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ການສຶກສາວິທີການຖ+າຍທອດ 
ຜ"ນການຄ'ນຄວ)າວິທະຍາສາດ ແ#ະ ເ&ັກໂ*ໂ#ຊີ 

ໄ"ສູ%ການຜະລິດເ"ັນສິນຄ1າ 

ການສຶກສາວິທີການຖ+າຍທອດ 
ຜ"ນການຄ'ນຄວ)າວິທະຍາສາດ ແ1ະ ເ3ັກໂ6ໂ1ຊີ 

ໄ"ສູ%ການຜະລິດເ"ັນສິນຄ1າ 

ກະຊວງ ວິທະຍາສາດ ແ-ະ ເ/ັກໂ2ໂ-ຊີ 
ສະຖາບ&ນ ນິເ*ດວິທະຍາ ແ0ະ ເ1ັກໂ5ໂ0ຊີ ຊີວະພາບ 
ສູນບໍລິການ ນິເ+ດວິທະຍາ ແ2ະ ເ3ັກໂ6ໂ2ຊີ ຊີວະພາບ 
 



 

   (ii) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ກະຊວງ ວິທະຍາສາດ ແ*ະ ເ,ັກໂ0ໂ*ຊ ີ
ສະຖາບ&ນ ນິເ$ດວິທະຍາ ແ,ະ ເ-ັກໂ1ໂ,ຊີ ຊີວະພາບ 
ສູນບໍລິການ ນິເ$ດວິທະຍາ ແ,ະ ເ-ັກໂ1ໂ,ຊີ ຊີວະພາບ 

 

2017 
 

ການສຶກສາວິທີການຖ+າຍທອດ 
ຜ"ນການຄ'ນຄວ)າວິທະຍາສາດ ແ1ະ ເ3ັກໂ6ໂ1ຊີ 

ໄ"ສູ%ການຜະລິດເ"ັນສິນຄ1າ 



 

   (iii) 

ການສກຶສາວທິກີານຖ່າຍທອດຜນົການຄົນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດ ແລະ ເຕກັໂນໂລຊ ີ

ໄປສູ່ການຜະລດິເປນັສນິຄາ້ 

ກະກຽມໂດຍ:  

ສູນບໍລກິານ ນເິວດວທິະຍາ ແລະ ເຕກັໂນໂລຊ ີຊວີະພາບ, ສະຖາບນັນ ິ

ເວດວທິະຍາ ແລະ ເຕກັໂນໂລຊ ີຊວີະພາບ, ກະຊວງວທິະຍາສາດ ແລະ 

ເຕກັໂນໂລຊ ີພາຍໃຕກ້ານສະໜບັສະໜນູຂອງ ໂຄງການສກຶສາວທິກີານ 

ຖ່າຍທອດຜນົການຄົນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດ ແລະ ເຕກັໂນໂລຊ ີໄປສູ່ການ 

ຜະລດິເປນັສນິຄາ້.  

 

ກວດແກເ້ນືອ້ໃນໂດຍ: 

ທ່ານ ປອ. ສຸຣອຸິດງົ ສູນດາຣາ 

ທ່ານ ປອ. ໂກສນົ ໄຊພະກດັສາ 

ຂຽນ ແລະ ຮຽບຮຽງເນືອ້ໃນໂດຍ:  

ທ່ານ ນ. ກງົໃຈ ພມິມະກອງ 

ທ່ານ ນ. ວຽງປະສດິ ວານສິະເວດ 

ທ່ານ ນ. ສມົພາວນັ ຣາດາວນັ  

ກຣາບຟກິ ແລະ ແຕມ້ຮູບໂດຍ:  

ທ່ານ ປນັຍາ ບຸຜາສລິ ິ

ທ່ານ ທະວສີກັ ປນັຍາສກັ 

ຂໍມູ້ນເພີ່ ມເຕມີຕດິຕ່ໍ:  

ສູນບໍລກິານນເິວດວທິະຍາ ແລະ ເຕກັໂນໂລຊ ີຊວີະພາບ, ສະຖາບນັນ ິ

ເວດວທິະຍາ ແລະ ເຕກັໂນໂລຊ ີຊວີະພາບ, ກະຊວງວທິະຍາສາດ ແລະ 

ເຕກັໂນໂລຊ,ີ ຫຼກັ 14, ບາ້ນດອນຕີວ້, ເມອືງໄຊທານ,ີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ, 

ສປປ ລາວ.  

Tel :  +856 21 732207   ,    Fax : +856 21 740630  

Email:  bei‐technicalservice@most.gov.la       

 



 

   (iv) 

 ບດົ 
 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ຄ"ດ!" 
 

ລດັຖະບານ ສປປ ລາວ ເຫນັໄດຄ້ວາມສໍາຄນັ ຂອງວຽກງານວທິະຍາສາດ ແລະ ເຕກັ 

ໂນໂລຊ ີ ທີ່ ຈະນາໍໃຊເ້ປນັກາໍລງັແຮງໃນການພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ຕາມທດິທາງ 

ປ່ຽນແປງໃໝ່ ໂດຍການຫນັເປນັອຸດສາຫະກາໍ ແລະ ທນັສະໄໝ, ຄຸນນະພາບ, ສມົດຸນ, 

ຕ່ໍເນຶ່ ອງ, ຍນືຍງົ ແລະ ພດັທະນາສຂີຽວ ເພື່ ອນາໍພາປະເທດອອກຈາກສະຖານະພາບດອ້ຍ 

ພດັທະນາ ສາມາດເຊື່ ອມໂຍງກບັພາກພືນ້ ແລະ ສາກນົ, ເຊິ່ ງສະແດງໃຫເ້ຫນັໃນການອະນຸ 

ມດັງບົປະມານໃນວຽກງານການຄົ ້ນ້ຄວາ້ ແລະ ພດັທະນາ ທີ່ ເລີ່ ມແຕ່ ສກົປ ີ 2011-2012 

ແລະ ຮບັຮອງ ກດົໝາຍ ວ່າດວ້ຍ ວທິະຍາສາດ ແລະ ເຕກັໂນໂລຊ ີ(2013). ສິ່ ງດັ່ ງກ່າວເປນັ 

ບາດລຽ້ວທີ່ ສໍາຄນັໃນການພດັທະນາວຽກງານ ວທິະຍາສາດ ແລະ ເຕກັໂນໂລຊ ີຂອງປະເທດ 

ເຮາົ. ສໍາລບັ ໂຄງການ “ສກຶສາວທິກີານຖ່າຍທອດຜນົການຄົນ້ຄວ້າ ວທິະຍາສາດ ແລະ 

ເຕກັໂນໂລຊ ີ ໄປສູ່ການຜະລດິເປນັສນິຄາ້” ມຈີດຸປະສງົ ແລະ ເປົາ້ໝາຍແມ່ນ ເພື່ ອຊ່ວຍ 

ຊອກຫາວທິກີານຖ່າຍທອດເຕກັໂນໂລຊ ີ ທີ່ ແທດເໝາະກບັເງ ື່ອນໄຂຂອງ ສປປ ລາວ, 

ໂຄງການນີ ້ ໄດຮ້ບັການອະນຸມດັໃຫຈ້ດັຕັງ້ປະຕບິດັ ອງີຕາມໜງັສອືະນຸມດັສະບບັເລກທ ີ

265/ກວຕ.ສນຕ, ລງົວນັທ ີ07 ກລໍະ ກດົ 2015 ພາຍໃຕງ້ບົປະມານການຄົນ້ຄວາ້ວທິະ 

ຍາສາດ ສກົປ ີ2012-2013, ທີ່ ມງີບົປະມານ 175,000,000 ກບີ, ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂດຍ 

ສູນບໍລກິານ ນເິວດວທິະຍາ ແລະ ເຕກັໂນໂລຊ ີຊວີະພາບ, ສະຖາບນັນເິວດວທິະຍາ ແລະ 

ເຕກັໂນໂລຊ ີຊວີະພາບ, ກະຊວງວທິະຍາສາດ ແລະ ເຕກັໂນໂລຊ.ີ  

ສໍາລບັ ການສກຶສາວທິກີານຖ່າຍທອດຜນົການຄົນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດ ແລະ ເຕກັໂນ

ໂລຊ ີໄປສູ່ ການຜະລດິເປນັສນິຄາ້ ແມ່ນຍງັບ່ໍທນັມໜ່ີວຍງານໃດເຮດັການສກຶສາຄົນ້ຄວາ້

ມາກ່ອນ, ອາດຖໄືດວ່້າເປນັວຽກງານໃໝ່ ເຊິ່ ງຜນົຂອງການສກຶສາຄັງ້ນີ ້ສາມາດນາໍໃຊເ້ປນັ

ແຫຼ່ ງຂໍມູ້ນເພື່ ອເປນັບ່ອນອງີໃນການປບັປຸງ ແລະ ພດັທະນາ ເປນັຕົນ້ແມ່ນ ການສາ້ງນະໂຍ

ບາຍ, ລະບຽບການວຽກງານການຄົນ້ຄວາ້ ແລະ ການຖ່າຍທອດເຕກັໂນໂລຊ.ີ  ຍິ່ ງໄປກວ່າ

ນັນ້ ການສກຶສາດັ່ ງກ່າວ ແມ່ນຈະມບີດົບາດສໍາຄນັທີ່ ສຸດ ເນື່ ອງຈາກວ່າ ເປນັວຽກງານທີ່  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   (v) 

ນອນໃນແຜນວຽກບູລະມະສດິຂອງລດັຖະບານ, ທງັເປນັໄລຍະລເິລີ່ ມຂອງການພດັທະ

ນາວຽກງານການຖ່າຍທອດເຕກັໂນໂລຊ ີ ໄປສູ່ການຜະລດິເປນັສນິຄາ້. ເພື່ ອໃຫໄ້ດຕ້າມ

ຄາດໝາຍ ທມີງານໂຄງການໄດສ້ງັລວມຂໍມູ້ນຈາກພາກສະໜາມ ແລະ ເອກະສານທີ່ ກ່ຽວ

ຂອ້ງທງັພາຍໃນ ແລະ ສາກນົ. ຂໍມູ້ນທີ່ ໄດຈ້າກການສກຶສາຄົນ້ຄວາ້ໃນຄັງ້ນີ ້ແມ່ນຈາກການ 

ສໍາພາດກຸ່ມຕວົຢ່າງ ມທີງັໝດົຈາໍນວນ 81 ທ່ານ ທີ່ ເປນັຕວົແທນຈາກ 3 ພາກສ່ວນ: ລດັ, 

ສະຖາບນັການສກຶສາ ແລະ ເອກະຊນົ. ນອກຈາກນີ ້ຍງັມຂໍີມູ້ນທີ່ ໄດຈ້າກການຈດັກອງປະ 

ຊຸມປກືສາຫາລກືບັ ພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ແລະ ຂໍມູ້ນທີ່ ໄດຈ້າກການໄປທດັສະນະສກຶສາ

ຢູ່ຕ່າງປະເທດຂອງທມີງານໂຄງການ. ຜນົທີ່ ໄດຈ້າກການລງົເກບັກາໍຂໍມູ້ນທງັໝດົ ແມ່ນນາໍ 

ມາວເິຄາະຂໍມູ້ນ ໂດຍນາໍໃຊວ້ທິກີານວເິຄາະທາງດາ້ນປະລມິານ ແລະ ຄຸນນະພາບ ເພື່ ອປະ

ເມນີຜນົຂອງການສກຶສາຄັງ້ນີ.້  

ວທິກີານຖ່າຍທອດເຕກັໂນໂລຊ ີຂອງ ສປປ ລາວ ທີ່ຖກືນາໍໃຊປ້ະຈບຸນັ ແບ່ງເປນັ 

2 ປະເພດຄ:ື ຖ່າຍທອດຄວາມຮູ ້ ແລະ ນາໍພາປະຕບິດັຕວົຈງິ.  ອງີຕາມຂໍມູ້ນທີ່ ໄດຈ້າກ

ການສກຶສາເຫນັວ່າ ວທິກີານຖ່າຍທອດເຕກັໂນໂລຊ ີ ໂດຍຜ່ານການນາໍພາປະຕບິດັຕວົຈງິ 

ຖວ່ືາມປີະສດິທຜີນົ ຖາ້ທຽບໃສ່ ວທິກີານຖ່າຍທອດເຕກັໂນໂລຊອີື່ ນໆ. ຜນົຂອງການສກຶ

ສາໃນຄັງ້ນີ ້ ຍງັພບົອກີວ່າ ວຽກງານການຄົນ້ຄວາ້ຂອງອງົກອນລດັ ສ່ວນໃຫ່ຍ ແມ່ນການ

ຄົນ້ຄວາ້ນາໍໃຊ,້ ສໍາລບັ ສະຖາບນັການສກຶສາແມ່ນໃຫຄ້ວາມສໍາຄນັໃນການຄົນ້ຄວາ້ພືນ້ 

ຖານ ແລະ ສ່ວນພາກເອກະຊນົ ແມ່ນອາໃສການນາໍເຂົາ້ເຕກັໂນໂລຊຈີາກຕ່າງປະເທດເປນັ 

ຕົນ້ຕໍ. ໃນການສກຶສາຄັງ້ນີ ້ຍງັພບົອກີວ່າ ມຫີຼາຍປດັໃຈທີ່ ເປນັທງັຂໍສ້ະດວກ ແລະ ຂໍຫ້ຍຸງ້

ຍາກ ໃນການຄົນ້ຄວາ້ ແລະ ພດັທະນາ. ບນັດາຂໍສ້ະເໜໃີນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັວຽກງານ 

ຄົນ້ຄວາ້ພດັທະນາ ແລະ ການຖ່າຍທອດເຕກັໂນໂລຊ ີ ຂອງ ສປປ ລາວ ປະຈບຸນັ ເຖງິ 

2030 ກໍ່ໄດລ້ະບຸໄວໃ້ນປືມ້ຫວົນີ.້ ນອກຈາກນີ ້ ການປະເມນີວທິກີານດໍາເນນີການຄົນ້ 

ຄວາ້ ພອ້ມຄໍາແນະນາໍສໍາລບັ ບຸກຄນົ, ນຕິບຸິກຄນົ ຫຼ ືອງົການຈດັຕັງ້ ທີ່ ມຄີວາມສນົໃຈຈະ

ເຮດັການສກຶສາກ່ຽວກບັການຖ່າຍທອດເຕກັໂນໂລຊໃີນອະນາຄດົ ກໍ່ໄດຖ້ກືນາໍສະເໜເີຊັ່ ນ 

ດຽວກນັ.  
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ໄປສູ່ການຜະລດິເປນັສນີຄາ້ ສະບບັນີສໍ້າເລດັລງົໄດ ້ ກໍ່ ເນື່ ອງຈາກໄດຮ້ບັການສະໜບັສະ 

ໜນູງບົປະມານ ໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການ ຈາກກອງທນືຄົນ້ຄວ້າ ແລະ ພດັທະນາ 

ວທິະຍາສາດ ແລະ ເຕກັໂນໂລຊ.ີ ທມີງານໂຄງການ ຂໍສະແດງຄວາມຮູບຸ້ນຄຸນມາຍງັ ທ່ານ 

ສາດສະດາຈານ ບນັດດິ ສຈ. ບ່ໍວຽງຄໍາ ວງົດາລາ, ລດັຖະມນົຕ ີ ກະຊວງ ວທິະຍາສາດ 

ແລະ ເຕກັໂນໂລຊ ີ ທີ່ ເຫນັໄດເ້ຖງິຄວາມໝາຍຄວາມສໍາຄນັຂອງວຽກງານການຖ່າຍທອດ 

ຜນົການຄົນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດ ແລະ ເຕກັໂນໂລຊ ີແລະ ສະໜບັສະໜນູໃນການຈດັຕັງ້ປະ 

ຕບິດັ ໂຄງການສກືສາຄົນ້ຄວາ້ຄັງ້ນີ.້  

ຂໍສະແດງຄວາມຂອບໃຈ ມາຍງັຂະແໜງການທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງທງັ ພາກລດັ (ສູນກາງ- 

ທອ້ງຖິ່ ນ), ສະຖາບນັການສກຶສາ ແລະ ພາກເອກະຊນົ ທີ່ ໄດກ້ານສະໜອງຂໍມູ້ນທີ່ ມປີະ 

ໂຫຍດ ໃນບດົການສກຶສາຄົນ້ຄວ້າຄັງ້ນີ.້ ຂໍສະແດງຄວາມຮູບຸ້ນຄຸນມາຍງັທ່ານ ປອ.       

ສຸຣອຸິດງົ ສູນດາຣາ, ຮອງລດັຖະມນົຕ ີກະຊວງວທິະຍາສາດແລະ ເຕກັໂນໂລຊ ີແລະ ທ່ານ 

ປອ. ໂກສນົ ໄຊພະກດັສາ ທີ່ ໄດໃ້ຫຄໍ້າປກຶສາໃນການຂຽນສະເໜໂີຄງການຕັງ້ແຕ່ເລີ່ ມຕົນ້  

ພອ້ມທງັສະຫຼະເວລາໃນການກວດແກບ້ດົໂຄງການສກຶສາ ສະບບັນີສ້ມົບູນຂື ້ນ້ຕື່ ມ.  ຂໍສະ 

ແດງຄວາມຂອບໃຈມາຍງັຄະນະນາໍ ສະຖາບນັນເິວດວທິະຍາ ແລະ ເຕກັໂນໂລຊ ີ ຊວີະ

ພາບ ທີ່ ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການ.  

ຂໍສະແດງຄວາມຂອບໃຈມາຍງັທມີງານໂຄງການທຸກໆທ່ານ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ 

ຫວົໜາ້ໂຄງການ ທ່ານ ນ. ກງົໃຈ ພມິມະກອງ, ຫວົໜາ້ສູນບໍລກິານນເິວດວທິະຍາ ແລະ 

ເຕກັໂນໂລຊ ີຊວີະພາບ, ສະຖາບນັນເິວດວທິະຍາ ແລະ ເຕກັໂນໂລຊ ີຊວີະພາບ, ກະຊວງ 

ວທິະຍາສາດ ແລະ ເຕກັໂນໂລຊ ີ ທີ່ ທຸ່ມເທເຮື່ ອແຮງສະຕປິນັຍາ ໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ 

ໂຄງການຈນົປະສບົຜນົສໍາເລດັ.  ຂອບໃຈ ທ່ານ ນ. ວຽງປະສດິ ວານສິະເວດ, ທ່ານ ນ. 

ສມົພາວນັ ຣາດາວນັ, ທ່ານ ປນັຍາ ບຸຜາສລິ ິແລະ ທ່ານ ທະວສີກັ ປນັຍາສກັ ທີ່ ຊ່ວຍໃນ

ການຊອກຫາຂໍມູ້ນ, ວເິຄາະຂໍມູ້ນ, ອອກແບບ ແລະ ຈດັລຽງປືມ້ໃຫສໍ້າເລດັຕາມກາໍນດົ 

ເວລາ. 
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ພາກທ ີ 1:   ພາກສະເໜີ  

1.1  ສະພາບລວມ ເ*ດຖະກິດ-ສ"ງຄ%ມ ຂອງ ສປປ ລາວ 

ສປປ ລາວ ແມ່ນມກີານສບືຕ່ໍຂະຫຍາຍຕວົທາງດາ້ນເສດຖະກດິຢ່າງຕ່ໍເນື່ ອງ ແລະ 

ເປນັຈງັຫວະໜັນ້ທ່ຽງ ໂດຍປະຕບິດັຕາມແນວທາງປ່ຽນແປງໃໝ່ຂອງພກັ ແລະ ການປະ 

ຕຮູິບຫຼາຍໆດາ້ນ ເພື່ ອຕອບສະໜອງນະໂຍບາຍຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ກະ 

ຕຸນ້ການຂະຫຍາຍຕວົທາງດາ້ນເສດຖະກດິ. ໂຄງປະກອບເສດຖະກດິສ່ວນໃຫ່ຍແມ່ນຫນັ

ປ່ຽນໄປຕາມທດິຫນັເປນັອຸດສາຫະກາໍ ແລະ ທນັສະໄໝ ໂດຍອດັຕາສ່ວນຂອງຂະແໜງ

ອຸດສາຫະກາໍເພີ່ ມຂືນ້ຈາກ ສກົປ ີ1999-2000 ມຢູ່ີ 17,9 % ມາເປນັ 29,1 % ໃນສກົປ ີ

2014-2015 ແລະ ຄວາມດຸ່ນດ່ຽງຂອງແຮງງານຈາກ   ຈາໍນວນປະຊາກອນເພີ່ ມຂືນ້ຈາກ 

5,62 ລາ້ນຄນົ ໃນປ ີ2005 ມາເປນັ 6,49 ລາ້ນຄນົ ໃນປ ີ2015, ໂຄງປະກອບຂອງກາໍ 

ລງັແຮງງານ ໄລຍະຜ່ານມາ ແມ່ນ ໄດຫ້ນັໄປຕາມທດິການຫນັເປນັອຸດສາຫະກາໍ ແລະທນັສະ 

ໄໝ ສະແດງອອກ ໃນອດັຕາສ່ວນແຮງງານທີ່ ມວີຽກເຮດັງານທໍາ ໃນຂງົເຂດກະສກິາໍໄດຫ້ຼຸດ 

ລງົຈາກ 71,3% ໃນປ ີ 20104 ແລະ ຄາດວ່າຈະຫຼຸດລງົເປນັ 65,2% ໃນປ ີ 2015  

(ແຜນການຮອດປ ີ2015 ໃຫຫ້ຼຸດລງົເຫຼອື 70%). ແຮງງານຂງົເຂດອຸດສາຫະກາໍເພີ່ ມຂືນ້ 

ຈາກ 8,3% ໃນປ ີ2010 ແລະ ຄາດວ່າຈະເພີ່ ມຂືນ້ເປນັ 11,4% ໃນປ ີ2015 (ແຜນການ 

ຮອດປ ີ2015 ໃຫເ້ພີ່ ມຂືນ້ເປນັ 7%) ແລະ ຂງົເຂດການບໍລກິານເພີ່ ມຂືນ້ຈາກ 20,4% 

ໃນປ ີ2010 ແລະ ຄາດວ່າຈະເພີ່ ມຂືນ້ເປນັ 23,4% ໃນປ ີ2015.  ສປປ ລາວ ມຄີວາມ

ຄບືໜາ້ໃນການກະກຽມຄວາມພອ້ມ ເພື່ ອນາໍເອາົປະເທດໃຫຫ້ຼຸດພົນ້ອອກຈາກສະຖານະ 

ພາບປະເທດດອ້ຍພດັທະນາ ອງີຕາມການປະເມນີຂອງສາກນົໃນປ ີ 2015 ເຫນັວ່າ ລາຍ

ໄດແ້ຫ່ງຊາດສະເລ່ຍ ປະຕບິດັໄດ ້1.232 ໂດລາສະຫະລດັຕ່ໍ ຫວົຄນົຕ່ໍປ,ີ ເທົ່ າກບັ 99 % 

ຂອງມາດຖານ (ມາດຖານແມ່ນ 1.242 ໂດລາ), ດດັຊະນຊີບັສນິມະນຸດ ໄດ ້ 60,8 ເທົ່ າ 

ກບັ 92 % ຂອງມາດຖານ (ມາດຖານຕອ້ງສູງກວ່າ 66), ດດັຊະນຄີວາມບອບບາງທາງ
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ເສດຖະກດິ ຢູ່ໃນລະດບັ 36,2 ເທົ່ າກບັ 88 % ຂອງມາດຖານ (ມາດຖານຕອ້ງຕ່ໍາກວ່າ 

32);  ເສດຖະກດິມະຫາພາກ ໂດຍລວມແມ່ນມຄີວາມໝັນ້ທ່ຽງ ໃນໄລຍະ 5 ປ ີຜ່ານມາ 

ເສດຖະ ກດິມກີານເຕບີໂຕຢ່າງຕ່ໍເນື່ ອງ ດວ້ຍອດັຕາສະເລ່ຍ 7,9% ຕ່ໍປ ີ (ແຜນການ 8% 

ຂືນ້ໄປ) ລວມຍອດມູນຄ່າຜະລດິຕະພນັພາຍໃນ (GDP) ສະເລ່ຍໃນສກົປ ີ2014-2015 

ປະຕບິດັໄດປ້ະມານ 1.970 ໂດລາສະຫະລດັຕ່ໍຫວົຄນົ; ການເພີ່ ມຂືນ້ຢ່າງຕ່ໍເນື່ ອງຂອງ 

ເສດຖະກດິແມ່ນຍອ້ນລດັຖະບານມລີະບບົກນົໄກ ແລະ ມາດຕະການຄຸມ້ຄອງເສດຖະ 

ກດິມະຫາພາກທີ່ ຖກືຕອ້ງ; ປະເທດຊາດມຄີວາມສະຫງບົ ແລະ ຄວາມເປນັລະບຽບຮຽບ 

ຮອ້ຍທາງດາ້ນສງັຄມົ, ມສີະຖຽນລະພາບທາງການເມອືງ; ເສດຖະກດິ ແລະ ມກີານ 

ເຊື່ ອມໂຍງເຂົາ້ສູ່ສາກນົ ແລະ ພາກພືນ້ຫຼາຍຂືນ້.  

ງບົປະມານມູນຄ່າການລງົທນຶລວມເພີ່ ມຂືນ້ຈາກ 29.293,23 ຕືກ້ບີ ເທົ່ າກບັ 

46,91% ຂອງ GDP ໃນສກົປ ີ 2010-2011 ແລະ ຄາດວ່າໃນສກົປ ີ 2014-2015 

ຈະປະຕບິດັໄດ ້ 45.019,03 ຕືກ້ບີ ເທົ່ າກບັ 44% ຂອງ GDP ເຊິ່ ງປະກອບດວ້ຍທນຶ 

ພາຍໃນຈາກງບົປະມານລດັ ປະຕບິດັໄດ ້ 13.017,69 ຕືກ້ບີ ເທົ່ າກບັ 96,43%; ທນຶ 

ຊ່ວຍເຫຼອືລາ້-ກູຢ້ມື (ODA) ປະຕບິດັໄດ ້26.981,26 ຕືກ້ບີ ເທົ່ າກບັ 91,05%; ການ 

ລງົທນຶເອກະຊນົພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ປະຕບິດັໄດ ້ 167.268,83 ຕືກ້ບີ ເທົ່ າກບັ 

247% ຂອງແຜນການ 5 ປ.ີ ອດັຕາການເຕບີໂຕຂອງ GDP ໃນສກົ ປ ີ2014-15 ດາ້ນ 

ກະສກິາໍ-ປ່າໄມ ້ປະຕບິດັ 3,0 %, ອຸດສາຫະກາໍ 8,9 % ແລະ ບໍລກິານ 9,1 %; ອດັຕາ 

ເງນິເຟີ ້ ໄດມ້ກີານເໜງັຕງີເພີ່ ມຂືນ້ຢູ່ໃນລະດບັສະເລ່ຍ 5% ຕ່ໍປ ີປດັໄຈຕົນ້ຕໍທີ່ ສົ່ ງຜນົກະ 

ທບົເຮດັໃຫເ້ງນິເຟີເ້ພີ່ ມຂືນ້ ແມ່ນໝວດສະບຽງອາຫານ ແລະ ເຄື່ ອງດື່ ມ ສະເລ່ຍເພີ່ ມຂືນ້ 

8,27%, ໝວດທີ່ ພກັອາໃສ, ໄຟຟາ້, ນໍາ້ປະປາ ແລະ ເຊືອ້ເພງີ ເພີ່ ມຂືນ້ 6,72%, ໝວດ 

ຮາ້ນອາຫານ ແລະ ໂຮງແຮມ ເພີ່ ມຂືນ້ 6,5%,  ໝວດເຄື່ ອງນຸ່ງ ແລະ ເກບີ 3,88% 

ແລະ ໝວດສນິຄາ້ ແລະ ການບໍລກິານເພີ່ ມຂືນ້ 3,6%; ເຊິ່ ງຜນົສໍາເລດັດັ່ ງກ່າວໄດສ້ະແດງ 

ອອກຫຼາຍດາ້ນດັ່ ງນີ:້ 

ຜນົສໍາເລດັການພດັທະນາເສດຖະກດິ ດາ້ນກະສກິາໍ ແລະ ປ່າໄມ ້ແມ່ນສາມາດບນັ 

ລຸຄາດໝາຍໃຫຍ່ທີ່ ວາງໄວໃ້ນແຜນການ 5 ປ ີ ຄັງ້ທ ີ VII ໂດຍສະເພາະການຜະລດິທາງ 
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ດາ້ນສະບຽງອາຫານ, ການສົ່ ງເສມີການຜະລດິເປນັສນິຄາ້ເພື່ ອຊມົໃຊພ້າຍໃນ ແລະ ສົ່ ງ 

ອອກ, ການຍກົສູງຄຸນນະພາບ ແລະ ສະມດັຕະພາບການຜະລດິ ເຊິ່ ງສະແດງອອກໃນ 

ການສະໜອງເຂົາ້ໃຫແ້ກ່ສງັຄມົໄດໂ້ດຍພືນ້ຖານສະເລ່ຍ 3 ລາ້ນກວ່າໂຕນຕ່ໍປ,ີ ໃນສກົປ ີ

2014-2015 ຜະລດິໄດ ້ 4,1 ລາ້ນໂຕນ ແລະ ທຽບໃສແຜນປະ ຕບິດັໄດ ້ 97% ຂອງ 

ແຜນການ. ສ່ວນການປູກພດືສະບຽງອາຫານຕ່າງໆແມ່ນສບືຕ່ໍຂະຫຍາຍຕວົດ ີ ພໍສມົຄວນ 

ແລະ ເດັ່ ນກວ່າໝູ່ ແມ່ນໂຄງການປູກຜກັອນິຊ ີ (ຜກັປອດສານຜດິ) ເນື່ ອງຈາກສງັຄມົມ ີ

ຄວາມຕອ້ງການສູງ, ການລຽ້ງສດັ ແລະ ການປະມງົ ກໍ່ມທ່ີາຂະຫຍາຍຕວົດພໍີສມົຄວນ 

ຍອ້ນມກີານຊຸກຍູສ້ົ່ ງເສມີການຫນັປ່ຽນເຕກັນກິການລຽ້ງໃໝ່, ມກີານສະໜອງວດັຖຸອຸປະ 

ກອນ ແລະ ປດັໄຈການຜະລດິ, ການຝກຶອບົຮມົເຕກັນກິການລຽ້ງສດັ, ການເກບັຮກັສາອາ 

ຫານສດັ, ການປູກຫຍາ້ລຽ້ງສດັ, ການສກັຢາປອ້ງກນັພະຍາດສດັ ເຊິ່ ງໄດເ້ຮດັໃຫຝູ້ງສດັມ ີ

ການຂະຫຍາຍຕວົໃນລະດບັ 5% ຕ່ໍປ.ີ 

ດາ້ນອຸດສາຫະກາໍ ແລະ ການຄາ້ ຮອດປະຈບຸນັສາມາດຈດັສນັ ແລະ ກາໍນດົເຂດ 

ອຸດສະຫະກາໍແລວ້ທງັໝດົ 18.927 ເຮກັຕາ, ອຸດສາຫະກາໍປຸງແຕ່ງແມ່ນມຄີວາມພົນ້ເດັ່ ນ 

ໂດຍລວມແມ່ນມຜີນົສໍາເລດັສູງ ໃນ ໄລຍະ 2011-2015 ລວມຍອດມູນຄ່າການຜະລດິ 

ປະຕບິດັໄດ ້25.159 ຕືກ້ບີ, ອດັຕາ ການຂະຫຍາຍຕວົສະເລ່ຍ 13% ຕ່ໍປ.ີ ໃນນັນ້ ອຸດ 

ສະຫະກາໍປຸງແຕ່ງແມ່ນມຄີວາມໂດດເດັ່ ນກວ່າໝູ່  ໂດຍສະເພາະອຸດສະຫະກາໍຜະລດິສະ 

ບຽງອາຫານ ກວມເອາົ 21%, ຊິນ້ສ່ວນອາໄຫຼ່ ກວມ 18%, ການຜະລດິຕະພນັແຮ່ທາດ 

ອື່ ນໆທີ່ ບ່ໍແມ່ນໂລຫະກວມ 16% ແລະ ການຜະລດິເຄື່ ອງດື່ ມກວມ 15,5% ຂອງມູນຄ່າ 

ເຊິ່ ງສາມາດສະໜອງຄວາມຕອ້ງການພາຍໃນໄດເ້ຖງິ 90% ຂອງການຜະລດິທງັໝດົ.  

ດາ້ນການສກຶສາ ແລະ ສາທາລະນະສກຸ ແມ່ນເຫນັໄດວ່້າລດັຖະບານເອາົໃຈໃສ່ຕ່ໍ 

ວຽກງານການພດັທະນາຊບັພະຍາກອນມະນຸດ ໂດຍໄດສຸ້ມງບົປະມານໃຫຂ້ະແໜງສກຶສາ 

ແລະ ກລິາ ຫຼາຍຂືນ້ ກວມເອາົ 17% ຂອງລາຍຈ່າຍລດັຖະບານ ມກີານຂະຫຍາຍໂຄງຮ່າງ 

ການສກືສາໃຫທ້ົ່ ວທຸກແຂວງ ເຊິ່ ງມນັສະແດງໃຫເ້ຫນັວ່າ ອດັຕາການຮູໜ້ງັສຂືອງປະຊາ 

ກອນອາຍຸ 15 ປຂີືນ້ໄປເພີ່ ມຈາກ 81,7% ເປນັ 93,6% ແລະ ໄດມ້ກີານພດັທະນາຫຼກັ 

ສູດການຮຽນການສອນໃຫສ້ອດຄ່ອງກບັສະພາບຕວົຈງິ ໂດຍສະເພາະ ໄດພ້ດັທະນາຫຼກັ 
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ສູດໃນສາຍອາຊວີະສກຶສາ ເພື່ ອໃຫສ້ອດຄ່ອງກບັຄວາມຕອ້ງການຂອງ ຕະຫຼາດແຮງງານ 

ໃນປະຈບຸນັ.  ສ່ວນທາງດາ້ນສາທາລະນະສຸກ ແລະ ໂພຊະນາການ ແມ່ນມຜີນົສໍາເລດັພໍ 

ສມົຄວນ ເຊິ່ ງຕາໜ່າງສາທາລະນະສຸກໄດຂ້ະຫຍາຍຕວົຢ່າງກວາ້ງຂວາງ ແລະ ໄປຮອດ 

ເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼກີຫຼາຍຂືນ້, ຂະແໜງສາທາລະນະສຸກ ໄດເ້ອາົໃຈໃສ່ການປຸກລະດມົ 

ສົ່ ງເສມີຂະບວນການອະນາໄມ-ກນັພະບາດ ເພື່ ອປ່ຽນແປງພດຶຕກິາໍການດໍາລງົຊວີດິ ຂອງ 

ປະຊາຊນົໃຫຖ້ກຶຕາມຫຼກັອະນາໄມ 3 ສະອາດ ເປນັຕົນ້ ແມ່ນດື່ ມນໍາ້ຕົມ້, ກນິອາຫານ 

ສຸກ, ນາໍໃຊວ້ດິຖ່າຍ ທີ່ ສໍາຄນັແມ່ນພດຶຕກິາໍການກນິອາຫານຂອງເດກັນອ້ຍ ໃຫຄ້ບົໝວດ 

ອາຫານ ໂດຍການສະໜອງນມົງວົ ແລະ ອາຫານເສມີ ໃຫເ້ດກັໃນໂຮງຮຽນ, ແຈກຢາຍ 

ວຕິາມນີເອ, ຢາຂາ້ແມ່ທອ້ງ, ເກອືແຮ່, ທາດເຫຼກັ ແລະ ທາດສງັກະສ ີໃຫເ້ດກັນອ້ຍ ແລະ 

ກຸ່ມແມ່ຍງິໃນໄວຈະເລນີພນັ. ນອກຈາກນີຍ້ງັເຫນັໄດວ່້າ ອດັຕາການຕາຍຂອງແມ່ຍງິ ແມ່ນ 

ຍງັເຫຼອື 220 ຄນົ ຕ່ໍການເກດີມຊີວີດິ 100.000 ຄນົ; ສໍາລບັອດັຕາການຕາຍຂອງເດກັ 

ລຸ່ມ 1 ປ ີໄດຫ້ຼຸດລງົຈາກ 68 ຄນົ ຕ່ໍການເກດີມຊີວີດິ 1.000 ຄນົ ປ ີ 2011 ຍງັເຫຼອືປະ 

ມານ 32 ຄນົ ຕ່ໍການເກດີມຊີວີດີ 1.000 ຄນົ ໃນປ ີ2015. 

ດາ້ນການຜະລດິເປນັສນິຄາ້ ເປນັຕົນ້ແມ່ນການປູກພດືເປນັສນິຄາ້ ໄດຂ້ະຫຍາຍຕວົ 

ດສີມົຄວນ ເຊິ່ ງພົນ້ເດັ່ ນກວ່າໝູ່ ແມ່ນ 10 ຊະນດິພດືບູລມິະສດິທີ່ ມທ່ີາແຮງທາງດາ້ນການ 

ຕະຫຼາດ, ມຕີະຫຼາດຮອງຮບັລາຄາກໍ່ ເປນັທີ່ ພໍໃຈຂອງຊາວກະສກິອນ ແລະ ໄດຮ້ບັການ 

ຊຸກຍູສ້ົ່ ງເສມີຈາກພາກລດັ ແລະ ຜູປ້ະກອບການ ລວມທງັບນັດາບໍລສິດັຜູລ້ງົທນຶຕ່າງໆ 

ໃນຂງົເຂດກະສກິາໍ ແລະ ອຸດສາຫະກາໍປຸງແຕ່ງຜນົຜະລດິກະສກິາໍ ເຊັ່ ນ: ໃນສກົປ ີ2014-

2015 ກາເຟ ຜະລດິໄດ ້99.780 ໂຕນ ບນັລຸ 80% ຂອງແຜນ; ສາລອີາຫານສດັ ເພີ່ ມ 

ຂືນ້ຈາກ 917.715 ໂຕນ ບນັລຸ 94% ຂອງແຜນ; ມນັຕົນ້ ຜະລດິໄດ ້1.513.920 ໂຕນ 

ທຽບໃສ່ແຜນການ 5 ປ ີ(640.000 ໂຕນ) ປະຕບິດັໄດລ້ື່ ນແຜນການ ເກນີເທົ່ າໂຕ; ອອ້ຍ 

ຜະລດິໄດ ້1,75 ລາ້ນ ໂຕນ ບນັລຸ 81% ຂອງແຜນ; ຢາສູບ ປະຕບິດັໄດ ້64.600 ໂຕນ 

ບນັລຸ 71% ຂອງແຜນ; ຝາ້ຍ: ປະຕບິດັໄດ ້ 2.200 ໂຕນ ບນັລຸ 50% ຂອງແຜນ; ໝາກ 

ເດອືຍ ປະຕບິດັໄດ ້ 186.620 ໂຕນ ບນັລຸໄດລ້ື່ ນແຜນການ 94% ແລະ ຍງັມບີນັດາຖົ່ ວ 

ເຫຼອືງ; ຖົ່ ວດນິ; ຖົ່ ວຂຽວ; ຢາງພາລາ ເຊິ່ ງສາມາດປະຕບິດັໄດລ້ື່ ນແຜນການ 5 ປຂີອງລດັ 
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ຖະບານ. ການລຽ້ງສດັເປນັສນີຄາ້ ກໍ່ ມກີານຫນັໄປສູ່ການລຽ້ງແບບອຸດສະຫະກາໍ ໂດຍນາໍ 

ໃຊແ້ນວພນັປບັປຸງ ເຊັ່ ນ: ໝພູນັ (ໝພູນັປບັປຸງ), ໄກ່ພນັໄຂ່, ໄກ່ພນັຊີນ້, ເປດັພນັໄຂ່, 

ນກົກະທາ ໃນຂອບເຂດທົ່ ວປະເທດ ເຊິ່ ງສະພາບການລຽ້ງສດັເປນັສນິຄາ້ມທ່ີາອ່ຽງທີ່ ດຂີືນ້ 

ແຕ່ຖາ້ທຽບໃສ່ຄວາມຕອ້ງການຕວົຈງິ ໃນການ ບໍລໂິພກທງັຕະຫຼາດພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງ 

ປະເທດ ແມ່ນຍງັບ່ໍພຽງພໍໂດຍສະເພາະຊີນ້ຈາກສດັໃຫ່ຍ ງວົ, ຄວາຍ ເປນັຕົນ້. 

ດາ້ນການຄາ້ ແລະ ການເຊື່ ອມໂຍງ ການນາໍເຂົາ້-ສົ່ ງອອກແມ່ນເຫນັໄດວ່້າລດັຖະ 

ບານໄດເ້ອາົ ໃຈໃສ່ປບັປຸງກນົໄກລະບບົການຄາ້ລະຫວ່າງປະເທດ ໂດຍສະເພາະໄດເ້ປດີສູນ 

ຂໍມູ້ນຂ່າວສານ ໃນຮູບແບບເວບັໄຊເພື່ ອສະໜອງຂໍມູ້ນ ແລະ ອໍານວຍຄວາມສະດວກ ທາງ 

ດາ້ນການອະນຸຍາດນາໍເຂົາ້-ສົ່ ງອອກ ສນິຄາ້ ໃຫແ້ກ່ພາກທຸລະກດິ ເຮດັໃຫມູ້ນຄ່າການນາໍ 

ເຂົາ້-ສົ່ ງອອກ ມທ່ີາອ່ຽງເພີ່ ມຂືນ້ ເຊິ່ ງການສົ່ ງອອກ ປະຕບິດັໄດໂ້ດຍລວມ 14.229,23 

ລາ້ນໂດລາ ກວມເອາົ 28,08% ຂອງ GDP, ໃນນັນ້ ສກົປ ີ 2013-2014 ໄດ ້

3.433,71 ລາ້ນໂດລາ ແລະ ສກົປ ີ2014-2015 ຫຼຸດລງົ 3.426,07 ລາ້ນໂດລາ; ການ 

ສົ່ ງອອກບ່ໍແຮ່ ລວມຍອດມູນຄ່າການຜະລດິ 66.746,83 ຕືກ້ບີ ຂະຫຍາຍຕວົສະເລ່ຍ 

6,97% ຕ່ໍປ;ີ ໃນນີ ້ ສາມາດຜະລດິທອງແຜ່ນໄດ ້ 427.329 ໂຕນ, ແຮ່ຄໍາປະສມົເງນິ 

85,94ໂຕນ, ຖ່ານຫນີລກິໄນ 1,60 ລາ້ນໂຕນ, ຖ່ານຫນີແອນຕຼາໄຊ 876.704 ໂຕນ, 

ຝຸ່ນທອງ 1,53 ລາ້ນໂຕນ, ຫນີກາວ 3,93 ລາ້ນໂຕນ ແລະ ແຮ່ທາດອື່ ນໆ ລວມມູນຄ່າ 

ການສົ່ ງອອກຜະລດິຕະພນັແຮ່ທາດ ໄດ ້ຫຼາຍກວ່າ 8 ຕືໂ້ດລາສະຫາລດັ ກວມເອາົປະມານ 

60% ຂອງມູນຄ່າການສົ່ ງອອກລວມຂອງປະເທດ. ສ່ວນການນາໍເຂົາ້ ປະຕບິດັໄດ ້ ໂດຍ 

ລວມ 17.629,67 ລາ້ນໂດລາ ກວມເອາົ 34,79% ຂອງ GDP; ໃນນັນ້ສກົປ ີ2013-

2014 ມ ີ4.680,84 ລາ້ນໂດລາ ແລະ ສກົປ ີ2014-2015 ມ ີ4.407,72 ລາ້ນໂດລາ 

ກວມເອາົ 6,71% ຂອງ GDP. ການຄາ້ພາຍໃນ ລວມຍອດມູນຄ່າການຈລໍະຈອນສນິຄາ້ 

ຄາດວ່າຈະບນັລຸໄດປ້ະມານ 146.148 ຕືກ້ບີ ດວ້ຍອດັຕາການຂະຫຍາຍຕວົສະເລ່ຍເພີ່ ມ 

ຂືນ້ 13% ຕ່ໍປ ີ (ແຜນການວາງໄວ ້ 12% ຕ່ໍປ)ີ, ຕະຫຼາດພາຍໃນໄດຮ້ບັການເປດີກວາ້ງ 

ແລະ ພດັທະນາດຂີືນ້ເປນັກາ້ວໆ; ບນັດາຕວົເມອືງໃຫຍ່ຕ່າງໆໃນທົ່ ວປະເທດ ໄດຮ້ບັການ 

ຂະຫຍາຍເຮດັໃຫກ້ານແລກປ່ຽນຊື-້ຂາຍ ແລະ ຈລໍະຈອນສນິຄາ້ມຄີວາມສະດວກ ແລະ 
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ສາມາດກະຈາຍສນິຄາ້ລງົສູ່ ຊນົນະບດົ ແລະ ບ່ອນຫ່າງໄກສອກຫຼກີໄດດ້ສີມົຄວນ.  

ການສົ່ ງອອກຕ່າງປະເທດ ຄາດຄະເນລວມຍອດມູນຄ່າການສົ່ ງອອກສນິຄາ້ ໄລຍະ 2011-

2015 ບນັລຸໄດ ້ 14.229,23 ລາ້ນໂດລາສະຫາລດັ, ດວ້ຍອດັຕາການຂະຫຍາຍຕວົສະ 

ເລ່ຍເພີ່ ມຂືນ້ 12,56% ຕ່ໍປ ີ (ແຜນການ 18% ຕ່ໍປ)ີ; ສນິຄາ້ສົ່ ງອອກຕົນ້ຕໍຄ:ື ແຮ່ທາດ 

ແລະ ຜະລດິຕະພນັແຮ່ທາດ ກວມ 47,4%, ອຸດສາຫະກາໍຕດັຫຍບິ ແລະ ອຸດສາຫະກາໍ 

ປຸງແຕ່ງ (ຢາສູບ, ນໍາ້ຕານ, ແປງ້ມນັຕົນ້, ກາເຟສໍາເລດັຮູບ ແລະ ອື່ ນໆ) ກວມ 24,2%, 

ພະລງັງານໄຟຟາ້ 14,8%, ສນິຄາ້ກະສກິາໍ ກວມເອາົ 8,2%, ໄມ ້ແລະ ຜະລດິຕະພນັໄມ ້

ກວມເອາົ 3,8%.  ຕະຫຼາດສົ່ ງອອກສນິຄາ້ຂອງ ສປປ ລາວ ໄດແ້ກ່ຕະຫຼາດໄທ ກວມ 

ເອາົ 46,1%, ຈນີ 13,8%, ອດົສະຕາລ ີ 13,3%, ຫວຽດນາມ 12,0%, ໂຮນລງັ 

2,2%, ເຢຍລະມນັ 2%, ຍີ່ ປຸ່ນ 1,7% ແລະ ອື່ ນໆ 8,9% ສ່ວນການນາໍເຂົາ້ ຄາດວ່າຈະ 

ບນັລຸໄດປ້ະມານ 17.629,67 ລາ້ນໂດລາ ສະຫະລດັ, ອດັຕາການຂະຫຍາຍຕວົສະເລ່ຍ 

ເພີ່ ມຂືນ້ 18,01% ຕ່ໍປ ີ ເຊິ່ ງການຂາດດຸນປະມານ 3.400,45 ລາ້ນໂດລາ ສະຫະລດັ 

ເທົ່ າກບັ 23,89% ຂອງມູນຄ່າການສົ່ ງອອກທງັໝດົ. 

ເຖງິແມ່ນວ່າການເຕບີໂຕຂອງເສດຖະກດິໂດຍລວມໃນໄລຍະຜ່ານມາ ຈະມທີາອ່ຽງ 

ທີ່ ດຂີືນ້ ແຕ່ກບ່ໍໍປາດສະຈາກຂໍຄ້ງົຄາ້ງທີ່ ຕອ້ງເອາົໃຈໃສ່ແກໄ້ຂ ເປນັຕົນ້ແມ່ນການຂະຫຍາຍ 

ຕວົ ຂອງເສດຖະກດິຍງັໜກັໄປດາ້ນປະລມິານ, ບ່ໍຮບັປະກນັດາ້ນຄຸນນະພາບເທົ່ າທີ່ ຄວນ; 

ການສະສມົທນຶພາຍໃນຍງັຈາໍກດັ, ເສດຖະກດິມະຫາພາກຍງັບ່ໍດຸ່ນດ່ຽງ ຍງັອາໃສການຂຸດ 

ຄົນ້ຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສົ່ ງອອກວດັຖຸດບິເປນັຕົນ້ຕໍ, ຂງົເຂດອຸດສາຫະກາໍ 

ແມ່ນຍງັບ່ໍສາມາດສາ້ງມູນຄ່າເພີ່ ມຜະລດິຕະພນັພໍເທົ່ າໃດ, ສນິຄາ້ສົ່ ງອອກມມີູນຄ່າເພີ່ ມຕ່ໍາ 

ແລະ ບ່ໍມຄີວາມຫລາກຫລາຍ; ການລງົທນຶຂອງລດັຍງັບ່ໍມຈີດຸສຸມ, ບ່ໍມປີະສດິທຜິນົເທົ່ າ 

ທີ່ ຄີວນ; ຄວາມສາມາດແຂ່ງຂນັຂອງວສິາຫະກດິຂອງລດັ ແລະ ເອກະຊນົ ຍງັບ່ໍສູງ; ການ 

ອໍານວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ການສາ້ງສະພາບແວດລອ້ມທີ່ ດໃີຫແ້ກ່ການລງົທນຶ ຍງັບ່ໍ 

ສາມາດຕອບສະໜອງຄວາມຕອ້ງການຂອງຜູປ້ະກອບການເທົ່ າທີ່ ຄວນ, ຄວາມດຸ່ນດ່ຽງ 

ທາງດາ້ນແຮງງານຍງັບ່ໍທນັມຄີວາມສອດຄ່ອງກບັຕະຫຼາດແຮງງານ ເຮດັໃຫກ້ານຂືນ້ແຜນ 

ສາ້ງ ແລະ ພດັທະນາ ກາໍລງັແຮງງານບ່ໍສອດຄ່ອງກບັແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິສງັຄມົ 
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ແລະ ຕະຫຼາດແຮງງານເທົ່ າທີ່ ຄວນ. ນອກຈາກນີກ້ານນາໍໃຊ ້ ວທິະຍາສາດ ແລະ ເຕກັໂນ 

ໂລຊ ີ ເຂົາ້ໃນການພດັທະນາເສດຖະກດິສງັຄມົ ຍງັເຮດັບ່ໍໄດດ້ ີ ໂດຍສະເພາະການຕອບ 

ສະໜອງດາ້ນເຕກັນກີວຊິາການ ແລະ ຊ່ຽວຊານໃນຂງົເຂດ ການຄົນ້ຄວາ້ວໄິຈ ຍງັມຈີາໍ 

ນວນຈາໍກດັ ແລະ ບ່ໍທນັເປນັທີ່ ຍອມຮບັໃນສງັຄມົ, ເຊິ່ ງຂໍຄ້ງົຄາ້ງຕ່າງໆທີ່ ກ່າວມານັນ້ ແມ່ນ 

ເກດີຈາກຫຼາຍສາເຫດທງັ ນອກຕວົ ແລະ ໃນຕວົ, ໃນນັນ້ໃນຕວົເປນັສາເຫດມ ີລກັສະນະ 

ຕດັສນິກວ່າໝູ່  ເຊິ່ ງພວກເຮາົຕອ້ງໄດປ້ບັປຸງແກໄ້ຂໃນຕ່ໍໜາ້ ເພື່ ອຈະເຮດັໃຫເ້ສດຖະກດິ 

ລວມຂອງ ສປປ ລາວ ມຄີວາມເຂັມ້ແຂງ ແລະ ແຂ່ງຂນັກບັສາກນົໄດ ້(ບດົລາຍງານການ 

ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຜນການ 5 ປ ີຄັງ້ທ ີVII ແລະ ມະຕກິອງປະຊຸມໃຫ່ຍ ຄັງ້ທ ີX ຂອງພກັ 

ປະຊາຊນົປະຕວິດັລາວ, 2016). 

1.2   ວິໄ$ທັດຮອດປີ 2030 ແ&ະ ແ(ນພ+ດທະນາເ&ດຖະກິດ-

ສ"ງຄ%ມ      ຂອງ  ສປປ  ລາວ  

ຍຸດທະສາດການພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ໄລຍະ 10 ປ ີ (2016-2025) 

ແລະ ແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ແຫ່ງຊາດ 5 ປ ີຄັງ້ທ ີ8 (2016-2020) ຄາດ

ຄະເນວ່າ ເມື່ ອຮອດປ ີ 2030 ສປປ ລາວ ຈະສາ້ງໄດບ້າດລຽ້ວໃໝ່ໃນການພດັທະນາ ໃຫ ້

ກາຍເປນັປະເທດກາໍລງັພດັທະນາ ທີ່ ມລີາຍຮບັປານກາງສູງ ຕາມທດິເສດຖະກດິພູມ 

ປນັຍາ, ສຂີຽວ ແລະ ຍນືຍງົ, ລາຍໄດແ້ຫ່ງຊາດສະເລ່ຍຕ່ໍຫວົຄນົເພີ່ ມຂຶນ້ຫຼາຍກວ່າ 4 ເທົ່ າ 

ເມື່ ອທຽບໃສ່ປ ີ 2015, ມອຸີດສາຫະກາໍເປນັເສາົຄໍາ້ ແລະ ໂຄງລ່າງພືນ້ຖານເສດຖະກດິທີ່

ເຂັມ້ແຂງໃນການຫນັເປນັອຸດສາຫະກາໍ ແລະ ທນັສະໄໝ, ເສດຖະກດິຕະຫຼາດຕາມທດິ 

ສງັຄມົນຍິມົໄດຮ້ບັການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຢ່າງເປນັລະບບົ; ມຄີວາມສາມາດເຊື່ ອມໂຍງ ແລະ 

ເຊື່ ອມຈອດກບັພາກພືນ້ ແລະ ສາກນົ ຢ່າງເປນັເຈົາ້ການ, ຂງົເຂດເສດຖະກດິໃນ ຄາດ 

ໝາຍສູຊ້ນົ ຮອດປ ີ2025 ກໍ່ ເຫນັໄດ່ວ່າຕອ້ງເຮດັໃຫລ້ວມຍອດມູນຄ່າຜະລດິຕະພນັພາຍ 

ໃນ ຂະຫຍາຍຕວົສະເລ່ຍ ບ່ໍຫຼຸດ 7,5% ຕ່ໍປ,ີ ລວມຍອດມູນຄ່າຜະລດິຕະພນັພາຍໃນສະ

ເລ່ຍຕ່ໍຫວົຄນົ ໃຫເ້ພິ່ ມຂຶນ້ຫຼາຍກວ່າ 2 ເທົ່ າຕວົ ທຽບໃສ່ປ ີ 2015.  ຫຼຸດຜ່ອນອດັຕາ

ຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊນົ ໃຫຢູ່້ໃນລະດບັບ່ໍເກນີ 5% ຂອງຈາໍນວນປະຊາກອນທງັ 
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ໝດົ ຊບັພະຍາກອນມະນຸດໄດຮ້ບັການພດັທະນາດຂີຶນ້. ໃຫ ້ສປປ ລາວ ມກີານຮ່ວມມສືາ

ກນົຢ່າງກວາ້ງຂວາງ, ມຄີວາມສາມາດແກ່ງແຍ່ງແຂ່ງຂນັ ໃນເຄອືຂ່າຍການຜະລດິ ແລະ 

ສາມາດເຂົາ້ຮ່ວມໃນການເຊື່ ອມໂຍງທາງດາ້ນເສດຖະກດິຂອງ ພາກພືນ້ ແລະ ສາກນົ ຢ່າງ 

ຕັງ້ໜາ້,  ເນື່ ອງຈາກວ່າ ສປປ ລາວ ໄດເ້ຂົ ້າ້ເປນັສະມາຊກິອງົການ ການຄາ້ໂລກ (WTO) 

ໃນປ ີ 2012 ເຊິ່ ງມນັເປນັບາດກາ້ວທີ່ ດໃີຫແ້ກ່ການເປດີຕະຫຼາດທງັດາ້ນການຄາ້, ສນິຄາ້ 

ແລະ ການຄາ້ດາ້ນການບໍລກິານ ເພື່ ອໃຫກ້າຍເປນັແຮງຍູດ້ນັໃຫແ້ກ່ການປບັປຸງກນົໄກຄຸມ້ 

ຄອງດາ້ນການຄາ້ ແລະ ເສດຖະກດິຂອງປະເທດ ໃຫສ້ອດຄ່ອງກບັລະບຽບການຄາ້ທງັ 

ພາກພືນ້ ແລະ ສາກນົ ເຊິ່ ງລດັທະບານກໍ່ໄດມ້ນີະໂຍບາຍເປດີກວ້າງການລງົທນຶທງັພາຍໃນ 

ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໂດຍມເີປົາ້ໝາຍແມ່ນການສາ້ງສາ ແລະ ພດັທະນາ ສປປ ລາວ ໃຫຫ້ຼຸດ 

ພົນ້ອອກຈາກປະເທດດອ້ຍພດັທະນາໃນປ ີ2020 (ວໄິສທດັຮອດປ ີ2030, ຍຸດທະສາດ 

ການພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ໄລຍະ 10 ປ ີ (2016-2025) ແລະ ແຜນພດັທະນາ  

ເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ແຫ່ງຊາດ 5 ປ ີຄັງ້ທ ີVIII (2016-2020)).  ເຊິ່ ງໃນນັນ້ຍຸດທະສາດ

ພືນ້ຖານເພື່ ອການພດັທະນາ ຂອງລດັຖະບານ ໄດກ້າໍນດົ 7 ຍຸດທະສາດ ເພື່ ອເປນັແນວ

ທາງໃນການພດັທະນາ ເສດຖະກດິ-ສງັຄມົໄລຍະ 10 ປ ີ (2016-2025) ເຊິ່ ງປະກອບມ ີ

ດັ່ ງນີ:້  

i. ຍຸດທະສາດການພດັທະນາເສດຖະກດິຕາມທດິທີ່ ມຄຸີນນະພາບ, ສມົດຸນ, 

ຕ່ໍເນຶ່ ອງ, ຍນືຍງົ ແລະ ເປນັສຂີຽວ; 

ii. ຍຸດທະສາດເພື່ ອຫຼຸດພົນ້ຈາກສະຖານະພາບດອ້ຍພດັທະນາ (LDC) ໃນປ ີ

2020 ແລະ ປະຕບິດັເປົາ້ໝາຍການພດັທະນາແບບຍນືຍງົ (SDGs); 

iii. ຍຸດທະສາດການພດັທະນາຊບັພະຍາກອນມະນຸດ; 

iv. ຍຸດທະສາດການປກົປກັຮກັສາ ແລະ ນາໍໃຊຊ້ບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດແບບ 

ຍນືຍງົ, ໝັນ້ຄງົ, ມປີະສດິທຜິນົ ແລະ ໄປຕາມທດິຫນັເປນັສຂີຽວ; 

v. ຍຸດທະສາດເພີ່ ມທະວຄີວາມສກັສດິຂອງລດັໃນການປກົຄອງສງັຄມົດວ້ຍ 

ກດົໝາຍ.  

vi. ຍຸດທະສາດການເຊື່ ອມໂຍງ ແລະ ເຊື່ ອມຈອດກບັພາກພືນ້ ແລະ ສາກນົ; 

vii. ຍຸດທະສາດຫນັເປນັອຸດສາຫະກາໍ ແລະ ທນັສະໄໝ. 
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ເວົາ້ລວມ ເພື່ ອໃຫບ້ນັລຸເປົາ້ໝາຍ ແລະ ຮບັປະກນັໃຫເ້ສດຖະກດິແຫ່ງຊາດ ສບືຕ່ໍ

ຂະຫຍາຍຕວົຢ່າງຕ່ໍເນື່ ອງ, ໝັນ້ທ່ຽງ, ສມົດຸນວທິະຍາສາດ ແລະ ເຕກັໂນໂລຊ ີແມ່ນວຽກ 

ງານໜື່ ງທີ່ ມບີດົບາດສໍາຄນັໃນການຂບັເຄື່ ອນ ແລະ ຜກັດນັ ບນັດາຍຸດທະສາດຂອງລດັຖະ 

ບານໃຫປ້ະກດົຜນົເປນັຈງິ ເປນັຕົນ້ແມ່ນຍຸດທະສາດຫນັເປນັອຸດສາຫະກາໍ ແລະ ທນັສະ

ໄໝ ທີ່ ມເີປົາ້ໝາຍເພີ່ ມປະລມິານ ແລະ ຮບັປະກນັດາ້ນຄຸນນະພາບຂອງການຜະລດິ. ເວົາ້

ສະເພາະ ຈາໍເປນັຕອ້ງໄດພ້ດັທະນານາໍໃຊຄ້ວາມຮູ ້ ວທິະຍາສາດເຕກັໂນໂລຢ ີ ທີ່ທນັສະ 

ໄໝ, ເຕກັໂນໂລຊສີະອາດ ເປນັມດິກບັສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ການບໍລກິານທີ່ ຈາໍເປນັໃນ 

ການຫນັເປນັອຸດສາຫະກາໍທີ່ທນັສະໄໝ ເຊິ່ ງພວກເຮາົຕອ້ງ ໄດຫ້ນັປ່ຽນໂຄງປະກອບເສດ 

ຖະກດິ ໃຫໄ້ປຕາມທດິຫນັເປນັອຸດສາຫະກາໍ ໂດຍສຸມໃສ່ຂະແໜງການຄົນ້ຄວາ້ວທິະຍາ 

ສາດ ຕາມທ່າແຮງຂອງປະເທດ; ໝນູໃຊເ້ຕກັໂນໂລຊ ີ ທີ່ ທນັສະໄໝ ເຂົາ້ໃນແຕ່ລະຂະ 

ແໜງ ບ່ໍວ່າຈະເປນັທາງດາ້ນເສດຖະກດິທີ່ ມທ່ີາແຮງສູງ ໃຫຜ້ນົຕອບແທນໄວ, ການສາ້ງ 

ມູນຄ່າເພີ່ ມ; ການສາ້ງພືນ້ຖານການຜະລດິໃຫມ້ຄີວາມໜກັແໜນ້; ມຄີວາມຫຼາກຫຼາຍ 

ແລະ ປບັປຸງການບໍລກິານໃຫມ້ຄຸີນນະພາບ; ພອ້ມດຽວກນັນັນ້ ກໍ່ ຕອ້ງການພດັທະນາຜູ ້

ປະກອບການ, ວຊິາການຜູສໍ້ານານງານ; ນກັຄົນ້ຄວາ້ຜູຊ່້ຽວຊານສະເພາະດາ້ນ ແລະ  ສາ້ງ 

ສະຖາບນັຄົນ້ຄວາ້ວໄິຈ ໃຫເ້ພີ່ ມຫຼາຍຂຶນ້ເພື່ ອຮອງຮບັການຄົນ້ຄວາ້ ແລະ ການຂະຫຍາຍ 

ຕວົທາງດາ້ນເຕກັໂນໂລຊ ີ ທີ່ ທນັສະໄໝ ໃນຍຸກສະໄໝເສດຖະກດິພູມປນັຍາ ແລະ ການ

ເຊື່ ອມໂຍງ.  ນອກຈາກນີກ້ານສາ້ງໃຫມ້ຜູີປ້ະກອບການທຸລະກດິທີ່ ເກັ່ ງສາມາດນາໍຜນົການ 

ຄົນ້ຄວາ້ເຂົາ້ໃນການຜະລດິເປນັສນີຄາ້ອອກສູ່ຕະຫຼາດສາກນົ ແລະ ສົ່ ງເສມີບນັດາຂະແໜງ

ເສດຖະກດິທີ່ ເປນັມູນເຊືອ້ສາມາດສາ້ງວຽກເຮດັງານທໍາ; ກະຈາຍລາຍໄດໄ້ປສູ່ທອ້ງຖີ່ ນ 

ແລະ ຊນົນະບດົ ເພື່ ອສາ້ງຄວາມສມົດຸນໃຫແ້ກ່ການພດັທະນາ ແລະ ແກໄ້ຂຄວາມທຸກ

ຍາກໄດຢ່້າງທົ່ ວເຖງິ. 

1.3   ວຽກງານວິທະຍາສາດ ແ%ະ ເ(ັກໂ,ໂ%ຊີ 

ເພື່ ອຕອບສະໜອງຕາມເປົາ້ໝາຍຂອງແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄງົ ແລະ ໃຫ ້

ສອດຄອງກບັ ມະຕກິອງປະຊຸມໃຫ່ຍຄັງ້ທ ີX ຂອງພກັ; ກະຊວງວທິະຍາສາດ ແລະ ເຕກັ 

ໂນໂລຊ ີ(ກວຕ) ໃນນາມເປນັອງົການວຊິາການ ແລະ ຄຸມ້ຄອງລດັຂັນ້ສູນກາງ ປະຕບິດັພາ 
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ລະບດົບາດເປນັເສນາທກິານໃຫແ້ກ່ລດັຖະບານ ໃນການພດັທະນາ ແລະ ຄຸມ້ຄອງມະຫາ 

ພາກ ກ່ຽວກບັວຽກງານວທິະຍາສາດ, ເຕກັໂນໂລຊ,ີ ນະວດັຕະກາໍ, ຊບັສນິທາງປນັຍາ, 

ມາດຕະຖານ ແລະ ວດັແທກ ໃນຂອບເຂດທົ່ ວປະເທດ. ກວຕ ໄດຈ້ດັຕັງ້ປະຕບິດັຕາມ 

ແນວທາງຂອງລດັຖະບານ ໃນການຫນັປ່ຽນເສດຖະກດິໄປຕາມທດິຫນັເປນັອຸດສາຫະກາໍ 

ແລະ ທນັສະໄໝ; ວຽກງານການຄົນ້ຄວາ້ດາ້ນວທິະຍາສາດ ແລະ ເຕກັໂນໂລຊ ີແມ່ນເປນັ 

ວຽກງານຫຼກັໃນການນາໍ ໃຊເ້ປນັເຄື່ ອງມຜືກັດນັນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດ. ໃນປ ີ2014 ກະຊວງ 

ວທິະຍາສາດ ແລະ ເຕກັໂນໂລຊ ີໄດຈ້ດັກອງປະຊຸມວທິະຍາສາດ ແລະ ເຕກັໂນໂລຊ ີທົ່ ວ

ປະເທດຄັງ້ທ ີI ແລະ  ຄັງ້ທ ີII ໃນປ ີ2016 ເພື່ ອສາ້ງໂອກາດໃຫບ້ນັດານກັບໍລຫິານລະດບັ

ສູງຂັນ້ສູນກາງ ແລະ ຂັນ້ແຂວງ, ນກັຄົນ້ຄວາ້ນກັວທິະຍາສາດ ແລະ ນກັຄຸມ້ຄອງ ໄດມ້ ີ

ການພບົປະແລກປ່ຽນບດົຮຽນປະກອບຄໍາຄດິຄໍາເຫນັ ເພື່ ອກວດກາຄນືການຈດັຕັງ້ປະຕ ິ

ບດັວຽກງານການຄົນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດ ແລະ ເຕກັໂນໂລຊ ີ ທີ່ ບນັດາກະຊວງ, ຂະແໜງ

ການຂັນ້ສູນກາງ ແລະ ຂັນ້ທອ້ງຖິ່ ນ. ໃນກອງປະຊຸມດັ່ ງກ່າວ ຍງັເປນັໂອກາດດໃີນການ  

ເຜຍີແຜ່ໃຫບ້ນັດາຜູເ້ຂົາ້ຮ່ວມເຂົາ້ໃຈ ແລະ ມຄີວາມເປນັເອກະພາບ ຕ່ໍວຽກງານການຄົນ້ 

ຄວາ້ພດັທະນາ ແລະ ການນາໍໃຊຄ້ວາມກາ້ວໜາ້ຂອງວທິະຍາສາດ ແລະ ເຕກັໂນໂລຊ,ີ ນະ

ວດັຕະກາໍ, ຊບັສນິທາງປນັຍາ, ມາດຕະຖານ ແລະ ການວດັແທກ ເຂົາ້ໃນການພດັທະນາ

ເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ແລະ ການລບົລາ້ງຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊນົລາວບນັດາເຜົ່ າ 

ພອ້ມກນັນັນ້ ກອງປະຊຸມຄັງ້ນີ ້ຍງັໄດປ້ກຶສາຫາລເືພື່ ອແກໄ້ຂບນັຫາຄງົຄາ້ງໃນກນົໄກການ

ປະສານງານລະຫວ່າງຂະແໜງການ ແລະ ທອ້ງຖິ່ ນ ກ່ຽວກບັການຄົນ້ຄວາ້ພດັທະນາ ແລະ 

ນາໍໃຊວ້ຽກງານວທິະຍາສາດ ແລະ ເຕກັໂນໂລຊ ີເພື່ ອໃຫກ້າຍເປນັກາໍລງັແຮງຊຸກຍູສ້ົ່ ງເສມີ

ທ່າແຮງວທິະຍາສາດຂອງປະເທດເຮາົ ເຂົາ້ໃນການປກົປກັຮກັສາ ແລະ ພດັທະນາປະເທດ

ຊາດ ເພື່ ອຫນັປະເທດປນັອຸດສາຫະກາໍ ທີ່ທນັສະໄໝ ແລະ ສາ້ງເສດຖະກດິພູມປນັຍາ. 

ໃນປ ີ2015 ແຜນຍຸດທະສາດໃນການພດັທະນາວທິະຍາສາດ ແລະ ເຕກັໂນໂລຊ ີໄລຍະປ ີ

2016-2025 ໄດຖ້ກືສາ້ງຂືນ້, ເຊິ່ ງຍຸດທະສາດດັ່ ງກ່າວໄດກ້າໍນດົວໄິສທດັ, ເປົາ້ໝາຍ 

ແລະ ແຜນງານບຸລມິະສດິ ໂດຍເນືອ້ໃນແຜນງານ ແລະ ແຜນວຽກຈດຸສຸມໃນໄລຍະ 

2016-2020 ປະກອບມດີັ່ ງຕາຕະລາງລຸ່ມນີ:້ 
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ຕາຕະລາງ  1 :  6 ແຜນງານ  ຂອງວຽກງານວທິະຍາສາດ ແລະ ເຕກັໂນໂລຊ ີ

ລ/ດ ເນືອ້ໃນແຜນງານ 

1.  ບຸກທະລຸດາ້ນຈນິຕະນາການ, ເອາົໃຈໃສ່ໂຄສະນາ ເຜຍີແຜ່ສາ້ງຈດິສໍານກຶດາ້ນ 

ວທິະຍາສາດ ແລະ ເຕກັໂນໂລຊ ີໃຫກ້ວາ້ງຂວາງ ແລະ ເລກິເຊິ່ ງ; 

2.  ບຸກທະລຸການປ່ຽນແປງໃໝ່ພືນ້ຖານການຈດັຕັງ້, ກນົໄກການຄຸມ້ຄອງ ແລະ 

ການເຄື່ ອນໄຫວ ບໍລຫິານວຽກງານວທິະຍາສາດ ແລະ ເຕກັໂນໂລຊ ີໃຫເ້ປນັ 

ລະບບົຄບົຊຸດ; 

3.  ບຸກທະລຸໃນການພດັທະນາຊບັພະຍາກອນມະນຸດດາ້ນວທິະຍາສາດ ແລະ       

ເຕກັໂນໂລຊ;ີ 

4.  ບຸກທະລຸການຄົນ້ຄວາ້ນາໍໃຊ ້ແລະ ພດັທະນາ ວທິະຍາສາດ ແລະ ເຕກັໂນໂລຊເີຂ ົາ້

ສູ່ເຂດຈດຸສຸມບຸລມິະສດິ, ລງົສູ່ຂະແໜງການ ແລະ ທອ້ງຖິ່ ນ ເພື່ ອພດັທະນາເສດ 

ຖະກດິ-ສງັຄມົ ແລະ ລບົລາ້ງ ຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊນົລາວບນັດາເຜົ່ າ;  

5.  ເອາົໃຈໃສ່ການບໍລກິານດາ້ນວທິະຍາສາດ ແລະ ເຕກັ ໂນ ໂລຊ ີເພື່ ອຮບັໃຊສ້ງັຄມົ 

ແລະ ປະຊາຊນົເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼກີໃນດາ້ນມາດຕະຖານ ແລະ ການວດັແທກ, 

ໃນດາ້ນຊບັສນິທາງປນັຍາ, ໃນດາ້ນຂໍມູ້ນຂ່າວສານ ແລະ ສະຖຕິ;ິ 

6.  ເປດີກວາ້ງການພວົພນັຮ່ວມມສືາກນົ ດາ້ນວທິະຍາສາດ ແລະ ເຕກັໂນໂລຊ ີ

ຢ່າງມຫີຼກັການ ຕາມແນວທາງການຕ່າງປະເທດ ຂອງພກັ ແລະ ລດັ. 
  

ຕາຕະລາງ  2 : ແຜນວຽກຈດຸສຸມວຽກງານ ວທິຍາສາດ ແລະ ເຕກັໂນໂລຊ ີໄລຍະ 5 ປ ີ

ແຜນພດັທະນາວທິະຍາສາດ ແລະ ເຕກັໂນໂລຊ ີໄລຍະ 5 ປແີບ່ງອອກເປນັ 3 ກຸ່ມວຽກຈດຸສຸມ 

19 ວຽກຈດຸສຸມ 

ວຽກຈດຸສຸມ 

ພືນ້ຖານ 

1) ພດັທະນາແນວຄດິ ກ່ຽວກບັວທິະຍາສາດ ແລະ ເຕກັໂນໂລຊ;ີ 

2) ພດັທະນາກງົຈກັການຈດັຕັງ້ ແລະ ກນົໄກການຄຸມ້ຄອງວທິະຍາສາດ 

ແລະ ເຕກັໂນໂລຊ;ີ 

3) ພດັທະນານະໂຍບາຍ ແລະ ນຕິກິາໍ ທາງດາ້ນວທິະຍາສາດ ແລະ       

ເຕກັໂນໂລຊ;ີ  

4) ພດັທະນາຊບັພະຍາກອນມະນຸດ ທາງດາ້ນວທິະຍາສາດ ແລະ ເຕກັໂນ 

 

 



ພາກທ ີ1:  ພາກສະເໜ ີ

   

   13 

ໂລຊ;ີ  

5) ພດັທະນາພືນ້ຖານໂຄງລ່າງ ທາງດາ້ນວທິະຍາສາດ ແລະ ເຕກັໂນໂລຊ;ີ 

ວຽກຈດຸດສຸມ 

ວຊິາການ 

6) ຄຸມ້ພດັທະນາ ແລະ ບໍລກິານ ດາ້ນການຄົນ້ຄວ້າ ແລະ ພດັທະນາ        

ຄຸມ້ຄອງ;  

7) ຄຸມ້ຄອງ, ພດັທະນາ ແລະ ບໍລກິານ ດາ້ນການຖ່າຍທອດ ແລະ ໝນູ

ໃຊເ້ຕກັໂນໂລຊ;ີ  

8) ຄຸມ້ຄອງ, ພດັທະນາ ແລະ ບໍລກິານ ດາ້ນນະວດັຕະກາໍ;  

9) ຄຸມ້ຄອງ, ພດັທະນາ ແລະ ບໍລກິານ ດາ້ນເຕກັໂນໂລຊ ີຂໍມູ້ນຂ່າວສານ;  

10) ຄຸມ້ຄອງ, ພດັທະນາ ແລະ ບໍລກິານ ດາ້ນຊບັສນິທາງປນັຍາ;  

11) ຄຸມ້ຄອງ , ພດັທະນາ ແລະ ບໍລກິານ ດາ້ນມາດຕະຖານ, ວດັແທກ ແລະ         

ຄຸນນະພາບ; 

ວຽກຈດຸສຸມ 

ປິ່ ນອອ້ມ 

12) ສົ່ ງເສມີການພດັທະນາວທິະຍາສາດ ແລະ ເຕກັໂນໂລຊ ີຂອງຂະແໜງ

ການ; 

13) ສົ່ ງເສມີການພດັທະນາວທິະຍາສາດ ແລະ ເຕກັໂນໂລຊ ີຂອງເຂດແຄວ້ນ 

ແລະ ທອ້ງຖິ່ ນ, ນາໍໃຊວ້ທິະຍາສາດ ແລະ ເຕກັໂນໂລຊ ີເພື່ ອພດັທະນາ

ຊນົນະບດົ ແລະ ແກໄ້ຂຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊນົ ຕາມທດິ 3 ສາ້ງ;  

14) ສົ່ ງເສມີການຮ່ວມມລືະຫວ່າງພາກລດັ, ສະຖາບນັການສກຶສາ ແລະ 

ອຸດສາຫະກາໍ;  

15) ສົ່ ງເສມີການພດັທະນາວທິະຍາສາດ ແລະ ເຕກັໂນໂລຊ ີຂອງພາກທຸລະ

ກດິ ແລະ ຜູປ້ະກອບການ;  

16) ສົ່ ງເສມີການນາໍໃຊ ້ວທິະຍາສາດ ແລະ ເຕກັໂນໂລຊ ີເພື່ ອຊຸກຍູ ້ການ

ພດັທະນາແບບຍນືຍງົ ແລະ ຫລຸດຄວາມສ່ຽງຈາກໄພພບິດັ;  

17) ສົ່ ງເສມີ ການນາໍໃຊ ້ແລະ ພດັທະນາ ວທິະຍາສາດ ແລະ ເຕກັໂນໂລຊ ີ

ເພື່ ອການຫນັເປນັອຸດສາຫະກາໍ ແລະທນັສະໄໝ ຂອງປະເທດເຮາົ.  

18) ສົ່ ງເສມີ ແລະ ນາໍໃຊ ້ການຮ່ວມມກືບັສາກນົ  ເພື່ ອຊຸກຍູກ້ານຈດັຕັງ້

ປະຕບິດັແຜນ;   

19) ສົ່ ງເສມີການກວດກາ ແລະ ປະເມນີຜນົ ເພື່ ອຍກົປະສດິທພິາບ, ປະສດິທິ

ຜນົ ແລະ ຄວາມໂປ່ງໃສ ໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຜນ. 
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1.4  ນິຕິກໍາ ແ(ະ ລະບຽບການທ.ກ"ຽວພ&ນກ&ບວຽກງານການຄ,ນຄ#ວາ   

ວິທະຍາສາດ 

ນອກຈາກການກາໍນດົຍຸດທະສາດ ແລະ ນະໂຍບາຍທີ່ ເປນັບນັຫາຄວາມສໍາຄນັຕ່ໍກບັ 

ວຽກງານການຄົນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດ ແລະ ເຕກັໂນໂລຊ ີແລວ້ ພກັ ແລະ ລດັຖະບານ ກໍ່ ໃຫ ້

ຄວາມສໍາຄນັກບັພະນກັງານລດັຖະກອນຜູເ້ຮດັວຽກໃນຫອ້ງທດົລອງວໄິຈແລະ ເຮດັວຽກ 

ກ່ຽວກບັຄວາມສ່ຽງຕ່າງໆ ໂດຍໄດກ້າໍນດົນະໂຍບາຍພເິສດຈາໍນວນໜຶ່ ງ ໃນດໍາລດັ ເລກທ ີ

82/ນຍ ວ່າດວ້ຍລະບຽບລດັຖະກອນ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ປ ີ2003 ຈດຸປະສງົເພື່ ອຊຸກຍູສ້ົ່ ງ 

ເສມີວຊິາການ, ນກັຄົນ້ຄວາ້ວໄິຈ ຫຼ ືລດັຖະກອນທີ່ ເຮດັວຽກກ່ຽວຂອ້ງກບັທາດເບື່ ອຕອ້ງ 

ໄດຮ້ບັນະໂຍບາຍດັ່ ງກ່າວ ພອ້ມນີ ້ລດັຖະບານຍງັມ ີວໄິສທດັອນັຊດັເຈນໃນວຽກງານວທິະ 

ຍາສາດ ແລະ ເຕກັໂນໂລຊ ີ ເປນັຕົນ້ແມ່ນ ການກາໍນດົວຽກງານດັ່ ງກ່າວເຂົາ້ໃນແຜນພດັທະ 

ນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ແຫ່ງຊາດ 5 ປ ີຄັງ້ທ ີVIII (2016-2020) ແລະ ວໃິສທດັຮອດປ ີ

2030, ນອກຈາກນີ ້ບນັດາຂະແໜງການທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກໍ່ໄດກ້າໍນດົລະບຽບການຂືນ້ ເພື່ ອເປນັ 

ແນວທາງໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ທີ່ ກ່ຽວພນັກບັການສົ່ ງເສມີ, ການຄຸມ້ຄອງພດັທະນາວຽກ 

ງານການຄົນ້ຄວາ້ພດັທະນາ ເຊີ່ ງບາງກດົໝາຍຫຼກັປະກອບມດີັ່ ງລຸ່ມນີ:້  

 

ປ ີ1998        - ກດົໝາຍ ວ່າດວ້ຍ ກະສກິາໍ  

ເຊິ່ ງມຈີດຸປະສງົເພື່ ອສົ່ ງເສມີການນາໍໃຊເ້ຕກັນກິກ່ຽວກບັການເຄື່ ອນ ໄຫວ 

ການຜະລດິກະສກິາໍ ທີ່ ເປນັພືນ້ຖານເສດຖະກດິຂອງປະເທດ ລວມທງັ 

ການຄຸມ້ຄອງ, ການປກົປກັຮກັສາກດິຈະການ ແລະ ຜະລດິຕະຜນົກະ 

ສກິາໍ ເພື່ ອແນໃສ່ຊຸກຍູ,້ ສົ່ ງເສມີ ແລະ ຂະຫຍາຍການຜະລດິກະສກິາໍ 

ເພື່ ອຮບັປະກນັການສະໜອງສະບຽງອາຫານ ແລະ ການຜະລດິເປນັສນິ 

ຄາ້, ສາ້ງເງ ື່ອນໄຂໃຫແ້ກ່ການກໍ່ ສາ້ງ ແລະ ຂະຫຍາຍອຸດສາຫະກາໍປຸງແຕ່ງ 

ກະສກິາໍ ທງັຮບັປະກນັບ່ໍໃຫກ້ໍ່ ຄວາມເສຍຫາຍ ແລະ ເປນັອນັຕະລາຍຕ່ໍ 

ສິ່ ງແວດລອ້ມ. 
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ປ ີ2011         - ກດົໝາຍ ວ່າດວ້ຍ ການສົ່ ງເສມີວສິາຫະກດິຂະໝາດນອ້ຍ ແລະ ກາງ, 

ປະກາດໃຊ ້ ໃນປ ີ 2012 ຈດຸປະສງົແມ່ນເພື່ ອການຈດັຕັງ້ ແລະ ການ 

ເຄື່ ອນໄຫວ ກ່ຽວກບັວຽກງານສົ່ ງເສມີວສິາຫະກດິຂະໝາດນອ້ຍ ແລະ 

ກາງ ເພື່ ອຊຸກຍູກ້ານຜະລດິສນິຄາ້, ການຄາ້ ແລະ ການບໍລກິານ.  

ປ ີ2013        -   ກດົໝາຍ ວ່າດວ້ຍ ວທິະຍາສາດ ແລະ ເຕກັໂນໂລຊ,ີ ປະກາດໃຊໃ້ນປ ີ

2013 ເຊິ່ ງເປົາ້ໝາຍຫຼກັແມ່ນເປນັການກາໍນດົຫຼກັການ, ລະບຽບການ 

ແລະ ມາດຕະການກ່ຽວກບັການຄຸມ້ຄອງ, ການກວດກາ, ການເຄື່ ອນ 

ໄຫວວຽກງານວທິະຍາສາດ ແລະ ເຕກັໂນໂລຊ ີເພື່ ອເຮດັໃຫວ້ຽກງານດັ່ ງ 

ກ່າວໄດຮ້ບັການພດັທະນາຢ່າງເປນັລະບບົ ແນໃສຊຸກຍູ,້ ສົ່ ງເສມີການ 

ຄົນ້ຄວາ້, ການນາໍໃຊວ້ທິະຍາສາດ ແລະ ເຕກັໂນໂລຊ,ີ ການປະດດິສາ້ງ, 

ນະວດັຕະກາໍ ແລະ ການບໍລກິານດາ້ນເຕກັໂນໂລຊໃີໝ່ໆ ທີ່ ກາ້ວໜາ້ 

ປະກອບສ່ວນເຂົາ້ໃນການຫນັເປນັອຸດສາຫະກາໍ ແລະ ທນັສະໄໝ. 

ປ ີ 2014       - ດໍາລດັ ວ່າດວ້ຍ ກອງທນຶພດັທະນາວທິະຍາສາດ ແລະ ເຕກັໂນໂລຊ ີ

ສາ້ງຂືນ້ປ ີ2014 ເພື່ ອກາໍນດົລະບຽບການ, ຫຼກັການກ່ຽວກບັ ການສາ້ງ 

ຕັງ້, ການຄຸມ້ຄອງບໍລຫິານ, ການນາໍໃຊ ້ ແລະ ການກວດກາ ກອງທນຶ 

ວທິະຍາສາດ ແລະ ເຕກັໂນໂລຊ ີ ເພື່ ອລະດມົທນຶ, ສະໜອງທນຶໃຫແ້ກ່ 

ການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ຊຸກຍູສ້ົ່ ງເສມີການຄົນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດ, ການພດັ 

ທະນາເຕກັໂນໂລຊ ີ ແລະ ນະວດັຕະກາໍ ແນໃສ່ໃຫມ້ແີຫຼ່ ງທນຶທີ່ ເໝາະ 

ສມົ ແລະ ໝັນ້ຄງົ ສໍາລບັການຄົນ້ຄວາ້, ການພດັທະນາ, ການຖ່າຍ 

ທອດເຕກັໂນໂລຊ,ີ ການບໍລກິານວຽກງານວທິະຍາສາດ ແລະ ເຕກັໂນ 

ໂລຊ ີ ໃຫມ້ປີະສດິທຜິນົສູງສຸດ ປະກອບສ່ວນເຂົາ້ໃນການພດັທະນາ 

ເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ຂອງຊາດ. 

- ກດົໝາຍ ວ່າດວ້ຍ ຄວາມປອດໄພທາງດາ້ນເຕກັໂນໂລຊ ີ ຊວີະພາບ 

ປະກາດໃຊໃ້ນປ ີ 2014. ຈດຸປະສງົແມ່ນເພື່ ອຄຸມ້ຄອງ, ຕດິຕາມກວດ 

ກາ ວຽກງານຄວາມປອດໄພດາ້ນເຕກັໂນໂລຊ ີຊວີະພາບ ເພື່ ອຮບັປະກນັ 

ໃຫມ້ຄີວາມປອດໄພສໍາລບັການຄົນ້ຄວາ້, ການພດັທະນາ, ການຄຸມ້ 
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ຄອງ, ການເຄື່ ອນຍາ້ຍ ແລະ ການນາໍໃຊ ້ ສິ່ ງທີ່ ມຊີວີດິທີ່ ມກີານປ່ຽນ 

ແປງຄຸນລກັສະນະດາ້ນພນັທຸກາໍ ຊຶ່ ງເກດີຈາກການນາໍໃຊເ້ຕກັໂນ ໂລຊ ີ

ຊວີະພາບ ທີ່ ອາດສົ່ ງຜນົກະທບົອນັບ່ໍດຕ່ໍີການອະນຸລກັ ແລະ ການນາໍ 

ໃຊ ້ແບບຍນືຍງົຂອງຊວີະນາໆພນັ ແນໃສ່ຈາໍກດັ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມ 

ສ່ຽງຕ່ໍຊວີດິ, ສຸຂະພາບຂອງຄນົ, ສດັ, ພດື ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມ. 
-  - ກດົໝາຍ ວ່າດວ້ຍ ມາດຕະຖານ (ສະບບັປບັປຸງ). ປບັປຸງໃໝ່ໃນປ ີ

2014, ຈດຸປະສງົ ຕົນ້ຕໍແມ່ນເພື່ ອສົ່ ງເສີມິການນາໍໃຊມ້າດຕະຖານລະ 

ບຽບເຕກັນກິ ສໍາລບັຜະລດິຕະພນັສນິຄາ້, ການບໍລກິານ, ຂະບວນ 

ການ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມ ເພື່ ອຊຸກຍູສ້ົ່ ງເສມີ ແລະ ຮບັປະກນັຜະລດິ 

ຕະພນັສນິຄາ້ ປະຕບິດັລະບຽບເຕກັນກິຢ່າງກວາ້ງຂວາງ ລວມທງັວຽກ 

ຄົນ້ຄວາ້ວໄິຈນາໍໃຊວ້ທິະຍາສາດ ແລະ ເຕກັໂນໂລຊ ີ ເພື່ ອຮບັໃຊເ້ຄື່ ອນ 

ໄຫວວຽກງານມາດຕະຖານ. 

 

 

ປ ີ2017        - ກດົໝາຍ ວ່າດວ້ຍ ການຖ່າຍທອດເຕກັໂນໂລຊ ີປະກາດໃຊໃ້ນປ ີ 

2017. ຈດຸປະສງົ ແມ່ນເພື່ ອກາໍນດົຫຼກັການ, ລະບຽບການ ແລະ ມາດ 

ຕະການກ່ຽວກບັການຄຸມ້ຄອງ, ຕດິຕາມກວດກາ ການຖ່າຍທອດເຕກັໂນ 

ໂລຊ ີ ເພື່ ອຊຸກຍູ,້ ສົ່ ງເສມີ ການຄົນ້ຄວາ້, ການພດັທະນາ, ການປະດດິ 

ສາ້ງ, ການຄາ້, ການລງົທນື, ການຜະລດິ, ການບໍລກິານ ແລະ ການຫນັ 

ເປນັອຸດສາຫະກາໍ ແລະ ທນັສະໄໝ ແນໃສ່ເຮດັໃຫສ້ງັຄມົ ໄດນ້າໍໃຊເ້ຕກັ 

ໂນໂລຊທີີ່ ເໝາະສມົ, ກາ້ວໜາ້, ທນັສະໄໝ, ມປີະສດິທພິາບ ແລະ ປະ 

ສດິທຜິນົ ເປນັມດິຕ່ໍສິ່ ງແວດລອ້ມ ຕາມທດິສຂີຽວ ແລະ ຍນືຍງົ, ສາ 

ມາດເຊື່ ອມໂຍງກບັພາກພືນ້ ແລະ ສາກນົ ປະກອບສ່ວນເຂົາ້ໃນການພດັ 

ທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ, ປກົປກັຮກັສາປະເທດຊາດ ແລະ ສງັຄມົມ ີ

ຄວາມຍຸຕທໍິາ.  

-  ກດົໝາຍ ວ່າດວ້ຍ ຊບັສນິທາງບນັຍາ (ສະບບັປບັປຸງ) ປບັປຸງໃໝ່ໃນປ ີ

2017, ຈດຸປະສງົ ແມ່ນເພື່ ອກາໍນດົຫຼກັການ, ລະບຽບການ ແລະ ມາດ 
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ຕະການກ່ຽວກບັການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ການປກົປອ້ງສດິທາງດາ້ນຊບັສນິ 

ທາງປນັຍາ ເພື່ ອຊຸກຍູ,້ ສົ່ ງເສມີຫວົຄດິປະດດິສາ້ງ, ການປະດດິຄດິແຕ່ງ, 

ເສດຖະກດິພູມບນັຍາ, ການພດັທະນາວທິະຍາສາດ ແລະ ເຕກັໂນໂລຊ ີ

ແລະ ການຖ່າຍທອດເຕກັໂນໂລຊ ີ ຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຈາກຕ່າງປະເທດ 

ຮບັປະກນັຜນົປະໂຫຍດອນັຊອບທໍາ ຂອງເຈົາ້ຂອງຊບັສນີທາງປນັຍາ 

ແລະ ຜນົປະໂຫຍດຂອງລດັ, ສງັຄມົ ແນໃສ່ສົ່ ງເສມີການຄາ້, ການລງົທນື 

ແລະ ຄວາມອາດສາມາດ ໃນການແຂ່ງຂນັຕາມກນົໄກເສດຖະກດິຕະ 

ຫຼາດ ຢ່າງມປີະສດິທພິາບ, ປະສດິທຜິນົ ແລະ ເຊື່ ອມໂຍງກບັພາກພືນ້ 

ແລະ ສາກນົ ປະກອບສ່ວນເຂົາ້ໃນການພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ 

ຂອງຊາດ, ຫນັປະເທດເປນັອຸດສາຫະກາໍ ແລະ ທນັສະໄໝ.   
 

-   

 

1.5  ຂ"ງເຂດ  ແ"ະ ທ%າແ'ງການຄ$ນຄວ&າວິທະຍາສາດ ແ"ະ 

ເ"ັກໂ&ໂ'ຊີ ຂອງ ສປປ ລາວ   

ສປປ ລາວ ເປນັປະເທດໜຶ່ ງທີ່ ມແີຫຼ່ ງຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດອນັອຸດມົສມົບູນ ທີ່

ສາມາດໜນູໃຊເ້ປນັທ່າແຮງຂອງຊາດ ເຂົາ້ໃນວຽກງານການຄົນ້ຄວາ້ພດັທະນາ ແລະ ຜະລດິ 

ເປນັສນິຄາ້. ບນັດາໜ່ວຍງານທີ່ ເຮດັການຄົນ້ຄວາ້ (ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນການຄົນ້ຄວາ້ນາໍໃຊ)້ ມ ີ

ທງັໝດົປະມານ 11 ສູນ ທົ່ ວປະເທດປະກອບດວ້ຍ: ສູນຄົນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດ ແລະ ວໄິຈ 

ການສກຶສາ; ສູນຄົນ້ຄວາ້ຍຸດທະສາດ (ກະຊວງສກຶສາ), ສູນວໄິຈອາຫານ ແລະ ຢາ (ກະຊວງ 

ສາທາ), ສູນຄົນ້ຄວາ້ເຂົາ້ ແລະ ພດືເສດຖະກດິ, ສູນຄົນ້ຄວາ້ປ່າໄມ;້ ສູນຄົນ້ຄວາ້ການລຽ້ງ 

ສດັ, ສູນຄົນ້ຄວາ້ພດືຜກັ ແລະ ໄມໃ້ຫໝ້າກ, ສູນຄົນ້ຄວາ້ການປະມງົ, ສູນນເິວດກະສກິາໍ 

(ກະຊວງກະສກິາໍ). ນອກຈາກນີ ້ ຍງັມສີະຖາບນັທີ່ ເຮດັການຄົນ້ຄວາ້ທດົລອງວຽກງານວທິະ 

ຍາສາດ ແລະ ເຕກັໂນໂລຊ ີໃນຂອບເຂດທົ່ ວປະເທດທງັໝດົແມ່ນ 9 ສະຖາບນັ: ສະຖາບນັ 

ນເິວດວທິະຍາ ແລະ ເຕກັໂນໂລຊ ີຊວີະພາບ, ສະຖາບນັພະລງັງານທດົແທນ ແລະ ວດັສະດຸ 

ໃໝ່, ສະຖາບນັເຕກັໂນໂລຊຄີອມພວິເຕ ີແລະ ເອເລກັໂຕນກິ (ກະຊວງວທິະຍາສາດ); ສະ 
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ຖາບນັເຕກັນກິກະສກິາໍ ແລະ ປ່າໄມ ້ (ກະຊວງກະສກິາໍ); ສະຖາບນັສາທາລະນະສຸກສາດ, 

ສະຖາບນັຄຼບິຕພົເມຣເິອ,ີ ສະຖາບນັປາສເຕລີາວ, ສະຖາບນັແພດເຂດຮອ້ນ (ກະຊວງສາທາ 

ລະນະສຸກ).  ສະເພາະສູນຄົນ້ຄວາ້ ແລະ ສະຖາບນັ ທີ່ ມຫີອ້ງທດົລອງສາມາດເຮດັການທດົ 

ລອງວໄິຈ, ພດັທະນາ ແລະ ນາໍໃຊ ້ໄດທ້ງັໝດົມ ີ14 ແຫ່ງ ໃນຂອບເຂດທົ່ ວປະເທດ (ສະຖ ິ

ຕຂໍິມູ້ນວທິະຍາສາດ 2011-2012, ກມົວທິະຍາສາດ, ກວຕ).  ໃນບນັດາສະຖາບນັ ແລະ 

ສູນທີ່ ເຮດັການຄົນ້ຄວາ້ພດັທະນາ ນອກຈາກຈະຂືນ້ກບັກະຊວງຕ່າງໆແລວ້ ກໍ່ ຍງັມບີນັດາ 

ສະຖາບນັການສກືສາ ແລະ ມະຫາວທິະຍາໄລຕ່າງໆໃນຂອບເຂດທົ່ ວປະເທດ ກໍ່ ມກີານຄົນ້ 

ຄວາ້ທດົລອງ ແລະ ຕພີມີຜນົງານຂອງຕນົໃນວາລະສານທງັພາຍໃນ ແລະ ສາກນົ ເຊິ່ ງສາມາດ 

ສງັລວມໄດດ້ັ່ ງນີ:້ 

      1.5.1  ວຽກງານການຄ(ນຄວ)າຂະແ-ງກະສິກໍາ ແ1ະ ປ3າໄ5)  

 ວຽກງານກະສກິາໍ ຖໄືດວ່້າເປນັທ່າແຮງໃນການສົ່ ງເສມີເສດຖະກດິຂອງປະ 

ເທດ ເຊິ່ ງໄດມ້ກີານນາໍໃຊເ້ຕກັໂນໂລຊເີຂົາ້ໃນການຜະລດິສນິຄາ້ ເປນັຕົນ້ແມ່ນການ 

ປູກພດື ແລະ ການລຽ້ງສດັ, ສ່ວນໃຫ່ຍແມ່ນຫນັໄປສູ່ການຜະລດິແບບອຸດສາຫະ 

ກາໍ ຫຼາຍກວ່າເກົ່ າ ເຊັ່ ນ: ການນາໍໃຊແ້ນວພນັລູກປະສມົ, ການປບັປຸງແນວພນັໃຫ ້

ແທດເໝາະກບັພືນ້ທີ່  ແລະ ສະພາບແວດລອ້ມ. ນອກນີ ້ພາກສ່ວນເອກະຊນົກໍ່ໄດ ້

ມກີານລງົທນືໃນຂງົເຂດກະສກິາໍ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ການລຽ້ງເປນັຟາມ. ແຕ່ເຖງິ 

ຢ່າງໃດກໍ່ ຕາມ ການເຂົາ້ເຖງິເຕກັນກິວຊິາການໃນການຜະລດິ ແລະ ການຄວບຄຸມ 

ພະຍາດ ແມ່ນຍງັຖວ່ືາເປນັບນັຫາທີ່ ຕອ້ງໄດຮ້ບັການແກໄ້ຂ, ສນິຄາ້ກະສກິາໍທີ່ ຜະ 

ລດິສ່ວນໃຫ່ຍຍງັຢູ່ໃນຮູບແບບວດັຖຸດບິ ບ່ໍທນັມກີານປຸງແຕ່ງແປຮູບເພື່ ອສາ້ງມູນ 

ຄ່າເພີ່ ມ. ສ່ວນດາ້ນການຄົນ້ຄວາ້ທດົລອງ ແລະ ນາໍໃຊເ້ຕກັໂນໂລຊ ີ ໃນປະຈບຸນັມ ີ

ສູນບໍລກິານເຕກັນກິກະສກິາໍ-ປາໄມ ້ໃນທົ່ ວປະເທດ 264 ແຫ່ງ ເພື່ ອສົ່ ງເສມີການ 

ຜະລດິໃຫດ້ຂີືນ້ກວ່າເກົ່ າ ເຊິ່ ງໄດມ້ກີານຈດັສນັອຸປະກອນທີ່ ຈາໍເປນັ ແລະ ຝກຶອບົ 

ຮມົສາ້ງວຊິາການເຕກັນກິປະຈາໍທີ່  ໃຫລ້ງົໃກສ້ດິຕດິແທດກບັຊາວກະສກິອນ ພອ້ມ 

ກນັນັນ້ຍງັໄດ ້ສົ່ ງເສມີການນາໍໃຊເ້ຄື່ ອງກນົຈກັທີ່ ທນັສະໄໝ ເພື່ ອຫຼຸດຜ່ອນແຮງງານ 

ແລະ ຕົນ້ທນຶການຜະລດິ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ສະຖາບນັຄົນ້ຄວາ້ກະສກິາໍ ແລະ 

 

 



ພາກທ ີ1:  ພາກສະເໜ ີ

   

   19 

ປ່າໄມ ້ ແຫ່ງຊາດ ເຮດັໜາ້ທີ່ ຄົນ້ຄວາ້ພດັທະນາ, ການຜະລດິເປນັສນິຄາ້ ແລະ ຄໍາ້ 

ປະກນັສະບຽງອາຫານ ພອ້ມທງັຮບັປະກນັການປກົປກັຮກັສາສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ 

ນາໍໃຊແ້ບບຍນືຍງົ. ຂງົເຂດວຽກງານກະສກິາໍເປນັວຽກງານທີ່ ຜົ່ ນເດັ່ ນ ແລະ ມທ່ີາ 

ແຮງການຄົນ້ຄວາ້ຫຼາຍດາ້ນ ໂດຍສະເພາະ ທ່າແຮງນກັຄົນ້ຄວາ້ ໃນສະຖາບນັຄົນ້ 

ຄວາ້ກະສກິາໍ ແລະ ປ່າໄມ ້ແຫ່ງຊາດ ມນີກັຄົນ້ຄວາ້ລະດບັປະລນິຍາເອກ ທງັໝດົ 

25 ທ່ານ, ລະດບັປະລນິຍາໂທ 83 ທ່ານ ເຊິ່ ງຜນົການຄົນ້ຄວາ້ຜ່ານມາແມ່ນລງົ 

ເລກີການສໍາຫຼວດ, ການປບັປຸງແນວພນັ, ເຕກັນກິການຜະລດິ ແລະ ນະໂຍບາຍ 

ຕ່າງໆ (ບດົລາຍງານກະສກິາໍປະຈາໍປ,ີ ກະຊວງກະສກິາໍ ແລະ ປ່າໄມ,້  2015).   

ຜນົງານການສໍາຫຼວດດາ້ນແນວພນັເຂົ ້າ້ແມ່ນມຫີຼາຍກວ່າ 14,000 ຕວົຢ່າງ ແລະ 

ຍງັມພີນັສາລ,ີ ແນວພນັຖົ່ ວ, ແນວພນັປາ, ແນວພນັສດັພືນ້ບາ້ນ ທີ່ ໄດມ້ກີານຈດັ 

ພມີເປນັປືມ້ໃນການເຜຍີແຜ່ຂໍມູ້ນການຄົນ້ຄວາ້ ແລະ ບດົວໄິຈພດືເສດຖະກດິຈາໍ 

ນວນໜຶ່ ງ ພອ້ມທງັງານວາງສະແດງຜນົງານການຄົນ້ຄວາ້ກະສກິາໍ ທີ່ ຈດັຂືນ້ເປນັ 

ປະຈາໍ (ບດົສະເໜ ີຂອງ ທ່ານ ປອ ໃຈ ບຸນພານຸໃຊ ຮອງຫວົໜາ້ສະຖາບນັຄົນ້ຄວາ້ 

ກະສກິາໍ ແລະ ປ່າໄມ ້ແຫ່ງຊາດ, 2016). 

      1.5.2  ວຽກງານການຄ(ນຄວ"າ ຂະແ%ງສາທາລະນະສຸກ 

 ການຂະຫຍາຍຕວົຂອງວຽກງານດາ້ນສາທາລະນະສຸກ ແມ່ນມຄີວາມພົນ້ 

ເດັ່ ນ ແລະ ມບີາດກາ້ວທີ່ ດ ີ ເພື່ ອຮບັປະກນັຄຸນນະພາບຊວີດິການເປນັຢູ່ຂອງປະຊາ 

ຊນົບນັດາເຜົ່ າ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການຂະຫຍາຍບນັດາໂຮງໝໍ ແລະ ສູນບໍລກິານ 

ທາງດາ້ນສາທາລະນະສຸກຫຼາຍແຫ່ງ ໃນຂອບເຂດທົ່ ວປະເທດ ເຊິ່ ງໂຮງໝໍຢູ່ຂັນ້ສູນ 

ກາງມ ີ 5 ແຫ່ງ ແລະ ສູນຄົນ້ຄວາ້ວໄິຈປິ່ ນປວົສະເພາະດາ້ນມ ີ 3 ແຫ່ງ, ໂຮງໝໍ 

ແຂວງມທີັງັໝດົ 17 ແຫ່ງ ສາມາດເຄື່ ອນໄຫວບໍລກິານປິ່ ນປວົທົ່ ວໄປໂດຍພືນ້ຖານ, 

ສາມາດແກໄ້ຂຜ່າຕດັທົ່ ວໄປ ແລະ ສຸກເສນີໄດ.້ ໄດມ້ກີານປບັປຸງການບໍລກິານລະ 

ດບັຊ່ຽວຊານເຂົາ້ໃນບາງວຊິາ ເຊິ່ ງສາມາດບໍລກິານໄດຄຸ້ນນະພາບເທົ່ າທຽມກບັ ໂຮງ 

ໝໍສູນກາງ ແລະ ຈະມກີານພດັທະນາຂືນ້ໃຫກ້າຍເປນັໂຮງໝໍລະດບັພາກໃນອະນາ 

ຄດົ. ໂຮງໝໍເມອືງມທີງັໝດົ 135 ແຫ່ງ, ໃນນັນ້, ມ ີ19 ແຫ່ງ ທີ່ ສາມາດເຮດັການ 
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ຜ່າຕດັໄດ.້ ສໍາລບັ ບນັດາໂຮງໝໍເອກະຊນົ ແລະ ສູນປິ່ ນປວົທີ່ ໄດດໍ້າເນນີການບໍລ ິ

ການເປນັທາງການທີ່ ຖກຶຕອ້ງຕາມລະບຽບການມ ີ 13 ແຫ່ງ, ໃນນັນ້ ຢູ່ນະຄອນ 

ຫຼວງ 8 ແຫ່ງ ແລະ ຕ່າງແຂວງ 5 ແຫ່ງ, ສະເພາະຫອ້ງກວດພະຍາດເອກະຊນົ ທີ່  

ໄດຮ້ບັອະນຸຍາດໃຫເ້ປດີເປນັທາງການ ຈາກກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ມ ີ 1.054 

ແຫ່ງ (ນະຄອນຫຼວງ: 360 ແຫ່ງ, ທອ້ງຖິ່ ນ: 694 ແຫ່ງ) (ບດົລາຍງານວຽກງານ 

ສາທາລະນະສຸກ, ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ, 2015). ການຄົນ້ຄວາ້ສ່ວນໃຫ່ຍ ແມ່ນ 

ເປນັການປະຍຸກໃຊບ້ນັດາອງົຄວາມຮູ ້ແລະ ທກັສະການປິ່ ນປວົ, ການນາໍໃຊ ້ອຸປະ 

ກອນການແພດ, ຢາປວົພະຍາດ, ຢາວກັແຊງ ເພື່ ອແກໄ້ຂບນັຫາສຸຂະພາບ ແລະ 

ປບັປຸງຄຸນນະພາບຊວີດິການເປນັຢູ່ ແລະ ນອກນີຍ້ງັມບໍີລສິດັຜະລດິຢາເອກະຊນົ 

ອກີຫຼາຍແຫ່ງທີ່ ສາມາດຜະລດິຢາປີ່ ນປວົພະຍາດ ໃນການຕອບສະໜອງຄວາມ 

ຕອ້ງການຂອງຕະຫຼາດ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນການນາໍເຂົາ້ຢາຈາກຕ່າງປະເທດ. ບນັດາສະ 

ຖາບນັຄົນ້ຄວາ້ ທີ່ ເຮດັໜາ້ທີ່ ການຄົນ້ຄວາ້ທດົລອງ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ: ສະຖາບນັ 

ແພດເຂດຮອ້ນ, ສູນວໄິຈພະຍາດຊມຶເຊືອ້, ສະຖາບນັປາດສະເຕລີາວ ທີ່ ລວມມ ີ

ຫອ້ງວເິຄາະ ລາວ-ຝລງັ ຄົນ້ຄວາ້ພະຍາດເກດີຈາກເຊືອ້ຈລຸະໂລກ, ພະຍາດເກດີ 

ຈາກແມງໄມ ້ ແລະ ຫອ້ງວເິຄາະ ລາວ-ຍີ່ ປຸ່ນ ທີ່ ຄົນ້ຄວາ້ພະຍາດຈາກແມ່ກາຝາກ 

(ບດົສະເໜ ີຂອງ ທ່ານ ປອ ແສງຈນັ ກຸນນາວງົ, ຮອງຫວົໜາ້ສະຖາບນັສາທາລະ 

ນະສຸກສາດ, 2016). ວຽກງານເຜຍີແຜ່ ແລະ ນາໍໃຊຜ້ນົການຄົ ້ນ້ຄວາ້ແມ່ນມຫີຼາຍ 

ຮູບແບບເຊັ່ ນ: ບດົລາຍງານຜນົການຄົນ້ຄວາ້ໄປຫາກະຊວງ, ຈດັກອງປະຊຸມເຜຍີ 

ແຜ່ສະເພາະແຕ່ລະໂຄງການ, ກອງປະຊຸມວທິະຍາສາດປະຈາໍປ,ີ ຕພີມີວາລະສານ 

ການແພດ ແລະ ພມີໃນວາລະສານການແພດສາກນົ ໃນນີມ້ຈີາໍນວນການຕພີມີ ທີ່  

ກ່ຽວຂອ້ງກບັລາວທງັໝດົ 2,452 ສະບບັ. ສະເພາະ ສະຖາບນັພະຍາດເຂດຮອ້ນ 

ມບີດົຕພີມີໃນປ ີ2000 ມເີຖງິ 255 ບດົ ແລະ ປ ີ2015 ມ ີ47 ບດົ; ສະຖາບນັ 

ປດັສະເຕລີາວ ມບີດົຕພີມີໃນປ ີ 2007 ມ ີ 24 ບດົ ແລະ 7 ບດົ ໃນປ ີ 2015; 

ສູນວໄິຈພະຍາດຊມຶເຊືອ້ຄຣສິຕບົ-ເມຣເິອ ີລາວ ມບີດົຕພີມີ 18 ບດົ ໃນປ ີ2009; 

12 ບດົ ໃນປ ີ2015 ແລະ ຍງັມຮູີບແບບການເຜຍີແຜ່ຜ່ານຫຼກັສູດການຮຽນການ 

ສອນອກີຈາໍນວນໜຶ່ ງ (ບດົສະເໜ ີຂອງ ທ່ານ ຮສ.ປອ. ມາຍຟອງ ມາຍຊາຍ, ຮອງ 
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ຄະນະບໍດຄີະນະຫຼງັມະຫາໄລ, ປະທານຄະນະກາໍມະການສົ່ ງເສມີ ແລະ ຄົນ້ຄວາ້ວ ິ

ທະຍາສາດ, ມະຫາວທິະຍາໄລວທິະຍາສາດສຸຂະພາບ, 2016). 

     1.5.3  ວຽກງານການຄ(ນຄວ"າ  ຂະແໜງວິທະຍາສາດ ແ*ະ ເ"ັກໂ&ໂ'ຊ ີ

ລດັຖະບານເຫນັໄດເ້ຖງິຄວາມສໍາຄນັຂອງວຽກງານວທິະຍາສາດ ແລະ ເຕກັ 

ໂນໂລຊ ີ ທີ່ ຈະນາໍໃຊເ້ປນັກາໍລງັແຮງຊຸກຍູເ້ສດຖະກດິຂອງປະເທດເຮາົ ຈື່ ງໄດສ້າ້ງ 

ຕັງ້ກອງທນຶພດັທະນາ ວທິະຍາສາດ ແລະ ເຕກັໂນໂລຊ ີຄດິເປນັ 1% ຂອງການລງົ 

ທນຶພາຍໃນຂອງແຕ່ລະສກົປງີບົປະມານ ໃນໄລຍະຜ່ານມາມກີານນາໍໃຊງ້ບົປະມານ 

ສກົປ ີ 2011-2012 ແລະ 2012-2013 ມູນຄ່າຫຼາຍກວ່າ 20 ຕືກ້ບີ ລວມມໂີຄງ 

ການຄົນ້ຄວາ້ທງັໝດົ 102 ໂຄງການໃນຂອບເຂດທົ່ ວປະເທດ ເຊັ່ ນ: ໂຄງການຄົນ້ 

ຄວາ້ສະກດັສ່ວນປະກອບທາງເຄມສີາດ ແລະ ທດົສອບຄວາມເປນັພດິຕ່ໍຈລຸງັ 

ມະເຮງັບາງຊະນດິຈາກຕົນ້ມນືາງ ທີ່ ທົ່ ງພຽງສະຫວນັນະເຂດ, ໂຄງການຄົນ້ຄວາ້ 

ການສະກດັ ແລະ ນາໍໃຊສ້ານຊວີະພາບໃນການຈາໍກດັສດັຕູພດືຂອງເຂົາ້ ຢູ່ແຂວງ 

ອດັຕະປ,ື ໂຄງການຄົນ້ຄວາ້ສກຶສາຊະນດິພນັພດືຜກັທີ່ ໃຊເ້ປນັອາຫານ 4 ແຂວງ 

ພາກໃຕ ້ (ສາລະວນັ, ເຊກອງ, ອດັຕະປ ືແລະ ຈາໍປາສກັ), ໂຄງການຄົນ້ຄວາ້ທ່າ 

ແຮງວທິະຍາສາດເຂດຈດຸສຸມພດັທະນາຂອງລດັຖະບານ, ໂຄງການຄົນ້ຄວາ້ການ 

ອະນຸລກັຊະນດິພນັກວ້ຍ, ດອກເຜິງ້ທີ່ ເປນັຢາ ແລະ ເຫດັແປກ ໃນບນັດາແຂວງ 

ພາກເໜອື ໂດຍການນາໍໃຊເ້ຕກັໂນໂລຊ ີຊວີະພາບ, ໂຄງການຄົນ້ຄວາ້-ຜະລດິທດົ 

ລອງນາໍໃຊນ້ໍາ້ມນັເຊືອ້ໄຟ ຊວີະພາບ ຈາກນໍາ້ມນັພດືທີ່ ໃຊແ້ລວ້, ຈາກໝາກເຍາົ 

ແລະ ໝາກເກາົ, ໂຄງການສາ້ງຕວົແບບເຄື່ ອງອບົແຫງ້ຜະລດິຕະພນັກະສກິາໍ 

ດວ້ຍຄວາມຮອ້ນແສງຕາເວນັ ແລະ ພະລງັງານຊວີະມວນ, ໂຄງການຄົນ້ຄວາ້ 

ສາ້ງຫຸ່ນຍນົເກບັກູ ້ ແລະ ທໍາລາຍລະເບດີ, ໂຄງການຄົນ້ຄວາ້ການສາ້ງສູນຂໍມູ້ນ 

ຂ່າວສານ ແລະ ໃຫຄໍ້າປກຶສາດາ້ນເຕກັໂນໂລຊຂໍີມູ້ນຂ່າວສານແກ່ຊາວໜຸ່ມ, ໂຄງ 

ການຄົນ້ຄວາ້ການພດັທະນາແບບຍນືຍງົຢູ່ ສປປ ລາວ ແລະ ໂຄງການອື່ ນໆ.  

ນອກຈາກນີກ້ານຮ່ວມມດືາ້ນວທິະຍາສາດ ແລະ ເຕກັໂນໂລຊ ີກບັສະຖາບນັຕ່າງ 

ປະເທດຈາໍນວນໜຶ່ ງ ເຊັ່ ນກບັ ສສ ຫວຽດນາມ ຄົນ້ຄວາ້ ແລະ ຜະລດິຝຸ່ນຊວີະ 
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ພາບ ຢູ່ແຂວງໄຊຍະບູລ ີເຊິ່ ງສາມາດຜະລດິໄດ ້2.400 ໂຕນ / ປ,ີ ຄົນ້ຄວາ້ການ 

ປູກ ແລະ ຜະລດິໝາກນໍາ້ມນັ ແລະ ຕົນ້ໄມເ້ປນັຢາ, ໂຄງການວໄິຈພະຍາດພດື 

ແລະ ສດັ, ໂຄງການຄົນ້ຄວາ້ ແລະ ປບັປຸງແນວພນັເຂົາ້ພືນ້ເມອືງ, ໂຄງການປບັປຸງ 

ແລະ ຍກົລະດບັຜະລດິຕະພນັເຂົາ້, ໂຄງການສາ້ງຕວົແບບເຕາົປະຢດັທີ່ ໄດມ້າດຕະ 

ຖານ ແລະ ອື່ ນໆ (ບດົລາຍງານປະຈາໍປ,ີ ກະຊວງວທິະຍາສາດ ແລະ ເຕກັໂນໂລຊ,ີ 

2015).  ກະຊວງວທິະຍາສາດ ແລະ ເຕກັໂນໂລຊ ີຍງັມແີຜນການພດັທະນາວຽກ 

ງານວທິະຍາສາດ ແລະ ເຕກັໂນໂລຊ ີເປນັຕົນ້ແມ່ນ ຊຸກຍູໃ້ຫສ້ະຖາບນັຄົນ້ຄວາ້ ໃນ 

ແຕ່ລະຂະແໜງການຕ່າງໆທົ່ ວປະເທດ ໄດມ້ກີານສະເໜໂີຄງການຄົນ້ຄວາ້ວທິະຍາ 

ສາດ ທີ່ ສອດຄ່ອງກບັບູລມິະສດິຂອງການພດັທະນາ ເຊັ່ ນ: ໂຄງການສງົເສມີການ 

ຜະລດິເປນັສນິຄາ້, ໂຄງການແກໄ້ຂຄວາມທຸກຍາກ, ໂຄງການຄົນ້ຄວາ້ທດົລອງນາໍ 

ໃຊວ້ທິະຍາສາດ ແລະ ພດັທະນາເຕກັໂນໂລຊ ີເປນັຕົນ້.   

      1.5.4  ວຽກງານການຄ(ນຄວ"າ  ໃ"ຂ$ງເ'ດສະຖາບ.ນການສຶກສາ ແ3ະ 

ມະຫາວິທະຍາໄ* 

ສະຖາບນັການສກືສາໃນຂອບເຂດທົ່ ວປະເທດແມ່ນ ເປນັທ່າແຮງຫຼກັໃນ 

ການຜະລດິບຸກຄະລາກອນຮບັໃຊສ້ງັຄມົ ເຊິ່ ງຢູ່ໃນຂງົເຂດການສກືສາກໍ່ ມນີກັຄົນ້ 

ຄວາ້ປະລນິຍາເອກທງັໝດົ 76 ທ່ານ, ຈາໍນວນນກັຄົນ້ຄວາ້ໃນຂັນ້ມະຫາໄລທົ່ ວປະ 

ເທດ ລວມທງັໝດົ 1,048 ທ່ານ (ລວມປະລນິຍາເອກ ແລະ ໂທ) ແລະ ມຫີວົຂໍ ້

ການຄົນ້ຄວາ້ເພີມ້ຂືນ້ເລືອ້ຍໆໃນແຕ່ລະປ ີເຊິ່ ງເຫນັໄດວ່້າປ ີ2016 ມເີຖງິ 96 ຫວົ 

ບດົ ຖາ້ທຽບໃສ່ປ ີ2010 ມພີຽງແຕ່ 26 ຫວົບດົ. ການເຮດັວ ິໄຈຄົນ້ຄວາ້ ແລະ ໄດ ້

ມກີານເຜຍີແຜ່ຂໍມູ້ນການຄົນ້ຄວາ້ໃນວາລະສານຂອງມະຫາ ໄລ ໃນແຕ່ລະປ ີ(ບດົສະ 

ເໜຂີອງທ່ານ ຮສ. ປອ. ສມົຈນັ ບຸນພນັມ ີ ຮອງອະທກິານບໍດມີະຫາວທິະຍາໄລ 

ແຫ່ງຊາດ, 2016). ນອກຈາກນີ ້ ຄະນະວສິະວະກາໍທີ່ ໄດເ້ຮດັການຄົນ້ຄວາ້ທດົ 

ລອງ ນບັແຕ່ປ ີ 2000 ເປນັຕົນ້ມາ ແມ່ນມຫີວົບດົຄົນ້ຄວາ້ທງັໝດົ 120 ຫວົບດົ 

ທີ່ ມກີານຕພີມີໃນວາລະສານຂອງມະຫາວທິະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ແລະ ບາງຫວົຂໍແ້ມ່ນ 

ຖກືຕພີມີໃນວາລະສານສາກນົ, ຫວົຂໍກ້ານຄົນ້ຄວາ້ວໄິຈສ່ວນໃຫ່ຍແມ່ນ ເປນັແບບ 
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ຄົນ້ຄວາ້ແບບພືນ້ຖານ ແລະ ແບບນາໍໃຊ ້(ບດົສະເໜ ີຂອງ ທ່ານ ສຈ. ປອ. ວມິານ 

ພູມມະວງົ ຮອງອະທກິານບໍດຄີະນະວສິະວະກາໍສາດ, 2016). ນອກຈາກນີ ້ມະຫາ 

ວທິະຍາໄລກໍ່ ເປນັທ່າແຮງອນັສໍາຄນັໃນການຮ່ວມມ,ື ຍາດ ແຍ່ງການຊ່ວຍເຫຼອືຈາກ 

ສາກນົ ເພື່ ອສົ່ ງເສມີ ແລະ ພດັທະນາວຽກງານວທິະຍາສາດ ແລະ ເຕກັໂນໂລຊ.ີ  

 

1.6    ຄວາມເ&ັນມາຂອງໂ-ງການສຶກສາວິທີການຖ*າຍທອດ 

ຜ"ນການຄ'ນຄວ"າ ສູ$ການຜະລິດເ"ັນສິນຄ(າ  

 ປະຈບຸນັຫຼາຍປະເທດໃນໂລກບ່ໍວ່າປະເທດທີ່ ພດັທະນາແລວ້ ແລະ ປະເທດກາໍລງັ

ພດັທະນາ ແມ່ນມກີານນາໍໃຊຜ້ນົສໍາເລດັຈາກການຄົນ້ຄວາ້ພດັທະນາ ເປນັຕວົຂບັເຄື່ ອນ 

ຫຼກັເຂົາ້ໃນລະບບົເສດຖະກດິ ເປນັຕົນ້ແມ່ນ ການສົ່ ງເສມີການຜະລດິເປນັສນີຄາ້ ໂດຍ 

ການນາໍໃຊເ້ຕກັໂນໂລຊທີີ່ ທນັສະໄໝ, ມຄີວາມສະດວກ, ຕອບສະໜອງທາງດາ້ນປະລ ິ

ມານ ແລະ ຮບັປະກນັຄຸນນະພາບ ຈາກພູມປນັຍາຄວາມຮູທ້ີ່ ໄດຫ້ນັໄປເປນັຜະລດິຕະພນັ 

ແລະ ບໍລກິານໃໝ່ ທີ່ ມກີານແຂ່ງຂນັໃນຕະຫຼາດ ເພື່ ອຊ່ວຍຍກົສູງຄຸນນະພາບຊວີດິຂອງ 

ຄນົເຮາົ ເປນັຕົນ້ແມ່ນ ຜະລດິຕະພນັອາຫານ, ຢາປວົພະຍາດ, ແຫຼ່ ງພະລງັງານ, ເຕກັໂນໂລ 

ຊທີາງເລອືກ, ການຮກັສາສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ຄວາມໝັນ້ຄງົຂອງສງັຄມົ. ແຕ່ເຖງິຢ່າງໃດ 

ກໍ່ ຕາມ ການຖ່າຍທອດຜນົການຄົນ້ຄວາ້ໄປສູ່ໜ່ວຍງານການຜະລດິເປນັສນິຄາ້ ຍງັປະ 

ກອບມບີນັດາຂັນ້ຕອນຂະບວນການ, ອງົປະກອບ ແລະ ປດັໄຈຫຼາຍຢ່າງ ທີ່ ຕອ້ງໄດເ້ຂົາ້

ໃຈໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ.  ສໍາລບັ ສປປ ລາວ ວຽກງານການຄົນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດ ແລະ 

ເຕກັໂນໂລຊ ີແມ່ນຍງັຈດັຢູ່ແຖວຫຼງັຖາ້ທຽບໃສ່ບນັດາປະເທດອາຊຽນ ສ່ວນການຖ່າຍທອດ

ເຕກັໂນໂລຊໃີຫເ້ປນັສນິຄາ້ ກໍ່ ຍງັມຈີາໍນວນໜອ້ຍ ແລະ ຍງັບ່ໍທນັເປນັລະບບົຕາມກນົໄກ 

ການຜະລດິເປນັອຸດສາຫະກາໍ. 

ດັ່ ງນັນ້ ເພື່ ອໃຫວ້ຽກດັ່ ງກ່າວໄດຮ້ບັການປບັປຸງໃຫດ້ຂີືນ້ກວ່າເກົ່ າ ການຖ່າຍທອດຜນົ 

ການຄົນ້ຄວາ້ ຫຼ ືວທິກີານຖ່າຍທອດເຕກັໂນໂລຊ ີຖເືປນັປດັໄຈໜື່ ງໃນການພດັທະນາ ແລະ 

ເພື່ ອບນັລຸເປົາ້ໝາຍຂອງລດັຖະບານ ທີ່ ຈະກາ້ວໄປສູ່ເສດຖະກດິພູມປນັຍາ, ຫນັເປນັອຸດສາ
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ຫະກາໍທີ່ທນັສະໄໝ, ຜະລດິເປນັສນິຄາ້ ແລະ ຮກັສາສີ່ ງແວດລອ້ມ. ລດັຖະບານໄດອ້ອກ 

ດໍາລດັນາຍກົລດັຖະມນົຕ ີ ວ່າດວ້ຍ ການແຕ່ງຕັງ້ ແລະ ການເຄື່ ອນໄຫວຂອງ ກະຊວງ 

ວທິະຍາສາດ ແລະ ເຕກັໂນໂລຊ ີສະບບັເລກ ທ ີ 309/ນຍ, ລງົວນັທ ີ 28 ກນັຍາ 2011 

ເຮດັໜາ້ທເີປນັອງົການວຊິາການ ແລະ ຄຸມ້ຄອງລດັຂັນ້ສູນກາງ ປະຕບິດັພາລະບດົບາດໃນ 

ການພດັທະນາຄຸມ້ຄອງກ່ຽວກບັວຽກງານວທິະຍາສາດ, ເຕກັໂນ ໂລຊ,ີ ນະວດັຕະກາໍ, 

ຊບັສນິທາງປນັຍາ, ມາດຕະຖານ ແລະ ວດັແທກ.  ໃນນັນ້ ສູນບໍລກິານນເິວດວທິະຍາ 

ແລະ ເຕກັໂນໂລຊ ີ ຊວີະພາບ (ສບນຕ) ເປນັສູນໜຶ່ ງທີ່ ຂືນ້ກບັ ສະຖາບນັນເິວດວທິະຍາ 

ແລະ ເຕກັໂນໂລຊ ີຊວີະພາບ ພາຍໃຕກ້ານຊີນ້າໍຂອງ ກະຊວງວທິະຍາສາດ ແລະ ເຕກັໂນ 

ໂລຊ,ີ ສູນດັ່ ງກ່າວແມ່ນປຽບສະເໝອືນເປນັໜ່ໍແໜງ ໃນຂງົເຂດວຽກງານການບໍລກິານ 

ວຊິາການ ໃນສູນປະກອບມ ີ ໜ່ວຍງານຂໍມູ້ນຂ່າວສານ, ສນົທສິນັຍາສາກນົ, ບໍລກິານໃຫ ້

ຄໍາປກຶສາວຊິາການ ແລະ ວຽກງານການຖ່າຍທອດຜນົຂອງການຄົນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດ 

ແລະ ເຕກັໂນໂລຊ.ີ ເມື່ ອກ່າວເຖງິວຽກງານການຖ່າຍທອດເຕກັໂນໂລຊ ີ ເປນັວຽກງານໃໝ່ 

ໃນຂະແໜງເຕກັໂນໂລຊ ີ ຊວີະພາບ ໂດຍອງີໃສ່ພາລະບດົບາດຂອງຕນົ ສູນດັ່ ງກ່າວຈິ່ ງໄດ ້

ສະເໜໂີຄງການ “ໂຄງການສກຶສາວທິກີານຖ່າຍທອດຜນົການຄົນ້ຄວ້າ ວທິະຍາສາດ ແລະ 

ເຕກັໂນໂລຊ ີ ໄປສູ່ການຜະລດິເປນັສນິຄາ້” ຈດຸປະສງົ ແລະ ເປົາ້ໝາຍຫຼກັ ແມ່ນສກຶສາ 

ຄົນ້ຄວາ້ຫາວທິກີານຖ່າຍທອດຜນົການຄົນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດ ແລະ ເຕກັໂນໂລຊ ີ ທີ່ ມປີະ 

ສດິທຜິນົ ແລະ ແທດເໝາະກບັເງ ື່ອນໄຂຂອງບາ້ນເຮາົ ເພື່ ອຊ່ວຍໃນການພດັທະນາຂະ 

ແໜງການທີ່ ທໍາການຜະລດິ. ນອກຈາກນີ ້ ເພື່ ອຕອບສະໜອງຕ່ໍນະໂຍບາຍຂອງພກັລດັ 

ໃນລະບອບປ່ຽນແປງໃໝ່ ທີ່ ຈະຫນັການຜະລດິເປນັສນິຄາ້ແບບອຸດສະຫະກາໍ ແລະ ທນັ 

ສະໄໝ ບນົພືນ້ຖານເສດຖະກດິພູມປນັຍາ, ການພດັທະນາທີ່ ມຄີວາມຍນືຍງົ ແລະ ໃສ່ໃຈ 

ສະພາບແວດລອ້ມ ລວມໄປເຖງິ ການເຊື່ ອມໂຍງກນົໄກເສດຖະກດິເຂົາ້ກບັພາກພືນ້ ແລະ 

ສາກນົ. ເຊິ່ ງໂຄງການດັ່ ງກ່າວໄດຮ້ບັການອະນຸມດັໃຫຈ້ດັຕັງ້ປະຕບິດັ ໃບອະນຸມດັສະບບັ 

ເລກທ ີ 265/ກວຕ.ສນຕ, ລງົວນັທ ີ 07 ກລໍະກດົ 2015 ພາຍໃຕງ້ບົປະມານການຄົນ້ 

ຄວາ້ວທິະຍາສາດ ສກົປ ີ 2012-2013 ໃນງບົປະມານ 175,000,000 ກບີ.
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ພາກທ ີ  2:  ທ"ບທວນເ'ກະສານ 

2.1   ປະ#$ດຄວາມເ+ັນມາຂອງການຖ$າຍທອດເ*ັກໂ.ໂ/ຊີ 

ອງີຕາມການທບົທວນເອກະສານເຫນັວ່າ ການຖ່າຍທອດເຕກັໂນໂລຊ ີ ບ່ໍແມ່ນສິ່ ງ

ໃໝ່ມນັມປີະຫວດັຄວາມເປນັມາຍາວນານຕັງ້ແຕ່ 3000 ປ ີ ກ່ອນ ຄສ ເຊີ່ ງໃນຕອນນັນ້ 

ມະນຸດເຮາົໄດນ້າໍໃຊພ້າສາການປາກເວົາ້ສູ່ກນັຟງັ ແລະ ຮູບແຕມ້ຝາຜະໜງັ ຫຼ ື ແຜ່ນສລີາ

ຈາລກຶ ໃນການສື່ ສານໃຫຄ້ນົຮຸ່ນຫຼງັໄດຮ້ບັຮູ ້ກ່ຽວກບັຜນົສໍາເລດັຈາກການສກຶສາຄົນ້ຄວາ້ 

(Sazali et. al., 2009), ຂະແໜງກະສກິາໍເປນັຕວົຢ່າງໜື່ ງທີ່ ນກັຄົນ້ຄວາ້ໃນສະໄໝກ່ອນ 

ໄດເ້ຮດັບນັທກຶເມື່ອມຜີນົການທດົລອງທີ່ ສໍາຄນັເປນັປະໂຫຍດຕ່ໍສງັຄມົ ແລະ ຢັງ້ຢນືຜນົ

ການທດົລອງ ທີ່ ບ່ໍປະສບົຜນົສໍາເລດັ ໃນຂະບວນການທໍາການຜະລດິ ອງີຕາມການສກຶສາ 

ປະຫວດັຄວາມເປນັມາຈາກການຖ່າຍທອດເຕກັໂນໂລຊ ີຂອງທ່ານ Diamond (1997).  

ເຫດການທີ່ ສໍາຄນັຂອງໂລກ ທີ່ ສະແດງອອກໃຫເ້ຫນັພົນ້ເດັ່ ນ ໃນຊ່ວງໄລຍະສດັຕະ

ວດັທ ີ 18 ໃນຂະນະທີ່  ປະເທດລາຊະອານາຈກັອງັກດິ ໄດປ້ະສບົຜນົສໍາເລດັຢ່າງສູງ ໃນ

ການນາໍໃຊເ້ຕກັໂນໂລຊ ີເຂົາ້ໃນຂງົເຂດອຸດສາຫະກາໍຕ່ໍາແຜ່ນທໍຜາ້ ເຊີ່ ງສົ່ ງຜນົໃຫຜ້ະລດິຕະ

ພນັມຄຸີນນະພາບດກີວ່າ ແລະ ຜະລດິໄດປ້ະລມິານຫຼວງຫຼາຍໃນເວລາອນັສັນ້. ດັ່ ງນັນ້ລດັ

ຖະບານຈື່ ງ ໄດອ້ອກກດົໝາຍປກົປອ້ງຊບັສນິທາງປນັຍາ ເພື່ ອຮກັສາຜນົປະໂຫຍດຈາກຜນົ 

ການຄົນ້ຄວາ້ ແລະ ນາໍໃຊເ້ຕກັໂນໂລຊ ີຂອງປະເທດຕນົເອງ, ການເຂົາ້ເຖງິເຕກັໂນໂລຊດີັ່ ງ

ກ່າວໃນເວລານັນ້ ປະເທດຝະລັ່ ງກໍ່ ໄດພ້ະຍາຍາມນາໍໃຊວ້ທິກີານດງຶດູດເອາົນກັຄົນ້ຄວາ້ ທີ່

ມຄີວາມຊໍານານງານຈາກປະເທດອງັກດິ ເຂົາ້ມາເຮດັວຽກພາຍໃນປະເທດຂອງຕນົ ເພື່ ອ

ຖ່າຍ ທອດຄວາມຮູ ້ ແລະ ສາ້ງຄວາມອາດສາມາດໃຫຂ້ະແໜງການທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງເພື່ ອພດັ

ທະນາວຽກງານທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ (Segman, 1989).   
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ຫຼງັຈາກນັນ້ໃນຕົນ້ ສດັຕະວດັທ ີ 19 ອງັກດິກໍ່ ໄດເ້ປດີກວ້າງການຖ່າຍທອດເຕກັໂນ

ໂລຊ ີ ນະວດັຕະກາໍການທໍຜາ້ ໂດຍຜ່ານຮູບແບບການສົ່ ງນກັຊ່ຽວຊານ ແລະ ອຸປະກອນ 

ເຄື່ ອງຈກັຕ່ໍາແຜ່ນ ໃນໂຮງງານ ໃຫແ້ກ່ປະເທດເພື່ ອນມດິຄູ່ຮ່ວມທຸລະກດິຂອງຕນົ ເປນັຕົນ້ 

ແມ່ນປະເທດສາຫະລດັອາເມລກິາ ເຮດັໃຫປ້ະເທດດັ່ ງກ່າວໄດນ້າໍໃຊເ້ຕກັໂນໂລຊເີຂົາ້ໃນ 

ການຜະລດິ ສົ່ ງຜນົຕ່ໍການຕອບສະໜອງຜະລດິຕະພນັແຜ່ນແພ ເຂົາ້ໃນທອ້ງຕະຫຼາດພຽງ 

ພໍຕາມຄວາມຕອ້ງການ (Irwin and Moor, 1991).  

ຕ່ໍມາບ່ໍດນົໃນຊ່ວງຊຸມ ປ ີ1990 ເມື່ ອສະພາບເສດຖະກດິໂລກຕກົຢູ່ໃນສະພາວະວ ິ

ກດິ ແລະ ຖດົຖອຍ ບນັດາປະເທດທີ່ ມສ່ີວນແບ່ງສໍາຄນັໃນຕະຫຼາດໂລກ ດາ້ນເຕກັໂນໂລຊ ີ

ແລະ ນະວດັຕະກາໍ ເປນັຕົນ້ແມ່ນປະເທດມະຫາອໍານາດ: ຍີ່ ປຸ່ນ, ອາເມລກິາ, ຝະລັ່ ງ ແລະ 

ເຢຍລະມນັ ແມ່ນມຄີວາມຈາໍເປນັຕອ້ງ ໄດປ້ະຕຮູິບກນົໄກເສດຖະກດິຂອງຕນົ ໂດຍສະ 

ເພາະ ໃນຂງົເຂດການຄົນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດ, ເຕກັໂນໂລຊ ີແລະ ນະວດັຕະກາໍ ໂດຍຜ່ານ 

ການສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃຫຂ້ະແໜງການດາ້ນຊບັສນິທາງປນັຍາ ຈດຸປະສງົແມ່ນເພື່ ອຄຸມ້ 

ຄອງຜນົຜະລດິນະວດັຕະກາໍ ແລະ ສົ່ ງເສມີການຖ່າຍທອດເຕກັໂນໂລຊ ີຈາກບນັດາສະຖາ 

ບນັການຄົນ້ຄວາ້ ແລະ ມະຫາວທິະຍາໄລ ໄປສູ່ການຜະລດິເປນັສນິຄາ້ ໃນລະດບັອຸດສາ 

ຫະກາໍ, ເຊີ່ ງສະແດງອອກໃຫເ້ຫນັໂດຍໄດມ້ກີານປບັປຸງນະໂຍບາຍ ແລະ ນຕິກິາໍທີ່ ກ່ຽວ 

ຂອ້ງໃນຊ່ວງເວລາດັ່ ງກ່າວ (Koichi, 2013). ຈາກເຫດການທີ່ ກ່າວມາ ນອກຈາກວຽກ 

ງານວທິະຍາສາດ ແລະ ເຕກັໂນໂລຊ ີຈະມຄີວາມສໍາຄນັໃນການພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັ

ຄມົ, ການຖ່າຍທອດເຕກັໂນໂລຊ ີ ໄດກ້າ້ວເຂົາ້ມາມບີດົບາດສໍາຄນັໃນການຜນັຂະຫຍາຍ

ຜນົສໍາເລດັ ທີ່ ໄດຈ້າກການຄົນ້ຄວາ້ໃຫຫ້ນັໄປສູ່ການຜະລດິເປນັສນິຄາ້ລະດບັອຸດສາຫະ

ກາໍ ບ່ໍວ່າຈະເປນັປະເທດທີ່ ພດັທະນາແລວ້ ຫຼ ື ປະເທດທີ່ ກາໍລງັພດັທະນາ ໃນໄລຍະຕ່ໍມາ 

ຈນົເຖງິ ປະຈບຸນັ. 

2.2   ຮູບແ%ບ &ື ວິທີການຖ%າຍທອດເ$ັກໂ(ໂ)ຊີ 

ຈາກການທບົທວນເອກະສານທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງເຫນັໄດວ່້າ ວທິກີານຖ່າຍທອດເຕກັໂນ

ໂລຊ ີປະກອບມຫີຼາຍຮູບແບບທີ່ຖກືນາໍໃຊໃ້ນໄລຍະຜ່ານມາ ເປນັຕົນ້ແມ່ນ (1) Appro-
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priability Model: ແມ່ນວທິທີີ່ ຖກືນາໍໃຊຢ່້າງກວ້າງຂວາງໃນຊຸມປ ີ1945-1950 ເຊິ່ ງວທິີ

ດັ່ ງກ່າວໄດອ້ງີໃສ່ຄວາມຕອ້ງການຂອງຜູບໍ້ລໂິພກ ຫຼ ື ສງັຄມົເປນັຫຼກັ ເຮດັໃຫມ້ເີປົາ້ໝາຍ

ໃນການຄົນ້ຄວາ້ພດັທະນາທີ່ ຊດັເຈນ ເພື່ ອຕອບສະໜອງຄວາມຕອ້ງການຂອງຕະຫຼາດ 

(Tenkasi and Mohrman, 1995); (2) Dissemination Model: ແມ່ນເປນັວທິທີີ່ ມີ

ສື່ ສຽງ ແລະ ຖກືນາໍໃຊຢ່້າງກວ້າງຂວາງໃນຊຸມປ ີ1960-1970 ເຊີ່ ງວທິດີັ່ ງກ່າວຈະເນັນ້ໃສ່ 

ການຖ່າຍທອດເຕກັໂນໂລຊ ີ ໂດຍຜ່ານນກັຄົນ້ຄວາ້ທີ່ ປະສບົຜນົສໍາເລດັ ຫຼ ື ຜູ່ຊ່ຽວຊານທີ່

ມຄີວາມຮູສ້ະເພາະດາ້ນໃດໜື່ ງ ໄປສູ່ກຸ່ມເປົາ້ໝາຍທີ່ ຄາດຄະເນໄວໃ້ນເບືອ້ງຕົນ້ຂອງຂັນ້

ຕອນການເຮດັສກຶສາຄົນ້ຄວາ້ (Williams and Gibson, 1990); (3) Knowledge 

Utilization Model: ແມ່ນວທິທີີ່ຖກືພດັທະນາຂືນ້ໃນທາ້ຍຊຸມປ ີ 1980 ເປນັຮູບແບບ

ທີ່ ສໍາຄນັໃນປະຫວດັສາດ ຂອງຮູບແບບການຖ່າຍທອດເຕກັໂນໂລຊ ີເນື່ ອງຈາກວ່າ ໄດພ້ດັ

ທະນາຂືນ້ບນົພືນ້ຖານຄວາມຕອ້ງການຂອງຜູຜ້ະລດິ ຫຼ ືນກັຄົນ້ຄວາ້ ແລະ ຜູບໍ້ລໂິພກ ຫຼ ື

ຜູນ້າໍໃຊເ້ຕກັໂນໂລຊ ີ (Backer, 1991); (4) Communication Model: ແມ່ນວທິທີີ່  

ຖກືພດັທະນາມາຈາກສາມວທິກ່ີາວມາຂາ້ງເທງິ ໂດຍຜ່ານການມສ່ີວນຮ່ວມຂອງທຸກຝ່າຍ 

ໃນຂະບວນການຄົນ້ຄວາ້ພດັທະນາ ແລະ ການຖ່າຍທອດເຕກັໂນໂລຊ ີ (Doheny-

Farina, 1992). ນອກຈາກນີ ້ແມ່ນໄດປ້ະກດົມກີານສກຶສາຄົນ້ຄວາ້ບນັດາວທິກີານ ການ

ຖ່າຍທອດເຕກັໂນໂລຊ ີເປນັຈາໍນວນຫຼວງຫຼາຍ ໂດຍອງີໃສ່ ທດິສະດ,ີ ປະສບົການ, ການ

ແລກປ່ຽນບດົຮຽນ ແລະ ການມສ່ີວນຮ່ວມຂອງພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງໃນຂະບວນການ

ຖ່າຍທອດເຕກັໂນໂລຊ ີ ເຊັ່ ນ: Gibson and Slimor’s Model (1991), Kogut and 

Zander’s Model (1992), Kim’s Model (1993), Nonaka’s Model (1994),  
Rebentisch and Ferretti’s Model (1995), Spender’s Model (1995), 
Szulanski’s Model (1995), Grant’s Model (1996). 

ຈາກນັນ້ ວທິກີານຖ່າຍທອດເຕກັໂນໂລຊໃີນ ສດັຕະວດັທ ີ 20 ແມ່ນຖກືອອກ

ແບບໃຫສ້ອດຄ່ອງກບັຍຸກສະໄໝໂລກາພວິດັ ແລະ ຫນັໄປເປນັການຜະລດິແບບອຸດສາ

ຫະກາໍ ໂດຍເນັນ້ຄວາມສໍາຄນັຜ່ານປະສບົການຕວົຈງິ, ບດົຮຽນທີ່ຖອດຖອນ ແລະ ຂໍຈ້າໍ

ກດັ ຂອງວທິກີານຖ່າຍທອດທີ່ຖກືນາໍໃຊໃ້ນໄລຍະຜ່ານມາ ເຊັ່ ນ: ບນັຫາຂອງຜູຜ້ະລດິ-ຜູ ້

ບໍລໂິພກ, ຂະໜາດຂອງການຖ່າຍທອດເຕກັໂນໂລຊ,ີ ປດັໄຈສ່ຽງ ແລະ ຂະບວນການ
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ຖ່າຍທອດ ເພື່ ອປະຍຸກໃຫແ້ທດເໝາະໃນລະດບັອຸດສາຫະກາໍທີ່ທນັສະໄໝ (Sung and 

Gibson, 2000).  ອງີຕາມການສກຶສາຂອງ (Tony et al., 2006) ໃນການຜນັຂະຫຍາຍ

ຜນົການຄົນ້ຄວາ້ຈາກສະຖາບນັການສກຶສາ ໄປສູ່ການຜະລດິເປນັສນິຄາ້ ໃນລະດບັອຸດສາ

ຫະກາໍ ທີ່ ປະສບົຜນົສໍາເລດັສູງສຸດ ແມ່ນຕອ້ງປະກອບມປີດັໄຈສໍາຄນັ ຄ:ື ຕອ້ງມກີານພວົ

ພນັ ແລະ ປະສານງານຢ່າງແໜນ້ແຟນ້ລະຫວ່າງຜູທ້ີ່ ມສ່ີວນຮ່ວມ ເປນັຕົນ້ແມ່ນ ນກັຄົນ້

ຄວາ້ ແລະ ຜູປ້ະກອບການຜະລດິ. ໃນການສກຶສາຮູບແບບການຖ່າຍທອດເຕກັໂນໂລຊ ີ

ໄປສູ່ການຜະລດິເປນັສນິຄາ້ ຂອງທ່ານ ໂທນ ີແລະ ທມີງານ (Tony et al., 2006) ໄດສ້ງັ

ລວມປະສບົການ ໃນຂງົເຂດ ການຜະລດິອເີລກັໂທນກິຂໍມູ້ນຂ່າວສານ ທງັໝດົມ ີ 7 ຂັນ້

ຕອນດັ່ ງນີ:້ (1) ການກາໍນດົຫວົຂໍກ້ານຄົນ້ຄວາ້ອງີໃສ່ຄວາມຕອ້ງການຂອງຕະຫຼາດ; (2) 

ວາງແຜນຫວົຂໍກ້ານຄົນ້ຄົວ້; (3) ກາໍນດົຄາດໝາຍຈາກຜນົການຄົນ້ຄວາ້; (4) ຈດັຕັງ້ປະຕິ

ບດັໂຄງການ; (5) ເກບັກາໍຂໍມູ້ນ ແລະ ຕດິແທດກບັຜູລ້ງົທນຶ ເພື່ ອພດັທະນາ-ປບັປຸງຄຸນ

ນະພາບ; (6) ເຮດັ ໂຄງການສາທດິເພື່ ອຢນືຢນັຜນົໃຫເ້ຫນັປະຈກັຕາ; (7) ນາໍເອາົໄປນາໍ 

ໃຊໃ້ຫແ້ທດເໝາະກບັສະພາບຕວົຈງິ. 

2.3   ກ"ນໄ%ການຖ%າຍທອດເ+ັກໂ.ໂ/ຊີ ໃ"ປະຈຸບ(ນ 

ໃນສະພາບເງ ື່ອນໄຂປະຈບຸນັທີ່ ມກີານເຕບີໂຕຢ່າງວ່ອງໄວຂອງສງັຄມົ ແລະ ຄວາມ 

ບ່ໍໝັນ້ທ່ຽງຂອງເສດຖະກດິ ສົ່ ງຜນົໃຫບ້ນັຍາກາດໃນຂງົເຂດການຄົນ້ຄວາ້ພດັທະນາ ກໍ່

ຕອ້ງມກີານປະຕຮູິບເຊັ່ ນດຽວກນັ ເພື່ ອໃຫສ້ອດຄ່ອງ ແລະ ເປນັທີ່ ຕອ້ງການຂອງຕະຫຼາດ 

ດັ່ ງນັນ້ການວເິຄາະຫາວທິ ີຫຼ ືຂະບວນການຖ່າຍທອດເຕກັໂນໂລຊ ີແມ່ນມຄີວາມຈາໍເປນັ 

ຫຼາຍ (Jaehyun et al., 2015).  ການຖ່າຍທອດເຕກັໂນໂລຊໄີປສູ່ການຜະລດິເປນັສນິ

ຄາ້ ໄດກ້າຍເປນັຍຸດທະສາດທີ່ ມຄີວາມສໍາຄນັ ໃນບນັດາສະຖາບນັຄົນ້ຄວາ້ ແລະ ສະຖາ 

ບນັການສກຶສາ ຫຼ ືມະຫາວທິະຍາໄລ ໃນທົ່ ວໂລກ ເຊີ່ ງສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນສາ້ງໜ່ວຍງານສະ

ເພາະ ທີ່ ຮບັຜດິຊອບວຽກງານຖ່າຍທອດເຕກັໂນໂລຊ ີ ໂດຍຜ່ານກນົໄກການປະສານງານ, 

ຄຸມ້ຄອງ, ເລອືກເຟັນ້, ຕດິຕາມ ແລະ ປະເມນີຜນົ. ປະເທດຍີ່ ປຸ່ນເປນັປະເທດ ທີ່ ມນີກັປະ 

ດດິຄດິຄົນ້ນະວດັຕະກາໍອອກສູ່ຕະຫຼາດເປນັອນັດບັທ ີ 1 ຂອງໂລກ ກວມເອາົປະມານ 
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40% ແລະ ເປນັປະເທດທີ່ ມກີານຈດົສດິບດັສນິຄາ້ ທີ່ ຫຼາຍທີ່ ສຸດໃນສະຫະພາບເອລີບົ 

ໃນປ ີ2015 (ສະແດງໃນ ຮູບສະແດງ 1 ແລະ ຮູບສະແດງ 2).  

 ຮູບສະແດງ  1 : ສະຖຕິ ິ100 ອນັດບັ ນກັປະດດິສາ້ງໃນທົ່ ວໂລກ ປ ີ2015 

 

 

 

 

 

 
 

ແຫຼ່ ງຂໍມູ້ນ: Top 100 Global Innovators, Thomson Reuters . 
 

  ຮູບສະແດງ 2 :  ຈາໍນວນຂໍມູ້ນການຈດົສດິທບິດັ ໃນປ ີ2015 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

ແຫຼ່ ງຂໍມູ້ນ: Top EPO applications in 2015, European Patent Office. 
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ການຖ່າຍທອດເຕກັໂນໂລຊ ີຂອງມະຫາວທິະຍາໄລຄຽວ, ປະເທດຍີ່ ປຸ່ນ 
 

Keio University ເປນັມະຫາວທິະຍາໄລ ທີ່ ມສີ ື່ ສຽງເປນັທີ່ ຍອມຮບັທງັພາຍໃນປະເທດ 

ແລະ ສາກນົ ດາ້ນຜນົງານການຄົນ້ຄວາ້ອອກສູ່ສງັຄມົ ໃນຂງົເຂດວທິະຍາສາດ, ເຕກັໂນໂລຊ,ີ 

ນະວດັຕະກາໍ, ການຢາ ແລະ ການສກຶສາ.  Keio ເປນັມະຫາວທິະຍາໄລທີ່ ມຂີະບວນການ 

ຖ່າຍທອດເຕກັໂນໂລຊຂີອງຕນົຊດັເຈນ (ສະແດງໃຫເ້ຫນັໃນ ແຜນວາດ 1) ເຊີ່ ງປະກອບມຄີະ 

ນະວຊິາທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງດໍາເນນີການຄົນ້ຄວາ້ ແລະ ພດັທະນາ ນະວດັຕະກາໍ ກ່ອນສົ່ ງຕໍ່ ຫາໜ່ວຍ

ງານບໍລຫິານ ແລະ ຄຸມ້ຄອງພາຍໃນມະຫາວທິະຍາໄລ ໂດຍຜ່ານຫອ້ງການປະສານງານ ແລະ 

ຖ່າຍທອດເຕກັໂນໂລຊ ີ ທີ່ ມບີນັດາໜ່ວຍງານຮບັຜດິຊອບສະເພາະ ເຊີ່ ງປະກອບມໜ່ີວຍງານ 

ສົ່ ງເສມີການຜະລດິ, ຊບັສນິທາງປນັຍາ, ວາງແຜນການຜະລດິ, ຍຸດທະສາດ ແລະ ປະສານງານ

ຮ່ວມມກືບັບໍລສິດັຫວົໜ່ວຍການຜະລດິໃນລະດບັອຸດສາຫະກາໍການຄາ້.  ເຊັ່ ນດຽວກນັກບັ 

ມະຫາວທິະຍາໄລຄາລຟໍິເນຍ ທີ່ ມຈີາໍນວນ 10 ວທິະຍາເຂດໃນທົ່ ວປະເທດອາເມລກິາ ທີ່ ມຈີາໍ

ນວນຂອງນກັສກຶສາຫຼາຍກວ່າ 234,000 ຄນົ ແລະ ຈາໍນວນຄະນະວຊິາ ແລະ ອາຈານສອນ

ທງັໝດົຫຼາຍກ່າວ 207,000 ຄນົ, ທີ່ ປກຶສາ (ບໍານານ) 50,000 ຄນົ ແລະ ປະມານ 1.6 ລາ້ນ

ຄນົ ທີ່ ເປນັສດິເກົ່ ານກັສກຶສາ ໃນແຕ່ລະວທິະຍາເຂດຂອງມະຫາວທິະຍາໄລແມ່ນມໜ່ີວຍງານ 

ຖ່າຍທອດເຕ ັກ ໂນໂລຊຂີອງຕນົ ທີ່ ປະກອບດວ້ຍບນັດາຕວົແທນນກັຄົນ້ຄວາ້, ອາຈານສອນ, 

ນກັສກຶສາ, ນກັກດົໝາຍ, ນກັເສດຖະສາດ ແລະ ຕວົແທນຂອງບໍລສິດັເອກຊນົ ຫຼ ືນກັລງົທນຶ 

(Koichi, 2013). 

 
 
 
 
 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      ແຜນວາດ  1 :   ການຖ່າຍທອດເຕກັໂນໂລຊ ີຂອງມະຫາວທິະຍາໄລຄຽວ, ປະເທດຍີ່ ປຸ່ນ 
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2.4   ສ"ງທ%າທາຍ ຕ)ການຖ%າຍທອດເ+ັກໂ.ໂ/ຊີ 

ຈາກຜນົຂອງການສກຶສາຂອງວທິະຍາໄລໂຄໂລລາໂດ ປະເທດອາເມລກິາ (Daniel 

and Kristina, 2009) ກ່ຽວກບັອຸປະສກັ ທີ່ ກດີກັນ້ໃນການຖ່າຍທອດເຕກັໂນໂລຊ ີໄປສູ່

ການຜະລດິເປນັສນິຄາ້ປະກອບມຫີຼາຍປດັໄຈ ຕົນ້ຕໍແມ່ນ: 1). ຕົນ້ທນຶການຜະລດິນະວດັ

ຕະກາໍໃໝ່ໃນເບືອ້ງຕົນ້ທີ່ ສູງ ເຊີ່ ງອາດມຄີວາມສ່ຽງຕ່ໍຜນົປະໂຫຍດທີ່ ໄດຮ້ບັ; 2). ໃນການ

ຄດິຄົນ້ເຕກັໂນໂລຊໃີໝ່ ແມ່ນຕອ້ງໄປຄຽງຄູ່ກບັການສາ້ງລະບຽບການຮອງຮບັ ຫຼ ືປບັປຸງ

ລະບຽບການທມີໃີຫແ້ທດເໝາະກບັສະພາບ ທງັນີກ້ໍ່ ເພາະວ່າຄວາມຕອ້ງການຂອງຕະຫຼາດ

ເປນັປດັໄຈຫຼກັ ໃນການຄດິຄົນ້ນະວດັຕະກາໍໃໝ່ອອກຮບັໃຊສ້ງັຄມົ; 3). ຄວາມຕື່ ນໂຕ

ຂອງສງັຄມົໃນການພດັທະນາສຂີຽວ ທີ່ ຮຽກຮອ້ງໃຫໃ້ສ່ໃຈສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ຮບັຜດິ

ຊອບຕ່ໍສງັຄມົໃນຂະບວນການ ແລະ ຜນົຂອງການເຮດັວໄິຈ ຫຼ ື ການຖ່າຍທອດເຕກັໂນ 

ໂລຊ;ີ 4). ຄວາມຮູຄ້ວາມສາມາດຂອງຜູຖ່້າຍທອດເຕກັໂນໂລຊ ີ ແມ່ນມຄີວາມຈາໍເປນັ 

ຕອ້ງຜ່ານການຝກຶໃຫຮ້ບັຮູໜ້າ້ວຽກ ແລະ ເບີ່ ງແຍງຮກັສາ. ນອກຈາກນີ ້ການຖ່າຍທອດ 

ເຕກັໂນໂລຊ ີ ແມ່ນໄປຄຽງຄູ່ກບັວຽກງານຊບັສນິທາງປນັຍາ ໃນບນັດາປະເທດອຸດສາຫະ 

ກາໍ ແລະ ມຄີວາມກາ້ວໜາ້ດາ້ນການຄົນ້ຄວາ້ນາໍໃຊວ້ທິະຍາສາດ, ເຕກັໂນໂລຊ ີແລະ ນະ 

ວດັຕະກາໍ. ສດິທບິດັຂອງຜນົການຄົົນ້ຄວາ້ໄດກ້າ້ວເຂົາ້ມາມບີດົບາດທີ່ ສໍາຄນັ ໃນການສາ້ງ 

ຜນົກາໍໄລທາງດາ້ນເສດຖະກດິ ເຊີ່ ງມຄີວາມຈາໍເປນັຕອ້ງ ໄດມ້ກີານລງົທນືມະຫາສານ ແລະ 

ສາ້ງຍຸດທະສາດ ເພື່ ອຄຸມ້ຄອງການຖ່າຍທອດເຕກັໂນໂລຊ ີ ເຊິ່ ງຢູ່ບນັດາປະເທດທີ່ ມຄີວາມ 

ເຂັມ້ແຂງທາງດາ້ນເສດຖະກດິແຖວໜາ້ຂອງໂລກ ເປນັຕົນ້ແມ່ນ ຢີ່ ປຸ່ນ, ອງັກດິ, ອາເມລິ

ກາ, ປະເທດເຂດຢູໂລບ ແລະ ເກາົຫຼໃີຕ ້ໄດສ້າ້ງກນົໄກການປອ້ງກນັດາ້ນ ຊບັສນິທາງປນັ 

ຍາ ເພື່ ອສົ່ ງເສມີການຖ່າຍທອດເຕກັໂນໂລຊ ີ ໄປສູ່ການຜະລດິເປນັສນິຄາ້.  ເຖງິແມ່ນວ່າ 

ການຈດົສດິທບິດັການຄົນ້ຄວາ້ຈະມຈີາໍນວນຫຼວງຫຼາຍ ແຕ່ອດັຕາສ່ວນຂອງການຖ່າຍ 

ທອດຜນົການຄົນ້ຄວາ້ອອກເປນັສນິຄາ້ຮບັໃຊສ້ງັຄມົ ຍງັມຈີາໍນວນບ່ໍສມົດູນກນັ ໂດຍມ ີ

ການທຸມ້ງບົປະມານມະຫາສານໃນຫຼາຍປະເທດທີ່  ໄດກ່້າວມາ ເພື່ ອສົ່ ງເສມີການຖ່າຍທອດ 

ເຕກັໂນໂລຊ ີ ໂດຍຜ່ານວຽກງານຊບັສນິທາງປນັຍາ ແລະ ສະໜອງງບົປະມານໃນການລ ິ

ເລີ່ ມທຸລະກດິໃນເບືອ້ງຕົນ້ ແຕ່ຄວາມພະຍາຍາມດັ່ ງກ່າວ ຍງັບ່ໍສົ່ ງຜນົໃຫມ້ກີານຖ່າຍທອດ 
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ເຕກັໂນໂລຊ ີ ໄດດ້ເີທົ່ າທີ່ ຄວນເທື່ ອ ສາເຫດແມ່ນເນື່ ອງ ຈາກບນັຫາການຄດັເລອືກສດິທ ິ

ບດັຂອງເຕກັໂນໂລຊ ີໃນການຜະລດິເປນັສນິຄາ້ (Jaehyun et al., 2015). 

ມະຫາວທິະຍາໄລຫຼາຍແຫ່ງ ຂອງປະເທດຍີ່ ປຸ່ນ ແມ່ນກາໍລງັພບົກບັບນັຫາການ 

ແບກຮບັພາລະລາຍຈ່າຍໃນການປກົປອ້ງຜນົການຄົນ້ຄວາ້ ທີ່ ມຕີວົເລກສູງຫຼາຍກ່ວາລາຍ 

ຮບັຈາກການຂາຍລດິຂະສດິຂອງຕນົ ຕວົຢ່າງ: ມະຫາວທິະຍາໄລ Keio ມລີາຍຮບັຈາກ 

ຜນົງານການຖ່າຍທອດເຕກັໂນໂລຊ ີໃຫບໍ້ລສິດັປະມານ 50 ລາ້ນເຢນັ ເມື່ ອທຽບກບັລາຍ 

ຈ່າຍທີ່ ມຕ່ໍີນກັຄົນ້ຄວາ້, ອຸປະກອນ ແລະ ການປກົປອ້ງສດິທບິດັຂອງຕນົ 100 ລາ້ນເຢນັ 

ຕ່ໍປ ີ(Koichi 2013). ສໍາລບັ ປະເທດມະຫາອໍານາດທາງດາ້ນເສດຖະກດິຄ ືສປ ຈນີ ທີ່ ມ ີ

ການປະຕຮູິບນະໂຍບາຍ ແລະ ການເປດີປະຕູເສດຖະກດິ ສາມາດຮກັສາລະດບັການເຕບີ 

ໃຫ່ຍຂອງເສດຖະກດິສະເລ່ຍປລີະ 10% ຢ່າງຕ່ໍເນື່ ອງ, ໃນປ ີ2010 ໄດກ້າຍເປນັປະເທດ 

ທີ່ ມເີສດຖະກດິຂະຫຍາຍຕວົເປນັອນັດບັ 2 ຂອງໂລກ.ໂດຍລວມແລວ້ ສປ ຈນີ ມຄີວາມ 

ສາມາດໃນການບນັລຸເປົ ້າ້ໝາຍໃນຫາຼຍດາ້ນ ທາງດາ້ນປະລມິານ ແລະ ຄວາມສໍາເລດັທາງ 

ດາ້ນການຖ່າຍທອດເຕກັໂນໂລຊ,ີ ແຕ່ກໍ່ ຍງັພບົກນັຄວາມຫຍຸງ້ຍາກບາງປະການ ເຊັ່ ນ:  (1) 

ການຖ່າຍທອດເຕກັໂນໂລຊ ີ ຍງັຂາດຄວາມດຸ່ນດ່ຽງລະຫ່ວາງ ສູນກາງ ແລະ ທອ້ງຖິ່ ນ; 

(2) ການບໍລຫິານທາງດາ້ນການເງນິ ແລະ ການບໍລຫິານຈດັການຂອງຂະແໜງການທີ່ ກ່ຽວ

ຂອ້ງກບັການຖ່າຍທອດເຕກັໂນໂລຊ ີ ຍງັມຄີວາມອ່ອນແອ ເຊີ່ ງສົ່ ງຜນົກະທບົຕ່ໍທາງດາ້ນ 

ປະສດິທພິາບ ແລະ ປະສດິທຜິນົຂອງການຖ່າຍທອດເຕກັໂນໂລຊ ີ (Paul and Ming-

feng, 2010).  
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ພາກທ ີ  3:  ວິທີດຳເ(ີນການຄ-ນຄວ"າ  

ຈດຸປະສງົຂອງການສກຶສາຄົນ້ຄວາ້ໃນຄັງ້ນີ ້ ແມ່ນເພື່ ອສງັລວມບນັດາວທິກີານຖ່າຍ 

ທອດຜນົການຄົນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດ ແລະ ເຕກັໂນໂລຊ ີ ໄປສູ່ການຜະລດິເປນັສນິຄາ້ຂອງ

ປະເທດເຮາົ ແລະ ສມົທຽບກບັບດົຮຽນຂອງພາກພືນ້ ແລະ ສາກນົ ແນ່ໃສ່ຊອກຫາວທິ ີ

ການໃນການຖ່າຍທອດເຕກັໂນໂລຊ ີທີ່ ຄາດວ່າຈະມປີະສດິທຜິນົ, ແທດເໝາະກບັສະພາບ 

ເງ ື່ອນໄຂເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ເພື່ ອຊ່ວຍໃນການພດັທະນາໃນຂະ 

ແໜງການຜະລດິ. ໃນພາກນີແ້ມ່ນ ຈະເວົາ້ກ່ຽວກບັຂັນ້ຕອນກະກຽມການເຮດັບດົສກຶສາ

ຄົນ້ຄວາ້, ການເກບັຂໍມູ້ນ ແລະ ການວເິຄາະຂໍມູ້ນ. ໂດຍຈະເລີ່ ມຈາກການຄດັເລອືກວທິ ີ

ດໍາເນນີການຄົນ້ຄວ້າ, ຈາກນັນ້ ແມ່ນຂັນ້ຕອນເກບັກາໍຂໍມູ້ນ ແລະ ກະກຽມພາກສະ 

ໜາມ, ຂັນ້ຕອນການຂໍອະນຸຍາດໃນການລງົເກບັກາໍຂໍມູ້ນ, ວທິກີານສໍາພາດກຸ່ມຕວົຢ່າງ 

ແລະ ຂໍມູ້ນທີ່ ເປນັເອກະສານ. ນອກຈາກນີ ້ແມ່ນຈະອະທບິາຍກ່ຽວກບັ ວທິກີານວເິຄາະ 

ຂໍມູ້ນ ທີ່ ໄດຈ້າກການດໍາເນນີການຄົນ້ຄວາ້ ເຊີ່ ງສງັລວມຂັນ້ຕອນວທິກີານດໍາເນນີການຄົນ້

ຄວາ້ໃນແຜນວາດ 2 ລຸ່ມນີ.້  

ແຜນວາດ  2 :  ຂັນ້ຕອນການດໍາເນນີການຄົນ້ຄວາ້ 
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3.1   ຄ"ດເ%ືອກຮູບແ-ບດໍາເ0ີນການສຶກສາຄ'ນຄວ)າ  

ຮູບແບບການສກຶສາຄົນ້ຄວ້າມຫີຼາຍວທິທີີ່ ແຕກຕ່າງກນັ ແລວ້ແຕ່ຈດຸປະສງົ ແລະ 

ເປົາ້ໝາຍຂອງຜູເ້ຮດັການຄົນ້ຄວ້າ, ໂດຍລວມແມ່ນປະກອບມ ີ 5 ຮູບແບບຫຼກັ ຄ:ື ການ

ເຮດັທດົລອງ, ການລງົສໍາຫຼວດ, ການສງັເກດພດຶຕກິາໍ, ການສກຶສາຜ່ານຫຼກັຖານທາງປະ

ຫວດັສາດ ແລະ ກລໍະນສີກຶສາ  (Yin, 2003, 2009).  ສໍາລບັ ຮູບແບບການສກຶສາໃນ

ຄັງ້ນີ ້ ການສໍາຫຼວດແມ່ນໄດຖ້ກືນາໍໃຊໂ້ດຍຜ່ານແບບສອບຖາມ ທີ່ ກາໍນດົບນັດາຄໍາຖາມ 

ເພື່ ອໃຫສ້ງັລວມໄດຂໍ້ມູ້ນທີ່ ຕອ້ງການຈາກຂະແໜງການທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ. ການປະສມົປະສານ 

ນາໍ ໃຊຮູ້ບແບບການວເິຄາະຂໍມູ້ນ ທາງດາ້ນຄຸນນະພາບ ແລະ ປະລມິານ ໄດຖ້ກືຄດັເລອືກ 

ເພື່ ອມາວເິຄາະຜນົໄດຮ້ບັຈາກການລງົເກບັຂໍມູ້ນໃນຄັງ້ນີ.້ ການວເິຄາະຂໍມູ້ນດາ້ນຄຸນນະ 

ພາບ ແມ່ນໄດຈ້າກການສໍາພາດກຸ່ມຕວົຢ່າງ ທີ່ ມຕີວົແທນມາຈາກພາກສ່ວນຂອງລດັ, ສະ 

ຖາບນັການສກຶສາ ແລະ ພາກສ່ວນເອກະຊນົ ເຊີ່ ງຂໍມູ້ນທີ່ ໄດສ້າມາດເຮດັໃຫເ້ຂົາ້ໃຈເຖງິ 

ສະພາບຕວົຈງິພາວະວໃິສຂອງຂະແໜງການຕ່າງໆ ໃນຂງົເຂດວຽກງານການຖ່າຍທອດຜນົ

ທີ່ ໄດຈ້າກການຄົນ້ຄວາ້ໄປສູ່ໜ່ວຍງານການຜະລດິເປນັສນິຄາ້ ລວມໄປເຖງິປະສບົການ,  

ຂໍສ້ະດວກ, ອຸປະສກັ ແລະ ຂໍຄ້ງົຄາ້ງ. ຈາໍນວນກຸ່ມຕວົຢ່າງ ໃນການສກຶສາ ຍງັ ໄດນ້າໍໃຊກ້ານ 

ວເິຄາະທາງດາ້ນປະລມິານໂດຍຜ່ານ ການສໍາພາດ, ການສງັເກດ, ການບນັທກຶຂໍມູ້ນ ແລະ 

ການຈດັກອງປະຊຸມປກຶສາຫາລກືບັຂະແໜງການທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ເພື່ ອໃຫຂໍ້ມູ້ນດັ່ ງກ່າວສາ 

ມາດຄດິເປນັອດັຕາສ່ວນທີ່ ຊດັເຈນ ສະດວດໃນການອະທບິາຍ. ນອກຈາກນີ ້ ຍງັນາໍໃຊ ້

ການທບົທວນເອກະສານທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັວຽກງານດັ່ ງກ່າວທງັພາຍໃນ ແລະ ສາກນົ.  

3.2  ຂ"ນຕອນໃ'ການເ+ັບກໍາຂ/ມູນ 

ຂັນ້ຕອນ ໃນການເກບັກາໍຂໍມູ້ນທີ່ຖກືນາໍໃຊເ້ຂົາ້ໃນບດົສກຶສາຄົນ້ຄວາ້ໃນຄັງ້ນີ ້ ແມ່ນ 

ຈະຖກືອະທບິາຍໂດຍເລີ່ ມຈາກ ຂັນ້ຕອນການກະກຽມລງົເຮດັວຽກພາກສະໜາມ, ຂັນ້ 

ຕອນການຂໍອະນຸຍາດໃນການລງົເກບັກາໍຂໍມູ້ນຂອງທມີງານໂຄງການ ແລະ ວທິກີານສໍາ 

ພາດ ກຸ່ມຕວົຢ່າງທີ່ ໄດກ້າໍນດົໄວ.້ ຈາກນັນ້ ຈະອະທບິາຍກ່ຽວກບັວທິກີານການສງັລວມຂໍ ້

ມູນທີ່ ເປນັເອກະສານ ລາຍລະອຽດດັ່ ງລຸ່ມນີ.້  
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      3.2.1  ການກະກຽມພາກສະໜາມ   

 ຂັນ້ຕອນການກະກຽມລງົພາກສະໜາມ ແມ່ນພາກທີ່ ມຄີວາມສໍາຄນັໃນ 

ການເຮດັການສກຶສາຄົນ້ຄວາ້ ເພື່ ອກະກຽມຄວາມພອ້ມ ແລະ ທໍາຄວາມເຂົາ້ໃຈ 

ຕ່ໍຈດຸປະສງົຂອງການສກຶສາ ກ່ອນການລງົເກບັຂໍມູ້ນຕວົຈງິ. ຈະເຫນັໄດວ່້າການ

ເຮດັຄົນ້ຄວາ້ ທີ່ ປະສບົຜນົສໍາເລດັສ່ວນຫຼາຍ ແມ່ນຂືນ້ກບັປດັໄຈການກຽມຄວາມ 

ພອ້ມ ເພື່ ອໃຫໄ້ດຂໍ້ມູ້ນທີ່ ຕອ້ງການ ແລະ ເໝາະສມົກບັລະດບັຄາດໝາຍຂອງ

ຫວົຂໍກ້ານຄົນ້ຄວາ້ (Leslie & Storey, 2003).  ສໍາລບັ ການສກຶສາໃນຄັງ້ນີ ້

ແມ່ນໄດມ້ກີານປກຶສາຫາລລືະຫວ່າງທມີງານ ແລະ ຜູຊ້ີນ້າໍໂຄງການເພື່ ອວາງແຜນ 

ລງົພາກສະໜາມ ເຊີ່ ງປະກອບມລີາຍລະອຽດຂອງ ແຜນງານ, ແຜນຄນົ ແລະ 

ແຜນງບົປະມານ. ແບບສອບຖາມໄດຖ້ກືສາ້ງຂືນ້ເພື່ ອອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນ

ການລງົເກບັກາໍຂໍມູ້ນເວລາສໍາພາດກຸ່ມຕວົຢ່າງ (ເອກະສານຄດັຕດິ : ແບບຟອມ 

ສອບຖາມ).  ນອກຈາກນີ ້ການກະກຽມອຸປະກອນທີ່ ຈາໍເປນັ ແລະ ການປະສານ

ງານກບັຂະແໜງການກ່ຽວຂອ້ງ ກ່ອນທມີງານຈະລງົໄປເກບັຂໍມູ້ນແມ່ນໄດມ້ກີານ 

ແຈງ້ການຫາຂະແໜງການທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ກ່ອນລງົໄປເອາົຂໍມູ້ນພາກສະໜາມຕາມ

ຂັນ້ຕອນທາງການທີ່ ປະຕບິດັ.   

      3.2.2  ຂ"ນຕອນການຂໍອະນຸຍາດລ.ງເ1ັບກໍາຂ4ມູນ  

ການຂໍອະນຸຍາດໃນການລງົເກບັກາໍຂໍມູ້ນ ແມ່ນປະຕບິດັຕາມຂັນ້ຕອນ

ທາງການ ໂດຍມໜີງັສສືະເໜຈີາກກມົກອງຂັນ້ສູນກາງ (ສະຖາບນັນເິວດວທິະຍາ 

ແລະ ເຕກັໂນໂລຊ ີຊວີະພາບ, ກະຊວງວທິະຍາສາດ ແລະ ເຕກັໂນໂລຊ)ີ ທີ່ ລະບຸ

ລາຍລະອຽດ ຈດຸປະສງົ, ວນັເວລາ ແລະ ຂໍມູ້ນຂອງທມີງານໂຄງການທີ່ ຕອ້ງການ 

ແລວ້ສົ່ ງໄປຫາຂະແໜງການ ທີ່ ນອນໃນກຸ່ມເປົາ້ໝາຍ ເພື່ ອຂໍຄວາມຮ່ວມມໃືນ

ການສະໜອງຂໍມູ້ນ ແລະ ໄດຂ້ດັຕດິແບບສອບຖາມໄປພອ້ມ.  ໜງັສສືະເໜດີັ່ ງ

ກ່າວແມ່ນຖກືສົ່ ງໄປຫາພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ, ສ່ວນກຸ່ມຕວົຢ່າງທີ່ ຢູ່ຕ່າງແຂວງ 

ໜງັສສືະເໜ ີ ແມ່ນໄດຖ້ກືສົ່ ງໄປຫາ ພະແນກວທິະຍາສາດ ແລະ ເຕກັໂນໂລຊ ີ
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ແຂວງ ເພື່ ອຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼອືໃນການປະສານຕ່ໍໄປຍງັໜ່ວຍງານຂອງລດັ ຫຼ ື ເອ

ກະຊນົ ພາຍໃນແຂວງເຫຼ ົ່ ານັນ້.  

      3.2.3  ວິທີການສໍາພາດກຸ-ມຕ0ວຢ-າງ   

ການເກບັຂໍມູ້ນສໍາພາດຈາກກຸ່ມຕວົຢ່າງ ແມ່ນວທິກີານທີ່ ມຄີວາມສໍາຄນັ 

ໃນການເຮດັການຄົນ້ຄວາ້ ແບບນາໍໃຊກ້ານວເິຄາະຂໍມູ້ນທາງດາ້ນ ຄຸນນະພາບ 

ແລະ ປະລມິານ (Yin, 2003, 2009)  ເຊີ່ ງການສກຶສາໃນຄັງ້ນີ ້ ກຸ່ມຕວົຢ່າງສໍາ

ພາດປະກອບມ ີ 3 ພາກສ່ວນຫຼກັເຊັ່ ນ: ພາກສ່ວນລດັ, ສະຖາບນັການສກຶສາ 

ແລະ ເອກະຊນົ. ໂດຍຜູທ້ີ່ ໃຫສໍ້າພາດທງັໝດົມ ີ81 ທ່ານ ທີ່ ໜາ້ວຽກຄວາມຮບັ

ຜດິຊອບຂອງພວກເຂາົເຈ ົາ້ແມ່ນ: ວຊິາການ, ຫວົໜາ້ສູນ, ຫວົໜາ້ພະແນກ, ຜູ ້

ກາໍນດົນະໂຍບາຍ, ອາຈານສອນ ແລະ ນກັຄົນ້ຄວາ້ ເປນັຕວົແທນຈາກພາກສ່ວນ 

ສະຖາບນັຄົນ້ຄວາ້, ສູນຄົນ້ຄວ້າທດົລອງ ແລະ ບໍລສິດັ ທີ່ ເຮດັການຜະລດິທີ່  

ກ່ຽວຂອ້ງກບັ ຂງົເຂດວຽກງານວທິະຍາສາດ ແລະ ເຕກັໂນໂລຊ,ີ ກະສກິາໍ ແລະ 

ປ່າໄມ,້ ສາທາລະນະສຸກ, ອຸດສາຫະກາໍ ແລະ ການຄາ້, ສະຖາບນັການສກຶສາ 

ແລະ ມະຫາວທິະຍາໄລ. ການເກບັກາໍຂໍມູ້ນແມ່ນໄດດໍ້າເນນີໃນລະຫວ່າງເດອືນ 

11/2015 ຫາ ເດອືນ 3/2016. 

ໃນການລງົເກບັກາໍຂໍມູ້ນພາກສະໜາມ ທມີງານໂຄງການໄດລ້ງົໄປພບົປະ

ຕາມການນດັໝາຍທີ່ ກາໍນດົເວລາ ແລະ ສະຖານທີ່ .  ຈດຸປະສງົ, ກດິຈະກາໍ, ຄາດ

ໝາຍ ແລະ ຜນົທີ່ ຈະໄດຮ້ບັຂອງໂຄງການແມ່ນຖກືແຈງ້ໃຫຜູ້ຖ້ກືສໍາພາດຮບັຮູ ້

ກ່ອນເລີ່ ມການສໍາພາດ. ແບບສອບຖາມທີ່ ໃຊປ້ະກອບດວ້ຍ 11 ຄໍາຖາມ ທີ່ ກວມ 

ເອາົຂໍມູ້ນທົ່ ວໄປຂອງຜູຖ້ກືສໍາພາດ, ກດິຈະກາໍການຄົນ້ຄວາ້, ການຜນັຂະຫຍາຍ 

ການຄົນ້ຄວາ້, ແຫຼ່ ງງບົປະມານໃນການຄົນ້ຄວາ້, ຮູບແບບວທິກີານຖ່າຍທອດຜນົ 

ການຄົນ້ຄວາ້, ກນົໄກການບໍລຫິານ-ຄຸມ້ຄອງການຖ່າຍທອດເຕກັໂນໂລຊ,ີ ການ 

ຕດິຕາມກວດກາ, ການປະເມນີຜນົ, ການກາໍນດົນະໂຍບາຍ ແລະ ລະບຽບການ 

ທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງອື່ ນໆ ທີ່ ສະໜບັສະໜນູວຽກງານການຖ່າຍທອດຜນົການຄົນ້ຄວ້າ.  
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ໃນຂະນະສໍາພາດແມ່ນໄດໃ້ຊເ້ຄື່ ອງບນັທກຶສຽງ ແລະ ປະສມົປະສານກບັການ 

ບນັທກຶຂໍມູ້ນໃນປືມ້ບນັທກຶ.  

      3.2.4  ຂ"ມູນທ'ເ)ັນເ+ກະສານ 

ຂໍມູ້ນທີ່ ເປນັເອກະສານເປນັແຫຼ່ ງຂໍມູ້ນທີ່ ສໍາຄນັ ນາໍໃຊເ້ປນັບ່ອນອາ້ງອງີ

ເຖງິບນັດາຂໍມູ້ນ ທີ່ ມກີານສກຶສາມາກ່ອນແລວ້ ທີ່ຖກືນາໍໃຊໃ້ນທຸກໆການສກຶສາ

ຄົນ້ຄວາ້ ບ່ໍວ່າຈະກ່ອນ ຫຼ ືໃນຂະນະເຮດັການຄົນ້ຄວາ້, ສໍາລບັການເກບັກາໍຂໍມູ້ນ 

ເອກະສານຕ່າງໆທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງໃນການສກຶສາຄັງ້ນີແ້ມ່ນມທີງັພາຍໃນ ແລະ ສາກນົ.  

ຂໍມູ້ນເອກະສານທີ່ ໄດຈ້າກການທບົທວນເອກະສານປະກອບດວ້ຍ ວາສະສານວ ິ

ຊາການ, ບດົລາຍງານ, ປືມ້, ບດົສະເໜ,ີ ແຜນພບັ, ເວບັໄຊ ແລະ ອື່ ນໆ ທີ່ ລວບ 

ລວມເອາົຂໍມູ້ນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັການຖ່າຍທອດຜນົການຄົນ້ຄວ້າ ຫຼ ື ການຖ່າຍ 

ທອດເຕກັໂນໂລຊ,ີ ວທິກີານຖ່າຍທອດເຕກັໂນໂລຊ,ີ ການຄົນ້ຄວ້າ ແລະ ການ 

ພດັທະນາວທິະຍາສາດ ແລະ ເຕກັໂນໂລຊ,ີ ນະໂຍບາຍ, ຍຸດທະສາດ ແລະ ຂໍ ້

ມູນອື່ ນໆທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ. ສໍາລບັ ເອກະສານທີ່ ເປນັຂອງຕ່າງປະເທດ ໄດຖ້ກືຄດັ

ເລອືກຈາກທມີງານໂຄງການ ແລະ ແປເປນັພາສາລາວ ເພື່ ອສະດວກໃນການນາໍ

ໃຊເ້ປນັແຫຼ່ ງຂໍມູ້ນອາ້ງອງີ. 
 

3.3   ວິທີການວິເ)າະຂ,ມູນ 

ຂໍມູ້ນທງັໝດົໄດຖ້ກືບນັທກຶໃນລະບບົຄອມພວິເຕ ີ ເພື່ ອດໍາເນນີການວເິຄາະຂໍມູ້ນ. 

ໃນການວເິຄາະຂໍມູ້ນ ແມ່ນໄດດໍ້າເນນີໄປຄ:ື 1) ຂໍມູ້ນດາ້ນປະລມິານທີ່ ໄດຈ້າກການສໍາພາດ 

ແມ່ນໄດນ້າໍໃຊ ້ໂປຣແກຣມສະຖຕິ ິ (SPSS Version 20.0) ເປນັຕວົວເິຄາະ ເພື່ ອຊອກ 

ຫາຄ່າກາໍນດົ, ຄ່າສະເລ່ຍ ແລວ້ນາໍຜນົທີ່ ໄດມ້າພນັລະນາ ແລະ ຕຄີວາມໝາຍດາ້ນເນືອ້ໃນ 

ຈາກຈາໍນວນຕວົເລກທີ່ ສາມາດສມົທຽບທາງດາ້ນປະລມິານຂອງຂໍມູ້ນ; 2) ຂໍມູ້ນດາ້ນຄຸນ 

ນະພາບແມ່ນໄດນ້າໍໃຊເ້ນືອ້ໃນຂອງ ການຕອບຄໍາຖາມ, ການປກຶສາຫາລ,ື ການບນັທກຶ 

ແລະ ການສງັເກດ. ໃນການນາໍໃຊກ້ານວເິຄາະຂໍມູ້ນແບບຄຸນນະພາບ ແມ່ນເນັນ້ໃສ່ການ
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ພນັລະນາຂໍມູ້ນທີ່ ໄດຈ້າກການສໍາພາດ ໂດຍຜ່ານຂະບວນການຈາໍແນກຂໍມູ້ນ ແລະ ການ

ເຊື່ ອມໂຍງຂໍມູ້ນເຂົາ້ກນັ. ອງີຕາມການສກຶສາຂອງທ່ານ Dey (1993) ການຈາໍແນກຂໍມູ້ນ 

ແມ່ນການກາໍນດົການລຽງລໍາດບັຂອງຂໍມູ້ນທີ່ ໄດ ້ ຫຼ ື ອາດເວົາ້ວ່າເປນັການແບ່ງກຸ່ມຂອງຂໍ ້

ມູນຈາກຄໍາຕອບຂອງຜູທ້ີ່ຖກືສໍາພາດ (ແຜນວາດ 3: ຂັນ້ຕອນການວເິຄາະແບບຄຸນນະ

ພາບ). ສ່ວນການເຊື່ ອມໂຍງຂໍມູ້ນແມ່ນການນາໍເອາົຂໍມູ້ນທີ່ຖກືຈາໍແນກເປນັກຸ່ມທີ່ ກ່າວມາ

ຂາ້ງເທງິ ເພື່ ອມາອະທບິາຍການພວົພນັກນັ, ສາເຫດ ແລະ ລໍາດບັເຫດການທີ່ ເກດີຂືນ້; 3) 

ຂໍມູ້ນທີ່ ໄດຈ້າກການທບົທວນເອກະສານຕ່າງໆທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງທງັ ພາຍໃນ ແລະ ສາກນົ ແມ່ນ

ນາໍມາຄດັເລອືກ ແລະ ນາໍໃຊເ້ປນັບ່ອນອາ້ງອງີ  ເຊີ່ ງບນັດາວທິກີານຖ່າຍທອດເຕກັໂນໂລຊ ີ

ທີ່ ພົນ້ເດັ່ ນໄດນ້າໍໃຊເ້ປນັກລໍະນສີກຶສາ.   

ແຜນວາດ  3 :  ຂັນ້ຕອນການວເິຄາະແບບຄຸນນະພາບ (Dey, 1993, p.31) 

 

 

 

 

ພນັລະນາ 

ການເຊື່ ອມໂຍງຂໍມູ້ນ ການຈາໍແນກຂໍມູ້ນ 
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ພາກທ ີ   4:  ຜ"ນໄ%&ຮ(ບຈາກການຄ.ນຄວ"າ  

ໃນພາກນີແ້ມ່ນຜນົທີ່ ໄດຮ້ບັຈາກການລງົເກບັກາໍຂໍມູ້ນຕວົຈງິຈາກສະໜາມ ແລະ 

ຈາກການປະກອບຄໍາເຫນັຂອງຂະແໜງການທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ໃນກອງປະຊຸມປກືສາຫາລ,ື ຊຶ່ ງ 

ບນັດາຂໍມູ້ນທີ່ ໄດແ້ມ່ນປະກອບມຂໍີມູ້ນດາ້ນຍຸດທະສາດ, ລະບຽບການ, ວທິກີານ ຫຼ ື ຮູບ 

ແບບການຖ່າຍທອດຜນົທີ່ ໄດຈ້າກການຄົນ້ຄວ້າ, ແຫຼ່ ງງບົປະມານ, ບດົຮຽນ ແລະ ປະສບົ 

ການທີ່ ຖອດຖອນໄດ.້ ນອກຈາກນີ ້ຍງັມກີານຕດິຕາມ ແລະ ປະເມນີຜນົ ຈາກການຖ່າຍ 

ທອດເຕກັໂນໂລຊ ີຫຼ ືຜນົທີ່ ໄດຈ້າກການຄົນ້ຄວາ້ຂອງຂະແໜງການທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ດັ່ ງມລີາຍ 

ລະອຽດລຸ່ມນີ:້   

4.1   ຂ"ມູນກ'ຽວກ*ບຜູ-ຕອບແບບສອບຖາມ  

ກຸ່ມຕວົຢ່າງຜູຕ້ອບແບບສອບຖາມມທີງັໝດົຈາໍນວນ 81 ທ່ານ ທີ່ ມາຈາກ 3 ພາກ 

ສ່ວນຫຼກັ ຄ:ື ພາກສ່ວນລດັ, ສະຖາບນັການສກຶສາ ແລະ ພາກສ່ວນເອກະຊນົ. ໃນນັນ້ 

ກຸ່ມຕວົຢ່າງທີ່ ຕອບແບບສອບຖາມສ່ວນໃຫຍ່ ແມ່ນຈາກພາກສ່ວນລດັກວມເອາົ 73% 

ຂອງຈາໍນວນຜູຕ້ອບແບບສອບຖາມທງັໝດົ, ສາເຫດທີ່ ກາໍນດົກຸ່ມຕວົຢ່າງສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນ

ພະນກັງານລດັ ເນື່ ອງຈາກວ່າກດິຈະກາໍການຄົນ້ຄວ້າສ່ວນໃຫຍ່ໃນປະຈບຸນັແມ່ນຢູ່ໃນອງົ 

ກອນຂອງລດັຖະບານ, ສ່ວນສະຖາບນັການສກຶສາ ແລະ ພາກສ່ວນເອກະຊນົ ກວມເອາົ 

ຈາໍນວນ 20% ແລະ 7% ຕາມລໍາດບັ (ຮູບສະແດງທ ີ3).  
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ຮູບສະແດງ 3 :  ພາກສ່ວນທີ່ ຕອບແບບສອບຖາມ 

 

 

 

 

 

 

ແຫຼ່ ງຂໍມູ້ນຈາກ: ການລງົເກບັຂໍມູ້ນພາກສະໜາມ ເດອືນ 11/2015 ຫາ ເດອືນ 3/2016 

ບນັດາຜູຕ້ອບແບບສອບຖາມ ແມ່ນເປນັຕວົແທນຈາກຫຼາຍຂງົເຂດວຽກງານ ເປນັ 

ຕົນ້ແມ່ນ ວທິະຍາສາດ ແລະ ເຕກັໂນໂລຊ,ີ ກະສກິາໍ ແລະ ປ່າໄມ,້ ສາທາລະນະສຸກ, ມະ

ຫາວທິະຍາໄລ ແລະ ອຸດສາຫະກາໍ ແລະ ການຄາ້. ໃນນັນ້ ຈາໍນວນຜູຕ້ອບແບບສອບຖາມ 

ຂະແໜງວທິະຍາສາດ ແລະ ເຕກັໂນໂລຊ ີ ມຈີາໍນວນ 34 ທ່ານ, ກະສກິາໍ ແລະ ປ່າໄມ ້

ຈາໍນວນ 26 ທ່ານ, ສາທາລະນະສຸກ ຈາໍນວນ 9 ທ່ານ, ສະຖາບນັການສກຶສາ ຈາໍນວນ 8 

ທ່ານ ແລະ ອຸດສາຫະກາໍ ແລະ ການຄາ້ມຈີາໍນວນ 4 ທ່ານ (ຮູບສະແດງ ທ ີ4). 

 ຮູບສະແດງ 4 :  ຂງົເຂດວຽກງານຂອງຜູຕ້ອບແບບສອບຖາມ  

ແຫຼ່ ງຂໍມູ້ນຈາກ: ການລງົເກບັຂໍມູ້ນພາກສະໜາມ ເດອືນ 11/2015 ຫາ ເດອືນ 3/2016 
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4.2   ຍຸດທະສາດ ແ)ະ ລະບຽບການທ#ກ%ຽວຂ)ອງ 

ໃນການສງັລວມເກບັກາໍຂໍມູ້ນກ່ຽວກບັບນັດາຍຸດທະສາດ ແລະ ລະບຽບການທີ່  

ກ່ຽວຂອ້ງກບັວຽກງານການຄົນ້ຄວາ້ພດັທະນາ ແລະ ຖ່າຍທອດຜນົການຄົນ້ຄວາ້ໄປສູ່ການ 

ຜະລດິເປນັສນິຄາ້ແມ່ນຫວົຂໍໜ້ຶ່ ງທີ່ ສໍາຄນັໃນການສນົທະນາ ທີ່ທາງຜູຕ້ອບແບບສອບຖາມ

ສະແດງຄວາມຄດິເຫນັໃນການສກຶສາຄັງ້ນີ.້ ໂດຍລວມແລວ້ ຂໍມູ້ນທີ່ ໄດແ້ມ່ນຍງັບ່ໍທນັມ ີ

ຍຸດທະສາດ ແລະ ລະບຽບການສະເພາະກ່ຽວກບັການຖ່າຍທອດເຕກັໂນໂລຊໃີນຂະແໜງ 

ການຂອງເຂາົເຈ ົາ້ເທື່ ອ.  ສ່ວນໃຫຍ່ ຂໍມູ້ນທີ່ ໄດຈ້າກຜູຕ້ອບຄໍາຖາມ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ 

ຈາກພາກສ່ວນລດັໃຫຄໍ້າເຫນັວ່າ: ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັວຽກງານໂດຍລວມໄດອ້ງີໃສ່ພາລະ 

ບດົບາດ ແລະ ໜາ້ທີ່ ຮບັຜດິຊອບຂອງອງົກອນ ທີ່ ໄດຜ້ນັຂະຫຍາຍມາຈາກເນືອ້ໃນມະຕ ິ

ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຂອງພກັປະຊາຊນົປະຕວິດັລາວ ແລະ ແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັ 

ຄມົແຫ່ງຊາດ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ ເພື່ ອສາ້ງເປນັຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນດໍາເນນີງານຂອງຂະ

ແໜງການຂອງຕນົ. ຜູຕ້ອບຄໍາຖາມສ່ວນຫຼາຍໄດກ່້າວເຖງິ ແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-

ສງັຄມົ ແຫ່ງຊາດ  5 ປ ີຄັງ້ທ ີVIII (2016-2020) ແລະ ວໄິສທດັຮອດປ ີ2030 ໂດຍ 

ສະເພາະແມ່ນ ຍຸດທະສາດຂອງລດັຖະບານ ໃນການຫນັການຜະລດິສນິຄາ້ ໃນລະດບັອຸດ 

ສາຫະກາໍ ແລະ ທນັສະໄໝ ຕາມທດິທາງປ່ຽນແປງໃໝ່ ເພື່ ອກາ້ວໄປສູ່ເສດຖະກດິພູມ 

ປນັຍາ, ພດັທະນາແບບຍນືຍງົ ແລະ ເປນັມດິຕ່ໍສິ່ ງແວດລອ້ມ.   

ຂໍມູ້ນທີ່ ໄດຈ້າກຂະແໜງການທີ່່ ກ່ຽວຂອ້ງ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ຕວົແທນຈາກກະ 

ຊວງວທິະຍາສາດ ແລະ ເຕກັໂນໂລຊ ີ ໄດກ່້າວເຖງິ ແຜນພດັທະນາວທິະຍາສາດ ແລະ 

ເຕກັໂນໂລຊ ີ (2016-2020) ທີ່ ມຈີດຸປະສງົຫຼກັແມ່ນເພື່ ອກ ານດົວໄິສທດັ ແລະ 

ແຜນວຽກບູລມິະສດິໃນຊ່ວງໄລຍະເວລາ 5 ປ,ີ ສໍາລບັວຽກງານບໍລກິານ ແລະ ຖ່າຍທອດ 

ຜນົການຄົນ້ຄວ້າພາຍໃຕ ້ກມົ ແລະ ສະຖາບນັ ທີ່ ຂືນ້ກບັກະຊວງ ແມ່ນໄດສ້າ້ງໜ່ວຍງານ 

ບໍລກິານວຊິາການ ທີ່ ມເີປົາ້ໝາຍໃນການລເິລີ່ ມວຽກງານສົ່ ງເສມີ ແລະ ບໍລກິານ ຜນົທີ່ ໄດ ້

ຈາກການຄົນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດ ແລະ ເຕກັໂນໂລຊ.ີ ຈາກການໃຫຂໍ້ມູ້ນຂອງຄະນະພະ 

ແນກບໍລກິານວຊິາການ, ສະຖາບນັນເິວດວທິະຍາ ແລະ ເຕກັໂນໂລຊ ີຊວີະພາບ: ໜ່ວຍ 

ງານຖ່າຍທອດເຕກັໂນໂລຊແີມ່ນໜຶ່ ງໃນໜາ້ວຽກຫຼກັຂອງພະແນກ ໃນການເປນັຂວົຕ່ໍປະ 
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ສານງານກບັບນັດາພະແນກ ທີ່ ເຮດັການຄົນ້ຄວ້າພາຍໃນສະຖາບນັ ເພື່ ອຖ່າຍທອດຜນົທີ່  

ໄດຈ້າກກດິຈະກາໍການຄົນ້ຄວ້າໃຫສ້ງັຄມົຮບັຮູ ້ ນອກເໜອືຈາກວຽກງານຂໍມູ້ນຂ່າວສານ, 

ສນົທສິນັຍາສາກນົ ແລະ ໃຫຄໍ້າປກຶສາວຊິາການທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ.  ນອກຈາກນີ ້ ຂໍມູ້ນທີ່ ໄດ ້

ຈາກກມົເຕກັໂນໂລຊ ີແລະ ນະວດັຕະກາໍ, ກະຊວງວທິະຍາສາດ ແລະ ເຕກັໂນໂລຊ ີຍງັໄດ ້

ກ່າວເຖງິ ກດົໝາຍ ວ່າດວ້ຍ ການຖ່າຍທອດເຕກັໂນໂລຊ ີທີ່ ໄດຖ້ກືຮບັຮອງ ແລະ ປະກາດ 

ໃຊໃ້ນປ ີ 2017, ເຊິ່ ງກດົໝາຍດັ່ ງກ່າວ ແມ່ນມຈີດຸປະສງົເພື່ ອ ກາໍນດົຫຼກັການ, ລະບຽບ 

ການ ແລະ ມາດຕະການ ກ່ຽວກບັການຄຸມ້ຄອງ, ຕດິຕາມ, ກວດກາ ການຖ່າຍທອດເຕກັ 

ໂນໂລຊ ີ ເພື່ ອຊຸກຍູ,້ ສົ່ ງເສມີ ການຄົນ້ຄວ້າ, ການພດັທະນາ, ການປະດດິສາ້ງ, ການຄາ້, 

ການລງົທນື, ການຜະລດິ, ການບໍລກິານ ແລະ ການຫນັເປນັອຸດສາຫະກາໍ ແລະ ທນັສະ 

ໄໝ ແນ ໃສ່ເຮດັໃຫສ້ງັຄມົ ໄດນ້າໍໃຊເ້ຕກັໂນໂລຊທີີ່ ເໝາະສມົ, ກາ້ວໜາ້, ທນັສະໄໝ, ມປີະ 

ສດິທພິາບ ແລະ ປະສດິທຜິນົ ເປນັມດິຕ່ໍສິ່ ງແວດລອ້ມ ຕາມທດິສຂີຽວ ແລະ ຍນືຍງົ, 

ສາມາດເຊື່ ອມໂຍງກບັພາກພືນ້ ແລະ ສາກນົ ປະກອບສ່ວນເຂົາ້ໃນການພດັທະນາເສດ 

ຖະກດິ-ສງັຄມົ, ປກົປກັຮກັສາປະເທດຊາດ ແລະ ສງັຄມົມຄີວາມຍຸຕທໍິາ.  

4.3   ປະເ$ດການຄ*ນຄ+ວາ ແ.ະ ວິທີການຖ)າຍທອດເ.ັກໂ1ໂ"ຊີ 

      4.3.1  ປະເ$ດການຄ*ນຄວ,າ 

ຈາກການໃຫຂໍ້ມູ້ນຂອງຜູຕ້ອບແບບສອບຖາມທງັໝດົ ກ່ຽວກບັວທິກີານ 

ຫຼ ື ຮູບແບບການຖ່າຍທອດຜນົທີ່ ໄດຈ້າກການຄົນ້ຄວ້າ ໃນໜ່ວຍງານທີ່ ພວກເຂາົ 

ເຈ ົາ້ຮບັຜດິຊອບ ເຫນັວ່າ: ການດໍາເນນີການຄົນ້ຄວ້າແບ່ງອອກເປນັ 2 ປະເພດ 

ຄ:ື ການຄົນ້ຄວາ້ພືນ້ຖານ ແລະ ການຄົນ້ຄວ້ານາໍໃຊ.້ ໃນນັນ້ ຜູຕ້ອບຄໍາຖາມຈາກ 

ພາກສ່ວນລດັສ່ວນໃຫ່ຍໄດໃ້ຫຄໍ້າເຫນັວ່າ: ການຄົນ້ຄວ້ານາໍໃຊ ້ ແມ່ນກວມເອາົ 

ຫຼາຍກວ່າ 80% ໃນກດິຈະກາໍການຄົນ້ຄວ້າຂອງເຂາົເຈ ົາ້, ພວກເຂາົໄດໃ້ຫເ້ຫດ 

ຜນົວ່າ ການຄົນ້ຄວ້ານາໍໃຊ ້ ແມ່ນການນາໍເອາົອງົຄວາມຮູ,້ ເຕກັນກິ ຫຼ ືວທິກີານ 

ທີ່ ໄດຈ້າກການເຂົາ້ຮ່ວມກດິຈະກດິຕ່າງໆທງັພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເປນັຕົນ້ 

ແມ່ນກອງປະຊຸມສໍາມະນາ, ການສກຶສາຍກົລະດບັ, ການຝກຶອບົຮມົ (ສັນ້-
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ຍາວ), ການໄປຮ່ວມທດັສະນະສກຶສາ ລວມໄປເຖງິ ໂຄງການຮ່ວມມ ື ເພື່ ອນາໍ 

ຄວາມຮູດ້ັ່ ງກ່າວ ມາທດົສອບ, ຕ່ໍຍອດ, ດດັປບັ, ປບັປຸງ, ພດັທະນາ ແລະ 

ປະຍຸກໃຊ ້ໃຫແ້ທດເໝາະກບັເງ ື່ອນໄຂ ແລະ ຄວາມສາມາດຕວົຈງິຂອງບນັດາຂະ 

ແໜງການ, ເຊິ່ ງອດັຕາສ່ວນປະເພດການຄົນ້ຄວາ້ຈາກຜູໃ້ຫສໍ້າພາດໄດສ້ະແດງໃນ 

ຕາຕະລາງ 3.  

 

 

 

                                                                                               

ຕາຕະລາງ  3 :  ອດັຕາສ່ວນປະເພດການຄົນ້ຄວາ້    

ພາກສ່ວນ  ການຄົນ້ຄວ້ານາໍໃຊ ້ ການຄົນ້ຄວ້າພືນ້ຖານ 

ພາກສ່ວນລດັ (ຈາໍນວນ 59 ຄນົ) 83% 17% 

ສະຖາບນັການສກຶສາ (ຈາໍນວນ 16 ຄນົ) 29% 71% 

ເອກະຊນົ (ຈາໍນວນ 6 ຄນົ) 100% - 

ແຫຼ່ ງຂໍມູ້ນຈາກ: ການລງົເກບັຂໍມູ້ນພາກສະໜາມ ເດອືນ 11/2015 ຫາ ເດອືນ 3/2016 

 

ສໍາລບັການໃຫຂໍ້ມູ້ນຂອງຜູຕ້ອບແບບສອບຖາມຈາກສະຖາບນັການສກຶ 

ສາ ໄດສ້ະແດງຄວາມຄດິເຫນັກ່ຽວກບັປະເພດການຄົນ້ຄວາ້: ການຄົນ້ຄວາ້ພືນ້ 

ຖານ ແມ່ນມຄີວາມສໍາຄນັໃນຂະແໜງການຂອງເຂາົເຈ ົາ້ ເຊິ່ ງກວມເອາົປະມານ 

70% ຂອງການຄົນ້ຄວາ້ ເນື່ ອງຈາກວ່າ ກດິຈະກາໍການຄົນ້ຄວາ້ແມ່ນເພື່ ອສາທດິ 

ໃຫນ້ກັສກຶສາເຫນັປະຈກັຕາ ແລະ ພສູິດຫຼກັການທາງດາ້ນວທິະຍາສາດ.  

 

ຕວົຢ່າງ: ຈາກການໃຫສ້ໍາພາດຂອງ ຕວົແທນຈາກສະຖາບນັພະລງັການທດົແທນ ແລະ 

ວດັສະດຸໃໝ່ວດັສະດຸໃໝ່, ກະຊວງວທິະຍາສາດ ແລະ ເຕກັໂນໂລຊ:ີ   

“....ໂຄງການຄົນ້ຄວ້າເຕາົປະຢດັ ແມ່ນໂຄງການໜຶ່ ງທີ່ ໄດນ້າໍໃຊເ້ຕກັນກິ ຈາກຕ່າງ 

ປະເທດ ເພື່ ອມາທດົສອບ ແລະ ໝນູໃຊ ້ ຢູ່ໃນບາ້ນເຮາົ ວຽກງານດັ່ ງກ່າວ ໄດຖ້ກື 

ຖ່າຍທອດໃຫຜູ້ທ້ີ່ ສນົໃຈ ເພື່ ອຜະລດິເປນັສນິຄາ້ ອອກສູ່ສງັຄມົ ແລະ ສາ້ງລາຍຮບັ 

ໂດຍຜ່ານການຖ່າຍທອດຄວາມຮູໃ້ນຮູບແບບການຝກຶອບົຮມົ...” 
 
 
 
 

ຕວົຢ່າງ: ຈາກການໃຫສ້ໍາພາດອາຈານ ຈາກພາກວຊິາ ຊວີະສາດ, ຄະນະວທິະຍາສາດ, 

ມະຫາວທິະຍາໄລແຫ່ງຊາດ:  

“.. ສ່ວນຫຼາຍການຄົນ້ຄວ້າ ໃນພາກວຊິາຂອງພວກເຮາົ ແມ່ນນາໍໃຊແ້ບບພືນ້ຖານ ເຊັ່ ນ: 

ນາໍພານກັສກຶສາລງົພາກສະໜາມ ເພື່ ອສໍາຫຼວດ ພດື, ສດັ ແລະ ຈລຸນິຊ ີເພື່ ອນ າມາໄຈ ້

ແຍກຊະນດິ ຂອງສິ່ ງທີ່ ມຊີວີດິດັ່ ງກ່າວໃນຫອ້ງທດົລອງ ຂອງພາກວຊິາ ...ພວກເຮາົຍງັບໍ່  

ທນັມກີານຄົນ້ຄວ້າ ທີ່ ມເີປົາ້ໝາຍຜະລດິເປນັສນິຄາ້ ຕອບສະໜອງຕະຫຼາດພາຍໃນ...”. 
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ສ່ວນກຸ່ມຕວົຢ່າງຜູຕ້ອບແບບສອບຖາມຈາກພາກເອກະຊນົ ໄດໃ້ຫສໍ້າ 

ພາດວ່າ: ບໍລສິດັທີ່ ດໍາເນນີການຜະລດິເປນັສນີຄາ້  ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນໃຊຜ້ນົສໍາເລດັ 

ຈາກການຄົນ້ຄວ້າຈາກຕ່າງປະເທດ ເກອືບ 100%, ພວກເຂາົບອກວ່າໄດຊ້ືເ້ຕກັ 

ໂນໂລຊຈີາກຕ່າງປະເທດ ເພື່ ອນາໍມາຜະລດິເປນັສນິຄາ້.   

 

 

 

        

      4.3.2  ວິທີການຖ)າຍທອດເ.ັກໂ1ໂ2ຊ ີ

 ວທິກີານຖ່າຍທອດຜນົທີ່ ໄດຈ້າກການຄົນ້ຄວ້າແມ່ນ ຫວົຂໍທ້ີ່ ໃຊເ້ວລາ 

ຫຼາຍໃນການສນົທະນາ ລະຫວ່າງ ຜູສໍ້າພາດ ແລະ ຜູຖ້ກືສໍາພາດ ໃນແບບສອບ 

ຖາມເຫນັໄດວ່້າ: ວທິກີານຖ່າຍທອດຜນົທີ່ ໄດຈ້າກການຄົນ້ຄວ້າແມ່ນ ມຄີວາມ 

ຫຼາກຫຼາຍ ໂດຍລວມແລວ້ສາມາດສງັລວມໄດ ້ 2 ວທິຫີຼກັ ຄ:ື ການຖ່າຍທອດ 

ຄວາມຮູ ້ແລະ ການລງົປະຕບິດັຕວົຈງິ ອງີຕາມຂໍ ້ມູນທີ່ ໄດຈ້າກການສໍາພາດຂອງ 

ກຸ່ມຕວົຢ່າງ. ເມື່ ອຄດິໄລ່ເປນັອດັຕາສ່ວນເຫນັວ່າ: ການຖ່າຍທອດຄວາມຮູ ້ແມ່ນ 

ກວມເອາົ 73%, ສ່ວນທີ່ ເຫຼອືແມ່ນການນາໍພາປະຕບິດັຕວົຈງິ (ຮູບສະແດງທ ີ

5). ໃນນັນ້ ຮູບແບບການຖ່າຍທອດຄວາມຮູ ້  ແມ່ນດໍາເນນີພາຍໃຕຫ້ຼາຍວທິ ີ

ເປນັຕົນ້ແມ່ນ ການຈດັກອງປະຊຸມສໍາມະນາເຜຍີແຜ່, ການຝກຶອບົຮມົ (ໄລຍະ 

ສັນ້-ຍາວ), ແຜ່ນພບັ, ຄູ່ມແືນະນ າດາ້ນວຊິາການ, ວດີໂີອ, ການວາງສະແດງ 

ແລະ ການຮຽນການສອນ. ຜູຕ້ອບແບບສອບຖາມໄດໃ້ຫຄໍ້າເຫນັອກີວ່າ: ການ 

ຈດັກອງປະຊຸມສໍາມະນາເຜຍີແຜ່ແມ່ນ ກດິຈະກາໍທີ່ ກວມອດັຕາສ່ວນໃຫຍ່ ຂອງ 

ຮູບແບບການຖ່າຍທອດຄວາມຮູ ້ຊຶ່ ງກວມເອາົ 25% ຖາ້ທຽບໃສ່ຮູບແບບອື່ ນໆ 

ທີ່ ກ່າວມາ ສະແດງໃຫເ້ຫນັ ໃນຮູບສະແດງທ ີ 6 ກ່ຽວກບັອດັຕາສ່ວນວທິກີານ 

ຖ່າຍທອດຄວາມຮູຈ້າກພາກສ່ວນລດັ.  

ຕວົຢ່າງ: ຈາກການໃຫຂ້ໍມູ້ນຈາກຕວົແທນຂອງໂຮງງານຜະລດິຢາ ເລກ 3 :  

“ ... ບໍລສິດັໄດຊ້ືລ້ຄິະສດິສ່ວນປະສມົຂອງຢາຈາກຕ່າງປະເທດ ເພື່ ອນາໍມາຜະລດິ 

ເປນັຜະລດິຕະພນັຢາ ຮບັໃຊສ້ງັຄມົ, ບາງວດັຖຸດບິແມ່ນນາໍໃຊສ້ິ່ ງທີ່ ມພີາຍໃນປະເທດ 

,… ຜະລດິຕະພນັຢາທີ່ ຄົນ້ຄວາ້ເອງ ສ່ວນໃຫ່ຍແມ່ນຕໍາລາຢາພືນ້ເມອືງ ທີ່ ນາໍມາແປ 

ຮູບເປນັຜະລດິຕະພນັສນິຄາ້ ໂດຍອງີຕາມຄວາມຕອ້ງການຂອງຕະຫຼາດ...”. 
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ຮູບສະແດງ 5 :   ວທິກີານຖ່າຍທອດເຕກັໂນໂລຊ ີຂອງພາກສ່ວນລດັ    

ແຫຼ່ ງຂໍມູ້ນຈາກ: ການລງົເກບັຂໍມູ້ນພາກສະໜາມ ເດອືນ 11/2015 ຫາ ເດອືນ 3/2016 
 

 ຮູບສະແດງ 6 :   ວທິກີານຖ່າຍທອດຄວາມຮູ ້ຈາກພາກສ່ວນລດັ 

ແຫຼ່ ງຂໍມູ້ນຈາກ: ການລງົເກບັຂໍມູ້ນພາກສະໜາມ ເດອືນ 11/2015 ຫາ ເດອືນ 3/2016 
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ແຕ່ເປນັທີ່ ໜາ້ສນົໃຈວ່າ: ວທິກີານຖ່າຍທອດໂດຍການນາໍພາປະຕບິດັຕວົ 

ຈງິແມ່ນໄດປ້ະສດິທຜີນົສູງກວ່າ ຖາ້ທຽບໃສ່ຮູບແບບການຖ່າຍທອດອື່ ນໆ ໂດຍ 

ສະເພາະແມ່ນ ການຜະລດິກະສກິາໍ ໄດສ້ະແດງໃຫເ້ຫນັຈາກການໃຫຂໍ້ມູ້ນ ຂອງ 

ທ່ານຫວົໜາ້ສູນຄົນ້ຄວາ້ ແລະ ຂະຫຍາຍແນວພນັພດືທ່າສະໂນ. 

 

 

 

 
 

 

 

 

ສ່ວນຜູທ້ີ່ ຖກືສໍາພາດໄດໃ້ຫຄໍ້າເຫນັຕື່ ມອກີວ່າ: ນອກຈາກ ການປະຕບິດັ 

ຕວົຈງິແມ່ນຕາມມາດວ້ຍການຈດັກອງປະຊຸມສໍາມະນາເຜຍີແຜ່, ຝກຶອບົຮມົ 

ແລະ ສິ່ ງສື່ ພມິຕ່າງໆ ກໍ່ ມຄີວາມສໍາຄນັໃນການຖ່າຍທອດຄວາມຮູ ້ທີ່ ໄດຈ້າກການ 

ເຮດັຄົນ້ຄວ້າ ດັ່ ງລາຍລະອຽດແມ່ນໄດສ້ງັລວມໃນຕາຕະລາງທ ີ4. 

        ຕາຕະລາງ  4 : ຄວາມຄດິເຫນັກ່ຽວກບັການຖ່າຍທອດເຕກັໂນໂລຊ ີຂອງພາກລດັ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ແຫຼ່ ງຂໍມູ້ນຈາກ: ການລງົເກບັຂໍມູ້ນພາກສະໜາມ ເດອືນ 11/2015 ຫາ ເດອືນ 3/2016 

ຄວາມຄດິເຫນັ ລະດບັຄວາມເຫນັດ ີໃນຮູບແບບການຖ່າຍທອດ 

ອ່ອນຫຼາຍ ອ່ອນ ປານກາງ ດ ີ ດເີລດີ 

ລງົປະຕບິດັຕວົຈງິ  - - 4% 23% 73% 

ກອງປະຊຸມສໍາມະນາ  - 2% 17% 72% 9% 

ຝກຶອບົຮມົ - 1% 24% 56% 19% 

ແຜ່ນພບັ/ໂປຼດສະເຕ ີ - 9% 20% 62% 10% 

ຄູ່ ມແືນະນາໍ   - 5% 25% 42% 28% 

ວດີໂີອ/ທວີ ີ - 2% 31% 65% 2% 

ວາງສະແດງ  - 1% 42% 49% 7% 

ການຮຽນການສອນ  - 20% 27% 44% 9% 

ຈາກການໃຫຂ້ໍມູ້ນຈາກຕວົແທນສູນຄົນ້ຄວາ້ ແລະ ຂະຫຍາຍແນວພນັພດືທ່າສະໂນ, 

ສະຫວນັນະເຂດ, ກະຊວງກະສກິາໍ ແລະ ປ່າໄມ ້: 

“…ຢູ່ໃນສູນຂອງພວກເຮາົ ຫຼງັຈາກທີ່ ໄດຮ້ບັແນວພນັເຂົາ້ປບັປຸງຈາກສະຖາບນັສູນຄົນ້ 

ຄວາ້ເຂົາ້ນາພອກແລວ້ ພວກເຮາົກໍ່ ໄດນ້າໍມາປູກ ເພື່ ອຮກັສາສາຍພນັ ແລະ ຂະຫຍາຍ 

ການຜະລດິ, ພວກເຮາົໄດເ້ຮດັແປງສາທດິ ແລະ ໄດສ້າ້ງກຸ່ມຊາວນາ ເພື່ ອປູກພນັເຂົາ້ 

ດັ່ ງກ່າວ ພາຍໃຕກ້ານຊີນ້າໍທາງດາ້ນວຊິາການຈາກພວກເຮາົ… ນາໍພາເຂາົເຈ ົາ້ປູກ, ຕດິ 

ຕາມທຸກຂັນ້ຕອນໃນການຜະລດິຈນົຮອດການເກບັກ່ຽວ ລວມທງັຮບັຊືຜ້ນົຜະລດິ…”  
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4.4   ແ"#ງງ%ບປະມານ   

 ຈາກການສໍາພາດກຸ່ມຕວົຢ່າງພາກສ່ວນລດັກ່ຽວກບັແຫຼ່ ງງບົປະມານ ທີ່ ສະໜບັສະ 

ໜນູວຽກງານການຄົນ້ຄວາ້ ແລະ ການຖ່າຍທອດຜນົທີ່ ໄດຈ້າກການຄົນ້ຄວ້າ ແມ່ນປະ 

ກອບມຫີຼາຍແຫຼ່ ງງບົປະມານ ເປນັຕົນ້ແມ່ນ ໂຄງການຮ່ວມມກືບັຕ່າງປະເທດ, ພາກສ່ວນ 

ລດັ ແລະ ອງົການຈດັຕັງ້ສາກນົ. ໃນນັນ້ ຜູຕ້ອບແບບສອບຖາມໃນກຸ່ມຕວົຢ່າງສ່ວນຫຼາຍ 

ແມ່ນໃຫຄໍ້າເຫນັວ່າ: ແຫຼ່ ງງບົປະມານຫຼກັແມ່ນມາຈາກ ໂຄງການຮ່ວມມກືບັຕ່າງປະເທດ, 

ຊຶ່ ງເຫດຜນົແມ່ນເນື່ ອງຈາກວ່າ ມຫີຼາຍໂຄງການຮ່ວມມໄືດຮ້ບັການສະໜບັສະໜນູດາ້ນ 

ການຄົນ້ຄວ້າ, ຖ່າຍທອດຄວາມຮູໃ້ຫແ້ກ່ວຊິາການ ແລະ ຖ່າຍທອດຜນົທີ່ ໄດຈ້າກການ 

ຄົນ້ຄວ້າ ໄປຄຽງຄູ່ກບັການເຄື່ ອນໄຫວກດິຈະກາໍຂອງໂຄງການ.  

 

 

 
 

ຜູຕ້ອບຄໍາຖາມໄດກ່້າວເຖງິແຫຼ່ ງງບົປະມານທີ່ ໄດຈ້າກການສະໜບັສະໜນູຂອງລດັ

ຖະບານໂດຍອງີຕາມການຈດັສນັງບົປະມານປະຈາໍປ ີ ຂອງກະຊວງ ຕາມພາລະບດົບາດ 

ຂອງຂະແໜງການຂອງຕນົ. ຊຶ່ ງໃນນັນ້ ຜູຕ້ອບຄໍາຖາມບາງທ່ານແມ່ນໄດກ່້າວເຖງິ ກດົ 

ໝາຍ ວ່າດວ້ຍ ການສົ່ ງເສມີການລງົທນື ທີ່ ມງີປົບະມານສົ່ ງເສມີວຊິາການ ແລະ ສາ້ງພືນ້ 

ຖານໂຄງລ່າງ. ນອກຈາກນັນ້ ຕວົແທນຈາກຂງົເຂດວທິະຍາສາດ ແລະ ເຕກັໂນໂລຊ ີ ໄດ ້

ກ່າວເຖງິແຫຼ່ ງງບົປະມານຂອງລດັຖະບານ ທີ່ ສະໜບັສະໜນູການຄົນ້ຄວ້າ ວທິະຍາສາດ 

ແລະ ເຕກັໂນໂລຊ ີ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ງບົປະມານໃນສກົປ ີ 2011-2012 ມມີູນຄ່າ 15 

ຕືກ້ບີ. ອງີໃສ່ ກດົໝາຍວ່າດວ້ຍ ວທິະຍາສາດ ແລະ ເຕກັໂນໂລຊ ີ ແມ່ນມກີານລງົທນື 

ໃສ່ການຄົນ້ຄວ້າ ແລະ ພດັທະນາ ວທິະຍາສາດ ແລະ ເຕກັໂນໂລຊ ີກວມເອາົ 1% ຂອງ 

ງບົປະມານການລງົທນືພາຍໃນຂອງລດັ ໃນແຕ່ລະສກົປງີບົປະມານ.  

ຈາກການສໍາພາດຕວົແທນຂອງສະຖາບນັຄົນ້ຄວາ້ກະສກິາໍ,ປ່າໄມ ້ແລະ ພດັທະນາຊນົນະບດົ, ກະຊວງ 

ກະສກິາໍ ແລະ ປ່າໄມ ້:  

“…ສະຖາບນັ ມຫີຼາຍໂຄງການຮ່ວມມ ື ທີ່ ມກີດິຈະກາໍການຄົນ້ຄວາ້ແລະ ພດັທະນາ ເປນັຕົນ້ແມ່ນ 

ໂຄງການຮ່ວມມກືບັ Japan International Research Center for Agricultural Sciences 
(JIRCAS) ກ່ຽວກບັ ກະສກິາໍ, ປະມງົ, ໂພສະນາການ ແລະ ການນາໍໃຊເ້ຕກັໂນໂລຊສີື່ ສານໃນຕ່ອງ 

ໂສມູ້ນຄ່າເພີ່ ມດາ້ນອາຫານ... ເມ ື່ ອສໍາເລດັ ການຄົນ້ຄວ້າ ແມ່ນມກີານເຜຍີແຜ່ຜນົທີ່ ໄດຈ້າກການຄົນ້ 

ຄວາ້ ໂດຍຜ່ານກອງປະຊຸມ ສໍາມະນາ, ຝກຶອບົຮມົ ແລະ ຕພີມິໃນວາລະສານຂອງສະຖາບນັ....”.  
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4.5   ບ"ດຮຽນ ແ(ະ ປະສ"ບການ  

ໃນການລງົເກບັກາໍຂໍມູ້ນກ່ຽວກບັບດົຮຽນ ແລະ ປະສບົການ ຂອງການຖ່າຍທອດ 

ຜນົການຄົນ້ຄວາ້ໄປສູ່ການຜະລດິເປນັສນິຄາ້ ເປນັຫວົຂໍທ້ີ່ ສໍາຄນັໃນການສນົທະນາ ລະ 

ຫວ່າງ ທມິງານໂຄງການ ແລະ ຜູເ້ຂົາ້ຮ່ວມຕອບແບບສອບຖາມ. ຈດຸປະສງົເພື່ ອໃຫເ້ຂົາ້ 

ໃຈເຖງິສະພາບຕວົຈງິພາວະວໄິສ ທີ່ ສາມາດນາໍໄປຊ່ວຍພດັທະນາຂງົເຂດວຽກງານທີ່ ກ່ຽວ

ຂອ້ງ, ຜູຕ້ອບຄໍາຖາມສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນເວົາ້ກ່ຽວກບັການມສ່ີວນຮ່ວມຂອງພາກສ່ວນທີ່

ກ່ຽວຂອ້ງໃນການຖ່າຍທອດເຕກັໂນໂລຊ ີເປນັຕົນ້ແມ່ນ ໜ່ວຍງານທຮີບັຜດິຊອບໃນການ

ວາງແຜນການຕະຫຼາດ ແລະ ຜູຮ້ບັຊືຜ້ະລດິຕະພນັ.  

4.6   ຕິດຕາມກວດກາ ແ)ະ ປະເ-ີນ   

ໃນຈາໍນວນຜູຕ້ອບແບບສອບຖາມທງັໝດົ 81 ທ່ານ ມຈີາໍນວນ 75 ທ່ານ ໄດໃ້ຫ ້

ຄໍາເຫນັຄກືນັວ່າ: ການລງົຕດິຕາມການຖ່າຍທອດເຕກັໂນໂລຊ ີ ພາຍໃຕຄ້ວມຮບັຜດິຊອບ 

ຂອງຕນົແມ່ນມ ີແຜນການລງົຕດິຕາມ ແລະ ກວດກາເປນັປກົກະຕ ິຕາມໄລຍະເວລາ ໃນ 

ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັກດິຈະກາໍຂອງໂຄງການ. ຕວົຢ່າງ ສູນທາສະໂນ ທີ່ ມກີານສົ່ ງເສມີການ 

ປູກແນວພນັເຂົາ້ປບັປຸງ ແມ່ນໄດສ້າ້ງກຸ່ມຊາວນາ ແລະ ສະໜບັສະໜນູທາງດາ້ນວຊິາການ

ໃຫຊ້າວນາ ໂດຍມກີານຕດິຕາມກວດກາໃນແຕ່ລະໄລຍະຂອງການຜະລດິຈາກເລີ່ ມຕົນ້ກາ້

ເຂົາ້ຈນົເຖງິຂັນ້ຕອນການເກບັກ່ຽວຜນົລະປູກ. ສ່ວນຜູຕ້ອບແບບສອບຖາມທີ່ ເຫຼອື ແມ່ນ 

ມຄີວາມເຫນັວ່າ: ການຕດິຕາມ ແລະ ປະເມນີຜນົຂອງໂຄງການແມ່ນຄວນຈະວາງແຜນ 

ໃນໄລຍະເບືອ້ງຕົນ້ຂອງການສະເໜໂີຄງການ ຫຼ ືກດິຈະກາໍ. ເຊັ່ ນດຽວກນັກບັໂຄງການເຕາົ

ຈາກການໃຫສ້ໍາພາດ ຂອງທ່ານຫວົໜາ້ພະແນກຊບັພະຍາກອນພນັທຸກາໍ, ສະຖາບນັນ ິ

ເວດວທິະຍາ ແລະ ເຕກັໂນໂລຊ ີຊວີະພາບ, ກະຊວງວທິະຍາສາດ ແລະ ເຕກັໂນໂລຊ:ີ  

“…ພະແນກພວກເຮາົ ໄດຮ້ບັງບົປະມານສະໜບັສະໜນູຈາກກອງທນືການຄົນ້ຄວາ້ວ ິ

ທະຍາສາດ ຈາໍນວນ 2 ໂຄງການ ເພື່ ອສກຶສາຄົນ້ຄວາ້ກ່ຽວກບັ ຄວາມຫຼາກຫຼາຍ ແລະ 

ການຂະຫຍາຍພນັຂອງພດືເປນັຢາທີ່ ມຄີວາມສ່ຽງໃກຈ້ະສູນພນັເຊັ່ ນ: ຫຍາ້ໃບລາຍ 

ແລະ ໂສມຊຽງຂວາງ …”.  
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ປະຢດັຂອງສະຖາບນັພະລງັງານທດົແທນ ແລະ ວດັສະດຸໃໝ່, ກະຊວງວທິະຍາ ສາດ 

ແລະ ເຕກັໂນໂລຊ ີທີ່ ມກີານລງົສຸ່ມກວດສອບຄຸນນະພາບຂອງຜູຜ້ະລດິຫຼງັຈາກທີ່ ໄດຖ່້າຍ

ທອດຄວາມຮູ ້ແລະ ເຕກັນກິວຊິາການໃຫຜູ້ປ້ະກອບການທີ່ ສນົໃຈ. ຂໍມູ້ນດັ່ ງກ່າວ ແມ່ນ

ໄດມ້າຈາກການ ໃຫສໍ້າພາດຂອງພະນກັງານວຊິາການ ສະຖາບນັພະລງັການທດົແທນ ແລະ 

ວດັສະດຸໃໝ່.   

 

 

 
 

ນອກຈາກນີ ້ ຜູຕ້ອບແບບສອບຖາມຍງັໃຫຄ້ວາມເຫນັຄກືນັວ່າ: ມຫີຼາຍໂຄງການ 

ພາຍໃຕຄ້ວາມຮບັຜດິຊອບຂອງໜ່ວຍງານຕນົ ຍງັຂາດການສບຶຕ່ໍໃນການຕດິຕາມກວດກາ 

ແລະ ປະເມນີຜນົ ຫຼງັຈາກສິນ້ສຸດໂຄງການ, ຊຶ່ ງສາເຫດຕົນ້ຕໍ ແມ່ນບ່ໍມງີບົປະມານໃນການ

ລງົເຄື່ ອນໄຫວວຽກງານ.

ຈາກການໃຫສ້ໍາພາດຂອງພະນກັງານວຊິາການ ສະຖາບນັພະລງັການທດົແທນ ແລະ 

ວດັສະດຸໃໝ່ ວ່າ: 

“....ຫຼງັຈາກທີ່ ເຮດັຝກຶອບົຮມົການເຮດັເຕາົປະຢດັ ໃຫແ້ກ່ຜູປ້ະກອບການແລວ້ ພວກ 

ເຮາົບາງຄັງ້ແມ່ນລງົຕດິຕາມ ແລະ ກວດຄຸນນະພາບ ວ່າໄດຕ້າມມາດຕະຖານຫຼບືໍ່  ໂດຍ 

ການລງົສຸ່ມກວດກຸ່ມຜູຜ້ະລດິກ່ອນທີ່ ຈະໃຫສ້ະຕກິເກຂີອງສະຖາບນັ...”  
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ພາກທີ  5:  ສ"ນທະນາ 

ໃນພາກສນົທະນາຈະແບ່ງຂໍມູ້ນອອກເປນັສອງພາກສ່ວນຄ:ື 1). ປດັໃຈທີ່ ມຜີນົກະ 

ທບົໃນການຄົນ້ຄວາ້ ແລະ ການຖ່າຍທອດເຕກັໂນໂລຊໄີປສູ່ການຜະລດິເປນັສນິຄາ້; 2). 

ຮູບແບບ ຫຼ ື ວທິກີານຖ່າຍທອດເຕກັໂນໂລຊ.ີ ໃນໂຄງການສກຶສານີ ້ ປະກອບມຫີຼາຍປດັ 

ໃຈພບົວ່າມສີາຍພວົພນັທງັ ທາງກງົ ແລະ ທາງອອ້ມ ກບັວຽກງານການຖ່າຍທອດເຕກັໂນ 

ໂລຊ ີເຊີ່ ງປະຕເິສດບ່ໍ ໄດທ້ີ່ ຈະກ່າວເຖງິ ການຄົນ້ຄວາ້ ແລະ ພດັທະນາ ໄປຄຽງຄູ່ກນັໃນສະ 

ພາບເສດຖະກດິສງັຄມົຂອງປະເທດເຮາົ. ການສນົທະນາ ແມ່ນຈະຍກົໃຫເ້ຫນັເຖງິການ 

ປຽບທຽບລະຫວ່າງວຽກງານການການຄົນ້ຄວາ້ ແລະ ພດັທະນາ ລວມໄປເຖງິການຖ່າຍ 

ທອດເຕກັໂນໂລຊ ີຂອງປະເທດເຮາົ ກບັ ບນັດາປະເທດໃນພາກພືນ້ ແລະ ສາກນົ ບນົພືນ້ 

ຖານຜນົທີ່ ໄດຮ້ບັຈາກການລງົເກບັກາໍຂໍມູ້ນພາກສະໜາມ, ຂໍມູ້ນທີ່ ໄດຈ້າກການທບົທວນ 

ເອກະສານທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ, ກລໍະນສີກຶສາ, ປະສບົການ ແລະ ຈາກການໄປທດັສະນະສກຶສາ 

ຂອງທມີງານໂຄງການຢູ່ຕ່າງປະເທດ. ນອກຈາກນີ ້ ໃນບດົສນົທະນາຍງັຈະເຊື່ ອມສານເອາົ 

ບນັດາຂໍມູ້ນເຂົາ້ກນັຜ່ານການສມົທຽບຕລີາຄາ ເພື່ ອສາ້ງເປນັສມົມຸດຕຖິານໃນການວເິຄາະ 

ບນັຫາທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ທີ່ ຄາດວ່າຈະສາມາດນາໍໄປພຈິາລະນາໃນການພດັທະນາວຽກງານ ທີ່  

ກ່ຽວຂອ້ງໃນອະນາຄດົ ຫຼ ືນາໍໄປໃຊເ້ປນັແຫຼ່ ງຂໍມູ້ນໃຫແ້ກ່ບນັດາຂະແໜງການ ແລະ ວຊິາ 

ການທີ່ ປະຕບິດັວຽກງານຖ່າຍທອດເຕກັໂນໂລຊ.ີ ລາຍລະອຽດຂອງຫວົຂໍບ້ນັຫາການສນົ 

ທະນາແມ່ນໄດສ້ງັລວມດັ່ ງລຸ່ມນີ:້  

5.1  ປ"ດໃ%ທ'ມີຜ+ນກະທ+ບໃ0ການຄ%ນຄວ'າພ)ດທະນາ ແ!ະ 

ຖ"າຍທອດເ)ັກໂ-ໂ.ຊີ  

ຈາກການທບົທວນເອກະສານຂອງຫຼາຍປະເທດໃນທົ່ ວໂລກເຫນັວ່າ ການວາງນະ

ໂຍບາຍ ແລະ ລະບຽບການທີ່ ສອດຄ່ອງໃນການສົ່ ງເສມີພດັທະນາວຽກງານການຄົນ້ຄວາ້ 
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ວທິະຍາສາດ ແລະ ເຕ ັກໂນ ໂລຊ ີ ລວມໄປເຖງິການຖ່າຍທອດຜນົທີ່ ໄດຮ້ບັໄປສູ່ໜ່ວຍງານ 

ການຜະລດິເປນັສນິຄາ້ແມ່ນມບີດົບາດທີ່ ສໍາຄນັຊ່ວຍ ໃນການພດັທະນາເສດຖະກດິ -

ສງັຄມົໃຫມ້ຄີວາມໝັນ້ທ່ຽງ (Yong, 1997; Bozeman, 2000; Sung&Gibson, 

2000; Takenaka, 2005; Nishimura, 2013; Koichi 2013; Johannes 2014). 
ຜນົທີ່ ໄດຮ້ບັຈາກການລງົສໍາຫຼວດຂໍມູ້ນໃນຄັງ້ນີ ້ ທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັ ນະໂຍບາຍ ແລະ ລະ

ບຽບການ ຕ່ໍການຄົນ້ຄວາ້ພດັທະນາຂອງບນັດາຂະແໜງການທີ່ ຂືນ້ກບັລດັ ຍງັມລີກັສະນະ 

ແບບກວມລວມ ບ່ໍທນັມບູີລະມະສດິລະອຽດເທົ່ າທີ່ ຄວນ ເຊີ່ ງສະແດງອອກໃຫເ້ຫນັໃນ 

ການດໍາເນນີກດິຈະກາໍການຄົນ້ຄວ້າ ບ່ໍທນັມຈີດຸສຸມຊດັເຈນເທື່ ອ ແລະ ບ່ໍທນັຕອບສະ 

ໜອງກບັຄວາມຕອ້ງການຂອງຕະຫຼາດທາງດາ້ນປະລມິານ ແລະ ຄຸນນະພາບ. ບາງຂະ 

ແໜງການເປນັຕົນ້ແມ່ນກະສກິາໍ ທີ່ ມກີານປູກພນັເຂົາ້ຈາກການປບັປຸງແນວພນັພາຍໃຕ ້

ໂຄງການການຄົນ້ຄວາ້ປບັປຸງພນັເຂົາ້ ເພື່ ອຄໍາ້ປະກນັສະບຽງອາຫານ. ການຜະລດິສນິຄາ້ 

ອອກສູ່ຕະຫຼາດເຫນັວ່າ ຍງັຕອບສະໜອງບ່ໍໄດດ້າ້ນປະລມິານໃນການຜະລດິສົ່ ງອອກຂາຍ 

ຕ່າງປະເທດ. 

ຍິ່ ງໄປກວ່ານັນ້ ບາງກດິຈະກາໍການຄົນ້ຄວາ້ກໍ່ ຍງັມລີກັສະນະແບບປະຖມົປະຖານ 

ບ່ໍທນັສະໄໝ ແລະ ບ່ໍມບູີລະມະສດິຊດັເຈນ ເຊີ່ ງບນັຫາທີ່ ກ່າວມາສະແດງໃຫເ້ຫນັວ່າ ຂະ 

ແໜງການທີ່ ເຮດັວຽກກ່ຽວກບັການຄົນ້ຄວາ້ຍງັມຄີວາມຈາໍກດັດາ້ນປະສບົການໃນການ 

ຄົນ້ຄວາ້ ແລະ ພດັທະນາ. ງບົປະມານ ແລະ ອຸປະກອນຮບັໃຊ ້ເປນັບນັຫາໜື່ ງສໍາຄນັເຮດັ 

ໃຫພ້ວກເຂາົຍງັບ່ໍສາມາດຜນັຂະຫຍາຍນະໂຍບາຍຂອງລດັຖະບານໄດດ້ເີທົ່ າທີ່ ຄວນ ໃນ 

ການນາໍໃຊເ້ຕກັໂນໂລຊປີບັປຸງຜະລດິຕະພນັສນິຄາ້ ອງີຕາມການບອກເລົ່ າຂອງຜູຕ້ອບຄໍາ

ຖາມໃນຄັງ້ນີ.້ ໂດຍທົ່ ວໄປແລວ້ ໃນການອອກນະໂຍບາຍແມ່ນພນັທະຂອງ ລດັຖະບານ 

ບນົພືນ້ຖານເສດຖະກດິ-ສງັຄມົໃນແຕ່ລະໄລຍະ. ດັ່ ງນັນ້ ການກາໍນດົນະໂຍບາຍໃນຂງົ

ເຂດວຽກງານວທິະຍາສາດ, ເຕກັໂນໂລຊ ີແລະ ນະວດັຕະກາໍ ມເີປົາ້ໝາຍລວມເພື່ ອ ຊຸກຍູ ້

ແລະ ສົ່ ງເສມີວຽກງານການຄົນ້ຄວາ້, ການພດັທະນາ, ການປະດດິສາ້ງ, ການຄາ້, ການຜະ

ລດິສນິຄາ້, ການລງົທນຶ ແລະ ການບໍລກິານ.  
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ຈາກຂໍມູ້ນໄດຈ້າກການທບົທວນເອກະສານທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັ ນະໂຍບາຍການຄົນ້ 

ຄວາ້ ແລະ ພດັທະນາ ເຫນັວ່າໃນບນັດາປະເທດອາຊຽນ ວຽກງານດັ່ ງກ່າວແມ່ນນອນຢູ່ 

ແຜນພດັທະນາແບບຍນືຍງົຂອງຊາດ ເປນັຕົນ້ແມ່ນ ສສ ຫວຽດນາມ, ກາໍປູເຈຍ ແລະ    

ສປປ ລາວ. ຖາ້ບ່ໍເວົາ້ເຖງິປະເທດ ສງິກະໂປ ທີ່ ມຄີວາມສວີໄິລແລວ້ ມາເລເຊຍ ແລະ ໄທ 

ເປນັປະເທດທີ່ ນອນຢູ່ແຖວໜາ້ຂອງບນັດາປະເທດໃນພາກພືນ້ອາຊຽນ ວ່າມຄີວາມກາ້ວ 

ໜາ້ທາງດາ້ນວທິະຍາສາດ ແລະ ເຕກັໂນໂລຊ.ີ ທງັສອງປະເທດໄດກ້າໍນດົນະໂຍບາຍກ່ຽວ 

ກບັວຽກງານວທິະຍາສາດ, ເຕກັໂນໂລຊ ີ ແລະ ນະວດັຕະກາໍ ເປນັວຽກບູລມິະສດິ ເພື່ ອ 

ຊຸກຍູກ້ານຂະຫຍາຍຕວົຂອງເສດຖະກດິ ແລະ ຍກົສູງຄຸນະພາບຊວີດິຂອງປະຊາຊນົ ສະ

ແດງອອກໃຫເ້ຫນັໃນແຜນງານສົ່ ງເສມີຂະແໜງອຸດສາຫະກາໍຜະລດິສນິຄາ້ສົ່ ງອອກ ໂດຍ

ນາໍໃຊກ້ານຄົນ້ຄວາ້ເຕກັໂນໂລຊໃີໝ່ ແລະ ການຄົນ້ຄວາ້ນາໍໃຊ ້ຈາກສະຖາບນັການສກຶສາ 

ແລະ ສະຖາບນັການຄົນ້ຄວາ້ພາຍໃນປະເທດ ເຊີ່ ງໃດຖ້ກືກາໍນດົໄວໃ້ນນະໂຍບາຍ ແຫ່ງ

ຊາດ ວ່າດວ້ຍ ວທິະຍາສາດ, ເຕກັໂນໂລຊ ີ ແລະ ນະວດັຕະກາໍ 2013-2020 ຂອງປະ 

ເທດມາເລເຊຍ (Malaysia Policy on Science, Technology and Innovation, 

2013).  ນອກຈາກນີ ້ ຜນົທີ່ ໄດຈ້າກການເກບັກາໍຂໍມູ້ນ ສປປ ລາວ ແມ່ນຍງັບ່ໍທນັມລີະ 

ບຽບການສະເພາະ ເພື່ ອຜນັຂະຫຍາຍນະ ໂຍບາຍຂອງລດັຖະບານໃນຂງົເຂດການຖ່າຍ 

ທອດຜນົການຄົນ້ຄວ້າວທິະຍາສາດ ແລະ ເຕກັໂນໂລຊ ີ ໄປສູ່ໜ່ວຍງານການຜະລດິ ເປນັ 

ສນິຄາ້. ການທີ່ ບ່ໍມນີຕິກິາໍຮອງຮບັໃນຂະແໜງການຂອງລດັ ກໍ່ ອາດເປນັຊ່ອງຫວ່າງທີ່ ເຮດັ 

ໃຫວ້ຊິາການທີ່ ເຮດັວຽກຄົນ້ຄວາ້ບ່ໍເອາົໃຈໃສ່ເທົ່ າທີ່ ຄວນ ຍງັຖເືບາົຕ່ໍວຽກງານທີ່ ຕນົຮບັຜດິ 

ຊອບ ແລະ ຍງັຈາໍກດັການບຸກທະລຸທາງດາ້ນຈນິຕະນາການ. ຖາ້ທຽບໃສ່ປະເທດເພື່ ອນ 

ບາ້ນ ເຊັ່ ນ: ປະເທດໄທ ໃນນະໂຍບາຍການສົ່ ງເສມີວຽກງານວທິະຍາສາດ, ເຕກັໂນໂລຊ ີ

ແລະ ນະວດັຕະກາໍ, ກະຊວງທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງພາຍໃຕກ້ານຊີນ້າໍຂອງນາຍຍກົລດັຖະມນົຕ ີແລະ 

ກະຊວງວທິະຍາສາດ ແລະ ເຕກັໂນໂລຊ ີ ເປນັກອງເລຂາ, ໄດກ້າໍນດົແຜນງານສະເພາະໃນ 

ການນາໍໃຊເ້ຕກັໂນໂລຊໃີໝ່ທນັສະໄໝ ທີ່ ມປີະສດິທຜິນົເຂົາ້ໃນການພດັທະນາຄຸນນະພາບ 

ສນິຄາ້ໃນລະດບັອຸດສາຫະກາໍ ແລະ ການສົ່ ງອອກຂອງປະເທດ. ລດັຖະບານ ໄທ ໄດອ້ອກ 

ລະບຽບການສະເພາະ ສະບບັເລທ ີ598 ໃນປ ີ2016 ກ່ຽວກບັຜູປ້ະກອບການທຸລະກດິທີ່

ເຮດັການຄົນ້ຄວາ້ວໄິຈ ພດັທະນາເຕກັໂນໂລຊ ີແລະ ນະວດັຕະກາໍ ສາມາດຂໍຍກົເວັນ້ພາສີ

 



ພາກທ ີ 5:  ສນົທະນາ 

   

   57 

ລາຍໄດຈ້າໍນວນສາມເທົ່ າຕວົ ຫຼ ື 300% ຂອງຄ່າໃຊຈ່້າຍຂອງໂຄງການຄົນ້ຄວາ້ຕວົຈງິ 

ແລະ ສາມາດເຂົາ້ເຖງິຂໍມູ້ນຂ່າວສານທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງທີ່ ສະໜອງໂດຍພາກລດັ. 

ອກີເທື່ ອໜື່ ງ ເມື່ ອສມົທຽບລະຫວ່າງນະໂຍບາຍວຽກງານວທິະຍາສາດ, ເຕກັໂນໂລ 

ຊ ີແລະ ນະວດັຕະກາໍ ຂອງປະເທດເຮາົ ກບັ ບນັດາປະເທດອາຊຽນ ເຫນັວ່າ ມຈີດຸສໍາຄນັ

ສໍາລບັພຈິາລະນາກ່ຽວຂອ້ງກບັບູລມິະສດິການພດັທະນາການຄົນ້ຄວາ້. ນະໂຍບາຍລວມ 

ຂອງ ສປປ ລາວ ແມ່ນເລງັໃສ່ການຄົນ້ຄວາ້ນາໍໃຊ ້ ສ່ວນປະເທດທີ່ ມຄີວາມກາ້ວໜາ້ກວ່າ 

ເປນັຕົນ້ແມ່ນ ມາເລເຊຍ ແລະ ໄທ ແມ່ນໃຫຄ້ວາມສໍາຄນັໃນການຄົນ້ຄວາ້ທງັນາໍໃຊ ້ແລະ 

ຄົນ້ຄວາ້ພືນ້ຖານ ຫຼ ືການຄົນ້ຄວາ້ເຕກັໂນໂລຊໃີໝ່. ຂໍມູ້ນດັ່ ງກ່າວແມ່ນສອດຄ່ອງກບັການ 

ສກຶສາຂອງ ທ່ານ Sanjaya (2002) ກ່ຽວກບັການພດັທະນາ ແລະ ນາໍໃຊເ້ຕກັໂນໂລຊໃີນ

ພາກພືນ້ອາຊຕີາເວນັອອກສຽງໃຕ ້ຫຼ ືອາຊຽນ ໄດຖ້ກືແບ່ງເປນັ 3 ຂງົເຂດຄ:ື ການນາໍເຂົາ້

ເຕກັໂນໂລຊ,ີ ການນາໍເຕກັໂນໂລຊມີາພດັທະນາ ດດັປບັ ຫຼ ື ຕ່ໍຍອດ ໃຫແ້ທດເໝາະກບັ

ສະພາບ ແລະ ການຄົນ້ຄວາ້ເຕກັໂນໂລຊໃີໝ່.  ຖາ້ວເິຄາະໃນຂງົເຂດເສດຖະກດິຈະເຫນັ

ວ່າ ການນາໍເຂົາ້ເຕກັໂນໂລຊເີຖງິຈະມຜີນົດໃີນຫຼາຍດາ້ນເຊັ່ ນ: ປະຢດັຕົນ້ທນຶໃນການດໍາ 

ເນນີການຄົນ້ຄວາ້ພດັທະນາ ແລະ ສາມາດຄດັເລອືກເຕກັໂນໂລຊ ີ ຕາມຄວາມຕອ້ງການ, 

ແຕ່ເຖງິຢ່າງໃດກໍ່ ຕາມ ການນາໍເຂົາ້ເຕກັໂນໂລຊຈີະສົ່ ງຜນົໃຫຕ້ ົນ້ທນຶຂອງຜູປ້ະກອບການ

ການຜະລດິສນິຄາ້ສູງຂືນ້ ບ່ໍສາມາດແຂ່ງຂນັໃນຕະຫຼາດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ຕະຫຼາດເສລ ີ

ທີ່ ມກີານແຂ່ງຂນັສູງ ເປນັຕົນ້ ການເຂົາ້ເປນັສະມາຊກິຂອງອງົການການຄາ້ໂລກ ແລະ ສະ 

ມາຄມົເສດຖະກດິອາຊຽນ ຂອງ ສປປ ລາວ. ນອກນັນ້ ໃນການນາໍເຂົາ້ເຕກັໂນໂລຊ ີບາງ

ຄັງ້ຍງັເປນັເຕກັໂນໂລຊທີີ່ ເກົ່ າບ່ໍທນັສະໄໝຕາມສະພາບ ເນື່ ອງຈາກຕອ້ງໃຊງ້ບົປະມານມະ

ຫາສານໃນການຊືນ້ະວດັຕະກາໍໃໝ່ ແລະ ຕອ້ງປະຕບິດັຕາມກນົໄກທາງດາ້ນຊບັສນິທາງ

ປນັຍາ. ຕວົຢ່າງ: ຈາກຂໍມູ້ນທີ່ ໄດໃ້ນການລງົສໍາຫຼວດຄັງ້ນີ ້ ສ່ວນປະກອບຂອງຢາບາງຊະ

ນດິທີ່ ຜະລດິຈາໍໜ່າຍພາຍໃນປະເທດຈາກໂຮງງານຜະລດິຢາເລກ 3 ແມ່ນນາໍໃຊສູ້ດຢາ

ຂອງຕ່າງປະເທດ ທີ່ ບ່ໍໄດຈ່້າຍຄ່າລຂິະສດິການຄົນ້ຄວາ້ ແລະ ເປນັສູດຢາທີ່ ໝດົອາຍຸການ 

ຄຸມ້ຄອງສດິທບິດັແລວ້. ສິ່ ງທີ່ໜາ້ສນົໃຈໃນການກາໍນດົນະໂຍບາຍການຄົນ້ຄວາ້ພດັທະນາ 

ແມ່ນມຄີວາມຈາໍເປນັຕອ້ງເລັ່ ງໃສ່ການຄົນ້ຄວາ້ນາໍໃຊ ້ ເມື່ ອປະເທດເຮາົຍງັບ່ໍມຄີວາມສາ
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ມາດພຽງພໍໃນສະພາບປະຈບຸນັ, ແຕ່ເຖງິຢ່າງໃດກໍ່ ຕາມ ພວກເຮາົມຄີວາມຈາໍເປນັຕອ້ງວາງ

ນະໂຍບາຍໃຫໄ້ປຄວບຄູ່ກບັການຄົນ້ຄວາ້ພືນ້ຖານ ຫຼ ື ການຄົນ້ຄວາ້ເຕກັໂນໂລຊໃີໝ່ ໄປ

ພອ້ມໆກນັ ຈື່ ງຈະສາມາດຕອບຮບັກບັຍຸດທະສາດຂອງລດັຖະບານ ທີ່ ຈະພດັທະນາປະ 

ເທດໃຫເ້ປນັເສດຖະກດິພູມປນັຍາ, ຫນັການຜະລດິໃຫເ້ປນັ ອຸດສາຫະກາໍທນັສະໄໝ, 

ການພດັທະນາສຂີຽວ ແລະ ສາມາດແຂ່ງຂນັພາຍໃນປະເທດ, ພາກພືນ້ ແລະ ສາກນົ ໃນ

ອະນາຄດົ. 

ການວາງນະໂຍບາຍ ຫຼ ືລະບຽບການໃນການສົ່ ງເສມີວຽກງານ ວທິະຍາສາດ ແລະ 

ເຕກັໂນໂລຊ ີສາມາດກາໍນດົຂອບເຂດເພື່ ອກາໍນດົຈດຸສຸມ ແລະ ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນ 

ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແບບຮູບປະທໍາ. ຈາກຂໍມູ້ນຂອງອງົການ OECD (2017) ປະເທດ 

ເກາົຫຼໃີຕເ້ປນັປະເທດທີ່ ປະສບົຜນົສໍາເລດັສູງໃນການພດັທະນາເສດຖະກດິຂອງຕນົ ໂດຍ 

ນາໍໃຊວ້ທິະຍາສາດ ແລະ ເຕກັໂນໂລຊ ີ ເປນັຕວົຂບັເຄື່ ອນເສດຖະກດິ, ພາຍໃຕນ້ະໂຍບາຍ 

ແຫ່ງຊາດ ດາ້ນວທິະຍາສາດ, ເຕກັໂນໂລຊ ີແລະ ນະວດັຕະກາໍ. ການຜນັຂະຫຍາຍນະໂຍ 

ບາຍຂອງປະເທດດັ່ ງກ່າວ ແມ່ນເຮດັໄປຄ່ຽງຄູ່ກບັການສະໜອງທນືຮອນເຂົາ້ໃນການຄົນ້ 

ຄວາ້ ແລະ ພດັທະນາ, ການສາ້ງບຸກຄະລາກອນທີ່ ມຄຸີນນະພາບ, ການກາໍນດົແຜນວຽກ 

ບູລມິະສດິໃນການພດັທະນານະວດັຕະກາໍ, ສາ້ງເງ ື່ອນໄຂໃນການດງຶດູດການລງົທນຶ ແລະ 

ການແຂ່ງຂນັການຜະລດິຂອງຂະແໜງອຸດສາຫະກາໍ ແລະ ສາ້ງພືນ້ຖານໂຄງລ່າງທີ່ ເຂັມ້ 

ແຂງດາ້ນເຕກັໂນໂລຊສີື່ ສານຂອງປະເທດ ຫຼ ື ICT. ຈາກພືນ້ຖານທີ່ ເຂັມ້ແຂງ ເກາົຫຼໃີຕ ້

ໄດປ່້ຽນສະຖານະພາບຂອງຕນົຈາກອນັດບັທ ີ 7 ໃນປ ີ 2012 ມາເປນັອນັດບັທ ີ 5 ໃນປ ີ

2015 ຂອງໂລກ ວ່າ ເປນັປະເທດທີ່ ນາໍໃຊຄ້ວາມກາ້ວໜາ້ດາ້ນວທິະຍາສາດ ແລະ ເຕກັໂນ 

ໂລຊ ີ ໃນການພດັທະນາເສດຖະກດິສງັຄມົພູມປນັຍາ ແລະ ໄປຄຽງຄູ່ກບັການອະນຸລກັ 

ສິ່ ງແວດລອ້ມ.  

ສະນັນ້ ບດົຮຽນຂອງປະເທດເກາົຫຼໄີຕສ້າມາດນາໍມາພຈິາລະນາໃນການອອກນະ

ໂຍບາຍຂອງບາ້ນເຮາົບນົພືນ້ຖານເງ ື່ອນໄຂທີ່ ມຢູ່ີ ໂດຍພວກເຮາົຕອ້ງມຄີວາມເຂົາ້ໃຈກ່ຽວ

ກບັສະພາບຕວົຈງິພາວະວໃິສ ບນົພືນ້ຖານເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ, ຄວາມຮບັຮູເ້ຖງິບນັດາສິ່ ງ 

ທີ່ ເປນັທ່າແຮງ, ການວເິຄາະຂໍມູ້ນແບບວຊິາການຢ່າງລະອຽດ ລວມໄປເຖງິຮູນ້າໍໃຊແ້ຫຼ່ ງຂໍ ້
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ມູນ ຫຼ ື ສີ່ ງທີ່ ເປນັທ່າແຮງຂອງຕນົຢ່າງມປີະສດິຖຜິນົ ເຊີ່ ງຈະສາມາດກາໍນດົຜະລດິຕະພນັ

ສນິຄາ້ທີ່ ມເີອກະລກັພເິສດສະເພາະຂອງປະເທດ ເວົາ້ລວມ ເວົາ້ສະເພາະຂອງບນັດາຂະ 

ແໜງການທງັສູນກາງ ແລະ ທອ້ງຖິ່ ນ. ບາງຄັງ້ການວາງນະໂຍບາຍທີ່ ສະເພາະເຈາະຈງົຕາມ

ທ່າແຮງຂອງທອ້ງຖິ່ ນ ກໍ່ ຈະຊ່ວຍລດົຄວາມແຕກໂຕນທາງດາ້ນເສດຖະກດິ ແລະ ວຽກ

ງານການຄົນ້ຄວາ້ ທງັຍງັຕອບສະໜອງໄດນ້ະໂຍບາຍ 3 ສາ້ງ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກ

ຍາກຂອງລດັຖະບານລາວ. ເຊັ່ ນດຽວກບັປະເທດກາໍລງັພດັທະນາມະຫາອໍານາດ ຄ:ື ສປ 

ຈນີ ໄດກ້າໍນດົນະໂຍບາຍການເປດີປະຕູເສດຖະກດິ ມກີານຮກັສາລະດບັການເຕບີໃຫ່ຍ 

ຂອງເສດຖະກດິ ສະເລ່ຍປລີະ 10% ແລະ ໃນປ ີ2010 ໄດກ້າຍເປນັປະເທດທີ່ ມເີສດຖະ 

ກດິຂະຫຍາຍຕວົເປນັອນັດບັ 2 ຂອງໂລກ. ເຖງິແມ່ນວ່າ ການປະກອບການທາງດາ້ນການ 

ຄາ້ຈະເປນັກາໍລງັແຮງຫຼກັໃນລະບບົເສດຖະກດິ ໃນ ສປ ຈນີ ແຕ່ຍງັຂາດຄວາມອາດສາ 

ມາດທາງດາ້ນນະວດັຕະກາໍ ໂດຍສະເພາະຄວາມ ຮູຄ້ວາມສາມາດທາງດາ້ນອຸດສາຫະກາໍ 

ຂັນ້ສູງ, ນອກຈາກນີ ້ນກັລງົທນຶຕ່າງປະເທດຍງັເຂົາ້ຄວບຄຸມ ຫຼາຍກ່ວາ 80% ຂອງເຕກັ 

ໂນໂລຊ ີທີ່ ຜະລດິຢູ່ພາຍໃນປະເທດ.  ສປ ຈນີ ໄດສ້າ້ງກນົໄກທີ່ ເປນັອງົປະກອບທີ່ ສໍາຄນັ 

ທາງດາ້ນວທິະຍາສາດ ແລະ ເຕກັໂນໂລຊ ີໃນນະໂຍບາຍເສດຖະກດິແຫ່ງຊາດ.  

ຈາກບດົລາຍງານການວເິຄາະບດົບາດຄວາມສໍາຄນັ ຂອງທຸລະກດິຈາກຕ່າງປະເທດ 

ໃນການຖ່າຍທອດເຕກັໂນໂລຊ ີ ຢູ່ປະເທດ ສ ປ ຈນີ ຂອງນກັເສດສະສາດ ຈາກມະຫາວ ິ

ທະຍາໄລອອັກຟອດ ປະເທດອງັກດິ ທ່ານ Jonh&Linda (2012), ລດັຖະບານ ສ ປ 

ຈນີ ໄດອ້ອກນະໂຍບາຍສົ່ ງເສມີ ການລງົທນຶຕ່າງປະເທດໃນຂງົເຂດການຖ່າຍທອດເຕກັໂນ 

ໂລຊ ີໂດຍຜ່ານການກາໍນດົເຂດເສດຖະກດິ ພເິສດ ແລະ ສນັຍາການຮ່ວມມແືບບຕ່າງຝ່າຍ

ຕ່າງໄດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດ ໃນຂງົເຂດການຖ່າຍທອດເຕກັໂນໂລຊທີນັສະໄໝ ມເີປົາ້ໝາຍ 

ເພື່ ອພດັທະນາ ແລະ ປບັປຸງຄຸນນະພາບຂອງຜະລດິຕະພນັສນິຄາ້ ເພື່ ອສົ່ ງອອກສາມາດ

ແຂ່ງຂນັໃນຕະຫຼາດໂລກ. ປະຈບຸນັ ສປປ ລາວ ເຮາົໄດກ້າໍນດົເຂດເສດຖະກດິ ພເິສດ 

ຈາໍນວນ 4 ແຫ່ງ ແລະ ເຂດເສດຖະກດິສະເພາະຈາໍນວນ 9 ແຫ່ງ ເພື່ ອດງຶດູດການລງົທນຶ

ຂອງຕ່າງປະເທດ ເພາະສະນັນ້ ການຖ່າຍທອດເຕກັໂນໂລຊທີນັສະໄໝ ກໍ່ ຄວນເປນັຫວົຂໍ ້

ບູລະມະສດິທີ່ໜາ້ສນົໃຈ ໃນການສົ່ ງເສມີວຽກງານວທິະຍາສາດ ແລະ ເຕກັໂນໂລຊ,ີ ແຕ່
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ຢ່າງໃດກໍ່ ຕາມ ປະເທດເຮາົຕອ້ງໄດຄໍ້ານງຶເຖງິບາງບນັຫາທີ່ ສໍາຄນັຊ່ວຍໃນການພຈິາລະນາ 

ການກາໍນດົນະໂຍບາຍ ເປນັຕົນ້ແມ່ນ ຜນົປະໂຫຍດຂອງຊາດ ທີ່ ໄດຈ້າກໂຄງການຮ່ວມມ,ື 

ຜນົກະທບົລວມຂອງເສດຖະກດິຂອງປະເທດ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມລງົທນຶ, ປະເມນີຜນົຈາກ

ການຮ່ວມມ ື ວ່າຕອບສະໜອງກບັລະດບັຄາດໝາຍຂອງຊາດກ່ຽວກບັການການພດັທະນາ 

ແລະ ປບັປຸງຄຸນນະພາບຂອງຜະລດິຕະພນັ, ແລະ ລງົຕດິຕາມກວດກາແບບເປນັລະບບົ ຕ່ໍ

ເນື່ ອງດາ້ນຜນົປະໂຫຍດໃນຮູບແບບເສດຖະກດິ.  

ຈາກຂໍມູ້ນຜນົໄດຮ້ບັຈາກການສກຶສາໃນຄັງ້ນີ ້ ທາງດາ້ນນະໂຍບາຍຕ່ໍນກັຄົນ້ຄວ້າ 

ພວກເຮາົແມ່ນຍງັເຮດັບ່ໍໄດດ້ເີທົ່ າທີ່ ຄວນ ໃນການສົ່ ງເສມີສະໜບັສະໜນູ ຫຼ ື ສາ້ງແຮງ 

ຈງູໃຈໃຫຜູ້ມ້ຜີນົງານການຄົນ້ຄວາ້ພດັທະນາ. ຈາກການໄປຢຽ້ມຢຽມ ແລະ ຖອດຖອນ 

ບດົຮຽນຂອງທມີງານໂຄງການກບັ ສູນພນັທຸວສິາວະກາໍ ແລະ ເຕກັໂນໂລຊ ີ ຊວີະພາບ, 

ສໍານກັງານພດັທະນາວທິະຍາສາດ ແລະ ເຕກັໂນໂລຊ ີ ແຫ່ງຊາດ ທີ່ ຂືນ້ກບັກະຊວງວທິະ 

ຍາສາດ ແລະ ເຕກັໂນໂລຊ,ີ ປະເທດໄທ ໃນຊ່ວງ ເດອືນ ກຸມພາ 2016 ກ່ຽວກບັວຽກງານ 

ການຄົນ້ຄວາ້ ແລະ ຖ່າຍທອດເຕກັໂນໂລຊ.ີ ສູນດັ່ ງກ່າວແມ່ນຖກືສາ້ງຂືນ້ໃນປ ີ1983 ປະ

ຈບຸນັ ມນີກັຄົນ້ຄວາ້ທີ່ ມປີະສບົການການຄົນ້ຄວາ້ຈາກຕ່າງປະເທດປະຈາໍຫຼາຍກວ່າ 150 

ທ່ານ ດໍາເນນີກດິຈະກາໍການຄົນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດທງັ ການຄົນ້ຄວາ້ພືນ້ຖານ ແລະ ການ

ຄົນ້ຄວາ້ນາໍໃຊ ້ໃນຫຼາຍຂງົເຂດເຊັ່ ນ: ວທິະຍາສາດກະສກິາໍ, ວທິະຍາສາດການແພດ, ພະ

ລງັງານ, ສິ່ ງແວດລອ້ມ, ອຸດສາຫະກາໍ ແລະ ຊບັພະຍາກອນຊວີະພາບ. ເຊີ່ ງນະໂຍບາຍສະ

ເພາະຕ່ໍນກັຄົນ້ຄວ້າຂອງສູນດັ່ ງກ່າວ ແມ່ນໄດຖ້ກືນາໍໃຊເ້ປນັຕວົແບບໃຫຂ້ະແໜງການອື່ ນ

ທີ່ ຂືນ້ກບັ ກະຊວງວທິະຍາສາດ ແລະ ເຕກັໂນໂລຊ,ີ ປະເທດໄທ ໂດຍມລີະບຽບການໃນ

ການແບ່ງຜນົປະໂຫຍດໃຫນ້ກັຄົນ້ຄວາ້ທີ່ ມຜີນົງານ ຫຼງັຈາກຫກັຄ່າໃຊຈ່້າຍ (ຄ່າອຸປະ 

ກອນ, ສານເຄມ ີແລະ ຄ່າບ່ໍລຫິານ).  ເມື່ ອສມົທຽບການແບ່ງປນັຜນົປະໂຫຍດຈາກຜນົ

ງານຂອງນກັຄົນ້ຄວາ້ ຂອງປະເທດຍີ່ ປຸ່ນ, ອງັກດິ ແລະ ໄທ ໂດຍສະເພາະໃນຂງົເຂດການ 

ຖ່າຍທອດເຕກັໂນໂລຊ ີ ຈາກສະຖາບນັການຄົນ້ຄວາ້ໄປສູ່ຂະແໜງການອຸດສາຫະກາໍໄດ ້

ຖກືສງັລວມ ໃນຕາຕະລາງທ ີ5 ລຸ່ມນີ.້  
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ຕາຕະລາງ  5 :  ນະໂຍບາຍການແບ່ງປນັຜນົປະ ໂຫຍດ ທີ່ ໄດຈ້າກຜນົສ າເລດັການຄົນ້ຄວາ້ 

ຂອງຍີ່ ປຸ່ນ, ໄທ ແລະ ອງັກດິ 

ປະເທດ ຈາໍນວນລາຍຮບັຕວົຈງິຫຼງັ

ຫກັຄ່າໃຊຈ່້າຍ (Net 

income) 

ຜູຄ້ ົນ້ຄວາ້ ສະຖາບນັຄົນ້

ຄວາ້ທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ 

ມະຫາວທິະຍາໄລ 

ຫຼ ືສະຖາບນັຄົນ້

ຄວາ້ທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ 

ຍີ່ ປຸ່ນ 

(Kyoto 

University) 

ຕໍ່ າກວ່າ 10,000,000 yen 

($ 90,000) 

50% 25% 25% 

ສູງກວ່າ 10,000,000 yen 

($ 90,000) 

1/3 1/3 1/3 

ໄທ  

(ສູນ 

BIOTEC) 

 

ຕໍ່ າກວ່າ 1,000,000 bath 

 

70% 30% - 

ສູງກວ່າ 1,000,000 bath 

 

30% 70% - 

ອງັກດິ  

(University 

of Bristol) 

 

£ 15,000 – £ 75,000  

($ 17,000 – $ 88,000) 

50% 25% 25% 

ຫຼາຍກວ່າ £ 75,000 

($ 88,000) 

1/3 1/3 1/3 

 

ນະໂຍບາຍການແບ່ງປນັຜນົປະໂຫຍດ ຈາກການຖ່າຍທອດຜນົການຄົນ້ຄວາ້ທີ່ ກ່າວ

ມາ ແມ່ນສິ່ ງທີ່ ມຄີວາມສໍາຄນັທີ່ ເປນັປດັໃຈໃນການຊຸກຍູໃ້ຫນ້ກັຄົນ້ຄວາ້ມຄີວາມກະຕລື ື

ລົນ້ໃນການສາ້ງສນັຜນົງານ, ມຄີວາມຮບັຜດິຊອບ, ມສ່ີວນຮ່ວມ ແລະ ທຸມ້ເທສະຕປິນັ

ຍາໃນກດິຈະກາໍການຄົນ້ຄວາ້ຫຼາຍຂືນ້. ລະບຽບການໃນການແບ່ງປນັຜນົປະໂຫຍດສ່ວນ 

ຫຼວງຫຼາຍ ແມ່ນຈະຂືນ້ກບັສະຖາບນັຄົນ້ຄວາ້ເປນັຜູກ້າໍນດົ ໂດຍຜ່ານການເຫນັດຕີກົລງົ 

ກນັລະຫວ່າງ ຜູມ້ສ່ີວນຮ່ວມໃນໂຄງການຄົນ້ຄວາ້ໃດໜື່ ງ. ນະໂຍບາຍສໍາລບັນກັຄົນ້ຄວາ້ 

ຂອງປະເທດເຮາົ ອາດຍອ້ງຍຊໍມົເຊຍີໃຫລ້າງວນັນກັຄົນ້ຄວາ້ ຈາກຜນົງານທີ່ ມປີະໂຫຍດຕ່ໍ

ສງັຄມົ ຫຼ ືໃຫບູ້ລະມະສດິພເິສດສະໜບັສະໜຸນໂຄງການທາງດາ້ນງບົປະມານ.   
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ລດັຖະບານຂອງຫຼາຍປະເທດໃນທົ່ ວໂລກ ໄດທຸ້ມ້ງບົປະມານມະຫາສານ ເຂົາ້ໃນ

ການຄົນ້ຄວາ້ ແລະ ພດັທະນາວຽກງານວທິະຍາສາດ, ເຕກັໂນໂລຊ ີ ແລະ ນະວດັຕະກາໍ. 

ຈາກຜນົຂອງການສກຶສາໃນຄັງ້ນີສ້ະແດງໃຫເ້ຫນັວ່າ ແຫຼ່ ງງບົປະມານຕົນ້ຕໍໃຊເ້ຂົາ້ໃນກດິ

ຈະກາໍພດັທະນາການຄົນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດ ແລະ ເຕກັໂນໂລຊ ີ ຂອງປະເທດເຮາົໃນປະຈຸ

ບນັ ແມ່ນມາຈາກການຊ່ວຍເຫຼອືຂອງສາກນົ,  ສ່ວນແຫຼ່ ງງບົປະມານຂອງລດັແມ່ນຍງັມຈີາໍ

ນວນຈາໍກດັ. ນອກຈາກງບົປະມານທີ່ ໄດຈ້າກການຈດັສນັຂອງລດັຖະບານໃຫແ້ຕ່ລະກະ 

ຊວງແລວ້ ແມ່ນແຫຼ່ ງງບົປະມານຈາກການລງົທນືພາຍໃນຂອງລດັ ຈາໍນວນ 1% ທີ່ ໄດກ້າໍ 

ນດົ ໄວໃ້ນກດົໝາຍ ວ່າດວ້ຍ ວທິະຍາສາດ ແລະ ເຕກັໂນໂລຊ ີເຊີ່ ງເລີ່ ມຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຕ່

ສກົງບົປະມານ 2011-2012. ແຕ່ເຖງິຢ່າງໃດກໍ່ ຕາມ ຈາກການໃຫຂໍ້ມູ້ນຂອງຜູຕ້ອບຄໍາ 

ຖາມຈາກໜ່ວຍງານຂອງລດັສະແດງຄວາມຄດິເປນັເອກະພາບກນັວ່າ: ໃນຕ່ໍໜາ້ ການສະ 

ໜບັສະໜນູດາ້ນງບົປະມານຂອງພາກລດັ ຕ່ໍກບັວຽກງານການຄົນ້ຄວາ້ ແລະ ພດັທະນາ 

ວຽກງານດາ້ນວທິະຍາສາດ ແລະ ເຕກັໂນໂລຊ ີ ແລະ ການຖ່າຍທອດຜນົທີ່ ໄດຈ້າກການ 

ຄົນ້ຄວ້າ ແມ່ນມແີນວໂນມ້ທີ່ ຈະເພີ່ ມຂືນ້ ເນື່ ອງຈາກວ່າ ວຽກງານດັ່ ງກ່າວແມ່ນຈະຖກືນາໍ

ໃຊເ້ປນັກາໍລງັແຮງໃນການສົ່ ງເສມີ, ຊຸກຍູ ້ແລະ ຂບັເຄື່ ອນ ເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ແຫ່ງຊາດ 

ໃຫມ້ກີານຂະຫຍາຍຕວົຢ່າງຕ່ໍເນື່ ອງ, ໝັນ້ທ່ຽງ ແລະ ຍນືຍງົ.  

ຖາ້ສມົທຽບ ລະດບັການພດັທະນາດາ້ນວທິະຍາສາດ ແລະ ເຕກັໂນໂລຊ ີຂອງບນັ 

ດາປະເທດ ທີ່ ກາໍລງັພດັທະນາ ແລະ ປະເທດທີ່ ພດັທະນາແລວ້ ເຫນັວ່າ ຈາໍນວນການໃຊ ້

ຈ່າຍງບົປະມານເຂົາ້ໃນການຄົນ້ຄວາ້ ແມ່ນເປນັຕວົຊີວ້ດັໜື່ ງທີ່ ມຄີວາມສໍາຄນັໃນການປະ

ເມນີລະດບັເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ແລະ ຄວາມສວີໄິລຂອງປະເທດ. ສ ປ ຈນີ ໄດໃ້ຊຈ່້າຍງບົ 

ປະມານເຂົາ້ໃນວຽກງານຂງົເຂດດາ້ນການຄົນ້ຄວ້າ ແລະ ພດັທະນາ ເປນັອນັດບັທ ີ2 ຂອງ 

ໂລກຮອງຈາກອາເມລກິາ ສູງເທງິ 1,98% ຂອງ ລວມຍອດມູນຄ່າຜະລດິຕະພນັພາຍໃນ 

(GDP) ໃນປ ີ2012 ແລະ ເພີ່ ມຂຶນ້ເຖງິ 2,1% ໃນປ ີ2015 ປະມານ 409,000 ລາ້ນ

ໂດລາສະຫະລດັ ແລະ ມແີຜນຄາດວ່າຈະໃຫສູ້ງເທງິ 2,5% ໃນປ ີ2020. ປະເທດຍີ່ ປຸ່ນ 

ຈ່າຍງບົປະມານຈາໍນວນ 179,800 ລາ້ນໂດລາສະຫະລດັ ໃນປ ີ2014  ກວມເອາົ 3.5 

% ຂອງ GDP ແລະ ມເີປົາ້ໝາຍການລງົທນືທງັໝດົໃນວຽກງານການຄົນ້ຄວ້າ ພດັທະ 
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ນາ ວທິະຍາສາດ ແລະ ເຕກັໂນໂລຊ ີ ໃນປ ີ 2016-2020 ແມ່ນຢ່າງໜອ້ຍ 4% ຂອງ 

GDP ຈາກທງັພາກລດັ ແລະ ເອກະຊນົ, ຊື່ ງຄາດວ່າຈະມາຈາກພາກລດັປະມານ 1% 

ຂອງ  ຫຼ ືປະມານ 26 ລາ້ນຕືເ້ຢນັ. ເປນັທີ່ໜາ້ສນົໃຈວ່າ ແຫຼ່ ງງບົປະມານສ່ວນໃຫຍ່ທີ່ ໃຊ ້

ເຂົາ້ໃນການຄົນ້ຄວາ້ຂອງປະເທດຍີ່ ປຸ່ນ ແມ່ນມາຈາກຂະແໜງອຸດສາຫະກາໍ ຫຼ ື ບໍລສິດັ  

ເອກະຊນົ ເຊັ່ ນດຽວກບັປະເທດເກາົຫຼໃີຕ ້ທີ່ ຈ່າຍງບົປະມານເຂົາ້ໃນການພດັທະນາເຕກັໂນ

ໂລຊເີພີມ້ຂືນ້ຈາກ 1.7% ເຖງິ 2.8% ຂອງ GDP ໃນປ ີ2010 ເຊີ່ ງໃນນັນ້ ອດັຕາສ່ວນ 

ງບົປະມານກວມເອາົ 72%, 27% ແລະ 0.2% ຈາກພາກສ່ວນເອກະຊນົ, ລດັ ແລະ 

ຕ່າງປະເທດ ຕາມລໍາດບັ. ການຄົນ້ຄວາ້ ແລະ ພດັທະນາຄຸນນະພາບຜະລດິຕະພນັໃຫເ້ປນັ 

ທີ່ ຕອ້ງການຂອງຕະຫຼາດ ສົ່ ງຜນົໃຫຂ້ະແໜງອຸດສາຫະກາໍເຂົາ້ມາມບີດົບາດຫຼາຍຂືນ້ເຫນັ 

ໄດຢ່້າງຊດັເຈນ.  

ເມື່ ອກ່າວເຖງິພາກສ່ວນເອກະຊນົຍງັເຫນັວ່າຜູປ້ະກອບທຸລະກດິຂອງປະເທດເຮາົ 

ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຂະໜາດນອ້ຍ ແລະ ຂະໜາດກາງ (SMEs) ຍງັບ່ໍທນັໃຫຄ້ວາມສໍາຄນັ 

ກ່ຽວກບັການຄົນ້ຄວາ້ ແລະ ພດັທະນາ ເທົ່ າທີ່ ຄວນ. ນອກຈາກນີ ້ບໍລສິດັເອກະຊນົຍງັອາ

ໃສການນາໍເຂົາ້ເຕກັໂນໂລຊເີປນັຕົນ້ຕໍຈາກຕ່າງປະເທດ ສົ່ ງຜນົໃຫກ້ານຖ່າຍທອດເຕກັໂນ

ໂລຊ ີ ຍງັມຄີວາມຈາໍກດັສະເພາະເຕກັໂນໂລຊ ີ ແລະ ຍງັບ່ໍສາມາດເພີ່ ງຕນົເອງໄດ.້ ເຫດ

ຜນົໜື່ ງ ທີ່ ບໍລສິດັເອກະຊນົຢູ່ປະເທດເຮາົນາໍເຂົາ້ເຕກັໂນໂລຊ ີ ເນື່ ອງຈາກຄວາມສາມາດ 

ຂອງພາຍໃນຍງັບ່ໍທນັຕອບສະໜອງຄວາມຕອ້ງການຂອງຂະແໜງການຜະລດິ. ເມື່ ອມາ 

ທຽບໃສ່ປະເທດເພື່ ອນບາ້ນ ເຊັ່ ນ ປະເທດໄທ ໃນການສົ່ ງເສມີການຖ່າຍທອດເຕກັໂນໂລ 

ຊ ີ ໄປສູ່ທຸລະກດິ SME ແມ່ນປະກອບມ:ີ 1). ການສະໜບັສະໜນູເງນິກູດ້ອກເບຍ້ຕ່ໍາ 

ໃນວງົເງນິ 30 ລາ້ນບາດ ບ່ໍເກນີ 75% ຂອງໂຄງການ ບ່ໍເກນີ 7 ປ;ີ 2). ການຮ່ວມລງົ 

ທນຶ: ໃຫກ້ານສະໜບັສະໜນູການເງນິໂດຍໃຊກ້ນົໄກການຮ່ວມລງົທນຶກບັເອກະຊນົ ຫຼ ື

ນກັວໄິຈ ເພື່ ອຊຸກຍູໃ້ຫມ້ກີານຖ່າຍທອດຜນົການຄົນ້ຄວ້າ ໃຫເ້ປນັສນີຄາ້; 3). ການເລີ່ ມ 

ຕົນ້ທຸລະກດິ: ໃຫກ້ານສະໜບັສະໜນູຜູປ້ະກອບການໃໝ່ ໂດຍໃຫຄໍ້າປກືສາ ແລະ ຝກຶ 

ອບົຮມົ ຕະຫຼອດຮອດການຊອກຫາຊບັພະຍາກອນທີ່ ຈາໍເປນັ ເພື່ ອໃຫສ້າມາດເລີ່ ມຕົນ້ 

ທຸລະກດິ ແລະ ຊຸກຍູໃ້ຫຜູ້ເ້ຮດັທຸລະກດິໄດຮ້ຽນຮູ,້ ທດົລອງ, ປບັປຸງ ແລະ ພດັທະນາ 

 



ພາກທ ີ 5:  ສນົທະນາ 

   

   64 

ຜະລດິຕະພນັສນີຄາ້ຂອງຕນົຈນົມຄີວາມໝັນ້ໃຈ ແລະ ສາມາດໄປລອດໄດໃ້ນໄລຍະເວລາ 

ເລີ່ ມຕົນ້ 1-2 ປ;ີ 4). ການຍກົເວັນ້ພາສ:ີ ລດັຖະບານມອບໝາຍໃຫ ້ສໍານກັງານພດັທະນາ 

ວທິະຍາສາດ ແລະ ເຕກັໂນໂລຊ ີແຫ່ງຊາດ ເປນັຜູກ້ວດສອບ ແລະ ຮບັຮອງໂຄງການຄົນ້ 

ຄວາ້ວໄິຈ ແລະ ພດັທະນານາໍໃຊ ້ຂອງຜູປ້ະກອບທຸລະກດິສາມາດຢື່ ນຂໍຍກົເວັນ້ພາສລີາຍ 

ໄດຈ້າໍນວນ 300% ທີ່ ໄດຈ່້າຍໃນການພດັທະນາເຕກັໂນໂລຊ;ີ 5). ສດິທພິເິສດ: ຜູປ້ະ 

ກອບທຸລະກດິສາມາດເຂົາ້ເຖງິເງນິກອງທນຶພດັທະນາວທິະຍາສາດ ແລະ ເຕກັໂນໂລຊ ີ

ແລະ ປະໂຫຍດອື່ ນໆເພີ່ ມເຕມີສໍາລບັການລງົທນຶ ເຊັ່ ນ: ການສະໜບັສະໜນູຜູປ້ະກອບ 

ທຸລະກດິທີ່ ເຂົາ້ຮ່ວມໂຄງການໃນລກັສະນະເງນິສະໜບັສະໜນູ ຜ່ານມະຫາໄລ ຫຼ ື ສະຖາ 

ບນັຄົນ້ຄວາ້ຂອງລດັ ຜູດໍ້າເນນີທຸລະກດິສາມາດຂໍໃຊສ້ດິນາໍຜນົງານ ໄປຕ່ໍຍອດເພື່ ອຂໍເງນິ 

ສະໜບັສະໜນູ 75% ຂອງໂຄງການໃນວງົເງນິບ່ໍເກນີ 800,000 ບາດໄທ, ສໍາລບັທຸລະ 

ກດິເຕກັໂນໂລຊອີເິລກັໂຕຼນກິວງົເງນິບ່ໍເກນີ 1,700,000 ບາດໄທ.   

ນອກຈາກປດັໃຈທີ່ ກ່າວມາຂາ້ງເທງິ ທີ່ ມຜີນົກະທບົໃນການຄົາ້ນຄວາ້ ແລະ ການ 

ຖ່າຍທອດຜນົໄປສູ່ການຜະລດິເປນັສນິຄາ້ ຍງັມບີນັຫາອື່ ນໆທີ່ ຈາໍເປນັຕອ້ງປະຕຮູິບ ໄປ 

ພອ້ມໆກນັ ເປນັຕົນ້ແມ່ນ ບຸກຄະລາກອນ, ຕະຫຼາດຂອງສນິຄາ້, ຫອ້ງທດົລອງທີ່ ໄດມ້າດ 

ຕະຖານ ແລະ ອຸປະກອນໃນການເຮດັການຄົນ້ຄວາ້. ລະບບົການສກຶສາ ຫຼ ືປບັປຸງພືນ້ຖານ 

ການສກຶສາພາຍໃນປະເທດ ແມ່ນບນັຫາທີ່ ສໍາຄນັຂອງຂະແໜງການສກຶສາ ທີ່ ຜະລດິບຸກ 

ຄະລາກອນຮບັໃຊສ້ງັຄມົ ຈະເຫນັວ່າ ນກັສກຶສາທີ່ ຮຽນສາຍວຊິາວທິະຍາສາດ ທໍາມະ 

ຊາດ ແມ່ນມຈີາໍນວນໜອ້ຍທີ່ ສຸດ ແລະ ຫຼກັສູດການສອນຍງັບ່ໍໄດມ້າດຕະຖານ ຖາ້ທຽບ 

ໃສ່ພາກພືນ້ ແລະ ສາກນົ. ໃນການເຮດັວຽກການຄົນ້ຄວາ້ ແລະ ພດັທະນາ ລວມໄປເຖງິ 

ໜ່ວຍງານການຜະລດິໃນລະດບັອຸດສາຫະກາໍ ແມ່ນຕອ້ງການນກັວທິະຍາສາດ ແລະ ນກັວ ິ

ສະວະກອນທີ່ ມຄີວາມຮູ,້ ປະສບົການໃນລະດບັທີ່ ສູງ. ລດັຖະບານຕອ້ງມນີະໂຍບາຍອນັ 

ເລັ່ ງດ່ວນຕ່ໍນກັຄົນ້ຄວາ້ ຫຼ ື ແຮງງານທີ່ ມຄຸີນະພາບ ໂດຍສະເພາະ ບຸກຄະລາກອນທີ່ ມ ີ

ຄວາມຮູຄ້ວາມສາມາດ ແລະ ນກັສກຶສາທີ່ ມປີະສບົການຄົນ້ຄວາ້ມາຈາກຕ່າງປະເທດ 

ເນື່ ອງ ຈາກບຸກຄະລາກອນທີ່ ມຄຸີນນະພາບບ່ໍສູງ ອາດສົ່ ງຜນົຕ່ໍວຽກງານການຄົນ້ຄວາ້ ແລະ 

ການຖ່າຍທອດເຕກັໂນໂລຊ ີບ່ໍໄດຕ້າມຄາດໝາຍທີ່ ວາງໄວ.້ ນອກຈາກບຸກຄະລາກອນແລວ້ 
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ຄວາມຕອ້ງການຜະລດິຕະພນັຂອງຕະຫຼາດ ກໍ່ ເປນັບນັຫາທີ່ ຕອ້ງເອາົໃຈໃສ່ໃນການດໍາເນນີ 

ການຄົນ້ຄວາ້, ພດັທະນາ ແລະ ບໍລກິານ ລວມໄປເຖງິ ການຖ່າຍທອດເຕກັໂນໂລຊ.ີ ໃນ 

ຫຼກັການເສດຖະກດິກນົໄກການຕະຫຼາດແມ່ນຂືນ້ກບັຄວາມຕອ້ງການຂອງຜູບໍ້ລໂິພກ 

ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການສະໜອງຂອງຜູຜ້ະລດິ, ເມື່ ອເວົາ້ເຖງິສນິຄາ້ທີ່ ເປນັນະວດັຕະ 

ກາໍໝາຍເຖງິຄວາມຕອ້ງການຜະລດິຕະພນັ ໂດຍສະເພາະສນິຄາ້ໃໝ່ທີ່ ມຄຸີນນະພາບ ແລະ 

ລາຄາສມົເຫດສມົຜນົ. ດັ່ ງນັນ້ ຖາ້ເວົາ້ເຖງີນະວດັຕະກາໍໃໝ່ກໍ່ ປະຕເິສດບ່ໍໄດວ່້າ ລດັຖະ 

ບານຕອ້ງລງົທນຶສາ້ງຫອ້ງທດົລອງທີ່ ໄດມ້າດຕະຖານ ແລະ ປະກອບອຸປະກອນທີ່ທນັສະ 

ໄໝ ຫຼ ືມກີານຮ່ວມມກືບັຕ່າງປະເທດ. ເຫດຜນົທີ່ ຈາໍເປນັຕອ້ງແມ່ນພາກສ່ວນລດັລງົທນຶ 

ກໍ່ ເພາະວ່າ ຜູປ້ະກອບການທຸລະກດິພາຍໃນປະເທດປະຈບຸນັແມ່ນ ຂະໜາດນອ້ຍ-ກາງ 

ອາດບ່ໍມຄີວາມສາມາດໃນການສາ້ງຫອ້ງທດົລອງທີ່ ທນັສະໄໝ ຫຼ ືຊືອຸ້ປະກອນ ທີ່ ມລີາຄາ 

ແພງຮບັໃຊເ້ຂົາ້ໃນການພດັທະນາຜະລດິຕະພນັສນິຄາ້. 

5.2   ຮູບແ%ບ &ື ວິທີການຖ0າຍທອດເ'ັກໂ+ໂ,ຊີ  

ຈາກການທບົທວນເອກະສານກ່ຽວກບັການການຖ່າຍທອດເຕກັໂນໂລຊ ີ ປະກອບ 

ມຫີຼາຍຮູບແບບ ຫຼ ື ວທິໃີນການຖ່າຍທອດຜນົທີ່  ໄດຈ້າກການຄົນ້ຄວາ້ໄປສູ່ໜ່ວຍງານການ 

ຜະລດິເປນັສນິຄາ້ ບນົພືນ້ຖານຄວາມຕອ້ງການຂອງຜູບໍ້ລໂິພກ, ຜູຜ້ະລດິ ແລະ ນກັຄົນ້ 

ຄວາ້. ອງີຕາມຜນົທີ່ ໄດໃ້ນການລງົສໍາຫຼວດຂໍມູ້ນຈາກການສກຶສາຄັງ້ນີ ້ວທິກີານຖ່າຍທອດ 

ເຕກັໂນໂລຊສີາມາດສງັລວມໄດຢູ່້ 2 ຮູບແບບ ຄ:ື ຮູບແບບການນາໍພາລງົປະຕບິດັຕວົຈງິ 

ແລະ ຮູບແບບການຖ່າຍທອດຄວາມຮູ.້ ສ່ວນໃຫຍ່ ການຖ່າຍທອດເຕກັໂນໂລຊ ີ ໂດຍ 

ຜ່ານວທິນີາໍພາປະຕບິດັຕວົຈງິຖກືປະຕບິດັໃນຂງົເຂດການຜະລດິກະສກິາໍ ຈດຸປະສງົ ເພື່ ອ 

ສົ່ ງເສມີ ແລະ ຊຸກຍູຊ້າວກະສກິອນໃຫສ້າມາດຜະລດິກະສກິາໍ ຕອບສະໜອງຄໍາ້ປະກນັ 

ສະບຽງອາຫານ ແລະ ຜະລດິໃຫເ້ປນັສນີຄາ້ຕາມນະໂຍບາຍຂອງລດັຖະບານ. ເຊັ່ ນດຽວ 

ກນັກບັຫຼາຍປະເທດໃນພາກພືນ້ທີ່ ນາໍໃຊວ້ທິດີັ່ ງກ່າວ ເພື່ ອຖ່າຍທອດເຕກັໂນ ໂລຊ ີທີ່ ມຜີນົ 

ປະໂຫຍດແກ່ປະຊາຊນົ ບນົພືນ້ຖານບູລະມາສດິຂອງລດັຖະບານໃນການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມ 

ທຸກຍາກ. ປະເທດໄທ ຖວ່ືາເປນັປະເທດຕວົແບບໃນກຸ່ມປະເທດອາຊຽນ ໃນການນາໍໃຊວ້ທິ ີ

ດັ່ ງກ່າວເຂົາ້ໃນການພດັທະນາຊຸມຊນົແບບຍນືຍງົ ເຊີ່ ງກຸ່ມເປົາ້ໝາຍຫຼກັປະກອບມ ີ ວສິາ
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ຫະກດິຊຸມຊນົ, ຜູປ້ະກອບການ, ຊາວກະສກິອນ, ເຍາົວະຊນົ ແລະ ຄູອາຈານພາຍໃນໂຮງ 

ຮຽນຂອງລດັ.  ວທິດີັ່ ງກ່າວແມ່ນອາ ໃສການມສ່ີວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊນົ ໂດຍຜ່ານການຮ່ວມ 

ຄດິ, ປກຶສາຫາລ,ື ກາໍນດົເປົາ້ໝາຍ, ຮ່ວມວາງແຜນ, ຮ່ວມຕດັສນີໃຈ, ຮ່ວມດໍາເນນີວຽກ 

ຕາມແຜນ, ຮ່ວມຕດິຕາມ, ປະເມນີຜນົ ແລະ ຮ່ວມຮບັຜນົປະໂຫຍດ. ຈາກຂໍມູ້ນທີ່ ທມີ 

ງານໂຄງການ ໄດໄ້ປຢຽ້ມຢາມໜ່ວຍງານທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງຂອງກະຊວງ ວທິະຍາສາດ ແລະ ເຕກັ 

ໂນໂລຊ ີປະເທດໄທ (ກຸມພາ, 2016), ມຈີາໍນວນ  33 ໂຄງການຖ່າຍທອດເຕກັໂນໂລ

ຊທີີ່ ນາໍພາປະຊາຊນົປະຕບິດັຕວົຈງິ ເປນັຕົນ້ແມ່ນ ການຝກຶອບົຮມົຜະລດິຫວົເຊືອ້ຈາກ 

ເຊືອ້ຣາເພື່ ອກາໍຈດັສດັຕູພດຶ, ການເຮດັກະສກິາໍສະອາດ, ການຜະລດິເມດັພນັເຂົາ້, ເຕກັໂນ 

ໂລຊສີາທາລະນະສຸກ ແລະ ສົ່ ງເສມີສຸຂະອານາໄມ, ອາຫານເພື່ ອສຸຂະພາບ ເປນັຕົນ້. 

ສໍາລບັວທິກີານຖ່າຍທອດເຕກັໂນໂລຊ ີ ໂດຍຜ່ານຮູບແບບການຖ່າຍທອດຄວາມຮູ ້

ແມ່ນລວມເອາົກດິຈະກາໍກ່ຽວກບັການຮຽນການສອນ, ການຝກຶອບົຮມົ, ກອງປະຊຸມສໍາ 

ມະນາເຜຍີແຜ່, ຄູ່ມແືນະນາໍເຕກັນກິວຊິາການ, ແຜ່ນພບັ, ໂປດສະເຕ,ີ ວດິໂີອ ແລະ ສື່ ສີ່ ງ 

ພມີຕ່າງໆ. ອງີຕາມຂໍມູ້ນທີ່ ໄດຈ້າກການລງົສໍາຫຼວດ ວທິກີານຖ່າຍທອດທີ່ ຖກືນາໍໃຊຫ້ຼາຍ 

ກວ່າໝູ່ ແມ່ນ ກອງປະຊຸມສໍາມະນາເຜຍີແຜ່, ການຝກຶອບົຮມົ ຕາມມາດວ້ຍແຜ່ນພບັແຈກ

ຢາຍ ແລະ ຄູ່ມເືຕກັນກິວຊິາການ. ດັ່ ງທີ່ ກ່າວມາໃນເບືອ້ງຕົນ້ວ່າ ປະເທດເຮາົສ່ວນໃຫຍ່ 

ກດິຈະກາໍການຄົນ້ຄວາ້ແມ່ນປະກອບມກີານຄົນ້ຄວາ້ນາໍໃຊ ້ ຫຼ ື ການນາໍເຂົາ້ເຕກັໂນໂລຊ ີ

ຈື່ ງເຫນັວ່າ ວທິກີານຖ່າຍທອດເຕກັໂນໂລຊ ີ ແມ່ນເຮດັແບບພືນ້ຖານທີ່ ມລີກັສະນະທໍາມະ

ດາບ່ໍຫຍຸງ້ຍາກ ເຊັ່ ນຜ່ານສື່ ສີ່ ງພມີຕ່າງໆເພື່ ອຖ່າຍທອດເຕກັໂນໂລຊ.ີ ນອກຈາກສື່ ສິ່ ງພມິ 

ການຖ່າຍທອດຄວາມຮູ ້ ໂດຍຜ່ານເຕກັນກິວຊິາການ ຫຼ ື ວທິກີານຈາກສະຖາບນັຄົນ້ຄວ້າ 

ຂອງລດັ ແມ່ນຍງັບ່ໍທນັມສ່ີວນຮ່ວມຂອງພາກສ່ວນເອກະຊນົເທົ່ າທີ່ ຄວນ ເຊີ່ ງເປນັສາເຫດ 

ເຮດັໃຫບ່ໍ້ເຂົາ້ສູ່ກນົໄກເສດຖະກດິ ຕອບສະໜອງຕາມຄວາມຕອ້ງການຂອງຕະຫຼາດ ໃນປະ 

ຈບຸນັ. ຍີ່ ງໄປກວ່ານັນ້ ການຖ່າຍທອດຄວາມຮູຂ້ອງຂະແໜງການຍງັມລີກັສະນະດໍາເນນີ 

ການໄປຕາມການເຄື່ ອນໄຫວກດິຈະກາໍຂອງ ໂຄງການ ແລະ ການເຄື່ ອນໄຫວວຽກງານຕາມ 

ພາລະບດົບາດຂອງອງົການຈດັຕັງ້ຂອງຕນົ.  
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ຖາ້ສມົທຽບໃສ່ການຖ່າຍທອດຄວາມເຕກັໂນໂລຊທີີ່ ໄດຈ້າກການຄົນ້ຄວາ້ ແລະ 

ພດັທະນາ ໄປສູ່ໜ່ວຍງານການຜະລດິເປນັສນິຄາ້ໃນລະດບັອຸດສາຫະກາໍທນັສະໄໝ ເຫນັ 

ວ່າ ມຄີວາມແຕກຕ່າງກນັທາງດາ້ນຮູບແບບວທິກີານຖ່າຍທອດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ເປົາ້ 

ໝາຍການຄົນ້ຄວາ້ເຕກັໂນໂລຊ ີ ແລະ ການມສ່ີວນຮ່ວມຂອງຂະແໜງການທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ. 

ການຄົນ້ຄວາ້ ແລະ ພດັທະນາ ເຕກັໂນໂລຊໃີໝ່ ແມ່ນຫວົໃຈຫຼກັຂອງການຖ່າຍທອດ 

ເຕກັໂນໂລຊໄີປສູ່ອຸດສາຫະກາໍ ໃນນັນ້ ການມສ່ີວນຮ່ວມຂອງຜູຜ້ະລດິຈະສົ່ ງຜນົໃຫກ້ານ 

ຖ່າຍທອດເຕກັໂນໂລຊປີະສບົຜນົສໍາເລດັຕາມຄາດໝາຍ. ຈາກການສງັລວມເອກະສານທີ່

ກ່ຽວຂອ້ງເຫນັວ່າ ຂະແໜງອຸດສາຫະກາໍ ຫຼ ື ເອກະຊນົ ຫຼ ື ຜູຜ້ະລດິ ຖວ່ືາມບີດົບດັສໍາຄນັ 

ໃນການຖ່າຍທອດເຕກັໂນໂລຊໄີປສູ່ການຜະລດິເປນັສນິຄາ້. ສ່ວນຂັນ້ຕອນວທິກີານການ 

ຖ່າຍທອດເຕກັໂນໂລຊ ີໄປສູ່ການຜະລດິເປນັສນິຄາ້ແມ່ນເລີ່ ມຈາກຜນົທີ່ ໄດຈ້າກ ການຄົນ້ 

ຄວາ້ຂອງມະຫາວທິະຍາໄລ ຫຼ ື ສະຖາບນັຄົນ້ຄວາ້ໃດໜື່ ງ ຜ່ານໜ່ວຍງານຮບັຜດິຊອບ 

ການຖ່າຍທອດເຕກັໂນໂລຊ ີໄປສູ່ຜູຜ້ະລດິ, ເຊີ່ ງບດົບາດຂອງໜ່ວຍງານດັ່ ງກ່າວແມ່ນເປນັ 

ຕວົກາງໃນການສົ່ ງເສມີ, ວາງແຜນທຸລະກດິ, ປກົປອ້ງຊບັສນິທາງປນັຍາ ແລະ ປະສານ 

ງານ, ນະໂຍບາຍ ແລະ ວາງແຜນ (ສະແດງໃນແຜນວາດ 4: ຂະບວນການຖ່າຍທອດເຕກັ

ໂນໂລຊໄີປສູ່ການຜະລດິເປນັສນິຄາ້).  

ແຜນວາດ  4 :  ຂະບວນການຖ່າຍທອດເຕກັໂນໂລຊ ີໄປສູ່ການຜະລດິເປນັສນິຄາ້ 
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ຈາກຂໍມູ້ນທີ່ ເກບັກາໍໄດຕ່ໍ້ກບັສະພາບລວມຂອງ ສປປ ລາວ ການຮ່ວມມລືະຫວ່າງ

ພາກສ່ວນລດັ ແລະ ເອກະຊນົ ໃນວຽກງານການຖ່າຍທອດເຕກັໂນໂລຊແີມ່ນຍງັເຮດັບ່ໍໄດ ້

ດ ີ ຈື່ ງມຄີວາມຈາໍເປນັທີ່ ສຸດໃນການຊຸກຍູໃ້ຫ ້ ເອກະຊນົເຂົາ້ມາມບີດົບາດຫຼາຍຂືນ້. ໃນ

ຄວາມເປນັຈງິແລວ້ ວສິາຫະກດິ ຫຼ ືບໍລສິດັເອກະຊນົ ແມ່ນມປີະສບົການໃນການບໍລຫິານ

ທຸລະກດິ ແລະ ການບໍລກິານເປນັຕົນ້ແມ່ນ ຂະແໜງ: ໄປສະນ,ີ ນໍາ້ປະປາ, ໄຟຟາ້, ໂທລະ

ຄມົມະນາຄມົ, ທະນາຄານ, ການບນິ, ການໂຮງແຮມ, ການທ່ອງທ່ຽວ, ແລະ ອື່ ນໆ. ການ

ມສ່ີວນຮ່ວມຈາກພາກລດັ ແລະ ເອກະຊນົ ຍງັຖເືປນັການນາໍໃຊທ່້າແຮງທີ່ ມຢູ່ີໃນການຂະ

ຫຍາຍວຽກງານທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ແລະ ຊ່ວຍຄໍາ້ຈນຸເຊິ່ ງກນັແລະກນັໃນຮູບແບບ ຂອງນະໂຍ 

ບາຍຂອງລດັ ແລະ ຜູຜ້ະລດິສນິຄາ້. ດັ່ ງນັນ້ ເພື່ ອດງືດູດໃຫເ້ອກະຊນົເຂົາ້ມາມບີດົບາດໃນ 

ການຄົນ້ຄວາ້ພດັທະນາ ແລະ ນາໍໃຊເ້ຕກັໂນໂລຊ ີ ໃນການປບັປຸງຄຸນນະພາບຂອງຜະລດິ 

ຕະພນັສນິຄາ້ ລດັຕອ້ງເພີມ້ງບົປະມານເຂົາ້ໃນການຄົນ້ຄວາ້ ແລະ ພດັທະນາ ໄປຄຽງຄູ່ກນັ 

ກບັອອກນະໂຍບາຍ ຫຼ ືລະບຽບການທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັຜນົປະໂຫຍດດາ້ນພາສຂີອງຂະແໜງ 

ການການຜະລດິ ເພື່ ອສະໜບັສະໜນູການລງົທນຶຂອງເຂາົເຈ ົາ້ໃສ່ການຄົນ້ຄວາ້ ແລະ ພດັ 

ທະນາ (OECD, 2017). ໜ່ວຍງານຮບັຜດິ ຊອບສາມາດສາ້ງນະໂຍບາຍດງຶດູດການ 

ຮ່ວມມກືບັບໍລສິດັເອກະຊນົ ໃຫແ້ທດເໝາະກບັລະດບັການຂະຫຍາຍຕວົເສດຖະກດິ -

ສງັຄມົ ລວມໄປເຖງິ ເງ ື່ອນໄຂການຄົນ້ຄວາ້ພດັທະນາຂອງ ສປປ ລາວ. ນອກຈາກນີ ້

ລດັຖະບານຕອ້ງຈດັສນັງບົປະມານການລງົທນືໃນເບືອ້ງຕົນ້ ເພື່ ອປະຕຮູິບວຽກງານວທິະ 

ຍາສາດ, ເຕກັໂນໂລຊ ີ ແລະ ນະວດັຕະກາໍ ໂດຍສາ້ງພືນ້ຖານໂຄ່ງລ່າງຂອງປະເທດໃຫໄ້ດ ້

ໃນລະດບັໜື່ ງກ່ອນ ຈາກນັນ້ ເມື່ ອມຜີນົການຄົນ້ຄວາ້ ຫຼ ື ຜະລດິຕະພນັເປນັທີ່ ຍອມຮບັ 

ຂອງສງັຄມົຈະສົ່ ງຜນົໃຫກ້ານ ມສ່ີວນຮ່ວມຂອງພາກສ່ວນທຸລະກດິມຈີາໍນວນເພີມ້ຂືນ້ 

ໃນອະນາຄດົ ລດັຖະບານສາມາດຫຼຸດຜ່ອນງບົປະມານທີ່ ໃຊຈ່້າຍເຂົາ້ໃນວຽກງານດັ່ ງກ່າວ 

ພາຍຫຼງັ.  

ການມສ່ີວນຮ່ວມຂອງຜູປ້ະກອບການຜະລດິແມ່ນເປນັວທິຖ່ີາຍທອດຄວາມຮູ ້ ທີ່   

ເປນັທີ່ ນຍິມົ ແລະ ຮບັຮູກ້ນັດໃີນຂງົເຂດການຖ່າຍທອດເຕກັໂນໂລຊທີົ່ ວໂລກໃນປະຈບຸນັ 

ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ການຄົນ້ຄວາ້ ແລະ ພດັທະນາ ທີ່ ມເີປົາ້ໝາຍຫຼກັເພື່ ອຜະລດິເປນັສນິ 
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ຄາ້ອອກສູ່ຕະຫຼາດ. ເນື່ ອງຈາກ ການຖ່າຍທອດເຕກັໂນໂລຊໃີໝ່ຈາໍເປນັຕອ້ງຄໍາເນງິເຖງິບນັ 

ຫາທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັວຽກງານຊບັສນິທາງປນັຍາ ກ່ອນທີ່ ຈະອະນຸຍາດໃຫບໍ້ລສິດັເອກະຊນົ 

ນາໍເອາົເຕກັໂນໂລຊດີັ່ ງກ່າວ ໄປຜະລດິເປນັສນິຄາ້ອອກຂາຍສູ່ຕະຫຼາດ. ສດິທບິດັຂອງຜນົ 

ການຄົົນ້ຄວາ້ໄດກ້າ້ວເຂົາ້ມາມບີດົບາດທີ່ ສໍາຄນັ ໃນການສາ້ງຜນົປະໂຫຍດໃຫແ້ກ່ທຸລະກດິ 

ແຕ່ຕອ້ງມກີານລງົທນືອນັມະຫາສານ ແລະ ສາ້ງລະບຽບການຄຸມ້ຄອງການຖ່າຍທອດເຕກັ 

ໂນໂລຊພີາຍໃນປະເທດ. ຈາກການສກຶສາຂອງທມີງານ ທ່ານ Jaehyun et al.  (2015) 

ເຫນັວ່າ ປະເທດອຸດສາຫະກາໍຂອງໂລກ ເປນັຕົນ້ແມ່ນ ປະເທດອາເມລກິາ, ອງັກດິ, ເຢຍ

ລະມນັ ແລະ ຍີ່ ປຸ່ນ ໄດທຸ່້ມງບົປະມານມະຫາສານໃນແຕ່ລະປເີຂົາ້ໃນວຽກງານການຄົນ້ 

ຄວາ້ ແລະ ພດັທະນາຫຼາຍກວ່າລາຍຮບັທີ່ ໄດຈ້າກການແບ່ງປນັຜນົປະໂຫຍດຈາກການ 

ປກົປອ້ງຊບັສນິທາງປນັຍາ. ດັ່ ງນັນ້ ການຄດັເລອືກເຕກັໂນໂລຊແີມ່ນປດັໃຈທີ່ ສໍາຄນັ ທີ່  

ມຄີວາມຈາໍເປນັຕອ້ງໄດເ້ຮດັການປະເມນີ ໄປຄຽງຄູ່ກບັ ການຕດັສນິລງົທນຶໃນການຄົນ້ 

ຄວາ້ເຕກັໂນໂລຊໃີໝ່ຂອງປະເທດເຮາົ ໃນອະນາຄດົ.  
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ການສກຶສາວທິກີານຖ່າຍທອດຜນົການຄົນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດ ແລະ ເຕກັໂນໂລຊ ີ

ໄປສູ່ໜ່ວຍງານຜະລດິສນິຄາ້ ເປນັໂຄງການທີ່ ໄດຮ້ບັທນືສະໜບັສະໜນູຈາກກອງທນຶການ 

ຄົນ້ຄວາ້ຈາກກະຊວງວທິະຍາສາດ ແລະ ເຕກັໂນໂລຊ.ີ ໂດຍຈດຸປະສງົ ແລະ ຄາດໝາຍ 

ຂອງໂຄງການແມ່ນເພື່ ອຊອກຫາຫາວທິກີານທີ່ ແທດເໝາະກບັ ການຖ່າຍທອດຜນົການຄົນ້ 

ຄວາ້ວທິະຍາສາດ ແລະ ເຕກັໂນໂລຊ ີ ສູ່ການຜະລດິເປນັສນິຄາ້ ແລະ ຍກົລະດບັປະສດິທ ິ

ຜນົວທິກີານການຖ່າຍທອດເຕກັໂນໂລຊ.ີ ເພື່ ອໃຫໄ້ດຕ້າມຄາດໝາຍທີ່ ກາໍນດົ ທາງທມີ

ງານໂຄງການຈຶ່ ງໄດກ້າໍນດົຈດຸປະສງົ ແລະ ແຜນກດິຈະກາໍສະເພາະໃຫສ້ອດຄ່ອງໃນການ

ສງັລວມຂໍມູ້ນທງັພາກສະໜາມ ແລະ ເອກະສານທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັກດິຈະກາໍການຖ່າຍ

ທອດເຕກັໂນໂລຊ ີເປນັຕົນ້ແມ່ນ ກ່ຽວຂອ້ງກບັຂງົເຂດວຽກງານ ວທິະຍາສາດ ແລະ ເຕກັ 

ໂນໂລຊ,ີ ກະສກິາໍ ແລະ ປ່າໄມ,້ ສາທາລະນະສຸກ, ອຸດສາຫະກາໍ ແລະ ການຄາ້, ສະຖາບນັ 

ການສກຶສາ ແລະ ມະຫາວທິະຍາໄລ. ການສງັລວມຫຍໍຜ້ນົທີ່ ໄດຮ້ບັຈາກການສກຶສາຄົນ້ 

ຄວາ້ແມ່ນຈະຖກືລະບຸໄວໃ້ນພາກນີ ້ ລວມໄປເຖງິ ຂໍສ້ະເໜໃີນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັວຽກ

ງານຄົນ້ຄວາ້ພດັທະນາ ແລະ ການຖ່າຍທອດເຕກັໂນໂລຊ ີຂອງ ສປປ ລາວ ໃນປະຈບຸນັ 

ເຖງິ 2030 ເພື່ ອຍກົສູງບດົບາດຂອງວຽກງານວທິະຍາສາດ ແລະ ເຕກັໂນໂລຊ ີ ເຂົາ້ໃນ

ການປບັປຸງຄຸນນະພາບຂອງຜະລດິຕະພນັສນິຄາ້ໃຫເ້ປນັທີ່ ຍອມຮບັຂອງຕະຫຼາດ ເພື່ ອ 

ກາ້ວໄປສູ່ອຸດສາຫະກາໍທີ່ ທນັສະໄໝ ແລະ ເສມີສາ້ງຄວາມອາດສາມາດໃຫພ້ະນກັງານວຊິາ

ການໃນຂງົເຂດທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ. ຈາກນັນ້ ໃນບັນ້ທາ້ຍຂອງພາກສະຫຼຸບແມ່ນຈະກ່າວເຖງິການ 

ປະເມນີກ່ຽວກບັວທິກີານດໍາເນນີການຄົນ້ຄວາ້ ລວມໄປເຖງິຄໍາແນະນາໍສໍາລບັບຸກຄນົ, ນຕິ ິ

ບຸກຄນົ ຫຼ ື ອງົການຈດັຕັງ້ ທີ່ ມຄີວາມສນົໃຈຈະເຮດັການສກຶສາກ່ຽວກບັການຖ່າຍທອດ

ເຕກັໂນໂລຊ ີໃນອະນາຄດົ. 
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6.1   ສະ#$ບຜ'ນຈາກການຄ-ນຄວ"າ 

ວຽກງານວທິະຍາສາດ ແລະ ເຕກັໂນໂລຊ ີ ເປນັວຽກງານໜື່ ງທີ່ ນອນ ໃນແຜນພດັ

ທະນາເສດຖະກດິສງັຄມົແຫ່ງຊາດຂອງ ສປປ ລາວ ເພື່ ອສະໜບັສະໜຸນໃນການຜນັຂະ

ຫຍາຍນະໂຍບາຍການຜະລດິສນິຄາ້ອຸດສາຫະກາໍທນັສະໄໝ, ເສດຖະກດິພູມປນັຍາແລະ 

ພດັທະນາສຂີຽວຂອງລດັຖະບານ. ການຄົນ້ຄວາ້ ແລະ ພດັທະນາ ໄດນ້ອນໃນແຜນງານ 

ຍຸດທະສາດຂອງບນັດາຂະແໜງການທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ເປນັຕົນ້ແມ່ນ ຂງົເຂດວທິະຍາສາດ 

ແລະ ເຕກັໂນໂລຊ,ີ ກະສກິາໍ, ສາທາ, ອຸດສາຫະກາໍ, ສິ່ ງແວດລອ້ມ, ພະລງັງານ ແລະ ສະ

ຖາບນັການສກຶສາ. ແຕ່ເຖງິຢ່າງໃດກໍ່ ຕາມ ໃນປະຈບຸນັ ຍຸດທະສາດຂອງບນັດາຂະແໜງ

ການທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ຍງັມລີກັສະນະກວມລວມ ແລະ ບ່ໍມລີະບຽບການສະເພາະກ່ຽວກບັ

ການຖ່າຍທອດເຕກັໂນໂລຊ.ີ ເຖງິແມ່ນວ່າວຽກງານການຖ່າຍທອດເຕກັໂນໂລຊ ີຈະມບີດົ

ບາດສໍາຄນັເພື່ ອໃຊເ້ປນັເຄື່ ອງມນືາໍເອາົຜນົທີ່ ໄດຮ້ບັຈາກການຄົນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດ ແລະ 

ເຕກັໂນໂລຊ ີ ໄປສູ່ການຜະລດິເປນັສນິຄາ້ ແຕ່ໜ່ວຍງານທີ່ ຮບັຜດິຊອບຍງັຂາດບດົຮຽນ, 

ປະສບົການ ແລະ ວຊິາການສະເພາະ. ໂດຍທົ່ ວໄປແລວ້ ໜ່ວຍງານທີ່ ເຮດັໜາ້ທີ່ ໃນວຽກ

ງານການສົ່ ງເສມີ ແລະ ບໍລກິານ ຈະເປນັພາກສ່ວນທີ່ ຮບັຜດິຊອບພາຍໃນອງົກອນຂອງ

ລດັຖະບານ ເຊີ່ ງສ່ວນໃຫຍ່ກຸ່ມເປົາ້ໝາຍນາໍໃຊເ້ຕກັໂນໂລຊທີີ່ຖກືຖ່າຍທອດຈະແມ່ນພະ

ນກັງານວຊິາການ (ສູນກາງ ແລະ ທອ້ງຖິ່ ນ), ຊາວກະສກິອນ ແລະ ຜູປ້ະກອບການທີ່ ມີ

ຄວາມສນົໃຈ. ວທິກີານຖ່າຍທອດເຕກັໂນໂລຊໂີດຍພືນ້ຖານທີ່ຖກືນາໍໃຊປ້ະຈບຸນັແມ່ນ

ແບ່ງເປນັ 2 ປະເພດຄ:ື 1). ວທິກີານຖ່າຍທອດຄວາມຮູ:້ ໃນການຖ່າຍທອດຄວາມຮູແ້ມ່ນ

ຜ່ານການຈດັກອງປະຊຸມສໍາມະນາເຜຍີແຜ່, ການຝກຶອບົຮມົ, ຄູ່ມວືຊິາການ, ການຮຽນ

ການສອນ ແລະ ສື່ ສີ່ ງພມີຕ່າງໆ;  2). ວທິກີານນາໍພາປະຕບິດັຕວົຈງິ: ໃນການນາໍພາຊາວ

ກະສກິອນທໍາການຜະລດິແມ່ນນາໍໃຊຮູ້ບແບບການລງົສາທດິຕວົຈງິ ແລະ ໃຫຄໍ້າປກຶສາ

ເຕກັນກິວຊິາການໃນແຕ່ລະຂັນ້ຕອນຂອງການຜະລດິຈນົເຖງິຕະຫຼາດ. ວທິກີານຖ່າຍທອດ

ເຕກັໂນໂລຊ ີ ໂດຍຜ່ານການນາໍພາປະຕບິດັຕວົຈງິ ແມ່ນເປນັທີ່ ຍອມຮບັວ່າມປີະສດິທຜີນົ 

ສູງ ຖາ້ທຽບໃສ່ ຮູບແບບການຖ່າຍທອດອື່ ນໆ ໂດຍສະເພາະໃນຂງົເຂດການຜະລດິກະສິ

ກາໍ ອງີຕາມຂໍມູ້ນທີ່ ໄດຈ້າກການສໍາຫຼວດຄັງ້ນີ.້ 
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ຈາກຂໍມູ້ນທີ່ ໄດຈ້າກການສກຶສາໃນຄັງ້ນີ ້ ເຫນັວ່າ ສ່ວນໃຫຍ່ການຄົນ້ຄວາ້ທີ່ ຂືນ້ກບັ

ໜ່ວຍງານລດັແມ່ນຮູບແບບການຄົນ້ຄວາ້ນາໍໃຊບ້ນົພືນ້ຖານເຕກັໂນໂລຊມີຢູ່ີແລວ້, ສໍາລບັ

ເອກະຊນົທີ່ ທໍາການຜະລດິພາຍໃນປະເທດປະຈບຸນັມຂີະໜາດນອ້ຍ ຫາ ປານກາງ ເຊີ່ ງຕົນ້

ຕໍພວກເຂາົອາໃສການນາໍເຂົາ້ເຕກັໂນໂລຊຈີາກຕ່າງປະເທດ ເຊັ່ ນດຽວກບັການຖ່າຍທອດ

ເຕກັໂນໂລຊ.ີ ເວົາ້ລວມແລວ້ວຽກງານການຄົນ້ຄວາ້ພດັທະນາ ແລະ ການຖ່າຍທອດຜນົທີ່

ໃດຈ້າກການຄົນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດ ແລະ ເຕກັໂນໂລຊ ີ ໄປສູ່ການຜະລດິເປນັສນິຄາ້ຂອງ

ປະເທດເຮາົ ແມ່ນຍງັເຮດັບ່ໍໄດດ້ເີທົ່ າທຄີວນ ອງີຕາມຂໍມູ້ນທີ່ ໄດຈ້າກການສກຶສາຄັງ້ນີ.້ 

ມຫີຼາຍສາເຫດທີ່ ເປນັທງັ ຂໍສ້ະດວກ ແລະ ບນັຫາທີ່ ເປນັອຸປະສກັ ຫຼ ືຂໍຫ້ຍຸງ້ຍາກ ໃນການ 

ກດົໜ່ວງຖ່ວງດງຶການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ແລະ ພດັທະນາຂງົເຂດວຽກງານດັ່ ງກ່າວເຊີ່ ງໄດຖ້ກື

ສງັລວມລາຍລະອຽດ ໃນ ຕາຕະລາງ 6 ດັ່ ງລຸ່ມນີ:້  

ຕາຕະລາງ  6 :  ສງັລວມຂໍສ້ະດວກ ແລະ ຂໍຫ້ຍຸງຍາກ ຈາກການລງົສໍາຫຼວດຂໍມູ້ນໃນການ 

ຄົນ້ຄວາ້ ແລະ ຖ່າຍທອດເຕກັໂນໂລຊ ີ 

ຂໍສ້ະດວກ ຂໍຫ້ຍຸງຍາກ 

1. ມກີານຊີນ້າໍ-ນາໍພາ ຂອງພກັ ແລະ ລດັ; 

2. ມຍຸີດທະສາດລວມຂອງລດັຖະບານ 

ແລະ ແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-

ສງັຄມົ ແຫ່ງຊາດເປນັບ່ອນອງີໃນການ

ປະຕບິດັວຽກງານ; 

3. ມອີງົການຈດັຕັງ້ແຕ່ຂັນ້ສູນກາງ-ທອ້ງ 

ຖິ່ ນ ໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ແລະ 

ຜນັຂະຫຍາຍວຽກງານທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ; 

4. ລດັຖະບານສະໜບັສະໜນູທາງດາ້ນ 

ພືນ້ຖານໂຄງລ່າງ, ອຸປະກອນ, ບຸກຄະ 

ລາກອນ ແລະ ງບົປະມານ ໃນການປະ 

ຕບິດັວຽກງານວຊິາການ; 

5. ສໍາລບັ ສະຖາບນັການສກຶສາ ສາ້ງບຸກ 

ຄະລາກອນທີ່ ເປນັທ່າແຮງໃນຂງົເຂດ 

1. ຍຸດທະສາດ ຂອງບາງຂະແໜງການຍງັມລີກັ 

ສະນະກວມລວມ, ບໍ່ ມບູີລະມະສດິ ຊດັເຈນ; 

2. ນະໂຍບາຍຕໍ່ ນກັຄົນ້ຄວ້າ ຍງັເຮດັບໍ່ ໄດດ້ ີໃນ 

ການສົ່ ງເສມີ ແລະ ສະໜບັສະໜນູ ຫຼ ືສາ້ງ 

ແຮງຈງູໃຈໃຫພ້ວກເຂາົ ສາ້ງສນັຜນົງານອອກ 

ສູ່ສງັຄມົ;  

3. ບໍ່ ມລີະບຽບການສະເພາະໃນການຖ່າຍທອດ 

ຜນົການຄົນ້ຄວ້າວທິະຍາສາດ ແລະ ເຕກັໂນ 

ໂລຊ ີໄປສູ່ໜ່ວຍງານການຜະລດິເປນັສນິຄາ້; 

4. ການຄົນ້ຄວ້າ ຍງັບໍ່ ມຈີດຸສຸມທີ່ ຊດັເຈນ ແລະ 

ບໍ່ ທນັຕອບຮບັກບັຄວາມຕອ້ງການຂອງຕະ 

ຫຼາດທາງດາ້ນປະລມິານ ແລະ ຄຸນນະພາບ;  

5. ການຄົນ້ຄວ້າ ຍງັມລີກັສະນະພືນ້ຖານ ບໍ່ ສາ 

ມາດຜນັຂະຫຍາຍໃຫເ້ປນັສນິຄາ້ ອອກສູ່ຕະ 
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ວຽກງານການ ຄົນ້ຄວ້າວທິະຍາສາດ 

ແລະ ເຕກັໂນໂລຊ.ີ ນອກຈາກນີ ້ຍງັ 

ເປນັສູນກາງໃນການຖ່າຍທອດ 

ຄວາມຮູ;້ 

6. ມບຸີກຄະລາກອນທີ່ ຮຽນຈບົມາແຕ່ຕ່າງ    

ປະເທດ ແລະ ມປີະສບົການໃນການ

ເຮດັວຽກ; 

7. ປະຈບຸນັມຫີຼາກຫຼາຍນະວດັຕະກາໍ 

ທີ່ ສາມາດເຂົາ້ເຖງິ ແລະ ນາໍໃຊໄ້ດ ້

ຈຶ່ ງເປນັເງ ື່ອນໄຂສະດວກໃຫຜູ້ດ້ໍາ 

ເນນີທຸລະກດິ ສາມາດຄດັເລອືກ 

ຕາມຄວາມຕອ້ງການ ເພື່ ອມານາໍໃຊ ້

ເຂົາ້ໃນການຜະລດິຂອງຕນົ; 

8. ມກີານຮ່ວມມກືບັພາກພືນ້ ແລະ     

ສາກນົ ໃນການແລກປ່ຽນຄວາມຮູ ້ 

ແລະ ເຕກັໂນໂລຊ.ີ 

 

 

ຫຼາດ ແລະ ຍງັຂາດການແບ່ງປນັຜນົປະໂຫຍດ 

ຈາກການນາໍໃຊຜ້ນົການຄົນ້ຄວ້າ ຫຼ ືຊບັສນິ 

ທາງປນັຍາ ທີ່ ໄດຈ້າກ ຫວົຄດິປະດດິສາ້ງຂອງ 

ນກັຄົນ້ຄວ້າ;  

6. ການສະໜບັສະໜນູດາ້ນງບົປະມານ ໃນການ 

ຄົນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດ ແລະ ເຕກັໂນໂລຊ ີ

ລວມໄປເຖງິ ການຖ່າຍທອດຜນົທີ່ ໄດຈ້າກ 

ການຄົນ້ຄວ້າ ແມ່ນຍງັມຈີາໍນວນຈາໍກດັ;  

7. ການມສ່ີວນຮ່ວມຂອງບນັດາຂະແໜງ ການທີ່  

ກ່ຽວຂອ້ງໃນຂະບວນການຖ່າຍທອດເຕກັໂນ 

ໂລຊໃີຫເ້ປນັສນິຄາ້ ຍງັເຮດັບໍ່ ໄດດ້ເີທົ່ າທີ່ ຄວນ;  

8. ຄວາມສາມາດໃນການຊອກຫາຕະຫຼາດ ແລະ 

ການມສ່ີວນຮ່ວມຂອງພາກ ສ່ວນເອກະຊນົ 

ຍງັມຈີາໍນວນໜອ້ຍ; 

9. ຂາດປະສບົການ ແລະ ວຊິາການສະເພາະດາ້ນ 

ໃນຂງົເຂດວຽກງານດັ່ ງກ່າວ. ການສາ້ງບູກຄະ 

ລາກອນແມ່ນຍງັບໍ່ ມເີປົາ້ໝາຍລະອຽດ ແລະ 

ຍງັບໍ່ ສາມາດນາໍໃຊຄ້ວາມຮູ,້ ປະສບົການເຂົາ້ 

ໃນການເຮດັວຽກງານຈງິໄດຢ່້າງເຕມັທີ່  

ຕວົຢ່າງ: ຮຽນມາແຕ່ບໍ່ ໄດໃ້ຊ ້ເນື່ ອງຈາກຂາດ 

ອຸປະກອນ ແລະ ງບົປະສານສະໜບັສະໜນູ 

ໃນການເຮດັການຄົນ້ຄວາ້ທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ;  

10. ພືນ້ຖານໂຄງລ່າງຫອ້ງທດົລອງ ແລະ ອຸປະ 

ກອນແມ່ນຍງັບໍ່ ທນັຕອບສະໜອງກບັຄວາມ 

ຕອ້ງການ; 

11. ຜູປ້ະກອບການ ທີ່ ທໍາການຜະລດິຍງັ ເອື່ ອຍອງີ 

ເຕກັໂນໂລຊແີລະ ວຊິາການນາໍເຂົາ້ຈາກຕ່າງປະ 

ເທດ ສົ່ ງຜນົໃຫຕ້ົນ້ທນືການຜະລດິເພີ່ ມຂືນ້.  
 

 

 

ແຫຼ່ ງຂໍມູ້ນຈາກ: ການລງົເກບັຂໍມູ້ນພາກສະໜາມ ເດອືນ 11/2015 ຫາ ເດອືນ 3/2016 
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6.2   ຄໍາສະເ'ີໃ*ວຽກງານການຖ1າຍທອດເ'ັກໂ+ໂ,ຊີ 

 ປະຈບຸນັບນັດາປະເທດໃນທົ່ ວໂລກ ໄດນ້າໍໃຊວ້ທິກີານຖ່າຍທອດເຕກັໂນໂລຊ ີ ທີ່  

ມຄີວາມຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ແຕກຕ່າງກນັ, ເຊີ່ ງໃນນັນ້ການຄດັເລອືກຮູບແບບຖ່າຍທອດຜນົ

ທີ່ ໄດຈ້າກການຄົນ້ຄວາ້ ສ່ວນຫຼວງຫາຼຍແມ່ນຂືນ້ກບັຫຼາຍປດັໄຈ ບ່ໍວ່າຈະເປນັຈດຸປະສງົ 

ການຖ່າຍທອດ, ປະເພດຂອງເຕກັໂນໂລຊ,ີ ຄວາມສາມາດຂອງນກັຄົນ້ຄວາ້, ການມສ່ີວນ

ຮ່ວມຂອງຂະແໜງການທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ແລະ ຄວາມຕອ້ງການຂອງຕະຫຼາດ ແລະ ອື່ ນໆ.  

ຈາກການວເິຄາະ ແລະ ຮວບຮວມຂໍມູ້ນໃນການສກຶສາຂອງທມີງານໂຄງການ “ໂຄງການ 

ສກຶສາວທິກີານຖ່າຍທອດຜນົການຄົນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດ ແລະ ເຕກັໂນໂລຊ ີ ໄປສູ່ການ 

ຜະລດິເປນັສນິຄາ້” ແມ່ນມຂໍີສ້ະເໜ ີ ເພື່ ອເປນັແນວທາງໃນການປບັປຸງວຽກງານການຄົນ້ 

ຄວາ້ ລວມໄປເຖງິການຖ່າຍທອດເຕກັໂນໂລຊ ີ ໂດຍມເີປົາ້ໝາຍແມ່ນ ຊ່ວຍເສມີສາ້ງ 

ຄວາມອາດສາມາດໃຫພ້ະນກັງານວຊິາການ ແລະ ຕອບຮບັຍຸດທະສາດຂອງລດັຖະບານ 

ໃນການຫນັ ໄປສູ່ອຸດສາຫະກາໍທນັສະໄໝ, ການເຊື່ ອມໂຍງກບັພາກພືນ້ ແລະ ສາກນົ.  ກນົ

ໄກການຄົນ້ຄວາ້ພດັທະນາ ແລະ ຖ່າຍທອດເຕກັໂນໂລຊ ີ  ທີ່ ຄາດວ່າຈະເໝາະສມົກບັສະ

ພາບເງ ື່ອນໄຂການຂະຫຍາຍຕວົຂອງເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ແລະ ຄວາມອາດສາມາດຂອງ

ຂະແໜງການທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັວຽກງານຄົນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດແລະ ເຕກັໂນໂລຊ ີຂອງສປປ 

ລາວ ໃນໄລຍະປະຈບຸນັ ຈນົເຖງິ ປ ີ2030 ແມ່ນມລີາຍລະອຽດສະແດງໃນແຜນວາດທ ີ

5 ລຸ່ມນີ:້  
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 ແຜນວາດ  5 : ກນົໄກການຄົນ້ຄວ້າພດັທະນາ ແລະ ການຖ່າຍທອດເຕກັໂນໂລຊ ີຂອງ ສປປ ລາວ   

ຮອດ ປ ີ2030 
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ບນົພືນ້ຖານຄວາມອາດສາມາດຕວົຈງິຂອງປະເທດເຮາົ ໃນປະຈບຸນັກ່ຽວກບັກນົ

ໄກການຄົນ້ຄວາ້ພດັທະນາ ແລະ ຖ່າຍທອດເຕກັໂນໂລຊແີມ່ນເຫນັວ່າ ຍງັມຄີວາມຫຍຸງ້ 

ຍາກໃນການນກາໍນດົນະໂຍບາຍ, ລະບຽບການ ແລະ ກດິຈະກາໍທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງໃນການຈດັ 

ຕັງ້ປະຕບິດັວຽກງານໃຫມ້ປີະສດິທຜິນົ ແລະ ເປນັຮູບປະທໍາ, ສະນັນ້ ການສາ້ງສະພາວິ

ທະຍາສາດ ແລະ ເຕກັໂນໂລຊ ີ ແຫ່ງຊາດ ທີ່ ປະກອບດວ້ຍຂະແໜງການທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງໃນ 

ການຄົນ້ຄວາ້ ຈະເປນັຈດຸລເິລີ່ ມທີ່ ສາມາດອໍານວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ນາໍໃຊເ້ປນັເຄື່ ອງ 

ມໃືນການພດັທະນາ ທີ່ ຄຽງຄູ່ໄປກບັການສາ້ງບຸກຄະລາກອນສະເພາະດາ້ນ ແລະ ສາ້ງນະ 

ໂຍບາຍຂອງລດັຖະບານໃນຂງົເຂດວຽກງານດັ່ ງກ່າວ ໂດຍອງີໃສ່ມະຕກິອງປະຊຸມໃຫຍ່

ຂອງພກັປະຊາຊນົປະຕວິດັລາວຄັງ້ທ ີ X, ແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິສງັຄມົ 2016-

2020 ວໄິສທດັ 2030 ແລະ ກດົໝາຍ ວ່າດວ້ຍ ວທິະຍາສາດ ແລະ ເຕກັໂນໂລຊ ີປ ີ

2013. ສະພາວທິະຍາສາດ ແລະ ເຕກັໂນໂລຊ ີ ຈະຊ່ວຍອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການ

ກາໍນດົແຜນດໍາເນນີງານການຄົນ້ຄວາ້ ທີ່ ເປນັບູລມິະສດິຂອງຊາດ ແລະ ຄວາມສາມາດຕວົ

ຈງິທີ່ ມຢູ່ີເປນັຕົນ້ແມ່ນແຫຼ່ ງງບົປະມານ, ບຸກຄະລາກອນ ແລະ ອຸປະກອນ ທີ່ ໃຊໃ້ນການ 

ທດົລອງຈະຊ່ວຍໃຫລ້ດັຖະບານມສີະພາບຄ່ອງໃນການສະໜອງທນຶຮອນແທດເໝາະກບັ

ໜາ້ວຽກຕວົຈງິ ທີ່ ມປີະສດິທຜິນົ ແລະ ຫຼກີລຽ້ງກດິຈະກາໍທີ່ ມກີານທບັຊອ້ນກນັຂອງບນັ

ດາຂະແໜງການ. ສະແດງໃນແຜນວາດທ ີ5. 

ນອກຈາກນີ ້ ວຽກງານຖ່າຍທອດເຕກັໂນໂລຊ ີ ຄວນຈະມຫີອ້ງການບໍລຫິານຄຸມ້ 

ຄອງການຄົນ້ຄວາ້ ແລະ ພດັທະນາ ທີ່ ເປນັສູນລວມເຮດັໜາ້ທີ່ ຮບັຜດິຊອບວຽກປະສານ 

ງານ ແລະ ບໍລກິານຖ່າຍທອດຜນົທີ່ ໄດຈ້າກການຄົນ້ຄວາ້ ເຊິ່ ງຫອ້ງການດັ່ ງກ່າວຕອ້ງປະ 

ກອບດວ້ຍໜ່ວຍງານ ທີ່ ມວີຊິາການເຮດັວຽກບໍລກິານກ່ຽວກບັ ການຊຸກຍູສ້ົ່ ງເສມີ, ຮບັ 

ຜດິຊອບວຽກທີ່ ກ່ຽວກບັ ຊບັສນິທາງປນັຍາ, ໜ່ວຍງານທຸລະກດິການຕະຫຼາດ ແລະ 

ໜ່ວຍງານທີ່ ຮບັຜດິຊອບດາ້ນນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນການ.  ສະເພາະການຖ່າຍທອດຜນົ 

ທີ່ ໄດຈ້າກການຄົນ້ຄວາ້ໄປສູ່ຫວົໜ່ວຍການຜະລດິເປນັສນິຄາ້ໃນລະດບັອຸດສາຫະກາໍແມ່ນ 

ຈາໍເປນັຕອ້ງມສ່ີວນຮ່ວມຂອງບໍລສິດັເອກະຊນົ ຫຼ ື ຂະແໜງອຸດສາຫະກາໍ ເຂົາ້ຮ່ວມ ໃນ 

ຂັນ້ຕອນການວາງແຜນກດິຈະກາໍເບືອ້ງຕົນ້ຂອງໂຄງການຄົນ້ຄວາ້ ແລະ ພດັທະນາ. ດັ່ ງນັນ້ 
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ເພື່ ອສາ້ງປດັໄຈເອືອ້ອໍານວຍໃຫແ້ກ່ນກັລງົທນຶສາມາດເຂົາ້ເຖງິ ຫຼ ື ສນົໃຈການຮ່ວມມຄືົນ້ 

ຄວາ້ ລດັຖະບານຈຶ່ ງຄວນອອກນະໂຍບາຍ, ລະບຽບການສະເພາະ ໃນຂງົເຂດວຽກງານ 

ການຄົນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດ ແລະ ເຕກັໂນໂລຊ ີ ທີ່ ດງຶດູດການລງົທນຶຂອງຂະແໜງອຸດສາ 

ຫະກາໍທງັ ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ.  ສະແດງໃນແຜນວາດທ ີ5. 

6.3   ປະເ$ີນຜ(ນການນໍາໃ-.ວິທີການຄ%ນຄວ'າ ແ)ະ ຄໍາແ,ະນຳ  

ໃນການສຶກສາທ&ກ'ຽວຂ+ອງໃ/ອະນາຄ$ດ  

 ການອ່ານທບົທວນເອກະສານທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງມຄີວາມສໍາຄນັຫຼາຍ ຊ່ວຍໃຫທ້ມີງານ

ໂຄງການເຂົາ້ໃຈໃນຫວົຂໍກ້ານສກຶສາຢ່າງລະອຽດ ແລະ ກາໍນດົແຜນກດິຈະກາໍຂອງການ

ສກຶສາຄົນ້ຄວາ້. ນອກຈາກນີ ້ການໄປທດັສະນະສກຶສາ ແລະ ສນົທະນາກບັຜູທ້ີ່ ເຮດັວຽກ

ທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ກໍ່ ເປນັການເປດີໂອກາດໃຫມ້ກີານແລກປ່ຽນບດົຮຽນ ແລະ ປະສບົການ 

ຂອງທມີງານໂຄງການ. ແຕ່ເຖງິຢ່າງໃດກໍ່ ຕາມ ການສງັເກດ, ການເບີ່ ງບນັຫາແບບຮູບປະ

ທໍາ ແລະ ຊອກຫາສາເຫດຕົນ້ຕໍຂອງບນັຫາ ແມ່ນພືນ້ຖານທີ່ ສໍາຄນັໃນການວເິຄາະບນັຫາ

ຈາກການສກຶສາໃນຄັງ້ນີ.້ ຕວົຢ່າງ: ວທິກີານຖ່າຍທອດເຕກັໂນໂລຊແີມ່ນເປນັບນັຫາ ທີ່

ຖກືເນັນ້ໜກັໃນເບືອ້ງຕົນ້ຂອງການວາງແຜນເກບັກາໍຂໍມູ້ນ ຈາກການສໍາພາດຂະແໜງການ

ທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ, ອງີຕາມຜນົທີ່ ໄດຮ້ບັວຽກງານການຄົນ້ຄວາ້ ແລະ ພດັທະນາ ມຄີວາມສໍາຄນັ 

ທີ່ ບ່ໍອາດສາມາດແຍກອອກຈາກວຽກງານການຖ່າຍທອດເຕກັໂນໂລຊໄີດ ້ ໃນສະພາບ

ເງ ື່ອນໄຂເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ຂອງປະເທດເຮາົໃນປະຈບຸນັ ເນື່ ອງຈາກການຖ່າຍທອດເຕກັ

ໂນໂລຊແີມ່ນການຖ່າຍທອດຜນົສໍາເລດັຂອງການຄົນ້ຄວາ້. ຜນົຈາກການສກຶສາຍງັສາມາດ 

ຮບັຮູເ້ຖງິບນັດາປດັໃຈທີ່ ມອີດິທພິນົໃນການພດັທະນາວຽກງານການຖ່າຍທອດເຕກັໂນໂລ

ຊ ີ ເພື່ ອຫນັ ໄປສູ່ການຜະລດິເປນັສນິຄາ້, ມຄີວາມສາມາດໃນການແຂ່ງຂນັ ແລະ ຕອບສະ

ໜອງດາ້ນປະລມິານ ແລະ ຄຸນນະພາບຂອງຜະລດິຕະພນັ.  

ການນາໍໃຊກ້ານວເິຄາະຂໍມູ້ນທາງດາ້ນປະລມິານ ແລະ ຄຸນນະພາບ ເຫນັວ່າ ມີ

ຄວາມເໝາະສມົກບັວທິກີານສກຶສາ ເນື່ ອງຈາກທມີງານໂຄງການສາມາດວເິຄາະຂໍມູ້ນໃຫ ້

ມຄີວາມຫຼາກຫຼາຍໂດຍນາໍໃຊທ້ງັຮູບແບບຕວົເລກ ແລະ ພນັລະນາຜນົທີ່ ໄດຈ້າກການສໍາ
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ພາດຜູເ້ຂົາ້ຮ່ວມ ແລະ ຈາກຂໍມູ້ນທີ່ ເປນັເອກະສານກ່ຽວຂອ້ງ. ການສໍາພາດແມ່ນສາມາດ

ນາໍໄປໃຊສໍ້າລບັຫວົຂໍກ້ານສກຶສາທີ່ ໃກຄ້ຽງກນັ ເພາະການສນົທະນາໃນລະຫວ່າງການສໍາ

ພາດແມ່ນເປດີໂອກາດໃຫທ້ງັຜູສໍ້າພາດ ແລະ ຜູຖ້ກືສໍາພາດ ມເີວລາແລກປ່ຽນຄວາມຄດິ

ເຫນັ ແລະ ປະສບົການ, ນອກຈາກນີ ້ ຜູສໍ້າພາດຍງັສາມາດຖາມຄໍາຖາມທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງອື່ ນ 

ນອກເໜອືຈາກບນັດາຄໍາຖາມທີ່ ກະກຽມໄວສໍ້າລບັສໍາພາດ. ເຄື່ ອງອດັສຽງໃນຂະນະສໍາ

ພາດ ແມ່ນມປີະໂຫຍດຊ່ວຍເວລາຜູສໍ້າພາດບນັທກຶຂໍມູ້ນບ່ໍທນັ ແລະ ຍງັຊ່ວຍໃນການວິ

ເຄາະຂໍມູ້ນ ແຕ່ເຖງິຢ່າງໃດກໍ່ ຕາມ ຜູສໍ້າພາດຕອ້ງແຈງ້ ແລະ ອະທບິາຍເຫດຜນົໃນການນາໍ

ໃຊເ້ຄື່ ອງອດັສຽງລວມທງັຕອ້ງຂໍອະນຸຍາດກ່ອນການນາໍໃຊ.້ ທມີງານໂຄງການຍງັພບົວ່າ 

ບາງຜູໃ້ຫສໍ້າພາດ ແມ່ນບ່ໍສະດວກໃນການສໍາພາດໂດຍໃຊເ້ຄື່ ອງອດັສຽງ ດັ່ ງນັນ້ ການບນັ

ທກຶຂໍມູ້ນດວ້ຍປືມ້ອາດຊ່ວຍໃຫຜູ້ຖ້ກືສໍາພາດຮູສ້ກຶດຂີືນ້ ໃນລະຫວ່າງການສນົທະນາ.  

ສໍາລບັ ບຸກຄນົ, ນຕິບຸິກຄນົ ຫຼ ືອງົການຈດັຕັງ້ ທີ່ ມຄີວາມສນົໃຈຈະເຮດັການສກຶ

ສາຄົນ້ຄວາ້ກ່ຽວກບັການຖ່າຍທອດເຕກັໂນໂລຊໃີນອະນາຄດົ ແມ່ນຄວນພຈິາລະນາການ

ມສ່ີວນຮ່ວມຂອງເອກະຊນົ ໃຫຫ້ຼາຍຂືນ້ ເພື່ ອຈະເຫນັໄດມູ້ມມອງຂອງຜູຜ້ະລດິ ໃຫຫ້ຼາຍ

ຂືນ້ ໃນການສມົທຽບກບັຂະແໜງການຂອງລດັ. ຄວາມຕອ້ງການຂອງພາກເອກະຊນົໃນ

ການສົ່ ງເສມີການຄົນ້ຄວາ້ ແລະ ພດັທະນາເຕກັໂນໂລຊ ີ ເພື່ ອປບັປຸງຄຸນນະພາບຂອງຜະ

ລດິຕະພນັກໍ່ ແມ່ນປດັໃຈໜື່ ງທີ່ ມຄີວາມສໍາຄນັໃນການສກຶສາ ສໍາລບັນາໍໃຊເ້ປນັຖານຂໍມູ້ນ

ໃນການປບັປຸງນະໂຍບາຍໃຫສ້ອດຄ່ອງກບັຄວາມຕອ້ງການ ໃນພາຍພາກໜາ້.  
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 ເອ  
 ກະສານຄັດຕິດ :  ແບບຟອມສອບຖາມ   

 

 

 

 

ແບບສອບຖາມ  

ການຖ່າຍທອດຜນົທີ່ ໄດຈ້າກການຄົນ້ຄວາ້ ແລະ ພດັທະນາ ສູ່ຫວົໜ່ວຍການຜະລດິ 
 

ຂໍມູ້ນທົ່ ວໄປ     ລະຫດັ: 

 

 

 

 

 

1. ຂະແໜງການຂອງທ່ານມໜ່ີວຍງານທີ່ ເຮດັການຄົນ້ຄວາ້ຫຼບືໍ່  ? ເຮດັການຄົນ້ຄວາ້ນາໍໃຊພ້າຍໃນ 

ຫຼ ືນາໍໃຊຜ້ນົສໍາເລດັຈາກການຄົນ້ຄວາ້ທີ່ ມຢູ່ີ (ພາຍໃນ/ຕ່າງປະເທດ)? 

.................................................................................................................. 

................................................................................................................... 

.................................................................................................................. 
 

-  ຄູ່ ຮ່ວມງານ ຫຼ ືຜູມ້ສ່ີວນຮ່ວມໃນການເຮດັການຄົນ້ຄວາ້ດັ່ ງກ່າວ ? 

................................................................................................................... 

................................................................................................................... 

.................................................................................................................. 
 

- ຫວົຂໍຫ້ຼກືດິຈະກາໍຂອງການຄົນ້ຄວາ້ 

................................................................................................................... 

................................................................................................................... 

ຜູສ້ະໜອງຂໍມູ້ນ 

- ຊື່  ແລະ ນາມສະກຸນ: 

......................................................... 

- ໜາ້ທີ່ ຮບັພຊິອບ: .................................... 

- ພາກສ່ວນ/ຂະແໜງການ: 

......................................................... 

 

ຜູສ້ໍາພາດ       

ວນັທ.ີ........................ 

- ຊື່ :............................................. 

- ກຸ່ມສ າພາດ:.................................. 

 

     /ສບນຕ 
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2.  ແຫຼ່ ງງບົປະມານໃນການການຄົນ້ຄວາ້ 

ເອກະຊນົ   ລດັຖະບານ  ພາກສ່ວນຂອງທ່ານ 

  

ໂຄງການ............................................................................................. 
................................................................................................................... 
................................................................................................................... 

.................................................................................................................. 

................................................................................................................... 

 

3. ຂະແໜງການຂອງທ່ານມ ີຮູບແບບ, ຂັນ້ຕອນ, ກນົໄກ ຫຼ ືວທິກີານຖ່າຍທອດຜນົທີ່ ໄດຈ້າກ 

ການຄົນ້ຄວາ້ ແລະ ພດັທະນາ ຈກັປະເພດ ?  

1   2    3   

................................................................................................................... 

................................................................................................................... 

.................................................................................................................. 

................................................................................................................... 

4. ຮູບແບບ ຫຼ ືວທິກີານຖ່າຍທອດຜນົທີ່ ໄດຈ້າກການຄົນ້ຄວາ້ຈາກຂະແໜງການຂອງທ່ານ 

ມວີທິໃີດແດ່? 

ກອງປະຊຸມ/ສໍາມະນາ               ການຮຽນການສອນ         ຝກຶອບົຮມົໄລຍະສນັ 

ຝກືອບົຮມົໄລຍະຍາວ       ວດິໂີອ/TV          ແຜ່ນພບັ/ໂພສເຕ ີ

ສື່ ສິ່ ງພມີ         ລຂິະສດິ          ລງົປະຕບິດັຕວົຈງິ 

ອື່ ນໆ............................................................................................... 

.................................................................................................................. 

.................................................................................................................. 

.................................................................................................................. 
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 5. ຂະແໜງການຂອງທ່ານໄດກ້າໍນດົກຸ່ມເປົາ້ໝາຍໃນການຖ່າຍທອດຜນົທີ່ ໄດຈ້າກການຄົນ້ຄວາ້ບໍ່  ? 

  

  ນກັສກຶສາ         ຊາວກະສກິອນ                ວຊິາການສະເພາະດາ້ນ 

  ນກັຄົນ້ຄວາ້         ຜູທ້ ີ່ ມຄີວາມສນົໃຈທົ່ ວໄປ   

  

ອື່ ນໆ................................................................................................. 

.................................................................................................................. 

.................................................................................................................. 

.................................................................................................................. 
 
ການປະເມນີວທິກີານຖ່າຍ 

ທອດຂອງຂະແໜງການ 

ອ່ອນຫຼາຍ ອ່ອນ ປານກາງ ດ ີ ດເີລດີ 

ກອງປະຊຸມ/ສໍາມະນາ      

ການຮຽນການສອນ      

ຝກຶອບົຮມົໄລຍະສັນ້ -ຍາວ      

ຜ່ານວດິໂີອ/TV      

ແຜ່ນພບັ/ໂພສເຕ ີ      

ສື່ ສິ່ ງພມິ      

ລຂິະສດິ      

ປະຕບິດັຕວົຈງິ      

 

ຄໍາແນະນາໍເພີ່ ມເຕີ່ ມຈາກການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັກດິຈະກາໍດັ່ ງກ່າວຈາກຂະແໜງການຂອງທ່ານ: 

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

................................................................................................................... 

................................................................................................................... 
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6. ໄລຍະເວລາໃນການດ າເນນີຂັນ້ຕອນ ຫຼ ືກດິຈະກ າ ກ່ຽວກບັ ການຖ່າຍທອດຜນົການຄົນ້ຄວາ້ 

ອອກສູ່ສງັຄມົຈາກຂະແໜງການຂອງທ່ານ? 

........................ ເດອືນ   .................................. ປ ີ

7. ກນົໄກການບໍລຫິານ- ຄຸມ້ຄອງ ການຖ່າຍທອດຜນົການຄົນ້ຄວາ້ໜ່ວຍງານຂອງທ່ານ 

ປະກອບມຫີຍງັແດ່? 

-  ໜ່ວຍງານຮບັຜດິຊອບ:........................................................................ 

-  ການຫນັເປນັທຸລະກດິ:........................................................................ 

-  ການຮ່ວມມ:ື.................................................................................... 

- ການແບ່ງປນັຜນົປະໂຫຍດຈາກການມສ່ີວນຮ່ວມ:....................................... 

- ຖານຂໍມູ້ນ:...................................................................................... 

- ບໍລກິານໃຫຄ້ າປກຶສາ:.......................................................................... 

- ອື່ ນໆ:............................................................................................. 
................................................................................................................... 
.................................................................................................................. 
................................................................................................................... 

.................................................................................................................. 
 

8. ການຕດິຕາມກວດກາ ແລະ ປະເມນີຜນົທີ່ ໄດຈ້າກການຖ່າຍທອດຜນົການຄົນ້ຄວາ້ 

................................................................................................................... 

................................................................................................................... 

................................................................................................................... 

.................................................................................................................. 

................................................................................................................... 

.................................................................................................................. 

................................................................................................................... 

.................................................................................................................. 

................................................................................................................... 
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9. ນະໂຍບາຍ, ລະບຽບການ, ຄູ່ ມ,ື ວຽກງານບູລະມະສດິ, ແຫຼ່ ງງບົປະມານ, ບຸກຄະລາກອນ, 

ອຸປະກອນສະໜບັສະໜນູວຽກງານການຖ່າຍທອດຜນົການຄົນ້ຄວາ້ໃນຂະແໜງການຂອງທ່ານມຫີ

ຍງັແດ່?  ຖາ້ມລີບົກວນຂໍສໍາເນາົໄວໄ້ດບ້ໍ? 

- ໜ່ວຍນະໂຍບາຍ:............................................................................................ 
- ລະບຽບການ:................................................................................................. 
- ຄູ່ ມ:ື........................................................................................................... 

- ວຽກງານບູລະມະສດິ:................................................................................ 
- ແຫຼ່ ງງບົປະມານ:............................................................................................. 
- ບຸກຄະລາກອນ:.............................................................................................. 
- ອຸປະກອນສະໜບັສໜນູ:................................................................................... 

- ອື່ ນໆ:.......................................................................................................... 

................................................................................................................... 

.................................................................................................................. 
 

10. ແຫຼ່ ງທນືງບົປະມານສະໜບັສະໜຸນໃນການຖ່າຍທອດຜນົການຄົນ້ຄວາ້ 

 
ພາກສ່ວນລດັ  ລດັວສິາຫະກດິ         ບໍລສິດັ   

 

ອງົການຈດັຕັງ້ສາກນົ           NGOs             ເອກະຊນົ       
 
 

 
 

 

ທນືສ່ວນຕວົ         ອື່ ນໆ............................................................. 

................................................................................................................... 

................................................................................................................... 

................................................................................................................... 

................................................................................................................... 

................................................................................................................... 

................................................................................................................... 

................................................................................................................... 

.................................................................................................................. 
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11. ການຖອດຖອນບດົຮຽນ ( ພາຍໃນ, ພາກພືນ້ ແລະ ສາກນົ) ແລະ ແບບແຜນໃນການຈດັ 

ຕັງ້ປະຕບິດັໃນຕໍ່ ໜາ້ ໃນຂງົເຂດຖ່າຍທອດຜນົຈາກການຄົນ້ຄວາ້ ຈາກຂະແໜງການຂອງທ່ານ 

ອອກສູ່ສງັຄມົ ມຄີແືນວໃດ ? 
................................................................................................................... 

.................................................................................................................. 

................................................................................................................... 

.................................................................................................................. 

................................................................................................................... 

.................................................................................................................. 

................................................................................................................... 

.................................................................................................................. 

................................................................................................................... 

.................................................................................................................. 

................................................................................................................... 

.................................................................................................................. 
 

ໝາຍເຫດ:...................................................................................................... 

................................................................................................................... 

................................................................................ .................................. 

................................................................................................................... 

.................................................................................................................. 

................................................................................................................... 

.................................................................................................................. 

 

(ຂອບໃຈຫຼາຍ ສໍາລບັການໃຫຂໍ້ມູ້ນຂອງທ່ານ) 
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ຂໍມູ້ນເພີ່ ມເຕມີຕດິຕ໊່ໍ: 

ສູນບໍລກິານນເິວດວທິະຍາ ແລະ ເຕກັໂນໂລຊ ີຊວີະພາບ 

ສະຖາບນັນເິວດວທິະຍາ ແລະ ເຕກັໂນໂລຊ ີຊວີະພາບ 

ກະຊວງວທິະຍາສາດ ແລະ ເຕກັໂນໂລຊ ີ 

ຫຼກັ 14, ບາ້ນດອນຕີວ້, ເມອືງໄຊທານ,ີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ, ສປປ ລາວ.  

Tel :  +856 21 732207  ,       Fax : +856 21 740630  

Email:  bei-technicalservice@most.gov.la       
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