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ບກ ຖະ ແຫຼ ງ

ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ອ່ານທີ່ເຄົາລົບ

ວາລະສານການທະນາຄານ ເຊ່ິງເປັນກະບອກສຽງຂອງຄະນະພັກ - ຄະນະຜູ້ວ່າ 
ການທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວກໍຄື ວຽກງານທົ່ວລະບົບທະນາຄານສະບັບທີ 
5 ໄດ້ອອກສູສ່ງັຄົມທາ່ມກາງທີທ່ົວ່ພັກ, ທົວ່ລັດ,ທົວ່ກາໍລັງປະກອບອາວຸດ ແລະ 
ທົວ່ປວງຊົນລາວທງັຊາດ ພວມອອກແຮງແຂງ່ຂນັຈດັຕ້ັງຜັນຂະຫຍາຍມະຕິ IX 
ຂອງພັກ, ໂດຍສະເພາະການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດຕາມ ເນື້ອໃນ 4 ບຸກທະລຸ ແລະ 
ວຽກງານ 3 ສ້າງຢ່າງມີຜົນຄືບໜ້າ.                                                        

ຂະນະດຽວກັນຢູ່ຂະແໜງການທະນາຄານ ກໍໄດ້ສືບຕໍ່ຜັນຂະຫຍາຍມະຕິກອງ 
ປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ II ຂອງອົງຄະນະພັກທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວດ້ວຍບາດ 
ກ້າວທີໜ່ກັແໜນ້, ສິງ່ທີທ່ະນງົໃຈກໍຄືແຜນເງນິຕາກໍເປັນໜຶງ່ໃນ 3 ແຜນໃຫຍ່ທີ ່
ກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ກອງປະຊຸມລັດຖະບານໄດ້ໃຫ້ຄວາມສໍາ 
ຄັນແລະໃນ 6 ເດືອນຕົ້ນສົກປີ 2013 - 2014 ໄດ້ປະກອບສ່ວນຮັກສາສະຖຽນ 
ລະພາບທາງເສດຖະກິດມະຫາພາກ ເຮັດໃຫ້ອັດຕາເງິນເຟີ້ສະເລ່ຍຢູ່ໃນລະດັບ 
6,2 1%ຕໍ່າກວ່າອັດຕາການຂະຫຍາຍຕົວເສດຖະກິດ, ຄັງສໍາຮອງເງິນຕາຕ່າງປະ 
ເທດຮອດທ້າຍເດືອນ 3/2014 ສາມາດກຸ້ມການນໍາເຂົ້າ 7,14  ເດືອນ, ພ້ອມ 
ນັ້ນ ທະນາຄານທຸລະກິດກໍມີເງິນຝາກເພີ່ມຂຶ້ນ 15,45% ກວມເອົາ 45,5% 
ຂອງ GDP, ສນິເຊ່ືອທົວ່ລະບົບທະນາຄານເພ່ີມຂຶນ້ 10,88% ກວມເອາົ 46,76% 
ຂອງ GDP, ອດັຕາສວ່ນໜີບ່ໍ້ອອກດອກຜົນ ( NPL)   ຂອງລະບົບທະນາຄານ 
ຫຸຼດລົງຢູ່ໃນລະດັບ 2,16% ຂອງຍອດສນິເຊ່ືອທງັໝດົ(ຕາມແຜນບ່ໍເກີນ 3%).

ວາລະສານສະບັບນີຈ້ະເນັນ້ໜກັ ແລະ ລົງເລິກທາງດ້ານວຊິາການເປນັຕ້ົນຕໍ, 
ແຕເ່ຖິງຢາ່ງໃດກບ່ໍໍປະສະຈາກໄດຂ້ໍ້ຂາດຕກົບກົພອ່ງໃນນາມຄະນະບນັນາທິການ 
ຕອ້ງຂອໍະໄພມານະໂອກາດນີ້, ຫວັງຢ່າງຍິ່ງວ່າຈະໄດ້ຮັບຄໍາຕໍາໜິຕິຊົມຈາກບັນ
ດາທ່ານຜູ້ອ່ານ, ພວກເຮົາພ້ອມສະເໝີທີ່ຈະຮັບເອົາມາປັບປຸງແລະແກ້ໄຂເພື່ອ
ເຮັດໃຫ້ວາລະສານສະບັບຕໍ່ໄປ ມີຄວາມອຸດົມສົມບູນຍິ່ງໆຂຶ້ນ.

ດ້ວຍຄວາມເຄົາລົບຢ່າງສູງ,

ບກ ວາລະສານການທະນາຄານ
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ການທະນາຄານ
ວາລະສານ

ສາລະບານ

ຄະນະຊີ້ນ�າ

ຫົວໜ້າບັນນາທິການ

ຄະນະປະສານງານ

ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ

ສໍານັກງານ: ຖະໜົນຢອນເນ, ບ້ານຊຽງຢືນ, 
ເມືອງ ຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 
Tel/Fax: 856-21 260283 
www.bol.gov.la

ທ່ານ ດຣ. ນາງ ຄໍາພາ ປານມະໄລທອງ 
ທ່ານນາງ ນະຄອນສີ ມະໂນທັມ

ທ່ານ ຣັດສະໝີ ດວງສັດຈະ

ທ່ານ ສົມອົກ ເຄນຄໍາແພງ 
ທ່ານ ຄໍາສອນ ສະວີສຸກ 
ທ່ານ ສົມພິດ ທໍາມະວົງ

ໃບອະນຸຍາດເລກທີ: 012/ສມຊ.ຖວທ 
ພິມທີ່ ໂຮງພິມ ສີສະຫວາດ

ລາຍງານຜົນງານ 45 ປີ ຂອງທະນາຄານ 
ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

ພັກນາໍພາໂດຍກົງ ແລະ ຮອບດ້ານຕ່ໍຂງົເຂດ 
ທະນາຄານ

ການຍົກສູງຄຸນນະພາບວຽກງານກວດກາ

ການນໍາໃຊ້ເງິນຕາ ຕ່າງປະເທດຢ່າງແພ ່
ຫຼາຍ(dollarization)ໂດຍສັງເຂບ

ຕະຫຼາດທືນ: ກົນໄກສໍາຄັນໃນການພັດທະ 
ນາເສດຖະກິດຂອງປະເທດ

ອົງກອນທີ່ມີີລະບົບ

ແມງວັນ ຜູ້,  ແມງວັນ ແມ່

ຍັງ ມີ ຫຼາຍ ຄວາມສ່ຽງ ບົ່ມຊ້ອນ ຫຼາຍ ດ້ານ 
ໃນສະພາບເສດຖະກິດສາກົນ

ວິກິດການສະຫະລັດອາເມລິກາກັບຄວາມ 
ຈໍາເປັນຂອງການປັບໂຄງສ້າງເສດຖະກິດໃໝ່

ຍອດ ຜະ ລິດ ຕະ ພັນ ພາຍ ໃນ : ບົດ ບາດ ແລະ  
ຂໍ້ ຈໍາ ກັດ

ການອອກຈາໍໜາ່ຍຫັຼກຊັບໃນຕະຫຼາດຂັນ້ໜຶງ່

ຄວາມຮູ້ພື້ນຖານກ່ຽວກັບ FSAP

ສະຫວັນນະເຂດ-ຄໍາມ່ວນ ສະໜອງສິນ 
ເຊື່ອນະໂຍບາຍ ພັດທະນາທ້ອງຖິ່ນ

ສິ່ງທີ່ຄວນຮູ້ ກ່ຽວກັບ ພິທີການທູດ ໃນ ການ 
ຕ້ອນຮັບ ແຂກຕ່າງ ປະ ເທດ
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QE ສິ່ງ ທີ່ ທ່ານ ຄວນ ຮູ້ຈັກ  ແລະ ທໍາ ຄວາມ 
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ເທກັນກິພືນ້ຖານກ່ຽວການລົງທນຶ  ຊ້ື- ຂາຍ ຄາໍ

ການ ເງນິ ຈ ຸລະ ພາກ ( Micro Finance )

ທັດສະນະຂອງພັກ ແລະ ນະໂຍບາຍຂອງ 
ລັດ ຕໍ່ກັບການຄຸ້ມຄອງການບໍລິການສິນເຊື່ອ  
ໃຫ້ ແກ່ ການ ຜະລິດ ກະສິກໍາ ຢູ່ ສປປ ລາວ
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ການສະເຫີຼມສະຫຼອງວັນສ້າງຕ້ັງທະ 
ນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຄົບຮອບ 
45 ປີ     ມີ ຄວາມ ໝາຍ ສໍາຄັນ ເປັນ  
ຢ່າງ ຍິ່ງສໍາລັບ ສະມາຊິກ ພັກ, ພະນັກ 
ງານ -ລັດຖະກອນທະນາຄານ ແຫ່ງ 
ສປປ ລາວ  ເວົ້າສະ ເພາະ  ແລະ ຂອງ  
ທົວ່ ລະບົບ ທະນາຄານ ເວົາ້ ລວມ,  ເປັນ  
ຂີດ ໝາຍ ແຫ່ ງ ການ  ເຕີບ ໃຫ ຍ່ຂະ 
ຫຍາຍຕົວ   ແລະ  ເປັນ ການ ຢັ້ງຢືນຜົນ 

ໂດຍ: ທ່ານ ດຣ. ສົມພາວ ໄຟສິດ, ຜູ້ວ່າການທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ.

ຮຽນ: - ທ່ານ ທອງ ສິງ ທໍາ ມະ ວົງ ກໍາມະການ ກົມ ການ ເມືອງ ສູນກາງ ພັກ, ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ  ທີ່ ເຄົາລົບ  ແລະ ນັບຖື 
ຢ່າ ງສູງ;

- ບັນດາທ່ານ  ສະມາຊິກ ສະພາ ບໍລິຫານ ທຫລ ທີ່ ນັບຖືຢ່າງ ສູງ;
- ບັນດາ ທ່ານ ແຂກ ທີ່ ມີ ກຽດ;
- ພະນັກງານ ລັດຖະກອນ ທົ່ວ ຂະ ແໜງການ ທະນາຄານ ທີ່ ນັບຖື ແລະ ຮັກ  ແພງ.

ລາຍງານຜົນງານ45ປີ
ຂອງທະນາຄານແຫ່ງສປປລາວ

  ຂ້າພະ ເຈົ້າຂໍຕາງໜ້າ  ຄະນະ ພັກ-ຄະນະ ຜູ້ ວ່າການ ທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ສະມາຊິກ ພັກ -ລັດຖະກອນທົ່ວ 
ຂະ ແໜງ ການ ທະນາຄານ ສະ ແດງ ຄວາມປິ ຕິ ຍິນ ດີ ເປັນ ຢ່າງ ຍິ່ງ  ແລະ ຖື ເປັນ ກຽດ ຢ່າງ ສູງ ຂໍ່າ ນັບ ຮັບ ຕ້ອນ ທ່ານ ທອງ ສິງ 
ທໍາ ມະ ວົງ ກໍາມະການ ກົມ ການ ເມືອງ ສູນ ກາງ ພັກ, ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ທີ່ ໄດ້ ສະຫຼະ ເວລາ ອັນ ມີ ຄຸນຄ່າ ໃຫ້ ກຽດ  ມາ ຮ່ວມ 
ພິທີສະ ເຫຼີ ມສະຫຼອງ ວັນ ສ້າງຕັ້ງທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຄົບຮອບ 45 ປີ;  ຂໍ ສະ ແດງຄວາ ມຍິນ ດີຕ້ອນຮັບຢ່າງ ສຸດອົກ 
ສຸດໃຈ ຕໍ່ ບັນດາທ່ານສະມາຊິກ ສະພາ ບໍລິຫານ,  ທ່ານ ແຂກ ທີ່ ມີ ກຽດ  ແລະ ພະນັກງານ ອາວຸ ໂສ ບໍານານ ທີ່ ໄດ້ ສະຫຼະ ເວລາ 
ອັນ ມີຄ່າມາ ຮ່ວມ ພິທີ ນໍາ ພວກ  ເຮົາ. 

ງານ ທີ່ໄດ້ປະກອບ ສ່ວນ  ຂອງ ຂະ ແໜງ  
ທະນາຄານໃນ ພາລະກິດ ການປະຕິວັດ  
ຊາດ ປະຊາທິປະ ໄຕ, ການ ປົກ ປັກ 
ຮກັສາ  ແລະ ສ້າງສາພັດທະນາ ປະ 
ເທດ ຊາດ  ແລະ ປະຕິບັດ ແນວທາງ 
ປ່ຽນ ແປງ ໃໝ່ ຂອງ ພັກຕາມ ທິດ ກ້າວ 
ຂຶ້ນ ສັງຄົມ ນິຍົມ ກໍຄືປະຕິບັດມະຕິ IX 
ຂອງພັກໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງ.

ກ່ອນ ໜ້າ ນີ້  45 ປີ,  ໂດຍ ປະຕິບັດ 
ຕາມ ມະຕິ ກອງ ປະ ຊຸມ ສູນ ກາງ ພັກ 
ຄ້ັງທີ 13 ສະ ໄໝ ທີ I ກ່ຽວ ກັບ ການ 
ປັບປຸງ ກໍ່ສ້າງ ເຂດ ປົດ ປ່ອຍ ໃນ ທຸກ 
ດ້ານ, ເຮັດ ໃຫ້ ເຂ ດປົດ ປ່ອຍ ເປັນ ຄື ລັດ 
ໜຶງ່ ທີ່ ມີ ຄວາມ ເປັນ ເອກະລາດ ເພ່ືອ 
ເປັນ ບ່ອນ ອີ ງທີ່ ໜັກ ແໜ້ນໃຫ້ ແກ່ 
ພາລະກິດຕໍ່ສູ້ ປົດ ປ່ອຍ ຊາດ. ໃນວັນ ທີ 
7 ຕຸ ລາ 1968 ສູນ ກາງ ແນວ ລາວ ຮັກ 
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ຊາດ  ໄດ້ ປະກາດສ້າງຕ້ັງທະນາຄານ 
ປະ ເທດ ລາວ ຂຶ້ນ ທີ່ ຖໍ້າ ເສດຖະກິດ-
ການ ເງິນ ບ້ານ ນາ ໄກ   ເມືອງວຽງ  ໄຊ 
ແຂວງ ຫົວພັນ, ໃນມ້ືນັ້ນ ທະນາ 
ຄານປະເທດລາວ  ໄດ້ ພິມ ຈໍາໜ່າຍ 
ເງິນ ກີບ ປົດ ປ່ອຍອອກ ຈໍລະຈອນຮັບ 
ໃຊ ້ພາລະກິດ ການ ປະຕິວັດ ເປັນຄັ້ງທໍາ 
ອິດ.

ການ ສ້າງຕັ້ງທະນາຄານ ປະ ເທດ ລາວ 
 ເປັ ນ ການ ກໍາ ເນີ ດຂະ  ແໜງ ທະນາ 
ຄານ ຢ່າງ ເປັນ ທາງ ການໃນ ເຂ ດປົດ  
ປ່ອຍທີ່ ໄດ້ ມີລະບອບ ເງິນຕາເປັນຂອງ 
ຕົນເອງ. ຜູ້ ຊີ້ນໍາ ວຽກ ງານ ທະນາຄານ 
ໄລຍະ ທໍາ ອິດ ແມ່ນ: ທ່ານ ໜູ ຮັກ 
ພູມ ສະຫວັນ  ຜູ້ ປະຈໍາການ ຂອງ ຄະ 
ນະ ປະຈໍາ ສູນ ກາງ ພັກ ຮັບຜິດຊອບ 
ວຽກ ງານ ຈັດຕັ້ງ  ແລະເສດ ຖະກິດ ການ 
ເງິນ, ທ່ານ ທອງ ຈັນ ອຸປະ ລະ ວັນ 
 ເປັນ ຜູ້ ວ່າການຜູ້ ທໍາ ອິດ  ແລະ ທ່ານ  
ສີສະ ຫວາດ ສີ ສານ ເປັນ ຮອງ ຜູ້ ວ່າ 
ການ ແລະມີພະນັກງານວິຊາການຈໍາ 
ນວນໜຶ່ງ, ພວ ກ ເພິ່ນ ເປັນ ຜູ້ສ້າງ ໜໍ່  
ແໜງ  ແລະ  ມີ ຜົນງານ ອນັ ໃຫຍ່ ຫຼວງ, 
ໄດ້ ສາ້ງ ແບບຢ່າງ ອນັ ດີງາມ ດ້ານ ຄຸນສມົ 
ບັດ ສິນ ທາໍປະຕິວັດ  ແລະ ຄຸນທາດ 
 ການ ເມືອງຂອງ ພະນັກງານ ທະນາ 
ຄານ.

ການ ກໍາ ເນີ ດທະນາຄານ ປະ ເທດ ລາວ 
ແມ່ນ ບາດ ກ້າວ ປະຫວັດສາດ ແຫ່ງ  
ການ ຂະຫຍາຍຕົວຂອງ ລະບົບ ເງິນຕາ 
 ແລະ ທະນາຄາ ນຂອງ ປະ ເທດ ເຮົາ,   
ແມ່ນ ໝາກຜົນ ຂອງ ການ ຕໍ່ສູ້ ກູ້ ຊາດ   
ເພື່ອ ຄວາມ ເປັນ ເອກະລາດ,  ເປັນ ເຈົ້າ 
ຕົນ ເອງ,  ເປັນ ຂີດ ໝາຍ ແຫ່ງ ການເຕີ ບ  
ໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວ ຂອງ ການ ປະຕິ ວັດ.

ທະນາຄານ ປະ ເທດ ລາວ ກໍາ ເນ ີດຂຶ້ນ 
ໃນ ສະພາບ ແວດ ລ້ອມ ທີ່ ເຕັມ ໄປ ດ້ວຍ  
ຄວາມ ຫຍຸ້ງຍາກ, ການ ທົດ ສອບ ນາໆ  
ປະການ   ເປັນຕ້ົນ: ພ້ື້ຶນຖານ ການ ຜະ 
ລິ ດກະສກໍິາ ນອ້ຍຫ້ຼາ ຫັຼງ,        ກຸ້ມ ຕົນ ເອງ, 
ກະ  ແຈກ ກະ ຈາຍ, ຕະຫຼາດ ບ່ໍ ທັນ ຂະ  
ຫຍາ ຍຕົວ  ແລ ະ ຄອບ ງໍາ ດ້ວຍ ບັນຍາ  
ກາດ ຂອງ ສົງ ຄາມ. ໜ້າ ທີ່ ທີ່ ພັກ ມອບ  
ໝາຍ ໃຫ້ ທະນາຄານ ເວລາ ນັ້ນແມ່ນ: 
ພິມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການພິມຈໍາໜ່າຍ 
ເງນິກີບປດົປອ່ຍ, ຄຸ້ມ ຄອງ   ແລະ ຊ້ີນໍາ  
ວຽກ ງານ ທະນາຄານ ທົວ່ ເຂດ ປດົ ປອ່ຍ 
ແລະ  ເປັນ ຄັງ ເງນິຮບັ ໃຊ້ ການ ເບີກຈາ່ຍ 
 ເງິນ ເດືອນ,  ເງິນ ບໍລິຫານໃຫ້ ບັນດາ  
ສາໍນັກງານ ອົງການອ້ອມ ຂ້າງ ສູນ ກາງ 
 ແລະ  ເຂດ ພິ ເສດ, ປະຕິບັດ ນະ  ໂຍບ າຍ 
ສນິ ເຊ່ືອ ເພ່ືອ ຂະຫຍາຍ ການ ຜະລິ ດ,         ປະ 
ສານ ກັບ ຂະ ແໜງ ການ ຄ້າ ເພ່ືອ ຄຸ້ມ ຄອງ  
ເງນິຕາ   ແລະ ຕ່ໍສູ ້ດ້ານ ເງນິຕາ ກັບ ສັດ ຕູ.

ໃນ ສະພາບ  ແວດ ລ້ອມ ດ່ັງກ່າວ, ທະ 
ນາຄານ ປະ ເທດ ລາວ ໄດ້ ຈັດຕ້ັງການ  
ຄຸ້ມ ຄອງ ການ ພິມ ຈໍາ ໜ່າຍ ເງິນ ກີບ ປົດ  
ປ່ອຍ, ຄຸ້ມ ຄອງ ການ ຈໍ ລະ ຈອນ ເງິນ 
ຕາ ແລະ ຕ່ໍສູ້ ດ້ານ ເງິນຕາ ກັບ ສັດຕູ 
ຢ່າງ ມີ ໄຊ. ໂດຍ ປະຕິບັດ ຕາມ ມະຕິ  
ຂອງ ພັກ  ແລະ ສູນ ກາງ ແນວ ລາວ ຮັກ 
 ຊາດ,  ໃນ ໄລຍະ ປີ 1969-1970, 
ທະນາຄານ ປະ ເທດ ລາວ ໄດ້ ຈັດຕ້ັງ 
ປຽ່ນເງິນ ກີບ ວຽງ ຈັນ ແລະ  ເງິນ ກີບ ຄັງ 
ໄຂ ທີ່ຈໍລະຈອນໃນເຂດປົດປ່ອຍ,  ເອົາ 
ເງິນ ກີບ ປົດ ປ່ອຍ ປ່ຽນ ແທນ ໃນ ທົ່ວ  
ເຂ ດປົດ ປ່ອຍ  ແລະ  ໃນ ໄລຍະ ນີ້ທະ 
ນາຄານ ປະ ເທດ ລາວ ໄດ້ ຫັນ ລົງ ສູທ່ອ້ງ  
ຖິ່ນທົ່ວເຂດປົດປ່ອຍ ແລະ ໄດ້ສ້າງ 
ສາຂາ ຢູ່ 9 ແຂວງ ພາກ ເໜືອ  ແລະ 
ພາກ ກາງຂອງ ປະ ເທດ;  ທົ່ວ ເຂດປດົ 
ປອ່ຍ ມີ ພຽງ ເງນິ ກີບ ປດົ ປອ່ຍຈ ໍລະ ຈອນ  
ຢ່າງ  ເປັນ ເອກະລາດ  ແລະ  ເປັນ ທີຍ່ອມ 
ຮບັ ຂອງ ພະນັກງານນັກຮົບ  ແລະ 
ປະຊາຊົນປະກອບສ່ວນ ຢ່າງ ຕ້ັງໜ້າ 
ເຂົ້າ ໃນ ໄຊຊະນະ ຂອງ ພາລະກິດ ຕ່ໍສູ ້
ປົດ ປ່ອຍປະ ເທດຊາດ.

ພາຍຫັຼງ ສະຖາປະນາ ສປປ ລາວ   ໃນ 
ວັນ ທີ 2 ທັນ ວາ 1975 ການ ປະຕິວັດ 
ປະ ເທດ ເຮົາ ໄດ້ ກ້າວ ສູ່ ໄລຍະ ໃໝ່,  
ໄລຍະ ແຫ່ງ ການ ປົກ ປັກ ຮັກສາ   ແລະ 
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ສ້າງສາ ພັດທະນາປະ ເທດ ຊາດ. ພາຍ 
ໃຕ້ ການ ນໍາພາ ຂອງ ພັກ, ປະຊາຊົນ 
ເຮົາ ໄດ້ ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ ແຜນ ຟ້ຶື້ນຟູ 
ເສດຖະກິດ ຫຼັງ ສົງຄາມ, ກ້າວ ສູ່ ໄລຍະ 
ຂ້າມ ຜ່ານ ກ້າວ ຂຶ້ນ ສັງຄົມ ນິຍົມ,  ໃນ 
ໄລຍະ ດ່ັງກ່າວ ທະນາຄານ ປະ ເທດ 
ລາວ ໄດ້ ເຄ່ືອນ ຍ້າຍ ຈາກ ເມືອງ ວຽງ 
ໄຊ ມາ ນະ ຄອນ ຫຼວງ ວຽງ ຈັນ ແລະ  
ໄດ້ເຂົ້າຄອບ ຄອງ ລະບົບ ທະນາຄານ 
ຂອງ ຝ່າຍ ລາດ ຊະອານາ ຈັກ ທັງ ໝົດ  
ແລະ  ໄດ້ ປ່ຽນ ຊ່ື ທະນາຄານ ປະ ເທດ 
ລາວ  ເປັນທະນາຄານ ແຫ່ງ ຊາດ ລາວ. 
ບົດບາດ ທະນາຄານ ແຫ່ງ ຊາດ  ໄດ້ 
ຂະຫຍາຍ ກວ້າງ ຄວບ ຄຸມພ້ືນທີ່ ທົ່ວ 
ປະ ເທດ.

ໂດຍ ປະຕິບັດ ຕາມ ທິດ ທາງ, ນະ ໂຍ 
ບາຍ ຂອງ ພັກ ກ່ຽວ ກັບ ລະບອບ ເງນິຕາ, 
ທະນາຄານ ແຫ່ງ ຊາດ ໄດ້ ຈັດຕັ້ງປະຕິ 
ບັດ ການ ປະຕິ ຮູບ ລະບອບ ເງິນຕາດ້ວຍ 
ການ ປ່ຽນ ເງິນກີບວຽງຈັນ  ເອົາ ເງິນ 
ກີບ ປົດ ປ່ອຍ  ໃນ ເດືອນ ມິ ຖຸນາ 1976 
ເພື່ອ ໃຫ້ ທົ່ວ ປະ ເທດ ໄດ້ ນໍາ ໃຊ້ ເງິນ ກີບ  
ປດົ ປ່ອຍ ສະກຸນ ດຽວ ຢ່າງ ເປັນ ເອກະ  
ພາບ. ໃນ ໄລ ຍະ ນີ້ ລະບົບ ທະນາຄານ 
ໄດ້ ຂະຫຍາຍຕົວ ໄປ ທົ່ວ ທຸກ ແຂ ວງ ໃນ  
ຂອບ ເຂດ ທົ່ວ ປະ ເທດ, ການ ເຄ່ືອນ  
ໄຫວ ຂອງ ທະນາຄານ ໄດ້ ຫັນປ່ຽນ ໄປ 
ຕາມ ຄວາມ ຕ້ອງການ ຂອງ ການ ປະ 
ຕິ ວັດ ໃນ ໄລຍະ ໃໝ່, ຮັບ ໃຊ້ ທິດ ທາງ  
ນະ ໂຍບາຍ ຂອງ ພັກ- ລັດ  ໃນ ການ ພັດ 
ທະນາ ເສດຖະກິດ, ສ້າງ  ແລະ  ບູລະ  
ນະລະ ບອບ  ປະຊາທິປະ ໄຕ  ປະຊາ 
ຊົນ, ທະນາຄານ ໄດ້ກາຍ ເປັນ ເຄ່ືອງ 
ມືທີ່  ສໍາ ຄັນ ຂອງ ພັກ  ແລະ  ລັດໃນ 
ການຟື້ນຟູເສດຖະກິດຫັຼງສົງຄາມ  
ປະກອບສ່ວນຊຸກ ຍູ້  ສົ່ ງ  ເສີມ ການ 
ຜະລິດ ກະສິກໍາ,  ອຸ  ດສາຫະ ກໍາ, 
ການຄ້າ, ຄຸ້ມ ຄອງ ການ ຈໍລະ ຈອນ 
ເງິນຕາ  ເພື່ອຮັກສາ ສະຖຽນ ລະ ພາບ 

ທາງ ດ້ານ ລາຄາ  ແລະ ຄຸ ນຄ່າ ຂອງ ເງິນ 
ກີບ.

ເພື່ອ ເຮັດ ໃຫ້ລະບົບ ເງິນຕາ ສອດຄ່ອງ 
ກັບ ສະພາບ ການ ຕົວຈິງ ຂອງ ການ ພັດ 
ທະນາເສດຖະກິດ-ສງັ ຄົມ, ສນູ ກາງພກັ 
ແລະ ລັດຖະບານ ໄດ້ ຕົກລົງ ປະຕິ ຮບູ  
ເງິນຕາ ອກີ ຄ້ັງໜຶງ່ ດ້ວຍ ການ ປ່ຽນເງນິ 
 ກີບປົດ ປ່ອຍໃນ ເດືອນ  ທັນວາ 1979 
ໂດຍໃຫ້ທະນາຄານ ແຫ່ງ ຊາດ   ພິມ ຈໍາ 
ໜາ່ຍ ເງນິ ກີບ ທະນາຄານ ອອກ ຈ ໍລະ ຈອນ  
ປ່ຽນ ແທນ ເງິນ ກີບ ປົດ ປ່ອຍ.

ເດືອນສິງຫາ 1981, ສະພາ ປະຊາ 
ຊົນ ສູງ ສຸດ ໄດ້ ຮັບຮອງ ເອົາ ກົດໝາຍ 
ວ່າ ດ້ວຍ ສິດ ຜູກ ຂາດກ່ຽວ ກັບ ວຽກງານ 
ທະນາຄານ ຊ່ຶງ ໄດ້ ປ່ຽນ ຊ່ື ທະນາຄານ 
ແຫ່ງ ຊາດ  ເປັນ ທະນາຄານ ແຫ່ງ ລັດ. 
ທະນາຄານ ແຫ່ງ ຊາດ  ແລະ ທະນາ 
ຄານ ແຫ່ງ ລັດ ລ້ວນ ແຕ່ ເປັນ ລະບົບ 
ທະນາ ຄານ ຂັ້ນດຽວ ທີ່ປະຕິບ ັດພາລະ 
ບົດບາດທັງ ຄຸ້ມ ຄອງ ມະຫາ ພາກ ທາງ 
ດ້ານ ເງິນຕາ  ສິນ ເຊື່ອ  ແລະ ພາລະ ບົດ 
ບາດທຸລະ ກິດການ ທະນາຄານ.  ໃນ 
ໄລຍະ ດ່ັງກ່າວ, ລະບົບ ທະນາຄານ 
ແຫ່ງ ລັດ ໄດ້ ຂະຫຍາຍຕົວ  ແລະ  ເປີດ 
ກວ້າງ ລົງ ເຖິງ ຂັ້ນ ເມືອງ, ໜ້າ ທີ ່ຕ້ົນ 
ຕໍ ຂອງ ທະນາຄານ ແຫ່ງລັດ ແມ່ນ: 
ຄຸ້ມ ຄອງ ການ ພິມ ຈໍາໜ່າຍ ເງິນ ຕາ, 
ພັດທະນາ  ແລະ  ສົ່ງ ເສີມ ລະບົບ ການ 
ຊໍາລະ ຜ່ານ ທະນາຄານ, ຄຸ້ມ ຄອງ ຄັງ 
ເງິນ ຂອງ ລັດ, ຖື ບັນຊີ ຕິດຕາມ ລາຍ ຮັບ 
-ລາຍ ຈ່າຍ ງົບປະມານ, ລະດົມ ເງິນ 
ຝາກ  ແລະ  ໃຫ້ ສິນ ເຊ່ືອ ແກ່ ວິ ສະຫະ 
ກິດ ຂອງ ລັດ, ນິຄົມ ກະ ເສດ  ແລະ  
ສະຫະກອນ ເພ່ືອສົ່ງ ເສີມ ກາ ນຜະລິດ 
ກະສິກໍາ , ອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການ 
ຈໍລະ ຈອນ ສິນ ຄ້າ ແລະ ຊີວິດ ການ ເປັນ 
ຢູ່ ຂອງ ປະຊາຊົນ.

ພະນັກງານ ຂອງ ທະນາຄານ ໄດ້ ເພີ່ມ 
ຂຶ້ນທັງ ດ້ານ ປະລິມານ ແລະ ຄຸນ ນະ 
ພາ ບ ຊຶ່ງ ສ່ວນ ໃຫຍ່ ແມ່ນ ໄດ້ ຜ່ານ ການ  
ບໍາລຸງສ້າງ ລະດັບ ຊັ້ນກາງ, ຊັ້ນສູງຈາກ 
ສສ ຫວຽດນາມ   ແລະ ບັນດາປະເທດ 
ອາດີດສັງຄົມນິຍົມ. ໃນ ສະພາບ ແວດ 
ລ້ອມ ເສດຖະກິດ ສັງຄົມ ທີ່ມີ ຄວາມ 
ຫຍຸ້ງ ຍາກ ຍ້ອນ ຜົນ ຮ້າຍ ຈາກ ສົງຄາມ  
ແລະ  ການຄິດປອງ ທໍາລາຍ ຂອງ 
 ອິດ ທິກໍາລັງ ປໍ ລະ ປັກຕໍ່ ປະ ເທດ ເຮົາ 
ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ທະນາຄານ 
ສ່ວນ ຫຼວງ ຫຼາຍ ຈຶ່ງໄດ້ ອອກ ແຮງ ຝຶກ  
ຝົນ ຫຼໍ່  ຫຼອມ ຄຸນສົມບັດສິນ ທໍາ ປະຕິ 
ວດັ, ອອກ ແຮງຄ້ົນຄວາ້ ເຊ່ືອມ ຊຶມແນວ 
ທາງ ນະ  ໂຍບາຍ ຂອງ ພັກທງັ ຍົກ ລະດັບ 
ດ້ານ ວິຊາ ການ, ມີ ທັດສະນະ ຫັຼກ 
ໝັນ້ຊົນ ຊັ້ນທີ່  ຖືກຕ້ອງເຊິ່ ງ ໄດເ້ປນັ 
ປັດ ໄຈ ທີ່ ສາໍຄັນ ຂອງ ຜົນສາໍ ເລັດ ໃນ 
ການ ປະຕິ ບັດ ໜ້າ  ທີ່  ການ ເ ມືອງ 
ຂອງ ທະນາຄານ ໃນ ໄລຍະ ໃໝຂ່ອງ 
ການ ປະຕິວັດ  ແລະ  ໄດ້ ກາຍ ເປັນ 
ພະນັກງານ ຫັຼກ ແຫ່ຼງນາໍພາ ຂອງ 
ລະບົບ ທະນາຄານໃນ ໄລຍະ ຕ່ໍ ມາຈົນ 
ເຖິງ ປະຈຸ ບັນ.

ບັນດາ ທ່ານ ທີ່  ນັບຖື, ມະຕິ ກອງ ປະ 
ຊຸມ ໃຫຍ່ ຄັ້ງທີ IV ຂອງ ພັກ  ໄດ້ກໍາ 
ນົດ ແນວທາ ງ  ປ່ ຽ ນ  ແປງ ໃໝ່ ຢ່າງ 
ຮອບດ້ານ ແລະ ມີ ຫຼັກການ ຂອງ ພັກ 
ເຮົາ,  ໄດ້ ເປັນ ຂີ ດໝາຍ ແຫ່ງ ການ 
ຫັນປ່ຽນທາງ ດ້ານ ເສດຖະກິດ ຢ່າງ 
ເລິກ ເຊ່ິງຂອງ ປະ ເທດ ເຮົາ. ສະພາ 
ລັດຖະມົນຕີ ຈຶ່ງໄດ້ ມີ ມະຕິ ຕົກລົງ ວ່າ 
ດ້ວຍ ການ ຫັນ ລະບົບ ທະນາຄານ ໄປ 
ສູ ່ກົນ ໄກ ໄລ່ ລຽງ ເສດຖະກິດ.  ເພ່ືອ 
ຜັນ ຂະຫຍາ ຍ, ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ ມະຕິ 
 ດ່ັງກ່າວ, ກອງ ປະຊຸມ ໃຫຍ່ ທະນາຄານ 
 ທົ່ວ ປະ ເທດ ຄ້ັງທີ I ໄດ້ ໄຂ ຂຶ້ນ ຢ່າງ 
ເປັນ ທາງ ການ ໃນ ວັນ ທີ 22 ກໍ ລະ 
ກົດ 1989 ພາຍ ໃຕ້ ການ ຊ້ີ ນໍາ ໂດຍ 
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ກົງ ຂອງ ທ່ານ ປະ ທານ    ໄກສອນ 
ພົມວິຫານ ເລຂາທິການ ໃຫຍ່ ຄະນະ 
ບໍລິຫານ ງານ ສູນ ກາງ ພັກ, ປະທານ 
ສະພາ ລັດຖະມົນຕີ, ກອງ ປະຊຸມ 
ໄດ້ພິຈາລະນາ  ແລະ ຮັບຮອງ ເອົາ 
ແຜນການ ປະຕິ ຮູບ ລະບົບ ທະນາຄານ 
ຈາກ ລະບົບ ທະນາຄານ ຂັ້ນດຽວທີ່ 
ເຮັດ ທັງ ໜ້າ ທີ່ ຄຸ້ມ ຄອງ  ແລະ ທຸ ລະ 
ກິດ  ເປັນ ລະ ບົບ ທະນາຄານສອງ ຂັ້ນ ຄື  
: ມີ ທະນາຄານ ກາງ  ແລະ ທະນາຄາ ນ 
ທຸລະ ກິ ດ;    ຜູ້ ແທນ ກອງ ປະຊຸມ ຍັງ 
ໄດ້ ຄົ້ນຄວ້າ ເຊື່ອມຊຶມ ທິດ ຊີ້ນໍາ ຂອງ 
ທ່ານ ປະ ທານ  ໄກສອນ   ພົມວິຫານ 
ກ່ຽວ ກັບ ລະບົບ ທະນາຄານ ສອງ ຂັ້ນ, 
ກ່ຽວ ກັບ ຈິນຕະນາການ ໃໝ່ທາງ ດ້ານ 
ເງິນຕາ  ແລະ ການ ທະນາຄານ. ທິດ ຊີ້ 
ນໍາ ດ່ັງກ່າວ ມີ ຄຸນຄ່າ ອັນ ໃຫຍ່ ຫຼວງ ຈົນ 
ເຖິງ ທຸກ ວັນນີ້.

ໂດຍປະຕິບັດ ຕາມ ທິດ ຊີ້ນໍາ ດັ່ງກ່າວ, 
ທະນາຄານ ແຫ່ງ ລັດສູນ ກາງ  ໄດ້ ຫັນ 
ປ່ຽນ ເປັນ ທະນາຄານ ກາງ  ແລະ  ເອີ້ນ 
ຊ່ືວາ່: “ທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ” 
ຊ່ຶງ ເປັນ ອົງການ ຄຸ້ມ ຄອງມະຫາ ພາກ 
ທາງ ດ້ານ ເງິນຕາ, ສິນ ເຊ່ືອ  ແລະ ຄຸ້ມ  
ຄອງ ລະບົບ ທະນາຄານ ທຸລະ ກິດ  
ແລະ ສະ ຖາບ ັນການ ເງິນ ຂອງ ປະ 
ເທດ; ສ່ວນ ສາຂາຂອງ ທະນາຄານ 
ແຫ່ງ ລັດຢູ່ ທ້ອງ ຖິ່ນ ຈໍານວນ 19 ສາຂາ 
 ໃນ ທົ່ວ ປະ ເທດໄດ້ ຫັນ ເປັນ ທະນາ 
ຄານ ທຸລະ ກິດ ຂອງ ລັດ 7  ແຫ່ງ 
ທີ່ມີສໍານັກງານຕັ້ງຢູ່ ພາກ ຕ່າງໆ ຂອງ 
 ປະ ເທດ  ເປັນ ຫົວໜ່ວຍ ທຸລະ ກິດ 
 ທາງ ດ້ານ ເງິນຕາ  ແລະ ການ ທະນາ 
ຄານ.

ຈ າກ ນັ້ນມາຂະ ແໜງ ທະນາຄານ ໄດ້  
ກ້າວ ເຂ ົ້າສູ່ ໄລຍະ ກາ ນພັດທະນາ ຕົນ  
ເອງ  ເພື່ອ ຕອບ ສະໜອງ ຄວາມ ຕ້ອງ 
ກ ານ ຂອງ ການ  ພັດທະນາ ເ ສດຖະ 

ກິດ  ໃນ ພາລະກິດ ປ່ຽນ ແປງ ໃໝ່ ຂອງ  
ພັກ,  ໃນ ໄລຍະ ນີ້ມີ ຄວາມ ຈໍາ ເປັນ 
 ຕ້ອງ ໃຫ້ການ ເຄ່ືອນ ໄຫວຂອງທະນາ 
ຄານມີ ພຶ້ື້ນຖານ ດ້ານ ນິຕິ ກໍາ ທີ່ ສົມບູນ 
 ຍິ່ງ ຂຶ້ນ; ສະ ພາ ປະຊາຊົນ ສູງ ສຸດ  ຈຶ່ງໄດ້  
ຮັບຮອງ ເອົາ ກົດໝາຍ ວ່າ ດ້ວຍ ການ  
ສ້າງຕັ້ງທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ, 
ຕ່ໍ ມາ ກົດໝາຍ ວ່າ ດ້ວຍ ທະນາຄານ 
ແຫ່ງ ສປປ ລາວ  ໄດ້ ຖືກ ຮັບຮອງ   ແລະ 
ປະກາ ດ  ໃຊ້ ໃນ ປີ 1995 ແລະ  ໄດ້ ຖືກ 
ປບັ ປຸງ ຕ່ືມ ບາງ ມາດຕາ ໃນ ປີ 1999,  
ເຊ່ິງ ໄດ້ກໍານົດ ພາລະ ບົດ ບາດ ໜາ້ ທີ ່
ຂອງ ທະນາຄານ   ແຫ່ງ ສປປ ລາວ 
ຢ່າງ ຈະ  ແຈ້ງ ໃນ ການ ຄຸ້ມ ຄອງ ມະຫາ 
ພາກ ດ້ານ ເງິນຕາ, ຮັກ ສາ ສະຖຽນ 
ລະ ພາບຄ່າ ເງິນ ກີບ ໃຫ້ ໝັ້ນທ່ຽງທັງ 
ຕ່ໍ ພາຍ ໃນ ແລະ ສາກົນ; ສະພາລັດ 
ຖະມົນຕີໄດ້ອອກດໍາລັດວ່າດ້ວຍການ 
ເຄ່ືອນໄຫວທະນາຄານທຸລະກິດໃນປີ 
1992,  ຈາກນັ້ນກໍໄດ້ຍົກຂຶ້ນມາເປັນ 
ລັດຖະບັນຍັດ ວ່າ ດ້ວຍ ທະນາຄາ ນທຸ 
 ລະ ກິດທີໄ່ດ້ ຖກືປະກາດ ໃຊ້ ໃນ ປ ີ2000 
ເພື່ອ ເປັນ ພຶ້ື້ນຖານ ບ່ອນ ອີງ ສໍາລັບ ການ 
ຈັດ ຕ້ັງ  ແລະ  ເຄ່ືອນ ໄຫວ ຂອງ ທະນາ 
ຄານ ທຸ ລະ ກິດ  ແລະ ຕໍ່ ມາ ໄດ້ ຍົກ ລະດັບ 
ຂຶ້ນ ເປັນ ກົດໝາຍ ວ່າ ດ້ວຍ ທະນາ 
ຄານ ທຸລະ ກິດ ໃນ ທ້າຍ ປີ 2006.

ຜ່ານ ໄລຍະ 45 ປີ ແຫ່ງ ການ ປຽ່ນ ແປງ  
ໃໝ່, ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ  ໄດ້  
ເຕີບ ໃຫຍ່ ຂະຫຍາຍຕົວທາງ ດ້ານ 
ການຈັດຕ້ັງ  ແລະ ຮູບ ແບບການຄຸ້ມ 
ຄອງ ແລະ  ການ ເຄ່ືອນໄຫວຂອງຕົນ 
ໃຫ້ສົມ ຄູ່ ກັບ ໜ້າ ທີ່ ການ ເມືອງ ໃນ ໄລ 
ຍະ ໃໝ່,  ໄດ້ ນໍາ ເອົາ ວຽກ ງານ ຄຸ້ມ ຄອງ 
ມະຫາ ພາກ ທາງ ດ້ານ ເງິນຕາ ລົງ ສູ ່
ທ້ອງ ຖິ່ນຄື : ໄດ້ ເປີດ ສໍານັກງານ ຂອງ 
ທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຢູ່ ພາກ 
ເໜືອ 2 ແຫ່ງ, ພາກ ກາງ 1 ແຫ່ງ  
ແລະ ຢູ່ ພາກ ໃຕ້ 1 ແຫ່ງ. ປະຈຸບັນ 

ທຫລ ມີກົງຈັກຊ່ວຍວຽກທັງໝົດ 
20 ກົມກອງ ແລະ 3 ພາກສ່ວນ ທີ່ຢູ່  
ພາຍ ໃຕ້ ການຊ້ີນໍາຂອງ ຕົນ. ທະນາ 
ຄານ ທຸລະກິ ດຂອງ ລັດໄດ້ ຮັບການ 
ປັບປຸງ ໂຄງ ສ້າງ ຢ່າງ ຕໍ່ເນື່ອງ  ຈາກ 7 
ທະນາຄານໃນ ເມ່ືອ ກ່ອນ ໄດ້ ໂຮມ ເຂົ້າ 
ກັນ ເປັນ 3 ທະນາຄານ ແລະ ຄ້ັງຫ້ຼາ 
ສຸດ ໄດ້ ໂຮມ ຕົວ ເປັນ 2 ແຫ່ງ,  ໄດ້ ສ້າງ 
ຕ້ັງທະນາຄານ ສົ່ງ ເສີ ມກະສິກໍາ ຂຶ້ນ ໃນ 
ປີ 1993 ເຮດັ ໜາ້ ທີ ່ຊຸກຍູ້ ສົງ່ ເສມີ ການ  
ຜະລິດ ກະສິກໍາ  ແລະ ພັດທະນາ 
ຊົນນະບົດ,  ໃຫ້ ສິນ ເຊ່ືອ ສະໜັບສະ 
ໜນູ ແຜນ ງານ ຜະລິດ ສະບຽງ ອາຫານ, 
ຜະລິດ ສິນຄ້າ, ຢຸດຕິ ການ ຖາງ ປາ່ ເຮັດ 
 ໄຮ່ ແລະ ຈັດ ສັນ ອາຊີບຄົງ ທີ່; ຕ້ົນປີ 
2007 ໄດ້ ສ້າງຕ້ັງທະນາຄານ ນະ ໂຍ 
ບາຍ  ເພື່ອ ຄຸ້ມ ຄອງ ແຫຼ່ງທຶນ ສິນ ເຊື່ອ 
ນະ ໂຍບາຍ ຂອງ ລັດ ຖະບານທີ່ ແຍກ 
ອອກ ຈາກ ທະນາຄານສົ່ງ ເສີມ ກະສິ ກໍາ 
ແລະ ດໍາ ເນີນ ການ ປ່ອຍ ເງິນ ກູ້ ຜະລິດ 
ສິນ ຄ້າ ຢູ່ໃນ 47 ເມືອງ ເປ້ົາໝາຍ ແກ້ 
ໄຂ ຄວາ ມທຸກ ຍາກ ຂອງ ລັດ ຖະບານ, 
64 ໂຄງການຈຸດ ສຸມ ຂອງ ລັດຖະບານ  
ແລະ ທ້ອງ ຖິ່ນ  ແລະ ປະຕິບັດ ເປ້ົາ 
ໝາຍ 3 ສ້າງ ແລະ  ໂຄງການ ຜະລິດ 
ສິນຄ້າ ບູລິ ມະ ສິດ ຂອງ ລັດ ຖະບານ. 
ພ້ອມກັນນັ້ນ, ທຫລ ກໍ່ຍັງໄດ້ປະກອບ 
ສ່ວນຊ່ວຍລັດຖະບານໃນການກະ 
ກຽມສ້າງຕ້ັງຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມ 
ຄອງ ຫັຼກຊັບ,   ໃຫ້ການສະໜັບ 
ສະໜູນທາງດ້ານບຸກຄະລາກອນ 
ແລະ ງົບປະມານ ຂອງສໍານັກງານຄະ
ນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງຫັຼກຊັບ  ແລະ 
ຕະຫຼາດ ຫັຼກຊັບ ແລະ ລົງທຶນໃສ່ 
ການສາ້ງຕ້ັງຕະຫຼາດຫັຼກຊັບລາວ ໃນປີ 
2010 ຊ່ຶງຖວືາ່ເປັນບາດກ້າວອນັສາໍຄັນ 
ໃນການພັດທະນາຕະຫຼາດທຶນໃນ 
ສປປ ລາວ.  

ນອກຈາກ ທະນາຄານ ທຸລະ ກິດ ຂອງ 
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ລັດ, ຍັງ ເກີດ ມີ ທະນາຄານ ຮ່ວມ ທຸລະ  
ກິດ (ທະນາຄາ ນຮຸ້ນ ສ່ວນ), ທະນາ 
ຄານ ເອກະ ຊົນ, ທະນາຄານ ຕ່າງປະ 
ເທດ  ແລະ ບັນດາ ສະ ຖາ ບັນ ການ ເງິນ 
ຕ່າງໆເກີດ ຂຶ້ນຢ່າງ ຫຼວງຫຼາຍ. ມາ 
ຮອດ ປະຈຸ ບັນ ພວກ ເຮົາ ມີ ທະນາຄາ ນ 
ທຸລະ ກິດ ທັງ ໝົດ 32 ແຫ່ງ  ທະນາ 
ຄານ ທຸ ລະ ກິດໄດ້ ມີ ຕາໜ່າງສາຂາ  
ແລະ ໜ່ວຍ ບໍລິການ ແຈກ ຢາຍ ຢູ່ ທົ່ວ 
ທຸກ ແຂວງ  ແລະ  ເມືອງ ຈໍານວນ ໜຶ່ງ 
ໃນ ຂອບ ເຂ ດທົ່ວ ປະ ເທດເຊ່ິງມາ ຮອດ 
ປະຈຸ ບັນ ມີ ທັງ ໝົດ 86 ສາຂາ  ແລະ 
354 ໜ່ວຍ ບໍລິການໃນທົ່ວ ປະ ເທດ, 
ນອກຈາກ ນັ້ນ ຍັງມີ ສະຖາ ບັນ  ການ ເງິນ 
ທີ່ຢູ່ ພາຍ ໃຕ້ ການ ຄຸ້ມ ຄອງ ຂອງ ທຫລ 
ຈໍານວນທັງ ໝົດ 107 ແຫ່ງ.

ການ ບໍລິການ ຂອງ ທະນາຄານ ໄດ້ ພັດ 
ທະນາມີ ຫຼາກ ຫຼາຍ ຜະລິດ ຕະພັນ  
ແລະ ຫັນ ສູ ່ຄວາມ ເປນັ ທນັ ສະ ໄໝ ເທືອ່ 
ລະ ກ້າວ, ນໍາ ໃຊ້ລະບົບ ບໍລິການແບບ 
ຄົບຊຸດ (Full Teller), ໃຫ້ບໍລິ
ການທະນາຄານຜ່ານລະບົບອິນເຕີ
ເນັດ (Internet Banking), 
ໃຫ້ບໍລິການຜ່ານໂທລະສັບຕ້ັງໂຕະ 
(Phone Banking), ໃຫ້ບໍລິການ 
ຜ່ານໂທລະສັບ ມືຖື  (Mobile 
Banking),  ຫັນລະບົບບໍລິການ
ດ້ວຍບັດທະນາຄານຊໍາລະຄ່າໄຟ
ຟ້າ, ນ້ໍາປະປາ, ໂທລະສັບ, ຄ່າຮຽນ, 
ຄ່າສິນຄ້າລາຍຍ່ອຍ ໂດຍຜ່ານຕູ້ບໍລິ 
ການທະນາຄານອດັຕະໂນມັດ (ATM: 
Automatic Teller Ma-
chine) ແລະ ຜ່ານເ ຄ່ືອງຮດູບັດ 
(POS: Point of Sale) ແລະ 
ຜາ່ນ ໂທລະສັ ບມືຖື ນັ ບມືເ້ພີມ່ຂຶນ້;  
ຂະຫຍາຍ ຕູ້ ATM, ຂະຫຍາຍ ຖານ  
ຊໍາລະ POS ແລະ ອື່ນໆ. ຮອດປະ 
ຈຸບັນມີຕູ້ ATM ໃຫ້ບໍລິການທັງໝົດ 
685 ຕູ້ທົວ່ປະເທດ  ແລະ  ໄດ້ເຊ່ືອມໂຍງຕູ້ 

ATM ລະຫວ່າງທະນາຄານທລຸະ 
ກິດດ້ວຍກັນ. 

ການ ລະດົມທຶນ  ແລະ ຍອດ ສິນ ເຊື່ອ  
ຂອງ ທົ່ວ ລະບົບ ທະນາຄານ ເພີ່ ມຂຶ້ນ 
ຢ່າງ ເນື່ອງນິດລຽນຕິດ ຊຶ່ງ ເຫັນ ໄດ້ ຈາກ 
ຍອດ ເງິນ ຝາກຂອ ງທະນາຄານ ທຸລະ  
ກິດ  ເພີ່ມ ຂຶ້ນຈາກ 25,1 ຕື້ກີບ  ໃນ  
ປີ 1990 ເປັນ 34.956,6 ຕື້ກີບ  ໃນ  
ເດືອນ 11/2013  ແລະ ຍອດ ສິນ ເຊື່ອ 
ທົ່ວ ລະບົບ ເພີ່ມ ຂຶ້ນຈາກ 31,1 ຕື້ກີບ 
 ໃນ ປີ 1990 ມາເປັນ 45.607,75 ຕ້ືກີບ 
ໃນ ເດືອນ 11/2013  ເພ່ືອແນໃສ່ຊຸກ 
ຍູ້ສົງ່ເສມີທກຸພາກສວ່ນເສດຖະກິດເຂົາ້ 
ໃນການຜະລິດເປັນສນິຄ້າ, ພັດທະນາ 
ພ້ືນຖານໂຄງລ່າງທີ່ຈາໍເປັນ, ຊຸກຍູ້ສົ່ງ 
ເສີມວິສາຫະກິດຂະໜາດນອ້ຍ ແລະ 
ຂະໜາດກາງ, ການແກ້ໄຂຄວາມທຸກ 
ຍາກ ແລະ ນະໂຍບາຍສິນເຊ່ືອ ເພ່ືອ 
ແກ້ໄຂຜົນຮ້າຍຈາກໄພທໍາມະຊາດ 
ປະກອບສວ່ນ ໃຫ້ເສດຖະກິດ ຂະຫຍາຍ 
ຕົວ ບັນລຸ ຄາດໝາຍ ທີ່ ລັດຖະບານ ກໍາ 
ນົດ ໄວ້.

ການ ເຄື່ອນ ໄຫວ ສິນ ເຊື່ອ ທະນາຄານ 
ແມ່ນໄດ້ ເອົາ ໃ ຈ ໃສ່  ໃນ ການບໍລິຫານ 
 ຄວາມ ສ່ ຽງ ສິນ ເຊື່ອ ຢ່າງ ມີ ປະສິດທິ 
ຜົນ, ມີ ການປະ ຕິ ບັດ ຕາມ ຫັຼກການ 
ຄວາມ ໝັ້ນ ຄົງ ຢ່າງ ເຄ່ັງ ຄັດ, ມີ ການ 
ວ ິເຄາະ ໂຄງການ, ວ ິເຄາະ ລູກ ຄ້າ ຢ່າງ 
ລະອຽດ;ເມ່ືອ ປ່ອຍ ສິນ ເຊ່ືອ ແລ້ວກໍ ມີ 
ການ ຕິດຕາມ ການ ນາໍ ໃຊ້ ສິນ ເຊ່ືອ ຢ່າງ 
ໃກ້ ຊິດ , ເກັບ ກູ້ ຄືນ ດອກ ເບ້ຍ  ແລະ ຕ້ົນ 
ທນຶຕາມ ກາໍນດົ ເວລາ ພ້ອມ ທງັໄດ້ ເອາົ 
ໃຈ ໃສ ່ ແກ້ ໄຂ ໜີ ້ສນິ ທີແ່ກ່ຍາວ ມາ ຫຼາຍ ປີ  
ຢ່າງ ຕ້ັງໜ້າ ພ້ອມທັງໄດ້ ເຮັດ ໃຫ້ອັດ 
ຕາ ສ່ວນໜີບ່ໍ້ ເກີດດອກ ອອກ ຜົນຂອງ 
ທົ່ວລະບົບທະນາຄານທຽບກັບ ຍອດ  
ເຫຼືອສິນ ເຊື່ອຫຼຸດລົງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຈາກ 
42,5%  ໃນ ປີ 2001 ມາ ຢູ່ໃນລະດັບ 

2,54%  ໃນປະຈຸບັນ (10/2013) 
ເຊ່ິງນອນໃນຂອບເຂດທີ່ທະນາຄານ 
ກາງກໍານົດໄວ້.

ຄຽງຄູ່ກັບ ການ ປະກອບ ສ່ວນໃນ ການ  
ພັດທະນາ ດ້ວຍ ການ ເຄື່ອ ນ ໄຫວ ວຊິາ 
ການ ຂອງ ທະ ນາ ຄານ, ຂະແໜງທະນາ 
ຄານ ຍັງ ໄດ້ ປະກອບສ່ວນ ໃຫຍ່ ຫຼວງ 
ໂດຍ ຜ່ານ ງົບ ປະມານ ຂອງ ລັດ  ເປ ັນ 
ຕ້ົນ: ການ ປະຕິບັດ ພັນທະ ອາກອນ, 
ການ ລ່ວງ ໜ້າ ໃຫ້ ງົບປະມານ ໃນ ແຕ່ 
ລະ ປ ີເພ່ືອ ຮບັ ປະກັນ ການ ໃຊ້ ຈາ່ຍ ທີ ່ຈາໍ 
ເປັນ ຂອງ ລັດ ຖະບານ.

ວຽກ ງານການ ຄຸ້ມ ຄອງ ມະຫາ ພາກ 
ດ້ານ ເງິນຕາ ກໍ ຄື ການ ຮັກສາ ສະຖຽນ 
ລະ ພາບ ດ້ານ ເງິນຕາ ໃຫ້ ມີ ຄວາມ ໝັ້ນ 
ທ່ຽງ ຍາວ ນານ, ທຫລ ປະຕິບັດ ນະ 
ໂຍບາຍ ເງິ ນຕາ ແບບ ປະສົມ ປະສານ 
ດ້ວຍ ການ ນໍາ ໃຊ້ ເຄື່ອງມື ອັດຕາ ດອກ 
ເບ້ຍ, ອັດຕາ ເງິນ ແຮ ຝາກ ບັງຄັບ, ຕະ 
ຫຼາດ ເປີດ, ຕະຫຼາດ ລະຫວ່າງ ທະນາ 
ຄານ  ແລະ ກໍ ປະຕິບັດ ນະ ໂຍບາຍ ເປັນ  
ຜູ້ ໃຫ້ ກູ້ ຢືມ ແຫຼ່ງສຸດ ທ້າຍ ໃຫ້ ທະນາ 
ຄານ ທຸລະ ກິດ. ພ້ອມ ກັນນັ້ນ, ທຫລ 
ຍັງ ໄດ້ ປະຕິບັດ ນະ ໂຍບາຍ ອັດຕາ ແລກ 
ປ່ຽນ ຕາມ ກົນ ໄກ ຕະຫຼາດທີ ່ມີ ການ ຄຸ້ມ 
 ຄອງ ຂອງ ລັດ  ເປັນ ເຄ່ືອງມື ຕ້ົນຕໍ ໃນ 
ການ ຮັກສາ ສະຖຽນ ລະ ພາບ ດ້ານ ເງິນ 
ຕາ. ຄຽງຄູ່ ກັບ ການ ປະຕິບັດ ນະ ໂຍບາຍ  
ເງິນຕາ  ແລະ ອັດ ຕາແລກປ່ຽນ ທີ່ ກ່າວ 
ມານັ້ນ, ທຫລ ຍັງ ໄດ້ ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ 
ມາດ ຕະການ ຄຸ້ມ ຄອງ ເງິນຕາ ຕ່າງປະ 
ເທດ, ສົ່ງ ເສີມ ນໍາ ໃຊ້ ເງິນ ກີບດ້ວຍ 
ຫຼາຍ ຮູບ ການ ແລະ ວິທີ ການ.

ຈາກ ການ ປະຕິບັດ ນະ ໂຍບາຍ ເງ ິນຕາ 
 ແລະ ມາດ ຕະການ ດ່ັງກ່າວໄດ້ ປະ 
ກອບສ່ວນ ຮັກສາ ສະຖຽນ ລະ ພາບ 
ທາງ ດ້ານ ເສດຖະກິດ ມະຫາ ພາກ 
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ກໍ ຄື ສາມາດ ຮັກສາ ອັດຕາ ເງິນ ເຟີ້ຢູ່ 
ໃນ ລະດັບ 1 ຕົວ ເລກ ນັບ ແຕ່ ປີ 
2005  ເປັນຕ້ົນມາ ຈາກ ອັດຕາ ເງິນ 
ເຟ້ີທີ່ສູງ ເຖິງ 3 ຕົວ ເລກ  ໃນ ປີ 1997  
ເນື່ອງຈາກ ໄດ້ ຮັບ ຜົນ ກະທົບ ຈາກ ວິ 
ກິດ ການທາງການ ເງິນ ອາຊີ.   ມາ ຮອດ 
ປີ 2013 ອັດຕາ ເງິນ ເຟ້ີສະ ເລ່ຍຢູ ່ໃນ 
ລະດັບ 6,33% (ສະເລ່ັຍ 11 ເດືອນ 
ປີ 2013), ອັດຕາ ແລກປ່ຽນ ມີ ຄວາມ 
ສະຫງົບ ປົກກະຕິ, ສ້ າງ ສະພາບ 
ແວດ ລ້ອມ ດ້ານ ມະຫາ ພາກ ທີ່ ເອື້ອ 
ອາໍນວຍໃຫ້ ແກ່ ການ ຂະຫຍາຍຕົວ 
ທາງ ດ້ານ ເສດ ຖະກິດບັນລຸ ຄາດໝາຍ 
ທີ ່ລັດຖະບານ ກາໍນົດ ໄວ້, ສິ່ງ ທີ ່ພ້ົນ 
ເດ່ັນ ໃນ ມ່ໍໆ ມານີ້  ແມ່ນ ພວກ ເຮາົ 
ສາມາດ ຮກັສາ ສະຖຽນ ລະ ພາບ ເງນິຕາ 
ໄດ້ ໃນ ລະດັບ ທີ່ ດີ ໃນ ສະພາບ ແວດ 
ລ້ອມ  ເສດຖະກິດສາກົນທີ່ ບ່ໍ  ແນນ່ອນ  
ໂດຍສະ ເພາະ ແມ່ນ ບັນຫາໜີ້ສິນ ເອ ີ
ຣບົ ແລະ ການ ຜັນ ຜວນ ຂອງອັດຕາ 
ແລກປ່ຽນ, ລາຄາ ນໍາ້ມັນ  ແລະ ລາຄາ 
ຄາໍ ໃນ ຕະຫລາດ ສາກົນ,  ທະນາຄານ 
ໄດ້ ກາໍ ແໜ້ນ ທິດ ຊ້ີ ນາໍ ຂອງ ສູນ ກາງ 
ພັກ  ແລະ ລັດຖະບານ ປະຕິ ບັດ 
ມາດ ຕະການ ປ້ອງ ກັນ ຜົນ ກະທບົ 
ຢ່າງ ເໝາະ ສົມເຮັດ ໃຫ້ ອັດຕາ ເງນິ 
ເຟ້ີຂອງປະເທດເຮົາຢູ່ໃນລະດັບຕໍາ່ 
ແລະ ບ່ໍ ເ ພ່ີມຂຶ້ ນສູ ງ  ເ ມ່ືອ  ທຽບ ກັບ 
ປະເທດໃກ້ຄຽງ, ຄຸນ ຄ່າ ເງິນ ກີບ 
ໄດ້ ຮັບການ ຍົກ ສູງ ຂຶ້ນ ຢ່າງ ຕໍ່ ເນື່ອງ 
ສັງຄົມ  ຫັນ  ມາ  ໃ ຊ້  ເ ງິ ນ  ກີບ  ຫຼ າຍ 
ຂຶ້ນ, ລະບົບ ທະນາຄາ ນທຸລະກິດ  
ແລະ ສ ະຖາ ບັນ ການ ເງິນ ຂອງ ປະ 
ເທດ ເຮົາ ຍັງ ມີ ຄວາມ ໝັ້ນຄົງ ແລະ 
ມີການເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວ.

ດ້ານ ການ ພົວພັນ ຮ່ວມ ມື ສາກົນ: ຂະ 
ແໜງ ທະນາຄານ ໄດ້ ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ  
ແນວທາງ ນະ ໂຍບາຍ ການ ຕ່າງປະເທດ 
ຂອງ ພັກ  ແລະ  ລັດ ໄດ້ ເປນັ ຢ່າງ ດີ, ການ  

ພົວພັນ ຮວ່ມ ມື ສາກົນຂອງ ທະນາຄານ  
ນບັ ມ້ືນັບ ຂະຫຍາຍຕົວລວມທງັ ການ  
ພົວພນັ ຮວ່ມ ມື ສອງ ຝ່າຍ ແລະ ຫລາຍ  
ຝ່າຍ, ສາມາດ ດຶງ ດູດ ການ ສະໜບັສະ 
ໜນູ   ແລະ ການ ຊ່ວຍ ເຫືຼອ ຂອງ ສາ 
ກົນ ທັງໃນດ້ານທຶນຊ່ວຍເຫືຼອ ແລະ 
ດ້ານເຕັກນິກວິຊາການໄດ້ ຫລາຍສມົ 
ຄວນ. ປະຕິບັດພັນທະສາກົນຂອງຕົນ 
ດ້ວຍຜົນສາໍເລັດຢ່າງຈົບງາມ. ພວກ 
ເຮາົສືບຕ່ໍພົວພັນການຮ່ວມມືຮອບ 
ດ້ານກັບທະນາຄານແຫ່ງລັດຫວຽດ 
ນາມ ແລະ ກ້າວສູລ່ວງເລິກຫລາຍຂຶນ້ 
ເປັນຕ້ົນການຮ່ວມມືດ້ານວິຊາການ, 
ແລກປ່ຽນຂໍມູ້ນຂາ່ວສານ  ແລະ ການພັດ 
ທະນາບຸກຄະລາກອນໃນລະດັບຕ່າງໆ. 
ນອກຈາກນັ້ນ ພວກເຮົາໄດ້ເສີມຂະ 
ຫຍາຍສາຍພົວພັນກັບທະນາຄານປະ 
ຊາຊົນຈີນ, ທະນາຄານແຫ່ງຊາດກໍາ 
ປເູຈຍ, ທະນາຄານ ແຫ່ງ ປະ ເທດໄທ, 
ທະນາຄານລຸກຊາໍບວກ ແລະ ປະເທດ 
ອື່ນໆ.

ທະນາຄານ ສບືຕ່ໍ ຮກັສາ  ແລະ  ເສມີ ຂະ 
ຫຍາຍ ສາຍ ພົວພັນ ກັບ ບັນດາ ອົງການ  
ຈັດຕັ້ງການ ເງິນ ສາກົນ ບົນ ຈິດ ໃຈທັງ  
ຕໍ່ສູ້  ທັງ ຍາດ ແຍ່ງ. ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມການ 
ເຄ່ືອນໄຫວໃນຂົງເຂດ ASEAN ຢ່າງ 
ປົກກະຕິ ແລະ ຕັ້ງໜ້າກວ່າເກ່ົາ. ມາ 
ຮອດປະຈຸບັນລະບົບທະນາຄານຂອງ 
ລາວເຮົາໄດ້ມີສາຍພົວພັນກັບທະນາ 
ຄານຕົວແທນຈໍານວນຫຼວງ ຫຼາຍກັບ  
ຫຼາຍປະເທດໃນໂລກ.

ສະພາບຖັນແຖວສະມາຊິກ ພັກ -ພະ 
ນກັງານໄ ດ້ ມີການເຕີບໃຫຍ່ທງັດ້ານ 
ປະລິມານ ແລະ ຄຸນນະພາບ. ຈາໍນວນ  
ສະມາຊິກ ພັກ ໃນ ຂງົ ເຂດ ທະນາຄານ ໄດ້  
ເພ່ີມ ຂຶ້ ນຈາກ 26  ສະຫາຍ  ໃນ ປີ 
1986 ມາ ເປັນ 508  ສະຫາຍ ( ບ່ໍ 
ນບັ ສະມາຊິກ ພກັ ຢູ່ ຂັ້ນທອ້ງ ຖິນ່)  ໃນ 

ປີ 2013. ອົງຄະ ນະ ພັກ ທຫລ  ໃນ 
ປະຈຸ ບັນປະກອບ ມີ 16 ໜ່ວຍ ພັກ 
ເອກະລາດ  ແລະ5 ຄະນະ ພັກ ຮາກ 
ຖານທີ່ ມີ  2 7  ໜ່ວຍ  ພັ ກຂຶ້ ນກັບ. 
ຜ່ານ ການ ຊຸກຍູ້ ຂະ ບວນການ ກໍ່ສ້າງ 
ໜ່ວຍ ພັກ ແຂງ-ຮູ້  ນໍາພາ ຮອບດາ້ນ 
ໃນ ແຕ່ ລະ ສົກ ປີ ສາມາດ ຮບັຮອງ ເປັນ 
ໜວ່ຍ ພັກ ແຂງ-ຮູ້ ນາໍພາ ຮອບດ້ານ  
ໄດ້ ເພ່ີມ ຂຶນ້ຢ່າງ ຕ່ໍ ເນື່ອງຈາກ 28,6% 
ຂອງ ຈາໍນວນ ໜວ່ຍ ພັກ ທງັ ໝດົໃນ ສກົ  
ປ ີ2006-2007 ມາ ເປັນ 64,6% ຂອງ  
ຈໍານວນ ໜ່ວຍ ພັກ ທັງ ໝົດ  ໃນ ສົກ ປີ  
2011-2012 ຈໍານວນພະນັກງານທົ່ວ 
ລະບົບທະນາຄານ ໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນຈາກ  
2.563 ຄົນ ໃນປີ  2001 ມາເປັນ  
8.265 ຄົນ ໃນປີ 2013. ໃນນີ້, ທຫລ 
ມີ 1.126 ຄົນ ແລະ ທະນາຄານທຸລະ 
ກິດລັດ 4.453 ຄົນ. ລະດັບວິຊາສະ 
ເພາະຢູ່ ທຫລ: ປະລິນຍາເອກ 6 ຄົນ, 
ປະລິນຍາໂທ 154 ຄົນ, ປະລິນຍາຕີ 
591 ຄົນ, ຊ້ັນສູງ 255 ຄົນ, ຊ້ັນກາງ 
40 ຄນົ, ຊ້ັນຕ້ົນ 17 ຄົນ ແລະ ບ່ໍມີຊ້ັນ 
63 ຄົນ; ແຕ່ລະ ກົງຈກັມີ ພະນກັງານ ຫັຼກ 
ແຫ່ຼງຊ້ີນາໍ-ນາໍພາ ຢ່າງ ເປັນ ລະບົບ ຊ່ຶງ  
ສາມາດຕອບ ສະໜອງຄວາມຮຽກຮອ້ງ 
ຕ້ອງການຂອງໜາ້ທີກ່ານເມືອງ ໄດ້ ໂດຍ 
ພ້ືນຖານ ໃນ ແຕ່ລະ ໄລຍະ.

ຜ່ານ 45 ປີ ແຫ່ງການກໍາເນດີ ແລະ ເຕີບ 
ໃຫຍ່ຂອງຂະແໜງທະນາຄານໄດ້ປະ 
ກອບສ່ວນເຂົ້າໃນພາລະກິດສ້າງສາ 
ແລະ ພັດທະນາປະເທດຊາດ, ພັກ  
ແລະ ລັດ ໄດ້ຕີລາຄາສູງ ແລະ ຮບັຮູ້ 
ຜນົງານດ້ວຍການຕົກລົງໃຫ້ການຍອ້ງ
ຍໍໃນລະດັບຕ່າງໆຄື: ທະນາຄານແຫ່ງ 
ສປປ ລາວ ໄດ້ຮັບຫຼຽນໄຊອິດສະຫຼະ 
ຊ້ັນ I ໃນໂອກາດ 40 ປີ ການສາ້ງຕ້ັງ 
ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ໄດ້ຮບັ 
ຫຼຽນໄຊອດິສະຫຼະ ຊ້ັນ II ໃນໂອກາດ 
ຍ້ອງຍໍ 30 ປ ີແຫ່ງການປກົປັກຮກັສາ 
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ສາ້ງສາປະເທດຊາດ. ບັນດາທະນາ 
ຄານທຸລະກິດຂອງລັດ-ທະນາຄານ 
ຮ່ວມທຸລະກິດ ຈໍານວນໜຶ່ງກໍ່ໄດ້ຮັບ 
ການຍ້ອງຍໍລະດັບສູງຈາກພັກ ແລະ 
ລັດ. 

ຜົນງານທ່ີທະນາຄານຍາດມາໄດ້ໃນ 
ໄລຍະຜ່ານມານັນ້, ກ່ອນອືນ່ໝດົແມ່ນ 
ຍ້ອນການຊ້ີນາໍ-ນາໍພາຢ່າງໃກ້ຊິດຂອງ 
ກົມການເມືອງສນູກາງພັກ ແລະ ລັດ 
ຖະບາ ນ ;ການພົວພັນປະສານງານ 
ທີດີ່ລະຫວາ່ງຂະແໜງການ, ທອ້ງຖິນ່ 
ທີກ່່ຽວຂອ້ງ, ອງົການຈດັຕ້ັງມະຫາຊົນ, 
ບັນດາອງົການຈດັຕ້ັງສງັຄົມ, ຫົວໜວ່ຍ  
ທລຸະ ກິດ  ແລະ ປະຊາຊົນ ບັນດາ ເຜ່ົາໃນ 
ທົ່ວປະເທດ.  ນະໂອກາດນີ້, ຂ້າພະ 
ເຈົາ້ຕາງໜາ້ ໃຫ້ ພະນກັງານ ຂະ ແໜງ ການ 
ທະນາຄານຂໍສະແດງຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນ  
ແລະ ຂອບອກົຂອບໃຈຢາ່ງລ້ົນເຫືຼອຕ່ໍ 
ກົມການເມືອ ງສູນກາ ງພັກ, ລັດຖະ 
ບານ, ບັນດາສະຫາຍຜູ້ນາໍບັນດາກະ 
ຊວງ, ຂະແໜງການ ແລະທອ້ງຖິນ່ຂັນ້ 
ຕ່າງໆ, ບັນດາອງົການຈດັຕ້ັງມະຫາຊົນ, 
ບັນດາຫົວໜວ່ຍທລຸະກິດ ແລະ ປະຊາ 
ຊົນລາວບັນດາເຜ່ົາທີໄ່ດ້ໃຫ້ການສໜບັ 
ສະໜູນ, ໃຫ້ການຊີ້ນໍາ ແລະ ຄວາມ
ເອົາໃຈໃສ່ໃນການພົວພັນຮ່ວມມືຢ່າງ 
ມີປະສິດທິຜົນ. ອາດເວົາ້ໄດວ້່າ: ຜົນ 
ງານຂອງຂະແໜງການທະນາຄານໄດ້ 
ມາບ່ໍພຽງແຕ່ຍ້ອນຄວາມບຸກບືນສູຊົ້ນ 
ຂອງພະນກັງານທະນາຄານເທົາ່ນັນ້, 
ແຕ່ແມ່ນຍ້ອນການປະກອບສວ່ນຂອງ 
ທົວ່ພກັ, ທົ່ວກາໍລັ ງ  ປະກອບ ອາ ວຸດ 
ແລະ ທົ່ວປວງຊົນເຮົາ.

ພ້ອມກັນນີ້ , ຂາ້ພະເຈົາ້ຂຖໍໂືອກາດຕາງ 
ໜາ້ຖັ ນແຖວພະນກັງານ  ລັດຖະກອນ 
ຂະແໜງການທະນາຄານລຸ້ນປະຈບັຸນ 
ສະແດງຄວາມຮູບຸ້ນຄຸນຕ່ໍພະນກັງານລຸ້ນ 
ກ່ໍຕ້ັງ, ບຸກເບີກ ແລະ ພະນກັງານອາວຸ 

ໂສບໍານານທີ່ໄດ້ທມຸ ເທເຫ່ືອແຮງສະຕິ 
ປນັຍາເຂົາ້ໃນການເສີມສາ້ງມູນເຊ້ືອອນັ 
ສະຫງ່າລາສຂີອງຂະແໜງການພວກ 
ເຮາົ. ພວກເຮາົຂຢືໍນຢັນວ່າຈະເຮດັທກຸ  
ສິງ່ ທກຸ ຢ່າງສດຸຄວາມສາມາດເພື່ອສືບ 
ຕໍ່ປົກປັກຮັກສາ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍ 
ມູນເຊື້ອອັນດີງາມດັ່ງກ່າວ. 

ຜົນງານທີ່ຂະແໜງການທະນາຄານ 
ຍາດມາໄດ້ແມ່ນໃຫຍ່ຫຼວງ ແຕ່ເມື່ອ 
ທຽບກັບ `ຄວາມຮຽກຮ້ອງ ຕ້ອງການ 
ຂອງການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສງັຄົມ, 
ສະພາບການຜັນແປຂອງເສດຖະກິດ 
ໂລກ ແລະ ພາກພ້ືນ ແລະ ຄວາມຮຽກ 
ຮອ້ງຂອງການເຊ່ືອມໂຍງທາງດ້ານເສດ 
ຖະກິດກັບສາກົນໂດຍສະເພາະການ 
ເຊ່ືອມໂຍງປະຊາ ຄົມເສດຖະກິດອາຊຽນ 
ໃນປີ 2015 ນີ້, ພວກເຮົາຍັງມີຫຼາຍ 
ດ້ານທີ່ບໍ່ທັນ ສ າມາດ ຈັ ດຕັ້ງປະຕິບັດ 
ຢ່າງເຕັມເມັດເຕັມໜ່ວຍ ແລະເປັນຂໍ້ 
ຄົງຄ້າງຂອງຂະແໜງທະນາຄານໃນ 
ປະຈຸບັນເປັນຕົ້ນແມ່ນ:

ການ ສະ ສມົ ພາຍ ໃນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ 
ການລະດົມທນຶຈາກສງັຄົມຍັງ ຢູ່ໃນລະ 
ດັບຕ່ໍາ ເຮດັໃຫ້ຄວາມສາມາດຂອງບັນ 
ດາທະນາຄານທຸລະກິດໃນການສະ 
ໜອງສິນເຊື່ອໃຫ້ແກ່ສັງຄົມມີຄວາມ 
ຈໍາກັດ ໂດຍສະເພາະໃຫ້ ແກ່ ບັນດາ 
ໂຄງການ ໃຫຍ່ໆທີ່ ມີ ໄລຍະ ກູ້ຢືມຍາວ.

 ເຄ່ືອງມື ນະ ໂຍບາຍ ເງນິຕາ  ແລະ ອດັຕາ 
ແລກປ່ຽນຍັງ ຈໍາກັດ,  ເພີ່ມ ຄວາມ ທ້າ  
ທາຍ ໃນ ການ ຕິດຕາມ ຄຸ້ມ ຄອງ ມະຫາ 
 ພາກ ດ້ານ ເງິນຕາ  ໂດຍ ສະ ເພາະ ໃນ ສະ 
ພາບ ແວດ ລ້ອມພາຍ ໃນ  ແລະ ພາຍ  
ນອກ ມີຫຼາຍດ້ານ ທ້າ ທາຍ  ແລະ ສະ 
ຫຼັບຊັບຊ້ອນ.

ການເຄ່ືອນໄຫວຂອງຕະຫຼາດເປດີ ແລະ 
ຕະຫຼ າດລະຫວ່ າ ງທະນາຄານຍັງບ່ໍ 

ທນັໄດ້ຈດັຕ້ັງເຄ່ືອນໄຫວຢ່າງແຂງແຮງ.

ບັນດານິຕິກໍາໃນການຄຸ້ມຄອງມະຫາ 
ພາກດ້ານເງິນຕາ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງ 
ທະນາຄານທລຸະກິດ ແລະ ສະຖາບັນ 
ການເງິນ ຍັງບໍ່ທັນຄົບຖ້ວນ, ບາງ ລະ 
ບຽບ ການ ທີ່ ມີຍັງບໍ່ທັນສອດຄ່ອງກັບ 
ສະພາບຕົວຈິງ ແລະ ມາດຕະຖານ 
ສາກົນ ; ການຄົ້ ນຄວ້າ ປັບປຸງ ບັນ ດາ 
ນິຕິ ກໍາ ມີຄວາມຊັກຊ້າ ແລະ ການຄຸ້ມ
ຄອງກວດກາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຍັງບໍ່
ທັນເຂັ້ມງວດທົ່ວເຖິງ.

ບັນດາ ທະນາຄານ ທລຸະ ກິດ  ໂດຍລວມ 
ຍັງ ແມ່ນທະນາຄານ ຂະໜາດ ນ້ອຍ, 
ກາໍລັງ ແຮງ ທາງ ດ້ານ ການ ເງນິ ຍັງ ຕໍາ່, 
ປະສບົການ ຄຸ້ມ ຄອງ ບໍລິຫານ ທລຸະກິດ  
ຍັງ ຈາໍກັດ, ຄວາມ ສາມາດ ສ້າງ ລາຍ ໄດ້ 
ແລະ ຄວາມ ສາມາດ ແຂ່ງຂັນ ຍັງ ອອ່ນ 
ນອ້ຍ; ລະບົບ ການ ຄຸ້ມ ຄອງ ກວດກາ 
ພາຍ ໃນຍັງບ່ໍ ມີ ຄຸນ ນະພາ ບ ເທົາ່ ທີ ່
ຄວນ. ການ ປະຕິບັດ ລະບຽບກ່ຽວກັບ 
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ສນິ ເຊ່ືອ ຍັງ ບ່ໍທນັ ເຂັມ້ງວດ ແທ ້ ເຮດັ ໃຫ້ 
ບາງ ທະນາຄານ ເກີດ ມີໜີບ່ໍ້ອອກດອກ 
ຜົນ (NPL)  ໃນ ອດັຕາ ທີ ່ສງູ ຂຶນ້.

ລະດັບ ເຕັກ ໂນ ໂລ ຢີ ແລະ ວິ ຊາ ການ  
ທະນາຄານຍັງ ຢູ່ ຫ່າງ ໄກ ບັນດາ ປະ  
ເທດ ໃນ ພາກພືນ້ ແລະ ໃນໂລກ. ການ 
ຫັນເປັນທັນສະໄໝໃການຄຸ້ມຄອງບໍ 
ລິຫານຂໍ້ມູນທະນາຄານ, ລະບົບບັນ 
ຊີ ແລະ ການບໍລິການທະນາຄານຍັງ 
ຊັກຊ້າ.

ລະດັບ ຄວາມ ສາມາດ ຂອງ ພະນັກງານ 
ທະນາຄານ ໂດຍ ລວມຍັງ ບໍ່ ທັນຕອບ 
ສະໜອງ ໄດ້ ຄວາ ມຕ້ອງການ ຂອງ ວຽກ 
 ງານ ໃນ ໄລຍະ ໃໝ່, ຍັງ ເກີດ ມີ ປະກົດ 
 ການ ຫຍ້ໍ ທໍ້ໃນໝູພ່ະນັກງານຈາໍນວນ 
ໜຶ່ງ ຊຶ່ງ ສົ່ງ ຜົນ ສະທ້ອນ ຕໍ່ ຄວາມ ເຊື່ອ  
ໝັ້ນ ຂອງ ສັງຄົມຕໍ່ຂະ ແໜງ ການທະ 
ນາຄານ.

ບັນດາ ຂໍ້ຄົງຄ້າງ ທີ່ ກ່າວ ມານັ້ນ, ທົ່ວ 

ຂະ ແໜງ ການ ພວກ ເຮົາ  ຈະຕ້ອງໄດ້ ດໍາ 
ເນີນ ການ ແກ້ ໄຂຢ່າງ ເຂັ້ມງວດ, ປະຕິ 
ບັດ 4 ບຸກທະລຸ  ແລະ ບັນດາຄາດໝາຍ 
ໜ້າທີ່ກອງ ປະຊຸມ ໃຫຍ່  ຄັ້ງທີ IX 
ຂອງ ພັກ ກໍານົດ ອອກ ເຂົ້າ ສູ່ ຊີວິດ ຕົວ 
ຈິງ ໃນ ຂະ ແໜງ ທະນາຄານເພ່ືອໃຫ້ມີ 
ບາດກ້າວ ຫັນປ່ຽນ ທີ່ ຕັ້ງໜ້ າ. ນອກ 
ຈາກນີ້, ກໍຍັງມີຫຼາຍວຽກ ງານ ທີ່ ຈະ  
ຕ້ອງ ສືບຕໍ່ ແກ້ ໄຂ ເພື່ອ ສ້າງ ລະບົບ ທະ 
ນາຄານ ທີ່ ປອດ ໃສ , ມີ ປະສິດທິ ຜົນ 
ແລະ ໝັ້ນຄົງ, ມີ ຄວາມ ສາມາດພຽງ 
ພໍ ໃນ ການ ແຂ່ງ ຂັນ ແລະ  ເຊ່ືອມ  ໂຍງ 
ສາ ກົນ, ປະຕິ ບັດ ບົດບາດ ເປັນ ລະບົບ 
ສາຍ ເລືອດ ຂອງ ພ້ືນຖານເສດຖະກິດ-
ສັງຄົມ ໃນ ພາລະ ກິດ ສ້າງສາ   ແລະ ພັດ 
ທະນາປະ ເທດ ຊາດຕາມ ທິດ ກ້າວ  
ຂຶ້ນ ສັງຄົມ ນິຍົມ. ຂ້າ ພະ ເຈົ້າມີ ຄວາມ  
ເຊ່ືອ ໝັ້ນ ວ່າພາຍ ໃຕ້ ການ ນໍາພາ ຂອງ  
ກົມ ການ ເມືອງສູນກາງ ພັກ  ແລະ ລັດ 
ຖະບານ ແລະ ການສະໜັບສະໜູນ 
ທົ່ວສັງຄົມ   ແລະ ດ້ວຍ ບົດຮຽນ ປະສົບ 
 ການທີ່ ມີພວກ ເຮົາ ຈະ ສາມາດ ປະຕິ 

ບັດ ສໍາ ເລັດ ເປົ້າໝາຍ ດັ່ງກ່າວ ໄດ້ ຢ່າງ 
ສົມບູນ.

ທັງ ໝົ ດ ນັ້ນແມ່ນການລາຍງານໂດຍ 
ສງັເຂບຕ່ໍກັບໝາກຜົນຂອງການຈດັຕ້ັງ 
ປະຕິບັດໜາ້ທີກ່ານເມືອງຂອງ ທຫລ 
ຕະຫຼອດໄລຍະ 45 ປີ ທີ່ຜ່ານມາ. 

 ໃນ ໂອກາດ ອັນ ສະຫງ່າ ລາສີ ນີ້, ຂ້າພະ 
ເຈົ້າຂໍອວຍພອນໃຫ້ທ່ານ ທອງ ສິງ ທໍາ 
ມະ ວົງ ກໍາມະການ ກົມ ການ ເມືອງ ສູນ 
ກາງ ພັກ, ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຈົ່ງມີ 
ພາລະໄມສົມບູນ, ມີຄວາມສຸກ ສືບ
ຕໍ່ຊີ້ນໍາປະເທດຊາດກ້າວຂຶ້ນຕາມຈຸດ
ໝາຍທີ່ພັກກໍານົດເອົາໄວ້ , ຂໍອວຍ 
ພອນໃຫ້ສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ, 
ຄະນະປະຈາໍ,  ຄະນະພກັ, ພະນກັງານ 
ບໍານານອາວຸໂສ, ພະນັກງານທະນາ 
ຄານ ແລະ ແຂກທີ່ມີກຽດທຸກທ່ານ 
ຈົ່ງມີສຸຂະພາບເຂັ້ມແຂງ ມີພາລະນາ 
ໄມສົມບູນ ແລະ ມີຜົນສໍາເລັດໃຫຍ່ 
ຫຼວງກວ່າເກົ່າ.

ເນື່ອງໃນໂອກາດປີໃໝ່ສາກົນ 2014 
ຈະມາເຖິ ງ ໃນຕໍ່ໜ້ານີ້ ຂໍອວຍພອນ 
ໃຫ້ທຸກທ່ານຈົ່ງໂຊກດີມີໄຊ ມີຄວາມ 
ຜາສຸກສົມບູນ. 
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ພາຍໃຕ້ການຊ້ີນໍາ-ນາໍພາຂອງກົມການ 
ເມືອງສູນກາງພັກແລະລັດຖະບານກໍຄື 
ໄດ້ຮັບການຮ່ວມມືເປັນຢ່າງດີຈາກບັນ 
ດາຂະແໜງການແລະທອ້ງຖິນ່, ດ້ວຍ 
ການເອົາໃຈໃສ່ນໍາພາຢ່າງໃກ້ຊິດຂອງ 
ຄະນະພັກ-ຄະນະຜູ້ວ່າການທະນາ 
ຄານແຫ່ງ ສປປລາວ (ທຫລ) ແລະ 
ດ້ວຍຄວາມບຸກບືນສູຊົ້ນຂອງບັນດາພະ 
ນກັງານໃນທົ່ວຂະແໜງການທະນາ 
ຄານ, ດັ່ງນັ້ນ ຈຶ່ງສາມາດຍາດໄດ້ຜົນສໍາ 
ເລັດໃນຫຼາຍດ້ານ ເປັນການປະກອບ
ສ່ວນເຂົ້າໃນແຜນພັດທະນາເສດຖະ 
ກິດ-ສັງຄົມ ອັນໄດ້ເຮັດໃຫ້ຊີວິດການ 
ເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າ 
ດີຂຶ້ນເປັນກ້າວໆ.

ສະຫາຍ ຄໍາວງົ ທບິພະວງົ ຮອງເລຂາ 
ຄະນະພັກ, ຮອງຜູ້ວາ່ການ ທຫລ  ໄດ້ 
ນໍາສະເໜີໝາກຜົນແຫ່ງການຊີ້ນໍາ 
ນາໍພາຮອບດ້ານຂອງຄະນະພັກ ທຫລ 
ປະຈໍາປີ  2013 ຕໍ່ ກອງປະຊຸມເປີດ 
ກ້ວາງອົງຄະນະພັກ ຄັ້ງທີ 8 ສະໄໝ 
ທີ II ໃນກາງເດືອນມີນາຜ່ານມາເຊິ່ງ 
ຄະນະພັກທຸກຂັ້ນໄດ້ຖື  ເອົາ ວຽກງານ 

ແລະຮອບດ້ານຕໍ່ຂົງເຂດທະນາຄານ
ໂດຍ: ຣັດສະໝີ ດວງສັດຈະ

ການ ເມືອງ- ແນວ ຄິດ ເປັນ ສໍາຄັນຕົ້ນຕໍ 
ໂດຍ ຖືເອົາ ວຽກ ງານ ນີ້ ສອດ ຫ້ອຍ ເຂົ້າ  
ໃນ ທຸກ ຂົງ ເຂດ ວຽກ ງານ, ປະຕິບັດລະ 
ບອບການສ່ອງແສງລາຍງານ ແລະ ດໍາ 
ເນີນຊີວິດການເມືອງຢ່າງເປັນປົກກະ 
ຕິ,ຈັດຕັ້ງການຄົ້ນຄວ້າເຊື່ອມຊຶມມະຕິ
,ຄໍາ ສັ່ງ, ລະບຽບ ການ  ແລະ ເລ່ົາມູນ 
ເຊ້ືອຂອງຊາດ-ຂອງພັກ , ຍົກລະດັບ 
ທາງດ້ ານທິດສະ ດີການ ເ ມືອງ ໃນ 
ລະດັບຕ່າງໆຢ່ າງຕໍ່ ເນື່ ອ ງພ້ອມທັງ
ຈັດຕັ້ງບໍາລຸ ງທິດສະດີການເມືອງ-
ການປົກຄອງໄລຍະສັ້ນ 45 ວັນໃຫ້ 
ພະນັກງານ 2 ຊຸດ, ຜ່ານ ການ ສຶກສາ 
ອົບຮົມ ການ ເມືອງ- ແນວ ຄິດ ເຮັດ 
ໃຫ້ສະມາຊິກພັກ-ພະນກັງານມີຄວາມ 
ຮັບຮູ້, ເຂົ້າໃຈແຈ້ງຕໍ່ແນວທາງນະໂຍ 
ບາຍຂອງພັກແລະລະບຽບການຕ່າງໆ
ຫຼາຍຂຶ້ນ, ສະພາບແນວຄິດໂດຍລວມ 
ມີຄວາມສະຫງົບ, ມີການຫັນປ່ຽນ 
ໃນທິດທາງທີ່ຕັ້ງໜ້າດີຂຶ້ນ,ມີຄວາມ
ເຊື່ອໝັ້ນຕໍ່ການນໍາພາຂອງພັກ,ມີສະ
ຕິຕໍ່ການຈັດຕັ້ງແລະເຮັດສໍາເລັດໜ້າ
ທີ່ການເມືອງດ້ວຍຄວາມຮັບຜິດຊອບ 
ສູງ.

ຄະນະ ພັກໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ນໍາພາດ້ານວິ 
ຊາສະເພາະ ໂດຍສືບ ຕໍ່ ຖື ເອົາການປະ 
ຕິບັດນະ ໂຍບາຍ ອັດຕາ ແລກປຽ່ນ ເປນັ 
ພ້ືນ ຖານ ໃນ ການ ຮັ ກສາສ ະຖຽ ນລະ 
ພາບ ເງນິຕາ ແຫ່ງ ຊາດ  ໂດຍ ປະຕິບັດ 
ນະ  ໂຍບາຍ ອດັຕາ ແລກປຽ່ນ ຕາມ ກົນ 
ໄກ ຕະຫຼາດທີ່ ມີ ການ ຄຸ້ມ ຄອງ ຂອງ ລັດ 
ມີ ການ ແຊກ  ແຊງ ໃນ ເວລາ ມີ ຄວາມ 
ຈໍາ ເປັນ, ປະຕິບັດ ນະ ໂຍບາຍ ເງິນຕາ 
ແບບ ປະສົມ ປະສານດ້ວຍ ການ ສືບ ຕໍ່ 
ຮັກ ສາ ອັດຕາ ດອກ ເບ້ຍ ທະນາຄານ 
ກາງແລະອັດຕາ ເງິນ ແຮ ຝາກ ບັງຄັບ ໄວ້ 
ໃນ ລະດັບ ເກ່ົາ, ຈໍາໜ່າຍພັນທະບັດ 
ທຫລເພ່ືອ ຮັກສາ ສະຖຽນລະ ພາບ   
ເງິນຕາ ແຫ່ງ ຊາດ  ໃຫ້ ມີ ຄວາມໝັ້ນ 
ທ່ຽງ, ສືບ ຕໍ່ ປະຕິບັດ ບັນດາ ມາດ ຕະ 
ການ ຄຸ້ມ ຄອງ ເງິນຕາ ຕ່າງປະ ເທດ 
ແລະ ສົ່ງ ເສີມ ການ ນໍາ ໃຊ້ ເງິນ ກີບ ຢ່າງ ຕໍ່  
ເນື່ອງໂດຍ ສຸມ ໃສ່ ການ ຄຸ້ມ ຄອງ ເງິນຕາ  
ໄຫຼ ເຂົ້າ-ອອກ ສປປລາວ,ຈໍາກັດການ  
ປ່ອຍ ກູ້ ເປັນ ເງິນຕາ ຕ່າງປະ ເທດ ຂອງ 
 ທະນາຄານ, ຊຸກ ຍູ້ ການ ຂະຫຍາຍ 
ຮ້ານ ແລກປ່ຽນ ເງິນຕາ ໄດ້ທັງໝົດ 
133 ຮ້ານ ແລະ 19 ສາຂາ, ໂຄສະນາ 

ພັກນໍາພາໂດຍກົງ
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ເຜີຍ ແຜ່ ລະບຽບ ການ  ແລະ ຕິດຕາມ 
ກວດກາ ການ ຕິດ ລາຄາ ສິນຄ້າ ແລະ ບໍ 
ລິການ ເປັນ ເງິນ ກີບ, ຄຸ້ມ ຄອງ ທະນາ 
ຄານ ທຸລະ ກິດ ແລະ ສະ ຖາ ບັນ ການ 
 ເງນິໂດຍໄດ້ມີການຄ້ົນຄວາ້-ສາ້ງ      ແລະ 
ປັບປຸງນິຕິກໍາ, ມາດ ຕະການຈໍານວນ 
ໜຶ່ງ,  ສຶກສາ ຄົ້ນຄວ້າ ເພ່ືອ ຫັນປ່ຽນ 
ຫັຼກການ ຄຸ້ມ ຄອງ ທະນາຄານໂດຍ 
ກະກຽມ ການ ຫັນ ຈາກ ຫັຼກການ 
CAMEL  ໄປ ສູ່ ຫັຼກການ BASEL 
II ຄຽງຄູ່ ກັນ ນີ້ ທຫລ ໄດ້ເອົາໃຈໃສ ່
ຕິດຕາມ-ກວດກາທະນາຄານທຸລະ 
ກິດໂດຍໄດ້ດໍາເນີນການກວດກາທະ
ນາຄານປະຈໍາປີຕາມແຜນການ 26 
ແຫ່ງເ ຊ່ິງປະຕິບັດເກີນແຜນການ 
39%, ກວດກາສຸກເສີນ ແລະ ເກັບກໍາ 
ຂໍ້ ມູນຕ່າງໆຕາມການສະເໜີຂອງ 
ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ, ປະຈຸ ບັນທົ່ວ ລະ 
ບົບ ທະນາຄານ ປະກອບ ມີ 32  ແຫ່ງ, 
ມີ ສາຂາ ທັງ ໝົດ 85  ແຫ່ງ, ໜ່ວຍ 
ບໍລິການ 373  ແຫ່ງ, ໜ່ວຍແລກປ່ຽນ  
ເງິນຕາ 32 ແຫ່ງ ແລະ ມີຕູ້ ATM ທັງ  
ໝົດ 728 ຕູ້ , ວຽກ ງານ ຄຸ້ມ ຄອງ ສະ 
ຖາ ບັນ ການ ເງິນ ກໍໄດ້ມີຄົ້ນຄວ້າປັບປຸງ 
ແລະເຜີຍ ແຜ່ ນິຕິ ກໍາກ່ຽວ ກັບ ສະ ຖາ 
ບັນ ການ ເງິນ ຈຸ ລະ ພາກໃນ ທົ່ວ ປະ 
ເທດ, ອະນຸຍາດ ສ້າງ ຕ້ັງ ສະ ຖາ ບັນ 
ການ ເງິນ 17  ແຫ່ງ, ມີ ສະ ຖາ ບັນ 
ການ ເງິນທີ່  ທຫລ ຄຸ້ມ ຄອງ 111  
ແຫ່ງ ແລະ ສາມາດ ສະໜອງ ທຶນ ໄດ້ 
183,56 ຕື້ ກີບ. 

      ປີ 2013 ຜ່ານມາ, ຄະນະ ພັກ 
ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຊີ້ນໍາໃນການ ລະດົມ ເງິນ  
ຝາກ, ສະໜອງສນິ ເຊ່ືອ ແລະ ແກ້ໄຂໜີ້ 
ບໍ່ ເກີດ ດອກ ອອກ ຜົນໂດຍໄດ້ມີການ 
ລະດົມ ທຶນ ດ້ວຍ ການ ນໍາ ໃຊ້ໜ່ວຍລະ 
ດົມ ເງນິ ຝາກ ເຄ່ືອນ ທີ ່ ແລະ ນາໍ ໃຊ້ ຜະລິດ  
ຕະພັນ ເງິນ ຝາກ ໃໝ່ທີ່ ຈູງ ໃຈ, ປັບປຸງ 
ລະບົບ ບໍລິການ ໃຫ້ ມີ ຄວາມ ສະດວກ 

ວ່ອງ ໄວ, ຫຸຼດຜ່ອນ ຂັ້ນຕອນ ການ 
ບໍລກິານ ໃຫ້ ກະທັດ ຮັດ ເຮັດ ໃຫ້ ລະບົບ 
ທະນາຄານ ສາມາດ ລະດົມ ທຶນ ຈາກ 
ສັງ ຄົມ ໄດ້ ຢ່າງ ກວ້າງຂວາງ, ຮອດ 
ເດືອນ12/2013 ສາມາດ ລະດົມ ທຶນ  
ເພີ່ມ ຂຶ້ນເກືອບ 20% ທຽບ ໃສ່ ທ້າຍ 
ປີ 2012  ເກືອບເທົ່າ ກັບ 43% ຂອງ 
GDP ແລະ ໃນຂະນະດຽວກັນກໍໄດ້ 
ສະໜອງ ແຫຼ່ງທຶນ ເຂົ້າສູ່ ການ ຜະລິດ 
ຢ່າງ ມີ ປະສິດທິ ຜົນ ສູງ  ມາຮອດ ທ້າຍ 
ເດືອນ 12/2013  ເມ່ືອ ທຽບ ກັບ ທ້າຍ 
ປີ 2012 ທົ່ວ ລະບົບ ທະນາຄານ(ບ່ໍ 
ລວມທະນາຄານ ນະ ໂຍບາຍ) ສາມາດ 
ສະໜອງສິນ ເຊ່ືອ ເພ່ີມ ຂຶ້ນ 35,40% 
ກວມ ເອົາ 58,50% ຂອງ GDP, 
ພ້ອມນັ້ນ ກໍໄດ້ ເອົາ ໃຈ ໃສ່ ຕິດຕາມ 
ການ ນໍາ ໃຊ້ ສິນ ເຊື່ອ ຢ່າງ ໃກ້ຊິດ, ເກັບ 
ກູ້ ຄືນ ດອກ ເບ້ຍ ແລະ ຕ້ົນທຶນຕາມ 
ກໍານົດ ເວລາ ຈຶ່ງ ເຮັດ ໃຫ້ ຮອດ ທ້າຍ ປີ 
2013 ອັດຕາ ສ່ວນໜີ້ NPLs ມີ ພຽງ 
2,28% ( ແຜນການ 3%).

    ຄະນະພັກໄດ້ ເອົາ ໃຈ ໃສ່  ຊີ້ນໍາການ 
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໂຄງການ ຫັນ ເປັນ ທັນ 
 ສະ ໄໝຂອງ ລະບົບ ທະນາຄານ  ແລະ 
ນໍາ ໃຊ້ ໄດ້ ຢ່າງ ມີ ປະສິດທິ ຜົນ, ການ ຊໍາ 
ລະ ສາງຜ່ານ ລະບົບທະນາຄານມີປະລິ 
ມານ ເພີ່ມ ຂຶ້ນ, ມີຫຼາຍ ໜ້າວຽກທີ່ ຕິດ  
ພັນ ກັບ ວຽກງານ ການ ຊໍາລະ ສະ ສາງ  
ໄດ້ ມີການປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາຢ່າງ 
ຕ່ໍ ເນື່ອງ, ຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນກໍໄດ້ ເອາົ ໃຈໃສ່
ພັດທະນາຕະຫຼາດທຶນໂດຍມີການ
ຄຸ້ມ ຄອງ ການ ເຄື່ອນ ໄຫ ວຂອງ ບໍລິສັດ 
ຫຼັກຊັບ,ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ, ບໍລິສັດ ຈົດ 
ທະບຽນແລະບໍລິສັດ ກວດ ສອບໃນ  
1 ປີ  ໄ ດ້ອະນຸຍາດ ສ້ າງ ຕ້ັ ງບໍ ລິສັດ 
ຫັຼກຊັບ ໃໝ່ 2 ບໍລິສັດ,ອະນຸຍາດ 
ໃຫ້  1 ບໍລິສັດອອກ ຈໍາໜ່າຍຮຸ້ນ ຄັ້ງທໍາ 
ອິດແກ່ມ ວນຊົນ,ເປີດ ນໍາ ໃຊ້ ລະບົບ 
ການ ຊ້ື-ຂາຍ ຮຸ້ນ ຜ່ານ ລະບົບ ອິນ ເຕີ 

ເນັດ, ໂຄສະນາ ເຜີຍ ແຜ່ ກົດໝາຍວ່າ 
ດ້ວຍ ຫຼັກຊັບແລະວຽກ ງານ ຫຼັກຊັບຢູ່ 
ບັນດາ ສໍານັກງານ -ອົງການ, ຈັດ ງານ 
ຕະຫຼາດນັດ, ຜ່ານ ການ ປະຕິບັດ 
ຕົວ ຈິງ   ເຮັດ ໃຫ້ ບັນຊີ ຊື້-ຂາຍຫຼັກຊັບ 
ເພ່ີມ ຂຶ້ນຈາກ 8.910 ບັນຊີ ໃນ ທ້າຍ ປີ 
2012 ມາ ເປັນ 9.465 ບັນຊີໃນ  ເດືອນ 
12/2013. 

ດ້ານວຽກງານ 3 ສ້າງ, ຄະນະພັກໄດ້ 
ຊີ້ ນໍາ ໃ ນ ກ າ ນ ປະກອບແຫຼ່ງທຶນໃຫ້  
ແກ່ທະນາຄານ ນະ ໂຍບາຍ 2 ບ້ວງ 
 ເປັນຈໍານວນທັງໝົດ 126,54 ຕື້ກີບ 
ເພື່ອ  ຊຸກຍູ້ ການ ສະໜອງ ສິນ ເຊື່ອ  ໃຫ້  
ແກ່ ບ້ານທົດລອງ 3 ສ້າງ, ປະຈຸບັນ 
ທະນາຄານນະ ໂຍບາຍ ສາມາດປ່ອຍ 
ສິນເຊື່ອ ໃຫ້  ແກ່ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 
ວຽກ ງານ 3 ສ້າງໄດ້ທງັໝດົ 114.21 
ຕື້ກີບກວມເອົາ 90.25% ຂອງ ແຫຼ່ງ 
ທຶນ ທັງ ໝົດ ແລະ ກວມ ເອົາ 29 
ໂຄງການ, 10.719 ຄອບຄົວ, 1.345 
ກຸ່ມ ຜະລິດ, 101 ບ້ານ, 51 ເມືອງ,  
17 ແຂວງແລະ 1 ນະຄອນຫຼວງ,ພ້ອມ 
ກັນນັ້ນ ກໍໄດ້ ສະໜອງ ສິນ ເຊື່ອ ເພື່ອ 
ແກ້ ໄຂ ຄວາມທຸກ ຍາກ 1.770,32 
ຕື້ກີບເພີ່ມ ຂຶ້ນ 31.2% ທຽບ ໃສ່ ທ້າຍ ປີ 
2012 ກວມ 2,2% ຂອງ GDP.

ຄະນະພັກ ໄດ້  ເອົາ ໃຈ ໃສ່ປັບປຸງກົງຈັກ 
ການຈັດຕັ້ງຈໍານວນ ໜຶ່ງໃຫ້ ສອດຄ່ອງ  
ກັບ ຄວາມ ຮຽກຮອ້ງຕ້ອງການ ຂອງ ວຽກ 
ງານ ໃນໄລຍະໃໝ່ໂດຍໄດ້ຄົ້ນຄວ້າ ປັບ 
ປຸງ ດໍາລັດ ວ່າ ດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ 
ການ ເຄ່ືອນ ໄຫວ ຂອງ ທຫລ, ຍົກ 
ລະດັບ , ຄົ້ນຄວ້າ ສ້າງ- ປັບປຸງພາລະ 
ບົດບາດ ຂອງ ບັນດາ ກົມ ຕາມ ທີ ່ກໍານົດ 
ໄວ້ ໃນ ແຜນ ງານ- ໂຄງການ, ປະຈຸ 
ບັນ ກົງຈັກ ການ ຊ່ວຍ ວຽກ ທຫລ 
ມີ ທັ ງ  ໝົ ດ  2 0  ກົມກອງ  ແລະ 
ທະນາຄານທຸລະກິດຈໍານວນໜຶ່ງ, 
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ພ້ອມນັ້ນ ກໍໄດ້ຊີ້ນໍາການປັບປຸງອົງ 
ການຈັດຕ້ັງມະຫາຊົນແຕ່ລະຂັ້ນໃຫ້ມີ 
ຄວາມເຂັ້ມແຂງ ແລະ ເຄ່ືອນໄຫວ 
ຢ່າງ ຕ້ັງໜ້າກວ່າເ ກ່ົາ; ປຸກລະດົມ 
ແລະ ຊຸກຍູ້ແຕ່ລະອົງການໃນການຈັດ
ຕ້ັງປະຕິບັດພາລະບົດບາດ ຕິດ ພັນ ກັບ 
ເນື້ອ ໃນ ຂໍ້ ແຂ່ງຂັນຂອງຕົນ. 

ຄະນະພັກໄດ້ຖເືອາົວຽກງານປັບປຸງການ 
ຈດັຕ້ັງຮາກຖານພກັແຕ່ລະຂັນ້ເປັນວຽກ 
ງານສາໍຄັນເພ່ືອສ້າງພັກໃຫ້ມີຄວາມ 
ປອດໃສ,ໜັກແໜ້ນ,ເຂັ້ມແຂງ ແລະ
ສອດຄ່ອງກັບການປັບປຸງກົງຈັກການ
ຈັດ ຕັ້ງລັດ ເປັນຕົ້ນແມ່ນໄດ້ປັບປຸງກົງ 
ຈັກການຈັດຕ້ັງພັກເພ່ືອເປັນພ້ືນຖານ
ໃນການກະກຽມດໍາເນີນກອງປະຊຸມ 
ໃຫຍ່ 3 ຂັ້ນ, ການປັບປຸງການຈັດຕ້ັງ 
ພັກໄດ້ເຮັດຕິດພັນກັບການປັບປຸງຄຸນ 

ນະພາບຂອງສະມາຊິກພກັໂດຍສະເພາະ 
ໄດ້ເລືອກເຟ້ັນມະຫາຊົນຜູ້ກ້າວໜ້າ 
ເຂົ້າຮຽນສະໜັບສະໜູນ 111 ສ/ຫ, 
ຮັບເຂົ້າພັກ 57 ສ/ຫ ແລະ ເລ່ືອນ 
ເປັນສະມາຊິກພັກສົມບູນ 56 ສ/ຫ, 
ພອ້ມນັນ້ ຍງັໄດ້ສມຸໃສຊ່ີນ້າໍ-ນາໍພາກະ 
ກຽມເງື່ອນໄຂເພ່ືອດໍາເນີນກອງປະຊຸມ 
ໃຫຍ່ 3 ຂັ້ນຂອງບັນດາຮາກຖານພັກ 
ແລະ ອົງການຈັດຕ້ັງມະຫາຊົນ, ມາ 
ຮອດດຽວນີ້ ໄດ້ສໍາເລັດການດໍາເນີນ 
ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຈໍານວນໜຶ່ງ, ສໍາ 
ເລັດໂດຍພ້ືນຖານການກວດກາການ 
ກ່ໍສ້າງໜ່ວຍພັກແຂງ-ຮູ້ນໍາພາຮອບ 
ດ້ານສົກປີ 2012-2013,ຜ່ານການຕີ
ລາຄາມີສະມາຊິກພກັຖກືຈດັຢູ່ປະເພດ 
ແຂງຂຶ້ນໄປກວມ 89% ຂອງຈໍານວນ 
ສະມາຊິກພັກທີ່ໄດ້ຮັບການຕີລາຄາ, 
ນອກນັ້ນຍັງຊ້ີນໍາ-ນໍາພາການຈັດຕ້ັງ 

ປະຕິບັດວຽກງານອອກບັດ-ມອບບັດ 
ຊຸດທີ I ທີ II ໃຫ້ສະມາຊິກພັກ 
ສົມບູນ(ຜູ້ທີ່ມີເງື່ອນໄຂ)ຈໍານວນ 150 
ສະຫາຍເທົ່າກັບ 33,2%ຂອງຈໍານວນ 
ສະມາຊິກພັກສົມບູນທັງໝົດ, ປະຈ ຸ
ບັນ ອງົຄະນະ ພັກ ທຫລ ມີ 16 ໜວ່ຍ  
ພັກ ເອກະລາດ, 5 ຄະນະ ພັກ ຮາກ 
ຖານທີ ່ມີ 27 ໜວ່ຍ ພັກ ທີ ່ຂຶນ້ ກັບ, ມີ  
ສະມາຊິກ ພັກ ທງັ ໝດົ 517 ສ/ຫ ທຽບ 
 ໃສ່ ປີ 2012  ເພ່ີມ ຂຶ້ນ 10,23%,ຍິງ 
212 ສ/ຫ,ສະມາຊິກ ພັກ  ໃນຂົງ ເຂດ 
ບໍລິຫານ 238 ສ/ຫ  ແລະ ຂົງ ເຂດ 
ທຸລະ ກິດ 279 ສ/ຫ.

ວຽກງານ ພະນັກງານ ກໍໄດ້ມີການຄົ້ນ 
ຄວ້າເລືອກ ເຟັ້ນ  ພະນັກງານທີ່ ມີ ມາດ 
ຖານ- ເງື່ອນ ໄຂ ແລະ ເປົ້າໝາຍ ທີ່ ຢູ່ 
ໃນ ແຜນ ກໍານົດ ໄປຍົກ ລະດັບ ດ້ານ ທິດ 
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ສະ ດີກາ ນ ເມືອງ ແລະວິຊາ ການຢ່າງ 
ເປັນ ລະບົບຢູ່ພາຍ ໃນ ແລະ ຕ່າງປະ 
ເທດເຊ່ິງຜ່ານມາໄດ້ມີການບໍາລຸງໄລ 
ຍະ ສັ້ນ 1.520 ເທື່ອຄົນ, ໄດ້ ສໍາ ເລັດ 
ການ ສ້າງ ຫຼັກສູດການ ຮຽນລະບົບຊັ້ນ  
ສູງ ສາຂາ ການ ເງິນ ຈຸລະພາກ, ໃນ ສົກ 
ຮຽນ 2012-2013 ມີ ນັກ ສກຶສາ ຮຽນ 
ຈົບຈາກສະຖາບັນການທະນາຄານ 
ທັງ ໝົດ 1.121 ຄົນ ແລະ ໃນ ສົກ 
 ຮຽນ 201 3-2014 ນີ້ ມີ ນັກ ສຶກສາ 
ທັງໝົດ 4 .734 ຄົນ, ນອກນີ້ ກໍໄດ້ 
ສາໍເລັດ ໃນການ ຄ້ົນຄວາ້ ປັບປງຸ ແຜນ ກາໍ 
ນົດ ພະນັກງານ ນໍາພາ -ຄຸ້ມ ຄອງຂັ້ນ 
ສູນ ກາງ ຄຸ້ມ ຄອງ ແລະ ສໍາ ເລັດ ເບື້ອງ 
ຕົ້ນກ່ຽວ ກັບ ການ ຂຶ້ນ ແຜນ ກໍານົດພະ 
ນັກງານ ໃນ ຕໍາ ແໜ່ງ ງານທີ່ຢູ່ໃນສິດ  
ຄຸ້ມ ຄອງ ຂອງ ຄະນະ ພັກ ແຕ່ລະຂັ້ນ 
ພາຍ ໃນ ການຈັດຕ້ັງທະນາຄານຂອງ 

ລັດ,ໄດ້ສັບຊ້ອນ-ຈັດວາງພະນັກງານ 
ໃນ ຫຼາຍຕໍາ ແໜ່ງງານ   ແລະ ໄດ້ ປະຕິ 
ບັດ ນະ ໂຍບາຍ ບໍານານ ຕ່ໍ ພະນັກງານ 
ຈໍານວນ ໜຶ່ງ,ໃນປີ 201 3ທະນາຄານ  
ກາງ ແລະ ທະນາຄານ ທຸລະ ກິດ 
ລັດມີ ພະນັກງານ ທັງ ໝົດ 5 .962 
ຄົນ, ຍິງ 3.330 ຄົນ ໃນນີ້ ທຫລ 
ມີ 1 . 1 4 4  ຄົ ນ ,  ຍິ ງ  6 0 7  ຄົນ 
ແລະທະນາຄານ ທຸລະ ກິດ ລັດ 4.818 
ຄົນ, ຍິງ 2.723 ຄົນ, ລະດັບ ວິຊາ 
ສະ ເພາະ: ປ.ເອກ 9 ຄົນ, ປ.ໂທ 
398 ຄົນ, ປ.ຕີ 2.971 ຄົນ, ຊ້ັນສູງ 
1.911 ຄົນ,ຊ້ັນກາງ 268ຄົນ,ຊ້ັນຕ້ົນ 
76 ຄົນແລະບ່ໍ ມີ ຊ້ັນ 329ຄົນ(ສະ 
ເພາະ ພະນັກງານ ທີ່ ເຮັດ ວຽກ ຮັບ ໃຊ້ 
ບໍລິຫານ) ແລະໃນປະຈຸບັນ ທົ່ວ ລະບົບ 
ທະນາຄານມີພະນັກງານມີທັງໝົດ  
8.829 ຄົນ ເພ່ີມຂຶ້ນ 12% ທຽບໃສ່ 

ປີກາຍ.

ດ້ານວຽກ ງານ ກວດກາພັກ, ຄະນະພັກ 
ໄດ້ຖືເອົາການຕິດຕາມກວດກາການກໍ ່
ສາ້ງໜວ່ຍພັກເຂັມ້ແຂງ-ຮູນ້າໍພາຮອບ 
ດ້ານ ເປັນວຽກງານໃຈກາງ,ມີການສະຫຸຼບ 
ຕີລາຄາໝາກຜົນຂອງວຽກງານໂດຍຕິດ 
ພັນກັບການດໍາເນີນຊີວິດການເມືອງ, 
ໃນ ສົກປີ 2012-2013 ມີໜວ່ຍພັກທີ ່
ໄດ້ຮັບການກວດກາຕີລາຄາຈດັແບ່ງປະ 
ເພດຕົວຈງິ 15 ໜວ່ຍພັກເອກະລາດ, 
5 ຄະນະພັກຮາກຖານ ແລະ 27 ໜວ່ຍ 
ພັກທີ່ຂຶ້ນກັບ,  ມີ 1 ໜ່ວຍພັກເອກະ 
ລາດບໍ່ໄດ້ຮັບການກວດກາຕີລາຄາຈັດ 
ແບ່ງປະເພດ, ມີສະມາຊິກພັກທີໄ່ດ້ຮບັ 
ການກວດກາຕີລາຄາຈັດແບ່ງປະເພດ 
ຈໍານວນ 458 ສ/ຫ ຍິງ 192 ສ/ຫ 
,ໃນນັ້ນມີສະມາຊິກພກັແຂງຮອບດ້ານ 
343 ສ/ຫຍິງ 152 ສ/ຫ, ແຂງ 115 
ສ/ຫ ຍິງ 40 ສ/ຫ ແລະ ບໍ່ໄດ້ຈັດປະ 
ເພດ 55 ສ/ຫ ຍິງ 22 ສ/ຫ, ດ້ານ 
ວຽກກວດກາ ລັດໄດ້ຕິດຕາມກວດກາ 
ການປັບປຸງກົງຈັກການຈັດຕັ້ງໂດຍໄດ ້
ສັບຊ້ອນ-ຈັດວາງ ພະນັກງານຂັ້ນນໍາ 
ພາຄຸ້ມຄອງເຂົ້າໃນຕໍາແໜ່ງງານ, ມີ 
ການປັ ບ ປຸງ ແຕ່ງຕ້ັງຄະນະກວດກາ 
ທຫລ, ໃນປີ 2013 ໄດ້ລົງຕິດຕາມ 
ກວດກາການເຄ່ືອນໄຫວວຽກງານຂອງ 
ບັນດາກົມ,ທຽບເທົ່າພາຍໃນ ທຫລ 
ສໍາເລັດ 10 ເປົ້າໝາຍທີ່ມີຄວາມສ່ຽງ 
ແລະ ສາມາດຈັດຕ້ັງປະຕິບັດໄດ້ສໍາ 
ເລດັ 90%ຂອງແຜນການທີ່ວາງໄວ້ຊຶ່ງ 
ສາມາດສະກັດກັ້ນໄດ້ບາງປະກົດການ 
ຫຍໍ້ທໍ້.
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ດ່ັງພວກເຮາົຮູນ້າໍກັນແລ້ວວາ່: ພັກປະ 
ຊາຊົນປະຕິວັດລາວ ແມ່ນກອງເສນາ 
ທກິານທາງດ້ານການເມືອງ ເປັນກອງ 
ນໍາໜ້າທີ່ມີການຈັດຕັ້ງຂອງຊົນຊັ້ນກໍາ 
ມະກອນລາວ, ເປັນຕົວແທນແຫ່ງສດິ 
ຜົນປະໂຫຍດຂອງຊົນຊັ້ນ ແລະ ຊາວ 
ຜູ້ອອກແຮງງານລາວບັນດາເຜົ່າທີ່ຮັກ 
ຊາດ, ຮັກຄວາມກ້າວໜາ້, ເປນັແກນ 
ນໍາໃນລະບົບການເມືອງແຫ່ງລະບອບ 
ສາທາລະນະລັດ  ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາ 
ຊນົລາວ, ພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ 
ຢຶດໝັນ້ລັດທມິາກ-ເລນນິ ແລະ ເສມີ 
ຂະຫຍາຍລັກສະນະນໍາໜ້າ, ລັກສະ 
ນະຕໍ່ສູ້ເພື່ອຍົກສູງຄວາມສາມາດ ແລະ 
ການນາໍພາຂອງພກັ. ພ້ອມກັນນັນ້, ພັກປະ 
ຊາຊົນປະຕິວັດລາວ ຍັງຕ້ານກັບແນວ 
ຄິດເສລີເອກະຊົນ, ແນວຄດິຫາຼຍພກັ, 
ຫາຼຍເຄົ້າ, ສວຍໂອກາດທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ, 
ຕ້ານແບບແຜນອາດຍາສດິ ແລະ ສິງ່ຫຍ້ໍ 
ທໍ້ອື່ນໆ.

ພັກໄດ້ກໍານົດໄລຍະຂອງການປະຕິວັດ 

ການຍົກສູງຄຸນນະພາບວຽກງານກວດກາ
ໃນຂົງເຂດທະນາຄານ

ຂຽນໂດຍ: ສົມມຸດ ແກ້ວມະນີ

ປະເທດເຮົາ ແ ມ່ນໄລຍະສືບຕໍ່ປົກປັກ 
ຮັກສາ ແລະ  ສ້າງສາພັດທະນາລະ 
ບອບໃໝ່ສາທ າ ລະນະລັດ ປະຊາທິ 
ປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ໄວ້ໃຫ້ໝັ້ນຄົງ 
ໜຶ່ງໃນວຽກງານລວມນັ້ນກ່ໍແມ່ນຍົກ 
ສູງຄຸນນະພາບວຽກງານກວດກາ ໃຫ ້
ໄປຕາມທັດສ ະ ນະຂອງພັກຊຶ່ງໃນນັ້ນ 
ການສບືຕ່ໍສາ້ງລັດໃຫ້ກາຍເປັນລັດ ຂອງ 
ປະຊາຊົນ, ໂດຍປະຊາຊົນ ແລະ ເພື່ອ 
ປະຊາຊົນໂດຍຖືເອົາ 9 ປະຖົມປັດໄຈ 
ເປັນພື້ນຖ າ ນໃຫ້ແກ່ການກ້າວຂຶນ້ສງັ 
ຄົມນຍົິມ ຢູ່ປະເທດເຮາົເທືອ່ລະກ້າວ. 
ວຽກງານກວດກາ ແມ່ນວຽກງານສໍາຄັນ 
ໜຶ່ງຂອງພັ ກ ປະກອບສ່ວນປະຕບິດັ 
ໜາ້ທີຈ່ດຸສມຸຕ່ໍການຈດັຕ້ັງຜັນຂະຫຍາຍ 
ແນວທາງ, ນະໂຍບາຍ, ແຜນນະໂຍບາຍ 
ຂອງພກັ ແລະ ລະບຽບກົດໝາຍຂອງ 
ລັດ ຊຶ່ງ ສະແດງ ອອກ ຄື: ໜຶ່ງ: ວຽກ 
ງານກວດກາ ແມ່ນການພິຈາລະນາສະ 
ພາບການຕົວ ຈິງ ເພື່ອສັງເກດຕີລາ 
ຄາ ແລະ ຢ້ັງ ຢືນວາ່: ບັນຫາດ່ັງກ່າວ 
ນັ້ນ ດີ ຫຼື ອ່ອນ, ຜິດ ຫຼື ຖືກ, ໂດຍ 

ມີບ່ອນອ້າງອີງພິຈາລະນາ.

ວຽກງານກວດ ກ າຂອງພັກແມ່ນການ 
ເຄ່ືອນໄຫວເປັນປະຈາໍຂອງພັກ, ແມ່ນ 
ເຄ່ືອງມືທີສ່າໍຄັນອນັໜຶງ່, ແມ່ນຫັຼກການ 
ຕ້ົນຕໍໃນການນາໍພາ ແລະ ການກ່ໍສາ້ງ, 
ວຽກງານກວດ ກ າຂອງພັກ ແ ມ່ນພ າ 
ຫະນະອັນໜຶ່ ງທີ່ມີປະສິດທິຜົນເພື່ອ 
ແກ້ໄຂບັນຫາຕ່າງໆໃນການພົວພັນຢູ່ 
ພາຍໃນພັກຄື:

• ວຽກງານກວດກາພັກ ແມ່ນວຽກ 
ງານໜຶງ່ທີມີ່ພາລະບົດບາດ, ໜາ້ 
ທີ່ໃນການນໍາພາຂອງພັກແມ່ນ 
ພາກສ່ວນໜຶ່ງທີ່ສໍາຄັນຂອງວຽກ 
ງານກໍ່ສ້າງພັກ. ວຽກງານກວດກາ 
ພັກແມ່ນພາລະຂອງທົ່ວພັກ 
ຂອງການຈດັຕ້ັງພັກ ແລະ ຂອງສະ 
ມາຊິກພັກໝົດທຸກຄົນ(1).

• ວຽກງານກວດກາພັກແມ່ນໜ້າ 
ທີ່ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບໂດຍ 
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ກົງຂອງຄະນະພັກ. ດັ່ງນັ້ນ, ຄະ 
ນະພັກທຸກຂັ້ນຕ້ອງມີຄວາມຮັບ 
ຜິດຊອບ ແລະ ນໍາພາໂດຍກົງຕໍ ່
ວຽກງານກວດກາພກັຊ່ິຶງຖວືາ່ວຽກ 
ງານກວດກາເປນັໜາ້ທີຕ້່ອງເຮດັ 
ເປັນປະຈໍາຂອງຕົນໂດຍປະຕິບັດ 
ຕາມທິດທີ່ວ່າ: "ບໍ່ມີການກວດ 
ກາກໍ່ບໍ່ມີການນໍາພາ". 

ສອງ: ວຽກງານກວດກາລັດແມ່ນການ 
ຕິດຕາມ, ເກັບກໍາຂໍ້ມູນ, ຫຼັກຖານ 
ກ່ຽວກັບການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດນະໂຍ 
ບາຍ, ລະບຽບກົດໝາຍ, ໜາ້ທີຄ່ວາມ 
ຮບັຜິດຊອບຂອງການຈດັຕ້ັງ ແລະ ບຸກ 
ຄົນຢູ່ໃນອງົການບໍລິຫານລັດ ເພ່ືອພິ 
ຈາລະນາ, ຕີລາຄາປະເມີນຜົນການຈດັ 
ຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານດັ່ງກ່າວ, ພ້ອມ 
ທງັສະເໜວີທິກີານ ແລະ ມາດຕະການ 
ໃຫ້ອົງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງແກ້ໄຂຜົນຂອງ 
ການກວດກາ ຕາມລະບຽບກົດໝາຍ.

• ການກວດກາແມ່ນການເບ່ິງ, ການ 
ສງັເກດ, ການຊອກຫາ, ການວໄິຈ 
ແລະການຕີລາຄາບັນຫາໃດໜຶ່ງ 
ແລະ ເຫດການໃດໜຶງ່ທີສ່ະແດງ 
ອອກເປນັຮບູປະທາໍເອີນ້ວາ່: ຜົນ 
ຂອງການກະທາໍ ຫືຼ ເວົາ້ອກີຢ່າງ 
ໜຶ່ງກວດກາແມ່ນການພິຈາລະ 
ນາລະອຽດ ເພື່ອສັງເກດ ແລະ ຕີ 
ລາຄາການເຄ່ືອນໄຫວຂອງການ 
ຈັດຕັ້ງ ຫຼື ບຸກຄົນໂດຍກ່ຽວກັບ 
ແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ, 
ລະບຽບກົດໝາຍຂອງລັດ.

ທາ່ນມາກເວົາ້ວາ່:" ການກວດກາແມ່ນ 
ວິທີການເຄ່ືອນໄຫວອັນໜຶ່ງເພື່ອ 
ແນໃສຍົ່ກສງູຄຸນນະພາບ ແລະ ທກຸໆ 
ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ". (1)

ທ່ານເລນິນເວົ້າວ່າ: " ການກວດກາ 
ແມ່ນວຽກງານນໍາພາຕ້ົນຕໍຂອງພັກ, 

ຖ້າບໍ່ມີການກວດກາ ກໍ່ໝາຍຄວາມ 
ວ່າບໍ່ມີການນໍາພາ ".(2)

ໃນໄລຍະທີ່ພັກ-ລັດເຮົາມີນະໂຍບາຍ 
ເປີດປະຕູສູໂ່ລກພາຍນອກ, ນໍາໃຊ້ກົນ 
ໄກເສດຖະກິດຕະຫຼາດທີ່ມີການນໍາ 
ພາຂອງພັກ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງຂອງ 
ລັດແນໃສ່ດໍາເນີນພາລະກິດປ່ຽນແປງ 
ໃໝ່, ສືບຕໍ່ສ້າງ ແລະ ຂະຫຍາຍລະ 
ບອບປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນ ສ້າງປະ 
ຖົມປັດໄຈໃຫ້ແກ່ການກ້າວຂຶ້ນສັງຄົມ 
ນິຍົມຢູ່ປະເທດເຮົາເທື່ອລະກ້າວ. ສະ 
ນັ້ນ, ມັນຈິ່ງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ພວກເຮົາ 
ຕ້ອງມີການເຄື່ອນໄຫວຢ່າງມີສະຕິຢູ່ 
ໃນທ່າອ່ຽງລວມຂອງໂລກ, ພາກພື້ນ  
ແລະ ຕະຫຼອດເຖິງການເຄື່ອນໄຫວ 
ພາຍໃນປະເທດອີກດ້ວຍເພ່ືອຮັບປະ 
ກັນໃຫ້ແນວທາງຂອງພັກ, ລະບຽບ 
ກົດໝາຍຂອງລັດມີປະສິດທິຜົນຕ້ອງ 
ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ການກວດກາຢ່າງເປັນ 
ປກົກະຕິຕ່ໍການປະຕິບັດແນວທາງຂອງ
ພັກໃຫ້ບັນລຸຕາມຈຸດປະສົງທີ່ພັກວາງ
ໄວ້.

ໂດຍຫັນເອາົບົດບາດຄວາມສໍາຄັນຂອງ 
ວຽກງານກວດກາຄືດັ່ງກ່າວ. ພັກເຮົາ 
ໄດ້ໃຫ້ທັດສະນະຢືນຢັນຕະຫຼອດມາ 
ວາ່: "ການກວດກາແມ່ນຄວາມຈໍາເປັນ 
ພາວະວໄິສແຫ່ງການນາໍພາ ແລະ ບ່ໍສາ 
ມາດຕັດແຍກອອກຈາກການນໍາພາ, 
ການຄຸ້ມຄອງຂອງລັດທງັເປັນພາລະບົດ 
ບາດຕ້ົນຕໍຂອງຄະນະພັກ  ແລະ ອໍານາດ 
ການປົກຄອງທກຸຂັນ້ຖາ້ບ່ໍມີການກວດ 
ກາກ່ໍໝາຍຄວາມວາ່ບ່ໍມກ ານນໍາພາ".
(3) ດ້ວຍທັດສະນະດັ່ງກ່າວ, ພັກເຮົາ 
ນບັຕ້ັງແຕ່ມ້ືກໍາເນດີເກີດຂຶນ້ມາກ່ໍໄດ້ດໍາ 
ເນນີການກວດກາພາຍໃນພັກໂ ດຍຕະ 
ຫຼອດພາຍຫຼັງທີ່ປະເທດຊາ ດໄດ້ຮັບ 
ການປົດປ່ອຍຢ່າງສົມບູນ. ຄະນະກໍາ 
ມະການກວດກາທຸກຂັ້ນກໍ່ໄດ້ຮັບການ 

ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນ ແລະ ໄດ້ເ ຄື່ອນໄຫວຢ່າງ 
ຕັ້ງໜ້າຕາມພາລະບົດບາດຂ ອງຕົນ. 
ມາຮອດໄລຍະໃໝ່ພັກເຮົາໄດ້ດໍາເນີນ 
ພາລະກິດປຽ່ນແປງໃໝຮ່ອບດ້ານຢ່າງ 
ມີຫຼັກການນັ້ນ, ກໍ່ຍິ່ ງໄດ້ຮັບການເອົາ 
ໃຈໃສ່ໂດຍສະເພາະແມ່ນຄໍາສັ່ງຂອງ 
ກົມການເມືອງສນູກາງພັກເລກທ ີ15/
ກມສພ, ລົງວນັທ ີ21/10/1990 ກ່ຽວ 
ກັບການເພ່ີມທະວຄີວາມຮບັ ຜິດຊອບ
ຕ່ໍການຊ້ີນາໍ-ນາໍພາວຽກງານ ກວດກາ, 
ຄໍາສັ່ງເລກທີ 10/ກມສພ ລົງວັນທີ 
23/8/2001 ວ່າດ້ວຍການເພີ່ມທະວ ີ
ຄວາມຮບັຜິດຊອບຂອງຄະນະພກັຕ່ໍກັບ 
ວຽກງານກວດກາ ນບັທງັສາຍພກັ ແລະ 
ສາຍລັດ ເພ່ືອເປັນການສະກັດກ້ັນຕ້ານ 
ການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ແລະໃຫ້ຄວາມຍ ຸ
ຕິທໍາໃນການກວດກາການແກ້ໄຂຄໍາ 
ຮອ້ງຟ້ອງ-ຮອ້ງທກຸຂອງບັນດາອງົການ 
ຈັດຕ້ັງແລະບຸກຄົນຊ່ິຶງສາມາດປະຕິບັດ 
ການກວດກາໄດ້ນັບແຕ່ຂັ້ນສູນກາງລົງ 
ຮອດຮາກຖານ ຄໍາສັ່ງເລກທີ 09/ 
ກມສພ ລົງວັນທີ 17 12/2007.

ສະນັ້ນ, ເພື່ອເຮັດໃຫ້ວຽກງານກວດ 
ກາມີຄຸນນະພາບດີສາມາດຕອບສະ 
ໜອງໄດ້ຕາມຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງ 
ການໃນການປະຕິບັດໜ້າທີ່ການ 
ເມືອງໃນໄລຍະໃໝ່ຂອງພັກເຮົານັ້ນ, 
ຕ້ອງມີການຍົກສູງຄຸນນະພາບຂອງ 
ວຽກງານກວດກາດັ່ງລຸ່ມນີ້:

1). ຍົກສູງຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ 
ເພີມ່ທະວກີານຊ້ີນໍາ-ນາໍພາຂອງຄະນະ 
ພັກແຕ່ລະຂັນ້ຕ່ໍກັບວຽກງານກວດກາ, 
ເອົາໃຈໃສ່ໃນການແບ່ງງານ ລະຫວ່າງ 
ຄະນະພັກໃນການປະຕິບັດວຽກງານ 
ກວດກາຕ້ອງກໍາແໜນ້ທດິທາງ, ຫັຼກ 
ການ, ໂຄງປະກອບລະບຽບຂອງການ 
ກວດກາ, ຮບັຟັງການສະເໜລີາຍງານ 
ຂໍຄໍາເຫັນຈາກຄະນະກວດກາຂອງ 
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ຕົນ ແລະ ກຽມພ້ອມຊີ້ນໍາ, ເອື້ອອໍາ 
ນວຍໃຫ້ແກ່ການເຄ່ືອນໄຫວກວດກາ 
ຄວາມກະຈ່າງແຈ້ງຕ່ໍທຸກບັນຫາທີ ່
ກວດພົບເຫັນ ແລະ ສະເໜ.ີ ວຽກງານ 
ກວດກາແມ່ນສ່ວນປະກອບທີ່ສໍາຄັນ 
ອນັໜຶງ່ໃນພາລະບົດບາດແຫ່ງການນາໍ 
ພາຂອງພັກ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງຂອງ 
ລັດ. ເຮດັໃຫ້ທກຸພາລະກິດວຽກງານ 
ໄດ້ຮັບການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດຢ່າງມີຜົນ 
ສໍາເລັດ.

2). ຍົກສູງບົດບາດໜ້າທີ່ ແລະ ຂອບ 
ເຂດສດິຂອງຄະນະກາໍມະການກວດກາ 
ຂັ້ນຕ່າງໆຢູ່ສະເໝີທັງມີການປັບປຸງ 
ກົງຈກັໃຫ້ເປັນລະບົບຄົບຊຸດ ແລະ ບໍາ 
ລຸງກ່ໍສ້າງຖັນແຖວກໍາລັງພະນັກງານ 
ກວດກາໃຫ້ເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວ 
ທາງດ້ານປະລິມານ ແລະ ຄຸນນະພາບ
ເພ່ືອແນໃສ່ຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກ 
ຮ້ອງຕ້ອງການຂອງວຽກງານໃນໄລຍະ 
ໃໝ.່ ພ້ອມນັນ້ກ່ໍຕ້ອງໄດ້ເອາົໃຈໃສຊຸ່ກ 
ຍູ້ຂະບວນການກວດກາຢູ່ແຕ່ລະຂົງ 
ເຂດ, ທ້ອງຖິ່ນຢ່າງກວ້າງຂວາງເປັນ 
ປົກກະຕິ ແລະ ເຮດັໃຫ້ວຽກງານກວດ 
ກາກາຍເປັນຂອງມະຫາຊົນໂດຍມີ 
ການປະສານສົມທົບກັບບັນດາພາກ 
ສວ່ນຕ່າງໆໃຫ້ທນັແລະມີປະສດິທຜົິນ 
ດີຂຶ້ນ.

3).ຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ຢ່າງຕ້ັງໜ້າໃນການ 
ກວດກາຕ້ານ ແລະ ສະກັດກັ້ນການ 
ສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ໂດຍອີງໃສ່ກົດໝາຍ 
ວ່າດ້ວຍການຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ 
ສະບັບປັບປຸງເລກທີ 27/ສພຊ, ລົງ 
ວນັທ ີ18 ທນັວາ 2012, ດາໍລັດເລກ 
ທ ີ98/ນຍ, ລົງວນັທ ີ30 ພຶດສະພາ 
2001 ວາ່ດ້ວຍການຈດັຕ້ັງ ແລະ ການ 
ເຄ່ືອນໄຫວຂອງອົງການກວດກາແຫ່ງ 
ລັດ, ດໍາລັດວ່າດ້ວຍການແຈ້ງຊັບສິນ 
ເລກທີ 159/ລບ, ລົງວັນທີ 4/6/ 

2013 ແລະ ບົດແນະນາໍເລກທ ີ257/ 
ຄກສພ, ລົງວັນທີ 16/12/13ກ່ຽວ 
ກັບການປບັປຸງ ການຈດັຕ້ັງຄະນະກວດ 
ກາພັກ, ອົງການກວດກາລັດກະຊວງ 
 ອົງການ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ. ການເຄື່ອນ 
ໄຫວກວດກາພັກ ລັດ ແມ່ນແນໃສຊ່ອກ 
ໃຫ້ເຫັນສະກັດກັ້ນ, ແກ້ໄຂບັນດາປາ 
ກົດການ ແລະ ການລະເມີດກົດໝາຍ, 
ຊອກໃຫ້ເຫັນຊ່ອງວ່າງ ແລະ ກົນໄກ 
ຄຸ້ມຄອງນະໂຍບ າຍກົດໝາຍເພື່ອສະ 
ເ ໜີໃຫ້ອົງການ ທີ່ມີສິດອໍານາດຂອງ 
ລັດວາງບັນດາມາດຕະການ, ວິທີແກ້ 
ໄຂ, ເສີມຂະຫຍາຍໄດ້ປັດໃຈດ້ານຕ້ັງ 
ໜ້າ,ປະກອບສ່ວ ນຍົກສູງຄວາມສັກ 
ສິດດ້ວຍກົດໝາຍຂອງອົງການ, ການ 
ຈັດຕັ້ງ ແລະ ບຸກຄົນ.

4).ຕ້ອງຮບັຮູ ້ແລະ ເຂົາ້ໃຈໃຫ້ແຈງ້ຕ່ືມ 
ກ່ຽວກັບຈຸດປະສົງອັນຕົ້ນຕໍ ຂອງວຽກ 
ງານກວດກາ ແມ່ນເພື່ອ "ຂ້າພະຍາດ 
ກູ້ເອົາຄົນ".  ສະນັ້ນ, ຕ້ອງໄດ້ຕັ້ງໜ້າ 
ປະກອບສວ່ນໃນການເຝີກອບົຮມົທາງ 
ດ້ານການເມືອແນວຄິດ,ຄຸນສມົບັດສນິ 
ທໍາປະຕິວັດ, ປະຕິບັດຫຼັກການລວມ 
ສນູປະຊາທປິະໄຕພາຍໃນພັກຢ່າງເຂັມ້ 
ງວດ, ຮັບປະກັນດ້ານຄຸນນະພາບໃນ 
ການຕໍານິສົ່ງຂ່ າວຊ່ວຍເຫືຼອຊ່ິຶງກັນ 
ແລະ ກັນ. ດັ່ງປະທານ ຄໍາໄຕ ສພີນັ 
ດອນ ໄດ້ແນະນາໍວ່າ: "ເອາົການກວດ 
ກາໃຫ້ກາຍເປັນເນືອ້ໃນວິທກີານສກຶສາ 
ອົບຮົມ, ບໍາລຸງການເມືອງ-ແນວຄິດ, 
ຄຸນສມົບັດສນິທາໍປະຕິວດັ, ທດັສະນະ 
ຫັຼກໝັນ້ຂອງຊົນຊ້ັນປະຕິວັດ ຢູ່ໃນຖນັ 
ແຖວພະນກັງານ, ສະມາຊິກພັກພວກ 
ເຮາົ" ນອກນັນ້, ກ່ໍຕ້ອງເພ່ີມທະວກີານ 
ກວດກາ ເພ່ືອຊອກໃຫ້ເຫັນດ້ານດີ ແລະ 
ດ້ານຕັ້ງໜ້າເພື່ອເສີມຂະຫຍາຍ ແລະ 
ເຮດັໃຫ້ແນວທາງຂອງພັກ,ນະໂຍບາຍ 
ຂອງລັດໄດ້ຮັບການຈັດຕ້ັງຢ່າງເປັນ 
ຂະບວນຟົດຟືນ້ກວາ້ງຂວາງຂຶນ້ເລ້ືອຍໆ...

5).ບັນຫາໜຶ່ງອີກທີ່ສໍາຄັນໃນການ 
ຍົກສູງປະສິດທິພາບ ແລະ ຄວາມສັກ 
ສິດຂອງວຽກງານກວດກາ ທັງເປັນ 
ການຕັດສິນຕໍ່ການຄົ ງຕົວ ແລະ ຂະ 
ຫຍາຍຕົວຂອງພັກນັ້ນ ແມ່ນການແກ ້
ໄຂຜົນຂອງການກວດກາເ ພາະວ່າໄພ 
ອັນຕະລາຍຕົ້ນຕໍຂອງ ພັກກໍາອໍາ 
ນາດນັ້ນມີສອງຢ່າງຄື:

ໜຶງ່, ແມ່ນການວາງແນວທາງຜິດພາດ.

ສອງ, ແມ່ນສະມາຊິກພັກເສຍທາດ 
ຂາດຄຸນ.

ສະນັນ້ການແກ້ໄຂຜົນຂອງການກວດກາ 
ຕ້ອງຖເືປັນບັນຫາສາໍຄັນ ແລະ ຕັດສນີ 
ຖາ້ກວດເຫັນ ແລ້ວຕ້ອງມີວທິກີານແກ້ໄຂ 
ຢ່າງທັນການໂດຍບ່ໍປ່ອຍໃຫ້ບັນຫາ 
ນັນ້ແກ່ຍາວ, ຊ້ໍາເຮືອ້ ຫືຼ ຂະຫຍາຍ 
ກ້ວາງອອກພຶດຕິກໍາຜ່ານມາເຫັນວ່າ: 
ປະກົດການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດຕ່ໍກັບການ 
ແກ້ໄຂຜົນຂອງການກວດກາທາງດ້ານ
ລະບຽບຫັຼກການຍັງບ່ໍທັນເຂັ້ມງວດ 
ການແກ້ໄຂບັນຫາຕ່າງໆທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນ 
ຖັນແຖວພະນັກງານ, ສະມາຊິກພັກ 
ຍັງບໍ່ມີຄວາມເດັດຂາດ. ເວົ້າແນວນີ້ກໍ ່
ບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າ: "ການເຮັດວຽກ 
ງານກວດກາແມ່ນເອົາໄມ້ແສ້ໄປຕີຄົນ, 
ແຕ່ຕ້ອງຄໍານຶງເຖິງວ່າ: ຄົນລົງນໍ້າເລິກ 
ພຽງຄໍແລ້ວບ່ໍໄດ້ປຽກຈັກໜ້ອຍກ່ໍເປັນ 
ໄປບໍ່ໄດ້. "ສະນັ້ນ,ໃນການແກ້ໄຂຜົນ 
ຂອງການກວດກາກ່ໍຕ້ອງສົມເຫດສົມ 
ຜົນ, ຕາມທາ່ອຽ່ງການໂຍະຍານໃຫ້ກັນ 
ຫຼື ປົກປີດເອົາກັນຕໍ່ກັບພະນັກງານ,  
ສະມາຊິກພັກທີ່ເຮັດຜິດຕ່ໍລະບຽບກົດ 
ໝາຍ, ຂາດຄວາມເປັນແບບຢ່າງ, ມີ 
ແນວຄິດອາດຍາສດິຫ່າງເຫີນຈາກມະ 
ຫາຊົນ, ແລ່ນນໍາແຕ່ຜົນປະໂຫຍດ  
ສວ່ນຕົວແບບບ່ໍຊອບທໍາແລະມີຄວາມ 
ໂລບມາກໂລພາ. ສິ່ງເຫລົ່ານີ້ເປັນຜົນ 
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ສະທ້ອນຕໍ່ພາບພົດ, ບົດບາດ ອິດທິ 
ພົນຂອງພັກ ແລະ ເຮດັໃຫ້ພັກມີຄວາມ 
ເຊື່ອມເສຍ ແຕ່ການປະຕິບັດວິໄນພັດ 
ບ່ໍສມົເຫດສມົຜົນ; ບາງກໍລະນກ່ໍີບ່ໍຖກື 
ປະຕິບັດວິໄນຊໍ້າ, ມີພຽງແຕ່ສຶກສາອົບ 
ຮົມ ຫຼື ຖືກຍົກຍ້າຍໃຫ້ໄປຮັບໜ້າທີ ່
ຢູ່ບ່ອນໃໝ ່ ຫືຼ ຖກືປດົຕໍາແໜງ່ຢູ່ບ່ອນ 
ນີ້ແລ້ວກໍ່ຍ້າຍໄປຢູ່ບ່ອນອື່ນ ແລະ ຍັງ 
ຮັກສາໄວ້, ຊັ້ນ-ຂັ້ນເງິນເດືອນ, ລົດ 
ປະຈາໍຕາໍແໜງ່ຢູ່ຄືເກ່ົາ; ບາງບ່ອນບາງ 
ສະຫາຍພັດຖືກລົງໂທດ ຫຼື ປະຕິບັດ 
ວິໄນຢ່າງໜັກເຊັ່ນ: ປົດຕໍາແໜ່ງທັງ 
ພັກ ແລະ ລັດ, ເອົາອອກຈາກພັກ, 
ໄລ່ອອກຈາກລັດຖະກອນພ້ອມທງັຖກື 
ປະຕິບັດຕາມລະບຽບກົດໝາຍ, ແຕ່ 
ພັດມີບາງກໍລະນີເຮັດແປະໆບາງໆ 
ພຽງແຕ່ການກ່າວເຕືອນ, ການຕໍານິ 
ແບບລວມໆ ຫຼື ເຮັດພຽງແຕ່ເປັນຮູບ 
ການຊ່ືໆ.ຈາກສະພາບການດ່ັງກ່າວ, 
ເຮັດໃຫ້ສັງຄົມເກີດມີແນວຄິດສົງໄສ 
ແລະ ມີຫາງສຽງຈົມ່ວາ່ຫຼາຍຢ່າງເຊ່ັນ: 
"ການກວດກາບ່ໍມີຄວາມສັກສິດກວດ 
ແລ້ວກໍ່ແລ້ວໄປຊື່ໆ, ຫຼື ກວດໃຫ້ຕົກ 
ຕັ່ງ ແລ້ວໄປນັ່ງຊະໂລງ" ປະກົດການ 
ດ່ັງກ່າວນັ້ນເຮັດໃຫ້ບົດບາດການນໍາ
ພາຂອງພັກຂາດຄວາມສັກສິດ ແລະ 
ຂາດຄວາມເຊ່ືອໝັ້ນຈາກມະຫາຊົນ 
ຖາ້ຫາກປະປອ່ຍໃຫ້ສະພາບແນວນັນ້ 
ແກ່ຍາວຊ້ໍາເຮື້ອແມ່ນຈະເຮັດໃຫ້ສັດ 
ທານິຍົມ ຂອງມະຫາຊົນຕ່ໍພັກມີອັນ 
ເຊື່ອມຖອຍ.

ຕໍ່ກັບສະພາບການຄືແນວນັ້ນ, ຄະນະ 
ພັກແຕ່ລະຂັ້ນຕ້ອງມີຄວາມເດັດຂາດ 
ເຂົ້າໃນການແກ້ໄຂຜົນຂອງການກວດ 
ກາ ແລະ ບັນຫາຫຍ້ໍທໍທ້ີເ່ກີດຂຶນ້ຢູ່ໃນ 
ຂົງເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນໃຫ້ 
ມີຄວາມເໝາະສົມທັງຮັບປະກັນຕ່ໍ 
ຄວາມຍຸຕິທາໍຂອງຊາດ ແລະ ການກະ 
ທໍາຂອງທຸກຄົນທີ່ກ່ໍຂຶ້ນຄືຄໍາສຸພາສິດ 

ເພິ່ນໄດ້ກ່າວໄວ້ວ່າ: " ກໍາໃດກໍ່ກໍານັ້ນ 
ກ່ໍຕ້ອງຕອບສະໜອງຢ່າງສົມເຫດສົມ 
ຜົນ ".

ສະຫຼຸບລວມແລ້ວ: ພັກເຮົານັບຕັ້ງແຕ ່
ມ້ືກາໍເນດີເກີດຂຶນ້ມາກ່ໍໄດ້ດາໍເນນີການ 
ກວດກາພາຍ ໃນ ພັກໂດຍຕະຫຼອດມາ 
ແລະ ພາຍຫຼັງທີ່ປະເທດຊາດໄດ້ຮັບ 
ການປົດປ່ອຍຢ່າງສົມບູນ.ມາຮອດໄລ 
ຍະໃໝ່ ພັກເຮົາໄດ້ດໍາເນີນພາລະກິດ 
ປຽ່ນແປງໃໝຮ່ອບດ້ານຢ່າງມີຫັຼກການ 
ນັ້ນ, ກໍ່ຍິ່ງໄດ້ຮັບການເອົາໃຈໃສ່  ໂດຍ 
ສະເພາະແມ່ນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການ 
ຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງສະບັບປັບປຸງ 
ເລກທ ີ27/ສພຊ ລົງ ວັນທ1ີ8 ທນັວາ 
2012; ດໍາລັດເລກທີ 98/ນຍ, ລົງ 
ວັນທີ 30 ພຶດສະພາ 2001ວ່າດ້ວຍ 
ການຈດັຕ້ັງ ແລະ ການເຄ່ືອນໄຫວຂອງ 
ອົງການກວດກ າແຫ່ງລັດ, ດໍາລັດວ່າ 
ດ້ວຍການແຈ້ງຊັບສິນເລກທີ159/ລບ 
ລົງວັນທີ 4 /6/2013 ແລະບົດແນະ 

ນໍາເລກທີ 25 7/ຄກສພ,  ລົງວັນທີ 
16/12/13 ກ່ ຽວກັບການປັບປຸງການ 
ຈັດຕັ້ງຄະນະ ກວດກາພັກ,  ອງົການ 
ກວດກາລັດກະຊວງ ອງົການ ແລະ ທອ້ງ 
ຖິ່ນ. ການເຄື່ອນໄຫວກວດກາພັກ ລັດ 
ແມ່ນແນໃສ່ຊອ ກໃຫ້ເຫັນສະກັດກັ້ ນ, 
ແກ້ໄຂບັນດາປະກົດການ ແລະການລະ 
ເມດີກດົໝາຍ, ຊອກໃຫ້ເຫັນຊ່ອງວ່າງ 
ແລະ ກົນໄກຄຸ້ມຄອງ, ນະໂຍບາຍກົດ 
ໝາຍເພ່ືອສະເໜີໃ ຫ້ອົງການທີ່ ມີ 
ສິດອໍານາດຂອງລັດວາງບັນດາມາດຕະ 
ການ ແລະ ວິທີແກ້ໄຂ. 
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ຕາມການ ນິຍາມ ຂອງ ກອງ ທຶນ ການ 
ເງິນ ສາກົນ, ຕາບ ໃດຢູ່  ໃນ ປະ ເທດ 
ໜຶ່ງໆ ຫາກ ຍັງ ເຫັນ ດີ ໃຫ້ ທະນາຄານ 
ຮັບຝາກ  ແລະ  ໃຫ້ ກູ້ ຢືມ ເປັນ ເງິນຕາ 
ຕ່າງປະ ເທດ, ກ່ໍ ໝາຍ ຄວາມ ວາ່ພ້ືນ 
ຖານ ເສດຖະກິດ ນັນ້ໆ  ເປັນ ເສດຖະກິດ 
ທີ່ ນໍາ ໃຊ້ ເງິນຕາ ຕ່າງ ປະ ເທດຢ່າງ ແພ່ 
ຫລາຍ.

ປະກົ ດ ການ ຂອງ ການ ນໍາ ໃຊ້ ເງິນຕາ 
ຕ່າງ ປະ ເທດຢ່າງ ແພ່ ຫລາຍ ມັນ ເລ່ີ ມ  
ເກີດ ຂຶ້ນ ມາ ຈາກ ກົນ ໄກ ແຫ່ງຄວາມ 
ເປັນ ທັນສ ະ ໄ ໝທາ ງດ້ າ ນເງິ ນຕາ 
ຂອງ ໂລກນັ້ນເອງ ,  ໃນ ນັ້ນເງິນຕາ ຂອງ 
ປະ ເທດ ທີ່ ພັດທະນາ ຈໍານວນ ໜຶ່ງ, 
ພິ ເສດ ແມ່ນ ເງິນ ໂດ ລາ ຂອງ ສະຫະລັດ 
ອາ ເມ ລິ ກາ, ຖືກ ນໍາ ໃຊ້ ເຂົ້າ ໃນ ການ 
ພົວພັນ ແລກປ່ຽນ ສາກົນເຮັດ ບົດບາດ 
ເປັນ “ ເງິນຕາ ຂອງ ໂລກ”. ຍ້ອນ 
ແນວ ນັ້ນ, ຈິ່ງ ເຄີຍ ເອີ້ນ ການ ນໍາ ໃຊ້ 
ເງິນຕາ ຕ່າງປະ ເທດ ຢ່າງ ແພ່ ຫລາຍ 
ວ່າ “Dollarization”.  ການ 
ສຶກສາ ຂອງ ບົດ ຂຽນ ນີ້ ຂໍ ຈໍາກັດ ຢູ່ ໃນ 
ຂອບ ເຂດ ເສດຖະກິດ ທີ່ ມີ ການ ນໍາ ໃຊ້ 
ເງິນຕາ ຕ່າງປະ ເທດ ຢ່າງ ແພ່ ຫລາຍ 
ດ້ວຍ ສະກຸນ ເງິນ USD. 

ຕ່າງປະເທດຢ່າງແພ່ຫລາຍ(dollarization)ໂດຍສັງເຂບ
ການນໍາໃຊ້ເງິນຕາ

ໂດຍ : ດຣ ນ. ຄ. ປານ ມະ ໄລ ທອງ

1. ຄວາມ ສໍານຶກ :

 ໃນທາງ ດ້ານ ທິດ ສະ ດີ ແລ້ວ, ການ ນໍາ  
ໃຊ້ ເງິນຕາ ຕ່າງປະ ເທດ ຢ່າງ ແພ່ ຫລາຍ 
(Dollarization) ຢູ່ ໃນ ພື້ນຖານ 
ເສດຖະກິດ   ແມ່ນ ການ ທີ່ ເງິນຕາ ຕ່າງ 
ປະ ເທດ ຖືກ ນໍາ ໃຊ້ ຢ່າງ ກວ້າງ ຂວາງ 
ປຽ່ນ ແທນ ທັງ ໝົດ ຫລື ສ່ວນ ໃດ ສ່ວນ 
ໜຶ່ງ ຂອງ ພາລະ ບົດບາດ ຂອງສະກຸນ 
ເງິນ ພາຍ ໃນ ປະ ເທດ, ຫລື ເວົ້າ ຢ່າງ 
ໜຶ່ງ ວ່າ  ພື້ນຖານ ເສດ ຖະກິດ ນັ້ນໆ  ນໍາ 
ໃຊ້ ເງນິຕາ ຕ່າງປະ ເທດ ທງັ ໝດົ ຫລືນາໍ 
ໃຊ້ສ່ວນ ໃດ ສ່ວນ ໜຶ່ງ.

ຕາມ ມາດຖານ ຂອງ ກອງ ທຶນ ສາກົນ 
(IMF), ພ້ືນຖານ ເສດຖະກິດ ໜຶ່ງໆ 
ຖືກ ຖື ວ່າ ເປັນ ພື້ນຖານ ເສດຖະກິດ ທີ່ 
ນໍາ ໃຊ້ ເງິນຕາ ຕ່າງປະ ເທດ ຢ່າງ ແພ່ 
ຫລາຍ (Dollarization) ກ່ໍ ຕ່ໍ  
ເມື່ອ ອັດຕາ ສ່ວນ ເງິນ ຝາກ ເປັນເງິນຕາ  
ຕ່າງປະ ເທດ ກວມ 30% ຂຶ້ນ ເມືອຂອງ 
ປະລິມານ ເງິນ (M2),  ເຊ່ິງລວມມີ :  
ເງິ ນສົດ ໃນ ຂອດ ຈໍລະ ຈອນ,  ເງິນ ຝາກ 
ບໍ່ ມີ ກໍານົດ,  ເງິນ ຝາກ ມີ ກໍານົດ  ແລະ  
ເງິນ ຝາກ ເປັນ ເງິນຕາ ຕ່າງປະ ເທດ.

 2. ການແບ່ງ ປະ ເພດ  ຫລື ລະດັບຂອງ  

Dollarization :

Dollarization ຖືກ ແບ່ງ ອອກ 
ເປັນ 3 ລະດັບ ຄື : ການ ນໍາ ໃຊ້ ເງິນຕາ 
ຕ່າງປະ ເທດ ຢ່າງ ແພ່ ຫລາຍ  ທີ່ ບໍ່ ເປັນ 
ທາງ ການ ( unofficial Dol-
larization), ນໍາ ໃ ຊ້  ເງິນຕາ 
ຕ່າງປະ ເທດ ຢ່າງ ແພ່ ຫລາຍ  ແບບ 
ເຄ່ິງທາງ ການ ( semiofficial 
dollarization),  ແລະ ນໍາ ໃຊ້ 
ເງິນຕາ ຕ່າງປະ ເທດ  ແພ່ ຫລາຍ ຢ່າງ 
ເປັນ ທາງ ການ (official dol-
larization).

2.1. ການ ນໍາ ໃຊ້ ເງິນຕາ ຕ່າງປະ ເທດ 
ຢ່າງ ແພ່ ຫລາຍ ທີ່ ບໍ່ ເປັນ ທາງ ການ 
( unofficial Dollariza-
tion)

ແມ່ນ ກໍລະນີ  ເງິນຕາ ຕ່າງປະ ເທດຖືກ 
ນໍາ ໃຊ້ ຢ່າງ ກ້ວາງ ຂວາງ ຢູ່  ໃນພື້ນຖານ 
ເສດຖະກິດ,  ເຖິງ  ແມ່ນວ່າ ລັດຖະບານ 
ຂອງ ປະ ເທດ ດັ່ງກ່າວບໍ່ ໄດ້ ຮັບ ຮູ້ ຢ່າງ 
ເປັນ ທາງ ການກໍ່ຕາມ.  

2.2. ການນໍາໃຊ້ເງິນຕາຕ່າງປະເທດ 
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ຢ່າງແພ່ຫລາຍເຄີ່ງທາງການແມ່ນປະ 
ເທດ ທີມີ່ລະບົບຈລໍະຈອນເງນິຕາເປັນ 
ທາງການດ້ວຍສອງສະກຸນເງິນ. ຢູ່ໃນ 
ປະເທດດ່ັງກ່າວນັນ້, ເງນິຕາຕ່າງປະເທດ 
ຈໍລະຈອນຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ, 
ອາດເຖິງຂັ້ນກວມອັດຕາສ່ວນສູງບ້ວງ 
ເງິນຝາກທະນາຄານ, ແຕ່ມີບົດບາດ 
ສໍາຮອ ງ ບ້ ວ ງ ຊໍາລ ະຄ່ າເ ງິນ ເດືອນ, 
ພາສ ີອາກອນ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈາ່ຍປະຈໍາວນັ. 
ປະເທດເຫລ່ົານີ້ຍັງສືບຕ່ໍຮກັສາທະນາ 
ຄານກາງອັນໜຶ່ງອັນດຽວເພື່ອປະຕິ 
ບັດນະໂຍບາຍເງິນຕາຂອງຕົນ.

2.3. ການນໍາໃຊ້ເງິນຕາຕ່າງປະເທດ 
ແພ່ຫລາຍຢ່າງເປັນທາງການ

(ຫລືເອີ້ນຢ່າງໜຶ່ງວ່າການນໍາໃຊ້ ເງິນ 
ຕາຕ່າງປະເທດຢ່າງເປັນທາງການ)  
ເກີດ ຂຶ້ນ   ເມື່ ອ ເງິນຕາ ຕ່າງປະ ເທດ 
ກາຍ ເປັນ ສະກຸນ ເງິນ ຖືກຕ້ອງ ຕາມ 
ກົດໝາຍ ຢູ່ ໃນ ຂອດ ຈໍລະ ຈອນ. ໝາຍ 
ຄວາມ ວ່າ  ເງິນຕາ ຕ່າງປະ ເທດບໍ່ ພຽງ 
 ແຕ່ ຖືກ ນໍາ ໃຊ້ ຢ່າງ ຖືກຕ້ອງ ຕາມ ກົດ 
ໝາຍ ລະຫວ່າງ ບຸກຄົນ ເອກະ ຊົນ 
ດ້ວຍ ກັນ ເທົ່າ ນັ້ນ, ຫາກ ຍັງ ຖືກຕ້ອງ 
ຕາມ ກົດໝາຍ ລວມທັງ ບ້ວງ ຊໍາລະ 
ສະ ສາງ ຂອງ ລັດຖະບານ ອີກ ດ້ວຍ. ຖ້າ 
ຫາກ ວ່າ ສະກຸນ ເງິນ ພາຍ ໃນ ປະ ເທດ 
ຍັງ ຖືກ ນໍາ ໃຊ້ ຢູ່ກໍ່ ພຽງ ແຕ່ ມີ ບົດບາດ 
ສໍາຮອງເຊ່ັນ ເງິນ ຫລຽນ ຫລື  ເງິນ ທີ່ ມີ 
ມູນ ຄ່າ ຕໍ່າ .  

ຕາມ ເຄີຍ ແລ້ວ,  ປະ ເທດ ທີ່ ນໍາ ໃຊ້ ເງິນ 
ຕາ ຕ່າງປະ ເທດ ແພ່ ຫລາຍ ຢ່າງ ເປັນ  
ທາງ ການນັ້ນມັກ ຈະ ເລືອກ ເອົາເງິນ 
ຕາ ຕ່າງປະ ເທດ ສະກຸນ ໃດ  ໜຶ່ງເປັນ 
ສະກຸນ ເງິນ ຖືກຕ້ອງ ຕາມ ກົດໝາຍ 
ເທົ່າ ນັ້ນ.

3. ສາເຫດ:ຂອງການນໍາໃຊ້ເງິນຕາ 
ຕ່າງປະເທດຢ່າງແພ່ຫລາຍ:

ສາເຫດຂອງການນໍາໃຊ້ເງິນຕາຕ່າງ 
ປະເທດຢ່າງແພ່ຫລາຍ ແມ່ນມີຫລາຍ 
ທັງສາເຫດໃນຕົວ ແລະ ນອກຕົວ, 
ແຕ່ ສໍ າ ຄັ ນ ມີ ຢູ່ສາມດ້ານຄື : ໜຶ່ງ, 
ລາວຍັ ງ ເ ປັ ນປະເທດນໍາເຂົ້າຫລາຍ 
ກ່ວ າກ ານສົ່ ງ ອອກ, ສອງ, ບັນຫາ 
ຈິດຕະສາດຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ສາມ 
ແມ່ນຄວາມເຊື່ອໝັ້ນຂອງປະຊາຊົນຕໍ່
ສະກຸນເງິນພາຍໃນຍັງຕໍ່າ.

4. ຜົນ ກະທົບ ຂອງ 
Dollarization :

Dollarization ຢູ່ ໃນ ພື້ນຖານ 
ເສດຖະກິດຈະ ມີ ຜນົ ກະທບົທັງດ້ານ 
ຕັ້ງໜ້າ  ແລະ  ດ້ານ ຫຍໍ້ ທໍ້ຄວບ ຄູ່ ກັນ 
ໄປ :

4.1 ຜົນ ກະທົບ ດ້ານ ຕັ້ງໜ້າ :

ບັນດານັກ ຄົ້ນ ຄ້ວາ ໄດ້ ໃຫ້ການ ຕີ ລາ 
ຄາ ວ່າ :  ການ ນໍາ ໃຊ້ ເງິນຕາ ຕ່ າງປະ 

ເທດຢ່າງ ແພ່ ຫລາຍ ຕາມ ແຕ່ ລະ ກໍ 
ລະນີ ອາດ ຈະ ໄດ້ ຮັບ ຜົນ ກະທົບ ດ້ານ 
 ຕັ້ງໜ້າ ເຊັ່ນ :   ການ ສະໜອງ ເງິນຕາ  
ຕ່າງປະ ເທດ ເພ່ີມ ຂຶ້ນ, ຊຸກຍູ້ການຈລໍະ  
ຈອນ ສິນຄ້າ ກັບ ຕ່າງປະ ເທດ, ຊ່ວຍ 
ດຶງ ດູດ ການ ລົງທຶນ ຈາກ ຕ່າງປະ ເທດ, 
ຫລຸດຜ່ອນ ຄວາມ ສ່ຽງ ດ້ານ ອັດຕາ 
ດອກ ເບ້ຍ, ຫລຸດຜ່ອນ ຄ່າ ໃຊ້ ຈ່າຍ 
ໃນ ການ ນໍາ ໃຊ້ ທຶນ  ແລະ ທັງ ເປັນ 
ພາຫະນະ ທີ່ ດີໃນ ການ ປົກ ປ້ອງຜົນ 
ປະ ໂຫຽດຂອງ ປະຊາຊົນ  ເມ່ືອ ເກີດ ມີ 
ໄພ ເງິນ ເຟີ້ ນໍາ ອີກ ດ້ວຍ.

4.2. ຜົນກະທົບດ້ານລົບ :

ເຖິງຢ່າງ ໃດ ກໍ່ຕາມ, ຈາກ ບົດຮຽນ ຕົວ 
ຈິງ ຂອງ ການ ພັດທະນາ ເສດຖະກິດ  
- ສັງຄົມຂອງຫລາຍ ປະ ເທດ ໃນ ໂລກ  
ໄດ້ ໃຫ້ ຮູ້ ວ່າ ຜົນ ກະທົບ ດ້ານ ຕັ້ງໜ້າ 
ທີ່ ກ່າວ ມານັ້ນ ບໍ່ ສາມາດ ທົດ ແທນ ໃນ 
ສິ່ງ ທີ່ພ້ືນຖານ ເສດຖະກິດ ຖືກ ສູນ ເສຍ 
ໄປ  ຍ້ອນ ມີ ການ ນໍາ ໃຊ້ ເງິນຕາ ຕ່າ ງປະ 
ເທດ ຢ່າງ  ແພ່ຫລາຍ.

ໃນພື້ນຖານເສດຖະກິດ ທີ່ມີການນໍາ 
ໃຊ້ເງິນຕາຕ່າງປະເທດຢ່າງແພ່ຫລາຍ  
ໃນ ລະດັບ ສູງຍິ່ ງ  ໄດ້ ຮັບ ຜົນ ກະທົບ  
ແລະ ມີ ຄວາມ ອ່ອນ ໄຫວ ຕໍ່ ການ ປ່ຽນ 
ແປງທີ່ພົວພັນກັບເງິນໂດລາສະຫະ 
ລັດ, ກ່ໍ ຄືການຜັນຜວນດ້ານລາຄາ 
ນໍ້າມັນຫລາຍ ຂຶ້ນ ເທົ່າ ນັ້ນ. 
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- ຂະແໜງການສົ່ງອອກຈະໄດ້ຮັບ 
ຜົນກະທົບໂດຍກົງ.   

- ມີຜົນກະທົບຕ່ໍການວາງນະໂຍບາຍ 
ເສດຖະກິດມະຫາພາກ. ໃນພ້ືນຖານ 
ເສດຖະກິດ ທີ່ ມີອັດຕາສວ່ນເງນິຕາ 
ຕ່າງປະເທດສູງ ການວາງນະໂຍບາຍ 
ເສດຖະກິດມະຫາພາກ, ພິເສດແມ່ນ 
ນະໂຍບາຍເງິນຕາຈະຂາດຄວາມເປນັ 
ເອກະລາດ ແລະ ໄດ້ຮັບຜົນກະທບົ 
ຈາກການຜັນແປຂອງ ເສດຖະກິດ 
ໂລກ;  ປ ະສິ ດ ທິ ຜົ ນ ຂ ອ ງ ການບໍລິ 
ຫານນະໂຍບາຍເງນິຕາຫລຸດລົງ :

+ ສ້າງຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການຄາດ 
ຄະເນການ ຜັນ ແປ ຂອງຍອດລວມ 
 ພາຫະນະ ຊໍາລະ ສະ ສາງ, ຈາກ ນັ້ນ ຈະ  
ເຮັດ ໃຫ້ການ ຕັດສິນ ໃຈ ກ່ຽວ ກັບການ  
ເພ່ີມ ຫລື ຫລຸດ ປະລິມານ ເງິນ ໃນ 
ຂອດ ຈໍລະ ຈອນ ຂາດ ຄວາມ ຊັດ ເຈນ  
ແລະ ບໍ່ ທັນກັບ ສະພາບ ການ.

+ ເຮດັ ໃຫ້ ສະກຸນ ເງນິ ພາຍ ໃນ ປະ ເທດ 
ມີ ຄວາມ ອ່ອນ ໄຫວ ຕ່ໍ ການ ປ່ຽນ ແປງ 
ຈາກ ພາຍ ນອກ; ຄວາມ ພະຍາຍາມ 
ຂອງ ນະ ໂຍບາຍ ເງິນຕາ ທີ່ ຢາກ ກະທົບ 
 ຕ່ໍ ຍອດລວມ ການ ສະໜອງ ເງິນ ແກ່ 
ພ້ືນຖານ ເສດຖະກິດ  ໂດຍ ຜ່ານ ການ 
ດັດ ປບັ ດອກ ເບ້ ຍໃຫ້ ກູ້ ນັນ້ ຈະ ມີ ປະສດິ 
ທິ ຜົນ ຕໍ່າ.

+  ກະທບົ ຕ່ໍ ການວາງ ແຜນ  ແລະ ການ 
ຈດັ ຕ້ັງ ປະຕິບັດ ນະ ໂຍບາຍ ອດັຕາ ແລກ 
ປຽ່ນ;  ເຮດັ ໃຫ້ການ ສະໜອງ ເງນິ ພາຍ 
 ໃນ ປະ ເທດ ບໍ່ ມີ ຄວາມ ສະຫງົບ, ຍ້ອນ 
ປະຊາຊົນ ຫັນປຽ່ນ ຈາກການນາໍ ໃຊ້ ເງນິ  
ສະກຸນ ພາຍ ໃນ ປະ ເທດ ໄປ ໃຊ້ ເງິນຕາ 
ຕ່າງ ປະ ເທດຫລາຍ ຂຶນ້,  ເຮດັ ໃຫ້ຄວາມ 
 ຕ້ອງການ ເງິນຕາ ຕ່າງປະ ເທດ ເພ່ີມ ຂຶ້ນ 
ຢ່າງ ແຮງສ້າງ ຄວາມ ກົດ ດັນ ຕໍ່ ອັດຕາ 
ແລກປ່ຽນ.

ໃນ ເມ່ືອ ຄູ່ ແຂງ່ ໃນ ຕະຫລາດ  ໂລກຫລຸດ  
ຄ່າ ຂອງ ເງິນ, ປະ ເທດ ທີ່ ນໍາ ໃຊ້ ເງິນຕາ 
ຕ່າງປະ ເທດ ຢ່າງແພ່ ຫລາຍ ຈະ ບໍ່ ສາ 
ມາດ ຮັກສາ ການ ແກ້ງ ແຍ່ງ ໃນ ຂົງ ເຂດ 
ການ ສົ່ງ ອອກ ໄດ້  ແລະ ຈໍາ ເປັນ ຕ້ອງ ໄດ້ 
ດັດ ປັບ ອັດຕາ ແລກປ່ຽນ ຄືນ ໃໝ່.

ຢູ່ ໃນ ປະ ເທດ ທີ່ ມີ ການ ນໍາ ໃຊ້ ເງິນຕາ 
ຕ່າງປະ ເທດ ຢ່າງ ແພ່ ຫລາຍ  ແບບ ບ່ໍ 
ເປັນ ທາງ ການ,

ຄວາມຕ້ອງ ການ ເງນິ ສະກຸນ ພາຍ ໃນ ປະ  
ເທດ ບ່ໍ ມີ ຄວາມ ສະຫງົບ.  ໃນກໍລະນີ  
ມີ ການ ຜັນ ຜວນ, ທກຸ ຄົນ ຈະ ຫັນ ໄປ ນາໍ 
ໃຊ້ ເງິນຕາ ຕ່າງປະ ເທດ ອາດ ຈະ ເຮັດ 
ໃຫ້ ເງິນ ສະກຸນ ພາຍ ໃນ ຕົກ ຄ່າ  ແລະ  
ເລ່ີ ມເກີດ ມີຮອບ ວຽນ ເງນິເຟ້ີຂຶນ້. ໃນເມ່ືອ 
ປະຊາຊົນຮັກສາເງິນຝາກເປັນເງິນຕາ 
ຕ່າງປະເທດເປັນຈາໍນວນຫລາຍ,ການ 
ປ່ຽນ ແປງທາງດ້ານດອກເບ້ຍຢູ່ພາຍ 
ໃນປະເທດ ແລະ ຕ່າງປະເທດອາດ 
ຈະເຮດັໃຫ້ມີການເຄ່ືອນ ໝນູຈາກສະ 
ກຸນເງນິນີໄ້ປຫາສະກຸນເງນິອືນ່(ມີການ 
ປັ່ນປ່ວນອັດຕາແລກປ່ຽນ). ການປ່ຽນ 
ແປງດ່ັງກ່າວຈະສ້າງຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ 
ໃຫ້ແກ່ທະນາຄານກາງ ໃນການກໍາ 
ນົດເປ້ົາໝາຍຂອງການສະໜອງເງິນ 
ຕາ ຢູ່ພາຍໃນປະເທດ ແລະ ອາດກ້າວ 
ໄປເຖງິເຮດັໃຫ້ລະບົບທະນາຄານຂາດ
ຄວາມໝັ້ນທ່ຽງ.

ໃນກໍລະນີ ເ ງິ ນຝາກເປັນເງິນຕາຕ່າງ 
ປະເທດສູ ງ ,  ເມື່ອອັດຕາແລກປ່ຽນ 
ມີການເໜັງຕີງຈະເຮັດໃຫ້ຜູ້ຝາກເງິນ 
ຫລັ່ງໄຫລກັນໄປຖອນເງິນຕາຕ່າງປະ 
ເທດ, ໃນເວລາດຽວກັນນັ້ນ, ເງິນຕາ 
ຕ່າງປະເທດຈໍານວນດັ່ງກ່າວທະນາ 
ຄານພັດໄດ້ປ່ອຍກູ້ໄປແລ້ວ, ພິເສດ 
ແມ່ນປ່ອຍກູ້ ໄລຍະຍາວ, ເວລານັ້ນ 
ທະນາຄານກາງຂອງປະເທດທີ່ມີ 

ການນໍາໃຊ້ ເ ງິນຕາຕ່າງປະເທດຢ່າງ 
ແ ພ່ ຫ ລ າ ຍ ຈ ະ ບໍ່ ສ າມ າດໃຫ້ການ 
ຊ່ວຍໜູນໄດ້ເພາະວ່າບໍ່ມີພາລະບົດ 
ບາດໃນການພິມຈໍາໜ່າຍເງິນໂດລາ 
ສະຫະລັດອາເມລິກາ. ນະໂຍບາຍ 
ເງິນຕາຂອງປະເທດດັ່ງກ່າວ ຂຶ້ນກັບ 
ສະຫະລັດອາເມລິກາຢ່າງໜັກໜ່ວງ. 
ເຊັ່ນດຽວກັນ ນະໂຍບາຍເງິນຕາ ແລະ 
ນະໂຍບາຍດອກເບ້ຍ ຈະແມ່ນສະຫະ 
ລັດອາເມລິກາເປັນຜູ້ຕົກລົງ. ໃນເມື່ອ 
ຮອບວຽນການຂະຫຍາຍຕົວທາງ 
ດ້ານເສດຖະກິດຂອງປະເທດພວມ 
ພັດທະນາ ແລະ  ພັດທະນາແລ້ວ 
ຄືສ ະຫະລັ ດອ າ ເມລິກ າ ບໍ່ຄືກັນ,  
ມັນຍ່ອມຮຽກຮ້ອງ ໃຫ້ມີນະໂຍບາຍ 
ເງິນຕາທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.

- ພາ ໃຫ້ສູນ ເສຍສິດ ເປັນ ເຈົ້າ ທາງ 
ດ້ານເງິນຕາຂອງຕົນໃນທີ່ສຸດ.  ໂດຍ  
ພື້ນຖານ ແລ້ວ, ສິດ ເປັນ ເຈົ້າ ທາງ ດ້ານ 
ເງິນຕາແມ່ນ ຜົນ ກໍາ ໄລ ທີ່ ໄດ້ ຈາກ ການ 
ພິມຈໍາໜ່າຍ ເງິນຕາ ນັ້ນ ເອງ.  ເຊ່ິງ 
ແມ່ນ ການ ເຄ່ືອນ ໄຫວ ທຸລະ ກິດທີ່ 
ມີ ກໍາ ໄລ ທີ່ ສຸດຍ້ອນ ຄ່າ ໃຊ້ ຈ່າຍ ຈາກ 
ການ ພິມ ເງິນ, ຈໍາໜ່າຍ ເງິນ   ຕ່ໍາກ່ວາ 
ຫລາຍ ຖ້າທຽບ ໃສ່ມູນ ຄ່າ ສິນຄ້າ ທີ່ 
ເງິນ ຈໍາໜ່າຍ ອອກ ໄປ ເກັບ ຊ້ື ໄດ້.  ໃນ 
ແຕ່ລະ ປີ ລັດຖະບານ ອາ ເມ ລິ ກາ  ເກັບ 
ໄດ້ 25 ຕ້ື USD ຈາກສິດ ເປັນ ເຈ້ົາ 
ທາງ ດ້ານ ເງິນ ຕາ.  ໃນ ເວລາ ດຽວ ກັນ 
ນັ້ນ, ປະຊາຊົນ ຂອງ ປະ ເທດ ຕ່າງໆ 
ເກັບ ຮັກສາ ເງິນ ໂດ ລາ ສະຫະລັດ  ໄວ ້
ໃນ ກໍາມື ກໍ່ ເທົ່າ ກັບ ວ່າ ເຂົາ ເຈົ້າ ກໍາລັງ 
ປະ ກອບ ສ່ວນ ສ້າງ ຄວາມ ຮັ່ງມີ ໃຫ້ ແກ່ 
ກະຊວງ ການ ເງິນ ຂອງ ສະຫະລັດ ອາ 
ເມ ລິ ການັ້ນ ເອງ.

-  ທະນາຄາ ນກາງ ຂອງ ປະ ເທດ ທີ ່
ນໍາ ໃຊ້ ເງິນຕາ ຕ່າງປະ ເທດ ຢ່າງ ແພ່ 
ຫລາຍ ຈະສູນເສຍ ພາລະ ບົດບາດ 
ເປັນ ຜູ້  ໃຫ້ ກູ້  ຢືມ ສຸດ ທ້າຍ ແກ່ ບັນດາ 
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ທະນາຄານທຸລະ ກິດ.  ໃນ ປະ ເທດ 
ກໍາລັງ ພັດທະນາ ທີ່ຍັງ ບໍ່ ທັນ ຕົກ ຢູ່ ໃນ 
ສະພາບ ມີ ການ ນໍາ ໃຊ້ ເງິນຕາ ຕ່າງປະ 
ເທດ ຢ່າງ ແພ່ ຫລາຍ ນັ້ນ,  ເຖິງ ວ່າ 
ບັນດາ ທະນາຄານ ຈະ ມີ ທຶນ ກ່ໍຕາມ  
ແຕ່ ມວນ ຊົນ ກໍ່ ຍັງ ມີ ຄວາມ ເຊື່ອ ໝັ້ນ 
ຕ່ໍ ຄວາມ ປອດ ໄພ ສໍາລັບ ເງິນ ທີ່ ເຂົາ 
ເຈົ້າ ຝາກ ຢູ່ ນໍາທະນາຄານ. ສາ ເຫດ 
ກໍ່ ຍ້ອນ ວ່າມີ ການ ຄໍ້າປະກັນ ຂອງ ລັດ ຕໍ່ 
ບ້ວງ ເງິນ ດັ່ງກ່າວ. ສິ່ງ ດັ່ງກ່າວ ສາມາດ 
ປະຕິບັດ ໄດ້ ຕ່ໍ  ເງິນສະກຸນພາຍ ໃນ ເທົ່າ 
ນັ້ນ,  ແຕ່ ຫາກ ບ່ໍ ສາມາດ ໝູນ ໃຊ້ ໄດ້ 
ສໍາລັບ ເງິນຕາ ຕ່າງປະ ເທດ.  

- ລະບົບ ທະນາຄານ ຈະ ຂາດ ຄວາມ 
ສະຫງົບ ຫລາຍ  ຫາກ ເກີດ ມີ ກໍລະນີ 
ທະນາຄານ ທຸລະ ກິດ ຖືກ ລົ້ມ ລະລາຍ  
ແລະ ຈໍາ ເປັນ ຕ້ອງ ປິດ ປະຕູ ໃນ ທີ່ ສຸດ  
ເມື່ອພາລະ ບົດບາດ ເປັນ ຜູ້ ໃຫ້ ກູ້ ຢືມ 
ສຸດ ທ້າຍ ຂອງ ທະນາຄານ ກາງ ຖືກ ສູນ 
ເສຍ ໄປ.  ແນ່ນອນ ວ່າ, ທະນາຄານ 
ກາງຂອງ ປະ ເທດ ດ່ັງກ່າວ ຈໍາ ເປັນ 
ຕ້ອງ  ໄດ້  ສະ  ເໜີ  ໃ ຫ້  ທະນາຄານ 
ກາງຂອງ ສະຫະລັດ  ອາ  ເມ  ລິ  ກາ  
ໃຫ້ການ ຊ່ວຍ ໜູນ ທາງ ດ້ານ ການ ເງິນ 
ຢ່າງ ຮີບ ດ່ວນ.  ແຕ່ ໃນ ປະຫວັດສາດ  
ເງິນຕາ ຂອງ ໂລກ ແລ້ວ, ທະນາຄານ 
ກາງຂອງ ສະຫະລັດ ອາ ເອລິ ກາ ບ່ໍ ໄດ້ 
ໃຫ້ການ ຊ່ວຍ ເຫ ລື ອ ແກ່ ທະນາຄານ 
ຂອງ ປະ ເທດ ທີ່ ມີ ການ ນໍາ ໃຊ້ ເງິນຕາ 
ຕ່າງປະ ເທດ  ແພ່ ຫລາຍຢ່າງ ເປັນ ທາງ 
ການ ຈັກ ເທື່ອ ເລີຍ  ເມື່ອ ເຂົາ ເຈົ້າ ປະສົບ 
ກັບ ຄວາມ ລົ້ມ ເຫ ລວ.

5. ສະພາ ບຄວາມ ເປັນ ຈິງ ການ ນໍາ ໃຊ້ 
ເງິນຕາ ຕ່າງປະ ເທດ ຢ່າງ ແພ່ ຫລາຍ ຢູ່ 
ໃນ ໂລກ

ຕາມ ການ ຕີ ລາຄາ ຂອງ IMF ປີ 1998 
ມີ 19 ປະ  ເທດ ທີ່  ມີ  ການ ນໍາ ໃຊ້ 

ເງິນຕາ ຕ່າງປະ ເທດ ຢ່າງ ແພ່ ຫລາຍ 
ໃນ ລະດັບ ສູງ  ເຊິ່ງມີ ອັດຕາ ສ່ວນ ເງິນ 
ຝາກ ເປັນ ເງິນຕາ ຕ່າງປະ ເທດ ຕໍ່ M2 
ຫລາຍ ກ່ວາ 30%, ລວມມີ ປະ ເທດ : 
ອາ ແຮນ ຕີ ນາ, ອາ ແຊັກ ບາຍ ຢານ, 
ບີ ລາ ຣູ, ໂບ ລີ ເວຍ, ກໍາ ປູ ເຈຍ, ໂກ 
ສ ຕາຣິ ກາ, ກ ໂຣ ເຕຍ, ຈໍ ເຈຍ, ກຸຍ 
ເນຍ – ບີ ເຊົາ, ລາວ,  ລາດ ເວຍ, ໂມ 
ຢໍາ ບິກ, ນີ ກາ ຣາກວາ, ເປ ຣູ, ຊາວ 
ຕອມ, ປຣິນຊິ ບ, ຕາ ກິ ສ ຖານ, ເທີ ກີ  
ແລະ ອູ ຣາ ກວຍ. ມີ 35 ປະ ເທດ ທີ່ ມີ 
ລະດັບ ການ ນໍາ ໃຊ້ ເງິນຕາ ຕ່າງປະ ເທດ 
ຢ່າງ ແພ່ ຫລາຍ  ໃນ ອັດຕາ ສ່ວນ ເງິນ 
ຝາກ ເປັນ ເງິນຕາ ຕ່າງປະ ເທດ ຕ່ໍ M2 
ປະມານ 16,4%, ລວມມີປະ ເທດ : 
ອານ ບາ ນີ, ອັກ ແມນ ນີ, ບູນ ກາ ລີ, 
ເຊກ, ໂດ ມີ ນີ ກາ, ໂຮນ ດູ ຣາ ສ, ຮຸງ 
ກາ ລີ, ຈາ ມາຍ ກາ, ຈໍ ແດນ, ລິດ ໂຕນ 
ເນຍ, ມາ ເຊ ໂດ ນາ, ມາ ລາ ວີ, ເມັກ 
ຊິກ ໂກ, ໂມນ ດາ ວີ, ມົງ ໂກ ລີ, ປາ ກີ 
ສ ຖານ, ຟີ ລິບ ປິນ, ໂປ ໂລ່ຍ, ຣູ ມາ 
ນີ, ລັດ ເຊຍ, ຊີຣາເລ ອອນ, ສ ໂລ ວັກ, 
ຕຣິນນີ  ແດດ, ຕາ ບາ ໂກ, ອູ ຣາ ກວຍ, 
ອູກ ຣາ ອີນ, ອູຢ ເບັກ ກິ ສ ຕານ, ຫວຽດ 
ນາມ, ເຢ ແມນ  ແລະ  ແຢມ ເບຍ.

ຕາມ ການ ຄ້ົນ ຄ້ວາ ຂອງ ທະນາຄານ 
ກາງ ສະຫະລັດ ອາ ເມ ລິ ກາ,  ໃນ ປະຈ ຸ
ບັນ ຄົນ ຕ່າງປະ ເທດ ກໍາລັງ ເກັບ ຮັກສາ 
ເງິນ ໂດ ລາ ອາ ເມ ລິ ກາ ແຕ່ 55% ຫາ 
70% ຂອງ ລວມຍອດ ປະລິມານ ເງິນ ໂດ 
ລາ ສະຫະລັດ ທີ່ ກໍາລັງ ໝູນວຽນ ຢູ່ ໃນ 
ໂລກ.

ນອກຈາກ ເງິນ ໂດ ລາ ອາ ເມ ລິ ກາແລ້ວ, 
ກໍ່ ຍັງ ມີ ເງິນສະກຸນ ແຂງ ອີກ  ຈໍານວນ 
ໜຶ່ ງ  ຖື ກ ຫັນ  ເປັນ ເງິ ນຕາ  ສາ ກົ ນ 
ເຊ່ັນ :  ເງິນ ປອນ ຂອງ ອັງກິດ,  ເງິນ 
ມາກ ຂອງ ເຢຍລະ ມັນ,  ເງິນ ເຢນຂອງ 
ຍີ່ປຸ່ນ,  ເງິນ  ເອີ ໂຣ ຂອງ ຢູ ໂລບ…,  ແຕ່ 

ວ່າ ອິດ ທິພົນ ຂອງສະກຸນ ເງິນ ດັ່ງກ່າວ 
ໃນ ເວທີ ສາກົນ ບໍ່ ສູງ; ມີ ແຕ່ ເງິນ ໂດ ລາ 
ອາ ເມ ລິ ກາ ກວມ ອັດາ ສ່ວນ ສູ ງສຸດ 
(ປະມານ 70% ຂອງ ຕົວ ເລກ ການ ຄ້າ 
ໂລກ. ສະ ນັ້ນ, ຈິ່ງ ເຄີຍ ເອີ້ນ ກັນ ວ່າ 
“Dolarization”.

ສໍາລັບຢູ່ ສປປ ລາວ ຕ້ອງໄດ້ມີການ 
ສຶກສ າລອຽດຕາມສະພາບຄວາມ 
ເປັນຈິງ  ເພື່ອ ໃຫ້ ຮູ້ ຂໍ້ ມູນ ທີ່ ຊັດ ເຈນ.

6. ບົດຮຽນຂອງຕ່າງປະເທດ 
ກ່ຽວກັບບາງ ວທິ ີການ ສາໍລັບ ການຕ້ານ 
Dolarization

ຜ່ານ ການ ສຶກສາ  ບົດຮຽນກ່ຽວ ກັບ ການ 
ຕ້ານ ການ ນໍາ ໃຊ້ ເງິນຕາ ຕ່າງປະ ເທດ 
ຢ່າງ ແພ່ ຫລາຍ ຢູ່  ປະ ເທດຈໍານວນ 
ໜຶ່ງ, ຜູ້  ຂຽນ ຂໍ  ຍົກ ບາງ ບົດຮຽນ ທີ່ 
ເຫັນວ່າ ມີ ຫລາຍ ປະ ເທດ ນໍາໃຊ້  ແລະ 
ອາດ ເປັນ ປະ ໂຫຽດ ສໍາລັບ ສປປ 
ລາວ ດັ່ງ ນີ້ :

1).  ຫລຸດຜ່ອນ  ແລະ ກ້າວ ໄປ ເຖິງ 
ຢຸດຕິ ການ ໃຫ້ ກູ້ ຢືມ ແລະ ຮັບຝາກ, 
ໂດຍເລັ່ງໃສ່ການຊື້ - ຂາຍເປັນຫລັກ 
:

-  ໂດຍ ເຮັດ ເປັນ ແຕ່ລະ ຂັ້ນ ຕອນ :  
ເບື້ອງ ຕົ້ນ   ແມ່ ນ ເລັ່ ງ ໃສ່  ເປົ້າ ໝາຍ  
ທຸລະ ກິດທີ່ ບໍ່ ມີ ລາຍ ຮັບ ເປັນ ເງິນຕາ 
ຕ່າງປະ ເທດ, ຈາກ ນັ້ນ ຈິ່ງ ປະຕິບັດ ຕໍ່ 
ຫົວໜ່ວຍ ທຸລະ ກິດ ທີ່ ມີ ລາຍ ຮັບ ເປັນ 
ເງິນຕາ ຕ່າງປະ ເທດ,  ໂດຍ ເລັ່ ງ ໃສ່ 
ການ ຊື້ - ຂາຍ ເປັນ ຫລັກ. 

- ຫລຸດຖານະເງິນຕາຕ່າງປະເທດ 
ຂອງ ບັນດາ ທະນາຄານ ທຸລະ ກິດ ລົງ  
ໃຫ້ ຢູ່ ໃນ ລະດັບ ທີ່ ສົມເຫດສົມຜົນ. 

- ປັບ ອັດຕາ ດອກ ເບ້ຍ ເງິນ ຝາກ ເປັນ 
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ເງິນຕາ ຕ່າງປະ ເທດ  ໃຫ້ ຫລຸດລົງ 
ເຖິງ ຂັ້ນ ບ່ໍ ສາມາດ ດຶງ ດູດ ການ ຝາກ 
ເປັນ ເງິນຕາ ຕ່າງປະ ເທດ ໄດ້; ອາດ ຈະ 
ກໍານົດ ອັດຕາ ດອກ ເບ້ຍ ເງິນ ຝາກ ເປັນ 
ເງິນຕາ ຕ່າງປະ ເທດ ຂອງ ຫົວໜ່ວຍ 
ທຸລະ ກິດ ຕໍ່າ ຂອງ ບຸກຄົນ ທົ່ວ ໄປ  ໂດຍ 
ມີ ການ ກໍານົດ ເພດານ ຄັກ ແນ່. ພ້ອມ 
ດຽວ ກັນ ນັ້ນ, ຍົກ ອັດຕາ ດອກ ເບ້ຍ 
ເງິນ ຝາກສະກຸນ ເງິນ ພາຍ ໃນປະ ເທດ 
ສູງ ຂຶ້ນ. ມີ ມາດຕາ ການ ຈໍາກັດ ຫລື 
ວາງ ກອບ ການ ແຈ້ງ ນໍາ ອອກ  ແລະ ນໍາ 
ເຂົ້າ ເງິນຕາ ຕ່າງປະ ເທດ  ເພື່ອ ເພີ່ມ 
ມາດຕາ ການ ຄຸ້ມ ຄອງ ໃຫ້ ດີ ຂຶ້ນ  ແນ ໃສ່ 
ຫລີກ ເວັ້ນການ ນໍາ ເງິນ ອອກ ໄປ ຝາກ ຢູ່ 
ຕ່າງປະ ເທດ ເພື່ອນ ບ້ານ.

-  ເພີ່ມ ອັດຕາ ສ່ວນ ເງິນ ແຮ ຝາກ ບັງ 
ຄັບ ເປັນ ເງິນຕາ ຕ່າງປະ ເທດ ຂອງ 
ແຕ່ລະ ທະນາຄານ ຂຶ້ນ ຕື່ມ.  ເມື່ອ ເພີ່ມ 
ອັດຕາ ສ່ວນ ເງິນ ແຮ ຝາກ ບັງຄັບ ເປັນ 
ເງິນຕາ ຕ່າງປະ ເທດ ຂຶ້ນ ຈະ ເຮັດ ໃຫ້ 
ດອກ ເບ້ຍ ເງິນ ຝາກ ເປັນ ເງິນຕາ ຕ່າງ 
ປະ ເທດ ຫລຸດ ລົງ,  ປະຊາຊົນ ຈະ ຝາກ 
ເປັນ ເງິນຕາ ຕ່າງປະ ເທດ ໜ້ອຍ ລົງ  
ແລະ ປ່ຽນ ມາ ຝາກ ສະກຸນ ເງິນພາຍ ໃນ 
ປະ ເທດ ແທນ. 

2). ງົບປະມານ ແຫ່ງ ລັດ ບໍ່ ເກັບ ລາຍ 
ຮັບ  ແລະ ບໍ່ຊໍາລະລາຍຈ່າຍເປັນ ເງິນ 
ຕາ ຕ່າງປະ ເທດ :

-  ທຸກ ລາຍ ຮັບ ເປັນ ເງນິຕາ ຕ່າງປະ 
ເທດຕ້ອງຂາຍ ໃຫ້ ທະນາຄານ ທງັໝດົ; 

- ການຊໍາລະລາຍຈ່າຍຢູ່ພາຍໃນປະ 
ເທດຕ້ອງຊໍາລະເປັນສະກຸນເງິນພາຍ 
ໃນປະເທດ;

- ທຸກການຊໍາລະທີ່ຕິດພັນກັບເງິນຕາ 
ຕ່າງປະເທດຈະໄດ້ຊື້ນໍາທະນາຄານ. 

3).  ຍູ້ ແ ຮ ງການຊໍາລະສະສາງໂດຍບໍ ່
ໃຊ້ເງິນສົດ (ຫລືເວົ້າຢ່າງໜຶ່ງວ່າຊໍາລໍາ 
ສະສາງຜ່ານທະນາຄານ). ໂດຍຕິດພັນ 
ກັບການຫັນການບໍລິການຂອງທະນາ 
ຄານໄປສູຄ່ວາມທນັສະໄໝເປັນກ້າວ .ໆ

4). ວິທີ ການທີ່ ສໍາຄັນ ທີ່ ສຸດ  ເພື່ອ ຕ້ານ 
ກາ ນນໍາ ໃຊ້ ເງິນຕາ ຕ່າງປະ ເທດ ຢ່າງ 
ແພ່ ຫລາຍ  ແມ່ນ ການ ເພີ່ມ ຄວາມ ເຊື່ອ 
ໝັ້ນ ຂອງ ປະຊາຊົນ ຕໍ່ ສະກຸນ ເງິນ ພາຍ 
ໃນ ປະ ເທດ  ໂດຍ ຜ່ານ ວິທີ ເຮັດ ໃຫ້ 
ເສດຖະກິດ ຂະຫຍາຍຕົວ ຢ່າງ ໝັ້ນ 
ທ່ຽງ, ສົ່ງເສີມການຜະລິດພາຍໃນ 
ໃຫ້ເຂັ້ມແຂງເພ່ືອການສົ່ງອອກ ແລະ 
ຫລຸດຜ່ອນການນໍາເຂົ້າທີ່ ບ່ໍຈໍາເປັນ, 
ອັດຕາ ແລກປ່ຽນ ມີ ຄວາມ ສະຫງົບ, 
ປະຕິ ຮູບ ນະ ໂຍບາຍ ເງິນຕາ  ແລະ ສ້າງ 
ຄວາມ ເຂັ້ມ ແຂງ ທາງ ດ້ານ ການ ເງິນ.

5). ຕອບສະໜອງ ຄວາມ ຕ້ອງການ 
ເປັນ ເງິນຕາ ຕ່າງປະ ເທດ ໃຫ້ ແກ່ ບໍລິ 
ສັດ  ແລະ ບຸກຄົນໃຫ້ມີ ຄວາມຄ່ອງ 
ຕົວ ຕາມ ລະບຽບ ການ ທີ່ ໄດ້ ກໍານົດ. 

6). ກວດຄືນ ປະລິມານ ເງິນຕາ ຕ່າງປະ 
ເທດ ທີ່ ມີ ຢູ່ ໃນ ທະນາຄານ ທຸລະ ກິດ, 
ສະ ຖາ ບັນ ການ ເງິນ, ອົງການ ຈັດ ຕ້ັງ  
ສັງຄົມ  ແລະ  ໃນ ໝູ່ ປະຊາຊົນ  ໃຫ້ 
ທັນ ການ  ເພ່ືອ ຫລີກ ລ້ຽງ ການ ນໍາ ເງິນ 
ຕາ ຕ່າງປະ ເທດ ອອກ ນອກ ປະເທດ  
 ຢ່າງ ໄວວາ  ແລະ ຫລາຍ ເກີນ ຂອບ  
ເຂດ,  ເຊ່ິງຈະ ພາ ໃຫ້ເສດຖະກິດມະ 
ຫາ ພາກ ຂາດ ຄວາມ ໝັ້ນ ທ່ຽງ  ແລະ 
ອາດ ພາ ໃຫ້ ເກີດ ວິ ກິດ ການ ໄດ້.

7).  ໂຄສະນາ ຊວນ ເຊື່ອ ໃຫ້ ກວ້າງ 
ຂວາງ, ຕໍ່ ເນື່ອງ, ລຽນຕິດ  ໂດຍ ຜ່ານ 
 ສື ່ຕ່າງໆ  ແລະ ດ້ວຍ ຊ່ອງທາງ ອືນ່ໆຕ່ໍວຽກ 
ງານຄຸ້ມຄອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດ, 
ການຕິດລາຄາ ແລະ ເກັບຄ່າສິນຄ້າ 
- ບໍລິການ ເປັນ ສະກຸນເງນິພາຍໃນ 

ປະເທດ; ຕິດພັນກັບການຍ້ອງຍໍ ແລະ 
ປະຕິບັດວໄິນຕ່ໍຜູ້ທີເ່ຮດັດີ ແລະ ເຮດັບ່ໍ 
ໄດ້ດີ ໂດຍມີການວາງ ລະບຽບການທີ່ 
ເໝາະສມົ.

ລວມ ຄວາມ ແລ້ວ, ການແກ້ໄຂບັນຫາ 
D ol l a r i z a tion  ຄວນ 
ດໍາ ເນີ ນ  ສ າມ ໜ້າ  ວຽກ  ຄວບ ຄູ່ ກັນ 
ໄປ  ແລະ  ເຮັດ ຢ່າງ ເປັນ ລະບົບຄົບ 
ຊຸດ ຄື  :   ຄຸ້ ມ  ຄອງ ເງິ ນຕາ ຕ່າງປະ 
ເທດ ໃຫ້ ເຂົ້າ ສູ່ ລະບຽບການ ທີ່ ວາງ ໄວ້ 
, ມີ ມາດຕາ ການ ໃນ ການ ການ ແກ້ ໄຂ  
Dollarization   ໃນ ສັງຄົມ ໃຫ້ 
ຫລຸດລົງ   ແລະ  ເອົາ ໃຈ ໃສ່ວຽກ ງານ 
ການໂຄສະນາເພື່ອ ສົ່ງ ເສີມ ການນໍາ ໃຊ້ 
ສະກຸນເງິນພາຍໃນ ໃຫ້ ກ້ວາງ ຂວາງ ໃນ 
ຂອບ ເຂດ ທົ່ວ ປະ ເທດ. 
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ໃນຕະຫຼາດທຶນເຊິ່ງເປັນແຫຼ່ງລະດົມທຶນໄລຍະຍາວນັ້ນ ຖ້າພິຈາລະນາໂດຍໃຊ້ຫຼັກການລະດົມທຶນໂດຍກົງລະຫວ່າງ ຜູ້ມ ີ
ເງິນເຫຼືອ ແລະ ຜູ້ຕ້ອງການເງິນ ຜ່ານຕະຫຼາດທຶນແລ້ວ ພົບວ່າ ທ້າຍເດືອນທັນວາ 2012 ມູນຄ່າຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ 
ມີຂະໜາດເຖິງ ກວ່າ 9 ຕື້ກີບ ເມື່ອປຽບທຽບກັນການລະດົມທຶນແບບທາງອ້ອມຜ່ານລະບົບສິນເຊື່ອຂອງທະນາຄານ 
ທຸລະກິດ ທີ່ມີຂະໜາດ  ກວ່າ 17 ຕື້ກີບ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ໃນໄລຍະເວລາພຽງ 2 ປີ ຕະຫຼາດທຶນລາວເລີ່ມມີບົດບາດ 
ເຂົ້າມາຂັບເຄື່ອນເສດຖະກິດລາວຫຼາຍຂຶ້ນເທື່ອລະກ້າວ. ຕະຫຼາດທຶນມີບົດບາດຕໍ່ລະບົບເສດຖະກິດຫຼາຍຢ່າງດັ່ງນີ້

ກົນໄກສໍາຄັນໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດຂອງປະເທດ

ບົດບາດໃນການສົ່ງເສີມ ແລະ ເພີມ່ 
ທາງເລືອກໃນການອອມ: ການອອມ 
ເງນິຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ໜ່ວຍເສດ 
ຖະກິດຕ່າງໆ  ບ່ໍຈາໍເປນັຕ້ອງຝາກເງນິໃນ 
ທະນາຄານທຸລະກິດພຽງຢ່າງດຽວ, 
ການລົງທຶນຊື້ຫຼັກຊັບກໍ່ຖືວ່າເປັນວິທີ 
ທາງເລືອກໃນການອອມເງິນ ໂດຍ 
ມີໂອກາດໄດ້ຮັບຜົນຕອບແທນໃນລັກ 
ສະນະຕ່າງກັນອອກໄປ;

ບົດບາດໃນການສະໜັບສະໜູນເງິນ 
ລົງທຶນ: ຕະຫຼາດທຶນຊ່ວຍໃຫ້ໜ່ວຍ 
ທຸລະກິດທີ່ຕ້ອງການທຶນສາມາດມີ 
ຊ່ອງທາງໃນການລະດົມທຶນ ເພື່ອນໍາ 
ໄປໃຊ້ຜະລິດສິນຄ້ າ  ແລະ ບໍລິການ 
ຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການໃນລະ 
ບົບເສດຖະກິດ ຊ່ວຍໃຫ້ໜ່ວຍທຸລະ 

ກິດທີ່ຕ້ອງໃຊ້ເງິນທຶນ ເພື່ອບັນລຸເປົ້າ 
ໝາຍທາງເສດຖະກິດໃນການຈັດສັນ 
ຊັບພະຍາກອນ. ຕະຫຼາດທຶນມີບົດ 
ບາດສໍາຄັນຕໍ່ລະບົບເສດຖະກິດ ພາກ 
ຜະລິດຈິງ (real sector) ເມື່ອ 
ທຸລະກິດມີຄວາມຕ້ອງການເງິນທຶນ 
ເປັນຈໍານວນຫຼາຍການກູ້ຢືມເງິນຈາກ 
ທະນາຄານທຸລະກິດອາດບໍ່ພຽງພໍຕໍ່ 
ຄວາມຕ້ອງການ ພ້ອມທັງຍັງເຮັດໃຫ ້
ບໍລິສັດຕ້ອງແບກຮັບພາລະໃນການ 
ຈ່າຍດອກເບ້ຍ ໂດຍສະເພາະຖ້າຫາກ 
ດອກເບ້ຍມີແນວໂນ້ມສູງຂຶ້ນ ການລະ 
ດົມທຶນຈ າ ກ ຕ ະ ຫຼ າ ດທຶ ນ ຈຶ່ງເປັນ 
ຊ່ອງທາງໜຶ່ ງທີ່ ຊ່ ວຍໃຫ້ບໍລິສັດສາ 
ມາດບໍລິຫານຕົ້ນທຶນ ແລະ ປັບໂຄງ 
ສ້າງຂອງ ບໍ ລິ ສັ ດ ໄດ້ ຢ່ າງມີປະສິດຕິ 
ພາບ. ໃນໄລຍະ 2 ປີທີ່ຜ່ານມາ ບໍລິ

ສັດສາມາດລະດົມທຶນຜ່ານຕະຫຼາດ
ທຶນໄດ້ເຖິງ 1,087 ຕື້ ກີບ ເຊິ່ງເທົ່າ 
ກວ່າ 6 ສ່ວນຮ້ອຍ ທຽບໃສ່ສິນເຊື່ອ
ສຸດທິທີ່ທະນາຄານທຸລະກິດປ່ອຍກູ້;

ບົດບາດໃນການສ້ າງ ແລະ ຮັກສາ 
ຄວາມໝັ້ນຄົງ: ຮູບແບບຂອງການລົງ 
ທຶນໃນຕະຫຼ າ ດທຶ ນມີຫຼ າ ກຫຼາຍ, 
ຊ່ວຍຮກັສາ ແລະ ຕ່ໍຍອດຄວາມຮັງ່
ມີໄດ້ເນື່ ອ ງ ຈ າ ກ ມີ ລ ະ ດັບຜົນຕອບ 
ແທນ ແລະ ຄວາມສ່ຽງຕ່າງກັນ ເຊິ່ງ 
ຜູ້ລົງທຶນສາມາດເລືອກໄດ້ຕາມລະ 
ດັບຄວາມສ່ຽງທີ່ຕົນເອງຍອມຮັບໄດ້. 
ຕະຫຼາດທຶນກ່ ຽວຂ້ອງກັບປະຊາຊົນ
ຈໍານວນຫຼາຍ ຜູ້ລົງທຶນໃນຮຸ້ນຂອງບໍ
ລິສັດທີ່ຈົດທະບຽນໃນຕະຫຼາດຫຼັກ
ຊັບລາວ ມີເກືອບ 9 ພັນ ບັນຊີ, ຖ້າ 

ຕະຫຼາດທຶນ:
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ຫາກຕະຫຼາ ດ ທຶນມີການເຕີບໂຕຢ່າງແຂງແກ່ນ ແລະ ຍືນຍົງ ກໍ່ຍ່ອມສ້າງຜົນ 
ຕອບແທນອັນດີໃຫ້ແກ່ບັນດາຜູ້ຖືຮຸ້ນ;

ບົດບາດໃນ ກ າ ນເປັນແຫ່ຼງສ້າງວຽກເຮັດງານທໍາຂະໜາດໃຫຍ່ຂອງປະເທດ: 
ຕະຫຼາດທຶນເປັນແຫຼ່ງລວມຂອງບໍລິສັດຈົດທະບຽນຈໍານວນຫຼາຍ ທີ່ເຂົ້າມາລະ 
ດົມທຶນ ເພື່ອໄປໃຊ້ໃນການຜະລິດສິນຄ້າ ແລະ ບໍລິການ, ລວມເຖິງບັນດາບໍລ ິ
ສັດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຕະຫຼາດທຶນ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ, ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ 
ແລະ ສໍານັກງານຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ແລະ ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ;

ບົດບາດໃນການສະໜັບສະໜູນການດໍາເນີນນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານ: ການ 
ເປັນທັງແຫຼ່ງລະດົມທຶນ, ທາງເລືອກໃນການອອມ, ການຈ້າງງານ ເຮັດໃຫ້ຕະ 
ຫຼາດທຶນມີບົດບາດໃນການຂັບເຄື່ອນເສດຖະກິດ ທັງໃນລະດັບຈຸລະພາກ ແລະ 
ມະຫາພາກ ລັດຖະບານຈຶງ່ສາມາດໃຊ້ນະໂຍບາຍເສດຖະກິດຕ່າງໆຜ່ານຕະຫຼາດ 
ທຶນເພື່ອໃຫ້ ກະທົບໄປຍັງສ່ວນອື່ນໆ ຂອງລະບົບເສດຖະກິດໃຫ້ເກີດການປ່ຽນ 
ແປງໄປໃນທິດທາງທີ່ຕ້ອງການໄດ້.

ຕະຫຼາດທຶນ ເ ປັນແຫຼ່ງສ້າງລາຍໄດ້ທາງດ້ານພາສີໃຫ້ແກ່ລັດຖະບານບໍລິສັດທີ ່
ເຂົ້າມາລະດົມທຶນໃນຕະຫຼາດທຶນນັ້ນ ສ່ວນຫຼາຍເປັນບໍລິສັດໃຫຍ່ທີ່ມີຜົນການ 
ດໍາເນີນງານ ທີ່ດີ ແລະ ສາມາດກວດສອບໄດ້ ເນື່ອງຈາກຈະຕ້ອງປະຕິບັດຕາມ 
ກົດເກນການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ ໃນຖານະເປັນບໍລິສັດຈົດທະບຽນເຊິ່ງຈະຊ່ວຍການ 
ຫີຼກລ້ຽງພາສີໄດ້. ຜ່ານມາຕະຫຼາດທນຶສາ້ງລາຍໄດ້ທາງດ້ານພາສໃີຫ້ລັດຖະບານ 
ຢ່າງໜອ້ຍ 145 ຕ້ືກີບ ຫືຼ ຄິດເປນັເກືອບ 2 ສວ່ນຮອ້ຍຂອງງບົປະມານໃນປີດຽວ 
ກັນ. (ແຫ່ຼງຂໍ້ມູນ: ຕະຫຼາດຫັຼກຊັບລາວ ແລະ ບົດລາຍງານທະນາຄານແຫ່ງ 
ສ ປ ປ ລາວ)

ນອກຈາກນັ້ນການເຂົ້າຈົດທະບຽນໃນ 
ຕະຫຼາດຫຼັກ ຊັບລາວຍັງສ້າງຜົນປະ 
ໂຫຍດຢ່າງໃຫ ຍ່ຫຼວງໃຫ້ແກ່ບໍລິສັດ 
ເອງຄື: 

ແຫ່ຼງເງນິທນຶໄລຍະຍາວ: ການນໍາບໍລິ 
ສັດເຂົ້າຈົດທະບຽນໃນຕະຫຼາດຫັຼກ 
ຊັບຊ່ວຍໃຫ້ບໍລິສດັສາມາດລະດົມທນຶ 
ໄດ້ຈາກປະຊາຊົນທົ່ວໄປໄດ້ໂດຍກົງ 
ເພ່ືອນາໍໄປເປັນເງນິທນຶໝນູວຽນ ຫືຼ ຂະ 
ຫຍາຍທລຸະກິດຂອງບໍລິສດັໄດ້ໂດຍບ່ໍມີ
ພາລະຕ້ອງຊາໍລະຄືນເງນິຕ້ົນ ແລະ ດອກ 
ເບ້ຍຕາມງວດເວລາທີກ່າໍນດົຄືກັບການ 
ກູ້ຢືມເງິນຈາກສະຖາບັນການເງິນ 
ເຮດັໃຫ້ບໍລິສດັມີຄວາມຢືດຢຸນໃນການ 
ບໍລິຫານເງນິຫຼາຍຂຶນ້;

ເພ່ີມຊ່ອງທາງໃນການລະດົມທນຶເພ່ືອ 
ຊ່ວຍໃນການບໍລິຫານເງິນຢ່າງມີປະ 
ສິດຕິພາບ: ບໍລິສັດທີ່ຈົດທະບຽນໃນ 
ຕະຫຼາດຫັຼກຊັບສາມາດລະດົມທຶນ 
ເພ່ີມເຕີມເມ່ືອມີຄວາມຕ້ອງການໃຊ້ 
ເງນິເພີມ່ຂຶນ້ໄດ້ໂດຍການອອກກາສານ 
ທາງການເງິນປະເພດຕ່າງໆໄດ້ຫຼາກ 
ຫຼາຍຍິ່ງຂຶ້ນທັງກາສານໜີ້, ກາສານ 
ທຶນ ເຊັ່ນ ຫຸ້ນສາມັນເພີ່ມທຶນ, ຮຸ້ນກູ້ 
ຊ່ວຍໃຫ້ບໍລິສດັສາມາດຈດັໂຄງສາ້ງທາງ 
ການເງນິທີເ່ໝາະສມົຕ່ໍການດໍາເນນີທ ຸ
ລະກິດຂອງບໍລິສັດໄດ້ ເປັນການເພີ່ມ 
ທາງເລືອກ, ສ້າງຄວາມແຂງແກ່ນ 
ທາງການເງິນ ແລະ ບໍລິຫານຈັດການ 
ເງິນໄດ້ຢ່າງມີປະສິດຕິພາບສູງສຸດ;
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ເສີມສ້າງຊື່ສຽງ ແລະ ພາບພົດທີ່ດີໃຫ ້
ແກ່ບໍລິສັດ: ການເປັນບໍລິສັດຈົດທະ 
ບຽນຈະຊ່ວຍເສີມສ້າງຄວາມໜ້າເຊ່ືອ 
ຖື ແລະ ພາບພົດທີ່ດີໃນການບໍລິ 
ຫານງານ ແລະ ມາດຕະຖານການດໍາ 
ເນີນງານຂອງບໍລິສັດຫຼາຍຂຶ້ນຜ່ານກົນ 
ໄກການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນຂອງຕະຫຼາດ 
ຫັຼກຊັບເຊ່ິງນອກຈາກຈະຊ່ວຍສ້າງ 
ຄວາມເຊ່ືອໝັ້ນໃຫ້ຜູ້ສົນໃຈລົງທຶນ 
ໃນຫັຼກຊັບຂອງບໍລິສັດນັ້ນຂຶ້ນມາແລ້ວ 
ຍັງຊ່ວຍສ້າງຄວາມໜ້າເຊ່ືອຖືແກ່ລູກ 
ຄ້າ, ຄູ່ຄ້າ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ 
ນອກຈາກນີ້ ຍັ ງ ເ ປັນການເພ່ີມໂອ 
ກາດທາງການຄ້າ, ການເຂົ້າເຖິງພັນ 
ທະມິດ ແລະ ການຕໍ່ຍອດທຸລະກິດ 
ໃນອະນາຄົດ; 

ສ້າງຄວາມພັກດີ ແລະ ຜົນຕອບແທນ 
ທີ່ດີໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ: ພະນັກງານ 
ຂອງບໍລິສັດນັບວ່າເປັນປັດໃຈທີ່ສໍາຄັນ 
ຢ່າງຍ່ິງຕ່ໍການດໍາເນີນທຸລະກິດໃຫ້
ປະສົບຜົນສໍາເລັດການໃຫ້ພະນັກ 
ງານມີສ່ວນຮ່ວມໃນການເປັນເຈົ້າຂອງ 
ຈະຊ່ວຍສ້າງຄວາມສາມັກຄີ ແລະ 

ຄວາມພາກພູມໃຈໃຫ້ພະນັກງານ 
ທຸ້ມເທຄວາມສາມາດຢ່າງເຕັມທີ ່
ໃນການສ້າງຄວາມກ້າວໜ້າໃຫ້ແກ່ບໍ
ລິສັດ ໂດຍວິທີການເປີດໂອກາດໃຫ ້
ພະນັກງານມີສ່ວນຮ່ວມໃນການເປັນ 
ເຈົ້າຂອງບໍລິສັດໄດ້;

ສ້າງຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ການບໍລ ິ
ຫານງານແບບມືອາຊີບ: ການທີ່ບໍລິ
ສັດຈົດທະບຽນເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນຂ່າວ 
ສານ ແລະ ຄວາມເຄື່ອນໄຫວຕ່າງໆ 
ຜ່ານຊ່ອງທາງ ແລະ ລະບົບເປີດເຜີຍ 
ຂໍ້ມູນຂອງຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ເຮັດໃຫ້ບ ໍ
ລິສັດເປັນທີ່ຮູ້ຈັກຂອງບຸກຄົນທົ່ວໄປ
ຫຼາຍຂຶ້ນ ຊ່ວຍສ້າງຄວາມສົນໃຈຂອງ 
ຜູ້ລົງທຶນໃນບໍລິສັດຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ 
ກະ ຕຸ້ນໃຫ້ ຜູ້ ບໍ ລິຫານບໍ ລິສັ ດຈົ ດ 
ທະບຽນມີການບໍລິຫານງານແບບມື 
ອາຊີບ ເນື່ອງຈາກມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ 
ຕໍ່ຜູ້ຖືຮຸ້ນໃນວົງກວ້າງຂຶ້ນ;

ການດໍາລົງຄົງຕົວຢູ່ຂອງທຸລະກິດໃນ 
ໄລຍະຍາວ: ການເປັນບໍລິສັດຈົດທະ 
ບຽນຈະຊ່ວຍໃຫ້ບໍລິສັດມີການບໍລິ 

ຫານງານແບບທຸລະກິດຄອບຄົວກ້າວ 
ເຂົ້າສູ່ການບໍລິຫານງານແບບມືອາຊີບ 
ຫຼາຍຂຶ້ນ ມີຜູ້ບໍລິຫານທີ່ເປັນມືອາ 
ຊີບເຂົ້າມາຮ່ວມບໍລິຫານກິດຈະການ 
ແລະ ເປີດໂອກາດໃຫ້ສະມາຊິກໃນ 
ຄອບຄົວຂອງເຈົ້າຂອງກິດຈະການທີ່ມີ
ເປົ້າໝາຍໃນການດໍາລົງຊີວິດ ຫຼື ມີ 
ຄວາມຊໍານານທີ່ແຕກຕ່າງກັນໄປ 
ສາມາດເລືອກປະກອບອາຊີບທີ່ຕ້ອງ 
ການໂດຍຍັງຄົງມີຖານະເປັນຜູ້ຖືຮຸ້ນ 
ຂອງບໍລິສັດ ແລະ ໄດ້ຮັບຜົນຕອບແທນ 
ຈາກການຖືຮຸ້ນຢູ່ຄືເກົ່າ ໃນຂະນະທີ່
ທຸລະກິດທີ່ຄອບຄົວສ້າງມາແຕ່ຕ້ົນຍັງ 
ມີການເຕີບໂຕຢ່າງຕ່ໍເນື່ອງໃນໄລຍະ 
ຍາວ.
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ຕົວຢ່າງ ທີ 1: ຫາກ ຮ້ານ ອາຫານ ຂອງ ທ່ານ   ເປັນ ຮ້ານ ອາຫານ ທີ່ ໄດ້ ຮັບ ການ 
ຮັບຮອງ ລົດ ຊາດ ຂອງ ຕໍາໝາກ ຫຸ່ງ ຍ່ອມ ໝາຍ ຄວາມ ວ່າ ຕໍາ ໝາກ ຮຸ່ງ ທີ່ ຕໍາ ໂດຍ 
ຮ້ານ ຂອງ ທ່ານນັ້ນ ບໍ່ ວ່າ ລູກ ຄ້າ ຈະ ໄປ ຮັບ ປະທານ ວັນ ໃດ, ປຸງ ດ້ວຍ ແມ່ຄົວ ຄົນ ໃດ 
ຍ່ອມ ຈະ ໄດ້ ລົດ ຊາດ ທີ່ ເປັນ ໄປ ຕາມ ມາດຕະຖານ ທີ່ ຮ້ານ ຂອງ ທ່ານ ໄດ້ ຮັບ ການ 
ຮັບຮອງ.

ຕົວຢ່າງ ທ ີ2: ຫາກ ອງົ ກອນຂອງ ທາ່ນ ເປັນ ອງົກອນ ທີ ່ມີນໍາ້ ເນົາ່ ເສຍ ຊ່ຶງ ເກີດຈາກ 
 ຂະ ບວນການ ຜະລິດ ການ ທີ່ ອົງ ກອນ ຂອງ ທ່ານ ໄດ້ ຮັບ ການ ຮັບຮອງ ລະບົບ ການ  
ຈດັການ ສິງ່ ແວດ ລ້ອມ ໝາຍ ຄວາມ ວາ່ ອງົ ກອນ ຂອງ ທາ່ນ ມີ ລະບົບ ການຈດັການ  
ນໍ້າ ເນົ່າ ເສຍ  ເພື່ອ ໃຫ້ ນໍ້າ ເນົ່າ ເສຍ ມີຄ່າ ເປັນ ໄປ ຕາມ ທີ່ ກົດໝາຍ ກໍານົດ ກ່ອນ ປ່ອຍ 
ລົງ ສູ່ ຫ້ວຍ ໜອງ ສາທາລະນະ.

ຕົວຢ່າງ ທີ 3: ຫາກ  ໂຮງງານ ຂອງ ທ່ານ ໃຊ້ ສານ ເຄມີ ການ ໃຊ້ ສານ ເຄມີ ທີ່ ເປັນ ອັນ 
ຕະລາຍ ໃນ ຂະ ບວນການ ຜະລິດ ການ ທີ່ ໂຮງງານ ຂອງ ທ່ານ ໄດ້ ຮັບ ການ ຮັບຮອງ 
ລະບົບ ການ ຈັດການ ຊີວະ ອະນາ ໄມ  ແລະ ຄວາມ ປອດ ໄພ ໝາຍ ຄວາມ ວ່າ ໂຮງ 
ງານ ຂອງ ທ່ານ ມີ ລະບົບ ການ ຈັດການ ເຄມີ  ເພື່ອ ໃຫ້ ພະນັກງານ ຂອງ ທ່ານ ໃຊ້ ສານ  
ເຄມີ ໄດ້ ຢ່າງ ປອດ ໄພ  ໂດຍ ມີ ລະບົບ ການ ຮບັ -ຈາ່ຍສານ ເຄມີຫາກ ເຄ່ືອນ ຍ້າຍ , ການ 
ຈັດ ເກັບ , ການຈັດ ຫາ ອຸປະກອນ ປ້ອງ ກັນ ຄວາມ ປອດ ໄພ ສ່ວນ ບຸກຄົນ(Per-
sonal Protective Equipment: PPE)  ໃຫ້ ພະນັກງານ  ແລະ ມີ 
ແນວທາງ ປະຕິບັດເມື່ອ ເກີດ ການ ຮົ່ວ ໄຫຼເປັນຕົ້ນ.

ຈາກ ຕົວຢ່າງ ທີ່ ກ່າວ ມາ ຂ້າງ ເທິງ ຈະ ເຫັນ ໄດ້ວ່າ ການ ທີ່ ຈະ ພິສູດ ໄດ້ ວ່າ ອົງ ກອນ 
ຂອງ ທ່ານ  ມີ ລະບົບ ຫຼື ການ ທີ່ ຈະ ໝັ້ນ ໃຈ ໄດ້ ວ່າ ພະນັກງານ ໃນ ອົງ ກອນ ຂອງ 
ທ່ານ  ເຮັດ ວຽກ ໄດ້ ເປັນ ໄປ ຕາມ ມາດ ຕະຖານ ດຽວ ກັນ ສິ່ງ ໜຶ່ງ ທີ່ ສາມາດ ຊ່ວຍ ໄດ້ 

ອົງກອນທີ່ມີລະບົບ

ທິບ ນະຄອນ ຊະນະ ນິຄົມ

ການ ທີ່ອົ ງ  ກອນ ໃດ ໜຶ່ງຕ້ອງ 
ການ ບອກ ກັບ ຄົນ ອື່ນໆ ຫຼື ໜ່ວຍ ງານ 
 ພາຍ ນອກວ່າ ອົງ ກອນ ຂອງ ຕົນ “ມີ 
ລະບົບ” ຍ່ອມ ໝາຍ ຄວາມ ວ່າ ອົງ 
ກອນ ຂອງ ທ່ານມີ ຂັ້ນຕອນ ການ  ເຮັດ 
ວຽກ ທີ່  ຊັດ ເຈນ ມີ ແນວທາງ ການ 
ຈດັການທີ່  ພະນັກງານ ຂອງ ທ່ານ 
ສາມາດ ເຮັດ ໄດ້ ເປັນ ມາດຕະຖານ ດຽວ 
ກັນ  ເຊັ່ນ:
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ກໍ ຄື “  ເອກະສານ” ນັ້ນ ເອງ.

ການຈັດ ທໍາ  ເອກະສານ ຄື  ຂັ້ນຕອນ 
ການ ວາງແຜນ (Plan: P) ຫຼື  ໃນວົງ 
ຈອນ Plan=Do=Check=Act: 
P-D-C-A ນັ້ນ ເອງ  ໂດຍ ເປັນການ ນໍາ 
ຂັ້ນຕອນ ການ  ເຮັດ ວຽກ ທີ່ ທ່ານ ຕ້ອງ 
ການ ໃຫ້ ເປັນ ມາດຕະຖານ ນໍາ ມາ 
ຮ້ອຍ ຮຽງ ຈັດ ເປັນລໍາດັບ ກ່ອນ -ຫຼັງ 
ລວມ ເຖິງ ສະ ແດງ ຈຸດ ທີ່  ຕ້ອງຄວບ 
ຄຸມດູ ແລ ເປັນ ພິ ເສດ ມາ ລະບຸ ເປັນ ຂັ້ນ 
ເປັນຕອນໃນ ເອກະສານ.

 ໂຄງ ສ້າງ ເອກະສານ ໃນ ລະບົບ ການ ຈັດ 
ການ ຕ່າງໆ ກໍ ຈະ ຄ້າຍໆ ກັນ  ເພ່ືອ ໃຫ້ 
ເຂົ້າ ໃຈ ງ່າຍ ຈຶ່ງ ຂໍ ແບ່ງ ເປັນ 5 ປະ ເພດ 
ຄື: 

( 1)  ຄູ່ ມື (Manual)  ເປັນເອກະ 
ສານ ອະທິບາຍ ພາບ ລວມຂອງ ລະບົບ  
ການ ຈັດການ ອົງ ກອນ ຕາມມາດຕະ 
ຖານ ທີ່ ຕ້ອງການ ຂໍ ການ ຮັບຮອງ  ເຊັ່ນ: 
ຖ້າ ຕ້ອງການ ຂໍ ການ ຮັບຮອງ

 ລະບົບ ບໍລິຫານ ຄຸນ ນະພາ ບ ກໍ ຈະ ມີ 
ກາ ນຈັດ ທໍາ ຄູ່ ມື ຄຸນ ນະພາ ບຂຶ້ນມາ  
ເ ພ່ືອ ອະທິບາຍ ວ່າ  ອົງ  ກອນ ຂອງ 
ທ່ານ ມີ ການ ປະຍຸກ ໃຊ້ ຂໍ້ ກໍານົດ ISO 
9001 (ຂໍ້ ກໍານົດ ລະບົບ ບໍລິຫານ ງານ 
ຄຸນນະພາ ບ) ຄື ແນວ ໃດ.

(2) ລະບຽບ ປະຕິບັດ ງານ ຫຼື ຂັ້ນຕອນ 

ການ ປະຕິບັດ ງານ (Procedure)  
ເປັນ ເອກະສານ ລະດັບ ຮອງ ລົງ ມາ 
ຊຶ່ງ ອະທິບາຍ ເຖິງ ຂັ້ນຕອນ ການ ເຮັດ 
ວຽກເ ຊ່ັນ:  ລະບຽບ ປະຕິບັດ ງານ 
ເລ່ືອງ ການຈັດ ຊ້ື, ລະບຽບ ປະຕິບັດ 
ງ ານ  ເ ລ່ື ອ ງ  ການ  ຂ າຍ ,  ລະບຽບ 
ປະຕິບັດ ງານ ເລ່ືອງ ການ ກວດ ສອບ 
ລະຫວ່າງຜະລິດ, ລະບຽບ ປະຕິບັດ 
ງານ ເລ່ືອງ ການ ປະ ເມີນ ຄວາມ ສ່ຽງ  ໃນ 
ການ ປະຕິບັດ ງານເປັນຕົ້ນ.

(3) ວິທີ ປະຕິບັດ ງານ (Work In-
struction)  ເປັນ ເອກະສານ ທີ່ ສະ 
ແດງ ເຖິງ ວິທີ ການ ເຮັດ ວຽກ ສະ ເພາະ 
ຂັ້ນຕອນ ໃດ ຂັ້ນຕອນ ໜຶ່ງ ຊ່ຶງ ຫາກ 
ຂຽນ ລົງ ໃນ ລະບຽບ ປະຕິບັດ ງານຈະ 
ເຮັດ ໃຫ້ ລະບຽບ ປະຕິບັດງານ ຍາວ 
ເກີນ ໄປເຊ່ັນ: ວິທີ ປະຕິບັດ ງານ ເລ່ືອງ 
ການກວດ ສອບ ດ້ວຍ ສາຍຕາ (Vi-
sual Inspection) ຈະ ເປັນ ວິທີ 
ປະຕິບັດ ງານ ທີ່ ຂຽນ ແຍກ ອະທິບາຍ 
ອອກ ມາ   ເພ່ືອ ຮອງ ຮັບ ລະບຽບ ປະຕິ 
ບັດ ງານ ໃນ ເລ່ືອງ ຂອງ ການກວດ ສອບ 
ລະຫວ່າງ ຜະລິດເປັນ ຕົ້ນ.

(4)  ແບບ ຟອມ ຫືຼ ບັນທຶກ ທີ ່ໃຊ້ 
ປະກອບ ການ ປະຕິບັດ ງານ (Form)  
ເອກະສານ ປະ ເພດ ນີ້ ເປັນ ຫັຼກ ຖານ 
ສະ ແດງ ວ່າ  ໄດ້ ມີ ການ ດໍາ ເນີນ ການ 
ຫືຼ ປະຕິບັດ ຕາມ ຂັ້ນຕອນ ໃນ ລະບຽບ 
ປະຕິ ບັດ ຫືຼ Work Instruc-
tion ທີ່ ກໍານົດ ຂຶ້ນ  ເຊັ່ນ:  ໃນ ລະບຽບ 
ປະຕິບັດ ງານ ເລ່ືອງ ຂອງ ການ ກຽມ 
ຄວາມ ພ້ອມ ຮັບ ສະຖານະ ການ ສຸກ 
ເສີນ ທາງ ອົງ ກອນ ກໍານົດ ໃຫ້ຫົວໜ້າ 
ງານ ມີ ການ ກວດ ສອບ ຖັງ ດັບ ເພີງ 
ຢ່າງ ໜ້ອຍ ເດືອນ ລະ 1 ຄ້ັງ  ໂດຍ ໃຊ້ 
ບັນທຶກ ກວດ ສອບ ຖັງ ດັບ ເພີ ງ  ເພ່ືອ 
ພິສູດ ວ່າ ຫົວໜ້າ ງານ ມີ ການກວດ 
ສອບ ຖັງ ດັບ ເພີງ ຈິງ  ເມື່ອ ໃດ ກໍ ຕາມ ທີ່ 

ຢ່າງ ໄປ ໃນ ຈຸດ ທີ ຫົວໜ້າ ງານ ດ່ັງກ່າວ 
ປະຕິບັດ ງານ ຫົວໜ້າ ງານ ຈະ ຕ້ອງສາ 
ມາດສະ ແດງ ບັນທຶກ ການ ກວດ ສອບ 
ຖັງ ດັບ ເພີງ ໃຫ້ ເບິ່ງ ໄດ້  ແລະ  ແນ່ນອນ 
ວ່າ ຖັງ ດັບ ເພີງ ຈະ ຕ້ອງ ຢູ່ໃນ ລະດັບ ທີ່ 
ນໍາ ໃຊ້ ໄດ້.

(5)  ເ ອ ກ ະ ສ າ ນ  ສະ ໜັບສະ ໜູນ 
ອື່ນ ໆ  ( S u p p o r t D ocu-
ments)  ເອກະສານ ປະ ເພດ ນີ້ ເປັນ 
ເອກະສານ  ທີ່  ບໍ່ ມີ ການ ກໍານົ ດ ຮູບ 
ແບບ ຕາຍ ຕົວອົງ ກອນ ອາ ດ ເຮັດ ຂຶ້ນມາ 
ເອງ ຫຼື ອາດ ຈະ ຮັບ ມາ ຈາກ ໜ່ວຍ 
ງານ ພາຍນອກຊຶ່ ງ ຊ່ວຍ ໃຫ້ ມີ  ການ 
ຄວບ ຄຸມ ການ ປະຕິບັດ ງານ ໃຫ້ ເປັນ ໄປ 
ຕາມ ມາດຕະຖານ ທີ່ ກໍານົດ ໄວ້  ເຊ່ັນ:  
ເອກະສານ ຂໍ້ ມູນ ຄວາມ ປອດ ໄພ ຂອງ 
ສານ ເຄມີ (Material Safety 
Data Sheet: MSDS) ຄູ່ ມື ເຄ່ືອງ 
ຈັກ ເປັນຕົ້ນ.

ຫຼັງ ຈາກ ທີ່  ຈັດ ທໍາ ເອກະສານ ຂຶ້ນມາ 
ຮຽບຮ້ອຍ ແລ້ວ ກໍ ຍັງ ບໍ່ ເປັນ ການສະ 
ແດງ ວ່າ ອົງ ກອນ ຂອງ ທ່ານ ມີ ລະບົບ  
ການ ຈັດ ທໍາ  ເອກະສານ  ເປັນ ພຽງ ສ່ວນ 
ໜຶ່ງ ຂອງ ການຈັດ ທໍາ ລະບົບ ໂດຍ 
ປົກກະ ຕິ  ເ ມ່ືອ  ຈັ ດ  ທໍາ  ເອກະສານ 
ຂັ້ນຕອນ ການ ເຮັດ ວຽກຮຽບຮ້ອຍ 
ແລ້ວ ຂໍ້  ກໍານົດ ລະບົບ ການຈັດ ທໍາ 
ມາດຕະຖານ ສາກົນໃນ ເລ່ືອງ ກ່ຽວ 
ກັບ ເອກະສານ ບ່ໍ ວ່າ ຈະ ເປັນ ISO 
9001, ISO 14001 (ຂໍ້ ກໍານົດ ລະບົບ 
ການ ຈັດການ ສິ່ງ ແວດ ລ້ອມ)  ແລະ 
OHSAS 18001 (ຂໍ້ ກໍານົດ ລະບົບ 
ການ ຈັດການ ຊີວະ ອະນາ ໄມ  ແລະ 
ຄວາມ ປອດ ໄພ) ມັກ ຈະ ມີ ສິ່ງ ທີ່ ຄ້າຍຄື 
ກັນ ໃນ ເລື່ອງ ຕໍ່ ໄປ ນີ້:

(1) ຕ້ອງ ມີ  ການ ທົບ ທວນ  ແລະ 
ອະນຸມັດ
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ເຫດຜົ ນ  ຂອງ ຂໍ້ ກໍານົດ: ສາ ເຫດ ທີ່ 
ຕ້ອງ ມີ ການ ທົບ ທວນ  ແລະ ອະນຸມັດ 
ກໍ ເພາະວ່າ ມາດຕະຖານ ຕ້ອງການ 
ໃຫ້  ບຸກຄົນ ທີ່ ກ່ ຽວຂ້ ອງ ໃນ  ການຈັດ 
ທໍາ ເອກະສານ  ໄດ້ ທົບ ທວນ  ແລະ 
ຢັ້ງຢືນ ກ່ອນ ທີ່ ຈະ ນໍາ ເອກະສານ ໄປ 
ອະນຸມັດ  ແລະ ປະກາດ ໃຊ້  ເພື່ອ ໃຫ້ 
ເກີດ ຄວາມ ໝັ້ນ ໃຈ ວ່າ ຂັ້ນຕອນ ທີ່ ຈັດ 
ທໍາ ຂຶ້ນນີ້ ເປັນ ຂັ້ນຕອນ ມາດຕະຖານ ທີ່ 
ຈັດ ຂຶ້ນຢ່າງ ຄົບ ຖ້ວນ  ແລະ  ເຮັດ ໃຫ້ ອົງ 
ກອນ ມີ ການ ເຄ່ືອນ ໄຫ ວທີ່ ມີ ຄຸນ ນະ  
ພາ ບຢ່າງ ແທ້ ຈິງ.

ຄວາມ ເຂົ້າ ໃຈ ຜິດ ທີ່ ພົບ: ມັກ ຄິດ ວ່າ 
ການ ທົບ ທວນ  ແລະ ອະນຸມັດ  ເຮັດ 
ໃຫ້ ເສຍ ເວລາ ໃນ ການ ລົງ ນາມ  ແທນ 
ທີ່ ຈະ ເອົາ ເວລາ ໄປ ເຮັດວຽກ ສິ່ງ ອື່ນ ທີ 
ມີ ປະ ໂຫຍ ດຫຼາຍ ກວ່າ.

ປັນຫາ ທີ່ ພົບ:  

 - ໃນ ຂັ້ນຕອນ ນີ້ ບາງ ອົງ  
ກອນ ມອບ ໝາຍ ໃຫ້ພະນັກງານລະ 
ດັບ ປະຕິບັດ ງານ ເປັນ ຜູ້ ຈັດ ທໍາ ເອກະ 
ສານ, ການ ທົບ ທວນ  ແລະ ການ 
ອະນຸມັດ  ໂດຍ ຜູ້ ບໍລິຫານ ເປັນ ພຽງ ໃນ  
ຮູບຂອງ ການລົງ ນາມ ຂາດ ການ ທົບ  
ທວນ  ແລະ ການ ອະນຸມັດ ໃນ ທາງປະ 
ຕິບັດ ສິ່ງ ທີ່ ຈັດ ວ່າ ຂ້ອນ ຂ້າງ ໜ້າ ເປັນ 
ຫ່ວງ ກໍ ຄື: ຜູ້ ບໍລິຫານ ບາງ ທ່ານ ເຖິງ 
ກັບ ເຮັດ ກາ ຢາງ  ໄວ້ ໃຫ້ ພະນັກງານ  
ເອົາ ໄວ້ ໃຊ້ ປະ ທັບ ກາ ລົງ ນາມ ເອກະ 
ສານ ໃນ ລະບົບ ແທນ ໃຫ້ ກໍ ມີ  ແຕ່ ທັງ ນີ ້
ຖ້າ ຫາກ ພິສູດ ໄດ້ ວ່າ ການ ເຮດັ ກາຢາງ 
ນັ້ນ  ເຮັດ ຂຶ້ນ ເພື່ອ  ເບົາ ແຮງ  ຜູ້ ບໍລິຫານ 
ກໍ ສາມາດ ເຮັດ ໄດ້.

 - ບາງ ອົງ ກອນ ມີ ການ ຈ້າງ  
ທີ່  ປຶກສາ ໃຫ້ ຈັດ ທໍາ ເອກະສານໃຫ້  
ໂດຍ ທົ່ວ ໄປ ແລ້ວ ທີ່ ປຶກສາ ຈະ ມີການ 
ຈັດ ທໍາ ເອກະສານ ຕົວຢ່າງ  ເປັນ ມາດ 

ຕະຖານ ສໍາລັບ ໃຊ້  ໄດ້ກັບ ທຸກ ອົງ ກອນ  
ແລະ  ເອກະສານ ຕົວຢ່າງ ນີ້ ຂ້ອນ ຂ້າງ 
ຈະ ສະຫຸຼບ ລວບ ລັດ  ແລະ ເປັນ ວິທ ີ
ກາງໆ  ເມ່ືອ ອົງ ກອນ ນໍາ  ໄປ ໃຊ້ ໂດຍ 
ຂາດການ ທົບ ທວນ  ແລະ ປັບ ແກ້ 
ລາຍ ລະອຽດ ກໍ ຈະ ເຮັດ ໃຫ້ ເ ກີດ 
ປັນຫາ ໃນ ການ ນໍາ ໄປ ປະຕິບັດ ຕາມ 
ມາ.

 - ມີ ການ ຈັດ ທໍາເອກະສານ 
ພຽງເພື່ອຮອງ ຮັບ ການກວດ ປະ ເມີນ 
ຫຼື ຮອງ ຮັບ ຂໍ້ ກໍານົດ  ໃນມາດຕະຖານ 
ຫຼື ພຽງ ເພື່ອ ໃຫ້ ຜູ້ ກວດ ປະ ເມີນ ກວດ 
 ແຕ່ ບໍ່ ໄດ້ ມີ ການ ປະຕິບັດ  ແລະ ທົບ  
ທວນ ຄວາມ ເໝາະ ສົມ ຂອງເອກະ 
ສານ ຢູ່ ສະ ເໝີ.

(2) ຕ້ອງ ມີ ການ ແຈກ ຢາຍ ເອກະສານ 
ໄປ ໃນ ບໍລິ ເວນ ທີ່ ມີ ການ ປະຕິບັດ ງານ 
ຫຼື  ແຈກ ຢາຍ ໃຫ້ ແກ່ ບຸກຄະລາ ກອນ ທີ່ 
ກ່ຽວຂ້ອງ  ໃນການ ປະຕິບັດ ງານ

 ເຫດຜົນ ຂອງ ຂໍ້ ກໍານົດ:  ເພື່ອ ຈະໝັ້ນ 
ໃຈ ໄດ້ ວ່າ ການ ປະຕິບັດ ງານ ເປັນ ໄປ 
ຕາມ ລະບົບ ທີ່ ວາງ ໄວ້  ແລະ  ເປັນ ມາດ 
ຕະຖານດຽວ ກັນ ບຸກຄະລາ ກອນ ທີ ່ 
ກ່ຽວຂ້ອງຈະ ຕ້ອງ ໄດ້ ຮັບ ຊາບ ແນວ 
ທາງ ປະຕິບັດ ດຽວ ກັນ  ແລະ ສາມາດ 
ໃຊ້ ອ້າງ ອີງ ໄດ້ ໃນ ກໍລະນີ ຂໍ້ ມູນ ຍາກ ແກ່ 
ການ ຈົດ ຈໍາ  ເຊ່ັນ: ສູດ ການ ຜະລິດ, 
ສ່ວນປະສົມທີ່  ຕ້ອງ ໃສ່ , ຂັ້ນຕອນ 
ການ  ເຮັດ ວຽກ ທີ່ ຊັບຊ້ອນ ຫືຼ  ເກີດ 
ເຫດການ ທີ່ ບໍ່ ປະສົງ ຫຼື  ເປັນ ໄປ ຕາມ 
ແຜນ ທີ່ ວາງ ໄວ້  ເຊັ່ນ: ລູກ ຄ້າ ຮ້ອງ ຟ້ອງ 
ອາຍ  ແກັສຮົ່ວ  ໄຟ ໄໝ້  ເປັນຕ້ົນ  ແລ້ວ 
ມີ ແນວທາງ ປະຕິບັດ ແນວ ໃດ  ເພ່ືອ 
ໃຫ້ ເກີດ ການ ແກ້ ໄຂ ໄດ້ ຢ່າງ ທັນ ການ.

ຄວາມ ເຂົ້າ ໃຈ ຜິດ ທີ ພົບ: ການຈັດ 
ທໍາ ເອກະ ສານ ຕາມຂໍ້ ກໍານົດ ISO  
ເປັນ ການ ເຮັດ  ເອກະສານ  ແລະ ສໍາ 

ເນົາເອກະສານ  ເຮັດ ໃຫ້ ໝົດ ຕ້ົນ ໄມ້ 
ໄປ ເປັນ ປ່າ.

ປັນຫາ ທີ່ ພົບ:

 - ການບໍ່  ແຈກ ຢາຍ ເອກະ 
ສານ ເພາະ ຢ້ານ ເປືອງ ເຈ້ຍ ບາງ ອົງ 
ກອນ ຂອ້ນ ຂາ້ງ ຫວງ ເອກະສານ ຈດັ ທາໍ 
ເອກະສານ ສໍາ ເລັດ ແລ້ວ ກໍ ເກັບ ເຂົ້າຕູ້ 
ບໍ່ ມີ ການ ແຈກ ຢາຍ ໃຫ້ ພະນັກງານ ທີ່ 
ກ່ຽວຂ້ອງ ນໍາ  ໄປ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.

 - ການ ຢາຍ ເອກະສານ ໂດຍ 
ບໍ່ພິຈາລະນາ ວ່າ ເອກະສານ ດັ່ງກ່າວ 
ບຸກ ຄົນ ໃດ ຫືຼ  ໜ່ວຍງານ ໃດ ແດ່ 
ສົມຄວນ ໄດ້ ຮັບ ເອກະສານ ບາງ ອົງ 
ກອນ ແຈກ ທຸກ ເອກະສານ ໃຫ້ ທຸກ 
ໜ່ວຍ ງານ  ເຊ່ັນ: ຂັ້ນຕອນ ການຜະ 
ລິດ ກໍ ແຈກ ໃຫ້ ກັບທຸກ ຝ່າຍ ບໍ່ ເວັ້ນ ແມ້ 
ແຕ່ ຝ່າຍ ບຸກຄະລາ ກອນ ຊ່ຶງ ບ່ໍ ໄດ້ ເຮັດ 
ໜ້າ ທີ່ ຜະລິດ ຫືຼ ຂັ້ນຕອນການ ຈັດ 
ເກັບ ສານ ເຄມີ ກໍ ແຈກ ໃຫ້ ກັບ ຝ່າຍ ຈັດ ຊື້  
ເປັນຕ້ົນ  ຊ່ຶງ ການ ແຈກ ຢາຍ ເອກະສາ ນ  
ໃຫ້ ແກ່ ໜ່ວຍ ງານທີ່ ບ່ໍ ມີ ສ່ວນ ກ່ຽວ 
ຂ້ອງ ຫືຼ  ແຈກ ເພື່ອ ເອົາ ໄວ້ ແບບ ນີ້ ເອງ 
ທີ່ ເຮັດ ໃຫ້ ຕົ້ນ ໄມ້ໝົດ ປ່າ.

(3) ຕ້ອງ ມີ ການ ປ່ຽນ ແປງ ເອກະສານ 
ໃຫ້ ທັນ ສະ ໄໝ ຢູ່ ສະ ເໝີ ລວມ ທັງ 
ຕ້ອງ ມີ ການ ອະ ນຸມັດຊໍ້າ

 ເຫດຜົນ ຂອງ ຂໍ້ ກໍານົດ:  ເພາະ ມີ ຄວາມ 
ເປັນ ໄປ ໄດ້ ສູງ ທີ່ ເມື່ອ ນໍາ ເອກະສານ ໄປ 
ໃຊ້ ແລ້ວພົບ ວ່າ: 

 - ສິ່ ງ  ທີ່  ປ ະຕິ ບັດ ກັບ ຂັ້ນ 
ຕອນ ທີ່ ຂຽນ ໄວ້ ໃນ ເອກະສານ ນັ້ນຕ່າງ 
ກັນ ຊຶ່ງ ອາດ ຈະ ພົບ ຈາກ ການ ປະຕິບັດ 
ງານ ຕົວ ຈິງ ຫຼື ລະຫວ່າງ ການກວດ 
ປະ ເມີນ ພາຍ ໃນ (Internal Au-
dit).
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 -  ເກີດ ການ ປ່ຽນ ແປງຂຶ້ນ ໃນ 
ສະຖານ ທີ່ ປະຕິບັດ ງານ  ເຊັ່ນ:  ເມື່ອ 
ກ່ອນ ເຄີຍ ໃຊ້ ຄົນ ເຮັດ  ແຕ່ ມີ ການ ໃຊ້ 
ເຄື່ອງ ຈັກ ມາ ປະຕິບັດ ງານ  ແທນ.

 -  ເກີດ ການ ປ່ຽນ ແປງ ການ 
ນໍາ ໃຊ້  ວັດຖຸ ດິບ  ເພື່ອ ໃຫ້ ລະບົບຂະ 
ບວນການ ຜະລິ ດ  ມີ  ສິ່ ງ ເສດ  ເຫຼື ອ 
ໜ້ອຍລົງ  ແລະ ອື່ນໆ.

  ເຫດການ ທີ່  ກ່າວ ມາ ຂ້າງ 
 ເທິງ ນີ້ ກໍ ຄື ຈຸດ ທີ່ ເຮັດ ໃຫ້ ຮູ້ ວ່າ ການ 
ວາງ ແຜນກັບການ ປະຕິບັດ ຕົວ ຈິງຕ່າງ 
 ກັນ (Plan ທຽບ ກັບ Do) ດ່ັງ ນັ້ນ 
ຈະ ຕ້ອງ ປ່ຽນ ແປງ ການວາງແຜນການ 
ເຮັດ ວຽກ ຫືຼ ປ່ຽນ ແປງ ເອກະສານ 
ທີ່ ຈັດ ທໍາ ຂຶ້ນກ່ອນ ໜ້າ  ໂດຍ ໃຫ້ ຜູ້ ທີ່ 
ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນ ຂັ້ນຕອນ ການ ເຮັດ ວຽກ  
ເຂົ້າມາ ມີ ສ່ວນ ຮ່ວມ ໃນ ການພິຈາລະ 
ນາ ທົບ ທວນ  ແລະ ອະນຸມັດ ການ 
ປ່ຽນ ແປງ ທີ່ ເກີດ ຂຶ້ນ ໃນ ທຸກໆ ຄັ້ງ.

ຄວາມ ເຂົ້າ ໃຈ ຜິດ ທີ່ ພົບ:

 - ການ ປ່ຽນ ແປງ ເອກະສານ 
ສ້າງ ຄວາມ ຫຍຸ້ງຍາກ  ເຮັດ ໃຫ້ ເສຍ 
ເວລາ  ແລະ ສິ້ນ ເປືອງ ເຈ້ຍ.

 - ບາງ ຄົນ ບໍ່ ໄດ້ ຄໍາ ນຶງ ເຖິງ 
ຄວາມ ສໍາຄັນ ຂອງ ເອກະສານ ຄິດ ວ່າ 
ເອກະສານ ເປັນ ພຽງ ເຈ້ຍ ບ່ໍ ຮູ ້ເຖິງ ຜົນ 
ກະທົບ ໃນ ພາບ ລວມຫາກ ມີ ການ 
ນໍາ ໃຊ້ ເອກະສານ ທີ່ ລ້າ ສະ ໄໝ ໃນ ອົງ 
ກອນ.

ປັນຫາ ທີ່ ພົບ:

  ໃຊ້ ເອກະສານ ສະບັບ ແກ້ ໄຂ 
ຄັ້ງ ທີ່ ບໍ່ ຕົ ງ ກັນ  ເຊັ່ນ:  ໃນ ໂຮງງານ 
ໃຊ້ Revision 3  ໃນ ສໍານັກງານ 
ໃຊ້ Revision 4 ກໍລະນີ ທີ່ ຖື ວ່າ 

ເປັນ ເຫດການ ທີ່ ຂ້ອນ ຂ້າງ ເຮັດ ໃຫ້ ອົງ 
ກອນ ເສຍ ເງິນ  ແລະ  ເສຍ ເວລາອັນ ບໍ່ ຈໍາ 
ເປັນ ກໍ ຄື  ເອກະສານ Bill of Ma-
terials: BOM ຊຶ່ງ ເປັນ ເອກະສານ 
ທີ່ ສະ ແດງ ລາຍ ການຊີ້ນ ສ່ວນ ທີ່ ຕ້ອງ  
ໃຊ້ ໃນ ການ ຜະລິດ  ເມ່ືອ ໄປ ກວດ ທີ ່
ຝ່າຍ ຜະລິດ ພົບ ວ່າ ພະນັກງານຝ່າຍ 
ຜະລິດ ຊາບ ວ່າມີ ລາຍການ ຊ້ີນ ສ່ວນ 
 ຊີ້ ນໜຶ່ງ ເປັນ ລາຍການ ຊີ້ນ ສ່ວນ ທີ່ ລູກ 
ຄ້າ  ແຈ້ງ ຝ່າຍ ຜະລິດ ໃຫ້ ປ່ຽນ ແປງ ໂດຍ 
ກົງ  ແຕ່ ພະນັກງານ ຝ່າຍ ຜະລິດ ທ່ານ 
ນີ້  ດໍາ ເນີນ ການ ພຽງຂີດຂ້າ ປ່ຽນ ແປງ 
ເອກະສານ ດ່ັງກ່າວ  ໃນ ຝ່າຍ ຜະລິດ 
ຂອງ ຕົນ  ແຕ່ ບໍ່ ໄດ້ ຄໍານຶງ ເຖິງ ການ ແຈ້ງ 
ໃຫ້ ຝ່າຍ ທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ ຊາບ  ເຊ່ັນ: ຝ່າຍ 
ຈັດ ຊື້.  ຜົນ ທີ່ ຕາມ ມາ ກໍ ຄື ຝ່າຍ ຈັດ ຊື້ 
ສັ່ງ ຊື້ ຊີ້ນ ສ່ວນ ທີ່ ຍົກ ເລີກ ແລ້ວ ເຂົ້າມາ 
ລໍຖ້າ ການ ຜະລິດ  ເຮັດ ໃຫ້ ຝ່າຍ ຈັດ ຊ້ື 
ຕ້ອງ ໄປ ເຈລະຈາ ກັບ ຜູ້ ຂາຍ ຊ້ິນສ່ວນ 
ເພື່ອ ຂໍ ສົ່ງ ຄືນ ຊີ້ນ ສ່ວນ ດ່ັງກ່າວ ສ່ວນ 
ຝ່າຍ ສາງ ສິນຄ້າ ຊຶ່ງ ມີ ພີ້ ນທີ່ ຈໍາກັດ ຢູ່ 
ແລ້ວ ກໍ ເສຍ ພ້ືນ ທີ່ ໄປ ໃນ ການ ເກັບ ຊ້ີນ 
ສ່ວນ ທີ່ ຍົກ ເລີກ ແລ້ວ  ເປັນຕົ້ນ.

(4)  ເອກະສານ ທີ່ ຈັດ ທໍາ ຕ້ອງ ສາມາດ 
ອ່ານ ໄດ້  ແລະ ລະບຸ ໄດ້ ວ່າ ຄື ເອກະສານ 
ກ່ຽວ ກັບ ເລື່ອງ ໃດ

 ເຫດຜົນ  ຂອງ  ຂໍ້  ກໍານົດ:  ເພື່ອ ໃຫ້ 
ຂັ້ນຕອນ ການ ເຮັດ ວຽກ ເປັນ ໄປ ດ້ວຍ 
ຄວາມ ຄ່ອງ ຕົວ ບ່ໍ ຕິດ ຂັດ  ເອກະສານ 
ນັ້ນຈະ ຕ້ອງ ສາມາດ ນໍາ ມາ ອ້າງ ອີງ ໄດ້ 
ສະ ເໝີ ສາມາດ ຈັບ ມາ ເປີດ ອ່ານ ເວລາ 
ໃດ ກໍ ໄດ້ ທີ່ ຕ້ອງການ.

ຄວາມ ເຂົ້າ ໃຈ ຜິດ ທີ່ ພົບ: ມັກ ຄິດ ວ່າ 
ເອກະສານ ນັ້ນຕ້ອງ ຈັດ ທໍາ ໃຫ້ ງົດ ງາມ 
ພິມ ງາມໆສາລະ ບໍ່  ເນັ້ນ.

ປັນຫາ ທີ່ ພົບ: 

 -  ເອກະສານ ຢູ່ ບໍລິ ເວນ ໜ້າ 
ບ່ອນ ເຮັດ ວຽກ ຊຶ່ງ ມີ ການ ນໍາໃຊ້ ຍ່າງ 
ໜັກໜ່ວງ  ເຊັ່ນ:  ໃນ ຫ້ອງ ຂອງ ຊ່າງ 
ສ້ອມ ແປງ, ຫ້ອງ ປະຕິບັດ ການ ທາງ 
ເຄມີ  ແລະ ຫ້ອງ ປະສົມ ສີ  ເປັນຕ້ົນ  
ເອກະສານ ທີ່ ເອົາ  ໄວ້ ໃຊ້ ງານ ໃນ ບໍລິ 
ເວນ ນີ້ ຄວນ ມີ ການ ຮັກສາໃຫ້ ດີ  ເພາະ 
ຖ້າ ນໍ້າສີ ບັງ ເອີນ ໄປ ຢອດ ໃສ່ ສູດ ສໍາຄັນ  
ເຮັດ ໃຫ້ ຊ່າງ ສີ ບໍ່ ສາມາດ  ໃຊ້ ອ້າງ ອີງ ໄດ້.

 - ບາງ ອົງ ກອນ ນໍາ ເອກະ 
ສານ  ໄປ  ແປະ ໄວ້ ທີ່ ກະດານ ບໍ່ ວ່າ ຈະ 
ເປັນ ທີ່  ສໍານັກ ງານ ຫຼື  ຝ່າຍ ຜະລິດ  
ແລະ ອາດ ຈະ ຢູ່ ໃນ ຈຸດ ທີ ່ແດດ ສ່ອງ 
ຊ່ຶງ ພົບ ວ່າ  ເອກະສານ ຈືດຈາງ ຫຼາຍ ບ່ໍ 
ເຄີຍ ມີ  ໃຜ ຄິດ ທີ່ ຈະ ປ່ຽນ ຫຼື ມາ ເບິ່ງ 
ແຍງ ຂໍ້ ມູນ ເລີຍ ວ່າ ຍັງ ອ່ານ ໄດ້ ຫຼື ຍັງ 
ທັນ ສະ ໄໝ ຢູ່ຫຼືບໍ່.

 ບົດ ຄວາມ ນີ້  ແມ່ນ ຄັດ ມາ 
ຈາກ ປື້  ມ “ ເຄັດ ລັບ ການກວດ ປະ 
ເມີນ”   ໂດຍ I-UP, ຂໍ້ ກໍານດົ ISO 
9001, ISO 14001  ແລະ OHSAS 
18001.



ຜົວຍ່າງ ເຂົ້າ ເຮືອນມາ, ຫລຽວ 
ເຫັນ ເມຍຈັບ ໄມ້ຕີ ແມງວັນ ຢູ່ ກໍ່ 
ເລີຍ ຖາມ ວ່າ : “ນ້ອງເອີ້ຍພວມ 
ເຮັດ ຫັຽງ ?”.

ຕີ ແມງວັນ !

ຫວາ,  
ຂ້າ ໄດ້ ຈັກ ໂຕ ແລ້ວ ?

 ໄດ້ ໂຕ ຜູ້ 3  ໂຕ  ແລະ 
  ໂຕ ແມ່ 2  ໂຕ !

 ເຮັດ ແນວ ໃດ ນ້ອງຈິ່ງ ຮູ້ ວ່າ  ໂຕ 
ໃດ ເປັນ ໂຕ ຜູ້  ແລະ  ໂຕ ໃດ ເປັນ 
ໂຕ ແມ່ ?

ສາມ ໂຕ ຈັບ ຢູ່ ປາກ ແກ້ວ ເບຍ, 
ສ່ວນ ສອງ ໂຕ ຈັບ ຢູ່ ໂທລະສັບ.
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ຕາມ ການ ແຈ້ງ ເຕືອນ ຂອງອົງການ ຮ່ວມ ມື  ແລະ ພັດທະນາ ເສດຖະກິດ ສາກົນ OECD  ວ່າ  ເສດ  ຖະກິດ ຂອງ ໂລກ ຍັງ  
ຟື້ນ ຄືນ ສະພາບ ປົກກະຕິ  ແຕ່ ກໍ່ ຍັງ ມີ ຄວາ ມສ່ຽງບົ່ມ ຊ້ອນ  ເຊັ່ນ: ຄວາມ ບ່ໍ ແນ່ນອນຂອງ ລາຄາ ນໍ້າມັນ  ແລະ ລາຄາ ສີນ ຄ່າ ມີ ທ່າ 
ອ່ຽງ ເພີ່ມ ຂື້ນ, ມີ ຄວາມ ເປັນ ໄປ ໄດ້ ວ່າເສດຖະກິດ ຂອງ ສປ ຈີນ ຈະຂະຫຍາຍ ຕົວ ຊ້າກວ່າ ການ ຄາດຄະ ເນຂອງນັກວິຊາການ  
ແລະ  ຜູ້ ຊ່ຽວຊານ, ສະພາບ ການ ເງິນ  ທີ່ ບໍ່ ທັນ ປົກ ກະຕິ ຂອງ ອາ ເມ ລິ ກາ  ແລະ ໄພ ທໍາ ມະ ຊາ ດ ໃນ ປະ ເທດ ຍີ່ປຸ່ນໃນເດືອນ 3 
ທີ່ຜ່ານມາ. 

ບົ່ມຊ້ອນ ຫຼາຍ ດ້ານ ໃນສະພາບເສດຖະກິດສາກົນ

 ໃນ  ແຈ້ງການ ເຕືອນ ຄັ້ງວັນ ທີ 25 ພຶດ 
ສະພາ ປີ 2011, OECD ຄາດ ຄະ ເນ 
GDP ຂອງ ໂລກຈະ ຂະຫຍາຍຕົວ ຢູ່ ທີ່ 
ລະດັບ 4 .2%  ໃນ ປີ 2011  ແລະ 4.6%  
ໃນ ປີ 2012,  ໃນ ນີ້  GDP ຂ ອງອາ ເມ 
 ລິ ກາຈະ ຢູ່ ທີ່  ລະດັບ 2.6%  ໃນ ປີ ນີ້ 
 ແລະ  3.1%  ໃນ ປີ ຕ່ໍ ໄປ, ສະຫະ ພາບ 
 ເອີ ລົບ ຈະ ຢູ່ ທີ່ ລະດັບ 2%  ແລະ  3.1%. 

ຕາມ ການແຈ້ງການ ດ່ັງ ກ່າວ ຍັງ ກ່າວ  
ເຕືອນ ໃຫ້ທະນາຄານກາງປະເທດ 
ອາເມລິກາ FED ຕ້ອງໄດ້ເພ່ີມອັດຕາ 
ດອກເບ້ຍພ້ືນຖານຂອງເງນິ USD ສວ່ນ 
ທະນາຄານກາງເອີລົບ ECB ຕ້ອງໄດ້ 
ຢຸດຕີ ຮອບການປະຕິບັດນະໂຍບາຍ 
ຫັດກຸມທາງ ດ້ານເງິນຕາ ( ເ ງິນ 
Euro) ຂອງຕົນ. 

ຜົນການຄ້ົນຄ້ວາຂອງອົງການກວດ 
ສອບບັນຊີຊັ້ນນໍາຂອງໂລກ Ernst 
& Young ໃຫ້ຮູ້ວ່າການລົງທຶນຕ່າງ
ປະເທດເຂົ້າໃນສະຫະພັນເອີລົບໃນປ ີ
2011 ໄດ້ເພີ້ມຂື້ນສູງທີ່ສຸດເຊິງບໍ່ທັນ 
ມີມາກ່ ອນນັບແຕ່ມື້ເກີດວິກິດການ 
ເງິນໂລກໂດຍຈໍານວນໂຄງການລົງທຶນ 
ເພີ້ມຂື້ນ 14%, ຈໍານວນ ແຮງງານທີ່ 

ຍັງມີຫຼາຍຄວາມສ່ຽງ

ແປ ແລະ ຮຽບຮຽງໂດຍ: ລາຮຽນຂຽນ
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ໂຄງການສ້າງຂື້ນເພີ່ມ 10% ເຊິງໃນ 
ຈໍານວນໂຄງການລົງທຶນນີ້ເປັນຂອງ 
ນັກລົງທຶນອາເມລິກາ 24% ອັນສະ 
ແດງໃຫ້ ເຫັນວ່າ ເອີລົບຕາເວັນຕົກ 
ກໍາລັ ງກາຍເປັນຄູ່ ແຂ່ ງທີ່ສໍາຄັນຂອງ 
ສປ ຈີນ ໃນດ້ານການດຶງດູດການລົງ 
ທຶນສາກົນ. ຕາມການລາຍງານຂອງ 
Ernst & Young, ບັນດາຜູ້ອໍາ 
ນວຍການໃຫຍ່ຂອງວິສາຫະກິດດັງ 
ໃນໂລກ ຕ່າງກໍ່ເຫັນວ່າເອີລົບຕາເວັນ 
ຕົກແມ່ນບ່ ອນລົງທຶນທີ່ໜ້າສົນໃຈ 
ອນັດັບ 2 ຮອງຈາກ ສປ ຈນີ,  ແຕ່ອກີ 
2 ປີ ຕໍ່ໜ້າແມ່ນການດຶງດູດການລົງ
ທຶນຕ່າງປະເທດຂອງສອງແຫ່ງນີ້ຈະ
ມີຄວາມໜ້າສົນໃຈເທົ່າໆກັນ. 

Mark  O t t y  ນັກວິ ເ ຄ າ ະ ຂອງ 
Ernst & Young ໃຫ້ຮູ້ວ່າ, ຫຼັງ 
ຈາກກະແສເງິນລົງທຶນມີທ່າອຽງຫຼຸດ 
ລົງຢ່າງໜ້າໜັກໃຈນັບແຕ່ການເກີດ 
ວິກິດການການເງິນໂລກ, ນັກລົງທຶນ 
ກໍາລັງຫັນມາລົງທຶນ ໃນຕະຫຼາດຂອງ 
ສະຫະພັ ນ ເ ອີ ລົ ບໃນ ນີ້ ສ່ ວນໃຫຍ ່
ແມ່ນນັ ກ ລົ ງທຶ ນຈາ ກອ າ ເ ມລິກາ.  

ເຢຍລະມັນ ກໍ່ເປັນອີກປະເທດທີ່ອັດ 
ຕາການຂະຫຍາຍຕົວຂອງການລົງທນຶ 
ຕ່າງປະເທດສູງທີ່ສຸດໃນກຸ່ມປະເທດ 
ສະຫະພາບເອີລົບ ດ້ວຍອັດຕາການ 
ຂະຫຍາຍຕົວ 34% ເພີ່ມຂື້ນ 560 
ໂຄງການ ແຕ່ກໍ່ຍັງຕໍ່າກວ່າເມື່ອທຽບ 
ກັບ ຝລັ່ງ 2 ໂຄງການ ແລະ ຍັງຫາງ 
ໃກເມື່ອທຽບກັບ 728 ໂຄງການ ຂອງ 
ອັງກິດ. ແລະ ເມື່ອທຽບກັບຕົວເລກ 
ທີ່ທາ ງສະຫະປະຊາຊາດໃນຕ້ົນ 
ປນີີວ້າ່ ຝລ່ັງເປັນອນັດັບ ໜືງ່ທາງດ້ານ 
ການລົງທຶນເປັນເງິນສົດຂອງຕ່າງປະ 
ເທດ. 

ການວະ ເຄາະຂອງເວບໄຊທ໌ www.
euractiv.com ກັບໃຫ້ຄໍາເຫັນວ່າ 
ຕະຫຼາ ດການເງິນກໍາລັງສ້າງຄວາມ 
ກົດດັ ນໃໝ່ໃຫ້ກັບບັນດາປະເທດທີ ່
ມີໜີ້ ສາທາລະນະໃນບັນດາປະເທດ 
ທີໃ່ຊ້ເງນິ ຢູໂລ (Eurozone) ນອກ 
ນັ້ນບັນດາບໍລິສັດຈັດອັນດັບຄວາມ 
ໜາ້ເຊ່ືອຖທືາງດ້ານສນີເຊ່ືອ (Credit 
Ratin g agency) ສະແດງອາ 
ການເປັນຫ່ວງກັບສະພາບພ້ືນຖານ 

ການເງນິຂອງ ອດິຕະລີ ແລະເບວ ຢ້ຽມ, 
ໂດຍອັ ດຕາໜີ້ສາທາລະນະຂອງເບວ 
ຢຽ້ມປ ະຈຸບັນກໍາລັງເພີ່ມຂື້ນທຽບ 
ເທົ່ າ ກັບ 96.6% ໃນປີ  2010. 
ຖດັຈາກປະເທດ ອດີຕາລີ ແລະ ອຢິີບ 
ໃນ Eu rozone ແລະ ທຽບເທົ່າ 
ກັບ ໄ ອແລນ Ireland ເຮັດໃຫ້ 
ປະເທດ  ຈໍາເປັນຕ້ອງຮັບການຊ່ວຍ 
ເຫຼືອ ຈາກອົງການ ການເງິນສາສົນ 
IMF ແລະ ສະຫະພັນເອີລົບ. ເດືອນ 
11 ປີ  2010, ປະເທດ ເບວຢີ້ມ, 
ໂອຕິຣດ ແລະ ເຢຍລະມັນ ເຄີຍເປັນ 
ທີ່ຍອມຮັບຂອງສະຫະພັນເອີລົບ ວ່າ 
ເປັນ ບັນດາປະເທດທີ່ສາມາດສະກັນ 
ກັ້ນຜົນກະທົບຈາກວິກິດການ ການ 
ເງິນສ າກົນ ໂດຍປະຊາຊົນ ພາຍໃນ 
ປະເທດສ່ວນໃຫຍ່ຍັງຮັກສາວຽກເຮັດ
ໄວ້ໄດ້ ໃນສະພາບແວດທີ່ເສດຖະກິດ 
ມີການ ຖົດຖອຍອັນເປັນສາຍເຫດທີ່
ເຮັດໃ ຫ້ສະພາບຕົວຈິງຂອງເສດຖະ
ກິດບັ ນດາປະເທດເຫຼົ່ານີ້ນັບມື້ນັບ 
ມີທ່າ ອຽງບໍ່ມີການຂະຫຍາຍຕົວ 
ສະພາບ ເສດຖະກິດຂອງ ອິດຕະລ ີ
ກໍ່ຄ້ າຍໆກັນເມື່ອ Standard & 
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Poor’ s (S&P) ຫຼຸດລໍາດັບຄວາມ 
ໜ້າເຊ່ືອຂອງອິດຕະລີລົງເຮັດໃຫ້ບັນ 
ດາຕະຫຼາດການເງິນຕ່າງໆມີການ 
ຕອບສະໜອງຕ່ໍສະພາບດ່ັງກ່າວໃນ 
1 ອາທິດຕ່ໍມາ. ຄວາມຜິດດ່ຽງທາງ 
ດ້ານອັດຕາດອກເບ້ຍຂອງພັນທະບັດ 
ຂອງອິ ດຕະລີ ກັບ ເຢຍລະມັນ ເປັນ 
ອັດຕາ ສູງນັບແຕ່ເດືອນ 1 ປີ 2011 
ຢູ່ທີ 186 ຈຸດ ຈາກນັ້ນ ກໍ່ຢຸດຢູ່ໃນລະ 
ດັບນີ້. Michael Leister ຈາກ 
ທະນາຄ ານ WestLB ໄດ້ກ່າວວ່າ: 
“ບັນຫ າທີ່ໜ້າເປັນຫ່ວງທີ່ສຸດ 
ແມ່ນບັນຫາວິກິດການນີ້ກັບເກີດກັບ 
ບັນດາ ປະເທດທີມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ 
ທາງກາ ນເງິນ. ເຮັດໃຫ້ເກີດການສົງ 
ໃສໃນຕ ະຫຼາດການເງິນວ່າວິກິດການ 
ການເງິນຈະມີຂອບເຂດຮອດໃສເມ່ືອ 
ປະເທດ ທີ່ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງເຊັ່ນ:ອິດ 
ຕະລີ ຍັງໄດ້ຮບັການປະເມີນຕາໍຈາກ 
ອງົກອນຈດັອນັດັບຄວາມໜາ້ເຊ່ືອຖ”ື. 

ສນູສະຖຕິິແຫ່ງຊາດ ອດິຕະລີ  ISTAT 
ແຈງ້ໃຫ້ຮູວ້າ່ ໃນໄລຍະ 10 ປີ ຜ່ານມາ 
2001 ຫາ 2010, ອິດຕະລີເປັນປະ 
ເທດທີ່ມີອັດຕາການຂະຫຍາຍຕົວຕໍາ 
ສຸດໃນ ບັນດາປະເທດໃນສະຫະພັນ 
ເອີລົບ EU.

GDP ສະເລ່ຍໃນແຕ່ລະປີແມ່ນ 0.2% 
ເມື່ອປຽບທຽບກັບອັດຕາສະເລ່ຍ1.1%  
ຂອງ EU.  ເພື່ອຮັບປະກັນໄດ້ການໃຊ ້
ຈ່າຍຂ ອງຕົນ  ປະຊາຊົນອິດຕະລີຈໍາ 
ເປັນຕ້ອງຫຸຼດອດັຕາການປະຢັດ ຫືຼ ຫູຼດ 
ຈໍານວນເງິນຝາກຂອງຕົນລົງອັນເປັນ 
ເຫດເຮັດໃຫ້ອັດຕາເງິນຝາກຫຸຼດລົງ 
ເປັນປະຫວັດການໃນ 20 ຜ່ານມາ 
ດ້ວຍອັດຕາຂອງການຫຸຼດລົງຢູທ່ີ ່9.1%  
ນອກນັ້ນ, ວິກິດການ ການເງິນສາກົນ 
ຍັງເຮັ ດໃຫ້ ອັດຕາການວາງງານຂອງ 
ອິດຕະລີມີອັດຕາເພື່ອຂື້ນສູງ.

ປະມານ 501.000 ແຮງງານທີ່ມີອາຍຸ 
ຕ່ໍາກວາ່ 30 ປີ ຕ້ອງອອກຈາກວຽກໃນ 
ປີ 200 9 ແລະ 2010, ວິກິດການ 
ການວາງ ງານເກີດຂື້ນຢ່າງຮຸນແຮງຢູ່ 
ພາກໃຕ້ ຂອງອິດຕະລີເຊິງເປັນພາກ 
ທີ່ມີຄ ວາມທຸກຍາກກວ່າເມື່ອປຽບ 
ທຽບກັບພາກເໜືອ.

ຕາມການປະເມີນຂອງ ISTAT ໃຫ ້
ຮູ້ວ່າ ຖ້າວິເຄາະກັນໃນທາງທິດສະດີ 
ແລ້ວ ເສດຖະກິດ ຂອງອິດຕະລີແມ່ນ 
ກ້າວເຂົ້າສູ່ພາວະວິກິດແລ້ວ ບໍ່ແມ່ນ 
ເສດຖະກິດກໍາລັງຖົດຖອຍເຊິງ 25% 
ຂອງພົນ ລະເມືອງປະເທດນີ້ກໍາລັງປະ
ເຊີນໜ້າກັບພາວະການຂາດເຂີນ.

ວນັທ ີ24/05 ທີຜ່່ານມານີສ້ະຫະພາບ 
ເອລົີບ ຫືຼ EU ໄດ້ພີມຈໍາໜາ່ຍທະນາ 
ບັດທີມູ່ນຄ່າ 4.75 ຕ້ື ຢູ່ໂລ ຫືຼ ປະມານ 
6/69 ຕື້ USD  ເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອວິກິດ 
ການທີ່ເກີດຂື້ນຢູ່ ໄອແລນ Ire-
land ແລະ ປ໋ອກຕຸຍການ Por-
tuguge ຕາມການແຈ້ງການ ຂອງ 
ສະຫະພັນເອີລົບ ຫຼື EC, ໄອແລນ 

ຈະໄດ້ຮັບ 3 ຕື ແລະ ປ໋ອກຕຸຍການ 
ຈະໄດ້ຮັບ 1.75 ຕື້ ໃນຮູບແບບຂອງ 
ການກູ້ຢືມ ແລະ ຈໍານວນເງິນດັ່ງກ່າວ 
ນີ້ຈະໄດ້ມອບໃຫ້ແກ່ 2 ປະເທດດັ່ງ 
ກ່າວນີໃ້ນວນັທ ີ31 ເດືອນ 5 ນີ ້ນອກ 
ນີ້ສະຫະພັນເອີລົບຍັງຕັ້ງຄວາມຫວັງ 
ວ່າຈະໄດ້ຮັບເງິນຈາກການຈໍາໜ່າຍ 
ທະນາບັດຈາໍນວນ 15.3 ຕືຢູໂລ ເພ່ືອ 
ຊ່ວຍເຫືຼອ ໄອແລ ແລະ ປ໋ອກຕຸຍການ 
ໃນວັນທີ 15/7 ນີ້.

ໃນທາ້ຍເດືອນ 5 ນີ ້standard&poor 
ອອກມາແຈງ້ເຕືອນວ່ານະໂຍບາຍການ 
ຫັດກຸມທາງການເງິນ ແລະ ການຄຸ້ມ 
ຄອງຄວາ ມສ່ຽງໃນການໃຫ້ສິນເຊື່ອ 
ຂອງຈີນ ເຊິງອາດເຮັດໃຫ້ການສ້າງ ກໍາ 
ໄລຂອງບັນດາທະນາຄານໃນປະເທດ
ດັ່ງກ່າວນີ້ຫຼຸດລົງໃນສຸມປີຕໍ່ໜ້າ ແລະ 
ເຮັດໃຫ້ຊັບສິນທີບ່ໍເກີດດອກອອກຜົນ 
ເພີ່ມຂື້ນຫຼາຍ.ແຕ່ເຖິງແນວນັ້ນກ່ໍຕາມ 
S&P ຍັ ງເຊື່ອໝັ້ນໃນຄວາມປົກກະຕ ິ
ຂອງເສດຖະກິດຈນີ ແລະ ຍັງໃຫ້ຄວາມ 
ເຫັນວ່າ ການຫັດກຸມນະໂຍບາຍການ 
ເງິນຈະ ເຮັດໃຫ້ບັນທະນາຄານໃຫຍ ່
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ປັບຕົວ ໄດ້ໄວເພາະມີໂຄງສ້າງທຶນທີ່ 
ແຂງແຮງ.  

“ ອດັຕາເງນິເຟີ ້ແລະ ອດັຕາການຂະ 
ຫຍາຍຕົວທາງດ້ານເສດຖະກິດຈະຕໍາ 
ລົງ ເກີດຈາກການຫັດກຸ່ມນະໂຍບາຍ 
ເງິນຕາ ອາດເປັນເຫດເຮັດໃຫ້ການ 
ຂາດທຶນ ຈາກການໃຫ້ສີນເຊື່ອສູງ ໃນ 
ອີກ 2 ຫາ 3 ປີ ຕໍ່ໜ້າ”ຄວາມເຫັນ 
ຂອງທາ່ນ Qiang Liao ຜູ້ອາໍນວນ 
ການ ການເງນິ ຂອງ S&P. ອດັຕາການ 
ສົ່ງອອກຂອງຍີ່ປຸ່ນ ຫຼຸດລົງ 12.5%ໃນ 
ເດືອນ 4 ທີຜ່່ານມາ ອນັເປັນເຫດເຮດັ 
ໃຫ້ເສດຖະກິດຂອງເທດນີຕົ້ກຢູ່ໃນພາ 
ວະຂາດດຸນການຄ້າເປັນຄ້ັງທໍາອິດໃນ 
3 ທົດສັດຕະຫັວດທີ່ຜ່ານມາ, ສາຍ 
ເຫດຍ້ອ ນການຜະລິດຫຸຼດລົງອນັເນືອ່ງ 
ມາຈາກໄ ພພບັິດທາງທໍາມະຊາດໃນ 

ເດືອນ 3 ທີ່ ຜ່ານມາ.ໂດຍສະເພາະ 
ແມ່ນຂະ ແໜງອຸດສາຫະກໍາລົດຍົນ 
ລາຍຮັບຈາກການສົ່ງອອກຂອງບັນດາ 
ບໍລິສັດຕ່າງໆຂອງຍີ່ປຸ່ນຫຼຸດລົງ 12.4% 
ເທື່ອທ ຽບກັບປີ 2010 ໃນຄະນະທີ 
ການນາໍເຂົາ້ກັບເພ່ີມຂືນ້ 9% ການຂາດ 
ດຸນການຄ້າໃນເດືອນ 4 ທີ ່ຜ່ານມາຂອງ 
ຍ່ີປຸ່ນແມ່ນ 460 ຕ້ືເຢນ (5.6 ຕ້ື USD) 
ຕໍາກວ່າກ ານຄາດຄະເນຂອງນັກວິຊາ 
ການ ແລະ ຜູ້ຊຽວຊານເສດຖະກິດໂລກ 
ແຕ່ນີ້ ກ່ໍເປັນການຂາດດຸນຄ້ັງທໍາອິດ 
ຂອງຍີປຸ່ ນ ໃນ 30 ປີທີ່ ຜ່ານມາເວົ້າ 
ລວມສະພາບ ເສດຖະກິດໃນທົ່ວໂລກ 
ໃນສຸ່ມປີ ຜ່ານມາແມ່ນຍັງຢູ່ໃນສະພາ 
ວະທີຍ່າກ ກັບການຄາດຄະເນຂອງນກັ 
ວິຊາການ ແລະ ຜູ້ຊຽວຊານບົດຂຽນ 
ດ່ັງກ່າວ ນີ້ແມ່ນຂຽນເພື່ອເປັນການ 
ແລກປ່ຽນຄວາມຮູ້ເທົ່ານັ້ນ 

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນອ້າງອິງ www.vnecon-
omy.vn  ແລະ www.taichin-
hthegioi.com
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ວກິິດການສະຖາບັນການເງິນຂອງສະ 
ຫະລັດອາເ ມລິກາທີ່ເກີດຂຶ້ນນັບແຕ່ 
ທາ້ຍປີ 2007 ເປັນຕ້ົນມາມີແນວໂນມ້ 
ວ່າຈະເຮັ ດໃຫ້ເກີດການປ່ຽນແປງໂຄງ 
ສ້າງເສດຖະກິດຮູບແບບໃໝ່ຂຶ້ນ. ວິ 
ກິດການຄ້ັງນີ້ເກີດຂຶ້ນໃນຂະນະທີ່ສະ 
ຫະລັດພວມສືບຕ່ໍດໍາເນີນນະໂຍບາຍ 
ຂາດດຸນການຊໍາລະ (Balance of 
Payment Deficit Policy) 
ມາເປັນເວ ລາຍາວນານ ນັບແຕ່ປີ 
1950 ເປັ ນຕົ້ນມາປະກອບກັບການ 
ຄຸ້ມຄອງກ ານດໍາເນີນງານຂອງລະບົບ 
ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ 
ທີ່ບ່ໍເຂັ້ມງວດຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ເກີດພາວະ 
ສິນເຊື່ອ ດ້ອຍຄຸນນະພາບ(Sub-
prime Lo an) ໃນຕະຫຼາດອະ 
ສັງຫາລິມ ະຊັບ. ສິນເຊ່ືອດ້ອຍຄຸນ 
ນະພາບເກີ ດຈາກລະບົບທະນາ 
ຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນທັງ 
ຫຼາຍພ້ອມກັນປ່ອຍສິນເຊື່ອແບບສອງ 
ສົ້ນຄື ສົ້ນໜຶ່ງປ່ອຍໃຫ້ນັກທຸລະກິດ 

ອະສັງຫາລິມະຊັບ ເພື່ອສ້າງບ້ານ, 
ອາພາດເມັນ, ຄອນໂດມິນຽມ (Sup 
ply Side ) ແລະ ເພື່ອໃຫ້ທຸລະ 
ກິດຄົບວົ ງຈອນ, ອີກສົ້ນໜຶ່ງກໍປ່ອຍ 
ໃຫ້ປະຊາຊົນທົ່ວໄປເພ່ືອມາຊ້ືທີ່ຢູ່ອາ 
ໄສເຫຼົ່າ ນີ້ (Demand Side). 
ໂດຍທີ່ຝ່ າຍຜູ້ສ້າງອະສັງຫາລິມະຊັບ 
ມີນະໂຍບາຍວ່າ ຜູ້ທີ່ຈ່າຍເງິນສ່ວນໃດ 
ໜຶ່ງສາມາດເປັນເຈົ້າ ຂອງອະສັງຫາລິ 
ມະຊັບໄດ້ . ຄວາມຈິງແລ້ວ ທາງດ້ານ 
ຜູ້ສ້າງອ ະສັງຫາລິມະຊັບ ຫຼື ຝ່າຍຜູ ້
ສະໜອງມີຄ ວາມຈໍາກັດເລື່ອງທີ່ດິນ, 
ເວລາໃນການປຸກສ້າງ ແລະ ເວລາໃນ 
ການຈໍາໜ່າ ຍ ແຕ່ໃນເບ້ືອງຄວາມ 
ຕ້ອງການ ຊ່ຶງບ່ໍມີການຈໍາກັດໃດໆ 
ເມ່ືອຈ່າຍເງິນສ່ວນໃດໜຶ່ງກໍສາມາດ 
ຊ້ືເຮືອນຢູ່ໄດ້ແລ້ວເວລາຜ່ານໄປໄລຍະ 
ໜຶ່ ງ  ລາຄາ ເຮືອນ ຫືຼ ອາພາດ 
ເມັນເພີ່ມຂຶ້ນຍ້ອນທຸກຄົນສາມາດເຂົ້າ
ເຖິງສິນເຊ່ືອເພື່ອມາຊ້ືທີ່ ຢູ່ອາໄສໄດ້  
ຈຶ່ ງ ເຮັດໃ ຫ້ Demand ສູງກວ່າ 

Supply ເມື່ອເປັນເຊັ່ນນີ້ລາຄາທີ ່
ຢູ່ອາໄສຍ່ິງນັບມ້ືນັບເພ່ີມຂຶ້ນປະກອບ 
ກັບຄວາມເຊ່ືອຂອງຄົນທີ່ວ່າລາຄາ 
ທີ່ຢູ່ອາໄ ສຈະບ່ໍມີມ້ືຫຸຼດລົງຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ 
ລາຄາຍິ່ງທ ະວີຄູນຂຶ້ນ. ນອກນີ້ຜູ້ທີ່ມີ
ທີ່ຢູ່ອາໄ ສກ່ອນແລ້ວ, ເມື່ອລາຄາຂຶ້ນ 
ກໍສາມາດເອົາໄປຈໍານໍາກັບສະຖາບັນ 
ການເງິນເພື່ອເອົາກ້ອນເງິນໃໝ່ໄປ 
ຊ້ືຜ່ອນຫັຼງໃໝ່ຊ່ຶງກາຍເປັນວັດທະ 
ຈັກຄົບວົງ ຈອນທີ່ເຮັດໃຫ້ລາຄາທີ່ຢູ ່
ອາໄສພຸ່ງຂຶ້ນເລ້ືອຍໆ. ທະນາຄານ 
ຫຼື ສະຖາບັນການເງິນຂາດມາດຕະ 
ການຄວບຄຸມ ທຸລະກໍາດ່ັງກ່າວນີ້ 
ເຖິງວ່າມີ ການອອກມາເຕືອນຂອງນັກ 
ເສດຖະສາດຄົນສໍາຄັນຫຼາຍຄົນລວມ 
ທັງ IMF ກໍຕາມ ແຕ່ໜ່ວຍງານ 
ກ່ຽວຂ້ອງຍັງເຊ່ືອວ່າກົນ ໄກຕະຫຼາດ 
ຈະຊ່ວຍປັບ ຕົວໃຫ້ກັບສູ່ສະພາບປົກ 
ກະຕິໄດ້ສຸ ດທ້າຍວິກິດການຈຶ່ງເກີດ 
ຂຶ້ນຍ້ອນວ່າ ທີ່ຢູ່ອາໄສທີ່ມີລາຄາສູງ 
ຕາມການຕີລ າຄາຄໍ້າປະກັນນໍາທະ 
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ວິກິດການສະຫະລັດ
ກັບຄວາມຈ�າເປັນຂອງການປັບໂຄງສ້າງເສດຖະກິດໃໝ່

ອ. ບຸນ ຍົງ

ນາຄານ ຫືຼ ສະຖາບັນການເງິນ ແຕ່ບ່ໍ 
ສາມາດຂາ ຍຕົ ວ ຈິງໃນຕະຫຼາດໄດ້. 
ຜູ້ທີ່ເ ປັນ ເຈົ້າຂອງກໍມອບໃຫ້ທະນາ 
ຄານ ຫືຼ ສະຖາບັນການເງິນຂາຍເອງ 
ແທນການໃ ຊ້ໜີ້ ຄືນສຸດທ້າຍທະນ າ 
ຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງນິເຫ່ົຼານີ້  
ກໍຫຼຸບທຶນຍ້ອ ນຂາຍອະສັງຫາລິ ມະ 
ຊັບເຫ່ົຼານີ້ ບ່ໍໄດ້ ແລະ ຂາດສະພາບຄ່ອງ 
ກ້າວໄປເຖິງການລົ້ມລະລາຍ.

ວິກິດການສະຖາບັການເງິນຂອງສະ 
ຫະລັດຄັ້ງນີ້ ລັດຖະບານສະຫະລັດໄດ ້
ໃຊ້ມາດຕະການດ້ານການເງິນ ແລະ 
ເງິນຕາຢ່າງແຮງພໍສົຄວນເຊັ່ນການໃຊ້ 
ເງິນງົບ ປະມ ານ ອັດສີດເພ່ືອສ້າງສະ 
ພາບຄ່ອງ , ຄໍ້າ ປະກັນເງິນຝາກຢູ່ສະ 
ຖາບັນການເງນິ, ຫຸຼດອດັຕາດອກເບ້ັຍ 
ທະນາຄານກາງລົງ  ແລະ ອື່ນໆ ແຕ່ 
ບັນດາມາດຕະການທັງຫຼາຍເຫຼົ່ານີ້ ຮູ້ 
ສຶກຈະບໍ່ພຽງພໍ. ມາຮອດປະຈຸບັນເສດ 
ຖະກິດຂອ ງສະຫະລັດຍັງບ່ໍສາມາດ 

ຟື້ນຕົວໄດ້ຕົວເລກການວ່າງງານຍັງຄົງ 
ສູງ.ສິ່ ງທີ່ນັກເສດຖະສາດຫຼາຍຄົນຄິດ 
ວ່າຈະພໍຊ່ວຍຟື້ນຟູເສດຖະກິດສະຫະ 
ລັດໃຫ້ກັບມາເຂັມ້ແຂງຄືນໜາ້ຈະແມ່ນ 
ການປັບໂຄງສ້າງ ເສດຖະກິດເພື່ອຫັນ 
ທິດຈາກກ ານເປັນ ປະເທດຂາດດຸນ 
ການຊໍາລະມາເປັນສົມດຸນ ຫຼືເກີນດຸນ 
ດັ່ງເຊັ່ ນໄລຍະຕົ້ນຫຼັງສົງຄາມໂລກຄັ້ງ
ທີ II ອີກເທື່ອໜຶ່ງ.

ຖ້າຫວນຄື ນຄວາມເ ປັນມາຂອງການ 
ດາໍເນນີນະໂຍບາຍຂາດດຸນການຊໍາລະ 
ຂອງສະຫະລັດ ໄດ້ເລ່ີມຕ້ົນໃນປີ 1950 
ເປັນຕ້ົນມາ ກໍຖືວາ່ມີເຫດຜົນທີເ່ໝາະ 
ສົມໃນສະພາ ບເສດຖະ ກິດ - ການ 
ເມືອງໄລຍະນັ້ນ ແຕ່ມາຮອດປະຈຸບັນ 
ນະໂຍບາຍດ່ັງກ່າວຄວນຖກືທບົທວນ 
ຄືນໃໝ່ໃຫ້ເໝາະສົມກວ່າເກົ່າ.

ໄລຍະ ທາ້ຍ ຂອງ ສງົຄາມ ໂລກ ຄ້ັງທ ີII, 
ໃນເດື ອນ ກໍ ລະກົ ດ  1944 ບັນດ າ 

ນັກເສດຖະສາດ ນັກການເງິນຫົວກະ 
ທິຈາກ 44 ປະເທດພັນທະມິດໄດ້ມາ 
ປະຊຸມກັນທີ່ເມືອງແບຣດຕັນ ວູດລັດ 
ນິວແຮມເຊຍຂອງສະຫະລັດເພື່ອກໍາ
ນົດບົດບາດ ແລະ ທິດທາງຂອງເສດ 
ຖະກິດ ໂລກ ຮ່ວມກັ ນເພື່ອ ປ້ອງກັນ 
ບັນຫາຄວາມຂດັແຍ່ງທາງເສດຖະກິດ, 
ການກີດກັນທາງເສດຖະກິດ,  ການ 
ເອົາລັດເອົາປຽບ ຫຼື ການເລືອກປະຕ ິ
ບັດກັ ບປະເ ທ ດອື່ ນ ໆທີ່ບໍ່ຍຸຕິທໍາຊຶ່ງ 
ເປັນສ າເຫດ ໜຶ່ງ ທີ່ພາໃຫ້ເກີດສົງ 
ຄາມໃນໄລຍະຜ່ານມາ . ໃນກອງປະ 
ຊຸມທີ່ແບຣ ດ ຕັນວູ ດໄດ້ຕີ ລາຄາວາ່ 
ຄວາມບ່ໍສົມດູນຂອງການຄ້າລະຫວ່າງ 
ປະເທດ ແມ່ນ ເ ປັນຍ້ ອນການອ້າງອີງ 
ຄໍາເປັນມາດຕະຖານອ້າງອີງ ຂອງອັດ 
ຕາແລກປ່ຽນໂ ດ ຍທີ່ ລ າຄາຄໍາຖືກຄໍ້າ 
ປະກັນດ້ວຍເງິນປອນຂອງອັງກິດ ແຕ່ 
ເງິນປອ ນພັດ ບໍ່ໝັ້ ນທ່ຽງພໍ ຈະເປັນ 
ເງິນສະ ກຸນຫຼັກຂອ ງ ໂລກໄດ້.  ນອກ 
ຈາກນີ້  ປະລິມານຄໍາກໍບໍ່ພຽ ງພໍທຽບ 
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ກັບ ປະລິມານທຸລະກໍາການຄ້າຂອງ 
ໂລກທີ່ນບັມ້ືນບັເພີມ່ຂຶນ້, ບ່ໍຄໍາທີໃ່ຫຍ່ 
ຂອງໂລກ ກໍຕັ້ ງຢູ່ສະຫ ະພາບໂຊວ ຽດ 
ຊຶ່ງພວມມີ ຄວາມ ຂັດແຍ່ງ ທາງ ລັດທິ  
ກັບ ຝ່າຍ ທຶນນິຍົມ. ດັ່ງນັ້ນໃນກອງປະ 
ຊຸມຄັ້ງຕໍ່ມາຈຶ່ງກໍານົດໃຫ້ເງິນໂດລາສະ 
ຫະລັດເປັນສະກຸນເງິນຫຼັກຄໍ້າປະກັນ 
ລາຄາຄໍາ ໂດຍກໍານົດ ລາຄາ ຄໍາ 1 
ອອນ ຕໍ່ 35$ ຍ້ອນວ່າເສດຖະກິດສະ 
ຫະລັດ ຫຼັງສົງຄາມໂລກຄັ້ງທີ II ມີ 
ຂະໜາດໃຫຍ່ກວາ່ໝູ,່ມີຄວາມເຂັມ້ແຂງ 
ກວາ່ໝູ່ ແລະ ສະຫະລັດກໍມີອໍານາດ 
ທາງທະຫານທີ່ລື່ນໝູ່ດ້ວຍ, ສະຫະ 
ລັດບໍ່ ຖືກສົ ງ ຄ າມທໍາ ລາຍແ ມ່ນແຕ ່
ໜ້ອຍດຽວໃນແຜ່ນດິນຂອງຕົນເອງ.

ແຕ່ໄລຍະທໍາອິດຫຼັງສົງຄາມໂລກຄັ້ງ 
ທີ II ບັນດາປະເທດທຶນນິຍົມຕ້ອງ 
ພົບບັນຫາການຂາດແຄນເງິນໂດລາ 
ຢ່າງໜັກຍ້ອນວ່າໄລຍະນັນ້ສະຫະລັດ 
ໄດ້ດໍາເນີນນະໂຍບາຍເກີນດຸນການຄ້າ 
ຊຶ່ງເຮັ ດ ໃຫ້ເ ງິ ນ ໂດລາທົ່ວທຸກສາລະ 
ທິດໄຫຼເຂົ້າສະຫະລັດອາເມລິກາ ຊຶ່ງ 
ຊໍ້າເຕີມໃຫ້ລະບົບການຄ້າໂລກຍິ່ງຝືດ 
ເຄືອງຕື່ມ. ມີພຽງຫົນທາງດຽວທີ່ຈະ 
ແກ້ໄຂບັນຫາໄດ້ກໍຄືສະຫະລັດຕ້ອງ 
ດາໍເນນີນະໂຍບາຍຂາດດຸນງົບປະມານ 
ເພື່ອໃຫ້ເງິນໂດລາກະຈາຍອອກສູ່ປະ 
ເທດຕ່າງໆ ເພື່ອໃຫ້ສື່ກາງຂອງການ 
ຄ້າໂລກຂະຫຍາຍຕົວຮັບໃຊ້ທຸລະກໍາ 
ການຄ້າຢ່າງກວ້າງຂວາງ ຊຶ່ງໂຄງການ 
ດັ່ງກ່າວ ນີ້  ມີ ຊື່ ວ່າ“ Marshall 
 Plan ” ຊ່ຶງເລ່ີມດໍາເນນີໃນ ປ ີ1947 
ໂດຍສະຫະລັດ ເປັນຜູ້ ໃຫ້ການຊ່ວຍ 
ເຫຼືອໃນຮູບການໃຫ້ລ້າທາງເສດຖະ 
ກິດ ແລະ ການເງິນແກ່ຢູໂຣບ ແລະ 
ຍີ່ປຸ່ນໂດຍຫວັງສ້າງໃຫ້ປະເທດ ເຫຼົ່າ 
ນີ້ເພື່ອເປັນຕະຫຼາດສິນຄ້າໃຫ້ກັບສະ 
ຫະລັດເອງທັ ງ ເປັນຜູ້ ຜະລິດສິນຄ້າ 
ບາງຢ່າງຄືນໃຫ້ສະຫະລັດ, ພ້ອມກັນ 

ນັນ້ ສະຫະລັດກໍໄດ້ໃຊ້ນະໂຍບາຍຂາດ 
ດຸນດ່ັງກ່າວເພ່ືອຕ້ານຄືນການຂະຫຍາຍ 
ຕົວຂອງລັດທິຄອມມຸຍນິດ ໂດຍການ 
ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫືຼອທາງເສດຖະກິດໃນ 
ຮບູການໃຫ້ລ້າແກ່ບັນດາປະເທດໃນ 
ເອີຣົບຫຼາຍໆປະເທດເຊັ່ນ ເກຣັກ, 
ຕວກກີ ແລະ ປະເທດກໍາລັງພັດທະ 
ນາ ອື່ນໆຊຶ່ ງໃນລະຫວ່າງປີ1948- 
1954 ສະຫະລັດໃຫ້ເງນິຊ່ວຍເຫືຼອລ້າ 
ແກ່ 16 ປະເທດໃນ ຢູໂຣບ ເຖງິ 17 ຕ້ື 
ໂດລາ. ນັ້ນຄືຈຸດເລີ່ມຕົ້ນຂອງນະໂຍ 
ບາຍຂາດດຸນການຊໍາລະຂອງສະຫະ 
ລັດຈົນເຖິງປະຈຸບັນ. 

ນະໂຍບາຍຂາດດຸນການຊໍາລະຂອງ 
ສະຫະລັດໄດ້ສ້າງເປັນຖານຄວາມຜູກ 
ພັນທາງເສດຖະກິດເປັນຮູບແບບ 3 
ຫຼ່ຽມການຄ້າໂດຍສະຫະລັດເປັນຕົວ 
ຄໍາ້ປະກັນ ແລະ ຍຶດທກຸຝ່າຍເຂົາ້ດ້ວຍ 
ກັນຄື: ສະຫະລັດເປັນຜູ້ຂະຫຍາຍຖານ 
ອຸດສາຫະກໍາໄປສູ່ປະເທດກໍາລັງພັດ 
ທະນາ ແລະ ເພື່ອເຂົ້າຫາແຫຼ່ງວັດຖຸ 
ດິບຂອງປະເທດເຫຼົ່ ານີ້ ;  ສະຫະລັດ 
ນໍາເອົາກໍາໄລຈາກປະເທດກໍາລັງພັດ 
ທະນານີ້ໄປຟື້ນຟູເສດຖະກິດຂອງປະ 
ເທດອຸດສາຫະກໍາໃນຢູໂຣບເພື່ອໃຫ້ 
ປະເທດເຫຼົ່ານີ້ ເປັນຕະຫຼາດໃຫ້ກັບ 
ປະເທດກໍາລັງພັດທະນ າທັ ງ ເ ປັ ນ 
ບ່ອນສະໜອງສິນຄ້າບາງຢ່າງໃຫ້ກັບ 
ສະຫະລັດ. ຄວາມຜູກພັນແບບ 3 
ຫຼ່ຽມນີ້ ໄດ້ສ້ າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້
ກັບລະບົບທຶນນິຍົມໂລກພໍສົມຄວນ
ໃນ ຊ່ວງສົງຄາມເຢັນ (Cold War) 
ລະຫວ່າງປີ 1945-1990.

ຜົນ ຂອງ ການ ສ້າງສາ ມຫຼ່ຽມຜູກ ພັນ 
ທາງ ເສດຖະກິດ ຂອງ ສະຫະລັດ  ແລະ 
ນະ ໂຍບາຍ ຊ່ວຍ ເຫຼືອທາງ ເສດຖະກິດ 
ເພື່ອ ຕ້ານ ການ ແຜ່ ອໍານາດ ຂອງ ຄົນ 
ສັງຄົມ ນິຍົມ ໄດ້ ເຮັດ ໃຫ້ ເສດຖະກິດ 

ຂອງ ຢູ ໂຣບ, ຍ່ີປຸ່ນ  ແລະ ປະ ເທດ 
ກໍາລັງ ພັດທະນາ ເຕີບ ໂຕ ຢ່າງ ວ່ອງ ໄວ 
ເຊ່ັນ 4   ເສືອ ເສດຖະກິດ ອາຊີ (ສິງກະ 
ໂປ,  ເກົາຫຼີ ໃຕ້,  ໄຕ້ ຫວັນ, ຮ່ອງ ກົງ),  
ເກຣັກ, ຕວກກີ,  ເບຣຊິນ  ແລະ ອື່ນໆ; 
ຫັຼງ ສິ້ນ ສຸດ ສົງຄາມ ເຢັນ ຈີນ ໄດ້ ເປີດ 
ກວ້າງ ເສດຖະກິດ ຂອງ ຕົນ ກັບ ພາຍ 
ນອກ  ເຮັດ ໃຫ້ ເສດຖະກິດ  ເຕີບ ໃຫຍ່ 
ຂະຫຍາຍຕົວ ຢ່າງ ວ່ອງ ໄວ. ມາ ຮອດ 
ປະຈຸ ບັນ  ເສດຖະກິດ ຂອງ ບັນດາປະ 
ເທດ ເຫຼົ່າ ນີ້ ມີ ບົດບາດ ສູງ ຈົນ ເກືອບ 
ເວ້ົາ ໄດ້ ວ່າ ທ້າ ທາຍ ຕ່ໍ ການ ເປັນ ເບີ 
ໜຶງ່ ຂອງ ສະຫະລັດ  ໂດຍ ສະ ເພາະ 
ແມ່ນ ສະຫະພາບ ຢູ ໂຣບ, ຍ່ີປຸ່ນ  ແລະ 
ສປ ຈີນ ຊ່ຶງ ເຮັດ ໃຫ້ ບົດບາດ ການ ເປັນ 
ສະກຸນ ເງິນ ໂລກ ຂອງ ເງິນ ໂດ ລາ ຖືກ ສັ່ນ 
ຄອນ,  ເງິນ ຢູ ໂຣ,  ເງິນ ເຢັນ ຂຶ້ນ ມາ ມີ 
ບົດບາດ ໃນ ຄັງ ສໍາຮອງ ຂອງ ຫຼາຍປະ 
ເທດ, ຈີນ ກໍ ຖື ຄອງ ເງິນ ໂດ ລາ ໄວ້ ໃນ 
ຄັງ ສໍາຮອງ ຂອງ ຕົນ ຫຼາຍ ທີ່ ສຸດ ຊ່ຶງ 
ທັງ ໝົດ ນັ້ນ ສະ ແດງ ໃຫ້ ເຫັນ ວ່າ  
ເສດຖະກິດ ຂອງ ສະຫະລັດ  ແລະ  ເງິນ 
ໂດ ລາ ສະຫະລັດ ບ່ໍ ແມ່ນ ຜູ້ນໍາ ພຽງ ຜູ້ 
ດຽວ ເໝືອນ ແຕ່ ກ່ອນ ອີກ ແລ້ວ.

ວິ ກິດ ການ ເສດຖະກິດ ສະຫະລັດ ຄ້ັງ ນີ້  
ຖ ືວ່າ ໜັກໜ່ວງ ທີ່ ສຸດ ສາໍລັບ ສະຫະ 
ລັດ ນບັ ແຕ່ ຍຸກ ເສດຖະກິດ ຕົກ (Great 
Depression) ໃນປີ 1929 ເປັນ 
ຕ້ົນມາ. ການຫຸຼດພ້ົນອອກຈາກວກິິດ 
ການ ແລະ ສ້າງເສດຖະກິດໃຫ້ມີສະ 
ຖຽນລະພາບຄືນອາດ ຈະບ່ໍງ່າຍປານ  
ໃດ, ບັນດານັກເສດຖະສາດຂອງສະ 
ຫະລັດຫຼາຍຄົນແນະນໍາໃຫ້ສະຫະ 
ລັດຫຸຼດຜ່ອນນະໂຍບາຍຂາດດຸນລົງ 
ນັ້ນກໍໝາຍ ຄວາມວ່າສະຫະລັດຕ້ອງ 
ຫຼຸດຄ່າເງິນຂອງຕົນເພື່ອຊຸກຍູ້ການສົ່ງ 
ອອກ ແລະ ຫຸຼດຜ່ອນການນໍາເຂົ້ າ  
ເພ່ືອເຮັດໃຫ້ດຸນການຄ້າຂາດດຸນ 
ໜອ້ຍລົງ ຫືຼ ກ້າວໄປເຖິງການສມົ 
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ດຸນ. ໃນອີກທາງໜຶ່ງກໍຊຸກຍູ້ ໃຫ້ປະ 
ເທດຄູ່ຄ້າທີ່ເກີນດຸນທັງຫຼາຍແຂງຄ່າ
ເງິນຂອງຕົນເຊ່ັນສະຫະລັດ ເຄີຍ ກົດ 
ດັນ ໃຫ້ ຍີ່ ປຸ່ນ ແຂງ ຄ່າ ເງິນ ເຢນ ໃນ ອະ 
ດີດ  ແລະ ປະຈຸ ບັນ ພວມ ກົດ ດັນເງິນ 
ຢວນຂອງຈີນ ເພື່ອຫຸຼດຜ່ອນການ 
ຂາດດຸນ ກັບປະ ເທດ ເຫ່ົຼາ ນີ້ ແລະ 
ຫວັ ງ ໃ ຫ້ ບັ ນດ າປະ ເທດທີ່ ເ ກີ ນ 
ດຸນກັບສະຫະລັດທັງຫຼາຍນີ້ ເພີ່ມ 
ການນໍາເຂົ້ າສິນຄ້າຈາກສະຫະລັດ 
ຫຼາຍຂຶ້ ນພ້ອມກັນນັ້ ນກໍຫຼຸ ດຜ່ອນ 
ການສົ່ງອອກໄປຍັງສະຫະລັດ ເພື່ອ 
ໃຫ້ເສດຖະກິດສະຫະລັດຟ້ືນຕົວໂດຍ 
ໄວ. ຖ້າ ບໍ່ດ່ັງນັ້ນ ສະຫະລັດ ຕ້ອງ ສ້າງ  
ຄວາມ ເຂັ້ມ ແຂງ ພາຍ ໃນ ເພື່ອ ຊຸກ ຍູ້  
ໃຫ້ ເກີດ ການ ບໍລິ ໂພ ກພາຍ ໃນ ໃຫ້  
ຫຼາຍ ຂຶ້ນຊ່ຶງ ຈະ ຊ່ວຍຫຸຼດຜ່ອນ ການ 
 ນໍາ ເຂົ້າ ໄດ້ ວິທີ ໜຶ່ງ, ພ້ອມ ກັນນັ້ນກໍ  
ຕ້ອງ ຟ້ືນ ຟູ ພາກ ສົ່ ງ ອອກໃຫ້ ເກີດ 
ຄວາມ ສາມາດ ແຂ່ງຂັນ ສູງ ຕ່ືມ. ນອກ 
ຈາກ ນີ້ ແລ້ວສະຫະ ລັດ ຕ້ອງ ເຂົ້າ ໄປ  
ຈັດການພາຍ ໃນ  ກັບ ບັນດາ ປະ ເທດ 
ພວມ ພັດທະນາ ທີ່ ເກີນ ດຸນ ກັບ ສະຫະ 
ລັດດ້ວຍ ຕົນ ເອງເຊ່ັນເຂົ້າ ໄປ ລົງທຶນ 
ປັບປຸງ ລະບົບ ບໍາ ເນັດ, ບໍານານ, 
ປະກັນ ສັງຄົມ …  ເພ່ືອ ໃຫ້ ປະຊາຊົນ 
ປະ ເທດ ເ ຫ່ົຼາ  ນີ້  ໝັ້ນ  ໃຈ ຕ່ໍ  ຄວາມ 
ໝັ້ນຄົງ ໃນ ອະ ນາດ ຄົດຈາກ ນັ້ນ ເຂົາ 
ເຈົ້າຈຶ່ງ ຈະ ເພີ່ມ ການ ບໍລິ ໂພ ກຫຼາຍ 
ຂຶ້ນ ຊຶ່ງ ນັ້ນກໍ ຄື ເຮັດ ໃຫ້ ປະ ເທດ ເຫຼົ່າ 
ນີ້  ເພ່ີ ມການ ບໍລິ ໂພ ກພາຍ ໃນ ຊ່ຶງ ພໍ 
ຈະ ຊ່ວຍ ຫຸຼດ ຜ່ອນ ການ ສົ່ງ ອອກ ຂອງ 
ເຂົາ ເຈົ້າພ້ອມ ກັນນັ້ນກໍ ເປັນ ໂອກາດ ທ່ ີ
ສະຫະລັດ ຈະ ເພ່ີມ ການ ສົ່ງ ອອກ ຂອງ 
ຕົນ ມາ ຍັງ ປະ ເທດ ເຫຼົ່າ ນີ້.

ປະຈຸບັນເສດຖະກິດຂອງສະຫະພາບ 
ຢູໂຣບ, ຍ່ີປຸ່ນ ແລະ ສປ ຈີນ ພວມ 
ເຕີບໂຕ ແລະ ຖືເປັນເສົາຄ້ໍາຫັຼກ 4 
ເສົາຄຽງຄູ່ກັບສະຫະລັດອາເມລິກາ, 

ນະໂຍບາຍຂາດດຸນການຊໍາລະຂອງ 
ສະຫະລັດອາດບ່ໍເໝາະສົມອີກຕ່ໍໄປ 
ແຕ່ສະຫະລັດຈະສ້າງຄວາມສົມດຸນ 
ຂອງຕົນແນວໃດນັ້ນເປັນສິ່ ງທີ່ທ້າ 
ທາຍ. ສະຫະລັດຈະສືບຕ່ໍກົດດັນໃຫ້ 
ຈີນແຂງຄ່າເງິນຢວນ ຫຼື ສະຫະລັດຈະ 
ສືບຕໍ່ອ່ອນຄ່າເງິນ ໂດລາລົງໄປເລື້ອຍໆ 
ຫືຼ ຈະ ໃຊ້ ມາດ ຕະການ ໃດ ຕ່ືມເພ່ືອ 
ໃຫ້ເສດຖະກິດຂອງສະຫະລັດປັບຕົວ 
ສ້າງຄວາມສົມດຸນຂອງຕົນເອງ ຄືນ 
ໃໝ່ເປັນ ສິ່ງ ທີ່ ຄວນ ຕິດຕາມ ຢ່າງ ຍິ່ງ.
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ໃນ ເງື່ອນ ໄຂ ປົກ ກະ ຕິ ນັ້ນ, GDP ແມ່ນ 
ຕົວ ຊີ້ ວັດ ອັນ ພື້ນ ຖານສ່ອງ ແສງເຖິງ 
ການ ເຕີບ ໂຕ ທາງ ດ້ານ ເສດ ຖະ ກິດ,   
ຂະ ຫ ນາດຂອງ ພ້ືນ ຖານ ເສດ ຖະ ກິດ, 
ສ່ອງ ແສງ ເຖິງລະ ດັບ ການ ພັດ ທະ ນາ 
ເສດ ຖະ ກິດ ສະ ເລ່ຍ ໃສ່ ຫົວ ຄົນ, ກ່ໍ 
ຄືໂຄງ ປະ ກອບ ເສດ ຖະ ກິດ ແລະ ການ 
ຜັນ ແປ ຂອງ ອັດ ຕາ ລາ ຄາ  ໃນ ພ້ືນ ຖານ 
 ເສດ ຖະ ກິດຂ ອງ ປະ ເທດ ໃດ ຫ ນຶ່ງ. 
ຍ້ອນ ແນວ ນັ້ນ ມັນ ຈິ່ງ ມັກ ຖືກ ນໍາ ໃຊ້ 
ເຂົ້າ ໃນ ການ ຄ້ົນ ຄ້ ວາ  ວິ ໄຈການ ເຕີບ ໂຕ 
ແລະ ການ ປ່ຽນ ແປງ ຂອງ ພ້ືນ ຖານ ເສດ 
 ຖະ ກິດ ຂ ອງ ປະ ເທດ ຕ່າງໆ. ສ້າງ 
ຄວາມ ເຂົ້າ ໃຈ ອັນ ຖືກ ຕ້ອງ ສັດ ເຈນ 
ແລະ ນໍາ  ໃ ຊ້  ຕົວ ເລກ ຊ້ີ  ວັດ ນີ້  ຢ່າງ 
ເຫມາະ ສົມ ນັ້ນ  ມີ ຄວາມ ຫມາຍ ສໍາ  

ຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ:ບົດບາດແລະຂໍ້ຈໍາກັດ

ເຫືອ ຫຽນ ຊັວນ, ຮອງຫົວ ຫ ນ້າກົມ ສະ ຖິ ຕິແຫ່ງ ຊາດ ສ ປ ຈີນ
ແປ ຈາກ ບົດ ແປ ເປັນ ພາ ສາ ຫວຽດ ນາມ ຂອງ ເຢືອງ ແຢັງ ຢີ

ແປ ໂດຍ : ດ ຣ.ຄ. ປານ ມະ ໄລ ທອງ

ຄັນ ສໍາ ລັບ ການ ຄ້ົນ ຄ້ ວາ ແລະ ຕີ ລາ ຄາ 
ສະ ພາບ ການ ພັດ ທະ ນາ ຮອບ ດ້ານ 
ຂອງ ເສດ ຖະ ກິດ ແຫ່ງ ຊາດຂອງ  ສ ປ 
ຈີນ.

GDP ແມ່ນ ເຄື່ອງ ມື ສໍາ ຄັນ ສ່ອງ ແສງ 
ການ ປ່ຽນ ແປງທີ່ ກ້າວ ຫ ນ້າຂອງ ພື້ນ 
ຖານ ເສດ ຖະ ກິດ ແຫ່ງ ຊາດ.

ກ່ອນ ອື່ນ, ອັດ ຕາ ການ ເຕີບ ໂຕຂອງ 
GDP ແມ່ນ ຕົວ ຊີ້ ວັດ ດ້ານ ເສດ ຖະ ກິດ 
ມະ ຫາ ພາກ ສໍາ ຄັນ ກ່ ວາ ຫມູ່ ທີ່ຊີ້ ໃຫ້ 
ເຫັນ ການ ເຕີບ ໂຕ ທາງ ດ້ານ ເສດ ຖະ 
ກິດ ຫ ນຶ່ງໆ. ໃນ ໂລກ ນີ້ບ່ໍ ມີ ປະ ເທດ ໃດ 
ທີ່ ຈະ ບໍ່  ໃຫ້ ຄວາມສົນ ໃຈ ຕໍ່ ການ ເຕີບ ໂຕ 
ຂອງ ເສດ ຖະ ກິດ, ເພາະຖ້າ ບ່ໍ ມີ ການ 

ເຕີບ ໂຕ ທາງ ດ້ານ ເສດ ຖະ ກິດ ແລ້ວກໍ 
ຈະ ບ່ໍ ມີ ຄວາມ ຈະ ເລີນ ວັດ ທະ ນາ ຂອງ 
ປະ ເທດ ຊາດ ແລະ  ຊີ ວິດ ການ ເປັນ 
ຢູ່ ອັນ ອຸ ດົມ ສົມ ບູນ ຂອງ ປະ ຊາ ຊົນ ກໍ ບໍ່ 
ສາ ມາດ ເປັນ ໄປ ໄດ້. ຂະ ແຫນງ ສະ ຖິ ຕິ 
ຂອງ ທຸກໆ ປະ ເທດ ລ້ວນ ແຕ່ ຖື ຕົວ ເລກ 
ຊ້ີ ວັດ GDP ເປັນ ດັດ ສະ ນີ ທີ່ ມີ ລັກ ສະ 
ນະ ສັງ ລວມ ອນັ ສໍາ ຄັນ ຍ່ິງ ເພ່ືອ ອະ ທ ິ
ບາຍ ສະ ພາບ ການ ເຕີບ ໂຕ ທາງ ດ້ານ 
ເສດ ຖະ ກິດ ຂອງ ປະ ເທດ ຕົນ.

ສອງ, GDP ແມ່ນ ຕົວ ເລກ ຊ້ີ ວັດ ເສດ 
ຖະ ກິດ ມະ ຫາ ພາກສໍາ ຄັນ ກ່ວາ ຫມູ່ 
ຊ້ີບອກ ເຖິງຂະ ຫ ນາດ ຂອງ ເສດ ຖະ 
ກິດ ຂອງ ປະ ເທດ ຫ ນຶ່ງໆ. ຂະ ຫ ນາດ 
ຂອງ ເສດ ຖະ ກິດ ຂອງ ປະ ເທດ ແມ່ນ 
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ຕົວ ເລກ ບ່ົງ ບອກ ເຖິງ ກໍາ ລັງ ແຮງ ຕົວ ຈິງ 
ແລະ ທີ່ ຕ້ັງ ຂອງ ປະ ເທດ ນັ້ນໆ ໃນ ເວ ທ ີ
ສາ ກົນ. ແນ່ນອນ ວ່າ ຂະ ຫ ນາດ ເສດ 
ຖະ ກິດ ຄື ກັນ ແລ້ວບ່ໍ ຫມາຍ ວ່າ ກໍາ ລັງ 
ແຮງ ດ້ານ ເສດ ຖະ ກິດ ແລະ ທີ່ ຕ້ັງ ຂອງ 
ປະ ເທດ ຕ່າງໆ ໃນ ເວ ທີ ສາ ກົນ ນັ້ນ ຈະ ຄື 
ກັນ ໄດ້ ໂລດ. ຫລາຍ ປະ ເທດ ເຖິງ ມີ ຂະ 
ຫ ນາດ ເສດ ຖະ ກິດ ເທົ່າ ທຽມ ກັນ, ແຕ່ 
ຄຸນ ນະ ພາບ ແລະ ປະ ສິດ ທິ ຜົນ ຂອງ 
ການ ເຕີບ ໂຕ ທາງເສດ ຖະ ກິດ, ກ່ໍ ຄື 
ອັດ ຕາ ສ່ວນ ເຕັກ ໂນ ໂລ ຢີ ກວມ ຫລາຍ 
ຫ ນ້ອຍ ໃນ ພ້ື ນ ເສດ ຖະ ກິດ ຕ່າງ ກັນ, 
ກໍາ ລັງ ແຮງ ບ່ົມ ຊ້ອນ ໃນ ການ ຕີບ ໂຕ ມີ 
ຄວາມ ແຕກ ຕ່າງ ກັນ  ກ່ໍຈະ ເຮັດ ໃຫ້ ກໍາ 
ລັງ ແຮງ ຕົວ ຈິງ ທາງ ດ້ານ ເສດ ຖະ ກິດ 
ແລະ ທີ່ ຕ້ັງ ຂອງ ປະ ເທດ ໃນ ເວ ທີ ສາ 
ກົນ ຈະ ມີ ການ ແຕກ ຕ່າງ ກັນ. ແຕ່ ເຖິງ 
ຢ່າງ ນັ້ນ ກໍ່ ດີ, ຖ້າບໍ່ ມີ ຕົວ ເລກ ຊີ້ ວັດ ຂະ 
ຫ ນາດ ຂອງ ເສດ ຖະ ກິດ ແລ້ວ ກ່ໍ ຍາກ 
ທີ່ ຈະ ເວົ້າ ເຖິງ ກໍາ ລັງ ແຮງ ຕົວ ຈິງ ທາງ 
ດ້ານ ເສດ ຖະ ກິດ ແລະ ກໍາ ນົດ ທີ່ ຕ້ັງ 
ຂອງ ປະ ເທດ ໃນ ເວ ທີ ສາ ກົນ.

ສາ ມ, GDP ສະ ເລ່ຍ ຫົວ ຄົນ ແມ່ນ 
ຕົວ ຊີ້ ວັດ ສໍາ ຄັນ ທີ່ ບ່ົງ ບອກເຖິງ ລະ ດັບ 
ການ ພັດ ທະ ນາ ເສດ ຖະ ກິດ ໄລ່ ໃສ່ ຫົວ 
ຄົນ. ລະ ດັບ ການ ພັດ ທະ ນາ ເສດ ຖະ 
ກິດ ໄລ່ ໃສ່ ຫົວ ຄົນ ເປັນ ສິ່ງ ສ່ອງ ແສງ ເຖິງ 
ລະ ດັບ ຄວາມ ຮັ່ງ ມີ ແລະ ລະ ດັບ ສູງ ຕໍ່າ 

ຂອງ ຊີ ວິດ ການ ເປັນ ຢູ່ ຂອງ ປະ ຊາ ຊົນ 
ໃນ ປະ ເທດ ຫ ນຶ່ງໆ. ມີ ປະ ເທດ ທີ ່ມີ 
ຂະ ຫ ນາດ ເສດ ຖະ ກິດ ໃຫ ຍ່ ຢູ່, ແຕ່ ພົນ 
ລະ ເມືອງ ຫລາຍ, ລະ ດັບ ຂະ ຫ ຍາຍ 
ຕົວ ເສດ ຖະ ກິດ ໄລ່ ໃສ່ ຫົວ ຄົນ ຕໍ່າ ກ່ໍ ຖືກ 
ຖື ເປັນ ປະ ເທດ ທີ່ ຍັງທຸກ ຍາກ . ກົງ 
ກັນ ຂ້າມ, ບາງ ປະ ເທດ ມີ ຂະ ຫ ນາດ 
ເສດ ຖະ ກິດ ບ່ໍ ໃຫ ຍ່, ແຕ່ ລະ ດັບ ການ 
ພັດ ທະ ນາ ເສດ ຖະ ກິດ ສະ ເລ່ຍ ຫົວ ຄົນ 
ສູງ ກໍ່ ຖືກ ຖື ເປັນ ປະ ເທດ ທີ່ ຮັ່ງ ມີ, ຕົວ 
ຢ່າງ ຄື ປະ ເທດ ສະ ວິດ, ຊູ ແອັດ, ແດນ 
ມາກ,…

ສີ່ , GDP ແມ່ນ ຕົວ ຊີ ວັດ ສໍາ ຄັນ ເພື່ອ 
ຊີ້ບອກ ເຖິງ ໂຄງ ປະ ກອບ ເສດ ຖະ ກິດ 
ແຫ່ງ ຊາດ. ໂຄງ ປະ ກອບ ເສດ ຖະ ກິດ 
ຍາມ ໃດ ກໍ່ ເປັນ ຂອດ ສໍາ ຄັນ ໃນ ການ 
ພັດ ທະ ນາ ເສດ ຖະ ກິດ. ໂຄງ ປະ ກອບ 
ຕ່າງໆ, ເປັນ ຕ້ົນ ຄື ໂຄງ ປະ ກອບ ຂະ 
ແຫນງ ການ, ໂຄງ ປະ ກອບ ການ ຊົມ 
ໃຊ້, ໂຄງ ປະ ກອບ ເສດ ຖະ ກິດ ເຂດ 
ແຄ້ວນ,…ລ້ວນ ແຕ່ ຜ່ານ ຕົວ ເລກ ຊີ້ ວັດ 
ຂອງ GDP ທັງ ນັ້ນ. ໃນ ຊູ່ ມ້ື ນີ້, ໂຄງ 
ປະ ກອບ ຂະ ແຫນງ ການ, ໂຄງ ປະ 
ກອບ ການ ຊົມ ໃຊ້ ແລະ ໂຄງ ປະ ກອບ 
ເສດ ຖະ ກິດ ເຂດ ແຄ້ວນ ຂອງ ເສດ ຖະ 
ກິດ  ສ ປ ຈີນ ລ້ວນ ແຕ່  ມີບັນ ຫາ, ມີ 
ຂໍ້ ຂັດ ແຍ່ງ, ຕົວ ຢ່າງ ຄື ໂຄງ ປະ ກອບ ຂະ 
ແຫນງ ການ ເຫັນ ວ່າ ຂະ ແຫນງ ການ 

ຜະ ລິດ ທີ່ ສາມ(ຂະ ແຫນງ ການ ບໍ ລິ 
ການ) ຍັງ ຕໍ່າ; ໃນ ໂຄງ ປະ ກອບ   ຄວາມ 
ຕ້ອງ ການນັ້ນ ເຫັນ ວ່າຄວາມ ຕ້ອງ 
ການຂອງ ການ ຊົມ ໃຊ້ ຍັງ ຕໍ່າ; ໂຄງ ປະ 
ກອບ ເຂດ ແຄ້ ວນ ເຫັນ ວ່າ ເຂດ ຕາ ເວັນ 
ຕົກ ແລະ ເຂດ ໃຈ ກາງ ຍັງ ຕໍ່າ,…ບັນ ຫາ 
ຕ່າງໆ ເຫລ່ົາ ນີ້ ລ້ວນ ແຕ່ ສ ອ່ງ ແສງ ອອກ 
ໃນ GDP ເຊ່ິງ ເປັນ ບັນ ດາ ດັດ ສະ ນີ ຊ້ີ 
ວັດ ເພ່ືອ ໃຫ້ ພວກ ເຮົາ ສາ ມາດ ກໍາ ນົດ 
ໂຄງ ປະ ກອບ ເສດ ຖະ ກິດ, ດັດ ປັບ ຍຸດ 
ທະ ສາດໄລ ຍະ ບາວ ແລະ ໄລ ຍະ ສັ້ນ 
ຂອງ ແຜນ ພັດ ທະ ນາ ທາງ ດ້ານ ເສດ 
ຖະ ກິດ.

ຫ້າ ,  GDP ແມ່ນ ຕົວ ຊີ້ບອກ ສໍາ ຄັນ 
ບົ່ງ ບອກ ເຖິງ ການ ປ່ຽນ ແປງ ລວມຍອດ 
ຂອງ ອັດ ຕາ ລາ ຄາ. ໃນ ໂລກ ປະ ຈຸ ບັນ 
ມັກ ຈະ ໃຊ້ ສອງ ຕົວ ເລກ ຊີ້  ວັດ ກ່ຽວ 
ກັບ ລາ ຄາ. ຕົວ ເລກ ຊີ້ ວັດ ທີ່ 1 ແມ່ນ 
CPI, ດັດ ສະ ນີ ຊົມ ໃຊ້ ຂອງ ຄົວ ເຮືອນ 
ເຊິ່ງ ເປັນ ການ ຊີ້ບອກ ເຖິງ ການ ຊົມ ໃຊ້ 
ສິນ ຄ້າ ແລະ ການ ບໍ ລິ ການ ສຸດ ທ້າຍ 
ຂອງ ຄົວ ເຮືອນ ໃນ ທົ່ວ ປະ ເທດ; ຕົວ 
ເລກ ຊ້ີ ວັດ ລາ ຄາ ທີ່ ສອງ ແມ່ນ GDP, 
ເຊິ່ງ ເປັນ ຕົວ ເລກ ຊີ້ບອກ ເຖິງ ການ ປ່ຽນ 
ແປງ ລວມຍອດ ຂອງ ລາ ຄາ ທັງ ຫມົດ 
ປະ ເພດ ສິນ ຄ້າ ແລະ ການ ບໍ ລິ ການ ສຸດ 
ທ້າຍ ອັນ ປະ ກອບ ດ້ວຍ ນອກ ຈາກ 
ການ ຊົມ ໃຊ້ ຂອງ ຄົວ ເຮືອນ ແລ້ວ, ຍັງ 
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ມີ ການ ຊົມ ໃຊ້ ຂອງ ລັດ ຖະ ບານ, ລາ 
ຄາ ຊັບ ສົມ ບັດຄົງ ທີ່, ສິນ ຄ້າ ຄ້າງ ສາງ 
ແລະ ລາ ຄາ ການ ສົ່ງ ອອກ. ດັດ ສະ ນີ 
CPI ມີ ຄວາມ ສໍາ ຄັນ ທີ່ ສຸດ ຍ້ອນ ມັນ 
ຊີ້ບອກ ເຖິງ ສິ່ງ ທີ່ ກະ ທົບ ໂດຍ ກົງ ຕໍ່ ຊີ 
ວິດ ການ ເປັນ ຢູ່ ຂອງ ປະ ຊາ ຊົນ ພົນ ລະ 
ເມືອງ; ແລະ ດັດ ສະ ນີ GDP ກ່ໍ ມີ 
ຄວາມ ສໍາ ຄັນ ທີ່ ສຸດ ເຫມືອນ ກັນ ເພາະ 
ມັນ ຊ້ີບອກ ເຖິງ ການ ຜັນ ແປ ຂອງ ອັດ ຕາ 
ລາ ຄາ ແບບກວມ ລວມທັງ ຫມົດ.

GDP ແມ່ນ ເຄື່ອງ ມື ແລະ ພື້ນ ຖານ ອັນ 
ສໍາ ຄັນ ຂອງ ຈຸດ ຫມາຍ ການ ພັດ ທະ 
ນາ  ແລະ ນະ ໂຍ ບາຍ ເສດ ຖະ ກິດ.

ກ່ອນ ອື່ນ, GDP ແມ່ນ ເຄ່ືອງ ມື ທີ ່ສໍາ 
ຄັນ ໃນ ການ ກໍາ ນົດ ຈຸດ ຫມາຍ ຂອງ ຍຸດ 
ທະ ສາດ  ແລະ ການ ຂຶ້ນ ແຜນ ພັດ ທະ 
ນາ ເສດ ຖະ ກິດແຫ່ງ ຊາດ. ຕົວ ຢ່າງ ໃນ 
ແຜນ ພັດ ທະ ນາ ຂ ອງ “ແຜນ ການ 
ຫ້າ ປີ ຄັ້ງ ທີ່ ສິບ ເອັດ” ຂອງ ສ ປ ຈີ ນ ກໍາ 
ນົດ 22 ຄາດ ຫມາຍ  ຕ້ົນ ຕໍ ຂອງ ການ 
ພັດ ທະ ນາເສດ ຖະກິດ-ສັງ ຄົມ ນັ້ນ 
ມີ 6 ຄາດ ຫມາຍ ພົວ ພັນ ເຖິງ GDP, 
ເຊ່ິງ ປະ ກອບ ດ້ວຍ 2 ຈຸດ ຫມາຍ ກ່ຽວ 
ກັບ ໂຄງ ປະ ກອບ ເສດ ຖະ ກິດ, 2 ຈຸດ 
ຫມາຍ ດ້ານ ພົນ ລະ ເມືອງ ແລະ ສິ່ງ 
ແວດ ລ້ອມ ແລະ 2 ຈຸດ ຫມາຍ ກ່ຽວ 
ກັບ ການ ເຕີບ ໂຕ ທາງ ເສດ ຖະ ກິດ. 

ໃນ 2 ຈຸດ ຫມາຍ ເຕີບ ໂຕທາງ ເສດ ຖະ 
ກິດ ນັ້ນ, ຈຸດ ຫມາຍ ທີ່ ຫ ນຶ່ງ ແມ່ນ ຮັກ 
ສາ ການ ເຕີບ ໂຕ ສະ ເລ່ຍ ຂອງ ພ້ືນ ຖານ 
ເສດ ຖະ ກິດ ແຫ່ງ ຊາດ ໃຫ້ ຢູ່ ໃນ ລະ ດັບ 
7,5% ຕ່ໍ ປີ; ອີກ ຕົວ ເລກ ຄາດ ຫມາຍ  
ຫ ນຶ່ງ ແມ່ນ ຕົວ ເລກ ສະ ເລ່ຍ GDP ຕ່ໍ 
ຫົວ ຄົນ ໃນ ປີ 2010 ຕ້ອງ ທົບ 2 
ເທົ່າເມ່ືອ ທຽບ ໃສ່ ປີ 2000 ແລະ ເຮັດ 
ໃຫ້ ອັດ ຕາ ລະ ເລ່ຍ ຫົວ ຄົນ ນີ້ ເພີ່ມ ຂຶ້ນ 
6,6% ຕໍ່ ປີ.

ສອງ ຕົວ ເລກ ຄາດ ຫມາຍ ດ້ານ ໂຄງ 
ປະ ກອບ ເສດ ຖະ ກິດ ປະ ກອບ ດ້ວຍ 
ຄາດ ຫມາຍ ອັດ ຕາ ສ່ວນ ມູນ ຄ່າ ເພີ່ມ 
ຂອງ ຂະ ແຫນງ ບໍ ລິ ການ ໃນ ມວນ ລວມ 
GDP ເພ່ີມ ຈາກ 40,3% ໃນ ປີ 2005 
ມ າ ເປັນ 43,3%ໃນ ປີ 2010; ແລະ ອີກ 
ຄາດ ຫມາຍ ໂຄງ ປະ ກອບ ເສດ ຖະ ກິດ 
ອີກ ອັນ ຫ ນຶ່ງ ແມ່ນ ອັດ ຕາ ສ ່ວນ ການ ລົງ 
ທຶນ ເຂົ້າ ໃນ ການ ຄ້ົນ ຄ້ວາ ແລະ ການ 
ພັດ ທະ ນາ ຈາກ 1,3% ຂອງ GDP 
ໃນ ປີ 2005 ມາ ເປັນ 2% ໃນ ປີ 
2010.

ຕົ ວ  ເ ລກ ຄາດ ຫມາຍ ດ້ ານ ພົນ ລະ 
ເມືອງ  ແລະ ສິ່ງ ແວດ ລ້ອມ ສອງ ປະ 
ການ ນັ້ນປະ ກອບ ດ້ວຍ ອັນ ທີ່ ຫ ນຶ່ງ, 
ແມ່ນ ການ ສິ້ນ ເປືອງ ພະ ລັງ ງານ ຕໍ່ 1 
ຫົວ ໜ່ວຍ GDP ໃນ ປີ 2010 ທຽບ 

ໃສ່ ປີ 2005 ຕ້ອງ ຫລຸດ ລົງ 20%; 
ແລະ ອັນ ທີ່ ສອງ, ແມ່ນ ອັດ ຕາ ສ່ວນ 
ການ ນໍາ ໃຊ້ ນໍ້າ ໃນ ອຸດ ສະ ຫະ ກໍາ ໃນ ປີ 
2010 ຕ້ອງ ຫລຸດ ລົງ 30% ເມື່ອ ທຽບ 
ກັບ ປີ 2005.

ສອງ, GDP ແມ່ນ ພື້ນ ຖານ ສໍາ ຄັນ 
ໃນ ການ ກໍາ ນົດ ນະ ໂຍ ບາຍ ເສດ ຖະ 
ກິດ ມະ ຫາ ພາກ. ການ ປັບ ແປງ ນະ 
ໂຍ ບາຍ ທາງ ດ້ານ ເສດ ຖະ ກິດມະ ຫາ 
ພາກ ກັບ ການ ເຕີບ ໂຕ ທາງ ດ້ານ ເສດ 
ຖະ ກິດ ແລະ ການ ຜັນ ແປ ຂອງ ອັດ ຕາ 
ລາ ຄາ ໃນ ພ້ືນ ຖານ ເສດ ຖະ ກິດ ແຫ່ງ 
ຊາດ ຂອງ ຈີນ ນັ້ນ ມັນ ມີ ສາຍ ກ່ຽວ ພັນ 
ສະ  ຫ ນິດ ແຫ ນ້ນ ນໍາ ກັນທີ່ ສຸດ. ຕົວ 
ຢ່າງວ່າ ໃນ ປີ 1998 ຍ້ອນ ໄດ້ ຮັບ ຜົນ 
ສະ ທ້ອນ ຈາກວິ ກິດ ການ ດ້ານ ການ 
ເງິນ ຂອງ ທົ່ວ ທະ ວີບ ອາ ຊີ ໄດ້ ເຮັດ ໃຫ້ 
ອັດ ຕາ ສ່ວນ ການ ເຕີບ ໂຕ ທາງ ເສດ ຖະ 
ກິດ ແລະ CPI ຂອງ ຈີນ ຫລຸດ ລົງ ຢ່າງ 
ໄວ ວາ, ລັດ ຖະ ບານ ຈີນ ໄດ້ ປະ ຕິ ບັດ ນະ 
ໂຍ ບາຍ ການ ເງິນ ແບບ ຕ້ັງ ຫ ນ້າ ແລ້ວ 
ໄດ້ ເຮັດ ໃຫ້ ເສດ ຖະ ກິດ ຂອງ ຈີນ ຮັກ 
ສາ ໄດ້ ຈັງ ຫວະການ ເຕີບ ໂຕ ໃນ ອັນ ດັບ 
2 ຕົວ ເລກຕ່ໍ ເນື່ອງ ໃນ ໄລ ຍະ 5 ປີ ແຕ່ 
2003-2007. ໃນ ປີ 2006-2007 
ເສດ ຖະ ກິດ ເລ່ີມ ມີ ປະ ກົດ ການ ຂະ  
ຫ ຍາຍ ຕົວ ຮ້ອນ ເກີນ ໄປ ໄດ້ ເຮັດ ໃຫ້ 
ລັດ ຖະ ບານ ຈີນ ຕ້ອງ ປະ ຕິ ບັດ ນະ ໂຍ 
ບາຍ ການ ເງິນ ແລະ ເງິນ ຕາ ຮັດ ແຄບ 
ໃນ ລະ ດັບ ອັນ ສົມ ເຫດ ສົມ ຜົນ ເພ່ືອ 
ຮັກ ສາ ການ ເຕີບ ໂຕ ອັນ ຫມ້ັນ ທ່ຽງ ຂອງ 
ພ້ືນ ຖານ ເສດ ຖະ ກິດ ແຫ່ງ ຊາດ. ໃນ 
ເດືອນ 9 ປີ 2008 ວິ ກິດ ການ ເສດ 
ຖະ ກິດ-ການ ເງິນ ທົ່ວ ໂລກ ລະ ເບີດ 
ຂຶ້ນ, ຄວາມ ຕ້ອງ ການ ຂອງ ຕະ ຫລາດ 
ພາຍນອກ ຫລຸດ ລົງ ຫລາຍ, ອັດ ຕາ 
ການ ເຕີບ ໂຕ ທາງ ເສດ ຖະ ກິດ ຫລຸດ ລົງ 
ຢ່າງ ໄວ ວາ ເຮັດ ໃຫ້ ລັດ ຖະ ບານ ຕ້ອງ 
ປະ ຕິ ບັດ ນະ ໂຍ ບາຍ ການ ເງິນ ອັນ ຕ້ັງ  
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ຫ ນ້າ ແລະ ນະ ໂຍ ບາຍ ເງິນ ຕາ ຜ່ອນ 
ຜັນ ຖືກ ລະ ດັບ. ເປັນ ອັນ ວ່າ ອັນ ຕາ 
ການ ເຕີບ ໂຕ ທີ່ ສ ່ອງ ແສງ ອອກ ດ້ວຍ 
GDP ນັ້ນ ມັນ ເປັນ ພ້ືນ ຖານ ໃຫ້ ແກ່ 
ການ ກໍາ ນົດ ນະ ໂຍ ບາຍ ເສດ ຖະ ກິດ ມະ 
ຫາ ພາກ ຂອງ ລັດ.

GDP ແມ່ນ ວິ ທີ ການ ທີ່ ມີ ລັກ ສະ ນະ 
ວິ ທະ ຍາ ສາດ ແລະ ມີ ປະ ສິດ ທ ິຜົນ ໃນ 
ການ ຕີ ລາ ຄາ ນະ ໂຍ ບາຍ ເສດ ຖະ ກິດ 
ມະ ຫາ ພາກ.

GDP ບ່ໍ ພຽງ ແຕ່ ຈະ ເປັນ ພື້ນ ຖານ ໃຫ້ 
ແກ່ ການ ວາງ ນະ ໂຍ ບາຍ ມະ ຫາ ພາກ 
ທໍ່ ນັ້ນ, ຫາກ ຍັງ ເປັນ ວິ ທີ ການ ອັນ ສໍາ 
ຄັນ ແລະ ມີ ປະ ສິດ ທິ ຜົນ ເພື່ອ ຕີ ລາ ຄາ 
ນະ ໂຍ ບາຍ  ເສດ ຖະ ກິດມະ ຫາ ພາກ. 
ຕົວ ຢ່າງວ່າ ເມື ່ອ ເວ ລາ ເສດ ຖະ ກິດ ມີ 
ປະ ກົດ ການ ຂອງ ການ ເສື່ອມ ຖອຍ ນັ້ນ, 
ລັດ ມັກ ຈະ ປະ ຕິ ບັດ ນະ ໂຍ ບາຍ ກະ ຕຸ້ນ 
ເສດ ຖະ ກິດ ເຊ່ິງ ບັນ ດາ ນະ ໂຍ ບາຍ ກະ 
ຕຸ້ນ ເສດ ຖະ ກິດ ຕ່າງໆ ນີ້ ສາ ມາດ ຢັບ 
ຢ້ັງ ການ ເສື່ອມ ຖອຍ ແລະ ກະ ຕຸກ ຊຸກ 
ຍູ້ ໃຫ້ ເສດ ຖະ ກິດ ຟ້ືນ ຟູ ຄືນ ມາ; ຫລື 
ໃນ ເມ່ືອ ເສດ ຖະ ກິດ ຕົກ ໃນ ສະ ພາບ  ຂະ  
ຫ ຍາຍ ຕົວຮ້ອນເກີນ ຄວນ ນັ້ນ, ລັດ 
ຖະ ບານ ຈະ ໃຊ້ ນະ ໂຍ ບາຍ ຮັດ ແຫ ນນ້  
ເສດ ຖະ ກິດ  ເພື່ອ ຢັບ ຢັ້ງ ການ ຂະ  
ຫ ຍາຍ ຕົວ ຮ ້ອນ ແລະ ເຮັດ ໃຫ້ ເສດ ຖະ 
ກິດ ກັບ ສູ່ ສະ ພາບ ເດີມ ປົກ ກະ ຕິ; ຫລື 
ໃນ ເມ່ືອ ເຫັນ ວ່າ ໂຄງ ປະ ກອບ ເສດ ຖະ 
ກິດ ມີ ດ້ານບໍ່ ເຫມາະ ສົມແລ້ວ, ລັດ ຖະ 
ບານ ຈະ ມີ ນະ ໂຍ ບາຍ ດັດ ສົມ ໂຄງ ປະ 
ກອບ ເສດ ຖະ ກິດ ແບບ ສອດ ຄ່ອງ ເຊ່ິງ 
ທັງ ຫມົດ ນະ ໂຍ ບາຍ ດັດ ສົມ ມະ ຫາ 
ພາກ ເຫລ່ົາ ນີ້ ລ້ວນ ແຕ່ ຕ້ອງ ຜ່ານ ການ 
ສ່ອງ ແສງ ອອກ ໃນ ດັ ດ ສະ ນີ GDP ທັງ 
ນັ້ນ.

GDP ແມ່ນ ຕົວ ເລກ ດັດ ສະ ນີ ສໍາ ຄັນ ໃນ 

ການ ພົວ ພັນ ດ້ານ ສາ ກົນ.

ຄວາມ ຫ ນັກ ເບົາ ໃນ ການ ປະ ຕິ ບັດ 
ພັນ ທະ ຕໍ່ ສາ ກົນ, ກໍ່ ຄື ຄວາມ ຫ ນ້ອຍ 
ຫລາຍ ໃນ ການ ໄດ້ ຮັບ ຜົນ ປະ ໂຫຽດ 
ດ້ານ ການ ຊ່ວຍ ຫ ນູນ ແລະ  ບົດ ບາດ 
ໃຫ ຍ່ ນ້ອຍ ຂອງ ປະ ເທດ ຫ ນຶ່ງໆ ໃນ ເວ 
ທີ ສາ ກົນ ລ້ວນ ແຕ່ ມີ ການ ພົວ ພັນ ສະ 
ຫ ນິດ ແຫ ນ້ນ ກັບ GDP. ຕົວ ຢ່າງວ່າ 
GDP ແລະ GDP ສະ ເລ່ຍ ຫົວ ຄົນ 
ເປັນ ຕົວ ເລກ ຊີ້ ວັດ ທີ່ ສະ ຫະ ປະ ຊາ 
ຊາດ ຈະ ກໍາ ນົດ ໃຫ້ ສະ ມາ ຊິກ ຂອງ ຕົນ 
ຕ້ອງແບກ ຫາບ ລາຍ ຈ່າຍ ໃນ ການ ຮ ັກ 
 ສາ ສັນ ຕິ ພາບ ຂອງ ສະ ຫະ ປະ ຊາ ຊາດ, 
ກ່ໍ ຄື  ເປັນ ບ່ອນ ອີງ ໃຫ້ ທະ ນາ ຄານ 
ໂລກກໍາ ນົດ ປະ ເທດ ໃດ ຈະ ໄດ້ ຮັບ ການ 
ອາ ນຸ ເຄາະ ຊ່ວຍ ເຫລືອ. ພ້ອມ ນັ້ນ, 
ອົງ ການກອງ ທຶນ ສາ ກົນ ໃນ ການ ກໍາ 
ນົດ ຈະ ໃຫ້ ປະ ເທດ ໃດ  ໃນ ສະ ມາ ຊິກ 
ຂອງ ຕົນມີ ສິດ ໄດ້ ອອກ ສຽງກ່ໍ ແມ່ນ ໄດ້ 
ອີງ ໃສ່ GDP ທັງ ນັ້ນ.

ເຖິງ ຢ່າງ ນັ້ນ ກໍ່ ດີ, ເມື່ອ ເສດ ຖະ ກິດ ນັບ 
ມື້ ນັບ ມີ ການ ຂະ ຫ ຍາຍ ຕົວ ແລະ ຄົນ 
ເຮົາກໍ່ ມີ ການ ຄົ້ນ ຄ້ ວາ ລົງ ເລິກ ຍິ່ງ ຂຶ້ນ ຕໍ່ 
ກັບ ບັນ ຫາ ເສດ ຖະ ກິດນັ້ນຈະ ອີງ ໃສ ່
ແຕ່ ຕົວ ຊ້ີ ວັດ GDP ອັນ ດຽວແມ່ນ ບ່ໍ 
ພຽງ ພໍ,  ບ່ໍ ສາ ມາດ ຈະ ຊ່ວຍ ໃຫ້ ພວກ 
ເຮົາມີຂໍ້ ສະ ຫລຸບ ທີ່ ຮອບ ດ້ານ ແລະ 
ຊັດ ເຈນ ກ່ຽວ ກັບ ການ ພັດ ທະ ນາ ເສດ 
ຖະ ກິດ-ສັງ ຄົມ  ໄດ້.

GDP ບໍ່ ສາ ມາດ ສ່ອງ ແສງ ເຖິງ ການ 
ພັດ ທະ ນາ ເສດ ຖະ ກິດ ຢ່າງ ຮອບ ດ້ານ 
ໄດ້.

ກ່ອນ ອື່ນ, GDP ບໍ່ ສາ ມາດ ສ່ອງ ແສງ 
ຄົບ ຖ້ ວນ ບົດ ບາດ ຂອງ ການ ບໍ ລິ ການ 
ສາ ທາ ລະ ນະ ປະ ໂຫຽດ ໃນ ການ ພັດ 
ທະ ນາ ເສດ ຖະ ກິດ ໄດ້. ການ ບໍ ລິ ການ 
ດ້ານ ສາ ທາ ລະ ນະ ປະ ໂຫຽດ ທີ ່ຂະ 

ແຫນງ ການ ກ່ຽວ ຂ້ອງ ຂອງ ລັດ ເປັນ ຜູ້ 
ດໍາ ເນີນ ເຊັ່ນ: ການ ບໍ ລິ ການ ດ້ານ ການ 
ປົກ ຄອງ, ການ ບໍ ລິ ການ ດ້ານ ການ ຮັກ 
ສາ ຄວາມ ສະ ຫງົບ ສຸກ, ດ້ານ ການ 
ສຶກ ສາ, ດ້ານ ສາ ທາ ລະ ນະ ສຸກກວດ 
ກາ ຮັກ ສາ ສຸ ຂະ ພາບ, ການ ບໍ ລິ ການ 
ປກົ ປັກ ຮັກ ສາ ສິ່ງ ແວດ ລ້ອມ,… ລ້ວນ 
ແຕ່ ໄດ້ ເສີມ ຂະ ຫ ຍາຍ ຄຸນ ປະ ໂຫ ຽດ 
ເຂົ້າ ໃນ ການ ພັດ ທະ ນາ ເສດ ຖະ ກິດ. 
ແຕ່ ໃນ ເວ ລາ ດຽວ ກັນ ນັ້ນ GDP ພັດ  
ເອົາແຕ່ ມູນ ຄ່າ ໄລ່ ລຽງ ທາງ ດ້ານ ເສດ 
ຖະ ກິດເປັນ ເປ້ົາ ຫມາຍ ການ ຄິດ ໄລ່ 
ເຊ່ິງ ການ ບໍ ລິ ການ ສາ ທາ ລະ ປະ ໂຫຽດ 
ຂອງ ບັນ ດາ ຂະ ແຫນງ ການ ຂອງ ລັດ 
ພັດ ບ່ໍ ແມ່ນການ ໄລ່ ລຽງ ຕາມ ກົນ ໄກ 
ຕະ ຫລາດ ແຕ່ ຢ່າງ ໃດ. ເພື່ອ ແກ້ ໄຂ ບັນ 
ຫາ ດ່ັງ ກ່າວ ເຂົາ ຈະ ໄລ່ ລາ ຄາ ສົ້ນ ເຂົ້າ 
ຂອງ ການ ບໍ ລິ ການ ສາ ທາ ລະ ປະ ໂຫຽດ 
ເພ່ືອ ໄລ່ ລຽງ ລາ ຄາ ການ ບໍ ລິ ການ ຂອງ 
ລັດ, ແຕ່ ຕົວ ຈິງ ແລ້ວ ມູນ ຄ່າ ສົ້ນ ເຂົ້າ 
ຂອງ ການ ບໍ ລິ ການ ສາ ທາ ລະ ປະ ໂຫຽດ 
ນັ້ນ ຍັງ ໄກ ທີ່ ຈະ ສ ່ອງ ແສງ ໄດ້ ເຖິງ ບົດ 
ບາດ ຂອງ ການ ບໍ ລິ ການ ສາ ທາ ລະ ນະ 
ປະ ໂຫຽດ ເຂົ້າ ໃນ ການ ພັດ ທະ ນາ ເສດ 
ຖະ ກິດ ແຫ່ງ ຊາດ.

ສອງ, GDP ບໍ່  ສາ ມາດ ຈໍາ ແນກ ຄຸນ 
ນະ ພາບ ຂອງ ການ ຂະ ຫ ຍາຍ ຕົວ ທາງ 
ດ້ານ ເສດ ຖະ ກິດ ໄດ້. ຄື ທີ່ ເຫັນ ແລ້ວ 
ວ່າ, ຄຸນ ນະ ພາບ ສິນ ຄ້າ ຂອງ ປະ ເທ ດ  
ຕ່າງ ກັນ ຈະ ມີ ຄວາມ ແຕກ ຕ່າງ ກັນ 
ຫລາຍ ທີ່ ສຸດ ທາງ ດ້ານ ຄຸນ ນະ ພາບ, 
ໂດຍ ສະ ເພາະ ແມ່ນ ສິນ ຄ້າ ຂອງ ປະ 
ເທດ ພັດ ທະ ນາ ແລະ ສິນ ຄ້າ ຂອງ ປະ 
ເທດ ພວມ ພັດ ທະ ນາ ຈະ ມີ ຄຸນ ນະ 
ພາບ ຫ່າງ ໄກ ກັນ ຢ່າງ ຈະ ແຈ້ງ. ບັນ ດາ 
ປັດ ໄຈ ທີ່ ກໍາ ນົດ ຄຸນ ນະ ພາບ ຂອງ ສິນ 
ຄ້າ, ເຊ່ັນ: ລະ ດັບ ການ ພັດ ທະ ນາ 
ທາງ ດ້ານ ເຕັກ ນິກ-ເຕັກ ໂນ ໂລ ຢີ, ສະ 
ມັດ ຕະ ພາບ ຂອງ ງານ, ອັດ ຕາ ສ່ ວນ 
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ການສ້າງ ມູນ ຄ່າ ເພ່ີມ, ອັດ ຕາ ສ່ວນ 
ການ ນໍາ ໃຊ້ ຊັບ ພະ ຍາ ກອນ ທໍາ ມະ 
ຊາດ, ການ ປ່ອຍ ອາ ກາດ ເສຍ,…ລ້ວນ 
ແຕ່ບໍ່ ສາ ມາດ ສ່ອງ ແສງ ອອກ ໃນ GDP.

ສາມ, GDP ບ່ໍ ສາ ມາດ ສ່ອງ ແສງ ການ 
ເພີ່ມ ຂຶ້ນ ຂອງ ຊັບ ສິນ ໄດ້ ຢ່າງ ຊັດ ເຈນ. 
ກໍາ ລັງ ແຮງ ຂອງ ປະ ເທດ ໃດ ຫ ນຶ່ງ ມັນ 
ຂຶ້ນ ກັບ ການ ສະ ສົມ ຊັບ ສົມ ບັດ ຂອງ 
ເຂົາຫລາຍ ຫ ນ້ອຍ ສໍ່າ ໃດ, ຫາກບ່ໍ 
ແມ່ນ ຈະ ມີ ແຕ່ ມູນ ຄ່າ ເພີ່ມ ທີ່ ສ້າງ ຂຶ້ນ 
ມາ ໄດ້ ໃຫມ່ໃນ ປະ ຈຸ ບັນ ທໍ່ ນັ້ນ; ລະ ດັບ 
ຊີ ວິດ ການ ເປັນ ຢູ່ ຂອງ ປະ ຊາ ຊົນ ໃນ ປະ 
ເທດ ຫ ນຶ່ງໆ ໃນ ດ້ານ ພ້ືນ ຖານ ແລ້ວ ມັນ 
ຂຶ້ນ ກັບ ການ ສະ ສົມ ຊັບ ສິ່ງ ທີ່ ເຂົາ ມີ ມາ, 
ຫາກບ່ໍ ແມ່ນ ຈະ ມີ ແຕ່ ສັບ ສົມ ບັດ ເພ່ີມ 
ຂຶ້ນ ໃຫມ່ ໃນ ໄລ ຍະ ປະ ຈຸ ບັນ ທໍ ່ນັ້ນ. ຄຸນ 
ນະ ພາບ ຂອງ ການ ຂະ ຫ ຍາຍ ຕົວ ທາງ 
ເສດ ຖະ ກິດບ່ໍ ສູງ ຈະ ເຮັດ ໃຫ້ ຊັບ ສິນ 
ຂອງ ປະ ເທດ ຊາດ ຖືກ ສູນ ເສຍ ແລະ 
ເປັນ ການ ຟຸມ ເຟືອຍ ຊັບ ສົມ ບັດ ຢ່າງ  
ຫ ນັກ ຫ ນ່ວງ ເຊ່ິງ ທ້າຍ ມາ ຈະ ພາ ໄປ 
ເຖິງ ການ ຫລຸດ ຜ່ອນ ຊັບ ສົມ ບັດ ທີ ່ສະ 
ສົມ ໄດ້. ເມ່ືອ ເປັນ ເຊ່ັນ ນັ້ນ, ການ ສະ 
ສົມ ຊັບ ສົມ ບັດ ແລະ ອັດ ຕາ ການ ເຕີບ 
ໂຕ ທາງ ດ້ານ ເສດ ຖະ ກິດ ຈະ ບ່ໍ ໄປ ຄວບ 
ຄູ່ ນໍາ ກັນ, ຫລື ເວົ້າ ອີກ ຢ່າງ ຫ ນຶ່ງ, ກໍ່ 
ແມ່ນ GDP ບ່ໍ ສາ ມາດສ່ອງ ແສງ ຢ່າງ 
ຊັດ ເຈນ ຕໍ່ ການ ເພີ່ມ ຂຶ້ນ ຂອງ ຊັບ ສິນ ໄດ້.

ສີ່, GDP ບ່ໍ ສາ ມາດ ສ່ອງ ແສງ ໄດ້ ກ່ຽວ 
ກັບ ການ ເຮັດ ວຽກ ເຮືອນເຊ່ິງ ໃນ ຕົວ ຈິງ 
ແລ້ວສ່ວນ ຫລາຍ ແມ່ນບໍ ່ ໄດ້ ໄລ່ ລຽງ 
ແບບ ກົນ ໄກ ຕະ ຫລາດ. ການ ອອກ 
ແຮງ ງານ ເຮັດ ວຽກ ເຮືອນ ແມ່ນ ສິ່ງ ທີ ່
ຂາດບໍ່ ໄດ້ ໃນ ຊີ ວິດ ປະ ຈໍາ ວັນ ຂອງ ປະ 
ຊາ ຊົນ ພົນ ລະ ເມືອງ, ແຕ່ ໃນ ປະ ເທດ 
ທີ່ ພັດ ທະ ນາ ແລະ ດ້ອຍ ພັດ ທະ ນາ 
ນັ້ນ, ການ ຫັນ ວຽກ ເຮືອນ ໄປ ສູ່ ການ 
ໄລ່ ລຽງ ຕາມ ກົນ ໄກ ຕະ ຫລາດ ແມ່ນ ມີ 

ຄວາມ ແຕກ ໂຕນ ກັນ ຫລາຍ ເຊ່ິງ ຕາມ 
ເຄີຍ ແລ້ວ ໃນ ບັນ ດາ ປະ ເທດ ພັດ ທະ 
ນາ  ການ ຫັນ ວຽກ ເຮືອນ ໄປ ສູ່ ກົນ ໄກ 
ຕະ ຫລາດ ແມ່ນ ສູງ, ສໍາ ລັບ ປະ ເທດ 
ດ້ອຍ ພັດ ທະ ນາ ລະ ດັບ ການ ຫັນ ໄປ 
ສູ່ ກົນ ໄກ ຕະ ຫລາດ ແມ່ນ ຍັງ ຕໍ່າ. ເປັນ 
ອັນ ວ່າ , ເຖິງ ຈະ ຫັນ ໄປ ສູ່ ກົນ ໄກ ຕະ 
ຫລາດ ຕໍ່າ ຫລື ສູງ ວຽກ ງານ ໃນ ເຮືອນ 
ກໍ່ ເປັນ ສິ່ງ ທີ່ຂາດບໍ່ ໄດ້ ໃນ ຊີ ວິດ ສັງ ຄົມ, 
ແຕ່ ຍ້ອນ GDP ຈະ ໄລ່ ເອົາ ແຕ່ ສິ່ງ ທີ ່
ຫັນ ເປັນ ຕະ ຫລາດ ຈິ່ງເຮັດ ໃຫ້ມັນ ບ່ໍ 
ສາ ມາດ ສ່ອງ ແສງ ໄດ້ ຫມົດ ວຽກ ຂອງ 
ຄົວ ເຮືອນ.

GDP ບໍ່ ສາ ມາດ ສ່ອງ ແສງ ຄວາມ ກ້າວ 
ຫ ນ້າ ທາງ ສັງ ຄົມ ໄດ້ ຢ່າງ ຄົບ ຖ້ວນ.

ຫ ນຶ່ງ, GDP ບໍ່ ສ່ອງ ແສງ ໄດ້ ຢ່າງ ຄົບ 
ຖ້ວນ ເຖິງ ບົດ ບາດ ຂອງ ການ ບໍ ລິ ການ 
ສາ ທາ ລະ ປະ ໂຫຽດ ເຂົ້າ ໃນ ການ ພັດ 
ທະ ນາ ສັງ ຄົມ. ຍ້ອນ GDP ຈະ ໄລ່ 
ເອົາ ແຕ່ ມູນ ຄ່າ ສົ້ ນເຂົ້າ ຂອງການ ບໍ ລິ 
ການ ສາ ທາ ລະ ປະ ໂຫຽດ  ຂອງ  ຂະ 
ແຫນງການ ລັດ ຂັ້ນ ຕ່າງໆ, ດ່ັງນັ້ນ 
ມັນ ຈິ່ງບ່ໍ ສາ ມາດ ຈະ ສະ ແດງ ໄດ້ ຫມົດ 
ຄວາມ ຫມາຍ ສໍາ ຄັນ ຂອງ ການ ບໍ ລິ 
ການ ສາ ທາ ລະ  ໂຫຽດ ນີ້ໃນ ການ ພັດ 
ທະ ນາ ສັງ ຄົມ.

ສອງ ແມ່ນ GDP ບໍ່ ສາ ມາດ ສ່ອງ ແສງ 
ສະ ພາບ ປະ ກອບ ວຽກ  ເຮັດ ງານ ທໍາ ໄດ້. 
ສິ່ງ ທີ່ GDP ສ່ອງ ແສງ ແມ່ນ ຜົນ ຂອງ 
ກາ ນອອກ ແຮງ ງານ ແລະ ມັນ ບ່ໍ ໄດ້ 
ສ່ອງ ແສງວ່າ ມີ ຜູ້ ຄົນ  ຫລາຍ ຫ ນ້ອຍ ສໍ່າ 
ໃດເຂົ້າ ຮ່ວມ ສ້າງ ຜົນ ດັ່ງ ກ່າວ ແລະ ກໍ່ 
ຍ່ິງບ່ໍ ມີ ສ່ວນ ສ່ອງ ແສງ ວ ່າມີຄົນຫລາຍ 
ຫ້ນ ອຍ ພຽງ ໃດ ທີ່ ສະ ແຫວງ ຫາ ໂອ 
ກາດ ເພ່ືອ ສ້າງ ຜົນ ຜະ ລິດ ດ່ັງ ກ່າວ, 
ຫມາຍ ວ່າ GDP ບ່ໍ ໄດ້ ສ່ອງ ແສງ ສະ 
ພາບ ການ ປະ ກອບ ງານ ຂອງ ປະ ເທດ 

ຫ ນຶ່ງໆ ແຕ່ ຢ່າງ ໃດ.

ສາ ມ,  GDP ບໍ່ ສາ ມາດ ສ່ອງ ແສງ ການ 
ແຈກ ຢາຍ ລາຍ ໄດ້ ວ່າ ມັນ ຍຸຕິ ທໍາ ແລະ 
ເຫມາະ ສົມ ຫຼ ືບ່ໍ. ຍ້ອນ GDP ແມ່ນ 
ຕົວ ເລກ ຊ້ີ ວັ ດກ່ຽວ ກັບ ການ ຜະ ລິດ, 
ມັນ ບໍ່ ແມ່ນ ຕົວ ຊີ້ ວັດ ການ ແຈກ ຢາຍ 
ລາຍ ໄດ້, ມັນ ເປັນ ພຽງ ການ ສ່ອງ ແສງ 
ລາຍ ໄດ້ ບາງ ຮູບ ການ ແຈກ ຢາຍ ທີ່ ແຈ້ງ 
ເຖິງ ຜົນ ການ ຜະ ລິດ ແລະ  ບ່ໍ ສາ ມາດ 
ສ່ອງ ແສງ ການ ແຈກ ຢາຍ ຄືນ ໃຫມ່ ຄ້ັງ 
ທໍາ ອິດ ໄດ້ ຢ່າງ ຄົບ ຖ້ວນ. ດັ່ງ ນັ້ນມັນ ຈິ່ງ 
ເປັນ ຕົວ ຊ້ີ ວັດ ທີ່ບ່ໍ ສາ ມາດ ຈະ ບ່ົງບອກ 
ເຖິງ ຄວາມ ຍຸ ຕິ ທໍາ ແລະ  ຄວາມ ສອດ 
ຄ່ອງ ເຫມາະ ສົມ ໃນ ການ ແຈກ ຢາຍ 
ລາຍ  ຮັບໄດ້.

ສີ່, GDP ບໍ່ ສາ ມາດ ສ່ອງ ແສງ ເຖິງ ສະ 
ພາບ ສະ ຫວັດ ດີ ການ ສັງ ຄົມ ໄດ້. ຕົວ 
ຢ່າງວ່າ GDP ບໍ່ ສາ ມາດ  ສ່ອງ ແສງ ສະ 
ພາບ ຮັບ ປະ ກັນ ລາຍ ໄດ້ ຕໍ່າ ສຸດ, ສະ 
ພາບ ຮັບ ປະ ກັນ ການ ປະ ກອບ ວຽກ 
ເຮັດ ງາ ນ ທໍາ, ການ ຮັບ ປະ ກັນ ດ້ ານ ສາ 
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ທາ ລະ ນະ ສກຸ, ຮບັ ປະ ກັນ ດ້ານ ເຮອືນ ຢູ່.

GDP ບ່ໍ ສາ ມາດ ສ່ອງ ແສງ ການ ປ່ຽນ 
ແປງ ຂອງ ສະ ພາບ ແວດ ລ້ອມ.

GDP ແມ່ນ ຕົວ ຊີ້ ວັດ ກ່ຽວກັບ ສະ ພາບ 
ການ ພັດ ທະ ນາ ເສດ ຖະ ກິດ ເຊ່ິງ ການ 
ພັດ ທະ ນາ ເສດ ຖະ ກິດ ນີ້ ແນ່ນອນ ຕ້ອງ 
ນໍາ ໃຊ້ ຊັບ ພະ ຍາ ກອນ ທໍາ ມະ ຊາດ 
ແລະ ສ້າງ ຜົນ ກະ ທົບ ໃສ່ ສະ ພາບ ແວດ 
ລ້ອມ ທໍາ ມະ ຊາດ. ຕົວ ຢ່າງວ່າ ການ 
ຜະ ລິດ ທຸ ລະ ກິດ ຕ້ອງ ນໍາໃຊ້ ທີ່ ດິນ, ໃຊ້ 
ນໍ້າ, ໃຊ້ ຊັບ ພະ ຍາ ກອນ ປ່າ ໄມ້, ໃຊ້ ບ່ໍ 
ແຮ່,….ແລະ ມັນ ກ່ໍ ສ້າງ ຜົນ ກະ ທົບ ທາງ 
ລົບ ເຮັດ ໃຫ້ ດິນ ເສື່ອມ ເສຍ, ພາ ໃຫ້ 
ເກີດ ມີ ນໍ້າ ເສຍ, ອາ ກາດ ເສຍ,…ເຊ່ິງ 
ທັງ ຫມົດ ເຫລ່ົາ ນີ້ GDP ບ່ໍ ສາ ມາດ 
ສ່ອງ ແສງ ອອກ ໄດ້, ຫມາຍ ຄວາມ ວ່າ 
GDP ບ່ໍ ສາ ມາດສອ່ງ ແສງ ລາ ຄາ ການ ນາໍ 
ໃຊ້ ຊັບ ພະ ຍາ ກອນ ທໍາ ມະ ຊາດ ແລະ 
ຄ່າ ຂອງ ການ ເສື່ອມ ເສຍ ສະ ພາບ ແວດ 
ລ້ອມ ໃນ ການ ພັ ດທ ະ ນາເສດ ຖະ ກິດ. 
ພ້ອມ ກັນນັ້ນ, GDP ກ່ໍ ບ່ໍ ສາ ມາດ ສ່ອງ 

ແສງ ເຖິງ ການ ເຄ່ືອນ ໄຫວຢ່າງ ມີ ສະ ຕິ 
ຂອງ ຄົນ ເຮົາ ໃນ ການຟື້ນ ຟູ ແລະ ປົກ 
ປັກ ຮັກ ສາ ສະ ພາບ ແວດ ລ້ອມ. ຍ້ອນ 
ແນວ ນັ້ນ, ປະ ຈຸ ບັນ ຫລາຍ ປະ ເທດ ໄດ້ 
ນໍາ ໃຊ້ ຄໍາ ສັບ “GDP ສີ ຂຽວ”, ເຊ່ິງ 
ເປັນ ຄໍາ ສັບ ວິ ທະ ຍາ ສາດ, ແຕ່ ການ ຈັດ 
ຕ້ັງ ປະ ຕິ ບັດ ຕົວ ຈິງ ພົບ ກັບ ຄວາມ ຫ ຍຸ້ງ 
ຍາກ ຫລາຍ ທີ່ ສຸດ ເພາະ ມາ ເຖິງ ຊູ່ ມ້ື 
ນີ້ ກໍ່ ຍັງ ບໍ່ ທັນ ມີ ວິ ທີ ການ ອັນ ຕົວ ຈິງ ໃນ 
ການ ຄິດ ໄລ່ GDP ຂຽວ ເທື່ອ, ແລະ 
ກໍ່ ບໍ່ ທັນ ເຫັນ ປະ ເທດ ໃດ ທີ່ ສະ ເຫ ນີ 
ຜົນ ການ ຄິດ ໄລ່ GDP ສີ ຂຽວ ຂອງ ຕົນ 
ອອກ ມາ ໄດ້ ເທື່ອ.

GDP ບໍ່ ສາ ມາດ ຈະ ສ່ອງ ແສງ ສະ ພາບ 
ການ ປ່ຽນ ແປງ ລະ ດັບ ຊີ ວິດ ການ ເປັນ ຢູ່ 
ຂອງ ປະ ຊາ ຊົນ ແບບ ຄົບ ຖ້ວນ ໄດ້.

ຫ ນື ່ງ, GDP ບໍ່ ສ າ ມາດ ສ່ອງ ແສງ   ກ່ຽວ 
ກັບ ບົດ ບາດ ຂອງ ການ ບໍ ລິ ການ ສາ ທາ 
ລະ ນະ ປະ ໂຫຽດ ເປັນ ຕົ້ນ ແມ່ນ  ການ 
ບໍ ລິ ການ ດ້ານ ການ ປົກ ຄອງ, ການ ບໍ 
ລິ ການ ດ້ານ ການ ສຶກ ສາ, ສາ ທາ,…
ເຂົ້າ ໃນ ການ ພັດ ທະ ນາ ເສດ ຖິດ ແລະ 
ຂະ ຫ ຍາຍ ວັດ ທະ ນະ ທໍາໄດ້ ຢ່າງ ຄົບ 
ຖ້ວນ ແລະ ອັນ ນີ້ ເອງ ກໍ ເປັນ ການ ຊ້ີ ໃຫ້ 
ເຫັນ ຄວາມ ຈໍາ ກັດ ຂອງ GDP ໃນ ບົດ 
ບາດຂອງ ການ ບໍ ລິ ການ ຫລວງ ເຂົ້າ ໃນ 
ການ ຍົກ ລະ ດັບ ຊີ ວິດ ການ ເປັນ ຢູ່ ຂອງ 
ປະ ຊາ ຊົນ.

ສອງ, GDP ບໍ່  ເປັນ ຕົວ ຊີ້ ວັດ ກ່ຽວ ກັບ 
ສະ ພາບ ການ ປະ ກອບ ວຽກ ເຮັດ ງານ 
ທໍາ, ການ ແຈກ ຢາຍ ລາຍ ຮັບ ແລະ 
ການ ສະ ຫວັດ ດີ ການ ສັງ ຄົມ, ດັ່ງ ນັ້ນ 
ມັນ ກໍ່ ບໍ່ ສາ ມາດ ຈະ ເປັນ ຕົວ ຊີ້ ວັດ ກ່ຽວ 
ກັບ ການ ຍົກ ລະ ດັບ ຊີ ວິດ ການ ເປັນ ຢູ່ 
ຂອງ ປະ ຊາ ຊົນ ໄດ້ ຢ່າງ ຄົບ ຖ້ວນ ເຊ່ິງ ຊີ 
ວິດ ການ ເປັນ ຢູ່ ຂອງ ປະ ຊາ ຊົນ ນີ້ ແມ່ນ 
ສ່ວນ ສໍາ ຄັນ ໃນ ການ ຕີ ລາ ຄາ ກ່ຽວ ກັບ 

ຄວາມ ກ້າວ ຫ ນ້າ ຂອງ ສັງ ຄົມ.

ສາ ມ, ຍ້ອນ GDP ບ່ໍ ສາ ມາດ ສ່ອງ 
ແສງ ເຖິງ ການ ປ່ຽນ ແປງ ທາງ ດ້ານ ສະ 
ພາບ ແວດ ລ້ອມ, ບໍ່ ຊີ້ບອກ ໄດ້ ເຖິງ ລະ 
ດັບ ການ ທໍາ ລາຍ , ກ່ໍ ຄື ການ ປັບ ປຸງສະ 
ພາບ ແວດ ລ້ອມຕ່ໍ ຊີ ວິດ ການ ເປັນ ຢູ່ 
ຂອງ ປະ ຊາ ຊົນ.

ລວມ ຄວາມ ທີ່ ກ່າວ ມາ ຂ້າງເທິງ ແລ້ວ, 
ເຫັນ ວ່າ GDP ມີ ທັງ ບົດ ບາດ ສໍາ ຄັນ 
ແຕ່ກໍ່ ມີ ທັງຂໍ້ ຈໍາ ກັດ ຫລາຍ ຢ່າງ. ພວກ 
ເຮົາ ຄວນ ມີ ທັດ ສະ ນະ ທີ່ ຖືກ ຕ້ອງ ກ່ຽວ 
ກັບ ຕົວ ເລກ ຊີ້ ວັດ ອັນ ນີ້, ເມື່ອ ເວົ້າ ເຖິງ 
ຄວາມ ສໍາ ຄັນ ກໍ່ ຕ້ອງ ເຫັນ ໄດ້ ຂໍ້ ຈໍາ ກັດ 
ຂອງ ມັນ, ແລະ ເມື່ອ ເນັັ້ນ ເຖິງ ຂໍ້ ຈໍາ ກັດ 
ຂອງ GDP ກ່ໍ ຕ້ອງ ເຫັນ ໄດ້ ດ້ານ ຕ້ັງ 
ຫ ນ້າ ແລະ ຄວາມ ຫມາຍ ສໍາ ຄັນ ຂອງ 
ມັນ. ພວກ ເຮົາ ບ່ໍ ຄວນ ຖື ເອົາ GDP 
ເປັນ ຕົວ ຊີ້ ວັດ ອັນ ຮອບ ດ້ານ ແລະ ກໍ່ 
ຄວນ ເຫັນ ວ່າ ໃນ ໂລກ ນີ້ບໍ່ ມີ ຕົວ ຊີ້ ວັດ 
ໃດ ຈະ ເຮັດ ພາ ລະ ບົດ ບາດ ເປັນ ຕົວ 
ຊ້ີ ວັດ ຮອບ ດ້ານ ນີ້ ໄດ້. ສໍາ ຄັນ ແມ່ນ 
ພວກ ເຮົາ ຕ້ອງ ຮູ້ ນໍາ ໃຊ້ ມັນ ໂດຍ ກໍາ ນົດ 
ແຈ້ງວ່າ GDP ເຮັດ ໄດ້ ຫ ຍັງ ແລະເຮັດ 
ຫ ຍັງ ບ່ໍ ໄດ້ ເພື່ອ ບົນ ພື້ນ ຖານ ນັ້ນ ໃຊ້ 
ຕົວ ຊີ ວັດ ນີ້ ໃຫ້ ເຫມາະ ສົມ ຊັດ ເຈນ ໃນ 
ຂອບ ເຂດ ທີ່ ມັນ ສາ ມາດ ເຮັດ ໄດ້, ສ່ວນ 
ທີ່ ຢູ່ນອກ ຂອບ ເຂດ ຂອງ ມັນ ແລ້ວ, 
ຄວນ ໃຊ້ ຕົວ ຊີ້ ວັດ ດ້ານ ສະ ຖິ ຕິ ອື່ນ ເພື່ອ 
ວິ ໄຈ ໄຈ້ ແຍກ ໃຫ້ ມັນ ຖືກ ຕາມ ຄວາມ 
ເປັນ ຈິງ./.
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ຄວາມເຂົ້ າໃຈຕໍ່ປະໂຫຍກທີ່ວ່າ “ການອອກຈໍາໜ່າຍຫຼັກຊັບໃນຕະຫຼາດຂັ້ນໜຶ່ງ” ເວົ້າລວມກໍ່ຄືສໍາລັບປະຊາຊົນ ແລະ 
ສັງຄົມລາວ ເວົ້າສະເພາະ ກໍ່ແມ່ນສໍາລັບບັນດານັກສຶກສາທີ່ສຶກສາຄົ້ນຄ້ວາ ຫຼື ບໍລິສັດທີ່ຕ້ອງການລະດົມທຶນອາດຄິດວ່າ 
ມັນເປັນເລື່ອງທີ່ເຮັດໃຫ້ເຮົາເຂົ້າໃຈຍາກ ແຕ່ຫາກທ່ານໃດຫາກໄດ້ອ່ານບົດຂຽນຂອງຂ້າພະເຈົ້ານີ້ແລ້ວ ຂ້າພະເຈົ້າເຊື່ອວ່າ 
ມັນຈະກາຍເປັນສິ່ງທີ່ມີປະໂຫຍດ ພ້ອມທັງສ້າງຄວາມໜ້າສົນໃຈໃຫ້ແກ່ທ່ານບໍ່ຫຼາຍກໍ່ໜ້ອຍ ຖ້າຫາກທ່ານສາມາດເຂົ້າ 
ໃຈມັນແຈ້ງຂຶ້ນເຊິ່ງຂ້າພະເຈົ້າເອງຂໍນໍາສະເໜີໃຫ້ບັນດາທ່ານຮັບຮູ້ ແລະ ເຈົ້າໃຈຄວາມໝາຍກ່ຽວກັບຄໍາວ່າ:“ການອອກ 
ຈໍາໜ່າຍຫຼັກຊັບໃນຕະຫຼາດຂັ້ນໜ່ຶງ” ແມ່ນໝາຍເຖິງ ການທີ່ບໍລິສັດອອກຈໍາໜ່າຍຫຼັກຊັບນໍາເອົາຫຼັກຊັບໃດໜຶ່ງຂອງ 
ຕົນອອກຈໍາໜ່າຍໃຫ້ແກ່ຜູ້ລົງທຶນ ຕົ້ນຕໍກໍ່ເພື່ອລະດົມທຶນໄລຍະຍາວ ເຂົ້າໃນການຂະຫຍາຍກິດຈະການ; ໃນການອອກ 
ຈໍາໜ່າຍຫຼັກຊັບໃນຕະຫຼາດຂັ້ນໜຶ່ງນີ້ ຕ້ອງໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກອົງການຄຸ້ມຄອງວຽກງານຫຼັກຊັບ

ການອອກຈໍາໜ່າຍຫຼັກຊັບ
ໃນຕະຫຼາດຂັ້ນໜຶ່ງ

ຜູ້ຂຽນ: ທ່ານ ບົວລໍາພູ ຄໍາມະນີວົງ, ສໍານັກງານ ຄຄຊ

ຜູ້ກວດແກ້: ທ່ານ ນ. ດານີວັນ ເດດພົມມະເທດ, ສໍານັກງານ ຄຄຊ

(ຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບມ ີ
ຊ່ືຫຍ້ໍວາ່ ຄຄຊ). ຫັຼກຊັບທີບໍ່ລິສດັຂອງ 
ທ່ານທີ່ ຈະໃຊ້ເປັນເຄື່ອງມືທາງການ 
ເງິນເພື່ ອລະດົມທຶນ ຢູ່ ສປປ ລາວ 
ໄດ້ນັ້ນປະກອບດ້ວຍຮຸ້ນ ແລະ ຮຸ້ນກູ້ 
ຊຶ່ ງ ພ ວ ກ ເ ຮົ າ ສາມາດນິຍາມຄວາມ 
ໝາຍຂອງມັນໄດ້ ດັ່ງນີ້:

ຮຸ້ນ ໝາຍເຖິງ ທນຶຂອງບລໍສິດັທີແ່ບ່ງ 
ອອກເປັນສັດສວ່ນທີມີ່ມູນຄ່າເທົາ່ກັນ 
ເຊ່ິ ງ ຜູ້ ຖື ຮຸນ້ມີຖານະເປັນເຈົາ້ຂອງບໍລິ 
ສດັ, ຈະໄດ້ຮບັສດິ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດ 
ຕາມອດັຕາສວ່ນທີຕົ່ນຖຄືອງ;

ຮຸ້ນກູ້ ໝາຍເຖິງ ການກູ້ຢມືຂອງບໍລສິັດ 
ເຊ່ິ ງ ຜູ້ ຖື ຮຸ້ນກູ້ມີຖານະເປັນເຈົ້າໜີ້ 
ຈະໄດ້ຮັບການຊໍາລະຄືນທັງ ຕົນທຶນ 
ແລະ ດອກເບ້ຍ ຈາກບໍລິສັດຕາມທີ່ໄດ ້
ກໍານົດໃນໃບຮຸ້ນກູ້.

ສໍາລັບບັນດາບໍລິສັດທີ່ມີຈຸດປະສົງໃນ 
ການອອກຈາໍໜາ່ຍຫັຼກຊັບ ເພືອ່ລະດົມ 

ທຶ ນ ເ ຂົ້ າ ໃ ນ ກ ານຂະຫຍາຍກິດຈະ 
ການຕາມທີ່ ໄດ້ກ່າວມາຂ້າງເທິ່ງນັ້ນ 
ອາດຕັ້ງຄໍາຖາມ ຫຼື ອາດຈະຄິດໃນໃຈ 
ວ່າ ຖ້າເຮົາຕ້ອງການທີ່ຈະການອອກ 
ຈໍາໜ່າຍຫຼັກຊັບເພື່ອລະດົມທຶນແລ້ວ 
ເຮົາຈະຕ້ອງເຮັດແນວໃດ? ໄປຂໍອະນຸ 
ຍາດນໍາອົງການໃດ ແລະ ມີພາກສວ່ນ 
ໃດແດ່ທີກ່່ຽວຂອ້ງ? ຊ່ຶງພາກສວ່ນກ່ຽວ 
ຂ້ອງເຫ່ົຼານັນ້ຈະສາມາດຊ່ວຍຫຍັງໃຫ້ 
ທາ່ນໄດ້ແດ່? ສະນັນ້ຂາ້ພະເຈົາ້ຈຶງ່ຍາກ 
ຂໍແນະນໍາໃຫ້ບັນດາທ່ານຮັບຮູ້ ແລະ 
ເຂົາ້ໃຈແຈງ້ຂຶນ້ຕ່ືມຕ່ໍກັບບັນຫາທີທ່າ່ນ 
ຂ້ອງຄ່າໃຈ ເຊິ່ງການອອກຈໍາໜ່າຍຮຸ້ນ 
ເພື່ອລະດົມທຶນແມ່ນໄດ້ເກີດຂຶ້ນແລ້ວ 
ຢູ່ໃນປະເທດຂອງເຮົາ.  

ຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນຕະຫຼາດຂັ້ນໜຶ່ງຕົ້ນ 
ຕໍປະກອບດ້ວຍ: ຄະນະກໍາມະການ 
ຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ, ສໍານັກງານ ຄຄຊ, 
ບໍລິສັດອອກຈໍາໜ່າຍຫຼັກຊັບ, ບໍລິສັດ 
ຫຼັກຊັບ, ບໍລິສັດກວດສອບ,ບໍລິສັດທີ ່
ປຶກສາທາງດ້ານກົດໝາຍ, ທະນາ 

ຄານຕົວແທນ ແລະ ຜູ້ລົງທຶນ. ຊຶ່ງ 
ແຕ່ລະພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງນັ້ນແມ່ນ 
ມີທີ່ຕັ້ງ ແລະ ພາລະບົດບາດ ດັ່ງນີ້:

ຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງຫັຼກຊັບມີ 
ຊ່ືຫຍ້ໍ “ຄຄຊ” ແມ່ນ ອງົການຄຸ້ມຄອງ 
ວຽກງານຫັຼກຊັບ ມີພາລະບົດບາດ 
ເປັນເສນາທີ່ການໃຫ້ແກ່ລັດຖະບານ 
ໃນການຄຸ້ມຄອງທາງດ້ານວຽກງານຫັຼກ 
ຊັບມະຫາພາກຢ່າງລວມສູນໃນຂອບ 
ເຂດທົ່ວປະເທດ;

ສໍານັກງານຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງ 
ຫຼັກຊັບ ມີຊື່ຫຍໍ້ “ສໍານັກງານ ຄຄຊ” 
ແມ່ ນກົ ງ ຈັ ກຊ່ວຍວຽກໃຫ້ແກ່ ຄຄຊ 
ໃນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດການຄຸ້ມຄອງ 
ກ່ຽວກັບວຽກງານຫຼັກຊັບ;

ບໍລິສັດອອກຈໍາໜ່າຍຫຼັກຊັບ  ໝາຍ 
ເຖິງບໍລິສັດໃດໜຶ່ງ ໄດ້ນໍາເອົາຫຼັກຊັບ 
ຂອງຕົນອອກຈາໍໜາ່ຍ ຫັຼກຊັບໃຫ້ແກ່ 
ຜູ້ລົງທຶນຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຫຼັກ 
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ຊັບລວມມີ ສາມຮູບແບບຄຶື: 

ຕົວຢ່າງ: ບໍລິສດັອອກຈາໍໜາ່ຍຫັຼກຊັບ 
ຜ່ານມາປະກອບດ້ວຍ: ບໍໍລິສັດຜະລິດ 
-ໄຟ້າລາວມະຫາຊົນ, ທະນາຄານການ 
ຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ ແລະ 
ບໍລິສັດລາວເວີນມະຫາຊົນ.

ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ   ແມ່ນນິຕິບຸກຄົນໜຶ່ງ 
ເຊ່ິງການສາ້ງຕ້ັງ ແລະ ເຄ່ືອນໄຫວຕາມ 
ກົດໝາຍວາ່ດ້ວຍຫັຼກຊັບ ແລະລະບຽບ 
ວາ່ດ້ວຍການສາ້ງຕ້ັງ ແລະ ການເຄ່ືອນ 
ໄຫວຂອງບໍລິສັດຫຼັກຊັບ. ບໍລິສັດຫຼັກ 
ຊັບມີພາລະບົດທີ່ສໍາຄັນໃນຕະຫຼາດ 
ຂັ້ນໜຶ່ງ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ການຊ່ວຍບໍລ ິ
ສັດທີ່ຕ້ອງການລະດົມທຶນກໍຄືບໍລິສັດ 
ອອກຈໍາໜ່າຍຫຼັກຊັບດ້ວຍການເຮັດ 
ໜ້າເປັນທີ່ປຶກສາທາງດ້ານການເງິນ 
(Financial Advisor) ເປັນຕ້ົນ: 
ໃຫ້ຄໍາປຶກສາກ່ຽວກັບການປບັປງຸໂຄງ 
ສ້າງດ້ານການຈັດຕັ້ງ, ການຄຸ້ມຄອງ 
ບໍລິຫານ, ທາງດ້ານການເງິນ, ການ 
ເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດ. ນອກຈາກນັນ້ 
ຍັງຊ່ວຍບໍລິສດັອອກຈາໍໜາ່ຍຫັຼກຊັບ 
ໃນການກະກຽມເອກະສານ ທີກ່່ຽວຂອ້ງ 
ໃນການອອກຈໍາໜາ່ຍຫັຼກຊັບ  ເພ່ືອ 
ຍ່ືນ ຕ່ໍສໍ ານກັງານ ຄຄຊ ເພືອ່ຄ້ົນຄ້ວາ 
ແລະ ພິຈາລະນາກ່ຽວກັບການອອກໃບ 
ອະນຸຍາດໃນການຈໍາໜ່າຍຫຼັກຊັບ; 
ບົດບາດທີສ່ອງຂອງບໍລິສດັຫັຼກຊັບຕ່ໍມາ 
ກ່ໍຄືເປັນຜູ້ຄ້ໍາປະກັນການອອກຈາໍໜາ່ຍ 
ຫັຼກຊັບຫືຼວາ່ຊ່ວຍໃນການຂາຍຫັຼກຊັບ 
ໃຫ້ແກ່ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ເພື່ອຮັບປະກັນ 
ການອອກຈໍາໜ່າຍຫັຼກຊັບຂອງ ບໍລິສດັ 
ອອກຈໍ າໜ່ າ ຍຫຼັກຊັບໃນແຕ່ລະຄັ້ງ 
ນັ້ນໃຫ້ສໍາເລັດຜົນ.

ນອກຈາກມີບົດບາດທີ່ສໍາຄັນໃນຕະ 
ຫຼາດຂັ້ນໜຶ່ງແລ້ວ ສ່ວນຢູ່ໃນຕະຫຼາດ 
ຂັນ້ສອງບໍລິສດັຫັຼກຊໍັບ ກ່ໍຍັງມີບົດບາດ 

ທີ່ສໍາຄັນຄືກັນເປັນຕົ້ນ ແມ່ນເຮັດໜ້າ 
ທີ່ເປັນນາຍໜ້າຊື້-ຂາຍຫຼັກຊັບ(Bro 
ker) ໃນການເປັນສກືາງ ຫືຼ ຕົວແທນ 
ໃນການສົ່ງຄໍາສັ່ງຊື້-ຂາຍຫຼັກຊັບຂອງ 
ຜູ້ລົງທຶນ(ລູກຄ້າ)ເຂົ້າສູ່ລະບົບຊື້-ຂາຍ 
ຫັຼກຊັບຂອງຕະຫຼາດຂັນ້ສອງ (ຕະຫຼາດ 
ຫຼັກຊັບລາວ) ຕາມຄໍາສັ່ງຊື້-ຂາຍຫຼັກ 
ຊັບຂອງຜູ້ລົງທນຶ(ລູກຄ້າ) ແລະເຮດັໜາ້ 
ທີ່ ເປັນນັກຄ້າຫັຼກຊັບ (Dealor) 
ແມ່ນໝາຍຄວາມວ່າບໍລິສັດຫັຼກຊັບ 
ນັນ້ ມີຄວາມສາມາດໃນການຊ້ື-ຂາຍຫັຼກ 
ຊັບໃນນາມຕົນເອງໂດຍໃຊ້ເງນິ ຫືຼ ຫັຼກ 
ຊັບຂອງບໍລິສັດເອງ. 

ຕົວຢ່າງ: ບໍລິສັດຫຼັກຊັບທີ່ໄດຮັບການ 
ສ້າງຕັ້ງ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວ ຢູ່ ສປປ ລາວ 
ປະກອບມີ 4 ບໍລິສັດ: 

1) ບໍລິສັດຫຼັກຊັບລ້ານຊ້າງມະຫາຊົນ, 
2)  ບໍລິສດັຫັຼກຊັບ ທຄຕລ-ກທ ຈາໍກັດ, 
3) ບໍລິສດັຫັຼກຊັບ ເອພີເອມັລາວ ຈາໍກັດ 
ແລ ະ  4 )  ບໍ ລິ ສັດຫຼັກຊັບລາວ-ຈີນ 
ຈໍາກັດ.

ບໍລິສັດກວດສອບໝາຍເຖິງ ທີ່ເຄື່ອນ 
ໄຫວທຸລະກິດ ແມ່ນເຮັດໜ້າທີ່ເປັນ 
ທີ່ ປຶ ກສາທາງດ້ານບັນຊີ ແລະ ການ 
ກວດສອບ (ທບົທວນ ແລະ ກວດສອບ 
ເອກະສານລາຍງານການເງິນ, ປະສິດ 
ທິພາບການດໍາເນີນງານ ແລະ ຄວາມ 
ສອດຄ່ອງໃນການຈດັຕ້ັງປະຕິບັດລະບຽບ 
ກົດໝາຍຂອງບໍລິສດັອອກຈາໍໜາ່ຍຫັຼກ 
ຊັບ) ຂອງບໍລິສດັອອກຈາໍໜາ່ຍຫັຼກຊັບ 
ຫຼື ບໍລິສັດຈົດທະບຽນ ແລະ ຕະຫຼາດ 
ຫັຼກຊັບລາວ ໂດຍໃຫ້ການຢ້ັງຢືນ ແລະ 
ມີຄໍາເຫັນຕ່ໍເປ້ົາໝາຍທີຖ່ກືກວດສອບ 
ດ່ັ ງ ກ່ າ ວເຊ່ິງບໍລິສດັກວດສອບທີຜ່່ານ 
ການຮັບຮອງຈາກ ສໍານັກງານ ຄຄຊ 
ລວມມີ  ສາມ ບໍລິສັດຄື: 1) ບໍລິສັດ 
ກວດສອບ ເອີນແອນຢັງ(ລາວ)ຈໍາກັດ 

 2 )  ບໍລິສັດກວດສອບເຄພີເອັມລາວ 
ຈໍ າ ກັ ດ  ແລະ 3) ບໍລິສັດກວດສອບ 
ພາສ໌ວໍເຕີເຮົ້າກຸບເປີ້(ລາວ)ຈໍາກັດ. 

ບໍ ລິ ສັ ດ ທີ່ປຶກສາທາງດ້ານກົດໝາຍ 
ໝາຍເຖິງ ບໍລິສັດທີ່ ເຮັດໜ້າທີ່ເປັນ 
ທີ່ ປຶ ກ ສ າທາງດ້ານກົດໝາຍໃຫ້ແກ່ 
ບໍລິສັດອອກຈໍາໜ່າຍຫຼັກຊັບ ຫຼື ບໍລ ິ
ສັດຈົດທະບຽນດ້ວຍການໃຫ້ແນະນໍາ 
ແລະ ຊ່ວຍບໍລິສັດດັ່ງກ່າວໃນການກະ 
ກຽ ມ ເ ອ ກ ະ ສານທາງດ້ານນິຕິກໍາ, 
ການຫັນເປັນບໍລິສັດມະຫາຊົນ ແລະ 
ຊ່ ວຍ ໃນການສ້າງ ແລະ ປັບປຸງບັນ 
ດາລະບຽບການພາຍໃນ, ການເຮັດ 
ສັ ນ ຍ າ ຕ່ າງໆທີ່ກ່ຽວພັນກັບ ບໍລິສັດ 
ອອກຈໍາໜ່າຍຫຼັກຊັບ.

ທະນາຄານຕົວແທນ ໝາຍເຖິງ ເປັນ 
ທະນາຄານທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກ 
ຄຄຊ/ສໍ ານັກງານ ຄຄຊ ໃຫ້ນັກລງົ 
ທຶ ນ ເ ປີ ດ ບັນຊີເງນິເພ່ືອການຊ້ື-ຂາຍ 
ຫຼັກຊັບ;

ຜູ້ລົງທນຶ ໝາຍເຖງິ ຜູ້ລົງທນຶປະເພດ 
ບຸກຄົນ ແລະ ຜູ້ລົງທຶນປະເພດສະຖາ 
ບັນ ລວມທງັພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ 
ທີ່ ມີ ສ່ ວນຮ່ວມໃນການເຄື່ອນໄຫວ 
ຊື້-ຂາຍຫຼັກຊັບ.

ເມື່ອບໍລິສັດມີຈຸດປະສົງ ໃນການອອກ 
ຈໍາໜ່າຍຮຸນ້ ຫືຼ ຮຸນ້ກູ້ເພ່ືອລະດົມທນຶ 
ຕ້ອງໄດ້ຂອໍະນຍຸາດນາໍອງົການຄຸ້ມຄອງ 
ວຽກງານຫັຼກຊັບ (ຄຄຊ, ສຄຄຊ) ໂດຍ 
ມີ ເງື່ອນໄຂຕາມການກໍານົດໄວ້ໃນກົດ
ໝາຍວ່າດ້ວຍຫຼັກຊັບ ດັ່ງນີ້: 

1. ການອອກຈໍາໜ່າຍຮຸ້ນ ບໍລິສັດຕ້ອງ 
ຕອ ບ ສ ະ ໜ ອ ງຕາມເງື່ອນໄຂຕ້ົນຕໍ 
ດັ່ງນີ້:

1. ມີຖານະເປັນບໍລິສັດມະຫາຊົນ;
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2. ມີ ສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານອິດ 
ສະຫຼະຢ່າງໜ້ອຍໜຶ່ງສ່ວນສາມ
ຂອງຈໍານວນສະມາຊິກສະພາບໍລິ 
ຫານທັງໝົດ

3. ມີຄະນະກໍາມະການກວດກາພາຍ 
ໃນ; 

4. ມີແຜນການນໍາໃຊ້ທຶນ ໂດຍຜ່ານ 
ມະຕິຮັບຮອງຈາກກອງປະຊູມຜູ້ 
ຖືຮຸ້ນ;

5. ມີເອກະສານລາຍງານການເງນິທີ່ 
ຜ່ານການກວດສອບຈາກບໍລິສັດ 
ກວດສອບ;

6. ມີຄວາມສາມາດສ້າງກໍາໄລ, ມີ 
ຖານະການເງິນທີ່ໝັ້ນຄົງ ແລະ 
ບໍ່ມີໜີ້ສິ້ນຄຸມເຄືອ;

7. ມີການຢ້ັງຢືນຄວາມພ້ອມການ 
ອອກຈໍາໜ່າຍຫຼັກຊັບ ຈາກບໍລ ິ
ສັດຫຼັກຊັບ;

8. ມີເງື່ອນໄຂອື່ນ ເພີ່ມເຕີມຕາມ 
ການກໍາໄວ້ໃນລະບຽບກົດໝາຍ
ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ການອອກຈໍາໜ່າຍຮຸ້ນກູ້ ບໍລິສັດຕ້ອງ 
ຕອບສະໜອງຕາມເງື່ອນໄຂ ດັ່ງນີ້:

1. ເປັນບໍລິສັດທີ່ສ້າງຕ້ັງຂຶ້ນຢ່າງຖືກ
ຕ້ອງຕາມກົດໝາຍກ່ຽວຂ້ອງ;

2. ມີແຜນນໍາໃຊ້ທຶນ;

3. ມີເອກະສານລາຍງານການເງິນ 
ທີຜ່່ານການກວດສອບຈາກບໍລິສດັ
ກວດສອບ;

4. ມີທະນາຄານດູແລຊັບສິນ ເພື່ອ 

ຕິດຕາມ ແລະ ດູແລຜົນປະໂຫຍດ 
ຂອງຜູ້ຖືຮູ້ນກູ້;

5. ມີຍອດເຫືຼອຮຸນ້ກູ້ທງັໝດົຕ່ໍາກ່ວາ 
ສາມສິບສ່ວນຮ້ອຍຂອງມູນຄ່າ 
ຊັບສິນສຸດທິ;

6. ມີກໍາໄລສະເລ່ຍສາມປີຄືນຫັຼງ ພຽງ 
ພໍສາໍລັບການຊໍາລະດອກເບ້ຍຮຸ້ນ 
ກູ້ທັງໝົດໃນໜຶ່ງປີຕໍ່ໜ້າ;

7. ມີຄວາມສາມາດໃນການຊໍາລະ 
ຕົ້ນທຶນ ແລະ ດອກເບ້ຍຂອງຮຸ້ນ 
ກູ້ໃນບ້ວງທີ່ອອກຜ່ານມາຕາມ 
ກໍານົດເວລາ ໃນກໍລະນີທີ່ມີການ 
ອອກຮຸ້ນກູ້ເພີ່ມ;

8. ມີເງື່ອນໄຂອື່ນ ເພີ່ມເຕີມຕາມ 
ການກໍາໄວ້ໃນລະບຽບກົດໝາຍ
ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ພາຍຫັຼງບໍລິສັັດ ມີເງື່ອນໄຂຄືຂ້າງນັ້ນ 
ແລ້ວ ຈຶ່ງປະກອບສໍານວນຄໍາຮ້ອງ 
ແລະ ເອກະສານປະກອບມາຍັງ ສໍາ 
ນັກງານ ຄຄຊ ເພ່ືອຄ້ົນຄ້ວາ ແລະ ພິຈາ 
ລະນາ ການອອກໃບອະນຸຍາດການ 
ອອກຈໍາໜ່າຍຫັຼກຊັບ ຊ່ຶງປະກອບ 
ດ້ວຍເອກະສານ ດ່ັງນີ້:

1. ຄໍາຮອ້ງຕາມແບບພິມຂອງ  ຄຄຊ;

2. ສໍາເນົາໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ 
ຫືຼ   ສາໍເນາົໃບທະບຽນສາໍປະທານ 
(ກໍລະນີ ເປັນທຸລະກິດສໍາປະ 
ທານ);

3. ສໍາເນົາໃບຢັ້ງຢືນປະຈໍາຕົວຜູ້ເສຍ 
ອາກອນ;

4. ກົດລະບຽບບໍລິສັດ;

5. ມະຕິຂອງກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນ ທີ່ 

ຮັບຮອງການອອກຈໍາໜ່າຍຫັຼກ 
ຊັບ;

6. ບັນຊີຜູ້ຖືຮຸ້ນແຕ່ໜຶ່ງສ່ວນຮ້ອຍ 
ຂຶ້ນໄປ;

7. ສໍາລັບການອອກຈໍາໜ່າຍຮຸ້ນ 
ຕ້ອງມີໃບຢ້ັງຢືນຄວາມພ້ອມ 
ການອອກຈໍາໜ່າຍຮຸ້ນຈາກບໍລິ 
ສັດຫຼັກຊັບໃດໜຶ່ງ ຫຼື ສໍາລັບ 
ການອອກຮຸ້ນກູ້ຕ້ອງມີໃບຢ້ັງຢືນ 
ຄວາມພ້ອມ ການອອກຈໍາໜ່າຍ 
ຮຸ້ນກູ້ຈາກທະນາຄານທຸລະກິດ 
ໃດໜຶ່ງ.

8. ບົດລາຍງານການປະເມີນມູນ 
ຄ່າຊັບສນິ ສາໍລັບການອອກຮຸນ້ກູ້;

9. ເອກະສານລາຍງານການເງິນ;

10. ໜັງສືຊວນຊ້ື;

11. ສັນຍາການຄ້ໍາປະກັນການອອກ 
ຈໍາໜ່າຍຫັຼກຊັບກັບບໍລິສັດຫັຼກ 
ຊັບໃດໜຶ່ງ.

ພາຍຫັຼງບໍລິສັດໄດ້ຍ່ືນສໍານວນຄໍາ 
ຮອ້ງ ແລະ  ເອກະສານກ່ຽວຂອ້ງຢ່າງຄົບ 
ຖ້ວນ ແລະ ຖືກຕ້ອງ ແລ້ວ. ສໍານັກ 
ງານ ຄຄຊ ຕ້ອງພິຈາລະນາ ກ່ຽວກັບ 
ຄໍາຮ້ອງຂໍອອກຈໍາໜ່າຍຫັຼກຊັບດ່ັງ 
ກ່າວ ພາຍໃນກໍານົດເວລາສີ່ສິບຫ້າ 
ວັນນັບແຕ່ວັນທີ່ໄດ້ຮັບສໍານວນຄໍາ 
ຮ້ອງ ແລະ ເອກະສານປະກອບເປັນ 
ຕົ້ນໄປ. ກໍລະນີປະຕິເສດ ສໍານັກງານ 
ຄຄຊ ຈະແຈ້ງຕອບມາຍັງບໍລິສັດອອກ 
ຈໍາໜ່າຍຫັຼກຊັບນັ້ນຊາບຢ່າງເປັນ 
ລາຍລັກອັກສອນພ້ອມດ້ວຍເຫດ 
ຜົນ.

ຫັຼງຈາກໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ອອກຈໍາ 
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ໜ່າຍຫັຼກຊັບຢ່າງເປັນລາຍລັກອັກ 
ສອນຈາກ ສໍານັກງານ ຄຄຊ ແລ້ວ 
ບໍລິສັດດ່ັງກ່າວຈະຕ້ອງດໍາເນີນການ 
ຂາຍ ຫຼື ຈໍາໜ່າຍຫຼັກຊັບ ໃຫ້ສໍາເລັດ 
ພາຍໃນເກົ້າສິບວັນ ນັບແຕ່ວັນທີ່ໄດ້
ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ອອກຈໍາໜ່າຍຫັຼກ
ຊັບເປັນຕົ້ນໄປ. ຖ້າກໍລະນີ ຂາຍ ຫຼື 
ອອກຈໍາໜ່າຍບ່ໍສໍາເລັດພາຍໃນກໍາ 
ນົດເວລາດັ່ງກ່າວ ບໍລິສັດສາມາດສະ 
ເໜີຕໍ່ເວລານໍາສໍານັກງານ ຄຄຊ ໄດ້ 
ຕື່ມແຕ່ໃຫ້ບໍ່ເກີນສາມສິບວັນ.

ພາຍຫັຼງສໍາເລັດການອອກຈໍາໜ່າຍ 
ເປັນທີ່ຮຽບຮ້ອບແລ້ວຕ້ອງລາຍງານ 
ຜົນໃຫ້ແກ່ສໍານັກງານ ຄຄຊ ຊາບຢ່າງ 
ເປັນລາຍລັກອັກສອນ ພາຍໃນກໍານົດ 
ເວລາ ຫ້າວັນລັດຖະການ ນັບແຕ່ວັນ 
ສິ້ນສຸດການອອກຈໍາໜ່າຍຫັຼກຊັບ 
ເປັນຕົ້ນໄປ ແລະ ສໍານັກງານ ຄຄຊ 

ຈະອອກໃບຢ້ັງຢືນຕ່ໍການອອກຈໍາ 
ໜ່າຍຫຼັກຊັບ ພາຍໃນກໍານົດເວລາ 
ຫ້າວັນລັດຖະການ ນັບແຕ່ວັນໄດ້ຮັບ
ການລາຍງານຜົນການອອກຈໍາໜ່າຍ 
ຢ່າງເປັນລາຍລັກອັກສອນເປັນຕ້ົນໄປ 
ເພືື່ອບໍລິສັດຈະນໍາເອົາເປັນບ່ອນອີງ 
ໃນການໄປຂຶ້ນທະບຽນເພ່ີມທຶນຢູ່ກະ 
ຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ 
(ກໍລະນີ ອອກຈໍາໜ່າຍຮຸ້ເພີ່ມທຶນ) 
ຫຼັງຈາກນັ້ນ ບໍລິສັດຈຶ່ງຈະສາມາດນໍາ 
ໃຊ້ທຶນທີ່ຕົນລະດົມໄດ້ນັ້ນ ເພື່ອນໍາໃຊ ້
ເຂົ້າຕາມແຜນການນໍາໃຊ້ທຶນຂອງບໍລິ
ສັດຕໍ່ໄປ.

ກໍລະນີ ການອອກຈໍາໜ່າຍຫຼັກຊັບ 
ຫາກຕ່ໍາກ່ວາແປດສິບສ່ວນຮ້ອຍ 
ໝາຍວ່າການອອກຈໍາໜ່າຍຫັຼກຊັບ 
ດັ່ງກ່່າວບໍ່ສໍາເລັດ, ບໍລິສັດດັ່ງກ່າວ 
ຕ້ອງສົ່ງເງິນຄືນໃຫແກ່ຜູ້ລົງທຶນໃຫ້ 

ສໍາເລັດພາຍໃນກໍານົດເວລາ ຫ້າວັນ 
ລັດຖະການນັບແຕ່ວັນທີ່ໄດ້ຮັບໃບຢ້ັງ 
ຢືນການອອກຈໍາໜ່າຍຫັຼກຊັບເປັນ 
ຕົ້ນໄປ.

ໝາຍເຫດ: ສາມາດປະສານມາຍັງ 
ພະແນກຄຸ້ມຄອງການອອກຈໍາໜ່າຍ 
ຫຼັກຊັບ ຂອງສໍານັກງານ ຄຄຊ ກ່ອນ 
ກໍ່ໄດ້ ທີ່ຢູ່ຕຶກສູນການຄ້າສີເມືອງຊັ້ນ 
ສາມ, ບ້ານເພຍວັດ, ເມືອງສີສັດຕະ 
ນາກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເບີ້ໂທ 
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I. ຄວາມໝາຍການຈົດທະບຽນ ແລະ ຜົນປະ  ໂຫຍ ດ  ຂອງ ການເຂົ້າຈົດ ທະບຽນ  ໃນ ຕະຫຼາດ ຫຼັກ ຊັບລາວ

ຄໍາວ່າ “ການຈົດທະບຽນ” ຄວາມໝາຍວ່າແນວໃດ?
ການຈົດທະບຽນໃນຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ແມ່ນ ການນໍາເອົາຫຼັກຊັບຂອງຕົນໄປຈົດທະບຽນ ຢູ່ສູນກາງການໃຫ້ບໍລິການ 
ຊື້ຂາຍຫຼັກຊັບ ທີ່ເອີ້ນວ່າ “ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ” ເພື່ອອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ຜູ້ຖືຮຸ້ນສາມາດ ຊື້-ຂາຍຫຼັກຊັບ 
ຂອງຕົນກັບຜູ້ລົງທຶນລາຍອື່ນໄດ້.

“ການຈດົທະບຽນ” ໝາຍເຖງິ ພາຍ 
ຫັຼງການອອກຈໍາໜ່າຍຫັຼກຊັບໃນຕະ
ຫຼາດຂັ້ນໜຶ່ງແລ້ວ ບໍລິສັດໄດ້ນໍາເອົາ
ຫັຼກຊັບຂອງຕົນເຂົ້າຈົດທະບຽນໃນຕະ 
ຫຼາດຫັຼກຊັບ (ຫືຼ ເອີນ້ອກີຊ່ືໜຶງ່ວາ່ຕະ 
ຫຼາດຂັນ້ສອງ) ຕາມລະບຽບການການ 
ຈົດທະບຽນຂອງຕະຫຼາດຫັຼກຊັບວາງ 
ອອກ ຊຶ່ງຫຼັກຊັບຈະຖືກຂຶ້ນທະບຽນຢູ່ 
ຕະຫຼາດຫັຼກຊັບ ແລະ ຖກືຮບັຝາກໄວ ້
ໃນສນູຮບັຝາກຫັຼກຊັບ ໂດຍເປົາ້ໝາຍ 
ການຈົດທະບຽນກ່ໍເພື່ອຈຸດປະສົງສ້າງ 
ສະພາບຄ່ອງໃຫ້ແກ່ຫັຼກຊັບຂອງຕົນທີ ່
ຜ່ານການອອກຈໍາໜ່າຍ ຫຼື ຂາຍຫຼັກ 

ຊັບ ຢູ່ໃນຕະຫຼາດຂັນ້ໜຶງ່ມາແລ້ວເພ່ືອ 
ເຮັດໃຫ້ຜູ້ຖືຫັຼກຊັບໃນບໍລິສັດດ່ັງກ່າວ 
ສາມາດ ແລກປ່ຽນ ຊື-້ຂາຍ ເປນັເງນິ 
ສດົໄດ້ ໂດຍສະເພາະປະເພດຫັຼກຊັບ 
ທຶນ ເປັນຕົ້ນແມ່ນຮຸ້ນຖ້າຊື້ໄປແລ້ວບໍ ່
ສາມາດຖອນຄືນໄດ້ແຕ່ສາມາດຊ້ື-ຂາຍ 
ປ່ຽນມື ຫຼື ປ່ຽນເປັນເງິນສົດໄດ້ໃນຕະ 
ຫຼາດຂັ້ນສອງ.

ບໍລິສດັ ຈດົ ທະບຽນ  ໝາຍເຖງິ ບໍລິສດັ 
ທີ່ໄດ້ ນໍາເອົາຫຼັກຊັບຂອງຕົນທີ່ຜ່ານ 
ການອອກ ຈໍາໜ່າຍ ຫຼັກ ຊັບ ໃຫ້ແກ່ ຜູ້ 
ລົງທຶນໃນຕະຫຼາດຂັ້ນໜຶ່ງ ຕາມການ 

ອະນຸຍາດຈາກອົ ງການຄຸ້ມຄອງວຽກ 
ງານຫຼັກຊັບ (ຄະນະ ກໍາມະການຄຸ້ມ 
ຄອງ ຫຼັກ ຊັບ, ສໍານັກງານ ຄຄຊ)  ຫຼັງ 
ຈາກນັ້ນ  ບໍລິ ສັດ ດັ່ງ ກ່າວ ໄດ້ນໍາ  ເອົາ  
ຫຼັກຊັບຂອງ ຕົນ ເຂົ້າຈົດ ທະບຽນຕາມ 
ລະບຽບການກ່ຽວກັບເງື່ ອນໄຂການ 
ຈົດທະບຽນ ໃນ ຕະຫຼາດ ຫຼັກ ຊັບ ເພື່ອ  
ຈຸດປະສົ ງ  ສ້ າງສະພາບຄ່ອງໃຫ້ແກ່ 
ຫຼັກຊັບທີ່ຜູ້ລົງທຶນຖືຄອງຢູ່ນັ້ນ ຫຼື ໄດ້ 
ຊື້ກັບບໍ ລິສັ ດຂອ ງຕົນ ໃ ນຕະຫຼາດຂັ້ນ 
ໜຶ່ງນັ້ນສາມາດນໍາມາແລກປ່ຽນຊື້-
ຂາຍ ໃນ ຕະຫຼາດ ຫຼັກ ຊັບ ຫຼື ເອີ້ນວ່າ: 
ຕະຫຼາດຂັ້ນສອງເພື່ອໃຫ້ຜູ້ລົງທຶນສາ
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ມາແລກປ່ຽນຊື້-ຂາຍ ເປັນເງິນສົດ ຫຼື 
ເກງກໍາໄລກັນໄດ້.

ຕົວຢ່າງ: ພາຍຫັຼງບໍລິສັດສໍາເລັດການ 
ອອກຈໍາໜ່າຍຮຸ້ນແລ້ວ ແລະ ໄດ້ນໍາ 
ເອົາຮຸ້ນຂອງຕົນໄປຈົດທະບຽນໃນຕະ 
ຫຼາດຫັຼກຊັບ ຕາມລະບຽບການຈົດ 
ທະບຽ ນຂອ ງ ຕ ະຫຼ າດ ຫັຼກຊັບວາງ 
ອອກ ເຊ່ິງຮຸ້ນຈະຖືກຂຶ້ນທະບຽນຢູ່ຕະ 
ຫຼາດຫັຼກຊັບ ແລະ ຖືກຮັບຝາກໄວ້ໃນ 
ສູນຮັບຝາກຫັຼກຊັບຂອງຕະຫຼາດຫັຼກ 
ຊັບ ພາຍຫັຼງສໍາເລັດການຈົດທະບຽນ 
ເປັນທີ່ ຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ ພວກເຮົາສາ 
ມາດ ເອີ້ນບໍລິສັດດັ່ງກ່າວວ່າ:

 
“ບໍລິສັດຈົດທະບຽນ” ເຊິ່ງປະຈຸບັນ 
ບໍລິສັດຈົດທະບຽນຢູ່ ສປປ ລາວ 
ລວມມີ ສາມ ບໍລິສັດຄື: 1) ບໍໍລິສັດ 
ຜະລິດ-ໄຟ້າລາວມະຫາຊົນ, 2) 
ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ 
ມະຫາຊົນ ແລະ 3) ບໍລິສັດລາວເວີນ 
ມະຫາຊົນ.

  II.  ບໍລິສັດ   ແລະ ຜູ້ຖືຮຸ້ນ  ຈະ ໄດ້ ຮັບ 
ຜົນ ປະ ໂຫຍ ດຫັຍ ງ ແດ່ໃນການເຂົ້າ ຈົດ 
ທະບຽນໃນຕະຫຼາດ ຫຼັກ ຊັບ ?

ບັນດາທ່ ານອາດບ່ໍທັນ ເຂົ້າ ໃຈຕໍ່ກັບ 
ການດໍາເ ນີນທຸລະກິ ດທີ່ຕິດພັນກັບ 
ວຽ ກງ ານຫຼັກຊັບ ເ ຊິ່ ງ ຍັງຖືວ່າເປັນ 
ວຽກງານໃໝ່ ໃນປະຈຸບັນ ຢູ່  ສປປ 
ລາວ  ເຊິ່ງປະຊາຊົນລາວເຮົ າຫຼາຍ 
ທ່ ານອາດຍັງບໍ່ທັນຮູ້  ຫຼື  ຄິດວ່າຖ້າ 
ບໍລິສັດເຂົ້າໄປຈົດທະບຽນໃນຕະຫຼາດ 
ຫຼັກຊັບແລ້ວຈະໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ 
ຫຍັງແດ່? ເຊິ່ງບັນຫານີ້ຂ້າພະເຈົ້າ ຈຶ່ງ 
ຍາ ກໜ້າທີ່ເປັນຜູ້ ນໍ າ ສະເໜີກ່ຽວ 
ກັ ບຜົນປະໂຫຍດຂອ ງກ ານຈົດທະ 
ບຽນໃນຕະຫຼາດຫຼັກຊັບນັ້ນ ກໍ່ໝາຍ 
ຄວາມວ່າ ຈະສ້ າງໂອກາດທີ່ ສໍາຄັນ 

ແລະ ເປັນທາງ ເລືອກ ໃໝ່ ໃຫ້ ແກ່ບໍລ ິ
ສັດ ຂອງ ທ່ານ   ຈະ ໄດ້ ຮັບ ຜົນ ປະ ໂຫຍ ດ 
 ດັ່ງ ຕໍ່ ໄປ ນີ້:

ຜົນປະ ໂຫຍ ດຕໍ່ ກັບ ບໍລິສັດ 

1. ສ້າງສະພາບຄ່ອງໃຫ້ແກ່ຫຼັກຊັບ 
ຂອງບໍລິສັດ ສາມາດປ່ຽນມືໄດ ້
(ດ້ວຍການແລກປ່ຽນຊື້-ຂາຍໃນ 
ລະບົບຊື້-ຂາຍຫຼັກຊັບຂອງຕະ 
ຫຼາດຫຼັກຊັບ);

2. ເພີ່ມ ທາງ ເລືອກ  ໃຫ້ ແກ່ ບໍລິສັດ  
ໃນ ການ ລະດົມ ທຶນ ຈາກ ຜູ້ ລົງທຶນ 
ໃນຕະຫຼາດຂັ້ນໜຶ່ງໄດ້  ໃນ ເວລາ 
ທີ່  ຕ້ອງການ  ທຶນ ຢ່າງ ມະຫາສານ 
 ເພື່ອນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນການ ຂະຫຍາຍ  
ກິດຈະການ ຂອງ ຕົນ ນອກ ເໜືອ 
ຈາກ  ການ ໄປກູ້ຢືມ ຈາກລະ ບົບ 
ທະນາຄານ;

3. ສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງທາງດ້ານການ 
ບໍລິຫານ ແລະ ຄວາມເຂັ້ມແຂງ 
ທາງດ້ານຖານະການເງິນການ 
ປ່ຽນແປງຈາກການບໍລິຫານ 
ແບບຄອບຄົວ ມາເປັນການບໍລິ 
ຫານແບບມືອາຊີບໃຫ້ແກ່ບໍລິສດັ;

4. ສ້າງຄວາມໜ້າເຊ່ືອຖື, ພາບພົດ 
ທີ່ດີ, ຊື່ສຽງແລະ ສ້າງຄວາມເຊື່ອ 
ໝັ້ນໃຫ້ແກ່ໃຫ້ແກ່ບໍລິສັດ ໃຫ ້
ເປນັທີຮ່ບັຮູ ້ທງັພາຍໃນ ແລະຕ່າງ 
ປະເທດ  ແລະ  ເພີ່ມປະສິດທິ 
ພາບ  ແລະ ສ້າງຄວາມໂປ່ງໃສ 
ໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດ  ຍ້ອນ 
ບໍລິສັດ ຈົດ ທະບຽນ ຜ່ານ ກົນ ໄກ  
ການ  ເປີດ ເຜີຍ  ຂໍ້ ມູນ- ຂ່າວສານ    
ແລະ ການ ເຄືອ່ນ ໄຫວ ຕ່າງໆ ໃຫ້ 
ແກ່ມວນຊົນຊາບໃນແຕ່ໄລຍະ  
ຊຶ່ງ ຈະ ເຮັດ ໃຫ້ ບໍລິສັດ ເປັນ ທີ່ຮູ້ຈັກ  
ຂອງ ຜູ້ລົງທຶ ນ  ຫຼ າຍ ຂຶ້ນ ແລະ  

ຊ່ວຍ ເສີມ ສ້າງ ຄວາມ ເຊື່ອຖື ໃຫ້  
ແກ່ ລູກ ຄ້າ, ຄູ່ ຄ້າ, ຄູ່ຮ່ວມມື  ແລະ 
ສະຖາ ບັນ ການ ເງິນນໍາ ອີກ.  ນອກ 
 ຈາກ ນີ້ , ຍັງ ເປັນ ການ ເພີ້ ມໂອກາດ 
ທາງດ້ານການ ຄ້າ, ການ ເຂົ້າ ເຖິງ   
ຄູ່ຮ່ວມ ທຸລະ ກິ ດ  ແລະ ການ ຕ່ໍ  
ຍອດ ທຸລະ ກິດ ໃນ ອານາ ຄົດພ້ອມ 
ທັງ ທີ່ຈະສາມາດ ດຶງ ດູດ ຄວາມ 
ສົນ ໃຈ ໃຫ້ ແກ່ ຜູ້ລົງທຶນ ເຂົ້າ ມາ ລົງ 
ທນຶ ໃນ ບໍລິສດັ ຫຼາຍຂຶນ້ ພ້ອມທງັ 
ເປັນ ການສກຸ ຍູ້ ໃຫ້ ບໍລິສດັດ່ັງກ່າວ 
ມີ ການ ຄຸ້ມ ຄອງ ບໍລິຫານ ທີ່ ດີ, ມີ  
ຄວາມ ຮບັຜິດຊອບ  ແລະ ບໍລິຫານ 
 ງານ ຢ່າງ ເປັນ ມື ອາຊີບ ສູງ ຂຶ້ນ.

5. ພ ະ ນັກງານ ຂອງ ບໍລິສັດ ນັບ ວ່າ  
ເປັນປັດ  ໄຈ ທີ່ ສໍາຄັນ  ຍິ່ ງຕໍ່  ການ 
 ດໍາ ເນີນ ທຸລະ ກິດ ໃຫ້ ປະສົບ ຜົນ 
ສໍາເລັດ ການ  ໃຫ້ພະນັກງານມີ 
ສ່ວນ ຮວ່ມ ໃນ ການ ເປັນ ເຈົ້າ ຂອງ 
ບໍລິສັດ ຈະ ຊ່ວຍ  ເສີມສ້າງ ຄວາມ 
ຈົ່ງ ຮັກ ພັກດີ, ຜົນ ຕອບ ແທນ ທີ່  
ດີ   ແລະ ຄວາມ ພາກພູມ ໃຈ  ໃຫ້  
ແກ່ ພະນັກງານ  ໃນ ການທຸ້ມ ເທ 
ຄວາມຮູ້  ແລະ ຄວາມ ສາມາດ 
ຢ່າງ  ເຕັມທີ່  ເຂົ້າ ໃນ ການ ສ້າງ ຜົນ 
ປະ ໂຫຍ ດ  ແລະ ການ ຂະຫຍາຍ 
ຕົວ  ໃຫ້ ແກ່ການ ດໍາ ເນີນ ທຸລະ 
ກິດຂອງບໍລິສັດ;

6. ໃນກໍລະນີ ການຈົດທະບຽນໃນ 
ຕະຫຼາດຫັຼກຊັບລາວ ບໍລິສັດຈະ 
ໄດ້ຮັບນະໂຍບາຍຍົກເວັ້ນທາງ 
ດ້ານອາກອນກໍາໄລ 5 % ຈາກ 
ອັດຕາປົກກະຕິ ເປັນໄລຍະເວລາ 
ສີ່ປີ ນັບແຕ່ວັນເຂົ້າຈົດທະບຽນ 
ເປັນຕົ້ນໄປ. ນອກຈາກນັ້ນ ລາຍ 
ຮັບຈາກການລະດົມທຶນຂອງບໍລິ 
ສັດຈົດທະບຽນຈະຖືກຍົກເວ້ັນ 
ອາກອນລາຍໄດ້. 
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 III. ຜົນ ປະ ໂຫຍ ດ ຕ່ໍກັບ ຜູ້ ຖ ືຮຸນ້ຂອງ  
ບໍລິສັດ ຈົດ ທະບຽນ

 ເພ່ີມ ສະພາບ ຄ່ອງ  ແລະ ສາ້ງ ມູນ ຄ່າ 
ເພ່ີມ ໃຫ້ ແກ່ ຜູ້ ຖ ືຮຸນ້  ເປັນ ຕ້ົນ ການເຂົາ້ 
ຈດົທະບຽນ ໃນ ຕະຫຼາດ ຫັຼກ ຊັບຈະ ຊ່ວຍ  
ໃຫ ້ຮຸນ້ ທີ ່ຖ ືຄອງ ຢູ ່ ມ ີສະພາບ ຄອ່ງຫາຼຍ  
ຂຶ້ນ  ເນື່ອງ ຈາກ ວ່າ  ຜູ້ ຖື ຮຸ້ນສາມາດ ນໍາ  
ເອົນ ຮຸ້ນ ຂອງ ຕົນມາແລກປ່ຽນ ຊ້ື-ຂາຍ  
ກັນ ໄດ້ ຢ່າງ ງ່າຍດາຍ, ວ່ອງ ໄວ້  ໂດຍ ມີ  
ຄວາມໂປ ່ງ ໃສ  ແລະ ຍຸຕິ ທາໍ  ໂດຍຜ່ານ  
ກົນ ໄກ ແລກປ່ຽນ ຊ້ື -ຂາຍ ໃນ ຕະຫຼາດ 
ຫຼັກ ຊັບ ອີກ ດ້ວຍ; 

ໄດ້ ຮັບນະ ໂນ ບາຍ  ຍົກເວັ້ນອາກອນ 
ລາຍໄດ້ ໃນເວລາໄດ້ຮັບເງິນປັນຜົນ 
ແລະ ອາກອນກໍາໄລ ໃນກໍລະນ ີມີກໍາ  
ໄລ ຈາກ ສ່ວນຕ່າງຈາກການຊ້ື -ຂາຍຮຸນ້ 
ໃນ ຕະຫຼາດ ຫຼັກ ຊັບ. ຊຶ່ງ ຕ່າງ ຈາກຜູ້ ຖື 
ຮຸ້ນຂອງ ບໍລິສັດ ທົ່ວໄປທີ່ ບໍ່ທັນໄດ້ ຈົດ  

ທະບຽນ  ຈະ ບ່ໍ ໄດ້ ຮບັນະ ໂຍບາຍ ຍົກເວັນ້ 
ທາງດ້ານອາກອນລາຍໄດ້ຈາກເງນິປັນ 
ຜົນ ແລະ ອາກອນກໍາ ໄລ  ເກີດຈາກ 
ສ່ວນຕ່າງໃນເວລາຂາຍຮຸ້ນຂອງ ຕົນ.

ເພ່ືອເປັນການມວນທາ້ຍ ອກີເທືອ່ໜຶງ່ 
ຂາ້ພະເຈົາ້ຂສໍະຫຸຼບ  ຄືນໂດຍຫຍ້ໍໃຫ້ບັນ 
ດາທ່ານເຂົ້າໃຈງ່າຍຂຶ້ນກ່ຽວກັບ ວ່າຜົນ 
ປະໂຫຍດທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງນັ້ນ ບັນ 
ຫາ ທີ່ ເປັນແຮງ ຈູງ ໃຈ  ເຮັດ ໃຫ້ບໍລິສັດ 
ຕ່າງໆ ສົນໃຈ ໃນການລະດົມທຶນໂດຍ 
ການອອກຈໍາໜ່າຍຫັຼກຊັບ ແລະ ເຂົ້າ 
ມາຈົດ ທະບຽນ ໃນ ຕະຫຼາດ ຫັຼກ ຊັບ 
ລວມມີ 5 ຢ່າງ ຄື:

1. ຕ້ອງ ການ ລະດົມ ທຶນ ໄລຍະຍາວ 
ຈາກ ມວນ ຊົນ ;

2. ຕ້ອງການ ໃຫ້ ບໍລິສດັ ມີ ຄວາມໜາ້  
ເຊື່ອ ຖື, ຊື່ ສຽງ  ແລະ ມີ ພາບ ລັກ 

ທີ່ ດີ;

3. ຕ້ອງ ການ ເພ່ີມ ມູນ ຄ່າຫັຼກຊັບ ແລະ 
ສະພາບ ຄ່ອງ ໃຫ້ ກັບ ຜູ້ ຖື ຫຼັກຊັບ;

4. ເພີ່ມປະສິດທິພາບ,  ຄວາມ ໂປ່ ງ 
ໃສ   ແລະ ຍຸຕິ ທໍາ ໃນ ການ ເຄື່ອນ 
ໄຫວທຸລະ ກິດ;

5. ຕ້ອງການ  ສິດ  ແລະ ຜົນປະ ໂຫຍ ດ 
ທາງນະ ໂນ ບາຍ ທາງ ດ້ານດ້ານ 
ອາກອນ.

ຂ້າພະເ ຈົ້າໄດ້ມີໂອກາດດໍາເນີນການຄົ້ນຄ້ວາກ່ຽວກັບຄວາມໝາຍ, ຄວາມສໍາຄັນ, ອົງປະກອບ, ເງື່ອນໄຂ ແລະຂັ້ນຕອນ 
ຂອງໂຄງການປະເມີນຂະແໜງການເງິນ (Financial Sector Assessment Program ຫຼື FSAP) ລວມທັງ 
ແຜນຍຸດທະສາດການພັດທະນາຂະແໜງການທະນາຄານ ຂອງສປປ ລາວ ເພື່ອວິເຄາະເບິ່ງ ຜົນປະໂຫຍດ, ຄວາມຈໍາເປັນ, 
ຄວາມອາດສາມາດ ແລະ ຍຸດທະສາດການກະກຽມຄວາມພ້ອມຂອງ ສປປ ລາວ ໃນການພິຈາລະນາດໍາເນີນ FSAP. 
ໃ ນບົດຂ ຽນສະບັບນີ້, ຂ້າພະເຈົ້າຂໍນໍາເອົາສ່ວນໜຶ່ງ ຂອງຜົນການຄົ້ນຄ້ວາດັ່ງກ່າວ ມາແລກປ່ຽນຄວາມຮູ້ກັບບັນດາທ່ານ 
ຊຶ່ງອາດຈະເຄີຍ ຫຼື ຍັງບໍ່ທັນເຄີຍສຶກສາເລື່ອງ FSAP ແລະ ມີຄວາມສົນໃຈກ່ຽວກັບ ໂຄງການດັ່ງກ່າວວ່າກ່ຽວພັນກັບວຽກ 
ງານຂອງທ່ານຄືແນວໃດ. ບົດສັງລວມຜົນການຄົ້ນຄ້ວາລຸ່ມນີ້ ແບ່ງເປັນ 2 ພາກຄື (1) ຄວາມໝາຍ ແລະ ຄວາມສໍາຄັນ 
ຂອງ FSAP; ແລະ (2) ອົງປະກອບ, ເງື່ອນໄຂ ແລະ ຂັ້ນຕອນການດໍາເນີນ FSAP. ລາຍລະອຽດມີດັ່ງນິີ້:

ຄວາມຮູ້ພື້ນຖານກ່ຽວກັບFSAP
ໂດຍ ສີທອງ ຈັນທະສຸກ, 24 ມິນາ 2014
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1 1 ຄວາມໝາຍ ແລະ 
ຄວາມສ�າຄັນ ຂອງ FSAP

FSAP ແມ່ນໂຄງການປະເມີນລະດັບ 
ຄວາມໝັນ້ຄົງທາງດ້ານການເງນິ ແລະ 
ຄ ວາມຕ້ອງການໃນການພດັທະນາຂະ 
ແ ໜງການເງິນຂອງປະເທດໃດໜຶ່ງ, 
ເ ປັນໂຄງການຮ່ວມມືລະຫວ່າງກອງ 
ທນຶການເງນິສາກົນ (IMF) ແລະ ທະ 
ນາຄານໂລກ (WB) ຜ່ານການເຮດັວຽກ 
ຮວ່ມກັບ ອງົການຄຸ້ມຄອງຂອງປະເທດ 
ທີ່ຮັບໃຫ້ມີການດໍາເນີນFSAP. ໂຄງ 
ການນີເ້ລ່ີມແຕ່ປີ 1999 ແລະ ມາຮອດ 
ປະຈຸບັນ ມີຫຼາຍກວ່າ 130 ປະເທດ 
ທົວ່ໂລກ ສໍາເລັດການດໍາເນນີ FSAP. 

FSAP ສມຸໃສ ່ສອງດ້ານຄື: (1) ການ 
ປ ະເມີນຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງລະບົບ 
ກ ານເງິນ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການພັດ 
ທະນາ ແລະ (2) ການສ້າງແຜນປະ 
ຕິບັດງານ ໂດຍຜ່ານການປະສານງານ 
ເ ປັນແຕ່ລະໄລຍະ. ໃນດ້ານທີ່ (1),  
ແ ມ່ນຈະປະເມີນລະບົບການຕິດຕາມ 
ຄວາມໝັນ້ຄົງມະຫາພາກ, ປະສດິທິ 
ຜົນຂອງການຄຸ້ມຄອງຂະແໜງການ 
ເ ງິນ, ຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງໂຄງລ່າງ 
ພ້ືນຖານຂອງຂະແໜງການເງນິ ແລະ  
ຜົນສະທ້ອນຂອງນະໂຍບາຍດ້ານ 
ການເງິນ.

ວັດຖຸປະສົງ ຂອງ FSAP ມີ 3 ຢ່າງຄື:

• ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ລະ 
ບົບການເງິນດ້ວຍການຊອກຫາ 
ຈຸດແຂງ, ຈຸດອ່ອນ ແລະ ຄວາມ 
ສຽ່ງຕ່າງໆ, ພ້ອມທງັກາໍນດົຄວາມ 
ຕ້ອງການໃນການພັັດທະນາ ແລະ 
ການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານວິຊາການ;

• ຖ່າຍທອດຄວາມຮູ້ ແລະ ວິທີປະ 
ຕິບັດທີ່ ດີໃຫ້ອົງການຄຸ້ມຄອງ 

ໃນປະເທດທີກ່່ຽວຂອ້ງ ດ້ວຍການ 
ສົງ່ເສມີໃຫ້ມີ ການສາ້ງວດັທະນາ 
ທໍາແຫ່ງການຮ່ວມມືສາກົນຕໍ່ກັບ 
ບັນຫາທີ່ມີຄວາມສໍາຄັນຕ່ໍລະ 
ບົບ, ແລກປ່ຽນບົດຮຽນການຄຸ້ມ 
ຄອງ ແລະ ວິທີການທົດສອບພາ 
ວະເຄັ່ງຕຶງ (ຫຼື stress 
testing) ຂອງລະບົບການ 
ເງິນ ແລະ ປະເມີນຄວາມສອດ 
ຄ່ອງກັບບັນດາມາດຕະຖານ, 
ກົດ ແລະ ແນວທາງປະຕິບັດຂອງ 
ສາກົນ;

• ເລ່ັງການປະຕິຮູບຂະແໜງການ 
ເງິນດ້ວຍການຊ່ວຍກໍານົດນະໂຍ 
ບາຍ ເພື່ອໃຫ້ລະບົບການເງິນມ ີ
ຄວາມໝັນ້ຄົງ ແລະ ຢືດຢຸ່ນພ້ອມ 
ທັງໃຫ້ຄໍາແນະນໍາໃນການເພີ່ມ 
ທະວີບົດບາດປະກອບສ່ວນຂອງ 
ຂະແໜງການເງິນເຂົ້າໃນການ 
ພັດທະນາເສດຖະກິດ ແລະ ສງັຄົມ.

ການດໍາເນີນ FSAP ຈະມີຜົນປະ 
ໂຫຍດ ຕໍ່ປະເທດຄື:

• ຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຫັນໄດ້ຈດຸແຂງ ແລະ 
ຈດຸອອ່ນຂອງ ຂະແໜງການເງນິ;

• ຈະໄດ້ຄໍາເຫັນ ແລະ ບົດຮຽນຈາກ 
ຊ່ຽວຊານລະດັບສາກົນ ແລະ ບົດ 
ຮຽນຂອງປະເທດອື່ນ;

• ຈະເປັນໂອກາດແລກປ່ຽນບົດຮຽນ 
ກັບອງົການຄຸ້ມຄອງອືນ່ ທີປ່ະເຊີນ 
ບັນຫາດຽວກັນ;

• ຈະຊ່ວຍສາ້ງກອບລະອຽດ ໃຫ້ແກ່ 
ການປະເມີນບັນຫາຄວາມໝັ້ນ
ຄົງດ້ານການເງິນ; 

• ຈະຊ່ວຍສາ້ງແຜນຍຸດທະສາດ ເພ່ືອ 

ການພັດທະນາຂະແໜງການເງນິ 
ແລະ ການຮວ່ມມືດ້ານວິຊາການ;

• ຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ຈາກ FSAP ຈະເປັນ
ພ້ືນຖານໃຫ້ແກ່ການກາໍນດົນະໂຍ
ບາຍ;

• ຈະສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ 
ຄວາມຊ່ຽວຊານດ້ານວິຊາການ 
ແລະ ຄວາມອາດສາມາດຂອງອງົ 
ກອນ;

• ຈະສົ່ງເສີມໃຫ້ອົງການຄຸ້ມຄອງມີ
ການປະເມີນຕົນເອງ; 

• ອາດສົ່ງເສີມ ແລະ ຊຸກຍູ້ ຂະບວນ 
ການປະຕິຮູບທີ່ມີຢູ່; ແລະ

• ຊ່ວຍໃຫ້ ຜູ້ກ່ຽວຂອ້ງ ຮບັຊາບຂໍມູ້ນ.

21 ອົງປະກອບ,ເງ່ືອນໄຂ ແລະ 
ຂ້ັນຕອນການດຳເນີນ 
FSAP

ອົງປະກອບ ຂອງ FSAP:

FSAP ມີ 4 ອົງປະກອບພື້ນຖານຄື:

. 1 ລະບົບການຕິດຕາມ 
ຄວາມໝັນ້ຄົງມະຫາພາກ; 

. 2 ປະສິດທິຜົນ ຂອງການ 
ຄຸ້ມຄອງຂະແໜງການ 
ເງິນ; 

. 3 ຄວາມເຂັມ້ແຂງ ຂອງໂຄງ 
ລ່າງພ້ືນຖານຂອງຂະ 
ແໜງການເງນິ; 

. 4 ຜົນສະທ້ອນຂອງນະໂຍ 
ບາຍດ້ານການເງນິ.

ເນື້ອໃນໂດຍຫຍ້ໍຂອງແຕ່ລະອົງປະ 
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ກອບມີດັ່ງນີ້:

. 1 ລະບົບການຕິດຕາມຄວາມໝັ້ນ 
ຄົງມະຫາພາກ:       
 
FSAP ຈະວິເຄາະບັນດາຕົວຊີ ້
ບອກຄວາມໝັ້ນ ຄົງທາງດ້ານ 
ການເງິນ (financial soun 
dness indicators), ດໍາ 
ເນີນການທົດສອບພາວະເຄ່ັງຕຶງ 
(stress testing) ແລະ 
ເບ່ິງແຜນການແກ້ໄຂວິກິດການ 
(crisis, contingency  
management plan),  
ແຜນສຸກເສີນ ແລະລະບົບເຕືອນ 
ໄພລ່ວງໜ້າ (early warn 
ing system). 

. 2 ປະສິດທິຜົນຂອງການຄຸ້ມຄອງ 
ຂະແໜງການເງິນ:   
 
ປະເມີນເບິ່ງ ຄວາມສອດຄ່ອງ 
ກັບມາດຕະຖານ, ກົດ ແລະ ແນວ 
ທາງການຄຸ້ມຄອງຂອງສາກົນດ້ວຍ 
ການກວດເບ່ິງບັນດາລະບຽບການ 
ຄຸ້ມຄອງ,ບັນດາອົງການຄຸ້ມຄອງ 
ແລະການຮ່ວມມືກັນລະຫວ່າງ 
ອງົການດ່ັງກ່າວ, ພ້ອມທງັເບ່ິງ 
ລະດັບການແຂງ່ຂນັ ແລະ ຄວາມ 
ມີປະສິດທິພາບຂອງສື່ກາງດ້ານ 
ການເງນິ. ປະຈບັຸນ ແມ່ນມີ 10 
ມາດຕະຖານທີສ່າມາດໃຊ້ ໃນ 
FSAP ຊ່ຶງກ່ຽວກັບ 3 ຂົງເຂດ 
ຫຼັກຄື: ການທະນາຄານ,ປະກັນ 
ໄພ ແລະ ຫຼັກຊັບ ຊຶ່ງໃນສ່ວນ 
ຂອງການທະນາຄານ, ມາດຕະ 
ຖານທີ່ນໍາໃຊ້ ແມ່ນຫຼັກ ການ ສາໍ  
ຄັນຂອງບາ ເຊວ ເພືອ່ ການ ຄຸ້ມ ຄອງ  
ທະ ນາ ຄານ  ຢ່າງ ມີ ປະ ສິດ ທິ ຜົນ 
(Ba sel   C or e Pri n-

cip les  fo r Effec 
tive Banking Super 
vision).   

. 3 ຄວາມເຂັມ້ແຂງ ຂອງໂຄງລ່າງພ້ືນ 
ຖານຂອງຂະແໜງການເງນິ:   
ໃນນີ,້ FSAP ຈະປະເມີນຄວາມ 
ເຂັ້ມແຂງຂອງໂຄງລ່າງພື້ນຖານ 
ດ້ານສະພາບຄ່ອງຂອງລະບົບເຊ່ັນ:  
ລະບົບຊໍາລະສະສາງ, ການປົກ 
ປ້ອງລູກຄ້າ ແລະ ລະບຽບການ 
ຮອງຮັບສັນຍາດ້ານການເງິນ,  
ພ້ອມທງັເບ່ິງໂຄງລ່າງພ້ືນຖານດ້ານ 
ຂໍມ້ນູ ແລະ ການບໍລິຫານ ແລະ 
ແກ້ໄຂວິກິດການເຊັ່ນ: ການມີຕາ 
ນາ່ງຄວາມປອດໄພດ້ານການເງນິ 
(ເປັນຕ້ົນການປະກັນເງິນຝາກ) 
ແລະ ລະບົບການສະໜອງເງນິກູ້ 
ສຸກເສີນຂອງທະນາຄານກາງ. 

. 4 ຜົນສະທອ້ນຂອງນະໂຍບາຍດ້ານ 
ການເງນິ:   
 
FSAP ຈະກວດເບິ່ງນະໂຍບາຍ 
ເສດຖະກິດມະຫາພາກ (ເຊັ່ນ:  
ນະໂຍບາຍເງນິຕາ, ໜີສ້າທາລະ 
ນະ ແລະ ອາກອນ) ລວມທງັນະ 
ໂຍບາຍ ກ່ຽວກັບການເຂົ້າເຖິງ 
ແຫ່ຼງທຶນສໍາລັບທຸກພາກສ່ວນ 
ເສດຖະກິດ (ເປັນຕ້ົນຄົວເຮອືນ, 
ນກັສກຶສາ, ວສິາຫະກິດຂະໜາດ 
ນອ້ຍ ແລະ ຊາວກະສກິອນ) ແລະ 
ການດໍາເນີນງານຂອງສະຖາບັນ 
ທີ່ສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການພັດ 
ທະນາ. 

ເງື່ອນໄຂການດໍາເນີນ FSAP:

FSAP ແມ່ນດໍາເນີນບົນພື້ນຖານ 

ຄວາມສະໝັກໃຈ ແລະ ປະເທດທີ່ 
ສນົໃຈ ສາມາດຮອ້ງຂໃໍຫ້ IMF ຫືຼ WB 
ມີການດໍາເນນີ FSAP ໃນປະເທດຕົນ 
ໂດຍບ່ໍຈາໍເປັນເສຍຄ່າທາໍນຽມໃດໆ ແຕ່ 
ຕ້ອງຮັບເອົາ 2 ເງື່ອນໄຂຫຼັກຄື:

. 1 ປະເທດທີ່ຂໍຕ້ອງໃຫ້ຄວາມຮ່ວມ 
ມືເຕັມສ່ວນໃຫ້ແກ່ການດໍາເນີນ 
FSAPໃນຂອບເຂດທີ່ໄດ້ຕົກລົງ 
ກັນໄວ້; ແລະ

. 2 ການດາໍເນນີ FSAP ຕ້ອງເປັນໄປ 
ຢ່າງເອກະລາດ ໂດຍລັດຖະບານ 
ຂອງປະເທດ ຈະບໍ່ສາມາດແຊກ 
ແຊງ ຫຼື ດັດແກ້ຜົນຂອງການປະ 
ເມີນ.

ຄວາມເປັນເອກະລາດຂອງການປະ 
ເມີນທີ່ກ່າວມາ ແມ່ນເພື່ອເຮັດໃຫ ້
ການປະເມີນມີຄວາມຖືກຕ້ອງທີ່ສຸດ 
ແລະ ຮັບປະກັນດ້ວຍ 2 ຫຼັກການຄື:

• IMF ຫຼື WB ຈະບໍ່ຮັບເງິນໃດໆ 
ຈາກລັດຖະບານຂອງປະເທດທີ່ 
ໃຫ້ມີການດໍາເນີນ FSAP; ແລະ

• ຂໍ້ມູນທັງໝົດ ຈະຖືກຮັກສາເປັນ 
ຄວາມລັບ ແລະ ສາມາດເປດີເຜີຍ 
ໄດ້ສະເພາະກໍລະນ ີໄດ້ຮບັອະນຍຸາດ 
ຈາກລັດຖະບານຂອງປະເທດນັນ້.

ນອກຈາກນັ້ນ, ປະເທດທີ່ຈະຮັບເອົາ 
FSAP ຕ້ອງມີຄວາມພ້ອມ ເພື່ອເຮັດ 
ໃຫ້ການດໍາເນີນ FSAP ໄດ້ຮັບຄຸນ 
ນະພາບດີ ຊ່ຶງຄວາມພ້ອມດ່ັງກ່າວ ສງັ 
ລວມໄດ້ດັ່ງນີ້:

• ຄວາມເປັນເຈົ້າການ, ຄວາມເອົາ 
ຈິງເອົາຈັງ ແລະ ການຮ່ວມມື;
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• ການມີຂໍ້ມູນ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈ 
ຮ່ວມກັນແຕ່ເບ້ືອງຕ້ົນກ່ຽວກັບ 
ຂໍ້ມູນທີ່ບໍ່ມີ;

• ຂອດການປະສານງານເພ່ືອແລກ 
ປ່ຽນ ແລະ ຮັບຮອງບັນດາຂໍ້ມູນ;

• ການເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ປະກອບຄໍາ 
ເຫັນຢ່າງຕ້ັງໜ້າຕ່ໍຮ່າງເອກະ 
ສານຕ່າງໆ;

• ການມີຂັນ້ຕອນໃນການປຶກສາຫາ 
ລືປັບປຸງວິທີການ ແລະ ແກ້ໄຂ 
ບັນຫາ ແລະ ອຸປະສັກ;  

ໃນການກຽມຄວາມພ້ອມດ່ັງກ່າວ, 
ຄວນປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນດັ່ງນີ້:

• ສ້າງຄະນະກໍາມະການທີ່ລວມ 
ເອົາຜູ້ຕາງໜ້າຈາກອົງການຄຸ້ມ 
ຄອງລັດທີ່ຈະມີສ່ວນຮ່ວມໃນ 
ການດໍາເນນີ FSAP ໂດຍຕ້ອງກາໍ 
ນົດຈຸດປະສານງານ ແລະ ພະນັກ 
ງານເຮັດວຽກໃຫ້ຊັດເຈນ;

• ຕອບບັນດາຄໍາຖາມເຈາະຈິ້ມ 
ເບ້ືອງຕ້ົນກ່ອນການເດີນທາງມາ 
ເຮັດວຽກຂອງຄະນະ FSAP  
ແລະ ສະໜອງບັນດາຂໍ້ມູນທີ່ຂໍ 
ໃຫ້ທັນກໍານົດເວລາ;

• ປະເມີນຕົນເອງໂດຍໃຊ້ວິທີການ 
ຂອງສາກົນ; ແລະ

• ຕົກລົງແຕ່ເບື້ອງຕົ້ນ ກັບຄະນະ  
FSAP ກ່ຽວກັບ ຂອບເຂດ, ວທິີ 
ການ ແລະ ເຫດການຈໍາລອງ 
ເພື່ອການທົດສອບ. 

ຂັ້ນຕອນການດໍາເນີນ FSAP

ການດໍາເນີນ FSAP ຈະໃຊ້ເວລາປະ 

ມານ 3 ຫາ 4 ເດືອນ ຫືຼ ດົນກວາ່ນັນ້ 
ຂຶນ້ກັບຂອບເຂດ ແລະ ຄວາມສະດວກ 
ໃນການຫາຂໍມູ້ນ ແລະ ມີຂັນ້ຕອນໂດຍ 
ຫຍໍ້ຄືດັ່ງນີ້: 

. 1 ປະເທດທີ່ຮ້ອງຂໍ FSAP ແລະ  
ຜູ້ປະເມີນ (IMF ແລະ WB) ຈະ 
ຕົກລົງກັນ ກ່ຽວກັບ ຂອບເຂດທີ່ 
ຈະດໍາ ເນີນ FSAP ໃນນັ້ນສາ 
ມາດເລືອກ ທງັໝດົ ຫືຼ ຂະແໜງ 
ໃດໜຶ່ງ ຂອງ 3 ຂະແໜງການ 
ຄື: ການທະນາຄານ, ປະກັນໄພ 
ແລະ ຫຼັກຊັບ;

. 2 ປຶກສາຫາລືເລືອກມາດຕະຖານ 
ສາກົນທີຈ່ະນາໍໃຊ້ໃນການປະເມີນ;

. 3 ກໍານົດຄວາມຕ້ອງການ ດ້ານຊັບ 
ພະຍາກອນ, ຈໍານວນຄ້ັງການມາ 
ເຮັດວຽກຂອງຄະນະ FSAP,  
ວັນທີ່, ຂະໜາດ ແລະ ໄລຍະ 
ເວລາຂອງໜ້າວຽກ; 

. 4 ຕົກລົງ ເລື່ອງໄລຍະເວລາທີ່ຕ້ອງ 
ໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນການປະເມີນ;

. 5 ເຊັນບົດບັນທກຶຄວາມເຂົາ້ໃຈ ແລະ 
ເລີ່ມການປະເມີນ;

. 6 ການມາເຮັດວຽກຄັ້ງທໍາອິດ, ຄະ 
ນະ FSAP ມີພາລະກິດຄື:

• ຮ່າງບົດປະເມີນຄວາມສອດ 
ຄ່ອງກັບມາດຕະຖານສາກົນ;

• ຜົນລັບເບ້ືອງຕ້ົນຂອງການວິ 
ເຄາະ ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຈຸດ 
ອ່ອນຂອງໂຄງລ່າງພື້ນຖານ 
ດ້ານການເງິນ;

• ຕົກລົງເລື່ອງຂອບເຂດ, ວິທີ 

ແລະ ເຫດຈໍາລອງທີຈ່ະໃຊ້ໃນ 
ການທົດສອບສະພາວະເຄັ່ງ 
ຕຶງ; ແລະ

• ລາຍງານປາກເປ່ົາໃຫ້ອງົການ 
ຄຸ້ມຄອງລັດຊາບກ່ຽວກັບ 
ຄວາມຄືບໜ້າຂອງການປະ 
ເມີນ. 

. 7 ການມາເຮັດວຽກຄັ້ງທີ່ສອງ, ຄະ 
ນະ FSAP ມີພາລະກິດຄື:

• ປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບ ການ 
ປະເມີນມາດຕະຖານ ແລະ 
ການຮັບເອົາຄໍາເຫັນຕ່າງໆ 
ຂອງອົງການຄຸ້ມ ຄອງ;

• ທົບທວນຜົນຂອງການທົດ 
ສອບສະພາວະເຄັ່ງຕຶງ  
(Stress Testing);

• ເອົາຮ່າງບົດບັນທຶກຜົນການ 
ປະເມີນ (aide-memoire)      
ໃຫ້ອົງການຄຸ້ມຄອງລັດປະ 
ກອບຄໍາເຫັນ; ແລະ

• ປະຊຸມສະຫຸຼບກັບອງົການຄຸ້ມ 
ຄອງລັດເພ່ືອນໍາສະເໜຈີດຸສໍາ 
ຄັນຂອງຜົນຂອງການປະເມີນ.

ໂດຍຫຍໍ້ແລ້ວ, ເອກະສານທີ່ ຄະນະ  
FSAP ຈະສ້າງຂຶ້ນໃນການດໍາເນີນ 
FSAP ປະກອບມີ:

• ບົດບັນທກຶຜົນການປະເມີນ ແລະ 
ໝາຍເຫດວິຊາການ;

• ບົດປະເມີນມາດຕະຖານແບບ 
ຫຍໍ້ ແລະ ແບບລະອຽດ;

• ບົດປະເມີນຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງ 
ລະບົບການເງນິ (ໂດຍ IMF); ແລະ
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• ບົດປະເມີນຂະແໜງການເງິນ  
(ໂດຍ WB).

. 8 ພາຍຫັຼງອົງການລັດປະກອບຄໍາ 
ເຫັນແລ້ວ, ຄະນະ FSAP ຈະ 
ສັງລວມເປັນສະບັບສຸດທ້າຍ;

. 9 ບົດປະເມີນຈະສາມາດພິມເຜີຍ 
ແຜ່ຖ້າໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກອົງ 
ການຄຸ້ມຄອງລັດເທົ່ານັ້ນ; ແລະ

10. IMF ແລະ WB ຈະປຶກສາຫາ 

ລືກັບອົງການຄຸ້ມຄອງລັດທີ່ສົນ 
ໃຈຂໍການຊ່ວຍເຫຼືອ ໃນຂົງເຂດທີ່ 
ການປະເມີນໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນ 
ວ່າມີຈຸດອ່ອນ ແລະ ຄວນປັບປຸງ.

ຂ້າພະເຈົ້າຫວັງວ່າບົດສັງລວມຂ້າງ 
ເທງິສາມາດໃຫ້ຄວາມຮູພ້ື້ນຖານກ່ຽວ 
ກັບ FSAP ແກ່ບັນດາທາ່ນ ບ່ໍຫຼາຍກ່ໍ 
ໜ້ອຍ. ລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມ ແມ່ນ 
ສາມາດຫາໄດ້ຢູ່ເວັບໄຊ້ຂອງ WB  
ແລະ IMF.

ສະໜອງສິນເຊື່ອນະໂຍບາຍ ພັດທະນາທ້ອງຖິ່ນ 

ສະຫວັນນະເຂດ-ຄໍາມ່ວນ

ໂດຍ: ດາວເງິນ

ປະຈຸບັນ 2 ແຂວງພາກກາງຂອງ 
ສປປລາວ ພວມເລັ່ງໃສ່ການພັດທະ 
ນາທ້ອງຖິ່ນຢ່າງບ່ໍຢຸດຢ້ັງໂດຍໄດ້ຈັດ 
ຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍເນື້ອໃນ 4 ບຸກທະລຸ 
ຂອງພກັ,ປະຕບິດັຕາມມະຕອິົງຄະນະ 
ພັກ ແລະ ອໍານາດການປົກຄອງທ້ອງ 
ຖິ່ນ ທະນາຄານນະໂຍບາຍ ສາຂາສະ 
ຫວັນນະເຂດ (ທນບ.ສຂ) ໄດ້ເຮັດ 

ໜ້າທີ່ໂດຍກົງໃນການນໍາເອົານະໂຍ 
ບາຍ ແລະ ແຫ່ຼງທນຶດອກເບ້ຍຕ່ໍາຂອງ 
ລັດຖະບານ ໄປເຖິງອົ້ງມືຂອງປະຊາ
ຊົນບັນດາເຜ່ົາໃນເມືອງເປ້ົາໝາຍ,ຈຸ
ດສຸມພັດທະນາຂອງລັດຖະບານ - 
ຂອງທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ບ້ານທົດລອງ 
3 ສ້າງຢູ່ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ - 
ແຂວງຄໍາມ່ວນ ເພື່ອນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນການ 

ຜະລິດເປັນສິນຄ້າ,ການບໍລິການ ແລະ 
ການສ້າງເສດຖະກິດ ແນໃສ່ແກ້ໄຂ 
ຄວາມທຸກຍາກ, ການສ້າງວຽກເຮັດ 
ງານທໍາປະກອບສ່ວນນໍາເອົາຄວາມ 
ສົມບູນພູນສຸກມາສູ່ປະຊາຊົນ.

ທ່ານຮັກສາການຫົວໜ້າ ທນບ.
ສຂ ສົມເພັດ ມ້າວມາລາ ໄດ້ຢືນຢັນ 
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ເຖງິໝາກຜົນແຫ່ງການເຄ່ືອນໄຫວໃນ 
ຮອບປີ 2013 ຄະນະນໍາ ທນບ.ສຂ 
ໄດ້ຖືສໍາຄັນວຽກງານສຶກສາອົບຮົມ 
ການເມືອງແນວຄິດ ສາມາດຍາດໄດ້
ຜົນສໍາເລັດຫຼາຍດ້ານໂດຍສະເພາະ 
ປີ 2013 ໄດ້ຮັບແຫຼ່ງທຶນທັງໝົດ 61 
ຕື້ກ່ວາກີບປະຕິບັດໄດ້ 71 % ໃນນີ້ມີ 
ແຫຼ່ງທຶນໃນເມືອງເປົ້າໝາຍ 49 ຕື້ 
ກ່ວາກີບແຕ່ປະຕິບັດໄດ້ 74  % ,ແຫຼ່ງ 
ທຶນບ້ານທົດລອງ 3 ສ້າງ 6 ຕື້ກ່ວາ 
ກີບປະຕິບັດໄດ້ 61,28  %,ແຫຼ່ງທຶນ 
ຈຸດສຸມຂອງແຂວງ 6 ຕື້ກ່ວາກີບປະຕ ິ
ບັດໄດ້ 66,04  %  ,ມາຮອດທາ້ຍປີ 2013 
ລວມຍອດແຫຼ່ງທຶນກູ້ຢືມຈາກ ທນບ 
ສາໍນກັງານໃຫຍ່ມີ 249 ຕ້ືກ່ວາ 
ກີບຊໍາລະແລ້ວ 85 ຕື້ກ່ວາກີບແລະມ ີ
ຍອດເຫຼືອແຫຼ່ງທຶນກູ້ 160 ຕື້ກ່ວາ 
ກີບເພີ່ມຂຶ້ນ 33,94 %  ທຽບໃສ່ປີ 
2012.

ໃນປີ 2012 ມີຍອດເຫືຼອສນິເຊ່ືອ 119 
ຕື້ກ່ວາກີບ,ປ່ອຍສິນເຊື່ອປີ 2013 
ຈໍານວນ 60 ຕື້ກ່ວາກີບໃນນີ້ໄລຍະສັ້ນ 
13 ຕ້ືກ່ວາກີບ,ໄລຍະກາງ 18 ຕ້ືກ່ວາກີບ, 
ສິນເຊື່ອໄລຍະຍາວມີ 28 ຕື້ກ່ວາກີບ, 
ສນິເຊ່ືອທງັໝດົ ປ່ອຍເຂົາ້ໂຄງການປກູ 
ຝັງ 26 ຕື້ກ່ວາກີບມີ 16 ເມືອງ, 426 
ບ້ານ,1.023 ກຸ່ມ,ມີ 8.237 ຄອບຄົວ 
ໃນເນື້ອທີ່ທໍາການຜະລິດ 155.334 
ເຮັກຕາ,ໂຄງການລ້ຽງສັດ 22 ຕື້ກ່ວາ 
ກີບມີ 16 ເມືອງ, 268 ບ້ານ,507 ກຸ່ມ 
,ມີ 3.924 ຄອບຄົວ ມີຈໍານວນສັດ 
ລ້ຽງ 157.348 ໂຕ,ໂຄງການບໍລິການ 
11 ຕື້ກ່ວາກີບມີ 16 ເມືອງ, 89 
ບ້ານ, 5 ກຸ່ມ,ມີ 219 ຄອບຄົວ, 
ສິນເຊື່ອດັ່ງກ່າວ ແຍກຕາມຂົງເຂດເຊິ່ງ 
ໄ ດ້ ສ ະໜອງ ຢູ່ ເ ມື ອ ງ ເ ປົ້ າໝາຍ 
45 ຕື້ກ່ວາກີບ ໃນນີ້ໄລຍະສັ້ນ 
10,71 ຕື້ກ່ວາກີບ,ໄລຍະກາງ 14 
ຕ້ືກ່ວາກີບ,ໄລຍະຍາວ ມີ 20 ຕ້ືກ່ວາກີບ 

,ສິນເຊື່ອສະໜອງໃນບ້ານທົດລອງ 3 
ສ້າງມີ 11 ຕື້ກ່ວາກີບໃນນີ້ໄລຍະສັ້ນ 3 
ຕື້ກ່ວາກີບ,ໄລຍະກາງ 4 ຕື້ກ່ວາກີບ, 
ໄລຍະຍາວມີ 4 ຕື້ກ່ວາກີບແລະສິນເຊື່ອ 
ຈຸດສຸມລັດຖະບານ - ທ້ອງຖິ່ນມີ 5 
ຕື້ກ່ວາກີບໃນນີ້ໄລຍະສັ້ນ 150 ລ້ານ 
ກີບ,ໄລຍະກາງ 1 ຕື້ກ່ວາກີບ ແລະ 
ສິນເຊື່ອໄລຍະຍາວມີ 3 ຕື້ກ່ວາກີບ.

ທ່ານຮັກສາການຫົວໜ້າ ທນບ.ສຂ  
ໄດ້ເນັ້ນຕ່ືມວ່າ:ສິນເຊ່ືືອທັງໝົດໄດ້ສະ
ໜອງໃຫ້ປະຊາຊົນໃນຄົວເຮອືນຕ່າງໆ 
ຕາມແຜນການ ຖືກເປົ້າໝາຍຕົວ ຈິງ 
ເ ຊ່ິງໃນເມືອງເປົ້ າໝາຍກວມເອົາ 
100 % ຂອງເມືອງທກຸຍາກພາຍໃນ 2 
ແຂວງ 73 ກຸ່ມບ້ານ ກວມເອາົ 51,79  
% ຂອງບ້ານທັງໝົດໃນນີ້ມີ ບ້ານທຸກ 
ຍາກກວມ 39,70 % , ຈັດ  ຕັ້ງກຸ່ມກູ ້
ຢືມໄດ້ 1.261 ກຸ່ມ,ປະຊາຊົນເຂົາ້ເຖງິ 
ແຫ່ຼງທນຶກວມ 20,77 %  ຂອງຄອບຄົວ 
ທງັໝດົໃນນີມີ້ຄອບຄົວທກຸ ຍາກກວມ 
 17,14 % , ສະໜອງສິນເຊືອ່ເຂົາ້ໃນ 
ບ້ານທດົລອງ 3 ສາ້ງ ກວມ 100 % ຂອງ 
ເມືອງ 3 ສາ້ງພາຍໃນ 2 ແຂວງ, 16 ກຸມ່ 
ບ້ານແລະກວມເອາົ 94,11 % ຂອງບ້ານ 
3 ສາ້ງທງັໝດົໃນນີ້ມີບ້ານທຸກຍາກ 3 
ບ້ານ,ຈັດຕັ້ງກຸ່ມກູ້ຢືມໄດ້ 142 ກຸ່ມ, 
ປະຊາຊົນເຂົ້ າ ເຖິ ງແຫ່ຼງທຶນກວມ 
 17,96 %  ຂອງຄອບຄົວທງັໝດົໃນນີມີ້ 
ຄອບຄົວທກຸຍາກ 200 ຄອບຄົວ, ສະ 
ໜອງສິນເຊ່ືອເຂົ້າໃນຈຸດສຸມທ້ອງຖິ່ນ 
ກວມເອົາ 100 % ຂອງເປົ້າໝາຍເມືອງ 
ຈຸດສຸມພາຍໃນ 2 ແຂວງ - 100 % ຂອງ 
ຈຸດສຸມພາຍໃນ 2 ແຂວງມີ 13 ກຸ່ມ 
ບ້ານ ແລະ ກວມເອົາ 51,16 % ບ້ານ 
ຈຸດສຸມພາຍໃນ 2 ແຂວງ ໃນນີ້ມີ 
ບ້ານທຸກຍາກ 5 ບ້ານ,ຈັດຕັ້ງກຸ່ມກູ ້
ຢືມໄດ້ 59 ກຸ່ມ,ປະຊາຊົນເຂົ້າເຖິງ 
ແຫຼ່ງທຶນກວມ 13,09 % ຂອງຄອບ 
ຄົວທັງໝົດໃນ ນີ້ມີຄອບຄົວທຸກຍາກ 

153 ຄອບຄົວ.

ພາຍໃຕ້ແສງສະຫວ່າງມະຕິກອງປະ 
ຊຸມໃຫຍ່ຄ້ັງທ ີIX ຂອງພັກ, ມະຕິ-ແຜນ 
ການຂອງອົງຄະນະພັກ ແລະ ອໍານາດ 
ການປົກຄອງທອ້ງຖິນ່ກໍຄກືານປະຕິບັດ 
ແຜນການຄະນະຜູ້ວາ່ການທະນາຄານ 
ແຫ່ງ ສປປ ລາວໃນ, ພະນັກງານ  
ທນບ.ສຂ ຍັງຈະສືບຕໍ່ເສີມຂະຫຍາຍ 
ຜົນງານອັນດີເດ່ັນໂດຍສືບຕ່ໍຫັນລົງ 
ຮາກຖານຢ່າງແຂງແຮງ, ນໍາເອົາສິນ 
ເຊ່ືອລົງສູ່ປະຊາຊົນຢ່າງທົ່ວເຖິງຕາມ 
ເປ້ົາໝາຍຂອງຄະນະກໍາມະການສນິເຊ່ືອ 
ຂັນ້ຕ່າງໆ, ທດິທາງການພັດທະນາຊົນ 
ນະບົດຮອບດ້ານຢູ່ທ້ອງຖິ່ນໂດຍສະ 
ເພາະແຜນການສະໜອງສນິເຊ່ືອໃນປີ 
2014 ມີຈາໍນວນ 105 ຕ້ືກ່ວາກີບ, ສນິເຊ່ືອ 
ປະຈາໍປ ີ2014 ມີ 95 ຕື້ກ່ວາກີບ,ໃນ 
ນີ້ມີສິນເຊື່ອ 9 ເມືອງທຸກຍາກ 96 ຕື້ 
ກ່ວາກີບ, ສິນເຊື່ອບ້ານ 3 ສ້າງ 11 ຕື້ 
ກ່ວາກີບ, ສິນເຊື່ອຈຸດສຸມ 7 ຕື້ກ່ວາ 
ກີບ ແລະ ສິນເຊື່ອສືບຕໍ່ແຫຼ່ງທຶນປີ 
2013 ມີ 10 ຕື້ ກີບ,ທຶນແບ່ງປັນປີ 
2013 ມີ 9 ຕື້ກີບ ແລະ ທຶນຂໍເພີ່ມ 
ຈຸດສຸມ 1 ຕື້ກ່ວາກີບ, ສິນເຊື່ອແກ້ໄຂ 
ຄວາມທຸກຍາກຢູ່ 9 ເມືອງເປົ້າໝາຍ 
85 ຕ້ືກີບ,ສນິເຊ່ືອ 6 ຈດຸສມຸຂອງແຂວງ 
ແລະຈຸດສຸມລັດຖະບານ 8 ຕ້ືກ່ວາກີບ, 
ສນິເຊ່ືອບ້ານ 3 ສາ້ງ 2 ຕ້ືກ່ວາກີບ ແລະ 
ໄດ້ຕັດສນິເຊ່ືອທກຸປະເພດຢູ່ນອກເມືອງ 
ເປົ້າໝາຍ, ຄາດຄະເນຮອດທ້າຍປ ີ
2014 ໃຫ້ບັນລຸການສະໜອງສິນ 
ເຊື່ອ 100 % ທັງນີ້ກໍເພື່ອນໍາເອົາແຫຼ່ງ
ທຶນປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະ 
ນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງ 2 ແຂວງ 
ພາກກາງຕາມເນື້ອໃນຈິດໃຈຂອງສູນ
ກາງພັກ, ລັດຖະບານ ແລະ ອົງຄະນະ 
ພັກແລະອໍານາດການປົກຄອງທ້ອງ 
ຖິ່ນວາງອອກໃຫ້ບັນລຸຜົນເປັນກ້າວໆ.  
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ວຽກງານ ພິທກິານ ທດູແມ່ນ ກົດ ລະບຽບ 
(Code)  ໃນ ການ ພົວພັນ ກັບ ສາກົນ  
ແລະ ຍັງ ເປັນ ເຄື່ອງມື ທາງ ການ ເມືອງ  
ຂອງ ການ ພົວພັນ ທາງ ການ ທດູ, ມີ ບົດ 
ບາດ ສາໍຄັນປະກອບສວ່ນ ເຂົາ້ ໃນ ຜົນສໍາ 
 ເລັດ ຂອງ ການ ຈັດກອງ ປະຊຸມ  ແລະ  
 ການຈັດ ພິທິຕ່າງໆ.   ພິທິການ ທູດ 
ແມ່ນ ວຽກງານໜຶງ່ທີ ່ຂາດ ບ່ໍ ໄດ້ ຂອງ ປະ 
 ເທດໜຶ່ງ, ສັງຄົມ ແລະ ອົງການ ຈັດຕັ້ງ 
ໜຶງ່ຫືຼ ອາດເວົາ້ ໄ ດ້ວາ່  ແມ່ນ ພາຫະນະ, 
ແມ່ນອາວຸດ ທາງ ສັນ ຕິວິ ທິ ເພື່ອ ຮັບ ໃຊ້  
ແນວ ທາງ ການ ພົວພັນ ຮ່ວມ ມື ກັບຕ່າງ 
ປະ ເທດ. ພິທິການ ທູດແມ່ນວຽກງານ  
ທີ ່ລະອຽດອອ່ນ ຕ້ອງ ມີ ຄວາມອດົທນົ, 
ມີ ໄຫວ ພິບ  ແລະ  ສິນລະປະ ຂອງ ຜູ້ ທີ ່ 
ເຮັດໜ້າທີ່ ດ່ັງ ກ່າວ. ຖ້າ ຈະ ເວົ້າ ແລ້ວ, 
ການຈັດ ປະຊຸມ ໃດໆ ຖ້າ ມີ ເນື້ອ ໃນ ແຕ່  
ຂາດ ພິທິການຫືຼ ມີ ພິທິການ ດີແຕ່ 
ຂາດ ເນື້ອ ໃນກໍ່ຍັງ ຖື ວ່າ ບ່ໍຄົບ ຖ້ວນເປັນ  
ກອງ ປະຊຸມ ທີ່ ແຫ້ງ  ແລ້ງ. ດ່ັງ ນັ້ນ  ທັງ 
ສອງ ຢ່າງ ນັ້ນຕ້ອງ ໄປ ຄ່ຽງຄູ່ ກັນ. ຖ້າ 

ໃນການຕ້ອນຮັບແຂກຕ່າງປະເທດ
ໂດຍ: ເພັດ ສະຖາພອນ  ແກ້ ວວົງ ວິຈິດ

ເຮົາເຮັດວຽກພິທິການ ທູດໄດ້ ດີ, ຖືກ 
ຕ້ອງ ເໝາະສົມ,  ແຂກ ຈະ ມີ ຄວາມ 
ພາມ ພູມ ໃຈ ແລະ ປະ ທບັ ໃຈ,  ເຈົາ້ພາບ  
ຈະ ໄດ້ ຮັບ ການ ຍ້ອງຍໍ ຊົມ ເຊີຍເຊ່ິງຈະ 
ເປັນ ການ ປະກອບສ່ວນສໍາຄັນ ເຂົ້າ ໃນ 
 ຜົນສໍາ ເລັດ ຂອງ ການ ເຄ່ືອນ ໄຫວ ວຽກ 
ງານ ພົວພັນ ຮວ່ມ ມືກັບ ສາກົນ,  ເສມີ ຂະ 
ຫຍາຍ ການ ພົວພັນ ແລະ ການ ຮ່ວມ 
ມື ອັນ ດີງາມລະຫວ່າງ ອົງການ ຈັດຕ້ັງ 
ຂອງ ເຮົາ ກັບ ບັນດາ ປະ ເທດຕ່າງໆ ໃນ  
ໂລກ  ແລະ  ບັນດາ ອງົການຈດັຕ້ັງສາກົນ, 
ລວມທັງ ຍາດ ແຍ່ງ ຂົນຂວາຍ ທຶນຮອນ 
ມາ ສ້າງສາ ພັດທະນາ ປະ ເທດ ຊາດ.  
ໂດຍ ເຫັນ ໄດ້ຄວາມ ສໍາຄັນ ຂອງວຽກ 
ງານ ພິທິການທູດ ທີ່ ມີ ສ່ວນ ກ່ຽວຂ້ອງ  
ກັບທຸກ ຄົນ ໃນ ສັງຄົມ ທີ່ ມີ ການ ເຄື່ອນ  
ໄຫວ ພົວພັນ ຮ່ວມ ມື ກັບ ສາກົນ.  ການ 
ສ້າງຄວາມ ຮັບ ຮູ້ ,  ເຂົ້າ ໃຈ  ແລະ  ກໍາ  
ແໜ້ນຫັຼກການ ພິທິການ ທູດຈຶ່ງ ມີ  
ຄວາມ ສໍາຄັນ  ແລະ  ຈໍາ ເປັນ ສໍາລັບ 
ທຸກ ຄົນ. ສະ ນັ້ນ ຂ້າພະ ເຈົ້າ ໃນ ຖານະ  

ທີ່ ໄດ້ ຖືກມອບໝາຍຮັບຜິດຊອບວຽກ 
ງານ ການ ພົວພັນ ຮວ່ມ ມື ກັບ ສາກົນຂອງ  
ທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປລາວ ຈຶ່ ງ ໄດ້ ພະ 
ຍາຍາມ  ເກັບ ກໍາ ຂໍ້ ມູນ  ແລະ  ສັງ ລວມ  
ເອົາ ບາງ ຈຸດ ທີ່ ສໍາຄັນ ທີ່ ຄວນ ຮູ້ ທາງ  
ດ້ານ ພິທິການ   ຈາກ ແຫ່ຼງຂໍ້ ມູນ ຕ່າງໆ 
ມາປະກອບສ່ວນ ເຂົ້າ ໃນ ວາລະສານ  
ຂອງ ທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ 
ດັ່ງ ນີ້:   

1. ການ ຈບັ ມື(ສາໍ ພັດ ມື-  ແບບ ສາກົນ)

ຢູ່ ໃນ ສັງຄົມ ມະນຸດ ຂອງ ການ ພົວພັນ, 
ເມື່ອ ມີ ການ ພົບ ພໍ້ ກັນ ແມ່ນ ຈະ ມີ ການ  
ທັກ ທາຍ ຈັບ ມື ກັນເຊິ່ງສະ ແດງ ເຖິງ  
ການຄວາມ ມີ ໄມ ຕິ ຈິດ ມິດຕະພາບຕໍ ່
ກັນ. ດັ່ງ ນັ້ນ,  ໃນ ການ ຈັບ ມື ທັກ ທາຍ  
ກັນ ຕ້ອງ ປະຕິບັດ ດັ່ງ ນີ້: 

• ຮັກສາ ສີໜ້າ ທີ ຍິ້ມ ແຍ້ມ ແຈ່ມ ໃສ, 
ມີ ຄວາມ ຈິງ ໃຈ.

ສິ່ງທີ່ຄວນຮູ້ກ່ຽວກັບພິທີການທູດ
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• ລັກສະນະ ທ່າ ທາງ  ໃນ ເວລາ ສໍາ  
ພັດ ມື ກັນ ຄວນ ຢູ່ ໃນ ທາ່ ທີສ່ະຫງາ່  
ຜ່າ ເຜີຍ. ຕົນ ຕົວ  ໃຫ້ອ່ຽງ ໄປ ຫາ 
ແຂກ ຈັກໜ້ອຍ  ແຕ່ ບໍ່ ແມ່ນ ໃຫ້ 
ກົ້ມ ເກີນ ໄປ ຫຼື ທັງ ນົບ ທັງ ຈັບ ມື  
ກ່ໍ ໄດ້ ປະສານ ກັນ ແບບ ລາວ ແລະ 
ສາກົນ. ການ ຈັບ ມື ກັບ ຜູ້  ມີ ຕໍາ 
ແໜງ່ສູງ ກ່ອນ ຄວນ ກ້ົມ ລົງ ເລັກ 
ນ້ອຍ ເພື່ອ ສະ ແດງ ຄວາມ ນັບຖື.  

• ບໍ່ຄວນ ເດ່ ມື ໄປ ຈັບ ແຂກ ທີ່ ມີ ອາຍຸ 
ສູງກວ່າ ຫຼື  ມີ  ຕໍ າ ແໜ່ງສູ ງ ກວ່າ 
ຫຼື  ເປັນ  ເພດ ຍິງ ໃຫ້  ເພິ ່ນ ເດ່ ມື ມາ 
ກ່ອນ ບ່ໍຄວນ ຈັບ ມື ດົນ ເກີນ ໄປ ຫຼື 
ວາງ ໄວ ເກີນ ໄປ. ບໍ່ ໃຫ້ບີ ບຮັດ ສັ່ນ 
ຄອນ  ແລະ  ແກດຶງ ໂພດຍົກ ເວ້ັນ 
ແຂກ ທີ່ ສະໜິດສະໜົມກັນ. 

• ກໍລະນີ ບ່ໍທັນ ລື້ ງ ເຄີຍ ກັນ  ແລະ 
ບໍ່ຮູ້ ກັນ ມາ ກ່ອນ,ບໍ່ຄວນ ເດ່ ມື ໄປ  
ຈັບ ກ່ອນ, ລໍຖ້າ ໃຫ້ ເພິ່ນ ເດ່ ມື ມາ 
ກ່ອນ ແລ້ວ ຈຶ່ງ ຈັບ ມື ຕາມ ຫຼັງ.  ແມ່ 
ຍິງ ບໍ່ຄວນ ເດ່ ມື ໄປ ຈັບ ມື ຜູ້ ອາວຸ ໂສ 
ຫຼືມີ ຕໍາ ແໜ່ງສູງ .

2. ການ ປະຕິບັດ ໂມງ ເວລາ

 ບັນຫາ ເລື່ອງ ເວລາ  ຫຼາຍຄົນ ຍັງ ບໍ່ທັນ 
ໃຫ້ ຄວາມ ສໍາຄັນ, ຂາດສະຕິ ໃນ ການ 
ປະຕິບັດ ໂມງ ເວລາ, ມີຫຼາຍກອງ ປະ 
ຊຸມ, ການ ພົບ ປະຕ່າງໆຈັດ ຂື້ນ  ແລະ  
ສິ້ນ ສຸດ ລົງບໍ່ຄ່ອຍ ກົງ ກັບ ເວລາ ທີ່ ກໍາ 
ນົດກາຍ ເປັນຄວາມ ສິ້ນ ເຄີຍ.  ໃນ ແງ່  
ດ້ານ ພິທິການ  ເວລາ ມີ ຄວາມໝາຍ 
ສໍາຄັນ ໃນ ການ ພົບ ປະ ກັບ ແຂກ  ເພາະ 
ທັງ  ໃນ ຖານະ ແຂກ ແລະ ເຈົ້າພາບ ຕ່າງ 
ກ່ໍມີ ພາລະກິດ  ແຜນ ວຽກງານ ຂອງໃຜ 
ມັນ ໃນ ແຕ່  ລະ ວັນທີ່  ຕ້ອງ ເຮັດ ໃຫ້ 
ສໍາ ເລັດ. ສະ ນັ້ນ,  ໃນ ເວລາ ຈັດ ກອງ 
ປະຊຸມ ແລະ ຮັບ ແຂ ກຕ່າງໆ ເຮົາ ຕ້ອງ 
ເອົາ ໃຈ ໃສ່ ບັນຫາ ເວລາ ດັ່ງ ລຸ່ມ ນີ້:

• ແຂກ ແລະ ເຈົ້າພາບ ຄວນປະຕິ 
ບັດ  ໂມງ ເວລາ ໃນ ການ ນັດໝາຍ 
ເປັນ ຢ່າງ ດີ, ບໍ່ຄວນ ຊັກ ຊ້າ,  ແຂກ  
ກໍ່ຕ້ອງ ມາທັນ ເວລາ  ແລະ ເຈົ້າ 
ພາບ ເອງ ກໍ່ບ່ໍຄວນ ໃຫ້ ແຂກ ລໍຖ້າ 
ດົນ ເກີນ ໄປ ບໍ່ວ່າ ດ້ວຍ ເຫດຜົນ 
ໃດ ກໍ່ຕາມ, ຖ້າ ຊ້າ ບໍ່ ໃຫ້ ເກີນ 10 
ນາທີ. 

•  ໃນ ການ ພົບ ປະໂອ້ ລົມກັບ ແຂກ 
ກໍ່ບໍ່ຄວນ ໃຊ້  ເວລາ ຍາ ວ ເກີນ ໄປ  
ຖ້າ ບໍ່ຈໍາ ເປັນເພາະ ຈະ ເປັນ ການ 
ລົບ ກວນ ເວລາ ຂອງ ແຂກ   ໃນ ການ 
ປະຕິບັດພາລະກິດ   ແລະ ອາດ 
ເຮັດ ໃຫ້ ແຂກ ຮູ້ສຶກ ບໍ່ສະບາຍ ໃຈ 

3. ການສະ ເໜີຕົວ ຫຼື  ແນະນໍາ ຕົວ

ການສະ ເໜີຕົວ ກໍ່ ແມ່ນ ຈຸດໜຶ່ງທີ່ ສໍາ 
ຄັນ  ໃນ ການ ພົບ ປະກັນ ຂອງ ຄົນ ໃນ ສັງ 
ຄົມ ຖ້າ ຄົນ ເຮົາ ຢາກ ໃຫ້ ເພິ່ນ ຮູ້ຈັກ ຕົນ 
ເອງ ຫຼືຢາກ ສ້າງ ຄວາມ ລື້ ງ ເຄີຍ ກັນ ກໍ່ 
ຕ້ອງ ມີ ການ ແນະນໍາ ຕົນ ເອງ ໃຫ້ ຜູ້ ອື່ນ 
ຮູ້ຈັກ  ເປັນ ຕົ້ນ

• ຄວນ ສະ ເໜີຕົວ ຕໍ່ຜູ້ ອາວຸ  ໂສ ກ່ອນ 
ຈາກ ນັ້ນ ຈຶ່ງ ສະ ເໜີຕໍ່ຜູ້ ອື່ນ

• ການ ສະ ເໜີຕົວຕ່ໍ ແຂກ ໃນ ເວລາ 
ທັກ ທ້າຍ ກັນ  ແມ່ນ ແນະນໍາຕົນ 
ເອງ ກ່ອນ ຈາກ ນັນ້ ຈຶງ່ ສ ະ ເໜຜູ້ີ ອືນ່  
ແຕ່ ໃນ ກອງ ປະຊຸມ ຄວນສະ ເໜີ  
 ເພ່ືອນ ຮ່ວມ ງານ ກ່ອນ ຈຶ່ງ ສະ ເໜີ 
ຕົນ ເອງຕໍ່ ແຂກ

• ຄວນແນະນໍາ ເພດ ຍິງ ກ່ອນເພື່ອ 
ໃຫ້ ຜູ້ ມີ  ຊັ້ ນ ຕໍ່າ  ແໜ່ງສູງກວ່າ ຮູ້ 
ຈັກ. ໃນ ກໍລະນີ  ຖືກ ແນະນໍາ ຕົວ 
ສໍາລັ ບ  ເພດ ຍິງ ອ າດ ຈ ະ ນັ່ ງ ກໍ່ 
ໄດ້,ບໍ່ຈໍາ ເປັນ ລຸກ ຂື້ນ.

• ໃນ ເວລາ ໂອ້ ລົມ ກັບ ຜູ້ ທີ່ ຫາກໍ່ລື້ ງ  
ເຄີ ຍກັນ ຮູ ້ກັນ ໃໝ ່ກ່ໍຄວນລະມັດ 
ລະວັງ ໃນ ການ ໃຊ້ ສໍານຽງຄໍາ ເວົ້າ 
ພໍດີ

4. ການ ຕ້ອນຮັບແຂກ  ແລະ ໂອ້ ລົມ 
ກັບ ແຂກ 

ການ ຕ້ອນ ຮັບ ແຂກໝາຍ ເຖິງການສະ 
ແດງ ອອກ ທ າງ ມ າລະຍາດ ໃນ ການ 
ຕ້ອນຮັບ ຊຶ່ງໝາຍ ເຖິງ ການ ປະ ພຶດ, 
ປະກົດ ການ ທີ່ ສະ ແດງ ເຖິງຄວາມ ຈິງ 
ໃຈ ໃນ ການ ຕ້ອນຮັບ ແຂກ. ສະ ນັ້ນ 
ໃນ ການ ຕ້ອນຮັບຫຼື  ໂອ້ ລົມ ກັບ ແຂກ 
ຄວນຕ້ອງ ປະຕິບັດ ດ່ັງ ນີ້:

• ຄວນ ສະ ແດງ ທ່າ ທີ ທີ່ ຍິ້ມ ແຍມ້  
ແຈມ່ ໃສ,່ ຈງິ ໃຈ, ມີ ໄມ ຕິ ຈດິມິດຕະ 
ພາບ  ໂອບ ເອື້ອ ອາລີ ຕໍ່ ແຂກ, ມີ 
ບັນຍາກາດ ທີ ເປັນ ກັນ ເອງ ແຕ່ຕົ້ນ 
ຕະຫຼອດ ປາຍ, ບໍ່ ໃຫ້ ເຢືອກ ເຢັນ 
ແລະ  ຂາດ ບັນຍາກາດ ທີ່ ອົບ ອຸ່ນ

• ໃຊ້ ສໍານຽງປາກ ເວົ້າ  ໃຫ້ ພໍດີ, ບໍ ່
ຄວນ ມີ ທດັສະ ນະ ທີແ່ຂງກະດ້າງ, 
 ຖ ືຕົວ,  ສະ ແດງ ຕົວ ເປັນ ຜູ້ ຮູເ້ລີດ,  
ໃຊ້ ອາ ລົມ ເວລາ ພົບ ປະ ກັບ ແຂກ .    

• ການ  ໂອ້ ລົມ ສົນທະນາ ກັບ ແຂກ 
ໃຫ້ ກະທດັ ຮດັ,ຄ່ອງ ແຄ້ວ,ຈະແຈງ້, 
ບ່ໍຄວນ ເວົາ້ ໄວ,  ເວົາ້  ແຮງ  ຫືຼ ຄ່ອຍ  
ເກີນ ໄປ. ການ ເວົ້າ ຈາ ນິ້ມ ນວນ , 
ອ່ອນຫວານ ຈະ ເຮັດ ໃຫ້  ແຂກ ມີ 
ຄວາມ ປະ ທັບ ໃຈ ແກ່ ຕົນ

• ການ ໂອ ້ລົມ ກັບ ແຂກ ຄວນ ໃຫ້ກຽດ, 
ບໍ່ຄວນ ຕັດ ຄວາມ ເວົ້າ ຜູ້ ອື່ນ  ຫຼື  
ເວົ້າ ກົງ ໂພດ, ຕ້ອງ ມີ ທັດສະນະ 
ທີ່ ນິ້ມ ນວມ,ມີ ທັດສະນະການ 
ທູດ, ບໍ່ຄວນ ປະຕິ ເສດ ກົ ງ ເກີນ 
ໄປ
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• ບໍ່ຄວນ ສົນທະນາ ເລື່ອງ ຕະລົກ,  
ເຢາະ ເຢີ້ຍ ແຂກ ,  ເວົ້າ ກະ ທັງ ກະ 
ແທກ ຕໍ່ ແຂກ ທີ່ ມາ ຢ້ຽມ ຢາມ

• ຫຼີກລ້ຽງການ ລົມ ກ່ຽວກັບ ອາຍຸ, 
ຊິວິດ ສ່ວນຕົ ວ  ແ ລະ ອື່ນໆທີ່ ບໍ່ 
ກ່ຽວຂ້ອງ ກັບ ການ ສົນທະນາຍົ ກ 
ເວັ້ນກໍລະນີ ທີ່ ຈໍາ ເປັນ

• ບໍ່ຄວນ ຫລຽວ ເບິ່ງ ໂມງ ໃນ ເວລາ 
ຕ້ອນຮັບ ແຂກ,ບໍ່ຄວນ ໃສ່ ຄໍາ ເວົ້າ 
ທີ່ ມີ ລັກສະນ ະໄລ່ ແຂກກັບ ໂດຍ 
ທາງ ອອ້ມຖ້າ ບໍ່ຈໍາ ເປັນ.

• ໃນ ການ ຕ້ອນຮັບ ແຂກ  ຫຼື  ໂອ້ລົມ 
ແຂກ ຄວນ ຫຼີກລ້ຽງ ການ ນໍາ ໃຊ້ 
ໂທລະສັບ  ເພາະສະແດງ  ເຖິ ງ 
ການ ບໍ່ ໃຫ້ ຄວາມ ສໍາຄັນ ໃນ ການ  
ພົບ ປະ ກັບ ແຂກ, ຄວນ ເອົາ ໃຈ ໃສ່  
ຕິດຕາມ ການ ສົນທະນາ,ບໍ່ຄວນ  
ລົມ ກັນ ຫຼື  ກະຊິບກະຊາບ,ບໍ່ 
ຄວນ ຫັນໜ້າ ໄປ ແນມ ບ່ອນ ອື່ນ.

5. ການ ນຸ່ງ ຖື  

ການ ນຸ່ງ ຖືແມ່ນ ສິນລະປະ ອັນໜຶ່ງ ຖ້າ 
ຄົນ ເຮົາ ຮູ້ຈັກ ວິ ທິການ ນຸ່ງ ຖື ທີ່ ຖືກຕ້ອງ 
ຈະ ເຮັດ ໃຫ້ ຄຸນຄ່າ ຂອງ ຄົນ ເຮົາ ສູງ ຂື້ນ, 
ມີ ລາສີ  ເປັນ ທີ່ ຢໍ້າ ເກັງ , ແລະສະ ແດງ 
ເຖິງ ຄວາມ ທັນສະ ໄໝຫຼື ລົດ ນິຍົມ 
ຂອງ ເຮົາ ແລ້ວ ມັນ ຍັງ ສະ ແດງ ອອກ 
ເຖິງ ຖານະ, ຊັ້ນ ຕໍາ ແໜ່ງ, ກຽດສັກ ສີ 
ແລະ ຊ່ືສຽງຂອງ  ເຮົາ, ຂອງ ອົງການ ຈັດ 
ຕັ້ງ ທີ່ ເຮົາ ສັງກັດ ຢູ່ ແລະ ຂອງປະ ເທດ. 
ສະ ນັ້ນ ຕ້ອງ ເອົາ ໃຈ ໃສ່ ດັ່ງ ລຸ່ມ ນີ້:

• ຕ້ອງ ນຸ່ງ ຖືມີ ຄວາມ ເປັນ ລະບຽບ 
ຮຽບຮ້ອຍ,ສະອາດ, ພໍດີ ພໍງາມ, 
ບໍ່ ເລີດ ໂຜນ ເກີນ ໄປ, ມີ ຄວາມສຸ 
ພາບຈົ ບງາມ  ແທດ  ເໝາະກັ ບ 
ແຕ່ລະ ໂອກາດ ແລະ ສະຖານ ທີ, 

ຄວນ ໃສ່ ຊຸ ດທີ່  ສຸພາບ, ບໍ່ຄວນ 
ເປັນ ສີ ທີ່ແຈ້ງ ເກີນ ໄປ, ບໍ່ ໃຫ້ ມີ 
ລັກສະນະ ຍົວະ ຍວນ

• ບ່ໍຄວນ ໃສ ່ເຄ່ືອງ ເອ ້ຢ້ອງທີ ່ມີ ລາຄາ  
ແພງ ເກີນ ໄປ, ບ່ໍຄວນ ເອາົປາກກາ,  
ແວ່ນຕາ, ຫວີ  ແລະ  ອື່ນໆ ໃສ່ ຖົງ 
ເສື້ອ ເກີນ ຄວາມ ຈໍາ ເປັນ

• ຕ້ອງກວດກາການໃສ່ກະດຸມ 
ຫຼື ການ ຮີດ ຊິ ບ ເສື້ອ,ສິ້ນ  ແລະ 
ໂສ້ງ ແລະ ສີສັນ ຂອງ ເກີບຄັກ ແນ່, 
ບໍ່ຄວນ ໃສ່ ເກີບ ທີ່ ເປື້ ອນ,  ເກົ່າ ແກ່ 
ແລະ  ບໍ່ຜັດ ໃນ ເວລາ ຮັບ ແຂກ.

6. ທ່າ ທາງ ໃນການ ຢືນ ແລະ ນັ່ງ 

ການ ວາງທ່າ ທາງ  ໃນ ການ ຢືນ  ແລະ 
ນັ່ງສ່ອງ ແສງ ເຖິງ ຄຸນ ລັກສະນະ  ເບື້ອງ 
ຕົ້ນຂອງ ບຸກຄະ ລິ ດກະພາບ ຂອງ ຄົນ 
ເປັນ ທີ ນັບໜ້າຖື ຕາຫຼືບໍ່. ສະ ນັ້ນ, ໃນ 
ການ ກໍານົດ ທ່າ ທາງ ໃນ ການ ຢືນ  ແລະ 
ນັ່ງ ຄວນ ໃຫ້ ເໝາະສົມ.

• ຄວນ ວາງທ່າ ທີ ບຸກຄະ ລິກ ໃຫ້ ສຸ 
ຂຸມ ເໝາະສົມ  ແລະ  ຖືກ ກາລະ  
ເທສະ, ບໍ່ຄວນ ຈ່າງ ຂາ , ນັ່ງ ໃຫ້  
ຖືກ ບ່ອນ , ຮຽບຮ້ອຍ ,ສະຫງຽມ 
ຄ່ຽງຄົມ, ນັ່ ງ  ແບບ ສະຫງ່າ  ຜ່າ 
ເຜີຍ,ບໍ່ຄວນນັ່ງ ເອນ ໂຕ ໃສ່ ຕັ່ງ ຫຼື 
ນັ່ງ ກົ້ມໜ້າ ກອດ ເອິກ. ບໍ່ຄວນ 
ນັ່ງ ຂາ ຂື້ນ ຫ້າງ ຫຼື ນັ່ງ ເດ່ ຕີນ ໃສ່ ຜູ້ 
ອື່ນ(ທໍານຽມລາວ ເຮົາ). ສໍາລັບ 
ຜູ້ຍິງ ເວລາ ນັ່ງ ຄວນ ແປງ ຕີນ ສິ້ນ 
ໃຫ້ ຮຽບຮ້ອຍ.

• ເວລາ ນັ່ງ ຮັບ ແຂກ ບໍ່ຄວນ ຫາວ 
ນອນແຮງ, ໃຊ້ ມື້ ອັດ ປາກ,  ເວລາ 
ເປັນຫວັດ - ເປັນ ໄອ ຫຼື ຈາມ ຖ້າ 
ບໍ່ຈໍາ ເປັນກໍ່ບ່ໍຄວນ ຮັບ ແຂກ ຖ້າ ມີ 
ວຽກຈໍາ ເປັນກໍ່ລໍຖ້າ ໃຫ້ ອາການ 

ລົດ ຜ່ອນ ລົງ ກ່ອນ, ບ່ໍຄວນ ໄອແຮງ, 
ດີ ແທ້ ຄວນ ລະວັງ ຄວນ ມີ ແຜ ມົນ 
 ຕິດ ຕົວ ສະ ເໝ ີເພ່ືອ ອດັ ປາກເວລາ 
 ໄອ ຈາມ.  ເວລາ ຈາມ ຕ້ອງ ພະຍາ 
ຍາມ ໃຊ້ ສຽງຄ່ອຍໆ   ເພ່ືອ ບ່ໍ ໃຫ້ 
ເປັນ ການ ລົບ ກວນ ເວລາ ພົບ ປະ.

ສັງ ລວມ ແລ້ວ ວຽກງານ ພິທິການ ແມ່ນ 
ມີ ການ ພົວພັນ ກັບ ທຸກ ຄົນ ໃນ ສັງຄົມທີ່ 
ຕ້ອງ ໄດ້ ປະຕິບັດ.  ໃນ ການ ພົວພັນ ກັບ 
ສາກົນ, ການ ຮັບຕ້ອນ ແຂກ, ການ ຈັດ 
ກອງ ປະຊຸມ ສາກົນຕ່າງໆ, ກິລິຍາ ມາດ 
ລະ ຍາດ,ການ ນຸ່ງ ຖື  ແລະ ອື່ນໆ ລ້ວນ 
ແຕ່ ສະ ແດງ ເຖິງ ລະດັບ  ແລະ  ຄວາມ 
ສິວິ ໄລ ຂອງສັງຄົມ ມະນຸດ. ສະ ນັ້ນ ຈຶ່ງ 
ມີ ຄວາມ ຈໍາ ເປັນ ຕ້ອງ ໄດ້ ຮັບ ຮູ້ ແລະ ກໍາ 
ແໜ້ນບາງ ຫັຼກການ ພິທິການ ພົວພັນ 
ກັບ ສາກົນ ເພ່ືອປະກອບ ສ່ວນ ເຂົ້າ ໃນ 
 ການ ເສມີ ຂະຫຍາຍ ການ ພົວພນັ  ແລະ  
ການ ຮ່ວມ ມື  ໃຫ້ ມີໝາກຜົນ ທີ່ ແທ້ ຈິງ, 
ລວມທັງ ຍາດ ແຍ່ງ ຂົນຂວາຍ ທຶນຮອນ 
ມາ ພັດທະນາ ອົງ ການຈັດ ຕ້ັງ ກ່ໍຄື ການ 
ສ້າງສາ ພັດທະນາ ປະ ເທດ  ເຮົາ.
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ບັນດາ ທາ່ນ ອ າດ ຈະ ໄດ້ ຍິນ  ຫລື  ໄດ້ ຮບັ  
ຮູ້ ບ່ໍ ຫລາຍ ກໍ່ ຫນ້ອຍ ຕໍ່ ກັບບັນຫາ ວິ ກິດ  
ການ ທາງ ການ ເງິນ ໂລກ (Global 
Financial Crisis)  ໃນ ຊ່ວງ ປີ 
2008  ເຊ່ິງຜົນ ກະທົບ ທີ່ ຕາມ ມາ ແມ່ນ  
ມະ ຫາ ສານ ໂດຍ ສະ ເພາະ  ແມ່ນບັນ 
ຫາ ໄພ ວ່າງ ງານທີ່ ຮຸນ ແຮງ  ແລະ ສະ 
ພາບ ເສ ດຖະກິດ ທີ່  ຕົກຕ່ໍາ-ຖົດຖອຍ.   
ແຕ່ທ່ານ ເຄີຍ ສົງ  ໄສ  ຫລື  ສັງ ເກ ດ ບ່ໍ 
ວ່າ  ບັນ ດາ ທະນາຄານ ກາງຂອງ ປະ 
ເທດ ມະ ຫາ ອໍານາດ ທາງ ເສ ດຖະກິດ  
ໂລກ ໄດ້ ມີ ມາດ ຕະການ  ໃນ ການຕ່ໍສູ້- 
ແກ້  ໄຂ ກັບ ສະພາບ ການດ່ັງກ່າວ  
ແນວ ໃດ?  ເມ່ືອ ເປັນ ເຊ່ັນ ນັ້ນ,  ເພ່ືອ 
ຕໍ່ສູ້ ກັບ ວິ ກິດ ການ ດ້ານ ກາ ນະ  ເງິນ- 
ເສດຖະກິດດ່ັງກ່າວ ທະນາຄານ ກາງ  
ຂອງປະ ເທດ ຊ້ັນ ນໍາ ຂອງ ໂລກ  ເຊ່ິງນ ໍາ 
 ໂດຍ ທະນາຄານ ກາງ ສະ ລັດອາ ເມ 
ລິ ກາ (Federal Reserve 
“FED”), ຈຶ່ງ ໄດ້   ເລີ່ ມມາດ ຕະການ 
ກະ ຕຸ້ນ ເສ ດຖະກິດ (ອັດ ສີດ ປະລິມານ 
ເງິນ ອັນ ມະຫາສານເຂົ້ າ  ສູ ່ລະບົບ 
ທະນາຄານ) ອັນເປັນ ທີ່ ຮູ້ຈັກ ກັນ ໃນ 
ຊ່ືວ່າ Quantitative Easing 
ຫລື ທີ່ ເວົ້າ ສັ້ນໆວ່າ QE,  ເຄື່ອງ ມື ກະ 
ຕຸ້ນ ເສດຖະກິດ-ການ ເງິນ ດ່ັງກ່າວ ຖ ື
ເປັນ ເຄື່ອງມື  ທີ່ ມີ ຄວາມແຕກ ຕ່າງ ໄປ 
ຈາກ  ເຄ່ືອງມື ມາດ ຕະຖານທີ່   ໄດ້ ເຄີຍ 
ນໍາ ໃຊ້ຈາກທີ່ ຜ່ານ ມາ (ການ ຫລຸດ 
ອັດຕາ ດອກ ເບ້ຍ ອ້າງ ອີງ ໂດຍ ກົງ ຂອງ 
ທະນາຄານ ກາງ) ທີ່ ເອີ້ນ ວ່າ ເຄ່ືອງມື 
ແບບ ໃຫມ່ ກ່ໍ ເພາະວ່າ ໃນ ສະພາບ ທີ ່
ບັນ ດາ ປະ ເທດດ່ັງກ່າວ  ແມ່ນ ຮັກສາ 
ອັດຕາ ດອກ ເບ້ຍ ອ້າງ ອີງຂອງ ເຂົາ ເຈົ້າ  
ເຊ່ິງມີ ລະດັບເກືອບ ເທົ່າ ກັບສູນ “0” 
ນັ້ນ  ເຮັດ ໃຫ້ ເຄ່ືອງມື ການ ເງິນ  ແບບ 

QEສິ່ງທີ່ທ່ານຄວນຮູ້ຈັກແລະທໍາຄວາມເຂົ້າໃຈ

ມາດຕະຖານທີ່ ເຄີຍ ໃຊ້ຜ່ານ ມາ  (ດ້ວ ຍ 
ການຫຸຼດ ອັດ ຕາ ດອກ ເບ້ ຍອ້າງ ອີງ ລົງ 
ຕ່ືມ ອີກ)  ເພື່ອກະ ຕຸ້ນ ເສດຖະກິດ   ແມ່ນ 
ບ່ໍ  ໄດ້ ຮັບ ຜົນນັ້ນ  ເອງ.  ແລ້ ວບັນດາ 
ທ່ານ ຮູ້ ບ່ໍວ່າ QE  ແມ່ນ ຫຍັງ, ມີ ກົນ 
ໄກ ເຮັດ ວຽກ ແນວ ໃດ ແລະ   ຜົນ ທີ ່
ເກີດ ຈາກ ການ ນໍາ ໃຊ້ ເຄ່ືອງມື ດ່ັງ ກ່າວ 
ເປັນ ແນວ ໃດ? ພວກ ເຮົາ ລອງ ມາ ທໍາ 
ຄວາມ ຮູ້ຈັກ   ແລະ  ເຂົ້າ ໃຈ ກ່ຽວ ກັບ 
QE ດັ່ງ ຕໍ່ ໄປ ນີ້:

QE  ແມ່ນ ຫຍັງ? ຖ້າ ຈະ  ໃຫ້   ເວົ້າ ແບບ 
ທໍາ ມະ ດາ, QE ແມ່ນ ເຄ່ືອງມື ນ ະ ໂຍ 
ບາຍ ເງິນຕາທີ່ ທະນາຄານ ກາງນໍາ ໃຊ້   
ໃນ ການ ເພີ່ມ ອຸປະ ທານ ຂອງ ເງິນ (ປະ 
ລິ ມານ ເງິນ)  ໂດຍການອັດ ສີດ   ເງິນ ອັນ 
ມະ ຫາ ສານ ເຂົ້າ ສູ່ ລະບົບ ທະນາຄານ- 
ເສດຖະກິດ  ໃນ ຮູບ ແບບ ຂອງ ການ ເຂົ້າ 
ຊ້ືຊັບ ສນິ ທາງ ການ ເງນິ ຂອງ ລັດ ຖະ ບານ 
ແລະ ຂອງ ວິ ສາ ຫະກິດ ເອກະ ຊົນໂດຍ  
ສະ ເພາະ ແມ່ນ ທະນາບັດ ລັດ ຖະ ບານ  
ແລະ ພັນທະບັດ ຮູບ ແບບ ຕ່າງໆຂອງ 
ທຸລະ ກິດ.   ເຄື່ອງມື ດັ່ງກ່າວນີ້ ໄດ້ ນໍາ ໃຊ້   
ເພື່ອ ຕໍ່ ສູ້ກັບ ວິ ກິດ ການ ທາງ ການ ເງິນ  
ທີ່ ໄດ້ ລະ ເບີດຂຶ້ນ ຈາກປະ ເທດ ສະຫະ 
ລັດ ອາ ເມ ລິ ກາ ໃນ ຊຸມ ປີ 2008 ກ່ອນ 
ທີ່ ຈະ ລຸກ ລາມ ໄປ ທົ່ວ ໂລກ   ເຊ່ິງການ 
ນາໍ ໃຊ້ QE  ກ່ໍແມ່ນ ມີ ເປ້ົາ ໝາຍ ໃນ 
ການ ຫລຸດ ອັດຕາ ດອກ ເບ້ ຍ ໄລ ຍະ 
ຍາວ  ເພ່ືອ ຕ່ໍສູ້ ກັບ ສະພາບ ເສດຖະກິດ 
ທີ່ ກໍາລັງຖົດຖອຍ. ດັ່ງ ນັ້ນ ສິ່ງ ທີ່ ຄາດ 
ວ່າ ຈະ ໄດ້ ຈາກ ການ ດໍາ ເນີນ ນະ ໂຍບາຍ 
ດ່ັງກ່າວ ກ່ໍ ຄືການ ກະ ຕຸ້ນ ການຈະ 
ເລີ ນ ເຕີບ ໂຕ ຂອງ ເສດຖະກິດ, ການ 
ຫລຸດຜ່ອນ  ໄພ ວ່າງ ງານ ລົງ ໃນ ລະດັບ 
ທີ່  ເຫັນ ວ່າ ເຫມາະ ສົມ, ສະຫນັບສະ 

ຫນູນລະບົບ ທະນາຄານ ຂອງ ປະ ເທດ 
ນັ້ນ ໆ  ໂດຍ ກາ ນອັດ ສີດ ເງິນ ເຂົ້າ ສູ່ ເສ ດ 
ຖະກິດເພີ່ມ ຂຶ້ນ  ເພື່ອກະ ຕຸ້ນ ການ ບໍລິ 
ໂພ ກ.  

QE  ເຮັດ ວຽກ  ແນວ  ໃດ? ມາດ ຕະການ 
ຜ່ອນ ຄາຍ ທາງ ການ ເງນິດ່ັງກ່າວນີ ້ເຮດັ  
ວຽກ  ໂດຍ ການ ທີ່ ທນະ ນາຄາ ນກາງ ຊື້ 
ຊັບ ສິນ ທາງ ການ ເງິນ ໃນ ຕະຫລາດ ຂັ້ນ  
ສອງ  ໂດຍ ສະ ເພາະ ໄດ້ ແກ່ ພັນທະ 
ບັດ ລັດຖະບານ  ແລະ ພັນທະບັດທີ່  
ອອກ ໂດ ຍທະນາຄານທຸລະ ກິດ    ເຮັດ 
ໃຫ້ ອຸປະ ທານ ຂອງ ເງິນ ໃນ ລະບົບ ເສດ 
ຖະກິດ ປະ ເທດ ນັ້ນໆ  ເພີ່ມ ຂຶ້ນ ຢ່າງ 
ຫລວງຫລາຍ  ແລະ  ໄວວາ,  ເມ່ືອ ເປັນ  
ແນວ ນັ້ນ ມັນ ກ່ໍຈະເຮັດ ໃຫ້ ບັນດາ ຊັບ 
ສິນ ທງການ ເງິນ ດ່ັງກ່າວ ມີລາຄາ ສູງ 
ຂຶ້ນ  ແລະ  ຜົນ ຕອບ  ແທນ ໃນອັດຕາ 
ດອກ ເບ້ຍ ໃນໄລຍະ ຍາວ ຫລຸດ ລົງ.  
ເມ່ືອອັດຕາ ດອກ ເບ້ຍ ຫລຸດ ລົງ ຈາກ 
ນັ້ນ ກໍ່ ຈະສົ່ງ ຜົນ ໃຫ້ ເກີດຄວາມ ຕ້ອງ 
ການ ໃນ ການ ກູ້ ຢືມຂອງ ທຸລະ ກິດ ເພ່ືອ 
ການ ລົງທນຶ  ແລະ ຄົວ ເຮ ືອນ ເພ່ີມ ຂຶນ້, 
 ໃນ ທີ່ ສຸດ ກໍ່ ຈະ ເຮັດ ໃຫ້ ການ ຈ້າງ ງານ   
ແລະ ການ ຈັບ ຈ່າຍ  ໃຊ້ ສອຍ-ບໍລິ ໂພ ກ 
ກໍ່ເພີ່ມ ຂຶ້ນ,  ເຊິ່ງທັງ ໝົດ ນີ້ ຈະ ເຮັດ ໃຫ້ 
ສາມາດ ແກ້ ໄຂ ໄພ ວ່າງ ງານ ໃນ ລະດັບ  
ໃດ ຫນຶ່ງ  ແລະ  ເປັນ ການກະ ຕຸ້ນ ເສດ 
ຖະກິດ ໂດຍ ລວມ.

ມີ ທະນາຄານ ກາງ ໃດ ແດ່  ໄດ້ ນໍາ ໃຊ້  
ມາດ ຕະການ ດ່ັງ ກ່າວ? ບັນດາທະ 
ນາຄານ ກາງ ຊັ້ນ ນໍາຂອງ ໂລກ ທີ່ ໄດ້ ນໍາ 
ໃຊ້ ເຄື່ອງມື ນະ ໂຍບາຍ ເງິນຕາ ດັ່ງກ່າວ  
ແມ່ນໄດ້  ແກ່ ທະນາຄານ ກາງ ສະ ລັດອາ 
ເມ ລິ ກາ (FED),    ທະນາຄານ ກາງສະ 

 ໂດຍ: ສະຫວັນ ດວງ ຈິດ  ແສງ ເດືອນ
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ຫະພາບ ເອີຣົບ (ECB), ທະນາຄານ 
ກາງອງັກິດ (BOE)  ແລະ ທະນາຄານ  
ກາງຍີ່ປຸ່ນ (BOJ)

 ຜົນ  ໄດ້ ຮບັ ຈາກມາດ ຕະການ QE   ເປັນ 
 ຄື ແນວ ໃດ? ຜົນ ຂອງ ການ ດໍາ ເນີນ ນະ 
ໂຍບາຍ ຂ້າງ ເທິງສາມາດ ສະຫລຸບ ໄດ້ 
ດັ່ງ ນີ້:   ໂດຍ ພາບ ລວມ ແລ້ວບັນດາ ປະ 
ເທດ ທີ່  ນໍາ ໃຊ້ ມາດ ຕະການ ດັ່ງກ່າວ 
ແມ່ນ ສາມາດ ບັນລຸ ໄດ້ ເປ້ົາ ຫມາຍ ຂອງ  
ການ ເຮດັ ໃຫ້ໄພ ວາ່ ງານ ທີ ່ຮນຸ ແຮງ  ແລະ 
ເສດຖະກິດ ທີ່ ຖົດຖອຍ  ໄດ້ ຮັບ ການ ແກ້ 
ໄຂ ເປັນ ທີ ່ຫນາ້ ພໍ ໃຈ  ໂດຍ ເຫັນ ໄດ້ ຈາກ 
ອັດຕາ  ການ ວ່າງ ງານ ຂອງສະຫະລັດ 
ຫລຸດ ລົງ ຈາກ 10%  ໃນ 2009  ເຫລືອ  
ພຽງ 6.7%  ໃນທ້າ ຍປີ 2013,  ແລະ ດັດ 
ສະ ນີຕະຫລາດ ຮຸ້ນສະຫະລັດປະຈຸ 
ບັນ ແມ່ນ ມີ ລະດັບ ສູງ ກວ່າ ຊ່ວງ  ໄລຍະ 
ກ່ອນ ເກີດ ວິ ກິດ ການ ດ້ານ ການ ເງິນ 

ໂລກ.   ເຖິງ ຢ່າງ  ໃດ ກ່ໍຕາມ ເນື່ອງ ຈາກ 
ເສ ດຖະກິດ ໂລກ ແມ່ນ ມີ ການ ເຊ່ືອມ 
ໂຍງ ຢ່າງ  ກວ້າງ ຂວາງ  ດ່ັງ ນັ້ນ ການ ດໍາ 
ເນີນ ມາດ ຕະການ QE  ໄດ້ ເຮັດ ໃຫ້  
ເງິນ ໄດ້ ກະຈາຍ ໄປ ທົ່ວ ໂລກ  ໂດຍ ສະ 
ເພາະ  ເງິນ ທຶນຈໍານວນ ຫລວງຫລາຍ 
ດັ່ງກ່າວ ດ່ັງກ່າ ວ  ໄດ້ ໄຫ ລ ເຂົ້າປະ ເທດ 
ເສດຖະກິດ ເກີດ ໃຫມ່ ທີ່ ມີ ຄວາມ ອາດ  
ສາມາດ ໃນ ການ ຂ ະຫຍາ ຍຕົວ ທາງ 
ເສດຖະກິດ ທີ ່ສງູ   ເນືອ່ງ ຈາກ ນກັ ລົງທນຶ  
ຍາມ ໃດ ກ່ໍ ຊອກ ຫາ ຜົນ ຕອບ  ແທນ ຈາກ  
ການ ລົງທນຶ ທີ ່ດີ  ແລະ ດ້ວຍ ເຫດ ນີ ້ຈຶງ່  
ເປັນ ຜົນເຮັດ ໃຫ້ ເກີດ ການ ບິດ ເບືອນ 
ດ້ານ ຄ່າ ເງິນ , ການ ສົ່ງ ອອກ  ແລະ ສົ່ງ 
ຜົນຕໍ່ ສະ ພາບ ເງິນ   ເຟີ້ ທີ່ ເພີ່ມ ຂຶ້ນ ໃນ 
ປະ ເທດ ເຫ່ົາ ນີ້. ສິ່ງ ທີ່ ເຫັນ ໄດ້ ຊັດ ເຈ ນ 
ອີກ ຢ່າງ ຫນຶ່ງ ກ່ໍ ຄື QE  ສົ່ງ ຜົນ ໃຫ້ 
ເກີດການ ອ່ອນ ຄ່າ ຂອງເງິນ  ຈາກ ບັນ ດາ 

ປະ ເທດ ທີ່ ດໍານ ເນີນ QE  ຢ່າງ ຫລວງ 
ຫລາຍ  ເມ່ືອ ທຽບ ກັບ ຊ່ວງ ກ່ອນ QE.  
ເຖິງ ຢ່າງ   ໃດ ກ່ໍຕາມ QE ຢ່າງ ດຽວຈະ 
ບໍ່ ໄດ້ ຮັບ ຜົນ ເທົ່າ ທີ່ ຄວນ ຖ້າ ຫາກ ປາ  
ສະ ຈາກ ການ ປະຕິ ຮບູ ນ  ະ ໂຍບາຍ ຕ່າງໆ 
ຈາກ ຝ່າຍລັດຖະບານ. 

 ແລະ  ທ້າ ຍສຸດ ນີ້ ທ່ານ ລອງ  ຄິດ ຕໍ່ ໄປ 
 ວ່າ  ແລ້ວ ຖ້າ ຫາກ ບັນດາ ທະນາຄານ 
ກາງ ເຫລົ່າ ນີ້ ດູດ ປະ ລິ ມານ ເງິນ ກັບ ຄືນ 
ທ່ານ ຄິດ ວ່າ ຜົນ ທີ່  ໄດ້ ຮັບຈະ ເປັນ ແນວ 
ໃດ?  ໂປດ ຕິດຕາມ ຕອນ ຕໍ່ ໄປ.  

ຂ້າ ພະ ເຈົ້າ ຫວັງ ວ່າ ທ່ານ ຜູ້ ອ່ານ ຈະ ໄດ້ 
ຮັບ ຮູ້  ແລະ  ເຂົ້າ ໃຈ ກ່ຽວກັບ QE  ໃນ 
ລະດັບຫນຶ່ງ. 

ໃນ ວັນ ທີ 04/03/2014 ຢູ່ ທີ່ ສໍານັກ 
ງານ ໃຫ່ຍ ທະນາຄານ ການ ຄ້າຕ່າງປະ  
ເທດ ລາວ ມະຫາຊົນ, ໄດ້ ມີ ພິທີ ຖະ 
ແຫຼ ງຂ່າວ ການ ນໍາ ໃຊ້ ຜະລິດ ຕະພັນ 
ຂອງຕົນດັ່ງ ນີ້ : BCEL One(Ve-
sion 2), ຕູ້ ຮັບ ຝາກ ເງິນ, ການ ຊໍາ 
ລະສາທາລະ ນຸປະໂພ ກຜ່ານ ລະບົບ 
ທະນາຄານ.
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ທຄຕລ ໄດ້ວາງຍຸດທະສາດ ເພື່ອຫັນ 
ເອົາທຸລະກິດຂອງທະນາຄານພວກຂາ້ 
ພະເຈົ້າ ກ້າວເຂົ້າສູ່ຄວາມທັນຍຸກທັນ 
ສະໄໝ, ໄດ້ມາດຕະຖານສາກົນນັບ 
ແຕ່ປີ 2013 ຫາປີ 2020. ໃນຍຸດທະ 
ສ າດ ດັ່ ງ ກ່າວນີ້, ພວກຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ 
ເ ນັ້ ນ ໜັ ກ ໃສ່ການຫັນຈາກບໍລິການ 
ຕາມສາຍຜະລິດຕະພັນໄປສູ່ການບ ໍ
ລິການທີ່ເປັນໄປຕາມຄວາມຕ້ອງການ 
ຂອງລູກຄ້ າ. ພ້ອມກັນນັ້ນ ກໍ່ເອົາໃຈ 
ໃ ສ່ ພັ ດ ທ ະ ນາບັນດາຜະລິດຕະພັນ  
ແລະ ການບໍລິ ການໃຫ້ມີຄວາມທັນ 
ສະໄໝ ໂດຍການໝູນໃຊ້ນະວັດຕະ 
ກໍາ ແລະ ເທັກໂນໂລຢີໃໝ່ໆ ທີ່ສອດ 
ຄ່ອງກັບສັງຄົມໃນຍຸກສະໄໝປະຈຸບັນ 
ເພ່ືອເຮດັໃຫ້ບັນດາລູກຄ້າຂອງ ທຄຕລ 
ສາມາດເຂົ້າເຖິງ ແລະ ນໍາໃຊ້ບໍລິການ 
ຂອງ ທຄຕລ ດ້ວຍຕົນເອງ ຫຼື Self 
-service ໂດຍບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງເຂົ້າ 
ມາທະນາຄານ.

ໄດ້ປັບປຸງແລະຍົກລະດັບຫຼາຍຜະລິດຕະພັນອອກສູ່ສັງຄົມ

ສະນັ້ນ, ອີງຕາມຍຸດທະສາດດັ່ງກ່າວ, 
ມື້ນີ້ພວກຂ້າພະເຈົ້າ ມີຄວາມພາກພູກ 
ໃຈນໍາສະເໜີ  3 ຜະລິດຕະພັນໃໝ ່
ເພື່ອ ມ າ ຮັ ບ ໃຊ້ສັງຄົມໂດຍສະເພາະ 
ແມ່ນລູກຄ້າຂອງ ທຄຕລ ຄື:

1. BCEL One V.2

2. ຕູ້ຮັບຝາກເງິນ ຫຼື Cash  
Deposit Machine

3. B-Pay

ຂ້າພະເຈົ້າ ຂໍຍົກບາງຄຸນລັກສະນະທີ່ 
ສາໍຄັນຂອງແຕ່ລະຜະລິດຕະພັນໃຫ້ບັນ 
ດາທາ່ນໄດ້ຮບັຊາບເປນັຂໍມູ້ນພືນ້ຖານ 
ເທົາ່ນັນ້ ແລະ ໃນຕອນທາ້ຍຖາ້ບັນດາ 
ທ່ານ ຫາກມີຂໍ້ສົນໃຈຢາກລົງເລິກໃນ 
ລາຍລະອຽດ ກໍ່ສາມາດສະເໜີຖາມ 
ທີມງານວິຊາການຕື່ມອີກ.

1. BCEL One v.2

ເປັນການຕ່ໍຍອດຄວາມສໍາເລັດຂອງຜະ 
ລິດຕະພັນ BCEL One v.1 ທີ່ໄດ້ 
ເປີດນໍາໃຊ້ຢ່າງເປັນທາງການນັບແຕ່ 
ເດືອນມີຖນຸາ 2013 ເປັນຕ້ົນມາ ແລະ  
ໄດ້ຮັບການຕອບຮັບຈາກລູກຄ້າເປັນ 
ຢ່າງດີ; ອັນເຫັນໄດ້ຈາກປະລິມານ 
ທຸລະກໍາ ແລະ ຕົວເລກການດາວ 
ໂຫຼດ Application ນີຈ້າກ 
Play Store ແລະ App Store 
ທີ່ມີຫຼາຍກ່ວາ 20,000 ຄັ້ງ. ສໍາລັບ 
BCEL One v.2 ໄດ້ຮັບການປັບປຸງ 
ໃຫ້ມີຄວາມທັນສະໄໝຂຶ້ນກວ່າເກ່ົາ 
ແລະ ພຽບພ້ອມ ໄປດ້ວຍຄຸນສົມບັດ 
ທີ່ເປັນເອກະລັກສະເພາະໃນຫຼາຍໆ 
ດ້ານ ແລະ ສາມາດຕອບໂຈດ ຄວາມ 
ຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າໃນໄລຍະໃໝ່ໄດ້ 
ຢ່າງທີ່ລູກຄ້າຈະບ່ໍສາມາດພົບໄດ້ຢູ່ໃນ 

ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວມະຫາຊົນ

ໂດຍ: ທຄຕລ
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ທະນາຄານແຫ່ງອື່ນ. 

ນອກຈາກລູກຄ້າ ທຄຕລ ຈະສາມາດ 
ຊໍາລະຄ່າໃບບິນໄຟຟ້າ, ນໍ້າປະປາ, 
ຄ່າໂທລະສັບ, ອິນເຕີເນັດ ແລະ ໂອນ 
ເງິນຜ່ານໂທລະສັບມືຖື, ແທບເລັດ 
ແລະ ຄອມພີວເຕີ້ຂອງຕົນເອງແລ້ວ 
ນັ້ນ,  ການໂອນເງິນໃນ BCEL One 
v.2 ຍັງສາມາດເຮັດໄດ້ແບບຂ້າມ ສະ 
ກຸນເງິ ນ ເຊັ່ນ: ຈາກເງິນກີບ, ຫາໂດ 
ລາ ຫຼື ຫາເງິນບາດໂດຍມີອັດຕາແລກ 
ປ່ຽນທີ່ກໍານົດ ໂດຍ ທຄຕລ ຊຶງ່ປະຢດັ 
ເວລາກວ່າການແລກປຽ່ນຢູ້ຮາ້ນແລກ 
ປ່ຽນທົວ່ໄປ. ນອກຈາກນີ,້ ລູກຄ້າຍັງສາ 
ມາດສັ່ ງລ໋ອກບັດຂອງຕົນເອງໄດ້ຜ່ານ 
ທາງ smart phone  ຫືຼ tablet 
ເພືອ່ ປ້ອງກັນຄວາມສ່ຽງໃນເວລາບັດ
ຕົກເຮ່ ຍເສຍຫາຍ. ອກີໜຶງ່ເອກະລກັ 
ທີສ່າໍຄັນທີເ່ປນັເອກະສິດສະເພາະລູກ 
ຄ້າຂອງ ທຄຕລ ນັ້ນກຄໍ ື ລກູຄາ້ສາ 
ມາດນໍາໃຊ້ BCEL One v.2 ເພ່ືອຊໍາ 
ລະຄ່າສນິ ຄ້າກັບບັນດາ ຮາ້ນຄ້າທີເ່ຂົາ້ 
ຮວ່ມລາຍກ ານໂດຍບ່ໍຈໍາເປັນຕ້ອງໃຊ້ 
ບັດຊຶ່ງເ ປັນວິທີທີ່ທັນສະໄໝ ແລະ 
ປອດໄພທີ່ ສຸດດ້ວຍການນໍາໃຊ້ QR- 
code ເພື່ອເພີ່ມເລກບັນຊສີາໍລັບ 
ການໂອນເງິນ ແລະ ຈ່າຍຄ່າສິນຄ້າ.

ທີ່ກ່າວ ມານັ້ນຄືຄຸນລັກສະນະພິເສດ 
ພຽງສວ່ນໃ ດສວ່ນໜຶງ່ເທົາ່ນັນ້ຂອງ   
BCEL One v.2. ຫວງັວາ່ທກຸທາ່ນ 
ຈະປະທບັໃຈ ແລະ ຖາ້ມີຂໍສ້ນົໃຈກໍສາ 
ມາດສອບຖາ ມທີມງານພວກເຮົາໄດ້ 
ເພີ່ມເຕີມ.

2. ຜະລິດຕະພັນໃໝ່ອັນຕ່ໍໄປນັ້ນກໍ 
ຄື ຕູ້ຮັບຝາກເງິນ (Cash De-
posit Machine)

ໂດຍທົ່ວໄປຕູ້ ATM ຈະມີໄວ້ສໍາລັບ 
ການຖອນເງິນສົດ, ແຕ່ນັບຈາກນີ້ໄປ  

ທຄຕລ ຈະໄດ້ເລ່ີມນໍາ ເອາົຕູ້ທີສ່າມາດ 
ໃຫ້ລູກຄ້າຝາກເງິນເພ່ືອເອົາເງິນເຂົ້າ 
ບັນຊີຂອງຕົນໂດຍບ່ໍຈໍາເປັນຕ້ອງເຂົ້າ 
ມາທະນາຄານ. ຊຶ່ງໃນຍຸກປະຈຸບັນ 
ການເຂົ້າມາຝາກເງິນຂອງລູກຄ້າຈະ 
ຕ້ອງເຮັດຜ່ານພະນັກງານ teller  
ແຕ່ກ່ໍຍັງມີຂໍ້ ຈໍາກັດຫຼາຍດ້ານເຊ່ັນ:  
ລູກຄ້າບ່ໍມີເວລາເຂົ້າມາທະນາຄານ, 
ສະຖານທີຈ່ອດລົດຄັບແຄບ ຫືຼ ມີການ 
ຕໍ່ຄີວຍາວ. 

ສະນັ້ນ, ຕູ້ຝາກເງິນຈະໃຫ້ທາງເລືອກ 
ທີ່ສະດວກຂຶ້ນກວ່າເກ່ົາຫຼາຍໃຫ້ບັນ 
ດາລູກຄ້າຊ່ຶງເຂົາເຈົ້າສາມາດເລືອກ 
ມາຝາກເງິນໄດ້ໃນເວລາທີ່ເຂົາເຈົ້າສະ 
ດວກ, ບ່ໍຈໍາເປັນຕ້ອງລໍຖາ້ເວລາເຂົາ້ 
ການເພາະວາ່ຕູ້ ຮບັຝາກເງນິຂອງພວກ 
ເຮົາສາມາດໃຫ້ບໍລິການແບບ 24x7 
ຄື 24 ຊົ່ວໂມງຕໍ່ວັນ, 7 ວັນຕໍ່ 
ອາທດິ ແລະ ສາມາດຮບັຝາກເງນິໄດ້ 
ໃນປະເພດໃບ 10,000; 20,000  
ແລະ 50,000 ກີບ. ທຄຕລ ເປັນທະ 
ນາຄານ ແຫ່ງທໍາອດິຂອງປະເທດທີນໍ່າ 
ເອົາຕູ້ດັ່ງກ່າວມາໃຫ້ບໍລິການ. ປະ 
ຈຸບັນພວກເຮົາເລ່ີມເອົາມານໍາໃຊ້ຢູ່ສໍາ 
ນັກງານໃຫຍ່ຈໍານວນ 1 ໜວ່ຍ ແລະ 
ຈະສືບຕ່ໍຂະຫຍາຍໄປສູ່ສາຂາຕ່າງໆ 
ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ.

ຫັຼງຈາກພິທທີາງການນີແ້ລ້ວ ທມີງານ 
ຂອງພວກເຮາົຈະໄດ້ສາທດິການນໍາໃຊ້ 
ຕູ້ຮັບຝາກເງິນດັ່ງກ່າວ ໃຫ້ແກ່ບັນດາ 
ທ່ານຕື່ມອີກ.

3. ແລະຜະລິດຕະພັນທີ່ພວກເຮົາ 
ຕ້ອງການນໍາສະເໜີອັນສຸດທ້າຍ 
ກໍ່ແມ່ນຜະລິດຕະພັນ B-Pay  
ຊ່ຶງແມ່ນການບໍລິການຊໍາລະໃບ 
ບິນຜ່ານຕູ້ ATM.

ທຄຕລ ເປັນຜູ້ໃຫ້ບໍລິການບັດ ແລະ 

ຕູ້ ATM ລາຍໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນ ສປປ  
ລາວ. ສະນັ້ນ, ໄປຄຽງຄູ່ ກັບການສ້າງ 
BCEL One v.2 ເພື່ອໃຫ້ລູກຄ້າສາ 
ມາດນໍາໃຊ້ບໍລິການຂອງ ທຄຕລ ຜ່ານ 
ໂທລະສັບມືຖືແລ້ວນັ້ນພວກເຮົາກໍ 
ຍັງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ພັດທະນາຊ່ອງທາງ 
ທີລູ່ກຄ້າສາມາດໃຊ້ບໍລິການບາງອນັທີ ່
ຄ້າຍຄືກັນຜ່ານຕູ້ ATM. ເພາະວ່າ 
ການນໍາໃຊ້ໂທລະສັບມືຖື ຫຼື ແທັບເລັດ 
ບາງຄັ້ງກໍ່ມີຂີດຈໍາກັດເຊັ່ນ: ສັນຍານ  
ອິນເຕີເນັດ ຫຼື 3G ບໍ່ມີ ຫຼື ລູກຄ້າບາງ 
ທ່ານກ່ໍອາດຈະບ່ໍຄຸ້ນເຄີຍກັບໂທລະ 
ສັບ 3G.

ດ້ວຍເຫດນີ້ ພວກເຮົາຈຶ່ງເພີ່ມທາງ 
ເລືອກໃຫ້ລູກຄ້າສາມາດນໍາໃຊ້ບໍລິ 
ການຈ່າຍໃບບິນຜ່ານຕູ້ ATM ໄດ້ ເຖິງ 
ວ່າລູກຄ້າອາດຈະບໍ່ມີໂທລະສັບ 3G  
ກໍ່ຕາມ. ຜະລິດຕະພັນ B-Pay ຈາກ 
ເມ່ືອກ່ອນສາມາດຊໍາລະໄດ້ແຕ່ພຽງ 
ບິນໄຟຟ້າ ໄດ້ຖືກປັບປຸງໃຫ້ສາມາດ 
ຊໍາລະໄດ້ທັງຄ່ານໍ້າປະປາຕື່ມອີກ ຊຶ່ງ 
ພວກເຮົາຈະສືບຕ່ໍພັດທະນາໃຫ້ສາ 
ມາດຊໍາລະໃບບິນປະເພດອື່ນໆໃນອະ 
ນາຄົດອັນໃກ້ນີ້.

ອັນນັ້ນແມ່ນບາງຜະລິດຕະພັນ ແລະ 
ການບໍລິການໃໝ່ໆທີ່ທີມງານຂອງ 
ທຄຕລ ພວກຂ້າພະເຈົ້າ ໄດ້ພັດທະ 
ນາຂຶ້ນມາເພ່ືອຮັບໃຊ້ສັງຄົມລາວໂດຍ 
ສະເພາະແມ່ນລູກຄ້າຂອງ ທຄຕລ.  
ພວກເຮົາຈະສືບຕ່ໍພັດທະນາຢ່າງບ່ໍ 
ຢຸດຢ້ັງເພ່ືອນໍາເອົາຄວາມທັນສະໄໝ 
ແລະ ຄວາມສະດວກສະບາຍມາຮັບ 
ໃຊ້ລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.
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“ຄໍາ”  ເປັນ ສນັຍາ ຫັຼກ ແຫ່ງ ຄວາມ ມ່ັງ 
ຄ່ັງ, ນອກຈາກ ຄາໍ ຈະ ສາ ມາດ ນາໍ ມາ   
ໃຊ້ ເປັນ ເຄື່ອງ ປະດັບ ແລ້ວ ຫຼາຍ ຄົນ 
ຍັງ ນິຍົມ ຊື້ ຄໍາ ເພື່ອ ການ ລົງທຶນ,  ແຕ່ 
ບໍ່ໝາຍ ຄວາມ ວ່າທຸກ ຄົນ ທີ່ ລົງທຶນ 
ທາງ ດ້ານ ນີ້ ແລ້ວ ຈະ ໄດ້ ກໍາ ໄລ ທັງ ໝົດ 
ຖ້າ ຫາກ ລົງທຶນ ຜິດ ຈັງ ຫວະ ຫຼື ຜິດ 
ວິທີ ອາດ ຈະ ຂາດທຶນ ທັນທີ. ສະນັ້ນ,  
ຈິ່ງ ມີ 5  ເທັກ ນິກ ພ້ືນຖານກ່ອນ ຈະ 
ລົງທຶນ ໃສ່ ຄໍາ ດັ່ງ ນີ້:

1.  ເລືອກ ຜະລິດ ຕະພັນ ການ ລົງທຶນ 
ໃຫ້ ເໝາະ ສົມ ກັບ ຕົນ ເອງ: 

ຖ້າ ຕ້ອງການ ລົງທຶນ ໃສ່ ຄໍາຕ້ອງ ສຶກສາ 
ເບິ່ງ ວ່າ ປັດຈຸ ບັນ ມີ ເຄື່ອງມື ໃນ ການ ລົງ 
ທຶນຫຼາຍ ຮູບ ແບບ ເຊັ່ນ: ຊື້- ຂາຍຄໍາ 
ແທ່ງ, ຊື້- ຂາຍຄໍາ ຮູບ ປະພັນ  ແລະ 
ຊື້-ຂາຍ ຄໍາ ທາງ ບັນຊີ ເປັນຕົ້ນ. ຄໍາ 
ແທ່ງຖື ວ່າ ເປັນ ຮູບ ແບບ ການ ລົງທຶນ 

ເທັກນິກພື້ນຖານກ່ຽວການລົງທຶນຊື້-ຂາຍຄໍາ

ຫຼາຍ ຄົນ ນິຍົມ  ແລະ ຄຸ້ນ ເຄີຍ  ໂດຍ 
ແທດ ເໝາະ ກັບ ຜູ້ ທີ່ ຕ້ອງການ ລົງທຶນ  
ທງັ ໄລຍະ ສັນ້  ແລະ  ໄລຍະ ຍາວ,  ສວ່ນ  
ຄາໍ ຮູບ ປະພັນ ອາດ ຈະ ບ່ໍ  ແທດເໝາະ 
ກັບ ການ ລົງທນຶຫຼາຍ ປານ ໃດເພາະວາ່ 
ຄາໍ ຮູບ ປະພັນໄດ້ມີ ການ ຄິດ ໄລ່ ຄ່າ ແຮງ 
 ງານ ໃນ ການ ປ່ຽນ ຮູບ ຈາກ ຄາໍ ແທ່ງ ມາ 
 ເປັນ ເຄ່ືອງ ປະດັບ  ເຊ່ຶງ ເຮັດ ໃຫ້ການ  
ເກງ ກໍາ ໄລ ໄດ້ ໜ້ອຍ  ແຕ່ຄໍາຮູບປະພັນ  
ມີ ຂໍ້ ດີ ຄື: ສາມາດ ນໍາ ມາ  ສວມໃສ່ ເປັນ 
 ເຄື່ອງ ປະດັບ ໄດ້.

2. ຕັ້ງ ເປົ້າ ໝາຍ ການ ລົງທຶນ  ໃສ່ ຄໍາ  
ອາດແບ່ງໄດ້ ເປັນ ໄລຍະ ສັ້ນ  ແລະ 
 ໄລຍະ ຍາວ, 

• ການ ລົງທຶນ ໄລຍະ ສັ້ນ: ໂດຍການ 
ຕິດຕາມແນວໂນ້ມທາງ ເທັກນິກ 
ຂອງລາຄາຄາໍເປັນສິ່ ງສາໍຄັນທີສ່ດຸ 
ຖ້າສັງເກດເຫັ ນວ່າ ລາຄາ ຄໍາ ມີ  

ແນວ ໂນ້ມປັບໂຕ ເພີ່ມ ຂຶ້ນ ເຮົາ ຍັງ  
ສາມາດຮັກສາຄໍາທີ່ເຮົາຊື້ໄວ້ຕໍ່ໄປ 
ອີກໄດ້ເພື່ອລໍຖ້າຂາຍຢູ່ຈຸດທີ່ເຮົາ 
ພໍໃຈ, ແຕ່ກົງກັນຂ້າມຖ້າລາຄາ 
ຄໍາມີແນວໂນ້ມປັບໂຕຫຼຸດລົງ ຫຼື 
ຫຼຸດແນວຮັບສໍາຄັນທາງເທັກນິກ 
ເຮົາຕ້ອງຕັດສິນໃຈຂາຍຄໍາຂາດ 
ທຶນອອກໄປກ່ອນ ເພາະວ່າຖ້າ 
ຖືຄອງ ຕ່ໍໄປຈະເຮັດໃຫ້ຕົວເລກ 
ຂາດທຶນເພ່ີມຂຶ້ນ ແລະ ຂາດສະ 
ພາບຄ່ອງເພື່ອລົງທຶນຄັ້ງໃໝ່.

      The price managed to break 
with the beginning of the week 
the bullish support of the as-
cending channel showing on 
graph that started from the bot-
tom 1182.46 towards the top 
1387.82. In fact, the mentioned 
break favors extending the 
downside move towards 38.2% 
correction at 1309.35, as break-

ໂດຍ: ອ່ອນສີ ສຸກແກ້ວລາວົງ
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ing it might extend bearishness towards 50% correction at 1285.15. 
 
     Trading below 1339.35 strengthens the downside move, as RSI 14 and 
traditional MACD are providing negative signals supporting these ex-
pectations. Linear Regression Indicators are showing a negative bias. 
 
Of note, breaching 1361.10 could fail the downside move but we 
are depending on 1350.00 levels to keep these negative expecta-
tions.

 www.icn.com/Technical Analysis                                                  
( ຕົວຢ່າງຂອງການ ວິ ເຄາະເສັ້ນກຣາບການລົງທຶນໄລຍະສັ້ນ)

• ການລົງທຶນໄລຍະຍາວ: ເມື່ອເຫັນວ່າລາຄາຄໍາມີການປັບໂຕເພີ່ມຂຶ້ນ
ຕ້ອງລໍຖ້າໃຫ້ໄດ້ຕາມເປ້ົາໝາຍທີ່ຕ້ັງໄວ້ວ່າຈະຂາຍເອົາກໍາໄລຢູ່ຈຸດໃດ 
ໂດຍບໍ່ຕ້ອງຮີບຮ້ອນຂາຍຄໍາອອກໄປ, ເມື່ອຂາຍຄໍາອອກໄປແລ້ວເມື່ອເຫັນ 
ວ່າລາຄາຄໍາມີການປັບໂຕຫຼຸດລົງຈິ່ງເຂົ້າໄປຊື້ຈຸດທີ່ເຫັນວ່າເໝາະສົມ ແລະ 
ອີກວິທີໜຶ່ງສໍາລັບຜູ້ລົງທຶນໃນໄລຍະຍາວຄວນໃຊ້ ຄື: ຄວນຊື້ຄໍາໃຫ້ສະ 
ໝໍ່າສະເໝີເປັນປະຈໍາທຸກເດືອນເພື່ອເປັນການສະເລ່ຍລາຄາ ແລະ 
ຫຼຸດຄວາມສ່ຽງຈາກການລົງທຶນ.

3. ກໍານົດສັດສ່ວນເງິນລົງທຶນ:

ເຖິງຫຼາຍຄົນຈະຮູ້ສຶກວ່າຄໍາເປັນສິນຊັບທີ່ປອດໄຟ ສາມາດຊື້ສະສົມໄວ້ເທື່ອລະ 
ນ້ອຍ ແຕ່ຄວາມຈິງແລ້ວ ຄໍາເປັນສິນຄ້າປະເພດໜຶ່ງຊຶ່ງຖືວ່າມີຄວາມສ່ຽງທີ່ສູງ. 
ດັ່ງນັ້ນ, ສັດສ່ວນເງິນທີ່ລົງທຶນໃນຄໍາ ອາດ ຈະ ບໍ່ ໃຫ້ ເກີນ 5-10% ຂອງ ເງິນ 
ລົງທຶນ ຖ້າ ເຮົາ ບໍ່ ມີ ການຈັດ ແບ່ງ  ເງິນ ເພື່ອ ລົງທຶນ ໃສ່ ຄໍາ ຢ່າງ ຊັດ ເຈນອາດ  ເຮັດ ໃຫ້ 
ມີ ສັດສ່ວນ ເງິນ ລົງທຶນ ໃນ ຄໍາ ຫຼາຍ ເກີນ ໄປ, ຊຶ່ງ ເຮັດ ໃຫ້ ສ່ວນ ແບ່ງ ການ ລົງທຶນ 
ຂອງ ທ່ານ ມີ ຄວາມ ສ່ຽງສູງ ກວ່າທີ່ ຄາດ ຄະ ເນ ໄວ້.

Support 1315.00 1309.35 1300.00 1285.15 1277.90 

Resistance 1330.00 1339.35 1341.10 1350.00 1356.60 

Recommendation 
Based on the above, sell gold below 1330.00 

targeting 1309.35 then 1300.00 and 1285.15 and 
stop-loss above 1350.00 this week

4. ຕິດຕາມ ຂ່າວສານ ຂໍ້ ມູນ:

ຫຼາກ ຫຼ າຍ ປັດ ໃຈ ທີ່ ມີ ຜົນ ກະທົບ ຕໍ່ 
ການ ຂຶ້ນ ລົງ ຂອງ ລາຄາ ຄໍາ  ເຊັ່ນ: ການ 
ເຄື່ອນ ໄຫວ ຂອງ ເງິນ ໂດລາ ສະຫະລັດ, 
ພາວະ ເສດຖະກິດ ໂລກ, ຄວາ ມຕ້ອງ 
ການ ໃຊ້ ຄໍາ ເປັນ ເຄື່ອງ ປະດັບ, ຄວາມ 
ຕ້ອງການ ໃຊ້ ຄໍາ ເພື່ອ ເປັນ ຄັງ ສໍາຮອງ 
ຂອງ ປະ ເທດ  ແລະ  ແນວ ໂນ້ມທາງ 
ເທັກນິກ ເປັນຕົ້ນ. ສະນັ້ນ, ຜູ້ ທີ່ ຄິດ 
ຍາກ ລົງທຶນ ໃສ່ ຄໍາ ໃຫ້ ໄດ້ ກໍາ ໄລຄວນ 
ຕິດຕາມ ປັດ ໃຈ ຕ່າງໆ ທີ່ ມີ ຜົນ ກະທົບ 
ຕໍ່ ລາຄາຄໍາ ຢ່າງ  ໃກ້ ສິດ  ເພື່ອ ເພ່ີມ ໂອ 
ກາດ ໃນ ການ ສ້າງ ກໍາ ໄລ.

5. ປຶກສາ ຜູ້ ທີ່ ຮູ້:

 ເຖງິ ວາ່ ເຮາົ ຈະ ຮູສ້ກຶ ວາ່ ມີ ຄວາມ ສາມາດ 
 ເປັນ ໜຶ່ ງກ່ຽວ ກັບ ການ ລົງທຶນ ໃນ ດ້ານ  
ນີ້  ແຕ່ ປັດຈຸບັນ ລາຄາ ຄໍາ ເຄື່ອນ ໄຫວ 
ຜັນ ຜວນ, ຜູ້ ທີ ລົງທຶນ ໃສ່ ຄໍາ ໃນ ຊ່ວງ 
ນີ້ ຮູ້ສຶກ ວ່າ  ຊອກ ຫາ ກໍາ ໄລ ໄດ້ ຍາກ ຂຶ້ນ 
ສະນັ້ນ, ການ ປຶກສາ ຫືຼ ສອບ ຖາມ 
ກັບ ຜູ້ ທີ່ ມີ ຄວາມ ຮູ້ ເລື່ອງ ການ ລົງທຶນ 
ໃນ ດ້ານ ນີ້ ຈະ ຊ່ວຍ ໃຫ້ ເຮົາ ສາມາດ ສ້າງ 
ກໍາ ໄລ  ເພີ່ ມຂຶ້ນ.
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ດັ່ງ ທີ່ ບັນດາ ທ່ານ ໄດ້ ຮັບ ຮູ້ ນໍາ ກັນ ແລ້ວ  
ວ່າ ວຽກງານ ກາ ນ ເງິນ ຈຸ ລະ ພາກ ຢູ່  
ສປປ ລາວ ກໍາລັງ ໄດ້ ຮັບ ການ ພັດທະ 
ນາ ຂືນ້ ເປັນ ກ້າວໆ,  ແຕ່ ສງັ ຄົມ ເຮາົ ສວ່ນ 
 ຫລາຍຍັງ ບໍ່ ທັນ ເຂົ້າ ໃຈຢ່າງ ເລິກ ເຊິ່ງ 
 ແລະ  ມີ ຄວາມ ສນົ ໃຈ ກ່ຽວກັບ ວຽກງານ 
 ດ່ັງກ່າວ.  ເພາະສະນັນ້,  ເພ່ືອ ສາ້ງຄວາມ 
 ເຂົ້າ ໃຈ  ໃຫ້ ຫລາຍ ຂື້ນ ຕື່ມ ນັ້ນ, ຂ້າພະ 
ເຈົ້າ ຈຶ່ງ ຂໍ ແລກປ່ຽນບົດຮຽນນໍາ ບັນດາ 
ທ່ານ ໃນ ແຕ່ລະ ຄໍາ ຖາມ ທີ ່ສັງຄົມ ມີ 
ຄວາມ ສົນ ໃຈ ຫຼາຍ ຊ່ຶງ ລາຍ ລະອຽດມີ 
ດັ່ງນີ້:

1. ເງິນ ກູ້ ຈຸ ລະພາກແມ່ນຫຍັງ? 

 ເງິນ ກູ້ ຈຸ ລະ ພາກ ແມ່ນການປ່ອຍເງິນ 
ກູ້ຂະຫນາດ ນ້ອຍ ໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ 
ຜູ້ທີ່ ມີ ລາຍ ຮັບຕໍ່າ,  ໃນ ເຂດ ຊົນນະບົດ 
 ແລະ ຜູ້ ດໍາ ເນີນ ທຸລະກິດ ທີ່ບໍ່ສາມາດ 
ເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທຶນຂອງທະນາຄານທຸ 
ລະ ກິ ດ ,   ຊຶ່ງ ບຸ ກຄົ ນເຫຼົ່າ ນັ້ ນອາດ 
ຈະບໍ່ມີ ຫລື ມີຫລັກຊັບຄໍ້າປະກັນ, 
ບໍ່ ມີວຽກງານ ເຮັດທີ່ໝັ້ນຄົງ ແລະ ບໍ ່
ມີຖານະການເງິນດີ. ດັ່ງ ນັ້ນ ຈຶ່ງ ບໍ່ສາ 

ການເງິນຈຸລະພາກ(MicroFinance)
ໂດຍ: ດຣ . ອາຄົມ ປຣະ ເສີດ

ມາດ ເຂົ້າ ເຖິງ ແຫຼ່ງ  ເງິນ ກູ້ ທົ່ວ ໄປ ໄດ້.   
ເງິນ ກູ້ ຈຸ ລະພາກເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງ 
ການເງິນຈຸ ລະ ພາກ ຍ້ອນ ວ່າເປັນລະ 
ບົບການເງນິທີ ່ໃຫ້ບໍລິການ ຢາ່ງກວາ້ງ 
ຂວາງ, ນອກຈາກຈະໃຫ້ບໍລິການ ເງິນ  
ກູ້  ແກ່ ປະຊາຊົນ ຜູ້ ທຸກ ຍາກ ແລ້ວ ຍັງ 
ບໍລິການ ດ້ານ ອື່ນໆອີກ ເຊັ່ນ:  ເປັນ ຕົວ 
ແທນ ການປະກັນໄພ ແລະ ບໍລິການ 
ຮັບ ຝາກ ເງິນ. 

 ເງິນ ກູ້ ຈຸ ລະ ພາກ ໄດ້ລິເລີ່ມຄັ້ງທໍາອິດ  
ໃນ ປະເທດ ບັງກາລາເທດ, ຊຶ່ງເປັນ 
ປະເທດທີມີ່ ປະຊາຊົນຜູ້ທກຸຍາກ ໄດ້ປະ 
ສົບຄວາມສໍາເລັດ   ໂດຍການນໍາໃຊ້ເງິນ 
ກູ້ຈຸລະພາກເພື່ອຂະຫຍາຍທຸລະກິດ
ຂະໜາດນ້ອຍ ຊຶ່ງ ເຮັດ ໃຫ້ ປະຊາຊົນ 
ມີລາຍໄດ້ ແລະ ຍັງ ມີຫຼາຍກໍລະນີທີ ່
ພວກເຂົາປະສົບຜົນສໍາເລັດເຊັ່ນ: ການ 
ເລີ່ມມີຖານະການ ເງິນທີ່ໝັ້ນຄົງ ແລະ 
ຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກຄວາມທຸກຍາກ. 

  ເງິນ ກູ້ ຈຸ ລະ ພາກ  ໄດ້ ກາຍ ເປັນທີ່ ຮູ້ຈັກ 
 ກັນ ດີ  ໃນ ການ ເຜີຍ ແຜ່ອົງການ ສະຫະ 
 ປະຊາ ຊາດ   ໃນ ປ ີ2005, ຊ່ຶງໄດ້ ຈດັ ເປັນ  

ປີ ສາກົນ ແຫ່ງ ການ ເງິນ ຈຸ ລະ ພາກ. 
ໃນ ປີ 2006 ດຣ ຍູ ນ  ແລະ ທະນາ 
ຄານ ຄຣາມິນ ທີ່ ເຮັດ ວຽກກັບ ປະຊາ 
ຊົນ ຜູ້ ທຸກ ຍາກ ຈຶ່ງ ໄດ້ ຮັບ ລາງວັນ ໂນ  
ເບ ວ ສາຂາ ສັນຕິພາບ.

2. ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ  
(MFI) ແມ່ນຫຍັງ? 

ສະຖາບັນການເງນິຈລຸະພາກ ແມ່ນສະ 
ຖ າ ບັນທີ່ ໃຫ້ບໍລິການທາງດ້ານການ 
ເງິນໃຫ້ ແກ່ປະຊາຊົນຜູ້ທີ່ທຸກຍາກຊຶ່ງ 
ສ ະ ຖາບັນດັ່ງກ່າວ ລວມທັງສະຫະ 
ກອນ ສິນ ເຊື່ອຂອງ ອົງການ ທີ່ ບໍ່ຂື້ນກັບ  
ລັດຖະບານ, ບັນດາ ທະນາຄານ ທຸລະ  
ກິດ  ແລະ ສະ ຖາ ບັນ ການ ເງນິ ທີ ່ບ່ໍ ແມ່ນ 
 ທະນາຄານ,  ຊຶ່ງສະຖາບັນເຫຼົ່ານີ້ບາງ 
ສະຖາບັນໄດ້ປ່ຽນຈາກອົງການ ທີ່ ບໍ່ຂື້ນ 
ກັບ ລັດຖະບານ ມາເປັນສະຖາບັນການ 
ເງິນ ສະ ເພາະ,  ບາງສ່ວນ ເປັນ ຮູບ  
ແບບ ທະນາຄານເຊ່ັນ: ທະນາຄານ 
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ອອມ ຊັບ ແລະ ທະນາຄານສົ່ງ ເສີມ 
ສະສິ ກໍາ. 

ໜ່ວຍງານທີ່ ເປັນ ອົງການທີ່ ບໍ່ຂື້ນກັບ 
ລັດຖະບານ  ແລະ ສະມາຄົມ ການ ເງິນ  
ຈຸ  ລະ ພາກທີ່ ບໍລິການ ດ້ານ ການ ເງິນ 
ສວ່ນ ໃຫ່ຍໜວ່ຍງານ ເຫ່ົຼານີບ່ໍ້ຢາກຮຽກ 
ຕົນ ເອງ ວາ່ ເປັນ ສະ ຖາ ບັນ ການ ເງນິ  ແຕ່ 
ໂດຍພາບ ລວມຂອງ ອຸດ ສະຫະ ກໍາ ເງິນ 
ກູ້ ຈຸ ລະ ພາກ ແລ້ວ ຖ້າໜ່ວຍງານ ໃດ 
ທີ່ ເຄ່ືອນ ໄຫວ ດາໍ ເນີນ ງານ ກ່ຽບກັບ 
ການ ບໍລິການ ທາງ ດ້ານ ການ ເງນິ  ໃຫ້ ປະ 
ຊາຊົນ ຜູ້ ທີ ່ທກຸ ຍາກຈະເອີນ້ໜວ່ຍງານ 
 ນີ້ວ່າ: ສະ ຖາ ບັນ ການ ເງິນ ຈຸ ລະ ພາກ.

3. ລູກຄ້າຂອງ ສະ ຖາ ບັນການເງິນຈຸ 

ລະພາກແມ່ນໃຜ? 

  ໂດຍ ລວມ ແລ້ວ ລູກຄ້າຂອງສະຖາ ບັນ 
ການເງິນຈຸລະພາກ ແມ່ນ ບຸກຄົນຜູ້ທີ່ 
ມີລາຍຮບັຕ່ໍາ ແລະ ບ່ໍສາມາດ ເຂົາ້ເຖງິ 
ການ ບໍລິການ ຂອງ ທະນາຄານ ທລຸະ ກິດ, 
ລູກ ຄ້າ ຂອງສະ ຖາ ບັນການເງິນຈຸ ລະ  
ພາກສ່ວນ ຫຼາຍ ແມ່ນ ຊາວ ຄ້າຂາຍຜູ້  

ປະກອບ ທຸລະ ກິດ ຂະໜາດນ້ອຍ. ຢູ່  
ໃນ ເຂດ ຊົນນະບົດປະຊາຊົນ ສວນ່ຫຼາຍ 
 ປະກອບ ອາຊີບທຸລະ ກິດ ການ ກະສິກໍາ 
ຂະໜາດນອ້ຍ  ແລະ ອກີ ສວ່ນໜຶງ່ ແມ່ນ  
ປະກອບ ອາຊີບ ທລຸະ ກິດ ຂະໜາດນອ້ຍ 
 ເພ່ືອ ສາ້ງ ລາຍ ຮບັ ໃຫ້ ແກ່ ຄອບຄົວ ເຊ່ັນ: 
ການ ປະກອບ ອາຊີບ ກ່ຽວກັບ ການ ຂາຍ 
 ອາຫານ  ແລະ ການ ຄ້າຂາຍ ຍ່ອຍ. ສວ່ນ  
ຢູ່ ໃນ ເຂດ ຕົວ ເມືອງ ກິດຈະກາໍ ການ ເງນິ 
 ຈຸ ລະ ພາກ ຈະ ມີ ຫຼາຍ ຮູບ ແບບ ກວ່າຢູ່  
ໃນ ເຂດ ຊົນນະ ບົດ ລວມທງັ ບຸກຄົນ ທີ ່ເປັນ 
 ແມ່ ຄ້າ ທາງ ດ້ານ ການ ບໍລິການ ເຊ່ັນ:  
ການ ຊ່າງ,  ແມ່ ຄ້າຂາຍ ເຄ່ືອງ ຍ່ອຍ ນອ້ຍໆ 
 ແລະ ອືນ່ໆ. ສະຫຸຼບ ແລ້ວ ລູກ ຄ້າ ຂອງ ສະ 
 ຖາ ບັນ ການ ເງິນ ຈຸ ລະ ພາກ  ແມ່ນ ບຸກ 
ຄົນ ທີ່ ທຸກ ຍາກ  ແລະ ຄົນ ທີ່ ບໍ່ມີ ຖານະ  
ການ ເງິນ ທີ່ໝັ້ນຄົງ, ມີ ລາຍ ໄດ້ໜ້ອຍ 
 ແລະ ຕ້ອງ ການຂະຫຍາຍ ທລຸະ ກິດ ນອ້ຍ 
 ເພື່ອ ສ້າງ ລາຍ ຮັບ ໃຫ້ ແກ່ ຄອບຄົວ.  

4.  ເງນິກູ້ຈລຸະພາກຊ່ວຍ ເຫືຼອຄົນທກຸ 
ຍາກໄດ້ແນວໃດ? 

ຈາກພຶດຕິ ກາໍ ຕົວ ຈງິ ຜ່ານ ມາ ໄດ້ ສະ ແດງ 

 ໃຫ້ ເຫັນ ວ່າ ການ ເງິນ ຈຸ ລະ ພາກ  ສາ 
ມາດ ເຮັດໃຫ້ຊີວິດ ການ ເປັນ ຢູ່ ຂອງ ປະ 
ຊາຊົນ ດີ ຂື້ນ,  ເນື່ອງ ຈາກ ວ່າ ປະຊາຊົນ  
ສາມາດ ເຂົ້າຫາ ແຫຼ່ງທຶນ ໄດ້ ສະດວກ  
ຂືນ້  ແລະ  ສາມາດ ນາໍ ໃຊ້ ເງນິ ກູ້ ຈ ຸລະ ພາກ  
ສ້າງ ຄອບຄົວ  ເພື່ອ ໃຫ້ ມີ ລາຍ ຮັບ ເພີ່ມ  
ຂື້ນມີລາຍໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ຊ່ວຍຫຼຸດ 
ຜ່ອນ ຄວາມສຽ່ງ ໃນ ການ ດາໍລົງ ຊີວິດ ປະ 
ຈາໍ ວນັ ຂອງ ປະຊາຊົນ ແລະ ສາມາດເປັນ 
ເຄື່ອງມື ໃນ ການ ດໍາລົງ ຊີວິດ ຂອງ ຜູ້ ທຸກ  
ຍາກ,  ໂດຍ ສະ ເພາະ ຜູ້ຍິງ ສາມາດ ປ່ຽນ 
ຖານະ ຂອງ ຄອບຄົວ ໃຫ້ ດີ ຂື້ນ. ຄວາມ 
ທຸກຍາກນັ້ນມີຫຼາຍລະດັບ, ການບໍລິ 
ການທາງດ້ານການເງິນ ເພ່ືອການຕ່ໍສູ້ 
ແລະ ຕ້ານຄວາມທກຸຍາກ ເຊ່ັນ:  ການ 
ເງິນຈຸລະພາກ ຊ່ວຍໃຫ້ຄົນທຸກຍາກ 
ສາມາດສ້າງລາຍໄດໃ້ນການຂະຫຍາຍ 
ທຸລະກິດ ແລະ ຍັງຊ່ວຍ ເຫືຼອຄົນທຸກ 
ຍາກທີ່ບ່ໍມີວຽກເຮັດງານທໍາສາມາດ 
ສ້າງທຸລະກິດຂອງຄອບຄົວ  ເພ່ືອເຮັດ 
ໃຫ້ຊີວິດ ການ ເປັນ ຢູ່ດີ ຂື້ນ ເຊັ່ນ: ມີອາ 
ຫານ ພຽງພໍ, ຊຸກຍູ້ ການ ສກຶສາ ຂອງ ລູກ  
ຫຼານ  ໂດຍ ສະ ເພາະຜູ້ ຍິງ ຈະ ມີ ຄວາມ  
ເຂົາ້ ໃຈ  ແລະ ມີ ຄວາມ ສາມາດ ໃນ ການ 
 ຕິດຕ່ໍສື່ສານ ກັບ ສະ ຖາ ບັນ ການ ເງນິ ຫືຼ  
ໜວ່ຍງານ ອືນ່ໆດ້ວຍ ຕົນ ເອງ ຫຼາຍ ຂືນ້. 

5. ເປັນຫຍັງສະຖາບັນການເງິນຈຶ່ງ 
ຄິດໄລ່ດອກເບ້ຍເງິນກູ້ຈຸ ລະ ພາກ 
ສູງໃຫ້ກັບຜູ້ທຸກຍາກ. 

ສະ ຖາ ບັນ ການ ເງນິຈ ຸລະ ພາກຄິດ ໄລ່  
ຄ່າ ບໍລິການ ເງນິ ກູ້  ແລະ ອດັາດ ອກ ເບ້ຍ  
ເງິນ ກູ້  ໃຫ້ ກັບ ຜູ້ ທຸກ ຍາກ ສູງ ນັ້ນຍ້ອນ 
 ວາ່ ສະ ຖາ ບັນ ການ ເງນິ ຈ ຸລະ ພາກມີຄ່າ 
ໃຊ້ຈ່າຍຫຼື ຕົ້ນ ທຶນໃນການບໍລິການສູງ 
ໂດຍສະເພາະຈໍານວນເງິນກູ້ ຂະໜາດ 
ນ້ອຍ ຊຶ່ງເປັນເຫດຜົນສໍາຄັນທີ່ທະນາ 
ຄານທລຸະ ກິດບ່ໍມີ ຄວາມ ສນົ ໃຈ ປອ່ຍ ເງນິ  
ກູ້ ຂະໜາດນ້ອຍ ໃຫ້ບຸກຄົນທີ່ທຸກ 
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ຍາກຄື:  ໜຶ່ງລ້ານ ຫາ ສິບ ລ້ານ ກີບ ຕໍ່ 
ຄົນ ຍ້ອນ ວ່າ ຈະ ເຮັດ ໃຫ້ ມີຄ່າ ໃຊ້ ຈ່າຍ  
ໃນ ການ ບໍລິການ ສູງ. ຕົວຢ່າງ: ບຸກຄົນ 
ຜູ້ດຽວຕ້ອງການ ເງນິ ກູ້ 200,000,000 
ກີບ  ທະນາຄານ ທລຸະ ກິດ ອາດ ຈະອະນຸ 
ມດັ ວງົ ເງນິ ກູ ້ດັ່ງກ່າວ ຍ້ອນ ວ່າ ມີ ຄ່າ ໃຊ້ 
ຈາ່ຍ ໃນ ການ ບໍລິການ ເກັບໜີ ້ຕ່ໍລູກ ຄ້າ 
ໜຶ່ງຄົນ ຕ່ໍາ ກວ່າ ລູກ ຄ້າ ຫຼາຍ ຄົນ,  ແຕ່ 
ໃນ ທາງ ກົງກັນຂາ້ມ ຖາ້ ປ່ອຍ ເງນິ ກູ້ ໃຫ້  
ລູກ ຄ້າ ໃນ ວົງ ເງິນໜ້ອຍຫຼາຍ ຄົນ ໃນ  
ເຂດ ຊົນນະບົດ ຄ່າ ບໍລິການ ຕ່ໍຫົວໜວ່ຍ 
ກ່ໍຈະສູງ ຂື້ນຊ່ຶງ ເຫັນ ວ່າ ທະນາຄານ 
ທລຸະ ກິດຈຶງ່ ບ່ໍ ໃຫ້ ບໍລິການ ເງນິ ກູ້ດ່ັງກ່າວ. 

ສະ ນັ້ນ,  ເງິນ ກູ້ຈຸ ລະ ພາກ ທີ່ ປ່ອຍ ໃຫ້ 
ປະຊາຊົນຜູ້ ທກຸ ຍາກ ໃນ ເຂດ ຊົນນະ ເຂດ 
ແມ່ນ ມີຄ່າ ໃຊ້ ຈ່າຍ ສູງ ຍ້ອນ ການ ເດີນ 
ທາງ ໄປ ຫາ ລູກ ຄ້າ ໃນ ເຂດ ຊົນນະບົດ 
ຫຍຸ້ງຍາກ,  ໄກ,  ໃຊ້ ເວລາດົນ ຈຶ່ງ ເຮັດ  
ໃຫ້ ສະ ຖາ ບັນ ການ ເງນິ ຈ ຸລະ ພາກ ຕ້ອງ 
 ຄິດ ໄລ່ ອດັ ຕາດ ອກ ເບ້ຍ ສງູ ໃຫ້ ປະຊາຊົນ  
ຜູ້ ທຸກ ຍາກ ເພ່ືອ ໃຫ້ການ ບໍລິການ ທາງ  
ດ້ານ ການ ເງນິ ຈ ຸລະ ພາກ  ເຂົາ້ ເຖງິ ຜູ້ ທກຸ 
 ຍາກ ໃນ ເຂດ ຊົນນະບົດ,  ເພື່ອ ການ ບໍລິ 
ຫານ ງານ ທີ ່ກຸ້ມ ຕົນ ເອງ, ມີ ກໍາໄລ  ແລະ 
ເພ່ືອ ຄວາມ ຍືນ ຍົງ ຂອງ ສະ ຖາ ບັນ ການ 
ເງນິ ເອງ. ເຖງິ ຢ່າງ ໃດ ກ່ໍຕາມ, ການ ເຄ່ືອນ  
ໄຫວ ດໍາ ເນີນ ງານຂ ອງສະ ຖາ ບັນ ການ  
ເງ ິນຂືນ້ກັບຄວາມໝັນ້ຄົງ ຂອງ  ເງນິ ທນຶ, 
ຊ່ຶງ ໂຄງການ ທີ ່ໃຫ້ ເງນິ ກູ້ ແກ່ ຜູ້ ທກຸ ຍາກ  
ມີ ຄວາມ ບ່ໍ ເຂົາ້ ໃຈ ກັນ ຢູ່ເລ້ືອຍໆກ່ຽວກັບ 
 ອດັຕາ ດອກ ເບ້ຍ ເງນິ ກູ້   ເພ່ືອ ຮກັສາ ອດັ 
ຕາ ດອກ ເບ້ຍ ໄວ້ ຄົງ ທີ່. ການ ຫຸຼດ ອັດ 
ຕາ ດອກ ເບ້ຍ ຕ່ໍາ ກວ່າ ສະ ຖາ ບັນ ການ 
ເງິນ  ເປັນ ສິ່ງ ທີ່ ດີ ແຕ່ ໂຄງການ ດ່ັງກ່າວ 
ອາດ ຈະ ບ່ໍຢືນ ຢົງ.  ເນື່ອງ ຈາກ ວ່າ ສະ ຖາ 
 ບັນ ການ ເງິນ ມີຄ່າ ໃຊ້ ຈ່າຍ ໃນ ການ ດໍາ 
ເນີນ ງານ ສູງ, ຊ່ຶງ ສະຖາ ບັນ ການ ເງິນ 
ຕ້ອງ ໄດ້ ຊອກ ຫາ ແຫ່ຼງທຶນ ໃໝ່ມາ ທົດ 
ແທນ ຕະຫຼອດ.  ແຕ່ ມີ ບາງ ໂຄງການ ທີ ່ 

ເຕີບ ໃຫ່ຍຂະ ຫຍາ ຍຕົວ  ໂດຍ ສະ ເພາະ ໂຄງ 
ການ ເງິນ ກູ້ ຈຸ ລະ ພາກ, ບາງ ໂຄງການ  
ໃຫ້ ບໍລິການ ເງິນ ກູ້ ຈຸລະພາກທີ່ ມີ ອັດ 
ຕາດ ອກ ເບ້ຍ ສງູ  ແຕ່ ມີ ລູກ ຄ້າ ໃຊ້ ບໍລິການ 
 ຫຼາຍ  ແລະ ສາມາດ ດໍາ ເນີນ ໂຄງການ 
ຢ່າ ວຕ່ໍ ເນື່ອງ, ກຸ້ມ ຕົນ ເອງ ທາງ ດ້ານ 
ການ ເງນິ, ມີ ປະສດິທ ິຜົນ  ແລະ ຍືນຍົງ.

ຜ່ານ ການ ເກັບ ກາໍ ຂໍ ້ມູນ ຂອງ ລູກ ຄ້າ  ເຫັນ  
ວາ່ ລູກ ຄ້າ ເຕັມ ໃຈ ທີ ່ຈະ ຈາ່ຍ ອດັຕາ ດອກ  
ເບ້ຍ ຢູ່ ໃນ ລະດັບ 2-4% ຕ່ໍ ເດືອນ ໃຫ້  
ແກ່ ສະ ຖາ ບັນ ການ ເງນິ ຈ ຸລະ ພາກ  ເນືອ່ງ  
ຈາກ ຖ້າ ທຽບ ໃສ່ ເງິນ ກູ້ ນອກ ລະບົບ ນັ້ນ 
ຈະ ເຫັນ ວາ່ ຕ່ໍາ ກວາ່ ຫຼາຍ ເທົາ່. ປດັຈບັຸນ 
 ເງິນ ກູ້ ນອກ ລະບົບ ມີ ອັດຕາ ດອກ ເບ້ຍ 
ສູງ ຖິງ 10-30% ຕ່ໍ ເດືອ ນ  ໃນ ເຂດ ຕົວ 
ເມືອງ  ແລະ ຊົນນະບົດ.

6. ຮູບ ແບບທຸລະ ກິດ “ ການ ເງິນ ຈຸ 
ລະ ພາກ ”  ໃນ ຕ່າງປະ ເທດ ເປັນ 
ຄື ແນວ ໃດ?

ຮບູ ແບບ ທີໜຶງ່: ທະນາຄານ ທລຸະ ກິດ 

ຕັ້ງ ເປັນໜ່ວຍງານໜຶ່ງທີ່ ໃຫ້ ບໍລິການ 
ການ ເງິນ ຈຸ ລະ ພາກ  ໂດຍ ສະ ເພາະ ຊຶ່ງ 
ເອີ້ນວ່າ: “ monocline unit 
” ເປັນ ການ ໃຫ້ ບໍລິການການ ເງິນ ຈຸ ລະ 
 ພາກ ທີ ່ເປັນ ທລຸະ ກາໍ ງາ່ຍໆຊ່ຶງ ຈະ ເນັນ້  
ເລ່ືອງ ກາ ນບໍລິການ ຂັນ້ ພ້ືນຖານ ອາດ  
ຈະ ເລ່ີ ມຈາກ ການ ຕ້ັງ ໂຄງການ ຕົວຢ່າງ 
ຖ້າ ຫາກ ສໍາ ເລັດຈຶ່ງ ຂະຫຍາຍ ເພີ່ມ ຂື້ນ 
ເປັນໜ່ວຍງານໜຶ່ງ  ແລະ ອາດ ຈະ 
ຕ້ັງ ເປັນ “ ບໍລິສັດ ລູກ ”  ໄປ ຮ່ວມ 
 ທນຶ ຫືຼ  ເປັນ ບໍລິ ສດັຮວ່ມ ທນຶ ກັບ ຜູ້ ໃຫ້  
ບໍລິການທາງ ດ້ານ ການ ເງິນ ອື່ນ ທີ ່ໃຫ້ 
ບໍລິການ ທາງ ດ້ານ ການ ເງິນ ຈຸ ລະ ພາກ 
ຢູ່  ແລ້ວ ເຊ່ັນ: ທະນາຄານ ທລຸະ ກິດຮວ່ມ 
ມື ກັບ ສະຫະກອນ ສຶນ ເຊ່ືອ ຮູບ ແບບ 
ຈະ ສໍາ ເລັດ ຕ້ອ ງມີ ຊັບພະຍາກອນ ພຽງ 
ພໍ, ມີ ໂຄງການ ບໍລິຫານ ງານ  ແລະ ການ  
ບໍລິຫານ ຄວາມ ສ່ຽງທີ່ ເໝາະສົ ມເພ່ືອ  
ທີ່ ຈະ ນໍາ ໃຊ້ ຍຸດ ທະ ສາດ  ແລະ  ໃຊ້ ຊັບ 
ພະຍາກອນ ໄດ້ ຢ່າງ ມີ ປະສິດທິພາບ, 
ສາມາດ ເພີມ່ ຄວາມ ຊາໍນານ  ແລະ ຫຸຼດ  
ຕົ້ນທຶນ ໃນ ການ ດໍາ ເນີນ ງານ.

ຮູບ ແບບ ທີ ສອງ: ນໍາ ໃຊ້ ຢ່າງ ຫຼວງ 
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ຫຼາຍ ໃນ ຕ່າງປະ ເທດ ຄື: ການ ມີ ຕົວ 
ແທນ ໃນ ການ ໃຫ້ ບໍລການ ການ ເງິນ ຈຸ 
ລະ ພາກ ລັກສະນະ ເປັນ “ agent 
banking ” ຈະ ໃຫ້ ບໍລິການ ຜ່ານ 
ຊ່ອງ ທາງ ຕ່າງໆ ເຊ່ັນ : ຮ້ານ ຂາຍ ເຄ່ືອງ 
ຍ່ອຍ ຜູ້ ໃຫ້ ບໍລິການ ໃນ ທ້ອງ ຖິ່ນ ເປັນ 
ຕົວ ແທນການ ຮັບ ຊໍາລະ ເງິນ,  ໂອນ 
ເງິນ,  ເປັນ ຕົວ ແທນ ເກັບ ກູ້ໜີ້ສິນ ຊ່ຶງ 
ຕົ້ນ ທຶນ ຕໍ່າ ກວ່າ ການ ສ້າງ ຕັ້ງ ສາຂາ  ໃນ 
ເຂດ ຫ່າງ ໄກ ສອກຫລີ ກ,  ແຕ່ລະ ຮູບ 
ແບບ “ agent banking ” 
ຈະ ສໍາ ເລັດ ໄດ້ ກໍ່ຕໍ ເມື່ອ ທະນາຄານ 
ທຸລະ ກິດ ຕ້ອງ ຊອກ ຫາ ຕົວ ແທນ 
ຫຼື  ຄູ່  ຮ່ ວມ ງານ ທີ່  ມີ ຄວາມ ພ້ ອມ  
ແລະ  ສາມາດ ໃຫ້ ບໍລິການ ໃນ ຂອບ 
ເຂດ ທີ່ ເໝາະສົມ. ທີ່ ສໍາຄັນ ຕ້ອງ ມີ 
ລະບົບ ຄວບ ຄຸມ ຕົວ ແທນດ່ັາງກ່າວ  
ເພ່ືອ ບ່ໍ ໃຫ້ ເກີດ ຄວາມ ເສຍ ຫາຍ ຫືຼ  
ເສຍຊື່ສຽງຂອງ ທະນາຄານ .

ຮູບ ແບບ ທີ ສາມ: ກຸ່ມ ການ ເງິນ ຈຸ ລະ 
ພາກ ຈະ ມີ ລັກສະນະ ຄ້າຍຄື ກັນ ກັບ 
ສະຫະກອນ ສິນ ເຊ່ືອ, ຊ່ຶງ ເນັ້ນ ໃຫ້ 
ບໍລິ ການ ໃນ ເຂດ ຊົນ ນະ ບົດ, ຮູບ ແບບ 
ນີ້ທະນາຄານ ທຸລະ ກິດສາມາດ ຮ່ວມ 
ມື ໄດ້  ແຕ່ຈະ ສໍາ ເລັດ ໄດ້ ກໍ່ຕ້ອງຮວມ 
ເອົາ ຈຸດ ແຂງ ທັງ ສອງ ແຫ່ງ ເຂົ້າກັນ 
ຄື :  ຈຸ ດ  ແຂງ  ທາງ  ດ້ ານ  ທຶນຂອງ 
ທະນາຄານ ທຸລະ ກິດ ບວກ ກັບ ຄວາມ 
ຊໍານານ ງານ ຂອງ ກຸ່ມ ການ ເງິນ ຈຸ ລະ 
ພາກ ທີ່ ຮູ້ຈັກ  ແລະ ຄຸ້ນ ເຄີຍ ກັບ ລູກ 
ຄ້າ ເປັນ ຢ່າງ ດີ ແຕ່ ຕ້  ອງມີ ຕົວ ແທນ ທີ່ 
ຮັບປະກັນ.

ຮູບ ແບບ ທີ ສີ່: ການ ນໍາ ໃຊ້ ເຕັກ ໂນ ໂລ 
ຢີສື່ສານ  ໂດຍ ສະ ເພາະ ໂທລະສັບ ມື 
ຖື ເພື່ອຊ່ວຍ ຂະຫຍາຍຊ່ອງ ທາງ ໃນ 
ການ ບໍລິການ ທາງ ດ້ານ ການ ເງິນ ຈຸ 
ລະ ພາກ ຫຼື “ Mobile bank-
ing ” ຊຶ່ ງ  ໃຫ້ ບໍລິການ ຜ່ານ ເຄືອ 
ຂ່າຍ ທີ່  ສາມາດ ກະຈາຍ ໄດ້ ທົ່ວ ປະ 

ເທດ  ແລະ ຮັບຮອງ ຄວາມ ປອດ ໄພ 
ໄດ້ ດີ ໃນ ປະ ຈຸ ບັນ ປະ ເທດ ໃກ້ ຄຽງຂອງ 
ສປປ ລາວ ກໍາລັງ ໃຫ້ ບໍລິການ ທາງ 
ດ້ານ ການ ເງິນ ຜ່ານ “ Mobile 
banking ”  ເຊ່ັນ: ກໍາປູ ເຈຍ ເປັນ 
ຕົ້ນ. ຮູບ ແບບ ນີ້ຈະ ສໍາ ເລັດ ໄດ້ ຖ້າ ຫາກ 
ວ່າ ທະນາຄານ ທຸລະ ກິດ ຫືຼ ກຸ່ມ ການ 
ເງິນຈຸ ລະ ພາກ ມີ ລະບົບ ການ ດໍາ ເນີນ 
ງານ ທີ່ ຮັບຮອງ ການ ນໍາ ໃຊ້ ເຕັກ ໂນ ໂລ 
ຢີ, ມີ ການ ຄວບ ຄຸມ ຄວາມ ປອດ ໄພ 
ທາງ ດ້ານ ອີ ເລັກ ໂທຼນິກ Banking 
ທີ່ ເໝາະສົມກັບ ຜູ້ ໃຫ້ ບໍລິການ ທີ ່ເປັນ 
ທະນາຄານ ທຸລະ ກິດ  ແລະ ບ່ໍ ແມ່ນ 
ທະນາຄານທຸລະ ກິດ.

ນອກຈາກ ນີ້  ,  ໃນ  ຕ່າງປະ ເທດ ໄດ້ 
ພັດທະນາ ການ ບໍລິການ ທາງ ດ້ານ 
ການ ເງິນ ໄປ ສູ່ ຮູບ ແບບ ການ ເປັນ ຕົວ 
ກາງ  ໃນ ການ ໃຫ້ການ ຮັບປະກັນ ແກ່ 
ຜູ້ ທີລາ ຍ ໄດ້ໜ້ອຍ ຫືຼ “ micro-
ensure ” ຊ່ຶງ  ປະ ເທດ ອັ ງ ກິດ  
ເປັນ ປະ ເທດ ແຫ່ງ ທໍາ ອິດ ໃນ ໂລກ ທີ່ 
ມີ ຕົວ ກາງ ໃນ ການ ຮັບປະກັນ ແກ່ ຜູ້ 
ທີ່ ມີ ລາຍ  ໄດ້ໜ້ອຍ  ໂດຍ ເນັ້ນ ການ 
ປະກັນ ພ້ືນຖານ ຄື: ການ ປະກັນ ຊີວິດ, 
ປະກັນ ໄພ ສຸຂະພາບ  ແລະ ຮັບປະກັນ 
ຜົນ ຜະລິດກະສິກໍາ  ເປັນ ຕົ້ນ.
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ຕ່ໍກບັການຄຸ້ມຄອງການບໍລິການສິນເຊ່ືອ
ໃຫ້ແກ່ການຜະລິດກະສິກໍາຢູ່ສປປລາວ

ໂດຍ: ນ. ໄກສອນ ໄຊຍະພອນ 
ປະລິນຍາໂທ ລຸ້ນ 2 ສກົ 2012-2014  

ສາຍຄຸ້ມຄອງເສດຖະກິດ

ເລ່ີມຈາກກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຄ້ັງທີ IV 
ຂອງພັກ ປີ 1986 ພັກໄດ້ວາງແນວ 
ທາງການປ່ຽນແປງໃໝຢ່່າງ ຮອບດ້ານ 
ແລະ ມີຫັຼກການ. ພັກໄດ້ຖເືອາົຂງົເຂດ 
ການເງິນ  ເງິນຕາ ເປັນວຽກໜຶ່ງທີ່ມີ 
ຄວາມສໍາຄັນທີ່ສຸຸດໃນ ການຈັດຕັ້ງປະ 
ຕິບັດແນວທາງ ແລະ ແຜນພັດທະນາ 
ເສດຖະກິດ ສັງຄົມຂອງຊາດ. ໂດຍໄດ້ 
ສາ້ງຕ້ັງລະບົບທະນາຄານສອງຂັນ້ ແລະ 
ຫັນທຸກການເຄ່ືອນໄຫວຂອງທະນາ 
ຄານໄປສູ່ການໄລ່ລຽງທຸລະກິດ ໃນນັນ້ 
ທະນາຄານ ແຫ່ງລັດແມ່ນທະນາຄານ 
ຂອງບັນດາທະນາຄານ (ທະນາຄານ 
ແມ່), ເຊ່ິງໄດ້ເຄ່ືອນໄຫວທລຸະກິດຢ່າງ 
ແຂງແຮງ, ກວ້າງຂວາງ ຕາມພາລະ 
ບົດບາດ ແລະ ຂອບເຂດສິດ ທີ່ໄດ້ກໍາ 
ນົດໄວ້ ເປັນຕົ້ນແມ່ນການລະດົມທຶນ 
ຈາກສັງຄົມ, ໃຫ້ກູ້ຢືມແກ່ຫົວໜ່ວຍ 
ການຜະລິດທຸລະກິດໂດຍບໍ່ຈໍາແນກ 
ພາກສ່ວນເສດຖະກິດ, ສົ່ງເສີມ ແລະ 
ຊຸກຍູ້ການຜະລິດກະສິກໍາ ປ່າໄມ້, ອຸດ 

ສາຫະກໍາ, ຫັດຖະກໍາ, ການຄ້າ,  
ການບໍລິການ, ການທ່ອງທ່ຽວ; ດໍາ 
ເນີນນະ ໂຍບາຍແບບເປີດກວ້າງ 
ມີການບໍລິການໂອນເງນິພາຍໃນ ແລະ 
ຕ່າງປະເທດ, ຮັບຝາກວັດຖຸມີຄ່າ,  
ແລກປ່ຽນເງິນຕາ, ສະໜອງການບັນ 
ຊີບໍລິການເກັບກໍາຕົວເລກການເງິນ,  
ຄຸ້ມຄອງເງິນສົດ, ເຮັດທຸລະກິດເຊ່ົາຊ້ື, 
ຂາຍປະກັນໄພ ແລະ ເຮັດທຸລະກໍາ 
ດ້ານເງນິຕາອືນ່ໆ ບົນພ້ືນຖານປະກອບ 
ສ່ວນກະຕຸກຊຸກຍູ້ການພັດທະນາເສດ 
ຖະກິດ  ສັງຄົມຂອງລັດໃຫ້ປະສົບຜົນ 
ສໍາເລັດໃນແຕ່ລະໄລຍະ ເຮັດໃຫ້ເສດ 
ຖະກິດຂອງປະເທດເຮົາຂະຫຍາຍ 
ຕົວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.  ການບໍລິການຂອງ 
ທະນາຄານ ເວົ້າລວມ, ເວົ້າສະເພາະ 
ແມ່ນການບໍລິການສິນເຊ່ືອໄດ້ຕອບສະ 
ໜອງທຶນເຂົ້າໃນການພັດທະນາເສດ 
ຖະກິດແຫ່ງຊາດໃຫ້ມີຄວາມໝັ້ນຄົງ 
ແລະ ເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວ ຕາມ 
ແນວຄິດຊ້ີນໍາຂອງປະທານ ໄກສອນ 

ພົມວິຫານ ຕ່ໍການປ່ຽນແປງໃໝ່ຂອງ 
ລະບົບທະນາຄານ ເລ່ີມຈາກການປຽ່ນ 
ແປງທາງດ້ານຈນິຕະນາການ ໄປສູປ່່ຽນ 
ແປງທາງດ້ານນະໂຍບາຍ ແລະ ກົນໄກ 
ຕົວຈິງ.  ສະນັ້ນ, ວຽກງານການເງິນ  
ແລະ ທະນາຄານບ່ໍແມ່ນມີແຕ່ປະຕິບັດ 
ລາຍຮັບ ລາຍຈ່າຍ, ສະໜອງສິນເຊ່ືອ 
ຕາມຄວາມຮຽກຮອ້ງຕ້ອງ ການຂອງຂະ 
ແໜງການຕ່າງໆເທົ່ານັ້ນ, ຫາກຍັງ 
ເປັນເຄື່ອງມືທີ່ສໍາຄັນເພື່ອສ້າງສາພັດ 
ທະນາປະເທດຊາດ ເຊ່ິງພາລະບົດ 
ບາດຕ້ົນຕໍນັ້ນແມ່ນນາໍໃຊ້ເຄືອ່ງມືທາງ 
ການເງນິ ເງນິຕາແນໃສສ່າ້ງເງືອ່ນໄຂໃຫ້ 
ບັນດາຂະແໜງການ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ 
ຮາກຖານນັ້ນ ສາມາດຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ 
ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ  ສັງຄົມ 
ຢ່າງຄ່ອງຕົວ.

ເພື່ອເຮັດໃຫ້ລະບົບທະນາຄານກາຍ 
ເປັນເຄ່ືອງມືທີສໍ່າຄັນ ແລະ ມີປະສດິທິ 
ພາບໃນການຄຸ້ມຄອງລັດ ທາງດ້ານເສດ 

ທດັສະນະຂອງພກັແລະນະໂຍບາຍຂອງລັດ
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ຖະກິດການເງນິທີມີ່ການຫັນທະນາຄານ 
ໄປສູ່ກົນໄກໃໝ່ນັ້ນ, ພວກເຮົາຕ້ອງ 
ກາໍແໜນ້ເຊ່ືອມຊຶມ ບາງທດັສະນະພ້ືນ 
ຖານຂອ ງ ພັ ກ ຕໍ່ ຂົງເຂດວຽກງານທະ 
ນາຄານທີ່ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຂອງພັກ 
ຄັ້ງທີ V ແລະ VI ວາງອອກຄື: 

ທັດສະນະຂອງພັກ:

ຕ້ອງເພ່ີມທະວີພາລະບົດບາດຄຸ້ມຄອງ 
ລັດໃນຂົງເຂດຈໍລະຈອນເງິນຕາ, ຮີບ 
ຮອ້ນປັບປຸງທະນາຄານແຫງ່ລດັ ໃຫມ້ີ 
ພາລະບົດບາດເປັນທະນາຄານທີ່ມີ 
ຄວາມສາມາດພຽງພໃໍນການຄວບຄຸມ
ການເຄ່ືອນໄຫວຂອງຕະຫຼາດເງນິຕາທງັ 
ທາງດ້ານການຈັດຕ້ັງ ແລະ ການກວດ 
ກາ, ດັດສມົການຈລໍະຈອນເງນິຕາ,ປັບ 
ຮອບໝູນວຽນຂອງສິນເຊື່ອໃຫ້ສອດ 
ຄ່ອງກັບຈັ ງຫວະການຂະຫຍາຍຕົວ 
ຂອງເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດ.

ຕ້ອງປະຕິບັດນະໂຍບາຍດອກເບ້ຍທີ ່
ຖກືຕ້ອງສອດຄ່ອງກັບກົດເກນຂອງການ 
ສະໜອງ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການຂອງ 
ຕະຫຼາດເງິນຕາ ແນໃສ່ຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມ 
ການຜະລິດ;ຄົ້ ນຄວ້າປະກາດໃຊ້ບັນ 
ດາຂໍ້ ກໍາ ນົ ດ ,  ກົດໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ 
ຕ່າງໆເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພ 
ແລະ ເຮັດໃຫ້ການຈໍລະຈອນເງິນຕາ 
ນັບມື້ນັບມີຄວາມຄ່ອງຕົວ.

ຮັບປະກັນການດຸ່ນດ່ຽງເງິນຕາ ສິນຄ້າ 
ແລະຄວາມຕ້ອງການດ້ານທຶນຮອນ 
ເພື່ອເປີດກວ້າງການຜະລິດ, ການຈໍ 
ລະຈອນຂອງທກຸພາກສວ່ນເສດຖະກິດ 
ເປັນຕ້ົນແມ່ນຂອງຄອບຄົວຊາວກະສິ 
ກອນ ເຮັດໃຫ້ຄ່າຂອງເງນິກີບມີຄວາມ 
ໝັ້ນທ່ຽງ.

ເອາົໃຈໃສປ່ບັປງຸການຈດັຕ້ັງ ແລະ ການ 
ເຄື່ອນໄຫວຂອງລະບົບທະນາຄານທຸ 

ລະກິດຂອງລັດຕາມກົນໄກໃໝ່, ກົນ 
ໄກເສດຖະກິດຕະຫຼາດທີມີ່ການນໍາພາ 
ຂອງພັກ ການຄຸ້ມຄອງຂອງລັດ, ບໍາລຸງ 
ສ້າງ ແລະ ຍົກລະດັບວິຊາສະເພາະ, 
ວິຊາການ ແລະ ປະກອບພາຫະນະ 
ເຕັກນິກໃໝ່ແນໃສ່ຍົກສູງຄຸນນະພາບ 
ໃນການບໍລິການທັງຮັບປະກັນຄວາມ 
ວອ່ງໄວ, ຄວາມສະດວກ,ຄວາມປອດ 
ໄພ ທັງຍົກສູງປະສິດທິຜົນທຸລະກິດ, 
ເຮັດ ໃຫ້ລະບົບທະນາຄານທຸລະກິດ 
ຂອງລັດເປັນແກນນໍາໃນລະບົບທຸລະ 
ກິດເງິນຕາ.

ສົງ່ເສີມການຈດັຕ້ັງທະນາຄານຫຸ້ນສວ່ນ, 
ທະນາຄານທຸລະກິດກັບຕ່າງປະເທດ, 
ນັບທັງໃຫ້ທະນາຄານຕ່າງປະເທດທີ່ 
ມາເປີດສາຂາ, ເປັນສາໍນກັງານຕົວແທນ 
ຂອງເຂົ າ ເ ຈົາ້ຢູ່ປະເທດເຮາົຕາມຄວາມ 
ຮຽກຮ້ ອ ງ ຕ້ ອງການຕົວຈງິຂອງການພັດ 
ທະນາປະເທດຊາດ, ສະຫຸຼບຖອດຖອນ 
ບົດຮຽນກ່ຽວກັບການຈດັຕ້ັງບັນດາສະຫະ 
ກອນສິນເຊ່ືອເພ່ືອເປີດກວາ້ງ ແລະ ຂະ 
ຫຍາຍສະຫະກອນໄປທົ່ວເຂດຊົນນະ 
ບົດ.

ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ VII ຂອງພັກ 
ໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າ: "ຄຸ້ມຄອງລະບົບທະ 
ນາຄານທລຸະກິດ ແລະ ສະຖາບັນການ 
ເງິນໃຫ້ມີຄວາມໝັ້ນຄົງບົນພ້ືນຖານ 
ລະບຽບກົດໝາຍ. ສ້າງເງື່ອນໄຂດ້ານ 
ລະບຽບຫຼັກການ ແລະ ກົນໄກອັນຈໍາ 
ເປັນເພ່ືອສາ້ງຕ້ັງຕະຫຼາດເງນິ, ຕະຫຼາດ 
ທຶນ ແລະ ຕະຫຼາດຫຸ້ນຂຶ້ນໃນເວລາ 
ອັນເໝາະສົມ. ເອົາ ໃຈໃສ່ເພີ່ມການ 
ຊໍາລະສະສາງຜ່ານທະນາຄານ, ເພີ່ມ 
ການຊາໍລະສະສາງດ້ວຍແຊັກ ແລະ ຄົນ້ 
ຄວາ້ຮບູການຊໍາລະດ້ວຍບັດ ແລະ ອືນ່ໆ; 
ພວກເຮົາຕ້ອງມີມາດຕະການຕົວຈິງ 
ເພ່ືອຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມບັນດາກິດຈະການ 
ເສດຖະກິດແບບຮ່ວມມືຂອງປະຊາ 

ຊົນທີ່ເລີ່ມເກີດຂຶ້ນໃນຂົງເຂດກະສິກໍາ, 
ຫັດຖະກໍາ ແລະ ການບໍລິການໃນປັດ 
ຈຸບັນໃຫ້ຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງແຂງແຮງ 
ຕື່ມອີກ; ມີການປະຕິບັດນະໂຍບາຍ 
ດ້ານການເງນິ, ສນິເຊ່ືອ, ການຕະຫຼາດ 
ອັນເໝາະສົມເພ່ືອຊ່ວຍໜູນເຂົາເຈົ້າ 
ເປັນຢ່າງດີ.

ພັກຖສືາໍຄັນການຄຸມ້ຄອງການບໍລິການ 
ສນິເຊ່ືອ, ສະໜອງທນຶໃຫ້ແກ່ຫົວໜວ່ຍ 
ທລຸະກິດ ແລະ ປະຊາຊົນໃນການຜະລິດ 
ເປັນສິນຄ້າ, ພັດທະນາຊົນນະບົດ, 
ແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ ດັງ່ກອງປະຊຸມ 
ໃຫຍ່ຄ້ັງທ ີVIII ຂອງພັກໄດ້ລະບຸວ່າ: 
"ອນັຮບີດ່ວນແມ່ນຕ້ອງມີມາດຕະການ 
ຄຸ້ມຄອງນາໍໃຊ້ແຫ່ຼງທນຶຕ່າງໆໃຫ້ມີປະ 
ສດິທຜົິນເປນັຕ້ົນທນຶກູ້ຢືມຈາກທະນາ 
ຄານ, ຈາກສະຖາບັນການເງິນຕ່າງໆ,  
ກອງທນຶຫຸຼດຜ່ອນຄວາມທກຸຍາກ ແລະ 
ກອງທນຶພັດທະນາບ້ານຂອງລັດຖະບານ, 
ກອງທຶນກູ້ຢືມຈາກສາກົນ, ທຶນຊ່ວຍ 
ເຫຼືອຂອງຕ່າງປະເທດ ແລະ ທຶນສົ່ງ 
ເສມີອືນ່ໆ ລວມທງັກອງທນຶພັດທະນາ 
ບ້ານຂອງປະຊາຊົນ,ເຮັດໃຫ້ກອງ 
ທຶນດ່ັງກ່າວໄປຮອດໄປເຖິງຄອບຄົວ 
ທຸກຍາກຢ່າງແທ້ຈິງ.

ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຄັ້ງທີ IX ຂອງພັກ 
ໄດ້ກໍານົດ 4 ບາດກ້າວບຸກທະລຸ, ໃນ 
ນັ້ນ ບຸກທະລຸທີ 3 ແມ່ນ "ບຸກ ທະລຸ 
ດ້ານການແກ້ໄຂລະບົບ, ກົນໄກ, ລະບອບ, 
ລະບຽບການບໍລິຫານ, ຄຸມ້ຄອງທີ່ຍັງ 
ກົດໜ່ວງການຜະລິດທຸລະກິດ ແລະ 
ການບໍລິການໃຫ້ຕົກໄປຢ່າງຂາດຕົວ"

ນະໂຍບາຍຂອງລັດ :

ເພ່ືອຈດັຕ້ັງຜັນຂະຫຍາຍທດັສະນະຂອງ 
ພັກຕ່ໍວຽກງານຄຸ້ມຄອງການບໍລິການ 
ສນິເຊ່ືອໃຫ້ແກ່ການຜະລິດກະສກໍິາໃຫ້ 
ເປັນນະໂຍບາຍລະອຽດ, ຫັນເປນັແຜນ 
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ງານ, ແຜນການ ແລະ ກິດຈະກໍາຕ່າງໆ 
ໂດຍຮັບປະກັນໃນການຈດັຕ້ັງປະຕິບັດ 
ໃຫມ້ຜີນົດ,ີ ລດັໄດວ້າງນະໂຍບາຍຄຸ້ມ 
ຄອງການບໍລິການສິນເຊື່ອ ດັ່ງນີ້:

 ແຕ່ປ ີ1986 ໄດ້ລົບລ້າງກົນໄກຄຸ້ມຄອງ 
ແບບລວມສນູອາດຍາສດິບໍລິຫານເກ້ືອ 
ກູນ ແລະ ເດັດດ່ຽວປະຕິບັດກົນໄກໄລ ່
ລຽງທຸລະກິດ. ສໍາລັບຂົງເຂດການເງິນ  
ເ ງິນຕາໄດ້ວາງນະໂຍບາຍປັບປຸງການ 
ເງນິ ເງນິ ຕາໃຫ້ ມີຄວາມສະຫງບົ,ຫັນ 
ລ ະບອບ ທະນາຄານທັງໝົດໄປສູ່ລະ 
ບອບເປັນເຈົ້າຕົນເອງ ໃນການດໍາເນີນ 
ທລຸະກິດ, ເປີດກວ້າງການເຄ່ືອນໄຫວ 
ເງນິຕາສນິເຊ່ືອ ແລະ ການຊໍາລະສະສາງ 
ໃນພື້ ນຖານເສດຖະກິດ, ດັດແປງນະ 
ໂຍບາຍອດັຕາດອກເບ້ຍ, ອດັຕາແລກ 
ປ່ຽນ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງເງິນຕາຕ່າງ 
ປະເທດ.

 ໃນປ ີ1991 ໄດ້ຕົກລົງເປັນເອກະພາບເອາົ 
ໃຈໃສ ່ແລະ ເພ່ີມທະວບົີດບາດຄຸ້ມຄອງ 
ລັດໃນຂງົເຂດຈລໍະຈອນເງນິຕາ, ປັບປຸງ 
ທະນາຄານກາງ, ສົ່ງເສີມການຈັດຕັ້ງ 
ທະນາຄານຫຸ້ນສວ່ນ, ທະນາຄານຮວ່ມ 
ທຸລະກິດກັບຕ່າງປະເທດນັບທັງອະນຸ 
ຍາດໃຫ້ທະນາຄານຕ່າງປະເທດມາເປີດ 
ສາຂາ ຫືຼ ສາໍນກັງານຕົວແທນ ແລະ ຈັດ 
ຕັ້ງກວດກາສະຫະກອນສິນເຊື່ອ.

 ໃນປີ  1996 ລະບຸຢ່າງຊັດເຈນວາ່ສູຊົ້ນ 
ຮກັສາສະຖຽນລະພາບເງນິຕາ, ຄຸ້ມຄອງ 
ດັດຊະນລີາຄາ ແລະ ອດັຕາເງນິເຟ້ີບ່ໍໃຫ້ 
ຂະຫຍາຍຕົວແຮງ, ຮັກສາຄ່າ ແລະ 
ຄວາມສາມາດຊ້ືຂອງເງນິກີບ,ນາໍໃຊ້ເງນິ 
ກີບເປັນຕ້ົນຕໍໃນການຊໍາລະສະສາງພາຍ 
ໃນປະເທດ, ວາງນະໂຍບາຍດອກເບ້ຍ 
ທີເ່ໝາະສມົ ແລະ ມີໄຫວພິບເພືອ່ລະ 
ດົມທນຶພາຍໃນປະເທດໃຫ້ໄດ້ລະດັບສງູ.

ໃ ນປີ 2001ໄດ້ສືບຕໍ່ສົ່ງເສີມຂະແໜງ 

ການທະນາຄານ ແລະລະດົມເງນິຝາກ 
ຢ່າງກວາ້ງຂວາງໃນໝູ ່ປະຊາຊົນ,ເອາົ 
ໃຈໃສ່ ບູລະນະ ນະໂຍບາຍເສດຖະກິດ 
ມະຫາພາກໃຫ້ສອດຄ່ອງ ແລະ ໜກັ 
ແໜ້ນເຊ່ິງໃນນັ້ນ ຕ້ອງສຸມໃສ່ເຮັດໃຫ້ 
ລະດັບເງິນເຟີ້ຢູ່ໃນເກນທີ່ເໝາະສົມ, 
ອດັຕາ ແລກປ່ຽນ ສະຫງບົເຮດັໃຫ້ເສດ 
ຖະກິດຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ປັບ 
ປງຸການຄຸ້ມຄອງເງນິຕາຕ່າງປະເທດໃຫ້ 
ເຂັ້ມແຂງຄ່ອງຕົວ.

 ໃນປີ 2011 ເພ່ີມຄວາມສາມາດ ແລະ 
ປະສິດທິພາບຂອງການຄຸ້ມຄອງລັດຕໍ່ 
ເສດຖະກິດ, ປັບປຸງລະບອບລະບຽບ 
ການ ແລະ ກົນໄກຄຸ້ມຄອງເສດຖະກິດ 
ໃຫ້ມີລັກສະນະສົງ່ເສມີອນັຕ້ັງໜາ້, ສມຸ 
ໃ ສ່ແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາ 
ຊົນໃຫ້ໄດ້ໂດຍ ພ້ືນຖານດ້ວຍນະໂຍບາຍ 
ແລະ ມາດຕະການສົ່ງເສີມເປັນພິເສດ 
ແນໃສ່ຊຸກຍູ້ການຜະລິດເປັນສນິຄ້າຢ່າງ 
ແ ຂງແຮ ງກວ່າເກົ່າ ແລະ ພັດທະນາ 
ຊົນນະ ບົດໃຫ້ຫັນປ່ຽນຢ່າງເດ່ັນຊັດ, 
ສ້າງບ້ານພັດທ ະນາໃຫ້ໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ 
ແລະ ປະຕິບັດຍຸດທະສາດຫັນເປັນອດຸ 

ສາຫະກໍາ ແລະ ທັນສະໄໝ, ຈັດສັນ 
ແລະ ນໍາໃຊ້ແຫ່ຼງຊັບພະຍາກອນໃຫ້ມີ 
ປະສດິທພິາບສູງ, ເພີ່ມຄວາມເອົາໃຈ 
ໃ ສ່ຕ່ໍການຮັກສາ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ເຂົ້າ 
ຮວ່ມຢ່າງຕ້ັງໜ້າໃນຂະບວນການແກ້ໄຂ 
ພ າວະໂລກຮ້ອນ,ເປັນເຈົ້າການເຊື່ອມ 
ໂຍງເສດຖະກິດກັບພາກພ້ືນ ແລະ ສາກົນ.

ບັນຫາສໍາຄັນກ່ຽວ ກັບການຄຸ້ມຄອງ 
ກ ານບໍລິການສນິເຊ່ືອຂອງບັນດາທະນາ 
ຄານທລຸະກິດທງັຂອງລັດ ແລະ ເອກະ 
ຊົນ ແລະ ສະຖາບັນການເງນິທີບ່ໍ່ແມ່ນ 
ທ ະນາຄານໃຫ້ສອດຄ່ ອງກັບໄລຍະ 
ໃ ໝ່ແມ່ນເນັ້ນໃສ່ ການຄຸ້ມຄອງ, ຕິດ 
ຕ າມ, ກວດກາການເຄື່ອນໄຫວຫວົ 
ໜວ່ຍທລຸະກິດເຫ່ົຼານີຢ່້າງມີປະສິດທິ 
ພາບ ແລະ ທງັຮບັປະກັນການປະກອບ 
ສວ່ນຢ່າງຕ້ັງໜາ້ຂອງທະນາຄານ ແລະ 
ສະຖາບັນການເງນິເຂົາ້ໃນການພັດທະ 
ນາເສດຖະກິດ ສງັຄົມແຫ່ງຊາດ. ສົງ່ເສມີ 
ໃຫ້ທະນາຄານທລຸະກິດຂອງລັດ ແລະ 
ເອກະຊົນ ແລະ ສະຖາບັນການເງນິອືນ່ໆ 
ໄດ້ເຄ່ືອນໄຫວຢ່າງມີປະສິດທິພາບ, 
ໝັນ້ຄົງ, ໂປ່ງໃສ ,ສະໜອງສນິເຊ່ືອເຂົາ້ 
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ສູກ່ານຜະລິດກະສິ ກໍາ, ທລຸະກິດ, ປະ 
ກອບສວ່ນອນັສາໍຄັນໃນການຮກັສາສະ 
ຖຽນລະພາບເງນິຕາ ແລະ ການພັດທະ 
ນາເສດຖະກດິ ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ.

ສົງ່ເສມີທະນາຄານທຸລະກິດ (ຂອງລັດ 
ແລະ ເອກະຊົນ) ແລະ ສະຖາບັນການ 
ເງິນລົງທຶນ ແລະ ສະ ໜອງສິນເຊື່ອ 
ເພ່ືອຊຸກຍູ້ການຜະລິດທລຸະກິດໂດຍສະ 
ເພາະຂະແໜງກະສກິາໍ, ສາ້ງວຽກເຮດັ 
ງານທໍາເພ່ີມລາຍໄດ້ຂອງປະຊາຊົນ,  
ສ້າງພື້ນຖານໃຫ້ແກ່ການຫັນເປັນອຸດ 
ສາຫະກາໍ ແລະ ທນັສະໄໝ. ຄຸ້ມຄອງ 
ບັນດາທະນາຄານ ແລະ ບັນດາສະຖາ 
ບັນການເງນິທີ່ ບ່ໍແມ່ນທະນາຄານຢ່າງ 
ເປັນເອກະພາບບົນພ້ືນຖານລະບຽບກົດ 
ໝາຍ ແລະ ປົກປ້ອງສິດ ແລະຜົນປະ 
ໂຫຍດອນັຊອບທໍາຂອງທະນາຄານທຸ 
ລະກິດ ແລະ ເຄ່ືອນໄຫວດ້ວຍຄວາມສະ 
ເໝພີາບຕ່ໍໜາ້ກົດໝາຍໃນການຮວ່ມ 
ມື ແລະ ແຂ່ງຂັນເພື່ອຂະຫຍາຍການ 
ຜະລິດ, ທລຸະກິດ. ບ່ໍອະນຍຸາດໃຫ້ທະ 
ນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນທີ່ບ່ໍ 
ແມ່ນທະນາຄານເຄື່ອນໄຫວແກງ້ແຍງ່ 
ແຂ່ງຂັນກັນຢ່າງຜິດກົດໝາຍສ້າງຜົນ 
ເສຍຫາຍຕ່ໍສະຖາບັນການເງິນອືນ່ໆ,ຕ່ໍ 
ລະບົບທະນາຄານ.

ເພ່ີມທະວີການຄຸມ້ຄອງ, ຕິດຕາມ ແລະ 
ກວດກາການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງທະນາ 
ຄານທລຸະກິດ ແລະ ສະຖາບັນການເງນິ 
ຢ່າງຕ່ໍເນືອ່ງປກົກະຕິເພ່ືອຮບັປະກັນສະ 
ຖຽນລະພາບ ແລະຄວາມໝັນ້ຄົງຂອງ 
ບັນດາສະຖາບັນດ່ັງກ່າວ.ຊຸກຍູ້ທະນາ 
ຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງນິຕ່າງໆລະ 
ດົມເງນິຝາກດ້ວຍຫຼາຍຮບູແບບໃນອດັ 
ຕາດອກເບ້ຍທີເ່ໝາະສມົ, ປັບປງຸການ 
ບໍລິການໃຫ້ມີລະບົບທີ່ທັນສະໄໝ, 
ສະດວກ, ວອ່ງໄວ ແລະ ສາມາດລະດົມ 
ເງິນຝາກໃຫ້ນັບມື້ນັບຫຼາຍຂຶ້ນ.

ຄົ້ນຄວ້າສ້າງລະບົບນະໂຍບາຍ ແລະ  
ກົນໄກຄຸ້ມຄອງສນິເຊ່ືອທະນາຄານໃຫ້ 
ມີປະສິດທິພາບ,  ສ້າງເງື່ອນໄຂຊຸກຍູ້ 
ການປ່ອຍສນິເຊ່ືອເພ່ືອການຜະລິດກະ 
ສກໍິາ ແລະ ການປຸງແຕ່ງເປັນສນິຄ້າເພ່ືອ 
ການສົ່ງອອກ ແລະ ທົດແທນການນໍາ 
ເຂົ້າສິນຄ້າຈາກຕ່າງປະເທດ.  
ທະນາຄານສົງ່ເສມີກະສກິາໍ ແລະ ທະ 
ນາຄານນະໂຍບາຍ ແມ່ນທະນາຄານ 
ທີຕ້່ອງປະຕິບັດນະໂຍບາຍສນິເຊ່ືອເພ່ືອ 
ແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກຕາມເປົ້າໝາຍ 
ທີກໍ່ານດົໄວ ້ແລະ ຄ້ົນຄວາ້ນະໂຍບາຍ 
ຜອ່ນຜັນສິນເຊືອ່ໃຫ້ຊາວກະສິກອນທີ່
ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໄພທໍາມະຊາດ
ໃຫ້ເໝາະສົມ.

ຕິດຕາມການນໍາໃຊ້ເງິນກູ້ຂອງລູກຄ້າ 
ປະເພດຕ່າງໆຢ່າງໃກ້ຊິດຕິດແທດ, ເອາົ 
ໃຈໃສເ່ກັບກູ້ຕ້ົນທນຶ ແລະ ດອກເບ້ຍໃຫ້ 
ໄດ້ຕາມກໍານດົ ແລະ ການປະຕິບັດສັນ 
ຍາທີ່ໄດ້ຕົກລົງກັບລູກຄ້າ, ຊຸກຍູກ້ານ 
ເກັບຊ້ືໜີ ້ຂອງບັນດາ ໂຄງການທີ່ເກີນ 
ກາໍນດົຂອງສນູບໍລິການເກັບຊ້ື ແລະຮບັ 
ຝາກເກັບໜີ້ໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ, ຮັບ 
ປະກັນບ່ໍໃຫ້ມີໜີ ້ເກີນກໍານດົ 3% ຂອງ 
ຍອດສນິເຊ່ືອທງັໝດົ.

ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປລາວ ໄດ້ສູ້ຊົນ 
ສ້າງເງື່ອນໄຂ ແລະ ຄົ້ນຄວ້າມາດຕະ 
ການເພ່ືອລະດົມແຫ່ຼງທຶນຂອງບັນດາ 
ທະນາຄານທລຸະກິດ ແລະ ສະຖາບັນ 
ການເງນິ ໃຫ້ນບັມ້ືນບັເພ່ີມຂຶນ້, ຊຸກຍູ້ 
ໃຫ້ບັນດາທະນາຄານທລຸະກິດ ແລະ 
ສະຖາບັນການເງນິອອກຜະລິດຕະພັນ 
ໃໝ່ໃນການລະດົມທຶນ ແລະ ປັບປຸງ 
ການບໍລິການໃຫ້ດີຂຶ້ນຕາມແນວທາງ 
ນະໂຍບາຍຂອງພັກ ລັດ, ຊຸກຍູ້ໃຫ້ບັນ 
ດາທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະ ສະຖາ 
ບັນການເງິນຂະຫຍ າຍສິນເຊ່ືອໃຫ້ 
ກວ້າງຂວາງກວາ່ເ ກ່ົາ,  ໂດຍສມຸໃສໂ່ຄງ 

ການທີເ່ຫັນວາ່ມີປະສດິທຜົິນ, ໃຫ້ຜົນ 
ຕອບແທນໄວແຕ່ຮບັ ປະກັນການຊາໍລະ 
ໜີ້ຄືນຈາກລູກຄ້າ ແລະ ບັນດາທຸລະ 
ກິດຂະໜາດນອ້ຍ, ຂະໜາດກາງເປນັ 
ຕ້ົນແມ່ນໂຄງການ ລ້ຽງສດັນອ້ຍ, ໂຄງ 
ການປູກພືດເປັນສິນຄ້າ, ລວມທັງຂະ 
ແໜງການທ່ອງທ່ຽວ , ຮ້ານອາຫານ 
ແນໃສ່ຮັບປະກັນສ ະບຽງອາຫານໃຫ້ 
ພຽງພໍກັບຄວາມຮຽ ກຮ້ອງຕ້ອງການ 
ຂອງສັງຄົມ. ພ້ອມນີ້ກໍ່ຊຸກຍູ້ໃຫ້ມີການ 
ປ່ອຍສິນເຊື່ອໄລຍະກາງ ແລະ ໄລຍະ 
ຍາວເພ່ີມຂຶນ້, ຂະຫຍາຍເວລາກູ້ຢືມ 
ອອກຕາມຄວາມເໝາສົມຂອງແຕ່ລະ 
ໂຄງການເພື່ອຫຼຸ ດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງທີ່ 
ອາດຈະເກີດຂຶ້ນໜີ້ເກັບຄືນບ່ໍໄດ້ກາຍ 
ເປັນໜີ້ທີ່ບໍ່ເ ກີດດອກຜົນ ຫຼື ໜີ້ສູນ 
(NPL ປັບອດັຕາດອກເບ້ຍຕາມສະພາບ 
ການຕົວຈງິ.

ສະນັນ້, ກ່ອນອືນ່ໝດົຕ້ອງມີການປັບ 
ປຸງລະບຽບການ ແລະ ກົນໄກການພິ 
ຈາລະນາອະນຸມັດເງິນກູ້ໃຫ້ຮັດກຸມ  
ແລະ ງ່າຍຂຶ້ນ, ພັດທະນາວັດທະນະ 
ທໍາສິນເຊື່ອໃໝ່ ແລະ ຮູບການຄໍ້າປະ 
ກັນສິນເຊື່ອໃຫ້ຫຼາກຫຼາຍ, ປັບຫຼຸດ 
ອດັຕາດອກເບ້ຍຂອງທະນາຄານທລຸະ 
ກິດຕ່າງໆໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບການຫຸຼດ 
ອັດຕາດອກເບ້ຍຂອງທະນາຄານແຫງ່ 
ສປປລາວໃນແຕ່ລະໄລຍະ. 

ໂດຍອີງໃສ່ຈຸດພິເສດທາງດ້ານເສດຖະ 
ກິດຂອງປະເທດເຮົາທີ່ພັກຖືເອົາການ 
ພັດທະນາກະສິກໍາເປັນພ້ືນຖານໃຫ້ 
ແກ່ການຂະຫຍາຍອຸດສາຫະກໍານັ້ນ,  
ລັດຖະບານໄດ້ລົງທຶນໃສ່ການສ້າງພ້ຶນ 
ຖານໂຄງລ່າງເສດຖະກິດສັງຄົມໃຫ້ 
ເປັນພ້ືນຖານວັດຖຸເຕັກນິກທີ່ຮັບປະ 
ກັນໃຫ້ແກ່ການເຄ່ືອນໄຫວການຜະ 
ລິດກະສິກໍາ ແລະ ທຸລະກິດຕ່າງໆ.  
ສະນັ້ນ, ບັນດາທະນາຄານທຸລະກິດ 
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ຈະຕ້ອງເລ່ັງໃສ່ການລະດົມແຫ່ຼງທຶນ 
ພຽງພໍກັບຄວາມຕ້ອງການປ່ອຍສິນ 
ເຊ່ືອໃຫ້ແກ່ການລົງທຶນເວົ້າລວມ,  
ເວົ້າສະເພາະແມ່ນການຜະລິດກະສິ 
ກາໍ, ຂະຫຍາຍກິດຈະການຕ່າງໆຕາມ 
ໂຄງປະກອບເສດຖະກິດຂອງປະເທດ. 
ຢາກເຮດັໄດ້ແນວນັນ້ທະນາຄານທລຸະ 
ກິດກ່ໍຕ້ອງໄດ້ ປັບປງຸການບໍລິການດ້ານ 
ຕ່າງໆ ເປນັຕ້ົນແມ່ນການບໍລິການເງນິ 
ຝາກ ແລະ ການປອ່ຍເງນິກູ້ໃຫ້ມີຄວາມ 
ສະດວກ, ວ່ອງໄວ, ຊັດເຈນ, ຫັນ 
ເອາົການບໍລິການຕິດພັນກັບລູກຄ້າ ແລະ 
ປະຊາຊົນ, ລະດົມເງິນຝາກເຄື່ອນທີ່, 
ລົງຫາບັນດາຫົວໜວ່ຍທລຸະກິດຕ່າງໆ 
ຢ່າງກວາ້ງຂວາງ ແລະ ເຮດັເປນັປະຈາໍ. 
ສິ່ງສໍາຄັນແມ່ນເວລາປ່ອຍທຶນອອກ 
ໄປນັ້ນລູກຄ້າໄດ້ນໍາໃຊ້ທຶນນັ້ນຢ່າງຖືກ 
ຕ້ອງຕາມເປົ້າໝາຍ ແລະ ມີປະສິດທິ 
ຜົນແທບ່ໍ້ ຫືຼ ນາໍເອາົທນຶ ໄປນໍາໃຊ້ເຂົາ້ 
ໃນວຽກງານອືນ່ທີບ່ໍ່ແມ່ນເປົາ້ໝາຍໃນ 
ການພດັທະນາເສດຖະກິດຂອງພກັລັດ.

ສະນັ້ນ, ເພື່ອຮັບປະກັນການໄລ່ລຽງ 
ຂອງທະນາຄານທລຸະກິດ ແລະ ນະໂຍ 
ບາຍຂອງທະນາຄານໃນການໃຫ້ສິນ 
ເຊ່ືອເພ່ືອການພັດທະນາເສດຖະກິດ 
ກະສິກໍາ ຊົນນະບົດ, ທະນາຄານທຸລະ 
ກິດໄດ້ວາງນະໂຍບາຍ ດັ່ງນີ້:

ຕ້ອງຮບັປ ະກັນການເຄ່ືອນໄຫວສນິເຊ່ືອ 
ໄປຕາມກົນ ໄກເສດຖະກິດເສດຖະກິດ 
ຕະຫຼາດ ແລະ ມີອັດຕາ ດອກເບ້ຍເສ 

ລີເທື່ອລ ະກ້າວ, ຈໍາແນກແຈ້ງອັດຕາ 
ດອກເບ້ຍຢູ່ຊົນນະບົດ ແລະ ດອກເບ້ຍ 
ຢູ່ຕົວເມືອງ, ຢູ່ບັນດາ ຂະແໜງທີ່ມີ 
ອັດຕາກໍາໄລສູງ ແລະ ມີອັດຕາກໍາໄລ 
ຕໍ່າ, ລະຫວ່າງສິນເຊື່ອການຄ້າ ແລະ  
ສິນເຊື່ອຊຸ ກຍູ້ນະໂຍບາຍການຜະລິດ 
ກະສິກໍາ.

ປຽ່ນແປງໂຄງປະກອບສນິເຊ່ືອຕາມທດິ 
ເພີ່ມທະວີທຶນກູ້ຢືມໄລຍະກາງ ແລະ  
ໄລຍະຍາວ, ເຕົ້າໂຮມ ທຶນໃຫ້ຂົງເຂດ 
ກະສິກໍາຊົນນະບົດເປັນຜູ້ກູ້ຢືມເພ່ືອ 
ຊຸກຍູ້ການຜະລິດຂະຫຍາຍເສດຖະກິດ, 
ຈາກເສດຖະກິດ ກະສິກໍາທໍາມະຊາດ 
ໄປສູ່ເສດຖະກິດສິນຄ້າ, ອຸດສາຫະກໍາ 
ທັນສະໄໝ, ໃນສະເພາະໜ້າຕ້ອງໄດ້ 
ປອ່ຍເງນິກູ້ຢືມໄລຍະກາງ ແລະ ໄລຍະ 
ຍາວເພີ່ມຂຶ້ນ.

ປບັປງຸຄືນບັນດາລະບຽບການ, ຂອບ 
ເຂດສດິ ແລະ ຂັນ້ຕອນການອະນມັຸດ 
ສນິເຊ່ືອ, ເພ່ີມສດິອະນມັຸດໃຫ້ຄະນະ 
ອາໍນວຍການ, ຄະນະກາໍມະການພິຈາ 
ລະນາເງນິກູ້ຂັນ້ສາຂາ ແລະ ໜວ່ຍບໍລິ 
ການເພື່ອເຮັດໃຫ້ການບໍລິການສິນ 
ເຊ່ືອມີຄວາມສະດວກວອ່ງໄວ ແລະ ຮດັ 
ກຸມຂຶ້ນຕ່ືມປະກອບສ່ວນສະໜອງສິນ 
ເຊ່ືອຕາມທິດພັດທະນາຂອງລັດຖະ 
ບານ. ປບັປຸງຂອດການບໍລິການສນິເຊ່ືອ 
ເພ່ືອໃຫ້ລູກຄ້າໄດ້ຮັບຄວາມສະດວກ 
ແລະ ສາມາດ ເຂົາ້ເຖງິການບໍລິການໄດ້ 
ງາ່ຍຂຶນ້. 

ກາໍນດົພາລະບົດບາດໃນການບໍລິການ 
ສິນເຊ່ືອຂອງທະນາຄານທຸລະກິດໃຫ້ 
ມີຄວາມຊັດເຈນຂຶນ້ກວາ່ເກ່ົາ ໂດຍສະ 
ເພາະແມ່ນການກໍານດົເປົາ້ໝາຍການ 
ປ່ອຍສິນເຊ່ືອ,ການກໍານົດອັດຕາດອກ 
ເບ້ຍຕາມແຫ່ຼງທນຶ ແລະ ແຍກປະເພດ 
ແຫຼ່ງທຶນ.

ປັບປຸງນະໂຍບາຍອັດຕາດອກເບ້ຍໃຫ້ 
ສອດຄ່ອງກັບແຕ່ລະເປ້ົາໝາຍຂອງ 
ການບໍລິການສິນເຊ່ືອຜູ້ທີ່ຢາກຊອກ 
ຫາຜົນກໍາໄລຈາກອັດຕາດອກເບ້ຍນໍາ 
ທະນາຄານ. ນະໂຍບາຍດັ່ງກ່າວຕ້ອງ 
ສ້າງຄວາມດຶງດູດ ແລະ ສົນໃຈແກ່ຜູ ້
ທີ່ຕ້ອງການທຶນໄປທໍາທຸລະກິດກະສິ 
ກາໍປູກຝັງ ລ້ຽງສດັ ແລະ ຂະແໜງການ 
ອືນ່ໆຕ້ອງໄດ້ປັບປຸງໃຫ້ທນັກັບສະພາບ 
ຄວາມເໜັງຕິງ ແລະ ການປ່ຽນແປງ 
ຂອງເສດຖະກິ ດໃນແຕ່ລະໄລຍະໂດຍ 
ນໍາເອົາການເໜັງຕິງຂອງຕະຫຼາດເງິນ 
ສາກົນເປັນຫັຼກໃນການປຽບທຽບ.
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• ຖ້າ ມີ ບັນຫາ ບໍ່ ສະບາຍ ໃຈ ທ່ານ ຄວນ ປຶກສາ ຜູ້ ອື່ນ ທີ່ ໄວ້ ໃຈ ໄດ້.

• ຢ່າງ ລືມ ເປັນ ທີ່ ປຶກສາ ໃຫ້ ແກ່ ຄົນ ອື່ນ ນຳ.

•  ເອົາ ໃຈ ເຂົາ ມາ ໃສ່ ໃຈ ເຮົາ.

• ໝັ້ນ ໃຈ ໃນ ຕົນ ເອງ, ກ້າ ຄິດ, ກ້າ ເວົ້າ  ແລະ ກ້າ ເຮັດ ໃນ ສິ່ງ ທີ່ ດີ.

• ຢ່າ ໂທດ ຕົນ ເອງ, ຢ່າ ໂທດ ຄົນ ອື່ນ,  ແຕ່ ໃຫ້ ຄິດ ຫາ ເຫດຜົນ ວ່າ ຍ້ອນ ຫັຽງ ?

• ຢ່າ ເບິ່ງ ຄົນ ຢູ່ ທີ່ ໜ້າ ຕາ ຫລື ຮູບ ລັກ ພາຍ ນອກ ຂອງ ເຂົາ.

• ຢ່າ ຕົວະ ຖ້າ ທ່ານ ຄິດ ວ່າ ຕົນ ເປັນ ຄົນ ຜິດ  ແລະ ຕ້ອງ ຂໍ ໂທດ ໃຫ້ ເປັນ.

• ຮູ້ຈັກ ເປີດ ໃຈ ໃຫ້ ກ້ວາງ.

•  ໃຫ້ ໃນ ສິ່ງ ທີ່ ຜູ້ ອື່ນ ຢາກ ໄດ້ ຫລື ບໍ່ ມີ.

•  ຕອບ ແທນ ກັບ  ເມື່ອ ໄດ້ ຮັບ ສິ່ງ ຂອງ ຈາກ ຄົນ ອື່ນ,  ເມື່ອ ມີ ໂອກາດ ຄົງ ບໍ່ ມີ ໃຜ 
ຢາກ ເປັນ ຜູ້ ໃຫ້ ພຽງ ຝ່າຍ ດຽວ.

• ຮູ້ຈັກ ວາງ ແຜນ ອະນາຄົດ ຂອງ ຕົນ ເອງ.

• ຢ່າ ປ່ອຍ ໃຫ້ ເວລາ ຜ່ານ ໄປ  ໂດຍ ບໍ່ ເກີດ ປະ ໂຫຍ ດ.

• ຢ່າ ເອົາ ອະ ດີດ ມາ ທຳລາຍ ຕົນ ເອງ,  ແຕ່ ຈົ່ງ ຮຽນ ຮູ້ ຈາກ ມັນ.

• ຄິດ ເຖິງ ສ່ວນ ລວມຫລາຍໆ  ໂດຍ ສະ ເພາະ ຊາດ, ສາສະໜາ.

• ຢ່າ ໃຊ້ ອາລົມ ຕັດສິນ, ຈົ່ງ ໃຊ້ ຄວາມ ຄິດ ໃນ ການ ຕັດສິນ ໃຈ.

• ຮູ້ ໂຕ ເອງ ສະ ເໝີ ວ່າ ພວມ ເຮັດ ຫັຽງຢູ່.

•  ໃຫ້ ອະ ໄພ ຕົນ ເອງ  ແລະ ຜູ້ ອື່ນ  ເພາະ ບໍ່ ມີ ໃຜ ທີ່ ບໍ່ ເຄີຍ ເຮັດ ຜິດ.

• ອ່ານ ແລ້ວ ຄິດ, ຄິດ ແລ້ວ ຈິ່ງ ລົງ ມື ເຮັດ.

• ຢ່າ ລໍຄອຍ ໃນ ສິ່ງ ທີ່ ຍັງ ມາ ບໍ່ ເຖິງ.

• ກຳລັງ ໃຈ ເປັນ ສິ່ງ ສຳຄັນ ໝັ່ນ ຕື່ມ ໃຫ້ ຄົນ ອື່ນ  ແລ້ວ ເຂົາ ຈະ ກັບ ມາ ຕື່ມ ໃຫ້ 
ທ່ານ ເອງ.

• ຢ່າ ຢ້ານ ໃນ ສິ່ງ ທີ່ ເຮົາ ປ່ຽນ ແປງ ມັນ ບໍ່ ໄດ້.

• ຢ່າ ຄິດ ວ່າ ເຂົາ ບໍ່ ໂທ ມາ ຫາ ທ່ານ ທ່ານ ກໍ່ ບໍ່ ຈຳ ເປັນ ຕ້ອງ ໂທ  ໄປ ຫາ ເຂົາ.

•  ໃນ ຄວາມ ຮັກ ບໍ່ ມີ ຄົນ ເສຍປຽບ ຫລື ຊະນະ ຕະຫລອດ ໄປ.

ຊ່ວຍໃຫ້ເຮົາເຂົ້າໃຈຊີວິດຫລາຍຂຶ້ນ

ຫລາຍວິທີຄິດ

ຄວາມສາມາດ ເຮັດ ໃຫ້ ຄົນ 
ເຮົາ ມີ ຄວາມ ແຕກ ຕ່າງ ກັນ ໄດ້ 
ຫລາຍ, ຄົນ ທີ່ ຄິດ ດີ ກໍ່ ມັກ ຈະ 
ເຮັດ ແຕ່ ສິ່ງ ທີ່ ດີ, ຄົນ ທີ່ ຄິດ ບໍ່ 
ດີ ກໍ່ ມີ ທ່າ ອ່ຽງ ເຮັດ ໃນ ສິ່ງ ບໍ່ 
ດີ,  ແຕ່ ຄວາມ ຄິດ ຂອງ ຄົນ ເຮົາ 
ສາມາດປ່ຽນ ແປງ ໄດ້.
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•  ເບິ່ງ ແຍງ ພໍ່ ແມ່ ໃຫ້ ດີ  ກ່ອນທີ່ ຈະ ບໍ່ ມີ ໂອກາດ.

• ຄຳ ເວົ້າ  ເວົ້າ ອອກ ໄປ ແລ້ວ ເອີ້ນ ກັບ ມາ ບໍ່ ໄດ້  ແລະ ຍົວະ 
ໃຫ້ ຄົນ ຜິດ ຖຽງ ກັນ ໄດ້  ເຮັດ ໃຫ້ ຄົນ ຂ້າ ກັນ ຕາຍ ໄດ້. ສະ 
ນັ້ນ, ຈົ່ງ ໃຊ້ ຄຳ ເວົ້າ ໃນ ທາງ ທີ່ ຖືກຕ້ອງ.

• ຮ່າງ ກາຍບໍ່ ແມ່ນ  ເຄື່ອງ ຈັກ ຄວນ ໃຫ້ ມັນ ໄດ້ ພັກຜ່ອນ 
ແດ່.

• ທ່ານ ຊື້ ໂມງ ໄດ້,  ແຕ່ ຊື້ ເວລາ ໃຫ້ ຕົນ ເອງ ບໍ່ ໄດ້.

•  ເຮັດ ທຸກ ຢ່າງ ໃຫ້ ຕົນ ເອງ ມີ ຄວາມສຸກ,  ແຕ່ ຢ່າ ສຸກ ເທິງ 
ຄວາມທຸກ ຂອງ ຄົນ ອື່ນ.

•  ໃຜ ເປັນ ຄົນ ເຮັດ ໃຫ້ ທ່ານ ມີ ຊີວິດ ຂຶ້ນ ມາ ເທິງ ໂລກ ນີ້, 
ຕອບ ແທນ ເຂົາ ແດ່ ຫລື ຍັງ?

• ບໍ່ ມີ ກົດໝາຍ ໃດ ຫ້າມ ໃຫ້ ຂອງ ຂວັນ ໃນ ວັນ ທຳ ມະ ດາ. 
ສະ ນັ້ນ, ບໍ່ ຕ້ອງ ລໍຖ້າ ໃຫ້ ເຖິງ ວັນ ສຳຄັນ ຫລື ວັນ ເກີດ 
ຈິ່ງ ຈະ ໃຫ້ ຂອງຂວັນ ກັນ.

• ໝູ່ ໃຫ້ ເຂົ້າໜົມ ແກ່ ທ່ານ ທ່ານ ດີ ໃຈ ບໍ ຫລື ທ່ານ ເບິ່ງ   
ພຽງວ່າເຂົ້າໜົມນັ້ນ ລາຄາ ເທົ່າ ໃດ ?

•  ເຫລົ້າ ເຮັດ ໃຫ້ ທ່ານ ລືມ ເລື່ອງ ຮ້າຍໆ ໄດ້ ພຽງ ຊົ່ວຄາວ,  
ແຕ່ ເພື່ອນ ແທ້ ຈັກ ຄົນຊ່ວຍ ໃຫ້ ທ່ານ ລືມ ມັນ ໄດ້ 
ຕະຫລອດ ຊີວິດ.

• ທ່ານ ບໍ່ ແມ່ນ ຄົນ ທີ່ໂຊກ ດີ ທີ່ ສຸດ  ແລະ ກໍ່ ບໍ່ ເປັນ ຄົນ ທີ່ 
ໂຊກ ຮ້າຍ ທີ່ ສຸດ.

• ທ່ານ ຄິດ ວ່າ  ເພັດ ງາມ ຢູ່ ພາຍ ໃນ ຫລື ຢູ່ ທ່ີ ປ້າຍ ລາຄາ ?

• ຫອກ ທີ່ ແທງ ມາ ຈາກ ທາງ ຫລັງ ອັນຕະລາຍ ກ່ວາທະ 
ນູທີ່ ຍິງ ມາ ຈາກ ທາງ ໜ້າ ສະ ເໝີ.

• ເຮັດ ໃຈ ຍອມຮັບ ສິ່ງ ຕ່າງໆ ລ່ວງ ໜ້າ ໄວ້ ແດ່ ກໍ ດີ.

•  ໂຕ ທ່ານ ມີຄ່າ ສະ ເໝີ ຂຶ້ນ ຢູ່ ບ່ອນ ວ່າ ທ່ານ ຈະ ດຶງ ມັນ 
ອອກ ມາ ໃຊ້ ໄດ້  ຫລື ບໍ່ ?

• ຄົນ ໂງ່ ທີ່ ສຸດ ຍັງ ສະຫລາດ ໃນ ບາງບັນຫາ, ຄົນ 
ສະຫລາດ ທີ່ ສຸດ ຍັງ ໂງ່ ໄດ້ ໃນ ຫລາຍ ບັນຫາ ຄື ກັນ.

• ບໍ່ ມີ ຫັຽງ ເສຍ ເວລາ ໄປ ກ່ວາການ ຄິດ ຢ້ອນ ຫລັງ ກັບ ໄປ 
ແກ້ ໄຂ ອະດີດ.

• ບໍ່ ມີ ຫັຽງຊ້າ ເກີນ ໄປ ທີ່ ຈະ ເຮັດ ຕາມ ທີ່ ຝັນ.

• ຖ້າ ບໍ່ ເຄີຍ ຫິວ ຍ່ອມ ບໍ່ ຮູ້ ຊຶ້ງ ເຖິງ ລົດ ຊາດ ຂອງ ຄວາມ ອີ່ມ.

• ອັນຕະລາຍ ທີ່ ສຸດ ຂອງ ຊີວິດ ຄົນ ເຮົາ ຄື ການ ຄາດ ຫວັງ.

• ຢ່າ ທໍ້ຖອຍ ໃຈ ຖ້າ ຍັງ ບໍ່ ທັນ ໄດ້ ພະຍາຍາມ ຢ່າງ ເຕັມທີ່.

• ຖ້າ ທ່ານ ບໍ່ ລອງ ກ້າວ  ແລ້ວ ຈະ ຮູ້ ຫລື ບໍ ວ່າ ຫົນທາງ ຂ້າງ 
ໜ້າ ເປັນ ແນວ ໃດ ?

•  ເຮົາ ບໍ່ ຈຳ ເປັນ ຈະ ເກັ່ງ ໄປ ທຸກ ດ້ານ,  ແຕ່ ຂໍ ໃຫ້ ມ່ວນ ກັບ 
ທຸກໆ ວຽກ ທີ່ ໄດ້ ເຮັດ.

• ຄົນ ໂງ່ ຍ່ອມ ມັກ ບໍລິຫານ ຄົນ ໂງ່ ຢູ່ ສະ ເໝີ  ແລະ 
ກົງກັນຂ້າມ.

• ປີນ ກົກ ໄມ້ ສູງ ເທົ່າ ໃດ  ເມື່ຶອຕົກລົງ ກໍ່ ຍິ່ງ ເຈັບ ໜັກ ເທົ່າ 
ນັ້ນ.

• ຄ່າ ຂອງ ຄົນ ບໍ່ ແມ່ນ ຢູ່ ທີ່ ຕຳ ແໜ່ ງທີ່ ຄົນ ອື່ນ ໃຫ້ ຫາກ 
ມັນ ຢູ່ ໃນ ການ ກະທຳ ນັ້ນ ເອງ.

• ຄົນ ສ້າງ ບຸນ ບຸນ ຈະ ຊ່ວຍ, ສ່ວນ ຄົນ ສ້າງ ບາບ ບາບ ຈະ 
ຕາມ ສະໜອງ.

•  ໃຫ້ ໃນ ສິ່ງ ທີ່ ຄວນ ໃຫ້  ແລະ ຮັບ ໃນ ສິ່ງ ທີ່ ຄວນ ຮັບ ຈິ່ງ 
ຈະ ມີ ຄວາມ ສຸກ ໃນ ໃຈ.

• ຄົນ ເຮົາ ບໍ່ ມີ ໃຜ ຢູ່ ຄ້ຳ ຟ້າ ຈົ່ງ ຄິດ ເຮັດ ແຕ່ ສິ່ງ ທີ່ ດີ ເພື່ອ 
ສ້າງ ຄວາມ ສຸກ ໃຫ້ ແກ່ ຕົນ ເອງ






