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ສຂຸາພິບານບ່ໍໄດມ້າດຕະຖານ 

ລ ັດຖະບານລາວໄດລ້ງົທຶນຈາໍນວນຫຼາຍ ເຂ້ົາໃນການພດັທະນາປະເທດ ໂດຍການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັ ວຽກງານດາ້ນການຄາ້ ຊຶ່ ງແນໃສກ່ານ
ພດັທະນາການເຕບີໂຕທາງດາ້ນເສດຖະກດິໃຫເ້ພ່ີມສງູຂຶນ້ ແລະ 

ປບັປງຸການແຂງຂນັດາ້ນການສ ົ່ງອອກ. ເພ່ືອຈດັຕ ັງ້ແຜນງານດ ັງ່ກາ່ວລດັຖະບານ 
ໄດກ້າໍນດົໃຫມ້ ີໂຄງຮາ່ງການຈດັຕ ັງ້ແຫງ່ຊາດ ວາ່ດວ້ຍການເຊື່ ອມໂຍງດາ້ນ
ການຄາ້ (National Integrated Framework Governance Structure ຫືຼ 
NIFGS), ຊຶ່ ງເປັນໜວຍ່ປະສານງານກບັຫຼາຍຝາ່ຍ ເພ່ືອຮບັປະກນັປະສດິທິຜນົ
ຂອງການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັແຜນງານປະຕຮິບູ ແລະ ເພ່ືອຫຸຼດຜອ່ນຄາ່ໃຊຈ້າ່ຍຈາກ
ການຊວ່ຍເຫືຼອຂອງຜູໃ້ຫທຶ້ນພຽງຜູດ້ຽວ. ປະຈບຸນັ ທະນາຄານໂລກ (WB) ໃຫ ້
ການຊວ່ຍເຫືຼອແຜນງານດາ້ນການຄາ້ຂອງລດັຖະບານ ໂດຍຜາ່ນ 3 ໂຄງການ. 
 

ກອງທຶນພດັທະນາການຄາ້ (Trade Development Facility ຫືຼ TDF)  
ແມນ່ທຶນຊ່ວ່ຍເຫືຼອລາ້ຫຼາຍຝາ່ຍ ທ່ີປະກອບດວ້ຍ ກາໍມາທິການເອຣີບົ (EC) 
ແລະ ລດັຖະບານອດົສະຕາລີ ຊຶ່ ງ WB ເປັນຜູບໍ້ລິຫານກອງທຶນດ ັງ່ກາ່ວ. TDF 
ແມນ່ພ້ືນຖານຂອງຄວາມພະຍາຍາມ ໃນການສາ້ງແຜນງານແບບລວມສນູ ເພ່ືອ 
ໃຫກ້ານຊວ່ຍເຫືຼອຕ່ໍຂະແໜງການຄາ້ຢູລ່າວ ຊຶ່ ງຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັໂດຍໜວຍ່ງານ 
ຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັໂຄງການລະດບັຊາດ (National Implementation Unit ຫລື 
NIU) ຂອງກະຊວງອດຸສາຫະກາໍ ແລະ ການຄາ້. ທຶນຈາໍນວນ 6,8 ລາ້ນໂດລາ 
ຈະນາໍໃຊເ້ພ່ືອຊວ່ຍເເຫືຼອລດັຖະບານລາວ ໃນດາ້ນການລງົທຶນ, ການສາ້ງ 
ຄວາມອາດສາມາດ ແລະ ການປະຕຮິບູດາ້ນນຕິກິາໍ ເພ່ືອການອາໍນວຍຄວາມ 
ສະດວກດາ້ນການຄາ້ຕາ່ງໆ, ມາດຕະການສຂຸະອະນາໄມພືດ ແລະ ສດັ 
(sanitary and phytosanitary standards ຫືຼ SPS), ຄວາມສາມາດໃນ
ການແຂງ່ຂນັໃນການສ ົ່ງອອກ ແລະ ນະໂຍບາຍການຄາ້ (ໃນນ ັນ້ໄດມ້ກີານສະ
ໜບັ ສະໜນູຂະບວນການເຈລະຈາ ເພຶ່ືອເຂ້ົາເປັນສະມາຊກິ ອງົການການຄາ້
ໂລກ (World Trade Organization ຫືຼ WTO ເບິ່ ງໜາ້ 3).  
 

ໂຄງການອາໍນວຍຄວາມສະດວກດາ້ນພາສ ີແລະ ການຄາ້ (Customs and 
Trade Facilitation Project ຫືຼ  CTF) ຈາໍນວນ 6 ລາ້ນໂດລາ ທ່ີໄດຮ້ບັ
ການສະໜບັສະໜນູຈາກ ສະມາຄມົພດັທະນາສາກນົ (International Devel-
opment Association ຫືຼ IDA) ຂອງ WB ຊຶ່ ງຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັໂດຍກມົພາສ ີ
ໂດຍມ ີເປ້ົາໝາຍເພ່ືອປບັປງຸ ແລະ ເພ່ືອເຮັດໃຫຂ້ະບວນການແຈງ້ພາສ ີຫນັ

ເປັນທນັສະໄໝ ໃນນ ັນ້ລວມເຖງິການຕດິຕ ັງ້ລະບບົຄອມພິວເຕ ີASYCUDA 
(Automated Systems for Customs Data Management) ແລະ ການ
ສະໜອງອປຸະກອນ, ການຈດັລະບບົການເກບັພາສ,ີ ການຕດິຕ ັງ້ ແລະ ການຝຶກ
ອບົຮມົ. 
 

ໂຄງການສະໜບັສະໜນູການຫຸຼດຜອ່ນຄວາມທກຸຍາກ (Poverty Reduction 
Support Operations ຫືຼ PRSOs) ແມນ່ແຜນງານປະຈາໍປີ ທ່ີໃຫທຶ້ນ
ຊວ່ຍເຫືຼອ ແຜນງບົປະມານໂດຍກງົ ຊຶ່ ງຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັໂດຍ ກະຊວງການເງນິ 
ແລະ ໄດຮ້ບັການສະໜບັສະໜນູຈາກ IDA. ຜນົສາໍເລັດທ່ີຜາ່ນມາຂອງ 
PRSO5 ຊຶ່ ງໄດສ້າໍເລັດລງົ ໃນສກົປີ 2008/09, ໃນນ ັນ້ລວມມ ີການຮບັຮອງ
ເອົານຕິກິາໍ ເພ່ືອກາໍນດົລາຍການສນິຄາ້ຄວບຄມຸທ່ີຕອ້ງມກີານອອກໃບອະນຍຸາດ
ການນາໍເຂ້ົາ ແລະ ການກະກຽມຮາ່ງແຜນປະຕບິດັງານ ເພ່ືອອາໍນວຍຄວາມ
ສະດວກດາ້ນການຄາ້ ເພ່ືອນາໍໃຊແ້ບບວທີິການອາໍນວຍຄວາມສະດວກດາ້ນການ
ຄາ້ ທ່ີເປັນເອກະພາບກນັ ພາຍໃນທກຸໆໜວ່ຍງານຂອງລດັ. ການຊວ່ຍເຫືຼອດາ້ນ
ທຶນຮອນຈາກ IDA ເຂ້ົາໃນ PRSO5 ແມນ່ເປັນການໃຫກ້ານສະໜບັສະໜນູ
ໂດຍກງົ ເຂ້ົາໃນ ງບົປະມານຂອງລດັຖະບານ ຊຶ່ ງຕກົເປັນຈາໍນວນເງນິ ທງັໝດົ 
20 ລາ້ນໂດລາ. ທາ່ນ ພວູຽງ ພງົສາ, ຫວົໜາ້ ໜວຍ່ງານຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັ
ໂຄງການລະດບັຊາດ, ກມົນະໂຍບາຍການຄາ້ຕາ່ງປະເທດ, ກະຊວງອດຸສາຫະ
ກາໍ ແລະ ການຄາ້ ໄດກ້າ່ວເຖງິບດົບາດຂອງ ໂຄງການເຊື່ ອມໂຍງກບັສາກນົ
ດາ້ນການຄາ້ (IF) ແລະ ລະບບົການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັໂຄງການ ໃນຂະແໜງການ
ຄາ້ແບບລວມສນູ ຕ່ໍລາວ.  
 

ເປ້ົາໝາຍຂອງລດັຖະບານວາ່ດວ້ຍ ໂຄງການພດັທະນາດາ້ນການຄາ້ ພາຍໃຕ້
ໂຄງ່ຮາ່ງການຈດັຕ ັງ້ແຫງ່ຊາດ ວາ່ດວ້ຍການເຊື່ ອມໂຍງດາ້ນການຄາ້ແມນ່ຫຍງັ?  
ເປ້ົາໝາຍຕ ົນ້ຕໍ ຂອງລດັຖະບານວາ່ດວ້ຍ ໂຄງການເຊື່ອມໂຍງດາ້ນການຄາ້ 
(Integrated Framework ຫືຼ IF) ແມນ່ເພ່ືອເປັນການປບັປງຸ ສະພາບແວດ
ລອ້ມດາ້ນການຄາ້ໃຫມ້ຄີວາມງາ່ຍດາຍຂຶນ້, ເພ່ືອປບັປງຸໂຄງປະກອບດາ້ນນຕິກິາໍ 
ແລະ ລະບຽບການ, ປບັປງຸຄວາມອາດສາມາດ ຂອງບນັດາກະຊວງຕາ່ງໆທ່ີ
ກຽ່ວຂອງ້ກບັຂະແໜງການຄາ້, ປບັປງຸຄວາມອາດສາມາດ ຂອງພາກເອກະຊນົ 
ເພ່ືອໃຫສ້າມາດແຂງ່ຂນັໃນຕະຫຼາດສາກນົ ແລະ ເພ່ືອຊຸກຍູ ້ໃຫມ້ສີວ່ນຮວ່ມຢາ່ງ
ມປີະສດິທິຜນົກວາ່ເກົ່ າໃນການເຈລະຈາລະຫວາ່ງສອງຝາ່ຍ ແລະ ຫຼຼາຍຝາ່ຍ.  
>> ອາ່ນໜາ້ຕ່ໍໄປ                

 

 ທະນາຄານໂລກ  

ການຄາ້ຂາ້ມສາຍແດນ 
 ການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັໂຄງການເຊື່ ອມໂຍງດາ້ນການຄາ້ ໂດຍນາໍໃຊລ້ະບບົການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັໂຄງການໃນຂະແໜງການຄາ້ແບບລວມສນູ  
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<< ຕ່ໍຈາກໜາ້ໜ່ຶງ           

ວນັທີ 8 ກນັຍາ 

 ພິທີເປີດນາໍໃຊສ້ນູ InfoSpace ທ່ີຫໍສະມດຸກາງ, ມະຫາວທິະຍາໄລແຫງ່ຊາດ 

ວນັທີ 9 ກນັຍາ 

 ພິີທີເຊັນສນັຍາຮບັເອົາທຶນຊວ່ຍເຫືຼອລາ້ PRSO5 

 ພິທີເຜີຍແຜບ່ດົລາຍງານ “ການດາໍເນນີທລຸະກດິ 2010” 

ວນັທີ 14-15 ກນັຍາ 

 ກອງປະຊຸມສະຫຼບູວຽກງານ PRSO 6, ທ່ີ ລາວ ພລາຊາ 

ວນັທີ 15 ກນັຍາ 

 ພິທີເຜີຍແຜບ່ດົລາຍງານ “ການພດັທະນາໂລກ 2010” 

 ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືລະດບັສງູ ລະຫວາ່ງ ລດັຖະບານລາວ ແລະ ບນັດາຄູ່
ຮວ່ມພດັທະນາ ກຽ່ວກບັການຕອບໂຕຕ່ໍ້ວກິດິການດາ້ນການເງນິໂລກ, ທ່ີ ICTC 

ຍອນ້ຫຍັງ ການກາ້ວເຂ້ົາສູລ່ະບບົການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັໂຄງການ ໃນຂະແໜງ 
ການຄາ້ແບບລວມສນູ ຈຶ່ງມຄີວາມສາໍຄນັ? 
ລະບບົການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັໂຄງການໃນຂະແໜງການຄາ້ແບບລວມສນູ (Sector 
Wide Approach ຫືຼ SWAp) ແມນ່ວທີິການໜ່ຶງເພ່ືອຫຸຼດຜອ່ນຄາ່ໃຊຈ້າ່ຍ
ຕາ່ງໆ ທ່ີເກດີຂຶນ້ຈາກການເຮັດວຽກຮວ່ມກບັບນັດາຜູໃ້ຫທຶ້ນທງັຫຼາຍ ທ່ີໄດໃ້ຫ ້
ການຊວ່ຍເຫືຼອເຂ້ົາໃນຂະແໜງການຄາ້. ພາຍໃຕລ້ະບບົດ ັງ່ກາ່ວ ບນັດາຜູໃ້ຫທຶ້ນ
ທງັຫຼາຍ ແມນ່ເຮັດວຽກຕາມແຜນງານລວມສນູອນັດຽວ ທ່ີລດັຖະບານໄດກ້າໍນດົ 
ຊຶ່ ງໝາຍຄວາມວາ່ ເປັນການຫຸຼດຜອ່ນຂອດການປະສານງານ, ຫຸຼດຜອ່ນການເຮັດ
ວຽກແບບຊ ໍາ້ຊອນ້ ແລະ ບ່ໍທ ົ່ວເຖງິ ແລະ ເພ່ືອຮບັປະກນັໃຫບ້ລູິມະສດິຂະແໜງ 
ການຄາ້ຈະສາມາດບນັລເຸປ້ົາໝາຍໄດ.້ ພວກເຮົາຢາກເຊນີຊວນ ຜູໃ້ຫທຶ້ນອື່ ນໆ 
ເຂ້ົາຮວ່ມໃນລະບບົການຈດັຕ ັງ້ປະບດັແບບລວມສນູນີ ້ເພ່ືອຫນັໄປຕາມທິດທາງ 
ລວມຂອງແຜນພດັທະນາແຫງ່ຊາດ.  
   

WB ໄດປ້ະກອບສວ່ນໃນການສະໜບັສະໜນູ ຂະບວນການດ ັງ່ກາ່ວແນວໃດ? 
WB ແມນ່ໜ່ຶງໃນ 6 ອງົການທ່ີມບີດົບາດອນັສາໍຄນັຕ ົນ້ຕໍ ໃນຂະບວນການສາ້ງ
ໂຄງການເຊື່ ອມໂຍງດາ້ນການຄາ້ ທ່ີພວກເຮົາກາໍລງັນາໍໃຊ ້ເພ່ືອຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັ

ໂຄງການຕາ່ງໆໃນປະຈບຸນັ. WB ໄດຖ້ກືຂດັເລືອກໃຫເ້ປັນຜູບໍ້ລິຫານ ກອງທຶນ
ພດັທະນາການຄາ້ ແລະ ຍງັໄດສ້ບືຕ່ໍເຮັດວຽກຮວ່ມກບັພວກເຮົາຢາ່ງໃກຊ້ດິ ຊຶ່ ງ
ໄດໃ້ຫກ້ານຊວ່ຍເຫືຼອ ທາງດາ້ນວຊິາການ ແລະ ການເງນິ.  
 

ທາ່ນຄດິວາ່ຜນົກະທບົທ່ີມຕ່ໍີລາວຈາກການເຊື່ອມໂຍງ ເຂ້ົາໃນເສດຖະກດິພາກ
ພ້ືນ ແລະ ໂລກມຫີຍັງແດ?່ 
ພວກເຮົາຈະເຫັນໄດເ້ຖງິ ການປບັປງຸໃນຂະແໜງທລຸະກດິ ຊຶ່ ງຈະເຮັດໃຫມ້ກີານ
ແຂງ່ຂ ັນ້ຫຼາຍຂຶນ້ກວ່າເກົ່ າ, ເຮັດໃຫກ້ານສ ົ່ງອອກ ມກີານແຂງ່ຂນັ ແລະ 
ສາມາດນາໍເອົາເງນິຕາຕາ່ງປະເທດ ແລະ ການບໍລກິານຕາ່ງໆເຂ້ົາມາສູປ່ະເທດ. 
ຜນົກະທບົອກີຢາ່ງໜ່ຶງທ່ີສາໍຄນັ 
ແມນ່ການພດັທະນາດາ້ນ
ຄວາມອາດສາມາດດາ້ນ
ຊບັພະຍາກອນມະນດຸ, ຄວາມ
ຮູ ້ແລະ ວຊິາການຕາ່ງໆ ເຂ້ົາ
ມາສູປ່ະເທດ. <<  

ເ ຈ ົາ້ໜາ້ທ່ີພະນກັງານ ຂອງ WB ກາໍລງັດາໍເນນີການວໄິຈ ໂດຍນາໍໃຊ ້“ແຜນ
ວາດໂຄງສາ້ງຂອງສນິຄາ້ສ ົ່ງອອກ” ເພ່ືອປ້ອນຂໍມ້ນູການສ ົ່ງອອກ ຂອງລາວ 

ເພ່ືອເປັນເຄອືງມໃືນການປະເມນີ ທິດທາງໃນໄລຍະຍາວ ຂອງການເສມີຂະຫຍາຍ 
ຈາໍນວນສນິຄາ້. ແຜນວາດໂຄງສາ້ງຂອງສນິຄາ້ສ ົ່ງອອກ ແມນ່ເປັນແຜນທີ ທ່ີ
ສະແດງໂຄງສາ້ງການຄາ້ໂລກ ໃນນ ັນ້ ແຕລ່ະຈດຸ ໝາຍເຖງິສນິຄາ້ຊະນດິໜ່ຶງ ທ່ີມ ີ
ການຄາ້ (ສນິຄາ້ທ່ີໄດສ້ ົ່ງອອກໃນຂອບເຂດທົ່ວໂລກ).ໂດຍມກີານສມົທຽບຂອງແຜນ
ວາດໂຄງສາ້ງຂອງສນິຄາ້ສ ົ່ງອອກ ຂອງປະເທດໜ່ຶງ ກບັກະແສການເຄື່ ອນເໜັງ 
ຂອງການສ ົ່ງອອກສນິຄາ້ໂລກ, ກຈໍະສາມາດວໄິຈ ແລະ ຮູໄ້ດມ້ນູຄາ່ຂອງສນິຄາ້ໃນ
ປະຈບຸນັ ແລະ ທາ່ແຮງໃນການຂະຫຍາຍຕວົ ຂອງສນິຄາ້ສ ົ່ງອອກທງັໝດົ. 
ປະເທດໃດທ່ີມສີນິຄາ້ສ ົ່ງອອກ ນອນໃນ ຫືຼ ຢູໃ່ກກ້ບັຈດຸແຜນວາດໂຄງສາ້ງຂອງ
ສນິຄາ້ສ ົ່ງອອກ ໝາຍເຖງິ ສນິຄາ້ຊະນດິນ ັນ້ ສາ້ງລາຍຮບັໄດສ້ງູກວາ່ ແລະ ມີ
ການເຊື່ອມໂຍງກບັສນິຄາ້ຊະນດິອື່ ນໆ ຫຼາຍກວາ່ສນິຄາ້ ທ່ີຢູຫ່າງຈາກຈດຸໃຈກາງ 
(ໝາຍຄວາມວາ່ ປະເທດດ ັງ່ກາ່ວຈະມໂີອກາດຫຼາຍກວາ່ ໃນການເສມີຂະຫຍາຍ 
ຈາໍນວນສນິຄາ້ເພ່ືອການສ ົ່ງອອກ). ຂໍມ້ນູເບືອ້ງຕ ົນ້ ສະແດງໃຫເ້ຫັນວາ່ ການສ ົ່ງ
ອອກສນິຄາ້ຂອງລາວ ແມນ່ຍງັມຈີາໍນວນໜອ້ຍ ແລະ ບ່ໍມກີານນາໍໃຊເ້ຕັກນກິ ທ່ີ
ທນັສະໄໝ ສວ່ນຫຼາຍແມນ່ສນິຄາ້ທ່ີມມີນູຄາ່ຕ ໍາ່ ແລະ ມກີານເຊື່ອງໂຍງເລັກໜອ້ຍ 
ກບັສນິຄາ້ປະເພດອື່ ນໆ. ຍິ່ ງໄປກວ່ານ ັນ້ ລາວ ຍງັບ່ໍສາມາດກາ້ວຕາມທນັກບັ
ປະເທດເພ່ືອນບາ້ນໃນພາກພ້ືນ ໃນການພດັທະນາຈາໍນວນສນິຄາ້ສ ົ່ງອອກ. ດ ັງ່ນ ັນ້ 
ຂໍສ້ະຫຼບູຕ ົນ້ຕໍ ແມນ່ມຄີວາມສາໍຄນັທ່ີຕອ້ງເໜ້ັນໃຫ ້ລາວ ເລ່ັງລດັມກີານປບັປງຸ 
ສະພາບແວດລອ້ມ  
ການລງົທຶນ ເພ່ືອເປັນ
ການຫຸຼດຕ ົນ້ທຶນ ແລະ 
ເປັນການເພ່ີມລາຍຮບັ 
ຈາກການສາມາດສ ົ່ງ
ອອກສນິຄາ້ໃໝ່ໆ  ແລະ 
ຫາຊອ່ງທາງເພ່ືອຊວ່ຍ
ໃຫສ້ນິຄາ້ທ່ີບ່ໍແມນ່
ສນິຄາ້ທ່ີຜະລິດໃນຂະແ
ໜງ ຊບັພະຍາກອນທາໍ
ມະຊາດ. << 
 

ຂໍມ້ນູເພ່ີມເຕມີ ລວມເຖງິເອກະສານຄ ົນ້ຄວ້າ ສາມາດເຂ້ົາມາພວົພນັເອົາໄດທ່ີ້ ຫອ້ງການ
ຂອງທະນາຄານໂລກ ທ່ີນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ. 

ກ ານວໄິຈຂອບເຂດ ຂອງທລຸະກດິ ແລະ ການຄາ້ຂາ້ມຊາຍແດນຂອງຂະແໜງກະສກິາໍ ໃນ ສປປ ລາວ: ເນັນ້ໜກັໃສແຂວງຈາໍປາສກັ 
ແມນ່ໄດເ້ລີ່ ມດາໍເນນີງານໃນມໍ່ໆມານີ ້ເພ່ືອສາ້ງຄວາມເຂ້ົາໃຈເພ່ີມເຕມີກຽ່ວກບັ
ສະພາບການເຄື່ ອນເໜັງຂອງການຄາ້ ຜະລດິຕະພນັກະສກິາໍ ຢູເ່ຂດພາກໃຕ້
ຂອງລາວ. ການວໄິຈດ ັງ່ກາ່ວ ແມນ່ເໜ້ັນໜກັໃສທິ່ດທາງ ການພດັທະນາ  
ຂະແໜງກະສກິາໍ, ການຄາ້ ແລະ ການລງົທຶນ ຢູແ່ຂວງຈາໍປາສກັ ກບັບນັດາ 
ປດັໃຈກະຕກຸຊຸກຍູ ້ດາ້ນການຕະຫຼາດ ຂອງແຂວງອບຸນົລາດຊະຖານ ີຂອງ
ປະເທດໄທ. ການຄາ້ຂາ້ມຊາຍແດນ ໄດມ້ກີານຂະຫຍາຍຕວົຢາ່ງໄວວາ ຈາກ 
ມນູຄາ່ 2,4 ລາ້ນໂດລາ ໃນປີ 2005 ມາເປັນ 9,2 ລາ້ນໂດລາ ໃນປີ 
2008. ລດັຖະບານໄທ ໄດເ້ລີ່ ມຕ ົນ້ຈດັຕ ັງ້ໂຄງການຜກູພນັສອງສ ົນ້ ເພ່ືອເປັນ
ພ້ືນຖານໃນການຂະຫຍາຍ ການພວົພນັການຄາ້ ໂດຍບ່ໍມກີານເກບັພາສນີາໍ
ເຂ້ົາສນິຄາ້ປະເພດ ອາຫານ ແລະ ຜະລດິຕະ
ພນັກະສກິາໍ ທ່ີໄດຕ້ກົລງົກນັ ແລະ ສນິຄາ້ທ່ີ
ຜະລດິພາຍໃຕ ້ໂຄງການຜກູພນັສອງສ ົນ້ການ
ຜະລດິກະສກິາໍ ແລະ ຕາມທ່ີໄດລ້ະບໄຸວໃ້ນ 
ບດົບນັທຶກຄວາມເຂ້ົາໃຈປະຈາໍປີລະຫວາ່ງ ເຈົາ້
ໜາ້ທ່ີ ແຂວງຈາໍປາສກັ, ແຂວງອບຸນົລາດຊະຖາ
ນ ີພອ້ມດວ້ຍບນັດາ ຜູປ້ະກອບການທລຸະກດິ
ກະສກິາໍ.<< 

ສນິຄາ້ສ ົ່ງອອກຂອງລາວສວ່ນໃຫຍ ່ແມນ່ຈະນອນຢູໃ່ນຂອບຂອງ 
ແຜນວາດໂຄງສາ້ງຂອງສນິຄາ້ສ ົ່ງອອກ ຊຶ່ ງມລີາຍໄດຕ້ ໍາ່ກວາ່ ແລະ 

ມກີານເຊື່ ອມໂຍງເລັກໜອ້ຍກບັສນິຄາ້ຊະນດິອື່ ນໆ ແລະ ມໂີອກາດໜອ້ຍ 
ທ່ີຈະສາມາດເສມີຂະຫຍາຍ ໄປຫາສນິຄາ້ ທ່ີມມີນູຄາ່ສງູ.  

ທລຸະກດິ ແລະ ການຄາ້ ຂາ້ມຊາຍແດນຂອງຂະແໜງກະສກິາໍ  

ພະນກັງານຂອງໜວ່ຍປະຕບິດັງານ  

ແຜນວາດໂຄງສາ້ງຂອງສນິຄາ້ສ ົ່ງອອກ 

ເຫດການຕາ່ງໆ ຂອງ ເຫດການຕາ່ງໆ ຂອງ ເຫດການຕາ່ງໆ ຂອງ WBWBWB   



 

 

ໜ້າທີ  2 ht tp : / /www.wor ldbank .org/ lao ກໍລະກດົ-ສິງຫາ 2009  

ຄວາມຄບືໜາ້ຂອງການເຂ້ົາເປັນສະມາຊກິ ອງົການການຄາ້ໂລກ 

ນ ັບຕ ັງ້ແຕປີ່ 1997, ລດັຖະບານລາວ ມຄີວາມພະຍາຍາມທ່ີຈະເຂ້ົາເປັນສະມາຊກິ ອງົການ
ການຄາ້ໂລກ (WTO). WTO ແມນ່ອງົການຈດັຕ ັງ້
ລະດບັໂລກໜ່ຶງ ຊຶ່ ງເປັນເວທີໃນການເຈລະຈາ ແລະ 
ການຕກົລງົກນັກຽ່ວກບັບນັດາລະບຽບການດາ້ນການ
ຄາ້ລະຫວາ່ງປະເທດ. ສາໍລບັ ລາວ, ການເຂ້ົາເປັນ
ສະມາຊກິຂອງອງົການຈດັຕ ັງ້ທ່ີປະຈບຸນັ ມສີະມາຊກິ 
ຢູ ່153 ປະເທດ ຈຶ່ງຈາໍເປັນຕອ້ງມຂໍີຕ້ກົລງົກບັບນັດາ 
ປະເທດເຂ້ົາຮວ່ມ ໃນກອງປະຊຸມຄະນະປະຕບິດັງານ 
(Working Party ຫືຼ WP) ເພ່ືອເຈລະຈາກຽ່ວກບັ
ການຄາ້ສນິຄາ້ ແລະ ການບໍລິການ. ຫຼງັຈາກມກີານ
ຕກົລງົເຫັນພອ້ມຂອງ ສະມາຊກິ WP ທງັໝດົ 59 
ປະເທດແລວ້, WP ຈະສ ົ່ງບດົລາຍງານຂອງຕນົພອ້ມ
ດວ້ຍ ວາລະການປະຕບິດັພນັທະຕາ່ງໆ ຂອງສນົທິ 
ສນັຍາການເຂ້ົາເປັນສະມາຊກິ WTO ສ ົ່ງໃຫກ້ອງ
ປະຊຸມລະດບັລດັຖະມນົຕກີານຄາ້ໂລກ ຫືຼ ສະພາທົ່ວ
ໄປຂອງ WTO ເພ່ືອສະເໜີໃຫຮ້ບັເອົາ ລາວ ເຂ້ົາ
ເປັນສະມາຊກິ. ມາເຖງິປະຈບຸນັ, ລາວ ໄດສ້າໍເລັດ
ກອງປະຊຸມ WP ຈາໍນວນ 5 ຄ ັງ້ແລວ້ ແລະ ກອງ
ປະຊຸມຄ ັງ້ລາ້ສດຸ ແມນ່ໄດຈ້ດັຂຶນ້ໃນວນັທີ 14 
ກລໍະກດົ 2009 ທ່ີ ນະຄອນເຊແີນວ. ທາ່ນ ບວົວນັ 
ວລິາວງົ, ຫວົໜາ້ພະແນກນະໂຍບາຍການຄາ້ຫຼາຍ
ຝາ່ຍ, ກມົນະໂຍບາຍການຄາ້ຕາ່ງປະເທດ ຂອງ
ກະຊວງອດຸສາຫະກາໍ ແລະ ການຄາ້ ໄດອ້ະທິບາຍ
ກຽ່ວກບັຂະບວນການ ແລະ ຄວາມຄບືໜາ້ຂອງການ
ເຈລະຈາເຂ້ົາເປັນສະມາຊກິ WTO ດ ັງ່ລຸມ່ນີ.້ 
 

ການກະກຽມເຂ້ົາເປັນສະມາຊກິ WTO ຂອງລາວ ມີ
ຄວາມຄບືໜາ້ລາ້ສດຸແນວໃດ? ລາວ ໄດສ້ະໝກັເຂ້ົາ
ເປັນສະມາຊກິ WTO ໃນປີ 1997 ຊຶ່ ງແມນ່ປີດຽວ
ກນັທ່ີລາວ ໄດເ້ຂ້ົາເປັນສະມາຊກິອາຊຽນ. ນບັແຕນ່ ັນ້
ມາ ພວກເຮົາໄດກ້ະກຽມຄາໍຕອບ ແລະ ແຜນປະ ຕິ
ບດັງານຕາ່ງໆ ວາ່ດວ້ຍການຕມີນູຄາ່ດາ້ນພາສ,ີ 
ຄວາມປອດໄພດາ້ນອາຫານ, ມາດຕະການສຂຸະ
ອະນາໄມພືດ ແລະ ສດັ, ອປຸະສກັທາງດາ້ນເຕັກນກິຕ່ໍ
ການຄາ້ ແລະ ຊບັສນິທາງປນັຍາ. ລດັຖະບານ ໄດມ້ ີ
ການປບັປງຸຫຼາຍດາ້ນຊຶ່ ງລວມມກີານທບົທວນ ແລະ 
ດດັແກບ້ນັດາຂໍກ້າໍນດົ, ກດົໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ
ຕາ່ງໆ ດາ້ນການລງົທຶນ ແລະ ການຄາ້ ທ່ີຍງັບ່ໍທນັ
ສອດຄອງກບັຫຼກັການຂອງ WTO. ຂະບວນການ
ເຈລະຈາແມນ່ພວມມກີານເລ່ັງລດັໃຫ ້ໄວຂຶນ້ຍອນ້ວາ່
ລດັຖະບານລາວໄດສ້າ້ງ ແລະ ອອກກດົໝາຍ ແລະ 
ລະບຽບການໃໝຫຼ່າຍຢາ່ງ. “ໃນຂມຸປີທ່ີຜາ່ນມາພວກ
ເຮົາໄດຫ້ນັຈດຸສນົໃຈ ຈາກການພະຍາຍາມ ອະທິບາຍ 
ກຽ່ວກບັນະໂຍບາຍການຄາ້ສາກນົ ມາເປັນການຈດັຕ ັງ້
ປະຕບິດັ ການປະຕຮິບູທາງດາ້ນນຕິກິາໍ ເພ່ືອໃຫ້

ສອດຄອ່ງກບັບນັດາຫຼກັການຂອງ WTO ຊຶ່ ງເປັນ
ການສະແດງໃຫເ້ຫັນເຖງິຄວາມໜກັແໜນ້ ແລະ 
ຄວາມໜາ້ເຊື່ ອຖຂືອງລດັຖະບານລາວ ເພ່ືອໃຫມ້ກີານ
ເຊື່ ອມໂຍງເຂ້ົາກບັລະບບົການຄາ້ສາກນົ.” ທາ່ນໄດ້
ກາ່ວຕື່ ມອກີວາ່: “ຂະບວນການດ ັງ່ກາ່ວແມນ່ຕອ້ງໃຊ້
ເວລາ ແລະ ມກີານສາ້ງຄວາມເຂ້ົາໃຈ, ແຕພ່ວກເຮົາ
ເຊື່ ອໝ ັນ້ວາ່ ການເຂ້ົາເປັນສະມາຊກິ WTO ຈະເປັນ
ການດຕ່ໍີການສາ້ງສາພດັທະນາປະເທດຊາດ ທ່ີ
ປກົຄອງດວ້ຍລະບຽບກດົໝາຍ.”  
 

ຜນົສາໍເລັດຈາກກອງປະຊຸມຄະນະປະຕິບດັງານ ຄ ັງ້ທີ 
5 ທ່ີເຊແີນວ ມຄີແືນວໃດ? ກອນ່ກາ້ວເຂ້ົາສູ ່ກອງ
ປະຊຸມກບັ WP ໃນປີນີ,້ ຄວາມຄບືໜາ້ທ່ີໄດຈ້ດັຕ ັງ້
ປະຕບິດັຜາ່ນມາ ແມນ່ການປງັປງຸທາງດາ້ນນຕິກິາໍ 
ເຊ່ັນ: ການຮບັຮອງເອົາ ກດົໝາຍວາ່ດວ້ຍການລຽ້ງ 
ສດັ ແລະ ການສກັຢາກນັພະຍາດ ພອ້ມກບັກດົໝາຍ
ວາ່ດວ້ຍການຄຸມ້ຄອງພືດ ໃນປີ 2008. ດາໍລດັຂອງ
ປະທານປະເທດ ວາ່ດວ້ຍຄາ່ທາໍນຽມ ແລະ ລາຄາ ກໍ
ມກີານດດັແກໃ້ໝ,່ ນະໂຍບາຍແຫງ່ຊາດ ວາ່ດວ້ຍ
ຄວາມປອດໄພດາ້ນອາຫານ ແລະ ສນິຄາ້ ກໄໍດຖ້ກື
ຮບັຮອງເອົາ, ກດົໝາຍວາ່ດວ້ຍການສ ົ່ງເສມີການລງົ 
ທຶນ ທ່ີຖກືຮບັຮອງໂດຍສະພາແຫງ່ຊາດ, ຮາ່ງດາໍລດັ
ວາ່ດວ້ຍຫຼກັການແຫຼງ່ກາໍເນດີ ແມນ່ກາໍລງັຢູໃ່ນຂ ັນ້
ຕອນກະກຽມຂ ັນ້ສດຸທາ້ຍ. ຍອນ້ຄວາມຄບືໜາ້ ແລະ 
ເຈດຕະນາລມົ ທ່ີຢາກກາ້ວໄປຂາ້ງໜາ້, ລດັຖະບານ 
ຈຶ່ງໄດຮ້ບັອານຍຸາດຈາກ WP ເພ່ືອໃຫເ້ລ່ີມຕ ົນ້ດາໍເນນີ
ການຮາ່ງບດົລາຍງານຂອງ WP. ພອ້ມດຽວກນັນ ັນ້, 
ລາວ  ກໄໍດສ້າໍເລັດການເຈລະຈາ 2 ຝາ່ຍ ວາ່ດວ້ຍ
ສນິຄາ້ ກບັ ຈນີ ແລະ EC ໃນປີທ່ີຜາ່ນມາ. ລາວ 
ຫວັງຢາ່ງຍິ່ ງວາ່ ຈະສາມາດບນັລຂໍຸຕ້ກົລງົ 2 ຝາ່ຍ 
ກບັປະເທດອື່ ນໆອກີໃນຕ່ໍໜາ້ ກອ່ນເປີດກອງປະຊຸມ 
WP ຄ ັງ້ຕ່ໍໄປ. 
 

ບາດກາ້ວຕ່ໍໄປແມນ່ຫຍງັ ແລະ ທາ່ນຄດິວາ່ ລາວ ຈະ
ໄດເ້ຂ້ົາເປັນສະມາຊກິ WTO ຕອນໃດ? ຄວາມຄບື
ໜາ້ໃນການເຂ້ົາເປັນສະມາຊກິຂອງພວກເຮົາແມນ່ຂຶນ້
ກບັການທ່ີພວກເຮົາສາມາດປບັປງຸຂະແໜງ ການຄາ້ 
ເພ່ືອໃຫສ້ອດຄອ່ງກບັຂໍຕ້ກົລງົຂອງ WTO.  ການ
ເຂ້ົາເປັນສະມາຊກິຂອງພວກເຮົາ ຈະຕອ້ງໄດຮ້ບັການ 
ອາໍນວຍຄວາມສະດວກ ໂດຍປບັປງຸໃຫຂ້ ັນ້ຕອນ
ລະບຽບການຕາ່ງໆ ມຄີວາມງາ່ຍ ແລະ ມຄີວາມສອດ 
ຄອ່ງຫຼາຍຂຶນ້ ລວມເຖງິການຕະຫຼາດ, ຫຼກັການ, ຂະ 
ບວນການ, ການຊວ່ຍເຫືຼອທາງດາ້ນວຊິາການ ທ່ີຕດິ
ພນັກບັການຄາ້ ແລະ ການສາ້ງຄວາມອາດສາມາດ. 
ພວກເຮົາຈະສບືຕ່ໍ ຊີແ້ຈງກຽ່ວກບັນະໂຍບາຍດາ້ນການ
ຄາ້ຂອງພວກເຮົາ ໃຫກ້ບັສະມາຊກິ WP ທ່ີຕອ້ງການ

ຄວາມກະຈາ່ງແຈງ້ກຽ່ວກບັບນັຫາຕາ່ງໆ ທ່ີຕດິພນັກບັ
ການຄາ້. ສິ່ ງທ່ີສາໍຄນັອກີຢາ່ງໜ່ຶງກຄໍ ືຈະຕອ້ງໄດມ້ ີ
ການຊຸກຍູໃ້ຫມ້ກີານ ທບົທວນດາ້ນນຕິກິາໍຕາ່ງໆ ແລະ 
ຂະບວນການປບັປງຸ ດດັແກກ້ຽ່ວກບັຫຼກັການແຫຼງ່ກາໍ
ເນດີ ແລະ ການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັ ກດົໝາຍຕາ່ງໆ ທ່ີ
ໄດຖ້ກືຮບັຮອງ ເຊ່ັນ: ກດົໝາຍວາ່ດວ້ຍມາດຕະຖານ, 
ພາສ,ີ ອາກອນ ແລະ ຊບັສນິທາງປນັຍາ. ການເຜີຍ 
ແຜໂ່ຄສະນາໃຫປ້ວງຊນົ ແລະ ພາກເອກະຊນົ ຮບັຮູ ້
ຈະໄດຮ້ບັການສບືຕ່ໍຂະຫຍາຍ. ຍງັມຄີວາມຈາໍເປັນທ່ີ
ຈະຕອ້ງປບັປງຸການດາໍເນນີທລຸະກດິ ແລະ ສ ົ່ງເສມີ 
ໃຫມ້ຄີວາມເຂັມ້ແຂງໃນການສ ົ່ງອອກ. ສິ່ ງທ່ີສາໍຄນັ
ແມນ່ພວກເຮົາບ່ໍຄວນຈະຟ້າວຟັ່ງ ແລະ ເລ່ີມປະຕບິດັ
ບນັດາພນັທະທ່ີຍງັບ່ໍທນັສມົຄວນ. ຖາ້ຫາກວາ່
ສະມາຊກິ WP ສາມາດຍອມຮບັໄດ ້ພວກເຮົາກອໍາດ
ຈະສາມາດເຂ້ົາເປັນສະມາຊກິ WTO ໄດພ້າຍໃນປີ
ໜາ້ ຫືຼ ອາດຈະເປັນປີ 2020 ໃນນ ັນ້ພວກເຮົາ
ຈະຕອງ້ພະຍາຍາມເຮັດ ໃນສິ່ ງທ່ີດສີດຸເພ່ືອ ປະເທດ
ຊາດ. ກອງປະຊຸມຄ ັງ້ທີ 6 ກບັ ສະມາຊກິ WP 
ແມນ່ຈະຈດັຂຶນ້ໃນຕ ົນ້ປີໜາ້.  
 

ທາ່ນຄດິວາ່ຈະມຜີນົກະທບົຫຍງັຕ່ໍ ລາວ ໃນການເຂ້ົາ
ເປັນສະມາຊກິ WTO? ຜນົປະໂຫຍດຈາກການເຂ້ົາ
ເປັນສະມາຊກິ WTO ແມນ່ຈະເປັນໂອກາດເພ່ືອການ
ຂະຫຍາຍຕວົຂອງເສດຖະກດິ, ການສາ້ງລາຍຮບັ, 
ການມວີຽກເຮັດງານທາໍ ແລະ ການລງົທຶນຈະເພ່ີມສງູ
ຂຶນ້. ບນັດາກດົລະບຽບ ແລະ ນຕິກິາໍການຄາ້ຂອງ
ລາວຈະມຄີວາມໂປ່ງໃສ ແລະ ເປັນມດິຕ່ໍທລຸະກດິ ຊຶ່ ງ 
ຈະເຮັດໃຫພ້າກທລຸະກດິມກີານຂະຫຍາຍຕວົ ແລະ 
ເຮັດໃຫມ້ກີານແຂງຂນັດາ້ນຕະຫຼາດຫຼາຍຂຶນ້ ຕວົຢາ່ງ 
ເຊ່ັນ: ປ່ຽນແປງຂອງຂະແໜງການທະນາຄານ ໄດ້
ເຮັດໃຫເ້ກດີມ ີການລງົທຶນຂອງທະນາຄານທລຸະກດິ 
ຢູລ່າວຫຼາຍຂຶນ້ ຊຶ່ ງໄດຊ້ວ່ຍປບັປງຸ ການເຂ້ົາເຖງິແຫຼງ່
ທຶນ ແລະ ການປ່ອຍເງນິກູ ້ແລະ ຍງັເປັນການສາ້ງ
ໂອກາດ ໃຫມ້ວີຽກເຮັດງານທາໍ ໃຫແ້ກປ່ະຊາຊນົລາວ. 
ພວກເຮົາສາມາດຮຽນເອົາ ປະສບົການ ຂອງປະເທດ
ເພ່ືອນບາ້ນ ເຊ່ັນ: ຈນີ ແລະ ຫວຽດນາມ ທ່ີໄດເ້ຂ້ົາ
ເປັນສະມາຊກິ WTO ຢາ່ງປະສບົຜນົສາໍເລັດ ແລະ 
ໄດຊ້ນືຊມົກບັເສດຖະກດິທ່ີມກີານຂະຫຍາຍຕວົ ຢາ່ງ
ໄວວາ. ພວກເຮົາຕອ້ງໄດສ້າ້ງສະພາບຂອງ ລາວ 
ຈາກປະເທດທ່ີບ່ໍມຊີາຍແດນຕດິກບັທະເລ ໃຫກ້າຍ 
ເປັນ ‘ປະເທດເຊື່ ອມໂຍງກບັພາກພ້ືນ’. << 

ພະນກັງານສວ່ນໜ່ຶງຂອງທີມປະສານງານ ເພ່ືອການກະກຽມ 
ເຂ້ົາເປັນສະມາຊກິWTO 

ອງົປະກອບໜ່ຶງ ຂອງໂຄງການ ການອາໍນວຍຄວາມສະດວກ ດາ້ນການຄາ້ແມນ່ ການວໄິຈກຽ່ວກບັເວລາໃນການ 
ປ່ອຍສນິຄາ້. ຈດຸປະສງົຂອງການວໄິຈດ ັງ່ກາ່ວ ເພ່ືອວດັແທກໄລຍະເວລາ ທ່ີສນິຄາ້ມາເຖງິ ແລະ ເວລາປ່ອຍສນິຄາ້ໃນທກຸໆ ເຂດຊາຍແດນຂອງລາວ ແລະ ທບົທວນກຽ່ວກບັ 
ລະບຽບການ ແລະ ໜວ່ຍງານຕາ່ງໆທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ. ການວໄິຈດ ັງ່ກາ່ວ ຈະໄດເ້ລ່ີມຂຶນ້ໃນເດອືນກນັຍາ ຫາ ຕລຸາ ໃນປີນີ ້ຊຶ່ ງຈະໄດມ້ກີານເກບັກາໍຂໍມ້ນູ ກຽ່ວກບັແຕລ່ະຈດຸກວດກາ 
ໂດຍໃຊ ້ໃບຊອບຖາມທ່ີລະອຽດ, ຕດິຕາມສນິຄາ້ ແລະ ຄດິໄລເວລາທ່ີໃຊໃ້ນການປ່ອຍ ສນິຄາ້ ໃນແຕລ່ະຄ ັງ້. ຂໍມ້ນູໃນເບືອ້ງຕ ົນ້ ຈະເປັນຕວົກາໍນດົປະສດິທິພາບຂອງ 
ການອອກອະນຍຸາດຂອງພາສ ີແລະ ປບັປງຸບນັດາຂະບວນການ. ຄາດໝາຍຂອງຜນົໄດຮ້ບັ ແມນ່ເພ່ືອຫຸຼດຜອ່ນການກອກແບບຟອມແບບຊ ໍາ້ຊອ້ນ, ຫຸຼດຜອ່ນໄລຍະເວລາທ່ີໃຊ ້
(ສນິຄາ້ທ່ີຕອ້ງ ຜາ່ນການອະນຍຸາດຈາກພາສ)ີ ແລະ ປບັປງຸລະບບົການແລກປ່ຽນຂໍມ້ນູຂາ່ວສານ ລະຫວາ່ງພາກສວ່ນຕາ່ງໆ. << 

ການສກຶສາເວລາໃນການປ່ອຍສນິຄາ້  
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ໃນແຕລ່ະປີ ລາວ ຕອ້ງສນູເສຍລາຍຮບັເຖງິ 5,6 % ຂອງ GDP ຍອນ້ສຂຸາພິບານ ທ່ີບ່ໍໄດມ້າດຕະຖານ  

ກໍລະກດົ-ສິງຫາ 2009  ht tp : / /www.wor ldbank .org/ lao 

     ຂໍມ້ນູເພ່ີມເຕມີກຽ່ວກບັ ທະນາຄານໂລກ 
     ຢູ ່ສປປ ລາວ ກະລນຸາຕດິຕ່ໍ:         
 

ວຽງສະໃໝ ສຣດິທິຣາດ  
Email: vsrithirath@worldbank.org 

ສລຸດິາຮກັ ສາກນົນຍິມົ 
Email: ssakonhninhom@worldbank.org 

Website: http://www.worldbank.org/lao 

ຜູຮ້ຽບຮຽງ: Sue Pretty 

ກ ານສກຶສາຜນົກະທບົທາງດາ້ນສຂຸາພິບານ ຕ່ໍເສດຖະກດິ 
ໄດຊ້ີໃ້ຫເ້ຫັນວາ່ລາວ ໄດສ້ນູເສຍລາຍ
ຮບັ ເຖງິ 5,6 ສວ່ນຮອ້ຍ ຂອງ ລວມ
ຍອດຜະລດິຕະພນັພາຍໃນ (GDP) 
ຫືຼ ເທ່ົາກບັ 193 ລາ້ນໂດລາ ໃນແຕ່
ລະປີ ຍອ້ນສຂຸາພິບານ ແລະ 
ອະນາໄມ ທ່ີບ່ໍໄດມ້າດຕະຖານ. ຄດິ
ສະເລຍ່ເປັນຫວົຄນົ ແມນ່ເທ່ົາກບັ 
346,000 ກບີ (34,4 ໂດລາ) ຕ່ໍຄນົ
ຕ່ໍປີ. ໃນມນູຄາ່ຂອງການສນູເສຍທາງ
ດາ້ນເສດຖະກດິທ່ີໄດປ້ະເມນີໃນການ
ສກຶສາດ ັງ່ກາ່ວ, ຜນົກະທບົຕ່ໍ
ສຂຸະພາບກວມເອົາ 60%, ການເຂ້ົາເຖງິນ ໍາ້ສະອາດ 
18%, ການໃຊເ້ວລາໃນການເຂ້ົາເຖງິສຂຸາພິບານ 
(ບອ່ນຖາ່ຍ)ທ່ີບ່ໍໄດຮ້ບັການປບັປງຸ 13% ແລະ 
ການສນູເສຍດາ້ນການທອ່ງທຽ່ວ 9%. 
 

ສຂຸາພິບານ ແລະ ອະນາໄມທ່ີບ່ໍໄດມ້າດຕະຖານ, 
ເປັນສາຍເຫດຂອງການຕດິເຊື້ຶອ້ພະຍາດຢາ່ງໜອ້ຍ 
3 ລາ້ນ ກລໍະນ ີແລະ ການເສຍຊວີດິກອ່ນໄວອນັ
ຄວນເຖງິ 6,000 ກລໍະນ ີໃນແຕລ່ະປີ. ເມ ື່ອຄດິໄລ່
ຄາ່ສີນ້ເປືອງທາງດາ້ນເສດຖະກດິແລວ້ ແມນ່ຫຼາຍ
ກວາ່ 115 ລາ້ນໂດລາ ຕ່ໍປີ. ສຂຸາພິບານທ່ີບ່ໍໄດ້
ມາດຕະຖານ ແມນ່ກໍ່ໃຫເ້ກດີມນົລະພາວະທາງນ ໍາ້, 
ແລະ ເພ່ີມຄາ່ໃຊຈ້າ່ຍໃຫແ້ກຄ່ວົເຮອືນ ໃນການເຂ້ົາ
ເຖງິນ ໍາ້ທ່ີປອດໄພ ແລະ ສະອາດ. ຄາ່ສີນ້ເປືອງ
ທາງດາ້ນເສດຖະກດິ ທ່ີເກດີຈາກ ມນົລະພາວະ
ທາງນ ໍາ້ ທ່ີມສີາຍເຫດມາຈາກສຂຸາພິບານທ່ີບ່ໍໄດ້
ມາດຕະຖານ ແມນ່ສງູກວາ່ 350 ຕືກ້ບີ (35 ລາ້ນ
ໂດລາ) ຕ່ໍປີ. ຄາ່ສີນ້ເປືອງນີບ່ໍ້ໄດລ້ວມເອົາ ການ
ເຂ້ົາເຖງິນ ໍາ້ສະອາດ ທ່ີໃຊເ້ພ່ືອກນິດື່ ມ ແລະ ການ
ສນູເສຍຜນົຜະລດິ ທາງດາ້ນການປະມງົ ແລະ 
ກະສກິາໍ ຍອນ້ມນົລະພິດທາງນ ໍາ້. ນອກຈາກນີ,້ 
ສຂຸາພິບານທ່ີບ່ໍໄດມ້າດຕະຖານ ທ່ີເປັນສາຍເຫດ
ເຮັດໃຫເ້ວລາທ່ີໃຊໃ້ນການເຂ້ົາເຖງິສຂຸາພິບານ 
(ບອ່ນຖາ່ຍ) ທ່ີບ່ໍໄດຮ້ບັການປບັປງຸນ ັນ້ ຍງັກໍ່ໃຫເ້ກດີ
ຄາ່ສີນ້ເປືອງ ປະມານ 25 ລາ້ນ ໂດລາ ແລະ 
ການສນູເສຍຈາກການທອ່ງທຽ່ວ ຫຼາຍກວາ່ 17 
ລາ້ນໂດລາ ຕ່ໍປີ.  
 

ສຂຸາພິບານ ແມນ່ຂະແໜງການໜ່ຶງ ຂອງການ
ພດັທະນາ ທ່ີບ່ໍໄດຮ້ບັການເອົາໃຈໃສເ່ທ່ົາທ່ີຄວນ. 
ຖາ້ຫາກຂາດການເຜີຍແຜຂ່ໍມ້ນູຂາ່ວສານ ກຽ່ວກບັ
ການເຊື່ອມໂຍງລະຫວາ່ງສຂຸາພິບານ ແລະ ການ
ພດັທະນາເສດຖະກດິ, ມນັຈຶ່ງບ່ໍເປັນໜາ້ແປກໃຈ
ເລຍີວາ່ ເປັນຫຍງັ ສຂຸາພິບານ ຈຶ່ງກາຍເປັນວຽກ
ງານທ່ີບ່ໍໄດຮ້ບັການເອົາໃຈໃສ.່ ເພ່ືອແກໄ້ຂບນັຫາ
ດ ັງ່ກາ່ວ, ອງົການນ ໍາ້ ແລະ ອະນາໄມ ປະຈາໍພາກ
ພ້ືນອາຊ ີຕາເວັນອອກ ແລະ ປາຊຟິີກ ຂອງ WB  
ຈຶ່ງໄດມ້ແີນວຄວາມຄດິລິເລິ່ ມໃນການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັ

ການສກຶສາຄ ົນ້ຄວ້າ ຜນົກະທບົຂອງສຂຸາພິບານຕ່ໍ
ເສດຖະກດິ (Economics of Sanitation Initia-
tive ຫືຼ ESI) ເພ່ືອເກບັກາໍຂໍມ້ນູທ່ີມຢີູແ່ລວ້ ແລະ 
ສາ້ງຂໍມ້ນູຫຼກັຖານສຂຸາພິບານທາງດາ້ນເສດຖະກດິ-
ສງັຄມົ. ເປ້ົາໝາຍຫຼກັຂອງບດົລາຍງານສະບບັນີ້
ແມນ່ເພ່ືອສະໜອງຂໍມ້ນູ ແລະ ຫຼກັຖານໃຫແ້ກ່
ບນັດາເຈົາ້ໜາ້ທ່ີທ່ີກຽ່ວຂອ້ງຢູຂ່ ັນ້ຕາ່ງໆ ໃນການ
ວາງນະໂຍບາຍກຽ່ວກບັທາງເລອືກສຂຸາພິບານ ແລະ 
ການຈດັສນັທຶນຮອນເຂ້ົາໃນວຽກງານດ ັງ່ກາ່ວຢາ່ງ
ແທດເໝາະ. ແນວຄວາມຄດິລິເລິ່ ມໃນການຈດັຕ ັງ້
ປະຕບິດັການສກຶສາດ ັງ່ກາ່ວ ໄດດ້າໍເນນີຢູ ່5 
ປະເທດ ຄ:ື ກາໍປເູຈຍ້, ອນິໂດເນເຊຍ, ລາວ, ຟີ
ລິປິນ ແລະ ຫວຽດນາມ.  
 

ຜນົຂອງການສກຶສາ ຍງັເປັນຕວົຊີບ້ອກເຖງິ ຄວາມ
ຄບືໜາ້ຂອງວຽກງານສຂຸາພິບານ ຢູ ່ສປປລາວ ທ່ີ
ຈະສາມາດບນັລ ຸເປ້ົາໝາຍສະຫະສະວດັແຫງ່ການ
ພດັທະນາ (Millennium Development Goals 
ຫືຼ MDG) ເພ່ືອຫຸຼດຜອ່ນອດັຕາສວ່ນການເຂ້ົາເຖງິ 
ນ ໍາ້ດື່ ມທ່ີສະອາດ ແລະ ອະນາໄມຂ ັນ້ພ້ືນຖານແບບ
ຍນືຍງົ ໃຫໄ້ດເ້ຄິ່ ງໜ່ືງໃນປີ 2015, ຖາ້ຫາກຄວາມ
ພະຍາຍາມໃນເພ່ີມອດັຕາສວ່ນ ການເຂ້ົາເຖງິ
ສຂຸາພິບານ ທນັກບັອດັຕາສວ່ນການເພ່ີມຂືນ້ຂອງ
ປະຊາກອນຊຶ່ ງຄາດວາ່ຢູໃ່ນລະດບັ 2.3 % ຕ່ໍປີ.  
ໝາຍຄວາມວາ່ຈະມປີະຊາກອນ ທ່ີຕອ້ງການສິ່ ງອາໍ
ນວຍຄວາມສະດວກດາ້ນສຂຸາພິບານ ເຖງິ130,000 
ຄນົ ໃນແຕລ່ະປີ ນບັຈາກປີ 2006 ເຖງິ 2015, 
ເພ່ີມໃສຕ່ວົເລກໃນປະຈບຸນັ 3.1 ລາ້ນຄນົ ທ່ີຍງັດາໍ
ລງົຊວີດິໂດຍຂາດສຂຸາພິບານທ່ີບ່ໍໄດຮ້ບັການປບັປງຸ.  
 

ເພ່ືອຫີຼກລຽ້ງບ່ໍໃຫມ້ຄີາ່ສີນ້ເປືອງທາງດາ້ນ ການເງນິ 
ແລະ ເສດຖະກດິ, ມນັຮຽກຮອງ້ໃຫພ້າກສວ່ນທ່ີ
ກຽ່ວຂອ້ງຕອ້ງ:  
1) ໃຫບ້ລູິມະສດິແກກ່ານລງົທຶນໃນການສ ົ່ງເສມີ 
ວຽກງານສຂຸາພິບານ ແລະ ອະນາໄມຫຼາຍກວ່າເກົ່ າ; 
2) ວາງເປ້ົາໝາຍການລງົທຶນໃສ ່ເຂດຊນົນະບດົ 
ບອ່ນທ່ີບ່ໍສາມາດເຂ້ົາເຖງິສຂຸາພິບານ ແລະ 
ປະຊາຊນົ ຜູທ່ີ້ທກຸຍາກທ່ີອາໃສຢູໃ່ນເຂດຕວົເມອືງ; 

3) ເພ່ີມທະວກີານໂຄສະນາ ແລະ 
ການເຜີຍແຜດ່າ້ນຂໍມ້ນູຂາ່ວສານ ເພ່ືອ
ປບັປງຸການປະຕບິດັອະນາໄມສວ່ນຕວົ, 
ໂດຍເລ່ັງໃສກ່ານລາ້ງມໃືສສ່ະບ;ູ ແລະ 
4) ຍກົລະດບັວຽກງານການຕດິຕາມ
ກວດກາ ແລະ ການປະເມນີຜນົ ເຖງິ
ຜນົກະທບົທາງເລອືກສຂຸາພິບານທ່ີໄດ້
ຮບັການປບັປງຸ ຢູ ່ລາວ.  
 

ນີແ້ມນ່ ການສກຶສາໄລຍະທ່ີ 1 ທ່ີໄດ້
ຮວ່ມມກືບັ ສະຖາບນັຄ ົນ້ຄວ້າ
ເສດຖະກດິແຫງ່ຊາດ (National 
Economic Research Institute ຫືຼ 
NERI) ຂອງກະຊວງແຜນການ ແລະ 

ການລງົທຶນເພ່ືອຄາດຄະເນ ຜນົກະທບົຂອງ
ສຂຸາພິບານ ທ່ີບ່ໍໄດມ້າດຕະຖານຕ່ໍເສດຖະກດິຂອງ
ລາວ. ການສກຶສາໄລຍາ 2  ໄດເ້ລິ່ ມໃນຊວ່ງປີ 
2009 ຊື່ ງຫວົຂໍຈ້ະແມນ່: ‘ທາງເລອືກສຂຸາພິບານ’ 
ຊຶ່ ງການສກຶສານີແ້ມນ່ຈະໄດວ້ເິຄາະຄ ົນ້ຄວາ້ກຽ່ວກບັ 
ຄາ່ໃຊຈ້າ່ຍ ແລະ ຜນົປະໂຫຍດຕາ່ງໆ ທ່ີຈະໄດຮ້ບັ
ຈາກການປບັປງຸທາງເລອືກສຂຸາພິບານ ແລະ ວທີິ
ການຄຸມ້ຄອງຕາ່ງໆ ຢູໃ່ນເຂດຕວົເມ ືອຶງ ແລະ 
ຊນົນະບດົ ຢູໃ່ນ 6 ປະເທດຄ:ື ກາໍປເູຈຍ, ຈນີ 
(ຢນູນານ), ອນິໂດເນເຊຍ, ລາວ, ຟີລິປິນ ແລະ 
ຫວຽດນາມ. 
 

ໂຄງການນ ໍາ້ ແລະ ອະນາໄມ (Water and Sanita-
tion Program ຫືຼ WSP) ແມນ່ ອງົການທ່ີໄດຮ້ບັທືນ
ຊວ່ຍເຫືຼອຈາກສາກນົ ຊຶ່ ງຄຸມ້ຄອງ ແລະ ບໍລິຫານໂດຍ
ທະນາຄານໂລກ. << 
 

ກະລນຸາຕດິຕ່ໍ: 
Dr. Guy Hutton, ນກັເສດຖະສາດອາວໂຸສ ດາ້ນ
ກບັນ ໍາ້ ແລະ ອະນາໄມ, WSP ປະຈາໍພາກພ້ືນອາຊີ
ຕາເວັນອອກ ແລະ ປາຊຟິີກ 
Email: ghutton@worldbank.org 
 

ວຽງສະໄໝ ວງົຄາໍຊາວ,  
ຫວົໜາ້ທີມ WSP ປະຈາໍລາວ 
Email: vvongkhamsao@worldbank.org 
 

ດາລາພອນ ສຫີານາດ 
ຊຽ່ວຊານດາ້ນຂໍມ້ນູຂາ່ວສານ, WSP ປະຈາໍລາວ 
Email: dsihanath@worldbank.org 
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