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ການວິເຄາະຄວາມທຸກຍາກ (ສະຫລຸບ) 
 

1. ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ (ສ ປ ປ ລາວ) ແມ່ນໜຶງ່ໃນບນັດາປະເທດທ່ີດ້ອຍພັດທະນາ 
ຢ ູ່ໃນອາຊີຕາເວນັອອກສຽງໃຕ້ ມີປະສບົການໃນການປ່ຽນແປງສູງໃນຫລາຍທົດສະວັດທ່ີຜາ່ນມາ. ເສດຖະກິດມີການຂະ 
ຫຍາຍຕົວ ແລະຄວາມທຸກຍາກກໍ່ຫລຸດລົງແລະພ້ືນຖານໂຄງລ່າງກໍ່ມີການຂະຫຍາຍຕົວ. ຫລາຍໆການປະຕິຮູບໄດສ້ົ່ງ 
ຜົນໃຫ້ບນັຍາກາດຂອງການລົງທຶນ, ການຄ້າແລະການພັດທະນາພາກເອກະຊົນດຂີຶນ້. ການລງົທຶນໂດຍກງົຈາກ 
ຕ່າງປະເທດ ແມ່ນມີການເພ້ີມຂຶ້ນຫລາຍກວ່າສອງທົບ. ເສດຖະກດິຂອງປະເທດ ປະກົດວາ່ບໍ່ໄດ້ຮັບຜນົກະທົບຈາກ 
ການຖດົຖອຍຂອງເສດຖະກິດໂລກ ແລະການຂະຫຍາຍຕົວຂອງລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນຍັງຢ ູ່ໃນລະດັບສູງ 
ໃນປ ີ 2010. ຜນົຂອງການສໍາຫລວດການໃຊ້ຈ່າຍ ແລະຊົມໃຊ້ລາ່ສດຸ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ອັດຕາຄວາມທຸກຍາກ ໄດ້ 
ຫລຸດລົງຈາກ 46% (1992/93) ຫາ 27% (2007/08).  

 
2. ຈໍານວນປະຊາກອນທັງໝົດ ໄດ້ເພ້ີມຂຶ້ນປະມານ 55% ຈາກ 3,6 ລ້ານຄນົ ໃນປ ີ 1985 ເປັນ 5,6 ລ້ານຄນົ 
ໃນປ ີ 2004 ຕາມການລາຍງານຂອງການສໍາຫລວດປະຊາກອນໃນປີ 2005; ຄາດຄະເນວ່າໃນປ ີ 2015 ປະຊາ 
ກອນຈະເພ້ີມຂຶນ້ຮອດ 6,9 ລ້ານຄົນ.1 ອັດຕາການຂະຫຍາຍຕົວຂອງປະຊາກອນ ຄາດວ່າຈະສບືຕໍ່ຫລດຸລງົ ສ່ວນໃຫຍ່ 
ແມ່ນມາຈາກການຫລຸດລົງຂອງອັດຕາຈະເລນີພັນ ແລະອັດຕາການເສຍຊີວິດ. ປະເທດລາວແມ່ນປະເທດທ່ີມີປະຊາ 
ກອນທ່ີຍັງໜຸ່ມນອ້ຍ - 50% ຂອງປະຊາກອນແມ່ນມີອາຍຕຸໍ່າກວ່າ 20 ປີ. ຄາດວ່າໃນປ ີ2015 33% ຂອງປະຊາກອນ 
ທັງໝົດ ຈະມີອາຍຸຕໍາ່ກວາ່ 15 ປ ີ ແລະ 63% ຈະມີອາຍລຸະຫວ່າງ 15 ຫາ 64 ປ.ີ  “ການປນັຜນົທາງປະຊາກອນ” 
ນີ້ຄາດວ່າຈະສ້າງລາຍຮັບຫລາຍກວ່າການຊົມໃຊ້ທັງໝົດ. ຍ້ອນການຫລຸດລົງຂອງອັດຕາການຈະເລນີພັນ ແລະອັດ 
ຕາການມີອາຍຍຸື່ນສູງຂຶນ້ຈໍານວນ ແລະສັດສວ່ນຂອງຜ ູ້ເຖົ້າ ຄາດວ່າຈະເພ້ີມຂຶ້ນ. ການມີອາຍຍຸນືຕັ້ງແຕເ່ກີດຂອງເພດ
ຊາຍແລະຍິງ ແມ່ນເພ້ີມຂຶ້ນສູງຕັ້ງແຕ່ປ ີ1995 ຫາ 2005, ຈາກອາຍ ຸ50 ປ ີຂຶ້ນມາເປັນ 59 ປີ ສໍາລັບຜ ູ້ຊາຍ ແລະ ຈາກ 
52 ປີ ຂຶ້ນຫາ 63 ປ ີຂອງຜ ູ້ຍິງ. ຄອບຄົວທ່ີນໍາພາໂດຍຜ ູ້ຍິງກວມເອົາປະມານ 5-10% ຂອງປະຊາກອນທັງໝົດ ແລະ 
ຄາດວ່າໂດຍທ່ົວໄປແລ້ວ ຈະຫລດຸລົງ. ໃນປະຈຸບັນສດັສວ່ນຂອງປະຊາກອນ ແມ່ນຢ່ ູຊົນນະບດົ (ປະມານ 75% ຂອງ
ປະຊາກອນທັງໝົດ) ແຕ່ວ່າສະຖິຕຂິອງການສໍາຫລວດປະຊາກອນຄ້ັງລ່າສຸດ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າມີການຍ້າຍຖິນ່ຖານ
ຈາກຊົນນະບດົເຂົ້າມາຕົວເມືອງຫລາຍຂ້ຶນ.2 

 
3. ການຂະຫຍາຍຕົວທາງເສດຖະກດິ ແລະ ການເພ້ີມຂຶ້ນຂອງຄວາມບໍ່ສະເໝພີາບກັນ. ເສດຖະກິດ ສປປ ລາວ
ເພ້ີມຂຶ້ນ 6,7% ຕໍປ່ີ ນັບຕັ້ງແຕ່ປ ີ2001 (ແລະ 7,5%  ໃນຊ່ວງຫ້າປີຫລງັ). ປະເທດລາວ ໄດບ້ັນລດຸ້ານການຂະຫຍາຍ 
ຕົວລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນຕົວຈິງ ສູງກວ່າບັນດາປະເທດດ້ອຍພັດທະນາໃນອາຊີ ແລະປາຊີຟິກ. ການຂະ 
ຫຍາຍການຜະລິດບໍ່ແຮ່ ແລະການເພ້ີມຂຶ້ນຂອງລາຄາສິນຄ້າ ປະກອບສ່ວນໃຫ້ຫລາຍໆຜົນສາໍເລັດທ່ີເປັນທາງບວກ. 
ລວມຍອດຜະລດິຕະພັນພາຍໃນຕົວຈິງ ເພ້ີມຂຶ້ນຈາກ 7% ໃນປ ີ 20093 ຫາ 8% ໃນປ ີ 2011 ຕາມການຄາດຄະເນ. 
ຂະແໜງພະລັງງານແລະບ່ໍແຮ່ກວມເອົາປະມານ 2,5% ຂອງການຂະຫຍາຍຕົວໃນແຕ່ລະປ ີແລະ ກວມເອົາ 20% ຂອງ

                                                 
1  ກະຊວງແຜນການ ແລະການລົງທຶນ. ການພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມລ່າສຸດ, ໂອກາດ ແລະການຄາດຄະເນ. ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ.  
2  ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ. 2006. ການສໍາຫລວດປະຊາກອນ 2005 
3  ໃນ 7%, 3.6% ແມ່ນມາຈາກຂະແໜງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ (ໄຟຟ້າ ແລະບໍ່ແຮ່), 1% ແມ່ນໄດ້ມາຈາກໂຮງຈັກໂຮງງານ, 0.5% ແມ່ນມາ 
ຈາກຂະແໜງກະສິກໍາ ແລະ 2.5% ແມ່ນມາຈາກຂະແໜງການບໍລິການ; 
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ລາຍຮັບງົບປະມານທັງໝົດ.4 ຄາດວ່າຂະແໜງຊັບພະຍາກອນ ແລະການຜະລິດຈາກໂຮງງານ ຈະເປັນຕົວພັກດັນການ
ຂະຫຍາຍຕົວທາງເສດຖະກິດໃນປີ 2011.5 ການສົ່ງອອກເຄື່ອງນຸ່ງຫ່ົມ ຄາດວ່າຈະເພ້ີມຂຶ້ນປະມານ 15%. ກະສິ 
ກໍາຄາດວ່າ ຈະໄດຮັ້ບຜົນປະໂຫຍດຈາກຄວາມຕ້ອງການໃນພາກພ້ືນທ່ີເພ້ີມຂຶນ້ແລະລາຄາທ່ີສງູຂຶ້ນ. ລາຍໄດຈ້າກການ
ສົ່ງອອກຄາດວ່າ ຈະຂະຫຍາຍປະມານ 30% ໃນປ ີ 2011 ເຊ່ິງສ່ວນໃຫຍແ່ມ່ນການສົ່ງອອກທອງແດງ ແລະການ
ຜະລດິກະແສໄຟຟ້າ (ໝາຍເຫດທ່ີ 6).  

 
4. ອີງຕາມເສັ້ນຄວາມທຸກຍາກຂອງສາກົນ ຄ ື $1,25 ຕໍມ້ື່ ອັດຕາຄວາມທຸກຍາກ ໄດຫ້ລຸດລົງຈາກ 44,4% ໃນ
ສົກປ ີ2002/03 ຫາ 37,4% ສກົປີ 2007/08. ອັດຕາຄວາມທຸກຍາກຕໍຫົ່ວຄົນ ກໍໄ່ດ້ຫລຸດລົງໃນຊ່ວງໄລຍະເວລາດຽວ
ກັນຈາກ 33% ຫາ 27%. ໃນຂະນະທີການຂະຫຍາຍຕົວທາງເສດຖະກິດ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຄວາມທຸກຍາກຫລຸດລົງແຕຄ່ວາມ
ບໍເ່ທ່ົາທຽມກັນທາງເສດຖະກິດ ແມ່ນເພ້ີມຂຶ້ນ ແລະ ໄດ້ບ່ນັທອນຜົນກະທົບທາງບວກຂອງການພັດທະນາ (ໝາຍເຫດ 
6). ສັດສ່ວນຂອງຄວາມທຸກຍາກຢ ູ່ທາງພາກເໜືອແມ່ນ 12% ສູງກວ່າພາກກາງ ຫລ ືພາກໃຕ.້6 ການປະເມີຄວາມທຸກ
ຍາກແບບຄນຸນະພາບ ແນະນໍາວ່າຄວາມທຸກຍາກໃນບາງພາກຍັງບໍ່ມີການປ່ຽນແປງ ແລະອາດຈະເພ້ີມຂຶນ້. ພາກ
ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດລວມທັງບໍແ່ຮ່ ແລະ ພະລັງງານໄຟຟ້າ ຍັງບໍໄ່ດ້ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການຫລຸດຜ່ອນຄວາມ 
ທຸກຍາກຫລາຍເທ່ົາທ່ີຄວນ ເນືອ່ງຈາກວ່າປະມານ 80% ຂອງກໍາລັງແຮງງານ ຍັງເຮັດວຽກຢ ູ່ໃນແໜງການອ່ືນນອກ
ເໜືອຈາກຂະແໜງການຊັບພະຍາກອນ.  ການປະກອບສ່ວນທັງໝົດຂອງຂະແໜ່ງການບໍແ່ຮ່ໃນການຫລຸດຜອ່ນຄວາມ 
ທຸກຍາກ ແມ່ນໜ້ອຍກວ່າ 0,1% ຂອງການຫລຸດລົງ 6% ໃນຊ່ວງປີ 2003 ຫາ 2008 (ໝາຍເຫດທ່ີ 4). ຍ້ອນວ່າ ຈໍາ 
ນວນຄົວເຮືອນທ່ີທຸກຍາກທ່ີເຮັດວຽກຢ ູ່ໃນຂະແໜງກະສິກໍາປະມານ 70% ຂອງການປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການຫລຸດ 
ຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ແມ່ນມາຈາກຂະແໜງການນ້ີ, ຕາມໂດຍຂະແໜງການປຸງແຕ່ງ ແລະ ຂະແໜງບໍລກິານ ປະມານ 
10% ແລະ 4% ແມ່ນມາຈາກຂະແໜງການກ່ໍສ້າງ.  ປະມານ 26% ຂອງປະຊາກອນອາໃສຢ່ ູຕໍ່າກວ່າເສັນ້ຂອງ
ຄວາມທຸກຍາກ ຄ ື$1,25 ຕໍມ້ື່ ແລະ ສດັສວ່ນຫລາຍພໍສົມຄວນ ທ່ີໃກຄ້ຽງກັບເສັ້ນຂອງຄວາມທຸກຍາກ. 

  
5. ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານ. ຂະແໜງການຜະລິດທ່ີອີງໃສ່ 
ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ປະກອບສ່ວນຫລາຍກວ່າ (i) 50% ຂອງລວມຍອດຜະລິດຕະພັນຂອງປະເທດ, (ii) 90% 
ຂອງການຈ້າງງານ ແລະ (iii) 60% ຂອງການສ່ົງອອກ.7 ແຕ່ຢ່າງໃດກ່ໍຕາມ ລາຍຈ່າຍງົບປະມານໃນຂະແໜງສ່ິງແວດ
ລ້ອມ ກວມເອົາພຽງແຕ່ 0,7% ຂອງລາຍຈ່າຍງົບປະມານລັດຖະບານທັງໝົດ ແລະ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການລົງທຶນພາກລັດ
ຫລາຍກວ່າເກົ່າ ເພ່ືອຮັກສາຄວາມຍືນຍົງທາງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ. ເກືອບວ່າຄົວເຮືອນທັງໝດົ ແມ່ນເອື່ອຍອີງ
ໃສທ່ີດິນເພ່ືອກະສິກໍາ, ແມ່ນໍ້າ ແລະປ່າໄມ້ສໍາລບັສ້າງລາຍໄດ້ ແລະອາຫານ ເຊ່ິງເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າ ມີຄວາມສ່ຽງທ່ີຈະຕົກ
ຢ ູ່ໃນຄວາມທຸກຍາກ ແລະຂາດແຄນສານອາຫານ. ທ່ີດິນ ແມ່ນແຫລ່ງຊັບພະຍາກອນອັນສໍາຄນັໃນການມີຊີວິດການ
ເປັນຢ ູ່ນໍາກະສິກາໍ ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງທາງດ້ານອາຫານ. ການຖກືໍາມະສດິນໍາໃຊ້ທ່ີດິນ ແມ່ນຕວົກໍານົດທ່ີສໍາຄນັຕໍ່ສະ
ທານະຄວາມທຸກຍາກແລະການຂາດສານອາຫານ.  ການຂັດຂວາງການຈະເລນີເຕີບໂຕຂອງເດັກທ່ີແຜ່ຫລາຍ8 ທ່ີມີ

                                                 
4  ທະນາຄານໂລກ. 2010. ບົດລາຍງານການພັດທະນາ ສ ປ ປ ລາວ. ວໍ້ຊິງຕັນສ໌ ດີຊີ; 
5  ທະນາຄານໂລກ. 2011. ສ ປ ປ ລາວ. ການຕິດຕາມເສດຖະກິດລາວ ສະບັບປັບປຸງ. ພຶດສະພາ 2011. ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ 
6  ສະຫະປະຊາຊາດເພ່ືອການພັດທະນາ 2009. ການຈ້າງງານ ແລະ ການດໍາລົງຊີວິດ. ບົດລາຍງານການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ຄັ້ງທ່ີ 4.  
    ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ; 
7  ສະຫະປະຊາຊາດເພ່ືອການພັດທະນາ. 2010. ການລິເລີ້ມວ່າດ້ວຍຄວາມທຸກຍາກ ແລະສິ່ງແວດລ້ອມ ຂອງ ສ ປ ປ ລາວ. ເອກະສານສະບັບຫຍໍ້   
    01/2010, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ. 
8  ການຂັດຂວາງການຈະເລີນເຕີບໂຕ. ມີລະດັບຄວາມສູງຕໍ່າກວ່າອາຍຸ 
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ອາຍຕຸໍ່າກວ່າ 5 ປ ີແລະຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານ ແມ່ນການພົວພັນສູງ. ຄົວເຮືອນທ່ີຖຄືອງກໍາມະສິດນໍາໃຊ້ທ່ີ
ດິນຕໍຫົ່ວຄົນຫລາຍກວ່າ  ແມ່ນຢ ູ່ໃນກຸ່ມຄົນທ່ີມີລາຍໄດຕ້ໍຫົ່ວຄົນສູງກວ່າ ແລະໃນທາງກັບກັນ.9 ແຫລ່ງລາຍຮັບທໍາອິດ
ໂດຍສະເພາະຜ້ ູຄົນທ່ີທຸກຍາກ ແມ່ນມາຈາກຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນເຂົາ້. 

 
6. ພຽງແຕ່ເພ່ືອເປັນອາຫານ ລາຍໄດ້ຈາກການເຮັດກະສກິໍາ ແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນຫລາຍກວ່າ ຍ້ອນວ່າເປັນ 
ສັດສ່ວນຂອງລາຍໄດ້ທັງໝົດຂອງຜ້ ູທຸກຍາກ, ຜ ູ້ທ່ີອາໃສຢ່ ູເຂດຫ່າງໄກສອກຫລີກ ແລະ ຊາວກະສິກອນ. ຂໍມູ້ນຈາກ
ການສໍາຫລວດລາຍຈ່າຍແລະການຊົມໃຊ້ (LECS) ສົກປ ີ2007/08 ໄດແ້ນະນໍາວ່າ ການຂາດກໍາມະສດິໃນການນໍາໃຊ້
ທ່ີດິນ ແມ່ນມີຄວາມສໍາພັນສູງຕໍ່ກັບຄວາມທຸກຍາກໃນການບໍລໂິພກ.10 ໃນເຂດຊົນນະບດົ ເຂົ້າ ແລະ ຜະລິດຕະພັນ
ຈາກປ່າ ຍັງຄົງເປັນປັດໃຈສໍາຄນັໃນການຮັບປະກັນຄວາມໝັນ້ຄງົທາງດ້ານສະບຽງອາຫານຂອງຄົວເຮືອນ. ການຫລຸດ 
ລົງໃນການເຂ້ົາເຖິງປ່າໄມ້ ແລະ ການເຫືອດແຫ້ງຂອງແມ່ນໍ້າລໍາເຊ ເຊ່ິງເປັນແຫລ່ງລາຍຮັບເສີມທ່ີສໍາຄັນ ຈະເປັນການ
ສູນເສຍລາຍໄດ້ຄົວເຮືອນ ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງທາງດ້ານສະບຽງອາຫານ. ການທໍາລາຍຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ 
ແລະ ການສນູເສຍທ່ີດິນ ເນືອ່ງຈາກການເຄ່ືອນຍ້າຍຊຸມຊົນອອກຈາກສະຖານທ່ີຂອງໂຄງການ ອາດຈະພາໃຫ້ເກີດ 
ຄວາມທຸກຍາກ, ຄວາມບໍ່ສະເໝພີາບທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ຂາດແຄນສານອາຫານເພ້ີມຂຶ້ນຂອງຄົວເຮືອນທ່ີທຸກ
ຍາກ (ໝາຍເຫດ 5). ການຊອກຫາບັນດາຍຸດທະສາດທ່ີມີປະສິດທິຜົນເພ່ືອຊ່ວຍບັນດາຄົວເຮືອນທ່ີມີຄວາມສ່ຽງທ່ີສຸດ
ໃນການສ້າງຕັ້ງວິທີການດໍາລົງຊີວິດແບບຍນືຍົງເຊ່ິງຍັງຄົງເປ ັນສິງ່ທ່ີທ້າທາຍເນື່ອງຈາກຂີດຄວາມສາມາດທ່ີຈໍາກດັຂອງ 
ອໍານາດການປກົຄອງທ້ອງຖິ່ນເພ່ືອປະຕບິັດມາດຕະການຫລຸດຜອ່ນຜົນກະທົບ ແລະ ການຊົດເຊີຍ. 

 
7. ຄວາມສ່ຽງ, ການປ່ຽນແປງກະທັນຫັນ ແລະ ຄວາມອ່ອນແອ່. ການຂະຫຍາຍຕົວໄວຂອງຂະແໜງບ່ໍແຮ່ ແລະ
ພະລັງງານ ໄດ້ໃຫ້ຜົນປະໂຫຍດໄປພ້ອມໆກັນກບັຄວາມສ່ຽງ. ໃນລະດບັຊາດ ຄວາມສ່ຽງໃນການປ່ຽນແປງທ່ີສູງກວ່າ 
ແລະ ການຈ້າງງານທ່ີຕໍ່າກວ່າໃນໄລຍະຍາວ ອາດຈະເປນັໄປໄດ ້ ຍ້ອນວ່າຈໍາກດັການເປັນອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ເສດ 
ຖະກດິທ່ີຮ້ອນເກນີໄປ ເນື່ອງຈາກການສ່ົງອອກຜະລິດຕະພັນຈາກຊັບພະຍາກອນຫລາຍ. ໃນລະດັບທ້ອງຖິ່ນ ຄວາມ
ສ່ຽງສ່ວນໃຫຍກ່່ຽວກັບສິ່ງແວດລ້ອມທ່ີເກດີຈາກການການຂະຫຍາຍການພັດທະນາດ້ານພະລງັງານແລະບ່ໍແຮ່ ທ່ີອາດ
ຈະທໍາລາຍຖານຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ (ໝາຍເຫດ 4). ການຂາດແຄນລະບຽບການວ່າດ້ວຍສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ
ຂດີຄວາມສາມາດໃນການຈັດຕັ້ງປະຕບິດັ ທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກບັຄວາມສ່ຽງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມທ່ີສູງກວ່າ.  

 
8. ໃນສະພາບຂອງສປປ ລາວ ຄວາມສ່ຽງ (ເຊ່ັນ ກະສິກາໍ, ສາທາລະນາສຸກ, ການຈ້າງງານ, ລາຄາ) ກາຍເປັນ
ຊ່ອງວ່າງທ່ີສໍາຄນັ ເນື່ອງຈາກຈໍາກັດການເຂ້ົາເຖງິການປະກັນທ່ີປົກກະຕ ິ ແລະ ຕາໜ່າງຄວາມປອດໄພ. ບັນຫາທາງ
ດ້ານສຂຸະພາບຕໍກ່ັບຜ ູ້ທຸກຍາກ ແມ່ນເປນັເລື່ອງປົກກະຕິຫລາຍກວ່າບັນຫາອືນ່ໆໃນຊີວດິ. ບນັຫາສຸຂະພາບ ແມ່ນສິ້ນ
ເປືອງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຫລາຍ ຍ້ອນວ່າມັນ ມີຄ່າໃຊ້ຈາ່ຍຈາກການຊ້ືຢາປົວພະຍາດທ່ີສູງ ແລະ ການສນູເສຍລາຍໄດ້. ມີຫລັກ
ຖານທ່ີສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າບັນຫາດ້ານສຂຸະພາບ ແມ່ນຮ້າຍແຮງກວ່າໄພແຫ້ງແລ້ງ ໃນເລື່ອງຂອງການຖືກບັງຄັບໃຫ້
ຫລຸດການບໍລໂິພກອາຫານລົງ.11 ໃນຂະນະທ່ີການແຜ່ຂະຫຍາຍພະຍາດເອດສ໌ໄອວີ/ເອດສ ໌ຍັງຕໍ່າຫລາຍ ບັນດາປດັໄຈ

                                                 
9   ການຖືຄອງກໍາມະສິດນໍາໃຊ້ ທ່ີດິນທ່ີອ້າງອີງໃນບົດຄວາມນີ້ ແມ່ນການຄຸ້ມຄອງໂດຍຊາວກະສິກອນ ແລະ ບໍ່ແມ່ນມີການຖືຄອງແບບມີເອກະສານ   
    ເປັນທາງການ.  
10  ຜ້ ູທຸກຍາກໃນຊົນນະບົດ ຊັບຊ່າວດິນກະສິກໍາ ປະມານ 1.7 ເຮັກຕາ ໃນຂະນະທ່ີ ຜ້ ູທ່ີບໍ່ທຸກຍາກ ຊັບຊ່າວຫລາຍກວ່າ 2 ເຮກັຕາ 
11  ທະນາຄານໂລກ 2010. ບັນຫາທາງສຸຂະພາບມີຄວາມແຕກຕ່າງບໍ່? ຫລັກຖານຈາກການສໍາຫລວດຫລາຍບັນຫາໃນ ສ ປ ປ ລາວ. 
ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ.  
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ຄວາມສ່ຽງອື່ນໆ ລວມທັງຄວາມໃກຄ້ຽງກັບບນັດາປະເທດທ່ີມີອັດຕາເອດສ໌ໄອວີ/ເອດສ໌ສູງ, ການນໍາໃຊ້ຢາເສບຕິດທ່ີ 
ເພ້ີມຂຶ້ນຢ່າງຕໍເ່ນື່ອງ ແລະ ການເພ້ີມຂຶ້ນຂອງຈໍານວນ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການຂອງຜ້ ູໃຫ້ບໍລກິານທາງເພດ.12 

 
9. ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາສະຫະສະວັດ. ການດໍາເນີນງານຂອງປະເທດທ່ີກ່ຽວກັບເປົ້າໝາຍການພັດທະນາ
ສະຫະສະວດັ (MDGs) ແມ່ນຍັງບໍຊັ່ດເຈນ. ໃນຂະນະເປົ້າໝາຍທ່ີກ່ຽວກັບການອ່ານອອກຂຽນເປ ັນ, ອັດຕາການຕາຍ 
ຂອງແມ່ ແລະເດັກ, ພະຍາດຕດິແປດ, ນໍ້າສະອາດ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມ ແມ່ນໄປຕາມເປົ້າໝາຍ ແຕເ່ປົ້າໝາຍກ່ຽວກບັ
ການສກຶສາຂັ້ນພ້ືນຖານ, ການຊ່ວຍໃນການປະສູດ, ຄວາມເທ່ົາທຽມກນັລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ ແລະ ສະເພາະຄວາມ ອຶດ 
ຫິວຂອງເດັກ ອາດຈະບໍສ່າມາດບັນລໄຸດ້ຕາມເປົາ້ໝາຍ. ເຖິງແມ່ນວ່າການເຂົ້າເຖງິການສຶກສາ ແມ່ນດີຂຶ້ນ ແຕ່ປະເທດ
ລາວ ຍັງໄກຈາກການບັນລເຸປົ້າໝາຍສະຫະສະວັດທ່ີ 2 ວ່າດ້ວຍອັດຕາການເຂ້ົາຮຽນໃນຊ້ັນປະຖົມສໍາລັບເດັກຍິງ 
91,7% ແລະເດກັຊາຍ 93,7%, ຊ້ັນມັດທະຍົມຕອນຕ້ົນສາໍລບັເດັກຍິງ 55.5% ແລະ ເດັກຊາຍ 64,4% ແລະຊັ້ນມັດ 
ທະຍົມຕອນປາຍສໍາລບັເດັກຍິງ 30,4% ແລະ ເດັກຊາຍ 37,3%. ເປົ້າໝາຍສະຫະສະວັດ ທ່ີ 3 ກ່ຽວກັບຄວາມສະເໝີ
ພາບລະຫວ່າງຍງິ-ຊາຍ ແລະ ການໃຫ້ອໍານາດແກແ່ມ່ຍິງ ແມ່ນໄປຕາມເປົ້າໝາຍ. ເປົ້າສະຫະສະຫວັດທ່ີ 5 ວ່າດວ້ຍ
ການຫລດຸອັດຕາການເສຍຊີວິດຂອງແມ່ ແມ່ນຍງັຄົງໄກຈາກເປ້ົາໝາຍ ແລະ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີຄວາມເອົາໃຈໃສ ່ ເພ່ືອປັບ 
ປຸງຄຸນນະພາບຂອງການບໍລກິານ ແລະ ເບິ່ງແຍງແມ່ລູກອ່ອນ ແລະ ເດັກເກີດໃໝ.່ ການເພ້ີມຂຶນ້ຂອງຊ່ອງວ່າງທາງສັງ
ຄົມຈະໄດມີ້ການຮຽກຮ້ອງໃຫ້ເອົາໃຈໃສຫ່ລາຍຂຶ້ນ ສິ່ງທ່ີບໍກ່່ຽວຂ້ອງກັບລາຍໄດທ່ີ້ພົວພັນເຖິງເປົ້າໝາຍຂອງສະຫະສະ 
ວັດຕວົຢາ່ງເຊ່ັນ: ໂພຊະນາການ ແລະ ສຂຸະພາບຂອງແມ່ ແລະ ເດັກ ຖ້າຫາກຢາກບັນລບຸັນດາເປົາ້ໝາຍສະຫະສະວັດ. 

 
10. ການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດທີຕ່ໍ່າ. ເຖິງແມ່ນວ່າການຊົມໃຊ້ໃນປະເທດຈະເພ້ີມຂຶນ້ ແຕ່ການຂາດ
ໂພຊະນາການ ຍັງບໍ່ໄດຖ້ືກຫລດຸລົງຫລາຍເທ່ົາທ່ີຄວນຕັ້ງແຕ່ ປ ີ1990. ປະມານ 38% ຂອງເດກັນອ້ຍທ່ີມີອາຍຕຸໍ່າກວ່າ
ຫ້າປີ ແມ່ນມີນໍ້າໜກັນອ້ຍກວ່າອາຍຸ, 42% ແມ່ນມີການຂະຫຍາຍຕົວຂອງຮ່າງກາຍຊ້າ ແລະ 7.4% ແມ່ນເສຍຖິ້ມ
ຊ່ືໆ.13 ການແຜ່ຫລາຍຂອງເດັກນ້ອຍທ່ີມີອາຍຕຸໍໍ່າກວ່າຫ້າປີ ທ່ີມີນໍາ້ໜກັຕໍ່າກວ່າເກນອາຍຸ ແລະ ການຂະຫຍາຍຕົວຊ້າ
ແມ່ນສາມເທ່ືອສູງກວ່າຂອງຄອບຄົວທ່ີຮ່ັງມີ (ໝາຍເຫດ 6). ຍິງ່ໄປກວ່ານັ້ນເດກັເກີດໃໝເ່ພດຍິງ ແມ່ນມີນໍ້າໜກັຕໍ່າ
ແລະ ການຈະເລນີເຕີບໂຕຊ້າກວ່າເດກັຊາຍ. ປະມານ 12% ຂອງແມ່ຍິງໃນໄລຍະຈະເລີນພັນ ແມ່ນມີນ ້ໍາໜກັຕໍໍ່າ 
ກວ່າອາຍຸ (2009). ການຈດັສນັງົບປະມານລາຍຈ່າຍໃຫ້ຂະແໜງສຶກສາ ແມ່ນຕໍ່າກວ່າໝູໃ່ນໂລກ ເຖິງແມ່ນວ່າຈະມີ
ການເພ່ີມຂຶນ້ໃນຊ່ວງຫລາຍປີທ່ີຜ່ານມາ. ໃນຂະນະທ່ີມີຄວາມກ້າວໜ້າພໍສົມຄວນໃນການບັນລກຸານສກຶສາຊ້ັນປະຖົມ 
ຢ່າງທ່ົວເຖິງ ຄວາມທ້າທາຍ ຍັງຄງົມີຢ່ ູໃນການເຂ້ົາເຖິງເຂດທ່ີ “ບໍສ່າມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້” ໃນຊົນນະບົດ (ໝາຍເຫດ 6). 
ເຖິງແມ່ນວ່າຊ່ອງວ່າງລະຫວ່າງບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ໃນການເຂ້ົາໂຮງຮຽນໄດຮັ້ບການຫລຸດລົງ ແຕ່ວ່າ ຍັງມີເດັກ
ນັກຮຽນຍິງໜອ້ຍກວ່າເດັກນັກຮຽນຊາຍທ່ີເຂົາ້ໂຮງຮຽນໃນທຸກຊ້ັນ ແລະ ຊ່ອງວ່າງນີ້ ຍັງເພ້ີມສູງຂຶ້ນໃນສຶກສາຂັ້ນສູງ. 
ການອ່ານອອກຂຽນເປັນຂອງຜ້ ູໃຫຍໂ່ດຍລວມແລ້ວ ແມ່ຍິງ (70%)ແມ່ນຕໍ່າກວາ່ເພດຊາຍ (85%) ແລະ ຄວາມແຕກ
ຕ່າງ ແມ່ນຍັງສູງຢ ູ່ໃນເຂດຊົນນະບົດ ການອ່ານອອກຂຽນເປັນຂອງແມ່ຍິງ 54% ຖ້າທຽບໃສ່ເພດຊາຍ 81%.  

 
11. ຄວາມແຕກຕ່າງໃນພາກພ້ືນ, ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະຊົນເຜົ່າ. ຄວາມແຕກຕ່າງຂອງບດົບາດຍິງ-ຊາຍ ແມ່ນ
ຍັງມີຢ່ ູ ແລະຄວາມທຸກຍາກສ່ວນຫລາຍ ແມ່ນເກີດຂຶ້ນກັບປະຊາຊົນ ຊົນເຜົ່າ ແລະຕາມພູມມີສາດ. ການຂະຫຍາຍຕົວ
                                                 
12   ການຮ່ວມມືຂອງໂຄງການສະຫະປະຊາຊາດວ່າດ້ວຍເອດສ໌ໄອວີ/ເອດສ໌. 2010. ການລາຍງານຄວາມກ້າວໜ້າຂອງປະເທດ. ນະຄອນຫລວງວຽງ    
      ຈັນ.  
13   ນໍ້າໜັກບໍ່ພໍ: ນໍ້າໜັກໜ້ອຍກວ່າອາຍຸ; ຄວາມສູງທ່ີຕໍ່າກວ່າອາຍຸ; ການເສຍຖ້ີມ: ນໍ້າໜັກຕໍ່າກວ່າຄວາມສູງ. ຂໍ້ມູນຈາກ ປີ 2006 ການສໍາຫລວດ

ຫລາຍຕົວຊ້ີບອອກ;  
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ທາງເສດຖະກິດ ແລະ ການຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ແມ່ນເກີດຂຶ້ນຢ ູ່ໃນເຂດຕົວເມືອງ ແລະ ຕາມຊາຍແດນທ່ີຕິດ
ກັບປະເທດໄທ. ໃນຊ່ວງປີ 1992-2008, ຄວາມທຸກຍາກໃນເຂດຊົນນະບົດ ໄດ້ຫລຸດລົງຈາກ 51.8% ຫາ 31.7% 
ແລະຄວາມທຸກຍາກໃນຕົວເມືອງຫລຸດລົງ ຈາກ 26.5% ຫາ 17.4% (ໝາຍເຫດ 6). ການຫລດຸລົງຂອງຄວາມທຸກຍາກ
ໃນຕົວເມືອງທ່ີຊ້າ ອາດແມ່ນມາຈາກການຍ້າຍຖິນ່ຖານຂອງຜ້ ູທຸກຍາກຈາກຊົນນະບົດເຂົ້າມາອາໃສຢ່ ູໃນເຂົດຕົວເມືອງ 
ໂດຍສະເພາະແມ່ນນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ. ຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ການຂາດໂພຊະນາການໃນກ່ ຸມຊົນເຜົ່າ ແມ່ນມີສູງ
ກວ່າລາວລຸ່ມ. ໃນເຂດພາກເໜືອຂອງປະເທດທ່ີມີຊົນເຜົ່າອາໃສຢ ູ່ທ່ີບໍແ່ມ່ນລາວລຸ່ມປະມານ 65% ແມ່ນຍັງມີ
ຄວາມທຸກຍາກຢ່ ູ ເຊ່ິງມີອັດຕາຄວາມທຸກຍາກ 37% ຖ້າທຽບໃສອັດຕາສະເລ່ັຍທ່ົວປະເທດ 30%. ຕົວຊ້ີບອກທ່ີແຕກ
ໂຕນກັນໃນດ້ານການພັດທະນາ ແມ່ນມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນໃນທ່ົວແຂວງ.14 ໃນບາງແຂວງ ທ່ີມີອດັຕາຄວາມທຸກຍາກ
ທ່ີຕໍ່າແມ່ນມີອັດຕາຄວາມທຸກຍາກເລ້ີມເພ້ີມຂຶ້ນ.15 ໃນບາງແຂວງທ່ີມີລາຍຮັບຕໍ່າ ຕົວປ່ຽນແປງທາງການສຶກສາ ໄດມີ້
ການປບັຕົວດຂີຶນ້ ແຕວ່່າ ຕົວຊ້ີບອກທາງການສຶກສາຂອງແມ່ຍງິຊົນເຜົ່າຢ ູ່ໃນຊົນນະບດົ ແມ່ນຕໍ່າສຸດໃນອາຊີຕາເວັນ
ອອກສຽງໃຕ້.16 ອັດຕາການເສຍຊີວິດຂອງແມ່ ຍັງຄົງຢ່ ູໃນກ ຸ່ມປະເທດທ່ີມີອັດຕາການເສຍຊີວດິສູງສຸດໃນໂລກ ຢ ູ່ທີ 
390 ຕໍ່ 100,000 ເທ່ືອເກດີ. ປະມານ 84% ຂອງແມ່ຍິງຍັງເກີດລູກຢ ູ່ບ້ານຂອງຕົນເອງ ເຊ່ິງບໍມີ່ຜ້ ູທ່ີມີຄວາມຊໍານຊໍິາ 
ນານຊ່ວຍໃນການເກີດລູກ. 17 ສະຖານະການຂາດໂພຊະນາການ ແລະ ຂໍ້ຫ້າມດ້ານໂພຊະນາການໃນໄລຍະຕ້ັງຄັນ 
ອາດຈະປະກອບສ່ວນເຮັດໃຫ້ອດັຕາການຕາຍຂອງແມ່ສູງ. ການເຂົ້າເຖິງການບໍລກິານສາທາລະນາສຸກໃນໄວຈະເລນີ 
ພັນ ແມ່ນມີຈໍາກດັ ແລະ ການຕັ້ງຄັນ ແລະ ການແຕ່ງງານຕ້ັງແຕ່ອາຍຍຸັງນ້ອຍ ແມ່ນພາໃຫ້ເກີດຄວາມສ່ຽງຕໍແ່ມ່ຍິງ. 

 
12. ການວ່າງງານຕາມລະດກູານ. ແມ່ຍິງຍັງເປັນເພດທ່ີມີອດັຕາການເຂ້ົາຮ່ວມໃນກໍາລງັແຮງງານທ່ີສູງສຸດຂອງ
ພາກພ້ືນ ປະມານ 79,5% ຖ້າທຽບໃສ ່ 81% ຂອງເພດຊາຍ; ຈໍານວນແຮງງານຍິງ ຢ ູ່ໃນເຂດຊົນນະບດົ ແມ່ນສູງກວ່າ
ໃນເຂດຕົວເມືອງ. ຕະຫລາດແຮງງານ ແມ່ນຂ້ອນຂ້າງຈະບໍປ່ົກກະຕິ ແລະ ອີງໃສກ່ະສກິໍາເປັນຫລກັ. ການເຮັດວຽກຂອງ
ຄອບຄວົທ່ີບໍໄ່ດຮັ້ບຄ່າຈ້າງ ແມ່ນເປັນເລື່ອງທໍາມະດາລະຫວ່າງແມ່ຍິງ ຫລາຍກວ່າເພດຊາຍ (64% ແມ່ນແມ່ຍິງ ແລະ 
27% ແມ່ນຜ ູ້ຊາຍ). ຊາວກະສກິອນ ແມ່ນປະເຊີນກັບການວ່າງງານທ່ີສູງກວ່າຍ້ອນວ່າມີການໄປນໍາໃຊ້ກົນຈັກຫລາຍ
ຂຶ້ນ ສະນັ້ນ ຈຶ່ງມີການຫລຸດຜ່ອນການໃຊ້ແຮງງານເຂົ້າໃນການຜະລິດກະສກິາໍ. ໃນລະດູແລ້ງກໍາມະກອນໃນທຸກຂະ
ແໜງການ ແມ່ນປະເຊີນກັບການວ່າງງານສູງກວ່າລະດອູືນ່. 

 
13. ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ ແລະການຫລຸດຜອ່ນຄວາມທຸກຍາກ. ແຜນຍຸດທະສາດແລະແຜນງານ 2007-

2011 ໄດຍ້ົກເອົາການຂະຫຍາຍຕົວທາງເສດຖະກິດທ່ີຍືນຍົງແບບທ່ົວໜ້າ, ການພັດທະນາສັງຄົມແບບທ່ົວໜ້າ ແລະ
ການປກົຄອງທ່ີດເີປັນຕົວແປສໍາຄັນໃນການຫລຸດຜອ່ນຄວາມທຸກຍາກ. ເພ່ືອຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກທ່ີບໍ່ພົວພັນເຖິງ
ລາຍຮັບຕ້ອງໃຫ້ມີຄວາມເອົາໃຈໃສຕື່ມຕໍກ່ານແກໄ້ຂຊ່ອງວ່າງໃນການໃຫ້ການບໍລິການຕໍສ່ັງຄົມ, ສ້າງຂີດຄວາມສາມາດ
ໃນການບັງຄັບໃຊ້ທາງດ້ານສິງ່ແວດລ້ອມ, ເດັກນ້ອຍທ່ີຂາດໂພຊະນາການ ແລະ ການເສຍຊີວິດຂອງແມ່. ທະນາຄານ
ພັດທະນາອາຊີ ໃຫ້ການສະໜບັສະໜູນແກກຸ່່ມຄນົທ່ີມີຄວາມສ່ຽງ ລວມທັງປບັປຸງຄວາມສະເໝພີາບ ແລະ ຄຸນນະພາບ 

                                                 
14   ແຂວງອັດຕາປື, ຫົວພັນ, ອຸດົມໄຊ, ຜົ້ງສາລີ, ສາລະວັນ ແລະເຊກອງ ແມ່ນບັນດາແຂວງທ່ີມີຕົວຊ້ີບອກດ້ານການພັດທະນາມະນຸດທ່ີຕໍ່າທ່ີສຸດຂອງ 

ປະເທດ ໃນຂະນະທ່ີນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ແລະແຂວງອື່ນໆ ແມ່ນສູງທ່ີສຸດ; 
15   ຈໍານວນເປເີຊັນຂອງບຸກຄົນທ່ີຢ່ ູຕໍ່າກວ່າເສັ້ນຄວາມທຸກຍາກ ແມ່ນພ້ີມຂຶ້ນຢ ູ່ແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ ຈາກ 16.81% ໃນປີ 1993 ເປັນ 37.03 ໃນປີ    

2003.  
16   ຄວາມສໍາພັນລະຫວ່າງ ຄົນຊົນເຜົ່າ ແລະລະດັບຂອງການສຶກສາ ແມ່ນມີສູງ: ແມ່ຍິງຊົນຂອງເຜົ່າສ່ວນນ້ອຍໃນຊົນນະບົດ ອາຍຸ 18 ປີ ຈະໄດ້ເຂົ້າ   
      ຮຽນປະມານ 2.5 ປີ; ຜ້ ູຊາຍຂອງຊົນເຜົ່າສ່ວນນ້ອຍໃນຕົວເມືອງທ່ີມີອາຍຸເທ່ົາກັນ ຈະເຂົ້າຮຽນ 8.5 ປີ; 
17   ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ 2011. ຮ່າງແຜນຍຸດທະສາດການຮ່ວມມື: ສປປ ລາວ 2012-2016. ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ; 
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ການບລໍິການດາ້ນການສຶກສາ ແລະສາທາລະນາສຸກ ເພ່ືອຍົກລະດັບຄຸນນະພາບການດໍາລົງຊີວດິ ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງ
ດ້ານສະບຽງອາຫານຂອງປະຊາຊົນທ່ີທຸກຍາກໃນຊົນນະບົດ ແລະ ປບັປງຸ ແລະເຊ່ືອມຕໍ່ພ້ືນຖານໂຄງລ່າງ ແລະການ
ຂົນສົ່ງ ລະຫວ່າງ ຕົວເມືອງ ແລະ ຊົນນະບດົ.  

 
14. ພາກສະຫລຸບ. ໃນການສ້າງແຜນຍຸດທະສາດການຮ່ວມມືໃໝ່ຂອງທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ ແກ່ ສປປ ລາວ 
ບັນຫາຂ້າງລຸ່ມ ຄວນໄດຮັ້ບການພິຈາລະນາ: 

(i) ແນວໂນ້ມ ແລະຮູບແບບຂອງຄວາມທຸກຍາກ ແມ່ນແຕກຕ່າງກັນຢ່າງກວ້າງຂວາງ ລະຫວ່າງແຂວງ 
ເຊ່ິງໝາຍຄວາມວ່າຜນົໄດ້ຮັບຂອງການພັດທະນາ ແມ່ນບໍ່ເທ່ົາທຽບກັນເທ່ືອ. ເຊ່ິງອັນນີ້ ກໍໄ່ດ້ບົ່ງ
ບອກເຖິງຄວາມຕ້ອງການໃນການເພ້ີມການປະເມີນຄວາມທຸກຍາກ ແລະອອກແບບວິທີການທ່ີແນ
ໃສຫ່ລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກໃນໂຄງການ ສ້າງພ້ືນຖານໂຄງລ່າງ, ພະລັງງານ ແລະການພັດທະນາ
ຕົວເມືອງ; 

(ii) ລາຍລະອຽດຂອງຄວາມສ່ຽງ ແລະຄວາມອ່ອນແອຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີຄວາມເອົາໃຈໃສເພ້ີມຕືມ່ໃນຂະ
ແໜງກະສກິໍາ, ການພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ພ້ືນຖານໂຄງລ່າງໂດຍເລັ່ງໃສກ່ານມີສ່ວນຮ່ວມເຂົ້າ
ໃນການປັບປຸງໂພຊະນາການ ແລະ ສະຫວດັດກີານສັງຄົມຂັນ້ພ້ືນຖານສໍາລບັຜ້ ູທຸກຍາກໃນໂຄງ 
ການທ່ີກໍາລງັດໍາເນີນຢ ູ່ ຫລືໂຄງການໃໝ່; 

(iii) ເສີມສ້າງຜົນໄດ້ຮັບໃນການຫລຸດຜອ່ນຄວາມທຸກຍາກ ແມ່ນໃຫ້ພິຈາລະນາວິທີການລຸ່ມນີ:້ 
 
a. ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ໂຄງການໃນຂະແໜງການພະລັງງານ ແລະ ກໍ່ສ້າງພ້ືນຖານໂຄງລ່າງ ປັບປຸງການ

ປະເມີນຜນົກະທົບ (ສິ່ງແວດລອ້ມ, ສັງຄົມ ແລະ ຄວາມທຸກຍາກ) ເພ່ືອໄຈ້ແຍກຜນົສະສົມໃນ
ໄລຍະຍາວຂອງການລົງທຶນ. ທົດລອງ ແລະ ແນະນໍາໃນການເຂ້ົາມາມີສ່ວນຮ່ວມທ່ີແນໃສກ່ານ
ຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ, ໂພຊະນາການ ແລະ ຕາໜ່າງຄວາມປອດໄພ ໃນໂຄງການທ່ີກໍາລັງ
ດໍາເນີນຢ່ ູ ຫລື ໂຄງການໃໝ່ ຜາ່ນການໂອນເງິນ (ທ່ີມີເງື່ອນໄຂ) ແລະ ວັດຖຸປັດໃຈ (ເຊ່ັນ: 
ການໃຫ້ອາຫານໃນໂຮງຮຽນ). 

b. ໂຄງການທົດລອງ ແລະ ການຫລຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງດ້ານໄພພິບັດໃນໂຄງການກະສິກາໍ ແລະ
ການກໍສ່້າງພ້ືນຖານໂຄງລ່າງ (ເຊ່ັນ: ການປະກັນຜົນລະປູກ). 




