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• ທ່ີານ ນາງິ ວດັທີະນາ ດາລາລອຍ 
• ທ່ີານ ອ໊ອດ ພົນົຊ້ຽງິດ ີ 
• ທ່ີານ ເພົດັສະຖາພົອນ ແກີວ້ວງົິວຈິິດິ

ຮອງິຜູ້້ວ່້າກີານ ທີ ຫລ
ຜູ້້ຊ່້້ວຍວຽກີຄືະນະຜູ້້ວ່້າກີານ ທີຫລ
ຫວົໜ້າ້ຫອ້ງິກີານ  ທີ ຫລ

ຄືະນະຊ້ີນ້ຳາ

ຄືະນະບັນັນາທີກິີານ

• ທ່ີານ ສາຍສະໝອນ ກີບີັເກີສອນ 
• ທ່ີານ ວໄິລຄືຳາ ປີອ້ງິພົມິຄືຳາ 
• ທ່ີານ ສອນເພົດັ ຈິນັແດງິ
• ທ່ີານ ນາງິ ພົອນສະຫວນັ ມຫີາພົນົ
• ທ່ີານ ຣັດັສະໝ ີດວງິສດັຈິະ 

ຮອງິຫວົໜ້າ້ຫອ້ງິກີານ ທີຫລ, ຫວົໜ້າ້ບັນັນາທີກິີານ
ຮອງິຫວົໜ້າ້ ສທີຄື, ຮອງິຫວົໜ້າ້ບັນັນາທີກິີານ
ຫວົໜ້າ້ພົະແນກີສງັິລວມ, ຫອ້ງິກີານ ທີຫລ, ຄືະນະບັນັນາທີກິີານ
ຫວົໜ້າ້ພົະແນກີ, ສທີຄື, ຄືະນະບັນັນາທີກິີານ
ທີີ່ ປຶີກີສາຂ່າວສານ ທີຫລ, ຄືະນະບັນັນາທີກິີານ

• ທ່ີານ ສມົອກົີ ເຄືນຄືຳາແພົງິ 
• ທ່ີານ ສມົພົດິ ທີຳາມະວງົິ   
• ທ່ີານ ນາງິ ປີາໃນ ພົນັທີະລາ 
• ທ່ີານ ນາງິ ວນັປີະເສດີ ສມົບ້ັນຂນັ

ວຊິ້າກີານ, ຫອ້ງິກີານ ທີຫລ
ວຊິ້າກີານ, ຫອ້ງິກີານ ທີຫລ
ວຊິ້າກີານ, ຫອ້ງິກີານ ທີຫລ
ວຊິ້າກີານ, ຫອ້ງິກີານ ທີຫລ

ຄືະນະປີະສານງິານ

ວາລະສານ ກີານທີະນາຄືານ
 BANK JOURNAL

ທີະນາຄືານແຫ່ງິ ສປີປີ ລາວ
ສຳາ ນກັີ ງິານ ຕັ້ັງ້ິ ຢູ່້່ ຖະ ໜ້ນົ ຢູ່ອນ ເນ, ບັາ້ນ ຊ້ຽງິ ຍນື, ເມອືງິ ຈິນັ ທີະ ບ້ັ ລ,ີ ນະ ຄືອນຫຼວງິວຽງິ ຈິນັ

ໂທີ ລະ ສບັັ: +856 21 213109, 213110, ແຟັັກີ: +856 21 213108
ເວບັັ ໄຊ້: www.bol.gov.la

 ◊ ໃບັ ອະ ນຸ ຍາດ ເລກີ ທີ ີ012/ສມ ຊ້, ຖວ ທີ
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ຄືະນະຊ້ີນ້ຳາ

ຄືະນະປີະສານງິານ

ໃນນາມບັນັນາທີກິີານວາລະສານກີານທີະນາຄືານ ຂຳສະແດງິຄືວາມຂອບັໃຈິ ນຳາບັນັດາ
ທ່ີານຜູ້້ອ່້ານທີີ່ ຍາມໃດກີຳໄດໃ້ຫກ້ີານສະໜ້ບັັສະໜ້ນ້ວາລະສານກີານທີະນາຄືານພົວກີເຮາົ 
ໂດຍດຕີັ້ະຫຼອດມາ ສິ່ ງິດັ່ ງິກ່ີາວເປັີນກີຳາລງັິແຮງິພົກັີດນັໃຫພ້ົວກີເຮາົມຄີືວາມພົະຍາຍາມສ້ ້

ຊ້ນົພົດັທີະນາ, ປັີບັປຸີງິຍກົີລະດບັັຄຸືນນະພົາບັວາລະສານດັ່ ງິກ່ີາວ ໃຫເ້ປັີນກີະບັອກີສຽງິ
ສຳາຄືນັ ໃນກີານໂຄືສະນາເຜູ້ຍີແຜູ່້ຂຳມ້ນ້ຂ່າວສານ ແລະ ຄືວາມຮບັັຮ້ໃ້ນວຽກີງິານທີະນາຄືານ 
ໃຫສ້ງັິຄືມົຮບັັຊ້າບັ; ສຳາລບັັວາລະສານ ສະບັບັັທີ ີ 16 ນີ ້ ຄືະນະພົວກີເຮາົ ໄດນ້ຳາສະເໜ້ີ

ຂ່າວສານກີານເຄືື່ ອນໄຫວທີີ່ ພົົນ້ເດັ່ ນໃນວຽກີງິານທີະນາຄືານ ທີງັິພົາຍໃນ ແລະ ຕ່ັ້າງິປີະເທີດ 
ພົອ້ມນີຍ້ງັິມບີັດົຄືວາມທີາງິດາ້ນວຊິ້າກີານປ່ິີນອອ້ມຫຼາຍວຽກີງິານເປັີນຕັ້ົນ້ແມ່ນ  ຄືວາມຮ້ ້

ກ່ີຽວກີບັັກີານຊ້ຳາລະສະສາງິທີາງິອເີລກັີໂຕຼັ້ນກິີຂອງິ SME ໃນລາວ, ຄືວາມສາມາດເຂົາ້ເຖງິິ
ສນິເຊ້ື່ ອຂອງິ SME, ສະກຸີນເງິນິ Digital ຂອງິທີະນາຄືານກີາງິ ແລະ ອື່ ນໆ.

 
  ຄືະນະບັນັນາທີກິີານວາລະສານກີານທີະນາຄືານ ຂຳສະແດງິຄືວາມຮ້ບຸ້ັນຄຸືນ ແລະ 

ຂອບັໃຈິເປັີນຢູ່່າງິຍິ່ ງິມາຍງັິບັນັດາທ່ີານທີີ່ ໄດໃ້ຫກ້ີານຮ່ວມມອ້ືມ້ຊ້້,້ ສະໜ້ບັັສະໜ້ນ້ໃນໄລຍະ
ຜູ່້ານມາ, ສຳາລບັັວາລະສານສະບັບັັນີອ້າດປີາສະຈິາກີບັຳ່ ໄດຂ້ຳຂ້າດຕັ້ກົີບັກົີຜູ່້ອງິ ແລະ ຫວງັິ
ເປັີນຢູ່່າງິຍິ່ ງິວ່າທ່ີານຜູ້້ອ່້ານຄືງົິຈິະໃຫກ້ີານປີະກີອບັຄືຳາຄືດິຄືຳາເຫນັ ເພົື່ ອໃຫວ້າລະສານສະບັບັັ
ຕັ້ຳ່ ໄປີມຄີືວາມອຸດມົສມົບ້ັນຍິ່ ງິຂຶນ້.

ຂຳຂອບັໃຈິ
ບັນັນາທີກິີານ

           

      ບັດົຄືຳາເຫນັຂອງິ ບັກີ
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• ທ່ີານ ນາງິ ວດັທີະນາ ດາລາລອຍ 
• ທ່ີານ ອ໊ອດ ພົນົຊ້ຽງິດ ີ 
• ທ່ີານ ເພົດັສະຖາພົອນ ແກີວ້ວງົິວຈິິດິ

ຮອງິຜູ້້ວ່້າກີານ ທີ ຫລ
ຜູ້້ຊ່້້ວຍວຽກີຄືະນະຜູ້້ວ່້າກີານ ທີຫລ
ຫວົໜ້າ້ຫອ້ງິກີານ  ທີ ຫລ

ຄືະນະຊ້ີນ້ຳາ

ຄືະນະບັນັນາທີກິີານ

• ທ່ີານ ສາຍສະໝອນ ກີບີັເກີສອນ 
• ທ່ີານ ວໄິລຄືຳາ ປີອ້ງິພົມິຄືຳາ 
• ທ່ີານ ສອນເພົດັ ຈິນັແດງິ
• ທ່ີານ ນາງິ ພົອນສະຫວນັ ມຫີາພົນົ
• ທ່ີານ ຣັດັສະໝ ີດວງິສດັຈິະ 

ຮອງິຫວົໜ້າ້ຫອ້ງິກີານ ທີຫລ, ຫວົໜ້າ້ບັນັນາທີກິີານ
ຮອງິຫວົໜ້າ້ ສທີຄື, ຮອງິຫວົໜ້າ້ບັນັນາທີກິີານ
ຫວົໜ້າ້ພົະແນກີສງັິລວມ, ຫອ້ງິກີານ ທີຫລ, ຄືະນະບັນັນາທີກິີານ
ຫວົໜ້າ້ພົະແນກີ, ສທີຄື, ຄືະນະບັນັນາທີກິີານ
ທີີ່ ປຶີກີສາຂ່າວສານ ທີຫລ, ຄືະນະບັນັນາທີກິີານ

• ທ່ີານ ສມົອກົີ ເຄືນຄືຳາແພົງິ 
• ທ່ີານ ສມົພົດິ ທີຳາມະວງົິ   
• ທ່ີານ ນາງິ ປີາໃນ ພົນັທີະລາ 
• ທ່ີານ ນາງິ ວນັປີະເສດີ ສມົບ້ັນຂນັ

ວຊິ້າກີານ, ຫອ້ງິກີານ ທີຫລ
ວຊິ້າກີານ, ຫອ້ງິກີານ ທີຫລ
ວຊິ້າກີານ, ຫອ້ງິກີານ ທີຫລ
ວຊິ້າກີານ, ຫອ້ງິກີານ ທີຫລ

ຄືະນະປີະສານງິານ

ວາລະສານ ກີານທີະນາຄືານ
 BANK JOURNAL

ທີະນາຄືານແຫ່ງິ ສປີປີ ລາວ
ສຳາ ນກັີ ງິານ ຕັ້ັງ້ິ ຢູ່້່ ຖະ ໜ້ນົ ຢູ່ອນ ເນ, ບັາ້ນ ຊ້ຽງິ ຍນື, ເມອືງິ ຈິນັ ທີະ ບ້ັ ລ,ີ ນະ ຄືອນຫຼວງິວຽງິ ຈິນັ

ໂທີ ລະ ສບັັ: +856 21 213109, 213110, ແຟັັກີ: +856 21 213108
ເວບັັ ໄຊ້: www.bol.gov.la

 ◊ ໃບັ ອະ ນຸ ຍາດ ເລກີ ທີ ີ012/ສມ ຊ້, ຖວ ທີ
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ສາ ລະ ບັານ
ໜ້້າI ຂ່າວກີານເຄືື່ ອນໄຫວວຽກີງິານທີະນາຄືານ
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  ຂ່າວກີານເຄືື່ອນໄຫວວຽກີງິານທີະນາຄືານ

 ໃນເດອືນມງັິກີອນ 2022, ອງົິຄືະນະພົກັີທີະນາຄືານ
ແຫ່ງິ ສປີປີ ລາວ (ທີຫລ) ໄດດ້ຳາເນນີກີອງິປີະຊຸ້ມຄືບົັຄືະນະ
ບັຳລຫິານງິານພົກັີ ທີຫລ ສະໄໝທີ ີIV ປີະຈິຳາປີີ 2021 ຂຶນ້
ຢູ່່າງິເປັີນທີາງິກີານ, ພົາຍໃຕັ້ກ້ີານເປັີນປີະທີານຂອງິ ສະຫາຍ 
ສອນໄຊ້ ສດິພົະໄຊ້ ກີຳາມະກີານສ້ນກີາງິພົກັີ, ເລຂາຄືະນະ 
ພົກັີ-ຜູ້້ວ່້າກີານ ທີຫລ, ມບີັນັດາຄືະນະປີະຈິຳາພົກັີ-ຄືະນະພົກັີ 
ທີຫລ, ຜູ້້ຊ່້້ວຍຄືະນະຜູ້້ວ່້າກີານ, ເລຂາໜ່້ວຍພົກັີ-ເລຂາ
ຄືະນະພົກັີຮາກີຖານ ແລະ ຫວົໜ້າ້ສາຂາ ທີຫລ ປີະຈິຳາພົາກີ
ເຂົາ້ຮ່ວມ.
 ກີອງິປີະຊຸ້ມໄດສ້ະຫຼຸບັຕັ້ີລາຄືາກີານຊ້ີນ້ຳາ-ນຳາພົາ
ວຽກີງິານຮອບັດາ້ນ ແລະ ສຳາຫວຼດກີວດກີາກີານນຳາພົາລວມ
ຂອງິຄືະນະບັຳລຫິານງິານພົກັີ ທີຫລ ສະໄໝທີ ີIV ປີະຈິຳາປີີ 
2021 ໂດຍລງົິເລກິີຕັ້ລີາຄືາຄືວາມຮບັັຜູ້ດິຊ້ອບັໜ້າ້ທີີ່ ກີານ
ເມອືງິຂອງິບຸັກີຄືນົ-ຄືະນະພົກັີ ໃນກີານນຳາພົາຜູ້ນັຂະຫຍາຍ 
ແລະ ຈິດັຕັ້ັງ້ິປີະຕັ້ບິັດັມະຕັ້ກິີອງິປີະຊຸ້ມໃຫຍ່ຂັນ້ຂອງິຕັ້ນົ
ຕັ້ະຫຼອດໄລຍະ 1 ປີີ ຜູ່້ານມາ, ພົອ້ມທີງັິພົຈິິາລະນາຮບັັຮອງິ
ເອາົທີດິທີາງິແຜູ້ນກີານ ໃນປີີ 2022 ຢູ່່າງິມຈີິດຸສຸມ ເພົື່ ອ
ພົອ້ມກີນັບຸັກີບັນືສ້ຊ້້ນົນຳາພົາຈິດັຕັ້ັງ້ິປີະຕັ້ບິັດັໃຫປ້ີະກີດົຜູ້ນົ
ເປັີນຈິງິິໃນແຕ່ັ້ລະດາ້ນ. ກີອງິປີະຊຸ້ມໄດເ້ປັີນເອກີະພົາບັຕັ້ຳ່

ກີານຕັ້ລີາຄືາບັດົສະຫຼຸບັກີານຊ້ີນ້ຳາ-ນຳາພົາຮອບັດາ້ນ ຊ້ຶ່ ງິຕັ້ົນ້ຕັ້ຳ
ແມ່ນກີານນຳາພົາຈິດັຕັ້ັງ້ິປີະຕັ້ບິັດັໜ້າ້ທີີ່ ກີານເມອືງິ ໃນກີານ
ຮກັີສາສະເຖຍລະພົາບັເງິນິຕັ້າແຫ່ງິຊ້າດ.  
  ສະຫາຍ ສອນໄຊ້ ສດິພົະໄຊ້ ໄດໃ້ຫກ້ີຽດມຄີືວາມ
ເຫນັໂອລ້ມົ ແລະ ເນັນ້ໜ້ກັີ-ຊ້ີນ້ຳາໃຫບ້ັນັດາສະຫາຍທີີ່

ເຂົາ້ຮ່ວມກີອງິປີະຊຸ້ມ ຈິົ່ ງິພົອ້ມກີນັເປັີນເອກີະພົາບັສ້ງິໃນ

ກີານນຳາເອາົເນືອ້ໃນຈິດິໃຈິຂອງິກີອງິປີະຊຸ້ມໃນຄືັງ້ິນີໄ້ປີສບືັ
ຕັ້ຳ່ ຄືົນ້ຄືວາ້ເຊ້ື່ ອມຊ້ມຶກີຳາແໜ້ນ້ຢູ່່າງິເລກິີເຊ້ິ່ ງິ ກີາ້ວເຂົາ້ສ່້ຂອດ
ລງົິເລກິີຜູ້ນັຂະຫຍາຍ-ຈິດັຕັ້ັງ້ິປີະຕັ້ບິັດັຕັ້ວົຈິງິິຢູ່້່ແຕ່ັ້ລະຮາກີ 
ຖານພົກັີ-ກີມົກີອງິ ທີງັິຢູ່້່ຂັນ້ສ້ນກີາງິ ແລະ ຂັນ້ທີອ້ງິຖິ່ ນໃຫ ້
ກີາຍເປັີນຮ້ບັປີະທີຳາ; ຊ້ຶ່ ງິໃນສະເພົາະໜ້າ້ນີ,້ ຕັ້ອ້ງິໄດອ້ອກີ
ແຮງິຈິດັຕັ້ັງ້ິຜູ້ນັຂະຫຍາຍມະຕັ້ກິີອງິປີະຊຸ້ມໃຫຍ່ ຄືັງ້ິທີ ີ IV 
ຂອງິຕັ້ນົກີຳ່ ຄືໜື້າ້ທີີ່ ກີານເມອືງິທີີ່ ໄດຮ້ບັັມອບັໝາຍໃຫບ້ັນັລຸ 
ຜູ້ນົສຳາເລດັຕັ້າມຄືາດໝາຍ ເພົື່ ອສະໜ້ບັັສະໜ້ນ້ໃຫບ້ັນັດາ
ຄືາດໝາຍທີີ່ໄດກ້ີຳານດົໄວໃ້ນມະຕັ້ກິີອງິປີະຊຸ້ມໃຫຍ່ຄືັງ້ິທີ ີXI 
ຂອງິພົກັີ ແລະ ແຜູ້ນພົດັທີະນາເສດຖະກີດິ-ສງັິຄືມົແຫ່ງິລດັ 
ຄືັງ້ິທີ ີIX ໃຫປ້ີະກີດົຜູ້ນົເປັີນຈິງິິ ໂດຍສະເພົາະກີານຈິດັຕັ້ັງ້ິ
ປີະຕັ້ບິັດັວາລະແຫ່ງິຊ້າດວ່າດວ້ຍກີານແກີໄ້ຂຄືວາມຫຍຸງ້ິ 
ຍາກີທີາງິດາ້ນເສດຖະກີດິກີານເງິນິ-ເງິນິຕັ້າ ສ້ຊ້້ນົຮກັີສາສະ
ເຖຍລະພົາບັເງິນິຕັ້າແຫ່ງິຊ້າດໃຫໝ້ັນ້ທ່ີຽງິ, ຄຸືມ້ຄືອງິອດັຕັ້າ
ແລກີປ່ີຽນໃຫຢູ່້້່ໃນຂອບັທີີ່ ກີຳານດົ, ຄຸືມ້ຄືອງິຮາ້ນແລກີປ່ີຽນ 
ໃຫເ້ຄືື່ ອນໄຫວສອດຄ່ືອງິກີັບັກີົດໝາຍ ແລະ ນິຕັ້ິກີຳາ
ກ່ີຽວຂອ້ງິຢູ່່າງິເຂັມ້ງິວດ; ຄຸືມ້ຄືອງິ ແລະ ພົດັທີະນາລະບັບົັ
ສະຖາບັນັກີານເງິນິໃຫເ້ຂັມ້ແຂງິ, ໝັນ້ຄືງົິຢູ່່າງິແທີຈ້ິງິິ; ຄືວບັ 
ຄຸືມໜ້ີສ້ນິໃຫຢູ່້້່ໃນຂອບັເຂດທີີ່ ກີຳານດົໄວ;້ ສບືັຕັ້ຳ່ ຍ້ແ້ຮງິກີານ
ເຕັ້ບີັໂຕັ້ຂອງິພົືນ້ຖານເສດຖະກີດິແຫ່ງິຊ້າດ ໂດຍເລັ່ ງິໃສ່
ທຸີລະກີດິ SME  ແລະ ຈິນຸລະວສິາຫະກີດິ; ສບືັຕັ້ຳ່ ປັີບັປຸີງິ
ລະບັບົັກີານຊ້ຳາລະຂອງິລະບັບົັທີະນາຄືານໃຫລ້ວມສ້ນ, ທີນັ 
ສະໄໝ ແລະ ປີອດໄພົ. 

ຂ່າວໂດຍ:  ສມົພົດິ ທີຳາມະວງົິ

ສຳາເລດັກີອງິປີະຊຸ້ມຄືບົັຄືະນະບັຳລຫິານງິານອງົິຄືະນະພົກັີ ທີຫລ 
 ສະໄໝທີ ີIV ປີະຈິຳາປີີ 2021 
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  ຂ່າວກີານເຄືື່ອນໄຫວວຽກີງິານທີະນາຄືານ

 ໃນເດອືນມງັິກີອນ 2022, ອງົິຄືະນະພົກັີທີະນາຄືານ
ແຫ່ງິ ສປີປີ ລາວ (ທີຫລ) ໄດດ້ຳາເນນີກີອງິປີະຊຸ້ມຄືບົັຄືະນະ
ບັຳລຫິານງິານພົກັີ ທີຫລ ສະໄໝທີ ີIV ປີະຈິຳາປີີ 2021 ຂຶນ້
ຢູ່່າງິເປັີນທີາງິກີານ, ພົາຍໃຕັ້ກ້ີານເປັີນປີະທີານຂອງິ ສະຫາຍ 
ສອນໄຊ້ ສດິພົະໄຊ້ ກີຳາມະກີານສ້ນກີາງິພົກັີ, ເລຂາຄືະນະ 
ພົກັີ-ຜູ້້ວ່້າກີານ ທີຫລ, ມບີັນັດາຄືະນະປີະຈິຳາພົກັີ-ຄືະນະພົກັີ 
ທີຫລ, ຜູ້້ຊ່້້ວຍຄືະນະຜູ້້ວ່້າກີານ, ເລຂາໜ່້ວຍພົກັີ-ເລຂາ
ຄືະນະພົກັີຮາກີຖານ ແລະ ຫວົໜ້າ້ສາຂາ ທີຫລ ປີະຈິຳາພົາກີ
ເຂົາ້ຮ່ວມ.
 ກີອງິປີະຊຸ້ມໄດສ້ະຫຼຸບັຕັ້ີລາຄືາກີານຊ້ີນ້ຳາ-ນຳາພົາ
ວຽກີງິານຮອບັດາ້ນ ແລະ ສຳາຫວຼດກີວດກີາກີານນຳາພົາລວມ
ຂອງິຄືະນະບັຳລຫິານງິານພົກັີ ທີຫລ ສະໄໝທີ ີIV ປີະຈິຳາປີີ 
2021 ໂດຍລງົິເລກິີຕັ້ລີາຄືາຄືວາມຮບັັຜູ້ດິຊ້ອບັໜ້າ້ທີີ່ ກີານ
ເມອືງິຂອງິບຸັກີຄືນົ-ຄືະນະພົກັີ ໃນກີານນຳາພົາຜູ້ນັຂະຫຍາຍ 
ແລະ ຈິດັຕັ້ັງ້ິປີະຕັ້ບິັດັມະຕັ້ກິີອງິປີະຊຸ້ມໃຫຍ່ຂັນ້ຂອງິຕັ້ນົ
ຕັ້ະຫຼອດໄລຍະ 1 ປີີ ຜູ່້ານມາ, ພົອ້ມທີງັິພົຈິິາລະນາຮບັັຮອງິ
ເອາົທີດິທີາງິແຜູ້ນກີານ ໃນປີີ 2022 ຢູ່່າງິມຈີິດຸສຸມ ເພົື່ ອ
ພົອ້ມກີນັບຸັກີບັນືສ້ຊ້້ນົນຳາພົາຈິດັຕັ້ັງ້ິປີະຕັ້ບິັດັໃຫປ້ີະກີດົຜູ້ນົ
ເປັີນຈິງິິໃນແຕ່ັ້ລະດາ້ນ. ກີອງິປີະຊຸ້ມໄດເ້ປັີນເອກີະພົາບັຕັ້ຳ່

ກີານຕັ້ລີາຄືາບັດົສະຫຼຸບັກີານຊ້ີນ້ຳາ-ນຳາພົາຮອບັດາ້ນ ຊ້ຶ່ ງິຕັ້ົນ້ຕັ້ຳ
ແມ່ນກີານນຳາພົາຈິດັຕັ້ັງ້ິປີະຕັ້ບິັດັໜ້າ້ທີີ່ ກີານເມອືງິ ໃນກີານ
ຮກັີສາສະເຖຍລະພົາບັເງິນິຕັ້າແຫ່ງິຊ້າດ.  
  ສະຫາຍ ສອນໄຊ້ ສດິພົະໄຊ້ ໄດໃ້ຫກ້ີຽດມຄີືວາມ
ເຫນັໂອລ້ມົ ແລະ ເນັນ້ໜ້ກັີ-ຊ້ີນ້ຳາໃຫບ້ັນັດາສະຫາຍທີີ່

ເຂົາ້ຮ່ວມກີອງິປີະຊຸ້ມ ຈິົ່ ງິພົອ້ມກີນັເປັີນເອກີະພົາບັສ້ງິໃນ

ກີານນຳາເອາົເນືອ້ໃນຈິດິໃຈິຂອງິກີອງິປີະຊຸ້ມໃນຄືັງ້ິນີໄ້ປີສບືັ
ຕັ້ຳ່ ຄືົນ້ຄືວາ້ເຊ້ື່ ອມຊ້ມຶກີຳາແໜ້ນ້ຢູ່່າງິເລກິີເຊ້ິ່ ງິ ກີາ້ວເຂົາ້ສ່້ຂອດ
ລງົິເລກິີຜູ້ນັຂະຫຍາຍ-ຈິດັຕັ້ັງ້ິປີະຕັ້ບິັດັຕັ້ວົຈິງິິຢູ່້່ແຕ່ັ້ລະຮາກີ 
ຖານພົກັີ-ກີມົກີອງິ ທີງັິຢູ່້່ຂັນ້ສ້ນກີາງິ ແລະ ຂັນ້ທີອ້ງິຖິ່ ນໃຫ ້
ກີາຍເປັີນຮ້ບັປີະທີຳາ; ຊ້ຶ່ ງິໃນສະເພົາະໜ້າ້ນີ,້ ຕັ້ອ້ງິໄດອ້ອກີ
ແຮງິຈິດັຕັ້ັງ້ິຜູ້ນັຂະຫຍາຍມະຕັ້ກິີອງິປີະຊຸ້ມໃຫຍ່ ຄືັງ້ິທີ ີ IV 
ຂອງິຕັ້ນົກີຳ່ ຄືໜື້າ້ທີີ່ ກີານເມອືງິທີີ່ ໄດຮ້ບັັມອບັໝາຍໃຫບ້ັນັລຸ 
ຜູ້ນົສຳາເລດັຕັ້າມຄືາດໝາຍ ເພົື່ ອສະໜ້ບັັສະໜ້ນ້ໃຫບ້ັນັດາ
ຄືາດໝາຍທີີ່ໄດກ້ີຳານດົໄວໃ້ນມະຕັ້ກິີອງິປີະຊຸ້ມໃຫຍ່ຄືັງ້ິທີ ີXI 
ຂອງິພົກັີ ແລະ ແຜູ້ນພົດັທີະນາເສດຖະກີດິ-ສງັິຄືມົແຫ່ງິລດັ 
ຄືັງ້ິທີ ີIX ໃຫປ້ີະກີດົຜູ້ນົເປັີນຈິງິິ ໂດຍສະເພົາະກີານຈິດັຕັ້ັງ້ິ
ປີະຕັ້ບິັດັວາລະແຫ່ງິຊ້າດວ່າດວ້ຍກີານແກີໄ້ຂຄືວາມຫຍຸງ້ິ 
ຍາກີທີາງິດາ້ນເສດຖະກີດິກີານເງິນິ-ເງິນິຕັ້າ ສ້ຊ້້ນົຮກັີສາສະ
ເຖຍລະພົາບັເງິນິຕັ້າແຫ່ງິຊ້າດໃຫໝ້ັນ້ທ່ີຽງິ, ຄຸືມ້ຄືອງິອດັຕັ້າ
ແລກີປ່ີຽນໃຫຢູ່້້່ໃນຂອບັທີີ່ ກີຳານດົ, ຄຸືມ້ຄືອງິຮາ້ນແລກີປ່ີຽນ 
ໃຫເ້ຄືື່ ອນໄຫວສອດຄ່ືອງິກີັບັກີົດໝາຍ ແລະ ນິຕັ້ິກີຳາ
ກ່ີຽວຂອ້ງິຢູ່່າງິເຂັມ້ງິວດ; ຄຸືມ້ຄືອງິ ແລະ ພົດັທີະນາລະບັບົັ
ສະຖາບັນັກີານເງິນິໃຫເ້ຂັມ້ແຂງິ, ໝັນ້ຄືງົິຢູ່່າງິແທີຈ້ິງິິ; ຄືວບັ 
ຄຸືມໜ້ີສ້ນິໃຫຢູ່້້່ໃນຂອບັເຂດທີີ່ ກີຳານດົໄວ;້ ສບືັຕັ້ຳ່ ຍ້ແ້ຮງິກີານ
ເຕັ້ບີັໂຕັ້ຂອງິພົືນ້ຖານເສດຖະກີດິແຫ່ງິຊ້າດ ໂດຍເລັ່ ງິໃສ່
ທຸີລະກີດິ SME  ແລະ ຈິນຸລະວສິາຫະກີດິ; ສບືັຕັ້ຳ່ ປັີບັປຸີງິ
ລະບັບົັກີານຊ້ຳາລະຂອງິລະບັບົັທີະນາຄືານໃຫລ້ວມສ້ນ, ທີນັ 
ສະໄໝ ແລະ ປີອດໄພົ. 

ຂ່າວໂດຍ:  ສມົພົດິ ທີຳາມະວງົິ

ສຳາເລດັກີອງິປີະຊຸ້ມຄືບົັຄືະນະບັຳລຫິານງິານອງົິຄືະນະພົກັີ ທີຫລ 
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ສະຫຼຸບັວຽກີງິານຈິດັຕັ້ັງ້ິ, 
ກີຳ່ ສາ້ງິພົກັີ-ພົະນກັີງິານ ຢູ່້່ອງົິຄືະນະພົກັີ ທີຫລ

 ໃນຊຸ້ມປີີຜູ່້ານມາ, ຄືະນະພົກັີ-ຄືະນະນຳາແຕ່ັ້ລະຂັນ້
ໄດເ້ປັີນເຈິົາ້ກີານ ແລະ ຍກົີສ້ງິຄືວາມຮບັັຜູ້ດິຊ້ອບັໃນກີານນຳາພົາ
ວຽກີງິານຈິດັຕັ້ັງ້ິ, ກີຳ່ ສາ້ງິພົກັີ-ພົະນກັີງິານຢູ່່າງິມຜີູ້ນົສຳາເລດັ, 
ສະແດງິອອກີສະພົາບັແນວຄືດິຂອງິຖນັແຖວສະມາຊ້ກິີພົກັີ-
ພົະນກັີງິານໂດຍລວມມຄີືວາມໜ້ກັີແໜ້ນ້, ມສີະຕັ້ຕິັ້ຳ່ ກີານ
ຈິດັຕັ້ັງ້ິ ແລະ ເຊ້ື່ ອໝັນ້ຕັ້ຳ່ ກີານນຳາພົາຂອງິກີານຈິດັຕັ້ັງ້ິທຸີກີຂັນ້, 
ມຄີືວາມຮບັັຮ້ຕ້ັ້ຳ່ ແນວທີາງິນະໂຍບັາຍ-ນຕິັ້ກິີຳາຂອງິຂັນ້ເທີງິິວາງິ
ອອກີໃນແຕ່ັ້ລະໄລຍະ; ກີານກີຳ່ ສາ້ງິປັີບັປຸີງິພົກັີໄດດ້ຳາເນນີຕັ້າມ
ກີດົລະບັຽບັພົກັີ ແລະ ກີາ້ວສ່້ຄຸືນນະພົາບັໃໝ່ ທີີ່ ໜ້ກັີແໜ້ນ້
ກີວ່າເກີົ່ າ, ຖນັແຖວພົະນກັີງິານນບັັມືນ້ບັັເຕັ້ບີັໃຫຍ່ທີາງິດາ້ນ
ປີະລມິານ ແລະ ຄຸືນນະພົາບັ ແລະ ໄດຜູ່້້ານກີານບັຳາລຸງິກີຳ່ ສາ້ງິ
ທີາງິດາ້ນທີດິສະດກີີານເມອືງິ, ດາ້ນວຊິ້າກີານ ລວມທີງັິພົາສາ
ຕ່ັ້າງິປີະເທີດຢູ່່າງິເປັີນລະບັບົັຕັ້ຳ່ ເນື່ ອງິ, ກີານຈິດັຕັ້ັງ້ິແຕ່ັ້ລະຂັນ້ໄດ ້
ຮັບັກີານປັີບັປຸີງິເປັີນລະບັົບັຄືົບັຊຸ້ດຫຼາຍຂຶນ້, ມລີະບັຽບັ-
ກີນົໄກີ-ເຄືື່ ອງິມກືີານບັຳລຫິານທີີ່ ເໝາະສມົ.
 ໂອກີາດດັ່ ງິກ່ີາວ ສະຫາຍ ສອນໄຊ້ ສດິພົະໄຊ້ ໄດເ້ນັນ້
ບັາງິບັນັຫາໂດຍສະເພົາະກີານເພົີ່ ມທີະວຄີືວາມຮບັັຜູ້ດິຊ້ອບັຕັ້ຳ່

ໜ້າ້ທີີ່ ກີານເມອືງິ ແລະ ເປັີນເຈິົາ້ກີານສບືັຕັ້ຳ່ ເຊ້ື່ ອມຊ້ມຶ-ກີຳາແໜ້ນ້
ເນືອ້ໃນກີອງິປີະຊຸ້ມຄືັງ້ິນີໃ້ຫເ້ລກິີເຊ້ິ່ ງິ ເພົື່ ອຜູ້ນັຂະຫຍາຍເປັີນ
ແຜູ້ນກີານ ແລະ ວທິີກີີານເຄືື່ ອນໄຫວວຽກີງິານອນັລະອຽດຂອງິ
ຕັ້ນົ, ທີງັິຊຸ້ກີຍ້ຕ້ັ້ດິຕັ້າມກີານຈິດັຕັ້ັງ້ິປີະຕັ້ບິັດັຕັ້ວົຈິງິິໃນແຕ່ັ້ລະ
ໄລຍະ ແນໃສ່ເຮດັໃຫວ້ຽກີງິານຈິດັຕັ້ັງ້ິ, ກີຳ່ ສາ້ງິພົກັີ-ພົະນກັີງິານ 
ຢູ່້່ອງົິຄືະນະພົກັີ ທີຫລ ມບີັາດກີາ້ວຫນັປ່ີຽນໃໝ່ຢູ່່າງິຈິະແຈິງ້ິ, 
ເສມີຂະຫຍາຍລກັີສະນະນຳາໜ້າ້, ຈິຳາກີດັ ແລະ ແກີໄ້ຂສິ່ ງິຫຍຳ ້

ທີຳຕ່້ັ້າງິໆໃນວຽກີງິານດັ່ ງິກ່ີາວໃຫໝ້ດົໄປີ.
ຂ່າວໂດຍ: ຂ່າວສານ ທີຫລ 

 ໃນວນັທີ ີ24 ມນີາ 2022 ນີ ້ອງົິຄືະນະພົກັີທີະນາຄືານ
ແຫ່ງິ ສປີປີ ລາວ (ທີຫລ) ໄດຈ້ິດັກີອງິປີະຊຸ້ມວຽກີງິານຈິດັຕັ້ັງ້ິ, 
ກີຳ່ ສາ້ງິພົກັີ-ພົະນກັີງິານ ຂຶນ້ຢູ່້່ທີີ່ ສະຖາບັນັກີານທີະນາຄືານ ໂດຍ
ພົາຍໃຕັ້ກ້ີານເປັີນປີະທີານຂອງິສະຫາຍ ສອນໄຊ້ ສດິພົະໄຊ້ 
ກີຳາມະກີານສ້ນກີາງິພົກັີ ເລຂາຄືະນະພົກັີ-ຜູ້້ວ່້າກີານ ທີຫລ. 
ພົອ້ມນີ,້ ກີຳ່ ມຄີືະນະບັຳລຫິານງິານພົກັີ, ຄືະນະໜ່້ວຍພົກັີ-
ຄືະນະພົກັີຮາກີຖານ ແລະ ພົະນກັີງິານຫຼກັີແຫຼ່ ງິນຳາພົາ ພົອ້ມ
ດວ້ຍພົະນກັີງິານທີີ່ ກ່ີຽວຂອ້ງິເຂົາ້ຮ່ວມ.
 ກີອງິປີະຊຸ້ມໄດພ້ົອ້ມກີນັຄືົນ້ຄືວາ້ເຊ້ື່ ອມຊ້ມຶມະຕັ້ ິ
ແລະ ເອກີະສານສຳາຄືນັ ຂອງິກີອງິປີະຊຸ້ມວຽກີງິານຈິດັຕັ້ັງ້ິທີົ່ ວ
ປີະເທີດ ຄືັງ້ິທີ ີXI, ມະຕັ້ຂິອງິຄືະນະບັຳລຫິານງິານສ້ນກີາງິພົກັີ 
ເລກີທີ ີ04/ຄືບັສພົ ວ່າດວ້ຍເພົີ່ ມທີະວກີີານນຳາພົາຂອງິພົກັີເພົື່ ອ
ສາ້ງິກີານຫນັປ່ີຽນຢູ່່າງິແຂງິແຮງິ ແລະ ເລກິີເຊ້ິ່ ງິ ວຽກີງິານ
ພົະນກັີງິານ ແລະ ຄືົນ້ຄືວາ້ປີະກີອບັຄືວາມເຫນັຕັ້ຳ່ ກີານສະຫຼຸບັ
ຕັ້ລີາຄືາກີານເຄືື່ ອນໄຫວວຽກີງິານຈິດັຕັ້ັງ້ິ, ກີຳ່ ສາ້ງິພົກັີ-ພົະນກັີ 
ງິານຢູ່້່ອງົິຄືະນະພົກັີ ທີຫລ ໃນຊຸ້ມປີີຜູ່້ານມາ (2016-2021) 
ແລະ ກີຳານດົທີດິທີາງິແຜູ້ນກີານໃນຊຸ້ມປີີຕັ້ຳ່ ໜ້າ້ (2022-2025).
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ກີອງິປີະຊຸ້ມສະພົາບັຳລຫິານ ທີຫລ 
ຄືັງ້ິທີ ີII ປີະຈິຳາປີີ 2021

 ເພົື່ ອສະຫຼຸບັຕັ້ລີາຄືາຄືນືກີານປີະຕັ້ບິັດັວຽກີງິານໃນ
ໄລຍະ 1 ປີີຜູ່້ານມາ ພົອ້ມທີງັິວາງິທີດິທີາງິແຜູ້ນກີານເຄືື່ ອນ 
ໄຫວວຽກີງິານຂອງິທີະນາຄືານແຫ່ງິ ສປີປີ ລາວ (ທີຫລ) ໃນ
ປີີ 2022, ຕັ້ອນເຊ້ົາ້ຂອງິ ວນັທີ ີ 30 ທີນັວາ 2021 ນີ ້ ຢູ່້່
ທີະນາຄືານແຫ່ງິ ສປີປີ ລາວ ໄດຈ້ິດັກີອງິປີະຊຸ້ມສະພົາ
ບັຳລຫິານ ທີຫລ ຄືັງ້ິທີ ີII ປີະຈິຳາປີີ 2021 ຂຶນ້ ໂດຍພົາຍໃຕັ້ ້
ກີານເປັີນປີະທີານຂອງິ ທ່ີານ ສອນໄຊ້ ສດິພົະໄຊ້ ຜູ້້ວ່້າກີານ 
ທີຫລ, ປີະທີານສະພົາບັຳລຫິານ ທີຫລ. ພົອ້ມນີ,້ ກີຳມຮີອງິ
ປີະທີານ, ຄືະນະກີຳາມະກີານ, ຫວົໜ້າ້ກີມົ, ຮອງິຫວົໜ້າ້ກີມົ 
ພົອ້ມດວ້ຍພົະນກັີງິານທີີ່ ກ່ີຽວຂອ້ງິເຂົາ້ຮ່ວມ.
 ທີີ່ ປີະຊຸ້ມໄດຮ້ບັັຟັັງິກີານລາຍງິານເອກີະສານທີີ່ ສຳາ 
ຄືນັຄື:ື ກີານຈິດັຕັ້ັງ້ິປີະຕັ້ບິັດັກີານເຄືື່ ອນໄຫວວຽກີງິານຂອງິ 
ທີຫລ 6 ເດອືນທີາ້ຍ ປີີ 2022 ແລະ ທີດິທີາງິແຜູ້ນກີານ ປີີ 
2022; ກີານຈິດັຕັ້ັງ້ິປີະຕັ້ບິັດັແຜູ້ນເງິນິຕັ້າ ປີີ 2021 ແລະ 
ທີດິທີາງິແຜູ້ນກີານ ປີີ 2022; ກີານປີະຕັ້ບິັດັແຜູ້ນງິບົັປີະມານ 
ປີີ 2021 ແລະ ທີດິທີາງິແຜູ້ນກີານປີີ 2022 ຂອງິ ທີຫລ. 
ພົອ້ມນີ,້ ກີຳມບີັາງິວຽກີງິານທີີ່ ປ່ິີນອອ້ມອື່ ນໆຈິຳານວນໜ້ຶ່ ງິເພົື່ ອ
ລາຍງິານ ແລະ ສະເໜ້ສີະພົາບັຳລຫິານພົຈິິາລະນາຮບັັຮອງິ.
 ທ່ີານ ສອນໄຊ້ ສດິພົະໄຊ້ ກ່ີາວວ່າ: ຜູ່້ານມາ ທີຫລ 

ໄດເ້ອາົໃຈິໃສ່ຈິດັຕັ້ັງ້ິປີະຕັ້ບິັດັບັນັດານະໂຍບັາຍ ແລະ ມາດ
ຕັ້ະກີານຕ່ັ້າງິໆ ເພົື່ ອຮກັີສາສະເຖຍລະພົາບັເງິນິຕັ້າແຫ່ງິຊ້າດ, 
ຮກັີສາສະເຖຍລະພົາບັທີາງິດາ້ນກີານເງິນິ, ລະບັບົັຊ້ຳາລະ
ສະສາງິ ພົອ້ມທີງັິຈິດັຕັ້ັງ້ິປີະຕັ້ບິັດັແຜູ້ນງິບົັປີະມານ ແລະ 
ວຽກີງິານປ່ິີນອອ້ມອື່ ນໆ ຕັ້າມມະຕັ້ຂິອງິສະພົາບັຳລຫິານ 
ດວ້ຍຄືວາມເປັີນເຈິົາ້ກີານ ແລະ ຮບັັຜູ້ດິຊ້ອບັສ້ງິ ເປັີນຕັ້ົນ້: 
ສຸມໃສ່ກີານປັີບັປຸີງິກີດົໝາຍວ່າດວ້ຍກີານຄຸືມ້ຄືອງິເງິນິຕັ້າຕ່ັ້າງິ
ປີະເທີດ, ປັີບັປຸີງິກີນົໄກີກີານຄຸືມ້ຄືອງິຮາ້ນແລກີປ່ີຽນ, ປັີບັປຸີງິ
ດຳາລດັກີານເຄືື່ ອນໄຫວວຽກີງິານຂອງິທີະນາຄືານນະໂຍບັາຍ 
ແລະ ອື່ ນໆ. ເຖງິິຢູ່່າງິໃດກີຳ່ ຕັ້າມ, ກີານຈິດັຕັ້ັງ້ິປີະຕັ້ບິັດັຕັ້ວົຈິງິິ 
ແມ່ນມສີິ່ ງິທີາ້ທີາ້ຍຫຼາຍດາ້ນຈິາກີສະພົາບັກີານຂອງິພົາກີພົືນ້ 
ແລະ ສາກີນົເປັີນຕັ້ົນ້ກີານແຜູ່້ລະບັາດຂອງິພົະຍາດໂຄືວດິ-19 
ໃນຮອບັໃໝ່, ລາຄືານຳາ້ມນັ, ລາຄືາຄືຳາ ແລະ ຄ່ືາເງິນິຢູ່້່ຕັ້ະຫາຼດ
ສາກີນົມຄີືວາມຜູ້ນັຜູ້ວນແຮງິ ເຮດັໃຫກ້ີານຮກັີສາສະເຖຍ
ລະພົາບັເງິນິຕັ້າແຫ່ງິຊ້າດປີະສບົັກີບັັຄືວາມຫຍຸງ້ິຍາກີ.
 ໃນຕັ້ອນທີາ້ຍ ທ່ີານໄດເ້ນັນ້ຕັ້ື່ ມວ່າ: ຂະແໜ້ງິກີານ
ທີະນາຄືານຕັ້ອ້ງິໄດເ້ອາົໃຈິໃສ່ໃນກີານປີະຕັ້ບິັດັໜ້າ້ທີີ່ ກີານ
ເມອືງິຂອງິຕັ້ນົ ເພົື່ ອຮກັີສາສະເຖຍລະພົາບັທີາງິກີານເງິນິ-
ເງິນິຕັ້າ ໃຫມ້ຄີືວາມສະຫງິບົັ, ໝັນ້ທ່ີຽງິ. ພົອ້ມນີ,້ ຈິະສຸມ
ໃສ່ປັີບັປຸີງິບັນັດາໜ້າ້ວຽກີທີີ່ ຕັ້ດິພົນັກີບັັ ທີຫລ ໃນວາລະ
ແຫ່ງິຊ້າດວ່າດວ້ຍກີານແກີໄ້ຂຄືວາມຫຍຸງ້ິຍາກີທີາງິດາ້ນ
ເສດຖະກີດິກີານເງິນິ-ເງິນິຕັ້າ ໂດຍສະເພົາະກີານປັີບັປຸີງິ
ກີດົໝາຍວ່າດວ້ຍກີານຄຸືມ້ຄືອງິເງິນິຕັ້າຕ່ັ້າງິປີະເທີດ ແລະ 
ປັີບັປຸີງິກີນົໄກີກີານຄຸືມ້ຄືອງິຮາ້ນແລກີປ່ີຽນເງິນິຕັ້າ ພົອ້ມທີງັິ
ປີະຕັ້ບິັດັບັນັດາຄືາດໝາຍມະຫາພົາກີດາ້ນເງິນິຕັ້າໃຫໄ້ດຕ້ັ້າມ
ທີີ່ ສະພົາແຫ່ງິຊ້າດຮບັັຮອງິ.

ຂ່າວໂດຍ:  ສມົອກົີ ເຄືນຄືຳາແພົງິ
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ກີອງິປີະຊຸ້ມສະພົາບັຳລຫິານ ທີຫລ 
ຄືັງ້ິທີ ີII ປີະຈິຳາປີີ 2021

 ເພົື່ ອສະຫຼຸບັຕັ້ລີາຄືາຄືນືກີານປີະຕັ້ບິັດັວຽກີງິານໃນ
ໄລຍະ 1 ປີີຜູ່້ານມາ ພົອ້ມທີງັິວາງິທີດິທີາງິແຜູ້ນກີານເຄືື່ ອນ 
ໄຫວວຽກີງິານຂອງິທີະນາຄືານແຫ່ງິ ສປີປີ ລາວ (ທີຫລ) ໃນ
ປີີ 2022, ຕັ້ອນເຊ້ົາ້ຂອງິ ວນັທີ ີ 30 ທີນັວາ 2021 ນີ ້ ຢູ່້່
ທີະນາຄືານແຫ່ງິ ສປີປີ ລາວ ໄດຈ້ິດັກີອງິປີະຊຸ້ມສະພົາ
ບັຳລຫິານ ທີຫລ ຄືັງ້ິທີ ີII ປີະຈິຳາປີີ 2021 ຂຶນ້ ໂດຍພົາຍໃຕັ້ ້
ກີານເປັີນປີະທີານຂອງິ ທ່ີານ ສອນໄຊ້ ສດິພົະໄຊ້ ຜູ້້ວ່້າກີານ 
ທີຫລ, ປີະທີານສະພົາບັຳລຫິານ ທີຫລ. ພົອ້ມນີ,້ ກີຳມຮີອງິ
ປີະທີານ, ຄືະນະກີຳາມະກີານ, ຫວົໜ້າ້ກີມົ, ຮອງິຫວົໜ້າ້ກີມົ 
ພົອ້ມດວ້ຍພົະນກັີງິານທີີ່ ກ່ີຽວຂອ້ງິເຂົາ້ຮ່ວມ.
 ທີີ່ ປີະຊຸ້ມໄດຮ້ບັັຟັັງິກີານລາຍງິານເອກີະສານທີີ່ ສຳາ 
ຄືນັຄື:ື ກີານຈິດັຕັ້ັງ້ິປີະຕັ້ບິັດັກີານເຄືື່ ອນໄຫວວຽກີງິານຂອງິ 
ທີຫລ 6 ເດອືນທີາ້ຍ ປີີ 2022 ແລະ ທີດິທີາງິແຜູ້ນກີານ ປີີ 
2022; ກີານຈິດັຕັ້ັງ້ິປີະຕັ້ບິັດັແຜູ້ນເງິນິຕັ້າ ປີີ 2021 ແລະ 
ທີດິທີາງິແຜູ້ນກີານ ປີີ 2022; ກີານປີະຕັ້ບິັດັແຜູ້ນງິບົັປີະມານ 
ປີີ 2021 ແລະ ທີດິທີາງິແຜູ້ນກີານປີີ 2022 ຂອງິ ທີຫລ. 
ພົອ້ມນີ,້ ກີຳມບີັາງິວຽກີງິານທີີ່ ປ່ິີນອອ້ມອື່ ນໆຈິຳານວນໜ້ຶ່ ງິເພົື່ ອ
ລາຍງິານ ແລະ ສະເໜ້ສີະພົາບັຳລຫິານພົຈິິາລະນາຮບັັຮອງິ.
 ທ່ີານ ສອນໄຊ້ ສດິພົະໄຊ້ ກ່ີາວວ່າ: ຜູ່້ານມາ ທີຫລ 

ໄດເ້ອາົໃຈິໃສ່ຈິດັຕັ້ັງ້ິປີະຕັ້ບິັດັບັນັດານະໂຍບັາຍ ແລະ ມາດ
ຕັ້ະກີານຕ່ັ້າງິໆ ເພົື່ ອຮກັີສາສະເຖຍລະພົາບັເງິນິຕັ້າແຫ່ງິຊ້າດ, 
ຮກັີສາສະເຖຍລະພົາບັທີາງິດາ້ນກີານເງິນິ, ລະບັບົັຊ້ຳາລະ
ສະສາງິ ພົອ້ມທີງັິຈິດັຕັ້ັງ້ິປີະຕັ້ບິັດັແຜູ້ນງິບົັປີະມານ ແລະ 
ວຽກີງິານປ່ິີນອອ້ມອື່ ນໆ ຕັ້າມມະຕັ້ຂິອງິສະພົາບັຳລຫິານ 
ດວ້ຍຄືວາມເປັີນເຈິົາ້ກີານ ແລະ ຮບັັຜູ້ດິຊ້ອບັສ້ງິ ເປັີນຕັ້ົນ້: 
ສຸມໃສ່ກີານປັີບັປຸີງິກີດົໝາຍວ່າດວ້ຍກີານຄຸືມ້ຄືອງິເງິນິຕັ້າຕ່ັ້າງິ
ປີະເທີດ, ປັີບັປຸີງິກີນົໄກີກີານຄຸືມ້ຄືອງິຮາ້ນແລກີປ່ີຽນ, ປັີບັປຸີງິ
ດຳາລດັກີານເຄືື່ ອນໄຫວວຽກີງິານຂອງິທີະນາຄືານນະໂຍບັາຍ 
ແລະ ອື່ ນໆ. ເຖງິິຢູ່່າງິໃດກີຳ່ ຕັ້າມ, ກີານຈິດັຕັ້ັງ້ິປີະຕັ້ບິັດັຕັ້ວົຈິງິິ 
ແມ່ນມສີິ່ ງິທີາ້ທີາ້ຍຫຼາຍດາ້ນຈິາກີສະພົາບັກີານຂອງິພົາກີພົືນ້ 
ແລະ ສາກີນົເປັີນຕັ້ົນ້ກີານແຜູ່້ລະບັາດຂອງິພົະຍາດໂຄືວດິ-19 
ໃນຮອບັໃໝ່, ລາຄືານຳາ້ມນັ, ລາຄືາຄືຳາ ແລະ ຄ່ືາເງິນິຢູ່້່ຕັ້ະຫາຼດ
ສາກີນົມຄີືວາມຜູ້ນັຜູ້ວນແຮງິ ເຮດັໃຫກ້ີານຮກັີສາສະເຖຍ
ລະພົາບັເງິນິຕັ້າແຫ່ງິຊ້າດປີະສບົັກີບັັຄືວາມຫຍຸງ້ິຍາກີ.
 ໃນຕັ້ອນທີາ້ຍ ທ່ີານໄດເ້ນັນ້ຕັ້ື່ ມວ່າ: ຂະແໜ້ງິກີານ
ທີະນາຄືານຕັ້ອ້ງິໄດເ້ອາົໃຈິໃສ່ໃນກີານປີະຕັ້ບິັດັໜ້າ້ທີີ່ ກີານ
ເມອືງິຂອງິຕັ້ນົ ເພົື່ ອຮກັີສາສະເຖຍລະພົາບັທີາງິກີານເງິນິ-
ເງິນິຕັ້າ ໃຫມ້ຄີືວາມສະຫງິບົັ, ໝັນ້ທ່ີຽງິ. ພົອ້ມນີ,້ ຈິະສຸມ
ໃສ່ປັີບັປຸີງິບັນັດາໜ້າ້ວຽກີທີີ່ ຕັ້ດິພົນັກີບັັ ທີຫລ ໃນວາລະ
ແຫ່ງິຊ້າດວ່າດວ້ຍກີານແກີໄ້ຂຄືວາມຫຍຸງ້ິຍາກີທີາງິດາ້ນ
ເສດຖະກີດິກີານເງິນິ-ເງິນິຕັ້າ ໂດຍສະເພົາະກີານປັີບັປຸີງິ
ກີດົໝາຍວ່າດວ້ຍກີານຄຸືມ້ຄືອງິເງິນິຕັ້າຕ່ັ້າງິປີະເທີດ ແລະ 
ປັີບັປຸີງິກີນົໄກີກີານຄຸືມ້ຄືອງິຮາ້ນແລກີປ່ີຽນເງິນິຕັ້າ ພົອ້ມທີງັິ
ປີະຕັ້ບິັດັບັນັດາຄືາດໝາຍມະຫາພົາກີດາ້ນເງິນິຕັ້າໃຫໄ້ດຕ້ັ້າມ
ທີີ່ ສະພົາແຫ່ງິຊ້າດຮບັັຮອງິ.

ຂ່າວໂດຍ:  ສມົອກົີ ເຄືນຄືຳາແພົງິ
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      ໃນກີາງິເດອືນ ມນີາ 2022 ຜູ່້ານມາ ຄືະນະກີຳາມະ
ກີານນະໂຍບັາຍເງິນິຕັ້າ (Monetary Policy Committee) 
ຂອງິສະພົາບັຳລຫິານທີະນາຄືານແຫ່ງິ ສປີປີ ລາວ ໄດດ້ຳາເນນີ
ກີອງິປີະຊຸ້ມຄືັງ້ິປີະຖມົມະລກຶີໂດຍກີານເປັີນປີະທີານຂອງິ
ທ່ີານ ສອນໄຊ້ ສດິພົະໄຊ້ ຜູ້້ວ່້າກີານທີະນາຄືານແຫ່ງິ ສປີປີ 
ລາວ, ປີະທີານຄືະນະກີຳາມະກີານນະໂຍບັາຍເງິນິຕັ້າ ແລະ ມີ
ຄືະນະກີຳາມະກີານຈິາກີທີະນາຄືານແຫ່ງິ ສປີປີ ລາວ ແລະ 
ບັນັດາກີະຊ້ວງິກ່ີຽວຂອ້ງິເຂົາ້ຮ່ວມ.
 ຄືະນະກີຳາມະກີານນະໂຍບັາຍເງິນິຕັ້າຂອງິສະພົາ
ບັຳລຫິານທີະນາຄືານແຫ່ງິ ສປີປີ ລາວ ໄດຮ້ບັັກີານແຕ່ັ້ງິຕັ້ັງ້ິ
ໂດຍທ່ີານນາຍກົີລດັຖະມນົຕັ້ແີຫ່ງິ ສປີປີ ລາວ ຕັ້າມດຳາລດັ
ສະບັບັັເລກີທີ ີ 609/ນຍ, ລງົິວນັທີ ີ 19 ຕຸັ້ລາ 2021 ຊ້ຶ່ ງິ
ປີະກີອບັດວ້ຍ 9 ທ່ີານ ແລະ ມໜີ້າ້ທີີ່ ຕັ້ົນ້ຕັ້ຳໃນກີານຄືົນ້ຄືວາ້
ພົຈິິາລະນານະໂຍບັາຍດາ້ນເງິນິຕັ້າ ແລະ ກີຳານດົແຜູ້ນເງິນິຕັ້າ
ແຫ່ງິຊ້າດ ເພົື່ ອນຳາສະເໜ້ຕີັ້ຳ່ ສະພົາບັຳລຫິານທີະນາຄືານແຫ່ງິ 
ສປີປີ ລາວ ພົຈິິາລະນາ; ພົອ້ມທີງັິ ຕັ້ດິຕັ້າມ, ກີວດກີາ, ແລະ 
ປີະເມນີ ກີານຈິດັຕັ້ັງ້ິປີະຕັ້ບິັດັນະໂຍບັາຍດາ້ນເງິນິຕັ້າ ໃນ
ແຕ່ັ້ລະໄລຍະ; ນອກີຈິາກີນີ,້ ກີຳສາມາດປີະກີອບັສ່ວນມຄີືຳາ
ເຫນັຕັ້ຳ່ ກີານສາ້ງິ ແລະ ປັີບັປຸີງິນຕິັ້ກິີຳາກ່ີຽວກີບັັກີານຈິດັຕັ້ັງ້ິ
ປີະຕັ້ບິັດັນະໂຍບັາຍດາ້ນເງິນິຕັ້າ. ຄືະນະກີຳາມະກີານນະໂຍ 
ບັາຍເງິນິຕັ້າເຄືື່ ອນໄຫວວຽກີງິານຕັ້າມລະບັອບັປີະຊຸ້ມສາມນັ 
3 ເດອືນຕັ້ຳ່ ຄືັງ້ິ. 
 ທ່ີານ ນ. ຂນັແກີວ້ ຫຼາ້ມະນເີງິາົ, ຫວົໜ້າ້ກີມົ
ນະໂຍບັາຍເງິນິຕັ້າ, ຄືະນະກີຳາມະກີານນະໂຍບັາຍເງິນິຕັ້າ
ຂອງິສະພົາບັຳລຫິານ ທີຫລ ໄດໃ້ຫຮ້້ວ່້າ: ກີອງິປີະຊຸ້ມຄືະນະ
ກີຳາມະກີານນະໂຍບັາຍເງິນິຕັ້າ ຄືັງ້ິປີະຖມົມະລກຶີ ໄດປຶ້ີກີສາ
ຫາລບືັນັຫາສຳາຄືນັຕັ້ົນ້ຕັ້ຳ ຄື:ື ສະຫຼຸບັຕັ້ລີາຄືາຄືນືກີານຈິດັຕັ້ັງ້ິ
ປີະຕັ້ບິັດັນະໂຍບັາຍດາ້ນເງິນິຕັ້າ ໃນປີີ 2021 ແລະ ຜູ້ນົຂອງິ
ບັນັດາຄືາດໝາຍດາ້ນເງິນິຕັ້າ ຕັ້າມທີີ່ ໄດກ້ີຳານດົໃນແຜູ້ນ

ພົດັທີະນາເສດຖະກີດິ-ສງັິຄືມົແຫ່ງິຊ້າດ ປີະຈິຳາປີີ 2021 ທີີ່

ສະພົາແຫ່ງິຊ້າດໄດຮ້ບັັຮອງິ; ພົຈິິາລະນາສະພົາບັທ່ີາອ່ຽງິ
ເສດຖະກີດິຂອງິ ສປີປີ ລາວ ພົອ້ມທີງັິທີດິທີາງິນະໂຍບັາຍ
ດາ້ນເງິນິຕັ້າ ແລະ ວຽກີຈິດຸສຸມແນໃສ່ໃຫບ້ັນັລຸໄດຕ້ັ້າມ
ຄືາດໝາຍດາ້ນເງິນິຕັ້າ ສຳາລບັັປີີ 2022 ທີີ່ ສະພົາແຫ່ງິຊ້າດ
ໄດຮ້ບັັຮອງິ; ປຶີກີສາຫາລກືີານແບ່ັງິຄືວາມຮບັັຜູ້ດິຊ້ອບັ
ພົາຍໃນຄືະນະກີຳາມະກີານນະໂຍບັາຍເງິນິຕັ້າ ແລະ 
ແຜູ້ນກີານເຄືື່ ອນໄຫວຂອງິຄືະນະປີະຈິຳາປີີ 2022.
 ກີອງິປີະຊຸ້ມໄດຕ້ັ້ລີາຄືາວ່າ: ກີານຈິດັຕັ້ັງ້ິປີະຕັ້ບິັດັ
ນະໂຍບັາຍດາ້ນເງິນິຕັ້າ ໃນປີີ 2021, ຊ້ຶ່ ງິເປັີນປີີທີຳາອດິຂອງິ
ກີານຈິດັຕັ້ັງ້ິປີະຕັ້ບິັດັແຜູ້ນພົດັທີະນາເສດຖະກີດິ-ສງັິຄືມົ
ແຫ່ງິຊ້າດ 5 ປີີ ຄືັງ້ິທີ ີ IX (2021-2025) ແລະ ວາລະ
ແຫ່ງິຊ້າດວ່າດວ້ຍກີານແກີໄ້ຂຄືວາມຫຍຸງ້ິຍາກີທີາງິດາ້ນ
ເສດຖະກີດິ-ກີານເງິນິ (2021-2023) ແມ່ນໄດດ້ຳາເນນີໄປີ
ໃນສະພົາບັທີີ່ ມຫີາຼຍປັີດໄຈິທີາ້ທີາຍ ຈິາກີທີງັິພົາຍໃນ ແລະ 
ຕ່ັ້າງິປີະເທີດ ເປັີນຕັ້ົນ້ ກີານແຂງິຄ່ືາຂອງິເງິນິໂດລາຢູ່້່ສາກີນົ, 
ກີານເພົີ່ ມຂຶນ້ຂອງິລາຄືາຄືຳາ, ລາຄືານຳາ້ມນັ, ລາຄືາສະບັຽງິ
ອາຫານ; ເສດຖະກີດິພົາຍໃນຍງັິສບືັຕັ້ຳ່ ໄດຮ້ບັັຜູ້ນົກີະທີບົັ
ຈິາກີກີານແຜູ່້ລະບັາດຂອງິພົະຍາດໂຄືວດິ-19 ແລະ ຍງັິບັຳ່

ສາມາດຟືັນ້ຕັ້ວົໄດໄ້ວ.
 ໃນກີານຈິດັຕັ້ັງ້ິກີນົໄກີ ແລະ ເຄືື່ ອງິມ ືທີຫລ ແມ່ນ
ຈິະສຸມໃສ່ຄືົນ້ຄືວາ້ປັີບັປຸີງິຕັ້ວົຊ້ີວ້ດັສະພົາບັຄ່ືອງິໄລຍະສັນ້
ຂອງິລະບັບົັທີະນາຄືານ, ພົດັທີະນາກີນົໄກີດດັສມົສະພົາບັ
ຄ່ືອງິຂອງິລະບັົບັທີະນາຄືານໃຫມ້ປີີະສິດທີິຜູ້ົນສ້ງິຂຶນ້, 
ປັີບັປຸີງິລະບັຽບັກີານ ແລະ ສາ້ງິເງິ ື່ອນໄຂຊຸ້ກີຍ້ໃ້ຫຕ້ັ້ະຫຼາດ
ລະຫວ່າງິທີະນາຄືານມກີີານເຄືື່ ອນໄຫວແຂງິແຮງິກີວ່າເກີົ່ າ, 
ພົຈິິາລະນາປັີບັລະດບັັຂອງິອດັຕັ້າດອກີເບັຍ້ພົືນ້ຖານຂອງິ
ທີະນາຄືານແຫ່ງິ ສປີປີ ລາວ ແລະ ອດັຕັ້າເງິນິແຮຝາກີບັງັິຄືບັັ
ແຕ່ັ້ລະໄລຍະ ເພົື່ ອຮບັັປີະກີນັສະເຖຍລະພົາບັດາ້ນລາຄືາ, 

ກີອງິປີະຊຸ້ມຄືະນະກີຳາມະກີານນະໂຍບັາຍເງິນິຕັ້າຂອງິ 
ສະພົາບັຳລຫິານ ທີຫລ ຄືັັງ້ິປີະຖມົມະລກຶີ
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ປີະສານສມົທີບົັແໜ້ນ້ກີບັັຂະແໜ້ງິກີານກ່ີຽວຂອ້ງິຕ່ັ້າງິໆ 
ສາ້ງິເງິ ື່ ອນໄຂສະດວກີໃຫແ້ກ່ີກີານເຂົາ້ ເຖິງິແຫຼ່ ງິທີຶນ
ທີະນາຄືານທີີ່ ເໝາະສມົກີບັັທ່ີາແຮງິໃນກີານຜູ້ະລດິ-ກີານດຳາ
ເນນີທຸີລະກີດິ ແລະ ທີງັິຮບັັປີະກີນັໄດຄ້ືວາມໝັນ້ຄືງົິຂອງິ
ລະບັບົັທີະນາຄືານ ແນໃສ່ເພົື່ ອສບືັຕັ້ຳ່ ປີະກີອບັສ່ວນຊຸ້ກີຍ້ ້
ກີານຟືັນ້ຕັ້ວົຂອງິເສດຖະກີດິ; ຄຸືມ້ຄືອງິອດັຕັ້າແລກີປ່ີຽນ
ຕັ້າມກີນົໄກີຕັ້ະຫຼາດ ທີີ່ ມກີີານດດັສມົໃຫສ້າມາດເໜ້ງັິຕັ້ງີິ
ສອດຄ່ືອງິກີບັັພົືນ້ຖານເສດຖະກີດິຂອງິປີະເທີດເຮາົ, ແນໃສ່
ປີອ້ງິກີນັບັຳ່ ໃຫອ້ດັຕັ້າແລກີປ່ີຽນເໜ້ງັິຕັ້ງີິແຮງິເກີນີໄປີ, ສບືັຕັ້ຳ່

ຄຸືມ້ຄືອງິທຸີລະກີດິແລກີປ່ີຽນເງິນິຕັ້າ ໃຫຮ້ດັກຸີມ; ຄຸືມ້ຄືອງິ
ເງິນິຕັ້າຕ່ັ້າງິປີະເທີດເພົື່ ອສາ້ງິຄືວາມເຂັມ້ແຂງິໃຫຄ້ືງັິສຳາຮອງິ
ເງິນິຕັ້າຕ່ັ້າງິປີະເທີດ, ໃນນີ,້ ຈິະນຳາສະເໜ້ສີະພົາແຫ່ງິຊ້າດ
ພົຈິິາລະນາຮບັັຮອງິ ກີດົໝາຍວ່າດວ້ຍກີານຄຸືມ້ຄືອງິເງິນິຕັ້າ
ຕ່ັ້າງິປີະເທີດ ສະບັບັັປັີບັປຸີງິ, ປີະສານສມົທີບົັກີບັັພົາກີສ່ວນ
ກ່ີຽວຂອ້ງິ ປັີບັປຸີງິນຕິັ້ກິີຳາ, ແລກີປ່ີຽນຂຳມ້້ນ, ຕັ້ດິຕັ້າມກີວດ

ກີາ ແລະ ປີະຕັ້ິບັັດລະບັຽບັກີານໃຫເ້ຂັມ້ງິວດໃນກີານ
ຄຸືມ້ຄືອງິກີານເຄືື່ ອນໄຫວເງິນິຕັ້າຕ່ັ້າງິປີະເທີດ ເປັີນຕັ້ົນ້ ກີານ
ຄຸືມ້ຄືອງິລາຍຮັບັທີີ່ ເປັີນເງິນິຕັ້າຕ່ັ້າງິປີະເທີດຈິາກີກີານ
ສົ່ ງິອອກີ, ເງິນິລງົິທີນຶຈິາກີຕ່ັ້າງິປີະເທີດ, ເງິນິກີ້ຢືູ້່ມຈິາກີຕ່ັ້າງິ
ປີະເທີດຜູ່້ານລະບັບົັທີະນາຄືານຫຼາຍຂຶນ້ ໄປີຄືຽງິຄ່້ືກີບັັກີານ
ຄຸືມ້ຄືອງິຫວົໜ່້ວຍທຸີລະກີດິທີີ່ ກ່ີຽວຂອ້ງິ ໃຫປ້ີະຕັ້ບິັດັສດິ 
ແລະ ພົນັທີະຂອງິຕັ້ນົ ຕັ້າມລະບັຽບັກີານ.
 ກີານຈິດັຕັ້ັງ້ິປີະຕັ້ບິັດັນະໂຍບັາຍດາ້ນເງິນິຕັ້າທີີ່ ກ່ີາວ
ມານັນ້ ຈິະບັຳ່ ສາມາດບັນັລຸໄດຕ້ັ້າມຄືາດໝາຍ ຖາ້ປີາສະຈິາກີ
ກີານຮ່ວມມຂືອງິທຸີກີຂະແໜ້ງິກີານ, ພົຳ່ ແມ່ປີະຊ້າຊ້ນົ, ລວມ
ທີງັິບຸັກີຄືນົ ແລະ ນຕິັ້ບຸິັກີຄືນົຕ່ັ້າງິ ໃໆນທີົ່ ວສງັິຄືມົ ຢູ່່າງິກີມົ 
ກີຽວ ເປັີນຕັ້ົນ້ ກີານຄຸືມ້ຄືອງິງິບົັປີະມານແຫ່ງິລດັ ໃຫໄ້ປີ
ຕັ້າມແຜູ້ນ, ກີານສົ່ ງິເສມີກີານລງົິທີນຶຄືຽງິຄ່້ືກີບັັກີານຄຸືມ້ຄືອງິ
ກີະແສເງິນິທີນຶຕັ້ວົຈິງິິ, ກີານປີະກີອບັສ່ວນສາ້ງິຄືວາມເຂັມ້
ແຂງິໃຫພ້ົືນ້ຖານກີານຜູ້ະລດິພົາຍໃນ, ເສມີສາ້ງິທ່ີາແຮງິໃນ
ກີານສົ່ ງິອອກີ, ຫຼຸດຜູ່້ອນພົນັທີະໃນກີານຊ້ຳາລະທີີ່ ເປັີນເງິນິຕັ້າ
ຕ່ັ້າງິປີະເທີດ ດວ້ຍກີານປີະຢັູ່ດເງິນິຕັ້າຕ່ັ້າງິປີະເທີດ ແລະ ຫຼຸດ
ຜູ່້ອນກີານນຳາເຂົາ້ສນິຄືາ້ ແລະ ກີານບັຳລກິີານ ທີີ່ ບັຳ່ ຈິຳາເປັີນລງົິ 
ໂດຍສະເພົາະສຳາລບັັສນິຄືາ້ ແລະ ກີານບັຳລກິີານ ທີີ່  ສປີປີ 
ລາວ ມທ່ີີາແຮງິ, ມຄີືວາມສາມາດສະໜ້ອງິຄືວາມຕັ້ອ້ງິກີານ
ຂອງິຕັ້ະຫຼາດພົາຍໃນໄດ,້ ພົອ້ມທີັງິສະກີັດກີັນ້ກີານ
ເຄືື່ ອນໄຫວດາ້ນກີານເງິນິທີີ່ ບັຳ່ ສອດຄ່ືອງິກີັບັລະບັຽບັ
ກີດົໝາຍ.

ຂ່າວໂດຍ: ປີາໃນ ພົນັທີະລາ
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ປີະສານສມົທີບົັແໜ້ນ້ກີບັັຂະແໜ້ງິກີານກ່ີຽວຂອ້ງິຕ່ັ້າງິໆ 
ສາ້ງິເງິ ື່ ອນໄຂສະດວກີໃຫແ້ກ່ີກີານເຂົາ້ ເຖິງິແຫຼ່ ງິທີຶນ
ທີະນາຄືານທີີ່ ເໝາະສມົກີບັັທ່ີາແຮງິໃນກີານຜູ້ະລດິ-ກີານດຳາ
ເນນີທຸີລະກີດິ ແລະ ທີງັິຮບັັປີະກີນັໄດຄ້ືວາມໝັນ້ຄືງົິຂອງິ
ລະບັບົັທີະນາຄືານ ແນໃສ່ເພົື່ ອສບືັຕັ້ຳ່ ປີະກີອບັສ່ວນຊຸ້ກີຍ້ ້
ກີານຟືັນ້ຕັ້ວົຂອງິເສດຖະກີດິ; ຄຸືມ້ຄືອງິອດັຕັ້າແລກີປ່ີຽນ
ຕັ້າມກີນົໄກີຕັ້ະຫຼາດ ທີີ່ ມກີີານດດັສມົໃຫສ້າມາດເໜ້ງັິຕັ້ງີິ
ສອດຄ່ືອງິກີບັັພົືນ້ຖານເສດຖະກີດິຂອງິປີະເທີດເຮາົ, ແນໃສ່
ປີອ້ງິກີນັບັຳ່ ໃຫອ້ດັຕັ້າແລກີປ່ີຽນເໜ້ງັິຕັ້ງີິແຮງິເກີນີໄປີ, ສບືັຕັ້ຳ່

ຄຸືມ້ຄືອງິທຸີລະກີດິແລກີປ່ີຽນເງິນິຕັ້າ ໃຫຮ້ດັກຸີມ; ຄຸືມ້ຄືອງິ
ເງິນິຕັ້າຕ່ັ້າງິປີະເທີດເພົື່ ອສາ້ງິຄືວາມເຂັມ້ແຂງິໃຫຄ້ືງັິສຳາຮອງິ
ເງິນິຕັ້າຕ່ັ້າງິປີະເທີດ, ໃນນີ,້ ຈິະນຳາສະເໜ້ສີະພົາແຫ່ງິຊ້າດ
ພົຈິິາລະນາຮບັັຮອງິ ກີດົໝາຍວ່າດວ້ຍກີານຄຸືມ້ຄືອງິເງິນິຕັ້າ
ຕ່ັ້າງິປີະເທີດ ສະບັບັັປັີບັປຸີງິ, ປີະສານສມົທີບົັກີບັັພົາກີສ່ວນ
ກ່ີຽວຂອ້ງິ ປັີບັປຸີງິນຕິັ້ກິີຳາ, ແລກີປ່ີຽນຂຳມ້້ນ, ຕັ້ດິຕັ້າມກີວດ

ກີາ ແລະ ປີະຕັ້ິບັັດລະບັຽບັກີານໃຫເ້ຂັມ້ງິວດໃນກີານ
ຄຸືມ້ຄືອງິກີານເຄືື່ ອນໄຫວເງິນິຕັ້າຕ່ັ້າງິປີະເທີດ ເປັີນຕັ້ົນ້ ກີານ
ຄຸືມ້ຄືອງິລາຍຮັບັທີີ່ ເປັີນເງິນິຕັ້າຕ່ັ້າງິປີະເທີດຈິາກີກີານ
ສົ່ ງິອອກີ, ເງິນິລງົິທີນຶຈິາກີຕ່ັ້າງິປີະເທີດ, ເງິນິກີ້ຢືູ້່ມຈິາກີຕ່ັ້າງິ
ປີະເທີດຜູ່້ານລະບັບົັທີະນາຄືານຫຼາຍຂຶນ້ ໄປີຄືຽງິຄ່້ືກີບັັກີານ
ຄຸືມ້ຄືອງິຫວົໜ່້ວຍທຸີລະກີດິທີີ່ ກ່ີຽວຂອ້ງິ ໃຫປ້ີະຕັ້ບິັດັສດິ 
ແລະ ພົນັທີະຂອງິຕັ້ນົ ຕັ້າມລະບັຽບັກີານ.
 ກີານຈິດັຕັ້ັງ້ິປີະຕັ້ບິັດັນະໂຍບັາຍດາ້ນເງິນິຕັ້າທີີ່ ກ່ີາວ
ມານັນ້ ຈິະບັຳ່ ສາມາດບັນັລຸໄດຕ້ັ້າມຄືາດໝາຍ ຖາ້ປີາສະຈິາກີ
ກີານຮ່ວມມຂືອງິທຸີກີຂະແໜ້ງິກີານ, ພົຳ່ ແມ່ປີະຊ້າຊ້ນົ, ລວມ
ທີງັິບຸັກີຄືນົ ແລະ ນຕິັ້ບຸິັກີຄືນົຕ່ັ້າງິ ໃໆນທີົ່ ວສງັິຄືມົ ຢູ່່າງິກີມົ 
ກີຽວ ເປັີນຕັ້ົນ້ ກີານຄຸືມ້ຄືອງິງິບົັປີະມານແຫ່ງິລດັ ໃຫໄ້ປີ
ຕັ້າມແຜູ້ນ, ກີານສົ່ ງິເສມີກີານລງົິທີນຶຄືຽງິຄ່້ືກີບັັກີານຄຸືມ້ຄືອງິ
ກີະແສເງິນິທີນຶຕັ້ວົຈິງິິ, ກີານປີະກີອບັສ່ວນສາ້ງິຄືວາມເຂັມ້
ແຂງິໃຫພ້ົືນ້ຖານກີານຜູ້ະລດິພົາຍໃນ, ເສມີສາ້ງິທ່ີາແຮງິໃນ
ກີານສົ່ ງິອອກີ, ຫຼຸດຜູ່້ອນພົນັທີະໃນກີານຊ້ຳາລະທີີ່ ເປັີນເງິນິຕັ້າ
ຕ່ັ້າງິປີະເທີດ ດວ້ຍກີານປີະຢັູ່ດເງິນິຕັ້າຕ່ັ້າງິປີະເທີດ ແລະ ຫຼຸດ
ຜູ່້ອນກີານນຳາເຂົາ້ສນິຄືາ້ ແລະ ກີານບັຳລກິີານ ທີີ່ ບັຳ່ ຈິຳາເປັີນລງົິ 
ໂດຍສະເພົາະສຳາລບັັສນິຄືາ້ ແລະ ກີານບັຳລກິີານ ທີີ່  ສປີປີ 
ລາວ ມທ່ີີາແຮງິ, ມຄີືວາມສາມາດສະໜ້ອງິຄືວາມຕັ້ອ້ງິກີານ
ຂອງິຕັ້ະຫຼາດພົາຍໃນໄດ,້ ພົອ້ມທີັງິສະກີັດກີັນ້ກີານ
ເຄືື່ ອນໄຫວດາ້ນກີານເງິນິທີີ່ ບັຳ່ ສອດຄ່ືອງິກີັບັລະບັຽບັ
ກີດົໝາຍ.

ຂ່າວໂດຍ: ປີາໃນ ພົນັທີະລາ
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 ກີອງິປີະຊຸ້ມຄືບົັຄືະນະຂອງິ ຄືະນະກີຳາມະກີານ
ຄຸືມ້ຄືອງິຫຼກັີຊ້ບັັ (ຄືຄືຊ້) ຄືັງ້ິທີ ີI ປີະຈິຳາປີີ 2022 ໄດຈ້ິດັຂຶນ້
ໃນວນັທີ ີ30 ມນີາ 2022 ທີີ່ ຜູ່້ານມາ ທີີ່ ສຳານກັີງິານ ຄືຄືຊ້, 
ໂດຍກີານໃຫກ້ີຽດເປັີນປີະທີານຂອງິທ່ີານ ສອນໄຊ້ ສພີົນັ
ດອນ ຮອງິນາຍກົີລດັຖະມນົຕັ້,ີ ປີະທີານ ຄືຄືຊ້, ໂດຍມຮີອງິ
ປີະທີານ, ຄືະນະກີຳາມະກີານ ແລະ ພົະນກັີງິານທີີ່ ກ່ີຽວຂອ້ງິ
ເຂົາ້ຮ່ວມ.
 ກີອງິປີະຊຸ້ມໄດຮ້ບັັຟັັງິກີານລາຍງິານຜູ້ນົກີານຈິດັຕັ້ັງ້ິ
ປີະຕັ້ບິັດັມະຕັ້ກິີອງິປີະຊຸ້ມຄືບົັຄືະນະ ຂອງິຄືະນະກີຳາມະກີານ
ຄຸືມ້ຄືອງິຫຼກັີຊ້ບັັ ຄືັງ້ິທີ ີIII ປີີ 2021 ໂດຍ ທ່ີານ ນາງິ ຟັອງິ
ຈິນິດາ ແສງິສຸລວິງົິ ຫວົໜ້າ້ສຳານກັີງິານຄືະນະກີຳາມະກີານ
ຄຸືມ້ຄືອງິຫຼກັີຊ້ບັັ (ສຄືຄືຊ້) ໄດຮ້ບັັຟັັງິກີານລາຍງິານກີານ
ເຄືື່ ອນໄຫວວຽກີງິານຂອງິ ສຄືຄືຊ້ ປີະຈິຳາປີີ 2021 ແລະ 
ທີດິທີາງິແຜູ້ນກີານໃນປີີ 2022, ລາຍງິານສະພົາບັພົົນ້ເດັ່ ນ

ຂອງິ ຕັ້ລຊ້ລ ໃນປີີ 2021 ແລະ ທີດິທີາງິແຜູ້ນກີານປີີ 2022.
     ທ່ີານປີະທີານ ຄືຄືຊ້ ໄດຕ້ັ້ລີາຄືາສ້ງິຕັ້ຳ່ ຜູ້ນົໄດຮ້ບັັຂອງິກີອງິ
ປີະຊຸ້ມໃນຄືັງ້ິນີ ້ ຊ້ຶ່ ງິຜູ້ົນສຳາເລັດຂອງິກີອງິປີະຊຸ້ມ ແມ່ນ
ເກີດີຂຶນ້ຍອ້ນຄືວາມຮັບັຜູ້ິດຊ້ອບັສ້ງິຂອງິບັັນດາທ່ີານທີີ່

ເຂົາ້ຮ່ວມກີອງິປີະຊຸ້ມໄດພ້ົອ້ມໃຈິກີນັຄືົນ້ຄືວາ້ພົຈິິາລະນາ, 
ປີະກີອບັຄືຳາຄືດິຄືຳາເຫນັຢູ່່າງິກີງົິໄປີກີງົິມາ ແລະ ມລີກັີສະນະ
ສາ້ງິສນັ ທ່ີານຍງັິໄດສ້ະແດງິຄືວາມຍອ້ງິຍຳຊ້ມົເຊ້ຍີ ຕັ້ຳບັນັດາ
ຄືະນະກີຳາມະກີານຄຸືມ້ຄືອງິຫຼກັີຊ້ບັັທີງັິໝດົ ທີີ່ ໄດປ້ີະກີອບັ
ສ່ວນເຮດັໃຫກ້ີອງິປີະຊຸ້ມໃນຄືັງ້ິນີ ້ ດຳາເນນີໄປີດວ້ຍຜູ້ນົສຳາ
ເລດັຢູ່່າງິຈິບົັງິາມຕັ້າມຈິດຸປີະສງົິ ແລະ ລະດບັັຄືາດໝາຍທີີ່

ໄດກ້ີຳານດົໄວ ້ ແລະ ເພົື່ ອສບືັຕັ້ຳ່ ຈິດັຕັ້ັງ້ິປີະຕັ້ບິັດັວຽກີງິານ
ຄຸືມ້ຄືອງິຫຼກັີຊ້ບັັໃຫໜ້້ກັີແໜ້ນ້ເຂັມ້ແຂງິກີວ່າເກີົ່ າ.         

ຂ່າວໂດຍ: ປີາໃນ ພົນັທີະລາ
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ສຳາເລດັກີອງິປີະຊຸ້ມສະໄໝສາມນັ ຄືຕັ້ຟັງິ
ຄືັງ້ິທີ ີIII ປີະຈິຳາປີີ 2021

 ໃນຕັ້ອນເຊ້ົາ້ຂອງິ ວນັທີ ີ22 ທີນັວາ 2021 ຢູ່້່ທີີ່

ຫອ້ງິປີະຊຸ້ມກີະຊ້ວງິແຜູ້ນກີານ ແລະ ກີານລງົິທີນຶ ໄດຈ້ິດັ
ກີອງິປີະຊຸ້ມຄືະນະກີຳາມະກີານແຫ່ງິຊ້າດ ເພົື່ ອຕັ້າ້ນກີານ
ຟັອກີເງິນິ ແລະ ສະໜ້ອງິທີນຶໃຫແ້ກ່ີກີານກີຳ່ ກີານຮາ້ຍ 
(ຄືຕັ້ຟັງິ) ສະໄໝສາມນັ ຄືັງ້ິທີ ີ III ປີະຈິຳາປີີ 2021 ຜູ່້ານ
ລະບັບົັກີອງິປີະຊຸ້ມທີາງິໄກີ ໂດຍກີານໃຫກ້ີຽດເປັີນປີະທີານ
ຂອງິ ທ່ີານ ສອນໄຊ້ ສພີົນັດອນ ຮອງິນາຍກົີລດັຖະມນົຕັ້,ີ 
ລດັຖະມນົຕັ້ກີີະຊ້ວງິແຜູ້ນກີານ ແລະ ກີານລງົິທີນຶ, ປີະທີານ 
ຄືຕັ້ຟັງິ. ພົອ້ມນີ,້ ກີຳມບີັນັດາສະມາຊ້ກິີຄືະນະກີຳາມະກີານ
ເເຫ່ງິຊ້າດ, ກີອງິເລຂາ ແລະ ພົະນກັີງິານຂອງິກີະຊ້ວງິ
ກ່ີຽວຂອ້ງິເຂົາ້ຮ່ວມ.
 ທີີ່ ປີະຊຸ້ມໄດປຶ້ີກີສາຫາລືຫຼາຍບັັນຫາເປັີນຕັ້ົນ້ 
ສະພົາບັກີານຈິດັຕັ້ັງ້ິປີະຕັ້ບິັດັວຽກີງິານຕັ້າ້ນກີານຟັອກີເງິນິ 
ແລະ ກີານສະໜ້ອງິທີນຶໃຫແ້ກ່ີກີານກີຳ່ ກີານຮາ້ຍ ໂດຍສະ
ເພົາະເເມ່ນຄືວາມຄືບືັໜ້າ້ກີານປີະເມນີຮອບັດາ້ນຮອບັທີ ີ2 
ຂອງິ ສປີປີ ລາວ ຈິາກີ APG. ພົອ້ມນັນ້, ກີອງິປີະຊຸ້ມຍງັິ
ໄດຮ້ບັັຟັັງິກີານລາຍງິານຜູ້ນົກີານຈິດັຕັ້ັງ້ິປີະຕັ້ບິັດັມະຕັ້ກິີອງິ
ປີະຊຸ້ມ ຄືຕັ້ຟັງິ ຄືັງ້ິຜູ່້ານມາ ກ່ີຽວກີບັັກີານກີະກີຽມກີານ
ປີະເມນີຮອບັດາ້ນຂອງິ ສປີປີ ລາວ ທີາງິດາ້ນວຽກີງິານດັ່ ງິ
ກ່ີາວ ທີີ່ ຄືະນະກີຳາມະກີານໄດຮ້ບັັຮອງິເອາົແຜູ້ນວຽກີບ້ັລມິະ
ສດິຂອງິ 4 ພົາກີສ່ວນ ຄື:ື 1. ວຽກີງິານຄຸືມ້ຄືອງິ; 2. 
ວຽກີງິານກີານດຳາເນນີຄືະດ;ີ 3. ວຽກີງິານນຕິັ້ກິີຳາ ແລະ 
ກີນົໄກີ ແລະ 4. ວຽກີງິານເຜູ້ຍີແຜູ່້ ແລະ ເຊ້ື່ ອມຊ້ມຶ.

 ປັີດຈິບຸັນັ ສປີປີ ລາວ ໄດສ້ຳາເລດັກີານນຳາສົ່ ງິບັດົ
ລາຍງິານດາ້ນນຕິັ້ກິີຳາ ຮອບັທີ ີ2 ແລະ ບັດົລາຍງິານດາ້ນປີະ
ສດິທີຜິູ້ນົ ຮອບັທີ ີ1 ພົອ້ມທີງັິ ບັນັດາກີດົໝາຍ ແລະ ນຕິັ້ິ
ກີຳາລຸ່ມກີດົໝາຍ ຫຼາຍກີວ່າ 200 ສະບັບັັ ໃຫທ້ີມີປີະເມນີ. 
ເຊ້ິ່ ງິ ສປີປີ ລາວ ພົວມຢູ່້່ໃນຂັນ້ຕັ້ອນກີານຄືົນ້ຄືວາ້ຕັ້ອບັຄືຳາ
ຖາມເຈິາະຈິີມ້ ຈິາກີຄືະນະປີະເມນີສາກີນົຕັ້ຳ່ ກີບັັບັດົລາຍງິານ
ດາ້ນປີະສດິທີຜິູ້ນົ ທີີ່  ສປີປີ ລາວ ສົ່ ງິໃຫ ້ໃນຮອບັທີຳາອດິ, 
ສ່ວນກີານລງົິມາກີວດກີາຕັ້ວົຈິງິິຂອງິສາກີນົ ແມ່ນຄືາດຄືະເນ 
ຈິະຂຶນ້ໃນຕັ້ົນ້ປີີ 2022 ທີີ່ ຈິະມາເຖງິິນີ.້
 ໃນໄລຍະກີານປີະເມນີ ສປີປີ ລາວ ຍງັິຕັ້ອ້ງິໄດເ້ລັ່ ງິ
ສາ້ງິ ແລະ ປັີບັປຸີງິນຕິັ້ກິີຳາຈິຳານວນໜ້ຶ່ ງິທີີ່ ຕັ້ດິພົນັກີບັັພົາກີສ່ວນ
ຄຸືມ້ຄືອງິ ກີຳ່ ຄືຫືວົໜ່້ວຍທີີ່ ມໜີ້າ້ທີີ່ ລາຍງິານ, ກີານກີະທີຳາຜູ້ດິ
ຕັ້ົນ້ທີີ່ ຕັ້ດິພົນັກີບັັກີານຟັອກີເງິນິຈິຳານວນໜ້ຶ່ ງິ ແລະ ສບືັຕັ້ຳ່ ຄືົນ້
ຄືວາ້ສາ້ງິແຜູ້ນຍຸດທີະສາດແຫ່ງິຊ້າດວຽກີງິານຕັ້າ້ນ, ສະກີດັ
ກີັນ້ກີານຟັອກີເງິນິ ແລະ ກີານສະໜ້ອງິທີນຶໃຫແ້ກ່ີກີານກີຳ່

ກີານຮາ້ຍ ປີີ 2021-2025 ເພົື່ ອໃຫ ້ສປີປີ ລາວ ເປັີນບ່ັອນ
ອງີິ ໃນກີານຊ້ີແ້ຈິງິຕັ້ຳ່ ສາກີນົ ເພົື່ ອຮບັັປີະກີນັບັຳ່ ໃຫ ້ສປີປີ ລາວ 
ຕັ້ກົີຢູ່້່ໃນບັນັຊ້ກີີານຕັ້ດິຕັ້າມຂອງິສາກີນົກ່ີຽວກີບັັວຽກີງິານ 
AML/CFT ແລະ ຮບັັປີະກີນັໃຫວ້ຽກີງິານ AML/CFT 
ຂອງິ ສປີປີ ລາວ ໃຫເ້ປັີນລະບັບົັ ແລະ ຫຍບັັເຂົາ້ໃກີ ້
ມາດຖານສາກີນົເທີື່ ອລະກີາ້ວ.

ຂ່າວໂດຍ: ສຳານກັີງິານຂຳມ້້ນຕັ້າ້ນກີານຟັອກີເງິນິ 

Magazine 16 14 6 2022.indd   12 7/4/2022   11:27:40 AM



12ໜ້າ້ທີີ BANK JOURNAL

ສຳາເລດັກີອງິປີະຊຸ້ມສະໄໝສາມນັ ຄືຕັ້ຟັງິ
ຄືັງ້ິທີ ີIII ປີະຈິຳາປີີ 2021

 ໃນຕັ້ອນເຊ້ົາ້ຂອງິ ວນັທີ ີ22 ທີນັວາ 2021 ຢູ່້່ທີີ່

ຫອ້ງິປີະຊຸ້ມກີະຊ້ວງິແຜູ້ນກີານ ແລະ ກີານລງົິທີນຶ ໄດຈ້ິດັ
ກີອງິປີະຊຸ້ມຄືະນະກີຳາມະກີານແຫ່ງິຊ້າດ ເພົື່ ອຕັ້າ້ນກີານ
ຟັອກີເງິນິ ແລະ ສະໜ້ອງິທີນຶໃຫແ້ກ່ີກີານກີຳ່ ກີານຮາ້ຍ 
(ຄືຕັ້ຟັງິ) ສະໄໝສາມນັ ຄືັງ້ິທີ ີ III ປີະຈິຳາປີີ 2021 ຜູ່້ານ
ລະບັບົັກີອງິປີະຊຸ້ມທີາງິໄກີ ໂດຍກີານໃຫກ້ີຽດເປັີນປີະທີານ
ຂອງິ ທ່ີານ ສອນໄຊ້ ສພີົນັດອນ ຮອງິນາຍກົີລດັຖະມນົຕັ້,ີ 
ລດັຖະມນົຕັ້ກີີະຊ້ວງິແຜູ້ນກີານ ແລະ ກີານລງົິທີນຶ, ປີະທີານ 
ຄືຕັ້ຟັງິ. ພົອ້ມນີ,້ ກີຳມບີັນັດາສະມາຊ້ກິີຄືະນະກີຳາມະກີານ
ເເຫ່ງິຊ້າດ, ກີອງິເລຂາ ແລະ ພົະນກັີງິານຂອງິກີະຊ້ວງິ
ກ່ີຽວຂອ້ງິເຂົາ້ຮ່ວມ.
 ທີີ່ ປີະຊຸ້ມໄດປຶ້ີກີສາຫາລືຫຼາຍບັັນຫາເປັີນຕັ້ົນ້ 
ສະພົາບັກີານຈິດັຕັ້ັງ້ິປີະຕັ້ບິັດັວຽກີງິານຕັ້າ້ນກີານຟັອກີເງິນິ 
ແລະ ກີານສະໜ້ອງິທີນຶໃຫແ້ກ່ີກີານກີຳ່ ກີານຮາ້ຍ ໂດຍສະ
ເພົາະເເມ່ນຄືວາມຄືບືັໜ້າ້ກີານປີະເມນີຮອບັດາ້ນຮອບັທີ ີ2 
ຂອງິ ສປີປີ ລາວ ຈິາກີ APG. ພົອ້ມນັນ້, ກີອງິປີະຊຸ້ມຍງັິ
ໄດຮ້ບັັຟັັງິກີານລາຍງິານຜູ້ນົກີານຈິດັຕັ້ັງ້ິປີະຕັ້ບິັດັມະຕັ້ກິີອງິ
ປີະຊຸ້ມ ຄືຕັ້ຟັງິ ຄືັງ້ິຜູ່້ານມາ ກ່ີຽວກີບັັກີານກີະກີຽມກີານ
ປີະເມນີຮອບັດາ້ນຂອງິ ສປີປີ ລາວ ທີາງິດາ້ນວຽກີງິານດັ່ ງິ
ກ່ີາວ ທີີ່ ຄືະນະກີຳາມະກີານໄດຮ້ບັັຮອງິເອາົແຜູ້ນວຽກີບ້ັລມິະ
ສດິຂອງິ 4 ພົາກີສ່ວນ ຄື:ື 1. ວຽກີງິານຄຸືມ້ຄືອງິ; 2. 
ວຽກີງິານກີານດຳາເນນີຄືະດ;ີ 3. ວຽກີງິານນຕິັ້ກິີຳາ ແລະ 
ກີນົໄກີ ແລະ 4. ວຽກີງິານເຜູ້ຍີແຜູ່້ ແລະ ເຊ້ື່ ອມຊ້ມຶ.

 ປັີດຈິບຸັນັ ສປີປີ ລາວ ໄດສ້ຳາເລດັກີານນຳາສົ່ ງິບັດົ
ລາຍງິານດາ້ນນຕິັ້ກິີຳາ ຮອບັທີ ີ2 ແລະ ບັດົລາຍງິານດາ້ນປີະ
ສດິທີຜິູ້ນົ ຮອບັທີ ີ1 ພົອ້ມທີງັິ ບັນັດາກີດົໝາຍ ແລະ ນຕິັ້ິ
ກີຳາລຸ່ມກີດົໝາຍ ຫຼາຍກີວ່າ 200 ສະບັບັັ ໃຫທ້ີມີປີະເມນີ. 
ເຊ້ິ່ ງິ ສປີປີ ລາວ ພົວມຢູ່້່ໃນຂັນ້ຕັ້ອນກີານຄືົນ້ຄືວາ້ຕັ້ອບັຄືຳາ
ຖາມເຈິາະຈິີມ້ ຈິາກີຄືະນະປີະເມນີສາກີນົຕັ້ຳ່ ກີບັັບັດົລາຍງິານ
ດາ້ນປີະສດິທີຜິູ້ນົ ທີີ່  ສປີປີ ລາວ ສົ່ ງິໃຫ ້ໃນຮອບັທີຳາອດິ, 
ສ່ວນກີານລງົິມາກີວດກີາຕັ້ວົຈິງິິຂອງິສາກີນົ ແມ່ນຄືາດຄືະເນ 
ຈິະຂຶນ້ໃນຕັ້ົນ້ປີີ 2022 ທີີ່ ຈິະມາເຖງິິນີ.້
 ໃນໄລຍະກີານປີະເມນີ ສປີປີ ລາວ ຍງັິຕັ້ອ້ງິໄດເ້ລັ່ ງິ
ສາ້ງິ ແລະ ປັີບັປຸີງິນຕິັ້ກິີຳາຈິຳານວນໜ້ຶ່ ງິທີີ່ ຕັ້ດິພົນັກີບັັພົາກີສ່ວນ
ຄຸືມ້ຄືອງິ ກີຳ່ ຄືຫືວົໜ່້ວຍທີີ່ ມໜີ້າ້ທີີ່ ລາຍງິານ, ກີານກີະທີຳາຜູ້ດິ
ຕັ້ົນ້ທີີ່ ຕັ້ດິພົນັກີບັັກີານຟັອກີເງິນິຈິຳານວນໜ້ຶ່ ງິ ແລະ ສບືັຕັ້ຳ່ ຄືົນ້
ຄືວາ້ສາ້ງິແຜູ້ນຍຸດທີະສາດແຫ່ງິຊ້າດວຽກີງິານຕັ້າ້ນ, ສະກີດັ
ກີັນ້ກີານຟັອກີເງິນິ ແລະ ກີານສະໜ້ອງິທີນຶໃຫແ້ກ່ີກີານກີຳ່

ກີານຮາ້ຍ ປີີ 2021-2025 ເພົື່ ອໃຫ ້ສປີປີ ລາວ ເປັີນບ່ັອນ
ອງີິ ໃນກີານຊ້ີແ້ຈິງິຕັ້ຳ່ ສາກີນົ ເພົື່ ອຮບັັປີະກີນັບັຳ່ ໃຫ ້ສປີປີ ລາວ 
ຕັ້ກົີຢູ່້່ໃນບັນັຊ້ກີີານຕັ້ດິຕັ້າມຂອງິສາກີນົກ່ີຽວກີບັັວຽກີງິານ 
AML/CFT ແລະ ຮບັັປີະກີນັໃຫວ້ຽກີງິານ AML/CFT 
ຂອງິ ສປີປີ ລາວ ໃຫເ້ປັີນລະບັບົັ ແລະ ຫຍບັັເຂົາ້ໃກີ ້
ມາດຖານສາກີນົເທີື່ ອລະກີາ້ວ.

ຂ່າວໂດຍ: ສຳານກັີງິານຂຳມ້້ນຕັ້າ້ນກີານຟັອກີເງິນິ 

Magazine 16 14 6 2022.indd   12 7/4/2022   11:27:40 AM

13ໜ້າ້ທີີ BANK JOURNAL

ຄືະນະນຳາ ທີຫລ ລງົິຊຸ້ກີຍ້ວ້ຽກີປີະເມນີຜູ້ນົ
ຂັນ້ຄືະນະສາຂາ ທີຫລ.ຫຼບັ ປີະຈິຳາປີີ 2021

 ໃນຕັ້ອນເຊ້ົາ້ຂອງິວນັທີ ີ28 ກຸີມພົາ 2022 ທີີ່ ຫອ້ງິ
ປີະຊຸ້ມຊ້ັນ້ III ສາຂາພົາກີເໜ້ືອ ແຂວງິຫຼວງິພົະບັາງິ 
(ທີຫລ.ຫຼບັ) ໄດຈ້ິດັກີອງິປີະຊຸ້ມປີະເມນີຜູ້ນົກີານປີະຕັ້ບິັດັ
ວຽກີງິານຂັນ້ຄືະນະສາຂາ ທີຫລ.ຫບຼັ ປີະຈິຳາປີີ 2021 ໂດຍ
ກີານໃຫກ້ີຽດເປັີນປີະທີານຂອງິທ່ີານ ຄືຳາວງົິ ທີບິັພົະວງົິ ຮອງິ
ຜູ້້ວ່້າກີານ ທີຫລ, ຜູ້້ຊ້້ີນ້ຳາ ທີຫລ ສາຂາພົາກີເໜ້ອື ແຂວງິ
ຫຼວງິພົະບັາງິ ແລະ ມຄີືະນະສາຂາ, ຄືະນະພົະແນກີ ແລະ 
ຜູ້້ທ້ີີ່ ກ່ີຽວຂອ້ງິເຂົາ້ຮ່ວມ.
 ທ່ີານ ຄືຳາວງົິ ທີບິັພົະວງົິ ຮອງິຜູ້້ວ່້າກີານ ທີຫລ ໄດ ້
ໃຫຮ້້ວ່້າ: ກີານປີະເມນີຜູ້ນົກີານປີະຕັ້ບິັດັວຽກີງິານຂອງິ
ພົະນກັີງິານ-ລດັຖະກີອນຂອງິ ທີຫລ ນີແ້ມ່ນໄດດ້ຳາເນນີ
ເປັີນປົີກີກີະຕັ້ປີິີລະຄືັງ້ິ ນບັັແຕ່ັ້ປີີ 2014 ເປັີນຕັ້ົນ້ມາ ໂດຍ
ອີງິຕັ້າມດຳາລັດວ່າດວ້ຍກີານປີະເມນີຜູ້ົນກີານປີະຕັ້ິບັັດ
ວຽກີງິານຂອງິພົະນກັີງິານລດັຖະກີອນສະບັບັັເລກີທີ ີ300/
ລບັ, ລງົິວນັທີ ີ13 ກີນັຍາ 2017 ແລະ ຄືຳາແນະນຳາກີານ
ຈິດັຕັ້ັງ້ິປີະຕັ້ບິັດັດຳາລດັ ສະບັບັັເລກີທີ ີ 06/ພົນ, ລງົິວນັທີ ີ
02 ພົດຶສະພົາ 2018. ສະນັນ້, ເພົື່ ອສບືັຕັ້ຳ່ ຈິດັຕັ້ັງ້ິປີະຕັ້ບິັດັ
ກີານປີະເມນີຜູ້ນົກີານປີະຕັ້ບິັດັວຽກີງິານຂອງິພົະນກັີງິານ-
ລດັຖະກີອນປີະຈິຳາປີີ 2021 ຄືະນະຮບັັຜູ້ດິຊ້ອບັໄດອ້ອກີ
ບັດົແນະນຳາກີານຈິດັຕັ້ັງ້ິປີະຕັ້ບິັດັ ວຽກີງິານດັ່ ງິກ່ີາວ ປີະຈິຳາປີີ 
2021 ແລະ ອງີິໃສ່ຄືວາມຮບັັຜູ້ດິຊ້ອບັໜ້າ້ທີີ່ ວຽກີງິານຂອງິ
ຄືະນະສາຂາ ທີຫລ.ຫຼບັ ໃນກີານຊ້ີນ້ຳາ-ນຳາພົາວຽກີງິານໃນ
ໄລຍະ 1 ປີີ ທີີ່ ຜູ່້ານມາ. ທ່ີານຮອງິຜູ້້ວ່້າກີານ ທີຫລ ຍງັິໄດ ້
ເນັນ້ໜ້ກັີຕັ້ຳ່ ກີານປີະເມນີຜູ້ນົກີານປີະຕັ້ບິັດັວຽກີງິານຂອງິ
ຄືະນະສາຂາ ທີຫລ.ຫຼບັ ໃນຄືັງ້ິນີຕ້ັ້ ື່ ມວ່າ ໃຫມ້ກີີານໃຫ ້

ຄືະແນນຜູ້ນົກີານປີະເມນີຕັ້ຳ່ ຄືະນະສາຂາ ທີຫລ.ຫຼບັ ຕັ້າມ
ລະບັຽບັກີານທີີ່ ກີຳານດົ, ອງີິໃສ່ຜູ້ນົສຳາເລດັໃນກີານປີະຕັ້ບິັດັ
ວຽກີງິານ, ຫຼ ີກີເວັນ້ກີານປີະເມນີຜູ້ົນແບັບັລວມໆ-ມີ
ລກັີສະນະເຫນັອກົີເຫນັໃຈິກີນັ (ນະໂຍບັາຍສະເລ່ຍ) ເຊ້ິ່ ງິ
ບັຳ່ ເປັີນກີານສົ່ ງິເສມີໃຫພ້ົະນກັີງິານແຂ່ງິຂນັກີນັສາ້ງິຜູ້ນົງິານ, 
ບັຳ່ ສາມາດເລອືກີໄດວ້ຽກີດ-ີຄືນົເດັ່ ນຢູ່່າງິແທີຈ້ິງິິ.
 ກີອງິປີະຊຸ້ມໄດດ້ຳາເນນີໄປີເປັີນເວລາເຄືິ່ ງິວນັໃນ
ບັນັຍາກີາດກີານປີະກີອບັຄືຳາຄືດິເຫນັຕັ້ຳ່ ກີານປີະເມນີຕັ້ລີາຄືາ
ຂອງິຄືະນະສາຂາ ທີຫລ.ຫຼບັ ຢູ່່າງິຟົັດຟືັນ້ ແລະ ກີງົິໄປີ
ກີງົິມາ ໂດຍສະເພົາະຕັ້ຳ່ ກີບັັຂຳຄ້ື ົງິຄືາ້ງິໃນກີານປີະຕັ້ິບັັດ
ວຽກີງິານໃນ 1 ປີີ ຜູ່້ານມາ ເພົື່ ອເປົີ້າໝາຍກີານປັີບັປຸີງິ
ວຽກີງິານໃນຕັ້ຳ່ ໜ້າ້ໃຫດ້ຂີຶນ້ກີວ່າເກີົ່ າ ເຮດັໃຫກ້ີອງິປີະຊຸ້ມ
ໄດສ້ຳາເລດັຕັ້າມຄືາດໝາຍທີີ່ ວາງິໄວ.້

ຂ່າວໂດຍ: ປີາໃນ ພົນັທີະລາ
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     ໃນກີາງິເດອືນ ກຸີມພົາ 2022 ທີີ່ ຜູ່້ານມາ, ກີມົຄຸືມ້ຄືອງິ
ທີະນາຄືານທຸີລະກີດິ  ທີະນາຄືານແຫ່ງິ ສປີປີ ລາວ (ທີຫລ) 
ໄດຈ້ິດັກີອງິຊຸ້ມສະຫຼຸບັວຽກີງິານຄຸືມ້ຄືອງິ, ຕັ້ດິຕັ້າມ-ກີວດ
ກີາ ທີະນາຄືານທຸີລະກີດິ ປີະຈິຳາປີີ 2021 ຂຶນ້, ໂດຍໃຫ ້
ກີຽດເປັີນປີະທີານຂອງິທ່ີານ ພຸົດທີະໄຊ້ ສວີໄິລ ຮອງິຜູ້້ວ່້າ
ກີານ ທີຫລ, ມບີັນັດາຄືະນະກີມົ, ຄືະນະສາຂາ ທີຫລ 
ປີະຈິຳາພົາກີ, ວຊິ້າກີານພົາຍໃນ ທີຫລ ເຂົາ້ຮ່ວມ 67 ທ່ີານ.  
    ຈິດຸປີະສງົິຂອງິກີອງິປີະຊຸ້ມໃນຄືັງ້ິນີ,້ ແມ່ນເພົື່ ອສາ້ງິ
ຄືວາມເຂັມ້ແຂງິໃນກີານຄຸືມ້ຄືອງິ, ຕັ້ດິຕັ້າມ-ກີວດກີາແນ
ໃສ່ສາ້ງິຄືວາມໝັນ້ຄືງົິໃຫແ້ກ່ີລະບັບົັທີະນາຄືານ, ຊຸ້ກີຍ້ໃ້ຫ ້
ບັນັດາທີະນາຄືານທຸີລະກີດິຈິດັຕັ້ັງ້ິປີະຕັ້ບິັດັກີດົໝາຍ, ລະ 
ບັຽບັກີານຕ່ັ້າງິໆຢູ່່າງິເປັີນເຈິົາ້ກີານ ແລະ ມກີີານເຄືື່ ອນໄຫວ
ທີີ່ ສອດຄ່ືອງິຖືກີຕັ້ອ້ງິຕັ້າມນຕິັ້ິກີຳາ. ເພົື່ ອປັີບັປຸີງິລະບັົບັ
ທີະນາຄືານໃຫມ້ກີີານເຄືື່ ອນໄຫວຢູ່່າງິມປີີະສດິທີພິົາບັ, ໝັນ້
ຄືງົິ, ເຂັມ້ແຂງິ, ທີນັສະໄໝ, ປີອດໄພົ ແລະ ສາມາດເຊ້ື່ ອມ
ໂຍງິກີບັັພົາກີພົືນ້ ແລະ ສາກີນົ.

   ຈິາກີນັນ້ທີີ່ ປີະຊຸ້ມຍງັິໄດຮ້ບັັຟັັງິ: ກີານຜູ່້ານ “ຮ່າງິ” ບັດົ
ສະຫຼຸບັຕັ້ີລາຄືາວຽກີງິານຄຸືມ້ຄືອງິ, ຕັ້ດິຕັ້າມ-ກີວດກີາ
ທີະນາຄືານທຸີລະກີດິ ກີຄືທີ ແລະ ສາຂາ ທີຫລ ປີະຈິຳາພົາກີ 
ປີະຈິຳາປີີ 2021 ແລະ ກີຳານດົທີດິທີາງິແຜູ້ນກີານ ປີີ 2022; 
ກີານປີະກີອບັຄືຳາເຫນັຕັ້ຳ່ ກີບັັ “ຮ່າງິ” ບັດົສະຫຼຸບັຕັ້ລີາຄືາສະ 
ພົາບັກີານເຄືື່ ອນໄຫວວຽກີງິານຄຸືມ້ຄືອງິ, ຕັ້ດິຕັ້າມ-ກີວດກີາ
ທີະນາຄືານທຸີລະກີດິ ປີະຈິຳາປີີ 2021 ແລະ ທີດິທີາງິແຜູ້ນ 
ກີານປີະຈິຳາປີີ 2022, ພົອ້ມທີງັິປຶີກີສາຫາລບືັນັຫາຕ່ັ້າງິໆທີີ່

ຕັ້ດິພົນັ, ແລກີປ່ີຽນຄືຳາຄືດິຄືຳາເຫນັກ່ີຽວກີບັັບັນັຫາທີີ່ ໄດພ້ົບົັພົຳ ້

ໃນກີານຈິດັຕັ້ັງ້ິປີະຕັ້ບິັດັໃນໄລຍະ ປີີ 2021 ຜູ່້ານມາ ແລະ 
ກີານເຜູ້ຍີແຜູ່້ບັນັດານຕິັ້ກິີຳາຈິຳານວນໜ້ຶ່ ງິ. 
 ພົອ້ມນີ,້ ໃນເດອືນມນີາ 2022 ກີອງິປີະຊຸ້ມສະຫຼຸບັ
ຄືນືກີານປີະຕັ້ບິັດັວຽກີງິານກີານຄຸືມ້ຄືອງິສະຖາບັນັກີານເງິນິ 
ໃນປີີ 2021 ໄດຈ້ິດັຂຶນ້ໃນວນັທີ ີ 29 ມນີາ 2022 ທີີ່ ຫອ້ງິ
ປີະຊຸ້ມໃຫຍ່ຊ້ັນ້ IV ທີະນາຄືານແຫ່ງິ ສປີປີ ລາວ (ທີຫລ), 
ນະຄືອນຫຼວງິວຽງິຈິນັ. ພົາຍໃຕັ້ກ້ີານເປັີນປີະທີານຂອງິທ່ີານ 

ສະຫຼຸບັວຽກີງິານຄຸືມ້ຄືອງິ, ຕັ້ດິຕັ້າມ-ກີວດກີາ
 ທີະນາຄືານທຸີລະກີດິ ແລະ ກີານຄຸືມ້ຄືອງິສະຖາບັນັກີານເງິນິ ປີະຈິຳາປີີ 2021

Magazine 16 14 6 2022.indd   14 7/4/2022   11:27:41 AM



14ໜ້າ້ທີີ BANK JOURNAL

     ໃນກີາງິເດອືນ ກຸີມພົາ 2022 ທີີ່ ຜູ່້ານມາ, ກີມົຄຸືມ້ຄືອງິ
ທີະນາຄືານທຸີລະກີດິ  ທີະນາຄືານແຫ່ງິ ສປີປີ ລາວ (ທີຫລ) 
ໄດຈ້ິດັກີອງິຊຸ້ມສະຫຼຸບັວຽກີງິານຄຸືມ້ຄືອງິ, ຕັ້ດິຕັ້າມ-ກີວດ
ກີາ ທີະນາຄືານທຸີລະກີດິ ປີະຈິຳາປີີ 2021 ຂຶນ້, ໂດຍໃຫ ້
ກີຽດເປັີນປີະທີານຂອງິທ່ີານ ພຸົດທີະໄຊ້ ສວີໄິລ ຮອງິຜູ້້ວ່້າ
ກີານ ທີຫລ, ມບີັນັດາຄືະນະກີມົ, ຄືະນະສາຂາ ທີຫລ 
ປີະຈິຳາພົາກີ, ວຊິ້າກີານພົາຍໃນ ທີຫລ ເຂົາ້ຮ່ວມ 67 ທ່ີານ.  
    ຈິດຸປີະສງົິຂອງິກີອງິປີະຊຸ້ມໃນຄືັງ້ິນີ,້ ແມ່ນເພົື່ ອສາ້ງິ
ຄືວາມເຂັມ້ແຂງິໃນກີານຄຸືມ້ຄືອງິ, ຕັ້ດິຕັ້າມ-ກີວດກີາແນ
ໃສ່ສາ້ງິຄືວາມໝັນ້ຄືງົິໃຫແ້ກ່ີລະບັບົັທີະນາຄືານ, ຊຸ້ກີຍ້ໃ້ຫ ້
ບັນັດາທີະນາຄືານທຸີລະກີດິຈິດັຕັ້ັງ້ິປີະຕັ້ບິັດັກີດົໝາຍ, ລະ 
ບັຽບັກີານຕ່ັ້າງິໆຢູ່່າງິເປັີນເຈິົາ້ກີານ ແລະ ມກີີານເຄືື່ ອນໄຫວ
ທີີ່ ສອດຄ່ືອງິຖືກີຕັ້ອ້ງິຕັ້າມນຕິັ້ິກີຳາ. ເພົື່ ອປັີບັປຸີງິລະບັົບັ
ທີະນາຄືານໃຫມ້ກີີານເຄືື່ ອນໄຫວຢູ່່າງິມປີີະສດິທີພິົາບັ, ໝັນ້
ຄືງົິ, ເຂັມ້ແຂງິ, ທີນັສະໄໝ, ປີອດໄພົ ແລະ ສາມາດເຊ້ື່ ອມ
ໂຍງິກີບັັພົາກີພົືນ້ ແລະ ສາກີນົ.

   ຈິາກີນັນ້ທີີ່ ປີະຊຸ້ມຍງັິໄດຮ້ບັັຟັັງິ: ກີານຜູ່້ານ “ຮ່າງິ” ບັດົ
ສະຫຼຸບັຕັ້ີລາຄືາວຽກີງິານຄຸືມ້ຄືອງິ, ຕັ້ດິຕັ້າມ-ກີວດກີາ
ທີະນາຄືານທຸີລະກີດິ ກີຄືທີ ແລະ ສາຂາ ທີຫລ ປີະຈິຳາພົາກີ 
ປີະຈິຳາປີີ 2021 ແລະ ກີຳານດົທີດິທີາງິແຜູ້ນກີານ ປີີ 2022; 
ກີານປີະກີອບັຄືຳາເຫນັຕັ້ຳ່ ກີບັັ “ຮ່າງິ” ບັດົສະຫຼຸບັຕັ້ລີາຄືາສະ 
ພົາບັກີານເຄືື່ ອນໄຫວວຽກີງິານຄຸືມ້ຄືອງິ, ຕັ້ດິຕັ້າມ-ກີວດກີາ
ທີະນາຄືານທຸີລະກີດິ ປີະຈິຳາປີີ 2021 ແລະ ທີດິທີາງິແຜູ້ນ 
ກີານປີະຈິຳາປີີ 2022, ພົອ້ມທີງັິປຶີກີສາຫາລບືັນັຫາຕ່ັ້າງິໆທີີ່

ຕັ້ດິພົນັ, ແລກີປ່ີຽນຄືຳາຄືດິຄືຳາເຫນັກ່ີຽວກີບັັບັນັຫາທີີ່ ໄດພ້ົບົັພົຳ ້

ໃນກີານຈິດັຕັ້ັງ້ິປີະຕັ້ບິັດັໃນໄລຍະ ປີີ 2021 ຜູ່້ານມາ ແລະ 
ກີານເຜູ້ຍີແຜູ່້ບັນັດານຕິັ້ກິີຳາຈິຳານວນໜ້ຶ່ ງິ. 
 ພົອ້ມນີ,້ ໃນເດອືນມນີາ 2022 ກີອງິປີະຊຸ້ມສະຫຼຸບັ
ຄືນືກີານປີະຕັ້ບິັດັວຽກີງິານກີານຄຸືມ້ຄືອງິສະຖາບັນັກີານເງິນິ 
ໃນປີີ 2021 ໄດຈ້ິດັຂຶນ້ໃນວນັທີ ີ 29 ມນີາ 2022 ທີີ່ ຫອ້ງິ
ປີະຊຸ້ມໃຫຍ່ຊ້ັນ້ IV ທີະນາຄືານແຫ່ງິ ສປີປີ ລາວ (ທີຫລ), 
ນະຄືອນຫຼວງິວຽງິຈິນັ. ພົາຍໃຕັ້ກ້ີານເປັີນປີະທີານຂອງິທ່ີານ 

ສະຫຼຸບັວຽກີງິານຄຸືມ້ຄືອງິ, ຕັ້ດິຕັ້າມ-ກີວດກີາ
 ທີະນາຄືານທຸີລະກີດິ ແລະ ກີານຄຸືມ້ຄືອງິສະຖາບັນັກີານເງິນິ ປີະຈິຳາປີີ 2021
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ພຸົດທີະໄຊ້ ສວີໄິລ ຮອງິຜູ້້ວ່້າກີານ ທີຫລ ເຊ້ິ່ ງິມຄີືະນະກີມົ, 
ຄືະນະພົະແນກີ, ວຊິ້າກີານກີມົກ່ີຽວຂອ້ງິ ແລະ ສາຂາ 
ທີຫລ ປີະຈິຳາພົາກີ ເຂົາ້ຮ່ວມທີງັິຫມດົ 40 ທ່ີານ.
 ທ່ີານຮອງິຜູ້້ວ່້າກີານ ທີຫລ ໄດກ່້ີາວວ່າ: ກີອງິ
ປີະຊຸ້ມຄືັງ້ິນີມ້ຄີືວາມໝາຍຄືວາມສຳາຄືນັຢູ່່າງິຍິ່ ງິ ເປັີນກີານ
ສະຫຼຸບັຄືນືກີານປີະຕັ້ບິັດັວຽກີງິານກີານຄຸືມ້ຄືອງິສະຖາບັນັ
ກີານເງິນິ ໃນປີີ 2021 ຜູ່້ານມາ, ເພົື່ ອພົອ້ມກີນັຕັ້ລີາຄືາຜູ້ນົ
ກີານເຄືື່ ອນໄຫວດາ້ນຕັ້ັງ້ິໜ້າ້ທີີ່ ຈິະຕັ້ອ້ງິສບືັຕັ້ຳ່ ຈິດັຕັ້ັງ້ິປີະຕັ້ ິ
ບັດັ ແລະ ດາ້ນຂຳຄ້ືງົິຄືາ້ງິທີີ່ ຈິະຕັ້ອ້ງິປັີບັປຸີງິໃຫດ້ຂີຶນ້ ເຊ້ິ່ ງິເປັີນ
ທີາງິເລອືກີໜ້ຶ່ ງິເພົື່ ອໃຫປ້ີະຊ້າຊ້ນົສາມາດເຂົາ້ໃຊ້ບ້ັຳລກິີານ
ດາ້ນກີານເງິນິໄດຫ້າຼຍຂຶນ້ ໂດຍສະເພົາະກີານແກີໄ້ຂຄືວາມ
ທຸີກີຍາກີຂອງິປີະຊ້າຊ້ນົເທີື່ ອລະກີາ້ວ.
 ວຽກີງິານສະຖາບັນັກີານເງິນິທີີ່ ບັຳ່ ແມ່ນທີະນາຄືານ
ເປັີນວຽກີງິານໜ້ຶ່ ງິທີີ່ ສຳາຄືນັໃນກີານປີະກີອບັສ່ວນຊຸ້ກີຍ້ໃ້ຫ ້
ແກ່ີກີານຂະຫຍາຍຕັ້ວົທີາງິດາ້ນເສດຖະກີດິ ກີຳຄືກືີານ
ປີະກີອບັສ່ວນກີານແກີໄ້ຂຄືວາມທຸີກີຍາກີຢູ່້່ບັນັດາເມອືງິ
ຕັ້ດິພົນັກີບັັວຽກີງິານ 3 ສາ້ງິ ແລະ ເພົື່ ອຮບັັປີະກີນັເປົີາ້ 
ໝາຍສະຫດັສະວດັດາ້ນກີານພົດັທີະນາ ໂດຍເຊ້ື່ ອມເຂົາ້
ໃນກີານຈິດັຕັ້ັງ້ິປີະຕັ້ບິັດັ ເປົີາ້ໝາຍກີານພົດັທີະນາແບັບັຍນື
ຍງົິ. ໃນນັນ້, ສະຖາບັນັກີານເງິນິທີີ່ ບັຳ່ ແມ່ນທີະນາຄືານກີຳ
ເປັີນພົາກີສ່ວນໜ້ຶ່ ງິຂອງິຂະແໜ້ງິທີະນາຄືານທີີ່ ພົກັີ ແລະ 
ລດັຖະບັານໄດມ້ກີີານວາງິນະໂຍບັາຍສະເພົາະເພົື່ ອແນ່ໃສ່
ສາ້ງິເງິ ື່ອນໄຂທີີ່ ເອືອ້ອຳານວຍໃນດາ້ນຕ່ັ້າງິໆ ເພົື່ ອສົ່ ງິເສມີ
ສະຖາບັນັກີານເງິນິໃຫມ້ຫີຼາຍຮ້ບັແບັບັກີຳາມະສດິ ແລະ 
ມກີີານຂະຫຍາຍຕັ້ວົຢູ່່າງິເຂັມ້ແຂງິ ເພົື່ ອປີະກີອບັສ່ວນ

ສະໜ້ອງິທີນຶຮອນໃຫແ້ກ່ີປີະຊ້າຊ້ນົໃນກີານແກີໄ້ຂຄືວາມ
ທຸີກີຍາກີ, ພົອ້ມທີັງິປົີກີປີ້ອງິຜູ້້ໃ້ຊ້ບ້ັຳລິກີານຜູ່້ານກີານ
ຕັ້ດິຕັ້າມກີານເຄືື່ ອນໄຫວວຽກີງິານດັ່ ງິກ່ີາວເຫນັໄດວ່້າກີານ
ພົດັທີະນາສະຖາບັນັກີານເງິນິແມ່ນມຄີືວາມຄືບືັໜ້າ້ໃນ
ຫຼາຍດາ້ນພົຳສມົຄືວນເປັີນຕັ້ົນ້: ກີານສາ້ງິຄືວາມເຂັມ້ແຂງິ
ທີາງິດາ້ນວຊິ້າສະເພົາະ, ບັນັດາສະຖາບັນັກີານເງິນິໄດມ້ີ
ບັາດກີາ້ວທີີ່ ດຂີຶນ້ເປັີນກີາ້ວໆ ອນັເນື່ ອງິມາຈິາກີກີານຮ່ວມມື
ຂອງິບັນັດາພົາກີສ່ວນທີອ້ງິຖິ່ ນຕ່ັ້າງິໆ ເຊ້ັ່ ນ: ພົາກີສ່ວນຜູ້້ ້
ຄຸືມ້ຄືອງິ ແລະ ຂອດປີະສານງິານແມ່ນໄດມ້ກີີານປັີບັປຸີງິຢູ່່າງິ
ເປັີນລະບັບົັເຮດັໃຫກ້ີານເຄືື່ ອນໄຫວມຄີືວາມຮດັກຸີມ ແລະ 
ສະດວກີຫຼາຍຂຶນ້. ສະນັນ້, ເພົື່ ອເສມີຂະຫຍາຍທ່ີາແຮງິ 
ດັ່ ງິກ່ີາວ ທີະນາຄືານແຫ່ງິ ສປີປີ ລາວ ໄດເ້ລັ່ ງິໃສ່ສາ້ງິຄືວາມ
ເຂັມ້ແຂງິໃນກີານສົ່ ງິເສມີ ແລະ ຄຸືມ້ຄືອງິ ເພົື່ ອເປັີນໃຈິກີາງິ
ປ່ິີນອອ້ມຂະແໜ້ງິກີານອື່ ນໆທີີ່ ກ່ີຽວຂອ້ງິ ດວ້ຍຫຼາຍ
ຮ້ບັກີານ ແລະ ຮ່ວມກີບັັຫຼາຍພົາກີສ່ວນ ທີງັິພົາຍໃນ ແລະ 
ສາກີນົ ໂດຍສະເພົາະໄດດ້ງຶິດ້ດເອາົກີານຮ່ວມມຈືິາກີສາກີນົ
ໃນຮ້ບັແບັບັໂຄືງິກີານຊ່້ວຍເຫຼອື ເພົື່ ອຫນັເອາົທີນຶຮອນ 
ແລະ ເຕັ້ກັີນກິີວຊິ້າສະເພົາະເຂົາ້ສ່້ແຜູ້ນກີານ, ແຜູ້ນງິານ 
ແລະ ກີານຈິດັຕັ້ັງ້ິປີະຕັ້ບິັດັຕັ້ວົຈິງິິ ເພົື່ ອກີາຍເປັີນກີຳາລງັິສຳາ
ຄືນັໃນກີານປີະກີອບັສ່ວນຊຸ້ກີຍ້ສ້ົ່ ງິເສມີຢູ່່າງິແຂງິແຮງິ ເຂົາ້
ໃນກີານສະໜ້ອງິແຫຼ່ ງິທີນຶໃຫແ້ກ່ີປີະຊ້າຊ້ນົຜູ້້ທຸ້ີກີຍາກີຜູ້້ທ້ີີ່

ມລີາຍໄດຕ້ັ້ຳ່ າກີຳ່ ເພົີ່ ມຂຶນ້.

         ຂ່າວໂດຍ: ໜ່້ວຍງິານຂ່າວສານ ທີຫລ
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ທີຫລ ເຊ້ນັບັດົບັນັທີກຶີຄືວາມເຂົາ້ໃຈິກ່ີຽວກີບັັກີານເຂົາ້ເປັີນ
ສະມາຊ້ກິີປີະກີນັສງັິຄືມົ

 ໃນຕັ້ອນເຊ້ົາ້ວນັທີ ີ 09 ທີນັວາ 2021 ທີີ່ ຫອ້ງິປີະຊຸ້ມ
ຊ້ັນ້ 7 ທີະນາຄືານແຫ່ງິ ສປີປີ ລາວ ໄດຈ້ິດັພົທິີເີຊ້ນັບັດົບັນັທີກຶີ
ຄືວາມເຂົາ້ໃຈິກ່ີຽວກີບັັກີານເຂົາ້ເປັີນສະມາຊ້ກິີປີະກີນັສງັິຄືມົໃຫ ້
ແກ່ີພົະນກັີງິານທີະນາຄືານແຫ່ງິ ສປີປີ ລາວ ລະຫວ່າງິ ອງົິກີານ
ປີະກີນັສງັິຄືມົແຫ່ງິຊ້າດ (ອປີຊ້), ກີະຊ້ວງິແຮງິງິານ ແລະ ສະ
ຫວດັດກີີານສງັິຄືມົ (ຮສສ) ກີບັັ ຫອ້ງິກີານທີະນາຄືານແຫ່ງິ ສປີປີ 
ລາວ (ທີຫລ) ຕັ້າງິໜ້າ້ໂດຍແມ່ນ ທ່ີານ ເພົດັສະຖາພົອນ ແກີວ້
ວງົິວຈິິດິ ຫວົໜ້າ້ຫອ້ງິກີານ ທີຫລ ແລະ ຕັ້າງິໜ້າ້ອງົິກີານປີະກີນັ
ສງັິຄືມົແຫ່ງິຊ້າດແມ່ນທ່ີານ ນ. ແກີວ້ ຈິນັທີະວໄີຊ້  ຫວົໜ້າ້
ອງົິກີານປີະກີນັສງັິຄືມົແຫ່ງິຊ້າດ ໂດຍກີານໃຫກ້ີຽດເຂົາ້ຮ່ວມຂອງິ
ທ່ີານ ສອນໄຊ້ ສດິພົະໄຊ້ ຜູ້້ວ່້າກີານທີະນາຄືານແຫ່ງິ ສປີປີ ລາວ 
ແລະ ທ່ີານ ນາງິ ໃບັຄືຳາ ຂດັທີຍິະ ລດັຖະມນົຕັ້ກີີະຊ້ວງິແຮງິງິານ 
ແລະ ສະຫວັດດີກີານສັງິຄືົມ ແລະ ບັັນດາຜູ້້ຕ້ັ້າງິໜ້າ້ຈິາກີ
ພົາກີສ່ວນກ່ີຽວຂອ້ງິເຂົາ້ຮ່ວມ.
 ໃນພົທິີດີັ່ ງິກ່ີາວ, ຕັ້າງິໜ້າ້ໂດຍ ທ່ີານ ນາງິ ແກີວ້ ຈິນັທີະ
ວໄີຊ້ ຄືະນະພົກັີກີະຊ້ວງິ ຮສສ, ຫວົໜ້າ້ອງົິກີານປີະກີນັສງັິຄືມົ
ແຫ່ງິຊ້າດ ໄດນ້ຳາສະເໜ້ບີັດົລາຍງິານໂດຍຫຍຳ ້ ກ່ີຽວກີບັັກີານ
ກີະກີຽມເຂົາ້ເປັີນສະມາຊ້ກິີອງົິກີານປີະກີນັສງັິຄືມົຂອງິພົະນກັີງິານ
ທີະນາຄືານແຫ່ງິ ສປີປີ ລາວ ເຊ້ິ່ ງິເລີ່ ມແຕ່ັ້ເດອືນມງັິກີອນ ປີີ 2022 

ເປັີນຕັ້ົນ້ໄປີ ພົະນກັີງິານຂອງິ ທີຫລ ຈິະໄດເ້ຂົາ້ສ່້ລະບັບົັປີະກີນັ
ສງັິຄືມົຕັ້າມກີດົໝາຍ ວ່າດວ້ຍກີານປີະກີນັສງັິຄືມົຮ້ບັແບັບັລດັຖະ
ກີອນ ໂດຍມກີີານຂຶນ້ທີະບັຽນ ມອບັເງິນິສມົທີບົັຕັ້າມລະບັຽບັ
ກີານ ແລະ ຮບັັນະໂຍບັາຍສະຫວດັດກີີານຕັ້າມທີີ່ ໄດກ້ີຳານດົໃນ
ລະບັຽບັກີດົໝາຍ.
 ທ່ີານ ນາງິ ໃບັຄືຳາ ຂດັທີຍິະ ໄດມ້ຄີືຳາເຫນັວ່າ: ເພົື່ ອເຮດັ
ໃຫກ້ີານຈິດັຕັ້ັງ້ິປີະຕັ້ບິັດັນະໂຍບັາຍປີະກີນັສງັິຄືມົ ໃຫມ້ຄີືວາມ
ສອດຄ່ືອງິກີບັັກີດົໝາຍ ວ່າດວ້ຍກີານປີະກີນັສັງິຄືົມ ແລະ 
ກີດົໝາຍວ່າດວ້ຍ ທີະນາຄືານແຫ່ງິ ສປີປີ ລາວ ແລະ ສອດຄ່ືອງິ
ກີບັັສະພົາບັຄືວາມເປັີນຈິງິິ. ຫວງັິວ່າທີງັິສອງິພົາກີສ່ວນຈິະພົອ້ມ 
ກີນັປີະຕັ້ບິັດັພົນັທີະ ແລະ ນະໂຍບັາຍຕັ້າມລະບັຽບັກີດົໝາຍ, 
ເພົື່ ອໃຫພ້ົະນກັີງິານທຸີກີຄືນົໄດຮ້ບັັຜູ້ນົປີະໂຫຍດດາ້ນສະຫວດັດີ
ກີານຢູ່່າງິທີົ່ ວເຖງິິ, ສບືັຕັ້ຳ່ ປຶີກີສາຫາລ ື ໃຫກ້ີານຊ່້ວຍເຫຼອືເຊ້ິ່ ງິກີນັ 
ແລະ ກີນັ ໃນກີານແກີໄ້ຂບັນັຫາທີີ່ ອາດຈິະເກີດີຂຶນ້ເວລາຈິດັຕັ້ັງ້ິ
ປີະຕັ້ບິັດັວຽກີງິານທີີ່ ເຫນັວ່າບັຳ່ ສອດຄ່ືອງິ, ພົອ້ມທີງັິຮ່ວມມກືີນັຄືົນ້
ຄືວາ້, ກີຳານດົ ແລະ ປັີບັປຸີງິຜູ້ນົປີະໂຫຍດທີີ່ ກ່ີຽວຂອ້ງິ ໃນວຽກີງິານ
ປີະກີນັສງັິຄືມົໃຫດ້ຂີຶນ້ເປັີນກີາ້ວໆ.
 ກີານສາ້ງິຕັ້ັງ້ິລະບັບົັປີະກີນັສງັິຄືມົ ແມ່ນເພົື່ ອເປັີນຫລກັີ
ຄືຳາ້ປີະກີນັສິດຜູ້ົນປີະໂຫຍດທີາງິດາ້ນສະຫວັດດີກີານໃຫແ້ກ່ີ
ພົະນກັີງິານ ຜູ້້ອ້ອກີແຮງິງິານທີງັິພົາກີລດັ ແລະ ເອກີະຊ້ນົ ໃນເວລາ
ປີະສບົັເຄືາະຮາ້ຍຈິາກີອຸບັດັເຫດ, ກີານເຈິບັັໄຂໄ້ດປ່້ີວຍ, ເຖົາ້ແກ່ີ
ຊ້ະລາ ຕັ້ະຫລອດເຖິງິກີານເສຍຊ້ວີດິ ແລະ ອື່ ນໆ... ແນໃສ່
ເບັິ່ ງິແຍງິຊ້ວີດິກີານເປັີນຢູ່້່ຂອງິພົະນກັີງິານໃຫດ້ຂີຶນ້ເປັີນກີາ້ວໆ ທີງັິ
ເປັີນກີານປີະກີອບັສ່ວນເຂົາ້ໃນກີານພົດັທີະນາປີະເທີດຊ້າດ.

ຂ່າວໂດຍ: ປີາໃນ ພົນັທີະລາ

Magazine 16 14 6 2022.indd   16 7/4/2022   11:27:43 AM



16ໜ້າ້ທີີ BANK JOURNAL

ທີຫລ ເຊ້ນັບັດົບັນັທີກຶີຄືວາມເຂົາ້ໃຈິກ່ີຽວກີບັັກີານເຂົາ້ເປັີນ
ສະມາຊ້ກິີປີະກີນັສງັິຄືມົ

 ໃນຕັ້ອນເຊ້ົາ້ວນັທີ ີ 09 ທີນັວາ 2021 ທີີ່ ຫອ້ງິປີະຊຸ້ມ
ຊ້ັນ້ 7 ທີະນາຄືານແຫ່ງິ ສປີປີ ລາວ ໄດຈ້ິດັພົທິີເີຊ້ນັບັດົບັນັທີກຶີ
ຄືວາມເຂົາ້ໃຈິກ່ີຽວກີບັັກີານເຂົາ້ເປັີນສະມາຊ້ກິີປີະກີນັສງັິຄືມົໃຫ ້
ແກ່ີພົະນກັີງິານທີະນາຄືານແຫ່ງິ ສປີປີ ລາວ ລະຫວ່າງິ ອງົິກີານ
ປີະກີນັສງັິຄືມົແຫ່ງິຊ້າດ (ອປີຊ້), ກີະຊ້ວງິແຮງິງິານ ແລະ ສະ
ຫວດັດກີີານສງັິຄືມົ (ຮສສ) ກີບັັ ຫອ້ງິກີານທີະນາຄືານແຫ່ງິ ສປີປີ 
ລາວ (ທີຫລ) ຕັ້າງິໜ້າ້ໂດຍແມ່ນ ທ່ີານ ເພົດັສະຖາພົອນ ແກີວ້
ວງົິວຈິິດິ ຫວົໜ້າ້ຫອ້ງິກີານ ທີຫລ ແລະ ຕັ້າງິໜ້າ້ອງົິກີານປີະກີນັ
ສງັິຄືມົແຫ່ງິຊ້າດແມ່ນທ່ີານ ນ. ແກີວ້ ຈິນັທີະວໄີຊ້  ຫວົໜ້າ້
ອງົິກີານປີະກີນັສງັິຄືມົແຫ່ງິຊ້າດ ໂດຍກີານໃຫກ້ີຽດເຂົາ້ຮ່ວມຂອງິ
ທ່ີານ ສອນໄຊ້ ສດິພົະໄຊ້ ຜູ້້ວ່້າກີານທີະນາຄືານແຫ່ງິ ສປີປີ ລາວ 
ແລະ ທ່ີານ ນາງິ ໃບັຄືຳາ ຂດັທີຍິະ ລດັຖະມນົຕັ້ກີີະຊ້ວງິແຮງິງິານ 
ແລະ ສະຫວັດດີກີານສັງິຄືົມ ແລະ ບັັນດາຜູ້້ຕ້ັ້າງິໜ້າ້ຈິາກີ
ພົາກີສ່ວນກ່ີຽວຂອ້ງິເຂົາ້ຮ່ວມ.
 ໃນພົທິີດີັ່ ງິກ່ີາວ, ຕັ້າງິໜ້າ້ໂດຍ ທ່ີານ ນາງິ ແກີວ້ ຈິນັທີະ
ວໄີຊ້ ຄືະນະພົກັີກີະຊ້ວງິ ຮສສ, ຫວົໜ້າ້ອງົິກີານປີະກີນັສງັິຄືມົ
ແຫ່ງິຊ້າດ ໄດນ້ຳາສະເໜ້ບີັດົລາຍງິານໂດຍຫຍຳ ້ ກ່ີຽວກີບັັກີານ
ກີະກີຽມເຂົາ້ເປັີນສະມາຊ້ກິີອງົິກີານປີະກີນັສງັິຄືມົຂອງິພົະນກັີງິານ
ທີະນາຄືານແຫ່ງິ ສປີປີ ລາວ ເຊ້ິ່ ງິເລີ່ ມແຕ່ັ້ເດອືນມງັິກີອນ ປີີ 2022 

ເປັີນຕັ້ົນ້ໄປີ ພົະນກັີງິານຂອງິ ທີຫລ ຈິະໄດເ້ຂົາ້ສ່້ລະບັບົັປີະກີນັ
ສງັິຄືມົຕັ້າມກີດົໝາຍ ວ່າດວ້ຍກີານປີະກີນັສງັິຄືມົຮ້ບັແບັບັລດັຖະ
ກີອນ ໂດຍມກີີານຂຶນ້ທີະບັຽນ ມອບັເງິນິສມົທີບົັຕັ້າມລະບັຽບັ
ກີານ ແລະ ຮບັັນະໂຍບັາຍສະຫວດັດກີີານຕັ້າມທີີ່ ໄດກ້ີຳານດົໃນ
ລະບັຽບັກີດົໝາຍ.
 ທ່ີານ ນາງິ ໃບັຄືຳາ ຂດັທີຍິະ ໄດມ້ຄີືຳາເຫນັວ່າ: ເພົື່ ອເຮດັ
ໃຫກ້ີານຈິດັຕັ້ັງ້ິປີະຕັ້ບິັດັນະໂຍບັາຍປີະກີນັສງັິຄືມົ ໃຫມ້ຄີືວາມ
ສອດຄ່ືອງິກີບັັກີດົໝາຍ ວ່າດວ້ຍກີານປີະກີນັສັງິຄືົມ ແລະ 
ກີດົໝາຍວ່າດວ້ຍ ທີະນາຄືານແຫ່ງິ ສປີປີ ລາວ ແລະ ສອດຄ່ືອງິ
ກີບັັສະພົາບັຄືວາມເປັີນຈິງິິ. ຫວງັິວ່າທີງັິສອງິພົາກີສ່ວນຈິະພົອ້ມ 
ກີນັປີະຕັ້ບິັດັພົນັທີະ ແລະ ນະໂຍບັາຍຕັ້າມລະບັຽບັກີດົໝາຍ, 
ເພົື່ ອໃຫພ້ົະນກັີງິານທຸີກີຄືນົໄດຮ້ບັັຜູ້ນົປີະໂຫຍດດາ້ນສະຫວດັດີ
ກີານຢູ່່າງິທີົ່ ວເຖງິິ, ສບືັຕັ້ຳ່ ປຶີກີສາຫາລ ື ໃຫກ້ີານຊ່້ວຍເຫຼອືເຊ້ິ່ ງິກີນັ 
ແລະ ກີນັ ໃນກີານແກີໄ້ຂບັນັຫາທີີ່ ອາດຈິະເກີດີຂຶນ້ເວລາຈິດັຕັ້ັງ້ິ
ປີະຕັ້ບິັດັວຽກີງິານທີີ່ ເຫນັວ່າບັຳ່ ສອດຄ່ືອງິ, ພົອ້ມທີງັິຮ່ວມມກືີນັຄືົນ້
ຄືວາ້, ກີຳານດົ ແລະ ປັີບັປຸີງິຜູ້ນົປີະໂຫຍດທີີ່ ກ່ີຽວຂອ້ງິ ໃນວຽກີງິານ
ປີະກີນັສງັິຄືມົໃຫດ້ຂີຶນ້ເປັີນກີາ້ວໆ.
 ກີານສາ້ງິຕັ້ັງ້ິລະບັບົັປີະກີນັສງັິຄືມົ ແມ່ນເພົື່ ອເປັີນຫລກັີ
ຄືຳາ້ປີະກີນັສິດຜູ້ົນປີະໂຫຍດທີາງິດາ້ນສະຫວັດດີກີານໃຫແ້ກ່ີ
ພົະນກັີງິານ ຜູ້້ອ້ອກີແຮງິງິານທີງັິພົາກີລດັ ແລະ ເອກີະຊ້ນົ ໃນເວລາ
ປີະສບົັເຄືາະຮາ້ຍຈິາກີອຸບັດັເຫດ, ກີານເຈິບັັໄຂໄ້ດປ່້ີວຍ, ເຖົາ້ແກ່ີ
ຊ້ະລາ ຕັ້ະຫລອດເຖິງິກີານເສຍຊ້ວີດິ ແລະ ອື່ ນໆ... ແນໃສ່
ເບັິ່ ງິແຍງິຊ້ວີດິກີານເປັີນຢູ່້່ຂອງິພົະນກັີງິານໃຫດ້ຂີຶນ້ເປັີນກີາ້ວໆ ທີງັິ
ເປັີນກີານປີະກີອບັສ່ວນເຂົາ້ໃນກີານພົດັທີະນາປີະເທີດຊ້າດ.
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ກີອງິປີະຊຸ້ມເຜູ້ຍີແຜູ່້ນຕິັ້ກິີຳາ ແລະ ລະບັຽບັກີານ
ວຽກີຮ່ວມມສືາກີນົຂອງິ ທີຫລ

 ໃນວນັທີ ີ29 ມນີາ 2022, ທີີ່ ຫອ້ງິປີະຊຸ້ມໃຫຍ່
ຊ້ັນ້ 7 (ຕັ້ກຶີໃໝ່) ທີຫລ ໄດຈ້ິດັກີອງິປີະຊຸ້ມເຜູ້ຍີວຽກີງິານ
ນຕິັ້ກິີຳາ-ລະບັຽບັກີານວຽກີຮ່ວມມສືາກີນົ ຂອງິທີະນາຄືານ
ແຫ່ງິ ສປີປີ ລາວ ໃນຮ້ບັແບັບັເຊ້ິ່ ງິໜ້າ້ ແລະ ອອນລາຍ, 
ໂດຍກີານເປັີນປີະທີານຂອງິ ທ່ີານ ປີອ. ສມົປີະສງົິ ພົມົມະ
ສານ, ຮອງິຫວົໜ້າ້ກີມົຮ່ວມມສືາກີນົ, ຊ້ຶ່ ງິມບີັນັດາທ່ີານ
ຫວົໜ້າ້ກີມົ-ທີຽບັເທີົ່ າກີມົ, ທ່ີານຫວົໜ້າ້ສາຂາ ທີຫລ, 
ຄືະນະກີມົ-ຄືະນະສາຂາ, ຄືະນະພົະແນກີ, ພົະນກັີງິານ
ວຊິ້າກີານຈິາກີ ບັນັດາກີມົພົາຍໃນ ທີຫລ ແລະ ຕ່ັ້າງິໜ້າ້
ຈິາກີທີະນາຄືານທຸີລະກີດິລດັ ເຂົາ້ຮ່ວມ ທີງັິໝດົ 63 ທ່ີານ. 
 ຈິຸດປີະສົງິຂອງິກີອງິປີະຊຸ້ມຄືັງ້ິນີ ້ ແມ່ນເພົື່ ອ
ເຜູ້ຍີແຜູ່້ບັນັດາເອກີະສານນຕິັ້ກິີຳາ ແລະ ລະບັຽບັກີານທີີ່

ກ່ີຽວຂອ້ງິຈິຳານວນໜ້ຶ່ ງິ. ພົອ້ມດຽວກີນັນີ,້ ກີຳ່ ເພົື່ ອສາ້ງິ
ຄືວາມຮບັັຮ້-້ຄືວາມເຂົາ້ໃຈິ ແລະ ເປັີນເອກີະພົາບັໃນກີານ
ຈິດັຕັ້ັງ້ິປີະຕັ້ບິັດັວຽກີງິານຮ່ວມມສືາກີນົຂອງິຂະແໜ້ງິກີານ
ທີະນາຄືານ. 
 ກີອງິປີະຊຸ້ມດັ່ ງິກ່ີາວໄດດ້ຳາເນນີເປັີນເວລາເຄືິ່ ງິວນັ, 
ຊ້ຶ່ ງິໄດຮ້ບັັຟັັງິກີານນຳາສະເໜ້ຂີອງິຄືະນະກີມົ ແລະ ຄືະນະ

ພົະແນກີພົາຍໃນກີມົຮ່ວມມສືາກີນົ, ລວມມ:ີ (1) ແຜູ້ນກີານ
ຍາດແຍ່ງິກີານຊ່້ວຍເຫຼອືວຊິ້າກີານຈິາກີສາກີນົຂອງິ ທີຫລ 
ໄລຍະ 05 ປີີ (2021-2025); (2) ແຈິງ້ິກີານ ວ່າດວ້ຍຂັນ້
ຕັ້ອນກີານຈິັດຕັ້ັງ້ິປີະຕັ້ິບັັດວຽກີຮ່ວມມືສາກີົນຂອງິ 
ທີະນາຄືານແຫ່ງິ ສປີປີ ລາວ, ສະບັບັັເລກີທີ ີ172/ທີຫລ, 
ລງົິວນັທີ ີ07 ທີນັວາ 2021; ແລະ (3) ຄືຳາແນະນຳາ ວ່າດວ້ຍ
ກີນົໄກີກີານສະເໜ້ສີາ້ງິສນັຍາສາກີນົ ໃນນາມທີະນາຄືານ
ແຫ່ງິ ສປີປີ ລາວ, ສະບັບັັເລກີທີ ີ291/ກີຮສ, ລງົິວນັທີ ີ25 
ຕຸັ້ລາ 2021. 
 ພົອ້ມນີ,້ ກີອງິປີະຊຸ້ມໄດມ້ກີີານແລກີປ່ີຽນຄືຳາຄືດິ
ຕັ້ຳ່ ເນືອ້ໃນຂອງິນຕິັ້ກິີຳາທີີ່ ໄດນ້ຳາສະເໜ້ ີແລະ ຍກົີຫຼາຍບັນັຫາ
ກ່ີຽວຂອ້ງິກີບັັວຽກີງິານຮ່ວມມສືາກີນົຈິາກີບັນັດາກີມົ ເພົື່ ອ
ເປັີນຂຳມ້້ນ ແລະ ບ່ັອນອງີິໃນກີານຈິດັຕັ້ັງ້ິປີະຕັ້ບິັດັວຽກີງິານ
ຮ່ວມມສືາກີນົໃນສະເພົາະໜ້າ້ໃຫມ້ຄີືວາມຄ່ືອງິຕັ້ວົຍິ່ ງິຂຶນ້ 
ແລະ ທີງັິຮບັັປີະກີນັຜູ້ນົປີະໂຫຍດສ້ງິສຸດຂອງິ ທີຫລ ກີຳ່ ຄືື
ບັນັດາກີມົຕ່ັ້າງິໆພົາຍໃນ ທີຫລ ໃນກີານພົວົພົນັຮ່ວມມື
ສາກີນົ.

ຂ່າວໂດຍ: ກີມົຮ່ວມມສືາກີນົ
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ທີະນາຄືານທຸີລະກີດິພົາກີກີາງິ ສະໜ້ອງິສນິເຊ້ື່ ອນະໂຍບັາຍ 
ຕັ້ຳ່ ລ້ກີຄືາ້ທີີ່ ຮບັັຜູ້ນົກີະທີບົັຈິາກີພົະຍາດໂຄືວດິ-19

 ທ່ີານ ວງົິພົະຈິນັ ແສງິສຸວນັ ຫວົໜ້າ້ສາຂາທີະນາຄືານ
ແຫ່ງິ ສປີປີ ລາວ ພົາກີກີາງິ ແຂວງິສະຫວນັນະເຂດ (ທີຫລ.
ສຂ) ແຈິງ້ິໃຫຮ້້ວ່້າ: ທີຫລ.ສຂ ປີະຕັ້ບິັດັພົາລະບັດົບັາດ, 
ຂອບັເຂດສດິໜ້າ້ທີີ່ ຂອງິຕັ້ນົໃນກີານຄຸືມ້ຄືອງິມະຫາພົາກີທີາງິ
ດາ້ນເງິນິຕັ້າ-ສິນເຊ້ື່ ອແກ່ີສາຂາທີະນາຄືານທຸີລະກີິດ, 
ສະຖາບັນັກີານເງິນິຢູ່້່ແຂວງິສະຫວນັນະເຂດ, ຄືຳາມ່ວນ ແລະ 
ແຂວງິບັຳລຄິືຳາໄຊ້ ລວມມສີາຂາທີະນາຄືານທຸີລະກີດິທີງັິໝດົ 
23 ສາຂາ, ຫຼຸດລງົິ 1 ສາຂາ, ມ ີ 22 ສາຂາທີະນາຄືານ
ທຸີລະກີດິ, ທີະນາຄືານນະໂຍບັາຍ 1 ສາຂາ  ແລະ 24 ໜ່້ວຍ
ບັຳລກິີານ ທີີ່ ບັຳ່ ມສີາຂາຕັ້ັງ້ິຢູ່້່ພົາຍໃນ 3 ແຂວງິ; ມໜ່ີ້ວຍ
ບັຳລກິີານ 105 ໜ່້ວຍ; ສະເພົາະສະຖາບັນັກີານເງິນິທີີ່ ຢູ່້່ໃນ
ກີານຄຸືມ້ຄືອງິ ທີຫລ ທີງັິໝດົ 47 ແຫ່ງິ ປີະກີອບັມ:ີ ສກີຈິຮ 
1 ແຫ່ງິ, ສກີຈິບັ 9 ແຫ່ງິ, ສສງິ 7 ແຫ່ງິ ໃນນີມ້ທີີດົລອງິ 1 
ແຫ່ງິ, ໂຮງິຊ້ວດຈິຳາ 12 ແຫ່ງິ  ແລະ ບັຳລສິດັ ເຊ້ົ່ າສນິເຊ້ື່ ອ 1 
ແຫ່ງິ, ມ ີ9 ສາຂາ ແລະ 8 ໜ່້ວຍບັຳລກິີານ.
    ທ່ີານຫວົໜ້າ້ສາຂາ ທີຫລ.ສຂ ຍງັິໃຫຮ້້ກ້ີານ
ຄຸືມ້ຄືອງິມະຫາພົາກີດາ້ນເງິນິຕັ້າ, ເງິນິຕັ້າຕ່ັ້າງິປີະເທີດ ຊ້ຶ່ ງິໃນ
ທ່ີາມກີາງິກີານລະບັາດຂອງິພົະຍາດໂຄືວດິ-19; ມາຮອດທີາ້ຍ
ປີີ 2021 ຮາ້ນແລກີປ່ີຽນເງິນິຕັ້າພົາຍໃນ 3 ແຂວງິພົາກີກີາງິ 
ມທີີງັິໝດົ 36 ຮາ້ນ (ສະຫວນັນະເຂດ 17 ຮາ້ນ, ຄືຳາມ່ວນ 
5 ຮາ້ນ ແລະ ບັຳລຄິືຳາໄຊ້ 14 ຮາ້ນ), ກີວດສະຖານທີີ່ ຂຳຍກົີ
ຍາ້ຍຮາ້ນແລກີປ່ີຽນເງິນິຕັ້າ 5 ຮາ້ນ, ອອກີໃບັອະນຸຍາດ
ດຳາເນນີທຸີລະກີດິແລກີປ່ີຽນເງິນິຕັ້າ (ສາ້ງິຕັ້ັງ້ິໃໝ່) 37 ຮາ້ນ, 
ອະນຸຍາດຍກົີຍາ້ຍສະຖານທີີ່ ຕັ້ັງ້ິຮາ້ນແລກີປ່ີຽນເງິນິຕັ້າ 3 
ຮາ້ນ, ອອກີໃບັອະນຸຍາດສບືັຕັ້ຳ່ ຮາ້ນແລກີ ປ່ີຽນເງິນິຕັ້າ 47 
ຮາ້ນ. ນອກີນັນ້, ໃນປີີ 2021 ໄດອ້ອກີໃບັຢັູ່ງ້ິຢືູ່ນກີານນຳາເຂົາ້

ທີນຶໃຫບ້ັນັດາບັຳລສິດັ ທີີ່ ມາສະເໜ້ຂີຳຢັູ່ງ້ິຢືູ່ນກີານນຳາເຂົາ້ທີນຶ
ນຳາສາຂາ ທີຫລ.ສຂ ມຈີິຳານວນທີງັິໝດົ 21 ເທີື່ ອບັຳລສິດັ 
ລວມທີນຶທີີ່ ມາຢັູ່ງ້ິຢືູ່ນໃນປີີນີ ້ທີງັິໝດົເກີອືບັ 280 ລາ້ນໂດລາ
ສະຫະລດັ. ໃນນັນ້, ເປັີນເງິນິກີ້ຢືູ້່ມຈິາກີຕ່ັ້າງິປີະເທີດຈິຳານວນ
ໜ້ຶ່ ງິ.
   ແຂວງິສະຫວນັນະເຂດ ສາມາດລະດມົເງິນິຝາກີ 
ເພົີ່ ມຂຶນ້ 11,85% ທີຽບັໃສ່ໄຕັ້ມາດ IV ປີີ 2020; ຄືຳາມ່ວນ 
ລະດມົເງິນິຝາກີ ເພົີ່ ມຂຶນ້ 20,35% ທີຽບັໃສ່ໄຕັ້ມາດ IV ປີີ 
2020 ແລະ ແຂວງິບັຳລຄິືຳາໄຊ້ ສາມາດລະດມົເງິນິຝາກີ 
ເພົີ່ ມຂຶນ້ 17,62% ທີຽບັ ໃສ່ໄຕັ້ມາດ IV ປີີ 2020 ສະແດງິ
ໃຫເ້ຫນັສະພົາບັຄ່ືອງິທີົ່ ວລະບັບົັ ມອີດັຕັ້າສ່ວນເງິນິສດົຕັ້ຳ່ ເງິນິ
ຝາກີທີັງິໝົດ ປີະຕັ້ິບັັດໄດ ້ 4,01%. ທີົ່ ວລະບັົບັສາຂາ
ທີະນາຄືານທຸີລະກີດິ ມຍີອດເຫຼອືສນິເຊ້ື່ ອທີງັິໝດົ ຫຼຸດລງົິ 
7,66% ທີຽບັໃສ່ປີີ 2020. ໃນນີ,້ ປ່ີອຍສນິເຊ້ື່ ອເຂົາ້ຂະແໜ້ງິ
ກີານຄືາ້ກີວມເອາົ 30,98%, ກີະສກິີຳາ-ປ່ີາໄມກ້ີວມເອາົ 
14,58%, ບັຳລກິີານກີວມເອາົ 9,77%, ກີຳ່ ສາ້ງິກີວມເອາົ 
8,71%, ອຸດສາຫະກີຳາກີວມເອາົ 6,88%, ຂນົສົ່ ງິ ແລະ 
ໄປີສະນກີີວມເອາົ 3,57%, ຫດັຖະກີຳາກີວມເອາົ 1%, 
ປີະກີອບັວດັຖຸເຕັ້ກັີນກິີ ກີວມເອາົ 0,64% ແລະ ຂະແໜ້ງິ
ກີານອື່ ນໆກີວມເອາົ 23,86% ຂອງິສນິເຊ້ື່ ອທີງັິໝດົ. 
    ທ່ີານຫວົໜ້າ້ສາຂາ ທີຫລ.ສຂ ຍງັິແຈິງ້ິໃຫຮ້້ ້
ສະພົາບັກີານຈິດັຕັ້ັງ້ິປີະຕັ້ບິັດັນະໂຍບັາຍຜູ້ນົກີະທີບົັຂອງິກີານ
ແຜູ່້ລະບັາດຂອງິພົະຍາດ COVID-19 ຊ້ຶ່ ງິທີະນາຄືານ
ທຸີລະກີດິ ໄດມ້ນີະໂຍບັາຍຜູ່້ອນຜູ້ນັໃຫແ້ກ່ີລ້ກີຄືາ້ ແຕ່ັ້ລະ
ລາຍໄດຮ້ບັັນະໂຍບັາຍ ທີີ່ ແຕັ້ກີຕ່ັ້າງິກີນັ ຕັ້າມກີານພົຈິິາລະນາ 
ແລະ ລະບັຽບັກີານຂອງິແຕ່ັ້ລະທີະນາຄືານວາງິອອກີ. ໃນ 3 
ແຂວງິພົາກີກີາງິ ໄດຮ້ບັັນະໂຍບັາຍທີງັິໝດົ 1.064 ສນັຍາ 
ລວມມ້ນຄ່ືາ 378,35 ຕັ້ືກ້ີບີັ ຊ້ຶ່ ງິແຍກີເປັີນແຕ່ັ້ລະຂະແໜ້ງິ
ກີານເສດຖະກີດິກີວມອດັຕັ້າສ່ວນດັ່ ງິນີ:້ ຂະແໜ້ງິກີານຄືາ້ 
ກີວມເອາົ 35,36%, ກີານບັຳລກິີານກີວມເອາົ 22,43%, 
ອຸດສາຫະກີຳາ ກີວມເອາົ 9,68%, ຂະແໜ້ງິກີຳ່ ສາ້ງິກີວມເອາົ 
10,14%, ກີະສກິີຳາ-ປ່ີາໄມກ້ີວມເອາົ 4,15%, ຂນົສົ່ ງິ ແລະ 
ໄປີສະນກີີວມເອາົ 3,91%, ຫດັຖະກີຳາກີວມເອາົ 1,34%, 
ປີະກີອບັວດັຖຸເຕັ້ກັີນກິີກີວມເອາົ 0,78% ແລະ ຂະແໜ້ງິ
ກີານອື່ ນໆ ກີວມເອົາ 12,22% ຂອງິສິນເຊ້ື່ ອທີີ່ ໄດຮ້ັບັ
ນະໂຍບັາຍທີງັິໝດົ.
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ທີະນາຄືານທຸີລະກີດິພົາກີກີາງິ ສະໜ້ອງິສນິເຊ້ື່ ອນະໂຍບັາຍ 
ຕັ້ຳ່ ລ້ກີຄືາ້ທີີ່ ຮບັັຜູ້ນົກີະທີບົັຈິາກີພົະຍາດໂຄືວດິ-19

 ທ່ີານ ວງົິພົະຈິນັ ແສງິສຸວນັ ຫວົໜ້າ້ສາຂາທີະນາຄືານ
ແຫ່ງິ ສປີປີ ລາວ ພົາກີກີາງິ ແຂວງິສະຫວນັນະເຂດ (ທີຫລ.
ສຂ) ແຈິງ້ິໃຫຮ້້ວ່້າ: ທີຫລ.ສຂ ປີະຕັ້ບິັດັພົາລະບັດົບັາດ, 
ຂອບັເຂດສດິໜ້າ້ທີີ່ ຂອງິຕັ້ນົໃນກີານຄຸືມ້ຄືອງິມະຫາພົາກີທີາງິ
ດາ້ນເງິນິຕັ້າ-ສິນເຊ້ື່ ອແກ່ີສາຂາທີະນາຄືານທຸີລະກີິດ, 
ສະຖາບັນັກີານເງິນິຢູ່້່ແຂວງິສະຫວນັນະເຂດ, ຄືຳາມ່ວນ ແລະ 
ແຂວງິບັຳລຄິືຳາໄຊ້ ລວມມສີາຂາທີະນາຄືານທຸີລະກີດິທີງັິໝດົ 
23 ສາຂາ, ຫຼຸດລງົິ 1 ສາຂາ, ມ ີ 22 ສາຂາທີະນາຄືານ
ທຸີລະກີດິ, ທີະນາຄືານນະໂຍບັາຍ 1 ສາຂາ  ແລະ 24 ໜ່້ວຍ
ບັຳລກິີານ ທີີ່ ບັຳ່ ມສີາຂາຕັ້ັງ້ິຢູ່້່ພົາຍໃນ 3 ແຂວງິ; ມໜ່ີ້ວຍ
ບັຳລກິີານ 105 ໜ່້ວຍ; ສະເພົາະສະຖາບັນັກີານເງິນິທີີ່ ຢູ່້່ໃນ
ກີານຄຸືມ້ຄືອງິ ທີຫລ ທີງັິໝດົ 47 ແຫ່ງິ ປີະກີອບັມ:ີ ສກີຈິຮ 
1 ແຫ່ງິ, ສກີຈິບັ 9 ແຫ່ງິ, ສສງິ 7 ແຫ່ງິ ໃນນີມ້ທີີດົລອງິ 1 
ແຫ່ງິ, ໂຮງິຊ້ວດຈິຳາ 12 ແຫ່ງິ  ແລະ ບັຳລສິດັ ເຊ້ົ່ າສນິເຊ້ື່ ອ 1 
ແຫ່ງິ, ມ ີ9 ສາຂາ ແລະ 8 ໜ່້ວຍບັຳລກິີານ.
    ທ່ີານຫວົໜ້າ້ສາຂາ ທີຫລ.ສຂ ຍງັິໃຫຮ້້ກ້ີານ
ຄຸືມ້ຄືອງິມະຫາພົາກີດາ້ນເງິນິຕັ້າ, ເງິນິຕັ້າຕ່ັ້າງິປີະເທີດ ຊ້ຶ່ ງິໃນ
ທ່ີາມກີາງິກີານລະບັາດຂອງິພົະຍາດໂຄືວດິ-19; ມາຮອດທີາ້ຍ
ປີີ 2021 ຮາ້ນແລກີປ່ີຽນເງິນິຕັ້າພົາຍໃນ 3 ແຂວງິພົາກີກີາງິ 
ມທີີງັິໝດົ 36 ຮາ້ນ (ສະຫວນັນະເຂດ 17 ຮາ້ນ, ຄືຳາມ່ວນ 
5 ຮາ້ນ ແລະ ບັຳລຄິືຳາໄຊ້ 14 ຮາ້ນ), ກີວດສະຖານທີີ່ ຂຳຍກົີ
ຍາ້ຍຮາ້ນແລກີປ່ີຽນເງິນິຕັ້າ 5 ຮາ້ນ, ອອກີໃບັອະນຸຍາດ
ດຳາເນນີທຸີລະກີດິແລກີປ່ີຽນເງິນິຕັ້າ (ສາ້ງິຕັ້ັງ້ິໃໝ່) 37 ຮາ້ນ, 
ອະນຸຍາດຍກົີຍາ້ຍສະຖານທີີ່ ຕັ້ັງ້ິຮາ້ນແລກີປ່ີຽນເງິນິຕັ້າ 3 
ຮາ້ນ, ອອກີໃບັອະນຸຍາດສບືັຕັ້ຳ່ ຮາ້ນແລກີ ປ່ີຽນເງິນິຕັ້າ 47 
ຮາ້ນ. ນອກີນັນ້, ໃນປີີ 2021 ໄດອ້ອກີໃບັຢັູ່ງ້ິຢືູ່ນກີານນຳາເຂົາ້

ທີນຶໃຫບ້ັນັດາບັຳລສິດັ ທີີ່ ມາສະເໜ້ຂີຳຢັູ່ງ້ິຢືູ່ນກີານນຳາເຂົາ້ທີນຶ
ນຳາສາຂາ ທີຫລ.ສຂ ມຈີິຳານວນທີງັິໝດົ 21 ເທີື່ ອບັຳລສິດັ 
ລວມທີນຶທີີ່ ມາຢັູ່ງ້ິຢືູ່ນໃນປີີນີ ້ທີງັິໝດົເກີອືບັ 280 ລາ້ນໂດລາ
ສະຫະລດັ. ໃນນັນ້, ເປັີນເງິນິກີ້ຢືູ້່ມຈິາກີຕ່ັ້າງິປີະເທີດຈິຳານວນ
ໜ້ຶ່ ງິ.
   ແຂວງິສະຫວນັນະເຂດ ສາມາດລະດມົເງິນິຝາກີ 
ເພົີ່ ມຂຶນ້ 11,85% ທີຽບັໃສ່ໄຕັ້ມາດ IV ປີີ 2020; ຄືຳາມ່ວນ 
ລະດມົເງິນິຝາກີ ເພົີ່ ມຂຶນ້ 20,35% ທີຽບັໃສ່ໄຕັ້ມາດ IV ປີີ 
2020 ແລະ ແຂວງິບັຳລຄິືຳາໄຊ້ ສາມາດລະດມົເງິນິຝາກີ 
ເພົີ່ ມຂຶນ້ 17,62% ທີຽບັ ໃສ່ໄຕັ້ມາດ IV ປີີ 2020 ສະແດງິ
ໃຫເ້ຫນັສະພົາບັຄ່ືອງິທີົ່ ວລະບັບົັ ມອີດັຕັ້າສ່ວນເງິນິສດົຕັ້ຳ່ ເງິນິ
ຝາກີທີັງິໝົດ ປີະຕັ້ິບັັດໄດ ້ 4,01%. ທີົ່ ວລະບັົບັສາຂາ
ທີະນາຄືານທຸີລະກີດິ ມຍີອດເຫຼອືສນິເຊ້ື່ ອທີງັິໝດົ ຫຼຸດລງົິ 
7,66% ທີຽບັໃສ່ປີີ 2020. ໃນນີ,້ ປ່ີອຍສນິເຊ້ື່ ອເຂົາ້ຂະແໜ້ງິ
ກີານຄືາ້ກີວມເອາົ 30,98%, ກີະສກິີຳາ-ປ່ີາໄມກ້ີວມເອາົ 
14,58%, ບັຳລກິີານກີວມເອາົ 9,77%, ກີຳ່ ສາ້ງິກີວມເອາົ 
8,71%, ອຸດສາຫະກີຳາກີວມເອາົ 6,88%, ຂນົສົ່ ງິ ແລະ 
ໄປີສະນກີີວມເອາົ 3,57%, ຫດັຖະກີຳາກີວມເອາົ 1%, 
ປີະກີອບັວດັຖຸເຕັ້ກັີນກິີ ກີວມເອາົ 0,64% ແລະ ຂະແໜ້ງິ
ກີານອື່ ນໆກີວມເອາົ 23,86% ຂອງິສນິເຊ້ື່ ອທີງັິໝດົ. 
    ທ່ີານຫວົໜ້າ້ສາຂາ ທີຫລ.ສຂ ຍງັິແຈິງ້ິໃຫຮ້້ ້
ສະພົາບັກີານຈິດັຕັ້ັງ້ິປີະຕັ້ບິັດັນະໂຍບັາຍຜູ້ນົກີະທີບົັຂອງິກີານ
ແຜູ່້ລະບັາດຂອງິພົະຍາດ COVID-19 ຊ້ຶ່ ງິທີະນາຄືານ
ທຸີລະກີດິ ໄດມ້ນີະໂຍບັາຍຜູ່້ອນຜູ້ນັໃຫແ້ກ່ີລ້ກີຄືາ້ ແຕ່ັ້ລະ
ລາຍໄດຮ້ບັັນະໂຍບັາຍ ທີີ່ ແຕັ້ກີຕ່ັ້າງິກີນັ ຕັ້າມກີານພົຈິິາລະນາ 
ແລະ ລະບັຽບັກີານຂອງິແຕ່ັ້ລະທີະນາຄືານວາງິອອກີ. ໃນ 3 
ແຂວງິພົາກີກີາງິ ໄດຮ້ບັັນະໂຍບັາຍທີງັິໝດົ 1.064 ສນັຍາ 
ລວມມ້ນຄ່ືາ 378,35 ຕັ້ືກ້ີບີັ ຊ້ຶ່ ງິແຍກີເປັີນແຕ່ັ້ລະຂະແໜ້ງິ
ກີານເສດຖະກີດິກີວມອດັຕັ້າສ່ວນດັ່ ງິນີ:້ ຂະແໜ້ງິກີານຄືາ້ 
ກີວມເອາົ 35,36%, ກີານບັຳລກິີານກີວມເອາົ 22,43%, 
ອຸດສາຫະກີຳາ ກີວມເອາົ 9,68%, ຂະແໜ້ງິກີຳ່ ສາ້ງິກີວມເອາົ 
10,14%, ກີະສກິີຳາ-ປ່ີາໄມກ້ີວມເອາົ 4,15%, ຂນົສົ່ ງິ ແລະ 
ໄປີສະນກີີວມເອາົ 3,91%, ຫດັຖະກີຳາກີວມເອາົ 1,34%, 
ປີະກີອບັວດັຖຸເຕັ້ກັີນກິີກີວມເອາົ 0,78% ແລະ ຂະແໜ້ງິ
ກີານອື່ ນໆ ກີວມເອົາ 12,22% ຂອງິສິນເຊ້ື່ ອທີີ່ ໄດຮ້ັບັ
ນະໂຍບັາຍທີງັິໝດົ.

ຂ່າວໂດຍ: ຣັດັສະໝ ີດວງິສດັຈິະ
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 ໃນຕັ້ົນ້ເດອືນ ເມສາ 2022 ທີີ່ ຜູ່້ານມາ ທີະນາຄືານ
ແຫ່ງິ ສປີປີລາວ (ທີຫລ) ໄດຈ້ິດັພົທິີປິີີດໂຄືງິກີານ “ກີານເງິນິ
ຈິລຸະພົາກີໃນຂງົິເຂດຊ້ນົນະບັດົ-ກີານເຂົາ້ເຖງິິແຫຼ່ ງິທີນຶຂອງິ
ຜູ້້ທຸ້ີກີຍາກີ’’ MRA-AFP ຢູ່້່ທີີ່ ໂຮງິແຮມ ລາວພົລາຊ້າ, 
ນະຄືອນຫຼວງິວຽງິຈິນັ  ເປັີນກີຽດເຂົາ້ຮ່ວມ ແລະ ກ່ີາວປິີດ
ໂຄືງິກີານ ໂດຍແມ່ນ ທ່ີານ ພຸົດທີະໄຊ້ ສວີໄິລ ຮອງິຜູ້້ວ່້າກີານ 
ທີຫລ, ທ່ີານ ແດນ ແຮນເດນີ Dan Heldon, ຮອງິເອກີ
ອກັີຄືະລກັີຖະທຸີດ ອດົສະຕັ້ຣັາລ ີປີະຈິຳາ ສປີປີ ລາວ, ທ່ີານ
ນາງິ ກີຣັສິຕັ້ນີາ ຊ້ເີບັດີ-ເອເວແີຟັນ ChristinaSeeberg-El-
verfeldt, ຫວົໜ້າ້ກີານຮ່ວມມທືີາງິເສດຖະກີດິ, ສະຖານທີດ້
ສະຫະພົນັ ເຢູ່ຍລະມນັ ປີະຈິຳາ ສປີປີ ລາວ. ພົອ້ມນີ,້ ກີຳ່ ມຜ້ີູ້ ້
ຕັ້າງິໜ້າ້ຈິາກີອຳານາດກີານປົີກີຄືອງິຂັນ້ສ້ນກີາງິ ແລະ ທີອ້ງິຖິ່ ນ, 
ບັັນດາກີະຊ້ວງິພົອ້ມດວ້ຍຊ່້ຽວຊ້ານໂຄືງິກີານ ແລະ 
ພົະນກັີງິານທີີ່ ກ່ີຽວຂອ້ງິເຂົາ້ຮ່ວມ.
     ໂຄືງິກີານ “ກີານເງິນິຈິລຸະພົາກີໃນຂງົິເຂດຊ້ນົນະບັດົ-ກີານ
ເຂົາ້ເຖິງິແຫຼ່ ງິທີຶນຂອງິຜູ້້ທຸ້ີກີຍາກີ’’ MRA-AFP ເປັີນ
ໂຄືງິກີານສບືັເນື່ ອງິຈິາກີໂຄືງິກີານ AFP ຊ້ຶ່ ງິໄດລ້ເິລີ່ ມມາແຕ່ັ້
ປີີ 2009 ພົາຍໃຕັ້ກ້ີານຮ່ວມມຂືອງິລດັຖະບັານແຫ່ງິ ສປີປີ 
ລາວ ແລະ ລດັຖະບັານ ສ.ສ ເຢູ່ຍລະມນັ  ໂດຍແມ່ນອງົິກີານ 
ICFW ເປັີນຜູ້້ສ້ະໜ້ອງິທີນຶ. ຈິາກີນັນ້ໄລຍະ II ໄດຮ້ບັັກີານ
ສະໜ້ບັັສະໜ້ນ້ຈິາກີລດັຖະບັານອດົສະຕັ້ຣັາລ ີແລະ ຄ່້ືຮ່ວມ
ພົດັທີະນາ; ມາຮອດປີະຈິບຸັນັແມ່ນກີານຈິດັຕັ້ັງ້ິປີະຕັ້ບິັດັ
ໂຄືງິກີານ ໃນໄລຍະທີ ີV (2019-2021). 
     ກີານຈິດັຕັ້ັງ້ິປີະຕັ້ບິັດັໂຄືງິກີານດັ່ ງິກ່ີາວປີະກີອບັສ່ວນໃນ
ກີານແກີໄ້ຂຄືວາມທຸີກີຍາກີ ແລະ ນຳາເອາົກີານບັຳລກິີານທີາງິ
ດາ້ນກີານເງິນິໄປີສ່້ປີະຊ້າຊ້ນົທີີ່ ຂາດໂອກີາດຢູ່້່ເຂດຊ້ນົນະບັດົ, 
ປີະກີອບັສ່ວນເຂົາ້ໃນກີານປີະຕັ້ບິັດັເປົີາ້ໝາຍສະຫດັສະວດັ 
ທີີ່ ລດັຖະບັານໄດຮ້ບັັຮອງິໃນຂງົິເຂດກີານເຂົາ້ຫາກີານບັຳລ ິ

ກີານທີາງິດາ້ນກີານເງິນິ  ເຊ້ິ່ ງິໂຄືງິກີານດັ່ ງິກ່ີາວໄດຈ້ິດັຕັ້ັງ້ິປີະຕັ້ ິ
ບັດັໃນສາມລະດບັັ ຄື:ື (1) ລະດບັັມະຫາພົາກີ (Macro 
level) ແມ່ນສຸມໃສ່ສະໜ້ບັັສະໜ້ນ້ ທີະນາຄືານແຫ່ງິ ສປີປີ 
ລາວ ໃນກີານສາ້ງິສະພົາບັແວດລອ້ມທີາງິນຕິັ້ກິີຳາທີີ່ ເອືອ້ຍ
ອຳານວຍແກ່ີກີານເງິນິຈິລຸະພົາກີດາ້ນວຊິ້າກີານ. (2) ລະດບັັ
ກີາງິ (Meso level) ແມ່ນສາ້ງິອງົິກີານສະໜ້ບັັສະໜ້ນ້ເຄືອື
ຂ່າຍ (NSO)  ເພົື່ ອເປັີນຂວົຕັ້ຳ່ ລະຫວ່າງິຂັນ້ມະຫາພົາກີ ແລະ 
ຂັນ້ຈິລຸະພົາກີ ເປັີນອງົິກີານທີີ່ ຄືວບັຄຸືມກີານບັຳລຫິານທີນຶຊ່້ວຍ
ທີະນາຄືານບັາ້ນ, ກີານສະໜ້ອງິກີານຝຶກີອບົັຮມົໃນນັນ້ແມ່ນ
ໄດເ້ນັນ້ເລື່ ອງິຄືວາມຮ້ພ້ົືນ້ຖານທີາງິດາ້ນກີານເງິນິ (financial 
literacy) ໃຫແ້ກ່ີປີະຊ້າຊ້ນົ  (3) ລະດບັັຈິລຸະພົາກີ (Micro 
level) ແມ່ນກີານຂະຫຍາຍທີະນາຄືານບັາ້ນເພົື່ ອໃຫ ້
ປີະຊ້າຊ້ນົໄດຮ້ບັັກີານບັຳລກິີານທີາງິດາ້ນກີານເງິນິ.
 ທ່ີານ ພຸົດທີະໄຊ້ ສວີໄິລ ຮອງິຜູ້້ວ່້າກີານ ທີຫລ ໄດ ້
ກ່ີາວວ່າ: ກີານຈິດັຕັ້ັງ້ິປີະຕັ້ບິັດັໂຄືງິກີານດັ່ ງິກ່ີາວໃນໄລຍະຜູ່້ານ
ມາ ເຫນັວ່າສາມາດປີະຕັ້ບິັດັໂຄືງິກີານ ໄລຍະ I-IV ໄດຢູ່້່າງິ
ມປີີະສດິທີຜິູ້ນົ ບັນັລຸໄດເ້ປົີາ້ໝາຍຂອງິໂຄືງິກີານທີີ່ ວາງິໄວ;້  
ສຳາລບັັກີອງິປີະຊຸ້ມໃນມືນ້ີ ້ພົວກີເຮາົຈິະໄດພ້ົອ້ມກີນັປີະເມນີ
ຜູ້ນົກີານຈິດັຕັ້ັງ້ິປີະຕັ້ບິັດັໂຄືງິກີານ ພົອ້ມນັນ້ກີຳ່ ຖອດຖອນ
ບັດົຮຽນ, ແລກີປ່ີຽນຄືຳາຄືດິເຫນັ ແລະ ກີຳານດົແຜູ້ນກີານ
ເຄືື່ ອນໄຫວໃນຕັ້ຳ່ ໜ້າ້  ເພົື່ ອສບືັຕັ້ຳ່ ໂຄືງິກີານດັ່ ງິກ່ີາວ ພົາຍໃຕັ້ ້
ກີານຮ່ວມມລືະຫວ່າງິ ທີຫລ, ສະມາຄືມົກີານເງິນິຈິລຸະພົາກີ 
ແລະ ອງົິກີານຮ່ວມມຂືອງິທີະນາຄືານອອມສນິເຢູ່ຍລະມນັ 
(DSIK) ເພົື່ ອໃຫລ້ະບັບົັ NSO-ທີະນາຄືານບັາ້ນ ມຄີືວາມ
ຍນືຍງົິທີາງິດາ້ນກີານເງິນິ ແລະ ສບືັຕັ້ຳ່ ບັຳລກິີານປີະຊ້າຊ້ນົໃນ
ກີານເຂົາ້ເຖງິິແຫຼ່ ງິທີນຶ. 

ຂ່າວໂດຍ: ສມົອກົີ ເຄືນຄືຳາແພົງິ

ປິີດໂຄືງິກີານ “ກີານເງິນິຈິລຸະພົາກີໃນຂງົິເຂດຊ້ນົນະບັດົ-ກີານເຂົາ້ເຖງິິແຫຼ່ ງິທີນຶ
ຂອງິຜູ້້ທຸ້ີກີຍາກີ’’ MRA-AFP
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ທີຫລ ຊຸ້ກີຍ້ກ້ີານຄຸືມ້ຄືອງິເງິນິຕັ້າຕ່ັ້າງິປີະເທີດ
ຕັ້ດິພົນັກີບັັກີານຊ້ຳາລະສະສາງິສນິຄືາ້

 ໃນໄລຍະຕັ້ົນ້ປີີ 2022 ທ່ີານ ນາງິ ວດັທີະນາ ດາລາລອຍ ຮອງິຜູ້້ວ່້າກີານ ທີຫລ ພົອ້ມດວ້ຍຄືະນະໄດເ້ຄືື່ ອນໄຫວ
ຊຸ້ກີຍ້ວ້ຽກີງິານກີານຄຸືມ້ຄືອງິເງິນິຕັ້າຕ່ັ້າງິປີະເທີດຕັ້ດິພົນັກີບັັກີານຊ້ຳາລະສະສາງິ ຢູ່້່ບັນັດາແຂວງິຄື:ື ພົາກີເໜ້ອືທີີ່ ແຂວງິ ຫວຼງິນຳາ້
ທີາ ແລະ ອຸດມົໄຊ້, ພົາກີໃຕັ້ທ້ີີ່ ແຂວງິ ຈິຳາປີາສກັີ, ສາລະວນັ ແລະ ອດັຕັ້ະປືີ.
 ຈິດຸປີະສງົິຂອງິກີານເດນີທີາງິໃນແຕ່ັ້ລະຄືັງ້ິກີຳແມ່ນເພົື່ ອເກີບັັກີຳາສະພົາບັກີານຄຸືມ້ຄືອງິເງິນິຕັ້າຕ່ັ້າງິປີະເທີດທີີ່ ຕັ້ດິພົນັກີບັັ
ກີານຄືາ້ ແລະ ກີານຊ້ຳາລະສະສາງິຂາ້ມແດນ ເພົື່ ອກີະກີຽມໃຫແ້ກ່ີກີານປັີບັປຸີງິກີດົໝາຍຄຸືມ້ຄືອງິເງິນິຕັ້າຕ່ັ້າງິປີະເທີດ ແລະ ນຕິັ້ິ
ກີຳາລຸ່ມກີດົໝາຍ, ເພົື່ ອເກີບັັກີຳາສະພົາບັກີານຄຸືມ້ຄືອງິເງິນິຕັ້າຕ່ັ້າງິປີະເທີດທີີ່ ຕັ້ດິພົນັກີບັັຮາ້ນແລກີປ່ີຽນເງິນິຕັ້າຕ່ັ້າງິປີະເທີດ ແລະ 
ອດັຕັ້າແລກີປ່ີຽນ, ທີງັິເປັີນກີານຊຸ້ກີຍ້ສ້ະພົາບັສນິເຊ້ື່ ອເພົື່ ອສົ່ ງິເສມີກີານຜູ້ະລດິ.  ພົອ້ມດຽວກີນັນັນ້, ຍງັິໄດລ້ງົິຢູ່ຽ້ມຢູ່າມບັນັດາ
ໂຄືງິກີານສນິເຊ້ື່ ອທີີ່ ມປີີະສດິທີພິົາບັຈິຳານວນໜ້ຶ່ ງິ.
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ທີຫລ ຊຸ້ກີຍ້ກ້ີານຄຸືມ້ຄືອງິເງິນິຕັ້າຕ່ັ້າງິປີະເທີດ
ຕັ້ດິພົນັກີບັັກີານຊ້ຳາລະສະສາງິສນິຄືາ້

 ໃນໄລຍະຕັ້ົນ້ປີີ 2022 ທ່ີານ ນາງິ ວດັທີະນາ ດາລາລອຍ ຮອງິຜູ້້ວ່້າກີານ ທີຫລ ພົອ້ມດວ້ຍຄືະນະໄດເ້ຄືື່ ອນໄຫວ
ຊຸ້ກີຍ້ວ້ຽກີງິານກີານຄຸືມ້ຄືອງິເງິນິຕັ້າຕ່ັ້າງິປີະເທີດຕັ້ດິພົນັກີບັັກີານຊ້ຳາລະສະສາງິ ຢູ່້່ບັນັດາແຂວງິຄື:ື ພົາກີເໜ້ອືທີີ່ ແຂວງິ ຫວຼງິນຳາ້
ທີາ ແລະ ອຸດມົໄຊ້, ພົາກີໃຕັ້ທ້ີີ່ ແຂວງິ ຈິຳາປີາສກັີ, ສາລະວນັ ແລະ ອດັຕັ້ະປືີ.
 ຈິດຸປີະສງົິຂອງິກີານເດນີທີາງິໃນແຕ່ັ້ລະຄືັງ້ິກີຳແມ່ນເພົື່ ອເກີບັັກີຳາສະພົາບັກີານຄຸືມ້ຄືອງິເງິນິຕັ້າຕ່ັ້າງິປີະເທີດທີີ່ ຕັ້ດິພົນັກີບັັ
ກີານຄືາ້ ແລະ ກີານຊ້ຳາລະສະສາງິຂາ້ມແດນ ເພົື່ ອກີະກີຽມໃຫແ້ກ່ີກີານປັີບັປຸີງິກີດົໝາຍຄຸືມ້ຄືອງິເງິນິຕັ້າຕ່ັ້າງິປີະເທີດ ແລະ ນຕິັ້ິ
ກີຳາລຸ່ມກີດົໝາຍ, ເພົື່ ອເກີບັັກີຳາສະພົາບັກີານຄຸືມ້ຄືອງິເງິນິຕັ້າຕ່ັ້າງິປີະເທີດທີີ່ ຕັ້ດິພົນັກີບັັຮາ້ນແລກີປ່ີຽນເງິນິຕັ້າຕ່ັ້າງິປີະເທີດ ແລະ 
ອດັຕັ້າແລກີປ່ີຽນ, ທີງັິເປັີນກີານຊຸ້ກີຍ້ສ້ະພົາບັສນິເຊ້ື່ ອເພົື່ ອສົ່ ງິເສມີກີານຜູ້ະລດິ.  ພົອ້ມດຽວກີນັນັນ້, ຍງັິໄດລ້ງົິຢູ່ຽ້ມຢູ່າມບັນັດາ
ໂຄືງິກີານສນິເຊ້ື່ ອທີີ່ ມປີີະສດິທີພິົາບັຈິຳານວນໜ້ຶ່ ງິ.
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ອງົິກີານຕັ້ດິຕັ້າມເສດຖະກີດິມະຫາພົາກີອາຊ້ຽນ+3 ເຂົາ້ຢູ່ຽ້ມຂຳ່ ານບັັ 
ທ່ີານຮອງິຜູ້້ວ່້າກີານ ທີຫລ ຜູ່້ານລະບັບົັອອນລາຍ

 ໃນວນັທີ ີ28 ມງັິກີອນ 2022, ທ່ີານ ນາງິ ວດັທີະນາ 
ດາລາລອຍ ຮອງິຜູ້້ວ່້າກີານ ທີະນາຄືານແຫ່ງິ ສປີປີ ລາວ ພົອ້ມ
ດວ້ຍຄືະນະ ໄດຕ້ັ້ອ້ນຮບັັກີານເຂົາ້ຢູ່ຽ້ມຂຳ່ ານບັັ ທ່ີານ Toshi-
nori Doi, ຜູ້້ອ້ຳານວຍກີານອົງິກີານຕັ້ິດຕັ້າມສະພົາບັ
ເສດຖະກີດິມະຫາພົາກີອາຊ້ຽນ+3 (AMRO) ເພົື່ ອລາຍງິານ
ຜູ້ນົກີານປີະເມນີເບັືອ້ງິຕັ້ົນ້ສະພົາບັເສດຖະກີດິມະຫາພົາກີ
ຂອງິ ສປີປີ ລາວ, ໂດຍຜູ່້ານລະບັບົັ Videoconference. 
 ກີອງິປີະຊຸ້ມໄດປຶ້ີກີສາຫາລື ແລະ ແລກີປ່ີຽນ
ທີດັສະນະກ່ີຽວກີບັັສະພົາບັກີານພົດັທີະນາ ແລະ ທ່ີາອ່ຽງິ
ເສດຖະກີດິມະຫາພົາກີຂອງິ ສປີປີ ລາວ ພົາຍຫຼງັິທີີ່ ທີມີງິານ 
AMRO ໄດເ້ຄືື່ ອນໄຫວເຮັດວຽກີກີບັັບັັນດາກີະຊ້ວງິ, 
ຫວົໜ່້ວຍທຸີລະກີດິ ແລະ ສະຖາບັນັກີານເງິນິຂອງິ ສປີປີ ລາວ 
ລະຫວ່າງິວນັທີ ີ 17-28 ມງັິກີອນ 2022. AMRO ໄດ ້
ປີະເມນີວ່າໃນສະພົາບັທີີ່  ສປີປີ ລາວ ກີຳ່ ຄືຫືຼາຍປີະເທີດໃນ
ທີົ່ ວໂລກີໄດປ້ີະເຊ້ນີກີບັັຜູ້ນົກີະທີບົັຂອງິກີານແຜູ່້ລະບັາດຂອງິ
ພົະຍາດໂຄືວດິ-19 ເສດຖະກີດິຈິະຂະຫຍາຍຕັ້ວົທີີ່ ລະດບັັ 
2,6% ໃນປີີ 2021 ແລະ ຄືາດວ່າຈິະມກີີານຂະຫຍາຍຕັ້ວົ
ເພົີ່ ມຂຶນ້ໃນລະດບັັ 3,9% ໃນປີີ 2022 ໂດຍໄດຮ້ບັັກີານ
ຊຸ້ກີຍ້ຈ້ິາກີຂະແໜ້ງິກີານພົະລງັິງິານ, ກີານສົ່ ງິອອກີສນິຄືາ້
ກີະສກິີຳາ ແລະ ກີານຟືັນ້ຕັ້ວົຂອງິຂະແໜ້ງິກີານທ່ີອງິທ່ີຽວ. 

ນອກີນີ,້ ໃນໄລຍະ 6 ເດອືນທີາ້ຍປີີ 2021  ແລະ 2022 ຍງັິ
ເຫນັວ່າອດັຕັ້າເງິນິເຟີັຍ້ງັິສບືັຕັ້ຳ່ ກີດົດນັ ເນື່ ອງິຈິາກີດດັຊ້ະນີ
ລາຄືາຜູ້້ບ້ັຳລໂິພົກີເພົີ່ ມຂຶນ້ 4,6% ໃນປີີ 2022 ສາເຫດມາຈິາກີ
ກີານນຳາເຂົາ້ສນິຄືາ້ ແລະ ຄືວາມຕັ້ອ້ງິກີານພົາຍໃນຍງັິສບືັຕັ້ຳ່

ຄືງົິທີີ່ .
 ອງົິກີານ AMRO ກີຳ່ ຍງັິເຫນັໄດເ້ຖິງິຄືວາມສ່ຽງິ 
ແລະ ສິ່ ງິທີາ້ທີາຍທີີ່  ສປີປີ ລາວ ຄືວນເອາົໃຈິໃສ່ເປັີນຕັ້ົນ້ແມ່ນ 
ກີານເລັ່ ງິສກັີວກັີແຊ້ງັິ ຄືຽງິຄ່້ືກີບັັເປີີດກີດິຈິະກີຳາເສດຖະກີດິ
ຄືນື. ພົອ້ມທີງັິ, ແນະນຳາໃຫ ້ ສປີປີ ລາວ ສບືັຕັ້ຳ່ ດຳາເນນີ
ນະໂຍບັາຍຮດັກຸີມງິບົັປີະມານ ແລະ ນຳາໃຊ້ນ້ະໂຍບັາຍເງິນິຕັ້າ
ແບັບັຜູ່້ອນຄືາຍເພົື່ ອສະໜ້ບັັສະໜ້ນ້ກີານຟືັນ້ຟ້ັເສດຖະກີດິ. 
 ໃນທີາ້ຍກີອງິປີະຊຸ້ມ ທ່ີານ ນາງິ ວດັທີະນາ ດາລາ
ລອຍ, ຮອງິຜູ້້ວ່້າກີານ ທີະນາຄືານແຫ່ງິ ສປີປີ ລາວ ໄດກ່້ີາວ
ຄືຳາຂອບັໃຈິຕັ້ຳ່ ທີາງິອງົິກີານ AMRO ພົອ້ມທີງັິຄືະນະທີີ່ ໄດ ້
ເອາົໃຈິໃສ່ໃນກີານຕັ້ດິຕັ້າມປີະເມນີ ແລະ ໃຫຄ້ືຳາແນະນຳາໃນ
ກີານພົດັທີະນາເສດຖະກີດິມະຫາພົາກີຂອງິ ສປີປີ ລາວ ແລະ 
ກີານວາງິນະໂຍບັາຍຄຸືມ້ຄືອງິເສດຖະກີດິມະຫາພົາກີໃຫມ້ີ
ຄືວາມເຂັມ້ແຂງິ. 

ຂ່າວໂດຍ: ກີມົຮ່ວມມສືາກີນົ
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ກີອງິປີະຊຸ້ມຄືະນະກີຳາມະກີານເຊ້ື່ ອມໂຍງິ
ຂະແໜ້ງິກີານທີະນາຄືານອາຊ້ຽນຄືັງ້ິທີ ີ11

 ໃນວນັທີ ີ 09 ກຸີມພົາ 2022, ທີະນາຄືານແຫ່ງິ 
ສປີປີ ລາວ (ທີຫລ) ແລະ ທີະນາຄືານແຫ່ງິປີະເທີດໄທີ 
(ທີປີທີ) ໄດຈ້ິດັກີອງິປີະຊຸ້ມຄືະນະກີຳາມະກີານເຮດັວຽກີ
ກ່ີຽວກີບັັກີອບັກີານເຊ້ື່ ອມໂຍງິຂອງິຂະແໜ້ງິກີານທີະນາ 
ຄືານອາຊ້ຽນ ຄືັງ້ິທີ ີ11  ຫຼ ືThe 11th Meeting Of The 
Working Committee On ASEAN Banking In-
tegration Framework (WC-ABIF)’ ຜູ່້ານລະບັບົັ 
videoconference ເຊ້ິ່ ງິມຜ້ີູ້ຕ້ັ້າງິໜ້າ້ຈິາກີບັນັດາທີະນາຄືານ
ກີາງິ ແລະ ອງົິກີານຄຸືມ້ຄືອງິທີະນາຄືານທຸີລະກີດິຂອງິ
ປີະເທີດສະມາຊ້ກິີອາຊ້ຽນ 10 ປີະເທີດ, ກີອງິເລຂາ ASE-
AN ແລະ ຄ່້ືຮ່ວມງິານສາກີນົເຂົາ້ຮ່ວມ.
 ຕັ້າງິໜ້າ້ ທີຫລ ໂດຍ ທ່ີານ ນ. ຟັອງິຈິນິດາ ແສງິ
ສຸລວິງົິ ຫວົໜ້າ້ສຳານກັີງິານຄືະນະກີຳາມະກີານຄຸືມ້ຄືອງິຫຼກັີ
ຊ້ບັັ, ຫວົໜ້າ້ຄືະນະ WC-ABIF ເປັີນປີະທີານຮ່ວມກີບັັ 
ທ່ີານ ສຸລະວຸດ ປ້ີກີບັຳາລຸງິ ຜູ້້ອ້ຳານວຍກີານຝ່າຍຍຸດທີະສາດ
ສະຖາບັນັກີານເງິນິ, ຫວົໜ້າ້ຄືະນະ WC-ABIF ຕັ້າງິໜ້າ້ 
ທີປີທີ. ກີອງິປີະຊຸ້ມໄດມ້ກີີານລາຍງິານຄືວາມຄືບືັໜ້າ້ ແລະ 
ປຶີກີສາຫາລຫືຼາຍບັນັຫາ ໂດຍສະເພົາະແມ່ນກີານເຫນັດຕີັ້ຳ່

ກີບັັບ້ັລມິະສດິປີະຈິຳາປີີ 2022 ຂອງິ WC-ABIF, ຜູ້ນົຂອງິ
ກີອງິປີະຊຸ້ມສຸດຍອດອາຊ້ຽນ ຄືັງ້ິທີ ີ38 ແລະ 39 ທີີ່ ຜູ່້ານ
ມາ ເຊ້ິ່ ງິລວມມເີນືອ້ໃນກີານນຳາສະເໜ້ກ່ີີຽວກີບັັກີານລເິລີ່ ມ
ຂອງິປີະເທີດອາຊ້ຽນໃນກີານສາ້ງິ ASEAN Taxonomy 
ໃຫແ້ກ່ີວຽກີງິານເງິນິຍນືຍງົິ. ໃນກີອງິປີະຊຸ້ມ, ໄດກ້ີານນຳາ

ສະເໜ້ ີ‘ບັດົຄືົນ້ຄືວາ້ກ່ີຽວກີບັັພົືນ້ຖານໂຄືງິລ່າງິທີາງິກີານເງິນິ
ຂອງິບັນັດາປີະເທີດສະມາຊ້ກິີອາຊ້ຽນ ຕັ້ຳ່ ກີບັັກີານເຊ້ື່ ອມໂຍງິ
ຂະແໜ້ງິກີານທີະນາຄືານໃນຍຸກີດຈິິຕິັ້ອລ’ ໂດຍທ່ີານ ປີອ 
ຊ້ໂິນບຸັ ນາຄືາກີະວະ, ພົອ້ມຄືະນະຊ່້ຽວຊ້ານຂອງິມະຫາ
ວທິີະຍາໄລຊ້າຕັ້າມະ ທີີ່ ໄດຮ້ບັັກີານສະໜ້ບັັສະໜ້້ນທີນຶ
ຈິາກີ ADB.
  ກີອງິປີະຊຸ້ມໄດມ້ກີີານລາຍງິານ ຄືວາມຄືບືັໜ້າ້ໃນ
ກີານຈິດັຕັ້ັງ້ິປີະຕັ້ບິັດັແຜູ້ນງິານໃນປີີ 2021 ຊ້ຶ່ ງິມຜີູ້ນົສຳາເລດັ
ເປັີນສ່ວນໃຫຍ່, ຄືວາມຄືບືັໜ້າ້ໃນກີານປັີບັປຸີງິລະບັຽບັກີານ
ໃຫໃ້ກີຄ້ືຽງິກີນັຂອງິບັນັດາປີະເທີດສະມາຊ້ກິີ ຕັ້າມຫຼກັີກີານ 
Basel & IFRS ແລະ ກີານສາ້ງິສນັຍາຮ່ວມມໃືນກີານ
ຄຸືມ້ຄືອງິທີະນາຄືານທຸີລະກີດິ. ໃນນີ,້ ພົົນ້ເດັ່ ນແມ່ນກີານ
ສາ້ງິເຊ້ນັບັດົບັນັທີກຶີກີານຮ່ວມມສືອງິຝ່າຍໃນກີານຄຸືມ້ຄືອງິ
ທີະນາຄືານທຸີລະກີດິ ລະຫວ່າງິ ທີຫລ ແລະ ທີະນາຄືານ
ແຫ່ງິລດັຫວຽດນາມ. ໃນທີາ້ຍກີອງິປີະຊຸ້ມທ່ີານ ນ. ຟັອງິ
ຈິນິດາ ແສງິສຸລວິງົິ ໄດສ້ະແດງິຄືວາມຂອບັໃຈິຕັ້ຳ່ ບັນັດາ
ຄືະນະເຮດັວຽກີຂອງິປີະເທີດສະມາຊ້ກິີ WC-ABIF ຂອງິ
ອາຊ້ຽນທີີ່ ໃຫກ້ີານຊ່້ວຍເຫຼອື ແລະ ຮ່ວມມດືາ້ນວຊິ້າກີານ
ຕັ້ະຫຼອດໄລຍະເວລາ 2 ປີີທີີ່  ທີຫລ ແລະ ທີປີທີ ໄດເ້ປັີນ
ປີະທີານຮ່ວມໃນກີອບັກີານເຊ້ື່ ອມໂຍງິຂອງິຂະແໜ້ງິກີານ
ທີະນາຄືານອາຊ້ຽນ.
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ກີອງິປີະຊຸ້ມຄືະນະກີຳາມະກີານເຊ້ື່ ອມໂຍງິ
ຂະແໜ້ງິກີານທີະນາຄືານອາຊ້ຽນຄືັງ້ິທີ ີ11

 ໃນວນັທີ ີ 09 ກຸີມພົາ 2022, ທີະນາຄືານແຫ່ງິ 
ສປີປີ ລາວ (ທີຫລ) ແລະ ທີະນາຄືານແຫ່ງິປີະເທີດໄທີ 
(ທີປີທີ) ໄດຈ້ິດັກີອງິປີະຊຸ້ມຄືະນະກີຳາມະກີານເຮດັວຽກີ
ກ່ີຽວກີບັັກີອບັກີານເຊ້ື່ ອມໂຍງິຂອງິຂະແໜ້ງິກີານທີະນາ 
ຄືານອາຊ້ຽນ ຄືັງ້ິທີ ີ11  ຫຼ ືThe 11th Meeting Of The 
Working Committee On ASEAN Banking In-
tegration Framework (WC-ABIF)’ ຜູ່້ານລະບັບົັ 
videoconference ເຊ້ິ່ ງິມຜ້ີູ້ຕ້ັ້າງິໜ້າ້ຈິາກີບັນັດາທີະນາຄືານ
ກີາງິ ແລະ ອງົິກີານຄຸືມ້ຄືອງິທີະນາຄືານທຸີລະກີດິຂອງິ
ປີະເທີດສະມາຊ້ກິີອາຊ້ຽນ 10 ປີະເທີດ, ກີອງິເລຂາ ASE-
AN ແລະ ຄ່້ືຮ່ວມງິານສາກີນົເຂົາ້ຮ່ວມ.
 ຕັ້າງິໜ້າ້ ທີຫລ ໂດຍ ທ່ີານ ນ. ຟັອງິຈິນິດາ ແສງິ
ສຸລວິງົິ ຫວົໜ້າ້ສຳານກັີງິານຄືະນະກີຳາມະກີານຄຸືມ້ຄືອງິຫຼກັີ
ຊ້ບັັ, ຫວົໜ້າ້ຄືະນະ WC-ABIF ເປັີນປີະທີານຮ່ວມກີບັັ 
ທ່ີານ ສຸລະວຸດ ປ້ີກີບັຳາລຸງິ ຜູ້້ອ້ຳານວຍກີານຝ່າຍຍຸດທີະສາດ
ສະຖາບັນັກີານເງິນິ, ຫວົໜ້າ້ຄືະນະ WC-ABIF ຕັ້າງິໜ້າ້ 
ທີປີທີ. ກີອງິປີະຊຸ້ມໄດມ້ກີີານລາຍງິານຄືວາມຄືບືັໜ້າ້ ແລະ 
ປຶີກີສາຫາລຫືຼາຍບັນັຫາ ໂດຍສະເພົາະແມ່ນກີານເຫນັດຕີັ້ຳ່

ກີບັັບ້ັລມິະສດິປີະຈິຳາປີີ 2022 ຂອງິ WC-ABIF, ຜູ້ນົຂອງິ
ກີອງິປີະຊຸ້ມສຸດຍອດອາຊ້ຽນ ຄືັງ້ິທີ ີ38 ແລະ 39 ທີີ່ ຜູ່້ານ
ມາ ເຊ້ິ່ ງິລວມມເີນືອ້ໃນກີານນຳາສະເໜ້ກ່ີີຽວກີບັັກີານລເິລີ່ ມ
ຂອງິປີະເທີດອາຊ້ຽນໃນກີານສາ້ງິ ASEAN Taxonomy 
ໃຫແ້ກ່ີວຽກີງິານເງິນິຍນືຍງົິ. ໃນກີອງິປີະຊຸ້ມ, ໄດກ້ີານນຳາ

ສະເໜ້ ີ‘ບັດົຄືົນ້ຄືວາ້ກ່ີຽວກີບັັພົືນ້ຖານໂຄືງິລ່າງິທີາງິກີານເງິນິ
ຂອງິບັນັດາປີະເທີດສະມາຊ້ກິີອາຊ້ຽນ ຕັ້ຳ່ ກີບັັກີານເຊ້ື່ ອມໂຍງິ
ຂະແໜ້ງິກີານທີະນາຄືານໃນຍຸກີດຈິິຕິັ້ອລ’ ໂດຍທ່ີານ ປີອ 
ຊ້ໂິນບຸັ ນາຄືາກີະວະ, ພົອ້ມຄືະນະຊ່້ຽວຊ້ານຂອງິມະຫາ
ວທິີະຍາໄລຊ້າຕັ້າມະ ທີີ່ ໄດຮ້ບັັກີານສະໜ້ບັັສະໜ້້ນທີນຶ
ຈິາກີ ADB.
  ກີອງິປີະຊຸ້ມໄດມ້ກີີານລາຍງິານ ຄືວາມຄືບືັໜ້າ້ໃນ
ກີານຈິດັຕັ້ັງ້ິປີະຕັ້ບິັດັແຜູ້ນງິານໃນປີີ 2021 ຊ້ຶ່ ງິມຜີູ້ນົສຳາເລດັ
ເປັີນສ່ວນໃຫຍ່, ຄືວາມຄືບືັໜ້າ້ໃນກີານປັີບັປຸີງິລະບັຽບັກີານ
ໃຫໃ້ກີຄ້ືຽງິກີນັຂອງິບັນັດາປີະເທີດສະມາຊ້ກິີ ຕັ້າມຫຼກັີກີານ 
Basel & IFRS ແລະ ກີານສາ້ງິສນັຍາຮ່ວມມໃືນກີານ
ຄຸືມ້ຄືອງິທີະນາຄືານທຸີລະກີດິ. ໃນນີ,້ ພົົນ້ເດັ່ ນແມ່ນກີານ
ສາ້ງິເຊ້ນັບັດົບັນັທີກຶີກີານຮ່ວມມສືອງິຝ່າຍໃນກີານຄຸືມ້ຄືອງິ
ທີະນາຄືານທຸີລະກີດິ ລະຫວ່າງິ ທີຫລ ແລະ ທີະນາຄືານ
ແຫ່ງິລດັຫວຽດນາມ. ໃນທີາ້ຍກີອງິປີະຊຸ້ມທ່ີານ ນ. ຟັອງິ
ຈິນິດາ ແສງິສຸລວິງົິ ໄດສ້ະແດງິຄືວາມຂອບັໃຈິຕັ້ຳ່ ບັນັດາ
ຄືະນະເຮດັວຽກີຂອງິປີະເທີດສະມາຊ້ກິີ WC-ABIF ຂອງິ
ອາຊ້ຽນທີີ່ ໃຫກ້ີານຊ່້ວຍເຫຼອື ແລະ ຮ່ວມມດືາ້ນວຊິ້າກີານ
ຕັ້ະຫຼອດໄລຍະເວລາ 2 ປີີທີີ່  ທີຫລ ແລະ ທີປີທີ ໄດເ້ປັີນ
ປີະທີານຮ່ວມໃນກີອບັກີານເຊ້ື່ ອມໂຍງິຂອງິຂະແໜ້ງິກີານ
ທີະນາຄືານອາຊ້ຽນ.
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ກີອງິປີະຊຸ້ມສຳາມະນາດາ້ນວຊິ້າກີານ
ຂອງິສາມອງົິກີານຈິດັຕັ້ັງ້ິມະຫາຊ້ນົ ຮາກີຖານ ທີຫລ

 ໃນວນັທີ ີ16 ກຸີມພົາ 2022 ນີ,້ ສະຫະພົນັແມ່
ຍງິິຮາກີຖານ ທີຫລ ນຳາໂດຍ ທ່ີານ ນ. ໄພົທີນ້ ກີິ່ ງິແກີວ້, 
ຮອງິປີະທີານສະຫະພົນັແມ່ຍງິິ ທີຫລ, ປີະທີານຄືະນະ
ສະຫະພົນັແມ່ຍງິິຮາກີຖານ ທີຫລ, ຮອງິຫວົໜ້າ້ກີມົບັນັຊ້ ີ
ແລະ ກີານເງິນິ ທີຫລ ໄດສ້ຳາເລັດກີານຈິດັສຳາມະນາ
ແລກີປ່ີຽນບັດົຮຽນວຊິ້າກີານ ຜູ່້ານລະບັບົັອອນລາຍ, ມີ
ຕັ້າງິໜ້າ້ຈິາກີຄືະນະສະຫະພົນັກີຳາມະບັານຮາກີຖານ ທີຫລ, 
ຄືະນະບັຳລຫິານງິານຊ້າວໜຸ່້ມຮາກີຖານ ທີຫລ ແລະ ບັນັດາ
ສະມາຊ້ກິີສາມອງົິກີານຈິດັຕັ້ັງ້ິມະຫາຊ້ນົ ພົາຍໃນ ທີຫລ 
ເຂົາ້ຮ່ວມ 289 ສະຫາຍ.
 ຈິດຸປີະສງົິຂອງິກີານຈິດັສຳາມະນາໃນຄືັງ້ິນີ,້ ແມ່ນ
ເພົື່ ອສາ້ງິຂະບັວນກີານຂຳ່ ານັບັຮັບັຕັ້ອ້ນວັນສາ້ງິຕັ້ັງ້ິພົັກີ
ປີະຊ້າຊ້ນົປີະຕັ້ວິດັລາວ ແລະ ວນັແມ່ຍງິິສາກີນົ ວນັທີ ີ8 

ມນີາ 2022 ທີີ່ ຈິະມາເຖິງິນີ,້ ທີງັິເປັີນກີານສາ້ງິຄືວາມ
ເຂົາ້ໃຈິໃຫແ້ກ່ີບັັນດາສະມາຊ້ິກີສາມອົງິກີານຈິັດຕັ້ັງ້ິ
ມະຫາຊ້ນົຮາກີຖານ ທີຫລ ໄດມ້ຄີືວາມເປັີນເອກີະພົາບັ
ກີນັໃນກີານຮບັັຮ້,້ ເຂົາ້ໃຈິລະອຽດ, ຈິະແຈິງ້ິ ກ່ີຽວກີບັັ
ວຽກີງິານສະກຸີນເງິນິດຈິິຕິັ້ອນຂອງິທີະນາຄືານກີາງິ ແລະ 
ວທິີກີີານສງັິເກີດທີະນະບັດັແທີ-້ປີອມ ສະກຸີນເງິນິກີບີັ, 
ສະກຸີນເງິນິໂດລາສະຫະລດັ ແລະ ບັາດໄທີ. ພົອ້ມນີ,້ ກີຳ່ໄດ ້
ມກີີານປຶີກີສາຫາລ ືແລກີປ່ີຽນຄືຳາຄືດິເຫນັຢູ່່າງິກີງົິໄປີກີງົິມາ 
ລະຫວ່າງິ ນກັີສຳາມະນາກີອນ ແລະ ວທິີະຍາກີອນ ໃນຫາຼຍ
ປີະເດນັທີີ່ ສຳາຄືນັ ທີງັິນີ ້ເພົື່ ອສາ້ງິຄືວາມຮບັັຮ້ ້ແລະ ເຂົາ້ໃຈິ
ກ່ີຽວກີບັັວຽກີງິານດັ່ ງິກ່ີາວໃຫເ້ລກິີເຊ້ິ່ ງິຂຶນ້ຕັ້ື່ ມ.

ຂ່າວໂດຍ: ສມົພົດິ ທີຳາມະວງົິ

ສະຫະພົນັແມ່ຍງິິຮາກີຖານ ທີຫລ ປີະກີອບັສ່ວນມອບັອຸປີະກີອນກີານແພົດ
ປີອ້ງິກີນັພົະຍາດໂຄືວດິ 19 ໃຫແ້ກ່ີໂຮງິໝຳເມອືງິສງັິທີອງິ

 ເພົື່ ອເປັີນກີານສາ້ງິຂະບັວນກີານ ຂຳ່ ານບັັຊ້ມົເຊ້ຍີ
ວນັແມ່ຍງິິສາກີນົ ຄືບົັຮອບັ 12 ປີີີ ວນັທີ ີ8 ມນີາ ຜູ່້ານມາ 
ແລະ ເພົື່ ອເປັີນກີານປີະກີອບັສ່ວນຊ່້ວຍເຫຼອືສງັິຄືມົ ໃນ
ກີານປີອ້ງິກີນັພົະຍາດໂຄືວດິ-19 ໃນຕັ້ອນເຊ້ົາ້ວນັທີ ີ 16 
ມນີາ 2022 ນີ ້ສະຫະແມ່ຍງິິພົນັຮາກີຖານທີະນາຄືານ ແຫ່ງິ 
ສປີປີ ລາວ (ທີຫລ) ໄດນ້ຳາເອາົເຄືື່ ອງິອຸປີະກີອນກີານແພົດ
ເພົື່ ອປີອ້ງິກີນັພົະຍາດໂຄືວດິ-19 ຈິຳານວນໜ້ຶ່ ງິ ໄປີມອບັໃຫ ້

ແກ່ີໂຮງິໝຳເມອືງິສງັິທີອງິ, ນະຄືອນຫຼວງິວຽງິຈິນັ; ຕັ້າງິໜ້າ້ 
ກ່ີາວມອບັ ໂດຍແມ່ນ ທ່ີານ ນ. ພ້ົມມະລ ີສຣີັພິົນົເດດ ຮອງິ
ຫົວໜ້າ້ກີົມຈິັດຕັ້ັງ້ິແລະພົະນັກີງິານ, ຮອງິປີະທີານ
ສະຫະພົນັແມ່ຍງິິຮາກີຖານ ທີຫລ ແລະ ຕັ້າງິໜ້າ້ກ່ີາວຮບັັ
ໂດຍແມ່ນທ່ີານ ຄືອນສະຫວນັ ສງິິຫາລາດ ຮອງິເລຂາ
ໜ່້ວຍພົກັີ, ຮອງິຫວົໜ້າ້ຫອ້ງິກີານສາທີາລະນະສຸກີເມອືງິ
ສງັິທີອງິ ເຊ້ິ່ ງິມຄີືະນະ ແລະ ສະມາຊ້ກິີສະຫະພົນັແມ່ຍງິິ
ຮາກີຖານ ທີຫລ ພົອ້ມດວ້ຍພົະນັກີງິານທີີ່ ກ່ີຽວຂອ້ງິ
ພົາຍໃນໂຮງິໝຳເມື່ ອງິເຂົາ້ຮ່ວມ.
 ອຸປີະກີອນທີີ່ ນຳາໄປີມອບັໃນເທີື່ ອນີ ້ ປີະກີອບັມ:ີ 
ເຄືື່ ອງິວດັແທີກີອຸນຫະພ້ົມ ພົອ້ມເຄືື່ ອງິພົົ່ ນຂາ້ເຊ້ືອ້ ແບັບັຂາ
ຕັ້ັງ້ິ, ເຫຼ ົາ້ 90, ໜ້າ້ກີາກີອານາໄມ, ຖງົິມຢືູ່າງິທີາງິກີານແພົດ, 
ບັາຫຼອດດຈິິຕີັ້ອລ, ນຳາ້ເກີອືສຳາລບັັລາ້ງິບັາດ, ຜູ້າ້ບັັງ້ິ, ສຳາລ,ີ 
ຂວດໂຫຼແບັບັຫວົສດິສຳາລບັັໃສ່ເຫຼ ົາ້ 90 ແລະ ປີະຕັ້ທິີນິ 
ທີຫລ ຈິຳານວນໜ້ຶ່ ງິ ລວມມ້ນຄ່ືາທີງັິໝດົ 5 ລາ້ນກີວ່າກີບີັ. 
ເຄືື່ ອງິອຸປີະກີອນກີານແພົດ ເພົື່ ອປີອ້ງິກີນັພົະຍາດໂຄືວດິ-19 
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ຂະບັວນກີານຂຳ່ ານບັັຮບັັຕັ້ອ້ນວນັສາ້ງິຕັ້ັງ້ິ ຄືຊ້ປີປີລ ຄືບົັຮອບັ 67 ປີີ

 ໃນວນັທີ ີ 8 ເມສາ 2022 ຄືະນະບັຳລຫິານງິານ
ຊ້າວໜຸ່້ມ ທີຫລ ໄດຈ້ິດັຂະບັວນກີານເພົື່ ອຂຳ່ ານບັັຮບັັຕັ້ອ້ນ
ວນັສາ້ງິຕັ້ັງ້ິຊ້າວໜຸ່້ມປີະຊ້າຊ້ນົປີະຕັ້ວິດັລາວຄືບົັຮອບັ 67 ປີີ 
ພົາຍໃຕັ້ກ້ີານນຳາພົາຂອງິສະຫາຍ ບຸັນທີະວ ີ ສຸກີດາວງົິ ເລຂາ
ຄືະນະບັຳລຫິານງິານຊ້າວໜຸ່້ມທີະນາຄືານແຫ່ງິ ສປີປີ ລາວ 
(ທີຫລ), ຫວົໜ້າ້ກີມົພົມິຈິຳາໜ່້າຍ ທີຫລ ໂດຍມສີະມາຊ້ກິີ
ຊ້າວໜຸ່້ມ ທີຫລ ເຂົາ້ຮ່ວມຢູ່່າງິພົອ້ມພົຽງິ.
 ສະຫາຍ ບຸັນທີະວ ີ ສຸກີດາວງົິ ໄດໃ້ຫຮ້້ຈ້ິດຸປີະສງົິ
ຂອງິຂະບັວນກີານໃນຄືັງ້ິນີວ່້າ: ເພົື່ ອເປັີນກີານຫວນຄືນືມ້ນ
ເຊ້ືອ້ແຫ່ງິກີານກີຳາເນດີ, ເຕັ້ບີັໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕັ້ວົຂອງິຄືະນະ
ຊ້າວໜຸ່້ມປີະຊ້າຊ້ນົປີະຕັ້ວິດັລາວໃນພົາລະກີດິປີະຕັ້ວິດັ ໃນ
ໄລະຍະຕັ້ຳ່ ສ້ປົ້ີດປ່ີອຍຊ້າດ ແລະ ໃນໄລຍະພົາລະກີດິປົີກີປັີກີ
ຮກັີສາ ແລະ ສາ້ງິສາພົດັທີະນາປີະເທີດຊ້າດ ພົາຍໃຕັ້ກ້ີານ
ນຳາພົາໂດຍກີງົິຮອບັດາ້ນຂອງິພົກັີປີະຊ້າຊ້ນົປີະຕັ້ວິດັລາວທີີ່

ເຕັ້ມັໄປີດວ້ຍຄືວາມອງົິອາດກີາ້ຫານ, ເສຍສະຫຼະຢູ່່າງິພົລິາດ
ອາດຫານ, ຫາ້ວຫນັປີະຈິນັບັານເຂົາ້ທຸີກີວຽກີງິານຢູ່່າງິສມົ
ກີຽດ ແນໃສ່ສາ້ງິຄືວາມຮບັັຮ້,້ ເຂົາ້ໃຈິເຊ້ື່ ອມຊ້ມຶ, ກີຳາແໜ້ນ້
ມນ້ເຊ້ືອ້, ໜ້າ້ທີີ່ ຂອງິກີານຈິດັຕັ້ັງ້ິຊ້າວໜຸ່້ມ ແລະ ຜູ້ນັຂະຫຍາຍ
ເຂົາ້ໃນພົາລະກີດິກີານເມອືງິໃນໄລຍະໃໝ່ຂອງິຕັ້ນົ. ຄືະນະ
ບັຳລຫິານງິານຊ້າວໜຸ່້ມທີະນາຄືານແຫ່ງິ ສປີປີ ລາວ ຈິຶ່ ງິໄດຈ້ິດັ
ຂະບັວນກີານອອກີແຮງິງິານລວມ ດວ້ຍກີານອະນາໄມສະ 
ຖານທີີ່ ບ່ັອນເຮັດວຽກີຢູ່້່ຕັ້າມສຳານັກີງິານຫອ້ງິກີານຂອງິ
ຕັ້ນົເອງິ ແລະ ນອກີຈິາກີນັນ້ຍງັິໄດຈ້ິດັສກັີຢູ່າວກັີແຊ້ງັິກີນັ
ພົະຍາດ Covid-19 ເຂມັທີ ີ 4 (ເຂມັກີະຕຸັ້ນ້ທີ ີ 2) ໃຫ ້
ພົະນກັີງິານທີະນາຄືານແຫ່ງິ ສປີປີ ລາວ ເພົື່ ອປີອ້ງິກີນັ ແລະ 
ຫຼຸດຜູ່້ອນຄືວາມກີງັິວນົໃນເວລາມກີີານພົວົພົນັວຽກີງິານ, ກີານ
ເຂົາ້ຮ່ວມກີອງິປີະຊຸ້ມ, ສຳາມະນາ ແລະ ອື່ ນໆ.

ຂ່າວໂດຍ: ປີາໃນ ພົນັທີະລາ

ທີີ່ ນຳາໄປີມອບັໃຫແ້ກ່ີໂຮງິໝຳເມອືງິສັງິທີອງິໃນເທີື່ ອນີ ້
ແມ່ນໄດມ້າຈິາກີກີານລະດມົປັີດໄຈິຈິາກີເອືອ້ຍນອ້ງິແມ່
ຍງິິ ແລະ ຄືງັິຂອງິສະຫະພົນັແມ່ຍງິິຮາກີຖານ ທີຫລ ພົອ້ມ
ທີງັິກີານສະໜ້ບັັສະໜ້ນ້ ຈິາກີກີານຈິດັຕັ້ັງ້ິຂອງິ ທີຫລ ເຊ້ິ່ ງິ
ຍາມໃດແມ່ຍງິິຂະແໜ້ງິກີານທີະນາຄືານກີຳ່ ເຫນັໄດເ້ຖິງິ
ຄືວາມສຳາຄືນັຂອງິວຽກີງິານສາທີາລະນະສຸກີ ທີີ່ ເຮດັໜ້າ້ທີີ່

ໃນກີານປີອ້ງິກີນັ ແລະ ຮບັັມກືີບັັພົະຍາດດັ່ ງິກ່ີາວນບັັແຕ່ັ້
ຕັ້ົນ້ປີີ 2020 ເປັີນຕັ້ົນ້ມາ. ທ່ີານ ຄືອນສະຫວນັ ສງິິຫາລາດ 

ໄດສ້ະແດງິຄືວາມຂອບັໃຈິຕັ້ຳ່  ທີຫລ ໂດຍສະເພົາະ ສະຫະພົນັ
ແມ່ຍງິິຮາກີຖານ ທີຫລ ທີີ່ ໄດໃ້ຫກ້ີານຊ່້ວຍເຫຼອື ທີາງິດາ້ນ
ວັດຖຸອຸປີະກີອນທີາງິກີານແພົດທີີ່  ໃຊ້ເ້ຂົາ້ໃນວຽກີງິານ
ປີອ້ງິກີນັພົະຍາດໂຄືວດິ-19 ເຊ້ິ່ ງິເປັີນອຸປີະກີອນທີີ່ ຈິຳາເປັີນ ທີີ່

ໃຊ້ເ້ຂົາ້ໃນກີານປີະຕັ້ບິັດັໜ້າ້ທີີ່ ຂອງິເພົດໝຳ ເຊ້ິ່ ງິເປັີນເຄືື່ ອງິທີີ່

ໂຮງິໝຳເມອືງິສງັິທີອງິກີຳາລງັິຕັ້ອ້ງິກີານເປັີນຢູ່່າງິຍິ່ ງິ.
ຂ່າວໂດຍ: ສມົອກົີ ເຄືນຄືຳາແພົງິ
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ຂະບັວນກີານຂຳ່ ານບັັຮບັັຕັ້ອ້ນວນັສາ້ງິຕັ້ັງ້ິ ຄືຊ້ປີປີລ ຄືບົັຮອບັ 67 ປີີ

 ໃນວນັທີ ີ 8 ເມສາ 2022 ຄືະນະບັຳລຫິານງິານ
ຊ້າວໜຸ່້ມ ທີຫລ ໄດຈ້ິດັຂະບັວນກີານເພົື່ ອຂຳ່ ານບັັຮບັັຕັ້ອ້ນ
ວນັສາ້ງິຕັ້ັງ້ິຊ້າວໜຸ່້ມປີະຊ້າຊ້ນົປີະຕັ້ວິດັລາວຄືບົັຮອບັ 67 ປີີ 
ພົາຍໃຕັ້ກ້ີານນຳາພົາຂອງິສະຫາຍ ບຸັນທີະວ ີ ສຸກີດາວງົິ ເລຂາ
ຄືະນະບັຳລຫິານງິານຊ້າວໜຸ່້ມທີະນາຄືານແຫ່ງິ ສປີປີ ລາວ 
(ທີຫລ), ຫວົໜ້າ້ກີມົພົມິຈິຳາໜ່້າຍ ທີຫລ ໂດຍມສີະມາຊ້ກິີ
ຊ້າວໜຸ່້ມ ທີຫລ ເຂົາ້ຮ່ວມຢູ່່າງິພົອ້ມພົຽງິ.
 ສະຫາຍ ບຸັນທີະວ ີ ສຸກີດາວງົິ ໄດໃ້ຫຮ້້ຈ້ິດຸປີະສງົິ
ຂອງິຂະບັວນກີານໃນຄືັງ້ິນີວ່້າ: ເພົື່ ອເປັີນກີານຫວນຄືນືມ້ນ
ເຊ້ືອ້ແຫ່ງິກີານກີຳາເນດີ, ເຕັ້ບີັໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕັ້ວົຂອງິຄືະນະ
ຊ້າວໜຸ່້ມປີະຊ້າຊ້ນົປີະຕັ້ວິດັລາວໃນພົາລະກີດິປີະຕັ້ວິດັ ໃນ
ໄລະຍະຕັ້ຳ່ ສ້ປົ້ີດປ່ີອຍຊ້າດ ແລະ ໃນໄລຍະພົາລະກີດິປົີກີປັີກີ
ຮກັີສາ ແລະ ສາ້ງິສາພົດັທີະນາປີະເທີດຊ້າດ ພົາຍໃຕັ້ກ້ີານ
ນຳາພົາໂດຍກີງົິຮອບັດາ້ນຂອງິພົກັີປີະຊ້າຊ້ນົປີະຕັ້ວິດັລາວທີີ່

ເຕັ້ມັໄປີດວ້ຍຄືວາມອງົິອາດກີາ້ຫານ, ເສຍສະຫຼະຢູ່່າງິພົລິາດ
ອາດຫານ, ຫາ້ວຫນັປີະຈິນັບັານເຂົາ້ທຸີກີວຽກີງິານຢູ່່າງິສມົ
ກີຽດ ແນໃສ່ສາ້ງິຄືວາມຮບັັຮ້,້ ເຂົາ້ໃຈິເຊ້ື່ ອມຊ້ມຶ, ກີຳາແໜ້ນ້
ມນ້ເຊ້ືອ້, ໜ້າ້ທີີ່ ຂອງິກີານຈິດັຕັ້ັງ້ິຊ້າວໜຸ່້ມ ແລະ ຜູ້ນັຂະຫຍາຍ
ເຂົາ້ໃນພົາລະກີດິກີານເມອືງິໃນໄລຍະໃໝ່ຂອງິຕັ້ນົ. ຄືະນະ
ບັຳລຫິານງິານຊ້າວໜຸ່້ມທີະນາຄືານແຫ່ງິ ສປີປີ ລາວ ຈິຶ່ ງິໄດຈ້ິດັ
ຂະບັວນກີານອອກີແຮງິງິານລວມ ດວ້ຍກີານອະນາໄມສະ 
ຖານທີີ່ ບ່ັອນເຮັດວຽກີຢູ່້່ຕັ້າມສຳານັກີງິານຫອ້ງິກີານຂອງິ
ຕັ້ນົເອງິ ແລະ ນອກີຈິາກີນັນ້ຍງັິໄດຈ້ິດັສກັີຢູ່າວກັີແຊ້ງັິກີນັ
ພົະຍາດ Covid-19 ເຂມັທີ ີ 4 (ເຂມັກີະຕຸັ້ນ້ທີ ີ 2) ໃຫ ້
ພົະນກັີງິານທີະນາຄືານແຫ່ງິ ສປີປີ ລາວ ເພົື່ ອປີອ້ງິກີນັ ແລະ 
ຫຼຸດຜູ່້ອນຄືວາມກີງັິວນົໃນເວລາມກີີານພົວົພົນັວຽກີງິານ, ກີານ
ເຂົາ້ຮ່ວມກີອງິປີະຊຸ້ມ, ສຳາມະນາ ແລະ ອື່ ນໆ.

ຂ່າວໂດຍ: ປີາໃນ ພົນັທີະລາ

ທີີ່ ນຳາໄປີມອບັໃຫແ້ກ່ີໂຮງິໝຳເມອືງິສັງິທີອງິໃນເທີື່ ອນີ ້
ແມ່ນໄດມ້າຈິາກີກີານລະດມົປັີດໄຈິຈິາກີເອືອ້ຍນອ້ງິແມ່
ຍງິິ ແລະ ຄືງັິຂອງິສະຫະພົນັແມ່ຍງິິຮາກີຖານ ທີຫລ ພົອ້ມ
ທີງັິກີານສະໜ້ບັັສະໜ້ນ້ ຈິາກີກີານຈິດັຕັ້ັງ້ິຂອງິ ທີຫລ ເຊ້ິ່ ງິ
ຍາມໃດແມ່ຍງິິຂະແໜ້ງິກີານທີະນາຄືານກີຳ່ ເຫນັໄດເ້ຖິງິ
ຄືວາມສຳາຄືນັຂອງິວຽກີງິານສາທີາລະນະສຸກີ ທີີ່ ເຮດັໜ້າ້ທີີ່

ໃນກີານປີອ້ງິກີນັ ແລະ ຮບັັມກືີບັັພົະຍາດດັ່ ງິກ່ີາວນບັັແຕ່ັ້
ຕັ້ົນ້ປີີ 2020 ເປັີນຕັ້ົນ້ມາ. ທ່ີານ ຄືອນສະຫວນັ ສງິິຫາລາດ 

ໄດສ້ະແດງິຄືວາມຂອບັໃຈິຕັ້ຳ່  ທີຫລ ໂດຍສະເພົາະ ສະຫະພົນັ
ແມ່ຍງິິຮາກີຖານ ທີຫລ ທີີ່ ໄດໃ້ຫກ້ີານຊ່້ວຍເຫຼອື ທີາງິດາ້ນ
ວັດຖຸອຸປີະກີອນທີາງິກີານແພົດທີີ່  ໃຊ້ເ້ຂົາ້ໃນວຽກີງິານ
ປີອ້ງິກີນັພົະຍາດໂຄືວດິ-19 ເຊ້ິ່ ງິເປັີນອຸປີະກີອນທີີ່ ຈິຳາເປັີນ ທີີ່

ໃຊ້ເ້ຂົາ້ໃນກີານປີະຕັ້ບິັດັໜ້າ້ທີີ່ ຂອງິເພົດໝຳ ເຊ້ິ່ ງິເປັີນເຄືື່ ອງິທີີ່

ໂຮງິໝຳເມອືງິສງັິທີອງິກີຳາລງັິຕັ້ອ້ງິກີານເປັີນຢູ່່າງິຍິ່ ງິ.
ຂ່າວໂດຍ: ສມົອກົີ ເຄືນຄືຳາແພົງິ
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  ບັົດຄືວາມທີາງິວິຊ້າກີານ

ພົາກີທີ ີ 1: ຄືວາມຮ້ພ້ົືນ້ຖານກ່ີຽວກີບັັ
ກີານເງິນິສີຂຽວ (The Green Fi-
nance)
 ສະພົາບັໂລກີຮອ້ນ ແລະ ກີານ
ປ່ີຽນແປີງິດນິຟັາ້ອາກີາດໄດສ້ົ່ ງິຜູ້ນົກີະ 
ທີບົັຕັ້ຳ່ ກີານພົດັທີະນາເສດຖະກີດິ-ສງັິ 
ຄືມົຂອງິຫຼາຍໆປີະເທີດ. ດັ່ ງິນັນ້,ຈິ ຶ່ ງິ
ກີາຍເປັີນປີະເດນັທີີ່ ໃຫຄ້ືວາມສນົໃຈິ
ຂອງິນກັີຄືົນ້ຄືວາ້ ແລະ ນກັີວາງິແຜູ້ນ
ນະໂຍບັາຍກີຳ່ ຄືລືດັຖະບັານຂອງິຫຼາຍໆ
ປີະເທີດ. ສະນັນ້, ກີານພົດັທີະນາເສດ 
ຖະກີິດສີຂຽວຈິຶ່ ງິແມ່ນເປົີ້າໝາຍທີີ່  
ນອນຢູ່້່ແຜູ້ນກີານພົດັທີະນາເສດຖະ 
ກີດິຂອງິຫຼາຍໆປີະເທີດໃນປີະຈິຸບັັນ
ເພົື່ ອກີາ້ວໄປີສ່້ເປົີາ້ໝາຍກີານພົດັທີະນາ
ແບັບັຍນືຍງົິ. 
 ກີານພົັດທີະນາເສດຖະກີດິ
ສີຂຽວແມ່ນແຜູ້ນກີານຍາວນານ, ຕັ້ຳ່  

ເນື່ ອງິ, ມຫີຼາຍພົາກີສ່ວນ, ກີານຈິດັຕັ້ັງ້ິ, 
ຂງົິເຂດ ແລະ ຂະແໜ້ງິກີານເຂົາ້ຮ່ວມ  
(Ho Hanh My, 2017). ອງີິຕັ້າມບັດົ
ຄືົນ້ຄືວາ້ຂອງິ ທ່ີານ ເຈິນິທີເິຊ້ນິແອງັິ 
ພົອ້ມຄືະນະ (2019) ໄດມ້ທີີດັສະນະ
ຕັ້ຳ່  “ກີານເງິນິສຂີຽວ” ແມ່ນຄືຳາສບັັທີີ່

ເກີດີຂຶນ້ໃນໄລຍະສດັຕັ້ະວດັໃກີ ້ໆ ນີທ້ີີ່

ຕັ້ດິພົນັກີບັັເສດຖະກີດິສຂີຽວ (Green 
Economy). ນກັີຄືົນ້ຄືວາ້ຫຼາຍໆທ່ີານ
ໄດໃ້ຫນ້ຍິາມ “ ກີານເງິນິສຂີຽວ ” ແມ່ນ
ກີານປີະສານສມົທີບົັກີບັັເຕັ້ກັີໂນໂລຊ້ີ
ໃໝ່, ຜູ້ະລດິຕັ້ະພົນັ ແລະ ກີານບັຳລກິີານ
ກີານເງິນິ ທີີ່ ແນໃສ່ຍກົີສ້ງິປີະສດິທີພິົາບັ
ຂອງິກີານນຳາໃຊ້ພ້ົະລງັິງິານ ແລະ ຫຼຸດ
ຜູ່້ອນມນົລະພົດິເພົື່ ອສະໜ້ບັັສະໜ້້ນ
ກີານຂະຫຍາຍຕັ້ົວຂອງິເສດຖະກີດິ
ຕັ້າມທີດິສຂີຽວ ແລະ ຫຼຸດຜູ່້ອນ CO2 
ໃຫໄ້ດຫ້ຼາຍທີີ່ ສຸດ (Rakic ແລະ Mit-

ic, 2012).
 ຕັ້າມບັດົຄືົນ້ຄືວາ້ຂອງິ ທ່ີານ 
Dikan ແລະ Volz (2018) ຮອດປີີ 
2030 ເພົື່ ອບັນັລຸດດັສະນກີີານພົດັທີະ 
ນາແບັບັຍນືຍງົິ, ກີານລງົິທີນຶຕັ້ອ້ງິຫນັ
ທີດິຈິາກີຫຼຸດຜູ່້ອນ CO2 ແລະ ຫຼຸດ
ຜູ່້ອນກີານເພົີ່ ງິພົາແຫ່ຼງິຊ້ບັັພົະຍາກີອນ
ທີຳາມະຊ້າດ ກີາ້ວໄປີສ່້ກີານລງົິທີນຶທີີ່ ຍນື
ຍງົິແນໃສ່ຫຼຸດຜູ່້ອນຜູ້ນົກີະທີບົັຈິາກີກີານ
ປ່ີຽນແປີງິຂອງິດິນຟັ້າອາກີາດ ແລະ 
ຄືວາມສ່ຽງິຈິາກີໄພົພົິບັັດທີາງິທີຳາມະ
ຊ້າດຕ່ັ້າງິໆ.
 ສະນັນ້, ກີານເງິນິສຂີຽວອາດ 
ຈິະເຂົາ້ໃຈິວ່າ: ແມ່ນກີານເງິນິຮບັັໃຊ້ ້
ແກ່ີກີານພົດັທີະນາດເສດຖະກີດິ-ສງັິ 
ຄືມົແບັບັຍນືຍງົິ. ກີານເງິນິສຂີຽວປີະ 
ກີອບັດວ້ຍບັນັດາຜູ້ະລດິຕັ້ະພົນັກີານ
ເງິນິ (ພົນັທີະບັດັ, ຮຸນ້ທີນຶ, ປີະກີນັໄພົ 

ກີານເງິນິສຂີຽວ (Green Finance) ແລະ ບັາງິບັດົຮຽນ
ສຳາລບັັ ສປີປີ ລາວ

ໂດຍ: ປີອ ສສີມົພ້ົ ສງິິດາລາ, ກີມົຄຸືມ້ຄືອງິທີະນາຄືານທຸີລະກີດິ
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  ບັົດຄືວາມທີາງິວິຊ້າກີານ

ພົາກີທີ ີ 1: ຄືວາມຮ້ພ້ົືນ້ຖານກ່ີຽວກີບັັ
ກີານເງິນິສີຂຽວ (The Green Fi-
nance)
 ສະພົາບັໂລກີຮອ້ນ ແລະ ກີານ
ປ່ີຽນແປີງິດນິຟັາ້ອາກີາດໄດສ້ົ່ ງິຜູ້ນົກີະ 
ທີບົັຕັ້ຳ່ ກີານພົດັທີະນາເສດຖະກີດິ-ສງັິ 
ຄືມົຂອງິຫຼາຍໆປີະເທີດ. ດັ່ ງິນັນ້,ຈິ ຶ່ ງິ
ກີາຍເປັີນປີະເດນັທີີ່ ໃຫຄ້ືວາມສນົໃຈິ
ຂອງິນກັີຄືົນ້ຄືວາ້ ແລະ ນກັີວາງິແຜູ້ນ
ນະໂຍບັາຍກີຳ່ ຄືລືດັຖະບັານຂອງິຫຼາຍໆ
ປີະເທີດ. ສະນັນ້, ກີານພົດັທີະນາເສດ 
ຖະກີິດສີຂຽວຈິຶ່ ງິແມ່ນເປົີ້າໝາຍທີີ່  
ນອນຢູ່້່ແຜູ້ນກີານພົດັທີະນາເສດຖະ 
ກີດິຂອງິຫຼາຍໆປີະເທີດໃນປີະຈິຸບັັນ
ເພົື່ ອກີາ້ວໄປີສ່້ເປົີາ້ໝາຍກີານພົດັທີະນາ
ແບັບັຍນືຍງົິ. 
 ກີານພົັດທີະນາເສດຖະກີດິ
ສີຂຽວແມ່ນແຜູ້ນກີານຍາວນານ, ຕັ້ຳ່  

ເນື່ ອງິ, ມຫີຼາຍພົາກີສ່ວນ, ກີານຈິດັຕັ້ັງ້ິ, 
ຂງົິເຂດ ແລະ ຂະແໜ້ງິກີານເຂົາ້ຮ່ວມ  
(Ho Hanh My, 2017). ອງີິຕັ້າມບັດົ
ຄືົນ້ຄືວາ້ຂອງິ ທ່ີານ ເຈິນິທີເິຊ້ນິແອງັິ 
ພົອ້ມຄືະນະ (2019) ໄດມ້ທີີດັສະນະ
ຕັ້ຳ່  “ກີານເງິນິສຂີຽວ” ແມ່ນຄືຳາສບັັທີີ່

ເກີດີຂຶນ້ໃນໄລຍະສດັຕັ້ະວດັໃກີ ້ໆ ນີທ້ີີ່

ຕັ້ດິພົນັກີບັັເສດຖະກີດິສຂີຽວ (Green 
Economy). ນກັີຄືົນ້ຄືວາ້ຫຼາຍໆທ່ີານ
ໄດໃ້ຫນ້ຍິາມ “ ກີານເງິນິສຂີຽວ ” ແມ່ນ
ກີານປີະສານສມົທີບົັກີບັັເຕັ້ກັີໂນໂລຊ້ີ
ໃໝ່, ຜູ້ະລດິຕັ້ະພົນັ ແລະ ກີານບັຳລກິີານ
ກີານເງິນິ ທີີ່ ແນໃສ່ຍກົີສ້ງິປີະສດິທີພິົາບັ
ຂອງິກີານນຳາໃຊ້ພ້ົະລງັິງິານ ແລະ ຫຼຸດ
ຜູ່້ອນມນົລະພົດິເພົື່ ອສະໜ້ບັັສະໜ້້ນ
ກີານຂະຫຍາຍຕັ້ົວຂອງິເສດຖະກີດິ
ຕັ້າມທີດິສຂີຽວ ແລະ ຫຼຸດຜູ່້ອນ CO2 
ໃຫໄ້ດຫ້ຼາຍທີີ່ ສຸດ (Rakic ແລະ Mit-

ic, 2012).
 ຕັ້າມບັດົຄືົນ້ຄືວາ້ຂອງິ ທ່ີານ 
Dikan ແລະ Volz (2018) ຮອດປີີ 
2030 ເພົື່ ອບັນັລຸດດັສະນກີີານພົດັທີະ 
ນາແບັບັຍນືຍງົິ, ກີານລງົິທີນຶຕັ້ອ້ງິຫນັ
ທີດິຈິາກີຫຼຸດຜູ່້ອນ CO2 ແລະ ຫຼຸດ
ຜູ່້ອນກີານເພົີ່ ງິພົາແຫ່ຼງິຊ້ບັັພົະຍາກີອນ
ທີຳາມະຊ້າດ ກີາ້ວໄປີສ່້ກີານລງົິທີນຶທີີ່ ຍນື
ຍງົິແນໃສ່ຫຼຸດຜູ່້ອນຜູ້ນົກີະທີບົັຈິາກີກີານ
ປ່ີຽນແປີງິຂອງິດິນຟັ້າອາກີາດ ແລະ 
ຄືວາມສ່ຽງິຈິາກີໄພົພົິບັັດທີາງິທີຳາມະ
ຊ້າດຕ່ັ້າງິໆ.
 ສະນັນ້, ກີານເງິນິສຂີຽວອາດ 
ຈິະເຂົາ້ໃຈິວ່າ: ແມ່ນກີານເງິນິຮບັັໃຊ້ ້
ແກ່ີກີານພົດັທີະນາດເສດຖະກີດິ-ສງັິ 
ຄືມົແບັບັຍນືຍງົິ. ກີານເງິນິສຂີຽວປີະ 
ກີອບັດວ້ຍບັນັດາຜູ້ະລດິຕັ້ະພົນັກີານ
ເງິນິ (ພົນັທີະບັດັ, ຮຸນ້ທີນຶ, ປີະກີນັໄພົ 

ກີານເງິນິສຂີຽວ (Green Finance) ແລະ ບັາງິບັດົຮຽນ
ສຳາລບັັ ສປີປີ ລາວ

ໂດຍ: ປີອ ສສີມົພ້ົ ສງິິດາລາ, ກີມົຄຸືມ້ຄືອງິທີະນາຄືານທຸີລະກີດິ
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ແລະ ຊ້ບັັສນິຄືຳາ້ປີະກີນັ), ສະຖາບັນັ
ກີານເງິນິ, ກີານບັຳລກິີານກີານເງິນິ ແລະ
ນະໂຍບັາຍ ທີີ່ ໄດອ້ອກີແບັບັເພົື່ ອປົີກີ
ປັີກີຮກັີສາສິ່ ງິແວດລອ້ມ, ຈິຳາກີດັຜູ້ນົ
ສະທີົບັຈິາກີກີານປ່ີຽນແປີງິດິນຟັ້າ
ອາກີາດແນໃສ່ຮກັີສາແຫຼ່ ງິຊ້ບັັພົະຍາ
ກີອນທີຳາມະຊ້າດ.
 ຜູ່້ານກີານສກຶີສາຄືົນ້ຄືວາ້ ແລະ 
ສັງິລວມຈິາກີບັົດຄືົນ້ຄືວາ້ຂອງິຫຼາຍ
ທ່ີານເປັີນຕັ້ົນ້: Dikan ແລະ Volz 
(2018), Ho Hanh My (2017)…
ສາມາດສັງິລວມໄດລ້ະບັົບັກີານເງິນິ
ສຂີຽວປີະກີອບັມບີັນັດາອງົິປີະກີອບັ
ຫຼກັີຄື:ື ບັນັດາຜູ້ະລດິຕັ້ະພົນັກີານເງິນິ, 
ບັນັດາສະຖາບັນັກີານເງິນິ, ຕັ້ະຫຼາດ
ກີານເງິນິ ແລະ ກີອງິທີນຶສົ່ ງິເສີມສິ່ ງິ 
ແວດລອ້ມສຂີຽວ ລາຍລະອຽດລຸ່ມນີ:້
1. ຜູ້ະລດິຕັ້ະພົນັກີານເງິນິສຂີຽວ (The 
Green Financial Products): 
ບັນັດາຜູ້ະລດິຕັ້ະພົນັກີານເງິນິສຂີຽວ
ປີະກີອບັມ:ີ (i).ຫຼກັີຊ້ບັັປີະເພົດທີນຶ: 
ກີອງິທີນຶກີານລງົິທີນຶ, ກີານຮຽກີລະດມົ
ທີນຶຈິາກີສາທີາລະນະຊ້ນົ, ETF (Ex-
change-Traded Funds),… (ii). 
ຫຼກັີຊ້ບັັປີະເພົດໜ້ີ:້ ສນິເຊ້ື່ ອສຂີຽວ, 
ພົນັທີະບັດັສຂີຽວ, ຮຸນ້ກີ້ສ້ຂີຽວ, ຫຼກັີ
ຊ້ັບັປີະເພົດໜ້ີທ້ີີ່ ສາມາດປ່ີຽນເປັີນ
ທີນຶ,... (iii). ກີອງິທີນຶສະໜ້ບັັສະໜ້ນ້
ສີຂຽວ: ກີານຊ່້ວຍເຫຼ ືອທີາງິດາ້ນ
ວຊິ້າກີານ, ກີອງິທີນຶປົີກີປີອ້ງິກີານປ່ີຽນ 
ແປີງິດນິຟັາ້ອາກີາດ, ກີານສະໜ້ບັັສະ
ໜ້ນ້ອື່ ນໆ.
2. ບັນັດາສະຖາບັນັກີານເງິນິສີຂຽວ 
(Green Financial Institutions): 
ເພົື່ ອສະໜ້ອງິບັັນດາຜູ້ະລິດຕັ້ະພົັນ
ສຂີຽວທີີ່ ກ່ີາວມາຂາ້ງິເທີງິິໃຫມ້ປີີະສດິ 
ທີິພົາບັແມ່ນປີາສະຈິາກີບັຳ່ ໄດບ້ັັນດາ
ສະຖາບັັນກີານເງິນິສີຂຽວ. ບັັນດາ
ສະຖາບັນັກີານເງິນິທີີ່ ເຂົາ້ຮ່ວມກີານເງິນິ
ສຂີຽວອາດຈິະແບ່ັງິອອກີເປັີນ 2 ກຸ່ີມ
ຄື:ື ສະຖາບັນັກີານເງິນິດັງ້ິເດມີທີີ່ ຫນັໄປີ
ສ່້ສະຖາບັັນກີານເງິນິສີຂຽວ ແລະ 

ສະຖາບັນັກີານເງິນິສຂີຽວແຕ່ັ້ເບັືອ້ງິຕັ້ົນ້ 
(Green–Only). ຍກົີຕັ້ວົຢູ່່າງິ: ສະຖາ 
ບັັນກີານເງິນິສີຂຽວແຕ່ັ້ເບັືອ້ງິຕັ້ົນ້ ຢູ່້່
ປີະເທີດອງັິກີດິ ແມ່ນທີະນາຄືານລງົິທີນຶ
ສຂີຽວ (GIB-Green Investment 
Bank) ເພົື່ ອສະໜ້ອງິກີານລົງິທີຶນ
ສຂີຽວໃຫລ້ດັຖະບັານ.
3. ຕັ້ະຫຼາດກີານເງິນິສຂີຽວ (Green 
Financial Markets):  ຜູ່້ານຕັ້ະຫາຼດ
ກີານເງິນິສຂີຽວ,   ແຫຼ່ ງິທີນຶຈິະໜ້ອງິ
ໃຫບ້ັນັດາວສິາຫະກີດິທີີ່ ມກີີານລງົິທີນຶ
ສຂີຽວ ຈິາກີນັນ້ກີຳ່ ປີະກີອບັສ່ວນຊຸ້ກີຍ້ ້
ກີານຫນັປ່ີຽນໂຄືງິສາ້ງິເສດຖະກີດິຕັ້າມ
ທີດິສຂີຽວ ແລະ ຍນືຍງົິ. ຕັ້ະຫາຼດກີານ
ເງິນິສຂີຽວທີີ່ ພົດັທີະນາໃນລະດບັັສ້ງິ
ຈິະປີະກີອບັດວ້ຍ:(1) ຕັ້ະຫຼາດCO2〗1 
ເພົື່ ອແນໃສ່ຄືວບັຄຸືມປີະລິມານກີານ
ປ່ີອຍ CO2 ແລະ ປົີກີປີອ້ງິຊ້ັນ້ໂອໂຊ້ນ
ຂອງິໂລກີ, (2) ໃນນັນ້ຕັ້ະຫຼາດຫຼກັີຊ້ບັັ
ສີຂຽວ: ປີະກີອບັດວ້ຍຕັ້ະຫຼາດຮຸນ້
ສາມນັສຂີຽວ, ຮຸນ້ກີ້ສ້ຂີຽວ, ພົນັທີະ 
ບັັດສີຂຽວ ແລະ ດັດສະນີຫຼ ັກີຊ້ັບັ
ສີຂຽວ. ຕັ້ະຫຼາດ Nasdaq ແມ່ນ
ຕັ້ະຫຼາດຫຼ ັກີຊ້ັບັແຫ່ງິທີຳາອິດທີີ່ ເປີີດ
ຂຳມ້້ນຊ້ື-້ຂາຍຫຼກັີຊ້ບັັສຂີຽວ ແລະ ດດັ
ສະນີຫຼ ັກີຊ້ັບັໃນຂົງິເຂດພົະລັງິງິານ
ສະອາດ ຫຼ ືດດັສະນສີຂີຽວ.
4. ບັນັດາກີອງິທີນຶດນິຟັາ້ອາກີາດສຂີຽວ 
(GCF- Green Climate Funds):  
ກີານປ່ີຽນແປີງິດິນຟັ້າອາກີາດມີຜູ້ົນ
ສະທີອ້ນຢູ່່າງິຮາ້ຍແຮງິຕັ້ຳ່ ໂລກີ ແລະ 
ເສດຖະກີດິ. ອງີິໃສ່ຄືວາມຈິຳາເປັີນຮບີັ
ດ່ວນ, ກີອງິທີຶນດິນຟັ້າອາກີາດໄດ ້
ເຄືື່ ອນໄຫວຢູ່່າງິແຂງິແຮງິເພົື່ ອບັັນລຸ
ເປົີ້າໝາຍກີານປົີກີປັີກີຮກັີສາສະພົາບັ
ດນິຟັາ້ອາກີາດຂອງິໂລກີ. ດັ່ ງິນັນ້ GCF 
ມໂີອກີາດຈິະພົດັທີະນາເປັີນສະຖາບັນັ
ກີານເງິນິສາກີນົຢູ່່າງິເຕັ້ມັຕັ້ວົ.
 ບັດົຮຽນກີານພົດັທີະນາກີານ
ເງິນິສຂີຽວຢູ່້່ພົາກີພົືນ້ ແລະ ສາກີນົ:
 ທີະນາຄືານກີາງິຂອງິປີະເທີດ 
ນີເທີີແລນ (De Nederlandsche 

Bank NV - DNB) ຕັ້ຳ່ ກີບັັວຽກີງິານ
ກີານເງິນິສຂີຽວ, ແມ່ນໄດມ້ທີີດົສອບັ
ລະບັບົັຄືວາມເຄືັ່ ງິຕັ້ງຶິຈິາກີຄືວາມສ່ຽງິ
ຂະແໜ້ງິກີານເງິນິຕັ້ຳ່ ກີານຂາ້ມຜູ່້ານຂອງິ
ພົະລງັິງິານໄປີສ່້ພົະລງັິງິານໃໝ່ ແລະ 
ສະອາດຂອງິປີະເທີດ. ທີະນາຄືານແຫ່ງິ
ປີະຊ້າຊ້ນົຈິນີ (PBOC) ໄດເ້ລີ່ ມມ ີ
ກີານຈິດັຕັ້ັງ້ິປີະຕັ້ບິັດັລະບັບົັວຽກີງິານ
ກີານເງິນິສີຂຽວຄື:ື ນຳາສະເໜ້ີອດັຕັ້າ
ດອກີເບັຍ້ເພົື່ ອສະໜ້ບັັສະໜ້ນ້ສນິເຊ້ື່ ອ
ສຂີຽວ ຫຼງັິຈິາກີນັນ້ PBOC ສະໜ້ອງິ
ທີນຶທີີ່ ມຕີັ້ົນ້ທີນຶຕັ້ຳ່ າໃຫແ້ກ່ີທີະນາຄືານ
ທຸີລະກີດິເພົື່ ອສະໜ້ອງິສນິເຊ້ື່ ອໃຫແ້ກ່ີ
ໂຄືງິກີານສຂີຽວ.
 ສ.ເກີົາຫຼ ີ, ລັດຖະບັານໄດ ້
ບັນັຈິເຸປົີາ້ໝາຍກີານພົດັທີະນາເສດຖະ 
ກີດິສຂີຽວຢູ່້່ແຜູ້ນກີານພົດັທີະນາເສດ 
ຖະກີດິສງັິຄືມົ 5 ປີີ ຄືັງ້ິທີ ີ1 ໃນປີີ 2009 
“ແຜູ້ນພົັດທີະນາເສດຖະກີດິສັງິຄືົມ
ຕັ້າມທີດິກີານພົດັທີະນາເສດຖະກີດິ
ສຂີຽວ” ແລະ ປີີ 2016 ໄດປ້ີະກີາດໃຊ້ ້
“ແຜູ້ນເຄືື່ ອນໄຫວກີຽມຄືວາມພົອ້ມກີບັັ
ສະພົາບັກີານປ່ີຽນແປີງິດນິຟັາ້ອາກີາດ” 
ແລະໄດສ້າ້ງິຕັ້ັງ້ິບັນັດາກີອງິທີນຶສຂີຽວ
ຂຶນ້ຄືື: (i) ບັັນດາກີອງິທີຶນປົີກີປັີກີ
ຮກັີສາສະພົາບັດນິຟັ້າອາກີາດ, (ii). 
ສະຖາບັນັກີານເງິນິສຂີຽວ ຊ້ຶ່ ງິປີະກີອບັ
ດວ້ຍ: ທີະນາຄືານ Woori bank, KB, 
Korea EXIM bank,…(Noh 
2009, 2010) ແລະ ບັນັດາສະຖາບັນັ
ກີານເງິນິພົາຍໃນປີະເທີດອື່ ນໆ, (iii). 
ຕັ້ະຫຼາດກີານເງິນິສຂີຽວ: ຕັ້ະຫຼາດຊ້ື-້
ຂາຍຮຸນ້ກີ້ໃ້ຫແ້ກ່ີໂຄືງິກີານສິ່ ງິແວດ 
ລອ້ມ ແລະ ພົະລງັິງິານສະອາດເປັີນຫຼກັີ 
ແລະ ຕັ້ະຫຼາດຊ້ື-້ຂາຍ CO2.
 ບັາງິທີະນາຄືານກີາງິອາຊ້ຽນ 
(ACBs) ໄດ ້ມີແຜູ້ນກີານຈິັດຕັ້ັງ້ິ
ປີະຕັ້ບິັດັກີານເງິນິສຂີຽວທີີ່ ເໝາະສມົ
ກີບັັເງິ ື່ອນໄຂຂອງິປີະເທີດຕັ້ນົ, ທີະນາ 
ຄືານກີາງິຂອງິທຸີກີໆປີະເທີດອາຊ້ຽນ
ແມ່ນມກີີານເຊ້ື່ ອມນະໂຍບັາຍເງິນິຕັ້າ
ກີບັັກີານຄຸືມ້ຄືອງິດນິຟັາ້ອາກີາດຂອງິ
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ປີະເທີດຕັ້ນົເອງິ ແລະ ກີາຍເປັີນທີະນາ 
ຄືານກີາງິທີີ່ ນຳາໜ້າ້ໃນກີານລເິລີ່ ມກີານ
ສະໜ້ັບັສະໜ້້ນກີານພົັດທີະນາກີານ
ເງິນິສຂີຽວ. ຍກົີຕັ້ວົຢູ່່າງິ: ປີະເທີດມາເລ 
ເຊ້ຍແມ່ນສະໜ້ບັັສະໜ້ນ້ກີານພົມິຈິຳາ
ໜ່້າຍຮຸນ້ກີ້ກ່້ີຽວກີັບັກີານຮັກີສາສະ
ເຖຍລະພົາບັທີາງິສງັິຄືມົ ແລະ ສຂີຽວ 
ຊ້ຶ່ ງິຕັ້ົນ້ທີນຶທີີ່ ເກີດີຂຶນ້ແມ່ນກີວມເອາົ
ຜູ້ນົກີານປີະເມນີເອກີະລາດ ຫຼ ືກີານຈິດັ
ລະດັບັຄືວາມໜ້າ້ເຊ້ື່ ອຖືຂອງິສະຖາ 
ນະພົາບັຂອງິຮຸນ້ກີ້ນ້ ັນ້. ທີະນາຄືານກີາງິ
ສງິິກີະໂປີ (Monetary Authority of 
Singapore) ໄດປ້ີະກີາດແຜູ້ນຍຸດທີະ 
ສາດກີານພົດັທີະນາເສດຖະກີດິທີີ່ ເປັີນ
ມດິກີບັັສິ່ ງິແລດລອ້ມ ແລະ ມກີີານ
ປ່ີອຍມນົລະພົດິໜ້ອ້ຍ ແລະ ສບືັຕັ້ຳ່ ສາ້ງິ
ລະບັຽບັກີານທີີ່ ຜູ່້ອນຜູ້ນັສຳາລບັັສນິເຊ້ື່ ອ
ສຂີຽວເພົື່ ອສະໜ້ບັັສະໜ້ນ້ໃຫມ້ກີີານ
ຂາ້ມຜູ່້ານໄປີສ່້ເສດຖະກີດິສຂີຽວ ແລະ 
ເປັີນມດິກີບັັສິ່ ງິແລດລອ້ມ. ທີະນາຄືານ
ກີາງິຂອງິປີະເທີດອນິໂດເນເຊ້ຍ ກີຳ່ ໄດ ້
ສາ້ງິລະບັຽບັທີີ່ ຜູ່້ອນຜູ້ນັສຳາລບັັສນິເຊ້ື່ ອ
ສຂີຽວ.
 ສສ. ຫວຽດນາມ, ລດັຖະ 
ບັານໄດປ້ີະກີາດນຳາໃຊ້ຍຸ້ດທີະສາດແຫ່ງິ 
ຊ້າດໄລຍະ 2011-2020 ແລະ ວໄິສ
ທີດັປີີ 2050 ໃນວນັທີ ີ 25/9/2012 
ກ່ີຽວກີບັັມາດຕັ້ະກີານລະດມົແຫຼ່ ງິທີນຶ
ເພົື່ ອກີານພົດັທີະນາເສດຖະກີດິຕັ້າມ
ທີດິສຂີຽວ. ລດັຖະບັານໄດປ້ີະກີາດໃຊ້ ້
ບັນັດາກີນົໄກີ, ນະໂຍບັາຍເພົື່ ອສົ່ ງິເສມີ
ບັນັດາສະຖາບັນັກີານເງິນິ, ວສິາຫະກີດິ 
ໂດຍສະເພົາະແມ່ນບັນັດາວສິາຫະກີດິ
ຂະໜ້າດນອ້ຍ ແລະ ກີາງິ ດຳາເນນີກີານ
ຜູ້ະລດິທຸີລະກີດິຕັ້າມມາດຕັ້ະຖານກີານ
ດຳາເນນີທຸີລະກີດິສຂີຽວ. ພົອ້ມກີນັນັນ້, 
ວນັທີ ີ20/3/2014, ລດັຖະບັານໄດປ້ີະ
ກີານນຳາໃຊ້ແ້ຜູ້ນກີານເຄືື່ ອນໄຫວແຫ່ງິ 
ຊ້າດເພົື່ ອກີານພົັດທີະນາສີຂຽວໃນ
ໄລຍະ 2014-2020. ນອກີນີ,້ ສສ 
ຫວຽດນາມ ມແີຜູ້ນຈິະສາ້ງິຕັ້ະຫຼາດ 
CO2 ພົາຍໃນປີະເທີດຂຶນ້ໃນວັນທີ ີ

1/1/ 2028, ຕັ້າມຮ່າງິດຳາລດັ  “ລະບັຽບັ
ກີານຫຼຸດຜູ່້ອນມນົລະພົດິຈິາກີເຮອືນ
ແກີວ້ເພົື່ ອປົີກີປີອ້ງິຊ້ັນ້ໂອໂຊ້ນ”. ດຳາລດັ
ນີຈ້ິະມອບັໃຫກ້ີະຊ້ວງິຊ້ບັັພົະຍາກີອນ 
ແລະ ສິ່ ງິແລດລອ້ມຈິດັຕັ້ັງ້ິປີະຕັ້ບິັດັ 3 
ວຽກີໃຫຍ່ຄື:ື 1. ສາ້ງິລະບັບົັສະຖິຕັ້ິ
ກີານປ່ີອຍມນົລະພົດິແຫ່ງິຊ້າດ; 2. ສາ້ງິ
ລະບັບົັກີານວດັແທີກີ, ກີານລາຍງິານ, 
ກີານປີະເມນີ (MRV) ເພົື່ ອກີວດກີາ
ຕັ້ິດຕັ້າມແຫຼ່ ງິປ່ີອຍມົນລະພົິດທີາງິ
ອາກີາດ; 3.ສາ້ງິຕັ້ະຫຼາດກີາກີບັອນ 
(CO2), ຫຼ ືລະບັບົັຊ້ື-້ຂາຍມນົລະພົດິ
ທີາງິອາກີາດ (ETS).
ພົາກີທີ ີ 2: ສະພົາບັຕັ້ວົຈິງິິ, ທີດິທີາງິ
ຂອງິກີານເງິນິສຂີຽວ ຢູ່້່ ສປີປີ ລາວ
 ນບັັຕັ້ັງ້ິແຕ່ັ້ປີະເທີດຊ້າດໄດຮ້ບັັ
ກີານປົີດປ່ີອຍ (ວນັທີ ີ2 ທີນັວາ  1975) 
ສປີປີ ລາວ ໄດກ້ີຳານດົເປົີ້າໝາຍກີານ
ພົັດທີະນາເສດຖະກີດິໄປີຄືຽງິຄ່້ືກີບັັ
ກີານປົີກີປັີກີຮກັີສາສິ່ ງິແວດລອ້ມ. ສປີ 
ປີ ລາວ ກີຳ່ໄດກ້ີຳານດົທີດິກີານພົດັທີະນາ
ເສດຖະກີດິໄປີຕັ້າມທີດິສຂີຽວ ແລະ 
ຍືນຍົງິ ສອດຄ່ືອງິກີັບັທ່ີາອ່ຽງິກີານ
ພົັດທີະນາເສດຖະກີິດຂອງິສາກີົນ. 
ກີານເງິນິສຂີຽວແມ່ນຄືຳາສບັັໃໝ່ບັຳ່ ຄ່ືອຍ
ຄຸືນ້ຫ້ຢູ່້່ລາວເຮາົ ແລະ ພົາຍຫຼງັິໄດກ້ີຳາ
ນດົເປົີ້າໝາຍກີານພົດັທີະນາເສດຖະ 
ກີດິຂອງິລາວໃຫໄ້ປີຕັ້າມທີດິຍນືຍງົິ ຊ້ຶ່ ງິ
ສະແດງິອອກີໃນແຜູ້ນກີານພົດັທີະນາ
ເສດຖະກີດິ 5 ປີີ (2016-2020) ຄືັງ້ິທີ ີ
VIII  ແລະ ວໃິສທີດັຮອດປີີ 2030 
“ຍຸດທີະສາດກີານປົີກີປັີກີຮກັີສາ ແລະ 
ນຳາໃຊ້ຊ້້ບັັພົະຍາກີອນທີຳາມະຊ້າດແບັບັ
ຍນືຍງົິ, ມປີີະສດິທີຜິູ້ນົ ແລະ ຕັ້າມທີດິ
ສຂີຽວ” (ກີະຊ້ວງິແຜູ້ນກີານ ແລະ ກີານ
ລງົິທີນຶ, ແຜູ້ນກີານພົດັທີະນາເສດຖະ 
ກີດິ 5 ປີີ (2016-2020), 2016 ຄືຳາ
ສບັັເສດຖະກີດິສຂີຽວ ແລະ ກີານເງິນິ
ສຂີຽວກີຳ່ ເລີ່ ມປີະກີດົຂຶນ້ ແລະ ນຳາໃຊ້ ້
ຫຼາຍ. 
 ເວົາ້ສະເພົາະທີະນາຄືານແຫ່ງິ 
ສປີປີ ລາວ (ທີຫລ) ມບີັດົບັາດຕັ້ຳ່ ກີານ

ສົ່ ງິເສມີກີານເງິນິສຂີຽວໂດຍຜູ່້ານກີານ
ຈິດັຕັ້ັງ້ິປີະຕັ້ບິັດັນະໂຍບັາຍກີານເງິນິ, 
ລະບັຽບັກີານ, ນະໂຍບັາຍສິນເຊ້ື່ ອ 
ແລະ ພົດັທີະນາລະບັບົັກີານເງິນິ. ສ່ວນ
ຂະແໜ້ງິກີານທີະນາຄືານມີພົາລະ
ບັດົບັາດໃນກີານຜູ້ນັຂະຫຍາຍນະໂຍ 
ບັາຍກີານເງິນິສຂີຽວທີີ່  ທີຫລ ວາງິອອກີ
ເປັີນແຕ່ັ້ລະໄລຍະ.
 ທີຫລ ຍັງິໄດມ້ີກີານປັີບັປຸີງິ
ແຜູ້ນຍຸດທີະສາດກີານພົດັທີະນາລະບັບົັ
ສະຖາບັນັກີານເງິນິ-ເງິນິຕັ້າຂອງິ ສປີປີ 
ລາວ ໄລຍະ 5 ປີີ (2020-2025) ສອດ 
ຄ່ືອງິກີບັັແຜູ້ນພົັດທີະນາເສດຖະກີດິ
ຕັ້າມທີດິເສດຖະກີດິສຂີຽວ ແລະ ຍນື
ຍງົິ. ນອກີນັນ້, ສປີປີ ລາວ ກີຳ່ໄດເ້ປັີນ
ເຈິົາ້ກີານຮ່ວມມກືີບັັສາກີນົໃນວຽກີງິານ
ກີານພົດັທີະນາເສດຖະກີດິສຂີຽວ ແລະ 
ກີານເງິນິສຂີຽວ ຕັ້າມຂອບັກີານຮ່ວມມື
ພົາກີພົືນ້ ແລະ ສາກີນົເປັີນຕັ້ົນ້: ທີຫລ 
ໄດເ້ຂົາ້ຮ່ວມຫຼາຍວຽກີງິານໃນກີານກີຳາ
ນດົແນວທີາງິກີານພົດັທີະນາມາດຖານ
ສິ່ ງິແວດລອ້ມ, ສັງິຄືົມ ແລະ ກີານ
ຄຸືມ້ຄືອງິ (Environmental, Social, 
and Corporate Governance - 
ESG)  ເຊ້ັ່ ນ:  ASEAN TAXON-
OMY BOARD, ຄືະນະ Sustaina-
ble Finance ເປັີນຕັ້ົນ້. 
 ເຖິງິຢູ່່າງິໃດກີຳ່ ຕັ້າມກີານຜູ້ັນ
ຂະຫຍາຍກີານເງິນິສຂີຽວຢູ່້່ ສປີປີ ລາວ 
ແມ່ນຍັງິຢູ່້່ໃນໄລຍະກີານກີຳານົດເຂົາ້
ແຜູ້ນ ແລະ ສກຶີສາຂຳມ້້ນ, ເພົື່ ອສບືັຕັ້ຳ່

ພົດັທີະນາເສດຖະກີດິສຂີຽວຕັ້າມທີດິ
ຍນືຍງົິແມ່ນມຄີືວາມຈິຳາເປັີນໃນກີານຜູ້ນັ
ຂະຫຍາຍກີານເງິນິສຂີຽວໃຫສ້ອດຄ່ືອງິ
ກີບັັສະພົາບັກີານຂະຫຍາຍຕັ້ົວຂອງິ
ເສດຖະກີດິ-ສງັິຄືມົເປັີນແຕ່ັ້ລະໄລຍະ. 
ເພົື່ ອສບືັຕັ້ຳ່ ຜູ້ນັຂະຫຍາຍແນວທີາງິກີານ
ເງິນິສຂີຽວຢູ່້່ລະບັບົັສະຖາບັນັກີານເງິນິ
ຂອງິ ສປີປີ ລາວ ໃນອະນາຄືດົໃຫເ້ກີດີ
ດອກີອອກີຜູ້ນົເທີື່ ອລະກີາ້ວ, ຈິາກີກີານ
ຖອດຖອນບັົດຮຽນຈິາກີບັັນດາປີະ 
ເທີດຂອງິພົາກີພົືນ້ ແລະ ສາກີນົ ກີຳ່ ຄືື
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ປີະເທີດຕັ້ນົເອງິ ແລະ ກີາຍເປັີນທີະນາ 
ຄືານກີາງິທີີ່ ນຳາໜ້າ້ໃນກີານລເິລີ່ ມກີານ
ສະໜ້ັບັສະໜ້້ນກີານພົັດທີະນາກີານ
ເງິນິສຂີຽວ. ຍກົີຕັ້ວົຢູ່່າງິ: ປີະເທີດມາເລ 
ເຊ້ຍແມ່ນສະໜ້ບັັສະໜ້ນ້ກີານພົມິຈິຳາ
ໜ່້າຍຮຸນ້ກີ້ກ່້ີຽວກີັບັກີານຮັກີສາສະ
ເຖຍລະພົາບັທີາງິສງັິຄືມົ ແລະ ສຂີຽວ 
ຊ້ຶ່ ງິຕັ້ົນ້ທີນຶທີີ່ ເກີດີຂຶນ້ແມ່ນກີວມເອາົ
ຜູ້ນົກີານປີະເມນີເອກີະລາດ ຫຼ ືກີານຈິດັ
ລະດັບັຄືວາມໜ້າ້ເຊ້ື່ ອຖືຂອງິສະຖາ 
ນະພົາບັຂອງິຮຸນ້ກີ້ນ້ ັນ້. ທີະນາຄືານກີາງິ
ສງິິກີະໂປີ (Monetary Authority of 
Singapore) ໄດປ້ີະກີາດແຜູ້ນຍຸດທີະ 
ສາດກີານພົດັທີະນາເສດຖະກີດິທີີ່ ເປັີນ
ມດິກີບັັສິ່ ງິແລດລອ້ມ ແລະ ມກີີານ
ປ່ີອຍມນົລະພົດິໜ້ອ້ຍ ແລະ ສບືັຕັ້ຳ່ ສາ້ງິ
ລະບັຽບັກີານທີີ່ ຜູ່້ອນຜູ້ນັສຳາລບັັສນິເຊ້ື່ ອ
ສຂີຽວເພົື່ ອສະໜ້ບັັສະໜ້ນ້ໃຫມ້ກີີານ
ຂາ້ມຜູ່້ານໄປີສ່້ເສດຖະກີດິສຂີຽວ ແລະ 
ເປັີນມດິກີບັັສິ່ ງິແລດລອ້ມ. ທີະນາຄືານ
ກີາງິຂອງິປີະເທີດອນິໂດເນເຊ້ຍ ກີຳ່ ໄດ ້
ສາ້ງິລະບັຽບັທີີ່ ຜູ່້ອນຜູ້ນັສຳາລບັັສນິເຊ້ື່ ອ
ສຂີຽວ.
 ສສ. ຫວຽດນາມ, ລດັຖະ 
ບັານໄດປ້ີະກີາດນຳາໃຊ້ຍຸ້ດທີະສາດແຫ່ງິ 
ຊ້າດໄລຍະ 2011-2020 ແລະ ວໄິສ
ທີດັປີີ 2050 ໃນວນັທີ ີ 25/9/2012 
ກ່ີຽວກີບັັມາດຕັ້ະກີານລະດມົແຫຼ່ ງິທີນຶ
ເພົື່ ອກີານພົດັທີະນາເສດຖະກີດິຕັ້າມ
ທີດິສຂີຽວ. ລດັຖະບັານໄດປ້ີະກີາດໃຊ້ ້
ບັນັດາກີນົໄກີ, ນະໂຍບັາຍເພົື່ ອສົ່ ງິເສມີ
ບັນັດາສະຖາບັນັກີານເງິນິ, ວສິາຫະກີດິ 
ໂດຍສະເພົາະແມ່ນບັນັດາວສິາຫະກີດິ
ຂະໜ້າດນອ້ຍ ແລະ ກີາງິ ດຳາເນນີກີານ
ຜູ້ະລດິທຸີລະກີດິຕັ້າມມາດຕັ້ະຖານກີານ
ດຳາເນນີທຸີລະກີດິສຂີຽວ. ພົອ້ມກີນັນັນ້, 
ວນັທີ ີ20/3/2014, ລດັຖະບັານໄດປ້ີະ
ກີານນຳາໃຊ້ແ້ຜູ້ນກີານເຄືື່ ອນໄຫວແຫ່ງິ 
ຊ້າດເພົື່ ອກີານພົັດທີະນາສີຂຽວໃນ
ໄລຍະ 2014-2020. ນອກີນີ,້ ສສ 
ຫວຽດນາມ ມແີຜູ້ນຈິະສາ້ງິຕັ້ະຫຼາດ 
CO2 ພົາຍໃນປີະເທີດຂຶນ້ໃນວັນທີ ີ

1/1/ 2028, ຕັ້າມຮ່າງິດຳາລດັ  “ລະບັຽບັ
ກີານຫຼຸດຜູ່້ອນມນົລະພົດິຈິາກີເຮອືນ
ແກີວ້ເພົື່ ອປົີກີປີອ້ງິຊ້ັນ້ໂອໂຊ້ນ”. ດຳາລດັ
ນີຈ້ິະມອບັໃຫກ້ີະຊ້ວງິຊ້ບັັພົະຍາກີອນ 
ແລະ ສິ່ ງິແລດລອ້ມຈິດັຕັ້ັງ້ິປີະຕັ້ບິັດັ 3 
ວຽກີໃຫຍ່ຄື:ື 1. ສາ້ງິລະບັບົັສະຖິຕັ້ິ
ກີານປ່ີອຍມນົລະພົດິແຫ່ງິຊ້າດ; 2. ສາ້ງິ
ລະບັບົັກີານວດັແທີກີ, ກີານລາຍງິານ, 
ກີານປີະເມນີ (MRV) ເພົື່ ອກີວດກີາ
ຕັ້ິດຕັ້າມແຫຼ່ ງິປ່ີອຍມົນລະພົິດທີາງິ
ອາກີາດ; 3.ສາ້ງິຕັ້ະຫຼາດກີາກີບັອນ 
(CO2), ຫຼ ືລະບັບົັຊ້ື-້ຂາຍມນົລະພົດິ
ທີາງິອາກີາດ (ETS).
ພົາກີທີ ີ 2: ສະພົາບັຕັ້ວົຈິງິິ, ທີດິທີາງິ
ຂອງິກີານເງິນິສຂີຽວ ຢູ່້່ ສປີປີ ລາວ
 ນບັັຕັ້ັງ້ິແຕ່ັ້ປີະເທີດຊ້າດໄດຮ້ບັັ
ກີານປົີດປ່ີອຍ (ວນັທີ ີ2 ທີນັວາ  1975) 
ສປີປີ ລາວ ໄດກ້ີຳານດົເປົີ້າໝາຍກີານ
ພົັດທີະນາເສດຖະກີດິໄປີຄືຽງິຄ່້ືກີບັັ
ກີານປົີກີປັີກີຮກັີສາສິ່ ງິແວດລອ້ມ. ສປີ 
ປີ ລາວ ກີຳ່ໄດກ້ີຳານດົທີດິກີານພົດັທີະນາ
ເສດຖະກີດິໄປີຕັ້າມທີດິສຂີຽວ ແລະ 
ຍືນຍົງິ ສອດຄ່ືອງິກີັບັທ່ີາອ່ຽງິກີານ
ພົັດທີະນາເສດຖະກີິດຂອງິສາກີົນ. 
ກີານເງິນິສຂີຽວແມ່ນຄືຳາສບັັໃໝ່ບັຳ່ ຄ່ືອຍ
ຄຸືນ້ຫ້ຢູ່້່ລາວເຮາົ ແລະ ພົາຍຫຼງັິໄດກ້ີຳາ
ນດົເປົີ້າໝາຍກີານພົດັທີະນາເສດຖະ 
ກີດິຂອງິລາວໃຫໄ້ປີຕັ້າມທີດິຍນືຍງົິ ຊ້ຶ່ ງິ
ສະແດງິອອກີໃນແຜູ້ນກີານພົດັທີະນາ
ເສດຖະກີດິ 5 ປີີ (2016-2020) ຄືັງ້ິທີ ີ
VIII  ແລະ ວໃິສທີດັຮອດປີີ 2030 
“ຍຸດທີະສາດກີານປົີກີປັີກີຮກັີສາ ແລະ 
ນຳາໃຊ້ຊ້້ບັັພົະຍາກີອນທີຳາມະຊ້າດແບັບັ
ຍນືຍງົິ, ມປີີະສດິທີຜິູ້ນົ ແລະ ຕັ້າມທີດິ
ສຂີຽວ” (ກີະຊ້ວງິແຜູ້ນກີານ ແລະ ກີານ
ລງົິທີນຶ, ແຜູ້ນກີານພົດັທີະນາເສດຖະ 
ກີດິ 5 ປີີ (2016-2020), 2016 ຄືຳາ
ສບັັເສດຖະກີດິສຂີຽວ ແລະ ກີານເງິນິ
ສຂີຽວກີຳ່ ເລີ່ ມປີະກີດົຂຶນ້ ແລະ ນຳາໃຊ້ ້
ຫຼາຍ. 
 ເວົາ້ສະເພົາະທີະນາຄືານແຫ່ງິ 
ສປີປີ ລາວ (ທີຫລ) ມບີັດົບັາດຕັ້ຳ່ ກີານ

ສົ່ ງິເສມີກີານເງິນິສຂີຽວໂດຍຜູ່້ານກີານ
ຈິດັຕັ້ັງ້ິປີະຕັ້ບິັດັນະໂຍບັາຍກີານເງິນິ, 
ລະບັຽບັກີານ, ນະໂຍບັາຍສິນເຊ້ື່ ອ 
ແລະ ພົດັທີະນາລະບັບົັກີານເງິນິ. ສ່ວນ
ຂະແໜ້ງິກີານທີະນາຄືານມີພົາລະ
ບັດົບັາດໃນກີານຜູ້ນັຂະຫຍາຍນະໂຍ 
ບັາຍກີານເງິນິສຂີຽວທີີ່  ທີຫລ ວາງິອອກີ
ເປັີນແຕ່ັ້ລະໄລຍະ.
 ທີຫລ ຍັງິໄດມ້ີກີານປັີບັປຸີງິ
ແຜູ້ນຍຸດທີະສາດກີານພົດັທີະນາລະບັບົັ
ສະຖາບັນັກີານເງິນິ-ເງິນິຕັ້າຂອງິ ສປີປີ 
ລາວ ໄລຍະ 5 ປີີ (2020-2025) ສອດ 
ຄ່ືອງິກີບັັແຜູ້ນພົັດທີະນາເສດຖະກີດິ
ຕັ້າມທີດິເສດຖະກີດິສຂີຽວ ແລະ ຍນື
ຍງົິ. ນອກີນັນ້, ສປີປີ ລາວ ກີຳ່ໄດເ້ປັີນ
ເຈິົາ້ກີານຮ່ວມມກືີບັັສາກີນົໃນວຽກີງິານ
ກີານພົດັທີະນາເສດຖະກີດິສຂີຽວ ແລະ 
ກີານເງິນິສຂີຽວ ຕັ້າມຂອບັກີານຮ່ວມມື
ພົາກີພົືນ້ ແລະ ສາກີນົເປັີນຕັ້ົນ້: ທີຫລ 
ໄດເ້ຂົາ້ຮ່ວມຫຼາຍວຽກີງິານໃນກີານກີຳາ
ນດົແນວທີາງິກີານພົດັທີະນາມາດຖານ
ສິ່ ງິແວດລອ້ມ, ສັງິຄືົມ ແລະ ກີານ
ຄຸືມ້ຄືອງິ (Environmental, Social, 
and Corporate Governance - 
ESG)  ເຊ້ັ່ ນ:  ASEAN TAXON-
OMY BOARD, ຄືະນະ Sustaina-
ble Finance ເປັີນຕັ້ົນ້. 
 ເຖິງິຢູ່່າງິໃດກີຳ່ ຕັ້າມກີານຜູ້ັນ
ຂະຫຍາຍກີານເງິນິສຂີຽວຢູ່້່ ສປີປີ ລາວ 
ແມ່ນຍັງິຢູ່້່ໃນໄລຍະກີານກີຳານົດເຂົາ້
ແຜູ້ນ ແລະ ສກຶີສາຂຳມ້້ນ, ເພົື່ ອສບືັຕັ້ຳ່

ພົດັທີະນາເສດຖະກີດິສຂີຽວຕັ້າມທີດິ
ຍນືຍງົິແມ່ນມຄີືວາມຈິຳາເປັີນໃນກີານຜູ້ນັ
ຂະຫຍາຍກີານເງິນິສຂີຽວໃຫສ້ອດຄ່ືອງິ
ກີບັັສະພົາບັກີານຂະຫຍາຍຕັ້ົວຂອງິ
ເສດຖະກີດິ-ສງັິຄືມົເປັີນແຕ່ັ້ລະໄລຍະ. 
ເພົື່ ອສບືັຕັ້ຳ່ ຜູ້ນັຂະຫຍາຍແນວທີາງິກີານ
ເງິນິສຂີຽວຢູ່້່ລະບັບົັສະຖາບັນັກີານເງິນິ
ຂອງິ ສປີປີ ລາວ ໃນອະນາຄືດົໃຫເ້ກີດີ
ດອກີອອກີຜູ້ນົເທີື່ ອລະກີາ້ວ, ຈິາກີກີານ
ຖອດຖອນບັົດຮຽນຈິາກີບັັນດາປີະ 
ເທີດຂອງິພົາກີພົືນ້ ແລະ ສາກີນົ ກີຳ່ ຄືື
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ກີານອງີິໃສ່ສະພົາບັແວດລອ້ມ ແລະ 
ເງິ ື່ ອນໄຂຄືວາມເປັີນຈິງິິຂອງິ ສປີປີ 
ລາວ. ສະນັນ້, ບັາງິທີດິທີາງິເພົື່ ອຜູ້ນັ
ຂະຫຍາຍວຽກີງິານກີານເງິນິສຂີຽວທີີ່  
ສປີປີ ລາວ ຄືວນພົຈິິາລະນາດັ່ ງິລຸ່ມນີ:້
 ລດັຖະບັານພົຈິິາລະນາສາ້ງິ
ແຜູ້ນກີານຈິດັຕັ້ັງ້ິປີະຕັ້ບິັດັກີານເງິນິສ ີ
ຂຽວ ຢູ່້່ ສປີປີ ລາວ. ດວ້ຍກີານນຳາເອາົ
ກີານເງິນິສີຂຽວເຂົາ້ໃນຍຸດທີະສາດ
ກີານພົດັທີະນາລວມຂອງິປີະເທີດ ໄປີ
ຕັ້າມທີິດເສດຖະກີດິຂຽວ, ຍືນຍົງິ  
ແລະ ເປັີນມດິກີບັັສິ່ ງິແວດລອ້ມ ແລະ 
ຜູ້ນັຂະຫຍາຍຢູ່່າງິເປັີນເອກີະພົາບັແຕ່ັ້
ສ້ນກີາງິລງົິຮອດທີອ້ງິຖິ່ ນ.
 ໃນໄລຍະຕັ້ົນ້ຂອງິກີານພົດັທີະ 
ນາກີານເງິນິສຂີຽວ, ລດັຖະບັານຕັ້ອ້ງິມີ
ນະໂຍບັາຍ ແລະ ມາດຕັ້ະກີານສະໜ້ບັັ 
ສະໜ້້ນຊ່້ວຍເພົື່ ອດຶງິດ້ດກີານເງິນິ
ສຂີຽວເພົື່ ອພົດັທີະນາເສດຖະກີດິຕັ້າມ
ທີດິສຂີຽວ, ລດັຖະບັານຕັ້ອ້ງິສາ້ງິນະ 
ໂຍບັາຍທີີ່ ຈິະແຈິງ້ິເພົື່ ອສະໜ້ບັັສະໜ້ນ້
ກີານພົດັທີະນາຂະແໜ້ງິອຸດສາຫະກີຳາ
ຕັ້າມທີດິສຂີຽວ ແລະ ຍນືຍງົິ, ພົດັທີະ 
ນາບັນັດາຜູ້ະລດິຕັ້ະພົນັກີານເງິນິໃໝ່
ເພົື່ ອສະໜ້ບັັສະໜ້ນ້ເສດຖະກີດິທີີ່ ເປັີນ
ມດິກີບັັສິ່ ງິແວດລອ້ມ.
 ລດັຖະບັານພົຈິິາລະນາອອກີ
ນະໂຍບັາຍຊຸ້ກີຍ້ກ້ີານລງົິທີນຶດຳາເນນີ
ທຸີລະກີດິ ແລະ ກີານບັຳລໂິພົກີຜູ້ະລດິ 
ຕັ້ະພົນັທີີ່ ເປັີນມດິກີບັັສິ່ ງິແວດລອ້ມ. 
ນະໂຍບັາຍ ແລະ ແນວທີາງິຂອງິລດັ 
ຖະບັານຈິະມຜີູ້ນົດຕີັ້ຳ່ ກີານຊຸ້ກີຍ້ໃ້ຫທຸ້ີກີ

ພົາກີສ່ວນເສດຖະກີດິລງົິທີນຶພົດັທີະ 
ນາພົະລັງິງິານໃໝ່, ທີົດແທີນທີີ່ ສະ 
ອາດ ແລະ ເປັີນມດິກີບັັສິ່ ງິແວດລອ້ມ.
 ລດັຖະບັານກີະກີຽມລະບັບົັ
ນຕິັ້ກິີຳາໃຫສ້ອດຄ່ືອງິກີບັັມາດຕັ້ະຖານ
ສາກີນົເທີື່ ອລະກີາ້ວ ເພົື່ ອຊຸ້ກີຍ້ກ້ີານ
ພົັດທີະນາກີານເງິນິສີຂຽວໃນອານາ 
ຄືດົ. ມລີະບັບົັນຕິັ້ກິີຳາເພົື່ ອຮອງິຮບັັກີານ
ເຄືື່ ອນໄຫວກີານເງິນິສຂີຽວ ແລະ ສນິ
ເຊ້ື່ ອສຂີຽວເພົື່ ອກີາ້ວໄປີເຖງິິກີານສາ້ງິ
ຕັ້ະຫຼາດກີາກີບັອນ (CO2) ພົາຍໃນ
ປີະເທີດອາດຈິະທີດົລອງິບັາງິຂງົິເຂດ 
ແລະ ຖອດຖອນບັົດຮຽນໃນກີານ
ຈິດັຕັ້ັງ້ິປີະຕັ້ບິັດັ. ຄືຽງິຄ່້ືກີນັນັນ້, ຕັ້ອ້ງິ
ມີກີົນໄກີກີວດກີາ ແລະ ຄືວບັຄຸືມ
ຄືວາມສ່ຽງິຢູ່່າງິມປີີະສດິທີຜິູ້ນົເພົື່ ອໃຫ ້
ຕັ້ະຫາຼດກີານເງິນິສຂີຽວພົດັທີະນາຢູ່່າງິ
ໂປ່ີງິໃສ, ຕັ້າມທີດິຍນືຍງົິໃນອານາຄືດົ 
ເພົື່ ອປີະກີອບັສ່ວນລະດມົທີນຶສຂີຽວ
ໃຫແ້ກ່ີບັັນດາຊ່້ອງິທີາງິກີານລົງິທີຶນ
ສຂີຽວຂອງິວສິາຫະກີດິ ແລະ ລດັຖະ 
ບັານ.
 ສາ້ງິຂະບັວນກີານປ້ີກີຈິດິສຳາ
ນກຶີ ແລະ ຄືວາມຮ້ພ້ົືນ້ຖານກ່ີຽວກີບັັ
ກີານກີານເງິນິສຂີຽວຢູ່້່ໃນສງັິຄືມົລາວ
ໃຫຫ້ຼາຍຂຶນ້.ຈິດັຝຶກີອົບັຮົມ ແລະ 
ຖອດຖອນບັດົຮຽນໃຫແ້ກ່ີພົະນກັີງິານ
ຂອງິລັດທີີ່ ເຮັດໜ້າ້ທີີ່ ກ່ີຽວຂອ້ງິກີັບັ
ກີານເງິນິສຂີຽວ.

ເອກີະສານອາ້ງິອງີິ:

1. ທີະນາຄືານແຫ່ງິ ສປີປີ ລາວ (2016), 

ແຜູ້ນຍຸດທີະສາດກີານພົດັທີະນາລະບັບົັ

ສະຖາບັັນກີານເງິນິ-ເງິນິຕັ້າຂອງິ ສປີປີ 

ລາວ ໄລຍະ 10 ປີີ (2016-2025 ) ຄືັງ້ິທີ ີ

VIII ແລະ ວໃິສທີດັຮອດປີີ 2030.

2. ກີະຊ້ວງິແຜູ້ນກີານແລະກີານລງົິທີນຶ 
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ໂດຍ: ຮສ. ປີອ. ບັວົດຳາ ແສງິຄືຳາຄຸືດລາວງົິ, ປີອ. ພົນັປີະກີດິ ອ່ອນພົນັດາລາ ແລະ ປີທີ. ຄືຳາໃສ ຈິນັທີະວງົິ

ກີານຊ້ຳາລະສະສາງິທີາງິເອເລກັີໂຕຼັ້ນກິີຂອງິ SMEs ໃນ 
ສປີປີ ລາວ

 “ກີານຄືົນ້ຄືວາ້ນີ,້ ມຈີິດຸປີະສງົິ
ເພົື່ ອສກຶີສາສະພົາບັລວມ ແລະ ວເິຄືາະ
ປັີດໄຈິທີີ່ ສົ່ ງິຜູ້ນົກີະທີບົັຕັ້ຳ່ ກີານນຳາໃຊ້ລ້ະ 
ບັບົັກີານຊ້ຳາລະສະສາງິແບັບັເອເລກັີໂຕຼັ້
ນິກີຂອງິຜູ້້ປ້ີະກີອບັກີານ SME ໃນ 
ສປີປີ ລາວ. ກີານຄືົນ້ຄືວາ້ນີ,້ ໄດນ້ຳາໃຊ້ ້
ຂຳ ້ມ້ນປີະຖົມພ້ົມຈິາກີຜູ້້ ້ຕັ້ອບັແບັບັ
ສອບັຖາມທີັງິໝົດຈິຳານວນ 1.050 
ຕັ້ວົຢູ່່າງິ ໃນປີີ 2020 ຈິາກີນະຄືອນຫຼວງິ
ວຽງິຈິນັ, ຫຼວງິພົະບັາງິ ແລະ ຈິຳາປີາສກັີ, 
ໂດຍໃຊ້ກ້ີານສກຶີສາແບັບັພົນັລະນາ ແລະ 
ແບັບັປີະລມິານເຂົາ້ໃນກີານວເິຄືາະ. ຜູ້ນົ
ຂອງິກີານສຶກີສາໄດໃ້ຫຮ້້ວ່້າເຈິ ົາ້ຂອງິ
ທຸີລະກີິດທີີ່ ເ ປັີນ ເພົດຍິງິກີວມເອົາ 
65,62%, ກຸ່ີມຕັ້ວົຢູ່່າງິມອີາຍຸຢູ່້່ລະຫວ່າງິ 
25-40 ປີີ ກີວມ 59,81%. ໃນນັນ້, 
ທຸີລະກີດິທີີ່ ຖືກີສາ້ງິຕັ້ັງ້ິຂຶນ້ໃນໄລຍະປີີ 
2011-2015 ກີວມ 33,90%, ປີະເພົດ
ຮ ້ານຂາຍເຄືື່ ອ ງິ ຍ່ອຍທີົ່ ວໄປີກີວມ 
34,95% ,  ທຸີລະກີິດທີີ່ ມີຈິຳານວນ
ພົະນັກີງິານຕັ້ຳ່ າກີວ່າ 6 ຄືົນ ກີວມ 
62,38%,  ເ ປັີນປີະເພົດທຸີລະກີິດ
ຈິນຸລະພົາກີກີວມ 62,57%, ນຳາໃຊ້ເ້ຄືື່ ອງິ
ເອເລກັີໂຕຼັ້ນກິີກີວມ 56,29%. ດາ້ນກີານ
ນຳາໃຊ້ແ້ອບັພົລິເຄືຊ້ັນ້ໃນກີານຊ້ຳາລະ

ສະສາງິທີາງິເອເລກັີໂຕັ້ຣັນກິີແມ່ນ ແອບັ
ພົລເິຄືຊ້ັນ້ One Pay (BCEL One) 
ກີວມ 55,52%. ແອບັພົລເິຄືຊ້ັນ້ດັ່ ງິກ່ີາວ
ໄດຖ້ືກີ ນຳາໃຊ້ຊ້້ຳາລະຄ່ືາສິນຄືາ້ກີວມ 
53,14%, ນຳາໃຊ້ຫ້ຼາຍກີວ່າ 30 ຄືັງ້ິ/
ເດອືນກີວມ 37,06%. ເຫດຜູ້ນົທີີ່ ຍງັິບັຳ່

ທີັນນຳາໃຊ້ແ້ມ່ນບັຳ່ ຄ່ືອຍມລ້ີກີຄືາ້ຖາມ
ຈ່ິາຍຜູ່້ານທີາງິລະບັບົັກີວມ 23,71%, ຍງັິ
ບັຳ່ ທີັນມີແຜູ້ນວ່ າຈິະນຳ າ ໃຊ້ ້ ກີວມ 
64,44% ແລະ ແຜູ້ນກີານທີີ່ ຈິະນຳາໃຊ້ ້
ປີະເພົດ One Pay (BCEL One) 
ກີວມ 41,24%. ຜູ້ນົໄດຮ້ບັັຈິາກີກີານ
ວເິຄືາະ 6 ປັີດໄຈິທີີ່ ສົ່ ງິຜູ້ນົກີະທີບົັຕັ້ຳ່ ກີານ
ນຳາໃຊ້ລ້ະບັບົັກີານສະສາງິແບັບັເອເລກັີໂຕຼັ້
ນກິີ ຂອງິຜູ້້ປ້ີະກີອບັກີານ SME ໃນ 
ລາວ ໂດຍນຳາໃຊ້ແ້ບັບັຈິຳາລອງິ Order 
Probit ພົບົັວ່າມ ີ4 ປັີດໄຈິ ທີີ່ ສົ່ ງິຜູ້ນົກີະ 
ທີບົັຕັ້ຳ່ ກີບັັກີານຊ້ຳາລະຜູ່້ານທີາງິເອເລກັີໂຕຼັ້
ນກິີ. ໃນນັນ້ປີະກີອບັມ:ີ ປັີດໄຈິດາ້ນທີີ່

ຕັ້ັງ້ິ (Location) ມກີີານພົວົພົນັທີາງິລບົັ, 
ໝາຍວ່າ ທຸີລະກີດິຕັ້ັງ້ິຢູ່້່ບັນັດາເມອືງິຂອງິ
ນະຄືອນຫຼວງິວຽງິຈິນັ ມທ່ີີາອ່ຽງິຕັ້ຳ່ ກີານ
ນຳາໃຊ້ລ້ະບັບົັກີານສະສາງິແບັບັເອເລກັີໂຕຼັ້
ນກິີຕັ້ຳ່ າກີວ່າຢູ່້່ນະຄືອນປີາກີເຊ້. ປັີດໄຈິ
ທີາງິດາ້ນອາຍຸຂອງິເຈິົາ້ຂອງິວສິາຫະກີດິ 

(Age) ມກີີານພົວົພົນັທີາງິລບົັ ໝາຍວ່າ 
ເມື່ ອເຈິົາ້ຂອງິວສິາຫະກີດິມອີາຍຸເພົີ່ ມ
ສ້ງິຂຶນ້ ສົ່ ງິຜູ້ນົໃຫມ້ກີີານນຳາໃຊ້ລ້ະບັບົັ
ກີານຊ້ຳາລະສະສາງິແບັບັເອເລກັີໂຕຼັ້ນກິີ
ຫຼຸດລງົິ. ປັີດໄຈິປີະເພົດຂອງິທຸີລະກີດິ 
(Shop) ມີກີານພົົວພົັນທີາງິບັວກີ 
(ກີຳລະນກີີານສກຶີສາຖກືີປີະເພົດຮາ້ນອານ
ຫານ, ຮາ້ນບັນັເທີງິິ, ບັາ້ນພົກັີ/ໂຮງິແຮມ, 
ຮາ້ນຂາຍເຄືື່ ອງິສົ່ ງິ, ຮາ້ນສະດວກີຊ້ື,້ 
ໆລໆ) ມທ່ີີາອ່ຽງິສົ່ ງິຜູ້ົນຕັ້ຳ່ ກີານນຳາໃຊ້ ້
ລະບັບົັກີານຊ້ຳາລະສະສາງິແບັບັເອເລກັີ
ໂຕຼັ້ນກິີເພົີ່ ມຂຶນ້ ແລະ ຖາ້ເປັີນປີະເພົດ
ຮາ້ນຂາຍເຄືື່ ອງິຍ່ອຍທ່ີາອ່ຽງິສົ່ ງິຜູ້ົນຕັ້ຳ່

ກີານນຳາໃຊ້ລ້ະບັົບັກີານຊ້ຳາລະສະສາງິ
ແບັບັເອ ເລັກີໂ ຕຼັ້ນິກີແມ່ນຫຼຸ ດລົງິ . 
ຈິຳານວນພົະນກັີງິານ (Staff) ໃນວສິາ 
ຫະກີດິ ມກີີານພົວົພົນັທີາງິບັວກີ, ໝາຍ
ວ່າ ຖາ້ພົະນກັີງິານເພົີ່ ມຂຶນ້ 1 ຄືນົ ທ່ີາອ່ຽງິ
ໃນກີານນຳາໃຊ້ລ້ະບັບົັກີານຊ້ຳາລະສະສາງິ
ແບັບັ ເອ ເລັກີໂ ຕຼັ້ນິກີຂອງິຮ ້ານຈິະ
ເພົີ່ ມຂຶນ້. ປັີດໄຈິທີີ່ ກ່ີາວຜູ່້ານມາ ແມ່ນ
ນອນໃນລະດບັັຄືວາມສຳາຄືນັທີາງິສະຖຕິັ້ ິ
90% ຂຶນ້ໄປີ. ນອກີຈິາກີນັນ້, ມ ີ2 ປັີດ 
ໄຈິຄື:ື ເພົດ ຂອງິເຈິົາ້ຂອງິວສິາຫະກີດິ 
(Sex) ແລະ ໄລຍະເວລາໃນກີານສາ້ງິ
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ໂດຍ: ຮສ. ປີອ. ບັວົດຳາ ແສງິຄືຳາຄຸືດລາວງົິ, ປີອ. ພົນັປີະກີດິ ອ່ອນພົນັດາລາ ແລະ ປີທີ. ຄືຳາໃສ ຈິນັທີະວງົິ

ກີານຊ້ຳາລະສະສາງິທີາງິເອເລກັີໂຕຼັ້ນກິີຂອງິ SMEs ໃນ 
ສປີປີ ລາວ

 “ກີານຄືົນ້ຄືວາ້ນີ,້ ມຈີິດຸປີະສງົິ
ເພົື່ ອສກຶີສາສະພົາບັລວມ ແລະ ວເິຄືາະ
ປັີດໄຈິທີີ່ ສົ່ ງິຜູ້ນົກີະທີບົັຕັ້ຳ່ ກີານນຳາໃຊ້ລ້ະ 
ບັບົັກີານຊ້ຳາລະສະສາງິແບັບັເອເລກັີໂຕຼັ້
ນິກີຂອງິຜູ້້ປ້ີະກີອບັກີານ SME ໃນ 
ສປີປີ ລາວ. ກີານຄືົນ້ຄືວາ້ນີ,້ ໄດນ້ຳາໃຊ້ ້
ຂຳ ້ມ້ນປີະຖົມພ້ົມຈິາກີຜູ້້ ້ຕັ້ອບັແບັບັ
ສອບັຖາມທີັງິໝົດຈິຳານວນ 1.050 
ຕັ້ວົຢູ່່າງິ ໃນປີີ 2020 ຈິາກີນະຄືອນຫຼວງິ
ວຽງິຈິນັ, ຫຼວງິພົະບັາງິ ແລະ ຈິຳາປີາສກັີ, 
ໂດຍໃຊ້ກ້ີານສກຶີສາແບັບັພົນັລະນາ ແລະ 
ແບັບັປີະລມິານເຂົາ້ໃນກີານວເິຄືາະ. ຜູ້ນົ
ຂອງິກີານສຶກີສາໄດໃ້ຫຮ້້ວ່້າເຈິ ົາ້ຂອງິ
ທຸີລະກີິດທີີ່ ເ ປັີນ ເພົດຍິງິກີວມເອົາ 
65,62%, ກຸ່ີມຕັ້ວົຢູ່່າງິມອີາຍຸຢູ່້່ລະຫວ່າງິ 
25-40 ປີີ ກີວມ 59,81%. ໃນນັນ້, 
ທຸີລະກີດິທີີ່ ຖືກີສາ້ງິຕັ້ັງ້ິຂຶນ້ໃນໄລຍະປີີ 
2011-2015 ກີວມ 33,90%, ປີະເພົດ
ຮ ້ານຂາຍເຄືື່ ອ ງິ ຍ່ອຍທີົ່ ວໄປີກີວມ 
34,95% ,  ທຸີລະກີິດທີີ່ ມີຈິຳານວນ
ພົະນັກີງິານຕັ້ຳ່ າກີວ່າ 6 ຄືົນ ກີວມ 
62,38%,  ເ ປັີນປີະເພົດທຸີລະກີິດ
ຈິນຸລະພົາກີກີວມ 62,57%, ນຳາໃຊ້ເ້ຄືື່ ອງິ
ເອເລກັີໂຕຼັ້ນກິີກີວມ 56,29%. ດາ້ນກີານ
ນຳາໃຊ້ແ້ອບັພົລິເຄືຊ້ັນ້ໃນກີານຊ້ຳາລະ

ສະສາງິທີາງິເອເລກັີໂຕັ້ຣັນກິີແມ່ນ ແອບັ
ພົລເິຄືຊ້ັນ້ One Pay (BCEL One) 
ກີວມ 55,52%. ແອບັພົລເິຄືຊ້ັນ້ດັ່ ງິກ່ີາວ
ໄດຖ້ືກີ ນຳາໃຊ້ຊ້້ຳາລະຄ່ືາສິນຄືາ້ກີວມ 
53,14%, ນຳາໃຊ້ຫ້ຼາຍກີວ່າ 30 ຄືັງ້ິ/
ເດອືນກີວມ 37,06%. ເຫດຜູ້ນົທີີ່ ຍງັິບັຳ່

ທີັນນຳາໃຊ້ແ້ມ່ນບັຳ່ ຄ່ືອຍມລ້ີກີຄືາ້ຖາມ
ຈ່ິາຍຜູ່້ານທີາງິລະບັບົັກີວມ 23,71%, ຍງັິ
ບັຳ່ ທີັນມີແຜູ້ນວ່ າຈິະນຳ າ ໃຊ້ ້ ກີວມ 
64,44% ແລະ ແຜູ້ນກີານທີີ່ ຈິະນຳາໃຊ້ ້
ປີະເພົດ One Pay (BCEL One) 
ກີວມ 41,24%. ຜູ້ນົໄດຮ້ບັັຈິາກີກີານ
ວເິຄືາະ 6 ປັີດໄຈິທີີ່ ສົ່ ງິຜູ້ນົກີະທີບົັຕັ້ຳ່ ກີານ
ນຳາໃຊ້ລ້ະບັບົັກີານສະສາງິແບັບັເອເລກັີໂຕຼັ້
ນກິີ ຂອງິຜູ້້ປ້ີະກີອບັກີານ SME ໃນ 
ລາວ ໂດຍນຳາໃຊ້ແ້ບັບັຈິຳາລອງິ Order 
Probit ພົບົັວ່າມ ີ4 ປັີດໄຈິ ທີີ່ ສົ່ ງິຜູ້ນົກີະ 
ທີບົັຕັ້ຳ່ ກີບັັກີານຊ້ຳາລະຜູ່້ານທີາງິເອເລກັີໂຕຼັ້
ນກິີ. ໃນນັນ້ປີະກີອບັມ:ີ ປັີດໄຈິດາ້ນທີີ່

ຕັ້ັງ້ິ (Location) ມກີີານພົວົພົນັທີາງິລບົັ, 
ໝາຍວ່າ ທຸີລະກີດິຕັ້ັງ້ິຢູ່້່ບັນັດາເມອືງິຂອງິ
ນະຄືອນຫຼວງິວຽງິຈິນັ ມທ່ີີາອ່ຽງິຕັ້ຳ່ ກີານ
ນຳາໃຊ້ລ້ະບັບົັກີານສະສາງິແບັບັເອເລກັີໂຕຼັ້
ນກິີຕັ້ຳ່ າກີວ່າຢູ່້່ນະຄືອນປີາກີເຊ້. ປັີດໄຈິ
ທີາງິດາ້ນອາຍຸຂອງິເຈິົາ້ຂອງິວສິາຫະກີດິ 

(Age) ມກີີານພົວົພົນັທີາງິລບົັ ໝາຍວ່າ 
ເມື່ ອເຈິົາ້ຂອງິວສິາຫະກີດິມອີາຍຸເພົີ່ ມ
ສ້ງິຂຶນ້ ສົ່ ງິຜູ້ນົໃຫມ້ກີີານນຳາໃຊ້ລ້ະບັບົັ
ກີານຊ້ຳາລະສະສາງິແບັບັເອເລກັີໂຕຼັ້ນກິີ
ຫຼຸດລງົິ. ປັີດໄຈິປີະເພົດຂອງິທຸີລະກີດິ 
(Shop) ມີກີານພົົວພົັນທີາງິບັວກີ 
(ກີຳລະນກີີານສກຶີສາຖກືີປີະເພົດຮາ້ນອານ
ຫານ, ຮາ້ນບັນັເທີງິິ, ບັາ້ນພົກັີ/ໂຮງິແຮມ, 
ຮາ້ນຂາຍເຄືື່ ອງິສົ່ ງິ, ຮາ້ນສະດວກີຊ້ື,້ 
ໆລໆ) ມທ່ີີາອ່ຽງິສົ່ ງິຜູ້ົນຕັ້ຳ່ ກີານນຳາໃຊ້ ້
ລະບັບົັກີານຊ້ຳາລະສະສາງິແບັບັເອເລກັີ
ໂຕຼັ້ນກິີເພົີ່ ມຂຶນ້ ແລະ ຖາ້ເປັີນປີະເພົດ
ຮາ້ນຂາຍເຄືື່ ອງິຍ່ອຍທ່ີາອ່ຽງິສົ່ ງິຜູ້ົນຕັ້ຳ່

ກີານນຳາໃຊ້ລ້ະບັົບັກີານຊ້ຳາລະສະສາງິ
ແບັບັເອ ເລັກີໂ ຕຼັ້ນິກີແມ່ນຫຼຸ ດລົງິ . 
ຈິຳານວນພົະນກັີງິານ (Staff) ໃນວສິາ 
ຫະກີດິ ມກີີານພົວົພົນັທີາງິບັວກີ, ໝາຍ
ວ່າ ຖາ້ພົະນກັີງິານເພົີ່ ມຂຶນ້ 1 ຄືນົ ທ່ີາອ່ຽງິ
ໃນກີານນຳາໃຊ້ລ້ະບັບົັກີານຊ້ຳາລະສະສາງິ
ແບັບັ ເອ ເລັກີໂ ຕຼັ້ນິກີຂອງິຮ ້ານຈິະ
ເພົີ່ ມຂຶນ້. ປັີດໄຈິທີີ່ ກ່ີາວຜູ່້ານມາ ແມ່ນ
ນອນໃນລະດບັັຄືວາມສຳາຄືນັທີາງິສະຖຕິັ້ ິ
90% ຂຶນ້ໄປີ. ນອກີຈິາກີນັນ້, ມ ີ2 ປັີດ 
ໄຈິຄື:ື ເພົດ ຂອງິເຈິົາ້ຂອງິວສິາຫະກີດິ 
(Sex) ແລະ ໄລຍະເວລາໃນກີານສາ້ງິ
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ໂດຍ: ຮສ. ປີອ. ບັວົດຳາ ແສງິຄືຳາຄຸືດລາວງົິ, ປີອ. ພົນັປີະກີດິ ອ່ອນພົນັດາລາ ແລະ ປີທີ. ຄືຳາໃສ ຈິນັທີະວງົິ

ກີານຊ້ຳາລະສະສາງິທີາງິເອເລກັີໂຕຼັ້ນກິີຂອງິ SMEs ໃນ 
ສປີປີ ລາວ

 “ກີານຄືົນ້ຄືວາ້ນີ,້ ມຈີິດຸປີະສງົິ
ເພົື່ ອສກຶີສາສະພົາບັລວມ ແລະ ວເິຄືາະ
ປັີດໄຈິທີີ່ ສົ່ ງິຜູ້ນົກີະທີບົັຕັ້ຳ່ ກີານນຳາໃຊ້ລ້ະ 
ບັບົັກີານຊ້ຳາລະສະສາງິແບັບັເອເລກັີໂຕຼັ້
ນິກີຂອງິຜູ້້ປ້ີະກີອບັກີານ SME ໃນ 
ສປີປີ ລາວ. ກີານຄືົນ້ຄືວາ້ນີ,້ ໄດນ້ຳາໃຊ້ ້
ຂຳ ້ມ້ນປີະຖົມພ້ົມຈິາກີຜູ້້ ້ຕັ້ອບັແບັບັ
ສອບັຖາມທີັງິໝົດຈິຳານວນ 1.050 
ຕັ້ວົຢູ່່າງິ ໃນປີີ 2020 ຈິາກີນະຄືອນຫຼວງິ
ວຽງິຈິນັ, ຫຼວງິພົະບັາງິ ແລະ ຈິຳາປີາສກັີ, 
ໂດຍໃຊ້ກ້ີານສກຶີສາແບັບັພົນັລະນາ ແລະ 
ແບັບັປີະລມິານເຂົາ້ໃນກີານວເິຄືາະ. ຜູ້ນົ
ຂອງິກີານສຶກີສາໄດໃ້ຫຮ້້ວ່້າເຈິ ົາ້ຂອງິ
ທຸີລະກີິດທີີ່ ເ ປັີນ ເພົດຍິງິກີວມເອົາ 
65,62%, ກຸ່ີມຕັ້ວົຢູ່່າງິມອີາຍຸຢູ່້່ລະຫວ່າງິ 
25-40 ປີີ ກີວມ 59,81%. ໃນນັນ້, 
ທຸີລະກີດິທີີ່ ຖືກີສາ້ງິຕັ້ັງ້ິຂຶນ້ໃນໄລຍະປີີ 
2011-2015 ກີວມ 33,90%, ປີະເພົດ
ຮ ້ານຂາຍເຄືື່ ອ ງິ ຍ່ອຍທີົ່ ວໄປີກີວມ 
34,95% ,  ທຸີລະກີິດທີີ່ ມີຈິຳານວນ
ພົະນັກີງິານຕັ້ຳ່ າກີວ່າ 6 ຄືົນ ກີວມ 
62,38%,  ເ ປັີນປີະເພົດທຸີລະກີິດ
ຈິນຸລະພົາກີກີວມ 62,57%, ນຳາໃຊ້ເ້ຄືື່ ອງິ
ເອເລກັີໂຕຼັ້ນກິີກີວມ 56,29%. ດາ້ນກີານ
ນຳາໃຊ້ແ້ອບັພົລິເຄືຊ້ັນ້ໃນກີານຊ້ຳາລະ

ສະສາງິທີາງິເອເລກັີໂຕັ້ຣັນກິີແມ່ນ ແອບັ
ພົລເິຄືຊ້ັນ້ One Pay (BCEL One) 
ກີວມ 55,52%. ແອບັພົລເິຄືຊ້ັນ້ດັ່ ງິກ່ີາວ
ໄດຖ້ືກີ ນຳາໃຊ້ຊ້້ຳາລະຄ່ືາສິນຄືາ້ກີວມ 
53,14%, ນຳາໃຊ້ຫ້ຼາຍກີວ່າ 30 ຄືັງ້ິ/
ເດອືນກີວມ 37,06%. ເຫດຜູ້ນົທີີ່ ຍງັິບັຳ່

ທີັນນຳາໃຊ້ແ້ມ່ນບັຳ່ ຄ່ືອຍມລ້ີກີຄືາ້ຖາມ
ຈ່ິາຍຜູ່້ານທີາງິລະບັບົັກີວມ 23,71%, ຍງັິ
ບັຳ່ ທີັນມີແຜູ້ນວ່ າຈິະນຳ າ ໃຊ້ ້ ກີວມ 
64,44% ແລະ ແຜູ້ນກີານທີີ່ ຈິະນຳາໃຊ້ ້
ປີະເພົດ One Pay (BCEL One) 
ກີວມ 41,24%. ຜູ້ນົໄດຮ້ບັັຈິາກີກີານ
ວເິຄືາະ 6 ປັີດໄຈິທີີ່ ສົ່ ງິຜູ້ນົກີະທີບົັຕັ້ຳ່ ກີານ
ນຳາໃຊ້ລ້ະບັບົັກີານສະສາງິແບັບັເອເລກັີໂຕຼັ້
ນກິີ ຂອງິຜູ້້ປ້ີະກີອບັກີານ SME ໃນ 
ລາວ ໂດຍນຳາໃຊ້ແ້ບັບັຈິຳາລອງິ Order 
Probit ພົບົັວ່າມ ີ4 ປັີດໄຈິ ທີີ່ ສົ່ ງິຜູ້ນົກີະ 
ທີບົັຕັ້ຳ່ ກີບັັກີານຊ້ຳາລະຜູ່້ານທີາງິເອເລກັີໂຕຼັ້
ນກິີ. ໃນນັນ້ປີະກີອບັມ:ີ ປັີດໄຈິດາ້ນທີີ່

ຕັ້ັງ້ິ (Location) ມກີີານພົວົພົນັທີາງິລບົັ, 
ໝາຍວ່າ ທຸີລະກີດິຕັ້ັງ້ິຢູ່້່ບັນັດາເມອືງິຂອງິ
ນະຄືອນຫຼວງິວຽງິຈິນັ ມທ່ີີາອ່ຽງິຕັ້ຳ່ ກີານ
ນຳາໃຊ້ລ້ະບັບົັກີານສະສາງິແບັບັເອເລກັີໂຕຼັ້
ນກິີຕັ້ຳ່ າກີວ່າຢູ່້່ນະຄືອນປີາກີເຊ້. ປັີດໄຈິ
ທີາງິດາ້ນອາຍຸຂອງິເຈິົາ້ຂອງິວສິາຫະກີດິ 

(Age) ມກີີານພົວົພົນັທີາງິລບົັ ໝາຍວ່າ 
ເມື່ ອເຈິົາ້ຂອງິວສິາຫະກີດິມອີາຍຸເພົີ່ ມ
ສ້ງິຂຶນ້ ສົ່ ງິຜູ້ນົໃຫມ້ກີີານນຳາໃຊ້ລ້ະບັບົັ
ກີານຊ້ຳາລະສະສາງິແບັບັເອເລກັີໂຕຼັ້ນກິີ
ຫຼຸດລງົິ. ປັີດໄຈິປີະເພົດຂອງິທຸີລະກີດິ 
(Shop) ມີກີານພົົວພົັນທີາງິບັວກີ 
(ກີຳລະນກີີານສກຶີສາຖກືີປີະເພົດຮາ້ນອານ
ຫານ, ຮາ້ນບັນັເທີງິິ, ບັາ້ນພົກັີ/ໂຮງິແຮມ, 
ຮາ້ນຂາຍເຄືື່ ອງິສົ່ ງິ, ຮາ້ນສະດວກີຊ້ື,້ 
ໆລໆ) ມທ່ີີາອ່ຽງິສົ່ ງິຜູ້ົນຕັ້ຳ່ ກີານນຳາໃຊ້ ້
ລະບັບົັກີານຊ້ຳາລະສະສາງິແບັບັເອເລກັີ
ໂຕຼັ້ນກິີເພົີ່ ມຂຶນ້ ແລະ ຖາ້ເປັີນປີະເພົດ
ຮາ້ນຂາຍເຄືື່ ອງິຍ່ອຍທ່ີາອ່ຽງິສົ່ ງິຜູ້ົນຕັ້ຳ່

ກີານນຳາໃຊ້ລ້ະບັົບັກີານຊ້ຳາລະສະສາງິ
ແບັບັເອ ເລັກີໂ ຕຼັ້ນິກີແມ່ນຫຼຸ ດລົງິ . 
ຈິຳານວນພົະນກັີງິານ (Staff) ໃນວສິາ 
ຫະກີດິ ມກີີານພົວົພົນັທີາງິບັວກີ, ໝາຍ
ວ່າ ຖາ້ພົະນກັີງິານເພົີ່ ມຂຶນ້ 1 ຄືນົ ທ່ີາອ່ຽງິ
ໃນກີານນຳາໃຊ້ລ້ະບັບົັກີານຊ້ຳາລະສະສາງິ
ແບັບັ ເອ ເລັກີໂ ຕຼັ້ນິກີຂອງິຮ ້ານຈິະ
ເພົີ່ ມຂຶນ້. ປັີດໄຈິທີີ່ ກ່ີາວຜູ່້ານມາ ແມ່ນ
ນອນໃນລະດບັັຄືວາມສຳາຄືນັທີາງິສະຖຕິັ້ ິ
90% ຂຶນ້ໄປີ. ນອກີຈິາກີນັນ້, ມ ີ2 ປັີດ 
ໄຈິຄື:ື ເພົດ ຂອງິເຈິົາ້ຂອງິວສິາຫະກີດິ 
(Sex) ແລະ ໄລຍະເວລາໃນກີານສາ້ງິ
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ຕັ້ັງ້ິ (Year) ທີີ່ ບັຳ່ ນອນຢູ່້່ໃນລະດັບັ
ຄືວາມສຳາຄືນັທີາງິສະຖິຕັ້.ິ ຄືຳາສບັັສຳາ
ຄືນັ: ກີານຊ້ຳາລະສະສາງິ, ເອເລກັີໂຕຼັ້
ນກິີ, ທຸີລະກີດິຂະໜ້າດນອ້ຍ ແລະ 
ຂະໜ້າດກີາງິ” 
1. ພົາກີສະເໜ້ີ
ກີານຊ້ຳາລະສະສາງິຜູ່້ານລະບັບົັເອເລກັີ
ໂຕຼັ້ນກິີຖກືີນຍິາມໃນຫາຼຍຮ້ບັກີານ, ໃນ
ນັນ້ແມ່ນປີະກີອບັດວ້ຍກີານຊ້ຳາລະຜູ່້ານ
ເງິນິເອເລກັີໂຕຼັ້ນກິີ, ບັດັຕັ້ື່ ມເງິນິ, ບັດັ
ເຄືຣັດດິ, ບັດັເດບັດິ ແລະ ແຊ້ກັີແບັບັ
ເອເລກັີໂຕຼັ້ນກິີ (Kim et al., 2010). 
ກີານຫນັປ່ີຽນຈິາກີສງັິຄືມົທີີ່ ນຳາໃຊ້ເ້ງິນິ
ສດົມາເປັີນສງັິຄືມົທີີ່ ບັຳ່ ນຳາໃຊ້ເ້ງິນິສດົ 
(cashless society) ໄດປ່້ີຽນໂສມໜ້າ້
ຂອງິກີານຄືາ້ ແລະ ກີານບັຳລກິີານຢູ່້່ໃນ
ໂລກີ. ເມື່ ອປີຽບັທີຽບັກີນັແລວ້ເຫນັໄດ ້
ວ່າ MSMEs ໃນບັນັດາປີະເທີດທີີ່ ມີ
ລາຍໄດສ້້ງິ (OECD) ມອີດັຕັ້າສ່ວນ
ກີານຊ້ຳາລະສະສາງິຜູ່້ານລະບັບົັເອເລກັີ
ໂຕຼັ້ນກິີສ້ງິທີີ່ ສຸດປີະມານ 71% ຂອງິ
ກີານດຳາເນີນທຸີລະກີຳາທີາງິກີານເງິນິ, 
ຮອງິລງົິມາແມ່ນ ກຸ່ີມປີະເທີດເອຣີັົບັ 
ແລະ ອາຊ້ກີີາງິ ມປີີະມານ 46% ແລະ 
ໃນຂະນະທີີ່ ອາຊ້ຕີັ້າເວນັອອກີ ແລະ 
ປີາຊ້ຟິີັກີ ມປີີະມານ 31%, ສະຖຕິັ້ປີິີ 
2016 (World Bank, 2016). ກີານ
ຊ້ຳາລະສະສາງິຜູ່້ານລະບັບົັເອເລກັີໂຕຼັ້ນກິີ
ຍງັິສບືັຕັ້ຳ່ ມບີັດົບັາດຫຼາຍຕັ້ຳ່ ກີບັັກີານດຳາ
ເນນີທຸີລະກີດິຢູ່້່ທີົ່ ວໂລກີ. ໃນປີີ 2018 
ກີານຊ້ຳາລະສະສາງິຜູ່້ານລະບັບົັເອເລກັີ
ໂຕຼັ້ນກິີຢູ່້່ກຸ່ີມປີະເທີດທີີ່ ມລີາຍໄດສ້້ງິ
ເພົີ່ ມຂຶນ້ມາເປັີນ 94% ແລະ ບັນັດາປີະ
ເທີດກີຳາລງັິພົດັທີະນາກີຳເພົີ່ ມຂຶນ້ມາເປັີນ 
82% (World Bank, 2018). ສິ່ ງິດັ່ ງິ
ກ່ີາວໄດສ້ະທີອ້ນໃຫເ້ຫນັກີະແສຂອງິ
ກີານຫນັປ່ີຽນມາເປັີນສງັິຄືມົທີີ່ ບັຳ່ ນຳາໃຊ້ ້
ເງິນິສດົທີີ່ ນບັັມືນ້ບັັທີະວສ້ີງິຂຶນ້.
 ກີານຊ້ຳາລະສະສາງິຜູ່້ານລະບັບົັ
ເອເລກັີໂຕຼັ້ນກິີຖກືີພົດັທີະນາ ແລະ ປັີບັ
ປຸີງິເລືອ້ຍໆ ເນື່ ອງິຈິາກີບັດົບັາດຂອງິນະ
ວດັຕັ້ະກີຳາຕ່ັ້າງິໆທີີ່ ເພົີ່ ມທີະວຂີຶນ້ເປັີນ
ຕັ້ົນ້ແມ່ນ ລະບັບົັອນິເຕັ້ເີນດັ, ສະມາດ
ໂຟັນ ແລະ ພົືນ້ຖານໂຄືງິລ່າງິອື່ ນໆ ທີີ່

ອຳານວຍຄືວາມສະດວກີໃຫແ້ກ່ີບັນັດາຜູ້້ ້
ບັຳລໂິພົກີ, ຜູ້້ສ້ະໜ້ອງິ ແລະ ຜູ້້ປ້ີະກີອບັ
ກີານ ໃນກີານດຳາເນນີທຸີລະກີຳາທີາງິກີານ
ເງິນິຜູ່້ານລະບັບົັອອນລາຍ. ກີານຊ້ຳາລະ
ເງິນິຜູ່້ານລະບັບົັອອນລາຍ (Online 
payment) ແມ່ນກີານນຳາໃຊ້ແ້ອບັພົລິ
ເຄືຊ້ັນ້ທີີ່ ຢູ່້່ໃນສະມາດໂຟັນເພົື່ ອຊ້ຳາລະ
ສະສາງິເງິນິລະຫວ່າງິ ບຸັກີຄືົນ ກີັບັ 
ບຸັກີຄືນົ, ບຸັກີຄືນົ ກີບັັ ທຸີລະກີດິ ແລະ 
ທຸີລະກີດິ ກີບັັ ທຸີລະກີດິ. ໃນ ສປີປີ 
ລາວ ກີານນຳາໃຊ້ລ້ະບັົບັ mobile 
banking ຂອງິທີະນາຄືານທຸີລະກີດິ 
ເລີ່ ມຕັ້ົນ້ຈິາກີທີະນາຄືານກີານຄືາ້ຕ່ັ້າງິ
ປີະເທີດລາວ ມະຫາຊ້ນົ ຫຼງັິຈິາກີນັນ້ໄດ ້
ມກີີານພົດັທີະນາເປັີນແອບັພົລເິຄືຊ້ັນ້ທີີ່

ມຊີ້ື່ ວ່າ BCEL One ໃນປີີ 2013 ແລະ 
ມກີີານນຳາໃຊ້ ້One Pay ດວ້ຍລະບັບົັ 
QR code ໃນປີີ 2017. ນອກີຈິາກີ
ນັນ້, ກີຳເລີ່ ມມອີກີີຫຼາຍທີະນາຄືານທີີ່ໄດ ້
ດຳ າເນີນກີິດຈິະກີຳາທີີ່ ຄື າ້ຍຄືືກີັນແຜູ່້
ຂະຫຍາຍອອກີໄປີ ເຫນັໄດ ້ໃນປີີ 2018 
ຈິຳານວນທີງັິໝດົ 1.228.662 ບັດັ ແລະ 
ເພົີ່ ມຂຶນ້ເປັີນ 1.563.671 ບັດັ ເທີົ່ າກີບັັ
ກີບັັ 27,27% ໃນປີີ 2019. ເມື່ ອ
ພົຈິິາລະນາຢູ່່າງິຜູ້ວິເຜູ້ນີ ພົວກີເຮາົສາ 
ມາດສງັິເກີດເຫນັວ່າ ກີານຊ້ຳາລະສະສາງິ
ຜູ່້ານລະບັບົັອອນລາຍໄດເ້ຂົາ້ມາມບີັດົ 
ບັາດຢູ່່າງິໃຫຍ່ຫຼວງິຕັ້ຳ່ ກີບັັກີານດຳາລົງິ
ຊ້ວີດິ. ແຕ່ັ້ວ່າເມື່ ອກ່ີາວເຖງິິລວງິເລກິີຕັ້ຳ່

ກີບັັສະຖຕິັ້,ິ ຕັ້ວົເລກີປີຽບັທີຽບັ, ຄືວາມ
ຖີ່ , ອດັຕັ້າກີານນຳາໃຊ້ ້ແລະ ຄືວາມຕັ້ອ້ງິ
ກີານນຳາໃຊ້ເ້ຫນັໄດວ່້າ ພົວກີເຮາົຍງັິຂາດ
ຂຳມ້້ນອາ້ງິອງີິທີີ່ ເປັີນຮ້ບັປີະທີຳາໃນກີານ
ກີຳານດົບັນັຫາ ແລະ ໝ້ນໃຊ້ເ້ພົື່ ອມາ
ປັີບັປຸີງິບັນັດານຕິັ້ກິີຳາ ແລະ ນະໂຍບັາຍ
ຕ່ັ້າງິໆທີີ່ ຕັ້ດິພົນັກີບັັວຽກີງິານກີານເງິນິ, 
ເງິນິຕັ້າ, ກີານຄືາ້ ແລະ ກີານບັຳລກິີານ. 
ສະນັນ້, ພົວກີເຮາົຈິຶ່ ງິມເີປົີາ້ໝາຍເພົື່ ອ
ຢູ່າກີສກຶີສາຮ້ບັແບັບັກີານຊ້ຳາລະສະສາງິ
ຜູ່້ານລະບັົບັອອນລາຍຂອງິ SMEs 
ລາວ ເພົື່ ອຊ້ອກີຄືົນ້ຈິດຸປີະສງົິໃນກີານ
ນຳາໃຊ້,້ ແອບັພົລເິຄືຊ້ັນ້ທີີ່ ໃຊ້,້ ຄືວາມຖີ່

ໃນກີານໃຊ້,້ ລ້ກີຄືາ້ທີີ່ ເຂົາ້ມານຳາໃຊ້ ້
ແລະ ສາເຫດທີີ່ ບັຳ່ ນຳາໃຊ້.້ ນີແ້ມ່ນຄືຳາ

ຖາມຄືົນ້ຄືວາ້ທີີ່ ບັດົສະເໜ້ໂີຄືງິກີານນີ ້

ຕັ້ອ້ງິກີານຈິະຊ້ອກີຄືົນ້ ເພົື່ ອໃຫເ້ປັີນ
ປີະໂຫຍດແກ່ີກີານກີຳານດົນະໂຍບັາຍ
ໃຫແ້ທີດເໝາະຍິ່ ງິຂຶນ້. ເພົື່ ອເຮດັໃຫ ້
ກີານຄືົນ້ຄືວາ້ເປັີນໄປີຕັ້າມເປົີ້າໝາຍ 
ແລະ ສະດວກີຕັ້ຳ່ ກີານຄືົນ້ຄືວາ້ ຈິຶ່ ງິໄດມ້ີ
ຈິຸດປີະສົງິຂອງິຄືົນ້ຄືວາ້ ຄືື: ສຶກີສາ
ສະພົາບັລວມຂອງິກີານນຳາໃຊ້ລ້ະບັບົັ
ກີານສະສາງິແບັບັເອເລກັີໂຕຼັ້ນກິີຂອງິຜູ້້ ້
ປີະກີອບັກີານ SME ໃນ ສປີປີ ລາວ 
ແລະ ວເິຄືາະປັີດໄຈິທີີ່ ສົ່ ງິຜູ້ນົກີະທີບົັຕັ້ຳ່

ກີານນຳາໃຊ້ລ້ະບັບົັກີານຊ້ຳາລະສະສາງິ
ແບັບັເອເລັກີໂຕຼັ້ນິກີຂອງິຜູ້້ປ້ີະກີອບັ
ກີານ SME ໃນ ສປີປີ ລາວ.
2. ທີດິສະດ ີແລະ ວທິີກີີານສກຶີສາ
2.1 ທີດິສະດທີີີ່ ກ່ີຽວຂອ້ງິ
 Kabir, Saidin & Ahmi 
(2015) ໄດສ້ງັິລວມນຍິາມຂອງິກີານ
ຊ້ຳາລະສະສາງິຜູ່້ານລະບັບົັເອເລັກີໂຕຼັ້ 
ນກິີຈິາກີບັນັດາບັດົຄືົນ້ຄືວາ້ກ່ີຽວກີບັັ 
e-commerce ໃນສະໄໝໃໝ່ຢູ່້່ໃນ 
Google Scholar, (Dennis, 2004) 
ກີານຊ້ຳາລະສະສາງິຜູ່້ານທີາງິເອເລກັີໂຕຼັ້
ນກິີ, (Lin & Nguyen, 2001) ກີານ
ໂອນເງິນິແບັບັເອເລກັີໂຕຼັ້ນກິີ, World 
Bank (2016)  ແບັບັຈິຳາລອງິກີານຊ້ຳາ
ລະເງິນິຜູ່້ານລະບັບົັເອເລກັີໂຕຼັ້ນກິີສຳາລບັັ 
MSMEs ແລະ ລັດຖະບັານແຫ່ງິ 
ສປີປີ ລາວ (2017) ກີານຈິດັແບ່ັງິ
ຂະໜ້າດຂອງິວິສາຫະກີິດຂະໜ້າດ
ນອ້ຍ ແລະ ກີາງິ. 
2.2 ບັດົຄືົນ້ຄືວາ້ວທິີະຍາສາດທີີ່ ກ່ີຽວ 
ຂອ້ງິ 
ຫຼາຍບັດົຄືົນ້ຄືວາ້ວທິີະຍາສາດທີີ່ ກ່ີຽວ 
ຂອ້ງິໄດນ້ຳາສະເໜ້ໃີຫປັ້ີດໄຈິທີີ່ ສົ່ ງິເສມີ
ໃຫ ້SMEs ນຳາໃຊ້ລ້ະບັບົັເອເລກັີໂຕຼັ້ນກິີ
ໃນກີານຊ້ຳາລະສະສາງິທີາງິກີານເງິນິ. 
Xena & Rahadi (2019) ປັີດໄຈິທີີ່

ຈິະຊ່້ວຍໃຫ ້SMEs ຢູ່້່ອນິໂດເນເຊ້ຍ
ຫນັປ່ີຽນຈິາກີກີານຮບັັເງິນິສດົ ມາເປັີນ 
ຮັບັເງິນິຜູ່້ານລະບັົບັເອເລັກີໂຕຼັ້ນິກີ, 
Amornkitrikai & Lee (2020) 
ວິສາຫະກີິດໃນຂະແໜ້ງິອາຫານ, 
ເຄືື່ ອງິດື່ ມ ແລະ ຂາຍຍ່ອຍໃນປີະເທີດ
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ຕັ້າຕັ້ະລາງິທີ ີ1: ຕັ້ວົປ່ີຽນທີີ່ ໃຊ້ໃ້ນແບັບັຈິຳາລອງິ

3. ຜູ້ນົໄດຮ້ບັັ ແລະ ກີານວພິົາກີຜູ້ນົ
1) ບັນັດາຫວົໜ່້ວຍວສິາຫະກີດິທີີ່ ເປັີນ
ກຸ່ີມຕັ້ວົຢູ່່າງິດັ່ ງິກ່ີາວຕັ້ກົີຢູ່້່ເງິ ື່ອນໄຂຂອງິ
ວິສາຫະກີດິຂະໜ້າດຈິຸລະພົາກີ ຈິຳາ
ນວນ 657 ຫວົໜ່້ວຍ ກີວມ 62,57%, 
ທຸີລະກີດິຂະໜ້າດນອ້ຍ ຈິຳານວນ 379 
ຫົວໜ່້ວຍ ກີວມ 36,10% ແລະ 
ທຸີລະກີດິຂະໜ້າດກີາງິ ຈິຳານວນ 14 
ຫວົໜ່້ວຍ ກີວມ 1,33%. ເນື່ ອງິຈິາກີ
ວ່າກີານດຳາເນີນທຸີລະກີິດຂອງິຜູ້້ປ້ີະ 
ກີອບັກີານສ່ວນຫຼາຍ ແມ່ນເຮດັທຸີລະ 

ກີດິແບັບັພົືນ້ຖານດຳາເນນີແບັບັຄືອບັ 
ຄືວົ ບັຳ່ ມເີງິນິທີນຶຫຼາຍທີີ່ ຈິະມາລງົິທີນຶ 
ເພົື່ ອຂະຫຍາຍທຸີລະກີດິໃຫໃ້ຫຍ່ຂຶນ້ 
ຈິຳາເປັີນຕັ້ອ້ງິຄ່ືອຍພົດັທີະນາທຸີລະກີດິ
ຄືອບັຄືວົ ໂດຍອາໄສເຮອືນຂອງິຕັ້ນົ 
ເອງິເປັີນສະຖານທີີ່ ຂາຍເຄືື່ ອງິເລາະ
ລຽບັຕັ້າມແຄືມຖະໜ້ນົຫນົທີາງິເປີີດ
ຮາ້ນຂາຍເຄືື່ ອງິຍ່ອຍ, ຮາ້ນອາຫານ, 
ຮາ້ນກີນິດື່ ມ ໆລໆ ຕັ້າມເງິ ື່ອນໄຂ.
2) ໃນກຸ່ີມຕັ້ວົຢູ່່າງິມກີີານນຳາເຄືື່ ອງິເອ
ເລກັີໂຕຼັ້ນກິີເຂົາ້ໃນກີານຊ້ຳາລະສາສາງິມີ

ຈິຳານວນ 591 ຮາ້ນ ກີວມ 56,29% 
ແລະ ຮາ້ນທີີ່ ຍງັິບັຳ່ ທີັນມກີີານນຳາໃຊ້ ້
ເຄືື່ ອງິເອເລກັີໂຕຼັ້ນກິີ ມຈີິຳານວນ 459 
ຮາ້ນ ກີວມ 43,71% ໂດຍກີານເບັິ່ ງິ
ພົາບັລວມຖວ່ືາຮາ້ນທີີ່ ມກີີານນຳາໃຊ້ນ້ັນ້
ຍງັິຕັ້ຳ່ າຫຼາຍ. ເນື່ ອງິຈິາກີເຂດທີີ່ ເປັີນກຸ່ີມ
ຕັ້ວົຢູ່່າງິ ແມ່ນເລອືກີເອາົເຂດ/ຕັ້ວົເມອືງິ
ທີີ່ ເປັີນຊຸ້ມຊ້ົນມີປີະຊ້າກີອນ ແລະ 
ບັນັດາ ຫວົໜ່້ວຍທຸີລະກີດິກີວມອດັຕັ້າ 
ສ່ວນທີີ່ ສ້ງິຢູ່້່ແລວ້, ແຕ່ັ້ກີຳຍງັິບັຳ່ ທີນັກີວມ
ເອາົທຸີກີພົືນ້ທີີ່ ໃນຂອບັເຂດທີົ່ ວປີະເທີດ 

ລຳາດບັັ ຕັ້ວົປ່ີຽນ ຄືວາມໝາຍຂອງິຕັ້ວົປ່ີຽນ ກີານພົວົພົນັ ຫວົໜ່້ວຍ

1 y ວສິາຫະກີດິ (y=0 ບັຳ່ ໃຊ້,້ y=1 ໃຊ້)້ ດຳາມີ ້

2 Locat ສະຖານທີີ່ ຕັ້ັງ້ິວສິາຫະກີດິ (Locat) - ດຳາມີ ້

3 Sex ເພົດຂອງິເຈິົາ້ຂອງິຮາ້ນ (Sex) + ດຳາມີ ້

4 Age ອາຍຸຂອງິເຈິົາ້ຂອງິຮາ້ນ (Age) - ປີີ

5 Year ໄລຍະເວລາເປີີດຮາ້ນ (Year) + ປີີ

6 Shop ປີະເພົດຮາ້ນ (Shoptype) - ດຳາມີ ້

7 Staff ຈິຳານວນພົະນກັີງິານໃນຮາ້ນ (Staff) + ຄືນົ

β0:   ແມ່ນຄ່ືາຄືງົິທີີ່  ແລະ β1:   ແມ່ນຄ່ືາສຳາປີະສດິຂອງິຕັ້ວົປ່ີຽນອດິສະຫຼະ ຫຼ ືຂອງິແຕ່ັ້ລະປັີດໄຈິ.

ໄທີ ທີີ່ ດຳາເນນີກີດິຈິະກີານມາດນົຈິະນຳາ
ໃຊ້ກ້ີານຊ້ຳາລະເງິນິຜູ່້ານລະບັົບັອອນ
ລາຍໜ້ອ້ຍກີວ່າວິສາຫະກີດິໃໝ່ ຫຼ ື
ວສິາຫະກີດິຂະໜ້າດໃຫຍ່, Yusofetal 
(2018) ສກຶີສາກີານນຳາໃຊ້ກ້ີານຊ້ຳາລະ
ເງິນິຜູ່້ານລະບັົບັເອເລັກີໂຕຼັ້ນິກີຂອງິ
ບັນັດາວສິາຫະກີດິຂະໜ້າດນອ້ຍ ແລະ 
ກີາງິຢູ່້່ປີະເທີດມາເລເຊ້ຍ. ຜູ້ົນກີານ
ສຶກີສາສະແດງິໃຫຮ້້ວ່້າຄືວາມຫຍຸງ້ິ 
ຍາກີໃນກີານນຳາໃຊ້ ້ແລະ ຄືວາມຮ້ສ້ກຶີບັຳ່

ປີອດໄພົໃນກີານນຳາໃຊ້ເ້ຮດັໃຫວ້ສິາຫະ 
ກີດິບັຳ່ ຕັ້ອ້ງິກີານໃຊ້ລ້ະບັບົັເອເລກັີໂຕຼັ້ນກິີ
ເພົື່ ອຊ້ຳາລະເງິນິ. ກີງົິກີນັຂາ້ມ, ວດັທີະ
ນະທີຳາຂອງິອງົິກີອນ ແລະ ກີານສະໜ້ບັັ 
ສະໜ້້ນຂອງິຝ່າຍບັຳລຫິານ ສົ່ ງິຜູ້ນົໃຫ ້
ພົວກີເຂາົມທ່ີີາອ່ຽງິນຳາໃຊ້ຫ້າຼຍຂຶນ້ ເຊ້ັ່ ນ
ດຽວກີນັກີບັັກີານສກຶີສາຂອງິ Xena 
&Rahadi (2019), ໃນກີຳລະນຂີອງິ

ປີະເທີດເຄືນັຍາ, Sokobe (2015) ໄດ ້
ຊ້ີເ້ຫນັປັີດໄຈິທີີ່ ມອີດິທີພິົນົຕັ້ຳ່ ກີບັັກີານ
ນຳາໃຊ້ວ້ທິີຊີ້ຳາລະເງິນິຜູ່້ານລະບັບົັເອເລກັີ
ໂຕຼັ້ນກິີໃນຂະແໜ້ງິກີານໂຮງິແຮມຈິຳາ
ນວນ 50 ຕັ້ວົຢູ່່າງິ. 
2.3 ວທິີກີີານສກຶີສາ ແລະ ວເິຄືາະຂຳມ້ນ້
ກີານຄືົນ້ຄືວາ້ກ່ີຽວກີບັັກີານຊ້ຳາລະສະ 
ສາງິຜູ່້ານລະບັົບັເອເລັກີໂຕຼັ້ນິກີຂອງິ
ວສິາຫະກີດິ ໃນ ສປີປີ ລາວ ໄດດ້ຳາເນນີ
ກີານໃນປີີ 2020 ຢູ່້່ 3 ແຂວງິໃຫຍ່ຄື:ື 
ນະຄືອນຫຼວງິວຽງິຈິນັ, ນະຄືອນຫຼວງິ
ພົະບັາງິ ແລະ ນະຄືອນປີາກີເຊ້ ນຳາໃຊ້ ້
ກີານຄືົນ້ຄືວາ້ແບັບັ Descriptive 
Analysis ເຂົາ້ໃນກີານວເິຄືາະ ແລະ 
ກີານວິເຄືາະຂຳມ້້ນແບ່ັງິອອກີເປັີນ 2 
ສ່ວນຄື:ື 1) ວເິຄືາະສະພົາບັລວມຂອງິ
ກີານນຳາໃຊ້ລ້ະບັບົັກີານຊ້ຳາລະສະສາງິ
ແບັບັເອເລກັີໂຕຼັ້ນກິີປີະກີອບັດວ້ຍຄ່ືາ

ສ່ວນ ຮອ້ຍ (%) ແລະ 2) ກ່ີຽວກີບັັ
ປັີດໄຈິທີີ່ ສົ່ ງິຜູ້ົນກີະທີົບັຕັ້ຳ່ ກີານນຳາໃຊ້ ້
ລະບັບົັກີານຊ້ຳາລະສະສາງິແບັບັເອເລກັີ
ໂຕຼັ້ນກິີຂອງິຜູ້້ປ້ີະກີອບັກີານ SME ໃນ 
ສປີປີ ລາວ ໄດນ້ຳາໃຊ້ວ້ທິີທີີາງິເສດຖາມິ
ຕັ້ິເຂົາ້ໃນກີານວິເຄືາະແບັບັຈິຳາລອງິ 
Order Probit Model ເພົື່ ອໃຫຮ້້ວ່້າ
ປັີດໄຈິໃດແດ່ທີີ່ ມີຜູ້ົນຕັ້ຳ່ ກີານນຳາໃຊ້ ້
ລະບັບົັກີານຊ້ຳາລະສະສາງິແບັບັເອເລກັີ
ໂຕຼັ້ນກິີຂອງິຜູ້້ປ້ີະກີອບັກີານ SME ໃນ 
ສປີປີ ລາວ.  
2.4 ແບັບັຈິຳາລອງິ
  ໃນແບັບັຈິຳາລອງິສະແດງິເຖງິິ
ກີານພົວົພົນັລະຫວ່າງິປັີດໄຈິທີີ່ ມຜີູ້ນົຕັ້ຳ່

ກີານນຳາໃຊ້ລ້ະບັບົັກີານຊ້ຳາລະສະສາງິ
ແບັບັເອເລັກີໂຕຼັ້ນິກີຂອງິຜູ້້ປ້ີະກີອບັ
ກີານ SME ໃນ ສປີປີ ລາວ ລະອຽດ
ໃນຕັ້າຕັ້ະລາງິ.

Magazine 16 14 6 2022.indd   32 7/4/2022   11:27:51 AM



32ໜ້າ້ທີີ BANK JOURNAL

ຕັ້າຕັ້ະລາງິທີ ີ1: ຕັ້ວົປ່ີຽນທີີ່ ໃຊ້ໃ້ນແບັບັຈິຳາລອງິ

3. ຜູ້ນົໄດຮ້ບັັ ແລະ ກີານວພິົາກີຜູ້ນົ
1) ບັນັດາຫວົໜ່້ວຍວສິາຫະກີດິທີີ່ ເປັີນ
ກຸ່ີມຕັ້ວົຢູ່່າງິດັ່ ງິກ່ີາວຕັ້ກົີຢູ່້່ເງິ ື່ອນໄຂຂອງິ
ວິສາຫະກີດິຂະໜ້າດຈິຸລະພົາກີ ຈິຳາ
ນວນ 657 ຫວົໜ່້ວຍ ກີວມ 62,57%, 
ທຸີລະກີດິຂະໜ້າດນອ້ຍ ຈິຳານວນ 379 
ຫົວໜ່້ວຍ ກີວມ 36,10% ແລະ 
ທຸີລະກີດິຂະໜ້າດກີາງິ ຈິຳານວນ 14 
ຫວົໜ່້ວຍ ກີວມ 1,33%. ເນື່ ອງິຈິາກີ
ວ່າກີານດຳາເນີນທຸີລະກີິດຂອງິຜູ້້ປ້ີະ 
ກີອບັກີານສ່ວນຫຼາຍ ແມ່ນເຮດັທຸີລະ 

ກີດິແບັບັພົືນ້ຖານດຳາເນນີແບັບັຄືອບັ 
ຄືວົ ບັຳ່ ມເີງິນິທີນຶຫຼາຍທີີ່ ຈິະມາລງົິທີນຶ 
ເພົື່ ອຂະຫຍາຍທຸີລະກີດິໃຫໃ້ຫຍ່ຂຶນ້ 
ຈິຳາເປັີນຕັ້ອ້ງິຄ່ືອຍພົດັທີະນາທຸີລະກີດິ
ຄືອບັຄືວົ ໂດຍອາໄສເຮອືນຂອງິຕັ້ນົ 
ເອງິເປັີນສະຖານທີີ່ ຂາຍເຄືື່ ອງິເລາະ
ລຽບັຕັ້າມແຄືມຖະໜ້ນົຫນົທີາງິເປີີດ
ຮາ້ນຂາຍເຄືື່ ອງິຍ່ອຍ, ຮາ້ນອາຫານ, 
ຮາ້ນກີນິດື່ ມ ໆລໆ ຕັ້າມເງິ ື່ອນໄຂ.
2) ໃນກຸ່ີມຕັ້ວົຢູ່່າງິມກີີານນຳາເຄືື່ ອງິເອ
ເລກັີໂຕຼັ້ນກິີເຂົາ້ໃນກີານຊ້ຳາລະສາສາງິມີ

ຈິຳານວນ 591 ຮາ້ນ ກີວມ 56,29% 
ແລະ ຮາ້ນທີີ່ ຍງັິບັຳ່ ທີັນມກີີານນຳາໃຊ້ ້
ເຄືື່ ອງິເອເລກັີໂຕຼັ້ນກິີ ມຈີິຳານວນ 459 
ຮາ້ນ ກີວມ 43,71% ໂດຍກີານເບັິ່ ງິ
ພົາບັລວມຖວ່ືາຮາ້ນທີີ່ ມກີີານນຳາໃຊ້ນ້ັນ້
ຍງັິຕັ້ຳ່ າຫຼາຍ. ເນື່ ອງິຈິາກີເຂດທີີ່ ເປັີນກຸ່ີມ
ຕັ້ວົຢູ່່າງິ ແມ່ນເລອືກີເອາົເຂດ/ຕັ້ວົເມອືງິ
ທີີ່ ເປັີນຊຸ້ມຊ້ົນມີປີະຊ້າກີອນ ແລະ 
ບັນັດາ ຫວົໜ່້ວຍທຸີລະກີດິກີວມອດັຕັ້າ 
ສ່ວນທີີ່ ສ້ງິຢູ່້່ແລວ້, ແຕ່ັ້ກີຳຍງັິບັຳ່ ທີນັກີວມ
ເອາົທຸີກີພົືນ້ທີີ່ ໃນຂອບັເຂດທີົ່ ວປີະເທີດ 

ລຳາດບັັ ຕັ້ວົປ່ີຽນ ຄືວາມໝາຍຂອງິຕັ້ວົປ່ີຽນ ກີານພົວົພົນັ ຫວົໜ່້ວຍ

1 y ວສິາຫະກີດິ (y=0 ບັຳ່ ໃຊ້,້ y=1 ໃຊ້)້ ດຳາມີ ້

2 Locat ສະຖານທີີ່ ຕັ້ັງ້ິວສິາຫະກີດິ (Locat) - ດຳາມີ ້

3 Sex ເພົດຂອງິເຈິົາ້ຂອງິຮາ້ນ (Sex) + ດຳາມີ ້

4 Age ອາຍຸຂອງິເຈິົາ້ຂອງິຮາ້ນ (Age) - ປີີ

5 Year ໄລຍະເວລາເປີີດຮາ້ນ (Year) + ປີີ

6 Shop ປີະເພົດຮາ້ນ (Shoptype) - ດຳາມີ ້

7 Staff ຈິຳານວນພົະນກັີງິານໃນຮາ້ນ (Staff) + ຄືນົ

β0:   ແມ່ນຄ່ືາຄືງົິທີີ່  ແລະ β1:   ແມ່ນຄ່ືາສຳາປີະສດິຂອງິຕັ້ວົປ່ີຽນອດິສະຫຼະ ຫຼ ືຂອງິແຕ່ັ້ລະປັີດໄຈິ.

ໄທີ ທີີ່ ດຳາເນນີກີດິຈິະກີານມາດນົຈິະນຳາ
ໃຊ້ກ້ີານຊ້ຳາລະເງິນິຜູ່້ານລະບັົບັອອນ
ລາຍໜ້ອ້ຍກີວ່າວິສາຫະກີດິໃໝ່ ຫຼ ື
ວສິາຫະກີດິຂະໜ້າດໃຫຍ່, Yusofetal 
(2018) ສກຶີສາກີານນຳາໃຊ້ກ້ີານຊ້ຳາລະ
ເງິນິຜູ່້ານລະບັົບັເອເລັກີໂຕຼັ້ນິກີຂອງິ
ບັນັດາວສິາຫະກີດິຂະໜ້າດນອ້ຍ ແລະ 
ກີາງິຢູ່້່ປີະເທີດມາເລເຊ້ຍ. ຜູ້ົນກີານ
ສຶກີສາສະແດງິໃຫຮ້້ວ່້າຄືວາມຫຍຸງ້ິ 
ຍາກີໃນກີານນຳາໃຊ້ ້ແລະ ຄືວາມຮ້ສ້ກຶີບັຳ່

ປີອດໄພົໃນກີານນຳາໃຊ້ເ້ຮດັໃຫວ້ສິາຫະ 
ກີດິບັຳ່ ຕັ້ອ້ງິກີານໃຊ້ລ້ະບັບົັເອເລກັີໂຕຼັ້ນກິີ
ເພົື່ ອຊ້ຳາລະເງິນິ. ກີງົິກີນັຂາ້ມ, ວດັທີະ
ນະທີຳາຂອງິອງົິກີອນ ແລະ ກີານສະໜ້ບັັ 
ສະໜ້້ນຂອງິຝ່າຍບັຳລຫິານ ສົ່ ງິຜູ້ນົໃຫ ້
ພົວກີເຂາົມທ່ີີາອ່ຽງິນຳາໃຊ້ຫ້າຼຍຂຶນ້ ເຊ້ັ່ ນ
ດຽວກີນັກີບັັກີານສກຶີສາຂອງິ Xena 
&Rahadi (2019), ໃນກີຳລະນຂີອງິ

ປີະເທີດເຄືນັຍາ, Sokobe (2015) ໄດ ້
ຊ້ີເ້ຫນັປັີດໄຈິທີີ່ ມອີດິທີພິົນົຕັ້ຳ່ ກີບັັກີານ
ນຳາໃຊ້ວ້ທິີຊີ້ຳາລະເງິນິຜູ່້ານລະບັບົັເອເລກັີ
ໂຕຼັ້ນກິີໃນຂະແໜ້ງິກີານໂຮງິແຮມຈິຳາ
ນວນ 50 ຕັ້ວົຢູ່່າງິ. 
2.3 ວທິີກີີານສກຶີສາ ແລະ ວເິຄືາະຂຳມ້ນ້
ກີານຄືົນ້ຄືວາ້ກ່ີຽວກີບັັກີານຊ້ຳາລະສະ 
ສາງິຜູ່້ານລະບັົບັເອເລັກີໂຕຼັ້ນິກີຂອງິ
ວສິາຫະກີດິ ໃນ ສປີປີ ລາວ ໄດດ້ຳາເນນີ
ກີານໃນປີີ 2020 ຢູ່້່ 3 ແຂວງິໃຫຍ່ຄື:ື 
ນະຄືອນຫຼວງິວຽງິຈິນັ, ນະຄືອນຫຼວງິ
ພົະບັາງິ ແລະ ນະຄືອນປີາກີເຊ້ ນຳາໃຊ້ ້
ກີານຄືົນ້ຄືວາ້ແບັບັ Descriptive 
Analysis ເຂົາ້ໃນກີານວເິຄືາະ ແລະ 
ກີານວິເຄືາະຂຳມ້້ນແບ່ັງິອອກີເປັີນ 2 
ສ່ວນຄື:ື 1) ວເິຄືາະສະພົາບັລວມຂອງິ
ກີານນຳາໃຊ້ລ້ະບັບົັກີານຊ້ຳາລະສະສາງິ
ແບັບັເອເລກັີໂຕຼັ້ນກິີປີະກີອບັດວ້ຍຄ່ືາ

ສ່ວນ ຮອ້ຍ (%) ແລະ 2) ກ່ີຽວກີບັັ
ປັີດໄຈິທີີ່ ສົ່ ງິຜູ້ົນກີະທີົບັຕັ້ຳ່ ກີານນຳາໃຊ້ ້
ລະບັບົັກີານຊ້ຳາລະສະສາງິແບັບັເອເລກັີ
ໂຕຼັ້ນກິີຂອງິຜູ້້ປ້ີະກີອບັກີານ SME ໃນ 
ສປີປີ ລາວ ໄດນ້ຳາໃຊ້ວ້ທິີທີີາງິເສດຖາມິ
ຕັ້ິເຂົາ້ໃນກີານວິເຄືາະແບັບັຈິຳາລອງິ 
Order Probit Model ເພົື່ ອໃຫຮ້້ວ່້າ
ປັີດໄຈິໃດແດ່ທີີ່ ມີຜູ້ົນຕັ້ຳ່ ກີານນຳາໃຊ້ ້
ລະບັບົັກີານຊ້ຳາລະສະສາງິແບັບັເອເລກັີ
ໂຕຼັ້ນກິີຂອງິຜູ້້ປ້ີະກີອບັກີານ SME ໃນ 
ສປີປີ ລາວ.  
2.4 ແບັບັຈິຳາລອງິ
  ໃນແບັບັຈິຳາລອງິສະແດງິເຖງິິ
ກີານພົວົພົນັລະຫວ່າງິປັີດໄຈິທີີ່ ມຜີູ້ນົຕັ້ຳ່

ກີານນຳາໃຊ້ລ້ະບັບົັກີານຊ້ຳາລະສະສາງິ
ແບັບັເອເລັກີໂຕຼັ້ນິກີຂອງິຜູ້້ປ້ີະກີອບັ
ກີານ SME ໃນ ສປີປີ ລາວ ລະອຽດ
ໃນຕັ້າຕັ້ະລາງິ.
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3) ຜູ້ນົກີານຄືົນ້ຄືວາ້ອດັຕັ້າສ່ວນ (%) 
ຂອງິລ້ກີຄືາ້ທີີ່ ຊ້ຳາລະຜູ່້ານທີາງິເອເລກັີໂຕຼັ້
ນິກີຂອງິຜູ້້ ້ປີະກີອບັກີານທຸີລະກີິດ 
SMEs ໃນ ສປີປີ ລາວ ເຫນັໄດວ່້າ ຍງັິ
ຕັ້ຳ່ າຫາຼຍ. ເນື່ ອງິຈິາກີວ່າຢູ່້່ໃນຮາ້ນມກີີານ
ເປີີດນຳາໃຊ້ລ້ະບັບົັກີານຊ້ຳາລະຜູ່້ານທີາງິ
ແອບັັຕ່ັ້າງິໆ ແຕ່ັ້ເວລາລ້ກີຄືາ້ເຂົາ້ໄປີໃຊ້ ້
ບັຳລກິີານຍງັິມກັີໃຊ້ເ້ງິນິສດົສ່ວນຫຼາຍ
ເຫນັໄດຈ້ິາກີອດັຕັ້າສ່ວນທີີ່ ລ້ກີຄືາ້ຊ້ຳາລະ
ສະສາງິຜູ່້ານທີາງິເຄືື່ ອງິໃຊ້ເ້ອເລກັີໂຕຼັ້ນກິີ 
ຕັ້ຳ່ າກີວ່າ 10% ມຈີິຳານວນ 172 ຮາ້ນ 
ກີວມເອາົ 29,10%, ຢູ່້່ລະຫວ່າງິ 21-
30% ມຈີິຳານວນ 126 ຮາ້ນ ກີວມເອາົ 
21,32%, ຢູ່້່ລະຫວ່າງິ 10-20% ມຈີິຳາ
ນວນ 116 ຮາ້ນ ກີວມເອາົ 19,63%,  
ຢູ່້່ລະຫວ່າງິ 31-50% ມຈີິຳານວນ 99 
ຮາ້ນ ກີວມເອາົ 16,75% ແລະ ລ້ກີຄືາ້
ຊ້ຳາລະສະສາງິຜູ່້ານທີາງິເຄືື່ ອງິໃຊ້ເ້ອເລກັີ
ໂຕຼັ້ນກິີສ້ງິກີວ່າ 51% ມຈີິຳານວນ 78 
ຮາ້ນ ກີວມເອາົ 13,20%.
4) ເຫດຜູ້ົນຂອງິຜູ້້ ້ປີະກີອບັກີານ
ທຸີລະກີດິ SMEs ໃນ ສປີປີ ລາວ ທີີ່ ຍງັິ
ບັຳ່ ທີນັນຳາໃຊ້ກ້ີານຊ້ຳາລະສະສາງິທີາງິເອ
ເລກັີໂຕຼັ້ນກິີ ພົບົັວ່າ ບັຳ່ ຄ່ືອຍມລ້ີກີຄືາ້
ຖາມຈ່ິາຍຜູ່້ານທີາງິລະບັົບັ ຈິຳານວນ 
249 ຮາ້ນ ກີວມ 23,71%, ທີາງິຮາ້ນ
ບັຳ່ ເຂົາ້ໃຈິວທິີກີີານນຳາໃຊ້ ້ຈິຳານວນ 232 
ຮາ້ນ ກີວມ 22,10%, ບັຳ່ ທີນັມພີົະນກັີ 
ງິານທີະນາຄືານໃດມາສະເໜ້ແີນະນຳາວ ິ
ທີກີີານນຳາໃຊ້ ້ ຈິຳານວນ 161 ຮາ້ນ ກີວມ 
15,33%, ພົະນກັີງິານໃນຮາ້ນສ່ວນ
ຫຼາຍໃຊ້ບ້ັຳ່ ເປັີນ ຈິຳານວນ 110 ຮາ້ນ 
ກີວມ 10,48% ແລະ ຍງັິມຫີາຼຍໆເຫດ
ຜູ້ນົອື່ ນໆ. ຈິາກີຫຼາຍເຫດຜູ້ນົທີີ່ ກ່ີາວມາ
ນີ ້ ຈິ ຶ່ ງິສາມາດຢັູ່້ງິຢືູ່ນໄດວ່້າ ຄືວາມ
ເຂົາ້ໃຈິຂອງິຜູ້້ປ້ີະກີອບັກີານ ກີຳຄືລ້ືກີຄືາ້
ຕັ້ຳ່ ຄືວາມສຳາຄືນັ, ບັດົບັາດ ແລະ ຜູ້ນົ
ປີະໂຫຍດ ຂອງິລະບັບົັຊ້ຳາລະສາສາງິ
ແບັບັເອເລກັີໂຕຼັ້ນກິີ ບັຳ່ ທີນັສ້ງິ.
5) ຜູ້ນົກີານທີດົສອບັປັີດໄຈິທີີ່ ສົ່ ງິຜູ້ນົ
ກີະທີບົັຕັ້ຳ່ ກີານນຳາໃຊ້ລ້ະບັບົັກີານສະສາງິ
ແບັບັເອເລກັີໂຕຼັ້ນກິີຂອງິຜູ້້ປ້ີະກີອບັກີານ 

SME ໃນ ສປີປີ ລາວ ໂດຍນຳາໃຊ້ແ້ບັບັ
ຈິຳາລອງິ Order Probit ພົບົັວ່າ:
- ປັີດໄຈິ Location ຂອງິວສິາຫະກີດິ 
ໄດແ້ຍກີອອກີເປັີນແຕ່ັ້ລະເມອືງິໂດຍ
ປີຽບັທີຽບັ ເພົື່ ອໃຫເ້ຫນັຜູ້ນົທີີ່ ຊ້ດັເຈິນ
ຂຶນ້ ຈິາກີກີານຄືາດປີະມານ ເຫນັວ່າ 
ເມອືງິທີີ່ ມຜີູ້ນົກີະທີບົັສ້ງິກີວ່າໝ້່ ແມ່ນ 
Locat5 ມີ ຄ່ືາສຳາປີະສິດເທີົ່ າກີັບັ 
-0,4311, ຮອງິລງົິມາແມ່ນ Locat3 ມີ
ຄ່ືາສຳາປີະສດິເທີົ່ າກີບັັ -0,3156, ຖດັ
ຈິາກີນັນ້ແມ່ນ Locat4 ມຄ່ີືາສຳາປີະສດິ
ເທີົ່ າກີບັັ -0,2827 ຕັ້າມລຳາດບັັ ແລະ ຕັ້ຳ່ າ
ກີວ່າໝ້່ ແມ່ນ Locat2 ມຄ່ີືາສຳາປີະສດິ
ເທີົ່ າກີບັັ -0,2116. ສ່ວນນະຄືອນຫຼວງິ
ພົະບັາງິ ແລະ ນະຄືອນປີາກີເຊ້ ແມ່ນ
ເຂດເທີດສະບັານທີີ່ ຢູ່້່ໃຈິກີາງິຂອງິເມອືງິ 
ເປັີນບ່ັອນທີີ່ ມຊຸີ້ມຊ້ນົຫຼາຍ ແລະ ຢູ່້່ໃກີ ້
ບ່ັອນທີີ່ ມສີນັຍານອນິເຕັ້ເີນດັ ທີີ່ ຕັ້ັງ້ິຈິະ
ບັຳ່ ມຜີູ້ນົກີະທີບົັຕັ້ຳ່ ກີານນຳາໃຊ້ກ້ີານຊ້ຳາລະ
ສະສາງິແບັບັເອເລັກີໂຕຼັ້ນິກີ. ໝາຍ
ຄືວາມວ່າ ເມື່ ອທຸີລະກີດິຕັ້ັງ້ິຢູ່້່ໃກີຊຸ້້ມ 
ຊ້ນົມທ່ີີາອ່ຽງິສົ່ ງິຜູ້ນົຕັ້ຳ່ ກີານນຳາໃຊ້ລ້ະບັບົັ
ກີານຊ້ຳາລະສະສາງິແບັບັເອເລກັີໂຕຼັ້ນກິີ
ຂອງິຜູ້້ປ້ີະກີອບັກີານ SME ໃນ ສປີປີ 
ລາວ ແມ່ນເພົີ່ ມຂຶນ້ ເປັີນໄປີຕັ້າມ
ສມົມຸດຖານທີີ່ ກີຳານດົໄວໃ້ນເບັືອ້ງິຕັ້ົນ້ 
ແມ່ນມີຄືວາມຖືກີຕັ້ອ້ງິແລວ້ ດວ້ຍ
ລະດບັັຄືວາມເຊ້ື່ ອໝັນ້ 99%. 
- ປັີດໄຈິ Age ຂອງິເຈິົາ້ຂອງິວສິາຫະກີດິ 
ມຄ່ີືາສຳາປີະສດິເທີົ່ າກີບັັ -0,0063. ໝາຍ
ວ່າ ເມື່ ອເຈິົາ້ຂອງິວສິາຫະກີດິ ມອີາຍຸ
ເພົີ່ ມຂຶນ້ 1 ປີີ ມທ່ີີາອ່ຽງິສົ່ ງິຜູ້ນົຕັ້ຳ່ ກີານ
ນຳາໃຊ້ລ້ະບັບົັກີານຊ້ຳາລະສະສາງິແບັບັເອ
ເລກັີໂຕຼັ້ນກິີ ຫຼຸດລງົິ 0,0063 ຫວົໜ່້ວຍ 
ຫຼ ື ເທີົ່ າກີັບັ 0,63% ເປັີນໄປີຕັ້າມ
ສມົມຸດຖານທີີ່ ກີຳານດົໄວໃ້ນເບັືອ້ງິຕັ້ົນ້ 
ດວ້ຍລະດັບັຄືວາມເຊ້ື່ ອໝັນ້ 99%. 
ໝາຍຄືວາມວ່າກີານຫນັເປັີນທີນັສະ 
ໄໝແມ່ນຜູ້້ປ້ີະກີອບັກີານທີີ່ ອາຍຸໜຸ່້ມ
ຈິະມກີີານຫນັປ່ີຽນໄວກີວ່າ ແລະ ຜູ້ນົ
ກີານສກຶີສາໄດຢັູ້່້ງິຢືູ່ນວ່າ ຜູ້້ປ້ີະກີອບັ
ກີານທີີ່ ອາຍຸສ້ງິຂຶນ້ຈິະມທ່ີີາອ່ຽງິນຳາໃຊ້ ້

ກີານຊ້ຳາລະສະສາງິແບັບັທີັນສະໄໝ
ໜ້ອ້ຍກີວ່າຢູ່່າງິຈິະແຈິງ້ິ.
- ປັີດໄຈິ Shop ໃນກີານດຳາເນີນ
ທຸີລະກີດິ ໄດແ້ຍກີອອກີເປັີນແຕ່ັ້ລະ
ປີະເພົດຮາ້ນ ໂດຍປີຽບັທີຽບັ ເພົື່ ອໃຫ ້
ເຫນັຜູ້ນົທີີ່ ຊ້ດັເຈິນຂຶນ້ ຈິາກີກີານຄືາດ
ປີະມານ ເຫນັວ່າປີະເພົດຮາ້ນທີີ່ ມຜີູ້ນົ
ກີະທີບົັສ້ງິກີວ່າໝ້່ ແມ່ນ Shop4 (ຮາ້ນ
ຂາຍເຄືື່ ອງິຍ່ອຍ) ມຄ່ີືາສຳາປີະສດິເທີົ່ າ 
ກີບັັ -0,2893. ໝາຍວ່າ ກີຳລະນກີີານ
ສກຶີສາຖກືີປີະເພົດຮາ້ນຂາຍເຄືື່ ອງິຍ່ອຍ
ເພົີ່ ມຂຶນ້ ມທ່ີີາອ່ຽງິສົ່ ງິຜູ້ນົຕັ້ຳ່ ກີານນຳາໃຊ້ ້
ລະບັບົັກີານຊ້ຳາລະສະສາງິແບັບັເອເລກັີ
ໂຕຼັ້ນກິີ ຫຼຸດລງົິ 0,2893 ຫວົໜ່້ວຍ ຫຼ ື
ຫຼຸດລງົິເທີົ່ າກີບັັ 28,93% ເປັີນໄປີຕັ້າມ
ສມົມຸດຖານທີີ່ ກີຳານດົໄວໃ້ນເບັືອ້ງິຕັ້ົນ້ 
ດວ້ຍລະດບັັຄືວາມເຊ້ື່ ອໝັນ້ 99%.
- ປັີດໄຈິ Staff ໃນວສິາຫະກີດິ ມຄ່ີືາ
ສຳາປີະສດິເທີົ່ າກີບັັ 0,0035. ໝາຍວ່າ 
ກີຳລະນມີພີົະນກັີງິານຫຼາຍຕັ້ກົີໃນເງິ ື່ອນ 
ໄຂປີະເພົດທຸີລະກີິດຂະໜ້າດນອ້ຍ 
ແລະ ຂະໜ້າດກີາງິ ເພົີ່ ມຂຶນ້ 1 ວສິາຫະ 
ກີດິມທ່ີີາອ່ຽງິສົ່ ງິຜູ້ົນຕັ້ຳ່ ກີານນຳາໃຊ້ລ້ະ 
ບັບົັກີານຊ້ຳາລະສະສາງິແບັບັເອເລກັີໂຕຼັ້
ນກິີ ເພົີ່ ມຂຶນ້ 0,0035 ຫວົໜ່້ວຍ ຫຼ ື
ເທີົ່ າກີບັັ 0,35% ເປັີນໄປີຕັ້າມສມົມຸດ
ຖານທີີ່ ກີຳານດົໄວໃ້ນເບັືອ້ງິຕັ້ົນ້ດວ້ຍລະ 
ດບັັຄືວາມເຊ້ື່ ອໝັນ້ 90%.
- ປັີດໄຈິ Sex ຂອງິເຈິົາ້ຂອງິວສິາຫະກີດິ 
ມຄ່ີືາສຳາປີະສດິເທີົ່ າກີບັັ 0,0207 ແຕ່ັ້ບັຳ່ ມີ
ໝາຍທີາງິສະຖຕິັ້ທິີງັິ 99%, 95% ແລະ 
90% ຕັ້າມລຳາດບັັ. ໝາຍຄືວາມວ່າ ປັີດ
ໄຈິເພົດບັຳ່ ໄດມ້ຜີູ້ນົຕັ້ຳ່ ກີານນຳາໃຊ້ລ້ະບັບົັ
ກີານຊ້ຳາລະສະສາງິແບັບັເອເລກັີໂຕຼັ້ນກິີ
ຂອງິຜູ້້ປ້ີະກີອບັກີານ SME ໃນ ສປີປີ 
ລາວ. ເນື່ ອງິຈິາກີວ່າກີານນຳາໃຊ້ລ້ະບັບົັ
ກີານຊ້ຳາລະສະສາງິແບັບັເອເລກັີໂຕຼັ້ນກິີ
ຢູ່້່ໃນທຸີລະ ກີດິບັຳ່ ໄດຂ້ຶນ້ກີບັັເພົດຂອງິ
ເຈິົາ້ຂອງິທຸີລະ ກີດິ ບັຳ່ ວ່າຈິະເປັີນເພົດຍງິິ 
ຫຼ ື ເພົດຊ້າຍກີຳມີຄືວາມເປັີນໄປີໄດ ້
ເທີົ່ າກີນັ. 
- ປັີດໄຈິ year ໃນກີານສາ້ງິຕັ້ັງ້ິ/ດຳາເນນີ
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ທຸີລະກີິດ ມີຄ່ືາສຳາປີະສິດເທີົ່ າກີັບັ 
0,0001. ແຕ່ັ້ບັຳ່ ມຄີືວາມໝາຍທີາງິ
ສະຖຕິັ້ທິີງັິ 99%, 95% ແລະ 90% 
ຕັ້າມລຳາດັບັ. ໝາຍວ່າ ປັີດໄຈິດາ້ນ
ໄລຍະເວລາໃນກີານດຳາເນນີທຸີລະກີດິບັຳ່

ໄດມ້ີຜູ້ົນຕັ້ຳ່ ກີານນຳາໃຊ້ລ້ະບັົບັກີານ
ຊ້ຳາລະສະສາງິແບັບັເອເລກັີໂຕຼັ້ນກິີຂອງິ
ຜູ້້ປ້ີະກີອບັກີານ SME ໃນ ສປີປີ ລາວ. 
ເນື່ ອງິຈິາກີວ່າ ກີານນຳາໃຊ້ລ້ະບັບົັກີານ
ຊ້ຳາລະສະສາງິແບັບັເອເລກັີໂຕຼັ້ນກິີຢູ່້່ໃນ
ທຸີລະກີດິບັຳ່ ໄດຂ້ຶນ້ກີບັັໄລຍະເວລາດຳາ
ເນນີທຸີລະກີດິ ບັຳ່ ວ່າຈິະເປີີດໄວ ຫຼ ືຊ້າ້
ກີຳ່ ມຄີືວາມເປັີນໄປີໄດເ້ທີົ່ າກີນັ ໃນກີຳລະ 
ນຢີູ່າກີນຳາໃຊ້ລ້ະບັບົັກີານຊ້ຳາລະສະສາງິ
ແບັບັເອເລກັີໂຕຼັ້ນກິີ.
4. ສະຫຼຸບັ 
ກີານຊ້ຳາລະສະສາງິທີາງິເອເລກັີໂຕຼັ້ນກິີ 
ຂອງິ SMEs ໃນ ສປີປີ ລາວ ໄດກ້ີຳາ
ນດົເອົາກຸ່ີມຕັ້ົວຢູ່່າງິທີັງິໝົດ 7 ຕັ້ົວ
ເມອືງິ ແຕ່ັ້ລະເມອືງິ 150 ຕັ້ວົຢູ່່າງິ ພົບົັ
ວ່າ ເຈິ ົາ້ຂອງິທຸີລະກີິດເປັີນເພົດຍິງິ 
ກີວມ 65,62%, ມອີາຍຸຢູ່້່ລະຫວ່າງິ 
25-40 ປີີ ກີວມ 59,81%,  ສາ້ງິຕັ້ັງ້ິ
ຂຶນ້ໃນໄລຍະປີີ 2011-2015 ກີວມ 
33,90%, ປີະເພົດຮາ້ນຂາຍເຄືື່ ອງິ 
ຍ່ອຍທີົ່ ວໄປີ ກີວມ 34,95%, ເປັີນ
ທຸີລະກີິດຄືອບັຄືົວມີພົະນັກີງິານຕັ້ຳ່ າ
ກີວ່າ 6 ຄືນົ ກີວມ 62,38% ປີະເພົດ
ທຸີລະກີດິຈິນຸລະພົາກີ ກີວມ 62,57%, 
ຮາ້ນທີີ່ ມກີີານນຳາໃຊ້ເ້ຄືື່ ອງິເອເລກັີໂຕຼັ້
ນກິີ ກີວມ 56,29%, ນຳາໃຊ້ປ້ີະເພົດ 
One Pay (BCEL One) ກີວມ 
55,52% ຂອງິຈິຳານວນທີງັິໝດົ ແລະ 
ເທີົ່ າກີບັັ 98,65% ຂອງິຈິຳານວນທີີ່ ໃຊ້ ້
ແລວ້, ກີານໃຊ້ເ້ພົື່ ອຊ້ຳາລະຄ່ືາສນິຄືາ້ 
ກີວມ 53,14%, ນຳາໃຊ້ຫ້ຼາຍກີວ່າ 30 
ຄືັງ້ິ/ເດອືນ ກີວມ 37,06%, ລ້ກີຄືາ້ຊ້ຳາ
ລະສາສາງິຜູ່້ານທີາງິເຄືື່ ອງິໃຊ້ເ້ອເລກັີໂຕຼັ້
ນກິີ ຕັ້ຳ່ າກີວ່າ 10% ກີວມ 29,10%, 
ເຫດຜູ້ນົຂອງິຜູ້້ຮ້າ້ນທີີ່ ຍງັິບັຳ່ ທີນັນຳາໃຊ້ ້
ກີານຊ້ຳາລະສະສາງິທີາງິເອເລກັີໂຕຼັ້ນກິີ
ແມ່ນບັຳ່ ຄ່ືອຍມລ້ີກີຄືາ້ຖາມຈ່ິາຍຜູ່້ານ

ທີາງິລະບັບົັ ກີວມ 23,71%, ຍງັິບັຳ່ ທີນັ
ມແີຜູ້ນວ່າຈິະນຳາໃຊ້ ້ ກີວມ 64,44% 
ແລະ ແຜູ້ນກີານທີີ່ ຈິະນຳາໃຊ້ປ້ີະເພົດ 
One Pay (BCEL One) ກີວມ 
41.24%.
 ປັີດໄຈິທີີ່ ສົ່ ງິຜູ້ນົກີະທີບົັຕັ້ຳ່ ກີານ
ນຳາໃຊ້ລ້ະບັບົັກີານຊ້ຳາລະສະສາງິແບັບັເອ
ເລກັີໂຕຼັ້ນກິີຂອງິຜູ້້ປ້ີະກີອບັກີານ SME 
ໃນ ສປີປີ ລາວ ປັີດໄຈິ Location ມ ີ
ກີານພົວົພົນັທີາງິລບົັ ໝາຍວ່າເມື່ ອທຸີລະ 
ກີດິຕັ້ັງ້ິຢູ່້່ໃກີຊຸ້້ມຊ້ນົເທີົ່ າໃດ ມທ່ີີາອ່ຽງິ
ສົ່ ງິຜູ້ນົຕັ້ຳ່ ກີານນຳາໃຊ້ລ້ະບັບົັກີານຊ້ຳາລະ
ສະສາງິແບັບັເອເລັກີໂຕຼັ້ນິກີ ຂອງິຜູ້້ ້
ປີະກີອບັກີານ SME ໃນ ສປີປີ ລາວ 
ເພົີ່ ມຂຶນ້, ປັີດໄຈິ Age ຂອງິເຈິົາ້ຂອງິ
ວິສາຫະກີດິ ມກີີານພົົວພົັນທີາງິລົບັ 
ໝາຍວ່າເມື່ ອເຈິົາ້ຂອງິວສິາຫະກີດິ ມີ
ອາຍຸເພົີ່ ມສ້ງິຂຶນ້ຫາຼຍເທີົ່ າໃດ ມທ່ີີາອ່ຽງິ
ສົ່ ງິຜູ້ນົຕັ້ຳ່ ກີານນຳາໃຊ້ລ້ະບັບົັກີານຊ້ຳາລະ
ສະສາງິແບັບັເອເລກັີ ຫຼຸດລງົິຫຼາຍເທີົ່ າ
ນັນ້. ປັີດໄຈິ Shop ໃນກີານດຳາເນນີ
ທຸີລະກີິດ ມີກີານພົົວພົັນທີາງິບັວກີ 
ກີຳລະນີກີານສຶກີສາຖືກີປີະເພົດຮາ້ນ
ອາຫານ, ຮາ້ນບັນັເທີງິິ, ບັາ້ນພົກັີ/ໂຮງິ 
ແຮມ, ຮາ້ນຂາຍເຄືື່ ອງິສົ່ ງິ, ຮາ້ນສະ 
ດວກີຊ້ື ້ໆລໆ ເພົີ່ ມຂຶນ້ 1 ຮາ້ນ ມທ່ີີາ
ອ່ຽງິສົ່ ງິຜູ້ົນຕັ້ຳ່ ກີານນຳາໃຊ້ລ້ະບັບົັກີານ
ສະສາງິແບັບັເອເລກັີໂຕຼັ້ນກິີ ເພົີ່ ມຂຶນ້ 
ແລະ ຖາ້ເປັີນປີະເພົດຮາ້ນຂາຍເຄືື່ ອງິ 
ຍ່ອຍຫຼາຍເທີົ່ າໃດ ທ່ີາອ່ຽງິສົ່ ງິຜູ້ນົຕັ້ຳ່ ກີານ
ນຳາໃຊ້ລ້ະບັບົັກີານຊ້ຳາລະສະສາງິແບັບັເອ
ເລກັີໂຕຼັ້ນກິີແມ່ນຫຼຸດລງົິຫຼາຍຂຶນ້ ແລະ 
ປັີດໄຈິ Staff ໃນວສິາຫະກີດິ ມກີີານ
ພົວົພົນັທີາງິບັວກີ ກີຳລະນກີີານສກຶີສາ
ຖກືີຮາ້ນທີີ່ ມພີົະນກັີງິານຫາຼຍ ມທ່ີີາອ່ຽງິ
ສົ່ ງິຜູ້ນົຕັ້ຳ່ ກີານນຳາໃຊ້ລ້ະບັບົັກີານຊ້ຳາລະ
ສະສາງິແບັບັເອເລກັີໂຕຼັ້ນກິີ ຂອງິຮາ້ນ
ຈິະເພົີ່ ມຫຼາຍຂຶນ້ ທຸີກີປັີດໄຈິຜູ່້ານ
ລະດບັັຄືວາມເຊ້ື່ ອໝັນ້ 90% ຂຶນ້ໄປີ 
ແລະ ປັີດໄຈິເພົດ (Sex) ຂອງິເຈິົາ້ຂອງິ
ວສິາຫະກີດິ  ແລະ ປັີດໄຈິໄລຍະເວລາ 
(year) ໃນກີານສາ້ງິຕັ້ັງ້ິ ແຕ່ັ້ບັຳ່ ມຄີືວາມ

ໝາຍທີາງິສະຖິຕັ້ິທີງັິ 99%, 95% 
ແລະ 90% ຕັ້າມລຳາດບັັ.
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ທຸີລະກີິດ ມີຄ່ືາສຳາປີະສິດເທີົ່ າກີັບັ 
0,0001. ແຕ່ັ້ບັຳ່ ມຄີືວາມໝາຍທີາງິ
ສະຖຕິັ້ທິີງັິ 99%, 95% ແລະ 90% 
ຕັ້າມລຳາດັບັ. ໝາຍວ່າ ປັີດໄຈິດາ້ນ
ໄລຍະເວລາໃນກີານດຳາເນນີທຸີລະກີດິບັຳ່

ໄດມ້ີຜູ້ົນຕັ້ຳ່ ກີານນຳາໃຊ້ລ້ະບັົບັກີານ
ຊ້ຳາລະສະສາງິແບັບັເອເລກັີໂຕຼັ້ນກິີຂອງິ
ຜູ້້ປ້ີະກີອບັກີານ SME ໃນ ສປີປີ ລາວ. 
ເນື່ ອງິຈິາກີວ່າ ກີານນຳາໃຊ້ລ້ະບັບົັກີານ
ຊ້ຳາລະສະສາງິແບັບັເອເລກັີໂຕຼັ້ນກິີຢູ່້່ໃນ
ທຸີລະກີດິບັຳ່ ໄດຂ້ຶນ້ກີບັັໄລຍະເວລາດຳາ
ເນນີທຸີລະກີດິ ບັຳ່ ວ່າຈິະເປີີດໄວ ຫຼ ືຊ້າ້
ກີຳ່ ມຄີືວາມເປັີນໄປີໄດເ້ທີົ່ າກີນັ ໃນກີຳລະ 
ນຢີູ່າກີນຳາໃຊ້ລ້ະບັບົັກີານຊ້ຳາລະສະສາງິ
ແບັບັເອເລກັີໂຕຼັ້ນກິີ.
4. ສະຫຼຸບັ 
ກີານຊ້ຳາລະສະສາງິທີາງິເອເລກັີໂຕຼັ້ນກິີ 
ຂອງິ SMEs ໃນ ສປີປີ ລາວ ໄດກ້ີຳາ
ນດົເອົາກຸ່ີມຕັ້ົວຢູ່່າງິທີັງິໝົດ 7 ຕັ້ົວ
ເມອືງິ ແຕ່ັ້ລະເມອືງິ 150 ຕັ້ວົຢູ່່າງິ ພົບົັ
ວ່າ ເຈິ ົາ້ຂອງິທຸີລະກີິດເປັີນເພົດຍິງິ 
ກີວມ 65,62%, ມອີາຍຸຢູ່້່ລະຫວ່າງິ 
25-40 ປີີ ກີວມ 59,81%,  ສາ້ງິຕັ້ັງ້ິ
ຂຶນ້ໃນໄລຍະປີີ 2011-2015 ກີວມ 
33,90%, ປີະເພົດຮາ້ນຂາຍເຄືື່ ອງິ 
ຍ່ອຍທີົ່ ວໄປີ ກີວມ 34,95%, ເປັີນ
ທຸີລະກີິດຄືອບັຄືົວມີພົະນັກີງິານຕັ້ຳ່ າ
ກີວ່າ 6 ຄືນົ ກີວມ 62,38% ປີະເພົດ
ທຸີລະກີດິຈິນຸລະພົາກີ ກີວມ 62,57%, 
ຮາ້ນທີີ່ ມກີີານນຳາໃຊ້ເ້ຄືື່ ອງິເອເລກັີໂຕຼັ້
ນກິີ ກີວມ 56,29%, ນຳາໃຊ້ປ້ີະເພົດ 
One Pay (BCEL One) ກີວມ 
55,52% ຂອງິຈິຳານວນທີງັິໝດົ ແລະ 
ເທີົ່ າກີບັັ 98,65% ຂອງິຈິຳານວນທີີ່ ໃຊ້ ້
ແລວ້, ກີານໃຊ້ເ້ພົື່ ອຊ້ຳາລະຄ່ືາສນິຄືາ້ 
ກີວມ 53,14%, ນຳາໃຊ້ຫ້ຼາຍກີວ່າ 30 
ຄືັງ້ິ/ເດອືນ ກີວມ 37,06%, ລ້ກີຄືາ້ຊ້ຳາ
ລະສາສາງິຜູ່້ານທີາງິເຄືື່ ອງິໃຊ້ເ້ອເລກັີໂຕຼັ້
ນກິີ ຕັ້ຳ່ າກີວ່າ 10% ກີວມ 29,10%, 
ເຫດຜູ້ນົຂອງິຜູ້້ຮ້າ້ນທີີ່ ຍງັິບັຳ່ ທີນັນຳາໃຊ້ ້
ກີານຊ້ຳາລະສະສາງິທີາງິເອເລກັີໂຕຼັ້ນກິີ
ແມ່ນບັຳ່ ຄ່ືອຍມລ້ີກີຄືາ້ຖາມຈ່ິາຍຜູ່້ານ

ທີາງິລະບັບົັ ກີວມ 23,71%, ຍງັິບັຳ່ ທີນັ
ມແີຜູ້ນວ່າຈິະນຳາໃຊ້ ້ ກີວມ 64,44% 
ແລະ ແຜູ້ນກີານທີີ່ ຈິະນຳາໃຊ້ປ້ີະເພົດ 
One Pay (BCEL One) ກີວມ 
41.24%.
 ປັີດໄຈິທີີ່ ສົ່ ງິຜູ້ນົກີະທີບົັຕັ້ຳ່ ກີານ
ນຳາໃຊ້ລ້ະບັບົັກີານຊ້ຳາລະສະສາງິແບັບັເອ
ເລກັີໂຕຼັ້ນກິີຂອງິຜູ້້ປ້ີະກີອບັກີານ SME 
ໃນ ສປີປີ ລາວ ປັີດໄຈິ Location ມ ີ
ກີານພົວົພົນັທີາງິລບົັ ໝາຍວ່າເມື່ ອທຸີລະ 
ກີດິຕັ້ັງ້ິຢູ່້່ໃກີຊຸ້້ມຊ້ນົເທີົ່ າໃດ ມທ່ີີາອ່ຽງິ
ສົ່ ງິຜູ້ນົຕັ້ຳ່ ກີານນຳາໃຊ້ລ້ະບັບົັກີານຊ້ຳາລະ
ສະສາງິແບັບັເອເລັກີໂຕຼັ້ນິກີ ຂອງິຜູ້້ ້
ປີະກີອບັກີານ SME ໃນ ສປີປີ ລາວ 
ເພົີ່ ມຂຶນ້, ປັີດໄຈິ Age ຂອງິເຈິົາ້ຂອງິ
ວິສາຫະກີດິ ມກີີານພົົວພົັນທີາງິລົບັ 
ໝາຍວ່າເມື່ ອເຈິົາ້ຂອງິວສິາຫະກີດິ ມີ
ອາຍຸເພົີ່ ມສ້ງິຂຶນ້ຫາຼຍເທີົ່ າໃດ ມທ່ີີາອ່ຽງິ
ສົ່ ງິຜູ້ນົຕັ້ຳ່ ກີານນຳາໃຊ້ລ້ະບັບົັກີານຊ້ຳາລະ
ສະສາງິແບັບັເອເລກັີ ຫຼຸດລງົິຫຼາຍເທີົ່ າ
ນັນ້. ປັີດໄຈິ Shop ໃນກີານດຳາເນນີ
ທຸີລະກີິດ ມີກີານພົົວພົັນທີາງິບັວກີ 
ກີຳລະນີກີານສຶກີສາຖືກີປີະເພົດຮາ້ນ
ອາຫານ, ຮາ້ນບັນັເທີງິິ, ບັາ້ນພົກັີ/ໂຮງິ 
ແຮມ, ຮາ້ນຂາຍເຄືື່ ອງິສົ່ ງິ, ຮາ້ນສະ 
ດວກີຊ້ື ້ໆລໆ ເພົີ່ ມຂຶນ້ 1 ຮາ້ນ ມທ່ີີາ
ອ່ຽງິສົ່ ງິຜູ້ົນຕັ້ຳ່ ກີານນຳາໃຊ້ລ້ະບັບົັກີານ
ສະສາງິແບັບັເອເລກັີໂຕຼັ້ນກິີ ເພົີ່ ມຂຶນ້ 
ແລະ ຖາ້ເປັີນປີະເພົດຮາ້ນຂາຍເຄືື່ ອງິ 
ຍ່ອຍຫຼາຍເທີົ່ າໃດ ທ່ີາອ່ຽງິສົ່ ງິຜູ້ນົຕັ້ຳ່ ກີານ
ນຳາໃຊ້ລ້ະບັບົັກີານຊ້ຳາລະສະສາງິແບັບັເອ
ເລກັີໂຕຼັ້ນກິີແມ່ນຫຼຸດລງົິຫຼາຍຂຶນ້ ແລະ 
ປັີດໄຈິ Staff ໃນວສິາຫະກີດິ ມກີີານ
ພົວົພົນັທີາງິບັວກີ ກີຳລະນກີີານສກຶີສາ
ຖກືີຮາ້ນທີີ່ ມພີົະນກັີງິານຫາຼຍ ມທ່ີີາອ່ຽງິ
ສົ່ ງິຜູ້ນົຕັ້ຳ່ ກີານນຳາໃຊ້ລ້ະບັບົັກີານຊ້ຳາລະ
ສະສາງິແບັບັເອເລກັີໂຕຼັ້ນກິີ ຂອງິຮາ້ນ
ຈິະເພົີ່ ມຫຼາຍຂຶນ້ ທຸີກີປັີດໄຈິຜູ່້ານ
ລະດບັັຄືວາມເຊ້ື່ ອໝັນ້ 90% ຂຶນ້ໄປີ 
ແລະ ປັີດໄຈິເພົດ (Sex) ຂອງິເຈິົາ້ຂອງິ
ວສິາຫະກີດິ  ແລະ ປັີດໄຈິໄລຍະເວລາ 
(year) ໃນກີານສາ້ງິຕັ້ັງ້ິ ແຕ່ັ້ບັຳ່ ມຄີືວາມ

ໝາຍທີາງິສະຖິຕັ້ິທີງັິ 99%, 95% 
ແລະ 90% ຕັ້າມລຳາດບັັ.
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 ຢູ່້່ ສປີປີ ລາວ, ວສິາຫະກີດິ
ຂະໜ້າດນອ້ຍ ແລະ ກີາງິ (SMEs) 
ແມ່ນສ່ວນໜ້ຶ່ ງິທີີ່ ສຳາຄືນັຂອງິພົືນ້ຖານ
ເສດຖະກີດິ, ວສິາຫະກີດິເຫຼ ົ່ ານີແ້ມ່ນ
ກີວມຈິຳານວນຫຼາຍ, ມສ່ີວນສຳາຄືນັຕັ້ຳ່

ກີານຂະຫຍາຍໂຕັ້ຂອງິເສດຖະກີດິ, 
ສາ້ງິວຽກີເຮດັງິານທີຳາ, ສາ້ງິລາຍຮບັັໃຫ ້
ປີະຊ້າຊ້ນົ, ສງັິຄືມົມສີະເຖຍລະພົາບັ 
ແລະ ມສ່ີວນສຳາຄືັນຕັ້ຳ່່ ລາຍຮັບັແຫ່ງິ 
ຊ້າດ.
 ເນື່ ອງິຈິາກີຂະໜ້າດຂອງິວສິາ 
ຫະກີດິທີີ່ ຂອ້ນຂາ້ງິກີະທີດັຮດັ, SMEs 
ຈິ ິ່ ງິດຳາເນນີງິານໄດຂ້ອ້ນຂາ້ງິຄ່ືອງິຕັ້ວົໃນ
ຂະແໜ້ງິກີານຜູ້ະລດິ ແລະ ທຸີລະກີດິ
ສ່ວນຫຼາຍຂອງິເສດຖະກີດິໃນລາວ. 
ຫາຼຍປີີທີີ່ ຜູ່້ານມາ, ວສິາຫະກີດິເຫຼ ົ່ ານີມ້ ີ
ຄືວາມກີາ້ວໜ້າ້ຢູ່່າງິຫຼວງິຫຼາຍ, ແນວ
ໃດກີຳ່ ຕັ້າມ, ເນື່ ອງິຈິາກີຂຳຈ້ິຳາກີດັໃນກີານ
ຄຸືມ້ຄືອງິທຸີລະກີດິ, ປີະສບົັກີານໃນກີານ
ດຳາເນນີງິານ ແລະ ຂຳຈ້ິຳາກີດັກ່ີຽວກີບັັ
ຂະຫນາດຂອງິຊ້ບັັສນິຄືຳາ້ປີະກີນັ. ດັ່ ງິ 
ນັນ້, ຄືວາມສາມາດກີານເຂົາ້ເຖງິິສນິ
ເຊ້ື່ ອທີະນາຄືານຍງັິຕັ້ອ້ງິປີະເຊ້ີນກີບັັ
ອຸປີະສກັີຫຼາຍຢູ່່າງິ.

 ເພົື່ ອໃຫສ້າມາດຢູ່້່ລອດ, ມ ີ
ກີານພົດັທີະນາ ແລະ ປັີບັປຸີງິຄືວາມສາ 
ມາດໃນກີານແຂ່ງິຂນັ, SMEs ຕັ້ອ້ງິໄດ ້
ຮບັັກີານຊ່້ວຍເຫຼອື ໂດຍສະເພົາະທີາງິ
ດາ້ນເງິນິທີຶນເພົື່ ອຍົກີລະດັບັຄຸືນນະ 
ພົາບັຜູ້ະລດິຕັ້ະພົນັ; ກີານປ່ີຽນແປີງິ
ເຄືື່ ອງິຈິກັີອຸປີະກີອນໃໝ່ທີີ່ ທີນັສະໄໝ, 
ກີານຂະຫຍາຍຂະແໜ້ງິກີານຜູ້ະລດິ 
ແລະ ຂະໜ້າດທຸີລະກີດິ... ປີະຈິບຸັນັ 
SMEs ພົວມປີະສບົັກີບັັຄືວາມຫຍຸງ້ິ 
ຍາກີຫຼາຍຢູ່່າງິໃນກີານເຂົາ້ເຖງິິແຫຼ່ ງິສນິ
ເຊ້ື່ ອ, ພົເິສດແມ່ນແຫຼ່ ງິທີນຶໄລຍະກີາງິ 
ແລະ ໄລຍະຍາວ. ກີານຂາດເງິນິທີນຶໃນ
ກີານຜູ້ະລດິ ແລະ ທຸີລະກີດິ ແມ່ນ
ອຸປີະສກັີໃຫຍ່ທີີ່ ສຸດຕັ້ຳ່ ກີານພົດັທີະນາ 
SMEs ໃນລາວ. ນອກີຈິາກີຄືວາມບັຳ່

ໝັນ້ຄືງົິຂອງິສະພົາບັເສດຖະກີດິໂລກີ
ແລວ້, ບັນັຫາພົາຍໃນຂອງິເສດຖະກີດິ
ລາວ, ປີະກີອບັກີບັັອດັຕັ້າເງິນິເຟີັ ້ແລະ 
ອດັຕັ້າດອກີເບັຍ້ທີີ່ ສ້ງິໄດສ້ົ່ ງິຜູ້ນົກີະທີບົັ
ຢູ່່າງິໃຫຍ່ຫຼວງິຕັ້ຳ່ ສະພົາບັແວດລອ້ມ
ທີາງິທຸີລະກີດິຂອງິວສິາຫະກີດິເຫຼ ົ່ ານີ.້ 
ເຮດັໃຫ ້ SMEs ໃນລາວຫຼາຍແຫ່ງິ
ປີະສບົັກີບັັບັນັຫາ, ຕັ້ອ້ງິຫຸຼດກີານຜູ້ະ 

ລດິ ຫຼ ືແມ່ນແຕ່ັ້ຢຸູ່ດກີານດຳາເນນີງິານ ຫຼ ື
ລົມ້ລະລາຍ. ນັນ້ເຮດັໃຫ ້ SMEs ມີ
ຄືວາມຫຍຸງ້ິຍາກີເພົີ່ ມຂຶນ້ໃນກີານ
ເຂົາ້ເຖງິິສນິເຊ້ື່ ອຂອງິທີະນາຄືານ. ເພົື່ ອ
ຟືັນ້ຟ້ັ ກີດິຈິະກີານກີານຜູ້ະລດິທີີ່ ຖກືີ
ຜູ້ນົກີະທີບົັທີາງິລບົັຈິາກີເສດຖະກີດິທີີ່

ບັຳ່ ໝັນ້ຄືງົິ. ເນື່ ອງິຈິາກີບັດົບັາດທີີ່ ສຳາຄືນັ
ຂອງິ  SMEs ໃນກີານພົັດທີະນາ
ເສດຖະກີດິຕັ້ະຫຼອດຈິນົຮອດຄືວາມ
ຫຍຸງ້ິຍາກີທີີ່ ວສິາຫະກີດິເຫຼ ົ່ ານີກ້ີຳາລງັິ
ປີະເຊ້ນີຢູ່້່ຈິ ິ່ ງິຈິຳາເປັີນຕັ້ອ້ງິມບີັນັດາມາດ 
ຕັ້ະກີານທີີ່ ມີປີະສິດທີິຜູ້ົນເພົື່ ອໃຫ ້
SMEs ສາມາດດຳາເນນີງິານຕັ້ຳ່ ໄປີໄດ.້
 ສະພົາບັກີານເຂົາ້ເຖງິິສນິເຊ້ື່ ອ
ທີະນາຄືານສຳາລບັັວສິາຫະກີດິຂະໜ້າດ
ນອ້ຍ ແລະ ກີາງິໃນລາວ.
 ອີງິຕັ້າມຂຳມ້້ນກີານສຳາຫຼວດ
ຂອງິທີະນາຄືານໂລກີ (WBES) 
ກ່ີຽວກີບັັວສິາຫະກີດິໃນລາວ ໃນປີີ 
2009, 2012, 2016 ແລະ 2018 ເພົື່ ອ
ປີະເມນີສະພົາບັກີານເຂົາ້ເຖງິິສນິເຊ້ື່ ອ
ທີະນາຄືານຂອງິ SMEs. ໃນນັນ້, ມ ີ
1.129 SMEs ກີວມເອາົ 97,24%. 
ຮ້ບັທີີ 2.1 ສະແດງິເຖິງິຄ່ືາສະເລ່ຍ

 ຄືວາມສາມາດກີານເຂົາ້ເຖງິິສນິເຊ້ື່ ອທີະນາຄືານສຳາລບັັ SME
ຢູ່້່ ສປີປີ ລາວ

ໂດຍ: ປີອ ວງົິພົະກີອນ ວງົິສຸພົນັ
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ອດັຕັ້າສ່ວນຂອງິ SMEs ທີີ່ ເຂົາ້ເຖງິິສນິ
ເຊ້ື່ ອທີະນາຄືານໃນຊຸ້ມປີີຜູ່້ານມາ. ໄດຊ້້ີ ້

ໃຫເ້ຫນັວ່າໃນປີີ 2009 SMEs ທີີ່

ເຂົາ້ ເຖິງິສິນເຊ້ື່ ອທີະນາຄືານແມ່ນ 
10%, ໃນປີີ 2012 ມ້ນຄ່ືາໜ້ີເ້ພົີ່ ມຂຶນ້
ເປັີນ 30%, ແຕ່ັ້ຫຼງັິຈິາກີນັນ້ໄດຫ້ຼຸດລງົິ
ປີະມານ 13% ໃນປີີ 2016 ແລະ

ເພົີ່ ມຂຶນ້ເປັີນປີະມານ 20% ໃນປີີ 
2018. ອດັຕັ້າສ່ວນໜ້ີແ້ມ່ນຕັ້ຳ່ າຫຼາຍ
ເມື່ ອທີຽບັກີບັັຫວຽດນາມໃນປີີ 2015 
ແມ່ນ 44,4%, ສຳາລັບັປີະເທີດໄທີ 
ທີະນາຄືານກີາງິໄທີໄດໃ້ຫຮ້້ວ່້າໃນປີີ 
2015 ພົຽງິແຕ່ັ້ 40% ຂອງິ SMEs ສາ
ມາດເຂົ ້າ້ເຖງິິສນິເຊ້ື່ ອທີະນາຄືານ, ສ່ວນ

ຫຼາຍແມ່ນວສິາຫະກີດິສົ່ ງິອອກີ ແລະ 
ວສິາຫະກີດິຂະໜ້າດໃຫຍ່ ທີີ່ ເຂົາ້ເຖງິິ
ສນິເຊ້ື່ ອທີະນາຄືານໄດເ້ຖງິິ 58% ແລະ 
ສຳາລບັັປີະເທີດອນິໂດເນເຊ້ຍ ແມ່ນ 
55,9% ທີີ່ ສາມາດເຂົາ້ເຖິງິສິນເຊ້ື່ ອ
ທີະນາຄືານ ຖກືີສຳາຫຼວດໂດຍທີະນາ 
ຄືານໂລກີໃນປີີ 2015.

ຮ້ບັ 2.1 ຄ່ືາສະເລ່ຍອດັຕັ້າສ່ວນຂອງິວສິາຫະກີດິຂະໜ້າດນອ້ຍ ແລະ ກີາງິ ທີີ່ ເຂົາ້ເຖງິິສນິເຊ້ື່ ອທີະນາຄືານໃນຊຸ້ມປີີຜູ່້ານ
ມາ ຂອງິ ສປີປີ ລາວ

(ແຫຼ່ ງິຂຳມ້້ນ: ຂຳມ້້ນກີານສຳາຫຼວດຂອງິທີະນາຄືານໂລກີ WBES)

• ແຫຼ່ ງິເງິນິທີນຶສຳາລບັັວສິາຫະກີດິຂະໜ້າດນອ້ຍ ແລະ ກີາງິ SMEs ປີະເຊ້ນີກີບັັຂຳຈ້ິຳາກີດັດາ້ນກີານເງິນິ ໃນກີານ
ດຳາເນນີທຸີລະກີດິໃນລາວ. ແຫຼ່ ງິເງິນິທີນຶຕັ້ົນ້ຕັ້ຳສຳາລບັັທີນຶໝນ້ວຽນຂອງິ SMEs ໂດຍສະເລ່ຍແມ່ນທີນຶຕັ້ນົເອງິ ຫຼ ືກີຳາໄລ
ສະສມົ ກີວມອດັຕັ້າສ່ວນ 80,96%, ກີ້ຢືູ້່ມຈິາກີທີະນາຄືານ ກີວມອດັຕັ້າສ່ວນ 14,99%, ກີ້ຈ້ິາກີໝ້່ ເພົື່ ອນ ແລະ ຍາດ
ພົີ່ ນອ້ງິ ກີວມອດັຕັ້າສ່ວນ 1,24%.

• ຄືວາມຕັ້ອ້ງິກີານຂຳສນິເຊ້ື່ ອ
ມພີົຽງິແຕ່ັ້ອດັຕັ້າສ່ວນນອ້ຍຂອງິ SMEs ທີີ່ ສາມາດເຂົາ້ເຖງິິສນິເຊ້ື່ ອຈິາກີທີະນາຄືານ ປີະມານ 25% ຂອງິ SMEs ທີີ່ ເຂົາ້ເຖງິິ
ໄດ.້ ອດັຕັ້າສ່ວນຂອງິ SMEs ທີີ່ ຍ ື່ ນຂຳສນິເຊ້ື່ ອມພີົຽງິແຕ່ັ້ 18,77%. 79,29% ຂອງິ SMEs ບັຳ່ ໄດຍ້ື່ ນຂຳສນິເຊ້ື່ ອ. ສາເຫດ
ທີີ່  SMEs ບັຳ່ ຍື່ ນຂຳສນິເຊ້ື່ ອແມ່ນເນື່ ອງິຈິາກີພົບົັຄືວາມຫຍຸງ້ິຍາກີໃນກີານເຂົາ້ເຖງິິທີນຶ. 
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ທະນາຄານໃນຊຸມປີຜ່ານມາ. ໄດຊ້ີໃ້ຫເ້ຫນັວ່າໃນປີ 2009 SMEs ທີ່ ເຂົາ້ເຖງິສນິເຊື່ ອທະນາຄານແມ່ນ 10%, ໃນປີ 

2012 ມູນຄ່ານີເ້ພີ່ ມຂຶນ້ເປັນ 30%, ແຕ່ຫຼງັຈາກນັນ້ໄດຫ້ຼຸດລງົປະມານ 13% ໃນປີ 2016 ແລະເພີ່ ມຂຶນ້ເປັນປະມານ 

20% ໃນປີ 2018. ອດັຕາສ່ວນນີແ້ມ່ນຕ່ໍາຫຼາຍເມື່ ອທຽບກບັຫວຽດນາມໃນປີ 2015 ແມ່ນ 44.4%, ສໍາລບັປະເທດ

ໄທ ທະນາຄານກາງໄທໄດໃ້ຫຮູ້ວ່້າໃນປີ 2015 ພຽງແຕ່ 40% ຂອງ SMEs ສາມາດເຂົ ້າ້ເຖງິສນິເຊື່ ອທະນາຄານ, ສ່ວນ

ຫຼາຍແມ່ນວສິາຫະກດິສົ່ ງອອກ ແລະ ວສິາຫະກດິຂະໜາດໃຫ່ຍ ທີ່ ເຂົ ້າ້ເຖງິສນິເຊື່ ອທະນາຄານໄດເ້ຖງິ 58% ແລະ ສໍາ

ລບັປະເທດອນິໂດເນເຊຍ ແມ່ນ 55,9% ທີ່ ສາມາດເຂົາ້ເຖງິສນິເຊື່ ອທະນາຄານ ຖກືສໍາຫຼວດໂດຍທະນາາຄານໂລກໃນ

ປີ 2015. 

ຮູບ 2.1 ຄ່າສະເລ່ຍອດັຕາສ່ວນຂອງວສິາຫະກດິຂະໜາດນອ້ຍ ແລະ ກາງ ທີ່ ເຂົາ້ເຖງິສນິເຊື່ ອທະນາຄານໃນຊຸມ

ປີຜ່ານມາ ຂອງ ສປປ ລາວ 

 
(ແຫຼ່ ງຂໍມູ້ນ: ຂໍມູ້ນການສໍາຫຼວດຂອງທະນາຄານໂລກ WBES) 

 ແຫຼ່ ງເງນິທນຶສໍາລບັວສິາຫະກດິຂະໜາດນອ້ຍ ແລະ ກາງ 

SMEs ປະເຊນີກບັຂໍຈ້າໍກດັດາ້ນການເງນິ ໃນການດໍາເນນີທຸລະກດິໃນລາວ. ແຫຼ່ ງເງນິທນຶຕົນ້ຕໍສໍາລບັທນຶ

ໝນູວຽນຂອງ SMEs ໂດຍສະເລ່ຍແມ່ນທນຶຕນົເອງ ຫຼ ື ກາໍໄລສະສມົ ກວມອດັຕາສ່ວນ 80,96%, ກູຢື້ມຈາກ

ທະນາຄານ ກວມອດັຕາສ່ວນ 14,99%, ກູຈ້າກໝູ່ ເພື່ ອນ ແລະ ຍາດພີ່ ນອ້ງ ກວມອດັຕາສ່ວນ 1,24%. 
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ທະນາຄານໃນຊຸມປີຜ່ານມາ. ໄດຊ້ີໃ້ຫເ້ຫນັວ່າໃນປີ 2009 SMEs ທີ່ ເຂົາ້ເຖງິສນິເຊື່ ອທະນາຄານແມ່ນ 10%, ໃນປີ 

2012 ມູນຄ່ານີເ້ພີ່ ມຂຶນ້ເປັນ 30%, ແຕ່ຫຼງັຈາກນັນ້ໄດຫ້ຼຸດລງົປະມານ 13% ໃນປີ 2016 ແລະເພີ່ ມຂຶນ້ເປັນປະມານ 

20% ໃນປີ 2018. ອດັຕາສ່ວນນີແ້ມ່ນຕ່ໍາຫຼາຍເມື່ ອທຽບກບັຫວຽດນາມໃນປີ 2015 ແມ່ນ 44.4%, ສໍາລບັປະເທດ

ໄທ ທະນາຄານກາງໄທໄດໃ້ຫຮູ້ວ່້າໃນປີ 2015 ພຽງແຕ່ 40% ຂອງ SMEs ສາມາດເຂົ ້າ້ເຖງິສນິເຊື່ ອທະນາຄານ, ສ່ວນ

ຫຼາຍແມ່ນວສິາຫະກດິສົ່ ງອອກ ແລະ ວສິາຫະກດິຂະໜາດໃຫ່ຍ ທີ່ ເຂົ ້າ້ເຖງິສນິເຊື່ ອທະນາຄານໄດເ້ຖງິ 58% ແລະ ສໍາ

ລບັປະເທດອນິໂດເນເຊຍ ແມ່ນ 55,9% ທີ່ ສາມາດເຂົາ້ເຖງິສນິເຊື່ ອທະນາຄານ ຖກືສໍາຫຼວດໂດຍທະນາາຄານໂລກໃນ

ປີ 2015. 

ຮູບ 2.1 ຄ່າສະເລ່ຍອດັຕາສ່ວນຂອງວສິາຫະກດິຂະໜາດນອ້ຍ ແລະ ກາງ ທີ່ ເຂົາ້ເຖງິສນິເຊື່ ອທະນາຄານໃນຊຸມ

ປີຜ່ານມາ ຂອງ ສປປ ລາວ 

 
(ແຫຼ່ ງຂໍມູ້ນ: ຂໍມູ້ນການສໍາຫຼວດຂອງທະນາຄານໂລກ WBES) 

 ແຫຼ່ ງເງນິທນຶສໍາລບັວສິາຫະກດິຂະໜາດນອ້ຍ ແລະ ກາງ 

SMEs ປະເຊນີກບັຂໍຈ້າໍກດັດາ້ນການເງນິ ໃນການດໍາເນນີທຸລະກດິໃນລາວ. ແຫຼ່ ງເງນິທນຶຕົນ້ຕໍສໍາລບັທນຶ

ໝນູວຽນຂອງ SMEs ໂດຍສະເລ່ຍແມ່ນທນຶຕນົເອງ ຫຼ ື ກາໍໄລສະສມົ ກວມອດັຕາສ່ວນ 80,96%, ກູຢື້ມຈາກ

ທະນາຄານ ກວມອດັຕາສ່ວນ 14,99%, ກູຈ້າກໝູ່ ເພື່ ອນ ແລະ ຍາດພີ່ ນອ້ງ ກວມອດັຕາສ່ວນ 1,24%. 
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ມພີຽງແຕ່ອດັຕາສ່ວນນອ້ຍຂອງ SMEs ທີ່ ສາມາດເຂົາ້ເຖງິສນິເຊື່ ອຈາກທະນາຄານ ປະມານ 25% ຂອງ 

SMEs ທີ່ ເຂົາ້ເຖງິໄດ.້ ອດັຕາສ່ວນຂອງ SMEs ທີ່ ຍື່ ນຂໍສນິເຊື່ ອມພີຽງແຕ່ 18.77%. 79.29% ຂອງ SMEs ບ່ໍໄດ ້

ຍື່ ນຂໍສນິເຊື່ ອ. ສາເຫດທີ່  SMEs ບ່ໍຍື່ ນຂໍສນິເຊື່ ອແມ່ນເນື່ ອງຈາກພບົຄວາມຫຍຸງ້ຍາກໃນການເຂົາ້ເຖງິທນຶ. 

 

 ຂໍຄ້ງົຄາ້ງ ແລະ ສາເຫດ 

- ຂໍຄ້ງົຄາ້ງ 

 ເມື່ ອປຽບທຽບກບັປະເທດອື່ ນ ໃໆນພາກພືນ້ເຊັ່ ນ: ອນິໂດເນເຊຍ, ໄທ ແລະ ຫວຽດນາມ, ອດັຕາການເຂົາ້ເຖງິ

ສນິເຊື່ ອທະນາຄານຂອງ SMEs ໃນລາວແມ່ນຕ່ໍາກວ່າຫຼາຍ, ຂະແໜງການເງນິທີ່ ບ່ໍແມ່ນທະນາຄານມຂີະໜາດນອ້ຍ 

ແລະ ຍງັບ່ໍທນັຕອບສະໜອງໄດຕ້າມຄວາມຕອ້ງການ. ປະມານ 55% ຂອງ SMEs ພບົຄວາມຫຍຸງ້ຍາກໃນການເຂົາ້

ເຖງິເງນິທນຶ; ສະຖາບນັການເງນິຈລຸະພາກ ແລະ ບໍລສິດັສນິເຊື່ ອແມ່ນແຫຼ່ ງເງນິທນຶຫຼກັສໍາລບັ SMEs. 

- ສາເຫດ 

ສາເຫດທີ່ ເຮດັໃຫເ້ຂົາ້ເຖງິສນິເຊື່ ອທະນາຄານຍາກສໍາລບັເບືອ້ງ SMEs. ແມ່ນຂາດຄວາມຮູທ້າງດາ້ນທຸລະກດິ 

ແລະ ທກັສະໃນການຄຸມ້ຄອງ, ຄວາມສາມາດໃນການບໍລຫິານຍງັມໜີອ້ຍ, ຫຼກັຊບັໃນການຄໍາ້ປະກນັຕ່ໍາ, ສະພາບ

ຄ່ອງຕ່ໍາ ແລະ ລະດບັຄວາມໜາ້ເຊື່ ອຖຍືງັມໜີອ້ຍ. 

ສາເຫດທີ່ ເຮດັໃຫເ້ຂົາ້ເຖງິສນິເຊື່ ອທະນາຄານຍາກສໍາລບັເບືອ້ງທະນາຄານ ສ່ວນຫຼາຍຕອ້ງການປ່ອຍເງນິກູໃ້ຫ ້

ແກ່ວສິາຫະກດິຂະໜາດໃຫ່ຍເທົ່ ານັນ້, ເງ ື່ອນໄຂໃນການອະນຸມດັເງນິກູຍ້ງັບ່ໍທນັເໝາະສມົ, ການກາໍນດົຫຼກັຊບັໃນ

ການຄໍາ້ປະກນັຄວາມປອດໄພຂອງສນິເຊື່ ອຍງັບ່ໍທນັແທດເໝາະ ສໍາລບັ ລກັສະນະສະເພາະຂອງ SMEs, ມຄີວາມຊກັ

ຊາ້ໃນການນາໍໃຊເ້ທກັໂນໂລຍໃີນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັວຽກງານສນິເຊື່ ອ.  

ວິທີການແກ້ໄຂໃນການເຂ້ົາເຖິງສິນເຊ່ືອທະນາຄານ 

 ສໍາລັບ SMEs, 

ໜື່ງ: SMEs ຕອ້ງເພີ່ ມທະວຄີວາມເຂົາ້ໃຈກ່ຽວກບັຂະບວນການກູຢື້ມ, ຂັນ້ຕອນ ແລະ ເງ ື່ອນໄຂ, ປັບປຸງຕນົ

ເອງໃຫແ້ທດເໝາະກບັເງ ື່ອນໄຂການໃຫສ້ນິເຊື່ ອຂອງທະນາຄານທຸລະກດິ, ນາໍໃຊທ້ນຶກູຢື້ມໃຫເ້ໝາະສມົ, ຊໍາລະຕົນ້ທນຶ 

ແລະ ດອກເບຍ້ເງນິກູໃ້ຫທ້ນັກບັເວລາຂອງທະນາຄານທຸລະກດິກາໍນດົ. 

18.77%

79.29%

ຄວາມຕອ້ງການຂໍສນິເຊື່ ອ ຂອງ SMEs

ຍື່ ນຂໍສນິເຊື່ ອ ບໍໄດຍ້ື່ ນຂໍສນິເຊື່ ອ

2 
 

20% ໃນປ  2018. ອັດຕາສ່ວນນ ື້ແມູ່ນຕ ື່າຫ າຍເມ ື່ອທຽບກັບຫວຽດນາມໃນປ  2015 ແມູ່ນ 44.4%, ສ າລັບປະເທດ
ໄທ ທະນາຄານກາງໄທໄດ້ໃຫ້ຮ ້ວ່າໃນປ  2015 ພຽງແຕູ່ 40% ຂອງ SMEs ສາມາດເຂົື້ື້າເຖິງສິນເຊ ື່ອທະນາຄານ, ສ່ວນ
ຫ າຍແມູ່ນວິສາຫະກິດສົື່ງອອກ ແລະ ວິສາຫະກິດຂະໜາດໃຫູ່ຍ ທ ື່ເຂົື້ື້າເຖິງສິນເຊ ື່ອທະນາຄານໄດ້ເຖິງ 58% ແລະ ສ າ
ລັບປະເທດອິນໂດເນເຊຍ ແມູ່ນ 55,9% ທ ື່ສາມາດເຂົື້າເຖິງສິນເຊ ື່ອທະນາຄານ ຖ ກສ າຫ ວດໂດຍທະນາາຄານໂລກໃນ
ປ  2015. 

ຮ ບ 2.1 ຄ່າສະເລູ່ຍອັດຕາສ່ວນຂອງວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ທ ື່ເຂົື້າເຖິງສິນເຊ ື່ອທະນາຄານໃນຊຸມ
ປ ຜ່ານມາ ຂອງ ສປປ ລາວ 

 
(ແຫ ື່ງຂ ື້ມ ນ: ຂ ື້ມ ນການສ າຫ ວດຂອງທະນາຄານໂລກ WBES) 

 ແຫ ື່ງເງິນທຶນສ າລັບວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ 
SMEs ປະເຊ ນກັບຂ ື້ຈ າກັດດ້ານການເງິນ ໃນການດ າເນ ນທຸລະກິດໃນລາວ. ແຫ ື່ງເງິນທຶນຕົື້ນຕ ສ າລັບທຶນ

ໝ ນວຽນຂອງ SMEs ໂດຍສະເລູ່ຍແມູ່ນທຶນຕົນເອງ ຫ   ກ າໄລສະສົມ ກວມອັດຕາສ່ວນ 80,96%, ກ ້ຢ ມຈາກ
ທະນາຄານ ກວມອັດຕາສ່ວນ 14,99%, ກ ້ຈາກໝ ູ່ເພ ື່ອນ ແລະ ຍາດພ ື່ນ້ອງ ກວມອັດຕາສ່ວນ 1,24%. 

 

 
 

 ຄວາມຕ້ອງການຂ ສິນເຊ ື່ອ 

ມ ພຽງແຕູ່ອັດຕາສ່ວນນ້ອຍຂອງ SMEs ທ ື່ສາມາດເຂົື້າເຖິງສິນເຊ ື່ອຈາກທະນາຄານ ປະມານ 25% ຂອງ 
SMEs ທ ື່ເຂົື້າເຖິງໄດ້. ອັດຕາສ່ວນຂອງ SMEs ທ ື່ຍ ື່ນຂ ສິນເຊ ື່ອມ ພຽງແຕູ່ 18.77%. 79.29% ຂອງ SMEs ບ ື່
ໄດ້ຍ ື່ນຂ ສິນເຊ ື່ອ. ສາເຫດທ ື່ SMEs ບ ື່ຍ ື່ນຂ ສິນເຊ ື່ອແມູ່ນເນ ື່ອງຈາກພົບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການເຂົື້າເຖິງທຶນ. 
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80.96%

14.99% 1.14%

ແຫ ື່ງເງິນທຶນສ າລັບ SMEs

ທຶນຕົນເອງ ຫ   ກ າໄລສະສົມ

ກ ້ຢ ມຈາກທະນາຄານ

ກ ້ຈາກໝ ູ່ເພ ື່ອນ ແລະ ຍາດພ ື່ນ້ອງ
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ອດັຕັ້າສ່ວນຂອງິ SMEs ທີີ່ ເຂົາ້ເຖງິິສນິ
ເຊ້ື່ ອທີະນາຄືານໃນຊຸ້ມປີີຜູ່້ານມາ. ໄດຊ້້ີ ້

ໃຫເ້ຫນັວ່າໃນປີີ 2009 SMEs ທີີ່

ເຂົາ້ ເຖິງິສິນເຊ້ື່ ອທີະນາຄືານແມ່ນ 
10%, ໃນປີີ 2012 ມ້ນຄ່ືາໜ້ີເ້ພົີ່ ມຂຶນ້
ເປັີນ 30%, ແຕ່ັ້ຫຼງັິຈິາກີນັນ້ໄດຫ້ຼຸດລງົິ
ປີະມານ 13% ໃນປີີ 2016 ແລະ

ເພົີ່ ມຂຶນ້ເປັີນປີະມານ 20% ໃນປີີ 
2018. ອດັຕັ້າສ່ວນໜ້ີແ້ມ່ນຕັ້ຳ່ າຫຼາຍ
ເມື່ ອທີຽບັກີບັັຫວຽດນາມໃນປີີ 2015 
ແມ່ນ 44,4%, ສຳາລັບັປີະເທີດໄທີ 
ທີະນາຄືານກີາງິໄທີໄດໃ້ຫຮ້້ວ່້າໃນປີີ 
2015 ພົຽງິແຕ່ັ້ 40% ຂອງິ SMEs ສາ
ມາດເຂົ ້າ້ເຖງິິສນິເຊ້ື່ ອທີະນາຄືານ, ສ່ວນ

ຫຼາຍແມ່ນວສິາຫະກີດິສົ່ ງິອອກີ ແລະ 
ວສິາຫະກີດິຂະໜ້າດໃຫຍ່ ທີີ່ ເຂົາ້ເຖງິິ
ສນິເຊ້ື່ ອທີະນາຄືານໄດເ້ຖງິິ 58% ແລະ 
ສຳາລບັັປີະເທີດອນິໂດເນເຊ້ຍ ແມ່ນ 
55,9% ທີີ່ ສາມາດເຂົາ້ເຖິງິສິນເຊ້ື່ ອ
ທີະນາຄືານ ຖກືີສຳາຫຼວດໂດຍທີະນາ 
ຄືານໂລກີໃນປີີ 2015.

ຮ້ບັ 2.1 ຄ່ືາສະເລ່ຍອດັຕັ້າສ່ວນຂອງິວສິາຫະກີດິຂະໜ້າດນອ້ຍ ແລະ ກີາງິ ທີີ່ ເຂົາ້ເຖງິິສນິເຊ້ື່ ອທີະນາຄືານໃນຊຸ້ມປີີຜູ່້ານ
ມາ ຂອງິ ສປີປີ ລາວ

(ແຫຼ່ ງິຂຳມ້້ນ: ຂຳມ້້ນກີານສຳາຫຼວດຂອງິທີະນາຄືານໂລກີ WBES)

• ແຫຼ່ ງິເງິນິທີນຶສຳາລບັັວສິາຫະກີດິຂະໜ້າດນອ້ຍ ແລະ ກີາງິ SMEs ປີະເຊ້ນີກີບັັຂຳຈ້ິຳາກີດັດາ້ນກີານເງິນິ ໃນກີານ
ດຳາເນນີທຸີລະກີດິໃນລາວ. ແຫຼ່ ງິເງິນິທີນຶຕັ້ົນ້ຕັ້ຳສຳາລບັັທີນຶໝນ້ວຽນຂອງິ SMEs ໂດຍສະເລ່ຍແມ່ນທີນຶຕັ້ນົເອງິ ຫຼ ືກີຳາໄລ
ສະສມົ ກີວມອດັຕັ້າສ່ວນ 80,96%, ກີ້ຢືູ້່ມຈິາກີທີະນາຄືານ ກີວມອດັຕັ້າສ່ວນ 14,99%, ກີ້ຈ້ິາກີໝ້່ ເພົື່ ອນ ແລະ ຍາດ
ພົີ່ ນອ້ງິ ກີວມອດັຕັ້າສ່ວນ 1,24%.

• ຄືວາມຕັ້ອ້ງິກີານຂຳສນິເຊ້ື່ ອ
ມພີົຽງິແຕ່ັ້ອດັຕັ້າສ່ວນນອ້ຍຂອງິ SMEs ທີີ່ ສາມາດເຂົາ້ເຖງິິສນິເຊ້ື່ ອຈິາກີທີະນາຄືານ ປີະມານ 25% ຂອງິ SMEs ທີີ່ ເຂົາ້ເຖງິິ
ໄດ.້ ອດັຕັ້າສ່ວນຂອງິ SMEs ທີີ່ ຍ ື່ ນຂຳສນິເຊ້ື່ ອມພີົຽງິແຕ່ັ້ 18,77%. 79,29% ຂອງິ SMEs ບັຳ່ ໄດຍ້ື່ ນຂຳສນິເຊ້ື່ ອ. ສາເຫດ
ທີີ່  SMEs ບັຳ່ ຍື່ ນຂຳສນິເຊ້ື່ ອແມ່ນເນື່ ອງິຈິາກີພົບົັຄືວາມຫຍຸງ້ິຍາກີໃນກີານເຂົາ້ເຖງິິທີນຶ. 
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ອດັຕັ້າສ່ວນຂອງິ SMEs ທີີ່ ເຂົາ້ເຖງິິສນິ
ເຊ້ື່ ອທີະນາຄືານໃນຊຸ້ມປີີຜູ່້ານມາ. ໄດຊ້້ີ ້

ໃຫເ້ຫນັວ່າໃນປີີ 2009 SMEs ທີີ່

ເຂົາ້ ເຖິງິສິນເຊ້ື່ ອທີະນາຄືານແມ່ນ 
10%, ໃນປີີ 2012 ມ້ນຄ່ືາໜ້ີເ້ພົີ່ ມຂຶນ້
ເປັີນ 30%, ແຕ່ັ້ຫຼງັິຈິາກີນັນ້ໄດຫ້ຼຸດລງົິ
ປີະມານ 13% ໃນປີີ 2016 ແລະ

ເພົີ່ ມຂຶນ້ເປັີນປີະມານ 20% ໃນປີີ 
2018. ອດັຕັ້າສ່ວນໜ້ີແ້ມ່ນຕັ້ຳ່ າຫຼາຍ
ເມື່ ອທີຽບັກີບັັຫວຽດນາມໃນປີີ 2015 
ແມ່ນ 44,4%, ສຳາລັບັປີະເທີດໄທີ 
ທີະນາຄືານກີາງິໄທີໄດໃ້ຫຮ້້ວ່້າໃນປີີ 
2015 ພົຽງິແຕ່ັ້ 40% ຂອງິ SMEs ສາ
ມາດເຂົ ້າ້ເຖງິິສນິເຊ້ື່ ອທີະນາຄືານ, ສ່ວນ

ຫຼາຍແມ່ນວສິາຫະກີດິສົ່ ງິອອກີ ແລະ 
ວສິາຫະກີດິຂະໜ້າດໃຫຍ່ ທີີ່ ເຂົາ້ເຖງິິ
ສນິເຊ້ື່ ອທີະນາຄືານໄດເ້ຖງິິ 58% ແລະ 
ສຳາລບັັປີະເທີດອນິໂດເນເຊ້ຍ ແມ່ນ 
55,9% ທີີ່ ສາມາດເຂົາ້ເຖິງິສິນເຊ້ື່ ອ
ທີະນາຄືານ ຖກືີສຳາຫຼວດໂດຍທີະນາ 
ຄືານໂລກີໃນປີີ 2015.

ຮ້ບັ 2.1 ຄ່ືາສະເລ່ຍອດັຕັ້າສ່ວນຂອງິວສິາຫະກີດິຂະໜ້າດນອ້ຍ ແລະ ກີາງິ ທີີ່ ເຂົາ້ເຖງິິສນິເຊ້ື່ ອທີະນາຄືານໃນຊຸ້ມປີີຜູ່້ານ
ມາ ຂອງິ ສປີປີ ລາວ

(ແຫຼ່ ງິຂຳມ້້ນ: ຂຳມ້້ນກີານສຳາຫຼວດຂອງິທີະນາຄືານໂລກີ WBES)

• ແຫຼ່ ງິເງິນິທີນຶສຳາລບັັວສິາຫະກີດິຂະໜ້າດນອ້ຍ ແລະ ກີາງິ SMEs ປີະເຊ້ນີກີບັັຂຳຈ້ິຳາກີດັດາ້ນກີານເງິນິ ໃນກີານ
ດຳາເນນີທຸີລະກີດິໃນລາວ. ແຫຼ່ ງິເງິນິທີນຶຕັ້ົນ້ຕັ້ຳສຳາລບັັທີນຶໝນ້ວຽນຂອງິ SMEs ໂດຍສະເລ່ຍແມ່ນທີນຶຕັ້ນົເອງິ ຫຼ ືກີຳາໄລ
ສະສມົ ກີວມອດັຕັ້າສ່ວນ 80,96%, ກີ້ຢືູ້່ມຈິາກີທີະນາຄືານ ກີວມອດັຕັ້າສ່ວນ 14,99%, ກີ້ຈ້ິາກີໝ້່ ເພົື່ ອນ ແລະ ຍາດ
ພົີ່ ນອ້ງິ ກີວມອດັຕັ້າສ່ວນ 1,24%.

• ຄືວາມຕັ້ອ້ງິກີານຂຳສນິເຊ້ື່ ອ
ມພີົຽງິແຕ່ັ້ອດັຕັ້າສ່ວນນອ້ຍຂອງິ SMEs ທີີ່ ສາມາດເຂົາ້ເຖງິິສນິເຊ້ື່ ອຈິາກີທີະນາຄືານ ປີະມານ 25% ຂອງິ SMEs ທີີ່ ເຂົາ້ເຖງິິ
ໄດ.້ ອດັຕັ້າສ່ວນຂອງິ SMEs ທີີ່ ຍ ື່ ນຂຳສນິເຊ້ື່ ອມພີົຽງິແຕ່ັ້ 18,77%. 79,29% ຂອງິ SMEs ບັຳ່ ໄດຍ້ື່ ນຂຳສນິເຊ້ື່ ອ. ສາເຫດ
ທີີ່  SMEs ບັຳ່ ຍື່ ນຂຳສນິເຊ້ື່ ອແມ່ນເນື່ ອງິຈິາກີພົບົັຄືວາມຫຍຸງ້ິຍາກີໃນກີານເຂົາ້ເຖງິິທີນຶ. 
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ອດັຕັ້າສ່ວນຂອງິ SMEs ທີີ່ ເຂົາ້ເຖງິິສນິ
ເຊ້ື່ ອທີະນາຄືານໃນຊຸ້ມປີີຜູ່້ານມາ. ໄດຊ້້ີ ້

ໃຫເ້ຫນັວ່າໃນປີີ 2009 SMEs ທີີ່

ເຂົາ້ ເຖິງິສິນເຊ້ື່ ອທີະນາຄືານແມ່ນ 
10%, ໃນປີີ 2012 ມ້ນຄ່ືາໜ້ີເ້ພົີ່ ມຂຶນ້
ເປັີນ 30%, ແຕ່ັ້ຫຼງັິຈິາກີນັນ້ໄດຫ້ຼຸດລງົິ
ປີະມານ 13% ໃນປີີ 2016 ແລະ

ເພົີ່ ມຂຶນ້ເປັີນປີະມານ 20% ໃນປີີ 
2018. ອດັຕັ້າສ່ວນໜ້ີແ້ມ່ນຕັ້ຳ່ າຫຼາຍ
ເມື່ ອທີຽບັກີບັັຫວຽດນາມໃນປີີ 2015 
ແມ່ນ 44,4%, ສຳາລັບັປີະເທີດໄທີ 
ທີະນາຄືານກີາງິໄທີໄດໃ້ຫຮ້້ວ່້າໃນປີີ 
2015 ພົຽງິແຕ່ັ້ 40% ຂອງິ SMEs ສາ
ມາດເຂົ ້າ້ເຖງິິສນິເຊ້ື່ ອທີະນາຄືານ, ສ່ວນ

ຫຼາຍແມ່ນວສິາຫະກີດິສົ່ ງິອອກີ ແລະ 
ວສິາຫະກີດິຂະໜ້າດໃຫຍ່ ທີີ່ ເຂົາ້ເຖງິິ
ສນິເຊ້ື່ ອທີະນາຄືານໄດເ້ຖງິິ 58% ແລະ 
ສຳາລບັັປີະເທີດອນິໂດເນເຊ້ຍ ແມ່ນ 
55,9% ທີີ່ ສາມາດເຂົາ້ເຖິງິສິນເຊ້ື່ ອ
ທີະນາຄືານ ຖກືີສຳາຫຼວດໂດຍທີະນາ 
ຄືານໂລກີໃນປີີ 2015.

ຮ້ບັ 2.1 ຄ່ືາສະເລ່ຍອດັຕັ້າສ່ວນຂອງິວສິາຫະກີດິຂະໜ້າດນອ້ຍ ແລະ ກີາງິ ທີີ່ ເຂົາ້ເຖງິິສນິເຊ້ື່ ອທີະນາຄືານໃນຊຸ້ມປີີຜູ່້ານ
ມາ ຂອງິ ສປີປີ ລາວ

(ແຫຼ່ ງິຂຳມ້້ນ: ຂຳມ້້ນກີານສຳາຫຼວດຂອງິທີະນາຄືານໂລກີ WBES)

• ແຫຼ່ ງິເງິນິທີນຶສຳາລບັັວສິາຫະກີດິຂະໜ້າດນອ້ຍ ແລະ ກີາງິ SMEs ປີະເຊ້ນີກີບັັຂຳຈ້ິຳາກີດັດາ້ນກີານເງິນິ ໃນກີານ
ດຳາເນນີທຸີລະກີດິໃນລາວ. ແຫຼ່ ງິເງິນິທີນຶຕັ້ົນ້ຕັ້ຳສຳາລບັັທີນຶໝນ້ວຽນຂອງິ SMEs ໂດຍສະເລ່ຍແມ່ນທີນຶຕັ້ນົເອງິ ຫຼ ືກີຳາໄລ
ສະສມົ ກີວມອດັຕັ້າສ່ວນ 80,96%, ກີ້ຢືູ້່ມຈິາກີທີະນາຄືານ ກີວມອດັຕັ້າສ່ວນ 14,99%, ກີ້ຈ້ິາກີໝ້່ ເພົື່ ອນ ແລະ ຍາດ
ພົີ່ ນອ້ງິ ກີວມອດັຕັ້າສ່ວນ 1,24%.

• ຄືວາມຕັ້ອ້ງິກີານຂຳສນິເຊ້ື່ ອ
ມພີົຽງິແຕ່ັ້ອດັຕັ້າສ່ວນນອ້ຍຂອງິ SMEs ທີີ່ ສາມາດເຂົາ້ເຖງິິສນິເຊ້ື່ ອຈິາກີທີະນາຄືານ ປີະມານ 25% ຂອງິ SMEs ທີີ່ ເຂົາ້ເຖງິິ
ໄດ.້ ອດັຕັ້າສ່ວນຂອງິ SMEs ທີີ່ ຍ ື່ ນຂຳສນິເຊ້ື່ ອມພີົຽງິແຕ່ັ້ 18,77%. 79,29% ຂອງິ SMEs ບັຳ່ ໄດຍ້ື່ ນຂຳສນິເຊ້ື່ ອ. ສາເຫດ
ທີີ່  SMEs ບັຳ່ ຍື່ ນຂຳສນິເຊ້ື່ ອແມ່ນເນື່ ອງິຈິາກີພົບົັຄືວາມຫຍຸງ້ິຍາກີໃນກີານເຂົາ້ເຖງິິທີນຶ. 
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•  ຂຳຄ້ືງົິຄືາ້ງິ ແລະ ສາເຫດ
- ຂຳຄ້ືງົິຄືາ້ງິ
   ເມື່ ອປີຽບັທີຽບັກີບັັປີະເທີດອື່ ນ ໃໆນ
ພົາກີພົືນ້ເຊ້ັ່ ນ: ອນິໂດເນເຊ້ຍ, ໄທີ ແລະ 
ຫວຽດນາມ, ອດັຕັ້າກີານເຂົາ້ເຖງິິສນິ
ເຊ້ື່ ອທີະນາຄືານຂອງິ SMEs ໃນລາວ
ແມ່ນຕັ້ຳ່ າກີວ່າຫຼາຍ, ຂະແໜ້ງິກີານເງິນິ
ທີີ່ ບັຳ່ ແມ່ນທີະນາຄືານມຂີະໜ້າດນອ້ຍ 
ແລະ ຍງັິບັຳ່ ທີນັຕັ້ອບັສະໜ້ອງິໄດຕ້ັ້າມ
ຄືວາມຕັ້ອ້ງິກີານ. ປີະມານ 55% ຂອງິ 
SMEs ພົບົັຄືວາມຫຍຸງ້ິຍາກີໃນກີານ
ເຂົາ້ເຖງິິເງິນິທີນຶ; ສະຖາບັນັກີານເງິນິຈິຸ
ລະພົາກີ ແລະ ບັຳລສິດັສນິເຊ້ື່ ອແມ່ນ
ແຫຼ່ ງິເງິນິທີນຶຫຼກັີສຳາລບັັ SMEs.
- ສາເຫດ
ສາເຫດທີີ່ ເຮັດໃຫເ້ຂົາ້ເຖິງິສິນເຊ້ື່ ອ
ທີະນາຄືານຍາກີສຳາລບັັເບັືອ້ງິ SMEs. 
ແມ່ນຂາດຄືວາມຮ້ທ້ີາງິດາ້ນທຸີລະກີດິ 
ແລະ ທີກັີສະໃນກີານຄຸືມ້ຄືອງິ, ຄືວາມ
ສາມາດໃນກີານບັຳລຫິານຍງັິມໜີ້ອ້ຍ, 
ຫຼກັີຊ້ບັັໃນກີານຄືຳາ້ປີະກີນັຕັ້ຳ່ າ, ສະພົາບັ
ຄ່ືອງິຕັ້ຳ່ າ ແລະ ລະດບັັຄືວາມໜ້າ້ເຊ້ື່ ອຖື
ຍງັິມໜີ້ອ້ຍ.
 ສາເຫດທີີ່ ເຮດັໃຫເ້ຂົາ້ເຖງິິສນິ
ເຊ້ື່ ອທີະນາຄືານຍາກີສຳາລບັັເບັືອ້ງິທີະ 
ນາຄືານ ສ່ວນຫຼາຍຕັ້ອ້ງິກີານປ່ີອຍເງິນິ
ກີ້ໃ້ຫແ້ກ່ີວິສາຫະກີດິຂະໜ້າດໃຫຍ່
ເທີົ່ ານັນ້, ເງິ ື່ອນໄຂໃນກີານອະນຸມດັເງິນິ
ກີ້ຍ້ງັິບັຳ່ ທີນັເໝາະສມົ, ກີານກີຳານດົຫຼກັີ
ຊ້ບັັໃນກີານຄືຳາ້ປີະກີນັຄືວາມປີອດໄພົ
ຂອງິສິນເຊ້ື່ ອຍັງິບັຳ່ ທີັນແທີດເໝາະ 
ສຳາລບັັລກັີສະນະສະເພົາະຂອງິ SMEs, 
ມຄີືວາມຊ້ກັີຊ້າ້ໃນກີານນຳາໃຊ້ເ້ຕັ້ກັີໂນ
ໂລຊ້ໃີນກີານຈິດັຕັ້ັງ້ິປີະຕັ້ ິບັດັວຽກີງິານ
ສນິເຊ້ື່ ອ. 
 ວທິີີກີານແກີໄ້ຂໃນກີານເຂົາ້ 
ເຖງິິສນິເຊ້ື່ ອທີະນາຄືານ
• ສຳາລບັັ SMEs, 
ໜ້ຶ່ ງິ: SMEs ຕັ້ອ້ງິເພົີ່ ມທີະວຄີືວາມ
ເຂົາ້ໃຈິກ່ີຽວກີບັັຂະບັວນກີານກີ້ຢືູ້່ມ, 

ຂັນ້ຕັ້ອນ ແລະ ເງິ ື່ອນໄຂ, ປັີບັປຸີງິຕັ້ນົ
ເອງິໃຫແ້ທີດເໝາະກີບັັເງິ ື່ອນໄຂກີານ
ໃຫສ້ນິເຊ້ື່ ອຂອງິທີະນາຄືານທຸີລະກີດິ, 
ນຳາໃຊ້ທ້ີນຶກີ້ຢືູ້່ມໃຫເ້ໝາະສມົ, ຊ້ຳາລະ
ຕັ້ົນ້ທີນຶ ແລະ ດອກີເບັຍ້ເງິນິກີ້ໃ້ຫທ້ີນັ
ກີບັັເວລາຂອງິທີະນາຄືານທຸີລະກີດິກີຳາ
ນດົ.
ສອງິ: SMEs ຕັ້ອ້ງິເພົີ່ ມທີະວີກີານ
ລງົິທີນຶໃນຊ້ບັັສນິຄືງົິທີີ່ ທີີ່ ມມີນ້ຄ່ືາ ເພົື່ ອ
ເປັີນຫຼກັີຊ້ບັັໃນກີານຂຳເງິນິກີ້ຈ້ິາກີທີະ 
ນາຄືານ. 
ສາມ: SMEs ຕັ້ອ້ງິໄດຊ້້ອກີຮ້,້ ສົ່ ງິເສມີ
ທ່ີາແຮງິ ແລະ ແຫຼ່ ງິຊ້ບັັພົະຍາກີອນ
ພົາຍໃນຂອງິຕັ້ນົຢູ່່າງິມປີີະສດິທີຜິູ້ົນ, 
ດຳາເນີນກີານຜູ້ະລິດ ແລະ ດຳາເນີນ
ທຸີລະກີດິຕັ້າມທ່ີາແຮງິ, ຄືວາມໄດປ້ີຽບັ
ໃນທີອ້ງິຖິ່ ນ ແລະ ກີານເອາົໃຈິໃສ່ຊຸ້ກີຍ້ ້
ຈິາກີລດັຖະບັານ.
ສີ່ : SMEs ຕັ້ອ້ງິເພົີ່ ມທີະວກີີານຝຶກີ
ອບົັຮມົ ແລະ ຊຸ້ກີຍ້ກ້ີານປັີບັປຸີງິຄືວາມ
ສາມາດດາ້ນກີານຄຸືມ້ຄືອງິ, ກີານເຊ້ື່ ອມ
ໂຍງິເສດຖະກີດິສາກີນົ ແລະ ອື່ ນໆ. ສຳາ
ລບັັຜູ້້ບ້ັຳລຫິານ ແລະ ຄືະນະທີີ່ ປຶີກີສາ
ຂອງິ SMEs ເອາົໃຈິໃສ່ເປັີນພົເິສດເຖງິິ
ກີານປັີບັປຸີງິຄືວາມສາມາດໃນກີານສາ້ງິ
ຕັ້ັງ້ິ ,  ຄຸືມ້ຄືອງິ ແລະ ກີານຈິັດຕັ້ັງ້ິ
ປີະຕັ້ບິັດັບັນັດາໂຄືງິກີານລງົິທີນຶ/ກີານ
ຜູ້ະລິດທີີ່ ເ ປັີນໄປີໄດ ້ ແລະ ແຜູ້ນ
ທຸີລະກີດິ .
ຫາ້: ເພົີ່ ມທີະວຄີືວາມໂປ່ີງິໃສດາ້ນກີານ
ເງິນິຂອງິ SMEs.
• ສຳາລບັັທີະນາຄືານ
ໜ້ຶ່ ງິ: ທີະນາຄືານທຸີລະກີດິຕັ້ອ້ງິມຄີືວາມ
ຮ້ກ່້ີຽວກີບັັ  SMEs ເພົື່ ອດດັແກີນ້ະໂຍ 
ບັາຍສນິເຊ້ື່ ອຂອງິທີະນາຄືານໃຫທ້ີນັ
ເວລາ.
ສອງິ: ຜູ້ນັຂະຫຍາຍ ແລະ ສົ່ ງິເສມີ
ບັນັດາໂຄືງິກີານສນິເຊ້ື່ ອ ແລະ ຜູ້ະລດິ 
ຕັ້ະພົນັຂອງິທີະນາຄືານທຸີລະກີດິໃຫ ້
ແກ່ີ SMEs.

ສາມ: ທີະນາຄືານທຸີລະກີດິຕັ້ອ້ງິສບືັຕັ້ຳ່

ສາ້ງິສິ່ ງິໃໝ່ໆ ແລະ ເຮດັໃຫຂ້ະບັວນ 
ກີານປ່ີອຍສນິເຊ້ື່ ອ, ຂັນ້ຕັ້ອນ ແລະ 
ເງິ ື່ອນໄຂສະດວກີຂຶນ້. ພົອ້ມກີນັນັນ້, ກີຳ່

ຕັ້ອ້ງິສາ້ງິຕັ້ັງ້ິພົະແນກີວຊິ້າສະເພົາະເພົື່ ອ
ຊ່້ວຍເຫຼອື SMEs. ໃນກີານປີະກີອບັ
ເອກີະສານ ແລະ ຂັນ້ຕັ້ອນກີານກີ້ຢືູ້່ມ.
ສີ່ : ທີະນາຄືານທຸີລະກີດິຕັ້ອ້ງິພົດັທີະນາ
ນະໂຍບັາຍອດັຕັ້າດອກີເບັຍ້ທີີ່ ມຄີືວາມ
ຜູ່້ອນຜູ້ນັຕັ້າມຜູ້້ກ້ີ້ຢືູ້່ມ ຊ້ຶ່ ງິຈິະຊ່້ວຍຫຼຸດ
ຜູ່້ອນຕັ້ົນ້ທີນຶອື່ ນໆທີີ່ ກ່ີຽວຂອ້ງິກີບັັກີານ
ກີ້ຢືູ້່ມເງິນິ.
ຫາ້: ຂະຫຍາຍສນິເຊ້ື່ ອໃຫແ້ກ່ີ SMEs 
ໂດຍສະເພົາະແມ່ນເພົີ່ ມຍອດຈິຳານວນ
ເງິນິກີ້ໄ້ລຍະກີາງິ ແລະ ຍາວໃຫແ້ກ່ີ 
SMEs.
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ກີດິຂະໜ້າດນອ້ຍ ແລະ ກີາງິ ຢູ່້່ສາທີາລະ 

ນະລດັ ປີະຊ້າທີປິີະໄຕັ້ ປີະຊ້າຊ້ນົລາວ” ວ ິ
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   ຢູ່່າງິທີີ່ ຮ້ກ້ີນັດ ີເງິນິແມ່ນສື່ ກີາງິ
ໜ້ຶ່ ງິໃນກີານຊ້ຳາລະ ແລະ ເປັີນເຄືື່ ອງິມື
ກີານຊ້ຳາລະຕັ້າມກີົດໝາຍທີີ່ ລັດຖະ 
ບັານປີະເທີດໃດໜ້ຶ່ ງິໄດກ້ີຳານດົສະກຸີນ
ເງິນິໃດໜ້ຶ່ ງິ (Fiat Currency) ແລະ 
ຮອງິຮບັັໃຫສ້າມາດນຳາໃຊ້ໃ້ນກີານຊ້ຳາ
ລະຄ່ືາສນິຄືາ້ ແລະ ບັຳລກິີານຕ່ັ້າງິໆໄດ ້
ຊ້ຶ່ ງິເງິນິໃນຮ້ບັແບັບັທີີ່ ຄືນົທີົ່ ວໄປີຮ້ຈ້ິກັີ 
ແມ່ນ ທີະນະບັດັ (Bank Note). ເມື່ ອ
ບັຳ່ ດນົມານີ,້ ໃນໄລຍະທີີ່ ເຕັ້ກັີໂນໂລຊ້ີ
ເຂົາ້ມາມບີັດົບັາດໃນຂະແໜ້ງິກີານເງິນິ 
ທີະນະບັດັ ຈິຶ່ ງິຖືກີປ່ີຽນເປັີນມາເປັີນ
ເງິນິໃນຮ້ບັແບັບັດຈິິຕິັ້ອນ ໂດຍນຳາໃຊ້ ້
ຜູ່້ານຊ່້ອງິທີາງິຕ່ັ້າງິໆ ເປັີນຕັ້ົນ້ແມ່ນ 
Application ເທີິງິໂທີລະສັບັມຖື ື
Smart Phone, ຄືອມພົວິເຕັ້,ີ ແລະ 
ເຄືື່ ອງິມືເອເລັກີໂຕັ້ຣັນິກີອື່ ນໆ (ທີີ່

ສາມາດເຊ້ື່ ອມຕັ້ຳ່ ກີບັັອນິເຕັ້ເີນດັໄດ)້ ຊ້ຶ່ ງິ
ໃຫບ້ັຳລກິີານໂດຍຜູ້້ໃ້ຫບ້ັຳລກິີານຊ້ຳາລະ 
ທີີ່ ກີວມເອົາທີັງິທີະນາຄືານ ແລະ 
ສະຖາບັນັທີີ່ ບັຳ່ ແມ່ນທີະນາຄືານ ໂດຍຜູ້້ ້
ໃຫບ້ັຳລກິີານຊ້ຳາລະ ເປັີນຜູ້້ລ້ເິລີ່ ມພົດັທີະ 
ນາ ແລະ ໃຫບ້ັຳລກິີານທີາງິກີານເງິນິຕັ້ດິ
ພົນັກີບັັນະວດັຕັ້ະກີຳາດາ້ນເຕັ້ກັີໂນໂລຊ້ ີ
ເຮດັໃຫບ້ັດົບັາດຂອງິເງິນິໃນຮ້ບັແບັບັ
ດຈິິຕິັ້ອນເພົີ່ ມສ້ງິຂຶນ້ ເນື່ ອງິຈິາກີສາ້ງິ
ຄືວາມສະດວກີສະບັາຍແກ່ີຜູ້້ຊ້້ມົໃຊ້ ້
ອກີີທີງັິຍງັິຫຸຼດຜູ່້ອນຕັ້ົນ້ທີນຶໃນກີານພົມິ
ທີະນະບັດັ ແລະ ສາ້ງິລະບັບົັນເິວດກີານ
ເງິນິທີີ່ ດໃີຫແ້ກ່ີສງັິຄືມົ. 
    ນອກີຈິາກີນີ,້ ສະພົາບັກີານທີີ່

ເກີດີຂຶນ້ໃນປັີດຈິບຸັນັ ເຖງິິແມ່ນວ່າເຕັ້ກັີ
ໂນໂລຊ້ເີຂົາ້ມາມບີັດົບັາດໃນຂະແໜ້ງິ
ກີານເງິນິນັນ້ຈິະມຜີູ້ນົດ.ີ ແຕ່ັ້ຄືຽງິຄ່້ືກີນັ
ນັນ້, ກີຳມດີາ້ນທີີ່ ເປັີນສິ່ ງິທີາ້ທີາຍເຊ້ັ່ ນ
ດຽວກີນັໂດຍສະເພົາະກີານອອກີເງິນິດ ິ
ຈິຕິັ້ອນຂອງິພົາກີເອກີະຊ້ນົ ເປັີນຕັ້ົນ້
ແມ່ນເງິນິຄືຣັບິັໂຕັ້ (Cryptocurren-
cy) ຊ້ຶ່ ງິໃນປັີດຈິບຸັນັກີຳເປັີນທີີ່ ນຍິມົນຳາ
ໃຊ້ຊ້້ື-້ຂາຍເພົື່ ອເກີງັິກີຳາໄລໃນສງັິຄືມົ 
ແລະ ຖກືີຍອມຮບັັເປັີນສື່ ກີາງິໃນກີານ
ຊ້ຳາລະຈິາກີບັາງິກຸ່ີມຄືນົເທີົ່ ານັນ້ ຊ້ຶ່ ງິມີ
ພົຽງິແຕ່ັ້ລດັຖະບັານປີະເທີດເອລສະ
ວາດຳ (El Savador) ທີີ່ ປີະກີາດຍອມ 
ຮບັັ Bitcoin ເປັີນເຄືື່ ອງິມຊື້ຳາລະຕັ້າມ
ກີດົໝາຍ. ເງິນິຄືຣັບິັໂຕັ້ ແມ່ນເງິນິດຈິິ ິ
ຕັ້ອນທີີ່ ອອກີໂດຍພົາກີເອກີະຊ້ນົ ສ່ວນ
ໃຫຍ່ນຳາໃຊ້ລ້ະບັບົັ Blockchain ທີີ່

ປີາສະຈິາກີຕັ້ວົກີາງິ (Decentralized) 
ໃນເວລາດຳາເນນີທຸີລະກີຳາ, ໃນປັີດຈິບຸັນັ
ເງິນິຄືຣັບິັໂຕັ້ທີີ່ ເປັີນທີີ່ ຮ້ຈ້ິກັີຢູ່່າງິແຜູ່້ຫາຼຍ 
ແມ່ນ Bitcoin, Ethereum, Tether, 
USDCoin ແລະ ອື່ ນໆ. ຈິາກີສະພົາບັ 
ກີານຄືວາມກີາ້ວໜ້າ້ດາ້ນເຕັ້ກັີໂນໂລຊ້ີ
ເຂົາ້ມາມບີັດົບັາດໃນລະບັບົັທີະນາຄືານ 
ເຮດັໃຫທ້ີະນາຄືານກີາງິໃນທີົ່ ວໂລກີ ໃນ 
ນາມເປັີນຜູ້້ຄຸ້ືມ້ຄືອງິມະຫາພົາກີດາ້ນ
ເງິນິຕັ້າເຫນັຄືວາມສຳາຄືນັທີາງິດາ້ນກີານ
ປັີບັໃຊ້ເ້ຕັ້ກັີໂນໂລຊ້ເີຂົາ້ໃນວຽກີ ງິານ
ກີານຄຸືມ້ຄືອງິ ແລະ ລເິລິ່ ມຄືົນ້ຄືວາ້ເງິນິ
ດຈິິຕິັ້ອນທີີ່ ອອກີໂດຍທີະນາຄືານກີາງິ 
(Central Bank Digital Currency: 

CBDC) ຈິດຸປີະສງົິ ແມ່ນເພົື່ ອຮກັີສາ
ບັດົບັາດກີານອອກີເງິນິ ຫຼ ືພົມິເງິນິໂດຍ
ລດັຖະບັານ ຫຼ ືທີະນາຄືານກີາງິ ລວມ
ທີງັິຕັ້ອບັສະໜ້ອງິຄືວາມຕັ້ອ້ງິກີານໃນ
ສງັິຄືມົ ແລະ ສາ້ງິພົືນ້ຖານໂຄືງິລ່າງິທີີ່

ຮອງິຮັບັເຕັ້ັກີໂນໂລຊ້ີທີີ່ ທີັນສະໄໝ. 
CBDC ແບ່ັງິອອກີເປັີນ 02 ປີະເພົດ 
ຄື:ື ປີະເພົດຊ້ຳາລະທຸີລະກີຳາມ້ນຄ່ືາສ້ງິ 
(Wholesale) ແລະ ປີະເພົດຊ້ຳາລະ
ທຸີລະກີຳາມນ້ຄ່ືາຍ່ອຍ (Retail). ໃນນີ,້ 
ທີະນາຄືານກີາງິ ແມ່ນມີສິດກີຳານົດ
ພົາລະບັດົບັາດໃນກີານຄຸືມ້ຄືອງິ ແລະ 
ໃຫບ້ັຳລກິີານ CBDC ຊ້ຶ່ ງິທີະນາຄືານ
ກີາງິ ສາມາດເປັີນໄດທ້ີງັິຜູ້້ອ້ອກີ, ຜູ້້ໃ້ຫ ້
ບັຳລກິີານ ແລະ ຜູ້້ຄ້ືວບັຄຸືມລະບັບົັ ແຕ່ັ້
ໃນບັາງິປີະເທີດທີະນາຄືານກີາງິພົຽງິແຕ່ັ້
ດຳາເນນີບັດົບັາດໃນກີານອອກີ ແລະ 
ຄືວບັຄຸືມລະບັບົັເທີົ່ ານັນ້ ເພົື່ ອໃຫພ້ົາກີ
ທີະນາຄືານ/ສະຖາບັນັກີານເງິນິສາມາດ
ໃຫບ້ັຳລກິີານ CBDC ໄດ.້ ສະຖາບັນັ 
BIS  ໄດແ້ບ່ັງິຂອບັເຂດກີານຄຸືມ້ຄືອງິ
ອອກີເປັີນ 3 ຮ້ບັແບັບັ ຄື:ື  ຮ້ບັແບັບັ
ທີາງິກີງົິ (Direct): ແມ່ນຮ້ບັແບັບັທີີ່

ທີະນາຄືານກີາງິໃຫບ້ັຳລກິີານ ແລະ ດຳາ
ເນນີກີານຊ້ອກີຮ້ລ້້ກີຄືາ້ (KYC) ໂດຍ
ກີງົິກີບັັຜູ້້ໃ້ຊ້ບ້ັຳລກິີານ, ຮ້ບັແບັບັທີາງິ
ອອ້ມ (Indirect): ແມ່ນທີະນາຄືານ
ກີາງິຕັ້ດິຕັ້າມ ແລະ ຄືວບັຄຸືມລະບັບົັ 
ແຕ່ັ້ສຳາລັບັກີານໃຫບ້ັຳລິກີານແກ່ີຜູ້້ໃ້ຊ້ ້
ບັຳລກິີານ ແມ່ນຕັ້ອ້ງິມພີົາກີເອກີະຊ້ນົທີີ່

ໄດຮ້ບັັອະນຸຍາດຈິາກີທີະນາຄືານກີາງິ 

ໂດຍ: ນ. ອາລວີນັ ສຊີ້ານນົ

ສະກຸີນເງິນິດຈິິຕິັ້ອນຂອງິທີະນາຄືານກີາງິ
Central Bank Digital Currency: CBDC
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   ຢູ່່າງິທີີ່ ຮ້ກ້ີນັດ ີເງິນິແມ່ນສື່ ກີາງິ
ໜ້ຶ່ ງິໃນກີານຊ້ຳາລະ ແລະ ເປັີນເຄືື່ ອງິມື
ກີານຊ້ຳາລະຕັ້າມກີົດໝາຍທີີ່ ລັດຖະ 
ບັານປີະເທີດໃດໜ້ຶ່ ງິໄດກ້ີຳານດົສະກຸີນ
ເງິນິໃດໜ້ຶ່ ງິ (Fiat Currency) ແລະ 
ຮອງິຮບັັໃຫສ້າມາດນຳາໃຊ້ໃ້ນກີານຊ້ຳາ
ລະຄ່ືາສນິຄືາ້ ແລະ ບັຳລກິີານຕ່ັ້າງິໆໄດ ້
ຊ້ຶ່ ງິເງິນິໃນຮ້ບັແບັບັທີີ່ ຄືນົທີົ່ ວໄປີຮ້ຈ້ິກັີ 
ແມ່ນ ທີະນະບັດັ (Bank Note). ເມື່ ອ
ບັຳ່ ດນົມານີ,້ ໃນໄລຍະທີີ່ ເຕັ້ກັີໂນໂລຊ້ີ
ເຂົາ້ມາມບີັດົບັາດໃນຂະແໜ້ງິກີານເງິນິ 
ທີະນະບັດັ ຈິຶ່ ງິຖືກີປ່ີຽນເປັີນມາເປັີນ
ເງິນິໃນຮ້ບັແບັບັດຈິິຕິັ້ອນ ໂດຍນຳາໃຊ້ ້
ຜູ່້ານຊ່້ອງິທີາງິຕ່ັ້າງິໆ ເປັີນຕັ້ົນ້ແມ່ນ 
Application ເທີິງິໂທີລະສັບັມຖື ື
Smart Phone, ຄືອມພົວິເຕັ້,ີ ແລະ 
ເຄືື່ ອງິມືເອເລັກີໂຕັ້ຣັນິກີອື່ ນໆ (ທີີ່

ສາມາດເຊ້ື່ ອມຕັ້ຳ່ ກີບັັອນິເຕັ້ເີນດັໄດ)້ ຊ້ຶ່ ງິ
ໃຫບ້ັຳລກິີານໂດຍຜູ້້ໃ້ຫບ້ັຳລກິີານຊ້ຳາລະ 
ທີີ່ ກີວມເອົາທີັງິທີະນາຄືານ ແລະ 
ສະຖາບັນັທີີ່ ບັຳ່ ແມ່ນທີະນາຄືານ ໂດຍຜູ້້ ້
ໃຫບ້ັຳລກິີານຊ້ຳາລະ ເປັີນຜູ້້ລ້ເິລີ່ ມພົດັທີະ 
ນາ ແລະ ໃຫບ້ັຳລກິີານທີາງິກີານເງິນິຕັ້ດິ
ພົນັກີບັັນະວດັຕັ້ະກີຳາດາ້ນເຕັ້ກັີໂນໂລຊ້ ີ
ເຮດັໃຫບ້ັດົບັາດຂອງິເງິນິໃນຮ້ບັແບັບັ
ດຈິິຕິັ້ອນເພົີ່ ມສ້ງິຂຶນ້ ເນື່ ອງິຈິາກີສາ້ງິ
ຄືວາມສະດວກີສະບັາຍແກ່ີຜູ້້ຊ້້ມົໃຊ້ ້
ອກີີທີງັິຍງັິຫຸຼດຜູ່້ອນຕັ້ົນ້ທີນຶໃນກີານພົມິ
ທີະນະບັດັ ແລະ ສາ້ງິລະບັບົັນເິວດກີານ
ເງິນິທີີ່ ດໃີຫແ້ກ່ີສງັິຄືມົ. 
    ນອກີຈິາກີນີ,້ ສະພົາບັກີານທີີ່

ເກີດີຂຶນ້ໃນປັີດຈິບຸັນັ ເຖງິິແມ່ນວ່າເຕັ້ກັີ
ໂນໂລຊ້ເີຂົາ້ມາມບີັດົບັາດໃນຂະແໜ້ງິ
ກີານເງິນິນັນ້ຈິະມຜີູ້ນົດ.ີ ແຕ່ັ້ຄືຽງິຄ່້ືກີນັ
ນັນ້, ກີຳມດີາ້ນທີີ່ ເປັີນສິ່ ງິທີາ້ທີາຍເຊ້ັ່ ນ
ດຽວກີນັໂດຍສະເພົາະກີານອອກີເງິນິດ ິ
ຈິຕິັ້ອນຂອງິພົາກີເອກີະຊ້ນົ ເປັີນຕັ້ົນ້
ແມ່ນເງິນິຄືຣັບິັໂຕັ້ (Cryptocurren-
cy) ຊ້ຶ່ ງິໃນປັີດຈິບຸັນັກີຳເປັີນທີີ່ ນຍິມົນຳາ
ໃຊ້ຊ້້ື-້ຂາຍເພົື່ ອເກີງັິກີຳາໄລໃນສງັິຄືມົ 
ແລະ ຖກືີຍອມຮບັັເປັີນສື່ ກີາງິໃນກີານ
ຊ້ຳາລະຈິາກີບັາງິກຸ່ີມຄືນົເທີົ່ ານັນ້ ຊ້ຶ່ ງິມີ
ພົຽງິແຕ່ັ້ລດັຖະບັານປີະເທີດເອລສະ
ວາດຳ (El Savador) ທີີ່ ປີະກີາດຍອມ 
ຮບັັ Bitcoin ເປັີນເຄືື່ ອງິມຊື້ຳາລະຕັ້າມ
ກີດົໝາຍ. ເງິນິຄືຣັບິັໂຕັ້ ແມ່ນເງິນິດຈິິ ິ
ຕັ້ອນທີີ່ ອອກີໂດຍພົາກີເອກີະຊ້ນົ ສ່ວນ
ໃຫຍ່ນຳາໃຊ້ລ້ະບັບົັ Blockchain ທີີ່

ປີາສະຈິາກີຕັ້ວົກີາງິ (Decentralized) 
ໃນເວລາດຳາເນນີທຸີລະກີຳາ, ໃນປັີດຈິບຸັນັ
ເງິນິຄືຣັບິັໂຕັ້ທີີ່ ເປັີນທີີ່ ຮ້ຈ້ິກັີຢູ່່າງິແຜູ່້ຫາຼຍ 
ແມ່ນ Bitcoin, Ethereum, Tether, 
USDCoin ແລະ ອື່ ນໆ. ຈິາກີສະພົາບັ 
ກີານຄືວາມກີາ້ວໜ້າ້ດາ້ນເຕັ້ກັີໂນໂລຊ້ີ
ເຂົາ້ມາມບີັດົບັາດໃນລະບັບົັທີະນາຄືານ 
ເຮດັໃຫທ້ີະນາຄືານກີາງິໃນທີົ່ ວໂລກີ ໃນ 
ນາມເປັີນຜູ້້ຄຸ້ືມ້ຄືອງິມະຫາພົາກີດາ້ນ
ເງິນິຕັ້າເຫນັຄືວາມສຳາຄືນັທີາງິດາ້ນກີານ
ປັີບັໃຊ້ເ້ຕັ້ກັີໂນໂລຊ້ເີຂົາ້ໃນວຽກີ ງິານ
ກີານຄຸືມ້ຄືອງິ ແລະ ລເິລິ່ ມຄືົນ້ຄືວາ້ເງິນິ
ດຈິິຕິັ້ອນທີີ່ ອອກີໂດຍທີະນາຄືານກີາງິ 
(Central Bank Digital Currency: 

CBDC) ຈິດຸປີະສງົິ ແມ່ນເພົື່ ອຮກັີສາ
ບັດົບັາດກີານອອກີເງິນິ ຫຼ ືພົມິເງິນິໂດຍ
ລດັຖະບັານ ຫຼ ືທີະນາຄືານກີາງິ ລວມ
ທີງັິຕັ້ອບັສະໜ້ອງິຄືວາມຕັ້ອ້ງິກີານໃນ
ສງັິຄືມົ ແລະ ສາ້ງິພົືນ້ຖານໂຄືງິລ່າງິທີີ່

ຮອງິຮັບັເຕັ້ັກີໂນໂລຊ້ີທີີ່ ທີັນສະໄໝ. 
CBDC ແບ່ັງິອອກີເປັີນ 02 ປີະເພົດ 
ຄື:ື ປີະເພົດຊ້ຳາລະທຸີລະກີຳາມ້ນຄ່ືາສ້ງິ 
(Wholesale) ແລະ ປີະເພົດຊ້ຳາລະ
ທຸີລະກີຳາມນ້ຄ່ືາຍ່ອຍ (Retail). ໃນນີ,້ 
ທີະນາຄືານກີາງິ ແມ່ນມີສິດກີຳານົດ
ພົາລະບັດົບັາດໃນກີານຄຸືມ້ຄືອງິ ແລະ 
ໃຫບ້ັຳລກິີານ CBDC ຊ້ຶ່ ງິທີະນາຄືານ
ກີາງິ ສາມາດເປັີນໄດທ້ີງັິຜູ້້ອ້ອກີ, ຜູ້້ໃ້ຫ ້
ບັຳລກິີານ ແລະ ຜູ້້ຄ້ືວບັຄຸືມລະບັບົັ ແຕ່ັ້
ໃນບັາງິປີະເທີດທີະນາຄືານກີາງິພົຽງິແຕ່ັ້
ດຳາເນນີບັດົບັາດໃນກີານອອກີ ແລະ 
ຄືວບັຄຸືມລະບັບົັເທີົ່ ານັນ້ ເພົື່ ອໃຫພ້ົາກີ
ທີະນາຄືານ/ສະຖາບັນັກີານເງິນິສາມາດ
ໃຫບ້ັຳລກິີານ CBDC ໄດ.້ ສະຖາບັນັ 
BIS  ໄດແ້ບ່ັງິຂອບັເຂດກີານຄຸືມ້ຄືອງິ
ອອກີເປັີນ 3 ຮ້ບັແບັບັ ຄື:ື  ຮ້ບັແບັບັ
ທີາງິກີງົິ (Direct): ແມ່ນຮ້ບັແບັບັທີີ່

ທີະນາຄືານກີາງິໃຫບ້ັຳລກິີານ ແລະ ດຳາ
ເນນີກີານຊ້ອກີຮ້ລ້້ກີຄືາ້ (KYC) ໂດຍ
ກີງົິກີບັັຜູ້້ໃ້ຊ້ບ້ັຳລກິີານ, ຮ້ບັແບັບັທີາງິ
ອອ້ມ (Indirect): ແມ່ນທີະນາຄືານ
ກີາງິຕັ້ດິຕັ້າມ ແລະ ຄືວບັຄຸືມລະບັບົັ 
ແຕ່ັ້ສຳາລັບັກີານໃຫບ້ັຳລິກີານແກ່ີຜູ້້ໃ້ຊ້ ້
ບັຳລກິີານ ແມ່ນຕັ້ອ້ງິມພີົາກີເອກີະຊ້ນົທີີ່

ໄດຮ້ບັັອະນຸຍາດຈິາກີທີະນາຄືານກີາງິ 

ໂດຍ: ນ. ອາລວີນັ ສຊີ້ານນົ

ສະກຸີນເງິນິດຈິິຕິັ້ອນຂອງິທີະນາຄືານກີາງິ
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ເປັີນຜູ້້ໃ້ຫບ້ັຳລກິີານ,  ຮ້ບັແບັບັປີະສມົ 
(Hybrid): ແມ່ນທີະນາຄືານກີາງິ
ຕັ້ດິຕັ້າມ ແລະ ຄືວບັຄຸືມລະບັບົັ ແຕ່ັ້ສຳາ
ລບັັກີານໃຫບ້ັຳລກິີານແກ່ີຜູ້້ໃ້ຊ້ບ້ັຳລກິີານ 
ຕັ້ອ້ງິມພີົາກີເອກີະຊ້ົນທີີ່ ໄດຮ້ັບັອະນຸ 
ຍາດຈິາກີທີະນາຄືານກີາງິ ເປັີນຜູ້້ໃ້ຫບ້ັຳ 
ລກິີານ ແລະ ຕັ້ອ້ງິມລີະບັບົັໄວນ້ຳາທີະນາ 
ຄືານກີາງິເພົື່ ອຕັ້ດິຕັ້າມ ຊ້ຶ່ ງິໃນແຕ່ັ້ລະ
ຮ້ບັແບັບັກີຳມຂີຳເ້ສຍປີຽບັ ແລະ ໄດປ້ີຽບັ
ແຕັ້ກີຕ່ັ້າງິກີນັ ໂດຍສະເພົາະຮ້ບັແບັບັ
ທີາງິກີງົິທີີ່ ອາດຈິະເຮດັໃຫທ້ີະ ນາຄືານ
ກີາງິຕັ້ອ້ງິໄດນ້ຳາໃຊ້ໂ້ຄືງິລ່າງິພົືນ້ຖານ 
ແລະ ຊ້ບັັພົະຍາກີອນຂອງິຕັ້ນົ ເພົື່ ອໃຫ ້
ບັຳລກິີານດັ່ ງິກ່ີາວ, ຖາ້ຫາກີນຳາໃຊ້ຮ້້ບັ 
ແບັບັທີາງິອອ້ມ ແລະ ປີະສມົກີຳຈິະ
ຊ່້ວຍໃຫພ້ົາກີເອກີະຊ້ນົເຂົາ້ມາມບີັດົ 
ບັາດໃນກີານໃຫບ້ັຳລກິີານດັ່ ງິກ່ີາວຫຼາຍ
ຍິ່ ງິຂຶນ້ ໂດຍທີີ່ ທີະນາ ຄືານກີາງິສາມາດ
ຕັ້ດິຕັ້າມໄດຈ້ິາກີຫວົບັນັຊ້ ີ (GL) ໃນ
ລະບັບົັ Core-banking ຂອງິທີະນາ 
ຄືານທີງັິໃນແບັບັທີນັທີ ີແລະ ທີາ້ຍມື.້
    ໃນປັີດຈິບຸັນັ CBDC ແມ່ນຖກືີ
ປີະກີາດໃຊ້ຢູ່້່າງິເປັີນທີາງິກີານໃນ 02 
ປີະເທີດ ຄື:ື ປີະເທີດບັາຮາມາສ (Sand 
Dollar) ແລະ ປີະເທີດໄນຈິີເລຍ 
(e-Nira). ນອກີຈິາກີນີ,້ ກີຳຍງັິມ ີ 15 
ປີະເທີດທີີ່ ກີຳາລງັິທີດົລອງິ, 66 ປີະເທີດ
ທີີ່ ກີຳາລງັິຄືົນ້ຄືວາ້, 16 ປີະເທີດທີີ່ ກີຳາລງັິ
ຢັູ່ງ້ິຢືູ່ນທີດິທີາງິກີານສາ້ງິ ແລະ 6 ປີະ 
ເທີດຍກົີເລກີີໂຄືງິກີານ. ໃນນີ,້ ຄືວາມ
ຄືືບັໜ້າ້ທີີ່ ພົົນ້ເດັ່ ນຂອງິບັາງິປີະເທີດ 
ກ່ີຽວກີບັັກີານຄືົນ້ຄືວາ້ CBDC ເປັີນ
ຕັ້ົນ້ແມ່ນ ສປີ. ຈິນີ ກີຳາລງັິຄືົນ້ຄືວາ້ໂຄືງິ 
ກີານທີີ່ ມຊີ້ື່ ວ່າ “DCEP ຫຼ ືE-CNY” 
ຊ້ຶ່ ງິໄດລ້ເິລີ່ ມພົດັທີະນາມາແຕ່ັ້ປີີ 2016 
ໂດຍກີຳານດົໂຄືງິສາ້ງິຕັ້ົນ້ແບັບັ ແລະ ສຳາ
ເລດັກີານກີຳານດົຂງົິເຂດເປົີາ້ໝາຍ 11 
ເຂດພົາຍໃນ ສປີ. ຈິນີ ຊ້ຶ່ ງິໃຫຜູ້້້ໃ້ຫ ້
ບັຳລກິີານທີີ່ ໄດຮ້ບັັອະນຸຍາດທີດົລອງິ
ເປີີດໃຫບ້ັຳລກິີານ, ປັີດຈິບຸັນັ ສປີ. ຈິນີ 
ແມ່ນຍັງິຢູ່້່ໃນໄລຍະທີົດລອງິນຳາໃຊ້ ້
CBDC ຕັ້ວົຈິງິິ. ສຳາລບັັປີະເທີດກີຳາປ້ີ
ເຈິຍ ແມ່ນມໂີຄືງິກີານ Bakong ຊ້ຶ່ ງິໄດ ້
ທີດົລອງິຮ່ວມກີບັັສະຖາບັນັກີານເງິນິ

ພົາຍໃນປີະເທີດ ເພົື່ ອໃຫບ້ັຳລິກີານ 
CBDC ຜູ່້ານ Application Bakong 
ໂດຍມບີັຳລສິດັ Soramitsu (ບັຳລສິດັ 
Fintech ຈິາກີປີະເທີດຍີ່ ປຸ່ີນ) ສະໜ້ອງິ
ເຕັ້ກັີໂນໂລຊ້ ີDLT/Blockchain ໃຫ ້
ແກ່ີທີະນາຄືານກີາງິກີຳາປ້ີເຈິຍ, ປັີດຈິບຸັນັ
ປີະເທີດກີຳາປ້ີເຈິຍ ແມ່ນຢູ່້່ໃນຂັນ້ຕັ້ອນ
ກີານທີດົລອງິນຳາໃຊ້ ້ CBDC. ນອກີ 
ຈິາກີນີ,້ ປີະເທີດໄທີ ກີຳເປັີນປີະເທີດໜ້ຶ່ ງິ
ທີີ່ ກີຳາລງັິສກຶີສານຳາໃຊ້ ້CBDC ນບັັແຕ່ັ້
ປີີ 2018 ແມ່ນໄດລ້ເິລີ່ ມພົດັທີະນາ
ໂຄືງິກີານ Inthanon-Lion Rock 
ເພົື່ ອຄືົນ້ຄືວາ້ນຳາໃຊ້ ້ CBDC ເຂົາ້ໃນ
ກີານຊ້ຳາລະສະສາງິມນ້ຄ່ືາສ້ງິ (Whole-
sale) ແລະ ກີານຊ້ຳາສະສາງິຂາ້ມແດນ 
ຊ້ຶ່ ງິໃນປັີດຈິບຸັນັໂຄືງິກີານດັ່ ງິກ່ີາວໄດສ້ຳາ
ເລດັກີານສາ້ງິຕັ້ົນ້ແບັບັ ແລະ ຂະຫຍາຍ
ຂອບັເຂດ ເພົື່ ອທີດົລອງິນຳາໃຊ້ກ້ີບັັສະ 
ຖາບັນັກີານເງິນິ ພົອ້ມທີງັິສຳາເລດັກີານ
ທີດົລອງິກີານຊ້ຳາລະຂາ້ມແດນ ແລະ 
ແຜູ້ນກີານໃນຕັ້ຳ່ ໜ້າ້ແມ່ນຈິະຄືົນ້ຄືວາ້
ໂຄືງິກີານນຳາໃຊ້ ້Retail CBDC. 
    ສຳາລບັັ ສປີປີ ລາວ ເຮາົກີຳເປັີນ
ປີະເທີດໜ້ຶ່ ງິທີີ່ ເຫນັເຖິງິຄືວາມສຳາຄືນັ
ຂອງິທ່ີາກີາ້ວໃນກີານນຳາໃຊ້ເ້ຕັ້ກັີໂນໂລຊ້ີ
ໃນຂະແໜ້ງິກີານເງິນິ ໂດຍສະເພົາະ
ວຽກີງິານກີານຊ້ຳາລະ ຊ້ຶ່ ງິໃນເດືອນ 
08/2021 ທີຫລ ກີຳໄດມ້ກີີານສາ້ງິຕັ້ັງ້ິ
ຄືະນະສະເພົາະກີດິ ເພົື່ ອສກຶີສາຄືວາມ
ເປັີນໄປີໄດໃ້ນກີານອອກີສະກຸີນເງິນິດຈິິ ິ
ຕັ້ອນຂອງິທີະນາຄືານກີາງິ ຊ້ຶ່ ງິໃນປັີດຈິ ຸ
ບັນັ ທີຫລ ແມ່ນຢູ່້່ໃນໄລຍະກີານສກຶີ 
ສາ ແລະ ເກີບັັຂຳມ້ນ້ ເພົື່ ອນຳາເອາົມາຄືົນ້
ຄືວາ້ກີຳານດົທີດິທີາງິກີານສາ້ງິ CBDC 
ໃນເບັືອ້ງິຕັ້ົນ້ ໂດຍໄດຮ່້ວມມືກີັບັ
ອງົິກີານ JICA ແລະ ບັຳລສິດັ So-
ramitsu. ໃນກີານລງົິສຳາຫຼວດ ແລະ 
ເກີບັັກີຳາຂຳມ້້ນໃນຄືັງ້ິນີ ້ຄືະນະ ແມ່ນກີຳາ
ລງັິສກຶີສາລງົິເລກິີຄືວາມເປັີນໄປີໄດໃ້ນ
ກີານນຳາໃຊ້ເ້ຕັ້ກັີໂນໂລຊ້ ີBlockchain, 
ສະພົາບັສງັິຄືມົໂດຍລວມ, ໂຄືງິລ່າງິ
ພົືນ້ຖານດາ້ນລະບັົບັທີີ່ ມີ ລວມທີັງິ
ຄືວາມອາດສາມາດຂອງິຜູ້້ໃ້ຫບ້ັຳລກິີານ
ທີີ່ ຈິະຕັ້ອບັສະໜ້ອງິກີານໃຫບ້ັຳລກິີານ

ໃນຕັ້ວົຈິງິິ ແລະ ຄືວາມຕັ້ອ້ງິກີານຂອງິ
ຜູ້້ໃ້ຊ້ບ້ັຳລກິີານໃນສງັິຄືມົ ເພົື່ ອນຳາມາເປັີນ
ຂຳມ້ນ້ໃນກີານວເິຄືາະ ແລະ ພົຈິິາລະນາ
ຕັ້ຳ່ ກີບັັກີານອອກີ CBDC ສຳາລບັັ ສປີປີ 
ລາວໃນອະນາຄືດົ. ສຳາລບັັທີດິທີາງິໃນ
ອະນາຄືດົວ່າ ສປີປີ ລາວ ຈິະສາມາດ
ອອກີ CBDC ໄດ ້ຫຼ ືບັຳ່  ນັນ້ແມ່ນຍງັິ
ບັຳ່ ທີນັສາມາດສະຫຼຸບັໄດ ້ ຊ້ຶ່ ງິຕັ້ອ້ງິໄດ ້
ຕັ້ດິຕັ້າມຄືວາມຄືບືັໜ້າ້ຕັ້ຳ່ ໄປີພົາຍຫຼງັິສຳາ
ເລດັກີານສກຶີສາຄືົນ້ຄືວາ້ດັ່ ງິກ່ີາວ ແຕ່ັ້ບັຳ່

ວ່າ ສປີປີ ລາວ ຈິະເລອືກີທີດິທີາງິໃດ, 
ຜູ້້ຂ້ຽນກີຳເຊ້ື່ ອວ່າ ສປີປີ ລາວ ຈິະສາ 
ມາດດງຶິເອາົທ່ີາແຮງິບັົ່ ມຊ້ອ້ນມານຳາໃຊ້ ້
ເຂົາ້ໃນລະບັບົັພົືນ້ຖານໂຄືງິລ່າງິດາ້ນ
ກີານຊ້ຳາລະທີີ່ ຕັ້ນົມ ີພົອ້ມທີງັິປັີບັໃຊ້ເ້ຂົາ້
ກີບັັລະບັບົັເຕັ້ກັີໂນໂລຊ້ທີີີ່ ທີນັສະໄໝ 
ເພົື່ ອພົດັທີະນາໃຫລ້ະບັບົັພົືນ້ຖານໂຄືງິ
ລ່າງິສາມາດຮອງິຮບັັນະວດັຕັ້ະກີຳາທີາງິ 
ກີານເງິນິແນໃສ່ເພົື່ ອຮກັີສາສະເຖຍລະ
ພົາບັທີາງິດາ້ນເງິນິຕັ້າ, ສົ່ ງິເສມີກີານນຳາ
ໃຊ້ເ້ງິນິກີບີັ, ສົ່ ງິເສມີກີານເຂົາ້ເຖງິິກີານ
ບັຳລກິີານທີາງິກີານເງິນິ ແລະ ຫຼຸດຜູ່້ອນ
ກີານນຳາໃຊ້ເ້ງິນິສດົໃນຕັ້ຳ່ ໜ້າ້ໄດຢູ່້່າງິແທີ ້
ຈິງິິ, ແລວ້ໃນຄືວາມຄືດິຂອງິທ່ີານເດ? 
ທ່ີານຄືດິວ່າ ສປີປີ ລາວ ຄືວນອອກີ 
CBDC ຫຼ ື ບັຳ່ ? ຫຼ ື ພົືນ້ຖານໂຄືງິລ່າງິ
ດາ້ນກີານຊ້ຳາລະທີີ່ ມໃີນປັີດຈິບຸັນັແມ່ນ
ສາມາດຕັ້ອບັສະໜ້ອງິກີານໃຫບ້ັຳລກິີານ
ພົຽງິພົຳແລວ້?

ເອກີະສານອາ້ງິອງີິ:
- https://www.bis.org/
- https://www.nbc.org.kh/english/ 
-  h t t p : / / w w w. p b c . g o v. c n /
en/3688006/index.html
- https://www.bot.or.th/Thai/Pag-
es/default.aspx
- https://www.bankofengland.
co.uk/
- https://cbdctracker.org/
- https://voxeu.org/article/
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ສທີຄື ສບືັຕັ້ຳ່ ຍກົີສ້ງິຄຸືນນະພົາບັວຽກີງິານກີານຄືົນ້ຄືວາ້ວໄິຈິ

 “ກີານວໄິຈິ” ເປັີນນາມມະທີຳາ 
ໝາຍເຖງິິຂະບັວນກີານຊ້ອກີຫາຄືວາມ
ຮ້ ້ ຄືວາມຈິງິິ ຫຼ ື ຄືຳາຕັ້ອບັ ໄດດ້ວ້ຍ
ວທິີກີີານທີາງິດາ້ນວທິີະຍາສາດ ດັ່ ງິນັນ້ 
ກີານໄດມ້າຂອງິຄືວາມຮ້ ້ຄືວາມຈິງິິ ຫຼ ື
ຄືຳາຕັ້ອບັ ຈິຶ່ ງິມຄີືວາມເຊ້ື່ ອຖ ື ຍອ້ນວ່າ
ໄດນ້ຳາໃຊ້ຫ້ລກັີກີານ ແລະ ວທິີກີີານ
ທີາງິວທິີະຍາສາດ, ກີານວໄິຈິ ກ່ີຽວຂອ້ງິ
ກີບັັສະຖຕິັ້ ິ ເພົາະວ່າກີານໃຊ້ວ້ທິີກີີານ
ທີາງິວທິີະຍາສາດນັນ້ ໄດມ້ຂີັນ້ຕັ້ອນ 
ຂອງິກີານເກີບັັກີຳາລວບັລວມຂຳມ້້ນ, ວ ິ
ເຄືາະຂຳມ້້ນ ແລະ ທີດົສອບັສມົມຸດ
ຖານ ເພົື່ ອສະຫລຸບັຜູ້ນົ ແລະ ໄດຄ້ືຳາ
ຕັ້ອບັຂອງິ ບັນັຫາກີານວໄິຈິ. ສະຖາບັນັ
ກີານສກຶີສາ ຫຼ ື ຜູ້້ວ້ໄິຈິ ຈິຳາເປັີນຕັ້ອ້ງິມີ
ຄືວາມຮ້ທ້ີາງິດາ້ນສະຖິຕັ້ຄິືວບັຄ່້ືກີບັັ
ຄືວາມຮ້ທ້ີາງິດາ້ນກີານວໄິຈິ ເພົື່ ອເປັີນ
ພົືນ້ຖານຈິຶ່ ງິຈິະສາມາດເຮດັວຽກີວໄິຈິ
ໄດດ້.ີ ນອກີນັນ້, ກີານຄືົນ້ຄືວາ້ວໄິຈິ ຍງັິ
ເປັີນພົືນ້ຖານເພົື່ ອຊ່້ວຍສາ້ງິປີະໂຫຍດ
ສ້ງິສຸດໃຫແ້ກ່ີຄ້ື-ອາຈິານ ແລະ ຜູ້້ຮ້ຽນ 
ເວົາ້ສະເພົາະ, ເວົາ້ລວມ ກີຳຄືອືງົິກີອນ 
ແລະ ສງັິຄືມົ, ປີະໂຫຍດຕັ້ຳ່ ຄ້ື-ອາຈິານ
ກີຳຄື ືສາມາດຊ່້ວຍພົດັທີະນາກີານສອນ
ໃຫມ້ຄຸີືນນະພົາບັ ແລະ ປີະສດິທີພິົາບັ 

ພົອ້ມທີງັິເປັີນກີານສາ້ງິໃຫມ້ຄີືວາມຮ້ ້
ໃໝ່ໆ ແລະ ຍງັິເປັີນກີານບັງັິຄືບັັ (ພົນັ 
ທີະ) ໃຫຄ້້ື-ອາຈິານ ຕັ້ອ້ງິໄດໃ້ຫຄ້ືວາມ
ສຳາຄືນັກີບັັຂຳມ້້ນທີີ່ ທີນັສະໄໝຢູ່່າງິເປັີນ
ປົີກີກີະຕັ້ ິ ພົອ້ມທີງັິສາ້ງິປີະໂຫຍດຕັ້ຳ່ ຜູ້້ ້
ຮຽນຄື ືໄດຮ້ຽນຮ້ໃ້ນເນື ້ອ້ໃນທີດິສະດ,ີ 
ວທິີກີີານນຳາໃຊ້ເ້ຄືື່ ອງິມເືພົື່ ອກີານຄືົນ້
ຄືວາ້ວໄິຈິ ເປັີນຕັ້ົນ້ ທີີ່ ສອດຄ່ືອງິກີບັັ
ບັັນຫາ ຫຼ ື ສະພົາບັຂອງິສັງິຄືົມໃນ
ປັີດຈິບຸັນັ ໂດຍອາໃສວທິີກີີານໃໝ່ໆທີີ່

ມຄີືວາມເໝາະສມົກີບັັຜູ້້ຮ້ຽນ ແລະ 
ປັີບັປຸີງິແກີໄ້ຂບັນັຫາໃນຂອບັເຂດທີີ່

ກີຳານດົໄວ.້ ນອກີນັນ້ ໂດຍລວມແລວ້
ຂະບັວນກີານວໄິຈິເປັີນຂະບັວນກີານ
ທີີ່ ສບັັຊ້ອ້ນ ແລະ ຕັ້ອ້ງິໄດໃ້ຊ້ຄ້ືວາມຮ້ ້
ໃນຫລາຍດາ້ນ ເຊ້ັ່ ນ: ຄືວາມຮ້ພ້ົືນ້ຖານ
ທີາງິດາ້ນສະຖຕິັ້,ິ ທີກັີສະກີານວເິຄືາະ
ຂຳມ້້ນເພົື່ ອຊ້ອກີຫາເຫດຜູ້ນົ ເປັີນຕັ້ົນ້ 
ພົອ້ມທີງັິຕັ້ອ້ງິໄດໃ້ຊ້ເ້ວລາ ສຳາລບັັກີານ
ດຳາເນນີກີານຄືົນ້ຄືວາ້ວໄິຈິໄປີຕັ້າມຂັນ້
ຕັ້ອນ ແລະ ຂະບັວນກີານຕ່ັ້າງິໆ ຈິຶ່ ງິຈິະ
ໄດຜູ້້ົນຂອງິກີານສຶກີສາທີີ່ ມີຄືວາມ
ເຊ້ື່ ອຖສ້ືງິສຸດ. ກີານຄືົນ້ຄືວາ້ວໄິຈິທີາງິ
ດາ້ນກີານສກຶີສາສ່ວນຫລາຍຈິະເປັີນ
ກີານສກຶີສາກ່ີຽວກີບັັກີານຮຽນ-ກີານ

ສອນ ແລະ ກີານຮຽນຮ້ຂ້ອງິມະນຸດ 
ຈິຶ່ ງິມຄີືວາມຈິຳາເປັີນທີີ່ ຈິະຕັ້ອ້ງິໃຊ້ເ້ວລາ
ສຳາລັບັກີານສຶກີສາຜູ້ົນຂອງິກີານ
ປ່ີຽນແປີງິທີີ່ ເກີດີຂຶນ້, ໃນບັາງິຫວົຂຳຄ້ື ົນ້
ຄືວາ້ໃຊ້ເ້ວລາຫລາຍເກີີນໄປີສຳາລັບັ
ກີານລຳຖາ້ຜູ້ນົກີານສກຶີສາ ຈິຶ່ ງິບັຳ່ ສາມາດ
ລຳຖາ້ໄດ ້ ແລະ ຕັ້ອ້ງິໄດຮ້ບີັຮອ້ນລງົິມື
ຈິດັຕັ້ັງ້ິປີະຕັ້ບິັດັກີານວໄິຈິໄປີພົອ້ມໆກີນັ 
ເພົື່ ອໃຫທ້ີນັກີບັັສະພົາບັ ແລະ ຖກືີຕັ້ອ້ງິ
ຕັ້າມຈິດຸປີະສງົິທີີ່ ກີຳານດົໄວ.້
 ເພົື່ ອຮບັັປີະກີນັໃນກີານຈິດັ 
ຕັ້ັງ້ິຜູ້ນັຂະຫຍາຍ, ເພົີ່ ມທີະວຍີກົີສ້ງິ
ປີະສດິທີພິົາບັວຽກີງິານກີານຄືົນ້ຄືວາ້
ວໄິຈິໃຫພ້ົົນ້ເດັ່ ນ, ມປີີະສດິທີຜິູ້ນົສ້ງິ
ນັນ້.  ສະຖາບັນັກີານທີະນາຄືານ ເຫນັ
ໄດຄ້ືວາມຈິຳາເປັີນຂອງິວຽກີງິານດັ່ ງິ
ກ່ີາວ ພົອ້ມທີງັິສບືັຕັ້ຳ່ ເອາົໃຈິໃສ່ຈິດັຕັ້ັງ້ິ
ປີະຕັ້ບິັດັ ແລະ ຜູ້ນັຂະຫຍາຍແຜູ້ນງິານ
ໂຄືງິກີານຄືົນ້ຄືວາ້ວໄິຈິຂອງິຕັ້ນົຕັ້າມ
ພົາລະບັດົບັາດ, ໜ້າ້ທີີ່ ຄືວາມຮບັັຜູ້ດິ 
ຊ້ອບັຄື:ື ກີານພົດັທີະນາຊ້ບັັພົະຍາກີອນ
ມະນຸດ ດາ້ນກີານເງິນິ-ກີານທີະນາຄືານ 
ໃນລະດບັັປີະລນິຍາຕັ້ຂີຶນ້ໄປີ, ພົອ້ມ
ທີງັິມກີີານຈິດັຝຶກີອບົັຮມົໄລຍະສັນ້, 
ໄລຍະກີາງິ ແລະ ໄລຍະຍາວ ເພົື່ ອ
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ສທີຄື ສບືັຕັ້ຳ່ ຍກົີສ້ງິຄຸືນນະພົາບັວຽກີງິານກີານຄືົນ້ຄືວາ້ວໄິຈິ

 “ກີານວໄິຈິ” ເປັີນນາມມະທີຳາ 
ໝາຍເຖງິິຂະບັວນກີານຊ້ອກີຫາຄືວາມ
ຮ້ ້ ຄືວາມຈິງິິ ຫຼ ື ຄືຳາຕັ້ອບັ ໄດດ້ວ້ຍ
ວທິີກີີານທີາງິດາ້ນວທິີະຍາສາດ ດັ່ ງິນັນ້ 
ກີານໄດມ້າຂອງິຄືວາມຮ້ ້ຄືວາມຈິງິິ ຫຼ ື
ຄືຳາຕັ້ອບັ ຈິຶ່ ງິມຄີືວາມເຊ້ື່ ອຖ ື ຍອ້ນວ່າ
ໄດນ້ຳາໃຊ້ຫ້ລກັີກີານ ແລະ ວທິີກີີານ
ທີາງິວທິີະຍາສາດ, ກີານວໄິຈິ ກ່ີຽວຂອ້ງິ
ກີບັັສະຖຕິັ້ ິ ເພົາະວ່າກີານໃຊ້ວ້ທິີກີີານ
ທີາງິວທິີະຍາສາດນັນ້ ໄດມ້ຂີັນ້ຕັ້ອນ 
ຂອງິກີານເກີບັັກີຳາລວບັລວມຂຳມ້້ນ, ວ ິ
ເຄືາະຂຳມ້້ນ ແລະ ທີດົສອບັສມົມຸດ
ຖານ ເພົື່ ອສະຫລຸບັຜູ້ນົ ແລະ ໄດຄ້ືຳາ
ຕັ້ອບັຂອງິ ບັນັຫາກີານວໄິຈິ. ສະຖາບັນັ
ກີານສກຶີສາ ຫຼ ື ຜູ້້ວ້ໄິຈິ ຈິຳາເປັີນຕັ້ອ້ງິມີ
ຄືວາມຮ້ທ້ີາງິດາ້ນສະຖິຕັ້ຄິືວບັຄ່້ືກີບັັ
ຄືວາມຮ້ທ້ີາງິດາ້ນກີານວໄິຈິ ເພົື່ ອເປັີນ
ພົືນ້ຖານຈິຶ່ ງິຈິະສາມາດເຮດັວຽກີວໄິຈິ
ໄດດ້.ີ ນອກີນັນ້, ກີານຄືົນ້ຄືວາ້ວໄິຈິ ຍງັິ
ເປັີນພົືນ້ຖານເພົື່ ອຊ່້ວຍສາ້ງິປີະໂຫຍດ
ສ້ງິສຸດໃຫແ້ກ່ີຄ້ື-ອາຈິານ ແລະ ຜູ້້ຮ້ຽນ 
ເວົາ້ສະເພົາະ, ເວົາ້ລວມ ກີຳຄືອືງົິກີອນ 
ແລະ ສງັິຄືມົ, ປີະໂຫຍດຕັ້ຳ່ ຄ້ື-ອາຈິານ
ກີຳຄື ືສາມາດຊ່້ວຍພົດັທີະນາກີານສອນ
ໃຫມ້ຄຸີືນນະພົາບັ ແລະ ປີະສດິທີພິົາບັ 

ພົອ້ມທີງັິເປັີນກີານສາ້ງິໃຫມ້ຄີືວາມຮ້ ້
ໃໝ່ໆ ແລະ ຍງັິເປັີນກີານບັງັິຄືບັັ (ພົນັ 
ທີະ) ໃຫຄ້້ື-ອາຈິານ ຕັ້ອ້ງິໄດໃ້ຫຄ້ືວາມ
ສຳາຄືນັກີບັັຂຳມ້້ນທີີ່ ທີນັສະໄໝຢູ່່າງິເປັີນ
ປົີກີກີະຕັ້ ິ ພົອ້ມທີງັິສາ້ງິປີະໂຫຍດຕັ້ຳ່ ຜູ້້ ້
ຮຽນຄື ືໄດຮ້ຽນຮ້ໃ້ນເນື ້ອ້ໃນທີດິສະດ,ີ 
ວທິີກີີານນຳາໃຊ້ເ້ຄືື່ ອງິມເືພົື່ ອກີານຄືົນ້
ຄືວາ້ວໄິຈິ ເປັີນຕັ້ົນ້ ທີີ່ ສອດຄ່ືອງິກີບັັ
ບັັນຫາ ຫຼ ື ສະພົາບັຂອງິສັງິຄືົມໃນ
ປັີດຈິບຸັນັ ໂດຍອາໃສວທິີກີີານໃໝ່ໆທີີ່

ມຄີືວາມເໝາະສມົກີບັັຜູ້້ຮ້ຽນ ແລະ 
ປັີບັປຸີງິແກີໄ້ຂບັນັຫາໃນຂອບັເຂດທີີ່

ກີຳານດົໄວ.້ ນອກີນັນ້ ໂດຍລວມແລວ້
ຂະບັວນກີານວໄິຈິເປັີນຂະບັວນກີານ
ທີີ່ ສບັັຊ້ອ້ນ ແລະ ຕັ້ອ້ງິໄດໃ້ຊ້ຄ້ືວາມຮ້ ້
ໃນຫລາຍດາ້ນ ເຊ້ັ່ ນ: ຄືວາມຮ້ພ້ົືນ້ຖານ
ທີາງິດາ້ນສະຖຕິັ້,ິ ທີກັີສະກີານວເິຄືາະ
ຂຳມ້້ນເພົື່ ອຊ້ອກີຫາເຫດຜູ້ນົ ເປັີນຕັ້ົນ້ 
ພົອ້ມທີງັິຕັ້ອ້ງິໄດໃ້ຊ້ເ້ວລາ ສຳາລບັັກີານ
ດຳາເນນີກີານຄືົນ້ຄືວາ້ວໄິຈິໄປີຕັ້າມຂັນ້
ຕັ້ອນ ແລະ ຂະບັວນກີານຕ່ັ້າງິໆ ຈິຶ່ ງິຈິະ
ໄດຜູ້້ົນຂອງິກີານສຶກີສາທີີ່ ມີຄືວາມ
ເຊ້ື່ ອຖສ້ືງິສຸດ. ກີານຄືົນ້ຄືວາ້ວໄິຈິທີາງິ
ດາ້ນກີານສກຶີສາສ່ວນຫລາຍຈິະເປັີນ
ກີານສກຶີສາກ່ີຽວກີບັັກີານຮຽນ-ກີານ

ສອນ ແລະ ກີານຮຽນຮ້ຂ້ອງິມະນຸດ 
ຈິຶ່ ງິມຄີືວາມຈິຳາເປັີນທີີ່ ຈິະຕັ້ອ້ງິໃຊ້ເ້ວລາ
ສຳາລັບັກີານສຶກີສາຜູ້ົນຂອງິກີານ
ປ່ີຽນແປີງິທີີ່ ເກີດີຂຶນ້, ໃນບັາງິຫວົຂຳຄ້ື ົນ້
ຄືວາ້ໃຊ້ເ້ວລາຫລາຍເກີີນໄປີສຳາລັບັ
ກີານລຳຖາ້ຜູ້ນົກີານສກຶີສາ ຈິຶ່ ງິບັຳ່ ສາມາດ
ລຳຖາ້ໄດ ້ ແລະ ຕັ້ອ້ງິໄດຮ້ບີັຮອ້ນລງົິມື
ຈິດັຕັ້ັງ້ິປີະຕັ້ບິັດັກີານວໄິຈິໄປີພົອ້ມໆກີນັ 
ເພົື່ ອໃຫທ້ີນັກີບັັສະພົາບັ ແລະ ຖກືີຕັ້ອ້ງິ
ຕັ້າມຈິດຸປີະສງົິທີີ່ ກີຳານດົໄວ.້
 ເພົື່ ອຮບັັປີະກີນັໃນກີານຈິດັ 
ຕັ້ັງ້ິຜູ້ນັຂະຫຍາຍ, ເພົີ່ ມທີະວຍີກົີສ້ງິ
ປີະສດິທີພິົາບັວຽກີງິານກີານຄືົນ້ຄືວາ້
ວໄິຈິໃຫພ້ົົນ້ເດັ່ ນ, ມປີີະສດິທີຜິູ້ນົສ້ງິ
ນັນ້.  ສະຖາບັນັກີານທີະນາຄືານ ເຫນັ
ໄດຄ້ືວາມຈິຳາເປັີນຂອງິວຽກີງິານດັ່ ງິ
ກ່ີາວ ພົອ້ມທີງັິສບືັຕັ້ຳ່ ເອາົໃຈິໃສ່ຈິດັຕັ້ັງ້ິ
ປີະຕັ້ບິັດັ ແລະ ຜູ້ນັຂະຫຍາຍແຜູ້ນງິານ
ໂຄືງິກີານຄືົນ້ຄືວາ້ວໄິຈິຂອງິຕັ້ນົຕັ້າມ
ພົາລະບັດົບັາດ, ໜ້າ້ທີີ່ ຄືວາມຮບັັຜູ້ດິ 
ຊ້ອບັຄື:ື ກີານພົດັທີະນາຊ້ບັັພົະຍາກີອນ
ມະນຸດ ດາ້ນກີານເງິນິ-ກີານທີະນາຄືານ 
ໃນລະດບັັປີະລນິຍາຕັ້ຂີຶນ້ໄປີ, ພົອ້ມ
ທີງັິມກີີານຈິດັຝຶກີອບົັຮມົໄລຍະສັນ້, 
ໄລຍະກີາງິ ແລະ ໄລຍະຍາວ ເພົື່ ອ
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ບັຳາລຸງິຍກົີລະດບັັຄືວາມຮ້ ້ແລະ ຄືວາມ
ສາມາດ ກ່ີຽວກີບັັວຽກີງິານກີານເງິນິ-
ກີານທີະນາຄືານ ແລະ ຂງົິເຂດວຽກີ 
ງິານທີີ່ ກ່ີຽວຂອ້ງິ; ໃນນັນ້, ກີານເຄືື່ ອນ 
ໄຫວວຽກີງິານດາ້ນວຊິ້າກີານ ແມ່ນ
ພົາຍໃຕັ້ກ້ີານຊ້ີນ້ຳາຂອງິສະພົາບັຳລຫິານ
ສະຖາບັນັກີານທີະນາຄືານ ແລະ ປີະຕັ້ ິ
ບັດັຕັ້າມລະບັຽບັກີານຂອງິກີະຊ້ວງິສກຶີ 
ສາທີກິີານ ແລະ ກີລິາວາງິອອກີ ໂດຍ
ສະເພົາະມາດຕັ້ະຖານຫຼ ັກີສ້ດກີານ
ສກຶີສາແຫ່ງິຊ້າດ ຊ້ຶ່ ງິຕັ້ດິພົນັກີບັັກີານ
ຄືົນ້ຄືວາ້ວໄິຈິ, ພົດັທີະນາກີານຮຽນ-
ກີານສອນໄປີພົອ້ມກີບັັກີານພົດັທີະນາ
ຫຼກັີສ້ດໃຫມ້ຄີືວາມສມົບ້ັນທີາງິດາ້ນ
ເນືອ້ໃນ, ປີະລມິານ ແລະ ຄຸືນນະພົາບັ 
ແລະ ກີານບັຳລກິີານວຊິ້າກີານ ເປັີນ
ປົີກີກີະຕັ້ ິ ແລະ ຕັ້ຳ່ ເນື່ ອງິ. ເພົື່ ອຕັ້ອບັ
ສະໜ້ອງິໄດກ້ີບັັສະພົາບັກີານຕັ້ວົຈິງິິ
ຂອງິກີານຮຽນ-ກີານສອນ ແລະ ປັີບັ
ໂຕັ້ ເພົື່ ອຫນັໄປີສ່້ຮ້ບັແບັບັກີານຮຽນ-
ກີານສອນທີີ່ ທີນັສະໄໝ ແລະ ສອດ 
ຄ່ືອງິກີບັັກີານສາ້ງິນກັີຄືົນ້ຄືວາ້ວໄິຈິນບັັ
ມືນ້ບັັຂະຫຍາຍຕັ້ວົທີງັິປີະລມິານ ແລະ 
ຄຸືນນະພົາບັເປັີນກີາ້ວໆນັນ້. ຜູ່້ານກີານ
ຈິດັຕັ້ັງ້ິຜູ້ນັຂະຫຍາຍປີະຕັ້ບິັດັກີານຄືົນ້
ຄືວາ້ວິໄຈິ ເລີ່ ມແຕ່ັ້ປີີ 2014 ເຖິງິ
ປັີດຈິຸບັັນ, ສທີຄື ແມ່ນໄດຈ້ິ ັດຕັ້ັງ້ິ
ປີະຕັ້ບິັດັກີານຄືົນ້ຄືວາ້ວໄິຈິ ທີງັິໝດົ 
23 ຫວົຂຳ ້ ເຊ້ິ່ ງິມທີີງັິຫວົຂຳທ້ີີ່ ຄືົນ້ຄືວາ້
ວໄິຈິສະເພົາະຄ້ື-ອາຈິານ ສທີຄື ແລະ 
ຄືົນ້ຄືວາ້ວໄິຈິຮ່ວມກີບັັພົາກີສ່ວນອື່ ນ, 
ໂດຍລງົິເລກິີໃນຂງົິເຂດກີານສກຶີສາ, 
ກີານເງິນິ, ກີານທີະນາຄືານ, ກີານເງິນິ
ຈິລຸະພົາກີ ແລະ ຂງົິເຂດເສດຖະກີດິ
ອື່ ນໆຈິຳານວນໜ້ຶ່ ງິ ຕັ້າມຮ້ບັແບັບັມາດ 
ຕັ້ະຖານ APA (American Psy-
chological Association) ແລະ 
ບັນັດານຕິັ້ກິີຳາ-ລະບັຽບັກີານຄືົນ້ຄືວາ້
ວທິີະຍາສາດ ສທີຄື ກີຳານດົໄວ.້ ນອກີ
ນັນ້, ຜູ້ນົກີານວໄິຈິດັ່ ງິກ່ີາວສ່ວນຫລາຍ
ແມ່ນໄດຖ້ກືີນຳາໃຊ້ເ້ຂົາ້ໃນກີານປັີບັປຸີງິ, 
ພົດັທີະນາຫລກັີສ້ດກີານຮຽນ-ກີານ

ສອນໃນບັນັດາວຊິ້າທີີ່ ກ່ີຽວຂອ້ງິ, ພົອ້ມ
ທີັງິເປັີນແຫລ່ງິຂຳມ້້ນທີີ່ ສຳາຄືັນ ເພົື່ ອ
ໝ້ນໃຊ້ ້ເ ຂົ ້າ ໃນກີ ານຮຽນ ຮ້ ້ສ ້າ ງິ
ປີະສບົັກີານ, ເຜູ້ຍີແຜູ່້, ຂຽນບັດົຄືວາມ
ສັນ້ຕ່ັ້າງິໆ ໃຫກ້ີບັັສງັິຄືມົ ເວົາ້ລວມ, 
ເວົາ້ສະເພົາະກີຳຄືພືົະນກັີງິານ, ຄ້ື-ອາ 
ຈິານ, ນກັີສກຶີສາ ແລະ ຜູ້້ສ້ນົໃຈິທີົ່ ວໄປີ 
ສາມາດຮັບັຮ້ ້ ແລະ ຕັ້ຳ່ ຍອດຜູ້ັນ
ຂະຫຍາຍໃນກີານຄືົນ້ຄືວາ້ວໄິຈິໃນຫວົ 
ຂຳທ້ີີ່ ກ່ີຽວຂອ້ງິ. ເຖິງິຢູ່່າງິໃດກີຳຕັ້າມ, 
ຜູ່້ານກີານຈິດັຕັ້ັງ້ິປີະຕັ້ບິັດັ ແລະ ຜູ້ນັ
ຂະຫຍາຍກີານຄືົນ້ຄືວາ້ວໄິຈິຂອງິ 
ສທີຄື ມາໄດໄ້ລຍະໜ້ຶ່ ງິ, ແຕ່ັ້ຍງັິມບີັາງິ
ດາ້ນຊ້ຶ່ ງິເປັີນຂຳຈ້ິຳາກີດັ ແລະ ທີາ້ທີາຍ
ພົຳສມົຄືວນ ທີີ່ ຈິະຕັ້ອ້ງິສບືັຕັ້ຳ່ ໃຫໄ້ດຮ້ບັັ
ກີານເອາົໃຈິໃສ່, ປັີບັປຸີງິ ແລະ ພົດັທີະນາ 
ເພົື່ ອເປັີນແນວທີາງິສບືັຕັ້ຳ່ ໃນກີານຊຸ້ກີຍ້ ້
ສົ່ ງິເສມີກີານຄືົນ້ຄືວາ້ວໄິຈິ ໃຫເ້ປັີນບ້ັລິ
ມະສດິ, ລະບັບົັຄືບົັຊຸ້ດ, ຖກືີຕັ້ອ້ງິຕັ້າມ
ຫລກັີກີານຄືົນ້ຄືວາ້ວໄິຈິ (Research 
Methodology), ຍກົີສ້ງິວຽກີງິານ
ກີານຄືົນ້ຄືວາ້ວໄິຈິ ເປັີນຂະບັວນກີານ
ຟົັດຟືັນ້, ມຄຸີືນນະພົາບັທີນັສະໄໝ ດັ່ ງິ
ມລີາຍລະອຽດກີານສະເໜ້ແີນວທີາງິ
ພົືນ້ຖານຂອງິກີານຄືົນ້ຄືວາ້ວໄິຈິ ດັ່ ງິນີ:້
1. ຄ້ື-ອາຈິານ ຫຼ ືນກັີຄືົນ້ຄືວາ້ສາມາດ
ເລີ່ ມຕັ້ົນ້ດຳາເນນີກີານຄືົນ້ຄືວາ້ວໄິຈິ ໃນ
ບັນັຫາ ຫຼ ື ຫວົຂຳ ້ ທີີ່ ຕັ້ນົເອງິຊ້ຳານານ 
ແລະ ສນົໃຈິ, ກີານທີີ່ ຄ້ື-ອາຈິານ ຫຼ ືນກັີ
ຄືົນ້ຄືວາ້ ຮ້ວ່້າຕັ້ນົເອງິຊ້ຳານານ ແລະ
ສນົໃຈິຄືົນ້ຄືວາ້ວໄິຈິໃນເລື່ ອງິໃດໜ້ຶ່ ງິນັນ້ 
ຈິະຊ່້ວຍສະໜ້ັບັສະໜ້້ນໃຫມ້ກີີານ
ດຳາເນນີກີານຈິດັຕັ້ັງ້ິປີະຕັ້ບິັດັໄດສ້ຳາເລດັ
ຍອ້ນມຄີືວາມຮ້-້ຄືວາມສາມາດ, ຊ້ຳາ 
ນານ ແລະ ມຄີືວາມສນົໃຈິເປັີນພົືນ້ 
ຖານ ແລະ ນຍິມົຊ້ມົຊ້ອບັໃນກີານຄືົນ້
ຄືວາ້ວໄິຈິ. ສິ່ ງິສຳາຄືນັອກີີຢູ່່າງິກີຳຄືພືົອ້ມ
ທີີ່ ຈິະສຸມໃສ່ (ກີາ້ຄືດິ, ກີາ້ລງົິມປືີະຕັ້ ິ
ບັດັ ແລະ ກີາ້ຮບັັຜູ້ດິຊ້ອບັ) ໃນວຽກີ
ດັ່ ງິກ່ີາວ ເຖິງິວ່າຈິະມອຸີປີະສກັີກີຳບຸັກີ
ບັນືດວ້ຍຄືວາມອດົທີນົ ເພົື່ ອຜູ້ນົສຳາ 
ເລດັອນັຈິບົັງິາມຕັ້າມເປົີ້າໝາຍທີີ່ ກີຳາ 

ນດົໄວ.້ ດັ່ ງິນັນ້, ກ່ີອນດຳາເນນີກີານຄືົນ້
ຄືວາ້ວໄິຈິ ຄ້ື-ອາຈິານ ຫຼ ື ນກັີຄືົນ້ຄືວາ້ 
ຄືວນຊ້ອກີຫາຄືວາມສນົໃຈິ ແລະ ຄືວາມ
ຊ້ຳານານຂອງິຕັ້ນົເອງິ ກ່ີອນຕັ້ດັສນິໃຈິດຳາ 
ເນນີກີານຄືົນ້ຄືວາ້ວໄິຈິໃນຫວົຂຳໃ້ດໜ້ຶ່ ງິ.
2. ກີານເຄືາົລບົັ ແລະ ໃຫກ້ີຽດຜູ້ນົງິານ
ວິໄຈິຂອງິນກັີຄືົນ້ຄືວາ້ອື່ ນໆ, ຜູ້້ຂ້ຽນ
ສງັິເກີດວ່າ ມບີັາງິຜູ້ນົງິານວໄິຈິຈິຳານວນ
ໜ້ຶ່ ງິ ໄດນ້ຳາເອາົແບັບັກີານວໄິຈິຂອງິໂຄືງິ 
ກີານໜ້ຶ່ ງິມາໃຊ້ກ້ີບັັອກີີໂຄືງິກີານໜ້ຶ່ ງິ ເວົາ້
ລວມກີຳຄືເືກີອືບັຈິະເປັີນກີານລອກີກ່ີາຍ
ຮຽນແບັບັເກີອືບັຈິນົໝດົ ພົຽງິແຕ່ັ້ແຕັ້ກີ 
ຕ່ັ້າງິກີນັ ຫຼ ືປ່ີຽນແຕ່ັ້ຫວົຂຳ,້ ກຸ່ີມຕັ້ວົຢູ່່າງິ 
ຫຼ ື ສະຖານທີີ່ ວໄິຈິເທີົ່ ານັນ້ ເຊ້ິ່ ງິບັຳ່ ເກີດີ
ປີະໂຫຍດ ແລະ ບັຳ່ ມຄີືວາມກີາ້ວໜ້າ້ໃນ
ວຽກີງິານກີານວໄິຈິ ລວມທີງັິບັຳ່ ຄຸືມ້ຄ່ືາກີບັັ
ກີານລງົິທີນຶ, ເສຍເວລາ ແລະ ຊ້ບັັພົະຍາ 
ກີອນ ຍອ້ນວ່າບັຳ່ ຈິຳາເປັີນຕັ້ອ້ງິຄືົນ້ຄືວາ້
ວໄິຈິໃນເລື່ ອງິນັນ້ອກີີ ແຕ່ັ້ກີຳຍງັິສາມາດນຳາ
ເອາົມາໝນ້ໃຊ້ໄ້ດ.້ ດັ່ ງິນັນ້, ກີານອອກີ
ແບັບັກີານວໄິຈິ ຄືວນອອກີແບັບັກີານ
ວິໄຈິໃຫສ້ະເພົາະເຈິາະຈິົງິກີັບັສິ່ ງິທີີ່

ຕັ້ອ້ງິກີານຄືົນ້ຄືວາ້ວໄິຈິ ໂດຍສາມາດ
ສຳາຫລວດຂຳມ້ນ້ຜູ້ນົງິານວໄິຈິທີີ່ ກ່ີຽວຂອ້ງິ
ໃນເບັືອ້ງິຕັ້ົນ້ ແລະ ອາ້ງິອງີິຜູ້ນົງິານກີານ
ວໄິຈິໃຫຖ້ກືີຕັ້ອ້ງິຕັ້າມຫລກັີກີານທີີ່ ມ ີຫຼ ື
ຕັ້າມຫລກັີກີານສາກີນົ ຈິາກີນັນ້ຈິ ຶ່ ງິອອກີ
ແບັບັກີານວໄິຈິທີີ່ ເປັີນຂອງິຕັ້ນົເອງິ.
3. ກີານວໄິຈິ ບັຳ່ ຄືວນນຳາເອາົຂຳມ້້ນເດມີໆ 
(ຊ້ຳາ້) ມາພົສ້ິດ ຫຼ ືຢັູ່ງ້ິຢືູ່ນຊ້ຳາ້ໄປີຊ້ຳາ້ມາ ຖາ້
ຈິະຢັູ່ງ້ິຢືູ່ນຊ້ຳາ້ໄປີຊ້ຳາ້ມາຕັ້ອ້ງິຄືົນ້ຄືວາ້ ເພົື່ ອ
ຕັ້ຳ່ ຍອດເພົີ່ ມເຕັ້ມີ ໂດຍຂະຫຍາຍຖານ
ຂຳມ້້ນ, ຄືວາມຮ້,້ ຄືວາມຄືດິໃຫກ້ີວາ້ງິ 
ຂວາງິ ແລະ ທີນັສະໄໝຂອງິກີານວໄິຈິດັ່ ງິ
ກ່ີາວໃຫເ້ຂົາ້ເຖງິິແຫລ່ງິຂຳມ້ນ້ ແລະ ເປັີນ
ກີານວໄິຈິໃໝ່ໆ ເຊ້ິ່ ງິສາມາດຊ້ອກີຄືົນ້
ຄືວາ້ຈິາກີຜູ້ົນງິານວໄິຈິທີີ່ ໄດສ້ກຶີສາມາ
ແລວ້ທີງັິພົາຍໃນ ແລະ ຕ່ັ້າງິປີະເທີດລວມ
ທີງັິເຂົາ້ຮ່ວມສຳາມະນາ ຫຼ ື ກີອງິປີະຊຸ້ມ
ວຊິ້າກີານດາ້ນກີານສກຶີສາ ແລະ ຊ້ອກີ
ຄືົນ້ຂຳມ້້ນດາ້ນກີານສກຶີສາຈິາກີເວບັັໄຊ້ 
(Website) ທີີ່ ກ່ີຽວຂອ້ງິກີບັັກີານສກຶີສາ
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ທີີ່ ມຢ່້ີູ່ທີົ່ ວໄປີ.
4. ກີານເຂົາ້ເຖງິິແຫລ່ງິຂຳມ້້ນທີີ່ ມຄຸີືນ 
ນະພົາບັແມ່ນມຄີືວາມຈິຳາເປັີນ ເນື່ ອງິ
ຈິາກີວ່າຂຳມ້້ນດັ່ ງິກ່ີາວເປັີນຂຳມ້້ນ ຫຼ ື
ຄືວາມຮ້ທ້ີີ່ ມີກີານນຳາໃຊ້ຫ້ລັກີວິຊ້າ 
ກີານໃນກີານສາ້ງິຜູ້ນົງິານກີານຄືົນ້ຄືວາ້
ວໄິຈິຂຶນ້ມາໂດຍອາໄສເຫດຜູ້ນົ ຍອ້ນ
ວ່າກີານເຂົ ້າ ເຖິງິແຫລ່ງິຂຳ ້ມ້ນທີີ່ ມີ
ຄຸືນນະພົາບັແມ່ນມຜີູ້ົນຕັ້ຳ່ ກີບັັຄືວາມ
ເຊ້ື່ ອຖຂືອງິກີານວໄິຈິ, ກີານເຂົາ້ເຖງິິ
ແຫລ່ງິຂຳມ້້ນຄືວາມຮ້ທ້ີີ່ ມຄຸີືນນະພົາບັ
ຄື:ື ກີານເຂົາ້ເຖງິິປຶີມ້ຕັ້ຳາລາ, ເອກີະສານ
ທີາງິດາ້ນວຊິ້າກີານຜູ້ນົງິານຂອງິ ສປີປີ 
ລາວ ແລະ ຕ່ັ້າງິປີະເທີດ ທີີ່ ໄດຮ້ບັັກີານ
ຍອມຮບັັໃນລະດບັັຊ້າດກີຳຄືສືາກີນົ, 
ແຫລ່ງິຂຳມ້ນ້ຈິາກີສະຖາບັນັກີານສກຶີສາ
ຕ່ັ້າງິໆທີີ່ ມຢ່້ີູ່ພົາຍໃນປີະເທີດ ເປັີນຕັ້ົນ້, 
ພົອ້ມທີງັິເກີບັັກີຳາລວບັລວມຂຳມ້ນ້ຈິາກີ
ຫລາຍແຫລ່ງິ ເພົື່ ອເປັີນກີານຢັູ່ງ້ິຢືູ່ນວ່າ
ໃຫຂ້ຳມ້ນ້ກີງົິກີນັ, ຖກືີຕັ້ອ້ງິ, ຄືບົັຖວ້ນ, 
ອຸດມົສມົບ້ັນ ແລະ ບັຳ່ ຂາດຕັ້ກົີບັກົີຜູ່້ອງິ.
5. ຄືວາມສາມາດໃນກີານບັຳລິຫານ
ເວລາ ແລະ ຊ້ບັັພົະຍາກີອນໃນແຕ່ັ້ລະ
ໄລຍະຂອງິກີານເຮດັວໄິຈິແມ່ນຕັ້ອ້ງິໃຫ ້
ມຄີືວາມເໝາະສມົ ແລະ ຖາ້ວ່າຄ້ື-
ອາຈິານ ໄດຜູ່້້ານກີານຝຶກີຝົນທີກັີສະ
ກີານວໄິຈິ ໂດຍຜູ່້ານກີານເຮດັວໄິຈິຄືນົ
ດຽວຈິົນຊ້ຳານານໃນລະດັບັໃດໜ້ຶ່ ງິ
ແລວ້ ຖາ້ຕັ້ອ້ງິກີານພົດັທີະນາຄືວາມ
ສາມາດດາ້ນກີານວິໄຈິໃນລະດັບັທີີ່

ສ້ງິຂຶນ້ ກີຳຄືວນຂະຫຍາຍຂອບັເຂດ
ກີານວໄິຈິໃຫກ້ີວາ້ງິຂວາງິຂຶນ້ ໂດຍ
ສາມາດດຳາເນນີໂຄືງິກີານວໄິຈິໃນລະດບັັ
ໂຮງິຮຽນ, ບັາ້ນ, ເມອືງິ ແລະ ຂອບັເຂດ
ໃດໜ້ຶ່ ງິ, ເຊ້ິ່ ງິອາດຈິະລວມກຸ່ີມຄ້ື-
ອາຈິານ ແລະ ຜູ້້ທ້ີີ່ ສນົໃຈິຄືົນ້ຄືວາ້ວໄິຈິ
ໃນເລື່ ອງິດຽວກີນັມາເປັີນທີີມວິໄຈິ
ປີະກີອບັມ:ີ ບຸັກີຄືນົທີີ່ ມຄີືວາມຊ້ຳານານ 
ຫຼ ື ມຈີິດຸເດັ່ ນທີີ່ ແຕັ້ກີຕ່ັ້າງິກີນັ ຍອ້ນ
ຄືວາມແຕັ້ກີຕ່ັ້າງິຈິະຊ່້ວຍຫລຸດຜູ່້ອນ
ຊ່້ອງິຫວ່າງິຂອງິກີານວໄິຈິໄດ.້
 ຈິາກີຂຳມ້້ນສຳາຄືັນ ດັ່ ງິທີີ່ ໄດ ້

ກ່ີາວມາຂາ້ງິເທີງິິນັນ້ ໂດຍລວມສາມາດ
ສອດຫອ້ຍ ແລະ ເປັີນຂຳມ້້ນພົືນ້ຖານ
ເພົື່ ອກີຳານດົທີດິທີາງິ, ແຜູ້ນງິານ-ໂຄືງິ 
ກີານຂອງິວຽກີງິານກີານຄືົນ້ຄືວາ້ວໄິຈິ
ຂອງິ ສທີຄື ໂດຍສະເພົາະໃນປີີ 2022 
ແລະ ຕັ້ຳ່ ໜ້າ້ໃຫນ້ບັັມືນ້ບັັດີຂຶນ້ເປັີນ
ກີາ້ວ ໄໆດຄ້ືຽງິຄ່້ືກີບັັກີານແລກີປ່ີຽນ, 
ຖອດຖອນບັດົຮຽນເປັີນແຕ່ັ້ລະໄລຍະ
ຄື:ື
1) ພົະນກັີງິານ, ຄ້ື-ອາຈິານ ສທີຄື ຕັ້ອ້ງິ
ໄດເ້ພົີ່ ມທີະວໃີນກີານຈິດັສນັເວລາຄືົນ້
ຄືວາ້ເຊ້ື່ ອມຊ້ມຶຕັ້ຳ່ ແນວທີາງິນະໂຍບັາຍ
ຂອງິພົັກີ, ຜູ້ັນຂະຫຍາຍມະຕັ້ິຂອງິ
ອງົິຄືະນະພົກັີທີະນາຄືານແຫ່ງິ ສປີປີ
ລາວ ໃນແຕ່ັ້ລະໄລຍະ, ແຜູ້ນພົດັທີະນາ
ເສດຖະກີດິ-ສງັິຄືມົ, ບັນັດາຄືຳາສັ່ ງິ, 
ລະບັຽບັ-ກີດົໝາຍຂອງິລດັ ໃຫເ້ປັີນ
ແຜູ້ນງິານລະອຽດ ເພົື່ ອໝນ້ໃຊ້ເ້ຂົາ້ໃນ
ກີານວເິຄືາະ-ວໄິຈິຕັ້ວົຈິງິິ ທີີ່ ຕັ້ນົເອງິ
ຮບັັຜູ້ດິຊ້ອບັ, ເກີດີດອກີອອກີຜູ້ນົ, ມີ
ຄຸືນນະພົາບັ, ທີນັສະໄໝ ເປັີນຮ້ບັປີະ
ທີຳາດຂີຶນ້ເປັີນກີາ້ວໆ;
2) ຖເືອາົວຽກີງິານກີານສກຶີສາອບົັຮມົ
ກີານເມອືງິແນວຄືດິເປັີນກີກົີຢູ່່າງິແທີຈ້ິງິິ 
ເພົື່ ອເຮດັໃຫພ້ົະນກັີງິານ, ຄ້ື-ອາຈິານ ມີ
ຄືວາມເຂົາ້ໃຈິ, ກີະຕັ້ລືລືົນ້ ແລະ ເປັີນ
ເອກີະພົາບັກີບັັແນວທີາງິນະໂຍບັາຍ
ຂອງິຂັນ້ເທີງິິ, ສົ່ ງິເສມີຄືວາມກີາ້ຫານ, 
ກີາ້ຄືດິ, ກີາ້ເຮດັ ແລະ ກີາ້ຮບັັຜູ້ດິຊ້ອບັ 
ແລະ ເປັີນພົນັທີະຂອງິຄ້ື-ອາຈິານ ທີີ່

ຈິະຕັ້ອ້ງິໄດປ້ີະກີອບັສ່ວນເຂົາ້ໃນກີານ
ສດິສອນ ແລະ ພົດັທີະນາຫລກັີສ້ດ
ກີານຮຽນ-ກີານສອນ.
3) ປັີບັປຸີງິແບັບັແຜູ້ນວິທີີກີານເຮັດ
ວຽກີ ກີຳຄືືກີານຄືົນ້ຄືວາ້ວໄິຈິໃຫມ້ີ
ຄືວາມຄ່ືອງິຕັ້ວົ ທີງັິໃນດາ້ນງິບົັປີະມານ, 
ປີະລມິານ ແລະ ຄຸືນນະພົາບັ ສາມາດ
ນຳາໃຊ້ຜູ້້ນົກີານວໄິຈິ ເຂົາ້ໃນກີານປັີບັປຸີງິ 
ແລະ ພົດັທີະນາກີານຮຽນ-ກີານສອນ, 
ກີານຂຳຕັ້ຳາແໜ່້ງິວິຊ້າກີານຄ້ື ແລະ 
ວຽກີງິານບັຳລກິີານໃນຂງົິເຂດກີານເງິນິ-
ກີານທີະນາຄືານ ຢູ່່າງິເປັີນປົີກີກີະຕັ້ ິ

ແລະ ຕັ້ຳ່ ເນື່ ອງິ.
4) ເພົີ່ ມທີະວກີີານຊ້ີນ້ຳາ-ນຳາພົາ, ຕັ້ດິ 
ຕັ້າມກີວດກີາ, ກີະຕຸັ້ກີຊຸ້ກີຍ້ຢູ່້່າງິຕັ້ຳ່  
ເນື່ ອງິ, ຕັ້ລີາຄືາ, ສະຫຼຸບັຖອດຖອນບັດົ 
ຮຽນ ແລະລາຍງິານສ່ອງິແສງິຂຳທີດິຊ້ີ ້

ນຳາເປັີນແຕ່ັ້ລະໄລຍະ ຄືຽງິຄ່້ືກີບັັກີານ
ສາ້ງິ ແລະ ປັີບັປຸີງິນຕິັ້ກິີຳາທີີ່ ກ່ີຽວຂອ້ງິ
ກີບັັກີານຄືົນ້ຄືວາ້ວໄິຈິ ໃຫມ້ຄຸີືນນະ 
ພົາບັ, ທີນັສະໄໝສຳາເລດັຢູ່່າງິທີນັກີານ. 
5) ສືບັຕັ້ຳ່ ຍ ົກີສ້ງິກີານປີະສານງິານ, 
ຂະຫຍາຍກີານຮ່ວມມ,ື ກີານສະໜ້ບັັ
ສະ ໜ້ນ້ ແລະ ຖອດຖອນບັດົຮຽນນຳາ
ບັນັ ດາກີມົພົາຍໃນ ທີຫລ ສະຖາບັນັ
ກີານສກຶີສາແຫ່ງິຕ່ັ້າງິໆ ແລະ ພົາກີສ່ວນ
ກ່ີຽວຂອ້ງິ ເພົື່ ອສາ້ງິຄືວາມຊ້ຳານານ, 
ຄືວາມອາດສາມາດໃນກີານເຂົາ້ເຖິງິ
ແຫລ່ງິຂຳມ້້ນຄືວາມຮ້ທ້ີີ່ ມຄຸີືນນະພົາບັ, 
ແລກີປ່ີຽນບັົດຮຽນ ແລະ ເກີດີປີະ 
ໂຫຍດສ້ງິສຸດ.
6) ສບືັຕັ້ຳ່ ຊຸ້ກີຍ້,້ ສົ່ ງິເສມີໃຫພ້ົະນກັີງິານ, 
ຄ້ື-ອາຈິານ ສທີຄື ເຮດັກີານຄືົນ້ຄືວາ້
ວໄິຈິໃຫໄ້ດຢູ່້່າງິໜ້ອ້ຍ ຈິຳານວນ 2-4 
ຫວົຂຳ.້ ຈິດັຕັ້ັງ້ິກີານຖອດຖອນບັດົຮຽນ 
ແລະ ຄືົນ້ຄືວາ້ວໄິຈິຮ່ວມກີບັັບັນັດາ
ສະຖາບັນັກີານສກຶີສາຕ່ັ້າງິໆ, ນກັີຄືົນ້
ຄືວາ້ ແລະ ພົາກີສ່ວນກ່ີຽວຂອ້ງິຈິຳາ 
ນວນ 1-2 ຫວົຂຳ ້ເພົື່ ອເປັີນບ່ັອນອງີິໃນ
ກີານປັີບັປຸີງິນຕິັ້ກິີຳາ, ສາ້ງິທີກັີສະກີານ
ຄືົນ້ຄືວາ້ໃຫກ້ີບັັຄ້ື-ອາຈິານ.
7) ຈິດັຕັ້ັງ້ິກີານປັີບັປຸີງິບັັນດານຕິັ້ິກີຳາ
ກີານຄືົນ້ຄືວາ້ວໄິຈິໃຫທ້ີນັສະໄໝ-ຮດັ
ກຸີມ, ເຜູ້ຍີແຜູ່້-ນຳາໃຊ້ຜູ້້ນົງິານກີານຄືົນ້
ຄືວາ້ວໄິຈິທີີ່ ໄດຄ້ືົນ້ຄືວາ້ສຳາເລດັເຂົາ້ໃນ
ກີານຮຽນ-ກີານສອນ ແລະ ເຜູ້ຍີແຜູ່້
ອອກີສ່້ສງັິຄືມົນບັັມືນ້ບັັກີວາ້ງິຂວາງິ 
ແລະ ເປັີນປົີກີກີະຕັ້ ິ ແລະ ລະບັຽບັ
ກີານທີີ່ ກີຳານດົໄວ.້
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ທີີ່ ມຢ່້ີູ່ທີົ່ ວໄປີ.
4. ກີານເຂົາ້ເຖງິິແຫລ່ງິຂຳມ້້ນທີີ່ ມຄຸີືນ 
ນະພົາບັແມ່ນມຄີືວາມຈິຳາເປັີນ ເນື່ ອງິ
ຈິາກີວ່າຂຳມ້້ນດັ່ ງິກ່ີາວເປັີນຂຳມ້້ນ ຫຼ ື
ຄືວາມຮ້ທ້ີີ່ ມີກີານນຳາໃຊ້ຫ້ລັກີວິຊ້າ 
ກີານໃນກີານສາ້ງິຜູ້ນົງິານກີານຄືົນ້ຄືວາ້
ວໄິຈິຂຶນ້ມາໂດຍອາໄສເຫດຜູ້ນົ ຍອ້ນ
ວ່າກີານເຂົ ້າ ເຖິງິແຫລ່ງິຂຳ ້ມ້ນທີີ່ ມີ
ຄຸືນນະພົາບັແມ່ນມຜີູ້ົນຕັ້ຳ່ ກີບັັຄືວາມ
ເຊ້ື່ ອຖຂືອງິກີານວໄິຈິ, ກີານເຂົາ້ເຖງິິ
ແຫລ່ງິຂຳມ້້ນຄືວາມຮ້ທ້ີີ່ ມຄຸີືນນະພົາບັ
ຄື:ື ກີານເຂົາ້ເຖງິິປຶີມ້ຕັ້ຳາລາ, ເອກີະສານ
ທີາງິດາ້ນວຊິ້າກີານຜູ້ນົງິານຂອງິ ສປີປີ 
ລາວ ແລະ ຕ່ັ້າງິປີະເທີດ ທີີ່ ໄດຮ້ບັັກີານ
ຍອມຮບັັໃນລະດບັັຊ້າດກີຳຄືສືາກີນົ, 
ແຫລ່ງິຂຳມ້ນ້ຈິາກີສະຖາບັນັກີານສກຶີສາ
ຕ່ັ້າງິໆທີີ່ ມຢ່້ີູ່ພົາຍໃນປີະເທີດ ເປັີນຕັ້ົນ້, 
ພົອ້ມທີງັິເກີບັັກີຳາລວບັລວມຂຳມ້ນ້ຈິາກີ
ຫລາຍແຫລ່ງິ ເພົື່ ອເປັີນກີານຢັູ່ງ້ິຢືູ່ນວ່າ
ໃຫຂ້ຳມ້ນ້ກີງົິກີນັ, ຖກືີຕັ້ອ້ງິ, ຄືບົັຖວ້ນ, 
ອຸດມົສມົບ້ັນ ແລະ ບັຳ່ ຂາດຕັ້ກົີບັກົີຜູ່້ອງິ.
5. ຄືວາມສາມາດໃນກີານບັຳລິຫານ
ເວລາ ແລະ ຊ້ບັັພົະຍາກີອນໃນແຕ່ັ້ລະ
ໄລຍະຂອງິກີານເຮດັວໄິຈິແມ່ນຕັ້ອ້ງິໃຫ ້
ມຄີືວາມເໝາະສມົ ແລະ ຖາ້ວ່າຄ້ື-
ອາຈິານ ໄດຜູ່້້ານກີານຝຶກີຝົນທີກັີສະ
ກີານວໄິຈິ ໂດຍຜູ່້ານກີານເຮດັວໄິຈິຄືນົ
ດຽວຈິົນຊ້ຳານານໃນລະດັບັໃດໜ້ຶ່ ງິ
ແລວ້ ຖາ້ຕັ້ອ້ງິກີານພົດັທີະນາຄືວາມ
ສາມາດດາ້ນກີານວິໄຈິໃນລະດັບັທີີ່

ສ້ງິຂຶນ້ ກີຳຄືວນຂະຫຍາຍຂອບັເຂດ
ກີານວໄິຈິໃຫກ້ີວາ້ງິຂວາງິຂຶນ້ ໂດຍ
ສາມາດດຳາເນນີໂຄືງິກີານວໄິຈິໃນລະດບັັ
ໂຮງິຮຽນ, ບັາ້ນ, ເມອືງິ ແລະ ຂອບັເຂດ
ໃດໜ້ຶ່ ງິ, ເຊ້ິ່ ງິອາດຈິະລວມກຸ່ີມຄ້ື-
ອາຈິານ ແລະ ຜູ້້ທ້ີີ່ ສນົໃຈິຄືົນ້ຄືວາ້ວໄິຈິ
ໃນເລື່ ອງິດຽວກີນັມາເປັີນທີີມວິໄຈິ
ປີະກີອບັມ:ີ ບຸັກີຄືນົທີີ່ ມຄີືວາມຊ້ຳານານ 
ຫຼ ື ມຈີິດຸເດັ່ ນທີີ່ ແຕັ້ກີຕ່ັ້າງິກີນັ ຍອ້ນ
ຄືວາມແຕັ້ກີຕ່ັ້າງິຈິະຊ່້ວຍຫລຸດຜູ່້ອນ
ຊ່້ອງິຫວ່າງິຂອງິກີານວໄິຈິໄດ.້
 ຈິາກີຂຳມ້້ນສຳາຄືັນ ດັ່ ງິທີີ່ ໄດ ້

ກ່ີາວມາຂາ້ງິເທີງິິນັນ້ ໂດຍລວມສາມາດ
ສອດຫອ້ຍ ແລະ ເປັີນຂຳມ້້ນພົືນ້ຖານ
ເພົື່ ອກີຳານດົທີດິທີາງິ, ແຜູ້ນງິານ-ໂຄືງິ 
ກີານຂອງິວຽກີງິານກີານຄືົນ້ຄືວາ້ວໄິຈິ
ຂອງິ ສທີຄື ໂດຍສະເພົາະໃນປີີ 2022 
ແລະ ຕັ້ຳ່ ໜ້າ້ໃຫນ້ບັັມືນ້ບັັດີຂຶນ້ເປັີນ
ກີາ້ວ ໄໆດຄ້ືຽງິຄ່້ືກີບັັກີານແລກີປ່ີຽນ, 
ຖອດຖອນບັດົຮຽນເປັີນແຕ່ັ້ລະໄລຍະ
ຄື:ື
1) ພົະນກັີງິານ, ຄ້ື-ອາຈິານ ສທີຄື ຕັ້ອ້ງິ
ໄດເ້ພົີ່ ມທີະວໃີນກີານຈິດັສນັເວລາຄືົນ້
ຄືວາ້ເຊ້ື່ ອມຊ້ມຶຕັ້ຳ່ ແນວທີາງິນະໂຍບັາຍ
ຂອງິພົັກີ, ຜູ້ັນຂະຫຍາຍມະຕັ້ິຂອງິ
ອງົິຄືະນະພົກັີທີະນາຄືານແຫ່ງິ ສປີປີ
ລາວ ໃນແຕ່ັ້ລະໄລຍະ, ແຜູ້ນພົດັທີະນາ
ເສດຖະກີດິ-ສງັິຄືມົ, ບັນັດາຄືຳາສັ່ ງິ, 
ລະບັຽບັ-ກີດົໝາຍຂອງິລດັ ໃຫເ້ປັີນ
ແຜູ້ນງິານລະອຽດ ເພົື່ ອໝນ້ໃຊ້ເ້ຂົາ້ໃນ
ກີານວເິຄືາະ-ວໄິຈິຕັ້ວົຈິງິິ ທີີ່ ຕັ້ນົເອງິ
ຮບັັຜູ້ດິຊ້ອບັ, ເກີດີດອກີອອກີຜູ້ນົ, ມີ
ຄຸືນນະພົາບັ, ທີນັສະໄໝ ເປັີນຮ້ບັປີະ
ທີຳາດຂີຶນ້ເປັີນກີາ້ວໆ;
2) ຖເືອາົວຽກີງິານກີານສກຶີສາອບົັຮມົ
ກີານເມອືງິແນວຄືດິເປັີນກີກົີຢູ່່າງິແທີຈ້ິງິິ 
ເພົື່ ອເຮດັໃຫພ້ົະນກັີງິານ, ຄ້ື-ອາຈິານ ມີ
ຄືວາມເຂົາ້ໃຈິ, ກີະຕັ້ລືລືົນ້ ແລະ ເປັີນ
ເອກີະພົາບັກີບັັແນວທີາງິນະໂຍບັາຍ
ຂອງິຂັນ້ເທີງິິ, ສົ່ ງິເສມີຄືວາມກີາ້ຫານ, 
ກີາ້ຄືດິ, ກີາ້ເຮດັ ແລະ ກີາ້ຮບັັຜູ້ດິຊ້ອບັ 
ແລະ ເປັີນພົນັທີະຂອງິຄ້ື-ອາຈິານ ທີີ່

ຈິະຕັ້ອ້ງິໄດປ້ີະກີອບັສ່ວນເຂົາ້ໃນກີານ
ສດິສອນ ແລະ ພົດັທີະນາຫລກັີສ້ດ
ກີານຮຽນ-ກີານສອນ.
3) ປັີບັປຸີງິແບັບັແຜູ້ນວິທີີກີານເຮັດ
ວຽກີ ກີຳຄືືກີານຄືົນ້ຄືວາ້ວໄິຈິໃຫມ້ີ
ຄືວາມຄ່ືອງິຕັ້ວົ ທີງັິໃນດາ້ນງິບົັປີະມານ, 
ປີະລມິານ ແລະ ຄຸືນນະພົາບັ ສາມາດ
ນຳາໃຊ້ຜູ້້ນົກີານວໄິຈິ ເຂົາ້ໃນກີານປັີບັປຸີງິ 
ແລະ ພົດັທີະນາກີານຮຽນ-ກີານສອນ, 
ກີານຂຳຕັ້ຳາແໜ່້ງິວິຊ້າກີານຄ້ື ແລະ 
ວຽກີງິານບັຳລກິີານໃນຂງົິເຂດກີານເງິນິ-
ກີານທີະນາຄືານ ຢູ່່າງິເປັີນປົີກີກີະຕັ້ ິ

ແລະ ຕັ້ຳ່ ເນື່ ອງິ.
4) ເພົີ່ ມທີະວກີີານຊ້ີນ້ຳາ-ນຳາພົາ, ຕັ້ດິ 
ຕັ້າມກີວດກີາ, ກີະຕຸັ້ກີຊຸ້ກີຍ້ຢູ່້່າງິຕັ້ຳ່  
ເນື່ ອງິ, ຕັ້ລີາຄືາ, ສະຫຼຸບັຖອດຖອນບັດົ 
ຮຽນ ແລະລາຍງິານສ່ອງິແສງິຂຳທີດິຊ້ີ ້

ນຳາເປັີນແຕ່ັ້ລະໄລຍະ ຄືຽງິຄ່້ືກີບັັກີານ
ສາ້ງິ ແລະ ປັີບັປຸີງິນຕິັ້ກິີຳາທີີ່ ກ່ີຽວຂອ້ງິ
ກີບັັກີານຄືົນ້ຄືວາ້ວໄິຈິ ໃຫມ້ຄຸີືນນະ 
ພົາບັ, ທີນັສະໄໝສຳາເລດັຢູ່່າງິທີນັກີານ. 
5) ສືບັຕັ້ຳ່ ຍ ົກີສ້ງິກີານປີະສານງິານ, 
ຂະຫຍາຍກີານຮ່ວມມ,ື ກີານສະໜ້ບັັ
ສະ ໜ້ນ້ ແລະ ຖອດຖອນບັດົຮຽນນຳາ
ບັນັ ດາກີມົພົາຍໃນ ທີຫລ ສະຖາບັນັ
ກີານສກຶີສາແຫ່ງິຕ່ັ້າງິໆ ແລະ ພົາກີສ່ວນ
ກ່ີຽວຂອ້ງິ ເພົື່ ອສາ້ງິຄືວາມຊ້ຳານານ, 
ຄືວາມອາດສາມາດໃນກີານເຂົາ້ເຖິງິ
ແຫລ່ງິຂຳມ້້ນຄືວາມຮ້ທ້ີີ່ ມຄຸີືນນະພົາບັ, 
ແລກີປ່ີຽນບັົດຮຽນ ແລະ ເກີດີປີະ 
ໂຫຍດສ້ງິສຸດ.
6) ສບືັຕັ້ຳ່ ຊຸ້ກີຍ້,້ ສົ່ ງິເສມີໃຫພ້ົະນກັີງິານ, 
ຄ້ື-ອາຈິານ ສທີຄື ເຮດັກີານຄືົນ້ຄືວາ້
ວໄິຈິໃຫໄ້ດຢູ່້່າງິໜ້ອ້ຍ ຈິຳານວນ 2-4 
ຫວົຂຳ.້ ຈິດັຕັ້ັງ້ິກີານຖອດຖອນບັດົຮຽນ 
ແລະ ຄືົນ້ຄືວາ້ວໄິຈິຮ່ວມກີບັັບັນັດາ
ສະຖາບັນັກີານສກຶີສາຕ່ັ້າງິໆ, ນກັີຄືົນ້
ຄືວາ້ ແລະ ພົາກີສ່ວນກ່ີຽວຂອ້ງິຈິຳາ 
ນວນ 1-2 ຫວົຂຳ ້ເພົື່ ອເປັີນບ່ັອນອງີິໃນ
ກີານປັີບັປຸີງິນຕິັ້ກິີຳາ, ສາ້ງິທີກັີສະກີານ
ຄືົນ້ຄືວາ້ໃຫກ້ີບັັຄ້ື-ອາຈິານ.
7) ຈິດັຕັ້ັງ້ິກີານປັີບັປຸີງິບັັນດານຕິັ້ິກີຳາ
ກີານຄືົນ້ຄືວາ້ວໄິຈິໃຫທ້ີນັສະໄໝ-ຮດັ
ກຸີມ, ເຜູ້ຍີແຜູ່້-ນຳາໃຊ້ຜູ້້ນົງິານກີານຄືົນ້
ຄືວາ້ວໄິຈິທີີ່ ໄດຄ້ືົນ້ຄືວາ້ສຳາເລດັເຂົາ້ໃນ
ກີານຮຽນ-ກີານສອນ ແລະ ເຜູ້ຍີແຜູ່້
ອອກີສ່້ສງັິຄືມົນບັັມືນ້ບັັກີວາ້ງິຂວາງິ 
ແລະ ເປັີນປົີກີກີະຕັ້ ິ ແລະ ລະບັຽບັ
ກີານທີີ່ ກີຳານດົໄວ.້
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 ພົາຍຫຼງັິເກີດີວກິີດິກີານທີາງິ
ດາ້ນກີານເງິນິໂລກີກ່ີຽວກີບັັກີານປ່ີອຍ
ເງິນິກີ້ໃ້ຫປ້ີະຊ້າຊ້ນົໃນກີານສາ້ງິເຮອືນ 
(Subprime Loan) ໃນປີີ 2007-
2009, ອງົິກີານເສດຖະກີດິໂລກີໄດ ້
ຄືາດຄືະເນວ່າມຜ້ີູ້ບ້ັຳລໂິພົກີທີາງິດາ້ນ
ກີານເງິນິ ໃໝ່ ປີະມານ 150 ລາ້ນຄືນົ 
ໃນແຕ່ັ້ລະປີີ. ຫຼງັິຈິາກີກີນັນ້, ອດັຕັ້າ
ກີານເພົີ່ ມຂຶນ້ຂອງິຜູ້້ບ້ັຳລໂິພົກີທີາງິດາ້ນ
ກີານເງິນິແມ່ນໄດ ້ຊ້ ້າລົງິ  ແຕ່ັ້ກີານ
ຂະຫຍາຍຕັ້ົວຍງັິສືບັຕັ້ຳ່ ຢູ່່າງິບັຳ່ ຢຸູ່ດຢັູ່້ງິ. 
ວກິີດິກີານທີາງິດາ້ນກີານເງິນິແມ່ນໄດ ້
ສະແດງິໃຫເ້ຫນັເຖງິິຄືວາມສຳາຄືນັຂອງິ
ກີານປົີກີປີອ້ງິຄືວາມໝັນ້ຄືງົິໄລຍະຍາວ
ຂອງິລະບັບົັກີານເງິນິໂລກີ. ໃນເວລາ
ດຽວກີນັນັນ້, ກີານເພົີ່ ມຂຶນ້ຢູ່່າງິໄວວາ
ຂອງິກີານນຳາໃຊ້ກ້ີານບັຳລກິີານທີາງິດາ້ນ
ກີານເງິນິ ແມ່ນໄດຊ້້ີໃ້ຫເ້ຫນັເຖງິິຄືວາມ
ຈິຳາເປັີນໃນກີານສາ້ງິຄືວາມເຂັມ້ແຂງິ
ດາ້ນລະບັຽບັກີານເງິນິ ແລະ ກີານໃຫ ້

ຄືວາມຮ້ພ້ົືນ້ຖານແກ່ີຜູ້້ຊ້້ມົໃຊ້ທ້ີາງິດາ້ນ
ກີານເງິນິເພົື່ ອປົີກີປີອ້ງິ ແລະ ສາ້ງິຄືວາມ
ເຂັມ້ແຂງິໃຫຜູ້້້ຊ້້ມົໃຊ້ທ້ີາງິດາ້ນກີານ
ເງິນິ. ຖາ້ຫາກີບັຳ່ ມກີີານປົີກີປີອ້ງິຜູ້້ຊ້້ມົໃຊ້ ້
ກີານບັຳລກິີານທີາງິດາ້ນກີານເງິນິທີີ່ ເຂັມ້
ແຂງິ, ຜູ້ົນປີະໂຫຍດທີີ່ ເພົີ່ ມຂຶນ້ຈິາກີ
ກີານຂະຫຍາຍຕັ້ວົກີານເຂົາ້ເຖິງິກີານ
ບັຳລກິີານທີາງິດາ້ນກີານເງິນິອາດສ້ນເສຍ 
ຫຼ ືຖກືີທີຳາລາຍຢູ່່າງິຮາ້ຍແຮງິ.  
 ວຽກີງິານປົີກີປີ້ອງິຜູ້້ຊ້້ົມໃຊ້ ້
ບັຳລກິີານທີາງິດາ້ນກີານເງິນິເປັີນວຽກີ 
ງິານໜ້ຶ່ ງິທີີ່ ສຳາຄືນັໃນຂະແໜ້ງິກີານເງິນິ-
ກີານທີະນາຄືານ ໃນລະດບັັພົາກີພົືນ້ 
ແລະ ສາກີນົ. ໃນຫວ່າງິບັຳ່ ດນົມານີ,້ 
ອງົິກີານພົດັທີະນາ ແລະ ຮ່ວມມທືີາງິ
ດາ້ນເສດຖະກີດິ (OECD) ໄດມ້ກີີານ
ພົດັທີະນາກີານປີະຕັ້ບິັດັທີີ່ ດເີລດີ ໂດຍ
ສະເພົາະແມ່ນກີານໃຫຄ້ືວາມຮ້ທ້ີາງິ
ດາ້ນກີານເງິນິ ແລະ ກີານປ້ີກີຈິດິສຳານກຶີ
ກ່ີຽວກີບັັວຽກີງິານສນິເຊ້ື່ ອ, ປີະກີນັໄພົ 

ແລະ ເງິນິບັຳານານສ່ວນບຸັກີຄືນົ, ໃນ
ເດອືນ ພົະຈິກິີ 2010, ກີອງິປີະຊຸ້ມສຸດ
ຍອດ G20 (G20 ປີະກີອບັມປີີະເທີດ 
ອາເຈິນັຕັ້ນິາ, ອດົສະຕັ້າລ,ີ ບັຣັາຊ້ວິ, 
ເຄືນນາດາ, ຈິນີ, ຝຣັັ່ ງິ, ເຢູ່ຍລະມນັ, 
ອນິເດຍ, ອນິໂດເນເຊ້ຍ, ອຕີັ້າລ,ີ ຍີ່ ປຸ່ີນ, 
ສ.ເກີາົຫຼ,ີ ເມກັີຊ້ກິີ, ລດັເຊ້ຍ, ຊ້້ດອີາ
ລະເບັຍ, ອາຝຣັິກີາໃຕັ້,້ ຕັ້ວັກີກີີ, 
ອງັິກີດິ, ສະຫະລດັອາເມລກິີາ ແລະ 
ສະຫະພົາບັເອຣີັບົັ) ໄດຮ້ອ້ງິຂຳໃຫສ້ະພົາ
ຄືວາມໝັນ້ຄືງົິທີາງິດາ້ນກີານເງິນິເຮດັ
ວຽກີຮ່ວມກີບັັອງົິກີານພົດັທີະນາ ແລະ 
ຮ່ວມມທືີາງິດາ້ນເສດຖະກີດິ  ແລະ 
ອງົິກີານຈິດັຕັ້ັງ້ິສາກີນົອື່ ນ ເພົື່ ອຄືົນ້ຄືວາ້
ປຶີກີສາຫາລທືີາງິເລອືກີເພົື່ ອກີາ້ວໄປີສ່້
ກີານປົີກີປີ້ອງິຜູ້້ຊ້້ົມໃຊ້ກ້ີານບັຳລິກີານ
ທີາງິດາ້ນກີານເງິນິ ປີະຊ້າຄືມົສາກີນົໄດ ້
ເພົີ່ ມຄືວາມເອາົໃຈິໃສ່ໃນກີານປົີກີປີອ້ງິ
ຜູ້້ຊ້້ມົໃຊ້ທ້ີາງິກີານເງິນິ. ໃນລະຫວ່າງິ
ກີອງິປີະຊຸ້ມຂອງິເຂົາເຈິ ົາ້ໃນເດືອນ 

ຄືວາມສຳາຄືນັຂອງິກີານປົີກີປີອ້ງິຜູ້້ຊ້້ມົໃຊ້ກ້ີານບັຳລກິີານທີາງິດາ້ນ
ກີານເງິນິຕັ້ຳ່ ລະບັບົັສະຖາບັນັກີານເງິນິ-ເງິນິຕັ້າຂອງິ ສປີປີ ລາວ
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 ພົາຍຫຼງັິເກີດີວກິີດິກີານທີາງິ
ດາ້ນກີານເງິນິໂລກີກ່ີຽວກີບັັກີານປ່ີອຍ
ເງິນິກີ້ໃ້ຫປ້ີະຊ້າຊ້ນົໃນກີານສາ້ງິເຮອືນ 
(Subprime Loan) ໃນປີີ 2007-
2009, ອງົິກີານເສດຖະກີດິໂລກີໄດ ້
ຄືາດຄືະເນວ່າມຜ້ີູ້ບ້ັຳລໂິພົກີທີາງິດາ້ນ
ກີານເງິນິ ໃໝ່ ປີະມານ 150 ລາ້ນຄືນົ 
ໃນແຕ່ັ້ລະປີີ. ຫຼງັິຈິາກີກີນັນ້, ອດັຕັ້າ
ກີານເພົີ່ ມຂຶນ້ຂອງິຜູ້້ບ້ັຳລໂິພົກີທີາງິດາ້ນ
ກີານເງິນິແມ່ນໄດ ້ຊ້ ້າລົງິ  ແຕ່ັ້ກີານ
ຂະຫຍາຍຕັ້ົວຍງັິສືບັຕັ້ຳ່ ຢູ່່າງິບັຳ່ ຢຸູ່ດຢັູ່້ງິ. 
ວກິີດິກີານທີາງິດາ້ນກີານເງິນິແມ່ນໄດ ້
ສະແດງິໃຫເ້ຫນັເຖງິິຄືວາມສຳາຄືນັຂອງິ
ກີານປົີກີປີອ້ງິຄືວາມໝັນ້ຄືງົິໄລຍະຍາວ
ຂອງິລະບັບົັກີານເງິນິໂລກີ. ໃນເວລາ
ດຽວກີນັນັນ້, ກີານເພົີ່ ມຂຶນ້ຢູ່່າງິໄວວາ
ຂອງິກີານນຳາໃຊ້ກ້ີານບັຳລກິີານທີາງິດາ້ນ
ກີານເງິນິ ແມ່ນໄດຊ້້ີໃ້ຫເ້ຫນັເຖງິິຄືວາມ
ຈິຳາເປັີນໃນກີານສາ້ງິຄືວາມເຂັມ້ແຂງິ
ດາ້ນລະບັຽບັກີານເງິນິ ແລະ ກີານໃຫ ້

ຄືວາມຮ້ພ້ົືນ້ຖານແກ່ີຜູ້້ຊ້້ມົໃຊ້ທ້ີາງິດາ້ນ
ກີານເງິນິເພົື່ ອປົີກີປີອ້ງິ ແລະ ສາ້ງິຄືວາມ
ເຂັມ້ແຂງິໃຫຜູ້້້ຊ້້ມົໃຊ້ທ້ີາງິດາ້ນກີານ
ເງິນິ. ຖາ້ຫາກີບັຳ່ ມກີີານປົີກີປີອ້ງິຜູ້້ຊ້້ມົໃຊ້ ້
ກີານບັຳລກິີານທີາງິດາ້ນກີານເງິນິທີີ່ ເຂັມ້
ແຂງິ, ຜູ້ົນປີະໂຫຍດທີີ່ ເພົີ່ ມຂຶນ້ຈິາກີ
ກີານຂະຫຍາຍຕັ້ວົກີານເຂົາ້ເຖິງິກີານ
ບັຳລກິີານທີາງິດາ້ນກີານເງິນິອາດສ້ນເສຍ 
ຫຼ ືຖກືີທີຳາລາຍຢູ່່າງິຮາ້ຍແຮງິ.  
 ວຽກີງິານປົີກີປີ້ອງິຜູ້້ຊ້້ົມໃຊ້ ້
ບັຳລກິີານທີາງິດາ້ນກີານເງິນິເປັີນວຽກີ 
ງິານໜ້ຶ່ ງິທີີ່ ສຳາຄືນັໃນຂະແໜ້ງິກີານເງິນິ-
ກີານທີະນາຄືານ ໃນລະດບັັພົາກີພົືນ້ 
ແລະ ສາກີນົ. ໃນຫວ່າງິບັຳ່ ດນົມານີ,້ 
ອງົິກີານພົດັທີະນາ ແລະ ຮ່ວມມທືີາງິ
ດາ້ນເສດຖະກີດິ (OECD) ໄດມ້ກີີານ
ພົດັທີະນາກີານປີະຕັ້ບິັດັທີີ່ ດເີລດີ ໂດຍ
ສະເພົາະແມ່ນກີານໃຫຄ້ືວາມຮ້ທ້ີາງິ
ດາ້ນກີານເງິນິ ແລະ ກີານປ້ີກີຈິດິສຳານກຶີ
ກ່ີຽວກີບັັວຽກີງິານສນິເຊ້ື່ ອ, ປີະກີນັໄພົ 

ແລະ ເງິນິບັຳານານສ່ວນບຸັກີຄືນົ, ໃນ
ເດອືນ ພົະຈິກິີ 2010, ກີອງິປີະຊຸ້ມສຸດ
ຍອດ G20 (G20 ປີະກີອບັມປີີະເທີດ 
ອາເຈິນັຕັ້ນິາ, ອດົສະຕັ້າລ,ີ ບັຣັາຊ້ວິ, 
ເຄືນນາດາ, ຈິນີ, ຝຣັັ່ ງິ, ເຢູ່ຍລະມນັ, 
ອນິເດຍ, ອນິໂດເນເຊ້ຍ, ອຕີັ້າລ,ີ ຍີ່ ປຸ່ີນ, 
ສ.ເກີາົຫຼ,ີ ເມກັີຊ້ກິີ, ລດັເຊ້ຍ, ຊ້້ດອີາ
ລະເບັຍ, ອາຝຣັິກີາໃຕັ້,້ ຕັ້ວັກີກີີ, 
ອງັິກີດິ, ສະຫະລດັອາເມລກິີາ ແລະ 
ສະຫະພົາບັເອຣີັບົັ) ໄດຮ້ອ້ງິຂຳໃຫສ້ະພົາ
ຄືວາມໝັນ້ຄືງົິທີາງິດາ້ນກີານເງິນິເຮດັ
ວຽກີຮ່ວມກີບັັອງົິກີານພົດັທີະນາ ແລະ 
ຮ່ວມມທືີາງິດາ້ນເສດຖະກີດິ  ແລະ 
ອງົິກີານຈິດັຕັ້ັງ້ິສາກີນົອື່ ນ ເພົື່ ອຄືົນ້ຄືວາ້
ປຶີກີສາຫາລທືີາງິເລອືກີເພົື່ ອກີາ້ວໄປີສ່້
ກີານປົີກີປີ້ອງິຜູ້້ຊ້້ົມໃຊ້ກ້ີານບັຳລິກີານ
ທີາງິດາ້ນກີານເງິນິ ປີະຊ້າຄືມົສາກີນົໄດ ້
ເພົີ່ ມຄືວາມເອາົໃຈິໃສ່ໃນກີານປົີກີປີອ້ງິ
ຜູ້້ຊ້້ມົໃຊ້ທ້ີາງິກີານເງິນິ. ໃນລະຫວ່າງິ
ກີອງິປີະຊຸ້ມຂອງິເຂົາເຈິ ົາ້ໃນເດືອນ 
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 ພົາຍຫຼງັິເກີດີວກິີດິກີານທີາງິ
ດາ້ນກີານເງິນິໂລກີກ່ີຽວກີບັັກີານປ່ີອຍ
ເງິນິກີ້ໃ້ຫປ້ີະຊ້າຊ້ນົໃນກີານສາ້ງິເຮອືນ 
(Subprime Loan) ໃນປີີ 2007-
2009, ອງົິກີານເສດຖະກີດິໂລກີໄດ ້
ຄືາດຄືະເນວ່າມຜ້ີູ້ບ້ັຳລໂິພົກີທີາງິດາ້ນ
ກີານເງິນິ ໃໝ່ ປີະມານ 150 ລາ້ນຄືນົ 
ໃນແຕ່ັ້ລະປີີ. ຫຼງັິຈິາກີກີນັນ້, ອດັຕັ້າ
ກີານເພົີ່ ມຂຶນ້ຂອງິຜູ້້ບ້ັຳລໂິພົກີທີາງິດາ້ນ
ກີານເງິນິແມ່ນໄດ ້ຊ້ ້າລົງິ  ແຕ່ັ້ກີານ
ຂະຫຍາຍຕັ້ົວຍງັິສືບັຕັ້ຳ່ ຢູ່່າງິບັຳ່ ຢຸູ່ດຢັູ່້ງິ. 
ວກິີດິກີານທີາງິດາ້ນກີານເງິນິແມ່ນໄດ ້
ສະແດງິໃຫເ້ຫນັເຖງິິຄືວາມສຳາຄືນັຂອງິ
ກີານປົີກີປີອ້ງິຄືວາມໝັນ້ຄືງົິໄລຍະຍາວ
ຂອງິລະບັບົັກີານເງິນິໂລກີ. ໃນເວລາ
ດຽວກີນັນັນ້, ກີານເພົີ່ ມຂຶນ້ຢູ່່າງິໄວວາ
ຂອງິກີານນຳາໃຊ້ກ້ີານບັຳລກິີານທີາງິດາ້ນ
ກີານເງິນິ ແມ່ນໄດຊ້້ີໃ້ຫເ້ຫນັເຖງິິຄືວາມ
ຈິຳາເປັີນໃນກີານສາ້ງິຄືວາມເຂັມ້ແຂງິ
ດາ້ນລະບັຽບັກີານເງິນິ ແລະ ກີານໃຫ ້

ຄືວາມຮ້ພ້ົືນ້ຖານແກ່ີຜູ້້ຊ້້ມົໃຊ້ທ້ີາງິດາ້ນ
ກີານເງິນິເພົື່ ອປົີກີປີອ້ງິ ແລະ ສາ້ງິຄືວາມ
ເຂັມ້ແຂງິໃຫຜູ້້້ຊ້້ມົໃຊ້ທ້ີາງິດາ້ນກີານ
ເງິນິ. ຖາ້ຫາກີບັຳ່ ມກີີານປົີກີປີອ້ງິຜູ້້ຊ້້ມົໃຊ້ ້
ກີານບັຳລກິີານທີາງິດາ້ນກີານເງິນິທີີ່ ເຂັມ້
ແຂງິ, ຜູ້ົນປີະໂຫຍດທີີ່ ເພົີ່ ມຂຶນ້ຈິາກີ
ກີານຂະຫຍາຍຕັ້ວົກີານເຂົາ້ເຖິງິກີານ
ບັຳລກິີານທີາງິດາ້ນກີານເງິນິອາດສ້ນເສຍ 
ຫຼ ືຖກືີທີຳາລາຍຢູ່່າງິຮາ້ຍແຮງິ.  
 ວຽກີງິານປົີກີປີ້ອງິຜູ້້ຊ້້ົມໃຊ້ ້
ບັຳລກິີານທີາງິດາ້ນກີານເງິນິເປັີນວຽກີ 
ງິານໜ້ຶ່ ງິທີີ່ ສຳາຄືນັໃນຂະແໜ້ງິກີານເງິນິ-
ກີານທີະນາຄືານ ໃນລະດບັັພົາກີພົືນ້ 
ແລະ ສາກີນົ. ໃນຫວ່າງິບັຳ່ ດນົມານີ,້ 
ອງົິກີານພົດັທີະນາ ແລະ ຮ່ວມມທືີາງິ
ດາ້ນເສດຖະກີດິ (OECD) ໄດມ້ກີີານ
ພົດັທີະນາກີານປີະຕັ້ບິັດັທີີ່ ດເີລດີ ໂດຍ
ສະເພົາະແມ່ນກີານໃຫຄ້ືວາມຮ້ທ້ີາງິ
ດາ້ນກີານເງິນິ ແລະ ກີານປ້ີກີຈິດິສຳານກຶີ
ກ່ີຽວກີບັັວຽກີງິານສນິເຊ້ື່ ອ, ປີະກີນັໄພົ 

ແລະ ເງິນິບັຳານານສ່ວນບຸັກີຄືນົ, ໃນ
ເດອືນ ພົະຈິກິີ 2010, ກີອງິປີະຊຸ້ມສຸດ
ຍອດ G20 (G20 ປີະກີອບັມປີີະເທີດ 
ອາເຈິນັຕັ້ນິາ, ອດົສະຕັ້າລ,ີ ບັຣັາຊ້ວິ, 
ເຄືນນາດາ, ຈິນີ, ຝຣັັ່ ງິ, ເຢູ່ຍລະມນັ, 
ອນິເດຍ, ອນິໂດເນເຊ້ຍ, ອຕີັ້າລ,ີ ຍີ່ ປຸ່ີນ, 
ສ.ເກີາົຫຼ,ີ ເມກັີຊ້ກິີ, ລດັເຊ້ຍ, ຊ້້ດອີາ
ລະເບັຍ, ອາຝຣັິກີາໃຕັ້,້ ຕັ້ວັກີກີີ, 
ອງັິກີດິ, ສະຫະລດັອາເມລກິີາ ແລະ 
ສະຫະພົາບັເອຣີັບົັ) ໄດຮ້ອ້ງິຂຳໃຫສ້ະພົາ
ຄືວາມໝັນ້ຄືງົິທີາງິດາ້ນກີານເງິນິເຮດັ
ວຽກີຮ່ວມກີບັັອງົິກີານພົດັທີະນາ ແລະ 
ຮ່ວມມທືີາງິດາ້ນເສດຖະກີດິ  ແລະ 
ອງົິກີານຈິດັຕັ້ັງ້ິສາກີນົອື່ ນ ເພົື່ ອຄືົນ້ຄືວາ້
ປຶີກີສາຫາລທືີາງິເລອືກີເພົື່ ອກີາ້ວໄປີສ່້
ກີານປົີກີປີ້ອງິຜູ້້ຊ້້ົມໃຊ້ກ້ີານບັຳລິກີານ
ທີາງິດາ້ນກີານເງິນິ ປີະຊ້າຄືມົສາກີນົໄດ ້
ເພົີ່ ມຄືວາມເອາົໃຈິໃສ່ໃນກີານປົີກີປີອ້ງິ
ຜູ້້ຊ້້ມົໃຊ້ທ້ີາງິກີານເງິນິ. ໃນລະຫວ່າງິ
ກີອງິປີະຊຸ້ມຂອງິເຂົາເຈິ ົາ້ໃນເດືອນ 

ຄືວາມສຳາຄືນັຂອງິກີານປົີກີປີອ້ງິຜູ້້ຊ້້ມົໃຊ້ກ້ີານບັຳລກິີານທີາງິດາ້ນ
ກີານເງິນິຕັ້ຳ່ ລະບັບົັສະຖາບັນັກີານເງິນິ-ເງິນິຕັ້າຂອງິ ສປີປີ ລາວ

ໂດຍ: ກີ. ບັວົລະເພົດັ
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 ພົາຍຫຼງັິເກີດີວກິີດິກີານທີາງິ
ດາ້ນກີານເງິນິໂລກີກ່ີຽວກີບັັກີານປ່ີອຍ
ເງິນິກີ້ໃ້ຫປ້ີະຊ້າຊ້ນົໃນກີານສາ້ງິເຮອືນ 
(Subprime Loan) ໃນປີີ 2007-
2009, ອງົິກີານເສດຖະກີດິໂລກີໄດ ້
ຄືາດຄືະເນວ່າມຜ້ີູ້ບ້ັຳລໂິພົກີທີາງິດາ້ນ
ກີານເງິນິ ໃໝ່ ປີະມານ 150 ລາ້ນຄືນົ 
ໃນແຕ່ັ້ລະປີີ. ຫຼງັິຈິາກີກີນັນ້, ອດັຕັ້າ
ກີານເພົີ່ ມຂຶນ້ຂອງິຜູ້້ບ້ັຳລໂິພົກີທີາງິດາ້ນ
ກີານເງິນິແມ່ນໄດ ້ຊ້ ້າລົງິ  ແຕ່ັ້ກີານ
ຂະຫຍາຍຕັ້ົວຍງັິສືບັຕັ້ຳ່ ຢູ່່າງິບັຳ່ ຢຸູ່ດຢັູ່້ງິ. 
ວກິີດິກີານທີາງິດາ້ນກີານເງິນິແມ່ນໄດ ້
ສະແດງິໃຫເ້ຫນັເຖງິິຄືວາມສຳາຄືນັຂອງິ
ກີານປົີກີປີອ້ງິຄືວາມໝັນ້ຄືງົິໄລຍະຍາວ
ຂອງິລະບັບົັກີານເງິນິໂລກີ. ໃນເວລາ
ດຽວກີນັນັນ້, ກີານເພົີ່ ມຂຶນ້ຢູ່່າງິໄວວາ
ຂອງິກີານນຳາໃຊ້ກ້ີານບັຳລກິີານທີາງິດາ້ນ
ກີານເງິນິ ແມ່ນໄດຊ້້ີໃ້ຫເ້ຫນັເຖງິິຄືວາມ
ຈິຳາເປັີນໃນກີານສາ້ງິຄືວາມເຂັມ້ແຂງິ
ດາ້ນລະບັຽບັກີານເງິນິ ແລະ ກີານໃຫ ້

ຄືວາມຮ້ພ້ົືນ້ຖານແກ່ີຜູ້້ຊ້້ມົໃຊ້ທ້ີາງິດາ້ນ
ກີານເງິນິເພົື່ ອປົີກີປີອ້ງິ ແລະ ສາ້ງິຄືວາມ
ເຂັມ້ແຂງິໃຫຜູ້້້ຊ້້ມົໃຊ້ທ້ີາງິດາ້ນກີານ
ເງິນິ. ຖາ້ຫາກີບັຳ່ ມກີີານປົີກີປີອ້ງິຜູ້້ຊ້້ມົໃຊ້ ້
ກີານບັຳລກິີານທີາງິດາ້ນກີານເງິນິທີີ່ ເຂັມ້
ແຂງິ, ຜູ້ົນປີະໂຫຍດທີີ່ ເພົີ່ ມຂຶນ້ຈິາກີ
ກີານຂະຫຍາຍຕັ້ວົກີານເຂົາ້ເຖິງິກີານ
ບັຳລກິີານທີາງິດາ້ນກີານເງິນິອາດສ້ນເສຍ 
ຫຼ ືຖກືີທີຳາລາຍຢູ່່າງິຮາ້ຍແຮງິ.  
 ວຽກີງິານປົີກີປີ້ອງິຜູ້້ຊ້້ົມໃຊ້ ້
ບັຳລກິີານທີາງິດາ້ນກີານເງິນິເປັີນວຽກີ 
ງິານໜ້ຶ່ ງິທີີ່ ສຳາຄືນັໃນຂະແໜ້ງິກີານເງິນິ-
ກີານທີະນາຄືານ ໃນລະດບັັພົາກີພົືນ້ 
ແລະ ສາກີນົ. ໃນຫວ່າງິບັຳ່ ດນົມານີ,້ 
ອງົິກີານພົດັທີະນາ ແລະ ຮ່ວມມທືີາງິ
ດາ້ນເສດຖະກີດິ (OECD) ໄດມ້ກີີານ
ພົດັທີະນາກີານປີະຕັ້ບິັດັທີີ່ ດເີລດີ ໂດຍ
ສະເພົາະແມ່ນກີານໃຫຄ້ືວາມຮ້ທ້ີາງິ
ດາ້ນກີານເງິນິ ແລະ ກີານປ້ີກີຈິດິສຳານກຶີ
ກ່ີຽວກີບັັວຽກີງິານສນິເຊ້ື່ ອ, ປີະກີນັໄພົ 

ແລະ ເງິນິບັຳານານສ່ວນບຸັກີຄືນົ, ໃນ
ເດອືນ ພົະຈິກິີ 2010, ກີອງິປີະຊຸ້ມສຸດ
ຍອດ G20 (G20 ປີະກີອບັມປີີະເທີດ 
ອາເຈິນັຕັ້ນິາ, ອດົສະຕັ້າລ,ີ ບັຣັາຊ້ວິ, 
ເຄືນນາດາ, ຈິນີ, ຝຣັັ່ ງິ, ເຢູ່ຍລະມນັ, 
ອນິເດຍ, ອນິໂດເນເຊ້ຍ, ອຕີັ້າລ,ີ ຍີ່ ປຸ່ີນ, 
ສ.ເກີາົຫຼ,ີ ເມກັີຊ້ກິີ, ລດັເຊ້ຍ, ຊ້້ດອີາ
ລະເບັຍ, ອາຝຣັິກີາໃຕັ້,້ ຕັ້ວັກີກີີ, 
ອງັິກີດິ, ສະຫະລດັອາເມລກິີາ ແລະ 
ສະຫະພົາບັເອຣີັບົັ) ໄດຮ້ອ້ງິຂຳໃຫສ້ະພົາ
ຄືວາມໝັນ້ຄືງົິທີາງິດາ້ນກີານເງິນິເຮດັ
ວຽກີຮ່ວມກີບັັອງົິກີານພົດັທີະນາ ແລະ 
ຮ່ວມມທືີາງິດາ້ນເສດຖະກີດິ  ແລະ 
ອງົິກີານຈິດັຕັ້ັງ້ິສາກີນົອື່ ນ ເພົື່ ອຄືົນ້ຄືວາ້
ປຶີກີສາຫາລທືີາງິເລອືກີເພົື່ ອກີາ້ວໄປີສ່້
ກີານປົີກີປີ້ອງິຜູ້້ຊ້້ົມໃຊ້ກ້ີານບັຳລິກີານ
ທີາງິດາ້ນກີານເງິນິ ປີະຊ້າຄືມົສາກີນົໄດ ້
ເພົີ່ ມຄືວາມເອາົໃຈິໃສ່ໃນກີານປົີກີປີອ້ງິ
ຜູ້້ຊ້້ມົໃຊ້ທ້ີາງິກີານເງິນິ. ໃນລະຫວ່າງິ
ກີອງິປີະຊຸ້ມຂອງິເຂົາເຈິ ົາ້ໃນເດືອນ 

ຄືວາມສຳາຄືນັຂອງິກີານປົີກີປີອ້ງິຜູ້້ຊ້້ມົໃຊ້ກ້ີານບັຳລກິີານທີາງິດາ້ນ
ກີານເງິນິຕັ້ຳ່ ລະບັບົັສະຖາບັນັກີານເງິນິ-ເງິນິຕັ້າຂອງິ ສປີປີ ລາວ

ໂດຍ: ກີ. ບັວົລະເພົດັ
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ກຸີມພົາ 2011, ລດັຖະມນົຕັ້ກີີະຊ້ວງິ
ກີານເງິນິກຸ່ີມປີະເທີດ G20 ແລະ ຜູ້້ວ່້າ
ກີານທີະນາຄືານກີາງິ   ໄດຮ້ຽກີຮອ້ງິໃຫ ້
ອງົິກີານຈິດັຕັ້ັງ້ິສາກີນົທີີ່ ກ່ີຽວຂອ້ງິເພົື່ ອ
ພົດັທີະນາຫຼກັີກີານທີົ່ ວໄປີກ່ີຽວກີບັັກີານ 
ປົີກີປີອ້ງິຜູ້້ຊ້້ມົໃຊ້ທ້ີາງິກີານເງິນິ ໃຫທ້ີນັ
ເວລາ ຊ້ຶ່ ງິໄດປຶ້ີກີສາກີນັໃນກີອງິປີະຊຸ້ມ 
ເດອືນ ຕຸັ້ລາ 2011 ຂອງິເຂາົເຈິ ົາ້. ຊ້ຶ່ ງິໄດ ້
ແນະນຳາໃຫຜູ້້້ວ້າງິນະໂຍບັາຍ ແລະ ກີດົ
ລະບັຽບັ ຕັ້ຳຳ່ ສະຖາບັນັກີານເງິນິ ແລະ ຂຳ ້

ລເິລີ່ ມຕ່ັ້າງິໆ ທີີ່ ສາມາດວດັແທີກີ ແລະ 
ປີະເມນີໄດ.້ ພົອ້ມດຽວກີນັນັນ້, ໄດສ້າ້ງິ
ຕັ້ັງ້ິຄືະນະປີະຕັ້ບິັດັງິານກ່ີຽວກີບັັກີານ
ປົີກີປີອ້ງິຜູ້້ຊ້້ມົໃຊ້ທ້ີາງິກີານເງິນິ. ນອກີ 
ຈິາກີນັນ້, ຍງັິໄດໃ້ຫຄ້ືຳາປຶີກີສາກ່ີຽວກີບັັ
ກີານປົີກີປີ້ອງິຜູ້້ບ້ັຳລໂິພົກີທີາງິດາ້ນກີານ
ເງິນິໃຫແ້ກ່ີຄືະນະກີຳາມະກີານເອຣີັບົັ ທີີ່

ໄດສ້ກຶີສາກ່ີຽວກີບັັກີານບັຳລກິີານດາ້ນ
ກີານເງິນິຂະໜ້າດນອ້ຍ, ລວມທີງັິກີານ
ລງົິທີນຶຂະໜ້າດນອ້ຍ, ສນິເຊ້ື່ ອຜູ້້ຊ້້ມົ
ໃຊ້,້ ກີານຕັ້ະຫຼາດທີາງິໄກີດາ້ນກີານເງິນິ, 
ກີານເຊ້ົ່ າຊ້ື ້ ແລະ ກີານໃຫຄ້ືວາມຮ້ພ້ົືນ້ 
ຖານທີາງິດາ້ນກີານເງິນິ. ທີະນາຄືານ
ພົດັທີະນາລະຫວ່າງິອາເມລກິີາ ສະໜ້ບັັ 
ສະໜ້ນ້ກີານສາ້ງິຄືວາມເຂັມ້ແຂງິໃຫແ້ກ່ີ
ກີານປົີກີປີອ້ງິຜູ້້ຊ້້ມົໃຊ້ກ້ີານບັຳລກິີານທີາງິ
ດາ້ນກີານເງິນິ ຊ້ຶ່ ງິເປັີນສ່ວນໜ້ຶ່ ງິຂອງິ
ກີານເງິນິໃນໂຄືງິກີານຕ່ັ້າງິໆ. ກຸ່ີມທີີ່ ປຶີກີ 
ສາເພົື່ ອຊ່້ວຍເຫຼອືຄືນົທຸີກີຍາກີ (CGA 
P) ໄດເ້ຜູ້ຍີແຜູ່້ບັດົລາຍງິານກີານປົີກີປີອ້ງິ
ຜູ້້ຊ້້ົມໃຊ້ກ້ີານບັຳລິກີານທີາງິດາ້ນກີານ
ເງິນິ, ນະໂຍບັາຍກ່ີຽວກີບັັກີານປົີກີປີອ້ງິ
ຜູ້້ຊ້້ມົໃຊ້ທ້ີາງິກີານເງິນິ ພົອ້ມທີງັິກີຳານດົ
ຫຼກັີກີານປົີກີປີ້ອງິລ້ກີຄືາ້ສນິເຊ້ື່ ອຂອງິ
ສະຖາບັນັກີານເງິນິ ໃຫກ້ີບັັຫຼາຍປີະເທີດ
ໃນທີົ່ ວໂລກີ.
  ກີານປົີກີປີ້ອງິຜູ້້ຊ້້ມົໃຊ້ທ້ີາງິ
ດາ້ນກີານເງິນິໄດກ້ີຳານດົກີດົລະບັຽບັກີານ
ປີະພົຶດທີີ່ ຈິະແຈິງ້ິສຳາລັບັທີະນາຄືານ 
ແລະ ສະຖາບັນັກີານເງິນິທີີ່ ບັຳ່ ແມ່ນທີະ 

ນາຄືານກ່ີຽວກີບັັລ້ກີຄືາ້ຂອງິຕັ້ນົ. ມຈີິດຸ 
ປີະສງົິຮບັັປີະກີນັວ່າຜູ້້ຊ້້ມົໃຊ້ທ້ີາງິດາ້ນ
ກີານເງິນິ (1) ໄດຮ້ບັັຂຳມ້ນ້ຂ່າວສານເພົື່ ອ
ອະນຸຍາດໃຫເ້ຂາົເຈິ ົາ້ຕັ້ດັສນິໃຈິໃຊ້ບ້ັຳລ ິ
ກີານທີີ່ ມຂີຳມ້້ນ (2) ບັຳ່ ມກີີານປີະຕັ້ບິັດັທີີ່

ບັຳ່ ຍຸດຕັ້ທິີຳາ ຫຼ ື ຫຼອກີລວງິ ແລະ (3) 
ມີກີານເຂົາ້ເຖິງິກີົນໄກີກີານແກີໄ້ຂຂຳ ້

ຂດັແຍ່ງິ ແລະ ປີະຕັ້ບິັດັຕັ້າມ 7 ຫຼກັີກີານ
ໃນກີານປົີກີປີອ້ງິຜູ້້ຊ້້ມົ ໃຊ້ທ້ີາງິດາ້ນກີານ
ເງິນິຂອງິສາກີນົເຊ້ັ່ ນ (1) ອອກີແບັບັ 
ແລະ ໃຫບ້ັຳລິກີານຜູ້ະລິດຕັ້ະພົັນທີີ່

ເໝາະສມົ ກີບັັລ້ກີຄືາ້ແຕ່ັ້ລະປີະເພົດ; 
(2) ສະກີັດກີັນ້ບັຳ່ ໃຫລ້້ກີຄືາ້ເກີີດໜ້ີ ້

ຖວ້ມຕັ້ວົ; (3) ມຄີືວາມໂປ່ີງິໃສ; (4) ກີຳາ
ນດົລາຄືາ ຫຼ ື ຄ່ືາທີຳານຽມຢູ່່າງິມຄີືວາມ
ຮບັັຜູ້ດິຊ້ອບັ; (5) ມກີີານປີະຕັ້ບິັດັຕັ້ຳ່

ລ້ກີຄືາ້ ຢູ່່າງິມຄີືວາມນບັັຖ ື ແລະ ເປັີນ
ທີຳາ; (6) ຮກັີສາຄືວາມລບັັ ແລະ ຂຳມ້້ນ
ຂອງິລ້ກີຄືາ້ ແລະ (7) ມກີີນົໄກີແກີໄ້ຂ
ຄືຳາຮອ້ງິທຸີກີ. ນອກີຈິາກີນັນ້, ມກີີານ
ເປີີດເຜູ້ີຍຂຳມ້້ນກ່ີຽວກີບັັກີານບັຳລກິີານ
ທີາງິດາ້ນກີານເງິນິຂອງິຕັ້ນົ ໃນຮ້ບັແບັບັ
ຂອງິສື່ ສິ່ ງິພົມິ ຫຼ ື ສື່ ເອເລກັີໂຕຼັ້ນກິີ ທີີ່

ສາມາດເຂົາ້ເຖິງິໄດງ່້ິາຍເພົື່ ອໃຫສ້ອດ 
ຄ່ືອງິກີບັັ ດຳາລດັ ວ່າດວ້ຍກີານປົີກີປີອ້ງິ
ຜູ້້ຊ້້ມົໃຊ້ກ້ີານບັຳລກິີານທີາງິດາ້ນກີານເງິນິ 
ເລກີທີ ີ225/ລບັ, ລງົິວນັທີ ີ06 ເມສາ 
2020 ຕັ້າມມາດຕັ້າ 11 ຂອງິດຳາລດັ 
ໂດຍມເີນືອ້ໃນລະອຽດດັ່ ງິນີ:້
1. ຄ່ືາທີຳານຽມ ຫຼ ືຄ່ືາບັຳລກິີານ, ຄ່ືາກີານ
ປັີບັຕັ້ວົແທີນ, ອດັຕັ້າດອກີເບັຍ້ ແລະ ຄ່ືາ
ອື່ ນຊ້ຶ່ ງິຕັ້ອ້ງິສງັິລວມໄວໃ້ນ ພົາກີສ່ວນ
ດຽວກີນັຂອງິກີານໂຄືສະນາ;
2. ຜູ້ນົກີະທີບົັຕ່ັ້າງິໆທີີ່ ເກີດີຈິາກີກີານ
ປ່ີຽນແປີງິອັດຕັ້າດອກີເບັຍ້, ອັດຕັ້າ
ແລກີປ່ີຽນ ຫຼ ື ປັີດໄຈິອື່ ນທີີ່ ເຮັດໃຫ ້
ລາຄືາ, ຜູ້ນົຕັ້ອບັແທີນ ແລະ ເງິ ື່ອນໄຂ
ອື່ ນ ຂອງິກີານບັຳລກິີານທີາງິດາ້ນກີານເງິນິ 
ມກີີານປ່ີຽນແປີງິ;
3. ຜູ້ນົຕັ້ອບັແທີນຂອງິຜູ້ະລດິຕັ້ະພົນັ;

4.ກີຳານດົເວລາຂອງິສນັຍາ ແລະ ແຜູ້ນ 
ກີານຊ້ຳາລະ;
5. ເງິ ື່ອນໄຂຂອງິສນັຍາ ໃນກີຳລະນທີີີ່ ຜູ້້ ້
ຊ້ມົໃຊ້ຂ້ຳຍກົີເລກີີສນັຍາ ຫຼ ື ບັຳ່ ສາມາດ
ປີະຕັ້ບິັດັພົນັທີະຕັ້າມສນັຍາ;
6. ຄືວາມສ່ຽງິທີີ່ ສຳາຄືນັ ທີີ່ ຕັ້ດິພົນັກີບັັ
ກີານບັຳລຫິານທີາງິດາ້ນກີານເງິນິ;
7. ຂຳມ້້ນກ່ີຽວກີບັັຜູ້ະລດິຕັ້ະພົນັອື່ ນທີີ່

ຄືາ້ຍຄືກືີນັ;
8. ຂຳມ້ນ້ກ່ີຽວກີບັັກີານຮກັີສາຄືວາມລບັັ
ຂອງິຜູ້້ຊ້້ມົໃຊ້.້
 ກີານເປີີດເຜູ້ີຍຂຳມ້້ນກ່ີຽວກີບັັ
ກີານບັຳລກິີານທີາງິດາ້ນກີານເງິນິ ຕັ້ອ້ງິນຳາ
ໃຊ້ພ້ົາສາລາວເປັີນຕັ້ົນ້ຕັ້ຳ, ນຳາໃຊ້ຄ້ືຳາສບັັ 
ແລະ ສຳານວນຄືຳາເວົາ້ທີີ່ ເຂົາ້ໃຈິງ່ິາຍ, ຖກືີ 
ຕັ້ອ້ງິ, ຂະໜ້າດ ແລະ ສີຂອງິຕັ້ົວ
ອກັີສອນຂອງິເນືອ້ໃນທີງັິໝດົສາມາດ
ອ່ານໄດຢູ່້່າງິຈິະແຈິງ້ິ ແລະ ຊ້ດັເຈິນ ໂດຍ
ສະເພົາະສດິ ແລະ ພົນັທີະທີີ່ ຜູ້້ຊ້້ມົໃຊ້ ້
ຈິະໄດຮັບັັ ແລະ ປີະຕັ້ບິັດັ.
 ສະນັນ້, ກີານລເິລີ່ ມກີານໃຫ ້
ຄືວາມຮ້ພ້ົືນ້ຖານທີາງິດາ້ນກີານເງິນິທີີ່

ສມົບ້ັນແບັບັແມ່ນແນ່ໃສ່ໃຫຜູ້້້ຊ້້ມົໃຊ້ ້
ກີານບັຳລກິີານທີາງິກີານເງິນິມຄີືວາມຮ້,້ 
ທີກັີສະ ແລະ ຄືວາມໝັນ້ໃຈິ ໃນກີານ
ເຂົາ້ໃຈິ ແລະ ປີະເມນີຂຳມ້ນ້ທີີ່ ເຂາົເຈິ ົາ້ໄດ ້
ຮບັັໂດຍ ມຈີິດຸປີະສງົິເພົື່ ອສາ້ງິຄືວາມ
ເຂັມ້ແຂງິໃຫເ້ຂາົເຈິ ົາ້ໃນກີານຊ້ືຜູ້້ະລດິ 
ຕັ້ະພົນັ ແລະ ກີານບັຳລກິີານດາ້ນກີານເງິນິ
ທີີ່ ຕັ້ອບັສະໜ້ອງິຄືວາມຕັ້ອ້ງິກີານທີີ່ ດີ
ສຸດ ແລະ ຄືອບັຄືວົຂອງິເຂາົເຈິ ົາ້ໄດ.້ ຊ້ຶ່ ງິ
ເປັີນກີດົລະບັຽບັກີານປີະຕັ້ິບັັດທີີ່ ຈິະ
ແຈິງ້ິສຳາລບັັທີະນາຄືານທຸີລະກີດິ ແລະ 
ສະຖາບັນັກີານເງິນິ, ບັວກີກີບັັກີານປັີບັ 
ປຸີງິຄືວາມຮ້ທ້ີາງິດາ້ນກີານເງິນິ, ຈິະເພົີ່ ມ 
ຄືວາມເຊ້ື່ ອໝັນ້ໃຫຜູ້້້ຊ້້ມົໃຊ້ໃ້ນຕັ້ະຫາຼດ
ກີານເງິນິ ແລະ ສະໜ້ັບັສະໜ້້ນໃຫ ້
ຕັ້ະຫຼາດກີານເງິນິໃນ ສປີປີ ລາວ ມກີີານ
ພົດັທີະນາໄປີເທີື່ ອລະກີາ້ວ.
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ກຸີມພົາ 2011, ລດັຖະມນົຕັ້ກີີະຊ້ວງິ
ກີານເງິນິກຸ່ີມປີະເທີດ G20 ແລະ ຜູ້້ວ່້າ
ກີານທີະນາຄືານກີາງິ   ໄດຮ້ຽກີຮອ້ງິໃຫ ້
ອງົິກີານຈິດັຕັ້ັງ້ິສາກີນົທີີ່ ກ່ີຽວຂອ້ງິເພົື່ ອ
ພົດັທີະນາຫຼກັີກີານທີົ່ ວໄປີກ່ີຽວກີບັັກີານ 
ປົີກີປີອ້ງິຜູ້້ຊ້້ມົໃຊ້ທ້ີາງິກີານເງິນິ ໃຫທ້ີນັ
ເວລາ ຊ້ຶ່ ງິໄດປຶ້ີກີສາກີນັໃນກີອງິປີະຊຸ້ມ 
ເດອືນ ຕຸັ້ລາ 2011 ຂອງິເຂາົເຈິ ົາ້. ຊ້ຶ່ ງິໄດ ້
ແນະນຳາໃຫຜູ້້້ວ້າງິນະໂຍບັາຍ ແລະ ກີດົ
ລະບັຽບັ ຕັ້ຳຳ່ ສະຖາບັນັກີານເງິນິ ແລະ ຂຳ ້

ລເິລີ່ ມຕ່ັ້າງິໆ ທີີ່ ສາມາດວດັແທີກີ ແລະ 
ປີະເມນີໄດ.້ ພົອ້ມດຽວກີນັນັນ້, ໄດສ້າ້ງິ
ຕັ້ັງ້ິຄືະນະປີະຕັ້ບິັດັງິານກ່ີຽວກີບັັກີານ
ປົີກີປີອ້ງິຜູ້້ຊ້້ມົໃຊ້ທ້ີາງິກີານເງິນິ. ນອກີ 
ຈິາກີນັນ້, ຍງັິໄດໃ້ຫຄ້ືຳາປຶີກີສາກ່ີຽວກີບັັ
ກີານປົີກີປີ້ອງິຜູ້້ບ້ັຳລໂິພົກີທີາງິດາ້ນກີານ
ເງິນິໃຫແ້ກ່ີຄືະນະກີຳາມະກີານເອຣີັບົັ ທີີ່

ໄດສ້ກຶີສາກ່ີຽວກີບັັກີານບັຳລກິີານດາ້ນ
ກີານເງິນິຂະໜ້າດນອ້ຍ, ລວມທີງັິກີານ
ລງົິທີນຶຂະໜ້າດນອ້ຍ, ສນິເຊ້ື່ ອຜູ້້ຊ້້ມົ
ໃຊ້,້ ກີານຕັ້ະຫຼາດທີາງິໄກີດາ້ນກີານເງິນິ, 
ກີານເຊ້ົ່ າຊ້ື ້ ແລະ ກີານໃຫຄ້ືວາມຮ້ພ້ົືນ້ 
ຖານທີາງິດາ້ນກີານເງິນິ. ທີະນາຄືານ
ພົດັທີະນາລະຫວ່າງິອາເມລກິີາ ສະໜ້ບັັ 
ສະໜ້ນ້ກີານສາ້ງິຄືວາມເຂັມ້ແຂງິໃຫແ້ກ່ີ
ກີານປົີກີປີອ້ງິຜູ້້ຊ້້ມົໃຊ້ກ້ີານບັຳລກິີານທີາງິ
ດາ້ນກີານເງິນິ ຊ້ຶ່ ງິເປັີນສ່ວນໜ້ຶ່ ງິຂອງິ
ກີານເງິນິໃນໂຄືງິກີານຕ່ັ້າງິໆ. ກຸ່ີມທີີ່ ປຶີກີ 
ສາເພົື່ ອຊ່້ວຍເຫຼອືຄືນົທຸີກີຍາກີ (CGA 
P) ໄດເ້ຜູ້ຍີແຜູ່້ບັດົລາຍງິານກີານປົີກີປີອ້ງິ
ຜູ້້ຊ້້ົມໃຊ້ກ້ີານບັຳລິກີານທີາງິດາ້ນກີານ
ເງິນິ, ນະໂຍບັາຍກ່ີຽວກີບັັກີານປົີກີປີອ້ງິ
ຜູ້້ຊ້້ມົໃຊ້ທ້ີາງິກີານເງິນິ ພົອ້ມທີງັິກີຳານດົ
ຫຼກັີກີານປົີກີປີ້ອງິລ້ກີຄືາ້ສນິເຊ້ື່ ອຂອງິ
ສະຖາບັນັກີານເງິນິ ໃຫກ້ີບັັຫຼາຍປີະເທີດ
ໃນທີົ່ ວໂລກີ.
  ກີານປົີກີປີ້ອງິຜູ້້ຊ້້ມົໃຊ້ທ້ີາງິ
ດາ້ນກີານເງິນິໄດກ້ີຳານດົກີດົລະບັຽບັກີານ
ປີະພົຶດທີີ່ ຈິະແຈິງ້ິສຳາລັບັທີະນາຄືານ 
ແລະ ສະຖາບັນັກີານເງິນິທີີ່ ບັຳ່ ແມ່ນທີະ 

ນາຄືານກ່ີຽວກີບັັລ້ກີຄືາ້ຂອງິຕັ້ນົ. ມຈີິດຸ 
ປີະສງົິຮບັັປີະກີນັວ່າຜູ້້ຊ້້ມົໃຊ້ທ້ີາງິດາ້ນ
ກີານເງິນິ (1) ໄດຮ້ບັັຂຳມ້ນ້ຂ່າວສານເພົື່ ອ
ອະນຸຍາດໃຫເ້ຂາົເຈິ ົາ້ຕັ້ດັສນິໃຈິໃຊ້ບ້ັຳລ ິ
ກີານທີີ່ ມຂີຳມ້້ນ (2) ບັຳ່ ມກີີານປີະຕັ້ບິັດັທີີ່

ບັຳ່ ຍຸດຕັ້ທິີຳາ ຫຼ ື ຫຼອກີລວງິ ແລະ (3) 
ມີກີານເຂົາ້ເຖິງິກີົນໄກີກີານແກີໄ້ຂຂຳ ້

ຂດັແຍ່ງິ ແລະ ປີະຕັ້ບິັດັຕັ້າມ 7 ຫຼກັີກີານ
ໃນກີານປົີກີປີອ້ງິຜູ້້ຊ້້ມົ ໃຊ້ທ້ີາງິດາ້ນກີານ
ເງິນິຂອງິສາກີນົເຊ້ັ່ ນ (1) ອອກີແບັບັ 
ແລະ ໃຫບ້ັຳລິກີານຜູ້ະລິດຕັ້ະພົັນທີີ່

ເໝາະສມົ ກີບັັລ້ກີຄືາ້ແຕ່ັ້ລະປີະເພົດ; 
(2) ສະກີັດກີັນ້ບັຳ່ ໃຫລ້້ກີຄືາ້ເກີີດໜ້ີ ້

ຖວ້ມຕັ້ວົ; (3) ມຄີືວາມໂປ່ີງິໃສ; (4) ກີຳາ
ນດົລາຄືາ ຫຼ ື ຄ່ືາທີຳານຽມຢູ່່າງິມຄີືວາມ
ຮບັັຜູ້ດິຊ້ອບັ; (5) ມກີີານປີະຕັ້ບິັດັຕັ້ຳ່

ລ້ກີຄືາ້ ຢູ່່າງິມຄີືວາມນບັັຖ ື ແລະ ເປັີນ
ທີຳາ; (6) ຮກັີສາຄືວາມລບັັ ແລະ ຂຳມ້້ນ
ຂອງິລ້ກີຄືາ້ ແລະ (7) ມກີີນົໄກີແກີໄ້ຂ
ຄືຳາຮອ້ງິທຸີກີ. ນອກີຈິາກີນັນ້, ມກີີານ
ເປີີດເຜູ້ີຍຂຳມ້້ນກ່ີຽວກີບັັກີານບັຳລກິີານ
ທີາງິດາ້ນກີານເງິນິຂອງິຕັ້ນົ ໃນຮ້ບັແບັບັ
ຂອງິສື່ ສິ່ ງິພົມິ ຫຼ ື ສື່ ເອເລກັີໂຕຼັ້ນກິີ ທີີ່

ສາມາດເຂົາ້ເຖິງິໄດງ່້ິາຍເພົື່ ອໃຫສ້ອດ 
ຄ່ືອງິກີບັັ ດຳາລດັ ວ່າດວ້ຍກີານປົີກີປີອ້ງິ
ຜູ້້ຊ້້ມົໃຊ້ກ້ີານບັຳລກິີານທີາງິດາ້ນກີານເງິນິ 
ເລກີທີ ີ225/ລບັ, ລງົິວນັທີ ີ06 ເມສາ 
2020 ຕັ້າມມາດຕັ້າ 11 ຂອງິດຳາລດັ 
ໂດຍມເີນືອ້ໃນລະອຽດດັ່ ງິນີ:້
1. ຄ່ືາທີຳານຽມ ຫຼ ືຄ່ືາບັຳລກິີານ, ຄ່ືາກີານ
ປັີບັຕັ້ວົແທີນ, ອດັຕັ້າດອກີເບັຍ້ ແລະ ຄ່ືາ
ອື່ ນຊ້ຶ່ ງິຕັ້ອ້ງິສງັິລວມໄວໃ້ນ ພົາກີສ່ວນ
ດຽວກີນັຂອງິກີານໂຄືສະນາ;
2. ຜູ້ນົກີະທີບົັຕ່ັ້າງິໆທີີ່ ເກີດີຈິາກີກີານ
ປ່ີຽນແປີງິອັດຕັ້າດອກີເບັຍ້, ອັດຕັ້າ
ແລກີປ່ີຽນ ຫຼ ື ປັີດໄຈິອື່ ນທີີ່ ເຮັດໃຫ ້
ລາຄືາ, ຜູ້ນົຕັ້ອບັແທີນ ແລະ ເງິ ື່ອນໄຂ
ອື່ ນ ຂອງິກີານບັຳລກິີານທີາງິດາ້ນກີານເງິນິ 
ມກີີານປ່ີຽນແປີງິ;
3. ຜູ້ນົຕັ້ອບັແທີນຂອງິຜູ້ະລດິຕັ້ະພົນັ;

4.ກີຳານດົເວລາຂອງິສນັຍາ ແລະ ແຜູ້ນ 
ກີານຊ້ຳາລະ;
5. ເງິ ື່ອນໄຂຂອງິສນັຍາ ໃນກີຳລະນທີີີ່ ຜູ້້ ້
ຊ້ມົໃຊ້ຂ້ຳຍກົີເລກີີສນັຍາ ຫຼ ື ບັຳ່ ສາມາດ
ປີະຕັ້ບິັດັພົນັທີະຕັ້າມສນັຍາ;
6. ຄືວາມສ່ຽງິທີີ່ ສຳາຄືນັ ທີີ່ ຕັ້ດິພົນັກີບັັ
ກີານບັຳລຫິານທີາງິດາ້ນກີານເງິນິ;
7. ຂຳມ້້ນກ່ີຽວກີບັັຜູ້ະລດິຕັ້ະພົນັອື່ ນທີີ່

ຄືາ້ຍຄືກືີນັ;
8. ຂຳມ້ນ້ກ່ີຽວກີບັັກີານຮກັີສາຄືວາມລບັັ
ຂອງິຜູ້້ຊ້້ມົໃຊ້.້
 ກີານເປີີດເຜູ້ີຍຂຳມ້້ນກ່ີຽວກີບັັ
ກີານບັຳລກິີານທີາງິດາ້ນກີານເງິນິ ຕັ້ອ້ງິນຳາ
ໃຊ້ພ້ົາສາລາວເປັີນຕັ້ົນ້ຕັ້ຳ, ນຳາໃຊ້ຄ້ືຳາສບັັ 
ແລະ ສຳານວນຄືຳາເວົາ້ທີີ່ ເຂົາ້ໃຈິງ່ິາຍ, ຖກືີ 
ຕັ້ອ້ງິ, ຂະໜ້າດ ແລະ ສີຂອງິຕັ້ົວ
ອກັີສອນຂອງິເນືອ້ໃນທີງັິໝດົສາມາດ
ອ່ານໄດຢູ່້່າງິຈິະແຈິງ້ິ ແລະ ຊ້ດັເຈິນ ໂດຍ
ສະເພົາະສດິ ແລະ ພົນັທີະທີີ່ ຜູ້້ຊ້້ມົໃຊ້ ້
ຈິະໄດຮັບັັ ແລະ ປີະຕັ້ບິັດັ.
 ສະນັນ້, ກີານລເິລີ່ ມກີານໃຫ ້
ຄືວາມຮ້ພ້ົືນ້ຖານທີາງິດາ້ນກີານເງິນິທີີ່

ສມົບ້ັນແບັບັແມ່ນແນ່ໃສ່ໃຫຜູ້້້ຊ້້ມົໃຊ້ ້
ກີານບັຳລກິີານທີາງິກີານເງິນິມຄີືວາມຮ້,້ 
ທີກັີສະ ແລະ ຄືວາມໝັນ້ໃຈິ ໃນກີານ
ເຂົາ້ໃຈິ ແລະ ປີະເມນີຂຳມ້ນ້ທີີ່ ເຂາົເຈິ ົາ້ໄດ ້
ຮບັັໂດຍ ມຈີິດຸປີະສງົິເພົື່ ອສາ້ງິຄືວາມ
ເຂັມ້ແຂງິໃຫເ້ຂາົເຈິ ົາ້ໃນກີານຊ້ືຜູ້້ະລດິ 
ຕັ້ະພົນັ ແລະ ກີານບັຳລກິີານດາ້ນກີານເງິນິ
ທີີ່ ຕັ້ອບັສະໜ້ອງິຄືວາມຕັ້ອ້ງິກີານທີີ່ ດີ
ສຸດ ແລະ ຄືອບັຄືວົຂອງິເຂາົເຈິ ົາ້ໄດ.້ ຊ້ຶ່ ງິ
ເປັີນກີດົລະບັຽບັກີານປີະຕັ້ິບັັດທີີ່ ຈິະ
ແຈິງ້ິສຳາລບັັທີະນາຄືານທຸີລະກີດິ ແລະ 
ສະຖາບັນັກີານເງິນິ, ບັວກີກີບັັກີານປັີບັ 
ປຸີງິຄືວາມຮ້ທ້ີາງິດາ້ນກີານເງິນິ, ຈິະເພົີ່ ມ 
ຄືວາມເຊ້ື່ ອໝັນ້ໃຫຜູ້້້ຊ້້ມົໃຊ້ໃ້ນຕັ້ະຫາຼດ
ກີານເງິນິ ແລະ ສະໜ້ັບັສະໜ້້ນໃຫ ້
ຕັ້ະຫຼາດກີານເງິນິໃນ ສປີປີ ລາວ ມກີີານ
ພົດັທີະນາໄປີເທີື່ ອລະກີາ້ວ.
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 ໃນຄືວາມໝາຍ ແລະ ຈິດຸພົ ິ
ເສດສະເພົາະຂອງິຄືຳາວ່າ: “ໜ້ີ ້(Debt)” 
ແມ່ນພົນັທີະຜູ້້ກີພົນັທີີ່ ຜູ້້ກ້ີ້ຢືູ້່ມຈິະຊ້ຳາ
ລະຄືນືທີງັິເງິນິຕັ້ົນ້ ແລະ ດອກີເບັຍ້ໃຫ ້
ກີບັັຜູ້້ໃ້ຫກ້ີ້ ້ ຫຼ ື ເຈິ ົາ້ໜ້ີໃ້ນເວລາ ແລະ 
ເງິ ື່ອນໄຂຂຳຜູ້້້ກີມດັທີີ່ ຕັ້ກົີລງົິກີນັໄວ,້ ໃນ
ຄືວາມໝາຍຂອງິໜ້ີສ້ນິທີີ່ ມຄີືຳາວ່າ: ສນິ
ເຊ້ື່ ອ (Credit) ໝາຍເຖງິິຄືວາມເຊ້ື່ ອທີີ່

ບຸັກີຄືົນໜ້ຶ່ ງິມໃີຫກ້ີບັັອີກີບຸັກີຄືົນໜ້ຶ່ ງິ 
ໂດຍຜູ້້ທ້ີີ່ ໃຫຄ້ືວາມເຊ້ື່ ອຖນືັນ້ມຖີານະ
ເປັີນເຈິົາ້ໜ້ີ ້ ສ່ວນຜູ້້ທ້ີີ່ ໄດຮ້ັບັຄືວາມ
ເຊ້ື່ ອຖ ື ເອີນ້ວ່າ: ລ້ກີໜ້ີ ້ ແລະ ຍອ້ນ
ກີານເປັີນລ້ກີໜ້ີ ້ ຈິ ຶ່ ງິມີໜ້າ້ທີີ່ ຄືວາມ
ຮບັັຜູ້ດິຊ້ອບັຕັ້ຳ່ ພົາລະຜູ້້ກີພົນັຕ່ັ້າງິໆ ທີີ່

ເຈິ ົາ້ໜ້ີໄ້ດເ້ຊ້ື່ ອຖ ື ດວ້ຍກີານຊ້ຳາລະຄືນື
ໜ້ີສ້ນິທີງັິເງິນິຕັ້ົນ້ ແລະ ດອກີເບັຍ້ໄປີ
ຈິົນກີວ່າຈິະໝົດພົາລະຕັ້າມສັນຍາ 
ແລະ ລະບັຽບັ-ກີດົໝາຍໄດກ້ີຳານດົໄວ.້ 
ໃນນີ ້ຖາ້ວ່າບັຳ່ ມຄີືວາມຈິຳາເປັີນແທີ ້ໆ  ບັຳ່

ຄືວນສາ້ງິໜ້ີ ້ ຍອ້ນວ່າເມື່ ອເກີດີມໜີ້ີ ້
ແລວ້ບັຳ່ ສາມາດບັຳລຫິານເງິນິທີີ່ ກີ້ຢືູ້່ມໄປີ
ໃຫມ້ລີາຍໄດພ້ົຽງິພົຳ ທີີ່ ຈິະຊ້ຳາລະຄືນືໜ້ີ ້

ສິນດັ່ ງິກ່ີາວໄດຜູ້້້ທ້ີີ່ ສາ້ງິໜ້ີກ້ີຳຍັງິມີຂຳ ້

ຜູ້້ກີມດັໃນກີານຈ່ິາຍຊ້ຳາລະໜ້ີດ້ັ່ ງິກ່ີາວ. 

ດັ່ ງິນັນ້, ເພົື່ ອເປັີນພົືນ້ຖານຕັ້າມຫລກັີ 
ກີານວຊິ້າກີານໃນເບັືອ້ງິຕັ້ົນ້ ບຸັກີຄືນົໃດ
ຕັ້ອ້ງິກີານຈິະສາ້ງິໜ້ີ ້ກີຳຄືວນພົຈິິາລະນາ
ຄືົນ້ຄືວາ້ສກຶີສາຂຳມ້ນ້, ເງິ ື່ອນໄຂລາຍລະ
ອຽດຕ່ັ້າງິໆ ພົອ້ມທີງັິສກຶີສາແນວທີາງິ
ໃນກີານປີະຕັ້ບິັດັຕັ້ົນ້ຕັ້ຳ ດັ່ ງິນີ:້
1) ກ່ີອນຈິະສາ້ງິໜ້ີ ້ ກີຳຕັ້ຳ່ ເມື່ ອຮ້ວ່້າມີ
ຄືວາມຈິຳາເປັີນ ແລະ ເໝາະສມົ ພົອ້ມ
ທີງັິຈິະສາມາດຊ້ຳາລະໜ້ີໄ້ດແ້ທີຈ້ິງິິ ທີງັິ
ໃນປັີດຈິບຸັນັ ແລະ ອະນາຄືດົ.
2) ມກີີານປັີບັປຸີງິພົດຶຕັ້ກິີຳາ ທີງັິດາ້ນກີານ
ບັຳລໂິພົກີ ແລະ ກີານດຳາລງົິຊ້ວີດິ ເພົື່ ອ
ຫລຸດຜູ່້ອນລາຍຈ່ິາຍ ກີຳຄືຄືືວາມຈິຳາເປັີນ 
(ບັາງິດາ້ນ) ໃນກີານສາ້ງິໜ້ີ.້
3) ຄືວນສາ້ງິຕັ້ນົເອງິ ເພົື່ ອໃຫມ້ຄີືວາມ
ເຊ້ື່ ອຖ ືແລະ ຍອມຮບັັຈິາກີເຈິົາ້ໜ້ີ ້ຫຼ ື
ສະຖາບັນັກີານເງິນິໃຫໄ້ດ ້ເນື່ ອງິຈິາກີວ່າ
ໃນອະນາຄືດົອາດມຄີືວາມຈິຳາເປັີນຕັ້ອ້ງິ 
ກີານກີ້ຢືູ້່ມເງິນິຕັ້ື່ ມອກີີ.
4) ຄືວນສາ້ງິໜ້ີດ້ ີໝາຍເຖງິິ ໜ້ີທ້ີີ່ ກີຳ່ ໃຫ ້
ເກີດີມລີາຍໄດ ້ຫຼ ືໜ້ີທ້ີີ່ ຊ່້ວຍປີະຢັູ່ດຄ່ືາ
ໃຊ້ຈ່້ິາຍ ເຊ້ັ່ ນ: ກີານກີ້ຢືູ້່ມເງິນິມາລງົິທີນຶ
ເຮດັທຸີລະກີດິ ເພົື່ ອສາ້ງິລາຍໄດເ້ພົີ່ ມ ຫຼ ື
ກີານກີ້ເ້ງິນິມາຊ້ືດ້ນິ, ປຸີກີສາ້ງິເຮອືນ

ຊ້ານ ເປັີນທີີ່ ພົກັີພົາອາໄສ ຫຼ ືກີ້ເ້ງິນິຊ້ືດ້ນິ
ຊ້ືເ້ຮອືນ ແລວ້ບັຳລກິີານໃຫຜູ້້້ອ້ື່ ນເຊ້ົ່ າ ຫຼ ື
ກີ້ຢືູ້່ມເງິນິເພົື່ ອລງົິທີນຶໃນກີານສກຶີສາ
ຍກົີລະດບັັ ແລະ ລງົິທີນຶສະແຫວງິຫາ
ຜູ້ນົກີຳາໄລ ເປັີນຕັ້ົນ້.
5) ຄືວນມເີງິນິສຳາຮອງິເພົື່ ອໄວໃ້ຊ້ໃ້ນ
ກີຳລະນສຸີກີເສນີ (ເຈິບັັເປັີນກີະທີນັຫນັ, 
ວກິີດິກີານລະບັາດຂອງິພົະຍາດ ແລະ 
ມຄີືວາມຈິຳາເປັີນດ່ວນທີີ່ ຈິະຕັ້ອ້ງິໄດໃ້ຊ້ ້
ເງິນິ....) ແລະ ບັຳ່ ສາມາດຜູ່້ອນຊ້ຳາລະໜ້ີ້

ຄືນືໄດທ້ີນັຕັ້າມງິວດທີີ່ ໄດກ້ີຳານດົໄວ.້
6) ຜູ້້ສ້າ້ງິໜ້ີ ້ຄືວນມກີີານວາງິແຜູ້ນໃຊ້ ້
ເງິນິ, ມວີໄິນໃນກີານອອມເງິນິ, ມລີາຍ
ໄດໝ້ັນ້ຄືງົິ ແລະ ສະໝຳ່ າສະເໝ.ີ
 ຈິາກີເງິ ື່ອນໄຂ ແລະ ບັາງິແນວ
ທີາງິທີີ່ ສຳາຄືນັໃນກີານປີະຕັ້ບິັດັກ່ີອນທີີ່

ຈິະສາ້ງິໜ້ີດ້ັ່ ງິກ່ີາວນັນ້ ແມ່ນບັາງິແນວ
ທີາງິທີີ່ ສັງິລວມຈິາກີສະພົາບັ ແລະ 
ເງິ ື່ອນໄຂຕັ້ວົຈິງິິຂອງິວຽກີງິານສນິເຊ້ື່ ອ 
ແລະ ກີານບັຳລຫິານໜ້ີ,້ ນອກີນັນ້ ກີານ
ສາ້ງິໜ້ີຍ້ ັງິສາມາດເກີີດຂຶນ້ໄດຈ້ິາກີ
ຫລາຍໆດາ້ນທີງັິໃນຂອບັເຂດມະຫາ
ພົາກີ ແລະ ຄືວົເຮອືນ ເຊ້ັ່ ນ: ສະພົາບັ
ເງິນິເຟີັ ້(ລາຄືາສນິຄືາ້ ແລະ ບັຳລກິີານນບັັ

ຄືວາມຈິຳາເປັີນ ແລະ ລະມດັລະວງັິໃນກີານສາ້ງິໜ້ີ ້

ໂດຍ: ສລີມຸິງິຄຸືນ ຫລວງິລາດ
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ມືນ້ບັັເພົີ່ ມຂຶນ້ສ້ງິ), ອດັຕັ້າແລກີປ່ີຽນ-
ອດັຕັ້າດອກີເບັຍ້ ເໜ້ງັິຕັ້ງີິເພົີ່ ມຂຶນ້ ຫຼ ື
ຫລຸດລງົິຫລາຍ, ໄພົພົບິັດັທີາງິທີຳາມະ 
ຊ້າດ, ພົະຍາດລະບັາດ, ກີານວ່າງິງິານ, 
ບັຳ່ ມລີາຍໄດ,້ ບັຳ່ ວາງິແຜູ້ນກີານໃຊ້ເ້ງິນິ, 
ປ່ິີນປົີວພົະຍາດ, ໃຊ້ຈ່້ິາຍເຂົາ້ໃນກີານ
ດຳາລງົິຊ້ວີດິພົາຍໃນຄືອບັຄືວົ ແລະ ໃຊ້ ້
ຈ່ິາຍສຸກີເສນີ ເປັີນຕັ້ົນ້ ເຊ້ິ່ ງິແຕ່ັ້ລະດາ້ນ
ດັ່ ງິກ່ີາວຈິະມຜີູ້ນົຕັ້ຳ່ ກີານສາ້ງິໜ້ີ ້ ແລະ 
ເຮດັໃຫໜ້້ີສ້ນິມໂີອກີາດເພົີ່ ມສ້ງິຂຶນ້
ເລືອ້ຍໆ ບັາງິຄືັງ້ິເຖິງິແມ່ນວ່າເປັີນ
ບັນັຫາໃນລະດບັັຄືວົເຮອືນ (House 
hold)  ແຕ່ັ້ສຸດທີາ້ຍກີຳຈິະສົ່ ງິຜູ້ນົກີະທີບົັ
ຕັ້ຳ່ ກີານດຳາລງົິຊ້ີວດິຂອງິປີະຊ້າຊ້ນົໃນ
ສງັິຄືມົ ແລະ ຖາ້ວ່າຄືວົເຮອືນ ມກີີານ
ສະສມົສາ້ງິໜ້ີສ້ນິເພົີ່ ມຂຶນ້ ຄືວາມສາ 
ມາດໃນກີານໃຊ້ຈ່້ິາຍກີຳຈິະຫລຸດລງົິ, 
ມາດຕັ້ະຖານກີານດຳາລງົິຊ້ວີດິກີຳຫລຸດ 
ລງົິ ເກີດີບັນັຫາຂາດສະພົາບັຄ່ືອງິຕັ້າມ
ມາ ຄື:ື ໂສກີເສົາ້ອຸກີໃຈິ, ຄືດິຫລາຍ 
(ບັາງິຄືັງ້ິນອນບັຳ່ ຫລບັັ), ມບີັນັຫາໃນ
ຄືອບັຄືວົ, ເກີດີປີະກີດົກີານຫຍຳທ້ີຳ ້(ປຸີນ້
ຈິີ,້ ຍກັີຍອກີ, ສຳໂ້ກີງິ....) ເປັີນຕັ້ົນ້. 
ສະນັນ້ ຜູ້ນົກີະທີບົັທີີ່ ເກີດີຂຶນ້ບັາງິຄືັງ້ິ, 
ບັາງິເລື່ ອງິ ແມ່ນບັຳ່ ສາມາດທີີ່ ຈິະແກີໄ້ຂ
ໄດຢູ່້່າງິເຕັ້ັມສ່ວນ ແລະ ທີັນກີານ 
ແຕ່ັ້ວ່າຄືວົເຮອືນ ຫຼ ື ປີະຊ້າຊ້ນົ ກີຳມີ
ຄືວາມຈິຳາເປັີນທີີ່ ຈິະດຳາລງົິຊ້ີວດິໃຫຢູ່້້່
ລອດປີອດໄພົໃນແຕ່ັ້ລະມືທ້ີີ່ ແຕັ້ກີຕ່ັ້າງິ
ກີນັໄປີ ເຖງິິຢູ່່າງິໃດກີຳຕັ້າມ ກີຳຄືວນຍກົີ
ສ້ງິເອາົໃຈິໃສ່ສກຶີສາຄືົນ້ຄືວາ້ຫາຂຳມ້້ນ, 
ຮບັັຮ້ໃ້ນຄືວາມຈິຳາເປັີນ ແລະ ມສີະຕັ້ິ
ລະມດັລະວັງິໃນກີານສາ້ງິໜ້ີ ້ ກີຳຈິະ
ສາມາດຊ່້ວຍຫລຸດຜູ່້ອນບັນັເທີາົແກ່ີ
ເຮາົເອງິໄດ ້ດັ່ ງິມລີາຍລະອຽດລຸ່ມນີ:້   
ຄືວາມຈິຳາເປັີນໃນກີານສາ້ງິໜ້ີ:້
1) ກີານບັຳລໂິພົກີ (Consumption): 
ບັາງິຄືັງ້ິບຸັກີຄືນົ ມຄີືວາມຈິຳາເປັີນໃນກີານ
ສາ້ງິໜ້ີ ້ ເພົື່ ອເພົີ່ ມຄືວາມອາດສາມາດ
ໃນກີານບັຳລໂິພົກີໃນປັີດຈິບຸັນັ ເນື່ ອງິ
ຈິາກີລາຄືາສນິຄືາ້ ແລະ ບັຳລກິີານທີີ່

ຕັ້ອ້ງິກີານ ອາດເພົີ່ ມສ້ງິຂຶນ້ຍອ້ນອດັຕັ້າ

ເງິນິເຟີັ ້ຫຼ ືເງິນິອອມ (Saving) ທີີ່ ມີ
ຢູ່້່ຍງັິມໜີ້ອ້ຍ ບັຳ່ ພົຽງິພົຳທີີ່ ຈິະຊ້ືສ້ນິຄືາ້ 
ແລະ ບັຳລກິີານ ຫຼ ືໃນກີຳລະນຂີອງິຜູ້້ທ້ີີ່

ມລີາຍໄດບ້ັຳ່ ຫລາຍ ແຕ່ັ້ມລີາຍຈ່ິາຍທີີ່

ຈິຳາເປັີນໃນກີານດຳາລງົິຊ້ວີດິ ເຊ້ັ່ ນ: ຊ້ື ້

ອາຫານ, ຊ້ືດ້ ິນ, ປຸີກີເຮືອນເພົື່ ອຢູ່້່
ອາໄສ, ກີານຊ້ືລ້ດົ ສຳາລບັັໃຊ້ເ້ດນີທີາງິ
ໄປີປີະກີອບັອາຊ້ີບັ ເຊ້ິ່ ງິຕັ້ອ້ງິໃຊ້ເ້ງິນິ
ຈິຳານວນຫລາຍ ເປັີນຕັ້ົນ້.  ກີານສາ້ງິໜ້ີ ້

ໃນລກັີສະນະນີ ້ຈິະຊ່້ວຍໃຫສ້າມາດມີ
ອຳານາດຊ້ື ້(Power purchasing) ສິ່ ງິ
ຈິຳາເປັີນດັ່ ງິກ່ີາວໄດໄ້ວຂຶນ້ ແລະ ເປັີນ
ກີານສົ່ ງິເສີມຄຸືນນະພົາບັຊ້ີວິດຂອງິ
ບຸັກີຄືນົໃຫດ້ຂີຶນ້.
2) ຄືວາມສະດວກີ (Convenience): 
ມີຫລາຍຄືັງ້ິທີີ່ ບຸັກີຄືົນຍອມສາ້ງິໜ້ີ ້

ຫລາຍກີວ່າກີານໃຊ້ເ້ງິນິສດົ ເພົື່ ອຄືວາມ
ສະດວກີ ແລະ ເກີດີປີະໂຫຍດອື່ ນໆ 
ເຊ້ັ່ ນ: ໜ້ີທ້ີີ່ ເກີດີຈິາກີກີານໃຊ້ບ້ັດັເຄືຣັ
ດດິ ແທີນເງິນິສດົ ໃນກີານຊ້ຳາລະຄ່ືາ
ສິນຄືາ້ ແລະ ບັຳລິກີານຈິະມຄີືວາມ
ສະດວກີ ແລະ ປີອດໄພົກີວ່າກີານໃຊ້ ້
ເງິນິສົດ. ໃຊ້ບ້ັັດເຄືຣັດິດ ອຳານວຍ
ຄືວາມສະດວກີໃນກີານຊ້ືສ້ນິຄືາ້ ແລະ 
ບັຳລກິີານຜູ່້ານອນິເຕັ້ເີນດັ ເຊ້ິ່ ງິເງິນິສດົບັຳ່

ສາມາດຊ້ືໄ້ດ ້ ແລະ ລະບັບົັກີານຈ່ິາຍ
ຊ້ຳາລະໜ້ີຄ້ືືນຂອງິບັັດເຄືຣັດິດຍັງິມີ
ຄືວາມສະດວກີຕັ້ຳ່ ຜູ້້ຖ້ບືັດັ.
3) ແຫລ່ງິເງິນິສຳາຮອງິໃນຍາມສຸກີເສນີ 
(Emergency use): ຄືວາມສາມາດທີີ່

ຈິະກີ້ຢືູ້່ມໄດງ່້ິາຍ ແລະ ໄວນັນ້ ເຮດັໃຫ ້
ບຸັກີຄືນົມເີງິນິສຳາຮອງິສຳາລບັັເຫດກີານ
ສຸກີເສນີ ເຊ້ິ່ ງິອາດເກີດີຈິາກີໄພົທີຳາມະ 
ຊ້າດທີີ່ ເຮດັໃຫບ້ັາ້ນເຮອືນເສຍຫາຍ, ຜູ້້ ້
ທີີ່ ມອີາຊ້ບີັກີະສກິີຳາ (ປ້ີກີຝັງິ, ລຽ້ງິສດັ) 
ທີີ່ ບັຳ່ ສາມາດປີະກີອບັອາຊ້ບີັໄດ ້ຫຼ ືເກີດີ
ຈິາກີເຫດກີານທີີ່ ບັຳ່ ຄືາດຄືດິ ເຊ້ັ່ ນ: ອຸບັດັ 
ເຫດ, ບັນັຫາສຸຂະພົາບັ, ກີານວ່າງິງິານ 
ທີີ່ ມຜີູ້ນົກີະທີບົັພົາໃຫຂ້າດລາຍໄດ ້ເປັີນ
ຕັ້ົນ້. ເຊ້ິ່ ງິເຫດກີານສຸກີເສີນດັ່ ງິກ່ີາວ 
ເຮດັໃຫເ້ກີດີມຄ່ີືາໃຊ້ຈ່້ິາຍທີີ່ ບັຳ່ ໄດຄ້ືາດ
ຄືດິໄວກ່້ີອນລ່ວງິໜ້າ້. ສະນັນ້, ກີານ

ສາ້ງິໜ້ີໃ້ນລກັີສະນະນີ ້ ຈິ ຶ່ ງິເປັີນແຫລ່ງິ
ເງິນິສຳາຮອງິທີີ່ ສາມາດຊ່້ວຍຫລຸດຜູ່້ອນ, 
ແບ່ັງິເບັາົຄືວາມເດອືດຮອ້ນຈິຳາເປັີນທີີ່

ເກີດີຂຶນ້ໄດ.້
4) ເພົື່ ອກີານລງົິທີນຶ (Investment 
purpose): ກີານສາ້ງິໜ້ີ ້ ສຳາລບັັກີານ
ລງົິທີນຶ ຫຼ ືເກີງັິກີຳາໄລເປັີນໜ້ີສ້ນິທີີ່ ກີຳ່ ໃຫ ້
ເກີດີມລີາຍໄດ ້ ໂດຍເອາົເງິນິຈິາກີກີານ
ສາ້ງິໜ້ີໄ້ປີລງົິທີນຶໃນຊ້ບັັສນິກີານລງົິທີນຶ
ຕ່ັ້າງິໆ ທີີ່ ມໂີອກີາດເພົີ່ ມມ້ນຄ່ືາໃນອະ 
ນາຄືດົ ເຊ້ັ່ ນ: ກີານເຮດັທຸີລະກີດິ, ກີານ
ຊ້ືດ້ນິໄວເ້ກີງັິກີຳາໄລໃນໄລຍະຍາວ, ກີານ
ຊ້ືຕ້ັ້ກຶີອາຄືານເພົື່ ອໃຫເ້ຊ້ົ່ າ ຫຼ ື ຜູ້້ທ້ີີ່ ໄດ ້
ຮັບັຄືວາມສ່ຽງິສ້ງິອາດລົງິທີຶນຊ້ືຫຸ້ນ້ 
ໂດຍໃຊ້ ້ສິນ ເຊ້ື່ ອ ເພົື່ ອກີານຊ້ື ້ຫຸ ້ນ 
(Margin Loan) ເຊ້ິ່ ງິກີານລງົິທີນຶນີ ້ມີ
ໂອກີາດໄດຮ້ບັັລາຍໄດຈ້ິາກີກີານລງົິທີນຶ 
ແລະ ກີຳາໄລຈິາກີກີານຂາຍຊ້ັບັສິນ
ລງົິທີນຶທີີ່ ມມີ້ນຄ່ືາສ້ງິຂຶນ້ ບັນົພົືນ້ຖານ
ກີານບັຳລິຫານໜ້ີ,້ ບັຳລິຫານຊ້ັບັສິນ 
ແລະ ບັຳລຫິານຄືວາມສ່ຽງິທີີ່ ມປີີະສດິ 
ທີພິົາບັ.
 ຂຳຄ້ືວນລະມດັລະວງັິໃນກີານ
ສາ້ງິໜ້ີ:້ ເຖງິິແມ່ນວ່າ ກີານສາ້ງິໜ້ີຈ້ິະ
ສາມາດຕັ້ອບັສະໜ້ອງິຕັ້ຳ່ ຄືວາມຈິຳາເປັີນ 
ຫລ ື ມປີີະໂຫຍດໃນກີານດຳາລງົິຊ້ວີດິ
ກີຳຕັ້າມ ແຕ່ັ້ກີານມໜີ້ີສ້ນິ ມທີີງັິຈິດຸດ ີ
ແລະ ຈິດຸອ່ອນ (ຜູ້ນົເສຍຫາຍ), ຖາ້ນຳາ
ໃຊ້ດ້ກີີຳຈິະເປັີນປີະໂຫຍດ ແຕ່ັ້ຖາ້ນຳາໃຊ້ ້
ໄປີໃນທີາງິທີີ່ ບັຳ່ ຖກືີຕັ້ອ້ງິບັຳ່ ເໝາະສມົ ກີຳ
ຈິະເກີດີມຜີູ້ນົເສຍຫາຍໄດ ້ເຊ້ິ່ ງິເປັີນສິ່ ງິ
ທີີ່ ຄືວນເອາົໃຈິໃສ່, ລະມດັລະວງັິຢູ່່າງິ
ເຂັມ້ງິວດດັ່ ງິນີ:້
1) ກີານສາ້ງິນໄິສຟຸັມເຟືັອຍ (Over-
spending): ໃນກີານສາ້ງິໜ້ີ ້ ແມ່ນ
ເປັີນກີານເພົີ່ ມຄືວາມອາດສາມາດໃນ
ກີານບັຳລໂິພົກີສນິຄືາ້ ແລະ ບັຳລກິີານໄດ ້
ຫລາຍຂຶນ້ ໂດຍບັຳ່ ຈິຳາເປັີນຕັ້ອ້ງິມເີງິນິ
ອອມ ກີຳສາມາດຊ້ື ້ ແລະ ໃຊ້ບ້ັຳລກິີານ
ໄດ,້ ລວມທີງັິມສີະຖາບັັນກີານເງິນິ 
(ໃນລະບັບົັ), ກີານປ່ີອຍກີ້ນ້ອກີລະບັບົັ 
ຫຼ ືບັຳລສິດັທີີ່ ບັຳລກິີານປ່ີອຍເງິນິກີ້ຕ່້ັ້າງິໆ 
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ມືນ້ບັັເພົີ່ ມຂຶນ້ສ້ງິ), ອດັຕັ້າແລກີປ່ີຽນ-
ອດັຕັ້າດອກີເບັຍ້ ເໜ້ງັິຕັ້ງີິເພົີ່ ມຂຶນ້ ຫຼ ື
ຫລຸດລງົິຫລາຍ, ໄພົພົບິັດັທີາງິທີຳາມະ 
ຊ້າດ, ພົະຍາດລະບັາດ, ກີານວ່າງິງິານ, 
ບັຳ່ ມລີາຍໄດ,້ ບັຳ່ ວາງິແຜູ້ນກີານໃຊ້ເ້ງິນິ, 
ປ່ິີນປົີວພົະຍາດ, ໃຊ້ຈ່້ິາຍເຂົາ້ໃນກີານ
ດຳາລງົິຊ້ວີດິພົາຍໃນຄືອບັຄືວົ ແລະ ໃຊ້ ້
ຈ່ິາຍສຸກີເສນີ ເປັີນຕັ້ົນ້ ເຊ້ິ່ ງິແຕ່ັ້ລະດາ້ນ
ດັ່ ງິກ່ີາວຈິະມຜີູ້ນົຕັ້ຳ່ ກີານສາ້ງິໜ້ີ ້ ແລະ 
ເຮດັໃຫໜ້້ີສ້ນິມໂີອກີາດເພົີ່ ມສ້ງິຂຶນ້
ເລືອ້ຍໆ ບັາງິຄືັງ້ິເຖິງິແມ່ນວ່າເປັີນ
ບັນັຫາໃນລະດບັັຄືວົເຮອືນ (House 
hold)  ແຕ່ັ້ສຸດທີາ້ຍກີຳຈິະສົ່ ງິຜູ້ນົກີະທີບົັ
ຕັ້ຳ່ ກີານດຳາລງົິຊ້ີວດິຂອງິປີະຊ້າຊ້ນົໃນ
ສງັິຄືມົ ແລະ ຖາ້ວ່າຄືວົເຮອືນ ມກີີານ
ສະສມົສາ້ງິໜ້ີສ້ນິເພົີ່ ມຂຶນ້ ຄືວາມສາ 
ມາດໃນກີານໃຊ້ຈ່້ິາຍກີຳຈິະຫລຸດລງົິ, 
ມາດຕັ້ະຖານກີານດຳາລງົິຊ້ວີດິກີຳຫລຸດ 
ລງົິ ເກີດີບັນັຫາຂາດສະພົາບັຄ່ືອງິຕັ້າມ
ມາ ຄື:ື ໂສກີເສົາ້ອຸກີໃຈິ, ຄືດິຫລາຍ 
(ບັາງິຄືັງ້ິນອນບັຳ່ ຫລບັັ), ມບີັນັຫາໃນ
ຄືອບັຄືວົ, ເກີດີປີະກີດົກີານຫຍຳທ້ີຳ ້(ປຸີນ້
ຈິີ,້ ຍກັີຍອກີ, ສຳໂ້ກີງິ....) ເປັີນຕັ້ົນ້. 
ສະນັນ້ ຜູ້ນົກີະທີບົັທີີ່ ເກີດີຂຶນ້ບັາງິຄືັງ້ິ, 
ບັາງິເລື່ ອງິ ແມ່ນບັຳ່ ສາມາດທີີ່ ຈິະແກີໄ້ຂ
ໄດຢູ່້່າງິເຕັ້ັມສ່ວນ ແລະ ທີັນກີານ 
ແຕ່ັ້ວ່າຄືວົເຮອືນ ຫຼ ື ປີະຊ້າຊ້ນົ ກີຳມີ
ຄືວາມຈິຳາເປັີນທີີ່ ຈິະດຳາລງົິຊ້ີວດິໃຫຢູ່້້່
ລອດປີອດໄພົໃນແຕ່ັ້ລະມືທ້ີີ່ ແຕັ້ກີຕ່ັ້າງິ
ກີນັໄປີ ເຖງິິຢູ່່າງິໃດກີຳຕັ້າມ ກີຳຄືວນຍກົີ
ສ້ງິເອາົໃຈິໃສ່ສກຶີສາຄືົນ້ຄືວາ້ຫາຂຳມ້້ນ, 
ຮບັັຮ້ໃ້ນຄືວາມຈິຳາເປັີນ ແລະ ມສີະຕັ້ິ
ລະມດັລະວັງິໃນກີານສາ້ງິໜ້ີ ້ ກີຳຈິະ
ສາມາດຊ່້ວຍຫລຸດຜູ່້ອນບັນັເທີາົແກ່ີ
ເຮາົເອງິໄດ ້ດັ່ ງິມລີາຍລະອຽດລຸ່ມນີ:້   
ຄືວາມຈິຳາເປັີນໃນກີານສາ້ງິໜ້ີ:້
1) ກີານບັຳລໂິພົກີ (Consumption): 
ບັາງິຄືັງ້ິບຸັກີຄືນົ ມຄີືວາມຈິຳາເປັີນໃນກີານ
ສາ້ງິໜ້ີ ້ ເພົື່ ອເພົີ່ ມຄືວາມອາດສາມາດ
ໃນກີານບັຳລໂິພົກີໃນປັີດຈິບຸັນັ ເນື່ ອງິ
ຈິາກີລາຄືາສນິຄືາ້ ແລະ ບັຳລກິີານທີີ່

ຕັ້ອ້ງິກີານ ອາດເພົີ່ ມສ້ງິຂຶນ້ຍອ້ນອດັຕັ້າ

ເງິນິເຟີັ ້ຫຼ ືເງິນິອອມ (Saving) ທີີ່ ມີ
ຢູ່້່ຍງັິມໜີ້ອ້ຍ ບັຳ່ ພົຽງິພົຳທີີ່ ຈິະຊ້ືສ້ນິຄືາ້ 
ແລະ ບັຳລກິີານ ຫຼ ືໃນກີຳລະນຂີອງິຜູ້້ທ້ີີ່

ມລີາຍໄດບ້ັຳ່ ຫລາຍ ແຕ່ັ້ມລີາຍຈ່ິາຍທີີ່

ຈິຳາເປັີນໃນກີານດຳາລງົິຊ້ວີດິ ເຊ້ັ່ ນ: ຊ້ື ້

ອາຫານ, ຊ້ືດ້ ິນ, ປຸີກີເຮືອນເພົື່ ອຢູ່້່
ອາໄສ, ກີານຊ້ືລ້ດົ ສຳາລບັັໃຊ້ເ້ດນີທີາງິ
ໄປີປີະກີອບັອາຊ້ີບັ ເຊ້ິ່ ງິຕັ້ອ້ງິໃຊ້ເ້ງິນິ
ຈິຳານວນຫລາຍ ເປັີນຕັ້ົນ້.  ກີານສາ້ງິໜ້ີ ້

ໃນລກັີສະນະນີ ້ຈິະຊ່້ວຍໃຫສ້າມາດມີ
ອຳານາດຊ້ື ້(Power purchasing) ສິ່ ງິ
ຈິຳາເປັີນດັ່ ງິກ່ີາວໄດໄ້ວຂຶນ້ ແລະ ເປັີນ
ກີານສົ່ ງິເສີມຄຸືນນະພົາບັຊ້ີວິດຂອງິ
ບຸັກີຄືນົໃຫດ້ຂີຶນ້.
2) ຄືວາມສະດວກີ (Convenience): 
ມີຫລາຍຄືັງ້ິທີີ່ ບຸັກີຄືົນຍອມສາ້ງິໜ້ີ ້

ຫລາຍກີວ່າກີານໃຊ້ເ້ງິນິສດົ ເພົື່ ອຄືວາມ
ສະດວກີ ແລະ ເກີດີປີະໂຫຍດອື່ ນໆ 
ເຊ້ັ່ ນ: ໜ້ີທ້ີີ່ ເກີດີຈິາກີກີານໃຊ້ບ້ັດັເຄືຣັ
ດດິ ແທີນເງິນິສດົ ໃນກີານຊ້ຳາລະຄ່ືາ
ສິນຄືາ້ ແລະ ບັຳລິກີານຈິະມຄີືວາມ
ສະດວກີ ແລະ ປີອດໄພົກີວ່າກີານໃຊ້ ້
ເງິນິສົດ. ໃຊ້ບ້ັັດເຄືຣັດິດ ອຳານວຍ
ຄືວາມສະດວກີໃນກີານຊ້ືສ້ນິຄືາ້ ແລະ 
ບັຳລກິີານຜູ່້ານອນິເຕັ້ເີນດັ ເຊ້ິ່ ງິເງິນິສດົບັຳ່

ສາມາດຊ້ືໄ້ດ ້ ແລະ ລະບັບົັກີານຈ່ິາຍ
ຊ້ຳາລະໜ້ີຄ້ືືນຂອງິບັັດເຄືຣັດິດຍັງິມີ
ຄືວາມສະດວກີຕັ້ຳ່ ຜູ້້ຖ້ບືັດັ.
3) ແຫລ່ງິເງິນິສຳາຮອງິໃນຍາມສຸກີເສນີ 
(Emergency use): ຄືວາມສາມາດທີີ່

ຈິະກີ້ຢືູ້່ມໄດງ່້ິາຍ ແລະ ໄວນັນ້ ເຮດັໃຫ ້
ບຸັກີຄືນົມເີງິນິສຳາຮອງິສຳາລບັັເຫດກີານ
ສຸກີເສນີ ເຊ້ິ່ ງິອາດເກີດີຈິາກີໄພົທີຳາມະ 
ຊ້າດທີີ່ ເຮດັໃຫບ້ັາ້ນເຮອືນເສຍຫາຍ, ຜູ້້ ້
ທີີ່ ມອີາຊ້ບີັກີະສກິີຳາ (ປ້ີກີຝັງິ, ລຽ້ງິສດັ) 
ທີີ່ ບັຳ່ ສາມາດປີະກີອບັອາຊ້ບີັໄດ ້ຫຼ ືເກີດີ
ຈິາກີເຫດກີານທີີ່ ບັຳ່ ຄືາດຄືດິ ເຊ້ັ່ ນ: ອຸບັດັ 
ເຫດ, ບັນັຫາສຸຂະພົາບັ, ກີານວ່າງິງິານ 
ທີີ່ ມຜີູ້ນົກີະທີບົັພົາໃຫຂ້າດລາຍໄດ ້ເປັີນ
ຕັ້ົນ້. ເຊ້ິ່ ງິເຫດກີານສຸກີເສີນດັ່ ງິກ່ີາວ 
ເຮດັໃຫເ້ກີດີມຄ່ີືາໃຊ້ຈ່້ິາຍທີີ່ ບັຳ່ ໄດຄ້ືາດ
ຄືດິໄວກ່້ີອນລ່ວງິໜ້າ້. ສະນັນ້, ກີານ

ສາ້ງິໜ້ີໃ້ນລກັີສະນະນີ ້ ຈິ ຶ່ ງິເປັີນແຫລ່ງິ
ເງິນິສຳາຮອງິທີີ່ ສາມາດຊ່້ວຍຫລຸດຜູ່້ອນ, 
ແບ່ັງິເບັາົຄືວາມເດອືດຮອ້ນຈິຳາເປັີນທີີ່

ເກີດີຂຶນ້ໄດ.້
4) ເພົື່ ອກີານລງົິທີນຶ (Investment 
purpose): ກີານສາ້ງິໜ້ີ ້ ສຳາລບັັກີານ
ລງົິທີນຶ ຫຼ ືເກີງັິກີຳາໄລເປັີນໜ້ີສ້ນິທີີ່ ກີຳ່ ໃຫ ້
ເກີດີມລີາຍໄດ ້ ໂດຍເອາົເງິນິຈິາກີກີານ
ສາ້ງິໜ້ີໄ້ປີລງົິທີນຶໃນຊ້ບັັສນິກີານລງົິທີນຶ
ຕ່ັ້າງິໆ ທີີ່ ມໂີອກີາດເພົີ່ ມມ້ນຄ່ືາໃນອະ 
ນາຄືດົ ເຊ້ັ່ ນ: ກີານເຮດັທຸີລະກີດິ, ກີານ
ຊ້ືດ້ນິໄວເ້ກີງັິກີຳາໄລໃນໄລຍະຍາວ, ກີານ
ຊ້ືຕ້ັ້ກຶີອາຄືານເພົື່ ອໃຫເ້ຊ້ົ່ າ ຫຼ ື ຜູ້້ທ້ີີ່ ໄດ ້
ຮັບັຄືວາມສ່ຽງິສ້ງິອາດລົງິທີຶນຊ້ືຫຸ້ນ້ 
ໂດຍໃຊ້ ້ສິນ ເຊ້ື່ ອ ເພົື່ ອກີານຊ້ື ້ຫຸ ້ນ 
(Margin Loan) ເຊ້ິ່ ງິກີານລງົິທີນຶນີ ້ມີ
ໂອກີາດໄດຮ້ບັັລາຍໄດຈ້ິາກີກີານລງົິທີນຶ 
ແລະ ກີຳາໄລຈິາກີກີານຂາຍຊ້ັບັສິນ
ລງົິທີນຶທີີ່ ມມີ້ນຄ່ືາສ້ງິຂຶນ້ ບັນົພົືນ້ຖານ
ກີານບັຳລິຫານໜ້ີ,້ ບັຳລິຫານຊ້ັບັສິນ 
ແລະ ບັຳລຫິານຄືວາມສ່ຽງິທີີ່ ມປີີະສດິ 
ທີພິົາບັ.
 ຂຳຄ້ືວນລະມດັລະວງັິໃນກີານ
ສາ້ງິໜ້ີ:້ ເຖງິິແມ່ນວ່າ ກີານສາ້ງິໜ້ີຈ້ິະ
ສາມາດຕັ້ອບັສະໜ້ອງິຕັ້ຳ່ ຄືວາມຈິຳາເປັີນ 
ຫລ ື ມປີີະໂຫຍດໃນກີານດຳາລງົິຊ້ວີດິ
ກີຳຕັ້າມ ແຕ່ັ້ກີານມໜີ້ີສ້ນິ ມທີີງັິຈິດຸດ ີ
ແລະ ຈິດຸອ່ອນ (ຜູ້ນົເສຍຫາຍ), ຖາ້ນຳາ
ໃຊ້ດ້ກີີຳຈິະເປັີນປີະໂຫຍດ ແຕ່ັ້ຖາ້ນຳາໃຊ້ ້
ໄປີໃນທີາງິທີີ່ ບັຳ່ ຖກືີຕັ້ອ້ງິບັຳ່ ເໝາະສມົ ກີຳ
ຈິະເກີດີມຜີູ້ນົເສຍຫາຍໄດ ້ເຊ້ິ່ ງິເປັີນສິ່ ງິ
ທີີ່ ຄືວນເອາົໃຈິໃສ່, ລະມດັລະວງັິຢູ່່າງິ
ເຂັມ້ງິວດດັ່ ງິນີ:້
1) ກີານສາ້ງິນໄິສຟຸັມເຟືັອຍ (Over-
spending): ໃນກີານສາ້ງິໜ້ີ ້ ແມ່ນ
ເປັີນກີານເພົີ່ ມຄືວາມອາດສາມາດໃນ
ກີານບັຳລໂິພົກີສນິຄືາ້ ແລະ ບັຳລກິີານໄດ ້
ຫລາຍຂຶນ້ ໂດຍບັຳ່ ຈິຳາເປັີນຕັ້ອ້ງິມເີງິນິ
ອອມ ກີຳສາມາດຊ້ື ້ ແລະ ໃຊ້ບ້ັຳລກິີານ
ໄດ,້ ລວມທີງັິມສີະຖາບັັນກີານເງິນິ 
(ໃນລະບັບົັ), ກີານປ່ີອຍກີ້ນ້ອກີລະບັບົັ 
ຫຼ ືບັຳລສິດັທີີ່ ບັຳລກິີານປ່ີອຍເງິນິກີ້ຕ່້ັ້າງິໆ 
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ອນັເປັີນໂອກີາດກີະຕຸັ້ນ້ ແລະ ອຳານວຍ
ຄືວາມສະດວກີໃນກີານສາ້ງິໜ້ີສ້ນິໄດ ້
ງ່ິາຍ ຈິນົບັາງິຄືັງ້ິເຮດັໃຫບຸ້ັກີຄືນົຫລງົິລມື
ພົຈິິາລະນາໃນກີານຊ້ືສ້ນິຄືາ້ທີີ່ ບັຳ່ ຈິຳາເປັີນ 
ຫຼ ື ໃຊ້ຈ່້ິາຍເກີນີໂຕັ້ ແລວ້ບັຳ່ ສາມາດ
ຊ້ຳາລະໜ້ີສ້ນິໄດ ້ແລະ ເປັີນສາເຫດຕັ້ົນ້ 
ຕັ້ຳທີີ່ ພົາໃຫເ້ກີດີເປັີນໜ້ີສ້້ນ (Non-Per-
forming Loans: NPLs) ໃນລະບັບົັ
ເສດຖະກີດິ.
2) ພົາລະໜ້ີສ້ນິເກີນີໂຕັ້ (High debt): 
ເນື່ ອງິຈິາກີລະບັບົັກີານໃຫສ້ນິເຊ້ື່ ອໃນ
ປັີດຈິບຸັນັ ສາ້ງິຄືວາມສນົໃຈິດງຶິດ້ດໃຫ ້
ບຸັກີຄືົນມີກີານໃຊ້ຈ່້ິາຍເກີີນກີວ່າຈິຳາ 
ນວນເງິນິທີີ່ ມຢ່້ີູ່ໃນມ ືເຮດັໃຫບຸ້ັກີຄືນົທີີ່

ໃຈິຮອ້ນ (ມກັີສາ້ງິໜ້ີ)້ ຕັ້ອ້ງິຢູ່້່ໃນສະ 
ພົາບັທີີ່ ເປັີນໜ້ີ,້ ເກີດີຄືວາມທຸີກີຍາກີ
ຂາດເຂນີໃນກີານດຳາລງົິຊ້ວີດິ, ເກີດີມີ
ບັນັຫາພົາຍໃນຄືອບັຄືວົ ແລະ ຖາ້ບັຳ່

ສາມາດຊ້ຳາລະໜ້ີສ້ນິໄດ ້ ອາດຫາທີາງິ
ອອກີດວ້ຍກີານສາ້ງິບັນັຫາຫຍຳທ້ີຳຕ່້ັ້າງິໆ 
ທີີ່ ຫຍຸງ້ິຍາກີເປັີນພົດິໄພົໃຫກ້ີບັັຕັ້ນົເອງິ, 
ຄືອບັຄືວົ ແລະ ສງັິຄືມົ. ໃນນັນ້ເພົື່ ອ
ປີອ້ງິກີນັບັນັຫາໜ້ີສ້ນິດັ່ ງິກ່ີາວ  ຈິຶ່ ງິຄືວນ
ມສີະຕັ້,ິ ມວີໄິນວາງິແຜູ້ນບັຳລຫິານເງິນິ 
ແລະ ກ່ີອນສາ້ງິໜ້ີເ້ຊ້ັ່ ນ: ສາ້ງິໜ້ີແ້ບັບັພົຳ
ປີະມານ ບັຳ່ ຫລາຍເກີນີຄືວາມສາມາດທີີ່

ຈິະໃຊ້ໜ້້ີໄ້ດ,້ ມເີຫດຜູ້ນົຈິຳາເປັີນແທີຈ້ິງິິ, 
ປຶີກີສາຫາລພືົາຍໃນຄືອບັຄືວົ, ຢູ່່າໃຊ້ ້
ເງິນິຫລາຍກີວ່າທີີ່ ຫາມາໄດ,້ ບັຳ່ ໃຊ້ຈ່້ິາຍ
ຟຸັມເຟືັອຍ ຫຼ ື ອວດອາ້ງິ, ພ້ົມໃຈິກີບັັ
ກີານໃຊ້ຈ່້ິາຍທີີ່ ສະຫລາດ ແລະ ມກີີານ
ປີະຕັ້ເິສດໃນກີານສາ້ງິໜ້ີໃ້ຫໄ້ດ ້ ໂດຍ
ສກຶີສາຄຸືນປີະໂຫຍດກີານສາ້ງິໜ້ີ ້ລວມ
ເຖງິິນຕິັ້ກິີຳາ, ກີດົໝາຍ, ລະບັຽບັກີານທີີ່

ກ່ີຽວຂອ້ງິໃນສນັຍາກີ້ຢືູ້່ມກ່ີອນກີານ
ເປັີນໜ້ີ ້ແລະ ສຳາຄືນັຕັ້ອ້ງິມຄຸີືນນະທີຳາ
ໃນກີານເປັີນລ້ກີໜ້ີທ້ີີ່ ດີຄື:ື ຊ້ຳາລະໜ້ີ້

ຕັ້າມເງິ ື່ອນໄຂສນັຍາທີີ່ ກີຳານດົໄວ.້
3) ສະພົາບັຄ່ືອງິທີາງິກີານເງິນິຫລຸດລງົິ 
(Decrease liquidity): ກີຳລະນີ
ບຸັກີຄືນົ ບັຳ່ ສາມາດຊ້ອກີຫາລາຍໄດຕ້ັ້ື່ ມ
ອກີີ ຫຼ ືເພົີ່ ມຂຶນ້ບັຳ່ ຫລາຍ ແລະ ບັຳ່ ພົຽງິພົຳ

ກີບັັພົາລະໜ້ີທ້ີີ່ ຕັ້ອ້ງິຊ້ຳາລະ ເຮດັໃຫລ້າຍ
ໄດສ່້ວນໜ້ຶ່ ງິທີີ່ ໄດຮ້ັບັມາໃນແຕ່ັ້ລະ
ເດອືນຖກືີຫກັີເອາົໄປີໃຊ້ໜ້້ີ,້ ມຜີູ້ນົເຮດັ
ໃຫມ້ລີາຍໄດທ້ີີ່ ຍງັິເຫລອືໄວໃ້ຊ້ຈ່້ິາຍ
ໜ້ອ້ຍກີວ່າເກີົ່ າ, ສະພົາບັຄ່ືອງິໃນກີານ
ໃຊ້ຈ່້ິາຍຫລຸດລງົິ ແລະ ຖາ້ບຸັກີຄືນົຍງັິ
ສບືັຕັ້ຳ່ ປີະຕັ້ບິັດັ ໂດຍມພີົດຶຕັ້ກິີຳາໃຊ້ຈ່້ິາຍ
ຄືກືີບັັຕັ້ອນທີີ່ ຍງັິບັຳ່ ເປັີນໜ້ີ ້ຈິະເຮດັໃຫມ້ີ
ລາຍໄດບ້ັຳ່ ພົຽງິພົຳ ເຊ້ິ່ ງິຈິະເປັີນສາ ເຫດ 
ເຮດັໃຫບຸ້ັກີຄືນົກີາ້ວເຂົາ້ສ່້ສະພົາບັຊ້ວີດິ
ສາ້ງິໜ້ີກ້ີອ້ນໃໝ່ຂຶນ້ມາ ເພົື່ ອຮກັີ ສາ
ສະພົາບັຄ່ືອງິທີາງິກີານເງິນິໃນຊ້ວີດິໃຫ ້
ຄືເືກີົ່ າ ໂດຍຍງັິມໜີ້ີສ້ນິກີອ້ນເກີົ່ າຕັ້ດິ
ຄືາ້ງິຢູ່້່ ແລະ ໜ້ີເ້ກີົ່ າທີີ່ ມຢ່້ີູ່ຖາ້ບັຳ່ ສາມາດ
ຊ້ຳາລະໄດທ້ີນັຕັ້າມກີຳານດົເວລາ ແລວ້ຍງັິ
ສບືັຕັ້ຳ່ ສາ້ງິໜ້ີໃ້ໝ່ເພົື່ ອເອາົມາຊ້ຳາລະໜ້ີ້

ເກີົ່ າ ສຸດທີາ້ຍກີຳຈິະມໜີ້ີສ້ນິເພົີ່ ມນບັັມື ້

ນບັັຫລາຍຂຶນ້ ແລະ ໃຊ້ໜ້້ີໄ້ປີເລືອ້ຍໆ.
4) ຕັ້ົນ້ທີນຶສ້ງິ (High cost): ໜ້ີສ້ນິ
ຂອງິບຸັກີຄືນົ ຈິະມຕີັ້ົນ້ທີນຶໃນກີານສາ້ງິ
ໜ້ີສ້້ງິພົຳສມົຄືວນ ນອກີຈິາກີຈິະຕັ້ອ້ງິ
ຈ່ິາຍດອກີເບັຍ້ແລວ້ ຍງັິຕັ້ອ້ງິເສຍຄ່ືາໃຊ້ ້
ຈ່ິາຍອື່ ນໆອກີີ ເຊ້ັ່ ນ: ໜ້ີຈ້ິາກີກີານໃຊ້ ້
ບັັນເຄືຣັດິດ ທີີ່ ມີຄ່ືາທີຳານຽມ, ຄ່ືາ
ປັີບັໄໝໃນກີານຜູ້ດິນດັຊ້ຳາລະໜ້ີ ້ ແລະ 
ດອກີເບັຍ້ ຈິາກີໜ້ີທ້ີີ່ ຄືາ້ງິຊ້ຳາລະ ເຊ້ິ່ ງິມີ
ອດັຕັ້າທີີ່ ສ້ງິກີວ່າກີານສາ້ງິໜ້ີປ້ີະເພົດ
ອື່ ນໆ. ນອກີນັນ້ ກີານສາ້ງິໜ້ີໃ້ນແຕ່ັ້ລະ
ປີະເພົດ ຈິະມກີີານກີຳານດົອດັຕັ້າດອກີ 
ເບັຍ້ ແລະ ວທິີກີີານຄືດິໄລ່ຕັ້ົນ້ທີນຶທີີ່

ແຕັ້ກີຕ່ັ້າງິກີນັ (ຄືດິໄລ່ດອກີເບັຍ້ແບັບັ
ສະເໝີຕັ້ົວ ແລະ ແບັບັຫລຸດລົງິ), 
ສະນັນ້ ກີານສາ້ງິໜ້ີ ້ຄືວນຈິະພົຈິິາລະນາ
ໃຫເ້ລກິີເຊ້ິ່ ງິ, ເໝາະສມົ ແລະ ລວມໄປີ
ເຖິງິພົາລະຂອງິຕັ້ົນ້ທີຶນທີີ່ ຕັ້ອ້ງິແບັບັ
ຫາບັອກີີດວ້ຍ.
5) ເກີດີເງິນິເຟີັ ້ (Contributory to 
inflation): ກີານບັຳລກິີານໃຫສ້ນິເຊ້ື່ ອ 
ຫຼ ືມກີີານສາ້ງິໜ້ີຫ້ລາຍຂຶນ້ນັນ້ ຈິະເຮດັ
ໃຫຄ້ືວາມຕັ້ອ້ງິກີານສິນຄືາ້ ແລະ 
ບັຳລກິີານສ້ງິຂຶນ້ ເມື່ ອຄືວາມຕັ້ອ້ງິກີານ
ສນິຄືາ້ ແລະ ບັຳລກິີານ ຫລາຍກີວ່າ

ປີະລມິານສນິຄືາ້ໃນຕັ້ະຫລາດ ຫຼ ືເອີນ້
ວ່າ: ຄືວາມຕັ້ອ້ງິກີານ (Demand) 
ຫລາຍກີວ່າ ກີານສະໜ້ອງິ (Supply) 
ຈິະເຮດັໃຫສ້ນິຄືາ້ ແລະ ບັຳລກິີານ ໂດຍ
ທີົ່ ວໄປີມລີາຄືາສ້ງິຂຶນ້ ຫຼ ືອຳານາດຊ້ືຂ້ອງິ
ເງິນິຫລຸດລງົິ ຕັ້ອ້ງິໃຊ້ເ້ງິນິໃນຈິຳານວນ 
ຫລາຍຂຶນ້ ເພົື່ ອຊ້ືສ້ນິຄືາ້ ແລະ ບັຳລກິີານ
ຊ້ະນດິເກີົ່ າ ແລະ ເທີົ່ າເກີົ່ າ. ມຜີູ້ນົເຮດັ
ໃຫປ້ີະລມິານ ແລະ ກີານສະໜ້ອງິເງິນິ
ໃນລະບັບົັເສດຖະກີດິມຫີລາຍຂຶນ້ ກີຳ່

ໃຫເ້ກີີດສະພົາບັເງິນິເຟີັ້ໃນລະບັົບັ
ເສດຖະກີດິ ເຊ້ິ່ ງິວທິີປີີອ້ງິກີນັ, ແກີໄ້ຂ 
ກີຳຈິະມີທີະນາຄືານກີາງິ (Central 
Bank) ເຂົາ້ມາອ້ມ້ຊ້້ຄຸືມ້ຄືອງິ, ຄືວບັ 
ຄຸືມປີະລມິານເງິນິ ແລະ ສນິເຊ້ື່ ອໃຫ ້
ຢູ່້່ໃນລະດບັັທີີ່ ເໝາະສມົກີບັັສະພົາບັ
ຂອງິເສດຖະກີດິໃນແຕ່ັ້ລະໄລຍະ.
    ທີງັິໝດົທີີ່ ໄດກ່້ີາວມານັນ້ ເຫນັວ່າ
ກີານສາ້ງິໜ້ີ ້ມທີີງັິປີະໂຫຍດ ແລະ ອາດ
ເປັີນໂທີດ (ຜູ້ນົເສຍຫາຍ) ຕັ້ຳ່ ຜູ້້ສ້າ້ງິໜ້ີ,້ 
ຖາ້ວ່າບຸັກີຄືົນນຳາໃຊ້ເ້ງິນິໃຫເ້ກີີດປີະ 
ໂຫຍດຕັ້ຳ່ ກີານດຳາລງົິຊ້ວີດິ ແລະ ມສີະຕັ້ິ
ຮ້ຈ້ິກັີໝ້ນໃຊ້ໃ້ນລະດັບັທີີ່ ເໝາະສົມ 
ຖືກີຕັ້ອ້ງິຕັ້າມແນວທີາງິຂອງິພົກັີ-ລດັ 
ຖະບັານ, ບັັນດານຕິັ້ິກີຳາ, ກີດົໝາຍ 
ແລະ ຂຳກ້ີຳານດົກີດົລະບັຽບັ ເວົາ້ລວມ, 
ເວົາ້ສະເພົາະກີຳຄື ືແນວທີາງິນະໂຍບັາຍ-
ກີານຄຸືມ້ຄືອງິຂອງິ ທີະນາຄືານແຫ່ງິ 
ສປີປີ ລາວ ແລະ ຄືວາມຈິຳາເປັີນທີີ່

ສມົເຫດສມົຜູ້ນົໃນຕັ້ວົຈິງິິແລວ້ ກີຳຈິະ
ເປັີນໂອກີາດດອີກີີປັີດໄຈິໜ້ຶ່ ງິ ເພົື່ ອຊ່້ວຍ
ຫລຸດຜູ່້ອນຄືວາມສ່ຽງິ, ສາ້ງິຄືວາມ
ເຂັມ້ແຂງິ-ຍນືຍງົິ, ເປັີນຂຳມ້້ນກ່ີອນ
ຕັ້ດັສນິໃຈິກີ້ຢືູ້່ມເງິນິ, ສາມາດບັຳລຫິານ
ນຳາໃຊ້ເ້ງິນິ ແລະ ຊ້ຳາລະໜ້ີສ້ນິຄືນືໄດບ້ັຳ່

ຫລາຍກີຳ່ ໜ້ອ້ຍ. ກີງົິກີນັຂາ້ມ, ຖາ້ວ່າ
ບຸັກີຄືນົມກີີານສາ້ງິໜ້ີໃ້ນຈິຳານວນທີີ່ ນບັັ
ມືນ້ບັັຫລາຍຂຶນ້ ເຖງິິແມ່ນວ່າໜ້ີກ້ີອ້ນ
ນັນ້ຈິະຊ່້ວຍສາ້ງິຄືວາມອາດສາມາດ
ທີາງິກີານເງິນິໃຫກ້ີບັັບຸັກີຄືນົ (ຜູ້້ກ້ີ້ຢືູ້່ມ 
ຫຼ ືລ້ກີໜ້ີ)້ ກີຳຕັ້າມ ແລະ ດວ້ຍເຫດຜູ້ນົ
ຕັ້າມຫລັກີກີານຂອງິກີານມລີາຍຮັບັ
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ໜ້ອ້ຍກີວ່າລາຍ ຈ່ິາຍແລວ້ ກີຳຈິະມຜີູ້ນົ
ກີະທີບົັທີີ່ ເປັີນຜູ້ນົເສຍຫຍຳທ້ີຳຕ້ັ້ຳ່ ບຸັກີຄືນົ
ນັນ້ ແບັບັບັຳ່ ຕັ້ອ້ງິສງົິໄສ. ສະນັນ້, ກີານ
ຮຽນຮ້ວ້ທິີກີີານບັຳລຫິານເງິນິ ຫຼ ື ກີານ
ວາງິແຜູ້ນກີານເງິນິສ່ວນບຸັກີຄືນົ ຈິຶ່ ງິມີ
ຄືວາມສຳາຄືນັຫລາຍ ທີີ່ ຈິະຊ່້ວຍໃຫມ້ີ

ຄືວາມຮ້-້ຄືວາມສາມາດ ສມົທີບົັກີບັັ
ກີານມພີົືນ້ຖານທີກັີສະໃນດາ້ນກີານຮ້ ້
ຊ້ອກີຫາເງິນິ (How to Earn), ກີານ
ຮ້ອ້ອມເງິນິ (How to Save), ກີານຮ້ ້
ນຳາໃຊ້ເ້ງິນິ (How to Spend) ແລະ 
ກີານຮ້ເ້ອາົເງິນິໄປີລງົິທີນຶສາ້ງິມ້ນຄ່ືາໃຫ ້

ເກີດີດອກີອອກີຜູ້ນົ (How to In-
vest) ເພົື່ ອເປັີນກີານລະມດັລະວງັິໃນ
ກີານນຳາໃຊ້ເ້ງິນິ ແລະ ແກີໄ້ຂບັນັຫາ
ກີານເງິນິສ່ວນບຸັກີຄືນົໃຫນ້ບັັມືນ້ບັັດີ
ຂຶນ້ເປັີນກີາ້ວໆ. 
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ໜ້ອ້ຍກີວ່າລາຍ ຈ່ິາຍແລວ້ ກີຳຈິະມຜີູ້ນົ
ກີະທີບົັທີີ່ ເປັີນຜູ້ນົເສຍຫຍຳທ້ີຳຕ້ັ້ຳ່ ບຸັກີຄືນົ
ນັນ້ ແບັບັບັຳ່ ຕັ້ອ້ງິສງົິໄສ. ສະນັນ້, ກີານ
ຮຽນຮ້ວ້ທິີກີີານບັຳລຫິານເງິນິ ຫຼ ື ກີານ
ວາງິແຜູ້ນກີານເງິນິສ່ວນບຸັກີຄືນົ ຈິຶ່ ງິມີ
ຄືວາມສຳາຄືນັຫລາຍ ທີີ່ ຈິະຊ່້ວຍໃຫມ້ີ

ຄືວາມຮ້-້ຄືວາມສາມາດ ສມົທີບົັກີບັັ
ກີານມພີົືນ້ຖານທີກັີສະໃນດາ້ນກີານຮ້ ້
ຊ້ອກີຫາເງິນິ (How to Earn), ກີານ
ຮ້ອ້ອມເງິນິ (How to Save), ກີານຮ້ ້
ນຳາໃຊ້ເ້ງິນິ (How to Spend) ແລະ 
ກີານຮ້ເ້ອາົເງິນິໄປີລງົິທີນຶສາ້ງິມ້ນຄ່ືາໃຫ ້

ເກີດີດອກີອອກີຜູ້ນົ (How to In-
vest) ເພົື່ ອເປັີນກີານລະມດັລະວງັິໃນ
ກີານນຳາໃຊ້ເ້ງິນິ ແລະ ແກີໄ້ຂບັນັຫາ
ກີານເງິນິສ່ວນບຸັກີຄືນົໃຫນ້ບັັມືນ້ບັັດີ
ຂຶນ້ເປັີນກີາ້ວໆ. 

Magazine 16 14 6 2022.indd   48 7/4/2022   11:27:53 AM

49ໜ້າ້ທີີ BANK JOURNAL

 ກີານຂຳອະນຸຍາດດຳາເນນີກີດິ 
ຈິະກີານກ່ີຽວກີບັັສະຖາບັນັກີານເງິນິຈິຸ
ລະພົາກີ ໃນ ສປີປີ ລາວ ໂດຍສະເພົາະ
ແມ່ນ ສະຖາບັນັກີານເງິນິຈິລຸະພົາກີທີີ່

ຮັບັເງິນິຝາກີ ຫຼ ື (ສກີຈິຮ) ແລະ 
ສະຖາບັນັກີານເງິນິຈິລຸະພົາກີທີີ່ ບັຳ່ ຮບັັ
ເງິນິຝາກີ ຫຼ ື(ສກີຈິບັ) ໃນປີະຈິບຸັນັ ໄດ ້
ມກີີານຂຳອະນຸຍາດຂອງິຜູ້້ປ້ີະກີອບັກີານ
ທີງັິພົາຍໃນ ແລະ ຕ່ັ້າງິປີະເທີດ ກ່ີຽວກີບັັ
ກີານດຳາເນນີກີດິຈິະກີານດັ່ ງິກ່ີາວ ແມ່ນ
ໄດມ້ກີີານຂະຫຍາຍຕັ້ວົເພົີ່ ມຂຶນ້ເປັີນ
ຈິຳານວນຫຼາຍໃນທີົ່ ວປີະເທີດ ຊ້ຶ່ ງິໄດຂ້ຳ
ຂຶນ້ທີະບັຽນວສິາຫະກີດິນຳາກີະຊ້ວງິ
ອຸສາຫະກີຳາ ແລະ ກີານຄືາ້ ເພົື່ ອສະເໜ້ີ
ມາຍງັິທີະນາຄືານແຫ່ງິ ສປີປີ ລາວ ໃນ
ກີານຂຳອະນຸຍາດດຳາເນນີທຸີລະກີຳາກີານ
ເງິນິໃຫຖ້ກືີຕັ້ອ້ງິຕັ້າມກີານຄຸືມ້ຄືອງິຂອງິ
ທີະນາຄືານແຫ່ງິ ສປີປີ ລາວ ຈິດຸປີະສງົິ 
ກີຳ່ ເພົື່ ອອຳານວຍຄືວາມສະດວກີ, ສະ 
ໜ້ອງິກີານບັຳລກິີານທີາງິດາ້ນກີານເງິນິ
ໃຫແ້ກ່ີທຸີລະກີດິຂະໜ້າດນອ້ຍ ແລະ 
ສາ້ງິເງິ ື່ອນໄຂໃຫປ້ີະຊ້າຊ້ນົເຂົາ້ເຖງິິກີານ
ບັຳລກິີານທີາງິດາ້ນກີານເງິນິທີີ່ ມຄີືວາມ
ປີອດໄພົ ແລະ ໂປ່ີງິໃສ.
 ກ່ີອນອື່ ນຜູ້້ຂ້ຽນຈິະຂຳນຳາສະ 

ເໜ້ີບັາງິຂຳ ້ມ້ນໃຫຜູ້້້ ້ອ່ ານ ແລະ ຜູ້້ ້
ປີະກີອບັກີານທີີ່ ມີຄືວາມສົນໃຈິໃນ
ທຸີລະກີດິດັ່ ງິກ່ີາວ 
 ເພົື່ ອ ເ ປັີນຂຳ ້ມ້ນ ເບັື ້ອ ງິຕັ້ົ ້ນ
ກ່ີຽວກີບັັກີານດຳາເນນີກີດິຈິະກີານ ກີານ
ເງິນິຈິຸລະພົາກີ ທີີ່ ມີຫຼາຍຮ້ບັແບັບັ
ກີດິຈິະກີານທີີ່ ແຕັ້ກີຕ່ັ້າງິກີນັໄປີຕັ້າມ
ກີານຄຸືມ້ຄືອງິຂອງິທີະນາຄືານແຫ່ງິ 
ສປີປີ ລາວ ແລະ ພົາກີສ່ວນທີີ່ ກ່ີຽວຂອ້ງິ 
ຊ້ຶ່ ງິຂຳຍົກີໃຫເ້ຫັນເຖິງິຄືວາມເຂົາ້ໃຈິ
ກ່ີຽວກີບັັ ສກີຈິຮ ແລະ ສກີຈິບັ ໂດຍ
ລວມແລວ້ກີດິຈິະກີານທີາງິດາ້ນກີານ
ເງິນິຈິຸລະພົາກີນີ ້ ແມ່ນໄດຮ້ັບັກີານ
ຄຸືມ້ຄືອງິຈິາກີທີະນາຄືານແຫ່ງິ ສປີປີ 
ລາວ ໂດຍກີານຊ້ີນ້ຳາຈິາກີລດັຖະບັານ
ແຫ່ງິ ສປີປີ ລາວ ທີີ່ ໄດວ້າງິນະໂຍບັາຍ 
ແລະ ລະບັຽບັກີດົໝາຍ ເພົື່ ອຊຸ້ກີຍ້ ້
ສົ່ ງິເສມີໃຫບຸ້ັກີຄືນົ, ນຕິັ້ບຸິັກີຄືນົ ແລະ 
ກີານຈິດັຕັ້ັງ້ິທີງັິພົາຍ ໃນ ແລະ ຕ່ັ້າງິ
ປີະເທີດລົງິທີຶນເຂົາ້ໃນກີານສາ້ງິຕັ້ັງ້ິ 
ແລະ ດຳາເນນີທຸີລະກີດິ ກີານເງິນິຈິລຸະ
ພົາກີ ໃຫມ້ຄີືວາມເປັີນລະບັຽບັ, ທີົ່ ວ
ເຖິງິ ແລະ ໂປີງິໃສ ແນໃສ່ ເພົື່ ອ
ພົດັທີະນາຂະແໜ້ງິກີານເງິນິຈິລຸະພົາກີ
ໃຫມ້ຄີືວາມເຕັ້ບີັໃຫຍ່, ເຂັມ້ແຂງິ ເພົື່ ອ

ສະໜ້ອງິກີານບັຳລກິີານທີາງິດາ້ນກີານ
ເງິນິໃຫແ້ກ່ີທຸີລະກີິດຂະໜ້າດນອ້ຍ 
ແລະ ປັີບັປຸີງິຊ້ີວິດກີານເປັີນຢູ່້່ຂອງິ
ປີະຊ້າຊ້ນົໃຫມ້ຫີຼາກີຫຼາຍທີາງິເລອືກີ
ເຊ້ັ່ ນ: ກີານໃຊ້ບ້ັຳລກິີານກີບັັ ສະຖາບັນັ
ກີານເງິນິຈິລຸະພົາກີທີີ່ ຮບັັເງິນິຝາກີ ແລະ 
ສະຖາບັນັກີານເງິນິຈິລຸະພົາກີທີີ່ ບັຳ່ ຮບັັ
ເງິນິຝາກີ ຊ້ຶ່ ງິຜູ້້ປ້ີະກີອບັກີານທີີ່ ເປັີນນຕິັ້ິ
ບຸັກີຄືນົ ແລະ ກີານຈິດັຕັ້ັງ້ິທີງັິພົາຍໃນ 
ແລະ ຕ່ັ້າງິປີະເທີດ ທີີ່ ມຄີືວາມສນົໃຈິ
ຕັ້ອ້ງິກີານຂຳສາ້ງິຕັ້ັງ້ິ ແລະ ຂຳດຳາເນນີ
ກີດິຈິະກີານກີານເງິນິຈິລຸະພົາກີດັ່ ງິກ່ີາວ 
ຈິະຕັ້ອ້ງິຢູ່້່ພົາຍໃຕັ້ຮ້້ບັແບັບັບັຳລິສັດ 
ຍກົີເວັນ້ບັຳລິສັດຈິຳາກີດັຜູ້້ດ້ຽວ ຊ້ຶ່ ງິຜູ້້ ້
ຂຽນຈິະຂຳຍກົີຕັ້ວົຢູ່່າງິພົາບັລວມໃຫຜູ້້້ ້
ອ່ານ ຫຼ ື ຜູ້້ປ້ີະກີອບັກີານມຄີືວາມເຂົາ້ 
ໃຈິກ່ີຽວກີບັັກີານຂຳອະນຸຍາດດຳາເນນີ
ກີດິຈິະກີານກ່ີຽວກີບັັສະຖາບັນັກີານ
ເງິນິຈິລຸະພົາກີ ປີະກີອບັມຂີຳມ້້ນດັ່ ງິນີ:້
1: ຜູ້້ປ້ີະກີອບັກີານຕັ້ອ້ງິປີະກີອບັສຳາ 
ນວນຄືຳາຮອ້ງິ ເພົື່ ອຂຳຂຶນ້ທີະບັຽນວສິາ 
ຫະກີດິຂອງິສະຖາບັນັກີານເງິນິຈິລຸະ
ພົາກີພົາຍໃຕັ້ຮ້້ບັແບັບັບັຳລສິດັ ໂດຍ
ຜູ່້ານຂະແໜ້ງິກີານອຸດສະຫະກີຳາ ແລະ 
ກີານຄືາ້ (ເປັີນຜູ້້ອ້ອກີໃບັທີະບັຽນ

ກີານຂຳອະນຸຍາດດຳາເນນີກີດິຈິະກີານກ່ີຽວກີບັັ
ສະຖາບັນັກີານເງິນິຈິລຸະພົາກີ  ໂດຍ: ນ ສອນໄຊ້ ສຫີາເທີບັ 
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ວສິາຫະກີດິໃຫ ້ໃນຂັນ້ຕັ້ອນທີ ີ01) ຊ້ຶ່ ງິ
ຜູ້້ ້ປີະກີອບັກີານຕັ້ ້ອງິໄດ ້ປີະກີອບັ
ເອກີະສານຕັ້າມແບັບັຟັອມ, ຂັນ້ຕັ້ອນ 
ແລະ ລະບັຽບັກີານຂອງິຂະແໜ້ງິກີານ
ໄດກ້ີຳານດົໄວ ້ ພົາຍຫຼງັິໄດຮ້ບັັສຳານວນ
ຄືຳາຮອ້ງິແລວ້ ຂະແໜ້ງິອຸດສະຫະກີຳາ 
ແລະ ກີານຄືາ້ ຈິະພົຈິິາລະນາອອກີໃບັ
ທີະບັຽນວສິາຫະກີດິ ພົອ້ມອອກີສະ
ໂນດນຳາສົ່ ງິ ແລະ ຄືຳາແນະນຳາ ເພົື່ ອ
ກີະກີຽມນຳາສົ່ ງິທີະບັຽນວສິາຫະກີດິ 
ພົອ້ມດວ້ຍສຳານວນເອກີະສານປີະ 
ກີອບັໄປີຫາທີະນາຄືານແຫ່ງິ ສປີປີ 
ລາວ ພົາຍໃນກີຳານດົ 10 ວນັລດັຖະກີານ 
ອີງິຕັ້າມຂຳຕ້ັ້ ົກີລົງິວ່າດວ້ຍ ກີານຂຶນ້
ທີະບັຽນວສິາຫະກີດິ, ສະບັບັັເລກີທີ ີ
0023/ອຄື.ກີທີຄືວ, ລົງິວັນທີີ 09 
ມງັິກີອນ 2019;
2: ພົາຍຫຼງັິທີີ່ ໄດທ້ີະບັຽນວສິາຫະກີດິ
ແລວ້ ຜູ້້ປ້ີະກີອບັກີານຕັ້ອ້ງິເປັີນເຈິົາ້ 
ກີານໃນກີານນຳາສົ່ ງິສະໂນດ, ຄືຳາແນະ 
ນຳາ, ໃບັທີະບັຽນວສິາຫະກີດິສະເໜ້ໄີປີ
ຫາທີະນາຄືານແຫ່ງິ ສປີປີ ລາວ ພົອ້ມ
ທີງັິປີະກີອບັເອກີະສານຕັ້າມແບັບັຟັອມ 
ແລະ ຂັນ້ຕັ້ອນຂອງິພົາກີສ່ວນທີີ່ ກ່ີຽວ 
ຂອ້ງິ (ເພົື່ ອພົຈິິາລະນາຄືົນ້ຄືວາ້ສຳານວນ
ເອກີະສານໃນກີານຂຳອະນຸຍາດອອກີ
ໃບັດຳາເນນີກີດິຈິະກີານກ່ີຽວກີບັັສະຖາ 
ບັນັກີານເງິນິຈິລຸະພົາກີໃນຂັນ້ຕັ້ອນທີ ີ
2) ຕັ້າມລະບັຽບັກີານ ແລະ ຂັນ້ຕັ້ອນ
ທີີ່ ໄດກ້ີຳານດົໄວ ້ ແລະ ຈິະແຈິງ້ິຕັ້ອບັ
ກີານຄືົນ້ຄືວາ້ສຳານວນຄືຳາຮອ້ງິພົາຍໃນ

ກີຳານົດ 30 ວັນລັດຖະກີານ ເພົື່ ອ
ກີະກີຽມກີານລງົິກີວດກີາສະຖານທີີ່

ຕັ້ວົຈິງິິ ແລະ ຄືວາມພົອ້ມຂອງິສະຖາ 
ບັນັກີານເງິນິຈິລຸະພົາກີດັ່ ງິກ່ີາວກ່ີອນນຳາ
ສະເໜ້ພີົາກີສ່ວນກ່ີຽວຂອ້ງິພົຈິິາລະນາ
ອອກີໃບັດຳາເນນີກີດິຈິະກີານກ່ີຽວກີບັັ
ສະຖາບັນັກີານເງິນິຈິລຸະພົາກີໃຫແ້ກ່ີຜູ້້ ້
ປີະກີອບັກີານ ຖາ້ຫາກີເຫນັວ່າຜູ້້ຮ້ອ້ງິຂຳ
ສາ້ງິຕັ້ັງ້ິມເີງິ ື່ ອນໄຂຄືບົັຖວ້ນຕັ້າມຂັນ້
ຕັ້ອນ ແລະ ລະບັຽບັກີານທີີ່ ໄດກ້ີຳານດົ
ໄວໃ້ນລະບັຽບັພົາຍໃນ (ສຳາລັບັຄ່ືາ
ທີຳານຽມ ແລະ ຄ່ືາບັຳລກິີານໃນກີານຂຳ
ສາ້ງິຕັ້ັງ້ິ ອງີິຕັ້າມດຳາລດັວ່າດວ້ຍສະຖາ 
ບັນັກີານເງິນິຈິລຸະພົາກີ, ສະບັບັັເລກີທີ ີ
460/ລບັ, ລງົິວນັທີີ 03/10/2012 
ແລະ ລະບັຽບັກີານທີີ່ ກ່ີຽວຂອ້ງິ ).
 ບັນັຫາທີີ່ ຜູ້້ຂ້ຽນໄດນ້ຳາສະເໜ້ີ
ມາຂາ້ງິເທີງິິນັນ້ແມ່ນຂັນ້ຕັ້ອນກີານຂຳ
ອະນຸຍາດດຳາເນນີກີດິຈິະກີານ ກ່ີຽວກີບັັ
ສະຖາບັັນກີານເງິນິຈິຸລະພົາກີ ໂດຍ
ສະເພົາະແມ່ນກີານຂຳອະນຸຍາດດຳາເນນີ
ກີດິຈິະກີານ ກ່ີຽວກີບັັ ສະຖາບັນັກີານ
ເງິນິຈິຸລະພົາກີທີີ່ ຮັບັເງິນິຝາກີ ແລະ 
ສະຖາບັນັກີານເງິນິຈິລຸະພົາກີທີີ່ ບັຳ່ ຮບັັ
ເງິນິຝາກີ ແມ່ນຕັ້ອ້ງິໄດມ້ກີີານປີະສານ
ງິານກີບັັສອງິພົາກີສ່ວນທີີ່ ກ່ີຽວຂອ້ງິຄື:ື 
ກີະຊ້ວງິອຸດສະຫະກີຳາ ແລະ ກີານຄືາ້ 
ເພົື່ ອຂຳອະນຸຍາດອອກີໃບັທີະບັຽນວິ
ສາຫະ ກີດິກ່ີຽວກີບັັ ສະຖາບັນັກີານ
ເງິນິຈິຸລະພົາກີທີີ່ ຮັບັເງິນິຝາກີ ແລະ 
ສະຖາບັນັກີານເງິນິຈິລຸະພົາກີທີີ່ ບັຳ່ ຮບັັ

ເງິນິຝາກີສາກ່ີອນ ພົາຍຫຼງັິທີີ່ ໄດຮ້ບັັໃບັ
ທີະບັຽນແລວ້ ຜູ້້ປ້ີະກີອບັກີານຈິະຕັ້ອ້ງິ
ໄດປ້ີະກີອບັເອກີະສານ ຕັ້າມຂັນ້ຕັ້ອນ
ຂອງິພົາກີສ່ວນກ່ີຽວຂອ້ງິ ເພົື່ ອສະເໜ້ີ
ມາຫາທີະນາຄືານແຫ່ງິ ສປີປີ ລາວ 
ເພົື່ ອພົິຈິາລະນາອອກີໃບັອະນຸຍາດ
ດຳາເນນີກີດິຈິະກີານກ່ີຽວກີບັັ ສະຖາບັນັ
ກີານເງິນິຈິລຸະພົາກີທີີ່ ຮບັັເງິນິຝາກີ ແລະ 
ສະຖາບັນັກີານເງິນິຈິລຸະພົາກີທີີ່ ບັຳ່ ຮບັັ
ເງິນິຝາກີ ຕັ້າມລະບັຽບັກີານ ແລະ 
ເງິ ື່ອນໄຂຂອງິທີະນາຄືານແຫ່ງິ ສປີປີ 
ລາວ ວາງິອອກີຕັ້າມແຕ່ັ້ລະໄລຍະ ເພົື່ ອ
ເຮດັໃຫກ້ີານດຳາເນນີທຸີລະກີດິຂະແໜ້ງິ
ກີານເງິນິຈິລຸະພົາກີ ເຂົາ້ສ່້ລະບັບົັ ແລະ 
ລະບັຽບັຫຼກັີກີານ, ປີະກີອບັສ່ວນເຂົາ້
ໃນກີານຄຸືມ້ຄືອງິເສດຖະກີດິຂອງິຊ້າດ, 
ບັັນດາຂະແໜ້ງິກີານເງິນິຈິຸລະພົາກີ 
ຕັ້ອ້ງິປີະຕັ້ບິັດັລະບັຽບັກີດົໝາຍຢູ່່າງິ
ເປັີນເຈິົາ້ກີານ ແລະ ຜູ້້ປ້ີະກີອບັທຸີລະ
ກີດິຕ່ັ້າງິໆ ມພີົນັທີະຕັ້ອ້ງິໃຫຂ້ຳມ້້ນຂອງິ
ຕັ້ົນທີີ່ ເປັີນຄືວາມຈິງິິນຳາພົາກີສ່ວນທີີ່

ກ່ີຽວຂອ້ງິ ຫຼ ື ມີກີານດຳາເນີນກີານ
ຖືກີຕັ້ ້ອງິຕັ້າມກີົດໝາຍ ຊ້ຶ່ ງິ ຜູ້້ ້ໃຊ້ ້
ບັຳລິກີານກີຳ່ ສາມາດເບັິ່ ງິໄດຈ້ິາກີໃບັ
ອະນຸຍາດດຳາເນນີທຸີລະກີດິ ທີີ່ ອອກີ
ໂດຍ ທີະນາຄືານແຫ່ງິ ສປີປີ ລາວ ທີີ່

ເປີີດເຜູ້ີຍໃນເວບັັໄຊ້ ຂອງິ ທີຫລ ຫຼ ື
ກີານໂຄືສະນາເຊ້ີນຊ້ວນຂອງິຜູ້້ປ້ີະ 
ກີອບັກີານ.
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ວສິາຫະກີດິໃຫ ້ໃນຂັນ້ຕັ້ອນທີ ີ01) ຊ້ຶ່ ງິ
ຜູ້້ ້ປີະກີອບັກີານຕັ້ ້ອງິໄດ ້ປີະກີອບັ
ເອກີະສານຕັ້າມແບັບັຟັອມ, ຂັນ້ຕັ້ອນ 
ແລະ ລະບັຽບັກີານຂອງິຂະແໜ້ງິກີານ
ໄດກ້ີຳານດົໄວ ້ ພົາຍຫຼງັິໄດຮ້ບັັສຳານວນ
ຄືຳາຮອ້ງິແລວ້ ຂະແໜ້ງິອຸດສະຫະກີຳາ 
ແລະ ກີານຄືາ້ ຈິະພົຈິິາລະນາອອກີໃບັ
ທີະບັຽນວສິາຫະກີດິ ພົອ້ມອອກີສະ
ໂນດນຳາສົ່ ງິ ແລະ ຄືຳາແນະນຳາ ເພົື່ ອ
ກີະກີຽມນຳາສົ່ ງິທີະບັຽນວສິາຫະກີດິ 
ພົອ້ມດວ້ຍສຳານວນເອກີະສານປີະ 
ກີອບັໄປີຫາທີະນາຄືານແຫ່ງິ ສປີປີ 
ລາວ ພົາຍໃນກີຳານດົ 10 ວນັລດັຖະກີານ 
ອີງິຕັ້າມຂຳຕ້ັ້ ົກີລົງິວ່າດວ້ຍ ກີານຂຶນ້
ທີະບັຽນວສິາຫະກີດິ, ສະບັບັັເລກີທີ ີ
0023/ອຄື.ກີທີຄືວ, ລົງິວັນທີີ 09 
ມງັິກີອນ 2019;
2: ພົາຍຫຼງັິທີີ່ ໄດທ້ີະບັຽນວສິາຫະກີດິ
ແລວ້ ຜູ້້ປ້ີະກີອບັກີານຕັ້ອ້ງິເປັີນເຈິົາ້ 
ກີານໃນກີານນຳາສົ່ ງິສະໂນດ, ຄືຳາແນະ 
ນຳາ, ໃບັທີະບັຽນວສິາຫະກີດິສະເໜ້ໄີປີ
ຫາທີະນາຄືານແຫ່ງິ ສປີປີ ລາວ ພົອ້ມ
ທີງັິປີະກີອບັເອກີະສານຕັ້າມແບັບັຟັອມ 
ແລະ ຂັນ້ຕັ້ອນຂອງິພົາກີສ່ວນທີີ່ ກ່ີຽວ 
ຂອ້ງິ (ເພົື່ ອພົຈິິາລະນາຄືົນ້ຄືວາ້ສຳານວນ
ເອກີະສານໃນກີານຂຳອະນຸຍາດອອກີ
ໃບັດຳາເນນີກີດິຈິະກີານກ່ີຽວກີບັັສະຖາ 
ບັນັກີານເງິນິຈິລຸະພົາກີໃນຂັນ້ຕັ້ອນທີ ີ
2) ຕັ້າມລະບັຽບັກີານ ແລະ ຂັນ້ຕັ້ອນ
ທີີ່ ໄດກ້ີຳານດົໄວ ້ ແລະ ຈິະແຈິງ້ິຕັ້ອບັ
ກີານຄືົນ້ຄືວາ້ສຳານວນຄືຳາຮອ້ງິພົາຍໃນ

ກີຳານົດ 30 ວັນລັດຖະກີານ ເພົື່ ອ
ກີະກີຽມກີານລງົິກີວດກີາສະຖານທີີ່

ຕັ້ວົຈິງິິ ແລະ ຄືວາມພົອ້ມຂອງິສະຖາ 
ບັນັກີານເງິນິຈິລຸະພົາກີດັ່ ງິກ່ີາວກ່ີອນນຳາ
ສະເໜ້ພີົາກີສ່ວນກ່ີຽວຂອ້ງິພົຈິິາລະນາ
ອອກີໃບັດຳາເນນີກີດິຈິະກີານກ່ີຽວກີບັັ
ສະຖາບັນັກີານເງິນິຈິລຸະພົາກີໃຫແ້ກ່ີຜູ້້ ້
ປີະກີອບັກີານ ຖາ້ຫາກີເຫນັວ່າຜູ້້ຮ້ອ້ງິຂຳ
ສາ້ງິຕັ້ັງ້ິມເີງິ ື່ ອນໄຂຄືບົັຖວ້ນຕັ້າມຂັນ້
ຕັ້ອນ ແລະ ລະບັຽບັກີານທີີ່ ໄດກ້ີຳານດົ
ໄວໃ້ນລະບັຽບັພົາຍໃນ (ສຳາລັບັຄ່ືາ
ທີຳານຽມ ແລະ ຄ່ືາບັຳລກິີານໃນກີານຂຳ
ສາ້ງິຕັ້ັງ້ິ ອງີິຕັ້າມດຳາລດັວ່າດວ້ຍສະຖາ 
ບັນັກີານເງິນິຈິລຸະພົາກີ, ສະບັບັັເລກີທີ ີ
460/ລບັ, ລງົິວນັທີີ 03/10/2012 
ແລະ ລະບັຽບັກີານທີີ່ ກ່ີຽວຂອ້ງິ ).
 ບັນັຫາທີີ່ ຜູ້້ຂ້ຽນໄດນ້ຳາສະເໜ້ີ
ມາຂາ້ງິເທີງິິນັນ້ແມ່ນຂັນ້ຕັ້ອນກີານຂຳ
ອະນຸຍາດດຳາເນນີກີດິຈິະກີານ ກ່ີຽວກີບັັ
ສະຖາບັັນກີານເງິນິຈິຸລະພົາກີ ໂດຍ
ສະເພົາະແມ່ນກີານຂຳອະນຸຍາດດຳາເນນີ
ກີດິຈິະກີານ ກ່ີຽວກີບັັ ສະຖາບັນັກີານ
ເງິນິຈິຸລະພົາກີທີີ່ ຮັບັເງິນິຝາກີ ແລະ 
ສະຖາບັນັກີານເງິນິຈິລຸະພົາກີທີີ່ ບັຳ່ ຮບັັ
ເງິນິຝາກີ ແມ່ນຕັ້ອ້ງິໄດມ້ກີີານປີະສານ
ງິານກີບັັສອງິພົາກີສ່ວນທີີ່ ກ່ີຽວຂອ້ງິຄື:ື 
ກີະຊ້ວງິອຸດສະຫະກີຳາ ແລະ ກີານຄືາ້ 
ເພົື່ ອຂຳອະນຸຍາດອອກີໃບັທີະບັຽນວິ
ສາຫະ ກີດິກ່ີຽວກີບັັ ສະຖາບັນັກີານ
ເງິນິຈິຸລະພົາກີທີີ່ ຮັບັເງິນິຝາກີ ແລະ 
ສະຖາບັນັກີານເງິນິຈິລຸະພົາກີທີີ່ ບັຳ່ ຮບັັ

ເງິນິຝາກີສາກ່ີອນ ພົາຍຫຼງັິທີີ່ ໄດຮ້ບັັໃບັ
ທີະບັຽນແລວ້ ຜູ້້ປ້ີະກີອບັກີານຈິະຕັ້ອ້ງິ
ໄດປ້ີະກີອບັເອກີະສານ ຕັ້າມຂັນ້ຕັ້ອນ
ຂອງິພົາກີສ່ວນກ່ີຽວຂອ້ງິ ເພົື່ ອສະເໜ້ີ
ມາຫາທີະນາຄືານແຫ່ງິ ສປີປີ ລາວ 
ເພົື່ ອພົິຈິາລະນາອອກີໃບັອະນຸຍາດ
ດຳາເນນີກີດິຈິະກີານກ່ີຽວກີບັັ ສະຖາບັນັ
ກີານເງິນິຈິລຸະພົາກີທີີ່ ຮບັັເງິນິຝາກີ ແລະ 
ສະຖາບັນັກີານເງິນິຈິລຸະພົາກີທີີ່ ບັຳ່ ຮບັັ
ເງິນິຝາກີ ຕັ້າມລະບັຽບັກີານ ແລະ 
ເງິ ື່ອນໄຂຂອງິທີະນາຄືານແຫ່ງິ ສປີປີ 
ລາວ ວາງິອອກີຕັ້າມແຕ່ັ້ລະໄລຍະ ເພົື່ ອ
ເຮດັໃຫກ້ີານດຳາເນນີທຸີລະກີດິຂະແໜ້ງິ
ກີານເງິນິຈິລຸະພົາກີ ເຂົາ້ສ່້ລະບັບົັ ແລະ 
ລະບັຽບັຫຼກັີກີານ, ປີະກີອບັສ່ວນເຂົາ້
ໃນກີານຄຸືມ້ຄືອງິເສດຖະກີດິຂອງິຊ້າດ, 
ບັັນດາຂະແໜ້ງິກີານເງິນິຈິຸລະພົາກີ 
ຕັ້ອ້ງິປີະຕັ້ບິັດັລະບັຽບັກີດົໝາຍຢູ່່າງິ
ເປັີນເຈິົາ້ກີານ ແລະ ຜູ້້ປ້ີະກີອບັທຸີລະ
ກີດິຕ່ັ້າງິໆ ມພີົນັທີະຕັ້ອ້ງິໃຫຂ້ຳມ້້ນຂອງິ
ຕັ້ົນທີີ່ ເປັີນຄືວາມຈິງິິນຳາພົາກີສ່ວນທີີ່

ກ່ີຽວຂອ້ງິ ຫຼ ື ມີກີານດຳາເນີນກີານ
ຖືກີຕັ້ ້ອງິຕັ້າມກີົດໝາຍ ຊ້ຶ່ ງິ ຜູ້້ ້ໃຊ້ ້
ບັຳລິກີານກີຳ່ ສາມາດເບັິ່ ງິໄດຈ້ິາກີໃບັ
ອະນຸຍາດດຳາເນນີທຸີລະກີດິ ທີີ່ ອອກີ
ໂດຍ ທີະນາຄືານແຫ່ງິ ສປີປີ ລາວ ທີີ່

ເປີີດເຜູ້ີຍໃນເວບັັໄຊ້ ຂອງິ ທີຫລ ຫຼ ື
ກີານໂຄືສະນາເຊ້ີນຊ້ວນຂອງິຜູ້້ປ້ີະ 
ກີອບັກີານ.
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 ເງິນິຝາກີຂອງິພົວກີເຮາົ ໄດຮ້ບັັກີານປົີກີປີອ້ງິຈິາກີໃຜູ້

ໂດຍ: ນ. ຄືຳາເບັົາ້ ສຸວຳລະວງົິ 

 ດວ້ຍສະຖານະກີານກີານແຜູ່້
ລະບັາດຂອງິພົະຍາດໂຄືວດິ-19 ຢູ່້່ຫາຼຍ
ປີະເທີດຍງັິຢູ່້່ໃນສະພົາວະທີີ່ ຕັ້ອ້ງິເຝົ້າ
ລະວງັິຜູ້ນົຕັ້າມມາກີຳເຮດັໃຫຜູ້້ນົກີານດຳາ
ເນນີທຸີລະກີດິທຸີກີປີະເພົດບັຳ່ ໄດຮ້ບັັຜູ້ນົ
ດເີທີົ່ າທີີ່ ຫວງັິໄວ.້ ດັ່ ງິນັນ້, ໃນຊ່້ວງິນີ ້

ກີານຝາກີເງິນິໄວກ່້ີອນແມ່ນເປັີນທີາງິ
ເລອືກີທີີ່ ໜ້າ້ສນົໃຈິ ໄວລ້ຳຖາ້ເບັິ່ ງິສະຖາ 
ນະກີານ ຫຼ ື ລຳຖາ້ຈິງັິຫວະແລວ້ຄ່ືອຍ
ລງົິທີນຶເພົີ່ ມຕັ້ື່ ມພົາຍຫຼງັິກີຳຍງັິບັຳ່ ຊ້າ້. ອກີີ
ທີງັິກີານທີີ່ ເຮາົເກີບັັເງິນິສດົໄວໃ້ນທີະນາ 
ຄືານ ແມ່ນຖວ່ືາເປັີນແຫຼ່ ງິເກີບັັເງິນິທີີ່ ມີ
ຄືວາມປີອດໄພົ ພົຽງິແຕ່ັ້ເຮາົຝາກີເງິນິໄວ ້
ໃນທີະນາຄືານກີຳສາມາດເຮດັວຽກີ ຫຼ ື
ອອກີໄປີທ່ີຽວໄດຢູ່້່າງິສະບັາຍໃຈິ ບັຳ່ ຕັ້ອ້ງິ
ກີງັິວນົເລື່ ອງິຄືວາມປີອດໄພົ. ແມ່ນ
ແລວ້ບັນັດາທ່ີານເງິນິຝາກີຂອງິພົວກີ
ເຮາົທີີ່ ຝາກີໄວນ້ຳາທີະນາຄືານທຸີລະກີດິ
ເຫຼ ົ່ ານັນ້ ນອກີຈິາກີຈິະປີອດໄພົຈິາກີ
ກີານຕັ້ກົີເຮ່ຍ ຫຼ ືຖກືີລກັີແລວ້ ເງິນິຝາກີ
ຂອງິພົວກີເຮາົຍງັິໄດຮ້ບັັກີານປົີກີປີອ້ງິ
ຈິາກີສຳານກັີງິານປົີກີປີ້ອງິເງິນິຝາກີນຳາ
ອກີີ. ເຊ້ິ່ ງິໃນຄືັງ້ິນີ,້ ຜູ້້ຂ້ຽນຈິະມານຳາ
ສະເໜ້ໃີຫບ້ັນັດາທ່ີານໄດຮ້້ຈ້ິກັີກີບັັສຳາ

ນັກີງິານປົີກີປີ້ອງິເງິນິຝາກີລວມທີັງິ
ວທິີກີີານທີີ່ ສຳານກັີງິານປົີກີປີອ້ງິເງິນິຝາກີ 
ປົີກີປີອ້ງິເງິນິຝາກີຂອງິພົວກີເຮາົ.
 ສຳານກັີງິານປົີກີປີ້ອງິເງິນິຝາກີ 
ໄດຮ້ບັັກີານສາ້ງິຕັ້ັງ້ິຂຶນ້ໃນທີາ້ຍປີີ 1999 
ຊ້ຶ່ ງິໃນເມື່ ອກ່ີອນເອີນ້ຊ້ື່ ວ່າ: ກີອງິທີນຶ
ປົີກີປີອ້ງິຜູ້້ຝ້າກີເງິນິ ໂດຍເປັີນວສິາຫະ 
ກີດິຂອງິລດັ 100% ແລະ ເຄືື່ ອນໄຫວ
ວຽກີງິານຕັ້າມກີດົລະບັຽບັວ່າດວ້ຍ 
ກີອງິທີນຶປົີກີປີ້ອງິຜູ້້ຝ້າກີເງິນິ ສະບັບັັ
ເລກີທີີ 283/ທີຫລ, ລົງິວັນທີີ 30 
ສິງິຫາ 1999. ຫຼງັິຈິາກີກີານຈິດັຕັ້ັງ້ິ
ປີະຕັ້ບິັັດວຽກີງິານປົີກີປີ້ອງິເງິນິຝາກີ 
ໃນໄລຍະຜູ່້ານມາພົາຍໃຕັ້ກ້ີດົລະບັຽບັ
ດັ່ ງິກ່ີາວ ເຫນັວ່າຍງັິບັຳ່ ທີນັສາມາດຕັ້ອບັ
ສະໜ້ອງິໄດ ້ ຕັ້າມຄືວາມຮຽກີຮອ້ງິ
ຕັ້ອ້ງິກີານຂອງິໜ້າ້ທີີ່ ວຽກີງິານໃນໄລຍະ
ໃໝ່ ແລະ ເພົື່ ອພົດັທີະນາວຽກີງິານ
ປົີກີປີ້ອງິເງິນິຝາກີໃຫສ້ອດຄ່ືອງິກີບັັ
ຫຼກັີກີານສາກີນົເທີື່ ອລະກີາ້ວ ພົກັີ-ລດັ 
ຈິຶ່ ງິເຫນັດີເປັີນເອກີະພົາບັໃຫປັ້ີບັປຸີງິ 
ແລະ ຍກົີລະດບັັກີດົລະບັຽບັວ່າດວ້ຍ 
ກີອງິທີນຶປົີກີປີ້ອງິຜູ້້ຝ້າກີເງິນິ ຂຶນ້ມາ
ເປັີນດຳາລດັດວ້ຍວ່າກີານປົີກີປີ້ອງິເງິນິ

ຝາກີ ແລະ ໄດປ້ີະກີາດປ່ີຽນສະຖານະ 
ພົາບັຈິາກີລດັວສິາຫະກີດິມາເປັີນກີານ
ຈິດັຕັ້ັງ້ິກີານເງິນິຂອງິລດັ ແລະ ປ່ີຽນຊ້ື່

ຈິາກີກີອງິທີຶນປົີກີປີ້ອງິຜູ້້ ້ຝາກີເງິນິ 
ມາເປັີນ “ສຳານກັີງິານປົີກີປີອ້ງິເງິນິຝາກີ” 
ໃນວນັທີ ີ23 ມງັິກີອນ 2019. ຕັ້າມດຳາ
ລດັວ່າດວ້ຍກີານປົີກີປີອ້ງິເງິນິຝາກີນັນ້ 
ກີຳໄດກ້ີຳານດົໃຫເ້ຫນັເຖິງິທີີ່ ຕັ້ັງ້ິພົາລະ
ບັດົບັາດຂອງິສຳານກັີງິານປົີກີປີ້ອງິເງິນິ
ຝາກີວ່າ ເປັີນກີານຈິດັຕັ້ັງ້ິກີານເງິນິຂອງິ
ລດັທີີ່ ມຖີານະທີຽບັເທີົ່ າກີມົ, ເປັີນນຕິັ້ິ
ບຸັກີຄືນົທີີ່ ເຄືື່ ອນໄຫວໂດຍບັຳ່ ສະແຫວງິ
ຫາຜູ້ົນກີຳາໄລ ໂດຍຢູ່້່ພົາຍໃຕັ້ກ້ີານ
ຄຸືມ້ຄືອງິຂອງິທີະນາຄືານແຫ່ງິ ສປີປີ 
ລາວ ມພີົາລະບັດົບັາດເປັີນເສນາທີກິີານ
ໃຫແ້ກ່ີສະພົາບັຳລິຫານສຳ ານັກີງິານ
ປົີກີປີ້ອງິເງິນິຝາກີ ແລະ ທີະນາຄືານ
ແຫ່ງິ ສປີປີ ລາວ ໃນກີານປົີກີປີອ້ງິສດິ
ຜູ້ົນປີະໂຫຍດຜູ້້ຝ້າກີເງິນິ ໃນເວລາ
ທີະນາຄືານທຸີລະກີດິ ແລະ ສະຖາບັນັ
ກີານເງິນິຈິຸລະພົາກີທີີ່ ຮັບັເງິນິຝາກີ 
(ສກີຈິຮ) ທີີ່ ເປັີນສະມາຊ້ກິີຂອງິສຳານກັີ
ງິານປົີກີປີ້ອງິເງິນິຝາກີຕັ້ກົີຢູ່້່ໃນສະພົາ 
ວະລົມ້ລະລາຍ; ຄືົນ້ຄືວາ້ແຜູ້ນຍຸດທີະ 
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ສາດ ແລະ ນຕິັ້ກິີຳາກ່ີຽວກີບັັວຽກີງິານ
ປົີກີປີອ້ງິເງິນິຝາກີ ເພົື່ ອສະເໜ້ຂີັນ້ເທີງິິ
ພົຈິິາລະນາ ແລະ ໜ້າ້ທີີ່ ສຳາຄືນັອື່ ນໆ. ສຳາ
ນກັີງິານນີ ້ ມໂີຄືງິປີະກີອບັສະພົາບັຳລ ິ
ຫານ ເປັີນອງົິກີານຈິດັຕັ້ັງ້ິສ້ງິສຸດ ໂດຍຊ້ີ ້

ນຳາ-ນຳາພົາທຸີກີກີານເຄືື່ ອນໄຫວວຽກີງິານ
ຂອງິສຳານກັີງິານປົີກີປີ້ອງິເງິນິຝາກີ ທີງັິ
ຮບັັຜູ້ດິຊ້ອບັຕັ້ຳ່ ໜ້າ້ທີີ່ ວຽກີງິານຕັ້າມກີານ
ມອບັໝາຍຂອງິ ທີະນາຄືານແຫ່ງິ ສປີປີ 
ລາວ ແລະ ມຄີືະນະສຳານກັີງິານປົີກີປີອ້ງິ
ເງິນິຝາກີ ເປັີນຜູ້້ບ້ັຳລຫິານວຽກີງິານປີະຈິຳາ
ວນັຂອງິສຳານກັີງິານ, ເປັີນກີອງິເລຂາ 
ແລະ ລາຍງິານຕັ້ຳ່ ສະພົາບັຳລຫິານ.  
 ສຳານກັີງິານປົີກີປີ້ອງິເງິນິຝາກີ 
(ສປີງິ) ຈິະເຮດັໜ້າ້ປົີກີປີອ້ງິສດິ ແລະ 
ຜູ້ນົປີະໂຫຍດຂອງິຜູ້້ຝ້າກີເງິນິ ຫຼ ື ປົີກີ 
ປີອ້ງິເງິນິຝາກີຂອງິພົວກີເຮາົ ທີີ່ ຝາກີໄວ ້
ກີບັັສະຖາບັນັກີານເງິນິທີີ່ ເປັີນ ສະມາຊ້ກິີ
ຂອງິຕັ້ນົ ດວ້ຍກີານຈ່ິາຍເງິນິປົີກີປີ້ອງິ 
(ຈ່ິາຍຄືນືເງິນິຝາກີ) ໃຫຜູ້້້ຝ້າກີເງິນິຕັ້າມ
ວງົິເງິນິປົີກີປີອ້ງິທີີ່ ທີະນາຄືານແຫ່ງິ ສປີປີ 
ລາວ ວ່າງິອອກີໃນແຕ່ັ້ລະໄລຍະ ເມື່ ອ
ສະມາຊ້ິກີແຫ່ງິໃດໜ້ຶ່ ງິນັນ້ຕັ້ົກີຢູ່້່ໃນ
ສະພົາວະລົມ້ລະລາຍ ເຊ້ິ່ ງິສະຖາບັນັ
ກີານເງິນິທີີ່ ເປັີນສະມາຊ້ກິີຂອງິ ສປີງິ 
ປີະກີອບັມ:ີ ທີະນາຄືານທຸີລະກີດິ ແລະ 
ສະຖາບັນັກີານເງິນິຈິລຸະພົາກີທີີ່ ຮບັັເງິນິ
ຝາກີ (ສກີຈິຮ) ທີີ່ ໄດຮ້ບັັອະນຸຍາດດຳາ
ເນນີທຸີລະກີດິຈິາກີ ທີະນາຄືານແຫ່ງິ 
ສປີປີ ລາວ ໂດຍທີະນາຄືານທຸີລະກີດິທີີ່

ໄດຮ້ບັັກີານສາ້ງິຕັ້ັງ້ິຂຶນ້ຢູ່້່ ສປີປີ ລາວ 
ຕັ້ອ້ງິໄດເ້ຂົາ້ເປັີນສະມາຊ້ກິີຂອງິ ສປີງິ 
ແບັບັບັງັິຄືບັັ ສ່ວນສະຖາບັນັກີານເງິນິຈິຸ
ລະພົາກີທີີ່ ຮບັັຝາກີເງິນິ ກີຳຕັ້ອ້ງິເຂົາ້ເປັີນ
ສະມາຊ້ິກີໂດຍມມີາດຖານເງິ ື່ ອນໄຂ
ຄືບົັຖວ້ນຕັ້າມລະບັຽບັທີີ່ ໄດກ້ີຳານດົໄວ ້
ຊ້ຶ່ ງິປັີດຈິບຸັນັທີະນາຄືານທຸີລະກີດິທີີ່ ເປັີນ
ສະມາຊ້ກິີຂອງິ ສປີງິ ມຈີິຳານວນ 42
ແຫ່ງິ ແລະ ສກີຈິຮ 1 ແຫ່ງິ (ສະຖຕິັ້ິ
ຮອດເດອືນ 09/2021).
 ໂດຍພົາຍຫຼັງິກີານ ຢັູ່້ ງິ ຢືູ່ນ
ສະພົາວະລົມ້ລະລາຍຂອງິສະຖາບັນັ

ກີານເງິນິໃດໜ້ຶ່ ງິ ທີີ່ ເປັີນສະມາຊ້ກິີຂອງິ 
ສປີງິ, ສປີງິ ຈິະມກີີານກີະກີຽມ ແລະ 
ຈ່ິາຍເງິນິປົີກີປີອ້ງິໃຫແ້ກ່ີຜູ້້ຝ້າກີເງິນິ  ບັນົ
ພົືນ້ຖານກີານສະເໜ້ຂີອງິສະມາຊ້ກິີທີີ່

ຢູ່້່ໃນສະພົາວະລົມ້ລະລາຍແຫ່ງິນັນ້ ຊ້ຶ່ ງິ
ພົາຍຫຼັງິໄດຮ້ັບັກີານສະເໜ້ີພົອ້ມທີັງິ
ປີະກີອບັຂຳມ້້ນເອກີະສານທີີ່ ກ່ີຽວ ຂອ້ງິ
ຢູ່່າງິຖກືີຕັ້ອ້ງິຄືບົັຖວ້ນແລວ້ ສປີງິ ຈິະ
ປີະກີາດໃຫຜູ້້້ຝ້າກີເງິນິຊ້າບັ ກ່ີຽວກີບັັ
ແຜູ້ນກີານຈ່ິາຍຄືນືເງິນິປົີກີປີອ້ງິ ພົອ້ມ
ທີງັິກີຳານດົວນັເວລາ, ສະຖານທີີ່   ແລະ 
ວທິີກີີານຮບັັເງິນິປົີກີປີ້ອງິຜູ່້ານສື່ ມວນ
ຊ້ົນ. ຊ້ຶ່ ງິຜູ້້ຝ້າກີເງິນິສາມາດຮັບັເງິນິ
ປົີກີປີອ້ງິ ໂດຍປີະກີອບັເອກີະສານຂຳຮບັັ
ເງິນິປົີກີປີອ້ງິ ຕັ້າມແບັບັພົມິທີີ່  ສປີງິ ກີຳາ
ນດົໄວ ້ພົາຍໃນເວລາ 90 ວນັ ນບັັແຕ່ັ້ມື ້

ເລີ່ ມປີະກີາດໃຫມ້າຍື່ ນເອກີະສານ. ໃນ
ກີຳລະນທີີີ່ ຜູ້້ຝ້າກີເງິນິ ບັຳ່ ມາຍື່ ນເອກີະສານ
ຕັ້າມກີຳານດົເວລາດັ່ ງິກ່ີາວ ຜູ້້ຝ້າກີເງິນິ
ສາມາດສະເໜ້ຂີຳຮບັັເງິນິຝາກີລວມທີງັິ
ຕັ້ົນ້ທີນຶ ແລະ ດອກີເບັຍ້ ກີບັັຄືະນະຊ້ຳາ
ລະສະສາງິ ພົາຍຫຼງັິທີີ່ ສານຕັ້ດັສນິໃຫ ້
ສະຖາບັັນກີານເງິນິແຫ່ງິນັນ້ລົມ້ລະ 
ລາຍ. ສຳາລບັັເງິນິປົີກີປີອ້ງິ ທີີ່ ຜູ້້ຝ້າກີເງິນິ
ຈິະໄດຮ້ບັັຈິາກີ ສປີງິ ແມ່ນໃນວງົິເງິນິ
ປົີກີປີອ້ງິສ້ງິສຸດ ຈິຳານວນ ຫາ້ສບິັລາ້ນ
ກີບີັ (50.000.000) ເທີົ່ ານັນ້ ຕັ້ຳ່ ຜູ້້ຝ້າກີ

ເງິນິໜ້ຶ່ ງິລາຍຕັ້ຳ່ ສະມາຊ້ກິີໜ້ຶ່ ງິແຫ່ງິ ໂດຍ
ຄືດິໄລ່ລວມທຸີກີສະກຸີນເງິນິ ທີງັິຕັ້ົນ້ທີນຶ 
ແລະ ດອກີເບັຍ້ ທີົ່ ວລະບັບົັສາຂາ ຫຼ ື
ໜ່້ວຍບັຳລກິີານຂອງິສະມາຊ້ກິີແຫ່ງິນັນ້ 
ແລະ ລວມທຸີກີບັນັຊ້ເີງິນິຝາກີ ສ່ວນ
ຍອດເຫຼືອເງິ ນິຝາກີທີີ່ ເກີີນວົງິ ເງິ ນິ
ປົີກີປີອ້ງິ ແມ່ນໃຫສ້ະເໜ້ຕີັ້ຳ່ ຄືະນະຊ້ຳາລະ
ສະສາງິ ເພົື່ ອທີດົແທີນຄືນືພົາຍຫຼງັິທີີ່

ສານໄດຕ້ັ້ດັສນິໃຫສ້ະຖາບັນັກີານເງິນິ
ລົມ້ລະລາຍແລວ້ ແລະ ຖາ້ໃນກີຳລະນທີີີ່

ຍອດບັນັຊ້ເີງິນິຝາກີ ໂດຍລວມທີງັິຕັ້ົນ້
ທີນຶ ແລະ ດອກີເບັຍ້ແລວ້ ບັຳ່ ເກີນີວງົິເງິນິ
ປົີກີປີອ້ງິສ້ງິສຸດ (ບັຳ່ ເກີນີ 50 ລາ້ນກີບີັ) 
ສປີງິ ຈິະຈ່ິາຍເງິນິປົີກີປີອ້ງິ ຫຼ ືຈ່ິາຍຄືນື
ເງິນິຝາກີທີງັິໝດົ ໃຫແ້ກ່ີເຈິົາ້ຂອງິບັນັຊ້.ີ
    ທີີ່ ກ່ີາວມາຂາ້ງິເທີງິິກີຳແມ່ນຂຳມ້້ນ
ກ່ີຽວກີບັັ ສຳານກັີງິານປົີກີປີອ້ງິເງິນິຝາກີ  
ແລະ ວທິີກີີານທີີ່ ສຳານກັີງິານປົີກີປີອ້ງິເງິນິ
ຝາກີ ປົີກີປີອ້ງິເງິນິຝາກີຂອງິພົວກີເຮາົ 
ຫວງັິຢູ່່າງິຍິ່ ງິວ່າຂຳມ້ນ້ທີີ່ ນຳາສະເໜ້ໄີປີນັນ້
ຈິະເປັີນປີະໂຫຍດໃຫແ້ກ່ີບັນັດາທ່ີານ 
ຖ້າຫາກີທ່ີານມີຄືວາມສົນໃຈິ ຫຼ ື
ຕັ້ອ້ງິກີານສກຶີສາຂຳມ້ນ້ເພົີ່ ມຕັ້ື່ ມກ່ີຽວກີບັັ
ຂະແໜ້ງິກີານເງິນິ-ກີານທີະນາຄືານ ຫຼ ື
ວຽກີງິານປົີກີປີ້ອງິເງິນິຝາກີ ແມ່ນ
ສາມາດເຂົາ້ໄປີທີີ່ ເວບັັໄຊ້ www.bol.
gov.la ແລະ www.dpo.gov.la

Magazine 16 14 6 2022.indd   52 7/4/2022   11:27:54 AM



52ໜ້າ້ທີີ BANK JOURNAL

ສາດ ແລະ ນຕິັ້ກິີຳາກ່ີຽວກີບັັວຽກີງິານ
ປົີກີປີອ້ງິເງິນິຝາກີ ເພົື່ ອສະເໜ້ຂີັນ້ເທີງິິ
ພົຈິິາລະນາ ແລະ ໜ້າ້ທີີ່ ສຳາຄືນັອື່ ນໆ. ສຳາ
ນກັີງິານນີ ້ ມໂີຄືງິປີະກີອບັສະພົາບັຳລ ິ
ຫານ ເປັີນອງົິກີານຈິດັຕັ້ັງ້ິສ້ງິສຸດ ໂດຍຊ້ີ ້

ນຳາ-ນຳາພົາທຸີກີກີານເຄືື່ ອນໄຫວວຽກີງິານ
ຂອງິສຳານກັີງິານປົີກີປີ້ອງິເງິນິຝາກີ ທີງັິ
ຮບັັຜູ້ດິຊ້ອບັຕັ້ຳ່ ໜ້າ້ທີີ່ ວຽກີງິານຕັ້າມກີານ
ມອບັໝາຍຂອງິ ທີະນາຄືານແຫ່ງິ ສປີປີ 
ລາວ ແລະ ມຄີືະນະສຳານກັີງິານປົີກີປີອ້ງິ
ເງິນິຝາກີ ເປັີນຜູ້້ບ້ັຳລຫິານວຽກີງິານປີະຈິຳາ
ວນັຂອງິສຳານກັີງິານ, ເປັີນກີອງິເລຂາ 
ແລະ ລາຍງິານຕັ້ຳ່ ສະພົາບັຳລຫິານ.  
 ສຳານກັີງິານປົີກີປີ້ອງິເງິນິຝາກີ 
(ສປີງິ) ຈິະເຮດັໜ້າ້ປົີກີປີອ້ງິສດິ ແລະ 
ຜູ້ນົປີະໂຫຍດຂອງິຜູ້້ຝ້າກີເງິນິ ຫຼ ື ປົີກີ 
ປີອ້ງິເງິນິຝາກີຂອງິພົວກີເຮາົ ທີີ່ ຝາກີໄວ ້
ກີບັັສະຖາບັນັກີານເງິນິທີີ່ ເປັີນ ສະມາຊ້ກິີ
ຂອງິຕັ້ນົ ດວ້ຍກີານຈ່ິາຍເງິນິປົີກີປີ້ອງິ 
(ຈ່ິາຍຄືນືເງິນິຝາກີ) ໃຫຜູ້້້ຝ້າກີເງິນິຕັ້າມ
ວງົິເງິນິປົີກີປີອ້ງິທີີ່ ທີະນາຄືານແຫ່ງິ ສປີປີ 
ລາວ ວ່າງິອອກີໃນແຕ່ັ້ລະໄລຍະ ເມື່ ອ
ສະມາຊ້ິກີແຫ່ງິໃດໜ້ຶ່ ງິນັນ້ຕັ້ົກີຢູ່້່ໃນ
ສະພົາວະລົມ້ລະລາຍ ເຊ້ິ່ ງິສະຖາບັນັ
ກີານເງິນິທີີ່ ເປັີນສະມາຊ້ກິີຂອງິ ສປີງິ 
ປີະກີອບັມ:ີ ທີະນາຄືານທຸີລະກີດິ ແລະ 
ສະຖາບັນັກີານເງິນິຈິລຸະພົາກີທີີ່ ຮບັັເງິນິ
ຝາກີ (ສກີຈິຮ) ທີີ່ ໄດຮ້ບັັອະນຸຍາດດຳາ
ເນນີທຸີລະກີດິຈິາກີ ທີະນາຄືານແຫ່ງິ 
ສປີປີ ລາວ ໂດຍທີະນາຄືານທຸີລະກີດິທີີ່

ໄດຮ້ບັັກີານສາ້ງິຕັ້ັງ້ິຂຶນ້ຢູ່້່ ສປີປີ ລາວ 
ຕັ້ອ້ງິໄດເ້ຂົາ້ເປັີນສະມາຊ້ກິີຂອງິ ສປີງິ 
ແບັບັບັງັິຄືບັັ ສ່ວນສະຖາບັນັກີານເງິນິຈິຸ
ລະພົາກີທີີ່ ຮບັັຝາກີເງິນິ ກີຳຕັ້ອ້ງິເຂົາ້ເປັີນ
ສະມາຊ້ິກີໂດຍມມີາດຖານເງິ ື່ ອນໄຂ
ຄືບົັຖວ້ນຕັ້າມລະບັຽບັທີີ່ ໄດກ້ີຳານດົໄວ ້
ຊ້ຶ່ ງິປັີດຈິບຸັນັທີະນາຄືານທຸີລະກີດິທີີ່ ເປັີນ
ສະມາຊ້ກິີຂອງິ ສປີງິ ມຈີິຳານວນ 42
ແຫ່ງິ ແລະ ສກີຈິຮ 1 ແຫ່ງິ (ສະຖຕິັ້ິ
ຮອດເດອືນ 09/2021).
 ໂດຍພົາຍຫຼັງິກີານ ຢັູ່້ ງິ ຢືູ່ນ
ສະພົາວະລົມ້ລະລາຍຂອງິສະຖາບັນັ

ກີານເງິນິໃດໜ້ຶ່ ງິ ທີີ່ ເປັີນສະມາຊ້ກິີຂອງິ 
ສປີງິ, ສປີງິ ຈິະມກີີານກີະກີຽມ ແລະ 
ຈ່ິາຍເງິນິປົີກີປີອ້ງິໃຫແ້ກ່ີຜູ້້ຝ້າກີເງິນິ  ບັນົ
ພົືນ້ຖານກີານສະເໜ້ຂີອງິສະມາຊ້ກິີທີີ່

ຢູ່້່ໃນສະພົາວະລົມ້ລະລາຍແຫ່ງິນັນ້ ຊ້ຶ່ ງິ
ພົາຍຫຼັງິໄດຮ້ັບັກີານສະເໜ້ີພົອ້ມທີັງິ
ປີະກີອບັຂຳມ້້ນເອກີະສານທີີ່ ກ່ີຽວ ຂອ້ງິ
ຢູ່່າງິຖກືີຕັ້ອ້ງິຄືບົັຖວ້ນແລວ້ ສປີງິ ຈິະ
ປີະກີາດໃຫຜູ້້້ຝ້າກີເງິນິຊ້າບັ ກ່ີຽວກີບັັ
ແຜູ້ນກີານຈ່ິາຍຄືນືເງິນິປົີກີປີອ້ງິ ພົອ້ມ
ທີງັິກີຳານດົວນັເວລາ, ສະຖານທີີ່   ແລະ 
ວທິີກີີານຮບັັເງິນິປົີກີປີ້ອງິຜູ່້ານສື່ ມວນ
ຊ້ົນ. ຊ້ຶ່ ງິຜູ້້ຝ້າກີເງິນິສາມາດຮັບັເງິນິ
ປົີກີປີອ້ງິ ໂດຍປີະກີອບັເອກີະສານຂຳຮບັັ
ເງິນິປົີກີປີອ້ງິ ຕັ້າມແບັບັພົມິທີີ່  ສປີງິ ກີຳາ
ນດົໄວ ້ພົາຍໃນເວລາ 90 ວນັ ນບັັແຕ່ັ້ມື ້

ເລີ່ ມປີະກີາດໃຫມ້າຍື່ ນເອກີະສານ. ໃນ
ກີຳລະນທີີີ່ ຜູ້້ຝ້າກີເງິນິ ບັຳ່ ມາຍື່ ນເອກີະສານ
ຕັ້າມກີຳານດົເວລາດັ່ ງິກ່ີາວ ຜູ້້ຝ້າກີເງິນິ
ສາມາດສະເໜ້ຂີຳຮບັັເງິນິຝາກີລວມທີງັິ
ຕັ້ົນ້ທີນຶ ແລະ ດອກີເບັຍ້ ກີບັັຄືະນະຊ້ຳາ
ລະສະສາງິ ພົາຍຫຼງັິທີີ່ ສານຕັ້ດັສນິໃຫ ້
ສະຖາບັັນກີານເງິນິແຫ່ງິນັນ້ລົມ້ລະ 
ລາຍ. ສຳາລບັັເງິນິປົີກີປີອ້ງິ ທີີ່ ຜູ້້ຝ້າກີເງິນິ
ຈິະໄດຮ້ບັັຈິາກີ ສປີງິ ແມ່ນໃນວງົິເງິນິ
ປົີກີປີອ້ງິສ້ງິສຸດ ຈິຳານວນ ຫາ້ສບິັລາ້ນ
ກີບີັ (50.000.000) ເທີົ່ ານັນ້ ຕັ້ຳ່ ຜູ້້ຝ້າກີ

ເງິນິໜ້ຶ່ ງິລາຍຕັ້ຳ່ ສະມາຊ້ກິີໜ້ຶ່ ງິແຫ່ງິ ໂດຍ
ຄືດິໄລ່ລວມທຸີກີສະກຸີນເງິນິ ທີງັິຕັ້ົນ້ທີນຶ 
ແລະ ດອກີເບັຍ້ ທີົ່ ວລະບັບົັສາຂາ ຫຼ ື
ໜ່້ວຍບັຳລກິີານຂອງິສະມາຊ້ກິີແຫ່ງິນັນ້ 
ແລະ ລວມທຸີກີບັນັຊ້ເີງິນິຝາກີ ສ່ວນ
ຍອດເຫຼືອເງິ ນິຝາກີທີີ່ ເກີີນວົງິ ເງິ ນິ
ປົີກີປີອ້ງິ ແມ່ນໃຫສ້ະເໜ້ຕີັ້ຳ່ ຄືະນະຊ້ຳາລະ
ສະສາງິ ເພົື່ ອທີດົແທີນຄືນືພົາຍຫຼງັິທີີ່

ສານໄດຕ້ັ້ດັສນິໃຫສ້ະຖາບັນັກີານເງິນິ
ລົມ້ລະລາຍແລວ້ ແລະ ຖາ້ໃນກີຳລະນທີີີ່

ຍອດບັນັຊ້ເີງິນິຝາກີ ໂດຍລວມທີງັິຕັ້ົນ້
ທີນຶ ແລະ ດອກີເບັຍ້ແລວ້ ບັຳ່ ເກີນີວງົິເງິນິ
ປົີກີປີອ້ງິສ້ງິສຸດ (ບັຳ່ ເກີນີ 50 ລາ້ນກີບີັ) 
ສປີງິ ຈິະຈ່ິາຍເງິນິປົີກີປີອ້ງິ ຫຼ ືຈ່ິາຍຄືນື
ເງິນິຝາກີທີງັິໝດົ ໃຫແ້ກ່ີເຈິົາ້ຂອງິບັນັຊ້.ີ
    ທີີ່ ກ່ີາວມາຂາ້ງິເທີງິິກີຳແມ່ນຂຳມ້້ນ
ກ່ີຽວກີບັັ ສຳານກັີງິານປົີກີປີອ້ງິເງິນິຝາກີ  
ແລະ ວທິີກີີານທີີ່ ສຳານກັີງິານປົີກີປີອ້ງິເງິນິ
ຝາກີ ປົີກີປີອ້ງິເງິນິຝາກີຂອງິພົວກີເຮາົ 
ຫວງັິຢູ່່າງິຍິ່ ງິວ່າຂຳມ້ນ້ທີີ່ ນຳາສະເໜ້ໄີປີນັນ້
ຈິະເປັີນປີະໂຫຍດໃຫແ້ກ່ີບັນັດາທ່ີານ 
ຖ້າຫາກີທ່ີານມີຄືວາມສົນໃຈິ ຫຼ ື
ຕັ້ອ້ງິກີານສກຶີສາຂຳມ້ນ້ເພົີ່ ມຕັ້ື່ ມກ່ີຽວກີບັັ
ຂະແໜ້ງິກີານເງິນິ-ກີານທີະນາຄືານ ຫຼ ື
ວຽກີງິານປົີກີປີ້ອງິເງິນິຝາກີ ແມ່ນ
ສາມາດເຂົາ້ໄປີທີີ່ ເວບັັໄຊ້ www.bol.
gov.la ແລະ www.dpo.gov.la
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 ໃນປັີດຈິຸບັັນ ເຕັ້ັກີໂນໂລຊ້ີ
ຂຳມ້້ນຂ່າວສານ, ຄືອມພົວິເຕັ້,ີ ລະບັບົັ
ກີານສື່ ສານ ໂທີລະຄືມົມະນາຄືມົ ໄດ ້
ຮບັັກີານພົດັທີະນາຢູ່່າງິວ່ອງິໄວ, ກີານ
ຕັ້ດິຕັ້ຳ່ ສື່ ສານ ຫຼ ື ສົ່ ງິຜູ່້ານຂຳມ້້ນຈິຶ່ ງິສາ 
ມາດເຮດັໄດງ່້ິາຍ, ປີະຢັູ່ດເວລາດວ້ຍ
ລະບັບົັກີານເຊ້ື່ ອມໂຍງິເຄືອືຂ່າຍ ຄືອມ
ພົວິເຕັ້ ີ ໂດຍສະເພົາະເຄືອືຂ່າຍອນິເຕັ້ີ
ເນດັ ທີີ່ ໄດເ້ຊ້ື່ ອມໂຍງິຫລາຍໆປີະເທີດ 
ເຂົາ້ກີນັ ແລະ ຈິຳານວນຄືນົທີີ່ ຕັ້ດິຕັ້າມ 
ແລະ ນຳາໃຊ້ເ້ອເລກັີໂຕັ້ຣັນກິີ ມຈີິຳານວນ
ເພົີ່ ມຂຶນ້ໃນແຕ່ັ້ລະມື,້ ອີງິໃສ່ຄືວາມ
ອາດສາມາດທີີ່ ຕັ້ອບັສະໜ້ອງິຄືວາມ
ຕັ້ ້ອງິກີານທີາງິກີານສື່ ສານໄດ ້ຢູ່່ າງິ
ວ່ອງິໄວ, ມປີີະສດິທີພິົາບັໃນເງິ ື່ອນໄຂ 
New Normal ນັນ້, ອນິເຕັ້ເີນດັໄດ ້
ກີາຍເປັີນສິ່ ງິທີີ່ ນຍິມົນບັັມືນ້ບັັກີວາ້ງິ 
ຂວາງິ. ໃນນັນ້, ໃນວຽກີງິານກີານສກຶີ 
ສາແມ່ນບັຳ່ ສາມາດຫລບົັຫລກີີກີະແສ
ຂອງິເຕັ້ກັີໂນໂລຊ້ນີີໄ້ດ ້ຍອ້ນອນິເຕັ້ເີນດັ
ເ ປັີນເຕັ້ັກີໂນໂລຊ້ີທີີ່ ມີຄືວາມອາດ
ສາມາດສ້ງິ ມບີັຳລກິີານຮ້ບັແບັບັຕ່ັ້າງິໆ
ຫລາຍຢູ່່າງິ ທີີ່ ເປັີນປີະໂຫຍດໃຫກ້ີບັັ
ກີານຈິດັກີານຮຽນກີານສອນ ແລະ ນກັີ
ກີານສກຶີສາຈິຶ່ ງິໄດພ້ົະຍາຍາມສກຶີສາ

ຮ້ບັແບັບັ ແລະ ບັຳລກິີານຕ່ັ້າງິໆຂອງິອນິ
ເຕັ້ີເນດັ ແລວ້ເອົາມາໝ້ນໃຊ້ ້ ເພົື່ ອ
ສະໜ້ບັັສະໜ້້ນກີານຮຽນກີານສອນ 
ໂດຍສະເພົາະໃນຂງົິເຂດກີານສກຶີສາ
ລະດບັັສາມນັ, ອາຊ້ວີະ ແລະ ກີານ
ສກຶີສາຊ້ັນ້ສ້ງິ ທີີ່ ເຕັ້ກັີໂນໂລຊ້ຄີືອມພົວິ
ເຕັ້ ີ ແລະ ກີານສື່ ສານຂຳມ້້ນໄດປ້ີະສມົ
ປີະສານເຂົາ້ກີບັັຊ້ີວດິປີະຈິຳາວນັຂອງິ
ນກັີສກຶີສາ, ຄ້ື-ອາຈິານ ແລະ ນກັີວໄິຈິ 
ຈິນົບັຳ່ ສາມາດແຍກີອອກີໄດ.້
 ກີານໝນ້ໃຊ້ອ້ນິເຕັ້ເີນດັ ແລະ 
ເຕັ້ກັີໂນໂລຊ້ຂີຳມ້້ນຂ່າວສານ ເປັີນປັີດ
ໄຈິໜ້ຶ່ ງິທີີ່ ພົາໃຫເ້ກີດີແນວຄືດິທີາງິກີານ
ສກຶີສາໃໝ່, ໃນຫລາຍປີະເທີດມກີີານ
ໝ້ນໃຊ້ເ້ຕັ້ກັີໂນໂລຊ້ດີັ່ ງິກ່ີາວ ເຂົາ້ໃນ
ກີານບັຳລິຫານກີານສຶກີສາທີັງິໃນຮ້ບັ 
ແບັບັຂອງິກີານສກຶີສາໃນລະບັບົັ ກີານ
ໃຫກ້ີານສກຶີສາຕັ້ຳ່ ເນື່ ອງິກີບັັຜູ້້ທ້ີີ່ ຢູ່້່ໃນໄວ
ອາຍຸເຮັດວຽກີ (ອອກີແຮງິງິານໄດ)້ 
ແລະ ກີານຮຽນຮ້ຕ້ັ້ະຫລອດຊ້ີວິດ 
ໂດຍເນັນ້ໃຫບ້ັຳລກິີານດາ້ນກີານຮຽນຮ້ ້
ບັົນພົືນ້ຖານຫລັກີກີານທີີ່ ສຳາຄືັນຄືື: 
ດາ້ນຄືວາມເໝາະສມົ, ຄືວາມສາມາດ
ໃນກີານເຂົາ້ເຖິີງິ, ຄຸືນນະພົາບັ ແລະ 
ຄືວາມສາມາດໃນກີານສງັິລວມເກີບັັກີຳາ

ຄືວາມຮ້  ້ ເ ປັີນຕັ້ົນ້ ,  ດວ້ຍຄືວາມ
ສະດວກີວ່ອງິໄວຫລາຍໆປີະກີານ ອນິ
ເຕັ້ີເນັດ ແລະ ເຕັ້ັກີໂນໂລຊ້ີຂຳ ມ້້ນ
ຂ່າວສານ ຈິຶ່ ງິມຜີູ້ນົຕັ້ຳ່ ລະບັບົັກີານສກຶີສາ 
ດວ້ຍເຫດຜູ້ນົດັ່ ງິກ່ີາວ ຈິຶ່ ງິເກີດີມກີີານ
ຮຽນ-ກີານສອນອອນລາຍ ເຊ້ິ່ ງິເປັີນ
ກີານເອາົອນິເຕັ້ເີນດັ ມາປີະຍຸກີໃຊ້ເ້ຂົາ້
ໃນກີານບັຳລຫິານກີານສກຶີສາອີກີຮ້ບັ 
ແບັບັໜ້ຶ່ ງິ ເພົື່ ອກີານຄືົນ້ຄືວາ້ຫາຂຳມ້້ນ
ໃນກີານຮຽນຮ້ດ້ວ້ຍຕັ້ນົເອງິ ເປັີນກີານ
ສະໜ້ອງິຕັ້ອບັແນວຄືິດໃນກີານ
ຈິດັກີານຮຽນກີານສອນທີີ່ ເນັນ້ຜູ້້ຮ້ຽນ
ເປັີນຕັ້ົນ້ຕັ້ຳ.
 ໃນນັນ້, ກີານຮຽນກີານສອນ
ອອນລາຍ ເປັີນຮ້ບັແບັບັກີານຈິດັກີານ
ຮຽນກີານສອນ ໂດຍຜູ່້ານເຄືອືຂ່າຍອນິ
ເຕັ້ເີນດັແບັບັເຊ້ື່ ອມຕັ້ຳ່ ໂດຍກີງົິທີີ່ ສາມາດ
ຈິດັກີານຮຽນກີານສອນໃຫກ້ີບັັຜູ້້ຮ້ຽນ
ໄດໃ້ນຂອບັເຂດກີວາ້ງິໄກີ ຍອ້ນຜູ້້ຮ້ຽນ
ຈິະບັຳ່ ມຂີຳຈ້ິຳາກີດັໃນກີານເດນີ ທີາງິມາ
ສກຶີສາຢູ່້່ສະຖານທີີ່ , ເວລາໃດໜ້ຶ່ ງິ, ກີານ
ຮຽນກີານສອນອອນລາຍ ຈິຶ່ ງິສາມາດ
ນຳາໃຊ້ ້ເພົື່ ອຂະຫຍາຍໂອກີາດສຳາລບັັຜູ້້ ້
ຮຽນທີີ່ ຂາດໂອກີາດໃນກີານສກຶີສາໃນ
ລະດບັັຕ່ັ້າງິໆ ແລະ ຊ່້ວຍແກີໄ້ຂບັນັຫາ

ຄືວາມສຳາຄືນັ ແລະ ຂຳຈ້ິຳາກີດັຂອງິກີານຮຽນ-ກີານສອນອອນລາຍ
ໃນເງິ ື່ອນໄຂ New Normal ໂດຍ: ສລີມຸິງິຄຸືນ ຫລວງິລາດ
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ຜູ້້ຂ້າດໂອກີາດໃນກີານຮຽນ ຍອ້ນມຂີຳ ້

ຈິຳາກີດັບັາງິດາ້ນຂອງິສະຖາບັັນກີານ
ສກຶີສາ, ຄ່ືາໃຊ້ຈ່້ິາຍໃນກີານເດນີທີາງິ... 
ເຮດັໃຫຮ້້ບັແບັບັກີານຮຽນກີານສອນ
ອອນລາຍໄດມ້ີທ່ີາອ່ຽງິຈິະເພົີ່ ມຂຶນ້ 
ເພົື່ ອຕັ້ອບັສະໜ້ອງິຕັ້ຳ່ ຄືວາມຕັ້ອ້ງິກີານ
ໃນກີານຮຽນ ໂດຍສະຖາບັນັມຄ່ີືາໃຊ້ ້
ຈ່ິາຍເທີົ່ າເກີົ່ າ ແຕ່ັ້ສາມາດຮບັັຈິຳານວນຜູ້້ ້
ຮຽນໄດຫ້ລາຍຂຶນ້ ເຊ້ິ່ ງິສອດຄ່ືອງິກີບັັ 
ບັດົຄືວາມເລື່ ອງິ (ກີານໃຊ້ເ້ຕັ້ກັີໂນໂລຊ້ີ
ຂຳມ້້ນຂ່າວສານ ແລະ ກີານສື່ ສານ ເພົື່ ອ
ປີະຕັ້ຮ້ິບັກີານຮຽນກີານສອນໃນສະຫະ 
ລດັອາເມລກິີາ) ບັາງິຕັ້ອນໄດເ້ວົາ້ເຖງິິ
ທ່ີາອ່ຽງິດາ້ນກີານຮຽນກີານສອນໃນ
ອະນາຄືດົ ທີີ່ ສະຖາ ບັນັກີານສກຶີສາ ຈິະ
ພົດັທີະນາໃນຕັ້ຳ່ ໜ້າ້ວ່າ: “ສະຖາບັນັກີານ
ສກຶີສາ ຈິະມຈີິຳານວນຫລຸດລງົິເມື່ ອສມົ
ທີຽບັ 10 ກີວ່າປີີ ຜູ່້ານມາ ສະຖາບັນັທີີ່

ຈິະສບືັຕັ້ຳ່ ຢູ່້່ໄດໃ້ນອະນາຄືດົ ຕັ້ອ້ງິເປັີນ
ສະຖາບັນັທີີ່ ສາມາດປັີບັໂຕັ້ເອງິໃຫເ້ຂົາ້
ກີັບັສະພົາບັແວດລອ້ມທີີ່ ປ່ີຽນແປີງິ 
ແລະ ເນັນ້ໜ້ັກີທີີ່ ຈິະປັີບັປຸີງິກີານໃຫ ້
ບັຳລກິີານຫລກັີສ້ດທີີ່ ມຄຸີືນນະພົາບັສ້ງິ
ໃຫກ້ີບັັຕັ້ະຫລາດທີີ່ ຈິະແຈິງ້ິ ລວມທີງັິ
ສະຖາບັນັຕ່ັ້າງິໆ ຈິະມຄີືວາມແຕັ້ກີຕ່ັ້າງິ
ກີນັຢູ່່າງິຈິະແຈິງ້ິຫລາຍຂຶນ້ ແລະ ຈິະມີ
ຄືນົຈິຳານວນຫລາຍທີີ່ ເລອືກີຮຽນແບັບັ
ປີະສມົປີະສານລະຫວ່າງິ ກີານຮຽນໃນ
ມະຫາວທິີະຍາໄລ ກີບັັກີານສກຶີສາໃນ
ລະບັບົັຄືອມພົວິເຕັ້ອີອນລາຍ, ທີງັິນີກ້ີຳ
ເພົື່ ອທຸ່ີມເວລາໃນກີານຮຽນ ແລະ ຫລຸດ
ຜູ່້ອນກີານເດນີທີາງິ. ນອກີນັນ້, ຈິະມີ
ນັກີສຶກີສາຈິຳານວນໜ້ຶ່ ງິຈິະຢຸູ່ດຮຽນ
ສະເພົາະໃນລະບັບົັອອນລາຍ”.
 ກີານຮຽນກີານສອນຕັ້ວົຈິງິິໃນ
ເງິ ື່ອນໄຂປົີກີກີະຕັ້ໃິໝ່ນີ ້ສາມາດຊ້ີບ້ັອກີ
ໃຫຈ້ິດຸແຕັ້ກີຕ່ັ້າງິລະຫວ່າງິລະບັບົັກີານ
ຮຽນແບັບັອອນລາຍ ກີບັັກີານຮຽນ
ກີານສອນແບັບັປົີກີກີະຕັ້ ິຫຼ ືກີານຮຽນ
ກີານສອນແບັບັເຊ້ິ່ ງິໜ້າ້ (Face to 
Face) ໄດຈ້ິະແຈິງ້ິຄື:ື ກີານຮຽນແບັບັ
ເຊ້ິ່ ງິໜ້າ້ປົີກີກີະຕັ້ ິ ຜູ້້ສ້ອນມກັີຈິະເປັີນ

ຝ່າຍເວົາ້ ຫຼ ື ອະທີບິັາຍສະແດງິຄືວາມ
ຄືດິເຫນັຫລາຍກີວ່າ ຜູ້້ຮ້ຽນມໂີອກີາດ
ໄດຖ້າມ, ແລກີປ່ີຽນບັດົຮຽນໜ້ອ້ຍ
ກີວ່າ ເນື່ ອງິຈິາກີເວລາຮຽນໄດຖ້ືກີ
ຈິຳາກີດັ ແລະ ຜູ້້ຮ້ຽນມຫີລາຍ ແລະ ໃນ
ກີຳລະນເີນືອ້ໃນບັດົຮຽນມຄີືວາມສບັັ 
ຊ້ອ້ນຜູ້້ສ້ອນອາດບັຳ່ ສາມາດຖ່າຍທີອດ
ເນືອ້ໃນວຊິ້າໄດໝ້ດົພົາຍໃນໄລຍະເວ 
ລາຕັ້ອນດຽວ, ດວ້ຍເວລາທີີ່ ຈິຳາກີດັ ຈິຶ່ ງິ
ອາດຈິະເຮດັໃຫກ້ີານຮຽນກີານສອນ
ຂາດຄືວາມຕັ້ຳ່ ເນື່ ອງິໄດ,້ ນອກີນັນ້ ກີານ
ຈິດັໂຕັ້ະ-ຕັ້ັ່ ງິໃນກີານຮຽນກີານສອນ
ແບັບັເຊ້ິ່ ງິໜ້າ້ ຈິະຈິດັໃຫຜູ້້້ຮ້ຽນປ່ິີນໜ້າ້
ໄປີເບັິ່ ງິຜູ້້ສ້ອນ ໂດຍໃຫຄ້ືວາມສນົໃຈິ
ກີບັັຜູ້້ສ້ອນ. ດັ່ ງິນັນ້, ກີານສາ້ງິບັນັຍາ 
ກີາດກີານຮຽນທີີ່ ສະໜ້ັບັສະໜ້້ນຜູ້້ ້
ຮຽນຄືວນສະແດງິຄືວາມຄືດິເຫນັ ຫຼ ື
ເກີດີກີານຮຽນແບັບັຮ່ວມມຈືິຶ່ ງິຂອ້ນ
ຂາ້ງິເຮດັໄດຍ້າກີ.
 Relan ແລະ Gil lani 
(1995) ໄດເ້ຮດັກີານສມົທີຽບັກີານ
ຮຽນກີານສອນໃນເວບັັໄຊ້ ຫຼ ືອອນລາຍ
ກີບັັກີານຮຽນກີານສອນແບັບັເຊ້ິ່ ງິໜ້າ້ 
ເຫນັວ່າ: “ກີານຈິດັກີານຮຽນກີານສອນ
ແບັບັເກີົ່ າ ຈິະຖກືີຈິຳາກີດັໃນຫອ້ງິຮຽນ 
ເຊ້ິ່ ງິມສີະຖານທີີ່ ຈິຳາກີດັຕັ້າມສະພົາບັ
ແວດລອ້ມ ຜູ້້ຮ້ຽນຈິະຕັ້ອ້ງິເດນີທີາງິໄປີ
ຮຽນຕັ້າມສະຖານທີີ່ ໃນເວລາທີີ່ ກີຳານດົ
ໄວ ້ແຕ່ັ້ກີານຮຽນກີານສອນອອນລາຍ 
ຈິະຊ່້ວຍຫລຸດຂຳຈ້ິຳາກີດັດັ່ ງິກ່ີາວ ໂດຍ
ກີານຮວບັຮວມຂຳມ້ນ້ຕ່ັ້າງິໆ ໄວໃ້ນເວບັັ
ໄຊ້ບ່ັອນດຽວ ເຊ້ິ່ ງິຜູ້້ຮ້ຽນສາມາດເຂົາ້ສ່້
ລະບັບົັເຄືອືຂ່າຍ ເພົື່ ອກີານສກຶີສາໄດ ້
ເຖິງິແມ່ນວ່າຈິະຢູ່້່ຫ່າງິໄກີ, ນອກີນັນ້ 
ກີານຮຽນກີານສອນອອນລາຍ ຍັງິ
ສົ່ ງິເສມີແນວທີາງິກີານສື່ ສານໃນສງັິຄືມົ 
ໃຫມ້ກີີານສຶກີສາ ແລະ ຄືົນ້ຄືວາ້ທີີ່

ກີວາ້ງິໄກີເພົີ່ ມຂຶນ້ ໂດຍຜູ້້ໃ້ຊ້ສ້າມາດ
ຕັ້ດິຕັ້ຳ່ ສື່ ສານ, ຊ້ອກີສະ ແຫວງິຫາ ແລະ 
ແລກີປ່ີຽນຄືວາມຄືດິເຫນັເພົື່ ອຊ້ອກີຄືຳາ
ຕັ້ອບັໃນສິ່ ງິທີີ່ ຄືົນ້ຄືວາ້ຊ້ອກີຫາ ເຊ້ິ່ ງິໃນ
ກີຳລະນນີີອ້າດເຮດັໃຫຂ້ອ້ນຂາ້ງິຍາກີໃນ

ກີານຈິັດກີານຮຽນກີານສອນແບັບັ
ປົີກີກີະຕັ້.ິ ລວມທີງັິຜູ້້ທ້ີີ່ ຮຽນອອນລາຍ 
ຈິະໄດມ້ີໂອກີາດໃນກີານສຶກີສາຄືົນ້
ຄືວາ້ຂຳມ້້ນຈິາກີແຫລ່ງິຂຳມ້້ນທີີ່ ກີວາ້ງິ
ໃຫຍ່ໃນເວບັັໄຊ້ ດວ້ຍຄືວາມສະດວກີ
ວ່ອງິໄວ ຕ່ັ້າງິຈິາກີກີານຮຽນກີານສອນ
ແບັບັປົີກີກີະຕັ້ິທີີ່ ຈິະນິຍົມໃຊ້ ້ປຶີ້ມ, 
ຕັ້ຳາລາ ເປັີນສື່ ກີານສອນຕັ້ົນ້ຕັ້ຳ ແລະ ມີ
ຂຳຈ້ິຳາກີດັໃນດາ້ນຄືວາມອຸດມົສມົບ້ັນ 
ແລະ ຄືວາມທີນັສະໄໝ ເປັີນຕັ້ົນ້.”
 ໃນບັາງິດາ້ນທີີ່ ແຕັ້ກີຕ່ັ້າງິກີນັ
ລະຫວ່າງິລະບັບົັກີານຮຽນກີານສອນ
ແບັບັອອນລາຍ ແລະ ລະບັບົັກີານສອນ
ແບັບັປົີກີກີະຕັ້ນິີ ້ ເຮດັໃຫເ້ຕັ້ກັີໂນໂລຊ້ີ
ກີານຮຽນກີານສອນເກີດີກີານປ່ີຽນແປີງິ 
ແລະ ມຫີລາຍຮ້ບັຫລາຍສີເພົີ່ ມຂຶນ້ 
ສຳາຄືນັຕັ້ອ້ງິພົຈິິາລະນາຄືຽງິຄ່້ືກີນັໄປີຄື:ື 
ໃນດາ້ນບັດົບັາດຂອງິຜູ້້ສ້ອນ ຍອ້ນວ່າ
ຜູ້້ສ້ອນເປັີນອງົິປີະກີອບັທີີ່ ສຳາຄືນັທີີ່ ສຸດ
ໃນກີານບັຳລຫິານກີານສກຶີສາ ເພົາະກີານ
ສອນຈິະປີະສບົັຜູ້ນົສຳາເລດັ ແມ່ນຂຶນ້ຢູ່້່
ກີບັັໂຕັ້ຜູ້້ສ້ອນເປັີນສຳາຄືນັ. ຜູ້້ສ້ອນໃນ
ຍຸກີສະໄໝເຕັ້ກັີໂນໂລຊ້ຂີຳມ້້ນຂ່າວສານ 
ຍງັິມຄີືວາມສຳາຄືນັ ພົຽງິແຕ່ັ້ຕັ້ອ້ງິປັີບັປຸີງິ
ປ່ີຽນແປີງິບັດົບັາດໃຫເ້ໝາະສມົກີບັັຍຸກີ
ສະໄໝ. ຜູ້້ສ້ອນທີງັິໃນປັີດຈິບຸັນັ ແລະ 
ອະນາຄືດົຕັ້ອ້ງິເຮດັໜ້າ້ທີີ່ ຫລາຍຢູ່່າງິ 
ເຖງິິແມ່ນວ່າຈິະມກີີານນຳາເອາົເຕັ້ກັີໂນ
ໂລຊ້ມີາໃຊ້ເ້ປັີນເຄືື່ ອງິມທືີາງິກີານສກຶີສາ 
ຮ້ບັແບັບັກີານຮຽນກີານສອນຈິະປ່ີຽນ 
ແປີງິແນວໃດ ຜູ້້ສ້ອນຍງັິມບີັດົບັາດສຳາ 
ຄືນັໃນກີານດຳາເນນີກີານຮຽນກີານສອນ 
ເພົາະເຕັ້ກັີໂນໂລຊ້ ີ ບັຳ່ ສາມາດບັຳລຫິານ
ຈິດັກີານໄດດ້ວ້ຍໂຕັ້ຂອງິເຕັ້ກັີໂນໂລຊ້ີ
ເອງິ, ຜູ້້ສ້ອນບັຳ່ ແມ່ນຜູ້້ບ້ັອກີ ຫຼ ືຜູ້້ສ້ອນ 
ຈິະເປັີນສ້ນກີາງິລວມສ້ນທີງັິໝດົຂອງິ
ຂຳມ້້ນຄືວາມຮ້ອ້ກີີຕັ້ຳ່ ໄປີ. ໃນນັນ້, ປີະ 
ເດນັບັນັຫາທີີ່ ຄືວນເອາົໃຈິໃສ່ພົຈິິາລະ 
ນາໃນກີານປັີບັປຸີງິພົດັທີະນາຂະບັວນ 
ກີານຮຽນກີານສອນອອນລາຍ ໃນ
ສ່ວນຂອງິຄ້ື-ອາຈິານ (ຜູ້້ສ້ອນ) ຄື:ື ຜູ້້ ້
ສອນ ຄືວນຈິະມບີັົດບັາດສຳາຄືັນໃນ

Magazine 16 14 6 2022.indd   54 7/4/2022   11:27:54 AM



54ໜ້າ້ທີີ BANK JOURNAL

ຜູ້້ຂ້າດໂອກີາດໃນກີານຮຽນ ຍອ້ນມຂີຳ ້

ຈິຳາກີດັບັາງິດາ້ນຂອງິສະຖາບັັນກີານ
ສກຶີສາ, ຄ່ືາໃຊ້ຈ່້ິາຍໃນກີານເດນີທີາງິ... 
ເຮດັໃຫຮ້້ບັແບັບັກີານຮຽນກີານສອນ
ອອນລາຍໄດມ້ີທ່ີາອ່ຽງິຈິະເພົີ່ ມຂຶນ້ 
ເພົື່ ອຕັ້ອບັສະໜ້ອງິຕັ້ຳ່ ຄືວາມຕັ້ອ້ງິກີານ
ໃນກີານຮຽນ ໂດຍສະຖາບັນັມຄ່ີືາໃຊ້ ້
ຈ່ິາຍເທີົ່ າເກີົ່ າ ແຕ່ັ້ສາມາດຮບັັຈິຳານວນຜູ້້ ້
ຮຽນໄດຫ້ລາຍຂຶນ້ ເຊ້ິ່ ງິສອດຄ່ືອງິກີບັັ 
ບັດົຄືວາມເລື່ ອງິ (ກີານໃຊ້ເ້ຕັ້ກັີໂນໂລຊ້ີ
ຂຳມ້້ນຂ່າວສານ ແລະ ກີານສື່ ສານ ເພົື່ ອ
ປີະຕັ້ຮ້ິບັກີານຮຽນກີານສອນໃນສະຫະ 
ລດັອາເມລກິີາ) ບັາງິຕັ້ອນໄດເ້ວົາ້ເຖງິິ
ທ່ີາອ່ຽງິດາ້ນກີານຮຽນກີານສອນໃນ
ອະນາຄືດົ ທີີ່ ສະຖາ ບັນັກີານສກຶີສາ ຈິະ
ພົດັທີະນາໃນຕັ້ຳ່ ໜ້າ້ວ່າ: “ສະຖາບັນັກີານ
ສກຶີສາ ຈິະມຈີິຳານວນຫລຸດລງົິເມື່ ອສມົ
ທີຽບັ 10 ກີວ່າປີີ ຜູ່້ານມາ ສະຖາບັນັທີີ່

ຈິະສບືັຕັ້ຳ່ ຢູ່້່ໄດໃ້ນອະນາຄືດົ ຕັ້ອ້ງິເປັີນ
ສະຖາບັນັທີີ່ ສາມາດປັີບັໂຕັ້ເອງິໃຫເ້ຂົາ້
ກີັບັສະພົາບັແວດລອ້ມທີີ່ ປ່ີຽນແປີງິ 
ແລະ ເນັນ້ໜ້ັກີທີີ່ ຈິະປັີບັປຸີງິກີານໃຫ ້
ບັຳລກິີານຫລກັີສ້ດທີີ່ ມຄຸີືນນະພົາບັສ້ງິ
ໃຫກ້ີບັັຕັ້ະຫລາດທີີ່ ຈິະແຈິງ້ິ ລວມທີງັິ
ສະຖາບັນັຕ່ັ້າງິໆ ຈິະມຄີືວາມແຕັ້ກີຕ່ັ້າງິ
ກີນັຢູ່່າງິຈິະແຈິງ້ິຫລາຍຂຶນ້ ແລະ ຈິະມີ
ຄືນົຈິຳານວນຫລາຍທີີ່ ເລອືກີຮຽນແບັບັ
ປີະສມົປີະສານລະຫວ່າງິ ກີານຮຽນໃນ
ມະຫາວທິີະຍາໄລ ກີບັັກີານສກຶີສາໃນ
ລະບັບົັຄືອມພົວິເຕັ້ອີອນລາຍ, ທີງັິນີກ້ີຳ
ເພົື່ ອທຸ່ີມເວລາໃນກີານຮຽນ ແລະ ຫລຸດ
ຜູ່້ອນກີານເດນີທີາງິ. ນອກີນັນ້, ຈິະມີ
ນັກີສຶກີສາຈິຳານວນໜ້ຶ່ ງິຈິະຢຸູ່ດຮຽນ
ສະເພົາະໃນລະບັບົັອອນລາຍ”.
 ກີານຮຽນກີານສອນຕັ້ວົຈິງິິໃນ
ເງິ ື່ອນໄຂປົີກີກີະຕັ້ໃິໝ່ນີ ້ສາມາດຊ້ີບ້ັອກີ
ໃຫຈ້ິດຸແຕັ້ກີຕ່ັ້າງິລະຫວ່າງິລະບັບົັກີານ
ຮຽນແບັບັອອນລາຍ ກີບັັກີານຮຽນ
ກີານສອນແບັບັປົີກີກີະຕັ້ ິຫຼ ືກີານຮຽນ
ກີານສອນແບັບັເຊ້ິ່ ງິໜ້າ້ (Face to 
Face) ໄດຈ້ິະແຈິງ້ິຄື:ື ກີານຮຽນແບັບັ
ເຊ້ິ່ ງິໜ້າ້ປົີກີກີະຕັ້ ິ ຜູ້້ສ້ອນມກັີຈິະເປັີນ

ຝ່າຍເວົາ້ ຫຼ ື ອະທີບິັາຍສະແດງິຄືວາມ
ຄືດິເຫນັຫລາຍກີວ່າ ຜູ້້ຮ້ຽນມໂີອກີາດ
ໄດຖ້າມ, ແລກີປ່ີຽນບັດົຮຽນໜ້ອ້ຍ
ກີວ່າ ເນື່ ອງິຈິາກີເວລາຮຽນໄດຖ້ືກີ
ຈິຳາກີດັ ແລະ ຜູ້້ຮ້ຽນມຫີລາຍ ແລະ ໃນ
ກີຳລະນເີນືອ້ໃນບັດົຮຽນມຄີືວາມສບັັ 
ຊ້ອ້ນຜູ້້ສ້ອນອາດບັຳ່ ສາມາດຖ່າຍທີອດ
ເນືອ້ໃນວຊິ້າໄດໝ້ດົພົາຍໃນໄລຍະເວ 
ລາຕັ້ອນດຽວ, ດວ້ຍເວລາທີີ່ ຈິຳາກີດັ ຈິຶ່ ງິ
ອາດຈິະເຮດັໃຫກ້ີານຮຽນກີານສອນ
ຂາດຄືວາມຕັ້ຳ່ ເນື່ ອງິໄດ,້ ນອກີນັນ້ ກີານ
ຈິດັໂຕັ້ະ-ຕັ້ັ່ ງິໃນກີານຮຽນກີານສອນ
ແບັບັເຊ້ິ່ ງິໜ້າ້ ຈິະຈິດັໃຫຜູ້້້ຮ້ຽນປ່ິີນໜ້າ້
ໄປີເບັິ່ ງິຜູ້້ສ້ອນ ໂດຍໃຫຄ້ືວາມສນົໃຈິ
ກີບັັຜູ້້ສ້ອນ. ດັ່ ງິນັນ້, ກີານສາ້ງິບັນັຍາ 
ກີາດກີານຮຽນທີີ່ ສະໜ້ັບັສະໜ້້ນຜູ້້ ້
ຮຽນຄືວນສະແດງິຄືວາມຄືດິເຫນັ ຫຼ ື
ເກີດີກີານຮຽນແບັບັຮ່ວມມຈືິຶ່ ງິຂອ້ນ
ຂາ້ງິເຮດັໄດຍ້າກີ.
 Relan ແລະ Gil lani 
(1995) ໄດເ້ຮດັກີານສມົທີຽບັກີານ
ຮຽນກີານສອນໃນເວບັັໄຊ້ ຫຼ ືອອນລາຍ
ກີບັັກີານຮຽນກີານສອນແບັບັເຊ້ິ່ ງິໜ້າ້ 
ເຫນັວ່າ: “ກີານຈິດັກີານຮຽນກີານສອນ
ແບັບັເກີົ່ າ ຈິະຖກືີຈິຳາກີດັໃນຫອ້ງິຮຽນ 
ເຊ້ິ່ ງິມສີະຖານທີີ່ ຈິຳາກີດັຕັ້າມສະພົາບັ
ແວດລອ້ມ ຜູ້້ຮ້ຽນຈິະຕັ້ອ້ງິເດນີທີາງິໄປີ
ຮຽນຕັ້າມສະຖານທີີ່ ໃນເວລາທີີ່ ກີຳານດົ
ໄວ ້ແຕ່ັ້ກີານຮຽນກີານສອນອອນລາຍ 
ຈິະຊ່້ວຍຫລຸດຂຳຈ້ິຳາກີດັດັ່ ງິກ່ີາວ ໂດຍ
ກີານຮວບັຮວມຂຳມ້ນ້ຕ່ັ້າງິໆ ໄວໃ້ນເວບັັ
ໄຊ້ບ່ັອນດຽວ ເຊ້ິ່ ງິຜູ້້ຮ້ຽນສາມາດເຂົາ້ສ່້
ລະບັບົັເຄືອືຂ່າຍ ເພົື່ ອກີານສກຶີສາໄດ ້
ເຖິງິແມ່ນວ່າຈິະຢູ່້່ຫ່າງິໄກີ, ນອກີນັນ້ 
ກີານຮຽນກີານສອນອອນລາຍ ຍັງິ
ສົ່ ງິເສມີແນວທີາງິກີານສື່ ສານໃນສງັິຄືມົ 
ໃຫມ້ກີີານສຶກີສາ ແລະ ຄືົນ້ຄືວາ້ທີີ່

ກີວາ້ງິໄກີເພົີ່ ມຂຶນ້ ໂດຍຜູ້້ໃ້ຊ້ສ້າມາດ
ຕັ້ດິຕັ້ຳ່ ສື່ ສານ, ຊ້ອກີສະ ແຫວງິຫາ ແລະ 
ແລກີປ່ີຽນຄືວາມຄືດິເຫນັເພົື່ ອຊ້ອກີຄືຳາ
ຕັ້ອບັໃນສິ່ ງິທີີ່ ຄືົນ້ຄືວາ້ຊ້ອກີຫາ ເຊ້ິ່ ງິໃນ
ກີຳລະນນີີອ້າດເຮດັໃຫຂ້ອ້ນຂາ້ງິຍາກີໃນ

ກີານຈິັດກີານຮຽນກີານສອນແບັບັ
ປົີກີກີະຕັ້.ິ ລວມທີງັິຜູ້້ທ້ີີ່ ຮຽນອອນລາຍ 
ຈິະໄດມ້ີໂອກີາດໃນກີານສຶກີສາຄືົນ້
ຄືວາ້ຂຳມ້້ນຈິາກີແຫລ່ງິຂຳມ້້ນທີີ່ ກີວາ້ງິ
ໃຫຍ່ໃນເວບັັໄຊ້ ດວ້ຍຄືວາມສະດວກີ
ວ່ອງິໄວ ຕ່ັ້າງິຈິາກີກີານຮຽນກີານສອນ
ແບັບັປົີກີກີະຕັ້ິທີີ່ ຈິະນິຍົມໃຊ້ ້ປຶີ້ມ, 
ຕັ້ຳາລາ ເປັີນສື່ ກີານສອນຕັ້ົນ້ຕັ້ຳ ແລະ ມີ
ຂຳຈ້ິຳາກີດັໃນດາ້ນຄືວາມອຸດມົສມົບ້ັນ 
ແລະ ຄືວາມທີນັສະໄໝ ເປັີນຕັ້ົນ້.”
 ໃນບັາງິດາ້ນທີີ່ ແຕັ້ກີຕ່ັ້າງິກີນັ
ລະຫວ່າງິລະບັບົັກີານຮຽນກີານສອນ
ແບັບັອອນລາຍ ແລະ ລະບັບົັກີານສອນ
ແບັບັປົີກີກີະຕັ້ນິີ ້ ເຮດັໃຫເ້ຕັ້ກັີໂນໂລຊ້ີ
ກີານຮຽນກີານສອນເກີດີກີານປ່ີຽນແປີງິ 
ແລະ ມຫີລາຍຮ້ບັຫລາຍສີເພົີ່ ມຂຶນ້ 
ສຳາຄືນັຕັ້ອ້ງິພົຈິິາລະນາຄືຽງິຄ່້ືກີນັໄປີຄື:ື 
ໃນດາ້ນບັດົບັາດຂອງິຜູ້້ສ້ອນ ຍອ້ນວ່າ
ຜູ້້ສ້ອນເປັີນອງົິປີະກີອບັທີີ່ ສຳາຄືນັທີີ່ ສຸດ
ໃນກີານບັຳລຫິານກີານສກຶີສາ ເພົາະກີານ
ສອນຈິະປີະສບົັຜູ້ນົສຳາເລດັ ແມ່ນຂຶນ້ຢູ່້່
ກີບັັໂຕັ້ຜູ້້ສ້ອນເປັີນສຳາຄືນັ. ຜູ້້ສ້ອນໃນ
ຍຸກີສະໄໝເຕັ້ກັີໂນໂລຊ້ຂີຳມ້້ນຂ່າວສານ 
ຍງັິມຄີືວາມສຳາຄືນັ ພົຽງິແຕ່ັ້ຕັ້ອ້ງິປັີບັປຸີງິ
ປ່ີຽນແປີງິບັດົບັາດໃຫເ້ໝາະສມົກີບັັຍຸກີ
ສະໄໝ. ຜູ້້ສ້ອນທີງັິໃນປັີດຈິບຸັນັ ແລະ 
ອະນາຄືດົຕັ້ອ້ງິເຮດັໜ້າ້ທີີ່ ຫລາຍຢູ່່າງິ 
ເຖງິິແມ່ນວ່າຈິະມກີີານນຳາເອາົເຕັ້ກັີໂນ
ໂລຊ້ມີາໃຊ້ເ້ປັີນເຄືື່ ອງິມທືີາງິກີານສກຶີສາ 
ຮ້ບັແບັບັກີານຮຽນກີານສອນຈິະປ່ີຽນ 
ແປີງິແນວໃດ ຜູ້້ສ້ອນຍງັິມບີັດົບັາດສຳາ 
ຄືນັໃນກີານດຳາເນນີກີານຮຽນກີານສອນ 
ເພົາະເຕັ້ກັີໂນໂລຊ້ ີ ບັຳ່ ສາມາດບັຳລຫິານ
ຈິດັກີານໄດດ້ວ້ຍໂຕັ້ຂອງິເຕັ້ກັີໂນໂລຊ້ີ
ເອງິ, ຜູ້້ສ້ອນບັຳ່ ແມ່ນຜູ້້ບ້ັອກີ ຫຼ ືຜູ້້ສ້ອນ 
ຈິະເປັີນສ້ນກີາງິລວມສ້ນທີງັິໝດົຂອງິ
ຂຳມ້້ນຄືວາມຮ້ອ້ກີີຕັ້ຳ່ ໄປີ. ໃນນັນ້, ປີະ 
ເດນັບັນັຫາທີີ່ ຄືວນເອາົໃຈິໃສ່ພົຈິິາລະ 
ນາໃນກີານປັີບັປຸີງິພົດັທີະນາຂະບັວນ 
ກີານຮຽນກີານສອນອອນລາຍ ໃນ
ສ່ວນຂອງິຄ້ື-ອາຈິານ (ຜູ້້ສ້ອນ) ຄື:ື ຜູ້້ ້
ສອນ ຄືວນຈິະມບີັົດບັາດສຳາຄືັນໃນ

Magazine 16 14 6 2022.indd   54 7/4/2022   11:27:54 AM

55ໜ້າ້ທີີ BANK JOURNAL

ກີານສາ້ງິຄືວາມຕັ້ື່ ນໂຕັ້ ແລະ ຄືວາມ
ສົນໃຈິໃນກີານຮຽນຮ້ໃ້ຫກ້ີບັັຜູ້້ຮ້ຽນ 
ລວມທີງັິຕັ້ອ້ງິສາ້ງິມາດຕັ້ະກີານຈິງ້ິໃຈິ
ໃຫກ້ີບັັຜູ້້ສ້ອນໄດພ້ົດັທີະນາກີານສກຶີສາ
ໃນລະບັບົັອອນລາຍ ຕັ້ອ້ງິຊ້ີໃ້ຫເ້ຫນັ
ເຖງິິຮ້ບັແບັບັ ແລະ ວດັທີະນະທີຳາກີານ
ຮຽນກີານສອນທີີ່ ປ່ີຽນແປີງິແຕັ້ກີຕ່ັ້າງິ
ຈິາກີເກີົ່ າ ຄືຜ້ືູ້ສ້ອນເປັີນສ້ນກີາງິໄປີສ່້
ກີານມຜ້ີູ້ຮ້ຽນເປັີນສ້ນກີາງິ. ນອກີນັນ້, 
ຍງັິຕັ້ອ້ງິສາ້ງິແຮງິຈິງ້ິໃຈິໃຫກ້ີບັັຜູ້້ສ້ອນ
ໃນກີານພົດັທີະນາ ແລະ ໃຫເ້ວລາກີບັັ
ກີານສອນອອນລາຍ ແລະ ກີຳານດົກີານ
ໃຊ້ເ້ວລາ ເພົື່ ອກີານປຶີກີສາຫາລຕືັ້າມ
ໜ້າ້ທີີ່ ວຽກີງິານ ເປັີນຕັ້ົນ້. ຜູ້້ສ້ອນຍງັິມີ
ບັດົບັາດສຳາຄືນັ ໃນກີານຮຽນກີານສອນ
ຜູ່້ານອນິເຕັ້ເີນດັ ຜູ້້ສ້ອນຈິຶ່ ງິຈິຳາເປັີນຕັ້ອ້ງິ
ມຄີືວາມເຂົາ້ໃຈິທີກັີສະ ແລະ ຄືວາມຮ້ ້
ຄືວາມສາມາດໃນກີານໃຊ້ລ້ະບັບົັຄືອມ
ພົວິເຕັ້ ີແລະ ກີານເຮດັວຽກີຂອງິຄືອມ
ພົວິເຕັ້ີໃນລະບັບົັເຄືອືຂ່າຍ ໂດຍສະ 
ເພົາະຂະບັວນກີານຮຽນກີານສອນຜູ່້ານ
ເວບັັໄຊ້ ເຊ້ິ່ ງິຜູ້້ສ້ອນຈິະຕັ້ອ້ງິປ່ີຽນແປີງິ
ບັດົບັາດຂອງິຕັ້ນົເອງິ ຈິາກີຜູ້້ສ້ອນມາ 
ເປັີນຜູ້້ສ້ະໜ້ັບັສະໜ້້ນກີານຮຽນຮ້ ້
(Facilitator) ໂດຍກີານໃຫຄ້ືຳາປຶີກີສາ 
ແລະ ຊ່້ວຍກີວດສອບັຄືວາມກີາ້ວໜ້າ້ 
ແລະ ຊ່້ວຍເຫລືອຜູ້້ຮ້ຽນ ເບັິ່ ງິແຍງິ
ເອາົໃຈິໃສ່ກີບັັຜູ້້ຮ້ຽນໃຫຢູ່້້່ໃນຂອບັເຂດ
ທີີ່ ເໝາະສມົ ແລະ ສິ່ ງິທີີ່ ຜູ້້ສ້ອນຄືວນ
ເອາົໃຈິໃສ່ຕັ້ື່ ມອີກີ ກີຳຄືຄືືວາມຮ້ດ້າ້ນ
ກີານໃຊ້ພ້ົາສາຕ່ັ້າງິປີະເທີດ (ພົາສາ
ອງັິກີດິ ແລະ ອື່ ນໆ), ກີານອອກີແບັບັ
ວທິີກີີານສອນ, ຄືວາມສາມາດໃນກີານ
ນຳາໃຊ້ຊ້້ອບັແວ (Software) ພົດັທີະນາ
ບັດົຮຽນ, ກີານສົ່ ງິເສມີເຜູ້ີຍແຜູ່້ດາ້ນ
ຈິນັຍາບັັນ, ຮີດຄືອງິປີະເພົນີ ແລະ 
ບັັນດາລະບັຽບັກີດົໝາຍ ໃຫກ້ີບັັຜູ້້ ້
ຮຽນ. ນອກີນັນ້, ຜູ້້ສ້ອນອອນລາຍ ຈິະ
ປີະສບົັຜູ້ນົສຳາເລດັໄດນ້ັນ້ ຄືວນມຈີິດຸ
ພົເິສດທີີ່ ມແີນວຄືດິປີະດດິສາ້ງິ, ປັີບັໂຕັ້
ໄດດ້ ີມເີຫດຜູ້ນົ, ມວີໄິສທີດັ ແລະ ມີ
ຄືວາມຄືດິເຂັມ້ແຂງິເປັີນໂຕັ້ຂອງິໂຕັ້ເອງິ
ໃນກີານແກີໄ້ຂບັັນຫາສະເພົາະໜ້າ້ 
ແລະ ເຮດັໃຫສ້ະພົາບັກີານຮຽນກີານ

ສອນດຂີຶນ້ ເພົື່ ອໃຫເ້ກີດີປີະສບົັກີານໃນ
ກີານຮຽນຮ້ທ້ີາງິບັວກີໃຫກ້ີບັັຜູ້້ຮ້ຽນ 
ແລະ ດາ້ນສະພົາບັແວດລອ້ມກ່ີຽວ
ຂອ້ງິອື່ ນໆ ທີີ່ ມຄີືວາມສຳາຄືນັສຳາລບັັຜູ້້ ້
ສອນອອນລາຍ. ເຖິງິຢູ່່າງິໃດກີຳຕັ້າມ 
ເຫນັວ່າ ມຈີິຳານວນກີານຮຽນກີານສອນ
ອອນລາຍທີີ່ ເພົີ່ ມຂຶນ້ ຜູ້້ສ້ອນແບັບັເກີົ່ າ 
ທີີ່ ຈິະມາເປັີນຜູ້້ສ້ອນອອນລາຍ ຈິຳາເປັີນ
ຕັ້ອ້ງິປ່ີຽນບັດົບັາດໃໝ່ໃຫເ້ປັີນລກັີສະ 
ນະຜູ້້ ້ດຳາ ເນີນກີານຮຽນກີານສອນ 
(Moderators), ຜູ້້ໃ້ຫຄ້ືຳາປຶີກີສາ 
(Mentors) ແລະ ຜູ້້ ້ແນະແນວ 
(Coaches) ສຳາລບັັຄືວາມທີາ້ທີາຍນີຜູ້້້ ້
ສອນອອນລາຍ ທີີ່ ກີຳາລງັິເລີ່ ມຕັ້ົນ້ ຄືວນ
ຈິະມລີກັີສະນະເປັີນຜູ້້ຮ້ຽນຄືຽງິຄ່້ືໄປີ
ກີບັັກີານຮຽນກີານສອນອອນລາຍ ເຊ້ັ່ ນ
ດຽວກີນັ. ພົອ້ມກີນັນັນ້, ໃນເງິ ື່ອນໄຂ 
New Normal ສງັິຄືມົແມ່ນໄດໃ້ຫ ້
ຄືວາມສຳາຄືນັກີບັັກີານສກຶີສາແບັບັອອນ
ລາຍຫລາຍຂຶນ້ ແລະ ກີານບັຳລກິີານ
ກີານສກຶີສາ ຍງັິເປັີນກີານບັຳລກິີານໜ້ຶ່ ງິທີີ່

ບັຳ່ ມຂີອບັເຂດຊ້າຍແດນ ຈິຳາເປັີນຕັ້ອ້ງິ
ໄດລ້ະມດັລະວງັິໃນເລື່ ອງິຄຸືນນະພົາບັ
ຂອງິກີານສກຶີສາ. ນອກີນັນ້ ຍງັິມກີີານ
ວໄິຈິກີານໃຫບ້ັຳລກິີານທີາງິກີານສກຶີສາ
ຕັ້ື່ ມວ່າ: “ຖາ້ຕັ້ອ້ງິກີານຈິະໃຫໄ້ດຄຸ້ືນນະ 
ພົາບັ ຜູ້້ສ້ອນຕັ້ອ້ງິເອາົໃຈິໃສ່ເສຍສະຫະຼ
ຫລາຍກີວ່າກີານສອນໃນຫອ້ງິຮຽນ 
ດັ່ ງິນັນ້ຈິ ຶ່ ງິຕັ້ອ້ງິເອົາໃຈິໃສ່ ຕັ້ຳ່ ກີບັັຜູ້ົນ
ກີະທີບົັກີານໃຊ້ຊ້້ບັັພົະຍາກີອນຂອງິ
ກີານໃຫບ້ັຳລກິີານ ກີຳລະນຖີາ້ເປັີນກີານ
ບັຳລກິີານຂອງິສະຖາບັນັກີານສກຶີສາທີີ່ ມີ
ຊ້ື່ ສຽງິ ແລະ ໃຫບ້ັຳລກິີານທີີ່ ມຄຸີືນນະ 
ພົາບັຕັ້ຳ່ າແລວ້ ກີຳຈິະເຮດັໃຫເ້ກີດີຄືວາມ
ເສຍຫາຍ ແລະ ເສຍຊ້ື່ ສຽງິໄດ.້ ສະຖາ 
ບັນັກີານສກຶີສາ ຈິຶ່ ງິຕັ້ອ້ງິກີຽມຄືວາມ
ພົອ້ມໃນດາ້ນຕ່ັ້າງິໆ ໃນກີານຮອງິຮບັັ
ກີບັັສະພົາບັ ແລະ ເງິ ື່ອນໄຂດັ່ ງິກ່ີາວນີ ້
ຈິ ຶ່ ງິໄດສ້ງັິລວມບັດົບັາດຄືວາມສຳາຄືນັ 
ແລະ ຂຳຈ້ິຳາກີດັບັາງິດາ້ນຂອງິກີານຮຽນ
ກີານສອນອອນລາຍ ຄືດືັ່ ງິນີ:້
1. ດາ້ນບັດົບັາດຄືວາມສຳາຄືນັ: (1) 
ກີານຮຽນກີານສອນອອນລາຍ ສາ້ງິ
ໂອກີາດໃຫຜູ້້້ຮ້ຽນທີີ່ ຢູ່້່ຫ່າງິໄກີ ຫຼ ືບັຳ່ ມີ

ເວລາໃນກີານມາເຂົາ້ຮຽນໃນຫອ້ງິຮຽນ
ໃນເວລາ ແລະ ສະຖານທີີ່ ທີີ່ ກີຳານດົໄວ ້
ທີີ່ ຜູ້້ຮ້ຽນສາມາດເຂົາ້ໄປີໃຊ້ບ້ັຳລກິີານໄດ ້
ແລະ ສາມາດຊ່້ວຍແກີໄ້ຂບັັນຫາຂຳ ້

ຈິຳາກີດັດາ້ນເວລາ-ສະຖານທີີ່ ສກຶີສາ. 
(2) ໄດສ້ົ່ ງິເສີມໃຫເ້ກີີດຄືວາມເທີົ່ າ
ທີຽມກີນັທີາງິກີານສກຶີສາ ຜູ້້ຮ້ຽນທີີ່

ຮຽນຢູ່້່ໃນສະຖານສກຶີສາໃນຂງົິເຂດ ຫຼ ື
ປີະເທີດໃດໜ້ຶ່ ງິ ສາມາດທີີ່ ຈິະສກຶີສາ, 
ມສ່ີວນຮ່ວມກີບັັຄ້ື-ອາຈິານ ໄດໃ້ນ
ເວລາດຽວກີນັ ແລະ ຕ່ັ້າງິສະຖານທີີ່  ຫຼ ື
ຕ່ັ້າງິປີະເທີດ, (3) ຊ່້ວຍສົ່ ງິເສມີແນວ
ຄືດິໃນເລື່ ອງິຂອງິກີານຮຽນຮ້ຕ້ັ້ະຫຼອດ
ຊ້ວີດິ ເນື່ ອງິຈິາກີເວບັັໄຊ້ ຫຼ ືອນິເຕັ້ເີນດັ 
ເປັີນແຫລ່ງິຂຳມ້້ນຄືວາມຮ້ທ້ີີ່ ເປີີດກີວາ້ງິ
ໃຫຜູ້້້ທ້ີີ່ ຕັ້ອ້ງິກີານຈິະສກຶີສາໃນເລື່ ອງິໃດ
ໜ້ຶ່ ງິ ສາມາດເຂົາ້ມາຄືົນ້ຄືວາ້ຊ້ອກີຫາ
ຂຳມ້້ນໄດຢູ່້່າງິຕັ້ຳ່ ເນື່ ອງິ ແລະ ສາມາດ
ຕັ້ອບັສະໜ້ອງິຕັ້ຳ່ ຜູ້້ຮ້ຽນທີີ່ ກີະຕັ້ລືລືົນ້
ຊ້ອກີສະແຫວງິຮຽນຮ້ ້ລວມທີງັິມທີີກັີ
ສະໃນກີານກີວດສອບັກີານຮຽນຮ້ ້
ດວ້ຍຕັ້ນົເອງິໄດ,້ (4) ຊ່້ວຍບຸັກີທີະລຸ 
ກີາ້ວຂາ້ມກີານຮຽນໃນລັກີສະນະ
ສະເພົາະຢູ່້່ຫອ້ງິຮຽນ ແລະ ປ່ີຽນຈິາກີ
ຫອ້ງິຮຽນ 4 ຫລ່ຽມໄປີສ່້ໂລກີກີວາ້ງິໃນ
ກີານຮຽນຮ້,້ ສາ້ງິໂອກີາດເຂົາ້ເຖິງິ
ແຫລ່ງິຂຳມ້້ນຕ່ັ້າງິໆ ໄດສ້ະດວກີ ແລະ 
ມປີີະສດິທີພິົາບັ ໂດຍເນັນ້ໃຫເ້ກີດີກີານ
ຮຽນຮ້ຕ້ັ້າມບັຳລິບັົດໃນໂລກີຕັ້ົວຈິິງິ 
ແລະ ກີານຮຽນຮ້ຈ້ິາກີບັນັຫາ. (5) 
ເ ປັີນວິທີີກີານຮຽນກີານສອນທີີ່ ມີ
ປີະສດິທີພິົາບັ ເນື່ ອງິຈິາກີອນິເຕັ້ເີນດັ 
ແລະ ເວບັັໄຊ້ ໄດເ້ປັີນແຫລ່ງິຄືົນ້ຄືວາ້
ຂຳມ້້ນທີາງິວິຊ້າກີານແບັບັໃໝ່ ທີີ່ ມີ
ຂຳມ້ນ້ຂ່າວສານທີົ່ ວໂລກີ ແບັບັບັຳ່ ຈິຳາກີດັ
ດາ້ນພົາສາ, ພົອ້ມທີັງິຊ່້ວຍແກີໄ້ຂ
ບັັນຫາຂຳຈ້ິຳາກີດັຂອງິແຫລ່ງິຄືົນ້ຄືວາ້
ຂຳມ້ນ້ແບັບັເກີົ່ າຈິາກີຫຳສະໝຸດ (ບັນັຫາ
ຊ້ບັັພົະຍາກີອນກີານສກຶີສາທີີ່ ຈິຳາກີດັ 
ແລະ ເວລາຄືົນ້ຫາຂຳມ້້ນ), (6) ຈິະ
ຊ່້ວຍສະໜ້ັບັສະໜ້້ນກີານຮຽນຮ້ທ້ີີ່

ກີະຕັ້ລືລືົນ້ ຍອ້ນເວບັັໄຊ້ ຫຼ ື ແຫລ່ງິ
ຂຳ ມ້້ນອອນລາຍ ສາມາດອຳານວຍ
ຄືວາມສະດວກີ ໃນລກັີສະນະທີີ່ ຜູ້້ຮ້ຽນ
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ຖກືີກີະຕຸັ້ນ້ໃຫສ້ະແດງິຄືວາມຄືດິເຫນັ
ໄດຕ້ັ້ະຫລອດເວລາ ໂດຍບັຳ່ ເປີີດເຜູ້ຍີ
ຕັ້ວົຕັ້ນົທີີ່ ແທີຈ້ິງິິ (ເຊ້ັ່ ນ: ກີານໃຫຜູ້້້ຮ້ຽນ
ຮ່ວມກີນັເຮັດກີດິຈິະກີຳາຕ່ັ້າງິໆ ທີີ່ ມີ
ສ່ວນຮ່ວມສະແດງິຄືວາມຄືິດເຫັນ 
ແລະ ສະແດງິໄວໃ້ນ Web board ຫຼ ື
ໃຫຜູ້້້ຮ້ຽນແລກີປ່ີຽນສນົທີະນາກີບັັຜູ້້ ້
ຮຽນຄືນົອື່ ນໆ, ຄ້ື-ອາຈິານ ຫຼ ື ຜູ້້ຊ່້້ຽວ 
ຊ້ານໃນເວລາດຽວກີນັໃນຫອ້ງິຮຽນ
ອອນລາຍ, (7) ເກີດີກີານປີະສານງິານ
ໃນ 02 ລກັີສະນະ (ຜູ້້ຮ້ຽນດວ້ຍກີນັ 
ຫຼ ື ກີບັັຜູ້້ສ້ອນ) ເຊ້ັ່ ນ: ກີານໂອລ້ມົ
ແລກີປ່ີຽນ, ກີານຮຽນກີານສອນ, ບັດົ
ຝຶກີຫດັ ຫຼ ືແບັບັທີດົສອບັປີະເມນີຜູ້ນົ
ກີານຮຽນທີີ່ ຜູ້້ສ້ອນໄດກ້ີະກີຽມໄວ ້
ແລວ້, (8) ສາ້ງິໂອກີາດໃຫຜູ້້້ຮ້ຽນເຂົາ້ 
ເຖງິິຜູ້້ຊ່້້ຽວຊ້ານ, ຜູ້້ຊ້້ຳານານງິານຕ່ັ້າງິໆ 
ໂດຍກີງົິທີງັິໃນ ແລະ ນອກີສະຖານບັນັ
ກີານສກຶີສາຈິາກີໃນປີະເທີດ ແລະ ຕ່ັ້າງິ
ປີະເທີດໃນທີົ່ ວໂລກີ ແລະ ບັຳ່ ຄືກືີບັັກີານ
ຮຽນກີານສອນແບັບັເກີົ່ າ (ສອນແບັບັ
ເຊ້ິ່ ງິໜ້າ້). ນອກີນັນ້, ຍງັິປີະຢັູ່ດເວລາ 
ແລະ ຄ່ືາໃຊ້ຈ່້ິາຍ ຖາ້ສມົທີຽບັກີບັັກີານ
ຕັ້ດິຕັ້ຳ່ ສື່ ສານແບັບັເກີົ່ າ, (9) ສາ້ງິໂອກີາດ
ໃຫຜູ້້້ຮ້ຽນໄດມ້ໂີອກີາດສະແດງິ ຫຼ ືນຳາ
ສະເໜ້ີຜູ້ົນງິານຂອງິຕັ້ົນ ອອກີໄປີສ່້
ສງັິຄືມົໄດຮ້ບັັຮ້ໄ້ດໄ້ວ ແລະ ສະດວກີ
ສະບັາຍ, ບັຳ່ ໄດຈ້ິຳາກີດັສະເພົາະໝ້່ ຄ່້ືໃນ
ຫອ້ງິຮຽນ ແຕ່ັ້ເປັີນບຸັກີຄືນົທີົ່ ວໄປີໃນ
ທີົ່ ວໂລກີໄດ.້ ດັ່ ງິນັ່ ນ, ຈິ ຶ່ ງິເປັີນກີານສາ້ງິ
ແຮງິຈິງ້ິໃຈິພົາຍນອກີໃນກີານຮຽນອກີີ
ຢູ່່າງິໜ້ຶ່ ງິສຳາລບັັຜູ້້ຮ້ຽນ, (10) ຫລຸດ
ຜູ່້ອນຄືວາມສ່ຽງິໃນກີານຕັ້ດິພົະຍາດ
ໂຄືວດິ-19 ຫຼ ື ພົະຍາດຕັ້ດິແປີດອື່ ນໆ 
ແລະ (11) ໄດສ້າ້ງິໂອກີາດໃຫຜູ້້້ສ້ອນ
ສາມາດປັີບັປຸີງິເນືອ້ໃນບັດົສອນ ແລະ 
ຫລັກີສ້ດໃຫທ້ີັນສະໄໝ, ສະດວກີ
ສະບັາຍ ພົອ້ມທີງັິເຮດັໃຫເ້ນືອ້ໃນກີານ
ສອນສາມາດຕັ້ອບັສະໜ້ອງິໄດຕ້ັ້າມ
ສະພົາບັຄືວາມຕັ້ອ້ງິກີານຕັ້ົວຈິງິິໄດ ້
ຫລາຍກີວ່າກີານຮຽນກີານສອນແບັບັ
ເກີົ່ າ, ສາມາດສະເໜ້ີເນືອ້ໃນໃນຮ້ບັ 
ແບັບັຂອງິ Multimedia (ຂຳ ້ຄືວາມ, 
ຮ້ບັພົາບັ, ສຽງິ, ຮ້ບັພົາບັເຄືື່ ອນເໜ້ງັິ ຫຼ ື

3 ມຕິັ້,ິ ວດີໂີອ...) ໂດຍຜູ້້ສ້ອນ ແລະ 
ຜູ້້ຮ້ຽນສາມາດເລອືກີຮ້ບັແບັບັກີານນຳາ
ສະເໜ້ ີເພົື່ ອໃຫມ້ປີີະສດິທີພິົາບັ ແລະ 
ເກີດີປີະໂຫຍດສ້ງິສຸດໃນກີານຮຽນກີານ
ສອນ ເປັີນຕັ້ົນ້. 
2. ດາ້ນຂຳຈ້ິຳາກີດັ: (1) ຜູ້້ຮ້ຽນຕັ້ອ້ງິມີ
ເງິ ື່ອນໄຂໃນເລື່ ອງິອຸປີະກີອນສຳາລບັັກີານ
ຮຽນອອນລາຍ ເຊ້ັ່ ນ: ຄືອມພົວິເຕັ້,ີ 
ແທີບັັເລດັ (Tablet), ໂທີລະສບັັມຖື ື
(Smart phone) ແລະ ສນັຍານອນິເຕັ້ີ
ເນດັ (Internet Network).... ທີີ່ ມີ
ຄືວາມສາມາດນຳາໃຊ້ເ້ຂົາ້ໃນກີານຮຽນ
ອອນລາຍໄດ,້ (2) ຜູ້້ຮ້ຽນ ແລະ ຜູ້້ ້
ສອນ ຕັ້ອ້ງິເອກີະພົາບັ, ມຄີືວາມຮ້ນ້ຳາ
ໃຊ້ກ່້ີຽວກີບັັຄືອມພົວິເຕັ້,ີ ອນິເຕັ້ເີນດັ 
ແລະ ກີານນຳາໃຊ້ບ້ັນັດາ Application 
ຕ່ັ້າງິໆ ໄດພ້ົຳສມົຄືວນ, (3) ກີານຕັ້ດິຕັ້ຳ່

ສື່ ສານ ເຖງິິແມ່ນວ່າຈິະເຮດັໄດ ້ແຕ່ັ້ຖາ້
ບັາງິຄືັງ້ິເກີດີມບີັນັຫາຂດັຂອ້ງິທີາງິດາ້ນ
ເຕັ້ກັີນກິີອາດຈິະເຮດັໃຫກ້ີານຮຽນກີານ
ສອນເກີດີກີານຂດັຂອ້ງິ ຫຼ ື ບັຳ່ ສາມາດ
ດຳາເນນີໄປີໄດ,້ (4) ເປັີນກີານສື່ ສານ
ທີາງິໄກີ ຜູ້້ສ້ອນຍງັິບັຳ່ ສາມາດຄືວບັຄຸືມ
ໄດວ່້າ ຜູ້້ຮ້ຽນເປັີນຜູ້້ທ້ີີ່ ລງົິທີະບັຽນ ຫຼ ື
ເຂົາ້ຮຽນແທີຈ້ິງິິ ຫລ ື ບັຳ, (5) ກີານ
ບັຳລິຫານໃນເລື່ ອງິກີານສອບັເສັງິ , 
ປີະເມນີຜູ້ນົໃຫມ້ຄຸີືນນະພົາບັ, ໂປ່ີງິໃສ 
ຍງັິຈິຳາກີດັ ແລະ ເຮດັໄດຍ້າກີ, (6) ຜູ້້ ້
ຮຽນຈິະຕັ້ອ້ງິມຄີືວາມຮບັັຜູ້ດິຊ້ອບັສ້ງິ 
ແລະ ເປັີນເຈິົາ້ກີານຄືົນ້ຄືວາ້ ຊ້ອກີ
ສະແຫວງິຫາຂຳ ້ມ້ນຄືວາມຮ້ດ້ວ້ຍ
ຕັ້ນົເອງິ ລວມທີງັິຈິະຕັ້ອ້ງິຮ້ເ້ຮດັວຽກີ
ຮ່ວມກີບັັຜູ້້ອ້ື່ ນ, ມຄີືວາມສາມກັີຄືີ, 
ຊ່້ວຍເຫລອືເຊ້ິ່ ງິກີນັ ແລະ ກີນັ ແລະ 
ເປັີນກີານຮຽນແບັບັປົີກີກີະຕັ້ິໃໝ່ 
(New Normal)  ທີີ່ ຜູ້້ຮ້ຽນບັຳ່ ລຶງ້ິເຄືຍີ
ກີບັັກີານຮຽນແບັບັນີ ້ ອາດຈິະເປັີນ
ອຸປີະສກັີໃນກີານຮຽນໄດ,້ (7) ຜູ້້ສ້ອນ
ຈິະຕັ້ອ້ງິມທີີກັີສະໃນກີານບັຳລຫິານ ເຊ້ິ່ ງິ
ເປັີນທີກັີສະ ທີີ່ ມຈີິດຸພົເິສດແຕັ້ກີຕ່ັ້າງິ
ຈິາກີກີານຮຽນກີານສອນໃນລກັີສະນະ
ອື່ ນ, (8) ແຫລ່ງິ ຫຼ ືຂຳມ້້ນ ທີີ່ ມໃີນອນິ
ເຕັ້ເີນດັ ມຫີລາຍ ແລະ ອາດຈິະເຮດັ
ໃຫຜູ້້້ຮ້ຽນສບັັສນົ ບັຳ່ ຮ້ວ່້າຈິະເຊ້ື່ ອໝັນ້ 

ຫຼ ື ນຳາໃຊ້ຂ້ຳມ້້ນຈິາກີແຫລ່ງິຂຳມ້້ນໃດ, 
ຂຳມ້້ນດັ່ ງິກ່ີາວແມ່ນຄືວາມຈິງິິ ຫລ ືບັຳ? 
ແລະ ທີນັສະໄໝນຳາໃຊ້ໄ້ດແ້ທີຈ້ິງິິ ຫລ ື
ບັຳ ເປັີນຕັ້ົນ້, (9) ບັາງິຄືັງ້ິຜູ້້ປົ້ີກີຄືອງິ 
ອາດຈິະບັຳ່ ມເີວລາ ຫຼ ື ບັຳ່ ສາມາດແນະ
ນຳາ, ຕັ້ດິຕັ້າມ ຫຼ ື ຕັ້ອບັສະໜ້ອງິຕັ້າມ
ເງິ ື່ ອນໄຂຕັ້ົວຈິງິິກີານຮຽນຂອງິລ້ກີ-
ຫລານຂອງິຕັ້ນົໄດເ້ທີົ່ າທີີ່ ຄືວນ, (10) 
ບັາງິຄືັງ້ິຜູ້້ສ້ອນ ທີີ່ ລິເລີ່ ມສອນອອນ
ລາຍ ແລະ ນຳາໃຊ້ເ້ຄືື່ ອງິມປືີະກີອບັກີານ
ສອນອອນລາຍບັຳ່ ໄດດ້ເີທີົ່ າທີີ່ ຄືວນ ເຊ້ິ່ ງິ
ເປັີນສາເຫດໜ້ຶ່ ງິ ທີີ່ ບັຳ່ ສາມາດຄືວບັຄຸືມ
ຫອ້ງິສອນ ຫຼ ືສາ້ງິແຮງິຈິງ້ິໃຈິ (moti-
vation) ໃຫກ້ີບັັຜູ້້ຮ້ຽນໄດດ້ີເທີົ່ າທີີ່

ຄືວນ, (11) ບັາງິສະຖາບັນັກີານສກຶີສາ 
ຍັງິຈິຳາກີັດເລື່ ອງິຄືວາມພົອ້ມຕ່ັ້າງິໆ 
ເຊ້ັ່ ນ: ງິບົັປີະມານ ແລະ ຊ່້ຽວຊ້ານດາ້ນ
ເຕັ້ກັີໂນໂລຊ້ຂີຳມ້້ນຂ່າວສານ (Infor-
mation Technology: IT) ເພົື່ ອ
ພົັດທີະນາວຽກີງິານກີານຮຽນກີານ
ສອນອອນລາຍ,   (12) ກີານສອນ
ອອນລາຍ ຜູ້້ສ້ອນຕັ້ອ້ງິໄດຮ້ບັັກີານຝຶກີ
ອົບັຮົມ-ສຳາມະນາລົງິເລິກີໃນເລື່ ອງິ
ຫລກັີກີານ ແລະ ຈິດິຕັ້ະວທິີະຍາສຳາລບັັ
ກີານສອນອອນລາຍ ເພົື່ ອປັີບັປຸີງິ
ຄຸືນນະພົາບັຂອງິກີານສອນໃຫດ້ຂີຶນ້, 
(13) ໃນໄລຍະກີຳາລງັິຮຽນ ຜູ້້ສ້ອນບັາງິ
ຄືນົຕັ້ອ້ງິກີານປີະເມນີຄືວາມຮ້ ້ ແຕ່ັ້ຜູ້້ ້
ຮຽນບັຳ່ ສາມາດໃຫຄ້ືວາມຮ່ວມມໄືດ ້
ຕັ້າມຈິດຸປີະສງົິດັ່ ງິກ່ີາວ (ຄືາວຽກີ, ບັຳ່ ມີ
ຄືວາມພົອ້ມ ຫຼ ື ປີະຕັ້ເິສດດວ້ຍເຫດ
ຜູ້ົນຕ່ັ້າງິໆ) ຜູ້້ສ້ອນຈິຶ່ ງິບັຳ່ ໄດຜູ້້ົນກີານ
ປີະເມີນທີີ່ ມີຄຸືນນະພົາບັເທີົ່ າກີບັັໃນ
ຫອ້ງິຮຽນແບັບັເຊ້ິ່ ງິໜ້າ້ ແລະ ມຜີູ້ນົ
ກີະທີບົັຕັ້ຳ່ ຜູ້້ຮ້ຽນອກີີດວ້ຍ. 

ເອກີະສານອາ້ງິອງີິ: 

Ratchaneewan Tangpakdee, A 
Study Desirable Characteristics 
of Online Instructors in Higher 
Education, 2005 ແລະ Ordee 
Suksripol, Factors in Develop-
ing E-learning Among Admin-
istrators and Staff, 2007.
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ຖກືີກີະຕຸັ້ນ້ໃຫສ້ະແດງິຄືວາມຄືດິເຫນັ
ໄດຕ້ັ້ະຫລອດເວລາ ໂດຍບັຳ່ ເປີີດເຜູ້ຍີ
ຕັ້ວົຕັ້ນົທີີ່ ແທີຈ້ິງິິ (ເຊ້ັ່ ນ: ກີານໃຫຜູ້້້ຮ້ຽນ
ຮ່ວມກີນັເຮັດກີດິຈິະກີຳາຕ່ັ້າງິໆ ທີີ່ ມີ
ສ່ວນຮ່ວມສະແດງິຄືວາມຄືິດເຫັນ 
ແລະ ສະແດງິໄວໃ້ນ Web board ຫຼ ື
ໃຫຜູ້້້ຮ້ຽນແລກີປ່ີຽນສນົທີະນາກີບັັຜູ້້ ້
ຮຽນຄືນົອື່ ນໆ, ຄ້ື-ອາຈິານ ຫຼ ື ຜູ້້ຊ່້້ຽວ 
ຊ້ານໃນເວລາດຽວກີນັໃນຫອ້ງິຮຽນ
ອອນລາຍ, (7) ເກີດີກີານປີະສານງິານ
ໃນ 02 ລກັີສະນະ (ຜູ້້ຮ້ຽນດວ້ຍກີນັ 
ຫຼ ື ກີບັັຜູ້້ສ້ອນ) ເຊ້ັ່ ນ: ກີານໂອລ້ມົ
ແລກີປ່ີຽນ, ກີານຮຽນກີານສອນ, ບັດົ
ຝຶກີຫດັ ຫຼ ືແບັບັທີດົສອບັປີະເມນີຜູ້ນົ
ກີານຮຽນທີີ່ ຜູ້້ສ້ອນໄດກ້ີະກີຽມໄວ ້
ແລວ້, (8) ສາ້ງິໂອກີາດໃຫຜູ້້້ຮ້ຽນເຂົາ້ 
ເຖງິິຜູ້້ຊ່້້ຽວຊ້ານ, ຜູ້້ຊ້້ຳານານງິານຕ່ັ້າງິໆ 
ໂດຍກີງົິທີງັິໃນ ແລະ ນອກີສະຖານບັນັ
ກີານສກຶີສາຈິາກີໃນປີະເທີດ ແລະ ຕ່ັ້າງິ
ປີະເທີດໃນທີົ່ ວໂລກີ ແລະ ບັຳ່ ຄືກືີບັັກີານ
ຮຽນກີານສອນແບັບັເກີົ່ າ (ສອນແບັບັ
ເຊ້ິ່ ງິໜ້າ້). ນອກີນັນ້, ຍງັິປີະຢັູ່ດເວລາ 
ແລະ ຄ່ືາໃຊ້ຈ່້ິາຍ ຖາ້ສມົທີຽບັກີບັັກີານ
ຕັ້ດິຕັ້ຳ່ ສື່ ສານແບັບັເກີົ່ າ, (9) ສາ້ງິໂອກີາດ
ໃຫຜູ້້້ຮ້ຽນໄດມ້ໂີອກີາດສະແດງິ ຫຼ ືນຳາ
ສະເໜ້ີຜູ້ົນງິານຂອງິຕັ້ົນ ອອກີໄປີສ່້
ສງັິຄືມົໄດຮ້ບັັຮ້ໄ້ດໄ້ວ ແລະ ສະດວກີ
ສະບັາຍ, ບັຳ່ ໄດຈ້ິຳາກີດັສະເພົາະໝ້່ ຄ່້ືໃນ
ຫອ້ງິຮຽນ ແຕ່ັ້ເປັີນບຸັກີຄືນົທີົ່ ວໄປີໃນ
ທີົ່ ວໂລກີໄດ.້ ດັ່ ງິນັ່ ນ, ຈິ ຶ່ ງິເປັີນກີານສາ້ງິ
ແຮງິຈິງ້ິໃຈິພົາຍນອກີໃນກີານຮຽນອກີີ
ຢູ່່າງິໜ້ຶ່ ງິສຳາລບັັຜູ້້ຮ້ຽນ, (10) ຫລຸດ
ຜູ່້ອນຄືວາມສ່ຽງິໃນກີານຕັ້ດິພົະຍາດ
ໂຄືວດິ-19 ຫຼ ື ພົະຍາດຕັ້ດິແປີດອື່ ນໆ 
ແລະ (11) ໄດສ້າ້ງິໂອກີາດໃຫຜູ້້້ສ້ອນ
ສາມາດປັີບັປຸີງິເນືອ້ໃນບັດົສອນ ແລະ 
ຫລັກີສ້ດໃຫທ້ີັນສະໄໝ, ສະດວກີ
ສະບັາຍ ພົອ້ມທີງັິເຮດັໃຫເ້ນືອ້ໃນກີານ
ສອນສາມາດຕັ້ອບັສະໜ້ອງິໄດຕ້ັ້າມ
ສະພົາບັຄືວາມຕັ້ອ້ງິກີານຕັ້ົວຈິງິິໄດ ້
ຫລາຍກີວ່າກີານຮຽນກີານສອນແບັບັ
ເກີົ່ າ, ສາມາດສະເໜ້ີເນືອ້ໃນໃນຮ້ບັ 
ແບັບັຂອງິ Multimedia (ຂຳ ້ຄືວາມ, 
ຮ້ບັພົາບັ, ສຽງິ, ຮ້ບັພົາບັເຄືື່ ອນເໜ້ງັິ ຫຼ ື

3 ມຕິັ້,ິ ວດີໂີອ...) ໂດຍຜູ້້ສ້ອນ ແລະ 
ຜູ້້ຮ້ຽນສາມາດເລອືກີຮ້ບັແບັບັກີານນຳາ
ສະເໜ້ ີເພົື່ ອໃຫມ້ປີີະສດິທີພິົາບັ ແລະ 
ເກີດີປີະໂຫຍດສ້ງິສຸດໃນກີານຮຽນກີານ
ສອນ ເປັີນຕັ້ົນ້. 
2. ດາ້ນຂຳຈ້ິຳາກີດັ: (1) ຜູ້້ຮ້ຽນຕັ້ອ້ງິມີ
ເງິ ື່ອນໄຂໃນເລື່ ອງິອຸປີະກີອນສຳາລບັັກີານ
ຮຽນອອນລາຍ ເຊ້ັ່ ນ: ຄືອມພົວິເຕັ້,ີ 
ແທີບັັເລດັ (Tablet), ໂທີລະສບັັມຖື ື
(Smart phone) ແລະ ສນັຍານອນິເຕັ້ີ
ເນດັ (Internet Network).... ທີີ່ ມີ
ຄືວາມສາມາດນຳາໃຊ້ເ້ຂົາ້ໃນກີານຮຽນ
ອອນລາຍໄດ,້ (2) ຜູ້້ຮ້ຽນ ແລະ ຜູ້້ ້
ສອນ ຕັ້ອ້ງິເອກີະພົາບັ, ມຄີືວາມຮ້ນ້ຳາ
ໃຊ້ກ່້ີຽວກີບັັຄືອມພົວິເຕັ້,ີ ອນິເຕັ້ເີນດັ 
ແລະ ກີານນຳາໃຊ້ບ້ັນັດາ Application 
ຕ່ັ້າງິໆ ໄດພ້ົຳສມົຄືວນ, (3) ກີານຕັ້ດິຕັ້ຳ່

ສື່ ສານ ເຖງິິແມ່ນວ່າຈິະເຮດັໄດ ້ແຕ່ັ້ຖາ້
ບັາງິຄືັງ້ິເກີດີມບີັນັຫາຂດັຂອ້ງິທີາງິດາ້ນ
ເຕັ້ກັີນກິີອາດຈິະເຮດັໃຫກ້ີານຮຽນກີານ
ສອນເກີດີກີານຂດັຂອ້ງິ ຫຼ ື ບັຳ່ ສາມາດ
ດຳາເນນີໄປີໄດ,້ (4) ເປັີນກີານສື່ ສານ
ທີາງິໄກີ ຜູ້້ສ້ອນຍງັິບັຳ່ ສາມາດຄືວບັຄຸືມ
ໄດວ່້າ ຜູ້້ຮ້ຽນເປັີນຜູ້້ທ້ີີ່ ລງົິທີະບັຽນ ຫຼ ື
ເຂົາ້ຮຽນແທີຈ້ິງິິ ຫລ ື ບັຳ, (5) ກີານ
ບັຳລິຫານໃນເລື່ ອງິກີານສອບັເສັງິ , 
ປີະເມນີຜູ້ນົໃຫມ້ຄຸີືນນະພົາບັ, ໂປ່ີງິໃສ 
ຍງັິຈິຳາກີດັ ແລະ ເຮດັໄດຍ້າກີ, (6) ຜູ້້ ້
ຮຽນຈິະຕັ້ອ້ງິມຄີືວາມຮບັັຜູ້ດິຊ້ອບັສ້ງິ 
ແລະ ເປັີນເຈິົາ້ກີານຄືົນ້ຄືວາ້ ຊ້ອກີ
ສະແຫວງິຫາຂຳ ້ມ້ນຄືວາມຮ້ດ້ວ້ຍ
ຕັ້ນົເອງິ ລວມທີງັິຈິະຕັ້ອ້ງິຮ້ເ້ຮດັວຽກີ
ຮ່ວມກີບັັຜູ້້ອ້ື່ ນ, ມຄີືວາມສາມກັີຄືີ, 
ຊ່້ວຍເຫລອືເຊ້ິ່ ງິກີນັ ແລະ ກີນັ ແລະ 
ເປັີນກີານຮຽນແບັບັປົີກີກີະຕັ້ິໃໝ່ 
(New Normal)  ທີີ່ ຜູ້້ຮ້ຽນບັຳ່ ລຶງ້ິເຄືຍີ
ກີບັັກີານຮຽນແບັບັນີ ້ ອາດຈິະເປັີນ
ອຸປີະສກັີໃນກີານຮຽນໄດ,້ (7) ຜູ້້ສ້ອນ
ຈິະຕັ້ອ້ງິມທີີກັີສະໃນກີານບັຳລຫິານ ເຊ້ິ່ ງິ
ເປັີນທີກັີສະ ທີີ່ ມຈີິດຸພົເິສດແຕັ້ກີຕ່ັ້າງິ
ຈິາກີກີານຮຽນກີານສອນໃນລກັີສະນະ
ອື່ ນ, (8) ແຫລ່ງິ ຫຼ ືຂຳມ້້ນ ທີີ່ ມໃີນອນິ
ເຕັ້ເີນດັ ມຫີລາຍ ແລະ ອາດຈິະເຮດັ
ໃຫຜູ້້້ຮ້ຽນສບັັສນົ ບັຳ່ ຮ້ວ່້າຈິະເຊ້ື່ ອໝັນ້ 

ຫຼ ື ນຳາໃຊ້ຂ້ຳມ້້ນຈິາກີແຫລ່ງິຂຳມ້້ນໃດ, 
ຂຳມ້້ນດັ່ ງິກ່ີາວແມ່ນຄືວາມຈິງິິ ຫລ ືບັຳ? 
ແລະ ທີນັສະໄໝນຳາໃຊ້ໄ້ດແ້ທີຈ້ິງິິ ຫລ ື
ບັຳ ເປັີນຕັ້ົນ້, (9) ບັາງິຄືັງ້ິຜູ້້ປົ້ີກີຄືອງິ 
ອາດຈິະບັຳ່ ມເີວລາ ຫຼ ື ບັຳ່ ສາມາດແນະ
ນຳາ, ຕັ້ດິຕັ້າມ ຫຼ ື ຕັ້ອບັສະໜ້ອງິຕັ້າມ
ເງິ ື່ ອນໄຂຕັ້ົວຈິງິິກີານຮຽນຂອງິລ້ກີ-
ຫລານຂອງິຕັ້ນົໄດເ້ທີົ່ າທີີ່ ຄືວນ, (10) 
ບັາງິຄືັງ້ິຜູ້້ສ້ອນ ທີີ່ ລິເລີ່ ມສອນອອນ
ລາຍ ແລະ ນຳາໃຊ້ເ້ຄືື່ ອງິມປືີະກີອບັກີານ
ສອນອອນລາຍບັຳ່ ໄດດ້ເີທີົ່ າທີີ່ ຄືວນ ເຊ້ິ່ ງິ
ເປັີນສາເຫດໜ້ຶ່ ງິ ທີີ່ ບັຳ່ ສາມາດຄືວບັຄຸືມ
ຫອ້ງິສອນ ຫຼ ືສາ້ງິແຮງິຈິງ້ິໃຈິ (moti-
vation) ໃຫກ້ີບັັຜູ້້ຮ້ຽນໄດດ້ີເທີົ່ າທີີ່

ຄືວນ, (11) ບັາງິສະຖາບັນັກີານສກຶີສາ 
ຍັງິຈິຳາກີັດເລື່ ອງິຄືວາມພົອ້ມຕ່ັ້າງິໆ 
ເຊ້ັ່ ນ: ງິບົັປີະມານ ແລະ ຊ່້ຽວຊ້ານດາ້ນ
ເຕັ້ກັີໂນໂລຊ້ຂີຳມ້້ນຂ່າວສານ (Infor-
mation Technology: IT) ເພົື່ ອ
ພົັດທີະນາວຽກີງິານກີານຮຽນກີານ
ສອນອອນລາຍ,   (12) ກີານສອນ
ອອນລາຍ ຜູ້້ສ້ອນຕັ້ອ້ງິໄດຮ້ບັັກີານຝຶກີ
ອົບັຮົມ-ສຳາມະນາລົງິເລິກີໃນເລື່ ອງິ
ຫລກັີກີານ ແລະ ຈິດິຕັ້ະວທິີະຍາສຳາລບັັ
ກີານສອນອອນລາຍ ເພົື່ ອປັີບັປຸີງິ
ຄຸືນນະພົາບັຂອງິກີານສອນໃຫດ້ຂີຶນ້, 
(13) ໃນໄລຍະກີຳາລງັິຮຽນ ຜູ້້ສ້ອນບັາງິ
ຄືນົຕັ້ອ້ງິກີານປີະເມນີຄືວາມຮ້ ້ ແຕ່ັ້ຜູ້້ ້
ຮຽນບັຳ່ ສາມາດໃຫຄ້ືວາມຮ່ວມມໄືດ ້
ຕັ້າມຈິດຸປີະສງົິດັ່ ງິກ່ີາວ (ຄືາວຽກີ, ບັຳ່ ມີ
ຄືວາມພົອ້ມ ຫຼ ື ປີະຕັ້ເິສດດວ້ຍເຫດ
ຜູ້ົນຕ່ັ້າງິໆ) ຜູ້້ສ້ອນຈິຶ່ ງິບັຳ່ ໄດຜູ້້ົນກີານ
ປີະເມີນທີີ່ ມີຄຸືນນະພົາບັເທີົ່ າກີບັັໃນ
ຫອ້ງິຮຽນແບັບັເຊ້ິ່ ງິໜ້າ້ ແລະ ມຜີູ້ນົ
ກີະທີບົັຕັ້ຳ່ ຜູ້້ຮ້ຽນອກີີດວ້ຍ. 
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