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ວຽກນີີ້ ຖືກເຜີຍແຜ່ພາຍໃຕີ້ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງເລຂາທິການໃຫຍ່ OECD. ຄວາມຄິດເຫັນທ່ີສະແດງອອກ ແລະ 

ຂ ີ້ ການໂຕີ້ແຍີ້ ງທ່ີໃຊີ້ໃນທ່ີນີີ້  ບ ່ ຈ າເປັນຈະສະທີ້ອນເຖິງທັດສະນະຢ່າງເປັນທາງການຂອງປະເທດສະມາຊິກ OECD ຫ ື  ສູນ

ພັດທະນາຂອງຕົນເອງ ຂອງ ADBI ຫ ື  ຂອງສະຖາບັນແມ່ນ ີ້ າຂອງ. 

ດີ້ວຍການກ ານົດ ຫ ື  ອີ້າງອີງເຖິງເຂດແດນ, ເມືອງ ຫ ື  ພືີ້ ນທ່ີທາງພູມສັນຖານສະເພາະໃດໜ ່ ງ, ຫ ື  ໂດຍການໃຊີ້ຄ າວ່າ 

“ປະເທດ” ໃນເອກະສານສະບັບນີີ້ , ທັງ OECD, ADBI, ຫ ື ສະຖາບັນແມ່ນ ີ້ າຂອງ 

ບ ່ ຕັີ້ ງໃຈທ່ີຈະຕັດສິນໃດໆທາງດີ້ານກົດໝາຍ ຫ ື  ອ່ືນໆ ສະຖານະຂອງອານາເຂດ, ເມືອງ ຫ ື  ພືີ້ ນທ່ີໃດໜ ່ ງ.  

ການພິມເຜີຍແຜ່ນີີ້ , ຕະຫລອດເຊ່ັນດຽວກັນກັບຂ ີ້ ມູນ ແລະ ແຜນທ່ີໃດໆທ່ີລວມຢູ່ໃນນີີ້  ຈະບ ່ ມີຜົນກະທົບຕ ່ ສະຖານະພາບ 

ຫ ື  ອ ານາດອະທິປະໄຕຂອງເໜືອອານາເຂດໃດໆ, ຕ ່ ການກ ານົດຂອບເຂດຊາຍແດນ ແລະ ຊາຍແດນລະຫວ່າງປະເທດ ແລະ 

ຊ່ືຂອງອານາເຂດ, ເມືອງ ຫ ື  ເຂດພືີ້ ນທ່ີໃດ. 

ຊ່ືຂອງປະເທດ ແລະ ເຂດດິນແດນທ່ີໃຊີ້ໃນການພິມເຜີຍແຜ່ຮ່ວມກັນນີີ້ ແມ່ນເປັນໄປຕາມແນວທາງການປະຕິບັດຂອງ 

OECD. 
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ພາສາຝຣ່ັງ. 



 

ຄ າຂອບໃຈ 

 

ນີີ້ ແມ່ນບົດສະຫລູບຂອງການຈັດພີມນະວັດຕະກ າໃໝ່ ເພ ່ ອການພັດທະນາໂຄງສີ້າງພ ີ້ ນຖານນ ີ້ າໃນພາກພ ີ້ ນແມ່ນ ີ້ າຂອງ, 

OECD/ADB/ສາຖາບັນແມ່ນ ີ້ າຂອງ (2020), (https://doi.org/10.1787/167498ea-en),  ກະກຽມໂດຍຫີ້ອງການອາຊີ 

ຂອງສູນພັດທະນາ OECD, ຮ່ວມມ ກັບສະຖາບັນທະນາຄານເພ ່ ອການພັດທະນາອາຊີ (ADBI) ແລະ ສະຖາບັນແມ່ນ ີ້ າຂອງ ແລະ 

ເຜີຍແຜ່ໃນ ເດ ອນສິງຫາ ປີ 2020. ບົດສະຫລູບ ກະກຽມໂດຍ Kensuke Tanaka and Prasiwi Ibrahim, ຫີ້ອງການອາຊີ 

ຂອງສູນພັດທະນາ OECD, ສ າລັບການແປເປັນທັງຫີ້າພາສາອາຊີ ຄ : ພະມີ້ າ, ຂະແມ, ລາວ, ໄທ ແລະ ຫວຽດນາມ.  

ພວກເຮົາຂ ຂອບໃຈ ຄະນະຜູີ້ ແທນປະຈ າຖາວອນຂອງຍ່ີປ ່ ນປະຈ າ OECD ສ າລັບ ໂອກາດໃນການຈັດແປສ່ິງພິມດ່ັງກ່າວ. 

ການສະໜັບສະໜູນຈາກ, ໂດຍສະເພາະ, Noriko Yamada-Oki, Noriko Yuji Nakayama, ແມ່ນຂ ຂອບໃຈເປັນຢ່າງຍ່ິງ. ອົງການ 

OECD ຮູີ້ ສຶກຮູີ້ ບູນຄ ນເປັນຢ່າງຍ່ີງຕ ່ ການສະໜັບສະໜູນ ດີ້ານການເງິນຈາກກະຊວງເສດຖະກິດ, ການຄີ້າ ແລະ ອ ດສາຫະກ າ (METI), 

ປະເທດຍ່ີປ ່ ນ.  

ການຈັດພິມຕົີ້ ນສະບັບແມ່ນໄດີ້ກະກຽມ ໂດຍທີມງານ ນ າໂດຍ Kensuke Tanaka, ຫົວໜີ້ າ ຫີ້ອງການອາຊີ ແລະ Prasiwi Ibrahim, 

ຮອງຫົວໜີ້ າຫີ້ອງການອາຊີ, ສູນພັດທະນາ OECD, ຮ່ວມມ ກັບ Naoyuki Yoshino, ຄະນະບ ດີຂອງ ADBI 

(ໃນເວລາກະກຽມບົດລາຍງານ. ) ແລະ Watcharas Leelawath, ຜູີ້ ອ ານວຍການບ ລິຫານສະຖາບັນແມ່ນ ີ້ າຂອງ 

(ໃນເວລາກະກຽມບົດລາຍງານ). 

(ກາລູນາເຂົີ້ າເບ່ິງ https://www.oecd-ilibrary.org/development/the-development-dimension_19901372) 
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ບົດສະຫລຸບຫຍ ້  

ບັນດາປະເທດຕ່າງໆໃນພາກພ ີ້ ນແມ່ນ ີ້ າຂອງມີການຈະເລີນເຕີບໂຕທາງດີ້ານເສດຖະກິດທ່ີໜີ້ າປະທັບໃຈໃນຫລາຍທົດສະວັດທ່ີຜ່ານມາ, 

ສາຍເຫດຫລັກແມ່ນມາຈາກໂອກາດທາງດີ້ານເສດຖະກິດທ່ີເກີດຈາກແມ່ນ ີ້ າຂອງ, ແຕ່ກ ່ ຕີ້ອງຍັງປະເຊີນກັບສ່ິງທີ້າທາຍຫຼາຍໆຢ່າງ. 

ຕົວຢ່າງ, ຄວາມຕີ້ອງການພ ີ້ ນຖານໂຄງລ່າງດີ້ ານນ ີ້ າແມ່ນເພ່ີມຂຶີ້ ນ 

ແຕ່ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງພາກເອກະຊົນໃນໂຄງການພ ີ້ ນຖານໂຄງລ່າງດີ້ານນ ີ້ າ ແມ່ນຍັງມີໜີ້ ອຍ ແລະ ທາງເລ ອກໃນການຈັດຫາທຶນ 

ສ າລັບພ ີ້ ນຖານໂຄງລ່າງແມ່ນຍັງມີຈ າກັດ. ນອກຈາກນັີ້ ນ, ຍັງມີພ  ີ້ ນທ່ີພຽງພ ສ າລັບປັບປ ງລະບຽບການກ່ຽວກັບນ ີ້ າ.  

ດ່ັງນັີ້ ນແນວທາງທ່ີເປັນນະວັດຕະກ າໃໝ່ແມ່ນມີຄວາມຈ າເປັນເພ ່ ອແກີ້ ໄຂສ່ິງທີ້າທາຍເຫ່ົຼານີີ້ . 

ນະວັດຕະກ າໃໝ່ເພ ່ ອການພັດທະນາພ ີ້ ນຖານໂຄງລ່າງ ກ່ຽວກັບນ ີ້ າ ໃນພາກພ ີ້ ນແມ່ນ ີ້ າຂອງລວມເອົາ ຫີ້າຫົວຂ ີ້ ຫັຼກ ຄ : 

• ການປະກອບສ່ວນທາງດີ້ ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ສ່ິງທີ້າທາຍດີ້ ານສ່ິງແວດລີ້ອມຂອງແມ່ນ ີ້ າຂອງ;  

• ທ່າແຮງຂອງທຶນຕ ່ ກັບພ ີ້ ນຖານໂຄງລ່າງແບບດິຈິຕອລ, ໂດຍສ ມໃສ່ ເຕັກໂນໂລຢີດີ້ານການເງິນ (Fintech) ແລະ ບ໋ອກເຊນ; 

• ຜົນປະໂຫຍດຂອງການຊັກຊວນພາກເອກະຊົນໃຊີ້ ເງິນໃນການສະໜອງນ ີ້ າ ແລະ ການຂົນສ່ົງທາງນ ີ້ າພາຍໃນປະເທດ 

ໂດຍໃຊີ້ລາຍຮັບຈາກພາສີອາກອນທ່ີເຫລ ອໄປ;  

• ຄວາມຢຶດຢ ່ ນຂອງພ ີ້ ນຖານໂຄງລ່າງທາງນ ີ້ າ ຕ ່ ກັບໄພພິບັດທາງທ າມະຊາດ ແລະ COVID-19; ແລະ  

• ສ່ິງທີ້າທາຍຂອງການຄວບຄ ມນ ີ້ າໃນພາກພ ີ້ ນແມ່ນ ີ້ າຂອງ. 

 

ການປະກອບສ່ວນທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ 

ສ່ິງທ້າທາຍດ້ານສ່ິງແວດລ້ອມຂອງແມ່ນ ້ າຂອງ; 

ບັນດາປະເທດໃນລ ່ມແມ່ນ ີ້ າຂອງ (MRB) ໄດີ້ ມີການເຕີບໂຕທາງດີ້ ານເສດຖະກິດທ່ີໜີ້ າເພ່ິງພ ໃຈ, 

ໂດຍນ າໃຊີ້ໂອກາດໃນການພັດທະນາທ່ີເກີດຈາກແມ່ນ ີ້ າຂອງສະໜອງໃຫີ້ . ເນ ່ ອງຈາກລັກສະນະທາງດີ້ານພູມສັນຖານທ່ີເປັນເອກະລັກ, 

ແມ່ນ ີ້ າຂອງເຮັດໜີ້ າທ່ີເປັນເສັີ້ ນທາງຊີວິດໃຫີ້ກັບປະຊາກອນຜູີ້ ຢູ່ອາໃສໃນລ ່ມແມ່ນ ີ້ າຂອງຫລາຍລີ້ານຄົນ, ສະໜອງດີ້ານຊົນລະປະທານ, 

ພະລັງງານໄຟຟີ້າ, ຜະລິດຕະພັນການປະມົງ, ແລະ ໂອກາດໃນການເດີນເຮ ອ, ການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການສະກັດເອົາຂີີ້ ຕົມ. ແນວໃດກ ່ ຕາມ, 

ສາຍແມ່ນ ີ້ າຂອງ ແມ່ນໜ່ຶງໃນແມ່ນ ີ້ າໃນໂລກທ່ີມີຄວາມສ່ຽງຕ ່ ກັບການປ່ຽນແປງສະພາບດິນຟີ້ າອາກາດຫລາຍທ່ີສ ດ ແລະ 

ຄວາມລົີ້ ມເຫຼວໃນການປັບປ່ຽນພຶດຕິກ າ ໃຫີ້ ເຂົີ້ າກັບຮູບແບບດິນຟີ້ າອາກາດທ່ີມີການປ່ຽນແປງໄປອາດຂັດຂວາງ ຫຼ  

ເຮັດໃຫີ້ການຂະຫຍາຍຕົວຫລ ດລົງຢູ່ໃນພາກພ ີ້ ນ.  

ການປັບຕົວໃຫີ້ ເຂົີ້ າກັບການປ່ຽນແປງສະພາບດິນຟີ້ າອາກາດ ສ າລັບຊ ມຊົນແຄມຝ່ັງແມ່ນ ີ້ າ ໃນລ ່ມນ ີ້ າຂີ້ າມຊາຍແດນ 

ແມ່ນຮຽກຮີ້ອງໃຫີ້ ມີການຮ່ວມມ ເພ່ີມຂຶີ້ ນໃນດີ້ ານຄວາມໝັີ້ ນຄົງ ແລະ ການພັດທະນາເສດຖະກິດຂອງພາກພ ີ້ ນ. 

ລະດັບການຮ່ວມມ ແມ່ນໄດີ້ ຮັບອິດທິພົນຢ່າງສູງ ຈາກລະດັບຄວາມສ າຄັນທາງດີ້ ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ແລະ 

ການນ າໃຊີ້ປະໂຫຍດມ່ີສ າຄັນຂອງນ ີ້ າຂີ້ າມຊາຍແດນ. ການຮ່ວມມ ຂີ້ າມຊາຍແດນໃນອະນາຄົດຢູ່ໃນພາກພ ີ້ ນລ ່ມແມ່ນ ີ້ າຂອງ 

ມີພ ີ້ ນຖານທ່ີແໜີ້ ນໜາທ່ີຈະສີ້ າງຂຶີ້ ນ. 

 

ທ່າແຮງຂອງການສະໜອງທຶນຕ ່ ພ ້ ນຖານໂຄງລ່າງດິຈິຕອລ: ເຕັກໂນໂລຊ ທາງດ້ານການເງິນ 

(Fintech) ແລະ ບ໋ອກເຊນ ; 



ພາກເອກະຊົນແມ່ນມີສ່ວນຮ່ວມຫຼາຍຂຶີ້ ນໃນການຈັດຫາໂຄງລ່າງພ ີ້ ນຖານທາງດີ້ ານການເງິນໃນອາຊີ, 

ຕົີ້ ນຕ ແມ່ນຜ່ານການຮ່ວມມ ກັບພາກລັດ ແລະ ການຫັນເປັນເອກະຊົນ. ເຖີງຢ່າງໃດກ ່ ຕາມ, 

ພາກລັດຍັງສ ບຕ ່ ໃຫີ້ ງົບປະມານສະໜອງພ ີ້ ນຖານໂຄງລ່າງເປັນສ່ວນໃຫຍ່ຢູ່ໃນພາກພ ີ້ ນນີີ້ . ແນວໃດກ ່ ຕາມ, 

ກົນໄກການຈັດຫາແຫລ່ງທຶນ ແມ່ນທາງເລ ອກທ່ີກ າລັງເກີດຂ ີ້ ນໃໝ່ ໂດຍການນ າໃຊີ້ ເຕັກໂນໂລຊີດິຈິຕອລ (ເຊ່ັນ: 

ເຕັກໂນໂລຊີດີ້ານການເງິນ (Fintech), ຫລຽນ ບ໋ອກເຊນ) ເພ ່ ອເປັນທຶນສະໜັບສະໜູນໃຫີ້ແກ່ໂຄງລ່າງພ ີ້ ນຖານ. ແພັດຟອມດ່ັງກ່າວ, 

ລວມມີທັງການລະດົມທຶນ ແລະ ການສີ້ າງຫລຽນຕ່າງໆເປັນຮູບແບບດິດຈີຕອລ, 

ສາມາດຊ່ວຍຂີ້າມຂີດຈ າກັດຂອງທະນາຄານແບບດັີ້ ງເດີມ, ໂດຍເຮັດໃຫີ້ຄ່າໃຊີ້ຈ່າຍໃນການເລ່ີມຕົີ້ ນທ່ີຕ ່ າກ່ວາສ າລັບນັກລົງທຶນທ່ົວໄປ 

ແລະ ສ່ົງສັນຍານທ່ີສີ້ າງຄວາມໝັີ້ ນໃຈໃຫີ້ ກັບນັກລົງທຶນສະຖາບັນລາຍໃຫຍ່. 

ເຖິງວ່າຈະມີບາງເລ ່ ອງທ່ີປະສົບຜົນສ າເລັດ, ການໃຊີ້ການລະດົມທຶນ ແລະ ການສີ້ າງຫລຽນຕ່າງໆເປັນຮູບແບບດິດຈີຕອລ 

ເພ ່ ອສະໜອງທຶນໃຫີ້ພ ີ້ ນຖານໂຄງລ່າງສາທາລະນະ ແມ່ນຍັງມີຄວາມຈ າກັດຢູ່ໃນພາກພ ີ້ ນ. 

ມັນເປັນປັດໃຈສ າຄັນສ າລັບຄວາມຕີ້ອງການໄລຍະສ ດທີ້າຍ ແລະ ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນອີງໃສ່ການບ ລິຈາກ. ເຖິງຢ່າງໃດກ ່ ຕາມ, 

ຄວາມຄ ບໜີ້ າໃນການນ າໃຊີ້ທາງເລ ອກໂຄງການຈັດຫາງົບປະມານ ເພ ່ ອພັດທະນາໂຄງການອະສັງຫາລິມະຊັບ ຫຼ  

ໂຄງການນ ີ້ າສາມາດກ ານົດຂັີ້ ນຕອນ ສ າລັບການນ າໃຊີ້ແພັດຟອມເຫ່ົຼານີີ້ ໃນວົງກວີ້ າງຂ ີ້ ນໃນດີ້ ານການຈັດຫາງົບປະມານ 

ແກ່ພ ີ້ ນຖານໂຄງລ່າງສາທາລະນະທ່ົວໄປ. ການຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕ ່ ເນ ່ ອງຂອງ ເຕັກໂນໂລຊີດີ້ ານການເງິນ (Fintech) 

ຈະຂຶີ້ ນກັບຄວາມພຽງພ ຂອງການປະເມີນຄວາມສ່ຽງ, ໂດຍສະເພາະສ າລັບທ ລະກ າຂະໜາດໃຫຍ່ ເຊ່ັນ: ໂຄງການພ ີ້ ນຖານໂຄງລ່າງ. 

ການມີຄວາມພີ້ ອມ ແລະ ຄວາມກີ້ວາງຂອງຕະຫຼາດຮອງຮັບ ສ າລັບການເຮັດທ ລະກ າ ແມ່ນປັດໃຈສ າຄັນອີກອັນໜ່ຶງ 

ໃນການຂະຫຍາຍທາງເລ ອກການນ າໃຊີ້ແພັດຟອມ. 

ການກະຕຸ້ນການເງິນພາກເອກະຊົນ ໃນການສະໜອງນ ້ າ ແລະ ການຂົນສ່ົງທາງນ ້ າພາຍໃນປະເທດ 

ໃນຂະນະທ່ີພາກລັດສະໜອງນ ີ້ າເກ ອບທັງໝົດ, 

ນັກລົງທຶນເອກະຊົນສາມາດຊ່ວຍຂະຫຍາຍເຄ ອຂ່າຍນ ີ້ າປະປາໃນຫຼາຍພາກສ່ວນຂອງປະເທດໃນພາກພ ີ້ ນແມ່ນ ີ້ າຂອງ. 

ການຮ່ວມມ ພາກລັດ-ເອກະຊົນໄດີ້ ຮັບການສະໜັບສະໜູນມາເປັນເວລາຫຼາຍປີແລີ້ວ, ແຕ່ຜົນຕອບແທນທ່ີຕ ່ າ 

ເຮັດໃຫີ້ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງພາກເອກະຊົນຫຼ ດໜີ້ ອຍລົງ. ການສະໜອງນ ີ້ າ ແລະ ການລົງທຶນພ ີ້ ນຖານໂຄງລ່າງອ ່ ນໆ 

ແມ່ນອີງໃສ່ຄ່າບ ລິການຂອງຜູີ້ ໃຊີ້ ເປັນແຫ່ຼງລາຍຮັບຫັຼກຂອງພວກເຂົາເຈົີ້ າ. 

ເວັີ້ ນເສຍແຕ່ວ່າຄ່າໃຊີ້ ຈ່າຍຂອງຜູີ້ ໃຊີ້ ສູງພ ທ່ີຈະກວມເອົາຕົີ້ ນທຶນໃນການກ ່ ສີ້ າງ ແລະ ການດ າເນີນການ, ພາກເອກະຊົນ 

ແມ່ນຍັງລັງເລໃຈທ່ີຈະລົງທຶນໃສ່ພ ີ້ ນຖານໂຄງລ່າງ. 

ການລົງທຶນຕ ່ ພ ີ້ ນຖານໂຄງລ່າງ ສາມາດສີ້ າງຜົນກະທົບເພ່ີມຂ ີ້ ນອັນໃຫຍ່ຫຼວງຕ ່ ເສດຖະກິດ. ໂດຍສະເພາະ, 

ມັນຈະປະກອບສ່ວນເຂົີ້ າໃນການເພ່ີມຜົນຜະລິດໃນພາກພ ີ້ ນ ແລະ 

ສາມາດນ າໄປສູ່ລາຍຮັບທ່ີສູງຂຶີ້ ນສ າລັບລັດຖະບານໂດຍຜ່ານພາສີຕ່າງໆ. ເຖີງແນວໃດກ ່ ຕາມ, 

ປະສົບການຜ່ານມາໄດີ້ສະແດງໃຫີ້ ເຫັນວ່າລາຍຮັບອາກອນ ທ່ີເພ່ີມຂຶີ້ ນເຫ່ົຼານີີ້ ສ່ວນໃຫຍ່ໄດີ້ສີ້ າງຜົນປະໂຫຍດໃຫີ້ແກ່ລັດຖະບານ 

ແທນທ່ີຈະສ່ົງຄ ນໃຫີ້ ກັບບ ລິສັດນ ີ້ າປະປາ ທ່ີອາໄສແຕ່ການເກັບຄ່າຂອງຜູີ້ ຊົມໃຊີ້ ເທ່ົານັີ້ ນເປັນແຫ່ຼງຜົນຕອບແທນ. 

ດ່ັງນັີ້ ນການສະໜອງນ ີ້ າແມ່ນອາໄສເງິນຂອງປະຊາຊົນ, ເຊ່ິງເປັນການຈ າກັດການຂະຫຍາຍຕົວຂອງມັນ. 

ໂດຍການຄ ນລາຍຮັບບ່າງສ່ວນທ່ີພາສີອາກອນທ່ີເຫລ ອໄປໃຫີ້ກັບນັກລົງທຶນ, ອັດຕາຜົນຕອບແທນຈາກການສະໜອງນ ີ້ າຈະເພ່ີມຂຶີ້ ນ. 

ຊ ່ ງເປັນການຊ ກຍູີ້ ໃຫີ້ ນັກລົງທຶນເອກະຊົນລົງທຶນໃສ່ການສະໜອງນ ີ້ າ. 

ຄວາມທົນທານຂອງພ ້ ນຖານໂຄງລ່າງດ້ານນ ້ າ ຕ ່ ກັບໄພພິບັດທາງທ າມະຊາດ ແລະ COVID-19; 



ບັນດາປະເທດໃນພາກພ ີ້ ນແມ່ນ ີ້ າຂອງ ມັກພົບກັບໄພພິບັດທາງທ າມະຊາດເປັນພິເສດ ເຊ່ັນ: ນ ີ້ າຖີ້ວມ, ພາຍ , ໄພແຫີ້ງແລີ້ ງ, 

ແຜ່ນດິນໄຫວ, ດິນເຈ ່ ອນ ແລະ ການລະບາດຂອງພະຍາດ. ການປ່ຽນແປງດິນຟີ້າອາກາດ, ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງຕົວເມ ອງທ່ີວ່ອງໄວ 

ແລະ ບ ່ ໄດີ້ ມີວາງແຜນ,  ແລະ ການຊ ດໂຊມຂອງສ່ິງແວດລີ້ອມ 

ເປັນໜ່ຶງໃນບັນດາປັດໃຈທ່ີເພ່ີມຄວາມສ່ຽງຕ ່ ກັບອັນຕະລາຍທາງທ າມະຊາດ. ການລະບາດໃຫ່ຍຂອງພະຍາດ COVID-19 

ຍັງໄດີ້ສະແດງໃຫີ້ ເຫັນເຖິງຄວາມຈ າເປັນໃນການສີ້ າງຄວາມຢຶດຢ ່ ນຕ ່ ກັບວິກິດການດີ້ ານສາທາລະນະສ ກ. 

ເນ ່ ອງຈາກແຮງສ່ັນສະເທ ອນຈາກພາຍນອກເຫ່ົຼານີີ້  ສາມາດນ າໄປສູ່ຜົນກະທົບທາງດີ້ ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ທ່ີສ າຄັນ, 

ການປັບປ ງຄວາມຢຶດຢ ່ ນຕ ່ ກັບໄພພິບັດທາງທ າມະຊາດເປັນສ່ິງສ າຄັນທ າອິດ. 

ຄວາມພະຍາຍາມໃນເລ ່ ອງນີີ້  ອາດສາມາດນ າໃຊີ້ແນວທາງເສີມສອງວິທີ. ການສ່ົງເສີມການແກີ້ ໄຂບັນຫາແບບອະເນກປະສົງ ແລະ 

ແບບທ າມະຊາດ ສາມາດປັບປ ງພ ີ້ ນຖານໂຄງລ່າງໃຫີ້ແໜີ້ ນໜາ (ຕົວຢ່າງ: ເຂ ່ ອນ, ກ າແພງເຂ ່ ອນ, ອ່າງເກັບນ ີ້ າ, ຄອງຊົນລະປະທານ, 

ແລະ ເຄ ອຂ່າຍການສະໜອງນ ີ້ າ), ໃນຂະນະທ່ີການຮ່ວມມ ກັນ ລະຫວ່າງສະຖາບັນ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊ ມຊົນ 

ສາມາດສີ້ າງຄວາມເຂັີ້ ມແຂງໃຫີ້ ກັບໂຄງລ່າງພ ີ້ ນຖານທ່ີຢຶດຍ ່ ນລວມທັງການຈັດຕັີ້ ງປະຕິບັດການຈັດການຄວາມສ່ຽງຕ ່ ໄພພິບັດ. 

ຈ າເປັນຕີ້ອງມີການວາງແຜນຮ່ວມກັນລະຫວ່າງບັນດາປະເທດ ເນ ່ ອງຈາກຜົນກະທົບທ່ີອັນຕະລາຍທ່ີກ່ຽວຂີ້ອງກັບນ ີ້ າ 

ແມ່ນມັກຈະເກີດຂ ີ້ ນຂີ້ າມຊາຍແດນ. ຄວາມສ າຄັນຂອງລະບົບການເຕ ອນໄພລ່ວງໜີ້ າທ່ີມີປະສິດທິພາບ 

ກ ່ ບ ່ ສາມາດຖ ກປ່ອຍປະລະເລີຍໄດີ້ . ຄວາມກີ້າວໜີ້ າທາງດີ້ານເຕັກໂນໂລຊີສີ້າງຄວາມເປັນໄປໄດີ້ໃໝ່ໃນການປະດິດເຄ ່ ອງມ ດິດຈີຕອລ 

ລາຄາຖ ກສ າລັບລະບົບການເຕ ອນໄພລ່ວງໜີ້ າ. ໃນບັນດາເຄ ່ ອງມ ດິດຈີຕອລ, ການໃຊີ້ໂທລະສັບມ ຖ ໄດີ້ ຮັບຄວາມສ າຄັນໃນພາກພ ີ້ ນນີີ້ . 

ເຖີງຢ່າງໃດກ ່ ຕາມ, ຈ າເປັນຈະຕີ້ອງມີຄວາມພະຍາຍາມໃນການເຂົີ້ າເຖິງເຂດທ່ີມີຄວາມສ່ຽງ ຂອງເຂດຫ່າງໄກສອກຫີຼກ. 

ເນ ່ ອງຈາກວ່າຫລາຍໆປະເທດ ອາດຈະປະເຊີນກັບໄພພິບັດທາງທ າມະຊາດ ແລະ ການລະບາດຂອງພະຍາດໃນອະນາຄົດ, 

ບົດບາດສ າຄັນຂອງການມີສ ຂະອະນາໄມທ່ີຖ ກຕີ້ອງໃນການເຮັດໃຫີ້ການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ -19 ຊີ້າລົງ 

ຖ ວ່າເປັນບົດຮຽນທ່ີສ າຄັນ. ບັນດາປະເທດຕ່າງໆ ຈ າເປັນຕີ້ອງເລ່ັງພັດທະນາພ ີ້ ນຖານໂຄງລ່າງດີ້ ານນ ີ້ າທ່ີຢຶດຢ ່ ນ ແລະ ຍ ນຍົງ ແລະ 

ປັບປ ງຄວາມພີ້ ອມຂອງຕົນເອງ. ແທີ້ ຈິງແລີ້ວ, ສ່ິງນີີ້ ຄວນເປັນບ ລິມະສິດອັນດັບຕົີ້ ນ ເພ ່ ອຮັບປະກັນວ່ານ ີ້ າທ່ີເຊ ່ ອຖ ໄດີ້  ແລະ 

ປອດໄພຍັງຄົງຂະຫຍາຍອອກໄປ ແລະ ເຂົີ້ າເຖິງໄດີ້  ເຖິງແມ່ນວ່າມັນເປັນຊ່ວງເວລາທ່ີທີ້າທາຍ. 

ສ່ິງທ້າທາຍຂອງການຄວບຄຸມນ ້ າໃນພາກພ ້ ນແມ່ນ ້ າຂອງ 

ປົກກະຕິແລີ້ວໜ່ວຍງານຄວບຄ ມນ ີ້ າ ແລະ ນ ີ້ າເສຍ ເປັນສ່ວນໜ່ຶງຂອງຂອບການຄ ີ້ມຄອງທ່ີກວີ້ າງຂວາງຢູ່ໃນລະດັບຊາດ ຫຼ  

ລະດັບພາກພ ີ້ ນ. ການກວດການະໂຍບາຍ ແລະ ກົດໝາຍຢູ່ໃນຫີ້ າປະເທດ ລ ່ມແມ່ນ ີ້ າຂອງ ສະແດງໃຫີ້ ເຫັນວ່າ 

ຫວຽດນາມມີຄວາມກີ້າວໜີ້ າທາງດີ້ານລະບຽບການ ກ່ຽວກັບນ ີ້ າຫຼາຍກວ່າໝູ່ ເມ ່ ອທຽບໃສ່ກັບປະເທດໃນພາກພ ີ້ ນ. ໂດຍທ່ົວໄປແລີ້ວ, 

ທັງຫີ້ າປະເທດເບ່ິງຄ ວ່າຂາດການຕິດຕາມກວດກາການປະຕິບັດການບ ລິການນ ີ້ າ ແລະ ການຄ ີ້ ມຄອງການກວດສອບ ກ່ຽວກັບ 

ລະບົບສາທາລະນະອ ປະໂພກ. 

ໂດຍທ່ົວໄປແລີ້ວ, ອາດຈະຕີ້ອງໄດີ້ແກີ້ ໄຂບັນຫາຫລາຍໆຢ່າງ: ອັດຕາພາສີທ່ີຕ ່ າເກີນໄປທ່ີລວມເອົາຄ່າໃຊີ້ຈ່າຍໃນການດ າເນີນງານ ແລະ 

ການບ າລ ງຮັກສາ (O&M), ການຂາດຂ ີ້ ມູນ ແລະ ຄວາມສາມາດທາງດີ້ ານຊັບພະຍາກອນມະນ ດທ່ີຈ າກັດ. 

ສ່ິງນີີ້ ຊີີ້ ໃຫີ້ ເຫັນວ່າຕີ້ອງມີຂອບເຂດສ າລັບການປັບປ ງລະບຽບການຂອງຂະແໜງການບ ລິການນ ີ້ າ ແລະ ນ ີ້ າເສຍ (WWS) 

ຢູ່ໃນປະເທດລ ່ມແມ່ນ ີ້ າຂອງ. ການເຂົີ້ າເຖິງນ ີ້ າດ ່ ມທ່ີສະອາດ, ສ ຂາພິບານ ແລະ ສ ຂະອະນາໄມຢ່າງທ່ົວເຖີງ 

ຈະເຮັດໃຫີ້ ເກີດຜົນປະໂຫຍດທັງດີ້ ານສ ຂະພາບ ແລະ ເສດຖະກິດ. 

 



 

 

 

 

 
 

ພາກນີີ້ ຈະເວົີ້ີ້ າເຖີງປະຈ ດປະສົງຫລັກໃນການພີມເຜີຍແຜ່ ການປ່ຽນແປງໃໝ່ 

ເພ ່ ອການພັດທະນາພ ີ້ ນຖານໂຄງລ່າງນ ີ້ າໃນພາກພ ີ້ ນແມ່ນ ີ້ າຂອງ(2020):  

• ພາບລວມໂດຍຫຍ ີ້  ກ່ຽວກັບ ສ່ິງທີ້າທາຍທາງດີ້ ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ 

ສ່ິງແວດລີ້ອມທ່ີສ າຄັນທ່ີແມ່ນ ີ້ າຂອງ ກ າລັງປະເຊີນ ແລະ 

ເນັີ້ ນໜັກເຖິງຄວາມສ າຄັນຂອງການລິເລ່ີມການຂີ້ າມຊາຍແດນເພ ່ ອແກີ້ ໄຂສ່ິງທີ້າທາຍເຫ່ົຼານີີ້   

• ຜົນປະໂຫຍດຂອງຮູບແບບການຈັດຫາເງິນທຶນ ທ່ີເປັນການປ່ຽນແປງໃໝ່ ທ່ີເກີດຈາກເຕັກໂນໂລຢີ, 

ເຊ່ັນ: ການລະດົມທຶນ ແລະ ການສີ້ າງຫລຽນຕ່າງໆເປັນຮູບແບບດິດຈີຕອລ   

• ຄວາມຈ າເປັນໃນການລົງທຶນຕ ່ ພ ີ້ ນຖານໂຄງລ່າງ ແລະ 

ຄວາມສາມາດໃນການເກັບລາຍຮັບຈາກພາສີອາກອນທ່ີເຫລ ອໄປ 

ເພ ່ ອຊ ກຍູີ້ ໃຫີ້ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງພາກເອກະຊົນ  

• ຂ ີ້ ລິເລ່ີມຕ່າງໆ ທ່ີສາມາດເສີມສີ້ າງຄວາມທົນທານຂອງພ ີ້ ນຖານໂຄງລ່າງ ກ່ຽວກັບນ ີ້ າ 

ໃນການປະເຊີນກັບໄພພິບັດທາງທ າມະຊາດ, ໂດຍເນັີ້ ນໃສ່ສະເພາະການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊ ມຊົນ ແລະ 

ເຄ ່ ອງມ ດິຈິຕອລ.  

• ການສົນທະນາ ກ່ຽວກັບ ສ່ິງທີ້າທາຍຂອງລະບຽບການດີ້ ານນ ີ້ າ ແລະ ນ ີ້ າເສຍ 

ໃນບັນດາປະເທດພາກພ ີ້ ນແມ່ນ ີ້ າຂອງ ແລະ ການກ ານົດເຂດບູລິມະສິດບາງປະເພດ 

ສ າລັບການປະຕິຮູບ. 

 

ການປ່ຽນແປງໃໝ່ 

ເພ ່ ອການພັດທະນາພ ້ ນຖານໂຄງລ່າງນ ້ າໃນ

ພາກພ ້ ນແມ່ນ ້ າຂອງ: ສະຫ ຸ ບລາຍລະອຽດ 

ແລະ ຂ ້ ຄວາມສ າຄັນ   



ແມ່ນ ້ າຂອງມ ຄວາມສ າຄັນ ສ າລັບການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງພາກພ ້ ນ, 

ເຖິງແມ່ນວ່າຈະຕ້ອງແກ້ໄຂບັນຫາທ້າທາຍຕ່າງໆ ກ ່ ຕາມ 

 

ແມ່ນ ີ້ າຂອງມີຕົີ້ ນກ າເນີດສູງຈາກລະດັບທະເລປະມານ 5 200 ແມັດ ຢູ່ທ່ີພູພຽງທິເບດ ແລະ ນ ີ້ າໄຫຼຂອງລົງສູ່ທະເລຈີນໃຕີ້  

ຫັຼງຈາກກີ້ ຽວວຽນເປັນໄລຍະທາງ 4 350 ກິໂລແມັດ. ມູນຄ່າເສດຖະກິດປະຈ າປີຂອງຂະແໜງການທ່ີກ່ຽວຂີ້ອງກັບນ ີ້ າ 

ຢູ່ໃນລ ່ມແມ່ນ ີ້ າຂອງ (MRB) ຄາດວ່າມີຢູ່ເກ ອບ 35 ຕ ີ້ ໂດລາສະຫະລັດ, ຊ່ຶງບ ່ ລວມເອົາຂະແໜງການປ່າໄມີ້  ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວ. 

ຜົນປະໂຫຍດທ່ີໄດີ້ມາຈາກລະບົບແມ່ນ ີ້ າຂອງແມ່ນມີຫຼາຍມິຕິ, ລວມມີທັງສັງຄົມ, ເສດຖະກິດ, ແລະ ສ່ິງແວດລີ້ອມ ເປັນຕົີ້ ນ. 

ແມ່ນ ີ້ າຂອງສະໜອງຊົນລະປະທານໃຫີ້ແກ່ການກະສິກ າ, ການປະມົງ, ການຂົນສ່ົງ, ການສະໜອງນ ີ້ າ, ພະລັງງານໄຟຟີ້ າ, 

ໂອກາດທ່ີຕິດພັນກັບການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການສະກັດເອົາຂີີ້ ຕົມ. ການເຮັດກະສິກ າ ແລະ ຊົນລະປະທານ 

ແມ່ນຜົນປະໂຫຍດຫັຼກຂອງແມ່ນ ີ້ າຂອງ ໂດຍການນ າໃຊີ້ ຊັບພະຍາກອນນ ີ້ າເຖີງ 70%. 

ເນ ີ້ ອທ່ີຊົນລະປະທານທັງໝົດຢູ່ໃນລ ່ມແມ່ນ ີ້ າຂອງ ແມ່ນມີປະມານ 4 ລີ້ ານເຮັກຕາ, ແລະ 

ພ ີ້ ນທ່ີຊົນລະປະທານກ າລັງຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕ ່ ເນ ່ ອງຢູ່ໃນສ່ີປະເທດ (ກ າປູເຈຍ, ສປປ ລາວ, ໄທ, ແລະ ຫວຽດນາມ). ໄທ ແລະ 

ຫວຽດນາມ ຍັງຄົງສ ບຕ ່ ຍາດເອົາຜົນປະໂຫຍດທາງດີ້ ານເສດຖະກິດ ໂດຍສະເພາະຈາກດີ້ ານກະສິກ າ ແລະ ການປະມົງ, 

ລວມທັງການລີ້ ຽງສັດນ ີ້ າ. ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ (ຕ ່ ຈາກນີີ້ ເອີີ້ ນວ່າ 'ສປປ ລາວ') 

ກ າລັງສີ້າງຜົນປະໂຫຍດທາງດີ້ານເສດຖະກິດສ່ວນໃຫ່ຍຈາກຊັບພະຍາກອນແມ່ນ ີ້ າຂອງ ຜ່ານການລົງທຶນໃນພະລັງງານໄຟຟີ້ານ ີ້ າຕົກ. 

ໃນຂະນະດຽວກັນ, ກ າປູເຈຍ ກ ສ ບຕ ່ ສ່ົງເສີມຂະຫຍາຍການປະມົງຕ ່ ໄປ. ເຖີງຢ່າງໃດກ ່ ຕາມ, ປະເທດຕ່າງໆ 

ຈ າເປັນຕີ້ອງໄດີ້ ຮັບມ ກັບສ່ິງທີ້ າທາຍດີ້ ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ສ່ິງແວດລີ້ອມ, 

ລວມທັງບັນຫາທ່ີເກີດຈາກການປ່ຽນແປງສະພາບດິນຟີ້ າອາກາດ. 

ການປ່ຽນແປງດິນສະພາບດິນຟີ້ າອາກາດ ທ່ີກ ່ ໃຫີ້ ເກີດຄວາມສ່ຽງຕ ່ ແມ່ນ ີ້ າ ແລະ ອ່າງເກັບນ ີ້ າຂອງບັນດາປະເທດ. 

ມັນສາມາດສ່ົງຜົນກະທົບຕ ່ ຄວາມໝັີ້ ນຄົງຂອງນ ີ້ າໃນແມ່ນ ີ້ າຂອງ ແລະ ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນ. 

ການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟີ້ າອາກາດມີຜົນກະທົບຕ ່ ວົງຈອນການຜະລິດກະສິກ າ ແລະ ການປັບປ ງພັນປາ. ໃນຂະນະດຽວກັນ, 

ການປ່ຽນແປງລະດັບນ ີ້ າ ແລະ ກະແສການໄຫຼຂອງນ ີ້ າ ສ່ົງຜົນກະທົບຕ ່ ເສັີ້ ນທາງການເດີນເຮ ອ ແລະ 

ການດ າເນີນງານຂອງເຂ ່ ອນໄຟຟີ້ານ ີ້ າຕົກ ແລະ ອ່າງເກັບນ ີ້ າ. ເນ ່ ອງຈາກວ່າການປ່ຽນແປງດິນຟີ້າອາກາດປ່ຽນແປງປະລິມານນ ີ້ າ, 

ການປ່ຽນແປງຮູບແບບປະລິມານນ ີ້ າຝົນ ສາມາດຫຼ ດ ຫຼ  ປ່ຽນການໄຫຼຂອງແມ່ນ ີ້ າ, 

ຊ່ຶງເປັນໄພຂ່ົມຂູ່ຕ ່ ທ່າແຮງການຜະລິດໄຟຟີ້າຂອງເຂ ່ ອນໄຟຟີ້ານ ີ້ າຕົກ. ລະດູຝົນເພ່ີມຄວາມສ່ຽງຕ ່ ໄພນ ີ້ າຖີ້ວມ, ໃນຂະນະທ່ີລະດູແລີ້ງ 

ຊີີ້ ໃຫີ້ ເຫັນວ່າ ມີໂອກາດເກີດໄພແຫີ້ງແລີ້ ງຫລາຍຂ ີ້ ນ. ການຂະຫຍາຍທາງດີ້ ານກະສິກ າໃນລູ່ມແມ່ນ ີ້ າ 

ແມ່ນຖ ກຈ າກັດໂດຍປະລິມານນ ີ້ າໃນລະດູແລີ້ ງ. 

ການປ່ຽນແປງດິນຟີ້ າອາກາດຍັງເປັນໄພຄ ກຄາມຕ ່ ຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງດີ້ ານຊີວະນາພັນໃນລ ່ມແມ່ນ ີ້ າຂອງ.  

 

ເພີີ່ ມທະວີການຮີ່ວມມືການສ້າງຄວາມເຂ ້ ມແຂງດ້ານຊາຍແດນ 

 

ເນ ່ ອງຈາກລັກສະນະທ າມະຊາດຂອງແມ່ນ ີ້ າຂີ້ າມແດນ, 

ບັນດາປະເທດລ ່ມແມ່ນ ີ້ າຂອງຕີ້ອງການສີ້ າງຄວາມເຂັີ້ ມແຂງການຮ່ວມມ ເພ ່ ອຈັດຕັີ້ ງປະຕິບັດມາດຕະການປັບຕົວກັບສະພາບອາກາ

ດໃນທ່ົວທັງສາຍນ ີ້ າ. ການຮ່ວມມ ຊ່ວຍໃຫີ້ ເກີດການພັດທະນາການແກີ້ ໄຂບັນຫາທ່ີມີປະສິດທິພາບຫຼາຍຂຶີ້ ນຮ່ວມກັນ, 

ເຊ່ິງເປັນໂອກາດໃຫີ້ ຜົນປະໂຫຍດແກ່ທ ກຝ່າຍ ທັງສອງຝ່ັງແມ່ນ ີ້ າຂອງ. 



ບັນດາປະເທດລ ່ມແມ່ນ ີ້ າຂອງໄດີ້ ຈັດຕັີ້ ງປະຕິບັດໂຄງການ ແລະ ໂປຣແກມຕ່າງໆຈ ານວນຫນ່ຶງ 

ໂດຍຜ່ານລັດຖະບານຂອງພວກເຂົາເຈົີ້ າ, ການຮ່ວມມ ຂີ້ າມຊາຍແດນ ຫຼ  ການສະໜັບສະໜູນ ຂອງຜູີ້ ໃຫີ້ ທຶນ. 

ເປົີ້ າໝາຍເຫ່ົຼານີີ້ ແມ່ນແນໃສ່ຂະແໜງການຕ່າງ, ລວມທັງການຜະລິດກະສິກ າ ແບບສະຫຼາດຕ ່ ກັບສະພາບອາກາດ, ການຂົນສ່ົງສີຂຽວ, 

ຄວາມໜັີ້ ນຄົງດີ້ ານສະບຽງອາຫານ, ການປະມົງທ່ີຍ ນຍົງ ແລະ ແຫ່ຼງພະລັງງານທາງເລ ອກສີຂຽວ. ຢ່າງໃດກ ່ ຕາມ, 

ຜົນປະໂຫຍດຂອງກົນໄກການຮ່ວມມ ໃນການປັບຕົວຂອງສະພາບອາກາດ ຍັງບ ່ ທັນເປັນທ່ີຮັບຮູີ້ ຢ່າງກວີ້ າງຂວາງ, 

ສ່ວນຫຼາຍມັກເກີດຜົນປະໂຫຍດທາງດີ້ ານເສດຖະກິດທ່ີແຂ່ງຂັນກັນ ລະຫວ່າງບັນດາປະເທດໃນລ ່ມແມ່ນ ີ້ າຂອງ. 

 

ເຄ ່ ອງມ ດິດຈ ຕອລ ເຊ່ັນ: ເຕັກໂນໂລຊ ດ້ານການເງິນ (Fintech) ແລະ ບ໋ອກເຊນ 

ສະໜອງທ່າແຮງສ າລັບການເງິນແກ່ໂຄງລ່າງພ ້ ນຖານ 

 

ເອເຊຍ, ລວມທັງພາກພ ີ້ ນແມ່ນ ີ້ າຂອງ, ມີຄວາມຕີ້ອງການດີ້ ານການເງິນທ່ີສ າຄັນສ າລັບພ ີ້ ນຖານໂຄງລ່າງ, 

ແຕ່ມີຄວາມຫຍ ີ້ ງຍາກໃນການໄດີ້ ຮັບການສະໜອງທຶນທ່ີເໝາະສົມຈາກແຫ່ຼງອ ່ ນ ນອກເໜ ອຈາກພາກລັດ (OECD, 2018). 

ພາກລັດຍັງສ ບຕ ່ ສະໜອງທຶນໃຫີ້ແກ່ພ ີ້ ນຖານໂຄງລ່າງເປັນສ່ວນໃຫຍ່ໃນອາຊີ ແລະ ພາກພ ີ້ ນແມ່ນ ີ້ າຂອງ, 

ເຖິງແມ່ນວ່າພາກເອກະຊົນຈະມີສ່ວນຮ່ວມຫຼາຍຂຶີ້ ນ ໂດຍຜ່ານການຮ່ວມມ ລະຫວ່າງພາກລັດ ແລະ ພາກເອກະຊົນ (PPPs) ແລະ 

ການຫັນເປັນເອກະຊົນ. ໂດຍລວມແລີ້ວ, ປະມານ 70% ຂອງການສະໜອງທຶນແກ່ພ ີ້ ນຖານໂຄງລ່າງອາຊີ 

ແມ່ນໄດີ້ມາໂດຍກົງຈາກພາກລັດ. ພາກເອກະຊົນມີສ່ວນຮ່ວມປະມານ 20%, ໃນຂະນະທ່ີຫຼາຍຂະແໜງການ, ເຊ່ັນ: 

ທະນາຄານພັດທະນາສາກົນ, ປະກອບສ່ວນໃນການຊ່ວຍເຫຼ ອ (World Bank PPI Database, 2020). 



ຕາຕະລາງ 1. ໂຄງການພ ້ ນຖານໂຄງລ່າງທ ່ ພາກເອກະຊົນມ ສ່ວນຮ່ວມ (ຕາມພາກພ ້ ນ), 2010-19 

 

ຈ ານວນໂຄງການ ໂຄງການທັງໝົ
ດ 

ການຂົນສ່ົງ ການຂົນສ່ົງທາງບົກ 

ເສດຖະກິດທ່ີເກີດໃໝ່ໃນອາຊີ 2 013 529 469 

ເອີລົບ ແລະ ອາຊີກາງ 459 55 28 

ອາເມລິກາໃຕ່ີ້  ແລະ ຄາລິບຽນ 946 185 117 

ຕາເວັນອອກກາງ ແລະ ອາຟາລິກາເໜ ອ 102 4 0 

ອະນ ພາກພ ີ້ ນຊາຮາຣາອາຟຣິກາ 234 25 9 

ການລົງທຶນເປັນຕ ້ ໂດລາສະຫະລັດ ໂຄງການທັງໝົ
ດ 

ການຂົນສ່ົງ ການຂົນສ່ົງທາງບົກ 

ເສດຖະກິດທ່ີເກີດໃໝ່ໃນອາຊີ 416.6 183.2 165.5 

ເອີລົບ ແລະ ອາຊີກາງ 167.9 84.9 38.9 

ອາເມລິກາໃຕ່ີ້  ແລະ ຄາລິບຽນ 300.8 119.6 79.5 

ຕາເວັນອອກກາງ ແລະ ອາຟາລິກາເໜ ອ 21.9 1.3 0.0 

ອະນ ພາກພ ີ້ ນຊາຮາຣາອາຟຣິກາ 54.1 11.5 2.0 

ສະເລ່ຍຄວາມເປັນເຈ້ົາຂອງສ່ວນຕົວ, ເປ ເຊັນ ໂຄງການທັງໝົ
ດ 

ການຂົນສ່ົງ ການຂົນສ່ົງທາງບົກ 

ເສດຖະກິດທ່ີເກີດໃໝ່ໃນອາຊີ 96.9 95.8 96.8 

ເອີລົບ ແລະ ອາຊີກາງ 95.2 91.6 90.7 

ອາເມລິກາໃຕ່ີ້  ແລະ ຄາລິບຽນ 96.2 98.2 99.9 

ຕາເວັນອອກກາງ ແລະ ອາຟາລິກາເໜ ອ 97.8 90.8 - 

ອະນ ພາກພ ີ້ ນຊາຮາຣາອາຟຣິກາ 94.7 91.4 90.1 

ໝາຍເຫດ: ບ ່ ແມ່ນທ ກໂຄງການທ່ີມີຂ ີ້ ມູນລະດັບການລົງທຶນ ແລະ/ຫຼ  ຄວາມເປັນເຈົີ້ າຂອງສ່ວນຕົວ. ຄວາມເປັນເຈົີ້ າຂອງສ່ວນຕົວໂດຍສະເລ່ຍ 

ຈະພິຈາລະນາໂຄງການທ່ີມີຂ ີ້ ມູນເທ່ົານັີ້ ນ. ປີ ໝາຍເຖິງ ປີທ່ີປິດການເງິນທ່ີລະບ ໄວີ້ ໃນຖານຂ ີ້ ມູນ PPI ຂອງທະນາຄານໂລກ. 

ແຫລ່ງຂ ີ້ ມູນ: ຖານຂ ີ້ ມູນ PPI ຂອງທະນາຄານໂລກ. 

 

ຕາຕະລາງ 2. ໂຄງການພ ້ ນຖານໂຄງລ່າງທ ່ ພາກເອກະຊົນມ ສ່ວນຮ່ວມ 

ຕາມແຕ່ລະຂະແໜງການໃນເອເຊຍທ ່ ພ້ົນເດ່ັນຂ ້ ນໃໝ່, 2010-19 

 

ສະເລ່ຍການລົງທຶນຕາມໂຄງການ, ຕ ້ ໂດລາສະຫະລັດ 

 ໂຄງການທັງໝົດ  ການຂົນສ່ົງ  ການຂົນສ່ົງທາງບົກ 

 2007-16 2010-19  2007-16 2010-19  2007-16 2010-19 

ກ າປູເຈຍ 0.18 0.37  - 1.00  - 0.00 

ຈີນ 0.08 0.15  0.46 0.48  0.71 0.52 

ອິນເດຍ 0.22 0.23  0.16 0.25  0.16 0.24 

ອິນໂດເນເຊຍ 0.29 0.74  0.22 1.50  0.24 1.50 

ສປປ ລາວ 0.50 0.78  - -  - - 

ມາເລເຊຍ 0.37 0.24  0.32 1.54  0.32 - 

ມຽນມາ 0.17 0.29  0.06 0.05  - - 

ຟິລິປິນ 0.31 0.35  0.22 0.41  0.32 0.48 

ໄທ 0.17 0.24  - 1.68  - 1.68 

ຫວຽດນາມ 0.07 0.20  0.12 0.23  0.00 0.38 



ໝາຍເຫດ: ບ ່ ແມ່ນທ ກໂຄງການທ່ີມີຂ ີ້ ມູນລະດັບການລົງທຶນ ຄວາມເປັນເຈົີ້ າຂອງສ່ວນຕົວໂດຍສະເລ່ຍ ຈະພິຈາລະນາໂຄງການທ່ີມີຂ ີ້ ມູນເທ່ົານັີ້ ນ. ປີ ໝາຍເຖິງ 

ປີທ່ີປິດການເງິນທ່ີລະບ ໄວີ້ ໃນຖານຂ ີ້ ມູນ PPI ຂອງທະນາຄານໂລກ. 

ແຫລ່ງຂ ີ້ ມູນ: ຖານຂ ີ້ ມູນ PPI ຂອງທະນາຄານໂລກ. 

ເງິນທຶນຂອງພາກລັດ ແມ່ນໄດີ້ມາຈາກລາຍຮັບພາສີອາກອນ ແລະ ບ ່ ແມ່ນພາສີອາກອນ, ພີ້ອມທັງການກູີ້ຢ ມຜ່ານເງິນກູີ້  (ເຊ່ັນ: 

ເງິນກູີ້ແບບສອງຝ່າຍ, ເງິນກູີ້ ຮ່ວມກັນ ແລະ ເງິນກູີ້ ຈາກສະຖາບັນຫຼາຍຝ່າຍ) ຫຼ  ຜ່ານການອອກພັນທະບັດ. 

ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງພາກເອກະຊົນໃຫີ້ຄວາມສ າຄັນກັບຕະຫຼາດ ໜີີ້ ຫຼາຍຂຶີ້ ນ, ໂດຍສະເພາະການໃຫີ້ ກູີ້ ຢ ມຈາກທະນາຄານ, 

ເຖິງແມ່ນວ່າການອາໄສທະນາຄານ ເພ ່ ອສະໜອງທຶນໃຫີ້ ກັບໂຄງລ່າງພ ີ້ ນຖານກ ່ ໃຫີ້ ເກີດສ່ິງທີ້າທາຍ. 

ເນ ່ ອງຈາກເງິນກູີ້ຢ ມໄດີ້ຂອງທະນາຄານສ່ວນຫລາຍປະກອບດີ້ວຍເງິນຝາກທ່ີຕີ້ອງການ ຫຼ  ເອກະສານທາງການຄີ້ າໄລຍະສັີ້ ນ, 

ອາຍ ຂອງການລົງທຶນຂອງເຂົາເຈົີ້ າ ແມ່ນຖ ກຈ າກັດໃນໄລຍະເວລາທ່ີສັີ້ ນກວ່າ. ອັດຕາສ່ວນປະສິດທິພາບ ແລະ 

ຄ ນນະພາບຂອງຊັບສິນທ່ີທະນາຄານຕີ້ອງການຢູ່ໃນສະພາບແວດລີ້ອມທ່ີມີການກວດກາເປັນຢ່າງດີຍັງຈ າກັດດີ້ ານປະລິມານເງິນທຶນທ່ີ

ສາມາດກູີ້ຢ ມໄດີ້ . ນອກຈາກນີີ້ , ການໃຫີ້ກູີ້ຢ ມແບບດັີ້ ງເດີມໂດຍທະນາຄານມັກຈະໃຫີ້ຄວາມສ າຄັນທ່ີຈ າກັດຕ ່ ກັບຄວາມຕີ້ອງການ 

ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງຊ ມຊົນ. ການອອກທຶນ ແລະ 

ພັນທະບັດຂອງນິຕິບ ກຄົນທ່ີກ່ຽວຂີ້ອງໂດຍກົງກັບຂະແໜງການພ ີ້ ນຖານໂຄງລ່າງ ເຊ່ັນ: ສາທາລະນະອ ປະໂພກ, ການຂົນສ່ົງ ແລະ 

ການຂ ດຄົີ້ ນບ ່ ແຮ່ເປັນຕົວແທນໃຫີ້ແຫ່ຼງທຶນອ ່ ນໆ. ນັກລົງທຶນສະຖາບັນ ເຊ່ັນ: ກອງທຶນຄວາມໝັີ້ ນຄົງແບບມີອະທິປະໄຕ, 

ກອງທຶນບ ານານ ແລະ ບ ລິສັດປະກັນໄພ ໄດີ້ ເພ່ີມຄວາມສົນໃຈໃນໂຄງລ່າງພ ີ້ ນຖານເປັນຊັບສິນຫລາຍຂ ີ້ ນ, 

ແຕ່ນະໂຍບາຍໃນປັດຈ ບັນບ ່ ສາມາດຕອບສະໜອງການອ ານວຍຄວາມສະດວກໃຫີ້ແກ່ກົນໄກການສະໜອງທຶນນີີ້ . 

ໂດຍທ່ົວໄປແລີ້ຕະຫຼາດຫັຼກຊັບຍັງຢູ່ໃນໄລຍະເລ່ີມຕົີ້ ນຂອງການພັດທະນາຢູ່ໃນຫຼາຍປະເທດ, ດ່ັງນັີ້ ນ 

ໂອກາດສ າລັບບັນດາປະເທດໃນພາກພ ີ້ ນໃນການພັດທະນາກົນໄກການທາງເລ  ອກການຈັດຫາແຫລ່ງທຶນ ນອກຈາກພາກລັດ 

ແມ່ນຍັງເປັນສ່ິງທີ້າທາຍໄລຍະຍາວ. 

 

ການພ ດທະນາຊີ່ອງທາງເລືອກ ແລະ ນະວ ດຕະກໍາໃໝີ່  ການຊອກຫາແຫລີ່ງທຶນ 

 

ເຄ ່ ອງມ ທ່ີໃຊີ້ ເຕັກໂນໂລຊີດິດຈີຕອລ ອາດເປັນທາງເລ ອກທ່ີມີທ່າແຮງແທນການໃຫີ້ ກູີ້ ຢ ມແບບດ່ັງເດີມກັບທະນາຄານ. 

ແພັດຟອມດ່ັງກ່າວ ສາມາດຊ່ວຍໃຫີ້ເກີນຂີດຈ າກັດຂອງທະນາຄານແບບດັີ້ ງເດີມ, ໂດຍການເສຍຄ່າໃຊີ້ຈ່າຍໃນການເຂົີ້ າທ່ີຕ ່ າກວ່າ 

ສ າລັບນັກລົງທຶນລາຍຍ່ອຍ. ນອກນີີ້ ຍັງສາມາດຊີີ້ ບອກເຖິງການສະໜັບສະໜູນຂອງຊ ມຊົນ, 

ສ່ົງສັນຍານທ່ີສີ້ າງຄວາມໝັີ້ ນໃຈໃຫີ້ ກັບນັກລົງທຶນສະຖາບັນທ່ີໃຫຍ່ກວ່າ. 

ແພັດຟອມການຊອກຫາແຫລ່ງທຶນເງິນທ່ີເປີດໃຊີ້ ເຕັກໂນໂລຊີ ໄດີ້ ເຕີບໂຕຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນຫລາຍປີຜ່ານມາ ແລະ 

ກາຍເປັນທາງເລ ອກທ່ີນິຍົມສ າລັບໂຄງການຂະໜາດນີ້ອຍ ທ່ີມີຄວາມຫຍ ີ້ ງຍາກໃນການໄດີ້ ຮັບທຶນຈາກເຈົີ້ າໜີີ້  ດັີ້ ງເດີມ. 

ການລະດົມທຶນ ແລະ ການສີ້າງຫລຽນຕ່າງໆເປັນຮູບແບບດິດຈີຕອລ ແມ່ນເປັນບາງຕົວຢ່າງ, ເຖິງແມ່ນວ່າການໃຊີ້ເຄ ່ ອງມ ເຫ່ົຼານີີ້  

ເພ ່ ອສະໜັບສະໜູນທຶນໃຫີ້ແກ່ພ ີ້ ນຖານໂຄງລ່າງສາທາລະນະຍັງມີຈ າກັດ. 

ການດ າເນີນການໃຫີ້ ກູີ້ ຢ ມແບບທະນາຄານແບບເກ່ົາ ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນໄດີ້ ຮັບເງິນທຶນຈາກເງິນຝາກໄລຍະສັີ້ ນ (ຮູບພາບທີ 1). 

ທະນາຄານອາດສະເໜີດອກເບີ້ຍໃຫີ້ ກັບຜູີ້ຝາກເງິນ ເພ ່ ອກະຕ ີ້ ນໃຫີ້ ມີພ ີ້ ນຖານ ນີີ້ ແມ່ນເລ ່ ອງປົກກະຕິຢູ່ໃນບາງປະເທດໃນອາຊີ. 

ການປະກັນໄພເງິນຝາກຊ່ວຍປີ້ອງກັນການຝາກເງິນຢູ່ທະນາຄານ, 

ແຕ່ຈ ານວນເງິນປະກັນໄພສ າລັບຜູີ້ຝາກເງິນຜູີ້ ດຽວອາດຈະຖ ກກ ານົດໄວີ້ . ເພ ່ ອການຫາລາຍໄດີ້ , 

ທະນາຄານຄິດໄລ່ດອກເບີ້ຍຈາກຜູີ້ ກູີ້ ຢ ມຈາກການກູີ້ຢ ມຂອງເຂົາເຈົີ້ າ, ເຊ່ິງມັກເອີີ້ ນວ່າອັດຕາດອກເບີ້ຍເງິນກູີ້  (ຮູບ 1). 

ເພ ່ ອຫຼ ດຜ່ອນໃນການຮັບຄວາມສ່ຽງ, ປົກກະຕິທະນາຄານກາງ 



ຈະກ ານົດອັດຕາສ່ວນຄວາມຕີ້ອງການເງິນສ າຮອງທ່ີກ ານົດຈ ານວນເງິນຝາກທ່ີທະນາຄານຄວນຮັກສາໄວີ້ ໃນລະບົບຄັງສ າຮອງເປັນແຕ່ອັ

ດຕາສ່ວນ ພີ້ອມກັບຄ່າຕ ່ າສ ດ ຫຼ  ສູງສ ດຂອງຕົວຊີີ້ ວັດອ ່ ນໆ ທ່ີອອກແບບມາເພ ່ ອປົກປີ້ອງຄວາມໝັີ້ ນຄົງຂອງທະນາຄານ. 

ເຖີງແນວໃດກ ່ ຕາມ, ການແບ່ງແຍກທ່ີຊັດເຈນລະຫວ່າງການຝາກເງິນ ແລະ ການໃຫີ້ ກູີ້ ຢ ມຂອງທະນາຄານ 

ແມ່ນເຮັດໃຫີ້ ຜູີ້ຝາກເງິນຢູ່ນອກການຕັດສິນໃຈປ່ອຍເງິນກູີ້ຂອງທະນາຄານ; ດ່ັງນັີ້ ນ, 

ຜູີ້ຝາກເງິນຈ່ີງບ ່ ໄດີ້ ມີສ່ວນຮ່ວມໃນຂະບວນການກູີ້ຢ ມ. ລະບົບຍັງບ ່ ອະນ ຍາດໃຫີ້ຜູີ້ຝາກເງິນເຂົີ້ າເຖິງຂ ີ້ ມູນຂ່າວສານທ່ີກ່ຽວຂີ້ອງກັບລູກຄີ້າ 

ທ່ີກູີ້ ຢ ມເງິນຂອງທະນາຄານ ແລະ ກິດຈະກ າຂອງເຂົາເຈົີ້ າ ແລະ ຜູີ້ຝາກເງິນຕີ້ອງໄວີ້ວາງໃຈຜູີ້ ຈັດການທະນາຄານ 

ເພ ່ ອນ າໃຊີ້ ເງິນຂອງເຂົາເຈົີ້ າໃນທາງທ່ີເປັນປະໂຫຍດ ພີ້ອມທັງຫຼ ດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ. 

ຮູບທ ່  1. ຮູບແບບການປ່ອຍເງິນກູ້ຂອງທະນາຄານ (ການສະແດງແບບງ່າຍໆ) 

 

ແຫ່ຼງຂ ີ້ ມູນ: ຜູີ້ ຂຽນ. 

 

ໃນທາງກົງກັນຂີ້ າມ, ການລະດົມທຶນເປັນວິທີໜ່ຶງສ າລັບບ ກຄົນ ຫຼ  

ຜູີ້ ເຂົີ້ າຮ່ວມເພ ່ ອສະສົມເງິນທຶນເພ ່ ອໃຊີ້ເປັນເງິນທຶນສ າລັບທ ລະກິດ,  ໂຄງການຫຼ  ຄວາມຕີ້ອງການອ ່ ນໆຂອງວິສາຫະກິດ ຫຼ  ບ ກຄົນ 

ໂດຍບ ່ ຕີ້ອງອີງໃສ່ຊ່ອງທາງການໃຫີ້ກູີ້ຢ ມຂອງທະນາຄານດັີ້ ງເດີມ. ໂດຍທ່ົວໄປແລີ້ວ, ການລະດົມທຶນສາມາດໃຊີ້ຮູບແບບຂອງໜີີ້ ສິນ, 

ຫ ີ້ນ, ຄ່າຊັກພິເສດ, ລາງວັນ ຫຼ  ການບ ລິຈາກ. ໃນລະບົບການລະດົມທຶນ, ການລະດົມທຶນສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນກ່ຽວຂີ້ອງກັບນັກລົງທຶນ, 

ຜູີ້ ຮັບທຶນ ຫຼ  ຜູີ້ ກູີ້ ຢ ມ, ແລະ ແພັດຟອມການຕະຫຼາດ (ຮູບທ່ີ 2). ການເຊ ່ ອມຕ ່ ລະຫວ່າງຜູີ້ ລົງທຶນ ແລະ ຜູີ້ ຮັບທຶນ 

ແມ່ນກົງໄປກົງມາຫຼາຍກວ່າ ເມ ່ ອທຽບກັບລະບົບທະນາຄານ. 

  

ຜູີ້ຝາກເງິນ ຜູີ້ ກູີ້ ຢ ມເງິນ 

ເງິນຝາກ ເງິນກູີ້  

ຜົນຕອບແທນ: 

ດອກເບີ້ຍເງິນຝ

າກ 

ຜົນຕອບແທນ: 

ດອກເບີ້ຍເງິນກູີ້  

ທະນາຄານ 



ຮູບທ  2 ຮູບແບບການລະດົມທຶນຂ້ັນພ ້ ນຖານ (ການສະແດງແບບງ່າຍ) 
 

 

ແຫ່ຼງຂ ີ້ ມູນ: ຜູີ້ ຂຽນ. 

 

ການລະດົມທຶນໄດີ້ສະໜັບສະໜູນ ໂຄງການພ ີ້ ນຖານໂຄງລ່າງຫລາຍໂຄງການໃນເອີຣົບ ແລະ ສະຫະລັດອາເມລິກາ. ຕົວຢ່າງ, 

ໃນປະເທດຮອນລັງ, ຂີ້ອຍສີ້າງ Rotterdam  ໃຊີ້ການລະດົມທຶນເພ ່ ອສະໜອງ ທຶນກ ່ ສີ້ າງຂົວຄົນຍ່າງ Luchtsingel ທ່ີມີຄວາມຍາວ 

400 ແມັດ ຢູ່ໃນເມ ອງ Rotterdam ໃນປີ 2011 (AIA and Massolution, 2013). De Voldere ແລະ Zeqo (2017) 

ການໂຄສະນາດີ້ ານການເງິນ ເປັນໂຄງການກ ່ ສີ້າງພ ີ້ ນຖານໂຄງລ່າງສາທາລະນະໃນຮູບແບບລະດົມທຶນແຫລ່ງທ າອິດໃນໂລກ (Max 

Borka, 2020). ຂະບວນການລະດົມທຶນໄດີ້ຂາຍແຜ່ນໂຄສະນາຫຼາຍກວ່າ 8,000 ແຜ່ນ. ຄີ້າຍຄ ກັບໂຄງການເສັີ້ ນທາງລົດຖີບໃນເມ ອງ 

Memphis, Tennessee, ຜົນໄດີ້ ຮັບຈາກການລະດົມທຶນ 

ໄດີ້ກາຍເປັນຕົວຊີີ້ ວັດການສະໜັບສະໜູນຈາກສາທາລະນະສ າລັບໂຄງການນີີ້ . 

ຖ ວ່າໄດີ້ ຊ່ວຍລະດົມໃຫີ້ ລັດຖະບານທີ້ອງຖ່ິນສະໜັບສະໜູນທຶນສ່ວນໃຫຍ່ຂອງໂຄງການມູນຄ່າຈ ານວນ 4 ລີ້ ານເອີໂຣ, 

ເປັນໂຄງການປູເສັີ້ ນທາງສ າເລັດໃນລະດູຮີ້ອນຂອງປີ 2015 (The Urban Web, 2016). ເມ ອງ Denver, Colorado, 

ໄດີ້ ໃຫີ້ທຶນແກ່ພ ີ້ ນຖານໂຄງລ່າງສາທາລະນະຳ ານວນໜ່ຶງຜ່ານການລະດົມທຶນໂດຍການສະເໜີ ພັນທະບັດຂະໜາດນີ້ອຍ (Gasparro, 

2015), ພັນທະບັດທ່ີມີມູນຄ່າຕາມບັນຊີ ແລະ 

ຄວາມຕີ້ອງການດີ້ ານປະລິມານຕ ່ າພຽງພ ທ່ີຈະໃຫີ້ ນັກລົງທຶນລາຍຍ່ອຍທ່ີບ  ່ ລວມຢູ່ໃນຕະຫຼາດພັນທະບັດ ເພ ່ ອຊ ີ້ ພວກມັນ. 

ພັນທະບັດຂະໜາດນີ້ອຍໄດີ້ຖ ກປ່ອຍອອກ ເພ ່ ອເສີມກອງທຶນພ ີ້ ນຖານໂຄງລ່າງທ່ົວໄປໃນປີ 2014. ຫັຼກຊັບໜີີ້ ສິນໄດີ້ຖ ກປະເມີນ ແລະ 

ຂາຍໃຫີ້ ກັບຊາວ Colorado, ເຖິງແມ່ນວ່າພວກເຂົາບ ່ ສາມາດຊ ີ້ ຂາຍໄດີ້ . ການໂຄສະນາ 550 ລີ້ ານໂດລາສະຫາລັດ, 

ຖ ກດ າເນີນການຜ່ານເວັບໄຊທຂອງເມ ອງ, ໄດີ້ ບັນລ ເປົີ້ າໝາຍຂອງການເກັບຮວບຮວມ 2% (12 ລີ້ ານໂດລາສະຫະລັດ) 

ຜ່ານການລະດົມທຶນ. ລົງທຶນປະມານ 1000 ຄົນ. ພັນທະບັດຂະໜາດນີ້ອຍ, ຂາຍໃນລາຄາ 500 ໂດລາສະຫະລັດ ຕ ່ ອັນ, 

ມີຜູີ້ ເຊ່ົາໄລຍະເວລາ 9 ແລະ 14 ປີ ແລະ ຖ ກປະເມີນ Aaa ໂດຍ Moody's. 

ພັນທະບັດຂອງເທດສະບານປ່ອຍອອກມີຈ ດປະສົງເພ ່ ອຕອບສະໜອງຕ ່ ລະບຽບດີ້ານທະນາຄານ ແລະ ຕະຫຼາດການເງິນທ່ີເຄ່ັງຄັດຂ ີ້ ນ. 

ຫຼາຍກວ່າ 300 ໂຄງການ ທ່ີສ ມໃສ່ທາງດີ້ ານສາທາລະນະ ໄດີ້ ຮັບການສະໜັບສະໜູນ ທຶນຜ່ານໂຄງການ Better Denver, 

ເຊ່ິງລວມມີການຟ ີ້ ນຟູອາຄານ ແລະ ການກ ່ ສີ້ າງສູນພັກຜ່ອນ. 

 

 

  

 

 

 



ການສີ້ າງຫລຽນຕ່າງໆເປັນຮູບແບບດິດຈີຕອລ 

ເປັນອີກທາງເລ ອກໜ່ຶງທ່ີມີທ່າແຮງເພ ່ ອລະດົມທຶນສ າລັບພ ີ້ ນຖານໂຄງລ່າງຜ່ານໜີີ້ ສິນ ຫຼ  ທຶນ. 

ມັນຊ່ວຍຫຼ ດຜ່ອນການເອ ່ ອຍອີງໃສ່ຕົວກາງດ່ັງເດີມໃນການໄຫຼເຂົີ້ າຂອງເງິນທຶນ. ຫັຼງຈາກເງິນທຶນທ່ີອອກໃຫີ້ ໂດຍລັດຖະບານ 

(ສະກ ນເງິນຕາໜ່ຶງ) ຖ ກປ່ຽນເປັນຫລຽນ, ການຊ າລະເງິນ, ການຫັກບັນຊີ ແລະ ການຊ າລະບັນຊີ ຈະບ ່ ຜ່ານທະນາຄານ, ຜູີ້ຄ ີ້ມຄອງ 

ແລະ ສ ານັກງານຫັກບັນຊີອີກຕ ່ ໄປ. ສ່ິງນີີ້ ຈະເຮັດໃຫີ້ ຕົີ້ ນທຶນ ແລະ 

ອ ປະສັກທາງດີ້ ານການເງິນຫຼ ດລົງຕ ່ ກັບການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງນັກລົງທຶນ. 

ການສີ້ າງຫລຽນຕ່າງໆເປັນຮູບແບບດິດຈີຕອລ ໃນສະພາບແວດລີ້ອມພ ີ້ ນຖານໂຄງລ່າງຈະໄດີ້ແບ່ງມູນຄ່າຂອງຊັບສິນ ຫຼ  

ຫັຼກຊັບອີ້ າງອີງ (ໜີີ້  ຫຼ  ທຶນ) ອອກເປັນສ່ວນນີ້ອຍໆກ່ອນທ່ີຈະສະເໜີໃຫີ້ ນັກລົງທຶນທ່ີມີທ່າແຮງ. 

ການຕັີ້ ງຄ່າພ ີ້ ນຖານແມ່ນສະແດງໃຫີ້ ເຫັນໂດຍ  ຮູບສະແດງທີ 3. ຫລຽນໃນຮູບແບບດິດຈີຕອລ 

ຈະສະແດງເຖີງການອີ້ າງອີງສິດກ່ຽວກັບຊັບສິນ ຫຼ  ຄວາມປອດໄພ. ພວກເຂົາເປີດຕົວບ໋ອກເຊນ 

ນ າໂດຍເງ ່ ອນໄຂສັນຍາແບບເປັນລະບົບອັດຕະໂນມັດ. ລະບົບອັດຕະໂນມັດເຕັມຮູບແບບ 

ຊ່ວຍສະໜັບສະໜູນການສີ້ າງຫລຽນໂທເຄັນ ແລະກ ານົດລັກສະນະຂອງມັນ. ຫລຽນດິດຈີຕອລທ່ີສີ້ າງຂ ີ້ ນໃໝ່ 

ໂດຍປົກກະຕິແລີ້ວແມ່ນຊ ີ້ ດີ້ວຍຫລຽນອ ່ ນ ຊ່ຶງປົກກະຕິແລີ້ວແມ່ນຂອງບ໋ອກເຊນເປັນເຈົີ້ າການ. ຕົວຢ່າງເຊ່ັນ, ລະບົບນິເວດ 

Ethereum, ເປັນແຜ່ນເປີດຕົວທ່ີໃຊີ້ກັນທ່ົວໄປສ າລັບຫລຽນທ່ີສີ້າງຂ ີ້ ນໃໝ່, ໃນນັີ້ ນ  ອີເທີ  ຖ ກໃຊີ້ເປັນຫລຽນສັນຍາລັກແບບເດີມ. 

ໂດຍສະເພາະຢ່າງຍ່ີງ, ຫລຽນຍັງສາມາດແລກປ່ຽນໄດີ້ສ າລັບຫລຽນອ ່ ນ ຫຼ  ສ າລັບສະກ ນເງິນຕາໜ່ຶງ (ທ່ີລະບົບກົດໝາຍອະນ ຍາດ) 

ໃນການແລກປ່ຽນຫລຽນໂທເຄັນ. ການຄ ີ້ມຄອງຫລຽນແມ່ນຈະຖ ກຮັກສາໄວີ້ ໂດຍຜ່ານອູປະກອນກະເປົາເງິນແບບດີຈີຕອລ ຫຼ  

ກະເປົາເງິນດິດຈິຕອລທ່ີສີ້ າງຂຶີ້ ນໃນການແລກປ່ຽນການຊ ີ້ ຂາຍ, ບ໋ອກເຊນເປັນເຈົີ້ າຂອງ ຫຼ  ຜູີ້ ໃຫີ້ບ ລິການບ ກຄົນທີສາມ. 

ການສະໝັກໃຊີ້ ບ໋ອກເຊນ ເຊ່ັນ 

ການສີ້ າງຫລຽນຕ່າງໆເປັນຮູບແບບດິດຈີຕອລແມ່ນຖ ວ່າເປັນການສ່ົງເສີມສະພາບຄ່ອງໃນຕະຫຼາດຊັບສິນທ່ີມີສະພາບໝັີ້ ນຄົງເປັນປົ

ກກະຕິ, ເຊ່ັນ: ອະສັງຫາລິມະສັບ (Smith et al., 2019). ນອກຈາກນີີ້ , 

ຫລຽນຍັງມີຕົີ້ ນທຶນຄ່າໃຊີ້ ຈ່າຍໃນການເຮັດທ ລະກ າຂີ້ອນຂີ້ າງຕ ່ າກວ່າຫັຼກຊັບດັີ້ ງເດີມ; 

ລັກສະນະດິດຈິຕອລຂອງເຂົາມັນເຮັດໃຫີ້ການນ າໃຊີ້ຂອງພວກມັນມີປະສິດທິພາບຫຼາຍຂຶີ້ ນ, ໃນຂະນະທ່ີເທັກໂນໂລຊີບ໋ອກເຊນ 

ຊ່ວຍເພ່ີມຄວາມໂປ່ງໃສຫລາຍຂ ີ້ ນ (Uzsoki, 2019). ຄ ກັນກັບການລະດົມທຶນ, ການສີ້າງຫລຽນຕ່າງໆເປັນຮູບແບບດິດຈີຕອລ 

ເປັນຊັບສິນ ຫຼ  ໂຄງການຕ່າງໆກ ່ ກ່ຽວຂີ້ອງໂດຍກົງກັບນັກລົງທຶນທ່ີເຂົີ້ າຮ່ວມ. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ຮູບສະແດງທ  3 ຮູບແບບພ ້ ນຖານການສ້າງຫລຽນເປັນຮູບແບບດິດຈ ຕອລ (ການເປັນຕົວແທນແບບງ່າຍ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ແຫ່ຼງຂ ີ້ ມູນ: ຜູີ້ ຂຽນ. 

 

ການສໍາຫຼວດການນໍາໃຊ້ແພ ດຟອມທາງການເງິນທີີ່ ເປີດໃຊ້ເຕ ກໂນໂລຍີ 

 

ການລະດົມທຶນ ແລະ ຫລຽນບ໋ອກເຊນ ເປັນຮູບແບບດິດຈີຕອລ ໄດີ້ຖ ກນ າໃຊີ້ ເພ ່ ອສະໜອງທຶນໃຫີ້ແກ່ໂຄງການຕ່າງໆ, 

ຊ່ຶງລວມມີທັງໂຄງການໃນດີ້ ານກະສິກ າ, ສິລະປະ, ສ ຂະພາບ, ແຟຊັນ, ສິນຄີ້ າຂາຍຍ່ອຍ ແລະເ ຕັກໂນໂລຢີ. 

ໃນໂຄງລ່າງພ ີ້ ນຖານທ່ີກ່ຽວຂີ້ອງກັບນ ີ້ າ, ການເງິນທາງດີ້ານດິຈິຕອລ ທ່ີນ າໃຊີ້ເຕັກໂນໂລຢີ ທາງການເງິນ (Fintech) ແລະ ບ໋ອກເຊນ, 

ໂດຍສະເພາະການລະດົມທຶນ, ໄດີ້ກາຍເປັນແຫ່ຼງເງິນທຶນທ່ີສ າຄັນ. ມັນໄດີ້ຖ ກນ າໃຊີ້ແລີ້ວຢູ່ໃນຫລາຍປະເທດຂອງ OECD ແລະ ອາຊີ. 

ໂດຍສະເພາະແມ່ນຄວາມພະຍາຍາມດີ້ ານການເງິນທ່ີອີງໃສ່ເຕັກໂນໂລຊີທາງການເງິນ (Fintech), 

ມັກຈະສະໜັບສະໜູນຄວາມຕີ້ອງການພ ີ້ ນຖານໂຄງລ່າງດີ້ ານນ ີ້ າຂອງຊ ມຊົນທີ້ອງຖ່ິນ. ຕາຕະລາງ 3 

ເນັີ້ ນສະແດງໃຫີ້ ເຫັນບາງຕົວຢ່າງທ່ີປະສົບຜົນສ າເລັດ. ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊ ມຊົນທ່ີເຂັີ້ ມແຂງ, ພີ້ອມກັບຄວາມໂປ່ງໃສ ແລະ 

ການສ່ົງເສີມ ຄ ປັດໃຈຄວາມສ າເລັດທ່ີສ າຄັນ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ບ໋ອກເຊນ 



ຕາຕະລາງທ  3. (ຕົວຢ່າງ) ກ ລະນ ສຶກສາໂຄງການພ ້ ນຖານໂຄງລ່າງດ້ານນ ້ າ  

 

ໂຄງການ ສະຖານທ ່  ປະເພດພ ້ ນຖານໂຄງລ່າງ ຄ າອະທິບາຍ 

ໂຄງການ Pitak Tubao, la Union, 

ພາກເໜ ອຂອງປະເທດຟີລິບ

ປິນ 

ເຄ ່ ອງສູບນ ີ້ າເລິກ, 

ການເກັບຮັກສາ ແລະ 

ການແຈກຈ່າຍນ ີ້ າ 

ບ ່ ນ ີ້ າສີ້າງທ່ີໃຊີ້ພະລັງງານແສງອາທິດທ່ີມີລະບົບເກັບຮັກສາ ແລະ 

ແຈກຈ່າຍນ ີ້ າ ເພ ່ ອກ າຈັດການເອ ່ ອຍອີງໃສ່ແຫ່ຼງນ ີ້ າປາໆ ແລະ 

ໄຟຟີ້ າໃນທີ້ອງຖ່ິນ ທ່ີບ ່ ໜີ້ າເຊ ່ ອຖ . 

ການກ່ັນຕອງນ ້ າບ ລິສຸດ Branson, Colorado, 

ສາຫາລັດອາເມລິກາ 

ລະບົບກອງນ ີ້ າ ລະບົບກ່ັນຕອງນ ີ້ າ ເພ ່ ອນ າເອົາແຫ່ຼງນ ີ້ າແຮ່ 

ທ່ີມີຢູ່ແລີ້ວໃຫີ້ສອດຄ່ອງກັບລະບຽບການຄ ນນະພາບນ ີ້ າ 

ພາຍຫັຼງທ່ີເຈົີ້ າໜີ້ າທ່ີໄດີ້ ຍົກບັນຫາຄວາມເປັນຫ່ວງຕ ່ ການປົນເປ ີ້ ອ

ນຂອງນ ີ້ າເທິງ ໜີ້ າດິນ. 

ການເກັບນ ້ າດູດຄວາມຊຸ່ມຊ ່ ນ  Buttah Windee, ພາກກາງ-

ຕາເວັນຕົກ, ພາກຕາເວັນຕົກ 

ອົດສະຕຣາລີ, ອົດສະຕຣາລີ 

ລະບົບການເກັບນ ີ້ າສ າຮອງ, ອ່າງເກັບນ ີ້ າ 

ແລະ 

ການແຈກຈ່າຍ 

ລະບົບເກັບນ ີ້ າສະອາດທ່ີໃຊີ້ພະລັງງານແສງອາທິດ 

ສະກັດເອົານ ີ້ າບ ລິສ ດຈາກອາກາດ. 

ມັນທົດແທນການສະໜອງນ ີ້ າທ່ີປົນເປ ີ້ ອນດີ້ວຍທາດຢູເຣນຽມ. 

ນ ້ າສ າລັບ Arubot Arubot, ເມ ອງ Kavrepanchok, 

ປະເທດເນປານ 

ເກັບ ແລະ 

ກັກເກັບນ ີ້ າຈາກແມ່ນ ີ້ າທ່ີຢູ່ໃກີ້ຄຽງ 

ໂຄງການນີີ້ ຈະອະນ ຍາດໃຫີ້ ມີການນ າໃຊີ້ແມ່ນ ີ້ າທີຢູ່ໃກີ້ຄຽງເປັນແຫ່ຼ

ງນ ີ້ າທ່ີເພ່ິງພາອາໄສໄດີ້  ເພ ່ ອຫລ ດການອີງໃສ່ປະລິມານນ ີ້ າຝົນ. 

ໂຄງການດ່ັງກ່າວ 

ແມ່ນຢູ່ໃນຂັີ້ ນຕອນການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດີ້ . 

ຫ້ອງທົດລອງນ ້ າຂອງຊຸມຊົນ 

Flint 

Flint, Michigan, 

ສະຫະລັດອາເມລິກາ 

ຫີ້ອງທົດລອງກວດກາຄ ນນ

ະພາບນ ີ້ າ 

ຫີ້ອງທົດລອງການທົດສອບນ ີ້ າທ່ີເປັນເອກະລາດ 

ທ່ີມີເຈົີ້ າໜີ້ າທ່ີຮັກສາ ໂດຍຜູີ້ ຢູ່ອາໃສ 

ເຊ່ິງຈະໄດີ້ ຮັບການຝຶກອົບຮົມເພ ່ ອຈ ດປະສົງນີີ້ . 

ຕູ້ຂາຍນ ້ າຢອດຫລຽນ Ngomai, ທານຊາເນຍ ເຄ ່ ອງສູບນ ີ້ າ ແບບຈ່າຍເງິນ ເຄ ່ ອງສູບນ ີ້ ານີີ້ ສະໜອງນ ີ້ າທ່ີສະອາດໃຫີ້ແກ່ຊ ມຊົນ ແລະ 

ເປັນການປົດປ່ອຍແມ່ຍິງສ າລັບວຽກງານອ ່ ນນອກເໜ ອຈາກກາ

ນດຶງເອົານ ີ້ າ. ຄ່າທ ານຽມລວມເອົາຄ່າໃຊີ້ ຈ່າຍໃນການສີ້ອມແປງ, 

ເຊ່ິງດ າເນີນໂດຍຄົນທີ້ອງຖ່ິນທ່ີໄດີ້ ຮັບການຝຶກອົບຮົມແລີ້ວ. 

ເຂ ່ ອນ Diamer-bhasha 

ແລະ Mohmand 

ປະເທດປາກິດສະຖານ ເຂ ່ ອນ ເຂ ່ ອນເຫ່ົຼານີີ້ ຈະຖ ກນ າໃຊີ້  ເພ ່ ອສີ້າງເປັນອ່າງເກັບນ ີ້ າ ແລະ 

ເພ ່ ອຫຼ ດຜ່ອນການຂາດແຄນນ ີ້ າ. 

ແຫລ່ງຂ ີ້ ມູນ: ຜູີ້ຂຽນ. 

 

  



ໂຄງການ Pitak, ແມ່ນໂຄງການລິເລ່ີມໂດຍແມ່ຍິງ ເພ ່ ອການພັດທະນາຊ ມຊົນນີ້ອຍ ອີງໃສ່ການອະນ  ລັກວັດທະນະທ າ 

(“ການພັດທະນາລະບົບນິເວດທາງດີ້ ານກະສິກ າທ່ີມີຈ ດປະສົງເພ ່ ອມີຄວາມຍ ນຍົງ ແລະ ກ ີ້ມຕົນເອງ”). 

ການລິເລ່ີມການລະດົມທຶນສ າລັບໂຄງການນີີ້  ໄດີ້ ຈ່າຍໃຫີ້ສ າລັບການຕິດຕັີ້ ງບ ່ ນ ີ້ າເລິກທ່ີໃຊີ້ພະລັງງານໄຟຟີ້ າແສງອາທິດ, ແລະ 

ລະບົບການເກັບຮັກສາ ແລະ ຈ າໜ່າຍນ ີ້ າ. ໃນເມ ່ ອກ່ອນ, ສະຖານທ່ີໂຄງການ ຕີ້ອງໄດີ້ອາໄສນ ີ້ າ ແລະ 

ໄຟຟີ້າຈາກສາທາລະນູປະໂພກທ່ີບ ່ ໜີ້ າເຊ ່ ອຖ ໄດີ້ , ອອກຈາກພ ີ້ ນທ່ີເຮັດໃຫີ້ສະຖານທ່ີດ່ັງກ່າວບ ່ ມີຊັບພະຍາກອນເຫ່ົຼານີີ້ ເປັນເວລາຫຼາຍມ ີ້  ຫຼ  

ຫຼາຍອາທິດຕ ່ ຄັີ້ ງ. ການລິເລ່ີມການລະດົມທຶນໄດີ້ຖ ກແບ່ງປັນລະຫວ່າງຜູີ້ ທ່ີມີຄວາມມັກອານ ລັກລີ້ ຽງສັດ ແລະ 

ໄດີ້ ຮັບການສ່ົງເສີມໂດຍຄົນດັງໃນທີ້ອງຖ່ິນທ່ີຮູີ້ ຈັກໂດຍຜູີ້ກ ່ ຕັີ້ ງຄົນໜ່ຶງ. ຈ ານວນເງິນທ່ີໄດີ້ຈາກການລະດົມທຶນທ່ີໄດີ້ ເກີນເປົີ້ າໝາຍ, 

ອະນ ຍາດໃຫີ້ ມີການຊ ີ້ ອ ປະກອນເພ່ີມເຕີມ. 

ທ່ີເມ ອງ Branson, ລັດ Colorado, ລະບົບກ່ັນຕອງນ ີ້ າໃຫີ້ບ ລິສ ດ ເພ ່ ອກ າຈັດສ່ິງເປ ີ້ ອນເປິອອກຈາກນ ີ້ າແຮ່ 

ແມ່ນໄດີ້ ຮັບການລະດົມທຶນບາງສ່ວນ ແລະ 

ຄວາມພະຍາຍາມທ່ີປະສົບຜົນສ າເລັດເຮັດໃຫີ້ ໂຄງການໄດີ້ ຮັບເງິນຊ່ວຍເຫຼ ອຈາກລັດຖະບານເພ ່ ອດ ່ນດ່ຽງຕົີ້ ນທຶນ. 

ການບ ລິຈາກໃຫີ້ແກ່ການລະດົມທຶນໄດີ້ ຢູ່ລະຫວ່າງ 10 ໂດລາສະຫາລັດ ຫາ 5 000 ໂດລາສະຫາລັດ. 

ນີີ້ ແມ່ນຕົວຢ່າງຂອງບົດບາດຂອງການລະດົມທຶນ ທ່ີສາມາດມີສັນຍານສະໜັບສະ ໜູນໂຄງການ ແລະ 

ກະຕ ກຊ ກຍູີ້ ໃຫີ້ ມີເຈດຈ ານົງທາງການເມ ອງທ່ີມີຕ ່ ໂຄງການດ່ັງກ່າວ.  

ຫີ້ອງທົດລອງນ ີ້ າຂອງຊ ມຊົນ Flint ແມ່ນ ເປັນສະຖານທ່ີກວດສອບນ ີ້ າທ່ີເປັນເອກະລາດສີ້ າງຕັີ້ ງຂຶີ້ ນເພ ່ ອຕອບສະໜອງ 

ກັບວິກິດການດີ້ ານນ ີ້ າຂອງ Flint. ຈາກປີ 2014 ຫາ 2019, ນ ີ້ າໃນເມ ອງ Flint, ລັດ Michigan, 

ສະຫະລັດອາເມລິກາມີສານປົນເປ ີ້ ອນໃນລະດັບນ ີ້ າທ່ີເປັນອັນຕະລາຍ. ການແກີ້ ໄຂຂອງລັດຖະບານຕ ່ ກັບວິກິດການດ່ັງກ່າວ, 

ລວມທັງສາເຫດເບ ີ້ ອງຕົີ້ ນຂອງການບ ່ ສາມາດບ າບັດນ ີ້ າໄດີ້ ຢ່າງຖ ກຕີ້ອງແລະ ຮຽກຮີ້ອງໃຫີ້ດ ່ ມນ ີ້ າໄດີ້ ຢ່າງປອດໄພ, 

ໄດີ້ທ າລາຍຄວາມໄວີ້ວາງໃຈໃຫີ້ແກ່ເຈົີ້ າໜີ້ າທ່ີ. ຜູີ້ ອາໄສຢູ່ໃນເມ ອງ Flint ແລະ ບ ລິເວນອີ້ອມຂີ້ າງ 

ສາມາດກວດສອບນ ີ້ າຂອງເຂົາເຈົີ້ າໄດີ້ ເປັນປະຈ າໂດຍມີຄ່າໃຊີ້ ຈ່າຍຕ ່ າ ຫຼ  ບ ່ ມີຄ່າໃຊີ້ ຈ່າຍ. 

ພະນັກງານໃນຫີ້ອງທົດລອງສ່ວນຫຼາຍແມ່ນຄົນໃນທີ້ອງຖ່ິນທ່ີໄດີ້ ຮັບການຝຶກອົບຮົມ ເພ ່ ອເຮັດການທົດສອບ. 

ການຝຶກອົບຮົມນີີ້ ຍັງຊ່ວຍໃຫີ້ພະນັກງານຢູ່ໃນຫີ້ອງທົດລອງດີ້ວຍທັກສະພິເສດສ າລັບວຽກອ ່ ນ. 

ການໂຄສະນາການລະດົມທຶນທ່ີປະສົບຜົນສ າເລັດໃນມູນຄ່າ 35 000 ໂດລາສະຫາລັດ ຈາກວັນທີ 6 ພຶດສະພາຫາ 1 ສິງຫາ 2019 

ມີຄ ນສົມບັດຜ່ານໂຄງການສ າລັບການຊ່ວຍເຫຼ ອລີ້າຈາກບ ລິສັດພັດທະນາເສດຖະກິດມິຊິແກນ (ອົງການຮ່ວມມ ພາກລັດ-ເອກະຊົນ) 

ເພ ່ ອຄອບຄ ມຄ່າໃຊີ້ ຈ່າຍທ່ີຍັງເຫຼ ອ.  

ການໂຄສະນາການລະດົມທຶນໄດີ້ຖ ກຈັດການຜ່ານທາງການລະດົມທຶນທາງອອນລາຍໃນການສີ້ າງຊ ມຊົນ, 

ເຊ່ິງຊ່ຽວຊານໃນດີ້ ານການລະດົມທຶນສ າລັບໂຄງການປັບປ ງຊ ມຊົນ ແລະ ໃຫີ້ການສະໜັບສະໜູນເພ່ີມເຕີມແກ່ຜູີ້ບ ລິຫານໂຄງການ 

ເຊ່ັນ: ການເປັນຄູຝຶກໂຄງການ ແລະ ການກວດສອບແລະ ຕິດຕ ່ ກັບຜູີ້ ຊ່ຽວຊານທ່ີກ່ຽວຂີ້ອງ.  

ເພ ່ ອຮັບຮູີ້ ເຖີງບົດບາດອັນສ າຄັນຂອງການລະດົມທຶນທ່ີເປັນຜົນສ າເລັດຂອງໂຄງການ, ຊ ່ ຂອງຜູີ້ບ ລິຈາກທ່ີປະກອບສ່ວນຢ່າງໜີ້ ອຍ 25 

ໂດລາສະຫະລັດ ໄດີ້ຖ ກຕິດໄວີ້ ຢູ່ເທິງຟາຫີ້ອງທົດລອງຢູ່ໃນລາຍການທ່ົວໄປ ຫຼ  

ຢູ່ໃນແຜ່ນໂລຫະແຕ່ລະອັນໂດຍຂຶີ້ ນກັບລະດັບການປະກອບສ່ວນຂອງເຂົາເຈົີ້ າ.  

ໂຄງການເກັບນ ີ້ າສະອາດໃນ Buttah Windee, ປະເທດອົດສະຕາລີ; ໂຄງການ ນ ີ້ າສ າລັບ Arubot ໃນປະເທດເນປານ; ແລະ 

ຕູີ້ຂາຍນ ີ້ າແບບຢອດຫລຽນຢູ່ໃນປະເທດແທນຊາເນຍ ສະແດງໃຫີ້ເຫັນທ່າແຮງຂອງໂຄງການກ ່ ສີ້າງພ ີ້ ນຖານໂຄງລ່າງທ່ີໄດີ້ຈາກລະດົມທຶນ 

ເພ ່ ອເສີມສີ້າງຄວາມຢູ່ດີກິນດີຂອງຊ ມຊົນທ່ີມີຄວາມອ່ອນແອ.  ລະບົບເກັບນ ີ້ າສະອາດທ່ີຕິດຕັີ້ ງຢູ່ໃນຊ ມຊົນຂອງຊົນເຜ່ົາພ ີ້ ນເມ ອງ 

ໄດີ້ອະນ ຍາດໃຫີ້ປະຊາຊົນຢູ່ໃນທ່ີດິນຂອງບັນພະບູລ ດຂອງເຂົາເຈົີ້ າ ເຖິງວ່າຈະມີແຫ່ຼງນ ີ້ າດັີ້ ງກ່າວປົນເປ ີ້ ອນດີ້ວຍທາດຢູເຣນຽມ, 

ເຊ່ິງເຮັດໃຫີ້ ເຂົາເຈົີ້ າເຈັບປ່ວຍ.  ການລະດົມທຶນໄດີ້ ດຶງດູດຄວາມສົນໃຈຂອງທ ລະກິດທ່ີສາມາດຊ່ວຍໄດີ້ , ແລະ ຫັຼງຈາກໜ່ຶງ 



ໃນທ ລະກິດໄດີ້ ຕັດສິນໃຈບ ລິຈາກອ ປະກອນບາງສ່ວນ, ເງິນທ່ີໄດີ້ ຮັບຜ່ານການລະດົມທຶນຊົນໄດີ້ຖ ກນ າກັບມາໃຊີ້ ໃໝ່ 

ໃນການພັດທະນາຟາມປາທ່ີຍ ນຍົງ, ໂດຍການສະໜອງທັກສະ ແລະ ວຽກເຮັດງານທ າໃຫີ້ ກັບຊ ມຊົນ.  

ໂຄງການ ນ ີ້ າສ າລັບ Arubot ຈະສະໜອງ ແຫ່ຼງນ ີ້ າຈ ດທ່ີໜີ້ າເຊ ່ ອຖ ໄດີ້ ສ າລັບໝູ່ບີ້ ານທ່ີຢູ່ຫ່າງໄກສອກຫີຼກທ່ີມີແມ່ນ ີ້ າໃກີ້ຄຽງ. 

ມັນຖ ກສີ້ າງຂ ີ້ ນໂດຍກ ່ມນັກເດີນປ່າຜູີ້ ຄົີ້ ນພົບວ່າ Arubot ແມ່ນຂ ີ້ ນກັບປະລິມານນ ີ້ າຝົນສ າລັບນ ີ້ າຈ ດທັງໝົດ. 

ສ່ິງນີີ້ ເຮັດໃຫີ້ຊາວບີ້ ານສ່ຽງຕ ່ ການຂາດແຄນນ ີ້ າໃນເວລາທ່ີເກີດໄພແຫີ້ງແລີ້ ງ ຫຼ  ລະດູແລີ້ ງ.  

ເຊ່ັນດຽວກັນກັບສະຖານະການທ່ີປະຊາຊົນໃນເມ ອງ Buttah Windee ປະເຊີນກັບການປົນເປ ີ້ ອນຂອງນ ີ້ າ, 

ພວກເຂົາອາດຈະຕີ້ອງຍີ້ າຍອອກໄປໃນກ ລະນີຮີ້ າຍແຮງ. ໂຄງການດ່ັງກ່າວນີີ້ ຈະອະນ ຍາດໃຫີ້ທ ່ ນ ີ້ າປາປາເຂົີ້ າໄປໃນ Arubot 

ຈາກແມ່ນ ີ້ າທ່ີຢູ່ຫ່າງອອກໄປ 600 ແມັດ ແລະ ເກັບຮັກສາໄວີ້ . ພູມສັນຖານລະຫວ່າງແມ່ນ ີ້ າ ແລະ ໝູ່ບີ້ ານແມ່ນເປັນເຂດເນີນພູ, 

ສະນັີ້ ນໂຄງການແມ່ນຢູ່ໃນຂັີ້ ນຕອນການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດີ້ ຕັີ້ ງແຕ່ປີ 2020 ເພ ່ ອກ ານົດຄວາມຕີ້ອງການທາງດີ້ ານເຕັກນິກ 

ມາຮອດປີ 2020, ຂັີ້ ນຕອນກ່ອນການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດີ້  ແລະ ການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດີ້  

ໄດີ້ ຮັບການລະດົມທຶນໄປແລີ້ວເຖິງແມ່ນວ່າຈະບ ່ ມີການອັບເດດຫຍັງຕ ່ ມອີກ. 

ຕູີ້ຂາຍນ ີ້ າແບບຢອດຫລຽນຢູ່ເມ ອງ Ngomai, ປະເທດທານຊາເນຍ ແມ່ນເຄ ່ ອງສູບນ ີ້ າແບບຈ່າຍເງິນ 

ເຊ່ິງຈະຊ່ວຍໃຫີ້ແມ່ຍິງດ າເນີນກິດຈະກ າອ ່ ນຕາມທາງເລ ອກຂອງເຂົາເຈົີ້ າແທນທ່ີຈະເປັນການໄປຕັກເອົານ ີ້ າຈາກບ່ອນອ ່ ນມາ , 

ບາງບ່ອນກ ່ ຫ່າງຈາກບີ້ ານຂອງເຂົາເຈົີ້ າເປັນກິໂລແມັດ. ຄ່າທ ານຽມຈະລວມເອົາຄ່າໃຊີ້ ຈ່າຍໃນການສີ້ອມແປງ ແລະ 

ບ າລ ງຮັກສາເຄ ່ ອງສູບນ ີ້ າ ແລະ ການບ າລ ງຮັກສາຈະເປັນຄົນທີ້ອງຖ່ິນທ່ີໄດີ້ ຮັບການຝຶກອົບຮົມ, ຜູີ້  

(ພະນັກງານຂອງຫີ້ອງທົດລອງນ ີ້ າຊ ມຊົນຂອງ Flint) ຈະໄດີ້ຮຽນຮູີ້ ທັກສະທ່ີສາມາດຖ່າຍທອດໄປສູ່ການໜີ້ າວຽກອ ່ ນໄດີ້ . ເຂ ່ ອນ Diamer-

bhasha ແລະ Mohmand ເພ ່ ອສີ້ າງອ່າງເກັບນ ີ້ າ 

ແລະບັນເທົາການຂາດແຄນນ ີ້ າໃນບາງພ ີ້ ນທ່ີແມ່ນໄດີ້ ຮັບເງິນທຶນສະໜັບສະໜູນບາງສ່ວນຈາກລັດຖະບານປາກິດສະຖານ. 

ຄວາມພະຍາຍາມເຫ່ົຼານີີ້ ແມ່ນຍັງຄົງດ າເນີນການຕ ່ ໄປ. 

ເຖິງວ່າຈະມີບາງຕົວຢ່າງທ່ີປະສົບຜົນສ າເລັດ, ການນ າໃຊີ້ການລະດົມທຶນ ແລະ ການສີ້ າງຫລຽນໃນຮູບແບບດິຈີຕອລ 

ເພ ່ ອເປັນເງິນໃຫີ້ແກ່ພ ີ້ ນຖານໂຄງລ່າງສາທາລະນະຢູ່ໃນພາກພ ີ້ ນແມ່ນຍັງຈ າກັດ. ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນສ າລັບຄວາມຕີ້ອງການອັນສ ດທີ້າຍ 

(ສ ດທີ້າຍ) ແລະ ສ່ວນຫລາຍແມ່ນອີງໃສ່ການບ ລິຈາກ. ແນວໃດກ ່ ຕາມ, 

ຄວາມຄ ບໜີ້ າໃນການນ າໃຊີ້ ເງິນທຶນທາງເລ ອກເພ ່ ອພັດທະນາໂຄງການໃນດີ້ ານອະສັງຫາລິມະສັບ, ການຄົມມະນາຄົມຂົນສ່ົງ, 

ພະລັງງານ ແລະ ນ ີ້ າ 

ອາດເປັນຕົວກ ານົດຂັີ້ ນຕອນສ າລັບການນ າໃຊີ້ແພັດຟອມເຫ່ົຼານີີ້ ໃນການສະໜອງທຶນໃຫີ້ແກ່ພ ີ້ ນຖານໂຄງລ່າງສາທາລະນະທ່ົວໄປໃນປີ

ຕ ່ ໜີ້ າ. 

 

ການປະເມີນຄວາມສີ່ຽງ 

 

ການປະເມີນຄວາມສ່ຽງທ່ີພຽງພ , ໂດຍສະເພາະສ າລັບການເຮັດທ ລະກ າຂະໜາດໃຫຍ່ເຊ່ັນໂຄງການພ ີ້ ນຖານໂຄງລ່າງ, 

ແມ່ນກ ນແຈຫລັກໃນການພິຈາລະນາທາງເລ ອກໃນການສ່ົງເສີມດີ້ ານການເງິນ. ພ ີ້ ນຖານໂຄງລ່າງເປັນຊັບສິນ 

ໂດຍປົກກະຕິແລີ້ວມີດີ້ ານດີຫຼາຍຢ່າງ. ເຖີງແນວໃດກ ່ ຕາມ, ປະສົບການຂອງທະນາຄານຢູ່ໃນປະເທດອິນເດຍ 

ຊີີ້ ໃຫີ້ ເຫັນວ່າມັນຍັງສາມາດສ່ົງຜົນເສຍງົບດ ນການເງິນຂອງຜູີ້ ໃຫີ້ ກູີ້ ໄດີ້ຄ ກັນ ຖີ້າການກວດສອບບ ເຂັີ້ ມແຂງ. 

ອີງຕາມຂ ີ້ ມູນຂອງທະນາຄານກາງອິນເດຍ, ອັດຕາສ່ວນຂອງຊັບສິນທ່ີກົດດັນໃສ່ຄວາມກີ້ າວໜີ້ າລວມຂອງທະນາຄານ 

ຕ ່ ຂະແໜງພ ີ້ ນຖານໂຄງລ່າງໄດີ້ ເພ່ີມຂຶີ້ ນເປັນຫຼາຍກວ່າ 22% ໃນເດ ອນມີນາ 2018, ກ່ອນທ່ີຈະຫຼ ດລົງຕ ່ າກວ່າ 18% ໃນເດ ອນມີນາ 

2019 (RBI, 2019). ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງລັດຖະບານທີ້ອງຖ່ິນໃນການລະດົມທຶນຜ່ານແພັດຟອມທາງການເງິນ 



ທາງເລ ອກນັີ້ ນຕີ້ອງການໃຫີ້ ມີໂຄງຮ່າງທ່ີຖ ກຕີ້ອງ. ສ່ິງນີີ້ ສາມາດຫຼ ດຜ່ອນການສະສົມໜີີ້ ສິນ 

ທ່ີອາດເກີດເກີດຂ ີ້ ນຢູ່ໃນສ່ວນຂອງລັດຖະບານແຫ່ງຊາດ. ການທ່ີປະກົດມີຢູ່ ແລະ ຄວາມເລິກຂອງຕະຫຼາດຂັີ້ ນສອງ 

ສ າລັບການເຮັດທ ລະກ າທ່ີສ່ົງຜ່ານຊ່ອງທາງເລ ອກອ ່ ນ 

ແມ່ນເປັນອີກປັດໃຈໜ່ຶງທ່ີສ າຄັນໃນການເກີດປະໂຫຍດຈາກການນ າໃຊີ້ແພັດຟອມເຫ່ົຼານີີ້ ໃນວົງກີ້ວາງ. 

 

ລາຍຮັບທ ່ ໄດ້ຈາກພາສ ອາກອນທ ່ ເຫລ ອໄປ 

ຍັງສາມາດນ າໃຊ້ເຂ້ົາໃນການຊຸກຍູ້ການເງິນພາກເອກະຊົນໃຫ້ເຂ້ົາສູ່ພ ້ ນຖານໂຄງລ່າງທ ່ ກ່ຽວຂ້

ອງກັບນ ້ າໄດ້ນ າອ ກ 

 

ບັນດາປະເທດໃນພາກພ ີ້ ນ ຕີ້ອງການລົງທຶນພ ີ້ ນຖານໂຄງລ່າງປະເພດຕ່າງໆ (ຕາຕະລາງ 4), ລວມທັງການສະໜອງໄຟຟີ້ າ, 

ການສະໜອງນ ີ້ າປະປາ ແລະ ລະບົບລະບາຍນ ີ້ າເປ ີ້ ອນ. ນ ີ້ າເປັນສ່ິງຂອງສາທາລະນະທ່ີຈ າເປັນ. 

ໃນຂະນະທ່ີພາກລັດສະໜອງນ ີ້ າເກ ອບທັງໝົດ, ນັກລົງທຶນເອກະຊົນສາມາດຊ່ວຍຂະຫຍາຍເຄ ອຄ່າຍນ ີ້ າ ແລະ 

ເພ່ີມປະລິມານການສະໜອງນ ີ້ າຂຶີ້ ນ. PPPs 

ໄດີ້ຖ ກການເວົີ້ີ້ າເຖີງມາດົນແລີ້ວວ່າເປັນຍ ດທະສາດທ່ີມີທ່າແຮງສ າລັບຂະແໜງການດ່ັງກ່າວ. ເຖີງຢ່າງໃດກ ່ ຕາມ, 

ຫຼາຍປະເທດພະຍາຍາມຕ ່ ສູີ້ ເພ ່ ອດຶງດູດພາກເອກະຊົນ ເນ ່ ອງຈາກວ່າຜົນຕອບແທນທ່ີຕ ່ າຈາກໂຄງການດ່ັງກ່າວ. ການສະໜອງນ ີ້ າ 

ແລະ 

ການລົງທຶນພ ີ້ ນຖານໂຄງລ່າງອ ່ ນໆຈ ານວນຫລາຍແມ່ນອີງໃສ່ການເກັບຄ່າຂອງຜູີ້ ຊົມໃຊີ້ເປັນແຫ່ຼງລາຍຮັບຫັຼກຂອງພວກເຂົາເຈົີ້ າ. 

ເວັີ້ ນເສຍແຕ່ວ່າຄ່າໃຊີ້ ຈ່າຍຂອງຜູີ້ ຊົມໃຊີ້ ສູງພ ທ່ີຈະກວມເອົາຄ່າໃຊີ້ ຈ່າຍໃນການກ ່ ສີ້ າງ ແລະ ການດ າເນີນການ, 

ການຊັກຊວນເອົາພາກເອກະຊົນເຂົີ້ າມາລົງທຶນໃສ່ພ ີ້ ນຖານໂຄງລ່າງແມ່ນມີຄວາມຫຍ ີ້ ງຍາກ. ຖີ້າຜົນຕອບແທນສູງພ , 

ນັກລົງທຶນເອກະຊົນ ເຊ່ັນ: ບ ລິສັດປະກັນໄພ ແລະ ກອງທຶນບ ານານສາມາດສະໜອງທຶນໃຫີ້ການສະໜອງນ ີ້ າ, ສ ຂະອະນາໄມ ແລະ 

ການຂົນສ່ົງນ ີ້ າພາຍໃນ; ຖີ້າການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງພາກເອກະຊົນເປັນປັດໃຈເພ ່ ອເສີມການໃຊີ້ຈ່າຍຂອງພາກລັດຕ ່ ພ ີ້ ນຖານໂຄງລ່າງ, 

ລະດັບຂອງການພັດທະນາພ ີ້ ນຖານໂຄງລ່າງທ່ີເປັນໄປໄດີ້ຈະຂະຫຍາຍອອກໄປ. 

ການຄຶດເຖີງຄວາມເປັນໄປໄດີ້ບາງຢ່າງເຫ່ົຼານີີ້ ຈະນ າໄປສູ່ການຂະຫຍາຍຕົວທາງດີ້ ານເສດຖະກິດ, ການສີ້າງວຽກເຮັດງານທ າ ແລະ 

ການຫຼ ດຜ່ອນຄວາມບ ່ ສະເໜີພາບດີ້ ານລາຍຮັບ. 

 

 

 

 

 

 

 

ຕາຕະລາງ 4. ການລົງທຶນດ້ານພ ້ ນຖານໂຄງລ່າງທ ່ ຕ້ອງການຢູ່ໃນອາຊ  ແລະ ປາຊ ຟິກ, 2016-30 

(ລາຄາເປັນຕ ີ້ ໂດລາສະຫະລັດໃນປີ 2015) 

 

ພາກສ່

ວນ 

ການຄາດຄະເນພ ້ ນຖາ
ນ 

ການລົງທຶນ ສະເລ່ຍປະຈ າປ  ແບ່ງປັນ (%) 



ໄຟຟີ້ າ 11 689 779 51.8 

ການຂົນສ່ົງ (ລວມເຖີງການຂົນສ່່ົງທາງນ ີ້ າພາຍໃນປະເທດ) 7 796 520 34.6 

ໂທລະຄົມມະນາຄົມ 2 279 152 10.1 

ນ ີ້ າ ແລະ ສ ຂາອະນາໄມ 787 52 3.5 

ຈ ານວນລວມ 22 551 1 503 100 

ແຫ່ຼງຂ ີ້ ມູນ: (ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ, 2017). 

 

ຮູບທີ 4 ສະແດງໃຫີ້ເຫັນຜົນກະທົບເພ່ີມຂ ີ້ ນຂອງການສະໜອງນ ີ້ າປະປາ. ເສັີ້ ນຂວາງເສັີ້ ນສີແດງ ສະແດງເຖິງການສະໜອງນ ີ້ າ ແລະ 

ການສະໜອງນ ີ້ າໃໝ່ທ່ີຈະກ ່ ສີ້ າງ. ລຽບຕາມແລວທາງນ ີ້ າປະປາເຫ່ົຼານີີ້ , ອ ດສາຫະກ າ ແລະ 

ບ ລິສັດໃໝ່ສາມາດເຂົີ້ າມາໃນພາກພ ີ້ ນເພ ່ ອຈັດຕັີ້ ງກິດຈະກ າການຜະລິດໄດີ້ . 

ອາພາດເມັນສ າລັບທ່ີຢູ່ອາໄສມີແນວໂນີ້ມທ່ີຈະຖ ກສີ້າງຂຶີ້ ນຕາມເສັີ້ ນທາງສະໜອງນ ີ້ າປະປາໃໝ່, ຕິດຕາມມາດີ້ວຍຮີ້ານອາຫານ 

ແລະ ການສີ້ າງຕັີ້ ງຂະແໜງການບ ລິການອ ່ ນ. ສະນັີ້ ນ, ສ່ວນສີເຫຼ ອງຂອງຮູບ 

4ສະແດງໃຫີ້ ເຫັນຜົນກະທົບເພ່ີມຂ ີ້ີ້ ນໂດຍການສະໜອງນ ີ້ າປະປາໃໝ່. 

ການພັດທະນາເສດຖະກິດນີີ້  ຈະສ່ົງຜົນດີຕ ່ ຜົນຜະລິດໃນພາກພ ີ້ ນ. ສ່ິງນີີ້ , 

ຈະນ າໄປສູ່ການເພ່ີມຂຶີ້ ນຂອງລາຍຮັບອາກອນຂອງລັດຖະບານທັງໃນຂັີ້ ນທີ້ອງຖ່ິນ ແລະ ສູນກາງ. ແນວໃດກ ່ ຕາມ, 

ປະສົບການໄດີ້ສະແດງໃຫີ້ ເຫັນວ່າລາຍຮັບອາກອນທ່ີເພ່ີມຂຶີ້ ນທັງໝົດເຫ່ົຼານີີ້ ສ່ວນໃຫຍ່ໄດີ້ສີ້ າງຜົນປະໂຫຍດໃຫີ້ ກັບລັດຖະບານທີ້ອງຖ່ິ

ນ ແລະ ສູນກາງຫຼາຍກ່ວາຈະຖ ກສ່ົງຄ ນໃຫີ້ ກັບບ ລິສັດນ ີ້ າປະປາທ່ີຕີ້ອງອາໄສພຽງແຕ່ຄ່າບ ລິການຂອງຜູີ້ ຊົມໃຊີ້  

ເປັນແຫ່ຼງຜົນຕອບແທນເທ່ົານັີ້ ນ. ສ່ິງນີີ້ ໄດີ້ ເປັນສ່ິງກີດຂວາງນັກລົງທຶນພາກເອກະຊົນຫຼາຍຄົນບ ່ ໃຫີ້ລົງທຶນໃສ່ໂຄງການນ ີ້ າປະປາ. 

ດ່ັງນັີ້ ນ ການສະໜອງນ ີ້ າປະປາ ແມ່ນອາໄສເງິນສາທາລະນະ, ເຊ່ິງຈ າກັດການຂະຫຍາຍຕົວຢູ່ໃນຫຼາຍພ ີ້ ນທ່ີໃນອາຊີ. 

ອັດຕາຜົນຕອບແທນຈາກການສະໜອງນ ີ້ າປະປາຈະເພ່ີມຂຶີ້ ນ 

ຖີ້າລາຍຮັບຈາກພາສີອາກອນທ່ີເຫລ ອໄປບາງສ່ວນໄດີ້ຖ ກສ່ົງຄ ນໃຫີ້ ກັບນັກລົງທຶນເອກະຊົນ. ສ່ິງນີີ້ , ໃນທາງກັບກັນ 

ມັນຈະສ່ົງເສີມໃຫີ້ ນັກລົງທຶນພາກເອກະຊົນ ເຊ່ັນ: ບ ລິສັດປະກັນໄພ, ກອງທຶນບ ານານ, ແລະ 

ທະນາຄານລົງທຶນຂະຫຍາຍເຄ ອຂ່າຍນ ີ້ າປະປາ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ຮູບທ  4. ຜົນກະທົບເພ ່ ມຂ ້ ນຂອງການສະໜອງນ ້ າປະປາ 

 
 

 

ພາກພ ້ ນທ ່ ບ ່ ໄດ້ຮັບຜົນ

ກະທົບ 

(ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງຜູ້ໃຊ້) 

(ອັດຕາຄ່າຕອບແທນຕ ່ າ

) 

 

ຜົນກະທົບການຮ່ົວໄ

ຫ  ການຈ້າງງານ 

ຜູ້ລົງທຶນພາກເອກະຊົນ 

ການພັດທະນາ SMEs 

ຜົນກະທົບການຮ່ົວໄຫ  

ການເພ ່ ມຂ້ຶນຂອງລາຍຮັບອາກອນຊັບສິ

ນ 

 

 
ພາກພ ້ ນທ ່ ບ ່ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ 

 

 

 

 

 

 

ໝາຍເຫດ: SMEs = ວິສາຫະກິດຂະໜາດນີ້ອຍ ແລະ ຂະໜາດກາງ.  

ແຫ່ຼງຂ ີ້ ມູນ: ຜູີ້ ຂຽນ. 

ການສະໜອງນ ີ້ າປະປາ 



ການດຶງດູດການລົງທຶນຂອງພາກເອກະຊົນໂດຍການນໍາໃຊ້ລາຍຮ ບຈາກພາສີອາກອນທີີ່ ເຫລືອໄປ 

 

ການລົງທຶນພ ີ້ ນຖານໂຄງລ່າງທາງນ ີ້ າເພ່ີມຜົນຜະລິດ, ນອກເໜ ອຈາກການສີ້ າງຜົນກະທົບເພ່ີມຂ ີ້ ນທ່ີສ າຄັນຕ ່ ເສດຖະກິດ. 

ຜົນກະທົບເຫ່ົຼານີີ້  (ຍັງເອີີ້ ນວ່າຜົນກະທົບທາງອີ້ອມ ຫຼ  ທາງພາຍນອກ) ເກີດຂ ີ້ ນຈາກການຜະລິດທ່ີເພ່ີມຂ ີ້ ນ ແລະ 

ການຈີ້າງງານທ່ີເກີດຈາກການລົງທຶນພ ີ້ ນຖານໂຄງລ່າງ (Yoshino ແລະ Nakahigashi, 2004). 

ໂອກາດທາງທ ລະກິດແນວໃໝ່ຈະເກີດຂ ີ້ ນຕາມການສະໜອງນ ີ້ າ, ດຶງດູດກິດຈະກ າທາງການຄີ້ າ ແລະ 

ການຜະລິດຈະຫລອດຈົນຮອດນັກທ່ອງທ່ຽວ. ໃນທາງກັບກັນ ສ່ິງນີີ້ , ຈະເຮັດໃຫີ້ຄ ນຄ່າຂອງຊັບສິນເພ່ີມຂຶີ້ ນ ແລະ 

ສີ້ າງການຈີ້ າງງານໃໝ່. ການສະໜອງນ ີ້ າທ່ີປອດໄພ ແລະ ເຊ ່ ອຖ ໄດີ້  ຈະຊ່ວຍປັບປ ງສ ຂະພາບຂອງປະຊາຊົນໃນພາກພ ີ້ ນ, 

ປະກອບສ່ວນໃຫີ້ມີຜົນຜະລິດສູງຫລາຍຂຶີ້ ນ. ຜົນກະທົບຈາກພາຍນອກຂອງການລົງທຶນພ ີ້ ນຖານໂຄງລ່າງ ແມ່ນຍາກທ່ີຈະວັດແທກໄດີ້ ; 

ແນວໃດກ ່ ຕາມ, ຜົນກະທົບຂອງສ່ິງເຫ່ົຼານີີ້ ຕ ່ ເສດຖະກິດຈະສະທີ້ອນໃຫີ້ ເຫັນຜ່ານທາງລາຍຮັບອາກອນທ່ີເພ່ີມຂຶີ້ ນ. 

ໃນອະດີດ, ລາຍຮັບອາກອນສ່ວນທ່ີເພ່ີມຂຶີ້ ນທັງໝົດນີີ້ ໄດີ້ ສີ້ າງຜົນປະໂຫຍດໃຫີ້ແກ່ລັດຖະບານ, 

ໃນຂະນະທ່ີບ ລິສັດເອກະຊົນອາໄສແຕ່ການຮຽກເກັບເງິນຂອງຜູີ້ ຊົມໃຊີ້ ເທ່ົານັີ້ ນ ສ າລັບແຫ່ຼງຜົນຕອບແທນຂອງພວກເຂົາເຈົີ້ າ. 

ຜົນຕອບແທນທ່ີຕ ່ າເຮັດໃຫີ້ພາກເອກະຊົນທ ີ້ ຖອຍໃຈໃນການສະໜອງທຶນໃຫີ້ແກ່ໂຄງການພ ີ້ ນຖານໂຄງລ່າງທາງນ ີ້ າ. 

ດີ້ວຍເຫດນັີ້ ນໂຄງລ່າງພ ີ້ ນຖານທາງນ ີ້ າ ແມ່ນອາໄສເງິນສາທາລະນະເກ ອບທັງໝົດ, 

ເຊ່ິງຈ າກັດການຂະຫຍາຍຕົວຢູ່ໃນຫຼາຍປະເທດໃນອາຊີ. ການຄ ນລາຍໄດີ້ຈາກພາສີອາກອນບາງສ່ວນທ່ີເຫລ ອໄປໃຫີ້ກັບນັກລົງທຶນ 

ຈະເຮັດໃຫີ້ ອັດຕາຜົນຕອບແທນເພ່ີມຂຶີ້ ນ. ໃນທາງກົງກັນຂີ້ າມກັນ ສ່ິງນີີ້ , 

ຈະເຮັດໃຫີ້ ນັກລົງທຶນເອກະຊົນມີແຮງຈູງໃຈທ່ີຈະລົງທຶນໃນໂຄງການ. ຖີ້າສ່ວນໜ່ຶງ 

ຂອງລາຍຮັບພາສີອາກອນທ່ີເພ່ີມຂຶີ້ ນໄດີ້ຖ ກສ່ົງຄ ນໃຫີ້ ກັບທ ລະກິດການຂົນສ່ົງທາງນ ີ້ າ, 

ຄ່າບ ລິການຂອງຜູີ້ ຊົມໃຊີ້ອາດຈະຖ ກເກັບໃນລະດັບຕ ່ າ. ພີ້ອມດຽວກັນນັີ້ ນ, 

ລາຍຮັບອາກອນທ່ີເຫລ ອໄປອອກມາຈະສີ້ າງລາຍຮັບເພ່ີມເຕີມໃຫີ້ແກ່ເຈົີ້ າ ໜີ້ າທ່ີທ່າເຮ ອ, ຊ່ຶງຂະເພ່ີມຄ່າບ ລິການຜູີ້ ໃຊີ້ . 

ເຈົີ້ າໜີ້ າທ່ີທ່າເຮ ອສາມາດລົງທຶນລາຍຮັບເຫ່ົຼານີີ້ ເຂົີ້ າໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດຢ່າງຕ ່ ເນ ່ ອງ, ບ ່ ວ່າຈະຜ່ານໂຄງການໃໝ່ ຫຼ  

ຜ່ານການຮັກສາໂຄງການທ່ີມີຢູ່ແລີ້ວ. 

 ຕາຕະລາງ 5  ສະແດງການຄາດຄະເນຜົນກະທົບທາງກົງຂອງການລົງທຶນພ ີ້ ນຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ຜົນກະທົບເພ່ີມຂ ີ້ ນ 

ໂດຍອີງໃສ່ຂ ີ້ ມູນລະດັບມະຫາພາກຂອງຍ່ີປ ່ ນ. ໃນປີ 1966-70, 

ຜົນກະທົບທາງກົງຂອງການລົງທຶນພ ີ້ ນຖານໂຄງລ່າງໃນການເພ່ີມຜົນຜະລິດແມ່ນ 0.638 (ແຖວທ າອິດ). 

ຜົນກະທົບຂອງການເພ່ີມຂຶີ້ ນຂອງຜົນຜະລິດທ່ີເກີດຈາກການຂະຫຍາຍຕົວຂອງທຶນເອກະຊົນແມ່ນ 0.493 (ແຖວທີສອງ), ແລະ 

ຜົນກະທົບຂອງການເພ່ີມຂຶີ້ ນຂອງຜົນຜະລິດໂດຍການຂະຫຍາຍຕົວໃນການຈີ້າງງານແມ່ນ 0.814 (ແຖວທີສາມ). 

ຜົນກະທົບທ່ີເພ່ີມຂ ີ້ ນທ່ີໃຫຍ່ທ່ີສ ດແມ່ນການຈີ້າງງານທ່ີເພ່ີມຂຶີ້ ນ, ເຊ່ິງເຮັດໃຫີ້ຜົນຜະລິດເພ່ີມຂຶີ້ ນ (ແຖວທີສາມ). ແຖວສ ດທີ້າຍຂອງ 

ຕາຕະລາງ 5 ສະແດງໃຫີ້ເຫັນສ່ວນແບ່ງຂອງຜົນກະທົບທັງໝົດຂອງການລົງທຶນພ ີ້ ນຖານໂຄງລ່າງໃນຍ່ີປ ່ນຈາກຜົນກະທົບທ່ີເພ່ີມຂ ີ້ ນ. 

ອັດຕາສ່ວນເຫ່ົຼານີີ້ ແມ່ນຂີ້ອນຂີ້ າງສູງຢູ່ທ່ີປະມານ 66-68%. 

ຕາຕະລາງ 5. ການຄາດຄະເນກ່ຽວກັບຜົນກະທົບເພ ່ ມຂ້ຶນຂອງຜະລິດຕະພັນຢູ່ໃນຍ ່ ປຸ່ນ 

 

 1956-60 1961-65 1966-70 1971-75 1976-80 1981-85 



ຜົນກະທົບທາງກົງຂອງການລົງທຶນພ ີ້ ນຖານໂຄງລ່າງ 0.696 0.737 0.638 0.508 0.359 0.275 

ຜົນກະທົບຈາກການຮ່ົວໄຫຼຜ່ານທຶນເອກະຊົນ (Kp) 0.452 0.557 0.493 0.389 0.270 0.203 

ຜົນກະທົບຈາກການຮ່ົວໄຫຼຜ່ານການຈີ້າງງານ (L) 1.071 0.973 0.814 0.639 0.448 0.350 

ຜົນກະທົບເພ່ີມຂ ີ້ ນຈາກການລົງທຶນພ ີ້ ນຖານໂຄງລ່າງ 

(ເປັນເປີເຊັນ) 

68.644 67.481 67.210 66.907 66.691 66.777 

 1986-90 1991-95 1996-2000 2001-05 2006-10  

ຜົນກະທົບທາງກົງຂອງການລົງທຶນພ ີ້ ນຖານໂຄງລ່າງ 0.215 0.181 0.135 0.114 0.108 

ຜົນກະທົບຈາກການຮ່ົວໄຫຼຜ່ານທຶນເອກະຊົນ (Kp) 0.174 0.146 0.110 0.091 0.085 

ຜົນກະທົບຈາກການຮ່ົວໄຫຼຜ່ານການຈີ້າງງານ (L) 0.247 0.208 0.154 0.132 0.125 

ຜົນກະທົບເພ່ີມຂ ີ້ ນຈາກການລົງທຶນພ ີ້ ນຖານໂຄງລ່າງ 

(ເປັນເປີເຊັນ) 

66.222 66.200 66.094 66.122 66.139 

ແຫລ່ງຂ ີ້ ມູນ: (Nakahigashi ແລະ Yoshino, 2016). 

 

ໃນຕົວຢ່າງສົມມ ດຕິຖານ, ໂຄງສີ້ າງພ ີ້ ນຖານ ເຊ່ັນການສະໜອງນີ້ າຈະອີງໃສ່ວັດສະດ  ແລະອ ປະກອນຕ່າງໆເປັນວັດສະດ ປີ້ອນ. 

ສ່ິງນີີ້ ຈະເຮັດໃຫີ້ການສີ້ າງວຽກເຮັດງານທ າໃນຂະແໜງການຍ່ອຍທ່ີກ່ຽວຂີ້ອງກັບປັດໃຈການຜະລິດວັດສະດ ປີ້ອນ ແລະ 

ການກ ່ ສີ້ າງໂຄງການດ່ັງກ່າວ. ໂຄງສີ້ າງພ ີ້ ນຖານຍັງສາມາດສີ້ າງຜົນກະທົບເພີີ້ ມຂ ີ້ ນທ່ີຫລາກຫຼາຍ. ມັນມີຄວາມສາມາດດຶງດູດ

ຄວາສົນໃຕວິສາຫະກິດເອກະຊົນໃນພາກພ ີ້ ນ. ມັນສາມາດສີ້ າງຮີ້ ານຂາຍຍ່ອຍ ແລະ ໂຮງງານໃໝ່ໄດີ້ , 

ເຮັດໃຫີ້ຜົນຜະລິດໃນພາກພ ີ້ ນສູງຂຶີ້ ນ. ໃນທາງກົງກັນຂີ້າມ, ສ່ິງດ່ັງກ່າວ ຈະນ າເອົາວຽກເຮັດງານທ າມາສູ່ພາກພ ີ້ ນ, ເພ່ີມທະວີການບ ລິ

ໂພກ ແລະ ຄວາມຕີ້ອງການທ່ີຢູ່ອາໄສໃໝ່. ການປັບປ ງການສະໜອງນ ີ້ າສາມາດກະຕ ີ້ນໃຫີ້ມີການກ ່ ສີ້າງອາຄານສ ານັກງານໃຫມ່ ແລະ 

ຫນ່ວຍງານທ່ີຢູ່ອາໄສໃຫມ່, ເຊ່ິງຈະຊ່ວຍເພ່ີມການນ າໃຊີ້ທ່ີດິນຕາມແຫລ່ັງນ ີ້ າໃຫີ້ມີປະສິດທິພາບ. ການຂົນສ່ົງທາງນ ີ້ າຍັງສາມາດສີ້າງ

ຄວາມສະດວກໃຫີ້ແກ່ນັກທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ສິນຄີ້ າຈາກປະເທດເພ ່ ອນບີ້ ານໃກີ້ຄຽງ. ຕົວຢ່າງ, ການກ ່ ສີ້ າງສູນການຄີ້ າໃນທ່າເຮ ອ 

ແມ່ນປົກກະຕິແລີ້ ວ່ວຍໃຫ່ຍຈະມີການເປີດຮີ້ ານອາຫານ ແລະ ການກ ່ ສີ້ າງໂຮງແຮມທ່ີຢູ່ໃກີ້ຄຽງຫລາຍຂ ີ້ ນ, 

ໂດຍຈະນ າໃຊີ້ ຜົນປະໂຫຍດຈາກຄວາມມັກຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວ ກ່ຽວກັບເລ ່ ອງຄວາມຄ ີ້ນເຄີຍ. ການເຄ ່ ອນໄຫວກິດຈະກ າທາງດີ້ານ

ເສດຖະກິດທັງໝົດນີີ້  ສາມາດສີ້ າງວຽກເຮັດງານທ າໃໝ່ໃນພາກພ ີ້ ນ. 

Yoshino ແລະ Potines (2018) ພະຍາຍາມຄາດຄະເນການປ່ຽນແປງອັດຕາການເຕີບໂຕຂອງ GDP ແລະ 

ລາຍຮັບຈາກພາສີອາກອນທ່ີເກີດຈາກການລົງທຶນພ ີ້ ນຖານໂຄງລ່າງໃນການຂົນສ່ົງທາງບົກ, 

ໂດຍພິຈາລະນາກ ລະນີການສຶກສາທາງລົດໄຟໃນ Uzbekistan, ລົດໄຟຄວາມໄວສູງເທິງເກາະ Kyushu ໃນປະເທດຍ່ີປ ່ ນ ແລະ 

ທາງດ່ວນໃນ Manila. . ການສຶກສາໄດີ້ກ ານົດຕົວແປແບບຈ າລອງ ສ າລັບກ່ອນ ແລະ 

ຫັຼງຈາກໄລຍະເວລາການກ ່ ສີ້ າງໂດຍການເອົາຄວາມແຕກຕ່າງຂອງລາຍຮັບຈາກພາສີອາກອນລະຫວ່າງສອງຂົງເຂດ. 

ທັງສາມໂຄງການດ່ັງກ່າວ ໄດີ້ ສ່ົງຜົນໃຫີ້ ອັດຕາການເຕີບໂຕຂອງ GDP ໃນທີ້ອງຖ່ິນເພ່ີມຂ ີ້ ນ ແລະ 

ລາຍຮັບຈາກພາສີອາກອນເມ ່ ອສ າເລັດທຽບໃສ່ກັບພາກພ ີ້ ນອ ່ ນໆຂອງປະເທດທ່ີກ່ຽວຂີ້ອງ. ເນ ່ ອງຈາກການເພ່ີມຂຶີ້ ນຂອງປະຊາກອນ 

ແລະ ການຄີ້າໃນຂົງເຂດເຫ່ົຼານີີ້  ເພ ່ ອຕອບສະຫນອງຕ ່ ໂຄງສີ້າງພ ີ້ ນຖານໃຫມ່.  ການເພ່ີມຂຶີ້ ນຂອງເຫ່ົຼານີີ້ ເອີີ້ ນວ່າຜົນກະທົບເພ່ີມຂ ີ້ ນ.  

ພາກພ ີ້ ນໃນ Uzbekistan ເຊ່ິງເປັນທ່ີຕັີ້ ງຂອງທາງລົດໄຟໄດີ້ ມີອັດຕາການເຕີບໂຕຂອງ GDP ເພ່ີມຂ ີ້ ນຕ ່ ມ 2.0 ເປີເຊັນ 

ໃນໄລຍະສ່ີປີຜ່ານມາ ໂດຍເລ່ີມຈາກປີຂອງການສ າເລັດໂຄງການທຽບກັບພາກພ ີ້ ນອ ່ ນໆ.  



ຜົນກະທົບທ່ີຄີ້ າຍຄ ກັນຍັງເຫັນໄດີ້ ກັບໂຄງການໃນປະເທດຍ່ີປ ່ ນ. 

ໃນປະເທດຟີລິບປິນ, ລາຍໄດີ້ ຈາກພາສີອາກອນທ ລະກິດເພ່ີມຂຶີ້ ນປະຈ າປີໃນພາກພ ີ້ ນທ່ີຜ່ານທາງດ່ວນ Star Highway 

ໄດີ້ຖ ກສີ້ າງຂ ີ້ ນເປັນສອງເທ່ົາໃນສ່ີປີນັບຕັີ້ ງແຕ່ການກ ່ ສີ້ າງທາງດ່ວນສ າເລັດ. ຖີ້າຫາກລັດຖະບານຟີລິບປິນ 

ເຕັມໃຈທ່ີຈະສ່ົງຄ ນບາງລາຍຮັບໃຫມ່ນີີ້ ໃຫີ້ແກ່ນັກລົງທຶນ, ນັກລົງທຶນພາກເອກະຊົນອາດຈະໄດີ້ ລົງທຶນໃນໂຄງການ Star Highway, 

ແລະ ຊ່ວຍປະຢັດຄ່າໃຊີ້ ຈ່າຍຂອງລັດຖະບານບາງບາງສ່ວນ ຫຼ  ອະນ ຍາດໃຫີ້ ເງິນເຫ່ົຼານັີ້ ນຖ ກໂອນປ່ຽນເສັີ້ ນທາງ. 

ຜົນກະທົບເພ່ີມຂ ີ້ ນສາມາດກວດສອບໄດີ້  ໂດຍຜ່ານຂັີ້ ນຕອນຕ ່ ໄປນີີ້ : 

1. ການຄິດໄລ່ອັດຕາການຂະຫຍາຍຕົວສະເລ່ຍຂອງລາຍຮັບພາສີອາກອນຂອງປະເທດໃນແຕ່ລະປະເພດພາສີອາກອນ, ເຊ່ັນ: 

ອາກອນວິສາຫະກິດ, ອາກອນລາຍໄດີ້ ສ່ວນບ ກຄົນ, ອາກອນຊັບສິນ, ອາກອນການຂາຍ, ແລະ ອ ່ ນໆ.  

2. ການຄິດໄລ່ອັດຕາການຂະຫຍາຍຕົວຂອງລາຍຮັບຈາກພາສີອາກອນທັງໝົດຕາມພ ີ້ ນຖານໂຄງລ່າງທ່ີສີ້າງຂຶີ້ ນໃໝ່ ເຊ່ັນ: 

ຖະໜົນຫົນທາງ, ທາງຫຼວງ, ທາງລົດໄຟ, ນ ີ້ າປະປາ ແລະ ອ ່ ນໆ.  

3. ເອົາຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງ (1) ແລະ (2). 

ສ່ວນໜ່ຶງຂອງລາຍຮັບສ່ວຍສາອາກອນສາມາດແຈກຢາຍໃຫີ້ແກ່ນັກລົງທຶນພາກເອກະຊົນທ່ີສະໜອງທຶນໃຫີ້ແກ່ພ ີ້ ນຖານໂຄງລ່າງ 

ໂດຍທ່ີບ ່ ໄດີ້ ຫຼ ດລາຍຮັບຈາກພາສີອາກອນຂອງລັດຖະບານທີ້ອງຖ່ິນ ແລະ ສູນກາງທຽບກັບລັດ ກ່ອນການລົງທ ນ. 

ການສະເໜີວິທີການສ່ົງຄ ນລາຍຮັບອາກອນທ່ີເຫລ ອໄປໃຫີ້ແກ່ນັກລົງທຶນ ຫຼ  ລະດັບອ ່ ນໆຂອງລັດຖະບານ 

ຈະຊ ກຍູີ້ ການພັດທະນາເຂດຊົນນະບົດ. ຕົວຢ່າງ, 

ລັດຖະບານກາງຂອງປະເທດຟີລິບປິນໃຫີ້ ທຶນຈ ານວນຫຼາຍໃນການພັດທະນາພ ີ້ ນຖານໂຄງລ່າງໃນຂະນະທ່ີລັດຖະບານທີ້ອງຖ່ິນເກັບລາ

ຍຮັບຈາກພາສີອາກອນທ່ີເຫລ ອໄປ. ຖີ້າລາຍຮັບຈ ານວນໜ່ຶງຖ ກສ່ົງຄ ນໃຫີ້ ລັດຖະບານກາງ, 

ພວກເຂົາເຈົີ້ າສາມາດນ າໄປລົງທຶນເຂົີ້ າໃນໂຄງການອ ່ ນໆ ເພ ່ ອຊ່ວຍຫຼ ດຜ່ອນຄວາມທ ກຍາກໃນເຂດຊົນນະບົດຕ ່ ມອີກ. ໂຄງການເຫ່ົຼານີີ້

ຈະສີ້ າງລາຍຮັບຈາກພາສີອາກອນທ່ີເຫລ ອໄປຂອງຕົນເອງ ແລະ ອ ່ ນໆ. 

ການຂົນສ່ົງທາງນ ີ້ າພາຍໃນປະເທດ ແມ່ນເປັນບູລິມະສິດສູງໃນພາກພ ີ້ ນແມ່ນ ີ້ າຂອງ, ແຕ່ການພັດທະນາທ່າເຮ ອ ແລະ ສ່ິງອ ານວຍ

ຄວາມສະດວກອ ່ ນໆຍັງບ ່ ທັນມີຄວາມກີ້ າວໜີ້ າ. ບັນດາກະຊວງທ່ີຄ ີ້ ມຄອງການຂົນສ່ົງທາງນ ີ້ າພາຍໃນປະເທດໄດີ້ ຮັບ 

ສ່ວນໃຫ່ຍລາຍຮັບຂອງເຂົາເຈົີ້ າໄດີ້ຈາກຄ່າບ ລິການຜູີ້ ໃຊີ້ ຈ່າຍ ໂດຍເຈົີ້ າຂອງເຮ ອບັນທ ກນີ້ອຍ ແລະ ໃຫ່ຍ. 

ລັດຖະບານຍັງບ ່ ໄດີ້ ພິຈາລະນາການພັດທະນາພາກພ ີ້ ນຂອງການຂົນສ່ົງທາງນີ້ າພາຍໃນພຽງພ ; ແຕ່ວ່າທ່າກ າປ່ັນກ ສາມາດກາຍເປັນ

ສະຖານທ່ີດ ງດູດການທ່ອງທ່ຽວ ເພ ່ ອສີ້າງວຽກເຮັດງານທ າໃນພາກພ ີ້ ນ ແລະ ເປີດຕະຫຼາດກີ້ວາງອອກໃຫີ້ຊາວກະສິກອນຂາຍຜະລິດ

ຕະພັນຂອງພວກເຂົາ. ລາຍໄດີ້ຈາກພາສີອາກອນທ່ີເຫລ ອໄປຈະເກີດຂ ີ້ ນ 

ເມ ່ ອການຂົນສ່ົງທາງນີ້ າພາຍໃນປະເທດນ າທ ລະກິດເຂົີ້ າມາໃນພາກພ ີ້ ນ ແລະ ລັດຖະບານທີ້ອງຖ່ິນ ແລະ 

ສູນກາງສາມາດໄດີ້ ຮັບລາຍໄດີ້ພາສີອາກອນທ່ີສູງຂ ີ້ ນຈາກ ອາກອນຊັບສິນ, ພາສີອາກອນວິສາຫະກິດ, ອາກອນລາຍໄດີ້  ແລະ 

ອາກອນການຂາຍຫຼາຍກວ່າຄ່າໃຊີ້ ຈ່າຍຂອງຜູີ້ ບ ລິການທ່ີເກັບໄດີ້ຈາກເຮ ອບັນທ ກນີ້ອຍ ແລະ ເຮ ອບັນທ ກໃຫ່ຍ. 

ຖີ້າລາຍຮັບຈາກພາສີອາກອນເພ່ີມຂ ີ້ ນສ່ວນໜ່ຶງຖ ກສ່ົງຄ ນໃຫີ້ ນັກລົງທຶນເອກະຊົນ, 

ອັດຕາຜົນຕອບແທນຂອງຜູີ້ ລົງທຶນຈາກການຂົນສ່ົງທາງນ ີ້ າພາຍໃນປະເທດຈະເພ່ີມຂຶີ້ ນ ແລະ ສະນັີ້ ນ 

ນັກລົງທຶນອາດຈະເລ ອກເຂົີ້ າຮ່ວມໂຄງການດ່ັງກ່າວຫຼາຍຂຶີ້ ນ. 

ການຂົນສ່ົງທາງນ ີ້ າພາຍໃນປະເທດທ່ີເພ່ີມຂຶີ້ ນສາມາດສ່ົງຜົນກະທົບທາງທ ລະກິດ ແລະ ການຈີ້າງງານຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ, 

ໃນຂະນະທ່ີລາຍຮັບຈາກພາສີອາກອນເພ່ີມຂຶີ້ ນຈະຂະຫຍາຍອອກໄປຫຼາຍກວ່າເກ່ົາ 



ເນ ່ ອງຈາກການປ່ຽນແປງທາງດີ້ ານເສດຖະກິດຫລາຍກ່ວາເກ່ົາ. ໃນຄ າເວົີ້ີ້ າໜ່ຶງ, 

ລາຍຮັບຂອງລັດຖະບານຈະໄດີ້ ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກແຫ່ຼງລາຍຮັບເພ່ີມເຕີມ. 

ການສະຫນອງນີ້ າ ແລະ ການຂົນສ່ົງທາງນີ້ າພາຍໃນປະເທດ ຈະສາມາດສີ້າງຜົນກະທົບທາງດີ້ານເສດຖະກິດທ່ີໃຫຍ່ກວ່າໃນພາກພ ີ້ ນ 

ທ່ີມີຄວາມໜາແຫນີ້ນຂອງປະຊາກອນຫຼາຍຂ ີ້ ນກວ່າເກ່ົາ. ແນວໃດກ ່ ຕາມ, 

ເຂດຊົນນະບົດອາດຈະບ ່ ສາມາດສີ້ າງຜົນກະທົບເພ່ິມຂ ີ້່ ນຂະໜາດໃຫຍ່ດ່ັງກ່າວ ແລະ ລາຍຮັບອາກອນທ່ີເພ່ີມຂຶີ້ ນອາດບ ່ ຫຼາຍ. 

ໃນກ ລະນີຂອງໂຄງການທ່ີລາຍຮັບທ່ີເຫລ ອໄປອາດຈະນີ້ອຍກວ່າ, 

ລັດຖະບານສາມາດກ ານົດຂອບເຂດວົງເງິນສ າລັບນັກລົງທຶນເອກະຊົນໄດີ້ . ຖີ້າອັດຕາຜົນຕອບແທນທັງໝົດ 

(ສ່ວນໜ່ຶງຂອງລາຍຮັບອາກອນທ່ີເຫລ ອໄປ ແລະ ຄ່າບ ລິການຜູີ້ ຊົມໃຊີ້ ) ເກີນຂອບເຂດທ່ີເຈລະຈາກັນ, 

ລັດຖະບານຈະເກັບລາຍຮັບທັງໝົດເກີນຂອບເຂດກ ານົດ. ຈາກນັີ້ ນ, ຈະໄດີ້ນ າໃຊີ້ລາຍຮັບດ່ັງກ່າວ 

ເພ ່ ອສະໜອງນ ີ້ າໃຫີ້ແກ່ເຂດຊົນນະບົດ, ຫຼ ດຜ່ອນຄວາມບ ່ ດູນດ່ຽງກັນຂອງການສະຫນອງນ ີ້ າໃຊີ້ໃນຕົວເມ ອງ ແລະ ຊົນນະບົດ. 

ເງິນທຶນສ າລັບການສະຫນອງນ ້ າ ແລະ ການຂົນສ່ົງທາງນ ້ າພາຍໃນປະເທດ 

 

ມີຫີ້ າວິທີທ່ີແຕກຕ່າງກັນຂອງການເງິນພາກເອກະຊົນ ສ າລັບການສະຫນອງນ ີ້ າ ແລະ ການຂົນສ່ົງທາງນ ີ້ າພາຍໃນປະເທດ (X): 

(i) ເງິນກູີ້ທະນາຄານ, (ii) ບ ລິສັດປະກັນໄພ, (iii) ກອງທຶນບ ານານ, (iv) ພັນທະບັດລາຍຮັບ, ແລະ (v) ການລົງທຶນຊ ີ້ ຮ ີ້ ນ. 

ສິນເຊ ່ ອທະນາຄານມີອາຍ ຄ່ອນຂີ້ າງສັີ້ ນ (ຫນ່ຶງຫາຫີ້ າປີ); ບ ລິສັດປະກັນໄພປົກກະຕິແລີ້ວມີ ອາຍ ປະມານກາງ (10 ຫາ 20 ປີ), 

ໃນຂະນະທ່ີກອງທຶນບ ານານມີຂອບເຂດການລົງທຶນທ່ີຍາວຫຼາຍ. 

ຮູບສະແດງທ  5. ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງ ປະເພດຊັບສິນພ ້ ນຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ປະເພດການເງິນ 

 

ແຫ່ຼງຂ ີ້ ມູນ: ຜູີ້ ຂຽນ. 

 

ເບ ີ້ ອງຊີ້າຍຂອງ ຮູບທີ 5  ສະແດງໃຫີ້ ເຫັນແຫ່ຼງທຶນທ່ີມັກຊັບສິນພ ີ້ ນຖານໂຄງລ່າງທ່ີປອດໄພກວ່າຢູ່ເທິງສ ດ ແລະ 

 

 

 

 

 

 

 



ດີ້ ານລ ່ມສ ດມີຄວາມທົນທານຕ ່ ຊັບສິນໂຄງສີ້ າງພ ີ້ ນຖານທ່ີມີຄວາມສ່ຽງຫຼາຍ. 

ມີຫຼາຍປະເພດຊັບສິນທ່ີແຕກຕ່າງກັນໃນການລົງທຶນການສະຫນອງນ ີ້ າ. ການສະຫນອງນ ີ້ າໃນຕົວເມ ອງໃຫຍ່ ແລະ 

ເຂດຕົວເມ ອງທ່ີມີປະຊາກອນຫນາແຫນີ້ນເປັນຕົວແທນຂອງຊັບສິນທ່ີປອດໄພກວ່າ. 

ພາກເອກະຊົນສາມາດຄາດຫວັງລາຍຮັບຢ່າງຕ ່ ເນ ່ ອງຈາກການດ າເນີນງານການສະຫນອງນ ີ້ າທ່ີມີຢູ່. 

ຖີ້າອັດຕາຜົນຕອບແທນຈາກການສະຫນອງນ ີ້ າທ່ີມີຢູ່ແມ່ນສູງ, 

ນັກລົງທຶນພາກເອກະຊົນສາມາດລົງທຶນໃນໂຄງສີ້າງພ ີ້ ນຖານຂອງແຫລ່ງນ ີ້ າ, ເຊ່ິງເປັນຕົວແທນຂອງຊັບສິນທ່ີຂີ້ອນຂີ້າງປອດໄພ. 

ຊັບສິນ ເຊ່ັນ: ການສະຫນອງນ ີ້ າໃນຕົວເມ ອງໃຫມ່ ແລະ ເຂດຊົນນະບົດ ແມ່ນມີຄວາມສ່ຽງຫຼາຍ; 

ມັນບ ່ ຈະແຈີ້ງວ່າຊັບສິນເຫ່ົຼານີີ້ ສາມາດສີ້າງລາຍຮັບໄດີ້ຫຼາຍໜີ້ ອຍປານໃດ. ຖີ້າຫາກເກັບພາສີອາກອນທີເຫລ ອໄປຈາກການສະໜອງນ ີ້ າ

ຖ ກສ່ົງຄ ນໃຫີ້ ນັກລົງທຶນ, ຕາມທ່ີສະເໜີອັດຕາຜົນຕອບແທນຂອງນັກລົງທຶນເອກະຊົນຈະເພ່ີມຂຶີ້ ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. 

ເຖິງແມ່ນວ່າຊັບສິນພ ີ້ ນຖານໂຄງລ່າງທ່ີມີຄວາມສ່ຽງສູງ ແມ່ນສາມາດຖ ວ່າເປັນການລົງທຶນທ່ີຄ ີ້ ມຄ່າ 

ຖີ້າລາຍຮັບພາສີອາກອນທ່ີເຫລ ອໄປ ເພ່ີມອັດສິດເຂົີ້ າໄປໃນຕົວເມ ອງໃຫຍ່ໄປໃຊີ້ . ດ່ັງນັີ້ ນ, 

ອັດຕາຜົນຕອບແທນຂອງການລົງທຶນສະຫນອງນ ີ້ າທ ກປະເພດສາມາດເພ່ີມຂຶີ້ ນ. ເຊ່ັນດຽວກັນ, 

ຊັບສິນທ່ີປອດໄພໃນການລົງທຶນດີ້ ານພ ີ້ ນຖານໂຄງລ່າງສາມາດເພ່ີມຂຶີ້ ນ, ຊ່ຶງຂະເຮັດໃຫີ້ບ ລິສັດປະກັນໄພ ແລະ 

ກອງທຶນບ ານານມີແຮງຈູງໃຈໃນການລົງທຶນໃນການສະຫນອງນ ີ້ າພາຍໃນປະເທດ. 

ຖີ້າອົງການສະຫນອງນ ີ້ າ, ເຊ່ິງເກັບກ າບ ່ ພຽງແຕ່ຄ່າໃຊີ້ ຈ່າຍຂອງຜູີ້ ຊົມໃຊີ້ ເທ່ົານັີ້ ນ 

ແຕ່ຍັງເປັນສ່ວນຫນ່ຶງຂອງລາຍຮັບພາສີອາກອນທ່ີເຫລ ອໄປ, ມີລາຍໄດີ້ປະຈ າປີທ່ີພຽງພ  ( ຮູບ 6), ມັນກ ່ ສາມາດອອກພັນທະບັດລາຍໄດີ້ . 

ອັດຕາດອກເບີ້ຍຂອງພັນທະບັດລາຍໄດີ້ຈະມີການປ່ຽນແປງໂດຍອີງໃສ່ລາຍໄດີ້ ທ່ີເກີດຂາກຄ່າທ ານຽມຂອງຜູີ້ ຊົມໃຊີ້  ແລະ 

ລາຍໄດີ້ຈາກພາສີອາກອນທ່ີເຫລ ອໄປ. ຄວາມສ່ຽງ ແລະ 

ຜົນປະໂຫຍດແມ່ນແບ່ງປັນໂດຍນັກລົງທຶນໂດຍອີງຕາມອັດຕາສ່ວນຂອງການລົງທຶນຂອງພວກເຂົາ. 

ອັດຕາສ່ວນທ່ີແນ່ນອນຈະຕີ້ອງມີການເຈລະຈາສ າລັບແຕ່ລະໂຄງການ. ອັດຕາສ່ວນໃນຮູບທີ 6 ແມ່ນໃຊີ້ສ າລັບເພ ່ ອເປັນຕົວຢ່າງເທ່ົານັີ້ ນ. 

ຮູບທ ່  6. ພັນທະບັດລາຍຮັບສ າລັບການສະຫນອງນ ້ າ 

 

 

ນັກລົງທຶນ 

ເອກະຊົນ 

 
ລັດຖະບານທ້ອງຖ່ິ

ນ 

 

ແຫ່ຼງຂ ີ້ ມູນ: ຜູີ້ ຂຽນ. 

  

 

 

 

 

ການເງິນຂອງລັ

ດຖະບານກາງ 



ຮູບທີ 7 ສະແດງເຖິງການລົງທຶນ ກ່ຽວກັບ ຫ ີ້ນ ແລະ ພັນທະບັດໃນການສະໜອງນ ີ້ າ. 

ດີ້ ານຂວາມ ສະແດງໃຫີ້ ເຫັນວ່າບ ລິສັດນ ີ້ າປະປາລະດົມທຶນໂດຍການອອກພັນທະບັດ ແລະ ຫູີ້ນ. ຄ່າທ ານຽມຂອງຜູີ້ ຊົມໃຊີ້  ແລະ 

ລາຍຮັບທ່ີເຫລ ອໄປແມ່ນຂະໄດີ້ ສ່ົງຄ ນໃຫີ້ ທັງຜູີ້ ຖ ຫ ີ້ນ ແລະ ຜູີ້ ຖ ພັນທະບັດ. ຕົວຢ່າງເຊ່ັນ, 

ການປະສົມປະສານດ່ັງກ່າວອາດຈະລວມເອົາ 20% ຈາກທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ, 50% ຈາກພັນທະບັດອັດຕາດອກເບີ້ຍຄົງທ່ີ 

ແລະ 30% ຈາກຕະຫຼາດຫັຼກຊັບ. ຖີ້າລາຍໄດີ້ ຈາກພາສີທ່ີເຫລ ອໄປຖ ກສ່ົງຄ ນໃຫີ້ ນັກລົງທຶນການສະຫນອງນ ີ້ າ, 

ອັດຕາຜົນຕອບແທນຂອງພັນທະບັດຄົງທ່ີນີີ້ ຈະສູງຂຶີ້ ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ຖີ້າອັດຕາຜົນຕອບແທນຈາກຄ່າທ ານຽມຂອງຜູີ້ ຊົມໃຊີ້ ແລະ 

ລາຍໄດີ້ຈາກພາສີທ່ີເຫລ ອໄປແມ່ນສູງກວ່າທ່ີຄາດໄວີ້ , ນັກລົງທຶນຮ ີ້ ນສ່ວນໜີ້ ອຍກ່ວາ 30% 

ກ ່ ຈະໄດີ້ ຮັບຜົນປະໂຫຍດສ່ວນເກີນດີ້ວຍເຊ່ັນກັນ. ເຊ່ັນດຽວກັບຕົວຢ່າງຂອງພັນທະບັດລາຍຮັບ, ອັດຕາສ່ວນທ່ີສະແດງໃນຮູບທີ 7 

ແມ່ນພຽງແຕ່ສ າລັບຈ ດປະສົງຕົວຢ່າງເທ່ົານັີ້ ນ.  



ການເພ ່ ມຂ້ຶນຂອງລາຍຮັບຈາກພາສ ອາ

ກອນໂດຍຜົນກະທົບທ ່ ເຫລ ອໄປ 

ຮູບທ  7. ການລົງທຶນດ້ານຫຸ້ນ ແລະ ພັນທະບັດ ສ າລັບການສະໜອງນ ້ າ 

 

 

 

 

ໝາຍເຫດ: ADB = ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ. 

ແຫ່ຼງຂ ີ້ ມູນ: ຜູີ້ ຂຽນ. 

 

ຮູບທີ 8 ສະແດງໃຫີ້ ເຫັນຕົວແບບສ າລັບການສ່ົງຄ ນລາຍຮັບອາກອນທ່ີເຫລ ອໄປໃຫີ້ ກັບນັກລົງທຶນເອກະຊົນ. 

ຮູບສ່ີຫລ່ຽມທາງລ ່ມສະແດງໃຫີ້ເຫັນເຖິງລາຍຮັບພາສີອາກອນທ່ີເພ່ີມຂຶີ້ ນໂດຍຜົນກະທົບເພ່ີມຂ ີ້ ນຂອງການສະຫນອງນ ີ້ າ. ຕ ່ ມາ 

ລັດຖະບານສາມາດເອົາລາຍຮັບທ່ີເຫລ ອໄປມາເປັນສ່ວນໜ່ຶງ ເພ ່ ອເປັນເງິນອ ດຫນູນໃຫີ້ແກ່ນັກລົງທຶນເອກະຊົນ. 

 

ຮູບທ  8 ການອັດສິດສ່ວນຫນ່ຶງຂອງລາຍຮັບຈາກພາສ ອາກອນເປັນເງິນອຸດຫນູນ 

 

 

 

 

 

 
ບ ລິສັດນ ້ າປະປາອອກພັນ

ທະບັດ  
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ອີງຕາມການເຈລະຈາ ກ່ຽວກັບ ອັດຕາຜົນຕອບແທນຂອງລາຍຮັບຈາກພາສີອາກອນທ່ີເຫລ ອໄປ, 

ລາຍຮັບບາງສ່ວນທ່ີລັດຖະບານເກັບຮັກສາໄວີ້ ສາມາດນ າໄປໃຊີ້  ເພ ່ ອເປັນທຶນໃຫີ້ແກ່ການເລ່ີມຕົີ້ ນທ ລະກິດ ແລະ SMEs ອ ່ ນໆ 

ໃນພາກພ ີ້ ນຂອງໂຄງການພ ີ້ ນຖານໂຄງລ່າງ ໃນເງ ່ ອນໄຂທ່ີຕ ່ ລອງກັນໄວີ້ .  ການປັບປ ງໂຄງສີ້ າງນ ີ້ າຈະດຶງດູດຜູີ້ ທ່ີຢູ່ອາໄສ (ເຊ່ັນ. 

ລູກຄີ້ າທ່ີມີທ່າແຮງ) ໄປຍັງພ ີ້ ນທ່ີສະເພາະໃດໜ່ຶງ.  ການລະດົມທຶນໃນທີ້ອງຖ່ິນ ໂດຍຜ່ານ 

"ກອງທຶນຄວາມໄວີ້ວາງໃຈການລົງທຶນໃນບີ້ານເກີດ" ສາມາດເສີມການໂອນລາຍຮັບທ່ີເຫລ ອໄປເຫ່ົຼານີີ້ . ທຶນດ່ັງກ່າວໄດີ້ ຮັບຜົນສ າເລັດຢູ່ 

ປະເທດຍ່ີປ ່ ນ, ກ າປູເຈຍ, ຫວຽດນາມ ແລະ ເປຣູ. 

 

ໂຄງສ້າງພ ້ ນຖານດ້ານນ ້ າ ທ ່ ທົນທານຕ ່ ໄພພິບັດທ າມະຊາດຕ້ອງໄດ້ປັບປຸງ 

 

ໄພພິບັດທາງທ າມະຊາດ ສາມາດເຮັດໃຫີ້ການພັດທະນາຊັັກຊີ້ າ ຫຼ  ປິີ້ ນກັບ ໂດຍການທ າລາຍພ ີ້ ນຖານໂຄງລ່າງ ແລະ 

ຮູບແບບອ ່ ນໆຂອງທຶນທາງວັດຖ . ຜົນກະທົບຂອງໄພພິບັດຈາກທ າມະຊາດຕ ່ ພ ີ້ ນຖານໂຄງລ່າງທາງນ ີ້ າ 

ສາມາດເຮັດໃຫີ້ຊ ມຊົນກັບຄ ນສູ່ຄວາມຫຍ ີ້ ງຍາກ, ໂດຍສະເພາະໃນເຂດທ່ີເສດຖະກິດທ່ີອີງໃສ່ກະສິກ າເປັນຫລັກ. 

ຄວາມເສຍຫາຍຂອງໂຄງສີ້າງພ ີ້ ນຖານທາງນ ີ້ າທ່ີເກີດຈາກໄພທ າມະຊາດອາດຈະເຮັດໃຫີ້ນ ີ້ າປົນເປ ີ້ ອນ ແລະ ທ າລາຍການບ ລິການ, 

ເຮັດໃຫີ້ຊ ມຊົນມີນ ີ້ າປະປາທ່ີບ ່ ສະອາດປອດໄພ ແລະ ບ ່ ຫນີ້າເຊ ່ ອຖ . ນີີ້ ສາມາດເພ່ີມຄວາມສ່ຽງກັບພະຍາດທ່ີເກີດຈາກນ ີ້ າຈ ່ ຊ ມຊົນ, 

ໂດຍສະເພາະໃນເຫດການນ ີ້ າຖີ້ວມ. ນອກຈາກນັີ້ ນ, 

ຄວາມເສ ່ ອມໂຊມຂອງສ່ິງແວດລີ້ອມອັນຍີ້ ອນມາຈາກການນ າໃຊີ້ຂອງມະນ ດຫຼາຍເກີນໄປ 

ສາມາດຫຼ ດຜ່ອນຄວາມສາມາດຂອງລະບົບນິເວດໃນການປົກປີ້ອງອັນຈະລາຍຈາກໄພທ າມະຊາດ, 

ຊ ່ ງຈະເປັນການເພ່ີມຄວາມສ່ຽງຕ ່ ໄພພິບັດ. ໂຄງສີ້ າງພ ີ້ ນຖານອະເນກປະສົງ, ລວມທັງການແກີ້ ໄຂທ າມະຊາດ, 

ຕະຫລອດຮອດການຄ ີ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງຕ ່ ໄພພິບັດໃນຊ ມຊົນອາດຈະຊ່ວຍປັບປ ງຄວາມທົນທານຕ ່ ກັບໄພອັນຕະລາຍຈາກທ າມະຊາດ, 

ເຖິງແມ່ນວ່າສ່ິງທີ້າທາຍຈ ານວນຫນ່ຶງຍັງຈະຕີ້ອງໄດີ້ ຮັບການແກີ້ ໄຂ. ຄວາມທົນທານຂອງພ ີ້ ນຖານໂຄງລ່າງດີ້ ານນ ີ້ າ 

ໄດີ້ກາຍເປັນຄວາມກັງວົນອັນດັບຕົີ້ ນໆໃນໄລຍະການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ທ່ີຜ່ານມາ 

ເນ ່ ອງຈາກຄວາມຈ າເປັນຂອງການເຂົີ້ າເຖິງນ ີ້ າສະອາດເພ ່ ອຮັກສາສ ຂະພາບ ແລະ ປີ້ອງກັນການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດ. 

 

ການປ ບຕົວເຂ້ົາກ ບໄພທໍາມະຊາດ ດ້ວຍໂຄງລີ່າງພ້ືນຖານທາງນ້ໍາທີຫລາກຫລາຍ 

 

ດີ້ວຍຄວາມສ່ຽງທ່ີເພ່ີມຂຶີ້ ນຂອງການປະເຊີນກັບໄພພິບັດທ າມະຊາດ, ໂຄງສີ້າງພ ີ້ ນຖານທາງນ ີ້ າແບບທ່ົວໄປ - ມັກຈະມີຈ ດປະສົງດຽວ 

ແລະ ມີຄວາມສາມາດຈ າກັດໃນດີ້ານຂອງການຫຼ ດຜ່ອນໄພພິບັດ - ຈ່ຶງກາຍເປັນຄວາມສ່ຽງທ່ີອັນຕະລາຍຈາກໄພທ າມະຊາດຫຼາຍຂຶີ້ ນ. 

ໂຄງການກ ່ ສີ້ າງພ ີ້ ນຖານໂຄງລ່າງທາງນ ີ້ າແບບອະເນກປະສົງ ນັີ້ ນສາມາດຫລ ດຄວາມກັງວົນທາງດີ້ ານເສດຖະກິດ, ສັງຄົມ ແລະ 

ສ່ິງແວດລີ້ອມອາດຈະຊ່ວຍໄດີ້ . ໃນບັນດາປະເທດລ ່ມແມ່ນ ີ້ າຂອງ, ໂຄງລ່າງພ ີ້ ນຖານທາງນ ີ້ າທ່ີຫລາກຫລາຍຍັງສາມາດຫາໄດີ້ຍາກ 



(ຕາຕະລາງ 6 ແລະ ຮູບທີ 9). ເຂ ່ ອນອະເນກປະສົງ ກວມເອົາພຽງ 1% ຂອງເຂ ່ ອນທັງໝົດໃນເຂດແມ່ນ ີ້ າຂອງ (ກ າປູເຈຍ, ສປປ ລາວ, 

ໄທ ແລະ ຫວຽດນາມ ເທ່ົານັີ້ ນ). ເຂ ່ ອນສ່ວນຫຼາຍແມ່ນສີ້າງຂຶີ້ ນເພ ່ ອພະລັງງານໄຟຟີ້າ ຫຼ  ຊົນລະປະທານ. ໂດຍສະເພາະໃນກ ລະນີຂອງ 

ສປປ ລາວ, ເຂ ່ ອນ 96% ເປັນເຂ ່ ອນພະລັງງານໄຟຟີ້າ, ແລະ ປະເທດໄທ ຊ ່ ງ 95% ຂອງເຂ ່ ອນແມ່ນນ າໃຊີ້ເພ ່ ອຊົນລະປະທານ (ຮູບທີ 

9). 

ໃນທາງກົງກັນຂີ້ າມ, ປະມານ 30% ຂອງເຂ ່ ອນຂະໜາດໃຫຍ່ໃນທ່ົວໂລກ ແມ່ນຖ ວ່າເປັນເຄ ່ ອນອະເນກປະສົງ (OECD, 2017).  

ເຂ ່ ອນທ່ີມີຈ ດປະສົງດຽວ ມັກຈະມີຄວາມດຶງດູດທາງດີ້ານການເງິນຫຼາຍສ າລັບນັກລົງທຶນເອກະຊົນ, ເນ ່ ອງຈາກວ່າມັນມີຄວາມສ່ຽງຕ ່ າ 

ແລະ ຮັບປະກັນຜົນຕອບແທນທາງດີ້ ານການເງິນຈາກພະລັງງານທ່ີສາມາດຜະລິດໄດີ້ . 

ໂຄງການກ ່ ສີ້ າງເຂ ່ ອນໄຟຟີ້ າອະເນກປະສົງມີຫລາຍພາກສ່ວນກ່ຽວຂີ້ອງ ແລະ 

ຕີ້ອງການຮູບແບບທ ລະກິດແບບຍ ນຍົງສ າລັບການສະໜອງທຶນ, ຊ່ຶງລວມທັງການດ າເນີນງານ ແລະ ການບ າລ ງຮັກສາ, ແລະ 

ສາຖານະການສ ກເສີນສ າລັບຄວາມສ່ຽງ ແລະ ສະພາບທາງລົບຈາກປັດໃຈພາຍນອກທ່ີຕອບສະໜອງໄດີ້ທ ກຮູບແບບ (OECD, 

2017). ຄວາມກັງວົນທ່ີອາດຂັດແຍ່ງກັນຈາກຜູີ້ ມີສ່ວນຮ່ວມຫຼາຍຝ່າຍເຮັດໃຫີ້ການລິເລ່ີມດ າເນີນງານໂຄງການດ່ັງກ່າວເປັນສ່ິງທີ້າ

ທາຍທ່ີສ ດ.  ດ່ັງນັີ້ ນ, ເງິນທຶນສ າລັບການສີ້າງເຂ ່ ອນແບບອະເນກປະສົງມັກຈະມາຈາກຊັບພະຍາກອນສາທາລະນະເກ ອບທັງໝົດ. 

ການຂາດການວາງແຜນຮ່ວມກັນລະຫວ່າງບັນດາແຂວງຊາຍແດນ 

ແມ່ນສ່ິງທີ້າທາຍອີກອັນໜ່ຶງຕ ່ ກັບການພັດທະນາພ ີ້ ນຖານໂຄງລ່າງດີ້ ານນ ີ້ າທ່ີມີຄວາມທໄນທານໃນພາກພ ີ້ ນ. 

 

ຕາຕະລາງ 6. ໂຄງສ້າງພ ້ ນຖານດ້ານນ ້ າ ແບບອະເນກປະສົງ 
 

ຄ າຮ້ອງສະຫມັກ ນິຍາມ 

ການຜະລິດໄຟຟີ້ ານ ີ້ າຕົກ ເມ ່ ອລວມເຂົີ້ າກັບໂຮງງານໄຟຟີ້ ານ ີ້ າຕົກ, ເຂ ່ ອນສາມາດຜະລິດກະແສໄຟຟີ້ າໄດີ້ . 

ຊົນລະປະທານເພ ່ ອກະສິກ າ ນ ີ້ າທ່ີເກັບໄວີ້ ໃນອ່າງເກັບນີ້ າ ສາມາດນ າໃຊີ້ ເຂົີ້ າພ ດກະສິກ າໄດີ້ , ໂດຍທ່ົວໄປແລີ້ວໂດຍຜ່ານເຄ ອຂ່າຍຂອງຄອງແຈກຢາຍນ ີ້ າ. 

ການສະຫນອງນ ີ້ າດ ່ ມ ຄວາມສາມາດໃນການເກັບຮັກສານ ີ້ າ ແລະ ເຄ ອຂ່າຍການແຈກຢາຍນ ີ້ າ ສາມາດຖ ກນ າໃຊີ້ ເພ ່ ອສະຫນອງນ ີ້ າດ ່ ມສ າລັບການບ ລິໂພກຂອງຄົນ. 

ການສະຫນອງນ ີ້ າສ າລັບຄວາມ

ຕີ້ອງການທາງດີ້ ານອ ດສາຫະກ 

າ 

ການເກັບຮັກສານ ີ້ າຍັງສາມາດຖ ກນ າໃຊີ້ສ າລັບອ ດສາຫະກ າ, ລວມທັງໂຮງງານໄຟຟີ້ າເພ ່ ອຜະລິດໄຟຟີ້ າ. 

ການຂົນສ່ົງ ແລະ ການນ າທາງ ລະບົບນ ີ້ າແບບອະເນກປະສົງ ເຊ່ັນ: ຄອງ ແລະ ການຄວບຄ ມນ ີ້ າເທິງໜີ້ າດິນ ໂດຍເຂ ່ ອນສາມາດໃຫີ້ບ ລິການນ າທາງ ແລະ ການຂົນສ່ົງໄດີ້ . 

ການຄວບຄ ມນ ີ້ າຖີ້ ວມ ໂຄງສີ້າງເຂ ່ ອນ ແລະ ອ່າງເກັບນ ີ້ າ ອາດໃຫີ້ການປົກປີ້ອງກັນນ ີ້ າຖີ້ ວມໂດຍການຄວບຄ ມການລະບາຍນ ີ້ າ ແລະ 

ປັບຄວາມດ ່ນດ່ຽງຄວາມແຕກຕ່າງຂອງນ ີ້ າໄຫຼ. 

ຍ ດທະສາດການເກັບຮັກສານ ີ້ າ ໂຄງລ່າງພ ີ້ ນຖານດີ້ ານນ ີ້ າແບບອະເນກປະສົງ ຍັງຖ ກນ າໃຊີ້ ເພ ່ ອຫຼ ດຜ່ອນຜົນກະທົບຂອງການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟີ້ າອາກາດ ແລະ 

ຍ ດທະສາດການສະໜອງນ ີ້ າ “ກັນຊົນ”, ເຊ່ິງອາດຈະຖ ກນ າໃຊີ້ສ າລັບບາງຈ ດປະສົງຂີ້າງເທິງ. 

ແຫລ່ງທ່ີມາ: (ICOLD, 2014), ຄະນະກ າມະການສາກົນກ່ຽວກັບ ເຂ ່ ອນໃຫຍ່  ເວັບໄຊທ໌ , www.icold-cigb.org; (OECD, 2017), 

ພ ີ້ ນຖານໂຄງລ່າງດີ້ານນ ີ້ າແບບອະເນກປະສົງ: ຄ າແນະນ າເພ ່ ອເພ່ີມປະສິດທິພາບທາງດີ້ານເສດຖະກິດ, ມູມມອງນະໂຍບາຍຂອງ OECD, OECD, Paris 

http://www.icold-cigb.org/
http://www.icold-cigb.org/


ຮູບທ  9. ເຂ ່ ອນໃນອ່າງລຸ່ມແມ່ນ ້ າຂອງ ແຍກຕາມປະເພດ ແລະ ຕາມປະເທດ, ປ  2017 

 

ກະດານ A. ເຂ ່ ອນໃນອ່າງລຸ່ມແມ່ນ ້ າຂອງຕາມປະເພດ ກະດານ B. ເຂ ່ ອນໃນອ່າງລຸ່ມແມ່ນ ້ າຂອງຕາມປະເພດ 

 

 

 

ໝາຍເຫດ: ເຂ ່ ອນທັງໝົດລວມເຖີງເຂ ່ ອນທ່ີໄດີ້ ມີການມອບໝາຍ, ກ າລັງກ ່ ສີ້າງ ແລະ ເຂ ່ ອນຕາມແຜນການໃນບາງສ່ວນຂອງລ ່ມອ່າງແມ່ນ ີ້ າຂອງໃນ ກ າປູເຈຍ, ສປປ ລາວ, ໄທ ແລະ 

ຫວຽດນາມ. ສະເພາະເຂ ່ ອນໄຟຟີ້ າທ່ີມີກ າລັງຕິດຕັີ້ ງ 15 ເມກາວັດຂຶີ້ ນໄປເທ່ົານັີ້ ນ; ສະເພາະອ່າງເກັບນ ີ້ າຊົນລະປະທານມີຂະໜາດ 0.5 ກມ 2 ແລະ ຂີ້າງເທິງແມ່ນໄດີ້ລະບ ໃຫີ້ເຫັນ. 

ແຫລ່ງຂ ີ້ ມູນ: (WLE Greater Mekong, 2018), ໂຄງການຄົີ້ ນຄວີ້ າ CGIAR ກ່ຽວກັບນ ີ້ າ, ດິນ ແລະ ລະບົບນິເວດ – ແມ່ນ ີ້ າຂອງ . 

 

ເສີມສ້າງຄວາມຢຶດຢ ີ່ນຂອງຕົວເມືອງດ້ວຍວິທີແກ້ໄຂຈາກທໍາມະຊາດ 

 

ການແຊກແຊງໃນລະບົບນິເວດທ່ີໄດີ້ ຮັບແຮງບັນດານໃຈ ແລະ ສ່ົງເສີມໂດຍທ າມະຊາດ (ວິທີແກີ້ ໄຂທ່ີອີງໃສ່ທ າມະຊາດ ຫຼ  NBS), 

ມັກຈະຖ ກພິຈາລະນາເປັນການເສີມ ຫຼ  ການທົດແທນໂຄງສີ້ າງພ ີ້ ນຖານແບບດັີ້ ງເດີມ. 

ແນວຄວາມຄິດນີີ້ ອາດຈະສະເຫນີການແກີ້ ໄຂທ່ີມີປະສິດທິພາບ ແລະ ຕົີ້ ນທຶນຕ ່ າ ເພ ່ ອເພ່ີມຄວາມຢ ດຢ ່ ນ, ໃນຂະນະດຽວກັນ 

ກ ່ ໃຫີ້ ຜົນປະໂຫຍດີ້ ານອ ່ ນໆ ເຊ່ັນ: ຄວາມຫລາກຫລາຍທາງດີ້ ານຊີວະນາໆພັນ, ຄ ນນະພາບອາກາດ ຫຼ  

ຄວາມເປັນໄປໄດີ້ສ າລັບກິດຈະກ າການພັກຜ່ອນ. ວິທີແກີ້ ໄຂທ່ີອີງໃສ່ທ າມະຊາດສາມາດຖ ກຈັດຕັີ້ ງປະຕິບັດ 

ເພ ່ ອບັນລ ຈ ດປະສົງທ່ີກ່ຽວຂີ້ອງກັບນ ີ້ າ ເຊ່ັນ: ການຟ ີ້ ນຟູພ ີ້ ນທ່ີຊ ່ມນ ີ້ າ ເພ ່ ອປັບປ ງການຄ ີ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນນ ີ້ າ ແລະ 

ເພ່ີມຄວາມທົນທານຕ ່ ກັບໄພອັນຕະລາຍທ່ີກ່ຽວຂີ້ອງກັບນ ີ້ າ. ວິທີການແກີ້ ໄຂທ່ີອີງໃສ່ທ າມະຊາດປະເພດໜ່ຶງ 

ທ່ີເອີີ້ ນວ່າການອອກແບບຕົວເມ ອງທ່ີມີຄວາມອ່ອນໄຫວຕ ່ ນ ີ້ າ (WSUD) ອາດຈະໄດີ້ ຮັບຄວາມສ າຄັນ 

ເນ ່ ອງຈາກວ່າເມ ອງຕ່າງໆມີຄວາມສ່ຽງຕ ່ ຜົນກະທົບຂອງການເຊ ່ ອມໂຊມຂອງສ່ິງແວດລີ້ອມ ແລະ 

ໄພພິບັດທ່ີເກີດຈາກການປ່ຽນແປງດິນຟີ້ າອາກາດ. ເຄ ່ ອງມ  WSUD 

ມີຄວາມຍ ດຫຍ ່ ນພຽງພ ທ່ີຈະປະສົມປະສານເຂົີ້ າໃນການພັດທະນາຕົວເມ ອງໃນທ ກປະເພດ ເຊ່ັນ: ຫນ່ວຍການກ ່ ສີ້ າງ, 

ສວນສາທາລະນະ ແລະ ສະຖານທ່ີເປີດໂລ່ງອ ່ ນໆທ່ີມີທາງນ ີ້ າ. ແນວຄວາມຄິດດ່ັງກ່າວອາດຈະສະເໜີວິທີທາງແກີ້ ໄຂ 

ເພ ່ ອໃຫີ້ ບັນດາເມ ອງມີຄວາມຢຶດຢ ່ ນ ແລະ ໜີ້ າຢູ່ຫຼາຍຂຶີ້ ນ, ໃນຂະນະດຽວກັນກ ່ ສະໜອງພ ີ້ ນທ່ີທ່ີມີຊີວິດຊີວາໃຫີ້ແກ່ຊ ມຊົນ. 

ເນ ່ ອງຈາກແນວຄວາມຄິດແມ່ນຂີ້ອນຂີ້ າງໃໝ່ສ າລັບບັນດາຕົວເມ ອງທ່ີພວມພັດທະນາໃນບັນດາປະເທດລ ່ມແມ່ນ ີ້ າຂອງ, 
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ຂ່ຶງອາດຈ າເປັນຕີ້ອງມີຄວາມຕັີ້ ງໃຈຢ່າງແຮງກີ້ າ ແລະ ຄວາມເປັນຜູີ້ ນ າທາງດີ້ ານການເມ ອງ, 

ຕະຫລອດການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊ ມຊົນອາດຈະມີຄວາມຈ າເປັນ. 

 

ການນໍາໃຊ້ວິທີແກ້ໄຂບ ນຫາແບບຊ ມຊົນເພືີ່ ອການຮ ບມືກ ບໄພພິບ ດທີີ່ ດີຂ້ືນ 

 

ຄວາມຕີ້ານທານຕ ່ ກັບໄພທ າມະຊາດອາດຈະຂຶີ້ ນກັບຄວາມສາມາດຂອງສະຖາບັນໃນການກະກຽມການຮັບມ ກັບໄພພິບັດ. 

ວິທີການຂອງຂະແໜງການ ແລະ ການຈັດຕັີ້ ງຂອງສາຖາບັນທ່ີແຕກແຍກກັນ 

ສາມາດເຮັດໃຫີ້ການປະຕິບັດການຄ ີ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງຕ ່ ໄພພິບັດເຮັດໄດີ້ຍາກຫຼາຍຂຶີ້ ນ. ການຂາດຂ ີ້ ມູນ ແລະ ທັກສະດີ້ານວິຊາການ 

ເພ ່ ອປະຕິບັດແຜນການແມ່ນສ່ິງທີ້າທາຍອີກອັນໜ່ຶງທ່ີຂັດຂວາງການກຽມພີ້ ອມຮັບມ ຈາກໄພພິບັດ. 

ມັນຍັງມີຄວາມສ າຄັນເປັນຢ່າງຍ່ິງທ່ີຊ ມຊົນຕີ້ອງມີສ່ວນຮ່ວມດີ້ວຍ 

ຍີ້ ອນວ່າກົນໄກການປະສານງານທ່ີນ າພາໂດຍຊ ມຊົນມັກຈະມີປະສິດທິພາບໃນຄ່າໃຊີ້ ຈ່າຍ 

ເນ ່ ອງຈາກສາມາດຈັດແຈງກັບຄວາມຕີ້ອງການ ແລະ ສະຖານະການຂອງທີ້ອງຖ່ິນ ທ່ີສາມາດແກີ້ ໄຂໄດີ້ ຢ່າງຖ ກຕີ້ອງ. 

 

ກ າປູເຈຍ 

 

ຄະນະກ າມະການຄ ີ້ມຄອງໄພພິບັດແຫ່ງຊາດ ແມ່ນໂຄງປະກອບຫລັກຂອງລັດຖະບານ ໃນດີ້ ານການປະສານງານກ່ຽວກັບການ

ຫຼ ດຜ່ອນການຫລ ດຄວາມສ່ຽງຈາກໄພພິບັດ (DRR). ປະເທດໄດີ້ປະຕິບັດໂຄງການຊ ມຊົນຫຼາຍໆແຜນງານ. ເຖິງຢ່າງໃດກ ຕາມ, 

ຊັບພະຍາກອນທ່ີຈ າກັດ ແລະ ການແບ່ງປັນຂ ີ້ ມູນຂ່າວສານກັບທ ກຂັີ້ ນຂອງພາກລັດ ອາດຈະເປັນອ ປະສັກຕ ່ ກັບປະສິດທິຜົນຂອງ

ແຜນງານ. ໂຄງການຫຼ ດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພນ ີ້ າຖີ້ວມແມ່ນເປັນຕົວຢ່າງຂອງການແກີ້ ໄຂບັນຫາຊ ມຊົນໃນແຂວງ ຕະແກີ້ວ 

ຂອງປະເທດກ າປູເຈຍ. ແຂວງຈາແກີ້ວ ຂອງປະເທດກ າປູເຈຍ ຕັີ້ ງຢູ່ໃນພ ີ້ ນທ່ີຕ ່ າຕ ີ້ ນ ໃນເຂດສາມລ່ຽມທ່ົງພຽງແມ່ນ ີ້ າຂອງ. 

ອັນນີີ້ ເຮັດໃຫີ້ ມີແນວໂນີ້ມທ່ີແມ່ນ ີ້ າໄຫລລົງມາຈາກແມ່ນ ີ້ າ Bassac, ແມ່ນ ີ້ າຂອງ ແລະ ລ ານ ີ້ າທ່ີເຊ ່ ອມທັງ 2 ຝ່ັງເຂົີ້ ານ າກັນ. 

 

ຫນ່ຶງໃນກິດຈະກ າຂອງໂຄງການ ຕາແກີ້ວ ປະກອບດີ້ວຍການຊ່ວຍເຫຼ ອຄອບຄົວທ່ີມີຄວາມສ່ຽງທ່ີສ ດໃນການສີ້າງເຮ ອນຍົກລະດັບສູງ; 

ເຮ ອນໄມີ້ ໄຜ່ຂະໜາດນີ້ອຍຂອງພວກເຂົາເຈົີ້ າ ມີຄວາມສ່ຽງທ່ີຈະໄດີ້ ຮັບຄວາມເສຍຫາຍຈາກຝົນຕົກໜັກ, ນ ີ້ າຖີ້ວມ ແລະ ລົມແຮງ. 

ໂຄງການດ່ັງກ່າວປະກອບມີ 13 ບີ້ານຫ່າງໄກສອກຫີຼກ ແລະ ມີຄວາມສ່ຽງຫລາຍທ່ີສ ດ ແລະ ກວມເອົາ 416 

ຄອບຄົວທ່ີຊາວບີ້ານເລ ອກເຟັີ້ ນ ໂດຍອີງຕາມການພິຂາລະນາຈາກສະພາບເສດຖະກິດ ແລະ ຄວາມຕີ້ອງການຂອງພວກເຂົາເຈົີ້ າ. 

ນອກຈາກການມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຕັດສິນໃຈແລີ້ວ, ຊາວບີ້ານຍັງໄດີ້ ຮັບຄ າແນະນ າວິທີການຍົກເຮ ອນຊານໃຫີ້ສູງຂ ີ້ ນ 2 ຫາ 3 ແມັດ 

ໂດຍໃຊີ້ດິນເພ ່ ອຍົກລະດັບພ ີ້ ນດິນໃຫີ້ສູງກວ່າລະດັບນ ີ້ າຖີ້ວມ ( Pinkaew and Glass, 2007).  ຄະນະກ າມະການຄ ີ້ມຄອງໄພພິບັດຂັີ້ ນ

ບີ້ ານທ່ີປະກອບດີ້ວຍຜູີ້ຖ ກເລ ອກຕັີ້ ງ 5 ຄົນ ເປັນຜູີ້ກວດກາການຈັດຕັີ້ ງປະຕິບັດໂຄງການ. ໂຄງການຊ ມຊົນທ່ີຄີ້ າຍຄ ກັນ 

ອາດຈະສະເຫນີວິທີການທ່ີມີປະສິດທິພາບສ າລັບການຝຶກອົບຮົມ ແລະ 

ການສີ້ າງຄວາມອາດສາມາດໃນລະດັບຊ ມຊົນຢູ່ບ່ອນອ ່ ນໃນຂອບເຂດທ່ົວປະເທດ. 

 

ສປປ ລາວ 

 

ໂຄງການ DRR ອີງຕາມຊ ມຊົນໃນ ສປປ ລາວ ແມ່ນໄດີ້ ຈັດຕັີ້ ງປະຕິບັດຜ່ານໜ່ວຍງານປີ້ອງກັນໄພພິບັດໝູ່ບີ້ ານ ແລະ 

ຄະນະກ າມະການປີ້ອງກັນ ແລະ ຄວບຄ ມໄພພິບັດໃນໝູ່ບີ້ ານ. 



ພວກເຂົາເຈົີ້ າມີຈ ດປະສົງເພ ່ ອເພ່ີມທະວີການຮັບຮູີ້ລະຫວ່າງຊ ມຊົນທີ້ອງຖ່ິນ, 

ເຮັດໃຫີ້ພວກເຂົາຮຽນຮູີ້ການດ າເນີນການທ່ີຈະປະຕິບັດກ່ອນ, ໃນລະຫວ່າງ ແລະ ຫັຼງຈາກໄພພິບັດ. 

ເນ ່ ອງຈາກການປະຕິບັດຍ ດທະສາດ DRR ທ່ີບ ່ ສອດຄ່ອງກັນໃນທ່ົວປະເທດ, 

ຄວາມສາມາດໃນການຄ ີ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງຈາກໄພພິບັດແມ່ນແຕກຕ່າງກັນໄປໃນລະດັບທີ້ອງຖ່ິນ. ການປັບປ ງການປະສານງານ ແລະ 

ການຈັດສັນຊັບພະຍາກອນຈາກສູນກາງ ອາດຈະຊ່ວຍຕອບສະຫນອງສ່ິງທີ້າທາຍນີີ້ . 

 

ໂຄງການປີ້ອງກັນໄພນ ີ້ າຖີ້ວມໂຮງຮຽນ ເປັນຕົວຢ່າງຂອງ DRR ລະດັບທີ້ອງຖ່ິນໃນ ສປປ ລາວ. 

ຈ ດປະສົງແມ່ນເພ ່ ອເສີມຂະຫຍາຍຄວາມສາມາດຂອງຊ ມຊົນ ເພ ່ ອຮັບມ ກັບໄພນ ີ້ າຖີ້ວມ 

ໂດຍການເສີມສີ້ າງຄວາມເຂັີ້ ມແຂງໃຫີ້ແກ່ໄວຫນ ່ມໃນການເປັນຜູີ້ ນ າໃນການສ ່ ສານທ່ີບ ່ ເປັນທາງການ. 

ຢູ່ໃນໂຮງຮຽນບາງແຫ່ງທ່ີຖ ກເລ ອກ (ໃນຊ ມຊົນທ່ີມີຄວາມສ່ຽງສູງຕ ່ ໄພນ ີ້ າຖີ້ວມ), ຄູສອນໄດີ້ ຮັບການຝຶກອົບຮົມ ກ່ຽວກັບ 

ການຄ ີ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງໂດຍຜ່ານກອງປະຊ ມໃນເຊິງການຈັດຕັີ້ ງປະຕິບັດ ທ່ີຈັດໂດຍຫີ້ອງການສຶກສາເມ ອງ, 

ແລີ້ວຖ່າຍທອດຄວາມຮູີ້ ນີີ້ ໃຫີ້ແກ່ນັກຮຽນຂອງພວກເຂົາເຈົີ້ າ. ໂຄງການໄດີ້ພັດທະນາ ແລະ ແຈກຢາຍອ ປະກອນຕ່າງ  ໆເຊ່ັນ: ປຶີ້ ມນີ້ອຍ 

ແລະ ໂປສເຕີ. ນອກຈາກນີີ້ , ໂຮງຮຽນໄດີ້ຖ ກນ າໃຊີ້ເປັນຈ ດປະສານງານສ າລັບກິດຈະກ າທ່ີກ່ຽວຂີ້ອງກັບການຝຶກອົບຮົມຊ ມຊົນ, 

ເຊ່ິງຍັງມີພ ່ ແມ່, ກ ່ມແມ່ຍິງ ແລະ ສະມາຊິກຊ ມຊົນຜູີ້ ສູງອາຍ .  

 

ມຽນມາ 

 

ແຜນປະຕິບັດງານປີ 2017 ຂອງມຽນມາ ກ່ຽວກັບ ການຫຼ ດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດ ໄດີ້ ຮັບຮູີ້ການຕີ້ານໄພພິບັດໃນຊ ມຊົນເປັນວຽກ

ບູລິມະສິດສູງສ ດ. ເນ ່ ອງຈາກແນວຄວາມຄິດຂອງ DRR ແມ່ນຂີ້ອນຂີ້ າງໃຫມ່ໃນມຽນມາ, ໂຄງການທ່ີກ່ຽວຂີ້ອງກັບ DRR 

ຊ ມຊົນແມ່ນຍັງມີຄວາມຈ າກັດ. ນອກຈາກນັີ້ ນ, 

ແຫ່ຼງການເງິນບ ່ ພຽງພ ພີ້ ອມກັບການຂາດການຈັດລະບຽບຂອງສະຖາບັນໃນລະດັບເມ ອງ ຫຼ  ບີ້ ານ 

ມີສ່ວນເຮັດໃຫີ້ການປະກອບສ່ວນເຂົີ້ າໃນແຜນງານ DRR ໃນຊ ມຊົນທ່ີບ ່ ສະເໝີພາບ. 

ການປູກຝັງຕ ່ ໄພແຫີ້ງແລີ້ ງໃນເຂດແຫີ້ງແລີ້ ງຂອງມຽນມາແມ່ນຕົວຢ່າງຂອງ DRR ທ່ີເກີດຜົນໃນປະເທດ. 

ໄດີ້ ມີການຄັດເລ ອກແນວພັນເຂົີ້ າທ່ີທົນທານຕ ່ ໄພແຫີ້ງແລີ້ ງແບບມີສ່ວນຮ່ວມໃນປີ 2014 

ເພ ່ ອສີ້ າງຄວາມເຂັີ້ ມແຂງຄວາມຢ ດຢ ່ ນຂອງກະສິກ າແບບຍ ນຍົງໃນຂົງເຂດນີີ້ . ຕະຫຼອດໄລຍະໂຄງການ, 

ຊາວກະສິກອນໄດີ້ ຊ່ວຍກ ານົດແນວພັນເຂົີ້ າທ່ີໃຫີ້ ຜົນຜະລິດສູງ ແລະ ເປັນທ່ີຍອມຮັບໄດີ້ສ າລັບຄວາມທົນທານຕ ່ ຄວາມຮີ້ອນ, 

ໄພແຫີ້ງແລີ້ງ, ໄລຍະເວລາສັີ້ ນ ແລະ ຄວາມທົນທານຕ ່ ເກ ອ. ຄວາມຮູີ້ຈາກປະສົບການທ່ີກ່ຽວຂີ້ອງກັບຄວາມຫລາກຫລາຍແນວພັນພ ດ 

ເຊ່ັນ: ຜົນຜະລິດທ່ີຄາດໄວີ້ , ຄວາມພີ້ອມຂອງແຮງງານ, ລາຄາເມັດພັນ ແລະ ຄວາມພີ້ອມໃຊີ້ວຽກ, ສະພາບດິນຟີ້າອາກາດ ແລະ ດິນ, 

ແລະ ການໄຫຼວຽນຂອງພ ີ້ ນຜິວທ່ີມີຢູ່ໃຫີ້ຊາວກະສິກອນ ທ່ີອາດສາມາດປັບປ ງການເລ ອກພ ດໃຫີ້ ເໝາະສົມ (UNDP, 2014). 

ອາສາສະໝັກຍັງສາມາດສີ້າງ “ພ ີ້ ນທ່ີສາທິດ” ເພ ່ ອທົດສອບຄວາມເປັນໄປໄດີ້ຂອງແນວພັນສະເພາະ ກ່ອນທ່ີຈະຊ ີ້ ເປັນຈ ານວນຫຼາຍ. 

ນອກຈາກນັີ້ ນ, ການເຂົີ້ າເຖິງແນວພັນພ ດທ່ີທົນທານຕ ່ ຄວາມແຫີ້ງແລີ້ ງໄດີ້ຫລາຍຂ ີ້ ນ 

ແມ່ນສາມາດເຮັດໄດີ້ຍີ້ ອນທະນາຄານແນວພັນໃນລະດັບຊ ມຊົນ. 

 

ໄທ 

 



ການຄ ີ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງຈາກໄພພິບັດຕາມຊ ມຊົນ ແມ່ນຍ ດທະສາດອັນໜ່ຶງຂອງປະເທດໃນການປັບປ ງການກະກຽມເພ ່ ອຫຼ ດຜ່ອນ

ຜົນກະທົບຈາກໄພທ າມະຊາດ. ເຖິງວ່າຈະມີການນ າຍ ດທະສາດ DRR ທ່ີແຂງແກ່ງໄປຈັດຕັີ້ ງປະຕິບັດໃນລະດັບຊາດ, ແຂວງ ແລະ 

ຊ ມຊົນ, ແຕ່ການຂາດຂ ີ້ ມູນຄວາມສ່ຽງ ແລະ ການແບ່ງປັນຂ ີ້ ມູນ 

ໄດີ້ ຂັດຂວາງຄວາມສາມາດຂອງລັດຖະບານໃນການຕັດສິນໃຈກ່ຽວກັບມາດຕະການ DRR. 

ຈ າເປັນຕີ້ອງມີການເສີມສີ້ າງຂີດຄວາມສາມາດໃນການນ າໃຊີ້ ເຕັກໂນໂລຊີໃຫີ້ແກ່ພະນັກງານລັດ, ສະມາຊິກໃນຊ ມຊົນ ແລະ 

ພາກສ່ວນກ່ຽວຂີ້ອງອ ່ ນໆແມ່ນມີຄວາມຈ າເປັນ. ໄດີ້ ມີການພັດທະນາມາດຕະການຂອງຊ ມຊົນຫລາຍແຫ່ງຢູ່ທີ້ອງຖ່ິນຕ່າງໆ, ເຊ່ັນ: 

ນະວັດຕະກ າການແກີ້ ໄຂນ ີ້ າໃນບີ້ ານລິມທອງ. ສ າລັບຊ ມຊົນນີີ້ , ໄພແຫີ້ງແລີ້ ງຢ່າງໜັກໜ່ວງທ່ີສ ດໃນລະດູແລີ້ ງ ແລະ 

ໄພນ ີ້ າຖີ້ວມຢ່າງໜັກໜ່ວງທ່ີສ ດໃນລະດູຝົນ ຖ ວ່າແມ່ນສ່ິງທີ້າທາຍຫລັກ.  

 

ໄພແຫີ້ງແລີ້ ງຢ່າງໜັກໜ່ວງໃນລະດູແລີ້ ງ ແລະ 

ໄພນ ີ້ າຖີ້ວມຢ່າງໜັກໜ່ວງໃນລະດູຝົນໄດີ້ ສ່ົງຜົນກະທົບຕ ່ ບີ້ ານລິມທອງຊ ີ້ າແລີ້ວຊ ີ້ າເລ່ົາມາເປັນເວລາ 40 ປີ ຈົນເຖິງປີ 2007, 

ເຮັດໃຫີ້ບີ້ ານເຮ ອນ, ເສັີ້ ນທາງ ແລະ ການຜະລິດກະສິກ າເສຍຫາຍ (Utokapat, 2016). ແທີ້ ຈິງແລີ້ວ, ແຫ່ຼງອາຫານ ແລະ 

ລາຍຮັບຕົີ້ ນຕ ຂອງຊ ມຊົນແມ່ນມາຈາກການກະເສດທ່ີລີ້ຽງດີ້ວຍນ ີ້ າຝົນ. ນັບແຕ່ໄພພິບັດໄດີ້ເຮັດໃຫີ້ຜະລິດຕະພັນກະສິກ າຫຼ ດລົງຢ່າງ

ຕ ່ ເນ ່ ອງ, ຊາວບີ້ ານຈ່ຶງປະສົບກັບໜີີ້ ສິນໃນຄອບຄົວ ແລະ ການອົບພະຍົບຍີ້ ານຖ່ິນຖານເພ່ີມຂຶີ້ ນ.   

 

ໃນການຕອບໂຕີ້ກັບບັນຫາດ່ັງກ່າວ, ສະຖາບັນຂ ີ້ ມູນຂ່າວສານ ກ່ຽວກັບ ຊັບພະຍາກອນນ ີ້ າ ແລະ ກະສິກ າ, ພາຍໃຕີ້ກະຊວງວິທະຍາສາດ 

ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ແຫ່ງປະເທດໄທ, ຮ່ວມມ ກັບອົງການພັດທະນາຊ ມຊົນໃນທີ້ອງຖ່ິນທ່ີບ ຂ ີ້ ນກັບລັດທະບານ NGO, 

ໄດີ້ແນະນ າການຄ ີ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນນ ີ້ າໃນຊ ມຊົນ (CWRM). ຊາວບີ້ ານທີ້ອງຖ່ິນໄດີ້ ຮັບການຝຶກອົບຮົມເພ ່ ອຮຽນຮູີ້  ແລະ 

ສີ້ າງຄວາມເຂົີ້ າໃຈເຕັກໂນໂລຢີໃຫມ່ເພ ່ ອປະຕິບັດການສ າຫຼວດ, ເກັບກ າຂ ີ້ ມູນ ແລະ 

ເຮັດການວິເຄາະທ່ີສ າຄັນທ່ີກ່ຽວຂີ້ອງກັບຊັບພະຍາກອນນ ີ້ າ ແລະ ການດ ່ນດ່ຽງນ ີ້ າໂດຍໃຊີ້ ເຕັກໂນໂລຢີ ເຊ່ັນ: 

ລະບົບກ ານົດຕ າແຫນ່ງທ່ົວໂລກ (GPS), ສະຖານີກວດກາໄລຍະທາງ ແລະ ຮູບພາບດາວທຽມ. ນອກຈາກນັີ້ ນ, 

ໂຄງການຍັງສ່ົງເສີມຄວາມຮູີ້ດີ້ ານພ ີ້ ນເມ ອງ. ຕົວຢ່າງ, ຜູີ້ ສູງອາຍ ໃຫີ້ຂ ີ້ ມູນກ່ຽວກັບປະລິມານຝົນຕົກ ແລະ ການນ າໃຊີ້ນ ີ້ າທ່ີຜ່ານມາ, 

ດ່ັງນັີ້ ນຈະຊ່ວຍໃຫີ້ຊ ມຊົນເຂົີ້ າໃຈບັນຫາການຂາດແຄນນ ີ້ າຂອງເຂົາເຈົີ້ າດີຂຶີ້ ນ. ຂ ີ້ ມູນທ່ີເກັບກ າໄດີ້ ຊ່ວຍໃຫີ້ຜູີ້ ຊ່ຽວຊານພັດທະນາວິທີແກີ້

ໄຂທ່ີເໝາະສົມກັບສະພາບພູມິສາດ-ສັງຄົມຂອງໝູ່ບີ້ ານ.  

 

ຫວຽດນາມ 

 

ຢູ່ ຫວຽດນາມ, ໃນຂະນະທ່ີບັນດາໂຄງການທ່ີມີວິທີການຈາກຂັີ້ ນເທິງຫາລ ່ມ ອາດບ ່ ສາມາດແກີ້ໄຂຄວາມຢ ດຢ ່ນຂອງທີ້ອງຖ່ິນຢ່າງມີ

ປະສິດທິຜົນ ແຕ່ວິທີການຂັີ້ ນລ ່ມຫາຂັີ້ ນເທິງ ຂອງການຄ ີ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດໃນຊ ມຊົນໄດີ້ສະແດງໃຫີ້ເຫັນປະສິດທິຜົນໃນການ

ເພ່ີມທະວີຄວາມຮັບຮູີ້ຂອງຊ ມຊົນ. ການຊ ດໂຊມຂອງປ່າຊາຍເລນ ແມ່ນສ່ິງທີ້າທາຍອັນສ າຄັນຂອງຊ ມຊົນ ດ່າລົກ ແລະ ງາເທຍ. 

ໂຄງການ DRR ຈ ານວນຫຼາຍໂຄງການໄດີ້ດ າເນີນຢູ່ໃນພ ີ້ ນທ່ີ, ແຕ່ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງທີ້ອງຖ່ິນແມ່ນມີຈ າກັດ. ໃນປີ 2007, 

ໄດີ້ ມີການແນະນ າວິທີການສີ້າງຄວາມເຂັີ້ ມແຂງຂອງຊ ມຊົນໃນເຂດຊາຍຝ່ັງແຄມທະເລ. ໃນຖານະເປັນຜົນຜະລິດຂອງສະຖາບັນ, 

ຄະນະກ າມະການຄູີ້ມຄອງປ່າຊາຍເລນຂອງຊ ມຊົນ (CMMB) ໄດີ້ຖ ກສີ້າງຕັີ້ ງຂຶີ້ ນ. ດີ້ວຍການສະໜັບສະໜູນຢ່າງເອົາຈິງເອົາຈັງຈາກ

ລັດຖະບານທີ້ອງຖ່ິນ, CMMB ໄດີ້ລະດົມສະມາຊິກໃນຊ ມຊົນ ເພ ່ ອປະກອບສ່ວນເຂົີ້ າໃນການຟ ີ້ ນຟູປ່າຊາຍເລນ ແລະ ການວາງແຜນ



ກຽມຄວາມພີ້ ອມຮັບມ ກັບໄພພິບັດຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ. ຖີ້າບ ່ ມີຄວາມຄິດລິເລ່ີມນີີ້ , 

ປະຊາຊົນຈະມີຄວາມສ່ຽງເພ່ີມຂຶີ້ ນຈາກພະຍ ຮ ນແຮງ ແລະ ນ ີ້ າຖີ້ວມ. ຕົວຢ່າງ, ພາຍ ໄຕີ້ຝ ່ ນ Damrey ໃນປີ 2005 

ໄດີ້ພາໃຫີ້ ເກີດຄ ີ້ ນຍັກ ແລະ ນ ີ້ າຖີ້ວມທາງຕົີ້ ນນ ີ້ າ, ທ າລາຍເຮ ອນຊານ 100 ຫັຼງ, ທ າລາຍຟາມກ ີ້ ງ ແລະ ພ ດພັນ 500 ເຮັກຕາ ແລະ 

ດິນປົນເປ ີ້ ອນດີ້ວຍນ ີ້ າເກ ອ (CARE, 2016). ມັນເປັນສ່ິງສ າຄັນທ່ີຄົນໃນທີ້ອງຖ່ິນມີສ່ວນຮ່ວມໃນໂຄງການ DRR. 

ໂຄງການຟ ີ້ ນຟູນປ່າຊາຍເລນພາຍຫັຼງພາຍ ໄຕີ້ຝ ນ Damrey ສະແດງໃຫີ້ ເຫັນການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງທີ້ອງຖ່ິນພຽງເລັກນີ້ອຍ. 

ຜູີ້ ຮັບເໝົາເອກະຊົນ ຫຼ  ອ ານາດການປົກຄອງທີ້ອງຖ່ິນມັກຈະຄ ີ້ມຄອງໄລຍະການປູກ, ການບ າລ ງຮັກສາ ແລະ ການປີ້ອງກັນ (CARE, 

2016). ສ່ິງນີີ້ ເຮັດໃຫີ້ຄວາມຮັບຮູີ້ ຂອງຊ ມຊົນທີ້ອງຖ່ິນຫຼ ດລົງ, ແລະ ອັດຕາການລອດຕາຍຂອງປ່າຊາຍເລນຕ ່ າ 

ຍີ້ ອນການປູກຕົີ້ ນໄມີ້ ທ່ີບ ່ ຖ ກຕີ້ອງ. 

 

ການນໍາໃຊ້ເຄືີ່ ອງມືດິຈິຕອລໃຫ້ເກີດປະໂຫຍດສູງສ ດ 

ໃນຖານະເປ ນລະບົບເຕືອນໄພລີ່ວງໜ້າທີີ່ ມີປະສິດທິພາບ 

 

ຄວາມກີ້ າວຫນີ້ າທາງດີ້ ານເທັກໂນໂລຍີສີ້ າງຄວາມເປັນໄປໄດີ້ ໃຫມ່ໃນການພັດທະນາເຄ ່ ອງມ ດິຈິຕອລທ່ີມີລາຄາຖ ກສ າລັບລະບົບການເ

ຕ ອນໄພລ່ວງໜີ້ າ. ເຄ ່ ອງມ ເຫ່ົຼານີີ້ ສາມາດສະຫນອງຄ ນນະພາບທ່ີດີກວ່າ ແລະ ທັນເວລາໃນການໂອນຂ ີ້ ມູນ, ການວິເຄາະ, 

ການຕິດຕາມ, ການປະເມີນຄວາມສ່ຽງ ແລະ ການພະຍາກອນ, ດ່ັງນັີ້ ນຈ່ຶງເຮັດໃຫີ້ຄວາມຮັບຮູີ້  ແລະ 

ການກຽມຄວາມພີ້ອມຮັບມ ກັບການຕີ້ານໄພພິບັດ ໄດີ້ ດີຂ ີ້ ນ. ແນວໃດກ ຕາມ, ບັນດາປະເທດກ າລັງພັດທະນາມີຊ່ອງຫວ່າງດີ້ານເຕັກ

ໂນໂລຊີຂະໜາດໃຫຍ່ໃນການນ າໃຊີ້ລະບົບດ່ັງກ່າວເມ ່ ອທຽບໃສ່ກັບບັນດາປະເທດພັດທະນາແລີ້ວ. 

ໂທລະສັບມ ຖ ໄດີ້ ຮັບຄວາມສ າຄັນໃນປະເທດກ າລັງພັດທະນາ. ຄວາມຈິງແລີ້ວ, ແຕ່ລະປະເທດໃນພາກພ ີ້ ນແມ່ນ ີ້ າຂອງ 

ໄດີ້ ພັດທະນາການບ ລິການເຕ ອນໄພລ່ວງໜີ້ າຕາມໂທລະສັບຂອງຕົນເອງ. ກ າປູເຈຍມີ EWS1294;ມຽນມາເປັນເຈົີ້ າຂອງ 

ແອັບພລີເຄຊັນໃນມ ຖ ເອີີ້ ນວ່າການແຈີ້ງເຕ ອນໄພພິບັດ; ແລະ ໄທໄດີ້ນ າເອົາຂ ີ້ ລິເລ່ີມທ່ີເອີີ້ ນວ່າ ເຄ ອຂ່າຍອາສາສະໝັກເຕ ອນໄພ  ຫລ   

Mr. Warning. ລະບົບເຕ ອນໄພລ່ວງໜີ້ າຍັງສາມາດພົບເຫັນຢູ່ຫຼາຍແຂວງແຄມທະເລຂອງຫວຽດນາມ. ໃນຂະນະທ່ີລະບົບເຕ ອນໄພ 

SMS ຂອງ ສປປ ລາວ ຍັງຢູ່ໃນຂັີ້ ນຕອນເລ່ີມຕົີ້ ນ, ແຕ່ໂຄງການທົດລອງໄດີ້ດ າເນີນມາຕັີ້ ງແຕ່ຕົີ້ ນປີ 2019 ເປັນຕົີ້ ນມາ. ເຖິງຢ່າງໃດກ 

ຕາມ, ເຖິງວ່າຈະມີການປັບປ ງຢູ່ພາຍໃນປະເທດ, ການຂາດລະບົບເຕ ອນໄພລ່ວງໜີ້ າລະດັບຊາດຍັງຄົງເປັນບັນຫາ. 

ເຖິງວ່າຈະມີການປັບປ ງລະບົບເຕ ອນໄພລ່ວງໜີ້ າໃຫີ້ ດີຂ ີ້ ນ, ຂ ີ້ ຄວາມມັກຈະບ ່ ສ່ົງເຖິງທ່ົວປະເທດ, 

ໂດຍເຂດຫ່າງໄກສອກຫີຼກທ່ີມີຄວາມສ່ຽງຫລາຍທ່ີສ ດຈາກໄພພິບັດທ າມະຊາດ 

ເປັນສະຖານທ່ີທ່ົວໄປທ່ີມີຊ່ອງຫວ່າງການຄ ີ້ມຄອງຫລາຍທ່ີສ ດ. ການພັດທະນາຢ່າງວ່ອງໄວຂອງການສີ້ າງເຂ ່ ອນໃໝ່ 

ຂອງບັນດາປະເທດຕົີ້ ນນ ີ້ າໃນພາກພ ີ້ ນແມ່ນ ີ້ າຂອງ ມັກຈະສ່ົງຜົນກະທົບຕ ່ ການມີນ ີ້ າ ແລະ ປະລິມານນ ີ້ າໃນບັນດາປະເທດຢູ່ທາງລ ່ມນ ີ້ າ. 

ແທີ້ ຈິງແລີ້ວ, ລະດັບນ ີ້ າຢູ່ຈ ດລ ່ມນ ີ້ າແມ່ນຖ ກຄວບຄ ມໂດຍການເກັບຮັກສາ, ການເກັບຄ ນ ແລະ 

ການຕັດສິນໃຈໃນການປ່ອຍນ ີ້ າຂອງປະເທດຕົີ້ ນນ ີ້ າ. ເມ ່ ອໄພພິບັດທ່ີກະທົບກັບເຂ ່ ອນເກີດຂຶີ້ ນໃນປະເທດໃດໜ່ຶງ, 

ຜົນກະທົບສາມາດຂີ້ າມແດນໄດີ້ . ຕົວຢ່າງ, ເຂ ່ ອນແຕກໃນປີ 2018 ທ່ີພາກໃຕີ້  ຂອງ ສປປ ລາວ ໄດີ້ ເຮັດໃຫີ້ ເກີດນ ີ້ າຖີ້ວມຄັີ້ ງໃຫ່ຍ 

ໃນປະເທດກ າປູເຈຍ.  ຄວາມເສຍຫາຍໃນວົງກວີ້ າງແມ່ນບ ່ ສາມາດຫີຼກລ່ຽງໄດີ້  

ເນ ່ ອງຈາກກ າປູເຈຍບ ່ ສາມາດເຂົີ້ າເຖິງຂ ີ້ ມູນໃນເວລາຈິງກ່ຽວກັບຄວາມສ່ຽງທ່ີເພ່ີມຂຶີ້ ນຂອງໄພນ ີ້ າຖີ້ວມ (Hossain et al., 2019). 

ໄດີ້ ມີຄວາມພະຍາຍາມ ເພ ່ ອແກີ້ ໄຂຄວາມເປັນຫ່ວງ ກ່ຽວກັບໄພພິບັດຂີ້າມແດນທ່ີສ່ົງຜົນກະທົບຕ ່ ເຂ ່ ອນ. ຫວ່າງມ ່ ໆມານີີ້ , ຫວຽດນາມ 



ໄດີ້ເປີດນ າໃຊີ້ລະບົບປະຕິບັດງານໂດຍດາວທຽມ. ດີ້ວຍການສະໜັບສະໜູນຈາກຄູ່ຮ່ວມມ ສາກົນ, ລະບົບດ່ັງກ່າວໄດີ້ຮັບການພັດທະນາ

ເພ ່ ອປັບປ ງການເຂົີ້ າເຖິງຂ ີ້ ມູນ ກ່ຽວກັບອ່າງເກັບນ ີ້ າໃນຕົີ້ ນນ ີ້ າຢ່າງທັນການຢູ່ບັນດາເຂດອ່າງນ ີ້ າຂີ້າມຊາຍແດນຂອງແມ່ນ ີ້ າແດງ ແລະ 

ແມ່ນ ີ້ າຂອງ. ຂ ີ້ ມູນດາວທຽມອະນ ຍາດໃຫີ້ ຜູີ້ ໃຊີ້ສາມາດຄິດໄລ່ການປ່ຽນແປງປະລິມານການເກັບຮັກສາຂອງອ່າງເກັບນ ີ້ າ. 

ພວກເຂົາເຈົີ້ າຍັງສາມາດໄດີ້ ຮັບຂ ີ້ ມູນ ກ່ຽວກັບວິທີການເຮັດວຽກຂອງເຂ ່ ອນໄຟຟີ້ າພາຍໃນເດ ອນໃດກ ່ ໄດີ້  

ດີ້ວຍການສະເລ່ຍບັນທຶກປະລິມານການເກັບຮັກສານ ີ້ າ (UNOOSA, 2019). 

ສາມາດເຮັດໄດີ້ ຫຼາຍກວ່ານີີ້ ເພ ່ ອເຮັດໃຫີ້ການນ າໃຊີ້ຂ ີ້ ມູນດາວທຽມເຫ່ົຼານີີ້  ແລະ ປ່ຽນໃຫີ້ ເປັນເຄ ່ ອງມ ທ່ີສາມາດເຂົີ້ າເຖິງໄດີ້  

ສ າລັບການປັບປ ງລະບົບເຕ ອນໄພລ່ວງໜີ້ າການລະເມີດຂີ້ າມແດນ. 

 

ການແກ້ໄຂສິີ່ ງທ້າທາຍທາງນ້ໍາໃນທີ່າມກາງການແຜີ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 

 

ການລະບາດຂອງ COVID-19 ຊີີ້ ໃຫີ້ ເຫັນເຖິງຄວາມສ າຄັນຂອງການແຫລ່ງນ ີ້ າທ່ີປອດໄພ ແລະ ເຊ ່ ອຖ ໄດີ້  

ເນ ່ ອງຈາກການລີ້າງມ ເລ ີ້ ອຍໆແມ່ນໜ່ຶງໃນມາດຕະການທ່ີແນະນ າຫລາຍທ່ີສ ດ ເພ ່ ອຫຼ ດຜ່ອນການແຜ່ລະບາດຂອງໄວຣັດ (OECD, 

2020). ເຖິງຢ່າງໃດກ ່ ຕາມ, ປະຊາກອນຈ ານວນໜ່ຶງໃນພາກພ ີ້ ນຍັງຂາດການເຂົີ້ າເຖິງສ່ິງອ ານວຍຄວາມສະດວກ 

ການລີ້ າງມ ດີ້ວຍສະບູ ແລະ ນ ີ້ າຢ່າງພຽງພ  (ຮູບທີ  10). ການປັບປ ງການເຂົີ້ າເຖິງນ ີ້ າດ ່ ມຍັງຍັງເປັນສ່ິງທີ້າທາຍ, 

ໂດຍສະເພາະສ າລັບກ າປູເຈຍ, ສປປ ລາວ ແລະ ມຽນມາ. 

 

 

 

 

 

 

 

ຮູບທ  10. ຈ ານວນ (ເປ ເຊັນ) ປະຊາກອນທ ່ ໃຊ້ສະຖານທ ່ ລ້າງມ ດ້ວຍສະບູ ແລະ ນ ້ າ ໃນປະເທດລຸ່ມແມ່ນ ້ າຂອງ, 2017 

 

 

ແຫ່ຼງຂ ີ້ ມູນ: WHO-UNICEF (2020a), ໂຄງການຕິດຕາມກວດກາຮ່ວມກັນ ສ າລັບການສະຫນອງນ ີ້ າ, ສ ຂາພິບານ ແລະ ສູຂະອະນາໄມ (ຖານຂ ີ້ ມູນ), https://sdg6data.org/tables. 
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ພາຍໃນຕົວເມ ອງ, ຜູີ້ ຄົນທ່ີອາໄສຢູ່ໃນເຂດທ່ີມີປະຊາກອນຫນາແຫນີ້ນ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນການຕັີ້ ງຖ່ິນຖານທ່ີບ ່ ເປັນທາງການ, 

ຍັງສາມາດມີຄວາມສ່ຽງສູງໃນໄລຍະການລະບາດຂອງພະຍາດ. ໃນເຂດເຫ່ົຼານີີ້ , ການຮັກສາໄລຍະຫ່າງແມ່ນເກ ອບເປັນໄປບ ່ ໄດີ້ , 

ໂດຍສະເພາະຢູ່ຈ ດນ ີ້ າຊ ມຊົນ ແລະ ສ່ິງອ ານວຍຄວາມສະດວກດີ້ ານສ ຂາພິບານ (ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນຫີ້ອງນ ີ້ າທ່ີເປີດຢູ່) 

ບ່ອນທ່ີມີຄິວເລ ີ້ ອຍໆ. ການຕັີ້ ງຖ່ິນຖານເຫ່ົຼານີີ້ ມັກຈະບ ່ ເຊ ່ ອມຕ ່ ກັບການບ ລິການຂັີ້ ນພ ີ້ ນຖານເຊ່ັນ: ທ ່ ນ ີ້ າ, 

ສ່ິງອ ານວຍຄວາມສະດວກດີ້ ານສ ຂາພິບານ, ແລະ ເຄ ອຂ່າຍສ າລັບການລະບາຍນ ີ້ າ ແລະ ການບ າບັດນ ີ້ າ. ຍ່ິງໄປກ່ວານັີ້ ນ, 

ງົບປະມານຂອງຄົວເຮ ອນທ່ີຈ າກັດ ເຮັດໃຫີ້ມີຄວາມຫຍ ີ້ ງຍາກໃນການເຂົີ້ າເຖິງນ ີ້ າທ່ີປອດໄພ, ແລະ ການສູນເສຍວຽກເຮັດງານທ າ ແລະ 

ຄວາມລ າບາກທາງເສດຖະກິດທ່ີເກີດຈາກໂລກລະບາດໃຫ່ຍ ກ ່ ພຽງແຕ່ເຮັດໃຫີ້ ບັນຫາທ່ີຮີ້ າຍແຮງຂຶີ້ ນເທ່ົານັີ້ ນ. 

ບ່ອນທ່ີຊ ມຊົນອາໄສຢູ່ໄກຈາກທ ່ ນ ີ້ າ, ປະຊາຊົນມີແນວໂນີ້ມທ່ີຈະຊ ີ້ ນ ີ້ າຈ ດ (ຮູບທີ 11). ຢ່າງໃດກ ຕາມ, 

ໃນຊ່ວງເວລາຂອງໄພແຫີ້ງແລີ້ ງໃນລະດູຮີ້ອນ, ການຂ ີ້ ນລາຄາສະທີ້ອນໃຫີ້ ເຫັນເຖິງການຂາດແຄນນ ີ້ າເພ່ີມຂຶີ້ ນ. 

ເນ ່ ອງຈາກການຂາດແຄນນ ີ້ າ, ເຊ່ັນດຽວກັນກັບການຂາດສ່ິງອ ານວຍຄວາມສະດວກທ່ີເຫມາະສົມ, 

ປະຊາຊົນມີແນວໂນີ້ມທ່ີຈະຫຼ ດຜ່ອນຄວາມຖ່ີຂອງການປະຕິບັດອະນາໄມ ແລະ ການປະຕິບັດສ ຂາພິບານຂັີ້ ນພ ີ້ ນຖານ ຫຼ  

ປະຖິີ້ ມສ່ິງອ ານວຍຄວາມສະດວກທັງຫມົດ. ສ່ິງນີີ້ ຈະເພ່ີມຄວາມສ່ຽງຕ ່ ການສ າຜັດກັບເຊ ີ້ ອພະຍາດ. ຢູ່ຫວຽດນາມ, 

ອ ານາດການປົກຄອງທີ້ອງຖ່ິນໄດີ້ ຮັບມ ກັບໄພອັນຕະລາຍດ່ັງກ່າວ ດີ້ວຍການຈັດຊ ີ້  ແລະ 

ຂົນສ່ົງນ ີ້ າໄປໃຫີ້ປະຊາຊົນທ່ີໄດີ້ ຮັບຜົນກະທົບຈາກໄພແຫີ້ງແລີ້ ງ, ຂ ດເຈາະນ ີ້ າບາດານ, ກ ່ ສີ້ າງກ໋ອກນ ີ້ າ ແລະ 

ຖັງນ ີ້ າສາທາລະນະຕ ່ ມອີກເພ ່ ອເກັບຮັກສານ ີ້ າໃຫີ້ແກ່ປະຊາຊົນສ າລັບໃຊີ້ ໃນພາຍບີ້ ານ (MARD, 2020). 

 

 

 

ຮູບທ  11. ການຄຸ້ມຄອງນ ້ າດ ່ ມໃນຄົວເຮ ອນຢູ່ໃນບັນດາປະເທດລູ່ມແມ່ນ ້ າຂອງ, ຈ າແນກຕາມລະດັບການບ ລິການ, ປ  2017 

 

 

ໝາຍເຫດ: “ການຄ ີ້ມຄອງຢ່າງປອດໄພ” ຊີີ້ ບອກວ່າການເກັບນ ີ້ າດ ່ ມແມ່ນມາຈາກແຫ່ຼງນ ີ້ າທ່ີໄດີ້ ຮັບການປັບປ ງທ່ີຕັີ້ ງຢູ່ໃນສະຖານທ່ີ, ຊ ່ ງສາມາດມີໃຫີ້ເມ ່ ອຈ າເປັນ ແລະ 

ປາດສະຈາກທາດອາຈົມ ແລະ ການປົນເປ ີ້ ອນສານເຄມີທ່ີສ າຄັນ. “ຂັີ້ ນພ ີ້ ນຖານ” ສະແດງໃຫີ້ ເຫັນວ່າການເກັບນ ີ້ າດ ່ ມ ທ່ີມາຈາກແຫ່ຼງທ່ີໄດີ້ ຮັບການປັບປ ງແລີ້ວ, 
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ໂດຍໃຫີ້ ເວລາໃນການເກັບກ າບ ່ ໃຫີ້ ເກີນ 30 ນາທີ ສ າລັບການເດີນທາງໄປກັບລວມທັງການເຂົີ້ າຄິວນ າ. “ ຈ າກັດ” 

ລະບ ໃຫີ້ ເຫັນວ່ານ ີ້ າດ ່ ມແມ່ນມາຈາກແຫ່ຼງທ່ີໄດີ້ ຮັບການປັບປ ງແລີ້ວ ເຊ່ິງໃຊີ້ ເວລາເກັບກ າຂ ີ້ ມູນຫຼາຍກວ່າ 30 ນາທີ ສ າລັບໄປກັບ, ລວມທັງການເຂົີ້ າຄິວນ າ. 

“ແຫ່ຼງທ່ີບ ່ ໄດີ້ ຮັບການປັບປູງ” ແມ່ນບ ່ ນ ີ້ າສີ້າງ ຫຼ  ນ ີ້ າພູ ທ່ີບ ່ ໄດີ້ ມີການປີ້ອງກັນ. “ ນ ີ້ າໜີ້ າດິນ” ໝາຍເຖີງນ ີ້ າດ ່ ມແມ່ນເກັບມາໂດຍກົງຈາກແມ່ນ ີ້ າ, ເຂ ່ ອນ, ທະເລສາບ, ໜອງ, 

ຫີ້ວຍ, ຄອງ ຫຼ  ຄອງຊົນລະປະທານ. 

ແຫລ່ງຂ ີ້ ມູນ: (WHO-UNICEF, 2020b),  ໂຄງການຕິດຕາມກວດກາຮ່ວມກັນ ສ າລັບການສະຫນອງນ ີ້ າ, ສ ຂາພິບານ ແລະ 

ສູຂາອະນາໄມ(database), https://washdata.org/data/household. 

 

ນອກຈາກສ່ິງທີ້າທາຍດີ້ ານນ ີ້ າ ແລະ ສ ຂາພິບານແລີ້ວ, ປະຊາຊົນທ່ີອາໃສຢູ່ບ່ອນຕັີ້ ງຖ່ິນຖານບ ່ ເປັນທາງການຍັງມີຄວາມສ່ຽງ 

ໂດຍສະເພາະການເກີດໄພນ ີ້ າຖີ້ວມໃນໄລຍະໃກີ້ ໆໃນແຕ່ລະວັນ; ການຕັີ້ ງຖ່ິນຖານຂອງພວກເຂົາແມ່ນຕັີ້ ງຢູ່ຕາມແມ່ນ ີ້ າ, 

ໃນພ ີ້ ນທ່ີທາງລ ່ມ ຫຼ  ຢູ່ບ ລິເວນກັີ້ ນນ ີ້ າ. ແຜນການກຽມພີ້ ອມຮັບມ ກັບໄພພິບັດແມ່ນມັກຈະບ ່ ມີ, 

ເຮັດໃຫີ້ພວກເຂົາມີຄວາມສ່ຽງຫຼາຍຕ ່ ຜົນກະທົບຈາກໄພນ ີ້ າຖີ້ວມ. ສະພາບຊີວິດການເປັນຢູ່, ຄຽງຄູ່ກັບໄພນ ີ້ າຖີ້ວມໃນແຕ່ລະວັນ ແລະ 

ໄພທ າມະຊາດອ ່ ນໆ, ເພ່ີມທະວີການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດຕິດຕ ່ ທາງນ ີ້ າ ເຊ່ັນ: ຖອກທີ້ອງ, ທີ້ອງບິດ, ໄຂີ້ຍ ງ ແລະ ວັນນະໂລກ. 

ໃນທາງກົງກັນຂີ້າມ, ພະຍາດເຫ່ົຼານີີ້ , ແມ່ນຫຼ ດຜ່ອນພູມຕີ້ານທານ ແລະ ເພ່ີມຄວາມສ່ຽງຕ ່ ການຕິດພະຍາດ COVID-19. ດ່ັງນັີ້ ນ, 

ການແກີ້ ໄຂການເຂົີ້ າເຖິງນ ີ້ າທ່ີບ ່ ເທ່ົາທຽມກັນ ແມ່ນມີຄວາມຈ າເປັນ.  ຄວາມສ າພັນທາງບວກທ່ີເພ່ີມທະວີຂ ີ້ ນ 

ລະຫວ່າງອັດຕາການຕາຍຍີ້ ອນການບ ລິການນ ີ້ າ, ສ ຂາພິບານ, ແລະ ສ ຂະອະນາໄມ ທ່ີບ ່ ປອດໄພ (WASH) ແລະ 

ກັບອັດຕາສ່ວນຂອງປະຊາກອນໃນຕົວເມ ອງໃນ ຳ ມຊົນສະລ າ ກ່ອນການເກີດລະບາດຂອງພະຍາດ COVID-19 (ຮູບທີ 12) 

ຄວນເປັນສາເຫດຂອງການເຕ ອນໄພ ແລະ ການຈັດຕັີ້ ງປະຕິບັດຢ່າງວ່ອງໄວ.  

 

ຮູບທ  12. ປະຊາກອນສະລ າໃນຕົວເມ ອງ ແລະ ອັດຕາການຕາຍທ ່ ເກ ດຈາກການບ ລິການນ ້ າ, ສຸຂາພິບານ, ແລະ 

ສຸຂະອະນາໄມ ທ ່ ບ ່ ປອດໄພ (WASH) ໃນປະເທດລຸ່ມແມ່ນ ້ າຂອງ, 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ແຫລ່ງຂ ີ້ ມູນ: (UNESCAP, 2020), SDG Indicators Data (ຖານຂ ີ້ ມູນ), https://dataexplorer.unescap.org. 
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ການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ຍັງສ່ົງຜົນກະທົບຕ ່ ໂຄງການພ ີ້ ນຖານໂຄງລ່າງຂະໜາດໃຫຍ່ 

ໂດຍສະເພາະໂຄງການສີ້າງເຂ ່ ອນໄຟຟີ້ານ ີ້ າຕົກຕາມລ າແມ່ນ ີ້ າຂອງ ແລະ ສາຂາແມ່ນ ີ້ າຕ່າງ .ໆ ໂຄງການເຫ່ົຼານີີ້ ແມ່ນມີຄວາມສ່ຽງຕ ່ ການ

ຊັກຊີ້າ ແລະ ການປິດເນ ່ ອງຈາກການປິດເມ ອງ, ຂ ີ້ ຈ າກັດໃນການເຄ ່ ອນໄຫວ ແລະ ຄວາມຢີ້ານກົວຂອງການຕິດເຊ ີ້ ອໄວຣຳັສໃນບັນດາ

ຄົນງານ. ໃນຂະນະນັີ້ ນ, ໂຄງການຂະຫນາດນີ້ອຍທ່ີມີຈ ດປະສົງສອງຢ່າງກ າລັງເກີດຂຶີ້ ນ. ພວກເຂົາ

ເຈົີ້ າຕັີ້ ງເປົີ້ າທ່ີຈະເພ່ີມຄວາມສາມາດໃນການຮັບມ ຕ ່ ກັບໄພພິບັດ, ໃນຂະນະທ່ີຕີ້ອງຮັບມ ກັບຜົນກະທົບທາງເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງ

ການລະບາດຂອງພະຍາດ COVID-19. 

ນອກຈາກພ ີ້ ນຖານໂຄງລ່າງແລີ້ວ, ຍັງຕີ້ອງເຜີຍແຜ່ຂ ີ້ ມູນຂ່າວສານ 

ກ່ຽວກັບແນວທາງການຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພໃນໄລຍະວິກິດການໃຫີ້ທ ກຊ ມຊົນ, 

ໂດຍສະເພາະແມ່ນບັນດາກ ່ມທ່ີບ ່ ເຊ ່ ອມຕ ່ ກັບລະບົບທ ່ ນ ີ້ າ ແລະ ຜູີ້ຕີ້ອງຊ ີ້ ນ ີ້ າ. 

ໂທລະສັບມ ຖ ຍັງສາມາດມີສ່ວນສ າຄັນໃນການປູກຈິດສ ານຶກຂອງຊ ມຊົນ ແລະ 

ອ ານວຍຄວາມສະດວກໃນການສ ່ ສານຄວາມສ່ຽງຕ ່ ການຕິດເຊ ີ້ ອ COVID-19. 

ຜູີ້ ນ າຊ ມຊົນອາດຈະມີບົດບາດສ າຄັນໃນການເສີມສີ້ າງການປະຕິບັດຕາມມາດຕະການປີ້ອງກັນຂັີ້ ນພ ີ້ ນຖານ 

ເພ ່ ອນ າໃຊີ້ ໃນກິດຈະກ າອ ່ ນໆ ທ່ີຕີ້ອງມີການພົວພັນໃກີ້ ຊິດລະຫວ່າງປະຊາຊົນ. 

 

ສ່ິງທ້າທາຍບາງອັນຍັງຕ້ອງໄດ້ແກ້ໄຂໃນລະບຽບການນ ້ າໃນພາກພ ້ ນແມ່ນ ້ າຂອງ 

 

ການເຂົີ້ າເຖິງນ ີ້ າດ ່ ມທ່ີປອດໄພ, ສ ຂາພິບານ ແລະ ສ ຂະອະນາໄມ ມີປະໂຫຍດຕ ່ ສ ຂະພາບ, ສະຫວັດດີການ, ເສດຖະກິດ ແລະ 

ສ່ິງແວດລີ້ອມ. ເຖີງຢ່າງໃດກ ຕາມ, ພາກພ ີ້ ນແມ່ນ ີ້ າຂອງປະເຊີນໜີ້ າກັບສ່ິງທີ້າທາຍຫຼາຍຢ່າງໃນຂົງເຂດດ່ັງກ່າວ. ນອກເໜ ອຈາກ

ຄວາມຈ າເປັນໃນດີ້ ານການເງິນຕ ່ ມອີກ, ການຮ່ວມມ ລະຫວ່າງຜູີ້ ດ າເນີນການທ່ີກ່ຽວຂີ້ອງກ ່ ຄວນປັບປ ງ. 

ປົກກະຕິແລີ້ວໜ່ວຍງານຄວບຄ ມນ ີ້ າ ແລະ ນ ີ້ າເສຍ ແມ່ນເປັນສ່ວນໜ່ຶງຂອງການຄ ີ້ມຄອງລະບຽບການໃນລະດັບຊາດ ຫຼ  

ລະດັບຍ່ອຍຂອງຊາດ. ສ່ິງເຫ່ົຼານີີ້ ກ່ຽວຂີ້ອງກັບບັນດາກະຊວງ, ອ ານາດການປົກຄອງທີ້ອງຖ່ິນ ແລະ 

ອົງການຈັດຕັີ້ ງທ່ີບ ່ ຂຶີ້ ນກັບລັດຖະບານ ເຊ່ັນ: ກ ່ມສ່ົງເສີມຜູີ້ ບ ລິໂພກ ຫຼ  ສະມາຄົມຂອງຜູີ້ ປະກອບວິຊາຊີບດີ້ ານຜົນປະໂຫຍດ. 

ການຮັບປະກັນໃຫີ້ ມີການປະສານງານທ່ີເຂັີ້ ມແຂງລະຫວ່າງຜູີ້ ດ າເນີນການຕ່າງໆ 

ແມ່ນສ າຄັນສ າລັບການຈັດຕັີ້ ງປະຕິບັດໂຄງການພ ີ້ ນຖານໂຄງລ່າງນ ີ້ າຢ່າງຄ່ອງຕົວ. 

ຂະແໜງບ ລິການນ ີ້ າ ແລະ ນ ີ້ າເສຍ (WWS) ມີລັກສະນະທ່ົວໄປຫຼາຍດີ້ ານ ແລະ 

ໜ່ວຍງານຄວບຄ ມຈ່ຶງສາມາດມີບົດບາດໃນການຮັບປະກັນລະບຽບການດີ້ ານນ ີ້ າໃຫີ້ ມີປະສິດທິຜົນ. ສ່ິງເຫລ່ົານີີ້ ລວມມີ: 

• ການແກີ້ ໄຂ "ຄວາມລົີ້ ມເຫຼວຂອງຕະຫຼາດ" ໃນ WWS 

ເພ ່ ອໃຫີ້ຂະແຫນງການສາມາດຕອບສະໜອງຜົນປະໂຫຍດສາທາລະນະສ າລັບຜູີ້ ທ່ີກ່ຽວຂີ້ອງທັງຫມົດໄດີ້ ຢ່າງເຕັມສ່ວນ 

ດີ້ວຍຄ່າໃຊີ້ ຈ່າຍຫນີ້ອຍທ່ີສ ດ. 

• ສ່ົງເສີມການເຂົີ້ າເຖິງຂ ີ້ ມູນໄດີ້ ງ່າຍ ແລະ ໂປ່ງໃສ 

• ການດ ່ນດ່ຽງທາງດີ້ ານເສດຖະກິດ, ສັງຄົມ ແລະ ສ່ິງແວດລີ້ອມຂອງ WWS; ຮັບປະກັນການຈັດສ່ົງຕາມ

ຫັຼກການຂອງຄວາມເປັນສາກົນ, ຄວາມຕ ່ ເນ ່ ອງ, ຄ ນນະພາບຂອງການບ ລິການ, ຄວາມສະເໝີພາບໃນການເຂົີ້ າເຖິງ, 

ຄວາມສາມາດຊ ີ້ ໄດີ້  ແລະ ໂປ່ງໃສ;  



• ກ ານົດມາດຕະຖານຄ ນນະພາບຂອງນ ີ້ າດ ່ ມ ແລະ ການບ າບັດນ ີ້ າເສຍ ເພ ່ ອປົກປີ້ອງສ ຂະພາບຂອງປະຊາຊົນ; ແລະ 

• ເພ່ີມທະວີການຮ່ວມມ ລະຫວ່າງບັນດາຜູີ້ ຈັດຕັີ້ ງປະຕິບັດຕົວຈິງ. 

 

ການແບ່ງປະເພດລາຍລະອຽດເພ່ີມເຕີມຂອງຫນີ້ າທ່ີຄວບຄ ມ WWS ແມ່ນໄດີ້ອະທິບາຍໄວີ້ ໃນຕາຕະລາງ 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ຕາຕະລາງ 7. ປະເພດຂອງຫນ້າທ ່ ລະບຽບການຄວບຄຸມສ າລັບ WWS 

 

ປະເພດໜ້າທ ່ ຂອງລະບຽບການ ນິຍາມ 

ລະບຽບພາສ  ການສີ້າງວິທີການອັດຕາພາສີ ແລະ/ຫຼ  ການກ ານົດ ແລະ ປັບປ ງລາຄາ ຫຼ  ຊີີ້ ນ າຂະບວນການກ ານົດພາສີ, ການກ ານົດອັດ

ຕາພາສີຕາມກ ່ມຜູີ້ ບ ລິໂພກ, ກ ານົດຂີດຈ າກັດກັດກ່ຽວກັບລາຍຮັບ ຫຼ ອັດຕາຜົນຕອບແທນການລົງທຶນ. 

ຄຸນະພາບມາດຕະຖານສ າລັບນ ້ າດ ່ ມ ການກ ານົດມາດຕະຖານຄ ນນະພາບສ າລັບນ ີ້ າດ ່ ມ ແລະ/ຫຼ  ການຕິດຕາມກວດກາ. 

ມາດຕະຖານຄຸນນະພາບໃນການບ າບັດນ ້ າເສຍ ການກ ານົດມາດຕະຖານຄ ນນະພາບສ າລັບການບ າບັດນ ີ້ າເສຍ ແລະ ການລະບາຍນ ີ້ າເສຍ ແລະ/ຫຼ  ການຕິດຕາມກວດກາ. 

ການກ ານົດພາລະໜ້າທ ່ ການບ ລິການສາທາລະນະ / 

ລະບຽບທາງສັງຄົມ 

ການກ ານົດພັນທະການບ ລິການສາທາລະນະ (ລວມທັງຂ ີ້ ກ ານົດ ກ່ຽວກັບການເຂົີ້ າເຖິງການບ ລິການ) ແລະ 

ຂ ີ້ ກ ານົດການປະຕິບັດສ າລັບຜູີ້ ປະກອບການ. 

ການກ ານົດມາດຕະຖານດ້ານວິຊາການ / ອຸດສາຫະກ າ 

ແລະ ການບ ລິການ 

ການພັດທະນາມາດຕະຖານທ່ີຮອງຮັບວິທີທາງດີ້ ານເຕັກນິກ ແລະ ລະດັບການໃຫີ້ບ ລິການ. 

ການກ ານົດແຮງຈູງໃຈສ າລັບການນ າໃຊ້ຊັບພະຍາກອ

ນນ ້ າຢ່າງມ ປະສິດທິພາບ 
ການສີ້າງແຮງຈູງໃຈ ຫຼ  ແຜນງານສະເພາະ ເພ ່ ອສ່ົງເສີມການນ າໃຊີ້ ຊັບພະຍາກອນນ ີ້ າຢ່າງມີປະສິດທິພາບ. 

ການສ້າງແຮງຈູງໃຈສ າລັບການລົງທຶນທ ່ ມ ປະສິດທິພາ

ບ 
ການສີ້າງແຮງຈູງໃຈ ຫຼ  ແຜນການສະເພາະ ເພ ່ ອສ່ົງເສີມການລົງທຶນທ່ີມີປະສິດທິພາບ. 

ການສ່ົງເສ ມເຕັກໂນໂລຊ ທ ່ ມ ນະວັດຕະກ າໃໝ່ ການສີ້າງແຮງຈູງໃຈ ຫຼ  ແຜນການສະເພາະ ເພ ່ ອສ່ົງເສີມເຕັກໂນໂລຢີທ່ີມີນະວັດຕະກ າໃໝ່. 

ການສ່ົງເສ ມການຄຸ້ມຄອງຄວາມຕ້ອງການ ການສີ້າງແຮງຈູງໃຈ ຫຼ  ແຜນການສະເພາະ ເພ ່ ອສ່ົງເສີມຄວາມຕີ້ອງການນ ີ້ າທ່ີຫຼ ດລົງ. 

ການວິເຄາະແຜນການລົງທຶນ/ແຜນທຸລະກິ

ດຂອງການນ າໃຊ້ນ ້ າ 

ໃນບາງກ ລະນີ, ອາດຂ ໃຫີ້ ໜ່ວຍງານຜູີ້ ຄວບຄ ມອະນ ມັດແຜນທ ລະກິດ ຫຼ  

ແຜນການລົງທຶນຂອງສ່ິງອ ານວຍຄວາມສະດວກ. 

ຂ ້ ມູນ ແລະ ການລວບລວມຂ ້ ມູນ ການເກັບກ າຂ ີ້ ມູນຈາກຜູີ້ປະກອບການ ແລະ ດ າເນີນການວິໄຈຕະຫຼາດ ເພ ່ ອກ ານົດແນວໂນີ້ມ ແລະ 



ຄວາມສ່ຽງທ່ີຈະເກີດຂ ີ້ ນໄດີ້ . 

ການຕິດຕາມປະສິດຕິພາບການໃຫ້ບ ລິການ ການຕິດຕາມປະສິດຕິພາບການໃຫີ້ບ ລິການນ ີ້ າຕ ່ ກັບຊ ດຂອງເປົີ້ າຫມາຍ ຫຼ  ຕົວຊີີ້ ວັດປະສິດຕິພາບ. 

ນີີ້ ສາມາດກ່ຽວຂີ້ອງກັບການປຽບທຽບລະບົບການອ ານວຍຄວາມສະດວກຂອງອ ປະກອນນ ີ້ າ. 

ການອອກໃບອະນຸຍາດຂອງຜູ້ປະກອບການນ ້ າ ການໃຫີ້  ຫຼ  ການອະນ ມັດໃບອະນ ຍາດສ າລັບປະກອບກິດຈະການຂອງລະບົບນ ີ້ າ. 

ການຄວບຄຸມການເຮັດສັນຍາກັບ

ສາທາລະນະສຸກ / ພາກເອກະຊົນ 

ພັນທະທ່ີມອບໃຫີ້ ໂດຍອ ານາດການປົກຄອງສາທາລະນະກັບຜົນປະໂຫຍດສະເພາະໃດຫນ່ຶງ 

ອາດຈະລາຍລະອຽດໃນສັນຍາສະເພາະ (ມັນມັກຈະເປັນກ ລະນີທ່ີນັກຜູີ້ ປະກອບການພາກເອກະຊົນນ າມາ). 

ຜູີ້ ຄວບຄ ມອາດຈະຖ ກມອບຫມາຍວຽກ 
ໂດຍອີງຕາມສັນຍາເປັນຫລັກ. 

ການຄຸ້ມຄອງກິດຈະກ າການ

ເງິນທ ່ ໃຊ້ໃນສາທາລະນະອຸປະໂພກ 
ການຕິດຕາມກວດກາແຜນການດີ້ານການເງິນຂອງການສາທາລະນະອ ປະໂພກດານນ ີ້ າ (ເຊ່ັນ: ການອອກພັນທະບັດ, ການ

ລົງທຶນເປັນຫ ີ້ນ). 

ດ າເນ ນການກວດສອບການຄຸ້ມຄອງສາທາລະນະ
ອຸປະໂພກ 

ການກວດສອບ ແລະ/ຫຼ  ການອະນ ມັດແຜນທ ລະກິດຂອງສາທາລະນະອ ປະໂພກ. 

ການມ ສ່ວນຮ່ວມຂອງລູກຄ້າ ໃຫີ້ຄ າປຶກສາກັບລູກຄີ້ າກ່ຽວກັບບັນຫາລະບຽບການ; ການສ ່ ສານການຕັດສິນໃຈລະບຽບການຕ ່ ກັບສາທາລະນະ. 

ການປົກປ້ອງຜູ້ບ ລິໂພກ ແລະ 

ການແກ້ໄຂຂ ້ ຂັດແຍ່ງ 
ການຈັດການຄ າຮີ້ອງທ ກຂອງຜູີ້ບ ລິໂພກ ກ່ຽວກັບຫນ່ວຍງານທ່ີມີການຄວບຄ ມ. 

ຄ າແນະນ າ ແລະ ການສ່ົງເສ ມ ໃຫີ້ຄ າປຶກສາດີ້ ານກ ານົດນະໂຍບາຍ ແລະ ການຈັດຕັີ້ ງປະຕິບັດໂຄງການ; ກ ານົດໂອກາດສ າລັບການປະຕິຮູບ; ຊ ກຍູີ້

ສ່ົງເສີມການປັບປ ງໂຄງປະກອບດີ້ ານລະບຽບການ. 

ແຫລ່ງຂ ີ້ ມູນ: OECD (2015), The Governance of Water Regulators, OECD Studies on Water, OECD Publishing, Paris. 

 

  



ການປ ບປ ງລະບຽບການບໍລິການນ້ໍາ ແລະ ນ້ໍາເສຍໃນບ ນດາປະເທດລ ີ່ມແມີ່ ນ້ໍາຂອງ 

 

ໃນພາກພ ີ້ ນແມ່ນ ີ້ າຂອງ, ລະບຽບການຂອງ WWS ອາດຈະໄດີ້ ຮັບການປັບປ ງໄດີ້ ຫຼາຍ, ແຕ່ສ່ິງທີ້າທາຍບາງຢ່າງຍັງຄົງຢູ່. 

ຄວາມຍ ນຍົງທາງດີ້ານການເງິນແມ່ນຈ າເປັນໃນຄວບຄ ມພາສີຄ່ານ ີ້ າ ຄວນເສີມສີ້າງມາດຕະຖານຄ ນນະພາບຂອງນ ີ້ າດ ່ ມໃຫີ້ເຂັີ້ ມແຂງ 

ແລະ ກົດໝາຍສ າລັບການບ າບັດນ ີ້ າເສຍໃຫີ້ຖ ກບັງຄັບໃຊີ້ . ພາກພ ີ້ ນຕີ້ອງແກີ້ໄຂພັນທະດີ້ານການບ ລິການສາທາລະນະ ແລະ ລະບຽບ

ທາງສັງຄົມ, ກ ານົດມາດຕະຖານຂອງວິທີການທາງດີ້ານເຕັກນິກ ແລະ ການໃຫີ້ບ ລິການ, ແລະ ກ ານົດ ແລະ ປີ້ອງກັນຄວາມສ່ຽງຕ ່ ການ

ມີນ ີ້ າພຽງພ . ນອກຈາກນີີ້ , ຍັງຕີ້ອງສີ້າງແຮງຈູງໃຈໃນດີ້ານກະສີກ າ ເພ ່ ອນ າໃຊີ້ນ ີ້ າຢ່າງມີປະສິດທິຜົນດີຂ ີ້ ນ, ປັບປ ງການມີສ່ວນຮ່ວມ

ຂອງພາກເອກະຊົນ, ສ່ົງເສີມເຕັກໂນໂລຢີທ່ີມີຫົວຄິດປະດິດສີ້ າງຜ່ານທາງ PPP ແລະ ອ ານວຍຄວາມສະດວກໃຫີ້ ບັນດາຂ ີ້ ລິເລ່ີ

ມຫຼ ດຜ່ອນຄວາມຕີ້ອງການນ ີ້ າໃຊີ້ . ພີ້ອມທັງຕີ້ອງວິເຄາະແຜນການລົງທຶນດີ້ານສາທາລະນະອ ປະໂພກດີ້ານນ ີ້ າ, ປັບປ ງການລວບລວມ 

ແລະ ເກັບກ າຂ ີ້ ມູນຂ່າວສານ, ແລະ ພັດທະນາຄວາມສາມາດຂອງຜູີ້ປະກອບການດີ້ານນ ີ້ າ. ທີ້າຍສ ດນີີ້ , ຄວນເພ່ີມທະວີການກວດກາ

ສັນຍາກັບບັນດາອົງການອ ປະໂພກ ແລະ ພາກເອກະຊົນ, ຕິດຕາມກວດກາການເຄ ່ ອນໄຫວສະໜອງທຶນຂອງລະບົບສາທາລະນະອ ປະ

ໂພກ, ເພ່ີມທະວີການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງປະຊາຊົນ, ສະເໜີການປົກປີ້ອງຜູີ້ບ ລິໂພກ (ລວມທັງການແກີ້ໄຂຂ ີ້ ຂັດແຍ່ງ) ແລະ ແກີ້ໄຂບັນດາ

ສ່ິງທີ້າທາຍຂອງຂະແໜງນ ີ້ າດີ້ວຍການສີ້ າງຂີດຄວາມສາມາດ. 

5 ປະເທດໃນພາກພ ີ້ ນ ອາດຈະຕີ້ອງແກີ້ ໄຂອັດຕາພາສີ (ທ່ີຕ ່ າເກີນໄປທ່ີຈະກວມເອົາການດ າເນີນງານ ແລະ ການບ າລ ງຮັກສາ) 

(ຕາຕະລາງ 8), ເຊ່ັນດຽວກັນກັບການຂາດຂ ີ້ ມູນ, ການບັງຄັບໃຊີ້ກົດຫມາຍ, ການຕິດຕາມການຈັດຕັີ້ ງປະຕິບັດການບ ລິການ ແລະ 

ຄວາມສາມາດດີ້ານຊັບພະຍາກອນມະນ ດທ່ີມີຈ າກັດ. ສ່ິງທີ້າທາຍທ່ີຊັບຊີ້ອນ ເຊ່ັນ: ການປົກຄອງ ແລະ ຄວາມຍ ນຍົງດີ້ານການເງິນ 

ແມ່ນພົບເຫັນຢູ່ໃນທ່ົວພາກພ ີ້ ນແມ່ນ ີ້ າຂອງ ໃນສ່ວນທ່ີກ່ຽວກັບການເຂົີ້ າເຖິງພ ີ້ ນຖານໂຄງລ່າງດີ້ານນ ີ້ າ. ການແກີ້ໄຂສ່ິງທີ້າທາຍເຫ່ົຼານີີ້

ຈະເປັນສ່ິງສ າຄັນ. 

 

ຕາຕະລາງ 8. ສ່ິງທ້າທາຍດ້ານການຄວບຄຸມນ ້ າ ແລະ ນ ້ າເສຍໃນບັນດາປະເທດແມ່ນ ້ າຂອງ 

 

ປະເທດ ສ່ິງທ້າທາຍດ້ານລະບຽບການຫ ັ ກ 

ກ າປູເຈຍ ອັດຕາພາສີຕ ່ າ; ການປະຕິບັດນະໂຍບາຍທ່ີອ່ອນແອ, ໂດຍສະເພາະໃນເຂດຊົນນະບົດ; ການເກັບກ າຂ ີ້ ມູນບ ເປັນປະຈ າ; ແລະ 

ຄ ານິຍາມທ່ີແຕກຕ່າງກັນຂອງຂ ີ້ ກ ານົດລະຫວ່າງອ ານາດການປົກຄອງ 

ສປປ ລາວ ອັດຕາພາສີຕ ່ າ; ການຕິດຕາມກວດກາຍັງເຮັດບ ່ ໄດີ້ ດີ; ບົດລາຍງານທ່ີຂຽນເປັນພາສາລາວ ຫຍ ີ້ ງຍາກຕ ່ ການວິເຄາະພາຍນອກ 

ມຽນມາ ຂາດການສົມທົບກັນລະຫວ່າງຂະແໜງການຕ່າງໆໃນລະບຽບການບ າບັດນ ີ້ າເສຍ; ຂ ີ້ ມູນຂາດ, ຫຼ ບ ່ ສາມາດເຂົີ້ າເຖິງໄດີ້  

ໄທ ອັດຕາພາສີຕ ່ າ; ການບັງຄັບໃຊີ້ລະບຽບການຍັງເຮັດບ ໄດີ້ ດີ 

ຫວຽດນາມ ອັດຕາພາສີຕ ່ າ; ການຕິດຕາມກວດກາດີ້ ານການບ ລິການຍັງເຮັດບ ໄດີ້ ດີ ແລະ ຂາດແຄນຊັບພະຍາກອນມະນ ດ 

  



ກ າປູເຈຍ 

ຊ່ອງຫວ່າງລະຫວ່າງຕົວເມ ອງ-ຊົນນະບົດແມ່ນໜ່ຶງໃນບັນດາສ່ິງທີ້າທາຍໃຫຍ່ໃນພ ີ້ ນຖານໂຄງລ່າງດີ້ ານນ ີ້ າໃນປະເທດກ າປູເຈຍ. 

ລະບົບນ ີ້ າໃນຊົນນະບົດຍັງຫຼີ້ າຫັຼງ ຖີ້າທຽບໃສ່ຢູ່ໃນນະຄອນຫຼວງພະນົມເປັນ. ປະຊາຊົນເກ ອບທັງໝົດໃນນະຄອນຫຼວງພະນົມເປັນ 

ມີທ ່ ນ ີ້ າປະປາເຂົີ້ າໄປຫາທ່ີຢູ່ອາໃສຂອງເຂົາເຈົີ້ າ. ຢູ່ບ່ອນອ ່ ນ, ປະຊາກອນໜີ້ ອຍກວ່າ 60% ມີນ ີ້ າປະປາໃຊີ້ . 

ຄວາມແຕກຕ່າງໃນຄ ານິຍາມຂອງຂ ີ້ ກ ານົດ ແລະ 

ນະໂຍບາຍລະຫວ່າງອ ານາດການປົກຄອງມີສ່ວນເຮັດໃຫີ້ ຊ່ອງຫວ່າງໃນການເຂົີ້ າເຖິງນ ີ້ າດ ່ ມ. 

ດ່ັງນັີ້ ນການກ ານົດມາດຕະຖານຄ ານິຍາມເປັນສ່ິງສ າຄັນເພ ່ ອປັບປ ງການເຂົີ້ າເຖິງ. ການຂາດເຂີນທຶນຮອນທາງດີ້ານກ າລັງແຮງ ແລະ 

ຄົນ, ການບັງຄັບໃຊີ້ ກົດໝາຍທ່ີອ່ອນແອ ແລະ ຄວາມໜີ້ າເຊ ່ ອຖ ຂອງສະຖາບັນຍັງເປັນສ່ິງທີ້າທາຍ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ຕາຕະລາງ 9a. ກ າປູເຈຍ, ການປະຕິບັດຫນ້າທ ່ ການຄຸ້ມຄອງ 

 

ໜ້າທ ່ ການຄຸ້ມຄອງ ການປະຕິບັດ 

ລະບຽບພາສ  ພາສີຈ າເປັນຕີ້ອງຄິດໄລ່ທຶນ ແລະ ຕົີ້ ນທຶນໃນການດ າເນີນງານຂອງລະບົບນ ີ້ າ, ຄວາມເຕັມໃຈທ່ີຈະຈ່າຍຂອງລູກຄີ້ າ, ປະສິດທິພາບ ແລະ 

ຄວາມງ່າຍດາຍ. ການປະປາຫຼາຍແຫ່ງບ ່ ສາມາດກູີ້ຄ ນຕົີ້ ນທຶນໄດີ້ ເຕັມຈ ານວນ (NSDP 2014-2018). 

ຄຸນະພາບມາດຕະຖານ

ສ າລັບນ ້ າດ ່ ມ 
ສອດຄ່ອງກັບມາດຕະຖານຂອງ WHO ຕັີ້ ງແຕ່ປີ 2004 ລັດວິສາຫະກິດນ ີ້ າປະປາພະນົມເປັນ ຄວບຄ ມໂດຍກະຊວງອ ດສາຫະກ າ, ບ ່ ແຮ່ ແລະ 

ພະລັງງານ. ນ ີ້ າບາດານສະແດງໃຫີ້ເຫັນການປົນເປ ີ້ ອນຂອງສານອາເຊນິກ. ຂາດເຂີນທຶນຮອນທາງດີ້ານກ າລັງແຮງ ແລະ ຄົນ ເພ ່ ອການຄ ີ້ມຄອງ. 

ກອບກົດໝາຍສ າລັບການຕອບແທນຜູີ້ບ ລິໂພກແມ່ນຍັງອ່ອນແອ. 

ມາດຕະຖານຄຸນນະພາບໃນການ

ບ າບັດນ ້ າເສຍ 
ກະຊວງສາທາລະນະສ ກວາງມາດຕະຖານການຮັກສາປ່ິນປົວ. ສະຖາບັນ ແລະ ກອບກົດໝາຍທ່ີບ ່ ພຽງພ  (ເຊ່ັນ: 

ລະບຽບການກ່ຽວກັບການກ າຈັດສ່ິງເປີເປ ີ້ ອນເປັນພິດ) ປະຈ ບັນມີບັນຫາຢູ່ໃນຕົວເມ ອງ. ການບັງຄັບໃຊີ້ທ່ີບ ່ ດີໃນເຂດຊົນນະບົດ ເຮັດໃຫີ້ມີການຖິີ້ ມ

ສ່ິງເສດເຫຼ ອລົງແຫລ່ງສະໜອງນ ີ້ າ ເຖິງວ່າຈະມີກົດໝາຍເຂັີ້ ມແຂງກວ່າເກ່ົາກ ່ ຕາມ. 

ການກ ານົດມາດຕະຖາ

ນດ້ານວິຊາການ / 

ອຸດສາຫະກ າ ແລະ 

ການບ ລິການ 

ການກ ່ ສີ້ າງນ ີ້ າປະປາຕີ້ອງມີໃບອະນ ຍາດ, ແລະ ການຮ່ວມມ ລະຫວ່າງອົງການຈັດຕັີ້ ງຂອງລັດ ແລະທີ້ອງຖ່ິນ. ຄ ນນະພາບນ ີ້ າ ແລະ 

ແຜນປະລິມານນ າໃຊີ້  ຕີ້ອງສະເໜີໃຫີ້ກະຊວງຊັບພະຍາກອນນ ີ້ າ ແລະ ອ ຕ ນິຍົມວິທະຍາ (MOWRAM). 

ຄ ານິຍາມທ່ີແຕກຕ່າງກັນຂອງຈ ດປະສົງການນ າໃຊີ້ ມີສ່ວນເຮັດໃຫີ້ ຊ່ອງວ່າງໃນການເຂົີ້ າເຖິງນ ີ້ າດ ່ ມ (>97% 

ໃນນະຄອນພະນົມທ່ີມີທ ່ ນ ີ້ າປາປະເຂົີ້ າໄປໃນທ່ີຢູ່ອາໄສທຽບກັບ <60% ຢູ່ບ່ອນອ ່ ນ). 

ກ ານົດການສ້າງແຮງຈູງໃຈສ າລັບ

ການນ າໃຊ້ນ ້ າຢ່າງມ ປະສິດທິພາບ 
ຊັບພະຍາກອນ 

ກ າປູເຈຍມີລະບຽບການສ າລັບຊ ມຊົນຜູີ້ ໃຊີ້ນ ີ້ າຂອງຊາວກະສິກອນ (FWUC), ແຕ່ມີພຽງ 6.3% ຂອງໂຄງການຊົນລະປະທານລວມມີ FWUC. 

ຊາວກະສິກອນກ່ວາເຄ່ິງໜ່ຶງໃນຊ ມຊົນທ່ີມີ FWUC ເຂົີ້ າຮ່ວມ, ແລະ ຄວາມໄວີ້ວາງໃຈໃນລັດຖະບານ ແລະ ຜູີ້ ນ າທີ້ອງຖ່ິນຍັງຕ ່ າ. 

ຈ າເປັນຕີ້ອງມີກການປຶກສາຫາລ ສາທາລະນະເພ ່ ອສີ້າງຊ ່ ສຽງຂອງ FWUC. 

ການສ່ົງເສ ມເຕັກໂນໂລຊ ທ ່ ມ ນະວັ

ດຕະກ າໃໝ່ 
ລັດຖະບານໃຫີ້ລາງວັນ ຫຼ  ທຶນຊ່ວຍເຫຼ ອລີ້ າເພ ່ ອການຄົີ້ ນຄວີ້ າ ແລະ ພັດທະນາ, ເຮັດໃຫີ້ ມີຂ ີ້ ເສຍໜີ້ ອຍລົງ, ຄ ນນະພາບນ ີ້ າດີຂຶີ້ ນ ຫຼ  

ການນ າໃຊີ້ ຢ່າງມີປະສິດທິພາບຫຼາຍຂຶີ້ ນ. 

ການສ່ົງເສ ມການຄຸ້ມຄ

ອງຄວາມຕ້ອງການ 
ກ າປູເຈຍ ຍັງລ່າຊີ້າຢູ່ໃນຂົງເຂດນີີ້ . ການລິເລ່ີມພັດທະນາບ ່ ດີ ຫຼ  ບ ່ ມີ. 

ຂ ້ ມູນ ແລະ ການລວບລວມຂ ້ ມູນ ຂ ີ້ ມູນ WWS ລວມສູນຢູ່ທ່ີ MOWRAM. ການເຂົີ້ າເຖິງແມ່ນບ ່ ເສຍຄ່າສ າລັບຜູີ້ ໃຊີ້ ທ່ີບ ່ ແມ່ນການຄີ້ າ; ຜູີ້ ໃຊີ້ທາງການຄີ້ າຈ່າຍຄ່າທ ານຽມ. 

ບາງຂ ີ້ ມູນແມ່ນຖ ກຈັດປະເພດ. ການລວບລວມແມ່ນບ ່ ເປັນປົກກະຕິ ແລະ 

ການກ ານົດມາດຕະຖານຂອງຄ ານິຍາມແມ່ນມີຄວາມຈ າເປັນສ າລັບການລວມເຂົີ້ າກັນໄດີ້ຂອງແຫ່ຼງຂ ີ້ ມູນ ແລະ ການວິເຄາະທ່ີຖ ກຕີ້ອງ. 

ການຕິດຕາມປະສິດຕິພາ

ບການໃຫ້ບ ລິການ 
ເຫັນໄດີ້ ວ່າບ ່ ມີ. 

ການອອກໃບອະນຸຍາດຂອງຜູ້ປະ

ກອບການນ ້ າ 
ກະຊວງອ ດສາຫະກ າ ແລະ ຫັດຖະກ າຂອງກ າປູເຈຍ ອະນ ຍາດໃຫີ້ບ ລິການນ ີ້ າເອກະຊົນ. ມາຮອດປີ 2015, ມີຜູີ້ປະກອບການນ ີ້ າປະປາປະມານ 300 

ແຫ່ງ, ໃນນັີ້ ນມີພຽງ 147 ແຫ່ງທ່ີໄດີ້ ຮັບອະນ ຍາດ. ການອອກໃບອະນ ຍາດຂອງຄົນອ ່ ນແມ່ນດ າເນີນຕ ່ ໄປ. 

ການມ ສ່ວນຮ່ວມຂອງລູກຄ້າ ລັດວິສາຫະກິດນ ີ້ າປະປາພະນົມເປັນ (PPWSA) ດ າເນີນການໂຄສະນາຂ ີ້ ມູນຂ່າວສານ ຄວາມພະຍາຍາມຢູ່ນອກພະນົມເປັນ ບ ່ ມີຄວາມແນ່ນອນ. 

ການປົກປ້ອງຜູ້ບ ລິໂພກ ແລະ 

ການແກ້ໄຂຂ ້ ຂັດແຍ່ງ 
PPWSA ຈັດການກັບຄ າຮີ້ອງທ ກ, ເຊ່ິງໄດີ້ຖ ກບັນທຶກ ແລະ ສ່ົງຕ ່ ໄປຫາພະແນກທ່ີຖ ກຕີ້ອງ. ລະບຽບການນອກນະຄອນຫຼວງພະນົມເປັນບ ່

ມີຄວາມແນ່ນອນ. 

ແຫ່ຼງຂ ີ້ ມູນ: ຜູີ້ ຂຽນອີງໃສ່ແຫ່ຼງຂ ີ້ ມູນແຫ່ງຊາດ. 

ສປປ ລາວ 

ການອະນ ລັກນ ີ້ າແມ່ນໜ່ຶງໃນບັນດາອ ປະສັກທ່ີສ າຄັນຂອງ ສປປ ລາວ. ປະເທດບ ່ ໄດີ້ ສ່ົງເສີມການຄ ີ້ມຄອງຄວາມຕີ້ອງການ ຫຼ  

ສະຫນອງແຮງຈູງໃຈສ າລັບການຄົີ້ ນຄວີ້ າແລະ ການພັດທະນາເຕັກໂນໂລຢີການອະນ ລັກ. 

ການຕິດຕາມປະສິດຕິພາບການບ ລິການຍັງຕີ້ອງໄດີ້ ປັບປ ງ. ລະບົບການລາຍງານຂ ີ້ ມູນກ່ຽວກັບຄ ນນະພາບນ ີ້ າ ມີຄວາມໂດດເດ່ັນ. 

ແນວໃດກ ່ ຕາມ, ບົດລາຍງານແມ່ນຂຽນເປັນພາສາລາວ ແລະ ເຂົີ້ າເຖິງບ ່ ໄດີ້ ໃນລະດັບສູງ, 

ເຮັດໃຫີ້ຍາກໃນການວິເຄາະຄ ນນະພາບນ ີ້ າຈາກພາຍນອກ. 



ຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການສະໜອງທຶນແມ່ນມອບໃຫີ້ກອງທຶນພັດທະນາການສະໜອງນ ີ້ າ, 

ແຕ່ເງິນທຶນສ່ວນຫຼາຍແມ່ນມາຈາກພາຍນອກ. ການຫລ ດພາສີ ແລະ ຄ່າທ ານຽມໃນການລົງທຶນ ແລະ 

ການດ າເນີນງານຊ ກຍູີ້ ໃຫີ້ ເກີດການມີສ່ວນຮ່ວມ, ແຕ່ການເກັບລາຍຮັບທ່ີບ ່ ດີ ແລະ ຄ່າໃຊີ້ ຈ່າຍໃນການດ າເນີນງານສູງນັີ້ ນ 

ເປັນອ ປະສັກການລົງທຶນຈາກພາຍນອກ. 

 

ຕາຕະລາງ 9b. ສປປ ລາວ, ການປະຕິບັດຫນ້າທ ່ ການຄຸ້ມຄອງ 

 

ໜ້າທ ່ ການຄຸ້ມຄອງ ການປະຕິບັດ 

ລະບຽບພາສ  ຕາມ “ກົດໝາຍວ່າດີ້ວຍນ ີ້ າປະປາ 2009”, ຂະແໜງການຄວບຄ ມກ ານົດໂຄງສີ້າງ, ຂະບວນການ ແລະ ການປະເມີນ 

ໂດຍອີງໃສ່ຈ ດປະສົງການນ າໃຊີ້ສ ດທີ້າຍ ແລະ ໝວດໝູ່ຜູີ້ ໃຊີ້ . ການພິຈາລະນາທາງດີ້ ານການເມ ອງປີ້ອງກັນການເພ່ີມອັດຕາພາສີຕ ່ າ. 

ຄຸນະພາບມາດຕະຖານ

ສ າລັບນ ້ າດ ່ ມ 
ດ າລັດຂອງ ກະຊວງສາທາລະນະສ ກ ເລກທີ 953 (2003) ໄດີ້ກ ານົດມາດຕະຖານ 12 ຕົວຊີີ້ ວັດ, 

ຂ ີ້ ຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີວ່າດີ້ວຍມາດຕະຖານຄ ນນະພາບນ ີ້ າໃນການຄ ີ້ມຄອງເຄ ່ ອງດ ່ ມ ແລະ ນ າໃຊີ້ພາຍໃນ ສະບັບເລກທີ 561/ກສທ (2014) 

ໄດີ້ ເພ່ີມມາດຕະຖານຂຶີ້ ນເປັນ 23 ຕົວຊີີ້ ວັດ. ສູນສ ຂະພາບສ່ິງແວດລີ້ອມ ແລະ ການສະໜອງນ ີ້ າແຫ່ງຊາດ ດ າເນີນການເກັບຕົວຢ່າງ ແລະ 

ວິເຄາະຢ່າງເປັນປົກກະຕິ. 

ບົດລາຍງານສ່ວນຫຼາຍແມ່ນຂຽນເປັນພາສາລາວ ແລະ ເຂົີ້ າເຖິງໄດີ້ຍາກ, ຊ່ຶງເປັນອ ປະສັກຂັດຂວາງການປະເມີນໂຄງສີ້າງທ່ີຖ ກຕີ້ອງ. 

ການກ ານົດດ້ານວິຊາກ

ານ / ອຸດສາຫະກ າ ແລະ 

ມາດຕະຖານການບ ລິການ 

ຂະບວນການພັດທະນາພ ີ້ ນຖານໂຄງລ່າງການສະຫນອງນ ີ້ າ ແມ່ນໄດີ້ລະບ ໄວີ້ ຢ່າງຈະແຈີ້ງ, ມີມາດຕະຖານທ່ີ ຊັດເຈນສ າລັບຄວາມຍ ນຍົງ, ການກ ່ ສີ້າງ, 

ອ ປະກອນ ແລະ ຄ ນນະພາບນ ີ້ າ. ພາລະບົດບາດຂອງກະຊວງແມ່ນໄດີ້ ຮັບການກ ານົດລະອຽດ ແລະ ຖ ກກ ານົດຢ່າງດີ. 

ການສ້າງແຮງຈູງໃຈສ າລັບການລົ

ງທຶນທ ່ ມ ປະສິດທິພາບ 
ນ ີ້ າ ແລະ ສ ຂາພິບານ ແມ່ນຂຶີ້ ນກັບແຫ່ຼງທຶນຈາກພາຍນອກຫຼາຍ. ການຫັກພາສີ ແລະ ຄ່າທ ານຽມ ເພ ່ ອສ່ົງເສີມການມີສ່ວນຮ່ວມ, 

ແຕ່ການເກັບລາຍຮັບທ່ີບ ່ ດີ ແລະ ຄ່າໃຊີ້ ຈ່າຍໃນການດ າເນີນງານສູງນັີ້ ນແມ່ນອ ປະສັກຕົີ້ ນຕ . 

ການສ່ົງເສ ມການຄຸ້ມຄ

ອງຄວາມຕ້ອງການ 
ສປປ ລາວ ຍັງລີ້ າຊີ້ າໃນຂົງເຂດນີີ້ . 

ຂ ້ ມູນ ແລະ ການລວບລວມຂ ້ ມູນ ລະບົບຂ ີ້ ມູນ ແລະ ຂ ີ້ ມູນການສະໜອງນ ີ້ າແຫ່ງຊາດ ສະໜັບສະໜູນການພັດທະນາ, ຕິດຕາມ, ປະເມີນຜົນ ແລະ ການຈັດຕັີ້ ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍ 

ແລະ ການດ າເນີນງານ. 

ການຕິດຕາມປະສິດຕິພາ

ບການໃຫ້ບ ລິການ 
ເຫັນໄດີ້ ວ່າບ ່ ມີ. 

ການອອກໃບອະນຸຍາດຂອງຜູ້ປະ

ກອບການນ ້ າ 
ຂ ີ້ ກ ານົດຄວາມຕີ້ອງການສີ້າງຕັີ້ ງການດ າເນີນງານການສະຫນອງນ ີ້ າ, ແລະ ກົນໄກການລົງທຶນທ່ີກ່ຽວຂີ້ອງ, ແມ່ນມີລາຍລະອຽດໃນລະບຽບການ. 

ມີການມອບໝາຍຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງແຕ່ລະຂັີ້ ນຂອງລັດຖະບານຢ່າງຈະແຈີ້ງ. 

ການຄວບຄຸມການເຮັດສັນຍາ

ກັບສາທາລະນະສຸກ / ພາກ

ເອກະຊົນ 

ກົດໝາຍກ ານົດໃຫີ້ ມີການຄວບຄ ມເບ່ິງແຍງສັນຍາ. ສິດ, ພັນທະ, ໄລຍະເວລາ ແລະ ນະໂຍບາຍການຍົກເລິກ ແມ່ນໄດີ້ກ ານົດໄວີ້ ເປັນຢ່າງດີ. 

ຜູີ້ ສະຫນອງນ ີ້ າຍັງຮັບຜິດຊອບດີ້ ານສ ຂາພິບານ. ພະແນກດັບເພີງມີການເຂົີ້ າເຖິງນ ີ້ າໂດຍບ ່ ເສຍຄ່າໃຊີ້ ຈ່າຍ. 

ການຄຸ້ມຄອງກິດຈະກ າການ

ເງິນທ ່ ໃຊ້ໃນສາທາລະນະອຸປະໂພກ 
ລະບຽບການໄດີ້ກ ານົດນະໂຍບາຍການສະໜອງທຶນຂອງລັດ ແລະ ການອະນ ຍາດສີ້າງຕັີ້ ງກອງທຶນພັດທະນາການສະໜອງນ ີ້ າເພ ່ ອບ າລ ງຮັກສາ, 

ປັບປ ງ ແລະ ພັດທະນາພ ີ້ ນຖານໂຄງລ່າງການສະໜອງນ ີ້ າ. ງົບປະມານແມ່ນມີທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ. 

ນະໂຍບາຍພາສີລວມມີການຊ່ວຍເຫລ ອການລົງທຶນ. 

ການປົກປ້ອງຜູ້ບ ລິໂພກ ແລະ 

ການແກ້ໄຂຂ ້ ຂັດແຍ່ງ 
ລະບຽບການອະນ ຍາດໃຫີ້ຍ ່ ນຄ າຮີ້ ອງທ ກສ າລັບການບ ລິການທ່ີບ ່ ເປັນໜີ້ າພ ໃຈ. ຊ່ອງທາງທາງດີ້ ານກົດໝາຍ 

ເພ ່ ອແກີ້ ໄຂຂ ີ້ ຂັດແຍ່ງແມ່ນກວີ້ າງຂວາງ ແລະ ຮ ນແຮງ. 

ແຫ່ຼງຂ ີ້ ມູນ: ຜູີ້ ຂຽນອີງໃສ່ແຫ່ຼງຂ ີ້ ມູນແຫ່ງຊາດ. 

ມຽນມາ 

ໃນປະເທດມຽນມາ, ການພັດທະນາ ແລະ 

ການບັງຄັບໃຊີ້ມາດຕະຖານຄ ນນະພາບຂອງນ ີ້ າດ ່ ມແມ່ນເປັນສ່ິງທີ້າທາຍທ່ີຕີ້ອງໄດີ້ ຮັບການແກີ້ ໄຂ. ຈ າເປັນຕີ້ອງໄດີ້ ມີຄວາມ



ພະຍາຍາມເພ ່ ອປັບປ ງປະສິດທິຜົນຂອງສະຖາບັນ ແລະ ຮັບປະກັນພ ີ້ ນຖານໂຄງລ່າງທ່ີພຽງພ ສ າລັບການບ າບັດນ ີ້ າເສຍໃນຕົວເມ ອງ. 

ຫຼາຍຂະແໜງການມີສ່ວນຮ່ວມໃນລະບຽບການບ າບັດນ ີ້ າເສຍ, ແລະ ການຮ່ວມມ ລະຫວ່າງອົງການຈ າເປັນຕີ້ອງໄດີ້ ຮັບການປັບປ ງ. 

ນອກຈາກນັີ້ ນ ຍັງມີບ່ອນຫວ່າງສ າລັບຄວາມພະຍາຍາມອະນ ລັກນ ີ້ າຕ ່ ມອີກ. 

ລະບົບຊົນລະປະທານຂອງລັດເປັນເຈົີ້ າຂອງຈະບ ່ ຄ ນຕົີ້ ນທຶນຄ່າໃຊີ້ຈ່າຍ, ເຮັດໃຫີ້ການບ າລ ງຮັກສາຫຼ  ການຍົກລະດັບມີຄວາມຫຍ ີ້ ງຍາກ. 

 

ຕາຕະລາງ 9c. ມຽນມາ, ການປະຕິບັດຫນ້າທ ່ ການຄຸ້ມຄອງ 

 

ໜ້າທ ່ ການຄຸ້ມຄອງ ການປະຕິບັດ 

ຄຸນະພາບມາດຕະຖານ

ສ າລັບນ ້ າດ ່ ມ 
ນ ີ້ າເທິງໜີ້ າດິນແມ່ນແຫ່ຼງນ ີ້ າຫັຼກສ າລັບທ ກກິດຈະກ າ, ແຕ່ທະເລສາບ Inle (ແຫ່ຼງທ່ີໃຫຍ່ທ່ີສ ດ) 

ມີລະດັບການປົນເປ ີ້ ອນທ່ີບ ່ ປອດໄພຈາກນ ີ້ າຂອງກະສິກ າ. ນ ີ້ າດ ່ ມທ່ີປອດໄພຕີ້ອງສ່ົງມາຈາກບ່ອນອ ່ ນ, ແຕ່ລະບົບມີຂະໜາດນີ້ອຍ ແລະ 

ນ ີ້ າດ ່ ມມັກຈະບ ່ ສະອາດ. 

ມາດຕະຖານຄຸນນະພາບໃນການ

ບ າບັດນ ້ າເສຍ 
ລະບຽບການບ າບັດນ ີ້ າເສຍ ແມ່ນບ ່ ມີຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮີ້ອຍ, ໂດຍມີຫຼາຍຂະແໜງການທ່ີກ່ຽວຂີ້ອງ. ການຮ່ວມມ ລະຫວ່າງບັນດາອົງ

ການຕ່າງໆຕີ້ອງໄດີ້ ຮັບການປັບປ ງ, ພາຍໃນເຫດຜົນຂອງການລວມຕົວ. ໂຄງສີ້າງພ ີ້ ນຖານການຮັກສາປົວແປງບ ່ ພຽງພ ໃນເຂດຕົວເມ ອງ. 

ການກ ານົດດ້ານວິຊາກ

ານ / ອຸດສາຫະກ າ ແລະ 

ມາດຕະຖານການບ ລິການ 

ກົດໝາຍສະບັບປະຈ ບັນນີີ້ ຮຽກຮີ້ອງໃຫີ້ກະຊວງຄົມມະນາຄົມຂົນສ່ົງອະນ ມັດໃນການກ ່ ສີ້ າງທ່ີອາດສາມາດສ່ົງກະທົບຕ ່ ແຫ່ຼງນ ີ້ າ. 

ກ ານົດການສ້າງແຮງຈູງໃຈສ າລັບ

ການນ າໃຊ້ນ ້ າຢ່າງມ ປະສິດທິພາບ 
ຊັບພະຍາກອນ 

ລັດຖະບານດ າເນີນການລິເລ່ີມຫຼາຍຢ່າງເພ ່ ອສ່ົງເສີມ ແລະ ສະຫນັບສະຫນູນການອະນ ລັກນ ີ້ າ, ແຕ່ຄວາມພະຍາຍາມແມ່ນຖ ກກີດຂວາງໂດຍປະ

ສິດທິພາບຊົນລະປະທານທ່ີບ ່ ດີ ແລະ ຂາດແຮງຈູງໃຈໃນການອະນ ລັກ. ລະບົບຊົນລະປະທານຂອງລັດເປັນເຈົີ້ າຂອງບ ່ ສາມາດກູີ້ຄ ນຕົີ້ ນທຶນໄດີ້ . 

ຂ ້ ມູນ ແລະ ການລວບລວມຂ ້ ມູນ ຂ ີ້ ມູນບ ພຽງພ , ແລະ ຂ ີ້ ມູນທ່ີມີຢູ່ພຽງເລັກນີ້ອຍກ ່ ມີຄວາມຫຍ ີ້ ງຍາກໃນການເຂົີ້ າເຖິງ. 

ການຕິດຕາມປະສິດຕິພາ

ບການໃຫ້ບ ລິການ 
ຂາດ ຫຼ  ບ ່ ມີເປີດເຜີຍຕ ່ ສາທາລະນະ. ຄວາມໂປ່ງໃສຕີ້ອງໄດີ້ ຮັບການປັບປ ງ. 

ແຫ່ຼງຂ ີ້ ມູນ: ຜູີ້ ຂຽນອີງໃສ່ແຫ່ຼງຂ ີ້ ມູນແຫ່ງຊາດ. 

ໄທ 

ປະເທດໄທປະກົດວ່າມີລະບຽບການ ກ່ຽວກັບນ ີ້ າທ່ີເໝາະສົມ ເນ ່ ອງຈາກມີຄວາມທີ້າທາຍດີ້ ານກົດໝາຍ. 

ການປັບປ ງຈະມີຄວາມຈ າເປັນໃນການບັງຄັບໃຊີ້ ນິຕິກ າ ແລະ 

ການພັດທະນາໂອກາດການລົງທຶນຕ່າງປະເທດໃນຂະແຫນງການນ ີ້ າຂອງໄທ. 

ການປົນເປ ີ້ ອນຂອງນ ີ້ າເປັນເລ ່ ອງປົກກະຕິເນ ່ ອງຈາກກົດລະບຽບຖ ກປ່ອຍປະລະເລີຍ. 

ການສຶກສາຜົນກະທົບດີ້ ານສ່ິງແວດລີ້ອມຂອງໂຄງການກ ່ ສີ້ າງ ແມ່ນດ າເນີນຕາມຄ າຮຽກຮີ້ອງເທ່ົານັີ້ ນ, 

ເຮັດໃຫີ້ການສະຫນອງນ ີ້ າມີຄວາມສ່ຽງຕ ່ ການປົນເປ ີ້ ອນຕ ່ ມອີກ. ອັດຕາພາສີນ ີ້ າທ່ີຕ ່ າຍັງເປັນສ່ິງທີ້າທາຍ, 

ຍີ້ອນວ່າສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນບ ່ ປ່ຽນແປງຕັີ້ ງແຕ່ປີ 1940  ແລະ ຕ ່ າກວ່າຈ ານວນທ່ີຕີ້ອງການເພ ່ ອກວມເອົາຄ່າໃຊີ້ຈ່າຍໃນການດ າເນີນງານ. 

ຕາຕະລາງ 9d. ໄທ, ສະຖານະຂອງໜ້າທ ່ ການຄຸ້ມຄອງ 

 

ໜ້າທ ່ ການຄຸ້ມຄອງ ການປະຕິບັດ 



ລະບຽບພາສ  ວິສາຫະກິດນ ີ້ າປະປາຂອງແຂວງ (PWA) ກ ານົດອັດຕາພາສີ. ລະບຽບການພາສີແມ່ນບ ່ ຄ່ອຍໄດີ້ ເວົີ້ີ້ າເຖິງໃນນິຕິກ າ. 

ອັດຕາພາສີນ ີ້ າດ ່ ມແມ່ນອີງໃສ່ນະໂຍບາຍຈາກປີ 1940 ການບ ລິການນີ້ າເສຍແມ່ນບ ່ ເສຍຄ່າໃຊີ້ຈ່າຍສ າລັບໃນປະຊາກອນສ່ວນຫລາຍ. 

ຄຸນະພາບມາດຕະຖານ

ສ າລັບນ ້ າດ ່ ມ 
ລັດຖະບານມີສ່ວນຮ່ວມສູງໃນການສະຫນອງນ ີ້ າດ ່ ມທ່ີປອດໄພ. ມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດທ່ີມີຢູ່ ແລະ 

ໂຄງການທົດສອບຂອງກະຊວງສາທາລະນະສ ກ ແມ່ນຄວບຄ ມກວີ້ າງຂວາງ ແລະ ເຊ ່ ອຖ ໄດີ້ . 

ການພັດນະນາເພ່ີມເຕີມໄດີ້ ຂັດຂວາງໂດຍການຂາດທັກສະ 

ແຮງງານ. 

ມາດຕະຖານຄຸນນະພາບໃນການ

ບ າບັດນ ້ າເສຍ 
ກົດລະບຽບທ່ີກ ານົດໂດຍ ລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະສ່ິງແວດລີ້ອມ. ຂັີ້ ນຕອນການຄ ີ້ມຄອງນ ີ້ າເສຍ 

ແມ່ນໄດີ້ ສີ້ າງຂຶີ້ ນຕາມຄ າແນະນ າຂອງຄະນະກ າມະການຄວບຄ ມມົນລະພິດ ແລະ ການອະນ ມັດຂອງຊາດ. 

ຄະນະກ າມະການສ່ິງແວດລີ້ອມ, ເຖິງແມ່ນວ່າສ່ວນຫຼາຍພວກເຂົາແມ່ນຖ ກລະເລີຍ. ການປົນເປ ີ້ ອນນ ີ້ າເປັນເລ ່ ອງທ່ົວໄປ. 

ການກ ານົດດ້ານວິຊາກ

ານ / ອຸດສາຫະກ າ ແລະ 

ມາດຕະຖານການບ ລິການ 

ສະພາສ່ິງແວດລີ້ອມແຫ່ງຊາດ ສາມາດຮີ້ອງຂ ໃຫີ້ ມີການສຶກສາຜົນກະທົບດີ້ ານສ່ິງແວດລີ້ອມຂອງໂຄງການ. ຖີ້ າບ ່ ດ່ັງນັີ້ ນ, 

ການເຮັດວຽກໃນຂົງເຂດນີີ້ ແມ່ນມີຈ າກັດ. 

ກ ານົດການສ້າງແຮງຈູງໃຈສ າລັບ

ການນ າໃຊ້ນ ້ າຢ່າງມ ປະສິດທິພາບ 

ຊັບພະຍາກອນ 

ບ ່ ມີແຜນການຈູງໃຈ ແລະ ເກ ອບຈະບ ່ ມີຂ ີ້ ບັງຄັບໃດໆ. ຄວາມເປັນຫ່ວງດີ້ ານຄວາມປອດໄພທາງນ ີ້ າປະກົດວ່າຖ ກລະເລີຍ. 

ການສ່ົງເສ ມເຕັກໂນໂລຊ ທ ່ ມ ນະວັ

ດຕະກ າໃໝ່ 
ວິສາຫະກິດນ ີ້ າປະປານະຄອນຫຼວງ (MWA) ໄດີ້ ສ່ົງເສີມການພັດທະນາ ແລະ ການຜະລິດອ ປະກອນ ແລະ ການບ ລິການປະຢັດນ ີ້ າ, 

ລວມທັງຊ໋ອບແວກວດຫາທ ່ ຮ່ົວ ແລະ ແອັບພລິເຄຊັນມ ຖ ສ າລັບຜູີ້ ບ ລິໂພກເພ ່ ອຕິດຕາມການນ າໃຊີ້ . 

ການສ່ົງເສ ມການຄຸ້ມຄ

ອງຄວາມຕ້ອງການ 
ການປູກຈິດສ ານຶກກ່ຽວກັບການອະນ ລັກນ ີ້ າແມ່ນສ່ວນຫນ່ຶງຂອງການສຶກສາໃນພາກບັງຄັບ. ສ າລັບຕົວຢ່າງ, ຄ່າຍອະນ ລັກນ ີ້ າມີຈ ດປະສົງ 

ເພ ່ ອສີ້າງຈິດສ ານຶກໃນຄ ນຄ່າຂອງການອະນ ລັກນ ີ້ າ ແລະ ການອະນ ລັກນ ີ້ າຂອງນັກຮຽນໃນເຂດລ ່ມອ່າງແມ່ນ ີ້ າຂອງ 2 ແຫ່ງ ແຂວງ 

ໂນນທະບູລີ. ຄວາມພະຍາຍາມຍັງຖ ກກັບເປົີ້ າຫມາຍຂອງປະຊາຊົນທ່ົວໄປນ າອີກ. 

ການຕິດຕາມປະສິດຕິພາ

ບການໃຫ້ບ ລິການ 
ເຫັນໄດີ້ ວ່າບ ່ ມີ. 

ການຄຸ້ມຄອງກິດຈະກ າ

ການ

ເງິນທ ່ ໃຊ້ໃນສາທາລະນະ

ອຸປະໂພກ 

ກົດໝາຍວ່າດີ້ວຍຄ ນນະພາບສ່ິງແວດລີ້ອມແຫ່ງຊາດ 

ມອບໜີ້ າທ່ີຮັບຜິດຊອບການຈັດຫາທຶນການຄ ີ້ ມຄອງນ ີ້ າໃຫີ້ແກ່ກອງທຶນສ່ິງແວດລີ້ອມ. ຫັຼກການ ແລະ 

ບ ລິມະສິດຄວາມສ າຄັນທ່ີຕີ້ອງໄດີ້ ບັນລ ເພ ່ ອເຂົີ້ າເຖິງເງິນຈາກກອງທຶນແມ່ນດີ- 

ກ ານົດ. ຫີ້າມໂອນເງິນດອກເບີ້ຍໃຫີ້ ຄັງເງິນ. 

ການມ ສ່ວນຮ່ວມຂອງລູກຄ້າ ຂ ີ້ ລິເລ່ີມ "ນ ີ້ າຄ ນນະພາບເພ ່ ອຊີວິດທ່ີມີຄ ນນະພາບ" ຊ່ວຍໃຫີ້ ລູກຄີ້ າເຂົີ້ າເຖິງຂ ີ້ ມູນກ່ຽວກັບສະຖານະພາບການບ ລິການ ແລະ 

ທັງການສີ້ອມແປງຂອງລັດຖະບານ ແລະ ຕົວມັນເອງ.  ສາມາດໃຫີ້ຄ າຕິຊົມໄດີ້ .  ຂອບເຂດສິດ ແລະ ໜີ້ າທ່ີໃນຂົງເຂດນ ີ້ າ ແລະ 

ການປົກປີ້ອງສ່ິງແວດລີ້ອມທ່ີມີຢູ່, ແຕ່ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນເຂົີ້ າໃຈຜິດ ຫຼ  ຖ ກປ່ອຍປະລະເລີຍ.  

ການສຶກສາຂອງລັດເພ່ີມເຕີມແມ່ນກະແຈສ າຄັນ.  

ການປົກປ້ອງຜູ້ບ ລິໂພກ ແລະ 

ການແກ້ໄຂຂ ້ ຂັດແຍ່ງ 
ຜູີ້ບ ລິໂພກມີສິດຊອກຫາຄ່າຊົດເຊີຍສ າລັບຄວາມເສຍຫາຍທ່ີເກີດຈາກມົນລະພິດ ແລະ ລາຍງານຜູີ້ກະທ າຜິດຕ ່ ກົດໝາຍສ່ິງແວດລີ້ອມ.  

ແຫ່ຼງຂ ີ້ ມູນ: ຜູີ້ ຂຽນອີງໃສ່ແຫ່ຼງຂ ີ້ ມູນແຫ່ງຊາດ. 

  



ຫວຽດນາມ 

ໂດຍທ່ົວໄປຫວຽດນາມມີບັນດາມາດຕະການດີ້ ານນ ີ້ າທ່ີເຂັີ້ ມງວດ.  ເຖິງຢ່າງໃດກ ຕາມ, ຕີ້ອງມີຄວາມພະຍາຍາມເພ່ີມເຕີມເພ ່ ອ

ປະຕິບັດລະບຽບການ, ຕິດຕາມກວດກາການບ ລິການ ແລະ ພັດທະນາຊັຍພະຍາກອນມະນ ດ.  ໃບອະນ ຍາດ ແລະ 

ມາດຕະຖານຄ ນນະພາບ ແມ່ນມີຢູ່ໃນການບ າບັດນ ີ້ າເສຍ, ແຕ່ນ ີ້ າເສຍສ່ວນໃຫຍ່ໄຫຼລົງສູ່ສາຍນ ີ້ າທ່ີບ ່ ໄດີ້ ຜ່ານການບ າບັດ, 

ຊ່ຶງທ າລາຍຄ ນນະພາບນ ີ້ າໃນລ ່ມແມ່ນ ີ້ າ.  ນະໂຍບາຍອະນ ລັກນ ີ້ າທ່ີມີຢູ່, ແຕ່ການບັງຄັບໃຊີ້ແມ່ນຍັງຢູ່ໄກຈາກຄວາມກົງໄປກົງມາ, 

ຊ່ຶງມີສ່ວນເຮັດໃຫີ້ການຈັດຕັີ້ ງປະຕິບັດບ ເຂັີ້ ມງວດ.  ນອກຈາກນັີ້ ນ, ຄ ກັນກັບທ ກໆປະເທດລ ່ມແມ່ນ ີ້ າຂອງທ່ີມີຂ ີ້ ມູນອັດຕາພາສີ, 

ຕາຕະລາງອັດຕາພາສີທ່ີຫຍ ີ້ ງຍາກ ເພ ່ ອໃຫີ້ກວມເອົາຄ່າໃຊີ້ ຈ່າຍໃນການດ າເນີນງານ ແລະ ຄ່າບ າບ າລ ງຮັກສາ.  

 

ຕາຕະລາງ 9e.  ຫວຽດນາມ, ການປະຕິບັດຫນ້າທ ່ ການຄຸ້ມຄອງ 

 

ໜ້າທ ່ ການຄຸ້ມຄອງ ການປະຕິບັດ 

ລະບຽບພາສ  ລະບຽບການກ່ຽວກັບອັດຕາພາສີ ແມ່ນມີລາຍລະອຽດ ແລະ ບ ລິສັດສະຫນອງນ ີ້ າມີເອກະລາດທາງດີ້ ານການເງິນ.  

ເຖິງວ່າຈະມີການກ ານົດລາຄາທ່ີຕ ່ າສ ດ, ແຕ່ອັດຕາພາສີຍັງຕ ່ າເກີນໄປສ າລັບການກູີ້ຄ ນຕົີ້ ນທຶນຂອງຄ່າໃຊີ້ ຈ່າຍຢ່າງເຕັມທ່ີ.  

ອັດຕາການເກັບເງິນທ່ີຫຼ ດລົງໃນເຂດຕົວເມ ອງເຮັດໃຫີ້ ບັນຫານີີ້ ຮ ນແຮງເພ່ີມຂຶີ້ ນ.  

ຄຸນະພາບມາດຕະຖານ

ສ າລັບນ ້ າດ ່ ມ 
ກະຊວງສາທາລະນະສ ກ ກ ານົດມາດຕະຖານນ ີ້ າໃຊີ້ ເພ ່ ອດ ່ ມ ຫຼ  ສ ກຂານາໄມສ່ວນບ ກຄົນ. 

ມາດຕະຖານຄຸນນະພາບໃນການ

ບ າບັດນ ້ າເສຍ 
ການລະບາຍນ ີ້ າເສຍຮຽກຮີ້ອງໃຫີ້ ມີໃບອະນ ຍາດ ແລະ ການປະຕິບັດຕາມມາດຕະຖານຄ ນນະພາບ. ເຖິງຢ່າງໃດກ ຕາມ, ນ ີ້ າເສຍພຽງ 

10% ໄດີ້ ຮັບການບ າບັດ ແລະ ຄ ນນະພາບນ ີ້ າຢູ່ລ ່ມສ ດທີ້າຍແມ່ນຍັງບ ່ ດີ.  

ການກ ານົດພັນທະການບ ລິການ

ດ້ານສາທາລະນະ / ສັງຄົມ 

ລະບຽບການ 

ຄວາມແຕກຕ່າງທາງດີ້ ານວັດທະນະທ າ-ສັງຄົມ ລວມທັງຄ ນຄ່າຂອງນ ີ້ າ ແລະ ການປະຕິບັດສ ຂາພິບານ 

ລະຫວ່າງກ ່ມຊົນເຜ່ົາທ່ີກ່ຽວຂີ້ອງກັບການຄ ີ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນກ່ຽວກັບນ ີ້ າ.  ຕີ້ອງການການສຶກສາຢ່າງເປັນທາງການ. 

ການກ ານົດດ້ານວິຊາກ

ານ / ອຸດສາຫະກ າ ແລະ 

ມາດຕະຖານການບ ລິການ 

ການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດີ້ ໄດີ້ຖ ກຈັດຕັີ້ ງປະຕິບັດສ າລັບການຂະຫຍາຍໂຄງສີ້າງພ ີ້ ນຖານດີ້ ານນ ີ້ າ,  ແລະ ການບ າລ ງຮັກສາ 

ແມ່ນເປັນຄວາມພະຍາຍາມຮ່ວມກັນ.  ບ ລິສັດສະຫນອງສິນຄີ້ າແມ່ນມີຮັບຜິດຊອບສ າລັບການວັດແທກ. 

ຂ ີ້ ກ ານົດຄວາມຕີ້ອງການດີ້ ານຄ ນນະພາບການບ ລິການແມ່ນຖ ກກ ານົດດີ ແລະ ການປັບປ ງໃຫມ່ຢ່າງດີ 
ໂຄງລ່າງພ ີ້ ນຖານທ່ີຕ ່ າກ່ວາມາດຕະຖານແມ່ນໄດີ້ ຮັບການສະໜັບສະໜູນ. 

ກ ານົດການສ້າງແຮງຈູງໃຈສ າລັບ

ການນ າໃຊ້ນ ້ າຢ່າງມ ປະສິດທິພາບ 

ຊັບພະຍາກອນ 

ມີນະໂຍບາຍທ່ີມີຢູ່ສ າລັບການປະເມີນຜົນ, ການຂ ດຄົີ້ ນຢ່າງສົມເຫດສົມຜົນ ແລະ ການອະນ ລັກ. ຢ່າງໃດກ ່ ຕາມ, 

ການເຊ ່ ອມຕ ່ ທ່ີຜິດກົດຫມາຍ ແລະການປົນເປ ີ້ ອນຂອງນ ີ້ າໃຕີ້ ດິນຍັງຄົງເປັນບັນຫາ. 

ຄວນພິຈາລະນາການສີ້າງແຮງຈູງໃຈເພ ່ ອສ່ົງເສີມການອະນ ລັກກະສິກ າ. 

ການສ້າງແຮງຈູງໃຈສ າລັບການລົ

ງທຶນທ ່ ມ ປະສິດທິພາບ 
ນະໂຍບາຍສ່ົງເສີມການລົງທຶນຢ່າງມີປະສິດທິພາບ, ແຕ່ສະເໜີສ່ິງພຽງສ່ິງຈູງໃຈເພ ່ ອປິດຊ່ອງວ່າງລະຫວ່າງຕົວເມ ອງ-ຊົນນະບົດ. ໂຄງ

ການຕີ້ອງເຫມາະສົມສ າລັບຫີ້າປີ ຫັຼງຈາກການວ່າຈີ້າງ. ການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດີ້ຕີ້ອງພິຈາລະນາຄ່າໃຊີ້ຈ່າຍຕົີ້ ນທຶນໃນວົງຈອນຊີວິດ. 

ການສ່ົງເສ ມເຕັກໂນໂລຊ ທ ່ ມ ນະວັ

ດຕະກ າໃໝ່ 

ນິຕິກ າສ່ົງເສີມການພັດທະນາ ແລະ 

ການຈັດຕັີ້ ງປະຕິບັດເຕັກໂນໂລຢີເພ ່ ອແກີ້ ໄຂບັນຫາຈ ານວນຫລາຍທ່ີກ່ຽວຂີ້ອງກັບຄວາມຕີ້ອງການທ່ີເພ່ີມຂຶີ້ ນ ແລະ 

ການຫຼ ດລົງຂອງຄ ນນະພາບ. ເກົາຫີຼ ຄ ີ້ ມຄອງນ ີ້ າອັດສະລິຍະແມ່ນເປັນຕົວແບບທ່ີມີປະສິດຕິພາບ. 

ການກ ານົດມາດຕະຖານໃນທ່ົວພາກພ ີ້ ນຈະເຮັດໃຫີ້ການບ າລ ງຮັກສາງ່າຍຂຶີ້ ນ. 

ການສ່ົງເສ ມການຄຸ້ມຄ

ອງຄວາມຕ້ອງການ 
ທັດສະນະຄະຕິຂອງຊາວຫວຽດນາມກ່ຽວກັບນ ີ້ າທ່ີບ ່ ມີຂອບເຂດ ແລະ ພຣະເຈົີ້ າປະທານໃຫີ້ເຮັດໃຫີ້ການປະຕິຮູບເປັນສ່ິງທີ້າທາຍ. 

ກົດໝາຍວ່າດີ້ວຍຊັບພະຍາກອນນ ີ້ າ ແມ່ນຄວາມພະຍາຍາມທ່ີຈະປ່ຽນທັດສະນະຄະຕິນີີ້ . 

ການປ່ຽນຈາກລາຄາຄົງທ່ີໄປຫາລາຄາທ່ີອີງໃສ່ປະລິມານແມ່ນຢູ່ພາຍໃຕີ້ການພິຈາລະນາ. 

ການວິເຄາະການລົງທຶນ

ສາທາລະນະອຸປະໂພກດ້ານນ

 ໍ ໍ້າ 

ແຜນງານ/ແຜນທຸລະກິດ 

ການລົງທຶນດີ້ ານນ ີ້ າປະປາຕີ້ອງປະຕິບັດຕາມແຜນການກ ່ ສີ້ າງທ່ີໄດີ້ ຮັບອະນ ມັດ ແລະ ການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດີ້ , ແລະ 

ຕີ້ອງຜ່ານການປຶກສາຫາລ ທາງສາທາລະນະກ່ອນ. ການແບ່ງຂັີ້ ນຄ ີ້ມຄອງຫຼາຍເກີນໄປໃຫີ້ຜູີ້ສະໜອງນ ີ້ າ ເຮັດໃຫີ້ເກີດຄວາມທີ້າທາຍ. 



ຂ ້ ມູນ ແລະ ການລວບລວມຂ ້ ມູນ ຂ ີ້ ມູນກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍ, ການສັງເກດຊັບພະຍາກອນ, ການເຝົີ້ າລະວັງ ແລະ ຖານຂ ີ້ ມູນຕ່າງໆ ແມ່ນອ ດົມສົມບູນ, ແຕ່ບ ່

ສາມາດເຂົີ້ີ້ າເຖີງໄດີ້ແບບບ ່ ເສຍຄ່າອີກແລີ້ວນັບຕັີ້ ງແຕ່ປີ 2012. 

ການຕິດຕາມປະສິດຕິພາ

ບການໃຫ້ບ ລິການ 
ຫວຽດນາມ ແມ່ນກ າລັງມີຄວາມຊັກຊີ້າໃນຂົງເຂດນີີ້ . 

ການອອກໃບອະນຸຍາດຂອງຜູ້ປະ

ກອບການນ ້ າ 
ການອອກໃບອະນ ຍາດຂອງຜູີ້ປະກອບການນ ີ້ າແມ່ນອີງໃສ່ທີ້ອງຖ່ິນເປັນຫັລກ, 

ແຕ່ໃນຂອບເຂດທ່ີແນ່ນອນແມ່ນຂຶີ້ ນກັບແຜນການແຫ່ງຊາດ. 

ການຄວບຄຸມການເຮັດສັນຍາ

ກັບສາທາລະນະສຸກ / ພາກ

ເອກະຊົນ 

ນິຕິກ າກ ານົດຂ ີ້ ກ ານົດການຊີີ້ ນ າຂອງສັນຍາ. ສິດ ແລະ ພັນທະສ າລັບຜູີ້ ບ ລິໂພກ ແລະ ຜູີ້ ສະໜອງແມ່ນໄດີ້ລະບ ໄວີ້ , 

ແຕ່ການບັງຄັບໃຊີ້ການຈັດຕັີ້ ງປະຕິບັດຕົວຈິງ ແມ່ນເຮັດບ ່ ໄດີ້ ດີ. ສ່ິງນີີ້ ກິດກັນການລົງທຶນ. 

ການຄຸ້ມຄອງກິດຈະກ າການ

ເງິນທ ່ ໃຊ້ໃນສາທາລະນະອຸປະໂພກ 
ເຫັນໄດີ້ ວ່າບ ່ ມີ. 

ການມ ສ່ວນຮ່ວມຂອງລູກຄ້າ ກະຊວງກ ່ ສີ້ າງ ຊີີ້ ນ າການປຶກສາຫາລ ຂອງສາທາລະນະ, ແຕ່ການມີສ່ວນຮ່ວມແມ່ນມີຈ າກັດໃນການຈັດຕັີ້ ງປະຕິບັດ. 

ການປົກປ້ອງຜູ້ບ ລິໂພກ ແລະ 

ການແກ້ໄຂຂ ້ ຂັດແຍ່ງ 
ຜູີ້ ບ ລິໂພກສາມາດຂ ຫາຄ່າຊົດເຊີຍສ າລັບການເກັບຄ່າເກີນໄດີ້ , ແຕ່ເຕັກໂນໂລຢີ 

ການກວດກາປະເມີນການສູນເສຍນ ີ້ າຢ່າງຖ ກຕີ້ອງແມ່ນຍັງຂາດຢູ່. 

ຄ າແນະນ າ ແລະ ການສ່ົງເສ ມ ທັງລັດຖະບານກາງ ແລະ ຄະນະກ າມະການປະຊາຊົນລີ້ວນແຕ່ມີບົດບາດໃນການຊີີ້ ນ າ, ເຮັດໃຫີ້ບ ່ ມີປະສິດທິຜົນສູງເທ່ົາທ່ີຄວນ. 

ມີການປຶກສາຜູີ້ ຊ່ຽວຊານທ່ີບ ່ ແມ່ນຄົນຫວຽດນາມ, ແຕ່ຊ່ຽວຊານພາຍໃນກະຊວງຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ  

ສະພາບແວດລີ້ອມມີຈ າກັດ. ການຂະຫຍາຍຂອງຊັບພະຍາກອນມະນ ດຢູ່ໃນຂົງເຂດນີີ້ ເປັນສ່ິງຈ າເປັນ. 

ແຫ່ຼງຂ ີ້ ມູນ: ຜູີ້ ຂຽນອີງໃສ່ແຫ່ຼງຂ ີ້ ມູນແຫ່ງຊາດ  
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