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ລາຍການອັກສອນຫຍໍ້
ASEAN  ອາຊຽນ
DEAC   ກົມສົ່ງເສີມກະສິກຳ ແລະ ການຮ່ວມມື 
ECD  ການພັດທະນາເດັກກ່ອນໄວຮຽນ
ECE  ການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ 
EDI   ເຄື່ອງມືພັດທະນາເດັກກ່ອນໄວຮຽນ  
EGRA  ການປະເມີນການອ່ານນັກຮຽນຊັ້ນປະຖົມ  
ETS   ການບໍລິການທົດສອບລະດັບການສຶກສາ 
FAO  ອົງການອາຫານ ແລະ ກະສິກຳ
FDI  ການລົງທຶນໂດຍກົງຂອງຕ່າງປະເທດ
GDP  ລາຍຮັບສະເລຍຕໍ່ຫົວຄົນ
ILO   ອົງການແຮງງານສາກົນ 
IMF   ອົງການການເງິນສາກົນ 
IRRI  ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າພັນເຂົ້າສາກົນ
ສປປ ລາວ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
LECS   ການສຳຫຼວດລາຍຈ່າຍ ແລະ ການບໍລິໂພກຂອງລາວ 
LFS  ການສຳຫຼວດກຳລັງແຮງງານ ແລະ ແຮງງານເດັກ
LSB   ຫ້ອງການສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ  
LSIS   ການສຳຫຼວດຕົວຊີ້ວັດດ້ານສັງຄົມໃນລາວ 
MDG   ເປົ້າໝາຍສະຫະສະຫວັດ 
ສສກ   ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ 
NSEDP  ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ
OECD   ອົງການພັດທະນາ ແລະ ຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດ 
PSE  ການປະເມີນການສົ່ງເສີມຜູ້ຜະລິດ
STEP   ໂຄງການທັກສະເພື່ອການຈ້າງງານ ແລະ ຜະລິດຕະພາບຂອງແຮງງານ
TFP  ປັດໄຈດ້ານຜະລິດຕະຜົນລວມ 
TVET  ອະຊີວະສຶກສາ ແລະ ເຝິກອົບຮົມ
ສປຊພ  ສະຫະປະຊາຊາດເພື່ອການພັດທະນາ
WTO  ອົງການການຄ້າໂລກ
WDI  ຕົວຊີ້ວັດການພັດທະນາທົ່ວໂລກ
WDR  ບົດລາຍງານການພັດທະນາທົ່ວໂລກ

ອັດຕາແລກປ່ຽນເງິນຕາ
ຫົວໜ່ວຍເງິນຕາ=ລາວກີບ
US$ 1 = 8,000 Kip

ຮອງປະທານປະຈຳພາກພື້ນ  :    ແອັກເຊລ ວັນ ຕຼອດເຊັນເບີກ
ຜູ້ອຳນວຍການປະຈຳປະເທດ  :    ອູຣິກ ຊັກຄາວ
ຜູ້ອຳນວຍການອາວຸໂສປະຈຳຂະແໜງ :    ອາຣັບ ບາເນີຈີ
ຫົວໜ້າຫ້ອງການປະຈຳປະເທດ :    ແຊລລີ ເບີນນິງແຮມ
ຜູ້ຈັດການປະຈຳຂະແໜງ  :    ຈີຮານ ອາຣຸລປຣາກາຊາມ
ຫົວໜ້າໂຄງການ   :    ລາສ ເອັມ ຊອນເດີກາດ



ການສະແດງຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນ
 

ບົດລາຍງານສະບັບນີ້ໄດ້ຖືກກະກຽມໂດຍທີມງານພາຍໃຕ້ການຊີ້ນຳຈາກ ທ່ານ Lars Sondergaard. ໃນໂອກາດນີ້ຂໍສະແດງ
ຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນມາຍັງການປະກອບສ່ວນຂອງ ທ່ານ Minna Hahn Tong (ທີ່ປຶກສາ) ໃນການຮ່າງ ແລະ ປັບປຸງບົດລາຍງານ. 
ລາຍຊື່ຂອງທີມງານທ່ານອື່ນໆປະກອບມີຄືດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ (ລຽງຕາມພະຍັນຊະນະພາສາອັງກິດ) ທ່ານນາງ Genevieve Boy-
reau, ທ່ານນາງ Lucilla Maria Bruni, ທ່ານນາງ Ximena del Carpio, ທ່ານ Paavo Eliste, ທ່ານ Somneuk Da-
vading, ທ່ານ Thomas Flochel, ທ່ານນາງ Yuki Ikeda, ທ່ານ Dilaka Lathipipat, ທ່ານ Bob McLaughlin, ທ່ານ 
KonesawangN Ghardsaysone, ທ່ານນາງ Keomanivone Phimmahasay, ທ່ານ Richard Record, ທ່ານ Marlon 
Seror, ທ່ານນາງ ອານິຕາ ສຸກກະເສີມ, ທ່ານນາງ ໂສພາວັນ ທິດສີ,  ທ່ານນາງ Ami A. Thakkar ແລະ ທ່ານ Sergiy Zorya.

ເອກະສານກ່ຽວກັບຄວາມເປັນມາຂອງບົດລາຍງານສະບັບນີ້ໄດ້ຂຽນຂຶ້ນໂດຍທີມງານດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ (ລຽງຕາມພະຍັນຊະນະພາສາ 
ອັງກິດ) ທ່ານນາງ Lucilla Maria Bruni, ທ່ານນາງ Ximena del Carpio, ທ່ານນາງ Yuki Ikeda, ທ່ານ Dilaka Lathipi-
pat, ທ່ານ ກ້ອນສະຫວ່າງ ຫງາດໄຊສອນ, ທ່ານນາງ Richard Record ແລະ ທ່ານ Michele Davide Zini. 

ວຽກໂດຍລວມຖືກຈັດຕັ້ງປະຕິບັດພາຍໃຕ້ການຊີ້ນຳໂດຍ ທ່ານ Jehan Arulpragasam, ທ່ານນາງ Keiko Miwa ແລະ 
ທ່ານນາງ Xiaoqing Yu. ທີມງານດັ່ງກ່າວຮູ້ສຶກຍິນດີຕໍ່ການສະໜັບສະໜູນ ແລະ ການຊີ້ແນະຕ່າງໆຈາກບັນດາທ່ານເຫຼົ່ານັ້ນ.

ນອກນີ້, ທີມງານຍັງຂໍສະແດງຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນມາຍັງ ທ່ານ Philip O’Keefe ສຳລັບຄຳເຫັນ ແລະ ການໃຫ້ຄຳປຶກສາໃນ
ບາງຂັ້ນຕອນຂອງການກະກຽມບົດລາຍງານສະບັບນີ້. ຮ່າງບົດລາຍງານສະບັບນີ້ ຍັງໄດ້ຮັບຄຳເຫັນ ແລະ ຄຳແນະນຳທີ່
ເປັນປະໂຫຍດຈາກຫຼາຍທ່ານລວມເຖິງ ທ່ານ Christian Bodewig ແລະ ທ່ານນາງ Reena Badiani-Magnusson 
ເຊິ່ງພວກເພິ່ນໄດ້ໃຫ້ບົດຮຽນຈາກການ ຂຽນບົດລາຍງານການພັດທະນາຂອງປະເທດຫວຽດນາມ ປີ 2014 ທີ່ເປັນປະໂຫຍດ 
ແລະ ເປັນແຮງ ບັນດານໃຈ ເພື່ອຂຽນບົດທີ 4 ຂອງບົດລາຍງານສະບັບນີ້. ສຸດທ້າຍນີ້, ຂໍຂອບໃຈບັນດາທ່ານອື່ນໆ ທີ່ປະກອບ
ຄຳແນະນຳທີ່ມີຄຸນຄ່າຫຼາຍຕໍ່ບົດລາຍງາຍສະບັບນີ້ເຊັ່ນ ທ່ານນາງ Omporn Regel, ທ່ານ Lan Van Nguyen (IFC), ທ່ານ 
ພົງສະຫວັນ ພົມກອງ (IFC), ທ່ານ Pedro Cerdan-Infantes, ທ່ານນາງ ບຸນອຸ້ມ ອິນທະຊຸມ, ທ່ານນາງ Xiaoyan Liang 
ແລະ ທ່ານ Stephen Rudgard (ຜູ້ຕາໜ້າອົງການ FAO ປະຈຳລາວ).

ຄູ່ຮ່ວມງານທີ່ຮ່ວມທົບທວນບົດລາຍງານສະບັບນີ້ແມ່ນ: ທ່ານນາງ Ekaterina VOstroknutova (ແນວຄວາມຄິດ ແລະ 
ຂັ້ນຕອນຕັດສິນໃຈ), ທ່ານ Halsey Rogers (ຂັ້ນຕອນແນວຄວາມຄິດ), ທ່ານ Ariel Fiszbein (ຂັ້ນຕອນແນວຄວາມຄິດ), 
ທ່ານ Christian Bodewig (ຂັ້ນຕອນຕັດສິນໃຈ), ທ່ານ Rogier J. E. Van Den Brink (ຂັ້ນຕອນຕັດສິນໃຈ) ແລະ ທ່ານ 
Ana Maria Oviedo (ຂັ້ນຕອນຕັດສິນໃຈ).

ທີມງານຍັງໄດ້ຮັບການຕິຊົມອັນມີຄ່າກ່ຽວກັບສິ່ງພົບພໍ້ເບື້ອງຕົ້ນ ແລະ ໄດ້ຮັບຂໍ້ຄວາມສະເໜີແນະຈາກການຈັດກອງປະຊຸມ 
ຖອດຖອນບົດຮຽນຮ່ວມກັບພາກລັດຖະບານທັງໝົດຫົກຄັ້ງດ້ວຍກັນ.

ບົດລາຍງານສະບັບນີ້ຈະບໍ່ມີຄວາມສົມບູນໄດ້ຖ້າປາສະຈາກຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ມາຈາກໂຄງການທັກສະເພື່ອການຈ້າງງານ ແລະ 
ຜະລິດຕະພາບຂອງແຮງງານ ຂອງທະນາຄານໂລກ ຫຼື ພາສາອັງກິດຂຽນວ່າ: World Bank’s Skills Toward Employ-
ment and Productivity (STEP), ເຊິ່ງເປັນ ໂຄງການວິເຄາະປະເມີນທັກສະທີ່ເກັບກຳຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຂະແໜງການແຮງງານ
ໃນຫຼາຍປະເທດທົ່ວໂລກ, ເຊິ່ງລວມເອົາປະເທດໃນຮອບທຳອິດເຊັ່ນ: ປະເທດ ສປປ ລາວ, ປະເທດຫວຽດນາມ, ແຂວງຢູນານ 
ຂອງປະເທດຈີນ, ປະເທດສີລັງກາ ແລະ ປະເທດໂບລີເວຍ ໃນປີ 2011/2012. ສຳລັບການສຳຫຼວດ ໃນປະເທດລາວແມ່ນໄດ້
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂດຍທີມງານຂອງທ່ານນາງ Maria Laura Sanchez Puerta ແລະ ທ່ານນາງ Alexandria VAlerio ຈາກ 
ເຄືອຄ່າຍພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດຂອງທະນາຄານໂລກ (World Bank’s Human Development Network) 
ພາຍໃຕ້ການຊີ້ນຳຂອງທ່ານ Ariel Fiszbein.
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ສາລະບານ
ບົດສັງເຂບ .......................................................................................................................................

ບົດທີ 1: ສະພາບລວມ .....................................................................................................................
I.       ບົດນຳ ..............................................................................................................................
II.      ສະພາບລວມຂອງບົດລາຍງານ .............................................................................................

ບົດທີ 2: ການປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ໂດຍການເພີ່ມຜະລິດຕະພາບດ້ານກະສິກຳໃຫ້ສູງຂຶ້ນ ............
I.       ສະພາບການ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍ ..............................................................................................
II.      ວິທີການປະຕິບັດຂອງລັດຖະບານໃນປະຈຸບັນ ...........................................................................
III.     ຄຳແນະນຳ .......................................................................................................................
IV.     ສະຫຼຸບ .............................................................................................................................

ບົດທີ 3: ການຂະຫຍາຍໂອກາດການຈ້າງງານເພື່ອແຮງງານທີ່ກຳລັງເຕີບໂຕ ..................................
I.       ສະພາບການ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍ ..............................................................................................
II.      ວິທີການປະຕິບັດຂອງລັດຖະບານໃນປະຈຸບັນ ...........................................................................
III.     ຄຳແນະນຳ .......................................................................................................................
IV.     ສະຫຼຸບ .............................................................................................................................

ບົດທີ 4: ການສ້າງຄວາມຮູ້ ແລະ ທັກສະທີ່ສຳຄັນເພື່ອການຈ້າງງານທີ່ມີປະສິດທິຜົນ ..........................
I.       ສະພາບການ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍ ..............................................................................................
II.      ວິທີການປະຕິບັດຂອງລັດຖະບານໃນປະຈຸບັນ ...........................................................................
III.     ຄຳແນະນຳ .......................................................................................................................
IV.     ສະຫຼຸບ .............................................................................................................................

ບົດທີ 5: ພາກສະຫຼຸບ .......................................................................................................................
I.       ສັງລວມຂໍ້ແນະນຳດ້ານນະໂຍບາຍ ..........................................................................................
II.      ຂົງເຂດທີ່ຕ້ອງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເພີ່ມ ..........................................................................................

ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 1: ບັນຫາທາງດ້ານຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຕະຫຼາດແຮງງານໃນ ສປປ ລາວ .......................................
ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 2: ເອກະສານຄວາມເປັນມາ ແລະ ບົດລາຍງານຂອງທະນາຄານໂລກສຳລັບ ສປປ ລາວ 2014 ..
ເອກະສານອ້າງອີງ ................................................................................................................................

ກ່ອງ
ກ່ອງ 1.1. ນະໂຍບາຍທີ່ເປັນບູລິມະສິດຫຼັກສຳລັບ “ເສດຖະກິດກະສິກຳ”............................................................
ກ່ອງ 2.1. ການກະຕຸ້ນການເຕີບໂຕທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກໂດຍຜ່ານທາງນະໂຍບາຍ
                ສົ່ງເສີມການຜະລິດເຂົ້າໃນປະເທດກຳປູເຈຍ.................................................................................
ກ່ອງ 3.1. ການເຄື່ອນຍ້າຍຂອງແຮງງານຈາກຂະແໜງການທີ່ມີຜະລິດຕະພາບຕ່ຳໄປສູ່ຂະແໜງການທີ່ມີຜະລິດຕະ
                ພາບສູງກວ່າຢູ່ປະເທດຫວຽດນາມ...............................................................................................
ກ່ອງ 3.2. ການບໍລິຫານທີ່ເປັນອຸປະສັກການເຄື່ອນຍ້າຍພາຍໃນຍັງມີສູງ ...........................................................
ກ່ອງ 3.3. ໂດຍທົ່ວໄປມີຄວາມເຂົ້າໃຈຜິດສອງຢ່າງທີ່ເປັນສິ່ງທ້າທາຍກ່ຽວກັບກຳລັງແຮງງານລາວ ..........................
ກ່ອງ 3.4. ສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານທາງດ້ານການຄ້າເພີ່ມຄວາມໂປ່ງໃສໃນວຽກງານການຄ້າ ........................................
ກ່ອງ 4.1. ການປະເມີນຄວາມພ້ອມໃນການເຂົ້າໂຮງຮຽນຂອງເດັກນ້ອຍໃນປະເທດຫວຽດນາມ...............................



15
16
16
17
17

18
19
25
25
26
26
26
30
34

34

36
37

38

38
38
39

40

40
41

49

49
50
50
50
51

51
52
53
53
54

ຮູບພາບ
ຮູບພາບ 1.1: ອັດຕາສ່ວນຂອງບໍລິສັດທີ່ມີຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ, ຫວຽດນາມ ແລະ ແຂວງຢູນານ (ຈີນ) ທີ່ໄດ້ຮ້ອງຮຽນກ່ຽວ      
                     ກັບການບໍ່ມີຜູ້ສະໝັກວຽກ ຫຼື ມີຜູ້ສະໝັກຈຳນວນໜ້ອຍໂດຍປຽບທຽບຕາມລະດັບທັກສະສີມື ..............
ຮູບພາບ 1.2: ໂຄງຮ່າງຂອງພົນລະເມືອງລາວໃນປີ 2010 .............................................................................
ຮູບພາບ 1.3: ການຄາດຄະເນໂຄງຮ່າງຂອງພົນລະເມືອງລາວໃນປີ 2030 ........................................................
ຮູບພາບ 1.4:  ການຈ້າງງານໃນແຕ່ລະຂະແໜງການໃນ ສປປ ລາວ .................................................................
ຮູບພາບ 1.5:  ໂຄງຮ່າງຂອງປະຊາກອນທີ່ເປັນຊາວກະສິກອນໃນ ສປປ ລາວ ....................................................
ຮູບພາບ 1.6:  ການແບ່ງປະເພດຂະແໜງການຕາມຜົນຜະລິດ ແລະ ແຮງງານ ໃນເສດຖະກິດໂດຍລວມຂອງ 
                      ສປປ ລາວ ..........................................................................................................................
ຮູບພາບ 1.7:  ການປະເມີນການອ່ານຂອງນັກຮຽນຊັ້ນປະຖົມໃນ ສປປ ລາວ ......................................................
ຮູບພາບ 2.1:  ອັດຕາສ່ວນຂອງແຮງງານແຍກຕາມປະເພດຂອງວຽກ (circa 2010) ...........................................
ຮູບພາບ 2.2:  ປະຫວັດ ແລະ ການຄາດຄະເນເຂົ້າເກີນດຸນ (ຈຳນວນເຂົ້າສານຄິດເປັນໂຕນ) (1990-2015) ............
ຮູບພາບ 2.3:  ການເຕີບໂຕຂອງຂະແໜງການກະສິກຳສະເລ່ຍຕໍ່ຫົວຄົນ,ໃນປີ 2000-2012 .................................
ຮູບພາບ 2.4:  ລາຄາເຂົ້າໜຽວໃນ ສປປ ລາວ ແລະ ປະເທດໄທ, ປີ 2006-2013 ($/ໂຕນ) ...................................
ຮູບພາບ 2.5:  ການສົມທຽບຂະແໜງການຕໍ່ຊົ່ວໂມງເຮັດຕໍ່ໜຶ່ງອາທິດໃນ ສປປ ລາວ (ປີ 2013)..............................
ຮູບພາບ 2.6:  ວິວັດທະນາການຂອງການຈັດສັນງົບປະມານ ໄປສູ່ຜູ້ຜະລິດ ........................................................
ຮູບພາບ 3.1:  ການປຽບທຽບການປ່ຽນແປງ ດ້ານແຮງງານຂອງປະເທດແຍກຕາມຂະແໜງການ ..............................
ຮູບພາບ 3.2:  N ຈຳນວນເດືອນທີ່ເຮັດວຽກກະສິກຳ ໃນໄລຍະ 12 ເດືອນຜ່ານມາ 
                     (ແຮງງານໃນຂະແໜງການຜະລິດ) ໃນປີ 2013 .......................................................................
ຮູບພາບ 3.3:  ການປັບປ່ຽນຄ່າຈ້າງງານໃນຂະແໜງກະສິກຳທຽບກັບຂະແໜງທີ່ບໍ່ແມ່ນກະສິກຳຢູ່ ສປປ ລາວ ແລະ 
                      ປະເທດໄທ (ສຳລັບແຮງງານທີ່ມີລະດັບການສຶກສາຊັ້ນມັດທະຍົມ) ...............................................
ຮູບພາບ 3.4:  ການປຽບທຽບຄ່າແຮງງານໃນຂະແໜງກະສິກຳຢູ່ ສປປ ລາວ ກັບຄ່າແຮງງານຢູ່ໄທ  (2013) ..............
ຮູບພາບ 3.5:  ດັດຊະນີລາຄາຂອງຜົນໄດ້ຮັບ ແຍກເປັນແຕ່ລະຂະແໜງການຢູ່ ສປປ ລາວ 
                      (ຕົວປັບລົດຜະລິດຕະພາບຕໍ່ລາຍຮັບສະເລ່ຍຕໍ່ຫົວຄົນ) .............................................................
ຮູບພາບ 3.6:  ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງຄ່າແຮງງານຕົວຈິງ ແລະ ຜະລິດຕະພາບແຮງງານຕົວຈິງຢູ່ ສປປ ລາວ,
                      ປີ 2009-2013 ................................................................................................................
ຮູບພາບ 3.7:  ການປຽບທຽບຫົວໜ່ວຍຄ່າ ແຮງງານໃນໂຮງງານຂອງແຕ່ລະປະເທດ ...........................................
ຮູບພາບ 3.8:  ຄວາມສາມາດໃນການສ້າງກຳໄລໃນຂະແໜງການຜະລິດ ..........................................................
ຮູບພາບ 3.9:  ການປຽບທຽບຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ການປຽບທຽບເສດຖະກິດ ຕໍ່ກັບຄວາມສະດວກໃນ 
                      ການດຳເນີນທຸລະກິດ .........................................................................................................
ຮູບພາບ 3.10:  ການລົງທຶນຂອງພາກເອກະຊົນຢູ່ ສປປ ລາວ ແຍກເປັນແຕ່ລະຂະແໜງການ 
                        (ສ່ວນແບ່ງຂອງລາຍຮັບສະເລ່ຍຕໍ່ຫົວຄົນ) ............................................................................
ຮູບພາບ 3.11:  ຄວາມສາມາດໃນການສ້າງກຳໄລຂອງຂະແໜງບໍລິການ ..........................................................
ຮູບພາບ 4.1:  ອັດຕາສ່ວນຮ້ອຍຂອງໜ່ວຍງານທຸລະກິດທີ່ລະບຸໃນແຕ່ລະປັດໄຈ ທີ່ເປັນບັນຫາໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນ 
                      ສປປ ລາວ ໃນປີ 2012 .....................................................................................................
ຮູບພາບ 4.2:  ການປຽບທຽບເປັນສ່ວນຮ້ອຍຂອງປະເທດທີ່ມີຜູ້ວ່າຈ້າງຍອມຮັບວ່າແຮງງານທີ່ມີລະດັບການສຶກສາບໍ່
                      ພຽງພໍເປັນບັນຫາຫຼັກທີ່ຮ້າຍແຮງ ...........................................................................................
ຮູບພາບ 4.3:  ທັກສະການອ່ານໜັງສືຂັ້ນພື້ນຖານຂອງນັກຮຽນຊັ້ນປະຖົມປີທີ 2-4 ໃນ ສປປ ລາວ ..............................
ຮູບພາບ 4.4:  ການສົມທຽບລະດັບການສຶກສາຂອງຜູ້ໃຫຍ່ໃນສາກົນ ...............................................................
ຮູບພາບ 4.5: ການສົມທຽບລະດັບການສຶກສາຂອງຜູ້ໃຫຍ່ ໃນ ສປປ ລາວ ແລະ ຫວຽດນາມ ...................................
ຮູບພາບ 4.6:  ຂະບວນການໃນການສ້າງທັກສະ...........................................................................................
ຮູບພາບ 4.7:  ອັດຕາສ່ວນຮ້ອຍຂອງນັກຮຽນຊັ້ນ ປໍ 1 ທີ່ໄດ້ເຂົ້າຮຽນຮູບແບບຕ່າງໆຂອງການສຶກສາກ່ອນຊັ້ນປະຖົມ
                      ໃນ ສປປ ລາວ ..................................................................................................................
ຮູບພາບ 4.8: ອັດຕາການມີຢູ່ຂອງເດັກເຕ້ຍໃນກຸ່ມເດັກນ້ອຍ ອາຍຸຕ່ຳກວ່າ 5 ປີ (%) ............................................
ຮູບພາບ 4.9: ການໃຊ້ຈ່າຍງົບປະມານ ແບ່ງຕາມລະດັບການສຶກສາ (%) ..........................................................
ຮູບພາບ 4.10: ການໃຊ້ຈ່າຍງົບປະມານ ໃນດ້ານ ການສຶກສາ (ອີງໃສ່ສ່ວນແບ່ງຈາກລາຍຮັບ ສະເລ່ຍຕໍ່ຫົວຄົນ).........
ຮູບພາບ 4.11: ທັກສະສາມດ້ານ ທີ່ຜູ້ປະກອບການຕ້ອງການ ..........................................................................



56
64

27

37
61
64

ຮູບພາບ 4.12:  ບັນດາບາດກ້າວໃນການພັດທະນາທາງດ້ານທັກສະ ...............................................................
ຮູບພາບ 5.1:   ສັງລວມຂໍ້ສະເໜີແນະສຳລັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ...................................................................

ຕາຕະລາງ
ຕາຕະລາງ 2.1:  ຄາດຄະເນການສະໜັບສະໜູນສຳລັບຜູ້ຜະລິດເຂົ້າໜຽວຂອງ ສປປ ລາວ (ຕື້ກີບ) ........................
ຕາຕະລາງ 3.1:  ຄວາມໜາແໜ້ນໃນການປະກອບທຶນຄົງທີ່ແຍກຕາມຂະແໜງການສຳລັບ ສປປ ລາວ ແລະ 
                          ປະເທດໄທ (ມູນຄ່າຂອງຮຸ້ນ (ໃນລາຄາເປັນເງິນກີບຄົງທີ່ໃນປີ 2002) ຕໍ່ຊົ່ວໂມງແຮງງານ) .............
ຕາຕະລາງ 4.2:  ຂໍ້ມູນທີ່ເກັບກຳຈາກບົດຄົ້້ນຄວ້າຕິດຕາມນັກສຶກສາທີ່ຮຽນຈົບຈາກມະຫາວິທະຍາໄລດັສ ປີ 2007 ....
ຕາຕະລາງ 5.1:  ການສົມທຽບປະເທດທີ່ມີການເກັບກຳຂໍ້ມູນດ້ານແຮງງານ .......................................................





Photo by Bart Verweij / World Bank, 2014



ບົດລາຍງານ ການພັດທະນາ ສປປ ລາວ ປີ 2014
ເສີມຂະຫຍາຍການສ້າງວຽກເຮັດງານທຳ ຢ່າງມີສະມັດຕະພາບ ເພື່ອການເຕີບໂຕຢ່າງກວ້າງຂວາງ10

ຮູບສະແດງ 1: ອັດຕາສ່ວນຂອງຜູ້ປະກອບການໃນ ສປປ 
ລາວ, ຫວຽດນາມ ແລະ ແຂວງ ຢູນນານ (ຈີນ) ທີ່ຮ້ອງທຸກວ່າ 
ເຂົາເຈົ້າບໍ່ມີ ຫຼື ມີຜູ້ທີ່ມາສະໝັກງານໜ້ອຍຫຼາຍ, ຈັດແບ່ງຕາມ 
ລະດັບສີມືແຮງງານ

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ການສຳຫຼວດວິສາຫະກິດໃນ ສປປ ລາວ, ຫວຽດນາມ ແລະ ແຂວງ ຢູນນານ 
(ຈີນ) ໂດຍ ທະນາຄານໂລກ (2012)

ອັດ
ຕາ

ສ່ວ
ນຂ

ອງ
ບໍລ

ິສັດ

ສປປ ລາວ                 ຫວຽດນາມ              ແຂວງຢູນານ (ຈີນ)

ທັກສະສູງ                 ທັກສະປານກາງ                ທັກສະຕ່ຳ

ບົດສະຫຼຸບໂດຍສັງເຂບ

ເນື້ອໃນໃຈຄວາມຕົ້ນຕໍ

• ເຖິງວ່າບົດຂ່າວກ່ຽວກັບຄວາມຄິດເຫັນຕໍ່ “ບັນຫາທາງ 
ດ້ານສີມືແຮງງານ” ໃນ ສປປ ລາວ ໄດ້ກະຕຸ້ນໃຫ້ມີການ 
ເນັ້ນໜັກໃສ່ບົດບາດຂອງຂະແໜງສຶກສາ ເພື່ອສ້າງສີມ ື
ແຮງງານທ່ີສອດຄ່ອງກັບຄວາມຕ້ອງການກໍ່ຕາມ, ແຕ່ 
ການສຸມໃສ່ແກ້ໄຂບັນຫາສີມືແຮງງານນ້ັນຍັງມອງຂ້າມ
ບັນຫາພື້ນຖານຫຼາຍຢ່າງທີ່ສຳຄັນສຳລັບກຳລັງແຮງງານ
ໃນ ສປປ ລາວ ແລະ ເສດຖະກິດໃນອະນາຄົດ.

• ເພື່ອບັນລຸໄດ້ການເຕີບໂຕຢ່າງກວ້າງຂວາງ ແລະ ຫຼຸດ 
ຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກນັ້ນ, ມັນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ ສປປ ລາວ  
ຕ້ອງອອກແຮງເພີ່ມເຕີມໃນການລະດົມທຶນຮອນ ເພື່ອແກ້ 
ໄຂບັນຫາສິ່ງທ້າທາຍຕົ້ນຕໍທາງດ້ານກໍາລັງແຮງງານ 
ແລະ ສະມັດຕະພາບຂອງການຜະລິດ.

• ເນື່ອງຈາກວ່າປະຊາກອນຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍແມ່ນເຮັດ 
ວຽກໃນຂະແໜງກະສິກຳ, ການເພີ່ມທະວີສະມັດຕະພາບ 
ຂອງການຜະລິດກະສິກໍາຈະເຮັດໃຫ້ລາຍຮັບຈາກການ 
ປູກຝັງຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ໃນທີ່ສຸດແຮງງານທີ່ຖືກປົດປ່ອຍຈາກ 
ຂະແໜງກະສິກໍານ້ັນກ່ໍຈະຫ່ັຼງໄຫຼໄປເຮັດວຽກຢູ່ໃນຂະ 
ແໜງທີ່ມີສະມັດຕະພາບສູງ ແລະ ມີຄ່າຈ້າງທີ່ສູງກວ່າເກ່າ.

• ການສ່ົງເສີມການຜະລິດໃຫ້ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍຈະເປັນ 
ສິ່ງທີ່ສຳຄັນຫຼາຍໃນການສ້າງໂອກາດທາງດ້ານວຽກເຮັດ 
ງານທໍາທີ່ດີກວ່າເກ່ົາໃຫ້ແກ່ແຮງງານທ່ີຖືກປົດປ່ອຍ 
ອອກຈາກຂະແໜງກະສິກຳ. ເນື່ອງຈາກວ່າໃນຂະແໜງ
ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດຈະສ້າງວຽກເຮັດງານທໍາຈໍາ
ນວນພຽງໜ້ອຍດຽວເທ່ານັ້ນ, ສະນັ້ນມັນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີ 
ການສ້າງແວດລ້ອມທີ່ເອື້ອອຳນວຍໃຫ້ແກ່ຫົວໜ່ວຍທຸລະ 
ກິດໃນຂະແໜງປຸງແຕ່ງ ແລະ ຂະແໜງບໍລິການທີ່ສ້າງ 
ວຽກເຮັດງານທໍາເປັນຈໍານວນຫຼາຍນັ້ນໃຫ້ມີການຂະ 
ຫຍາຍຕົວ.

• ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ, ແຮງງານກໍ່ຈະຕ້ອງມີຄວາມພ້ອມທາງ 
ດ້ານສີມືແຮງງານທີ່ເປັນພື້ນຖານ ເຊິ່ງເປັນສິ່ງທີ່ຈຳເປັນ 
ໃນການຊອກຫາວຽກເຮັດງານທຳໃນຂະແໜງທີ່ມີສະມັດ
ຕະພາບການຜະລິດທີ່ສູງກວ່າເກ່າ. ສະນັ້ນຈະຕ້ອງສຸມ 
ໃສ່ການປະຕິຮູບທາງດ້ານການສຶກສາ ເພື່ອເສີມຂະຫຍາຍ
ການສຶກສາຂອງເດັກກ່ອນໄວຮຽນ, ຮັບປະກັນໃຫ້ປະຊາ 
ກອນຮູ້ໜັງສື ແລະ ສ້າງທັກສະທາງດ້ານວິຊາການໃນວຽກ 
ງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

1. ພາກສະເໜີ

ໃນຫວ່າງບໍ່ດົນມານີ້, ສື່ມວນຊົນໄດ້ລາຍງານວ່າ “ບັນຫາທາງ 
ດ້ານສີມືແຮງງານ” ຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ເກີດມີການ 
ສຸມໃສ່ການລິເລີ່ມພັດທະນາສີມືແຮງງານຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ໃນ
ບົດຂ່າວທ່ີກໍາລັງເປັນທີ່ສົນໃຈຂະນະນ້ີກ່ຽວກັບການເພີ່ມ 
ຄ່າແຮງງານ ແລະ ຄຳຮ້ອງທຸກຈາກບັນດາຜູ້ປະກອບການ 
ກ່ຽວກັບການຂາດແຄນແຮງງານທີ່ມີສີມື ເຊິ່ງມັນໄດ້ເພີ່ມທະ 
ວີຄວາມກັງວົນໃຫ້ແກ່ຜູ້ປະກອບການຕ່າງໆວ່າແຮງງານ 

ລາວນັ້ນແມ່ນມີທັກສະພຽງພໍແລ້ວບໍ. ລັດຖະບານ ແລະ ບັນ 
ດາຄູ່ຮ່ວມງານອື່ນໆກ່ໍໄດ້ແກ້ໄຂບັນຫາດັ່ງກ່າວໂດຍການ 
ຊອກຫາແຫຼົ່ງທຶນເພີ່ມເຕີມ ເພື່ອເອົາມາພັດທະນາສີມືແຮງ 
ງານ, ເຊັ່ນ: ການລົງທຶນເຂົ້າໃນການສ້າງສະຖາບັນຝຶກອົບ 
ຮົມທາງດ້ານວິຊາຊີບ ເພື່ອສາມາດຝຶກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ແຮງ 
ງານໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນກວ່າເກ່າ.

ແຕ່ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ບົດລາຍງານສະບັບນີ້ພັດມີຂໍ້ໂຕ້ຖຽງວ່າ 
ບັນຫາທາງດ້ານກໍາລັງແຮງງານທີ່ ສປປ ລາວ ພວມປະເຊີນ 
ຢູ່ນັ້ນບໍ່ແມ່ນທາງດ້ານການສຶກສາແຕ່ພຽງຢ່າງດຽວ. ການເບິ່ງ 
ໃນແງ່ຂອງການພັດທະນາສີມືແຮງງານພຽງແຕ່ຢ່າງດຽວ ເພື່ອ 
ແກ້ໄຂບັນຫານ້ັນອາດຈະບ່ໍແມ່ນການແກ້ໄຂບັນຫາທ່ີເປັນ 
ພື້ນຖານ ເຊິ່ງກວມເອົາດ້ານການເຕີບໂຕທາງດ້ານເສດຖະ
ກິດ, ການສ້າງວຽກເຮັດງານທຳ ແລະ ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມ 
ທຸກຍາກ. ການສ້າງສະພາບແວດລ້ອມທີ່ເອື້ອອຳນວຍໃຫ້ທຸ
ລະກິດດ້ານກະສິກຳ ແລະ ບໍ່ແມ່ນກະສິກຳເພື່ອດຶງດູດການ 
ລົງທຶນ ແລະ ເຮັດໃຫ້ເສດຖະກິດຂະຫຍາຍຕົວນັ້ນເປັນບາດ 
ກ້າວທ່ີສໍາຄັນກ່ອນໝູ່ໝົດໃນການພັດທະນາສີມືແຮງງານ. 
ດັ່ງທີ່ທະນາຄານໂລກ (2004) ໄດ້ກ່າວໄວ້ວ່າ, “ການຝຶກອົບ 
ຮົມບໍ່ແມ່ນການສ້າງງານ. ສີມືແຮງງານແມ່ນຄວາມຕ້ອງການ 
ທີ່ສືບເນື່ອງ ເຊິ່ງຂຶ້ນກັບການວາງນະໂຍບາຍທາງດ້ານການ 
ສົ່ງເສີມການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດ ແລະ ການສ້າງ 
ວຽກເຮັດງານທຳ”. 

ສ່ິງໜຶ່ງທ່ີຊີ້ບອກໃຫ້ເຫັນເຖິງບັນຫາທາງດ້ານໂຄງສ້າງແຮງ
ງານທີ່ໃຫຍ່ກວ່ານ້ັນແມ່ນການທີ່ບັນດາຜູ້ປະກອບການໄດ້ 
ກ່າວວ່າພວກເຂົາຍັງຂາດແຄນແຮງງານ, ແມ່ນແຕ່ໃນວຽກທີ່ 
ຕ້ອງການສີມືແຮງງານຕໍ່າກໍ່ຕາມ. ເກືອບເຄິ່ງໜຶ່ງຂອງຈຳນວນ 
ຜູ້ປະກອບການທັງໝົດໃນ ສປປ ລາວ ໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າເຂົາ 
ເຈົ້າຍັງຂາດແຄນ ຫຼື ມີຜູ້ມາສະໝັກເຮັດວຽກໜ້ອຍຫຼາຍໃນ 
ຕຳແໜ່ງທີ່ບໍ່ຕ້ອງການສີມືແຮງງານເລີຍ (ເບິ່ງຮູບສະແດງ1), 
ເຊິ່ງມີອັດຕາຂາດແຄນແຮງງານສູງກວ່າໃນປະເທດອ້ອມ 
ຂ້າງ.         ປະກົດການດັ່ງກ່າວມັນຊີ້ໃຫເ້ຖງິບັນຫາທາງດາ້ນກຳລັງ 
ແຮງງານ. ເປັນຫຍັງຈຶ່ງບ່ໍມີຄົນມາສະໝັກເຮັດວຽກໃນຂະ 
ແໜງອຸດສາຫະກໍາການຜະລິດ ເຊິ່ງມັນເປັນໂອກາດທ່ີດີ 
ກວ່າ? ສປປ ລາວ ມີບັນຫາຂາດແຄນແຮງງານ, ແລະ/ຫຼື ບັນ 
ຫາແຮງງານບໍ່ມີສີມືກັນແທ້?



ບົດລາຍງານ ການພັດທະນາ ສປປ ລາວ ປີ 2014
ເສີມຂະຫຍາຍການສ້າງວຽກເຮັດງານທຳ ຢ່າງມີສະມັດຕະພາບ ເພື່ອການເຕີບໂຕຢ່າງກວ້າງຂວາງ 11

ຮູບສະແດງ 2: ຜົນຜະລິດ ແລະ ແຮງງານຈັດແບ່ງຕາມຂະ 
ແໜງການໃນເສດຖະກິດລວມ ຂອງ ສປປ ລາວ

ໂຄງປະກອບເສດຖະກິດ ອີງຕາມຜົນຜະລິດ 
ຂອງແຕ່ລະຂະແໜງການ (ວັດແທກໂດຍມູນຄ່າເພີ່ມ ແລະ 

ມີຫົວໜ່ວຍເປັນ % ຂອງມູນຄ່າເພີ່ມທັງໝົດ)

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ສູນສະຖິຕິແຫ່ງ ສປປ ລາວ.

ກະສິກຳ

ໂຮງຈັກໂຮງງານ

ບໍ່ແຮ່, ໄຟຟ້າ, ນຳ້ ແລະ ນຳ້ມັນ

ກໍ່ສ້າງ ແລະ ບໍລິການ

ການແກ້ໄຂບັນຫາກໍາລັງແຮງງານ ແລະ ສະມັດຕະພາບຂອງ 
ການຜະລິດເປັນບັນຫາຕົ້ນຕໍເນື່ອງຈາກວ່າ ສປປ ລາວ ພວມ 
ຢູ່ໃນໄລຍະການປ່ຽນແປງທາງດ້ານປະຊາກອນ. ຈຳນວນ 
ປະຊາກອນຄາດວ່າຈະເພີ່ມຂຶ້ນ 38 ເປີເຊັນ ຈາກ 6,4 
ລ້ານ ໃນປີ 2010 ມາເປັນ 8,8 ລ້ານ ໃນປີ 2030, ປະຊາ 
ກອນໃນໄວເຮັດວຽກຈະເພີ່ມຂຶ້ນປະມານ 96,000 ຄົນ ຕໍ່ປີ 
ໃນໄລຍະທົດສະວັດຂ້າງໜ້ານີ້ ຊຶ່ງເພີ່ມຂຶ້ນ 63,000 ຄົນ 
ທຽບໃສ່ຊຸມປີ 1990. ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງຈຳນວນແຮງງານ 
ແລະ ການຫຼຸດລົງຂອງຈຳນວນຜູ້ທີ່ບໍ່ຢູ່ໃນໄວເຮັດວຽກຈະເປັນ 
ໂອກາດອັນດີໃນການເຕີບໂຕຂອງເສດຖະກິດ, ຖ້າ ສປປ 
ລາວ ຫາກສາມາດໝູນໃຊ້ໂອກາດທາງດ້ານ ແຮງງານໜຸ່ມ 
ນ້ອຍໂດຍການສ້າງວຽກເຮັດງານທຳຢ່າງມີສະມັດຕະພາບ. 
ຖ້າປາສະຈາກວຽກເຮັດງານທໍາໃຫ້ແກ່ແຮງງານໃໝ່ເຫຼົ່ານ້ີ 
ແລ້ວ, ວຽກງານການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ສະຖຽນ
ລະພາບຂອງຊາດກໍ່ອາດຈະບໍ່ສຳເລັດຜນົຕາມຄາດໝາຍໄດ.້

2. ສິ່ງທ້າທາຍຕົ້ນຕໍ

ບັນຫາສິ່ງທ້າທາຍທາງດ້ານກໍາລັງແຮງງານໃນ ສປປ ລາວ 
ແມ່ນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຕ້ອງໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂ ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ 
ສໍາເລັດວຽກງານການປ່ຽນແປງທາງດ້ານໂຄງສ້າງປະຊາ 
ກອນ ແລະ ກ້າວໄປສູ່ການພັດທະນາໃນລະດັບຕໍ່ໄປ.  ສິ່ງທ້າ 
ທາຍດັ່ງກ່າວມີດັ່ງນີ້:

• ການເອ່ືອຍອີງໃສ່ຂະແໜງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ 
ຫຼາຍເກີນໄປ. ການເອື່ອຍອີງໃສ່ຂະແໜງຊັບພະຍາກອນ 
ທຳມະຊາດ ເພື່ອຊຸກຍູ້ໃຫ້ແກ່ການເຕີບໂຕນັ້ນ, ມັນຈະບໍ່ 
ສ້າງໃຫ້ມີການເຕີບໂຕ ແລະ ການສ້າງງານທີ່ມີຄວາມ 
ສົມດຸນໄດ້. ຍ້ອນວ່າຂະແໜງດັ່ງກ່າວນັ້ນມີອັດຕາການ 
ສ້າງທຶນຮອນຕໍ່ການສ້າງແຮງງານສູງຫຼາຍ, ມັນສາມາດ 
ສ້າງມູນຄ່າທີ່ກວມປະມານ 18 ເປີເຊັນຂອງ GDP ຂອງ 
ສປປ ລາວ ໃນປີ 2013 ແຕ່ສ້າງວຽກເຮັດງານທຳໄດ້ພຽງ 
22,000 ຄົນ. ຍິ່ງກວ່ານັ້ນ, ການຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງແຂງ
ແຮງຂອງຂະແໜງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດຍັງເຮັດໃຫ້ 
ຂະແໜງອຸດສາຫະກໍາການຜະລິດໃໝ່ພົບຄວາມຫຍຸ້ງ 
ຍາກໃນການພັດທະນາ, ພ້ອມທັງເປັນການກົດດັນທາງ
ດ້ານອັດຕາແລກປ່ຽນ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ການສົ່ງອອກຜົນຜະ 
ລິດມີຄວາມສາມາດໃນການແຂ່ງຂັນຕ່ຳ ແລະ ການເພີ່ມ 
ຂຶ້ນຂອງຄວາມຕ້ອງການຊົມໃຊ້ ແລະ ການລົງທຶນອາດ 
ສ້າງຄວາມກົດດັນໃຫ້ແກ່ຄ່າງຈ້າງແຮງງານນຳອີກ. ຄວາມ 
ກົດດັນຈາກຄ່າແຮງງານທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນນັ້ນອາດເປັນເຫດຜົນ
ໜຶ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ຄ່າແຮງງານໃນຂະແໜງການຜະລິດເພີ່ມ
ຂຶ້ນ 12 ເປີເຊັນ ຕໍ່ປີ ໃນໄລຍະ 5 ປີທີ່ຜ່ານມາ, ສູງກວ່າ 
ອັດຕາການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງສະມັດຕະພາບການຜະລິດ.

• ສະມັດຕະພາບຂອງການຜະລິດຢູ່ໃນຂະແໜງກະສິ
ກໍາ. ຍ້ອນວ່າກຳລັງແຮງງານສ່ວນຫຼາຍໃນປະຈຸບັນແມ່ນ 
ຢູ່ໃນຂະແໜງກະສິກຳ, ການປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງ 
ປະຊາຊົນຢູ່ໃນຂະແໜງດັ່ງກ່າວຈິ່ງມີຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍ 
ໃນວຽກງານການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກຢູ່ ສປປ ລາວ. 
ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ແຮງງານລາວ 7 ໃນ 10 ຄົນແມ່ນເຮັດ 
ວຽກໃນຂະແໜງກະສິກຳທີ່ມີສະມັດຕະພາບການຜະລິດ
ຕ່ຳ ເຊິ່ງຍັງເປັນຂະແໜງທີ່ມີຈຳນວນແຮງງານຫຼາຍເຖິງ 

ວ່າຈະມີເງື່ອນໄຂການດຳລົງຊີວິດຕ່ຳກໍ່ຕາມ. ສິ່ງນີ້ເປັນ 
ບັນຫາຕົ້ນຕໍ ເມື່ອພິຈາລະນາເບິ່ງວ່າມີເດັກນ້ອຍປະມານ 
1 ລ້ານຄົນ ທີ່ມີອາຍຸຕ່ຳກວ່າ 10 ປີ ອາໄສຢູ່ໃນຄອບ 
ຄົວທີ່ເຮັດການປູກຝັງ ແລະ ຍັງປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງ 
ຍາກໃນການຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກຄວາມທຸກຍາກ.

• ໂອກາດໃນການໄດ້ເຮັດວຽກທີ່ມີຄ່າຈ້າງສູງກວ່າ, ມີສະມັດ 
ຕະພາບການຜະລິດສູງກວ່າຍັງຈໍາກັດ. ຫຼາຍປະເທດ 
ແມ່ນພັດທະນາໂດຍການເຄ່ືອນຍ້າຍແຮງງານຈາກອາ 
ຊີບທ່ີມີສະມັດຕະພາບຂອງການຜະລິດຕໍ່າໃນຂະແໜງ
ກະສິກຳໄປສູ່ອາຊີບທີ່ມີຄ່າຈ້າງແຮງງານສູງກວ່າ, ມີສະ
ມັດຕະພາບການຜະລິດສູງກວ່າໃນຂະແໜງອຸດສາຫະ
ກຳການຜະລິດ ແລະ ການບໍລິການ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, 
ຂະແໜງອຸດສາຫະກໍາການຜະລິດຂອງລາວຍັງພົບກັບ
ບັນຫາການດຶງດູດກຳລັງແຮງງານ ແລະ ປັດໄຈຕ່າງໆທີ່
ເຮັດໃຫ້ບ່ໍຢາກມີການລົງທຶນທີ່ຈໍາເປັນໃນການເພີ່ມສະ 
ມັດຕະພາບຂອງການຜະລິດໃຫ້ສູງຂຶ້ນ (ແລະ ປັດໄຈ 
ທາງດ້ານຄ່າແຮງງານ). ດັ່ງທີ່ເຫັນໃນຮູບສະແດງ 2, ອັດ 
ຕາສ່ວນຂອງຂະແໜງອຸດສາຫະກໍາການຜະລິດທາງ 
ດ້ານຜົນຜະລິດ ແລະ ແຮງງານຢູ່ໃນເສດຖະກິດໂດຍ 
ລວມຍັງຕ່ຳ ເມື່ອທຽບກັບຂະແໜງຊັບພະຍາກອນທຳມະ 
ຊາດ ແລະ ຂະແໜງກໍ່ສ້າງ ແລະ ບໍລິການໃນຫຼາຍປີ 
ຜ່ານມາ. 



ບົດລາຍງານ ການພັດທະນາ ສປປ ລາວ ປີ 2014
ເສີມຂະຫຍາຍການສ້າງວຽກເຮັດງານທຳ ຢ່າງມີສະມັດຕະພາບ ເພື່ອການເຕີບໂຕຢ່າງກວ້າງຂວາງ12

ຮູບສະແດງ 3:  ການປະເມີນຄວາມສາມາດໃນການອ່ານໃນ 
ລະດັບການສຶກສາຂັ້ນຕົ້ນ ຂອງ ສປປ ລາວ

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ທະນາຄານໂລກ (2014).  “ບົດລາຍງານຜົນການປະເມີນຄວາມສາມາດໃນ
ການອ່ານໃນລະດັບການສຶກສາຂັ້ນຕົ້ນ ຂອງ ສປປ ລາວ ປີ 2012” [ຮ່າງ].
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ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ອີງຕາມການຄິດໄລ່ຂອງຜູ້ຂຽນ ໂດຍອີງໃສ່ຂໍ້ມູນຈາກ LECS III, IV, V.

ກະສິກຳ

ໂຮງຈັກໂຮງງານ

ບໍ່ແຮ່, ໄຟຟ້າ, ນຳ້ ແລະ ນຳ້ມັນ

ກໍ່ສ້າງ ແລະ ບໍລິການ

ໂຄງປະກອບເສດຖະກິດ ອີງຕາມຊົ່ວໂມງເຮັດວຽກຂອງ 
ແຕ່ລະຂະແໜງການ (ມີຫົວໜ່ວຍເປັນ % ຂອງຊົ່ວໂມງ 

ເຮັດວຽກທັງໝົດ) 

• ອັດຕາການຮູ້ໜັງສືຍັງຕໍ່າຫຼາຍ. ບັນຫາທາງດ້ານສີມືແຮງ 
ງານໃນ ສປປ ລາວ ມີຄວາມ ເລິກເຊິ່ງ ແລະ ຮ້າຍແຮງ 
ກວ່າທີ່ພວກເຮົາຮູ້ໂດຍທົ່ວໄປ, ເນື່ອງຈາກວ່າບັນຫາບໍ່ແມ່ນ 
ຍ້ອນການຂາດແຄນສີມືແຮງງານແຕ່ມັນເປັນບັນຫາທ່ີ 
ເປັນພື້ນຖານທີ່ກ່ຽວກັບຄວາມສາມາດໃນການອ່ານ ແລະ 
ການຄດິໄລ່.  ຜນົການປະເມນີຄວາມສາມາດໃນການອາ່ນ 
ຢູ່ລະດັບການສຶກສາຂັ້ນຕ້ົນສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າເດັກ 
ນ້ອຍ ປ2 ຫຼາຍກວ່າ 30 ເປີເຊັນ ອ່ານບໍ່ອອກເລີຍຈັກຄຳ 
ແລະ ໃນນັ້ນ 57 ເປີເຊັນ ແມ່ນຜູ້ທີ່ອ່ານອອກແຕ່ບໍ່ເຂົ້າໃຈ 
ຄວາມໝາຍຂອງເນື້ອໃນສິ່ງທີ່ເຂົາເຈົ້າໄດ້ອ່ານ (ຮູບສະ 
ແດງ 3). ການປະເມີນຄວາມສາມາດໃນການອ່ານຂອງຜູ ້
ໃຫຍ່ກໍ່ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນ 6 ປະເທດ ຢູ່ໃນໂລກ ຊຶ່ງ 
ລວມ ທັງ ຫວຽດນາມ, ແຂວງຢູນນານ (ຈີນ) ແລະ ສປປ 
ລາວ. ຜູ້ໃຫຍ່ໃນ ສປປ ລາວ ແມ່ນມີທັກສະໃນການ 
ອ່ານຕໍ່າກວ່າໝູ່ໃນຈໍານວນຜູ້ໃຫຍ່ທີ່ ເ ຂ້ົາຮ່ວມສອບ 
ເສັງທັງໝົດ. ຜູ້ທີ່ຮຽນຈົບມັດທະຍົມຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ ມີ
ຜົນສອບເສັງເກືອບເທ່ົາລະດັບສະເລ່ຍຂອງນັກຮຽນ 
ປະຖົມໃນຫວຽດນາມ (ເບິ່ງຮູບສະແດງ 4). ຍ້ອນເຫັນໄດ້ 
ຄວາມສໍາຄັນຂອງຄວາມສາມາດໃນການອ່ານໃນການ
ພັດທະນາທັກສະອື່ນໆໃນລະດັບທີ່ສູງຂຶ້ນ, ການຮູ້ໜັງ 
ສືຂ້ັນພ້ືນຖານທີ່ ຍັງຢູ່ໃນລະດັບຕ່ໍານ້ັນຈະສ່ົງຜົນກະ
ທົບທີ່ຮ້າຍແຮງຕໍ່ການຍົກລະດັບສະມັດຕະພາບຂອງ 
ການຜະລິດ, ການເຕີບໂຕຂອງເສດຖະກິດ ແລະ ຄວາມ 
ສາມາດໃນການແຂ່ງຂັນຂອງຊາດ.

ໝາຍເຫດ: ຮູບສະແດງຂ້າງເທິງໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄະແນນຈາກການສອບເສັງວັດ 
ແທກຄວາມຮູ້ໜັງສືຂັ້ນພື້ນຖານ (ແຕ່ 0-8 ຄະແນນ) ຂອງຜູ້ໃຫຍ່ໃນລະດັບການສຶກສາ
ທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ຢູ່ ສປປ ລາວ ແລະ ຫວຽດນາມ 
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ການສຳຫຼວດຄົວເຮືອນ STEP 2011/2012. ໃນການສຳຫຼວດ, ມີການ 
ອອກແບບການປະເມີນຄວາມຮູ້ໜັງສືໂດຍສູນສອບເສັງດ້ານການສຶກສາ (ETS).

3. ແຜນໃນຕໍ່ໜ້າ

ເນື່ອງຈາກວ່າກໍາລັງແຮງງານຂອງຊາດໃນປະຈຸບັນຈໍານວນ
ຫຼວງຫຼາຍແມນ່ມອີາຊບີປກູຝັງ, ການເພີ່ມສະມດັຕະພາບຂອງ 
ການຜະລິດໃນຂະແໜງປູກຝັງຖືວ່າເປັນບູລິມະສິດສູງສຸດ 
ຂອງການພັດທະນາໃນ ສປປ ລາວ. ໃນໄລຍະສັ້ນ, ສະມັດຕະ 
ພາບຂອງການຜະລິດໃນຂະແໜງກະສິກຳຈະຊ່ວຍປັບປຸງຊີ
ວິດການເປັນຢູ່ໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນລາວຈຳນວນ 4,5 ລ້ານຄົນ 
ທີ່ອາໄສການປູກຝັງໃນການດຳລົງຊີວິດ. ໃນໄລຍະຍາວ, ສະ
ມັດຕະພາບຂອງການຜະລິດທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນໃນການປູກຝັງ ໃນທີ່
ສຸດກໍ່ຈະຕ້ອງການແຮງງານໜ້ອຍລົງກວ່າເກ່າ ເຊິ່ງຈະເຮັດ 
ໃຫ້ແຮງງານໃນຂະແໜງດັ່ງກ່າວນີ້ວ່າງງານ ແລ້ວເຄື່ອນຍ້າຍ
ໄປຊອກເຮັດວຽກໃນຂະແໜງການອື່ນ. ເວົ້າສະເພາະ ແມ່ນມີ
ສອງຢ່າງທີ່ຄວນເອົາໃຈໃສ່ເປັນພິເສດ ດັ່ງລຸ່ມນີ້:

• ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການຄ້າໃນການຜະລິດເຂົ້າ 
ເປືອກ ແລະ ເຂົ້າສານ ເພື່ອຊຸກຍູ້ໃຫ້ມີການລົງທຶນຈາກ 
ເອກະຊົນໃນການສີເຂົ້າ ເຊິ່ງຈະຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຕົ້ນທຶນໃນ
ການສີເຂົ້າ ແລະ ສ້າງແຮງຈູງໃຈໃຫ້ແກ່ຊາວກະສິກອນ 
ໃນການຜະລິດເພື່ອສົ່ງອອກຫຼາຍຂຶ້ນ;
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ຮູບພາບ 5.1:  ສັງລວມຂໍ້ສະເໜີແນະສຳລັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

ການເພີ່ມຜະລິດຕະພາບ
ໃນຂະແໜງກະສິກຳ

ຊຸກຍູ້ການລົງທຶນເອກະຊົນ  
ໃນທຸລະກິດໂຮງສີເຂົ້າ ໂດຍການອຳນວຍ
ຄວາມສະດວກດ້ານການຄ້າເຂົ້າເປືອກ 

ແລະ ເຂົ້າສານ

ເຮັດໃຫ້ການດຳເນີນທຸລະກິດມີຄວາມສອດ
ຄ່ອງ ແລະ ມີກົນໄກການຊຳລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ

ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບພາກລັດທີ່ງ່າຍດາຍ 

ຂະຫຍາຍ ແລະ ສ້າງຄວາມ 
ເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ການສຶກສາ ແລະ 

ພັດທະນາເດັກກ່ອນໄວຮຽນ

ປັບປຸງຄວາມໂປ່ງໃສໃນຂ ະແໜງການລັດ 
ໃນການໃຫ້ບໍລິການແກ່ພາກທຸລະກິດ

ຮັບປະກັນໃຫ້ເດັກທຸກຄົນສາມາດອ່ານໄດ້
ພາຍຫຼັງຈົບ ປໍ 2

ສ້າງສະພາບແວດລ້ອມໃນການດຳເນີນທຸລະກິດ
ໃຫ້ມີຄວາມເອກະພາບ ແລະ ສາມາດຄາດຄະເນໄດ້

ສ້າງທັກສະດ້ານວິຊາການທີ່ 
ສອດຄ່ອງກັບໜ້າວຽກ

ໝູນໃຊ້ຊັບພະຍາກອນຂອງ
ລັດ ເພື່ອ ສະໜັບສະໜູນ 

ຊາວກະສິກອນ ທີ່ປູກ ເຂົ້າ

ສ້າງວຽກທີ່ໜ້າດຶງດູດໃນຂະແໜງ
ການທີ່ບໍ່ແມ່ນກະສິກຳ

ຮັບປະກັນທັກສະ
ຄວາມຮູ້ພື້ນຖານ

• ຄຸ້ມຄອງການໃຊ້ຈ່າຍງົບປະມານຂອງລັດໃນການສະ 
ໜັບສະໜູນຊາວນາໃຫ້ດີຂຶ້ນກວ່າເກ່າໂດຍໃຫ້ມີການດຸ່ນ
ດ່ຽງທາງດ້ານການຈັດສັນງົບປະມານລະຫວ່າງກິດຈະກຳ 
ການຄົ້ນຄວ້າທົດລອງວິທະຍາສາດເຂົ້າໃນການປູກຝັງ, 
ການພັດທະນາເຕັກໂນໂລຢີ ແລະ ການໂອນຄວາມຮູ້ທາງ 
ດ້ານວິຊາການ (ລວມທັງແນວພັນທີ່ດີ) ແລະ ການຂະ 
ຫຍາຍຊົນລະປະທານ.

ໃນຂະນະທ່ີສະມັດຕະພາບຂອງການຜະລິດກະສິກໍາໄດ້ 
ຮັບການຍົກລະດັບ ແລະ ແຮງງານທີ່ສາມາດເຄື່ອນຍ້າຍອອກ 
ຈາກຂະແໜງປູກຝັງມີຈຳນວນເພີ່ມຂຶ້ນນັ້ນ, ສປປ ລາວ ຈຳ 
ເປັນຈະຕ້ອງໄດ້ສ້າງວຽກງານທີ່ສາມາດດຶງດູດແຮງງານເຂົ້າ
ມາເຮັດວຽກໃນຂະແໜງທີ່ບໍ່ແມ່ນການປູກຝັງໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນຕື່ມ 
ເພື່ອຮອງຮບັຈຳນວນແຮງງານທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນດັ່ງກາ່ວ. ກົງກນັຂາ້ມ 
ກັບການລາຍງານຂອງສື່ມວນຊົນ, ສປປ ລາວ ບໍ່ໄດ້ປະເຊີນ 
ໜ້າກັບບັນຫາຂາດແຄນແຮງງານ ເນື່ອງຈາກວ່າຍັງມີ “ແຫຼົ່ງ 
ສະສົມ” ແຮງງານໃນຂະແໜງປູກຝັງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ເຊິ່ງສາ 
ມາດຍ້າຍອອກມາເປັນແຮງງານໃນຂະແໜງທີ່ບ່ໍແມ່ນການ 
ປູກຝັງໄດ້; ແຕ່ໃນຄວາມເປັນຈິງ ແລ້ວ, ບັນຫາແມ່ນຢູ່ບ່ອນວ່າ 
ສປປ ລາວ ຂາດແຄນວຽກງານ ທີ່ຈະສາມາດດຶງດູດເອົາແຮງ 
ງານກໍ່ຄືຊາວນາອອກມາຈາກຂະແໜງປູກຝັງລ້ຽງສັດໄດ້.  
ເພື່ອສາມາດສ້າງວຽກເຮັດງານທຳທີ່ດຶງດູດໃຈໄດ້ນັ້ນ, ມັນ 
ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຕ້ອງແກ້ໄຂບັນຫາສິ່ງກີດຂວາງໃນການດຳເນີນ
ທຸລະກິດຢູ່ ສປປ ລາວ ເພື່ອຊຸກຍູ້ໃຫ້ມີການລົງທຶນ ແລະ ກະ
ຕຸ້ນໃຫ້ມີການຍົກລະດັບສະມັດຕະພາບຂອງການຜະລິດໃຫ້
ແກ່ຂະແໜງການຕ່າງໆ. ເວົ້າສະເພາະແມ່ນມີສາມບັນຫາຕົ້ນ
ຕໍທີ່ຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ດັ່ງລຸ່ມນີ້:

• ປັບປຸງທາງດ້ານຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການປະຕິບັດຕາມຂ້ັນ 
ຕອນຕ່າງໆຂອງລັດ ແລະ ຄ່າທຸລະກຳຕ່າງໆ ເພື່ອຄວາມ 
ວ່ອງໄວ ແລະ ງ່າຍດາຍກວ່າເກ່າ ພ້ອມທັງເພື່ອສ້າງແວດ 
ລ້ອມເອື້ອອຳນວຍໃຫ້ແກ່ການດຳເນີນທຸລະກິດໃຫ້ດີກວ່າ
ເກ່າ;

• ປັບປຸງທາງດ້ານຄວາມໂປ່ງໃສໃນການບໍລິການຂອງ 
ພາກລັດຕໍ່ຜູ້ປະກອບການໂດຍສ້າງເປັນມາດຕະການຄັກ 
ແນ່ເປັນຕ້ົນແມ່ນການຈັດພິມເຜີຍແຜ່ຕາຕະລາງຄ່າທໍາ
ນຽມຕ່າງໆ, ເງື່ອນໄຂການຂໍໃບອະນຸຍາດ ແລະ ທະບຽນ 
ທຸລະກິດ; ແລະ

• ຄວນສ້າງເງື່ອນໄຂໃຫ້ຄວາມສະດວກແກ່ພາກເອກະຊົນ 
ໃຫ້ສາມາດຮັບຮູ້ເຖິງການປ່ຽນແປງທາງດ້ານນິຕິກໍາ 
ຕ່າງໆ ພ້ອມທັງປະຕິບັດນິຕິກຳ, ລະບຽບ ແລະ ຂໍ້ກຳນົດ 
ກົດໝາຍຕ່າງໆຢ່າງເປັນເອກະພາບກັນພ້ອມທັງຫຼຸດ 
ຜ່ອນຂັ້ນຕອນຕ່າງໆລົງ.

ໃນຂະນະທ່ີການຜະລິດທ່ີຫຼາກຫຼາຍຈະສ້າງໂອກາດດ້ານ 
ວຽກເຮັດງານທຳທີ່ມີສະມັດຕະພາບ, ມັນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການ
ຮັບປະກັນວ່າກຳລັງແຮງງານລາວຈະຕ້ອງມີຄວາມພ້ອມທາງ

ດ້ານການສຶກສາ ແລະ ມີທັກສະໃນການເຮັດວຽກ. ການສຸມ ໃສ່
ການສ້າງກໍາລັງແຮງງານທີ່ມີສີມືພື້ນຖານທ່ີຈໍາເປັນໃນການ 
ຜະລິດໃຫ້ມີສະມັດຕະພາບຄວນເປັນບູລິມະສິດຕົ້ນຕໍ. ຮຽກ 
ຮ້ອງໃຫ້ມີການສຸມທຶນຮອນເຂ້ົາໃສ່ການສ້າງໂອກາດທີ່ສໍາ 
ຄັນໃຫ້ແກ່ແຮງງານໃນເມື່ອເຂົາເຈົ້າໄດ້ຮັບການຝຶກຝົນສີມື 
ແລ້ວໂດຍການ:

• ເສີມຂະຫຍາຍ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ການພັດ 
ທະນາ ແລະ ການສຶກສາເດັກນ້ອຍກ່ອນໄວຮຽນ ເພື່ອ 
ຊວ່ຍກະກຽມຄວາມພອ້ມທາງດ້ານທກັສະ   ແລະ    ການຮຽນ 
ຮູ້ພື້ນຖານພ້ອມທັງທັກສະທາງດ້ານພຶດຕິກໍາກ່ອນ 
ເຂົ້າໂຮງຮຽນ ເຊິ່ງລວມທັງການສຸມໃສ່ການຫຼຸດຜ່ອນການ 
ຂາດສານອາຫານຊໍາເຮື້ອທ່ີເປັນອຸປະສັກໃຫ້ແກ່ການ 
ພັດທະນາທາງດ້ານການຮຽນຮູ້ຂອງເດັກ;

• ຮັບປະກັນໃຫ້ເດັກນ້ອຍທັງໝົດສາມາດອ່ານໜັງສືໄດ້ 
ພາຍຫຼັງຈົບ ປໍ 2, ສ້າງພຶດຕິກຳມັກອ່ານ ເພື່ອສ້າງກຳລັງ 
ແຮງງານ ສປປ ລາວ ໃຫ້ມີສີມື ແລະ ມີປະສິດທິພາບ; ແລະ

• ສ້າງທັກສະທາງດ້ານວິຊາການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກເຮັດ 
ງານທຳໂດຍໃຫ້ລັດຖະບານເຂົ້າມາມີບົດບາດທາງດ້ານ
ຍຸດທະສາດໃນການພັດທະນາທັກສະໃນລະດັບອະຊີວະ
ສຶກສາໂດຍມີການສ້າງນະໂຍບາຍ, ກຳນົດມາດຕະຖານ, 
ສຸມທຶນຮອນໃສ່ການສ້າງເອກະສານເພື່ອການຝຶກອົບຮົມ 
ແລະ ສ້າງຄູຝຶກ, ປັບປຸງຂໍ້ມູນຂ່າວສານກ່ຽວກັບລະບົບ 
ການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ມີການປະເມີນຜົນການຝຶກອົບຮົມ.

ໃນຂັ້ນຕອນການວາງແຜນປະຕິຮູບວຽກງານເຫຼົ່ານີ້, ມັນຮຽກ 
ຮ້ອງໃຫ້ມີນະໂຍບາຍທ່ີສໍາຄັນເພື່ອເປັນເອກະສານອ້າງອີງ 
ທາງດ້ານຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ດີກວ່າເກ່າ. ຕົວຢ່າງ: ນະໂຍບາຍ 
ທີ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ກຳລັງແຮງງານຄວນອີງໃສ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນ 
ພາບອົງປະກອບໃນຕະຫຼາດແຮງງານຢ່າງຄົບຖ້ວນ ແລະ ຊັດ 
ເຈນ-ມີຫຍັງເກີດຂຶ້ນແດ່, ແມ່ນໃຜທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ, ຄວາມ 
ໝາຍຄວາມສຳຄັນຂອງນະໂຍບາຍດັ່ງກ່າວມີຫຍັງແດ່. ແຕ ່
ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຂໍ້ມູນຂ່າວສານກ່ຽວກັບການຈ້າງງານ, ການ 
ເຄື່ອນຍ້າຍແຮງງານ ແລະ ຕົວຊີ້ວັດທາງດ້ານຕະຫຼາດແຮງ 
ງານຕາມແຕ່ລະຂະແໜງການແມ່ນຍັງຂາດແຄນຢູ່. ເຄື່ອງມື 
ຕ່າງໆເປັນຕ້ົນແມ່ນຜົນການສໍາຫຼວດກໍາລັງແຮງງານຈະ 
ສາມາດຊ່ວຍສະໜອງຂ້ໍມູນທ່ີຈໍາເປັນໃຫ້ແກ່ຜູ້ວາງນະໂຍ
ບາຍໃຫ້ສາມາດຮັບຮູ້ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບສິ່ງທ້າທາຍຕົ້ນຕໍ ແລະ 
ຊອກຫາວິທີການແກ້ໄຂ. ບັນຫາດັ່ງກ່າວນີ້ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ 
ມີການເອົາໃຈໃສ່ເພີ່ມເຕີມໃນການຄົ້ນຄວ້າຈັດລຽງບັນດາ 
ປັດໄຈທີ່ມີຜົນກະທົບເຮັດໃຫ້ເກີດມີສ່ິງທ້າທາຍຕ່າງໆກ່ຽວ 
ກັບກຳລັງແຮງງານດັ່ງທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງ, ພ້ອມທັງຊຸກຍູ້ໃຫ້ 
ມີການຄົ້ນຄວ້າວິໄຈບັນຫາກ່ຽວກັບຄ່າແຮງງານໃນຂະແໜງ 
ປຸງແຕ່ງທ່ີເພີ່ມຂ້ຶນໄວກວ່າສະມັດຕະພາບຂອງການຜະລິດ, 
ແລະ     ສກຶສາກຽ່ວກບັສິ່ງກີດຂວາງອື່ນໆຕໍ່ກັບແຮງງານໃນ ການ 
ຍ້າຍວຽກ ແລະ ຍ້າຍຂະແໜງການ.



ບົດທີ 1: ສະພາບລວມ
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ຮູບພາບ 1.1: ອັດຕາສ່ວນຂອງບໍລິສັດທີ່ມີຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ, 
ຫວຽດນາມ ແລະ ແຂວງຢູນານ (ຈີນ) ທີ່ໄດ້ຮ້ອງຮຽນກ່ຽວກັບ 
ການບໍ່ມີຜູ້ສະໝັກວຽກ ຫຼື ມີຜູ້ສະໝັກຈຳນວນໜ້ອຍໂດຍປຽບ
ທຽບຕາມລະດັບທັກສະສີມື

I. ບົດນຳ
1. ສືບເນື່ອງຈາກບົດລາຍງານຂອງສື່ໃນໄລຍະຜ່ານມາທີ່ 
ໄດ້ສະທ້ອນເຖິງ “ບັນຫາດ້ານທັກສະ” ໃນສປປ ລາວ ໄດ້ເຮັດ 
ໃຫ້ເກີດມີການລິເລ່ີມໂຄງການພັດທະນາທັກສະຂອງແຮງ 
ງານ. ປະເດັນທີ່ຖືກຍົກຂຶ້ນໃນບົດລາຍງານຂອງສື່ແມ່ນກ່ຽວ 
ກັບອັດຕາຄ່າຈ້າງທີ່ເພີ່ມສູງຂຶ້ນ ແລະ ການຮ້ອງຮຽນຂອງບັນ
ດາບໍລິສັດທີ່ຂາດແຮງງານສີມືດີກາຍເປັນຄວາມກັງວົນທີ່ວ່າ
ແຮງງານລາວຈະສາມາດຕອບສະໜອງທັກສະແຮງງານທີ່ບໍ
ລິສັດຕ້ອງການໄດ້ ຫຼື ບໍ່. ລັດຖະບານ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມງານທີ່ກ່ຽວ 
ຂ້ອງໄດ້ມີການຮັບມືກັບບັນຫາດ່ັງກ່າວໂດຍການຈັດສັນຊັບ 
ພະຍາກອນຫຼາຍຂຶ້ນ ເພື່ອພັດທະນາທັກສະ, ໂດຍສະເພາະ
ໄດ້ເລ່ັງໃສ່ໂຄງການພັດທະນາສີມືແຮງງານໃຫ້ແທດເໝາະ 
ກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ໃຊ້ແຮງງານ. ມາດຕະການດັ່ງ 
ກ່າວລວມມີການເພີ່ມການລົງທຶນໃນສູນເຝິກວິຊາຊີບໃຫ້ສາ
ມາດເຝິກຜູ້ອອກແຮງງານຫຼາຍຂຶ້ນ, ໂດຍເລີ່ມຕົ້ນຈາກງົບປະ
ມານລາຍຈ່າຍທີ່ມີຢູ່ໃນລະດັບຕ່ຳສຸດ.

2. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ບົດລາຍງານສະບັບນີ້ໄດ້ພົບວ່າສິ່ງທ້າ 
ທາຍດ້ານການພັດທະນາຂອງ ສປປ ລາວ ບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ 
ເກີດຈາກບັນຫາທາງດ້ານການສຶກສາ ແລະ ທັກສະເທົ່ານັ້ນ
ແຕ່ຍັງລວມເຖິງການປະຕິຮູບດ້ານໂຄງສ້າງຂອງປະເທດທີ່ມີ
ຄວາມລ່າຊ້າ. “ບັນຫາດ້ານທັກສະ” ທີ່ໄດ້ຍົກຂຶ້ນເປັນປະເດັນ 
ສົນທະນາສຳຄັນ, ເຊິ່ງອາດເຮັດໃຫ້ເຫັນວ່າຄວນມີການສຸມ 
ໃສ່ຊັບພະຍາກອນທີ່ມີຢູ່ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາດັ່ງກ່າວໂດຍໄວ. 
ຕົວຢ່າງ: ໂດຍການຂະຫຍາຍອາຊີວະສຶກສາ ຫຼື ເພີ່ມການຝຶກ 
ອົບຮົມໃນເວລາປະຕິບັດໜ້າວຽກຕົວຈິງ. ແຕ່ບົດຄວາມທີ່ສຳ 
ຄັນໃນບົດລາຍງານນ້ີແມ່ນຢາກເນັ້ນໃສ່ວ່ານ້ີອາດຈະແມ່ນ 
ແນວຄວາມຄິດທີ່ເຂົ້າໃຈຜິດຖ້າພຽງແຕ່ສຸມໃສ່ຂະແໜງການ 
ສຶກສາ ແລະ ເພີ່ມການຝຶກອົບຮົມ ເພື່ອໃຫ້ເປັນທາງອອກ 
ຂອງບັນຫາເພາະການສຸມໃສ່ດ່ັງກ່າວບໍ່ສາມາດແກ້ໄຂບັນ 
ຫາຕ້ົນຕໍທ່ີກີດຂວາງການເຕີບໂຕທາງດ້ານເສດຖະກິດ, 
ການຈ້າງງານ ແລະ ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ. ການສ້າງ 
ສະພາບແວດລ້ອມທີ່ເ ອ້ືອອໍານວຍຕ່ໍຂະແໜງການກະສິ
ກຳ ແລະ ຂະແໜງການທີ່ບໍ່ແມ່ນກະສິກຳ ເພື່ອການລົງທຶນ 
ແລະ ການພັດທະນາຍັງແມ່ນບາດກ້າວທີ່ສຳຄັນຕໍ່ການພັດ
ທະນາທັກສະສີມືແຮງງານ. ບົດຄວາມຂອງທະນາຄານໂລກ 
(2004) ໄດ້ກ່າວວ່າ: “ການເຝິກອົບຮົມບໍ່ແມ່ນການສ້າງວຽກ 
ເຮັດງານທຳ, ທັກສະຂອງແຮງງານແມ່ນມາຈາກຄວາມຕ້ອງ 

ການ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການນັ້ນຂຶ້ນຢູ່ກັບນະໂຍບາຍສຳລັບ 
ການພັດທະນາ ແລະ ການສ້າງວຽກເຮັດງານທຳ” ນອກນີ້,  
ເມື່ອເວົ້າເຖິງຄວາມຕ້ອງການໃນການປັບປຸງທັກສະຂອງ 
ແຮງງານ, ບົດລາຍງານສະບັບນີ້ກໍ່ໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນອີກວ່າງົບ
ປະມານພາກລັດທີ່ມີຈຳກັດໃນປະຈຸບັນຄວນຖືກນໍາໃຊ້ເຂ້ົາ 
ໃນການແກ້ໄຂຊ່ອງຫວ່າງ ຫຼື ບັນຫາທີ່ມີຢູ່ໃນການອ່ານອອກ 
ຂຽນໄດ້ຂັ້ນພື້ນຖານ. 

3. ຕົວຊີ້ບອກຂອງບັນຫາໃຫຍ່ດ້ານໂຄງສ້າງລວມກໍ່ຄືການ 
ຈົ່ມວ່າຈາກພາກສ່ວນບໍລິສັດທີ່ເວົ້າເຖິງວ່າບ່ໍມີພະນັກງານ 
ສະໝັກເຂົ້າເຮັດວຽກພຽງພໍ, ລວມເຖິງວຽກທີ່ບໍ່ໃຊ້ທັກສະສູງ. 
ດັ່ງທີ່ສະແດງຢູ່ໃນ ຮູບພາບ 1.1. ບໍລິສັດເກືອບເຄິ່ງໜຶ່ງໃນ 
ສປປ ລາວ ໄດ້ຊີ້ແຈງວ່າພວກເຂົາໄດ້ຮັບໃບສະໝັກເຂົ້າເຮັດ 
ວຽກໃນຕຳແໜ່ງທີ່ບໍ່ໃຊ້ທັກສະສີມືສູງເປັນຈຳນວນໜ້ອຍ ຫຼື  
ບໍ່ມີການສະໝັກເລີຍ, ເມື່ອທຽບໃສ່ແຂວງຢູນານ (ຈີນ) ຫຼື 
ຫວຽດນາມ ເຫັນວາ່ມກີານຢື່ນສະໝກັເປັນຈຳນວນຫຼວງ ຫຼາຍ. 
ປະເດັນດ່ັງກ່າວໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງບັນຫາທ່ີເກີດຂ້ຶນໃນຂະ 
ແໜງການແຮງງານ. ເປັນຫຍັງຈຶ່ງບໍ່ມີຄົນເຄື່ອນຍ້າຍ ເພື່ອຕື່ມ 
ເຕັມຕຳແໜ່ງທີ່ສາມາດສະໜອງໂອກາດທີ່ດີກວ່າ? ປະເທດ 
ລາວຂາດແຮງງານ ແລະ/ຫຼື ນີ້ແມ່ນບັນຫາຂອງການທີ່ຜູ້ອອກ
ແຮງງານບໍ່ມີທັກສະກົງກັບຄວາມຕ້ອງການໃນປະຈຸບັນ?

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ຜົນສຳຫຼວດ ຂອງທະນາຄານໂລກກ່ຽວກັບຂົງເຂດວິສາຫະກິດ ໃນ ສປປ 
ລາວ, ຫວຽດນາມ ແລະ ແຂວງຢູນານ (ຈີນ) (2012)

ອັດ
ຕາ

ສ່ວ
ນຂ

ອງ
ບໍລ

ິສັດ

ສປປ ລາວ                 ຫວຽດນາມ              ແຂວງຢູນານ (ຈີນ)

ທັກສະສູງ                 ທັກສະປານກາງ                ທັກສະຕ່ຳ
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ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ສະຫະປະຊາຊາດ (2013)

ຮູບພາບ 1.2: ໂຄງຮ່າງຂອງພົນລະເມືອງລາວໃນປີ 2010 ຮູບພາບ 1.3: ການຄາດຄະເນໂຄງຮ່າງຂອງພົນລະເມືອງ 
ລາວໃນປີ 2030

4. ການຮັບມືກັບບັນຫາແຮງງານແມ່ນມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ 
ໂດຍສະເພາະໃນກໍລະນີຂອງ ສປປ ລາວ ທີ່ປະຈຸບັນກໍ່າລັງ 
ປະເຊີນໜ້າກັບສະພາບການປ່ຽນແປງດ້ານໂຄງສ້າງພົນລະ 
ເມືອງ, ເຊິ່ງມັນໄດ້ກາຍເປັນບັນຫາ ແລະ ໂອກາດສໍາລັບການ 
ເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວ ແລະ ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ. 
ສປປ ລາວ ມີພົນລະເມືອງສ່ວນໃຫຍ່ເປັນໄວໜຸ່ມ ເຊິ່ງກຳລັງ 
ກ້າວເຂົ້າສູ່ສະພາບຜູ້ໃຫຍ່ ແລະ ກຳລັງເລີ່ມເຂົ້າສູ່ຕະຫຼາດ 
ແຮງງານ. (ຮູບພາບ 1.2 ແລະ ຮູບພາບ 1.3). ມີການຄາດ 
ຄະເນວ່າຈະມີອັດຕາສ່ວນ ເພີ່ມຂຶ້ນຈາກ 38% ເຊິ່ງແມ່ນ 
6.4 ລ້ານຄົນໃນປີ 2010 ເຖິງ 8.8 ລ້ານຄົນ ໃນປີ 2030, 
ເຊິ່ງໃນນີ້ມີປະມານ 96,000 ຄົນທີ່ກ້າວເຂົ້າສູ່ໄວເຮັດວຽກ 

ກຸ່ມ
ອາ

ຍຸ

ກຸ່ມ
ອາ

ຍຸ

ເພດຊາຍ ເພດຊາຍ
ເພດຍິງ ເພດຍິງ

ຈຳນວນປະຊາກອນ (‘000) ຈຳນວນປະຊາກອນ (‘000)

ໃນແຕ່ລະປີໃນໄລຍະ ສິບປີຕໍ່ໜ້າ ເມື່ອທຽບໃສ່ 63,000 ຄົນ 
ໃນຊຸມປີ 1990. ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງປະຊາກອນທີ່ເປັນ 
ກຳລງັແຮງງານ ແລະ ການຫຼດຸລົງຂອງປະຊາກອນທີ່ບໍ່ສາມາດ 
ອອກແຮງງານໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງໂອກາດໃນການຂະຫຍາຍ 
ຕົວຂອງເສດຖະກິດ. ໂດຍສະເພາະຖ້າຫາກວ່າປະເທດລາວ 
ສາມາດນໍາໃຊ້ໂອກາດທີ່ມີພົນລະເມືອງທ່ີເປັນຜູ້ອອກແຮງ 
ງານໄວໜຸ່ມເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍເຂົ້າໃນການຈ້າງງານທີ່ມີ 
ປະສິດທິຜົນ. ສະນັ້ນ, ຖ້າບໍ່ມີທ່າແຮງຮອງຮັບແຮງງານຄົນ 
ຫຼຸ້ນໃໝ່ດັ່ງກ່າວການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ການພັດ 
ທະນາແບບຍືນຍົງອາດຈະບໍ່ບັນລຸໄດ້.
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ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ການສຳຫຼວດລາຍຈ່າຍ ແລະ ການບໍລິໂພກຂອງລາວ (LECS) ສະບັບທີ IV 
(2007-2008) ແລະ ສະບັບທີ V (2012/13)

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ຫ້ອງການສຳຫຼວດກະສິກຳ (2012). 

ຮູບພາບ 1.4:  ການຈ້າງງານໃນແຕ່ລະຂະແໜງການໃນ 
ສປປ ລາວ

ຮູບພາບ 1.5:  ໂຄງຮ່າງຂອງປະຊາກອນທີ່ເປັນຊາວກະສິ
ກອນໃນ ສປປ ລາວ

ກະສິກຳ ກໍ່ສ້າງ ແລະ 
ບໍ່ລິການ

ໂຮງຈັກໂຮງງານ ພະລັງງານ 
ແລະ ບໍ່ແຮ່

5. ບັນຫາຫຼັກທີ່ຕິດພັນກັບຂະແໜງການແຮງງານຈໍາຕ້ອງ
ໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂເພື່ອໃຫ້ ສປປ ລາວ ຄຸ້ມຄອງການປ່ຽນ 
ແປງດ້ານໂຄງສ້າງປະຊາກອນຢ່າງສໍາເລັດຜົນ ແລະ ບັນລຸ 
ເປົ້າໝາຍການເຕີບໂຕ ແລະ ຈັງຫວະການພັດທະນາຂອງ 
ປະເທດ. ບັນຫາດັ່ງກ່າວລວມມີ:

• ການເອ່ືອຍອີງໃສ່ຂະແໜງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ 
ຫຼາຍເກີນໄປ. ເຖິງວ່າຈະມີການເອື່ອຍອີງໃສ່ຂະແໜງ 
ການຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໂດຍຖື 
ເອົາເປັນກົນຈັກຂັບເຄື່ອນການເຕີບໂຕຂອງເສດຖະກິດ, 
ແຕ່ວ່າປະເທດລາວບ່ໍສາມາດເອື່ອຍອີງສະເພາະແຕ່ 
ຂະແໜງການຊັບພະຍາກອນຢ່າງດຽວ. ເນື່ອງຈາກວ່າ 
ຂະແໜງການດ່ັງກ່າວມີອັດຕາການລົງທຶນຕ່ໍແຮງງານ
ສູງ. ຂະແໜງການນີ້ສາມາດໃຫ້ຜົນຜະລິດປະມານ 18 
ສ່ວນຮ້ອຍຂອງລາຍຮັບສະເລ່ຍຕ່ໍຫົວຄົນຂອງປະເທດ 
ໃນປີ 2013 ໂດຍມີແຮງງານ 22,000 ຄົນເທ່ານັ້ນ 
(ຮູບພາບ 1.4). ສະນັ້ນເຫັນໄດ້ວ່າຂະແໜງການນີ້ບໍ່ສາ 
ມາດສ້າງສ່ວນແບ່ງການເຕີບໂຕ ແລະ ການຈ້າງງານໄດ້.

ຂະແໜງການຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດບໍ່ພຽງແຕ່ສ້າງ
ວຽກເຮັດງານທຳໄດ້ໜ້ອຍເທ່ານັ້ນ, ມັນຍັງສົ່ງຜົນໃຫ້ຂະ 
ແໜງການ ອຸດສາຫະກຳໃໝ່ເຕີບໂຕ ຍາກຫຼາຍ. ຜົນກະ
ທົບດັ່ງກ່າວສະແດງອອກໃນຫຼາຍຮູບແບບເຊັ່ນ: ມັນໄດ້ 
ສ້າງຄວາມກົດດັນຕໍ່ອັດຕາການແລກປ່ຽນເງິນຕາເຊິ່ງ 
ເຮັດໃຫ້ອຸດສາຫະກຳການສົ່ງອອກບໍ່ມີສັກກະຍະພາບ
ໃນການແຂ່ງຂັນ.1 ມັນຍັງສົ່ງຜົນໃຫ້ການບໍລິໂພກ ແລະ 

ການລົງທຶນເພີ່ມສູງຂ້ຶນເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ມີການກົດດັນທາງ 
ດ້ານອັດຕາຄ່າຈ້າງງານເປັນເຫດຜົນທ່ີເຮັດໃຫ້ຜູ້ອອກ 
ແຮງງານໃນຂະແໜງໂຮງຈັກໂຮງງານມີອັດຕາຄ່າຈ້າງ 
ງານເພີ່ມຂຶ້ນປະມານ 40 ສ່ວນຮ້ອຍໃນໄລຍະ 5 ປີທີ່່ຜ່ານ 
ມາເຊິ່ງສູງກວ່າການເຕີບໂຕດ້ານຜະລິດຕະພາບຂອງ 
ແຮງງານ.2

• ຜະລິດຕະພາບທີ່ຕໍ່າໃນຂະແໜງການກະສິກໍາ. ຍ້ອນວ່າ 
ແຮງງານສ່ວນໃຫຍ່ໃນປະຈຸບັນແມ່ນຢູ່ໃນຂົງເຂດກະສິ
ກຳ. ສະນັ້ນ, ການປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນ 
ໃນຂົງເຂດດັ່ງກ່າວຈຶ່ງມີຄວາມສຳຄັນ ແລະ ຈຳເປັນຕໍ່ 
ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກໃນ ສປປ ລາວ. ແນວໃດ 
ກໍ່ຕາມ, ຂະແໜງກະສິກຳຍັງຄົງເປັນຂະແໜງການທີ່ມ ີ
ຜະລິດຕະພາບຕ່ຳຫຼາຍ. ຄິດໄລ່ໂດຍສະເລ່ຍມີແຮງງານ 
ລາວປະມານ 7 ໃນ 10 ຄົນທີ່ຍັງເຮັດວຽກກະສິກຳທີ່ມີຜະ
ລິດຕະພາບຕ່ຳພວກເຂົາຍັງສືບຕໍ່ເຮັດວຽກໃນສວນ, ໄຮ່
ນາເຖິງແມ່ນວ່າມັນມີມາດຕະຖານການດໍາລົງຊີວິດຕ່ໍາ
ກໍ່ຕາມ. ສິ່ງນີ້ແມ່ນບັນຫາທີ່ຕ້ອງໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາ 
ຍ້ອນວ່າມີເດັກນ້ອຍປະມານ 1 ລ້ານຄົນທີ່ ອາຍຸຕ່ຳກວ່າ 
10 ປີອາໄສຢູ່ໃນສວນ ແລະ ໄຮ່ນາ (ຮູບພາບ 1.5) ແລະ 
ກໍາລັງປະເຊີນກັບຄວາມຈໍາກັດໃນການຫຼຸດພົ້ນອອກ 
ຈາກຄວາມທຸກຍາກ.

1 ການສົ່ງອອກຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ໄດ້ນຳເອົາເງິນຕາຕ່າງປະເທດເຂົ້າປະເທດເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ມູນຄ່າ ເງິນຕາຂອງປະເທດເພີ່ມສູງຂຶ້ນ. ຄ່າເງິນທີ່ແຂງໂຕ 
ເຮັດໃຫ້ສິນຄ້າສົ່ງອອກອື່ນໆທີ່ຜະລິດພາຍໃນປະເທດ (ໂດຍສະເພາະສິນຄ້າທີ່ມາຈາກຂະແໜງການໂຮງຈັກໂຮງງານ) ມີລາຄາສູງຂຶ້ນສຳລັບປະເທດນຳເຂົ້າອື່ນໆ. ສະນັ້ນ, ມັນໄດ້ 
ເຮັດໃຫ້ກຳລັງການແຂ່ງຂັນຂອງສິນຄ້າສົ່ງອອກຫຼຸດລົງ ແລະ ສົ່ງຜົນຮ້າຍຕໍ່ຜູ້ຜະລິດພາຍໃນ.
2 ຜົນກະທົບຈາກຂະແໜງການຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດທີ່ມີຕໍ່ຂະແໜງການອື່ນໃນ ສປປ ລາວ ໄດ້ມີການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າໂດຍນັກຄົ້ນຄວ້າຫຼາຍທ່ານລວມເຖິງ ທ່ານ Mitra (2007) 
(ສຶກສາໃນຊ່ວງປີ 2000-2006), ທ່ານ Brahmbhatt ແລະ ທ່ານ Vostroknutova  (2010) (ສຶກສາໃນຊ່ວງ 2000-2009) ແລະ ທະນາຄານໂລກ (2014g). 

ປະຊາກອນກະສິກຳ
4,501,000

ເດັກອາຍຸຕ່ຳກວ່າ 10 ປີ
932,000 (21%)

ບໍ່ມີການຈ້າງງານປົກກະ
ຕິ 849,000 (19%)

ອາຊີບຫຼັກແມ່ນກະສິກຳ
2,395,000 (53%)

ວຽກຫຼັກແມ່ນການບໍລິ
ຫານດ້ວຍຕົນເອງ 2,286,000 (51%)

ມີລາຍຮັບຈາກການ
ຮັບຈ້າງ 109,000 (2%)

ອາຊີບຫຼັກບໍ່ແມ່ນກະສິກຳ
325,000 (7%)

ມີການຈ້າງງານປົກກະ
ຕິ 2,721,000 (60%)

ປະຊາກອນອາຍຸ 10 ປີ ແລະ 
ເກີນ 10 ປີ 3,569,000 (79%)
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ຮູບພາບ 1.6:  ການແບ່ງປະເພດຂະແໜງການຕາມຜົນຜະລິດ ແລະ ແຮງງານ ໃນເສດຖະກິດໂດຍລວມຂອງ ສປປ ລາວ

ອົງປະກອບຂອງເສດຖະກິດທີ່ປະກອບດ້ວຍຈຳນວນຜົນ 
ການຜະລິດໃນແຕ່ລະຂະແໜງການ 

(ວັດແທກໂດຍມູນຄ່າເພີ່ມ ແລະ ຄິດໄລ່ອອກເປັນ% 
ຂອງຈຳນວນມູນຄ່າເພີ່ມທັງໝົດ)

ອົງປະກອບຂອງເສດຖະກິດທີ່ປະກອບດ້ວຍຈຳນວນຊົ່ວ 
ໂມງເຮັດວຽກໃນແຕ່ລະຂະແໜງການ   
(ຄິດໄລ່ເປັນ% ຂອງຈຳນວນທັງໝົດ)

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດຂອງ ສປປ ລາວ ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ການຄິດໄລ່ຂອງຜູ້ສ້າງບົດລາຍງານ ໂດຍອີງໃສ່ LECS III, IV ແລະ V

• ໂອກາດທີ່ມີຈໍາກັດສໍາລັບວຽກທີ່ມີຄ່າຈ້າງສູງ ແລະ ວຽກ 
ທີ່ມີຜະລິດຕະພາບສູງ. ຫຼາຍປະເທດທີ່ສາມາດພັດທະ 
ນາໄດ້ໂດຍການເຄື່ອນຍ້າຍແຮງງານທີ່ມີຜະລິດຕະພາບ 
ຕ່ຳໃນຂະແໜງກະສິກຳ ໄປຫາວຽກທີ່ໃຫ້ ຜະລິດຕະພາບ 
ສູງ ແລະ ລາຍຮັບສູງ ໃນຂະແໜງການໂຮງຈັກໂຮງງານ 
ແລະ ການບໍລິການ. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ຂະແໜງການໂຮງ 
ຈັກໂຮງງານໃນ ສປປ ລາວ ກຳລັງປະສົບບັນຫາການ 
ດຶງດູດແຮງງານ ແລະ ປັດໄຈຖ່ວງດຶງດ້ານການລົງທຶນ ທີ່
ຈຳເປັນຕໍ່ການຂັບເຄື່ອນຜະລິດຕະພາບ (ແລະ ອັດຕາ 
ຄ່າຈ້າງງານ) ໃນຂະແໜງການດັ່ງກ່າວ. ຄືດັ່ງທີ່ສະແດງ 
ໃນ ຮູບພາບ 1.6 ກ່ຽວກັບອັດຕາສ່ວນຂອງຂະແໜງໂຮງ 

ຈັກໂຮງງານໃນດ້ານຜົນຜະລິດ ແລະ ແຮງງານໃນເສດ 
ຖະກິດໂດຍລວມແມ່ນຍັງຕ່ໍາຫຼາຍຖ້າທຽບໃສ່ຂະແໜງ 
ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ, ຂະແໜງກໍ່ສ້າງ ແລະ ຂະ 
ແໜງບໍລິການໃນຊຸມປີທີ່ຜ່ານມາ. ການເຕີບໂຕຂອງຂະ 
ແໜງການບໍລິການເພີ່ມຂ້ຶນໃນຂະນະທ່ີຂະແໜງການ 
ໂຮງຈັກໂຮງງານກໍາລັງພົບພໍ້ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກສິ່ງນ້ີບ່ົງ
ບອກເຖິງຄວາມກັງວົນທ່ີວ່າຂະແໜງໂຮງຈັກໂຮງງານ 
ອາດໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການຂະຫຍາຍຕົວຂອງຂະ 
ແໜງການຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດດ່ັງທ່ີອະທິບາຍ 
ຂ້າງເທິງນັ້ນ.

ກະສິກຳ

ໂຮງຈັກໂຮງງານ

ບໍ່ແຮ່, ໄຟຟ້າ, ນຳ້ ແລະ ນຳ້ມັນ

ກໍ່ສ້າງ ແລະ ບໍລິການ

ກະສິກຳ

ໂຮງຈັກໂຮງງານ

ບໍ່ແຮ່, ໄຟຟ້າ, ນຳ້ ແລະ ນຳ້ມັນ

ກໍ່ສ້າງ ແລະ ບໍລິການ
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ຮູບພາບ 1.7:  ການປະເມີນການອ່ານຂອງນັກຮຽນຊັ້ນປະຖົມໃນ ສປປ ລາວ

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ທະນາຄານໂລກ (2014e)

Photo by Stan Fradelizi /  World Bank, 2011

• ລະດັບທັກສະການອ່ານ ແລະ ຂຽນຍັງຕໍ່າ. ເຖິງແມ່ນວ່າ
ໂອກາດການຈ້າງງານທີ່ໃຫ້ຜະລິດຕະພາບສູງ ແລະ ອັດ 
ຕາຄ່າຈ້າງງານສູງຍັງມີຈຳກັດ. ແຕ່ກໍ່ເຫັນໄດ້ວ່າຂະແໜງ 
ການແຮງງານຍັງບ່ໍມີຄວາມພ້ອມທ່ີຈະຮັບເອົາໂອກາດ 
ໃນການຈ້າງງານທີ່ມີຢູ່ໃນປະຈຸບັນ. ລະດັບທັກສະການ 
ອ່ານ ແລະ ຂຽນ ແມ່ນບັນຫາສະເພາະຕົ້ນຕໍ. ບົດປະ 
ເມີນທັກສະການອ່ານຂອງນັກຮຽນຂັ້ນປະຖົມສະແດງ 
ໃຫ້ເຫັນວ່າ 30 ສ່ວນຮ້ອຍຂອງນັກຮຽນ ປໍ 2 ບໍ່ສາມາດ 
ອ່ານໜັງສືໄດ້ ແລະ ເດັກນ້ອຍໃນຈຳນວນ 57 ສ່ວນຮ້ອຍ 
ທີ່ສາມາດອ່ານ ໜັງສືໄດ້ບໍ່ມີຄວາມເຂົ້າໃຈໃນ ສິ່ງທີ່ພວກ 
ເຂົາໄດ້ອ່ານ (ຮູບພາບ 1.7). ໃນການປະເມີນຄວາມ 

ຮູ້ຜູ້ໃຫຍ່ທີ່ດຳເນີນໃນ 6 ປະເທດທົ່ວໂລກລວມເຖິງປະ 
ເທດຫວຽດນາມ, ແຂວງຢູນານ (ຈີນ) ແລະ ສປປ ລາວ,  
ຜູ້ໃຫຍ່ ໃນ ສປປ ລາວ ມີລະດັບທັກສະການອ່ານ 
ແລະ ຂຽນ ທີ່ຕ່ຳທີ່ສຸດເມື່ອທຽບໃສ່ຜູ້ໃຫຍ່ໃນປະເທດ 
ອື່ນໆທີ່ໄດ້ຮ່ວມປະເມີນ. ເນື່ອງຈາກຄວາມສາມາດໃນ
ການອ່ານແມ່ນສໍາຄັນສໍາລັບການຮຽນຮູ້ທັກສະອ່ືນໆ 
ໃນລະດັບສູງຂຶ້ນ, ການມີລະດັບທັກສະການອ່ານ ແລະ 
ຂຽນພື້ນຖານທີ່ຕ່ໍາມີຜົນສະທ້ອນທີ່ຮ້າຍແຮງຕ່ໍຜະລິດ 
ຕະພາບ, ການຂະຫຍາຍຕົວ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນ 
ການແຂ່ງຂັນຂອງປະເທດ.

%
 ຂ

ະແ
ນນ

ທຽ
ບໃ

ສ່ 
0

ອ່ານຫ່ຼຽນໄຫຼົ

ປໍ 2 ປໍ 3 ປໍ 4

ອ່ານເຂົ້າໃຈ
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II. ສະພາບລວມຂອງບົດລາຍງານ

6. ບົດລາຍງານສະບັບນີ້ ໄດ້ຕອບສະໜອງຕໍ່ຄວາມເປັນ 
ຫ່ວງທີ່ເກີດຂຶ້ນ ໃນກໍາລັງແຮງງານຂອງ ສປປ ລາວ ໂດຍ 
ນໍາໃຊ້ຫຼັກການໃໝ່ເຂົ້າໃນການຄ້ົນຄວ້າແກ້ໄຂສ່ິງທ້າທາຍ 
ຕົ້ນຕໍທີ່ກີດຂວາງການຈ້າງງານ ແລະ ການເຕີບໂຕ ຂອງ 
ສປປ ລາວ. ເພື່ອເຮັດໄດ້ຄືແນວນັ້ນ, ບົດລາຍງານສະບັບນີ້ 
ມີຈຸດປະສົງ ເພື່ອຊ່ວຍວິເຄາະສະພາບໃຫ້ແກ່ສອງຍຸດທະ 
ສາດທີ່ສຳຄັນທີ່ກຳລັງໄດ້ຮັບການປັບປຸງຄື: ຍຸດທະສາດການ 
ພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດແຫ່ງຊາດສະບັບປັບປຸງ 
ແລະ ການກະກຽມແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມ 
ແຫ່ງຊາດຄັ້ງທີ່ 8. ເອກະສານຍຸດທະສາດທັງສອງມີເປົ້າ 
ໝາຍໃນການຮັບປະກັນວ່າຄວາມພະຍາຍາມ ແລະ ຊັບພະ
ຍາກອນທີ່ມີຢູ່ຈະສຸມໃສ່ການພັດທະນາໃນຂົງເຂດທີ່ມີຄວາມ
ສຳຄັນທີ່ສຸດຢ່າງມີປະສິດທິພາບ. 

7. ບົດລາຍງານສະບັບນີ້ຂຽນຂຶ້ນໂດຍການນໍາໃຊ້ຂໍ້ມູນຈາກ 
ຫຼາຍແຫຼ່ງ, ລວມເຖິງຂໍ້ມູນຈາກດໍາເນີນການສໍາຫຼວດໃໝ່.  
ການກະກຽມບົດລາຍງານລວມມີການທົບທວນຫຼາຍໆເອກະ
ສານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ການວິເຄາະຜົນສຳຫຼວດຄົວເຮືອນຈຳນວນ
ຫຼາຍທີ່ມີໃນປະຈຸບັນ,3 ແລະ ລວມເຖິງການສຳຫຼວດເກັບກຳຂໍ້
ມູນຂອງ 4 ຂົງເຂດ: ການສຳຫຼວດ 3,000 ຄົວເຮືອນທີ່ລວມເອົາ 
ການປະເມີນທັກສະ (ທີ່ມີການດຳເນີນໄປພ້ອມກັນກັບການ 
ປະເມີນໃນ 5 ປະເທດທົ່ວໂລກ), ການສຳຫຼວດບໍລິສັດ 
ເອກະຊົນ 379 ແຫ່ງ ໂດຍສຸມໃສ່ທັກສະຄວາມສາມາດຂອງ
ແຮງງານທີ່ພວກເຂົາຕ້ອງການ, ການສຳຫຼວດນັກຮຽນທີ່ຫາກໍ່
ສຳເລັດການສຶກສາໃໝ່ຈາກໂຮງຮຽນວິຊາຊີບເກືອບ 3,000 
ຄົນ; ແລະ ການສຳຫຼວດສະຖາບັນການສຶກສາ 29 ແຫ່ງ. 
ມີການຈັດກອງປະຊຸມ “ແລກປ່ຽນການຮຽນຮູ້” 6 ຄັ້ງຮ່ວມກັບ 
ຊ່ຽວຊານຈາກພາກລັດຖະບານ ເພື່ອປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບປະ 
ເດັນພົບພໍ້ຈາກຜົນການສຳຫຼວດເຫຼົ່ານັ້ນ. ມີການກະກຽມ 
ເອກະສານຄວາມເປັນມາ ເປັນບ່ອນອີງສຳລັບການວິເຄາະ 
ແລະ ໄດ້ແຈກຢາຍໃຫ້ແກ່ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈາກພາກລັດ.4 ນອກນີ້, 
ບົດລາຍງານສະບັບນ້ີຍັງໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກຂໍ້ມູນທີ່ 
ໄດ້ມາຈາກການສຳຫຼວດໃໝ່ຂອງທະນາຄານໂລກໃນ ສປປ 
ລາວ ແລະ ການສຳຫຼວດຂອງທະນາຄານໂລກ ກ່ຽວກັບບັນ 
ຫາທີ່ຄ້າຍຄືກັນໃນບັນດາປະເທດໃກ້ຄຽງ ແລະ ບົດລາຍງານ 
ທີ່ໄດ້ຮັບການຕີພີມໃໝ່ກ່ຽວກັບການມີວຽກເຮັດງານທໍາໃນ 
ລະດັບພາກພື້ນອີກດ້ວຍ.5

8. ບົດລາຍງານມີໂຄງຮ່າງດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້. ບົດທີ 1 ແມ່ນການສະ 
ຫຼຸບໂດຍຫຍ້ໍກ່ຽວກັບປະເດັນທ່ີພົບພໍ້ຈາກການສໍາຫຼວດເຊ່ິງ 
ຈະໄດ້ມີການອະທິບາຍລະອຽດໃນບົດຕ່ໍໄປຂອງບົດລາຍ
ງານສະບັບນີ້. ບົດທີ 2 ອະທິບາຍກ່ຽວກັບສິ່ງທ້າທາຍຂອງ 
ຂະແໜງການກະສິກຳ ແລະ ໃຫ້ຂໍ້ແນະນຳກ່ຽວກັບບາງບູລິມະ 
ສິດເພື່ອປັບປຸງຜະລິດຕະພາບຂອງຂະແໜງກະສິກຳໃຫ້ກ້າວ 
ໜ້າຕໍ່ໄປ. ບົດທີ 3 ກ່າວເຖິງໂອກາດສ້າງວຽກເຮັດງານທຳ 
ຢູ່ນອກຂົງເຂດກະສິກຳ, ໂດຍແນໃສ່ການສ້າງເງື່ອນໄຂຊຸກຍູ້ 
ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຂະແໜງການຜະລິດກາຍເປັນແຫຼົ່ງຈ້າງງານທີ່ມີ
ອັດຕາຄ່າຈ້າງງານສູງ ແລະ ມີຜະລິດຕະພາບສູງ. ບົດທີ 4 ນຳ 
ສະເໜີການແກ້ໄຂບັນຫາກ່ຽວກັບທັກສະໂດຍການເບິ່ງພາບ
ລວມຂອງທັກສະທີ່ມີຢູ່ ແລະ ສະເໜີໃຫ້ມີການຄືນໄປສຸມໃສ່
ຄວາມພະຍາຍາມເພື່ອປັບປຸງລະດັບທັກສະພື້ນຖານທີ່ມີລະ
ດັບຕ່ຳໃນ ສປປ ລາວ. ສຸດທ້າຍແມ່ນ ບົດທີ 5 ເຊິ່ງຈະສະຫຼຸບ, 
ທົບທວນ ແລະ ໃຫ້ການສະເໜີແນະກ່ຽວກັບຂົງເຂດບູລິມະ 
ສິດທີ່ຕ້ອງມີການປະຕິຮູບ ແລະ ນຳສະເໜີບາດກ້າວຕໍ່ໄປສຳ 
ລັບວຽກໃນອະນາຄົດ.

9. ບົດລາຍງານນີ້ໃຫ້ເຫດຜົນວ່າ ບູລິມະສິດທີ່ 1 ຂອງ ສປປ 
ລາວ ແມ່ນການຊ່ວຍປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງຜູ້ອອກ 
ແຮງງານໃນຂະແໜງກະສິກໍາ ໂດຍການເພີ່ມຜະລິດຕະພາບ 
ຂອງການຜະລິດໃນຂະແໜງການດັ່ງກ່າວ.  ເນື່ອງຈາກວ່າ 
ໃນປະຈຸບັນ 70 ສ່ວນຮ້ອຍ ຂອງແຮງງານລວມແມ່ນຢູ່ໃນຂົງ 
ເຂດກະສິກໍາເຮັດໃຫ້ປະເທດລາວເປັນປະເທດທ່ີສຸມໃສ່ 
ເສດຖະກິດກະສິກຳ. ຄືດັ່ງທີ່ໄດ້ກ່າວໃນບົດລາຍງານຂອງ 
ທະນາຄານໂລກ (2014d) ສຳລັບປະເທດທີ່ເສດຖະກິດຈັດ 
ຢູ່ໃນໝວດທີ່ເອີ້ນວ່າ “ເສດຖະກິດກະສິກຳ” ການເພີ່ມຜະລິດ 
ຕະພາບຂອງຂະແໜງກະສິກໍາແມ່ນບູລິມະສິດຫຼັກໃນການ 
ປັບປຸງຄວາມຢູ່ດີກິນດີທີ່ໄດ້ມາຈາກການເຮັດວຽກ (ກ່ອງ 1.1).  
ໃນໄລຍະສັ້ນ, ຜົນຜະລິດຕະພາບການເຮັດກະສິກຳທີ່ສູງ 
ກວ່າເກ່ົາຈະຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນ 
ລາວປະມານ 4.5 ລ້ານຄົນທີ່ເຮັດວຽກໃນຂົງເຂດກະສິກຳດີ
ຂຶ້ນ. ແຕ່ໃນໄລຍະຍາວ, ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງຜະລິດຕະພາບ 
ໃນຂະແໜງການກະສິກໍາຈະສ່ົງຜົນໃຫ້ຄວາມຕ້ອງການ 
ດ້ານແຮງງານຫຼຸດລົງ, ເຮັດໃຫ້ແຮງງານກະສິກຳເປັນອິດສະ 
ລະທີ່ຈະເຄ່ືອນຍ້າຍໄປຫາວຽກທ່ີຕ້ອງການແຮງງານໃນຂະ 
ແໜງອື່ນໆ, ເຖິງວ່າວາລະຂອງການປະຕິຮູບໃນຂະແໜງ 
ກະສິກຳມີຂອບເຂດກວ້າງ ແຕ່ບົດລາຍງານສະບັບນີ້ມີຂໍ້ສະ 
ເໜີໃຫ້ແນ່ໃສ່ສອງຈຸດ:

3ການວິເຄາະຕະຫຼາດສຳລັບບົດລາຍງານນີ້ໄດ້ອີງໃສ່ການສຳຫຼວດລາຍຈ່າຍ ແລະ ການບໍລິໂພກຂອງ ສປປ ລາວ ໃນສາມຄັ້ງລ້າສຸດ (LECS3, LECS4, ແລະ LECS5) ຫຼາຍກວ່າ 
ຜົນສຳຫຼວດກ່ຽວກັບກຳລັງແຮງງານ ແລະ ແຮງງານເດັກໃນລາວ  ແລະ ທັກສະເພື່ອການມີວຽກເຮັດງານທຳ ແລະ ຜະລິດຕະພາບ (STEP) ຍ້ອນວ່າຂາດຂໍ້ມູນຈາກຜົນສຳຫຼວດເຫຼົ່າ
ນັ້ນ, ເຊິ່ງໄດ້ ອະທິບາຍໃນເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 1.
4 ເອກະສານຕິດຂັດທີ 2 ອະທິບາຍຄວາມເປັນມາຂອງແຕ່ລະປະເດັນຢ່າງລະອຽດ.
5 ບົດລາຍງານນີ້ໄດ້ອີງໃສ່ການປະເມີນທາງດ້ານວິຊາການກ່ຽວກັບລະດັບທັກສະໃນ ສປປ ລາວ ປີ 2013 (“ທັກສະສຳລັບ ວຽກງານທີ່ມີຄຸນະພາບ ແລະ ການພັດທະນາໃນ ສປປ 
ລາວ”) ບົດລາຍງານລະດັບພາກພື້ນທາງດ້ານທັກສະປີ 2014  “ບົດລາຍ ງານພາກພື້້ນອາຊີຕາເວັນອອກ ແລະ ປາຊີຟິກ: ການຈ້າງງານ, ວິສາຫະກິດ ແລະ ການມີຊີວິດການເປັນຢູ່.” 
ການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າສຳລັບບົດລາຍງານນີ້ ແມ່ນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄປພ້ອມກັນກັບການສ້າງບົດລາຍງານຂອງປະເທດຫວຽດນາມ (“ເພີ່ມພູນທັກສະສີມືຂອງແຮງງານຫວຽດນາມ:  
ການກະກຽມຂະແໜງການແຮງງານສຳລັບ ເສດຖະກິດທັນສະໄໝ,” ຕີພິມ ໃນປີ 2013) ແລະ ບົດລາຍງານຟີລິບປິນ (“ບົດງາຍງານການພັດທະນາຂອງປະເທດຟິລິບປິນ: 
ເພີ່ມຈຳນວນ ແລະ ຄຸນະພາບຂອງການມີວຽກເຮັດງານທຳ” ຕີພິມ ໃນປີ 2013) ລວມເຖິງບົດລາຍງານດ້ານທັກສະໃນແຂວງຢູນານ, ປະເທດຈີນ (“ພັດທະນາທັກສະສີມືສຳລັບການ 
ປະຕິຮູບເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມທີ່ມີຄວາມຜາສຸກ ໃນປະເທດຈີນ: ບົດສຶກສາຄົ້ນຄວ້າຂອງແຂວງຢູນານ” ຕີພິມໃນປີ 2014). ບົດລາຍງານດັ່ງກ່າວຍັງຍົກໃຫ້ເຫັນເຖິງບົດລາຍງານ 
ພາກພື້ນປີ 2014 ກ່ຽວກັບທັກສະສີມື, “ບົດລາຍງານພາກພື້້ນອາຊີຕາເວັນອອກ ແລະ ປາຊີຟິກ: ການຈ້າງງານ, ວິສາຫະກິດ ແລະ ຊີວິດການເປັນຢູ່.”



ບົດລາຍງານ ການພັດທະນາ ສປປ ລາວ ປີ 2014
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• ອໍານວຍຄວາມສະດວກດ້ານການຄ້າ ເຂົ້າເປືອກ ແລະ 
ເຂົ້າສານ ເພື່ອກະຕຸກຊຸກຍູ້ການລົງທຶນເອກະຊົນໃນທຸ 
ລະກິດໂຮງສີເຂົ້າ, ເຊິ່ງຈະຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ຫຼຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້
ຈ່າຍ ແລະ ສ້າງແຮງຈູງໃຈໃຫ້ແກ່ຊາວກະສິກອນເພີ່ມ
ຂຶ້ນ ເພື່ອເພີ່ມການຜະລິດສຳລັບການສົ່ງອອກ; ແລະ

• ໝູນໃຊ້ແຫຼ່ງທຶນພາກລັດ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນຊາວນາ 
ຊາວໄຮ່, ໂດຍວິທີການປະຕິບັດທີ່ມີຄວາມສົມດູນໃນ
ການຈັດສັນທຶນເພື່ອສົ່ງເສີມການເຮັດກະສິກຳ, ການ 
ພັດທະນາເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການປະສົມ ພັນພືດ (ລວມ 
ເຖິງສ້າງເມັດພັນທີ່ດີ) ແລະ ການສ້າງຊົນລະປະທານ.

10. ໃນຂະນະດຽວກັນ, ຕ້ອງສົ່ງເສີມໃຫ້ການຈ້າງງານໃນ 
ຂະແໜງທີ່ບໍ່ແມ່ນກະສິກໍາ ເປັນສິ່ງທີ່ດຶງດູດ ຄວາມສົນໃຈຂອງ 
ແຮງງານ. ກົງກັນຂ້າມບົດລາຍງານຂອງບັນດາສື່ພັດລາຍ 
ງານວ່າ ສປປ ລາວ ບໍ່ມີສະພາບການຂາດແຮງງານເພາະວ່າ 
ລາວມີ “ແຫຼົ່ງລວມ” ແຮງງານໃນຂະແໜງກະສິກຳ ເຊິ່ງສາມາດ 
ເຄື່ອນຍ້າຍໄປຫາຂະແໜງທີ່ບໍ່ແມ່ນກະສິກຳ; ແທນທີ່ຈະ ລາຍ 
ງານວ່າ ສປປ ລາວ ຂາດວຽກເຮັດງານທຳທີ່ໃຫ້ຄ່າຕອບ 
ແທນພຽງພໍທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ຊາວກະສິກອນປະຖິ້ມວຽກກະສິກຳ. 
ເພື່ອຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ວຽກທີ່ບໍ່ແມ່ນກະສິກຳມີຄວາມດຶງດູດ, ຕ້ອງ 
ກຳຈັດສິ່ງກີດຂວາງຕໍ່ການເຮັດທຸລະກິດໃນ ສປປ ລາວ ເພື່ອ 
ຊຸກຍູ້ການລົງທຶນ ແລະ ກະຕຸ້ນການເຕີບໂຕທີ່ມີຜະລິດຕະ 
ພາບໃນຫຼາຍໆຂະແໜງການ. ໂດຍສະເພາະແມ່ນການຈັດ 
ຕັ້ງປະຕິບັດໃນສາມຂົງເຂດຕໍ່ໄປນີ້:

• ເຮັດໃຫ້ການແລ່ນເອກະສານດຳເນີນທຸລະກິດງ່າຍຂ້ຶນ 
ແລະ ຫຼຸດຂັ້ນຕອນການອະນຸມັດໃຫ້ສັ້ນເຂົ້າ ພ້ອມທັງຫຼຸດ
ຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການດໍາເນີນເອກະສານ ແລະ ການ 
ພົວພັນກັບພາກລັດ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ສະພາບແວດລ້ອມໃນ
ການດຳເນີນທຸລະກິດສະດວກຂຶ້ນ.

• ປັບປຸງຄວາມໂປ່ງໃສໃນຂົງເຂດການໃຫ້ບໍລິການແກ່ພາກ 
ທຸລະກິດຂອງລັດດ້ວຍການແຈ້ງລາຄາຄ່າບໍລິການຕ່າງໆ,  
ການອອກໃບອະນຸຍາດ ແລະ ຂໍ້ກຳນົດກ່ຽວກັບການຂໍ 
ຂຶ້ນທະບຽນທຸລະກິດ; ແລະ

• ສ້າງໂອກາດທ່ີເທົ່າທຽມໃຫ້ແກ່ຂະແໜງການເອກະຊົນ 
ໂດຍການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດລະບຽບກົດໝາຍຢ່າງເປີດ 
ເຜີຍ, ລວມເຖິງການປະຕິບັດລະບຽບການຕ່າງໆໃນ 
ກອບຂອງກົດໝາຍ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຂັ້ນຕອນ ຫຼື ພິທີການ
ໃນການອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດຕ່າງໆ. 

11.  ບົດລາຍງານໄດ້ໃຫ້ເຫດຜົນອີກວ່າ ການຊຸກຍູ້ຜູ້ອອກແຮງ 
ງານເຂ້ົາເຖິງໂອກາດເຫຼົ່ານີ້ຕ້ອງມີການຈັດບູລິມະສິດເພື່ອ 
ຮັບປະກັນການສ້າງທັກສະການອ່ານ ແລະ ຂຽນຂັ້ນພື້ນຖານ. 
ບູລິມະສິດຫຼັກຄວນແນໃສ່ການສ້າງໃຫ້ຂະແໜງການແຮງ 
ງານເປັນຜູ້ມີທັກສະພື້ນຖານທີ່ມີຄວາມຈຳເປັນຢ່າງມີປະສິດ 
ທິຜົນ. ຊັບພະຍາກອນທີ່ມີປະຈຸບັນຕ້ອງເນັ້ນໜັກໃຫ້ເປັນຊ່ອງ 
ທາງທີ່ສຳຄັນ ເຊິ່ງເປັນໂອກາດທີ່ກຳລັງເປີດກວ້າງຄຽງຄູ່ກັບ
ການສ້າງທັກສະໃຫ້ມີປະສິດທິພາບໂດຍຕ້ອງສຸມໃສ່:

• ການຂະຫຍາຍ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ການ 
ພັດທະນາເດັກກ່ອນໄວຮຽນ ແລະ ການສຶກສາທີ່ຊ່ວຍ 
ສ້າງທັກສະຄວາມພ້ອມເພື່ອການຮໍ່າຮຽນ ແລະ ທັກສະ 
ໃນການຄົ້້ນຄິດຂັ້ນພື້ນຖານ ແລະ ສ້າງຄວາມປະພຶດ ທີ່ດີ 
ເຊິ່ງມັນລວມເຖິງການພະຍາຍາມທີ່ຈະຫຼຸດຜ່ອນການ 
ຂາດໂພຊະນາການແບບຊໍາເຮື້ອ ເຊິ່ງເປັນສິ່ງທ້າທາຍຕໍ່
ການພັດທະນາສະໝອງຂອງເດັກນ້ອຍ;

• ຮັບປະກັນວ່າ ເດັກນ້ອຍທຸກຄົນສາມາດອ່ານໜັງສືໄດ້
ພາຍຫຼັງຈົບຫ້ອງ ປໍ 2, ເຮັດໃຫ້ການອ່ານເປັນນິໄສຝັງ
ແໜ້ນໃນຈິດໃຈຂອງປະຊາຊົນລາວທັງຊາດ ເພື່ອເຮັດ 
ໃຫ້ ສປປ ລາວ ສາມາດສ້າງແຮງງານທີ່ມີທັກສະສີມືດີ 
ແລະ ຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ; ແລະ

• ສ້າງທັກສະດ້ານວິຊາການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບໜ້າວຽກ ດ້ວຍ 
ການໃຫ້ລັດເປັນເຈົ້າການດ້ານຍຸດທະສາດ ໃນການພັດ 
ທະນາວິຊາຊີບໂດຍການສ້າງນະໂຍບາຍ, ສ້າງຕັ້ງມາດ 
ຕະຖານການສ້າງສີມືແຮງງານ, ລົງທຶນໃນອຸປະກອນ 
ການເຝິກອົບຮົມ ແລະ ສ້າງຄູເຝິກ, ປັບປຸງຂໍ້ມູນພາກລັດ 
ກ່ຽວກັບລະບົບການເຝິກສອນ ແລະ ມີການປະເມີນຜົນ
ຂອງການເຝິກອົບຮົມ. 



ບົດລາຍງານ ການພັດທະນາ ສປປ ລາວ ປີ 2014
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ຮູບພາບ:  ອັດຕາສ່ວນປະຊາກອນທີ່ອາໄສຢູ່ເຂດຊົນນະບົດ,ໂດຍແຍກຕາມລາຍຮັບ ແລະ ຂະໜາດຂອງປະຊາກອນ, 
ໃນພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກ ແລະ ປາຊີຟິກ (2010)

ກ່ອງ 1.1: ນະໂຍບາຍທີ່ເປັນບູລິມະສິດຫຼັກສຳລັບ “ເສດຖະກິດກະສິກຳ”

ໂດຍນໍາໃຊ້ຮູບແບບເຕັກໂນໂລຊີທີ່ມີໃນບົດລາຍງານດ້ານ
ການພັດທະນາຂອງໂລກ ຂອງທະນາຄານ ໂລກປີ 2013, 
ບົດລາຍງານຂອງ ທະນາຄານໂລກ (2014d) ໄດ້ນຳສະເໜີໃຫ້
ມີການຈັດປະເພດປະເທດທີ່ຢູ່ໃນຂົງເຂດອາຊີຕາເວັນອອກ ເພື່ອ 
ຊ່ວຍກໍານົດນະໂຍບາຍທ່ີເປັນບູລິມະສິດສໍາລັບເສດຖະກິດແຕ່
ລະປະເພດໂດຍການນຳໃຊ້ມາດຕະຖານຈັດແບ່ງປະເທດອອກ 
ເປັນ 8 ປະເພດທີ່ແຕກຕ່າງກັນ: ປະເທດກະສິກຳ, ປະເທດທີ່ມີ 
ຜົນກະທົບຈາກການຂັດແຍ່ງພາຍໃນ, ປະເທດກຳລັງພັດທະນາ, 
ປະເທດທີ່ຮັ່ງມີດ້ານຊັບພະຍາກອນ, ປະເທດທີ່ເປັນເກາະນ້ອຍ, 
ປະເທດທີ່ມີອັດຕາການວ່າງງານໃນໄວໜຸ່ມສູງ, ປະເທດທີ່ພັດທະ 
ນາແລ້ວ ແລະ ປະເທດທີ່ມີປະຊາກອນສູງອາຍຸຫຼາຍ. ຈາກນັ້ນ, 
ກໍ່ໄດ້ກຳນົດ ແລະ ຈັດບູລິມະສິດນະໂຍບາຍເພື່ອປັບປຸງຊີວິດ ການ 
ເປນັຢູຈ່າກວຽກເຮັດງານທຳໂດຍອງີໃສ່ການຈັດປະເພດດັ່ງກາ່ວ.

ເຖິງແມ່ນວ່າ ສປປ ລາວ ອາດນອນຢູ່ໃນຫຼາຍປະເພດປະເທດທີ່ 
ກ່າວມາຂ້າງເທິງນັ້ນ, ເນື່ອງຈາກປະຊາຊົນສ່ວນໃຫຍ່ອາໄສຢູ່ 
ໃນຂົງເຂດຊົນນະບົດ, ປະເທດລາວ ຈຶ່ງຖືກຈັດເປັນປະເທດ 
“ກະສິກຳ”. ເສດຖະກິດ “ກະສິກຳ” ແມ່ນໜຶ່ງໃນອາຊີບຫຼັກຂອງ 
ປະຊາຊົນ (ປະມານ 60 ສ່ວນຮ້ອຍ ຫຼື ຫຼາຍກວ່າ) ທີ່ອາໄສ 
ຢູ່ເຂດຊົນນະບົດ ເຊິ່ງເປັນເຂດທີ່ວຽກສ່ວນຫຼາຍແມ່ນວຽກເຮັດ 
ກະສິກຳເພື່ອລ້ຽງຊີບ ແລະ ເປັນທຸລະກິດກະສິກຳຂະ ໜາດນ້ອຍ 
ແລະ ທຸລະກິດທີ່່ຕິດພັນກັບ ການກະສິກຳ. ດັ່ງທີ່ສະແດງໃນຮູບ 
ພາບຂ້າງລຸ່ມນີ້, ມີປະເທດອື່ນໆໃນພາກພື້ນທີ່ຢູ່ໃນ ກຸ່ມປະເທດ 
ປະເພດດຽວກັນເຊັ່ນ: ປະເທດກຳປູເຈຍ, ປະເທດ ໄທ, ຫວຽດ 
ນາມ, ມຽນມາ, ປາປົວນິວກີນີ ແລະ ຕີມໍເລດສະເຕ.  

ຄືດັ່ງທີ່ບົດລາຍງານ ຂອງທະນາຄານໂລກ (2014d) ໄດ້ອະທິ 
ບາຍວ່າປະເພດເສດຖະກິດ ກະສິກຳມີນະໂຍບາຍທີ່ເປັນບູລິມະ 
ສິດ ເພື່ອຜະລິດຕະພາບໃນການຜະລິດກະສິກຳ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ 
ແຮງງານໃນຂະແໜງການນີ້ສາມາດໄປເຮັດວຽກກັບວິສາຫະກິດ 
ທີ່ບໍ່ແມ່ນກະສິກຳ ແລະ ສຸດທ້າຍກໍ່ເຄື່ອນຍ້າຍອອກໄປເຮັດວຽກ  
ໃນຕົວເມືອງ. ກົນໄກທີ່ມີໝາກຜົນໃນການເພີ່ມຜະລິດຕະພາບ 
ດ້ານກະສິກຳ ແລະ ອຳນວຍຄວາມສະດວກຕໍ່ກັບການປ່ຽນແປງ
ໂຄງສ້າງກໍ່ຄືການປະຕິຮູບທີ່ດິນ, ແຜນງານການສົ່ງເສີມກະສິກຳ, 

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ທະນາຄານໂລກ (2014d) 

ຍຸຕິການຄວບຄຸມລາຄາ, ໂຄງຮ່າງພື້ນຖານໃນຊົນນະບົດ ແລະ 
ຄຸນະພາບການສຶກສາທີ່ດີ ແລະ ການໃຫ້ບໍລິການສຸຂະພາບ ເພື່ອ 
ສ້າງທຶນດ້ານຊັບພະຍາກອນມະນຸດ. ເນື່ອງຈາກແຮງງານຫຼັ່ງໄຫຼົ 
ເຂົ້າສູ່ໃນເມືອງ, ລັດຖະບານຄວນຍຸດຕິນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນ 
ງານທີ່ຈໍາກັດປະຊາຊົນບ່ໍໃຫ້ອອກຈາກຂົງເຂດກະສິກໍາ ແລະ 
ຍ້າຍເຂົ້າສູ່ຂະແໜງການທີ່ບໍ່ ແມ່ນກະສິກຳ, ຂະແໜງການຜະລິດ 
ແລະ ການບໍລິການໃນຕົວ ເມືອງ.
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12. ສຸດທ້າຍ, ບົດລາຍງານສະບັບນີ້ໄດ້ທົບທວນປະເດັນທີ່
ພົບພໍ້ ແລະ ສະເໜີແນະແນວທາງລວມໃນການຈັດບູລິມະ 
ສດິສໍາລບັການປະຕິຮູບ. ຄດືັ່ງທີ່ໄດກ້າ່ວມາຂ້າງເທິງນັ້ນ, ການ 
ຍົກລະດັບຜະລິດຕະພາບດ້ານການກະສິກຳແມ່ນບູລິມະສິດ
ຫຼັກ ເພື່ອແກ້ໄຂສິ່ງທ້າທາຍໃນຂະແໜງການແຮງງານຂອງ 
ສປປ ລາວ ແລະ ສົ່ງເສີມການເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງ 
ກວ້າງຂວາງ. ເມື່ອຜະລິດຕະພາບໃນຂະແໜງການກະສິກຳ 
ເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ກຸ່ມໄວໜຸ່ມໄດ້ກ້າວເຂົ້າສູ່ຕະຫຼາດແຮງງານທີ່ 
ເຕີບໂຕ, ປະເທດລາວຈະມີຄວາມກົດດັນທີ່ຕ້ອງໄດ້ຮັບປະກັນ 
ການສ້າງງານທີ່ມີຄຸນະພາບໃຫ້ແກ່ພວກເຂົາເຫຼົ່ານັ້ນ. ໃນເວ 
ລາດຽວກັນ, ບໍລິສັດກໍ່ຈະຕ້ອງການແຮງງານທີ່ມີທັກສະສີມ ື
ດີຫຼາຍຂຶ້ນກວ່າເກ່າ. ຍ້ອນວ່າ, ການປະຕິຮູບໃນຂະແໜງນີ້ 
ຕ້ອງການເວລາເພື່ອບັນລຸຜົນສຳເລັດ. ສະນັ້ນ, ການປະຕິຮູບ 
ດັ່ງກ່າວຕ້ອງປະຕິບັດຢ່າງໄວວາ.

13. ບົດລາຍງານສະບັບນີ້ຍັງໄດ້ລະບຸອີກວ່າໃນຂະບວນການ 
ວາງແຜນການປະຕິຮູບສະເພາະໃນຂະແໜງການໃດໜຶ່ງ,  
ມັນຈຳເປັນຈະຕ້ອງມີຂ້ໍມູນທ່ີເປັນພື້ນຖານທ່ີດີໃຫ້ແກ່ການ 
ສ້າງນະໂຍບາຍຕ່າງໆ. ການແກ້ໄຂຊ່ອງວ່າງດ້ານຂໍ້ມູນແມ່ນ 
ບູລິມະສິດທີ່ຈະຕ້ອງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢ່າງຮີບດ່ວນ, ຕົວຢ່າງ: 
ປັບປຸງການເກັບຂ້ໍມູນກ່ຽວກັບສະພາບການມີວຽກເຮັດງານ 
ທຳໂດຍຜ່ານການສຳຫລວດແຮງງານປະຈຳປີ. ຍິ່ງໄປກວ່າ 
ນັ້ນ, ການວິເຄາະໃນຕໍ່ໜ້າທີ່ຈຳເປັນຕ້ອງເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບປັດ 
ໄຈຕ່າງໆທີ່ສ່ົງຜົນກະທົບຕ່ໍສ່ິງທີ່ທ້າທາຍໃນຂະແໜງການ 
ແຮງງານທີ່ໄດ້ກ່າວໃນບົດລາຍງານສະບັບນີ້, ລວມໄປເຖິງ 
ການກໍານົດວ່າເປັນຫຍັງອັດຕາຄ່າຈ້າງງານຂອງຂະແໜງ 
ໂຮງຈັກໂຮງງານຈຶ່ງເພີ່ມສູງຂຶ້ນໄວກວ່າຜະລິດຕະພາບຂອງ 
ແຮງ ງານ ແລະ ຕ້ອງມີການກຳນົດສິ່ງກີດຂວາງອື່ນໆທີ່ສົ່ງຜົນ 
ຕໍ່ການເຄື່ອນຍ້າຍແຮງງານຈາກວຽກໜຶ່ງໄປຫາວຽກອື່ນ ແລະ 
ຈາກຂະແໜງໜຶ່ງໄປຫາອີກຂະແໜງອື່ນ.
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ບົດທີ 2: ການປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ໂດຍການ
             ເພີ່ມຜະລິດຕະພາບດ້ານກະສິກໍາໃຫ້ສູງຂຶ້ນ
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ຮູບພາບ 2.1:  ອັດຕາສ່ວນຂອງແຮງງານແຍກຕາມປະເພດ 
ຂອງວຽກ (circa 2010)

ຮູບພາບ 2.2:  ປະຫວັດ ແລະ ການຄາດຄະເນເຂົ້າເກີນດຸນ 
(ຈຳນວນ ເຂົ້າສານຄິດເປັນໂຕນ) (1990-2015)

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ຂໍ້ມູນຈາກທະນາຄານໂລກ, ຖານຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການກະຈາຍລາຍຮັບ ສາກົນ
(I2D2); ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດຂອງ ປະເທດຈີນ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ:  ທະນາຄານໂລກ, IRRI ແລະ FAO (2012) (ອີງຕາມຂໍ້ມູນກະຊວງກະສິກຳ 
ແລະ ປ່າໄມ້ ແລະ ຫ້ອງການສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ)

14. ເນື່ອງຈາກວ່າປະຈຸບັນ ແຮງງານສ່ວນໃຫຍ່ຂອງປະ 
ເທດແມ່ນນອນຢູ່ໃນຂະແໜງກະສິກໍາ, ການເພີ່ມຜະລິດຕະ 
ພາບດ້ານກະສິກໍາແມ່ນເປັນສ່ິງສໍາຄັນຫຼາຍໃນການປັບປຸງ 
ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນໃນ ສປປ ລາວ. ການເພີ່ມ 
ຜະລິດຕະພາບດ້ານກະສິກຳ ແມ່ນບູລິມະສິດຫຼັກສຳລັບການ
ພັດທະນາໃນ ສປປ ລາວ ມັນບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ເປັນການປັບປຸງ 
ລາຍຮັບສຳລັບກຸ່ມແຮງງານຂະໜາດໃຫຍ່ໃນຊົນນະບົດເທ່າ 
ນັ້ນ ແຕ່ມັນຍັງເປັນການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຕ້ອງການດ້ານແຮງ
ງານໃນຂະແໜງກະສິກຳອີກດ້ວຍ. ເມື່ອເປັນແນວນັ້ນ, ແຮງ 
ງານຈາກຂະແໜງການດັ່ງກ່າວຈະຖືກປົດປ່ອຍໄປສູ່ຂະແໜງ 
ການໃນຂົງເຂດເສດຖະກິດທີ່ມີຜະລິດຕະຜົນຫຼາຍກວ່າ ເຊິ່ງ 
ສາມາດສະໜອງໂອກາດທີ່ເຮັດໃຫ້ລາຍຮັບສູງຂຶ້ນ ແລະ ເຮັດ 
ໃຫ້ເສດຖະກິດເຕີບໂຕດີຂຶ້ນ. ບົດລາຍງານໃນພາກນີ້ໄດ້ສະ
ໜອງພາບລວມກ່ຽວກັບປັດໄຈທີ່ເປັນຂໍ້ຄົງຄ້າງຂອງການພັດ 
ທະນາຂະແໜງການກະສິກຳ ແລະ ໄດ້ນຳສະເໜີມາດຕະ 
ການເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ສາມາດເພ່ີມພູນຜະລິດຕະພາບດ້ານກະ 
ສິກຳໃຫ້ສູງຂຶ້ນຕໍ່ໄປ. 

I. ສະພາບການ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍ

15. ຂະແໜງກະສິກໍາໂດຍສະເພາະແມ່ນຂະແໜງຜະລິດເຂົ້າ 
ເປັນຂະແໜງການທີ່ສໍາຄັນຕໍ່ການດໍາລົງຊີວິດ ແລະ ຄວາມ
ໝັ້ນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານຂອງປະຊາຊົນລາວ. ສປປ ລາວ 
ມີພົນລະເມືອງ 2.3 ລ້ານ ຄົນທີ່ເຮັດການຜະລິດກະສິກຳ 
ເຊິ່ງກວມເອົາ 70 ສ່ວນຮ້ອຍ ຂອງແຮງງານພາຍໃນປະເທດ 
ແລະ ເຮັດໃຫ້ ສປປ ລາວ ກາຍເປັນປະເທດເສດຖະກິດກະສິ 
ກຳ ໃນຂົງເຂດອາຊີຕາເວັນອອກ (ຮູບພາບ 2.1). ເຂົ້າແມ່ນພືດ
ທີ່ເປັນຜົນລະປູກຫຼັກ, ມີ 71 ສ່ວນຮ້ອຍ ຂອງຄົວເຮືອນພາຍໃນ
ປະເທດປູກເຂົ້າໃນປີ 2010/2011. ມັນແມ່ນອົງປະກອບທາງ 
ດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານ ແລະ ໄດ້ກາຍເປັນ 
ສິນຄ້າສົ່ງອອກທີ່ສຳຄັນຕໍ່ການຄ້າລະຫວ່າງປະເທດລາວ ກັບ 
ປະເທດຫວຽດນາມ, ປະເທດໄທ ແລະ ກຳລັງຂະຫຍາຍໄປສູ່
ການຄ້າເຂົ້າກັບປະເທດຈີນ.

16. ຍ້ອນການຜະລິດທີ່ຂະຫຍາຍຕົວ, ເຮັດໃຫ້ ສປປ ລາວ 
ສາມາດບັນລຸການຜະລິດເຂ້ົາທີ່ພຽງພໍສໍາລັບການບໍລິໂພກ
ພາຍໃນປະເທດ ແລະ ກໍາລັງເພີ່ມການຜະລິດເຂົ້າໃຫ້ເຫຼືອ
ພຽງພໍສໍາລັບການສົ່ງອອກ. ເຖິງແມ່ນວ່າໃນບາງພື້ນທີ່ບໍ່ສາ
ມາດຜະລິດເຂົ້າໄດ້, ສປປ ລາວ ສາມາດບັນລຸການຜະລິດ 
ເຂົ້າທີ່ພຽງພໍຕໍ່ການບໍລິໂພກຕັ້ງແຕ່ປີ 1990 (ຮູບພາບ 2.2). 
ເຖິງວ່າຈະມີການຄາດຄະເນການເຕີບໂຕຂອງການຜະລິດ 
ຈະບໍ່ສູງ ແລະ ມີການປ່ຽນແປງດ້ານປະຊາກອນແບບດັ້ງ 
ເດີມ, ອັດຕາການສົ່ງອອກເຂົ້າ ແມ່ນຄາດວ່າຈະມີປະມານ 
450,000 ເຖິງ 500,000 ໂຕນ ໃນປີ 2015.
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ບົດລາຍງານ ການພັດທະນາ ສປປ ລາວ ປີ 2014
ເສີມຂະຫຍາຍການສ້າງວຽກເຮັດງານທຳ ຢ່າງມີສະມັດຕະພາບ ເພື່ອການເຕີບໂຕຢ່າງກວ້າງຂວາງ26

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ:  ການຄິດໄລ່ຂອງຜູ້ສ້າງບົດລາຍງານ ໂດຍອີງໃສ່ຂໍ້ມູນ ຕົວຊີ້ວັດດ້ານການພັດ
ທະນາ ຂອງທະນາຄານໂລກ 

ໝາຍເຫດ: ປະເທດລາວແມ່ນສຳລັບເຂົ້າໜຽວຄຸນະພາບມືສອງ, ລາຄາຂາຍຍ່ອຍ. ລາ
ຄາເຂົ້າໃນປະເທດໄທແມ່ນລາຄາສົ່ງອອກເຂົ້າໜຽວ ສຳລັບຈຳນວນ10% ທີ່ວາງຈຳ 
ຫນ່າຍໃນບາງກອກ.
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ:  FAO (GIEWS)

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ:  ການສຳຫຼວດລາຍຈ່າຍ ແລະ ການບໍລິໂພກຂອງລາວຄັ້ງທີ  V 
(2012/2013)

ຮູບພາບ 2.3:  ການເຕີບໂຕຂອງຂະແໜງການກະສິກຳສະ 
ເລ່ຍຕໍ່ຫົວຄົນ,ໃນປີ 2000-2012

ຮູບພາບ 2.4:  ລາຄາເຂົ້າໜຽວໃນ ສປປ ລາວ ແລະ 
ປະເທດໄທ, ປີ 2006-2013 ($/ໂຕນ)

ຮູບພາບ 2.5:  ການສົມທຽບຂະແໜງການຕໍ່ຊົ່ວໂມງ
ເຮັດຕໍ່ໜຶ່ງອາທິດໃນ ສປປ ລາວ (ປີ 2013)

17. ເຖິງແນວໃດກໍ່ຕາມ, ຜະລິດຕະພາບໃນຂະແໜງກະສິ 
ກໍາຍັງມີລະດັບຕໍ່າ ແລະ ອັດຕາການເຕີບໂຕ ໃນທົດສະວັດທີ່
ຜ່ານມາແມ່ນຢູ່ໃນລະດັບຕໍ່າທີ່ສຸດໃນພາກພື້ນ. ໃນປີ 2012, 
ມູນຄ່າເພີ່ມດ້ານກະສິກຳ ໂດຍສະເລ່ຍຕໍ່ໜຶ່ງຫົວໜ່ວຍແຮງ 
ງານ (ຕີເປັນເງິນໂດລາ US$ ປີ 2005) ໃນ ສປປ ລາວ ແມ່ນ 
US$ 476, ຕ່ຳກວ່າປະເທດກຳປູເຈຍ (US$ 524) ແລະ 
ປະເທດໄທ (US$ 1,136). ໃນຂະແໜງຜະລິດເຂົ້າ, ຜະລິດ 
ຕະພາບໃນການຜະລິດທ່ີຕໍ່າເກີດຈາກຫຼາຍປັດໄຈເຊັ່ນ: 
ການບໍ່ມີແນວພັນເຂົ້າທີ່ມີຄຸນະພາບ ແລະ ປັດໄຈໃນຕົວອື່ນໆ, 
ຄຸນະພາບໃນການໃຫ້ຄຳແນະນຳສຳລັບການເຮັດກະສິກຳ
ຍັງຕ່ຳ ແລະ ບໍ່ທົ່ວເຖິງ, ມີຂໍ້ຈຳກັດທາງດ້ານຊົນລະປະທານ 
ແລະ ການລະບາຍນໍ້າ ແລະ ຄວາມແຕກຕ່າງທາງດ້ານສັງຄົມ 
ແລະ ຄຸນລັກສະນະທາງພູມອາກາດ (ທະນາຄານໂລກ, 
IRRI ແລະ FAO, 2012). ຜະລິດຕະພາບທີ່ຕ່ຳຄືດັ່ງກ່າວ
ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າມີຄວາມຕ້ອງການດ້ານແຮງງານໃນຂະແໜງ 
ກະສິກຳຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ, ແຕ່ລະຫົວໜ່ວຍແຮງງານສາມາດ 
ສ້າງຜົນຜະລິດໄດ້ພຽງຈຳນວນໜ້ອຍ ແລະ ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາ 
ມີຊີວິດການເປັນຢູ່ທີ່ຂາດເຂີນ. ອັດຕາການເຕີບໂຕດ້ານກະ
ສິກຳໂດຍສະເລ່ຍຕໍ່ຄົນຕໍ່ປີ ແມ່ນ 0.8 ສ່ວນຮ້ອຍ ຕັ້ງແຕ່ປີ 
2000-2012 ເມື່ອທຽບໃສ່ 2.8 ສ່ວນຮ້ອຍ ໃນປະເທດ 
ກຳປູເຈຍໃນຊ່ວງເວລາດຽວກັນ (ຮູບພາບ 2.3)

18. ຊາວນາລາວຂາຍເຂົ້າໄດ້ລາຄາຕໍ່າເຊິ່ງເປັນຜົນທີ່ເກີດ
ຈາກຫຼາຍປັດໄຈ ລວມເຖິງນະໂຍບາຍຂອງແຕ່ ລະຂະແໜງ 
ການ ເຊິ່ງຈໍາກັດຜົນກໍາໄລຂອງຊາວນາ. ເຖິງວ່າຜົນຜະລິດ 
ເຂົ້າສ່ວນໃຫຍ່ຂອງປະເທດແມ່ນເຂົ້າໜຽວ ແລະ ມີຄາລາ
ສູງເມື່ອທຽບໃສ່ເຂົ້າປະເພດອື່ນໆ, ແຕ່ວ່າການສີເຂົ້າ ຂອງ
ລາວມີຄຸນະພາບຕ່ຳເຮັດໃຫ້ເມັດເຂ້ົາທີ່ສີອອກມາບ່ໍເປັນທີ່
ສົນໃຈສຳລັບຕະຫຼາດເພື່ອນບ້ານ (ແລະ ມີລາຄາຫຼຸດລົງ, 
ເບິ່ງ ຮູບພາບ 2.4). ມີການຍົກເລີກການຄ້າຂັ້ນແຂວງ ແລະ 
ການກຳນົດລາຄາເພດານ,  ການຈຳກັດການສົ່ງອອກກໍ່ສົ່ງຜົນ 
ໃຫ້ລາຄາເຂົ້າຂອງຊາວກະສິກອນຫຼຸດລົງ. ອີກສາເຫດໜຶ່ງ

19. ສິ່ງທີ່ເດັ່ນ ແລະ ຢັ້ງຢືນໃຫ້ເຫັນວ່າມີອັດຕາການວ່າງ 
ງານສູງໃນຂະແໜງກະສິກໍາ ເມື່ອທຽບໃສ່ຂະແໜງອື່ນໆ. ການ 
ເຮັດກະສິກຳແມ່ນວຽກທີ່ອີງຕາມລະດູການ ແລະ ເປັນວຽກ 
ທີ່ບໍ່ໄດ້ເຮັດ “ເຕັມເວລາ” ມີຊາວນາພຽງແຕ່ 11 ສ່ວນຮ້ອຍ 
ທີ່ເຮັດວຽກ 9-12 ເດືອນຕໍ່ປີໃນຄົວເຮືອນຊາວກະສິກອນ, 
ໃນຂະນະທີ່ 45 ສ່ວນຮ້ອຍ ເຮັດວຽກປະມານ 3-6 ເດືອນ 
(ການສຳຫຼວດກະສິກຳ). ການລ້ຽງສັດຕາມທຳມະດາໃຊ້ເວ
ລາໜ້ອຍກວ່າ 1 ຊົ່ວໂມງຕໍ່ມື້. ຜົນການປຽບທຽບຈຳນວນຊົ່ວ 
ໂມງເຮັດວຽກຕໍ່ອາທິດ ໃນແຕ່ລະຂະແໜງການ ພົບວ່າແຮງ 
ງານກະສິກຳໃຊ້ເວລາເຮັດວຽກໜ້ອຍກວ່າແຮງງານທີ່ບໍ່ແມ່ນ 
ກະສິກຳ (ຮູບພາບ 2.5). ຫຼັກຖານດັ່ງກ່າວໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ 
ແຮງງານກະສິກຳມີທ່າແຮງໃນການສະໜອງແຮງງານ ແລະ 
ສາມາດເຮັດການຜະລິດເພີ່ມຂຶ້ນ (ທະນາຄານໂລກ, 2013c).

ທ່ີເຮັດໃຫ້ລາຄາເຂ້ົາຫຼຸດລົງແມ່ນຍ້ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທ່ີກ່ຽວກັບ 
ໂຄງລ່າງພື້ນຖານເພີ່ມສູງຂຶ້ນ ແລະ ມັນກໍ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ລາຍຮັບ
ຂອງຊາວນາຫຼຸດລົງ. ນອກນີ້, ຕົ້ນທຶນດ້ານການຕະຫຼາດເຮັດ
ໃຫ້ຕົ້ນທຶນການຜະລິດສູງຂຶ້ນເຮັດໃຫ້ຜົນກຳໄລຫຼຸດລົງ.
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ຕາຕະລາງ 2.1:  ຄາດຄະເນການສະໜັບສະໜູນສຳລັບຜູ້ຜະລິດເຂົ້າໜຽວຂອງ ສປປ ລາວ (ຕື້ກີບ)

ການສະໜັບສະໜູນລາຄາ(+)/ພາສີອາກອນ (-)
ງົບປະມານກະສິກຳ
ຄາດຄະເນຍອດລວມຕ່ຳສຸດສຳລັບການສະໜັບສະໜູນຜູ້ຜະລິດ

2005/06

-332

32

-300

2006/07

-2,373

45

-2,328

2007/08

-840

63

-777

2008/09

619

74

694

2009/10

-1,703

70

-1,633

2010/11

-3,141

74

-3,067

ໝາຍເຫດ: ການສະໜັບສະໜູນລາຄາແມ່ນສ່ວນຕ່າງລະຫວ່າງຄ່າສະເລ່ຍລາຄາຊື້່ຢູ່ນາໃນ ສປປ ລາວ ແລະ ລາຄາຂາຍຕາມຊາຍແດນຕິດກັບ ປະເທດໄທ ສຳລັບເຂົ້າເປືອກທີ່ມີຄຸນະ 
ພາບສາມາດແຂ່ງຂັນໄດ້ກັບຕ່າງປະເທດ.
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ:  ທະນາຄານໂລກ, IRRI, ແລະ FAO (2012)

II. ວິທີການປະຕິບັດຂອງລັດຖະ
    ບານໃນປະຈຸບັນ
20. ມີຫຼາຍນະໂຍບາຍ ແລະ ຍຸດທະສາດ ການພັດທະ 
ນາແຫ່ງຊາດທີ່ແນໃສ່ຄວາມສໍາຄັນຂອງກະສິກໍາ ແລະ ການ 
ຜະລິດເຂົ້າ, ໂດຍສະເພາະເພື່ອສ້າງຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານສະ 
ບຽງອາຫານ ແລະ ການເຕີບໂຕທາງດ້ານເສດຖະກິດ.  ການ 
ຜະລິດເຂ້ົາເປັນບູລິມະສິດຫຼັກຂອງລັດຖະບານທ່ີນອນຢູ່
ໃນແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມ ຕັ້ງແຕ່ສະ 
ບັບທຳອິດ. ຄືດັ່ງທີ່ໄດ້ອະທິບາຍໃນບົດລາຍງານຂອງ ທະນາ 
ຄານໂລກ, IRRI ແລະ FAO (2012), ປະຈຸບັນມີ 3 ນະໂຍ 
ບາຍທີ່ເວົ້າເຖິງກອບວຽກທາງຍຸດທະສາດ ແລະ ເປົ້າໝາຍ 
ເພື່ອບັນລຸການຜະລິດເຂົ້າ ໃນ ສປປ ລາວ: (i) ບົດລາຍ 
ງານການເມືອງຂອງຄະນະກຳມະການສູນກາງພັກ ຄັ້ງທີ 8  
ຕໍ່ກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ 9 ໃນປີ 2011; (ii) 
ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມຄັ້ງທີ 7; ແລະ (iii) 
ຍຸດທະສາດການພັດທະນາຂະແໜງກະສິກຳ ແລະ ແຜນແມ່ 
ບົດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບກະສິກຳ. ຕົວຢ່າງ, ໃນບົດລາຍງານການ
ເມືອງຕໍ່ກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ 9 ໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນ
ເຖິງຄວາມສຳຄັນຂອງຂະແໜງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ທີ່ເປັນ 
“ຂະແໜງການພື້ນຖານຂອງໂຄງຮ່າງເສດຖະກິດຂອງພວກ 
ເຮົາ” ແລະ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການປະຕິຮູບໃນຂະແໜງການຜະ
ລິດເຂົ້າໃຫ້ທັນສະໄໝໃຫ້ມີຜະລິດຕະຜົນສູງ ແລະ ສອດຄ່ອງ 
ກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດ.  

21. ການກໍານົດນະໂຍບາຍໄດ້ຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ມີການຫັນປ່ຽນ 
ໄປສູ່ການເຮັດກະສິກໍາເພື່ອການຄ້າ ແລະ ປັບປຸງການຜະ
ລິດຂຶ້ນສູ່ລະດັບໃດໜຶ່ງ.  ມາດຕະການດັ່ງກ່າວລວມມີການ 
ລິເລີ່ມປັບປຸງພັນເຂົ້າຄັ້ງທຳອິດ ໃນປີ 1970 ແລະ ມີການ 
ໂຢະຍານລາຄາເຂົ້າ ໃນປີ 1980 ເຊິ່ງໄດ້ກະຕຸ້ນຊຸກຍູ້ຜູ້ຜະ 
ລິດໃຫ້ຜະລິດຫຼາຍຂຶ້ນ. ການຜະລິດມີລັກສະນະສອດຄ່ອງ 
ກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດເຮັດໃຫ້ 70 ສ່ວນຮ້ອຍ 
ຂອງຄົວເຮືອນສາມາດຂາຍຜົນລະປູກບາງສ່ວນທີ່ຜະລິດໄດ້ 
ໃນປີ 2010/2011 ເມື່ອທຽບໃສ່ປີ 1998/1999 ເຊິ່ງມີພຽງແຕ່ 
35 ສ່ວນຮ້ອຍ ຂອງຄົວເຮືອນເທ່ານັ້ນທີ່ເຮັດໄດ້. ການນຳ

ໃຊ້ປັດໄຈດ້ານການຄ້າປະກອບສ່ວນເຂ້ົາໃນການຜະລິດ 
ເຮັດໃຫ້ຜະລິດຕະພາບເພີ່ມສູງຂຶ້ນ. ປະມານ 42 ສ່ວນຮ້ອຍ 
ຂອງຊາວກະສິກອນໃນປີ 2010/2011 ນຳໃຊ້ແນວພັນປັບ 
ປຸງ, ຝຸ່ນເຄມີ ແລະ ຝຸ່ນຊີວະພາບ. ເມື່ອທຽບໃສ່ປີ 
1989/1999 ທີ່ມີຊາວກະສິກອນພຽງແຕ່ 30 ສ່ວນຮ້ອຍ 
ນຳໃຊ້ແນວພັນປັບປຸງ, 29 ສ່ວນຮ້ອຍ ນຳໃຊ້ຝຸ່ນເຄມີ ແລະ 
34 ສ່ວນຮ້ອຍ ນຳໃຊ້ຝຸ່ນຊີວະພາບ (ການສຳຫຼວດກະສິກຳ, 
2012). ຕັ້ງແຕ່ປີ 1988/1989 ເຖິງປີ 2010/2011 ອັດຕາ 
ສ່ວນຊາວກະສິກອນທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງລົດໄຖນາ ຕ໋ອກຕ໋ອກ 
(ລົດໄຖນາເດີນຕາມ 2 ຕີນ) ໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນຈາກ 7 ສ່ວນຮ້ອຍ 
ເປັນ 34 ສ່ວນຮ້ອຍ ໃນຂະນະທີ່ອັດຕາສ່ວນນຳໃຊ້ ລົດໄຖນາ 
ເພີ່ມຂຶ້ນຈາກ 20 ສ່ວນຮ້ອຍ ມາເປັນ 61 ສ່ວນຮ້ອຍ.

22. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ນະໂຍບາຍຂອງລັດທີ່ຈໍາກັດດ້ານການ 
ຄ້າກໍ່ໄດ້ສົ່ງຜົນຕໍ່ການພັດທະນາໃນຂະແໜງກະສິກໍາ. ຄືດັ່ງ 
ທີ່ອະທິບາຍໃນບົດລາຍງານຂອງທະນາຄານໂລກ, IRRI 
ແລະ FAO (2012) ໃນຂະນະທີ່ຂໍ້ການຄ້າເຂົ້າແມ່ນມີການ 
ຄວບຄຸມຫຼາຍປະການ, ການສົ່ງອອກເຂົ້າເປືອກຊໍ້າພັດຖືກສັ່ງ 
ຫ້າມສ່ົງອອກຊົ່ວຄາວຫຼາຍຄ້ັງເຮັດໃຫ້ສາຍພົວພັນດ້ານ 
ການຄ້າບໍ່ມີຄວາມໝັ້ນຄົງ. ຂໍ້ຈຳກັດດັ່ງກ່າວກໍ່ບໍ່ໄດ້ມີ ການ 
ແຈ້ງລ່ວງໜ້າທັງໃນຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ຂັ້ນແຂວງ. ເຂົ້າທີ່ຖືກ 
ສົ່ງອອກໄປປະເທດຫວຽດນາມ ແລະ ປະເທດໄທ ມີລັກສະນະ 
ບໍ່ເປັນທາງການ ແຕ່ເປັນຈຳນວນໜ້ອຍ ແລະ ມີລາຄາສູງ  
ເຊ່ິງນໍາລາຍໄດ້ເຂ້ົາສູ່ຊາວກະສິກອນພຽງແຕ່ຈໍານວນໜ້ອຍ 
ເທ່ານັ້ນ. ໃນຂະນະດຽວກັນ, ງົບປະມານຂອງລັດກໍ່ໄດ້ຖືກ
ນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການສ້າງຊົນລະປະທານ, ຖະໜົນ, ການຄົ້ນ 
ຄວ້າກະສິກຳ, ການສົ່ງເສີ່ມກະສິກຳ ແລະ ວຽກພາກລັດອື່ນໆ
ທີ່ພະຍາຍາມເພີ່ມລາຍຮັບໃຫ້ແກ່ຊາວກະສິກອນ, ມັນໄດ້ສ້າງ 
ຜົນກໍາໄລພຽງສ່ວນໜ້ອຍເມື່ອທຽບໃສ່ການສູນເສຍທີ່ເກີດ 
ຈາກນະໂຍຍາຍສົ່ງເສີມການຄ້າພາຍໃນ, ຄືດັ່ງທີ່ສະແດງໃນ 
ຕາຕະລາງ 2.1 ລຸ່ມນີ້.



ບົດລາຍງານ ການພັດທະນາ ສປປ ລາວ ປີ 2014
ເສີມຂະຫຍາຍການສ້າງວຽກເຮັດງານທຳ ຢ່າງມີສະມັດຕະພາບ ເພື່ອການເຕີບໂຕຢ່າງກວ້າງຂວາງ28

6 ລາຍລະອຽດເພີ່ມຕື່ມ ຂອງວາລະການປະຕິຮູບສຳຫຼັບຂະແໜງຜະລິດເຂົ້າ ແມ່ນມີໃນບົດລາຍງານທະນາຄານໂລກ, IRRI, and FAO (2012).

23. ຕົວເລກທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຂອງການໃຫ້ສໍາປະ 
ທານແກ່ການເຮັດກະສິກໍາຂະໜາດໃຫຍ່ນັບຕ້ັງແຕ່ຊຸມປີ 
2000 ບໍ່ສາມາດທົດແທນການເພີ່ມຜະລິດຕະພາບດ້ານກະສິ
ກໍາຂະໜາດນ້ອຍ. ໃນປີ 2009 ຄາດວ່າມີເນື້ອທີ່ດິນປະມານ 
1.1 ລ້ານເຮັກຕາ ໄດ້ຖືກຈັດໃຫ້ເປັນດິນເສດຖະກິດສຳ 
ປະທານ, ເຊິ່ງລວມມີເນື້ອທີ່ດິນກະສິກຳຢູ່ປະມານ 1,700 
(Scheenweger et al., 2012). ໃນນັ້ນ, ໄດ້ມີການຈົ່ມວ່າ 
ນະໂຍບາຍດັ່ງກ່າວບໍ່ພຽງແຕ່ສ້າງວຽກເຮັດງານທໍາໜ້ອຍ 
ແຕ່ມັນຍັງບໍ່ຊຸກຍູ້ໃຫ້ແຮງງານກະສິກຳເຄື່ອນຍ້າຍໄປຫາຂະ
ແໜງການທີ່ບໍ່ແມ່ນກະສິກຳ ແລະ ຍັງມີຜົນກະທົບຂ້າງຄຽງ 
ຕ່ໍຜູ້ປະກອບການຂະໜາດນ້ອຍອ້ອມຂ້າງຂະແໜງການ 
ກະສິກຳ, ຕົວຢ່າງຄືການປ່ຽນມານຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີເຂົ້າໃນ 
ການຜະລິດ. ການເຮັດກະສິກຳແບບປະຖົມປະຖານຍັງແມ່ນ 
ຖານວຽກງານທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນ ສປປ ລາວ, ຖ້າບໍ່ມີການປັບປຸງ 
ຜະລິດຕະພາບ ແລະ ຜົນກຳໄລຂອງຂະແໜງການດັ່ງກ່າວ 
ໃຫ້ສູງຂຶ້ນ, ຕະຫຼາດແຮງງານຈະສືບຕໍ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ຍ້ອນ 
ກະແສແຮງງານຂະໜາດຕ່ຳທ່ີໄຫຼອອກຈາກຂະແໜງການ 
ກະສິກຳ.  

III. ຄຳແນະນຳ

24. ເຖິງແມ່ນວ່າວາລະການປະຕິຮູບກະສິກໍາຈະມີຂອບເຂດ 
ກວ້າງຂວາງ, ບົດລາຍງານສະບັບນີ້ໄດ້ກໍານົດເອົາສອງຂົງ 
ເຂດທີ່ສໍາຄັນໃນການແກ້ໄຂສ່ິງທ້າທາຍທີ່ຊາວກະສິກອນ 
ຂອງລາວກໍາລັງປະເຊີນຢູ່ ເພື່ອເພີ່ມຜົນຜະລິດ. ເນື່ອງຈາກ 
ວ່າບົດລາຍງານສະບັບນີ້ແນໃສ່ບັນຫາທີ່ຕິດພັນກັບຂະແໜງ 
ການແຮງງານໂດຍສຸມໃສ່ສອງຂົງເຂດການປະຕິຮູບຈະສາ 
ມາດຊ່ວຍເພີ່ມຜະລິດຕະພາບ ແລະ ຜົນກຳໄລໃນຂະແໜງ 
ການຜະລິດເຂົ້າ.6 ການປະຕິຮູບດັ່ງກ່າວຈະຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ມ ີ
ການປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນສ່ວນຫຼາຍທີ່ມີ 
ອາຊີບຜະລິດເຂົ້າ ແລະ ສາມາດປ່ອຍແຮງງານໄປຫາຂະ 
ແໜງການທີ່ມີຜະລິດຕະພາບສູງ.

25. ບັນດາຂໍ້ແນະນໍາ/ສະເໜີແນະດັ່ງກ່າວແມ່ນສຸມໃສ່ໃນ 
ຂະແໜງການຜະລິດເຂົ້າຍ້ອນວ່າມັນເປັນຂະແໜງການທີ່ມີ 
ອິດທິພົນຕໍ່ເສດຖະກິດໃນປະຈຸບັນ, ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມການ 
ປ່ຽນແປງຫຼາຍໆຮູບແບບເທື່ອລະກ້າວແມ່ນມີຄວາມຈໍາເປັນ 
ເພື່ອຮັກສາຜະລິດຕະພາບ ແລະ ຜົນກໍາໄລຂອງຂະແໜງກະ 
ສິກໍາໃຫ້ສູງຂຶ້ນໃນໄລຍະຍາວ. ການຊ່ວຍເຫຼົືອຊາວນາໃນ 
ລາວໃຫ້ຄ່ອຍໆຫັນໄປສູ່ການຜະລິດເຂ້ົາທີ່ໃຫ້ຜົນຜະລິດສູງ 
ຫຼື ປູກພືດຊະນິດອື່ນໆຈະຊ່ວຍໃຫ້ຊາວນາໄດ້ຮັບຜົນກຳໄລ 
ໃນໄລຍະຍາວ. ສະນັ້ນ, ການລົງທຶນຈາກພາກລັດໃນດ້ານກະ 
ສິກຳຄວນຈະມີການກຳນົດຍຸດທະສາດການພັດທະນາຂະ 
ແໜງກະສິກຳໃຫ້ກວມລວມຂຶ້ນຕື່ມ, ຫຼີກເວັ້ນແຜນງານທີ່ເນັ້ນ 
ສະເພາະການປູກພືດເສດຖະກິດຊະນິດໃດໜຶ່ງໃນແຜນການ
ລົງທຶນຂອງພາກລັດທີ່ເລັງໃສ່ຊາວກະສິກອນທີ່ທຸກຍາກຫຼາຍ 
ກວ່າໃສ່ພືດຜົນ. ມັນຍັງມີຄວາມສຳຄັນໃນການສະໜັບສະ 

ໜູນໃນການປັບປຸງພື້ນຖານໂຄງລ່າງໃນເຂດຊົນນະບົດ ເຊິ່ງ
ຈະເປັນປະໂຫຍດໃຫ້ແກ່ການຜະລິດພືດຜົນທຸກຊະນິດ.

ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການຄ້າເຂົ້າເປືອກ ແລະ ເຂົ້າ 
ສານ ເພື່ອຊຸກຍູ້ການລົງທຶນຂອງເອກະຊົນໃນອຸດສາຫະກໍາ 
ການສີເຂົ້າ.

26. ໜຶ່ງໃນບູລິມະສິດຫຼັກແມ່ນການຊຸກຍູ້ການລົງທຶນເອກະ 
ຊົນໃນອຸດສາຫະກໍາການສີເຂ້ົາໂດຍຜ່ານການອໍານວຍ 
ຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການຄ້າເຂົ້າເປືອກ ແລະ ເຂົ້າສານ. 
ອຸດສາຫະກຳໂຮງສີເຂົ້າໃນ ສປປ ລາວ ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນ 
ມີຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ນຳໃຊ້ເຄື່ອງຈັກສີເຂົ້າທີ່ຫຼ້າຫຼັງ ເຊິ່ງ 
ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການລົງທຶນເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການ
ສີເຂົ້າໃຫ້ທຽບເທ່າຕະຫຼາດໃນປະເທດໄທ ແລະ ຫວຽດນາມ 
ເພື່ອໃຫ້ນັກລົງທຶນສາມາດຊື້ເຂ້ົາເປືອກຈາກຊາວນາໃນລາ 
ຄາທີ່ສູງກວ່າເກ່າ. ປະສົບການຂອງຜູ້ສົ່ງອອກເຂົ້າເປັນສິນ 
ຄ້າຢູ່ປະເທດ ເພື່ອນບ້ານໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າການເປີດກວ້າງນະ 
ໂຍບາຍການຄ້າເຂ້ົາສາມາດສະໜອງແຮງຈູງໃຈໃຫ້ແກ່ນັກ 
ລົງທຶນໃນອຸດສາຫະກຳການສີເຂົ້າ ເພື່ອຮັບເອົາຜົນປະໂຫຍດ 
ທີ່ມາຈາກຕະຫຼາດທີ່ເກີດໃໝ່.

27. ປະສົບການຂອງປະເທດກໍາປູເຈຍສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ 
ການສົ່ງອອກເຂົ້າເປືອກ ແລະ ເຂົ້າສານສາມາດເພີ່ມຂຶ້ນໄດ້ 
ຈາກນະໂຍບາຍເປີດກວ້າງດ້ານການຄ້າ ເຊິ່ງມີຜົນຕໍ່ການ 
ພັດທະນາ ແລະ ຄວາມທຸກຍາກ. ນະໂຍບາຍເປີດກວ້າງ 
ການຄ້າຂອງປະເທດກໍາປູເຈຍເຮັດໃຫ້ຊາວກະສິກອນສາ 
ມາດຂາຍທັງເຂົ້າເປືອກ ແລະ ເຂົ້າສານໃຫ້ແກ່ປະເທດທີ່ມີ 
ຊາຍແດນຕິດຈອດກັບຕົນ ແລະ ປະເທດຢູ່ພາກພື້ນອື່ນໂດຍ 
ປາສະຈາກຂໍ້ຫ້າມໃດໆ. ຍ້ອນມີແຮງຈູງໃຈດັ່ງກ່າວການຜະ 
ລິດເຂົ້າເປືອກໄດ້ ເພີ່ມຂຶ້ນເປັນ 6 ສ່ວນຮ້ອຍຕໍ່ປີ ໃນໄລ 
ຍະ 5 ປີທີ່ຜ່ານມາ. ໃນປີ 2013, ປະເທດກຳປູເຈຍສົ່ງອອກ 
ເຂົ້າເປືອກ 1.6 ລ້ານໂຕນ (ທຽບເທ່າກັບເຂົ້າສານ) ໃຫ້ແກ່  
ປະເທດຫວຽດນາມ ແລະ ປະເທດໄທ, ເມື່ອສົມທຽບໃສ່ປີ 
2008 ເຂົ້າທີ່ສົ່ງອອກມີພຽງແຕ່ 0.1 ລ້ານໂຕນເທ່ານັ້ນ 
(ທະນາຄານໂລກ, 2014b). ເຂົ້າເປືອກຈຳນວນດັ່ງກ່າວ
ຖືກສີຢູ່ນອກປະເທດກຳປູເຈຍຍ້ອນວ່າຕົ້ນທຶນການສີເຂ້ົາ 
ຢູ່ປະເທດຫວຽດນາມ ແລະ ປະເທດໄທຖືກກວ່າ, ແຕ່ໃນ 
ຂະນະດຽວກັນ, ນະໂຍບາຍເປີດກວ້າງການຄ້າເຂົ້າໄດ້ກະຕຸ້ນ 
ການລົງທຶນເອກະຊົນໃນອຸດສາຫະກຳການສີເຂົ້າ. ຍ້ອນບໍ່ມ ີ
ການຈໍາກັດການສ່ົງອອກເຂ້ົາເຮັດໃຫ້ອຸດສາຫະກໍາການສີ 
ເຂົ້າ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການຂັດສີເຂົ້າໃນກຳປູເຈຍ 
ເພີ່ມຂຶ້ນ 7 ເທ່າ ໃນຊຸມປີ 2009 ເຖິງ 2013. ຜົນໄດ້ຮັບ 
ດ່ັງກ່າວແມ່ນເກີດຈາກການລົງທຶນຂອງເອກະຊົນໃນອຸດສາ 
ຫະກຳການສີເຂົ້າມັນໄດ້ເຮັດໃຫ້ການສົ່ງອອກເຂົ້າ ເຕັ້ນຂຶ້ນ 
ຈາກ 12,600 ໂຕນ ໃນປີ 2009 ເຖິງ 38,800 ໂຕນ ໃນປີ 
2013.  ກ່ອງ 2.1 ໄດ້ອະທິບາຍເຖິງຜົນກະທົບທີ່ມາຈາກນະ
ໂຍບາຍຂອງລັດຕໍ່ການກະຕຸ້ນການເຕີບໂຕຂອງເສດຖະກິດ 
ແລະ ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກໃນປະເທດກຳປູເຈຍ. 



ບົດລາຍງານ ການພັດທະນາ ສປປ ລາວ ປີ 2014
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ກ່ອງ 2.1: ການກະຕຸ້ນການເຕີບໂຕທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ໂດຍຜ່ານທາງນະໂຍບາຍສົ່ງເສີມ
ການຜະລິດເຂົ້າ ໃນປະເທດກຳປູເຈຍ

ປະເທດກຳປູເຈຍສາມາດບັນລຸການເຕີບໂຕຢ່າງໂດດເດັ່ນ ແລະ 
ມີການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ໃນລະຫ່ວາງປີ 2004 ເຖິງ 2011, 
ເຊິ່ງຜົນສຳເລັດສ່ວນໃຫຍ່ ແມ່ນເນື່ອງມາຈາກນະໂຍບາຍຂອງ 
ຂະແໜງການຜະລິດເຂົ້າ. ໃນຊ່ວງ 7 ປີທີ່ຜ່ານມາ,  ລາຍຮັບສະ 
ເລ່ຍຕໍ່ຫົວຄົນຂອງປະເທດກຳປູເຈຍ (ຄົງຕົວທີ່ US$ 200) ມີອັດ 
ຕາສ່ວນ ການເຕີບໂຕແມ່ນ 54.5 ສ່ວນຮ້ອຍ, ຕິດອັນດັບທີ 15 
ໃນ 175 ປະເທດທົ່ວໂລກ. ນອກນີ້, ການເຕີບໂຕ ດັ່ງກ່າວ ແມ່ນ 
ອອກມາຈາກອັດຕາຄວາມທຸກຍາກ ໂດຍອັດຕາທຸກຍາກໄດ້ຫຼຸດ 
ລົງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຈາກ 52.2 ສ່ວນຮ້ອຍ ໃນປີ 2004 ມາເປັນ 
20.5 ສ່ວນຮ້ອຍ ໃນປີ 2011.

ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກແມ່ນສຸມໃສ່ຂົງເຂດຊົນນະບົດ  
(ບ່ອນທີ່ມີອັດຕາສ່ວນຜູ້ທຸກຍາກອາໄສຢູ່ປະມານ 90 ສ່ວນຮ້ອຍ) 
ເຊິ່ງສ່ວນຫຼາຍແມ່ນເຮັດການຜະລິດເຂົ້າ. ຕັ້ງແຕ່ປີ 2003 ເຖິງປີ 
2009, ລາຄາເຂົ້າ (ມູນຄ່າຄົງທີ່) ເພີ່ມຂຶ້ນເປັນ 37.1 ສ່ວນຮ້ອຍ, 
ເຮັດໃຫ້ລາຍຮັບດ້ານກະສິກຳເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ສະໜອງແຮງຈູງໃຈ 
ທີ່ເຮັດໃຫ້ການຜະລິດສູງຂຶ້ນ. ຄືດັ່ງທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນໃນຮູບພາບ
ດັ່ງລຸ່ມນີ້, ລາຄາເຂົ້າທີ່ເພີ່ມສູງຂຶ້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ແລະ ຜົນຜະລິດ 
ເຂົ້າທ່ີເພີ່ມຂ້ຶນແມ່ນສອງປັດໄຈຫຼັກທ່ີສໍາຄັນຂອງການຫຼຸດຜ່ອນ 
ຄວາມທຸກຍາກໃນໄລຍະ ຊຸມປີທີ່ຜ່ານມາ. ອັດຕາຄ່າຈ້າງງານໃນ 
ຊົນນະບົດເພີ່ມສູງຂຶ້ນ ແລະ ລາຍຮັບໃນຂະແໜງທີ່ບໍ່ແມ່ນກະສິ 
ກຳກໍ່ໄດ້ຮັບການປັບປຸງ ແລະ ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການຫຼຸດຜ່ອນ
ຄວາມທຸກຍາກອີກດ້ວຍ.

ຮູບພາບ: ປັດໄຈຂອງການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ, 
ໃນປະເທດກຳປູເຈຍ ປີ 2004-2011

ແຫ່ງຂໍ້ມູນ: ພື້ນຖານຂອງການກະຕຸ້ນການຜະລິດສຳລັບທະນາຄານໂລກ (2013g) 
(ເບິ່ງລາຍລະອຽດໃນ ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 3 ຂອງບົດລາຍງານສະບັບນີ້້)

ປະສົບການຂອງປະເທດກຳປູເຈຍ ໄດ້ສະໜອງໃຫ້ເຫັນຕົວຢ່າງ
ທີ່ສຳຄັນກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານ ທີ່ສາມາດເພີ່ມໂອ 
ກາດສໍາລັບຄົວເຮືອນໃນການຫຸຼດພົ້ນອອກຈາກຄວາມທຸກຍາກ 
ດ້ວຍຕົວຂອງເຂົາເອງ. ນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານກ່ຽວກັບການ 
ຜະລິດເຂົ້າ (ໂດຍປາສະຈາກການຄວບຄຸມລາຄາ ແລະ ບໍ່ມີອາ 
ກອນ) ການປັບປຸງໂຄງລ່າງພື້ນຖານ (ຖະໜົນ, ການສື່ສານ, ຊົນລະ 
ປະທານໃນຊົນນະບົດ) ອັດຕາຄ່າແຮງງານຂັ້້ນພື້ນຖານໃນຂະ 
ແໜງການຕັດຫຍິບ ແລະ ນະໂຍບາຍດ້ານອຸດສາຫະກຳ ໂດຍ 
ລວມໄດ້ສະໜອງສະພາບແວດລ້ອມທີ່ເໝາະສົມສຳລັບຜູ້ທຸກຍາກ
ໃຫ້ສາມາດນຳໃຊ້ໂອກາດທີ່ມີໃຫ້ເກີດປະໂຫຍດສູງສຸດ.

28. ເນື່ອງຈາກ ສປປ ລາວ ໄດ້ກ້າວອອກຈາກການເປັນປະ
ເທດທີ່ຜະລິດເຂົ້າຂາດດຸນ ກາຍເປັນປະເທດທີ່ສາມາດສົ່ງ 
ອອກເຂົ້າ ແລະ ຍ້ອນວ່າການຂາດເຂົ້າກໍ່ຄືການຂາດສະບຽງ 
ອາຫານທີ່ກໍາລັງກາຍເປັນບັນຫາຂອງຫຼາຍທ້ອງຖິ່ນ. ສະນັ້ນ, 
ລັດຖະບານຄວນຢຸດເຊົາການຈໍາກັດການສ່ົງອອກເຂ້ົາຊົ່ວ 
ຄາວ. ເຂົ້າໜຽວແມ່ນເປັນທີ່ຕ້ອງການໃນ ປະເທດເພື່ອນບ້ານ. 
ຊາວຄ້າຂາຍຄົນໄທ, ຫວຽດນາມ ແລະ ນາຍທຶນຈີນມີຄວາມ 
ສົນໃຈໃນການນໍາເຂ້ົາເຂົ້າໜຽວທີ່ເປັນເຂ້ົາເປືອກຈາກລາວ 
ເຊິ່ງສາມາດນໍາໄປສີໃນປະເທດຂອງພວກເຂົາໄດ້ໃນລາ
ຄາ ຖືກ ແລະ ຂາຍໃນຕະ ຫຼາດພາຍໃນ ແລະ ສາກົນ. ແນວ 
ໃດກໍ່ຕາມ, ຖ້າບໍ່ມີນະໂຍບາຍສົ່ງເສີມການສົ່ງອອກທີ່ດີ, ການ 
ສີເຂົ້າໃຫ້ໄດ້ໃນລາຄາຕ່ຳ ແລະ ການເພີ່ມຜົນຜະລິດເຂົ້າ 
ເປືອກໃຫ້ໄດ້ສູງຂຶ້ນອາດຈະເຮັດໃຫ້ການເພີ່ມຜະລິດຕະພາບ
ດ້ານກະສິກຳບໍ່ສາມາດບັນລຸໄດ້. 

29. ເປັນຫຍັງຈຶ່ງຕ້ອງສຸມໃສ່ການປັບປຸງຜະລິດຕະພາບຂອງ 
ການຜະລິດເຂົ້າ, ແທນທີ່ຈະສຸມໃສ່ການເພີ່ມຜະລິດຕະພາບ 
ດ້ານກະສິກໍາໃນວົງກວ້າງ? ເຖິງວ່າການປັບປຸງຜະລິດຕະ 
ພາບຂອງການຜະລິດແມ່ນສິ່ງທີ່ຕ້ອງການທົ່ວຂະແໜງການ 
ກະສິກຳ, ບູລິມະສິດຂອງ ສປປ ລາວ ໃນໄລຍະການພັດທະ
ນາປະຈຸບັນຄວນແມ່ນການປັບປຸງຜະລິດຕະພາບຂອງການ
ຜະລິດເຂົ້າຍ້ອນເຫດຜົນນາໆປະການ. ເຫດຜົນທີໜຶ່ງ, ເນື້ອ
ທີ່ການປູກເຂົ້າໃນລະດູຝົນກວມເອົາ 57 ສ່ວນຮ້ອຍ ຂອງເນື້ອ
ທີ່ກະສິກຳອີງຕາມຜົນສຳຫຼວດຂອງຂະແໜງກະສິກຳ 2011. 
ການຄ້າເຂົ້າແມ່ນກວມເອົາສ່ວນແບ່ງສ່ວນໃຫຍ່ຂອງລາຍຮັບ 
ຈາກການຜະລິດເຂົ້າເປືອກເກືອບທັງໝົດ. ສະນັ້ນ, ໃນຂະນະ 
ທີ່ຂະແໜງກະສິກຳຄວນໄດ້ຮັບການພັດທະນາ ແລະ ໂອກາດ 
ທາງການຄ້າກໍ່ມີຫຼາຍຂຶ້ນ,  ແຕ່ຖ້າຫາກວ່າບໍ່ແກ້ໄຂບັນຫາຜະ 
ລິດຕະພາບຂອງການຜະລິດເຂົ້າທີ່ຍັງຕ່ຳ, ມັນຍາກທີ່ຈະຍົກ 
ລະດັບລາຍຮັບສະເລ່ຍຂອງຂະແໜງກະສິກຳ. ເຫດຜົນທ ີ
ສອງ, ຖ້າຫາກວ່າຜະລິດຕະພາບຂອງການຜະລິດເຂົ້າ ຍັງຕ່ຳ, 
ຊາວກະສິກອນຈະສືບຕ່ໍນຳໃຊ້ເນ້ືອທ່ີດິນເກືອບທັງໝົດເຂ້ົາ 
ໃນການປູກເຂົ້າ ເຊິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ການປູກຝັງ ແລະ ລ້ຽງສັດບໍ່ 
ຂະຫຍາຍຕົວແບບຫຼາກຫຼາຍ,ໂດຍສະເພາະຢູ່ເຂດທົ່ງພຽງ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ທະນາຄານໂລກ (2013g)

ເງິນເດືອນ 
ໃນ ຕົວ ເມືອງ  

4%

ທຸລະ ກິດ ທີ່ ບໍ່ 
ແມ່ນ ກະສິກຳ  

19%

ການ ຜະລິດ ເຂົ້າ  
23%

ລາຄາ ເຂົ້າ 
24%

ບໍ່ ສາມາດ 
ອະທິບາຍໄດ້  

14%

ຄ່າ ແຮງ ງານ ໃນ 
ຂະ ແໜງ ກະສິກຳ  

16%



ບົດລາຍງານ ການພັດທະນາ ສປປ ລາວ ປີ 2014
ເສີມຂະຫຍາຍການສ້າງວຽກເຮັດງານທຳ ຢ່າງມີສະມັດຕະພາບ ເພື່ອການເຕີບໂຕຢ່າງກວ້າງຂວາງ30

ແຫຼົ່ງຂໍ້ມູນ: ທະນາຄານໂລກ, IRRI and FAO (2012).

7 ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ ກ່ຽວກັບໂຄງການ ທີ່ໄດ້ທຶນຊ່ວຍເຫຼົືອຈາກປະເທດສະວີດເຊີແລນ ສາມາດເບີ່ງໄດ້ທີ່ http://www.laoex.org/LEAP.htm

ນໍາໃຊ້ທຶນລັດຖະບານສະໜັບສະໜູນ ຊາວກະສິກອນ ຜູ້ຜະ 
ລິດເຂົ້າ

30. ຄຸນຄ່າສູງສຸດຂອງການລົງທຶນຂອງລັດໃນຂະແໜງ 
ກະສິກໍາ ແມ່ນການຫຼຸດຕົ້ນທຶນການຜະລິດ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ ້
ຊາວກະສິກອນສາມາດເພີ່ມລາຍຮັບ ແລະ ຂະຫຍາຍຖານ 
ການຜະລດິ. ການລົງທຶນໃນຊົນນະບົດ   (ແນໃສງ່ບົປະມານ ກະ 
ສິກຳໃນປະຈຸບັນ) ສາມາດຊ່ວຍໄດ້ແຕ່ກໍ່ຕ້ອງມີການລົງທຶນ 
ໃສ່ຂະແໜງການອື່ນໆຂອງພາກລັດ ເຊັ່ນດຽວກັນ (ຮູບພາບ 
2.6). ໃນນີ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ແນວທາງປະຕິບັດທີ່ສົມດູນແມ່ນ 
ຈຳເປັນຕ້ອງມີການຈັດສັນຊັບພະຍາກອນຂອງລັດເຂ້ົາ
ໃນການລົງທຶນເພື່ອຂະຫຍາຍການເຮັດກະສິກໍາຕ່າງໆ, 
ການພັດທະນາເຕັກໂນໂລຊີ, ການສ້າງ ພັນພືດ (ເມັດພັນທີ່ດີ) 
ແລະ ຊົນລະປະທານ.

ຮູບພາບ 2.6:  ວິວັດທະນາການຂອງການຈັດສັນງົບປະມານ 
ໄປສູ່ຜູ້ຜະລິດ (ຕົວເລກຄົງທີ່ ໃນປີ 2011 ຫົວໜ່ວຍລ້ານກີບ)

ເຝິກອົບຮົມເພີ່ມ

ໃຫ້ເງິນກູ້ແກ່ຊາວກະສິກອນ

ສ້າງຊົນລະປະທານ

ບໍລິຫານ ແລະ ຕິດຕາມລະບົບຊົນລະປະທານ

ຄ່າໄຟຟ້າສຳລັບຊົນລະປະທານ

31. ໂຄງການທົດລອງໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ການລົງທຶນໃນຊົນລະ
ປະທານມີຄວາມສໍາຄັນ ແຕ່ມູນຄ່າການຜະລິດທີ່ສາມາດເພີ່ມ
ຂຶ້ນສູງສຸດ ແລະ ຜົນຕອບແທນຂອງການລົງທຶນຂອງລັດແມ່ນ
ມາຈາກ  “ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດທີ່ດີ” (ທະນາຄານໂລກ, IRRI 
ແລະ FAO ປີ 2012). ການລົງທຶນໃນຊົນລະປະທານຄວນ 
ເຮັດຄຽງຄູ່ກັນກັບການໃຫ້ຄຳປຶກສາດ້ານກະສິກຳ ເພື່ອເຮັດ 
ໃຫ້ການຖ່າຍທອດເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ຄວາມຮູ້ດ້ານການຕະ
ຫຼາດແກ່ຊາວກະສິກອນ ເພື່ອການເຮັດກະສິກຳມີຜະລິດຕະ
ພາບສູງຂຶ້ນ ແລະ ມີຄວາມຍືນຍົງ. ໂຄງການສົ່ງເສີມກະສິກຳ 

ໃນ ສປປ ລາວ ໄດ້ຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ຊາວກະສິກອນ ເພີ່ມຜົນຜະ 
ລິດ ສູງເຖິງ 43 ສ່ວນຮ້ອຍ ແລະ ໄດ້ໃຫ້ບົດຮຽນວ່າການໃຫ້
ບໍລິການດ້ານທີ່ປຶກສາສຳລັບການເຮັດກະສິກໍາທ່ີດີສາມາດ 
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້.7  ເວົ້າສະເພາະ, ຄວນມີການສຶກສາຄົ້ນ 
ຄວ້າທີ່ເໝາະສົມ ແລະ ການພັດທະນາເຕັກໂນໂລຊີ ເພື່ອ 
ການຜະລິດເມັດພັນ ແລະ ມີລະບົບຄຸ້ມຄອງ ພ້ອມທັງຕ້ອງ 
ເຂົ້າໃຈບັນຫາ ແລະ ແກ້ໄຂປັດໄຈທີ່ຈຳກັດຜົນຜະລິດເຂົ້າ.  
ຄວາມພະຍາຍາມໃນການສົ່ງເສີມກະສິກໍາຄວນແນໃສ່ເປົ້າ 
ໝາຍການເປັນກະສິກຳກົນຈັກ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນ ການຂາດທຶນ 
ຫຼັງການຜະລິດ. ຄວາມພະຍາຍາມດັ່ງກ່າວຄວນໄດ້ຮັບການ
ສະໜັບສະໜູນໂດຍແນໃສ່ແຜນງານສ້າງຂີດຄວາມສາມາດ
ທີ່ມີຄວາມຍືນຍົງ.

32. ການຝຶກນັກວິທະຍາສາດດ້ານແນວພັນເຂົ້າລຸ້ນຕໍ່ໄປ 
ແລະ ພະນັກງານສົ່ງເສີມກະສິກໍາ ຄວນຖືເປັນບູລິມະສິດຫຼັກ. 
ປະຈຸບັນ, ການຊຸກຍູ້ດ້ານກະສິກຳພາຍໃຕ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິ
ບັດຂອງ ກົມສົ່ງເສີມກະສິກຳ ແລະ ການຮ່ວມມື ແມ່ນມີຂໍ້ຈຳ
ກັດທາງດ້ານຈຳນວນພະນັກງານ, ລວມເຖິງການເຝິກອົບຮົມ 
ແລະ ນະໂຍບາຍສ້າງແຮງຈູງໃຈໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ. ກົມສົ່ງ 
ເສີມກະສິກຳ ແລະ ການຮ່ວມມື ຍັງມີບັນຫາທຶນບໍ່ພຽງພໍ ແລະ 
ມີງົບບໍລິຫານໜ້ອຍສຳລັບພະນັກງານທ້ອງຖິ່ນທີ່ບໍ່ຢູ່ໃນເຂດ 
ຮັບຜິດຊອບຂອງຜູ້ໃຫ້ທຶນ. ເພື່ອຮັບປະກັນການສົ່ງເສີມກະ
ສິກຳທີ່ມີປະສິດທິພາບຄວນມີການຈັດສັນຊັບພະຍາກອນສຳ 
ລັບການເຝິກອົບຮົມໃນອະນາຄົດສໍາລັບນັກວິທະຍາສາດ 
ດ້ານແນວພັນເຂົ້າ ແລະ ພະນັກງານສົ່ງເສີມກະສິກຳ. ແນວ
ທາງທີ່ເປັນນະວັດຕະກຳໃໝ່ເຊັ່ນ: ການນຳໃຊ້ການບໍລິການ
ທ່ີບໍ່ແມ່ນຂອງລັດຄວນໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາເພື່ອສ່ົງເສີມ 
ການລົງທຶນໃນການສົ່ງເສີມກະສິກຳ.

33. ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການບໍລິການເພື່ອສົ່ງເສີມກະສິກໍາ ແລະ 
ການເຂົ້າເຖິງຝຸ່ນກະສິກໍາເປັນໄປໄດ້ດີ, ການລົງທຶນໃສ່ການ 
ຜະລິດເມັດພັນທີ່ມີຄຸນະພາບແມ່ນອົງປະກອບທ່ີສໍາຄັນ. 
ຂໍ້ກຳນົດພື້ນຖານສຳລັບການປັບປຸງ ແລະ ສົ່ງເສີມຄວາມຍືນ 
ຍົງໃນການຜະລິດເຂົ້າແມ່ນການພັດທະນາ, ການທົດລອງ 
ແລະ ນຳໃຊ້ແນວພັນເຂົ້າທີ່ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ໃຫ້ຜົນຜະ 
ລິດສູງພ້ອມທັງທົນທານຕໍ່ລະບົບນິເວດ ໃນ ສປປ ລາວ. 
ການປະເມີນທີ່ເປັນລະບົບ, ການທົດລອງ ແລະ ຂັ້ນຕອນການ 
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄວນຖືກກໍານົດໄວ້ລວມເຖິງການສືບຕ່ໍຂະ 
ຫຍາຍແນວພັນໃໝ່ທີ່ມີຄຸນະພາບ ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າຊາວກະ 
ສິກອນສ່ວນໃຫຍ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງແນວພັນທີ່ພວກເຂົາຕ້ອງ
ການ, ຄວນມີການເພີ່ມການລົງທຶນເພື່ອສະໜັບສະໜູນພາກ
ເອກະຊົນໃນການຜະລິດແນວພັນເຂົ້າ.
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IV. ສະຫຼຸບ

34. ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບູລິມະສິດທີ່ນໍາສະເໜີ ເພື່ອເພີ່ມຜະ 
ລິດຕະພາບໃນຂະແໜງກະສິກໍາຈະຊ່ວຍຮັບປະກັນອະນາ
ຄົດທີ່ດີຂຶ້ນຂອງເດັກນ້ອຍ 1 ລ້ານຄົນ ທີ່ອາຍຸຕໍ່າກວ່າ 10 ປີ 
ທີ່ປະຈຸບັນດໍາລົງຊີວິດຢູ່ຕາມໄຮ່ນາຮົ້ວສວນ. ເນື່ອງຈາກວ່າ 
ການຜະລິດສິນຄ້າກະສິກໍາແມ່ນຕ້ອງການແຮງງານເປັນຈໍາ
ນວນຫຼວງຫຼາຍ (ເຊິ່ງແຕກຕ່າງຈາກຂະແໜງການບໍ່ແຮ່ ແລະ 
ພະລັງງານ) ການເພີ່ມຜະລິດຕະພາບໃນການຜະລິດຂອງ 
ຂະແໜງກະສິກໍາສາມາດສົ່ງຜົນຕໍ່ການດໍາລົງຊີວິດທີ່ດີຂ້ຶນ. 
ລາຍຮັບທີ່ສູງຂຶ້ນສາມາດຊ່ວຍລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກໃຫ້ແກ່
ຄົວເຮືອນທຸກຍາກຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍທີ່ເຮັດໄຮ່ເຮັດນາ.

35. ການປັບປຸງຜະລິດຕະພາບ ແລະ ຜົນກໍາໄລໃນຂະແໜງ 
ການກະສິກໍາ ກໍ່ຍັງມີຄວາມສໍາຄັນຕໍ່ການປະຕິຮູບເສດຖະກິດ 
ຂອງ ສປປ ລາວ ອີກດ້ວຍ. ເຖິງແມ່ນວ່າ ບົດລາຍງານ 
ຂອງສື່ຕ່າງໆ ອາດຍົກໃຫ້ເຫັນວ່າ ການເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍ 
ຕົວຂອງເສດຖະກິດຂອງ ສປປ ລາວ ບໍ່ໄດ້ຖືກຈຳກັດໂດຍ 
ການຂາດເຂີນແຮງງານ. ແຕ່ໃນຄວາມເປັນຈິງ ບັນຫາຫຼັກກໍ່ 
ຄືແຮງງານສ່ວນຫຼາຍໃນ ສປປ ລາວ ແມ່ນນອນຢູ່ໃນຂະ 

ແໜງການກະສິກຳ ທີ່ມີຜະລິດຕະພາບຕ່ຳ. ສະນັ້ນ, ການ 
ເຄ່ືອນຍ້າຍແຮງງານດ່ັງກ່າວໄປສູ່ຂະແໜງການອ່ືນທີ່ມີຜະ
ລິດຕະຜົນສູງ ຈຶ່ງມີຄວາມຈຳເປັນເພື່ອຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ ສປປ 
ລາວ ມີຄວາມກ້າວໜ້າ ແລະ ໄດ້ຮັບການພັດທະນາ. ໂດຍ 
ລວມແລ້ວ, ເສດຖະກິດທົ່ວໂລກແມ່ນເລີ່ມຕົ້ນຈາກການເຮັດ 
ກະສິກຳເປັນຕົ້ນຕໍ ແລະ ມີການຫຼຸດຜ່ອນລົງຕາມລຳດັບ. 
ໂດຍອີງໃສ່ປະຫວັດສາດຂອງໂລກ, ອັດຕາສ່ວນຂອງຂະ 
ແໜງກະສິກໍາໃນໂຄງຮ່າງເສດຖະກິດເຮັດໃຫ້ຫຼາຍປະເທດ 
ມີຄວາມຮັ່ງມີຫຼາຍຂຶ້ນ, ມີນະວັດຕະກຳດ້ານເຕັກໂນໂລຊີທີ່ 
ທັນສະໄໝ ແລະ ການພົວພັນທາງດ້ານການຄ້າເຮັດໃຫ້ເກີດ 
ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ການປ່ຽນແປງດ້ານໂຄງສ້າງໂດຍ 
ລວມ. ການຍ້າຍອອກຈາກການເປັນປະເທດກະສິກຳສາມາດ 
ເຮັດໄດ້ດ້ວຍສອງທາງຄື: ເພີ່ມຜະລິດຕະພາບຂອງການຜະ 
ລິດໃນຂົງເຂດກະສິກໍາ ເຊ່ິງຈະສາມາດຄ່ອຍປົດປ່ອຍແຮງ 
ງານໄປຫາຂະແໜງການທີ່ບ່ໍແມ່ນກະສິກໍາອ່ືນໆໄດ້ ແລະ  
ດ້ວຍການເພີ່ມວຽກເຮັດງານທໍາໃນຂະແໜງທີ່ບ່ໍແມ່ນກະສິ 
ກຳຈະຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ສາມາດດຶງດູດ ແລະ ຮອງຮັບແຮງງານທີ່ 
ເພີ່ມຂຶ້ນຄືດັ່ງທີ່ໄດ້ອະທິບາຍໃນ ບົດທີ 3. 



ບົດລາຍງານ ການພັດທະນາ ສປປ ລາວ ປີ 2014
ເສີມຂະຫຍາຍການສ້າງວຽກເຮັດງານທຳ ຢ່າງມີສະມັດຕະພາບ ເພື່ອການເຕີບໂຕຢ່າງກວ້າງຂວາງ32

ບົດທີ 3: ການຂະຫຍາຍໂອກາດການຈ້າງງານເພື່ອ
             ແຮງງານທີ່ກໍາລັງເຕີບໂຕ
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ການຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງໄວວາຂອງເສດຖະກິດຂອງປະເທດຫວຽດ 
ນາມໃນໄລຍະສອງທົດສະວັດທ່ີຜ່ານມາຕິດຕາມດ້ວຍການ 
ເຄ່ືອນຍ້າຍຢ່າງວ່ອງໄວຂອງແຮງງານຈາກຂະແໜງກະສິກຳທ່ີ 
ມີຜະລິດຕະພາບຕ່ຳໄປສູ່ຂະແໜງໂຮງຈັກໂຮງງານ ແລະ ຂະແໜງ 
ການບໍລິການທີ່ມີຜະລິດຕະພາບສູງກວ່າ. ປະເທດຫວຽດນາມໄດ ້
ເລີ່ມຕົ້ນຈາກການເປັນປະເທດທີ່ເອື່ອຍອີງໃສ່ກະສິກຳສູງ, ເຊິ່ງ 
ໃນປີ 1990 ຂະແໜງດັ່ງກ່າວໄດ້ກວມເອົາ 73 ສ່ວນຮ້ອຍ ຂອງ 
ການຈ້າງງານທັງໝົດ. ພາຍໃນປີ 2008, ສ່ວນແບ່ງການຈ້າງ ງານ
ຂອງຂະແໜງກະສິກຳໄດ້ຫຼຸດລົງຢ່າງໄວວາຈົນເຫຼົືອພຽງ 54 ສ່ວນ 
ຮ້ອຍ ໃນຂະນະທີ່ສ່ວນແບ່ງການຈ້າງງານຂອງຂະແໜງດັ່ງກ່າວ 
ເພີ່ມຂຶ້ນຈາກ 18 ສ່ວນຮ້ອຍໃນປີ 1990 ມາເປັນ 32 ສ່ວນ 
ຮ້ອຍໃນປີ 2008 ແລະ ສ່ວນແບ່ງການຈ້າງງານຂອງຂະແໜງ 
ການຜະລິດເພີ່ມຈາກ 8 ສ່ວນຮ້ອຍມາເປັນ 14 ສ່ວນຮ້ອຍ.  
ການເໜັງຕີງຂອງແຮງງານໄດ້ປະກອບສ່ວນສຳຄັນຕໍ່ການເຕີບ 
ໂຕໃນໄລຍະດັ່ງກ່າວ: ບົດລາຍງານຂອງ McCaig ແລະ Pavc-
nik (2013) ໄດ້ປະເມີນວ່າການເໜັງຕີງດັ່ງກ່າວນີ້ກວມເອົາ 
38 ສ່ວນຮ້ອຍຂອງລວມຍອດຜະລິດຕະພາບແຮງງານທັງໝົດ, 
ເຊິ່ງເພີ່ມຂຶ້ນໂດຍສະເລ່ຍ 5.1 ຕໍ່ປີໃນໄລຍະດັ່ງກ່າວ.

ກ່ອງ 3.1: ການເຄື່ອນຍ້າຍຂອງແຮງງານຈາກຂະແໜງການທີ່ມີຜະລິດຕະພາບຕຳ່ໄປສູ່ຂະແໜງການທີ່ມີ ຜະລິດຕະພາບ
ສູງກວ່າຢູ່ປະເທດຫວຽດນາມ

ປັດໄຈ ““ຊຸກຍູ້”” ແລະ ““ແກ່ດຶງ”” ຜັກດັນການເຄື່ອນຍ້າຍຂອງແຮງ 
ງານຈາກຂະແໜງກະສິກຳ. ໃນທ້າຍຊຸມປີ 1980, ປະເທດຫວຽດ
ນາມໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດານະໂຍບາຍຕ່າງໆ (ເຊິ່ງຮູ້ກັນໃນຊື່ 
ດອຍມອຍ ຫຼື Doi Moi) ເຊິ່ງລວມມີການປະຕິຮູບຂະແໜງກະສິ
ກຳ, ຂະແໜງວິສາຫະກິດ ແລະ ການເຊື່ອມໂຍງກັບສາກົນ. ການ 
ປະສົມປະສານຂອງການປະຕິຮູບດ້ານກະສິກຳ (ລວມທັງການ 
ຫຸຼດຜ່ອນ/ກຳຈັດຂ້ໍຈຳກັດທາງການຄ້າສຳລັບການຄ້າຂາຍເຂ້ົາ) 
ໄດ້ປະກອບສ່ວນຕໍ່ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງຜະລິດຕະພາບຂອງແຮງ 
ງານຂອງກະສິກຳ ແລະ ການຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງວ່ອງໄວຂອງຜົນ 
ຜະລິດເຂົ້າ. ປະກົດວ່າຜະລິດຕະພາບດ້ານກະສິກຳຂອງຫວຽດ 
ນາມສາມາດຕອບສະໜອງໄດ້ຢ່າງພຽງພໍໃນລະດັບສູງທີ່ຈະເຮັດ
ກະສິກຳເພີ່ມຫຼາຍຂຶ້ນເກີນລະດັບກຸ້ມກິນ ແລະ ສາມາດປົດປ່ອຍ
ແຮງງານໄປສູ່ຂະແໜງໂຮງຈັກໂຮງງານໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ. ໃນຂະນະ 
ດຽວກັນ, ການປະຕິຮູບຂະແໜງວິສາຫະກິດ (ລວມທັງການເປີດ 
ເສລີຂອງການລົງທຶນໂດຍກົງຈາກຕ່າງປະເທດ ແລະ ການປະຕິ 
ຮູບຕ່າງໆທ່ີໄດ້ປັບປຸງສະພາບແວດລ້ອມດ້ານທຸລະກິດໃຫ້ດີຂ້ຶນ 
ຢ່າງວ່ອງໄວ) ເບິ່ງຄືວ່າຈະປະກອບສ່ວນໃສ່ການຜະລິດໃຫ້ໄດ ້
ຫຼາຍຂ້ຶນສຳລັບຂະແໜງການອ່ືນໆທີ່ບ່ໍແມ່ນກະສິກຳເຊິ່ງຊ່ວຍ 
ດຶງດູດແຮງງານຈາກຂະແໜງກະສິກຳໄປສູ່ວຽກງານຕ່າງໆໃນ 
ຂະແໜງທີ່ບໍ່ແມ່ນກະສິກຳໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ:  McCaig ແລະ Pavcnik (2013)

36. ເຖິງແມ່ນວ່າຂະແໜງກະສິກໍາຍັງສືບຕໍ່ມີຄວາມສໍາຄັນ 
ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງແກ່ ສປປ ລາວ ເປັນເວລາຫຼາຍພໍສົມຄວນ, ການ 
ຂະຫຍາຍຕົວຂອງຂະແໜງໂຮງຈັກໂຮງງານ ແລະ ການບໍ
ລິການກໍ່ຖືວ່າເປັນສ່ວນສຳຄັນທີ່ຈະສ້າງໂອກາດອັນດີໃນ 
ການມີວຽກເຮັດງານທໍາແກ່ແຮງງານ ພ້ອມທັງການຂະຫຍາຍ
ຕົວຂອງເສດຖະກິດທີ່ຫຼາກຫຼາຍ. ດັ່ງທີ່ໄດ້ຍົກຂຶ້ນໃນບົດທີ 2, 
ເສ້ັນທາງການພັດທະນາເສດຖະກິດສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຕິດພັນ
ກັບການຫັນປ່ຽນຈາກຂະແໜງກະສິກຳໄປສູ່ຂະແໜງການທີ່ 
“ທັນສະໄໝ” ເຊິ່ງຈະສ້າງໂອກາດໃຫ້ລາຍຮັບເພີ່ມຂຶ້ນ. ເມື່ອ 
ຜະລິດຕະພາບດ້ານກະສິກຳເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ມີແຮງງານຈຳ 

ນວນຫຼາຍຂ້ຶນທີ່ສາມາດຫັນປ່ຽນອອກຈາກການປູກຝັງ, 
ເສດຖະກິດລາວຈຳເປັນຈະຕ້ອງໄດ້ສ້າງ ໂອກາດໃນການສ້າງ 
ວຽກເຮັດງານທຳໃຫ້ມີຄວາມອຸດົມສົມບູນເພີ່ມຂຶ້ນເພື່ອຮອງ 
ຮັບແຮງງານເຫຼົ່ານີ້. ກ່ອງ 3.1 ອະທິບາຍກ່ຽວກັບປະສົບການ
ຂອງປະເທດຫວຽດນາມ, ເຊິ່ງການເຄື່ອນຍ້າຍຂອງແຮງງານ
ຈາກຂະແໜງການທີ່ມີຜະລິດຕະພາບຕ່ຳ ໄປສູ່ຂະແໜງການ
ທີ່ມີຜະລິດຕະພາບສູງກວ່າດ້ວຍປັດໄຈ “ຊຸກຍູ້” ແລະ “ແກ່ດຶງ 
”  ຖືເປັນກົນຈັກສຳຄັນຂອງການພັດທະນາເສດຖະກິດໃນໄລ
ຍະສອງທົດສະວັດທີ່ຜ່ານມາ.



ບົດລາຍງານ ການພັດທະນາ ສປປ ລາວ ປີ 2014
ເສີມຂະຫຍາຍການສ້າງວຽກເຮັດງານທຳ ຢ່າງມີສະມັດຕະພາບ ເພື່ອການເຕີບໂຕຢ່າງກວ້າງຂວາງ34

8 ເປັນທີ່ໜ້າສົນໃຈ, ອັດຕາສ່ວນໃຫຍ່ຂອງແຮງງານທີ່ອອກຈາກຂະແໜງກະສິກຳໄປສູ່ຂະແໜງການບໍລິການທີ່ຢຸດເຊົາອາຊີບການເຮັດກະສິກຳ: 71 ສ່ວນຮ້ອຍຂອງແຮງງານໃນຂະ
ແໜງການບໍລິການໄດ້ລາຍງານວ່າເຂົາເຈົ້າບໍ່ໄດ້ເຮັດວຽກກະສິກຳເລີຍໃນໄລຍະ 12 ເດືອນຜ່ານມາ.
9 ຕົວເລກ ໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນ “ການປ່ຽນແປງທີ່ປະປົນກັນ” ແຍກເປັນແຕ່ລະກິດຈະກຳຂອງຂະແໜງການ (ແລະ ການວ່າງ ງານ) ແຍກເປັນແຕ່ລະປະເທດ, ອີງໃສ່ການວິເຄາະສ່ວນແບ່ງ 
ຂອງການຍົກຍ້າຍຂອງແຮງງານ. “ການປ່ຽນແປງທີ່ປະປົນກັນ” ດັ່ງກ່າວໄດ້ນຳສະເໜີໃຫ້ເຫັນວ່າການຈ້າງງານ ຫຼື ການວ່າງງານໃນຂະແໜງການໃດໜຶ່ງຈະມີການປ່ຽນແປງຫຼາຍ 
ປານໃດຖ້າຫາກການເພີ່ມຂຶ້ນໂດຍລວມໃນກຳລັງແຮງງານແມ່ນສູນ. ຕົວເລກທີ່ສະແດງແມ່ນເປັນສ່ວນຮ້ອຍຂອງການປ່ຽນແປງທັງໝົດໃນກຳລັງແຮງງານສຳລັບການປຽບທຽບກັນ  
ໃນແຕ່ລະໄລຍະ ແລະ ລະຫວ່າງປະເທດ. ເມື່ອ ປຽບທຽບບັນດາປະເທດທີ່ມີລາຍຮັບສະເລ່ຍຕໍ່ຫົວຄົນໃນລະດັບໃກ້ຄຽງກັນ ໂດຍອີງຕາມຂໍ້ມູນທີ່ມີກ່ຽວກັບການຈ້າງງານ ແລະ ການ 
ວ່າງງານຂອງແຕ່ລະຂະແໜງງານທີ່ສາມາດເກັບກຳໄດ້ ແລະ ເລືອກເອົາປະເທດທີ່ມີຂໍ້ມູນລວມໃນຊ່ວງເວລາເຈັດປີ ເພື່ອໃຫ້ເປັນຂໍ້ມູນທີ່ກວມເອົາໄລຍະເວລາທີ່ຍາວນານທີ່ສຸດ 
ເຊັ່ນວ່າ ປະເທດອິນໂດເນເຊຍ, ເຊິ່ງມີຂໍ້ມູນກັບຫຼັງໄປຮອດປີ 1990, ພ້ອມກັນນັ້ນກໍ່ຫຼີກເວັ້ນໄລຍະເວລາທີ່ມີການຢຸດເຊົາເນື່ອງຈາກວິກິດການເສດຖະກິດຂອງອາຊີຕາເວັນອອກໃນ 
ໄລຍະ ປີ 1997-1998. ບໍ່ໄດ້ລວມເອົາປະເທດໄທເຂົ້ານຳເພາະວ່າຂໍ້ມູນກັບຫຼັງປີ 1990 ແມ່ນກວມເອົາຂໍ້ມູນຂອງ ສປປ ລາວ ໃນປີ 2005 ທີ່ມີລາຍຮັບສະເລ່ຍຕໍ່ຫົວຄົນໃນລະດັບ 
ດຽວກັນກັບຂອງປະເທດໄທ ໃນປີ 1966.

ຮູບພາບ 3.1:  ການປຽບທຽບການປ່ຽນແປງ ດ້ານແຮງງານ
ຂອງປະເທດແຍກຕາມຂະແໜງການ

ຮູບພາບ 3.2:  N ຈຳນວນເດືອນທີ່ເຮັດວຽກກະສິກຳ ໃນໄລຍະ 
12 ເດືອນຜ່ານມາ (ແຮງງານໃນຂະແໜງການຜະລິດ) ໃນປີ 
2013

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ:  WDI ແລະ WDR9 ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: LECS V (2012/13)

37. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ໃນປະຈຸບັນ ສປປ ລາວ ແມ່ນເອື່ອຍ 
ອີງໃສ່ຂະແໜງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ, ເຊິ່ງສ້າງວຽກ 
ເຮັດງານທໍາພຽງໜ້ອຍດຽວເທົ່ານັ້ນ, ມີຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະບໍ່ສາ
ມາດສະໜອງໂອກາດໃນການຈ້າງງານທີ່ພຽງພໍ. ສິ່ງນີ້ມີຜົນ 
ສະທ້ອນຕໍ່ກຳລັງແຮງງານຂອງ ສປປ ລາວ ລວມທັງອະນາ 
ຄົດໃນການເຕີບໂຕຂອງປະເທດໃນໄລຍະຍາວອີກດ້ວຍ.  
ເນື້ອໃນຂອງບົດນີ້ເນັ້ນໜັກໃສ່ຄວາມຈຳເປັນທີ່ຕ້ອງສ້າງເສດ 
ຖະກິດທ່ີຄຶກຄ້ືນຂ້ຶນນອກເໜືອຈາກພະລັງງານໄຟຟ້ານ້ຳ 
ຕົກ ແລະ ບໍ່ແຮ່, ໂດຍສະເພາະໃນການກະຕຸ້ນການເຕີບໂຕ 
ແລະ ການລົງທຶນໃນຂະແໜງໂຮງຈັກໂຮງງານ ແລະ ການບ ໍ
ລິການຢ່າງກວ້າງຂວາງທີ່ຈະສາມາດສະໜອງການຈ້າງງານ 
ໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນຈຳນວນຫຼາຍ.

I. ສະພາບການ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍ

38. ການເຄື່ອນຍ້າຍຂອງແຮງງານອອກຈາກຂະແໜງກະສິ
ກໍາຢູ່ ສປປ ລາວ ແມ່ນມີຄວາມຊັກຊ້າກວ່າ ຖ້າທຽບໃສ່ບັນ 
ດາປະເທດເພື່ອນບ້ານທີ່ມີການພັດທະນາໃນລະດັບດຽວກັນ. 
ດັ່ງທີ່ໄດ້ຍົກຂຶ້ນກ່ອນໜ້ານັ້ນ,   ສປປ ລາວ ຍັງຄົງເປັນປະເທດ 
ໜຶ່ງໃນຂົງເຂດອາຊີຕາເວັນອອກທ່ີອີງໃສ່ການເຮັດກະສິ 
ກຳຂັບເຄື່ອນເປັນເສດຖະກິດຕົ້ນຕໍ ແລະ ເປັນ “ແຫຼົ່ງລວມ” 
ຂອງແຮງງານຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍທີ່ສາມາດຖ່າຍໂອນໄປສູ່ຂະ 
ແໜງການທີ່ບໍ່ ແມ່ນກະສິກຳ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ດັ່ງທີ່ໄດ້ 
ສະແດງໃຫ້ເຫັນໃນ ຮູບພາບ 3.1, ການເຄື່ອນຍ້າຍ ຂອງ
ແຮງງານຈາກການເຮັດກະສິກຳໄປສູ່ຂະແໜງການອ່ືນໆ 
ທີ່ອາດສະໜອງລາຍຮັບໄດ້ຫຼາຍກວ່າແມ່ນຍັງຂ້ອນຂ້າງ 
ຊັກຊ້າ. ເຖິງແມ່ນວ່າແຮງງານໄດ້ອອກຈາກຂະແໜງກະສິ
ກຳ ເພື່ອປະກອບອາຊີບໃນຂະແໜງໂຮງຈັກໂຮງງານກໍ່ຕາມ, 
ມີພຽງແຕ່ 47 ສ່ວນຮ້ອຍ ຂອງແຮງງານເຫຼົ່ານັ້ນທີ່ຢຸດເຊົາ 
ການເຮັດວຽກກະສິກຳ (ຮູບພາບ 3.2).8
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ບົດລາຍງານ ການພັດທະນາ ສປປ ລາວ ປີ 2014
ເສີມຂະຫຍາຍການສ້າງວຽກເຮັດງານທຳ ຢ່າງມີສະມັດຕະພາບ ເພື່ອການເຕີບໂຕຢ່າງກວ້າງຂວາງ 35

ມາດຕາຕ່າງໆຢູ່ໃນດຳລັດກ່ຽວກັບການຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານ (ລົງວັນ 
ທີ 14 ກັນຍາ, 2012). ຍ້ອນວ່າຂັ້ນຕອນໃນການຍົກຍ້າຍມີ 
ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ຈຶ່ງເປັນການງ່າຍທີ່ຈະມະໂນພາບໄດ້ວ່າຊາວ
ກະສິກອນຜູ້ທີ່ສົນໃຈຈະເຄື່ອນຍ້າຍໄປເຮັດວຽກຢູ່ເມືອງອື່ນອາດ 
ຈະຍົກເລີກຄວາມຕັ້ງໃຈ ຫຼື ຕັດສິນໃຈຍົກຍ້າຍໄປແບບບໍ່ຖືກກົດ
ໝາຍ. 

ມາດຕາ 7:  ຂັ້ນຕອນສໍາລັບການຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານ
(ມາດຕາຍ່ອຍ 7.1 ວ່າດ້ວຍ “ການຍົກຍ້າຍລະຫວ່າງບ້ານພາຍໃນ 
ເມືອງດຽວກັນ,”  ແລະ ມາດຕາຍ່ອຍ 7.2 ວ່າດ້ວຍ “ການຍົກຍ້າຍ
ລະຫວ່າງເມືອງຫາເມືອງພາຍໃນແຂວງດຽວກັນ”)

ມາດຕາຍ່ອຍ 7.3: ການຍົກຍ້າຍລະຫວ່າງແຂວງ
• ບຸກຄົນ ຫຼື ຄອບຄົວ ທີ່ຕ້ອງການຍົກຍ້າຍຈຳເປັນຕ້ອງຢື່ນ 

ໃບຄຳຮ້ອງຂໍຍົກຍ້າຍໄປຫາການຈັດຕັ້ງຂັ້ນບ້ານ, ຕໍ່ຈາກ 
ນ້ັນຄຳຮ້ອງຈະຖືກພິຈາລະນາໂດຍຫ້ອງການພາຍໃນ 
ຂັ້ນເມືອງຂອງເມືອງທີ່ຈະຍົກຍ້າຍໄປຢູ່. ຫຼັງຈາກນັ້ນຄຳ
ຮ້ອງຈະຕ້ອງຖືກຢື່ນໄປພະແນກພາຍໃນຂັ້ນແຂວງຂອງ 
ບ່ອນທີ່ຈະຍ້າຍໄປອາໄສຢູ່ພາຍໃນ 7 ວັນລັດຖະການ 
(ເລີ່ມນັບຕັ້ງແຕ່ວັນທີ ທີ່ຮັບໃບຄຳຮ້ອງ).

• ພາຍຫັຼງທີ່ໄດ້ຮັບໃບຄຳຮ້ອງຈາກຫ້ອງການພາຍໃນຂັ້ນ 
ເມືອງ, ພະແນກພາຍໃນຂັ້ນແຂວງຂອງແຂວງທີ່ຈະຍ້າຍ 
ໄປອາໄສຢູ່ຈະຕ້ອງພິຈາລະນາ ແລະ ໃຫ້ຄຳຕອບວ່າຈະ 
ຮັບ ຫຼື ບໍ່ຮັບເຂົ້າອາໄສຢູ່ໃນແຂວງດັ່ງກ່າວພາຍໃນ 15 
ວັນລັດຖະການ (ເລີ່ມນັບຕັ້ງແຕ່ວັນທີທີ່ຮັບ ໃບຄຳຮ້ອງ).

• ເມື່ອໄດ້ຮັບການອະນຸມັດໂດຍເຈ້ົາແຂວງຂອງແຂວງທ່ີ
ຈະຍ້າຍໄປອາໄສຢູ່, ໜັງສືຍົກຍ້າຍຈະຕ້ອງອອກໂດຍ 

ກ່ອງ 3.2: ການບໍລິຫານທີ່ເປັນອຸປະສັກ ຂອງການເຄື່ອນຍ້າຍພາຍໃນຍັງມີສູງ

ການຈັດຕັ້ງບ້ານ, ຫ້ອງການພາຍໃນຂັ້ນເມືອງ ແລະ ຂັ້ນ 
ແຂວງຂອງບ້ານທີ່ ຢູ່ອາໄສເດີມ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ໃບອະນຸ  
ມັດຈະເຊັນໂດຍເຈົ້າແຂວງຂອງບ້ານທ່ີອາໄສເດີມ. 
ຕໍ່ຈາກນັ້ນຈຶ່ງສາມາດຍ້າຍເຂົ້າໄປອາໄສຢູ່ບ້ານໃໝ່.

• ພະແນກພາຍໃນຂັ້ນແຂວງຂອງທີ່ຢູ່ອາໄສໃໝ່ຕ້ອງແຈ້ງ 
ໃຫ້ພະແນກປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບແຂວງພາຍໃນ 15 
ວັນລັດຖະການ ເພື່ອປ່ຽນປຶ້ມສຳມະໂນຄົວໃໝ່.

ມາດຕາ 8: ການປະກອບເອກະສານຄໍາຮ້ອງຂໍຍົກຍ້າຍ
ເອກະສານຄຳຮ້ອງແມ່ນໄປເອົາໄດ້ຈາກບ້ານທີ່ຈະຍ້າຍໄປອາໄສ
ຢູ່ ເຊິ່ງປະກອບມີ:

• ໃບຄຳຮ້ອງຂໍຍົກຍ້າຍ,
• ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່,
• ປຶ້ມສຳມະໂນຄົວ ແລະ ບັດປະຈຳຕົວ,
• ຊີວະປະຫວັດຫຍໍ້,
• ໃບແຈ້ງໂທດ, ແລະ
• ໜັງສືອື່ນໆທີ່ບອກເຫດຜົນຂອງການຍົກຍ້າຍ.

ເອກະສານທີ່ຕ້ອງເອົາໄປຢື່ນ ແລະ ອອກໃຫ້ ໂດຍຫ້ອງການບ້ານ 
ທີ່ອາໄສຢູ່ເດີມ ປະກອບມີ:

• ໃບຮັບຮອງຈາກນາຍບ້ານ, ເຈົ້າເມືອງ, ເຈົ້າແຂວງ ຫຼື 
ເຈົ້າຄອງ ຂອງບ້ານທີ່ຈະຍ້າຍໄປອາໄສຢູ່ໃໝ່;

• ໃບອະນຸມັດໃຫ້ຍົກຍ້າຍຈາກນາຍບ້ານ, ເຈົ້າເມືອງ, ເຈົ້າ 
ແຂວງ ຫຼື ເຈົ້າຄອງ ຂອງບ້ານທີ່ອາໄສຢູ່ເດີມ;

• ໃບກວດສຸຂະພາບ; ແລະ
• ຮູບຂະໜາດ 3 x 4 cm ຈຳນວນ 6 ໃບ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ເອກະສານແປຢ່າງບໍ່ເປັນທາງການ ຂອງຄຳສັ່ງລັດຖະມົນຕີ ເລກທີ: 
663 ມາດຕາ 7 ແລະ 8 

39. ບັນດາບໍລິສັດໃນຂະແໜງໂຮງຈັກໂຮງງານ ແລະ ການບໍ
ລິການຈົ່ມວ່າບໍ່ມີຜູ້ສະໝັກວຽກເລີຍ ເຖິງແມ່ນວ່າຈະເປັນວຽກ 
ທີ່ຈົ່ມວ່າລະດັບທັກສະຍັງຕໍ່າ ແລະ ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີ່ 
ແຮງງານຈະມີລາຍໄດ້ສູງກວ່າເມ່ືອອອກຈາກຂະແໜງກະ 
ສິກໍາກໍ່ຕາມ. ຂະແໜງກະສິກຳມີລາຍຮັບທີ່ຕ່ຳຫຼາຍຖ້າທຽບ 
ກັບຂະແໜງການອື່ນໆ.  ໃນປີ 2013, ແຮງງານໃນຂະແໜງກະ 
ສິກຳທີ່ມີການສຶກສາໃນລະດັບມັດທະຍົມ (ຜູ້ເຊິ່ງມີພື້ນຖານ 
ການສຶກສາທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ສາມາດຊອກຫາວຽກເຮັດງານທຳ 
ໄດ້ໃນຂະແໜງການອື່ນນອກອອກໄປ ຈາກຂະແໜງກະສິກຳ) 

ຈະມີລາຍໄດ້ປະມານ 4,100 ກີບ ຕໍ່ຊົ່ວໂມງໃນຂະແໜງການ 
ກະສິກຳ (ຮູບພາບ 3.4). ດ້ວຍການເຄື່ອນຍ້າຍແຮງງານອອກ 
ໄປສູ່ຂະແໜງການທີ່ບໍ່ແມ່ນກະສິກຳ, ແຮງງານຈະສາມາດ 
ສ້າງລາຍຮັບໄດ້ສອງເທ່າຂອງເງິນເດືອນຂອງຕົນ (ລາຍໄດ້  
7,450 ຕໍ່ຊົ່ວໂມງ). ຄ້າຍຄືກັນນັ້ນ, ແຮງງານທີ່ມີການສຶກສາ 
ຊັ້ນສູງຈະສາມາດສ້າງລາຍໄດ້ໂດຍສະເລ່ຍປະມານ 6,911 
ກີບຕໍ່ຊົ່ວໂມງໃນຂະແໜງກະສິກຳທຽບກັບລາຍໄດ້ 7,970 
ຕໍ່ຊົ່ວໂມງ ໃນຂະແໜງອຸດສາຫະກຳ ແລະ 9,574 ຕໍ່ຊົ່ວໂມງ 
ໃນຂະແໜງການບໍລິການ.
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ຮູບພາບ 3.3:  ການປັບປ່ຽນຄ່າຈ້າງງານໃນຂະແໜງກະສິກຳທຽບກັບຂະແໜງທີ່ບໍ່ແມ່ນກະສິກຳຢູ່ ສປປ ລາວ ແລະ ປະເທດໄທ 
(ສຳລັບແຮງງານທີ່ມີລະດັບການສຶກສາຊັ້ນມັດທະຍົມ) 

ການປັບປ່ຽນຄ່າຈ້າງສຳລັບແຮງງານທີ່ຈົບການສຶກສາ
ຊັ້ນມັດທະຍົມຢູ່ ສປປ ລາວ ໃນຂະແໜງກະສິກຳ

ທຽບກັບຂະແໜງ ການທີ່ບໍ່ແມ່ນກະສິກຳ

ການປັບປ່ຽນຄ່າແຮງສຳລັບແຮງງານທີ່ຈົບການສຶກສາ
ຊັ້ນມັດທະຍົມຢູ່ປະເທດໄທໃນຂະແໜງກະສິກຳ

ທຽບກັບຂະແໜງການທີ່ບໍ່ແມ່ນກະສິກຳ

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ການຄິດໄລ່ຂອງຜູ້ຂຽນແມ່ນອີງໃສ່ LECS III, VI ແລະ V ແລະ ການສຳຫຼວດກຳລັງແຮງງານຂອງໄທ

ແຮງງານທີ່ມີລະດັບການສຶກສາຊັ້ນມັດທະຍົມ
ໃນຂະແໜງກະສິກຳ

ແຮງງານທີ່ມີລະດັບການສຶກສາຊັ້ນມັດທະຍົມ
ໃນຂະແໜງກະສິກຳ

ແຮງງານທີ່ມີລະດັບການສຶກສາຊັ້ນມັດທະຍົມ
ໃນຂະແໜງບໍ່ແມ່ນກະສິກຳ

ແຮງງານທີ່ມີລະດັບການສຶກສາຊັ້ນມັດທະຍົມ
ໃນຂະແໜງບໍ່ແມ່ນກະສິກຳ

40. ການຂາດຕົວເລກ ແລະ ຂໍ້ມູນເຮັດໃຫ້ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ 
ທີ່ຈະກຳນົດປັດໄຈທ່ີກີດຂວາງແຮງງານຢູ່ເຂດຊົນນະບົດທີ່
ຈະເຄື່ອນຍ້າຍໄປປະກອບອາຊີບໃນຂະແໜງການບໍລິການ 
ແລະ ເຮັດວຽກໃນໂຮງຈັກໂຮງງານ. ຫຼາຍປັດໄຈໃນວົງກວ້າງ 
ອາດຈະກະທົບຕໍ່ຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ຂີດຄວາມສາມາດ 
ຂອງແຮງງານທີ່ຈະຕ້ອງການເຄື່ອນຍ້າຍໄປປະກອບອາຊີບ 
ໃນຂະແໜງການອື່ນໆ, ລວມທັງລະດັບການຮູ້ໜັງສື ຫຼື ທັກສະ 
ດ້ານພາສາທີ່ຍັງຕ່ຳ, ຂາດຂໍ້ມູນທີ່ຈະຊອກຫາໂອກາດໃນ 
ການເຮັດວຽກ ແລະ ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການຊອກຫາທີ່ພັກ 
ໃນເຂດຕົວເມືອງ. ແຕ່ໂຊກບໍ່ດີ, ຕົວເລກທີ່ມີຢູ່ບໍ່ໄດ້ສະໜອງ 
ຂ້ໍມູນທ່ີພຽງພໍເພື່ອໃຫ້ຮູ້ໄດ້ວ່າປັດໄຈອັນໃດແດ່ທ່ີກີດຂວາງ
ການເຄື່ອນຍ້າຍຂອງແຮງງານ, ຍ້ອນວ່າມີບັນຫາການອ່ານ 
ແລະ ຂຽນຂັ້ນພື້ນຖານທີ່ຕ່ຳດັ່ງທີ່ໄດ້ຍົກຂຶ້ນໃນບົດທີ 4, 
ຄວາມສາມາດຂອງການອ່ານອອກຂຽນໄດ້ ທີ່ບໍ່ພຽງພໍເບິ່ງຄື 
ກັບວ່າຈະເປັນປັດໄຈໜຶ່ງທີ່ສຳຄັນ. 

41. ເມື່ອປຽບທຽບກັບປະເທດອື່ນໆເຫັນວ່າການຂາດແຮງຈູງ 
ໃຈທ່ີອາດຈະເປັນປັດໄຈໜຶ່ງທີ່ເປັນອຸປະສັກຂອງແຮງງານ 
ຈາກການເຄື່ອນຍ້າຍອອກໄປປະກອບອາຊີບໃນຂະແໜງ 
ການທີ່ບໍ່ແມ່ນກະສິກໍາ. ເຖິງແມ່ນວ່າອາຊີບໃນຂະແໜງການ 

ທີ່ບໍ່ແມ່ນກະສິກຳຈະສະໜອງຄ່າຈ້າງທີ່ສູງກວ່າ “ສ່ວນຕ່າງ 
ຂອງຄ່າຈ້າງ” ໃນປະຈຸບັນສຳລັບອາຊີບຕ່າງໆໃນຂະແໜງ 
ການທີ່ບ່ໍແມ່ນກະສິກຳກ່ໍຍັງບ່ໍທັນສູງພຽງພໍທ່ີຈະດຶງດູດແຮງ 
ງານຈາກຂະແໜງກະສິກຳໄດ້. ຕົວຢ່າງເຊັ່ນຢູ່ໃນປະເທດໄທ, 
ໃນໄລຍະການເຄື່ອນຍ້າຍຈຳນວນຫຼາຍຂອງຊາວນາທີ່ມາ 
ປະກອບອາຊີບໃນຂະແໜງການໂຮງຈັກໂຮງງານທີ່ເກີດຂຶ້ນ 
ຕະຫຼອດທົດສະວັດທ່ີເສດຖະກິດຮຸ່ງເຮືອງຈາກປີ 1986 
ເຖິງ 1996, ຊາວກະສິກອນທີ່ມີລະດັບການສຶກສາຊັ້ນມັດ 
ທະຍົມອາດສາມາດສ້າງລາຍໄດ້ເກືອບເຖິງສາມເທ່ົາຂອງ 
ລາຍຮັບປະຈຸບັນຈາກການຫັນປ່ຽນອາຊີບດັ່ງກ່າວ (ຮູບພາບ 
3.3). ປະເທດໄທຍັງຄົງເປັນສະຖານທີ່ທີ່ໜ້າສົນໃຈສຳລັບ 
ແຮງງານລາວຫຼາຍໆຄົນ, ຍ້ອນວ່າຄ່າແຮງໃນຂະແໜງກະສິ 
ກຳ ຢູ່ໄທ ກ່ໍ ຍັງ ສູງກວ່າຄ່າແຮງໃນຂະແໜງກະສິກຳ ຢູ່  
ສປປ ລາວ ເຖິງສອງເທ່າ ແລະ ຍັງສູງກວ່າອາຊີບ ອື່ນທີ່ບໍ່ 
ແມ່ນການເຮັດກະສິກຳຢູ່ ສປປ ລາວ (ຮູບພາບ 3.4). ເຖິງ 
ແມ່ນວ່າຍັງບໍ່ທັນມີຕົວເລກຈະແຈ້ງສຳລັບຈຳນວນແຮງ 
ງານລາວທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ປະເທດໄທ, ສປຊພ ໄດ້ປະເມີນວ່າ 
ມີແຮງງານລາວຢ່າງໜ້ອຍ 250,000 ຄົນ ທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ 
ປະເທດໄທ (ສປຊພ, 2006). ຕົວເລກດັ່ງກ່າວເບິ່ງຄືວ່າໄດ້ 
ເພີ່ມຂຶ້ນອີກນັບແຕ່ປີ 2006.
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ຮູບພາບ 3.4:  ການປຽບທຽບຄ່າແຮງງານໃນຂະແໜງກະສິ 
ກຳຢູ່ ສປປ ລາວ ກັບຄ່າແຮງງານຢູ່ໄທ  (2013)

ໝາຍເຫດ: ອັດຕາຄ່າແຮງ ທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນນັ້ນແມ່ນອັດຕາຄ່າຈ້າງທີ່ແທ້ຈິງຕໍ່ຊົ່ວໂມງ, 
ເຊິ່ງໝາຍຄວາມວ່າຕາງໜ້າແຮງງານແມ່ນມີການສຶກສາຊັ້ນມັດທະຍົມ ແລະ ມີປະສົບ 
ການເຮັດວຽກ 17 ປີ (ຕົວຢ່າງ: ອາຍຸປະມານ 34 ປີ)
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ການຄິດໄລ່ຂອງຜູ້ຂຽນແມ່ນອີງໃສ່ LECS III, VI ແລະ V ແລະ ການ 
ສຳຫຼວດກຳລັງແຮງງານຂອງໄທ 

ຕາຕະລາງ 3.1:  ຄວາມໜາແໜ້ນໃນການປະກອບທຶນຄົງທີ່ແຍກຕາມຂະແໜງການສຳລັບ ສປປ ລາວ ແລະ ປະເທດໄທ 
(ມູນຄ່າຂອງຮຸ້ນ (ໃນລາຄາເປັນເງິນກີບຄົງທີ່ໃນປີ 2002) ຕໍ່ຊົ່ວໂມງແຮງງານ)

ກະສິກຳ
ໂຮງຈັກໂຮງງານ
ບໍ່ແຮ່, ໄຟຟ້າ, ນໍ້າ & ນຳ້ມັນ
ການກໍ່ສ້າງ & ການບໍລິການ
ຜົນລວມ

2003

7,202

16,466

1,028,278

18,475

13,289

2008

7,619

12,277

705,030

15,291

13,746

2013

8,746

12,619

780,384

22,472

19,126

1986

2,702

35,282

326,704

51,872

18,635

1996

5,243

67,060

745,772

81,500

44,742

2006

10,276

66,791

1,259,037

79,390

56,445

2011

11,853

81,742

1,117,369

78,197

59,832

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ຫ້ອງການສະຖິຕິແຫ່ງຊາດຂອງປະເທດໄທ.

ສປປ ລາວ ປະເທດໄທ

ຂະແໜງການທີ່ບໍ່ແມ່ນ
ກະສິກຳ ຢູ່ ສປປ ລາວ

7450 ກີບ /ຊົ່ວໂມງ ຊາວ ນາ ລາວ 
4100 ກີບ/ຊົ່ວ ໂມງ

(2013)

ຂະແໜງການທີ່ບໍ່ແມ່ນກະສິກຳ 
ຢູ່ປະເທດໄທ

12600 ກີບ/ຊົ່ວໂມງ
(11000 ກີບ/ຊົ່ວໂມງ ສຳລັບ 

N/NE ປະເທດໄທ)

8950 ກີບ/ຊົ່ວ ໂມງ
(7400 ກີບ/ຊົ່ວ ໂມງ ສຳ ລັບ 

N/NE ປະ ເທດ ໄທ)

ຂະແໜງການກະສິກຳ ຢູ່ 
ປະເທດໄທ

42. ນອກຈາກສ່ວນຕ່າງຂອງຄ່າຈ້າງທີ່ຕໍ່າ, ສິ່ງກີດຂວາງດ້ານ 
ການບໍລິຫານຈັດການເຮັດໃຫ້ລາຍຈ່າຍ ເພື່ອຈະຍົກຍ້າຍ 
ສູງຂຶ້ນ. ເຖິງແມ່ນວ່າການຍົກຍ້າຍຈາກບ້ານໜຶ່ງໄປຫາເມືອງ 
ອື່ນແມ່ນອະນຸຍາດໃຫ້ເຮັດໄດ້ຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ, ສິ່ງທຳອິດ 
ທີ່ບຸກຄົນຜູ້ທ່ີຕ້ອງການຍົກຍ້າຍຕ້ອງໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຜ່ານ 
ຂະບວນການ ແລະ ຂັ້ນຕອນຕາມສາຍປົກຄອງທີ່ຫຍຸ້ງຍາກ. 
ດຳລັດຂອງລັດຖະມນົຕ ີ(ເລກທີ: 633, ລົງວນັທີ14/09/2012) 
ອອກໂດຍກະຊວງພາຍໃນບົ່ງບອກວ່າມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ 
ຫຼາຍທີ່ຄອບຄົວໃດໜຶ່ງຈະຕ້ອງຝ່າຟັນເພື່ອຍົກ ຍ້າຍຖິ່ນຖານ, 

ແຕ່ລະຂັ້ນຕອນຂອງການແລ່ນເອກະສານຄ້າຍຄືວ່າຈະເຮັດ 
ໃຫ້ຄອບຄົວດ່ັງກ່າວຢຸດຄວາມພະຍາຍາມທີ່ຈະຍົກຍ້າຍ 
(ເບິ່ງ ກ່ອງ 3.2).  

43. ການເຄື່ອນຍ້າຍຂອງແຮງງານຢູ່ ສປປ ລາວ ແມ່ນມີ 
ໜ້ອຍ ເຊິ່ງຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງບັນຫາທີ່ເລິກເຊິ່ງກວ່າໃນຂະແໜງ 
ການຜະລິດ, ລວມທັງການເຕີບໂຕດ້ານຜະລິດຕະພາບທີ່ຕໍ່າ. 
ຖ້າບໍ່ມີກົນຈັກໃໝ່ໆ ແລະ ການປະກອບທຶນຄົງທີ່ຮູບແບບ ອື່ນ, 
ການເຕີບໂຕຂອງຜະລິດຕະພາບຂອງແຮງງານຈະຍັງຄົງ 
ສືບຕໍ່ງຽບສະງັດ. ໃນຂະນະທີ່ຜະລິດຕະພາບຂອງແຮງງານ 
ໃນຂະແໜງໂຮງຈັກໂຮງງານຂອງ ສປປ ລາວ ແມ່ນສູງກວ່າ 
ຜະລິດຕະພາບຂອງແຮງງານໃນຂະແໜງກະສິກຳເຖິງ 
ສາມເທ່າໃນປີ 2013, ຜະລິດຕະພາບຂອງແຮງງານໃນຂະ 
ແໜງການຜະລິດຢູ່ປະເທດໄທໃນປີ 1986 (ເມື່ອປະເທດໄທ 
ແມ່ນຫາກໍ່ຢູ່ໃນໄລຍະທີ່ມີການເຄື່ອນຍ້າຍແຮງງານຈຳນວນ
ຫຼວງຫຼາຍອອກຈາກຂະແໜງກະສິກຳ) ແມ່ນສູງກວ່າຜະລິດ
ຕະພາບແຮງງານໃນຂະແໜງກະສິກຳເຖິງ 15 ເທ່າ. ຄ້າຍຄື 
ກັນນີ້, ໃນໄລຍະທີ່ມີການເຄື່ອນຍ້າຍຢ່າງໄວວາຂອງແຮງງານ 
ຫວຽດນາມຈາກຂະແໜງກະສິກຳໄປຫາຂະແໜງການທ່ີບ່ໍ
ແມ່ນກະສິກຳໃນຊຸມປີ 1990 ແລະ ຊຸມປີ 2000, ຜະລິດ 
ຕະພາບຂອງແຮງງານໃນຂະແໜງໂຮງຈັກໂຮງງານແມ່ນ
ສູງກວ່າຂະແໜງກະສິກຳເຖິງສີ່ເທ່າໃນຊຸມ ປີ 1990 ແລະ 
ສູງກວ່າເຖິງຫົກເທ່າໃນຊຸມປີ 2000 (McCaig ແລະ Pavc-
nik, 2013). ອັນນີ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ໃນຂະນະທີ່ບັນດາບໍລິສັດຜູ້ 
ຜະລິດຂອງລາວແມ່ນມີການລົງທຶນ, ເຂົາເຈົ້າຍັງບໍ່ໄດ້ລົງທຶນ
ໃນອັດຕາສູງພຽງພໍ: ດັ່ງທີ່ ຕາຕະລາງ 3.1 ສະແດງໃຫ້ເຫັນ 
ເຖິງຄວາມເຂັ້ມໃນການໃຊ້ທຶນ (ອັດຕາສ່ວນລະຫວ່າງຈຳ 
ນວນແຮງງານ ແລະ ທຶນ) ແມ່ນໄດ້ຫຸຼດລົງໃນຂະແໜງໂຮງຈັກ 
ໂຮງງານຢູ່ລາວນັບແຕ່ປີ 2003. 



ບົດລາຍງານ ການພັດທະນາ ສປປ ລາວ ປີ 2014
ເສີມຂະຫຍາຍການສ້າງວຽກເຮັດງານທຳ ຢ່າງມີສະມັດຕະພາບ ເພື່ອການເຕີບໂຕຢ່າງກວ້າງຂວາງ38

10 ໃນການທົບທວນເສດຖະກິດລາວປະຈຳປີສາມຄັ້ງຜ່ານມາ, ອົງການການເງິນສາກົນ (IMF) ໄດ້ໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າອັດຕາແລກປ່ຽນໃນຕະຫຼາດເງິນ  ເບິ່ງຄືວ່າຈະມີມູນຄ່າເກີນຄວາມ
ຈິງຫຼາຍເຖິງ 20 ສ່ວນຮ້ອຍ (ອົງການການເງິນສາກົນ 2011, 2012 ແລະ 2013).
11 ການປະມານຄ່າແບບເປັນຈຸດຂອງຜະລິດຕະພາບການຜະລິດລວມ (TFP) ຢູ່ ສປປ ລາວ ໃນໄລຍະສາມຮອບຜ່ານມາຂອງການສຳຫຼວດວິສາຫະກິດ (2006, 2009, ແລະ 2012) 
ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າມີການເພີ່ມຂຶ້ນຂ້ອນຂ້າງຈຳກັດຫຼາຍໃນໄລຍະດັ່ງກ່າວ. ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ການປະເມີນໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ TFP ແມ່ນມີການເພີ່ມສູງຂຶ້ນຊ້າກວ່າຫຼາຍທຽບກັບລາຍຮັບ
ສະເລ່ຍຕໍ່ຫົວຄົນ. ອີງຕາມອັດຕາການຂະຫຍາຍຕົວຂອງລາຍຮັບສະເລ່ຍຕໍ່ຫົວຄົນທຽບກັບປະເທດອື່ນໆ, ບາງທ່ານອາດຄາດຫວັງວ່າ TFP ໃນ ສປປ ລາວ ຈະຕົກປະມານ 75-85 
ສ່ວນຮ້ອຍສູງກວ່າທີ່ມີການປະເມີນໄວ້ໃນປະຈຸບັນ. ການປະເມີນຜະລິດຕະພາບແຮງງານສະແດງໃຫ້ເຫັນຮູບແບບທີ່ຄ້າຍຄືກັນ (ສຳລັບການຖົກຖຽງກັນກ່ຽວກັບຫົວຂໍ້ນີ້ຢ່າງຄົບຖ້ວນ
ກະລຸນາເບິ່ງ ທະນາຄານໂລກ 2014g). 

ແຫຼ່ງຂໍ້້ມູນ: ການຄິດໄລ່ຂອງຜູ້ຂຽນແມ່ນອີງໃສ່ LECS III, VI ແລະ V (ສຳລັບລາຍລະ
ອຽດກະລຸນາເບິ່ງຕາຕະລາງຊ້ອນທ້າຍຕາຕະລາງຊ້ອນທ້າຍ 1) 

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ການສຳຫຼວດວິສາຫະກິດຂອງທະນາຄານໂລກ, 2009 ແລະ 2012

ຮູບພາບ 3.7:  ການປຽບທຽບຫົວໜ່ວຍຄ່າ ແຮງງານໃນໂຮງ 
ງານຂອງແຕ່ລະປະເທດ

44. ໃນເວລາດຽວກັນ, ຂະແໜງໂຮງຈັກໂຮງງານຂອງລາວມີ
ການພັດທະນາທາງດ້ານຄ່າແຮງງານທີ່ຂ້ອນຂ້າງເສຍປຽບ. 
ດັ່ງທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນໃນ ຮູບພາບ 3.5, ການພັດທະນາຄ່າ
ແຮງງານໃນຂະແໜງໂຮງຈັກໂຮງງານແມ່ນຂ້ອນຂ້າງບໍ່ເປັນ 
ໄປຕາມທີ່ຄາດຫວັງຖ້າທຽບກັບຂະແໜງກະສິກຳ ແລະ ບໍ່ແຮ່. 
ຄ່າແຮງງານທີ່ຂ້ອນຂ້າງສູງໃນຂະແໜງກະສິກຳເຮັດໃຫ້ການ 
ເຄ່ືອນຍ້າຍຂອງແຮງງານທ່ີຫັນໄປສູ່ຂະແໜງການຜະລິດ 
ຂ້ອນຂ້າງບໍ່ເປັນທີ່ດຶງດູດເທ່າທີ່ຄວນສຳລັບຊາວກະສິກອນ.  
ການຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງວ່ອງໄວຂອງຂະແໜງບໍ່ແຮ່ ແລະ ພະ
ລັງງານໄຟຟ້າໄດ້ເລ່ີມວາງຮູບຮ່າງເສດຖະກິດຂອງລາວໃນ
ຫຼາຍຮູບແບບ, ເຮັດໃຫ້ການລົງທຶນໂດຍກົງຈາກຕ່າງປະເທດ 
ມີອັດຕາເພ່ີມສູງຂຶ້ນຫຼາຍ, ເສດຖະກິດມີການເຕີບໂຕຢ່າງ 
ເຂັ້ມແຂງ ແລະ ຄວາມກົດດັນຕໍ່ຄ່າແຮງງານ ແລະ ອັດຕາແລກ 
ປ່ຽນເພີ່ມຂຶ້ນ.10 ດັ່ງນັ້ນ, ບັນດາໂຮງຈັກໂຮງງານຈຶ່ງປະເຊີນ 
ກັບການຫຼດຸລງົຂອງອຳນາດ ໃນການທີ່ຈະປັບຄາ່ແຮງງານໃຫ ້
ເພີ່ມສູງຂຶ້ນ ແລະ ອຳນາດໃນການແຂ່ງຂັນ.

ຮູບພາບ 3.5:  ດັດຊະນີລາຄາຂອງຜົນໄດ້ຮັບ ແຍກເປັນແຕ່ 
ລະຂະແໜງການຢູ່ ສປປ ລາວ (ຕົວປັບລົດຜະລິດຕະພາບຕໍ່
ລາຍຮັບສະເລ່ຍຕໍ່ຫົວຄົນ)

ຮູບພາບ 3.6:  ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງຄ່າແຮງງານຕົວຈິງ ແລະ 
ຜະລິດຕະພາບແຮງງານຕົວຈິງຢູ່ ສປປ ລາວ, ປີ 2009-
2013

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດຂອງ ສປປ ລາວ (ຮູບພາບຂ້າງເທິງສະແດງໃຫ້ເຫັນຕົວ
ປັບລົດຜະລິດຕະພາບຕໍ່ລາຍຮັບສະເລ່ຍຕໍ່ຫົວຄົນຂອງຂະແໜງການ)
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45. ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງຄ່າແຮງງານໂດຍບໍ່ສົມສ່ວນກັບຜະລິດ 
ຕະພາບທີ່ໄດ້ຮັບໄດ້ເຮັດໃຫ້ຄວາມສາມາດສ້າງຜົນກໍາໄລຫຼຸດ 
ຕ່ຳລົງສຳລັບບັນດາບໍລິສັດຂອງຂະແໜງໂຮງຈັກໂຮງງານ 
ແລະ ຈໍາກັດການຂະຫຍາຍຕົວຂອງທຸລະກິດພວກເຂົາເຈົ້າ. 
ດັ່ງທີ່ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນໃນ ຮູບພາບ 3.6, ຄ່າແຮງງານຕົວຈິງ 
ແມ່ນເພ່ີມຂ້ຶນໃນອັດຕາທ່ີໄວກວ່າຜະລິດຕະພາບຂອງແຮງ 
ງານ. ເຊັ່ນຕົວຢ່າງ, ຄ່າແຮງງານຕົວຈິງໃນຂະແໜງການຜະ 
ລິດເພີ່ມຂຶ້ນປະມານ 12 ສ່ວນຮ້ອຍຕໍ່ປີໂດຍສະເລ່ຍລະຫວ່າງ 
ປີ 2009 ແລະ 2013, ໃນຂະນະທີ່ຜົນຜະລິດຈາກແຮງງານ 

(ຕໍ່ຊົ່ວໂມງ) ເພີ່ມຂຶ້ນປະມານ 8 ສ່ວນຮ້ອຍ.11 ເມື່ອຄ່າແຮງງານ 
ເພີ່ມຂຶ້ນໄວກວ່າຜະລິດຕະພາບຂອງແຮງງານ, ຜົນກຳໄລ 
ຂອງບໍລິສັດແມ່ນຫຸຼດຖອຍລົງ, ເວັ້ນເສຍແຕ່ວ່າບໍລິສັດມີຄວາມ
ສາມາດທ່ີຈະເພີ່ມລາຄາທ່ີເຂົາເຈົ້າຂາຍຜະລິດຕະພັນຂອງ 
ຕົນໄດ້. ໃນກໍລະນີຂະແໜງການຜະລິດຂອງ ສປປ ລາວ,  
ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງຄ່າແຮງງານຢ່າງໄວວາໝາຍເຖິງຜົນ 
ກຳໄລທີ່ຫຼຸດຕ່ຳລົງ (ດັ່ງທີ່ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນໃນ  ຮູບພາບ 3.7  
ແລະ ຮູບພາບ 3.8).
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ບົດລາຍງານ ການພັດທະນາ ສປປ ລາວ ປີ 2014
ເສີມຂະຫຍາຍການສ້າງວຽກເຮັດງານທຳ ຢ່າງມີສະມັດຕະພາບ ເພື່ອການເຕີບໂຕຢ່າງກວ້າງຂວາງ 39

12 ດັ່ງທີ່ໄດ້ຍົກຂຶ້ນໃນທະນາຄານໂລກ (2014g), ຄ່າແຮງຂັ້ນຕ່ຳທີ່ນຳໃຊ້ໃນພາກເອກະຊົນເພີ່ມຂຶ້ນປະມານ 20 ສ່ວນຮ້ອຍໃນປີ 2009, ຕິດຕາມດ້ວຍການເພີ່ມຂຶ້ນຕື່ມອີກປະມານ 
80 ສ່ວນຮ້ອຍທີ່ໄດ້ມີຜົນນຳໃຊ້ໃນເດືອນມັງກອນ 2012. ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ລັດຖະບານໄດ້ຂຶ້ນເງິນເດືອນລັດຖະກອນປະມານ 35-40 ສ່ວນຮ້ອຍຕໍ່ປີໃນໄລຍະສອງສົກປີງົບປະມານ 
ຕິດຕໍ່ກັນ(2013-2014), ເຊິ່ງສ້າງແຮງກົດດັນໃຫ້ຄ່າແຮງງານໃນທົ່ວເສດຖະກິດເພີ່ມຂຶ້ນ ເນື່ອງຈາກເປັນການດຶງດູດຜູ້ທີ່ມີຄວາມຮູ້ຄວາມຊຳນານໃນຂະແໜງເອກະຊົນໃຫ້ຫັນເຂົ້າ 
ໄປເປັນພະນັກງານລັດທີ່ມີສະຖານະພາບທີ່ສູງກວ່າ ແລະ ວຽກງານທີ່ມີສະຖຽນລະພາບໝັ້ນຄົງກວ່າ.

ໝາຍເຫດ: ແກນນອນຂອງຮູບພາບສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງລາຍຮັບທີ່ເປັນຄ່າກາງຈາກ 
ການຂາຍເປັນອັດຕາສ່ວນຮ້ອຍ (ກ່ອນຫັກອາກອນ, ບໍ່ມີການຫັກຄ່າຫຼຸ້ຍຫ້ຽນ)
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ການສຳຫຼວດວິສາຫະກິດຂອງທະນາຄານໂລກ

ຮູບພາບ 3.8:  ຄວາມສາມາດໃນການສ້າງ ກຳໄລໃນຂະແໜງ 
ການຜະລິດ

ຫວຽດນາມ 2009 

ເນປານ 2009

ສປປ ລາວ 2012

ສປປ ລາວ 2009

ອິນໂດເນເຊຍ 2009

ກາຊັກສະຖານ 2009 

ມົງໂກເລຍ 2009

ຈີນ 2012

ກີກຣິສ 2009

ຟິລິປິນ 2009

46. ເນື່ອງຈາກຂໍ້ມູນບໍ່ພຽງພໍ, ສາຍເຫດອັນຕົ້ນຕໍຂອງການ 
ເພີ່ມຂຶ້ນຂອງຄ່າແຮງງານທີ່ບ່ໍສົມສ່ວນກັບຜະລິດຕະພາບ 
ຂອງແຮງງານແມ່ນຍັງບໍ່ທັນສາມາດຮູ້ໄດ້. ຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມ 
ແລະ ການວິເຄາະແມ່ນຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ເຂົ້າໃຈວ່າເປັນຫຍັງ
ຄ່າແຮງງານຈຶ່ງເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງໄວວາ ໃນຂະນະທີ່ການເພີ່ມຂຶ້ນ 
ຂອງຜະລິດຕະພາບແມ່ນຍັງຊັກຊ້າຢູ່. ສິ່ງທີ່ສຳຄັນອັນໜຶ່ງ 
ຂອງການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງຄ່າແຮງງານຂັ້ນຕ່ຳ, ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງ
ຄ່າແຮງງານໃນພາກລັດ, ຄວາມຕ້ອງການຂອງແຮງງານຈາກ 
ຂະແໜງການຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ, ແລະ ປັດໄຈອື່ນໆ
ທີ່ປະກອບສ່ວນຕໍ່ບັນຫາດັ່ງກ່າວຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ຮັບການກຳ
ນົດ.12 ດັ່ງທີ່ໄດ້ສົນທະນາໃນເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 1, ການ
ປ່ຽນແປງຂອງຕະຫຼາດແຮງງານຢ່າງໄວວາ, ພຽງແຕ່ມີຂໍ້ມູນ 
ກ່ຽວກັບການເຄື່ອນຍ້າຍຂອງແຮງງານ ແລະ ຄ່າແຮງງານໃນ
ທຸກໆຫ້າປີເຫັນວ່າບໍ່ມີຄວາມຄົບຖ້ວນພຽງພໍ.

47. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມຂໍ້ຈໍາກັດຂອງຂໍ້ມູນທີ່ມີຢູ່, ບໍລິສັດໃນ 
ຂະແໜງໂຮງຈັກໂຮງງານໃນ ສປປ ລາວ ເຫັນວ່າພວກເຂົາ
ເຈົ້າຕົກຢູ່ໃນສະພາບທີ່ຫຍຸ້ງຍາກ ເມື່ອເວົ້າເຖິງບັນຫາກໍາລັງ 
ແຮງງານຂອງເຂົາເຈົ້າ. ເມື່ອຄ່າແຮງງານເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງໄວວາ 
ໃນທົ່ວເສດຖະກິດ (ດ້ວຍເຫດຜົນຕ່າງໆທີ່ລ້ວນແຕ່ຍັງບໍ່ທັນ
ມີຄວາມຊັດເຈນເທື່ອ), ເພື່ອຮັກສາ ແລະ ດຶງດູດແຮງງານ, ບໍ
ລິສັດດັ່ງກ່າວຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ສະໜອງຄ່າແຮງງານທີ່ສູງກວ່າ 
ຜະລິດຕະພາບຂອງແຮງງານ. ດັ່ງທີ່ໄດ້ຍົກຂຶ້ນມາຂ້າງເທິງ
ນັ້ນ, ອັນນີ້ພາໃຫ້ຄວາມສາມາດໃນການສ້າງຜົນກຳໄລຫຼຸດ
ລົງ. ການຫຼຸດລົງຂອງຄວາມສາມາດໃນການສ້າງຜົນກຳໄລ 
ຂະຫຍາຍເວລາຂອງວົງຈອນຂອງບັນຫາທີ່ເຮັດໃຫ້ ບໍລິສັດ 
ພົບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການລົງທຶນໄລຍະຍາວທ່ີຈະປັບປຸງ 
ຜະລິດຕະພາບຂອງແຮງງານ ແລະ ມີເຫດຜົນຮອງຮັບຄ່າ 

ແຮງງານທີ່ສູງຂຶ້ນນັ້ນໄດ້. 

48. ການເຕີບໂຕທີ່ຂ້ອນຂ້າງຫງ່ວມເຫົງາຂອງຂະແໜງການ 
ຜະລິດໄດ້ເພີ່ມຄວາມໜ້າເປັນຫ່ວງຕໍ່ການປ່ຽນແປງໂຄງ 
ສ້າງຂອງ ສປປ ລາວ ຈະມາເຖິງຈຸດສິ້ນສຸດ. ດັ່ງທີ່ໄດ້ກ່າວມາ 
ຂ້າງເທິງ, ເກືອບວ່າທຸກໆເສດຖະກິດຂອງປະເທດພັດທະ
ນາແລ້ວແມ່ນຫັນປ່ຽນຈາກກະສິກຳໄປສູ່ການຜະລິດແບບ
ໂຮງຈັກໂຮງງານເຊິ່ງແມ່ນສ່ວນສຳຄັນຂອງຂະບວນການ
ພັດທະນາ. ຖ້າຫາກວ່າການປ່ຽນແປງໂຄງສ້າງນີ້ບໍ່ເກີດຂຶ້ນ
ໄດ້, ສປປ ລາວ ຈະບໍ່ສາມາດບັນລຸຄວາມອາດສາມາດບົ່ມ 
ຊ້ອນທັງໝົດໃນການພັດທະນາຂອງຕົນໄດ້ ແລະ ການຂະ 
ຫຍາຍຕົວອາດຈະຢຸດຈຶ້ງ. ປະສົບການຂອງປະເທດຟິລິບປິນ 
ເປັນຕົວຢ່າງທີ່ຄວນລະມັດລະວັງໃນສິ່ງທີ່ເກີດຂຶ້ນເມື່ອມີການ 
ຫັນປ່ຽນໂຄງສ້າງທີ່ບໍ່ສົມບູນ: ດັ່ງທີ່ໄດ້ຍົກຂຶ້ນໃນ ທະນາຄານ 
ໂລກ (2013d), ສ່ວນແບ່ງຂອງຂະແໜງໂຮງຈັກໂຮງງານຕໍ່
ລາຍຮັບສະເລ່ຍຕໍ່ຫົວຄົນໄດ້ຢຸດຢູ່ທີ່ປະມານ 25 ສ່ວນຮ້ອຍ 
ນັບແຕ່ຊຸມປີ 1960 ແລະ ສ່ວນແບ່ງຂອງການຈ້າງງານໃນຂະ 
ແໜງໂຮງຈັກໂຮງງານຕ່ໍກັບການຈ້າງງານທັງໝົດແມ່ນ 
ເກືອບວ່າບໍ່ໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນເກີນ 10 ສ່ວນຮ້ອຍ. ຄວາມບໍ່ສຳເລັດທີ່
ຈະຫັນເປັນອຸດສາຫະກຳເຕັມສ່ວນ ເປັນຜົນມາຈາກການບິດ
ເບືອນນະໂຍບາຍເກືອບທັງໝົດ ເຊັ່ນ: ມີການລົງທຶນຂອງລັດ 
ແລະ ເອກະຊົນທີ່ຕ່ຳ ແລະ ນະໂຍບາຍກີດກັນເຊັ່ນວ່າ: ນະໂຍ 
ບາຍການຜະລິດເຂ້ົາແຕ່ພໍກຸ້ມກິນສ່ົງຜົນໃຫ້ສະຖິຕິການຂະ 
ຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດອ່ອນແອເຊິ່ງບໍ່ໄດ້ພາໃຫ້ມີການ 
ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ຫຼື ທີ່ສຳຄັນບໍ່ໄດ້ມີການສ້າງວຽກເຮັດ 
ງານທຳແຕ່ຢ່າງໃດ. ອັດຕາການວ່າງງານ ແລະ ການເຮັດວຽກ 
ທີ່ບໍ່ເຕັມສ່ວນຍັງຄົງມີສູງຢູ່ ຢ່າງບໍ່ລົດລະໃນລະດັບປະມານ 8 
ສ່ວນຮ້ອຍ ແລະ 20 ສ່ວນຮ້ອຍຕາມລຳດັບ. 

49. ສິ່ງກີດຂວາງເສັ້ນທາງທີ່ໃຫ່ຍຫຼວງຕໍ່ການເຕີບໂຕຂອງ 
ຂະແໜງການຜະລິດແມ່ນສະພາບແວດລ້ອມດ້ານການລົງ 
ທຶນທີ່ບໍ່ດີເຮັດໃຫ້ການປະກອບທຸລະກິດຢູ່ ສປປ ລາວ ດຶງດູດ 
ໃຈໜ້ອຍຫຼາຍຖ້າທຽບກັບປະເທດອ່ືນໆທີ່ມີຄ່າແຮງໃນລະ 
ດັບຄ້າຍຄືກັນ. ສປປ ລາວ ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາຜູ້ທີ່ມີຜົນງານ 
ດ້ອຍທ່ີສຸດໃນໂລກຖ້າເບ່ິງທາງດ້ານຕົວຊີ້ບອກດ້ານສະ 
ພາບແວດລ້ອມໃນການດຳເນີນທຸລະກິດ. ໃນປີ 2013 ການ
ປະເມີນຄວາມສະດວກໃນການດຳເນີນທຸລະກິດ, ເຊິ່ງນຳສະ
ເໜີຕົວຊີ້ບອກດ້ານປະລິມານກ່ຽວກັບລະບຽບການທຸລະກິດ 
ແລະ ການປົກປ້ອງສິດທິທາງຊັບສິນທີ່ສາມາດປຽບທຽບກັນ
ກັບບັນດາເສດຖະກິດ 189 ປະເທດ, ສປປ ລາວ ໄດ້ຮັບການ 
ຈັດອັນດັບທີຢູ່ອັນດັບທ່ີຕ່ຳທຽບກັບປະເທດອ່ືນໆໃນເຂດ 
ພາກພື້ນທາງດ້ານຄວາມສະດວກໃນການດຳເນີນທຸລະກິດ 
(ຮູບພາບ 3.9). ມັນມີຈຳນວນຕົວເລກສະເລ່ຍສູງສຸດໃນ 
ການເຂົ້າພົບ ຫຼື ຈຳເປັນຕ້ອງປະຊຸມຮ່ວມກັບເຈົ້າໜ້າທີ່ສ່ວຍ 
ສາອາກອນ ໃນເຂດພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກ ແລະ ປາຊີ 
ຟິກ (ທະນາຄານໂລກ, 2014e) ແລະ ນຳໃຊ້ເວລາຫຼາຍທີ່ສຸດ
ໃນທົ່ວເຂດພາກພື້ນ ຍ້ອນຄວາມຊັກຊ້າໃນການຈົດທະບຽນ 
(92 ມື້ໃນປີ 2012). ໄລຍະເວລາທີ່ດົນຄືດັ່ງກ່າວອາດຈະບໍ່ 
ເປັນ ການຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມການເຮັດທຸລະກິດ.



ບົດລາຍງານ ການພັດທະນາ ສປປ ລາວ ປີ 2014
ເສີມຂະຫຍາຍການສ້າງວຽກເຮັດງານທຳ ຢ່າງມີສະມັດຕະພາບ ເພື່ອການເຕີບໂຕຢ່າງກວ້າງຂວາງ40

ໝາຍເຫດ:  ການຈັດອັນດັບໃນດັດຊະນີການສຳຫຼວດຄວາມສະດວກໃນການດຳເນີນ
ທຸລະກິດໄດ້ຈັດລຽງເສດຖະກິດຂອງປະເທດຈາກ 1 ເຖິງ 189, ໂດຍທີ່ອັນດັບໜຶ່ງແມ່ນ 
ອັນດັບທີ່ດີທີ່ສຸດ. ການຈັດລຽງອັນດັບສູງ (ໝາຍຄວາມວ່າ ປະເທດທີ່ມີຄວາມສະດວກ 
ຈະໄດ້ຮັບການຈັດອັນດັບດ້ວຍຕົວເລກທີ່ນ້ອຍ) ໝາຍຄວາມວ່າສະພາບແວດລ້ອມທາງ
ລະບຽບການແມ່ນເອື້ອອຳນວຍແກ່ການດຳເນີນທຸລະກິດ.
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ທະນາຄານໂລກ (2013a)

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ:  ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດຂອງ ສປປ ລາວ

ໝາຍເຫດ: ແກນນອນຮູບພາບສະແດງໃຫ້ເຫັນຄ່າກາງຂອງຜົນຕອບແທນຈາກການຂາຍ 
ໃນຮູບແບບເປັນສ່ວນຮ້ອຍ (ກ່ອນອາກອນ, ບໍ່ມີຄ່າຫຼຸ້ຍຫ້ຽນ). “ການບໍລິການ” ໝາຍ 
ເຖິງທຸກໆບໍລິສັດຂາຍຍ່ອຍ, ບໍລິສັດກໍ່ສ້າງ ແລະ ບໍລິສັດບໍລິການເຊັ່ນ: ດ້ວຍການຈັດປະ 
ເພດທຸລະກິດຕາມກິດຈະກຳທາງເສດຖະກິດ (ISIC) Rev. 3 ກຸ່ມ E ຕະຫຼອດເຖິງ K.
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ການສຳຫຼວດວິສາຫະກິດຂອງທະນາຄານໂລກ

ຮູບພາບ 3.9:  ການປຽບທຽບຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ການ 
ປຽບທຽບເສດຖະກິດຕ່ໍກັບຄວາມສະດວກໃນການດຳເນີນ 
ທຸລະກິດ

ຮູບພາບ 3.10:  ການລົງທຶນຂອງພາກເອກະຊົນຢູ່ ສປປ 
ລາວ ແຍກເປັນແຕ່ລະຂະແໜງການ (ສ່ວນແບ່ງຂອງລາຍຮັບ 
ສະເລ່ຍຕໍ່ຫົວຄົນ)

ຮູບພາບ 3.11:  ຄວາມສາມາດໃນການສ້າງກຳໄລຂອງຂະ 
ແໜງບໍລິການ

ຈັດລຽງຕາມຄວາມສະດວກໃນການເຮັດທຸລະກິດ

ໄທ

ມາເລເຊຍ

ສປປ ລາວ

ພະລັງງານ
ບໍ່ແຮ່
ບໍລິການ

ກະສິກຳ

ອຸດສາຫະກຳທີ່ບໍ່ກ່ຽວກັບຊັບພະຍາກອນ
(ໂຮງຈັກໂຮງງານ, ກໍ່ສ້າງ, ອື່ນໆ)

ອິນໂດເນເຊຍ

ສະເລ່ຍພາກພື້ນ
(ອາຊີປລະປາຊິຟິກ)

ຈີນ

ກຳປຸເຈຍ

ຫວຽດນາມ

50. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ຂະແໜງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ 
ແມ່ນເປັນຜູ້ຮັບທີ່ສໍາຄັນໃນການລົງທຶນຈາກພາກເອກະຊົນ. 
ເຖິງແມ່ນວ່າການລົງທຶນຈາກຕ່າງປະເທດ ແລະ ພາຍໃນ ໃນ
ເບື້ອງຕົ້ນຈະເປັນຜົນປະໂຫຍດຂອງຂະແໜງໂຮງຈັກໂຮງ 
ງານ ແລະ ການບໍລິການ, ຂະແໜງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ 
ໄດ້ກາຍເປນັຜູ້ຮບັຫຼກັ (ຮູບພາບ 3.10). ນກັລງົທຶນໃນຂະແໜງ 
ການຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແມ່ນດຳເນີນງານພາຍໃຕ້
ກອບວຽກນິຕິກຳທີ່ອີງໃສ່ການສຳປະທານເປັນພື້ນຖານ ເຊິ່ງ
ຢູ່ນອກເໜືອຈາກເສັ້ນທາງສຳຄັນຂອງສະພາບແວດລ້ອມໃນ
ການດຳເນີນທຸລະກິດ. ອັນນີ້ໄດ້ຊ່ວຍໃນການເລັ່ງລັດບັນດາ 
“ໂຄງການຂະໜາດ  ໃຫຍ່” ແຕ່ວ່າອາດຈະເຮັດໃຫ້ແຮງຈູງ
ໃຈໃນການປະຕິຮູບບັນຍາກາດດ້ານການລົງທຶນຢ່າງກວ້າງ 
ຂວາງມີຄວາມອ່ອນແອລົງ, ຍ້ອນມີການໄຫຼົວຽນຂອງທຶນພຽງ 
ພໍ ແລະ ການຂະຫຍາຍຕົວຜ່ານການລົງທຶນໃນຮູບແບບທີ່ອີງ
ໃສ່ ສຳປະທານເປັນຫຼັກ. ດັ່ງທີ່ໄດ້ກ່າວມາຂ້າງເທິງນັ້ນ, ການ 
ລົງທຶນ ແລະ ໂອກາດທອງຂອງການບໍລິໂພກ ທີ່ຕິດພັນກັບ 
ການຂະຫຍາຍຕົວໃນຂະແໜງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ 
ໄດ້ປະກອບສ່ວນໃສ່ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງຄ່າແຮງງານ ເຊິ່ງໃນ
ທາງກັບກັນແມ່ນກະທົບຕໍ່ຜົນກຳໄລຂອງບໍລິສັດໃນຂະແໜງ 
ໂຮງຈັກໂຮງງານ (ບໍ່ແມ່ນຂະແໜງບໍລິການ). ການເຟື່ອງຟ ູ
ຂອງຂະແໜງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດຍັງໄດ້ປະກອບ 
ສ່ວນຕໍ່ເງິນກີບລາວແຂງຄ່າຂຶ້ນ ເມືຶ່ອທຽບກັບສະກຸນເງິນຂອງ 
ບັນດາຄູ່ຄ້າຂອງຕົນ ເຊິ່ງຈະເປັນການທຳຮ້າຍບັນດາບໍລິສັດ
ສົ່ງອອກໃນ ສປປ ລາວ, ເຊິ່ງສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຢູ່ໃນຂະແໜງ 
ໂຮງຈັກໂຮງງານ. ດັ່ງນັ້ນ ຂະແໜງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ 
ໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນທີ່ຈະປ່ຽນແປງຮູບໂສມຂອງເສດຖະກິດລາວຄືນ
ໃໝ່, ໂດຍສ້າງຄວາມກົດດັນໃສ່ການໄຫຼົວຽນຂອງແຮງງານ 
ແລະ ການຄ້າ ເຊິ່ງຈະບັງຄັບໃຫ້ຂະແໜງໂຮງຈັກໂຮງງານສະ 
ໜອງໂອກາດການຈ້າງງານໂດຍກົງທີ່ຈຳກັດ, ອີກຄັ້ງໜຶ່ງແມ່ນ 
ໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມສຳຄັນຂອງຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງຮູບ
ແບບເສດຖະກິດ.
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່ຍຕ
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51. ບັນດາບໍລິສັດໃນຂະແໜງບໍລິການແມ່ນມີການຈັດການ 
ດີກວ່າວິສາຫະກິດໂຮງຈັກໂຮງງານ ແລະ ຜູ້ສົ່ງອອກ. ມີຫຼາຍ 
ບໍລິສັດໃນຂະແໜງບໍລິການ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການກໍ່ສ້າງ, 
ການຂາຍຍ່ອຍ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວ ແມ່ນມີຈຸດສຳຄັນທີ່ 
ແຕກຕ່າງຈາກບັນດາບໍລິສັດໃນຂະແໜງໂຮງຈັກໂຮງງານ: 
ສິນຄ້າທີ່ເຂົາເຈົ້າຜະລິດ ແມ່ນ “ບໍ່ສາມາດຊື້-ຂາຍໄດ້” ແລະ 
ບໍ່ຂຶ້ນກັບການແຂ່ງຂັນຂອງສາກົນ. ດັ່ງນັ້ນບັນດາບໍລິສັດເຫຼົ່າ 
ນ້ີຈຶ່ງມີຄວາມຍືດຍຸ່ນຫຼາຍກວ່າທີ່ຈະຂຶ້ນລາຄາສິນຄ້າຂອງ 
ເຂົາເຈົ້າເພື່ອສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນຄ່າແຮງງານທີ່ສູງຂຶ້ນ. ບັນດາ 
ໂຮງຈັກໂຮງງານບໍ່ສາມາດມີຄວາມຍືດຍຸ່ນທີ່ຄ້າຍຄືກັນນີ້ໄດ້ 
ເພາະວ່າຜູ້ບໍລິໂພກສາມາດຈັດຊື້ສິນຄ້າຂອງເຂົາເຈົ້າຈາກບໍ
ລິສັດຕ່າງປະເທດແທນ. ດ້ວຍຂໍ້ແຕກຕ່າງທີ່ສຳຄັນນີ້, ທຸລະ
ກິດບໍລິການຈຶ່ງສາມາດຈັດການໄດ້ດີກວ່າເມື່ອທຽບກັບວິສາ
ຫະກິດໂຮງຈັກໂຮງງານ, ດັ່ງທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນໃນ ຮູບພາບ 
3.11 ທຽບກັບ ຮູບພາບ 3.8 ຂ້າງເທິງ.  

ຫວຽດນາມ 2009 
ເນປານ 2009
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ສປປ ລາວ 2009

ອິນໂດເນເຊຍ 2009

ກາຊັກສະຖານ 2009 
ມົງໂກເລຍ 2009
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ກີກຣິສ 2009
ຟິລິປິນ 2009



ບົດລາຍງານ ການພັດທະນາ ສປປ ລາວ ປີ 2014
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ກ່ອງ 3.3: ໂດຍທົ່ວໄປມີຄວາມເຂົ້າໃຈຜິດສອງຢ່າງທີ່ເປັນ
ສິ່ງທ້າທາຍກ່ຽວກັບກຳລັງແຮງງານລາວ

ຄວາມເຂົ້າໃຈຜິດ #1: ຕະຫຼາດແຮງງານລາວແມ່ນກໍາລັງຖືກແຮງ 
ງານຕ່າງຊາດຫຼັ່ງໄຫຼເຂ້ົາມາເພື່ອທົດແທນແຮງງານພາຍໃນທ່ີບໍ່ 
ພຽງພໍ

ຄວາມເຂົ້າໃຈຜິດທີ່ພົບທົ່ວໄປໃນ ສປປ ລາວ ແມ່ນຕະຫຼາດແຮງ 
ງານລາວກຳລັງພົບກັບບັນຫາທີ່ມີກ້ອນກຳລັງແຮງງານຕ່າງຊາດ 
ຈຳນວນມະຫາສານຫຼັ່ງໄຫຼົເຂົ້າມາຢ່າງກະທັນຫັນ, ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນ 
ມາຈາກປະເທດຫວຽດນາມ ແລະ ຈີນ. ທັດສະນະນີ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ 
ສປປ ລາວ ມີການຂາດແຮງງານພາຍໃນ, ດັ່ງນັ້ນຕະຫຼາດແຮງ 
ງານຈຶ່ງຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການນຳໃຊ້ແຮງງານຕ່າງຊາດແທນ. 

ເຖິງວ່າຕົວເລກຂໍ້ມູນຈະຫາຍາກ, ແຕ່ຂໍ້ມູນການສຳຫຼວດທີ່ມີຢູ່ຊີ້ 
ໃຫ້ເຫັນວ່າ ສປປ ລາວ ມີແຮງງານຕ່າງຊາດຂ້ອນຂ້າງໜ້ອຍ, 
ໂດຍສະເພາະແມ່ນແຮງງານໃນຕຳແໜ່ງທີ່ບ່ໍແມ່ນຂ້ັນວິຊາການ 
ແລະ ຂັ້ນບໍລິຫານ. ໂດຍອີງໃສ່ຜົນການສຳຫຼວດວິສາຫະກິດ, ມີ 
ພຽງ 2 ສ່ວນຮ້ອຍ ຂອງແຮງງານທີ່ບໍ່ມີວິຊາສະເພາະໃນ ສປປ 
ລາວ ທີ່ໄດ້ຮັບການລາຍງານວ່າເປັນແຮງງານຕ່າງຊາດ ເມື່ອທຽບ 
ກັບແຂວງຢູນານ (ຈີນ) ແມ່ນມີແຮງງານຕ່າງຊາດຫຼາຍກວ່າ 20 
ສ່ວນຮ້ອຍ. ການປຽບທຽບກັບແຂວງຢູນານຍັງສະແດງໃຫ້ເຫັນຈະ 
ແຈ້ງຂຶ້ນວ່າແຮງງານຕ່າງຊາດຢູ່ ສປປ ລາວ ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຖືກ 
ນຳໃຊ້ເພື່ອຕ່ືມເຕັມຊ່ອງວ່າງດ້ານແຮງງານວິຊາການໃນລະດັບ 
ສູງທີ່ມີຄວາມຮູ້ວິຊາການທີ່ຫຼາກຫຼາຍ (ເຊັ່ນ: ສຳລັບຕຳແໜ່ງຂັ້ນ 
ບໍລິຫານ ແລະ ວິຊາການຂັ້ນສູງ). ໃນຂະນະທີ່ຂໍ້ມູນຕົວເລກທີ່ມີຢູ່
ອາດຈະບໍ່ໄດ້ເກັບກຳລະອຽດຄົບຖ້ວນກ່ຽວກັບການຫຼັ່ງໄຫຼົເຂົ້າມາ
ຂອງແຮງງານຕ່າງຊາດເພາະວ່າແຮງງານຕ່າງຊາດບາງຈຳນວນ
ອາດຈະໄດ້ຮັບການຈັດຈ້າງຢ່າງບໍ່ເປັນທາງການ ແລະ “ແຮງງານ
ທີ່ລັກເຂົ້າມາແບບຜິດກົດໝາຍ”, ຫຼັກຖານໃນທາງປະລິມານຂອງ
ຄື້ນກຳລັງແຮງງານຕ່າງຊາດມະຫາສານແມ່ນຍັງບໍ່ມີພຽງພໍ.

ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ທີ່ກົງກັນຂ້າມກັບຄວາມເຊື່ອສ່ວນໃຫຍ່, ສປປ 
ລາວ ແມ່ນກຳລັງປະເຊີນກັບບັນຫາການຂາດແຄນແຮງງານພາຍ
ໃນ. ດັ່ງທີ່ໄດ້ຍົກຂຶ້ນໃນຕອນຕົ້ນຂອງບົດລາຍງານນີ້, ສປປ ລາວ 
ມີແຫຼົ່ງແຮງງານຂະໜາດໃຫຍ່ໃນຂະແໜງກະສິກຳທີ່ອາດຈະສາ 
ມາດນຳມາຮັບໃຊ້ໃນຂະແໜງການຜະລິດ ແລະ ການບໍລິການ.

52. ໃນການພິຈາລະນາວ່າປະເທດລາວຈະສາມາດສືບຕໍ່ 
ເສັ້ນທາງການປ່ຽນແປງໂຄງສ້າງໄດ້ແນວໃດ,  “ຄວາມເຊື່ອ 
ຝັງໃຈ” ສອງຢ່າງທີ່ຕິດພັນກັບກໍາລັງແຮງງານລາວຈະຕ້ອງ
ໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂ. ຄວາມເຊື່ອຝັງໃຈສອງຢ່າງ ທີ່ພົບທົ່ວໄປ 
ຫຼື ຄວາມເຂົ້າໃຈຜິດກ່ຽວກັບກຳລັງແຮງງານລາວນາບຂູ່ໃຫ ້
ອອກຈາກເສັ້ນທາງ ຫຼື ປະຕິເສດຄວາມຕ້ອງການຕໍ່ຄວາມ 
ພະຍາຍາມເພື່ອຂະຫຍາຍໂອກາດການຈ້າງງານທ່ີມີຜະ 
ລິດຕະຜົນ. ຄວາມເຂົ້າໃຈຜິດອັນໜຶ່ງແມ່ນ ສປປ ລາວ ກຳ
ລັງປະເຊີນກັບບັນຫາແຮງງານຕ່າງປະເທດທ່ີຫຼັ່ງໄຫຼເຂົ້າ
ມາ, ໂດຍສັນນິຖານວ່າ ເພື່ອຕອບສະໜອງຕໍ່ການຂາດ 

ເຂີນແຮງງານພາຍໃນ. ຄວາມເຊື່ອຝັງໃຈອີກຢ່າງໜຶ່ງຂອງ 
ແຮງງານລາວທີ່ຂາດແຮງຈູງໃຈ ຫຼື ຈັນຍາບັນໃນການເຮັດ 
ວຽກທ່ີຈຳເປັນສຳລັບວຽກງານໃນຂະແໜງໂຮງຈັກໂຮງງານ 
ຫຼື ການບໍລິການ. ຄວາມເຂົ້າໃຈຜິດເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ຮັບການອະທິ
ບາຍເພີ່ມເຕີມໃນ ກ່ອງ 3.2, ຈຳເປັນຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການ 
ກຳຈັດປັດເປ່າໃຫ້ໝົດໄປ ເພາະວ່າມັນຈະເຮັດໃຫ້ບໍ່ເຫັນພາບ 
ທີ່ຈະແຈ້ງຂອງຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງຕະຫຼາດ ແຮງງານ ແລະ 
ດັ່ງນັ້ນ ຈຶ່ງບໍ່ສາມາດຮູ້ເຖິງຄວາມສຳຄັນຂອງການສ້າງໂອ 
ກາດເພື່ອການມີວຽກເຮັດງານທຳສຳລັບກຳລັງແຮງງານລາວ
ທີ່ ກຳລັງຂະຫຍາຍຕົວ.

ຮູບພາບ: ອັດຕາສ່ວນຮ້ອຍຂອງແຮງງານຕ່າງຊາດໃນ ສປປ ລາວ 
ແລະ ແຂວງຢູນານ (ຈີນ), ແຍກຕາມລະດັບຄວາມຮູ້ວິຊາການ

ຮູບພາບ: ການປຽບທຽບກຳລັງແຮງງານພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງຊາດຢູ່ 
ສປປ ລາວ ແລະ ແຂວງຢູນານ (ຈີນ), ແຍກເປັນແຕ່ລະກຸ່ມອາຊີບ

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ການສຳຫຼວດວິສາຫະກິດ (2012) ຢູ່ ສປປ ລາວ ແລະ ແຂວງຢູນານ (ຈີນ)

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ການສໍາຫຼວດວິສາຫະກິດ (2012) ຢູ່ ສປປ ລາວ ແລະ ແຂວງຢູນານ (ຈີນ)
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ຕ່າ
ງຊ

າດ

ທັກສະສູງ                            ທັກສະປານກາງ                            ບໍ່ມີທັກສະ

ທັກສະສູງ                                                        ທັກສະສູງ                                                        

ສປປ ລາວ                    ແຂວງຢູນນານ (ຈີນ)

ບໍ່ມີທັກສະ ບໍ່ມີທັກສະ

ແຮງງານພາຍໃນ ແຮງງານພາຍໃນແຮງງານຕ່າງຊາດ ແຮງງານຕ່າງຊາດ
ສປປ ລາວ ແຂວງຢູນານ (ຈິນ)

ທັກສະ
ປານກາງ

ທັກສະ
ປານກາງ

ຄວາມເຂົ້າໃຈຜິດ #2: ແຮງງານລາວແມ່ນບໍ່ເໝາະສົມທີ່ຈະເຮັດ 
ວຽກໃນໂຮງງານ

ຄວາມເຊື່ອຝັງໃຈທົ່ວໄປກ່ຽວກັບແຮງງານລາວແມ່ນວ່າເຂົາເຈົ້າບໍ່
ເໝາະສົມກັບການເຮັດວຽກໃນໂຮງງານ ແລະ ບໍລິສັດ ເນື່ອງຈາກ 
ເຫດຜົນທາງວັດທະນະທຳ ແລະ ວິຖີຊີວິດ. ມັນໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ 
ເຂົາເຈົ້າຂາດວິໄນ ແລະ ຈັນຍາບັນທີ່ຈຳເປັນໃນການເຮັດວຽກທີ່ 
ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຕ້ອງທຸມເທສຸດແຮງໃນການເຮັດວຽກຕາມສັນຍາທີ່
ກຳນົດເວລາໂມງການທີ່ຍາວນານກວ່າຂະແໜງອື່ນ. ຍິ່ງໄປກວ່າ 
ນັ້ນ, ເຖິງແມ່ນວ່າຈະມີໂອກາດສູງທີ່ຈະໄດ້ຮັບຄ່າຈ້າງສູງກວ່າໃນ
ຂະແໜງທີ່ບໍ່ແມ່ນກະສິກຳ, ເຂົາເຈົ້າອາດຈະເລືອກທີ່ຈະຍັງຢູ່ໃນ
ອາຊີບປູກຝັງເພາະວ່າເຂົາເຈົ້າໃຫ້ຄວາມສຳຄັນຕໍ່ກັບການມີເວລາ
ພັກຜ່ອນຫຼາຍກວ່າ.

ຄວາມເຊື່ອຝັງໃຈນ້ີບ່ໍແມ່ນຈະເປັນສ່ິງທ່ີເກີດຂ້ຶນສະເພາະແຕ່ຢູ່ 
ສປປ ລາວ ເທ່ານັ້ນ. ໃນທຸກໆປະເທດກໍ່ມີຄວາມເຊື່ອກ່ຽວກັບວ່າ 
ຄົນທີ່ທຸກຍາກແມ່ນບໍ່ໄດ້ມີແຮງຈູງໃຈ ແລະ ບໍ່ມີຄວາມເໝາະສົມ ທີ່
ຈະເຮັດວຽກຫຼາຍຊົ່ວໂມງທີ່ຍາວນານ. ດັ່ງທີ່ໄດ້ບັນລະຍາຍໃນບົດ 
ລາຍງານຂອງທ່ານ Chang (2007), ໃນຕອນຕົ້ນຂອງຂັ້ນຕອນ
ການພັດທະນາຂອງປະເທດເຢຍລະມັນ ແລະ ຍີ່ປຸ່ນ, ຄວາມຄາດ 
ຫວັງທີ່ມືດມົວແມ່ນວ່າ “ຄວາມເໝາະສົມທາງ ວັດທະນະທຳ” 
ຂອງກຳລັງແຮງງານຂອງຕົນ (ໄດ້ຮັບການບັນລະຍາຍໄວ້ຄືກັນກັບ 
“ຄົນເຢຍລະມັນທີ່ບໍ່ຊື່ສັດ” ແລະ “ຄົນຍີ່ປຸ່ນທີ່ຂີ້ຄ້ານ”) ທີ່ຈະເຄື່ອນ



ບົດລາຍງານ ການພັດທະນາ ສປປ ລາວ ປີ 2014
ເສີມຂະຫຍາຍການສ້າງວຽກເຮັດງານທຳ ຢ່າງມີສະມັດຕະພາບ ເພື່ອການເຕີບໂຕຢ່າງກວ້າງຂວາງ42

ຍ້າຍໄປສູ່ຂະແໜງອຸດສາຫະກຳທັນສະໄໝ. ການຢືນຢັນເຫຼົ່ານີ້ 
ແນ່ນອນພິສູດໃຫ້ເຫັນວ່າບໍ່ມີເຫດຜົນ ແລະ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ 
ຄວາມເຊື່ອນັ້ນຜິດພາດຢ່າງທີ່ສຸດ. ຕົວຢ່າງຈາກທົ່ວໂລກໄດ້ສະ 
ແດງໃຫ້ເຫັນວ່າເມ່ືອປະຊາຊົນໄດ້ຮັບການສ້າງຄວາມເຂ້ັມແຂງ 
ດ້ວຍຄວາມຮູ້ທັກສະທີ່ແທດເໝາະ ແລະ ສາມາດເຂົ້າເຖິງໂອ 
ກາດທີ່ດີກວ່າ, ເຂົາເຈົ້າຈະຄວ້າໂອກາດທີ່ມີ ນັ້ນເພື່ອປັບປຸງຊີວິດ
ການເປັນຢູ່ຂອງຕົນ ແລະ ຫຼຸດພົ້ນຈາກຄວາມທຸກຍາກ. ບົດລາຍ 
ງານນີ້ຮັບຮູ້ເຖິງອຸປະສັກຕ່າງໆ ແລະ ສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ຫຍໍ້ທໍ້ ທີ່ແຮງ 
ງານລາວໄດ້ປະເຊີນໜ້າໃນການປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງ
ຕົນ ແລະ ໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າສິ່ງສຳຄັນທີ່ສຸດແມ່ນການຂະຫຍາຍໂອ 
ກາດທີ່ມີໃຫ້ແກ່ເຂົາເຈົ້າ.   

ເຖິງແມ່ນວ່າຄວາມເຊື່ອຝັງໃຈກ່ຽວກັບແຮງງານລາວອາດຈະເປັນ 

ຄວາມເຊື່ອທີ່ຜິດ, ອັນນີ້ບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າອິດທິພົນ ຂອງປັດໄຈ 
ທາງສັງຄົມ ແລະ ວັດທະນະທຳກ່ຽວກັບການຕັດສິນໃຈໃນການ 
ຈ້າງງານຈະເປັນເລື່ອງນ້ອຍບໍ່ສຳຄັນແຕ່ຢ່າງໃດ. ເພື່ອໃຫ້ແນ່ໃຈ 
ວ່າ ແຜນການແຊກແຊງຕະຫຼາດແຮງງານວາງເປົ້າໝາຍໃສ່ແຮງ 
ຈູງໃຈທີ່ແທດເໝາະສຳລັບແຮງງານ, ມັນມີຄວາມສຳຄັນທີ່ຈະຕ້ອງ 
ເຂ້ົາໃຈທຸກໆປັດໄຈທ່ີມີບົດບາດສຳຄັນຕ່ໍການຕັດສິນໃຈຂອງ 
ແຮງງານທີ່ຈະປ່ຽນ (ຫຼືບໍ່ປ່ຽນ) ອາຊີບ ແລະ ຂະແໜງການ. ເຊັ່ນ 
ຕົວຢ່າງ, ອຸປະສັກອັນໜຶ່ງທີ່ອາດກີດຂວາງ ການເຄື່ອນຍ້າຍດັ່ງ 
ກ່າວແມ່ນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ແລະ ປະເພດຂອງທີ່ພັກອາໄສທີ່ມີຢູ່ສຳລັບ 
ແຮງງານຈາກຊົນນະບົດທີ່ຈະຍ້າຍເຂົ້າມາປະກອບອາຊີບໃນເຂດ 
ຕົວເມືອງ. ອັນນີ້ອາດຈະເປັນບັນຫາທາງວິຖີຊີວິດລວມທັງບັນຫາ 
ທາງເສດຖະກິດທ່ີອາດຈະກະທົບຕ່ໍແຮງຈູງໃຈຕ່ໍແຮງງານທ່ີຈະ 
ຍົກຍ້າຍເຂົ້າມາຕົວເມືອງ.

II. ວິທີການປະຕິບັດຂອງລັດຖະ
    ບານໃນປະຈຸບັນ

53. ເຖິງແມ່ນວ່າ ສປປ ລາວ ໄດ້ເລິ່ມເຫັນການປ່ຽນແປງ 
ທາງດ້ານຕະຫຼາດ, ລັດຖະບານຍັງຄົງສືບຕໍ່ມີບົດບາດສໍາ 
ຄັນໃນຊ່ວງຫລັງຂອງການວາງແຜນເສດຖະກິດແບບ
ລວມສູນ. ລັດຖະບານສາມາດເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ກຳນົດ 
ທິດທາງຂອງເສດຖະກິດໂດຍຜ່ານ 4 ຊ່ອງທາງຄື: ການ 
ຜະລິດສິນຄ້າ ແລະ ບໍລິການ, ການໂອນເງິນ, ອາກອນ, ແລະ 
ລະບຽບການ. ເຖິງແມ່ນວ່າລັດຖະບານອາດຈະເຂົ້າຮ່ວມ 
ຫລາຍກວ່າໜຶ່ງຊ່ອງທາງ, ສິ່ງທີ່ໜ້າເປັນຫ່ວງກໍ່ຄືການແຍກ 
ຄວາມເປັນເຈົ້າການອອກຈາກການຄວບຄຸມພາຍໃຕ້ລະ 
ບຽບການຂອງຂະແໜງການນັ້ນໆ. ລັດຖະບານຍັງຄົງສືບຕໍ່ມີ
ບົດບາດໃນການກຳນົດທິດທາງເສດຖະກິດຂອງ ສປປ ລາວ 
ພ້ອມທັງຖືຄອງຫຸ້ນສ່ວນໃຫຍ່ໃນຂະແໜງການທະນາຄານ, 
ປະກັນໄພ ແລະ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ. ດ້ວຍຂໍ້ຈຳກັດໃນການ
ແບ່ງແຍກລະຫວ່າງຄວາມເປັນເຈົ້າຂອງ ແລະ ການຄວບຄຸມ 
ປະກອບກັບການຂາດລະບົບຄຸ້ມຄອງ ແລະ ກົນໄກທາງດ້ານ 
ການປະຕິບັດລະບຽບການ,ເຮັດໃຫ້ລັດປະເຊີນກັບຄວາມ 
ສ່ຽງທີ່ສູງ ແລະ ຫລາຍຄັ້ງແມ່ນເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມບໍ່ໜ້າດຶງ 
ດູດໃຈແກ່ພາກເອກະຊົນໃນການລົງທຶນເນ່ືອງຈາກກັງວົນ 
ກ່ຽວກັບຄວາມສະເໝີພາບ.

54. ລະບຽບກົດໝາຍແມ່ນຖືກສ້າງຕັ້ງ ແລະ ນໍາໃຊ້ຢ່າງ 
ບໍ່ສະຫມໍ່າສະເໝີ ສົ່ງຜົນໃຫ້ສະພາບແວດລ້ອມດ້ານທຸລະກິດ 
ມີຄວາມບໍ່ແນ່ນອນ. ການປະຕິບັດລະບຽບການທີ່ຂາດຄວາມ 
ສະໝ່ຳສະເຫມີລວມເຖິງຂາດຄວາມໂປ່ງໃສ ແລະ ຄາດການ 
ບໍ່ໄດ້ແມ່ນເຫັນໄດ້ໃນທຸກຂະແໜງການ ແລະ ທຸກເຂດ. ຍົກຕົວ 
ຢ່າງ, ການນຳໃຊ້ລະບຽບກົດໝາຍອາດມີປະສິດທິຜົນ ແລະ 
ຄວາມສະເຫມພີາບທີ່ບໍ່ສງູໃນຫລາຍຂະແໜງການ ເຊັ່ນ: ການ 
ທະນາຄານພາກເອກະຊົນ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ປະ 
ກັນໄພ. ຫລາຍຄັ້ງການອະນຸມັດບາງໂຄງການລົງທຶນໂດຍ 
ກົງຂອງຕ່າງປະເທດ ໃນ ສປປ ລາວ ແລະ ການໃຫ້ສຳປະ 
ທານດຳເນີນການບົນເງື່ອນໄຂພື້ນຖານທີ່ບໍ່ມີມາດຖານເງື່ອນ 
ໄຂສະເພາະ ແລະ ມີສິ່ງຈູງໃຈ. ການຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງໄວ 

ຂອງກອບນິຕິກຳທາງດ້ານທຸລະກິດໃນໄລຍະທີ່ ສປປ ລາວ 
ກຳລັງພະຍາຍາມດຳເນີນການຕາມຄວາມຮຽກຮ້ອງຂອງ 
ຫລາຍໆອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ (ເຊັ່ນ ອົງການການຄ້າໂລກ 
ແລະ ອາຊຽນ) ໄດ້ເຜີຍຈຸດອ່ອນທາງດ້ານໂຄງສ້າງທີ່ມີຄວາມ 
ອ່ອນແອໃນຂະບວນການສ້າງກົດໝາຍ. ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 
ກົດໝາຍຢູ່ຂ້ັນລຸ່ມຫຼາຍຄ້ັງແມ່ນມີຄວາມບ່ໍສອດຄ່ອງກັບ 
ບັນດາກອບນິຕິກຳຢູ່ຂັ້ນເທິງ, ສ້າງໃຫ້ເກີດຄວາມບໍ່ແນ່ນອນ 
ອີກທັງເປີດທາງໃຫ້ພະນັກງານມີພຶດຕິກຳສວຍໃຊ້ໂອກາດ. 
ການຂາດຄວາມສະເຫມີພາບ, ຄວາມບໍ່ສະໝ່ຳສະເໝີໃນ 
ການປະຕິບັດລະບຽບຫຼັກການຕ່າງໆ, ແລະ ການປະຕິບັດທີ່
ແຕກຕ່າງກັນໄປພາໃຫ້ເກີດມີການແຂ່ງຂັນທີ່ບໍ່ມີຄວາມເປັນ
ທຳ, ການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ, ການບິດເບືອນນະໂຍບາຍ ແລະ 
ການຂາດປະສິດທິພາບໃນການຈັດສັນຊັບພະຍາກອນ. 

55. ຄວາມບໍ່ສະໝໍ່າສະເໝີຂອງລະບຽບການ ແລະ ພາລະ 
ບົດບາດຂອງພາກລັດທີ່ບໍ່ຈະແຈ້ງອາດນໍາໄປສູ່ການຕີຄວາມ 
ໝາຍໄປຕ່າງໆນາໆ ແລະ ມີຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ບໍ່ຖືກ ຕ້ອງໃນ 
ຂັ້ນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ. ຕົວຢ່າງອັນໜຶ່ງແມ່ນກົດໝາຍທ່ອງທ່ຽວ 
ເຊິ່ງໄດ້ຮັບການຮັບຮອງເອົາໃນປີ 2005 ແຕ່ມີພຽງບາງ 
ສ່ວນຂອງກົດໝາຍທີ່ມີການນຳໃຊ້ ແລະ ປະຈຸບັນກຳລັງຢູ່ 
ໃນຂັ້ນປັບປຸງ. ຫຼັກການໃຫຍ່ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີ້ແມ່ນໃຫ ້
ບໍລິສັດເອກະຊົນສາມາດດຳເນີນການໃນຂະແໜງການດ່ັງ 
ກ່າວໄດ້, ແຕ່ໃນພາກປະຕິບັດຕົວຈິງມີຫລາຍມາດຕາທີ່ຍັງບໍ່ 
ທັນໄດ້ຖືກນຳໃຊ້. ພາລະບົດບາດທີ່ບໍ່ຈະແຈ້ງຂອງ ພາກລັດຄ ື
ທັງເປັນຜູ້ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ທັງເປັນນັກລົງທຶນໃນພາກການ 
ຜະລິດ ແລະ ການສະໜອງບໍລິການຕ່າງໆພາໃຫ້ເກີດມີຊ່ອງ 
ຫວ່າງໃນການຕັດສິນທີ່ບໍ່ເປັນກາງ ແລະ ການປະຕິບັດທີ່ 
ຂາດຄວາມສະໝ່ຳສະເໝີຫຼາຍຄ້ັງກໍ່ເພີ່ມຕ່ືມຄວາມລຳຄານ 
ໃຈ ແລະ ຄວາມບໍ່ເຊື່ອໝັ້ນທີ່ມີຢູ່ແລ້ວໃຫ້ຍິ່ງສູງຂຶ້ນໄປກວ່າ 
ເກ່າອີກ.

56. ໃນຂະນະທ່ີມີການໃຊ້ຄວາມພະຍາຍາມໃນການຫຼຸດ 
ຜ່ອນຂັ້ນຕອນຂອງການສ້າງຕັ້ງທຸລະກິດ, ຜົນສໍາເລັດທີ່ຍາດ 
ມາໄດ້ດ່ັງກ່າວຊ້ຳພັດນັບມື້ນັບຖືກກົດໜ່ວງໂດຍການອອກ
ໃບອະນຸຍາດຂັ້ນທີສອງ ແລະ ເງື່ອນໄຂຂອງການອະນຸມັດ 
ທີ່ມີຄວາມສະລັບສັບຊ້ອນໃນລະດັບ ຂະແໜງການ. ຍົກຕົວ 
ຢ່າງ, ຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວຍັງຄົງຊັກຊ້າຍ້ອນລະບຽບການ 
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13  ເບິ່ງຕື່ມ  World Bank (2014g) ສຳລັບ ການສົນທະນາເພີ່ມຕື່ມ.
14  ເປັນທີ່ຈະແຈ້ງວ່າ ການຍົກເລີກເງື່ອນໄຂການອະນຸມັດໃບອະນຸຍາດສຳລັບນິຕິບຸກຄົນ ຈະເປັນສິ່ງທີ່ບໍ່ໜ້າດຶງດູດໃຈ ແລະ ມີການຕໍ່ຕ້ານ ເນື່ອງຈາກການເສຍໂອກາດໃນການເກັບ
ຄ່າທຳນຽມທີ່ບໍ່ເປັນທາງການ. ເຊັ່ນດຽວກັນ, ອີງໃສ່ ສະພາບວິກິດການ ດ້ານການເງິນໃນ ສປປ ລາວ ໃນປະຈຸບັນນີ້ ເຊິ່ງສົ່ງຜົນໃຫ້ມີການຕັດງົບປະມານຫຼາຍຢ່າງ, ໜ່ວຍງານຂັ້ນລຸ່ມ 
ຂອງລັດຖະບານ ແມ່ນນັບມື້ນັບລັງເລທີ່ຈະຍອມປ່ອຍໂອກາດໃນການເກັບ “ຄ່າທຳນຽມດ້ານວິຊາການ” ທີ່ມີເພີ່ມຂຶ້ນ ໃນຂັ້ນອົງກອນໂດຍກົງ. ເຫດຜົນ ສຳລັບການມີເງື່ອນໄຂຕ່າງໆ
ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ໃນການອອກໃບອະນຸຍາດ (ເຊິ່ງສ່ວນໃຫຍ່ ແມ່ນມູນມໍລະດົກຕົກທອດ ຂອງລະບົບການວາງແຜນແບບລວມສູນ) ແມ່ນເພື່ອເກັບກຳສະຖິຕິ. ແນ່ນອນວ່າ ມີວິທີການ 
ອື່ນໆອີກທີ່ມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ຕົ້ນທຶນທີ່ຕ່ຳກວ່າ ໃນການເກັບກຳສັງລວມສະຖິຕິ ທັງຍັງເປັນປະໂຫຍດ ຕໍ່ຜູ້ສ້າງນະໂຍບາຍອີກ.
15  ເບິ່ງ ທະນາຄານໂລກ (2014g) ສຳລັບລາຍລະອຽດ ເພີ່ມຕື່ມ. 

ໃນການອອກໃບອະນຸຍາດທີ່ມີຄວາມຊັບຊ້ອນ, ເຊິ່ງສ່ວນ 
ໃຫຍ່ແມ່ນບໍ່ມີຄວາມຈຳເປັນ. ນັກລົງທຶນໃໝ່ໆໃນພາກໂຮງ 
ແຮມ ແລະ ຮ້ານອາຫານແມ່ນຕ້ອງໄດ້ນຳສະເໜີແຜນທຸລະ 
ກິດຕໍ່ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ເພື່ອປະເມີນຢ່າງລະອຽດໃນບາດກ້າວ 
ຂອງການສົ່ງຄຳຮ້ອງ ເພື່ອຂໍໃບອະນຸຍາດໃນຂັ້ນເບື້ອງຕົ້ນ. 
ໃນບັນດາເງື່ອນໄຂຕ່າງໆ, ກຳນົດວ່າແຜນທຸລະກິດດັ່ງກ່າວ 
ແມ່ນຈະຕ້ອງສາມາດສ້າງຜົນກຳໄລ ແລະ ຕ້ອງໃຫ້ລາຍລະ 
ອຽດຕົວເລກຄາດຄະເນກ່ຽວກັບການຈັດຈ້າງພະນັກງານ. ມັນ 
ເປັນການຍາກທີ່ຈະເຫັນເຖິງປະໂຫຍດຂອງການບັງຄັບ 
ໃຊ້ບາດກ້າວດ່ັງກ່າວທ່ີບໍ່ມີຄວາມຈຳເປັນຕໍ່ພາກທຸລະກິດ, 
ເຮັດໃຫ້ສິ້ນເປືອງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ແລະ ເວລາທັງຍັງບໍ່ຊຸກຍູ້ການ 
ລົງທຶນທີ່ມີຄຸນະພາບ.13

57. ໃນຂະນະດຽວກັນ, ລັດຖະບານຊ້ຳພັດມີລະບຽບການ 
ຄວບຄຸມໃນຫລາຍທຸລະກິດທີ່ບໍ່ມີຄວາມສັບຊ້ອນ. ຂັ້ນຕອນ 
ຂະບວນການດັ່ງກ່າວ (ໃບອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດ, ໃບ 
ອະນຸຍາດຕ່າງໆ ແລະ ບັນດາຂໍ້ຕົກລົງອະນຸມັດຕ່າງໆ)  ບໍ່ໄດ້ 
ໃຫ້ປະໂຫຍດຫຍັງຫຼາຍແກ່ພາກເອກະຊົນ, ອີກທັງພົວພັນ 
ເຖິງການຈ່າຍທີ່ເປັນທາງການ ແລະ ບໍ່ເປັນທາງການເຮັດ 
ໃຫ້ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການປັບປຸງປ່ຽນແປງ14 ຜົນທີ່ຕາມ 
ມາກ່ໍຄືວ່າກິດຈະກຳສ່ວນໃຫຍ່ຂອງຫລາຍກົມກອງຂອງລັດ
ຖະບານແມ່ນສຸມໃສ່ແຕ່ວຽກປະຈຳວັນ ແລະ ການເກັບກຳ 
“ລາຍຮັບທາງດ້ານວິຊາການ”. ຕົວຢ່າງ, ແຜນວາດເຊິ່ງສະ 
ແດງລາຍລະອຽດຂັ້ນຕອນການກວດເອກະສານໃນບາດ 
ກ້າວການພິຈາລະນາຄຳຮ້ອງສຳລັບໃບອະນຸຍາດນຳເຂົ້າສິນ
ຄ້າລະບຸວ່າເອກະສານຄຳຮ້ອງແມ່ນໄດ້ຜ່ານຂັ້ນຕອນການພິ
ຈາລະນາເຖິງ 8 ບາດກ້າວໃນໜຶ່ງກົມກອງ. ນອກຈາກຄວາມ
ກັງວົນກ່ຽວກັບບັນຫາການສວຍໃຊ້ໂອກາດ ແລະ ຄ່າທຳນຽມ
ທີ່ຫົວໜ່ວຍເອກະຊົນຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດຕາມແລ້ວ, ມັນຍັງສົ່ງ
ຜົນໃຫ້ພະນັກງານລັດຫລາຍໆໜ່ວຍງານມີໜ້າທີ່ພຽງແຕ່ສົ່ງ
ຕໍ່ເອກະສານຈາກໂຕະໜຶ່ງໄປຫາອີກໂຕະໜຶ່ງ.

58. ເມື່ອເກີດບັນຫາຂຶ້ນ, ການດໍາເນີນທຸລະກິດຊ້ຳພັດຖືກ 
ຖ່ວງດຶງໂດຍພະນັກງານລັດທີ່ອ່ອນປະສົບການ ແລະ ຄວາມ 
ສາມາດຍັງບໍ່ພຽງພໍຫຼາຍກວ່າຈະເປັນຜູ້ທີ່ຊ່ວຍຈັດການ ແລະ 
ແກ້ໄຂບັນຫາເຫຼົ່ານັ້ນ. ຄວາມລ່າຊ້າໃນການຕັດສິນໃຈເຮັດ 
ໃຫ້ເສຍເວລາ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສຳລັບ ນັກທຸລະກິດ, ດັ່ງຈະ
ເຫັນໄດ້ຈາກຂໍ້ຂັດແຍ່ງດ້ານການແຂ່ງຂັນໃນທຸລະກິດການສື່
ສານ, ປະກັນໄພ ແລະ ການນຳໃຊ້ທີ່ດິນ. ນອກຈາກນີ້, ສປປ 
ລາວ ຍັງບໍ່ທັນມີກົນໄກທີ່ມີປະສິດທິຜົນສູງໃນການໃຫ້ພາກ
ເອກະຊົນສາມາດຮຽກຮ້ອງຄ່າເສຍຫາຍໃນກໍລະນີທີ່ມີຂໍ້ຂັດ

ແຍ່ງກັບລັດຖະບານ (ເຊັ່ນດ້ານອາກອນ, ພາສີ, ການອອກ 
ໃບອະນຸຍາດດຳເນີນ ທຸລະກິດ).

59. ປັດໄຈເຫຼົ່ານີ້ ສົ່ງຜົນໃຫ້ ສປປ ລາວ ຖືກຈັດຢູ່ໃນອັນ 
ດັບທີ່ບໍ່ດີໃນດ້ານຕົ້ນທຶນໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດ. ໃນປີ 
2012, ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດໃນ ສປປ ລາວ ບອກໃຫ້ຮູ້ວ່າ 
ເກືອບ 8 ສ່ວນຮ້ອຍ ຂອງຜູ້ບໍລິຫານຂັ້ນອາວຸໂສໃຊ້ເວລາ 
ໄປກັບການປະຕິບັດລະບຽບການຂອງພາກລັດ. ຕົວເລກດັ່່ງ 
ກ່າວນີ້ຖືວ່າສູງກວ່າຫາກສົມທຽບກັບປະເທດທີ່ມີຂະໜາດ 
ຂອງເສດຖະກິດໃກ້ຄຽງກັນ ແລະ ຍັງຖືວ່າເປັນຕົວເລກທີ່ສູງ 
ຂຶ້ນທຽບກັບການ ສຳຫຼວດ ກ່ຽວກັບຂົງເຂດທຸລະກິດ ໃນປີ 
2009. ເຊັ່ນດຽວກັນ, ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ ໃນ ສປປ ລາວ 
ແມ່ນຖືກກວດກາຢ້ຽມຢາມ ໂດຍພະນັກງານລັດ (ອາກອນ 
ແລະ ອື່ນໆ) ຂ້ອນຂ້າງຖີ່ ຫາກທຽບໃສ່ປະເທດອື່ນໆທີ່ຖືກ 
ນຳມາປຽບທຽບ. ຄ່າທຳນຽມທີ່ສູງຖືວ່າເປັນໜຶ່ງໃນຄຳຕຳໜິ
ສົ່ງ ຂ່າວ ອັນດັບຕົ້ນໆ ກ່ຽວກັບສະພາບການເຮັດທຸລະກິດໃນ 
ສປປ ລາວ. ຍົກຕົວຢ່າງ, ນັກທຸລະກິດມັກຈະສົ່ງຂ່າວກ່ຽວກັບ 
ການຄຸ້ມຄອງອາກອນຫຼາຍກວ່າອັດຕາອາກອນ, ເຊິ່ງບອກ 
ໃຫ້ຮູ້ວ່າຄ່າທຳນຽມແມ່ນອຸປະສັກດ້ານສະພາບແວດລ້ອມໃນ
ການດຳເນີນທຸລະກິດທີ່ສຳຄັນອັນໜຶ່ງ.15

60. ໃນຂະນະທີ່ມີຄວາມພະຍາຍາມໃນການປັບປຸງສະພາບ 
ແວດລ້ອມດ້ານການລົງທຶນ, ວາລະຂອງການປັບປຸງປ່ຽນແປງ 
ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນເນ້ັນໃສ່ການອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນ 
ການລົງທຶນ ໃນຂະແໜງການຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ 
ແລະ “ໂຄງການຂະໜາດໃຫຍ່” ແທນທີ່ຈະເປັນຫລາຍໆຂະ 
ແໜງການ. ນອກຈາກນັ້ນ, ນັກລົງທຶນໃນຂະແໜງການຊັບ 
ພະຍາກອນທຳມະຊາດແມ່ນມີຄວາມອາດສາມາດໃນການ 
ຈັດການກັບຕົ້ນທຶນການລົງທຶນທີ່ສູງໄດ້ຫລາຍກວ່າ, ອັນເປັນ 
ຜົນມາຈາກຄ່າເຊ່າຊັບພະຍາກອນຂະໜາດໃຫຍ່ ແລະ ການ 
ປະຢັດ ເນື່ອງຈາກການຂະຫຍາຍຂະໜາດການຜະລິດ. ຄ່າ 
ໃຊ້ຈ່າຍທີ່ສູງ, ເຊິ່ງຖືວ່າເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງຕົ້ນທຶນຂອງການ
ລົງທຶນ, ເຮັດໃຫ້ນັກລົງທຶນຂະໜາດນ້ອຍບໍ່ຢາກລົງທຶນໃນຂະ
ແໜງການອື່ນໆໃນວົງຈອນເສດຖະກິດ. ແມ້ແຕ່ໃນຂົງເຂດທີ່ 
ສປປ ລາວ ໄດ້ມີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການປັບປຸງສະພາບ 
ແວດລ້ອມດ້ານການດຳເນີນທຸລະກິດ, ສປປ ລາວ ກໍ່ຍັງນຳ 
ຫຼັງປະເທດອ່ືນໆທີ່ໃຊ້ໃນການສົມທຽບຢູ່ເນ່ືອງຈາກວ່າປະ 
ເທດອ່ືນໆໃນຂົງເຂດກ່ໍໄດ້ມີການດຳເນີນການປັບປຸງປ່ຽນ 
ແປງໄປເຊັ່ນກັນເຮັດໃຫ້ຊ່ອງວ່າງຄວາມແຕກຕ່າງຂອງການ
ປັບປຸງປ່ຽນແປງລະຫວ່າງ ສປປ ລາວ ກັບປະເທດອື່ນໆຍັງ 
ຄົງຫ່າງໄກກັນເໝືອນເດີມ. 



ບົດລາຍງານ ການພັດທະນາ ສປປ ລາວ ປີ 2014
ເສີມຂະຫຍາຍການສ້າງວຽກເຮັດງານທຳ ຢ່າງມີສະມັດຕະພາບ ເພື່ອການເຕີບໂຕຢ່າງກວ້າງຂວາງ44

16 ເຊັ່ນ ຄວາມສ່ຽງທີ່ສູງຂຶ້ນໃນດ້ານເຊັ່ນ ຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະເກີດວິກິດການທາງການຄ້າ, ຜົນໄດ້ຮັບບໍ່ກຸ້ມທຶນ, ຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວພັນກັບຂໍ້ຈຳກັດຂອງການສົ່ງອອກ ຫຼື ຜະລິດຕະພັນທີ່ບໍ່ 
ຫຼາກຫຼາຍ. ເບິ່ງການອະທິບາຍທີ່ຄົບຖ້ວນໃນ Brahmbhatt ແລະ VOstroknutova (2010)
17 ເບິ່ງເພີ່ມຕື່ມ ທະນາຄານໂລກ (2014f).

III. ຄຳແນະນຳ

61. ເຖິງແມ່ນວ່າຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດຈະເປັນກົນຈັກ 
ສໍາຄັນທີ່ຂັບເຄື່ອນເສດຖະກິດຂອງ ສປປ ລາວ ໃຫ້ຈະ 
ເລີນເຕີບໂຕ, ແຕ່ການເອື່ອຍອີງໃສ່ພຽງແຕ່ຂະແໜງການຊັບ 
ພະຍາກອນທໍາມະຊາດຖືວ່າມີຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຜົນເສຍ. 
ຄືດັ່ງທີ່ໄດ້ກ່າວໄວ້ຂ້າງເທິງ, ໃນຂະນະທີ່ຂະແໜງການຊັບພະ 
ຍາກອນທຳມະຊາດແມ່ນແຫຼ່ງໜ່ຶງທ່ີສຳຄັນສຳລັບການສ້າງ 
ລາຍຮັບ ແລະ ການພັດທະນາຂອງ ສປປ ລາວ, ມັນຊໍ້າພັດ 
ສ້າງວຽກເຮັດງານທຳບໍ່ຫຼາຍ ແລະ ຍັງຖ່ວງດຶງການຂະຫຍາຍ 
ຕົວຂອງຂະແໜງການອື່ນໆ, ໂດຍສະເພາະຂະແໜງ ການອຸດ 
ສາຫະກຳແປຮູບເຊິ່ງມີບົດບາດສຳຄັນໃນຂະບວນການຫັນ 
ເປັນອຸດສາຫະກຳທັນສະໄໝ. ນອກຈາກນີ້, ການເພີ່ມທະວີ
ການເອ່ືອຍອີງໃສ່ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດສາມາດເພີ່ມ 
ຄວາມສ່ຽງໃຫ້ກັບເສດຖະກິດຂອງປະເທດໂດຍພາໃຫ້ເກີດ
ພາວະເອື່ອຍອີງໃສ່ສິນຄ້າພຽງແຕ່ອັນດຽວ.16 ເພື່ອຮັບປະກັນ 
ຄວາມຍືນຍົງ ແລະ ການເຕີບໃຫ່ຍຂະຫຍາຍຕົວທີ່ກວ້າງ 
ຂວາງມັນຈຳເປັນທ່ີຕ້ອງໄດ້ເນັ້ນໃສ່ການພັດທະນາເສດຖະ 
ກິດທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດການຈ້າງງານທີ່ຫຼາກຫຼາຍປະເພດໃນທົ່ວຂະ 
ແໜງການ. ເວົ້າສະເພາະ, ການພັດທະນາໃນຂະແໜງການ 
ຍ່ອຍ ເຊັ່ນ ຂະແໜງການອຸດສາຫະກຳແປຮູບ ແລະ ການບໍ
ລິການທີ່ເຮັດໃຫ້ຄົນມີວຽກເຮັດງານທຳໜ້າຈະມີຄວາມສຳຄັນ
ໃນການຍົກສູງການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດທີ່ບໍ່ຂຶ້ນກັບ 
ຂະແໜງການຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ.

62. ນອກເໜືອໄປຈາກຂະແໜງການຊັບພະຍາກອນທໍາມະ 
ຊາດແລ້ວ, ສປປ ລາວ ຍັງມີຂະແໜງການຍ່ອຍທີ່ຫຼາກ 
ຫຼາຍຕ່ືມອີກລວມເອົາເຖິງຂະແໜງການອຸດສາຫະກຳແປ 
ຮູບທີ່ມີທ່າແຮງສູງໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ. ຂະແໜງ 
ການອຸດສາຫະກຳແປຮູບປະກອບດ້ວຍກິດຈະກຳທ່ີຫຼາກ 
ຫຼາຍ, ບໍ່ຈຳກັດພຽງແຕ່ການລົງທຶນໂດຍກົງຂອງຕ່າງປະເທດ 
ທີ່ເປັນ “ຮູບການແບບເກ່າ” ທີ່ກ່ຽວພັນກັບການພັດທະນາ 
ຂະແໜງການອຸດສາຫະກຳໃນປະເທດທີ່ມີລາຍຮັບຕ່ຳ 
ເຊັ່ນ: ອຸດສາຫະກຳຕັດຫຍິບ, ເກີບ, ແລະ ເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າ 
ຂະໜາດນ້ອຍ. ເນື່ອງດ້ວຍຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດທີ່ອຸດົມ 
ສົມບູນຫາກທຽບໃສ່ຊັບພະຍາກອນມະນຸດໃນ ສປປ ລາວ, 
ກາລະໂອກາດ ຫຼື ທ່າແຮງຂອງການພັດທະນາອາດຢູ່ໃນຂະ 
ແໜງການອຸດສາຫະກຳຂະໜາດນ້ອຍທີ່ຕິດພັນກັບຂະແໜງ 
ການກະເສດ ແລະ ທຸລະກິດກະສິກຳ, ເປັນຕົ້ນໂຮງສີ,  
ກາເຟ, ໝາກໄມ້ ແລະ ພືດຜັກ.17 ທ່າແຮງໃນການ “ເຮັດ 
ກະສຳກຳເປັນການຄ້າ” ສາມາດສະໜອງໂອກາດໃນການ 
ພັດທະນາ, ແຕ່ວ່າການເພີ່ມການຜະລິດແມ່ນຈະຖືກຖ່ວງດຶງ 
ດ້ວຍຕ່ອງໂສ້ການສະໜອງທີ່ມີຕົ້ນທຶນສູງ ແລະ ຕົ້ນທຶນລວມ 
ກໍ່ສູງ, ວຽກງານການສົ່ງເສີມ ແລະ ການບໍລິການທີ່ຍັງອ່ອນ, 
ບໍລິມາດການຜະລິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ບໍ່ຜ່ານມາດຖານ 
ສາກົນດ້ານຄວາມສະອາດ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມ.

63. ເພື່ອຊ່ວຍຂະຫຍາຍທ່າແຮງໃນການເຕີບໂຕທົ່ວຂະແໜງ 
ການອຸດສາຫະກໍາແປຮູບ ແລະ ການບໍລິການ, ການປັບປຸງ 
ສະພາບແວດລ້ອມດ້ານການລົງທຶນຖືເປັນບູລິມະສິດອັນ 
ຮີບດ່ວນ. ປະເທດຫວຽດນາມ ແລະ ປະເທດຈີນ ໄດ້ສະແດງ 
ໃຫ້ເຫັນວ່າມັນເປັນໄປໄດ້ທ່ີຈະພັດທະນາຂະແໜງການອຸດ 
ສາຫະກຳແປຮູບໃຫ້ມີໂສມໃໝ່ເຖິງແມ່ນວ່າຕົວຊີ້້ບອກໃນ 
ການດຳເນີນທຸລະກິດຂອງປະເທດຂອງພວກເຂົາຈະຖືກຈັດ
ຢູ່ໃນເກນທີ່ຕ່ຳກໍ່ຕາມ. ທັງສອງປະເທດດັ່ງກ່າວໄດ້ສະໜອງ 
ຕະຫຼາດຊື້ສິນຄ້າພາຍໃນປະເທດທີ່ມີຂະໜາດໃຫຍ່ ແລະ ໜ້າ 
ສົນໃຈແກ່ນັກລົງທຶນ, ພ້ອມທັງມີຄວາມສະດວກໃນການເຂົ້າ 
ເຖິງຕະຫຼາດໂລກ ແລະ ການຂົນສົ່ງສິນຄ້າທີ່ມີຄຸນະພາບທີ່ສູງ 
ກວ່າ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ຕ່ຳກວ່າ. ກົງກັນຂ້າມ, ສປປ ລາວ 
ບ່ໍຕິດຮອດອັນດັບສຸດທ້າຍຂອງການຈັດອັນດັບໃນກຸ່ມປະ 
ເທດດັ່ງກ່າວນີ້. ໃນຖານະທີ່ເປັນປະເທດທີ່ບໍ່ມີທາງອອກສູ່ 
ທະເລ ແລະ ຂາດການເຊື່ອມຕໍ່ກັບປະເທດອື່ນໆລວມເຖິງຕະ
ຫຼາດພາຍໃນທີ່ມີຂະໜາດນ້ອຍ, ສປປ ລາວ ຕ້ອງຂະຫຍາຍ 
ໂອກາດໃນການພັດທະນາຂະແໜງການອ່ືນໆທ່ີບ່ໍອີງໃສ່ 
ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດໃຫ້ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ. ການປັບປຸງ 
ສະພາບແວດລ້ອມໃນການລົງທຶນຈະຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ປະກອບ 
ການພາກອຸດສາຫະກຳແປຮູບ ແລະ ພາກບໍລິການສາມາດ 
ລະດົມທຶນ ແລະ ຍົກລະດັບກຳລັງການຜະລິດຂອງພວກເຂົາ 
ຂຶ້ນ, ເຊິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາສາມາດສ້າງຜົນກຳໄລ ແລະ 
ສາມາດສະເໜີຄ່າຈ້າງທີ່ສູງຂ້ຶນເພື່ອຊ່ວຍດຶງເອົາແຮງງານ 
ເຂົ້າສູ່ວຽກງານທີ່ມີຜະລິດຕະຜົນສູງກວ່າ. ຄຳແນະນຳໃນ 
ສາມຂົງເຂດແມ່ນຢູ່ຂ້າງລຸ່ມນີ້.

64. ເຖິງແມ່ນວ່າ ຈະມີຫຼາກຫຼາຍບັນຫາທີ່ມີຜົນສະທ້ອນ 
ຕໍ່ການພັດທະນາພາກເອກະຊົນ ໃນ ສປປ ລາວ ເຊັ່ນ ຂໍ້ຈໍາ 
ກັດດ້ານພື້ນຖານໂຄງລ່າງ, ບົດລາຍງານສະບັບນີ້ເນັ້ນໃສ ່
ບັນຫາ “ເບົາໆ” ທີ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂເທື່ອ. ບັນດາ 
ຜູ້ສ້າງນະໂຍບາຍ ໃນ ສປປ ລາວ ແມ່ນມີຄວາມຕື່ນຕົວກ່ຽວ 
ກັບຂໍ້ຈຳກັດດ້ານພື້ນຖານໂຄງລ່າງທີ່ມີຕໍ່ການຍົກລະດັບການ 
ພັດທະນາຂອງພາກເອກະຊົນ ແລະ ໄດ້ດຳເນີນການແກ້ໄຂ 
ບັນຫາຢ່າງມີຄວາມຄືບໜ້າ. ມີຫຼາຍການປະເມີນບັນຍາກາດ 
ດ້ານການລົງທຶນທ່ີສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມຄືບໜ້າດ່ັງ 
ກ່າວໃນຊ່ວງສິບປີທີ່ຜ່ານມາກ່ຽວກັບປັດໄຈທ່ີເປັນຕົວກີດ 
ຂວາງຫຼັກຂອງການລົງທຶນ, ໂດຍປ່ຽນຈາກບັນຫາ “ໜັກໆ” 
(ເຊັ່ນ: ການສະໜອງໄຟຟ້າ, ຖະໜົນຫົນທາງ, ການຂ້າມ 
ຊາຍແດນ) ໄປສູ່ ບັນຫາ “ເບົາໆ” (ເຊັ່ນ ແຮງງານ/ທັກສະ, 
ການປະຕິບັດຕໍ່ລະບຽບການ). ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຄວາມ 
ເອົາໃຈໃສ່ດ້ານນະໂຍບາຍຕໍ່ບັນຫາ “ເບົາໆ” ເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນຍັງ 
ຈຳກັດຢູ່. ຄຳແນະນຳຂອງບົດລາຍງານສະບັບນີ້ຈຶ່ງໄດ້ເນັ້ນ 
ໃສ່ບັນຫາ “ເບົາໆ” ທີ່ທາງຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດລະບຸວ່າເປັນອຸ 
ປະສັກທີ່ເປັນບັນຫາໃຫຍ່ທີ່ສຸດສຳລັບພວກເຂົາ.

ການຈັດລະບຽບ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຂັ້ນຕອນຂອງການດໍາເນີນ 
ການທາງທຸລະກິດ ແລະ ຄ່າທໍານຽມຕ່າງໆຂອງພາກລັດ
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18 ການນຳໃຊ້ລະບົບປະມວນຜົນແບບອັດຕະໂນມັດ ຂອງໜ່ວຍງານພາສີ ຊ່ວຍໃຫ້ສາມາດຈັດປະເພດຂອງການແຈ້ງນຳເຂົ້າ ໃສ່ໃນປ່ອງສີແດງ, ສີເຫລືອງ, ສີຂຽວ ແລະ ສີຟ້າ 
ອີງຕາມຄວາມສ່ຽງ ໄດ້ຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນເວລາໃນການດຳເນີນການລົງ, ທັງສ້າງແຮງຈູງໃຈໃຫ້ແກ່ພາກເອກະຊົນໃນການປະຕິບັດຕາມລະບຽບການ ແລະ ຊ່ວຍໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ສາມາດຈັດ 
ບູລິມະສິດວຽກ ຜູ້ຄ້າຂາຍທີ່ຢູ່ໃນກຸ່ມສ່ຽງສູງ ແທນ.
19 ເບິ່ງ ທະນາຄານໂລກ (2012), ການຈັດລະບຽບກ່ຽວກັບມາດຕະການສ່ວຍສາອາກອນ - ເຄື່ອງມືສຳລັບຜູ້ສ້າງນະໂຍບາຍ. 
20 ເບິ່ງ http://www.worldbank.org/en/news/feature/2012/07/09/lao-pdr-new-online-platform-to-boost-trade-transparencyເພື່ອສຶກສາລາຍລະອຽດ ເພີ່ມຕື່ມ 
ກ່ຽວກັບ ສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ທາງດ້ານການຄ້າ. ເອກະສານ ວ່າດ້ວຍ ວິທີປະຕິບັດທີ່ດີ ທີ່ໄດ້ຈັດທຳຂຶ້ນໂດຍ ກົມການຄ້າສາກົນ ຂອງທະນາຄານໂລກໂດຍອີງໃສ່ຮູບແບບ ຂອງ ສປປ 
ລາວ —ທະນາຄານໂລກ (2012), ການພັດທະນາລະບົບຂ່າວສານ ແລະ ຂໍ້ມູນການຄ້າ, ທະນາຄານໂລກ,ພະແນກການຄ້າສາກົນ

65. ລັດຖະບານຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຕື່ມໃນການສະແດງໃຫ ້
ເຫັນເຖິງຄວາມເອົາຈິງເອົາຈັງໃນການສ້າງສະພາບແວດ 
ລ້ອມທີ່ເອື້ອເຟື້ອແກ່ການລົງທຶນໃຫ້ຫຼາຍກວ່າເກົ່າ, ເຊິ່ງຖືວ່າ 
ເປັນສ່ວນສຳຄັນຂອງການຫຼຸດຜ່ອນຕ້ົນທຶນຂອງການເຮັດທຸ
ລະກິດ. ການຈະເຮັດໄດ້ຄືດັ່ງກ່າວຈຳເປັນທີ່ພາກລັດຈະຕ້ອງ 
ໄດ້ໃຊ້ຄວາມພະຍາຍາມສູງໃນການຫັນປ່ຽນວິທິີຄິດກ່ຽວ 
ກັບບົດບາດ ແລະ ການເຮັດວຽກຮ່ວມກັບພາກເອກະຊົນ. 
ພາກລັດຈະຕ້ອງຫັນປ່ຽນຈາກການຄຸ້ມຄອງກິດຈະການທຸລະ 
ກິດທາງກົງໂດຍຜ່ານຮູບການອອກໃບອະນຸຍາດດຳເນີນ 
ທຸລະກິດ, ອອກໃບອະນຸຍາດຕ່າງໆ ແລະ ການສ່ວຍສາອາ
ກອນໄປສູ່ວິທີການອຳນວຍຄວາມສະດວກອື່ນ, ໂດຍສົ່ງເສີມ 
ການນຳໃຊ້ວິທີການພິຈາລະນາຄວາມສ່ຽງທີ່ ສ້າງໃຫ້ມີ  
ການກຳນົດເງື່ອນໄຂທີ່ຈຳເປັນຕ່າງໆ ເພື່ອດຶງດູດນັກລົງທຶນ. 
ປະຈຸບັນນີ້, ມີພຽງແຕ່ຂົງເຂດຂອງວຽກງານພາສີທີ່ໄດ້ມີການ 
ທົດລອງນຳໃຊ້ວິທີການພິຈາລະນາຄວາມສ່ຽງດ່ັງກ່າວໃນ 
ບາງໜ່ວຍງານຂອງອົງກອນໃນເວລາເຮັດວຽກກັບຫົວໜ່ວຍ 
ທຸລະກິດ.18 ມີຫຼາຍຂົງເຂດທີ່ສາມາດນຳໃຊ້ວິທີການພິຈາລະ 
ນາຄວາມສ່ຽງສຳລັບໜ່ວຍງານຂອງພາກລັດ ເຊັ່ນ: ການອອກ 
ໃບອະນຸຍາດຂອງຂະແໜງການ ແລະ ກົນໄກການຄຸ້ມຄອງ 
ຕ່າງໆ ເຊິ່ງສາມາດເຮັດໄດ້ໃນຫຼາຍຂົງເຂດໂດຍບໍ່ຈຳເປັນຈະ 
ຕ້ອງລົງທຶນເພື່ອສ້າງລະບົບກົນໄກຄອມພິວເຕີໃຫ້ເຮັດວຽກ 
ຢ່າງອັດຕະໂນມັດ.

66. ການປ່ຽນແປງທີ່ສໍາຄັນອັນໜຶ່ງຄືການທະວີການຫຼຸດຜ່ອນ 
ຈໍານວນຂອງຂະແໜງການທີ່ຕ້ອງການໃບອະນຸຍາດດໍາເນີນ 
ທຸລະກິດ ແລະ ໃບອະນຸຍາດຕ່າງໆແບບບໍ່ຕາຍຕົວ ເພື່ອສ້າງ 
ຕັ້ງ ແລະ/ຫຼື ດໍາເນີນທຸລະກິດ, ທັງປະເພດທຸລະກິດນໍາເຂົ້າ 
ແລະ ສົ່ງອອກ. ນີ້ໝາຍຄວາມ ວ່າຂັ້ນຕອນໃຫຍ່ໆ ແລະ 
ຂັ້ນຕອນຍ່ອຍໆທີ່ບໍ່ຈຳເປັນ, ລວມເຖິງມາດຕະການຕ່າງໆ, 
ໃບອະນຸຍາດຕ່າງໆ ແລະ ເງື່ອນໄຂຂໍ້ກຳນົດຕ່າງໆທີ່ບໍ່ຈຳເປັນ 
ຂອງພາກລັດທີ່ບ່ໍ່ຈຳເປັນສຳລັບຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດແມ່ນຈະ
ຕ້ອງໄດ້ຖືກຕັດອອກ. ການປະຕິບັດຕາມລະບຽບແມ່ນຈະຍັງ
ຄົງສືບຕໍ່ດຳເນີນການຕໍ່ໄປແຕ່ຈະຈຳກັດຢູ່ພຽງຂະແໜງການ
ຈຳນວນໜ້ອຍໜຶ່ງເທ່ານັ້ນ. ສຳລັບລະບຽບການກ່ອນໜ້ານີ້, 
ການຄຸ້ມຄອງທາງດ້ານລະບຽບການຈະຍັງຄົງສືບຕ່ໍດຳເນີນ 
ການຕ່ໍໄປພຽງແຕ່ໃນບາງຂົງເຂດທ່ີມີອາດມີຜົນສະທ້ອນ 
ຕໍ່ປະຊາຊນົ (ເຊັ່ນ      ເລື່ອງທີ່ພວົພນັເຖິງສຂຸະພາບ     ຫຼ ື    ຄວາມປອດ 
ໄພຂອງປະຊາຊົນ). ໂດຍການຫຼຸດຜ່ອນວຽກກວດເອກະສານ 
ທີ່ພົວພັນກັບຄ່າທຳນຽມໃນແຕ່ລະວັນຂອງພະນັກງານ, ເວ ລາ 
ທີ່ປະຢັດໄດ້ແມ່ນໃຫ້ພະນັກງງານທີ່ສາມາດນຳໄປສຸມໃສ່ 
ການພິຈາລະນາກິດຈະການທີ່ມີຄວາມສ່ຽງສູງທີ່ຕ້ອງໄດ້ປະຕິ 
ບັດຕາມລະບຽບການຂອງພາກລັດ.19 ຂໍ້ກຳນົດຕ່າງໆໃນບັນ 
ດາລະບຽບການທີ່ເຫຼົືອແມ່ນສາມາດດຳເນີນການຜ່ານລະບົບ 
ແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນແບບອີເລັກໂຕຣນິກຢ່າງເຕັມຮູບແບບສຳລັບ
ການ ສົ່ງອອກ/ນຳເຂົ້າ, ເຊັ່ນ: ໜ່ວຍງານບໍລິການປະຕູດຽວ
ແຫ່ງຊາດທ່ີຄຸ້ມຄອງທາງດ້ານລະບຽບການທີ່ລວມເອົາການ 
ອະນຸມັດຜ່ານທາງອີເລັກໂຕຣນິກຢ່າງເຕັມສ່ວນ. ການປັບປຸງ 
ປ່ຽນແປງດັ່ງກ່າວນີ້ຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ມີການສະໜັບສະໜູນ 

ທາງດ້ານການເມືອງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ເນື່ອງຈາກວ່າມັນມີແຮງຈູງ 
ໃຈທາງດ້ານການເງິນກ່ຽວຂ້ອງ (ທັງທີ່ເປັນທາງການ ແລະ ບໍ່ 
ເປັນທາງການ) ໃນເວລາທີ່ຂະແໜງການພາກລັດ ແລະ ພາກ 
ເອກະຊົນເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ.  

67. ຄ່າບໍລິການ ການດໍາເນີນການຍັງສາມາດຫຼຸຜ່ອນໄດ້ຕື່ມ 
ອີກດ້ວຍການລົງທຶນເພີ່ມຕື່ມໃສ່ພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ການ 
ບໍລິການເພື່ອເພີ່ມຄວາມສາມາດໃນການແຂ່ງຂັນ, ແຕ່ຕ້ອງ 
ປະຕິບັດບົນພື້ນຖານຂອງມູນຄ່າທີ່ສາມາດຊໍາລະໄດ້. ຍົກຕົວ 
ຢ່າງ, ການປັບປຸງປ່ຽນແປງໃນບໍລິເວນດ່ານຊາຍແດນ ແລະ 
ກ່ອນເຖິງດ່ານຊາຍແດນເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕ່າງໆທີ່  
ພົວພັນເຖິງການຄ້າກັບສາກົນ ເຊິ່ງຜູ້ຄ້າຂາຍຂະໜາດນ້ອຍ 
ທີ່ບໍ່ ໄດ້ເຮດັທລຸະກິດໃນພາກຊບັພະຍາກອນທຳມະຊາດຮູສຶ້ກ 
ວ່າຄວນປັບປຸງຫຼາຍທີ່ສຸດ ແລະ ຄວນໄດ້ສືບຕໍ່ດຳເນີນການ 
ຕໍ່ໄປ. ການລົງທຶນໃສ່ວັດຖຸອຸປະກອນຮັບໃຊ້ຕ່າງໆ, ໄຟຟ້າ, 
ການສື່ສານ ແລະ ລະບຽບການອາດສາມາດຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນ 
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕ່າງໆລົງໄດ້

ການປັບປຸງຄວາມໂປ່ງໃສໃນການສະໜອງການບໍລິການ 
ຂອງພາກລັດທີ່ມີຕໍ່ພາກທຸລະກິດ 
 
68. ສປປ ລາວ ຕ້ອງການຄວາມເອົາໃຈໃສ່ຢ່າງຈິງຈັງຈາກ 
ມະຫາຊົນ ເພື່ອຍົກສູງຄວາມໂປ່ງໃສໃນທຸກຂົງເຂດວຽກງານ
ທີ່ພາກລັດໄດ້ເຂົ້າໄປພົວພັນກັບພາກເອກະຊົນ. ນັກທຸລະກິດ 
ໃນ ສປປ ລາວ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກພາວະການຂາດຄວາມ 
ໂປ່ງໃສທີ່ຕ່າງຝ່າຍຕ່າງຄາດຫວັງຈາກກັນ ແລະ ກັນ. ການ 
ຂາດຄວາມໂປ່ງໃສເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມບໍ່ແນ່ນອນ, ເພີ່ມ 
ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ເພີ່ມໂອກາດໃນການສະແຫວງຫາຜົນ 
ປະໂຫຍດ ແລະ ເຮັດໃຫ້ສະພາບແວດລ້ອມດ້ານການລົງທຶນ 
ມີຄວາມອ່ອນແອ. ມາດຕະການທາງດ້ານນະໂຍບາຍທີ່ຂໍສະ 
ເໜີແນະລວມມີການບັງຄັບໃຫ້ມີການຈັດພິມຂ້ໍມູນກ່ຽວກັບ 
ຄ່າທຳນຽມ, ບັນດາໃບອະນຸຍາດຕ່າງໆ ແລະ ເງື່ອນໄຂໃນ 
ການອອກໃບອະນຸຍາດ; ອາກອນ, ອາກອນຂອງສິນຄ້າບາງ 
ຊະນິດທີ່ຜະລິດ ແລະ ນຳໃຊ້ພາຍໃນປະເທດ, ພາສີ ແລະ 
ອາກອນສິນຄ້ານຳເຂົ້າ; ແລະ ເງື່ອນໄຂການພິຈາລະນາຫົວ 
ໜ່ວຍທຸລະກິດວ່າທຸລະກິດປະເພດໃດທີ່ຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດ 
ຕາມລະບຽບຫຼັກການ. ການເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍໃນຮູບຂອງສື່
ອີເລັກໂຕຣນິກ ເຊັ່ນ: ບັນດາກົດໝາຍ, ລະບຽບການຕ່າງໆ 
ແລະ ກຳນົດເວລາຄວນໃຫ້ຄວາມສຳຄັນເທ່າກັນກັບການຕີ
ພິມ ເນື່ອງດ້ວຍຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າຊົມໃຊ້ທີ່ຫຼາຍກວ່າ. ສິ່ງນີ້ຖືວ່າ 
ມີຄວາມສຳຄັນທັງເພື່ອເປັນການຍົກລະດັບຄວາມເຂົ້າໃຈ 
ຂອງພາກທຸລະກິດຕໍ່ຂໍ້ກຳນົດທາງດ້ານລະບຽບການ ແລະ ທັງ 
ເປັນການຫຼຸດຜ່ອນໂອກາດໃນການຕັດສິນແບບບ່ໍເປັນກາງ
ຂອງພາກລັດ. ສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານທາງດ້ານການຄ້າ (ກ່ອງ 
3.2) ເປັນຕົວຢ່າງໜຶ່ງທີ່ໜ້າສົນໃຈທີ່ທາງ ສປປ ລາວ ໄດ້ດຳ 
ເນີນບາດກ້າວສຳຄັນໃນການປັບປຸງຄວາມໂປ່ງໃສທາງດ້ານ 
ລະບຽບການຕາມມາດຖານຂອງສາກົນວ່າດ້ວຍການຄ້າ.20



ບົດລາຍງານ ການພັດທະນາ ສປປ ລາວ ປີ 2014
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21 “ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ການສ້າງລະບຽບການ” ສະບັບໃໝ່ ປີ 2012 ໄດ້ກຳນົດ ຫຼາຍໆຫຼັກການໃນຂົງເຂດນີ້ ແລະ ນຳເອົາມາດຖານຕ່າງໆທີ່ຈຳເປັນທີ່ໃຊ້ກັນທົ່ວໄປມາສູ່ຂະບວນ 
ການສ້າງລະບຽບກົດໝາຍ ໃນ ສປປ ລາວ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຜ່ານມາແມ່ນຍັງບໍ່ທົ່ວເຖິງ.

ສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານທາງດ້ານການຄ້າ(www.laotradepor-
tal.gov.la), ເປີດຕົວໂດຍກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການ 
ຄ້າໃນວັນທີ 22 ມິຖຸນາ 2012, ຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ຄ້າຂາຍຫຼຸດຜ່ອນການ 
ເດີນທາງ ເພື່ອມາເອົາຂໍ້ມູນ ຫຼື ຫຼຸດຜ່ອນໄລຍະເວລາໃນເວລາ 
ດຳເນີນການຄ້າຜ່ານຊາຍແດນ. ມັນຍັງເປັນບາດກ້າວທຳອິດເພື່ອ 
ກ້າວໄປສູ່ການສ້າງຕັ້ງໜວ່ຍງານປະຕດູຽວແຫງ່ຊາດ ເຊິ່ງຈະຊວ່ຍ 
ໃຫ້ ຜູ້ຄ້າຂາຍສາມາດດຳເນີນການຕາມຂ້ໍບັງຄັບຂອງການ 
ນຳເຂົ້າ/ສົ່ງອອກ ທັງໝົດໂດຍຜ່ານພຽງໜຶ່ງຊ່ອງທາງແບບອີເລັກ 
ໂຕຣນິກ. 

ສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ທາງດ້ານການຄ້າຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ຄ້າຂາຍສາມາດ 
ເຂົ້າເຖິງ: 

• ບັນດາກົດໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຄ້າ, ມາດຕະການ 
ຕ່າງໆ, ຂໍ້ຈຳກັດເກືອດຫ້າມຕ່າງໆ ແລະ ເງື່ອນໄຂການ
ອອກໃບອະນຸຍາດຕ່າງໆລວມເຖິງລາຍການຄ່າທຳນຽມ 
ສິນຄ້າ ຫຼື ບໍລິການທີ່ນຳເຂົ້າ, ການກວດສອບສົມທຽບ 
ແລະ ຄົ້ນຫາຕາມລະຫັດຂອງສິນຄ້າ.

ກ່ອງ 3.4: ສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານທາງດ້ານການຄ້າ ເພີ່ມຄວາມໂປ່ງໃສໃນວຽກງານການຄ້າ

• ລາຍລະອຽດແຜນວາດຂັ້ນຕອນການນຳເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງ 
ອອກສິນຄ້າ;

• ບັນຊີລະອຽດກ່ຽວກັບມາດຖານແຫ່ງຊາດວ່າດ້ວຍຜະ 
ລິດຕະພັນ;

• ວິທີການໃນການປ່ອຍສິນຄ້າ ຕາມຊາຍແດນ;
• ແບບຟອມຕ່າງໆທ່ີສາມາດດາວໂຫລດທາງອິນເຕີເນັດ 

ໄດ້; ແລະ
• ການແຈ້ງເຕືອນຜ່ານທາງອິເລັກໂຕຣນິກເຊິ່ງຜູ້ຄ້າຂາຍ 

ສາມາດກຳນົດເອງກ່ຽວກັບການຮັບເອົາຂ້ໍມູນກ່ຽວກັບ 
ສິນຄ້າຕ່າງໆ ໄດ້.  

ສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານທາງດ້ານການຄ້າຍັງຊ່ວຍໃຫ້ ສປປ ລາວ ສາ
ມາດປະຕິບັດຕາມພັນທະສັນຍາທີ່ໃຫ້ໄວ້ກັບ ອົງການການຄ້າ 
ໂລກ ແລະ ອາຊຽນ ເຊິ່ງລະບຸວ່າປະເທດສະມາຊິກຈະຕ້ອງສ້າງ 
ຄວາມສະດວກໃຫ້ປະຊາຊົນສາມາດເຂົ້າເຖິງບັນດາລະບຽບການ
ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຄ້າໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ.  

69. ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາກົດໝາຍຕ່າງໆກໍ່ແມ່ນຕ້ອງ
ໄດ້ມີການປັບປຸງໃຫ້ເຂັ້ມແຂງຂຶ້ນຕື່ມ, ລວມເຖິງການບັງຄັບ 
ໃຫ້ມີການດຳເນີນການປຶກສາຫາລືຮ່າງລະບຽບການກ່ອນ 
ການຮັບຮອງເອົາ, ການບັງຄັບໃຫ້ມີການຈັດພິມເຜີຍແຜ່ລະ 
ບຽບການທ່ີໄດ້ຮັບຮອງເອົາກ່ອນການນຳໃຊ້ລະບຽບການທ່ີ 
ຮັບຮອງເອົາດັ່ງກ່າວ, ແລະ ຄວາມໂປ່ງໃສຢ່າງເຕັມທີ່ຂອງບັນ 
ດານິຕິກຳຕ່າງໆ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ “ການກຳນົດມື້ສຸດ
ທ້າຍຂອງການບັງຄັບໃຊ້ຕາມກົດໝາຍ ຫຼື ສັນຍາ” ເຊິ່ງຈະລົບ
ລ້າງລະບຽບການທີ່ບໍ່ຈຳເປັນໂດຍອັດຕະໂນມັດ.21 ຂັ້ນຕອນ 
ການສ້າງຮ່າງນິຕິກຳທີ່ບ່ໍມີຄວາມໂປ່ງໃສຂາດການປຶກສາ
ຫາລືກັບພາກສ່ວນເອກະຊົນມັກຈະນຳໄປສູ່ນິຕິກຳທ່ີບ່ໍມີ 
ຄວາມຊັດເຈນ, ຂາດຄວາມສອດຄ່ອງລະຫວ່າງບັນດາລະ 
ບຽບການຕ່າງໆ ແລະ ລະຫວ່າງຂໍ້ກຳນົດສຳລັບພາຍໃນ 
ແລະ ຕ່າງປະເທດ ແລະ ອາດນຳມາເຊິ່ງຜົນສະທ້ອນດ້ານລົບ 
ທີ່ບໍ່ອາດຄາດການໄດ້ອີກນຳ. ຜົນໂດຍລວມທີ່ຕາມມາກໍ່ຄື 
ຄວາມໝັ້ນໃຈຂອງນັກລົງທຶນພາກເອກະຊົນທີ່ຫຼຸດລົງ, 
ຄວາມຂັດແຍ່ງ ລະຫວ່າງ ບັນດາລະບຽບການທີ່ຍັງຄົງມີຕໍ່ໄປ 
ແລະ ຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກໃນເວລາຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຈິງ.

ການສ້າງສະໜາມການແຂ່ງຂັນທີ່ມີຄວາມແນ່ນອນກວ່າເກົ່າ
ໃຫ້ແກ່ພາກທຸລະກິດ

70. ສະພາບແວດລ້ອມດ້ານການລົງທຶນ ແມ່ນສາມາດຖືກ
ປັບປຸງໃຫ້ດີຂ້ຶນໂດຍການຍົກລະດັບຄວາມສັກສິດໃນການ
ປະຕິບັດກົດໝາຍ ແລະ ຮັບປະກັນໃຫ້ໄດ້ວ່າຫົວໜ່ວຍທຸລະ 
ກິດ, ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ, ໄດ້ຮັບການປະຕິບັດ 

ຢ່າງເທົ່າທຽມກັນ. ການຈະເຮັດໄດ້ຄືດັ່ງກ່າວພະນັກງານຈຳ 
ເປັນຕ້ອງໄດ້ປັບປ່ຽນວິທີການເຮັດວຽກກັບນັກທຸລະກິດ, ໂດຍ 
ເນັ້ນໃສ່ການປະຕິບັດກົດໝາຍ, ຂໍ້ບັງຄັບຕ່າງໆ ແລະ ກົດລະ 
ບຽບຕ່າງໆທີ່ມີການເປີດເຜີຍຢ່າງເປັນທາງການຢ່າງສອດ 
ຄ່ອງພ້ອມທັງຫຼຸດຜ່ອນອຳນາດການຕັດສິນໃຈທ່ີບ່ໍໄປຕາມ
ຫຼັກການຂອງຝ່າຍບໍລິຫານຫຼາຍຄ້ັງທ່ີຕ້ອງເລືອກລະຫວ່າງ 
“ຕາມການຕົກລົງ” ກັບ “ຕາມລະບຽບການ”, ບາດກ້າວທີ່່ໄດ້ 
ຮັບອິດທິພົນມາຈາກໂຄງການທາງດ້ານຊັບພະຍາກອນທຳ
ມະຊາດຂະໜາດ “ໃຫຍ່” ໃນສະພາບເສດຖະກິດຂອງ ສປປ 
ລາວ ໃນປະຈຸບັນ, ເຮັດໃຫ້ມີຄວາມສ່ຽງທີ່ຜົນປະໂຫຍດຈະ 
ຕົກໄປສູ່ພຽງແຕ່ນັກລົງທຶນຜູ້ຮູ້ຈັກຂ່າວວົງໃນ ຫຼື ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບ 
ສິດທິພິເສດ, ແທນທີ່ຈະເປັນຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດທົ່ວໄປ.

71. ຈໍາເປັນຕ້ອງສ້າງຂັ້ນຕອນການຮ້ອງຟ້ອງ ຫຼື ຂໍອຸທອນ 
ຕ່ໍກັບການຕັດສິນໃຈຂອງຝ່າຍບໍລິຫານທ່ີມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕ່ຳ, 
ໂປ່ງໃສ ແລະ ມີຄວາມເປັນກາງສໍາລັບພາກເອກະຊົນ (ກ່ຽວ 
ກັບອາກອນ, ພາສີ ແລະ ການອະນຸມັດໃບອະນຸຍາດຕ່າງໆ).  
ການບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍຢ່າງບໍ່ສອດຄ່ອງ ແລະ ບໍ່ເປັນກາງ 
ຈະຫຸຼດຜ່ອນຄວາມເຊື່ອໝັ້ນຂອງນັກລົງທຶນ. ນັກທຸລະກິດຄວນ 
ສາມາດເຂົ້າເຖິງກົນໄກການແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ມີຄວາມວ່ອງໄວ, 
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕ່ຳ ແລະ ມີຄວາມເປັນກາງໃນກໍລະນີເກີດມີຂໍ້ຂັດ 
ແຍ່ງກັບພາກລັດ. ເວົ້າໂດຍລວມ, ສປປ ລາວ ຈຳເປັນຕ້ອງ 
ໄດ້ຫັນປ່ຽນຈາກລະບົບການເຈລະຈາຕໍ່ລອງໄປສູ່ລະບົບຂອງ 
ການປະຕິບັດດ້ານອາກອນ, ການອອກໃບອະນຸຍາດຕ່າງໆ 
ແລະ ການພົວພັນລະຫວ່າງພາກລັດ ແລະ ພາກເອກະຊົນ 
ທີ່ມີຄວາມຈະແຈ້ງ, ໂປ່ງໃສ ແລະ ຄາດການໄດ້ດີກວ່າເກ່າ. 



ບົດລາຍງານ ການພັດທະນາ ສປປ ລາວ ປີ 2014
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22  ສປປ ລາວ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມເອົາໃຈໃສ່ສູງຕໍ່ຂົງເຂດວຽກງານນີ້ ເຊິ່ງເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງຂັ້ນຕອນການເຂົ້າເປັນສະມາຊິກ ຂອງອົງການການຄ້າໂລກ ໃນປີ 2013. 

72. ຍັງມີຫຼາຍຂົງເຂດທີ່ປະກົດວ່າມີຄວາມຂັດແຍ່ງດ້ານຜົນ 
ປະໂຫຍດ, ໂດຍສະເພາະໃນຂະແໜງການບໍລິການທີ່ລັດ 
ຖະບານເປັນທັງຜູ້ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຫຸ້ນສ່ວນ. ໂດຍຫຼີກລ່ຽງບໍ່ ໄດ້
ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ຈະນຳມາເຊິ່ງຄວາມຂັດແຍ່ງ, ຈ່ອງດຶງການລົງທຶນ 
ແລະ ນຳໄປສູ່ການຂັດຜົນປະໂຫຍດທີ່ເຫັນໄດ້ຢ່າງຈະແຈ້ງ. 
ຈຳເປັນທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ມີຄວາມພະຍາມໃນການແຍກຢ່າງຈະ 
ແຈ້ງລະຫວ່າງສອງໜ້າທ່ີຂອງລັດຖະບານກັບການກຳນົດ 
ໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງລະບຽບການທ່ີມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ ແລະ  
ເປັນກາງກວ່າເກ່າໃນຂະແໜງານບໍລິການທີ່ສຳຄັນໆ (ໂດຍ 
ສະເພາະກວມເອົາຂະແໜງການໂທລະຄົມມະນາຄົມ, ຂົນສົ່ງ 
ແລະ ບໍລິການດ້ານການເງິນ 22). 

73. ເຊັ່ນດຽວກັນ, ຈະຕ້ອງມີຄວາມພະຍາຍາມຕື່ມໃນການ
ປັບປຸງການພົບປະໂອ້ລົມລະຫວ່າງພາກລັດ-ພາກເອກະຊົນ 
ເພ່ືອໃຫ້ກາຍເປັນເຄ່ືອງມືອັນໜຶ່ງເພື່ອຊ່ວຍໃນການແກ້ໄຂ
ບັນຫາຕ່າງໆຂອງພາກເອກະຊົນທ່ີມີລັກສະນະເປີດກວ້າງ 
ແລະ ໂປ່ງໃສ. ກ່ອນໜ້ານີ້, ກອງປະຊຸມພົບປະນັກທຸລະກິດ 
ໄດ້ເຮັດໜ້າທີ່ເປັນກົນໄກອັນໜຶ່ງໃນການປະສານງານ ເພື່ອ 
ວິເຄາະບັນຫາຕ່າງໆທີ່ພົວພັນເຖິງການພັດທະນາຂອງພາກ 
ເອກະຊົນ ເພື່ອນຳສະເໜີຕໍ່ລັດຖະບານໃຫ້ແກ້ໄຂ. ຄວາມບໍ່ 
ສະໝ່ຳສະເໝີໃນການຈັດປະຊຸມລວມເຖິງການຂາດການຕິດ
ຕາມພາຍຫຼັງການປະຊຸມເຮັດໃຫ້ຄວາມໝັ້ນໃຈຕໍ່ກັບການສົນ 
ທະນາດັ່ງກ່າວແມ່ນຫຸຼດລົງສົ່ງຜົນໃຫ້ເກີດການຈ່ອງດຶງຄວາມ 
ພະຍາຍາມທີ່ຈະແກ້ໄຂບັນຫາຂອງພາກເອກະຊົນທ່ີຢູ່ໃນ 
ຄວາມສົນໃຈຂອງປະຊາຊົນ. ການຂາດກົນໄກການມີສ່ວນ 
ຮ່ວມໃນວົງສົນທະນາລະຫວ່າງພາກລັດ-ເອກະຊົນທ່ີມີປະ 
ສິດທິຜົນ ແລະ ເປີດກວ້າງຍັງເປັນການສົ່ງເສີມການແກ້ໄຂ
ຂ້ໍຂັດແຍ່ງລະຫວ່າງພາກລັດ-ເອກະຊົນດ້ວຍວິທີການແບບ  
“ຕາມການ ຕົກລົງ” ກັບ “ຕາມລະບຽບການ” ອີກນຳ.

IV. ສະຫຼຸບ

74. ການສ້າງຄວາມຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງການພັດ 
ທະນາຂອງຂະແໜງການຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດຢ່າງ 
ເໝາະສົມຈະຊ່ວຍປັບປຸງເລື່ອງແຮງງານ ແລະ ເສດຖະກິດ
ຂອງປະເທດໂດຍລວມໃນໄລຍະຍາວ. ຖ້າຂະແໜງການຊັບ 
ພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ການບໍລິການຍັງຄົງສືບຕໍ່ເຕີບ 
ໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວຕໍ່ໄປໃນຂະນະທີ່ຜູ້ປະກອບການພາກອຸດ 
ສາຫະກຳຍັງຕິດຢູ່ກັບບັນຫາການຍົກລະດັບຜະລິດຕະພາບ 
ຂອງແຮງງານຂອງພວກເຂົາໃຫ້ເຖິງລະດັບທ່ີພວກເຂົາສາ 
ມາດສະເໜີຄ່າຈ້າງແຮງງານທີ່ໜ້າສົນໃຈໄດ້, ສປປ ລາວ ຈະ 
ບໍ່ສາມາດສ້າງງານເພື່ອຕອບສະໜອງໄດ້ກັບການເຕີບໃຫຍ່ 
ຂະຫຍາຍຕົວຂອງແຮງງານພາກການຜະລິດໄດ້. ດັ່ງນັ້ນ,  

ມາດຕະການຕ່າງໆທີ່ໄດ້ສະເໜີໄວ້ຂ້າງເທິງ ເພື່ອຊ່ວຍສ້າງ 
ຄວາມຫຼາກຫຼາຍໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດທີ່ເກີດຜົນ 
ສະທ້ອນໄລຍະຍາວຕໍ່ການປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່, ການຮັກ 
ສາຄວາມໝັ້ນຄົງ, ການສົ່ງເສີມການພັດທະນາເສດຖະກິດທີ່ 
ເຂັ້ມແຂງກວ່າເກ່າ. 

75. ເມື່ອການຂະຫຍາຍຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງການພັດທະ 
ນາເສດຖະກິດໄດ້ສ້າງໂອກາດເພີ່ມຕ່ືມແກ່ແຮງງານພາກ 
ການຜະລິດແລ້ວ, ມັນມີຄວາມສໍາຄັນ ແລະ ຈໍາເປັນທີ່ຈະຕ້ອງ 
ຮັບປະກັນໃຫ້ໄດ້ວ່າແຮງງານຂອງ ສປປ ລາວ ແມ່ນມີຄວາມ 
ພ້ອມທາງດ້ານຄວາມຮູ້ ແລະ ທັກສະສີມືສາມາດເຮັດວຽກດັ່ງ
ກາ່ວນັ້ນໄດ.້  ການເພີ່ມຕວົເລກຕຳແໜ່ງງານຂຶ້ນເປນັພຽງການ 
ແກ້ໄຂບັນຫາສະເພາະໃນດ້ານຈຸດປະສົງຂອງຕະຫຼາດແຮງ 
ງານເທ່ານັ້ນ. ໃນດ້ານການສະໜອງແຮງງານ, ໂດຍສະເພາະ 
ສຳລັບຕຳແໜ່ງງານໃໝ່ໆທ່ີຖືກສ້າງຂຶ້ນໃນຂະແໜງການທ່ີ 
“ທັນສະໄໝ” ຂອງເສດຖະກິດ, ມັນມີຄວາມສຳຄັນທີ່ຕ້ອງໄດ້
ມີແຮງງານທີ່ມີການສຶກສາ ແລະ ທັກສະສີມືແຮງງານ. ຫາກ
ຂາດແຮງງານທີ່ມີຄຸນນະວຸດທິພຽງພໍເພື່ອຮອງຮັບວຽກທີ່ຖືກ 
ສ້າງຂຶ້ນເຫຼົ່ານັ້ນ, ຜະລິດຕະພາບ ແລະ ການເຕີບໂຕທາງເສດ 
ຖະກິດແມ່ນຈະຢຸດຈຶ້ງຢູ່ກັບທີ່. ໃນພາກຖັດໄປຈະໄດ້ເບິ່ງກ່ຽວ 
ກັບສະຖານະການກ່ຽວກັບທັກສະສີມືແຮງງານໃນ ສປປ ລາວ 
ແລະ ສົນທະນາກ່ຽວກັບບັນດາສິ່ງທ້າທາຍທີ່ຕ້ອງໄດ້ຮັບການ 
ແກ້ໄຂເພື່ອຮັບປະກັນວ່າແຮງງານດ່ັງກ່າວຈະໄດ້ຮັບການ 
ກຽມຄວາມພ້ອມທີ່ຈະຄວ້າເອົາໂອກາດໃນການມີວຽກເຮັດ 
ງານທຳໃນຂະແໜງການຜະລິດທີ່ມີຢູ່ໃນປະຈຸບັນ ແລະ ຈະມີ 
ໃນອະນາຄົດ.

76. ຕ້ອງມີການກໍານົດ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາກ່ຽວກັບອຸປະສັກ 
ຕ່າງໆທີ່ມີຕໍ່ການເຄື່ອນຍ້າຍແຮງງານໃນ ສປປ ລາວ. ຄືດັ່ງທີ່
ໄດ້ກ່າວໄວ້ໃນເບື້ອງຕົ້ນ, ເຖິງແມ່ນວ່າການສົນທະນາຈະສຸມ 
ໃສ່ພຽງແຕ່ຄວາມແຕກຕ່າງຂອງເງິນເດືອນທີ່ບໍ່ສູງວ່າອາດຈະ 
ເປັນສາເຫດເຮັດໃຫ້ແຮງງານປ່ຽນວຽກຈາກຂະແໜງການ 
ໜຶ່ງໄປຍັງອີກຂະແໜງການອື່ນ, ປັດໄຈອື່ນໆອີກກໍ່ອາດມີຜົນ 
ຕໍ່ການຕັດສິນໃຈຂອງພວກເຂົາເຊັ່ນດຽວກັນ. ເຫດຜົນອື່ນໆ 
ທ່ີພາໃຫ້ມີຄວາມຫ້ຼາຊ້າໃນການຫັນປ່ຽນຈາກພາກກະສິກຳ 
ແລະ ຊົນນະບົດອາດເປັນຍ້ອນການຂາດທັກສະໃນການນຳ
ໃຊ້ພາສາລາວ, ການຂາດຂໍ້ມູນ, ໂຄງສ້າງພື້ນຖານການຂົນ
ສົ່ງທີ່ຍັງບໍ່ພ້ອມ ແລະ ການຂາດສະຫວັດດີການທາງສັງຄົມ. 
ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບອິດທິພົນຂອງປັດໄຈຕ່າງໆດັ່ງ
ກ່າວວ່າຈະເປັນອຸປະສັກຕໍ່ການຫັນປ່ຽນສະພາບແຮງງານໃນ 
ສປປ ລາວ  ຫຼື ບໍ່ ແລະ ໃນລະດັບໃດແມ່ນຍັງມີຂໍ້ມູນສະໜັບ
ສະໜູນທີ່ໜ້ອຍຫຼາຍ. ຄືດັ່ງທີ່ໄດ້ສົນທະນາໄປໃນພາກທີ່ 5, 
ຈຳເປັນທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ມີການດຳເນີນການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າເພື່ອ 
ໃຫ້ເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບບັນຫາເຫຼົ່ານີ້ຕື່ມ ເພື່ອຮັບປະກັນວ່ານະ 
ໂຍບາຍຕ່າງໆຂອງລັດຖະບານແມ່ນສາມາດຈັດການກັບປັດ
ໄຈທີ່ເປັນອຸປະສັກໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ.
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23 ““ບັນຫາອື່ນໆ”” ແມ່ນຈັດເຂົ້າໃນ 9 ປະເພດບັນຫາທີ່ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ (ເຊິ່ງໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ທາງໜ່ວຍງານທຸລະກິດ): “ການຈົດທະບຽນ ທຸລະກິດ ແລະ ການຂໍອະນຸຍາດ”; 
“ການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ”; “ການຟ້ອງສານ”; “ອາດຊະຍາກຳ, ການລັກຂະໂມຍ ແລະ ຄວາມບໍ່ເປັນລະບຽບ”; “ລະບຽບພາສີ ແລະ ການຄ້າ”; “ໄຟຟ້າ”; “ລະບຽບແຮງງານ”; “ຄວາມບໍ່ໝັ້ນ
ຄົງທາງດ້ານການເມືອງ”; ແລະ “ການຄຸ້ມຄອງການຈັດເກັບພາສີ”
24 ດັ່ງທີ່ໄດ້ກ່າວ ໃນລາຍລະອຽດຂອງບົດລາຍງານທະນາຄານໂລກ (2014g), ການສຳຫຼວດ ໃນຂົງເຂດທຸລະກິດແມ່ນໄດ້ໃຊ້ສອງວິທີ ເພື່ອກຳນົດບັນຫາທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງ 
ບໍລິສັດທີ່ກຳລັງພະເຊີນຢູ່: ວິທີທີໜຶ່ງ ແມ່ນໃຊ້ໜຶ່ງຄຳຖາມ ເພື່ອສອບຖາມບໍລິສັດ ໃຫ້ເລືອກເອົາ ບັນຫາຈາກລາຍການບັນຫາທີ່ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ (ໃຊ້ສຳຫຼັບການສ້າງຮູບພາບ 
4.1); ອີກວິທີໜຶ່ງ ແມ່ນໃຫ້ບໍລິສັດຈັດອັນດັບ ລາຍການບັນຫາທີ່ເປັນໄປໄດ້ (ໃຊ້ສຳຫຼັບການສ້າງ ຮູບພາບ 4.2).
25 ແຜນວາດໄດ້ນຳໃຊ້ການສຳຫຼວດ ໃນຂົງເຂດທຸລະກິດຈາກທົ່ວໂລກ. ການສຳຫຼວດດັ່ງກ່າວ ໄດ້ສອບຖາມຜູ້ວ່າຈ້າງວ່າແຮງງານທີ່ບໍ່ມີການສຶກສາບໍ່ພໍພຽງເປັນບັນຫາລະດັບໃດ 
ເຊັ່ນວ່າ: ບໍ່ເປັນອຸປະສັກ, ເປັນອຸປະສັກເລັກນ້ອຍ, ເປັນອຸປະສັກປານກາງ, ເປັນອຸປະສັກຫຼັກ, ຫຼື ເປັນອຸປະສັກທີ່ຮ້າຍແຮງ. ແຜນວາດໄດ້ສະແດງຜົນລວມຂອງຄຳຕອບຈາກບໍລິສັດ
ວ່າ “ແຮງງານທີ່ມີລະດັບການສຶກສາບໍ່ພຽງພໍ” ແມ່ນເປັນບັນຫາ “ຫຼັກ” ຫຼື “ຮ້າຍແຮງ”.

77. ຄວາມພະຍາຍາມເພື່ອກະຕຸ້ນການຂະຫຍາຍຕົວທາງ
ດ້ານໂອກາດເພື່ອການຈ້າງງານທີ່ມີປະສິດທິຜົນຈະຕ້ອງດໍາ 
ເນີນການໄປຄຽງຄູ່ກັບຄວາມພະຍາຍາມທີ່ຈະສ້າງໃຫ້ແຮງ 
ງານລາວມີຄວາມຮູ້ ແລະ ທັກສະເພື່ອຍາດແຍ່ງເອົາໂອກາດ 
ຕ່າງໆ. ດັ່ງທີ່ໄດ້ກ່າວໄວ້ໃນບົດທີ 3, ການເພີ່ມໂອກາດໃນ 
ການຈ້າງງານໃນຂະແໜງການຕ່າງໆແມ່ນຕ້ອງການໃຫ້ມີ
ແຮງງານທີ່ມີທັກສະຫຼາຍຂຶ້ນ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ໃນການ 
ປະເມີນທີ່ຜ່ານມາບໍ່ດົນນີ້ໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ສປປ ລາວ ກຳລັງ 
ພະເຊີນກັບຊ່ອງວ່າງທາງທັກສະທີ່ໜ້າເປັນຫ່ວງ, ແມ່ນແຕ່ໃນ 
ລະດັບການອ່ານ ແລະ ຂຽນຂັ້ນພື້ນຖານ. ສະນັ້ນ, ຄວາມພະ 
ຍາຍາມໃນການພັດທະນາທັກສະຈະຕ້ອງດຳເນີນການໃຫ້
ຫຼາຍຂ້ຶນໃນປະຈຸບັນທ່ີເລັງໃສ່ໃນຂະແໜງອາຊີວະສຶກສາ 
ເພ່ືອຮັບປະກັນວ່າຂະບວນການສ້າງແຮງງານຈາກທັກສະ 
ຈຳເປັນພື້ນຖານເພື່ອໃຫ້ສາມາດເພີ່ມທັກສະ ແລະ ຜະລິດຕະ 
ພາບຂອງແຮງງານຂ້ຶນຕື່ມ. ໃນບົດນີ້ຈະເບ່ິງທຸກໆຂ້ັນຂອງ 
ການພັດທະນາທັກສະ ແລະ ການກຳນົດບູລິມະສິດເພື່ອຮັບ 
ປະກັນວ່າແຮງງານລາວສາມາດຕອບສະໜອງຕໍ່ຄວາມຕ້ອງ
ການໃນຕະຫຼາດແຮງງານໄດ້.

I. ສະພາບການ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍ

78. ສປປ ລາວ ຕໍ່ກັບ ““ບັນຫາທາງດ້ານທັກສະ”” ໄດ້ກາຍ 
ເປັນບັນຫາອັນດັບໜຶ່ງຕ່ໍກັບໜ່ວຍງານທຸລະກິດ. ດ່ັງທີ່ສະ 
ແດງໃນ ຮູບພາບ 4.1, ໜ່ວຍງານທຸລະກິດທີ່ຖືກຂໍໃຫ້ຈັດລຳ 
ດັບຂອງບັນຫາທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດ 3 ອັນດັບທີ່ພວກເຂົາກຳລັງ 
ປະເຊີນຢູ່, ອັດຕາສ່ວນສູງທີ່ສຸດຈາກທີ່ໜ່ວຍງານທຸລະກິດໄດ ້
ລະບຸມາ ແມ່ນແຮງງານມີລະດັບການສຶກສາບໍ່ພຽງພໍ ”ເຊິ່ງ 
ເປັນອຸປະສັກທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນປີ 2012. ບັນຫາຕ່າງໆໄດ້ປາ 
ກົດຂຶ້ນ ແລະ ສ້າງຄວາມກັງວົນໃຈໃຫ້ແກ່ໜ່ວຍງານທຸລະກິດ 
ໃນປີ 2009, ບັນຫາທີ່ມີອັດຕາເພີ່ມ ຂຶ້ນມີຄື“: ອາຊະຍາກຳ, 
ການລັກຂະໂມຍ, ຄວາມບໍ່ເປັນລະບຽບ,” ແລະ “ການເຂົ້າ 
ເຖິງການເງິນ” ທີ່ເປັນບັນຫາສູງສຸດຂອງພວກເຂົາ. ພາຍໃນປີ 
2012, 17 ສ່ວນຮ້ອຍ ຂອງໜ່ວຍງານທຸລະກິດໄດ້ກ່າວວ່າ 
ແຮງງານທີມີລະດັບການສຶກສາບໍ່ພຽງພໍ” ແມ່ນເປັນບັນຫາສູງ 
ສຸດຂອງພວກເຂົາຫຼາຍກວ່າບັນຫາອື່ນໆທີ່ໄດ້ລຳດັບມາ.23

ຮູບພາບ 4.1:  ອັດຕາສ່ວນຮ້ອຍຂອງໜ່ວຍງານທຸລະກິດທີ່ລະ 
ບຸໃນແຕ່ລະປັດໄຈ ທີ່ເປັນບັນຫາໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນ ສປປ ລາວ 
ໃນປີ 2012

ຮູບພາບ 4.2:  ການປຽບທຽບເປັນສ່ວນຮ້ອຍຂອງປະເທດທີ່
ມີຜູ້ວ່າຈ້າງຍອມຮັບວ່າແຮງງານທີ່ມີລະດັບການສຶກສາບໍ່ພຽງ
ພໍເປັນບັນຫາຫຼັກ ຫຼື ຮ້າຍແຮງ.25

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ການສຳຫຼວດທະນາຄານໂລກ ທາງດ້ານທຸລະກິດປີ 2012

ຂາດແຮງງານທີ່ມີການສຶກສາ

ການເຂົ້່າເຖິງແຫຼົ່ງທຶນ

ການເຂົ້່າເຖິງເນື້ອທີ່ດີນ

ປັດໄຈອື່ນໆ

ບໍ່ຮູ້

ອັດຕາພາສີ

ການຂົນສົ່ງ

ການແຂງຂັນກັບຄູ່ແຂ່ງເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າ 
ເຖິງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ

79. ສປປ ລາວ ກໍ່ຍັງເປັນປະເທດທີ່ໂດດເດັ່ນໃນຂົງເຂດອາ
ຊີ ເຊິ່ງເປັນປະເທດທີ່ທັກສະສີມືແຮງງານທີ່ມີບັນຫາຫຼາຍທີ່
ສຸດ. ດັ່ງທີ່ສະແດງໃນຮູບພາບ 4.2, ມີການວ່າຈ້າງແຮງງານ 
ຫວຽດນາມປະມານ 10 ສ່ວນຮ້ອຍ ເນື່ອງຈາກການຂາດ 
ແຮງງານທີ່ມີສີມືໃນປີ 2009, ທຽບໃສ່ ແຮງງານລາວທີ່ມີຢູ່ 
19 ສ່ວນຮ້ອຍ. ເຖິງວ່າບໍ່ມີການເຮັດສຳຫຼວດໃນຂົງເຂດທຸລະ 
ກິດສົມທຽບກັບບັນດາປະເທດສ່ວນຫຼາຍໃນປີ 2012, ອັດຕາ 
ສ່ວນຂອງບໍລິສັດໃນລາວລາຍງານວ່າແຮງງານທີ່ບໍ່ມີທັກສະ 
ສູງແມ່ນເປັນບັນຫາຫຼັກ ຫຼື ບັນຫາຮ້າຍແຮງເປັນສອງເທ່າ 
ໃນປີ 2012 ທຽບໃສ່ກັບປະເທດຫວຽດນາມ ໃນປີ 2009.24

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ຈາກການຄິດໄລ່ຂອງຜູ້ຂຽນລາຍງານຈາກບັນດາການສຳຫຼວດຂົງເຂດດ້ານ
ທຸລະກິດຂອງທະນາຄານໂລກ

% ບໍລິສັດທີ່ລາຍງານວ່າການຂາດແຮງງານທີ່ມີການສຶກສາເປັນບັນຫາຫຼັກ ຫຼື 
ຮ້າຍແຮງຕໍ່ການດຳເນີນທຸລະກິດ

ຫວຽດນາມ 2009 

ເນປານ 2009

ສປປ ລາວ 2012

ສປປ ລາວ 2009

ອິນໂດເນເຊຍ 2009

ມົງໂກເລຍ 2009

ສຣິລັງກາ 2011

ຟິລິປິນ 2009



ບົດລາຍງານ ການພັດທະນາ ສປປ ລາວ ປີ 2014
ເສີມຂະຫຍາຍການສ້າງວຽກເຮັດງານທຳ ຢ່າງມີສະມັດຕະພາບ ເພື່ອການເຕີບໂຕຢ່າງກວ້າງຂວາງ50

26   ແຜນວາດໄດ້ສະແດງ ອັດຕາສ່ວນຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມປະເມີນດ້ານການສຶກສາຂອງຄະແນນລະຫວ່າງ 0-8, ຄະແນນ 8 ເປັນຄະແນນສູງສຸດ ແລະ ຄະແນນ 3 ແມ່ນຜ່ານການສຶກສາ. 
ການລາຍງານດ້ານອັດຕາສ່ວນນີ້ຕໍ່ກັບປະເທດອື່ນໆ ສ່ວນຮ້ອຍຂອງການເຂົ້າຮ່ວມໃນການປະເມີນດັ່ງກ່າວ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ທະນາຄານໂລກ (2014e)

ຂໍ້ສັງເກດ: ແຜນວາດສະແດງຄະແນນການທົດສອບການສຶກສາຂັ້ນພື້ນຖານ (ຄະແນນ 
ຈາກ 0-8) ສຳຫຼັບຜູ້ໃຫຍ່ ລະດັບການສຶກສາທີ່ຕ່າງກັນໃນ ສປປ ລາວ (ແຜນວາດດ້ານ 
ຊ້າຍ) ແລະ ຫວຽດນາມ (ແຜນວາດດ້ານຂວາ).
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ການສຳຫຼວດຄົວເຮືອນໃນໂຄງການ STEP 2011/12. ໃນການສຳຫຼວດ 
ດັ່ງກ່າວ, ການປະເມີນທາງດ້ານການສຶກສາດັ່ງກ່າວໄດ້ອອກແບບໂດຍການບໍລິການ 
ທົດສອບທາງດ້ານການສຶກສາ (ETS).

80. ບັນຫາດ້ານທັກສະໃນ ສປປ ລາວ ແມ່ນເປັນບັນຫາທີ່ 
ເລິກເຊິ່ງ ແລະ ຮ້າຍແຮງກວ່າທີ່ຮັບຮູ້ໂດຍທົ່ວໄປ, ເຊິ່ງບໍ່ເປັນ 
ພຽງແຕ່ບັນຫາໃນລະດັບອາຊີວະສຶກສາເທົ່ານ້ັນແຕ່ມັນຍັງ 
ເປັນບັນຫາດ້ານທັກສະການອ່ານໜັງສື ແລະ ຄິດໄລ່ເລກ 
ໃນລະດັບພື້ນຖານ. ການປະເມີນການອ່ານໜັງສືໃນລະດັບ 
ການສຶກສາຊັ້ນປະຖົມທີ່ໄດ້ເຮັດໃນເດືອນຕຸລາ 2012 ພົບວ່າ 
ຫຼາຍກວ່າ 1/3 ຂອງນັກຮຽນຊັ້ນປະຖົມປີທີ 2 ຍັງອ່ານໜັງສື
ເປັນເທື່ອລະຄຳຍັງບໍ່ຖືກຕ້ອງ (ຮູບພາບ 4.3). ຮ້າຍແຮງໄປ
ກວ່ານັ້ນບັນຫາດັ່ງກ່າວເກີດຂຶ້ນກັບກຸ່ມເດັກນ້ອຍທີ່ບໍ່ໄດ້ເວົ້າ 
ພາສາລາວເລີຍເວລາຢູ່ເຮືອນ. ນັກຮຽນເລ່ີມທີ່ຈະສາມາດ 
ອ່ານໜັງສືໄດ້ລ່ຽນໄຫຼກ່ໍຄືວ່າສາມາດອ່ານໜັງສືໄດ້ທຸກຄຳ 
ດ້ວຍຄວາມເຂົ້າໃຈຢ່າງຄົບຖ້ວນຫຼັງຈາກຈົບຊັ້ນປະຖົມປີທີ 3, 
ເຊິ່ງໝາຍຄວາມວ່າເດັກນ້ອຍໃຊ້ເວລາ 3-4 ປີໃນໂຮງຮຽນ  
ເພື່ອໃຫ້ສາມາດອ່ານໄດ້ໃນລະດັບພື້ນຖານ. ນອກເໜືອຈາກ 
ນ້ັນ, ການປະເມີນດັ່ງກ່າວຍັງພົບວ່າຈໍານວນນັກຮຽນຫຼາຍ 
ກວ່າ 40 ສ່ວນຮ້ອຍ ໃນລະດັບຊັ້ນປະຖົມປີທີ 4 ຍັງບໍ່ສາມາດ 
ອ່ານໜັງສືໄດ້ຢ່າງລ່ຽນໄຫຼເທື່ອ (ບົດລາຍງານທະນາຄານ 
ໂລກ, 2014e). 

ຮູບພາບ 4.3:  ທັກສະການອ່ານໜັງສືຂັ້ນພື້ນຖານຂອງນັກ 
ຮຽນຊັ້ນປະຖົມປີທີ 2-4 ໃນ ສປປ ລາວ

ຮູບພາບ 4.4:  ການສົມທຽບລະດັບການສຶກສາຂອງຜູ້ໃຫຍ່ 
ໃນສາກົນ26

ຮູບພາບ 4.5: ການສົມທຽບລະດັບການສຶກສາຜູ້ໃຫຍ່ ໃນ 
ສປປ ລາວ ແລະ ຫວຽດນາມ

ອັດ
ຕາ

ສ່ວ
ນຮ

້ອຍ
ຂອ

ງນ
ັກຮ

ຽນ

ຈຳນວນຄຳທີ່ອ່ານຖືກຕໍ່ນາທີ

ອັດ
ຕາ

ສ່ວ
ນຮ

້ອຍ
ອັດ

ຕາ
ສ່ວ

ນຮ
້ອຍ

ຄະແນນ

ຄະແນນ

ປະຖົມຫຼືຕ່ຳກວ່າ

ປະຖົມຫຼືຕ່ຳກວ່າ

ມັດທະຍົມ

ມັດທະຍົມ

ຫັຼງມັດທະຍົມ

ຫັຼງມັດທະຍົມ

ປໍ 2

ປໍ 3

ປໍ 4

81. ການສົມທຽບດ້ານການອ່ານອອກຂຽນໄດ້ລະດັບສາກົນ 
ເນັ້ນໃຫ້ເຫັນເຖິງບັນຫາ ແລະ ການສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງການ 
ແຂ່ງຂັນສໍາລັບ ສປປ ລາວ ຫຼາຍຂຶ້ນ. ຈາກຜົນການປະ 
ເມີນລະດັບການສຶກສາຂອງຜູ້ໃຫຍ່ໃນບໍ່ດົນມານີ້ (ບົດລາຍ 
ງານທະນາຄານໂລກ, 2013e) ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າລະດັບ 
ການສຶກສາຂອງຜູ້ໃຫຍ່ໃນ ສປປ ລາວ ຍັງຕ່ຳຫຼາຍຖ້າທຽບ
ໃສ່ບັນດາປະເທດທີ່ບໍ່ແຕກຕ່າງກັນຫຼາຍເຊັ່ນ: ຫວຽດນາມ, 
ໂບລີເວຍ, ສຣີລັງກາ ແລະ ແຂວງຢູນານປະເທດຈີນ 
(ຮູບພາບ 4.4). ໃນນັ້ນປະມານ 64 ສ່ວນຮ້ອຍ ຂອງຄົນໃນ 
ຊົນນະບົດ ແລະ 33 ສ່ວນຮ້ອຍ ຂອງຄົນໃນຕົວເມືອງທີ່ບໍ່ຜ່ານ 
ການທົດສອບການອ່ານໃຫ້ເຂົ້າໃຈ ແລະ ຕີຄວາມໝາຍຈາກ 
ເນື້ອໃນຈາກການອ່ານ, ປະເທດປຽບທຽບເຊັ່ນ: ຫວຽດນາມ 
ແລະ ແຂວງຢູນານປະເທດຈີນມີພຽງແຕ່ 10 ສ່ວນຮ້ອຍ (ບົດ 
ລາຍງານທະນາຄານໂລກ, 2013c). ນອກຈາກນັ້ນ, ການປະ 
ເມີນດັ່ງກ່າວພົບວ່າຜູ້ໃຫຍ່ໃນ ສປປ ລາວ ມີລະດັບຄວາມຮູ ້
ຈາກການສຶກສາທຸກຂັ້ນຕ່ຳກວ່າປະເທດອື່ນໆ. ດັ່ງສະແດງ ໃນ 
ຮູບພາບ 4.5, ມີພຽງແຕ່ 32 ສ່ວນຮ້ອຍ ຂອງຄົນລາວທີ່ຮຽນຈົບ 
ລະດັບຊັ້ນມັດທະຍົມທີ່ໄດ້ຄະແນນສົມບູນ, ທຽບໃສ່ຫວຽດ 
ນາມທີ່ມີເຖິງ 81 ສ່ວນຮ້ອຍ. ສ່ວນນັກຮຽນລາວໃນລະດັບຊັ້ນ 

ມັດທະຍົມຕອນປາຍແມ່ນມີລະດັບການສຶກສາເທ່ົາກັບຊ້ັນມັດ 
ທະຍົມຕອນຕົ້ນໃນຫວຽດນາມ(ທະນາຄານໂລກ, 2013e).
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ຮູບພາບ 4.6:  ຂະບວນການໃນການສ້າງທັກສະ

ຮູບພາບ 4.7:  ອັດຕາສ່ວນຮ້ອຍຂອງນັກຮຽນຊັ້ນ ປໍ 1 ທີ່ໄດ້
ເຂົ້າຮຽນຮູບແບບຕ່າງໆຂອງການສຶກສາກ່ອນ ຊັ້ນປະຖົມໃນ 
ສປປ ລາວ

82. ລະດັບການອ່ານອອກຂຽນໄດ້ທີ່ຍັງຕໍ່າແມ່ນເປັນບັນຫາ 
ສໍາຄັນໃນ ສປປ ລາວ, ເນື່ອງຈາກຄວາມສາມາດພື້ນຖານ 
ດ້ານການສຶກສາເຫຼົ່ານ້ີແມ່ນເປັນພື້ນຖານໃຫ້ແກ່ການຮຽນ 
ແລະ ພັດທະນາທັກສະຕ່າງໆ.  ຮູບພາບ 4.6 ສະແດງຂະ
ບວນການຂອງການສ້າງຮູບແບບຂອງທັກສະໃນຊ່ວງອາ
ຍຸຕ່າງໆ. ເດັກນ້ອຍທີ່ບ່ໍໄດ້ຮຽນການອ່ານໃນລະດັບຕ້ົນໆ 
ຈະມີຄວາມສ່ຽງທ່ີຈະພົບອຸປະສັກໃນການສຶກສາລະດັບຕໍ່ໆ
ມາ ເຊິ່ງບາງເທື່ອເຮັດໃຫ້ອອກໂຮງຮຽນເລີຍ ແລະ ມີຄວາມ 
ຫຍຸ້ງຍາກທ່ີຈະມີທັກສະໃນການຄ້ົນຄິດບັນຫາທີ່ຫຍຸ້ງຍາກ
ສັບສົນ ແລະ ທັກສະໃນການວິເຄາະແບບໃຊ້ເຫດ ແລະ ຜົນ 
ແລະ ທັກສະທາງວິຊາການ. ການຮຽນຮູ້ຂັ້ນພື້ນຖານເຫຼົ່ານັ້ນ 
ຈະເຮັດໃຫ້ບຸກຄົນສາມາດເຂ້ົາໃຈຂ້ໍມູນຈາກເອກະສານ 
ຕ່າງໆ. ການຂາດທັກສະພ້ືນຖານໃນການອ່ານຈະເຮັດໃຫ້
ອະນາຄົດຂອງຜູ້ນ້ັນບ່ໍປະສົບຜົນສຳເລັດໃນການເຮັດວຽກ 
ແລະ ບໍ່ມີຜະລິດຕະພາບ.
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83. ການອ່ານອອກຂຽນໄດ້ຂັ້ນພື້ນຖານ (ຫຼື ຂາດສິ່ງນີ້) ເປັນ 
ຜົນສະທ້ອນອັນແທ້ຈິງສຳລັບການຂະຫຍາຍຕົວທາງເສດ 
ຖະກິດ. ດັ່ງໃນບົດລາຍງານຂອງ Gove and Wetter-
berg (2011), ຈາກບົດຄົ້ນຄວ້າທີ່ບໍ່ດົນມານີ້ໄດ້ສະແດງໃຫ ້
ເຫັນວ່າການຮຽນຮູ້ທີ່ປະກອບສ່ວນໃນການຊ່ວຍໃຫ້ເສດຖະ 
ກິດຂະຫຍາຍຕົວບໍ່ແມ່ນຈຳນວນປີທີ່ເຂົ້າໂຮງຮຽນ. ໄດ້ມີ ການ 
ຄາດຄະເນວ່າການເພີ່ມຂຶ້ນ 10 ສ່ວນຮ້ອຍ ຂອງຈຳນວນນັກ 
ຮຽນທີ່ສຳເລັດການສຶກສາຂັ້ນພື້ນຖານຈະເປັນຜົນໃຫ້ການ
ຂະຫຍາຍຕົວທາງເສດຖະກິດເພີ່ມຂຶ້ນອີກ 0.3 ສ່ວນຮ້ອຍ 
(Hanushek & Woessman, 2009).

84. ການຂະຫຍາຍໂອກາດການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ  (ECE) 
ກໍ່ອາດເປັນບັນຫາໄດ້ເຊັ່ນດຽວກັນ. ສປປ  ລາວ ຍັງມີຄວາມຫຼ້າ 
ຫຼັງຫຼາຍທຽບກັບບັນດາປະເທດເພື່ອນບ້ານໃນການສະໜອງ
ການເຂົ້າໂຮງຮຽນອະນຸບານແບບເຕັມມື້ຂອງເດັກນ້ອຍອາຍຸ 
5 ປີ. ນອກນັ້ນ, ແຜນງານການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນຂອງລັດຖະ 
ບານແມ່ນກວມເອົາເດັກນ້ອຍທີ່ມີອາຍຸ 5 ປີ, ເດັກໃນໄວຮຽນ 
““ຫ້ອງປໍກຽມ”” ທີ່ເສີມເຂົ້າໃນໂຮງຮຽນປະຖົມ, ສ່ວນເດັກ 
ນ້ອຍອາຍຸ 3-4 ປີ ທີ່ມີຂໍ້ຈຳກັດໃນການເຂົ້າເຖິງການຮຽນ. 
ດັ່ງສະແດງໃນ ຮູບພາບ 4.7, ການບໍລິການການສຶກສາກ່ອນ 
ໄວຮຽນແມ່ນມີໃນກຸ່ມປະຊາກອນທີ່ມີຖານະຮັ່ງມີ ແລະ ສ່ວນ 
ໃຫຍ່ແມ່ນຢູ່ໃນຕົວເມືອງ. ມີພຽງແຕ່ 10 ສ່ວນຮ້ອຍ ຂອງເດັກ 
ນ້ອຍທຸກຍາກທີ່ໄດ້ເຂົ້າຮຽນໃນຮູບແບບຕ່າງໆຂອງການສຶກ 
ສາກ່ອນໄວຮຽນກ່ອນທ່ີຈະເຂ້ົາຮຽນໃນລະດັບຊັ້ນປະຖົມ, 
ສ່ວນກຸ່ມຄົນຮັ່ງມີແມ່ນມີເຖິງ 67 ສ່ວນຮ້ອຍ. ມີເດັກນ້ອຍປະ
ມານເຄິ່ງໜຶ່ງໃນຕົວເມືອງສາມາດເຂ້ົາເຖິງການສຶກສາກ່ອນ
ໄວ, ສ່ວນຢູ່ໃນຊົນນະບົດມີພຽງ 20 ສ່ວນຮ້ອຍ. 
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ໝາຍເຫດ: ລາຍຮັບສຸດທິສະເລ່ຍ (GNI) ຕໍ່ຫົວຄົນໂດຍອີງໃສ່ຂໍ້ມູນໃນປີ 2011. ຂໍ້ມູນ
ອັດຕາສ່ວນເດັກເຕ້ຍຫຼ້າສຸດທີ່ສາມາດເກັບກຳໄດ້
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ຕົວຊີ້ວັດການພັດທະນາຂອງໂລກ

27 ເບິ່ງລາຍງານ Hoddinott, Alderman, Behrman, Haddad, and Horton (2013) ສຳລັບການທົບທວນລະດັບການສຶກສານີ້.
28 ເບິ່ງ ບົດລາຍງານອົງການຊ່ວຍເຫຼົືອເດັກ (2013). ບັນດາຜົນກະທົບເຫຼົ່ານີ້ ທີ່ຍັງມີຢູ່ເນື່ອງຈາກ ພື້ນຖານຄອບຄົວຂອງເດັກ, ລວມທັງບ່ອນທີ່ພວກເຂົາເກີດ ແລະ ໄປໂຮງຮຽນ.
29 ການມີຢູ່ຂອງເດັກເຕ້ຍ ທີ່ເກີດຈາກເດັກນ້ອຍຂາດສານອາຫານຢ່າງຮ້າຍແຮງ. ໄດ້ມີການຄິດໄລ່ເປັນສ່ວນຮ້ອຍ ຂອງເດັກນ້ອຍອາຍຸຕ່ຳກວ່າ 5 ປີ ຄວາມສູງທຽບໃສ່ອາຍຸ ທີ່ແບ່ງ 
ໄດ້ເປັນຫຼາຍກວ່າ ສອງມາດຕະຖານທີ່ຕ່າງອອກໄປ ຕ່ຳກວ່າການອ້າງອີງມາດຕະຖານສາກົນ ດ້ານພົນລະເມືອງອາຍຸ 0-59 ເດືອນ.

85. ເຫັນໄດ້ວ່າ, ບັນຫາທາງດ້ານການຮຽນແມ່ນມີຄວາມກ່ຽວ
ພັນກັບບັນຫາດ້ານສຸຂະພາບ ແລະ ໂພຊະນາການຂອງເດັກ, 
ເຊິ່ງການຂາດສານອາຫານຈົນກາຍເປັນເດັກຂອດແມ່ນ 
ສ່ົງຜົນກະທົບທາງລົບທີ່ຮ້າຍແຮງຕໍ່ກັບການພັດທະນາຂະ 
ບວນການຮຽນຮູ້ຂອງເດັກ. ສປປ ລາວ ແມ່ນໜຶ່ງໃນປະເທດ
ທີ່ມີອັດຕາເດັກເຕ້ຍສູງທີ່ສຸດໃນໂລກ, ມີ 44 ສ່ວນຮ້ອຍ ຂອງ 
ເດັກນ້ອຍອາຍຸຕ່ຳກວ່າ 5 ປີມີການຈະເລີນເຕີບໂຕຊ້າ (ຮູບ 
ພາບ 4.8). ບັນຫາເດັກເຕ້ຍນີ້ເປັນຜົນມາຈາກການລ້ຽງດູທີ່
ບໍ່ພຽງພໍໃນຊ່ວງອາຍຸຍັງນ້ອຍ, ເຖິງວ່າຈະມີການປັບປຸງບັນ 
ຫາທາງດ້ານສະບຽງອາຫານໃນ ສປປ ລາວ ແລະ ບັນຫາທາງ 
ດ້ານສຸຂະອະນາໄມທ່ີຍັງອ່ອນ. ເດັກນ້ອຍທີ່ມີບັນຫາທາງ 
ດ້ານການຈະເລີນເຕີບໂຕແມ່ນມັກຈະມີຄວາມສາມາດໃນ 
ການຮຽນຮູ້ຕ່ຳ ດັ່ງທີ່ໄດ້ມີການເຮັດການສຶກສາກັນຢ່າງກວ້າງ 
ຂວາງ.27 ບັນຫາສຳຄັນແມ່ນເດັກຂາດສານອາຫານຢ່າງຮ້າຍ
ແຮງທີ່ເຮັດໃຫ້ການພັດທະນາຂອງສະໝອງຊ້າ ເຊິ່ງອາດຈະ
ເຮັດໃຫ້ບໍ່ສາມາດໄດ້ເຂົ້າໂຮງຮຽນ ຫຼື ອອກໂຮງຮຽນໄວຂຶ້ນ.

ສົມທຽບກັບເດັກນ້ອຍທ່ີບ່ໍມີບັນຫາທາງດ້ານການຈະເລີນ 
ເຕີບໂຕ ແລະ ເດັກນ້ອຍທີ່ມີບັນຫາ:
• 7 ສ່ວນຮ້ອຍ ໄດ້ຄະແນນຕ່ຳໃນການເສັງວິຊາຄະນິດສາດ;
• 19 ສ່ວນຮ້ອຍ ຂອງເດັກອາຍຸ 8 ປີ ບໍ່ສາມາດອ່ານປະໂຫຍກ 

ທຳມະດາໄດ້, ແລະ 12 ສ່ວນຮ້ອຍ ເບິ່ງຄືວ່າຈະບໍ່ສາມາດ 
ຂຽນປະໂຫຍກທຳມະດາໄດ້; ແລະ

• 13 ສ່ວນຮ້ອຍ ຂ້ອນຂ້າງວ່າຈະບໍ່ໄດ້ຮຽນໃນຊັ້ນຮຽນທີ່ຖືກ
ຕາມລະດັບອາຍຸໃນໂຮງຮຽນ.28
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ຮູບພາບ 4.8: ອັດຕາການມີຢູ່ຂອງເດັກເຕ້ຍໃນກຸ່ມເດັກນ້ອຍ 
ອາຍຸຕ່ຳກວ່າ 5 ປີ (%)29

II. ວິທີການປະຕິບັດຂອງລັດຖະ
    ບານໃນປະຈຸບັນ

86. ການຂະຫຍາຍການເຂົ້າເຖິງການສຶກສາ ມີຄວາມຄືບໜ້າ 
ຫຼາຍ ໃນ ສປປ ລາວ. ຄວາມພະຍາຍາມອັນຍິ່ງໃຫຍ່ໃນການ
ຂະຫຍາຍຕາໜ່າງໂຮງຮຽນທົ່ວປະເທດ ແລະ ກໍ່ສ້າງພະນັກ 
ງານພ້ອມທັງຄູອາຈານໃນແຕ່ ລະໂຮງຮຽນ ໄດ້ປະກອບສ່ວນ 
ເຂ້ົາໃນຜົນສຳເລັດທີ່ສຳຄັນດ່ັງກ່າວຂອງຂະແໜງການສຶກ 
ສາໃນຊ່ວງຫຼາຍປີມານີ້. ສປປ ລາວ ໄດ້ປະຕິບັດຕາມບາດ 
ກ້າວເພື່ອໃຫ້ບັນລຸເປົ້າໝາຍສະຫັດສະວັດໃນການພັດທະນາ 
ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ 99 (98%)ສ່ວນຮ້ອຍ ຂອງອັດຕາການເຂົ້າຮຽນ 
ຂອງນັກຮຽນໃນຊັ້ນປະຖົມສຶກສາພາຍໃນປີ 2015, ໂດຍຍົກ 
ສູງຄວາມສະເໝີພາບດ້ານຍິງຊາຍໃຫ້ສູງຂຶ້ນ.

87. ໃນແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ (2010-2015) 
ແລະ ນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດວ່າດ້ວຍການພັດທະນາເດັກກ່ອນ 
ໄວຮຽນ (2010), ລັດຖະບານແມ່ນເຫັນໄດ້ຄວາມສໍາຄັນຕໍ່ກັບ 
ການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນສໍາລັບເດັກນ້ອຍທຸກຄົນ. ເຊິ່ງມັນ 
ເປັນຄາດໝາຍສູ້ຊົນສຳລັບການໃຫ້ບໍລິການການສຶກສາ 
ກ່ອນໄວຮຽນໃຫ້ແກ່ເດັກເກນອາຍຸ 5 ປີ (ໃຫ້ໄດ້ 55 ສ່ວນຮ້ອຍ 
ພາຍໃນປີ 2015) ແລະ ໃຫ້ມີຂະຫຍາຍການບໍລິການສຳລັບ 
ເດັກນ້ອຍອາຍຸ 3-4 ປີ ເປັນບູລິມະສິດຫຼັກໃນດ້ານການສຶກ 
ສາ,  ເຊິ່ງກໍ່ຍັງເປັນຄາດໝາຍສູ້ຊົນທີ່ສູງສົມຄວນ (ໃຫ້ໄດ້ 17  
ສ່ວນຮ້ອຍ ພາຍໃນປີ 2015). ນອກນັ້ນ, ນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດ 
ວ່າດ້ວຍການພັດທະນາເດັກກ່ອນໄວຮຽນໄດ້ກໍານົດບັນດາ 
ນະໂຍບາຍສຳຄັນສຳລັບເດັກນ້ອຍເກນອາຍຸ 0-2 ປີ ເຊິ່ງມ ີ
ການສະໜອງການສຶກສາໃຫ້ແກ່ພໍ່ແມ່ ແລະ ການສົ່ງເສີມສຸຂະ 
ພາບໃນຊ່ວງການຖືພາ ແລະ ການລ້ຽງ ລູກດ້ວຍນົມແມ່. ພ້ອມ 
ດຽວກັນນັ້ນ, ລັດຖະບານຍອມຮັບວ່າການໃຫ້ບໍລິການແບບ 
ໃໝ່ທີ່ມີຕົ້ນທຶນຕ່ຳນີ້ ແລະ ສາມາດມີການປັບປ່ຽນຮູບແບບໄດ້ 
ເຊິ່ງອາດຈະມີການຂະຫຍາຍຮູບແບບດັ່ງກ່າວອອກໄປສູ່ເຂດ 
ຫ່າງໄກສອກຫຼີກ. ລັດຖະບານໄດ້ມີການແນະນຳໃຫ້ດຳເນີນ 
ການບໍລິການຮູບແບບເຫຼົ່ານີ້ເທື່ອລະກ້າວ, ຄວນມີການທົດ 
ສອບ ແລະ ການປະເມີນຮູບແບບເຫ່ຼົານັ້ນກ່ອນທີ່ຈະມີການພ ິ
ຈາລະນາໃຫ້ຂະຫຍາຍອອກໄປໃນວົງກວ້າງ. ບົດຮຽນຈາກ 
ຮູບແບບການທົດລອງເຫຼົ່ານ້ີຈະມີຄວາມສຳຄັນໃນການພັດ
ທະນາແຜນງານທີ່ຊຸມຊົນເປັນເຈົ້າການ ເຊິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ເກີດ 
ປະສິດທິພາບແທດເໝາະກັບສະພາບ ຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ 
ຈະເປັນບົດບາດອັນສຳຄັນໃນການຂະຫຍາຍການເຂ້ົາເຖິງ 
ການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນທີ່ມີຄວາມຍືນຍົງ. 



ບົດລາຍງານ ການພັດທະນາ ສປປ ລາວ ປີ 2014
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88. ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ (ສສກ) ຈະຕ້ອງເຮັດ
ອີກຫຼາຍຢ່າງໃຫ້ສໍາເລັດຢ່າງຈິງຈັງທີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນບົດລາຍ 
ງານການທົບທວນແຜນການພັດທະນາຂະແໜງສຶກສາໄລ 
ຍະກາງສໍາລັບ 2011-2015. ເຖິງວ່າອັດຕາການເຂົ້າຮຽນຊັ້ນ 
ປະຖົມໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນ, ແຕ່ອັດຕາການປະລະຂອງນັກຮຽນຊັ້ນ ປໍ 
1 ແລະ ການກັບເຂົ້າຮຽນຄືນຂອງເດັກນັ້ນຍັງບໍ່ມີການປ່ຽນ 
ແປງໃນຊ່ວງໄລຍະ 6 ປີຜ່ານມາ, ເຊິ່ງໝາຍຄວາມວ່ານັກ ຮຽນ 
ໄດ້ເຂົ້າໂຮງຮຽນໃນເບື້ອງຕົ້ນແຕ່ໄດ້ປະລະການຮຽນ ຫຼື ບໍ່ໄດ້ 
ກັບເຂົ້າໄປຮຽນຄືນອີກ. ນອກນັ້ນ, ຂໍ້ມູນແຫ່ງຊາດຍັງມີຄວາມ 
ແຕກໂຕນກັນຫຼາຍໃນທົ່ວປະເທດໂດຍສະເພາະແມ່ນຂ້ໍມູນ 
ຂອງ 3 ແຂວງ (ແຂວງຜົ້ງສາລີ, ແຂວງຫົວພັນ ແລະ ແຂວງ 
ສະຫວັນນະເຂດ) ທີ່ຍັງຄົງມີຄວາມຫຼ້າຫຼັງຢູ່ (ສສກ, 2013). 

89. ໃນຊ່ວງບໍ່ດົນມານີ້ ສື່ໂຄສະນາກ່ຽວກັບ “ບັນຫາດ້ານ 
ທັກສະ” ໄດ້ແຈ້ງເຕືອນໃຫ້ລັດຖະບານ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພັດທະ ນາ
ຫຼາຍພາກສ່ວນໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ດ້ານທັກສະ ແລະ ດ້ານວິຊາຊີບ 
ໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ, ເພາະມັນຈະເຮັດໃຫ້ມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ກັບບັນຫາ 
ຕົ້ນຕໍຫຼາຍຂໍ້ທີ່ໄດ້ກ່າວມາຂ້າງເທິງນັ້ນ. ປະເດັນທີ່ນັກຮຽນຈຳ
ນວນຫຼາຍຮຽນຈົບຊັ້ນປະຖົມ ແລະ ສືບຕໍ່ການສຶກສາທີ່ສູງຂຶ້ນ. 
ບັນຫາທີ່ຫຼາຍໆບໍລິສັດຕ່າງກໍຈົ່ມວ່າກ່ຽວກັບການຂາດທັກສະ
ຂອງແຮງງານ, ເຊິ່ງມັນເປັນການຈູງໃຈໃຫ້ບັນດາການນຳໃຫ້
ຄວາມສົນໃຈຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ການຂັດສົນທາງດ້ານງົບປະມານ 
ເພື່ອເນັ້ນໃສ່ວຽກງານອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ການສກຶສາຊັ້ນສູງ.  
ດັ່ງທີ່ຈະໄດ້ກ່າວເພີ່ມຕື່ມໃນຂ້າງລຸ່ມ, ຄວາມພະຍາຍາມເຫຼົ່າ
ນີ້ອາດເປັນຜົນກະທົບພຽງເລັກນ້ອຍຕໍ່ກັບສາເຫດຕົ້ນຕໍຂອງ
ບັນຫາດ້ານທັກສະຂອງແຮງງານລາວ. 

90. ໂດຍລວມແລ້ວ, ການໃຊ້ຈ່າຍທາງດ້ານການສຶກສາແມ່ນ
ເພີ່ມຂຶ້້ນ  ແລະ ອົງປະກອບຂອງລາຍຈ່າຍ (ແບ່ງຕາມລະດັບ 
ຂອງການສຶກສາ) ເຫັນວ່າສົມເຫດສົມຜົນ.  ອັດຕາສ່ວນຂອງ 
ປະຊາກອນທີ່ອາຍຸຕ່ຳກວ່າ 15 ປີ ມີຈຳນວນຫຼາຍ, ມີຄວາມ 
ຫຍຸ້ງຍາກທາງດ້ານພູມສັນຖານ ແລະ ມີຄວາມແຕກໂຕນທາງ 
ດ້ານການສຶກສາ ເມື່ອທຽບກັບບັນດາປະເທດເພື່ອນບ້ານ, 
ສປປ ລາວ ຄວນຈະລົງທຶນໃສ່ການສຶກສາ (ອັດຕາສ່ວນຂອງ
ລາຍຮັບສະເລ່ຍຕໍ່ຫົວຄົນ) ຫຼາຍກວ່າໃນປະເທດ ເພື່ອນບ້ານ. 
ຕົວຢ່າງ, ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງລາຍຮັບສະເລ່ຍຕໍ່ຫົວຄົນໃນຊ່ວງ
ຫຼາຍປີມານີ້ (ຮູບພາບ 4.10) ແມ່ນເປັນສັນຍານຕອບຮັບທີ່ດີ. 
ເຖິງແນວກ່ໍຕາມ, ການໃຊ້ຈ່າຍທ່ີຫຼາຍຂຶ້ນໃສ່ການສຶກສາກ່ໍ
ບ່ໍໝາຍຄວາມວ່າຈະສາມາດຮັບປະກັນຜົນສໍາເລັດວ່າມັນ
ດີຂຶ້ນ. ແນ່ນອນວ່າ, ການເພີ່ມເງິນເດືອນຂອງພະນັກງານຄູ 
(ທີ່ໄດ້ປະຕິບັດ ໃນຫຼາຍປີຜ່ານມາ)  ກໍ່ບໍ່ອາດຈະປັບປຸງຜົນສຳ 
ຂອງຂະແໜງການສຶກສາໄດ້ດີເທ່າທີ່ຄວນ. ອົງປະກອບຂອງ 
ລາຍຈ່າຍໂດຍລວມ (ແບ່ງຕາມລະດັບຂອງການສຶກສາ) ຍັງ 
ຄົງສົມເຫດສົມຜົນ: ງົບປະມານສ່ວນໃຫຍ່ຈະເນ້ັນໃສ່ການ
ສຶກສາຊັ້ນປະຖົມ, ສ່ວນໜ້ອຍຈະລົງໃສ່ການສຶກສາຊ້ັນສູງ 
ແລະ ອັດຕາສ່ວນຂອງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃສ່ການສຶກສາກ່ອນໄວ 
ຮຽນແມ່ນເພີ່ມຂຶ້ນ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ທະນາຄານໂລກ Edstat ແລະ ບົດທົບທວນກາງພາກຂອງແຜນງານການ 
ສຶກສາ ໃນລາວ

ຮູບພາບ 4.9: ການໃຊ້ຈ່າຍງົບປະມານແບ່ງຕາມລະດັບການ 
ສຶກສາ (%)
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ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ທະນາຄານໂລກ Edstat ແລະ ບົດທົບທວນກາງພາກຂອງແຜນງານການ 
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ຮູບພາບ 4.10: ການໃຊ້ຈ່າຍງົບປະມານ ໃນດ້ານການສຶກສາ 
(ອີງໃສ່ສ່ວນແບ່ງຈາກລາຍຮັບສະເລ່ຍຕໍ່ຫົວຄົນ)
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ບົດລາຍງານ ການພັດທະນາ ສປປ ລາວ ປີ 2014
ເສີມຂະຫຍາຍການສ້າງວຽກເຮັດງານທຳ ຢ່າງມີສະມັດຕະພາບ ເພື່ອການເຕີບໂຕຢ່າງກວ້າງຂວາງ54

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: Pierre, Sanchez Puerta, and Valerio (forthcoming), ການສຳຫຼວດວັດແທກທັກສະໃນໂຄງການ STEP, ການປະດິດເຄື່ອງມື ສຳລັບການປະເມີນດ້ານທັກສະ

ຮູບພາບ 4.11: ທັກສະສາມດ້ານ ທີ່ຜູ້ປະກອບການຕ້ອງການ

ການຮັບຮູ້ ເຕັກນິກສັງຄົມ ແລະ ນິໄສ
ກ່ຽວພັນກັບ ການໃຊ້ເຫດຜົນ, 

ສັນຊາດຕະຍານ ແລະ 
ການຄິດແບບສ້າງສັນ

ທັກສະການສື່ສານ, ທັກສະທາງສັງຄົມ, 
ທັກສະການດຳເນີນຊີວິດ,  

ບຸກຄະລິກສະເພາະ

ກ່ຽວພັນກັບ ຄວາມຄ່ອງແຄ່ວ ແລະ
ການນຳໃຊ້ດ້ານເຕັກນິກ, ອຸປະກອນ, 

ເຄື່ອງມື ແລະ ອື່ນໆ

ຄວາມສາມາດໃນການແກ້ບັນຫາສະ 
ເພາະໜ້າ ແລະ 

ຄວາມຮູ້ໃນການແກ້ໄຂບັນຫາ

ເປັນຄົນໃຈກວ້າງ,ເປັນຄົນມີຫຼັກ
ການໝັ້ນຄົງ, ເປັນຄົນເປີດເຜີຍ, 

ເປັນຄົນແບບປະນີປະນອມ, 
ເປັນຄົນທີ່ທຸ່ນທ່ຽງໝັ້ນຄົງ

ໄດ້ຮັບການພັດທະນາທາງດ້ານເຕັກນິກ 
ຈາກໂຮງຮຽນອາຊີວະສຶກສາ ຫຼື 

ສິ່ງທີ່ຈຳເປັນໃນວຽກງານ

ຄວາມສາມາດໃນການປາກເວົ້າ, 
ການຄິດໄລ່, ແກ້ໄຂບັນຫາ, 

ຄວາມຈຳ (ທັງໃນການເຮັດວຽກ ແລະ 
ໃນໄລຍະຍາວ) ແລະ ສະໝອງໄວ

ເປັນຄົນມີລະບຽບ, ມີຄວາມພາກພຽນ, 
ສາມາດຕັດສິນບັນຫາ, 
ທັກສະການເຂົ້າຫາຄົນ

ທັກສະທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການສະເພາະ ວຽກ 
(ເຊັ່ນ: ວິສະວະກອນ, ນັກເສດຖະສາດ, 
ຊ່ຽວຊານດ້ານເຕັກນິກຂໍ້ມູນຂ່າວສານ 

ແລະ ອື່ນໆ)

91. ໃນການພັດທະນາແຮງງານໃຫ້ມີທັກສະທ່ີເໝາະສົມ, 
ສປປ ລາວ ແມ່ນກໍາລັງນໍາໃຊ້ວິທີການວາງແຜນແບບລວມ 
ສູນ, ແຜນດັ່ງກ່າວອາດຈະມີຢ່າງໜ້ອຍໜຶ່ງຄົນພາຍນອກທີ່ບໍ່
ສາມາດເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນທີ່ຖືກຕ້ອງຮ່ວມວາງແຜນນໍາຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ 
ແຜນດ່ັງກ່າວບໍ່ໄດ້ໃຫ້ທິດທາງທີ່ເປັນປະໂຫຍດເທ່ົາທ່ີຄວນ. 
ດັ່ງໃນແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມ 5 ປີແຫ່ງຊາດ, 
ນັກເສດຖະສາດຄາດຄະເນຈາກລາຍຮັບສະເລ່ຍຕ່ໍຫົວຄົນ 
ແບ່ງຕາມຂະແໜງການ ແລະ ໃຊ້ການຄາດຄະເນດັ່ງກ່າວ 
ເພື່ອປະເມີນ “ຄວາມຕ້ອງການດ້ານແຮງງານ” ແບບກວ້າງໆ 
(ເຊັ່ນ: ມີຈຳນວນແຮງງານທີ່ຕ້ອງການຫຼາຍປານໃດໃນແຕ່ລະ 
ຂະແໜງການ), ໂດຍນຳໃຊ້ຂໍ້ມູນຄືນຫຼັງທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນ 
ຄວາມກ່ຽວພັນລະຫວ່າງການຂະຫຍາຍຕົວຂອງລາຍຮັບສະ
ເລ່ຍຕໍ່ຫົວຄົນ ແລະ ການຈ້າງງານ. ເຖິງແມ່ນວ່າຈະພະຍາຍາມ 
ນຳໃຊ້ຄວາມກ່ຽວພັນລະຫວ່າງຕົວປ່ຽນຕ່າງໆທີ່ສົ່ງຜົນຕໍ່ການ
ປັບປ່ຽນໂຄງສ້າງຂອງເສດຖະກິດທີ່ກຳລັງດຳເນີນຢູ່ (ເຊິ່ງມີ 
ຄວາມຫຼ້າຊ້າຫຼາຍກວ່າທີ່ກຳນົດໄວ້), ການຄາດຄະເນດັ່ງກ່າວ 
ນີ້ອາດຈະບໍ່ມີຄວາມຊັດເຈນສູງປານໃດ. ບັນດາການຄາດ 
ຄະເນເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນບໍ່ສາມາດແບ່ງຕາມຂະແໜງການຂະໜາດ 
ນ້ອຍ ຫຼື ຕາມອາຊີບເມື່ອສົມທຽບໃສ່ການຄາດຄະເນດ້ານ 
ການສະໜອງແຮງງານ (ທີ່ຄິດໄລ່ຈາກຂໍ້ມູນທາງດ້ານປະຊາ
ກອນ ແລະ ຈຳນວນເຂົ້າຮຽນຂອງນັກຮຽນ). ບໍ່ໜ້າແປກໃຈ
ເລີຍທີ່ການຄາດຄະເນດັ່ງກ່າວໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ສປປ 
ລາວ ຈະຂາດເຂີນແຮງງານໃນອະນາຄົດ, ຜົນການຄາດຄະ
ເນທີ່ບ່ໍຖືກຕ້ອງດັ່ງກ່າວເຮັດໃຫ້ເຂ້ົາໃຈຜິດຈາກທ່ີວ່າອັດຕາ 
ການຂະຫຍາຍຕົວສູງໃນອະນາຄົດທ່ີຄາດການເອົາໄວ້ຈະ 
ເກີດຂ້ຶນກາຍມາເປັນວ່າຜະລິດຕະພາບຂອງແຮງງານທີ່ຕ່ໍາ 
ໃນອະດີດນັ້ນຈະຍັງສືບຕໍ່ໄປໃນອະນາຄົດ.

92. ນອກນັ້ນ, ຍັງເຫັນວ່າການນໍາ ລັດຖະບານ ພິຈາລະນາ 
ວິທີແກ້ໄຂບັນຫາໃນການພັດທະນາທັກສະໂດຍສຸມໃສ່ການ 
ພັດທະນາທັກສະວິຊາຊີບຫຼາຍກວ່າທີ່ຈະພິຈາລະນາການ 
ແກ້ໄຂບັນຫາທັກສະໂດຍລວມທີ່ມີຄວາມສໍາຄັນສໍາລັບການ 
ຈ້າງງານທີ່ມີຜະລິດຕະຜົນ. ທັກສະຂອງແຮງງານແມ່ນປະ 
ກອບດ້ວຍທັກສະສຳຄັນຫຼາຍຢ່າງ: ທັກສະການຮັບຮູ້, ທັກສະ 
ດ້ານສັງຄົມ ແລະ ນິດໄສ, ທັກສະທາງດ້ານເຕັກນິກ (ຮູບພາບ 
4.11). ທັກສະການຮັບຮູ້ປະກອບມີການໃຫ້ເຫດຜົນ, ມີສັນ 
ຊາດຕະຍານ ແລະ ການຄິດແບບວິເຄາະພ້ອມທັງການແກ້ 
ໄຂບັນຫາທີ່ຕ້ອງການຄວາມຮູ້. ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ລວມເອົາຄວາມສາ 
ມາດທາງດ້ານການອ່ານຂຽນ ແລະ ການຄິດໄລ່ ແລະ ຄວາມ
ສາມາດທີ່ຈະເຂົ້າໃຈແນວຄິດທີ່ສັບຊ້ອນ, ການຮຽນຈາກປະ 
ສົບການ ແລະ ການວິເຄາະບັນຫາຈາກຂະບວນການທີ່ໃຊ້ 
ເຫດ ແລະ ຜົນ. ທັກສະທາງດ້ານສັງຄົມ ແລະ ນິໄສເປັນບຸກ 
ຄະລິກສະເພາະທີ່ພົວພັນເຖິງການປະສົບຜົນສຳເລັດໃນຕະ 
ຫຼາດແຮງງານ: ບຸກຄະລິກທີ່ພ້ອມຈະເປີດຮັບປະສົບການ 
ໃໝ່ໆ, ບຸກຄະລິກແບບຍຶດໝັ້ນໃນຫັຼກການ, ບຸກຄະລິກແບບ 
ເປີດເຜີຍ, ບຸກລະລິກແບບປະນີປະນອມ ແລະ ບຸກຄະລິກທີ່ 
ທຸ່ນທ່ຽງໝັ້ນຄົງ. ທັກສະທາງດ້ານເຕັກນິກແມ່ນເລ່ີມຈາກ 
ຄວາມຄ່ອງແຄ່ວວ່ອງໄວໃນການນຳໃຊ້ເຄ່ືອງມືທ່ີສັບຊ້ອນ 
ແລະ ອຸປະກອນທ່ີຕ້ອງການຄວາມຮູ້ໃນວິຊາຊີບສະເພາະ 
ເຊັ່ນ: ທັກສະໃນຂົງເຂດວິສະວະ ຫຼື ການຢາ. 
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ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ບົດລາຍງານທະນາຄານໂລກ (2013f)

III. ຄຳແນະນຳ

93. ການມີທັກສະພື້ນຖານ ແມ່ນສໍາຄັນຫຼາຍຕໍ່ອະນາຄົດຂອງ 
ແຮງງານລາວ, ບົດລາຍງານນີ້ຂໍແນະນໍາໃຫ້ສືບຕໍ່ສຸມໃສ່ການ
ກໍ່ສ້າງທັກສະພື້ນຖານດັ່ງທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງນີ້, ໂດຍສະເພາະ 
ແມ່ນໃຫ້ມີການຈັດສັນງົບປະມານເຂົ້າໃນການກໍ່ສ້າງທັກສະ 
ເຫຼົ່ານັ້ນ. ເນັ້ນໜັກ (ແລະ ງົບປະມານ) ເພື່ອສະໜັບສະໜູນ 
ການເຝິກອົບຮົມທາງດ້ານທັກສະເຕັກນິກໃຫ້ແກ່ນັກຮຽນ 
ອາດຈະບໍ່ສາມາດແກ້ໄຂບັນຫາໄດ້. ທຸກໆບັນດາກິດຈະກຳທີ່
ເຮັດແມ່ນຕ້ອງຮັບປະກັນວ່າແຮງງານລາວມີຄວາມພ້ອມທາງ 
ດ້ານການສຶກສາຂັ້ນພື້ນຖານ ແລະ ທັກສະອື່ນໆ ທີ່ຈຳເປັນ 
ໃນການສ້າງພື້ນຖານເພື່ອພັດທະນາທັກສະການຮັບຮູ້, ນິໄສ 
ແລະ ທັກສະທາງດ້ານເຕັກນິກທີ່ຈຳເປັນຕໍ່ການເພີ່ມຜະລິດ 
ຕະຜົນຂອງແຮງງານໃຫ້ໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ.

94. ໃນເວລາທີ່ມີການພັດທະນາດ້ານທັກສະ, ບັນດາຄວາມ 
ພະຍາຍາມຕ່າງໆຄວນຈະສຸມໃສ່ໃນຊ່ວງຫົວລ້ຽວຫົວຕໍ່ ແລະ 
ປະຕູແຫ່ງການໂອກາດ. ວິທີການທີ່ເປັນປະໂຫຍດໃນການ 
ພັດທະນາທັກສະຄືການພິຈາລະນາທັກສະທ່ີຈໍາເປັນຕ້ອງ 
ສ້າງໃຫ້ມີຄວາມຊຳນິຊຳນານໃນແຕ່ລະຂັ້ນຂອງການຮຽນຮູ້. 
ຮູບພາບ 4.12 ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນສາມຂັ້ນຕອນໃນການພັດ 
ທະນາທັກສະ: (i) ການສົ່ງເສີມໃຫ້ໂຮງຮຽນມີຄວາມພ້ອມທີ່ 
ຈະຊ່ວຍໃຫ້ເດັກນ້ອຍສາມາດເຂົ້າຮຽນໃນໂຮງຮຽນໄດ້, (ii) 
ການສ້າງທັກສະພື້ນຖານ, ແລະ (iii) ການຮຽນຮູ້ທັກສະກ່ຽວ 
ກັບການເຮັດວຽກ ເພື່ອເພີ່ມໂອກາດໃນການມີວຽກເຮັດງານ 
ທຳ. ທັງສາມຂັ້ນຕອນແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນເພື່ອສ້າງທັກສະ 
ໃຫ້ແກ່ແຮງງານ ແລະ ແຕ່ລະບາດກ້າວຂອງການສ້າງທັກສະ
ແມ່ນຂຶ້ນກັບບາດກ້າວທີ່ມີກ່ອນໜ້າເຊັ່ນວ່າ: ທັກສະທາງດ້ານ 
ນິໄສ ແມ່ນການຮຽນຮູ້ ແລະ ເປັນປະໂຫຍດຈາກທັກສະທາງ 
ດ້ານການຮັບຮູ້, ທັກສະທາງດາ້ນນິໄສ ແລະ ການຮບັຮູສ້າ ມາດ 
ຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ທັກສະທາງດ້ານເຕັກນິກເຂັ້ມແຂງຂຶ້ນ. ຂໍ້ ແນະ 
ນໍາທ່ີໄດ້ນໍາສະເໜີຂ້າງລຸ່ມນີ້ເປັນການກໍານົດບັນດາບາດ 
ກ້າວໃນການພັດທະນາທັກສະ. 

ຮູບພາບ 4.12:  ບັນດາບາດກ້າວໃນການພັດທະນາທາງດ້ານ 
ທັກສະ
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ຕະຫຼອດຊີວິດ

ຂະຫຍາຍ ແລະ ສ້າງຄວາມ
ເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ການສຶກສາ
ກ່ອນໄວຮຽນ ແລະ ການ
ຈະເລີນເຕີບໂຕ

ຮັບປະກັນວ່າເດັກນ້ອຍທຸກ
ຄົນສາມາດອ່ານໄດ້ຕອນຈົບ
ຊັ້ນ ປໍ 2

ສ້າງທັກສະວິຊາການທີ່ກ່ຽວ
ພັນກັບວຽກງານ

ທັກສະການຮຽນຮູ້ ແລະ ນິດໄສຂັ້ນພື້ນຖານ ທັກສະດ້ານວິຊາການ ແລະ ນິດໄສລະດັບເລິກ

ບາດກ້າວທີ 1: ການຂະຫຍາຍ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ 
ໃນການພັດທະນາເດັກກ່ອນໄວຮຽນ ແລະ ການສຶກສາກ່ອນ 
ໄວຮຽນ

95. ການລົງທຶນໃນການພັດທະນາເດັກກ່ອນໄວຮຽນ ແລະ  
ການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນຈະເຮັດໃຫ້ເກີດຜົນທະວີຄູນ ແລະ 
ເຮັດໃຫ້ການໃຊ້ຈ່າຍຈາກພາກລັດໃນການສ້າງທັກສະພື້ນ 
ຖານໄດ້ຜົນຕອບແທນທ່ີສູງກວ່າການໃຊ້ຈ່າຍໃນການສ້າງ 
ທັກສະຂັ້ນສູງ. ດັ່ງທີ່ໄດ້ກ່າວມາຂ້າງເທິງ, ບັນດາທັກສະໃໝ່ໆ 
ແມ່ນຖືກສ້າງຂຶ້ນມາຈາກທັກສະເກ່າໆ. ການຊ່ວຍເຫຼົືອເດັກ 
ນ້ອຍ (ອາຍຸ 3-5 ປີ) ໃຫ້ພັດທະນາທັກສະຄວາມພ້ອມໃນ 
ໂຮງຮຽນ ແລະ ທັກສະການຮັບຮູ້ ແລະ ນິໄສແມ່ນຈະມີປະສິດ 
ທິພາບຫຼາຍກວ່າ ແລະ ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໜ້ອຍກວ່າທີ່ຈະໄປແກ້ 
ໄຂບັນຫາດັ່ງກ່າວໃນຊ່ວງອາຍຸຫຼາຍແລ້ວ. ພ້ອມນັ້ນ, ການ
ປະກອບສ່ວນຂອງພາກເອກະຊົນໃນຂົງເຂດອາຊີວະສຶກສາ 
ແລະ ການສກຶສາຊັ້ນສງູຈະເປນັສິ່ງທີ່ອະທບິາຍໄດວ້າ່ນັກຮຽນ 
ຈະສາມາດ (ແລະ ຄວນຈະ) ຮັບພາລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການສຶກ 
ສາທີ່ສູງຂຶ້ນ.
 
96. ຄວນມີການເອົາໃຈໃສ່ຊ່ວຍເຫືຼອພໍ່ແມ່ນັກຮຽນໃຫ້ຫຼາຍ 
ຂຶ້ນ (ໂດຍສະເພາະໃນຄອບຄົວຜູ້ດ້ອຍໂອກາດ ແລະ ພໍ່ແມ່ 
ທີ່ ທຸກຍາກ) ເພື່ອໃຫ້ພວກເຂົາເຂົ້າເຖິງຫຼາຍໆຂໍ້ມູນຂ່າວສານ 
ແລະ ທາງເລືອກສໍາລັບການສຶກສາຂອງລູກຫຼານ, ໂດຍສະ 
ເພາະແມ່ນຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການລ້ຽງດູ ແລະ ການກະຕຸ້ນຄວາມ 
ສະຫຼຽວສະຫຼາດຂອງເດັກ.  ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ 
ການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນໄດ້ຊ້ີໃຫ້ເຫັນວ່າມັນບ່ໍພຽງແຕ່ເປັນ 
ວຽກໜຶ່ງທີ່ຄຸ້ມຄ່າຕ່ໍການລົງທຶນໃນຂະແໜງການສຶກສາແຕ່ 
ມັນຍັງເປັນວຽກໜຶ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ທຸກຄົນເຂົ້າເຖິງການສຶກສາໄດ້ 
ຢ່າງທົ່ວເຖິງເນື່ອງຈາກວ່າວຽກງານການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ 
ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນກວມເອົາກຸ່ມປະຊາກອນທີ່ດ້ອຍໂອກາດ. 
ການຮຽນຮູ້ໃນໄລຍະເລີ່ມຕ້ົນນີ້ແມ່ນຊ່ວງເວລາສໍາຄັນທ່ີ 
ສຸດສໍາລັບການປິດຊ່ອງວ່າງຄວາມບໍ່ສະເໝີພາບຂອງການ 
ເຂົ້າເຖິງການສຶກສາລະຫວ່າງເດັກທີ່ທຸກຍາກ ແລະ ເດັກທີ່ມາ 
ຈາກຄົວເຮືອນທີ່ຮັ່ງມີ. ຖ້າຫາກວ່າໂອກາດດັ່ງກ່າວຖືກລະ 
ເລີຍໄປແລ້ວ, ເດັກທີ່ບໍ່ທັນໄດ້ຮຽນຮູ້ທັກສະພື້ນຖານກໍ່ຈະສືບ 
ຕໍ່ປະລະ ແລະ ຮຽນບໍ່ທັນໝູ່ເພື່ອນເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາເຈົ້າມີ 
ຈຸດອ່ອນໃນການຮຽນຮູ້ໃນຕໍ່ຫນ້າ ແລະ ຕົກຢູ່ໃນຄວາມບໍ່ສະ 
ເໝີພາບຢ່າງຖາວອນ.
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97. ແຜນງານຂອງລັດສໍາລັບວຽກງານການສຶກສາກ່ອນໄວ
ຮຽນມີຜົນງານເປັນທີ່ໜ້າຍ້ອງຍໍສັນເສີນ, ແຕ່ຍັງມີບາງຈຸດ 
ທີ່ຄວນເອົາໃຈໃສ່ເຊັ່ນ: (i) ເພີ່ມຄວາມເອົາໃຈໃສ່ຕໍ່ເດັກນ້ອຍ 
ໃນຊ່ວງ 1,000 ວັນທໍາອິດຂອງຊີວິດ, ເຊິ່ງເປັນຮາກຖານຕົ້ນ 
ຕໍຂອງຫຼາຍບັນຫາດ້ານການພັດທະນາຂອງ ສປປ ລາວ; 
ແລະ (ii) ຍຸດທະສາດສໍາລັບການລະດົມຊັບພະຍາກອນຈາກ
ພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນເພື່ອລົງທຶນຂະຫຍາຍການປົກຄຸມ. 
ການປົກຄຸມຂອງການໃຫ້ບໍລິການການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ 
ແລະ ການສະໜອງຊັບພະຍາກອນໃຫ້ແກ່ວຽກການສຶກສາ 
ກ່ອນໄວຮຽນແມ່ນຍັງບໍ່ພຽງພໍ. ເຖິງວ່າຈະມີການລົງທຶນໃສ່ຂະ 
ແໜງການສຶກສາເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ, ແຕ່ວ່າງົບປະມານ
ຂອງລັດສໍາລັບວຽກງານການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນກວມເອົາ 
ພຽງແຕ່ 5.4 ສ່ວນ ຮ້ອຍຂອງງົບປະມານລວມໃນຂະແໜງ 
ການສຶກສາໃນສົກປີ 2012/13 ເທ່ານັ້ນ ເຊິ່ງເຫັນວ່າເປັນຈຳ 
ນວນໜ້ອຍທ່ີສຸດເມ່ືອທຽບໃສ່ຂະໜາດຂອງບັນຫາທ່ີກໍາລັງ 
ພະເຊີນຢູ່. ສະນັ້ນ, ຄວນມີການລະດົມຊັບພະຍາກອນຂອງ
ພາກລັດ ແລະ ພາກເອກະຊົນເພີ່ມຕື່ມເພື່ອຂະຫຍາຍການ 
ປົກຄຸມຂອງວຽກງານດັ່ງກ່າວ.

98. ການຂະຫຍາຍການບໍລິການໃຫ້ແກ່ເດັກກ່ອນໄວຮຽນໃຫ ້
ຫຼາຍຂຶ້ນຄວນຖືເປັນບູລິມະສິດຫຼັກ ແລະ ມີຄວາມຈໍາເປັນ
ທີ່ຈະຕ້ອງກໍານົດຍຸດທະສາດທີ່ມີປະສິດທິພາບທ່ີສຸດສໍາລັບ 
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນໃຫ້ມີ
ຄຸນະພາບໃນແຕ່ລະທ້ອງຖິ່ນ. ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຕ່ລະ 
ໂຄງການຄວນມີການວິເຄາະຢ່າງລະອຽດເຖິງຄວາມຕ້ອງ 
ການ ເພື່ອທີ່ຈະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ 
ທີ່ມີຄຸນະພາບ ແລະ ຮູ້ວ່າຕ້ອງໃຊ້ຈ່າຍງົບປະມານເທ່າໃດ. 
ຄືດັ່ງທີ່ໄດ້ອະທິບາຍໄວ້ໃນບົດລາຍງານຂອງ ສສກ (ປີ 2013) 
ເຫັນວ່າຄວາມຕ້ອງການຂອງສັງຄົມກ່ຽວກັບການສຶກສາ 
ກ່ອນໄວຮຽນຍັງມີສູງ. ສະນັ້ນ, ຄວນສ້າງທາງເລືອກທີ່ຫຼາກ 
ຫຼາຍໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການໃຫ້ຂະຫຍາຍຕາ 
ໜ່າງການບໍລິການດັ່ງກ່າວ. ຕົວຢ່າງ: ການຂະຫຍາຍການ 
ເຂົ້າເຖິງໂຮງຮຽນອະນຸບານ ແລະ ຫ້ອງປໍກຽມສຳລັບເດັກອາຍຸ 
5 ປີ ເຊິ່ງບາງແຂວງໄດ້ສະເໜີໃຫ້ມີຫັຼກສູດເຝິກອົບຮົມຄູແບບ 
“ເລັ່ງລັດ” 30 ວັນ ແທນຫຼັກສູດເຝິກອົບຮົມຄູ 30 ອາທິດ ທີ່ປະ
ຈຸບັນມີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ບັນດາ 
ຫຼັກສູດເຝິກອົບຮົມໄລຍະສັ້ນອາດຈະເປັນອີກທາງເລືອກໜຶ່ງ 
ທີ່ສາມາດໃຊ້ແທນຫຼັກສູດ 30 ອາທິດ ທີ່ກຳລັງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 
ຢູ່ໃນປະຈຸບັນ ເຊິ່ງອາດຈະຫຼຸດຜ່ອນຕົ້ນທຶນໃນການຂະຫຍາຍ 
ຕາໜ່າງການປົກຄຸມໄດ້ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ຄ້າຍຄືກັນກັບການ 
ສອນຫ້ອງຄວບໃນການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນທ່ີໃຫ້ນັກຮຽນ 

ເກນອາຍຸ 3-5 ປີ ຮຽນຫ້ອງດຽວກັນໂດຍໃຫ້ຄູທີ່ມີຄຸນະພາບ 
ມາສອນ ເຊິ່ງໄດ້ມີການພິສູດແລ້ວວ່າສາມາດປະຢັດຄ່າໃຊ ້
ຈ່າຍໃນຂົງເຂດທີ່ມີນັກຮຽນບໍ່ເຕັມຫ້ອງອະນຸບານ.  ອີກທາງ 
ເລືອກໜຶ່ງໂດຍສະເພາະໃນເຂດຫ່າງໄກສອກຫີຼກກໍ່ຄືຮູບແບບ
ການສຶກສານອກໂຮງຮຽນສຳລັບເດັກອາຍຸ 3-5 ປີ. ບົດຮຽນ 
ຈາກປະເທດທີ່ກຳລັງພັດທະນາອື່ນໆ (ເຊັ່ນ: ປະເທດອິນໂດ 
ເນເຊຍ, ໂມແຊມບິກ, ປະເທດຟີລິບປີນ) ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນ 
ວ່າການສຶກສານອກໂຮງຮຽນສຳລັບເດັກກ່ອນໄວຮຽນສາ 
ມາດສົ່ງຜົນຕໍ່ການພັດທະນາຂອງເດັກໄດ້ເຊັ່ນດຽວກັນໂດຍ 
ໃຊ້ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍພຽງໜ້ອຍດຽວເທ່ານັ້ນ. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ລາຍ 
ລະອຽດສຳລັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍ 
ທີ່ສຸດໃນການບັນລຸຫຼັກສູດນອກໂຮງຮຽນດັ່ງກ່າວ. ສະນັ້ນ, 
ເຫັນໄດ້ວ່າການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ການປະເມີນເຖິງຄວາມ 
ເປັນໄປໄດ້ໃນສະພາບຄວາມເປັນຈິງຂອງ ສປປ ລາວ ແມ່ນມີ
ຄວາມຈໍາເປັນທ່ີສຸດສໍາລັບການຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງໄວວາໃນ 
ການໃຫ້ບໍລິການຄຽງຄູ່ກັນກັບການຮັບປະກັນຄຸນະພາບຂອງ 
ການບໍລິການດັ່ງກ່າວ.

99. ການປະເມີນຍຸດທະສາດ ແລະ ໂຄງການສໍາລັບການ ສຶກ
ສາກ່ອນໄວຮຽນຈະຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການກໍານົດວ່າ “ຄຸນະພາບ” 
ແມ່ນຫຍັງ ແລະ ຈະວັດແທກວ່າບັນລຸເປົ້າໝາຍໄດ້ແນວໃດ. 
ຂໍ້ກຳນົດດ້ານຄຸນະພາບແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນສຳລັບການພິຈາ 
ລະນາວ່າສິ່ງໃດສາມາດເຮັດໄດ້ ແລະ ສິ່ງໃດທີ່ບໍ່ສາມາດເຮັດ 
ໄດ້.  ໃນທີ່ສຸດ, ຫຼາຍປະເທດໄດ້ມີການນຳໃຊ້ຮູບແບບການ 
ປະເມີນທີ່ເປັນມາດຕະຖານເພື່ອວັດແທກພັດທະນາການ 
ຂອງເດັກໃນບາງຂົງເຂດທີ່ສຳຄັນ ແລະ ຕິດຕາມເບິ່ງວ່າຮູບ 
ແບບໃດທີ່ສາມາດຜັນຂະຫຍາຍໄດ້ ຫຼື ບໍ່ໄດ້. ການປະເມີນ 
ເຫຼົ່ານີ້ສາມາດນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການຕິດຕາມວ່າ ການບໍລິການ 
ທີ່ມີການສະໜອງນັ້ນມີຄວາມສະເໝີພາບ ຫຼື ບໍ່. ຄືດັ່ງຕົວຢ່າງ 
ໃນ ກ່ອງ 4.1 ທີ່ອະທິບາຍກ່ຽວກັບການປະເມີນຄວາມພ້ອມ 
ໃນການເຂົ້າໂຮງຮຽນຂອງເດັກໃນຊັ້ນອະນຸບານໃນປະເທດ 
ຫວຽດນາມ. ເຖິງວ່າຄູອະນຸບານໃນປະເທດລາວຈະຕ້ອງໄດ ້
ຕິດຕາມພັດທະນາການຂອງເດັກແຕ່ລະຄົນໃນຫ້ອງຮຽນ 
ໂດຍອີງໃສ່ຫຼັກເກນຄຳຖາມ 100 ຂໍ້ (ຕົວຢ່າງ: “ເດັກຈັບບິກ 
ໄດ້ບໍ່?” “ເດັກສາມາດສື່ສານໃຫ້ຮູ້ກ່ຽວກັບຄວາມຕ້ອງການ 
ຂອງພວກເຂົາ ຫຼື ບໍ່?”), ແຕ່ຂໍ້ມູນທີ່ເກັບກຳມານັ້ນສ່ວນ 
ຫຼາຍກໍ່ບໍ່ໄດ້ນຳໃຊ້. ສະນັ້ນ, ການພັດທະນາແບບຟອມໃຫ້ 
ມີຄວາມງ່າຍດາຍໃນການນໍາໃຊ້ (ຄໍາຖາມສໍາລັບການຕິດ 
ຕາມປະມານ 10-15 ຂໍ້) ແລະ ມີການເກັບກຳຂໍ້ມູນໃນລະດັບ
ໂຮງຮຽນໄປຈົນເຖິງຂັ້ນເມືອງສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ເຫັນພາບລວມ
ຂອງຊ່ອງວ່າງຂອງການພັດທະນາເດັກກ່ອນໄວຮຽນ.

ໃນປີ 2012, ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ການເຝິກອົບຮົມຂອງປະເທດ 
ຫວຽດນາມ ໄດ້ມີການປະເມີນຄວາມພ້ອມໃນການເຂົ້າໂຮງຮຽນຂອງ 
ເດັກອາຍຸ 5 ປີໃນຊັ້ນອະນຸບານ. ການສຳຫຼວດໄດ້ມີການນຳໃຊ້ເຄື່ອງມື
ພັດທະນາເດັກກ່ອນໄວຮຽນ (ສູນອອຟຟອດເພື່ອການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າ 
ກ່ຽວກັບເດັກປີ 2013) ໄດ້ວັດແທກພັດທະນາການຂອງເດັກໃນ 5 ຂົງເຂດ: 
ຂົງເຂດກາຍະພາບ ແລະ ການຈະເລີນເຕີບໂຕ; ຄວາມຮູ້ດ້ານສັງຄົມ 
ແລະ ຄວາມສາມາດ; ສຸຂະພາບຈິດ/ຄວາມເປັນຜູ້ໃຫຍ່; ພາສາ ແລະ 
ພັດທະນາການດ້ານສະໝອງ; ຄວາມຮູ້ຮອບໂຕ ແລະ ທັກສະ ດ້ານການ 
ສື່ສານ. ຄະແນນໃນແຕ່ລະຂົງເຂດໝາຍເຖິງອັດຕາສ່ວນຂອງເດັກທີ່ມີ
ຄວາມພ້ອມໃນການເຂົ້າໂຮງຮຽນໃນລະດັບທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ເດັກທີ່ໄດ້
ຄະແນນຕ່ຳທີ່ສຸດໃນໝວດຈັດລຽງ ແລະ ມີຄະແນນຕ່ຳໃນໜຶ່ງ ຫຼື ສອງ 

ຂົງເຂດຖືວ່າເປັນກຸ່ມເດັກທີ່ “ອ່ອນແອ” ໃນດ້ານຄວາມພ້ອມໃນການເຂົ້າ 
ໂຮງຮຽນ. ເຖິງວ່າເຄື່ອງມືພັດທະນາເດັກກ່ອນໄວຮຽນບໍ່ສາມາດນຳໃຊ້ 
ເພື່ອປະເມີນວ່າເດັກມີຄວາມສາມາດໃນການເຂົ້າໂຮງຮຽນ ຫຼື ບໍ່ ແຕ່ວ່າ 
ມັນກໍ່ສາມາດນຳໃຊ້ເພື່ອລະບຸອັດຕາສ່ວນ ແລະ ປະເພດຂອງເດັກທີ່ມີ 
ຄວາມອ່ອນແອທີ່ສຸດໄປຈົນເຖິງການລະບຸປະເພດຂອງເດັກທີ່ບໍ່ມີຄວາມ
ພ້ອມເລີຍ.

ຜົນໄດ້ຮັບຂອງການປະເມີນໃນປະເທດຫວຽດນາມປີ 2012 ໄດ້ຢັ້ງຢືນ
ວ່າຜົນການຮຽນຮູ້ທີ່ບໍ່ສະເໝີພາບກັນ ໃນເດັກຊັ້ນປະຖົມ ແລະ ສູງກວ່າ
ເກີດຂຶ້ນກ່ອນການເລີ່ມຕົ້ນການສຶກສາສາມັນ. ຜົນການປະເມີນແມ່ນໄດ້ 
ສະຫຼຸບໄວ້ ໃນຮູບພາບຕໍ່ໄປນີ້. 

ກ່ອງ 4.1: ການປະເມີນຄວາມພ້ອມໃນການເຂົ້າໂຮງຮຽນຂອງເດັກນ້ອຍໃນປະເທດຫວຽດນາມ



ບົດລາຍງານ ການພັດທະນາ ສປປ ລາວ ປີ 2014
ເສີມຂະຫຍາຍການສ້າງວຽກເຮັດງານທຳ ຢ່າງມີສະມັດຕະພາບ ເພື່ອການເຕີບໂຕຢ່າງກວ້າງຂວາງ58

ຮູບພາບ:  ອັດຕາສ່ວນຂອງເດັກນ້ອຍໃນຫວຽດນາມທີ່ອ່ອນແອໃນດ້ານຄວາມພ້ອມໃນການເຂົ້າໂຮງຮຽນໂດຍ ອີງຕາມ 
ຄວາມທຸກຍາກຂອງຄົວເຮືອນ ແລະ ຂົງເຂດ

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ:  ທະນາຄານໂລກ (2013f).

30  ອົງການຊ່ວຍເຫຼົືອເດັກ (2013).

ອັດຕາສ່ວນຮ້ອຍຂອງເດັກທີ່ອ່ອນແອໃນສ່ວນທີ່ຕ່ຳທີ່ສຸດຂອງແຕ່ລະຂົງເຂດ

ລະດັບຕ່ຳໃນຢ່າງ
ໜ້ອຍໜຶ່ງຂົງເຂດ

ກາຍຍະພາບ ແລະ
ການຈະເລີນເຕີບໂຕ

ການພັດທະນາ
ດ້ານສັງຄົມ

ອາລົມ ແລະ ຄວາມ
ເປັນຜູ້ໃຫຍ່

ພາສາ ແລະ
ການຮັບຮູ້

ການສື່ສານ ແລະ
ຄວາມຮູ້ຮອບຕົວ

ຄົວເຮືອນທຸກຍາກ ຄົວເຮືອນບໍ່ທຸກ

100. ຍ້ອນການຂາດໂພຊະນາການຊໍາເຮື້ອ ທີ່ພາໃຫ້ເດັກ 
ກາຍເປັນເດັກຂອດມີຜົນກະທົບດ້ານລົບຕໍ່ພັດທະນາການ 
ດ້ານການຮັບຮູ້, ບັນຫາການຂາດໂພຊະນາການດັ່ງກ່າວຄວນ 
ໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂພາຍໃຕ້ກອບຍຸດທະສາດຂອງວຽກການ 
ສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ. ການແກ້ໄຂບັນຫາກ່ຽວກັບການສຶກສາ 
ຂອງລາວຕ້ອງເລີ່ມຕົ້ນຈາກການ ແກ້ໄຂອັດຕາການຂາດໂພ 
ຊະນາການຢ່າງຮ້າຍແຮງ. ຜູ້ອອກນະໂຍບາຍໃນແຕ່ລະກະ 
ຊວງຕ້ອງຮັບປະກັນວ່າ ວຽກງານດ້ານໂພຊະນາການໄດ້ນອນ 
ຢູ່ໃນອົງປະກອບຫຼັກຂອງແຜນງານສຳລັບໄວເດັກ, ລວມໄປ 
ເຖິງແຜນງານການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ. ໂຄງການທີ່ຈັດຕັ້ງ 
ປະຕິບັດເພື່ອກະຕຸ້ນພັດທະນາການຂອງເດັກ (ເຊັ່ນ: ການ 
ຫຼິ້ນເກມ, ການອ່ານໜັງສືໃຫ້ເດັກຟັງ ແລະ ການຟັງເພງ)  
ຄວນເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງແຜນງານສຳລັບໄວເດັກເພື່ອແກ້ໄຂ
ບັນຫາການຂາດໂພຊະນາການທີ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ພັດທະນາ 
ການດ້ານການຮັບຮູ້ຂອງເດັກ.30

101. ສາເຫດຂອງບັນຫາດ້ານໂພຊະນາການແມ່ນມີລັກ
ສະນະກວ້າງຂວາງ ແລະ ຕິດພັນກັບຫຼາຍຂະແໜງການ 
ແຕ່ກໍ່ສາມາດປ້ອງກັນໄດ້. ສາເຫດດັ່ງກ່າວລວມມີ: ຄວາມ
ທຸກຍາກຈໍາກັດການບໍລິໂພກອາຫານທີ່ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍ, 
ການດູແລເດັກອ່ອນ ແລະ ການໃຫ້ອາຫານເດັກທີ່ບໍ່ຖືກວິທີ, 
ສຸຂະອະນາໄມຕ່ຳ ແລະ ບັນຫາພະຍາດຖອກທ້ອງ, ການຂາດ 
ຈຸລະສານອາຫານ, ການເຈັບປ່ວຍແບບຊຳເຮື້ອໃນໄວເດັກ 
ແລະ ພະຍາດເລືອດຈາງຂອງແມ່. ການຂາດໂພຊະນາການ 
ສາມາດປ້ອງກັນໄດ້ໂດຍການປັບປຸງດ້ານສຸຂະອະນາໄມ ແລະ 
ການສະໜອງຈຸລະສານອາຫານເສີມໃຫ້ແມ່ຍິງຖືພາ ແລະ 
ສອນໃຫ້ພວກເຂົາຮູ້ກ່ຽວກັບຄວາມສຳຄັນຂອງສາມຂັ້ນຕອນ
ທີ່ຕ້ອງປະຕິບັດໃນການໃຫ້ອາຫານເດັກ: 

• ການໃຫ້ນົມລູກພາຍໃນໜຶ່ງຊົ່ວໂມງຫຼັງຈາກເກີດລູກ; 
• ການລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມແມພ່ຽງຢ່າງດຽວໃນໄລຍະ 6 ເດືອນ 

ທຳອິດພາຍຫຼັງການເກີດ; ແລະ
• ການແນະນໍາກ່ຽວກັບການໃຫ້ສານອາຫານທ່ີພຽງພໍ 

ແລະ ອາຫານເສີມ (ອາຫານແຂງ) ທີ່ປອດໄພ ຕອນອາຍຸ 
6 ເດືອນ, ຄຽງຄູ່ກັນກັບການສືບຕໍ່ລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມແມ່ໄປ 
ຈົນເຖິງອາຍຸ 2 ປີ ແລະ ຫຼາຍກວ່ານັ້ນ.

ບາດກ້າວທີ 2:  ຮັບປະກັນວ່າເດັກທຸກຄົນສາມາດອ່ານໄດ້

102. ຄວນສົ່ງເສີມການອ່ານໃຫ້ຝັງແໜ້ນຢູ່ໃນຈິດໃຈຂອງ 
ທຸກຄົນໃນ ສປປ ລາວ. ຕ້ອງມີການຊຸກຍູ້ໃຫ້ເດັກທຸກຄົນມີ 
ທັກສະພື້ນຖານໃນການອ່ານ. ເປົ້າໝາຍຫຼັກກໍ່ຄືການຮັບປະ 
ກັນວ່າເດັກສາມາດອ່ານໄດ້ພາຍຫຼັງຮຽນຈົບຫ້ອງປໍ 2, ເຊິ່ງ 
ເປັນເປ້ົາໝາຍທີ່ອາດຈະບັນລຸໄດ້ຍາກແຕ່ມັນມີຄວາມຈໍາ 
ເປັນຫຼາຍສຳລັບການສ້າງທັກສະ ແລະ ຜະລິດຕະພາບຂອງ 
ແຮງງານ. 

103. ປະສົບການທີ່ໄດ້ຈາກປະເທດອື່ນໆໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງ 
ແຜນງານທີ່ສາມາດສ່ົງເສີມການອ່ານໃນລະດັບປະຖົມຕ້ົນ 
ຢ່າງມີປະສິດຕິພາບ. ມັນມີຄວາມສຳຄັນສຳລັບ ສປປ ລາວ 
ໃນການກໍານົດແຜນງານສະເພາະທ່ີໃຫ້ບັນລຸຜົນໄດ້ຮັບສູງ 
ສຸດໂດຍອີງໃສ່ສະພາບຕົວຈິງຂອງປະເທດ ແລະ ຄວາມ 
ຕ້ອງການຂອງປະຊາກອນ, ຄືດັ່ງທີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນເຄື່ອງມ ື
ການປະເມີນການອ່ານຂອງເດັກໃນຊັ້ນປະຖົມຕອນຕ້ົນ. 
ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ໂດຍອີງໃສ່ບົດລາຍງານຂອງ Gove ແລະ 
Cvelich (ປີ2011), ທີ່ເປັນບົດຮຽນຂອງສາກົນໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນ
ຂົງເຂດທີ່ຕ້ອງມີແຜນງານສຳລັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ:



ບົດລາຍງານ ການພັດທະນາ ສປປ ລາວ ປີ 2014
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•	 ການເຝິກອົບຮົມຄູກ່ຽວກັບວິທີການເຝິກສອນທັກສະການ	
ອ່ານ, ຍ້ອນວ່າຄູໃນບັນດາປະເທດທີ່ມີຂີດຄວາມສາມາດ 
ຕ່ຳສ່ວນຫຼາຍຍັງຂາດຄວາມຮູ້ ແລະ ວິທີການເຝິກສອນ 
ທັກສະການອ່ານ. ສະນັ້ນ, ຄວນມີແຜນງານສຳລັບການ 
ເຝິກອົບຮົມສຳລັບນັກສຶກສາຄູ ແລະ ຄູປະຈຳການເຊັ່ນ:  
ການເຝິກອົບຮົມດ້ານທັກສະຄູນິເທດ ໂດຍສະເພາະເພື່ອ 
ການສອນພະຍັນຊະນະ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈໃນການ 
ອ່ານ, ສະໜອງແຜນການສິດສອນວິທີການອ່ານ ແລະ  
ເຄື່ອງມືການສອນ (ໃນເງື່ອນໄຂພວກເຂົາໄດ້ຮັບການ 
ແນະນຳວິທີການນຳໃຊ້ເຄື່ອງມືເຫຼົ່ານັ້ນ), ແລະ ການແນະ 
ນຳວິທີສອນໃນຫ້ອງຮຽນເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ຄູສາມາດນໍາ 
ໃຊ້ບົດຮຽນເຂົ້າໃນພາກປະຕິບັດຕົວຈິງ. ເຕັກນິກດັ່ງກ່າວ 
ສາມາດເຮັດໃຫ້ເຫັນຜົນໄດ້ໄວ ແລະ ມີການປ່ຽນແປງ 
ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ, ເຊັ່ນ: ຢູ່ໃນປະເທດໄລເບີເລຍ, ອາຟຼິກາ 
ໃຕ້ ແລະ ປະເທດມາລີ, ນັກຮຽນສາມາດອ່ານໄດ້ດີຂຶ້ນປະ 
ມານສອງເຖິງສີ່ເທົ່າໃນໄລຍະເວລາພຽງແຕ່ສອງສາມ 
ເດືອນເທ່ານັ້ນ ເມື່ອທຽບໃສ່ກຸ່ມທີ່ບໍ່ໄດ້ນຳໃຊ້ຮູບແບບ 
ການສົ່ງເສີ່ມດັ່ງກ່າວ.

•	 ຂະຫຍາຍເວລາສອນໃນຫ້ອງຮຽນ ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າ
ການອ່ານໄດ້ຮັບການເອົາໃຈໃສ່ແບບເປັນວິຊາບັງຄັບ
ຄວນກໍານົດຕາຕະລາງເວລາສະເພາະເພື່ອສອນການ
ອ່ານ. ເມື່ອຄູໄດ້ຮັບການເຝິກທີ່ເໝາະສົມ, ມີອຸປະກອນ 
ແລະ ການແນະນຳຄົບຖ້ວນ, ພວກເຂົາຕ້ອງມີຄວາມຮັບ
ຜິດຊອບຕໍ່ການບັນລຸມາດຕະຖານຂອງຫັຼກສູດການອ່ານ 
ແລະ ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ທຸ້ມເທເວລາໃຫ້ແກ່ການສອນ 
ການອ່ານ.

•	 ສະໜອງປຶ້ມຮຽນທີ່ເໝາະສົມແກ່ເດັກ	ແລະ	ລະດົມໃຫ້ຊຸມ
ຊນົນໍາໃຊປ້ຶ້ມຮຽນເຫຼົາ່ນັ້ນ. ໃນການພດັທະນາການສກຶສາ 
ປຶ້ມຮຽນແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍທັງໃນໂຮງຮຽນ ແລະ 
ໃນບ້ານ. ຄືດັ່ງທີ່ລະບຸໄວ້ໃນບົດລາຍງານຂອງ Gove 
ແລະ Cvelich (ປີ2011), ການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າໃນປະ 
ເທດເອທິໂອເປຍໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ປື້ມຕຳລາຮຽນສາມາດ 
ເພີ່ມຄວາມຄ່ອງແຄ້ວໃນການອ່ານຂອງເດັກເຖິງ 9.6 ຄຳ 
ຕໍ່ນາທີ, ແລະ ການອ່ານປື້ມປະເພດອື່ນໆທີ່ມີຢູ່ໃນບ້ານ 
ສາມາດເພີ່ມຄວາມຄ່ອງແຄ້ວໃນການອ່ານຂອງເດັກເຖິງ 
8.3 ຄຳຕໍ່ນາທີ (Piper, 2010). ສະນັ້ນ, ພໍ່ແມ່ ຜູ້ປົກຄອງ 
ຄວນຊຸກຍູ້ໃຫ້ເດັກຫັດອ່ານເປັນປະຈໍາທຸກໆມື້ໃນເວລາ
ຢູ່ບ້ານເພື່ອເຮັດໃຫ້ເດັກມີການເຝິກຝົນໃນການອ່ານຢ່າງ 
ສະໝ່ຳສະເໝີ. ໃນກໍລະນີຂອງ ສປປ ລາວ ຄວນມີການ
ຈັດສັນງົບປະມານເພີ່ມຕ່ືມເພື່ອປັບປຸງອຸປະກອນການ 
ອ່ານທີ່ເປັນພາສາລາວ, ການຂາດປຶ້ມຕ່ຳລາຮຽນແມ່ນ 
ບັນຫາຫຼັກທີ່ເປັນຂໍ້ຈຳກັດໃນການຫັດອ່ານຂອງເດັກ.

•	 ມີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍສົ່ງເສີ່ມການຮຽນຮູ້ພາ	
ສາທີ່ມີເໝາະສົມ. ດັ່ງທີ່ໄດ້ສະຫຼຸບໄວ້ໃນການຄົ້ນຄວ້າ 
ຂອງ Gove ແລະ Cvelich (2011) ພົບວ່າໃນການ 
ສຶກສາຊັ້ນປະຖົມ, ເດັກທີ່ຮຽນຮູ້ຜ່ານການນຳໃຊ້ພາສາ 
ແມ່ສາມາດຮຽນຮູ້ອ່ານໄດ້ຢ່າງໄວວາເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າມີ 
ແນວໂນ້ມສືບຕໍ່ມາໂຮງຮຽນ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນການປະລະ 

ການຮຽນ ຫຼື ຄ້າງຫ້ອງ. ມັນຍັງເປັນພື້ນຖານສຳລັບການ 
ຮຽນຮູ້ພາສາທີສອງອີກດ້ວຍ. ສະນັ້ນ, ຄວນມີການພິຈາ 
ລະນາຢ່າງລະອຽດ ແລະ ຖີ່ຖ້ວນໃນ ການວາງແຜນ ແລະ 
ວາງນະໂຍບາຍເພື່ອຮັບປະກັນວ່ານະໂຍບາຍສ່ົງເສີມ 
ການຮຽນຮູ້ພາສາລາວໃນໂຮງຮຽນມີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ. 

•	 ການວັດແທກທັກສະໃນການອ່ານ ເພື່ອຊ່ວຍໃນການກຳ 
ນົດຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ອອກແບບມາດຕະການແກ້ 
ໄຂທີ່ມີປະສິດທິພາບ. ຄວນຈັດໃຫ້ມີການສອບເສັງການ 
ອ່ານລະດັບປະຖົມຕົ້ນເຊິ່ງ ເປັນຊ່ວງເວລາແຫ່ງໂອກາດ 
ສໍາລັບການຮຽນຮູ້ການອ່ານຂອງເດັກຄືດ່ັງໄດ້ກ່າວໄວ້ 
ຂ້າງເທິງນັ້ນ. ຜົນການສອບເສັງຄວນເປັນບ່ອນອີງສຳລັບ
ຄູ ເພື່ອປັບປຸງການສອນ, ສຳລັບຜູ້ຊີ້ນຳເພື່ອຕິດຕາມການ 
ສອນຂອງຄູ ແລະ ສຳລັບຊຸມຊົນ ແລະ ຜູ້ວາງນະໂຍບາຍ 
ເພື່ອຮູ້ວ່າຈະບັນລຸເປົ້າໝາຍໄດ້ ຫຼື ບໍ່.

ບາດກ້າວທີ 3: ສ້າງທັກສະວິຊາການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການ 
ເຮັດວຽກ

104. ພາກສ່ວນໜຶ່ງທີ່ສໍາຄັນໃນການພັດທະນາແຮງງານກໍ່ຄື
ການມີລະບົບໂຮງຮຽນວິຊາຊີບທີ່ດີ, ແຕ່ວ່າການສ້າງລະບົບ 
ໂຮງຮຽນວິຊາຊີບທີ່ດີແມ່ນມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກກວ່າການສ້າງ 
ລະບົບການສຶກສາຮູບແບບອ່ືນໆທີ່ຢູ່ໃນຂະແໜງການສຶກ
ສາ, ໂດຍສະເພາະໃນປະເທດທີ່ພາກລັດມີຄວາມສາມາດ 
ຈໍາກັດ. ເມື່ອທຽບໃສ່ໂຮງຮຽນປະເພດອື່ນໆ ໂຮງຮຽນວິຊາ 
ຊີບມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການສ້າງຕ້ັງສູງກວ່າຍ້ອນວ່າມັນຕ້ອງ 
ນຳໃຊ້ເຄື່ອງມື ແລະ ອຸປະກອນຫຼາຍກວ່າ. ນອກນີ້, ຄ່າໃຊ້  
ຈ່າຍໃນການບໍລິຫານໂຮງຮຽນວິຊາຊີບກໍ່ມີສູງເພາະວ່າຫ້ອງ 
ຮຽນໜຶ່ງໆຈຳຕ້ອງມີຈຳນວນນັກຮຽນໃນຂອບຈຳກັດ, ຕ້ອງ 
ການພະນັກງານທີ່ບໍ່ແມ່ນຄູຈຳນວນຫຼາຍ, ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ບໍ່ 
ແມ່ນເງິນເດືອນຫຼາຍເພື່ອກະກຽມຄູ່ມືແນະນຳ. ໂຮງຮຽນຊອກ 
ຫາຄູສອນຍາກເພາະວ່າໂຮງຮຽນວິຊາຊີບຕ້ອງການຄູສອນ 
ທີ່ມີຄວາມຊຳນານງານ ແລະ ຄວາມເປັນມືອາຊີບກ່ຽວກັບເຕັກ 
ນິກວິຊາການທີ່ຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການໃນປະຈຸບັນ ເຊິ່ງຄູສອນ 
ທ່ີມີຄຸນສົມບັດແນວນ້ີຈະເຮັດວຽກກັບພາກເອກະຊົນເປັນ 
ສ່ວນໃຫຍ່. ສິ່ງທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດກໍ່ຄືການອອກແບບຫຼັກສູດວິຊາ 
ຊີບທີ່ເໝາະສົມ ແລະ ຫົວຂໍ້ໃນການສອນແມ່ນສິ່ງທີ່ທ້າທາຍ 
ທ່ີສຸດຍ້ອນວ່າພາກເອກະຊົນມີການປ່ຽນແປງຄວາມຕ້ອງ 
ການດ້ານທັກສະຂອງແຮງງານຕະຫຼອດເວລາ. ນອກນີ້, ການ 
ບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງຂະແໜງການອະຊີວະສຶກສາແມ່ນມີຄວາມ 
ທ້າທາຍຫຼາຍກວ່າເມື່ອທຽບໃສ່ຂະແໜງການຍ່ອຍອ່ືນໆ 
ໃນຂົງເຂດການສຶກສາຍ້ອນວ່າມັນກວມເອົາຫຼາຍພາກສ່ວນ 
ຂອງລັດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ລວມເຖິງພາກສ່ວນຜູ້ຕ້ອງການ 
ແລະ ຜູ້ສະໜອງແຮງງານຫຼາຍໆພາກສ່ວນ. ເວົ້າລວມແລ້ວ, 
ໃນຂະນະທີ່ລັດຖະບານພະຍາຍາມແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ກຳລັງແຜ່ 
ລາມຢູ່ໃນລະບົບການສຶກສາສາມັນ, ການສ້າງລະບົບໂຮງຮຽນ 
ວິຊາຊີບທີ່ດີແມ່ນເປັນສິ່ງທີ່ທ້າທາຍ ໂດຍສະເພາະໃນປະເທດທີ່ 
ກະຊວງສຶກສາມີຄວາມສາມາດ ແລະ ຊັບພະຍາກອນຈຳກັດ. 



ບົດລາຍງານ ການພັດທະນາ ສປປ ລາວ ປີ 2014
ເສີມຂະຫຍາຍການສ້າງວຽກເຮັດງານທຳ ຢ່າງມີສະມັດຕະພາບ ເພື່ອການເຕີບໂຕຢ່າງກວ້າງຂວາງ60

105. ລະບົບອະຊີວະສຶກສາໃນ ສປປ ລາວ ບໍ່ມີຄວາມສອດ
ຄ່ອງກັບສະພາບຕົວຈິງເທົ່າທີ່ຄວນ ແລະ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ 
ຈາກ  “ການຂາດການເຊື່ອມຕໍ່” ກັບບັນດາໂຮງຮຽນ, ກຸ່ມຜູ້ໃຊ້ 
ແຮງງານ ແລະ ກຸ່ມນັກຮຽນ. ຄືດັ່ງທີ່ໄດ້ອະທິບາຍໃນບົດລາຍ
ງານຂອງທະນາຄານໂລກ (2013e), ໂຮງຮຽນວິຊາຊີບແມ່ນ 
ມີຂ້ໍຈໍາກັດດ້ານການປະສານງານທີ່ເປັນທາງການກັບຜູ້ໃຊ້ 
ແຮງງານ ແລະ ນັກຮຽນ ແລະ ການພັດທະນາຫຼັກສູດການ 
ຮຽນການສອນກ່ໍບ່ໍໄດ້ມີການປະກອບສ່ວນຈາກຜູ້ໃຊ້ແຮງ 
ງານ ແລະ ນັກຮຽນ. ບໍ່ມີກົນໄກທີ່ເປັນທາງການສຳລັບພາກ 
ເອກະຊົນໃນການສະໜອງການຕິຊົມແກ່ໂຮງຮຽນກ່ຽວກັບ 
ຫຼັກສູດການຮຽນ ຫຼື ຄຸນະພາບຂອງການສອນ. ນອກນີ້, ໂຮງ 
ຮຽນວິຊາຊີບຂອງລັດກ່ໍບໍ່ມີແຮງຈູງໃຈດ້ານການເງິນສໍາລັບ 
ການອອກແບບຄືນ ຫຼື ການປິດຫຼັກສູດທີ່ມີຈຳນວນນັກຮຽນ 
ຫຼຸດລົງ: ລັດຖະບານຈ່າຍຄ່າສິດສອນແກ່ພະນັກງານຄູໂດຍ
ບໍ່ໄດ້ອີງໃສ່ຈຳນວນນັກຮຽນໃນຫ້ອງຮຽນວ່າມີ 10 ຫຼື 30 ຄົນ. 
ສະນັ້ນ, ໂຮງຮຽນເຫຼົ່ານີ້ຈຶ່ງຂາດການເຊື່ອມຕໍ່ກັບຕະຫຼາດແຮງ 
ງານ ແລະ ບໍ່ເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງນັກຮຽນ 
ແລະ ຍັງເນັ້ນໜັກໃສ່ການສະໜອງທີ່ບໍ່ຖືກຈຸດເຊິ່ງອາດເຮັດ
ໃຫ້ການສ້າງທັກສະທີ່ບໍ່ສອດຄ່ອງກັບຄວາມຕ້ອງການມີຫຼາຍ
ຂຶ້ນ.

106. ສິ່ງໜຶ່ງທີ່ທ້າທາຍສໍາລັບ ສປປ ລາວ ແມ່ນການສ້າງ
ລະບົບອະຊີວະສຶກສາໃຫ້ແທດເໝາະກັບຄວາມຕ້ອງການ 
ສາເຫດກໍ່ຍ້ອນວ່າພາກເອກະຊົນຂາດຄວາມຕື່ນຕົວ ແລະ 
ບໍ່ມີການຈັດຕັ້ງທີ່ເປັນລະບົບ. ລະບົບການເຝິກອົບຮົມທີ່ສາ
ມາດຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການໄດ້ແມ່ນເປັນຜົນການ
ປະສານງານຂອງພາກອຸດສາຫະກຳ ແລະ ພາກລັດ ແລະ 
ລະຫວ່າງຝ່າຍຕ້ອງການ ແລະ ຝ່າຍສະໜອງ. ເພື່ອໃຫ້ກາຍ 
ເປັນລະບົບທ່ີອີງໃສ່ຄວາມຕ້ອງການເປັນຫຼັກມັນຈໍາເປັນ 
ຕ້ອງມີການຮ່ວມມື ແລະ ຊ່ວຍເຫືຼົອຈາກພາກເອກະຊົນໃນ 
ການກຳນົດຄວາມຕ້ອງການດັ່ງກ່າວ (ເຊັ່ນ: ຈຳນວນແຮງງານ 
ທີ່ຕ້ອງການມີຈັກຄົນ, ຢູ່ໃສ ແລະ ຄວາມສາມາດປະເພດໃດ). 
ປະເທດຫວຽດນາມມີຕົວຢ່າງທີ່ໜ້າສົນໃຈກ່ຽວກັບບົດບາດ 
ຂອງກະຊວງແຮງງານ, ກົມພັດທະນາສັງຄົມສົງເຄາະ ແລະ 
ປ່ວຍການໄດ້ມີການປະສານຮ່ວມມືກັບບັນດາຊ່ຽວຊານດ້ານ
ອຸດສາຫະກຳ ເພື່ອຊ່ວຍກຳນົດມາດຕະຖານທັກສະ (ເບິ່ງບົດ 
ລາຍງານທະນາຄານໂລກ 2013h).

107. ເນື່ອງຈາກວ່າບົດລາຍງານສະບັບນີ້ໃຫ້ເຫດຜົນວ່າການ 
ພັດທະນາທັກສະພື້ນຖານຄວນໄດ້ຮັບການເອົາໃຈໃສ່ຫຼາຍ 
ຂຶ້ນຄືກັນກັບການພັດທະນາໂຮງຮຽນວິຊາຊີບ, ສະນັ້ນ ຈຶ່ງເຫັນ 
ວ່າພາກລັດຕ້ອງເພີ່ມທະວີບົດບາດດ້ານຍຸດທະສາດໃຫ້ 
ຫຼາຍຂຶ້ນ. ໂດຍອີງໃສ່ຂະໜາດຂອງບັນຫາທີ່ຕິດພັນກັບການ 
ສ້າງທັກສະພື້ນຖານ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍໃນການສ້າງລະບົບ
ໂຮງຮຽນວິຊາຊີບທີ່ດີບົດລາຍງານສະບັບນີ້ແນະນໍາໃຫ້ມີ
ການເອົາໃຈໃສ່ດ້ານການຈັດສັນຊັບພະຍາກອນຂອງລັດ 
ເພື່ອປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາທັກສະພື້ນຖານ. ໃນຂົງເຂດການ 
ພັດທະນາໂຮງຮຽນວິຊາຊີບ, ລັດຖະບານຄວນຫຼຸດຜ່ອນ 
ຄວາມເປັນເຈົ້າການໃນການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງໂຮງຮຽນ (ເຊັ່ນ: 
ເປັນຜູ້ສະໜອງການສຶກສາເອງ) ແຕ່ຄວນເພີ່ມພູນບົດບາດ 

ດ້ານຍຸດທະສາດໂດຍເລັງໃສ່ການພັດທະນານະໂຍບາຍ, 
ກຳນົດມາດຕະຖານ, ລົງທຶນໃນການພັດທະນາເຄື່ອງມືການ
ຮຽນການສອນ ແລະ ພະນັກງານຄູ, ປັບປຸງຂໍ້ມູນທີ່ເຜີຍແຜ່
ແກ່ສາທາລະນະຊົນກ່ຽວກັບລະບົບການເຝິກອົບຮົມ ແລະ 
ປະເມີນການເຝິກອົບຮົມ. ທະນາຄານໂລກ (2013e) ໄດ້ແນະ 
ນຳໃຫ້ມີການແນໃສ່ໃນບາງຂົງເຂດດັ່ງລຸ່ມນີ້:

•	 ຊຸກຍູ້ການປະສານງານກັນລະຫວ່າງພາກເອກະຊົນ	
ແລະ	ໂຮງຮຽນວິຊາຊີບ. ຕົວຢ່າງ: ຜູ້ໃຊ້ແຮງງານສາມາດ 
ປະກອບສ່ວນເຂ້ົາໃນການພັດທະນາຫຼັກສູດການຮຽນ
ການສອນ ໂດຍໃຫ້ຄຳຕິຊົມກ່ຽວກັບຫຼັກສູດການຮຽນ, 
ການຕັດສິນໃຈເລືອກຊື້ອຸປະກອນ, ການເຊ່າອຸປະກອນ 
ແລະພັດທະນາຫຼັກສູດການເຝິກງານ. ພາກລັດສາມາດ
ກະຕຸກຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງສະຖາບັນການສຶກສາ 
ແລະ ບໍລິສັດເພື່ອອອກແບບຫຼັກສູດ ຫຼື ອຳນວຍຄວາມສະ 
ດວກໃນການເປັນຄູ່ຮ່ວມງານລະຫວ່າງລັດ ແລະ ເອກະ
ຊົນກໍ່ຄືບໍລິສັດເອກະຊົນຂະໜາດໃຫຍ່ ແລະ ໂຮງຮຽນຢູ່
ໃນປະເທດເພື່ອນບ້ານກໍ່ໄດ້ມີການສະໜອງຕົວຢ່າງຂອງ
ການຊຸກຍູ້ຮູບແບບການເປັນເຄືອຂ່າຍດັ່ງກ່າວ. ຕົວຢ່າງ: 
ໃນປະເທດໄທ, ມີການສ້າງຕັ້ງຄະນະກຳມະການຮ່ວມທີ່
ມາຈາກຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ຕົວແທນຈາກສະມາ 
ຄົມອຸດສາຫະກໍາກໍ່ຄືສະພາການຄ້າແຫ່ງປະເທດໄທ 
ແລະ ລວມເຖິງສະມາຄົມສີມືແຮງງານອື່ນໆ ເພື່ອເຮັດ 
ວຽກຮ່ວມກັນໃນການພັດທະນາຫຼັກສູດການຮຽນການ 
ສອນທີ່ອີງໃສ່ຄວາມຕ້ອງການດ້ານທັກສະເປັນຫຼັກ. ຄືກັນ 
ກັບປະເທດຈີນກ່ໍໄດ້ມີການສ້າງຄວາມເຂ້ັມແຂງດ້ານ 
ການເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງສະຖາບັນການສຶກສາ ແລະ ອຸດສາ 
ຫະກໍາໃນຫຼາຍຊຸມຊົນໃນແຂວງກວາງຕ່ົງ, ຫລຽວໜິງ, 
ຊານຕົ່ງ ແລະ ແຂວງຢູນານ.

•	 ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ	 ແລະ	 ຄວາມອາດສາມາດໃນການ	
ຕິດຕາມ	ແລະ	ປະເມີນຜົນ. ປັບປຸງຂໍ້ມູນຂອງຕະຫຼາດແຮງ 
ງານເພ່ືອຮັບປະກັນການພັດທະນາທັກສະທີ່ສອດຄ່ອງ 
ແລະ ເໝາະສົມ. ຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວສາມາດເກັບກຳໄດ້ຈາກ 
ການສຳຫຼວດແຮງງານປະຈຳປີ, ການປຶກສາຫາລື ແລະ 
ບົດສຶກສາການຕິດຕາມຜົນໄດ້ຮັບຂອງຜົນສໍາເລັດການ 
ສຶກສາຊັ້ນສູງກ່ຽວກັບການມີວຽກເຮັດງານທຳ. 

108. ນອກນີ້, ພາກລັດຍັງສາມາດສະໜອງການຊຸກຍູ້ໃຫ້ແກ ່
ພາກເອກະຊົນສໍາລັບການພັດທະນາທັກສະສະເພາະສໍາລັບ 
ຂະແໜງໂຮງຈັກໂຮງງານທີ່ມີການຂະຫຍາຍຕົວສູງ ຫຼື ຂະ 
ແໜງການບໍລິການຍ່ອຍ. ຕົວຢ່າງ: ການຊ່ວຍເຫຼົືອຂອງລັດ 
ໃນຫຼັກສູດການຮ່ວມມືລະຫວ່າງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ, 
ວິທະຍາໄລ ແລະ ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ. ແນວໃດກໍ່ຕາມ ເພື່ອ 
ຮັບປະກັນດ້ານການຄຸ້ມຄອງບັນດາບໍລິສັດທີ່ໄດ້ຮັບຜົນປະ 
ໂຫຍດຈາກຫຼັກສູດດັ່ງກ່າວຄວນເປັນຜູ້ສະໜອງການລົງທຶນ
ທີ່ເໝາະສົມດ້ວຍຕົນເອງ ແລະ ເປັນເອກະພາບໃນຮູບແບບ 
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດທີ່ໂປ່ງໃສ ແລະ ມີການວັດແທກຜົນການ
ດຳເນີນງານທີ່ເໝາະສົມ.
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ຕາຕະລາງ 4.1:  ຂໍ້ມູນທີ່ເກັບກຳຈາກບົດຄົ້້ນຄວ້າການຕິດຕາມນັກສຶກສາທີ່ຮຽນຈົບຈາກມະຫາວິທະຍາໄລດັສ ປີ2007

ວິທະຍາສາດ ແລະ ຄະນິດສາດ

ການປິ່ນປົວ ແລະ ສາທາລະນະສຸກ

ວິສະວະກຳ

ເສດຖະສາດ

ກົດໝາຍ

ມະນຸດສາດ ແລະ ສິນລະປະກຳ

ວິທະຍາສາດສັງຄົມ

ກະເສດສາດ

ໄລຍະເວລາ
ຊອກວຽກ 
(ເດືອນ)

ຄ່າສະເລ່ຍ

0.7

0.7

1.0

1.0

1.2

1.2

1.3

1.5

ລາຍຮັບ
ທັງໝົດ
ຕໍ່ເດືອນ 
(ເອີໂຣ)

ຄ່າສະເລ່ຍ

2499

2904

2772

2954

2864

2188

2317

2137

ເຮັດວຽກ
ເຕັມເວລາ 

(%)
ຄ່າສະເລ່ຍ

88.4

79.0

94.4

96.1

92.7

59.1

60.6

86.7

ຜູ້ບໍລິຫານ 
ຫຼື ຊ່ຽວຊານ

 (% ISCO 1 
ຫຼື 2)

ຄ່າສະເລ່ຍ

83.6

82.6

87.4

70.3

87.8

66.0

72.0

84.2

ພະນັກງານ
ຖາວອນ 

(%)
ຄ່າສະເລ່ຍ

45.6

41.0

66.2

71.3

57.5

43.0

45.4

45.6

ຄວາມເພິ່ງ
ພໍໃຈຕໍ່

ວຽກງານສູງ
 (%)

ຄ່າສະເລ່ຍ

77.5

81.7

72.8

70.1

70.2

61.3

65.4

71.2

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ຕາຕະລາງນີ້ໄດ້ມາຈາກສູນຄົ້ນຄວ້າດ້ານການສຶກສາ ແລະ ຕະຫຼາດແຮງງານ (ROA) ຂອງປະເທດເນເທີແລນ ປີ2008 (ສ້າງຄືນໃໝ່ຈາກ ທະນາຄານໂລກ, 2012)

109. ບັນດາປະເທດພັດທະນາແລ້ວ ໄດ້ມີການສະໜອງຕົວ
ຢ່າງວິທີການເກັບກໍາ ແລະ ແຈກຢາຍຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການຈ້າງ
ງານພາຍຫຼັງສໍາເລັດການສຶກສາ. ປະເທດນໍເວ ໄດ້ມີການຕິດ
ຕາມເກັບກຳຂໍ້ມູນຕັ້ງແຕ່ປີ 1972; ປະເທດອີຕາລີປີ 1998; 
ແລະ ໃນປະເທດຮອນແລນ ເກືອບໝົດທຸກສະຖາບັນການສຶກ 
ສາຊັ້ນສູງໄດ້ມີການສຳຫຼວດທຸກໆ 1.5 ປີ ພາຍຫຼັງທີ່ນັກຮຽນ
ສຳເລັດການສຶກສາ. ການສຳຫຼວດໄດ້ເກັບກຳຂໍ້ມູນທີ່ລະອຽດ 
ໃນຫຼາຍຫົວຂໍ້ລວມເຖິງຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຊ່ວງໄລຍະການຫາວຽກ 
ພາຍຫຼັງຈົບການສຶກສາ (ຕ້ັງຄໍາຖາມວ່າທ່ານໃຊ້ເວລາດົນ 
ປານໃດຈຶ່ງໄດ້ວຽກເຮັດປະຈໍາ? ທ່ານມີຊ່ວງເວລາທ່ີລໍຖ້າ 

ການຈ້າງງານ ຫຼື ບໍ່?); ປະເພດ ແລະ ຄຸນະພາບຂອງການ 
ຈ້າງງານ (ຕົວຢ່າງ: ຂະແໜງການ ແລະ ຂໍ້ກຳນົດດ້ານການ 
ສຶກສາ ແລະ ທັກສະ); ແລະ ຄວາມເພິ່ງພໍໃຈຂອງນັກຮຽນກ່ຽວ 
ກັບການສຶກສາທີ່ເຂົາໄດ້ຮັບ (ມັນໄດ້ສະໜອງພື້ນຖານທີ່ໜັກ
ແໜ້ນສຳລັບການເຂົ້າສູ່ຕະຫຼາດແຮງງານ ຫຼື ບໍ່? ມັນໄດ້ຊ່ວຍ 
ພັດທະນາທັກສະທີ່ຈຳເປັນ ຫຼື ບໍ່? ມັນໄດ້ຊ່ວຍເກັບກ່ຽວ 
ຄວາມຮູ້ທັງໃນດ້ານທິດສະດີ ແລະ ພາກປະຕິບັດຕົວຈິງ ຫຼື 
ບໍ່?)  ຕາຕະລາງ 4.1 ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງປະເພດຂອງຂໍ້
ມູນທີ່ເກັບກຳໄດ້ຈາກການສຳຫຼວດ.

•	 ນໍາໃຊ້ທິດສະດີການຕະຫຼາດໃນການອໍານວຍຄວາມສະ
ດວກສໍາລັບການຊອກວຽກທີ່ສອດຄ່ອງກັບທັກສະ:	 ການ 
ຕະຫຼາດສາມາດຊ່ວຍໂຄສະນາຫຼັກສູດການຮຽນການ 
ສອນ ເພື່ອຜົນໄດ້ຮັບທາງສັງຄົມທີ່ສູງກວ່າ. ເຮັດໃຫ້ນັກ 
ຮຽນຫຼຸດຜ່ອນການຮຽນຫຼັກສູດບໍລິຫານທຸລະກິດ, ບັນຊີ, 
ເສດຖະກິດທີ່ມີຜົນໄດ້ຮັບຕໍ່າໄປຫາຫຼັກສູດທ່ີມີຄວາມ 
ຕ້ອງການສູງຈາກສັງຄົມ ເຊັ່ນ: ໄຟຟ້າ ແລະ ການກໍ່ສ້າງ. 
ເຕັກນິກດ້ານການຕະຫຼາດສາມາດນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນການ 
ເພີ່ມຄວາມຕື່ນຕົວກ່ຽວກັບຂະແໜງອະຊີວະສຶກສາ  ແລະ 
ດຶງດູດນັກຮຽນໄປສູ່ຂະແໜງການທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການສູງ
ດັ່ງກ່າວ.

ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ເຕັກນິກການຕະຫຼາດອາດບໍ່ສາມາດແກ້ 
ໄຂສາເຫດຂອງບັນຫາກ່ຽວກັບການເຂ້ົາຮຽນຂອງນັກ 
ຮຽນໃນຂະແໜງອະຊີວະສຶກສາ. ການຂາດຄວາມສົນໃຈ 
ເກີດຈາກຫຼາຍປັດໄຈ ເຊັ່ນ: ຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກໃນລະບົບອະຊີ 
ວະສຶກສາຄືດັ່ງທີ່ອະທິບາຍມາຂ້າງເທິງນັ້ນເຮັດໃຫ້ການ
ສືບຕໍ່ຮ່ຳຮຽນໃນລະດັບອະຊີວະສຶກສາບໍ່ໜ້າສົນໃຈ. ບັນ 
ຫາຂອງນັກຮຽນທ່ີບໍ່ສົນໃຈໃນວຸດທິການສຶກສາລະດັບ 
ອະຊີວະສຶກສາເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ກ້າວເຂ້ົາສູ່ຂະແໜງການ 
ຜະລິດອາດເປັນຍ້ອນການຢຸດເຊົາຂອງຂະແໜງ ຫຼື ການ 
ບໍ່ຂະຫຍາຍຕົວຂອງຂະແໜງການດັ່ງກ່າວ. ສະນັ້ນ, ເຖິງ 
ວ່າຈະມີການນໍາໃຊ້ເຕັກນິກການຕະຫຼາດຫຼາຍປານໃດ 

ບັນຫາກໍ່ບໍ່ສາມາດແກ້ໄຂໄດ້ ແລະ ມີວິທີການແກ້ໄຂຮູບ 
ແບບໃໝ່.

IV. ສະຫຼຸບ

110. ເນື່ອງຈາກວ່າ, ມີຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍດ້ານໃນການພັດທະ 
ນາທັກສະ, ມັນມີຄວາມຈໍາເປັນທີ່ຕ້ອງຈັດຕ້ັງປະຕິບັດຍຸດ 
ທະສາດເພື່ອການປະຕິຮູບ ແລະ ແນໃສ່ການປິດຊ່ອງວ່າງທີ່ 
ເປັນບັນຫາເຫຼົ່ານັ້ນ. ລັດຖະບານໄດ້ມີການທົບທວນຂະແໜງ 
ການສຶກສາຢ່າງກວ້າງຂວາງ ເພື່ອກຳນົດບັນຫາ ແລະ ຊອກ 
ຫາທາງແກ້ໄຂໃນຂະແໜງການສຶກສາ. ຍ້ອນຂໍ້ຈຳກັດດ້ານ 
ຊັບພະຍາກອນເຊິ່ງມີຄວາມຈໍາເປັນໃນການຈັດບູລິມະສິດ 
ດ້ານການປະຕິຮູບ ແລະ ຈັດສັນງົບປະມານຢ່າງເໝາະສົມ. 
ການຈັດລຽງບູລິມະສິດຢ່າງລະມັດລະວັງ ແມ່ນມີຄວາມສຳ 
ຄັນ. ຕົວຢ່າງ: ແນໃສ່ການພັດທະນາທັກສະພື້ນຖານແມ່ນ
ມີຄວາມສໍາຄັນສໍາລັບການປັບປຸງພັດທະນາຂະແໜງການ 
ອື່ນໆຄືດັ່ງທີ່ອະທິບາຍມາຂ້າງເທິງນັ້ນ. ບົດທີ 5 ໄດ້ທົບທວນ
ກ່ຽວກັບການປະຕິຮູບຂົງເຂດທີ່ເປັນບູລິມະສິດດັ່ງທີ່ກ່າວໄວ້ 
ໃນບົດທີ 2, 3, 4 ແລະ ສະເໜີແນວທາງສຳລັບການຈັດຕັ້ງປະ 
ຕິບັດໃນຕໍ່ໜ້າ.
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I. ສັງລວມຂໍ້ແນະນຳດ້ານນະໂຍ
   ບາຍ

111. ສະຫຼຸບ, ເພື່ອບັນລຸການພັດທະນາທີ່ກວ້າງຂວາງ 
ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ, ສປປ ລາວ ຕ້ອງເພີ່ມການຈັດ 
ສັນຊັບພະຍາກອນໃຫ້ຫຼາຍຂ້ຶນເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາຫຼັກດ້ານ 
ກໍາລັງແຮງງານ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍດ້ານຜະລິດຕະພາບຂອງ
ແຮງງານ. ຄືດັ່ງທີ່ໄດ້ອະທິບາຍໃນບົດຮຽນທີ່ຜ່ານມາ. ວາລະ 
ຂອງການພັດທະນາແມ່ນເລິກເຊ່ິງກວ່າບັນຫາທັກສະສີມື 
ແຮງງານທີ່ກຳລັງໄດ້ຮັບການເອົາໃຈໃສ່ຢ່າງຂຸ້ນຂ້ຽວ. ເຖິງວ່າ 
ການພັດທະນາທັກສະສີມືແຮງງານຈະແມ່ນສ່ວນໜຶ່ງຂອງ 
ວາລະການພັດທະນາໂດຍລວມ ແຕ່ ສປປ ລາວ ບັນລຸການ 
ພັດທະນາໂດຍນຳໃຊ້ມາດຕະການທີ່ມີຄວາມດຸ່ນດ່ຽງ, ຫຼີກ 
ລ້ຽງການເອ່ືອຍອີງທາງດ້ານຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ 
ແລະ ສ້າງສະພາບແວດລ້ອມທີ່ແທດເຫມາະເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ຂະ 
ແໜງການກະສິກຳ ແລະ ຂະແໜງການທີ່ບໍ່ແມ່ນກະສິກຳມີ 
ການເຕີບໂຕ. ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງຂະແໜງການທີ່ສະ 
ໜອງວຽກເຮັດງານທໍາຄຽງຄູ່ກັນກັບການປັບປຸງການສຶກສາ 
ພື້ນຖານ ແລະ ທັກສະອື່ນໆຈະຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ແຮງງານສາມາດ 
ເຄື່ອນຍ້າຍໄປສູ່ຂະແໜງການທີ່ໃຫ້ຜະລິດຕະຜົນສູງເຊິ່ງຈະ
ສົ່ງຜົນຕໍ່ການເຕີບໂຕທີ່ເຂັ້ມແຂງ, ປັບປຸງການແຂ່ງຂັນ ແລະ 
ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນລາວ.

112. ໂດຍສະເພາະແມ່ນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສາມບູລິມະ 
ສິດທີ່ຈໍາເປັນ (i) ການເພີ່ມຜະລິດຕະພາບໃນຂະແໜງກະສ ິ
ກໍາ, (ii) ສ້າງວຽກເຮັດງານທໍາທີ່ມີຄວາມຫນ້າດຶງດູດໃຈໃນຂົງ 
ເຂດທີ່ບໍ່ແມ່ນກະສິກໍາ ແລະ (iii) ຮັບປະກັນໃນການສ້າງທັກ 
ສະພື້ນຖານ. ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສາມບູລິມະສິດເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນ 
ມີຄວາມຈໍາເປັນໃນການແກ້ໄຂສ່ິງທ້າທາຍດ້ານກຳລັງແຮງ 
ງານ ແລະ ດ້ານຜະລິດຕະພາບຂອງແຮງງານ ສປປ ລາວ. 
ມາດຕະການດັ່ງກ່າວແມ່ນມີຄວາມກ່ຽວຂ້ອງກັນ. ການມີຜະ
ລິດຕະພາບດ້ານກະສິກຳທີ່ສູງຂຶ້ນແມ່ນມີຄວາມຈຳເປັນ ເພື່ອ 
ປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງຜູ້ອອກແຮງງານສ່ວນໃຫຍ່ທີ່ 
ເຮັດວຽກໃນຂະແໜງການກະສິກຳ ແລະ ປົດປ່ອຍໃຫ້ພວກ 
ເຂົາເຄື່ອນຍ້າຍໄປເຮັດວຽກໃນຂະແໜງການ “ທີ່ທັນສະໄໝ” 
ທີ່ໃຫ້ຜະລິດຕະຜົນສູງ. ໂອກາດໃນການມີວຽກເຮັດງານທຳ 
ໃນຂະແໜງການ “ທີ່ທັນສະໄໝ” ດັ່ງກ່າວຕ້ອງໄດ້ຮັບການ 
ຂະຫຍາຍຕົວເພື່ອຮອງຮັບການໄຫຼົວຽນຂອງແຮງງານທີ່ອອກ
ຈາກຂະແໜງການກະສິກຳ ເຊິ່ງ ໝາຍເຖິງວ່າຕ້ອງເບິ່ງຂ້າມ
ຂະແໜງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ກະຕຸກຊຸກຍູ້ການ 
ເຕີບໂຕຂອງຂະແໜງໂຮງຈັກໂຮງງານທ່ີສ້າງວຽກເຮັດງານ
ທຳ ແລະ ຂະແໜງການບໍລິການຍ່ອຍ. ໃນຂະນະດຽວກັນ, 
ມັນມີຄວາມສຳຄັນທີ່ຕ້ອງຮັບປະກັນວ່າແຮງງານລາວໄດ້ຮັບ 
ການປັບປຸງດ້ານຄວາມຮູ້ຂັ້ນພື້ນຖານເພື່ອສາມາດເຂົ້າເຖິງ 
ວຽກງານທີ່ມີໃນປະຈຸບັນ. 

113. ໃນຂະນະທີ່ການເພີ່ມຜະລິດຕະພາບໃນຂະແໜງກະ
ສິກໍາແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນທີ່ສຸດ ແລະ ເປັນບູລິມະສິດອັນຮີບ
ດ່ວນສໍາລັບເສດຖະກິດກະສິກໍາຂອງ ສປປ ລາວ, ການປະ
ຕິຮູບໃນຂົງເຂດອ່ືນໆກໍ່ມີຄວາມຈໍາເປັນທ່ີຕ້ອງຈັດຕັ້ງປະຕິ 
ບັດຢ່າງໄວວາ. ຍ້ອນຜະລິດຕະພາບໃນຂະແໜງກະສິກຳສູງ
ຂຶ້ນ ແລະ ຈຳນວນຄົນໜຸ່ມທີ່ກ້າວເຂົ້າສູ່ຕະຫຼາດແຮງງານເພີ່ມ 
ຂ້ຶນເສດຖະກິດຈະໄດ້ຮັບຄວາມກົດດັນໃຫ້ມີການສະໜອງ 
ໂອກາດການຈ້າງງານທີ່ມີຄຸນະພາບ. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ການ 
ສ້າງສະພາບແວດລ້ອມສຳລັບການເຮັດທຸລະກິດເພ່ືອດຶງ 
ດູດການລົງທຶນ ໂດຍກົງຂອງຕ່າງປະເທດ ແລະ ການຊຸກຍູ້
ໃຫ້ບໍລິສັດມາລົງທຶນບ່ໍສາມາດເຮັດສໍາເລັດໄດ້ພາຍໃນຄືນ 
ດຽວ. ໃນຂະນະດຽວກັນບໍລິສັດກໍ່ມີຄວາມຕ້ອງການແຮງງານ 
ທີ່ມີສີມືເພີ່ມສູງຂຶ້ນ. ການແກ່ຍາວມາດຕະການແກ້ໄຂບັນຫາ 
ດ້ານໂພຊະນາການ ແລະ ສົ່ງເສີມການສຶກສາຂັ້ນພື້ນຖານ 
ຈະເປັນການສູນເສຍທີ່ມີມູນຄ່າສູງຍ້ອນວ່າເດັກທ່ີບ່ໍມີການ 
ສຶກສາໃນມື້ນີ້ຈະບໍ່ເປັນແຮງງານທີ່ບໍ່ມີຜະລິດຕະຜົນໃນມື້ອື່ນ. 
ສະນັ້ນ, ເຖິງວ່າການເພີ່ມຜະລິດຕະພາບໃນຂະແໜງກະສິ 
ກຳຈະເປັນບູລິມະສິດຫຼັກແຕ່ວ່າ ສປປ ລາວ ກໍ່ບໍ່ສາມາດລໍຖ້າ 
ການຊຸກຍູ້ຈາກພາກທຸລະກິດ ເພື່ອແກ້ໄຂຊ່ອງວ່າງທາງດ້ານ
ທັກສະທີ່ເປັນບັນຫາຕົ້ນຕໍ, ຍ້ອນວ່າການປະຕິຮູບໃນຂົງເຂດ
ດັ່ງກ່າວຕ້ອງໃຊ້ເວລາຈຶ່ງຈະເກີດຜົນ. 

114. ພາຍໃຕ້ສາມຂົງເຂດທີ່ຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່, ບົດລາຍງານ 
ສະບັບນ້ີກ່ໍຍັງໄດ້ກໍານົດມາດຕະການທີ່ສໍາຄັນເພ່ືອປັບ
ປຸງແກ້ໄຂ ເຊິ່ງຕ້ອງຖືເປັນບູລິມະສິດ ແລະ ຈັດລຽງລໍາ 
ດັບຢ່າງລະມັດລະວັງ. ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນແຕ່ລະຂົງ 
ເຂດໄດ້ສັງລວມໃນ ຮູບພາບ 5.1. ບົດທີ 2, 3, ແລະ 4, 
ໂດຍໄດ້ສະໜອງແນວຄວາມຄິດ ແລະ ການສະເໜີແນະນຳ  
ດ້ານມາດຕະການທ່ີສາມາດຈັດຕ້ັງປະຕິບັດໃນແຕ່ລະຂົງ 
ເຂດ. ການເນັ້ນໜັກ ແລະ ການເອົາໃຈໃສ່ແກ້ໄຂບັນຫາໃນ
ທຸກໆຂົງເຂດຢ່າງເທ່າທຽມກັນແມ່ນເປັນໄປໄດ້ຍາກ ແລະ ບໍ່ 
ສົມຄວນເຮັດພ້ອມກັນ, ລວມເຖິງການກະຈາຍຊັບພະຍາ 
ກອນໄປທົ່ວທຸກໆຂົງເຂດກໍ່ຈະເຮັດໃຫ້ບໍ່ໄດ້ຮັບຜົນເທ່ົາທີ່ 
ຄວນ. ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນຢ່າງສູງສຸດໂດຍການນຳໃຊ້ຊັບພະ 
ຍາກອນທີ່ມີຈໍາກັດຕ້ອງມີການວາງແຜນກ່ຽວກັບມາດຕະ 
ການປະຕິຮູບ ແລະ ຈັດລຽງລຳດັບຢ່າງລະມັດລະວັງໂດຍອີງ 
ຕາມຄວາມຕ້ອງການຮີບດ່ວນ, ຄວາມສຳຄັນ ແລະ ຄວາມ 
ເປັນໄປໄດ້ໃນໄລຍະສັ້ນ, ໄລຍະກາງ ແລະ ໄລຍະຍາວ.  



ບົດລາຍງານ ການພັດທະນາ ສປປ ລາວ ປີ 2014
ເສີມຂະຫຍາຍການສ້າງວຽກເຮັດງານທຳ ຢ່າງມີສະມັດຕະພາບ ເພື່ອການເຕີບໂຕຢ່າງກວ້າງຂວາງ64

ຮູບພາບ 5.1:  ສັງລວມຂໍ້ສະເໜີແນະສຳລັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

ຕາຕະລາງ 5.1:  ການສົມທຽບປະເທດທີ່ມີການເກັບກຳຂໍ້ມູນດ້ານແຮງງານ

ປະເທດໄທ

ອິນໂດເນເຊຍ

ປະເທດຈີນ

ກຳປູເຈຍ

ຫວຽດນາມ

ສປປ ລາວ

ຊື່ການສຳຫຼວດ

ການສຳຫຼວດແຮງງານ

ການສຳຫຼວດແຮງງານ
ແຫ່ງຊາດ

ການສຳຫຼວດຕົວຢ່າງໃນຂະແໜງການ
ແຮງງານປະຈຳປີ

ການສຳຫຼວດເສດຖະກິດແລະ 
ສັງຄົມໃນກຳປູເຈຍ

ການສຳຫຼວດແຮງງານ

ການສຳຫຼວດແຮງງານ

ປີທຳອິດທີ່ການສຳຫຼວດ
ໄດ້ລິເລີ່ມຂຶ້ນ

1963

1986

1989?

1993-1994

1996

2010

ໄລຍະເວລາ

ປະຈຳເດືອນ

ປະຈຳໄຕມາດ

ປະຈຳປີ

ປະຈຳປີ

ປະຈຳປີ

ສຳຫຼວດພຽງຄັ້ງດຽວ

ຂອບເຂດຕົວຢ່າງ
ຄວາມຖີ່ຂອງການເກັບກຳຂໍ້ມູນ

2 ປີ

10 ປີ

?

ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ

ບໍ່ໄດ້ຮັບການປັບປຸງ ແລະ
 

ການກຳນົດດຄວາມຖີ່ໃນການ
ເກັບກຳຂໍ້ມູນ

10 ປີ

ໝາຍເຫດ: ເຄື່ອງໝາຍຖາມ  (?) ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າບໍ່ມີຂໍ້ມູນໃນລະບົບອິນເຕິເນັດ  LABORSTA.
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ອົງການແຮງງານສາກົນ, ລະບົບອິນເຕີເນດ  LABORSTA. ຈາກເວບໄຊ http://laborsta.ilo.org/applv8/data/SSM3_NEW/E/SSM3.html [ເຂົ້າວັນທີ 30 
ສິງຫາ 2013]. ນຳສະເໜີໃນບົດລາຍງານທະນາຄານໂລກ(2013c).

ການເພີ່ມຜະລິດຕະພາບ
ໃນຂະແໜງກະສິກຳ

ຊຸກຍູ້ການລົງທຶນເອກະຊົນ  
ໃນທຸລະກິດໂຮງສີເຂົ້າ ໂດຍການອຳນວຍ
ຄວາມສະດວກດ້ານການຄ້າເຂົ້າເປືອກ 

ແລະ ເຂົ້າສານ

ເຮັດໃຫ້ການດຳເນີນທຸລະກິດມີຄວາມສອດ
ຄ່ອງ ແລະ ມີກົນໄກການຊຳລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ

ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບພາກລັດທີ່ງ່າຍດາຍ 

ຂະຫຍາຍ ແລະ ສ້າງຄວາມ 
ເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ການສຶກສາ ແລະ 

ພັດທະນາເດັກກ່ອນໄວຮຽນ

ປັບປຸງຄວາມໂປ່ງໃສໃນຂ ະແໜງການລັດ 
ໃນການໃຫ້ບໍລິການແກ່ພາກທຸລະກິດ

ຮັບປະກັນໃຫ້ເດັກທຸກຄົນສາມາດອ່ານໄດ້
ພາຍຫຼັງຈົບ ປໍ 2

ສ້າງສະພາບແວດລ້ອມໃນການດຳເນີນທຸລະກິດ
ໃຫ້ມີຄວາມເອກະພາບ ແລະ ສາມາດຄາດຄະເນໄດ້

ສ້າງທັກສະດ້ານວິຊາການທີ່ 
ສອດຄ່ອງກັບໜ້າວຽກ

ໝູນໃຊ້ຊັບພະຍາກອນຂອງ
ລັດ ເພື່ອ ສະໜັບສະໜູນ 

ຊາວກະສິກອນ ທີ່ປູກ ເຂົ້າ

ສ້າງວຽກທີ່ໜ້າດຶງດູດໃນຂະແໜງ
ການທີ່ບໍ່ແມ່ນກະສິກຳ

ຮັບປະກັນທັກສະ
ຄວາມຮູ້ພື້ນຖານ

II. ຂົງເຂດທີ່ຕ້ອງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
    ເພີ່ມ
115. ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າການປະຕິຮູບຈະມີຄວາມສອດຄ່ອງ,  
ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ມີການວາງເປົ້າໝາຍທີ່ເໝາະສົມມັນ 
ມີຄວາມຈໍາເປັນທ່ີຕ້ອງປັບປຸງຫຼັກການພື້ນຖານສໍາລັບການ 
ປະຕິຮູບ. ຕົວຢ່າງວ່າ, ບັນດານະໂຍບາຍທີ່ມີຜົນສະທ້ອນຕໍ່ 
ແຮງງານ ຄວນອີງໃສ່ພາບລວມທີ່ຖືກຕ້ອງ ແລະ ຄົບຖ້ວນຂອງ 
ຕະຫຼາດແຮງງານທີ່ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍ ເຊັ່ນ: ແມ່ນຫຍັງກຳ 
ລັງເກີດຂຶ້ນ? ໃຜໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ? ຜົນສະທ້ອນທີ່ອາດເກີດ
ຂຶ້ນພາຍໃຕ້ນະໂຍບາຍໃໝ່ແມ່ນຫຍັງ?.

116. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ຂໍ້ມູນທີ່ສໍາຄັນຍັງຂາດເຂີນກ່ຽວກັບ 
ການຈ້າງງານໃນຂະແໜງການຕ່າງໆ, ການເຄື່ອນຍ້າຍ ແລະ  
ຕົວຊີ້ບອກກ່ຽວກັບຕະຫຼາດແຮງງານ. ຄືດັ່ງທີ່ໄດ້ອະທິບາຍຢູ່ 
ໃນເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 1, ວຽກງານດ້ານການວິເຄາະຕະ
ຫຼາດແຮງງານທີ່ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍເປັນສິ່ງທີ່ທ້າທາຍ ເນື່ອງ 
ຈາກຂໍ້ມູນການສຳຫຼວດບໍ່ຄົບຖ້ວນ. ສປປ ລາວ ຍັງມີຄວາມ
ຫຼ້າຊ້າໃນການເກັບກໍາຂ້ໍມູນດ້ານແຮງງານເມື່ອທຽບໃສ່ປະ
ເທດອື່ນໆໃນຂົງເຂດພາກພື້ນ, ຄືດັ່ງທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນໃນ 
ຕາຕະລາງ 5.1. 

117. ຕ້ອງມີຄວາມພະຍາຍາມຫຼາຍຂຶ້ນໃນການເກັບກໍາ 
ຂໍ້ມູນເພື່ອການວິເຄາະທີ່ມີຄວາມໝາຍ ແລະ ຖືກຕ້ອງສໍາລັບ 
ການສ້າງນະໂຍບາຍ. ສິ່ງທີ່ສໍາຄັນທີ່ສຸດສໍາລັບ ສປປ ລາວ 
ກໍ່ຄືການສໍາຫຼວດຄົວເຮືອນ (ຫຼື ແຮງງານ) ເປັນປະຈໍາເພື່ອ 
ສະໜອງຂໍ້ມູນທີ່ລະອຽດກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງໃນການຈ້າງ 

ງານ ແລະ ຄ່າຈ້າງແຮງງານ.  ຍ້ອນການເຕີບໂຕທາງດ້ານ 
ເສດຖະກິດ 8 ສ່ວນຮ້ອຍຕໍ່ປີ, ເຮັດໃຫ້ມີແຮງງານຂະຫຍາຍ 
ຕົວປະມານ 100,000 ຄົນຕໍ່ປີ, ອັດຕາຄ່າຈ້າງແຮງງານເພີ່ມ 
ສູງຂຶ້ນຢ່າງໄວວາ (ເຊິ່ງສູງກວ່າຜະລິດຕະພາບຂອງແຮງ 
ງານ), ຜູ້ສ້າງນະໂຍບາຍຕ້ອງການຂໍ້ມູນເປັນປະຈຳ ແລະ ທັນ 
ສະພາບກວ່າຂ້ໍມູນທ່ີມີປະຈຸບັນທີ່ໄດ້ຈາກການສໍາຫຼວດ 
LECS ໃນທຸກໆຫ້າປີ. 



ບົດລາຍງານ ການພັດທະນາ ສປປ ລາວ ປີ 2014
ເສີມຂະຫຍາຍການສ້າງວຽກເຮັດງານທຳ ຢ່າງມີສະມັດຕະພາບ ເພື່ອການເຕີບໂຕຢ່າງກວ້າງຂວາງ 65

31 ເບິ່ງລາຍລະອຽດໃນບົດສຶກສາຂອງMachuca-Sierra (2014).

118. ຄຽງຄູ່ກັບການປັບປຸງຂໍ້ມູນ, ວຽກງານການວິເຄາະແມ່ນ
ມີຄວາມຈໍາເປັນໃນຫຼາຍຂົງເຂດທີ່ເປັນບູລິມະສິດ ເພື່ອຊ່ວຍ
ຈັດບູລິມະສິດສໍາລັບການປະຕິຮູບ. ໃນຂົງເຂດການວິເຄາະ
ດັ່ງກ່າວຈຳເປັນຕ້ອງມີການເກັບຂໍ້ມູນ ເພີ່ມຕື່ມໂດຍຜ່ານການ
ສຳຫຼວດຂໍ້ມູນ ແລະ ຊ່ອງທາງອື່ນໆ, ລວມເຖິງ:

•	 ການກໍານົດຂໍ້ຈໍາກັດອື່ນໆທີ່ມີຜົນຕໍ່ການເຄື່ອນຍ້າຍຂອງ
ແຮງງານ. ໃນຂະນະທີ່ບົດລາຍງານໄດ້ແນ່ໃສ່ແຮງຈູງໃຈ 
ດ້ານຄ່າແຮງງານເພື່ອໃຫ້ແຮງງານມີການກະຈາຍອອກ 
ສູ່ແຕ່ລະຂະແໜງການ, ແຕ່ມີການວິເຄາະພຽງຈຳນວນ 
ໜ້ອຍເທົ່ານ້ັນທ່ີໄດ້ເຮັດຜ່ານມາທ່ີວິເຄາະກ່ຽວກັບຂ້ໍຈໍາ 
ກັດທີ່ມີຜົນຕໍ່ການເຄື່ອນຍ້າຍແຮງງານ. ຕົວຢ່າງ: ຢູ່ໃນ
ປະເທດຈີນມີຫຼາຍຂໍ້ຈຳກັດດ້ານນະໂຍບາຍ ແລະ ການ 
ບໍລິຫານທີ່ສ່ົງຜົນກະທົບຕ່ໍການເຊື່ອມຕ່ໍແຮງງານຊົນນະ
ບົດເຂົ້າສູ່ແຮງງານໃນຕົວເມືອງ. ຂໍ້ຈຳກັດເຫຼົ່ານັ້ນລວມ 
ເຖິງລະບົບການຂ້ຶນທະບຽນຄົວເຮືອນແຫ່ງຊາດທີ່ປ້ອງ 
ກັນການເຂ້ົາເຖິງການບໍລິການຂ້ັນພື້ນຖານຂອງແຮງ 
ງານທີ່ເຄື່ອນຍ້າຍ ແລະ ຄອບຄົວໃນທ້ອງຖິ່ນທີ່ແຮງ ງານ 
ເຄື່ອນຍ້າຍເຂົ້າໄປຢູ່, ລວມເຖິງຂໍ້ຈຳກັດ ດ້ານການບໍລິ 
ຫານຈັດການ ເຊັ່ນ: ຂໍ້ຈຳກັດໃນການຖ່າຍໂອນບຳນານ 
ເຊິ່ງເປັນການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຫ້າວຫັນຂອງແຮງງານໃນ
ການເຄື່ອນຍ້າຍໄປສູ່ຂົງເຂດໃໝ່. 

ດັ່ງທີ່ໄດ້ກ່າວໃນບົດທີ 3, ການວິເຄາະໃນຕໍ່ໜ້າ ຕ້ອງສຶກ
ສາວ່າມີປັດໄຈຫຍັງນອກເໜືອຄ່າແຮງງານທີ່ມີອິດທິພົນ
ຊຸກຍູ້ໃຫ້ແຮງງານລາວເຄື່ອນຍ້າຍໄປຫາວຽກໃໝ່ ແລະ 
ເຂດພູມສັນຖານໃໝ່. ຖ້າວ່າສິ່ງກີດຂວາງຫຼາຍປະການ
ທີ່ເປັນອຸປະສັກຕໍ່ການເຄື່ອນຍ້າຍ, ການປະຕິຮູບ ແລະ 
ເຮັດ ໃຫ້ການແກ້ໄຂບັນຫາບໍ່ປະສົບຜົນສຳເລັດ ແມ່ນບັນ
ຫາຊ່ອງວ່າງຂອງທັກສະພື້ນຖານ, ມັນເປັນໄປໄດ້ທີ່ຂໍ້ມູນ 
ກ່ຽວກັບສ່ິງກີດຂວາງເຫຼົ່ານັ້ນຈະສ່ົງຜົນກະທົບຕ່ໍການ 
ເຄື່ອນຍ້າຍລະຫວ່າງຂະແໜງການ. ບັນຫາດ້ານພາສາ 
ແລະ ພື້ນຖານໂຄງລ່າງດ້ານຄົມມະນາຄົມອາດມີສ່ວນ 
ເຮັດໃຫ້ແຮງງານບໍ່ຢາກຍ້າຍຈາກຊົນນະບົດເຂ້ົາສູ່ຕົວ 
ເມືອງແນວໃດກ່ໍຕາມຂ້ໍມູນດັ່ງກ່າວຄວນໄດ້ຮັບການສຶກ 
ສາຄົ້ນຄວ້າເພີ່ມຕື່ມ.

•	 ສຶກສາຄ້ົນຄວ້າເພີ່ມຕ່ືມໃນຂະແໜງການອ່ືນ/ຂະແໜງ	
ການຍ່ອຍທີ່ສາມາດປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການຂະຫຍາຍ	
ຕົວ	 ແລະ	 ການສ້າງວຽກເຮັດງານທໍາໃນເຂດຊົນນະບົດ.	
ໃນຂະນະທີ່ຜະລິດຕະພາບໃນຂະແໜງກະສິກຳ ເພີ່ມຂຶ້ນ, 
ຂົງເຂດທີ່ມີທິດທາງໃນການເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວ 
ແລະ ສ້າງວຽກເຮັດງານທຳກໍ່ຄືຂະແໜງການທີ່ບໍ່ແມ່ນ
ກະສິກຳ. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ໃນປະຈຸບັນຂະແໜງການດັ່ງ 
ກ່າວຍັງບໍ່ໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈຫຼາຍ. ການສຳຫຼວດກະສິ 
ກໍາໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າໂອກາດໃນການມີວຽກເຮັດງານທໍາ
ໃນເຂດຊົນນະບົດແມ່ນມີການຂະຫຍາຍຕົວ ແລະ ເຮັດ 
ໃຫ້ແຮງງານສ່ວນຫຼາຍເຮັດວຽກທ່ີສອງ/ສຳຮອງ. 
ອັດຕາສ່ວນຂອງແຮງງານກະສິກຳອາຍຸ 15 ປີ ຂຶ້ນໄປ ທີ່ 
ເຮັດວຽກໃນພື້ນທີ່ກະສິກຳຂອງຕົນເອງ ແລະ ຂອງຄົນອື່ນ 
ມີເພີ່ມຂຶ້ນຈາກ 24 ສ່ວນຮ້ອຍ ໃນປີ 1998/1999 ເຖິງ 40 
ສ່ວນຮ້ອຍ ໃນປີ 2010/2011. ຫຼາຍຄົນເຮັດວຽກໃນພື້ນ
ທີ່ກະສິກຳຂອງຄອບຄົວອື່ນໃນຂະນະທີ່ມີ 249,000 ຄົນ

ເຮັດວຽກໃນຂະແໜງການທີ່ບໍ່ແມ່ນກະສິກຳ (ຫ້ອງການ 
ສຳຫຼວດກະສິກຳ, ປີ 2012). ການສຶກສາເພີ່ມຕື່ມແມ່ນ
ມີຄວາມຈຳເປັນ ເພື່ອທຳຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບປະເພດ 
ການຈ້າງງານໃນຂົງເຂດທີ່ບໍ່ແມ່ນກະສິກຳ ແລະ ຄວາມ 
ເປັນໄປໄດ້ໃນການເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວຂອງຂະແໜງ 
ການຍ່ອຍສະເພາະຂົງເຂດຈຸດສຸມ ແລະ ຕະຫຼາດ (ການບໍ 
ລິໂພກພາຍໃນ ແລະ ການສົ່ງອອກ) ເພື່ອກຳນົດວ່າຈຸດ 
ໃດຄວນໄດ້ຮັບການເອົາໃຈໃສ່ ສປປ ລາວ.

•	 ທໍາຄວາມເຂ້ົາໃຈກ່ຽວກັບປັດໄຈທ່ີຢູ່ເບ້ືອງຫຼັງການເພີ່ມ	
ຂຶ້ນຂອງອັດຕາຄ່າຈ້າງແຮງງານໃນຂະແໜງໂຮງຈັກໂຮງ	
ງານໃນຂະນະທີ່ເກີດມີຜະລິດຕະຜົນຊ້າ. ຄືດັ່ງທີ່ອະທິ 
ບາຍໃນບົດທີ 3, ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງຄ່າແຮງງານບໍ່ສອດ 
ຄ່ອງກັບຜະລິດຕະຜົນໃນຂະແໜງການດັ່ງກ່າວເຊິ່ງມີຜົນ 
ສະທ້ອນຕໍ່ຜົນກຳໄລ ແລະ ການເຕີບໂຕທາງດ້ານທຸລະ 
ກິດຂອງພວກເຂົາ. ໃນບົດທີ 3 ໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງປັດ 
ໄຈທ່ີຢູ່ເບື້ອງຫຼັງບັນຫາດັ່ງກ່າວເຊິ່ງເກີດຈາກການຂະ
ຫຍາຍຕົົວຂອງຂະແໜງການຊັບພະຍາກອນທໍາມະ 
ຊາດ, ການຂາດເຂີນດ້ານທັກສະສະເພາະດ້ານ, ການ 
ເພີ່ມຂຶ້ນຂອງເງິນເດືອນລັດ ແລະ ການອັດຕາຄ່າແຮງ 
ງານຂັ້ນຕ່ຳ. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ຫຼັກເກນຂອງປັດໄຈຕ່າງໆ 
ບໍ່ສາມາດຖືກກຳນົດໄດ້ຢ່າງຈະແຈ້ງເຮັດໃຫ້ມັນມີຄວາມ 
ຫຍຸ້ງຍາກໃນການສ້າງນະໂຍບາຍທີ່ເໝາະສົມ. ການສຶກ 
ສາຄ້ົນຄວ້າເພີ່ມຕ່ືມຄວນຄ້ົນຄວ້າກ່ຽວກັບວິທີການຕ້ັງ 
ເງິນເດືອນ ແລະ ທຳຄວາມເຂົ້າໃຈຕໍ່ກັບປັດໄຈຕ່າງໆທີ່ 
ກ່ຽວຂ້ອງ.

•	 ກໍານົດມາດຕະການສະເພາະສໍາລັບການສ່ົງເສີມການ
ອ່ານອອກຂຽນໄດ້ຂັ້ນພື້ນຖານ. ຄືດັ່ງໃນການປະເມີນ 
ທຽບຖານກ່ຽວກັບການອ່ານຂອງເດັກໃນຊ້ັນປະຖົມ 
2012, ນອກນີ້ກໍ່ຍັງມີການວິເຄາະລົງເລິກໃນກໍລະນີສຶກ 
ສາຂອງຕົວຢ່າງໂຮງຮຽນໃນ ສປປ ລາວ.31 ເຖິງວ່າຈະມ ີ
ການຜັນຂະຫຍາຍບົດຮຽນທີ່ຖອດຖອນໄດ້ຈາກໂຮງຮຽນ 
ທີ່ມີຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດດີຈະໃຫ້ຜົນທີ່ບໍ່ຄືກັນກັບໂຮງ
ຮຽນທີ່ມີຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕ່ຳ. ແຕ່ແນວໃດກໍ່ຕາມ 
ການສຶກສາດ່ັງກ່າວກ່ໍໄດ້ສະເໜີໃຫ້ມີການຄ້ົນຄວ້າເພ່ີມ 
ຕ່ືມເພື່ອຊ່ວຍກໍານົດໂຄງການທ່ີຈະຊ່ວຍສ່ົງເສ່ີມການ 
ອ່ານໃນຊັ້ນປະຖົມຕົ້ນ  

o ການນຳໃຊ້ເຕັກນິກການຄຸ້ມຄອງຫ້ອງຮຽນທີ່ສົ່ງຜົນຕໍ່
ຜົນສຳເລັດຂອງການຮຽນ;

o ການປະຕິບັດກິດຈະກຳໃນຫ້ອງຮຽນທີ່ມີຜົນຕໍ່ການຮຽນ;
o ການນຳໃຊ້ອຸປະກອນທີ່ມີໃນໂຮງຮຽນເຊັ່ນ: ໄຟຟ້າ, 

ນໍ້າສະອາດ, ຫ້ອງນໍ້າທີ່ມີຜົນຕໍ່ການປະຕິບັດກິດຈະ
ກຳການຮຽນ;

o ວິທີການສະໜອງການຊ່ວຍເຫຼົືອ ແລະ ລະດົມການ
ຮ່ວມມືຈາກກຸ່ມເດັກຊົນເຜ່ົາໃນກິດຈະກໍາການສອນ 
ແລະ ການຮຽນໃນຫ້ອງຮຽນໂດຍນຳໃຊ້ວິທີການຮຽນ
ຮ່ວມ;

o ການນຳໃຊ້ພາສາ, ພາສາຊົນເຜ່າ ແລະ ສຳນຽງທ້ອງ 
ຖິ່ນແນວໃດ ລວມເຖິງການສັງເກດການ ໃນຫ້ອງຮຽນ 
ແລະ ສົ່ງຜົນຕໍ່ຜົນສຳເລັດຂອງການຮຽນຂອງພວກ 
ເຂົາເຈົ້າແນວໃດ.
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ນອກນີ້, ການວິເຄາະບັນຫາຢ່າງເລິກເຊິ່ງໃນລະບົບການບໍລິ
ການດ້ານການສຶກສາຈະສາມາດຊ່ວຍກຳນົດວິທີການປັບປຸງ 
ການສຶກສາຂັ້ນພື້ນຖານ ແລະ ການສົ່ງເສີມການອ່ານຂອງ 
ເດັກໃນຊັ້ນປະຖົມ.

• ການປະເມີນຜົນກະທົບຂອງການເຊື່ອມຕ່ໍກັບຂົງເຂດ 
ພາກພື້ນ. ສືບເນື່ອງຈາກຜົນໄດ້ຮັບດ້ານການຮ່ວມມືກັບ 
ພາກພື້ນ, ສປປ ລາວ ໄດ້ເຊື່ອມເຂົ້າສູ່ເຄືອຂ່າຍປະເທດ 
ເພື່ອນບ້ານ ແລະ ປະເທດອື່ນໆ ໃນພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນ 
ອອກ. ການເຊື່ອມຕໍ່ກັບພາກພື້ນດັ່ງກ່າວເຮັດໃຫ້ມີຜົນກັບ 
ເສດຖະກິດຂອງ ສປປ ລາວ, ທັງໃນການເປີດກວ້າງດ້ານ 
ການຄ້າ (ແລະ ໂອກາດເພື່ອການພັດທະນາສຳລັບຂະ 
ແໜງການ ໂຮງຈັກໂຮງງານ) ແລະ ການມີວຽກເຮັດງານ 
ທຳ. ໃນປີ 2015, ປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນຈະໄດ້ມີ 

ການອະນຸຍາດການເຄື່ອນຍ້າຍແຮງງານທ່ີມີທັກສະ
ສີມືດີຢ່າງເສລີ ເຊິ່ງເປັນການເປີດໂອກາດໃຫ້ແກ່ທັກ 
ສະສີມືແຮງງານລາວທ່ີມີຄວາມສາມາດໄປເຮັດວຽກຢູ່ 
ຕ່າງປະເທດ ແລະ ບໍລິສັດຂອງລາວກໍ່ສາມາດຮັບເອົາພະ 
ນັກງານທ່ີມາຈາກປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນເ ຂ້ົາ 
ມາຮຽນວຽກໄດ້. ກົນໄກດັ່ງກ່າວອາດສ່ົງຜົນກະທົບຕ່ໍ  
ສປປ ລາວ ຖ້າການເຄື່ອນຍ້າຍແຮງງານຈາກຊົນນະບົດ 
ສູ່ຕົວເມືອງ ແລະ ໃນແຕ່ລະຂະແໜງການຍັງສືບຕໍ່ມີ 
ຄວາມຫຼ້າຊ້າຢູ່. ໃນຂະນະທີ່ມີການເປີດກວ້າງແນວຊາຍ 
ແດນ, ຂ້ໍມູນກ່ຽວກັບແຮງງານທ່ີໄປເຮັດວຽກນອກ  
ສປປ ລາວ ຕ້ອງໄດ້ຮັບການປັບປຸງ, ພວກເຂົາເຈົ້າໄປໃສ, 
ມີວຽກເຮັດງານທໍາປະເພດໃດເພື່ອທໍາຄວາມເຂ້ົາໃຈ 
ແລະ ມີການຄາດຄະເນກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງຂອງສະ 
ຖານະພາບແຮງງານ.
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ຕາຕະລາງ 1:  ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງແຮງງານ ແລະ ອັດຕາການວ່າງງານ  (ອາຍຸ 15-64 ປີ)

ຕາຕະລາງ 2. ອັດຕາສ່ວນຊົ່ວໂມງເຮັດວຽກຂອງແຮງງານ ໃນແຕ່ລະຂະແໜງການ (ອາຍຸແຮງງານ 15-64 ປີ)

ອັດການການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງແຮງງານ

ອັດຕາການວ່າງງານ

ຂະໜາດຕົວຢ່າງ (ອາຍຸ 15-64 ປີ)

ກະສິກຳ

ໂຮງງານອຸດສາຫະກຳ

ບໍ່ແຮ່, ໄຟຟ້າ, ນໍ້າ ແລະ ນໍ້າມັນ

ກໍ່ສ້າງ ແລະ ບໍລິການ

LECS III
2003

92%

1.45%

26,778

LECS III
2003

68%

6%

0.26%

25%

STEP 
2012

91%

0.48%

2,847

STEP 
2012

68%

5%

0.04%

27%

LECS IV
2008

88%

2.96%

27,877

LECS IV
2008

63%

8%

0.52%

28%

LECS V
2013

88%

3.13%

26,728

LECS V
2013

61%

8%

0.77%

30%

LFS 
2010

83%

0.69%

36,021

LFS 
2010

71%

5%

0.95%

23%

ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 1: ບັນຫາທາງດ້ານຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຕະຫຼາດແຮງ
                                     ງານໃນ ສປປ ລາວ

ການວິເຄາະການເຄື່ອນໄຫວໃນການຈ້າງງານ, ການປ່ຽນ
ແປງທາງດ້ານຜະລິດຕະພາບຂອງແຮງງານ ແລະ ຄ່າແຮງ 
ງານ ເຊິ່ງເປັນບັນຫາຫຼັກໃນ ສປປ ລາວ ທີ່ມີຢູ່ 2 ເຫດຜົນ: 
(i) ຂໍ້ມູນທີ່ມີໃຫ້ແກ່ການວິເຄາະ ແມ່ນ  5 ປີໃດຈຶ່ງມີເທື່ອໜຶ່ງ; 
ແລະ (ii) ສປປ ລາວ ແມ່ນມີແຮງງານທີ່ໄດ້ລາຍຮັບຈຳນວນ
ໜ້ອຍ, ເຮັດໃຫ້ຕົວຢ່າງທີ່ໃຊ້ໃນການສຶກສາມີຂະໜາດນ້ອຍ. 
ໃນເອກະສານຊ້ອນທ້າຍນີ້ຈະໄດ້ອະທິບາຍກ່ຽວກັບຂໍ້ຈຳກັດ
ເຫຼົ່ານີ້ເພີ່ມ.

ໃນດ້ານຂໍ້ມູນ, ສຳລັບຊ່ວງທົດສະວັດ ເລີ່ມຕັ້ງແຕ່ປີ 2003 
ເຖິງ 2013, ມີພຽງແຫຼົ່ງຂໍ້ມູນດຽວທີ່ມີຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືພຽງພໍ
ເພື່ອນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການປະເມີນຕ່ໍກັບການເຄ່ືອນໄຫວຂອງ 
ຕະຫຼາດແຮງງານໃນ ສປປ ລາວ ໃນຊ່ວງໄລຍະເວລາດັ່ງກ່າວ  
ແລະ ແຫຼົ່ງຂໍ້ມູນນີ້ແມ່ນມີໃຫ້ພຽງ 3 ຄັ້ງທີ່ສາມາດນຳໄປວິເຄາະ 
ໄດ້. ແຫຼົ່ງຂໍ້ມູນທີ່ໜ້າເຊື່ອຖືນີ້ແມ່ນເປັນການເກັບກຳຂໍ້ມູນ  3 
ຄັ້ງ ຂອງການສຳຫຼວດການໃຊ້ຈ່າຍ ແລະ ການບໍລິໂພກໃນ 
ສປປ ລາວ (LECS3, LECS4 ແລະ LECS5), ເຊິ່ງໄດ້ມີ 
ການລົງສຳຫຼວດໃນປີ 2002/03, 2008/09 ແລະ 2012/13 
ຈາກສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ (LSB). ສ່ວນແຫຼົ່ງຂໍ້ມູນອີກ 2 
ແຫຼ່ງກ່ຽວກັບຂ້ໍມູນຕະຫຼາດແຮງງານທ່ີອາດຈະນຳໃຊ້ໄດ້ 
ໃນບົດລາຍງານນີ້ຄືການສຳຫຼວດແຮງງານລາວ ແລະ ແຮງ 
ງານເດັກນ້ອຍ 2010 (LFS 2010), ເຊິ່ງໄດ້ເຮັດການສຳ 

ຫຼວດໂດຍສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດຮ່ວມກັບການຊ່ວຍເຫືຼອ 
ຈາກອົງການແຮງງານສາກົນ (ILO), ແລະ ບົດລາຍງານທະ 
ນາຄານໂລກດ້ານທັກສະຕໍ່ກັບການຈ້າງງານ ແລະ ຜະລິດ 
ຕະພາບຂອງແຮງງານ (STEP) ເປັນການສຳຫຼວດຄົວເຮືອນ 
ທີ່ໄດ້ລົງສຳຫຼວດໃນປີ 2012. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ,ການປະ 
ເມີນຢ່າງລະມັດລະວັງຕ່ໍກັບບັນດາຂ້ໍມູນເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ຊີ້ໃຫ້ 
ເຫັນບັນຫາທີ່ສຳຄັນທ່ີເຮັດໃຫ້ບາງຂ້ໍມູນບໍ່ມີຄວາມເໝາະ
ສົມເພື່ອໃຊ້ໃນການວິເຄາະໂດຍສະເພາະໃນການເໜັງຕີງ 
ຂອງຄ່າຈ້າງແຮງງານ.

ຕາຕະລາງທີ 1. ໄດ້ສະແດງການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງແຮງງານ 
ແລະ ອັດຕາການວ່າງງານທີ່ໄດ້ຄຳນວນໂດຍນຳໃຊ້ຂໍ້ມູນ
ການສຳຫຼວດ 3 ຄັ້ງຂອງ LECS, ຂໍ້ມູນ LFS ແລະ ຂໍ້ມູນ 
STEP. ເຊິ່ງເຫັນໄດ້ທັນທີວ່າອັດຕາຕົວເລກການມີສ່ວນຮ່ວ
ມທີ່ຕ່ຳ ມາຈາກຂໍ້ມູນ LFS ແລະ ທີ່ສູງມາຈາກຂໍ້ມູນ STEP 
ຖ້າທຽບໃສ່ຂໍ້ມູນທັງ 3 ຄັ້ງຈາກ LECS. ທີ່ໃຫ້ຂໍ້ມູນບໍ່ປ່ຽນ 
ແປງຈາກການສຳຫຼວດທັງ 3 ຄັ້ງໃນ LECS,  ອັດຕາການວ່
າງງານທີ່ຄຳນວນໂດຍນຳໃຊ້ຂໍ້ມູນຈາກ LFS ແລະ STEP 
ກໍ່ຍັງມີຄ່າທີ່ຕ່ຳກວ່າຫຼາຍ. ບັນຫາໜຶ່ງທີ່ເຫັນໄດ້ໃນຂໍ້ມູນຈາກ 
STEP ແມ່ນມີຈຳນວນຂໍ້ມູນຕົວຢ່າງທີ່ມີຂະໜາດນ້ອຍ, 
ທີ່ເຮັດໃຫ້ການຄິດໄລ່ທາງສະຖິຕິ ບໍ່ມີຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື 
ເຊິ່ງມີການແຍກການວິເຄາະຂໍ້ມູນ.

ຄວາມບໍ່ແນ່ນອນຈາກການສຳຫຼວດຂໍ້ມູນຈາກ LFS ແລະ 
STEP ສາມາດເຫັນໄດ້ໃນຕາຕະລາງທີ 2, ທີ່ສະແດງຈຳ 
ນວນຊົ່ວໂມງໃນການເຮັດວຽກໃນແຕ່ລະຂະແໜງການເສດ 
ຖະກິດໃນຊ່ວງໄລຍະດັ່ງກ່າວ. ຜົນການວິເຄາະໄດ້ສະແດງ
ອັດຕາສ່ວນຂອງຊົ່ວໂມງການເຮັດວຽກໃນຂະແໜງກະສິກຳ

ປີ 2010 ແລະ 2012 ແມ່ນສູງເກີນໄປ, ສ່ວນອັດຕາສ່ວນໃນ
ຂະແໜງໂຮງງານອຸດສາຫະກຳ ແລະ ກໍ່ສ້າງ ແລະ ບໍລິການ 
ແມ່ນຕ່ຳເກີນໄປ ທຽບໃສ່ແນວໂນ້ມທີ່ໄດ້ຄິດໄລ່ໂດຍນຳໃຊ້ຂໍ້
ມູນທັງ 3 ຄັ້ງໃນ LECS.



ບົດລາຍງານ ການພັດທະນາ ສປປ ລາວ ປີ 2014
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ຕາຕະລາງ 3. ລາຍຮັບສະເລ່ຍກ່ຽວກັບສະພາບການຈ້າງງານ (LFS 2010) - ອາຍຸ 15-64 ປີ(ໃຊ້ອັດຕາຄ່າເງິນກີບປີ 2008)
 

ຕາຕະລາງ 4. ຄ່າສະເລ່ຍລາຍຮັບເປັນລາຍເດືອນ (ຍົກເວັ້ນ ຂໍ້ມູນຈາກ LFS 2010) – ອາຍຸ15-64 ປີ (ໃຊ້ອັດຕາຄ່າເງິນກີບປີ 
2008 )

ສະພາບການວ່າຈ້າງງານ ວຽກຫຼັກໆ

ແຮງງານທີ່ມີລາຍຮັບເປັນລາຍອາທິດ

ແຮງງານທີ່ມີລາຍຮັບເປັນລາຍເດືອນ

ແຮງງານທີ່ມີລາຍຮັບເປັນລາຍວັນ

ຮູບແບບອື່ນໆ

ແຮງງານທີ່ມີລາຍຮັບບໍ່ເປັນເງິນ

ປີ

2003

2008

LFS 2010

STEP 2012

2013

ຂະໜາດຕົວຢ່າງ

106

3,621

540

201

6

ຂະໜາດຂອງຕົວຢ່າງ

4,597

2,851

4,474

663

4,386

ຄ່າສະເລ່ຍລາຍຮັບ

602,283 

987,749 

185,867 

1,580,395 

3,716,960 

ຄ່າສະເລ່ຍ ລາຍຮັບເປັນລາຍເດືອນ

990,235

845,197

910,306

1,135,101

1,199,657

ບັນຫາທີ່ໜ້າກັງວົນຫຼາຍ ທີ່ພົບໃນຂໍ້ມູນຈາກ LFS ຂອງລາຍ 
ຮັບຈາກຄ່າແຮງງານທີ່ປ່ຽນແປງ. ໃນຄຳຖາມທຳອິດຂອງ 
ມາດຖານປະເມີນທີ 3 (ສະພາບກິດຈະກຳໃນປະຈຸບັນ) ທີ່
ຖາມຜູ້ໃຊ້ແຮງງານກ່ຽວກັບສະພາບການຈ້າງງານຂອງ
ພວກເຂົາ, ເຊິ່ງຈະແບ່ງເປັນ 5 ປະເພດຄື: ລາຍອາທິດ, 
ລາຍເດືອນ, ລາຍວັນ ຫຼື ປະເພດລາຍຮັບຈາກຄ່າຈ້າງອື່ນໆ 
ແລະ ລາຍຮັບທີ່ບໍ່ເປັນເງິນ. ຈາກຄຳຖາມດັ່ງກ່າວແມ່ນຈະ
ເຮັດເປັນການສອບຖາມກ່ຽວກັບຈຳນວນເງິນຂອງແຕ່ລະ
ຄົນທ່ີໄດ້ຮັບຈາກວຽກງານທີ່ເຂົາເຈົ້າເຮັດແຕ່ບ່ໍໄດ້ລະບຸວ່າ
ຈຳນວນເງິນທ່ີໄດ້ນ້ັນແມ່ນເປັນລາຍຮັບແບບລາຍອາທິດ, 
ລາຍເດືອນ ຫຼື ລາຍວັນ. ຄ່າສະເລ່ຍການລາຍງານກ່ຽວກັບ
ລາຍຮັບແຕ່ລະປະເພດການຈ້າງງານແມ່ນສະແດງໄວ້ໃນຕາ 

ຕະລາງທີ 3. ເຊິ່ງໃນນັ້ນຍັງບໍ່ມີຄວາມຈະແຈ້ງຂອງ ຂໍ້ມູນ ຢູ່ 
2 ປະການ ເຊິ່ງເປັນແບບສະເພາະລາຍບຸກຄົນເປັນສ່ວນ 
ໃຫຍ່. ຕົວຢ່າງ: ປະເພດ “ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບ “ຄ່າຈ້າງເປັນລາຍວັນ”” 
ແມ່ນຄິດໄລ່ລາຍຮັບເປັນລາຍວັນ, ແຕ່ປະເພດອື່ນໆໃນບົດ
ລາຍງານແມ່ນຄິດໄລ່ເປັນລາຍເດືອນ. ບັນຫາຈາກການວ ິ
ເຄາະນີ້ແມ່ນບ່ໍຮູ້ວິທີການກວດສອບຄືນວ່າໃນຕົວຈິງບຸກຄົນ 
ໄດ້ລາຍງານລາຍຮັບຂອງຕົນ. ຈາກຕົວເລກຈຳນວນລາຍຮັບ 
185,867 ກີບທີ່ເບິ່ງວ່າຂ້ອນຂ້າງຈະສູງເກີນໄປຖ້າເບິ່ງໃນ 
ອັດຕາຄ່າສະເລ່ຍລາຍວັນ, ແຕ່ຖ້າທຽບໃສ່ອັດຕາຄ່າສະເລ່ຍ
ລາຍເດືອນແມ່ນຕ່ຳໂພດ. ເຊັ່ນດຽວກັນ, ຄວາມບໍ່ແນ່ນອນສາ
ມາດເຫັນໄດ້ໃນປະເພດການຈ້າງງານອື່ນໆອີກ.

ລາຍຮັບຈາກຄ່າແຮງງານທ່ີບ່ໍຄົງທີ່ຈາກການສຳຫຼວດຂອງ 
LECS ແລະ STEP ທີ່ເຫັນວ່າມີຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືຫຼາຍຂຶ້ນ
ຈາກການສົມທຽບ ເຊິ່ງການສຳຫຼວດໄດ້ສອບຖາມແຮງງານ 
ເປັນລາຍບຸກຄົນສຳລັບລາຍຮັບເປັນລາຍເດືອນຂອງພວກ 

ເຂົາ. ຄ່າສະເລ່ຍລາຍຮັບເປັນລາຍເດືອນ (ຍົກເວັ້ນຂໍ້ມູນຈາກ 
LFS ດັ່ງທີ່ໄດ້ອະທິບາຍມາຂ້າງເທິງ) ຕາມໄລຍະເວລາດັ່ງ 
ກ່າວໄດ້ຄິດໄລ່ໂດຍນຳໃຊ້ຂ້ໍມູນຈາກຫຼາຍໆການສຳຫຼວດ 
ແມ່ນສະແດງໃນຕາຕະລາງທີ 4.

ໃນດ້ານຈຳນວນແຮງງານທີ່ໄດ້ຮັບເງິນເດືອນ, ຂະໜາດຕົວ 
ຢ່າງເປັນບຸກຄົນທີ່ມີຂະໜາດນ້ອຍຜູ້ທ່ີລາຍງານລາຍຮັບ 
ຂອງພວກເຂົາແມ່ນມີຄວາມກ່ຽວພັນກັບບັນຫາດ້ານຖານ
ຂໍ້ມູນ (ເບິ່ງໃນຕາຕະລາງທີ 4). ບັນຫາທີ່ຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດ
ສຳລັບການສຳຫຼວດຄົວເຮືອນໃນ STEP ຕໍ່ກັບຂະໜາດ 
ຕົວຢ່າງຈຳນວນ 663 ໃນປີ 2012, ທີ່ເປັນຈຳນວນທີ່ໜ້ອຍ 
ຫຼາຍທ່ີເຮັດການວິເຄາະບ່ໍມີຄວາມໝາຍຍ່ິງໃນລະດັບທີ່ບ່ໍມີ 
ການລວມກັນຂອງຂໍ້ມູນ.

ຄວາມບໍ່ແນ່ນອນຂອງຂໍ້ມູນໃນດ້ານອື່ນໆ ແມ່ນສະແດງໄວ້ຢູ່ 
ໃນຕາຕະລາງທີ 5 ແລະ 6, ເຊິ່ງສະແດງຄ່າສະເລ່ຍຈຳນວນ 
ຊົ່ວໂມງຂອງແຮງງານທີ່ມີລາຍຮັບເປັນລາຍອາທິດ ແລະ ລະ 
ດັບການສຶກສາຂອງແຮງງານ. ການສຳຫຼວດຈາກ LFS ແລະ 
STEP ໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າແຮງງານລາວທີ່ມີເວລາເຮັດວຽກ 
ຫຼາຍກວ່າຂໍ້ມູນການສຳຫຼວດ 3 ຄັ້ງໃນ LECS.  ຂໍ້ມູນທາງ 
ການສະໜອງແຮງງານເຫຼົ່ານີ້ອາດເຫັນໄດ້ຢ່າງຈະແຈ້ງຈາກ 
ຕົວເລກຜົນຜະລິດຈາກແຮງງານ (ຜົນຜະລິດ/ຊົ່ວໂມງເຮັດ 
ວຽກ) ເຫັນວ່າບໍ່ມີຄວາມສຳຄັນເລີຍ. 
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ຜະລິດຕະພາບຂອງແຮງງານ ຫຼື ຜົນຜະລິດ ຕໍ່ຊົ່ວໂມງແຮງງານ (ກີບ/ຊົ່ວໂມງ) - ລາຄາປະຈຸບັນ
2003
2008
2013
ຜະລິດຕະພາບຂອງແຮງງານ ຫຼື ຜົນຜະລິດ ຕໍ່ຊົ່ວໂມງແຮງງານ (ກີບ) - ລາຄາໃນປີ 2002
2003
2008
2013
ດັດຊະນີ ຄ່າຂອງຜົນຜະລິດ (2002=100) 
2003
2008
2013
ຄ່າທຽບຖານຂອງຜົນຜະລິດ (ຄ່າຂອງຜົນຜະລິດຂອງຂະແໜງງານ/ຄ່າຂອງຜົນຜະລິດລວມ)
2003
2008
2013
ຄ່າແຮງງານ (ເປັນເງິນລ້ວນ) ແຍກຕາມຂະແໜງການ - ກີບ/ຊົ່ວໂມງ (ດັດປັບຕາມລະດັບການສຶກສາຂັ້ນມັດທະຍົມ ຂອງແຮງງານ)
2003
2008
2013
ຄ່າແຮງງານຕົວຈິງທຽບໃສ່ຄ່າເງິນເຟີ້ (ຄ່າເງິນກີບ ປີ2012) - ກີບ/ຊົ່ວໂມງ (ດັດປັບຕາມລະດັບການສຶກສາຂັ້ນມັດທະຍົມ ຂອງແຮງງານ)
2003
2008
2013

ຕາຕະລາງ 5. ຄ່າສະເລ່ຍຊົ່ວໂມງເຮັດວຽກສຳລັບແຮງງານ (ອາຍຸ 15-64 ປີ)

ປີ

2003

2008

LFS 2010

STEP 2012

2013

ຂະໜາດຂອງຕົວຢ່າງ

22,815

23,509

29,370

2,425

21,903

ຄ່າສະເລ່ຍຊົ່ວໂມງເຮັດວຽກ

37.7

38.7

48.3

58.5

37.6

ຕາຕະລາງ 6. ລະດັບການສຶກສາຂອງແຮງງານ (ອາຍຸ 15-64 ປີ)

ໄດ້ເຂົ້າຮຽນບາງປີໃນຊັ້ນປະຖົມ ຫຼື ຕ່ຳກວ່າ

ສຳເລັດຊັ້ນປະຖົມ

ຊັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນ

ຊັ້ນມັດທະຍົມຕອນປາຍ

ຊັ້ນສູງ

2003

49%

18%

18%

9%

5%

STEP 2012

38%

27%

16%

14%

5%

2008

39%

21%

19%

12%

8%

2013

35%

22%

21%

12%

10%

LFS 2010

38%

22%

20%

10%

10%

ຍ້ອນວ່າບົດລາຍງານສະບັບນີ້ອີງໃສ່ຂໍ້ມູນຈາກການສຳຫຼວດ
ຂໍ້ມູນ 3 ຄັ້ງຂອງ LECS ເຊິ່ງໃຫ້ເຫັນຄວາມຄົງທີ່ຂອງຮູບແບບ 

ຂອງຕະຫຼາດແຮງງານໃນຊ່ວງໄລຍະໜຶ່ງທົດສະວັດຂອງຂໍ້ 
ມູນທີ່ໃຊ້ໃນການສຶກສາດັ່ງກ່າວ. 

ກະສິກໍາ

2,094
2,447
2,543

2,094
2,447
2,543

113
169
214

0.963
0.968
0.998

2,589
3,034
4,901

3,687
3,034
4,104

ໂຮງຈັກໂຮງງານ

4,923
5,916
8,535

4,923
5,916
8,535

110
143
166

0.940
0.818
0.775

4,831
4,950

10,459

6,879
4,950
8,759

ກໍ່ສ້າງ & ບໍລິການ

5,842
6,910
8,349

5,842
6,910
8,349

123
171
229

1.049
0.977
1.068

4,843
5,351
8,903

6,896
5,351
7,456

ຂະແໜງການຕ່າງໆ
ທາງດ້ານເສດຖະກິດ

3,476
4,431
5,788

3,476
4,431
5,788

117
175
214

1.000
1.000
1.000

3,531
4,539
7,619

5,028
4,539
6,380

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ຈາກການຄິດໄລ່ຂອງຜູ້ຂຽນລາຍງານໂດຍນຳໃຊ້ຂໍ້ມູນຈາກ LECS IV ແລະ LECS V

ຕາຕະລາງຊ້ອນທ້າຍ 1: ຄ່າແຮງງານເປັນຂະແໜງການ, ລາຄາ ແລະ ຜະລິດຕະພາບຂອງແຮງງານ 
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ບົດລາຍງານສະບັບນີ້ ແມ່ນໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຈາກ 
ເອກະສານຄວາມເປັນມາຕ່າງໆ ແລະ ບົດລາຍງານຈາກທະ 
ນາຄານໂລກໃນຊ່ວງບໍ່ດົນມານີ້ ໃນ ສປປ ລາວ. ເອກະສານ 
ຊ້ອນທ້າຍນີ້ໄດ້ອະທິບາຍພາບລວມໂດຍຫຍໍ້ຈາກບາງເອກະ
ສານທີ່ໄດ້ຮັບ ແລະ ການວິເຄາະພື້ນຖານສຳລັບບົດລາຍງານ 
ສະບັບນີ້.

ບັນດາເອກະສານຄວາມເປັນມາ

ບົດລາຍງານຈາກທະນາຄານໂລກ (2013), “ການເຄື່ອນ 
ໄຫວ ແລະ ການປ່ຽນແປງດ້ານໂຄງສ້າງຂອງຕະຫຼາດແຮງ 
ງານໃນ ສປປ ລາວ ” [ບໍ່ໄດ້ມີການຈັດພິມ] ສປປ ລາວ ແມ່ນ 
ຢູ່ໃນໄລຍະທີ່ມີການຂະຫຍາຍຕົວຂອງລາຍຮັບສະເລ່ຍຕໍ່ຫົວ 
ຄົນ ແລະ ການປ່ຽນແປງທີ່ໄວໃນໂຄງສ້າງເສດຖະກິດໃນຊ່ວງ 
ສອງທົດສະວັດທີ່ຜ່ານມາ. ເອກະສານຄວາມເປັນມານີ້ໄດ້ເບິ່ງ 
ຄືນຫລັງໃນການປ່ຽນແປງທີ່ເກີດຂ້ຶນໃນຕະຫຼາດແຮງງານ 
ໃນຊ່ວງສອງທົດສະວັດທີ່ຜ່ານມາ ເພື່ອເປັນການບົ່ງບອກເປັນ 
ນະໂຍບາຍທາງດ້ານເສດຖະກິດໃນອະນາຄົດ. ບົດລາຍງານ 
ໄດ້ເນັ້ນໃສ່ໂດຍສະເພາະທາງດ້ານມາດຕະຖານການດຳລົງ 
ຊີວິດ, ໂດຍປະກອບມີ 4 ຮູບແບບທົ່ວໄປ ເພື່ອການປັບປຸງ 
ມາດຕະຖານການດຳລົງຊີວິດ ໂດຍຜ່ານການປ່ຽນແປງຂອງ 
ຕະຫຼາດແຮງງານ: (1) ການປ່ຽນແປງຂອງຂະແໜງການ; 
(2) ການປ່ຽນແປງຂອງສະຖານທີ່; (3) ການລົງທຶນໃສ່ຜະລິດ 
ຕະພາບທີ່ສູງຂຶ້ນ; ແລະ (4) ການລົງທຶນທີ່ແນໃສ່ຄຸນະພາບ 
ຂອງວຽກ. ການວິເຄາະຂໍ້ມູນ ແມ່ນມາຈາກຫຼາຍແຫຼົ່ງຂໍ້ມູນ 
ເຊັ່ນຈາກ LECS (ຈາກຫຼາຍປີ) ແລະ ຕົວຊີ້ວັດການພັດທະ 
ນາໂລກ.

ບົດລາຍງານ Dilaka Lathapipat (2014), “ແມ່ນຫຍັງທີ່
ເປັນຄວາມແຕກຕ່າງກັນລະຫວ່າງການປ່ຽນແປງໂຄງສ້າງ
ຂອງຕະຫຼາດແຮງງານໃນ ສປປ ລາວ ແລະ ໄທ?” ບົດລາຍ 
ງານນີ້ໄດ້ໃຊ້ການສຳຫຼວດຂໍ້ມູນທາງດ້ານຄົວເຮືອນ ແລະ ຂໍ້ 
ມູນອື່ນໆຈາກ ສປປ ລາວ ແລະ ໄທ ໃນການປະເມີນການ
ເຄ່ືອນໄຫວຂອງການປ່ຽນແປງໂຄງສ້າງຂອງຕະຫຼາດແຮງ 
ງານ ແລະ ການປະກອບສ່ວນຈາກແຮງງານ ເພື່ອໃຫ້ກາຍເປັນ 
ການຂະຫຍາຍຕົວຜະລິດຕະພາບຂອງແຮງງານໃນຊ່ວງໄລ
ຍະເວລາຕ່າງໆ. ການສົມທຽບລະຫ່ວາງສອງປະເທດນີ້ແມ່ນ
ໜ້າສົນໃຈ ເນື່ອງຈາກມີການກຳນົດອົງປະກອບທີ່ໃກ້ຄຽງກັນ 
ຂອງການຈ້າງງານເປັນຊ່ົວໂມງໃນຂະແໜງການຕ່າງໆໃນ 
ສປປ ລາວ ປີ 2013 ແລະ ໃນໄທ ປີ 1986. ເຖິງແມ່ນວ່າ, ບົດ 
ລາຍງານໄດ້ສະແດງໂຄງຮ່າງທາງດ້ານເສດຖະກິດຂອງທັງ 
ສອງປະເທດທີ່ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນແຕກຕ່າງກັນຫຼາຍ.

ບົດລາຍງານອື່ນໆທີ່ຄົ້ນຄວ້າບໍ່ດົນມານີ້

ບົດລາຍງານທະນາຄານໂລກ, IRRI ແລະ FAO (2012), 
“ການສຶກສານະໂຍບາຍກ່ຽວກັບເຂົ້າໃນ ສປປ ລາວ” ການ
ສຶກສານີ້ແມ່ນເປັນຄວາມພະຍາຍາມທຳອິດ ເພື່ອວິເຄາະໃນ 
ຂະແໜງເຂົ້າໃນ ສປປ ລາວ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນຄວາມເປັນ 

ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 2: ເອກະສານຄວາມເປັນມາ ແລະ ບົດລາຍງານ
                                     ຂອງທະນາຄານ ໂລກ ສຳລັບ ສປປ ລາວ 2014

ຈິງຕໍ່ການຕັດສິນທາງດ້ານນະໂຍບາຍໃນຂະແໜງເຂົ້າ  ເຊິ່ງ 
ມັນໄດ້ລວມເອົາຂໍ້ມູນມືສອງທີ່ມີຢູ່ຮ່ວມກັບການວິເຄາະ ແລະ 
ເຕັກນິກວິຊາສະເພາະແບບໃໝ່. ລວມມີ: (i) ຂໍ້ມູນການສຳ 
ຫຼວດຄົວເຮືອນໃໝ່ຈາກ LECS III ແລະ IV ເພື່ອເຂົ້າໃຈແນວ
ທາງການບໍລິໂພກເຂົ້າຕໍ່ຫົວຄົນ; (ii) ການວິເຄາະນະໂຍບາຍ 
ເຊັ່ນ: ການປະເມີນການສົ່ງເສີມຜູ້ຜະ ລິດ (PSEs) ເຊິ່ງເປັນ 
ວິທີໃນການປະເມີນຈາກຂະແໜງການລັດໃນນະໂຍບາຍ 
ການສົ່ງເສີມຕໍ່ກັບຂະແໜງເຂົ້າ; ແລະ (iv) ການວິເຄາະເຫດ 
ການຂອງຂະແໜງການໃນອະນາຄົດໃນການປ່ຽນແປງຈາກ 
ເງື່ອນໄຂຕ່າງໆຂອງການລົງທຶນຈາກພາກລັດ, ທີ່ຈະຖືກປະ 
ເມີນໃນດ້ານປະສິດທິພາບ.

ບົດລາຍງານທະນາຄານໂລກ (2013), “ທັກສະສໍາລັບວຽກ 
ງານທີ່ມີຄຸນະພາບ ແລະ ການພັດທະນາໃນສປປ ລາວ: 
ການປະເມີນທາງດ້ານເຕັກນິກ ໃນສະພາບປະຈຸບັນ.” ບົດ 
ລາຍງານສະບັບນີ້ ແມ່ນມີຈຸດປະສົງເພື່ອ 1) ສະໜອງຂໍ້ 
ມູນສຳຄັນ ໃຫ້ແກ່ລັດຖະບານ ກ່ຽວກັບຊ່ອງວ່າງທາງດ້ານ
ທັກສະທີ່ມີຢູ່ ໃນສປປ ລາວ; 2) ເພື່ອໃຫ້ລັດຖະບານ ແລະ 
ຄະນະກຳມະການຊີ້ນຳທົບທວນຍຸດທະສາດການພັດທະ 
ນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ 2000-2020 (ແລະ ການເຊື່ອມຕໍ່
ໃສ່ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມແຫ່ງຊາດຄັ້ງທີ 8) ພ້ອມ 
ທັງຫຼັກຖານຂອງສະພາບທັກສະໃນປະເທດໃນປະຈຸບັນ, 
ເປັນການສະເໜີທີ່ດີກວ່າ ຕໍ່ລັດຖະບານ, ທະນາຄານໂລກ 
ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາອື່ນໆ ຂອງບັນທັດຖານຕົວຊີ້ບອກ 
ທັກສະຕ່ໍກັບການວັດແທກຄວາມຄືບໜ້າໃນອະນາຄົດ. 
ແຫຼ່ງຂ້ໍມູນມືໜ່ຶງທ່ີເຄີຍນຳສະເໜີໃນການວິເຄາະລວມມີ: 
ການສຳຫຼວດຄົວເຮືອນ ໃນດ້ານທັກສະຕໍ່ກັບການວ່າຈ້າງ 
ແລະ ຜົນຜະລິດ (STEP) (ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍການປະເມີນ 
ຈາກວິທີການໃຫ້ບໍລິການທົດສອບທາງດ້ານການສຶກສາ 
(ETS)), ເຊິ່ງການສຳຫຼວດຜູ້ວ່າຈ້າງໃນ STEP (ລວມມີຄຳ 
ຖາມການສຳຫຼວດທາງດ້ານທຸລະກິດໂດຍທົ່ວໄປ), ແລະ 
ການສຳຫຼວດຜູ້ທີ່ຈົບໃໝ່. ນອກນັ້ນ, ຂໍ້ມູນຂັ້ນສອງ ເຊັ່ນ: 
ການສຳຫຼວດແຮງງານ (LFS) ແລະ LECS III ແລະ IV.  

ບົດລາຍງານທະນາຄານໂລກ (2014), ““ບົດລາຍງານການ
ສໍາຫຼວດການປະເມີນທັກສະການອ່ານກ່ອນໄວຮຽນ EGRA 
ໃນ ສປປ ລາວ””. ບົດລາຍງານນີ້ໄດ້ສະຫຼຸບຜົນການປະ 
ເມີນທັກສະການອ່ານພາສາລາວກ່ອນໄວຮຽນທີ່ໄດ້ຈັດຕ້ັງ
ປະຕິບັດໃນເດືອນຕຸລາ 2012. ການວິເຄາະຂໍ້ມູນນັກຮຽນ 
ເຊັ່ນ: ສະຖິຕິການອະທິບາຍ (ຄ່າສະເລ່ຍ ແລະ ມາດຕະ 
ຖານທີ່ຜິດພາດ) ເພື່ອວັດແທກລະດັບສະເລ່ຍໃນທັກສະການ 
ອ່ານຂັ້ນພື້ນຖານ; ຮູບແບບການຄິດແບບຕ່ອງ ໂສ້ “Logit 
modle”  ທີ່ນຳໃຊ້ເພື່ອກຳນົດປັດໄຈລະຫວ່າງນັກຮຽນ ແລະ 
ຄູສອນສະເພາະທີ່ມີຄວາມສໍາພັນຂອງຄ່າທາງສະຖິຕິທີ່ສຳ 
ຄັນຕໍ່ກັບທັກສະ ການອ່ານ. ບົດລາຍງານໄດ້ສະເໜີຜົນທີ່ມີ 
ຄວາມກ່ຽວຂ້ອງພ້ອມທັງບັນດານະໂຍບາຍທີ່ພົວພັນຕ່ໍກັບ 
ສິດສອນໃນການອ່ານ ແລະ ການພັດທະນາຄວາມເປັນມືອາ
ຊີບຂອງອາຊີບຄູໃນປະເທດ.



ບົດລາຍງານ ການພັດທະນາ ສປປ ລາວ ປີ 2014
ເສີມຂະຫຍາຍການສ້າງວຽກເຮັດງານທຳ ຢ່າງມີສະມັດຕະພາບ ເພື່ອການເຕີບໂຕຢ່າງກວ້າງຂວາງ72

Photo by Stan Fradelizi /  World Bank, 2011

ບົດລາຍງານທະນາຄານໂລກ (2014), ““ການເມີນສະພາບ 
ການລົງທຶນໃນ ສປປ ລາວ 2014: ນະໂຍບາຍທີ່ບໍ່ແນ່ນອນ 
ໃນຊ່ວງທີ່ມີການນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດມີຄວາມ 
ສໍາຄັນ”” [ຮ່າງເບື້ອງຕົ້ນ]. ບົດລາຍງານນີ້ເປັນຄັ້ງທີ 3 ໃນ
ການປະເມີນສະພາບການລົງທຶນສຳລັບສປປ ລາວ ແລະ  
ໄດ້ອີງໃສ່ການວິເຄາະ ແລະ ການແປຄວາມໝາຍຂອງຂໍ້ມູນ 
ຈາກການສຳຫຼວດທາງດ້ານທຸລະກິດ ເຊິ່ງໄດ້ດຳເນີນການ 
ໃນທ້າຍປີ 2012. ບົດລາຍງານໄດ້ທົບທວນສະພາບເສດ 
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