທາດປີຣະມິດ 
(ຄື	ຢູ່ໃນລະດັບຊາດ)	ຖ້າວ່າການປະກອບສ່ວນດ້ານ 
ເສດຖະກິດມະຫາພາກ	ຫາກບ່ໍໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງບໍລິ 
ຫານເປັນຢ່າງດີ.	ຖ້າບໍ່ມີການຊີ້ນໍາຕິດຕາມຢ່າງໃກ້ຊິດ, 
ການແຂງຄ່າຂອງອັດຕາແລກປ່ຽນຕົວຈິງອາດສ່ົງຜົນ 
ກະທົບດ້ານລົບໃສ່ເສດຖະກິດໃນວົງກວ້າງຍ້ອນຜົນກໍາ 
ໄລຈາກສິນຄ້າສ່ົງອອກອື່ນຫຼຸດລົງ	2	ມາຮອດວັນນ້ີການ 
ຄຸ້ມຄອງເສດຖະກິດມະຫາພາກແມ່ນຍັງເຮັດໄດ້ດີຢູ່, 

ແຕ່ຄວາມໂປ່ງໄສຍັງມີໜ້ອຍກ່ຽວກັບວ່າ	 ຊັບພະຍາ 
ກອນທັງໝົດທີ່ລັດຖະບານມີຢູ່ນັ ້ນ	 ໄດ້ຮັບການຄຸ້ມ 
ຄອງຄືແນວໃດ?	ແລະ	 ໄດ້ມີລາຍຈ່າຍນອກແຜນງົບ 
ປະມານຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຜ່ານມາ	(IMF	2011).	ສະນັ້ນ, 
ມັນຈ່ຶງເປັນການຍາກທີ່ຈະເຂົ້າໃຈວ່າ	ລັດຖະບານຄວບ 
ຄຸມລາຍຈ່າຍຄືແນວໃດ?	 ການວາງແຜນຢ່າງລະມັດ 
ລະວັງໂດຍລັດຖະບານ,	ບັນດາຫຸ້ນສ່ວນໃນການພັດ 
ທະນາ	ແລະ	ໂຄງການຂຸດຄົ້ນບ່ໍແຮ	່ມີຄວາມຈໍາເປັນເພື່ອ 
ກໍານົດວ່າ	ການຂຸດຄົ້ນບ່ໍແຮ່ສາມາດເຊື່ອມສານເຂ້ົາໃນ 
ບັນດາແຜນຍຸດທະສາດການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງຊາດ	
ແລະ	ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກຢ່າງຄົບຖ້ວນ	ແລະ 
ມີປະສິດຕິພາບຕ່ືມຄືແນວໃດ.	ນອກນ້ັນ,	ຖ້າລາຄາສິນ 
ຄ້າຫຼຸດລົງ	(ເຊັ່ນໃນປີ	2008),	ການເອື່ອຍອາໃສລາຍຮັບ 
ຈາກແຮ່ທາດອາດກະທົບໃສ່ຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງເສດ 
ຖະກິດມະຫາພາກຢ່າງໜັກໜ່ວງ	 ຍ້ອນລາຍຮັບດ່ັງ 
ກ່າວບົກແຫ້ງລົງ.	

ຄວາມຈໍາເປັນທ່ີເຫັນໄດ້ຢ່າງຈະແຈ້ງທ່ີສຸດແມ່ນຄວນປັບ 
ປຸງສະພາບແວດລ້ອມທາງທຸລະກິດໃຫ້ກວ້າງຂວາງກວ່າ 
ເກ່ົາ	 ເພື່ອໃຫ້ບັນດາບໍລິສັດທ້ອງຖ່ິນສາມາດສວຍໃຊ້ 
ກາລະໂອກາດທາງດ້ານທຸລະກິດ	 ເພື່ອສະໜອງສິນຄ້າ	
ແລະ	ການບໍລິການໃຫ້ແກ່ໂຄງການຂຸດຄ້ົນບ່ໍແຮ່ເຫຼົ່ານ້ີ 
ແລະ	ກໍເພື ່ອສ້າງພື ້ນຖານການແຂ່ງຂັນໃຫ້ສາມາດ 
ສະໜອງສິນຄ້າ	ແລະ	ການບໍລິການໃຫ້ແກ່ບໍລິສັດອ່ືນໆ 
ພາຍໃນ	ສປປ	ລາວ	ແລະ	ສິ່ງດ່ັງກ່າວສາມາດຂະຫຍາຍ 
ໄປເລື້ອຍໆ	ໄປສູ່ພາກພື້ນທີ່ກວ້າງຂວາງກວ່າເກ່ົາ.	ຢູ່ໃນ 
ລະດັບທ້ອງຖ່ິນ	 ຜົກກະທົບອັນໃຫຍ່ຫຼວງຢ່າງວ່ອງໄວ 
ຂອງວິກິດການການເງິນໂລກຕໍ່ບັນດາຊຸມຊົນທ່ີຢູ່ອ້ອມ 
ແອ້ມໂຄງການຂຸດຄ້ົນບ່ໍແຮ່ເຫຼົ່ານ້ີ	ຄວນໃຫ້ມີການຮັບຮູ້ 
ຫຼາຍກວ່າເກ່ົາກ່ຽວກັບການກະທົບໄດ້ງ່າຍ	ແລະ	ການ 
ຂຶ້ນກັບຂອງຊຸມຊົນຕໍ່ຊາຕາກໍາຂອງຂະແໜງແຮ່ທາດ.	

................................................................

2	 ໃນດ້ານນີ້,	ເປັນທ່ີໜ້າວິຕົກ	ອົງການ	IMF	ປີ	2011	ຄາດຄະເນອັດຕາແລກ 
	 ປ່ຽນຕົວຈິງອາດແຂງຄ່າເພີ່ມ	17%	ທຽບກັບລະດັບສະເລ່ຍປ	ີ2007.



ສປປ	ລາວ:	ເພີ່ມທະວີຜົນປະໂຫຍດທາງດ້ານເສດຖະກິດ	ແລະ	ສັງຄົມ 
ຈາກການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່
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ETTi 
ຂໍ້ລິເລີ່ມຄວາມໂປ່ງໃສ	ຂະແໜງຂຸດຄົ້ນ

ESL 
ບໍລິສັດ	ເອີດ	ຊີຊເຕັມຊ໌	ລາວ

FDi 
ການລົງທຶນຕ່າງປະເທດໂດຍກົງ	 	

HDI 
ດັດຊະນີການພັດທະນາມະນຸດ

HP 
ດັດຊະນີຄວາມທຸກຍາກຂອງມະນຸດ

ICMM 
ສະພາບໍ່ແຮ່	ແລະ	ໂລຫະສາກົນ

IMF 
ກອງທຶນການເງິນສາກົນ

LECS 
ການສໍາຫຼວດກ່ຽວກັບລາຍຈ່າຍ 
ແລະ	ການຊົມໃຊ້	ຂອງລາວ

LPRP 
ພັກ	ປະຊາຊົນ	ປະຕິວັດລາວ

LTIFR 
ອັດຕາຄວາມຖີ່ຂອງການເກີດບາດເຈັບ 
ທີ່ສູນເສຍເວລາ

MDGs 
ຈຸດໝາຍພັດທະນາຮອບສະຫັດສະວັດ

MEPA 
ສັນຍາກ່ຽວກັບການສໍາຫຼວດ 
ແລະ	ການຜະລິດແຮ່ທາດ

NA 
ສະພາແຫ່ງຊາດ

ຄຳສັບຫຍໍ້

NERI 
ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດ

OPM 
ອົກສ໌ຟອຣ໌ດ	ໂປລີຊີ	ແມແນັຈເມັນທ໌

PBM 
ພູເບັ້ຍ	ມາຍນິ້ງ

PDR 
ສາທາລະນະລັດ	ປະຊາທິປະໄຕ	ປະຊາຊົນ

REi 
ຂໍ້ລິເລີ່ມດ້ານສະມັດຖະພາບທາງຊັບພະຍາກອນ
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ລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ

VDC 
ຄະນະກໍາມະການພັດທະນາບ້ານ
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1. ສະພາບຂອງປະເທດ

ວັດຖຸປະສົງຂອງພາກທີ 2 ແມ່ນເພື່ອສະເໜີພາບລວມ 
ກ່ຽວກັບຄຸນລັກສະນະພິເສດຂອງປະຫວັດສາດ, ການ 
ເມືອງ, ເສດຖະສາດ ແລະ ການປົກຄອງ ຂອງ ສປປ 
ລາວ ຊຶ່ງຈະກ່ຽວຂ້ອງກັບການດຳເນີນການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ 
ແລະ ຜົນກະທົບທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມ - 
ສະພາບຂອງປະເທດ. ຂໍ້ລເິລີ່ມສະມດັຖະພາບທາງດາ້ນ 
ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າຄວາມ 
ແຕກຕ່າງຂອງຜົນໄດ້ຮັບແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມແຕກຕ່າງ 
ຂອງການປົກຄອງ, ສະຖາບັນ ແລະ ຂະບວນການນະ 
ໂຍບາຍສາທາລະນະ. ເງື່ອນໄຂເຫຼົົ່ານີ້ ແລະ ການຕິດຕໍ່ 
ພົວພັນກັນລະຫວ່າງບັນດາຜູ້ທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມຕ່າງໆເຮັດ 
ໃຫ້ມີການລົງທຶນຢູ່ໃນອຸດສາຫະກໍາຂຸດຄົ້ນບ່ໍແຮ່ເພື່ອ 
ສ້າງຜົນຕອບແທນທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມ 
ທີ່ສູງຂຶ້ນ ຫຼື ຕໍ່າລົງ.

1.1 ປະຫວັດຫຍໍ້ຂອງ ສາທາລະນະລັດ 
 ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ 
 (ສປປ ລາວ)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ໃນໄລຍະສັດຕະວັດທີ	 19	 ດິນແດນທ່ີເປັນທ່ີຮູ້ຈັກ 
ກັນວ່າປະເທດລາວ	ໄດ້ຕົກເປັນຫົວເມືອງຂ້ຶນຂອງຝຣັ່ງ	
ຫຼັງຈາກສົງຄາມຝຣັ່ງ-ສະຫຍາມ	 (ເບ່ິງແຜນທ່ີປະເທດ 
ໃນຮູບສະແດງ	1.1).	ຈາກນ້ັນມາລາວກ່ໍຖືກປົກຄອງໃນ 
ຖານະເປັນສ່ວນໜ່ຶງຂອງອານາເຂດປົກຄອງອິນໂດຈີນ 
ຈົນມາຮອດໄລຍະສຸດທ້າຍຂອງອິນໂດຈີນຝຣັ່ງ	 ພາຍ 
ຫຼັງບ້ັນລົບດຽນບຽນຟູ,	ນອກຈາກການຂ້ຶນກັບຍ່ີປຸ່ນເປັນ 
ໄລຍະສັ້ນໆ	ແລະ	ຕາມມາດ້ວຍການປະກາດເອກະລາດ 
ພາຍໃນໃນໄລຍະທ້າຍຂອງສົງຄາມໂລກຄ້ັງທີສອງ. 
ພາຍຫຼັງການບຸກລຸກ	(ຂອງຫວຽດນາມໃຕ້),	ສົງຄາມກາງ 
ເມືອງ	ແລະ	ຄວາມບ່ໍສະຫງົບທາງດ້ານການເມືອງ,	ໃນ 
ເດືອນທັນວາ	 ປີ	 1975	 ປະເທດລາວກໍໄດ້ສ້າງຕັ້ງ 
ລັດຖະບານໃໝ່ຂຶ້ນ.	ລະບອບສັກດີນາ	ຫຼວງພະບາງ	ທີ່ມ ີ
ອາຍຸຫຼາຍກວ່າ	600	ປີ	ໄດ້ຖືກລົບລ້າງ	ແລະ	ພັກປະຊາ 
ຊົນປະຕິວັດລາວ	ກໍໄດ້ຖືກແຕ່ງຕ້ັງໃຫ້ເປັນພັກທ່ີຖືກຕ້ອງ 
ຕາມກົດໝາຍແຕ່ພຽງພັກດຽວ.	ການຂ້າມຜ່ານເຂົ້າສູ່ 
ເສດຖະກິດຕະຫຼາດແບບປະຊາທິປະໄຕທ່ີໜຸ່ມນ້ອຍບໍ່ 
ໄດ້ລຽບງ່າຍສະເໝີໄປ	ແລະ	ໃນລະຫວ່າງຊຸມປີ	1980 
ການຫຼຸດລົງຂອງການຜະລິດອາຫານໄດ້ພາໃຫ້ປະເທດ 
ພົບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທາງດ້ານເສດຖະກິດ,	ຊ່ຶງໄດ້ສະແດງ 
ໃຫ້ເຫັນຢ່າງຈະແຈ້ງວ່ານະໂຍບາຍທາງດ້ານເສດຖະກິດ 
ທີ່ມີຢູ່ໃນເວລານ້ັນ	 ບ່ໍສາມາດບັນລຸໄດ້ຕາມລະດັບການ 
ເຕີບໂຕ	ແລະ	ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກທີ່ປະເທດ 
ຕ້ອງການ.	ເພາະສະນ້ັນ	ໃນປີ	1985	ລັດຖະບານຈຶ່ງໄດ້ 
ເລ່ີມຕ້ົນການປະຕິຮູບຫຼາຍຢ່າງ,	 ຊຶ່ງໄດ້ຮັບຮອງເອົາ	
“ກົນໄກເສດຖະກິດໃໝ່”	 ໃນປີ	 1986.	 ການຄວບຄຸມ 
ເສດຖະກິດຂອງລັດ	ໄດ້ຖືກຫຼຸດຜ່ອນລົງ,	ສະຫະກອນໄດ ້
ສ້ິນສຸດລົງ	 ແລະ	 ຊາວນາກໍໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ຂາຍ 
ຜົນຜະລິດຂອງຕົນຢູ່ໃນຕະຫຼາດຢ່າງເສລີ.	ຕະຫຼອດໄລ 
ຍະຂອງການປະຕິຮູບເພື່ອເປີດກວ້າງນ້ັນ	ພັກປະຊາຊົນ 
ປະຕິວັດລາວ	ໄດ້ສືບຕໍ	່ຮັກສາບົດບາດຂອງຕົນ	ໃນຖານະ 
ເປັນພັກການເມືອງໜຶ່ງດຽວຂອງປະເທດ.
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1.2 ປະຫວັດຫຍໍ້ຂອງເສດຖະກິດລາວ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ນັບແຕ່ປີ	1951	ເຖິງ	1975,	ເຫດຜົນອັນຕົ້ນຕໍຂອງການ
ຈະເລີນເຕີບໂຕຊ້າທາງດ້ານເສດຖະກິດ	ແມ່ນຍ້ອນສົງ	
ຄາມອິນດູຈີນ.	ແຕ່ວ່າ	ຫຼັງຈາກນັ້ນມາ	ການເຕີບໂຕຂອງ	
GDP	 ກໍຍັງສະແດງໃຫ້ເຫັນສະພາບບ່ໍສະຫງົບຢ່າງຈະ 
ແຈ້ງ.	 ໃນປີ	 1975	 ລະບົບເສດຖະກິດແບບໂຊຫວຽດ 
ໄດ້ເຮັດໃຫ້ການເຕີບໂຕທາງເສດຖະກິດເພ່ີມຂ້ຶນປະມານ 
2%-2,5%	ໃນໄລຍະຫົກປີ	 ກ່ອນທ່ີຈະຫຼຸດລົງຕ່ໍາກວ່າ 
1%	ຈາກປີ	1982	ເປັນຕ້ົນມາ.	ການເຕີບໂຕທາງດ້ານ 
ເສດຖະກິດໃນລະຫວ່າງຊຸມປີ	 1980	 ເຖິງຕ້ົນຊຸມປີ	
1990	ສືບຕໍ່ບໍ່ສະຫງົບ	ຊຶ່ງສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຍ້ອນເງື່ອນໄຂ 
ສະພາບດິນຟ້າອາກາດທ່ີບ່ໍເອື້ອອໍານວຍ.	 ປະລິມານ 
ແລະ	 ຊ່ວງເວລາທີ່ຝົນຕົກໄດ້ສ້າງຄວາມຫຍຸ້ງຍາກອັນ 
ໜັກໜ່ວງໃຫ້ແກ່ເສດຖະກິດທີ່ອາໃສໃສ່ກະສິກໍາເປັນ 
ພ້ືນຖານສ່ວນໃຫຍ່	 ແລະ	 ພາວະແຫ້ງແລ້ງລະຫວ່າງ 
ປີ	1987	ແລະ	1988	ແລະ	1991	ໄດ້ເຮັດໃຫ້ການເຕີບ 
ໂຕທາງເສດຖະກິດ	ຢູ່ໃນລະດັບທີ່ຕໍ່າ.	(ສຸວັນນະວົງ	ແລະ 
ສູນດາຣາ,	1994).	ເຊັ່ນດຽວກັບປະເທດອື່ນໆ	ໃນອາຊີ 
ຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້,	ການເຕີບໂຕທາງດ້ານເສດຖະກິດ	
ໄດ້ຊັກຊ້າລົງຊົ່ວຄາວໃນຊ່ວງວິກິດການທາງດ້ານການ 
ເງິນ	 ຢູ່ອາຊີ	 ໃນປີ	 1997-98.	 ໃນໄລຍະວິກິດການດັ່ງ 
ກ່າວນັ້ນ	 ລັດຖະບານໄດ້ປະເຊີນໜ້າກັບຄວາມກົດດັນ 
ພໍສົມຄວນກັບການລົດຄ່າຂອງເງິນກີບ	 ແລະ	 ປະກົດ 
ການເງິນເຟີ້ແບບຄວບຄຸມບໍ່ໄດ້ກໍຕາມມາ.	 ສ່ິງດ່ັງກ່າວ 
ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຄວາມຕ້ອງການຫຼຸດລົງ	 ແລະ	ການໄຫຼເຂ້ົາ	
ຂອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດກໍມີລະດັບຕໍ່າລົງຊ່ຶງສົ່ງຜົນໃຫ້ 
ການເຕີບໂຕທາງດ້ານເສດຖະກິດຢຸດສະຫງັກໄປຫຼາຍປີ.

ໃນກາງຊຸມປີ	1980,	ທັງລັດຖະບານ	ແລະ	ເສດຖະກິດ 
ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທາງດ້ານງົບ 
ປະມານຢູ່ໃນສະຫະພາບໂຊຫວຽດ	ຊຶ່ງສ່ົງຜົນໃຫ້ມີການ 
ຫຸຼດຜ່ອນການລົງທຶນ	ແລະ	ການຊ່ວຍເຫຼືອຕ່າງປະເທດ 
ຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍ.	 ສປປ	 ລາວ	 ໄດ້ຂໍການສະໜັບ 
ສະໜູນຈາກຝຣ່ັງ,	 ຍ່ີປຸ່ນ	 ແລະ	 ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງ 
ສາກົນ	ເປັນຕົ້ນແມ່ນທະນາຄານໂລກ	ແລະ	ທະນາຄານ 

ພັດທະນາອາຊີ.		ອົງການຈັດຕ້ັງເຫຼົ່ານ້ີ	ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ 
ສືບຕ່ໍການເປີດກວ້າງ	ແລະ	ປະຕິຮູບເສດຖະກິດ	 ເພ່ືອ 
ສ້າງຄວາມເຂ້ັມແຂງໃຫ້ແກ່ບັນດາສະຖາບັນທະນາຄານ, 
ການຫຼຸດຜ່ອນອັດຕາພາສີ	 ແລະ	 ການລົບລ້າງສິ່ງກີດ 
ຂວາງທາງດ້ານການຄ້າ	ກໍໄດ້ຖືກເລີ່ມຕົ້ນຂຶ້ນ.	ໃນຖານະ 
ເປັນປະເທດທີ່ບໍ່ມີທາງອອກໂດຍກົງສູ່ທະເລ,	ສປປ	ລາວ 
ໄດ້ຮັບການຊຸກຍູ້ໃຫ້ປັນປະເທດທ່ີມີເສດຖະກິດເຊື່ອມ 
ໂຍງເຂ້ົາກັບບັນດາປະເທດເພືອ່ນບາ້ນຂອງຕນົຫາຼຍຂ້ຶນ.

ໃນເດືອນສິງຫາ	1991,	ລັດຖະທຳມະນູນສະບັບໃໝ ່
ໄດ້ຖືກຮັບຮອງເອົາ	ຊຶ່ງໄດ້ຮັບຮອງເອົາເສດຖະກິດຕາມ 
ກົນໄກຕະຫຼາດຢ່າງເປັນທາງການ,	 ຮັບປະກັນສິດຕ່ໍ 
ກໍາມະສິດຂອງຊັບສົມບັດ	 ແລະ	 ໄດ້ວາງພື້ນຖານສ້າງ 
ນະໂຍບາຍສົ່ງເສີມບັນຍາກາດການລົງທຶນທີ່ໝັ້ນຄົງ.		
ໂດຍລວມແລວ້	ການປະຕຮິູບເພືອ່ເປດີກວ້າງເສດຖະກດິ 
ດ່ັງກ່າວປະສົບຄວາມສໍາເລັດ	 ໂດຍເຮັດໃຫ້	 GDP	 ຕ່ໍ 
ຫົວຄົນ	ເພີ່ມຂຶ້ນໃນອັດຕາສະເລັ່ຍ	1%	ຕໍ່ປີໃນລະຫວ່າງ 
ປີ	1975	ເຖິງ	1991;	3%	ນັບຕ້ັງແຕ່ປ	ີ1991	ແລະ	4% 
ນັບແຕ່ປ	ີ	2000.	ໃນຊ່ວງໄລຍະວິກິດການທາງການເງິນ 
ໃນອາຊີ	 ໃນທ້າຍຊຸມປີ	 1990,	 ສປປ	 ລາວ	 ບ່ໍໄດ້ຮັບ 
ຜົນກະທົບຮ້າຍແຮງປານໃດ	ຈາກ	ການປ່ຽນແປງ	ດັ່ງກ່າວ 
ຄືກັບບັນດາປະເທດເພ່ືອນບ້ານ,	ຍ້ອນການຂ້ຶນກັບການ 
ເງິນໂລກຂອງປະເທດຍັງຢູ່ໃນລະດັບຕໍ່າ.	

ໃນໄລຍະບ່ໍດົນມານ້ີ,	 ສປປ	ລາວ	 ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນ 
ເຖິງອັດຕາການເຕີບໂຕທີ່ເຂັ້ມແຂງ	-	7%	ໃນປີ	20083, 
7%	ໃນປີ	20094	ແລະ	ມີການຄາດຄະເນວ່າຈະເຕີບໂຕ 
ໃນອັດຕາ	8%	ໃນປີ	20105.	 ສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວ	 ຜົນໄດ້ 
ຮັບເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນຖືກຂັບເຄື່ອນໂດຍຂະແໜງການໄຟຟ້າ 
ພະລັງນ້ໍາ	 ແລະ	ຂະແໜງການຂຸດຄ້ົນບ່ໍແຮ່,	 ບວກກັບ 
ລາຄາສິນຄ້າທ່ີສູງຂ້ຶນ.	 ໃນປີ	 2008,	 ກ່ອນທີ່ໂຄງການ 
ນໍ້າເທີນສອງ	(Nam	Theun	2	-	NT2)	ຈະເລີ່ມດໍາເນີນ 

................................................................

3	 ທະນາຄານໂລກ	(2008).

4	 ທະນາຄານໂລກ	(2010a).

5 Ibid.
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ງານ,	ສປປ	ລາວ	ໄດ້ສົ່ງໄຟຟ້າອອກໃນມູນຄ່າ	116	ລ້ານ 
ໂດລາສະຫະລັດ	ແລະ	ແຮ່ທາດ	ເປັນມູນຄ່າ	716	ລ້ານ 
ໂດລາສະຫະລັດ.	ເມ່ືອລວມເຂ້ົາກັນແລ້ວ	ກວມເອົາ	59% 
ຂອງມູນຄ່າສ່ົງອອກທັງໝົດ6.	 ເຖິງແມ່ນວ່າເສດຖະກິດ 
ຈະເຂ້ັມແຂງຂ້ຶນກໍຕາມ,	ແຕ່ວ່າສ່ິງທ້າທາຍທ່ີສໍາຄັນບາງ 
ຢ່າງກໍຍັງມີຢູ່.	ລັດຖະບານຍັງຕິດໜີ້ຕ່າງປະເທດຈໍານວນ 
ສູງຢູ່	(ເຖິງແມ່ນວ່າຈະມີໜີ້ດອກເບັ້ຍຕ່ໍາໂດຍສ່ວນຫຼາຍ 
ກໍຕາມ),	 ແຕ່ວ່າມັນກໍຫຼາຍພໍທ່ີຈະເຮັດໃຫ້ທະນາຄານ 
ໂລກ	 ແລະ	 ກອງທຶນການເງິນສາກົນເປັນຫ່ວງ	 ແລະ	
ເຊ່ືອວ່າ	ມັນຈະມີຄວາມສ່ຽງສູງຕ່ໍການບໍ່ສາມາດຊໍາລະ
ໜີ້ຄືນ.	ແຕ່ເຖິງຢ່າງນັ້ນກໍຕາມ,	ການເຕີບໂຕທ່ີແຂງແຮງ	
ເກີນຄາດຄະເນ,	ການແຂງຄ່າຂອງເງິນ	ແລະ	ການນໍາໃຊ ້
ອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມໄດ້ຊ່ວຍແກ້ໄຂບັນຫາຈໍານວນໜຶ່ງ7. 

ໂດຍເຕືອນກ່ຽວກັບຜົນກະທົບຂອງນະໂຍບາຍການເງິນ 
ທ່ີບ່ໍຮັດກຸ່ມ	ປີ	2008	ໃນເບ້ືອງຕ້ົນ,	IMF	ໄດ້ຢ້ໍາຄວາມ 
ກັງວົນກ່ຽວກັບເສດຖະກິດພາຍໃນປະເທດທ່ີຮ້ອນແຮງ 
ເກີນໄປ	ແລະ	ມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ໃບດຸ່ນດຽງຂອງທະນາຄານ 
ພາຍໃນຈາກອັດຕາເງິນທຶນຕ່ໍາ	 ຢູ່ໃນໃບແຈ້ງບັນຊີຢູ່ 
ທະນາຄານໃນປີ	20118.	ໃນທີ່ສຸດການປະຕິຮູບເພ່ືອ 
ແກ້ໄຂບັນຫາເຫຼົ່ານັ້ນ	ໄດ້ຖືກລິເລີ່ມຂຶ້ນ.	

ໂດຍຍົກເວ້ັນຊ່ວງໄລຍະຂອງວິກິດການທາງດ້ານການ
ເງິນຢູ່ອາຊີ	(1997-98),	ສປປ	ລາວ	ຢູ່ໃນສະພາບທ່ີດີ	
ດ້ວຍການບັນລຸອັດຕາການເຕີບໂຕທາງເສດຖະກິດທ່ີ
ສູງ,	 ມີອັດຕາເງິນເຟີ້ຕ່ໍາ	 ແລະ	 ອັດຕາແລກປ່ຽນຄົງທ່ີ.	
ຍົກຕົວຢ່າງ,	ອັດຕາການເຕີບໂຕທາງດ້ານເສດຖະກິດ		

ຮູບສະແດງທີ 1.2 ການເຕີບໂຕທາງດ້ານເສດຖະກິດຕໍ່ຫົວຄົນ (GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ), 1951-2008

................................................................

6	 ທະນາຄານໂລກ	(2009c).

7	 ບົດວິໄຈກ່ຽວກັບຄວາມຄົງຕົວຂອງໜີ້ສິນ	 ຊຶ່ງກະກຽມຮ່ວມກັນໂດຍກອງທຶນ 
	 ການເງິນສາກົນ	ແລະ	ທະນາຄານໂລກ,	ໂດຍການປຶກສາຫາລືກັບທະນາຄານ 
	 ພັດທະນາອາຊີ.

................................................................

8	 ສາທາລະນະລັດ	ປະຊາທິປະໄຕ	ປະຊາຊົນລາວ:	ການປຶກສາຫາລື	 	2008 
	 ມາດຕາທີ	 IV	 -	 ບົດລາຍງານຂອງພະນັກງານ,	 ພິມຈໍາໜ່າຍໂດຍ	 IMF, 
	 2008	ແລະ	ບົດລາຍງານເລກທ	ີ11/44	ຂອງ	IMF,	ສາທາລະນະລັດ	ປະຊາ 
	 ທິປະໄຕ	 ປະຊາຊົນລາວ	 -	 ບົດລາຍງານຂອງພະນັກງານ	 ແລະ	 ແຈ້ງການ 
	 ມວນຊົນ.

ແຫຼົ່ງຂໍ້ມູນ:  ກົມທໍລະນີສາດ ແລະ ບໍ່ແຮ່, ສປປ ລາວ, http://www.dgm.gov.la/

ແຫຼົ່ງຂໍ້ມູນ: ແມດ໌ດີຊັນ (Maddison (2010).
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ສະເລັ່ຍລະຫວ່າງປີ	2000	ເຖິງປີ	2008	ແມ່ນຢູ່ປະມານ	
6%.	(ເບ່ິງຮູບສະແດງ	1.2)	ແຫຼ່ງທ່ີເຮັດໃຫ້ການເຕີບໂຕ 
ໄດ້ຮັບການປັບປຸງດີຂ້ຶນນ້ີ	ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນມາຈາກຂະແໜງ 
ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ	ແລະ	ໂດຍສະເພາະແມ່ນ 
ມາຈາກຂະແໜງການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່	ແລະ	ໄຟຟ້ານໍ້າຕົກ. 
ເມື່ອພິຈາລະນາເບິ່ງຫຼັກຖານດ້ານເສັ້ນສະແດງຂອງ	
ອັດຕາການເຕີບໂຕຂອງ	GDP	ຕໍ່ຫົວຄົນ	ໃນໄລຍະຍາວ 
ແລ້ວ	ຈະເຫັນການເກີດຂ້ຶນຂອງການຂຸດຄ້ົນບ່ໍແຮ່ຂະໜາດ 
ໃຫຍ	່ຢູ່	ສປປ	ລາວ	ຊຶ່ງແມ່ນຍ້ອນການປ່ຽນແປງກົດໝາຍ 
ບໍ່ແຮ່	ແລະ	ຊຶ່ງໄດ້ກົງກັນກັບ	ໄລຍະການເຕີບໂຕທາງດ້ານ 
ເສດຖະກິດແບບຍືນຍົງທີ່ຍາວທີ່ສຸດ	ນັບແຕ່ປີ	1951 
ເປັນຕົ້ນມາ.		ນັບແຕ່ປີ	2000	ເປັນຕົ້ນມາ,	ການປະກອບ 
ສ່ວນຂອງການຂຸດຄ້ົນບ່ໍແຮ່	ໃນ	FDI,	ໃນລາຍຮັບຂອງ 
ລັດຖະບານ	(ພາສີອາກອນ	ແລະ	ເງິນປັນຜົນ)	ແລະ	ການ 
ສ່ົງອອກ	 ໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ	 ແລະ	 ມາຮອດປີ 
2010,	 ການປະກອບສ່ວນຂອງຂະແໜງການບໍ່ແຮ່ໃນ 
GDP	ແມ່ນໄດ້ເພ່ີມຂ້ຶນເຖິງປະມານ	9%.	
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ເຖິງແມ່ນວ່າການຂຸດຄົ້ນບ່ໍແຮ່ຂະໜາດໃຫຍ່ຈະມີປະ 
ຫວັດສາດທີ່ບໍ່ດົນນານປານໃດ	ຢູ່ໃນ	ສປປ	ລາວ	ກໍຕາມ, 
ແຕ່ວ່າທ່າແຮງບ່ົມຊ້ອນທາງດ້ານແຮ່ທາດຢູ່ໃນປະເທດ 
ແມ່ນເປັນທີ່ຮູ້ຈັກກັນມາດົນນານກ່ອນໜ້ານັ້ນແລ້ວ.ໃນ 
ຊຸມປີ	1920,	ການຂຸດຄ້ົນແຮ່ກ່ົວ	cassiterite	(ຊຶ່ງໃຊ້ 
ເພື່ອຜະລິດກ່ົວ)	ໄດ້ດໍາເນີນໄປຢູ່ຕາມລຳແມ່ນ້ໍາປະທີນ	
ແລະ	ການຂຸດຄ້ົນກໍຍັງສືບຕ່ໍມາຈົນເຖິງທຸກວັນນ້ີ.	ຍ້ອນ 
ການປະຕິຮູບເປີດກວ້າງ	ໃນທ້າຍຊຸມປ	ີ1980	ແລະ	ຊຸມ 
ປີ	1990,	ການຂຸດຄົ້ນບ່ໍແຮ່ເພື່ອການຄ້າຫຼາຍແຫ່ງຈາກ 
ປະເທດອ່ືນໆ	 ຈ່ຶງໄດ້ມີຄວາມສົນໃຈຄືນໃໝ່ໃນ	 ສປປ	
ລາວ.	ປັດຈຸບັນນີ	້ໄດ້ກໍານົດຈຸດປາກົດແຮ່ທາດກວ່າ	570	
ແຫ່ງ	ຊ່ຶງມີບ່ໍແຮ່ຕ້ົນຕໍ	ຄື	ຄໍາ,	ທອງ,	ສັງກະສີ	ແລະ	ກ່ົວ	(ຮູບ	
1.3)9. 

ອຸດສາຫະກໍາຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ໄດ້ຖືກຈັດໂດຍບໍ່ເປັນທາງ 
ການອອກເປັນສາມລະດັບທີ່ແຕກຕ່າງກັນຄື:	ແບບຫັດ 
ຖະກໍາ,	ການດໍາເນີນງານການຂຸດຄ້ົນບ່ໍແຮ່ຂະໜາດນ້ອຍ 
ແລະ	ຂະຫນາດກາງ	ແລະ	ຂະໜາດໃຫຍ່:

ການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ແບບຫັດຖະກຳ	ຊຶ່ງແຜ່ຫຼາຍທ່ົວໄປຢູ່ 
ໃນຊຸມຊົນຊົນນະບົດ,	ປະກອບດ້ວຍການຮ່ອນຄໍາ	ແລະ	
ແກ້ວມີຄ່າອ່ືນໆ	ແລະ	ສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວແມ່ນດໍາເນີນໄປ	
ເພ່ືອເພ່ີມລາຍໄດ້ຈາກກະສິກໍາ	ແລະ	ລາຍໄດ້ອ່ືນ	ໃນເຂດ 
ຊົນນະບົດ.	 ຜົນຂອງການລົງສໍາຫຼວດໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ	
ປະມານ	15.000	ເຖິງ	50.000	ຄົນ	ໄດ້ເຮັດວຽກຂຸດຄົ້ນ 
ແຮ່ແບບຫັດຖະກໍາ	 ໃນນ້ີປະມານ	 75%	ແມ່ນແມ່ຍິງ. 
ມີການຄາດຄະເນວ່າ	 ນັກຮ່ອນຄໍາຜູ້ໜຶ່ງສາມາດຮ່ອນ 
ເອົາຄໍາໄດ້ເຖິງ	ໜຶ່ງອອນສ	໌ຕໍ່ປີ.	ເຖິງແມ່ນວ່າລາຄາຄໍາທີ ່
ຂາຍກັນຢູ່ໃນຕະຫຼາດສາກົນຈະຄົງລອຍຕົວຢູ່ປະມານ	

................................................................

9	 ກົມທໍລະນີສາດ,	ສປປ	ລາວ	(2008).
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1.200	ໂດລາສະຫະລັດຕໍ່ອອນສ໌	ໃນປີ	2010,	ແຕ່ມັນ 
ກໍບ່ໍໜ້າຈະເປັນໄປໄດ້ທ່ີນັກຮ່ອນຄໍາຜູ້ໜຶ່ງຈະໄດ້ຮັບເກີນ 
ກວ່າເຄ່ິງໜ່ຶງຂອງມູນຄ່ານີ້	 ຍ້ອນວ່າພໍ່ຄ້າມືກາງ,	 ຜູ້ເຈຍ 
ລະໄນ	 ແລະ	 ຜູ້ກວດຄຸນນະພາບກໍຕ້ອງຫັກເອົາສ່ວນ 
ແບ່ງຂອງພວກເຂົາເຈົ້າອອກໄປເຊ່ັນກັນ.	ຂະແໜງການ 
ຫັດຖະກໍາຂຸດຄ້ົນບ່ໍແຮ່	ຂອງພາຍໃນປະເທດຈະເສຍພາສີ 
ອາກອນຕໍ່າທີ່ສຸດ	ແລະ	ຍ້ອນວ່າມີປະສົບການຈໍາກັດ 
ໃນການເຮັດວຽກກັບທາດເຄມີອັນຕະລາຍຕ່າງໆ,	ຈ່ຶງເຮັດ 
ໃຫ້ມີຜົນກະທົບທາງລົບຕ່ໍຊຸມຊົນທ້ອງຖ່ິນ	 ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບ 
ຜົນສະທ້ອນຈາກຫາງແຮ່	ຊຶ່ງມາຈາກການຂຸດຄ້ົນບໍ່ແຮ່ 
ຂະໜາດນ້ອຍ	 ແລະ	ບາງຄັ້ງກໍໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກ 
ການຮ່ົວໄຫຼຂອງທາດເຄມີ.	 ເປັນທ່ີຮູ້ຈັກກັນດີ	ວ່າການ 
ຕິດຕາມກວດກາ	ແລະ	ການຄຸ້ມຄອງຂະແໜງການທ່ີບ່ໍ 
ເປັນທາງການອັນນ້ີ	ແມ່ນມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກສໍາລັບລັດ 
ຖະບານຂອງທຸກໆ	ປະເທດ	ແລະ	ປະເທດລາວ	 ກໍຕົກ 
ຢູ່ໃນສະພາບນີ້ເຊັ່ນດຽວກັນ.

ການມີຫຸ້ນສ່ວນຢູ່ໃນການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ຂະໜາດນ້ອຍ 
ແລະ ຂະໜາດກາງ (ບໍລິສັດພາຍໃນຮ່ວມຫຸ້ນກັບພາກ 
ສ່ວນຈາກພາກພື້ນ)ໄດ້ສ້າງຄວາມສົນໃຈທາງລົບໃນ 
ຊຸມປີຜ່ານມາ	 ແລະ	 ຄອບຄຸມຢ່າງມີປະສິດຕິພາບໄດ້ 
ຍາກ.ໄດ້ມີການຮ້ອງຟ້ອງກ່ຽວກັບເບ່ິງຂ້າມບັນຫາສິ່ງ 
ແວດລ້ອມຢ່າງພຽງພໍ,	ຂາດການປຶກສາຫາລືກັບຊຸມຊົນ	 
ຫຼືການຊົດເຊີຍໃຫ້ຊຸມຊົນ	 ແລະ	 ການບ່ໍຈ່າຍພາສີອາ 
ກອນ.	ການຕິດຕາມກວດກາຂອງລັດຖະບານຕ່ໍການດໍາ 
ເນີນງານປະເພດນ້ີ	ແມ່ນມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກເນ່ືອງຈາກ 
ວ່າ	ມັນມີຢູ່ເປັນຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍ	ແລະ	ການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ ່
ກໍແບບກະແຈກກະຈາຍ.	 ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວ	 ບໍລິສັດ 
ເຫ່ົຼານ້ີຂາດປະສົບການ	ແລະ	ຄວາມເອົາໃຈໃສ່	ໃນການ 
ນໍາໃຊ້ທາດເຄມີທ່ີເປັນອັນຕະລາຍຕ່ໍຊີວິດ,	ຊ່ຶງມັນໄດ້ນໍາ 
ໄປສູ່ບັນຫາສຸຂະພາບ	ແລະ	ສ່ິງແວດລ້ອມແລ້ວຫຼາຍໆ 
ຄ້ັງ.	 ອີງຕາມການບອກກ່າວຂອງກະຊວງພະລັງງານ	

ຮູບສະແດງທີ 1.3 ຈຸດປະກົດຂອງທອງ ແລະ ຄຳທີ່ຮູ້ຈັກ

ແຫຼົ່ງຂໍ້ມູນ: ກົມທໍລະນີສາດ ແລະ ບໍ່ແຮ່, ສປປ ລາວ. 
http://www.dgm.gov.la/
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ແລະ	 ບ່ໍແຮ່,	30%	ຂອງບໍລິສັດເຫຼົ່ານ້ີ	 ບ່ໍປະຕິບັດຕາມ 
ລະບຽບຫຼັກການ10.		ການຕິດຕາມກວດກາ	ແລະ	ການຄຸ້ມ 
ຄອງວິສາຫະກິດເຫຼົ່ານ້ີ	 ແມ່ນດໍາເນີນບາງຄັ້ງບາງຄາວ	
ແລະ	 ກໍບ່ໍໄດ້ຂ້ໍມູນກ່ຽວກັບບໍລິມາດ	 ແລະ	 ເກຣດຂອງ 
ແຮ່ທາດທີ່ພວກເຂົາສະກັດໄດ້.	ເຊັ່ນດຽວກັບຜູ້ຂຸດຄົ້ນແຮ ່
ແບບຫັດຖະກໍາ,	ມັນບໍ່ມີຜົນປະໂຫຍດທາງດ້ານງົບປະ 
ມານຈາກກິດຈະກໍາຂອງບໍລິສັດເຫຼົ່ານີ້	 ນອກຈາກການ 
ຈ່າຍພາສີມູນຄ່າເພີ່ມໃສ່ສົ້ນເ ຂ້ົາຍ້ອນວ່າບໍ ລິ ສັດ 
ເຫຼົ່ານີ້	ບໍ່ໄດ້ຈ່າຍອາກອນກໍາໄລ	ຫຼື	ອາກອນເງິນເດືອນ.

ມີບໍລິສັດຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ຂະໜາດໃຫຍ່ສອງແຫ່ງ	ທີ່ພວມ 
ດໍາເນີນໄປຢູ່	ສປປ	ລາວ,	ຊ່ຶງໃນນ້ີ	ເມື່ອລວມຜົນຜະລິດ 
ຂອງພວກເຂົາເຈົ້າໃສ່ກັນແລ້ວ	 ແມ່ນກວມເຖິງ	 90% 
ຂອ ງ ກ າ ນ ຜ ະ ລິ ດ ແ ຮ່ ທ າ ດ ທັ ງ ໝົ ດ ຂ ອ ງ ຊ າ ດ .	
ນ້ັນຄືໂຄງການຂຸດຄ້ົນຄໍາ	 ແລະ	 ທອງຢູ່ພູຄໍາຂອງ	 

................................................................

10	 ມີການລາຍງານວ່າ	ຢູ່ໃນການດໍາເນີນງານແຫ່ງໜຶ່ງ	 “ທາດໄຊຢາໄນທ	໌ແລະ 
	 ບາຫຼອດ	 ທີ່ໃຊ້ເພ່ືອສະກັດເອົາຄໍາ...	 ໄດ້ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງ 
	 ໃຫ້ແກ່ສະພາບແວດລ້ອມຂອງທ້ອງຖິ່ນ	ແລະ	ກໍ່ຖືກສົງໄສວ່າໄດ້ທຳການປົນ 
	 ເປື້ອນໃຫ້ແກ່ແຫຼ່ງນໍ້າ,	ຊຶ່ງພາໃຫ້ເກີດເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ອັນໃຫຍ່ຕໍ່ສຸຂະພາບຂອງ 
	 ຊາວບ້ານໃນເຂດນັ້ນ”.	 ບົດຄວາມດັ່ງກ່າວ	 ໄດ້ອະທິບາຍຕໍ່ໄປວ່າ	ທາດເຄມ ີ
	 ຕ່າງໆ	ທີ່ມາຈາກຜູ້ປະກອບການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ	່ຂະໜາດນ້ອຍ	ແລະ	ກາງ	ຊຶ່ງ 
	 ບ່ໍມີປະສົບການ	ໄດ້ໄປປະກົດຕົວຢູ່ຕາມທົ່ງໄຮ່ທົ່ງນາ	ແລະ	ຢູ່ຕາມໜອງນໍ້າ 
	 ແລະ	 ໄດ້ເປັນຕົ້ນເຫດໃຫ້ມີການລົ້ມຕາຍຂອງສັດລ້ຽງ	 (ວຽງຈັນໄທມ໌,	 ມີນາ 
	 2010);	 “ລັດຖະບານ	 ຢຸດຕິກິດຈະກໍາຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ອັນໃໝ	່ ທ່າມກາງຄວາມ 
	 ຫວາດກົວດ້ານສະພາບແວດລ້ອມ	 ແລະ	 ຄວາມປອດໄພ”	 (ວຽງຈັນໄທມ໌, 
	 ມິຖຸນາ	 2010);	 “ເພື່ອສືບຕໍ່ຫາເງິນເຂົ້າຖົງຕົນເອງ,	 ເຈົ້າໜ້າທີ່ທ້ອງຖິ່ນບາງ 
	 ຄົນ	ບໍ່ສົນໃຈຕໍ່ຄໍາສັ່ງຫ້າມບໍ່ໃຫ້ມີກິດຈະກໍາຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ໃໝ	່”	(ວຽງຈັນໄທມ໌, 
	 ມິຖຸນາ	2010).

P B M 	 ( ຕ້ັ ງ ຢູ່ ທິ ດ ເ ໜື ອ ຂ ອ ງ ນ ະ ຄ ອ ນ	
ຫຼ ວ ງ ວ ຽ ງ ຈັ ນ ໄ ປ 	 1 2 0 	 ກິ ໂ ລ ແ ມັ ດ ) 
ແລະ	ໂຄງການຂຸດຄ້ົນບ່ໍຄໍາ	,	ທອງຂອງ	MMG	ເຊໂປນ 
(ທ່ີຕ້ັງຢູ່ໃກ້ເຊໂປນຊຶ່ງຢູ່ທາງພາກຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ 
ຂອງແຂວງສະຫວັນນະເຂດ).	ຍ້ອນມີສອງໂຄງການດໍາ 
ເນີນງານຂະໜາດໃຫຍ່ເຫຼົ່ານ້ີ,	ສປປ	ລາວ	ຈຶ່ງໄດ້ກາຍ 
ມາເປັນຜູ້ຜະລິດໂລຫະມີຄ່າທ່ີເອົາຈິງເອົາຈັງລາຍໜຶ່ງ, 
ໂດຍມີອັດຕາການເຕີບໂຕຂອງທອງ	ແລະ	ເງິນເພີ່ມຂ້ຶນ 
ສາມເທ່ົາຕົວໃນລະຫວ່າງປີ	 2005	 ຫາ	 2008	 ແລະ	
ການຜະລິດຄໍາ	ໄດ້ເກີນ	230.000	ອອນສ໌	ໃນປີ	2006. 
ການເຕີບໂຕຂອງແຮ່ທາດ	ແລະ	ໂລຫະປະເພດອື່ນໆ, 
ເຊັ່ນ	 ຫີນລິກໄນທ໌	 ແລະ	 ຢິບຊຳ,	 ກ່ໍເພີ່ມຂ້ຶນຢ່າງຫຼວງ 
ຫຼາຍໃນ	10	 ປີ	 ທ່ີຜ່ານມານ້ີ,	ຊຶ່ງໄດ້ປະກອບສ່ວນຢ່າງ 
ມີຄຸນຄາ່ເຂົ້າໃສ່ລາຍຮັບຈາກການສ່ົງອອກຂອງປະເທດ. 
(ເບິ່ງຮູບສະແດງ	1.4).



ສະພາບຂອງປະເທດ

ສປປ	ລາວ:	ເພີ່ມທະວີຜົນປະໂຫຍດທາງດ້ານເສດຖະກິດ	ແລະ	ສັງຄົມ 
ຈາກການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່
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................................................................
11	 ຂ້ໍມູນຈາກບົດບັນທຶກເສດຖະກິດປະເທດຂອງທະນາຄານໂລກ	(ມິຖຸນາ,	2009)

ຮູບສະແດງທີ 1.4 ການຜະລິດແຮ່ທາດ ຄິດເປັນນໍ້າໜັກ ແລະ ບໍລິມາດ, 2001-0811



ສະພາບຂອງປະເທດ

ສປປ	ລາວ:	ເພີ່ມທະວີຜົນປະໂຫຍດທາງດ້ານເສດຖະກິດ	ແລະ	ສັງຄົມ 
ຈາກການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່
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1.4 ພາບລວມຂອງການດຳເນີນງານ 
 ຢູ່ MMG ເຊໂປນ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ໂຄງການດໍາເນີນງານຂຸດຄ້ົນບ່ໍແຮ່	MMG	ເຊໂປນ	ຊຶ່ງ 
ຕ້ັງຢູ່ປະມານ	40	ກມ	ໄປທາງເໜືອຂອງເມືອງ	ເຊໂປນ, 
ແຂວງ	ສະຫວັນນະເຂດ,	ໄດ້ເລ່ີມຕົ້ນຂຶ້ນໃນເດືອນທັນວາ 
2 0 0 2 , 	 ໂ ດຍປະກອບມີ ກ ານ ຂຸ ດ ຄ້ົ ນ ບ່ໍ ທອ ງ 
ແລະ	ບໍ່ຄໍາແບບບໍ່ເປີດ.	ມີການປະເມີນວ່າອາຍຸງານຂອງ 
ການຂຸດຄ້ົນບໍ່ຄໍາ	ຂອງ	MMG	ເຊໂປນ	ແມ່ນ	ສອງປີ, 
ແຕ່ວ່າຄວາມອາດສາມາດບ່ົມຊ້ອນສໍາລັບການສໍາຫຼວດ 
ຢູ່ຂົງເຂດອ້ອມຂ້າງຂອງໂຄງການຂຸດຄົ້ນນ້ີໄດ້ມີຜົນດີທີ່ 
ສຸດ.	ຫຼັງຈາກຜ່ານກໍາມະວິທີຜະລິດແລ້ວ,	ຄໍາປົນ	(ສ່ວນ 
ປະສົມຂອງຄໍາ	ແລະ	ເງິນ)	ໄດ້ຖືກສົ່ງອອກໄປຕ່າງປະ 
ເທດເພື່ອສະກັດໃຫ້ບໍລິສຸດ.	ທຸກວັນນີ້	ການດໍາເນີນງານ 
ອັນຕ້ົນຕໍຂອງ	MMG	ເຊໂປນ	ແມ່ນການຂຸດຄົ້ນບ່ໍທອງ 
ແບບບ່ໍເປີດ,	ຊຶ່ງໄດ້ເລ່ີມຕ້ົນຂ້ຶນໃນເດືອນມີນາ	2005. 
ແຜ່ນທອງທີ່ຜະລິດໄດ້ໃນລະຫວ່າງຜ່ານກໍາມະວິທີ 
ຜະລິດນ້ັນໄດ້ຖືກຂົນສົ່ງທາງລົດໄປໃຫ້ລູກຄ້າທ່ີບ່ໍແມ່ນ 
ພຽງແຕ່ຢູ່ພາຍໃນປະເທດເທົ່ານັ້ນ,	 ແຕ່ຍັງແມ່ນຢູ່ປະ 
ເທດໄທ,	ຫວຽດນາມ	ແລະ	ຈີນ	ນໍາອີກ.	ໄດ້ມີການປະ 
ເມີນໂຮງງານຜະລິດທອງ	ຍັງມີຊັບພະຍາກອນໃຫ້ດໍາ 
ເນີນງານຕໍ່ໄປອີກເຖິງ	 10	 ປີ	 ແລະ	 ໂດຍມີທ່າແຮງ 
ອັນໃຫຍ່ຫຼວງໃຫ້ແກ່ການສໍາຫຼວດ,	 ໂຄງການນ້ີອາດ 
ສາມາດດໍາເນີນໄປຕ່ໍໄດ້ອີກເປັນເວລາຫຼາຍໆປີກວ່າ 
ນັ້ນ,	ໂດຍຄໍ້າປະກັນການສ້າງວຽກເຮັດງານທໍາໃຫ້ແກ່ 
ກໍາມະກອນໃນຫຼາຍໆປີຕ່ໍໜ້າ	(ຊຶ່ງມີຕໍາແໜ່ງງານປະຈໍາ 
ຢູ່ເກີນ	4.000	ຕໍາແໜ່ງງານ	ແລະ	ໃນໄລຍະມີການກໍ 
ສ້າງແມ່ນອາດມີເຖິງ	5.000	ຕໍາແໜ່ງງານ).

ໃນປີ	 2009	ການຜະລິດປະຈໍາປີ	 ລວມທັງໝົດ	 ແມ່ນ	
67.562	ໂຕນ	ສໍາລັບທອງ	ແລະ	105.037	ອອນສ໌	ສໍາ 
ລັບຄໍາ.	ຫວ່າງບ່ໍດົນມານີ້,	ເຄື່ອງອົບຄວາມຮ້ອນສູງດ້ວຍ 
ອາຍນ້ໍາເຄ່ືອງທີສອງໄດ້ຖືກຕິດຕ້ັງ	ແລະ	ໂຄງການທີ່ມີ 
ມູນຄ່າ	60,4	ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ	 ເພື່ອຂະຫຍາຍ 

ຄວາມສາມາດໃນການຜະລິດ	ແຜ່ນທອງ	ເຖິງ	80.500 
ໂຕນຕ່ໍປີ	ໄດ້ຖືກອະນຸມັດ.	ໃນປີ	2009,	ລັດຖະບານໄດ້ 
ນໍາໃຊ້ສິດທິຂອງຕົນເພ່ືອເຂ້ົາຖືຫຸ້ນ	 ຈໍານວນ	 10%	 ຢູ່ 
ໃນໂຄງການຂຸດຄ້ົນບ່ໍແຮ່ແຫ່ງນ້ີ	ແລະ	ນັບຈາກນ້ັນມາກໍ 
ເລ່ີມໄດ້ຮັບເງິນປັນຜົນ	ນອກຈາກເງິນອາກອນກໍາໄລທ່ີ 
ໄດ້ຮັບຜ່ານມາແລ້ວ.	ວິທີທ່ີໂຄງການບ່ໍແຮ່ແຫ່ງນ້ີພັດທະ 
ນາຂຶ້້ນ	ແມ່ນບໍ່ທຳມະດາ	ຢູ່ບ່ອນວ່າ	ຍ້ອນໄດ້ພົບແຫຼ່ງຄໍາ 
ທ່ີອຸດົມສົມບູນ,	 ຜູ້ລົງທຶນສາມາດຈ່າຍເງິນ	 ແລະ	 ສ້າງ 
ໂຄງການຂຸດຄ້ົນບ່ໍທອງທີ່ມີຂະໜາດໃຫຍ່ຂ້ຶນ	ດ້ວຍເງິນ 
ທີ່ຫາໄດ້ເອງ,	ແທນທ່ີຈະແມ່ນດ້ວຍການເປັນໜີ້ສິນຈໍາ 
ນວນຫຼວງຫຼາຍ	 ແລະ	 ດ້ວຍການລົງທຶນໃສ່ຫຸ້ນ	 (ຊຶ່ງ
ແມ່ນສະພາບການທີ່ປົກກະຕິຢູ່ໃນອຸດສາຫະກໍາຂະ 
ແໜງນ້ີ).	ສ່ິງນີ້ແມ່ນມີຜົນປະໂຫຍດອັນໃຫຍ່ຫຼວງບ່ໍພຽງ 
ແຕ່ສໍາລັບນັກລົງທຶນທ່ີພັດທະນາບ່ໍຄໍາແຫ່ງນ້ີເທ່ົານ້ັນ,	 
ແຕ່ຍັງສໍາລັບລັດຖະບານ	 ຊ່ຶງສາມາດຊ້ືຫຸ້ນໃນໂຄງການ 
ຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ	່ທີ່ປະສົບຄວາມສໍາເລັດ	ແລະ	ໃຫ້ຜົນກໍາໄລ 
ໃນລາຄາຕົ້ນທຶນຕໍ່າສຸດ12. 

ບັນດາບ້ານໄກ້ຄຽງ	ອ້ອມຂ້າງໂຄງການຂຸດຄ້ົນບ່ໍແຮ່ແຫ່ງນ້ີ 
ແມ່ນລວມເອົາຜູ້ທ່ີດໍາລົງຊີວິດຢູ່ໃນເຂດພັດທະນາ 
ໂຄງການເຊໂປນ	(Sepon	Project	Development	
Area	 -	SPDA)	ຊຸດປີ	 2001,	 ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ 
ຈາກການຂະຫຍາຍບ່ໍແຮ່	 ປີ	 2007,	 ຜູ້ທ່ີດໍາລົງຊີວິດຢູ່ 
ຕາມສອງຟາກທາງລຳລຽງຕ້ົນຕໍໄປສູ່ໂຄງການບ່ໍແຮ່ 
(ແລະ	 ຕົວເມືອງຫຼັກ)	 ແລະ	 ຜູ້ທີ່ດໍາລົງຊີວິດຢູ່ໝູ່ບ້ານ 
ອ້ອມຂ້າງອ່ືນໆ	 (ຂອງເມືອງວິລະບູລີ).	 ຊາວບ້ານເຂດ 
ນ້ັນປະກອບດ້ວຍສອງຊົນເຜົ່າຕ້ົນຕໍ	 ຄື	ລາວລຸ່ມ	ແລະ 
ເຜົ່າມະຄອງ/ຕຣີ	 (ຫຼື	 ຈະລີ).	 ຊາວບ້ານທ່ີເວົ້າພາສາ 

................................................................

12	 ການເຂົ້າຖືຫຸ້ນຂອງລັດຖະບານ	ຢູ່ໃນໂຄງການຄົ້ນບໍ່ແຮ່	ແມ່ນເລື່ອງປົກກະຕິ	 
	 ຢູ່ຕາມປະເທດທີ່ຄ້າຍຄືກັບ	 ສປປ	ລາວ,	 ໂດຍທີ່ລັດຖະບານຈະຈ່າຍເງິນຄ່າ 
	 ຫຸ້ນຂອງຕົນໃຫ້ແກ່ບໍລິສັດ	 ຜ່ານທາງເງິນກູ້ທີ່ບໍ່ມີດອກເບັ້ຍຈາກເງິນປັນຜົນ 
	 ໃນອະນາຄົດຂອງຕົນ.	ແທນທີ່ຈະຈ່າຍເງິນສົດ	ເພື່ອເປັນເຈົ້າຂອງຫຸ້ນຈໍານວນ 
	 10%	 ຢູ່ໃນໂຄງການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່,	 ລັດຖະບານຈະໃຊ້ເງິນປັນຜົນທີ່ຕົນຈະ 
	 ໄດ້ຮັບໃນອະນາຄົດ	 ຈາກຫຸ້ນຈໍານວນ	 10%	 ນັ້ນ	 ເພື່ອຈ່າຍໃສ່ອັດຕາສ່ວນ 
	 ທີ່ຕົນຕ້ອງຮັບຜິດຊອບ	 ຕໍ່ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ເກີດຈາກການສໍາຫຼວດ,	 ການພັດ 
	 ທະນາ	ແລະ	ການດໍາເນີນໂຄງການຂຸດຄ້ົນບໍ່ແຮ່.



ສະພາບຂອງປະເທດ

ສປປ	ລາວ:	ເພີ່ມທະວີຜົນປະໂຫຍດທາງດ້ານເສດຖະກິດ	ແລະ	ສັງຄົມ 
ຈາກການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່
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ລາວ	ປະກອບດ້ວຍສອງກຸ່ມຊົນເຜົ່າ	-	ຜູ້ໄທ	ແລະ	ລາວ.	 
ຊາວມະຄອງ/ຕຣີ	ແມ່ນປະກອບດ້ວຍ	ສອງ	ຊົນເຜ່ົາ	ຄື	
ມະຄອງ,	ຈະລີ	 (ຫຼື	ຕຣີ)	 ກໍຄືຊາວຕະໂອຍ,	 ລູ,	ກະຕັງ	
ແລະ	 ອ່ືນໆຈໍານວນໜຶ່ງ.	 ບົດລາຍງານສະບັບນ້ີ	 ໃຊ້ຊື່ 
ຊາວມະຄອງ/ຕຣີ	 ເປັນຊື່ລວມຂອງບັນດາກຸ່ມເຜົ່າດັ່ງ 
ກ່າວ.	ຢູ່ໃນເຂດ	SPDA	ຊາວບ້ານສ່ວນໃຫຍ່	(ສອງສ່ວນ 
ສາມ)	 ແມ່ນຜູ້ໄທ,	 ສ່ວນທ່ີຍັງເຫຼືອແມ່ນຜູ້ເວົ້າພາສາ 
ມອນຂະແມ	ຊຶ່ງຖືວ່າແມ່ນເລ່ືອງປົກກະຕິສໍາລັບເຂດນ້ີ. 
ຊຸມຊົນທ່ີໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການບ່ໍແຮ່ແຫ່ງນ້ີ	
ມີຈໍານວນ	34	 ບ້ານ	ໂດຍມີພົນລະເມືອງລວມທັງໝົດ	
ປະມານ	8.500	ຄົນ.	

ໃນປີ	2006,	ໂຄງການຂຸດຄ້ົນບໍ່ແຮ່	MMG	ເຊໂປນ	ໄດ້ 
ຮັບການກວດກາໂດຍ	UNDP,	ຊຶ່ງໄດ້ສະຫຼຸບວ່າ	ມີຜົນ 
ຕາມມາທາງບວກຫຼາຍໆຢ່າງຈາກໂຄງການແຫ່ງນີ້.	
ອົງການດ່ັງກ່າວໄດ້ສັງເກດວ່າ	 ເຈົ້າຂອງດັ້ງເດີມ	 ແລະ 
ນັກພັດທະນາ	ໄດ້ສ້າງເດ່ີນຍົນຂະໜາດນ້ອຍ,	ເສ້ັນທາງ 
ດ່ວນ	ທ່ີໃຊ້ໄດ້ໃນທຸກລະດູການ,	ໂຮງຮຽນ	ແລະ	ສູນປ່ິນ 
ປົວ,	ໄດ້ຂົນສ່ົງອາຫານຈໍານວນ	10	ໂຕນຕ່ໍເດືອນເຂ້ົາ 
ໄປສູ່ແຄ້ມ	 ແລະ	 ບຳບັດນໍ້າ	 10.000	 ກະລອນຕໍ່ມື້.	
ນອກຈາກນ້ີແລ້ວ,	ໃນຕອນເລ່ີມຕ້ົນນ້ັນ	ທາງໂຄງການ 
ໄດ້ວ່າຈ້າງ	 300	 ຄົນ	 ເພ່ືອເກັບກູ້ລະເບີດທີ່ຍັງບ່ໍທັນ 
ແຕກ	ຈໍານວນ	90.000	ໜ່ວຍ	ຈາກເນ້ືອທີ່ດິນ	2.000	
ເຮັກຕາ	ຢູ່ໃນຂອບເຂດໃກ້ຄຽງຂອງເຂດຂຸດຄົ້ນບໍ່ ໍແຮ່ 
ເນ່ືອງຈາກວ່າເຂດນີ້	ແມ່ນເຂດທີ່ຖືກຖ້ິມລະເບີດໃສ່ຢ່າງ 
ໜັກໜ່ວງ	ໃນລະຫວ່າງສົງຄາມຫວຽດນາມ.	ຍ່ິງໄປກວ່າ 
ນ້ັນ,	 ຄົນຂັບລົດຂົນສົ່ງກວ່າເຄິ່ງໜຶ່ງຂອງຈໍານວນ	100 
ຮ້ອຍຄົນ	ແມ່ນແມ່ຍິງທ່ີມາຈາກທ້ອງຖ່ິນນັ້ນເອງ	ຊຶ່ງບໍລິ 
ສັດໄດ້ທຳການຝຶກຂັບລົດໃຫ້.	ໃນປີ	2009	ນໍ້າທີ່ເປັນກົດ 
ໄດ້ຮ່ົວໄຫຼອອກ	 ຊ່ຶງໄດ້ເຮັດໃຫ້ປາທ່ີຍ້າຍມາຢູ່ໃນໜອງ 
ທີ່ຢູ່ສະໜາມຂອງໂຄງການນ້ັນຕາຍ,	 ແຕ່ວ່ານ້ໍາຢູ່ໃນ 
ໜອງເຫ່ົຼານ້ີ	 ບ່ໍໄດ້ຖືກປ່ອຍອອກໄປໃສ່ລະບົບແມ່ນ້ໍາ 
ຢູ່ພາຍນອກ13.

1.5 ພາບລວມຂອງການດຳເນີນງານຢູ່ 
 PBM (ໂຄງການຂຸດຄົ້ນຄຳ-ທອງ 
 ພູຄຳ) 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ໂຄງການຂຸດຄ້ົນຄໍາ-ທອງພູຄໍາ	 ຂອງ	 PBM	 ຕ້ັງຢູ່ 
ທາງເໜືອຂອງວຽງຈັນ	 ໄປປະມານ	 120	 ກິໂລແມັດ	
ແລະ	ແມ່ນໜຶ່ງໃນຈຳນວນບໍລິສັດຜະລິດ	ທອງ-ຄໍາ	ເຂັ້ມ 
ຂຸ້ນ	ຜູ້ນໍາໜ້າຢູ່ເອເຊຍຕາເວັນອອສ່ຽງໃຕ້.	ໂຄງການຂຸດ 
ຄ້ົນບ່ໍແຮ່ແຫ່ງນີ້ແມ່ນບໍລິສັດ	 PBM	 ຊຶ່ງຈົດທະບຽນຢູ່	
ສປປ	ລາວ	ເປັນເຈົ້າຂອງ	ແລະ	ດໍາເນີນງານ.	90%	ຂອງ 
ບໍລິສັດນ້ີ	ແມ່ນ	PanAust	Ltd	ຂອງອົດສະຕຣາລີ	ເປັນ 
ເຈົ້າຂອງ	ແລະ	 ອີກ	10%	ແມ່ນເປັນຂອງລັດຖະບານ 
ສປປ	ລາວ.	ການດໍາເນີນງານຢູ່ພູຄໍາ	ໄດ້ເລີ່ມຕ້ົນຂ້ຶນໃນ 
ປີ	2008.	ນັບແຕ່ປີ	2005	ເປັນຕ້ົນມາ	PanAust	ໄດ້ 
ດໍາເນີນງານຢູ່ໂຄງການຂຸດຄ້ົນຄໍາ	 ດ້ວຍການກັ່ນຕອງ 
ເອົາຄໍາຈາກກອງແຮ	່ຢູ່ພູຄໍາ	ທີ່ມີຂະໜາດນ້ອຍກວ່າ.

ໃນປ	ີ2009,	PanAust	ໄດ້ສະກັດທອງເຂັ້ມຂຸ້ນໄດ້ຫຼາຍ 
ກວ່າ	54.000	ໂຕນ	ແລະ	ຄໍາເຂ້ັມຂຸ້ນໄດ	້43.000	ອອນສ ໌
ຈາກໂຄງການ	 PBM14.	 ທອງເຂ້ັມຂຸ້ນ	 ໄດ້ຖືກຂົນສ່ົງ 
ທາງລົດໃນໄລຍະທາງ	950	ກມ	ໄປສູ່ທ່າເຮືອ	ສຣີຣາຊາ 
(ຢູ່ໃກ້	 ບາງກອກ)	 ເພື່ອທຳການສ່ົງອອກ.	 ຂົວຂ້າມນ້ໍາ 
ຂອງແຫ່ງໃໝ່	ຊຶ່ງພວມຢູ່ໄລຍະກ່ໍສ້າງນ້ັນ	ຈະຊ່ວຍຫຼຸດ 
ຜ່ອນຄ່າຂົນສ່ົງ.	ແຮ່ທາດເຂ້ັມຂຸ້ນເຫຼົ່ານ້ີ	ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນ 
ຖືກສ່ົງໄປເຂົ້າໂຮງງານຫຼອມຂະໜາດໃຫຍ່	 ຢູ່ປະເທດ 
ຈີນ,	ອິນເດັຍ	ແລະ	ເກົາຫຼີໃຕ້	ແລະ	ບໍລິສັດຂຸດຄ້ົນບໍ່ແຮ່ 
ຂະໜາດໃຫຍ່	BHP	Billiton	ຂອງອົດສະຕຣາລີ	ເປັນຜູ້
ຈັດການກ່ຽວກັບການຈໍາໜ່າຍແຮ່ທາດເຂ້ັມຂຸ້ນທັງໝົດ.	
(ເບິ່ງກ່ອງ	2.1)

ໂຄງການດໍາເນີນງານ	 ທອງ-ຄໍາ	 ພູຄໍາ	 ຖືກປ້ອນດ້ວຍ 
ການຂຸດຄ້ົນບໍ່ແຮ່ແບບບ່ໍເປີດຂະໜາດໃຫຍ່	ແລະ	ດ້ວຍ 
ການດໍາເນີນການຜ່ານກໍາມະວິທີຜະລິດ	ຊຶ່ງສ້າງຂ້ຶນໃນ 

................................................................

13	 MMG	ເຊໂປນ	2009,	ບົດລາຍງານການເງິນປະຈໍາປີ.

................................................................

14	 ບົດລາຍງານປະຈໍາໄຕມາດ	ຄັ້ງວັນທ	ີ31	ທັນວາ	2009;	PanAust	Ltd.



ສະພາບຂອງປະເທດ

ສປປ	ລາວ:	ເພີ່ມທະວີຜົນປະໂຫຍດທາງດ້ານເສດຖະກິດ	ແລະ	ສັງຄົມ 
ຈາກການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່

ການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່:	ຮ່ວມມືກັນເພື່ອການພັດທະນາ26

ມູນຄ່າ	241	ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ.	ໂຄງການຍົກລະ 
ດັບໂຄງການໜຶ່ງ,	ຊຶ່ງຈະໃຊ້ທຶນຮອນ	100	ລ້ານໂດລາ 
ສະຫະລັດ	ແລະ	ຖືກອອກແບບມາ	ເພື່ອໃຫ້ຮັກສາລະດັບ 
ການຜະລິດເມື່ອເກຼດຂອງແຮ່ທາດຫຼຸດລົງ	 ເລ່ີມແຕ່ປີ	 
2013	ເປັນຕົ້ນໄປນ້ັນ	ຄາດວ່າຈະເລ່ີມຕ້ົນດໍາເນີນງານ 
ໃນກາງປີ	2012.	ຄາດວ່າ	ໂຄງການນ້ີ	ຈະມີອາຍຸງານ 
ຢ່າງໜ້ອຍທ່ີສຸດ	 12	ປີ,	 ແຕ່ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີ່ຈະ 
ສືບຕໍ່ດໍາເນີນງານໄປອີກດົນກວ່ານັ້ນ,	 ອີງຕາມຄວາມ 
ສາມາດບົ່ມຊ້ອນທີ່ດີ	 ສໍາລັບການຂະຫຍາຍຊັບພະຍາ 
ກອນ.	PBM	ດໍາເນີນການຂຸດຄົ້ນບ່ໍແຮ່ແບບທັນສະໄໝ	 
ໂດຍມີບ່ອນເກັບຫາງແຮ່	ຊັ້ນໜຶ່ງ,	ເຕັກໂນໂລຊີສູງ	 ຊ່ຶງ 
ໝາຍຄວາມວ່າ	ມັນຈະບໍ່ມີການປ່ອຍສານທີ່ມີປະຕິກິລິ 
ຍາອອກຈາກໂຄງການດໍາເນີນງານຂຸດຄົ້ນ	 ທອງ-ຄໍາ	
ແຫ່ງນີ້.

ໃນເດືອນມີນາ	2010,	ບໍລິສັດໄດ້ປະກາດຈຸດປະສົງຂອງ 
ຕົນ	ທ່ີຈະຂະຫຍາຍໂຄງການດໍາເນີນງານໃຫ້ກວ້າງອອກ 
ໄປດ້ວຍການພັດທະນາ	ໂຄງການ	ຄໍາ-ເງິນ	ຢູ່ບ້ານຫ້ວຍ 
ຊາຍ,	ຊຶ່ງຫ່າງຈາກທີ່ຕັ້ງຂອງໂຄງການປັດຈຸບັນນີ້	 ໄປ 
ທາງເບ້ືອງຕາເວັນຕົກ	25	ກມ.	ຄາດວ່າໂຄງການໃໝ່ນ້ີ	
ຈະໃຫ້ຄໍາ	100.000	ອອນສ໌	ແລະ	ເງິນ	700.000	ອອນຊ ໌
ຕໍ່ປີ,	ຕະຫຼອດຊ່ວງອາຍຸງານຂອງໂຄງການບໍ່ແຮ່	ຢ່າງ 
ໜ້ອຍທີ່ສຸດແປດປີ	ນັບແຕ່ປີ	2012	ເປັນຕົ້ນໄປ.	

ໂຄງການດໍາເນີນງານພູຄໍາ	 ໄດ້ຈ້າງພະນັກງານກວ່າ 
1.600	ຄົນ,	ຊຶ່ງໃນນີ້	26%	ແມ່ນມາຈາກຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນ 
ຢູ່ຕາມໝູ່ບ້ານທີ່ຕິດຈອດກັບໂຄງການໂດຍກົງ	ແລະ	ອີກ 
9%	ຈາກເມືອງໄຊສົມບູນ	 ທ່ີຢູ່ໄກອອກໄປ.	 ບໍລິສັດ	ມີ 
ພະນັກງານແປດຄົນ	ທີ່ຮັບຜິດຊອບວຽກງານພັດທະນາ 
ຊຸມຊົນ	ແລະ	ໄດ້ດໍາເນີນໂຄງການສຸຂະອະນາໄມ,	ການ 
ເງິນຈຸລະພາກ	 ແລະ	 ໂຄງການພັດທະນາ	 ຜ່ານແຜນ 
ງານພັດທະນາຊຸມຊົນທີ່ໄດ້ຮັບລາງວັນ15.	ເນື້ອທີ່ຂອງ 
ໂຄງການຂຸດຄ້ົນບ່ໍແຮ່ນ້ີ	ຕິດຈອດໂດຍກົງກັບສອງບ້ານ:	
ບ້ານນ້ໍາຍອນ	ແລະ	ບ້ານນ້ໍາໂມ້.	ການສໍາຫຼວດ	ເສດຖະ 

ກິດ-ສັງຄົມ	ຊຶ່ງດໍາເນີນຂຶ້ນໃນປີ	2008		ໄດ້ສະຫຼຸບວ່າ	ມ ີ
543	ຄົວເຮືອນ	ແລະ	3.133	ຄົນດໍາລົງຊີວິດຢູ່ໃນສອງ 
ບ້ານນີ້.		ນັບຕັ້ງແຕ່ປ	ີ2008	ເປັນຕົ້ນມາ	ແມ່ນກະທັ້ງ	ໃນ 
ເວລາທ່ີໂຄງການໄດ້ເລ່ີມຕົ້ນດໍາເນີນງານ,	 ເສດຖະກິດ 
ຂອງທັງສອງບ້ານນີ້ໄດ້ເລ່ີມມີການປ່ຽນແປງຢ່າງໃຫຍ່ 
ຫຼວງ	 ຈາກການກະສິກໍາກຸ້ມຕົນເອງມາສູ່ເສດຖະກິດທີ່ 
ໃຊ້ເງິນເປັນພື້ນຖານ.	

ຈາກຈຸດຢືນດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ,	ສິ່ງທ້າທາຍອັນຕົ້ນຕໍ 
ຂອງໂຄງການບໍ່ແຮ່ແຫ່ງນ້ີ	ແມ່ນການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ	
ນ້ໍາໜ້າດິນ	 ແລະ	 ສ່ິງເສດເຫຼືອຂອງການຂຸດຄ້ົນບໍ່ແຮ່, 
ໂດຍສະເພາະແມ່ນສ່ິງເສດເຫຼືອທ່ີກາຍເປັນກົດ.	 ໃນປີ 
2009,	Pan	Aust	ໄດ້ໃຊ້ເງິນຫຼາຍ	ກວ່າ	12	ລ້ານໂດລາ 
ສະຫະລັດ	ໃສ່ລາຍຈ່່າຍດ້ານສະພາບແວດລ້ອມ	ແລະ 
ກໍບ່ໍໄດ້ມີການລາຍງານ	 ກ່ຽວກັບກໍລະນີບັນຫາສ່ິງແວດ 
ລ້ອມເກີດຂຶ້ນ.	 ແຕ່ເຖິງຢ່າງນັ້ນກໍຕາມ,	 ໃນປີ	 2005, 
ການຜະລິດຂອງໂຄງການຂຸດຄົ້ນຄໍາ	ດ້ວຍການກ່ັນຕອງ 
ເອົາຄໍາຈາກກອງແຮ່	ຢູ່ພູຄໍາ	ໄດ້ຖືກໂຈະຊົ່ວຄາວ	ພາຍ 
ຫຼັງທີ່ມີການຮົ່ວໄຫຼຂອງທາດເຄມ	ີລົງໄປໃສ່ນໍ້າໂມ	້ໃນລະ 
ຫວ່າງທີ່ໂຄງການພວມເລີ່ມຕົ້ນ	ຈົນເປັນເຫດໃຫ້ມີປາ 
ຕາຍ.	 ການກວດກາທ່ີຕາມມາຂອງບໍລິສັດເອງ	 ແລະ	
ຂອງລັດຖະບານ	 ເຮັດໃຫ້ມີການຄວບຄຸມທີ່ເຂັ້ມງວດ 
ເພື່ອຮັບປະກັນບ່ໍໃຫ້ມີເຫດການຄືແນວນ້ັນເກີດຂ້ຶນ 
ອີກ.	 ຄວາມສໍາຄັນຂອງການຮັກສາມາດຕະຖານທ່ີມີ 
ຢູ່ໃນປັດຈຸບັນກ່ຽວກັບການປ່ອຍນໍ້າຄຸນນະພາບສູງອອກ
ສູ່ສະພາບແວດລ້ອມ	ໃນປັດຈຸບັນນ້ີ	ແລະ	ໃນອະນາຄົດ	
ຂອງສອງໂຄງການບ່ໍແຮ່ນ້ີນ້ັນ	ບ່ໍຄວນຖືເບົາຍ້ອນວ່າຄົນ 
ທີ່ທຸກທີ່ສຸດພຸ້ນ	(ຊຸມຊົນປະມົງ)	ຈະເປັນຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນກະ 
ທົບຫຼາຍທ່ີສຸດ	ຈາກການຮົ່ວໄຫຼຂອງທາດເຄມີ.	ຜົນສະ 
ທ້ອນເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນເຫັນໄດ້ແຈ້ງທ່ີສຸດ	 ຢູ່ຕາມບົດຄວາມ 
ຕ່າງໆທາງໜັງສືພິມທ່ີເລ່ົາລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບຜົນ 
ກະທົບທາງດ້ານສຸຂະພາບ	ແລະ	ສ່ິງແວດລ້ອມຕ່ໍບັນດາ 
ຊຸມຊົນທີ່ທຸກຍາກຢູ່ຊົນນະບົດຍ້ອນບັນດາຜູ້ຂຸດຄ້ົນບ່ໍແຮ່ 
ຂະໜາດນ້ອຍ	ແລະ	ຂະໜາດກາງ	ທີ່ບໍ່ມີປະສົບການ.

................................................................
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ສະພາບຂອງປະເທດ

ສປປ	ລາວ:	ເພີ່ມທະວີຜົນປະໂຫຍດທາງດ້ານເສດຖະກິດ	ແລະ	ສັງຄົມ 
ຈາກການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່

ການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່:	ຮ່ວມມືກັນເພື່ອການພັດທະນາ 27

ກ໋ອງ  1.1 ເສດຖະສາດຂອງການຫຼອມທອງ

ລັດຖະບານປະເທດຕ່າງໆຈໍານວນເພີ່ມຂຶ້ນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຜູ້ດໍາເນີນ 

ກິດຈະກໍາຂຸດຄ້ົນບໍ່ແຮ່່ເພ່ີມມູນຄ່າການຜະລິດແຮ່ທາດໂດຍລົງທຶນ 

ໃສ່ການປຸງແຕ່ງ.	 ລະດັບຂອງການຜ່ານກໍາມະວິທີການຜະລິດ	 ຊຶ່ງຜູ ້

ດໍາເນີນການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ຄັດເລືອກເອົານັ້ນ	 ແມ່ນຄໍາຖາມທີ່ງ່າຍດາຍ 

ອັນໜຶ່ງທາງດ້ານເສດຖະສາດ.	 ແຮ່ທາດສ່ວນໃຫຍ່ຈະຜ່ານຫຼາຍໆຂັ້ນ 

ຕອນຂອງການປຸງແຕ່ງ,	 ໂດຍຕາມທຳມະດາແລ້ວບໍລິມາດຂອງມັນ 

ຈະຫຼຸດລົງຕາມລຳດັບ	ແລະ	ລາຄາຕໍ່ຫົວໜ່ວຍນໍ້າໜັກນັ້ນຈະເພີ່ມຂຶ້ນ 

ຍ້ອນໄດ້ເພີ່ມມູນຄ່າໃຫ້ວັດຖຸດິບ	ຜ່ານຂະບວນການຜະລິດ	(ຂະບວນ 

ການຜະລິດທີ່ເອີ້ນວ່າ	 Beneficiation	 ຊຶ່ງແມ່ນຂະບວນການທີ່ແຍກ 

ແຮ່ທາດ	ທີ່ມີມູນຄ່າສູງອອກຈາກສິ່ງທີ່ເປັນເສດເຫຼືອ).	ພາກນີ້ຈະເນັ້ນ 

ໃສ່ສະພາບຂະບວນການຫຼອມທອງທີ່ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ທາງດ້ານ 

ເສດຖະກິດ	ແລະ	ເປັນທີ່ຕ້ອງການ.	

 y ອັນທີໜຶ່ງ,	 ຂະບວນການປຸງແຕ່ງນັ້ນອາດຕ້ອງການປັດໄຈສົ້ນເຂົ້າ 

	 ສະເພາະ.	 ຖ້າວ່າປັດໄຈສົ້ນເຂົ້າເຫຼົ່ານີ້	 ບໍ່ສາມາດຫາໄດ້ຢູ່ໃນທ້ອງ 

	 ຖິ່ນ	 ແລະ	 ຈະຕ້ອງໄດ້ນໍາມາຈາກບ່ອນອື່ນໆໃນມູນຄ່າສູງມາສູ່ 

	 ບ່ອນຜະລິດ,	 ກໍຖືວ່າ	 ຄວາມເປັນໄປໄດ້ທາງເສດຖະກິດແມ່ນມ ີ

	 ຜົນກະທົບທາງລົບ.	

 y ອັນທີສອງ,	 ຂະບວນການຫຼອມ	 ແລະ	 ສະກັດແຮ່ທາດສ່ວນຫຼວງ 

	 ຫຼາຍຈະດໍາເນີນໄປຂະໜາດໃຫຍ່ຖ້າຈະໃຫ້ເປັນເສດຖະກິດ. 

	 ເພາະສະນັ້ນ,	 ສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວ	 ບໍ່ແຮ່ທາດທີ່ມີຂະໜາດນ້ອຍ	 ຫຼ ື

	 ຂະໜາດກາງສ່ວນຫຼາຍຈຶ່ງບ່ໍສາມາດສະໜັບສະໜູນໃຫ້ມີການ 

	 ຕິດຕັ້ງຫົວໜ່ວຍການປຸງແຕ່ງ	ຍ້ອນໃຊ້ທຶນຫຼາຍ	ແລະ	ມີລາຄາແພງ 

	 ຄືແນວນີ້.	

 y ອັນທີສາມ,						ຝ່າຍລະບົບການຂົນສ່ົງບໍລິການພະລາທິການ		(Logistics) 

	 ອາດຂັດແຍ່ງກັບຂະບວນການປຸງແຕ່ງ.	ຍົກຕົວຢ່າງວ່າ	ຜະລິດຕະ 

	 ພັນທອງ	 ເຄິ່ງສໍາເລັດຮູບ	 ຈະຕ້ອງຜະລິດຢູ່ບ່ອນທີ່ໃກ້ກັບຕະຫຼາດ 

	 ເນື່ອງຈາກວ່າ	ການສົ່ງສິນຄ້າທີ່ຕ້ອງໃຊ້ເວລາດົນ	ຊຶ່ງອາດບໍ່ເປັນທີ ່

	 ຍອມຮັບຂອງຜູ້ຊື້ທ່ີຢາກຮັກສາຈໍານວນສິນຄ້າໃນສາງຂອງຕົນໃຫ້ 

	 ຢູ່ໃນລະດັບຕໍ່າ.	ສ່ວນໃຫຍ່ປະລິມານຜະລິດ	ຜະລິດຕະພັນເຄິ່ງສໍາ 

	 ເລັດຮູບທີ່ບໍ່ແມ່ນໂລຫະຢູ່ໃນໂລກໄດ້ຍ້າຍຖານເຂົ້າໄປຕັ້ງຢູ່ຈີນ 

	 ແລະ	 ບັນດາປະເທດອື່ນໆໃນອາຊີຕາເວັນອອກແລ້ວ,	 ຍ້ອນວ່າ 

	 ເຂດນ້ີມີຄວາມຕ້ອງການເພີ່ມຂຶ້ນສູງ.		

 y ສຸດທ້າຍ,	ເງື່ອນໄຂທາງດ້ານຕະຫຼາດ	ແລະ	ການຂະຫຍາຍຄວາມ 

	 ສາມາດໃນການຜະລິດໃນແຕ່ລະຂັ້ນຕອນການຜະລິດທີ່ບໍ່ເທົ່າ 

	 ທຽມກັນ	 ຊຶ່ງປົກກະຕິຈະໝາຍຄວາມວ່າກໍາໄລລວມສ່ວນໃຫຍ່ 

	 ນັ້ນຖືກສ້າງຂຶ້ນຢູ່ໃນຕ່ອງໂສ້ຂອງການສະໜອງສະເພາະໃດໜຶ່ງ.	

ຢູ່ໃນກໍລະນີຂອງທອງ,	ກໍຄືຂອງໂລຫະອ່ືນໆທີ່ບໍ່ແມ່ນເຫຼັກ,	ການມ ີ

ໂຮງຫຼອມໂລຫະທ່ີບ່ໍເຊ່ືອມເຂ້ົາກັນນ້ັນມັກນໍາໄປສູ່ສະພາບປະລິມານ 

ການຫຼອມ	 ແລະ	 ການສະກັດໂລຫະທີ່ເຫຼືອ	 ເມື່ອທຽບໃສ່ກັບປະລ ິ

ມານການຂຸດຄົ້ນເປັນປົກກະຕິ.	 ເຫດຜົນສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນມີລັກສະ 

ນະປະຫວັດສາດ.	ໂຮງຫຼອມໂລຫະມັກຕັ້ງຢູ່ໃກ້ກັບບ່ອນຂຸດຄົ້ນ, 

ແຕ່ວ່າເມື່ອການຂຸດຄ້ົນປິດລົງໄປແລ້ວໂຮງຫຼອມໂລຫະພັດຍັງເປີດ 

ດໍາເນີນການຢູ່,	 ພະຍາຍາມໃຫ້ຢູ່ລອດໄດ້ຍ້ອນວ່າການລົງທຶນໃນ 

ເບື້ອງຕົ້ນນັ້ນໄດ້ຖືກທົດແທນໄປໝົດແລ້ວ	 ແລະ	 ຕົ້ນທຶນການຜະ 

ລິດແມ່ນຂ້ອນຂ້າງຕໍ່າ.	 ສະຖານທີ່ຫຼອມໂລຫະປະເພດນີ້	 ຍັງຄົງມ ີ

ຫຼາຍຢູ່ໃນຂົງເຂດ	 ອາຊີປາຊີຟິກ	 ຊຶ່ງແມ່ນມໍລະດົກຕົກທອດມາ 

ຈາກກິດຈະກໍາຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ໃນອະດີດ	 ແລະ	 ກໍ່ໄດ້ຖືກຫັນປ່ຽນໃຫ ້

ເປັນໂຮງຫຼອມໂລຫະທີ່ເປັນມູນເຊື້ອປະເພນີ.	 ເກືອບເຄິ່ງໜຶ່ງຂອງ 

ຜົນຜະລິດທອງຢູ່ໃນໂລກເຮົາໄດ້ປະປ່ອຍອອກຈາກບໍ່ແຮ່	 ໃນຮູບ 

ແບບທອງເຂັ້ມຂຸ້ນ	 ແລະ	 ຖືກຂາຍໃຫ້ໂຮງຫຼອມທີ່ບໍ່ມີສາຍການ 

ຜະລິດເຊື່ອມຕໍ່ກັນ.	ດ້ວຍເຫດນີ້,	ໂຮງຫຼອມ	ແລະ	ສະກັດໂລຫະດໍາ 

ເນີນງານໂດຍສ້າງຜົນກໍາໄລຕໍ່າຫຼາຍ.

ແຕ່ເຖິງຢ່າງນັ້ນກໍຕາມ,	 ໃນຊຸມປີບໍ່ດົນມານີ້ໂຮງງານຫຼອມໂລຫະ 

ໃໝ່ຂະໜາດໃຫຍ່	 ໄດ້ຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນຢູ່ບັນດາປະເທດຕ່າງໆ	 ເປັນ 

ຕົ້ນແມ່ນຈີນ,	 ຍ້ອນສະຖານທີ່ຕັ້ງຂອງໂຮງງານຢູ່ໃນຕະຫຼາດພາຍ 

ໃນທີ່ໃຫຍ່ໂຕ,	 ພວກເຂົາເຈົ້າມີຄວາມໄດ້ປຽບທີ່ດີ.	 ຄວາມໄດ້ປຽບ 

ຈະໄດ້ຮັບການຊຸກຍູ້ສ່ົງເສີມຈາກພາສີນໍາເຂ້ົາທີ່ສູງກວ່າຂອງໂລຫະ 

ທີ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ແປຮູບ	 (ແຜ່ນທອງ)	 ເມື່ອທຽບກັບພາສີນໍາເຂົ້າຕໍ່	

(ທອງ)	ເຂັ້ມຂຸ້ນ	ແລະ	ດ້ວຍການຫຼຸດຜ່ອນຕົ້ນທຶນການຜະລິດ.	ປະ 

ເມີນວ່າ	 ມູນຄ່າການຜະລິດທອງຂອງໂຮງງານຫຼອມທອງຂອງຈີນ 

ແມ່ນປະມານ	 2.500	 ໂດລາສະຫະລັດ/ໂຕນ,	 ທຽບກັບ	 “ຕາເວັນ 

ຕົກ”	 ຊຶ່ງຢູ່ທີ່	 6.000	 ໂດລາສະຫະລັດ/ໂຕນ.	 ນີ້ໝາຍຄວາມວ່າ,	  

ໃນສອງທົດສະວັດຜ່ານມາ,	 ຕາມທຳມະດາແລ້ວນັ້ນບໍລິສັດໃດກ ໍ

ຕາມທ່ີຈະເປີດໂຄງການຂຸດຄົ້ນບ່ໍທອງອັນໃໝ່ຈະບ່ໍເລືອກສ້າງໂຮງ 

ງານຫຼອມທອງ,	ເວັ້ນເສຍແຕ່ວ່າ	ມັນເຫັນໄດ້ແຈ້ງວ່າການຂາຍທອງ 

ເຂ້ັມຂຸ້ນຈະພາໃຫ້ບ່ໍມີຜົນກໍາໄລຍ້ອນເຫດຜົນບາງປະການເປັນຕ້ົນ

ແມ່ນຄ່າຂົນສົ່ງ.

ສະຫຼຸບແລ້ວ,	 ຜົນຕອບແທນຈາກການລົງທຶນໃສ່ໂຮງງານຫຼອມໂລ 

ຫະສ່ວນໃຫຍ່ນັ້ນແມ່ນມີຕໍ່າ	 ແລະ	 ກໍຄາດຄະເນວ່າຈະສືບຕໍ່ເປັນ 

ໄປຄືແນວນີ້.	 ຈາກທັດສະນະກ່ຽວກັບຜົນກະທົບທາງດ້ານການພັດ 

ທະນາ,	 ມັນຍັງຕ້ອງໄດ້ເນັ້ນໜັກຕື່ມອີກວ່າ	 ໂຮງງານຫຼອມໂລຫະ 

ແມ່ນການດໍາເນີນງານທ່ີຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ທຶນຮອນຫຼວງຫຼາຍທ່ີສຸດຊຶ່ງ 

ສ້າງວຽກເຮັດງານທໍາໜ້ອຍ.	ນອກຈາກນັ້ນ,	ໂຮງງານຫຼອມໂລຫະ
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ຂະໜາດໃຫຍ່	ທີ່ເຫັນຢູ່ປະເທດ	ຊຶ່ງມີຕະຫຼາດພາຍໃນມະຫາສານ	ເຊັ່ນ 

ປະເທດຈີນນ້ັນຍັງມີຜົນກະທົບທີ່ບ່ໍເພ່ີງປາດຖະໜາຕ່ໍສ່ິງແວດລ້ອມ 

ແລະ	ສະພາບອ້ອມຂ້າງ.

ໂດຍສະເພາະພາຍໃນທົດສະວັດຜ່ານມານີ້,	 ສ່ວນແບ່ງຂອງໂຮງງານ 

ຫຼອມ/ກ່ັນໂລຫະໃນຕ໋ອງໂສ້ສ້າງມູນຄ່າທອງໄດ້ຫຼຸດຜ່ອນລົງຢ່າງ 

ສໍາຄັນ.	 ຄິດໄລ່ເປັນອັດຕາສ່ວນ	 “ມູນຄ່າເພີ່ມ”	 ລວມ,	 ອັດຕາສ່ວນ 

ຂອງໂຮງງານຫຼອມ/ກັ່ນໂລຫະທຽບກັບບໍລິສັດຂຸດຄົ້ນ	 ໄດ້ຫຼຸດຈາກ	

32,5%	ປີ	1998	ລົງເປັນ	9%	ໃນປີ	2009	(ເບິ່ງຮູບສະແດງ	1.5). 

ສ່ວນແບ່ງມູນຄ່າໄດ້ຫຸຼດລົງຢ່າງຕ້ົນຕໍຍ້ອນຄວາມສາມາດຫຼອມໂລ 

ຫະເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ	 ແລະ	 ເປັນເຫດໃຫ້ການນໍາໃຊ້ຄວາມ 

ສາມາດຂອງໂຮງງານຫຼອມໂລຫະຜ່ອນລົງ.	 ກອງປະຊຸມສໍາມະນາ 

ວັນທີ	 24	 ກຸມພາ	 2011	 ຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ	 ໄດ້ສົນທະນາ 

ທ່າອ່ຽງດັ່ງກ່າວນີ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງ.

ຮູບສະແດງທີ 1.5 ມູນຄ່າຫຼຸດລົງຂອງໂຮງງານ/ກັ່ນໂລຫະ ໃນຕ໋ອງໂສ້ສ້າງມູນຄ່າທອງ (1998-2009)

ແຫ່ຼົງ: ການວິເຄາະ CRU,  ອົງການທອງເຂັ້ມຂຸ້ນ.

ໝາຍເຫດ: ສ່ວນແບ່ງຂອງໂຮງງານຫຼອມໂລຫະໃນມູນຄ່າທອງ ອີງຕາມສັນຍາຄ່າປຸງແຕ່ງ ແລະ ຫຼອມທົ່ວໄປ ຢູ່ເຂດຝັ່ງມະຫາສະມຸດປາຊີຟີກ 
ບວກກັບ ການປະກອບສ່ວນໃນລາຄາ. ການຄິດໄລ່ຄ່າປຸງແຕ່ງໄດ້ອີງໃສ່ຂໍ້ສົມມຸດແຮ່ເຂັ້ມຂຸ້ນ 30% (ຕ້ອງຈ່າຍ 29% ). ລາຍຮັບຂອງໂຮງງານຫຼອມ 
ໂລຫະປະກອບມີສ່ວນເພີ່ມກາໂຕດ, ລາຄາຊີຟ ເຖິງຍີ່ປຸ່ນ.
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1.6 ພາບລວວມຂອງບໍລິສັດ ສັນໄຊ ມີເນ 
 ໂຣນຊ໌ ຈຳກັດ (ຣີໂອ ຕິນໂຕ/ມິດຊຸຍ)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ບໍລິສັດ	ລາວ	ສັນໄຊ	ມີເນໂຣນຊ໌	 ສ້າງຕ້ັງຂ້ຶນ	ພາຍຫຼັງ 
ເຊັນສັນຍາ	ກັບລັດຖະບານ	ສປປ	ລາວ	ປີ	2009	ໂດຍ 
ບໍລິສັດ	ຣີໂອ	ຕິນໂຕ	ຖືຮຸ້ນ	70%	ແລະ	ບໍລິສັດ	ມິດຊຸຍ 
ຖືຮຸ້ນ	30%.	ສັນຍາກວມເອົາເນ້ືອທີ່	484	ກມ2	ຢູ່ເມືອງ 
ສັນໄຊ,	ແຂວງອັດຕະປື	ແລະ	ເມືອງດັກຈຶງ,	ແຂວງເຊ 
ກອງ.	ໂຄງການນ້ີເປັນໂຄງການສໍາຫຼວດບົກຊິດ	 ຢູ່ເຂດ 
ພື້ນທີ່	ຊຶ່ງບໍ່ທັນໄດ້ຜ່ານການສໍາຫຼວດ	ແລະ	ຍັງຢູ່ຂັ້ນປະ 
ເມີນໂຄງການເບື້ອງຕົ້ນ.	ວຽກງານພາກສະໜາມຫາກໍໄດ ້
ເລີ່ມຕົ້ນຂຶ້ນໃນເດືອນກຸມພາ	2010	ເທົ່ານັ້ນ.

ບໍລິສັດ	ຣີໂອ	ຕິນໂຕ	ເປັນກຸ່ມບໍລິສັດຂຸດຄົ້ນແຮ່ສາກົນທີ່ມ ີ
ສໍານັກງານໃຫຍ່ຕັ້ງຢູ່ປະເທດອັງກິດ	ແລະ	ປະກອບດ້ວຍ 
ບໍລິສັດ	ຣີໂອ	ຕິນໂຕ	plc	ຊຶ່ງເປັນບໍລິສັດມະຫາຊົນຈົດ 
ທະບຽນຢູ່ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລອນດອນ	 ແລະ	 ນິວຢອກ 
ແລະ	 ບໍລິສັດ	 ຣີໂອ	 ຕິນໂຕ	 ຈໍາກັດ	 ຊ່ຶງເປັນບໍລິສັດ 
ມະຫາຊົນ	ຈົດທະບຽນຢູ່ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບທີ່ອົດສະຕຣາລີ.

ຣີໂອ	ຕິນໂຕ	ດໍາເນີນທຸລະກິດ	ສໍາຫຼວດຄົ້ນ	ແລະ	ປຸງແຕ່ງ 
ຊັບພະຍາກອນແຮ່ທາດ	ແລະ	ມີກິດຈະການຢູ່ທົ່ວໂລກ. 
ຜົນຜະລິດຕົ້ນຕໍ	 ຄື	 ອາລູມີນຽມ,	 ທອງ,	 ເພັດ,	 ພະລັງ 
ງານ	(ຖ່ານຫີນ	ແລະ	ຢູເຣນຽມ),	ຄໍາ,	ແຮ່ອຸດສະຫະ 
ກໍາ	(ໂບຣັກຊ໌,	ໄທເທນຽມ	ໄດອົກໄຊ,	ເກືອ,	ແປ້ງ)	ແລະ	
ແຮ່ໂລຫະເຫຼັກ.

ຣີໂອ	ຕິນໂຕ	ເປັນສະມາຊິກ	ICMM,	ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກໍລະນ ີ
ສຶກສາຂອງປະເທດເປຣູ	 ແລະ	ຊີເລ	 (ເບ່ິງຜົນຈໍານວນ 
ໜຶ່ງໃນກ່ອງ	1.2)	ແລະ	ໄດ້ສະໜັບສະໜູນການວິເຄາະ 
ເສດຖະກິດ	-	ສັງຄົມຂອງຂະແໜງບ່ໍແຮ່່	 ທ່ີໄດ້ປະຕິບັດ 
ສໍາລັບບົດລາຍງານສະບັບນ້ີ.	 ແຕ່ແຜນງານສໍາຫຼວດຢູ່ 
ສັນໄຊ	 ຍັງຢູ່ໃນຂ້ັນຕ້ົນ	ແລະ	 ຍັງບ່ໍສາມາດຄາດຄະເນ 
ການປະກອບສ່ວນດ້ານເສດຖະກິດ-	 ສັງຄົມ	ຂອງໂຄງ 
ການນີ້ຢ່າງຊັດເຈນຈົນກວ່າຈະມີການສໍາຫຼວດຕື່ມ.
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ກ໋ອງ 1.2 ການຫຼີກລ້ຽງ  “ຄຳສາບຊັບພະຍາກອນ” ບົດຮຽນຈາກກໍລະນີສຶກສາຂອງປະເທດຕ່າງໆ

ເອກະສານທີ່ສ້າງຂຶ້ນໃນໄລຍະ	 10-15	 ປີຜ່ານມານີ້	 ໄດ້ສ້າງຄວາມ 

ວິຕົກຫຼາຍຢ່າງກ່ຽວກັບຜົນກະທົບຂອງການຂຸດຄົ້ນແຮ່,	ແຕ່ກໍບໍ່ໄດ້ອະ 

ທິບາຍຄວາມແຕກຕ່າງ	 ຜົນໄດ້ຮັບລະຫວ່າງປະເທດທີ່ປະສົບກັບຄໍາ 

ສາບຊັບພະຍາກອນດັ່ງກ່າວ.	ຢູ່ປະເທດຈໍານວນໜຶ່ງ,	ຄວາມອຸດົມຮັ່ງ 

ມີດ້ານຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດໄດ້ປະກອບສ່ວນຕ່ໍການພັດທະນາ 

ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແບບຍືນຍົງ	 ແລະ	 ກວ້າງຂວາງຢ່າງແນ່ນອນ	 ແຕ ່

ບັນດາປະເທດດ່ັງກ່າວໄດ້ຫຼີກລ້ຽງບັນຫາທ່ີມວນຊົນທ່ົວໄປເຂ້ົາໃຈຢ່າງ

ກວ້າງຂວາງນ້ັນໄດ້ແນວໃດ?

ຄໍາຕອບທີ່ງ່າຍດາຍອັນໜຶ່ງ	 ຕໍ່ຄໍາຖາມດັ່ງກ່າວໄດ້ວາງອອກຂ້າງລຸ່ມ 

ນີ້.	 ຄໍາຕອບດັ່ງກ່າວຍົກໃຫ້ເຫັນສອງມາດຕະຖານທົ່ວໄປ	ເພື່ອແກ້ໄຂ 

“ຄໍາສາບຊັບພະຍາກອນ”,	 ນັ້ນຄືປະຕິບັດນະໂຍບາຍເສດຖະກິດມະ 

ຫາພາກໜັກແໜ້ນ	ແລະ	ຫຼີກລ້ຽງການປະພຶດເກງກໍາໄລ.

ແບບແຜນທີ 1: ມຸມມອງທີ່ງ່າຍດາຍຂອງເສດຖະກິດມະຫາພາກ

ການວິໄຈເສດຖະກິດມະຫາພາກຂັ້ນພື້ນຖານ	 ບອກວ່າການຄົ້ນພົບ	

ແລະ	 ຂຸດຄົ້ນຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ	 ຄວນປະກອບສ່ວນເລັງລັດ	

ການຂະຫຍາຍເສດຖະກິດໂດຍກົງຢູ່ປະເທດທີ່ມີລາຍໄດ້ຕໍ່າ.	 ແຕ່ທິດ 

ສະດີເສດຖະກິດມະຫາພາກໄດ້ຮັບຮູ້ມາແຕ່ດົນນານແລ້ວວ່າ	ລາຍ 

ຮັບຈາກຊັບພະຍາກອນສາມາດສ້າງຜົນທາງລົບດ້ານເສດຖະກິດ 

ມະຫາພາກ	ຊຶ່ງໃນນ້ັນ	ມີອັດຕາແລກປ່ຽນແຂງຄ່າ	(“ພະຍາດດັດຊ໌”), 

ລາຍໄດ້ບາງປະເພດຂາດຄວາມໝັ້ນຄົງ	 ໂດຍສະເພາະລາຍຮັບງົບ 

ປະມານລັດ	 ແລະ	 ບາງກິດຈະການເສດຖະກິດ	 ທີ່ເຄີຍປະຕິບັດຕາມ 

ປະເພນີ	ຖືກບີບອອກຈາກທ້ອງຕະຫຼາດ.	ມີວິທີທາງແກ້ໄຂນະໂຍບາຍ 

ທີ່ແທດເໝາະເພື່ອລົບລ້າງ	 ຫຼື	 ຫຼຸດຜ່ອນຜົນທາງລົບດັ່ງກ່າວ	 ແລະ 

ຫຼາຍປະເທດກໍໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍດັ່ງກ່າວຢ່າງມີຜົນ 

ສໍາເລັດ.	ແຕ່ບໍ່ມີອັນໃດຮັບປະກັນວ່າທຸກປະເທດທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ 

ຈະຮັບຮອງເອົານະໂຍບາຍດັ່ງກ່າວແລະ	 ຫຼາຍ 

ປະເທດກໍບໍ່ໄດ້ຮັບຮອງເອົາ.	 ສົມທົບກັບການ 

ປົກຄອງທີ່ອ່ອນແອ,	 ການຂາດນະໂຍບາຍດັ່ງ 

ກ່າວສາມາດສ້າງຜົນທາງລົບຢ່າງຮ້າຍແຮງ.

ແບບແຜນທີ 2: ມຸມມອງເກງກຳໄລ

ຜູ້ສະໜັບສະໜູນມຸມມອງເກງກໍາໄລຕໍ່ຄໍາສາບ 

ຊັບພະຍາກອນໄດ້ພົບຫັຼກຖານຢ້ັງຢືນທາງ 

ສະຖິຕິວ່າ	 ການຂຸດຄົ້ນຊັບພະຍາກອນທຳມະ

ຊາດຫຼາຍຄ້ັງມີຂຶ້ນໃນສະພາບລັດປຸ້ນສະດົມ	

ແລະ	 ການປໍລະປັກພາຍໃນປະເທດ	 ແລະ 

ສົງຄາມກາງເມືອງ.	 ການວິເຄາະໃນຮູບການນີ ້

ສະເໜີວ່າການຂຸດຄ້ົນຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດເປັນຜົນຮ້າຍຕໍ່ 

ຄວາມພູນສຸກຂອງປະເທດກໍາລັງພັດທະນາ.	 ຄວາມເຂົ້າໃຈໃນລະ 

ດັບເສດຖະກິດຈຸລະພາກ	 ຄື	 ຄວາມມັງຄັງດ້ານຊັບພະຍາກອນ 

ທຳມະຊາດກະຕຸກຊຸກຍູ້ການອຸປະຖຳ,	 ເກງກໍາໄລ	 ແລະ	 ສ້າງກຸ່ມ 

ກ້ອນຊຶ່ງຈໍາກັດການຂະຫຍາຍຕົວ	 ແລະ	 ສ້າງຄວາມບໍ່ສະຫງົບ 

ແລະ	 ກົດດັນສັງຄົມ	 ແລະ	 ສິ່ງແວດລ້ອມ.	 ແຕ່ວິທີການວິເຄາະນີ້ 

ບໍ່ໄດ້ອະທິບາຍເຫດຜົນວ່າເປັນຫຍັງບາງລັດຖະບານ	 ແລະ	 ສັງ 

ຄົມສາມາດຫຼີກລ້ຽງການປະພຶດເກງກໍາໄລໄດ້.

ດ້ານອ່ອນຂອງທັງສອງມຸມມອງຄືບໍ່ໄດ້ອະທິບາຍເຫດຜົນປະເທດ 

ຈໍານວນໜຶ່ງ	 ສາມາດຮັກສາທ່ວງທ່າເສດຖະກິດມະຫາພາກໜັກ 

ແໜ້ນ	ແລະ	ຍັງສາມາດຫຼີກລ້ຽງການປະພຶດພາກລັດປຸ້ນສະດົມ.

ຄໍາຕອບຫຍ້ໍຕ່ໍຄໍາຖາມກວ້າງຂວາງດ່ັງກ່າວ	 ກ່ຽວພັນກັບຄຸນນະພາບ 

ອົງການຈັດຕັ້ງ,	ການປົກຄອງ	ແລະ	ນະໂຍບາຍຂອງແຕ່ລະປະເທດ 

ເຈົ້າພາບ	ແລະ	ວິທີການ	ຊຶ່ງໂຄງການລົງທຶນດ້ານບໍ່ແຮ່່ພົວພັນກັບ 

ຮູບການຈັດຕັ້ງດັ່ງກ່າວ.	 ຕົວຢ່າງ,	 ໂຄງການລົງທຶນດ້ານບໍ່ແຮ່່	 ໄດ ້

ຊ່ວຍເສີມສ້າງຂອດທີ່ຍັງຂາດເຂີນໃນການຈັດຕັ້ງ	 ຫຼື	 ຫຼຸດຜ່ອນ 

ທ່າແຮງຂອງການຈັດຕັ້ງ.

ໂດຍສະຫຼຸບແລ້ວ,	 ຄວາມແຕກຕ່າງໃນຜົນຮັບຂຶ້ນກັບຄວາມແຕກ 

ຕ່າງໃນການປົກຄອງ,	ໂຄງສ້າງການຈັດຕັ້ງ	ແລະ	ການຈັດຕັ້ງປະຕ ິ

ບັດນະໂຍບາຍຂອງລັດ.	 ເງື່ອນໄຂດັ່ງກ່າວ	 ແລະ	 ການພົວພັນລະ 

ຫວ່າງພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຕ່າງໆ	 ລວມທັງພາກລັດ,	 ຂະແໜງຂຸດ 

ຄົ້ນ,	ອົງການຕາງໜ້າຜົນປະໂຫຍດຂອງລັດ,	ກຸ່ມສັງຄົມ	ແລະ	ລະ 

ບອບ	 ແລະ	 ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນຕ່າງໆ	 ອໍານວຍໃຫ້ການລົງທຶນ 

ໃນຂະແໜງບ່ໍແຮ່່ສ້າງຜົນຕອບແທນດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 

ສູງຂຶ້ນ	ຫຼື	ຕໍ່າລົງ.

ແຫຼົ່ງຂໍ້ມູນ: ເອກະສານພີມເຜີຍແຜ່ຂອງ ICMM: ກອບວິເຄາະຄວາມທ້າທາຍຂອງຄວາມອຸດົມຮັ່ງມີດ້ານ 
ແຮ່ທາດ: ວິທີໝູນໃຊ້ຄວາມອຸດົມຮັ່ງມີດ້ານຊັບພະຍາກອນ ເພື່ອກະຕຸ້ນການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ 
(ສິງຫາ 2006).



ການປະກອບສ່ວນຂອງການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່	ໃນລະດັບທ້ອງຖິ່ນ

ສປປ	ລາວ:	ເພີ່ມທະວີຜົນປະໂຫຍດທາງດ້ານເສດຖະກິດ	ແລະ	ສັງຄົມ 
ຈາກການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່

ການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່:	ຮ່ວມມືກັນເພື່ອການພັດທະນາ 31

ການປະກອບສ່ວນ 
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ສປປ	ລາວ:	ເພີ່ມທະວີຜົນປະໂຫຍດທາງດ້ານເສດຖະກິດ	ແລະ	ສັງຄົມ 
ຈາກການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່

ການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່:	ຮ່ວມມືກັນເພື່ອການພັດທະນາ32

ພາກນີ້ຈະສະເໜີ ການປະເມີນແບບປະລິມານກ່ຽວກັບ 
ຜົນກະທົບຕ່າງໆ ໃນລະດັບທ້ອງຖິ່ນຈາກໂຄງການ 
(ທັງດ້ານບວກ ແລະ ລົບ) ຂອງ MMG ເຊໂປນ ແລະ  
ໂຄງການຂຸດຄົ້ນຄຳ-ທອງພູຄຳຂອງ IBM. ຕາມທຳມະ 
ດາແລ້ວ  ການປະກອບສ່ວນໃນການຫຸຼດຜ່ອນ 
ຄວາມທຸກຍາກຢູ່ໃນລະດັບທ້ອງຖິ່ນແມ່ນທາງອ້ອມ. ໂຄງ 
ການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ທັນສະໄໝຕ້ອງໃຊ້ທຶນຫຼາຍເພາະສະ 
ນັ້ນ ການສ້າງວຽກເຮັດງານທຳໂດຍກົງຈາກການດຳເນີ
ນຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ຈຶ່ງບໍ່ມີຫຼາຍ. ແຕ່ເຖິງຢ່າງນັ້ນກໍຕາມ, ກາ
ນນຳໃຊ້ລາຍຮັບຈາກໂຄງການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ໂດຍລັດຖະ
ບານ ຢູ່ໃນລະດັບທ້ອງຖິ່ນ ໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ, ບວກກັ
ບການຈັດການບາງຢ່າງກ່ຽວກັບຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມໂດຍໃຫ້
ບໍລິສັດບໍ່ແຮ່ເຂົ້າໄປຈັດຊື້ ແລະ ລົງທຶນທາງສັງຄົມຢູ່ໃນ 
ທ້ອງຖິ່ນ ຈະສາມາດໃຫ້ຜົນປະໂຫຍດທາງອ້ອມຢ່າງຫຼ
ວງຫຼາຍດ້ານສະຫວັດດີການຂອງຄົນທ່ີຢູ່ອ້ອມຂ້າງໂຄ
ງການບໍ່ແຮ່.16 ກິດຈະກຳເຫຼົົ່ານີ້ ແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນຍິ່ງ 
ໃນການຂະຫຍາຍຖານຂອງຮູບທາດປີຣະມິດທີ່ປີ້ນ 
ລົງນອກ. ຈາກການສ້າງວຽກເຮັດງານທຳເທົ່ານັ້ນ.

2.1 ສະພາບທ້ອງຖິ່ນ: ການຈ້າງງານ ແລະ 
 ຜູ້ທີ່ອາໄສໂຄງການ
...................................

ໜຶ່ງໃນບັນດາຜົນກະທົບທາງເສດຖະກິດຕ່ໍຊຸມຊົນທີ່ 
ເຫັນໄດ້ຈະແຈ້ງກວ່າເພິ່ນໝົດໃນການດໍາເນີນການຂຸດ 
ຄ້ົນບໍ່ແຮ່ແມ່ນການສ້າງວຽກເຮັດງານທໍາທີ່ໂຄງການ 
ສ້າງຂ້ຶນ.	ວຽກເຮັດງານທຳນ້ີ	ແມ່ນຖືກສ້າງຂ້ຶນໂດຍກົງ	 
ຜ່ານທາງການສ້າງວຽກງານຢູ່ໃນລະຫວ່າງການສໍາ 
ຫຼວດ,	ການກໍ່ສ້າງ,	ການຂຸດຄົ້ນ	ແລະ	ໄລຍະການປິດບໍ່/ 
ການຟື້ນຟູ.	 ເມື່ອຮວມເຂ້ົາກັນແລ້ວ	 ທັງສ່ີໄລຍະນ້ີ 
ສາມາດສ້າງວຽກເຮັດງານທໍາໄດ້ຫຼາຍກວ່າ	10	ປີຂຶ້ນໄປ 
ຈົນເປັນຫຼາຍສັດຕະວັດ.	ວຽກງານເຫຼົ່ານ້ີ	ແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງ 
ໂດຍກົງກັບການດໍາເນີນງານຂຸດຄົ້ນບ່ໍແຮ່,	 ແຕ່ກໍຍັງມີ 
ວຽກງານທາງອ້ອມອ່ືນໆ.17 	ວຽກງານບາງຢ່າງຈະແມ່ນ 
ວຽກຂອງບັນດາຜູ້ຮັບເໝົາ	ຊຶ່ງແມ່ນຜູ້ທ່ີມີຄວາມສໍາຄັນ 
ຕ່ໍກິດຈະກໍາຕ່າງໆຂອງໂຄງການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່.	ວຽກງານ 
ເຫຼົ່ານີ້ອາດລວມມີການກໍ່ສ້າງຖະໜົນຫົນທາງເຂ້ົາຫາ 
ໂຄງການຂຸດຄ້ົນບ່ໍແຮ່,	ກ່ໍສ້າງເຮືອນໃໝ່ສໍາລັບນັກທໍລະນີ
ສາດ	ແລະ	ຄອບຄົວ	ພ້ອມທັງການດໍາເນີນທຸລະກິດຕ່າງໆ 
ເພື່ອບໍລິການໃຫ້ຄອບຄົວເຂົາເຈົ້າ.	ເຖິງວ່າຈະມີໂອກາດ 
ທັງໝົດເຫຼົ່ານ້ີກໍຕາມແຕ່ຂອງໂຄງການຂຸດຄ້ົນບ່ໍແຮ່ແບບ 
ທັນສະໄໝປົກກະຕິຈະສ້າງວຽກເຮັດງານທຳໜ້ອຍ	ຍ້ອນ 
ການນໍາໃຊ້ເຕກໂນໂລຊີຫຼາຍ	 (ແທນທ່ີຈະເນ້ັນໜັກໃສ່ 
ການນໍາໃຊ້ແຮງງານຫຼາຍ)	ຊ່ຶງມີຄວາມປອດໄພກວ່າ	ແລະ 
ມີປະສິດທິຜົນສູງກວ່າ.	 ເພາະສະນ້ັນ,	 ເມື່ອທຽບໃສ່ກັບ 
ກໍາລັງແຮງງານຂອງຊາດໃນປີ	2009	ຊ່ຶງຄາດຄະເນໄວ້ວ່າ 
ມີຢູ່	2,9	ລ້ານຄົນ,	ການສ້າງວຽກເຮັດງານທໍາໃນສອງບ່ໍແຮ່ 
ຂະໜາດໄຫຍ່ມີພຽງ	30.000	ຄົນ	ຫຼື	ກວມເອົາຫຼາຍກວ່າ	 
1%	ເທ່ົານ້ັນ	ຂອງຈໍານວນກໍາລັງແຮງງານທັງໝົດຂອງຊາດ	
(ທັງທາງກົງ,	ທາງອ້ອມ	ແລະ	ວຽກງານທ່ີກ່ຽວຂ້ອງອ່ືນໆ). 

................................................................

16	 ບົດວິໄຈອັນນ້ີ	 ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນໄດ້ຖືກສະຫຸຼບມາຈາກແຫ່ຼງຂ້ໍມູນສາທາລະນະ 
ຕ່າງໆເປັນຕ້ົນແມ່ນຈາກບັນດາບົດລາຍງານດ້ານຄວາມຍືນຍົງຊຶ່ງເຜີຍແຜ່ຢູ່ຕາມ.
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17	 ໃນຂະນະທີ່ທຳການວິໄຈແຫຼ່ງຕ່າງໆຂອງພະນັກງານ,	 ບົດລາຍງານດ້ານ 
	 ຄວາມຍືນຍົງຂອງທັງສອງໂຄງການຂຸດຄ້ົນບໍ່ແຮ	່ ບໍ່ໄດ້ແຍກພະນັກງານທີ ່
	 ຖືກຈ້າງໂດຍກົງ	 ຫຼ	ື ທາງອ້ອມ	 ສະເໝີໄປ;	 ເພາະສະນັ້ນ,	 ພະນັກງານສອງ 
	 ປະເພດນີ	້ຈຶ່ງຖືກເອົາຮວມເຂົ້າກັນໄວ	້ຢູ່ໃນຕາຕະລາງທ	ີ2.2.

2. ການປະກອບສ່ວນຂອງການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ ໃນລະດັບທ້ອງຖິ່ນ



ການປະກອບສ່ວນຂອງການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່	ໃນລະດັບທ້ອງຖິ່ນ
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ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ,	ມີພຽງ	20%	ຂອງກໍາລັງແຮງງານ 
ທັງໝົດເທ່ົານ້ັນທ່ີປະກອບອາຊີບ	 ຢູ່ນອກຂະແໜງການ 
ກະສິກໍາ,	(580.000	ຄົນ)	ສ່ວນພະນັກງານກໍາມະກອນ 
ໃນສອງໂຄງການບ່ໍແຮ່ຂະໜາດໃຫຍ່ແຫ່ງນ້ີກວມເອົາ	5% 
ຂອງຈໍານວນພົນທັງໝົດທ່ີປະກອບອາຊີບຢູ່ນອກຂະແໜງ 
ການກະສິກໍາ	(ອຸດສາຫະກໍາ	ແລະ	ການບໍລິການ).

ການວິໄຈ	ຕົວເລກສະຖິຕິກ່ຽວກັບການສ້າງວຽກເຮັດງານ 
ທໍາຂອງທັງສອງບໍລິສັດນ້ີ	ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າການສ້າງ 
ວຽກເຮັດງານທໍາໂດຍກົງໃນສອງບໍ່ແຮ່ນ້ີໄດ້ເພີ່ມຂ້ຶນເທ່ືອ 
ລະໜ້ອຍ	(ເບ່ິງຮູບສະແດງ	2.1ແລະ	2.2).	ພະນັກງານ	
(ໂດຍກົງ)		ເຫຼົ່ານ້ີ	ແມ່ນພະນັກງານທ່ີກິນເງິນເດືອນຂອງ 
ບໍລິສັດ	ແລະ	ບັນດາຜູ້ຮັບເໝົາທ່ີຢູ່ປະຈໍາໃນແຄ້ມ.	ໃນກໍ 
ລະນີຂອງ	MMG	ເຊໂປນ,	ການສ້າງວຽກເຮັດງານທໍາ 
ໂດຍກົງ	 ເລີ່ມແຕ່	 1.848	 ຄົນ	 ໃນປີ	 2004	ແລະ	ຂະ 
ຫຍາຍຮອດລະດັບສູງສຸດ	2.467	ຄົນ	ໃນປີ	2008	ແລະ	
ຫຼັງຈາກນັ້ນກໍໄດ້ຫຼຸດລົງມາຢູ່ປະມານ	2.300	ຄົນ	ໃນປີ 
2010.	ເລ່ີມຈາກປີ	2009	ເປັນຕ້ົນມາ,	ຈໍານວນພະນັກ 
ງານ	MMG	ເຊໂປນ	ທີ່ມາຈາກເມືອງ	ເທົ່າກັບປະມານ 
35%	ຂອງຈໍານວນພະນັກງານທັງໝົດ	(ເບ່ິງຮູບ	2.1). 
ຄວາມສໍາຄັນຂອງການສ້າງວຽກເຮັດງານທໍາຢູ່ໃນທ້ອງ 
ຖ່ິນຄືແນວນ້ີ	ສໍາລັບແຂວງ	ແມ່ນບໍລິສັດຈ່າຍອາກອນເງິນ 
ເດືອນ	ຈໍານວນ	3,5	ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ	ໃຫ້ແກ່ແຂວງ, 
ແທນທ່ີຈະຈ່າຍໃຫ້ລັດຖະບານ.	ຂ້ໍມູນທ່ີໄດ້ມາຈາກ	MMG 
ເຊໂປນກ່ຽວກັບການຈ້າງງານທາງອ້ອມແຕກຕ່າງກັນ 

ຢ່າງເຫັນໄດ້ຊັດ	ລະຫວ່າງປີ	2004	ແລະ	2010.18	ໃນປີ 
2004,	ໃນໄລຍະຕ້ົນຂອງການດໍາເນີນງານ,	ຈໍານວນພະ 
ນັກງານທ່ີຖືກຈ້າງເຮັດວຽກທາງອ້ອມ	ແມ່ນຢູ່ລະດັບສູງ 
ສຸດ	(ກໍາມະກອນກ່ໍສ້າງ	ແລະ	ເກັບກູ້ລະເບີດ).	ຕົວເລກ 
ດັ່ງກ່າວນີ້ໄດ້ຫຼຸດລົງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ	ໃນປີ	2005,	ຊຶ່ງການ 
ຫຼຸດລົງນ້ີແມ່ນຍ້ອນວ່າ	ການກ່ໍສ້າງສ້ິນສຸດລົງ	ແລະ	ເງິນໝູນ 
ວຽນມີຄວາມເຄ່ັງຕຶງຂ້ຶນ	 ອັນໄດ້ເຮັດໃຫ້ບໍລິສັດຕ້ອງຕັດ 
ລາຍຈ່າຍການລົງທຶນ	ແລະ	ການດໍາເນີນງານລົງ.	ໃນປີ 
2006,	ການຈ້າງງານແບບທາງອ້ອມ	ໄດ້ຄ່ອຍໆເຕີບໂຕ 
ຂຶ້ນ,	ໄປຢູ່ຈຸດສູງສຸດໃນປ	ີ2007	ຍ້ອນມີການກໍ່ສ້າງຢູ່ໃນ 
ໂຄງການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ນີ້.	ໃນປີ	2008-09	ຈໍານວນພະ 
ນັກງານທາງອ້ອມ	ໄດ້ຫຼຸດລົງໄປຢູ່ລະດັບດຽວກັນກັບໃນ 
ປີ	2004-05	ຍ້ອນວ່າໂຄງການກ່ໍສ້າງຕ່າງໆ	 ຢູ່ໃນບ່ອນ 
ຂຸດຄ້ົນບ່ໍແຮ່	 ສໍາເລັດລົງ	ແລະ	 ຍ້ອນຜົນສະທ້ອນຈາກ 
ວິກິດການເງິນໂລກ.	 ຄ້ືນກະທົບຈາກພາຍນອກນ້ີ	ໄດ້ສ່ົງ 
ຜົນກະທົບອັນໃຫຍ່ຫຼວງຕໍ່ພະນັກງານຢູ່ເມືອງວິລະບູລີ 
ຍ້ອນວ່າພວກເຂົາເຈ້ົາເຮັດວຽກເກັບກູ້ລະເບີດບ່ໍທັນແຕກ 
(UXO),	ການສໍາຫຼວດ	ແລະ	ການຂຸດຄ້ົນ	-	ຊຶ່ງແມ່ນຂົງ 
ເຂດທ່ີຖືກຕັດວຽກອອກຍ້ອນເຫດຜົນທາງການເງິນ	(ຕາ 
ຕະລາງ	2.1).	 ມາຮອດປີ	 2010,	 ການຈ້າງງານແບບ 
ທາງອ້ອມໄດ້ຟື້ນຄືນມາຢູ່ປະມານ	1.600	ຄົນ.	ຕົວເລກ 
ສະເລັ່ຍຂອງຜູ້ທ່ີໄດ້ຖືກຈ້າງ	ແມ່ນປະມານ	4.000	ຄົນ,	
ໂດຍທ່ີຕົວເລກດ່ັງກ່າວນ້ີ	 ຈະເພີ່ມຂ້ຶນໄປຢູ່ທ່ີປະມານ	
5.000	ຄົນ	ໃນຊ່ວງໄລຍະທີ່ມີການກໍ່ສ້າງ.	

................................................................

18	 ພະນັກງານທາງອ້ອມແມ່ນ:	 (i)	 ຜູ້ຮັບເໝົາທີ່ບໍ່ໄດ້ຢູ່ໃນແຄ້ມ	 ແລະ	 ພະນັກ 
	 ງານທີ່ບັນດາຜູ້ຮັບເໝົາເຫຼົ່ານີ້ຈ້າງຢູ່;	 (ii)	 ພະນັກງານທີ່ເຮັດວຽກໃຫ້ແກ່ບັນ 
	 ດາບໍລິສັດທີ່ທຳການສະໜອງສິນຄ້າ	 ແລະ	 ການບໍລິການໃຫ້ບໍລິສັດຂຸດຄົ້ນ 
	 ບ່ໍແຮ່ເຫຼົ່ານີ້	 ແລະ	ບັນດາຜູ້ສະໜອງສິນຄ້າ	 ແລະ	ການບໍລິການໃຫ້ແກ່ຜູ້ຮັບ 
	 ເໝົາ	 ຫຼື	 ຜູ້ຮັບເໝົາຕໍ່ຊ່ວງ	 ທີ່ໄດ້ວຽກເຮັດງານທຳຍ້ອນທຸລະກິດທີ່ໂຄງການ 
	 ແຫ່ງນີ້ສ້າງຂຶ້ນ;	(iii)	ວຽກເຮັດງານທຳຢູ່ໃນຂົງເຂດນີ	້ສ້າງຂຶ້ນໂດຍກິດຈະກໍາ 
	 ທາງດ້ານການລົງທຶນໃສ່ຊຸມຊົນ	ທັງການພັດທະນາທຸລະກິດຂອງ	ທ້ອງຖິ່ນ.
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ຮູບສະແດງ 2.1  ແຫຼົ່ງທີ່ມາຂອງພະນັກງານ:  MMG ເຊໂປນ (ຈຳນວນພະນັກງານ)

ແຫຼົ່ງຂໍ້ມູນ: ຂໍ້ມູນຂອງບໍລິສັດ

ນອກນ້ັນ,	 ຮ່ວງງົບປະມານ	ແລະ	ການລົງທຶນດ້ານສັງ 
ຄົມຂອງບໍລິສັດຍັງສ້າງວຽກເຮັດງານທຳເພ່ີມຕ່ືມ.	ແຕ່ນັບ 
ແຕ່ປີ	2005	ເປັນຕົ້ນມາ,	 ຂ້ໍມູນຕົວເລກການລົງທຶນດັ່ງ 
ກ່າວ	ໂດຍໂຄງການ		MMG	ເຊໂປນມີເປັນບາງປີເທົ່າ 
ນ້ັນ	(ຂໍ້ມູນແນ່ນອນກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງປະຈໍາປີບໍ່ມີ).	 
ຍົກຕົວຢ່າງ	ວຽກງານຕ່າງໆຈະມີໃນເວລາທ່ີບໍລິສັດຂຸດ 
ຄ້ົນບໍ່ແຮ່ດໍາເນີນການກ່ໍສ້າງ	ຫືຼ	ບຳລຸງຮັກສາ	ສ່ິງອໍານວຍ 
ຄວາມສະດວກທາງດ້ານສາທາລະນະຕ່າງໆ	(ໂຮງຮຽນ,	 
ໂຮງໝໍ,	ຫ້ອງກວດພະຍາດ,	ຕະຫຼາດ,	ອາຄານສໍາລັບ 
ຊຸມຊົນ)	ແລະ	ຕາມປົກກະຕິແລ້ວ	ການຈ້າງງານ	ແມ່ນ 
ຈະຮັບເອົາແຕ່ບຸກຄົນທີ່ດໍາລົງຊີວິດຢູ່ໃນຊຸມຊົນທ່ີກ່ຽວ 
ຂ້ອງເທ່ົານ້ັນ.	ການສ້າງວຽກງານປະເພດນ້ີໄດ້ຖືກກ່່າວ 
ເຖິງຢູ່ໃນຕາຕະລາງທີ	2.1	ວ່າແມ່ນ	“ການປະກອບສ່ວນ 
ໃສ່ການສ້າງວຽກເຮັດງານທໍາໂດຍການຊ່ວຍເຫືຼອສັງ 
ຄົມ”.	 ໃນເບື້ອງຕົ້ນ,	 ໃນປີ	 2005,	ຈໍານວນວຽກງານທ່ີ 
ສ້າງໃນໝວດດ່ັງກ່າວນ້ີຢູ່	 MMG	 ເຊໂປນແມ່ນ 
ຂ້ອນຂ້າງສູງມີເຖິງ	 364	 ຄົນ	 ແລະ	 ໄດ້ຫຼຸດລົງມາຢູ່ທີ່	

225	ຄົນ	ໃນປີ	2007	ແລະ	ໃນປີ	2009	ໄດ້ສືບຕ່ໍຫຸຼດລົງ 
ອີກຍັງເຫືຼອ	 115	 ຄົນ.	 ສ່ິງ ດ່ັງກ່າວນ້ີອາດອະທິ  
ບາຍໄດ້ດ້ວຍເຫດຜົນທ່ີວ່າ	ຈຸດສຸມເບ້ືອງຕ້ົນແມ່ນການ 
ສະໜອງໂຄງລ່າງພື້ນຖານທີ່ໃຊ້ແຮງງານຫຼາຍ.	

ເຖິງແມ່ນວ່າຈະບໍ່ມີຕົວເລກຕົວຈິງ	 ກ່ຽວກັບການຄາດ 
ຄະເນອັດຕາການຈ້າງງານ	ໃນອະນາຄົດອັນໃກ້ນ້ີກໍຕາມ,	 
ແຕ່ມັນກໍເປັນທີ່ຮູ້ຈັກກັນວ່າ	 ທັງສອງໂຄງການຂຸດຄ້ົນ 
ບ່ໍແຮນ່ີຈ້ະຂະຫຍາຍການດໍາເນີນງານຂອງຕົນ.	ໂຄງການ	 
MMG	ເຊໂປນ	ອາດກ້າວເຂ້ົາສູ່ໄລຍະການຂະຫຍາຍ 
ອີກເທ່ືອໃໝ່		ໃນປີ	2013,	ເວລານ້ັນ		ການຈ້າງງານອາດ 
ເພີ່ມຂຶ້ນເຖິງປະມານ	 5.000	 ຄົນ.	 ເນ່ືອງຈາກການ 
ຂະຫຍາຍການດໍາເນີນງານຮຽກຮ້ອງວຽກງານກໍ່ສ້າງຢ່າງ 
ຫຼວງຫຼາຍກໍຕາມ	ແຕ່ມັນກໍອາດມີຄວາມໝາຍວ່າຈະມີ
ການຈ້າງພະນັກງານເພີ່ມຂ້ຶນ.	 ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ,	
ມັນກໍຍັງໄວເກີນໄປທ່ີຈະປະເມີນອັດຕາຄວາມອາດສາ 
ມາດສ້າງວຽກເຮັດງານທໍາທີ່ໜ້າເຊື່ອຖືໄດ້.	
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ເມ່ືອບໍ່ມີຂ້ໍມູນທ່ີເຊື່ອຖືໄດ້,	 ຕົວເລກຄາດຄະເນແບບ 
ຫຍາບໆ	 ກ່ຽວກັບຜົນກະທົບຂອງການມີວຽກເຮັດງານ 
ທໍາຈາກການຂຸດຄ້ົນບ່ໍແຮ່	 ໃນຊຸມຊົນທ້ອງຖ່ິນສາມາດ 
ປະເມີນໄດ້	 ຈາກຜົນການສຶກສາຄ້ົນຄວ້າດ້ວຍວິທີສັງ 
ເກດການທ່ີມີຢູ່	ແລະ	 ນ້ັນກໍຄືແບບແຜນທ່ີຮັບຮອງເອົາ 
ໃນນ້ີ.	 ຜົນກະທົບຈາກການມີວຽກເຮັດງານທໍາຕ່ໍຊຸມຊົນ 
ທ້ອງຖ່ິນ	 ແມ່ນຜ່ານການໃຊ້ຈ່າຍເງິນເດືອນໄປຊື້ສິນ 
ຄ້າ	ແລະ	ການບໍລິການ	(ທັງຂອງພະນັກງານທ່ີເຮັດວຽກ 
ໂດຍກົງ	ແລະ	ໂດຍທາງອ້ອມ,	ລວມທັງຜ່ານທາງໂຄງ 
ການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານສັງຄົມການໃຊ້ຈ່າຍເຫຼົ່ານ້ີລວມມີ	 
ການໃຊ້ຈ່າຍໃສ່ຄ່າເຮືອນ,	ອາຫານ,	ເສື້ອຜ້າ,	ກິດຈະກໍາ 
ເພີດເພີນຕ່າງໆ;	 ການບໍລິການໃຫ້ສ່ວນບຸກຄົນເປັນ 

ຕ້ົນແມ່ນການເສີມສວຍຕັດຜົມ	ແລະ	ທຳຄວາມສະອາດ;	
ການບໍລິການທຸລະກິດເປັນຕ້ົນແມ່ນ	ທະນາຄານ;	ການ 
ຂົນສ່ົງ,	 ສາທາລະອຸປະໂພກ	 ແລະ	 ການບໍລິການໃຫ້ 
ສາທາລະນະ	 ເປັນຕ້ົນແມ່ນການສຶກສາ	 ແລະ	 ປ່ິນປົວ 
ສຸຂະພາບ.	ໃນຂະນະທ່ີພະນັກງານເປັນຜູ້ໃຊ້ຈ່າຍສ່ວນ 
ໃຫຍ່,	ແຕ່ວ່າ	ພາກລັດກໍອາດສະໜອງການບໍລິການໃຫ້ 
ບາງຢ່າງ,	 ຊ່ຶງຈະເປັນການກະຕຸ້ນເພ່ີມຕ່ືມໃຫ້ແກ່ຄວາມ 
ຕ້ອງການຢູ່ໃນເຂດພ້ືນທ່ີນ້ີ.19	ຍົກຕົວຢ່າງ,	MMG	ເຊໂປນ	 
ລາຍງານວ່າ	ລັດຖະບານໄດ້ສະໜອງພະນັກງານລັດໃຫ້ 
ເພີ່ມຕ່ືມອີກ	 200	 ຄົນ	 ເພື່ອຊ່ວຍຮັບມືກັບຄວາມຕ້ອງ 
ການທ່ີເພີ່ມຕື່ມດ້ານວຽກການບໍລິການສາທາລະນະໃນ 
ຂົງເຂດພື້ນທີ່ນີ້.

ຕາຕະລາງ 2.1 ຈຳນວນການຈ້າງງານ ແລະ ຜູ້ທີ່ອາໄສໂຄງການ: MMG ເຊໂປນ

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ:	 ຈໍານວນຕົວເລກຂອງພະນັກງານທີ່ຖືກຈ້າງໂດຍກົງ	 ໃນປ	ີ 2007	 ແມ່ນໄດ້ມາຈາກຜົນຂອງການລົງສໍາຫຼວດຄົວເຮືອນປ	ີ 2007.	 ຕົວເລກຂອງການຈ້າງງານແບບ 
ທາງກົງ	 ແລະ	 ທາງອ້ອມ	 ສໍາລັບປີ	 2008	 ແລະ	 2009	 ແມ່ນໄດ້ມາຈາກການຄິດໄລ່ຕົວເລກຂໍ້ມູນທີ່ທາງບໍ່ຄຳເຊໂປນສະໜອງໃຫ້.	 ພວກເຮົາບໍ່ມີຕົວເລກແນ່ນອນ 
ສໍາລັບການຈ້າງງານທີ່ຖືກສ້າງຂຶ້ນຜ່ານການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານສັງຄົມ	 ໃນປີ	 2004,	 2006,	 2008	 ແລະ	 2010.	 ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ,	 ພວກເຮົາກໍ່ສາມາດຄາດວ່າ 
ການຈ້າງງານຈະມີຂະໜາດທີ່ຄ້າຍຄືກັນ	(100-300	ຄົນ)	

................................................................

19	 ຢູ່ໃນການສຶກສາຂອງທະນາຄານໂລກ,“ໂຄງການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ຂະໜາດໃຫຍ	່ ແລະ	 ຊຸມຊົນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ”	 (ແມັກມາຮອນ	 ແລະ	 ເຣມ	ີ 2002	 -	 McMa	 hon	 and	Remy 
	 2002),	 ໄດ້ມີການປະເມີນວ່າ	 ສໍາລັບທຸກໆວຽກງານທ່ີຖືກສ້າງຂຶ້ນຢູ່ໃນໂຄງການບໍ່ແຮ່ແຫ່ງໜຶ່ງນັ້ນຈະມີຕໍາແໜ່ງງານອີກ	 2,5	 ວຽກງານຖືກສ້າງຂຶ້ນຢູ່ບ່ອນອື່ນອີກແຫ່ງໃດ 
	 ແຫ່ງໜຶ່ງ.	 ມັນສໍາຄັນທີ່ຕ້ອງໄດ້ລະບຸວ່າ	 ຕົວເລກດັ່ງກ່າວສາມາດແຕກຕ່າງກັນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ	 ໂດຍຂຶ້ນກັບຄໍານິຍາມຂອງຄໍາວ່າວຽກງານທີ່ຖືກສ້າງຂຶ້ນຢູ່ໃນໂຄງການບໍ່ແຮ ່
	 ແຫ່ງໜຶ່ງ.	ແຕ່ເຖິງຢ່າງນັ້ນກໍຕາມ,	ຕົວເລກ	2,5	ແມ່ນຕົວເລກທີແທດເໝາະກັບຄວາມເປັນຈິງ,	ເປັນຕົວເລກທີຕໍ່າແລ້ວ	ສໍາລັບບັນດາປະເທດທີ່ມີລາຍໄດ້ຕໍ່າ	ແລະ	ຕົວເລກ 
	 ນ້ີ	ແມ່ນຕົວທະວີຄູນທີ່ຖືກນໍາໃຊ້ຢູ່ໃນບົດສຶກສາຄົ້ນຄວ້າສະບັບນີ	້ເພື່ອຄິດໄລ່ຈໍານວນການຈ້າງງານທີ່ຕາມມາຈາກໂຄງການ.

ຕາຕະລາງ 2.2 ຈຳນວນການຈ້າງງານ ແລະ ຜູ້ທີ່ອາໄສໂຄງການ: PBM ຄຳ-ທອງພູຄຳ



ການປະກອບສ່ວນຂອງການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ	່ໃນລະດັບທ້ອງຖິ່ນ

ສປປ	ລາວ:	ເພີ່ມທະວີຜົນປະໂຫຍດທາງດ້ານເສດຖະກິດ	ແລະ	ສັງຄົມ 
ຈາກການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່

ການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່:	ຮ່ວມມືກັນເພື່ອການພັດທະນາ36

ໃນກໍລະນີຂອງ	PBM,	ຊ່ຶງແມ່ນໂຄງການບ່ໍແຮ່ທ່ີໃໝ່ກວ່າ	 
MMG	ເຊໂປນ	ຫຼາຍນັ້ນ,	ຂ້ໍມູນໃນຕາຕະລາງ	2.2	ຂ້າງ 
ລຸມນ້ີ	ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງການຈ້າງງານລວມໄດ້ເພ່ີມ 
ຂ້ຶນຢ່າງໄວວາ	ໂດຍທ່ີປັດຈຸບັນນ້ີໂຄງການບ່ໍແຮ່ແຫ່ງນ້ີ 
ໄດ້ຈ້າງພະນັກງານກໍາມະກອນຢູ່ປະມານ	3.600	 ຄົນ	 
(ໂດຍທາງກົງ	ແລະ	ທາງອ້ອມ).	ເຖິງແມ່ນວ່າ	ບໍລິສັດນ້ີ	 
ຈະຫາກໍເລ່ີມຕ້ົນຂ້ຶນໃນປີ	 2005	 ຊຶ່ງມີຈໍານວນພະນັກ 
ງານໂດຍກົງຂ້ອນຂ້າງຕໍ່າກໍຕາມ	 (514	 ຄົນ),	 ແຕ່ມາ 
ຮອດປີ	2009	ຈໍານວນດັ່ງກ່າວກໍໄດ້ເພີ່ມຂ້ຶນຢ່າງໄວວາ 
ເຖິງ	1.664	ຄົນ	ພາຍຫຼັງທ່ີໂຄງການຂຸດຄ້ົນ	ທອງ-ຄໍາ	 
ພູຄໍາ	ໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນຂຶ້ນ.	ໃນລະຫວ່າງປີ	2006	ເຖິງ	2007,	
ສະເພາະການຈ້າງງານໂດຍທາງອ້ອມພຽງຢ່າງດຽວ, 
ຕົວເລກດ່ັງກ່າວໄດ້ກ້າວກະໂດດຂຶ້ນຈາກ	80	 ຄົນ	ມາ 
ເປັນ	 2.000	 ຄົນ	 ແລະ	 ຫຼັງຈາກນ້ັນມາກໍເລ່ີມຄົງຕົວ. 
ການເພີ່ມຂ້ຶນຂອງການຈ້າງງານແບບທາງອ້ອມຢູ່ໃນ 
ໂຄງການຂຸດຄ້ົນບ່ໍແຮ່ສອງແຫ່ງນ້ີສາມາດອະທິບາຍໄດ້້	 
ດ້ວຍເຫດຜົນຂອງການຂະຫຍາຍການດໍາເນີນງານຂອງ 
ໂຄງການ,	 ຊຶ່ງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຕ້ອງມີພະນັກງານຊົ່ວຄາວ 
ເປັນຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍ.	

ເນ່ືອງຈາກວ່າເນ້ືອທ່ີດິນໃນທ້ອງຖິ່ນ	 ໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ເຂ້ົາ 
ໃນໂຄງການຂຸດຄ້ົນບ່ໍແຮ່	(ແລະ	ເພາະສະນ້ັນແບບແຜນ	
ການດໍາລົງຊີວິດຂອງຊົນນະບົດຈຶ່ງໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ),	
ທັງສອງໂຄງການ	PBM	ພູຄໍາ	ແລະ	MMG	ເຊໂປນ	ຈຶ່ງ	
ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕ້ອງໃຫ້ສິດທິພິເສດ	 ໃນການຮັບ 
ເອົາຄົນຈາກຊຸມຊົນ	 ແລະ	 ໃນເຂດທ່ີຢູ່ໃກ້ຄຽງທ່ີສຸດ	
ກັບໂຄງການຂອງຕົນເຂ້ົາເຮັດວຽກ.	ໃນລະຫວ່າງປີ	2004	 
ເຖິງປີ	2006,	ຫຼາຍກວ່າ	50%	ຂອງຕໍາແໜ່ງງານວ່າງ	
ໄດ້ຮັບເອົາຜູ້ຄົນທ່ີດໍາລົງຊີວິດໃກ້ກັບໂຄງການດໍາເນີນ 
ງານຂອງ	MMG	 ເຊໂປນ.	 ໃນປີ	 2007,	 ອັດຕາການ				
ວ່າງງານໄດ້ຫຼຸດລົງ	 ແລະ	 ຄົງຢູ່ໃນລະດັບ	 35%	
ໃນປີ	 2008	 ແລະ	 2009.	 ໃນໄລຍະ	 2006	 -09,	 
ຈໍານວນພະນັກງານທ່ີວ່າຈ້າງທ່ົວປະເທດໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນ	
ໃນເບ້ືອງຕ້ົນ	ຈາກ	1.275	ຄົນເຖິງ	2.658	ຄົນ	ຈຶ່ງຫຸຼດ 
ລົງເປັນ	1.467	ຄົນ	ໃນປີ	2010	(ເບິ່ງຮູບສະແດງ	2.2),	

ຊຶ່ງຕົວເລກດັ່ງກ່າວປະກອບເປັນອັດຕາສ່ວນຄ່າແຮງ 
ງານສູງໃນທ້ອງຖິ່ນ.

ສາມາດເຫັນໄດ້ຈະແຈ້ງວ່າວິທີການຮັບຄົນເຂົ້າເຮັດວຽກ	 
ກໍມີຄວາມສໍາຄັນເທົ່າທຽມກັນເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ປະຊາ 
ຊົນຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບໂດຍກົງຈາກບ່ໍແຮ່ໄດ້ຮັບການ 
ເອົາໃຈໃສ່ໃນເວລາຂັດເລືອກເຂ້ົາເຮັດວຽກ.	 ຕົວຢ່າງ	 
ກ່ຽວກັບບັນຫາດ່ັງກ່າວ	 ແມ່ນເຫັນໄດ້ຈາກກໍລະນີຂອງ 
MMG	ເຊໂປນ,	ບ່ອນຊຶ່ງຢ່າງໜ້ອຍທ່ີສຸດໃນຕອນເລ່ີມ 
ຕ້ົນນ້ັນ	ການຮັບເອົາຄົນໃນທ້ອງຖິ່ນເຂ້ົາເຮັດວຽກແມ່ນ 
ປະຕິບັດຜ່ານພະແນກການພົວພັນກັບຊຸມຊົນ	 ໄປຫາ 
ບັນດາຕົວແທນຂອງເມືອງ	ແລະ	ນາຍບ້ານ.	ສ່ິງດ່ັງກ່າວ 
ນ້ັນ	 ໄດ້ຊຸກຍູ້ໃຫ້ມີການສ້າງວຽກເຮັດງານທໍາໃນເຂດ 
ອ້ອມແອ້ມໂຄງການຂຸດຄ້ົນບ່ໍແຮ່;	ເຖິງວ່າວິທີການເສີມ 
ຂະຫຍາຍຂໍ້ມູນຖານວັດທະນະທຳ	ແລະ	ໂຄງສ້າງສິດ 
ອໍານາດດ່ັງກ່າວເປັນທີ່ໜ້າຊື່ນຊົມ	 ແຕ່ກໍມີປະກົດການ 
ບາງຢ່າງກ່ຽວກັບຂອບເຂດການລວມເອົາຜູ້ທຸກຍາກທີ່ 
ສຸດ	 ຫຼື	 ຜູ້ຖືກແບ່ງແຍກທາງດ້ານສັງຄົມນ້ັນເຂົ້າໃນຂະ 
ບວນການ.	ເຖິງແມ່ນຈະມີການຄາດຄະເນວ່າຂອບເຂດ 
ຕົວຈິງຂອງໂຄງການຈະຖືກຂະຫຍາຍກວ້າງອອກຕື່ມ 
ແລະ	ຈະກວມເອົາເນ້ືອທ່ີດິນ	ຊຶ່ງປັດຈຸບັນນີ້	ແມ່ນຊາວ 
ບ້ານເປັນຜູ້ນໍາໃຊ້ຢູ່ນ້ັນກໍຕາມ,	ແຕ່ອາດເປັນໄປໄດ້ທ່ີວ່າ 
ກາລະໂອກາດໃນການຮັບເອົາຄົນເຂ້ົາເຮັດວຽກຈະບ່ໍ 
ເພີ່ມຂ້ຶນຢ່າງສົມຊັດສ່ວນກັບຂະໜາດຂອງໂຄງການ.	 
ປະກົດການດ່ັງກ່າວນ້ີຈະກາຍເປັນບັນຫາສໍາຄັນໃຫ້ບໍລິ 
ສັດຕ້ອງໄດ້ຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານໃນຊຸມປີທີ່ຈະມາເຖິງນ້ີ, 
ຍ້ອນວ່າປະຊາຊົນທ່ີຍົກຍ້າຍມາໃໝ່ຍັງມີຄວາມຄາດ 
ຫວັງສູງ	ວ່າຈະໄດ້ມີວຽກເຮັດງານທຳ	(ແລະ	ບ່ໍແມ່ນວ່າ 
ຈະຄາດຫວັງເອົາແຕ່ເງິນຊົດເຊີຍເທ່ົານ້ັນ).	ຕາມທ່ີສາມາດ 
ເຫັນໃນກໍລະນ	ີPBM,	ອັດຕາສ່ວນພະນັກງານທີ່ມາຈາກ 
ທ້ອງຖິ່ນ	ເຂດພູຄໍາສູງທີ່ສຸດ	(ເບ່ິງ	ຮູບສະແດງ	2.2	ຂ້າງ 
ລຸ່ມນີ້).

ໃນລະຫວ່າງປີ	2004	ເຖິງ	2009,	ອັດຕາເພີ່ມຂອງພະ 
ນັກງານຕ່າງປະເທດສໍາລັບສອງບໍລິສັດຂຸດຄ້ົນບ່ໍແຮ່ນ້ີ 
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ແມ່ນຄົງຕົວຢູ່ລະດັບປະມານ	10%	ຂອງຈໍານວນພະນັກ 
ງານທັງໝົດ,	 ສ່ວນຕໍາແໜ່ງງານທ່ີຍັງເຫຼືອ	ແມ່ນເລືອກ 
ເອົາຄົນພາຍໃນປະເທດ.

ຢູ່ທັງສອງໂຄງການບໍ່ແຮ່,	 ການເຊ່ືອມທັດສະນະບົດ 
ບາດຍິງ-ຊາຍຍັງເປັນສິ່ງທ້າທາຍ,	 ເຖິງແມ່ນວ່າຈະມີ	 
ນະໂຍບາຍຄວາມສະເໝີພາບໃນການມີວຽກເຮັດງານ 
ທໍາ	ແລະ	 ຕ້ານການທໍາຮ້າຍທາລຸນຖືກຮັບຮອງເອົາຕາມ 
ຫຼັກການຢູ່ກໍຕາມ.	PBM	ໄດ້ມີຍຸດທະສາດຕ້ານການຈໍາ 
ແນກທ່ີຕ້ັງໜ້າເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ກຸ່ມຄົນຊົນເຜ່ົາ	 ແລະ 
ແມ່ຍິງ	ເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງກໍາລັງແຮງງານເຊັ່ນດຽວກັນນີ້, 
ໃນປີ	2007	MMG	ເຊໂປນ	ໄດ້ລິເລ່ີມນະໂຍບາຍກ່ຽວ 
ກັບການສ້າງກາລະໂອກາດ	 ແລະ	ຄວາມສະເໝີພາບ	
(Opportunity	and	Equality	Policy-OEP)	ອັນໜຶ່ງ 
ຂ້ຶນມາເພື່ອຈັດຕ້ັງປະຕິບັດໃນບໍລິສັດ.	ທັດສະນະຂອງ 
ອຸດສະຫະກໍາທີ່ວ່າ	ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງແມ່ຍິງຫຼາຍຂຶ້ນ 
ຢູ່ໃນຂະແໜງການຂຸດຄ້ົນບໍ່ແຮ່	 ຈະມີຜົນດີໃຫ້ແກ່ການ 
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ຮູບສະແດງທີ 2.2 ແຫຼົ່ງທີ່ມາຂອງພະນັກງານ: PBM (ຈຳນວນພະນັກງານ)

ແຫຼົ່ງຂໍ້ມູນ: ຂໍ້ມູນຂອງບໍລິສັດ.

ຫຸຼດຜ່ອນວັດທະນະທຳ	ທ່ີເຂ້ົາໃຈວ່າອຸດສະຫະກໍານີ້	ແມ່ນ 
ມີລັກສະນະສະເພາະຜູ້ຊາຍ	(ແລະ	ຕ້ອງມີຄວາມສ່ຽງສູງ). 
ເນ່ືອງຈາກວ່າ	 ແມ່ຍິງຈະເປັນຜູ້ມີຄວາມລະມັດລະວັງ 
ຫຼາຍກວ່າທ່ີຈະສ້າງຄວາມສ່ຽງ,	ຊຶ່ງສ່ິງນ້ີແມ່ນຂ້ໍໄດ້ປຽບ 
ທ່ີເຫັນໄດ້ຈະແຈ້ງສໍາລັບອຸດສະຫະກໍາປະເພດນີ້ທ່ີນໍາໃຊ້ 
ແຕ່ອຸປະກອນທ່ີມີລາຄາແພງ	ແລະ	ໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນແກ່ 
ປະເດັນຄວາມປອດໄພ.	 ອັດຕາສ່ວນຂອງພະນັກງານ 
ເພດຍິງ	 ທີ່ເຮັດວຽກໃນໂຄງການຂຸດຄ້ົນບ່ໍແຮ່ຂະໜາດ 
ໃຫຍ່ສອງແຫ່ງຈະມີຄວາມເໜັງຕີງຈາກປະມານ	15% 
ເຖິງ	27%	ຂອງຈໍານວນກໍາລັງແຮງງານທັງໝົດ.	ອັດຕາ 
ສ່ວນນ້ີ	 ຈະສູງຂ້ຶນຖ້າເຮົາເບ່ິງອົງປະກອບຂອງກໍາລັງ 
ແຮງງານຢູ່ຕາມບໍລິສັດຮັບເໝົາຕ່າງໆ.	 ຕົວເລກສະຖິຕິ 
ຂອງ	 PBM	 ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ	 ຈໍານວນພະນັກງານ 
ເພດຍິງຫຼຸດລົງຈາກ	27%	ໃນປີ	2007,	ມາຢູ່ທ່ີ	22%	
ໃນປີ	2008	ແລະ	ສຸດທ້າຍກໍມາຢູ່ທ່ີ	19%	ໃນປີ	2009.	
ເຖິງຢ່າງນັ້ນກໍຕາມ,	 ຕົວເລກເຫຼົ່ານ້ີ	 ຖືວ່າ	ແມ່ນອັດຕາ 
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ຈາກການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່
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ສ່ວນທ່ີສູງສໍາລັບແຮງງານເພດຍິງ,	ເພາະວ່າຢູ່ຕາມບໍລິ 
ສັດຂຸດຄ້ົນບ່ໍແຮ່	 ຢູ່ອາຟຣິກາໃຕ້ນ້ັນ	 ພວກເຂົາເຈົ້າຖືກ 
ກໍານົດໃຫ້ມີກໍາລັງແຮງງານຂອງເພດຍິງຢ່າງໜ້ອຍທ່ີ 
ສຸດ	ມີແຕ່	10%	ເທົ່ານັ້ນ.20

ຢູ່ໃນໂຄງການຊຸດຄ້ົນບ່ໍແຮ່	 MMG	 ເຊໂປນ,	 ຕົວເລກ 
ກໍາລັງແຮງງານເພດຍິງໄດ້ຖືກແຍກອອກຕ່າງຫາກສໍາລັບ 
ປີ	 2004,	 2005	 ແລະ	 2009	 ແລະ	 ຕະຫຼອດຊ່ວງ 
ໄລຍະເວລານ້ີ	 ຕົວເລກຈໍານວນແຮງງານເພດຍິງຂອງ 
ບໍລິສັດ	ມີຄວາມເໜັງຕີງຢູ່ລະຫວ່າງ	15%	ເຖິງ	19%.	 
ນອກຈາກນ້ີແລ້ວ,	 ບັນດາບົດລາຍງານກ່ຽວກັບຄວາມ 
ຍືນຍົງ	 ຂອງບໍລິສັດ	 ໄດ້ແນະນໍາວ່າແມ່ຍິງຍັງຈະເຮັດ 
ວຽກໃນພະແນກ	“	ເບົາ	”	ເປັນຕົ້ນແມ່ນ	ພະແນກສື່ສານ,	 

................................................................

20	 ປະທານຜູ້ບໍລິຫານ	ຂອງສະພາແຮ່ທາດ	ແຫ່ງ	ອົດສະຕຣາລ	ີ-	ທ່ານ	ມິນແຈລ 
	 ຮ.	ຮູກ	-	ໄດ້ກ່າວວ່າ:	“ຕົວເລກສະຖິຕິນ້ີ	ແມ່ນຕາຍຕົວແລ້ວ	-	ແມ່ຍິງ		ກວມ 
	 ເອົາ	 18	 ສ່ວນຮ້ອຍຂອງກໍາລັງແຮງງານຢູ່ໃນອຸດສາຫະກໍາແຮ່ທາດ,	 ເມື່ອ 
	 ທຽບກັບອັດຕາສ່ວນຂອງການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງເພດຍິງໃນທ່ົວປະເທດແມ່ນ 
	 ຢູ່ທີ່	45	ສ່ວນຮ້ອຍ.	ແມ່ຍິງກວມເອົາ	3	ສ່ວນຮ້ອຍຂອງພະນັກງານທັງໝົດຢູ ່
	 ຕາມສະຖານທີ່ຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່	 ແລະ	 ຢູ່ໃນຂ້ັນຕອນການຜະລິດແຮ່ທາດ	 ແລະ 
	 ແມ່ຍິງພື້ນເມືອງ	ກວມເອົາ	12	ສ່ວນຮ້ອຍຂອງຈໍານວນພະນັກງານພື້ນເມືອງ 
	 ທັງໝົດ”.	 ເດືອນພຶດສະພາ	 2007,	 ກອງປະຊຸມສໍາມະນາກ່ຽວກັບແມ່ຍິງ 
	 ແລະ	ວຽກງານຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ	່ຢູ່	ອົດສະຕຣາລີ.

MMG	ເຊໂປນ	ມີນະໂຍບາຍ	ກ່ຽວກັບບົດບາດຍິງ-ຊາຍ	ແລະ	ດ້ານ 

ຄວາມຫຼາກຫຼາຍທີ່ເປັນມາດຕະຖານເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ມີການຈໍາ 

ແນກເກີດຂຶ້ນຢູ່ສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ,	ແຕ່ພັດບໍ່ມີນະໂຍບາຍສະເພາະ 

ເຈາະຈົງຕ່າງໆ	 ແນໃສ່ສົ່ງເສີມບົດບາດຍິງ-ຊາຍ.	 ແນ່ນອນວ່ານະໂຍ 

ບາຍໃນການຮັບເອົາຄົນເຂົ້າເຮັດວຽກຂອງບໍລິສັດຈະລະບຸວ່າບໍລິສັດ 

ຈະຈ້າງໝົດທຸກຄົນ,	ໂດຍບໍ່ຈໍາແນກເພດ,	ບົນພື້ນຖານຄວາມສະເໝ ີ

ພາບ	 (ແຕ່ມີຂໍ້ຍົກເວັ້ນວ່າ	 ຈະໃຫ້ສິດທິພິເສດແກ່ຄົນທີ່ດໍາລົງຊີວິດຢູ ່

ບ້ານທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບໂດຍກົງຈາກໂຄງການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ນີ້).	 ນອກ 

ຈາກນີ້ແລ້ວ,	ຢ່າງໜ້ອຍທີ່ສຸດ	ການຮັບເອົາຄົນເຂົ້າເຮັດວຽກຢູ່ໃນໂຄງ 

ການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ແຫ່ງນີ້	 ແມ່ນຈະເຈາະຈົງໃສ່	 “ຄວາມສາມາດໃນ 

ການເຮັດວຽກ”	ເປັນຫຼັກ,	ແທນທີ່ຈະອີງໃສ່	“ຄຸນນະວຸດທາງດ້ານການ 

ສຶກສາແບບທາງການ”	 -	 ນີ້ແມ່ນກົນລະຍຸດທີ່ຖືກອອກແບບມາ	 ເພື່ອ 

ຊ່ວຍໃຫ້ຊາວບ້ານທ່ີເວົ້າພາສາມະຄອງ/ຕຣີທີ່ ບ່ໍໄດ້ຮັບການສຶກ 

ສາສູງໄດ້ຖືກຮັບເຂົ້າເຮັດວຽກ	 ແລະ	 ເວົ້າໂດຍລວມແລ້ວກໍໄດ້ປະຕ ິ

ບັດຕາມແຜນທີ່ວາງໄວ້.

ກ໋ອງ 2.1 ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ ການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ ຢູ່ MMG ເຊໂປນ

ໃນທຸກໆການປຶກສາຫາລືທີ່ກ່ຽວກັບວຽກງານການພັດທະນາ, 

ການປະເມີນຜົນກະທົບເພື່ອປ່ຽນແປງແຜນການຂອງໂຄງການຂຸດ 

ຄົ້ນບໍ່ແຮ່,	 ໄດ້ມີການລະບຸໃຫ້ເພດຍິງເຂົ້າຮ່ວມປະຊຸມແບບແຍກ 

ສະເພາະຕ່າງຫາກ.	ສະພາບເຊັ່ນດຽວກັນນີ້,	ໃນການລົງສໍາຫຼວດຄົວ 

ເຮືອນໃນປີ	2007	ແລະ	2009/10	ຂອງໂຄງການ	MMG	ເຊໂປນ, 

ນັກເດີນສໍາຫຼວດ,	 ຫົວໜ້າຄົວເຮືອນ	 ໄດ້ຖືກແນະນໍາວ່າ	 ຖ້າເປັນໄປ 

ໄດ້ຜູ້ທີ່ຕອບຄໍາຖາມຕ້ອງໃຫ້ເຮັດສະຫຼັບກັນໄປລະຫວ່າງເພດຊາຍ 

ກັບເພດຍິງ.	 ແຕ່ວ່າບັນດາກຸ່ມປຶກສາຫາລືແບບເປັນທາງການສ່ວນ 

ໃຫຍ່ທີ່ກ່ຽວພັນກັບ	 MMG	 ເຊໂປນ	 ແມ່ນມີເພດຊາຍກວມສ່ວນ 

ໃຫຍ່	 (	 ຍົກເວັ້ນກໍລະນີມີຕົວແທນຂອງສະຫະພັນແມ່ຍິງຢູ່ໃນທຸກໆ 

ກຸ່ມ)	 ກໍຄືພາຍໃນສະມາຊິກຂອງກອງທຶນພັດທະນາທ້ອງຖິ່ນຂອງ	 

ບໍ່ຄຳເຊໂປນ	 ຊຶ່ງແມ່ນແຫຼ່ງທຶນອັນຕົ້ນຕໍຂອງຊຸມຊົນຊຶ່ງບໍລິສັດ	

ໄດ້ຕັ້ງຂຶ້ນ.	

ຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມ	 ກ່ຽວກັບ	 ບົດຍາດຍິງ-ຊາຍ	 ຢູ່ໃນໂຄງການຂຸດຄົ້ນ 

ບໍ່ແຮ່	ໄດ້ສະໜອງໄວ້ຢູ່ໃບຊ້ອນທ້າຍ	ກ.

ບັນຊີ,	ການພັດທະນາສັງຄົມ	ແລະ	ວຽກງານສຸຂະພາບ	 
ແລະ	 ຄວາມປອດໄພ.	 ຢ່າງໃດກໍດີ,	 ເພດຊາຍ	 ຍັງຄົງ 
ມີອັດຕາສ່ວນທ່ີຫຼາຍກວ່າ	ຢູ່ບັນດາພະແນກຕ່າງໆ	ເປັນ 
ຕ້ົນແມ່ນພະແນກບຳລຸງຮັກສາ,	 ພະແນກສໍາຫຼວດ,	 
ແລະ	ພະແນກຂຸດຄ້ົນ.	ແຕ່ເຖິງຢ່າງນ້ັນກໍຕາມ,	ສັງເກດ 
ເຫັນວ່າທັງ	PBM	ແລະ	MMG	ເຊໂປນ	ມີອັດຕາສ່ວນ 
ການຈ້າງງານເພດຍິງທ່ີສູງສໍາລັບຕໍາແໜ່ງຜູ້ບັນຊາເຄ່ືອງ 
ຈັກ	 (ຜູ້ຂັບລົດບັນທຸກ	 ໂດຍສະເພາະແມ່ນເພື່ອຂົນສ່ົງ
ແຮ່ທາດ)	ຊຶ່ງອາດເປັນໄປໄດ້ວ່າ	ແມ່ນຍ້ອນວ່າແມ່ຍິງ	
ແມ່ນຖືວ່າບ່ໍມັກສ່ຽງໄພ	ແລະ	 ເພາະສະນັ້ນ	ຈຶ່ງມີອຸບັດ 
ຕິເຫດໜ້ອຍ.	(ເບິ່ງກ່ອງ	2.1)



ການປະກອບສ່ວນຂອງການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່	ໃນລະດັບທ້ອງຖິ່ນ

ສປປ	ລາວ:	ເພີ່ມທະວີຜົນປະໂຫຍດທາງດ້ານເສດຖະກິດ	ແລະ	ສັງຄົມ 
ຈາກການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່

ການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່:	ຮ່ວມມືກັນເພື່ອການພັດທະນາ 39

................................................................

21	 ເຖິງແມ່ນວ່າ	ທັງສອງບໍລິສັດ	ບໍ່ໄດ້ໃຫ້ຂ້ໍມູນລະອຽດ	ກ່ຽວກັບລາຍຈ່າຍ,	ແຕ ່
	 ວ່າປະເພດສິນຄ້າ	 ແລະ	ການບໍລິການນ້ັນ	ຮວມມີ	 ໄຟຟ້າ,	 ອາຫານ,	ຄອນ 
	 ກີຼດ,	ການບໍລິການປັບອາກາດ	ແລະ	ການເກັບກ້	ູUXO	ຢູ່ນໍາດ້ວຍ.

................................................................

22	 ອີງຕາມການຄາດຄະເນ	 ໃຊ້ຈ່າຍປະມານ	 70	 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດຕໍ່ປີ 
	 ເພື່ອຈັດຊື້ສິນຄ້າ	ແລະ	ການບໍລິການຢູ່	ສປປ	ລາວ	ແລະ	ຍອດລາຍຈ່າຍຊຸ່ມ 
	 ປີຜ່ານມານີ້	ລວມເປັນປະມານ	260	ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ.

2.2 ສະພາບທ້ອງຖິ່ນ: ການຈັດຊື້ສິນຄ້າ 
 ແລະ ການບໍລິການຂອງທ້ອງຖິ່ນ
...................................

ຈໍານວນລາຍຈ່າຍ	 ໃນການຈັດຊື້ສິນຄ້າ	 ແລະ	 ການ 
ບໍລິການຕ່າງໆ	 ໂດຍໂຄງການດໍາເນີນງານຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່	
(ການຊື້	 ແລະ	 ຈັດຫາຈາກພາຍນອກ)	 ຈາກເສດຖະກິດ 
ພາຍໃນຈະມີຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍ	 ແລະ	 ແມ່ນໜ່ຶງໃນວິທີ 
ການທີ່ສໍາຄັນ	 ຊຶ່ງຈະເຮັດໃຫ້ຜົນປະໂຫຍດຈາກການຂຸດ 
ຄ້ົນບ່ໍແຮ່ສາມາດກ່ັນຕອງໄປສູ່ເສດຖະກິດຂອງທ້ອງຖ່ິນ 
(ຊຶ່ງຈະຊ່ວຍໃຫ້ຖານຂອງຮູບທາດປີຣະມິດລວງປ້ີນນັ້ນ	 
ກວ້າງອອກກວ່າເກົ່າ).	 ນອກຈາກນີ້ແລ້ວ,	 ການຈັດຊື້ຈັດ 
ຫາຂອງໂຄງການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່	 ຈະມີບົດບາດອັນສໍາຄັນ	
ໃນການກະຕຸ້ນການຜະລິດ	 ແລະ	 ສົ່ງເສີມການພັດທະ 
ນາອຸດສາຫະກໍາ	 ແລະ	 ຂະແໜງການບໍລິການໃໝ່ໆຂຶ້ນ 
ໃນທ້ອງຖິ່ນ.	

ເປັນການເຫັນໄດ້ຢ່າງຈະແຈ້ງຢູ່ໃນບັນດາບົດລາຍງານ	 
ກ່ຽວກັບຄວາມຍືນຍົງຂອງບໍລິສັດວ່າ	 ຖ້າເປັນໄປໄດ້ 
ນ້ັນ	ທັງສອງໂຄງການຂຸດຄ້ົນບ່ໍແຮ່	ມີຄວາມຕ້ອງການ	
ຊື້ສິນຄ້າ	ແລະ	ການບໍລິການຈາກພາຍໃນ	ສປປ	ລາວ	 
ຫຼາຍກວ່າ.	 ຂ້ໍມູນໄດ້ຊ້ີໃຫ້ເຫັນວ່າ	 ໃນປີ	 2009,	 PBM	 
ແລະ	MMG	ເຊໂປນ	ສາມາດຈັດຊ້ື	ໄດ້ປະມານ	50%	 
ຂອງຈໍານວນສິນຄ້າ	ແລະ	ການບໍລິການທັງໝົດທີ່ຕ້ອງ 
ການຜ່ານບັນດາຜູ້ຮັບເໝົາພາຍໃນ.21	 ຖ້າພິຈາລະນາ 
ເບ່ິງຕົວເລກເດັດຖານເຫັນວ່າໃນຖານະເປັນບໍລິສັດຂຸດ 
ຄ້ົນບ່ໍແຮ່ທ່ີເຂ້ັມແຂງແລ້ວ,	 ປັດຈຸບັນນີ້	MMG	ເຊໂປນ	 
ໃຊ້ຈ່າຍເງິນໃສ່ການຈັດຊື້ຈັດຫາຢູ່ພາຍໃນນີ້ຫຼາຍກວ່າ	 
PBM.	ແຕ່ວ່າປະກົດການນ້ີອາດປ່ຽນແປງໄປຕາມການ 
ເວລາ,	ໂດຍຂ້ຶນກັບນະໂຍບາຍການຈັດຊື້ຈາກທ້ອງຖ່ິນ	 
ຂອງແຕ່ລະບໍລິສັດ.	 ຢູ່ໃນກໍລະນີຂອງ	MMG	ເຊໂປນ,	 
ປະມານ	27%	ຂອງການຈັດຊື້ຈັດຫາ	ແມ່ນໃຊ້ຈ່າຍຢູ່ 
ໃນປະເທດ,	 ສ່ວນລາຍຈ່າຍທ່ີຍັງເຫຼືອ	 ແມ່ນໃຊ້ຈ່າຍ 

ຢູ່ຕ່າງປະເທດ	 ຫຼື	 ຈ່າຍ	 ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານຄົນຕ່າງ 
ປະເທດ.22

ໂຄງການຂຸດຄ້ົນບ່ໍແຮ່ທັງສອງແຫ່ງ	ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນ 
ເຖິງການໃຊ້ຈ່າຍເພື່ອຈັດຊື້ຈັດຫາ	 ໃນຊ່ວງປີ	 2005- 
2009 	 ມີ ກ ານ ເ ໜັ ງ ຕີ ງພໍ ສົ ມຄວນຍ້ ອນການ 
ຈັດຊື້ໃນໄລຍະກໍ່ສ້າງ	 ແລະ	 ການດໍາເນີນງານນ້ັນມີ 
ຄວາມແຕກຕ່າງກັນ.	MMG	ເຊໂປນ	ເລີ່ມຕົ້ນຜະລິດຄໍາ	
ໃນປີ	2002	ແລະ	ເລ່ີມຕ້ົນກິດຈະກໍາຂຸດຄ້ົນທອງ	ໃນປີ	 
2005.	 ກ່ອນໜ້ານ້ັນ,	 ຈໍານວນສິນຄ້າ	 ແລະ	 ການບໍລິ 
ການຈາກທ້ອງຖ່ິນເປັນຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍ	 ໄດ້ຖືກຊົມ 
ໃຊ້ເຂ້ົາໃນການກ່ໍສ້າງໂຄງການ.	ສ່ວນລາຍຈ່າຍໃນທ້ອງ 
ຖ່ິນຂອງ	MMG	 ເຊໂປນ	 ໂດຍທ່ົວໄປຈະຢູ່ໃນລະດັບ	
70	ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ;	ແຕ່ຫຼຸດເປັນ	53	ລ້ານໂດລາ 
ສະຫະລັດ	 ຖ້າບ່ໍນັບນ້ໍາມັນເຊື້ອໄຟ.	 ຕົວຢ່າງອັນໜຶ່ງ	
ຂອງການຫັນເປັນທ້ອງຖ່ິນທ່ີ	 MMG	 ເຊໂປນໄດ້ປະຕິ 
ບັດນ້ັນ	ແມ່ນການຕັດສິນໃຈຂອງບໍລິສັດ	 ໃນປີ	 2010	 
ທ່ີໄດ້ມອບວຽກງານຂົນສ່ົງຂະໜາດໃຫຍ່ຂອງຕົນ	(ພາລາ 
ທິການ)	 ໃຫ້ແກ່ບໍລິສັດລາວ	 -	 ບໍລິສັດ	 Lao	 Freight	
Forwarder	 -	 ເປັນຄ້ັງທຳອິດ.	 ສັນຍາມີມູນຄ້າຫຼາຍ 
ກວ່າ	 70	 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ	 ໃນໄລຍະເວລາຫຼາຍ 
ກວ່າ	5	ປີ.

ເຖິງແມ່ນວ່າ	ລາຍຈ່າຍຈັດຊື້ສິນຄ້າ	ແລະ	ການບໍລິການ 
ທ້ອງຖ່ິນຂອງ	PBM	ນ້ັນ	ຈະຢູ່ລະດັບຄົງທ່ີກວ່າ	ຄື	ປະ 
ມານ	20	ລ້ານໂດລາສະຫະລັດຕ່ໍປີ	ໃນຫວ່າງປີ	2006	
ແລະ	2008,	ແຕ່ໄດ້ເພ່ີມຂ້ຶນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນປີ	2009	 
ໄປຄຽງຄູ່ກັບການເລີ່ມຕ້ົນຂອງການດໍາເນີນງານຂອງ 
ໂຄງການ	ທອງ-ຄໍາ	ພູຄໍາ,	ເມື່ອລວມລາຍຈ່າຍທັງໝົດ	 
ຈະເພ່ີມຂ້ຶນເຖິງ	200	ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ.	ໃນນ້ີ,	ປະມານ 
ເຄ່ິງໜ່ຶງຂອງຈໍານວນເງິນ	 ແມ່ນໄດ້ໃຊ້ຈ່າຍຢູ່ພາຍໃນ	
ສປປ	ລາວ,	ຊ່ຶງສ່ວນໃຫຍ່	ແມ່ນຄ່າໄຟຟ້າ,	ນ້ໍາມັນ,	ສິນຄ້າ 
ອຸປະໂພກບໍລິໂພກ	 ແລະ	 ວຽກງານບໍລິການຂົນສ່ົງ.	
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ຈາກການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່
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ຄາດວ່າ	 ການໃຊ້ຈ່າຍໃສ່ສິນຄ້າ	 ແລະ	 ການບໍລິການ 
ຢູ່ພາຍໃນ	 ສປປ	 ລາວ	 ນ້ີ	 ຈະເພີ່ມຂ້ຶນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ,	
ໂດຍທ່ີໄດ້ໃຊ້ຈ່າຍໄປແລ້ວ	 96	 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ	
ຢູ່ໃນໄລຍະຫົກເດືອນຕົ້ນປີ	2010.

ໃນກໍລະນີຂອງທັງ	MMG	ເຊໂປນ	ແລະ	PBM	ນີ້,	ຈາກ 
ການສົນທະນາກັບບັນດາຜູ້ທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມຂອງໂຄງການ	 
ໄດ້ຮູ້ວ່າ	 ບ່ໍມີຫຼັກການໃດໆຊ້ີໃຫ້ເຫັນວ່າ	 ລາຍຈ່າຍທີ່ 
ເພ່ີມທັງໝົດເຂ້ົາໃນເສດຖະກິດຂອງທ້ອງຖ່ິນໄດ້ເຮັດໃຫ້ 
ລາຄາສິນຄ້າ	 ແລະ	 ການບໍລິການຢູ່ໃນທ້ອງຖິ່ນ	 ເພີ່ມ 
ຂ້ຶນ	ຄືໄດ້ສ້າງຜົນພະຍາດດັດຊ໌	ຢ່າງສໍາຄັນ	ປະກົດການນ້ີ	 
ຂ້ອນຂ້າງສ້າງຄວາມປະຫຼາດໃຈ,	 ໂດຍສະເພາະແມ່ນ	
ຍ້ອນວ່າ	ກ່ອນຈະມີໂຄງການຂຸດຄ້ົນບ່ໍແຮ່ນ້ັນ	ເສດຖະກິດ 
ຂອງທ້ອງຖ່ິນສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນການເຮັດໄຮ່ເຮັດນາເພື່ອ 
ລ້ຽງຊີບ	 ແລະ	 ຕະຫຼາດໃນທ້ອງຖິ່ນກໍຍັງບ່ໍທັນໄດ້ຮັບ 
ການພັດທະນາ.	 ບາງທີການສ້າງຄວາມອາດສາມາດ 
ເພີ່ມຕື່ມຢູ່ໃນເສດຖະກິດທ້ອງຖ່ິນ	ແລະ	ການເຂົ້າເຖິງ 
ຕະຫຼາດອ່ືນໆ	 ອາດຊ່ວຍໃຫ້ບ່ໍໃຫ້ເກີດສະພາບເສດ 
ຖະກິດຟອງສະບູຂະໜາດນ້ອຍໃນທ້ອງຖ່ິນທ່ີມີຊັບພະ 
ຍາກອນທໍາມະຊາດ.	 ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມກໍບ່ໍໄດ້ 
ໝາຍຄວາມວ່າ	ຄວາມກົດດັນຂອງໄພເງິນເຟີ້ຢູ່ທ້ອງຖ່ິນ 
ອາດຈະບ່ໍເປັນບັນຫາໃນອະນາຄົດ	 ຖ້າຫາກວ່າຄວາມ	
ສາມາດໃນການຜະລິດຂອງບັນດາບໍລິສັດບ່ໍສາມາດ	 
ຍົກຂຶ້ນໃຫ້ທັນກັບລະດັບຄວາມຕ້ອງການ.	 ເຊ່ັນດຽວ 
ກັນ,	 ການສົນທະນາແລກປ່ຽນຢູ່ບໍ່ຄຳເຊໂປນ	 ໄດ້ຊີ້	
ໃຫ້ເຫັນວ່າ	 ສິນຄ້າ	 ແລະ	 ການບໍລິການທ່ີຈັດຊ້ືຈາກ	 
ເຂດທ້ອງຖ່ິນຍັງໃຊ້ລະດັບເຕັກໂນໂລຢີ	 ແລະ	 ຄວາມ	 
ຮູ້	 ຄວາມສາມາດຕ່ໍາຢູ່,	 ຊ່ຶງອາດກາຍເປັນຂໍ້ຈໍາກັດ	 
ເ ມ່ື ອ ຕ້ ອ ງກ ານ ສ້ າ ງຖ ານສະໜອງ ໃນ ທ້ອ ງ ຖ່ິ ນ 
ອ້ອມຂ້າງບໍ່ແຮ່່.	

ສອງປະເດັນດ່ັງກ່າວຈະເນ້ັນໜັກໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມສໍາ
ຄັນຂອງການສະໜັບສະໜູນສະພາບແວດລ້ອມທາງທຸ 
ລະກິດ	ແລະ	ຄວາມສໍາຄັນທ່ີລັດຖະບານຄວນດໍາເນີນ 
ຕາມແຜນການລົງທຶນໃສ່ໂຄງລ່າງພື້ນຖານ	 ເພື່ອໃຫ້ 
ຂະແໜງການທຸລະກິດຂອງທ້ອງຖ່ິນທ່ີມີຊີວິດຊີວາ	ແລະ	 
ຫ້າວຫັນຂຶ້ນສາມາດຕອບສະໜອງໄດ້ຕາມຄວາມ 
ຕ້ອງການຕ່ໍສິນຄ້າ	 ແລະ	ການບໍລິການ	 ໂດຍບ່ໍໄປກົດ 
ດັນໃຫ້ລາຄາສູງຂ້ຶນສໍາລັບຜູ້ບໍລິໂພກທັງຫຼາຍ	 (ເບ່ິງ 
ກ່ອງ	 2.2).	 ຜົນກະທົບທ່ີອາດເກີດຂ້ຶນຕ່ໍການຫຸຼດຜ່ອນ 
ຄວາມທຸກຍາກກໍມີຄວາມສໍາຄັນເຊັ່ນດຽວກັນ	 ຍ້ອນ 
ວ່າການສ້າງຕະຫຼາດທ້ອງຖ່ິນນ້ັນ	 ໃນໂຕມັນເອງກໍ 
ອາດຈະຍົກລາຍຮັບຕົວຈິງ	ແລະ	ລະດັບຊີວິດການເປັນ 
ຢູ່ຂອງປະຊາຊົນໃນທ້ອງຖ່ິນສູງຂຶ້ນ.	ປະກົດການເງິນເຟ້ີ 
ຢູ່ທ້ອງຖ່ິນຖ້າເກີດຂ້ຶນ	 ຈະນໍາໄປສູ່ຄວາມເຄ່ັງຕຶງເພີ່ມ 
ຂ້ຶນຢູ່ພາຍໃນຊຸມຊົນ,	 ໂດຍສະເພາະ	 ແມ່ນລະຫວ່າງ 
ຊຸມຊົນໃນເຂດບ່ໍແຮ່ທີ່ນໍາໃຊ້ເງິນສົດເປັນພື້ນຖານໃນ 
ເສດຖະກິດ	 ແລະ	 ກັບຊຸມຊົນທີ່ດໍາເນີນການຜະລິດ 
ກະສິກໍາກຸ້ມຕົນເອງ.	

ກ່ຽວກັບບັນຫາດ່ັງກ່າວ,	 ບໍລິສັດຄວນຕິດຕາມເບິ່ງ;	
ແລະ	 ຖ້າຍັງບ່ໍທັນໄດ້ດໍາເນີນການເທື່ອນ້ັນ,	 ກໍສົມຄວນ 
ທີ່ຕ້ອງໄດ້ເພີ່ມຄໍາຖາມກ່ຽວກັບລາຄາຂອງສິນຄ້າທີ່ລະ 
ບຸໄວ້ໃນກະຕ່າສິນຄ້າໃນທ້ອງຖ່ິນໃນເວລາດໍາເນີນການ 
ສໍາຫຼວດຄົວເຮືອນ	ເພາະວ່ານ້ີແມ່ນວິທີການງ່າຍໆອັນໜ່ຶງ	 
ເພື່ອຕິດຕາມກວດກາເບ່ິງວ່າຄວາມກົດດັນຂອງໄພເງິນ 
ເຟ້ີພວມເກີດຂ້ຶນ	 ຫືຼ	 ບ່ໍ.	 ຖ້າລັດຖະບານ	 ຫືຼ	ພາກສ່ວນອ່ືນ	 
ຕ້ອງການເຂ້ົາຮ່ວມສະໜັບສະໜູນການສໍາຫຼວດດັ່ງ 
ກ່າວ,	 ກໍຄວນກໍານົດ	 ກຸ່ມປຽບທຽບທີ່ມີເງ່ືອນໄຂພູມີ 
ປະເທດ	ແລະ	ເສດຖະກິດຄ້າຍຄຽງກັນ	ແລະ	ບ່ໍມີບ່ໍແຮ່່	 
ເພື່ອປະກອບຕົວແບບ	 “	 ກວດກາ	 ”	 ແລະ	 ແຍກຜົນ 
ສະທ້ອນປັດໄຈອື່ນໆ	ຕໍ່ການປ່ຽນແປງລາຄາຢູ່ເຂດບໍ່ແຮ່່.
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ໃນປີ	 2007,	 ອົງການພັດທະນາ	 GiZ	 ຂອງ	 ເຢຍລະມັນ	 ໄດ້ສຶກສາ 

MMG	 ເຊໂປນ	 (ກໍຄື	 ໂຮງງານເບຍລາວ)	 ແລະ	 ໄດ້ກໍານົດຂໍ້ຈໍາກັດ 

ຈໍານວນໜຶ່ງທີ່	SME	ປະເຊີນຢູ່	ສປປ	ລາວ.	ມາຮອດປີ	2011,	ຜົນ 

ດັ່ງກ່າວຍັງແທດເໝາະເພື່ອເຂົ້າໃຈສະພາບແວດລ້ອມ	 ຊຶ່ງປະຕິບັດ 

ຍຸດທະສາດທ້ອງຖິ່ນຂອງບໍ່ແຮ່່	 (ເບິ່ງຜົນຕົ້ນຕໍ	 ໂດຍສັງລວມຂ້າງ 

ລຸ່ມນີ້).

ການລົງທຶນຕ່າງປະເທດ	ປະກອບສ່ວນຕ່ໍເສດຖະກິດ	ສປປ	ລາວ	ຢ່າງ 

ຕົ້ນຕໍ	 ທີ່ທັງສອງກໍລະນີສຶກສາໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນ.	 ແຕ່ປະເດັນຄື	 ບໍລິສັດ 

ພາຍໃນປະເທດຂະໜາດໃຫຍ່	 ແລະ	 SME	 ສາມາດເພີ່ມທະວີຜົນ 

ປະໂຫຍດຕົວຈິງ	 ຫຼື	 ບົ່ມຊ້ອນໄດ້ແນວໃດ.	 ຜົນກະທົບທາງບວກຈາກ	

ການລົງທຶນຕ່າງປະເທດຈະບໍ່ເກີດຂຶ້ນເອງ	 ແຕ່ຕ້ອງມີໂຄງສ້າງ	 ແລະ	 

ຂະບວນການຈໍານວນໜຶ່ງ	 (ນະໂຍບາຍ,	 ລະບຽບການ	 ແລະ	 ການບ ໍ

ລິການສະໜັບສະໜູນຢ່າງແທດເໝາະ).	 ນອກນັ້ນ,	 ມາດຕະການ 

(ໂດຍອົງການຊ່ວຍເຫຼືອ,	 ພາກລັດ	 ຫຼ	ື ພາກເອກະຊົນ)	 ເພື່ອຊຸກຍູ້ສົ່ງ 

ເສີມການຂະຫຍາຍ	 SME	 ກໍຄືການຂະຫຍາຍເສດຖະກິດລວມ	 ຍັງ 

ຕ້ອງມີລັກສະນະທົ່ວໄປ	ແລະ	ເຈາະຈົງສະເພາະຂະແໜງການ.	ວິສາ 

ຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ	 ແລະ	 ຂະໜາດກາງ	 ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກ 

ການລົງທຶນຕ່າງປະເທດ	 ໃນທັງສອງກໍລະນີນີ້ຍ້ອນລາຍຈ່າຍຊື້ສິນຄ້າ 

ແລະ	 ການບໍລິການທ້ອງຖິ່ນກໍຄືການໃຊ້ຈ່າຍເພີ່ມຂຶ້ນ	 ຍ້ອນລາຍໄດ ້

ສູງຂຶ້ນ	 ແລະ	 ພົນລະເມືອງລາວ	 ມີວຽກເຣັດງານທຳຕື່ມຈາກກິດຈະ 

ການດັ່ງກ່າວ.

ການສໍາຫຼວດເສ້ັນຂີດພ້ືນຖານວິສາຫະກິດປີ	 2005	 (ແຜນງານ	 GTZ- 

HRDME	 ຢູ່	 ສປປ	 ລາວ,	 ການສໍາຫຼວດເສ້ັນຂີດພ້ືນຖານວິສາຫະກິດ 

ປີ	 2005	 ເຫຼັ້ມ	 1	 ແລະ	 2,	 ພຶດສະພາ	 2006,	 ໜ້າ	 108)	 ໄດ້ກໍາ 

ນົດບັນຫາທ້າທາຍ	 ແລະ	 ຂໍ້ຈໍາກັດຈໍານວນໜຶ່ງ	 ທີ່ຂະແໜງ	 SME	 

ຢູ່	 ສປປ	ລາວ	ປະເຊີນ.	 ອີງຕາມຄໍາຕອບຈາກຜູ້ປະກອບກິດຈະການ	 

390	ຄົນ	ທີ່ໃຫ້ສໍາພາດ	ຈາກ	ສີ່ແຂວງ	(ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ,	ຈໍາປາ 

ສັກ,	ຫຼວງພະບາງ	ແລະ	ຫຼວງນໍ້າທາ),	ບັນຫາທ້າທາຍຄື:

ກ໋ອງ 2.2 ຜົນການສຶກສາໂດຍອົງການ GiZ ກ່ຽວກັບສາຍພົວພັນ ລະຫວ່າງ ການລົງທຶນຕ່າງປະເທດ ແລະ ວິສາຫະກິດຂະໜາດ 
 ນ້ອຍ ແລະ ກາງ (SME)

 y ເຕັກໂນໂລຢີລະດັບຕໍ່າ	 ແລະ	 ການຜະລິດຂະໜາດນ້ອຍ	 ຈໍາກັດ 

	 ຄວາມສາມາດຂອງການແຂ່ງຂັນໃນທ້ອງຕະຫຼາດ.	 ສະພາບດັ່ງ 

	 ກ່າວຍ່ິງໜັກໜ່ວງ	 ຍ້ອນພະນັກງານຂາດຄວາມສາມາດດ້ານວິຊາ 

	 ການ,	 ມີຄວາມຮູ້	 ແລະ	 ຄວາມສາມາດດ້ານບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງທີ ່

	 ຈໍາກັດ	ແລະ	ສະພາບແວດລ້ອມດໍາເນີນທຸລະກິດມີຄວາມສ່ຽງສູງ.

 y ຂາດການສະໜັບສະໜູນກ່ຽວກັບຂ້ໍມູນຕະຫຼາດ,	 ການຕະຫຼາດ,	 ຜະ 

	 ລິດຕະພັນ,	 ການແຂ່ງຂັນ,	 ມາດຕະຖານ	 ແລະ	 ຄຸນນະພາບການ 

	 ຜະລິດ,	 ທາງເລືອກດ້ານເຕັກໂນໂລຢີ,	 ກາລະໂອກາດໃນທ້ອງຕະ 

	 ຫຼາດ	ແລະ	ຍຸດທະສາດທຸລະກິດ.

 y ຂາດການບໍລິການດ້ານການເງິນຢ່າງແທດເໝາະ	 (ສິນເຊື່ອໄລຍະ 

	 ຍາວເພ່ືອລົງທຶນ	ແມ່ນຈໍາກັດສໍາລັບ	SME	ໂດຍສະເພາະ).

 y 	ຂາດຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບລະບຽບກົດໝາຍ.

 y ຂາດການຂະຫຍາຍສາຍພົວພັນລະຫວ່າງທຸລະກິດເທົ່າທ່ີຄວນ 

	 (ຕ໋ອງໂສ້ສ້າງມູນຄ່າ,	ກຸ່ມ	ແລະ	ສາຍພົວພັນລະຫວ່າງ	SME	ແລະ 

	 ກັບບໍລິສັດໃຫຍ່).

 y ລະບຽບກົດໝາຍຄຸ້ມຄອງທຸລະກິດສະລັບສັບຊ້ອນ	ແລະ	 “ບ່ໍເປັນມິດ 

	 ກັບທຸລະກິດ”

 y ທ່າທີພົວພັນກັບລູກຄ້າ	 ແລະ	 ວິທີການປະຕິບັດຂອງອົງການພາກ 

	 ລັດບໍ່ທັນໄດ້ຮັບການພັດທະນາເທົ່າທ່ີຄວນ.

ບັນດາປັດໄຈດັ່ງກ່າວ	 ພ້ອມກັນປະກອບເປັນບັນຫາທ້າທາຍຕໍ່ການ 

ພັດທະນາ	 SME	 ແລະ	 ພາກເອກະຊົນທັງໝົດ	 ແລະ	 ພ້ອມດຽວກັນ 

ກໍເປັນຂອດທີ່ຕ້ອງມີມາດຕະການແກ້ໄຂ.

GTZ (ອົງການເຢຍລະມັນ ເພື່ອຮ່ວມມືດ້ານເຕັກນິກ) (2007) ສາຍພົວພັນ 
FDI-SME ສອງກໍລະນີສຶກສາ.



ການປະກອບສ່ວນຂອງການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ	່ໃນລະດັບທ້ອງຖິ່ນ

ສປປ	ລາວ:	ເພີ່ມທະວີຜົນປະໂຫຍດທາງດ້ານເສດຖະກິດ	ແລະ	ສັງຄົມ 
ຈາກການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່

ການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່:	ຮ່ວມມືກັນເພື່ອການພັດທະນາ42

2.3 ສະພາບທ້ອງຖິ່ນ: ການພັດທະນາ 
ຊັບພະຍາກອນມະນຸດ (ການຝຶກອົບຮົມ)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ກາລະໂອກາດໃນການຝຶກອົບຮົມ	ທີ່ບໍລິສັດໜຶ່ງໆໄດ້ໃຫ້	
ສາມາດເປັນສ່ວນໜ່ຶງທ່ີສໍາຄັນຂອງການປະກອບສ່ວນ	
ໃຫ້ແກ່ທ້ອງຖິ່ນ.	 ຜົນປະໂຫຍດເຫຼົ່ານີ້	 ສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວ 
ຈະຂະຫຍາຍໄປສູ່ພະນັກງານຂອງບັນດາຜູ້ສະໜອງ	 
ຕ້ົນຕໍ	ແລະ	ໂດຍສະເພາະ	ໃນຮູບການຝຶກອົບຮົມດ້ານ 
ວິຊາຊີບ	 (ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໂດຍກົງກັບໜ້າທ່ີວຽກງານ).	 ຄຸນ 
ຄ່າຕ່ໍສັງຄົມສາມາດປະເມີນໄດ້ວ່າມີຫຼາຍກວ່າມູນຄ່າ 
ທີ່ບໍລິສັດໄດ້ໃຊ້ຈ່າຍໄປເອງ	 ຍ້ອນວ່າຫຼາຍປັດໄຈລວມ 
ທັງການຖ່າຍໂອນຄວາມສໍານິສໍານານຈາກຜູ້ທ່ີເຂ້ົາຮັບ 
ການຝຶກອົບຮົມນັ້ນ	ໄປສູ່ສະມາຊິກຄົນອື່ນໆໃນຄອບຄົວ	
ຫຼ	ືໝູ່ເພື່ອນຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ.

ທັງ	ບໍລິສັດ	MMG	ເຊໂປນ	ແລະ	PBM	ຕ່າງກ່ໍເລ່ີມໃຫ້ 
ການຝຶກອົບຮົມ	ແລະ	ການສຶກສາແກ່ກໍາມະກອນທ່ີໃຊ້ 
ແຮງງານຕົນເອງ,	 ບັນດາຜູ້ຈັດການ	ແລະ	ພະນັກງານ 
ເຕັກນິກພາຍໃນເວລາສອງປີທຳອິດ	ຂອງການເລ່ີມຕ້ົນ 
ດໍາເນີນງານ	 (2004	ແລະ	2007	ຕາມລຳດັບ).	ວິຊາ 
ສະເພາະບາງຢ່າງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການຝຶກອົບຮົມ	 ຫຼື	 
ການຝຶກຄວາມສໍານານສະເພາະ;	 ເພາະສະນ້ັນ,	ແຜນ 
ງານສຶກສາເຫຼົ່ານ້ີ	 ຈຶ່ງເປີດໃຫ້ສະເພາະແຕ່ພະນັກງານ 
ທີ່ເຮັດວຽກຕົວຈິງ	 ຢູ່ໃນຕໍາແໜ່ງງານສະເພາະເທ່ົານ້ັນ.	
ຍົກຕົວຢ່າງ,	 ມີຫຼັກສູດຝຶກອົບຮົມດ້ານການຄຸ້ມຄອງບໍ
ລິຫານໂຄງການສໍາລັບສະເພາະພະນັກງານຜູ້ບໍລິຫານ 
ລະດັບສູງ	 ແລະ	 ການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບງານຊ່າງໄມ້
ຊ່ຶງຖືກອອກແບບມາສໍາລັບພະນັກງານເຕັກນິກເປັນຕ້ົນ 
ແມ່ນຊ່າງໄມ້.	 ການຝຶກອົບຮົມບາງຢ່າງມີລັກສະນະ 
ທົ່ວໄປໄດ້ເປີດກວ້າງສໍາລັບທຸກໆຄົນທ່ີເຮັດວຽກໃຫ້ບໍລິສັດ,	 
ເຊັ່ນ:	ການຝຶກອົບຮົມດ້ານພາສາ	(ລາວ	ຫຼື	ອັງກິດ).

ໃນຫຼາຍປີຜ່ານມາ	 ແຜນງານການຝຶກອົບຮົມ	 ແລະ 
ການສຶກສາໄດ້ຮັບການຂະຫຍາຍຕົວຂ້ຶນເທ່ືອລະກ້າວ	 
ເພື່ອສຸມໃສ່:	(i)	ການຝຶກອົບຮົມດ້ານພາສາອັງກິດ	ແລະ	 
ພາສາລາວ;	(ii)	ການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ສາມາດອ່ານອອກ 
ຂຽນໄດ້	 ແລະ	 ຄິດໄລ່ເລກໄດ້;	 (iii)	 ການຝຶກອົບຮົມ 
ກ່ຽວກັບວັດທະນະທຳ;	 ແລະ	 (iv)	 ການຝຶກອົບຮົມ 
ດ້ານຄວາມປອດໄພ	ແລະ	ແຜນງານການສຶກສາດ້ານ 
ເຕັກນິກອີກຫຼາຍໆຢ່າງສໍາລັບຕໍາແໜ່ງງານສະເພາະ 
ຕ່າງໆ	ພາຍໃນບໍລິສັດ.	ປະຊາຊົນທ້ອງຖ່ິນໄດ້ປະໂຫຍດ 
ຈາກການຝຶກອົບຮົມດ່ັງກ່າວ	ແລະ	 ຍ່ິງອາດໄດ້ຮັບຜົນ 
ປະໂຫຍດໃນລະດັບສູງຂ້ຶນ	ຖ້າເຮັດວຽກໂດຍກົງຢູ່ບ່ໍແຮ່່	
ທຽບກັບແຮງງານທາງອ້ອມ	 ຍ້ອນມີແນວໂນ້ມໃນການ 
ຮັກສາວຽກງານທ່ີຕ້ອງການຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດສູງ 
ພາຍໃນບໍລິສັດ.	ໃນປີ	2006,	MMG	ເຊໂປນ	ໄດ້ເພ່ີມ 
ການຝຶກອົບຮົມທ່ົວໄປສໍາລັບພະນັກງານກ່ອນທ່ີຈະເຂົ້າ 
ເຮັດວຽກໃໝ່.	ທັງສອງບໍລິສັດ	ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງ 
ການເພີ່ມຂ້ຶນຂອງຈໍານວນຊົ່ວໂມງໃນການຝຶກອົບຮົມ	 
ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານຂອງຕົນໃນແຕ່ລະປີ;	 ແຕ່ເຖິງຢ່າງ 
ນ້ັນກ່ໍດີ,	 ຂ້ໍມູນທ່ີໄດ້ກໍຍັງບ່ໍທັນໄດ້ທັນແຍກຕາມຫຼັກສູດ 
ຂອງການຝຶກອົບຮົມ	ຫຼື	ຈໍານວນຂອງຜູ້ເຂ້ົາຮັບການຝຶກ
ອົບຮົມ.23

MMG	 ເຊໂປນ	 ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງການເພີ່ມຂ້ຶນ 
ຂອງການຝຶກອົບຮົມຈາກ	48.634	ຊ່ົວໂມງ	ໃນປີ	2004	 
ມາເປັນ	139.960	ຊົ່ວໂມງ	ໃນປີ	2007	(ສໍາລັບສອງປີ 
ຫຼ້າສຸດນ້ີແມ່ນບ່ໍມີຂໍ້ມູນ).	 ໃນປີ	 2010	 ມູນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ 
ເຂ້ົາໃນການຝຶກອົບຮົມທ່ີຂ້ຶນງົບປະມານໄວ້ມີປະມານ	
6,4	ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ	(ຕາຕະລາງ	2.3).

................................................................

23	 ໂຄງການຂຸດຄົ້ນບ່ໍແຮ່ທັງສອງແຫ່ງ	ອ້າງວ່າຕົນມີການທົບທວນຜົນການປະຕ ິ
	 ບັດງານສ່ວນບຸກຄົນ,	ແຕ່ພັດບໍ່ມີຂໍ້ມູນ	ກ່ຽວກັບການທົວທວນຄືນນີ້ໃຫ້.	
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................................................................

24	 ພູເບັ້ຍ	ແລະ	ເຊໂປນ	ໃຫ້ຂໍ້ມູນທີ່ກະແຈກກະຈາຍ	ກ່ຽວກັບຈໍານວນນັກຮຽນ 
	 ທີ່ຮຽນຈົບ.	ໃນປີ	2006,	ເຊໂປນມີພະນັກງານ	246	ຄົນເຂົ້າຮຽນພາສາ 
	 ອັງກິດ	ແລະ	ໃນປີ	2008,	ມີຜູ້ເຂົ້າຝຶກອົບຮົມທັງໝົດ	84	ຄົນ.	ໃນປີດຽວ 
	 ກັນນັ້ນ,	PBM	ມີຜູ້ເຂົ້າຝຶກອົບຮົມດ້ານການຄ້າ	ທັງໝົດ	40	ຄົນ	ແລະ	ມີນັກ 
	 ຮຽນຈົບ	46	ຄົນ.	ໃນປີ	2009,	PBM	ສະໜອງການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບ	
	 ຄວາມເປັນຜູ້ນໍາໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ	150	ຄົນ,	ພະນັກງານ	40	ຄົນໄດ້ຮັບ 
	 ການຝຶກອົບຮົມເລື່ອງຄວາມຊຳນານດ້ານການຄ້າ	 ແລະ	 ພະນັກງານອີກ 
	 ເຈັດຄົນ	ໄດ້ຖືກຝຶກໃຫ້ຮູ້ກ່ຽວກັບ	“ໄພອັນຕະລາຍ”.	ທ້າຍສຸດ,	ໃນປີດຽວກັນ 
	 ນ້ັນ,	ນັກຮຽນ	15	ຄົນ	ຈົບຈາກສູນຝຶກອົບຮົມຢູ່ພາຍໃນບໍລິສັດ	ແລະ	ນັກຮຽນ 
		 30	ຄົນ	ສອບຈົບວິຊາພາສາອັງກິດລະດັບສູງ.	

ຕາຕະລາງ 2.3 ລາຍຈ່າຍສຳລັບການຝຶກອົບຮົມ ຂອງ MMG ເຊໂປນ (ຕົວເລກຕົວຈິງຂອງ ປີ 2005-2009 ແລະ ງົບປະມານລາຍຈ່າຍ 

  ປະຈຳປີ 2010 ມາເຖິງມື້ນີ້) - ໂດລາສະຫະລັດ

ຕາຕະລາງ 2.4 ຕົວຊີ້ບອກຄວາມປອດໄພ ແລະ ຕົວເລກດັດຊະນີ: MMG ເຊໂປນ

PBM	 ຍັງໄດ້ເນ້ັນໜັກ	ໃສ່ການຝຶກອົບຮົມ	ແລະ	ໃນປີ	
2008	ການຝຶກອົບຮົມໄດ້ໃຊ້ເວລາ	 65.000	 ຊ່ົວໂມງ	
ແລະ	ເພີ່ມຂຶ້ນເຖິງ	102.043	ຊົ່ວໂມງໃນປີ	2009.	ຂໍ້ມູນ 
ຂອງ	 PBM	 ໄດ້ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງການຫຸຼດລົງຂອງ 
ລາຍຈ່າຍໃສ່ວຽກງານນີ້ຈາກ	 2,5	 ລ້ານໂດລາສະຫະ 
ລັດໃນປີ	2007	ມາເປັນ	1,2	ລ້ານໂດລາສະຫະລັດໃນປ ີ
2009.24

ໃນຊຸມປີບ່ໍດົນມານ້ີ	 ສັງເກດເຫັນວ່າທ່າອ່ຽງໃນການ 
ຂະຫຍາຍການຝຶກອົບຮົມໄດ້ກວ້າງອອກໄປ	 ຈາກຂົງ 
ເຂດວິຊາການທ່ີໃຫ້ປະໂຫຍດຢ່າງເຫັນໄດ້ແຈ້ງແກ່ບໍລິ 
ສັດ	 ໄປສູ່ການຝຶກອົບຮົມທີ່ແນໃສ່ເພື່ອໃຫ້ປະໂຫຍດ 

ໄລຍະຍາວກວ່າ	ແກ່ພະນັກງານ	ເມື່ອໂຄງການຂຸດຄ້ົນ 
ບ່ໍແຮ່ຖືກປິດລົງ.	MMG	 ເຊໂປນ	 ໄດ້ໃຫ້ຄວາມສົນໃຈ 
ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍເປັນພິເສດຕ່ໍການເພີ່ມຄວາມສໍານານ 
ງານ	ແລະ	ຄວາມຮູ້ໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນໃນຊຸມຊົນທ່ີໄດ້ຮັບ 
ຜົນກະທົບ	 ດ້ວຍການສະໜອງການຝຶກອົບຮົມດ້ານ 
ທຸລະກິດ	ແລະ	ການບໍລິຫານ	ໃຫ້ແກ່ເຂົາເຈົ້າ.	ແຜນງານ 
ການສຶກສາຂອງ	PBM	 ເນ້ັນໜັກເຖິງຄວາມປອດໄພ,	
“ບ່ໍມີອັນຕະລາຍທັງສ້ິນ”	 ແລະ	ການຝຶກອົບຮົມຄວາມ 
ສໍານານດ້ານເຕັກນິກ.	ການຝຶກອົບຮົມດ້ານເຕັກນິກຂອງ	
PBM	ປະກອບດ້ວຍແຜນງານໄລຍະສາມປີ	 (ແຕ່ລະປີ 
ມີ	 20	ກວ່າຕໍາແໜ່ງ)	 ໃນຂະແໜງເຕັກນິກ,	 ຕັດຫຍິບ 
ແລະ	ໄຟຟ້າ,	ໂດຍການຮ່ວມມືກັບວິທະຍາໄລເຕັກນິກ 
ຂອງໄທ	(ປະທຸມທານີ)	ແລະ	ລາວ.
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PBM	 ດໍາເນີນຂະບວນການວາງແຜນເພື່ອປ່ຽນແທນ 
ຕໍາແໜ່ງງານຢ່າງເປັນທາງການ	 (ເພື່ອເອົາພະນັກງານ 
ຄົນລາວ	ໄປປ່ຽນແທນໃສ່ຕໍາແໜ່ງຂອງພະນັກງານຕ່າງ 
ປະເທດ);	 ຄະນະຜູ້ບໍລິຫານຈະພົບປະກັນສາມເທ່ືອຕ່ໍ
ປີ	ເພື່ອປະເມີນຄວາມອາດສາມາດຂອງພະນັກງານຄົນ 
ລາວ	ແລະ	ຄົນຕ່າງປະເທດ.	ຜ່ານຂະບວນການດັ່ງກ່າວ 
ນ້ີ,	ພະນັກງານຄົນລາວ	47	ຄົນ	ໄດ້ຖືກກໍານົດວ່າແມ່ນ 
ຜູ້ທີ່ມີຄວາມອາດສາມາດສູງ.	ພະນັກງານເຫຼົ່ານ້ີ	ໄດ້ຮັບ 
ການຝຶກອົບຮົມແບບສະເພາະບຸກຄົນ	 ເພື່ອຊ່ວຍໃນ 
ການພັດທະນາພວກເຂົາເຈົ້າ	 ເພື່ອໃຫ້ບັນລຸເປ້ົາໝາຍ 
ໃນການເອົາພະນັກງານລາວເພື່ອປ່ຽນແທນໃສ່ຕໍາແໜ່ງ	
ຂອງພະນັກງານຕ່າງປະເທດ.		

ທັງສອງບໍລິສັດ	 ອະທິບາຍວ່າ	 ແຜນການຝຶກອົບຮົມ	
ແລະ	 ແຜນການສຶກສາທັງໝົດ	 ແມ່ນມີພ້ອມໄວ້ແລ້ວ	
ເພື່ອປັບປຸງຄວາມປອດໄພ,	 ຫຼຸດຜ່ອນປະກົດການຄົນ 
ລາອອກຈາກວຽກງານ	ແລະ	ປັບປຸງປະສິດທິຜົນ	ແລະ	 
ປະສິດທິພາບຂອງພະນັກງານ.	 ໃນຂະນະທ່ີມີຄວາມ 
ຫຍຸ້ງຍາກທີ່ຈະວັດແທກ	 “ປະສິດທິຜົນ”	 ຂອງການໃຊ້ 
ຈ່າຍໃສ່ການຝຶກອົບຮົມ,	 ຕົວຊີ້ບອກວັດແທກອັນໜ່ຶງ	 
ທີ່ພົບເຫັນແມ່ນຕົວຊີ້ບອກກ່ຽວກັບ	 “ຄວາມປອດໄພ”	
ຂອງບຸກຄົນ	 ແລະ	 ສະພາບແວດລ້ອມ	 ຢູ່ໂຄງການ	
MMG	 ເຊໂປນ	 (ເບິ່ງຕາຕະລາງ	 2.4).	 ຄວາມປອດ 
ໄພຂອງບຸກຄົນຈະຖືກວັດແທກດ້ວຍຕົວຊີ້ບອກອັດຕາ 

ຄວາມຖ່ີຂອງການຖືກບາດເຈັບທີ່ໄດ້ບັນທຶກໄວ້ທັງ 
ໝົດ	(Total	Recordable	Injury	Frequency	Rate	-	 
TRIFR)	ແລະ	ອັດຕາຄວາມຖ່ີຂອງການສູນເສຍເວລາ 
ຈາກການຖືກບາດເຈັບ	(Lost	Time	Injury	Frequency	 
Rate	 -	 LTIFR).25	 ເຫດການຄວາມປອດໄພສໍາຄັນ	
(SSi)	 ວັດແທກຜົນກະທົບຂອງເຫດການຕ່ໍສ່ິງແວດ 
ລ້ອມ.26	ຈາກຕາຕະລາງ	2.4	ເຫັນໄດ້ວ່າປະສິດຕິພາບ 
ການຝຶກອົບຮົມຢູ່ໂຄງການ	 MMG	 ອີງຕາມຫຼັກຖານ 
ຢັ້ງຢືນນີ	້ມີທັງດ້ານບວກ	ແລະ	ດ້ານລົບ.

ໃນປີ	2009,	PBM	ໄດ້ບັນທຶກ	ເຫດການບາດເຈັບ	22	
ເທ່ືອໃນລະດັບ	1	ແລະ	ລະດັບ	2,	ຊຶ່ງ	ຫຼຸດລົງ	ຈາກ	25	
ເທື່ອ	ໃນປີ	2008.		ເຫດການເຫຼົ່ານີ	້ໄດ້ຖືກຈັດຢູ່ໃນອັນດັບ	
“ບາດເຈັບເບົາ”	 (ການບາດເຈັບທີ່ຕ້ອງໄດ້ຮັບການປະ 
ຖົມພະຍາບານ	ຊຶ່ງມີຜົນກະທົບເລັກນ້ອຍຕໍ່ສຸຂະພາບ)	
ຫຼື	“ຕໍ່າ”	(ການບາດເຈັບທີ່ຕ້ອງໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວ	ຊຶ່ງບໍ່ມີ
ຄວາມສ່ຽງວ່າຈະມີການບາດເຈັບຖາວອນ)	ຫຼື	ເຫດການ 
ເຈັບເປັນຈາກບັນຫາສ່ິງແວດລ້ອມ	 ເປັນຕ້ົນແມ່ນການ 
ຮົ່ວໄຫຼ	ຫຼື	ການລະເຫີຍເລັກນ້ອຍຂອງສານພິດ.27

................................................................

25	 TRIFR	 ແມ່ນຕົວເລກໃນການບາດເຈັບທີ່ບັນທຶກໄດ້ລວມທັງໝົດຕໍ່ຊົ່ວໂມງ 
	 ເຮັດວຽກລ້ານຊົ່ວໂມງ.	 “ການບາດເຈັບທີ່ບັນທຶກໄດ້”	 ແມ່ນເວລາທີ່ສູນເສຍ 
	 ໄປ,	 ວຽກງານທີ່ຖືກຈໍາກັດ	 ແລະ	 ການບາດເຈັບທີ່ຕ້ອງໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວ. 
	 ການບາດເຈັບທ່ີຕ້ອງການພຽງປະຖົມພະຍາບານນ້ັນບ່ໍໄດ້ຖືກຮ່ວມເຂ້ົາຢູ່ໃນ 
	 ນ້ີ.	 LTIFR	 ແມ່ນອັດຕາຄວາມຖີ່ຂອງການບານເຈັບທີ່ສູນເສຍເວລາ,	 ຊຶ່ງ 
	 ໝາຍເຖິງຕົວເລກຂອງຊົ່ວໂມງທີ່ສູນເສຍໄປລວມທັງໝົດໃຫ້ແກ່ການບາດ 
	 ເຈັບຕໍ່ລ້ານຊົ່ວໂມງເຮັດວຽກ.

26	 ບໍລິສັດ	 OZ	 ມີເນໂຣນຊ໌	 ໄດ້ກໍານົດ	 SSi	 ຄືເຫດການໜຶ່ງທ່ີມີຜົນສະທ້ອນ 
	 ຕົວຈິງ	ຫຼື	ບົ່ມຊ້ອນ	ໃນລະດັບ	4	ຫຼື	ສູງກວ່າ.	ການວາງລະດັບດັ່ງກ່າວຈະ	
	 ອີງໃສ່ຕາຕະລາງຄວາມສ່ຽງຂອງ	 OZ	 ມີເນໂຣນຊ	໌ ໂດຍຈັດລະດັບຜົນສະ 
	 ທ້ອນສູງສຸດຄືລະດັບ	5.

27	 ESL	 (2010)	 “ກໍລະນີສຶກສາ	 ກ່ຽວກັບການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງລັດຖະບານ 
	 ລາວ	ຢູ່ໃນຂະແໜງການບໍ່ແຮ	່ແລະ	ໄຟຟ້າພະລັງນໍ້າຂອງ	ສປປ	ລາວ”.
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2.4 ສະພາບທ້ອງຖິ່ນ: ການພັດທະນາ 
 ວິສະຫະກິດ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ເງິນທີ່ໂຄງການຂຸດຄ້ົນບ່ໍແຮ່ໃຊ້ຈ່າຍໃນການຈັດຊື້ສິນ 
ຄ້າ	 ແລະ	 ການບໍລິການຕ່າງໆຢູ່ເສດຖະກິດພາຍໃນ 
ປະເທດສາມາດມີບົດບາດອັນສໍາຄັນໃນການກະຕຸ້ນ 
ການຜະລິດໃນທ້ອງຖິ່ນ	 ແລະ	 ສ່ົງເສີມການພັດທະນາ 
ອຸດສະຫະກໍາໃໝ່ໆ,	 ກໍຄືປັບປຸງການດໍາເນີນງານກ່ຽວ 
ກັບຜົນກະທົບທາງດ້ານເສດຖະກິດ	ແລະ	ສັງຄົມ	ຂອງ 
ໂຄງການບ່ໍແຮ່ດ່ັງກ່າວ,	ຢູ່ໃນລະດັບທ້ອງຖ່ິນ	-	ດ່ັງນ້ັນ,
ຈະເຮັດໃຫ້ຖານຂອງຮູບທາດປີຣະມິດລວງປ້ີນນ້ັນກວ້າງ
ອອກຕື່ມ.

ໃນລະຫວ່າງປີ	2009,	PBM	ໄດ້ໃຊ້ຄວາມພະຍາຍາມ 
ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍເຂ້ົາໃນການພັດທະນາວິສະຫະກິດ	
ແລະ	 ສ່ິງທີ່ມີຢູ່ໃນທ້ອງຖ່ິນຜ່ານແຜນງານທ່ີໄດ້ຮັບລາງ 
ວັນຂອງບໍລິສັດ	ທີ່ເອ້ີນວ່າ	 “ແຜນງານປັບປຸງຊີວິດການ 
ເປັນຢູ່ໃຫ້ດີຂ້ຶນ”.	ຄວາມຈໍາເປັນຕ້ອງມີຂ້ໍລິເລີ່ມນ້ີໄດ້ຖືກ 
ກໍານົດຂ້ຶນຈາກ	ການປະກອບຄໍາຄິດຄໍາເຫັນຂອງຄະນະ 

ກໍາມະການພັດທະນາໝູ່ບ້ານ	(village	development 
committee	-	VDC)	ແລະ	ຈາກການລົງສໍາຫຼວດດ້ານ 
ເສດຖະກິດ,	ສັງຄົມ	ແລະ	ສຸຂະພາບ	ໃນປີ	2008,	ຊຶ່ງ 
ຊຸມຊົນໄດ້ເນ້ັນເຖິງຄວາມຂາດແຄນກາລະໂອກາດໃນ 
ການພັດທະນາທຸລະກິດໃຫ້ແກ່ຜູ້ຄົນໃນທ້ອງຖິ່ນ.	ປັດຈຸ 
ບັນນີ້	 ບໍລິສັດໄດ້ໃຫ້ຂ້ໍມູນກ່ຽວກັບຄວາມຕ້ອງການພືດ
ຜັກໃນຊຸມເດືອນຕ່ໍໄປ	ແລະ	 ໄດ້ສ້າງຕ້ັງລະບົບອັນໜຶ່ງ	
ຜ່ານທາງ	VDC	ເພື່ອ	ຈັດຊື້ຜົນຜະລິດຈາກຊາວນາຊາວ 
ສວນໃນທ້ອງຖ່ິນ.	ນອກຈາກນ້ີແລ້ວ,	ກໍຍັງໄດ້ມີການຈັດ
ຝຶກອົບຮົມດ້ານການກະສິກໍາ	ແລະ	ການລ້ຽງສັດນ້ໍາໃຫ້ 
ແກ່ຜູ້ຄົນໃນທ້ອງຖ່ິນ.	ເພ່ືອເປັນການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານ 
ການເງິນໃຫ້ແກ່ທຸລະກິດໃໝ່ໆ,	 ບໍລິສັດໄດ້ຮ່ວມມືກັບ 
ສະຫະພັນແມ່ຍິງ	 ເພື່ອສ້າງ	ແລະ	 ສ່ົງເສີມກອງທຶນສິນ 
ເຊື່ອ	ແລະ	ຝາກເງິນປະຢັດຂອງ	ບ້ານ	(Village	Savings 
and	Credit	Fund).	

ຕາຕະລາງ 2.5 ໂຄງການພັດທະນາຜູ້ສະໜອງຂອງ MMG ເຊໂປນ (ລາຍຮັບທີ່ຜູ້ສະໜອງໄດ້ຮັບ), ປີ 2007

ແຫ່ຼົງຂໍ້ມູນ: ບົດລາຍງານກ່ຽວກັບວຽກຄວາມຍືນຍົງຂອງອົກເຊຍນາ (2007).
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2.5 ການວາງແຜນພັດທະນາຂັ້ນພາກພື້ນ: 
 ແຜນງົບປະມານດ້ານສັງຄົມ ແລະ ໂຄງ 
 ລ່າງພື້ນຖານ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ຜົນກະທົບດ້ານບວກ	ຂອງໂຄງການດໍາເນີນງານຂຸດຄ້ົນ 
ບໍ່ແຮ່	ຕ່ໍເສດຖະກິດ	ແລະ	ສັງຄົມ	ຂອງທ້ອງຖິ່ນ	ຍັງລວມ 
ມີການສະໜອງສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກທາງສັງຄົມ.	 
ບໍລິສັດເຫຼົ່ານີ້ຢູ່	ສປປ	ລາວ	ໄດ້ຖືກຮຽກຮ້ອງໃຫ້ສະໜອງ 
ກອງທຶນພັດທະນາຊຸມຊົນແກ່ຂັ້ນເມືອງ	ເພື່ອສ້າງ	ແລະ/
ຫຼື	 ບຳລຸງຮັກສາໂຮງຮຽນ,	 ຖະໜົນຫົນທາງ,	 ໂຮງໝໍ,	
ຄລີນິກ,	ສະຖານີຕໍາຫຼວດ	ແລະ	ອາຄານບໍລິຫານຕ່າງໆ	 
ຊຶ່ງແມ່ນວິທີການຄວບຄຸມການຫຼັ່ ງໄຫຼເຂົ້າມາຂອງ 
ກໍາມະກອນພາຍນອກ	ແລະ	ຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ 
ມາຢູ່ເຂດຂຸດຄ້ົນບ່ໍແຮ່	ແລະ	ກໍເພື່ອຊົດເຊີຍຕ່ໍການເພີ່ມ 
ຂ້ຶນຂອງສຽງເນືອງນັນ,	 ຂ້ີຝຸ່ນ	ແລະ	ລະດັບຄວາມອັ່ງອໍ 
ຂອງການຈໍລະຈອນ.	ເຖິງວ່າໄດ້ມີການອອກແຮງຕົວຈິງ 
ດັ່ງກ່າວ,	ປາກົດເຫັນວ່າ	ລັດຖະບານ	(ແລະ	ບັນດາບໍລິສັດ 
ຕ່າງໆ)	 ບ່ໍໄດ້ສວຍໃຊ້ກາລະໂອກາດລວມຂະແໜງບ່ໍແຮ່່	 
ໃນວຽກງານວາງແຜນພັດທະນາເຂດ,	 ໂດຍສະເພາະ 
ໃນແຜນສ້າງໂຄງລາງພ້ືນຖານ	 ແລະ	 ແຜນພັດທະນາ, 
ຊ່ຶງກົງກັນຂ້າມກັບສາຍພົວພັນວາງແຜນຄຸ້ມຄອງລາຍ 
ຮັບຢ່າງໄກ້ຊິດ.

ທັງສອງບໍລິສັດນ້ີ	ມີງົບປະມານປະຈໍາປີ	 ເພື່ອສະໜອງ 
ດ້ານສັງຄົມ	ແລະ	 ໂຄງລ່າງພື້ນຖານ	ຊຶ່ງໄດ້ກໍານົດໃນ 
ອັດຕາໃດໜ່ຶງອີງຕາມສັນຍາວ່າດ້ວຍການສໍາຫຼວດ	
ແລະ	 ການຜະລິດແຮ່ທາດ	 (Mineral	 Exploration	
and	 Production	 Agreement	 -	 MEPA)	 ຊຶ່ງໄດ້ 
ລົງນາມຮ່ວມກັນລະຫວ່າງບໍລິສັດກັບລັດຖະບານ.	ຂ້ໍຕົກ 
ລົງດັ່ງກ່າວນ້ີຈະຄຸ້ມຄອງການສໍາຫຼວດ	 ແລະ	 ການ 
ຂຸດຄ້ົນບໍ່ແຮ່ຢູ່ພາຍໃນເຂດເນື້ອທີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້.	 (ເບິ່ງ 
ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ	ຂ	 ແລະ	ຄ	 ເພື່ອເອົາຂ້ໍມູນເພ່ີມ 
ຕ່ືມວ່າກອງທຶນເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ຖືກໃຊ້ຈ່າຍໄປຄືແນວໃດ 
ແທ້ໃນລະຫວ່າງປີ	 2004	 ເຖິງປີ	 2008).	 ງົບປະມານ 
ຂອງກອງທຶນພັດທະນາຊຸມຊົນປະຈໍາປີ	 ຂອງ	 MMG	 

ຢູ່	MMG	ເຊໂປນ,	ທຸລະກິດຂອງທ້ອງຖ່ິນ	ໄດ້ຮັບການ 
ສະໜັບສະໜູນຜ່ານສັນຍາມອບເໝົາໂດຍກົງໃນ	ທ້ອງ 
ຖ່ິນສໍາລັບການໃຫ້ບໍລິການຕ່າງໆແກ່ໂຄງການບ່ໍແຮ່ 
ນ້ີ	 (ຍົກຕົວຢ່າງ,	ວຽກຮ້ານອາຫານ,	ວຽກຮັກສາຄວາມ 
ສະອາດ)	ຫຼື	 ຜ່ານການພັດທະນາທຸລະກິດໃຫ້ທ້ອງຖິ່ນ	
ດ້ວຍການຝຶກອົບຮົມ,	 ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນແກ່ກຸ່ມ 
ທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ,	 ກອງທຶນລິເລີ່ມກິດຈະການ	
(ການເງິນຈຸລະພາກ)	 ແລະ	 ການສະໜັບສະໜູນ 
ບັນດາຜູ້ສະໜອງໃນທ້ອງຖິ່ນ	 (ເບ່ິງຕາຕະລາງ	 2.5). 
ສັນຍາບໍລິຫານແຄ້ມກັບຜູ້ປະກອບການລະດັບສາກົນ	
ມີຂ້ໍກໍານົດໃຫ້ເພີ່ມທະວີການຊ້ືສິນຄ້າຈາກພາຍໃນຊຸມ 
ຊົນທ້ອງຖ່ິນ	ແລະ	ໃຫ້ເຮັດວຽກ	ໂດຍປຶກສາຫາລືກັບພະ
ແນກພົວພັນຊຸມຊົນຂອງ	MMG	ເພື່ອສ້າງ	ແລະ	ຈັດຕັ້ງ
ປະຕິບັດແຜນງານຈັດຊື້ສິນຄ້າທ້ອງຖິ່ນ.

ຖ້າໂຄງການບ່ໍແຮ່່	ຮ່ວມກັບລັດຖະບານ	ແລະ	ອົງການ 
ຊ່ວຍເຫຼືອ	ເຊັ່ນ	ອົງການ	ການເງິນສາກົນ	ໂດຍຜ່ານແຜນ 
ງານພົວພັນທຸລະກິດ	 ຫາກຕ້ອງການສືບຕໍ່ເພີ່ມທະວີ 
ຄວາມສາມາດໃນການແຂ່ງຂັນຂອງບໍລິສັດທ້ອງຖ່ິນ	ແລະ 
ສືບຕໍ່ຊຸກຍູ້ສ່ົງເສີມການພັດທະນາທຸລະກິດຕ່ືມ,	 ຈຸດ 
ເລ່ີມຕ້ົນທີ່ດີຈຸດໜ່ຶງ	ຄື	ວິເຄາະຊ່ອງຫວ່າງ.	ການສຶກສາ 
ດ່ັງກ່າວຈະຊອກຮູ້ຂ້ໍຈໍາກັດຕ່ໍການດໍາເນີນທຸລະກິດນອນ 
ຢູ່ຂອດໃດໃນເຂດທ້ອງຖ່ິນ	 ແລະ	 ລົງເລິກດ້ານຕ່າງໆ 
ລວມທັງຖານຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ,	ການຮັບເອົາເຕັກ 
ໂນໂລຢີ,	 ຂາດແຫຼ່ງທຶນ,	 ຂາດການວາງແຜນທຸລະກິດ 
ແລະ	ຍຸດທະສາດຈັດຊື້ສິນຄ້າຂອງໂຄງການບ່ໍແຮ່່	 (ສັງ 
ລວມສັນຍາຂະໜາດນ້ອຍ	 ເປັນສັນຍາຂະໜາດໃຫຍ່ 
ຂ້ຶນຕ່ືມ	 ຫຼື	 ແຍກສັນຍາຂະໜາດໃຫຍ່ໃຫ້ໄດ້ຂະໜາດ 
ທີ່ສາມາດຄຸ້ມຄອງໄດ້-ອີງຕາມຄວາມສາມາດ	 ແລະ 
ການຮັບຮອງເອົາຂອງຜູ້ສະໜອງພາຍໃນປະເທດ).



ການປະກອບສ່ວນຂອງການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່	ໃນລະດັບທ້ອງຖິ່ນ

ສປປ	ລາວ:	ເພີ່ມທະວີຜົນປະໂຫຍດທາງດ້ານເສດຖະກິດ	ແລະ	ສັງຄົມ 
ຈາກການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່
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ເຊໂປນ	ຈະມີມູນຄ່າ	500.000	ໂດລາສະຫະລັດ.	ໃນປີ 
2006/07	 MMG	 ເຊໂປນໄດ້ຈ່າຍເກີນຈໍານວນງົບ 
ປະມານທີ່ຕ້ັງໄວ້,	 ແຕ່ພັດຖືກຊົດເຊີຍຄືນໃນຮອບງົບ 
ປະມານຖັດໄປຂອງກອງທຶນດັ່ງກ່າວ.	ຢູ່	PBM,	ຂໍ້ກໍານົດ 
ປະກອບທຶນແກ່ກອງທຶນພັດທະນາຊຸມຊົນ	 ແມ່ນ 
100.000	ໂດລາສະຫະລັດ.	ໃນປີ	2007,	ແມ່ນ	200.000 
ໂດລາສະຫະລັດ.	 ໃນປີ	 2008	 ແລະ	 ຫຼັງຈາກນ້ັນມາ 
ແມ່ນ	300.000	ໂດລາສະຫະລັດຕໍ່ປີ.	

ໃນລະຫວ່າງສອງປີທຳອິດຂອງການດໍາເນີນງານ	 
(2007-09)	PBM	ໄດ້ປະເຊີນກັບຫຼາຍໆບັນຫາໃນການ 
ໃຊ້ຈ່າຍເງິນກອງທຶນທ່ີຈັດສັນໄວ້ຕ່າງຫາກສໍາລັບການ 
ສະໜັບສະໜູນວຽກງານສັງຄົມ	ແລະ	ໂຄງລ່່າງພື້ນຖານ 
ຕາມທີ່	MMG	ໄດ້ປະຕິບັດຜ່ານມາ.	ບັນຫາທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດ	
ຊຶ່ງທັງສອງບໍລິສັດໄດ້ປະເຊີນໜ້າຢູ່ໃນຊຸມປີຕ້ົນໆ	ແມ່ນ 
ຄວາມອາດສາມາດຂອງຊຸມຊົນ	 ໃນການນໍາໃຊ້ທຶນ 
ເຫຼົ່ານີ້.	ນອກຈາກນ້ີແລ້ວ,	ໂຄງຮ່າງການປົກຄອງທ່ີກໍາ 
ນົດໃຫ້ມີລາຍເຊັນຂອງທ່ານເຈົ້າແຂວງໃນການອະນຸ 

ຮູບສະແດງ 2.4 ການແຍກລາຍຈ່າຍສະເລັ່ຍ ໃສ່ວຽກງານ 

  ສັງຄົມ ແລະ ໂຄງລ່າງພື້ນຖານ MMG   

  ເຊໂປນ, 2004–08 (%)

ຕາຕະລາງ 2.6 ລາຍຈ່າຍຕົວຈິງຂອງກອງທຶນ ເພື່ອການພັດທະນາສັງຄົມ: MMG ເຊໂປນ (ໂດລາສະຫະລັດ) 

ມັດງົບປະມານ	 ແລະ	 ສັນຍາຕ່າງໆນ້ັນ	 ຍັງມີຄວາມ 
ຊັກຊ້າ	ແລະ	ຕ້ອງໃຊ້ເວລາໃນການປ່ຽນແປງ.	ຄາດວ່າ	 
ຄວາມຂາດເຂີນໃດໆຢູ່ໃນການໃຊ້ຈ່າຍ	 ທ່ີເກີດຂຶ້ນ 
ໃນຊຸມປີກ່ອນນ້ັນຈະຖືກທົດແທນໃຫ້ໃນປີ	2010	ແລະ 
2011.	 ນອກຈາກບັນດາກອງທຶນພັດທະນາຊຸມຊົນ	 
ແລ້ວ,	 ບໍລິສັດທັງສອງຍັງໄດ້ໃຊ້ຈ່າຍເງິນຈໍານວນຫຼວງ 
ຫຼາຍໃສ່ຖະໜົນຫົນທາງ,	 ການບໍລິຈາກ	 ແລະ	 ການ 
ອຸປະຖຳຕ່າງໆ.	



ການປະກອບສ່ວນຂອງການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ	່ໃນລະດັບທ້ອງຖິ່ນ

ສປປ	ລາວ:	ເພີ່ມທະວີຜົນປະໂຫຍດທາງດ້ານເສດຖະກິດ	ແລະ	ສັງຄົມ 
ຈາກການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່
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MMG	ເຊໂປນ	ມີງົບປະມານສາມຮ່ວງ	ສໍາລັບການພັດ 
ທະນາຊຸມຊົນ:28	 (1)	 ກອງທຶນພັດທະນາທ້ອງຖ່ິນ 
ຂ ອ ງ ບ່ໍ ຄ ຳ ເ ຊ ໂ ປ ນ 	 ( S e p o n 
Development	Trust	Fund	-TF),	 ຊ່ຶງຄຸ້ມຄອງບໍລິ 
ຫານໂດຍບໍລິສັດ	ແລະ	ອໍານາດການປົກຄອງຂ້ັນເມືອງ; 
(2)	 ງົບປະມານຂອງກຸ່ມແກ້ໄຂບັນຫາສັງຄົມ	 (Social 
Mitigation	Group	Budget),	 ຊຶ່ງຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ 
ໂດຍພະແນກພົວພັນຊຸມຊົນ	 ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາຜົນກະ 
ທົບສະເພາະຕ່າງໆ	ຂອງໂຄງການຊຶ່ງບ່ໍໄດ້ກວມເອົາໄວ້ 
ຢູ່ໃນ	STDF;	ແລະ	(3)	ງົບປະມານພັດທະນາຊຸມຊົນ 
(Community	Development	Budget),	ຊ່ຶງຄຸ້ມຄອງ 
ບໍລິຫານໂດຍພະແນກພັດທະນາຊຸມຊົນ	 ເພື່ອຈັດຕ້ັງ 
ປະຕິບັດກິດຈະກໍາເພື່ອພັດທະນາຊີວິດການເປັນຢູ່ໃນ 
ຂັ້ນຕໍ່ໄປ.	

TF	 ຈະເປັນວິທີການຫຼັກໃນການລົງທຶນໃສ່ຊຸມຊົນ 
ຂອງບໍລິສັດ	MMG	ເຊໂປນ	ແລະ	ທັງແມ່ນພາຫະນະ 
ຊຶ່ງ	MMG	 ເຊໂປນ	 ນໍາໃຊ້ເພື່ອສະໜັບສະໜູນບັນດາ 
ແຜນການພັດທະນາຂອງເມືອງວິລະບູລີ.	 ພື້ນຖານ 
ຂອງ	 TF	 ແມ່ນເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອ,	 ແຕ່ບ່ໍແມ່ນເພື່ອເຮັດ 
ແທນອໍານາດການປົກຄອງເມືອງ,	 ໃນການສະໜອງ 
ການບໍລິການຂ້ັນພື້ນຖານຂອງລັດໃນດ້ານການສຶກສາ,	 
ສາທາລະນະສຸກ,	ກະສິກໍາ	ແລະ	ການພັດທະນາໂຄງ 
ລ່າງພື້ນຖານ;	 ແລະ	 ເພື່ອປັບປຸງມາດຕະຖານຊີວິດ 
ການເປັນຢູ່ໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນຢູ່ໃນເມືອງວິລະບູລີ	 ແລະ	
ພ້ືນທ່ີອ້ອມຂ້າງ.	 ກອງທຶນນີ້ໄດ້ຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານໂດຍ 
ຄະນະກໍາມະການຮ່ວມລະຫວ່າງອໍານາດການປົກຄອງ 
ເມືອງວິລະບູລີ	ແລະ	ພະນັກງານຂອງ	MMG	ເຊໂປນ 

ໂດຍລົງທຶນປະມານ	 500.000	 ໂດລາສະຫະລັດ/ຕ່ໍປີ 
(ເບ່ິງຕາຕະລາງ	2.6).	ໃນທຸກໆປີ	ຄະນະກໍາມະການນີ້ 
ຈະຈັດສັນກອງທຶນນ້ີໃສ່ຂະແໜງການສະເພາະຕ່າງໆ	
(ກະສິກໍາ,	ສຸຂະພາບ,	ການສຶກສາ,	ອຸດສາຫະກໍາ,	ການ 
ສ່ືສານ,	ການຂົນສົ່ງ	ແລະ	ການທ່ອງທ່ຽວ)	ໂດຍສອດ 
ຄ່ອງກັບບັນດາແຜນການພັດທະນາ	 5	 ປີ	 ຂອງເມືອງ	
ແລະ/ຫຼື		ແຜນການຂອງແຂວງ.	ຮູບສະແດງ	2.3	ສະເໜ ີ
ຂະບວນການບໍລິຫານກອງທຶນ.	ຕາມທ່ີເຫັນໄດ້ໃນຮູບ 
ສະແດງ	 2.4,	 ລາຍຈ່າຍຈໍານວນສໍາຄັນລະຫວ່າງປີ	
2004	ເຖິງ	2008	ໄດ້ລົງໃສ່	ໂຄງການພື້ນຖານຕົວຈິງ	
(41%)	 ໂດຍຂົງເຂດວຽກງານບູລິມະສິດສໍາຮອງຕ່ໍໄປ 
ຄືການພັດທະນາວິສາຫະກິດທ້ອງຖ່ິນ	 ແລະ	 ການສຶກ 
ສາໃນອັດຕາສ່ວນ	18%	ແລະ	17%	ຕາມລຳດັບ.

ສ່ວນຄໍາຄັນສຸດຂອງງົບປະມານຊຸມຊົນທ່ີໂຄງການ 
MMG	ເຊໂປນໃຊ້ຈ່າຍແຕ່ລະປີນ້ັນໄດ້ແນໃສ່ສ້າງໂຄງ 
ລ່າງພື້ນຖານ	ໃນລະຫວ່າງ	29%	ແລະ	58%	ຂອງງົບ 
ປະມານທັງໝົດ.	 ໃນໄລຍະຫ້າປີຂອງການລາຍງານ, 
ບ່ໍມີທ່າອ່ຽງທີ່ຈະແຈ້ງພາຍໃນ	 ແລະ	 ລະຫວ່າງຫ້າ 
ປະເພດລາຍຈ່າຍ.	 ລາຍຈ່າຍລວມເໜັງຕິງປີຕ່ໍປີ,	 ແຕ່ 
ລາຍຈ່າຍຂອງ	 MMG	 ເຊໂປນປະກົດວ່າມີຄວາມຕ່ໍ 
ເນື່ອງກວ່າ.

................................................................

28	 ESL	 (2010)	 “ກໍລະນີສຶກສາ	 ກ່ຽວກັບການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງລັດຖະບານ 
	 ລາວ	ຢູ່ໃນຂະແໜງການບໍ່ແຮ	່ແລະ	ໄຟຟ້າພະລັງນ້ຳຂອງ	ສປປ	ລາວ”..



ການປະກອບສ່ວນຂອງການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່	ໃນລະດັບທ້ອງຖິ່ນ

ສປປ	ລາວ:	ເພີ່ມທະວີຜົນປະໂຫຍດທາງດ້ານເສດຖະກິດ	ແລະ	ສັງຄົມ 
ຈາກການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່
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ຮູບສະແດງ 2.3 ວົງຈອນການຕັດສິນໃຈຕົກລົງຂອງ ກອງທຶນພັດທະນາສັງຄົມ MMG



ການປະກອບສ່ວນຂອງການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ	່ໃນລະດັບທ້ອງຖິ່ນ

ສປປ	ລາວ:	ເພີ່ມທະວີຜົນປະໂຫຍດທາງດ້ານເສດຖະກິດ	ແລະ	ສັງຄົມ 
ຈາກການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່
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ນັບແຕ່ປີ	2003	ເປັນຕ້ົນມາ	ແລະ	ຈົນເຖິງ	ແລະ	ລວມ 
ທັງປີ	2010,	MMG	ເຊໂປນໄດ້ໃຊ້ຈ່າຍ	ເກືອບເຖິງ	3 
ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ.	ຈາກກອງທຶນ	TF	ພຽງແຕ່ກອງ 
ທຶນດຽວໃສ່ລະດັບທ້ອງຖ່ິນໂດຍຜ່ານບັນດາແຜນງານ 
ຊຸມຊົນຂອງບໍລິສັດ.	(ເບິ່ງຮູບສະແດງ	2.5	ຂ້າງລຸ່ມນີ້).

ນອກຈາກກອງທຶນ	 TF	 ແລ້ວ,	 ໃນຊຸມປີບໍ່ດົນມານີ້	
ໂດຍສະເລ່ັຍແລ້ວ	 ສໍາລັບງົບປະມານແກ້ໄຂບັນຫາ 
ສັງຄົມຍັງໄດ້ສະໜອງໃຫ້ປະມານ	 100.000	 ເຖິງ 
500.000	 ໂດລາສະຫະລັດຕໍ່ປີ	 ໃຫ້ແກ່ສີ່ໂຄງການ 
(ເບ່ິງຕົວຢ່າງໃນກ່ອງ	2.3),	ລວມແລ້ວບໍລິສັດໃຊ້ຈ່າຍ 
ປະມານ	 4	 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດຕ່ໍປີໃສ່ວຽກງານພົວ 
ພັນກັບຊຸມຊົນ.

ຮູບສະແດງ 2.5 ສັງລວມລາຍຈ່າຍຂອງບັນດາໂຄງການຂອງກອງທຶນພັດທະນາທ້ອງຖິ່ນຂອງບໍ່ຄຳເຊໂປນລວມ 

  (ໂດລາສະຫະລັດ): MMG ເຊໂປນ, 2003-10

ກ໋ອງ 2.3 ຕົວຢ່າງຂອງໂຄງການວາງແຜນຊຸມຊົນ ແບບມີ 
 ສ່ວນຮ່ວມຢູ່ MMG ເຊໂປນ

ປັດຈຸບັນນີ້	 ໂຄງການວາງແຜນຊຸມຊົນແບບມີສ່ວນຮ່ວມ	 ພວມດໍາ 

ເນີນໄປຢູ່ບ້ານຕ່າງໆ	 ຢູ່ໃນເຂດພັດທະນາໂຄງການໃນວົງກວ້າງ 

ກວ່າເກົ່າຢູ່ເຊໂປນ.	 ໂຄງການນີ້	 ໄດ້ຖືກອອກແບບມາເພື່ອປະເມີນ 

ຄວາມຕ້ອງການຂອງບັນດາຊຸມຊົນທັງໝົດ,	ກໍຄືຂອງບັນດາກຸ່ມຄົນ 

ຕ່າງໆ	ທ່ີຢູ່ໃນຊຸມຊົນເຫ່ົຼານ້ີ	(ລວມທັງແມ່ຍິງ,	ຊາວໜຸ່ມ,	ຜູ້ເຖ້ົາ	ແລະ 

ກຸ່ມຊົນເຜ່ົາ).	 ຜົນໄດ້ຮັບຂອງໂຄງການວາງແຜນແບບມີສ່ວນຮ່ວມ 

ຈະເປັນຂໍ້ລິເລີ່ມຂອງການພັດທະນາທີ່ຫຼາກຫຼາຍພາຍໃຕ້ການ 

ປະຕິບັດງານຂອງຊຸມຊົນຊຶ່ງສະຖານສົງເຄາະແບບຍືນຍົງຂອງ 

MMG	 ມີຈຸດປະສົງສົ່ງເສີມໂດຍໃຫ້ຊຸມຊົນເປັນເຈົ້າການໃນການ 

ດໍາເນີນງານຂອງ	 MMG	 ເຊໂປນ	 ມີຈຸດປະສົງແນໃສ່ຈະໃຫ້ການ 

ສະໜັບສະໜູນຜ່ານແຜນງານພັດທະນາຊຸມຊົນຂອງຕົນ.

ນອກຈາກນີ້ແລ້ວ,	 ຜົນໄດ້ຮັບຂອງການສໍາຫຼວດຄົວເຮືອນທຸກໆ	 

ສອງປີ	 ໄດ້ສັງລວມເຂົ້າໃນແຜນການຕ່າງໆ	 ຂອງພະແນກ.	 ຄັ້ງສຸດ 

ທ້າຍໄດ້ຈັດຕັ້ງຂຶ້ນໃນເດືອນທັນວາ	 2009	 ແລະ	 ມັງກອນ	 2010.	 

ການສໍາຫຼວດຄັ້ງນີ້	ກວມເອົາໜຶ່ງຕົວເມືອງ	(ບຸ່ງຄໍາ),	33	ບ້ານ	ແລະ 

2.254	 ຄົວເຮືອນ	 ຊຶ່ງປະກອບດ້ວຍ	 12.735	 ຄົນ	 ທີ່ດໍາລົງຊີວິດຢູ ່

ໃນເມືອງວິລະບຸລີ	ໃກ້ກັບໂຄງການຂຸດຄົ້ນບໍ່ຄໍາ	ແລະ	ທອງ	MMG 

ເຊໂປນ.	 ການສໍາຫຼວດຄັ້ງນີ້	 ແມ່ນກວມເອົາເນື້ອທີ່ຫຼາຍກວ່າຄັ້ງທີ ່

ຜ່ານມາໜ້ອຍໜຶ່ງ	 ເພາະມັນລວມເອົາເຂດນໍ້າຊະລໍ	 ແລະ	 ໂນນສູງ 

ເຂົ້ານໍາ.



ການປະກອບສ່ວນຂອງການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່	ໃນລະດັບທ້ອງຖິ່ນ

ສປປ	ລາວ:	ເພີ່ມທະວີຜົນປະໂຫຍດທາງດ້ານເສດຖະກິດ	ແລະ	ສັງຄົມ 
ຈາກການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່

ການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່:	ຮ່ວມມືກັນເພື່ອການພັດທະນາ 51

PBM	 ກໍໄດ້ດໍາເນີນການລົງສໍາຫຼວດທຸກໆສອງປີ	 ເພື່ອ
ຕິດຕາມສະຖານະພາບທາງດ້ານສັງຄົມ,	 ເສດຖະກິດ	
ແລະ	 ສຸຂະພາບຂອງບັນດາຊຸມຊົນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ 
ຈາກໂຄງການ	 ຊຶ່ງຜົນການສໍາຫຼວດໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອ 
ກໍານົດ	ແລະ	ຈັດບູລິມະສິດ	ໃຫ້ແກ່ບັນດາແຜນງານການ 
ພັດທະນາຊຸມຊົນຂອງຕົນສໍາລັບປີຕໍ່ໄປ.	ບໍລິສັດຄົ້ນຄວ້າ 
ອິດສະຫຼະບໍລິສັດໜຶ່ງຂອງ	 ສປປ	 ລາວ	 ໄດ້ດໍາເນີນ 
ການລົງສໍາຫຼວດຄ້ັງຫຼ້າສຸດ	ໃນປີ	2008,	ຊຶ່ງມາຮອດທຸກ 
ວັນນ້ີ	 ແມ່ນການລົງສໍາຫຼວດຄ້ັງທີສີ່	 ແລະ	 ຈະດໍາເນີນ 
ການລົງສໍາຫຼວດອີກຄັ້ງໃນປີ	2010.

ສໍາລັບກໍລະນີຂອງ	PBM	 ກ່ໍເຊັ່ນດຽວກັນ,	ຕາມທຳມະ 
ດາແລ້ວ	 ໂຄງລ່າງພື້ນຖານ	 ແມ່ນມີມູນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທ່ີ 
ສູງທ່ີສຸດ	 ແລະ	 ໃນຈໍານວນງົບປະມານລວມທັງໝົດ	
279.204ໂດລາສະຫະລັດ.	 ໃນປີ	 2009	 ນ້ັນ,	 ໄດ້ໃຊ້ 
ຈ່າຍໃສ່ໂຄງລ່າງພ້ືນຖານຈໍານວນ	 164.969ໂດລາ 
ສະຫະລັດ.	 ຍ້ອນວ່າໂຄງການຂຸດຄ້ົນບ່ໍແຮ່ແຫ່ງນ້ີ	 ຖືກ 
ສ້າງຕ້ັງຂຶ້ນບໍ່ທັນດົນປານໃດ	 ແລະ	 ຄວາມຕ້ອງການ 
ໂຄງລ່າງພື້ນຖານຂອງບັນດາຊຸມຊົນອ້ອມຂ້າງແມ່ນ 
ມີສູງ	 ໃນປີ	 2006,	 ສ່ວນໜຶ່ງຂອງງົບປະມານປະຈໍາປີ 
ທັງໝົດ	ທີ່ໃຊ້ຈ່າຍໃສ່ການສ້າງຖະໜົນຫົນທາງ,	ລະບົບ 
ນ້ໍາປະປາ	 ແລະ	 ບັນດາໂຄງການທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບການ 
ກະສິກໍາ	ກວມເອົາ	62%	(184.278ໂດລາສະຫະລັດ)	
ແລະ	ໃນປີ	2009	ກວມເອົາ	59%	(164.969	ໂດລາ 
ສະຫະລັດ),	 ຄາດຄະເນວ່າແບບແຜນການໃຊ້ຈ່າຍ
ດ່ັງກ່າວນີ້	 ຈະປ່ຽນແປງໄປເລ້ືອຍໆ,	 ໂດຍຈະເນ້ັນໃສ່	
ວຽກງານບຳລຸງຮັກສາຫຼາຍຂ້ຶນ	 ແລະ	 ເປັນໄປໄດ້ວ່າ 
ອາດຈະໄປເພີ່ມໃສ່ບັນດາຂໍ້ລິເລີ່ມດ້ານການພັດທະນາ
ວິສາຫະກິດທ້ອງຖ່ິນຜ່ານ	 “ແຜນງານການປັບປຸງຊີວິດ 
ການເປັນຢູ່”	ເພື່ອສະໜັບສະໜູນ	ການເປີດກວ້າງກາລະ
ໂອກາດທາງດ້ານເສດຖະກິດຂອງທ້ອງຖິ່ນ.

ກ໋ອງ 2.4 ຍຸດທະສາດໃນການລະດົມຊຸມຊົນເຂົ້າມາມີ 
 ສ່ວນຮ່ວມ
MMG	 ເຊໂປນ	 ຈະປະຊຸມກັນເປັນປະຈໍາທຸກໆເດືອນ	 ກັບ	 ຄະນະ 

ກໍາມະການທີ່ປຶກສາ	 ແລະ	 ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຂອງຊຸມຊົນ	 (Commu 

nity	 Information	and	Consultation	Committee	 -	CICC)	

ຂອງຕົນ,	 ຊຶ່ງປະກອບດ້ວຍຕົວແທນ	 (ນາຍບ້ານ)	 ຈາກບັນດາບ້ານ	

SPDA,	 ອໍານາດການປົກຄອງເມືອງ,	 ສະຫະພັນແມ່ຍິງ,	 ພະນັກ	

ງານຂອງພະແນກສັງຄົມ	ແລະ	ຄວາມຍືນຍົງຂອງ	MMG	 ເຊໂປນ	 

ແລະ	 ຜູ້ຈັດການໃຫຍ່ຂອງໂຄງການຂຸດຄົ້ນບໍ່ຄໍາ	 ແລະ	 ທອງ	 ຂອງ	 

MMG	 ເຊໂປນ.	 ຄະນະກໍາມະການຈະເປັນຜູ້ແຈ້ງປະເດັນບັນຫາ	 

ຫຼື	 ກິດຈະກໍາດໍາເນີນງານຕ່າງໆຢ່າງເປັນທາງການໃຫ້ແກ່ຊຸມ 

ຊົນທ້ອງຖ່ິນຊາບ	 ແລະ	 ຍັງເປັນເຄື່ອງມືເພື່ອແກ້ໄຂຄໍາ 

ຮ້ອງທຸກ	 ແລະ	 ການເຈລະຈາກ່ຽວກັບການຊົດເຊີຍຕ່າງໆ 

ຢ່າງເປັນທາງການ.	 ກອງປະຊຸມປະຈໍາໄຕມາດໄດ້ຈັດຕັ້ງຂຶ້ນລະ

ຫວ່າງ	 MMG	 ເຊໂປນ	 ແລະ	 ພາກລັດ	 (ຂັ້ນເມືອງ,	 ແຂວງ	 ແລະ	

ຕົວແທນຈາກສູນກາງ)	 ຊຶ່ງໃນນີ້	 MMG	 ເຊໂປນ	 ຈະສະໜອງ	 

ຂ່າວຫຼ້າສຸດກ່ຽວກັບການດໍາເນີນໂຄງການ	 ແລະ	 ສະເໜີບົດ	 

ລາຍງານຕົວຊີ້ບອກກ່ຽວກັບວຽກງານຕິດຕາມກວດກາຕ່າງໆ.	 

ເຄື່ອງມືໃນການຕິດຕາມກວດກາ	 ແລະ	 ການສໍາຫຼວດ 

ຂັ້ນພື້ນຖານ,	 ເປັນຕົ້ນແມ່ນການສໍາຫຼວດຄົວເຮືອນ	 ຫຼື	 

ການສໍາຫຼວດພົນລະເມືອງຂອງບ້ານ,	 ກໍ່ຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອວັດ 

ແທກຄວາມຮູ້ສຶກພາຍໃນຊຸມຊົນ.

ຮູບສະແດງ 2.6 ການແຍກລາຍຈ່າຍສະເລັ່ຍ ໃສ່ວຽກງານ 

  ສັງຄົມ ແລະ ໂຄງລ່າງພື້ນຖານ MMG 

  ເຊໂປນ, 2004–08 (%)



ການປະກອບສ່ວນຂອງການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ	່ໃນລະດັບທ້ອງຖິ່ນ

ສປປ	ລາວ:	ເພີ່ມທະວີຜົນປະໂຫຍດທາງດ້ານເສດຖະກິດ	ແລະ	ສັງຄົມ 
ຈາກການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່
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ຕາຕະລາງ 2.7 ລາຍຈ່າຍໃສ່ການສະໜັບສະໜູນວຽກງານສັງຄົມ ແລະ ໂຄງລ່າງພື້ນຖ້ານ ຕໍ່ປີ: PBM (ໂດລາສະຫະລັດ.)

................................................................

29	 ຈໍານວນຕົວເລກສໍາລັບປີ	 2009	 ແຕກຕ່າງໜ້ອຍໜຶ່ງໄປຈາກຕົວເລກຢູ່ 
	 ໜ້າທີ	44	ຂອງ	ບົດລາຍງານກຽ່ວກັບວຽກງານຄວາມຍືນຍົງ	ປະຈາໍປ	ີ2009		
	 ຂອງ	PanAust,	ໂດຍແຕກຕ່າງປະມານ	6.000	ໂດລາ.

ຢູ່	PBM	ບູລິມະສິດໃນການໃຊ້ຈ່າຍສູງສຸດອັນດັບສອງ 
ຫຼຸດຈາກໂຄງລາງພື້ນຖານແມ່ນລາຍຈ່າຍການສຶກສາ. 
ບັນດາໂຄງການດ້ານການສຶກສາໄດ້ຮັບ	 70%	 ຂອງ 
ທຶນງົບປະມານພັດທະນາຊຸມຊົນລວມທັງໝົດ	(19.000 
ໂດລາສະຫະລັດ)	ໃນປີ	2007	ແລະ	56%	 (67.037 
ໂດລາສະຫະລັດ.)	 ໃນປີ	 2008.	 ເຖິງວ່າໃນປີ  
2006,	ສັດສ່ວນທ່ີໃຊ້ຈ່າຍໃສ່ການສຶກສາແມ່ນຕ່ໍາກວ່າ 

ເກ່ົາ	(28%)	ກໍຕາມ		ແຕ່ຈໍານວນເງິນທ່ີຈັດສັນໃຫ້ແມ່ນ 
ສູງກວ່ານ້ັນຫຼາຍ	(82.452	ໂດລາສະຫະລັດ).	ສະພາບ 
ທີ່ຄ້າຍຄືນ້ີເກີດຂ້ຶນໃນປີ	2009,	ເມື່ອຕົວເລກທ່ີໃຊ້ຈ່າຍ 
ໃສ່ການສຶກສານ້ັນ	 ມີພຽງ	 19%	 ແຕ່ເປັນເງິນໃຊ້ຈ່າຍ 
ຕົວຈິງແມ່ນ	53.433	ໂດລາສະຫະລັດ.	 (ເບ່ິງລາຍລະ 
ອຽດຕື່ມໃນຕາຕະລາງ	6.7	ແລະ	ຮູບສະແດງ	2.6).	29



ການປະກອບສ່ວນຂອງການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່	ໃນລະດັບທ້ອງຖິ່ນ

ສປປ	ລາວ:	ເພີ່ມທະວີຜົນປະໂຫຍດທາງດ້ານເສດຖະກິດ	ແລະ	ສັງຄົມ 
ຈາກການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່
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ກ໋ອງ 2.5 ຜົນກະທົບຂອງການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ຕໍ່ງົບປະມານຂອງແຂວງ 

ຂໍ້ມູນລາຍປີຂອງແຂວງ  2007 - 2009

ຈາກການໂອ້ລົມສົນທະນາກັບພະນັກງານລັດຂັ້ນເມືອງ	 ແລະ	 ຈາກ 

ຂໍ້ມູນງົບປະມານທີ່ມີຢູ່,	 ປະກົດວ່າບັນດາແຂວງທີ່ເປັນທີ່ຕັ້ງຂອງໂຄງ 

ການລົງທຶນຂະໜາດໃຫຍ່,	 ບໍ່ວ່າຈະແມ່ນໂຄງການໄຟຟ້ານໍ້າຕົກ	 ຫຼ ື

ໂຄງການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່,	 ຈະໄດ້ຮັບຊັບພະຍາກອນຈາກສູນກາງໜ້ອຍ 

ກວ່າແຂວງອື່ນໆທີ່ບໍ່ມີການລົງທຶນຂະໜາດໃຫຍ່ຕັ້ງຢູ່	 (ລາຍຈ່າຍຕໍ່ 

ຫົວຄົນທີ່ສູນກາງຈັດສັນໃຫ້ນັ້ນຈະມີຈໍານວນໜ້ອຍກວ່າ).	 ນີ້ບໍ່ແມ່ນ 

ເລື່ອງທີ່ແປກໃໝ່	 ຢູ່ໃນບັນດາປະເທດ	 ທີ່ລັດຖະບານເຊື່ອວ່າການ 

ສ້າງວຽກເຮັດງານທໍາ	 ແລະ	 ໂອກາດທາງເສດຖະກິດອື່ນໆທີ່ໄດ້ສ້າງ 

ຂຶ້ນ	ຈາກຊັບພະຍາກອນ	(ບໍ່ວ່າຈະແມ່ນນໍ້າ	ຫຼ	ືແຮ່ທາດ)	ແມ່ນກາລະ 

ໂອກາດທີ່ດີຫຼາຍກວ່າຜູ້ອື່ນ	 ແລະ	 ເພາະສະນັ້ນຈຶ່ງບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ ້

ຮັບຊັບພະຍາກອນທຶນຫຼາຍຈາກລາຍຮັບລວມເທົ່າກັບແຂວງອື່ນ. 

ແຕ່ວ່າຂໍ້ມູນຢູ່ໃນກໍລະນີຂອງ	 ສປປ	 ລາວ	 ພັດບໍ່ສອດຄ່ອງທັງໝົດ	

ແລະ	 ຂໍ້ມູນທີ່ກວມເອົາໄລຍະເວລາທີ່ຍາວກວ່ານັ້ນພັດຫາບໍ່ມ	ີ (ແລະ 

ບ່ໍມີຂ້ໍມູນກ່ຽວກັບມູນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການສະໜອງການບໍລິການຂອງ 

ລັດໃນແຕ່ລະເຂດພູມີສາດທີ່ແຕກຕ່າງໆກັນ).	

ຕໍ່ກັບບັນຫາດັ່ງກ່າວ,	 ຈຶ່ງບໍ່ສາມາດຮູ້ໄດ້ວ່າ	 ຄວາມແຕກຕ່າງທີ່ເຫັນ 

ຢູ່ນ້ີ	 ແມ່ນສະແດງເຖິງທ່າອ່ຽງແບບນ້ັນຫືຼບ່ໍ	 ແລະ	 ຖ້າແມ່ນທ່າອ່ຽງແທ້,	 

ພວກເຮົາກໍບໍ່ຮູ້ໄດ້ວ່າຄວາມແຕກຕ່າງດັ່ງກ່າວນີ້	 ປະກົດຂຶ້ນໃນເວລາ

ທີ່ການລົງທຶນເກີດຂຶ້ນນີ້	ຫຼືວ່າ	ມັນມີຢູ່ກ່ອນແລ້ວ.	ດັ່ງທີ່ໄດ້ກ່າວແລ້ວ,	

ມັນອາດເປັນຍ້ອນວ່າ	ການສະໜອງການບໍລິການແພງກວ່າ	ຫຼ	ືເປັນ

ຍ້ອນວ່າ	 ອັດຕະປື	 (#1)	 ມີຄວາມຈໍາເປັນຕໍ່ການພັດທະນາຫຼາຍກວ່າ 

ສະຫວັນນະເຂດ	(#17).	ເພາະສະນັ້ນ,	ມັນຈຶ່ງເປັນໄປບໍ່ໄດ້	ທີ່ຈະກ່າວ 

ດ້ວຍຄວາມແນ່ໃຈວ່າ	ຄວາມແຕກຕ່າງທີ່ເຫັນນີ້	ຈະສະທ້ອນເຖິງການ 

ຕັດສິນໃຈດ້ານນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານ.	ແຕ່ເຖິງຢ່າງນັ້ນກໍດີ,	ເຖິງ 

ແມ່ນວ່າສະຫວັນນະເຂດຈະໄດ້ຮັບຜົນຕອບແທນຈາກລັດຖະບານ	

ຫຼາຍກວ່າທີ່ແຂວງເກັບໄດ້ກໍຕາມ,	 ແຕ່ເມື່ອເບິ່ງລາຍຈ່າຍຂອງລັດຖະ 

ບານຕໍ່ຫົວຄົນ	 ເມື່ອທຽບໃສ່ບັນດາແຂວງທັງໝົດ	 ແຂວງກໍຍັງສືບຕໍ່ຢູ ່

ໃນອັນດັບທ້າຍໆ	 (ອັນດັບທີ	 17).	 ດັ່ງທ່ີທ່ານຈະໄດ້ເຫັນຢູ່ຕາຕະລາງ 

ຂ້າງລຸ່ມນີ້,	 ແຂວງອື່ນໆທີ່ມີໂຄງການລົງທຶນຂະໜາດໃຫຍ່ຕັ້ງຢູ່ກໍໄດ ້

ຮັບລາຍຈ່າຍຈາກລັດຖະບານ	 ໃນຈໍານວນທີ່ຕໍ່າກວ່າອັດຕາສະເລັ່ຍ 

ແລະ	 ແຂວງເຫຼົ່ານີ້ທັງໝົດ	 ຕົກຢູ່ລະດັບສຸດທ້າຍຂອງລະດັບກາງ	 ມັນ 

ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທີ່ຈະໄດ້ຂ້ໍມູນຈາກໂຄງການຂຸດຄ້ົນບໍ່ແຮ່ພູເບັ້ຍ 

ຍ້ອນການປ່ຽນແປງເຂດຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານຈາກເຂດພິເສດໄຊສົມບູນ 

ມາຢູ່ແຂວງວຽງຈັນ	 ໃນປີ	 2006.	 ຜົນສຸດທ້າຍຂອງນະໂຍບາຍນີ້ຕໍ ່

ເມືອງຫ່າງໄກຈາກບ່ໍແຮ່່ແຕ່ຕ້ັງຢູ່ພາຍໃນແຂວງດຽວກັນອາດເປັນ 

ຜົນທາງລົບສອງທົບ	 ຍ້ອນຕັ້ງຫ່າງຈາກເຂດທີ່ຮັບຜົນກະທົບຈາກບໍ່ແຮ່ ່

ເພື່ອໄດ້ວຽກເຮັດງານທຳ,	 ໂຄງລ່າງພື້ນຖານຕື່ມ	 ແລະ	 ທຶນພັດທະນາ 

ຊຸມຊົນຈາກບໍລິສັດບໍ່ແຮ່່ແຕ່ຂຶ້ນກັບຫຼັກການ	 “ປັບໄໝບໍ່ແຮ່່”	 ອັນດຽວ 

ກັນທີ່ຫຼຸດຜ່ອນການໂອນງົບປະມານຈາກສູນກາງ.



ການປະກອບສ່ວນຂອງການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ	່ໃນລະດັບທ້ອງຖິ່ນ

ສປປ	ລາວ:	ເພີ່ມທະວີຜົນປະໂຫຍດທາງດ້ານເສດຖະກິດ	ແລະ	ສັງຄົມ 
ຈາກການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່

ການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່:	ຮ່ວມມືກັນເພື່ອການພັດທະນາ54

2.6 ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ: ປຽບ 
ທຽບທ່າອ່ຽງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ  
ສັງຄົມລະຫວ່າງ ລະດັບທ້ອງຖິ່ນ ແລະ 
ລະດັບຊາດ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີ່ຈະສົມທຽບດັດຊະນີຊ້ີບອກທາງ 
ດ້ານການພັດທະນາເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມ ຂອງທ້ອງ 
ຖ່ິນກັບລະດັບຊາດ ເພື່ອປະເມີນເບ່ິງວ່າຂົງເຂດທີ່ໄດ້ 
ຮັບຜົນກະທົບ (ທາງເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມ)  ໄດ້ປະ 
ຕິບັດດີກວ່າໃນລະດັບຊາດ ຫຼືບ່ໍ.30 ໃນເມື່ອຂາດແຫ່ຼງ 
ຂໍ້ມູນຄົບຖ້ວນກວ່າ ວິທີດຽວທີ່ຈະສະເໜີຜົນ ແມ່ນການ 
ຄິດໄລ່ອັດຕາສ່ວນຂອງມູນຄ່າຕົວຊ້ີບອກ ຢູ່ໃນລະດັບ 
ທ້ອງຖິ່ນ ໃສ່ບັນດາຕົວບົ່ງຊີ້ປະເພດດຽວກັນຢູ່ໃນລະດັ
ບຊາດ ແລະ ນຳສະເໜີຢູ່ໃນເສັ້ນສະແດງ. 

ໃນການວິໄຈສົມທຽບແນວໂນ້ມເສດຖະກິດ	ແລະ	ສັງຄົມ 
ຂ້ັນທ້ອງຖ່ິນ	ແລະ	ລະດັບປະເທດ,	ພວກເຮົາບ່ໍສາມາດ 
ດໍາເນີນການວິໄຈຢ່າງເຂັ້ມງວດ	ເຊັ່ນດຽວກັບຢູ່ປະເທດ 
ອື່ນ31	 ໂຄງການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່່ຂະໜາດໃຫຍ່ໄດ້ປະກອບ	 
ສ່ວນອັນຕ້ົນຕໍ	ເລ່ີມຈາກປີ	2005	ເທົ່ານ້ັນ,	ການນໍາໃຊ້ 
ຂ້ໍມູນຈາກແຫ່ຼງຄົບຊຸດທ່ີສຸດຄື	 ການສໍາຫຼວດລາຍຈ່າຍ	 
ແລະ	ການບໍລິໂພກຢູ່ລາວ	 (LECS)	ຊຶ່ງຄັ້ງຫຼ້າສຸດໄດ້ 
ຈັດຂ້ຶນປີ	2002/0332	ຈຶ່ງບ່ໍມີປະໂຫຍດ.	ທາງເລືອກໜ່ຶງ 
ຄືນໍາໃຊ້ຂໍ້ມູນບໍລິຫານ	 ແລະ	 ທົ່ວໄປອ່ືນໆ	 ທີ່ມີໃນທັງ 
ລະດັບທ້ອງຖິ່ນ	ແລະ	ລະດັບປະເທດ.

ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ,	 ພວກເຮົາຮັບຮູ້ວ່າ	 ແບບແຜນນ້ີໄດ້ 
ປະຕິບັດບ່ໍແມ່ນວິທີການທ່ີໜ້າເຊື່ອຖື	 ຫືຼ	 ຄົບຖ້ວນທ່ີສຸດ	 
ເພື່ອສົມທຽບເຂດທີ່ຮັບຜົນກະທົບຈາກບ່ໍແຮ່່	ແລະ	ເຂດ 
ທ່ີບ່ໍໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກບ່ໍແຮ່່	 ຍ້ອນເງ່ືອນໄຂເບື້ອງ 
ຕ້ົນຢູ່ແຕ່ລະບ່ອນກໍອາດແຕກຕ່າງກັນຫຼາຍ.	 ໂດຍສະ 
ເພາະແລ້ວ,	 ບ່ໍແຮ່່ສ່ວນຫຼາຍຕ້ັງຢູ່ເຂດຊົນນະບົດ	ແລະ	
ພູດອຍ	ຊຶ່ງມີກາລະໂອກາດເສດຖະກິດອ່ືນຈໍາກັດ	ສໍາລັບ
ປະຊາຊົນຈໍານວນໜ້ອຍທ່ີດໍາລົງຊີວິດຢູ່ເຂດນ້ັນ.33

ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ,	ການວິໄຈແບບງ່າຍດາຍຂອງພວກ 
ເຮົາໄດ້ພົບເຫັນວ່າ	ມີພຽງແຕ່ສອງປະເພດທີ່ຕົວຊີ້ບອກ	
ສະພາບເສດຖະກິດ	ແລະ	 ສັງຄົມຂອງທ້ອງຖ່ິນດີກວ່າ 
ຂອງຊາດ	(ເບິ່ງຮູບສະແດງ	2.7	ກ່ຽວກັບ	MMGເຊໂປນ	 
ແລະ	ຮູບສະແດງ	2.8	ກ່ຽວກັບ	PBM).34 ກໍລະນີໜຶ່ງຄື		 
ຢູ່ເຂດໃກ້ຄຽງກັບ	 MMG	 ເຊໂປນ,	 ອັດຕາສ່ວນການ 
ເຂ້ົາຮຽນລວມທັງໝົດ	ຂອງຈໍານວນນັກຮຽນໃນໂຮງຮຽນ 
ປະຖົມ,	ມັດທະຍົມ	ແລະ	ມັດທະຍົມປາຍ	ແລະ	ຊັ້ນສູງ 
ແມ່ນ	70%;	 ໃນຂະນະຢູ່ໃນລະດັບຊາດ,	 ອັດຕາການ 
ເຂົ້າໂຮງຮຽນລະດັບປະເທດແມ່ນ	60%.	

ກໍລະນີທີສອງ	 ຢູ່ເຂດອ້ອມແອ້ມໂຄງການຂຸດຄົ້ນຄໍາ-
ທອງພູຄໍາ	 ຂອງ	 PBM	 ອັດຕາການຮູ້ໜັງສືຂອງ 
ຜູ້ໃຫຍ່ອາຍຸ	15	ປີຂ້ຶນໄປ	ແມ່ນຢູ່ທີ່	 	87%,	ໃນຂະນະ 
ຢູ່ໃນລະດັບຊາດ	ແມ່ນ	73%.	ເຫດຜົນອະທິບາຍກ່ຽວ 
ກັບອັດຕາການເຂົ້າໂຮງຮຽນ	ແລະ	ອັດຕາການຮຽນລອດ 
ສູງກວ່າອັດຕາສະເລັ່ຍລະດັບຊາດເຫຼົ່ານ້ີ	ແມ່ນຍັງບ່ໍທັນ 
ຮູ້ໄດ້.	 ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກ່ໍຕາມ,	 ມັນເປັນເລື່ອງໜ້າສົນ 

................................................................

30	 ຕາມການສະເໜີໃນເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ	 ຈ,	 ພາກນີ້ໄດ້ອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ 
	 ຕ່າງໆ	ຈາກໄລຍະຫ້າປີ.

31	 ຕົວຢ່າງໃນກໍລະນີສຶກສາປະເທດການາ,	 ພວກເຮົາໄດ້ນໍາໃຊ້ຜົນສໍາຫຼວດ 
	 ມາດຕະຖານຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງການາ	 ແລະ	 ຢູ່ປະເທດຕັນຊາເນຍກໍໄດ ້
	 ນໍາໃຊ້ຜົນສໍາຫຼວດງົບປະມານຄົວເຮືອນ.

32	 LECS	 ທຳອິດໄດ້ຈັດຂຶ້ນປີ	 1992/93,	 ຄັ້ງທີສອງປ	ີ 1997/98	 ແລະ	 ຄັ້ງທ ີ
	 ສາມປີ	 2002/03.	 ການສໍາຫຼວດຄັ້ງຫຼ້າສຸດໄດ້ສໍາພາດປະຊາຊົນ	 	 49.970 
	 ຄົນ	ຈາກ	8.092	ຄົວເຮືອນ	ຢູ່ບ້ານ	540	ແຫ່ງ.	LECS	ກວມຫຼາຍດ້ານກ່ຽວ 
	 ກັບສະພາບເສດຖະກິດ	 ແລະ	 ສັງຄົມ.	 ແຕ່ພາຍຫຼັງເປີດເຜີຍຜົນສໍາຫຼວດ 
	 LECS	 ຄັ້ງຫຼ້າສຸດແລ້ວ,	 ຜົນດັ່ງກ່າວສາມາດປະກອບພື້ນຖານທີ່ເຊື່ອຖືໄດ ້
	 ເພື່ອປະເມີນການປະກອບສ່ວນຕົວຈິງຂອງຂະແໜງບໍ່ແຮ່່	 ຕໍ່ຜົນໄດ້ຮັບ 
	 ດ້ານສັງຄົມ	ແລະ	ຄວາມທຸກຍາກຢ່າງໜັກແໜ້ນຕື່ມ.		

................................................................

33	 ດີສຸດ,	 ຄວນສົມທຽບເຂດພື້ນທີ	່ ຊຶ່ງມີເງື່ອນໄຂເບື້ອງຕົ້ນ	 ລັກສະນະຄ້າຍກັນ 
	 ແລະ	ນໍາໃຊ້ວິທີການປຽບທຽບສອງໄລຍະ	(ກ່ອນ	ແລະ	ຫຼັງ)	ເພື່ອຮັບປະກັນ 
	 ໃຫ້ສົມທຽບຢ່າງແທດເໝາະ	ແລະ	ໃຫ້ຜົນເຊື່ອຖືໄດ້.

34	 ອັດຕາສ່ວນຂອງມູນຄ່າຂອງດັດຊະນີບົ່ງຊີ້ຢູ່ໃນລະດັບທ້ອງຖິ່ນ	 ກັບດັດ 
	 ຊະນີບົ່ງຊີ້ປະເພດດຽວກັນ	 ຢູ່ໃນລະດັບຊາດ	 ໄດ້ຖືກສະແດງໄວ້ຢູ່ໃນເສັ້ນ 
	 ສະແດງລຸ່ມນີ້.	 ພວກມັນສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ	 ໃນກໍລະນີມູນຄ່າເຫຼົ່ານັ້ນສູງ 
	 ກວ່າ	 1	 ນັ້ນໝາຍວ່າເສດຖະກິດທ້ອງຖິ່ນ	 ຢູ່ໃນທ່າດີກວ່າເສດຖະກິດລະດັບ 
	 ຊາດ;	 ແລະ	 ຖ້າວ່າມູນຄ່າຕໍ່າກວ່າ	 1	 ນັ້ນໝາຍວ່າເສດຖະກິດທ້ອງຖິ່ນຢູ່ໃນ 
	 ທ່າດ້ອຍກວ່າຂອງຊາດ,	ໂດຍທັງໝົດ,	ໃນນີ້ແມ່ນເບິ່ງສະເພາະແຕ່ດ້ານເສດ 
	 ຖະກິດ	ແລະ	ສັງຄົມ.



ການປະກອບສ່ວນຂອງການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່	ໃນລະດັບທ້ອງຖິ່ນ

ສປປ	ລາວ:	ເພີ່ມທະວີຜົນປະໂຫຍດທາງດ້ານເສດຖະກິດ	ແລະ	ສັງຄົມ 
ຈາກການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່
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ໃຈທ່ີຈະໄດ້ເຫັນ,	ຍົກຕົວຢ່າງວ່າ,	ຖ້າໃນອີກຫ້າປີຕ່ໍໜ້າ 
ການມີໂຄງການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່	ຈະກະຕຸ້ນໃຫ້ຊາວໜຸ່ມເຂົ້າ 
ຮຽນ,	 ຍ້ອນເຂົາເຈົ້າຮັບຮູ້ວ່າຈະມີວຽກງານເຮັດສໍາລັບ 
ຄົນທ່ີມີການສຶກສາດີກວ່າບໍ່?	 ແຕ່ເຖິງຢ່າງນ້ັນກໍຕາມ, 
ມັນເປັນເລ່ືອງຕະຫຼົກທ່ີລະບົບການຄັດເລືອກເອົາຄົນ 
ເຂົ້າເຮັດວຽກແບບໃຫ້ສິດທິພິເສດ	ໂດຍເອົາຈາກບ້ານທ່ີ 
ເປັນເປົ້າໝາຍນ້ັນ	ໃນຕົວຈິງແລ້ວ	ພັດກີດກັນບໍ່ໃຫ້ເດັກ 
ນ້ອຍໄດ້ສືບຕ່ໍການສຶກສາ.	ຢູ່ໃນລະດັບມັດທະຍົມຕອນ 
ປາຍ,	ສັດສ່ວນການເຂ້ົາໂຮງຮຽນ	ຄິດເປັນອັດຕາສ່ວນ 
ຮ້ອຍຂອງຈໍານວນນັກຮຽນທັງໝົດຢູ່ບ້ານບຸ່ງຄໍາ	 ແມ່ນ 
ສູງກວ່າ	40%,	ຢູ່ຕາມເຂດອ້ອມນອກອອກໄປ	ແມ່ນສູງ 
ກວ່າ	20%,	ແຕ່ພັດມີພຽງປະມານ	16%	ເທ່ົານ້ັນຢູ່ເຂດ 
ທ່ີເວົ້າພາສາລາວໃນ	 SPDA	 ແລະ	 ຕ່ໍາກວ່າ	 10% 
ຢູ່ໃນກຸ່ມຄົນທີ່ ເວົ້ າພາສາມະຄອງ/ຕຣີຢູ່ 	 SPDA 
(ໂດຍສະເພາະແມ່ນເພດຍິງ).35

ຂ້ໍມູນຂອງ	MMG	ເຊໂປນ	ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ	ປະມານ 
49%	ຂອງເດັກນ້ອຍທ່ີມີອາຍຸຕ່ໍາກວ່າ	ຫ້າປີ	 ຢູ່ໃນເຂດ 
ນ້ັນແມ່ນບໍ່ໄດ້ຮັບໂພຊະນາການພຽງພໍ,	ສ່ວນໃນລະດັບ 
ຊາດນັ້ນ	 ອັດຕາສ່ວນນ້ີແມ່ນ	 32%.	 ອັດຕາສ່ວນຂອງ 
ຈໍານວນຄົນຢູ່ເຊໂປນ	 ທີ່ສາມາດເຂ້ົາເຖິງນ້ໍາສະອາດ	
ແລະ	 ສ່ິງອໍານວຍຄວາມສະດວກດ້ານສຸຂະອະນາໄມ 
ຢ່າງແທດເໝາະໄດ້ຮັບການປັບປຸງດີຂ້ຶນ	ກວມເອົາ	58%,	 
ທຽບໃສ່ກັບລະດັບຊາດຢູ່ລະດັບ	 75%.	 ຢູ່ໃນທ້ອງຖ່ິນ 
ຂອງໂຄງການ	PBM,	ອາຍຸຍືນສະເລ່ັຍ	ແມ່ນ	48,5	ປີ,	 
ສ່ວນໃນລະດັບຊາດ	ແມ່ນຢູ່ທີ່	 62	 ປີ;	 ແລະ	ຈໍານວນ 
ແພດຕ່ໍ	100.000	ຄົນ	ແມ່ນ	30	ສໍາລັບເມືອງ	ແລະ	40	
ສໍາລັບລະດັບຊາດ.	

ຮູບສະແດງ	3.7	ແລະ	3.8	ໃຫ້ຕົວຊີ້ວັດດ້ານເສດຖະກິດ	
ແລະ	 ສັງຄົມ	 ຢູ່ສອງເຂດຂຸດຄ້ົນແຮ່	 ສົມທຽບກັບຕົວຊີ້ 
ວັດລະດັບປະເທດ	 ຖ້າມີຂ້ໍມູນນ້ັນຄວນຕີຄວາມໝາຍ 
ຕົວເລກດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

 y ຖ້າມີຄ່າສູງກວ່າ	1,	ໝາຍເຖິງວ່າ	ລະດັບທ້ອງຖິ່ນໄດ້	
	 ຮັບຜົນດີກວ່າລະດັບປະເທດ	 ໃນດ້ານເສດຖະກິດ- 
	 ສັງຄົມນັ້ນ.

 y ຖ້າມີຄ່າຕໍ່າກວ່າ	1,	ໝາຍເຖິງວ່າ	ຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນໄດ້ຮັບ 
	 ຜົນຫຸຼດລະດັບປະເທດໃນດ້ານເສດຖະກິດສັງຄົມນ້ັນ.

ໂດຍສັງລວມແລ້ວ,	ໃນຂະນະທີ່ດັດຊະນີຕົວຊີ້ບອກທາງ 
ດ້ານເສດຖະກິດ	ແລະ	ສັງຄົມ	ຢູ່ໃນລະດັບທ້ອງຖ່ິນອາດ 
ບ່ໍສາມາດສົມທຽບກັບລະດັບຊາດໄດ້,	ແຕ່ວ່າການວິໄຈ 
ທີ່ອາດມີປະໂຫຍດຫຼາຍກວ່າ	ແມ່ນການພິຈາລະນາເບ່ິງ 
ວ່າສະພາບການຢູ່ພາຍໃນຊຸມຊົນເຫຼົ່ານ້ີໄດ້ມີການປ່ຽນ 
ແປງຕາມການເວລາຄືແນວໃດ.	ເພື່ອປັບປຸງຄວາມເຂ້ົາ 
ໃຈກ່ຽວກັບວ່າບໍລິສັດສ່ົງຜົນກະທົບຫຍັງແນ່ໃສ່ເສດ 
ຖະກິດຂອງທ້ອງຖິ່ນນັ້ນ,	PBM	ໄດ້ດໍາເນີນການລົງສໍາ 
ຫຼວດຊຸດພິເສດດ້ານເສດຖະກິດ,	 ສັງຄົມ	 ແລະ	 ສຸຂະ 
ພາບ	 ຂອງ	 543	 ຄົວເຮືອນ.	 ຂ້ໍມູນໄດ້ເກັບຈາກບ້ານ 
ນ້ໍາໂມ້	 ແລະ	 ບ້ານນ້ໍາຍອນ,	 ຢູ່ໃກ້ຄຽງກັບໂຄງການ	
ຂຸດຄ້ົນບ່ໍຄໍາ-ທອງ	ພູຄໍາ.	ຜົນໄດ້ຮັບຈາກການສໍາຫຼວດທ່ີ
ພົ້ນເດັ່ນລວມມີ:36

 y ອັດຕາການຕາຍໄດ້ຮັບການປັບປຸງໃຫ້ດີຂຶ້ນຫຼາຍ	- 
	 ຈາກ	12,95	(2005),	ສູ	່7,25	(2007),	ສູ່	6,59	ຕໍ່ 
	 1.000	ຄົນ	ໃນປີ	2008;

 y ລາຍຮັບຂອງບ້ານລວມທັງໝົດ	 ເພີ່ມຂຶ້ນຫ້າທົບຍ້ອນ 
	 ການເບີກຈ່າຍເງິນເດືອນຂອງບໍລິສັດ,	 ຜູ້ຮັບເໝົາ 
	 ແລະ	 ທຸລະກິດອື່ນໆ	 ທີ່ດໍາເນີນງານໃຫ້ແກ່ໂຄງການ 
	 ຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ນີ້;	ແລະ

 y ຈໍານວນຄົນມີພາຫະນະເພີ່ມຂຶ້ນຫ້າເທົ່າ.

................................................................

35	 ການລົງສໍາຫຼວດຄົວເຮືອນ	ປີ	2009	ຂອງ	MMG	ເຊໂປນ	2009,	ບົດລາຍ 
	 ງານສະບັບຮ່າງ	ຄ້ັງທີ	2.

................................................................

36	 ສ່ິງຄົ້ນພົບຢູ່ໃນລະດັບທ້ອງຖິ່ນເຫຼົ່ານີ	້ ໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອຈັດບູລິມມະສິດໃຫ ້
	 ແກ່ບັນດາແຜນງານພັດທະນາຊຸມຊົນ	ຂອງບໍລິສັດ.
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ຮູບສະແດງ 2.7 ສົມທຽບການພັດທະນາເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມ: MMG ເຊໂປນ ທຽບກັບລະດັບຊາດ

ຮູບສະແດງ 2.8 ສົມທຽບການພັດທະນາເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມ: PBM ທຽບກັບລະດັບຊາດ
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1 1,5

ຈໍານວນເດັກນ້ອຍ	<5	ປີ	ທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບໂພຊະນາການພຽງພໍຄິດເປັນ	% 
ຂອງພົນລະເມືອງ

ຈໍານວນແພດ	ຕໍ່ພົນລະເມືອງ	100.000	ຄົນ

ຈໍານວນຄົນທີ່ເຂົ້າເຖິງລະບົບສຸຂະອະນາໄມທີ່ດີກວ່າເກົ່າແບບຍືນຍົງ

ພົນລະເມືອງທີ່ເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງນໍ້າທີ່ດີກວ່າເກົ່າແບບຍືນຍົງ

GDP	ຕໍ່ຫົວຄົນ

ອັດຕາການອ່ານອອກຂຽນເປັນຂອງຜູ້ໃຫຍ	່(%	ຂອງອາຍ	ຸ15	ປ ີ
ແລະ	ສູງກວ່ານັ້ນ

ອັດຕາສ່ວນຂອງການລົງທະບຽນເຂົ້າໂຮງຮຽນປະຖົມ,	ມັດທະຍົມ 
ແລະ	ອຸດົມທັງໝົດລວມເຂົ້າກັນ	(%)

ອາຍຸຍືນສະເລ່ຍໃນຕອນເກີດ	(ປີ)	/	ຈໍານວນຄົນທີ່ຕິດເຊື້ອ	HIV 
(%ຂອງອາຍ	ຸ15-49)

ປະເທດທຽບໃສ່ເຊໂປນ

ຈໍານວນເດັກນ້ອຍ	<5	ປີ	ທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບໂພຊະນາການພຽງພໍຄິດເປັນ	% 
ຂອງພົນລະເມືອງ

ຈໍານວນແພດ	ຕໍ່ພົນລະເມືອງ	100.000	ຄົນ

ຈໍານວນຄົນທີ່ເຂົ້າເຖິງລະບົບສຸຂະອະນາໄມທີ່ດີກວ່າເກົ່າແບບຍືນຍົງ

ພົນລະເມືອງທີ່ເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງນໍ້າທີ່ດີກວ່າເກົ່າແບບຍືນຍົງ

GDP	ຕໍ່ຫົວຄົນ

ອັດຕາການອ່ານອອກຂຽນເປັນຂອງຜູ້ໃຫຍ	່(%	ຂອງອາຍ	ຸ15	ປ ີ
ແລະ	ສູງກວ່ານັ້ນ

ອັດຕາສ່ວນຂອງການລົງທະບຽນເຂົ້າໂຮງຮຽນປະຖົມ,	ມັດທະຍົມ 
ແລະ	ອຸດົມທັງໝົດລວມເຂົ້າກັນ	(%)

ອາຍຸຍືນສະເລ່ຍໃນຕອນເກີດ	(ປີ)	/	ຈໍານວນຄົນທີ່ຕິດເຊື້ອ	HIV 
(%ຂອງອາຍ	ຸ15-49)
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ຢູ່ທ່ີ	MMG	 ເຊໂປນ,	ການສໍາຫຼວດຄົວເຮືອນໃນທຸກໆ	
ສອງປີ	 ຊຶ່ງໄດ້ເລ່ີມຕ້ົນດໍາເນີນມາແຕ່ປີ	 2001	 ກໍໄດ້ 
ເປີດເຜີຍຫຼັກຖານຢ້ັງຢືນທ່ີເປັນປະໂຫຍດກ່ຽວກັບ 
ການປ່ຽນແປງຕາມໄລຍະເວລາ.	 ຕົວຢ່າງ,	 ການລົງ 
ສໍາຫຼວດສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງການເພີ່ມຂ້ຶນຂອງຈໍານວນ 
ການເຂົ້າຮຽນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຂອງເດັກຊາຍ	 ແລະ	 ຍິງ. 
(ເບ່ິງຊ້ອນທ້າຍ	ກ).	ສ່ິງນ້ີ	ອາດແມ່ນໃນສ່ວນໜຶ່ງ	ຍ້ອນ 
ລາຍຮັບສະເລ່ັຍຕໍ່ປີຕ່ໍຫົວຄົນຂອງທຸກໆບ້ານໄດ້ເພີ່ມ 
ຂ້ຶນເຖິງເຈັດທົບ	 ນັບແຕ່ປີ	 2001	 ເປັນຕ້ົນມາ	 (ເຕີບ 
ໂຕຈາກ	 64	 ໂດລາສະຫະລັດ	 ໃນປີ	 2001	 ມາເປັນ 
436	ໂດລາສະຫະລັດ	ໃນປີ	2009/10).37

ນອກຈາກນ້ີ,	ການສໍາຫຼວດເຫຼົ່ານັ້ນ	ຍັງໄດ້ປະກອບພາກ
ໜຶ່ງທ່ີຕ້ັງຄໍາຖາມໃຫ້ຜູ້ຖືກສໍາພາດ	ມີຄວາມເຫັນກ່ຽວກັບ 
ທັດສະນະຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ	 ຕ່ໍວິທີການດໍາເນີນງານ 
ຂອງໂຄງການຂຸດຄົ້ນບ່ໍແຮ່.	ໃນຕອນທ້າຍຂອງພາກນ້ີ,	
ຜູ້ຕອບສໍາພາດໄດ້ຖືກຮຽກຮ້ອງໃຫ້ສະຫຼຸບຄໍາຄິດຄໍາ 
ເຫັນຂອງພວກເຂົາເຈົ້າກ່ຽວກັບໂຄງການຂຸດຄ້ົນບໍ່ແຮ່ນ້ີ	
ດ້ວຍຄໍາເວົ້າຄໍາດຽວ.	ໃນຂະນະທ່ີຜູ້ຄົນສ່ວນໃຫຍ່	ມີຄໍາ 
ແນະນໍາ	 ຫຼື	 ຄໍາຕໍານິຕິຕຽນຫຼາຍໆຢ່າງກ່ຽວກັບການ
ດໍາເນີນງານຂອງໂຄງການຂຸດຄ້ົນບ່ໍແຮ່ແຫ່ງນີ້,	 ໃນປີ	
2009/10,	84%	ຂອງຜູ້ຖືກສໍາພາດ	ເລືອກເອົາຄໍາວ່າ	

“ດີໃຈ”,	 ຊຶ່ງກົງກັນຂ້າມກັບ	 11%	 ທີ່ເລືອກຄໍາວ່າ	
“ບ່ໍດີໃຈ”	 ແລະ	 ອີກ	 5%	 ເລືອກຄໍາວ່າ	 “ບ່ໍແນ່ໃຈ”.	
ຄໍາຕອບທ່ີເປັນບວກດ່ັງກ່າວນ້ີ	ແມ່ນເປັນເລື່ອງປົກກະຕິ	
ຂອງທຸກໆການລົງສໍາຫຼວດໃນຮູບການນ້ີຢູ່	ສປປ	ລາວ.	
ຍັງບໍ່ເຄີຍມີເທື່ອໃດ	ທີ່ຈໍານວນຜູ້ຕອບສໍາພາດ	 ເວົ້າວ່າ 
ພວກເຂົາເຈົ້າດີໃຈກັບໂຄງການຂຸດຄ້ົນບ່ໍແຮ່ນ້ີ	 ນ້ັນຕໍ່າ 
ກວ່າ	 79%	ຂອງຈໍານວນຜູ້ຕອບສໍາພາດທັງໝົດ.	 ຕົວ 
ເລກບວກທ່ີບັນທຶກໄວ້ຢູ່ໃນການລົງສໍາຫຼວດຄັ້ງຫຼ້າສຸດ	 
ແມ່ນຕົວເລກທ່ີສູງທ່ີສຸດ.	 ເພື່ອໃຫ້ເຫັນວ່າ	 ມັນມີການ 
ວາງແຜນຢູ່ເ ບ້ືອງຫຼັ ງຂອງຄໍາຕອບເຫຼົ່ າ ນ້ີ ຫືຼ ບ່ໍ ນ້ັນ,	
ຄຸນລັກສະນະອ່ືນໆຂອງຄົວເຮືອນ	 ທ່ີເກັບກໍາມາໄດ້ຢູ່ 
ໃນລະຫວ່າງການລົງສໍາຫຼວດນ້ັນ	 ໄດ້ຖືກນໍາມາກ່ຽວ 
ໂຍງໃສ່ກັບຄໍາຕອບ	 “ດີໃຈ/ບ່ໍດີໃຈ”.	 ຕົວແປທີ່ພົວພັນ 
ຢ່າງໃກ້ຊິດກັບ	 “ຄວາມເພິ່ງພໍໃຈຕ່ໍໂຄງການຂຸດຄົ້ນບ່ໍ 
ແຮ່ແຫ່ງນ້ີ”	ແມ່ນລະດັບການສຶກສາຂອງບັນດາຜູ້ຕອບ 
ສໍາພາດ;	 ຍ່ິງຜູ້ຕອບສໍາພາດມີການສຶກສາສູງເທ່ົາໃດ,	 
ພວກເຂົາເຈ່້ົາກ່ໍຍ່ິງໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນແກ່ໂຄງການ	
ແລະ	ມີໂອກາດຖືກຮັບເຂົ້າເຮັດວຽກຢູ່ໂຄງການນ້ີຫຼາຍ 
ເທົ່ານັ້ນ.	

ຍັງມີສອງສາຍພົວພັນອັນໃກ້ຊິດທີ່ຍັງບ່ໍອະທິບາຍໄດ້ 
ແມ່ນ:	 ລະຫວ່າງ	 ລາຍໄດ້	 ແລະ	 ການສ້າງວຽກເຮັດ 
ງານທໍາຢູ່ໃນໂຄງການຂຸດຄ້ົນບ່ໍແຮ່ນ້ີ	 ແລະ	 ລະຫວ່າງ	 
ການສ້າງວຽກເຮັດງານທໍາ	 ກັບຄວາມສະເໝີພາບທາງ 
ດ້ານລາຍໄດ້.	 ລາຍໄດ້ຢູ່ໃນຂົງເຂດນ້ີ	 ຍັງຂຶ້ນກັບໂຄງ 
ການຂຸດຄົ້ນບ່ໍແຮ່ແຫ່ງນ້ີເປັນຫຼັກ	 (ຊຶ່ງເປັນສ່ິງທ້າທາຍ 
ກ່ ຽວກັບຄວາມຍືນຍົງຫຼັ ງຈາກທ່ີໂຄງການບໍ່ແຮ່ນີ້  
ປິດລົງ);	ແຕ່ວ່າ,	 ອີກດ້ານໜ່ຶງ,	ຈາກການກະຈາຍວຽກ 
ເຮັດງານທໍາຢ່າງກວ້າງຂວ້າງນ້ັນ	 ໂຄງການບ່ໍແຮ່ໄດ້ 
ຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ຄວາມບໍ່ສະເໝີພາບທ່ີມີຢູ່ກ່ອນໂຄງການ 
ຫຼຸດລົງ	 ໄດ້ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ	 -	 ແລະ	 ສ່ິງນ້ີ	 ກ່ໍເປັນທີ່ມາ 
ຂອງຄວາມເພ່ິງພໍໃຈ	ຕ່ໍການດໍາເນີນງານຂອງໂຄງການ
ບ່ໍແຮ່ນ້ີ.	 ຍ້ອນເອົາໃຈໃສ່	ມອບວຽກເຮັດງານທຳໃຫ້ປະ 
ຊາຊົນທ້ອງຖ່ິນ,	 ຜູ້ມີລະດັບການສຶກສາສູງກວ່າບໍ່ໄດ້ 
ເໝົາທຸກຕໍາແໜ່ງງານ	ໂດຍຜູ້ມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ 

................................................................

37	 ຂ້ໍມູນກ່ຽວກັບລາຍໄດ້ຂອງຜູ້ຕອບສໍາພາດ	ແມ່ນອີງໃສ່ຄວາມຈື່ຈໍາ	(ກ່ຽວກັບ 
	 ລາຍໄດ້)	 ຂອງຜູ້ຕອບສໍາພາດຕະຫຼອດເວລາສິບສອງເດືອນກ່ອນການລົງ 
	 ສໍາຫຼວດ	 ແລະ	 ຂ້ຶນກັບຄວາມເຕັມໃຈຂອງພວກເຂົາເຈົ້າທີ່ຈະແບ່ງປັນຂໍ້ມູນ 
	 ເຫຼົ່ານັ້ນ	 ກັບຜູ້ລົງສໍາຫຼວດດ້ານງົບປະມານຂອງຄົວເຮືອນ.	 ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກກັນດ ີ
	 ແລ້ວວ່າ	ການຄິດໄລ່ລາຍໄດ້ຂອງຄົວເຮືອນນັ້ນ	ແມ່ນເຮັດໄດ້ຍາກ	ແລະ	ຢູ ່
	 ໃນພາກທິດສະດີແລ້ວ	 ດັດຊະນີບົ່ງຊີ້ທ່ີດີທີ່ສຸດ	 ຂອງສະຫວັດດີການ	 ແມ່ນ 
	 ການຊົມໃຊ້ຕົວຈິງຂອງສ່ວນບຸກຄົນ,	ແທນທີ່ຈະແມ່ນການຖາມວ່າພວກເຂົາ 
	 ເຈົ້າມີລາຍໄດ້ເທົ່າໃດ.	 ຍ້ອນຄວາມບໍ່ແນ່ນອນຂອງຄວາມຈື່ຈໍາແລະ	 ການ 
	 ລາຍງານໃນຕົວເລກທີຕໍ່າກວ່າຈິງ,	 ດີທີ່ສຸດການລົງສໍາຫຼວດຈຶ່ງຄວນຕັ້ງຄໍາ 
	 ຖາມ	ທັງກ່ຽວກັບການບໍລິໂພກອາຫານ	ແລະ	ສິນຄ້າອື່ນໆພ້ອມທັງການຊົມ 
	 ໃຊ້ການບໍລິການຕ່າງໆ	 ເປັນຕົ້ນແມ່ນການສຶກສາ	 ແລະ	 ສຸຂະພາບ.	 ບັນຫາ 
	 ຂອງການຖາມກ່ຽວກັບຄໍານິຍາມກ່ຽວກັບຕາຕະລາງກ່ຽວກັບເງິນ	 (ລາຍໄດ້) 
	 ແມ່ນຢູ່ບ່ອນວ່າ	 ມັນບໍ່ໄດ້ບອກໃຫ້ພວກເຮົາຮູ້ຫຍັງກ່ຽວກັບສະພາບແວດ 
	 ລ້ອມຊຶ່ງຜູ້ຄົນດໍາລົງຊິວິດ	ແລະ	ເຮັດວຽກຢູ່	(ຄວາມຍາກລຳບາກ),	ລວມທັງ 
	 ເວລາທີ່ໃຊ້ໃນການເດີນທາງໄປເຮັດວຽກ	ຫຼື	ເພື່ອຊື້	(ຫຼື	ຂາຍ)	ຜະລິດຕະຜົນ. 
	 ນອກຈາກນີ້ແລ້ວ,	ລາຍໄດ້ຍັງເໜັງຕີງ	ໃນປີໜຶ່ງໆ	ແລະ	ຄໍາຕອບຂອງຜູ້ຕອບ 
	 ສໍາພາດ	ອາດແຕກຕ່າງອອກໄປ	ຂຶ້ນກັບລະດູການ	ເກັບກ່ຽວ/ປູກຝັງ,	ພ້ອມ 
	 ກັນນີ້	 ການບໍລິໂພກຂອງຄົວເຮືອນໃນຊົນນະບົດ	ຍັງມັກໄດ້ຮັບການຄໍ້າຊູ 
	 ຈາກເງິນທີ່ສົ່ງມາຈາກບ່ອນອື່ນ,	ເງິນປະຢັດ	ຫຼື	ຈາກການກູ້ຢືມນໍາອີກ.



ການປະກອບສ່ວນຂອງການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ	່ໃນລະດັບທ້ອງຖິ່ນ

ສປປ	ລາວ:	ເພີ່ມທະວີຜົນປະໂຫຍດທາງດ້ານເສດຖະກິດ	ແລະ	ສັງຄົມ 
ຈາກການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່

ການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່:	ຮ່ວມມືກັນເພື່ອການພັດທະນາ58

ຕ່ໍາກວ່າບ່ໍໄດ້ວຽກເຮັດງານທຳ.	ດ້ວຍເຫດຜົນນ້ີ,	ປະກົດ 
ເຫັນວ່າ	 ຄວາມບ່ໍສະເໝີພາບບ່ໍໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນຕາມທິດຜູ້ 
ມີລະດັບການສຶກສາສູງກວ່າ	 ມີຊ່ອງທາງໄດ້ວຽກເຮັດ 
ງານທຳດີກວ່າ	ແລະ	ດ້ວຍວິທີການນີ້ສາມາດ	ເພີ່ມລາຍ 
ໄດ້	ແລະ	ຄວາມຮັ່ງມີ	ໂດຍສະພາບຄວາມບໍ່ສະເໝີພາບ
ໜັກໜ່ວງຕື່ມພາຍໃນຊຸມຊົນ.

ເບ່ິງທາງດ້ານວັດທະນະທຳແລ້ວ,	 ຄວາມສະເໝີພາບ	
ແມ່ນສ່ິງທີ່ສໍາຄັນທີ່ສຸດສໍາລັບປະຊາຊົນລາວ	 ແລະ	 ກ່ໍ 
ເຫັນຈະແຈ້ງໃນເຂດຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່	(ເບິ່ງກ໋ອງ	2.6).	ເພາະ 

ກ໋ອງ 2.6 ຜົນກະທົບຂອງໂຄງການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ MMG ເຊໂປນ ຕໍ່ຄວາມບໍ່ສະເໝີພາບໃນຊຸມຊົນ

ການສໍາຫຼວດຄົວເຮືອນປະຈໍາທຸກໆສອງປີ	 ໄດ້ດໍາເນີນໄປໃນ	 34 

ບ້ານ	 (ມີພົນລະເມືອງທັງໝົດ	 8.500	 ຄົນ)	 ຢູ່ອ້ອມຂ້າງໂຄງການ 

ຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ເຊໂປນ.	ການລົງສໍາຫຼວດໃນຄັ້ງນີ້	ບໍ່ພຽງແຕ່ຮວບຮວມ 

ເອົາຂໍ້ມູນປະລິມານກ່ຽວກັບການເຕີບໂຕຂອງພົນລະເມືອງ,	 ແຫຼ່ງ 

ທີ່ມາຂອງອາຫານ,	 ສິ່ງຂອງໃນຄົວເຮືອນ	 ແລະ	 ລາຍໄດ້,	 ແຕ່ພັດ 

ຍັງໄດ້ຮວບຮວມເອົາຄໍາຄິດຄໍາເຫັນກ່ຽວກັບຄວາມປ່ຽນແປງຕ່າງໆ 

ທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນເຂດນີ້	 ແລະ	ການດໍາເນີນງານຂອງໂຄງການບໍ່ແຮ່ນີ້.	 

ຄຸນລັກສະນະທີ່ສໍາຄັນອັນໜຶ່ງຂອງບັນດາຊຸມຊົນທ່ີຢູ່ໃກ້ຄຽງທີ່ສຸດ 

ກັບໂຄງການຂຸດຄ້ົນບ່ໍແຮ່ເຊໂປນແມ່ນວ່າພວກເຂົາເຈົ້າປະກອບ 

ດ້ວຍສອງກຸ່ມພາສາປາກເວົ້າທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.	 ໃນປີ	 2001,	 ສອງ 

ສ່ວນສາມຂອງພົນລະເມືອງທ່ີດໍາລົງຊີວິດຢູ່ໃນເຂດທີ່ຖືກຍົກຍ້າຍ 

ສີ່ແຫ່ງແມ່ນຜູ້ໄທທີ່ເວົ້າພາສາລາວ	 ແລະ	 ອີກໜຶ່ງສ່ວນສາມໃນ 

ສອງເຂດທີ່ຖືກຍົກຍ້າຍແມ່ນເວົ້າພາສາມະຄອງ/ຕຣີ.	 ໃນເວລາ 

ນັ້ນ,	 ເຂດຍົກຍ້າຍທັງໝົດແມ່ນມີຊົນເຜົ່າດຽວ.	 ທຸກວັນນີ້,	 ສອງ 

ບ້ານໄດ້ມີລັກສະນະເປັນຫຼາຍຊົນເຜົ່າ	 ແລະ	 ເກືອບ	 39%	 ຂອງ 

ຈໍານວນພົນລະເມືອງທັງໝົດແມ່ນຜູ້ທີ່ເວົ້າພາສາມະຄອງ/ຕຣີ.	

ລາຍໄດ້ສະເລັ່ຍຕໍ່ຫົວຄົນຕໍ່ປີ	 ໃນທຸກໆບ້ານ	 ໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຫຼວງ 

ຫຼາຍນັບແຕ່ປີ	2001	ເປັນຕົ້ນມາ;	ໂດຍລວມແລ້ວ,	ລາຍໄດ້ເຫຼົ່ານີ້	 

ໄດ້ເຕີບໂຕຈາກ	64	ໂດລາສະຫະລັດ	ໃນປີ	 2001	ມາເປັນ	310 

ໂດລາສະຫະລັດ	ໃນປີ	2005	ແລະ	ມາເປັນ	436	ສະຫະລັດ	ໃນປ ີ

2009/10.	ການເພີ່ມຂຶ້ນເຫຼົ່ານີ້	ແມ່ນຍ້ອນການເຕີບໂຕຢ່າງໄວວາ	

ຂອງພົນລະເມືອງ-ກຈໍານວນພົນລະເມືອງນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ 

ໂດຍກົງ	ໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນຈາກປະມານ	1.100	ຄົນ	ໃນປີ	2001	ມາເປັນ 

2.200	ໃນປີ	2009/10.	

ແຕ່ວ່າ	 ການເພີ່ມຂ້ຶນຄືແນວນີ້	 ເປັນໄປຄຽງຄູ່ກັບການເພີ່ມຂ້ຶນຂອງ 
ຄວາມບ່ໍສະເໝີພາບ	 ຫຼືບ່ໍ?	 ດ້ວຍການນໍາໃຊ້ຄ່າສໍາປະສິດ	 ຂອງກີນ ິ

(Gini	coefficient	-	GC),	ສາມາດສະແດງໃຫ້ເຫັນ,	ກ່ອນອື່ນໝົດ, 

ຄວາມບ່ໍສະເໝີພາບລະຫວ່າງບ້ານນ້ີໄດ້ຫຼຸດຜ່ອນລົງໃນຂະນະທີ່ 

GC	ສໍາລັບການວັດແທກດັ່ງກ່າວນີ້	ໃນປີ	2001	ແມ່ນ	27	(ຊຶ່ງໝາຍ 

ຄວາມວ່າ	 27%	 ຂອງຈໍານວນລາຍໄດ້ທັງໝົດຄວນຕ້ອງຖືກນໍາໄປ 

ແບ່ງປັນຄືນໃໝ່	 ຖ້າຢາກໃຫ້ບັນລຸຄວາມສະເໝີພາບແບບດີເລີດ), 

ມາຮອດປີ	2005	ຕົວເລກວັດແທກດັ່ງກ່າວໄດ້ຫຼຸດລົງມາເປັນ	9	ແລະ 

ມາຮອດປີ	 2009/2010,	 ຄົງທີ່ໃນລະດັບ	 12.	 ຍ້ອນວ່າ	 ນັບແຕ່ປ ີ

2001	 ເປັນຕົ້ນມາຊົນເຜົ່າຕ່າງໆໄດ້ມີການປະສົມປົນເປກັນ,	 ການ 

ເພີ່ມຂຶ້ນຂອງຄວາມບໍ່ສະເໝີພາບນີ້	 ຈຶ່ງບໍ່ຫຼວງຫຼາຍຄືດັ່ງທີ່ເຫັນ,	 ແຕ ່

ວ່າມັນກໍ່ຍັງມີຄວາມສໍາຄັນເຊັ່ນດຽວກັນ.

ຄວາມບໍ່ສະເໝີພາບຢູ່ພາຍໃນແຕ່ລະບ້ານນັ້ນມີຫຍັງແນ່?	 ມີບາງ 
ຄອບຄົວແມ່ນຕົກລົ່ນຢູ່ທາງຫຼັງ	 ໃນຂະນະທີ່ຄົນບ້ານໃກ້ເຮືອນຄຽງ 

ຂອງເຂົາເຈົ້າພັດພາກັນຮັ່ງມີຂຶ້ນ	ຫຼືບໍ່?	ໃນທຸກໆກໍລະນີ,	ຕົວເລກ	GC 

ໄດ້ຫຼຸດລົງໃນລະຫວ່າງປີ	 2001	 ແລະ	 2009/2010,	 ໂດຍສະເລັ່ຍ 

ຈາກ	 50	 ມາເປັນ	 34.	 ສິ່ງນີ້ໄດ້ບອກໃຫ້ພວກເຮົາຮູ້ວ່າ	 ຄວາມບໍ່ສະ 

ເໝີພາບຢູ່ພາຍໃນບ້ານ	 ກ່ອນຈະມີໂຄງການດໍາເນີນງານນັ້ນແມ່ນ 

ຂ້ອນຂ້າງສູງ;	 ນອກນີ້ຍັງບອກໃຫ້ພວກເຮົາອີກວ່າຄວາມບໍ່ສະເໝີ 

ພາບໄດ້ຫຼຸດຜ່ອນລົງ	 ນັບແຕ່ການດໍາເນີນໂຄງການເລີ່ມຕົ້ນຂຶ້ນ.	 ແຕ ່

ເຖິງຢ່າງນັ້ນກໍຕາມ,	 ໃນເວລາທີ່ຕົວເລກ	 GC	 ຫຼຸດລົງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ, 

ຄວາມບໍ່ສະເໝີພາບບາງອັນກໍຍັງຄົງມີຢູ່ພາຍໃນໝູ່ບ້ານເຫຼົ່ານີ້,	 ຊຶ່ງ 

ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນພົວພັນກັບໂຄງສ້າງຂອງຄອບຄົວ	-	ຄູ່ຜົວເມຍທ່ີມີອາຍຸ 

ສູງ	 ແລະ	 ຄູ່ຜົວເມຍໜຸ່ມຊຶ່ງມີລູກນ້ອຍຫຼາຍຄົນ	 ມັກຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຜົນ 

ປະໂຫຍດຈາກໂຄງການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ນີ້	 ຫຼາຍເທົ່າກັບຄອບຄົວທີ່ໜຸ່ມ 

ແຕ່ມີລູກໃຫຍ່ຫຼາຍຄົນຢູ່ໃນເກນອາຍຸອອກແຮງງານ.

ສະນ້ັນ,	ມັນບໍ່ແມ່ນແຕ່ບັນຫາຄວາມຍຸຕິທໍາທາງສັງຄົມ
ທີ່ສ້າງໃຫ້ມີລາຍຮັບເພີ່ມຂ້ຶນໃນເຂດບ່ໍແຮ່ເຊໂປນເທົ່າ 
ນ້ັນ,	ການເຮັດໃຫ້ມີຄວາມສະເໜີພາບເພີ່ມຂ້ຶນກ່ໍຄວນ 
ໃຫ້ບັນລຸໄປພ້ອມໆກັນຊຶ່ງມັນແມ່ນກໍລະນີຕົວຈິງສໍາລັບ 
ຜູ້ບໍລິຫານໂຄງການຂຸດຄ້ົນບ່ໍແຮ່ຕ້ອງໃຫ້ຄວາມສົນໃຈ. 
ລາຍໄດ້ທີ່ສູງກວ່າເກົ່າ, ກາລະໂອກາດທາງດ້ານເສດ 
ຖະກິດທີ່ໄດ້ຮັບການປັບປຸງໃຫ້ດີຂຶ້ນ ແລະ ມີຄວາມສະ 
ເໝີພາບ ຫຼາຍກວ່າເກ່ົາ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ໂຄງການຂຸດຄົ້ນ 
ບໍ່ແຮ່ແຫ່ງນີ້ ເປັນທີ່ຍອມຮັບຂອງຊຸມຊົນ. 



ການປະກອບສ່ວນຂອງການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່	ໃນລະດັບທ້ອງຖິ່ນ

ສປປ	ລາວ:	ເພີ່ມທະວີຜົນປະໂຫຍດທາງດ້ານເສດຖະກິດ	ແລະ	ສັງຄົມ 
ຈາກການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່

ການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່:	ຮ່ວມມືກັນເພື່ອການພັດທະນາ 59

ຄົນທ່ີເວົ້າພາສາລາວ	ໄດ້ຜົນປະໂຫຍດຫຼາຍກວ່າຄົນທີ່ບ່ໍເວົ້າພາສາ 
ລາວ	ຫຼື	 ບ່ໍ?	ໃນປີ	2001	ຕົວເລກ	GC	ລະຫວ່າງສອງກຸ່ມນີ້ແມ່ນ 

16	ແລະ	ໃນປີ	2009/2010,	ຫຼຸດລົງມາເປັນ	12.*	ມັນແມ່ນຄວາມ 

ຈິງທີ່ລາຍໄດ້ຂອງຜູ້ທີ່ບໍ່ເວົ້າພາສາລາວລຸ່ມແມ່ນໜ້ອຍກວ່າລາຍ 

ໄດ້ຂອງຜູ້ທີ່ປາກເວົ້າພາສາລາວ,	ແຕ່ບໍ່ແມ່ນຢູ່ໃນອັດຕາສ່ວນດຽວ 

ກັນກັບກໍລະນີຂອງປີ	2001.	ໃນຕົວຈິງແລ້ວລາຍໄດ້ຂອງຜູ້ທີ່ບໍ່ເວົ້າ 

ພາລາວນັ້ນເພີ່ມຂຶ້ນໄວກວ່າຂອງຜູ້ທີ່ເວົ້າພາສາລາວ,	 ແຕ່ວ່າລາຍ

ໄດ້ພວກນີ້ພັດເລີ່ມຕົ້ນໃນພື້ນຖານທີ່ຕໍ່າກວ່າ.	

ທ້າຍສຸດ,	 ພວກເຮົາສາມາດປຽບທຽບຄວາມບໍ່ສະເໝີພາບ	 ຢູ່ໃນ 

ບ້ານທ່ີໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການບ່ໍແຮ່ແຫ່ງນ້ີກັບບັນດາບ້ານ 

ທີ່ຢູ່ຫ່າງໄກອອກໄປ	ສໍາລັບປີ	2009/2010	(ເບິ່ງຮູບສະແດງ	2.9).	 

ບ້ານທັງໝົດທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການບໍ່ແຮ່ແຫ່ງນ້ີແມ່ນຢູ່ 

ທາງເບື້ອງຂວາຂອງແຜນວາດ.	 ສາມາດເຫັນໄດ້ວ່າ	 ໃນຂະນະທີ ່

ລາຍໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນນັ້ນ,	 ຄວາມບໍ່ສະເໝີພາບໄດ້ຫຼຸດລົງ	 (ຄ່າສໍາປະ 

ສິດທີ່ກ່ຽວພັນ	-0,68).	

*	 ໝາຍເຫດ:	 ອາດເຫັນວ່າຕົວເລກເຫຼົ່ານີ	້ ຢູ່ໃນລະດັບຕໍ່າເມື່ອທຽບ 

ໃສ່ຕົວເລກອື່ນໆທີ່ອ້າງເຖິງ.	ແຕ່ຢ່າງໃດກໍ່ດີ,	ຕົວເລກ	GCs	ສໍາລັບ 

ການວັດແທກອື່ນໆທີ່ແຕກຕ່າງ	 ຊຶ່ງສະແດງໄວ້ຢູ່ໃນນີ້	 ຕ້ອງບໍ່ຖືກ 

ນໍາມາປຽບທຽບ,	 ເນື່ອງຈາກວ່າສ່ວນໜ່ຶງນັ້ນ	 ແມ່ນອົງປະກອບຂອງ 

ກຸ່ມຕົວເລກທີກ່ຽວຂ້ອງກັບການຄິດໄລ່	GC.	ຈໍານວນຂອງບ້ານ	(ຕົວ 

ວັດແທກທີໜຶ່ງ)	ແມ່ນ	6	ຈໍານວນຂອງຄົວເຮືອນ	ຊຶ່ງຖືກນໍາໃຊ້ຢູ່ໃນ 

ຕົວວັດແທກທີສອງ	 ແມ່ນຕົວເລກຕໍ່າສຸດຢູ່ທີ່	 30,	 ແຕ່ວ່າຈໍານວນ 

ຂອງກຸ່ມພາສາແມ່ນພຽງແຕ່	 2	 ເທົ່ານັ້ນ.	 ມູນຄ່າ	 GC	 ທີ່ຕໍ່າ	 ຂອງ 

ຄວາມບ່ໍສະເໝີພາບໃນກຸ່ມພາສາປົນກັນນັ້ນໄດ້ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນ 

ເຖິງປະເດັນນີ້	ສ່ວນໃດສ່ວນໜຶ່ງ.

ຮູບສະແດງ 2.9 ຄວາມບໍ່ສະເໝີພາບລະຫວ່າງລາຍໄດ້ທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ລາຍໄດ້ລະດັບຕໍ່າກວ່າຢູ່ບ້ານຕ່າງໆ ຂອງເມືອງວິລະບູລີ 

  (ການສຳຫຼວດຄົວເຮືອນປີ 2009 ທີ່ MMG ເຊໂປນ).



ການປະກອບສ່ວນຂອງການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ	່ໃນລະດັບທ້ອງຖິ່ນ

ສປປ	ລາວ:	ເພີ່ມທະວີຜົນປະໂຫຍດທາງດ້ານເສດຖະກິດ	ແລະ	ສັງຄົມ 
ຈາກການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່
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2.7 ສະຫຼຸບກ່ຽວກັບການປະກອບສ່ວນ 
ສຸດທິຂອງການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ ໃນລະດັບ 
ທ້ອງຖິ່ນ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ພາກນ້ີຈະອະທິບາຍເຖິງບັນດາຜົນກະທົບທາງບວກ 
ແລະ	ທາງລົບຕ່າງໆ	ຕ່ໍຊຸມຊົນທ່ີດໍາລົງຊີວິດຢູ່ອ້ອມແອ້ມ 
ໂຄງການດໍາເນີນງານຂຸດຄ້ົນບ່ໍແຮ່.	ພາກນ້ີຍົກໃຫ້ເຫັນ 
ວິທີຊຶ່ງຄວາມຍືນຍົງການປະກອບສ່ວນຈາກໂຄງການ 
ບ່ໍແຮ່່ຂະໜາດໃຫຍ່	ຂ້ຶນກັບຄວາມສາມາດຂອງໂຄງການ 
ບ່ໍແຮ່່	 ເພື່ອເຂ້ົາໃຈ	 ແລະ	 ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບພາກສ່ວນ 
ທ້ອງຖ່ິນ	ແລະ	ອົງການລັດກ່ຽວຂ້ອງ	(ທັງຢູ່ຂັ້ນທ້ອງຖ່ິນ	
ກໍຄືຢູ່ຂ້ັນສູນກາງ).

ຄວາມເຊື່ອມໂຍງດ້ານການຊົມໃຊ້,	ໂດຍສະເພາະແມ່ນ 
ການໃຊ້ຈ່າຍຂອງສອງໂຄງການບ່ໍແຮ່ນ້ີ	 ໃສ່ສິນຄ້າ	 
ແລະ	ການບໍລິການຕ່າງໆ,	 ກໍຄືຜົນສະທ້ອນແບບທະວີ 
ຄູນທີ່ຂະຫຍາຍຕົວໄປພ້ອມໆກັບລາຍຈ່າຍເປັນຄ່າ 
ແຮງງານຂອງພະນັກງານ,	ອາດແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາກົນ
ໄກທີ່ສໍາຄັນກວ່າໝູ່ໝົດ,	 ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ຄວາມອຸດົມຮ່ັງມີ		
“ໄຫຼລົງ”	 ແລະ	 ເຮັດໃຫ້ກາລະໂອກາດໃນການມີວຽກ
ເຮັດງານທຳເພີ່ມຂ້ຶນ	 ແລະ	 ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ	
ຢູ່ໃນລະດັບທ້ອງຖ່ິນ.	 ນອກຈາກນີ້,	 ຜ່ານທາງການປະ 
ສານງານລະຫວ່າງໂຄງການຂຸດຄ້ົນບ່ໍແຮ່ກັບເມືອງ	 
ໃນການຕິດຕາມກວດກາການໃຊ້ຈ່າຍຂອງກອງທຶນ 
ພັດທະນາຊຸມຊົນ,	ຊຶ່ງມີຈໍານວນປະມານ	3	ລ້ານໂດລາ 
ສະຫະລັດ,	ນັບຕ້ັງແຕ່ໂຄງການ	MMG	ເຊໂປນເລ່ີມຕ້ົນ 
ຂ້ຶນ,	 ພວກເຂົາເຈົ້າເຫຼົ່ານ້ີ	 ໄດ້ມີບົດບາດອັນສ້າງສັນ	
ໃນການຕິດຕາມ	ແລະ	ຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານທຶນ ໃນລະດັບ 
ທ້ອງຖ່ິນ.	 ມັນກໍເຫັນໄດ້ຈະແຈ້ງວ່າຈາກການປຸກລະດົມ 
ໂດຍ	MMG	ເຊໂປນ	ໃຫ້ມີການສ້າງຕັ້ງກອງທຶນພັດທະ 
ນາຊຸມຊົນສະເພາະ	 ເພື່ອຈຸດປະສົງສໍາລັບການບຳລຸງ 
ຮັກສາ	ແລະ	ເພື່ອວຽກງານບໍລິຫານບາງຢ່າງ.	ແຕ່ເຖິງ 
ຢ່າງນ້ັນກໍຕາມ,	 ມັນກໍຈະແຈ້ງວ່າ	 ຍັງມີຈຸດອອ່ນທາງ 

ດ້ານຄວາມອາດສາມາດຢູ່ບາງບ່ອນຂອງອໍານາດການ 
ປົກຄອງ	 ຂ້ັນເມືອງ	 ແລະ	 ຢູ່ໃນຊ່ອງວ່າງອັນນ້ີບາງຄັ້ງ 
ຄາວບໍລິສັດກໍໄດ້ເຂ້ົາໄປຊ່ວຍແກ້ໄຂ.	ໂດຍສະເພາະໃນ
ເວລາທີ່ບໍລິສັດເຫັນວ່າໃນການວາງແຜນ	ແລະ	ສະໜອງ 
ການລົງທຶນທ່ີຂ້ຶນກັບລັດນ້ັນຄວາມຍືນຍົງຂອງບັນດາ 
ຂະແໜງການໃນໄລຍະຍາວອາດຍັງບ່ໍທັນໄດ້ຖືກປະ 
ເມີນ	 ແລະ	 ບ່ໍໄດ້ຮັບທຶນພຽງພໍໃນແຜນການຂອງລັດ.	 
ຍ່ິງໄປກວ່ານ້ັນ,	ເມື່ອບໍລິສັດສະແດງຄວາມເຕັມໃຈຂອງ 
ຕົນເຂ້ົາໃນການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານການພັດທະນາເສດ 
ຖະກິດ	ແລະ	ສັງຄົມຂອງທ້ອງຖິ່ນ,	 ນ້ັນໝາຍຄວາມວ່າ 
ບໍລິສັດເຫຼົ່ານີ້ສ່ຽງຕ່ໍການໄປປະຕິບັດໜ້າທ່ີແທນອໍານາດ 
ການປົກຄອງທ້ອງຖ່ິນ.	 ປະກົດການນ້ີເຮັດໃຫ້ບໍລິສັດ 
ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງມີຄວາມບ່ໍສະບາຍໃຈ	ແລະ	ມີຫາງສຽງຈາກ 
ອໍານາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ	 ຊຶ່ງເຫັນວ່າໜ້າທ່ີຕໍາ 
ແໜ່ງຂອງຕົນສ່ວນໜ່ຶງ	ຫຼື	 ທັງໝົດໄດ້ຖືກຜູ້ອ່ືນເອົາໄປ 
ເຮັດແທນແລ້ວ.	

ການວາງແຜນການພັດທະນາຂົງເຂດທ້ອງຖິ່ນ	 ແລະ 
ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດງົບປະມານຂອງອໍານາດການປົກ 
ຄອງທ້ອງຖ່ິນຢູ່ເຊໂປນແມ່ນມີຄວາມເຂ້ັມແຂງຕະ 
ຫຼອດມາ.	ຍ້ອນແນວນ້ີ	ເມື່ອໂຄງການຂຸດຄ້ົນບ່ໍແຮ່ແຫ່ງ 
ນ້ີເລ່ີມຕ້ົນການດໍາເນີນງານຂອງຕົນ,	 ຈ່ຶງໄດ້ມີການຕົກ 
ລົງວ່າເມືອງຈະເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບຕ້ົນຕໍ	 ໃນການ 
ວາງແຜນ,	 ຈັດງົບປະມານ	 ແລະ	 ຈັດບູລິມະສິດຂອງ 
ລາຍຈ່າຍຈາກກອງທຶນເພື່ອພັດທະນາເຊໂປນ.	ຕົວຢ່າງ	
MMG	 ເຊໂປນ	ມີແຕ່ດໍາເນີນງານໃນຖານະເປັນທີ່ປຶກ 
ສາ	 ແລະ	 ຜູ້ບໍລິຫານ,	 ໃນຂະນະທີ່ລັດຖະບານເປັນຜູ້ 
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກໍາພັດທະນາທັງໝົດທີ່ມີຢູ່.	ຫວ່າງ 
ບ່ໍດົນມານ້ີ,	ໄດ້ມີທຶນຈໍານວນຫຼາຍຂ້ຶນສໍາລັບກິດຈະກໍາ 
ເພື່ອການພັດທະນາຕ່າງໆ,	ຊຶ່ງລວມທັງການວາງແຜນ 
ແບບມີສ່ວນຮ່ວມສໍາລັບບ້ານທັງໝົດທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະ 
ທົບ	 ແລະ	 ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດແຜນການຍົກຍ້າຍ	
ດ້ວຍຄວາມສະໝັກໃຈ	 ໃຫ້ແກ່ບ້ານໜ່ຶງຢູ່ໃນເຂດທີ່ໄດ້ 
ຮັບຜົນກະທົບ.	 ທ້າຍສຸດ,	 ກິດຈະກໍາເຫຼົ່ານ້ີຈະສ້າງ 



ການປະກອບສ່ວນຂອງການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່	ໃນລະດັບທ້ອງຖິ່ນ

ສປປ	ລາວ:	ເພີ່ມທະວີຜົນປະໂຫຍດທາງດ້ານເສດຖະກິດ	ແລະ	ສັງຄົມ 
ຈາກການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່
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ຄວາມເຂ້ັມແຂງໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາຢູ່ທ້ອງຖ່ິນ	ແລະ	 
ຢູ່ໃນເຂດພູມິພາກ.	 ຂ້ໍລິເລີ່ມດ້ານການພັດທະນາທ້ອງ 
ຖ່ິນ	ແລະ	ເຂດພູມິພາກຂອງ	PBM	ໄດ້ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ 
ຜ່ານກອງທຶນເພື່ອການພັດທະນາຊຸມຊົນ	ແລະ	ຂ້ໍລິເລ່ີມ 
ທ່ີອີງໃສ່ຊຸມຊົນຢູ່ໃນຊຸມຊົນ	 ແລະ	 ການບໍລິການລາກແກ່ 
ຕ່າງໆ	ລະຫວ່າງສະຖານທ່ີຂຸດຄ້ົນບ່ໍແຮ່	ແລະ	ບ້ານທວາຍ.	

ການສະໜອງກອງທຶນ	 ເພື່ອການພັດທະນາ	 ຊຸມຊົນ	
(	 PBM	 ມີງົບປະມານປະຈໍາປີໃສ່ກອງທຶນປະເພດນີ້
ຢູ່ທີ່	 300.000ໂດລາສະຫະລັດ,	 ໃນຂະນະທີ່	 MMG	
ເຊໂປນມີງົບປະມານໃຫ້	500.000ໂດລາສະຫະລັດ	 ) 
ໄດ້ສ່ົງເສີມການລົງທຶນດ້ານສັງຄົມ	 ຢູ່ທ້ອງຖ່ິນ	 ແລະ	 
ເມື່ອໂຄງການຂຸດຄ້ົນບ່ໍແຮ່ສອງແຫ່ງນ້ີ	 ໄດ້ເພີ່ມການ 
ເຊ່ືອມໂຍງເຂ້ົາກັບຊຸມຊົນຂອງຕົນຫຼາຍກວ່າເກ່ົາແລ້ວ,	
ແບບວິທີໃຊ້ຈ່າຍຈາກກອງທຶນທ່ີຄືກັນນ້ີກໍ່ຈະເລີ່ມຂ້ຶນ.	
ໃນໄລຍະຊຸມປີຕ້ົນ	ຂອງການດໍາເນີນໂຄງການ,	ໄດ້ຖືກ 
ສຸມໃສ່ການສະໜອງ	ໂຄງລ່າງພື້ນຖານທ່ີຈໍາເປັນຕ່ໍມາ,	
ຮູບແບບໄດ້ປ່ຽນໄປສຸມໃສ່	 ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນໃນ 
ການສ້າງຄວາມອາດສາມາດທາງດ້ານການສຶກສາ 
ຂອງປະຊາຊົນໃນຂົງເຂດທ້ອງຖ່ິນກ່ໍຄືສຸຂະພາບ	ແລະ	 
ການພັດທະນາຊຸມຊົນ	ຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ.	ຫວ່າງບ່ໍດົນ 
ມານີ້,	ການພັດທະນາທີ່ເປັນໜ້າສະໜັບສະໜູນຢ່າງໜຶ່ງ	 
ແມ່ນການເພີ່ມຈໍານວນທຶນສໍາລັບການພັດທະນາ	ຜູ້ສະ 
ໜອງ	ແລະ	ວິສາຫະກິດ.	 ສ່ິງນ້ັນແມ່ນກິດຈະກຳໃນລະ 
ດັບທ້ອງຖິ່ນ ເພື່ອຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມການເຊື່ອມສານໂຄງ 
ການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ເຫຼົົ່ານີ້ ເຂົ້າກັບເສດຖະກິດຂອງທ້ອງ 
ຖິ່ນ ຊື່ງຈະເຮັດໃຫ້ຖານຂອງທາດປີຣະມິດລວງປີ້ນ 
ຂະຫຍາຍກວ້າງອອກ ແລະ ກະຈາຍຜົນປະໂຫຍດໃຫ້
ກວ້າງຂວ້າງກວ່າເກົ່າ.	ໄປຄຽງຄູ່ກັບການຂະຫຍາຍຜົນ 
ປະໂຫຍດທາງດ້ານເສດຖະກິດ	 ຊຶ່ງມີຜົນກະທົບຕ່ໍຊຸມ 
ຊົນແລ້ວ,	 ສ່ິງດັ່ງກ່າວນີ້ກໍອາດສາມາດເຮັດໄດ້	 ຖ້າມີ 
ຄວາມຄິດວ່າຈະມີເຫດການຫຍັງເກີດຂຶ້ນພາຍຫຼັງທ່ີ 
ໂຄງການຂຸດຄ້ົນບ່ໍແຮ່ເຫ່ົຼານ້ີ	 ຖືກຍົກຍ້າຍທ່ີຕ້ັງ	 ຫືຼ	 ປິດລົງ.		 

ການໃຫ້ຄວາມຊຳນານງານແກ່ປະຊາຊົນ	 ເພື່ອຊ່ວຍ 
ໃຫ້ພວກເຂົາເຈົ້າສາມາດດໍາເນີນທຸລະກິດແບບແຂ່ງຂັນ
ໄດ້	ແລະ	ມີຄວາມເປັນອິດສະຫຼະຈາກໂຄງການຂຸດຄົ້ນບໍ່
ແຮ່	ອາດຈະກາຍເປັນຈຸດສຸມຂອງການໃຊ້ຈ່າຍເງິນບ້ວງ 
ການລົງທຶນໃສ່ສັງຄົມ.

ຢູ່ໃນບົດລົງສໍາຫຼວດຄົວເຮືອນປະຈໍາສອງປີຂອງທັງສອງ
ໂຄງການຂຸດຄ້ົນບ່ໍແຮ່ນ້ີ,	ໄດ້ມີການປະເມີນຢ່າງລະອຽດ 
ກ່ຽວກັບສະຖານະພາບທາງດ້ານເສດຖະກິດ	 ແລະ	
ສັງຄົມຂອງບັນດາຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນ	 ແລະ	 ຜົນກະທົບຕ່ໍ 
ວຽກງານການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກຢູ່ຂົງເຂດນີ້.	ເມື່ອ 
ປຽບທຽບໃສ່ອັດຕາສະເລ່ັຍແຫ່ງຊາດແລ້ວ,	ຄວາມທຸກ 
ຍາກໃນເຂດຂຸດຄ້ົນບ່ໍແຮ່	 ແມ່ນມີແຜ່ຫຼາຍກວ່າຢູ່ບ່ອນ 
ອ່ືນ.	ຄວາມສ່ຽງຊຶ່ງຊາວບ້ານໄດ້ໝາຍໃສ່ຢູ່ໃນບົດລົງສໍາ
ຫຼວດຄົວເຮືອນຂອງໂຄງການ	MMG	ເຊໂປນນ້ັນ	ແມ່ນ 
ສຸມໃສ່ຄວາມໝັ້ນຄົງທາງດ້ານສະບຽງອາຫານຢ່າງປະ 
ຈໍາ,	ໂດຍສະເພາະແມ່ນຊາວມະຄອງ/ຕຣີ	ແລະ	ຊາວບ້ານ 
ທ່ີດໍາລົງຊີວິດຢູ່ເຂດຫ່າງໄກອອກໄປຈາກໂຄງການຂຸດ 
ຄ້ົນບ່ໍແຮ່.	 ແຕ່ເຖິງຢ່າງນ້ັນກໍຕາມ,	ມັນມີຄວາມສໍາຄັນ	
ຕ້ອງຄໍານ່ຶງວ່າ	 ເຂດນີ້ແມ່ນເຂດທີ່ທຸກຍາກທ່ີສຸດ	 ແລະ	 
ໂດຍສົມທຽບແລ້ວ	 ວຽກງານຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ 
ໄດ້ຮັບການປັບປຸງໃຫ້ດີຂ້ຶນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.	 ຢູ່ບ້ານພູຄໍາ 
ນ້ັນລາຍໄດ້ຂອງບ້ານ	ໄດ້ເພີ່ມຂ້ຶນເຖິງຫ້າທົບ,	ລາຍໄດ້ 
ສະເລ່ັຍຢູ່ເຊໂປນ	ໄດ້ເພີ່ມຂ້ຶນເຖິງເຈັດທົບ	ແລະ	ຜົນໄດ້ 
ຮັບຂອງການເພີ່ມຂຶ້ນເຫຼົ່ານີ້ 	 ແມ່ນສາມາດເຫັນໄດ້ 
ຢູ່ໃນການປ່ຽນແປງເປ້ົາໝາຍຂອງຊາວບ້ານ	 ຢູ່ໃນຊ່ວງ 
ໄລຍະນີ້:	 ຈາກການຮັບປະກັນໃຫ້ມີອາຫານການກິນ,	
ການປັບປຸງເຮືອນຊານ	ແລະ	ການຊື້ເອົາໂຮງສີເຂົ້າກ່ໍຄື 
ລົດໄຖນາ	 ໄດ້ປ່ຽນມາເປັນການຊື້ລົດຈັກ,	 ໂທລະສັບ 
ມືຖື,	 ຕູ້ເຢັນ,	 ຈັກສູບນໍ້າ,	 ມີບັນຊີທະນາຄານ	 ແລະ	
ລົດໃຫຍ່.	



ການປະກອບສ່ວນຂອງການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ	່ໃນລະດັບທ້ອງຖິ່ນ

ສປປ	ລາວ:	ເພີ່ມທະວີຜົນປະໂຫຍດທາງດ້ານເສດຖະກິດ	ແລະ	ສັງຄົມ 
ຈາກການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່

ການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່:	ຮ່ວມມືກັນເພື່ອການພັດທະນາ62

ເມື່ອພິຈາລະນາເບ່ິງນອກຈາກລາຍຮັບທ່ີເປັນປະລິມານ	
ແລະ	ດັດຊະນີຕົວຊ້ີບອກທາງດ້ານສຸຂະພາບແລ້ວ,	ການ	 
ສໍາຫຼວດດ່ັງກ່າວ	ໄດ້ສຶກສາລະອຽດກ່ຽວກັບຕົວເລກວັດ 
ແທກຄວາມທຸກຍາກທາງດ້ານອັດຕະວິໄສຕື່ມ.38	ຍົກຕົວ 
ຢ່າງ,	 ການວັດແທກຄວາມປ່ຽນແປງຄວາມທຸກຍາກ	 
ດ້ວຍການພິຈາລະນາເບ່ິງທັດສະນະຄວາມເຂ້ົາໃຈຂອງ 
ຊຸມຊົນກ່ຽວກັບບັນຫາຄວາມສຸກ.	ໂດຍລວມແລ້ວ,	ຊາວ 
ບ້ານສ່ວນໃຫຍ່ກ່າວວ່າ	ຊີວິດການເປັນຢູ່ໄດ້ຮັບການປັບ
ປຸງໃຫ້ດີຂຶ້ນ	ຍ້ອນມີລາຍໄດ້ທີ່ເປັນເງິນສົດເພ່ີມຂຶ້ນຈາກ
ໂຄງການຂຸດຄ້ົນບ່ໍແຮ່ເຫ່ົຼານີ້	(ແລະ	ຄວາມບ່ໍສະເໝີພາບ	
ຫຼຸດລົງ).	 ຊາວບ້ານກຸ່ມນ້ອຍໜຶ່ງກ່່າວການປະກອບ 
ສ່ວນຂອງໂຄງການບ່ໍແຮ່ອາດແມ່ນໂຄງລ່າງພື້ນຖານ	
ໃຫ້ຊຸມຊົນ.	 ຂ້ໍເສຍປຽບຕົ້ນຕໍ	ຂອງການຂຸດຄົ້ນບ່ໍແຮ່ຊຶ່ງ 
ລະບຸໄວ້ໃນບົດສໍາຫຼວດຄົວເຮືອນແມ່ນຜົນກະທົບດ້ານ 
ລົບຈາກການສູນເສຍທ່ີດິນໃຫ້ແກ່ໂຄງການເຫຼົ່ານ້ີ.	ແຕ່
ການກະທົບຫຼາຍຊໍາໃດຕໍ່ຄວາມທຸກຍາກແມ່ນເປັນບັນ 
ຫາທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ຕິດຕາມໃນຊຸມປີຕໍ່ໜ້າ.	

ທັງສອງໂຄງການຂຸດຄ້ົນຄໍາ-ທອງພູຄໍາ	 PBM	 ແລະ	 
MMG	 ເຊໂປນ	 ຕ່າງກ່ໍໄດ້ປະກອບສ່ວນໃນວຽກງານ 
ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກໃນເຂດໄກ້ຄຽງໂຄງການຜ່ານ	 
ການຈັດຊື້ສິນຄ້າ ແລະ ການບໍລິການຕ່າງໆຂອງທ້ອງຖິ່ນ.   
ຂ້ໍມູນໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ	 ຈໍານວນເງິນທີ່ໃຊ້ຈ່າຍໃສ່ການ 
ຈັດຊື້ຢູ່ພາຍໃນປະເທດ	ແລະ	 ຢູ່ຕາມເຂດໃກ້ຄຽງໂຄງ 
ການດໍາເນີນງານນັ້ນ	ໄດ້ເປັນສ່ິງກະຕຸກຊຸກຍູ້ອັນສໍາຄັນ 
ໃຫ້ແກ່ເສດຖະກິດຂອງທ້ອງຖ່ິນ	ແລະ	ຂອງເຂດພູມິພາກ.	 

ຢູ່	 PBM,	 ປະມານ	 40%	 ຂອງພືດຜັກສົດທີ່ບໍລິໂພກ 
ຢູ່ໃນແຄ້ມ	 ແມ່ນຈັດຊື້ມາຈາກຊາວສວນໃນທ້ອງຖິ່ນ.	 
ຕະຫຼອດໄລຍະຕ່ໍໜ້າ,	 ພວກເຮົາຄາດຫວັງວ່າຈະໄດ້ 
ເຫັນກາລະໂອກາດເຫ່ົຼານ້ີຈະເລີນງອກງາມຂ້ຶນຍ້ອນວ່າ 
ມີໂອກາດສໍາລັບທຸລະກິດໃໝ່ໆ	 ແລະ	 ຕະຫຼາດໃໝ່ໆ	
ຫຼາຍຂ້ຶນ.	 ຜ່ານທາງຂ້ໍລິເລ່ີມດ້ານການເງິນຈຸລະພາກ	 
ແລະ	 ການຝຶກອົບຮົມ,	 ທັງສອງບໍລິສັດ	 ໄດ້ໃຊ້ຄວາມ 
ພະຍາຍາມເພື່ອສະໜອງຊັບພະຍາກອນທຶນຫຼາຍກວ່າ 
ເກົ່າໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນ	 ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຂົາເຈົ້ານໍາໃຊ້ 
ຄວາມໄດ້ປຽບທາງກາລະໂອກາດດ້ານເສດຖະກິດຍ້ອນ 
ມີທ່ີຕ້ັງອັນໃກ້ຄຽງກັບໂຄງການຂຸດຄ້ົນບໍ່ແຮ່.	ເນ່ືອງຈາກ 
ວ່າ	 ບໍລິສັດຂຸດຄ້ົນບ່ໍແຮ່ເຫຼົ່ານີ້	 ຄາດວ່າຈະຂະຫຍາຍ 
ການເຄື່ອນໄຫວຂອງຕົນຂ້ຶນ	 ຢູ່ໃນຊຸມປີທ່ີຈະມາເຖິງນີ້, 
ສະນ້ັນ	 ຈ່ຶງເປັນໄປໄດ້ວ່າການປະກອບສ່ວນໃສ່ການ 
ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ	 ຜ່ານການຈັດຊື້ສິນຄ້າ	 ແລະ	 
ການບໍລິການໃນທ້ອງຖ່ິນຈະເພ່ີມຂ້ຶນ.	ມາເຖິງປັດຈຸບັນ	 
ເບິ່ງຄືວ່າ	 ຄວາມກົດດັນຂອງໄພເງິນເຟີ້ຢູ່ໃນທ້ອງຖ່ິນ 
ນ້ັນ	 ຍັງບ່ໍທັນເກີດຂ້ຶນ	 ແຕ່ນ້ີກ່ໍບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າມັນ 
ຈະບ່ໍເກີດຂ້ຶນເລີຍ.	 ເພາະສະນ້ັນ,	 ການລວມເອົາດັດ 
ຊະນີຕົວຊີ້ບອກອັນໜ່ຶງເຂ້ົາໃສ່ໃນການລົງສໍາຫຼວດຄົວ 
ເຮືອນ	 ເພື່ອຕິດຕາມກວດກາລາຄາຂອງສິນຄ້າໃນກະ 
ຕ່າສິນຄ້າ	 ຈ່ຶງເຫັນວ່າເປັນມາດຕະຖານເພື່ອຊ່ວຍໃນ 
ການຕັດສິນໃຈ	ແລະ		ກະກຽມປ້ອງກັນລ່ວງໜ້າອັນໜຶ່ງ.

................................................................

38	 ບົດລົງສໍາຫຼວດນີ້	 ປະກອບດ້ວຍຊຸດຄໍາຖາມສອງຊຸດ:	 ຊຸດທີໜຶ່ງພົວພັນເຖິງ 
	 ທັດສະນະຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງຊາວບ້ານ	 ກ່ຽວກັບຄວາມປ່ຽນແປງຕ່າງໆ	 ຢູ ່
	 ໃນສະຖານະພາບທາງດ້ານການເງິນ	ແລະ	ແບບແຜນການດໍາລົງຊີວິດຂອງ 
	 ພວກເຂົາເຈົ້າເອງ	 ນັບແຕ່ໂຄງການຂຸດຄ້ົນບໍ່ແຮ່ນີ້ເປີດຂຶ້ນ	 ແລະ	 ຄວາມ 
	 ຄິດເຫັນຂອງພວກເຂົາເຈົ້າກ່ຽວກັບໂຄງການບໍ່ແຮ່ນີ້ໂດຍລວມ	 ແລະ	 ວິທ ີ
	 ການທີ່ໂຄງການນີ້ດໍາເນີນງານ.	 ຄໍາຖາມຊຸດທີສອງ	 ແມ່ນສຸມໃສ່ບັນດາ 
	 ຄໍາຖາມແບບເປີດ-ປິດ	 ຊຶ່ງຊ່ວຍໃຫ້ຊາວບ້ານສາມາດສະແດງຄວາມເຫັນ 
	 ຂອງຕົນ	 ກ່ຽວກັບແງ່ມຸມໃດກໍໄດ້ໃນແບບແຜນການດໍາລົງຊີວິດຂອງເຂົາເຈົ້າ	 
	 ທ່ີໄດ້ຮັບຜົນສະທ້ອນຈາກໂຄງການຊຸດຄ້ົນບໍ່ແຮ່ນີ້.	 ວິທີຂອງການວິໄຈ	 ສໍາ 
	 ລັບ	 HS09	 ຍັງຄົງສອດຄ່ອງກັບບັນດາບົດລົງສໍາຫຼວດ	 ແຕ່ປີ	 2005	 ເຖິງ	 
	 2007,	ຊຶ່ງຈັດອັນດັບແຕ	່-1	ເຖິງ	1.
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ເພື່ອຕອບຂໍ້ຂ້ອງໃຈຂອງຊຸມຊົນ	ແລະ	ເພື່ອຫຼີກເວັ້ນບໍ່ໃຫ	້
ມີຂໍ້ຂັດແຍ່ງຂະຫຍາຍຕົວຂ້ຶນຈົນບໍ່ສາມາດຄວບຄຸມ 
ໄດ້ນ້ັນ,	ທັງສອງໂຄງການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ນ້ີ	ໄດ້ສ້າງກົນໄກ 
ເພື່ອຮັບມືກັບຄໍາຮ້ອງທຸກ ແລະ ຄໍາຮ້ອງຂໍຕ່າງໆ.  
ຢູ່	PBM	ມີໜ່ວຍງານອັນໜຶ່ງ	ຊຶ່ງມີພະນັກງານທັງໝົດ 
ແປດຄົນ	ຮັບຜິດຊອບວຽກງານຍຸດທະສາດກ່ຽວກັບໃນ
ການພົວພັນກັບຊຸມຊົນ	ໃນຂອບເຂດອັນກວ້າງໆອັນໜຶ່ງ	
ທັງໃນຮູບແບບທາງການ	ແລະ	ບ່ໍເປັນທາງການ.	ໃນລະ 
ຫວ່າງປີ	2009,	ຄໍາຮ້ອງທຸກ	ແລະ	ຄໍາຮ້ອງຂໍຂອງຊຸມຊົນ	
ທັງໝົດ	138	ກໍລະນີ	ໄດ້ຖືກພິຈາລະນາແກ້ໄຂ,	ຊຶ່ງສ່ວນ 
ໃຫຍ່ແມ່ນການຕອບບັນຫາກ່ຽວກັບການບໍລິຈາກ,	ການ 
ຊົດເຊີຍ	ແລະ	ກາລະໂອກາດໃນການພັດທະນາ.	ໄດ້ມີ 
ການຈັດກອງປະຊຸມພົບປະຫາລືປະຈໍາທຸກໆເດືອນກັບ 
ຫົວໜ້າຊຸມຊົນ	 ເພື່ອລາຍງານກ່ຽວກັບບັນດາປະເດັນ 
ບັນຫາຂອງການດໍາເນີນງານ	 ທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບຊຸມຊົນ,	 
ເພື່ອໃຫ້ໂອກາດແກ່ບໍລິສັດໄດ້ຮັບຄໍາຕໍານິຕິຊົມ.	ນອກ 
ຈາກນ້ີແລ້ວ	ຍັງໄດ້ມີການຈັດກອງປະຊຸມປະຈໍາໄຕມາດ 
ຢ່າງເປັນທາງການຂ້ຶນກັບອໍານາດການປົກຄອງຂ້ັນເມືອງ	
ແລະ	ເພື່ອຈຸດປະສົງຄ້າຍກັນອື່ນໆ.	

2.8 ການສົມທຽບການປະກອບສ່ວນລວມ 
 ຂອງໂຄງການບ່ໍແຮ່ຕໍ່ເສດຖະກິດ ແລະ  
 ສັງຄົມທຽບກັບກໍລະນີສຶກສາປະເທດ 
 ຜ່ານມາຂອງ ICMM
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ນອກຈາກ	ສປປ	ລາວ,	 ຍັງໄດ້ມີການສຶກສາລັກສະນະ 
ດຽວກັນທ່ີໄດ້ດໍາເນີນເພ່ືອ	 ICMM	 ຢູ່ປະເທດຊີຣີ,	ການາ,	 
ເປຣູ	ແລະ	ຕັນຊາເນັຍ.	ໃນທາງຫ້າກໍລະນີ,	ໄດ້ພົບເຫັນ 
ວ່າການປະກອບສ່ວນດ້ານສັງຄົມ	 ແລະ	 ຊຸມຊົນຂອງ 
ໂຄງການບ່ໍແຮ່່	ຕິດພັນກັບລາຍໄດ້	ແລະ	ການສ້າງວຽກ 
ເຮັດງານທຳກໍຄືຜົນກະທົບຕ່ໍເສດຖະກິດລວມ.	 ໃນນ້ັນ	 
ລວມມີນະໂຍບາຍຈັດຊື້ສິນຄ້າ,	ຍຸດທະສາດເອົາໃຈໃສ່ 
ທ້ອງຖ່ິນ	ແລະ	ພາກເອກະຊົນ	ແລະ	ພາກລັດ	ເຂ້ົາຮ່ວມ 
ສ້າງໂຄງລາງສະໜັບສະໜູນ,	ປັບປຸງສະພາບແວດລ້ອມ 
ການລົງທຶນ	 ແລະ	 ການລິເລ່ີມພັດທະນາເຂດອ່ືນໆ.	
ຄວາມແຕກຕ່າງ	ແລະ	ການສົມທຽບທົ່ວປະເທດຈໍານວນ 
ໜຶ່ງໄດ້ສັງລວມໄວ້ໃນຕາຕະລາງ	2.8	ຂ້າງລຸ່ມນີ້.
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ຕາຕະລາງ 2.8 ຜົນກະທົບໂດຍລວມທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມ ຂອງສອງໂຄງການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ ທຽບໃສ່ກໍລະນີສຶກສາຂອງ 
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ຜົນໄດ້ຮັບທາງສັງຄົມ ແລະ 
ເສດຖະກິດໃນລະດັບຊາດ
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ຈຸດປະສົງຂອງພາກນ້ີ ແມ່ນເພ່ືອໃຫ້ເຂ້ົາໃຈສະພາບ 
ທົ່ວໄປກ່ຽວກັບການເຕີບໂຕທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ 
ການພັດທະນາດ້ານສັງຄົມ ຢູ່ ສປປ ລາວ ວ່າມີການ 
ປ່ຽນແປງໄປຄືແນວໃດໃນຊ່ວງໄລຍະທີ່ຂະແໜງການບໍ່
ແຮ່ມີບົດບາດສຳຄັນຫຼາຍຂຶ້ນ. ບໍ່ແມ່ນແນໃສ່ເພື່ອອະທິ
ບາຍເຖິງການພົວພັນຂອງສາຍເຫດ ແລະ ຜົນຈາກຂະ 
ແໜງບໍ່ແຮ່ໄປຈົນເຖິງຜົນໄດ້ຮັບໃນລະດັບຊາດໂດຍ 
ທົ່ວໄປ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າໃຈບົດບາດຂອງ 
ຂະແໜງການບໍ່ແຮ່ ຢູ່ ສປປ ລາວ, ພວກເຮົາໄດ້ພະຍາ
ຍາມວັດແທກຢ່າງເປັນທາງການກ່ຽວກັບການປະກອບ 
ສ່ວນທາງດ້ານສັງຄົມ ແລະ ເສດຖະກິດ ທັງດ້ານບວກ 
ແລະ ດ້ານລົບຂອງຂະແໜງບໍ່ແຮ່ໃນລະດັບຊາດ.

3.1 ຄຸນນະພາບຂອງການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ການຄົ້ ນ ຄ ວ້ າ ໂດຍ ສົມທ ຽບ 	 ທ່ີ ດໍ າ ເ ນີ ນ ໂດຍ	
ICMM)	 ແລະ	 ອ່ືນໆ	 ພົບວ່າບັນດາປະເທດທ່ີອຸ  
ດົມຮັ່ງມີທາງດ້ານຊັບພະຍາກອນ	ເຊິ່ງໄດ້ຮັບປະໂຫຍດ 
ທ່ີດີຈາກຊັບພະຍາກອນເຫຼົ່ານ້ີ	 ຈະມີການຄຸ້ມຄອງບໍລິ 
ຫານ	ແລະ	ກົນໄກການຄຸ້ມຄອງທ່ີມີຄຸນນະພາບທ່ີດີອີກ 
ດ້ວຍ.39	ກໍລະນີສຶກສາຂອງແຕ່ລະປະເທດ	ໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນ 
ວ່າ	 ການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ	ແລະ	 ກົນໄກການຄຸ້ມຄອງ 
ເປັນປັດໄຈທີ່ສໍາຄັນທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດປະໂຫຍດສູງສຸດ	 
ແລະ	ຫຸຼດຜ່ອນຜົນກະທົບດ້ານລົບຈາກໂຄງການຂຸດຄ້ົນ 
ຊັບພະຍາກອນ.	 ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ,	 ການພົວພັນນ້ີ	
ແມ່ນສະຫຼັບຊັບຊ້ອນ	 ແລະ	 ແມ່ນແຕ່ປະເທດທີ່ເອ່ືອຍ 
ອີງຂະແໜງບໍ່ແຮ່ທີ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດມາແລ້ວກໍຍັງມີ 
ຈຸດອ່ອນພື້ນຖານໃນບາງດ້ານ	ໃນການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ	
(ເບ່ິງໃນໄອຊີເອັມເອັມ	(ICMM)	2006).	ພາກ	6	ສຶກ 
ສາປະເດັນການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ	ແລະ	ໂຄງສ້າງການ 
ຄຸ້ມຄອງລະອຽດຕື່ມ.

ເພື່ອສະໜັບສະໜູນການພັດທະນາເສດຖະກິດ,	ລັດຖະ 
ບານໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ໃນການຍົກສູງຄຸນນະພາບຂອງການ 
ຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານຢ່າງເອົາຈິງເອົາຈັງຫຼາຍດ້ານໃນຊຸມປີ 
ບ່ໍດົນມານີ້.	ນິຕິກໍາຕ່າງໆ	ໄດ້ຮັບການປັບປຸງໂດຍໄດ້ຮັບ 
ການສະໜັບສະໜູນຈາກຜູ້ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອຫຼາຍໆ 
ຝ່າຍ.	ພາຍໃຕ້ການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກອົງການ	UNDP,	ລັດ 
ຖະບານ	ໄດ້ວາງແຜນແມ່ບົດວ່າດ້ວຍລະບຽບແຫ່ງກົດ
ໝາຍ	 ແນໃສ່ເພື່ອບັນລຸເປົ້າໝາຍການປັບປຸງການຄຸ້ມ 
ຄອງບໍລິຫານພາຍໃນປ	ີ2020.

ບັນດານັກລົງທຶນພາກເອກະຊົນຂະໜາດໃຫຍ່ໃນ	ສປປ	
ລາວ	ນັບທັງນັກລົງທຶນໃນຂະແໜງບ່ໍແຮ່	ຕ້ອງການຢາກ 
ໃຫ້ມີການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານທີ່ດ	ີແລະ	ສະພາບແວດລ້ອມ 
ທາງທຸລະກິດທ່ີຂະຫຍາຍຕົວກວ້າງຂວາງຂ້ຶນຍ້ອນວ່າ 
ການຄຸ້ມຄອງທ່ີດີ	 ໂຄງການປະສົບບັນຫາແກ່ຍາວເວລາ 
ຢ່າງຮຸນແຮງ	ແລະ	ຫຼຸດລະດັບຄວາມສາມາດການສ້າງ 
ກໍາໄລ.	ການແກ່ຍາວເວລາໃນການອະນຸມັດຈະກ່ໍໃຫ້ເກີດ 

................................................................

39	 ‘ການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງ’	 ຄືຄວາມສາມາດ	 (ຫຼື	 ປະສິດຕິຜົນ)	 ຂອງອົງການ 
	 ຈັດຕັ້ງທາງການ	 ແລະ	 ບໍ່ເປັນທາງການຂອງປະເທດໜຶ່ງ	 ເພື່ອອອກແບບ, 
	 ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍຂອງລັດ	 ຊຶ່ງສ້າງຜົນປະໂຫຍດໃຫ້ມວນຊົນທົ່ວ 
	 ໄປ	ແລະ	ຍົກລະດັບປະສິດຕິພາບຂອງພາກເອກະຊົນ.

3. ຜົນໄດ້ຮັບທາງສັງຄົມ ແລະ ເສດຖະກິດໃນລະດັບຊາດ



ຜົນໄດ້ຮັບທາງສັງຄົມ	ແລະ	ເສດຖະກິດໃນລະດັບຊາດ

ສປປ	ລາວ:	ເພີ່ມທະວີຜົນປະໂຫຍດທາງດ້ານເສດຖະກິດ	ແລະ	ສັງຄົມ 
ຈາກການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່
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ຕ້ົນທຶນແອບແຝງ	 ໃນຮູບຂອງສິນບົນ	ຫຼື	 ຄ່າທຳນຽມທີ່ 
ບ່ໍເກີດປະໂຫຍດ	ຫຼື	 ຂ້ັນຕອນການດໍາເນີນຄະດີບັນຫາ 
ຂ້ໍຂັດແຍ່ງມີຄວາມຊັກຊ້າ,	ທັງໝົດນ້ີ	ຈະມີຜົນກະທົບທາງ 
ລົບຕໍ່ຄວາມສາມາດການສ້າງກໍາໄລ	ແລະ	ສ່ິງທີ່ຕາມມາ 
ກໍຄືຫຼຸດລາຍຈ່າຍອາກອນໃຫ້ລັດຖະບານ.	ເຊັ່ນດຽວກັນ 
ເມື່ອບັນດາບໍລິສັດມົວແຕ່ໃຊ້ເວລາຕ່ໍສູ້ກັບບັນຫາເລັກໆ 
ນ້ອຍໆເລ່ືອງການອະນຸຍາດ	 ຫຼື	 ການໃຫ້ສິດ,	 ມັນກໍມີ 
ຄວາມສ່ຽງທີ່ເຂົາເຈົ້າຈະສູນເສຍທັດສະນະວິໄສ	ຫຼື	ເມີນ 
ເສີຍຕໍ່ຊຸມຊົນ	ແລະ	ສູນເສຍຄວາມຮັບຜິດຊອບ	ໃນການ 
ສະໜອງແຜນງານການພັດທະນາຕ່າງໆຢ່າງຍືນຍົງ	
ແລະ	ມີປະສິດທິຜົນ.	ການພັດທະນາພາກເອກະຊົນໄດ້ 
ປະກອບສ່ວນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຕ່ໍກັບການພັດທະນາເສດ 
ຖະກິດທີ່ຍືນຍົງຂອງປະເທດ.	 ມັນບ່ໍພຽງແຕ່ສ້າງວຽກ 
ເຮັດງານທຳ	ແລະ	ສ້າງລາຍຮັບເທົ່ານ້ັນແຕ່ຍັງໄດ້ດຶງດູດ 
ເອົາເຕັກໂນໂລຊີ	 ແລະ	ຄວາມຮູ້ຈາກວິສາຫະກິດຕ່າງ 
ປະເທດອີກດ້ວຍ.	ດັ່ງນັ້ນ,	ເພື່ອໃຫ້ພາກເອກະຊົນດໍາເນີນ 
ທຸລະກິດໄດ້ດີ	ແລະ	ສາມາດແຂ່ງຂັນໄດ້ນ້ັນ	ບັນຍາກາດ 
ທາງດ້ານການດໍາເນີນທຸລະກິດທີ່ເອ້ືອຍອໍານວຍເປັນສ່ິງ
ສໍາຄັນ	ແລະ	ຈໍາເປັນ.	

ການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານທີ່ດີສໍາຄັນຫຼາຍຕ່ໍກັບລັດຖະບານ	
ແລະ	ຍ່ິງສໍາຄັນສໍາລັບປະເທດທ່ີອຸດົມຮ່ັງມີດ້ານຊັບພະຍາ 
ກອນ	ເຊັ່ນ	ສປປ	ລາວ,	ໝາຍວ່າ	ຜົນສໍາເລັດໃນການຫຸຼດ 
ຜ່ອນຄວາມສ່ຽງທາງດ້ານການເມືອງໃນສາຍຕາຂອງນັກ 
ລົງທຶນຕ່າງປະເທດ	ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການດຶງດູດ 
ການລົງທຶນໄດ້ຫຼາຍຂ້ຶນ	ແລະ	ມີຄຸນນະພາບດີຂ້ຶນສິ່ງດ່ັງ 
ກ່າວມີຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍສໍາລັບການດຶງດູດການລົງທຶນ 
ໃນຂະແໜງບ່ໍແຮ່.	 ທ້ັງນີ້ຍ້ອນວ່າ,	 ຕາມການວັດແທກ	 
ແລະ	ການນິຍາມຈາກແຫຼ່ງຕ່າງໆ	 ເຊັ່ນ	ການສໍາຫຼວດ 
ການດໍາເນີນທຸລະກິດ	ຫຼື	ສະຖາບັນເຟຣເຊີ,	ຄວາມສ່ຽງທີ ່
ຕ່ໍາຈະສົ່ງຜົນໃຫ້ປະເທດຕ່າງໆ	ສາມາດເພີ່ມອັດຕາພາ
ສີອາກອນທີ່ແທ້ຈິງທ່ີເກັບກັບນັກລົງທຶນໄດ້.	ໃນເວລານ້ີ	 
ຈະເຮັດໃຫ້ສ່ວນແບ່ງກໍາໄລຂອງລັດຖະບານຫຼາຍຂຶ້ນ.

ໃນຂອບເຂດການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າຄັ້ງນີ້	ເຖິງແມ່ນວ່າ	ຕົວ 
ຊີ້ບອກກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ	ຈະໄດ້ຮັບການ	ປັບ 
ປຸງໃຫ້ດີຂ້ຶນຕາມທ່ີໄດ້ສະເໜີໄວ້ໃນເນື້ອໃນຂອງບົດ 

ຄ້ົນຄວ້ານ້ີກໍຕາມ,	 ສປປ	ລາວ	 ກໍຍັງຖືວ່າເປັນປະເທດ 
ໜຶ່ງທ່ີມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດ.	 ຕົວ 
ຊີ້ບອກຂອງທະນາຄານໂລກຫຼ້າສຸດ	ຊື່ວ່າ	“ການດໍາເນີນ 
ທຸລະກິດ	2010”	ໄດ້ຈັດອັນດັບ	ສປປ	ລາວ	ຢູ່ໃນອັນດັບ 
ທ	ີ167	ຈາກທັງໝົດ	183	ປະເທດທີ່ໄດ້ຮັບການປະເມີນ		
(ເບ່ິງຕາຕະລາງ	3.1).	ໃນຂະນະທ່ີມັນອາດຈະສະດວກ 
ໃນການເລ່ີມຕ້ົນເຮັດທຸລະກິດຢູ່	ສປປ	ລາວ	ແຕ່ການປະ 
ເມີນຂອງທະນາຄານໂລກໄດ້ລາຍງານເຕືອນຢ່າງຫຼວງ 
ຫຼາຍກ່ຽວກັບບັນຫາການຖ່ວງດຶງເວລາ	ແລະ	ຂ້ໍຫຍຸ້ງຍາກ	 
ອ່ືນໆ	ທີ່ນັກລົງທຶນພາກເອກະຊົນອາດຈະພົບພ້ໍການສົມ 
ທຽບກັບປະເທດອາຊ	ີຈໍານວນໜຶ່ງໃຫ້ຜົນຂ້າງລຸ່ມນີ້.

ລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບລັກສະນະຂອງຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ 
ຕ່າງໆພາຍໃຕ້ຫົວຂ້ໍການດໍາເນີນທຸລະກິດ	ແມ່ນສາມາດ 
ຫາອ່ານໄດ້ໃນບົດລາຍງານຂອງທະນາຄານໂລກ.	ເຖິງ 
ຢ່າງໃດກໍຕາມ,	ເພື່ອເປັນການອະທິບາຍເຫັນວ່າ	ໃນປັດ 
ຈຸບັນມີຈໍານວນ	 9	 ຂ້ັນຕອນສໍາລັບການສ່ົງອອກຈາກ	
ສປປ	ລາວ,	 ໂດຍຈະໃຊ້ເວລາສະເລ່ຍ	 50	 ວັນ	 ແລະ	
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍປະມານ	 2,4	 ເທ່ົາຂອງລາຍຮັບແຫ່ງຊາດ 
ເບ້ືອງຕ້ົນຕໍ່ຫົວຄົນ	 (ມູນຄ່າໃນປີ	 2008	 ແມ່ນ	 760	
ໂດລາ)	.	ເຊັ່ນດຽວກັນ,	ມີຈໍານວນ	10	ຂ້ັນຕອນ	ໃຊ້ເວ 
ລາສະເລ່ຍ	 50	 ວັນ	 ແລະ	 ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສໍາລັບການນໍາ 
ເຂ້ົາຕ່ໍຕູ້ຄອນເທນເນີ	 ປະມານ	 2,7	 ເທ່ົາຂອງລາຍຮັບ 
ແຫ່ງຊາດເບ້ືອງຕ້ົນຕ່ໍຫົວຄົນ	(ມູນຄ່າໃນປີ	2008).	ໂດຍ 
ພາບລວມ, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕໍ່ຕູ້ຄອນເທນເນີ ສຳລັບການສົ່ງ 
ອອກ ຫຼ ືນຳເຂົ້າ ແມນ່ຫຼາຍກວາ່ສອງເທົ່າຂອງຄາ່ໃຊ້ຈາ່ຍ 
ດັ່ງກ່າວໃນບັນ ດາປະເທດອ້ອມຂ້າງ (ຕາຕະລາງ 3.2).  

ເພື່ອປັບປຸງບັນຍາກາດທາງທຸລະກິດ,	ຫວ່າງບ່ໍດົນມານ້ີ	
ລັດຖະບານ	ສປປ	ລາວ	ໄດ້ປັບປຸງກົດໝາຍຫຼາຍສະບັບ	
ນັບທັງກົດໝາຍທຸລະກິດ	 ແລະ	 ກົດໝາຍການລົງທຶນ;	
ການປັບປຸງລະບົບໂລຈິສຕິກ	 ແລະ	ພື້ນຖານໂຄງລ່າງ	
ກ່ໍເປັນວຽກງານບູລິມະສິດເຊັ່ນດຽວກັນ.	 ນອກຈາກນີ້,	
ໃນປີ	2004	ລັດຖະບານ	ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມພົບປະນັກ
ທຸລະກິດຂຶ້ນ	 ເຊິ່ງເປັນເວທີສົນທະນາລະຫວ່າງລັດຖະ 
ບານກັບພາກເອກະຊົນ.
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ຈາກການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່
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ຕາຕະລາງ 3.1 “ການດຳເນີນທຸລະກິດ” ຢູ່ສປປ ລາວ ໂດຍສົມທຽບກັບບັນດາປະເທດອື່ນໆ

ຕາຕະລາງ 3.2 ການຄ້າຜ່ານແດນ

ແຫຼົ່ງຂໍ້ມູນ: ການດຳເນີນທຸລະກິດ, ທະນາຄານໂລກ (2010).



ຜົນໄດ້ຮັບທາງສັງຄົມ	ແລະ	ເສດຖະກິດໃນລະດັບຊາດ

ສປປ	ລາວ:	ເພີ່ມທະວີຜົນປະໂຫຍດທາງດ້ານເສດຖະກິດ	ແລະ	ສັງຄົມ 
ຈາກການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່
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3.2 ການເຕີບໂຕທາງດ້ານເສດຖະກິດ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ສປປ	ລາວ	ເປັນປະເທດທ່ີທຸກຍາກປະເທດໜ່ຶງ	ເຊ່ິງມີຕົວ
ຊີ້ບອກທາງສັງຄົມທ່ີຍັງຢູ່ໃນລະດັບຕ່ໍາ.	GDP	ຕ່ໍຫົວໃນ 
ປີ	 2008	ແມ່ນ	 887	 ໂດລາ,	 ເຊິ່ງຕ່ໍາກວ່າຄ່າສະເລັ່ຍ 
ຂອງຂົງເຂດພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກ	ແລະ	ປາຊີຟິກ	 
ທີ່ຢູ່ລະດັບ	3.070	ໂດລາ.	ສປປ	ລາວ	ມີປະຊາກອນ 
ທີ່ໜຸ່ມນ້ອຍກວ່າໝູ່ໃນປະເທດໃນແຖບອາຊີ	 ເຊິ່ງອາຍຸ 
ສະເລ່ຍແມ່ນ	 19,3	 ປີ.	 ສ່ິງນ້ີສະແດງອອກເຖິງອັດຕາ 
ການເຕີບໂຕຂອງປະຊາກອນ	ແມ່ນ	1,7%	 ຕ່ໍປີ	ແລະ	
ກໍາລັງແຮງງານ	 ເພ່ີມຂຶ້ນ	 2,6%	 ຕ່ໍປີ	 ໃນລະຫວ່າງປີ	
2002	ເຖິງ	2008	ເຊິ່ງຫຼາຍກວ່າສອງເທົ່າຂອງຈໍານວນ
ໃນປະເທດອາຊີຕາເວັນອອກ	ແລະ	ປາຊີຟິກ.

ຫຼາຍກວ່າ	80%	ຂອງຈໍານວນປະຊາກອນ	ເຮັດວຽກໃນ 
ຂະແໜງກະສິກໍາ	ແລະ	ຈົນຮອດປີ	2000	ຂະແໜງກະ 
ສິກໍາ	ກວມຫຼາຍກວ່າເຄິ່ງໜຶ່ງຂອງ	GDP.	 ເຖິງຢ່າງໃດ 
ກໍຕາມ	ໃນປັດຈຸບັນອັດຕາສ່ວນຂອງຂະແໜງກະສິກໍາຕ່ໍ	
GDP	ໄດ້ຫຸຼດລົງເຫືຼອປະມານ	30%	ໃນປີ	2008.	ມີສອງ 
ເຫດຜົນທ່ີເຮັດໃຫ້ອັດຕາສ່ວນດ່ັງກ່າວຫຸຼດລົງ.	ໜ່ຶງ,	ການ 
ເຕີບໂຕຂອງຂະແໜງອຸດສາຫະກໍາປຸງແຕ່ງ	ແລະ	ກະສິ 
ກໍາ	ແມ່ນຊ້າລົງເຊິ່ງຂະແໜງການທັງສອງມີອັດຕາການ 
ເຕີບໂຕພຽງ	 3,5%	 ຕ່ໍປີ	 ໃນລະຫວ່າງປີ	 2003	 ເຖິງ	 
2008	(ເບ່ິງຕາຕະລາງ	3.3).	ສອງ,	ຂະແໜງການບໍລິ 
ການ	ແລະ	ຂະແໜງອຸດສາຫະກໍາອ່ືນໆ	(ກໍ່ສ້າງ,	ບ່ໍແຮ່,	 
ໄຟຟ້າ	 ແລະ	 ນ້ໍາປະປາ,	 ບ່ໍນັບອຸດສາຫະກໍາປຸງແຕ່ງ)	 
ແມ່ນເຕີບໂຕຢ່າງແຂງແຮງເຊິ່ງມີອັດຕາການເຕີບໂຕ 
ຫຼາຍກວ່າ	10%	ຕໍ່ປີ	ໃນຂະແໜງບໍ່ແຮ່	ແລະ	ພະລັງງານ 
ໄຟຟ້ານໍ້າຕົກ.	

ຕາຕະລາງ	3.3	ສະແດງເຖິງການເຕີບໂຕທີ່ຂ້ອນຂ້າງຄົງ 
ທີ່ຂອງຂະແໜງກະສິກໍາ	ໃນປີ	2000-2009	ເຊິ່ງມີສອງ 

ເຫດຜົນຄື	ໜຶ່ງ,	ຂະແໜງກະສິກໍາ	ໂດຍສະເພາະການ 
ປູກເຂ້ົາ	ແມ່ນອີງໃສ່ແຕ່ສະພາບດິນຟ້າອາກາດເປັນຫັຼກ 
ເຊິ່ງໄພແຫ້ງແລ້ງ	ແລະ	 ນ້ໍາຖ້ວມ	ໄດ້ສ່ົງຜົນກະທົບອັນ 
ໃຫຍ່ຫຼວງຕໍ່ຂະແໜງດັງກ່າວ.	 ສອງ,	 ລັດຖະບານໄດ້ 
ລົງທຶນສ້າງຊົນລະປະທານເປັນຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍໃນ 
ທ່ົວປະເທດເພື່ອປັບປຸງຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານສະບຽງ 
ອາຫານໃນໄລຍະຊຸມປີ	 1990.	 ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ	
ໂຄງການຊົນລະປະທານເຫຼົ່ານ້ີ	ຕົກຢູ່ໃນສະພາບທີ່ຂາດ 
ການບົວລະບັດຮັກສາ	 ຍ້ອນການຄຸ້ມຄອງທ່ີບ່ໍດີ	 ແລະ	
ຂາດທຶນຮອນ.	 ສ່ິງທີ່ຮ້າຍໄປກວ່ານ້ັນ	 ໃນຫວ່າງບ່ໍດົນ 
ມານ້ີ	ການເພີ່ມຂ້ຶນຂອງຄວາມຕ້ອງການປູກຢາງພາລາ	
ແລະ	ຕ້ົນໄມ້ອຸດສາຫະກໍາ	ກໍສ່ົງຜົນກະທົບຕ່ໍຜົນຜະລິດ 
ເຂົ້າເຊັ່ນດຽວກັນ.

ການຫົດຕົວໃນຂະແໜງກະສິກໍາ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ 
ການຜະລິດເຂົ້າຈະຖ່ວງດຶງການເຕີບໂຕທາງດ້ານເສດ 
ຖະກິດໃນໄລຍະຍາວ ແລະ ຖ່ວງດຶງການພັດທະນາຂັ້ນ 
ຊຸມຊົນ ເຊິ່ງມີການເອື່ອຍອີງໃສ່ຂະແໜງການນີ້ຢ່າງຫຼວງ 
ຫຼາຍ (ມີປະຊາກອນຢູ່ຊົນນະບົດຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ)40.  
ຕາມການສໍາຫຼວດຄົວເຮືອນ	 ຂອງບໍ່ຄໍາເຊໂປນ 
ປີ	2009,	 ສ່ິງດ່ັງກ່າວ	ຍັງມີຜົນກະທົບຕໍ່ກັບຄວາມໝັ້ນ 
ຄົງທາງດ້ານສະບຽງອາຫານນໍາອີກ	ໂດຍສະເພາະທີ່ໜ້າ 
ເປັນຫ່ວງແມ່ນຕໍ່ກັບປະຊາຊົນທີ່ອາໃສຢູ່ຫ່າງໄກທ່ີສຸດ 
ຈາກບ່ໍແຮ່ເຫ່ົຼານ້ັນ.	 ເຊ່ັນດຽວກັນ,	 ການທ່ີບ່ໍມີການສໍາ 
ຫຼວດຂອງຂະແໜງບ່ໍແຮ່ຂະໜາດໃຫຍ່ໃນຫຼາຍປີຜ່ານ 
ມານ້ີ	ໄດ້ສ້າງຄວາມໜ້າເປັນຫວ່ງຂ້ຶນມາຄື	ການອງີໃສຂ່ະ 
ແໜງບໍ່ແຮ່ເປັນຕົວຂັບເຄື່ອນເສດຖະກິດ ແລະ ລາຍຮັບ 
ແຫ່ງຊາດທ່ີຜ່ານມາອາດຈະບໍ່ຍືນຍົງຢ່າງແນ່ນອນ  
ຖ້າຫາກວ່າບໍ່ມີບໍ່ແຮ່ແຫ່ງໃໝ່. ໂດຍສະເພາະຍ້ອນມັນ 
ຕ້ອງໃຊ້ເວລາຢ່າງຕໍ່າ	 10	 ປີ	 ນັບຕ້ັງແຕ່ການສໍາຫຼວດ 
ເພື່ອພັດທະນາບໍ່ແຮ່.

................................................................

40	 ໃນບັນດາກໍລະນີສຶກສາລະດັບປະເທດ	ມີພຽງ	ຈີເລ	ປະເທດດຽວເທົ່ານັ້ນ		
	 ທ່ີພົບວ່າ	ຂະແໜງກະສິກໍາມີໂອກາດທີ່ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດທີ່ຄ້າຍຄືກັນ 
	 ກັບຂະແໜງບໍ່ແຮ່.
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ອີງຕາມການຄາດຄະເນຂອງລັດຖະບານກ່ອນວິກິດການ 
ດ້ານການເງິນກ່ອນໜ້ານ້ີ,	ການເຕີບໂຕຂອງເສດຖະກິດ	
ຄາດວ່າຈະບັນລຸໄດ້	8%	ໃນສົກປີ	2009/10	 (ລັດຖະ 
ບານ	ສປປ	ລາວ,	2007).	ແຕ່ວ່າ	ສປປ	ລາວ	ກໍໄດ້ຮັບ 
ຜົນກະທົບບາງດ້ານຈາກວິກິດການການເງິນຄືກັບປະ 
ເທດອື່ນໆ.	ວິກິດການຄ້ັງນ້ີ	ໄດ້ກະທົບຕ່ໍເສດຖະກິດໃນ 
ຫຼາຍຮູບແບບ	 ເຊັ່ນ	 ຄວາມຕ້ອງການສໍາລັບສິນຄ້າສົ່ງ 

ອອກທີ່ບໍ່ແມ່ນແຮ່ທາດຫຼຸດລົງ;	ການລົງທຶນຕ່າງປະເທດ	 
(FDI)	 ຫຼຸດລົງ;	 ລາຍຮັບປະເພດອາກອນກໍຫຸຼດລົງ;	 
ເງິນໂອນທ່ີສ່ົງກັບປະເທດກໍຫຸຼດລົງ;	ຈໍານວນນັກທ່ອງທ່ຽວ 
ຫຼຸດລົງ	ແລະ	ລາຍຮັບຂອງລັດຖະບານກໍຫຼຸດລົງ	 (ກ້ຽວ	
ພິລາວົງ,	2010).	ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ,	ມາຮອດປັດຈຸບັນ	 
ເສດຖະກິດກໍດີຂຶ້ນ	ແລະ	 ຜົນກະທົບຕ່ໍກັບ	ສປປ	ລາວ	
ກໍແມ່ນມີໜ້ອຍ.

ຕາຕະລາງ 3.3 ການເຕີບໂຕຂອງ GDP ແລະ ຂະແໜງບໍ່ແຮ່ (%)

ແຫຼົ່ງຂໍ້ມູນ: ບົດລາຍງານປະເທດຂອງ IMF (ສະບັບຕ່າງໆ)
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3.3 ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ແລະ 
 ການພັດທະນາດ້ານສັງຄົມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ສປປ	ລາວ	ຈັດຢູ່ໃນອັນດັບທີ	133	ຈາກ	183	ປະເທດ	
ໃນການລາຍງານດັດຊະນີການພັດທະນາມະນຸດ	(HDI)	
ຂອງອົງການ	UNDP	ປີ	2007	ແລະ	ປະຊາກອນ	ປະ 
ມານ	33%	ຢູ່ຕ່ໍາກວ່າເສັ້ນຄວາມທຸກຍາກ	(ເບ່ິງຕາຕະ 
ລາງ	3.6	ທ່ີສະເໜີດັດຊະນີຄວາມທຸກຍາກຂອງມະນຸດ 
(HDI)).	 ອີງຕາມຕົວຊ້ີບອກ	 HDI,	 ອາຍຸຍືນສະເລ່ຍ	 
ແມ່ນ	65	ປີ	 (ສູງກວ່າຄ່າສະເລ່ຍຂອງບັນດາປະເທດທ່ີ 
ມີລາຍຮັບຕ່ໍາ)	 ແລະ	 ອັດຕາການຕາຍຂອງເດັກນ້ອຍ 
ເກີດໃໝ່	ແມ່ນ	48	ຕ່ໍ	1.000	ຄົນ	(ຕ່ໍາກວ່າຄ່າສະເລ່ຍ 
ຂອງບັນດາປະເທດທີ່ມີລາຍຮັບຕໍ່າ).

ຜ່ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍຢ່າງມີຜົນສໍາເລັດ,	 
ອັດຕາ	 HDI	 ກໍໄດ້ຮັບການປັບປຸງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ	
ເຖິງວ່າ	 ເລ່ີມຈາກຈຸດຕ່ໍາຄືຈາກ	 0,57	 ປີ	 2000	 ເຖິງ	 
0,62	ປີ	2007	(ເບ່ິງຕາຕະລາງ	3.4	ເພື່ອສົມທຽບກັບ 
ປະເທດອາຊຽນອ່ືນ).	ແຕ່ກໍເຫັນໄດ້ແຈ້ງວ່າ	ເພື່ອຮັກສາ 
ຜົນງານລະດັບດັ່ງກ່າວ,	ພາກລັດ	ແລະ	ພາກເອກະຊົນ	 
ຍັງຕ້ອງສືບຕໍລົງທຶນ	ເພື່ອກະຕຸ້ນການຂະຫຍາຍເສດຖະ 
ກິດ	ແລະ	ສັງຄົມ	ແລະ	ເພື່ອຍົກລະດັບຊີວິດການເປັນຢູ່,	
ໂດຍສະເພາະຂອງປະຊາຊົນເຂດຊົນນະບົດ.

ເປັນຄວາມຈິງທີ່ປະເທດໄດ້ຮັບປະໂຫຍດຈາກຂະແໜງ 
ບ່ໍແຮ່	 (ເປັນຕ້ົນແມ່ນ	 ອາກອນ,	 ການຈ້າງງານ	 ແລະ	 
ການຈັດຊ້ື)	ສາມາດເພ່ີມລາຍຮັບ	ແລະ	 ຫຸຼດຜ່ອນຄວາມ 
ທຸກຍາກໃນລະດັບຊາດ	ອາດບໍ່ຈະແຈ້ງເທ່ົາກັບໃນລະ 
ດັບທ້ອງຖ່ິນ	ໂດຍສະເພາະການປ່ຽນແປງລາຍຮັບຂອງ 
ຄົວເຮືອນ	ທ່ີປ່ຽນຈາກກະສິກໍາແບບກຸ້ມຕົນເອງ	ມາເປັນ 
ເສດຖະກິດທີ່ມີເງິນຕາເປັນສ່ືກາງ.	 ເປັນຄວາມຈິງທ່ີວ່າ 
ຜົນກະທົບສຸດທິດ້ານບວກຕ່ໍກັບລາຍຮັບອາກອນຂອງ 
ລັດຖະບານຈາກບ່ໍແຮ່ທັງສອງ	 (ປະມານ	 12%	 ຂອງ 
ລາຍຮັບທັງໝົດ)	 ເປັນສ່ວນເພີ່ມທີ່ຕ້ອງການເຂ້ົາມາ 
ໃນລະບົບເສດຖະກິດ	ແຕ່ມັນບ່ໍໄດ້ປ່ຽນເປັນຊັບພະຍາ 
ກອນທາງການເງິນ	ທ່ີຈັດສັນໄປໃຫ້ກັບແຜນງານຫຸຼດຜ່ອນ 

ຄວາມທຸກຍາກ	ຫຼື	ຍັງບໍ່ມີສິ່ງຢັ້ງຢືນໄດ້ວ່າ	ການສະໜອງ 
ທຶນໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນພຽງຢ່າງດຽວ	 ຈະເຮັດໃຫ້ແຜນງານມີ 
ປະສິດທິຜົນຂຶ້ນ.

ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ,	 ຖ້າວັດແທກຈາກດັດຊະນີ	 HDI	 
ຢ່າງດຽວ	ໃນໄລຍະປີ	2000-2007	 ເຫັນວ່າ	 ເມື່ອຂະ 
ແໜງບໍ່ແຮ່	ມີຄວາມສໍາຄັນທາງດ້ານເສດຖະກິດມະຫາ 
ພາກຫຼາຍຂ້ຶນ	 ລະດັບສະຫວັດດີການກໍໄດ້ສູງຂ້ຶນຢ່າງ
ຈະແຈ້ງ	 (ເບ່ິງຕາຕະລາງ	3.5),	ການວັດແທກການປະ
ກອບສ່ວນຂອງຂະແໜງບ່ໍແຮ່	 ໃນການປັບປຸງດ່ັງກ່າວ	
ຍັງບ່ໍຈະແຈ້ງ.	ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ,	ມັນກ່ໍສົມເຫດສົມຜົນ	
ທ່ີວ່າທ່າອ່ຽງທ່ີດີຂ້ຶນຂອງຂະແໜງບ່ໍແຮ່	ມີຄວາມສໍາພັນ 
ຢ່າງໄກ້ຊິດກັບການເຕີບໂຕຂອງຂະແໜງການເສດຖະ 
ກິດ	ໂດຍສະເພາະການເຕີບໂຕໃນຂະແໜງບໍລິການ	ແລະ	 
ຂະແໜງອຸດສາຫະກໍາ	(ພະລັງງານໄຟຟ້າ,	ກໍ່ສ້າງ,	ໄຟຟ້າ 
ແລະ	 ນ້ໍາປະປາ,	 ບ່ໍນັບອຸດສາຫະກໍາປຸງແຕ່ງ)	ທີ່ຍັງຄົງ 
ເຂັ້ມແຂງ.

ທາງດ້ານດັດຊະນີຄວາມທຸກຍາກມະນຸດ	(HPI)	ຂອງອົງ 
ການສະຫະປະຊາຊາດ,	ສປປ	ລາວ	ຈັດຢູ່ໃນອັນດັບທີ	
94	ໃນປີ	2007	(ຕາຕະລາງ	3.6).	ດັດຊະນີ	HPI	ແມ່ນ 
ລວມເອົາລັກສະນະຕ່າງໆ	 ຂອງການຂາດເຂີນມາຄິດ
ໄລ່ຄວາມທຸກຍາກຂອງຊຸມຊົນໃດໜຶ່ງ.	HPI	ໄດ້ໃຊ້ຕົວ
ຊີ້ບອກຂອງອົງປະກອບຂອງສິ່ງຈໍາເປັນທີ່ເປັນພື້ນຖານ	
ທີ່ສຸດ	ເຊັ່ນ:	ອາຍຸສັ້ນ,	ບ່ໍໄດ້ຮັບການສຶກສາຂ້ັນພ້ືນຖານ	
ແລະ	 ບ່ໍສາມາດເຂ້ົາເຖິງແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນຂອງລັດ 
ແລະ	ເອກະຊົນໄດ້.	

ລັດຖະບານ	 ໄດ້ວາງຈຸດໝາຍພົ້ນຈາກບັນຊີລາຍຊື່ປະ 
ເທດດ້ອຍພັດທະນາຂອງອົງການ	ສປຊ	ພາຍໃນປີ	2020	 
ແລະ	 ເພື່ອບັນລຸຈຸດໝາຍດ່ັງກ່າວ,	 ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 
ຍຸດທະສາດຂະຫຍາຍຕົວ	ແລະ	ລົບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ	
ແຫ່ງຊາດ	 ຊຶ່ງເປັນກອບພັດທະນາ	 ແລະ	 ຫຸຼດຜ່ອນ 
ຄວາມທຸກຍາກລວມ	(ລັດຖະບານ	ສປປ	ລາວ,	2004).	 
ຈຸດປະສົງຕ້ົນຕໍຂອງຍຸດທະສາດພັດທະນາໄລຍະຍາວຄື 
ຮັບປະກັນການຂະຫຍາຍເສດຖະກິດ	ໃນລະດັບປະມານ 
7%	ໂດຍສະເລ່ຍ	(ຖືເປັນອັດຕາທີ່ຈໍາເປັນ	ເພື່ອຄູນລາຍ 
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ແຫຼົ່ງຂໍ້ມູນ:  UNDP (2009).

ແຫຼົ່ງຂໍ້ມູນ:  ອົງການ UNDP (2009).

ຕາຕະລາງ 3.6 ດັດຊະນີຄວາມທຸກຍາກມະນຸດ, 2007

ແຫຼົ່ງຂໍ້ມູນ:  ອົງການ UNDP (2009).

ໄດ້ຕ່ໍຫົວຄົນ	ຂອງປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜ່ົາ	 ເຖິງສາມ 
ເທົ່າພາຍໃນປີ	2020),	ຫຼຸດຜ່ອນລະດັບຄວາມທຸກຍາກ 
ລົງເຄ່ິງໜ່ຶງ	ພາຍໃນປີ	2005	ແລະ	 ລົບລ້າງຄວາມທຸກ 
ຍາກຄຸມເຄືອພາຍໃນປີ	2010	ແລະ	ລົບລ້າງການຜະລິດ 
ຝ່ີນພາຍໃນປີ	2006	ແລະ	ຄອຍຫຼຸດຜ່ອນການຖາງປ່າ 
ເຮັດໄຮ່	 ເຖິງຂ້ັນຢຸດຕິພາຍໃນປີ	 2010	 (ລັດຖະບານ	
ສປປ	ລາວ,	2004).

ເຖິງປັດຈຸບັນ,	 ຜົນງານຢູ່	ສປປ	ລາວ	ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນລະ 
ດັບຄວາມທຸກຍາກ	ແລະ	ປັບປຸງຕົວຊີ້ວັດດ້ານສັງຄົມອື່ນ	 
ໄດ້ຮັບການຍ້ອງຍໍທຽບກັບຈຸດໝາຍພັດທະນາຮອບ
ສະຫະສະວັດ	 (MDG)	ຂອງ	ສປຊ	ແລະ	ສປປ	ລາວ	
ກໍໄດ້ຮັບການຍ້ອງຍໍ	ຜ່ານມານ້ີເປັນ	“ຜູ້ບຸກທາງ	MDG”	
(Leo	ແລະ	Barmeier,	2010).

................................................................

41	 ຜົນ	HDI	ປະຈໍາປະເທດໃນຕາຕະລາງ	4.4	ຄິດໄລ່ເປັນຕົວຊີ້ວັດມີຄ່າລະຫວ່າງ	0	ແລະ	1.	ອີງຕາມວິທີວັດແທກດັ່ງກ່າວ,	ປະເທດນໍເວ		(ປະເທດອັນດັບສູງສຸດດ້ານ	HDI)	 
	 ໄດ້ຄະແນນ	0,97	ແລະ	ປະເທດນີແຊ	(ປະເທດອັນດັບຕໍ່າສຸດ)	ໄດ້ຄະແນນ	0,34		(UNDP	2009:	ໜ້າ	167)
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3.4 ຄຸນນະພາບດ້ານການຄຸ້ມຄອງ 
 ເສດຖະກິດມະຫາພາກ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ປະສິດທິພາບຄຸນນະພາບຂອງການຄຸ້ມຄອງເສດຖະກິດ 
ມະຫາພາກເປັນໜຶ່ງໃນປັດໄຈທ່ີສໍາຄັນທ່ີສຸດ	ເພື່ອກໍ່ໃຫ້ 
ເກີດຜົນປະໂຫຍດສູງສຸດ	ແລະ	ຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຈາກ 
ຂະແໜງການຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດທ່ີມີຕ່ໍກັບການ 
ພັດທະນາເສດຖະກິດ,	ເບິ່ງທາງລົບແລ້ວ,	ຄວາມອ່ອນ 
ແອໃນການຄຸ້ມຄອງເສດຖະກິດມະຫາພາກເປັນປັດ 
ໃຈປະກອບສ່ວນສ້າງຄໍາສາບຊັບພະຍາກອນທີ່ສະເໜີ 
ໃນກ໋ອງ	 3.2.	 ໂດຍສະເພາະແມ່ນ	 ການເກັບລາຍຮັບ 
ງົບປະມານທ່ີສູງຈາກໂຄງການຂຸດຄ້ົນບ່ໍແຮ່	 ອາດຈະ 
ສ່ົງຜົນກະທົບຕ່ໍລາຄາສິນຄ້າອື່ນໆ,	 ອັດຕາແລກປ່ຽນ 
ໄດ້,	(RER)	ແລະ	ຍັງຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕ່ໍປະສິດທິພາບ 
ການນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກກອນອ່ືນໆ	(ນອກຈາກຂະແໜງ 
ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ)	ຂອງປະເທດຊາດໄດ້	(ເບ່ິງ 
ຄໍາອະທິບາຍເພີ່ມຕ່ືມກ່ຽວກັບຜົນກະທົບຕໍ່	 RER	 ໃນ 
ກໍລະນີ	3.1).	

ສະນັ້ນ,	ການຄຸ້ມຄອງເສດຖະກິດມະຫາພາກຢ່າງມີປະ 
ສິດທິພາບສູງຈິ່ງເປັນສ່ິງທ່ີສໍາຄັນ	ມັນສາມາດຫຸຼດຜ່ອນ 
ຫຼື	ຫຼີກລ້ຽງຜົນກະທົບທ່ີບໍ່ຕ້ອງການເຫຼົ່ານ້ີໄດ້.	ພາຍຫຼັງ 
ວິກິດການການເງິນອາຊີ,	 ປະສິດທິພາບຂອງການຄຸ້ມ 
ຄອງເສດຖະກິດມະຫາພາກຂອງ	ສປປ	ລາວ	ກໍໄດ້ຮັບ 
ການປັບປຸງເທື່ອລະກ້າວຢ່າງຊັດເຈນ.	 ອັດຕາເງິນເຟີ້ 
ແລະ	 ອັດຕາແລກປ່ຽນ	 ກໍໄດ້ມີສະຖຽນລະພາບຂ້ຶນ, 
ການຂາດດຸນການຄ້າ	ແລະ	ງົບປະມານກໍໄດ້ຫຼຸດລົງຢ່າງ 
ຕ່ໍເນ່ືອງ.	ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ,	ສະພາບດ້ານເສດຖະກິດ 
ມະຫາພາກຂອງ	 ສປປ	 ລາວ	 ກໍຍັງຖືວ່າບ່ໍທັນເຂັ້ມ 
ແຂງເທົ່າທ່ີຄວນ	ໂດຍສະເພາະແມ່ນການຂາດດຸນດ້ານ 
ການຄ້າ,	 ງົບປະມານ	ແລະ	 ອັດຕາໜີ້ສິນຕ່າງປະເທດ	 
ທີ່ຍັງຢູ່ໃນລະດັບສູງຢູ່.	

ໃນບົດລາຍງານກ່ຽວກັບ	ສປປ	ລາວ	 (ກຸມພາ	2011),	 
ອົງການ	IMF	ໄດ້ສະແດງຄວາມເປັນຫ່ວງສູງຕ່ໍເສດຖະ 

ກິດມີຄວາມສ່ຽງກາຍ	 “ເພດານຄວາມໄວ”	 ດ້ານເສດ 
ຖະກິດມະຫາພາກ.	 ເຖິງວ່າລະດັບເງິນເຝ້ີຍັງຫຼຸດລະ 
ດັບສະເລ່ຍຂອງພາກພື້ນ,	ແຕ່ຄວາມຕ້ອງການພາຍໃນ 
ປະເທດທ່ີເພີ່ມຂ້ຶນຍ້ອນນະໂຍບາຍຂະຫຍາຍການເງິນ	 
ແລະ	 ເງິນຕາໄດ້ກົດດັນດຸນການຊຳລະເງິນກັບຕ່າງປະ 
ເທດ.	ອົງການດ່ັງກ່າວ	ຄາດຄະເນວ່າ	ອັດຕາແລກປ່ຽນ 
ຕົວຈິງປັດຈຸບັນ	 ໄດ້ເພີ່ມຄ່າຂ້ຶນ	 17%	ທຽບກັບລະດັບ 
ສະເລ່ຍປ	ີ2007.	ທີ່ໜ້າເປັນຫ່ວງເຊັ່ນດຽວກັນ	ຄື	ໄດ້ພົບ 
ເຫັນວ່າ	ການຂາດດຸນງົບປະມານໄດ້ເພີ່ມຂ້ຶນສອງເທົ່າ	 
ໃນງົບປະມານປີ	 2009	 ຍ້ອນລາຍຈ່າຍນອກແຜນ	
(4.1%	ຂອງ	GDP)42.	ຄວາມຕ້ອງການພາຍໃນປະເທດ	
ແລະ	 ການນໍາເຂ້ົາສິນຄ້າເພີ່ມຂ້ຶນ	 ໄດ້ຫຼຸດຜ່ອນເງິນ 
ຕາຕ່າງປະເທດຂອງປະເທດ	ຊຶ່ງເປັນເງິນສົດຊ່ວຍປ້ອງ
ກັນຊ໋ອກພາຍໃນ	ແລະ	ຕ່າງປະເທດ	ເວລາໃດເກີດຂ້ຶນ	
ແລະ	 ກັນຊົນດ່ັງກ່າວກໍໄດ້ຫຼຸດລົງຢ່າງສໍາຄັນທຽບໃສ່ 
ໄລຍະ	2000-2007.

ໃນຊ່ວງໄລຍະວິກິດການການເງິນອາຊີ	ແຕ່ປີ	1997-98	
ນ້ັນ,	ສປປ	ລາວ	 ກໍໄດ້ປະເຊີນກັບບັນຫາດ້ານເສດຖະ 
ກິດມະຫາພາກ	 ເຮັດໃຫ້ເສດຖະກິດບ່ໍມີຄວາມສະຖຽນ 
ລະພາບ	(ເບິ່ງຮູບສະແດງ	3.1)	ການເໜັງຕີງທ່ີຮຸນແຮງ 
ຂອງອັດຕາເງິນເຟ້ີ	ແລະ	ອັດຕາແລກປ່ຽນ;	ເງິນກີບໄດ້ 
ອ່ອນຄ່າລົງຫຼາຍທຽບໃສ່ເງິນໂດລາ.	ນອກນ້ັນ,	ການລົງ 
ທຶນຈາກຕ່າງປະເທດ	 ກໍໄດ້ຫຼຸ ດ ລົ ງ ຢ່າງໄວວາ .
ພາຍຫຼັງຊ່ວງໄລຍະດ່ັງກ່າວ,	 ເສດຖະກິດມະຫາພາກ 
ຂອງ	ສປປ	ລາວ	ກໍໄດ້ຮັບການປັບປຸງ	ແລະ	ມີສະຖຽນ 
ລະພາບຂ້ຶນ	 ເຊັ່ນ:	 ອັດຕາເງິນເຟີ້	 ໄດ້ຫຼຸດລົງເຫຼືອພຽງ	
ຕົວເລກດຽວສະເລັ່ຍປະມານ	5%	ໃນໄລຍະ	5	ປີຜ່ານ 
ມາ;	ການເໜັງຕີງຂອງອັດຕາແລກປ່ຽນ	ຢູ່ໃນລະດັບຕ່ໍາ 
ກວ່າ	5%	ແຕ່ປ	ີ2003	ຫາ	2008.

................................................................

42	 ທ້າຍປີ	2009,	ໜີ້ຕ້ອງຈ່າຍຂອງງົບປະມານລັດເທົ່າກັບ	6,1%	ຂອງ	GDP 
	 ທ້າຍປີ	 2008	ຊຶ່ງໂດຍຕົ້ນຕໍແມ່ນຍ້ອນທະນາຄານ	ສປປ	ລາວ	ອອກເງິນກູ້	 
	 ໂດຍກົງ	ເພື່ອປະຕິບັດໂຄງການສ້າງໂຄງລາງພື້ນຖານນອກແຜນຂອງຂັ້ນ 
	 ທ້ອງຖິ່ນ	ຊຶ່ງໄດ້ເພ່ີມໜີ້ສິນພາຍໃນປະເທດປ	ີ2009	ດ້ວຍ	192	ລ້ານໂດລາ 
	 ສະຫະລັດ	(ຫຼື	3,4%	ຂອງ	GDP)	(IMF	2011).
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ກ໋ອງ 3.1: ຄວາມສຳຄັນຂອງອັດຕາແລກປ່ຽນຕົວຈິງ (Real Exchange Rate - RER)

ໂຄງການລົງທຶນຂຸດຄ້ົນຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດຂະໜາດໃຫຍ່ 

ທີ່ຜະລິດເພື່ອສົ່ງອອກໄດ້ໄຫຼເຂົ້າມາໃນເສດຖະກິດຝືດເຄື່ອງ	ແລະ 

ເປັນເສດຖະກິດອ່ອນນ້ອຍບໍ່ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍ	ເຊັ່ນ:	ສປປ	ລາວ, 

ໂຄງການດັ່ງກ່າວມັນໄດ້ສ້າງວຽກເຮັດງານທຳໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ	

ແລະ	 ຍົກລະດັບປະສິດທະພາບໃນການຜະລິດ	 ໂດຍສະເພາະໃນ 

ຂົງເຂດການຜະລິດເພື່ອຕອບສະໜອງໂດຍກົງໃຫ້ແກ່ໂຄງການ 

ລົງທຶນເຫຼົ່ານີ້.	ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ,	ຜົນປະໂຫຍດທີ່ໄດ້ກ່າວມາເຫຼົ່າ 

ນີ້ກໍສາມາດສູນເສຍໄປໄດ້ໝົດ	ຫຼ	ືສ່ວນໜ່ຶງເມື່ອທຽບໃສ່ຜົນກະທົບ 

ດ້ານລົບທີ່ມີຕໍ່ກັບສິນຄ້າສົ່ງອອກປະເພດອື່ນໃນປັດຈຸບັນໄດ້	(ແລະ 

ອະນາຄົດ)	 ຍ້ອນການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງອັດຕາແລກປ່ຽນຕົວຈິງ. 

ການແຂງຄ່າຂອງອັດຕາແລກປ່ຽນຕົວຈິງ	 ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ ່

ເສດຖະກິດໃນ	2	ດ້ານຄື:	

 y ຍ້ອນຜູ້ຜະລິດພືດເສດຖະກິດ	 ເປັນຜູ້ຂາຍຕາມລາຄາສິນຄ້າທີ່ 

	 ກໍານົດຢູ່ຕະຫຼາດສາກົນ	 (ບໍ່ແມ່ນຜູ້ຕັ ້ງລາຄາເອງ),	 ສະນັ້ນ 

	 ການແຂງຄ່າຂອງອັດຕາແລກປ່ຽນສາມາດເຮັດໃຫ້ລາຄາສິນຄ້າ 

	 ຂອງຜູ້ຜະລິດພາຍໃນແພງຂຶ້ນເມື່ອທຽບກັບບັນຫາປະເທດ 

	 ສົ່ງອອກອື່ນໆເຮັດໃຫ້ການສົ່ງອອກຂອງເຂົາເຈົ້າຫຼຸດລົງ.	 ສໍາລັບ 

	 ຊາວນາ	 ແລະ	 ທຸລະກິດບາງກຸ່ມ,	 ມັນຈະມີຜົນກະທົບໂດຍກົງຕໍ ່

	 ການດໍາລົງຊີວິດຂອງເຂົາເຈົ້າ	 ຖ້າເຂົາເຈົ້າບໍ່ສາມາດຊອກຫາຊ່ອງ 

	 ທາງໃນການຜະລິດສິນຄ້າ	 ແລະ	 ການບໍລິການ	 ເພ່ືອສ່ົງອອກ	 ຫືຼ	 

	 ຂາຍຢູ່ຕະຫຼາດພາຍໃນ.	 ເມື່ອເວລາຜ່ານໄປ,	 ການແຂງຄ່າຂອງ 

	 ອັດຕາແລກປ່ຽນຕົວຈິງ	 ຈະບໍ່ສົ່ງເສີມພາກການສົ່ງອອກ 

	 ສິນຄ້າປະເພດອື່ນທີ່ບໍ ່ແມ່ນ	 ບໍ່ແຮ່	 ຊຶ່ງບັນຫາດັ່ງກ່າວນີ້ເອີ້ນ 

	 ວ່າ	“Dutch	disease”.

 y ນອກນັ້ນ,	ການແຂງຄ່າ	ມັນຍັງເຮັດໃຫ້ລາຄາສິນຄ້ານໍາເຂົ້າຖືກລົງ 

	 ຊຶ່ງຈະຍ່ິງເຮັດໃຫ້ເພີ່ມລະດັບຄວາມຕ້ອງການນໍາເຂົ້າສິນຄ້າຫຼາຍ 

	 ຂຶ້ນເຊິ່ງເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການສິນຄ້າຢູ່ຕະຫຼາດພາຍ 

	 ໃນ	 ແລະ	 ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຜູ້ຜະລິດພາຍໃນ	 ແລະ	 ຄວາມສາມາດ 

	 ໃນການແຂ່ງຂັນຂອງເຂົາເຈົ້າໂດຍກົງເຮັດໃຫ້ບ່ໍສາມາດຈະແຂ່ງ 

	 ຂັນກັບສິນຄ້ານໍາເຂົ້າເຫຼົ່ານັ້ນໄດ້	 ເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງ 

	 ການສິນຄ້າຢູ່ຕະຫຼາດພາຍໃນ.

ຮູບສະແດງ 3.1: ອັດຕາເງິນເຟີ້ (%)

ແຫຼົ່ງ: ສະຖິຕິການເງິນສາກົນ (2009)
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ຮູບສະແດງ 3.2: ມູນຄ່າການສົ່ງອອກ (ລ້ານ ໂດລາສະຫະລັດ)  

ແຫຼົ່ງຂໍ້ມູນ:  ສະຖິຕິການເງິນສາກົນ (2009).

ຕາຕະລາງ 3.7: ອັດຕາສ່ວນຂອງສິນຄ້າສົ່ງອອກຕົ້ນຕໍ ແບ່ງຕາມປະເພດສິນຄ້າ (% ຂອງມູນຄ່າ ການສົ່ງອອກທັງໝົດ)  

ແຫຼົ່ງ: IMF (2009)

ຍ້ອນການປະກອບສ່ວນຈາກໂຄງການສ້າງເຂ່ືອນໄຟ 
ຟ້າ,	ໄມ້	ແລະ	ການສ່ົງອອກສິນຄ້າເຄ່ືອງຕັດຫຍິບ	ນັບ 
ແຕ່ປີ	 2003	 ເປັນຕ້ົນມາ	 (ເບິ່ງຕົວເລກລວມກ່ຽວກັບ 
ການສົ່ງອອກໃນຮູບສະແດງ	 3.2),	 ເຮັດໃຫ້ການຂາດ 
ດຸນການຄ້າ	ແລະ	ງົບປະມານ	ຂອງ	ສປປ	ລາວ	ໄດ້ຮັບ 
ການປັບປຸງດີຂ້ຶນ.	 ອັດຕາການຂາດດຸນດ້ານການຄ້າ	
ທຽບເປັນອັດຕາສ່ວນຕ່ໍ	GDP	ໄດ້ຫຼຸດລົງຈາກ	20,7%	
ໃນປີ	2004	ເປັນ	12,8%	ໃນປີ	2006;	ຈາກນ້ັນອັດຕາ 

ສ່ວນກໍກັບມາເພ່ີມຂ້ຶນອີກເປັນ	20%	ໃນປີ	2007	ແລະ 
2008	 ຍ້ອນການເພີ່ມການນໍາເຂົ້າສິນຄ້າປະເພດທຶນ 
ເພື່ອໃຊ້ເຂ້ົາໃນໂຄງການຂຸດຄ້ົນບ່ໍແຮ່	ແລະ	ຜະລິດໄຟ 
ຟ້າ.	 ເມື່ອໃດຖ້າໂຄງການເຫຼົ່ານ້ີ	ຫາກໄດ້ເລ່ີມການຜະ 
ລິດ	ແລະ	ສ່ົງອອກ,	ຄາດວ່າ	ທ່າອ່ຽງຂອງດຸນການຄ້າກໍ 
ຈະດີຂຶ້ນ	 ແລະ	 ອັດຕາການຂາດດຸນການຄ້າ	 ຄາດວ່າ 
ຈະຫຼຸດລົງໃນລະດັບຕໍ່າອີກຄັ້ງ.
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ມູນຄ່າການສົ່ງອອກສິນຄ້າປະເພດບໍ່ແຮ່	 ກວມຫຼາຍ 
ກວ່າ	40%	ຂອງມູນຄ່າການສ່ົງອອກທັງໝົດ	ລະຫວ່າງປີ	 
2006-2008	 (ຕາຕະລາງ	 3.7).	 ໂດຍສະເພາະແມ່ນ 
ການສົ່ງອອກທອງ	 ໄດ້ກາຍເປັນສິນຄ້າສົ່ງອອກຕົ້ນ 
ຕໍແທນການສ່ົງອອກໄຟຟ້າ,	ໄມ້	ແລະ	ເຄ່ືອງຕັດຫຍິບທ່ີ
ເຄີຍເປັນສິນຄ້າສ່ົງອອກຕົ້ນຕໍໃນເມື່ອກ່ອນ.	ນອກນັ້ນ,	 
ການສ່ົງອອກບ່ໍແຮ່	 ກໍຍັງຄາດວ່າຈະສືບຕ່ໍເພີ່ມຂຶ້ນໃນ 
ອະນາຄົດ	 ຖ້າຫາກໂຄງການຂຸດຄ້ົນບໍ່ແຮ່ທ່ີກໍາລັງຂະ 
ຫຍາຍຕົວ	ຫຼື	ມີໂຄງການໃໝ່	ຫາກສໍາເລັດການກໍ່ສ້າງ.				

ອາດມີຫຼາຍຄົນທີ່ຄິດໃນທາງດຽວກັນກ່ຽວກັບຜົນກະທົບ
ດ້ານລົບຈາກ	ໂຄງການລົງທຶນຂະໜາດໃຫຍ່	 ທ່ີລົງທຶນ	 
ເຂ້ົາໃນຂະແໜງການຂຸດຄ້ົນນ້ໍາມັນ,	 ອາຍແກັດ	 ແລະ	
ການລົງທຶນຂຸດຄ້ົນບ່ໍແຮ່	ແລະ	ໂດຍອາດຄິດວ່າ	ໜຶ່ງໃນ 
ຜົນກະທົບດ່ັງກ່າວ	 ແມ່ນຄືມັັນໄດ້ເຮັດໃຫ້ອັດຕາແລກ 
ປ່ ຽນຕົວ ຈິງ 	 ຂອງປະເທດທ່ີຮັບການລົ ງ ທຶນ ນ້ັນ 
ແຂງຄ່າຂ້ຶນ.	 ສ່ິງທ່ີໜ້າເປັນຫ່ວງຕ່ໍກັບບັນຫາດ່ັງກ່າວນ້ີ	 
ໄດ້ອະທິບາຍລະອຽດໃນ	ກໍລະນີ	3.1	ແລ້ວ.	ການແຂງ 

ຮູບສະແດງ 3.3: ອັດຕາແລກປ່ຽນຕົວຈິງ (ກີບ/ໂດລາສະຫະລັດ) 

ແຫຼົ່ງຂໍ້ມູນ: ຄິດໄລ່ໂດຍນຳໃຊ້ຂໍ້ມູນຂອງອົງການ IMF.

ຄ່າຂອງອັດຕາແລກປ່ຽນຕົວຈິງຂອງປະເທດທ່ີໄດ້ຮັບ 
ການລົງທຶນດັ່ງກ່າວນ້ັນ	 ມັນຈະສ່ົງຜົນກະທົບຕ່ໍລະດັບ 
ຄວາມສາມາດໃນການແຂ່ງຂັນຂອງສິນຄ້າພາຍໃນປະ 
ເທດປະເພດອ່ືນໆ	 	 ຂອງປະເທດນ້ັນ	 ຢູ່ໃນຕະຫຼາດ 
ໂລກໄດ້.	ກໍລະນີຂອງ	ສປປ	ລາວ	ແມ່ນເປັນເສດຖະກິດ 
ເປີດ,	ສະນັ້ນ	ຄາດວ່າຈະສາມາດຮອງຮັບໂຄງການຂະ 
ໜາດກາງເຊັ່ນ:	 ໂຄງການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ເຊໂປນ	 ແລະ	
ພູເບ້ຍ	 ໂດຍສ່ຽງເງິນຕາແຂງຄ່າເກີນຂອບເຂດເລັກ 
ນ້ອຍ.	ນອກນ້ັນ,	ໂຄງການລົງທຶນໃໝ່ໃນຂະແໜງບ່ໍແຮ່	
(ແລະ	 ໄຟຟ້າ)	 ທີ່ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ທ່ີຈະເກີດຂ້ຶນໃນ 
ອະນາຄົດ	 ມັນອາດຈະເພີ່ມອັດຕາການເອ່ືອຍອີງຈາກ 
ການສ່ົງອອກສິນຄ້າປະເພດຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ 
ຂອງ	ສປປ	ລາວ	ໄດ້ນໍາອີກ.	ສະນ້ັນ,	 ປັດໄຈສໍາຄັນຢູ່ 
ບ່ອນວ່າເສດຖະກິດຈະໄດ້ລາຍຮັບຈາກບ່ໍແຮ່່ຫຼາຍເທ່ົາ 
ໃດ	ແລະ	ປະສິດທິພາບໃນການໃຊ້ຈ່າຍລາຍຮັບເຫ່ົຼານ້ີ 
ມີຫຼາຍປານໃດ	(ເບິ່ງກ໋ອງ	3.3).	RER	ແຂງຄ່າ	ແລະ	ລາຍ 
ຈ່າຍນອກແຜນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍເປັນສອງຂົງເຂດຕົ້ນຕໍ 
ທີ່ໜ້າເປັນຫ່ວງຢູ່ແລ້ວ	(IMF	2011).



ຜົນໄດ້ຮັບທາງສັງຄົມ	ແລະ	ເສດຖະກິດໃນລະດັບຊາດ

ສປປ	ລາວ:	ເພີ່ມທະວີຜົນປະໂຫຍດທາງດ້ານເສດຖະກິດ	ແລະ	ສັງຄົມ 
ຈາກການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່
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ອັດຕາແລກປ່ຽນນາມມະທຳ	ແລະ	ຕົວຈິງ	ໃນ	ສປປ	ລາວ	 
(ທຽບກັບໂດລາສະຫະລັດ)	 ໄດ້ອ່ອນຄ່າລົງຢ່າງໄວວາ	 
ໃນໄລຍະທ່ີເກີດວິກິດການການເງິນອາຊີ.	 ນັບແຕ່ນ້ັນ 
ມາ,	ອັດຕາແລກປ່ຽນກໍໄດ້ແຂງຄ່າຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນ່ືອງໂດຍ 
ສະເພາະນັບແຕ່ປີ	 2003	 ເປັນຕົ້ນມາ.	 ສ່ິງດ່ັງກ່າວນ້ີ	
ເປັນປະເດັນທີ່ບົດສຶກສານ້ີ	ໄດ້ຄົ້ນພົບວ່າ	ການແຂງຄ່າ 
ຂອງອັດຕາແລກປ່ຽນ	 ໄດ້ເລີ່ມແຂງຄ່າຂ້ຶນໃນໄລຍະທີ່	
ສປປ	ລາວ	ໄດ້ເລ່ີມມີການສ່ົງອອກບ່ໍແຮ່	ເຊິ່ງນ້ີເປັນສ່ິງ 
ທີ່ສໍາຄັນຫຼາຍຕໍ່ການພົວພັນກັບການແຂງຄ່າຂອງອັດຕາ 
ແລກປ່ຽນ.	ຕາຕະລາງ	3.7	ສະແດງໃຫ້ຮູ້ວ່າ	ໃນໄລຍະ 
ແຕ່ປີ	2003	ຫາ	2008	ອັດຕາສ່ວນການສ່ົງອອກແຮ່ຄໍາ	
ແລະ	 ທອງຕ່ໍກັບການສົ່ງອອກທັງໝົດ	 ໄດ້ເພີ່ມຂ້ຶນ 
ຈາກ	12,7%	ເປັນ	45,2%.	ສະນ້ັນ,	ເມື່ອສັງລວມແລ້ວ	
ມັນໄດ້ມີ	3	ເຫດຜົນຕົ້ນຕໍ	ທີ່ເຮັດໃຫ້ອັດຕາແລກປ່ຽນຕົວ 
ຈິງແຂງຄ່າຂ້ຶນຄື:	 (1)	 ໃນໄລຍະດັ່ງກ່າວນ້ີໄດ້ມີທຶນໄຫຼ 
ເຂ້ົາເປັນຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍ	ເຊິ່ງສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນລົງທຶນ 
ເຂ້ົາໃນຂະແໜງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ.	(2)	ຄ່າຂອງ 
ສະກຸນເງິນໂດລາ	ໄດ້ອ່ອນຄ່າລົງໃນໂຕ	ທຽບກັບເງິນກີບ	 
ແລະ	ສະກຸນເງິນອ່ືນໆ	ໃນອາຊີ	ກໍຄືເງິນບາດໄທ	 (ປະ 
ມານ	13%	ພາຍໃນ	18	ເດືອນ	ເຖິງເດືອນຕຸລາ	2010).	
(3)	ທະນາຄານກາງ	ສາມາດນໍາໃຊ້ນະໂຍບາຍເງິນຕາ	
ແລະ	ອັດຕາແລກປ່ຽນ	ເພື່ອຮັກສາລະດັບລາຄາ	ແລະ	
ອັດຕາແລກປ່ຽນ	 ໃຫ້ມີຄວາມສະຖຽນລະພາບຂ້ຶນເທົ່າ 
ນ້ັນ.	 ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ	 ເງິນທຶນຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍທ່ີ 
ໄຫຼເຂ້ົາມາ	 (PDI	 ເພີ່ມຂຶ້ນອີກຈາກລະດັບທີ່ຕ່ໍາກວ່າ	
500	 ລ້ານໂດລາໃນໄລຍະຕ້ົນຊຸມປີ	 2000	 ມາຢູ່ໃນ 
ລະດັບທ່ີຫຼາຍກວ່າ	3	 ຕ້ືໂດລາ	ພາຍໃນປີ	2007	 ເບ່ິງ 
ຮູບສະແດງ	3.4)	ເປັນຄື້ນນໍ້າທ່ີມີພະລັງສູງ	ແລະ	ກັນໄດ ້
ຍາກ.	ຖ້າປາສະຈາກມາດຕະການແກ້ໄຂ	ຫືຼ	ຮັບມືໃດໆ	 
ໃນຕໍ່ໜ້າເບິ່ງຄືວ່າ	 ມັນຍ່ິງຈະເຮັດໃຫ້ອັດຕາແລກປ່ຽນ 
ແຂງຄ່າຂຶ້ນຕ່ືມ	 ແລະ	 ແນ່ນອນມັນຈະກໍໃຫ້ເກີດຜົນ 
ກະທົບທາງລົບເຊິ່ງມັນສາມາດຫຼຸດຜົນປະໂຫຍດທີ່ຂະ 
ແໜງການບໍ່ແຮ່ໄດ້ສ້າງຂຶ້ນ.

ສໍາລັບປະເທດທີ່ເອື່ອຍອີງຂະແໜງການບໍ່ແຮ່,	ເມື່ອການ 
ສ່ົງອອກບ່ໍແຮ່	 ໄດ້ກາຍເປັນສິນຄ້າສ່ົງອອກຕ້ົນຕໍແທນ 
ສິນຄ້າສ່ົງອອກປະເພດອື່ນເຊັ່ນ:	ການສ່ົງອອກພືດເສດ 
ຖະກິດ,	 ເຄ່ືອງຕັດຫຍິບ	 ແລະ	 ໄມ້;	 ສະນ້ັນ	 ແນ່ນອນ 
ວ່າ	ມັນຈະກໍໃຫ້ເກີດການແຂງຄ່າຂອງອັດຕາແລກປ່ຽນ 
ຕົວຈິງຢ່າງຫຼີກລ້ຽງບ່ໍໄດ້	ຊຶ່ງກໍລະນີນ້ີ	ຈະເອ້ີນວ່າ	Dutch	
disease.	(ເບ່ິງກ໋ອງ	3.2).	ສະນ້ັນ,	ໃນໄລຍະທ່ີມີການ 
ຂຸດຄົ້ນຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດຫຼາຍ,	ມັນຈຶ່ງມີຄວາມ 
ຈໍາເປັນຫຼາຍໃນການຕິດຕາມຄ່າຂອງອັດຕາແລກປ່ຽນ 
ຕົ ວຈິ ງ . 	 ມັ ນມີ ຂ້ໍ ຈໍ າກັ ດຫຼ າຍໃນການເ ຂ້ົ າ ເ ຖິ ງ 
ຂ້ໍມູນກ່ຽວກັບລາຄາສິນຄ້າທີ່ໄດ້ຊື້-ຂາຍກັບຕ່າງປະເທດ	 
ແລະ	ລາຄາສິນຄ້າທ່ີບ່ໍໄດ້ຊື້-ຂາຍກັບຕ່າງປະເທດໂດຍ 
ກົງ.	 ອັດຕາແລກປ່ຽນຕົວຈິງສາມາດຄິດໄລ່ໂດຍທາງ 
ອ້ອມໄດ້ຈາກອັດຕາແລກປ່ຽນນາມມະທຳ,	 ລາຄາສິນ 
ຄ້າພາຍໃນ,	 ລາຄາສິນຄ້າຢູ່ຕ່າງປະເທດ	 ດ່ັງທີ່ໄດ້ 
ສະແດງຢູ່ຮູບສະແດງ	 3.3	 (ກ້ຽວພິລາວົງ	 ແລະ	 ໂທ 
ໂຍດະ,	 2009).	 ຈາກຂໍ້ມູນຂອງເຂົາເຈ້ົາສະແດງໃຫ້ 
ເຫັນວ່າ	ຄ່າຂອງອັດຕາແລກປ່ຽນຕົວຈິງໄດ້ກັບມາຢູ່ໃນ
ລະດັບກ່ອນວິກິດການການເງິນອາຊີ	 ປີ	 2007/2008.	
ຊຸມປີຫຼັງ	1996	ຊ່ວງໄລຍະທີ່ຜັນຜວນທ່ີສຸດ.	 ເຖິງຢ່າງ 
ໃດກໍຕາມ,	 ສະພາບອັດຕາແລກປ່ຽນທ່ີຜັນຜວນກໍໄດ້ 
ກັບມາມີສະຖຽນລະພາບຄືນຈາກປີ	2004	ເປັນຕົ້ນມາ	
ຊຶ່ງສ່ວນໜ່ຶງແມ່ນຍ້ອນການຄຸ້ມຄອງເສດຖະກິດມະຫາ 
ພາກທີ່ໄດ້ຮັບການປັບປຸງດີຂ້ຶນ,	 ສ່ວນໜຶ່ງແມ່ນຍ້ອນ 
ການເປີດເສລີຂອງເສດຖະກິດລາວ	ແລະ	ສ່ວນໜຶ່ງຍ້ອນ 
ຜົນກະທົບຂອງການຂະຫຍາຍຕົວໃນຂະແໜງຂຸດຄົ້ນບ່ໍ
ແຮ່	(ກ້ຽວພິລາວົງ	ແລະ	ໂທໂຍດະ,	2009).	ແຕ່ໄລຍະ 
ອັນຕະລາຍກ້າວເກີນຂອບເຂດຕາມທິດແຂງຄ່າຍັງບໍ່ 
ທັນໄດ້ສິ້ນສຸດລົງ.



ຜົນໄດ້ຮັບທາງສັງຄົມ	ແລະ	ເສດຖະກິດໃນລະດັບຊາດ

ສປປ	ລາວ:	ເພີ່ມທະວີຜົນປະໂຫຍດທາງດ້ານເສດຖະກິດ	ແລະ	ສັງຄົມ 
ຈາກການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່

ການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່:	ຮ່ວມມືກັນເພື່ອການພັດທະນາ78

ກ໋ອງ 3.2 “ຄຳສາບຊັບພະຍາກອນ”

ເອກະສານກ່ຽວກັບ	 “ຄໍາສາບຊັບພະຍາກອນ”	 ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າຄວາມ	

ຄິດນີ້ໄດ້ເກີດຂຶ້ນມາເປັນເວລາດົນນານແລ້ວ	 ແລະ	 ມີຂຶ້ນກ່ອນຊ໋ອກ	

ລາຄານໍ້າມັນໂອເປັກ	 ໃນຕົ້ນຊຸມປີ	 1970	 ເມື່ອທ່ານ	 ຮອນ	 ປາໂບຼ	

ເປເຣຊ,	 ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງອົງການໂອເປັກ	 ຜູ້ໜຶ່ງເວົ້າວ່າ	 “(ນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ)	

ນໍາບັນຫາ	 -ເບິ່ງສະພາບວຸ້ນວາຍປັດຈຸບັນ	 -	 ການຟຸມເຟືອຍ,	

ການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ,	 ບໍລິໂພກ,	 ການບໍລິການຂອງລັດທີ່ພັງທະລາຍ	

ແລະ	ໜີ້ສິນຄຸມເຄືອຫຼາຍປີ”.

ກຸ່ມສະໜັບສະໜູນທິດສະດ	ີ “ຄໍາສາບຊັບພະຍາກອນ”	 ອ້າງເຫດຜົນ 

ຕໍ່ໄປນີ້:

 y ລາຍໄດ້ສູງຈາກຊັບພະຍາກອນແຮ່ທາດ	 ສາມາດນໍາສູ່	 “ປາກົດ 

	 ການພະຍາດດັດຊ໌”	 ທີ່ລວມມີອັດຕາແລກປ່ຽນແຂງຕົວເກີນຂີດ 

	 ແລະ	 ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສາມາດແຂ່ງຂັນຂອງຜູ້ຜະລິດ	 ແລະ 

	 ກິດຈະການ	ອື່ນ	(ບໍ່ແມ່ນດ້ານແຮ່ທາດ)	ທີ່ສາມາດຄ້າຂາຍໄດ້.

 y ການເອື່ອຍອີງໃສ່	 ລາຍໄດ້ດັ່ງກ່າວ	 ຈະເປັນບັນຫາ	 ຖ້າລາຄາແຮ ່

	 ທາດກ່ຽວຂ້ອງບ່ໍໝັ້ນຄົງພາຍໃນໄລຍະສັ້ນ	 ຫຼ	ື ຫຼຸດລົງຢ່າງສະໝໍ່າ 

	 ສະເໝີ	ພາຍໃນໄລຍະຍາວ.

 y ຄວາມອຸດົມຮັ່ງມີ	 ດ້ານແຮ່ທາດ	 ສາມາດຊຸກຍູ້ໃຫ້ລັດຖະບານຮັບ 

	 ຮອງເອົານະໂຍບາຍອຸດສາຫະກໍາບໍ່ຖືກຕ້ອງ	 ທີ່ວາງມາດຕາການ 

	 ປົກປ້ອງກິດຈະການໃໝ່ທີ່ບໍ່ສາມາດແຂ່ງຂັນໃນທ້ອງຕະຫຼາດໄດ້.

 y ເສດຖະກິດໜຶ່ງທີ່ອຸດົມຮັ່ງມີດ້ວຍຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ	 ຊຶ່ງ 

	 ສາມາດບົກແຫ້ງໄດ້	ອາດຊົມໃຊ້ເກີນຂອບເຂດ,	ຊຶ່ງເຫດຜົນໜຶ່ງຄ ື

	 ລາຍໄດ້ໄລຍະສ້ັນທີ່ບໍ່ຄໍານຶງເຖິງການບົກແຫ້ງລົງ	(ຫຼຸ້ຍຫ້ຽນ)	ຂອງ 

	 ທຶນປະເທດ	 ແລະ	 ເປັນເຫດໃຫ້	 ເພີ່ມລະດັບການຊົມໃຊ້ເຖິງເຂດ 

	 ທີ່ຂາດຄວາມຍືນຍົງ	 ແລະ	 ເມື່ອຕ້ອງແກ້ໄຂສະຖານະການຊີວິດ 

	 ການເປັນຢູ່ກໍຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ.

 y ບາງປະເທດທ່ີອຸດົມຮັ່ງມີດ້ານຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດອາດມີ 

	 ແນວໂນ້ມປົກຄອງທີ່ຂາດປະສິດທິຜົນ	 ແລະ	 ບາງຄັ້ງຈະປະສົບ 

	 ສະພາບລັດປຸ້ນສະດົມ	 “ໂດຍການສຸຈະລິດ,	 ການປໍລະປັກດ້ານ

ການເມືອງ	 ແລະ	 ຄວາມສະເໝີພາບເກີດຂຶ້ນຍ້ອນການກະທຳຂອງ 

ລັດ	ໂດຍຕົ້ນຕໍ	(ການປະພຶດເກງກໍາໄລ).

ບັນດາຂໍ້ອ້າງດັ່ງກ່າວສາມາດນໍາສູ່ການສະຫຼຸບລວມວ່າ	 ເຖິງກິດຈະ 

ການຂຸດຄົ້ນແຮ່ທາດຂະໜາດໃຫຍ່	 ສາມາດໃຫ້ຜົນດີໄລຍະສັ້ນ	 ແຕ ່

ຜົນໄລຍະຍາວຈະຕໍ່າ	ຫຼ	ືແມ່ນກະທັງທາງລົບ,	ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ເກີດຂຶ້ນແມ່ນ 

ຍ້ອນແຮ່ທາດສາມາດສ້າງສິ່ງຈູງໃຈ	 (ໃນພາກເອກະຊົນ	 ແລະ	 ພາກ 

ລັດ)	 ທີ່ບ່ໍຊຸກຍູ້ໃຫ້ສ້າງກົນໄກເສດຖະກິດທີ່ແທດເໝາະ	 ແລະ	 ບໍ່ກະ 

ຕຸ້ນໃຫ້ທັນສະໄໝທີ່ພົວພັນກັບການພັດທະນາແບບຍືນຍົງໂດຍ 

ທົ່ວໄປ.

ຕາມການສະເໜີໃນພາກອື່ນຂອງບົດລາຍງານສະບັບນີ້,	ຄຸນນະພາບ 

ການຈັດຕັ້ງ,	 ການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງ	 ແລະ	 ນະໂຍບາຍ	 ຂອງແຕ່ລະ 

ປະເທດ	 ແລະ	 ວິທີໂຄງການລົງທຶນຂຸດຄົ້ນແຮ່ທາດ	 ຂະໜາດໃຫຍ ່

ພົວພັນກັບການຈັດຕັ້ງດັ່ງກ່າວອະທິບາຍວ່າ	 ເປັນຫຍັງບາງປະເທດ 

ສາມາດຮັກສາສະພາບເສດຖະກິດມະຫາພາກແຂງແຮງ	 ແລະ 

ສາມາດຫຼີກລ້ຽງການປະພຶດລັດປຸ້ນສະດົມໄດ້.

ການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງທີ່ດີ,	ອົງການຈັດຕ້ັງທີ່ເຂັ້ມແຂງ	ແລະ	ມີປະສິດ 

ຕິພາບ	 ແລະ	 ນະໂຍບາຍລັດທີ່ໜັກແໜ້ນສ້າງຜົນທາງບວກ.	 ເງື່ອນ 

ໄຂດັ່ງກ່າວນີ້	ແລະ	ສາຍພົວພັນຊຶ່ງກັນ	ແລະ	ກັນລະຫວ່າງພາກສ່ວນ 

ກ່ຽວຂ້ອງຕ່າງໆ	-	ຄື	ພາກລັດ,	ຂະແໜງຂຸດຄົ້ນ,	ການຈັດຕັ້ງຕາງໜ້າ 

ຜົນປະໂຫຍດຂອງລັດ,	ກຸ່ມສັງຄົມ	ແລະ	ລະບອບ	ແລະ	ອົງການຈັດ 

ຕັ້ງສາກົນ	 -	 ອໍານວຍໃຫ້ການລົງທຶນ	 ໃນຂະແໜງອຸດສະຫະກໍາບໍ່ແຮ່ ່

ສ້າງຜົນຕອບແທນດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ	ເພີ່ມຂຶ້ນ	ຫຼື	ຫຼຸດລົງ.

(ແຫຼ່ງ:	 ເອກະສານພີມເຜີຍແຜ່ຂອງ	 ICMM	ກໍລະນີສຶກສາສີ່ປະເທດ	

ໂດຍສັງລວມ	 -	ການທ້າທາຍຂອງຄວາມອຸດົມຮັ່ງມີດ້ານແຮ່ທາດ:	 

ການໝູນໃຊ້ຄວາມມັງຄັງດ້ານຊັບພະຍາກອນ	ເພື່ອຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມການ 

ພັດທະນາແບບຍືນຍົງ	(ເມສາ	2006)	



ຜົນໄດ້ຮັບທາງສັງຄົມ	ແລະ	ເສດຖະກິດໃນລະດັບຊາດ

ສປປ	ລາວ:	ເພີ່ມທະວີຜົນປະໂຫຍດທາງດ້ານເສດຖະກິດ	ແລະ	ສັງຄົມ 
ຈາກການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່

ການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່:	ຮ່ວມມືກັນເພື່ອການພັດທະນາ 79

ຕົວຊີ້ວັດເສດຖະກິດມະຫາພາກອີກອັນໜຶ່ງຄື	ການຂາດ 
ດຸນງົບປະມານທຽບກັບເປັນອັດຕາສ່ວນຕ່ໍ	GDP.	ການ 
ຂາດດຸນດ່ັງກ່າວໄດ້ຫຼຸດລົງຈາກ	6%	ໃນປີ	2003	ເປັນ	
2%	 ໃນປີ	 2008	 ເຊິ່ງເປັນສັນຍານທີ່ດີສະແດງໃຫ້ຮູ້ 
ວ່າລັດຖະບານສາມາດເກັບລາຍຮັບໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນຈາກ 
ຂະແໜງບໍ່ແຮ່	 ເຂົ້າໃນລະບົບການຄຸ້ມຄອງການເງິນ 
ພາກລັດ.	 ນັບແຕ່ສົກປີ	2006/07,	ຂະແໜງບ່ໍແຮ່ໄດ້ປະ 
ກອບສ່ວນຢ່າງຕ້ັງໜ້າຕ່ໍກັບງົບປະມານແຫ່ງລັດ	ເຮັດໃຫ້ 
ການຂາດດຸນງົບປະມານໄດ້ຫຼຸດລົງຢ່າງຕ້ັງໜ້າໂດຍເພີ່ມ 
ລາຍຮັບຈາກຄ່າພາກຫຼວງຂ້ຶນ,	ເງິນປັນຜົນ	ແລະ	ພາສີ 
ຈາກສອງໂຄງການໃຫຍ່ຂຸດຄ້ົນບໍ່ແຮ່.	 ໃນ	ສປປ	ລາວ 
ນະໂຍບາຍລາຍຈ່າຍແບບສວນກັບກະແສເສດຖະກິດ 

(counter-cyuclical)	 ທ່ີລັດຖະບານນໍາໃຊ້ໃນໄລຍະ 
ຜ່ານມາເຫັນວ່າ	 ໄດ້ມີການດັດປັບຫຼາຍຂຶ້ນ	 ເຊັ່ນ:	 ໄດ້ 
ມີການອອມໃນໄລຍະທ່ີເສດຖະກິດຂະຫຍາຍຕົວ	ແລະ 
ນໍາໃຊ້ນະໂຍບາຍລາຍຈ່າຍໃນຊ່ວງເສດຖະກິດຕົກຕໍ່າ 
ຫຼາຍກວ່າຈະໃຊ້ນະໂຍບາຍລາຍຈ່າຍຫຼາຍຂຶ້ນໃນຊ່ວງ 
ເສດຖະກິດຂະຫຍາຍຕົວ	ແລະ	ຫຼຸດລາຍຈ່າຍໃນຊ່ວງ 
ເສດຖະກິດຕົກຕ່ໍາ	 (ຕາມກະແສເສດຖະກິດ).	 ນອກ 
ນ້ັນ,	 ພາກລັດຍັງຕ້ອງຄວນຄໍານຶງເຖິງການນໍາໃຊ້  
ເງິນຢ່າງມີປະສິດທິພາບ.	ສະນ້ັນ	ຈຶ່ງບ່ໍຄວນນໍາໃຊ້ເງິນ 
ລາຍຮັບຈາກຂະແໜງບ່ໍແຮ່ໄປໃນທາງທີ່ ບ່ໍມີປະສິດ 
ທິພາບຄວນຈະອອມໄວ້	ແລະ	ໃຊ້ຈ່າຍໜີ້.	(ເບ່ິງຕາຕະ 
ລາງ	3.8)

ຕາຕະລາງ 3.8: ອັດຕາຂາດດຸນງົບປະມານ ແລະ ໜີ້ສິນພາຍນອກ

ແຫຼົ່ງຂໍ້ມູນ: IMF (2009). 
ໝາຍເຫດ: ດຸນງົບປະມານທັງໝົດ (ລວມທັງທຶນຊ່ວຍເຫຼົືອລ້າ); ໜີ້ສາທາລະນະ (ບໍ່ລວມໜີ້ສິນຂອງພາກເອກະຊົນ)

ຕາຕະລາງ 3.9: ລາຍຮັບງົບປະມານ ແລະ ລາຍຮັບຈາກຂະແໜງບໍ່ແຮ່ 

ແຫຼົ່ງຂໍ້ມູນ: IMF (2009).

ອີງຕາມອົງການ	IMF,	ໃນປີ	2009	ລັດຖະບານສາມາດ 
ເກັບລາຍຮັບງົບປະມານທັງໝົດໄດ້ຫຼາຍກວ່າ	 14% 
ຂອງ	GDP.	ໃນນັ້ນ,	ລາຍຮັບຈາກຂະແໜງບໍ່ແຮ່ເທົ່າກັບ	
2%	ຂອງ	GDP	ປີ	2008/09	 (ເບ່ິງຕາຕະລາງ	3.9).	
ແຕ່ສ່ິງທ່ີໜ້າຕ່ືນເຕ້ັນຄື	ລາຍຮັບຈາກບໍ່ແຮ່່	 ຄິດໄລ່ເປັນ 
ອັດຕາສ່ວນລາຍຮັບລວມຂອງລັດຖະບານ	ໄດ້ເພີ່ມຂ້ຶນ	
ຈາກຕ່ໍາກວ່າ	 2%	 ປີ	 2005/06	 ເກືອບເທ່ົາ	 14%	 ປີ	 
2008/09.	ຄາດວ່າ	ລັດຖະບານຈະສາມາດ	ເກັບລາຍ 

ຮັບງົບປະມານໄດ້ຫຼາຍຂ້ຶນຈາກການຈ່າຍອາກອນກໍາ 
ໄລຂອງໂຄງການຂຸດຄ້ົນບ່ໍແຮ່ພູເບ້ຍ	 (PBM)	 ໃນປີ	 
2010.	 ນ້ີສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງການເພີ່ມຂ້ຶນຢ່າງໄວວາ 
ເມື່ອທຽບໃສ່ມາດຕະຖານສາກົນ	ແລະ	 ເຮັດໃຫ້ງົບປະ 
ມານພາກລັດ	 ຍ່ິງຕ້ອງເອ່ືອຍອີງລາຍຮັບຈາກແຫຼ່ງດຽວ 
ເປັນສ່ວນໃຫຍ່	 ຫຼື	 ຈາກສອງໂຄງການຂຸດຄ້ົນບ່ໍແຮ່ 
ເທົ່ານັ້ນ.	



ຜົນໄດ້ຮັບທາງສັງຄົມ	ແລະ	ເສດຖະກິດໃນລະດັບຊາດ

ສປປ	ລາວ:	ເພີ່ມທະວີຜົນປະໂຫຍດທາງດ້ານເສດຖະກິດ	ແລະ	ສັງຄົມ 
ຈາກການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່
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ກ໋ອງ 3.3: ວີທີຄຸ້ມຄອງສ່ວນເກີນຈາກຂະແໜງຊັບພະຍາ 
 ກອນທຳມະຊາດ 

 y ຈັດຕັ້ງກົນໄກ	ທີ່ສາມາດຮັບປະກັນຄວາມໝັ້ນຄົງ	ຂອງລາຍຮັບ 

	 ທີ່ໃຊ້ຈ່າຍໃນໄລຍະເສດະຖິດຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງກະໂດດຂ້ັນ 

	 ແລະ	 ຫຼັງຈາກນັ້ນ	 ເພື່ອຮັບປະກັນການລົງທຶນຢ່າງມີປະສິດຕ ິ

	 ຜົນພາຍໃນໄລຍະຫຼາຍປີ	(ນະໂຍບາຍການເງິນກັບວົງຈອນ).

 y ປັບປຸງບັນຍາກາດການລົງທຶນ	 ເພ່ືອຊຸກຍູ້ສ່ົງເສີມການຂະຫຍາຍ 

	 ຕົວຢ່າງວອງໄວ	 ແລະ	 ສະໝໍ່າສະເໝີຂອງຂະແໜງທີ່ບໍ່ແມ່ນ 

	 ດ້ານຊັບພະຍາກອນ	ໃນໄລຍະທີ່ມີລາຍຮັບສ່ວນເກີນສູງສຸດ.

 y ປະຕິບັດໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ	 ຢ່າງມີປະສິດຕິພາບເພື່ອສະ 

	 ໜອງຄວາມຕ້ອງການເພີ່ມຂ້ຶນຕ່ໍສິນຄ້າທີ່ບ່ໍໄດ້ແລກປ່ຽນຄ້າ 

	 ຂາຍກັນ.	 ພ້ອມດຽວກັນ,	 ການລົງທຶນດັ່ງກ່າວຍັງຄອຍກະຕຸກ 

	 ຊຸກຍູ້ການລົງທຶນຂອງພາກເອກະຊົນ	ເພື່ອຫຼີກລ້ຽງການແຂງຄ່າ 

	 ຂອງອັດຕາແລກປ່ຽນຕົວຈິງທີ່ສູງເກີນໄປ.

 y ນໍາເຂ້ົາສິນຄ້າທຶນຫຼາຍກວ່າສິນຄ້າບໍລິໂພກທຸກຄ້ັງທ່ີມີທາງ 

	 ເລືອກ.

ຮູບສະແດງ 3.4: ການລົງທຶນຕ່າງປະເທດໃນ ສປປ ລາວ ແຕ່ປີ 1988-2008 (ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ) 

ແຫຼົ່ງຂໍ້ມູນ: ດັດສົມຈາກຂໍ້ມູນຈາກກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ.

ນອກນ້ັນ,	 ການເອ່ືອຍອີງລາຍຮັບງົບປະມານຈາກຂະ 
ແໜງບໍ່ແຮ່	 ຍັງຄາດວ່າຈະເພີ່ມຂຶ້ນໃນຊຸ່ມປີຕ່ໍໜ້າ	 ຊຶ່ງ 
ເມື່ອໃດບໍລິສັດຂຸດຄ້ົນແຮ່ຊຳລະທຶນກູ້ຢືມຄືນຄົບຖ້ວນ 
ກໍຈະເລ່ີມມີກໍາໄລເພ່ີມຂ້ຶນ,	ລາຍຮັບຈາກການເກັບພາສີ 
ກ່ໍເພີ່ມຂ້ຶນ	ແລະ	 ເງິນປັນຜົນທ່ີລັດຖະບານຈະໄດ້ຮັບກໍ 
ເພີ່ມຂ້ຶນນໍາອີກ.	ນອກນ້ັນ,	ການຂະຫຍາຍການຜະລິດ 
ຂອງໂຄງການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ໃນປັດຈຸບັນ	 ຈະເຮັດໃຫ້ງົບ 
ປະມານຂອງລັດຖະບານສືບຕ່ໍມີລາຍຮັບໃນອະນາຄົດ 
ຕ່ໍໄປອີກ	 ແລະ	 ຖ້າຫາກໂຄງການກ່ໍສ້າງຂຸດຄ້ົນບໍ່ແຮ່ 
ອ່ືນໆ	ຫາກສໍາເລັດ	ໂຄງການເຫຼົ່ານ້ີ	ກໍຈະປະກອບສ່ວນ 
ເສຍພັນທະຢ່າງສະໜໍ່າສະເໜີເຂ້ົາໃນລາຍຮັບໃຫ້ແກ່ 
ລັດຖະບານເປັນເວລາຫຼາຍປີ	ໃນຕໍ່ໜ້າຕ່ືມອີກເຖິງຢ່າງ 
ໃດກໍຕາມ,	ຄວນເອົາໃຈໃສ່	ແລະ	ຮັບຮູ້ວ່າການທ່ີມີລາຍ 
ຮັບເພີ່ມຂ້ຶນຫຼາຍຈາກຂະແໜງບ່ໍແຮ່ນີ້	 ບ່ໍແມ່ນປະເດັນ 
ທ່ີສໍາຄັນ	 ແຕ່ປະເດັນທ່ີສໍາຄັນແມ່ນເຮົາຈະບໍລິຫານ/
ຄຸ້ມຄອງລາຍຮັບເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ແນວໃດ	ແລະ	ເພື່ອຫຼີກເວັ້ນ 
ຜົນກະທົບທີ່ບໍ່ປາດຖະໜາຕ້ອງການຕາມມາຈາກການ 



ຜົນໄດ້ຮັບທາງສັງຄົມ	ແລະ	ເສດຖະກິດໃນລະດັບຊາດ

ສປປ	ລາວ:	ເພີ່ມທະວີຜົນປະໂຫຍດທາງດ້ານເສດຖະກິດ	ແລະ	ສັງຄົມ 
ຈາກການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່
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GDP.	ຍ້ອນການເອ່ືອຍອີງໃສ່ເງິນທຶນຕ່າງປະເທດທ່ີສູງ	 
ເຮັດໃຫ້	ສປປ	ລາວ	ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ທ່ີຈະຕົກຢູ່ໃນ 
ສະຖານະພາບທີ່ມີຄວາມສ່ຽງ	 ໂດຍສະເພາະໃນຊ່ວງ 
ເວລາທີ່ເກີດບັນຫາດ້ານຕະຫຼາດການເງິນໂລກ	 ຈະມີ 
ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການຊຳລະໜີ້ສິນຕ່າງປະເທດ.	ໃນ 
ຂະນະທ່ີອັດຕາຄວາມສ່ຽງທ່ີ	 ສປປ	 ລາວ	 ບ່ໍສາມາດ 
ຈ່າຍຄືນພັນທະໜ້ີສິນໄດ້ຢູ່ໃນລະດັບທ່ີຕ່ໍາ,	 ຖ້າ	 ສປປ 
ລາວ	 ຫາກເຂົ້າເຖິງຕະຫຼາດໜີ້ສິນໄດ້ຍາກຂ້ຶນ,	 ມັນກໍ 
ຈະກໍ່ໃຫ້ເກີດວິກິດການດ້ານໜີ້ສິນເຊິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ເສດ 
ຖະກິດມະຫາພາກບ່ໍມີຄວາມສະຖຽນລະພາບແກ່ຍາວ 
ເປັນໄລຍະເວລາຍາວນານຂຶ້ນ.	

ຕົວຊີ້ວັດກ່ຽວຂ້ອງສຸດທ້າຍຄືບໍລິມາດ	FDI	ໃນປະເທດ.	 
ການລົງທຶນຕ່າງປະເທດ	ໄດ້ເພີ່ມຂ້ຶນພາຍຫຼັງທ່ີໄດ້ມີກົດ 
ໝາຍການລົງທຶນໃນປີ	1988	(ເບ່ິງຮູບສະແດງ	3.4	ຂ້າງ 
ລຸ່ມນ້ີ)	.	ລະຫວ່າງປີ	1989	ເຖິງ	ເດືອນສິງຫາ	ປີ	2008	
ໄດ້ມີໂຄງການຈົດທະບຽນທັງໝົດ	1.547	ໂຄງການ,	ເປັນ 
ທຶນທັງໝົດ	9.525,8	ລ້ານໂດລາ	(ຕາຕະລາງ	3.10).

ເຕີບໂຕຂອງຂະແໜງບໍ່ແຮ່	 ໂດຍສະເພາະຜົນກະທົບ 
ຂອງ	Dutch	Disease.	ໃນະຂະນະທ່ີລາຄາສິນຄ້າຢູ່ 
ຕະຫຼາດສາກົນໄດ້ມີການເໜັງຕີງຢ່າງຮຸນແຮງ	 ມັນໄດ້ 
ສ້າງຄວາມບ່ໍແນ່ນອນໃນການຄຸ້ມຄອງລາຍຮັບງົບປະ 
ມານຂອງລັດ	ແລະ	ການວາງແຜນລາຍຈ່າຍງົບປະມານ	
ເຊິ່ງນ້ີເປັນສ່ິງທ່ີທ້າທາຍຫຼາຍກວ່າ.	ສະນັ້ນ,	ຄວນມີມາດ 
ຕະການຄຸ້ມຄອງຢ່າງມີປະສິດທິພາບ	 ແລະ	 ສາມາດ 
ຄາດຄະເນການເໜັງຕີງຂອງລາຄາສິນຄ້າຢູ່ຕະຫຼາດສາ 
ກົນ	 ແລະ	ປັດໄຈອ່ືນໆ	ທີ່ມີຄວາມສ່ຽງຕ່ໍການຄຸ້ມຄອງ 
ການເງິນພາກລັດໄດ້.

ອັດຕາໜີ້ສິນຕ່າງປະເທດທຽບໃສ່	 GDP	 ເປັນອີກຕົວ 
ຊີ້ບອກໜຶ່ງທ່ີສໍາຄັນທາງດ້ານສະຖຽນລະພາບຂອງເສດ 
ຖະກິດມະຫາພາກ.	ອັດຕາໜີ້ສິນຕົ້ນຕໍ	(ໜີ້ຄົງຄ້າງຄິດໄລ ່
ເປັນອັດຕາສ່ວນ	 GDP)	 ໄດ້ຫຼຸດລົງນັບແຕ່ປີ	 2003	
ຈາກ	94,5%	ໃນປີ	2003	ເປັນ	54,5%	ໃນປີ	2008	
(ຕາຕະລາງ	 3.8).	 ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ,	 ອັດຕາໜ້ີສິນ	
ກ່ໍຍັງຖືວ່າຢູ່ໃນລະດັບສູງຢູ່ເຊ່ິງຫຼາຍກວ່າ	 50%	 ຂອງ	

ຕາຕະລາງ 3.10: ການລົງທຶນຕ່າງປະເທດ ຕາມຂະແໜງການແຕ່ປີ 1989-2008

ແຫຼົ່ງຂໍ້ມູນ: ຂໍ້ມູນຈາກກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ.	



ຜົນໄດ້ຮັບທາງສັງຄົມ	ແລະ	ເສດຖະກິດໃນລະດັບຊາດ

ສປປ	ລາວ:	ເພີ່ມທະວີຜົນປະໂຫຍດທາງດ້ານເສດຖະກິດ	ແລະ	ສັງຄົມ 
ຈາກການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່

ການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່:	ຮ່ວມມືກັນເພື່ອການພັດທະນາ82

ອີງຕາມຕົວເລກທຶນຈົດທະບຽນສະສົມ,	 ຂະແໜງພະ 
ລັງງານ	(ໂຄງການສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້າ)	ເປັນຂະແໜງການ 
ທີ່ກວມເອົາອັດຕາສ່ວນການສະສົມເງິນລົງທຶນຈາກ  
ຕ່າງປະເທດຫຼາຍກວ່າໝູ່,	ປະມານ	54,4%	ຂອງການ 
ລົງທຶນທັງໝົດ.ຮອງລົງມາແມ່ນຂະແໜງການບ່ໍແຮ່	
ກວມ	 18,3%	 (ຕາຕະລາງ	 3.10).	 ການລົງທຶນຈາກ 
ປະເທດໄທກວມອັດຕາສ່ວນຫຼາຍກວ່າໝູ່	26,5%	ຂອງ 
ການລົງທຶນທັງໝົດ.ຮອງລົງມາແມ່ນການລົງທຶນຈາກປະ 
ເທດຝຣັ່ງ	 ແລະ	 ອັດດັບ	 3	 ການລົງທຶນຈາກປະເທດ	
ຫວຽດນາມ	 (ກ້ຽວພິລາວົງ	 2009).	 ນັບແຕ່ປີ	 2003,	
ການລົງທຶນຈາກຕ່າງປະເທດ	 ໄດ້ເພີ່ມຂ້ຶນຢ່າງໄວວາ	
ໃນນ້ັນ	 ການລົງທຶນເຂ້ົາໃນຂະແໜງບ່ໍແຮ່ໄດ້ກວມ 
ອັດຕາສ່ວນການລົງທຶນ ທັງໝົດຫຼ າຍກວ່ າໝູ່ ນັບ 
ແຕ່ນ້ັນມາກວມ	 80%	 ຂອງການລົງທຶນທັງໝົດ	
(ທະນາຄານໂລກ,	2008).

ບົດສັງລວມ

ວິກິດການການເງິນໂລກ	ໄດ້ສ່ົງຜົນກະທົບເລັກໜ້ອຍຕ່ໍ 
ເສດຖະກິດຂອງ	ສປປ	ລາວ	ຍ້ອນການເຊື່ອມໂຍງຂອງ 
ລະບົບການເງິນລາວກັບລະບົບການເງິນສາກົນ	ແມ່ນຍັງ
ຕ່ໍາທຽບກັບປະເທດໄກ້ຄຽງຈໍານວນໜຶ່ງ	 (ກ້ຽວພິລາວົງ,	
2010).	 ຕ້ອງຂອບໃຈກັບສະພາບວິກິດການການເງິນ 
ອາຊີທ່ີເກີດຂ້ຶນໃນຊຸມປີ	 1990	 ເຮັດໃຫ້ສະພາບເສດ 
ຖະກິດມະຫາພາກໄດ້ຮັບການປັບປຸງນັບແຕ່ນັ້ນມາ	 
ແລະ	ຍັງເຮັດໃຫ້ລະບົບການຄຸ້ມຄອງເສດຖະກິດມະຫາ 
ພາກ	ມີຄວາມເຂ້ັມແຂງຫຼາຍຂ້ຶນ	 ເຊິ່ງມັນເປັນພູມຄຸ້ມ 
ກັນໃຫ້ແກ່ເສດຖະກິດຕ່ໍຕ້ານກັບຜົນກະທົບຈາກວິກິດ 
ການການເງິນໂລກທ່ີໄດ້ເກີດຂຶ້ນຜ່ານມານ້ີ.	ເຖິງຢ່າງໃດ 
ກໍຕາມ,	ນ້ີກໍຖືໄດ້ວ່າເປັນຊ່ວງໄລຍະທີ່ໂຊກດີ	ແລະ	ໃນ 
ຊ່ວງນັ້ນ	 ລາຄາບ່ໍແຮ່ກໍເພີ່ມຂຶ້ນສູງ	 ເຮັດໃຫ້ຂະແໜງບໍ່
ແຮ່ມີການຂະຫຍາຍຕົວ	 ເຊ່ິງເປັນອີກພາກສ່ວນໜຶ່ງ	 ທ່ີ	
ສາມາດ	ປະກອບສ່ວນໃຫ້ແກ່ການປັບປຸງສະພາບເສດ 
ຖະກິດມະຫາພາກໄດ້ນໍາອີກ.

 y ເຖິງແມ່ນວ່າ		ການຄຸ້ມຄອງເສດຖະກິດມະຫາພາກຈະ 
	 ໄດ້ຮັບການປັບປຸງກໍຕາມ,	 ແຕ່ເສດຖະກິດລາວ	 ຍັງ 
	 ປະເຊີນກັບສ່ິງທ້າທາຍຕົ້ນຕໍ	3	ຢ່າງຄືດັ່ງລຸ່ມນີ້:	

 y ໜຶ່ງ	ການດັດປັບການຄຸ້ມຄອງເສດຖະກິດມະຫາພາກ 
	 ໃຫ້ເໝາະສົມຂຶ້ນ	 ຍັງແມ່ນເປັນສິ່ງທີ່ຈໍາເປັນເພື່ອຮັບ 
	 ມືກັບການເໜັງຕີງຢ່າງໄວວາຂອງເງິນທຶນຕ່າງປະ 
	 ເທດທີ່ໄຫຼເຂ້ົາຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ	 ໂດຍສະເພາະແມ່ນລົງ 
	 ທຶນໃນຂະແໜງການພະລັງງານ	 ແລະ	 ບໍ່ແຮ່	 ເຊິ່ງ 
	 ຈະເຮັດໃຫ້ອັດຕາແລກປ່ຽນຕົວຈິງແຂງຄ່າຂຶ້ນ	 ທັງນີ້	 
	 ຍ້ອນລະບົບການເງິນລາວຍັງຢູ່ໃນລະດັບການພັດ 
	 ທະນາທີ່ຕໍ່າ	 ຫຼື	 ຢູ່ຂັ້ນເລີ່ມຕ້ົນ	 ບວກກັບລັດຖະບານ 
	 ຍັງຂາດເຄ່ືອງມືນະໂຍບາຍເງິນຕາ	ແລະ	ອັດຕາແລກ	
	 ປ່ຽນໃນການຄຸ້ມຄອງການໄຫຼເຂົ້າຂອງທຶນ.43 ນອກ 
	 ນ້ັນ,	 ຕະຫຼາດເງິນຕາພາຍໃນທີ່ບໍ່ທັນໄດ້ຮັບການພັດ 
	 ທະນາເທົ່າທ່ີຄວນ	 ເຫັນວ່າຍັງບໍ່ທັນສາມາດຮັບມືກັບ 
	 ເງິນທຶນທີ່ໄຫຼເຂົ້າມາ	 ສປປ	 ລາວ	 ໃນປະລິມານຫຼາຍ	 
	 ໄດ້ເທົ່າທີ່ຄວນ.	

 y ສອງ	 ລາຍຮັບງົບປະມານຈາກຂະແໜງການຊັບພະ 
	 ຍາກອນທຳມະຊາດຄາດວ່າຈະເພີ່ມຂ້ຶນໃນອະ 
	 ນາຄົດ.	 ສະນ້ັນ,	 ການນໍາໃຊ້ນະໂຍບາຍງົບປະມານ 
	 ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ	ຈິ່ງມີຄວາມຈໍາເປັນ	ເພື່ອເຮັດໃຫ	້
	 ການຄຸ້ມຄອງການໃຊ້ຈ່າຍງົບປະມານໃຫ້ມີປະສິດທິ 
	 ພາບ.	ການເພີ່ມງົບປະມານລາຍຈ່າຍປົກກະຕິໃນສິນ 
	 ຄ້າໃຊ້ສອຍ	 (ປະເພດສິນຄ້າ	 ທີ່ບໍ່ໄດ້ຊື້-ຂາຍກັບຕ່າງ 
	 ປະເທດ)	 ຫຼາຍກວ່າສິນຄ້າປະເພດທຶນ	 ຈະເຮັດໃຫ ້
	 ອັດຕາແລກປ່ຽນຕົວຈິງແຂງຄ່າຂຶ້ນ	 ເຊິ່ງມັນຈະສົ່ງ 
	 ຜົນກະທົບທາງລົບຕໍ່ຂະແໜງການຄ້າອື່ນ	 (ທີ່ບໍ່ແມ່ນ 
	 ບ່ໍແຮ່)	 ຕົກຕ່ໍາລົງ	 ໃນຊ່ວງໄລຍະກາງຫາໄລຍະຍາວ 
	 ແລະ	ສົ່ງຜົນໃຫ້ອຸດສາຫະກໍາພາຍໃນ	ເສຍຄວາມໄດ ້
	 ປຽບໃນການແຂ່ງຂັນ	 ໂດຍສະເພາະອຸດສາຫະກໍາທີ ່
	 ມີການຈ້າງງານສູງເຊ່ັນ:	 ອຸດສາຫະກໍາຕັດຫຍິບ.	 ພ້ອມ 
	 ດຽວກັນ	 ການຍົກລະດັບຜະລິດຕະພາບຂະແໜງກະ 

................................................................

43	 ແຜນການສ້າງຕັ້ງຕະຫຼາດຫຸ້ນໃນປ	ີ2010	ຄາດວ່າ	ຈະເພີ່ມການດຶງດູດເງິນ 
	 ທຶນຈາກຕ່າງປະເທດ	ເຊິ່ງເປັນສິ່ງທ້າທາຍໃຫ້ແກ່	ສປປ	ລາວ.	



ຜົນໄດ້ຮັບທາງສັງຄົມ	ແລະ	ເສດຖະກິດໃນລະດັບຊາດ

ສປປ	ລາວ:	ເພີ່ມທະວີຜົນປະໂຫຍດທາງດ້ານເສດຖະກິດ	ແລະ	ສັງຄົມ 
ຈາກການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່

ການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່:	ຮ່ວມມືກັນເພື່ອການພັດທະນາ 83

	 ສິກໍາ	ກໍຈະມີຄວາມສໍາຄັນສູງສຸດ	ຍ້ອນເປັນຂະແໜງ 
	 ການຂະໜາດໃຫຍ່	 ແລະ	 ມີຄວາມສໍາຄັນສູງຕໍ່ເສດ 
	 ຖະກິດ	ແລະ	ປະຊາຊົນ.

 y ສາມ	 ໃນຂະນະທີ່ຂະແໜງໄຟຟ້າ	 ແລະ	 ບໍ່ແຮ່	 ເປັນ 
	 ຕົວຂັບເຄື່ອນການເຕີບໂຕຂອງເສດຖະກິດລາວ,	ສົມ 
	 ມຸດວ່າບ່ໍມີໂຄງການຂຸດຄ້ົນບ່ໍແຮ່ໃໝ່ຂະໜາດໃຫຍ່ 
	 ເກີດຂຶ້ນໃນ	2-3	ປີຂ້າງໜ້າ,	ຜົນປະໂຫຍດດ້ານລາຍ 
	 ຮັບພາສີ-ອາກອນ,	 ການສ້າງວຽກເຮັດງານທຳ	 ແລະ	 
	 ຄວາມຕ້ອງການຊົມໃຊ້ສິນຄ້າພາຍໃນຈາກກິດຈະ 
	 ກໍາຂອງໂຄງການຂຸດຄົ້ນການຜະລິດຄໍາ	 ແລະ	 ທອງ 
	 ຈະຫຼຸດລົງ	 ແລະ	 ໝົດໄປພາຍໃນ	 15-20	 ປີ	 
	 ຂ້າງໜ້າ	 ຫຼື	 ເວົ້າອີກຢ່າງໜ່ຶງກໍຄື	 ຂະແໜງການຊັບ 
	 ພະຍາກອນທຳມະຊາດຈະຂະຫຍາຍຕົວຢູ່ໄດ້ແຕ່ໃນ 
	 ໄລຍະສັ້ນ.	 ນອກນັ້ນ,	 ລາຍຮັບຈາກຂະແໜງຊັບພະ 

	 ຍາກອນທຳມະຊາດ	 ຍັງມີຄວາມສ່ຽງຈາກການປ່ຽນ 
	 ແປງຂອງລາຄາສິນຄ້າໃນຕະຫຼາດໂລກ.	 ສະນັ້ນ, 
	 ປັດໄຈທ່ີສໍາຄັນໃນການສ່ົງເສີມການເຕີບໂຕຂອງ 
	 ເສດຖະກິດແບບຢືນຍົງ	 ຈິ່ງແມ່ນການປັບປຸງນະໂຍ 
	 ບາຍ	ແລະ	ສະພາບແວດລ້ອມການດໍາເນີນທຸລະກິດ 
	 ໃຫ້ແກ່ທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ	 ແລະ	 ກາງ	 (SME) 
	 ລວມທັງອຸດສາຫະກໍາອ່ືນໆທີ່ຈະໄດ້ຮັບຜົນປະ 
	 ໂຫຍດຈາກໂຄງການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ	່ ເພື່ອເພີ່ມຄວາມ 
	 ສາມາດໃນການແຂ່ງຂັນໃຫ້ແກ່ເຂົາເຈົ້າ.	 ຖ້າດໍາເນີນ 
	 ການຖືກຕ້ອງ,	 ກໍຈະສາມາດຊ່ວຍຂະຫຍາຍເສດຖະ 
	 ກິດນອກຂະແໜງບໍ່ແຮ່່	 ຊຶ່ງຈະຊ່ວຍຮັບປະກັນຂະ 
	 ຫຍາຍເສດຖະກິດແບບຍືນຍົງ	ຖ້າວ່າ	ແລະ	ເວລາໃດ 
	 ຂະແໜງບໍ່ແຮ່່ຫົດຕົວລົງ.
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ສປປ	ລາວ:	ເພີ່ມທະວີຜົນປະໂຫຍດທາງດ້ານເສດຖະກິດ	ແລະ	ສັງຄົມ 
ຈາກການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່

ການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່:	ຮ່ວມມືກັນເພື່ອການພັດທະນາ86

ການສຶກສາໃນພາກນີ້ແມ່ນ ແນໃສ່ວິໄຈຜົນກະທົບທາງ 
ດ້ານເສດຖະກິດ ຂອງໂຄງການຂຸດຄ້ົນບ່ໍແຮ່ຂະໜາດ 
ໃຫຍ່ ແລະ ການນໍາໃຊ້ເຕັກນິກທີ່ຫຼາກຫຼາຍ ໃນຮອບ 
ວົງຈອນຂອງການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່. ພວກເຮົານໍາໃຊ້ຂໍ້ມູນ 
ຂັ້ນວິສາຫະກິດເພື່ອຕິດຕາມປະຫວັດຄວາມເປັນມາ 
ຂອງຂະແໜງຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ ແລະ ການວິໄຈນີ້ຍັງໄດ້ຮັບ 
ຜົນປະໂຫຍດຈາກໝູນໃຊ້ການວິໄຈຂອງທະນາຄານ 
ໂລກທີ່ຜ່ານມາເພື່ອຕິດຕາມ ແລະ ສັງເກດຜົນກະທົບ 
ໄລຍະຍາວຂອງການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ຂະໜາດໃຫຍ່ໃນອະ 
ນາຄົດ. ນອກຈາກນັ້ນ, ພວກເຮົາຍັງໄດ້ຍົກລະດັບຂໍ້ມູນ 
ດັ່ງກ່າວ ໃຫ້ທັນສະພາບດ້ວຍການ (1) ດັດປັບລາຄາ 
ຄໍາ ແລະ ທອງ, (2) ລົບລ້າງສົມມຸດຕິຖານກ່ຽວກັບ 
ໂຄງການບໍ່ແຮ່່ອື່ນ ເພື່ອຄາດຄະເນແຕ່ຄຳ, ທອງ ແລະ 
ເງິນ, (3) ລວມເອົາຂໍ້ມູນໃໝ່ກ່ຽວກັບແຜນການກໍ່ສ້າງ 
ຢູ່ PBM ແລະ MMG ເຊໂປນ ແລະ (4) ປ່ຽນແປງ 
ສົມມຸດຕິຖານຕໍ່ການສົ່ງຜົນກໍາໄລຄືນປະເທດ, ການ 
ຂະຫຍາຍການຂຸດຄົ້ນ ແລະ ຕົ້ນທຶນປິດບໍ່່.

4.1 ສະພາບການລວມ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ບ່ໍເປັນທ່ີໜ້າສົງໃສເລີຍວ່າຂະແໜງການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ໄດ້ 
ປະກອບສ່ວນອັນໃຫຍ່ຫຼວງ	ເຂົ້າໃນການພັດທະນາຕໍ່ກັບ 
ພື້ນຖານເສດຖະກິດມະຫາພາກຂອງ	ສປປ	ລາວ.	ໃນຊຸມ 
ປີຜ່ານມາ,	ການລົງທຶນໂດຍກົງຂອງຕ່າງປະເທດເຂົ້າສູ່ 
ຂະແໜງຂຸດຄ້ົນບ່ໍແຮ່	ໂດຍສະເລ່ຍແລ້ວແຕ່ລະປີມີເຖິງ	
271	ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ	ເຊິ່ງໄດ້ເຮັດໃຫ້ປະເທດໄດ້ 
ຮັບເງິນຕາຕ່າງປະເທດເປັນຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍຈາກການ 
ສ່ົງອອກຂອງຄໍາ,	 ທອງ	 ແລະ	 ແຮ່ທາດອ່ືນໆ.	 ໂດຍ 
ສະເລ່ຍແລ້ວ,	 ແຮ່ທາດຈາກສອງບ່ໍແຮ່່ຕ້ົນຕໍ	 ມີທັງໝົດ 
530	ລ້ານໂດລາສະຫະລັດຕ່ໍປີ	ໃນລະຫວ່າງປີ	2004- 
2010.	ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ,	ຂະແໜງບໍ່ແຮ	່ຍັງເປັນແຫຼ່ງລາຍ 
ຮັບທີ່ສໍາຄັນຂອງລັດຖະບານ	ແລະ	ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນ 
ການຫຼຸດຜ່ອນການຂາດດຸນງົບປະມານຂອງລັດຖະບານ
ອີກດ້ວຍ.

4.2 ມູນຄ່າການຜະລິດຄຳ ແລະ ທອງ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ການຜະລິດຄໍາ	 ແລະ	 ທອງໄດ້ເພີ່ມຂ້ຶນຢ່າງສູງພາຍ 
ຫຼັງໄດ້ມີການຂຸດຄ້ົນຂະໜາດໃຫຍ່ເກີດຂ້ຶນໃນຊຸມປີ	 
2000	(ເບ່ິງຮູບສະແດງ	4.1).	ເລ່ີມແຕ່ປີ	2003-2009,	 
ປະລິມານການຜະລິດຄໍາໂດຍສະເລ່ຍແຕ່ລະປີມີປະ 
ມານ	162.000	ອອນສ໌,	ເຊິ່ງໃນນັ້ນ,	ປະມານ158.000	 
ອອນສ໌ແມ່ນຜະລິດໃນປ	ີ2010.	ໃນຂະນະບໍລິມາດ,	ການ 
ຜະລິດແມ່ນຂ້ອນຂ້າງໝັ້ນຄົງຫຼາຍຍ້ອນລາຄາແຮ່ທາດ 
ໃນຕະຫຼາດໂລກເພີ່ມຂຶ້ນ	ດ່ັງນັ້ນ	ຈິ່ງເຮັດໃຫ້ມູນຄ່າການ 
ຜະລິດເພີ່ມຂ້ຶນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍກວ່າສອງເທ່ົາ	ໃນໄລຍະ 
2003	 ແລະ	 2010.	 ລາຄາຕະຫຼາດກັບທ່ີຂອງຄໍາໄດ້ 
ເພີ່ມຂ້ຶນຈາກ	 339	 ໂດລາສະຫະລັດຕ່ໍໜ່ຶງອອນສ໌ຄໍາ	
ໃນປີ	2004	ມາເປັນຫຼາຍກວ່າ	1.200	ໂດລາສະຫະລັດ 
ໃນປີ	 2010.	 ສໍາລັບເງິນຕາຕ່າງປະເທດທ່ີໄດ້ຮັບຈາກ 
ການຂາຍຄໍາ,	ໃນປີ	2003	ມີພຽງແຕ່	66	 ລ້ານໂດລາ 
ສະຫະລັດ,	 ແຕ່ໄດ້ເພີ່ມຂ້ຶນ	 ເປັນປະມານ	 160	 ລ້ານ 
ໂດລາສະຫະລັດ	ໃນປ	ີ2010.

4. ຜົນກະທົບຕໍ່ເສດຖະກິດມະຫາພາກວິທີການສຶກສາວົງຈອນຊີວິດ
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ເຊັ່ນດຽວກັນ,	 ການຜະລິດທອງ	 ໃນໄລຍະນີ້	 ແມ່ນ 
ໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນພໍສົມຄວນ,	ເຊິ່ງເພີ່ມຂຶ້ນຈາກ	30.480	ໂຕນ 
ໃນປີ	2005	ມາເປັນ	121.580	ໂຕນ	ໃນປີ	2009.	ເຊິ່ງ 
ຄາດຄະເນວ່າ	 ການຜະລິດທອງຈະບັນລຸເປ້ົາໝາຍ 
ໃນລະດັບ	 136.000	 ໂຕນ	 ໃນປີ	 2010	 (ເບິ່ງຮູບສະ 
ແດງ	 4.2).	ມູນຄ່າເງິນຕາຕ່າງປະເທດຈາກການຂາຍ 
ທອງທ່ີຜະລິດໄດ້ໃນປີ	 2005	 ແມ່ນ	 123	 ລ້ານ 
ໂດລາສະຫະລັດ	ແລະ	ຕົວເລກດ່ັງກ່າວໄດ້ເພີ່ມຂ້ຶນເປັນ	
436	 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ	 ເຖິງແມ່ນວ່າ	 ລາຄາທອງ 
ໃນປັດຈຸບັນຈະຫຼຸດລົງອັນເນື່ອງມາຈາກວິກິດການ	
ທາງດ້ານການເງິນໂລກຜ່ານມາກໍ່ຕາມ.

ເຊ່ັນດຽວກັບບັນດາໂຄງການທ່ີເປັນການສ່ົງອອກຂະ 
ໜາດໃຫຍ່ທັງໝົດ,	 ມັກມີບາງຄໍາຖາມເກີດຂ້ຶນວ່າລາຍ	
ຮັບຈາກການສ່ົງອອກດ່ັງກ່າວແມ່ນຢູ່ໃສ.	ການຂຸດຄົ້ນບ່ໍ 
ແຮ່ຂະໜາດໃຫຍ່ທ່ີທັນສະໄໝສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວແມ່ນການ 

ຮູບສະແດງ 4.1 ການຜະລິດຄຳ: ບໍລິສັດ MMG ເຊໂປນ  ແລະ ພູເບ້ຍມາຍນິ້ງ, 2003-2010

ແຫຼົງຂໍ້ມູນ:   ບໍລິສັດຂຸດຄົ້ນຄຳເຊໂປນ ແລະ ພູເບ້ຍມາຍນິ້ງ		

ດໍາເນີນງານຂອງຂະແໜງທຸລະກິດທີ່ຕ້ອງໃຊ້ທຶນຫຼາຍ 
ທີ່ສຸດ.	 ນອກນັ້ນ,	 ປະເທດລາວຍັງເປັນປະເທດທີ່ມີຄ່າ 
ສ້ິນເປືອງສູງໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດ	 (ເບ່ິງຕົ້ນທຶນ 
ການນໍາເຂ້ົາຕູ້ຄອນເທນເນີທຽບກັບບັນດາປະເທດໃນ 
ພາກພື້ນ	ໃນຕາຕະລາງ	4.2)	ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ຕ້ົນທຶນການ 
ຜະລິດສູງ.	ເພື່ອອະທິບາຍພິສູດໃຫ້ເຫັນບັນຫາດ່ັງກ່າວ 
ພວກເຮົາໄດ້ວິໄຈກໍລະນີສຶກສາຂອງບ່ໍຄໍາເຊໂປນ 
ໃນລະຫວ່າງປ	ີ2003-2009.	(ເບິ່ງຮູບສະແດງ	4.3	ຂ້າງ 
ລຸມນ້ີ).	 ນອກຈາກຕ້ົນທຶນການຜະລິດສູງແລ້ວ	 (56% 
ຂອງຕົວເລກທຸລະກິດ),	ອາກອນ	ແລະ	ເງິນປັນຜົນໃຫ້ 
ລັດຖະບານແມ່ນ	19%,	ນໍາໃຊ້ທຶນເພື່ອລົງທຶນຕື່ມແມ່ນ 
10%,	ຊຳລະດອກເບ້ຍໃຫ້ທະນາຄານ	ແລະ	 ຜູ້ປ່ອຍກູ້ 
6%	ແລະ	 ຜູ້ຖືຫຸ້ນໄດ້ຮັບເງິນຈາກຄວາມສ່ຽງຂອງການ 
ຮ່ວມຮຸ້ນ	9%.
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ຮູບສະແດງ 4.2  ການຜະລິດຄຳ: ບໍລິສັດ MMG ເຊໂປນ ແລະ ພູເບ້ຍມາຍນິ້ງ, 2003-2010

ແຫ່ຼງຂໍ້ມູນ: ບໍໍ່າເຊໂປນ ແລະ ພູເບ້ຍມາຍນິ້ງ, ພູຄຳເລີ່ມການຜະລິດຄຳ-ທອງໃນເດືອນພຶດສະພາ 2008.

ແຫ່ຼງຂໍ້ມູນ: ຂໍ້ມູນສະໜອງໃຫ້ໂດຍ MMG ເຊໂປນ

ຖ້າເບ່ິງເປັນເງິນສົດ	 ໃນລະຫວ່າງປີ	 2003-2009	
ເຫັນວ່າ	 ຍອດຂາຍຄໍາ	 ແລະ	 ທອງແດງແມ່ນປະມານ	
2,3	 ຕ້ືໂດລາສະຫະລັດ.	 ເຊິ່ງຕ້ົນທຶນການຜະລິດຄໍາ	
ແລະ	ທອງແດງແມ່ນປະມານ	1,3	 ຕ້ືໂດລາສະຫະລັດ,	
ພາສີອາກອນ	 ແລະ	 ເງິນສ່ວນປັນຜົນໃຫ້ລັດຖະບານ 
ແມ່ນປະມານ	437	ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ,	ຊຳລະເງິນ 
ກູ້	ແລະ	ດອກເບ້ຍແມ່ນປະມານ	145	 ລ້ານໂດລາສະ 
ຫະລັດ,	ທຶນນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃສ່ການລົງທຶນຕ່ືມແມ່ນປະມານ 
232	 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ	ແລະ	ແບ່ງເງິນປັນຜົນໃຫ້ 
ແກ່ຜູ້ຖືຫຸ້ນປະມານ	 203	 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ.	 ຮູບ 
ການແບ່ງປັນລາຍຮັບນ້ີສອດຄ່ອງກັບກິດຈະການຂຸດ 
ຄົ້ນບໍ່ແຮ່່ຢູ່ປະເທດອື່ນ.

ຮູບສະແດງ 4.3: ການເບີກຈ່າຍລາຍຮັບຂອງບໍລິສັດ MMG   

  ເຊໂປນ 2003-09
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................................................................

44	 ຕົວເລກການປະກອບສ່ວນຂອງບໍ່ແຮ່່ໃຫຍ່ສອງແຫ່ງຕໍ	່ GDP	 ຈະຫຼຸດຕົວຈິງ 
	 ຍ້ອນພວກເຮົາໄດ້ມີແຕ່ບົດລາຍງານການເງິນກ່ຽວກັບການໃຊ້ດອກເບັ້ຍ 
	 ຈາກບໍລິສັດດຽວເທົ່ານັ້ນ.	ຖ້າລວມການໃຊ້ດອກເບັ້ຍທັງໝົດ,	ການປະກອບ 
	 ສ່ວນຕໍ	່GDP	ກໍຈະເພີ່ມຂຶ້ນເລັກນ້ອຍ.

................................................................

45	 ພວກເຮົາໄດ້ລະມັດລະວັງ	 ແລະ	 ສົມມຸດວ່າ	 ລາຄາຄໍາ	 ແລະ	 ທອງ	 ຫຼື	 
	 ວັດຖຸນໍາເຂົ້າ	 ເພື່ອດໍາເນີນກິດຈະການບ່ໍເຟີ້	 ແຕ່ໄດ້ສົມມຸດວ່າ	 GDP	 ເພີ່ມ 
	 ຂຶ້ນ	3%	ຕໍ່ປີ.	ຄາດຄະເນວ່າ	ລາຄາເງິນໃນຕໍ່ໜ້າເທົ່າກັບ	11,7		ໂດລາ 
	 ຕ່ໍອອນສ໌.

4.3 ການປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນລວມຍອດ 
 ຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ: ລະດັບ ແລະ  
 ອັດຕາການຂະຫຍາຍຕົວ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ບ່ໍຄໍາເຊໂປນ	 ແລະ	 ພູເບ້ຍມາຍນິ້ງ	 ໄດ້ປະກອບ 
ສ່ວນສໍາຄັນເຂ້ົາໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ	 ໃນ 
ຫຼາຍດ້ານຕາມທີ່ໄດ້ສະເໜີຂ້າງເທິງນີ້,	 ຊຶ່ງອີກວິທີໜ່ຶງ 
ທີ່ຈະສາມາດປະເມີນເປັນຕົວເລກໄດ້ແມ່ນການທີ່ຄິດ 
ໄລ່ມູນຄ່າເພີ່ມເຊ່ິງໃນນ້ັນກໍຄືການໃຊ້ລາຍຈ່າຍເຂ້ົາ	 
ໃນປັດໄຈການຜະລິດຂອງອຸດສະຫະກໍາບໍ່ແຮ່	 (ຊຶ່ງໃນ 
ທາງທິດສະດີດ້ານຫຼັກການແລ້ວ,	 ແມ່ນຍອດຂາຍລົບ 
ໃຫ້ຍອດຊື້ປັດໄຈນໍາເຂ້ົາ)	 ຂອງອຸດສະຫະກໍາບ່ໍແຮ່. 
ຖ້າສັງເກດເບ່ິງຈາກຜົນກໍາໄລຂອງບໍລິສັດບ່ໍແຮ່,	 ຜູ້ສະ 
ໜອງ	ແລະ	ລາຍຈ່າຍທີ່ຈ່າຍຄ່າແຮງງານ,	ມັນມີຄວາມ 
ເປັນໄປໄດ້ທີ່ເຮົາຈະສາມາດຄາດຄະເນມູນຄ່າທີ່ອຸດສະ 
ຫະກໍາຂຸດຄ້ົນບໍ່ແຮ່ດ່ັງກ່າວ	 ກໍາລັງປະກອບສ່ວນເຂ້ົາ 
ໃນການສ້າງມູນຄ່າໃຫ້ແກ່ເສດຖະກິດຂອງປະເທດ.44 

ໃນປີ	 2008,	 ທັງ ບ່ໍຄໍາເຊໂປນ	 ແລະ	 ບໍລິ ສັດ 
ພູເບ້ຍມາຍນ້ິງ	ສາມາດສ້າງມູນຄ່າເພີ່ມປະມານ	497	 
ລ້ານໂດລາສະຫະລັດໃຫ້ແກ່ພ້ືນຖານເສດຖະກິດ.	 ມາ 
ໃນປີ	2009,	 ຕົວເລກດ່ັງກ່າວແມ່ນໄດ້ຫຼຸດລົງພຽງເລັກ 
ໜ້ອຍມາເປັນ	440	ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ.	ເຖິງຢ່າງໃດ 
ກໍຕາມ,	ຕົວເລກດ່ັງກ່າວຄາດຄະເນວ່າໄດ້ເພີ່ມຂ້ຶນເປັນ 
612	 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ	 ໃນປີ	 2010	 ແລະ	 ສືບຕໍ່ 
ເພ່ີມຂ້ຶນຢ່າງຕ່ໍເນ່ືອງໃນອະນາຄົດ.	ມູນຄ່າເພ່ີມທ່ີປະກອບ 
ສ່ວນໃຫ້ປະເທດຄາດຄະເນວ່າ	 ໃນແຕ່ລະປີຈະໄດ້ປະ 
ມານ	460	ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ	ໃນໄລຍະ	2011-14 
ແລະ	 ສືບຕ່ໍເພີ່ມຂຶ້ນເປັນ	 600	 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ	
ຕໍ່ປີໃນລະຫວ່າງປີ	2015-19	ແລະ	ຫຼາຍກວ່າ	700	ລ້ານ 

ໂດລາສະຫະລັດ	ໃນລະຫວ່າງປີ	2020-24	(ເບ່ິງຮູບສະ 
ແດງ	4.4).	ການຄາດຄະເນນ້ີແມ່ນ	ໄດ້ອີງໃສ່ການສົມ 
ມຸດຕິຖານກ່ຽວກັບລາຄາຂອງຄໍາ	 ແລະ	 ທອງ	 (ທ່ີຕ້ັງ 
ໄວ້	 900	 ໂດລາສະຫະລັດ/ອອນສ໌	 ສໍາລັບຄໍາ	 ແລະ	 
5.000	 ໂດລາສະຫະລັດ/ໂຕນ	 ສໍາລັບທອງຕະຫຼອດ 
ໄລຍະເວລາຂອງການຄາດຄະເນ)	ແລະ	ການຄາດຄະ 
ເນກໍຍັງໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການສົມມຸດຕິຖານທ່ີວ່າ 
ໂຄງການຂຸດຄ້ົນບໍ່ແຮ່ແມ່ນມີ	ຄວາມສາມາດຂະຫຍາຍ 
ໄປຕາມແຜນທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ	້.45

ໃນຈໍານວນມູນຄ່າເພ່ີມທັງໝົດ,	ຜົນກໍາໄລກ່ອນຫັກອັດ 
ຕາດອກເບ້ຍ,	ພາສີອາກອນ,	 ຄ່າຫຼຸ້ຍຫ້ຽນ	ແລະ	ການ 
ເຊື່ອມມູນຄ່າ	(EBITDA)	ເປັນສັດສ່ວນໃຫຍ່ທີ່ສຸດ	(ເຊິ່ງ 
ກວມເອົາເກືອບ	 90%	 ຂອງມູນຄ່າເພີ່ມທັງໝົດ.	 ສັດ 
ສ່ວນທີສອງ	 ແມ່ນຊັດສ່ວນການໃຊ້ຈ່າຍຄ່າແຮງງານ	
ເຊິ່ງມີປະມານ	 10%	 ຂອງມູນຄ່າເພີ່ມຂອງການຂຸດ 
ຄ້ົນບໍ່ແຮ່.	ການຖ້າອີງໃສ່ການຕີຄວາມໝາຍຂອງລວມ 
ຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ	 (ອີງຕາມລະບຽບການບັນ 
ຊີແຫ່ງຊາດ)	 ໃຫ້ຮູ້ວ່າຈະເຫັນວ່າບ່ໍແມ່ນມູນຄ່າທັງ	 
ໝົດທ່ີເພີ່ມຂ້ຶນຈະຖືກເກັບເຂ້ົາງົບປະມານແຫ່ງຊາດໄວ້ 
ພາຍໃນປະເທດ.	ຕົວຢ່າງ,	ຜົນກໍາໄລທ່ີຈ່າຍໃຫ້ຜູ້ຖືຮຸ້ນ 
ຕ່າງປະເທດ	ຫຼື	ຄ່າຈ້າງງານຄົນຕ່າງປະເທດແມ່ນຈະຖືກ 
ສ່ົງຄືນປະເທດຕາມສັນຊາດຂອງແຮງງານນັ້ນໆ.	ດ່ັງນ້ັນ	 
ຈິ່ງເປັນສາເຫດທ່ີພາໃຫ້ມູນຄ່າການປະກອບສ່ວນໃຫ້ 
ແກ່ປະເທດຊາດຫຼຸດລົງ.
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ຮູບສະແດງ 4.4 ການປະກອບສ່ວນຂອງຂະແໜງບໍ່ແຮ່ ເຂົ້າໃນລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ ແລະ ຜົນກະທົບທາງກົງ.

ແຫຼົ່ງຂໍ້ມູນ: ການຄິດໄລ່ຂອງຜູ້ຂຽນອີງໃສ່ຂໍ້ມູນຈາກທະນາຄານໂລກ, ບໍລິສັດ MMG ເຊໂປນ ແລະ ພູເບ້ຍມາຍນິ້ງ.

ຮູບສະແດງ 4.5 GDP ການປະກອບສ່ວນໂດຍກົງ, ທາງອ້ອມ ແລະ ດຶງດູດບົ່ມຊ້ອນ

ແຫຼົ່ງຂໍ້ມູນ: ຈາກການຄິດໄລ່ຂອງຜູ້ຂຽນໂດຍອີງໃສ່ຂໍ້ມູນຈາກທະນາຄານໂລກ, ບໍ່ຄຳເຊໂປນ ແລະ ພູເບ້ຍມາຍນິ້ງ. 

ການປະກອບສ່ວນທີ່ລວມມີສຳປະສິດທະວີຄູນ, ທາງກົງ, ທາງອ້ອມ ແລະ ບົ່ມຊ້ອນ (% ຂອງ GDP) ການປະກອບສ່ວນໂດຍກົງ (% ຂອງ GDP)
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ພວກເຮົາສາມາດຄາດຄະເນການປະກອບສ່ວນໂດຍກົງ 
ຂອງສອງບໍລິສັດຂຸດຄົ້ນຄໍາ	ແລະ	ທອງ	ຕ່ໍລວມຍອດຜະ 
ລິດຕະພັນພາຍໃນແຫ່ງຊາດ	ແມ່ນຢູ່ໃນລະດັບປະມານ 
10%	ລະຫວ່າງປີ	 2008-2010	ແລະ	ຄາດຄະເນວ່າ 
ເສດຖະກິດຈະຂະຫຍາຍຕົວຈະຫຸຼດລົງເຫືຼອພຽງແຕ່	8,5% 
ໃນຊ່ວງໄລຍະເວລາແຕ່ປີ	 2011-24	 ຖ້າຫາກວ່າພື້ນ 
ຖານເສດຖະກິດຫາກມີການຂະຫຍາຍຕົວ.	 ການປະ 
ກອບສ່ວນໂດຍລວມ,46	ເຊິ່ງວັດແທກຈາກການປະກອບ 
ສ່ວນໂດຍກົງ,	ທາງອ້ອມ	ແລະ	ຮ່ວງບ່ົມຊ້ອນ	ທີ່ຈະປະ 
ກອບສ່ວນເຂ້ົາໃນລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນແຫ່ງ 
ຊາດ,	 ຄາດວ່າຈະຖືກຄິດໄລ່ຊໍ້າຄືນກັບການປະກອບ 
ສ່ວນໂດຍກົງດ້ວຍມູນຄ່າທ່ີໃຫຍ່ກວ່າ.	 ໂດຍສະເພາະ 
ແລ້ວເມື່ອສິນຄ້າ	 ແລະ	 ການບໍລິການ	 ແລະ	 ການສະ 
ໜອງພາຍໃນໄດ້ຖກືຊມົໃຊໃ້ນຂະບວນການຜະລິດ	ແລະ 
ຄ່າແຮງງານ	ແລະ	ເງິນເດືອນທ່ີຈ່າຍໃຫ້ຜູ້ອອກແຮງງານ	
(ໃນລະດັບຊາດ,	ພາກພື້ນ	ແລະ	ທ້ອງຖ່ິນ)	ກໍຈະໄດ້ຖືກ 
ໃຊ້ຈ່າຍໄປທ່ົວພື້ນຖານເສດຖະກິດ,	 ການກະຈາຍດ່ັງ 
ກ່າວ	ແມ່ນສ້າງຜົນກະທົບແບບທະວີຄູນຢ່າງສໍາຄັນເກີດ 
ຂ້ຶນ.	 ຜົນກະທົບແບບທະວີຄູນດ່ັງກ່າວຈະຍ່ິງມີຄວາມ 
ສໍາຄັນຫຼາຍຂ້ຶນ	ເມື່ອຂະບວນການຂຸດຄົ້ນບ່ໍແຮ່ຫາກໄດ້ 
ພະຍາຍາມເຊື່ອມໂຍງ	ການດໍາເນີນງານຂອງຕົນເຂົ້າໃນ 
ເສດຖະກິດທ້ອງຖ່ິນ	 ແລະ	 ຈ້າງແຮງງານລະດັບຊາດ 
ພາຍໃນເທົ່າທີ່ເປັນໄປໄດ້	(ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ຜົນກະທົບທະວີ 
ຄູນຍ່ິງມີຄວາມສໍາຄັນຂຶ້ນ).	ເພ່ືອຈຸດປະສົງນ້ີ,	ພວກເຮົາ 
ຈະໄດ້ນໍາໃຊ້ຕົວສໍາປະສິດທະວີິຄູນ	1,9	ທ່ີໄດ້ຖືກຄິດໄລ່ 
ມາຈາກສູນເສດຖະກິດສາກົນຂອງ ບ່ໍ ຄໍາເຊໂປນ 
ເພື່ອໃຊ້ປະເມີນມູນຄ່າທັງໝົດຂອງຜົນກະທົບລຸ່ມນ້ີ	
ແລະ	ເຊິ່ງສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າຈໍານວນ	10%	ຂອງການ 
ປະກອບສ່ວນໂດຍກົງ	 ຕ່ໍລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍ 
ໃນ	ໃນລະຫວ່າງສອງສາມປີ	ແມ່ນເທົ່າກັບປະມານ	20%	 
ຂອງ	GDP	 ຖ້າການປະກອບສ່ວນດ່ັງກ່າວ	ຫາກລວມ 
ເອົາຜົນກະທົບທາງອ້ອມ	ແລະ	ຜົນກະທົບບົ່ມຊ້ອນທີ່ຈະ
ຕາມມາເຂົ້ານໍາ.	(ເບິ່ງຮູບສະແດງ	4.5	ຂ້າງລຸ່ມນີ້).

................................................................

46	 ອີງໃສ່ຕົວຄູນ	ການຜະລິດແຮ່	GDP	ລະດັບ	0,9	ຕະຫຼອດໄລຍະຄາດຄະເນ.

4.4 ລາຍຮັບລັດຖະບານ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ໃນພາກນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງການປະເມີນຜົນກະທົບ 
ຂອງບ່ໍຄໍາເຊໂປນ	 ແລະ	 ພູເບ້ຍມາຍນ້ິງຕ່ໍກັບລາຍ	 
ຮັບຂອງລັດຖະບານ	ແລະ	ຖານະການເງິນຂອງປະເທດ 
ພາຍໃນປີ	 2024.	 ການວິໄຈບ່ໍພຽງແຕ່ຈະກວດສອບ	
ລາຍຮັບຈາກອາກອນ	ແລະ	ພາສີທີ່ຈ່າຍໃຫ້ລັດຖະບານ 
ເທ່ົານ້ັນ,	 ແຕ່ຍັງຈະໄດ້ກວດສອບເຖິງສ່ວນເງິນປັນຜົນ 
10%	 ຈາກການຮ່ວມຮຸ້ນ	 ຂອງລັດຖະບານກັບສອງ 
ບໍລິສັດດັ່ງກ່າວອີກດ້ວຍ.

ທັງສອງບໍລິສັດໄດ້ປະກອບສ່ວນຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງຕ່ໍລາຍ 
ຮັບຂອງລັດຖະບານເຊິ່ງສະແດງອອກໃນຮ່ວງຂອງພາສີ 
ອາກອນ	ແລະ	ບ່ໍແມ່ນພາສີອາກອນ,	ເຊິ່ງກວມປະມານ 
11,6%	 ຂອງລາຍຮັບຈາກພາສີອາກອນທັງໝົດຂອງ 
ລັດຖະບານໃນປ	ີ2009.	ໃນນັ້ນ,	ແຫຼ່ງລາຍຮັບຕົ້ນຕໍຂອງ 
ລັດຖະບານແມ່ນມາຈາກອາກອນລາຍຮັບທຸລະກິດ, 
ຄ່າພາກຫຼວງ,	ອາກອນລາຍຮັບສ່ວນບຸກຄົນ	ແລະ	ສ່ວນ 
ແບ່ງຈາກການຖືຮຸ້ນ	 10%.	 ໃນປີ	 2003,	 ລາຍຮັບດ່ັງ 
ກ່າວມີພຽງແຕ່	1	ລ້ານໂດລາສະຫະລັດແຕ່ໄດ້ເພີ່ມຂ້ຶນ 
ຢ່າງໄວວາເປັນ	 129	 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ	 ໃນປີ	
2007-2008	 ຍ້ອນລາຄາສິນຄ້າແພງ	 ແລະ	 ລາຍຮັບ 
ດ່ັງກ່າວໄດ້ຕົກລົງມາເປັນ	95	ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ	ປີ 
2009	 ຍ້ອນວິກິດການດ້ານການເງິນໂລກ.	ລວມຍອດ 
ການມອບລາຍຮັບຂອງສອງບໍລິສັດຂຸດຄົ້ນຄໍາໃຫ້ລັດ 
ຖະບານ ແຕ່ປີ 2003 ຫາ 2010 ຄາດຄະເນມີປະມານ 
635 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ໃນນັ້ນບໍລິສັດພູເບ້ຍມາຍ 
ນ້ິງ	ມອບພັນທະໃຫ້ລັດຖະບານແມ່ນປະມານ	45	ລ້ານ 
ໂດລາສະຫະລັດ	 ແລະ	 ສ່ວນບ່ໍຄໍາເຊໂປນແມ່ນ 
590	ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ.	ການປະກອບຂອງບໍລິສັດ 
ພູເບ້ຍມາຍນ້ິງ	 ແມ່ນຍັງໜ້ອຍສາເຫດມາຍ້ອນບໍລິສັດ 
ຫາກໍເລ່ີມດໍາເນີນການຜະລິດ	 ແລະ	 ຈະຍັງຂະຫຍາຍ 
ການຜະລິດ,	 ການປະກອບສ່ວນຂອງບໍລິສັດພູເບ້ຍ 
ມາຍນ້ິງແມ່ນອາດຈະມີທ່າອ່ຽງຕ່ໍການປ່ຽນແປງຫຼາຍຂຶ້ນ 



ຜົນກະທົບຕໍ່ເສດຖະກິດມະຫາພາກວິທີການສຶກສາວົງຈອນຊີວິດ

ສປປ	ລາວ:	ເພີ່ມທະວີຜົນປະໂຫຍດທາງດ້ານເສດຖະກິດ	ແລະ	ສັງຄົມ 
ຈາກການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່

ການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່:	ຮ່ວມມືກັນເພື່ອການພັດທະນາ92

ເມື່ອບໍລິສັດດ່ັງກ່າວເຕີບໃຫຍ່ຂ້ຶນສົມບູນ	ແລະ	ມີການ 
ຂະຫຍາຍການຜະລິດ,	 ຖ້າຫາກບໍລິສັດໄດ້ມີຜົນກໍາໄລ 
ຫຼາຍຂ້ຶນກໍອາດຈະສາມາດຊຳລະອາກອນ	ແລະ	 ສ່ວນ 
ແບ່ງເງິນປັນຜົນໃຫ້ຫຼາຍຂ້ຶນ.	 ຕົວຢ່າງ,	 ບໍລິສັດພູເບ້ຍ 
ມາຍນ້ິງ	 ຄາດຄະເນວ່າຈະສາມາດຊຳລະອາກອນກໍາ 
ໄລໃຫ້ລັດຖະບານໄດ້ປະມານ	6	ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ 
ໃນປີ	2010	ແລະ	ຈະເພ່ີມຂ້ຶນເປັນ	40	ລ້ານໂດລາສະ 
ຫະລັດ	ໃນປີ	2011	ແລະ	ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີ່ຈະເພີ່ມ
ຂຶ້ນໃນປີຕໍ່ໆໄປ.

ການຄາດຄະເນຂອງພວກເຮົາໃນປີ	2010	ກ່ຽວກັບການ 
ເສຍພັນທະໃຫ້ລັດຖະບານຈະແມ່ນປະມານ	185	ລ້ານ	 
ໂດລາສະຫະລັດ	ແລະ	ຄາດຄະເນການເສຍພັນທະຈະ 
ຢູ່ໃນລະດັບ	 166	 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດຕໍ່ປີລະຫວ່າງ	
2011-2014	ແລະ	ຈະເພ່ີມຂ້ຶນເປັນປະມານ	215	ລ້ານ 
ໂດລາສະຫະລັດໃນຊຸມປີ	2015-19	ແລະ	267	ລ້ານ) 
ໂດລາສະຫະລັດໃນຊຸມປີ	2020-24	 (ເບ່ິງຮູບສະແດງ	
4.6).	 ຕົວເລກຈາກການຄາດຄະເນນ້ີຖຶືກພິຈາລະນາ 
ຮຽກຄືນຈາກບໍລິສັດໃນບ້ວງອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ	ແລະ	 
ພາສີອາກອນທາງອ້ອມອື່ນໆຕໍ່ປັດໄຈນໍາເຂ້ົາທ່ີທາງບໍ 
ລິສັດໄດ້ຊຳລະກ່ອນໜ້ານີ້	 (ເບ່ິງຫ້ອງ	 4.1).	 ອາກອນ 
ກໍາໄລແມ່ນແຫຼ່ງລາຍຮັບທ່ີສໍາຄັນຊຶ່ງປະກອບສ່ວນເຂ້ົາ 
ໃນລາຍຮັບຂອງລັດຖະບານໃນຊຸມປີຂ້າງໜ້າ	 ເຊ່ິງມີ 
ປະມານ	 100	 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດທ່ີໄດ້ມາຈາກທັງ 
ສອງບໍລິສັດ,	 ກວມເອົາປະມານ	 60%	 ຂອງພາສີອາ 
ກອນທັງໝົດທ່ີຕ້ອງຊຳລະ.	 ສ່ວນລາຍຮັບສໍາຄັນຕໍ່ມາ	 
ແມ່ນຄ່າພາກຫຼວງ,	ເຊິ່ງຄາດຄະເນວ່າຈະມີປະມານ	40 
ລ້ານໂດລາສະຫະລັດຕ່ໍປີໃນຊຸມ	5	ປີຂ້າງໜ້າ.	ຄວນສັງ 
ເກດເຫັນວ່າ	 ການປະກອບສ່ວນດ່ັງກ່າວໄດ້ອີງໃສ່ຂ້ໍ 
ສົມມຸດຖານທ່ີສາມາດປະຕິບັດໄດ້ຕາມແຜນພັດທະນາ 
ທັງສອງບໍ່ແຮ່່ໃຫຍ່.

ກ໋ອງ 4.1 : ການຊຸກຍູ້ການຈັດຊື້ພາຍໃນໃຫ້ເປັນຕາມ 
 ລະບົບການຫັກເກັບພາສີຄືນ

ສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວບັນດາປະເທດຕ່າງໆ	ຈະອະນຸຍາດໃຫ້ວິສາຫະກິດ 

ສ່ົງອອກສາມາດຮຽກຮ້ອງອາກອນທາງອ້ອມຄືນໄດ້ເປັນຕ້ົນແມ່ນ 

ອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ	 ຫຼື	 ອາກອນຕົວເລກເວລາດັດສົມພັນທະອາ 

ກອນລວມ.	ເຫດຜົນທີ່ເປັນແນວນັ້ນ	ແມ່ນຍ້ອນບັນດາປະເທດເຫຼົ່າ 

ນັ້ນ	ໄດ້ເກັບພາສີສິນຄ້ານໍາເຂົ້າ.	ດັ່ງນັ້ນ,	ຖ້າຫາກຜູ້ສົ່ງອອກຫາກ 

ໄດ້ເສຍພາສີນໍາເຂົ້າຕໍ່ກັບປັດໃຈນໍາເຂົ້າໃນເບື້ອງຕົ້ນແລ້ວ	 ແລະ 

ຫຼັງຈາກນັ້ນກໍຍັງໄດ້ເສຍພາສີຜະລິດຕະພັນສໍາເລັດຮູບທີ່ຜະລິດ 

ສໍາເລັດແລ້ວໃຫ້ແກ່ປະເທດທີ່ນໍາເຂົ້າອີກດ້ວຍ,	 ນັ້ນກໍໝາຍຄວາມ 

ວ່າວິສາຫະກິດຜູ້ສົ່ງອອກໄດ້ເສຍພາສີຊໍ້າສອງເທື່ອໃຫ້ທັງໃຫ້ປະ 

ເທດສົ່ງອອກ	ແລະ	ປະເທດນໍາເຂົ້າ.

ຍ້ອນແນວນ້ັນຈ່ິງເຮັດໃຫ້ວິສາຫະກິດສ່ົງອອກປະເຊີນກັບຄວາມ 

ຫຍຸ້ງຍາກ	ໃນການແຂ່ງຂັນໃນການສົ່ງອອກ.	ດັ່ງນັ້ນ,	ວິສາຫະກິດ 

ສົ່ງອອກຈິ່ງໄດ້ຮັບອະນຸຍາດທີ່ຈະຮຽກຮ້ອງພາສີ	ທີ່ໄດ້ຈ່າຍຄືນໄດ້. 

ກົດເກນດັ່ງກ່າວນີ້	 ແມ່ນສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກັບຜູ້ສົ່ງອອກ 

ທັງໝົດບໍ່ວ່າວິສາຫະກິດດັ່ງກ່າວ	 ຈະຢູ່ໃນຂະແໜງການບໍ່ແຮ່	 ຫຼື 

ບໍ່	ແລະ	ບ່ໍວ່າຈະແມ່ນພາສີຕໍ່ປັດໄຈນໍາເຂົ້າ	ຫຼື	ວ່າສິນຄ້ານໍາເຂົ້າກ ໍ

ຕາມກໍສາມາດຮຽກຮ້ອງຄືນໄດ້	 ຖ້າຫາກວິສາຫະກິດບໍ່ແຮ່ໃດໜຶ່ງ 

ຫາກໄດ້ເສຍພາສີຕໍ່ກັບສິນຄ້ານໍາເຂົ້າ,	 ຖ້າເປັນແນວນັ້ນກໍສາມາດ 

ເວົ້າໄດ້ວ່າ	 ວິສາຫະກິດດັ່ງກ່າວ	 ແມ່ນຕົກຢູ່ສະພາບການແຂ່ງຂັນ 

ທີ່ເສຍປຽບທຽບກັບວິສາຫະກິດບໍ່ແຮ່ອື່ນ	 ທີ່ບໍ່ໄດ້ເສຍພາສີການ 

ຈັດຕັ້ງປະຕິ	ບັດດັ່ງກ່າວນີ້ແມ່ນແຕກຕ່າງກັນໄປໃນແຕ່ລະປະເທດ, 

ແຕ່ຜູ້ສົ ່ງອອກສ່ວນຫຼາຍຈະໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຮຽກພາສີນໍາເຂົ້າ 

ຄືນ.	 ແຕ່ຖ້າບໍ່ມີລະບົບການຫັກເກັບພາສີຄືນ	 ມັນຈະເຮັດໃຫ້ບໍ່ມ ີ

ແຮງຈູງໃຈໃນການຊີ້ປັດໄຈນໍາເຂົ້າຈາກຜູ້ຜະລິດພາຍໃນ	 ຫຼື	

ຈາກຜູ້ນໍາເຂົ້າພາຍໃນ.
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ຮູບສະແດງ 4.6 ເງິນປັນຜົນ, ອາກອນລາຍໄດ້, ຄ່າພາກຫຼວງ ແລະ ອາກອນກຳໄລ 2003-2024 (ຄາດຄະເນ)

ແຫຼົ່ງຂໍ້ມູນ: ບໍ່ຄຳເຊໂປນ ແລະ ພູເບ້ຍມາຍນິ້ງ



ຜົນກະທົບຕໍ່ເສດຖະກິດມະຫາພາກວິທີການສຶກສາວົງຈອນຊີວິດ
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4.5 ດຸນການຊຳລະເງິນ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ໃນພາກນ້ີ	ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງການຕີລາຄາຜົນກະທົບ
ທາງດ້ານເຊີງປະລິມານໃນອະດີດ	ແລະ	ອະນາຄົດຂອງ	
ການຂຸດບ່ໍແຮ່	 ຕ່ໍກັບສະຖານະການດຸນການຊຳລະປັດຈຸ
ບັນຂອງປະເທດເຊິ່ງປະກອບມີບັນຊີເດີນຊຳພັດ	ແລະ	
ບັນຊີທຶນ.

ບັນຊີເດີນສະພັດ
ຮູບສະແດງ	4.7	ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າການສົ່ງອອກຂອງ 
ບ່ໍ ຄໍ າ ເ ຊໂປນ 	 ແລະ 	 ບໍ ລິ ສັ ດພູ ເ ບ້ ຍມາຍນິ້ ງ 
ໄດ້ສືບຕ່ໍຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕ່ໍເນ່ືອງ	 ເຊິ່ງເປັນໝາກຜົນ 

ມາຈາກລາຄາຄໍາ	ແລະ	ທອງສູງຂ້ຶນໃນປັດຈຸບັນ	ແລະ 
ເຮັດໃຫ້ມູນຄ່າການສ່ົງອອກຕາມການຄາດຄະເນແມ່ນ 
ເພີ່ມຂ້ຶນຢ່າງໝັ້ນຄົງຈົນເຖິງປີ	 2024	 (ເມ່ືອການວິໄຈ 
ໄດ້ສໍາເລັດ).	ພວກເຮົາມີສົມມຸດຕິຖານວ່າ	ການນໍາເຂົ້າ 
ກໍເພີ່ມຂ້ຶນໄປຄຽງຄູ່ກັບການສ່ົງອອກເຊິ່ງເພ່ີມຂ້ຶນຈາກ 
30	 ລ້ານມາເປັນ	 300	 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດເຖິງປີ 
2014.	ແຕ່ກະແສເງິນປັນຜົນໃຫ້ແກ່ຜູ້ຖືຮຸ້ນຕ່າງປະເທດ 
ແມ່ນອາດຈະເພ່ີມຂຶ້ນເມ່ືອຜົນກໍາໄລຫຼັງມອບອາກອນ 
ເພີ່ມຂຶ້ນ.	ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ,	ການເກີນດຸນບັນຊີເດີນ 
ສະພັດ	(ເສ້ັນຂີດໃນຮູບສະແດງ	4.7)	ຈະຄ່ອຍໆ	ເພີ່ມ 
ຂຶ້ນ	ພ້ອມກັບການປ່ຽນແປງຂອງອົງປະກອບຕ່າງໆ.47

................................................................

47	 ພວກເຮົາໄດ້ແຕ່ຂໍ້ມູນການຊຳລະນີ້ສິນຂອງບໍ່ແຫ່ງດຽວ,	 ຕົວເລກດັ່ງກ່າວນີ້ 
	 ຈຶ່ງສູງກວ່າການປະກອບສ່ວນ	ຕໍ່ບັນຊີເດີນຊຳພັດເລັກນ້ອຍ

ຮູບສະແດງ 4.7: ການປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນບັນຊີເດີນຊຳພັດ

ແຫຼົ່ງຂໍ້ມູນ: ບໍ່ຄຳເຊໂປນ ແລະ ພູເບ້ຍມາຍນິ້ງ
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ບັນຊີທຶນ
ການເກີນດຸນບັນຊີທຶນ	ແມ່ນມີພຽງເລັກໜ້ອຍໃນໄລຍະ 
ສອ ງ ປີ ເ ລີ່ ມ ຕ້ົ ນ ຂອ ງ ກ ານ ດໍ າ ເ ນີ ນ ງ າ ນຂອ ງ ບ່ໍ  
ຄໍາເຊໂປນ	 ຍ້ອນມີຕ້ົນທຶນໃນການກ່ໍສ້າງ.	 ໃນລະ 
ຫວ່າງໄລຍະປີ	 2003-2008,	 ການເກີນດຸນບັນຊີທຶນ	 
ແມ່ນໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ື້ນຢ່າງໄວ.	 ຍ້ອນເບີກເງິນກູ້ເພີ່ມຂຶ້ນ 
ຢ່າງໄວ,	ສະເພາະລະຫວ່າງປີ	2006-2008	ຍ້ອນເກີດ 

ການລົງທຶນຂະໜາດໃຫຍ່ໃສ່ບໍລິສັດຂຸດຄ້ົນພູເບ້ຍມາຍ 
ນ້ິງ.	ສໍາລັບລະຫວ່າງປີ	2011-2013,	ຄາດຄະເນບັນຊີ 
ທຶນຈະຂາດດຸນ	ຍ້ອນຕ້ອງໄດ້ຊຳລະເງິນຕົ້ນຄືນໃຫ້ເຈົ້າ 
ໜີ້ຢູ່ຕ່າງປະເທດ	(ຮູບສະແດງ	4.8).	ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ,	 
ຕົວເລກດ່ັງກ່າວນ້ີແມ່ນຍັງນ້ອຍທຽບກັບເງິນຕ້ົນທຶນທີ່
ມີທ່ີຕ້ອງຊຳລະຍ້ອນວ່າພວກເຮົາສາມາດເກັບກໍາຂ້ໍມູນ 
ດ້ານການຊຳລະໜີ້ຕົ້ນນໍາພຽງແຕ່ບໍລິສັດດຽວ.

ຮູບສະແດງ 4.8: ການປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນບັນຊີທຶນ
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ດຸນຊຳລະໂດຍລວມ
ໂດຍສັງລວມຂ້ໍມູນບັນຊີເດີນຊຳພັດ	 ແລະ	 ບັນຊີທຶນ,	 
ພວກເຮົາໄດ້ຂໍ້ມູນດຸນຊຳລະລວມຕະຫຼອດອາຍຸການດໍາ 
ເນີນງານຂອງສອງບ່ໍແຮ່່.	ໃນໄລຍະປີເລີ່ມຕົ້ນໂຄງການ, 
ຜົນກະທົບຕ່ໍດຸນຊຳລະແມ່ນມີໜ້ອຍ,	ແຕ່ກໍໄດ້ເພີ່ມຂ້ຶນ 
ຢ່າງຕ່ໍເນ່ືອງໃນລະຫວ່າງປີ	2003	ແລະ	2009	ຍ້ອນມີ 
ການເກີນດຸນບັນຊີທຶນຂະໜາດໃຫຍ່ຫຼາຍຈາກກະແສ 
ການໄຫຼເຂ້ົາຂອງການລົງທຶນ	ໂດຍກົງຂອງຕ່າງປະເທດ, 

ຊຶ່ງມາຮອດປັດຈຸບັນ,	 ດຸນຊຳລະແມ່ນໄດ້ຫຼຸດລົງຍ້ອນ 
ການຂາດດຸນບັນຊີທຶນ	ຕາມຮູບສະແດງ	4.8	 ຂ້າງເທິງ 
ນ້ີ.	 ແຕ່ພາຍຫຼັງການສ່ົງອອກສຸດທິເລ່ີມສ່ົງຜົນກະທົບ 
(ຕາມຮູບສະແດງ	4.7),	ດຸນຊຳລະລວມກໍດີຂ້ຶນ	ເຖິງປະ 
ມານປີ	2010	ພາຍຫຼັງສອງໂຄງການບໍ່ແຮ່ປະກອບສ່ວນ 
ຢ່າງຕ້ົນຕໍ	ຕາມຮູບສະແດງ	4.9	ຂ້າງລຸ່ມນ້ີ	-	ເບ່ິງເສັ້ນ 
ຂີດຕໍ່ເນື່ອງ.

ຮູບສະແດງ 4.9: ການປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນດຸນຊຳລະລວມ

ແຫຼົ່ງຂໍ້ມູນ: ບໍ່ຄຳເຊໂປນ ແລະ ພູເບ້ຍມາຍນິ້ງ
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ຜົນກະທົບຂອງການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່່  
ຕໍ່ກັບໂຄງສ້າງການປົກຄອງ,  
ສະຖາບັນ ແລະ ນະໂຍບາຍ
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ຈາກການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່
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ເຖິງວ່າການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການດ່ັງກ່າວຈະດໍາ 
ເນີນໄປໄດ້ດີກໍຕາມ, ແຕ່ຄໍາວິພາກວິຈານນັ້ນກໍຍັງມີຢູ່ 
ຫຼາຍ ເຊິ່ງສະແດງອອກຄື: ບັນດາແຫຼ່ງລາຍຮັບທີ່ໄດ້  
ກ່າວມາຂ້າງເທິງນັ້ນອາດຈະເປັນແຮງດັນເຊາະຫ້ຽນ 
ໂຄງສ້າງການປົກຄອງ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນການປະຕິຮູບ  
ທາງດ້ານການເມືອງ ແລະ ເສດຖະກິດທີ່ເປັນທາງ 
ບວກ. ທິດສະດີ “ລັດປຸ້ນສະດົມ” ທີ່ສະເໜີຂ້າງເທິງນີ້ 
ເປັນພຽງແຕ່ຮູບການຮ້າຍແຮງຂອງສະພາບການ
ດັ່ງກ່າວ ທີ່ສາມາດເກີດຂ້ຶນໄດ້ REi ຂອງ ICMM 
ກໍໄດ້ເນັ້ນໜັກຢ່າງແຂງຂັນວ່າ ບັນດາສະຖາບັນ ແລະ 
ໂຄງສ້າງການປົກຄອງ ແມ່ນຕົວແປສົ່ງເສີມທີ່ສຳຄັນ ທີ່
ຈະເຮັດໃຫ້ຂະແໜງບໍ່ແຮ່ເປັນຂະແໜງການໜຶ່ງທີ່ສາມ
າດເຮັດໃຫ້ການພັດທະນາທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ 
ສັງຄົມ ແລະ ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກມີຄວາມ 
ກວ້າງຂວາງຍິ່ງຂຶ້ນ. ພາກນີ້ວິໄຈດ້ານນີ້ຂອງຜົນກະ 
ທົບຂະແໜງບໍ່ແຮ່່ຢູ່ ສປປ ລາວ.

5.1 ສະພາບລວມ - ຄວາມສຳຄັນຂອງ 
ການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງຢ່າງດີ ແລະ ສະຖາ 
ບັນທີ່ມີປະສິດຕິຜົນ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ໂຄງສ້າງການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງ	 ແລະ	 ສະຖາບັນຂອງ 
ຫຼາຍປະເທດ	 ແລະ	 ຂຸດຄ້ົນບໍ່ແຮ່່	 ທີ່ມີປະສິດຕິຜົນສູງ	 
ມີລັກສະນະຮ່ວມທ່ີຍົກສູງປະສິດຕິພາບຂອງຕະຫຼາດ	 
ແລະ	ຊ່ວຍກະຕຸ້ນກິດຈະການພາກເອກະຊົນແບບຍືນຍົງ.	 
ຮູບສະແດງ	5.1	 ຂ້າງລຸ່ມນ້ີ	ສະເໜີລັກສະນະຈໍານວນ 
ໜຶ່ງ.	 ລັກສະນະດ່ັງກ່າວຈະຂາດເຂີນ	ຫຼື	ຂາດປະສິດຕິ 
ພາບຢູ່ບັນດາປະເທດ	 ຊຶ່ງ	 “ຄໍາສາບຊັບພະຍາກອນ” 
ເປັນບັນຫາຕ້ົນຕໍ.	ແຕ່ກໍສາມາດອ້າງໄດ້ວ່າ	 ລັກສະນະ 
ຮ່ວມດ່ັງກ່າວຂອງໂຄງການ	 ແລະ	 ສະຖາບັນໄດ້ຊ່ວຍ 
ໃຫ້ບາງປະເທດ	ເພີ່ມປະສິດຕິພາບໃນການຫຼີກລ້ຽງຜົນ 
ກະທົບທາງລົບຈາກຊັບພະຍາກອນທຽບກັບປະເທດອ່ືນ 
ບ່ອນທ່ີການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງ	 ແລະ	 ການພັດທະນາ	
ສະຖາບັນອ່ອນແອກວ່າ.	ໃຫ້ສັງເກດເຫັນວ່າ	ພວກເຮົາ 
ເນັ້ນໃສ່ລັກສະນະຮ່ວມ	 ແລະ	 ບ່ໍແມ່ນສະຖາບັນເອງ. 
ໂດຍລວມໆ	ຮູບສະແດງ	5.1	ການສະເໜີສາຍສໍາພັນ 
ດ່ັງກ່າວລະຫວ່າງການຂຸດຄ້ົນຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ 
ແລະ	 ຄວາມແຕກຕ່າງໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-
ສັງຄົມ	ແລະ	ຍັງສະເໜີສາຍສໍາພັນຈໍານວນໜຶ່ງກັບ	ແລະ 
ຈາກສະຖາບັນ	ແລະ	ໂຄງສ້າງບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງ	ແລະ	
ການຂຸດຄົ້ນແຮ່ທາດ.

ຫ້າລັກສະນະຕົ້ນຕໍຂອງການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງ	ແລະ	ສະ 
ຖາບັນທ່ີມີປະສິດຕິຜົນ	 (ກ້ໍາຂວາ	 ແລະ	 ດ້ານລຸ່ມຂອງ	
ແຜນວາດ)	ປະກອບເປັນລັກສະນະລະດັບສູງ	ຫຼື	ຮ່ວມ 
ຂອງໂຄງສ້າງການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງຢ່າງດີ,	ນັ້ນຄື:

 y ລັດເຂັ້ມແຂງ,	ມີຄວາມສາມາດບໍລິຫານຢ່າງສົມເຫດ 
	 ສົມຜົນ	ແລະ	ວາງຄາດໝາຍ	ຕິດແທດຕົວຈິງ.

 y ວາງຂອບເຂດສິດອໍານາດຂອງລັດ	ເພື່ອຈໍາກັດການ 
	 ສວຍໃຊ້ອໍານາດ	ໂດຍອົງການລັດ.

 y ສະຖາບັນທາງການ	ແລະ	ນອກລະບົບກົມກຽວກັນ

5. ຜົນກະທົບຂອງການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ຕໍ່ກັບໂຄງສ້າງການປົກຄອງ, 
 ສະຖາບັນ ແລະ ນະໂຍບາຍ



ຜົນກະທົບຂອງການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ຕໍ່ກັບໂຄງສ້າງການປົກຄອງ,	ສະຖາບັນ	ແລະ	ນະໂຍບາຍ

ສປປ	ລາວ:	ເພີ່ມທະວີຜົນປະໂຫຍດທາງດ້ານເສດຖະກິດ	ແລະ	ສັງຄົມ 
ຈາກການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່
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 y ສະຖາບັນເສດຖະກິດທາງການຢູ່ໃນລະບົບພາກລັດ		
	 ມີພາລະບົດບາດ	ແລະ	ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບຈະແຈ້ງ.

 y ສະຖາບັນພາກລັດ	ແລະ	ບໍ່ແມ່ນພາກລັດ	ມີຄວາມ 
	 ສາມາດດ້ານເຕັກນິກລະດັບສົມເຫດສົມຜົນ.

ຫ້າລັກສະນະຕ້ົນຕໍຂອງການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງ	 ແລະ	
ສະຖາບັນທີ່ມີປະສິດຕິຜົນ	(ກໍ້າຂວາ	ແລະ	ດ້ານລຸ່ມຂອງ	
ແຜນວາດ)	ປະກອບເປັນລັກສະນະລະດັບສູງ	ຫຼື	ຮ່ວມ 
ຂອງໂຄງສ້າງການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງຢ່າງດີ,	ນັ້ນຄື:

 y ລັດເຂັ້ມແຂງ,	ມີຄວາມສາມາດບໍລິຫານຢ່າງສົມເຫດ 
	 ສົມຜົນ	ແລະ	ວາງຄາດໝາຍຕິດແທດຕົວຈິງ.

 y ວາງຂອບເຂດສິດອໍານາດຂອງລັດ	 ເພື່ອຈໍາກັດການ 
	 ສວຍໃຊ້ອໍານາດໂດຍອົງການລັດ.

ຮູບສະແດງ 5.1: ສ່ວນປະກອບສ່ວຍຂອງການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງຢ່າງມີປະສິດຕິພາບ

ຊັບພະຍາກອນ 
ທຳມະຊາດ

ຂຸດຄົ້ນແຮ່ທາດ

ຂະແໜງປະກອບສ່ວນ 
ພັດທະນາ

ຜົນຮັບ
ໂຄງສ້າງບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງ	 ແລະ	 ສະຖາບັນ 
ມີປະສິດຕິຜົນເພີ່ມຂ້ຶນ	ແລະ	ເພີ່ມທະວີອັດຕາ 
ຜົນຕອບແທນດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງ 
ຂະແໜງຂຸດຄົ້້ນ

 y ລັດເຂັ້ມແຂງ,	ຄວາມສາມາດບໍລິຫານ
 y ຂອບເຂດທ່າແຮງຂອງລັດ
 y ສະຖາບັນການເມືອງທາງການ	ແລະ	ນອກລະບົບສອດຄ່ອງກັນ
 y ສະຖາບັນເສດຖະກິດທາງການ
 y ຄວາມສາມາດດ້ານເຕັກນິກ

 y ກອບລະບຽບກົດໝາຍ
 y ຄວາມສາມາດດ້ານເສດຖະກິດມະຫາພາກ,	ທິດທາງ 
	 ນະໂຍບາຍລັດ	ແລະ	ການບໍລິຫານຂອງລັດທີ່ຕິດແທດ 
	 ຕົວຈິງ
 y ການປົກຄອງສົ້ນເຂົ້າການຜະລິດ
 y ພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ
 y ຄວາມກົມກຽວດ້ານສັງຄົມ	

ສິ່ງທ້າທາຍ 
ການຄຸ້ມຄອງການຂັດແຍ່ງດ້ານການເມືອງ	-	ເສດຖະກິດ 

ແລະ	ຊິງອໍານາດ

ການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງ 
ແລະ ສະຖາບັນ 
ມີປະສິດຕິຜົນ

ຜົນຮັບທາງບວກ

ແຫຼົ່ງ: ເອກກະສານ ICMM ການວິໄຈ-ຄວາມທ້າທາຍຂອງຄວາມອຸດົມຮັ່ງມີ ດ້ານຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ: ການນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ເພື່ອຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມການ 
ພັດທະນາແບບຍືນຍົງ  (ສິງຫາ 2006)

 y ສະຖາບັນທາງການ	ແລະ	ນອກລະບົບກົມກຽວກັນ

 y ສະຖາບັນເສດຖະກິດທາງການຢູ່ໃນລະບົບພາກລັດ 
	 ມີພາລະບົດບາດ	ແລະ	ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບຈະແຈ້ງ.

 y ສະຖາບັນພາກລັດ	 ແລະ	 ບໍ່ແມ່ນພາກລັດ	 ມີຄວາມ 
	 ສາມາດດ້ານເຕັກນິກລະດັບສົມເຫດສົມຜົນ.

ແຕ່ບັນດາຫ້າເງື່ອນໄຂລະດັບສູງ	ເພື່ອບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງ
ຢ່າງມີປະສິດຕິພາບຕ້ອງປະກົດຕົວ	(ຜ່ານໄລຍະເວລາ)	
ຈາກຂະບວນການ	ແລະ	ມາດຕະການຈໍານວນໜຶ່ງ	ແລະ	
ກ້ໍາຊ້າຍຂອງຮູບສະແດງ	5.1	ສະເໜີວຽກງານຕ້ົນຕໍບາງ 
ຢ່າງທ່ີຕິດພັນກັບຂະບວນການ	ແລະ	ມາດຕະການດ່ັງ 
ກ່າວ	ໂດຍປົກກະຕິ,	ຄື:



ຜົນກະທົບຂອງການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ຕໍ່ກັບໂຄງສ້າງການປົກຄອງ,	ສະຖາບັນ	ແລະ	ນະໂຍບາຍ

ສປປ	ລາວ:	ເພີ່ມທະວີຜົນປະໂຫຍດທາງດ້ານເສດຖະກິດ	ແລະ	ສັງຄົມ 
ຈາກການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່
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 y ກອບລະບຽບກົດໝາຍ	-	ຄຸນນະພາບ	ແລະ	ຂອບເຂດ

 y ລະບອບເສດຖະກິດມະຫາພາກ	ແລະ	ການເງິນ	ແລະ 
	 ຄວາມສາມາດດ້ານການປົກຄອງ-ຄຸນນະພາບ	 ແລະ 
	 ພາກຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

 y ສົ້ນນໍາເຂົ້າການຜະລິດ-ປະເພດ,	 ຄວາມຫຼາກຫຼາຍ, 
	 ກໍາມະສິດ	ແລະ	ອື່ນໆ

 y ການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ

 y ຄວາມກົມກຽວດ້ານສັງຄົມ	(ຫຼື	ຂາດຄວາມກົມກຽວ).

ແຕ່ລະອົງປະກອບໃນຈໍານວນຫ້າອັນທ່ີປະກອບດ້ວຍ 
ອິດທິພົນຫຼາຍຢ່າງສະລັບສັບຊ້ອນທີ່ຜັນຂະຫຍາຍຢ່າງ 
ຕ່ໍເນ່ືອງ	 ຊຶ່ງຈໍານວນໜຶ່ງມີຮາກຖານຝັງເລິກໃນສັງຄົມ	
(ເຊັ່ນ	ຄວາມສົມດຸນດ້ານວັດທະນະທຳ	ແລະ	ຊົນເຜ່ົາ) 
ແລະ	ອ່ືນໆ	ທີ່ຈະໄດ້ຮັບການກະຕຸ້ນ	ແລະ	ຜັນແປຈາກ 
ທັງນະໂຍບາຍ	ແລະ	 ກໍາລັງພາຍນອກທ່ີປະກົດຕົວຂ້ຶນ 
ໃໝ່	(ເຊ່ັນ	ຮູບແບບການຜະລິດ).	ລູກສອນຊີ້ແຈງສາຍ 
ພົວພັນຢ່າງອຸດົມສົມບູນບ່ົມຊ້ອນຕໍ່ກັນ	 ແລະ	 ກັນລະ 
ຫວ່າງການລົງທຶນຂະໜາດໃຫຍ່	ຢູ່ປະເທດໜຶ່ງເຊັ່ນການ
ລົງທຶນຂຸດຄ້ົນແຮ່ທາດ	ແລະ	ປະສິດທິພາບຂອງລະບົບ 
ການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງ.

ຮູບສະແດງ	5.1	ສະເໜີວ່າ	ການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງທີ່ດີ 
ອາດຖືກຈໍາກັດ	ໂດຍປັດໄຈຕ່າງໆ	ລວມທັງການຂັດແຍ່ງ 
ບ່ົມຊ້ອນດ້ານສັງຄົມ,	ເສດຖະກິດ	ແລະ	ການເມືອງກໍຄື 
ການຊິງອໍານາດ.	ເພື່ອແກ້ໄຂຂ້ໍຈໍາກັດການບໍລິຫານຄຸ້ມ 
ຄອງຢ່າງມີປະສິດຕິພາບ,	 ສ່ິງສໍາຄັນຕ້ອງເຂ້ົາໃຈວິທີຂ້ໍ 
ຈໍາກັດດ່ັງກ່າວເກີດຂຶ້ນມາໄດ້ແນວໃດ,	 ສ່ົງຜົນສະທ້ອນ 

ແນວໃດ	 ແລະ	ມີປັດໄຈແນວໃດ	 ທ່ີເສີມຂະຫຍາຍ	ຫຼື 
ຫຼຸດຜ່ອນຂ້ໍຈໍາກັດດ່ັງກ່າວ.	ຍ່ິງສໍາຄັນກວ່ານ້ັນ,	ຕ້ອງກໍາ 
ສາຍພົວພັນລະຫວ່າງຂ້ໍຈໍາກັດການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງ 
ແລະ	 ຂະບວນການຕົກລົງຕັດສິນ,	 ນ້ັນຄືວິທີຂ້ໍຈໍາກັດ 
ການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງສາມາດກະທົບໃສ່ຂະບວນການ 
ຕົກລົງຕັດສິນ	ແລະ	ກົງກັນຂ້າມ.

“ເສດຖະສາດການເມືອງ”	ຄືການສຶກສາສາຍພົວພັນຊຶ່ງ 
ກັນ	ແລະ	ກັນ	ລະຫວ່າງຂະບວນການການເມືອງ	ແລະ	
ເສດຖະກິດ	 ແລະ	 ປະກອບເຄ່ືອງມືທ່ີເປັນປະໂຫຍດ 
ເພື່ອເພີ່ມທະວີຄວາມເຂ້ົາໃຈກ່ຽວກັບສາຍພົວພັນລະ 
ຫວ່າງຂະບວນການຕົກລົງຕັດສິນຕ່າງໆ	ເຊ່ັນວິທີເລືອກ 
ເຟັ້ນ,	ວິທີຫັນເປັນນະໂຍບາຍ	ແລະ	ວິທີຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ 
ໃນຂ້ັນສຸດທ້າຍ	 ຊຶ່ງມີຄວາມສໍາຄັນຕ້ົນຕໍ	 ເພື່ອປັບປຸງ 
ການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງ.	 ຕົວຢ່າງ,	 ການຊອກຮູ້ກ່ຽວກັບ 
ຂະບວນ	ການພິຈາລະນາຕົກລົງຈາກທັດສະນະຜູ້ມີສ່ວນ 
ກ່ຽວຂ້ອງ	ສາມາດໃຫ້ຄວາມກະຈ່າງແຈ້ງກ່ຽວກັບປະເດັນ 
ຕ່າງໆ	 ເຊັ່ນ	 ເຫດຜົນ	ແລະ	 ສ່ິງຈູງໃຈພາກສ່ວນຕ່າງໆ	
(ຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນ,	ລັດຂັ້ນສູນກາງ,	ແຮງງານ	ແລະ	ອື່ນໆ) 
ທີ່ມີສ່ວນໃນຂະບວນການວາງນະໂຍບາຍ.	ເຊັ່ນດຽວກັນ, 
ການສຶກສາສາຍພົວພັນດ້ານອໍານາດລະຫວ່າງພາກ	
ສ່ວນ	ຫຼື	ກຸ່ມຕ່າງໆ	ອາດຊ່ວຍອະທິບາຍດ້ານຕ່າງໆ	ເຊັ່ນ 
ຕົວຢ່າງເຫດຜົນທີ່ກອບລະບຽບການຄຸ້ມຄອງຂະແໜງ 
ບ່ໍແຮ່່ຂະໜາດນ້ອຍມີຜົນຢ່າງໜຶ່ງ	ຫຼື	 ເຫດຜົນລະບອບ 
ພາສີອາກອນຕ່ໍຂະແໜງຂຸດຄ້ົນໃສ່ໂທດ	 ຫຼື	 ອໍານວຍ	
ກິດຈະກໍາບາງປະເພດ.48

................................................................

48	 ເວລາສຶກສາສາຍສໍາພັນລະຫວ່າງການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງ	ແລະ	ຂະບວນການ 
	 ພິຈາລະນະຕົກລົງ,	 ກໍມີຫຼາຍປະເດັນອ່ືນໆ	 ທີ່ສາມາດພິຈາລະນາເຊັ່ນບາງ 
	 ພາກສ່ວນ	 (ໂດຍສະເພາະຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນ)	 ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມຂະບວນການດັ່ງ 
	 ກ່າວ		ຫຼ	ືບໍ່,	ມີການສໍາພັນລະຫວ່າງພາກສ່ວນຕ່າງໆທີ່ສະໜັບສະໜູນວິທີການ 
	 ສະເພາະໃດໜຶ່ງຕ່ໍບັນຫາ	 ຫຼືບໍ່	 ແລະ	 ວິທີການສື່ສານ	 ລະຫວ່າງຂັ້ນຕ່າງໆ 
	 ຂອງອົງການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆ.	ໃນພາກຕົວຈິງ,	ແບບແຜນທີ່ນໍາໃຊ້ຈະຂຶ້ນກັບ 
	 ຄວາມຕ້ອງການປັບປຸງລະບົບການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງຊຶ່ງໃນກໍລະນີນີ້ຕ້ອງ 
	 ວິໄຈລະດັບຂະແໜງບໍ່ແຮ່	່ ຫຼື	 ຖ້າຕ້ອງການສຸມໃສ່ຂໍ້ຈໍາກັດສະເພາະໜຶ່ງກ ໍ
	 ຕ້ອງວິໄຈບັນຫາ	 ໂດຍສຸມໃສ່ປະເດັນໜ່ຶງສະເພາະ	 ຫຼື	 ປະເດັນຈໍານວນໜຶ່ງ	 
	 ທ່ີກະທົບຕໍ່ການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງ.



ຜົນກະທົບຂອງການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ຕໍ່ກັບໂຄງສ້າງການປົກຄອງ,	ສະຖາບັນ	ແລະ	ນະໂຍບາຍ

ສປປ	ລາວ:	ເພີ່ມທະວີຜົນປະໂຫຍດທາງດ້ານເສດຖະກິດ	ແລະ	ສັງຄົມ 
ຈາກການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່
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5.2 ລະບົບການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງ ຢູ່ ສປປ 
 ລາວ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ຢູ່	ສປປ	ລາວ,	ທະນາຄານໂລກ,	ທະນາຄານພັດທະນາ 
ອາຊີ	ແລະ	 ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ	ໄດ້ໃຫ້ຄວາມ	
ສໍາຄັນ	ແລະ	ຊຸກຍູ້ສ່ົງເສີມຕ່ໍວິທີການປົກຄອງທີ່ດີ	ໂດຍ 
ຜ່ານບັນດາໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານເຕັກນິກຕ່າງໆ,	
ໂດຍສະເພາະແລ້ວແມ່ນຢູ່ໃນຂະແໜງໄຟຟ້ານໍ້າຕົກ.	
ສປປ	ລາວ	ມີຄວາມກ້າວໜ້າຫຼາຍ	ໃນການສ້າງຄວາມ	
ເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ບັນດາສະຖາບັນ,	ລະບົບກົດໝາຍ	ແລະ 
ການຄຸ້ມຄອງຂະແໜງການເງິນຂອງພາກລັດ	ໃນຊຸມປີ 
ຜ່ານມານີ້	ຊຶ່ງເປັນອົງປະກອບຕ້ົນຕໍຈໍານວນໜຶ່ງ	ເພື່ອປັບ 
ປຸງ	“ການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງ”	ຕາມຮູບສະແດງ	5.1	ຂ້າງ 
ເທິງນ້ີ.	 ເຫດຜົນທ່ີອາດສາມາດອະທິບາຍໄດ້	 ເຖິງການ 
ສ່ົງເສີມການປະຕິບັດທາງດ້ານເສດຖະກິດທ່ີດີຂອງ 
ສປປ	ລາວ	ແຕ່ປີ	2000	ມານັ້ນແມ່ນການປັບປຸງຄຸນນະ 
ພາບຂອງການປົກຄອງ	ໃນໄລຍະເວລາດ່ັງກ່າວ.	ຕົວຊີ້ 
ບອກຂອງທະນາຄານໂລກ	ເຊ່ິງມີຂ້ໍມູນກ່ຽວກັບປະເທດ 
ລາວ	ແລະ	ປະເທດອື່ນໆ	ແຕ່ປີ	1996,	ເປັນວິທີທາງໜຶ່ງ 
ເພ່ືອກໍານົດປະເດັນສັບສົນທ່ີສຸດທ່ີສະເໜີໃນຮູບສະແດງ 
5.1	ນັ້ນ	ໃນຮູບການຕົວເລກສະຖິຕິ	ແລະ	ໂດຍສະເພາະ 
ແລ້ວ,	 ສາມາດສະແດງໃຫ້	 ເຫັນເຖິງສະພາບລວມໃນ 
6	ຮູບແບບຂອງຄຸນນະພາບການປົກຄອງ	ມີຄື:

 y ສິດທິ	ແລະ	ຄວາມໂປ່ງໃສ

 y ສະຖຽນລະພາບທາງດ້ານການເມືອງລວມທັງບໍ່ມ ີ
	 ຄວາມຮຸນແຮງ/ການກໍ່ການຮ້າຍເກີດຂຶ້ນ

 y ຄວາມມີປະສິດທິພາບໃນການປົກຄອງ

 y ຄຸນນະພາບລະບຽບການຄຸ້ມຄອງ

 y ຜົນສັກສິດລະບຽບກົດໝາຍ

 y ການຄວບຄຸມການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ

ຂ້ໍມູນຕົວຈິງກ່ຽວກັບຕົວຊີ້ວັດດ່ັງກ່າວ	 ໄດ້ວາງອອກໃນ 
ຮູບສະແດງ	5.2	ຂ້າງລຸ່ມນ້ີ.	ສໍາລັບ	ສປປ	ລາວ,	ຄຸນນະ 
ພາບຂອງລັດຖະບານ,	(ລວມທັງການປົກຄອງ,	ນະໂຍ 
ບາຍອັດຕາແລກປ່ຽນທ່ີມີປະສິດທິພາບ	ແລະ	ການຄຸ້ມ 
ຄອງເສດຖະກິດມະຫາພາກທ່ີຮອບຄອບນ້ັນ)	ແມ່ນປັດ 
ໄຈທ່ີສໍາຄັນທີ່ມີຜົນກະທົບຕ່ໍກັບການເຕີບໂຕທາງດ້ານ 
ເສດຖະກິດ.	ອີງຕາມວາລະສານການປົກຄອງ	(2009b)	
ຂອງທະນາຄານໂລກຄຸນນະພາບໃນການປົກຄອງຂອງ 
ສປປ	ລາວ	ແມ່ນໄດ້ຮັບການປັບປຸງໃຫ້ດີຂ້ຶນໃນຫວ່າງ 
ມໍ່ໆມານີ້,	ໂດຍສະເພາະແລ້ວ	ແມ່ນສະຖຽນລະພາບທາງ 
ດ້ານການເມືອງ	ແລະ	ການນໍາໃຊ້ກົດໝາຍ.	ບາງຕົວຊີ້ 
ບອກກ່ຽວກັບຄຸນນະພາບຂອງການປົກຄອງເປັນຕົ້ນ 
ແມ່ນປະສິດທິພາບຂອງລັດຖະບານ	ແລະ	ຄຸນນະພາບ 
ຂອງການປົກຄອງແມ່ນຄ່ອຍໆໄດ້ຮັບການພັດທະນາໃຫ້ 
ດີຂຶ້ນເລັກນ້ອຍ,	ແຕ່ກໍຍັງມີບັນຫາ	ເຊັ່ນວ່າ	“ການຄວບ 
ຄຸມການສ້ໍລາດບັງຫຼວງ”	 ເຊິ່ງວິທີການຄວບຄຸມດ່ັງກ່າວ 
ແມ່ນມີທ່າອ່ຽງຫຼຸດລົງ	 (ໜັກໜ່ວງຂ້ຶນ)	 ໃນລະຫວ່າງປີ 
2003-2008.	(ເບິ່ງຮູບສະແດງ	5.2).

ຕົວຊີ້ວັດການປົກຄອງທ່ົວໂລກ	(WGI)	ແນໃສ່ປະເມີນ 
ສະຖານະການປະເທດໜຶ່ງທຽບກັບປະເທດອື່ນ.	ແຕ່ການ 
ປ່ຽນແປງ	ໃນແຕ່ລະໄລຍະຈະຊີ້ແຈງປະກົດການຕົວຈິງ 
ຖ້າແຫຼ່ງຂ້ໍມູນທ່ີນໍາໃຊ້	 ເພື່ອຄໍານວນຄະແນນຂອງປະ 
ເທດຫາກບໍ່ປ່ຽນແປງແຕ່ລະປ	ີ.49

................................................................

49	 ການເພີ່ມແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ	 ເພື່ອຄໍານວນຕົວຊີ້ບອກການປົກຄອງອາດກະທົບ 
	 ຄະແນນຂອງປະເທດໜຶ່ງ	 ໂດຍບໍ່ຊີ້ແຈງເຖິງການປ່ຽນແປງ	 ສະຖານະພາບ 
	 ຕົວຈິງຢ່າງຕົ້ນຕໍ.	 ເຊັ່ນດຽວກັນ,	 ການເພີ່ມປະເທດໃໝ່ເຂົ້າຕົວຊີ້ບວກລວມ 
	 ກໍອາດປ່ຽນແປງຄະແນນ.	 ຕົວຢ່າງ,	 ຖ້າເພີ່ມປະເທດໜຶ່ງໂດຍໃຫ້ຄະແນນ 
	 ການປົກຄອງສູງທຽບກັບປະເທດອື່ນທີ່ມີແລ້ວ	 ໃນດັດສະນີ,	 ປະເທດອື່ນທີ່ມ ີ
	 ຄະແນນຕໍ່າກວ່າປະເທດນັ້ນກໍຈະໄດ້ຮັບຄະແນນຕໍ່າລົງ.
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ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ,	ມີພຽງບາງດັດຊະນີກ່ຽວກັບປະເທດ 
ລາວ	ທີ່ໄດ້ບັນຈຸເຂ້ົາໃນຕົວຊີ້ບອກການປົກຄອງໃນທົ່ວ 
ໂລກ.	ມີພຽງສອງດັດຊະນີເທົ່ານ້ັນຄື	ຕົວເລກຈາກທະນາ 
ຄານໂລກ	 ແລະ	ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ	 ໄດ້ລະບຸ 
ຕົວຊີ້ບອກການປົກຄອງໃນທ່ົວໂລກຢ່າງລະອຽດຈະແຈ້ງ 
ຈາກສະພາບຕົວຈິງ.	 ຜົນການປະເມີນຂອງທະນາຄານ 
ພັດທະນາອາຊີ	ກ່ຽວກັບຕົວວັດແທກນະໂຍບາຍລະດັບ 
ຊາດ	ແລະ	ການປະເມີນຜົນທາງດ້ານສະຖາບັນໄດ້ເພ່ີມ 
ຂ້ຶນຈາກ	0,33	ໃນປີ	2005	ມາເປັນ	0,50	ໃນປີ	2008	
ແລະ	 ໃນຂະນະທ່ີຜົນການປະເມີນແບບດຽວກັນຂອງ 
ການວັດແທກຂອງທະນາຄານໂລກແມ່ນເພີ່ມຈາກ	0,35 
ຫາ	0,45	ໃນໄລຍະເວລາດຽວກັນ.	ທັງສອງຊ້ີແຈງການ	
ປັບປຸງຢ່າງສໍາຄັນ.

ການວັດແທກແບບນອກຕົວດ່ັງກ່າວຜ່ານມາດຕະຖານ 
ວັດແທກຫຼາຍປະເພດ,	 ໄດ້ຊີ້ແຈງໃຫ້ເຫັນວ່າຄຸນນະ 
ພາບຂອງການປົກຄອງໃນ	ສປປ	ລາວ	ແມ່ນໄດ້ຮັບການ 
ປັບປຸງ	ຍ້ອນຂະແໜງໄຟຟ້ານ້ໍາຕົກ	ແລະ	ບ່ໍແຮ່ໄດ້ກາຍ
ເປັນຂະແໜງທີ່ສໍາຄັນຂອງເສດຖະກິດ.	ໃນກໍລະນີຂອງ	
ສປປ	 ລາວ	 ບ່ໍມີຫັຼກຖານຢ້ັງຢືນໃນມາດຖານວັດແທກ 
ດ່ັງກ່າວວ່າ,	ລາຍຮັບຈາກຂະແໜງບ່ໍແຮ່	 ບ່ໍໄດ້ທຳລາຍ 
ໂຄງສ້າງການປົກຄອງທີ່ດີ,	ແຕ່ກໍເຫັນໄດ້ແຈ້ງວ່າຍັງຕ້ອງ 
ປັບປຸງລະບົບການປົກຄອງຂອງພາກລັດກໍຄືເສີມສ້າງ 
ຄວາມອາດສາມາດໃນການພັດທະນາສະຖາບັນໃຫ້ມີ 
ຄວາມເຂ້ັມແຂງຂ້ຶນ.	ໃນພາກຕ່ໍໄປແມ່ນການອະທິບາຍ 
ຢ່າງລະອຽດ	 ກ່ຽວກັບບົດບາດຄວາມສໍາຄັນຂອງຂະ 
ແໜງບ່ໍແຮ່	 ຕ່ໍກັບລະບົບການປົກຄອງ	ແລະ	 ຂົງເຂດທີ່ 
ກ່ຽວຂ້ອງ.
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5.3 ໂຄງສ້າງທາງດ້ານການປົກຄອງ ແລະ 
 ກົດໝາຍ
...................................

ຕ້ັງແຕ່ການສະຖາປະນາ	ສາທາລະນະລັດ	ປະຊາທິປະໄຕ 
ປະຊາຊົນລາວ	 ໃນປີ	 1975	 ຈົນເຖິງ	 1991,	 ປະເທດ 
ໄດ້ມີການປົກຄອງດ້ວຍດໍາລັດ.	ໃນປີ	1991,	ລັດຖະທຳ 
ມະນູນສະບັບທຳອິດແຫ່ງ	 ສປປ	 ລາວ	 ໄດ້ຖືກກໍານົດ 
ຂຶ້ນ	 ແລະ	ກໍໄດ້ມີການປັບປຸງຄືນໃໝ່ໃນປີ	 2003.	 ໃນປີ	
2003,	ປະເທດລາວມີນັກກົດໝາຍທີ່ມີຄຸນນະວຸດເໝາະ 
ສົມພຽງແຕ່	 19	 ທ່ານເທົ່ານັ້ນ.	 ດັ່ງນັ້ນແລ້ວ,	 ການປະຕ ິ
ບັດກົດໝາຍ	 ແລະ	 ກອບລະບຽບກົດໝາຍແມ່ນມີຜົນຕໍ ່

ປະຫວັດຄວາມເປັນມາຂອງ	ສປປ	ລາວ	ພຽງແຕ່ໄລຍະ 
ສັ້ນ	 ແລະ	 ພັດທະນາມາຈາກພື້ນຖານທີ່ບໍ່ເຂັ້ມແຂງ. 
ຂະບວນການສ້າງກົດໝາຍດ່ັງກ່າວແມ່ນສະແດງອອກ 
ໃນຮູບສະແດງ	5.3.

ລັດຖະບານໄດ້ລົງທຶນຢ່າງມະຫາສານໃນການສ້າງຄວາມ 
ເຂ້ົາໃຈທາງດ້ານກົດໝາຍ	ໂດຍການຝຶກອົບຮົມ,	ໂດຍ 
ສະເພາະແລ້ວໃນຂະແໜງການຄ້າ	ແລະ	ການປົກຄອງ 
ພາກລັດ.	ຂະບວນການດ່ັງກ່າວ	ແມ່ນໄດ້ຮັບການຊ່ວຍ 
ເຫຼືອຈາກອົງການຈັດຕ້ັງສາກົນ	 ໂດຍສະເພາະແລ້ວ 
ແມ່ນອົງການສະຫະປະຊາຊາດ	 ເພື່ອການພັດທະນາ	
ແລະ	ທະນາຄານໂລກ.

ການຮ່າງກົດໝາຍ ການວາງແຜນສ້າງກົດໝາຍ

ສະພາແຫ່ງຊາດ

ປະທານປະເທດ

ຮັບຮອງກົດໝາຍ

ຄະນະປະຈໍາ	ສະພາແຫ່ງຊາດ

ລັດຖະບານ ແນວລາວສ້າງຊາດ,	
ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ

ສານປະຊາຊົນສູງສຸດ,	ໄອຍະການ

ເລຂາ ເລຂາກະຊວງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ກະຊວງຍຸຕິທຳ
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5.4 ລະບົບການບໍລິຫານລັດ-ການເມືອງ
...................................

ລັດຖະທຳມະນູນ	 ສປປ	 ລາວ	 ໄດ້ລະບຸເຖິງພາລະບົດ 
ບາດ	 ແລະ	 ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງບັນດາສະຖາບັນ 
ຂອງລັດ,	ໃນນີ້ລວມມີ	ສານ,	ສະພາແຫ່ງຊາດ	ແລະ	ອໍາ 
ນາດການປົກຄອງຂອງລັດຖະບານ.	 ການບໍລິຫານລັດ 
ແມ່ນຊີ້ນໍາໂດຍທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ	 ແລະ	 ສໍານັກ 
ງານນາຍົກ	 ພ້ອມທັງເປັນຜູ້ຊີ້ນໍາບັນດາກະຊວງ	 ແລະ 
ອົງການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆ	 ລວມທັງອໍານາດການປົກຄອງຂັ້ນ 
ແຂວງ	 ແລະ	 ຂັ້ນເມືອງ.	 ສະພາແຫ່ງຊາດປະກອບດ້ວຍ 
ບັນດາສະມາຊິກຕົວແທນຈາກ	17	ແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ. 

ສະພາແຫ່ງຊາດຮັບຜິດຊອບໃນການປັບປຸງຮັບຮອງກົດ 
ໝາຍຂອງປະເທດ	 ແລະ	 ໃຫ້ຄວາມເຫັນໃນການຈັດຕັ້ງ 
ປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ	 5	 ປີແຫ່ງ 
ຊາດຂອງລັດຖະບານ.	ໃນຊ່ວງໄລຍະທີ່ຜ່ານມານີ	້ສະພາ 
ແຫ່ງຊາດໄດ້ຕັ້ງໜ້າປະກອບສ່ວນຢ່າງແຂງຂັນໃນການ 
ປະຕິບັດກິດຈະກໍາທາງດ້ານນິຕິກໍາ	 ແລະ	 ຍົກຄໍາຖາມ 
ຫຼາຍຢ່າງກ່ຽວກັບການປະຕິບັດໜ້າທ່ີຂອງລັດຖະບານ. 
ກອງປະຊຸມຂອງສະພາແຫ່ງຊາດໃນປັດຈຸບັນນ້ີແມ່ນ 
ໄດ້ຮັບການຖ່າຍທອດສົດທາງໂທລະພາບ	ແລະ	ທຸກເຂດ	
ເລືອກຕັ້ງສາມາດພົວພັນກັບຕົວແທນຂອງຕົນຢ່າງສະ 
ດວກຂຶ້ນ.	 ນີ້ຄືຕົວຢ່າງສໍາຄັນຂອງ	 “ຂອບເຂດຈໍາກັດອໍາ 
ນາດຂອງລັດ”	ທີ່ສະເໜີໃນຮູບສະແດງ	5.1.	

ຮູບສະແດງ 5.4: ໂຄງສ້າງການຈັດຕັ້ງ ຂອງພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ

ແຫຼົ່ງຂໍ້ມູນ: ໂຄງການ  UNDP GPAR

ຂັ້ນສູນກາງ

ຂ້ັນແຂວງ

ຂ້ັນເມືອງ

ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກ 

ກົມການເມືອງສູນກາງພັກ 

ຫ້ອງການສູນກາງພັກ ຄະນະກໍາມະການ 

ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ 

ຄະນະກໍາມະການ 

ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ 

ຄະນະກໍາມະການ 

ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ 

ສະຫະພັນແມ່ຍງິລາວ 

ຄະນະກໍາມະການຈັດຕັ້ງ
ສູນກາງພັກ 

ຊາວໜຸ່ມປະຊາຊົນ
ປະຕິວັດລາວ 

ຄະນະກໍາມະການ
ກວດກາສູນກາງ 

ສະຫະພັນກໍາມະບານ 

ຄະນະໂຄສະນາອບົຮົມ
ສູນກາງພັກ  

ແນວລາວສ້າງຊາດ 

ຄະນະກຳມະການພັກແຂວງ

ຄະນະປະຈຳພັກແຂວງ

ສະຫະພັນແມ່ຍງິແຂວງ 

ຄະນະກໍາມະການຈັດຕັ້ງ
ພັກແຂວງ 

ສຳນັກງານປົກຄອງແຂວງ/
ເລຂາພັກແຂວງ

ຊາວໜຸ່ມປະຊາຊົນ
ປະຕິວັດລາວ 

ຄະນະກໍາມະການ
ກວດກາພັກແຂວງ 

ສະຫະພັນກໍາມະບານ 

ຄະນະໂຄສະນາອບົຮົມ
ສູນກາງພັກແຂວງ  

ແນວລາວສ້າງຊາດ 

ຄະນະກຳມະການພັກເມືອງ

ຄະນະປະຈຳພັກເມືອງ

ສະຫະພັນແມ່ຍງິເມືອງ 

ຄະນະກໍາມະການຈັດຕັ້ງ
ພັກເມືອງ 

ສຳນັກງານປົກຄອງເມືອງ/
ເລຂາພັກເມືອງ

ຊາວໜຸ່ມປະຊາຊົນ
ປະຕິວັດລາວ 

ຄະນະກໍາມະການ
ກວດກາພັກເມືອງ 

ສະຫະພັນກໍາມະບານ 

ຄະນະໂຄສະນາອບົຮົມ
ສູນກາງພັກເມືອງ  

ແນວລາວສ້າງຊາດ 
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ພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວແມ່ນພັກການເມືອງພຽງພັກ 
ດຽວໃນ	ສປປ	ລາວ	ແລະ	ບັນດາຕໍາແໜ່ງໜ້າທີ່ທາງດ້ານ 
ການເມືອງ	 ແລະ	ການປົກຄອງສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນສະມາ
ຊິກພັກເປັນຜູ້ຄຸ້ມຄອງ.	ພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ	ມີ
ການຈັດຕ້ັງຄຽງຄູ່ກັບພາກລັດທັງຢູ່ຂ້ັນສູນກາງ,	ແຂວງ	
ແລະ	ຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ	(ເບິ່ງຮູບສະແດງ	5.4).

5.5 ຄວາມໝາຍສຳຄັນຂອງການກະຈາຍ 
 ອຳນາດລົງສູ່ທ້ອງຖິ່ນ
...................................

ບັນດາແຂວງຕ່າງໆໃນ	ສປປ	ລາວ	ແມ່ນມີຄວາມເອກະ
ລາດຫຼາຍຈາກລັດຖະບານສູນກາງ	ທັງນີ້ກໍ່ເນ່ືອງຈາກວ່າ	
ຫຼາຍໆແຂວງແມ່ນມີລະບົບໂຄງລ່າງພື້ນຖານຍັງບ່ໍທັນ 
ພຽງພໍ	ແລະ	ຢູ່ຫ່າງໄກຈາກສູນກາງ.	ເຈົ້າແຂວງແມ່ນໄດ້ 
ຮັບການແຕ່ງຕ້ັງຈາກສະມາຊິກຂ້ັນສູງຂອງພັກປະຊາຊົນ 
ປະຕິວັດລາວ,	ແຕ່ຕໍາແໜ່ງອ່ືນໆຂອງການບໍລິຫານໃນ 
ອົງກອນຕ່າງໆ	ຢູ່ຂັ້ນແຂວງແມ່ນມາຈາກພາຍໃນແຂວງ
ຂອງຕົນເອງ.	

ລັດຖະບານແຫ່ງ	ສປປ	ລາວ	ໄດ້ສືບຕ່ໍໃຫ້ການສະໜັບ 
ສະໜູນໃນການກະຈາຍອໍານາດໃນການຕັດສິນໃຈ	ໄປສູ ່
ແຂວງຕ່າງໆທ່ີມີທ່າແຮງ.	ໃນເມື່ອກ່ອນການເຊັນສັນຍາ 
ປະຕິບັດບັນດາໂຄງການໃຫຍ່ກ່ຽວກັບຊັບພະຍາກອນ 
ທຳມະຊາດ	ແມ່ນຕ້ອງໄດ້ຮັບການອະນຸມັດເຫັນດີຈາກ 
ລັດຖະບານຂັ້ນສູນກາງ	ແລະ	ບັນດາໂຄງການດ່ັງກ່າວ 
ແມ່ນໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງ	ແລະ	 ຊ້ີນໍາໂດຍກົງຈາກສູນ 

ກາງ.	ແຕ່ໃນປັດຈຸບັນນ້ີ	ມີຫຼາຍໆໂຄງການໄດ້ຖືກໂອນ 
ຄວາມຮັບຜິດຊອບໃຫ້ຂ້ັນແຂວງ	ທັງນ້ີກໍເພື່ອຮັບປະກັນ 
ວ່າ	ຜູ້ທີ່ຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບໂດຍກົງຢູ່ໃນຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນ 
ຈາກໂຄງການດ່ັງກ່າວນ້ັນມີບົດບາດຫຼາຍຂ້ຶນໃນການ 
ຕັດສິນໃຈຫຼາຍຂຶ້ນ.

ຂະບວນການປ່ຽນແປງຂອງການປົກຄອງດັ່ງກ່າວນ້ັນ 
ສາມາດແກ້ໄຂບັນຫາລະບົບການອະນຸຍາດໃຫ້ການລົງ 
ທຶນຂອງຕ່າງປະເທດໄດ້ດີຂຶ້ນເປັນບາງສ່ວນ.	 ໃນເມື່ອ 
ກ່ອນລັດຖະບານສູນກາງມີບົດບາດພຽງຜູ້ດຽວໃນການ 
ກໍານົດຜົນດີຂອງໂຄງການບ່ໍແຮ່່	 ແລະ	 ໂດຍສະເພາະ 
ກໍານົດວ່າໂຄງການຮັບໃຊ້ຜົນປະໂຫຍດລະດັບຊາດ	ຫຼື 
ບ່ໍ.	 ແຕ່ການວາງໂຄງການລົງທຶນທີ່ຂ້ັນສູນກາງກໍານົດ 
ແລະ	 ຮັບຮອງເອົາຕ່ໍຊຸມຊົນທ້ອງຖ່ິນ	 ໄດ້ຂາດການມີ 
ສ່ວນຮ່ວມໃນຂັ້ນທ້ອງຖ່ິນ.	ແຕ່ປັດຈຸບັນນີ້	ການມີສ່ວນ 
ຮ່ວມໃນການຕັດສິນໃຈຢູ່ຂັ້ນທ້ອງຖ່ິນແມ່ນໄດ້ເພ່ີມຫຼາຍ 
ຂ້ຶນ,	ແຕ່ບາງຂອດທ່ີສໍາຄັນທາງດ້ານຜົນປະໂຫຍດ	ໃນ 
ການເຮັດສັນຍາປະຕິບັດໂຄງການ,	 ເປັນຕ້ົນແມ່ນການ 
ເກັບພາສີອາກອນ,	ແມ່ນຍັງອີງຕາມລັດຖະບານສູນກາງ 
ຢູ່.	ຊຶ່ງຍັງເປັນແຫຼ່ງຄວາມເຄັ່ງຕຶງບົ່ມຊ້ອນ.



ຜົນກະທົບຂອງການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ຕໍ່ກັບໂຄງສ້າງການປົກຄອງ,	ສະຖາບັນ	ແລະ	ນະໂຍບາຍ

ສປປ	ລາວ:	ເພີ່ມທະວີຜົນປະໂຫຍດທາງດ້ານເສດຖະກິດ	ແລະ	ສັງຄົມ 
ຈາກການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່
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5.6 ປະເດັນທາງດ້ານງົບປະມານ ໃນລະດັບ 
 ຊາດ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ
...................................

ສປປ	 ລາວ	 ໄດ້ເຮັດການທົດລອງການກະຈາຍອໍານາດ 
ລົງສູ່ທ້ອງຖິ່ນ	 ໃນການເກັບພາສີອາກອນ	 ໃນຕົ້ນຊຸມປ ີ
1990,	 ແຕ່ຍ້ອນລາຍຮັບທີ່ເກັບໄດ້ຈາກພາສີ	 ແລະ 
ອາກອນຈາກການເຮັດທົດລອງດ່ັງກ່າວຫຼຸດລົງຈຶ່ງເຮັດ 
ໃຫ້ວິທີການດັ່ງກ່າວມີການລວມສູນຄືນຢ່າງໄວວາ.	 ສໍາ 
ລັບໂຄງການບ່ໍຄໍາເຊໂປນທ່ີໄດ້ຈ່າຍເງິນອາກອນລາຍ 
ໄດ້ໃຫ້ແກ່ອົງການປົກຄອງຂັ້ນແຂວງປະມານ	 3,5	 ລ້ານ 
ໂດລາເທົ່ານັ້ນ	ແລະ	ແຂວງຕ້ອງອາໄສ	ການແບ່ງປັນງົບ 
ປະມານທີ່ສູນກາງເປັນຜູ້ກໍານົດ.	 ການແບ່ງປັນງົບປະ 
ມານຈາກສູນກາງໃຫ້ແຂວງບ່ໍໄດ້ຄິດໄລ່ຕາມຍອດຂອງ 
ລາຍຮັບທີ່ໄດ້ຈາກໂຄງການ.	 ຜົນສຸດທ້າຍ,	 ບັນດາ 
ແຂວງອາດຈະໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດດ້ານງົບປະມານ 
ພຽງເລັກໜ້ອຍຈາກໂຄງການໃຫຍ່ຢູ່ໃນແຂວງຂອງຕົນ, 
ແຕ່ຕ້ອງໄດ້ສູນເສຍງົບປະມານບໍລິຫານຂອງຕົນທ່ີໄດ້ 
ນັ້ນ	 ຍ້ອນໂຄງການສ້າງຄວາມກົດດັນເພີ່ມຂຶ້ນຕໍ່ອໍານາດ 
ການບໍລິຫານຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ,	ເມືອງ	ແລະ	ແຂວງ.

ອີກບັນຫາໜ່ຶງຄື	ການຄຸ້ມຄອງທາງດ້ານພາສີອາກອນທີ່ 
ພົວພັນກັບໂຄງການໃຫຍ່ໆນັ້ນ	 ແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນ 
ເປັນຢ່າງຍ່ິງ,	 ເຊິ່ງວຽກງານດ່ັງກ່າວແມ່ນພົວພັນກັບກົດ 
ໝາຍ	ແລະ	 ກົດລະບຽບຂອງແຂວງ	ແລະ	 ສູນກາງຕະ 
ຫຼອດທັງການອະນຸມັດການລົງທຶນຂອງຕ່າງປະເທດ. 
ການບໍລິຫານຜູ້ເຮັດສັນຍາ	ແມ່ນຍັງບ່ໍທັນມີຄວາມສອດ 
ຄ່ອງ	ແລະ	ຜູ້ຮັບເໝົາແມ່ນຍັງມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກສັບສົນ 
ວ່າ	ຈະປະຕິບັດກົດລະບຽບຂອງລັດຖະບານໃນຂັ້ນໃດ. 
ຕົວຢ່າງ:	ອົງການລັດຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນຕໍານິວ່າ	ຜູ້ຮັບເໝົາຕໍ່ 
ບໍ່ຈ່າຍພາສີອາກອນໃຫ້ແກ່ຕົນ,	 ແຕ່ຜູ້ຮັບເໝົາກໍອ້າງ 
ວ່າໄດ້ໄປຈ່າຍພາສີອາກອນໃຫ້ແກ່ລັດຖະບານສູນກາງ 
ທັງນີ້ກໍເນ່ືອງມາຈາກຄວາມສັບສົນດັ່ງກ່າວ	 ຫຼື	 ຕາມ 
ການຊີ້ນໍາຜ່ານມາຈາກລັດຖະບານສູນກາງ.

5.7 ຂະແໜງເອກະຊົນ ແລະ ການພັດ 
ທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ
...................................

ຄວາມຈໍາເປັນໃນການເສີມສ້າງ	 ຄວາມອາດສາມາດໃຫ ້
ແກ່ບັນດາສະຖາບັນຕ່າງໆ	 ຂອງພາກລັດຖະບານ	 ໃນ 
ການພັດທະນາ	 ແລະ	 ຝຶກອົບຮົມໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທັງ	
ບໍ່ຄໍາເຊໂປນ	 ແລະ	 ພູເບ້ຍມາຍນິ້ງລົງທຶນຢ່າງຫຼວງ 
ຫຼາຍ.	 ທັງສອງບໍລິສັດດັ່ງກ່າວແມ່ນມີພະນັກງານລັດຖະ 
ບານປະຈໍາພາກສະໜາມປະກອບຢູ	່ ທັງຢູ່ໃນກິດຈະກໍາ 
ການຕິດຕາມກວດກາ	 ແລະ	 ການພັດທະນາ.	 ບັນດາ 
ພະນັກງານລັດດ່ັງກ່າວແມ່ນໄດ້ມີການປ່ຽນຜຽນກັນໃນ 
ທຸກໆສອງເດືອນ	ແລະ	ໃນໄລຍະເວລາດັ່ງກ່າວ	ເຂົາເຈົ້າ 
ໄດ້ສຶກສາຮຽນຮູ້ວິທີການດໍາເນີນງານ	 ແລະ	 ເຫດຜົນໃນ
ການຕັດສິນໃຈຕໍ່ການດໍາເນີນທຸລະກິດ.	 ທັງສອງບໍລິສັດ 
ດັ່ງກ່າວແມ່ນໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມສໍາມະນາ	 ແລະ	 ປັບປຸງ
ວຽກງານການພັດທະນາໃນຂະແໜງບໍ່ແຮ	່ ແລະ	 ກິດຈະ
ກໍາສະເພາະຂອງໂຄງການຢ່າງເປັນປົກກະຕິ.

ບໍລິສັດ	MMG	ເຊໂປນເຮັດວຽກກັບຄະນະກໍາມະການ	
ລັດຖະບານຂ້ັນສູນກາງ	 ເພ່ືອເສີມສ້າງຄວາມເຂ້ົາໃຈ	 
ກ່ຽວກັບໂຄງການໃຫ້ແກ່ບັນດາອົງກອນຕົວແທນຕ່າງໆ.	
ຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງຄວາມຍືນຍົງທ່ີມີໜ້າທ່ີສະ 
ເພາະໃນການຕິດຕາມກວດກາວຽກງານກຽມປິດບ່ໍແຮ່	
ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍຕົວແທນຈາກອໍານາດການປົກຄອງ 
ຂັ້ນສູນກາງ	ແລະ	ທ້ອງຖິ່ນ	ແມ່ນໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນ.	
ບ່ໍຄຳເຊໂປນແມ່ນໄດ້ປະກອບສ່ວນການລົງທຶນທີ່ສໍາ 
ຄັນໃນການສະໜັບສະໜູນໃຫ້ແກ່ຄະນະກໍາມະການດ່ັງ	
ກ່າວໃນການໄປຢ້ຽມຢາມການດໍາເນີນງານຂອງຕ່າງ	
ປະເທດແລະ	ການເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມໃນລະດັບສາ 
ກົນ	 ເພື່ອເສີມສ້າງຄວາມອາດສາມາດໃຫ້ແກ່ກົມກອງ	
ຕ່າງໆອີກດ້ວຍ.



ຜົນກະທົບຂອງການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ຕໍ່ກັບໂຄງສ້າງການປົກຄອງ,	ສະຖາບັນ	ແລະ	ນະໂຍບາຍ

ສປປ	ລາວ:	ເພີ່ມທະວີຜົນປະໂຫຍດທາງດ້ານເສດຖະກິດ	ແລະ	ສັງຄົມ 
ຈາກການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່
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5.8 ການປ່ຽນແປງທາງດ້ານການປົກຄອງຕໍ່ 
 ກັບການລົງທຶນຕ່າງປະເທດ
...................................

ການປ່ຽນແປງຂອງລະບົບກົດໝາຍຂອງ	ສປປ	ລາວ	ແລະ 
ການປັບປຸງຄວາມອາດສາມາດທາງດ້ານສະຖາບັນຂອງ 
ສປປ	 ລາວ	 ແມ່ນມີຜົນປະໂຫຍດຕໍ່ຂະແໜງບໍ່ແຮ່	 ໂດຍ 
ສະເພາະການເພີ່ມຄວາມຮັບຮູ້	ແລະ	ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງ 
ພາກລັດຖະບານຕ່ໍກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງໂຄງການ.	
ການປັບປຸງຄືນໃໝ່ກ່ຽວກັບກົດໝາຍການບໍ່ແຮ່	 ແລະ 
ການປັບປຸງແກ້ໄຂກົດໝາຍການລົງທຶນຕ່າງປະເທດ 
ແມ່ນໄດ້ຜັນຂະຫຍາຍກົດໝາຍສະບັບກ່ອນນ້ັນໃຫ້ລະ 
ອຽດຕື່ມ	 ພ້ອມທັງຖືເປັນການສ້າງຄວາມໝັ້ນໃຈໃຫ້ແກ ່
ນັກລົງທຶນ.	 ການເສີມສ້າງຄວາມອາດສາມາດໃຫ້ແກ່ 
ອົງການຊັບພະຍາກອນນໍ້າ	 ແລະ	 ສິ່ງແວດລ້ອມ	 ແລະ 
ກະຊວງພະລັງງານ	ແລະ	ບໍ່ແຮ່	ໄດ້ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ 
ໃຫ້ແກ່ລັດຖະບານໃນການຕິດຕາມກວດກາ	ຊ່ຶງເປັນການ 
ຜັນແປທີ່ບໍ່ແຮ່ຄໍາເຊໂປນ	 ແລະ	 ພູເບ້ຍມາຍນິ້ງຍິນ	
ດີຕ້ອນຮັບ.	 ການກວດສອບບົດລາຍງານໂດຍລັດ	
ຖະບານ	 ຈະເຮັດໃຫ້ເພີ່ມຄວາມມີເຫດມີຜົນ	 ແລະ	 
ເປັນທີ່ຍອມຮັບຕໍ່ກັບການດໍາເນີນງານ.

ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ,	ການເພ່ີມບໍລິມາດກົດໝາຍດ່ັງ 
ກ່າວ	 ແມ່ນເຮັດໃຫ້ຂາດຄວາມສອດຄ່ອງເພີ່ມຂ້ຶນລະ 
ຫວ່າງກົດໝາຍພື້ນຖານຄຸ້ມຄອງຂະແໜງບ່ໍແຮ່.	 ກົດ 

ໝາຍພາສີອາກອນ,	 ກົດໝາຍບ່ໍແຮ່,	 ກົດໝາຍການລົງ 
ທຶນຕ່າງປະເທດ	 ແລະ	 ການອະນຸມັດການລົງທຶນຂອງ 
ຕ່າງປະເທດລ້ວນແຕ່ປະຕິບັດໃນຂອບເຂດອັນດຽວກັນ. 
ການພັດທະນາຢ່າງໄວວາຂອງກົດໝາຍ	ແລະ	ຄວາມ 
ຮັບຮູ້ຂອງບັນດາສະຖາບັນ	 ຜູ້ທີ່ປະຕິບັດກົດໝາຍນ້ັນ	
ແມ່ນຍັງບ່ໍທັນສອດຄ່ອງກັນ,	 	ໝາຍຄວາມວ່າ	ພະນັກ 
ງານລັດຖະບານຍັງບ່ໍທັນຮັບຮູ້	ຫຼື	ເຂ້ົາໃຈຢ່າງເລິກເຊິ່ງຕ່ໍ 
ກັບສາຍພົວພັນຂອງບັນດາກົດໝາຍດ່ັງກ່າວ.	ຕົວຢ່າງ: 
ພະນັກງານຂອງກະຊວງການເງິນຍັງບ່ໍທັນເຂ້ົາໃຈກົດ 
ໝາຍການລົງທຶນຕ່າງປະເທດຢ່າງເລິກເຊິ່ງ.	ຕາບໃດທີ່ 
ລະບົບກົດໝາຍຍັງມີການພັດທະນາ,	 ຄວາມຂັດແຍ່ງ 
ອາດຈະເພີ່ມຂ້ຶນກັບບັນດາໂຄງການການລົງທຶນຂອງ 
ຕ່າງປະເທດທີ່ສ້າງຕັ້ງຂ້ຶນແຕ່ດົນນານ	ເຊິ່ງອາດຈະເປັນ 
ຜົນກະທົບຕ່ໍກັບສະຖຽນລະພາບ	ແລະ	ຄວາມໝ້ັນໃຈທີ່ 
ນັກລົງທຶນຕ່າງປະເທດຕ້ອງການ.	ປະເດັນຕ່າງໆ	 ເຊັ່ນ 
ຂະໜາດເນ້ືອທີ່ເຂດສໍາປະທານ	 ແລະ	 ການຍົກເວັ້ນ 
ພາສີນໍາເຂ້ົາ	ຄືຕົວຢ່າງຂັດແຍ່ງລະຫວ່າງການພັດທະນາ 
ລະບຽບກົດໝາຍ	 ແລະ	 ການສໍາປະທານຜ່ານມາໄດ້ 
ເລີ່ມສ້າງຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກແລ້ວ.



ຜົນກະທົບຂອງການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ຕໍ່ກັບໂຄງສ້າງການປົກຄອງ,	ສະຖາບັນ	ແລະ	ນະໂຍບາຍ

ສປປ	ລາວ:	ເພີ່ມທະວີຜົນປະໂຫຍດທາງດ້ານເສດຖະກິດ	ແລະ	ສັງຄົມ 
ຈາກການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່
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5.9 ສະພາບທາງດ້ານສັງຄົມ
...................................

ພົນລະເມືອງຂອງ	ສປປ	ລາວ	ປະກອບດ້ວຍຫຼາຍຊົນເຜົ່າ 
ແລະ	 ຊົນເຜົ່າສ່ວນນ້ອຍ	 ທີ່ຜ່ານມາແບ່ງເປັນສາມຊົນ 
ເຜົ່າໃຫຍ່ຄື	ລາວລຸ່ມ,	ລາວເທິງ	ແລະ	ລາວສູງ,	ແຕ່ການ 
ຈັດແບ່ງຊົນເຜົ່າດັ່ງກ່າວແມ່ນບໍ່ນິຍົມ	 ແລະ	 ໃຊ້ແທນຊື ່
ຂອງແຕ່ລະກຸ່ມຊົນເຜົ່າຍ່ອຍ.	 ດ່ັງນັ້ນ	ອົງການແນວລາວ 
ສ້າງຊາດຈຶ່ງໄດ້ຈັດແບ່ງຊົນເຜົ່າເຫຼົ່ານັ້ນ	 ອອກເປັນ	 49 
	ຊົນເຜົ່າຈົນມາເຖິງປັດຈຸບັນນີ້.	(ເບິ່ງຮູບສະແດງ	5.5).

ເນ່ືອງຈາກພົນລະເມືອງຂອງ	ສປປ	ລາວ	ປະກອບດ້ວຍ 
ຫຼາຍຊົນຊາດຊົນເຜົ່າ	ດ່ັງນ້ັນຄວາມສາມັກຄີຢູ່ໃນສັງຄົມ 
ຈຶ່ງເປັນບັນຫາທ່ີສໍາຄັນ	ທັງນ້ີກໍ່ເພື່ອຮັບປະກັນບໍ່ໃຫ້ປະ 
ຊາຊົນທ່ີມາຈາກຫຼາຍວັດທະນະທຳຢູ່ໃນສັງຄົມມີຄວາມ 
ຂັດແຍ່ງກັນ.	ນອກເໜືອຈາກທີ່ຕັ້ງບ້ານເຮືອນຢູ່ຂອງປະ 

ຊາຊົນຕາມພູມີປະເທດແລ້ວ,	ປະຊາຊົນທ່ີດໍາລົງຊີວິດ 
ໃນເຂດທ່ົງພຽງແມ່ນຈະໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກການ 
ເຕີບໂຕທາງດ້ານເສດຖະກິດຫຼາຍກວ່າໃນຂົງເຂດອື່ນ 
(ປະຊາຊົນຊົນເຜ່ົາລາວລຸ່ມແມ່ນກວມອັດຕາສ່ວນໃຫຍ່). 
ປະຊາຊົນທ່ີດໍາລົງຊີວິດໃນເຂດພູດອຍຫ່າງໄກຊອກຫຼີກ 
ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນປະກອບອາຊີບທາງດ້ານກະສິກໍາ.	ການ 
ເຮັດກະສິກໍາຂອງປະຊາຊົນໃນເຂດພູດອຍແມ່ນມີປະ 
ສິດທິພາບຕ່ໍາກວ່າໃນເຂດທົ່ງພຽງ	 ເນື່ອງຈາກວ່າ	 ເຂດ 
ທ່ົງພຽງ	ແມ່ນມີໂອກາດເຂ້ົາເຖິງຊົນລະປະທານ,	ໂດຍ 
ສະເພາະແລ້ວແມ່ນການປູກເຂົ້າ.

ຂະແໜງບ່ໍແຮ່ສາມາດກະທົບທາງບວກຕ່ໍກັບຄວາມສາ 
ມັກຄີຂອງປະຊາຊົນໃນສັງຄົມຢູ່	3	 ດ້ານຄື:	 ດ້ານທີ	1, 
ແມ່ນສໍາລັບເຫດຜົນທາງດ້ານທໍລະນີສາດ,	 ລາຍຮັບ 
ຈາກຂະແໜງບໍ່ແຮ່ສາມາດກະຈາຍໃຫ້ປະຊາຊົນໃນບັນ 
ດາເມືອງທີ່ທຸກຍາກໃນທົ່ວປະເທດ	 ບ່ອນທີ່ປະຊາຊົນ 
ຊົນເຜ່ົາມີຈໍານວນຫຼາຍ.	 ດ້ານທີ	2,	 ບໍລິສັດບ່ໍແຮ່	 ສ່ວນ 
ໃຫຍ່ແມ່ນໄດ້ດໍາເນີນງານ	 ໃນເຂດຊົນນະບົດຫ່າງໄກ 
ຊອກຫຼີກ	ເຊິ່ງເປັນຂົງເຂດທີ່ມີຂ້ໍຈໍາກັດທາງດ້ານໂຄງລ່າງ 
ພື້ນຖານ	ແລະ	ໂອກາດທາງດ້ານການພັດທະນາ.	ຖ້າມີ 
ການນໍາເອົາໂອກາດທາງດ້ານເສດຖະກິດ	ແລະ	ໂຄງລ່າງ 
ພື້ນຖານໃໝ່ຈໍານວນໜຶ່ງ	ແນ່ນອນຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງ 
ປະຊາຊົນແມ່ນ	ຈະໄດ້ຮັບການປັບປຸງໃຫ້ດີຂ້ຶນ	ໂດຍສະ 
ເພາະຢູ່ເຂດທ່ີມີປະຊາຊົນ	 ຊົນເຜ່ົາສ່ວນນ້ອຍຈໍານວນ 
ຫຼາຍ.	 ສຸດທ້າຍ,	 ໂດຍການສົ່ງເສີມນະໂຍບາຍທີ່ໃຫ້ 
ໂອກາດເທ່ົາທຽມກັນ,	 ຄວາມບ່ໍສະເໝີພາບລະຫວ່າງ 
ກຸ່ມຄົນໃນສັງຄົມແມ່ນຈະຫຼຸດລົງ	 ດ່ັງຕົວຢ່າງຂອງເຂດ 
ບໍ່ຄຳເຊໂປນ	(ເບິ່ງເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ	ກ.)

ແຫຼົ່ງຂໍ້ມູນ: ສູນການສຶກສາອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້, 
ມະຫາວິທະຍາໄລນອດເທີນ ອີລິນອຍ .

ຮູບສະແດງ 5.5: ແຜນທີ່ສະແດງການຈັດແບ່ງຂອງຊົນເຜົ່າ

ໂຄງສ້າງການຈັດແບ່ງ 

ຂອງຊົນເຜົ່າ



ສປປ	ລາວ:	ເພີ່ມທະວີຜົນປະໂຫຍດທາງດ້ານເສດຖະກິດ	ແລະ	ສັງຄົມ 
ຈາກການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່

ການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່:	ຮ່ວມມືກັນເພື່ອການພັດທະນາ 109

ສະຫຼຸບລວມ ແລະ ຜົນການ 
ປະຕິຮູບທາງດ້ານ 

ນະໂຍບາຍ
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ສປປ	ລາວ:	ເພີ່ມທະວີຜົນປະໂຫຍດທາງດ້ານເສດຖະກິດ	ແລະ	ສັງຄົມ 
ຈາກການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່

ການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່:	ຮ່ວມມືກັນເພື່ອການພັດທະນາ110

ຮູບແບບການສຶກສາໃນຄັ້ງນີ້	ແມ່ນດໍາເນີນດ້ວຍການ 
ປຽບທຽບກັບປີລະມິດໃນທາງປີ້ນກັບ.	ການຄົ້ນຄວ້າດັ່ງ 
ກ່າວແມ່ນໄດ້ນໍາເອົາຜົນຂອງການສຶກສາຄ້ົນຄວ້າໃນ 
ເມ່ືອກ່ອນມາເປັນບ່ອນອີງໃນການນໍາໃຊ້	ໂດຍສະເພາະ 
ແມ່ນການລິເລ່ີມຂອງຄວາມອຸດົມສົມບູນຂອງຊັບພະຍາ 
ກອນ.	ໃນບາງກໍລະນີ	ການສຶກສາແມ່ນໄດ້ສະແດງໃຫ້ 
ເຫັນເຖິງຜົນກະທົບທາງດ້ານລົບຂອງຂະແໜງບ່ໍແຮ່ຕ່ໍ 
ກັບປະຊາຊົນໃນເຂດທ້ອງຖ່ິນ,	ແຕ່ກໍໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ 
ຈໍາກັດນອກເໜືອຈາກຜົນປະໂຫຍດຕ່ໍການຈ້າງງານ. 
ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ,	 ການສຶກສາຄັ້ງນີ້ໄດ້ພົບວ່າຜົນປະ 
ໂຫຍດທາງດ້ານບວກໃນວົງກວ້າງທີ່ເກີດຂ້ຶນຕ່ໍລະດັບ 
ຊາດ	(ເຊັ່ນ:	ດ້ານພາສີອາກອນ,	ລາຍຮັບຈາກການແລກ 
ປ່ຽນເງິນຕາກັບຕ່າງປະເທດ)	 ໄດ້ເລີ່ມສົມທົບດ້ວຍຜົນ 
ທາງດ້ານບວກໃນລະດັບທ້ອງຖ່ິນ	(ຈາກການເຕີບໂຕທາງ 
ດ້ານລາຍຮັບ	 ແລະ	 ການປັບປຸງຕົວຊີ້ບອກທາງດ້ານ 
ເສດຖະກິດ	ແລະ	ສັງຄົມ).

ສໍາລັບຢູ່ເຂດທ້ອງຖ່ິນແລ້ວ	ສະພາບໃນທາງບວກແມ່ນ 
ໄດ້ເກີດຂ້ຶນຕໍ່ກັບຊຸມຊົນ	ທີ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມເຮັດວຽກກັບຂະ 
ແໜງບໍ່ແຮ່	 ທັງນ້ີກ່ໍເພື່ອເປັນການຮັບປະກັນວ່າເຂົາເຈົ້າ 
ເຊື່ອມໂຍງກັບດ້ານເສດຖະກິດກັບສະພາບອ້ອມຂ້າງ 
ແລະ	 ຜົນກະທົບໃນທາງດ້ານລົບແມ່ນຄ່ອຍໆຫຼຸດລົງ 
(ໂດຍຄວບຄຸມບັນຫາການເຄ່ືອນຍ້າຍແຮງງານເຂົ້າເຂດ 
ຈາກພາກສ່ວນອ່ືນ	ແລະ	ການຄຸ້ມຄອງສ່ິງແວດລ້ອມ). 
ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມການສ້າງວຽກເຮັດງານທຳກໍບ່ໍສາມາດ 
ສະໜອງໃຫ້ໄດ້ໝົດທຸກໆຄົນ	ແລະ	ການຂະຫຍາຍວຽກ 
ງານການຂຸດຄ້ົນບ່ໍແຮ່ກໍອາດຈະສ້າງຄວາມບ່ໍພໍໃຈໃຫ້ແກ່ 
ບາງຄົນໃນຊຸມຊົນ,	ມີຫຼາຍໆຄົນກໍສາມາດສ້າງລາຍຮັບ 
ສູງ	ແລະ	ສະພາບການດໍາລົງຊີວິດທ່ີເກີດຈາກການຂຸດ 
ຄ້ົນບໍ່ແຮ່	(ທັງທາງກົງ	ຫຼື	ອ່ືນໆ).	ແຕ່ເຮົາຈະເຫັນໄດ້ຢ່າງ 
ຈະແຈ້ງວ່າ	ວຽກງານດັ່ງກ່າວນີ້ກໍເປັນອັນທ່ີຈະແຈ້ງແລ້ວ 
ວ່າໄດ້ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນໃນເຂດທ້ອງຖິ່ນມີລາຍຮັບເພ່ີມ 
ສູງຂ້ຶນຢ່າງມະຫາສານ.	ຂ້ໍລິເລ່ີມຂອງໂຄງການການຂຸດ 
ຄ້ົນບໍ່ແຮ່	ໃນການຮ່ວມມືກັບອໍານາດການປົກຄອງທ້ອງ 
ຖ່ິນ	ແລະ	ຊຸມຊົນ,	ໂດຍສະເພາະການຮ່ວມມືເພື່ອສະ 

ໜອງການຝຶກອົບຮົມ	ແລະ	ການໃຊ້ຈ່າຍໃນການພັດທະ 
ນາທ້ອງຖ່ິນໃຫ້ໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບຕະຫຼອດທັງການ 
ເພີ່ມຂ້ຶນຂອງການຈັດຊື້ຢູ່ໃນທ້ອງຖ່ິນນັ້ນແມ່ນເປັນປັດ 
ໄຈສໍາຄັນໃນການຂະຫຍາຍພ້ືນຖານຂອງຮູບແບບຂອງ 
ການສຶກສາແບບປີລະມິດ.50

ແຕ່ອາດເວ້ົາໄດ້ວ່າ	ແທນທ່ີຜົນປະໂຫຍດທາງບວກທັງ 
ໝົດ	 ໄຫຼລົງຫາຊຸມຊົນທ້ອງຖ່ິນ,	 ໃນກໍລະນີຂອງ	ສປປ 
ລາວ	 ດ້ານລົບຂອງຜົນປະໂຫຍດທັງໝົດດ່ັງກ່າວ	ອາດ 
ປະກົດຕົວໃນລະດັບປະເທດ.	 ເນ່ືອງຈາກວ່າ	ຂະແໜງ 
ບ່ໍແຮ່ໄດ້ປະກອບສ່ວນຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງຕ່ໍກັບເສດຖະກິດ 
ມະຫາພາກ	 ແລະ	 ທຽບກັບຂະໜາດເສດຖະກິດຂອງ 
ປະເທດມີຄວາມສ່ຽງເກີດຂ້ຶນ	 ໂດຍປາດສະຈາກການ 
ຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານເສດຖະກິດມະຫາພາກຢ່າງໃກ້ຊິດ, 
ອັດຕາແລກປ່ຽນທີ່ເພີ່ມສູງຂ້ຶນ	ແລະ	ການເອ່ືອຍອີງໃສ່ 
ລາຍຮັບຂອງຂະແໜງບ່ໍແຮ່	ອາດຈະເປັນຜົນເຮັດໃຫ້ຈຸດ 
ສຸດຍອດຂອງປີລະມິດໃນທາງປ້ີນກັບນ້ັນແຄບລົງ.	ໃນຂະ 
ນະດຽວກັນນ້ັນ	 ຄຸນນະພາບຂອງການຄຸ້ມຄອງເສດຖະ 
ກິດມະຫາພາກໃນປັດຈຸບັນນ້ີແມ່ນດີຂ້ຶນ,	ການຂາດດຸນ 
ທາງດ້ານການຄ້າ	ແລະ	ງົບປະມານຫຼຸດລົງ,	ອັດຕາແລກ 
ປ່ຽນ	ແລະ	ເງິນເຟີ້ມີຄວາມໝັ້ນຄົງສະຖຽນລະພາບຫຼາຍ 
ຂ້ຶນ,	ພ້ອມນ້ັນ	ການເຕີບໂຕຂອງຂະແໜງບໍ່ແຮ່ອາດຈະ 
ເພີ່ມສ່ິງທ້າທາຍອັນສະເພາະໃນການຄຸ້ມຄອງເສດຖະ 
ກິດມະຫາພາກໃນຕໍ່ໜ້າ.

ໂດຍລວມແລ້ວ,	 ກ່ອນອ່ືນໝົດ,	 ສປປ	 ລາວ	 ຈະຕ້ອງ 
ຮັກສາ	ແລະ	ແມ່ນກະທັງເສີມຂະຫຍາຍຄວາມເຂັ້ມແຂງ 
ຂອງສະຖາບັນ,	ການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງ	ແລະ	ນະໂຍບາຍ 
ແລະ	ນ້ັນກໍຕ້ອງແມ່ນໃນຮູບການທີ່ຮັດກຸມການຕິດຕາມ 
ໂຄງການລົງທຶນຂຸດຄົ້ນບ່ໍແຮ່	(ໂດຍສະເພາະ	ໂຄງການ 
ຂອງບໍລິສັດບ່ໍແຮ່່	 ທ່ີມີປະສົບການນ້ອຍກວ່າ)	ທ່ີພົວພັນ 
ກັບການຈັດຕ້ັງ	 ດ່ັງກ່າວ	 ເພື່ອລົບລ້າງການປະຕິບັດບ່ໍ 
ສາມາດຮັບເອົາໄດ້.

................................................................

50	 ປັດຈຸບັນນີ	້ບັນຫາເລື່ອງເງິນເຟີ້ຢູ່ທ້ອງຖ່ິນອາດຈະຍັງບໍ່ທັນເກີດຂຶ້ນ,	ແຕ່ຕ້ອງ 
	 ໄດ້ມີການຕິດຕາມກວດກາຢ່າງໃກ້ຊິດ.

6. ສະຫຼຸບລວມ ແລະ ຜົນການປະຕິຮູບທາງດ້ານນະໂຍບາຍ



ສະຫຼຸບລວມ	ແລະ	ຜົນການປະຕິຮູບທາງດ້ານນະໂຍບາຍ

ສປປ	ລາວ:	ເພີ່ມທະວີຜົນປະໂຫຍດທາງດ້ານເສດຖະກິດ	ແລະ	ສັງຄົມ 
ຈາກການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່

ການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່:	ຮ່ວມມືກັນເພື່ອການພັດທະນາ 111

ເພື່ອສໍາເລັດໜ້າທີ່ດັ່ງກ່າວ,	ການສຶກສາເພີ່ມຕື່ມຢ່າງ 
ເລິກເຊີ່ງກ່ຽວກັບວິທີພິຈາລະນາຕົກລົງນະໂຍບາຍທີ່ 
ກະທົບໃສ່ຂະແໜງບໍ່ແຮ່່	ແລະ	ວິທີຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນະ 
ໂຍບາຍດັ່ງກ່າວອາດເປັນປະໂຫຍດ	ເພ່ືອຈຸດປະສົງ	(ກ)	
ກໍານົດປັດໄຈທ່ີຈໍາກັດການພັດທະນາສະຖາບັນໃຫ້ເພີ່ມ
ປະສິດຕິຜົນ	ແລະ	ປັບປຸງການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງໃນປັດຈຸ
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ໂຄງການຂຸດຄ້ົນບ່ໍຄຳເຊໂປນ.	 ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ,	
ກໍຄວນຄໍານຶງວ່າ	 ນອກຈາກສະພາບການປ່ຽນແປງ	
ຍ້ອນໂຄງການຈະສົ່ ງ ຜົນກະທົບ ຕ່ໍແມ່ ຍິ ງແ ລ້ວ ,	
ຍັງມີປັດໄຈອ່ືນໆ	 ທ່ີມີຜົນກະທົບໃນລະດັບຕ່າງກັນ	
ໂດຍຂຶ້ນກັບປະເພດຊົນເຜ່ົາ,	 ສະຖານະພາບຂອງ	
ແມ່ຍິງ	 (ໂສດ	 ຫຼື 	 ແຕ່ງງານ)	 ຫຼື 	 ໃນລະດັບຕ່ໍາ 
ກວ່າກັບບ່ອນເກີດຂອງແມ່ຍິງ.		

ຜົນກະທົບຕໍ່ກັບແມ່ຍິງທຸກຄົນໃນເຂດຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່

ຜົນກະທົບຕ້ົນຕໍຈາກໂຄງການຂຸດຄ້ົນບໍ່ຄໍາເຊໂປນຕໍ່ກັບ
ແມ່ຍິງທຸກຄົນ	(ແລະ	ໃນນ້ັນ,	ຫຼາຍອັນກໍຍັງມີຜົນກະທົບ
ຕ່ໍຜູ້ຊາຍອີກດ້ວຍ)	ພາຍໃນເຂດເຊິ່ງສາມາດສັງລວມໄດ້
ດັ່ງລຸ່ມນີ້:	

 y ນັບແຕ່ປີ	2004,	ການສະໜອງໄຟຟ້າໃຫ້ແກ່ພາຍໃນ 
	 ປະເທດ	ໄດ້ມີການຂະຫຍາຍຕົວ	ແລະ	ເຂົ້າເຖິງຫຼາຍ 
	 ບ້ານທົ່ວປະເທດ.	ການເຂົ້າເຖິງໄຟຟ້າຂອງປະຊາຊົນ 
	 ມັນໄດ້ຫັນປ່ຽນພຶດຕິກໍາການຊື້	 ແລະ	 ການແຕ່ງກິນ 
	 ຂອງປະຊາຊົນ	(ເຊ່ັນ:	ຍ້ອນໄດ້ນໍາໃຊ້ຕູ້ເຢັນເປັນຕ້ົນ), 
	 ຮູບແບບການດໍາລົງຊີວິດປະຈໍາວັນ	 (ໃຊ້ເວລາຫຼາຍ 
	 ຂ້ຶນເຮັດກິດຈະກໍາໃນຕອນແລງ	ຍ້ອນມີໄຟຟ້າ)	ແລະ 
	 ປະຊາຊົນສາມາດເຂົ້າເຖິງຂ້ໍມູນຂ່າວສານກ່ຽວກັບ 
	 ສະພາບການຂອງໂລກໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ	 (ໂດຍຜ່ານທາງ 
	 ການເບິ່ງໂທລະພາບ)	 ແທນທີ່ຈະຮູ້ຂໍ້ມູນພຽງແຕ່ຢູ່ 
	 ເມືອງວິລະບູລີ;

 y ເຮັດໃຫ້ການສັນຈອນສ່ວນບຸກຄົນ	 (ຍ້ອນປະຊາຊົນ 
	 ມີລົດຈັກໃຊ້ຫຼາຍຂຶ້ນ)	ແລະ	ການຕິດຕໍ່ສື່ສານ	(ຍ້ອນ 
	 ມີໂທລະສັບມືຖື)	ເພີ່ມຂຶ້ນ;

 y ເຮັດໃຫ້ຫຼຸດການເອ່ືອຍອີງກິດຈະກໍາກຸ້ມຕົນເອງຫຼຸດ 
	 ລົງ	ແລະ	ແຕ່ພັດເອື່ອຍອີງການນໍາໃຊ້ເງິນຕາຫຼາຍຂຶ້ນ 

	 ໃນເສດຖະກິດຄອບຄົວ.	ນີ້ມັນໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ກຸ່ມ 
	 ຜູ້ຊາຍຫຼາຍກວ່າກຸ່ມຜູ້ຍິງ	 ນັບຕັ້ງແຕ່ກິດຈະກໍາເກັບ 
	 ຜະລິດຕະພັນເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ	 (ບໍ່ແມ່ນໄມ້)	 ໄດ້ຫຼຸດ 
	 ລົງ	 ຊຶ່ງຜ່ານມາ	 ເປັນໜ້າທີ່ຂອງແມ່ຍິງທີ່ເຮັດວຽກນີ ້
	 ແລະ	ຫຼຸດລົງຫຼາຍກວ່າວຽກຫາປາ	ແລະ	ລ່າສັດ	(ເປັນ 
	 ວຽກຂອງຜູ້ຊາຍ).	ຕົວຢ່າງ,	ເຖິງແມ່ນວ່າ	ໄຟຟ້າ	ຈະ 
	 ເຂົ້າເຖິງເກືອບທຸກຄົວເຮືອນກໍຕາມ	 ຫຼື	 ລາຍຮັບຂອງ 
	 ຄົວເຮືອນໄດ້ເພ່ີມຂ້ຶນແຕ່ເຂົາເຈ້ົາກໍນໍາໃຊ້ຟືນທ່ີເກັບ 
	 ຈາກປ່າ	 (ເປັນວຽກຂອງຜູ້ຊາຍ)	 ເຂົ້າໃນການແຕ່ງອາ 
	 ຫານກິນຢູ່ຄືເກົ່າ;		

 y ເຮັດໃຫ້ຫຼຸດປະລິມານການສະໜອງແຮງງານພາຍ 
	 ໃນລົງ	ຍ້ອນວ່າ	ຜູ້ຊາຍ	ແລະ	ກຸ່ມແມ່ຍິງຈໍານວນໜຶ່ງ 
	 (ໂດຍສະເພາະ	 ແມ່ນຍິງທີ່ຍັງໝຸ່ມ	 ແລະ	 ໂສດ)	 ຜູ້ທີ ່
	 ເຮັດວຽກຮັບຄ່າຈ້າງຈະບ່ໍໄດ້ເຮັດວຽກຊ່ວຍພໍ່ແມ່ຢູ່ 
	 ບ້ານ	 ຫຼື	 ເຮັດນາເຮັດສວນອີກຕໍ່ໄປ.	 ກໍລະນີຄ້າຍຄ ື
	 ກັນ,	 ຍ້ອນການເຂົ້າເຖິງການສຶກສາຂອງປະຊາຊົນ 
	 ໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນມັນໄດ້ຫຼຸດມູນຄ່າທາງເສດຖະກິດຄອບ 
	 ຄົວຂອງເດັກນ້ອຍໄວຮຽນລົງ.	 ແຕ່ວ່ານັບແຕ່ຈໍາ	 
	 ນວນການເຮັດວຽກຂອງແຕ່ລະຄົວເຮືອນ	 ໄດ້ຫຼຸດລົງ 
	 ມັນພັດໄປເພີ່ມວຽກເຮັດໃຫ້ແກ່ແມ່ຍິງຜູ້ທີ່ແຕ່ງດອງ 
	 ຫຼາຍຂຶ້ນ.	ຜົນການສຶກສານີ້ຍັງສອດຄ່ອງກັບຂະໜາດ 
	 ຂອງຄົວເຮືອນໃນບ້ານທ່ີຕ້ັງຢູ່ໃກ້ກັບເຂດຂຸດຄ້ົນບ່ໍແຮ່ 
	 ໂດຍໄດ້ມີຈໍານວນສະມາຊິກໃນຄອບຄົວຂອງບ້ານ 
	 ດ່ັງກ່າວ	ໄດ້ຫຼຸດລົງນັບແຕ່ປ	ີ2001	(ໃນປ	ີ2001	ຂະ 
	 ໜາດຂອງຄອບຄົວເຜົ່າລາວ	ໂດຍສະເລ່ຍແມ່ນ	6,8 
	 ຄົນ	ໂດຍສະເລ່ຍ	ແລະ	ເຜົ່າມາກົງ/ຕຣ	ີມີແມ່ນ	5,9 
	 ຄົນ;	ໃນປ	ີ2009	ທັງສອງຕົວເລກດັ່ງກ່າວ	ໄດ້ຫຼຸດລົງ 
	 ເປັນ	5,5	ຄົນ);

 y ນອກນັ້ນ,	 ມັນຍັງໄດ້ເພີ່ມສິນຄ້າຊົມໃຊ້ໃນຄົວເຮືອນ 
	 ຫຼາຍຂຶ້ນ.

ມີການປ່ຽນແປງຫຼາຍຢ່າງເປັນໄປໃນທາງບວກສໍາລັບ 
ຫຼາຍກຸ່ມຄົນ	ແຕ່ວ່າທຸກການປ່ຽນແປງກໍຕ້ອງໄດ້ປັບໃຫ້ 
ເຂ້ົາກັບສະພາບການດໍາລົງຊີວິດທ່ີຜ່ານມາຂອງເຂົາເຈົ້າ 
ແລະ	ການດໍາລົງຊີວິດໃນທຸກສັງຄົມກໍໄດ້ມີການປ່ຽນແປງ 
ໂດຍສະເພາະແມ່ນ	 ໄດ້ມີການປ່ຽນແປງຢ່າງໄວວາຢູ່ 

ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ ກ: ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ 
     ຂຸດຄົ້ນບໍ່ຄຳເຊໂປນຕໍ່ກັບແມ່ຍິງ



ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ	ກ:	ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ	-	ຜົນກະທົບຈາກໂຄງການຂຸດຄົ້ນບໍ່ຄຳເຊໂປນຕໍ່ກັບແມ່ຍິງ

ສປປ	ລາວ:	ເພີ່ມທະວີຜົນປະໂຫຍດທາງດ້ານເສດຖະກິດ	ແລະ	ສັງຄົມ 
ຈາກການຂດຸຄົ້ນບໍ່ແຮ່

ການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່:	ຮ່ວມມືກັນເພື່ອການພັດທະນາ 119

ເມືອງວິລະບູລີ	 ເຊັ່ນ:	 ມີທັງການກ່ໍໃຫ້ເກີດມີບັນຫາກໍຄື 
ທັງໄດ້ສ້າງໂອກາດຕ່າງໆໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນ.	ບາງ 
ທີການປ່ຽນແປງທ່ີສໍາຄັນກວ່າໝູ່	ແມ່ນການສ້າງໂອກາດ 
ໃຫ້ແກ່ການສ້າງວຽກເຮັດງານທຳ.	 ໃນທ້າຍປີ	 2009, 
ຫຼາຍກວ່າ	1/4	ຂອງແມ່ຍິງທັງໝົດ	 (ທ່ີມີອາຍຸເກນເຮັດ 
ວຽກ)	ທີ່ດໍາລົງຊີວິດຢູ່ຊຸມຊົມໃກ້ກັບເຂດຂຸດຄ້ົນບ່ໍແຮ່ມີ 
ວຽກເຮັດງານທຳ	ແລະ	ໄດ້ຮັບຄ່າຈ້າງ,	 ເຊິ່ງສ່ວນໃຫຍ່ 
ແມ່ນເຮັດວຽກກັບໂຄງການຂຸດຄ້ົນບໍ່ຄໍາເຊໂປນ.	 ເຖິງ 
ແມ່ນວ່າ	ອັດຕາສ່ວນດັ່ງກ່າວຈະຫຼຸດລົງນັບແຕ່ປີ	2005 
(ອັດຕາສ່ວນແມ່ນ	32%)	ກໍຕາມແຕ່ດ້ານຈໍານວນແລ້ວ 
ແມ່ຍິງທ່ີເຮັດວຽກຮັບຈ້າງໃນຕົວຈິງ	ແມ່ນໄດ້ເພີ່ມຂ້ຶນນັບ 
ແຕ່ນັ້ນມາ.	

ຜົນກະທົບຕໍ່ແມ່ຍິງມີຄວາມແຕກຕ່າງຕາມປະເພດ 
ຊົນເຜົ່າ 

ແມ່ຍິງທີ່ເວົ້າພາສາມາກົງ/ຕຣີ	ແລະ	ພາສາລາວລຸ່ມແມ່ນ 
ມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນໃນດ້ານສັງຄົມ	ແລະ	ເສດຖະກິດ 
ເຊ່ິງເປັນສາເຫດເຮັດໃຫ້ຜົນກະທົບຈາກໂຄງການຂຸດຄ້ົນ 
ບ່ໍແຮ່່	ຕ່ໍການດໍາລົງຊີວິດຂອງເຂົາເຈົ້າແຕກຕ່າງກັນ.	ຕົວ 
ຢ່າງ,	ກ່ອນການກ່ໍສ້າງໂຄງການຂຸດຄ້ົນບ່ໍຄໍາເຊໂປນມັນ 
ເປັນເລື່ອງປົກະຕິຂອງເດັກຍິງທີ່ເວົ້າພາສາມາກົງ/ຕຣີ 
ທີ່ຈະສ້າງຄອບຄົວໃນຊ່ວງອາຍຸກາງໄວລຸ້ນ.	ພາຍຫຼັງ 
ທີ່ໂຄງການເຊໂປນໄດ້ນໍາເຂົ້າມາຂອງການສຶກສາ	ແລະ	
ການຈ້າງງານກໍໄດ້ຮັບການປັບປຸງດີຂ້ຶນ	ແຕ່ສ່ິງດ່ັງກ່າວ 
ກໍບໍ່ເຂ້ົາເຖິງແມ່ຍິງທ່ີເວົ້າພາສາມາກົງ/ຕຣີ	ເລີຍຍົກເວັ້ນ 
ແມ່ຍິງຜູ້ທີ່ ບ່ໍຄໍານຶຶງເຖິງວັດທະນະທຳຂອງຕົນ.	 ຍ້ອນ 
ແນວນ້ັນ,	 ມັນກໍໄດ້ສ້າງສະພາບຄວາມເຄ່ັງຕືງໃຫ້ແກ່ 
ບຸກຄົນ	ແລະ	ຊຸມຊົມກ່ຽວຂ້ອງ	.	

ນອກນັ້ນ,	ການພົວພັນລະຫວ່າງກຸ່ມທີ່ເວົ້າພາສາແຕກ 
ຕ່າງກັນ	ກ່ອນການເຂົ້າມາຂອງໂຄງການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່, 
ເຊິ່ງໃນຕອນນ້ັນ	 ກຸ່ມທີ່ເວົ້າພາສາລາວ	ໄດ້ຖືວ່າຕົນເອງ 
ມີລະດັບຄວາມສີວິໄລສູງກວ່າ	 ກຸ່ມທີ່ເວົ້າພາສາມາກົງ/
ຕຣີ,	ຄວາມແຕກຕ່າງນ້ີ	ຍັງຊ່ວຍໃຫ້ເຫັນເຖິງຜົນກະທົບ 
ພາຍຫັຼງໂຄງການບ່ໍແຮ່ເຂ້ົາມາ	ໄດ້ແຈ້ງຂຶ້ນນໍາອີກ.	ໜຶ່ງ 
ໃນເຫດຜົນທີ່ວ່າ	ເປັນຫຍັງກຸ່ມຄົນທີ່ເວົ້າພາສາມາກົງ/ຕີຣ 

ໂດຍລວມແລ້ວ	ມີລະດັບການສຶກສາຕ່ໍາກວ່າກຸ່ມທ່ີເວົ້າ 
ພາສາລາວ	ແມ່ນຍ້ອນໃນເມືອງວິລະບູລີ	ກ່ອນປີ	2000	
ມີຈໍານວນໂຮງຮຽນພຽງແຕ	່2-3	ຫຼັງເທົ່ານັ້ນ		ແລະ	ສ່ວນ 
ໃຫຍ່ເປັນໂຮງຮຽນປະຖົມ		ບໍ່ໄດ້ນໍາໃຊ້ພາສາອື່ນນອກ 
ຈາກພາສາລາວເຂົ້າໃນການສິດສອນ.		

ດ່ັງຕາຕະລາງ	ກ.1	ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງການປ່ຽນແປງ 
ຂອງອັດຕາເຂ້ົາຮຽນ	ນັບຕ້ັງແຕ່ມີໂຄງການຂຸດຄ້ົນບ່ໍແຮ່. 
ອັດຕາເຂ້ົາຮຽນຂອງກຸມ່ແມຍ່ງິທີເ່ວົາ້ພາສາລາວ	ເຫນັວາ່ 
ເພີ່ມຂຶ້ນຫຼາຍກວ່າເພດຊາຍ	ໃນຂະນະທີ່ອັດຕາເຂົ້າຮຽນ 
ຂອງກຸ່ມແມ່ຍິງທ່ີເວ້ົາພາສາມາກົງ/ຕຣີ	ເພ່ີມຂ້ຶນຫຼາຍກວ່າ 
ເຖິງສີ່ເທົ່າ.	ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ,	ຕາຕະລາງດັງກ່າວ 
ຍັງສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ:	 (1)	ມັນກໍຍັງມີຊ່ອງຫວ່າງລະ 
ຫວ່າງອັດຕາເຂົ້າຮຽນຂອງເພດຍິງ	ແລະ	ຊາຍ	ລະຫວ່າງ 
ສອງກຸ່ມພາສາດ່ັງກ່າວ;	ແລະ	 (2)	ຊຶ່ງມີຄວາມສໍາຄັນ 
ຫຼາຍກວ່າ	ຄື	ຕົວເລກໃນຕາຕະລາງ	ກ.1	ເປັນຕົວເລກ 
ອັດຕາການເຂົ້າຮຽນສໍາລັບທຸກຊັ້ນລະດັບການສຶກສາ. 
ສ່ວນໃຫຍ່ອັດຕາການເຂ້ົາຮຽນຂອງກຸ່ມທ່ີເວ້ົາພາສາມາ 
ກົງ/ຕຣີ	(ລວມທັງຍິງ	ແລະ	ຊາຍ)	ແມ່ນເຂ້ົາຮຽນໃນຊັ້ນ 
ປະຖົມປີທ່ີສາມ.	ແນ່ນອນວ່າ	ມັນຕ້ອງໃຊ້ເວລາດົນແດ່	 
ໃນການປ່ຽນພືດຕິກໍາ	ຫຼື	ວັດທະນະທຳທ່ີເຄີຍປະຕິບັດ 
ມາຍາວນານ	ແລະ	ສ່ິງດັງກາວ	-		 ດ່ັງທ່ີສະແດງໃນຕາ 
ຕະລາງ	ກ.2		ແລະ	ນ້ີ	-	ກໍບ່ໍຄວນປິດບັງການປ່ຽນແປງ 
ທີ່ໄດ້ເກີດຂຶ້ນແລ້ວ	ແລະ	ກໍາລັງເກີດຂຶ້ນໃນປັດຈຸບັນ.

ຍ້ອນຊ່ອງຫວ່າງດ້ານການສຶກສາ,	ເຮົາອາດຄາດຄະເນ 
ໄດ້ວ່າ	ມັນໄດ້ມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນໃນການຈ້າງງານຢູ່ 
ໂຄງການຂຸດຄ້ົນບ່ໍແຮ່່	ລະຫວ່າງ	ກຸ່ມຄົນທ່ີເວົ້າພາສາທີ່ 
ແຕກຕ່າງກັນ.	ແຕ່ນ້ີບໍ່ແມ່ນກໍລະນີທີ່ສໍາຄັນ	 ເຖິງແມ່ນ 
ວ່າ	ກຸ່ມທີ່ເວົ້າພາສາລາວຈະມີອັດຕາສ່ວນການຈ້າງງານ 
ສູງກວ່າກຸ່ມທ່ີເວ້ົາພາສາມາກົງ/ຕຣີ	ໃນທ້າຍປີ	2009	ກໍ 
ຕາມ	ແຕ່ການຈ້າງງານ	ເບ່ິງຄືວ່າຈະມີຄວາມເທ່ົາທຽມ 
ລະຫວ່າງກຸ່ມຊົນເຜ່ົາໃນທ້ອງຖ່ິນ	ເຊິ່ງບ່ໍກ່ຽວຂ້ອງກັບລະ 
ດັບການສຶກສາເລີຍ.	

ນອກນັ້ນ,	ຜົນການສຶກສາ	ຍັງສະແດງໃຫ້ເຫັນຕື່ມອີກວ່າ	
ໃນຂະນະທ່ີໂຄງການຂຸດຄ້ົນບ່ໍແຮ່	 ໄດ້ສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ 



ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ	ກ:	ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ	-	ຜົນກະທົບຈາກໂຄງການຂຸດຄົ້ນບໍ່ຄຳເຊໂປນຕໍ່ກັບແມ່ຍິງ

ສປປ	ລາວ:	ເພີ່ມທະວີຜົນປະໂຫຍດທາງດ້ານເສດຖະກິດ	ແລະ	ສັງຄົມ 
ຈາກການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່

ການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່:	ຮ່ວມມືກັນເພື່ອການພັດທະນາ120

ແກ່ຊຸມຊົນໃກ້ຄຽງທ່າອ່ຽງຜົນກະທົບໃນທາງກົງກັນຂ້າມ 
ກໍໄດ້ເກີດຂ້ຶນຢູ່ໃນແຕ່ລະຄອບຄົວເຊັ່ນ:	 ໃນຂະນະທີ່ 
ອັດຕາການເກີດໃນບ້ານກຸ່ມທ່ີເວົ້າພາສາລາວ	ໃນເຂດ	
SPDA	 ໄດ້ຫຼຸດລົງຈາກ	 3,5%	 ຊ່ວງປີ	 2001-2004	
ເປັນ	 2,5%	 ໃນປີ	 2009/10,;	 ອັດຕາການເກີດຂອງ 
ແມ່ຍິງກຸ່ມບ້ານທ່ີເວົ້າພາສາມາກົງ/ຕຣີ	ພັດໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນ	
ຈາກ	3%	ໃນຊ່ວງປີ	2001-2004	ເພີ່ມເປັນຫຼາຍກວ່າ	
4%	ໃນປີ	2010.	 ຍ້ອນອັດຕາການລອດຂອງແມ່	 ໄດ້ 
ເພີ່ມຂ້ຶນໃນຊ່ວງປີຜ່ານມາ	 ເຮັດໃຫ້ແມ່ຍິງທ່ີເວົ້າພາສາ 
ມາກົງຕຣ	ີມີລູກນ້ອຍຫຼາຍກວ່າ	ແມ່ຍິງທີ່ເວົ້າພາສາ	ລາວ. 
ສ່ິງດັ່ງກ່າວ	ມັນຈະສ່ົງຜົນກະທົບຕໍ່ການຕັດສິນໃຈຂອງ 
ແຕ່ລະຄອບຄົວ	ກ່ຽວກັບການຈັດສັນແຮງງານຂອງຕົນ.	
ບົດລາຍງານການສໍາຫຼວດຄົວເຮືອນເຂດບໍ່ແຮ່່	 ຍັງໄດ້ 
ສະແດງໃຫ້ເຫັນຢ່າງຈະແຈ້ງວ່າ	ສະມາຊິກຄອບຄົວທ່ີເຮັດ 
ວຽກໃນໂຄງການຂຸດຄ້ົນບ່ໍແຮ່ເປັນປັດໄຈພ້ືນຖານຂອງ 
ຄວາມຮ່ັງມີຂອງຄົວເຮືອນຕົນ	ໂດຍສະເພາະ	ຄອບຄົວ 
ໃດທີ່ມີສະມາຊິກຍັງໝຸ່ມ	ແລະ	ມີພໍ່ແມ່	ອາຍຸໄວກາງ	ຈະ 
ສາມາດປູກເຂ້ົາລ້ຽງຄອບຄົວໄດ້ກຸ້ມກິນ	ແລະ	ຍັງມີລາຍ 

ຮັບພຽງພໍຈາກການຈ້າງງານໃນໂຄງການຂຸດຄ້ົນບໍ່ແຮ່ 
ຫຼາຍກວ່າຄອບຄົວທ່ີຍັງໝຸ່ມ	(ຊົນເຜົ່າໃດກໍຕາມ)	ແລະ	
ມີລູກນ້ອຍ.

ຜົນກະທົບມີຄວາມແຕກຕ່າງຕາມອາຍຸ ແລະ ສະຖາ 
ນະພາບ 

ນັບແຕ່ເລ່ີມການກໍ່ສ້າງໂຄງການຂຸດຄ້ົນບໍ່ແຮ່,	 ແຕ່ລະ 
ຄົວເຮືອນໃຜມັນ	 ກໍໄດ້ມີຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການ 
ຢາກມີວຽກເຮັດງານທຳຢູ່ໂຄງການຂຸດຄ້ົນບ່ໍແຮ່	 ໂດຍ 
ຕ້ອງການໃຫ້ລູກສາວທ່ີບ່ໍທັນໄດ້ແຕ່ງດອງຂອງຕົນໄດ້ 
ເຮັດວຽກນໍາໂຄງການ.	ແຕ່ກົງກັນຂ້າມ,	ຫາຍາກທີ່ແມ່ 
ຍິງທີ່ສ້າງຄອບຄົວແລ້ວ	ໄປເຮັດວຽກຢູ່ໂຄງການເຊໂປນ.	
ໃນປີ	2002	ແລະ	ຕ້ົນປີ	2003,	ເຖິງແມ່ນວ່າ	ມັນຈະມີ 
ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການກໍານົດອາຍຸສໍາລັບຜູ້ທ່ີຂໍເຮັດ 
ວຽກນໍາໂຄງການ	ຍ້ອນວ່າ	ເອກະສານຢ້ັງຢືນການເກີດ 
(ຫຼື	 ໃນຮູບແບບຢັ້ງຢືນອື່ນ)	ແມ່ນມີໜ້ອຍ	 ຫືຼ	ຫາຍາກ, 
ແຕ່ຈໍານວນແມ່ຍິງທ່ີມາສະໝັກເຮັດວຽກນໍາໂຄງການ 
ສ່ວນໃຫຍ່ເປັນແມ່ຍິງທີ່ມີອາຍຸຕໍ່າກວ່າ	18	ປ	ີແລະ	ເມື່ອ 

ຕາຕະລາງ ກ.1: ອັດຕາການເຂົ້າຮຽນຂອງເດັກນ້ອຍອາຍຸລະຫວ່າງ 6 ຫາ 17 ປີ (%), SPDA

ຕາຕະລາງ ກ.2: ຈຳນວນນັກຮຽນລົງທະບຽນໃນໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕອນປາຍ ຫຼື ສູງກວ່າ, SPDA

ໝາຍເຫດ: * ບ້ານໃນເຂດ SPDA ເຊໂປນ  ເປັນເຂດບ້ານທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃກ້ກັບບໍ່ແຮ່ແຫ່ງທຳອິດ; ** ອັດຕາສ່ວນຫຼາຍກວ່າ 100% ແມ່ນເປັນໄປໄດ້ ຍ້ອນວ່າອັດຕາເຂົ້າຮຽນອາດ 
ກວມເອົາທັງນັກຮຽນທີ່ມີອາຍຸນ້ອຍກວ່າ 6 ປີ ແລະ ຫຼາຍກວ່າ 17 ປີ.

ໝາຍເຫດ: ບໍ່ມີຂໍ້ມູນໃນປີ 2001
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ຜູ້ສະມັກສ່ວນໃຫຍ່ເຫຼົ່ານ້ີ	ໄດ້ຖືກປະຕິເສດໄປບ່ໍຮັບເຂ້ົາ 
ເຮັດວຽກ	ຍ້ອນບໍລິສັດຂອງໂຄງການຢ້ານວ່າ	ຖ້າຮັບເຂ້ົາ 
ມາເຮັດວຽກຈະເປັນການໃຊ້ແຮງງານເດັກນ້ອຍຊຶ່ງຜິດ 
ລະບຽບກົດໝາຍ,	 ເຮັດໃຫ້ຫຼາຍຄອບຄົວບ່ໍພໍໃຈຕໍ່ກັບ 
ບັນຫາດ່ັງກ່າວ.	 ປະມານ	 1/5	 ຂອງພະນັກງານທ່ີເປັນ 
ຊາວເມືອງວິລະບູລີ	ໄດ້ເຮັດວຽກໃນໂຄງການນ້ັນ	ແມ່ນ 
ເປັນແມ່ຍິງ	ແລະ	ໃນນ້ັນຫຼາຍກວ່າ	90%	ແມ່ນແມ່ຍິງ 
ທີ່ຍັງໂສດ.

ສໍາລັບແມ່ຍິງທີ່ຍັງໝຸ່ມ	ແລະ	ຍັງໂສດ,	ເບິ່ງຄືວ່າ	ເຂົາເຈົ້າ 
ຈະໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຫຼາຍຢ່າງຈາກໂຄງການຂຸດຄ້ົນ 
ບ່ໍແຮ່.	ບ່ໍພຽງແຕ່ຈະເຮັດໃຫ້ແມ່ຍິງເຫຼົ່ານ້ີ	ໄດ້ຮັບໂອກາດ 
ທີ່ດີຈາກການມີວຽກເຮັດງານທຳ	ແລະ	ສາມາດຊົມໃຊ້ 
ສິນຄ້າບໍລິໂພກຕ່າງໆແລ້ວ,	ແຕ່ເຂົາເຈົ້າ	 ຍັງມີໂອກາດ 
ໃນການເລືອກຄູ່ຄອງໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ	ຍ້ອນສາມາດເດີນທາງ 
ໄປມາ	 (ທາງກາຍຍະພາບ	ແລະ	 ເຄື່ອງມືການສ່ືສານ)	
ແລະ	 ມີໂອກາດພົບກັບຜູ້ຊາຍຄົນໃໝ່ຈາກຕ່າງຖ່ິນທີ່ 
ເຂົ້າມາເຮັດວຽກໃນໂຄງການບໍ່ແຮ່ນໍາອີກ.	

ໂດຍສົມທຽບແລ້ວ,	ແມ່ຍິງທ່ີສ້າງຄອບຄົວແລ້ວ	ເຫັນວ່າ	
ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດໜ້ອຍກວ່າ	ແລະ	ຍັງຕ້ອງໄດ້ປັບຕົວ 
ເອງໃຫ້ເຂ້ົາກັບສະພາບການດໍາລົງຊີວິດທ່ີປ່ຽນແປງຫຼາຍ 
ກວ່າ	ແມ່ຍິງທ່ີຍັງໂສດ.	ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ,	ໂອກາດສໍາ 
ລັບການດໍາເນີນທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ	ເຫັນວ່າ	ເພີ່ມຂຶ້ນ 
ແລະ	 ກຸ່ມແມ່ຍິງທ່ີສ້າງຄອບຄົວແລ້ວ	 ກໍພົ້ນເດ່ັນໃນຂະ 
ແໜງນ້ີ.	ນອກນ້ັນ,	ໂຄງການຂຸດຄົ້ນບ່ໍຄໍາເຊໂປນ	ຍັງໄດ້ 
ສ້າງແຜນງານສຸມໃສ່ການສ່ົງເສີມທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ 
ໃຫ້ແກ່ແມ່ຍິງ	 ໂດຍການສ້າງຕ້ັງກອງທຶນການເງິນຈຸນ 
ລະພາກ	ແລະ	ໂຄງການປູກພືດຜັກ.	ໜຶ່ງໃນຂົງເຂດຕ້ົນ
ຕໍທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກບ່ໍຄໍາເຊໂປນ	ເຊິ່ງກຸ່ມແມ່ຍິງທ່ີ 
ສ້າງຄອບຄົວແລ້ວ	ອາດໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຫຼາຍກວ່າ 
ໝູ່	ແມ່ນການປັບປຸງດ້ານສຸຂະພາບ	ໂດຍສະເພາະແມ່ນ	
ດ້ານສຸຂະພາບແມ່	ແລະ	ເດັກ.

ສໍາລັບແມ່ຍິງອາຍຸສູງ	ໂດຍສະເພາະແມ່ນ	ແມ່ໝ້າຍ	ກໍ 
ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດເລັກໜ້ອຍຈາກໂຄງການຂຸດຄົ້ນບໍ່ 
ແຮ່.	 ແມ່ຍິງເຫຼົ່ານ້ີ	 ຈໍາຕ້ອງປັບຕົວໃຫ້ເຂົ້າກັບທຸກການ 
ປ່ຽນແປງທ່ີເກີດຂ້ຶນຈາກການມີຢູ່ຂອງບ່ໍແຮ່	ໃນຊ່ວງອາຍຸ 
ການປັບຕົວທ່ີຫຍຸ້ງຍາກທ້ັງໆທ່ີບ່ໍໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ 
ຫຍັງໂດຍກົງຈາກບ່ໍແຮ່ດັ່ງກ່າວ,	 ຍ້ອນຈະບໍ່ໄດ້ຮັບໂອ 
ກາດໃນການຈ້າງງານ	ແລະ	ສ່ວນຫຼາຍມີອາຍຸສູງກວ່າ 
ທ່ີຕົນເອງຈະສາມາດເຮັດວຽກເປັນຊາວສວນ	 ຫືຼ	 ເຮັດ 
ທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍໄດ້.	ດັ່ງນັ້ນ,	ໂຄງການຂຸດຄົ້ນ 
ບໍ່ຄໍາເຊໂປນ	 ຈຶ່ງໄດ້ສ້າງໂຄງການຂະໜາດນ້ອຍ 
ສະໜັບສະໜູນໃຫ້ແກ່ກຸ່ມຄົນສູງອາຍຸຜູ້ທີ່ ບ່ໍມີຍາດພີ່ 
ນ້ອງໃນເຂດຂຸດຄົ້ນນີ	້ແລະ	ສ່ວນໃຫຍ່ເປັນເພດຍິງ.

ຜົນກະທົບ ມີຄວາມແຕກຕ່າງຕາມຖິ່ນກຳເນີດ	

ກ່ອນເລ່ີມໂຄງການບໍ່ແຮ່,	 ໄດ້ມີງານແຕ່ງດອງເກີດຂຶ້ນ 
ຈໍານວນຈໍາກັດລະຫວ່າງຄົນທ້ອງຖ່ິນ	 ເຂດພັດທະນາ 
ຂອງເຊໂປນ	SPDA	ແລະ	ຄົນນອກເຂດ.	ປະມານ	19% 
ຂອງງານແຕ່ງດອງ	ກ່ອນໂຄງການບ່ໍແຮ່	ເປັນງານແຕ່ງ 
ດອງລະຫວ່າງຄົນທ້ອງຖ່ິນ	ແລະ	ຕ່າງຖ່ິນ.	ອັດຕາສ່ວນ 
ດັ່ງກ່າວ	ໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນ່ືອງເພີ່ມຂ້ຶນເປັນ	30%	ໃນ 
ສົກປີ	2009/10	(ເບ່ິງຕາຕະລາງ	ກ.3).	ນອກນັ້ນ,	ໃນ 
ຂະນະກ່ອນປີ	2001	ໄດ້ມີທ່າອ່ຽງວ່າ	ແມ່ຍິງຈາກພາຍ 
ນອກໄດ້ເຂ້ົາມາແຕ່ງດອງກັບຜູ້ຊາຍຢູ່ເຂດບ້ານ	SPDA 
ຂອງເຊໂປນ	(ໂດຍສະເພາະ	ແມ່ນກຸ່ມບ້ານທີ່ເວົ້າພາສາ 
ມາກົງ/ຕຣີ).	ແຕ່ປັດຈຸບັນ	ຜູ້ຊາຍຕ່າງຖິ່ນພັດເປັນຜູ້ເຂ້ົາ 
ມາແຕ່ງດອງໃນເຂດບ້ານນ້ີຫຼາຍກວ່າ.	ທ່າອ່ຽງດັ່ງກ່າວ	
ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ	ການເຂົ້າມາແຕ່ງດອງຂອງຜູ້ຊາຍ 
ຫຼາຍຂ້ຶນໃນເຂດບ້ານຂອງເຊໂປນ	SPDA,	ອາດແມ່ນ 
ຍ້ອນວ່າ	 ເຂດດ່ັງກ່າວມີເງ່ືອນໄຂສະດວກໃນການຈ້າງ 
ງານໃຫ້ແກ່ເຈົ້າບ່າວ	(ຜູ້ຊາຍຕ່າງຖິ່ນ)	 ເຮັດໃຫ້ເຂດດັ່ງ 
ກ່າວເປັນເຂດດຶງດູດຄວາມສົນໃຈຈາກຜູ້ຊາຍຕ່າງຖິ່ນ.		
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ມັນເປັນເລື່ອງທີ່ຫຼາຍຄົນເປັນຫ່ວງວ່າ	ໂຄງການຂຸດຄ້ົນ 
ບ່ໍແຮ່	ຈະດຶງດູດແຮງງານເຄື່ອນຍ້າຍເປັນຈໍານວນຫຼາຍ 
ນອກເໜືອຈາກຜູ້ທີ່ຢູ່ໃນເຂດທ່ີໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກ 
ໂຄງການ	ແລະ	ຄິດວ່າ	ແຮງງານເຄື່ອນຍ້າຍເຫຼົ່ານີ້	ຈະ 
ເປັນຜູ້ຊາຍເປັນສ່ວນໃຫຍ່.	ມັນກໍເປັນສ່ິງທ່ີໜ້າເປັນຫ່ວງ 
ຢູ່ຍ້ອນວ່າອັດຕາສ່ວນທ່ີບ່ໍສົມດຸນລະຫວ່າງເພດ	 ໂດຍ 
ສະເພາະແມ່ນ	ໃນກຸ່ມຄົນຕ່າງຖິ່ນ	ທ່ີມີການພົວພັນດ້ານ 
ສັງຄົມບໍ່ຫຼາຍກັບຄົນເຂດທ້ອງຖ່ິນອາດຈະກໍໃຫ້ເກີດບັນ 
ຫາດ້ານສັງຄົມຫຼາຍຢ່າງເຊັ່ນ:	 ບັນຫາໂສເພນີ,	 ບັນຫາ 
ການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ	ແລະ	ການແຕກແຍກທາງດ້ານ 
ສັງຄົມ.	ໜຶ່ງໃນປະເດັນທ່ີໜ້າສົນໃຈຫຼາຍກວ່າ	ກ່ຽວກັບ 
ຜົນກະທົບຈາກໂຄງການບ່ໍແຮ່ເຊໂປນ,	ນອກຈາກການ 
ເຄື່ອນຍ້າຍພະນັກງານລັດປະມານ	200	ຄົນ	ແລະ	ຄອບ 
ຄົວຂອງເຂົາເຈ້ົາ	ໂດຍຝ່າຍລັດ,	ຄື	ຜູ້ຍ້າຍເຂ້ົາເຂດສ່ວນ 

ຫຼວງຫຼາຍ	(ໂດຍສະເພາະເຂ້ົາບ້ານບຸ່ງຄໍາ	 ທ່ີຂະຫຍາຍ 
ຕົວໄວວາ)	ແມ່ນມາຈາກບ້ານທີ່ຫ່າງໄກກວ່າ	ພາຍໃນ 
ເມືອງວິລະບູລີ.	ນອກນັ້ນ,	ການໄຫຼເຂົ້າມາຂອງແຮງງານ 
ເຄື່ອນຍ້າຍເຫຼົ່ານີ	້ສ່ວນໃຫຍ່ເຂ້ົາມາເປັນລັກສະນະຄອບ 
ຄົວ	ຫືຼ	ເປັນຜູ້ຊາຍທ່ີໄດ້ແຕ່ງດອງແລ້ວ.	ໂດຍລວມແລ້ວ	
ອັດຕາສ່ວນລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ	ໃນບ້ານບຸ່ງຄໍາ,	 ຜູ້ຊາຍ 
105	ຄົນຕ່ໍຜູ້ຍິງຈໍານວນ	100	ຄົນ,	ຍັງສະແດງໃຫ້ເຫັນ 
ວ່າ	ບ່ໍມີທ່າອ່ຽງທີ່ຜູ້ຊາຍຈະເຄ່ືອນຍ້າຍບ້ານດ່ັງກ່າວ.	ໃນ 
ຂະນະດຽວກັນ	 ກໍເກີດມີບັນຫາດ້ານສັງຄົມເພີ່ມຂ້ຶນໃນ 
ເຂດບ້ານບຸ່ງຄໍາລວມເຖິງບັນຫາໂສເພນີ	ແຕ່ປະກົດວ່າ	
ຕົ້ນກໍາເນີດ	ແລະ	ລັກສະນະເປັນຄອບຄົວຂອງຜູ້ຍົກຍ້າຍ 
ເຂົ້າທ້ອງຖິ່ນກໍໄດ້ຫຼຸດຜ່ອນບັນຫາເຫຼົ່ານີ້.	

ຕາຕະລາງ ກ.3: ການຍ້າຍມາແຕ່ງດອງກ່ອນ ແລະ ຫຼັງປີ 2001, ເຂດ SPDA ເຊໂປນປີ 2009/10

ເກີດຢູ່ບ້ານ 
ທີ່ຢູ່ປັດຈຸບັນ	(ຄົນ)

ຍ້າຍມາແຕ່ງດອງ	ໃນປີ	2001	
ແລະ	ກ່ອນປ	ີ2001	(%)

ຍ້າຍມາແຕ່ງດອງ 
ຫຼັງປີ	2001	(%)

ເພດກຸ່ມພາສາ

ຊາຍລາວ	(ພູໄທ)
ຍິງ
ຊາຍມາກົງ/ຕຣີ
ຍິງ
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ຕາຕະລາງ ຂ.1:  ງົບປະມານທາງດ້ານສັງຄົມ ແລະ 

ໂຄງລ່າງພື້ນຖານ 
ການຈັດສັນງົບປະມານຕໍ່ປ	ີສໍາລັບກອງທຶນພັດທະນາ 

ທ້ອງຖິ່ນຂອງບໍ່ຄຳເຊໂປນ	(ໂດລາສະຫະລັດ)
20041

ກ:	ໂຄງລ່າງພື້ນຖານ

ຂ:	ການສຶກສາ	

ຄ:	ສຸຂະພາບ

ງ:	ການພັດທະນາວິສາຫະກິດທ້ອງຖິ່ນ

ຈ:	ການພັດທະນາຊຸມຊົນ

ລາຍຈ່າຍທັງໝົດທີ່ຮູ້
ສະເລ່ຍງົບປະມານທັງໝົດ

ອື່ນໆ

ເປັນຜູ້ອຸປະຖຳບັນດາງານສິລະປະ,	ວັດທະນະທຳ	ຫຼື	ງານກ່ຽວກັບການກິລາ

ແຜນງານສັກຢາປ້ອງກັນພະຍາດ/ສຸຂະສຶກສາ

ການກໍ່ສ້າງ	ຫຼື	ການຟື້ນຟູບັນດາໂຮງຮຽນ

ໂຄງການການເງິນຈຸລະພາກ

ຄົ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບນໍ້າ

ວັດຖຸສະໜອງໂຮງຮຽນ

ກໍ່ສ້າງບ່ອນຍົກຍ້າຍເສດແຂງ

ການຈັດຊື້ຈາກຊຸມຊົນຜູ້ດ້ອຍໂອກາດ

ການແບ່ງປັນ	ນໍາໃຊ້ແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນທີ່ຫຼາກຫຼາຍເຊັ່ນ	ການລ້ຽງສັດຢູ່ທົ່ງຫຍ້າ,	ການເກັບ 
ໄມ້ເສດ,	ສ້າງທາງຜ່ານ,	ການເກັບກ່ຽວບັນດາແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດທີ່ບໍ່ໄດ້ນໍາໃຊ້

ການຊ່ວຍເຫຼືອຂະຫຍາຍທຸລະກິດຂອງຜູ້ສະໜອງ	ຜ່ານການຝຶກອົບຮົມ	ຫຼື	ການລົງທຶນ

ການອໍານວຍຄວາມສະດວກແກ່ຊຸມຊົນໃຫ	້ເຂົ້າເຖິງຜູ້ກໍານົດນະໂຍບາຍ

ການບໍລິຈາກ

ສ້າງບັນດາໂຮງໝໍ,	ຄຣີນິກ	ແລະ	ບົວລະບັດຮັກສາ

ການສຶກສາຜູ້ໃຫຍ່ທາງດ້ານການຫຍິບ,	ຕໍ່າຫູກ	ແລະ	ຫັດຖະກໍາ

ຂົນສົ່ງ	(ຖະໜົນ,	ທາງລົດໄຟ,	ທາງຂຶ້ນ-ລົງ	ສໍາລັບເຄື່ອງບິນ)
ການສ້າງສູນກາງຊຸມຊົນ

ການສ້າງອາຄານຕະຫຼາດ
ການບໍລິການສາທາລະນຸປະໂພກ	(ນ້ໍ້າ,	ໄຟຟ້າ,	ໂທລະຄົມ)

ໂຄງການກະສິກໍາ

ໂຄງການສັດລ້ຽງ

ໂຄງການການປະມົງ

ການສ້າງຄວາມສາມາດໂດຍການຝຶກອົບຮົມ,	ໃຫ້ຄໍາປຶກສາ	ແລະ	ປະສົບການເຮັດວຽກ

ສະໜອງທາງດ້ານການແພດ

ທຶນການສຶກສາ

ການຊ່ວຍເຫຼືອຂະຫຍາຍທຸລະກິດຂອງລູກຄ້າໂດຍຜ່ານການຝຶກອົບຮົມ	ຫຼ	ືການລົງທຶນ

2005 2006 20072 20083

ໝາຍເຫດ: 
1 ກອງທຶນພັດທະນາທ້ອງຖິ່ນຂອງບໍ່ຄຳເຊໂປນເລີ່ມຕົ້ນແຕ່ປີ 2003 ເປັນຕົ້ນມາ ດ້ວຍງົບປະມານ 96.000 ໂດລາສະຫະລັດ. ກອງທຶນດັ່ງກ່າວບໍລິຫານໂດຍຄະນະ  
 ກຳມະການເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍບັນດາພະນັກງານເມືອງ, ບັນດາສະມາຊິກຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນ, ບັນດາພະນັກງານທີ່ມາຈາກປົກຄອງ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ພະນັກ   
 ງານອາວຸໂສຂອງບໍ່ຄຳເຊໂປນ.
2 ກອງທຶນຫຼຸດຜ່ອນບັນຫາສັງຄົມໄດ້ລິເລີ່ມຂຶ້ນໃນປີ 2007, ສ້າງໄວ້ເພື່ອວາງແຜນພາຍຫຼັງອາຍຸໂຄງການບໍ່ແຮ່ໝົດອາຍຸການນຳໃຊ້. ກອງທຶນດັ່ງກ່າວໄດ້ຈັດສັນເງິນທຶນໃຫ້ 
 ແກ່ບັນດາທຶນການສຶກສາ, ການພັດທະນາທັກສະດ້ານວິສະວະກຳ, ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມດ້ານການຫຍິບ ແລະ ເງິນກູ້ຢືມເພື່ອສ້າງຕັ້ງທຸລະກິດ ແລະ ອື່ນໆອີກທີ່ນອນ 
 ຢູ່ໃນບັນດາແຜນງານ. ໄດ້ມີການຈັດສັນເງິນທຶນຈຳນວນ 500.000 ໂດລາສະຫະລັດ ໃຫ້ແກ່ກອງທຶນນີ້ປີລະຄັ້ງ. 
3 ກອງທຶນຫຼຸດຜ່ອນບັນຫາສັງຄົມໄດ້ຖືກນຳໃຊ້ເພື່ອໂພສະນາການ ແລະ ການສຶກສາຂອງແມ່ ແລະ ເດັກນ້ອຍ, ການບໍລິຈາກເຂົ້າສານ ຈຳນວນໜຶ່ງໃຫ້ແກ່ຜູ້ສູງອາຍຸ ແລະ  
 ຄົນພິການ, ການຮັບຮູ້ຄວາມປອດໄພຢູ່ທ້ອງຖະໜົນ, ບັນດາງານບຸນ ແລະ ງານທາງດ້ານວັດທະນະທຳ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມທາງດ້ານວິຊາສະເພາະທີ່ຫຼາກຫຼາຍທີ່ນອນ 
 ຢູ່ໃນບັນດາແຜນງານ.

ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ ຂ:  ງົບປະມານດ້ານສັງຄົມ ແລະ ໂຄງລ່າງພື້ນຖານ 
ຂອງບໍລິສັດ MMG ເຊໂປນ
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ຕາຕະລາງ ຄ.1:  ງົບປະມານດ້ານສັງຄົມ ແລະ ໂຄງລ່າງພື້ນຖານຂອງບໍລິສັດພູເບ້ຍ

ການຈັດສັນງົບປະມານຕໍ່ປ	ີ
2006

ກ:	ຮູບແບບໂຄງລ່າງພື້ນຖານ

ຂ:	ການສຶກສາ	

ຄ:	ສຸຂະພາບ

ງ:	ການພັດທະນາຜູ້ປະກອບການທ້ອງຖິ່ນ

ຈ:	ການພັດທະນາຊຸມຊົນ

ລາຍຈ່າຍທັງໝົດ
ງົບປະມານທັງໝົດ

ຂົນສົ່ງ	(ຖະໜົນ,	ທາງລົດໄຟ,	ທາງຂຶ້ນ-ລົງສໍາລັບ	ເຄື່ອງບິນ)

ສ້າງສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນໂຮງຮຽນ	ແລະ	ບົວລະບັດຮັກສາ

ສ້າງບັນດາໂຮງໝໍ,	ຄຣີນິກ	ແລະ	ການບົວລະບັດຮັກສາ

ການຊ່ວຍເຫຼືອຂະຫຍາຍທຸລະກິດຂອງລູກຄ້າຜ່ານການຝຶກອົບຮົມ	ຫຼື	ການລົງທຶນ

ການບໍລິຈາກ

ໂຄງການການເງິນຈຸລະພາກ

ໂຄງການການສີດພູມຄຸ້ມກັນໂລກ	ແລະ	ການສຶກສາ

ການຈັດຊື້ຈາກຊຸມຊົນທີ່ມີຂໍ້ເສຍປຽບ

ເປັນຜູ້ສະໜັບສະໜູນບັນດາງານສິລະປະ,	ວັດທະນະທຳ	ຫຼື	ງານກິລາຕ່າງໆ

ການແບ່ງປັນ-ນໍາໃຊ້ແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນທີ່ຫຼາກຫຼາຍ	ເຊັ່ນ	ການລ້ຽງສັດຢູ່ຕາມທົ່ງຫຍ້າ,	ການເກັບຟືນ, 
ການແກະຮອຍ,	ການເກັບກ່ຽວບັນດາແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດທີ່ບໍ່ໄດ້ນໍາໃຊ້

ສະໜອງທາງດ້ານຢາ

ການຊ່ວຍເຫຼືອຂະຫຍາຍທຸລະກິດຂອງຜູ້ສະໜອງຜ່ານການຝຶກອົບຮົມ	ຫຼື	ການລົງທຶນ

ການສ້າງຄວາມສາມາດໂດຍຜ່ານການຝຶກອົບຮົມ,ໃຫ້ຄໍາປຶກສາ	ແລະ	ປະສົບການເຮັດວຽກ

ສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກຊຸມຊົນໃຫ້ເຂົ້າເຖິງຜູ້ຕັດສິນໃຈຜູ້ກໍານົດນະໂຍບາຍ
ອື່ນໆ

ຄົ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບນໍ້າ

ສ້າງບ່ອນຍົກຍ້າຍເສດຫີນ

ການສ້າງອາຄານຕະຫຼາດ

ໂຄງການກະສິກໍາ

ສ້າງໂຮງຮຽນ

ການສ້າງສູນກາງຊຸມຊົນ

ການສຶກສາ,	ການຝຶກອົບຮົມ,	ໃຫ້ທຶນການສຶກສາ	ແລະ	ຄວາມຮັບຮູ້ຂອງປະຊາຊົນທີ່ບໍ່ໄດ້ຖືກຈ້າງງານ

ການບໍລິການທີ່ເປັນປະໂຫຍດ	(ນໍ້າ,	ໄຟຟ້າ,	ໂທລະຄົມ)

ການກະຈາຍເງິນເດືອນໃຫ້ຄູ

ໂຄງການສັດລ້ຽງ
ໂຄງການການປະມົງ

2007 2008 2009

ໝາຍເຫດ: 
*  ຄະນະກຳມະການການພັດທະນາໝູ່ບ້ານ, ທີ່ບໍລິຫານກອງທຶນການພັດທະນາຊຸມຊົນໄດ້ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນປີ 2007 ແລະ ໄດ້ເລີ່ມດຳເນີນການຝຶກອົບຮົມໃນປີ 2008.  
 ຄະນະກຳມະການພັດທະນາໝູ່ບ້ານປະກອບດ້ວຍຊາວບ້ານ, ບັນດາພະນັກງານບໍລິຫານ, ເມືອງ ແລະ ແຂວງ. ເຈົ້າແຂວງ ແລະ ຜູ້ບໍລິຫານຂອງບໍລິສັດພູເບ້ຍເປັນ 
 ຜູ້ຈັດສັນດ້ານການເງິນ.

ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ ຄ: ງົບປະມານດ້ານສັງຄົມ ແລະ ພື້ນຖານ 
     ໂຄງລ່າງຂອງບໍລິສັດພູເບ້ຍມາຍນິ້ງ
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ຕາຕະລາງ ງ.1:  ລາຍການແຫຼົ່ງທີ່ມາຂອງ EITI ກ່ຽວກັບລາຍໄດ້ທີ່ສຳຄັນຂອງບັນດາບໍລິສັດ ທີ່ໄດ້ຈ່າຍໃຫ້ລັດຖະບານຂອງປະເທດ 

 ເຈົ້າພາບ

ຂ້ໍລິເລ່ີມກ່ຽວກັບຄວາມໂປ່ງໃສຂອງບັນດາອຸດສະຫະກໍາ 
ຂຸດຄ້ົນບ່ໍແຮ່	 (EITI)	ແມ່ນມີຈຸດປະສົງເພື່ອ	 ເພີ່ມທະວີ 
ຄວາມເຂັ້ມແຂງທາງດ້ານການປົກຄອງ	 ໂດຍການປັບ 
ປຸງຄວາມໂປ່ງໃສ	 ແລະ	 ສາມາດກວດສອບໄດ້ໃນຂະ 
ແໜງຂຸດຄ້ົນບໍ່ແຮ່.	EITI	ແມ່ນມາດຕະຖານໂລກທີ່ສ່ົງ 
ເສີມຄວາມໂປ່ງໃສດ້ານລາຍຮັບ	ໂດຍມີການຮຽກຮ້ອງ	 

ໃຫ້ບັນດາບໍລິສັດເຜີຍແຜ່ສ່ິງທ່ີເຂົາເຈ້ົາໄດ້ໃຊ້ຈ່າຍໄປນ້ັນ 
ແລະ	 ສ່ິງທ່ີລັດຖະບານໄດ້ຮັບ.	ມັນແມ່ນວິທີທີ່ລະອຽດ 
ອ່ອນສໍາລັບການຕິດຕາມ	 ແລະ	 ສັງລວມບັນດາລາຍ 
ຈ່າຍຂອງບໍລິສັດ	ແລະ	ບັນດາລາຍຮັບຂອງລັດຖະບານ
ໃນລະດັບປະເທດ.

ອາກອນກຳໄລ 

ຄ່າພາກຫຼວງ

ສິດຂອງລັດຖະບານເຈົ້າພາບ 

ຕໍ່ການຜະລິດ

ການໃຫ້ສິດແກ່ບໍລິສັດ ລັດວິສາຫະກິດ 

ແຫ່ງຊາດ ຕໍ່ການຜະລິດ

ເງິນປັນຜົນ

ຜົນປະໂຫຍດທີ່ສຳຄັນອື່ນໆ 

ຕໍ່ລັດຖະບານເຈົ້າພາບ

ເງິນໂບນັດ (ເຊັ່ນ ລາຍເຊັນ, 

ການຄົ້ນພົບ, ການຜະລິດ) 

ຄ່າທຳນຽມໃບອະນຸຍາດ, ຄ່າເຊົ່າ, 

ຄ່າລົງທະບຽນ ແລະ ຄ່າທຳນຽມ 

ໃບອະນຸຍາດອື່ນໆ ແລະ/ຫຼື 

ຄ່າສຳປະທານ

ອາກອນທີ່ເກັບຈາກລາຍຮັບໃນການດໍາເນີນກິດຈະກໍາຂຸດຄົ້ນ	ຂອງບໍລິສັດ

ການຈັດວາງຄ່າພາກຫຼວງຈະແຕກຕ່າງຕາມລະບອບການປົກຄອງຂອງລັດຖະບານເຈົ້າພາບ.	ຄ່າພາກ 

ຫຼວງສາມາດລວມຂ້ໍຜູກມັດໃຫ້ບໍລິສັດຂາຍການຜະລິດທັງໝົດ	ແລະ	ມອບສ່ວນໜຶ່ງຂອງລາຍຮັບຈາກ 

ການຂາຍ.	ໃນກໍລະນີອ່ືນໆ,	ລັດຖະບານເຈົ້າພາບມີຜົນປະໂຫຍດໂດຍກົງຕ່ໍກັບການຜະລິດ	ແລະ	ຈັດ 

ແຈ່ງການຂາຍຢ່າງເອກະລາດ	ຈາກຜູ້ສໍາປະທານ.	“ຄ່າພາກຫຼວງ”	ເຫຼົ່ານ້ີແມ່ນຄ້າຍຄືກັນກັບສິດຕ່ໍການ 

ຜະລິດຂອງລັດຖະບານເຈົ້າພາບ.

ນ້ີແມ່ນສ່ວນແບ່ງການຜະລິດທັງໝົດຂອງລັດຖະບານເຈົ້າພາບ.	ສິດຕໍ່ການຜະລິດເຫຼົ່ານ້ີ	ສາມາດໂອນ	

ໃຫ້ລັດຖະບານເຈົ້າພາບໄດ້ໂດຍກົງ	 ຫຼື	 ສາມາດໂອນໃຫ້ບໍລິສັດລັດວິສາຫະກິດແຫ່ງຊາດກໍໄດ້.	

ພ້ອມດຽວກັນນີ້,	ກະແສຜົນກໍາໄລເຫຼົ່ານີ້ສາມາດຢູ່ໃນຮູບແບບວັດຖຸ	ຫຼືວ່າ	ເງິນສົດໄດ້.

ນ້ີແມ່ນສ່ວນແບ່ງການຜະລິດທັງໝົດ	 ຂອງບໍລິສັດລັດວິສາຫະກິດແຫ່ງຊາດ.	 ສິດຕໍ່ການຜະລິດເຫຼົ່ານ້ີ 

ໄດ້ມາຈາກການຖືຮຸ້ນທີ່ຖືກຕ້ອງຂອງ	 ບໍລິສັດລັດວິສາຫະກິດແຫ່ງຊາດ.	 ກະແສຜົນປະໂຫຍດເຫຼົ່ານ້ີ	

ສາມາດຢູ່ໃນຮູບແບບວັດຖຸ	ຫຼື	ເງິນສົດໄດ້.

ເງິນປັນຜົນທ່ີໄດ້ຈ່າຍໃຫ້ແກ່ລັດຖະບານເຈົ້າພາບໃນຖານະເປັນຜູ້ຖືຮຸ້ນຂອງບໍລິສັດລັດວິສາຫະກິດແຫ່ງ

ຊາດ	ກ່ຽວກັບຮຸ້ນ	ແລະ	ການແຈກຢາຍຜົນກໍາໄລຂອງເງິນທຶນຕ່າງໆ	ນອກຈາກໜີ້ສິນ	ຫຼື	ທຶນກູ້ຢືມ.

ກະແສຜົນປະໂຫຍດເຫຼົ່ານີ້ປະກອບມີ	ພາສີອາກອນທີ່ເກັບຈາກລາຍໄດ້,	ການຜະລິດ	ຫຼື	ຜົນກໍາໄລຂອງ 

ບັນດາບໍລິສັດ.	 ອາກອນຊົມໃຊ້,	 ເຊັ່ນ	 ພາສີມູນຄ່າເພີ່ມ,	 ອາກອນລາຍໄດ້ສ່ວນບຸກຄົນ	 ຫືຼ	 ອາກອນ 

ການຂາຍ.

ບັນດາລາຍຈ່າຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບເງິນໂບນັດ		ເນື່ອງມາຈາກ:

•	 ການໃຫ້ລາງວັນ,	ເງິນຊ່ວຍເຫຼືອ	ແລະ	ການໂອນສິດຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່;

•	 ຄວາມສໍາເລັດຂອງລະດັບການຜະລິດ	ຫຼື	ເປົ້າໝາຍທີ່ແນ່ນອນ;	ແລະ

•	 ການຄົ້ນພົບແຮ່ສະສົມ/ແຫຼ່ງແຮ່ທາດເພີ່ມຕື່ມ.

ການຈ່າຍເງິນໃຫ້ແກ່ລັດຖະບານເຈົ້າພາບ	ແລະ/ຫຼື	ບໍລິສັດລັດວິສາຫະກິດແຫ່ງຊາດເພື່ອ:

•	 ໄດ້ຮັບ	ແລະ/ຫຼື	 ເລ່ີມການສໍາຫຼວດ	ແລະ	ການຮັກສາໃບອະນຸຍາດ	ຫຼື	 ສໍາປະທານ	 (ຄ່າທຳນຽມ 

	ໃບອະນຸຍາດ/ຄ່າສໍາປະທານ);

•	 ການດໍາເນີນວຽກງານການສໍາຫຼວດ	ແລະ/ຫຼື	ການເກັບກໍາຂ້ໍມູນ	(ຄ່າທຳນຽມອະນຸຍາດ).	ຊຶ່ງສ່ວນ 

	ຫຼາຍຈັດຂຶ້ນກ່ອນໄລຍະທີ່ຈະທຳການຜະລິດ;	ແລະ,

•	 ການໃຫ້ເຊົ່າ	ຫຼື	ການເຊົ່າເຂດສໍາປະທານ	ຫຼື	ການເຊົ່າເນື້ອທີ່ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ.

ແຫຼົ່ງຂໍ້ມູນ: ປຶ້ມແຫ່ຼົງທີ່ມາຂອງຂໍ້ລິເລີ່ມຄວາມໂປ່ງໃສຂອງອຸດສາຫະກຳຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່, ມີນາ (2005: ໜ້າ 27).

ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ ງ: ການຄິດໄລ່ ແລະ ການລາຍງານ 
ການຈ່າຍພາສີ -ອາກອນ



ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ	ງ:	ການຄິດໄລ່	ແລະ	ການລາຍງານການຈ່າຍພາສີ	-ອາກອນ

ສປປ	ລາວ:	ເພີ່ມທະວີຜົນປະໂຫຍດທາງດ້ານເສດຖະກິດ	ແລະ	ສັງຄົມ 
ຈາກການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່

ການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່:	ຮ່ວມມືກັນເພື່ອການພັດທະນາ126

ຕາຕະລາງ ງ.2: ກະແສຜົນປະໂຫຍດຂອງບໍລິສັດພູເບ້ຍ ທີ່ໄດ້ຈ່າຍໃຫ້ລັດຖະບານ, 2009

ຕາຕະລາງ ງ.3: ກະແສຜົນປະໂຫຍດຂອງບໍລິສັດ MMG ເຊໂປນ ທີ່ໄດ້ຈ່າຍໃຫ້ລັດຖະບານ, 2009

ແຫຼົ່ງທີ່ມາ: ຂໍ້ມູນບໍລິສັດ.

ປະເພດ

ປະເພດ

ລາຍຈ່າຍທີ່ກວມຢູ່ໃນ	EITI

ລາຍຈ່າຍທີ່ກວມຢູ່ໃນ	EITI

ອາກອນກໍາໄລ	

ອາກອນກໍາໄລ	

12.266.664

80.872.676

•	ວັດຖຸ

•	ວັດຖຸ

ເງິນປັນຜົນ

ເງິນປັນຜົນ

ອາກອນລາຍໄດ້ສ່ວນບຸກຄົນ 2.232.304

ຄ່າພາກຫຼວງ

ຄ່າພາກຫຼວງ

1ກ)

1ກ)

1ຂ)

1ຂ)

1ຄ)

1ຄ)

1ງ)

1ງ)

1ຈ)

1ຈ)

1ສ)

1ສ)

ບໍ່ມີ

57.519.000

ຄ່າທຳນຽມໃບອະນຸຍາດ,	ຄ່າເຊົ່າ,	ຄ່າທຳ 
ນຽມອະນຸຍາດ	ແລະ	ຄ່າອື່ນໆ	ກ່ຽວກັບ 
ການອະນຸຍາດ/ການສໍາປະທານ

ຄ່າທຳນຽມໃບອະນຸຍາດ,	ຄ່າເຊົ່າ,	ຄ່າທຳ 
ນຽມອະນຸຍາດ	ແລະ	ຄ່າອື່ນໆ	ກ່ຽວກັບ 
ການອະນຸຍາດ/ການສໍາປະທານ

210.061	(ພາສີອາກອນ) 
58.916	(ຄ່າສໍາປະທານ)

56.600	(ຄ່າເຊົ່າ)

ລາຍຈ່າຍອື່ນໆ	ທີ່ຈ່າຍໃຫ້ແກ່ລັດຖະບານ 
ເຈົ້າພາບ	(ລວມມີການໃຫ້ສິດຕໍ່ການຜະລິດ 
ແລະ	ຄ່າພາກຫຼວງປະເພດອື່ນໆ)

ລາຍຈ່າຍອື່ນໆ	ທີ່ຈ່າຍໃຫ້ແກ່	ລັດຖະບານ 
ເຈົ້າພາບ	(ລວມມີການໃຫ້ສິດຕໍ່ການຜະລິດ 
ແລະ	ຄ່າພາກຫຼວງປະເພດອື່ນໆ)

1.756.557	(ອາກອນ 
ເງິນໝູນວຽນທຸລະກິດ)

2.000.000 
(ອາກອນນໍ້າມັນ)

•	ເງິນສົດ

•	ເງິນສົດ

8.008.826

19.297.076

2.000.000

ເງິນໂບນັດ,	ລາຍເຊັນ	ແລະ	ຈາກການຜະລິດ

ເງິນໂບນັດ,	ລາຍເຊັນ	ແລະ	ຈາກການຜະລິດ

ບໍລິມາດ

ບໍລິມາດ

ລວມທັງໝົດ

ລວມທັງໝົດ

ແຫ່ງຊາດ

ແຫ່ງຊາດ

ພາກພື້ນ

ພາກພື້ນ

ທ້ອງຖິ່ນ

ທ້ອງຖິ່ນ

ມູນຄ່າ	(ໂດລາສະຫະລັດ)

ມູນຄ່າ	(ໂດລາສະຫະລັດ)

ແຫຼົ່ງທີ່ມາ: ບົດລາຍງານຄວາມຍືນຍົງຂອງ PanAust (2009: ໜ້າ 12).



ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ	ງ:	ການຄິດໄລ່	ແລະ	ການລາຍງານການຈ່າຍພາສີ	-ອາກອນ

ສປປ	ລາວ:	ເພີ່ມທະວີຜົນປະໂຫຍດທາງດ້ານເສດຖະກິດ	ແລະ	ສັງຄົມ 
ຈາກການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່

ການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່:	ຮ່ວມມືກັນເພື່ອການພັດທະນາ 127

ຕາຕະລາງ ງ.4: ກະແສຜົນປະໂຫຍດຂອງບໍລິສັດ MMG ເຊໂປນ ທີ່ໄດ້ຈ່າຍໃຫ້ ລັດຖະບານ, 2009

ແຫຼົ່ງທີ່ມາ: ຂໍ້ມູນບໍລິສັດ.

ປະເພດ

ລາຍຈ່າຍທີ່ກວມຢູ່ໃນ	EITI
ອາກອນກໍາໄລ	

154.046.285

•	ວັດຖຸ

ເງິນປັນຜົນ

ຄ່າພາກຫຼວງ
1ກ)
1ຂ)

1ຄ)

1ງ)
1ຈ)
1ສ)

92.052.197

ຄ່າທຳນຽມໃບອະນຸຍາດ,	ຄ່າເຊົ່າ,	ຄ່າທຳ 
ນຽມອະນຸຍາດ	ແລະ	ຄ່າອື່ນໆ	ກ່ຽວກັບ 
ການອະນຸຍາດ/ການສໍາປະທານ

56.600	(ຄ່າເຊົ່າ)

ລາຍຈ່າຍອື່ນໆ	ທີ່ຈ່າຍໃຫ້ແກ່	ລັດຖະບານ 
ເຈົ້າພາບ	(ລວມມີການໃຫ້ສິດຕໍ່ການຜະລິດ 
ແລະ	ຄ່າພາກຫຼວງປະເພດອື່ນໆ)

2.500.000	
(ອາກອນນໍ້າມັນ)

•	ເງິນສົດ 26.537.488

32.900.000
ເງິນໂບນັດ,	ລາຍເຊັນ	ແລະ	ຈາກການຜະລິດ

ບໍລິມາດ
ລວມທັງໝົດ ແຫ່ງຊາດ ພາກພື້ນ ທ້ອງຖິ່ນ

ມູນຄ່າ	(ໂດລາສະຫະລັດ)



ສປປ	ລາວ:	ເພີ່ມທະວີຜົນປະໂຫຍດທາງດ້ານເສດຖະກິດ	ແລະ	ສັງຄົມ 
ຈາກການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່

ການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່:	ຮ່ວມມືກັນເພື່ອການພັດທະນາ128

ໝາຍເຫດ :

ກ ຂໍ້ມູນສ່ວນໃຫຍ່ ມາຈາກ ESL (2010) ການສຳຫຼວດຄົວເຮືອນຂອງບໍ່ຄຳເຊໂປນ 2009.

ຂ ຂໍ້ມູນທັງໝົດ ມາຈາກ  ESL (2005) ພູຄຳ ESIA ຍົກເວັ້ນທີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້.

ຄ  ຄະແນນສະເລ່ຍມີວິທີຄິດໄລ່ດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້: ບໍ່ໄດ້ຮັບການສຶກສາໃນລະບົບ 0; ເຂົ້າຮຽນປະຖົມ 1-2 ປີ 1 ຄະແນນ; ເຂົ້າຮຽນປະຖົມ 3-4 ປີ 2 ຄະແນນ; ຈົບປະຖົມ (ປໍ 5) 
 3 ຄະແນນ; ຮຽນຂັ້ນມັດທະຍົມ 1-3 ປີ (ມ1-ມ3)  4 ຄະແນນ; ຮຽນຂັ້ນມັດທະຍົມ 4 ຫຼື 5 ປີ (ໂຮງຮຽນອຸດົມ) 5 ຄະແນນ; ຈົບອຸດົມ (ມ6) 6 ຄະແນນ; ແລະ ສູງກວ່າ 
 ລະດັບອຸດົມ 7 ຄະແນນ. ຈາກນັ້ນກໍຈະໄດ້ຄະແນນສະເລ່ຍ ຂອງແຕ່ລະກຸ່ມ (ເອີດຊິສແຕັມລາວ, 2009: 3-11).

ງ  ຄວນຈະຮັບຮູ້ວ່າ ມີຄວາມບໍ່ເທົ່າທຽມກັນທາງດ້ານເສດຖະກິດລະຫວ່າງເຂດຕົວເມືອງກັບຊົນນະບົດ. ແຈັກສັນ (2010) ໄດ້ກ່າວຢູ່ໃນບົດລາຍງານຂອງລາວວ່າ ຄວາມ 
 ແຕກໂຕນດັ່ງກ່າວນີ້ ໄດ້ເກີດຂຶ້ນຢູ່ໃນເຂດຊົນເຜົ່າຢູ່ບໍ່ຄຳເຊໂປນອີກດ້ວຍ. ໃນທາງປະຕິບັດ, ອັນນີ້ໝາຍຄວາມວ່າ ລາຍຮັບສ່ວນໃຫຍ່ ແມ່ນຢູ່ໃນກຸ່ມຄົນສ່ວນນ້ອຍ  
 ໃນຂະນະທີ່ລາຍຮັບສ່ວນນ້ອຍພັດຢູ່ໃນກຸ່ມຄົນສ່ວນຫຼາຍ.  

ຈ  ຕົວເລກ ແມ່ນມາຈາກແຈັກສັນ (2010) ແລະ ESL (2010) ຢູ່ໃນການສຳຫຼວດຄົວເຮືອນ 2009. ໃນຕົວຈິງ, ຕົວເລກອາດຈະສູງກວ່າ ຍ້ອນວ່າມັນບໍ່ໄດ້ລວມເອົາທາງ 
 ເລືອກການສະໜອງນໍ້າປະປາທີ່ໄດ້ຮັບການປັບປຸງເປັນຕົ້ນແມ່ນ ການເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງຄົວເຮືອນ, ທໍ່ນໍ້າປະປາສາທາລະນະ, ນໍ້າບາດານ, ອ່າງໂຕ່ງນໍ້າ, ອ່າງເກັບນໍ້າຝົນ. 

ສ ອີງຕາມການສຳຫຼວດສຸຂະພາບ ແລະ ໂພຊະນາການ ຂອງເອີດຊິສແຕັມລາວ (2005), ມີແພດຄົນດຽວປະຈຳຢູ່ໂຮງໝໍເມືອງພູນເຊິ່ງມີຄົນເຈັບ ເກືອບ 3.304 ຄົນມາ 
 ປິ່ນປົວ.

ຊ ອີງໃສ່ຕົວຊີ້ບອກ ເຫັນວ່າ 51% ຂອງຊຸມຊົນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ແມ່ນມີແຫຼົ່ງອາຫານສຳລັບຄອບຄົວເຂົາເຈົ້າຢ່າງພຽງພໍ (ເອີດຊິສແຕັມລາວ (2005) EISA), ສ່ວນ 49%  
 ແມ່ນບໍ່ພຽງພໍ. ອັນນີ້ບໍ່ມີການພົວພັນທາງວິທະຍາສາດກ່ຽວກັບລະດັບສານອາຫານໃນກຸ່ມເດັກນ້ອຍຕໍ່າກວ່າອາຍຸ 5 ປີ.

ອັດຕາການຮູ້ໜັງສືຂອງຜູ້ໃຫຍ ່
(%	ອາຍຸ	15	ປີຂຶ້ນໄປ)
ອັດຕາການເຂົ້າຮຽນປະຖົມ,	ມັດທະ 
ຍົມຕອນຕົ້ນ	ແລະ	ມັດທະຍົມຕອນ 
ປາຍ	(%)
ຄະແນນສອບເສັງໃນໂຮງຮຽນຄ

ປະຊາກອນທີ່ເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງນໍ້າ 
ທີ່ສະອາດຢ່າງຍືນຍົງ

ຈໍານວນແພດຕໍ່ປະຊາກອນ	
100,000	ຄົນ
ເດັກນ້ອຍຕໍ່າກວ່າ	5	ປີ	ທີ່ຂາດ 
ສານອາຫານ	(%	ຂອງປະຊາກອນ)

ອາຍຸຍືນ	(ປີ)	/	ຕິດເຊື້ອ	HIV 
(%	ຂອງອາຍຸ	15-49	ປີ)

ປະຊາກອນທີ່ເຂົ້າເຖິງນໍ້າສະອາດ 
ຢ່າງຍືນຍົງ

GDP	ຕໍ່ຫົວຄົນງ

ລະດັບຊາດ 
(HDI)

ລະດັບທ້ອງຖິ່ນ 
ເຊໂປນກ

ລະດັບທ້ອງຖິ່ນ	
ພູເບ້ຍຂ

ລະດັບຊາດ	
ທຽບກັບ	ເຊໂປນ	

ລະດັບຊາດ	
ທຽບກັບ	ພູເບ້ຍ

ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ ຈ: ຕົວຊີ້ບອກດ້ານສັງຄົມ ແລະ ເສດຖະກິດ 
     ໃນລະດັບ ທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ລະດັບຊາດ



ສປປ	ລາວ:	ເພີ່ມທະວີຜົນປະໂຫຍດທາງດ້ານເສດຖະກິດ	ແລະ	ສັງຄົມ 
ຈາກການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່

ການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່:	ຮ່ວມມືກັນເພື່ອການພັດທະນາ 129

ຢູ່ໃນເອກະສານຂອງ	 ICMM	 ກ່ຽວກັບ	 “ການສັງລວມ 
ກໍລະນີສຶກສາສ່ີປະເທດ	 ທີ່ປະກອບມີ	 ຜົນການສຶກສາ 
ແລະ	 ຂ້ໍສະເໜີແນະ”,	 ພວກເຮົາໄດ້ແຍກອອກເປັນ	 6 
ປະເດັນທ່ີເປັນບັນຫາສໍາຄັນ	 ຂອງແຕ່ລະປະເທດ	 ຊຶ່ງ 
ປະກອບມີດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:	

 y ຄວາມພ້ອມ/ຄວາມຍຸຕິທຳ	 ຂອງລະບົບອາກອນຢູ ່
	 ໃນປະເທດທ່ີໄປລົງທຶນ	ສໍາລັບຂະແໜງບໍ່ແຮ່.

 y ລະບົບການຈັດສັນລາຍຮັບ:	ເປັນອຸປະສັກ	ຫຼ	ືສະໜັບ 
	 ສະໜູນການນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນສາທາລະນະ 

	 ລວມທັງຊັບພະຍາກອນ	ຂອງຂະແໜງການບໍ່ແຮ່ຢ່າງ 
	 ມີປະສິດທິພາບ	ແລະ	ປະສິດທິຜົນ	ຫຼືບໍ່?	

 y ຂໍ້ຂັດແຍ່ງໃນການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ	ແລະ	ສິດໃນຊັບສິນ.

 y ຄວາມເສຍຫາຍ	 ແລະ	 ຄວາມເປັນຫ່ວງທາງດ້ານສິ່ງ 
	 ແວດລ້ອມ.

 y ຂ້ໍຂັດແຍ່ງລະຫວ່າງອຸດສາຫະກໍາບ່ໍແຮ່ຂະໜາດໃຫຍ່ 
	 ກັບຊາວບ້ານທີ່ເຮັດອາຊີບບ່ໍແຮ່.

 y ການແກ້ບັນຫາການປິດບໍ່ແຮ່ໃນອະນາຄົດ.

ການາ ຕັງຊານີ ເປຣູ ຈີເລ ສປປ ລາວ

ຄວາມພ້ອມ 
ຂອງລະບົບ 
ອາກອນ

ການຈັດສັນ 
ຊັບພະຍາກອນ

ອົງການທີ່ບໍ່ຂຶ້ນກັບ 
ລັດຖະບານໄດ້ຮ້ອງ 
ຮຽນວ່າບໍລິສັດບໍ່ແຮ່	 
ຊຳລະອາກອນຕໍ່າ 
ກວ່າອັດຕາທີ່ກໍານົດ 
ໄວ	້ເມື່ອທຽບກັບລະ 
ບົບອາກອນທີ່ຮຽກ 
ເກັບໃນທົດສະວັດ 
ຕົ້ນໆ

ລາຍຮັບຈາກບໍ່ແຮ່ຈໍາ 
ນວນໜຶ່ງ	ຖືກຈັດສັນ 
ໃໝ່	ໂດຍຜ່ານກອງ 
ທຶນພັດທະນາແຮ່ທາດ 
ແຕ່ຜົນການປະຕິບັດ 
ແມ່ນໜ້າຜິດຫວັງ. 
ການຄຸ້ມຄອງດ້ານການ 
ບໍລິຫານ	ແລະ	ການ 
ເງິນພາກລັດໃນຂັ້ນ 
ທ້ອງຖິ່ນແມ່ນບໍ່ທັນ 
ໄດ້ດີ

ຄວາມຮັບຮູ້ໜ້ອຍຂອງ 
ທ້ອງຖິ່ນກ່ຽວກັບລະ 
ບົບອາກອນຕົວຈິງນໍາ 
ໄປສູ່ການຟ້ອງຮ້ອງວ່າ 
ບໍລິສັດຕ່າງປະເທດ 
ສ້າງກໍາໄລຫຼາຍ	ແຕ ່
ຊຳລະອາກອນໜ້ອຍ

ລັດຖະບານກາງບໍ່ໄດ ້
ໃຫ້ຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນຈັດເກັບ 
ລາຍຮັບໃດໆຈາກບໍ່ແຮ ່
ການຄຸ້ມຄອງການເງິນ 
ພາກລັດໃນຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ
ແມ່ນບໍ່ທັນເຂັ້ມແຂງ 
ແຕ່ກໍໄດ້ຮັບການປັບປຸງ 
ເທື່ອລະກ້າວຕັ້ງແຕ່ມ ີ
ການດໍາເນີນການມອບ 
ອໍານາດໃຫ້ຂັ້ນທ້ອງ 
ຖິ່ນມາຕັ້ງແຕ່ທ້າຍຊຸມ 
ປີ	1990s

ປັດຈຸບັນ	ໄດ້ນໍາໃຊ້ຄ່າ 
ພາກຫຼວງຂອງບໍ່ແຮ ່
ເປັນຜົນປະໂຫຍດໃຫ້	
ກັບລັດຖະບານທ້ອງ 
ຖິ່ນ	ແລະ	ການຖົກ 
ຖຽງກ່ຽວກັບການເຈ 
ລະຈາຕໍ່ລອງກັນໃໝ ່
ໃນເລື່ອງການຍົກເວັ້ນ 
ອາກອນທີ່ໄດ້ອະນຸມັດ 
ໃນຕອນຕົ້ນ

ການຈັດສັນລາຍຮັບ 
ຈາກບໍ່ແຮ່ຄືນໃໝ່ຈໍາ 
ນວນມະຫາສານໃຫ ້
ກັບເຂດບໍ່ແຮ່ທ້ອງຖິ່ນ 
ໂດຍຜ່ານການົງມີເນ 
ໂຣ.	ຫຼັກການກະຈາຍ 
ລາຍໄດ້ກາຍເປັນປະ 
ເດັນທາງການເມືອງ 
ໂດຍບໍ່ມີການຮັບປະ 
ກັນວ່າຈະໄດ້ຮັບໝາກ 
ຜົນທີ່ດີກວ່າ.	ຄວາມ 
ອາດສາມາດໃນການ 
ຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ	ແລະ 
ການເງິນຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ 
ຍັງອ່ອນແອ

ປັດຈຸບັນ	ລັດຖະສະພາ 
ຈີເລໄດ້ຖົກຖຽງກັນວ່າ 
ບໍລິສັດບໍ່ແຮ່ຕ່າງປະ 
ເທດຈ່າຍອາກອນຕໍ່າ 
ເກີນໄປ	ຫຼືບໍ່

ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ

ທັງສອງບໍລິສັດໄດ້ປະ 
ກອບສ່ວນທາງດ້ານອາ 
ກອນ	ແລະ	ເງິນປັນຜົນ 
ໃຫ້ລັດຖະບານເປັນ 
ຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍ.	ມ ີ
ຄວາມຄາດຫວັງສູງວ່າ 
ການຈ່າຍອາກອນ	ແລະ 
	ເງິນປັນຜົນຈະມີຈໍາ 
ນວນຫຼາຍໃນຊຸ່ມປີທີ ່
ຈະມາເຖິງ

ລັດຖະບານ	ບໍ່ໄດ້ໃຫ ້
ອົງການປົກຄອງທ້ອງ 
ຖິ່ນຈັດເກັບລາຍຮັບ 
ຈາກບໍ່ແຮ່	ຍ້ອນວ່າບໍລ ິ
ສັດໄດ້ປະກອບສ່ວນ 
ໃຫ້ກັບຊຸມຊົນພຽງພ ໍ
ແລ້ວ	ໂດຍຜ່ານກອງ 
ທຶນພັດທະນາ	ແລະ 
ການໃຊ້ຈ່າຍອື່ນໆ.	

ຜົນໄດ້ຮັບທີ່ໜ້າເປັນ 
ຫ່ວງອາດເປັນເລື່ອງທີ ່
ງົບປະມານຂອງແຂວງ 
ຖືກຕັດລົງຍ້ອນບໍ່ແຮ ່
ໄດ້ເລີ່ມການຂຸດຄົ້ນຢ່ ູ
ເມືອງໜຶ່ງແມ່ນຫຼາຍ 
ກວ່າການຈ່າຍທົດແທນ 
ສໍາລັບສິ່ງລົບກວນຕໍ່ວ ິ
ຖີຊີວິດ,	ຕໍ່ສຽງດັງ	ແລະ 
ທົ່ວໄປ.

ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ ສ: ຄວາມເຂົ້າໃຈຕໍ່ກັບວິທີການຍົກສູງໝາກຜົນ



ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ	ສ:	ຄວາມເຂົ້າໃຈຕໍ່ກັບວິທີການຍົກສູງໝາກຜົນ

ສປປ	ລາວ:	ເພີ່ມທະວີຜົນປະໂຫຍດທາງດ້ານເສດຖະກິດ	ແລະ	ສັງຄົມ 
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ການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່:	ຮ່ວມມືກັນເພື່ອການພັດທະນາ130

ການາ ຕັງຊານີ ເປຣູ ຈີເລ ສປປ ລາວ
ການຄຸ້ມຄອງການເງິນ 
ພາກລັດບໍ່ໂປ່ງໃສ 
ແລະ	ເງິນເປັນຈໍານວນ 
ຫຼວງຫຼາຍໄດ້ຖືກນໍາໃຊ ້
ເປັນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍນອກ 
ງົບປະມານ.	

ຂໍ້ຂັດແຍ່ງກ່ຽວກັບ 
ການນຳໃຊ້ທີ່ດິນ/ 
ສິດນຳໃຊ້ທີ່ດິນ

ຄວາມເສຍຫາຍ  
ແລະ ຄວາມເປັນ 
ຫ່ວງດ້ານສິ່ງ 
ແວດລ້ອມ

ກິດຈະການຊາວ
ບ້ານທີ່ເຮັດອາຊີບ
ບໍ່ແຮ່

ຄົນທ້ອງຖິ່ນໄດ້ຮ້ອງ 
ຮຽນວ່າ	ເນື້ອທີ່ສໍາປະ 
ທານບ່ໍແຮ່ນ້ັນມັນກວ້າງ 
ເກີນໄປ	ແລະ	ຈະໄປ 
ທຳລາຍການທຳມາ 
ຫາກິນຂອງຊຸມຊົນ 
ທ້ອງຖິ່ນ.	ຂໍ້ຂັດແຍ່ງ 
ກ່ຽວກັບການນໍາໃຊ້ທີ ່
ດິນສໍາລັບກະສິກໍາ/ 
ລ້ຽງສັດ	ແລະ	ການ 
ຍ້າຍຖິ່ນຖານ

ການທຳລາຍສິ່ງແວດ 
ລ້ອມໂດຍສະເພາະ 
ໃນອະດີດ,	ບັນຫາ 
ທາງສິ່ງແວດລ້ອມທີ ່
ສະສົມມາ.

ການປັບປຸງດ້ານນິຕ ິ
ກໍາ	ແລະ	ການຈັດຕັ້ງ 
ປະຕິບັດໃນປີຜ່ານ 
ມານີ້

ຂໍ້ຂັດແຍ່ງກັບຜູ້ບຸກ 
ເບີກຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ທ້ອງ 
ຖິ່ນທີ່ກ່ຽວກັບສິດທາງ 
ດ້ານຊັບສິນ	ແລະ	ຜົນ 
ກະທົບທາງສິ່ງແວດ 
ລ້ອມດ້ານລົບຂອງ 
ບໍ່ແຮ່ເຫຼົ່ານັ້ນ

ຂໍ້ຂັດແຍ່ງກັບການນໍາ 
ໃຊ້ທີ່ດິນສໍາລັບກະສິກໍາ 
ແລະ	ລ້ຽງສັດ.	ຄໍາຖາມ 
ກ່ຽວກັບການຍ້າຍຖິ່ນ 
ຖານ.	ນອກຈາກນີ້ຍັງມ ີ
ຂໍ້ຂັດແຍ່ງກັບຊາວບ້ານ 
	ທີ່ເຮັດອາຊີບບໍ່ແຮ ່
ກ່ຽວກັບການເຂົ້າເຖິງທີ ່
ດິນທີ່ບໍ່ໄດ້ຖືກນໍາໃຊ ້
ຈາກບໍລິສັດບໍ່ແຮ່ຢ່າງ 
ຈິງຈັງ

ບໍ່ແມ່ນບັນຫາສໍາຄັນ 
ໃນປັດຈຸບັນຍົກເວັ້ນຄໍາ 
ກ່າວຟ້ອງກ່ຽວກັບນໍ້າ 
ສານພິດທີ່ປ່ອຍອອກ 
ມາຈາກບໍ່ແຮ່ເຊິ່ງມີຜົນ 
ກະທົບທາງລົບ 

ຂໍ້ຂັດແຍ່ງກັບຊາວບ້ານ 
ທີ່ເຮັດບໍ່ແຮ່,	ເຮັດ 
ໃຫ້ຜູ້ປະກອບການ 
ບໍ່ແຮ່ທີ່ບໍ່ໄດ້ຈົດທະ 
ບຽນຖືກບັງຄັບຍ້າຍ 
ອອກໄປຈາກເຂດສໍາ 
ປະທານ

ນິຕິກໍາດ້ານຂະແໜງ 
ບໍ່ແຮ່ຂັດແຍ່ງກັບການ 
ອ້າງສິດທີ່ເຄີຍປະຕິບັດ 
ໃນເມື່ອກ່ອນກ່ຽວກັບ 
ທີ່ດິນ/ພູຜາ.	ບາງຂໍ້ຂັດ 
ແຍ່ງກ່ຽວກັບການນໍາ 
ໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກໍາ/ລ້ຽງ 
ສັດ

ບັນຫາສິ່ງແວດລ້ອມ 
ແລະ	ເຫດການການ 
ທຳລາຍສິ່ງແວດລ້ອມ 
ໃນອະດີດ.

ນິຕິກໍາໄດ້ຮັບການປັບ 
ປຸງ,	ແຕ່ຍັງມີບັນຫາ 
ການບັງຄັບໃຊ້ກົດລະ 
ບຽບ

ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ

ເຖິງແມ່ນວ່າຂໍ້ຂັດແຍ່ງ 
ທີ່ມີຈໍາກັດໄດ້ເກີດຂຶ້ນ 
ໃນພາກສ່ວນອື່ນໆ 
ຂອງປະເທດກໍຕາມ 
ແຕ່ກໍເປັນໄປໄດ້ໜ້ອຍ 
ທີ່ຈະເກີດຂໍ້ຂັດແຍ່ງໃນ 
ເລື່ອງທີ່ດິນ	ຍ້ອນທີ່ຕັ້ງ 
ຂອງບໍ່ແຮ່ຢູ່ເຂດທະເລ 
ຊາຍ	

ບັນຫາສິ່ງແວດລ້ອມ 
ແລະ	ເຫດການການ 
ທຳລາຍສິ່ງແວດລ້ອມ 
ໃນອະດີດ.

ນິຕິກໍາໄດ້ຮັບການ 
ປັບປຸງ

ຂະແໜງກິດຈະກໍາ 
ບໍ່ແຮ່ຂະໜາດນ້ອຍໆ	
ມີທ່າອ່ຽງທີ່ຈະນໍາໃຊ ້
ກົນຈັກບາງສ່ວນ

ຄໍາຟ້ອງຮ້ອງຕົ້ນຕໍຈາກ 
ປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນວ່າ 
ທີ່ດິນແມ່ນຖືກເອົາໄປ 
ໃຊ້ສໍາລັບກິດຈະການ 
ບໍ່ແຮ່.

ບາງຂໍ້ຄວາມໜ້າເປັນ 
ຫ່ວງໃນຊຸມຊົນກ່ຽວກັບ 
ການປ່ອຍທາດເຄມ ີ
ເຖິງແມ່ນວ່າເຫດການ 
ແບບນີ້ເກີດຂຶ້ນກັບ 
ບໍ່ແຮ່ຂະໜາດໃຫຍ ່
ໜ້ອຍຫຼາຍ.	ສິ່ງດັ່ງກ່າວ 
	ໄດ້ເນັ້ນໃຫ້ເຫັນ 
ຄວາມອ່ອນໄຫວດ້ານ 
ເສດຖະກິດຂອງຊຸມຊົນ 
ທີ່ຂຶ້ນກັບການປະມົງ.	

ຂໍ້ຂັດແຍ່ງຕໍ່ກັບຜູ້ລ່ວງ 
ລໍ້າເຂດບໍ່ແຮ່	ແລະ 
ການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ທີ່ບໍ່ມ ີ
ປະສົບການແມ່ນຕັ້ງຢູ ່
ເຂດສັນຍາການສໍາ 
ຫຼວດ	ແລະ	ການຜະ 
ລິດບໍ່ແຮ່.
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ສປປ	ລາວ:	ເພີ່ມທະວີຜົນປະໂຫຍດທາງດ້ານເສດຖະກິດ	ແລະ	ສັງຄົມ 
ຈາກການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່

ການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່:	ຮ່ວມມືກັນເພື່ອການພັດທະນາ 131

ການາ ຕັງຊານີ ເປຣູ ຈີເລ ສປປ ລາວ

ການປິດ 
ບໍ່ແຮ່

ຍັງບໍ່ມີແນວຄວາມ	
ຄິດສໍາລັບການປິດບໍ່	
ແຮ	່ແລະ	ການສ້າງ	
ຄວາມຍືນຍົງ	ດ້ານ	
ເສດຖະກິດ	ແລະ	
ສັງຄົມ

ປັດຈຸບັນ	ຍັງບໍ່ເປັນບັນ 
ຫາເທື່ອຍ້ອນຂະແໜງ 
ການດັ່ງກ່າວຫາກໍເລີ່ມ

ການລະດົມຄວາມຄິດ 
ໃນການສົ່ງເສີມການ 
ສ້າງຄວາມຍືນຍົງດ້ານ 
ສິ່ງແວດລ້ອມ	ແລະ 
ສັງຄົມພາຍ	ຫຼັງການ 
ປິດບໍ່ເພື່ອເປີດບໍ່	 
ແຮ່ໃໝ່.	ນະໂຍບາຍ 
ຂອງລັດຖະບານທີ ່
ສະໜັບສະໜຸນບັນຫາ 
ດັ່ງກ່າວຍັງບໍ່ຈະແຈ້ງ

ປັດຈຸບັນ	ຍັງບໍ່ເປັນ 
ບັນຫາເທື່ອ	

ມີຄວາມໜ້າເປັນຫ່ວງ 
ບາງເລື່ອງຂອງຂັ້ນຊຸມ 
ຊົນກ່ຽວກັບເວລາ	ວ່າ 
ເມື່ອໃດບໍ່ແຮ່ອາດຈະ 
ປິດລົງ.
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ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ ຊ: ຄຳເຫັນຂອງລັດຖະບານ
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ບົດລາຍງານສະບັບນີ້	ແມ່ນສ້າງໂດຍບໍລິສັດ	ອັອກຟອດ 
ໂປລິຊີ	ເມເນດຈເມັນ	ໂດຍການຮ່ວມມືກັບ	3	ອົງການ 
ຈັດຕັ້ງຢູ່	ສປປ	ລາວ	ຄື	ບໍລິສັດເອີດຊິສແຕັມລາວ	(ESL), 
ສະຖາບັນຄ້ົນຄວ້າເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດ	(NERI)	ແລະ	
ອາຈານທາງດ້ານເສດຖະສາດຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ
ແຫ່ງຊາດລາວ.	ໂດຍສະເພາະແລ້ວ,	ຂໍຂອບໃຈທ່ານ	
ນະລົງ	ໂຄດປະທຸມ,	ພີເຕີ	 ອົກແຊັນ	ແລະ	ໂພນ	ແວນ	
ສະຕິບ	ຈາກ	ESL,	ທ່ານ	ສະຖາບັນດິດ	ອິນສີຊຽງໃໝ່,	
ນາງ	ສີລິວັນ	ຄອນທະປານ	ແລະ	ຈັນສະໝອນ	ວົງໄພສິດ 
ຈາກ	NERI	ແລະ	ທ່ານ	ພູເພັດ	ກຽວພິລາວົງ	ຈາກມະຫາ 
ວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດລາວ.

ການວິໄຈໄດ້ດໍາເນີນ	ໃນໄລຍະກາງ	ປີ	2010	ໂດຍຕົ້ນຕ	ໍ 
ແລະ	 ໄດ້ແຈກຢາຍຮ່າງບົດລາຍງານເພື່ອປະກອບຄໍາ 
ເຫັນທ້າຍປີ	2010.	ຮ່າງສະບັບສຸດທ້າຍນ້ີ	ຖືກຮັບຮອງ 
ເອົາໃນເດືອນເມສາ	2011	ພາຍຫຼັງໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມ 
ສໍາມະນາ	(ກຸມພາ	2011)	ເພື່ອສະເໜີຜົນການສຶກສາ. 
ພວກເຮົາຮູ້ບຸນຄຸນຢ່າງເລິກເຊິງຕໍ່ທຸກການປະກອບ 
ສ່ວນ,	 ໃນໄລຍະ	ແລະ	ພາຍຫຼັງກອງປະຊຸມສໍາມະນາ 
ແລະ	 ຂໍຮັບຮູ້ຄໍາເຫັນທ່ີເປັນປະໂຫຍດຢ່າງກວ້າງຂວາງ 
ຈາກຜູ້ຕາງໜ້າລັດຖະບານ	ສປປ	ລາວ,	ບັນດາບໍລິສັດ 
ຂຸດຄ້ົນແຮ່ທາດ,	 ອົງການພັດທະນາ	ແລະ	 ອົງການຈັດ 
ຕັ້ງບໍ່ຂຶ້ນກັບລັດຖະບານ.

ພວກເຮົາໂຊກດີທ່ີສຸດທ່ີໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກ 
ລັດຖະບານ	ສປປ	ລາວ	ຕະຫຼອດການສຶກສາຄັ້ງນີ້.	ພວກ 
ເຮົາຂໍຂອບອົກຂອບໃຈຢ່າງເປັນພິເສດຕໍ່ທ່ານຮອງລັດ 
ຖະມົນຕີກະຊວງພະລັງງານ	ແລະ	 ບ່ໍແຮ່	 ທ່ີໄດ້ເປັນປະ 
ທານກອງປະຊຸມສໍາມະນາຄ້ັງວັນທ່ີ	24	 ກຸມພາ	2011 
ຊຶ່ງໄດ້ຈັດຂ້ຶນເພື່ອສະເໜີຜົນບົດລາຍງານສະບັບນີ້	ແລະ	
ກອງປະຊຸມສໍາມະນາໜຶ່ງ	ເພື່ອສະເໜີແຜນການຮ່ວມມື	
ໃນຂະແໜງການນ້ີ.	 ກອງປະຊຸມສໍາມະນາໄດ້ໃຊ້ຫົວຂ້ໍ	
“ການນໍາໃຊ້ການຂຸດຄົ້ນ	ແລະ	ຊັບພະຍາກອນແຮ່ທາດ	
ເພື່ອຊຸກຍູ້ສ່ົງເສີມການພັດທະນາ	ສປປ	ລາວ	ແບບຍືນ 
ຍົງ”	ໂດຍລັດຖະບານ	ສປປ	ລາວ	ແລະ	 ICMM	ເປັນ 
ເຈົ້າພາບ.	ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມມີປະມານ	150	ຄົນ	ໄດ້ສົນທະນາ 

ຫຼັກຖານຢັ້ງຢືນການປະກອບສ່ວນດ້ານເສດຖະກິດ	ແລະ 
ສັງຄົມຂອງຂະແໜງບ່ໍແຮ່ຢູ່	 ສປປ	ລາວ	ແລະ	 ສຶກສາ	
ກາລະໂອກາດຮ່ວມມືລະຫວ່າງບໍລິສັດ,	ພາກລັດ,	 ອົງ 
ການພັດທະນາ	ແລະ	 ອົງການຈັດຕ້ັງສັງຄົມ	 ເພື່ອເສີມ 
ຂະຫຍາຍການປະກອບສ່ວນດ້ານເສດຖະກິດ	ແລະ	ສັງ 
ຄົມຂອງຂະແໜງບໍ່ແຮ່.

ຫຼັກຖານຢ້ັງຢືນ	ແລະ	ກາລະໂອກາດ	ຮ່ວມມືນ້ີສະເໜີຢູ່ 
ກອງປະຊຸມສໍາມະນາມາຈາກບົດສຶກສາສອງສະບັບຄື: 
ໜ່ຶງ,	 ກໍລະນີສຶກສາປະເທດ	ສປປ	ລາວ	(ບົດລາຍງານ 
ສະບັບນ້ີ)	ແລະ	ສອງ,	ຂະແໜງບ່ໍແຮ່:	ຮ່ວມມື	ເພ່ືອການ 
ພັດທະນາ-ການຮ່ວມມືປັດຈຸບັນ	ແລະ	ບ່ົມຊ້ອນຢູ່	ສປປ 
ລາວ.	ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສໍາມະນາ	ມີຜູ້ຕາງໜ້າສະພາ 
ແຫ່ງຊາດ,	ອົງການລັດຂ້ັນແຂວງ	ແລະ	ຂ້ັນສູນກາງ,	ອົງ 
ການຈັດຕ້ັງບ່ໍຂ້ຶນກັບລັດຖະບານ,	ທູດ,	 ອົງການພັດທະ 
ນາ	ແລະ	ບໍລິສັດບໍ່ແຮ	່(ລວມທັງ	12	ບໍລິສັດຈີນ).

ໄລຍະຫ້າປີຜ່ານມານີ້,	OPM	ໄດ້ເປັນຜູ້ຮັບເໝົາຕົ້ນຕໍແກ ່
ICMM	ເພື່ອດໍາເນີນ	REI	ທ່ີມີຊື່ສຽງ	ແລະ	ຂ້ໍລິເລີ່ມຕ່ໍໆ	
ມາຊຶ່ງໄດ້ຈັດຂ້ຶນພາຍໃຕ້ຄໍາຂວັນ	“ຂະແໜງບໍ່ແຮ່:	ຮ່ວມ 
ມືເພື່ອພັດທະນາ”.51 ຜ່ານສາມໄລຍະ,	REI	ໄດ້ກະທົບ 
ຢ່າງແທ້ຈິງຕ່ໍການສຶກສາສົນທະນາບົດບາດຂະແໜງ 
ບ່ໍແຮ່ຢູ່ປະເທດລາຍໄດ້ຕໍ່າ	ແລະ	ຂ້າມຜ່ານ	ແລະ	ໂດຍ 
ສະເພາະແລ້ວ	ໄດ້ປະກອບພື້ນຖານໜັກແໜ້ນຕື່ມໃຫ້ຂະ 
ແໜງການເພື່ອແກ້ໄຂການຕໍານິຢ່າງໜັກໜ່ວງຜ່ານມາ 
ບົນພື້ນຖານຂໍ້ສະເໜ	ີ“ຄໍາສາບຊັບພະຍາກອນ”.

ທີມງານ	 -	 ນໍາໂດຍທ່ານ	ມາກ	 ເອແຊັກ	 ແລະ	 ໂອເລ	
ເອີຊ໌ເຕນຊັນ	 ຈາກ	 OPM-	 ຂໍສະແດງຄວາມຂອບໃຈ	
ຢ່າງຈິງໃຈຕ່ໍພະນັກຂອງ	 MMG	 ເຊໂປນ	 ຊຶ່ງເປັນ 
ບໍລິສັດໃນເຄືອຂອງບໍລິສັດ	ໄຊນາ	ມິນເມຕານຊ໌	 ຄໍເພີ 
ເ ຣຊັ ນ 	 ຂອງຈີ ນ 	 ແ ຕ່ ບໍ ລິຫານ ຄຸ້ມຄອງໂດຍ	
ຄະນະບໍລິຫານງານຂອງອົດສະຕຣາລີ	 ແລະ	 ບໍລິສັດ	 
P B M 	 ຊຶ່ ງ ເ ປັ ນ ບໍ ລິ ສັ ດ ອົ ດ ສ ະ 
................................................................

51	 ແວບໄຊ		ICMM	(www.icmm.com)	ໃຫ້ຂໍ້ມູນລະອຽດກ່ຽວກັບໄລຍະຕ່າງໆ	 
	 ຂອງ	REI	ແລະ	ເອກະສານພີມເຜີຍແຜ່ຫຼາຍສະບັບ)

ຄຳຮັບຮູ້



ສປປ	ລາວ:	ເພີ່ມທະວີຜົນປະໂຫຍດທາງດ້ານເສດຖະກິດ	ແລະ	ສັງຄົມ 
ຈາກການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່

ການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່:	ຮ່ວມມືກັນເພື່ອການພັດທະນາ134

ຕຣາລີ	 ໃນເຄືອຂອງບໍລິສັດ	 ແຜນໂອຊ໌	 ຈໍາກັດ	 ຕ້ັງຢູ່ 
ເມືອງ	 ບີຊເບນ	 ທ່ີໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອ,	 ສະໜັບສະໜູນ	
ແລະ	ຊຸກຍູ້ຈິດໃຈໃນໄລຍະປະຕິບັດໜ້າທ່ີມອບໝາຍ, 
ໂດຍສະເພາະທ່ານ	ຣີຊາດ	 ເທເລີ	ແລະ	ຣີຊາດ	ແຈັກ 
ຊັນ	 ຂອງ	 MMG	 ເຊໂປນ	 ທ່ີໄດ້ສະເໜີສະພາບ 
ການຢ່າງລະອຽດ,	ໃຫ້ທິດທາງຢ່າງສຸດຂຸມກ່ຽວກັບຂໍ້ມູນ 
ຂ່າວສານທີ່ມີໄວ້	ແລະ	ຊ່ວຍພວກເຮົາເຂ້ົາໃຈຂ້ໍມູນສະຖິ 
ຕິກ່ຽວຂ້ອງບໍລິມາດມະຫາສານ,	ກໍຄືພະນັກງານ	ບໍລິສັດ 
ຣີໂອ	ຕິນໂຕ	(ບໍລິສັດ	ລາວ	ສັນໄຊ	ມີເນໂຣນຊ໌)	ຊຶ່ງເປັນ 
ສະມາຊິກ	 ICMM	ແລະ	ໄດ້ສະໜັບສະໜູນກໍລະນີສຶກ 
ສາປະເທດອື່ນ	(ເປຣູ	ແລະ	ຊີຣີ).

ພວກເຮົາຂໍຢືນຢັນວ່າ	ຜົນ	ແລະ	ຂ້ໍສະຫຼຸບຈາກການຮັກ 
ສາວິໄຈຄັ້ນນີ້	ເປັນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງພວກເຮົາເທົ່າ 
ນ້ັນ.	 ໃນຖານະເປັນບໍລິສັດທີ່ປຶກສາຮັບຜິດຊອບການ 
ປະເມີນຄັ້ງນ້ີ	ໂດຍຕ້ົນຕໍ,	OPM	ບ່ໍມີຜົນປະໂຫຍດດ້ານ 
ການເງິນ	ໃນບໍລິສັດບ່ໍແຮ່ໃດທັງສິ້ນ	ແລະ	ໄດ້ປະຕິບັດ 
ໜ້າທ່ີມອບໝາຍຄ້ັງນ້ີຢ່າງສັດຈະວິພາກ	 ແລະ	 ເປັນ 
ເອກະລາດຢ່າງເຂ້ັມງວດ.

ອັອກຟອດ	ໂປລິຊີເມເນດຈເມັນ	ແມ່ນເຮັດທຸລະກິດໃຫ້ 
ຄໍາປຶກສາທ່ີນໍາໜ້າໃນດ້ານການພັດທະນາ	 ລະຫວ່າງ 
ຊາດ.	ທີມທ່ີປຶກສາແມ່ນ	ມີຊ່ືສຽງໃນແຕ່ລະດ້ານ	ເຊ່ິງມີ 
ຊື່ສຽງທາງດ້ານການເປັນຜູ້ນໍາທາງປັນຍາ	 ແລະ	 ເຕັມ 
ປ່ຽມທາງດ້ານຄວາມຮູ້	ແລະ	ຄວາມສາມາດໃນການພັດ 
ທະນາວິທີແກ້ໄຂບັນຫາທ່ີດີ.	 OPM	ປະກອບບົດວິໄຈ 
ທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ,	ໃຫ້ຄໍາປຶກສາ	ແລະ	ສະໜັບສະໜູນ 
ໃນດ້ານການອອກແບບ	 ແລະ	 ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນະໂຍ 
ບາຍການພັດທະນາເສດຖະກິດ	ແລະ	ສັງຄົມ	ໂດຍສະ 
ເພາະຢູ່ບັນດາປະເທດ	ທ່ີທຸກຍາກ	ແລະ	ມີລາຍຮັບປານ 
ກາງ.	OPM	ແນໃສ່ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ	ໃຫ້ກັບສະ 
ຖາບັນ	ຂອງພາກລັດທ່ີຮັບຜິດຊອບດ້ານນະໂຍບາຍເຫຼົ່າ 
ນ້ັນ	ແລະ	ປະກອບສ່ວນ	ໃນການປັບປຸງຜົນໄດ້ຮັບທາງ 
ດ້ານເສດຖະກິດ	ແລະ	ສັງຄົມໂດຍຜ່ານການຮ່ວມມືກັບ 
ສະຖາບັນເຫຼົ່ານັ້ນ.

ເອີດ	ຊິສແຕັມ	ລາວ	(ESL)	ມີປະສົບການດ້ານການຄ້ົນ 
ຄວ້າດ້ານສັງຄົມ	ແລະ	ເສດຖະກິດ	 ຢູ່	ສປປ	ລາວ	ມາ 
ຢ່າງຍາວນານ	 ໂດຍສະເພາະແມ່ນການປະເມີນຜົນ 
ກະທົບທາງດ້ານສັງຄົມ	ແລະ	ເສດຖະກິດຂອງບ່ໍແຮ່ຂະ 
ໜາດໃຫຍ່.	ຍ້ອນປະສົບການ	ແລະ	ຄວາມຮູ້ໃນຂົງເຂດ 
ທ້ອງຖ່ິນ	ເອີດຊິສແຕັມ	 ຈ່ຶງໄດ້ຮັບເຊີນຈາກ	ອັອກຟອດ 
ໂປລິຊີ	 ເມເນດເມັນ	 ໃຫ້ດໍາເນີນການຄົ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບ 
ຜົນກະທົບດ້ານຕ່າງໆ	(ທັງດ້ານບວກ	ແລະ	ດ້ານລົບ)	
ຈາກບໍລິສັດບໍ່ແຮ່ເຫຼົ່ານ້ີໃນລະດັບທ້ອງຖ່ິນຕ່ໍກັບຊຸມຊົນ
ທີ່ດໍາລົງຊີວິດຢູ່ໃນເຂດບໍ່ແຮ່.	

ສະຖາບັນຄ້ົນຄວ້າເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດ	(NERI)	ສ້າງ 
ຕ້ັງເມ່ືອປີ	1997	ເປັນສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າຍຸດທະສາດຢູ່ 
ພາຍໃຕ້ການຊ້ີນໍາຂອງຄະນະກໍາມະການແຜນການ	ແລະ 
ການລົງທຶນເຊິ່ງສະຖາບັນເອງແມ່ນຂຶ້ນກັບກະຊວງແຜນ 
ການ	 ແລະ	 ການລົງທຶນ.	 ສະຖາບັນຄ້ົນຄວ້າເສດ 
ຖະກິດແຫ່ງຊາດ	ເປັນເສນາທິການ	ໃຫ້ກັບກະຊວງແຜນ 
ການ	ແລະ	ການລົງທຶນ	ແລະ	ເຮັດໜ້າທ່ີສໍາຄັນ	ຄື:	ສ້າງ 
ແຜນຍຸດທະສາດການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ	
ໃຫ້ກັບຂ້ັນແຂວງ,	 ພາກພື້ນ	 ແລະ	 ຂ້ັນສູນກາງ.	 ນອກ 
ຈາກນ້ີ	ສະຖາບັນຍັງໄດ້ເຮັດການຄ້ົນຄວ້າ	ແລະ	ວິໄຈ 
ສະພາບເສດຖະກິດ	ແລະ	ສັງຄົມ	ໃນລະດັບຈຸລະພາກ 
ແລະ	ມະຫາພາກ,	ຕິດຕາມ	ແລະ	ພະຍາກອນສະພາບ 
ເສດຖະກິດ,	ປະເມີນ	ແລະ	ຕິດຕາມນະໂຍບາຍ	ດ້ານ 
ເສດຖະກິດ	ແລະ	ສັງຄົມຂອງລັດຖະບານ	ແລະ	 ສ້າງ 
ຄວາມອາດສາມາດ	 ໃຫ້ກັບພະນັກງານຂອງອົງການ 
ຈັດຕັ້ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ	 ແມ່ນມະຫາວິທະຍາ 
ໄລຂອງລັດ	ແລະ	ເປັນມະຫາວິທະຍາໄລ	ແຫ່ງທຳອິດ	
ແລະ	ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງປະເທດ	ເຊິ່ງປະກອບມ	ີ10	ຄະນະ	
ແລະ	ເປີດສອນຫຼັກສູດປະລິນຍາຕີ	ແລະ	ປະລິນຍາໂທ	
ໃຫ້ກັບນັກສຶກສາທັງພາຍໃນ	ແລະ	ຕ່າງປະເທດ.	ກິດຈະ 
ກໍາດ້ານວິຊາການລວມມີ	ການສິດສອນ,	ການຄ້ົນຄວ້າ	
ແລະ	ໃຫ້ບໍລິການດ້ານການວິໄຈແກ່ປະຊາຊົນທົ່ວໄປ.

ຄໍາຮັບຮູ້



ຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບ
ເອກະສານສະບັບນີ້ປະກອບດ້ວຍຂໍ້ຊີ້ນຳທົ່ວໄປເທົ່ານັ້ນ	ແລະ	ບໍ່ຄວນຖືວ່າປັນຕົວ	
ປ່ຽນແທນທາງດ້ານວິຊາການເຕັກນິກທີ່ເໝາະສົມ.	 ໃນຂະນະທີ່ໄດ້ໃຊ້ຄວາມ	
ລະມັດລະວັງຢ່າງເໝາະສົມເພ່ືອຢັ້ງຢືນບັນດາຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວໃນເອກະສານສະ 
ບັບນີ້ໃນເວລາການຈັດພິມ	 ແຕ່ເອກະສານດັ່ງກ່າວໄດ້ຖືກແຈກຢາຍໂດຍປາ	
ສະຈາກການຮັບຮອງໃດໆ	 ບໍ່ວ່າຈະທາງດ້ານການສະແດງອອກ	 ຫຼື	 ທາງດ້ານ	
ການຕີຄວາມໝາຍ.

ສະພາບໍ່ແຮ່	 ແລະ	 ໂລຫະສາກົນຈະບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມເສຍຫາຍ	 ຫຼື	
ການສູນເສຍໃນກໍລະນີໃດໆທັງນັ້ນ	 ເຖິງວ່າມັນເກີດຂຶ້ນມາຈາກການນຳໃຊ້	 ຫຼື	
ການອ້າງອີງຕາມເອກະສານສະບັບນີ້.	 ຄວາມຮັບຜິດຊອບໃກການຕີຄວາມໝາຍ	
ແລະ	 ການນຳໃຊ້ເອກະສານສະບັບນີ້ແມ່ນຂ້ຶນກັບຜູ້ນຳໃຊ້ເອງ	 (ຜູ້ທີ່ບໍ່ຄວນສະ	 
ຫຼຸບວ່າເອກະສານສະບັບນີ້ບໍ່ມີຂໍ້ຜິດພາດ	 ຫຼື	 ວ່າເປັນເອກະສານທີ່ເໝາະສົມເພື່ອ	
ນຳໃຊ້ຕາມວັດຖຸປະສົງຂອງຜູ້ໃຊ້)	ແລະ	ສະພາບໍ່ແຮ່	 ແລະ	ໂລຫະສາກົນຈະບໍ່ມີ
ຄວາມຮັບຜິດຊອບໃດໆຕໍ່ຂໍ້ຜິດພາດ	ຫຼື	ການລະເວັ້ນໃນເອກະສານສະບັບນີ້	ຫຼື	ຢູ່
ໃນແຫຼ່ງເອກະສານອ້າງອີງຢູ່ໃນເອກະສານສະບັບນີ້.

ຄຳເຫັນທີ່ໄດ້ສະແດງອອກບໍ່ເປັນຕົວແທນໃຫ້ແກ່ການຕັດສິນໃຈ	 ຫຼື	 ນະໂຍບາຍ	 
ຂອງສະພາບໍ່ແຮ່	 ແລະ	 ໂລຫະສາກົນທີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້.	 ເອກະສານສະບັບນີ້ຖືກສ້າງ	 
ຂ້ຶນເພື່ອສະໜັບສະໜູນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດບັນດາຄວາມມຸ່ງໝັ້ນຂອງສະພາບໍ່ 
ແຮ່	ແລະ	ໂລຫະສາກົນ,	ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ	ຜູ້ຊົມໃຊ້ຕ້ອງຮັບຮູ້ວ່າ	ເອກະສານສະ	
ບັບນີ້ບໍ່ໄດ້ສ້າງຂຶ້ນເພື່ອເປັນການຖະແຫຼງ	 ຫຼື	 ເປັນຄວາມມຸ່ງໝັ້ນແບບບັງຄັບທີ່	
ສະມາຊກິຂອງສະພາບໍແ່ຮ	່ແລະ	ໂລຫະສາກົນຕ້ອງຮບັຮອງເອົາພາຍໃຕກ້ອບວຽກ	 
ງານການພັດທະນາຄວາມຍືນຍົງຂອງສະພາ	ບໍ່ແຮ່	ແລະ	ໂລຫະສາກົນ.

ຮູບແບບການນຳໃຊ້	ແລະ	ການນຳສະເໜີເຄ່ືອງມືຕ່າງໆໃນເອກະສານສະບັບນີ້ບໍ່	 
ໝາຍເຖິງການສະແດງຄຳຄິດເຫັນໃນຮູບແບບໃດໆ	 ທາງພາກຂອງສະພາບໍ່ແຮ່	
ແລະ	 ໂລຫະສາກົນທີ່ກ່ຽວພັນກັບກົດໝາຍຂອງປະເທດໃດໜຶ່ງ,	 ເຂດແດນ,	 
ເມືອງ	ຫຼື	ພື້ນທີ	່ຫຼ	ືອຳນາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນດັ່ງກ່າວ	ຫຼື	ກ່ຽວກັບການກຳນົດ	
ເຂດຊາຍແດນ	ຫຼື	 ຂອບເຂດຂອງສະພາບໍ່ແຮ່	 ແລະ	 ໂລຫະສາກົນ.	 ນອກຈາກນີ້	
ການກ່າວເຖິງພາກສ່ວນ,	ບຸກຄົນ,	ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ,	ຊື່ການຄ້າ	ຫຼື	ບັນດາຂະບວນການ	
ດ້ານການຄ້າໃນເອກະສານສະບັບນີ້ບໍ່ໄດ້ຖືກຮັບຮອງເອົາໂດຍສະພາບໍ່ແຮ່	 ແລະ	
ໂລຫະສາກົນ.	

 
ຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບນ້ີແມ່ນສອດຄ່ອງຕາມກົດໝາຍຂອງປະເທດອັງ	
ກິດ.	ຈັດພີມໂດຍ	ສະພາບໍ່ແຮ່	ແລະ	ໂລຫະສາກົນ,	ລອນດອນ	ປະເທດອັງກິດ.

ສະພາບໍ່ແຮ່	ແລະ	ໂລຫະສາກົນ	ປີ	2011.

 
ໂລໂກຂອງສະພາບໍ່ແຮ	່ ແລະ	 ໂລຫະສາກົນແມ່ນເຄື່ອງໝາຍການຄ້າຂອງ	
ສະພາບໍ່ແຮ່	ແລະ	ໂລຫະສາກົນ.	ໄດ້ຈົດລົງທະບຽນຢູ່ປະເທດອັງກິດ,	ປະເທດອົດ	
ສຕຣາລີ	ແລະ	ຢີ່ປຸ່ນ.

ການນຳໃຊ້ຂໍ້ມູນຄືນຂອງເອກະສານສະບັບນີ້ເພື່ອການສຶກສາ	 ແລະ	 ວັດຖຸປະສົງ	
ອ່ືນທີ່ບ່ໍແມ່ນການໂຄສະນາແມ່ນໄດ້ຮັບອະນຸມັດໂດຍບໍ່ຕ້ອງມີໜັງສືອະນຸຍາດ	 
ຈາກເຈົ້າຂອງລິຂະສິດ	 ຖ້າຫາກວ່າແຫຼ່ງຂໍ້ມູນແມ່ນຖືກອ້າງອີງຢ່າງຄົບຖ້ວນ.	 
ການຈັດພິມເອກະສານນີ້ຄືນໃໝ່ເພື່ອຂາຍ	 ຫຼື	 ເພື່ອວັດຖຸປະສົງອື່ນໆທາງດ້ານ 
ການຄ້າແມ່ນຖືວ່າເປັນສິ່ງທີ່ຜິດກົດໝາຍ	 ຖ້າບໍ່ມີໜັງສືອະນຸດຍາດຈາກເຈົ້າ 
ຂອງລິຂະສິດກ່ອນ.
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ອອກແບບ:	Duo Design Limited

ມີຢູ່ທີ່:	www.icmm.com, infor@icmm.com 

ເອກະສານສະບັບນີ	້ ໄດ້ຖືກພິມໃສ່ເຈ້ຍ	 ສາຕິມັດ	 ຊິວກ໌	 (Satimat Silk). 
ເຊິ່ງເປັນເຈ້ຍທີ່ຜະ	 ລິດມາຈາກໂຮງງານທ່ີໄດ້ມາດຕະຖານ	 ISO	 9001,	
ISO	 14001	 ແລະ	 ໃບຢັ້ງຢືນ	 ເອັຟ	 ເອດສ໌ຊີ	 (FSC).	 ເຊິ່ງປະກອບມີ	 15%	
ຂອງການນຳໃຊ້ໄຍໄມ້ຄືນ	ແລະ	ໄຍໄມ້ທີ່ບໍ່ມີສານຄະລໍຮິນ	ຊຶ່ງໄດ້ມາຈາກປ່າໄມ້
ທີ່ມີການຄຸ້ມຄອງເປັນຢ່າງດີ.	



ສະພາບໍ່ແຮ່	ແລະ	ໂລຫະສາກົນ

ແມ່ນກຸ່ມອຸດສາຫະກໍາທີ່ປະກອບມີປະທານກໍາມະການ 
ບໍລິຫານເປັນກໍາມະການເຊິ່ງເຮັດໜ້າທ່ີໃນການແກ້ໄຂ 
ປະເດັນເລື່ອງທ່ີເປັນບຸລິມະສິດຕົ້ນຕໍ	ແລະ	ເລ່ືອງທ່ີເກີດ 
ຂ້ຶນໃໝ່ພາຍໃນອຸດສາຫະກໍາ.	ສະພາດ່ັງກ່າວຈະເຂ້ົາໄປ 
ມີບົດບາດນໍາພາໃນການສົ່ງເສີມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 
ແລະ	 ຜົນການດໍາເນີນງານທ່ີດີຢູ່ພາຍໃນອຸດສາຫະກໍາ 
ແລະ	ຊຸກຍູ້ໃຫ້ເກີດຄວາມສອດຄ່ອງທາງດ້ານວິທີການ 
ແກ້ບັນຫາໃນລະດັບຊາດ	ແລະ	 ສິນຄ້າທ່ີແຕກຕ່າງກັນ 
ໂດຍຜ່ານສະມາຊິກ	ແລະ	ບໍລິສັດສະມາຊິກຂອງສະມາ 
ຄົມ.	ວິໃສທັດຂອງສະພາບ່ໍແຮ່	ແລະ	ໂລຫະສາກົນແມ່ນ 
ໜຶ່ງໃນບັນດາສະມາຊິກບໍລິສັດທ່ີເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ	 
ແລະ	 ກັບບໍລິສັດອ່ືນໆ	 ເພ່ືອເສີມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ 
ໃຫ້ແກ່ການປະກອບສ່ວນຂອງບໍ່ແຮ່,	 ແຮ່ທາດ	 ແລະ	
ໂລຫະຕໍ່ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ.

ICMM 
35/38 Portman Square 
London W1H 6LR 
United Kingdom

Phone: +44 (0) 20 7467 5070 
Fax: +44 (0) 20 7467 5071 
Email: info@icmm.com
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