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ເດ ອນພະຈກິ, ປີ 2018 

ລາຍການອກັສອນຫຍ  ້

ADA  ອງົການ ອາດາ ຂອງປະເທດລຸກຊ າບວກ 

APB  ທະນາຄານສົ່ ງເສມີກະສກິ າ 

AVCF  ການເງນິໃນຕ່ອງໂສມູ້ນຄ່າກະສກິ າ 

BCEL  ທະນາຄານ ການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 

DAFO  ຫອ້ງການກະສກິ າເມ ອງ 

DTMFI  ສະຖາບນັການເງນິຈລຸະພາກທີ່ ຮບັເງນິຝາກ (ສກຈຮ) 

EMI  ສະຖາບນັການເງນິຈລຸະພາກ ເອກພດັທະນາ 

FAO  ອງົການອາຫານ ແລະ ການກະເສດ 

GDP  ລວມຍອດຜະລດິຕະພນັພາຍໃນ 

GOL  ລດັຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ 

INGOs  ອງົການຈດັຕັງ້ສາກນົ ທີ່ ບ ່ ສງັກດັລດັຖະບານ 

JICA  ອງົການຮ່ວມມ ສາກນົຂອງປະເທດຢ່ີປຸ່ນ 

LAK  ເງນິກບີລາວ 

LDB  ທະນາຄານພດັທະນາລາວ  

LDC  ບນັດາປະເທດດອ້ຍພດັທະນາ 

MAF  ກະຊວງກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມ ້

MDG  ເປົາ້ໝາຍພດັທະນາສະຫະສະວດັ 

MFA  ສະມາຄມົການເງນິຈລຸະພາກ ສ າລບັ ສປປ ລາວ (ສມກຈ) 

MFI  ສະຖາບນັການເງນິຈລຸະພາກ (ສກຈ) 

MOIC  ກະຊວງອຸດສາຫະກ າ ແລະ ການຄາ້ 

MOF  ກະຊວງການເງນິ 

NDTMFI ສະຖາບນັການເງນິຈລຸະພາກທີ່ ບ ່ ຮບັເງນິຝາກ (ສກຈບ) 

PAFO  ພະແນກກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມແ້ຂວງ 

PMO  ຫອ້ງວ່າການລດັຖະບານ 

RMF  ການເງນິຊນົນະບດົ ແລະ ການເງນິຈລຸະພາກ 
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SCU   ສະຫະກອນສນິເຊ ່ ອ ແລະ ເງນິຝາກປະຢັດ (ສສງ) 

VB  ທະນາຄານບາ້ນ 

VC  ຕ່ອງໂສມູ້ນຄ່  
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ພາກທ ີ1: ພາກສະເໜ ີ

1.1. ສະພາບລວມ 

ການປ່ຽນແປງຢ່າງໄວວາໃນຂະແໜງການຜະລດິກະສກິ າໃນທົ່ ວໂລກ ໃນຊຸມປີທີ່ ຜ່ານມາ ແມ່ນເປັນຜນົມາຈາກ 
ການ ເພີ່ ມຂ ນ້ຂອງຄວາມຕອ້ງການດາ້ນສະບຽງອາຫານ ຍອ້ນວ່າປະຊາກອນຂອງໂລກມກີານເພີ່ ມຂ ນ້, ລາຍຮບັ 
ຫຼາຍຂ ນ້, ການຫຼັ່ ງໄຫຼຂອງປະຊາກອນເຂົາ້ໄປຢູ່ຕວົເມ ອງຫຼາຍຂ ນ້ ແລະ ການປ່ຽນແປງພດຶຕກິ າຂອງ ຜູບ້ ລໂິພກ. 
ການປ່ຽນແປງທງັໝດົເຫຼົ່ ານີ ້ ໄດເ້ຮດັໃຫມ້ກີານກາ້ວໄປສູ່ລະບບົການຜະລດິສະບຽງອາຫານ, ມຂີະບວນການແປ 
ຮູບ, ມກີານຕະລາດ ແລະ ການບ ລໂິພກ. ເພ ່ ອຕອບສະໜອງໃຫແ້ກ່ຄວາມຕອ້ງການທີ່ ເພີ່ ມຂ ນ້ຄ ດັ່ ງກ່າວ, ໄດມ້ ີ
ຂະບວນການຜະລດິສະບຽງອາຫານແບບຕ່ອງໂສມູ້ນຄ່າ ເກດີຂ ນ້ ເຊີ່ ງເປັນຂະບວນການທີ່ ສ າຄນັທີ່ ສຸດ ເພ ່ ອຮບັ 
ປະກນັໃຫແ້ກ່ການສະໜອງທີ່ ມຄີວາມຍ ນຍງົ. ຂະບວນການດັ່ ງກ່າວນີຍ້ງັໄດສ້າ້ງໂອກາດໃຫແ້ກ່ຜູຜ້ະລດິ ຂັນ້ຕົນ້ 
ແລະ ຜູປ້ະກອບການທຸລະກດິກະສກິ າ ເພ ່ ອແປຮູບຜນົຜະລດິຂອງຕນົໃຫກ້າຍເປັນຜະລດິຕະພນັ ເຊີ່ ງເປັນທີ່  
ຕອ້ງການຂອງຜູບ້ ລໂິພກໃນທົ່ ວໂລກ. 
 
ໃນ ສປປ ລາວ, ເຖງິແມ່ນວ່າອດັຕາສ່ວນຂະແໜງການ 
ກະສກິ າ ໃນລວມຍອດຜະລດິຕະພນັພາຍໃນ (GDP) 
ຂອງປະເທດຈະຫຸຼດລງົກ ່ ຕາມ, ແຕ່ວ່າການຜະລດິກະ ສິ
ກ າຍງັເປັນຈດຸໃຈກາງຂອງການພດັທະນາໃນ ສປປ ລາວ 
ເນ ່ ອງຈາກວ່າຂະແໜງການກະສກິ າ ສາມາດປະ ກອບ
ສ່ວນເຂົາ້ໃນການປັບປຸງຊວີດິການເປັນຢູ່ຂອງປະ ຊຸາຊນົ
ລາວເຖງິ 80% ຂອງຈ ານວນປະຊາກອນລາວ ທງັໝດົ 
(World Bank, 2012)1. ຂະແໜງ ການກະສກິ າ 
ແລະ ປ່າໄມ ້ກວມເອາົ 33% ໃນ GDP, ຫຼ  ປະມານ 
2.4 ຕ ໂ້ໂດລາ ໃນປີ 2010 (World Bank, 2012). 
ຕວົເລກດັ່ ງກ່າວແມ່ນຫຸຼດລງົຈາກ 61% ໃນປີ 1990 
ແລະ 52 % ໃນປີ 2000 ການຫຸຼດລງົດັ່ ງກ່າວນີແ້ມ່ນ 
ໝາຍເຖງິ ຂະແໜງການອ ່ ນ ໄດເ້ລີ່ ມເຂົາ້ມາມຄີວາມ
ສ າຄນັຫຼາຍຂ ນ້ ເຊັ່ ນວ່າ: ຂະ ແໜງພະລງັງານມບ ່ ແຮ່ 
ແລະ ການບ ລກິານ (World Bank, 2012).  
  

                                                           
 

1 ບດົລາຍງານ ການຕດິຕາມດາ້ນເສດຖະກດິ ປີ 2012, ຫອ້ງການທະນາຄານໂລກ ປະຈ າ ສປປ ລາວ. 
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ຂະແໜງການຜະລດິກະສກິ າ ລວມມ ີການປູກພ ດ, ການລຽ້ງສດັ, ການປະມຸງ ແລະ ການປ່າໄມ.້ ຢູ່ໃນເອກະ ສານ
ທາງການຂອງລດັຖະບານ ບາງເທ ່ ອຂະແໜງການກະສກິ າ ແມ່ນເວົາ້ແບບກວາ້ງໆ ເຊີ່ ງລວມມ ີ ການປູກຝັງ, ການ
ລຽ້ງສດັ, ການຄຸມ້ຄອງຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ການພດັທະນາຊນົນະບດົ ຫຼ  ເອີນ້ວ່າ ANR (MAF, 
2010a)2. ສີ່ ງນີແ້ມ່ນສະແດງໃຫເ້ຫນັວ່າ ລດັຖະບານ ສປປ ລາວ ແມ່ນເຫນັໄດເ້ຖງິຄວາມສ າຄນັ ຂອງການ 
ພວົພນັກນັລະຫວ່າງ ການກະສກິ າ ແລະ ການພດັທະນາ.  
ການຜະລດິກະສກິ າ ໃນ ສປປ ລາວ ໄດແ້ບ່ງອອກເປັນສອງລະບບົ ຄ : ລະບບົເຂດທົ່ ງພຽງ ແລະ ເຂດພູດອຍ 
(FAO, 2011)3 ໂດຍອງີຕາມພ ນ້ທີ່ ຂອງ ສປປ ລາວ ທີ່ ມເີນ ອ້ທີ່ ທງັໝດົປະມານ 240,000 ຕະລາງກໂິລແມດັ 
ໃນນັນ້ພ ນ້ທີ່ ເປັນເຂດພູດອຍກວມເຖງິ 80% (FAO, 2011). ປະມານ 25 % (ຫຼ  ເທົ່ າກບັ 60,000 ຕະລາງ
ກໂິລແມດັ) ຂອງເນ ອ້ທີ່ ທງັໝດົຂອງ ສປປ ລາວ ແມ່ນນ າໃຊເ້ຂົາ້ໃນການປູກພ ດ, ການລຽ້ງສດັ ຫຼ  ການປ່າໄມ.້  
ໃນປີ 2009, ປະມານ 10% ຂອງເນ ອ້ທີ່ ຂອງ ສປປ ລາວ ແມ່ນນ າໃຊເ້ຂົາ້ໃນການຜະລດິກະສກິ າ, ໃນນັນ້ 
ປະມານ 6 % ແມ່ນນ າ ໃຊເ້ຂົາ້ໃນການປູກພ ດ ລວມທງັພ ດລົມ້ລຸກ ແລະ ປ່າເລົ່ າ, ສ່ວນອກີປະມານ 4 % ແມ່ນ
ນ າໃຊເ້ຂົາ້ໃນການປູກພ ດຢ ນຕົນ້ ແລະ ທົ່ ງຫຍາ້ສ າລບັລຽ້ງສດັ (World Bank, 2012). ນອກຈາກນັນ້, ອກີ
ປະມານ 15 % ຂອງ ເນ ອ້ທີ່ ທງັໝດົຂອງ ສປປ ລາວ ແມ່ນອາດນ າໃຊເ້ປັນພ ນ້ທີ່ ປ່າຜະລດິ (Tong, 2009)4. 
ເນ ອ້ທີ່ ນ າໃຊເ້ຂົາ້ໃນການ ຜະລດິກະສກິ າ ໃນ ສປປ ລາວ ແມ່ນເຫນັວ່າມທ່ີາອ່ຽງເພີ່ ມຂ ນ້ ເນ ່ ອງຈາກວ່າມກີານ
ປ່ຽນແປງການນ າໃຊທ້ີ່ ດນິໃນໄລຍະຜ່ານມາ.        
ການປ່ຽນແປງທາງດາ້ນຍຸດທະສາດຂອງລດັຖະບານ ສປປ ລາວ ເພ ່ ອຫນັໄປສູ່ການພດັທະນາເສດຖະກດິຕະລາດ 
ເຊີ່ ງເປັນຜນົເຮດັໃຫພ້າກທຸລະກດິມກີານຂະຫຍາຍຕວົຢ່າງໄວວາ. ໃນໄລຍະຊຸມປີຜ່ານມານີ ້ ແມ່ນໄດມ້ກີານຫນັ 
ປ່ຽນຈາກການຜະລດິກະສກິ າແບບກຸມ້ຕນົເອງ ເພ ່ ອກາ້ວໄປສູ່ການຜະລດິກະສກິ າເປັນສນິຄາ້. ສ່ວນການພດັທະ 
ນາຕ່ອງໂສມູ້ນຄ່ກະສກິ າ ໃນ ສປປ ລາວ ແມ່ນຍງັຢູ່ໃນຂັນ້ຕອນເລີ່ ມຕົນ້ ແລະ ບ ່ ທນັໄດມ້ກີານສົ່ ງເສມີຢ່າງ ກວາ້ງ 
ຂວາງເທ ່ ອ. ໃນທາ້ຍຊຸມປີ 2000 ໄດມ້ກີານລເິລີ່ ມ ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການສົ່ ງເສມີຕ່ອງໂສມູ້ນຄ່າກະສກິ າ 
ຈ ານວນໜ ່ ງໃນ ສປປ ລາວ ໂດຍໄດຮ້ບັການສະໜບັສະໜນູຈາກອງົການ ສາກນົທີ່ ບ ່ ສງັກດັລດັຖະບານ ຈ ານວນ 
ໜ ່ ງ ທີ່ ເຮດັວຽກຮ່ວມກນັກບັ ກະຊວງກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມ ້ ແລະ ໄດຮ້ບັທນຶສະໜບັສະໜນູຈາກອງົການຜູໃ້ຫ ້
ທນຶຕ່າງໆ5. 

1.2. ຄວາມເປັນມາ 
                                                           
 

2 ແຜນຍຸດທະສາດການພດັທະນາຂະແໜງການກະສກິ າ ສ າລບັປີ 2011 ຫາ 2020, ກະຊວງກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມ ້2010. 
3 ບດົລາຍງານສ າລບັ ສປປ ລາວ, ອງົການອາຫານ ແລະ ການກະເສດ ປະຈ າ ສປປ ລາວ ປີ 2011. 
4 ທ່ານ ຕ໋ອງ ໄດຄ່້າດຄະເນວ່າ 3.5 ລາ້ນເຮກັຕາ ຫຼ  35,000 ຕາຕະລາງກໂິລແມດັ (ປະມານ 15% ຂອງເນ ອ້ທີ່ ດນີທງັໝດົຂອງ ສປປ ລາວ) ອາດເປັນ
ພ ນ້ທີ່ ປ່າຜະລດິ.  

5 ດັ່ ງຕວົຢ່າງ, ໂຄງການສົ່ ງເສມີຕ່ອງໂສມູ້ນຄ່າການລຽ້ງສດັ ໃນພາກເໜ ອຂອງ ສປປ ລາວ ພາຍໃຕແ້ຜນງານພດັທະນາຊນົນະບດົ ໃນເຂດ 
ພາກເໜ ອ (RDMA) ທີ່ ສະໜບັສະໜນູໂດຍອງົການ GIZ; ໂຄງການສົ່ ງເສມີຕ່ອງໂສມູ້ນຄ່າ ການຜະລດິສາລອີາຫານສດັ ໃນເຂດພາກ 
ໃຕຂ້ອງ ສປປ ລາວ, ສະໜບັສະໜນູໂດຍອງົການ SNV; ໂຄງການສົ່ ງເສມີຕ່ອງໂສມູ້ນຄ່າການຜະລດິເຂົາ້ ໃນແຂວງສະຫວນັນະເຂດ, 
ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂດຍອງົການ SNV ໂດຍໄດຮ້ບັທນຶສະໜບັສະໜນູຈາກອງົການ EU; ແລະ ໂຄງການສົ່ ງເສມີຕ່ອງໂສມູ້ນຄ່າການຜະລດິ 
ມນັຕົນ້ ໃນພາກໃຕຂ້ອງ ສປປ ລາວ, ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂດຍອງົການ SNV ສະໜບັສະໜນູທນຶໂດຍອງົການ IFAD,ແລະ ອ ່ ນໆc.  
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ນະໂຍບາຍກ່ຽວກບັສນິເຊ ່ ອ ເພ ່ ອການສົ່ ງເສມີກະສກິ າ ໃນ ສປປ ລາວ ແມ່ນຍງັບ ່ ທນັໄດພ້ບົເຫນັເອກະສານ ສະ 
ເພາະເທ ່ ອ ແຕ່ວ່າ ນະໂຍບາຍ່ກຽວກບັ ການເງນິຊນົນະບດົ ແລະ ການເງນິຈລຸະພາກ (RMF) ແມ່ນໄດຖ້ ກ ຮ່າງ 
ຂ ນ້ ແລະ ໄດຮ້ບັການຮບັຮອງຈາກທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໃນປີ 2003. ນະໂຍບາຍດັ່ ງກ່າວ ໄດລ້ະບຸ ຢ່າງ
ຈະແຈງ້ວ່າ ການເງນິຊນົນະບດົ ແລະ ການເງນິຈລຸະພາກ ທີ່ ມຄີວາມຍ ນຍງົ ເປັນເຄ ່ ອງມ ທີ່ ມປີະສດິທຜິນົ ໃນ 
ຂະບວນການຫຸຼດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊນົບນັດາເຜົ່ າ ເຊີ່ ງຈະຊ່ວຍເຮດັໃຫ ້ ປະເທດຊາດສາມາດຫຸຼດພົນ້ 
ອອກຈາກປະເທດ ດອ້ຍພດັທະນາໃນປີ 2020. ແຜນງານການປະຕຮູິບຂອງລດັຖະບານ ສປປ ລາວ ກ່ຽວກບັ 
ຂະແໜງການເງນິຊນົນະບດົ ແລະ ການເງນິຈລຸະພາກ ຈະເປັນການກະຕຸກຊຸກຍູເ້ຮດັໃຫຂ້ະແໜງການ ດັ່ ງກ່າວມ ີ
ການຂະຫຍາຍຕວົຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງ, ປະກອບມກີານບ ລກິານທີ່ ຫຼາກຫຼາຍ, ມຄີວາມປອດໄພ ແລະ ມ ີຄວາມຍ ນຍງົ 
ໃນໄລຍະຍາວ. ແຜນງານ ການປະຕຮູິບຂະແໜງການເງນິຊນົນະບດົ ແລະ ການເງນິຈລຸະພາກ ແມ່ນເປັນການ 
ປະກອບສ່ວນເຂົາ້ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ໃນຂະບວນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ ສງັຄມົແຫ່ງຊາດ 
ຂອງລດັຖະບານ.  
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ໄດມ້ກີານລາຍງານວ່າ ປະມານ 90% ຂອງຄວົເຮ ອນທີ່ ດ າລງົຊວີດິໃນເຂດຊນົນະບດົ ແມ່ນຍງັມຄີວາມທຸກຍາກ, 
ມຄີວາມຫຍຸງຍ້າກໃນການເຂົາ້ເຖງິການບ ລກິານດາ້ນການເງນິ; ຄວາມຕອ້ງການສນິເຊ ່ ອແມ່ນຍງັມຢ່ີາງຫຼວງຫຼາຍ 
ເຊີ່ ງຍງັບ ່ ທນັສາມາດຕອບສະໜອງໄດ.້ ການສ າຫຼວດທຈີດັໂດຍອງົການພດັທະນາສາກນົຂອງປະເທດຢ່ີປຸ່ນ 
(JICA) ໃນປີ 2012, ໄດລ້າຍງານວ່າ ຄວາມຕອ້ງການສນິເຊ ່ ອພາຍໃນກ ານດົເວລາ 12 ເດ ອນ ແມ່ນມເີຖງິ 6.7 
ເທົ່ າຂອງທນຶທີ່ ມ6ີ. ສ າລບັສນິເຊ ່ ອກະສກິ າ, ແມ່ນມຄີວາມຕອ້ງການສູງ ໂດນຍສະເພາະແມ່ນສນິເຊ ່ ອໄລຍະສັນ້ ທີ່  
ເປັນສນິເຊ ່ ອຂະໜາດນອ້ຍ ເພ ່ ອລງົທນຶໃສ່ການປູກພ ດ ແລະ ການຄາ້ຂາຍຜນົຜະລດິກະສກິ າ ແລະ ການລຽ້ງສດັ. 
ສ າລບັສນິເຊ ່ ອ ຈ ານວນຫຼາຍ, ຄວາມຕອ້ງການແມ່ນມໜີອ້ຍກວ່າ ເນ ່ ອງຈາກວ່າ ລະດບັເສດຖະກດິຂອງຄວົເຮ ອນ 
ໃນເຂດຊນົນະບດົແມ່ນຍງັຕ ່ າຢູ່ ເຖງິແມ່ນວ່າຄວາມຕອ້ງການແມ່ນຍງັມຢູ່ີ. ສ າລບັຜູສ້ະໜອງການບ ລກິານສນິເຊ ່ ອ, 
ທະນາຄານສົ່ ງເສມີກະສກິ າ (APB) ແມ່ນມບີດົບາດສ າຄນັແຕ່ການບ ລກິານໃຫແ້ກ່ຂະແໜງການກະສກິ າ ກ ່ ຍງັມີ
ຈ າກດັຢູ່. ໃນບນັດາເມ ອງທີ່ ທຸກຍາກ ເຊີ່ ງເປັນພ ນ້ທີ່ ບຸລມິະສດິ, ທະນາຄານນະໂຍບາຍ ເຊີ່ ງເປັນທະນາຄານ ຂອງ
ລດັ ທີ່ ທ າໜາ້ທີ່ ນະໂຍບາຍ ຂອງລດັຖະບານ ກ ່ໄດໃ້ຫກ້ານບ ລກິານສນິເຊ ່ ອໃຫແ້ກ່ຊາວກະສກິອນ. 

ໃນ ສປປ ລາວ, ການສະໜອງສນິເຊ ່ ອໃຫແ້ກ່ຄວົເຮ ອນໃນເຂດຊນົນະບດົ ແມ່ນສະໜອງໂດຍສະຖາບນັການເງນິ 
ຕ່າງໆທີ່ ແຕກຕ່າງກນັ ເຊີ່ ງລວມມ:ີ ທະນາຄານຂອງລດັ, ທະນາຄານທຸລະກດິ, ສະຖາບນັການເງນິຈລຸະພາກ, ກອງ
ທນຶບາ້ນ, ບ ລສິດັເອກະຊນົ ທີ່ ເຮດັສນັຍາກບັຊາວກະສກິອນ ແລະ ຜູປ່້ອຍກູນ້ອກລະບບົ ຫຼ  ຂະແໜງການ ບ ່ ເປັນ
ທາງການ.  

ສ າລບັຂະແໜງການເງນິຈລຸະພາກ, ແມ່ນເຫນັວ່າມກີານພດັທະນາຫຼາຍພ ສມົຄວນພາຍໃນໄລຍະ 10 ປີທີ່ ຜ່ານມາ 
ໃນແງ່ຂອງກອບຂ່າຍດາ້ນກດົໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ແລະ ຈ ານວນຂອງ ສະຖາບນັການເງນິຈລຸະພາກ (ສກຈ) 
ທີ່ໄດຈ້ດົທະບານຢ່າງເປັນທາງການ ແມ່ນມຈີ ານວນທີ່ ເພີ່ ມຂ ນ້ຢ່າງໄວວາ. ປະຈບຸນັ ຈ ານວນ ສກຈ ທີ່ ຈດົທະບຽນ 
ຢ່າງເປັນທາງການນ າ ທຫລ ແມ່ນມປີະມານ 123 ແຫ່ງ ເຊີ່ ງໃນນັນ້ ປະມານ 70% ແມ່ນໄດຈ້ດົທະບຽນເປັນ 
ສະມາຊກິຂອງ ສະມາຄມົການເງນິຈລຸະພາກ ຂອງ ສປປ ລາວ (ສມກຈ).  

ຜ່ານມາ, ບນັດາ ສກຈ ທີ່ ເປັນສະມາຊກິຂອງ ສມກຈ ໄດສ້ະເໜໃີຫມ້ກີານສ າຫຼວດ ຫຼ  ສກຶສາ ຄວາມຕອ້ງການ 
ກ່ຽວກບັສນິເຊ ່ ອເພ ່ ອສົ່ ງເສມີການຜະລດິກະສກິ າ ຫຼ  ຕ່ອງໂສມູ້ນຄ່າກະສກິ າ ສ າລບັລູກຄາ້ ແລະ ຜູທ້ີ່ ສນົໃຈເຂົາ້ 
ເປັນລູກຄາ້ ຂອງ ສກຈ ທີ່ ເປັນສະມາຊກິຂອງ ສມກຈ, ທງັນີກ້ ່ ເພ ່ ອເຮດັໃຫ ້ສກຈ ມຄີວາມເຂົາ້ໃຈຫຼາຍຂ ນ້ກ່ຽວ 
ກບັ ຄວາມຕອ້ງການຂອງລູກຄາ້ ແລະ ລກັສະນະຂອງສນິເຊ ່ ອກະສກິ າ ຫຼ  ສນິເຊ ່ ອໃນຕ່ອງໂສມູ້ນຄ່າກະສກິ າ, 
ເນ ່ ອງຈາກວ່າ ອດັຕາສ່ວນເງນິກູກ້ະສກິ າຂອງ ສກຈ ແມ່ນເຫນັວ່າມກີານເພີ່ ມຂ ນ້ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນໄລຍະຫຼງັໆນີ.້ 
ໄດມ້ກີານຄາດຄະເນວ່າ ເປີເຊນັຂອງສນິເຊ ່ ອກະສກິ າ ຂອງ ສກຈ ທີ່ ເປັນສະມາຊກິ ສມກຈ ແມ່ນເພີ່ ມຂ ນ້ເຖງິ 
30% ຂອງລວມຍອດເງນິກູ ້ໂດຍສະເລ່ຍ. ສະນັນ້ ເພ ່ ອເປັນການຊ່ວຍເຫຼ ອສະມາຊກິຂອງ ສມກຈ ໃນການ ອອກ
ແບບຜະລດິຕະພນັເງນິກູກ້ະສກິ າທີ່ ເໝາະສມົ, ສມກຈ ຈ ່ ງສະເໜຈີດັການສ າຫຼວດ ຫຼ  ສ ກສາຕະລາດ ກ່ຽວກບັ 

                                                           
 

6 ອງົການ JICA (2012), ບດົລາຍງານການສ າຫຼວດວຽກງານກະສກິ າ ໃນ ສປປ ລາວ. 
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ຄວາມຕອ້ງການສນິເຊ ່ ອໃນຕ່ອງໂສມູ້ນຄ່າກະສກິ າ ຂອງລູກຄາ້ ແລະ ຜູທ້ີ່ ສນົໃຈເຂົາ້ເປັນລູກຄາ້ ຂອງ ສກຈ ທີ່ ເປັນ
ສະມາຊກິ ສມກຈ. 

 

1.3. ຈດຸປະສງົຂອງການສກຶສາ 

ຈດຸປະສງົລວມຂອງການສ ກສາ ແມ່ນເພ ່ ອປະເມນີຄວາມຕອ້ງການສນິເຊ ່ ອຂອງລູກຄາ້ ແລະ ຜູທ້ີ່ ສນົໃຈເຂົາ້ເປັນລູກຄາ້ ຂອງ 
ສກຈ ທີ່ ເປັນສະມາຊກິ ສມກຈ ໃນຕ່ອງໂສມູ້ນຄ່າກະສກິ າ ທີ່ ມໃີນແຕ່ລະພ ນ້ທີ່ ຂອງແຕ່ລະພາກ ໃນ ສປປ ລາວ. 

ຈດຸປະສງົສະເພາະຂອງການສ ກສາ ແມ່ນເພ ່ ອປະເມນີເບີ່ ງລກັສະນະຕ່າງໆດັ່ ງລຸ່ມນີ ້ກ່ຽວກບັຄວາມຕອ້ງການສນິເຊ ່ ອ ໃນ
ຕ່ອງໂສມູ້ນຄ່າກະສກິ າ (AVC) ທີ່ ມໃີນປະຈບຸນັ ແລະ ເປັນທ່າແຮງໃນອະນາຄດົ:  

 ກ ານດົຕ່ອງໂສມູ້ນຄ່າກະສກິ າ ທີ່ ມໃີນປະຈບຸນັ ແລະ ເປັນທ່າແຮງໃນອະນາຄດົ ເຊີ່ ງແມ່ນລູກຄາ້ ແລະ ຜູທ້ີ່ ສນົໃຈ 
ເຂົາ້ເປັນລູກຄາ້ ຂອງ ສກຈ ທີ່ ເຂົາ້ຮ່ວມການສ າຫຼວດ; 

 ປະເມນີສະພາບລວມ ກ່ຽວກບັຄວາມຕອ້ງການສນິເຊ ່ ອໃນຕ່ອງໂສມູ້ນຄ່າກະສກິ າ (AVC) ຂອງແຕ່ ລະປະເພດ 
ຂອງຜູປ້ະກອບການ ຫຼ  ຜູເ້ຂົາ້ຮ່ວມໃນແຕ່ລະຕ່ອງໂສ;້  

 ເປົາ້ໝາຍການນ າໃຊເ້ງນິກູ ້ທີ່ ສະເໜໂີດຍແຕ່ລະປະເພດຂອງຜູປ້ະກອບການ ຫຼ  ຜູເ້ຂົາ້ຮ່ວມ ໃນຕ່ອງໂສມູ້ນຄ່າກະ 
ສກິ າ; 

 ກ ານດົເວລາເງນິກູໂ້ດຍສະເລ່ຍ, ສັນ້ສຸດ ແລະ ຍາວສຸດ ທີ່ ເໝາະສມົສ າລບັແຕ່ລະປະເພດຂອງຜູປ້ະກອບການ ຫຼ  
ຜູເ້ຂົາ້ຮ່ວມ ໃນຕ່ອງ ໂສມູ້ນຄ່າກະສກິ າ; 

 ອດັຕາດອກເບຍ້ທີ່ ສາມາດຈ່າຍໄດ ້ແລະ ວທິກີານຊ າລະຄ ນທີ່ ສະເໜ;ີ 
 ກນົໄກການຄ ໊າປະກນັທີ່ ສະເໜໂີດຍ ແຕ່ລະປະເພດຂອງຜູປ້ະກອບການ ຫຼ  ຜູເ້ຂົາ້ຮ່ວມ ໃນຕ່ອງ ໂສມູ້ນຄ່າກະ ສິ

ກ າ. 
 

1.4. ໂຄງປະກອບຂອງບດົລາຍງານສະບບັນີ ້

ບດົລາຍງານສະບບັນີເ້ລີ່ ມຈາກການອະທບິາຍເອກະສານກ່ຽວກບັລະບບົການເງນິໃນຕ່ອງໂສມູ້ນຄ່າກະສກິ າ ແລະ 
ສງັລວມຜນົຂອງການຄົນ້ຄວາ້ສກຶສາການປະເມນີຄວາມຕອ້ງການສນິເຊ ່ ອໃນຕ່ອງໂສມູ້ນຄ່າກະສກິ າ (AVC) ຂອງ
ລູກຄາ້ ແລະ ຜູທ້ີ່ ສນົໃຈເຂົາ້ເປັນລູກຄາ້ ຂອງ ສກຈ ທີ່ ເຂົາ້ຮ່ວມການສ າຫຼວດ ໃນເທ ່ ອນີ.້   

ບດົລາຍງານສະບບັນີ ້ແມ່ນປະກອບມ ີ6 ພາກ ດັ່ ງນີ:້ ພາກທ ີ1 ອະທບິາຍຫຍ ກ່້ຽວກບັສະພາບລວມ, ຄວາມ ເປັນ
ມາ ແລະ ຈດຸປະສງົຂອງການສ າຫຼວດ. ພາກທ ີ2 ນ າສະເໜກ່ີຽວກບັລະບບົການເງນິໃນ ຕ່ອງໂສ່ມູນ ຄ່າກະ ສກິ າ 
ເຊີ່ ງລວມມ:ີ ນຍິາມ, ຄວາມເຂົາ້ໃຈ ແລະ ການວໄິຈໂຄງສາ້ງ ແລະ ຂະບວນການຕ່າງໆ ຂອງລະບບົການເງນິ ໃນ
ຕ່ອງໂສມູ້ນຄ່າກະສກິ າ. ໃນ ພາກທ ີ3, ແມ່ນໄດເ້ວົາ້ເຖງິນະໂຍບາຍ, ສະພາບໃນປະຈບຸນັ ແລະ ບນັຫາ ສີ່ ງທາ້ທາຍ
ຕົນ້ຕ  ຂອງຂະແໜງການເງນິຊນົນະບດົໃນ ສປປ ລາວ.  
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ພາກທ ີ4 ແມ່ນໄດນ້ າສະເໜກ່ີຽວກບັຂ ມູ້ນຄວາມເປັນມາ, ຂອງ ສກຈ ທີ່ ເຂົາ້ຮ່ວມການສກຶສາ, ສະພາບ ໃນປະຈຸ
ບນັໂດຍຫຍ  ້ແລະ ທດິທາງໃນອະນາຄດົ ກ່ຽວກບັສນິເຊ ່ ອກະສກິ າຂອງ ສກຈ ດັ່ ງກ່າວ. ພາກທ ີ 5 ແມ່ນການນ າ
ສະເໜຜີນົຂອງການສ າຫຼວດໃນເທ ່ ອນີ ້ເຊີ່ ງລວມມກີານວເິຄາະບນັດາປະເດນັຕ່າງໆທີ່ ພບົເຫນັ ດັ່ ງລຸ່ມ ນີ:້ 
 

 ກ ານດົບນັດາຕ່ອງໂສມູ້ນຄ່າການຜະລດິກະສກິ າທີ່ ມແີລວ້ ແລະ ເປັນທ່າແຮງໃນອະນາຄດົ ທີ່ ລູກຄາ້ ແລະ 
ຜູທ້ີ່ ສນົໃຈເຂົາ້ເປັນລູກຄາ້ ຂອງ ສກຈ ທີ່ ເຂົາ້ຮ່ວມການສ າຫຼວດ ໄດມ້ສ່ີວນຮ່ວມ ຫຼ  ໄດຈ້ດັຕັງ້ປະ ຕບິດັ 
ຫຼ  ສະເໜຈີດັຕັງ້ປະຕບິດັ; 

 ສະພາບລວມ ກ່ຽວກບັຄວາມຕອ້ງການສນິເຊ ່ ອຂອງແຕ່ລະປະເພດຜູປ້ະກອບການ ຫຼ  ຜູເ້ຂົາ້ຮ່ວມ ໃນ
ຕ່ອງໂສມູ້ນຄ່າກະສກິ າ ທີ່ ໂໄດກ້ ານດົອອກມາ; 

 ໃຫລ້າຍລະອຽດ ກ່ຽວກບັລກັສະນະຕ່າງໆຂອງເງນິກູ ້ທີ່ ສະເໜໂີດຍແຕ່ລະປະເພດຂອງຜູປ້ະກອບການ 
ຫຼ  ຜູເ້ຂົາ້ຮ່ວມ ໃນຕ່ອງໂສມູ້ນຄ່າກະສກິ າ; 

 ຂ ສ້ະເໜແີນະໃຫແ້ກ່ ສກຈ ທີ່ ເຂົາ້ຮ່ວມການສ າຫຼວດ ເພ ່ ອພຈິາລະນາໃນເວລາມກີານອອກແບບຜະລດິ 
ຕະພນັ ເງນິກູສ້ າລບັຕ່ອງໂສມູ້ນຄ່າກະສກິ າ  (AVC). 

ສຸດທາ້ຍ, ແມ່ນ ພາກທ ີ6 ເຊີ່ ງໄດໃ້ຫບ້ດົສະຫຸຼບລວມ ແລະ ຂ ສ້ະເໜແີນະກ່ຽວກບັທດິທາງໃນຕ ່ ໜາ້ ເພ ່ ອສົ່ ງ ເສມີ
ວຽກງານສນິເຊ ່ ອໃນຕ່ອງໂສມູ້ນຄ່າກະສກິ າ ໃນ ສປປ ລາວ. 
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ພາກທ ີ2: ການນ າສະເໜກ່ີຽວກບັລະບບົການເງນິໃນຕ່ອງໂສ ້ມນູຄ່າກະສກິ າ 

2.1 ຕ່ອງໂສມູ້ນຄ່ກະສກິ າ 
ຕ່ອງໂສມ້ນູຄ່າ (VC) ແມ່ນຂະບວນການ ແລະ ການເຊ ່ ອມໂຍງກນັ ເຊີ່ ງເປັນຂະບວນການຜ່ານຈາກ ການແປຮູບ 
ວດັຖຸດບິ ແລະ ການຫນັປ່ຽນຊບັພະຍາກອນຕ່າງ ໄໆປເປັນຜະລດິຕະພນັ ເພ ່ ອຂາຍອອກສູ່ຕະລາດ. ຕ່ອງໂສມ້ນູຄ່າ
ກະສກິ າ (AVC) ແມ່ນໄດກ້ ານດົຜູມ້ສ່ີວນຮ່ວມ ຫຼ  ຜູປ້ະກອບການຕ່າງໆ (ລວມທງັ ພາກລດັ, ພາກທຸລະກດິ ແລະ 
ຜູສ້ະໜອງການບ ລກິານຕ່າງໆ) ແລະ ບນັດາກດິຈະກ າ ທີ່ ນ າເອາົຜະລດິຕະພນັກະສກິ າ ທີ່ ເປັນພ ນ້ຖານ ຈາກການ
ຜະລດິໃນພາກສະໜາມ ໄປສູ່ຜູບ້ ລໂິພກສຸດທາ້ຍ ເຊີ່ ງໃນແຕ່ລະຂັນ້ຕອນ ແມ່ນມກີານ ສາ້ງມູນຄ່າເພີ່ ມ ໃຫແ້ກ່
ຜະລດິຕະພນັນັນ້ໆ. ຂະບວນການນີອ້າດລວມມຂີັນ້ຕອນຕ່າງໆ ເຊັ່ ນ: ການຜະລດິ, ການແປຮູບ ຫຼ  ການປຸງແຕ່ງ, 
ການຫຸມ້ຫ ່ , ການເກບັຮກັສາ, ການຂນົສົ່ ງ ແລະ ການແຈກຢາຍ ຫຼ  ການຕະລາດ.  ໃນແຕ່ລະຂັນ້ຕອນຂອງຕ່ອງໂສ ້
ໜ ່ ງ ແມ່ນມກີານເຊ ່ ອມຕ ່ ກນັກບັໜ ່ ງ ຫຼ  ຫຼາຍພາກສ່ວນ ທາງດາ້ນຫຼງັ ແລະ ດາ້ນໜາ້. ສະນັນ້, ໃນຕ່ອງໂສມູ້ນຄ່າ
ກະສກິ າ (AVCs), ແມ່ນໝາຍຄວາມວ່າ ພວກເຮາົກາ້ວອອກຈາກຮູບແບບ ການຜະລດິກະສກິ າແບບກະແຈກ
ກະຈາຍ ເຊີ່ ງມກີານດ າເນນີງານທີ່ ເຊ ່ ອມຕ ່ ກນັແບບກະແຈກກະຈາຍ ໄປສູ່ລະບບົ ການເຊ ່ ອມໂຍງກນັແບບເປັນຕ່ອງ
ໂສ,້ ບນົພ ນ້ຖານການຜະລດິທີ່ ເປັນລະບບົຄບົຊຸດ, ມຄີວາມແຕກຕ່າງກນັທາງ ດາ້ນບດົບາດ, ມກີານບ ລຫິານ
ຄວາມສ່ຽງ, ມຄີວາມຕອ້ງການດາ້ນຂ ມູ້ນຂ່າວສານ ແລະ ມຊີາວກະສກິອນທີ່ ມ ີການພວົພນັກນັ7. 

2.2 ການເງນິໃນຕ່ອງໂສມູ້ນຄ່າກະສກິ າ 

ການເງນິໃນຕ່ອງໂສມ້ນູຄ່າກະສກິ າ (AVCF) ແມ່ນການໄຫຼວຽນຂອງທນຶໃນການ ເຊ ່ ອມໂຍງຕ່າງໆ ພາຍ ໃນຕ່ອງ
ໂສມູ້ນຄ່າການຜະລດິກະສກີ າ (AVC) ໃນແງ່ຂອງການບ ລກິານດາ້ນການເງນິ ແລະ ຜະລດິ ຕະພນັ ການເງນິ ແລະ 
ການບ ລກິານສະໜບັສະໜນູດາ້ນວຊິາການ ທີ່ ມກີານໄຫຼວຽນພາຍໃນຕ່ອງໂສ່ມູນຄ່າ ເພ ່ ອຕອບ ສະໜອງ ຫຼ  ແກ ້
ບນັຫາອຸປະສກັຕ່າງໆ ແລະ ເພ ່ ອເປັນການຕອບສະໜອງຄວາມຕອ້ງການຂອງຜູ ້ ປະກອບການໃນ ຕ່ອງໂສນ້ັນ້ໆ, 
ເຊີ່ ງລວມມ ີ ຄວາມຕອ້ງການດາ້ນການເງນິ, ຄວາມຕອ້ງການເພ ່ ອຮບັປະກນັ ດາ້ນຕະລາດ, ການຈດັຊ ຜ້ະ ລດິຕະ
ພນັ, ການຫຸຼດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ ແລະ ການປັບປຸງປະສດິທຜິນົ ພາຍໃນຕ່ອງໂສ ້ ແລະ ປັບປຸງການຂະຫຍາຍຕວົ 
ຂອງຕ່ອງໂສ ້(Fries, 2007). ລະບບົການເງນິໃນຕ່ອງໂສມູ້ນຄ່າ (VCF) ແມ່ນເປັນ ລະບບົທີ່ ມຄີວາມເຂົາ້ໃຈໄດ ້
ງ່າຍ ເຊີ່ ງຈະຕອ້ງໄດເ້ບີ່ ງຈາກຜູກູ້ຢ້ ມໂດຍກງົ ໄປຫາສາຍພວົພນັຂອງພວກ ເຂາົເຈ ົາ້ ເພ ່ ອທີ່ ຈະສາມາດເບີ່ ງໂຄງສາ້ງ
ດາ້ນການ ເງນິໄດດ້ທີີ່ ສຸດ ໂດຍອງີຕາມຄວາມຕອ້ງການຂອງພວກເຂາົເຈ ົາ້. 

 
 

 
ກອບທ ີ2 ສງັລວມຈດຸເດັ່ ນກ່ຽວກບັແນວຄວາມຄດິທງັສາມຕ່ອງໂສມ້ນູຄ່າທີ່ ມກີານ ກະທບົສ າພນັ ເຊີ່ ງກນັແລະກນັ.  

                                                           
 

7 ກຸ່ມທະນາຄານເພ ່ ອການພດັທະນາ ໃນທະວບີອາຝຣກິກາ (2013), ລະບບົການເງນິໃນຕ່ອງໂສມູ້ນຄ່າກະສກິ າ (AVCF) ແລະ ການ
ພດັທະນາ ເພ ່ ອສົ່ ງເສມີການແຂ່ງຂນັກ່ຽວກບັການສົ່ ງສນິຄາ້ອອກຂາຍຕ່າງປະເທດ.  
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2.3 ເຄ ອງມ ສົ່ ງເສມີການເງນິໃນຕ່ອງໂສມູ້ນຄ່າກະສກິ າ 

ການເງນິໃນຕ່ອງໂສມູ້ນຄ່າກະສກິ າ ແມ່ນເປັນວທິທີາງໜ ່ ງໃນການສະໜອງທນຶໃຫແ້ກ່ຜູປ້ະກອບການ ຫຼ  ຜູເ້ຂົາ້ 
ຮ່ວມຕ່າງ ໃໆນຕ່ອງໂສມູ້ນຄ່າ. ມນັໄດນ້ າໃຊຄ້ວາມເຂົາ້ໃຈກ່ຽວກບັ ຂະບວນການຜະລດິ, ການສາ້ງມູນຄ່າເພີ່ ມ ແລະ 
ການຕະລາດ ເພ ່ ອເປັນການກ ານດົ ຄວາມຕອ້ງການດາ້ນການເງນິ ຂອງຜູປ້ະກອບການຕ່າງ ໃໆນຕ່ອງໂສ ້ແລະ ວທິີ
ການສະໜອງທນຶ ທີ່ ສອດຄ່ອງທີ່ ສຸດ ໃຫ່ແກ່ຜູທ້ີ່ ມສ່ີວນຮ່ວມດັ່ ງກ່າວ. ເຄ ່ ອງມ ດາ້ນການເງນິທີ່ ເປັນນະວດັຕະ ກ າໃ
ໝ່ ແລະ ມຄີວາມຫຼາກຫຼາຍ ແມ່ນສາມາດຖ ກນ າໃຊ ້ ຫຼ  ປັບດດັ ໃຫສ້ອດຄ່ອງກບັຄວາມຕອ້ງການດາ້ນ ການເງນິ 
ໂດຍສະເພາະ. ການຄາດຄະເນການໄຫຼຂອງເງນິສດົ ແລະ ຜະລດິຕະພນັ ຄວນໄດຖ້ ກນ າໃຊ ້ ເພ ່ ອຮບັ ປະກນັໂໃຫ ້
ແກ່ການສະໜອງທນຶ ແລະ ການຫຸຼດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ.  

ກອບທ ີ2:  ນຍິາມກ່ຽວກບັຕ່ອງໂສມ້ນູຄ່າ 
ຈດຸເລີ່ ມຕົນ້ທີ່ ເປັນປະໂຫຍດ ສ າລບັຄວາມເຂົາ້ໃຈ ກ່ຽວກບັລະບບົການເງນິໃນຕ່ອງໂສມູ້ນຄ່າກະສກິ າ ແມ່ນ 
ປະກອບມສີາມຄ ານຍິາມ ດັ່ ງລຸ່ມນີ:້ 

1. ຕ່ອງໂສມ້ນູຄ່າ – ເປັນຊຸດຂອງຜູປ້ະກອບການ (ລວມມ ີ ພາກທຸລະກດິ, ພາກລດັ ແລະ ຜູສ້ະໜອງການ 
ບ ລກິານ) ແລະ ບນັດາກດິຈະກ າຕ່າງໆທີ່ ສາ້ງມູນຄ່າເພີ່ ມຕາມລ າດບັ ທີ່ ມສ່ີວນຮ່ວມ ໃນຂະບວນການນ າເອາົ 
ຜະລດິຕະພນັໜ ່ ງ ຈາກການຜະລດິ ໄປສູ່ຜູບ້ ລໂິພກສຸດທາ້ຍ. ໃນຂະແໜງການກະສກິ າ, ຕ່ອງໂສມູ້ນຄ່າອາດ 
ຖ ກເວົາ້ໄດວ່້າ ແມ່ນຂະບວນການ ແລະ ການໄຫຼຂອງຜະລດິຕະພນັ ‘ຈາກສະຖານທີ່ ຜະລດິ ໄປສູ່ພາເຂົາ້ຂອງ
ຜູບ້ ລໂິພກ’ (Miller and da Silva, 2007). 

2. ການວໄິຈຕ່ອງໂສມ້ນູຄ່າ – ເປັນການປະເມນີບນັດາຜູປ້ະກອບການ ແລະ ປັດໄຈຕ່າງໆ ທີ່ ມຜີນົຕ ່ ກບັ ຜນົການ
ດ າເນນີງານຂອງຂະແໜງການ ແລະ ການພວົພນັລະຫວ່າງຜູມ້ສ່ີວນຮ່ວມຕ່າງໆ ເພ ່ ອກ ານດົອຸປະສກັ ຕົນ້ຕ  
ເພ ່ ອກາ້ວໄປສູ່ການເພີ່ ມປະສດິທຜິນົ, ເພີ່ ມຜະລດິຕະພາບ ແລະ ເພີ່ ມການແຂ່ງຂນັ ໃນຂະແໜງການ ແລະ 
ກ ານດົວທິກີານໃນການແກໄ້ຂບນັດາອຸປະສກັຕ່າງໆ (Fries, 2007). 

3. ລະບບົການເງນິໃນຕ່ອງໂສມ້ນູຄ່າ – ແມ່ນການບ ລກິານດາ້ນການເງນິ ແລະ ຜະລດິຕະພນັດາ້ນການເງນິ ທີ່  ໄຫຼ
ວຽນຈາກຜູມ້ສ່ີວນຮ່ວມຜູໜ້ ່ ງໄປຫາອກີຜູໜ້ ່ ງ ເພ ່ ອຕອບສະໜອງ ຫຼ  ແກໄ້ຂຂອດອຸປະສກັຕ່າງໆ ເພ ່ ອ ເຮດັ
ໃຫມ້ກີານຂະຫຍາຍຕວົ (Fries, 2007). 

ສະນັນ້ຈ  ່ ງສະຫຸຼບໄດວ່້າ, ຄຸນລກັສະນະຕົນ້ຕ ຂອງຄ ານຍິາມກ່ຽວກບັຕ່ອງໂສມູ້ນຄ່າກະສກິ າ ແມ່ນ:  

 ຕ່ອງໂສມູ້ນຄ່າ – ໝາຍເຖງິ ບນັດາຜູປ້ະກອບການ ທີ່ ມກີານພວົພນັກນັ ແລະ ມຄີວາມຫຼາກຫຼາຍ ແລະ 
ບນັດາກດິຈກ າທີ່ ສາ້ງມູນຄ່າເພີ່ ມຕາມລ າດບັ.  

 ການວໄິຈຕ່ອງໂສມູ້ນຄ່າ – ໝາຍເຖງິ ການປະເມນີບນັດາຜູປ້ະກອບການ ຫຼ  ຜູມ້ສ່ີວນຮ່ວມ, ການ 
ພວົພນັ, ອຸປະສກັ ແລະ ໂອກາດໃນການພດັທະນາ. 

 ລະບບົການເງນິໃນຕ່ອງໂສມູ້ນຄ່າ – ໝາຍເຖງິ ການບ ລກິານດາ້ນການເງນິ ເພ ່ ອແກໄ້ຂຂອດອຸປະສກັ 
ຕ່າງໆ ແລະ ສາ້ງໂອກາດ ໃນຕ່ອງໂສມູ້ນຄ່າໃດໜ ່ ງ. 
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2.4 ຄວາມຕອ້ງການ ແລະ ການສະໜອງ ຂອງການບ ລກິານດາ້ນການ ເງນິ ໃນຕ່ອງໂສ ້
ມູນຄ່າກະສກິ າ 

ຄວາມຕອ້ງການ ການບ ລກິານດາ້ນການເງນິໃນຂະບວນການຜະລດິກະສກິ າ ແມ່ນເລີ່ ມຕົນ້ຈາກຄວາມຕອ້ງການ 
ຂອງຜູຜ້ະລດິຂັນ້ຕົນ້ ເພ ່ ອລງົທນຶໃສ່ປັດໄຈນ າເຂົາ້ຕ່າງໆ ເຊັ່ ນ: ປຸ໋ຍ, ເມດັພນັ, ສານເຄມຕ່ີາງໆ, ນ າ້ມນັລດົ, ເຄ ່ ອງມ  
ແລະ ອຸປະກອນການຜະລດິ, ການນ າໃຊເ້ຕກັໂນໂລຊໃີໝ່ໆ ແລະ ແຮງງານນ າໃຊເ້ຂົາ້ໃນການຜະລດິ, ການເກບັ
ກ່ຽວ ແລະ ການຂນົສົ່ ງໄປສູ່ຕະລາດ. ບາງຜູປ້ະກອບການ ແມ່ນຕອ້ງການເງນິກູໄ້ລຍະສັນ້ ເພ ່ ອເປັນທນຶ ໝນູວຽນ, 
ແຕ່ວ່າ ບາງຜູປ້ະກອບການ ກ ່ ຕອ້ງການເງນິກູໄ້ລຍະຍາວ ເພ ່ ອລງົທນຶໃສ່ການລງົທນຶທີ່ ເຮດັ ໃຫກ້ານຜະ ລດິມີ
ຄວາມຍ ນຍງົ. ການບ ລກິານດາ້ນການເງນິ ເຊ່ນັວ່າ: ເງນິກູໄ້ລຍະສັນ້ ແລະ ໄລຍະຍາວ, ສນິເຊ ່ ອ ເພ ່ ອການຄ າ້້
ປະກນັ, ໜງັສ ຄ າ້ປະກນັ, ການຊ າລະສະສາງ ແລະ ການໂອນທນຶ, ການຊວດຈ າ ແລະ ການປະກນັໄພ ແມ່ນ
ສາມາດຊ່ວຍໃຫຜູ້ຜ້ະລດິແກໄ້ຂລາຍຮບັຕາມລະດູການໄດ ້ແລະ ນ າໃຊເ້ຕກັໂນໂລຊທີີ່ ມກີານແຂ່ງຂນັຫຼາຍ ຂ ນ້ ເຊັ່ ນ
ວ່າ: ລະບບົຊນົລະປະທານ, ອຸປະກອນການຜະລດິ, ແລະ ອ ່ ນໆ. ສ າລບັຜູປ້ະກອບການອ ່ ນໆໃນຕ່ອງ ໂສມູ້ນຄ່າ 
(ເຊັ່ ນວ່າ: ຜູສ້ະໜອງປັດໄຈການຜະລດິ, ຜູແ້ປຮູບ ຫຼ  ຜູປຸ້ງແຕ່ງ, ຜູເ້ກຍັຊ  ້ແລະ ຜູຄ້າ້ຂາຍ) ແມ່ນຕອ້ງ ການເຂົາ້ຫາ
ແຫ່ຼງທນຶເໝ ອນກນັ ເພ ່ ອສະໜບັສະໜນູໃຫແ້ກ່ຄວາມຕອ້ງການດາ້ນທນຶຮອນໄລຍະສັນ້ ແລະ ໄລຍະ ຍາວຂອງ
ພວກເຂາົເຈ ົາ້. ຕາຕະລາງທ ີ1 ຂາ້ງລຸ່ມນີ ້ແມ່ນໃຫຂ້ ມູ້ນກ່ຽວກບັລາຍການດາ້ນຄວາມຕອ້ງການ ແລະ ດາ້ນການສະ
ໜອງ ກ່ຽວກບັການເງນິໃນຕ່ອງໂສມູ້ນຄ່າກະສກິ າ ແລະ ບນັດາກດິຈະກ າທີ່ ຕອ້ງການ ໃນການລງົທນຶ.  

ຕາຕະລາງ 1: ຜູເ້ຂົາ້ຮ່ວມໃນຕ່ອງໂສມ້ນູຄ່າ: ລກັສະນະຕົນ້ຕ  ແລະ ຄວາມຕອ້ງການ ການ ບ ລກິານດາ້ນການເງນິ ທີ່
ເປັນພ ນ້ຖານ 

 
ຜູເ້ຂົາ້ຮ່ວມ ລກັສະນະຕົນ້ຕ  ຄວາມຕອ້ງການ ການບ ລ ິການດາ້ນ

ການເງນິ ທີ່ ເປັນ ພ ນ້ຖານ 
ຜູສ້ະໜອງປັດໄຈ 
ການຜະລດິ 

ເປັນຜູສ້ະໜອງບນັດາປັດໄຈນ າເຂົາ້ຕ່າງໆທີ່ ຈ າເປັນໃຫແ້ກ່ຊາວ
ກະສກິອນ ເພ ່ ອທ າການຜະລດິ. ປັດໄຈນ າເຂົາ້ເຫຼ ົ່ ານີ ້ລວມມ ີ ເມດັ
ພນັ, ສານເຄມ,ີ ປຸ໋ຍ ແລະ ວດັຖຸອຸປະກອນ ລວມທງັ ການ
ຊ່ວຍເຫຼ ອດາ້ນວຊິາການ. ຜູສ້ະໜອງປັດໄຈການ ຜະລດິ ແມ່ນ
ຄວາມຄວາມແຕກຕ່າງກນັ ທາງດາ້ນຂະໜາດ ແລະ ມຄີວາມ 
ຕອ້ງການດາ້ນການເງນິທີ່ ແຕກຕ່າງກນັ.   

 ທນຶໝນູວຽນໄລຍະສັນ້; 
 ທນຶລງົທນຶໄລຍະກາງ (ຜູ ້
ປະກອບການ ກ່ຽວກບັວດັ ຖຸ
ອຸປະກອນ); 

 ການໂອນທນຶ ແລະ ການຊ າລະ 
ສະສາງ 

 
ຜູຜ້ະລດິ/ຊສວ
ກະສກິອນ 

ແມ່ນຜູທ້ີ່ ມສ່ີວນຮ່ວມໃນການຜະລດິຂັນ້ຕົນ້ ລວມມ ີ ຊາວກະສ ິ
ກອນ, ສະມາຊກິໃນຄອບຄວົຂອງພວກເຂາົເຈ ົາ້ ແລະ ຜູເ້ຮດັຊ່ວຍ 
ພວກເຂາົເຈ ົາ້ເປັນບາງຄັງ້ຄາວ ຫຼ  ຕາມລະດູການ. ຜູຜ້ະລດິສ່ວນ 
ຫຼາຍແມ່ນພບົກບັຄວາມສ່ຽງ ທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັການຜະລດິກະສກິ າ 
ເຊັ່ ນວ່າ ການມລີາຍຮບັ ທີ່ ບ ່ ສາມາດຄາດຄະເນໄດ ້ ແລະ ລາຍຈ່າຍ 
ຕ່າງໆ ທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັການປ່ີນປົວສຸຂະພາບ ແລະ ລາຍຈ່າຍພາຍ 
ໃນຄອບຄວົ. 

 ທນຶໜນູວຽນໄລຍະສັນ້; 
 ທນຶລງົທນຶໄລຍະກາງ 

(ອຸປະກອນ ແລະ ສດັລຽ້ງ); 
 ບນັຊເີງນິຝາກ (ເກບັຮກັສາໄວ,້ 
ການຝາກແບບມເີປົາ້ໝາຍ); 

 ການຊ າລະສະສາງ ແລະ ການ
ໂອນທນຶ 

ຜູເກບັຊ ,້ ຜູສ້ະໜອງ ຊ ຜ້ນົຜະລດິຈາກຜູຜ້ະລດິ ຫຼ  ຈາກກຸ່ມຜູຜ້ະລດິ ແລະ ເກບັຮກັ ສາ  ທນຶໜນູວຽນໄລຍະສັນ້; 



17 
 
 

ການບ ລກິານ, ຜູ ້
ຄາ້ຂາຍ 

ໄວ ້ ກ່ອນຈະຂາຍຕ ່ . ຜນົສ າເລດັຂອງພວກເຂາົເຈ ົາ້ ແມ່ນການ ເຮດັ
ໃຫທ້ນຶໝນູວຽນໝນູໄວ ໃນການເກບັຊ  ້ ແລະ ຂາຍຜນົ ຜະລດິ. 
ທຸກໆການເຄ ່ ອນໄຫວດາ້ນການເງນິ ແມ່ນເປັນ ການສາ້ງ ໂອກາດໃຫ້
ເກດີຜນົກ າໄລ (ຫຼ  ຫຸຼບທນຶ). ຜູເ້ກບັຊ ຂ້ະ ໜາດນອ້ຍ ໃນເຂດ
ຊນົນະບດົ ສ່ວນຫຼາຍ ແມ່ນຢຸດຕກິານເກບັຊ  ້ ໃນກ ລະນທີີ່  ຂາດ
ເງນິສດົ ສະນັນ້ ຈ ່ ງເຮດັໃຫຜູ້ຜ້ະລດິມບີນັຫາ ໃນການຂາຍ ຜນົ
ຜະລດິອອກ. 

 ທນຶລງົທນຶໄລຍະກາງ (ສາງ 
ແລະ ພາຫະນະ); 

 ບນັຊເີງນິຝາກ (ເພ ່ ອກວດກາ); 
 ການຊ າລະສະສາງ ແລະ ການ
ໂອນທນຶ 

ຜູແ້ປຮູບ ຫຼ  ຜູປຸ້ງ
ແຕ່ງ 

ເປັນການສາ້ງມູນຄ່າເພີ່ ມໃຫແ້ກ່ຜນົຜະລດິທີ່ ເປັນວດັຖຸດບີ ພາຍ 
ໃນຊ່ວງໄລຍະທີ່ ມກີານແປຮູບ. ຜູແ້ປຮູບຂະໜາດນອ້ຍ ອາດ ຂາດ 
ທນຶໝນູວຽນ ທີ່ ຕອ້ງ ການໃນການເກບັຊ ຜ້ນົຜະລດິຈາກຜູ ້ ຜະລດິ 
ຫຼ  ຈາກຜູເ້ກບັຊ .້  ພວກເຂາົເຈ ົາ້ຂາດເງນິທນຶ ເພ ່ ອລງົທນຶ ຊ ວ້ດັຖຸ
ອຸປະກອນ ເຊີ່ ງເຮດັໃຫຂ້ະບວນການແປຮູບມຄ່ີາສີນ້ເປ ອງ ທີ່ ສູງ, 
ຄຸນນະພາບຕ ່ າ ແລະ ຂາດທນຶ. 

 ທນຶໜນູວຽນໄລຍະສັນ້; 
 ທນຶລງົທນຶໄລຍະກາງ 

(ອຸປະກອນ); 
 ບນັຊເີງນິຝາກ (ເພ ່ ອກວດກາ); 
 ການຊ າລະສະສາງ ແລະ ການ
ໂອນທນຶ 

ຜູຂ້າຍຍ່ອຍ, ຜູ ້
ຂາຍຍກົ, ຜູສ້ົ່ ງອອກ 

ຂາຍຜະລດິຕະພນັທີ່ ແປຮູບແລວ້ ໃຫແ້ກ່ຜູຂ້າຍຍ່ອຍ, ຊຸບເປີ ມາ
ເກດັ ໃນທອ້ງຖີ່ ນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເຊີ່ ງເປັນຜູຂ້າຍໃຫແ້ກ່ຜູ ້
ບ ລໂິພກ. ຜູຂ້າຍຍກົ ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນບ ລຫິານສນິເຊ ່ ອໃນສອງທາງ 
ເຊັ່ ນ: ພວກເຂາົສະໜອງທນຶໃຫແ້ກ່ຜູຄ້າ້ຂາຍ ທີ່ ມຄີວາມເຊ ່ ອໝັນ້ 
ເພ ່ ອວ່າຈະເປັນຜູຊ້ຶໃ້ນນາມພວກເຂາົເຈ ົາ້ ຫຼ  ພວກເຂາົເຈ ົາ້ສະໜອງ 
ຜນົຜະລດິໃຫແ້ກ່ຜູຂ້າຍຍ່ອຍ ເປັນສນິເຊ ່ ອ ເພ ່ ອວ່າໃຫຜູ້ຂ້າຍ ຍ່ອຍ
ຊ າລະຄ ນ ພາຍຫຼງັທີ່ ໄດຂ້າຍຜນົຜະລດິແລວ້. ໃນທາງນີ,້ ຜູຂ້າຍຍກົ 
ມບີດົບາດເປັນແບບທະນາຄານ ສ າລບັຜູປ້ະກອບການ ອ ່ ນ ໃໆສຕ່ອງ
ໂສມູ້ນຄ່າ. ສະນັນ້ ພວກເຂາົເຈ ົາ້ ຈ ່ ງມຄີວາມຕອ້ງ ການທນຶຫຼາຍ
ກວ່າພາກສ່ວນຊາວຄາ້ຂາຍອ ່ ນໆ ໃນຕ່ອງໂສທ້ນູຄ່າ. 

 ທນຶໜນູວຽນໄລຍະສັນ້; 
 ທນຶລງົທນຶໄລຍະກາງ 

(ອຸປະກອນ); 
 ບນັຊເີງນິຝາກ (ເພ ່ ອກວດກາ); 
 ການຊ າລະສະສາງ ແລະ ການ
ໂອນທນຶ 
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ພາກທ ີ3: ການເງນິໃນຕ່ອງໂສມ້ນູຄ່າກະສກິ າ ຫຼ  ການເງນິຊນົ ນະບດົ ໃນ 
ສປປ ລາວ: ນະໂຍບາຍ, ສະພາບໃນປະ ຈບຸນັ, ໂອກາດ ແລະ 
ສີ່ ງທາ້ທາຍຕົນ້ຕ  

3.1 ນະໂຍບາຍ 
ເນ ່ ອງຈາກວ່າ ເອກະສານກ່ຽວກບັລະບບົການເງນິໃນຕ່ອງໂສມູ້ນຄ່າການຜະລດິກະສກິ າ ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນຍງັບ ່  
ທນັ ໄດຖ້ ກພບົເຫນັ ໃນ ສປປ ລາວ ໃນໄລຍະທີ່ ຜ່ານມາ, ສະນັນ້ຜູຂ້ຽນບດົລາຍງານສະບບັນີ ້ຈ ່ ງໄດນ້ າໃຊເ້ອກະ 
ສານ ກ່ຽວກບັການເງນິຊນົນະບດົ ໃນ ສປປ ລາວ ແທນ. ພອ້ມກນັນັນ້ກ ່ ຍງັເຫນັວ່າ ຂະແໜງການເງນິຊນົນະບດົ 
ສາມາດ ເປັນຕວົແທນໃຫແ້ກ່ການເງນິໃນຕ່ອງໂສມູ້ນຄ່າການຜະລດິກະສກິ າ ເນ ່ ອງຈາກວ່າ ປະມານ 90% ຂອງ 
ກດິຈະກ າ ທີ່ ລງົທນຶໂດຍເງນິກູທ້ີ່ ສະໜອງໃຫໂ້ດຍຜູສ້ະໜອງການບ ລກິານ ການເງນິຊນົນະບດົ ແມ່ນກດິຈະກ າທີ່  
ກ່ຽວຂອ້ງກບັ ການຜະລດິກະສກິ າ.  

 
ລດັຖະບານໂສປປໂລາວໂມເີປົາ້ໝາຍເພ ່ ອເຮດັໃຫປ້ະເທດຊາດຫຸຼດພົນ້ອອກຈາກຖານະເປັນປະເທດດອ້ຍພດັທະນາໂ
(LDC) ໃນປີໂ 2020 ເຊີ່ ງໄດວ້າງເປົາ້ໝາຍໂ ເພ ່ ອລບຶລາ້ງຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊນົບນັດາເຜົ່ າໂ ໂດຍການ 
ປະສານໂ ສມົທບົກນັລະຫວ່າງຍຸດທະສາດການພດັທະນາເສດຖະກດິ, ສງັຄມົໂ ແລະໂ ວດັທະນະທ າໂ ພອ້ມທງັການ 
ອານຸລກັຊບັໂພະຍາກອນຕ່າງໆໂຄ ດັ່ ງທີ່ ໄດຕ້ັງ້ໄວໃ້ນໂເປົາ້ໝາຍການພດັທະນາສະຫະສະວດັໂແລະໂແຜນການລບຶລາ້ງ 
ຄວາມທຸກຍາກໂແຫ່ງຊາດໂ(NPEP).  

ການບ ລກິານຢ່າງກວາ້ງຂວາງຂອງຂະແໜງການເງນິໂ ແມ່ນບຸລມິະສດິໂ ສ າລບັໂ ສປປໂ ລາວໂ ຖາ້ຫາກຢາກເຮດັ 
ໃຫກ້ານເຕບີໂໂຕຂອງລວມຍອດຜະລດິຕະພນັພາຍໃນໂ(GDP) ສູງຢູ່ໃນລະດບັໂ7 % ຕ ່ ປີຕາມຄວາມຄາດໝາຍ. 
ວໄິສທດັຂອງໂ ລດັຖະບານແມ່ນເພ ່ ອເຮດັໃຫຂ້ະແໜງການເງນິສາມາດໃຫກ້ານບ ລກິານໂ ລງົສູ່ພ ນ້ຖານໂ ເພ ່ ອເປັນ 
ການສະໜບັສະໜນູໂ ການເຕບີໂຕທາງດາ້ນເສດຖະກດິທີ່ ມຄີວາມຍ ນຍງົ, ການຫຸຼດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກໂ ແລະໂ
ຮບັປະກນັເຮດັໃຫເ້ສດໂຖະກດິມະຫາພາກມສີະຖຽນລະພາບໂໂດຍຜ່ານໂທະນາຄານໂແລະໂສະຖາບນັການເງນິ ທີ່ ບ ່
ແມ່ນທະນາຄານໂທີ່ ມຄີວາມໂ ເຂັມ້ແຂງໂ ແລະໂ ໃຫກ້ານບ ລກິານທີ່ ຫຼາກຫຼາຍໂ ເພ ່ ອສະໜອງການບ ລກິານດາ້ນ ການ
ເງນິທີ່ ມປີະສດິທຜິນົ. 

ເພ ່ ອເປັນການກະຕຸກຊຸກຍູກ້ານພດັທະນາໂ ຂະແໜງການຊນົນະບດົໂ ແລະໂ ການເງນິຈລຸະພາກໂ ຕາມກນົໄກຕະລາດໂ
ແລະໂມຄີວາມຍ ນຍງົ, ໃນປີໂ2003 ລດັຖະບານໂສປປໂລາວໂໄດຮ່້າງນະໂຍບາຍໂທີ່ ສອດຄ່ອງກບັວໄິສທດັຂອງຕນົໂ
ສ າລບັໂການພດັທະນາຂະແໜງການເງນິໂ ແລະໂສາ້ງເປັນເອກະສານໂ ເຊີ່ ງເອີນ້ວ່າໂ“ນະໂຍບາຍການພດັທະນາໂການ
ເງນິຊນົນະໂບດົໂແລະໂການເງນິຈລຸະພາກໂທີ່ມຄີວາມຍ ນຍງົ”8.  

                                                           
 

8  ໃນຄ ານຍິາມຂອງລດັຖະບານ, “ຄ າວ່າ: ການເງນິຈລຸະພາກ” ແມ່ນໝາຍເຖງິໂ ການສະໜອງການບ ລກິານດາ້ນການເງນິທີ່ ຫຼາກຫຼາຍ 
(ເຊັ່ ນວ່າ: ເງນິກູໂ້ຫຼ  ໂສນິເຊ ່ ອ, ເງນິຝາກ, ການປະກນັໄພໂແລະໂອ ່ ນໆ) ໃຫແ້ກ່ຜູທຸ້ກຍາກໂແລະໂຄວົເຮ ອນທີ່ ມລີາຍຮບັຕ ່ າ. “ຄ າວ່າ: ການ



19 
 
 

ການສາ້ງນະໂຍບາຍຄ ດັ່ ງກ່າວແມ່ນບ ລຫິານງານໂ ແລະໂ ປະສານງານໂ ໂດຍໂ ຄະນະກ າມະການໂ ການເງນິຊນົນະບດົໂ
ແລະໂ ການເງນິຈລຸະພາກໂ ທີ່ ປະກອບດວ້ຍຕວົແທນຈາກກະຊວງທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງໂ ໂດຍການເປັນປະທານຂອງໂ ທະນາ 
ຄານແຫ່ງໂສປປໂລາວໂ(ທຫລ), ຮອງປະທານໂແມ່ນຕວົແທນຈາກກະຊວງການເງນິໂ(MOF), ແລະໂປະກອບດວ້ຍ
ຄະນະໂຈາກໂທຫລ, ກະຊວງກະສກິ າໂແລະໂປ່າໄມໂ້(MAF), ສະຖາບນັຄົນ້ຄວາ້ເສດຖະກດິ ແຫ່ງຊາດໂ (NERI) 
ທີ່ ຂ ນ້ກບັກະຊວງແຜນການໂ ແລະໂ ການລງົທນຶ, ຫອ້ງວ່າການລດັຖະບານໂ ແລະໂ ທະນາຄານ ສົ່ ງເສມີກະສກິ າໂ
(ທສກ).     

ໃນເດ ອນພະຈກິໂ ປີໂ 2003, ຫອ້ງວ່າການລດັຖະບານໂ ໄດຮ້ບັຮອງນະໂຍບາຍດັ່ ງກ່າວໂ ເຊີ່ ງເປັນການສາ້ງຄວາມ 
ເຂົາ້ໃຈໂທີ່ ເປັນເອກະພາບກນັໂຕ ່ ກບັໂວໄິສທດັໂແລະໂການປະຕຮູິບດາ້ນນະໂຍບາຍຂອງລດັຖະບານໂກ່ຽວກບັໂການ
ເງນິຊນົນະບດົໂ ແລະໂ ການເງນິຈລຸະພາກໂ ແລະໂ ເປັນການສາ້ງພ ນ້ຖານໃຫແ້ກ່: (i) ການສາ້ງສະພາບແວດ ລອ້ມທີ່
ເອ ອ້ອ ານວຍໂດາ້ນນະໂຍບາຍ, ກດົໝາຍໂແລະໂລະບຽບການໂເພ ່ ອການເກດີຂ ນ້ຂອງສະຖາບນັການເງນິ ຊນົນະບດົໂ
ແລະໂ ການໂ ເງນິຈລຸະພາກໂ ພາກເອກະຊນົໂ ທີ່ ມຄີວາມຍ ນຍງົ; ແລະໂ (ii) ການສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃຫ ້ ແກ່ການລິ
ເລີ່ ມໂແລະໂສະຖາບນັໂການເງນິຊນົນະບດົໂແລະໂການເງນິຈລຸະພາກໂທີ່ ມໃີນປະຈບຸນັໂເພ ່ ອຮບັປະກນັ ເຮດັໃຫຂ້ະແ
ໜງການນີໂ້ມຄີວາມຍ ນຍງົໂແລະໂດ າເນນີງານຕາມກນົໄກຕະລາດ9. 

3.2 ສະພາບໃນປະຈບຸນັ 
ໃນ ສປປ ລາວ, ມຫຼີາຍໆສະຖາບນັທີ່ ສະໜອງສນິເຊ ່ ອໃຫແ້ກ່ຄວົເຮ ອນໃນເຂດຊນົນະບດົ ເຊີ່ ງລວມມ:ີ ທະນາ 
ຄານຂອງລດັ, ທະນາຄານການຄາ້, ສະຖາບນັການເງນິຈລຸະພາກ, ກອງທນຶບາ້ນ, ບ ລວິດັເອກະຊນົ ທີ່ ເຮດັສນັຍາ 
ກບັຊາວ ກະສກິອນ ແລະ ຂະແໜງການທີ່ ບ ່ ເປັນທາງການ ຄ ດັ່ ງທີ່ ໄດອ້ະທບິາຍລະອຽດໃນຂາ້ງລຸ່ມນີ1້0.  

3.2.1 ທະນາຄານຂອງລດັ 

ທະນາຄານຂອງລດັ ລວມມ ີທະນາຄານສົ່ ງເສມີກະສກິ າ ທີ່ ສະເໜມີາໃນຂາ້ງເທງີ, ທະນາຄານນະໂຍບາຍ, ທະນາ 
ຄານ ການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ (BCEL), ແລະ ທະນາຄານພດັທະນາລາວ (LDB). ທະນາຄານສົ່ ງເສມີກະສກິ າ 
ແມ່ນໄດ ້ ສະໜອງສນິເຊ ່ ອຂອ້ນຂາ້ງຫຼາຍໃຫແ້ກ່ຄວົເຮ ອນໃນເຂດຊນົນະບດົ ລວມທງັສນິເຊ ່ ອລາຍກຸ່ມ ເຊີ່ ງເປັນ 
ສນິເຊ ່ ອຂະ ໜາດນອ້ຍ ແລະ ສນິເຊ ່ ອຂະໜາດໃຫຍ່ລາຍບຸກຄນົ ແລະ ເພ ່ ອການດ າເນນີທຸລະກດິ. ສ າລບັທະນາ 
ຄານນະໂຍບາຍ ເຊີ່ ງເປັນທະນາຄານທີ່ ສາ້ງຕັງ້ຂ ນ້ໃນປີ 2007 ເພ ່ ອສະໜອງສນິເຊ ່ ອໃນເມ ອງທີ່ ທຸກຍາກ ເຊີ່ ງເປັນ 
ເມ ອງບຸລມິະສດິ.  

                                                                                                                                                                                     
 

ເງນິຊນົນະບດົ” ແມ່ນໝາຍເຖງິໂ ການສະໜອງການບ ລກິານດາ້ນການເງນິໂ ໃຫແ້ກ່ປະຊາຊນົໂ ແລະໂ ຫວົໜ່ວຍທຸລະກດິໂ ທີ່ ຕັງ້ຢູ່ໃນເຂດ
ຊນົນະບດົ. “ຄ າວ່າ: ຄວາມຍ ນຍງົ” ແມ່ນໝານເຖງິໂຄວາມສາມາດຂອງສະຖາບນັການເງນິຈລຸະພາກໜ ່ ງໂ(ສກຈ) ທີ່ ສາມາດກຸມ້ຕນົເອງ
ໄດກ່້ຽວກບັລາຍຈ່າຍຕ່າງໆໂ ແລະໂ ມຜີນົກ າໄລທີ່ ເໝາະສມົໂ ໂດຍໄດມ້າຈາກດອກເບຍ້ຈາກການປ່ອຍເງນິກູໂ້ ໃຫແ້ກ່ລູກຄາ້ໂ ແລະໂ ລາຍ
ຮບັອ ່ ນໆ. 

9 ອງການ First Initiative (2004), ການພດັທະນາຍຸດທະສາດການເງນິຊນົນະບດົ ແລະ ການເງນິຈລຸະພາກ ແລະ ກອບຂ່າຍດາ້ນກດົ 
ໝາຍ ໃນ ສປປ ລາວ. 

10 ອງົການ JICA (2012), ບດົລາຍງານການສ າຫຼວດວຽກງານກະສກິ າ ພາກກ່ຽວກບັການເງນິກະສກິ າ ໃນ ສປປ ລາວ.  
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3.2.2 ທະນາຄານທຸລະກດິ  

ໃນບນັດາທະນາຄານທຸລະກດິທີ່ ມ,ີ ທະນາຄານ ເອຊລີດາ ( ACLEDA Bank) ແລະ ທະນາຄານ ຟົງສະຫວນັ 
ໄດປ່້ອຍເງນິກູໃ້ຫແ້ກ່ຄວົເຮ ອນໃນເຂດຊນົນະບດົ. ທະນາຄານ ເອຊລີດີາ ລາວ ເຊີ່ ງເປັນທະນາຄານທີ່ ມຕີົນ້ກ າ ເນດີ
ມາ ຈາກປະເທດກ າປູເຈຍ ແມ່ນໄດຂ້ະຫຍາຍສາຂາກວາ້ງຂວາງພ ສມົຄວນ ໃນ ສປປ ລາວ ໂດຍນ າໃຊຮູ້ບ ແບບ 
ການບ ລກິານ ການເງນິຈລຸະພາກ ທີ່ ປະສບົຜນົສ າເລດັໃນປະເທດກ າປູເຈຍ ແລະ ຄາດວ່າ ທະນາຄານ ດງັກ່າວຈະມີ
ການ ຂະຫຍາຍການບ ລກິານຂອງຕນົລງົສູ່ເຂດຊນົນະບດົຢ່າງກວາ້ງຂວາງຕ ່ ມອກີ. 

3.2.3 ສະຖາບນັການເງນິຈລຸະພາກ (ສກຈ) 

ທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດຈ້ດັແບ່ງ ສະຖາບນັການເງນິຈລຸະພາກ (ສກຈ) ອອກເປັນສາມປະເພດ — (1) 
ສະຖາບນັການເງນິຈລຸະພາກທີ່ ບ ່ ຮບັເງນິຝາກ (NDTMFI), (2) ສະຖາບນັການເງນິຈລຸະພາກທີ່ ຮບັເງນິຝາກ 
(DTMFI), ແລະ (3) ສະຫະກອນສນິເຊ ່ ອ ແລະ ເງນິຝາກປະຢັດ (SCU) — ແລະ ອອກຂ ກ້ ານດົສ າລບັ ແຕ່
ລະປະເພດສະຖາບນັການເງນິຈລຸະພາກໃນປີ 2008. ຕ ່ ມາ, ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວຍງັໄດຮ່້າງດ າລດັວ່າ ດວ້ຍ 
ສະຖາບນັການເງນິຈລຸະພາກ ເຊີ່ ງໄດຖ້ ກຮບັຮອງໂດຍຫອ້ງວ່າການລດັຖະບານ ແລະ ປະກາດໃຊໃ້ນປີ 2012. ມາ
ຮອດຕອນທາ້ຍປີ 2017, ມ ີ123 ສະຖາບນັການເງນິຈລຸະພາກ (ເຊີ່ ງໃນນັນ້ ມສີະຖາບນັການ ເງນິຈລຸະພາກທີ່ ຮບັ
ເງນິຝາກ 19 ແຫ່ງ, ສະຖາບນັການເງນິຈລຸະພາກທີ່ ບ ່ ຮບັເງນິຝາກ 74 ແຫ່ງ, ແລະ ສະຫະ ກອນສນິເຊ ່ ອ ແລະ ເງນິ
ຝາກປະຢັດ 30 ແຫ່ງ) ທີ່ໄດຈ້ດົທະບຽນນ າທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ໄດໃ້ຫບ້ ລກິານແກ່ລູກຄາ້ທງັໝດົ 
ປະມານ 247 000 ລາຍ ແລະ ມຜູີກູ້ຢ້ ມທີ່ ກ າລງັເຄ ່ ອນໄຫວຢູ່ປະມານ 62 000 ລາຍ, ແລະ ມລີວມຍອດເງນິກູ ້
ທງັໝດົ ປະມານ 88 ລາ້ນ ໂດລາສະຫະລດັ. 

3.2.4 ກອງທນຶພດັທະນາຂັນ້ບາ້ນ (VDFs) 

ໄດມ້ກີານລາຍງານວ່າ ຈ ານວນກອງທນຶພດັທະນາຂັນ້ບາ້ນ (VDFs) ທີ່ໄດຖ້ ກສາ້ງຕັງ້ຂ ນ້ທງັໝດົໃນ  ສປປ ລາວ 
ແມ່ນມປີະມານ 5 000 ຫາ 6 000 ກອງທນຶ ລວມທງັໃນເຂດົຕວົເທ ອງ ແລະ ເຂດົຊນົນະບດົ. ກອງທນຶ ບາ້ນ
ແມ່ນເປັນກອງທນຶທີ່ ສາ້ງຕັງ້ຂ ນ້ໃນບາ້ນໜ ່ ງໆ ແລະ ໃຫມ້ໜີາ້ທີ່ ໃນການສະໜອງ ການບ ລກິານເງນິຝາກ ແລະ ເງນິ
ກູຂ້ະໜາດນອ້ຍ ແກ່ຊາວບາ້ນ ແລະ ມສີະມາຊກິທງັໝດົປະມານ 365,557 ຄນົ (ເຊີ່ ງໃນນັນ້ ມຜູີກູ້ຢ້ ມທງັໝດົ 
ປະມານ 172 600 ລາຍ) ເຊີ່ ງກວມເຖງິ 47% ຂອງຈ ານວນບາ້ນທງັໝດົທີ່ມໃີນທົ່ວປະເທດ. ຊບັສນິທງັໝດົຂອງ
ກອງທນຶບາ້ນແມ່ນມເີຖງິ 400 ຕ ກ້ບີ (ປະມານ 44 ລາ້ນ ໂດລາສະຫະລດັ) ດວ້ຍຊບັສນິສະເລ່ຍຕ ່ກອງທນຶແມ່ນ 
97 ລາ້ນກບີ (10 777 ໂດລາສະຫະລດັ), ມລີວມຍອດເງນິກູທ້ງັໝດົ 246 ຕ ກ້ບີ (27 ລາ້ນໂດລາສະຫະລດັ) 
ແລະ ມລີວມຍອດເງນິກູສ້ະເລ່ຍຕ ່ກອງທນຶບາ້ນ 60 ລາ້ນກບີ (6 667 ໂດລາສະຫະລດັ)”11 

3.2.5 ບ ລສິດັເອກະຊນົ ທີ່ ເຮດັສນັຍາກບັຊາວກະສກິອນ  

ໃນ ສປປ ລາວ, ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ການເຮດັສນັຍາກບັຊາວກະສກິອນ ເຊີ່ ງເອີນ້ວ່າ: “ຮູບແບບ 2 + 3” ແມ່ນມ ີ
ການຂະຫຍາຍຕວົ; ພາຍໃຕຮູ້ບແບດັ່ ງກ່າວ, ບ ລສິດັເອກະຊນົໄດສ້ະໜອງການບ ລກິານດາ້ນການເງນິແບບ ທາງ

                                                           
 

11 NERI and GIZ, “Microfinance in the Lao PDR 2009”, forthcoming 2011 
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ອອ້ມ ແກ່ຊາວກະສກິອນ. ຊາວກະສກິອນ ເປັນຜູສ້ະໜອງດນິ ແລະ ແຮງງານ, ສ່ວນບ ລສິດັເປັນຜູສ້ະໜອງ (1) 
ປັດໄຈນ າ ເຂົາ້ທີ່ ຈ າເປັນ ເຊັ່ ນວ່າ: ເມດັພນັ, ແນວພນັ ແລະ ປຸ໋ຍ; (2) ເຕກັໂນໂລຊ ີ ຫຼ  ການຊ່ວຍເຫຼ ອດາ້ນ ວຊິາ
ການ; ແລະ (3) ຕະລາດ (ເປັນຜູເ້ກບັຊ )້. ບນັດາພ ຕົນ້ຕ ທີ່ ປູກພາຍໃຕຮູ້ບແບບດັ່ ງກ່າວແມ່ນລວມມ:ີ ມນັຕົນ້, ຕົນ້
ຢາງພາລາ, ອອ້ຍ, ຕົນ້ໄມວ້ກິ ແລະ ຕົນ້ກວ້ຍ. ມຫຼີາຍບ ລສິດັຈາກຕ່າງປະເທດທີ່ ລງົທນຶຕາມ ຮູບແບບນີ ້ ເຊັ່ ນ
ບ ລສິດັມາຈາກປະເທດຈນີ, ຫວຽດນາມ ແລະ ປະເທດໄທ. ຮູບແບບດັ່ ງກ່າວແມ່ນເຫນັວ່າເປັນ ທີ່ ສນົໃຈຂອງ 
ຂາວກະສກິອນ ເນ ່ ອງຈາກວ່າບ ລສິດັ ເປັນຜູລ້ງົທນຶໃຫ ້ ແລະ ເປັນຜູເ້ກບັຊ ຜ້ນົຜະລດິນ າອກີ ເຊີ່ ງເປັນການ
ຄ າ້ປະກນັທາງດາ້ນການຕະລາດ. 

3.2.6 ຂະແໜງການທີ່ ບ ່ ເປັນທາງການ 

ໃນເຂດຊນົນະບດົຂອງ ສປປ ລາວ, ປະຊາຊນົລາວແມ່ນມກີານກູຢ້ ມເງນິກນັຕາມສາຍຄອບຄວົພີ່ ນອ້ງ, ໝູ່ ເພ ່ ອນ 
ແລະ ຜູປ່້ອຍກູນ້ອກລະບບົ. ໄດມ້ກີານລາຍງານວ່າ ປະມານ 33% ຂອງຄວົເຮ ອນທງັໝດົໄດຢ້ ມເງນິນ າພີ່ ນອ້ງ, 
ໝູ່ ເພ ່ ອນ ແລະ ຜູປ່້ອຍກູນ້ອກລະບບົ. ສ າລບັການກູຢ້ ມນ າຜູປ່້ອຍກູນ້ອກລະບບົ ແມ່ນມກີານຈ່າຍດອກເບຍ້ທີ່  ສູງ
ຫຼາຍ ສູງເຖງິ 100 ຫາ 200% ຕ ່ ປີ. ຈາກການສ າພາດຊາວກະສກິອນ ທີ່ໄດລ້າຍງານວ່າ ພາຍຫຼງັທີ່ ໄດມ້ກີານ 
ສາ້ງຕັງ້ກອງທນຶບາ້ນໃນ ບາ້ນຂອງພວກເຂາົເຈ ົາ້ແລວ້, ພວກເຂາົເຈ ົາ້ສາມາດໄດຮ້ບັເງນິກູງ່້າຍກວ່າເກົ່ າ ແລວ້ບ ່ ໄດ ້
ຢ ມເງນິນ າຜູປ່້ອຍກູນ້ອກລະບບົ ຫຼາຍປານໃດ. ສະນັນ້ຈ  ່ ງສາມາດເວົາ້ໄດວ່້າ ກອງທນຶບາ້ນສາມາດຊ່ວຍຫຸຼດຜ່ອນ 
ການກູຢ້ ມນອກລະບບົ ທີ່ ມດີອກເບຍ້ສູງຫຼາຍ. 

3.3 ໂອກາດ ແລະ ສີ່ ງທາ້ທາຍຕົນ້ຕ  

ໂດຍລວມແລວ້ແມ່ນເຫນັໄດວ່້າ ຄວາມຕອ້ງການເງນິກູໃ້ນເຂດຊນົນະບດົຂອງ ສປປ ລາວ ແມ່ນມສູີງພ ສມົຄວນ, 
ໂດຍສະເພາະແມ່ນເງນິກູໄ້ລຍະສັນ້ ເພ ່ ອນ າໃຊເ້ປັນຕົນ້ທນຶການຜະລດິ ເຂົາ້ໃນການຜະລດິກະສກິ າ. ເນ ່ ອງຈາກວ່າ 
ໄດມ້ກີານຫນັປ່ຽນຈາກການຜະລດິແບບທ າມະຊາດ ໄປສູ່ການຜະລດິແບບທນັສະໄໝ ສະນັນ້ຈ  ່ ງຕອ້ງການເງນິທນຶ 
ໃນ ການລງົທນຶ ເພ ່ ອຊ ປຸ໋້ຍ, ຢາປາບສດັຕູພ ດ, ອຸປະກອນຜະລດິ, ຈາ້ງແຮງງານ ແລະ ອ ່ ນໆ. ໄດມ້ກີານຄາດຄະ ເນ
ວ່າ ຄວາມຕອ້ງການເງນິກູໃ້ນເຂດຊນົນະບດົຂອງ ສປປ ລາວ ແມ່ນມທ່ີາອ່ຽງທີ່ ຈະເພີ່ ມຂ ນ້ເລ ອ້ຍໆ. ຄວົເຮ ອນ ໃນ
ເຂດ ຊນົນະບດົ ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນຕອ້ງການເຂົາ້ຫາສນິເຊ ່ ອ ທີ່ ມຄີວາມງ່າຍດາຍຫຼາຍກວ່າ ເຖງິວ່າຈະມດີອກເບຍ້ ສູງ
ແນ່ເລກັ ໜອ້ຍກ ່ ຕາມ ແລະ ຍງັມຄີວາມສນົໃຈໃນການຝາກເງນິປະຢັດນ າອກີ. ນອກຈາກນັນ້, ດາ້ນການ ສະໜອງ 
ແມ່ນຍງັເຫນັ ວ່າມຄີວາມສາມາດທີ່ ຍງັຈ າກດັ ຈ ່ ງເຮດັໃຫກ້ານບ ລກິານຂອງຂະແໜງການ ທະນາຄານ ໃນເຂດ
ຊນົນະບດົຍງັມຈີ າກດັ. ເຖງິແມ່ນວ່າ ຄວາມຕອ້ງການສນິເຊ ່ ອກະສກິ າໃນຈ ານວນເງນິທີ່ ຫຼາຍ ແມ່ນມສູີງ ຫຼາຍ 
ຍອ້ນວ່າມກີານນ າໃຊເ້ຄ ່ ອງມ ທນັສະໄໝ ແລະ ກດິຈະກ າການຜະລດິມກີານຂະຫຍາຍຕວົ. ຄວາມຕອ້ງການ ເງນິກູ ້
ຂະໜາດໃຫຍ່ ທີ່ ສູງກວ່າເງນິກູຈ້ລຸະພາກ ແມ່ນເຫນັວ່າຍງັບ ່ ທນັມຫຼີາຍປານໃດສ າລບັປະຊາຊນົໃນເຂດ ຊນົນະບດົ 
ເນ ່ ອງຈາກວ່າ ລະດບັຂອງການຜະ ລດິທີ່ ເປັນເສດຖະກດິຂອງພວກເຂາົເຈ ົາ້ແມ່ນຍງັນອ້ຍຢູ່ ແລະ ອກີຢ່າງພວກ
ເຂາົເຈ ົາ້ກ ່ ຍງັມຄີວາມກງົວນົໃນການ ເປັນ ໜີສ້ນິຫຼາຍເກນີໄປ12.  

 
                                                           
 

12 ອງົການ JICA (2012), ບດົລາຍງານການສ າຫຼວດວຽກງານກະສກິ າ ພາກກ່ຽວກບັການເງນິກະສກິ າ ໃນ ສປປ ລາວ. 
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ໂດຍທົ່ ວໄປແລວ້, ທະນາຄານທຸລະກດິ ໃນ ສປປ ລາວ ແມນບ ່ ມຄີວາມສນົໃຈຫຼາຍປານໃດໃນການປ່ອຍ ເງນິກູ ້
ໃຫ ້ແກ່ຂະແໜງການກະສກິ າ ເນ ່ ອງຈາກວ່າ ພວກເພີ່ ນຄດິວ່າ ຂະແໜງການກະສກິ າແມ່ນມຄີວາມສ່ຽງສູງໃນການ 
ຊ າລະ ຄ ນ ຍອ້ນມຜີະລດິຕະພາບທີ່ ຕ ່ າ. ສະນັນ້ ຈ ່ ງສາມາດເວົາ້ໄດວ່້າ ຂະແໜງການເງນິຈລຸະພາກ ມກີານປ່ອຍເງນິ 
ກູໃ້ຫແ້ກ່ ກດິຈະກ າການຜະລດິກະສກິ າ ຫຼາຍກວ່າຂະແໜງການທະນາຄານ. 
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ພາກທ ີ4: ສະຖາບນັການເງນິຈລຸະພາກ ທີ່ ເຂົາ້ຮ່ວມການສກຶສາ 

4.1. ການຄດັເລ ອກ 

ໂດຍອງີຕາມເອກະສານບດົສະເໜຂີອງການສກຶສາຕະຫຼາດ ກ່ຽວກບັຄວາມຕອ້ງການສນິເຊ ່ ອໃນຕ່ອງໂສມູ້ນຄ່າ 
ກະສກິ າ ຂອງລຸກຄາ້ຂອງ ສະຖາບນັການເງນິຈລຸະພາກ (ສກຈ) ໃນ ສປປ ລາວ ໃນເທ ່ ອນີ ້ ເຊີ່ ງໄດກ້ ານດົ ໃຫມ້ ີ
ການເລ ອກເອາົສະຖາບນັການເງນິຈລຸະພາກ ທີ່ ນອນຢູ່ໃນ 3 ພາກຂອງປະເທດ ຄ :: ພາກເໜ ອ, ພາກາງ ແລະ ພາກ
ໃຕ.້ ໃນພາກເໜ ອໄດມ້ກີານຄດັເລ ອກເອາົ 3 ສກຈ ທີ່ ຕັງ້ໃນແຂວງຫຼງພະບາງ. ໃນພາກກາງ ໄດມ້ກີານຄດັ ເລ ອກ
ເອາົ 5 ສກຈ ທີ່ ຕັງ້ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ ແລະ ແຂວງວຽງຈນັ. ໃນພາກໃຕ ້ແມ່ນໄດມ້ກີານຄດັເລ ອກ ເອາົ 2 
ສກຈ ທີ່ ຕັງ້ຢູ່ແຂວງສະຫວນັນະເຂດ, 1 ສກຈ ທີ່ ຕັງ້ຢູ່ແຂວງສາລະວນັ, ແລະ 3 ສກຈ ທີ່ ຕັງ້ຢູ່ແຂວງຈ າປາ ສກັ. 
ສະນັນ້ ລວມຈ ານວນ ສກຈ ທີ່ ເຂົາ້ຮ່ວມທງັໝດົ ແມ່ນມ ີ 14 ສກຈ ທີ່ໄດຖ້ ກຄດັເລ ອກເຂົາ້ຮ່ວມ ການສກຶສາໃນ
ເທ ່ ອນີ ້ເຊີ່ ງມລີາຍລະອຽດດັ່ ງລຸ່ມນີ:້ 

ພາກເໜ ອ - ແຂວງຫຼວງພະບາງ: 

 ສກຈຮ ຈ າປາລາວ; 
 ສກຈບ ຮຸ່ງເຮ ອງຊບັ; 
 ສະຫະກອນສນິເຊ ່ ອ ແລະ ເງນີຝາກປະຢັດ ຫຼວງພະບາງ (ສສງ ຫຼວງພະບາງ) 

ພາກກາງ - ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ ແລະ ແຂວງວຽງຈນັ 

 ສກຈຮ ປະຕູຄ າ – ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ; 
 ສກຈບ ເນກັ – ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ; 
 ສສງ ມດິຕະພາບ – ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ 
 ສກຈຮ ເອກພດັທະນາ – ໜ່ວຍບ ລກິານແຂວງວຽງຈນັ; 
 ສກຈຮ ພດັທະນາແມ່ຍງິ ແລະ ຄອບຄວົ – ໜ່ວຍບ ລກິານແຂວງວຽງຈນັ13; 

ພາກໃຕ ້– ແຂວງສະຫວນັນະເຂດ, ແຂວງສາລະວນັ ແລະ ແຂວງຈ າປາສກັ 

 ສະຫະກອນສນິເຊ ່ ອ ແລະ ເງນີຝາກປະຢັດ ເຊໂນ (ສສງ ເຊໂນ) - ສະຫວັນນະເຂດ; 
 ສສງ ຮ່ວມໃຈພດັທະນາ – ສະຫວັນນະເຂດ; 
 ສສງ ວນັໃໝ່ – ສາລະວນັ; 
 ສສງ ຫວົແສຈະເລນີ – ຈ າປາສກ; 
 ສກຈຮ ຈ າປາສກັ ຈ າກດັ – ຈ າປາສກັ; 

                                                           
 

13 Women and Family Development DTMFI was not available for interview so was not included in the survey.  
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 ສສງ ຈ າປາພດັທະນາ – ຈ າປາສກັ. 

4.2. ສກຈຮ ຈ າປາລາວ 

ສກຈຮ ຈ າປາລາວ ໄດຖ້ ກສາ້ງຕັງ້ຂ ນ້ໃນປີ 2009 ແລະ ໄດຈ້ດົທະບຽນນ າ ທຫລ ເປັນ ສກຈຮ ເອກະຊນົລາວ ທີ່

ມທີນຶຈດົທະບຽນເລີ່ ມຕົນ້ຈ ານວນ 1.3 ຕ ກ້ບີ. ສກຈຮ ຈ າປາລາວ ມຜູີຖ້ ຮຸນ້ 5 ທ່ານ ທີ່ ເປັບນກັທຸລະກດິ ຄນົລາວ 
ແລະ ບ ລຫິານໂດຍນກັບ ລຫິານເຊີ່ ງເປັນຄນົທອ້ງຖີ່ ນ ທີ່ ມປີະສບົການ ແລະ ມຄີວາມຮູຄ້ວາມສາມາດທີ່  ເໝາະສມົ 
ແລະ ຍງັເປັນຜູໄ້ດຮ້ບັການຝຶກອບົຮມົດາ້ນການບ ລຫິານ ການເງນິຈລຸະພາກ ຈາກ ສະມາຄມົການເງນິ ຈລຸະພາກ 
ຂອງ ສປປ ລາວ (ສມກຈ); 

ການບ ລກິານ ແລະ ຖານະດາ້ນການເງນິໃນປະຈບຸນັ 

ສກຈຮ ຈ າປາລາວ ມຫີອ້ງການໃຫຍ່ຕັງ້ຢູ່ນະຄອນຫຼວງພະບາງ ແລະ ມໜ່ີວຍບ ລກິານ 2 ໜ່ວຍ (1 ໜ່ວຍຢູ່ ເມ ອງ
ຫຼວງພະບາງ ແລະ ອກີ 1 ໜ່ວຍຢູ່ເມ ອງນ າ້ບາກ ຫ່າງຈາກຕວົເມ ອງຫຼວງພະບາງປະມານ 150 ກມ). ສກຈຮ ຈ າປາ
ລາວ ມພີະນກັງານທງັໝດົຈ ານວນ 22 ທ່ານ ເຊີ່ ງໃນນັນ້ ພະນກັງານສນິເຊ ່ ອຈ ານວນ 11 ທ່ານ. ພະນກັງານສນິເຊ ່ ອ
ທງັໝດົ ແມ່ນບ ່ ມປີະສບົການດາ້ນການສົ່ ງເສມີກະສກິ າ. ການບ ລກິານຂອງ ສກຈຮ ຈ າປາລາວ ກວມໄປເຖງິ 11 
ເມ ອງພາຍໃນແຂວງຫຼວງພະບາງ (ໃນຈ ານວນ 12 ເມ ອງທີ່ ມທີງັໝດົໃນທົ່ ວແຂວງຫຼວງ ພະບາງ). ປະຈບຸນັ, 
ສກຈຮ ຈ າປາລາວ ແມ່ນມຊີບັສນິທງັໝດົ ~31 ຕ  ້ກບີ, ມລີວມຍອດເງນິກູທ້ງັໝດົ ~26 ຕ ກ້ບີ, ແລະ ມລີວມ
ຍອດເງນິຝາກທງົໝດົ ~23 ຕ ກ້ບີ. ລູກຄາ້ຜູກູ້ຢ້ ມຈ ານວນ 1,790 ລາຍ ແລະ ຜູຝ້າກເງນິຈ ານວນ 7,775 ລາຍ. 

ສະພາບປະຈບຸນັ ກ່ຽວກບັເງນິກູກ້ະສກິ າ 

ມາຮອດປະຈບຸນັ, ສກຈຮ ຈ າປາລາວ ໄດປ່້ອຍເງນິກູໃ້ຫແ້ກ່ຂະແໜງການກະສກິ າ ຄດິເປັນ 17% ຂອງລວມ ຍອດ
ເງນິກູທ້ງັໝດົ. ສກຈຮ ຈ າປາລາວ ແມ່ນບ ່ ມຜີະລດິຕະພນັເງນິກູ ້ເພ ່ ອການກະສກິ າໂດຍສະເພາະ, ໝາຍ ຄວາມວ່າ 
ບນັດາເງ  ່ອນໄຂຂອງເງນິກູແ້ມ່ນຄ ກນັໝດົ ສ າລບັທຸກໆຂະແໜງການຂອງການລງົທນຶt (ເຊັ່ ນວ່າ: ການ ຄາ້, ການ
ບ ລກິານ ແລະ ການກະສກິ າ). ແຕ່ເຖງິຢ່າງໃດກ ່ ຕາມ, ສກຈຮ ຈປາລາວ ຍງັໄດມ້ນີະໂຍບາຍ ພເິສດ ສ າລບັເງນິກູ ້
ກະສກິ າ ໂດຍການສາ້ງວທິກີານຊ າລະຕົນ້ທນຶເງນິກູ ້ສ າລບັເງນິກູກ້ະສກິ າ ເພ ່ ອໃຫສ້ອດຄ່ອງ ກບັກດິ ຈະກ າ ການ
ຜະລດິກະສກິ າ.  ເງ  ່ອນໄຂຂອງເງນິກູຂ້ອງ ສກຈຮ ຈ າປາລາວ ແມ່ນສາມາດສະຫຸຼບສງັລວມ ໄດດ້ັ່ ງ ລຸ່ມນີ:້ 

 ວງົເງນິກູ ້ຈາກ 0.5 ລາ້ນກບີ ຫາ 200 ລາ້ນກບີ; 
 ຂະໜາດເງນິກູສ້ະເລ່ຍ 15 ລາ້ນກບີ; 
 ກ ານດົເວລາເງນິກູ ້ຈາກ 3 ເດ ອນ ຫາ 60 ເດ ອນ; 
 ອດັຕາດອກເບຍ້ເງນິກູ ້ແມ່ນ 2.4% ສະເລ່ຍຕ ່ ເດ ອນ: 

 ອດັຕາດອກເບຍ້ເງນິກູ ້ສ າລບັເງນິກູຕ້ ່ າກວ່າ 10 ລາ້ນກບີ ແມ່ນ 2.7% ຕ ່ ເດ ອນ; 
 ອດັຕາດອກເບຍ້ເງນິກູ ້ສ າລບັເງນິກູ ້ຈາກ 10 ລາ້ນກບີ ຫາ 50 ລາ້ນກບີ ແມ່ນ2.5% ຕ ່ ເດ ອນ; 
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 ອດັຕາດອກເບຍ້ເງນິກູ ້ສ າລບັເງນິກູສູ້ງກວ່າ 50 ລາ້ນກບີ ແມ່ນ 2% ຕ ່ ເດ ອນ.  
 ການຄ າ້ປະກນັເງນິກູ:້ ໃບຕາດນິ, ເຄ ່ ອງເຮ ອນ ແລະ ເງນິເດ ອນ. 
 ວທິກີານຊ າລະຄ ນ: 

 ສ າລບັກດິຈະກ າທຸລະກດິ ແລະ ການບ ລກິານ – ຈ່າຍດອກເບຍ້ ແລະ ຊ າລະຕົນ້ທນຶ ເປັນລາຍ 
ເດ ອນພອ້ມກນັ; 

 ສ າລບັກດິຈະກ າກະສກິ າ – ຈ່າຍດອກເບຍ້ເປັນລາຍເດ ອນ, ສ່ວນຕົນ້ທນຶແມ່ນສາມາດຊ າລະ 
ເປັນງວດ ໂດຍອງີຕາມການຕກົລງົກນັລະຫວ່າງ ສກຈ ແລະ ລູກຄາ້. 

 ກດິຈະກ າການຜະລດິກະສກິ າ ທີ່ ລູກຄາ້ຂອງ ສກຈ ນີກ້ າລງັປະຕບິດັຢູ່ ແມ່ນລວມມ:ີ 
 ລຽ້ງແບ;້ 
 ລຽ້ງໝ;ູ 
 ລຽ້ງສດັປີກ; 
 ປູກໝາກເດ ອງ; 
 ປູກສາລ;ີ 
 ປູກພ ດຜກົສວນຄວົ. 

ທດິທາງໃນອະນາຄດົ ກ່ຽວກບັເງນິກູກ້ະສກິ າ 

ສກຈຮ ຈ າປາລາວ ແມ່ນມເີປົາ້ໝາຍ ເພ ່ ອເພີ່ ມອດັຕາສ່ວນເງນິກູກ້ະສກິ າຂ ນ້ເປັນ 30% ພາຍໃນໄລຍະ 3 ປີຂາ້ງ 
ໜາ້ ເນ ່ ອງຈາກເຫນັວ່າ ມລູີກຄາ້ຈ ານວນຫຼາຍທີ່ ສະເໜຂີ ເງນິກູໄ້ປເຮດັກດິຈະກ າທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັ ການຜະລດິ ກະສ ິ
ກ າ. ກດິຈກ າການຜະລດິກະສກິ າ ທີ່ ເປັນທ່ານແຮງຫຼາຍທີ່ ສຸດ ແມ່ນ: 1) ປູກພ ດຜກັສວນຄວົ; 2). ການລຽ້ງ ສດັ
ໃຫຍ່.  

4.3. ສກຈບ ຮຸ່ງເຮ ອງຊບັ 

ສກຈບ ຮຸ່ງເຮ ອງຊບັ ແມ່ນໄດຖ້ ກສາ້ງຂ ນ້ໃນເດ ອນສງີຫາ ປີ 2012, ເຊີ່ ງໄດຈ້ດົທະບຽນນ າ ທຫລ ເປັນ ສກຈບ 
ເອກະຊນົລາວ ທີ່ ມຕີົນ້ທນຶຈດົທະບຽນເລີ່ ມຕົນ້ທ າອດິ 200 ລາ້ນກບີ. ຕ ່ ມາ ຈ ່ ງໄດມ້ກີານເພີ່ ມທນຶ ຂ ນ້ເປັນສາມ 
ເທົ່ າຕວົ ໂດຍການລງົທນຶຕ ່ ມຂອງຜູຖ້ ຮຸນ້.  

ການບ ລກິານ ແລະ ຖານະດາ້ນການເງນິ ໃນປະຈບຸນັ 

ສກຈບ ຮຸ່ງເຮ ອງຊບັ ມຫີອ້ງການໃຫຍ່ ທີ່ ຕັງ້ຢູ່ຊານເມ ອງນະຄອນຫຼວງພະບາງ, ປະຈບຸນັມພີະນກັງານ ທງັໝດົ 
ຈ ານວນ 10 ທ່ານ, ເຊີ່ ງໃນນັນ້ ພະນກັງານສນິເຊ ່ ອຈ ານວນ 5 ທ່ານ. ພະນກັງານສນິເຊ ່ ອທງັໝດົ ແມ່ນບ ່ ມ ີປະສບົ
ການດາ້ນການສົ່ ງເສມີກະສກິ າ. ປະຈບຸນັ, ການບ ລກິານຂອງ ສກຈບ ຮຸ່ງເຮ ອງຊບັ ແມ່ນກວມເອາົ 4 ເມ ອງ ຂອງ
ແຂວງຫຼວງພະບາງ.  ມຊີບັສນິລວມ ~2 ຕ ກ້ບີ, ມລີວມຍອດເງນິກູ ້~2 ຕ ກ້ບີ ແລະ ລູກຄາ້ຜູກ້ຢູ ມ 137 ລາຍ.  
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ສະພາບປະຈບຸນັ ກ່ຽວກບັເງນິກູກ້ະສກິ າ 

ສກຈບ ຮຸ່ງເຮ ອງຊບັ ໄດປ່້ອຍເງນິກູໃ້ຫແ້ກ່ຂະແໜງການກະສກິ າ ຄດິເປັນປະມານ 10% ຂອງລວມຍອດເງນິ ກູທ້ງັ
ໝດົ. ສກຈບ ຮຸ່ງເຮ ອງຊບັ ແມ່ນບ ່ ມຜີະລດິຕະພນັເງນິກູ ້ ເພ ່ ອການກະສກິ າໂດຍສະເພາະ, ໝາຍຄວາມວ່າ ບນັດາ
ເງ  ່ອນໄຂຂອງເງນິກູແ້ມ່ນຄ ກນັໝດົ ສ າລບັທຸກໆຂະແໜງການຂອງການລງົທນຶt (ເຊັ່ ນວ່າ: ການຄາ້, ການບ ລ ິການ 
ແລະ ການກະສກິ າ).  ເງ  ່ອນໄຂຂອງເງນິກູຂ້ອງ ສກຈບ ຮຸ່ງເຮ ອງຊບັ ແມ່ນສາມາດສະຫຸຼບສງັລວມ ໄດດ້ັ່ ງລຸ່ມນີ:້ 

 ວງົເງນິກູ ້ຈາກ 500,000 ກບີ ຫາ 50 ລາ້ນກບີ; 
 ກ ານດົເວລາເງນິກູ ້ຈາກ  1 ເດ ອນ ຫາ 3 ປີ; 
 ອດັຕາດອກເບຍ້ເງນິກູ ້ແມ່ນ 2.8 % ຕ ່ ເດ ອນ; 
 ການຄ າ້ປະກນັເງນິກູ:້ ເງນີເດ ອນ, ໃບຕາດນິ, ເຄ ່ ອງເຮ ອນ; 
 ວທິກີານຊ າລະຄ ນ: ຈ່າຍດອກເບຍ້ ແລະ ຕົນ້ທນຶ ເປັນລາຍເດ ອນພອ້ມກນັ.  
 ກດິຈະກ າການຜະລດິກະສກິ າ ທີ່ ລູກຄາ້ຂອງ ສກຈ ກ າລງັປະຕບິດັຢູ່ ລວມມ:ີ 

 ລຽ້ງແບ;້ 
 ລຽ້ງໝ;ູ 
 ປູກໝາກນ າ້ມນັ; 
 ປູກເຂົາ້; 
 ປູກສາລ ີ

ທດິທາງໃນອະນາຄດົ ກ່ຽວກບັເງນິກູກ້ະສກິ າ 

ສກຈບ ຮຸ່ງເຮ ອງຊບັ ແມ່ນມຈີດຸປະສງົ ຢາກເພີ່ ມອດັຕາສ່ວນເງນິກູກ້ະສກິ າຂ ນ້ເໝ ອນກນັ ເນ ່ ອງຈາກວ່າ  ສກຈ ນີ ້
ເຫນັວ່າມລູີກຄາ້ຈ ານວນຫຼາຍທີ່ ສະເໜຂີ ເງນິກູໄ້ປເຮດັກດິຈະກ າທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັການຜະລດິກະສກິ າ. ກດິຈະກ າ 
ການຜະລດິກະສກິ າ ທີ່ ເປັນທ່ານແຮງຫຼາຍທີ່ ສຸດ ແມ່ນການລຽ້ງສດັໃຫຍ່ 

4.4. ສະຫະກອນສນິເຊ ່ ອ ແລະ ເງນິຝາກປະຢັດ ຫວຼງພະບາງ (ສສງ ຫວຼງພະບາງ) 

ສສງ ຫຼວງພະບາງ ແມ່ນໄດຖ້ ກສາ້ງຕັງ້ຂ ນ້ໃນປີ 2014 ທີ່ໄດຮ້ບັການສະໜບັສະໜນູຈາກໂຄງການຂອງ ທະນາ ຄານ
ພດັທະນາອາຊ ີ(ADB TA No. 3413 Lao Project), ມທີນຶຈດົທະບຽນເລີ່ ມຕົນ້ 118,190,000 ກບີ, ແລະ 
ມສີະມາຊກິເລີ່ ມຕົນ້ 351 ຄນົ. ສສງ ຫຼວງພະບາງແມ່ນເປັນອງົກອນທີ່ ສະມາຊກິເປັນເຈົາ້ຂອງ ໂດຍ ການສາ້ງຕັງ້
ຂ ນ້ເພ ່ ອເປົາ້ໝາຍແນໃສ່ການສະໜອງ ການບ ລກິານດາ້ນການເງນິຂະໜາດນອ້ຍໃຫແ້ກ່ສະມາຊກິຂອງ ຕນົ. ສສງ 
ຫຼວງພະບາງ ໄດຖ້ ກຄຸມ້ຄອງໂດຍສະພາບ ລຫິານ ເຊີ່ ງປະກອບມສີະມາຊກິ 5 ທ່ານ, ຄະນະກ າມະການ ສນິເຊ ່ ອ 
(ມສີະມາຊກິ 5 ທ່ານ) ແລະ ຄະນະກ າມະການກວດກາ (ມ ີສະມາຊກິ 3 ທ່ານ).  
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ການບ ລກິານ ແລະ ຖານະດາ້ນການເງນິ ໃນປະຈບຸນັ: 

ສສງ ຫຼວງພະບາງ ມຫີອ້ງການໃຫຍ່ຕັງ້ຢູ່ຕວົເມ ອງນະຄອນຫຼວງພະບາງ ແລະ ມໜ່ີວຍບ ລກິານ 1 ໜ່ວຍ ຕັງ້ຢູ່ 
ເມ ອງນ່ານ ເຊີ່ ງໄດຖ້ ກສາ້ງຕັງ້ຂ ນ້ໃນປີ 2016 (ປະມານ 70 ກມ ຫ່າງຈາກຕວົເມ ອງຫຼວງພະບາງ). ສສງ ຫຼວງ ພະ
ບາງມພີະນກັງານທງັໝດົ 15 ທ່ານ ເຊີ່ ງໃນນັນ້ ພະນກັງານສນິເຊ ່ ອ 10 ທ່ານ. ພະນກັງານສນິເຊ ່ ອທງັໝດົ ແມ່ນບ ່ ມ ີ
ປະສບົການດາ້ນການສົ່ ງເສມີກະສກິ າ. ການບ ລກິານຂອງ ສສງ ຫຼວງພະບາງ ໃນປະຈບຸນັກວມເອາົ 9 ເມ ອງ (ໃນ
ຈ ານວນ 12 ເມ ອງທີ່ ມທີງັໝດົໃນທົ່ ວແຂວງ). ປະຈບຸນັ, ສສງ ຫຼວງພະບາງ ມຊີບັສນິທງັໝດົ ~9.8 ຕ ກ້ບີ, 
ມລີວມຍອດເງນິຝາກທງັໝດົ ~9.5 ຕ ກ້ບີ ແລະ ຜູຝ້າກຈ ານວນ 7,888 ລາຍ, ມລີວມຍອດເງນິກູ ້~7.5 ຕ ກ້ບີ 
ແລະ ຜູກູ້ຢ້ ມ 1,407 ລາຍ. 

ສະພາບປະຈບຸນັ ກ່ຽວກບັເງນິກູກ້ະສກິ າ 

ສສງ ຫຼວງພະບາງໄດປ່້ອຍເງນິກູໃ້ຫແ້ກ່ຂະແໜງການກະສກິ າ ຄດິເປັນ 30% ຂອງລວມຍອດເງນິກູທ້ງັໝດົ. ສສງ 
ຫຼວງພະບາງ ແມ່ນບ ່ ມຜີະລດິຕະພນັເງນິກູ ້ ເພ ່ ອການກະສກິ າໂດຍສະເພາະ, ໝາຍຄວາມວ່າ ບນັດາເງ  ່ອນໄຂຂອງ 
ເງນິກູແ້ມ່ນຄ ກນັໝດົ ສ າລບັທຸກໆຂະແໜງການຂອງການລງົທນຶ (ເຊັ່ ນວ່າ: ການຄາ້, ການບ ລກິານ ແລະ ການກະ 
ສກິ າ). ແຕ່ເຖງິຢ່າງໃດກ ່ ຕາມ, ສສງ ຫຼວງພະບາງ ຍງັໄດມ້ນີະໂຍບາຍພເິສດ ສ າລບັເງນິກູກ້ະສກິ າ ໂດຍການສາ້ງ 
ວທິກີານຊ າລະຕົນ້ທນຶເງນິກູສ້ າລບັເງນິກູກ້ະສກິ າ ເພ ່ ອໃຫສ້ອດຄ່ອງ ກບັກດິຈະກ າການຜະລດິກະສກິ າ.  ເງ  ່ອນໄຂ 
ຂອງເງນິກູຂ້ອງ ສສງ ຫຼວງພະບາງ ແມ່ນສາມາດສະຫຸຼບສງັລວມ ໄດດ້ັ່ ງລຸ່ມນີ:້ 

 ວງົເງນິກູ ້ຈາກ 1 ລາ້ນກບີ ຫາ 50 ລາ້ນກບີ;  
 ວງົເງນິກູສ້ະເລ່ຍແມ່ນ 5.5 ລາ້ນກບີ ຕ ່ ຜູກູ້ຢ້ ມ; 
 ກ ານດົເວລາເງນິກູ ້ຈາກ 6 ເດ ອນ ຫາ 24 ເດ ອນ; 
 ອດັຕາດອກເບຍ້ເງນິກູ ້ແມ່ນ 2.7% ຕ ່ ເດ ອນ; 
 ການຄ າ້ປະກນັເງນິກູ:້ 

 ໃຊເຄ ອງໃຊພ້າຍໃນຄວົເຮ ອນ (1 – 3 ລາ້ນກບີ); 
 ເອກະສານລດົຈກັ (3 – 5 ລາ້ນກບີ); 
 ໃບຕາດນີ ຫຼ  ເອກະສານລດົໃຫຍ່ (ຫຼາຍກວ່າ 5 ລາ້ນກບີ) 

 ວທິກີານຊ າລະຄ ນ: 
 ສ າລບັກດິຈະກ າທຸລະກດິ – ຈ່າຍດອກເບຍ້ ແລະ ຕົນ້ທນຶ ເປັນລາຍເດ ອນພອ້ມກນັ.  
 ສ າລບັກດິຈະກ າການຜະລດິກະສກິ າ – ຈ່າຍດອກເບຍ້ເປັນລາຍເດ ອນ, ສ່ວນຕົນ້ທນຶ ແມ່ນ

ສາມາດຊ າລະພາຍຫຼງັທີ່ ໄດເ້ກບັກູຜ້ນົຜະລດິ.  
 ກດິຈະກ າການຜະລດິກະສກິ າ ທີ່ ສະມາຊກິຂອງ ສສງ ກ າລງັປະຕບິດັຢູ່ລວມມ:ີ 

 ລຽ້ງແບ;້ 
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 ລຽ້ງໝ;ູ 
 ລຽ້ງສດັປີກ; 
 ປູກໝາກເດ ອຍ; 
 ປູກໝາກງາ; 
 ປູກສາລ.ີ 

ທດິທາງໃນຕ ່ ໜາ້ ກ່ຽວກບັສນິເຊ ່ ອກະສກິ າ 

ສສງ ຫຼວງພະບາງ ແມ່ນເຫນັໄດກ່້ຽວກບັຄວາມສ າຄນັຂອງເງນິກູ ້ທີ່ ປ່ອຍໃຫຂ້ະແໜງການກະສກິ າ ເນ ່ ອງຈາກວ່າ 
ສສງ ຫຼວງພະບາງ ມຄີວາມເຊ ່ ອວ່າ ການປ່ອຍກູໃ້ຫແ້ກ່ຂະແໜງການກະສກິ າ ແມ່ນມຄີວາມສ່ຽງຕ ່ າ ໂດຍອງີຕາມ 
ບດົຮຽນປະສບົການຂອງຕນົ ທີ່ໄດເ້ຮດັວຽກໃນຂະແໜງການດັ່ ງກ່າວ. ສສງ ຫຼວງພະບາງມແີຜນທີ່ ຈະເພີ່ ມອດັຕາ 
ສ່ວນຂອງເງນິກູກ້ະສກິ າ ຂ ນ້ເຖງິ 60% ຂອງລວມຍອດເງນິກູທ້ງັໝດົ ພາຍໃນໄລຍະເວລາ 3 ປີຂາ້ງໜາ້, ເນ ່ ອງ 
ຈາກ ເງນິກູກ້ະສກິ າ ແມ່ນເປັນທີ່ ຕອ້ງການສູງ ສ າລບັລູກຄາ້ ກ ່ ຄ ສະມາຊກິຂອງ ສສງ ໂດຍສະເພາະແມ່ນສະມາຊກິ 
ໃນເຂດເມ ອງນານ ບ່ອນທີ່ ມໜ່ີວຍບ ລກິານ. ກດິຈະກ າການປູກໝາກເດ ອຍ ແມ່ນເຫນັວ່າເປັນພ ດທີ່ ມທ່ີາແຮງທີ່  
ສຸດໃນເຂດພ ນ້ທີ່ ບ ລກິານຂອງ ສສງ ຫຼວງພະບາງ.  

4.5. ສກຈຮ ປະຕູຄ າ 

ສກຈຮ ປະຕູຄ າ ແມ່ນໄດຖ້ ກສາ້ງຕັງ້ຂ ນ້ໃນປີ 2012 ໂດຍການຈດັທະບຽນຢ່າງເປັນທາງການ ນ າ ທຫລ ເປັນ ສກ 
ຈຮ ເອກະຊນົລາວ ແລະ ມທີນຶຈດົທະບຽນເລີ່ ມຕົນ້ 3 ຕ ກ້ບີ. ສກຈຮ ປະຕູຄ າ ເປັນ ສກຈ ເອກະຊນົລາວ ທີ່  ມີ
ຈ ານວນຜູຖ້ ຮຸນ້ 7 ທ່ານ ເຊີ່ ງໃນນັນ້ 2 ແມ່ນໄດມ້ສ່ີວນຮ່ວມໃນການບ ລຫິານ ສກຈ ເປັນຜູອ້ ານວຍການ ແລະ 
ຮອງຜູອ້ ານວຍການ.   

ການບ ລະການ ແລະ ຖານະດາ້ນການເງນິ ໃນປະຈບຸນັ 

ສກຈຮ ປະຕູຄ າ ມຫີອ້ງການໃຫຍ່ຕັງ້ຢູ່ໃຈກາງນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ ແລະ ມໜ່ີວຍບ ລກິານ 2 ໜ່ວຍ ທີ່ ຕັງ້ຢູ່ ພາຍ
ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ. ສກຈຮ ປະຕູຄ າ ມພີະນກັງານທງັໝດົ 17 ທ່ານ ເຊີ່ ງໃນນັນ້ ພະນກັງານສນິເຊ ່ ອ 5 
ທ່ານ. ພະນກັງານສນິເຊ ່ ອແມ່ນບ ່ ມປີະສບົການດາ້ນການສົ່ ງເສມີກະສກິ າ. ການບ ລກິານຂອງ ສກຈຮ ດັ່ ງກ່າວ 
ແມ່ນກວມເອາົທງັໝດົ 8 ເມ ອງທີ່ ຂ ນ້ກບັນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ. ປະຈບຸນັ ສກຈຮ ປະຕູຄ າ ແມ່ນມຊີບັສນິທງັໝດົ 
ປະມານ 21 ຕ ກ້ບີ, ມລີວມຍອດເງນິກູທ້ງັໝດົ ປະມານ 21 ຕ ກ້ບີ ແລະ ມລີວມຍອດເງນິຝາກທງັໝດົ ປະມານ 17 
ຕ ກ້ບີ, ມລູີກຄາ້ຜູກູ້ຢ້ ມ 1,200 ລາຍ ແລະ ລູກຄາ້ຜູຝ້າກເງນິ 1,400 ລາຍ. 

ສະພາບປະຈບຸນັ ກ່ຽວກບັເງນິກູກ້ະສກິ າ 

ສກຈຮ ປະຕູຄ າ ໄດປ່້ອຍເງນິກູໃ້ຫແ້ກ່ຂະແໜງການກະສກິ າ ຄດິເປັນ 70% ຂອງລວມຍອດເງນິກູທ້ງັໝດົ. 
ສກຈຮ ປະຕູຄ າ ແມ່ນບ ່ ມຜີະລດິຕະພນັເງນິກູ ້ ເພ ່ ອການກະສກິ າໂດຍສະເພາະ, ໝາຍຄວາມວ່າ ບນັດາເງ  ່ອນໄຂ 
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ຂອງເງນິກູແ້ມ່ນຄ ກນັໝດົ ສ າລບັທຸກໆຂະແໜງການຂອງການລງົທນຶ (ເຊັ່ ນວ່າ: ການຄາ້, ການບ ລກິານ ແລະ ການ 
ກະສກິ າ). ເງ  ່ອນໄຂ ຂອງເງນິກູຂ້ອງ ສກຈຮ ປະຕູຄ າ ແມ່ນສາມາດສະຫຸຼບສງັລວມ ໄດດ້ັ່ ງລຸ່ມນີ:້ 

 ວງົເງນິກູ ້ຈາກ 1 ລາ້ນກບີ ຫາ 50 ລາ້ນກບີ; 
 ວງົເງນິກູສ້ະເລ່ຍແມ່ນ 17.5 ລາ້ນກບີຕ ່ ຜູກູ້ຢ້ ມ; 
 ກ ານດົເວລາເງນິກູ ້ຈາກ 6 ເດ ອນ ຫາ 60 ເດ ອນ; 
 ອດັຕາດອກເບຍ້ເງນິກູ ້ຈາກ 2.5% ຫາ 3% ຕ ່ ເດ ອນ: 

 ສ າລບັວງົເງນິກູຕ້ າ້່ກວ່າ 10 ລາ້ນກບີ ແລະ ມກີ ານດົເວລາຕ າ້່າກວ່າ 1 ປີ, ອດັຕາດອກເບຍ້
ແມ່ນ 2.5% ຕ ່ ເດ ອນ; 

 ສ າລບັວງົເງນິກູທ້ີ່ ສູງກວ່າ 10 ລາ້ນກບີ ແລະ ມກີ ານດົເວລາຫຼາຍກວ່າ 2 ປີ, ອດັຕາດອກເບຍ້ 
ແມ່ນ 3% ເດ ອນ; 

 ການຄ າ້້ປະກນັເງນິກູ:້ ໃບຕາດນິ, ເຄ ່ ອງເຮ ອນ ແລະ ເງນິເດ ອນ. 
 ວທິກີານຊ າລະຄນຶ – ຈ່າຍດອກເບຍ້ ແລະ ຕົນ້ທນຶ ເປັນລາຍເດ ອນພອ້ມກນັ (ມທີາງເລ ອກດຽວ) 
 ກດິຈະກ າການຜະລດິກະສກິ າ ທີ່ ລູກຄາ້ຂອງ ສກຈ ນີກ້ າລງັປະຕບິດັຢູ່ ລວວມ:ີ 

 ປູກພ ດຜກັສວນຄວົ 
 ປູກສາລ ີ
 ປູກອອ້ຍ 
 ລຽ້ງແບ;້ 
 ລຽ້ງໝ;ູ 
 ລຽ້ງສດັປີກ; 
 ລຽ້ງງວົ. 

ທດິທາງໃນຕ ່ ໜາ້ ກ່ຽວກບັສນິເຊ ່ ອກະສກິ າ 

ອດັຕາສ່ວນສນິເຊ ່ ອກະສກິ າຂອງ ສກຈ ນີແ້ມ່ນສູງແລວ້ (70%), ສະນັນ້ ສກຈ ນີແ້ມ່ນຈະຮກັສາອດັຕາສ່ວນ 
ລະດບັນີໄ້ວ ້ ແລະ ມຄີວາມຍນີດທີີ່ ຈະປັບຜະລດິຕະພນັເງນິກູຂ້ອງຕນົ ໃຫສ້ອດຄ່ອງກບັຄວາມຕອ້ງການຂອງລູກ 
ຄາ້ກະສກິ າຫຼາຍຂ ນ້. ກດິຈະກ າການຜະລດິກະສກິ າທີ່ ເປັນທ່າແຮງເຫນັວ່າ ແມ່ນ: 

 ການປູກພ ດຜກັສວນຄວົ; 
 ການປູກເຫດັ. 

4.6. ສສງ ມດິຕະພາບ 
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ສສງ ມດິຕະພາບ ໄດຖ້ ກສາ້ງຕັງ້ຂ ນ້ໃນປີ 2009 ໂດຍການຈດັທະບຽນນ າ ທຫລ ເປັນສະຫະກອນສນິເຊ ່ ອ ແລະ 
ເງນິຝາກປະຢັດ (ສສງ) ທີ່ ມສີະມາຊກິເລີ່ ມຕົນ້ 200 ຄນົ. ສສງ ມດິຕະພາບ ແມ່ນເປັນອງົກອນທີ່ ສະມາຊກິເປັນ 
ເຈ ົາ້ຂອງ ໂດຍ ການສາ້ງຕັງ້ຂ ນ້ເພ ່ ອເປົາ້ໝາຍແນໃສ່ການສະໜອງ ການບ ລກິານດາ້ນການເງນິຂະໜາດນອ້ຍໃຫແ້ກ່ 
ສະມາຊກິຂອງຕນົ. ສສງ ມດິຕະພາບ ໄດຖ້ ກຄຸມ້ຄອງໂດຍສະພາບ ລຫິານ ເຊີ່ ງປະກອບມສີະມາຊກິ 5 ທ່ານ, 
ຄະນະກ າມະການ ສນິເຊ ່ ອ (ມສີະມາຊກິ 5 ທ່ານ) ແລະ ຄະນະກ າມະການກວດກາ (ມ ີສະມາຊກິ 2 ທ່ານ).  

ການບ ລກິານ ແລະ ຖານະດາ້ນການເງນິ ໃນປະຈບຸນັ: 

ສສງ ມດິຕະພາບ ມພີຽງຫອ້ງການໃຫຍ່ແຫ່ງດຽວຕັງ້ຢູ່ເຂດຊານເມ ອງຂອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ, ມພີະນກັງານທງັ 
ໝດົ 7 ທ່ານ ເຊີ່ ງໃນນັນ້ ພະນກັງານສນິເຊ ່ ອ 3 ທ່ານ. ພະນກັງານສນິເຊ ່ ອ ແມ່ນບ ່ ມປີະສບົການ ດາ້ນການສົ່ ງ ເສມີ
ກະສກິ າ. ການບ ລກິານຂອງ ສສງ ມດິຕະພາບ ກວມເອາົ 3 ເມ ອງ (ໃນຈ ານວນທງັໝດົ 9 ເມ ອງທີ່ ຂ ນ້ກບັ 
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ). ປະຈບຸນັ ສສງ ມດິຕະພາບ ມຊີບັສນິທງັໝດົ ປະມານ 4.5 ຕ ກ້ບີ, ມລີວມຍອດເງນິຝາກ 
ທງັໝດົ ປະມານ 780 ລາ້ນກບີ ແລະ ມສິະມາຊກິຜຸຝ້າກ 780 ລາຍ, ມລີວມຍອດເງນິກູ ້3.3 ລາ້ນກບີ ແລະ ມີ
ລູກຄາ້ຜູກູ້ຢ້ ມ 262 ລາຍ. 

ສະພາບປະຈບຸນັ ກ່ຽວກບັເງນິກູກ້ະສກິ າ 

ອດັຕາສ່ວນຂອງເງນິກູກ້ະສກິ າ ຂອງ ສສງ ມດິຕະພາບ ແມ່ນມພີຽງແຕ່ 5% ຂອງລວມຍອດເງນິກູທ້ງັໝດົ.  ສສງ 
ມດິຕະພາບ ແມ່ນບ ່ ມຜີະລດິຕະພນັເງນິກູ ້ ເພ ່ ອການກະສກິ າໂດຍສະເພາະ, ໝາຍຄວາມວ່າ ບນັດາເງ  ່ອນໄຂ ຂອງ 
ເງນິກູແ້ມ່ນຄ ກນັໝດົ ສ າລບັທຸກໆຂະແໜງການຂອງການລງົທນຶ, ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນເງນິກູ ້ ເພ ່ ອການບ ລໂິພກພາຍໃນ 
ຄອບຄວົ. ເງ  ່ອນໄຂ ຂອງເງນິກູຂ້ອງ ສສງ ມດິຕະພາບ ແມ່ນສາມາດສະຫຸຼບສງັລວມ ໄດດ້ັ່ ງລຸ່ມນີ ້

 ວງົເງນິກູ ້ເລີ່ ມຈາກ 0.5 ລາ້ນກບີ ຫາ 50 ລາ້ນກບີ;  
 ວງົເງນິກູສ້ະເລ່ຍ ແມ່ນ 12.5 ລາ້ນກບີ ຕ ່ ຜູກູ້ຢ້ ມ; 
 ກ ານດົເວລາເງນິກູ ້ເລີ່ ມຈາກ 3 ເດ ອນ ຫາ 36 ເດ ອນ; 
 ອດັຕາດອກເບຍ້ເງນິກູ ້ແມ່ນ 3% ຕ ່ ເດ ອນ; 
 ການຄ າ້ປະກນັເງນິກູ:້ ເຄ ່ ອງເຮ ອນ, ເອກະສານລດົຈກັ ແລະ ລດົໃຫຍ່. 
 ວທິກີານຊ າລະຄ ນ - ຈ່າຍດອກເບຍ້ ແລະ  ຕົນ້ທນຶ ເປັນລາຍເດ ອນ ພອ້ມກນັ (ມທີາງເລ ອກດຽວ) 
 ກດິຈະກ າການຜະລດິກະສກິ າ ທີ່ ສະມາຊກິ ສສງ ນີ ້ກ າລງັປະຕບິດັຢູ່ ລວມມ:ີ 

 ການປູກພ ດຜກັສວນຄວົ; 
 ການລຽ້ງໝ;ູ 

ທດິທາງໃນຕ ່ ໜາ້ ກ່ຽວກບັເງນິກູກ້ະສກິ າ 
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ທ່ານຜູຈ້ດັການ ສສງ ມດິຕະພາບ ກ່າວວ່າ, ສສງ ມດິຕະພາບ ແມ່ນມຄີວາມສນົໃຈຫຼາຍ ໃນການພດັທະນາ ຜະ 
ລດິຕະພນັເງນິກູ ້ເພ ່ ອການຜະລດິກະສກິ າ. ສສງ ມດິຕະພາບ ມເີປົາ້ໝາຍ ໃນການສາ້ງຜະລດິຕະພນັເງນິກູກ້ະສ ິ
ກ າ ທີ່ ມຄີວາມແຕກຕ່າງຈາກຜະລດິຕະພນັເງນິກູທ້ ົ່ ວໄປ ທີ່ ມໃີນປະຈບຸນັ ແລະ ຍງັມຄີວາມສນົໃຈຫຼາຍກ່ຽວກບັ 
ຜນົຂອງການສ າຫຼວດໃນເທ ່ ອນີ ້ເພ ່ ອວ່າຈະໄດນ້ າໃຊຜ້ນົຂອງການສ າ້ຼວດເຂົາ້ໃນການອອກແບບຜະລດິຕະພນັເງນິ 
ກູກ້ະສກິ າໃນອະນາຄດົອນັໄກ ້ໆ ນີ.້ 

4.7. ສກຈບ ເນກັ 

ສກຈບ ເນກັ ແມ່ນໄດຖ້ ກສາ້ງຕັງ້ຂ ນ້ໃນເດ ອນສງີຫາ ປີ 2013 ໂດຍໄດຈ້ດັທະບຽນນ າ ທຫລ ເປັນສະຖາ ບນັການ
ເງນິຈລຸະພາກ ທີ່ ບ ່ ຮບັເງນິຝາກ ເອກະຊນົລາວ ແລະ ມທີນຶຈດົທະບຽນເລີ່ ມຕົນ້ 300 ລາ້ນ ກບີ ເຊີ່ ງ ລງົທນຶໂດຍ
ຜູຖ້ ຮຸນ້ 5 ທ່ານ.  

ການບ ລກິານ ແລະ ຖານະດາ້ນການເງນິ 

ສກຈບ ເນກັ ແມ່ນມຫີອ້ງການໃຫຍ່ຫອ້ງການດຽວທີ່ ຕັງ້ຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ, ມພີະນກັງານທງັໝດົ 18 ທ່ານ 
ເຊີ່ ງໃນນັນ້ ພະນກັງານສນິເຊ ່ ອມ ີ 11 ທ່ານ.  ພະນກັງານສນິເຊ ່ ອແມ່ນບ ່ ມປີະສບົການດາ້ນການສົ່ ງເສມີກະສກິ າ. 
ການບ ລກິານຂອງ ສກຈບ ເນກັ ແມ່ນກວມເອາົທງັໝດົ 9 ເມ ອງ ທີ່ ຂ ນ້ກບັນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ. ປະຈບຸນັ 
ສກຈບ ເນກັ ມຊີບັສນິທງັໝດົ ປະມານ 4 ຕ ກ້ບີ, ມລີວມຍອດເງນິກູທ້ງັໝດົ ປະມານ 3.5 ຕ ກ້ບີ ແລະມລູີກຄາ້ 
ຜູກ້ຢູ ມ 661 ລາຍ. 

ສະພາບປະຈບຸນັ ກ່ຽວກບັເງນິກູກ້ະສກິ າ 

ສກຈບ ເນກັ ແມ່ນໄດປ່້ອຍເງນິກູໃ້ຫແ້ກ່ຂະແໜງການກະສກິ າ ຄດິເປັນ 50% ຂອງລວມຍອດງເນກູທ້ງັໝດົ. 
ສກຈບ ເນກັ ຍງັໄດສ້າ້ງເງ  ່ອນໄຂພເິສດສ າລບັເງນິກູກ້ະສກິ າ ເຊັ່ ນວ່າ: ອດັຕາດອກເບຍ້ກ່ຽວກບັເງນິກູກ້ະສກິ າ ແມ່ນ
ໄດກ້ ານດົ 3% ຕ ່ ເດ ອນ, ສ່ວນອດັຕາດກອເບຍ້ເງນິກູສ້ າລບັຂະແໜງການອ ່ ນ (ການຄາ້, ການບ ລກິານ ແລະ ການ
ກ ່ ສາ້ງ) ແມ່ນ 3.5% ຕ ່ ເດ ອນ. ບນັດາເງ  ່ອນໄຂຂອງເງນິກູຂ້ອງ ສກຈບ ເນກັ ແມ່ນສາມາດສະຫຸຼບສງັລວມ ໄດ ້
ດັ່ ງນີ:້ 

 ວງົເງນິກູ ້ເລີ່ ມຈາກ 1 ລາ້ນກບີ ຫາ 50 ລາ້ນ ກບີ; 
 ກ ານດົເວລາເງນິກູ ້ເລີ່ ມຈາກ 1 ປີ ຫາ 3 ປີ; 
 ອດັຕາດອກເບຍ້ເງນິກູ:້ 

 ເງນິກູສ້ າລບັກດິຈະກ າການຜະລດິກະສກິ າ: 3% ຕ ່ ເດ ອນ; 
 ເງນິກູສ້ າລບັຂະແໜງການອ ່ ນໆ: 3.5% ຕ ່ ເດ ອນ. 

 ການຄ າ້ປະກນັເງນິກູ:້ ເອກະສານລດົ ແລະ ເຄ ່ ອງເຮ ອນ; 
 ວທິກີານຊ າລະຄ ນ: ຈ່າຍດອກເບຍ້ ແລະ ຕົນ້ທນຶ ເປັນລາຍອາທດິ ພອ້ມກນັ.  
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 ກດິຈະກ າການຜະລດິກະສກິ າ ທີ່ ລູກຄາ້ຂອງ ສກຈ ນີ ້ກ າລງັປະຕບິດັຢູ່ ລວມມ:ີ 
 ປູກພ ດຜກັປອດສານພດິ (80%); 
 ລຽ້ງສດັນອ້ຍ (ແບ ້ແລະ ໝ)ູ – 20%. 

ທດິທາງໃນຕ ່ ໜາ້ ກ່ຽວກບັເງນິກູກ້ະສກິ າ 

ສກຈບ ເນກັ ແມ່ນໄດມ້ແີຜນທີ່ ຈະເພີ່ ມລວມຍອດເງນິກູກ້ະສກິ າຂ ນ້ ເນ ່ ອງຈາກວ່າ ສກຈ ດັ່ ງກ່າວເຫນັວ່າ ເງນິກູ ້
ກະສກິ າ ແມ່ນມທ່ີາແຮງ, ມຄີວາມຮບັປະກນັ ແລະ ມຄີວາມຍ ນຍງົ. ສກຈບ ເນກັ ໄດເ້ລີ່ ມຕົນ້ ໂຄງການ ທດົລອງ
ສາ້ງເປັນກຸ່ມຜູຜ້ະລດິພ ດຜກັປອດສານພດິ ກບັລູຸກຄາ້ກ ່ ຄ ສະມາຊກິທີ່ ຂ ນ້ກບັສູນປະຊຸມ ຢູ່ບາ້ນທົ່ ງມ ັ່ ງ ທີ່ ຂ ນ້ກບັ
ເມ ອງໄຊທານ,ີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ. ທມີງານບ ລຫິານຂອງ ສກຈບ ເນກັ ໄດສ້ະເໜຂີ ການຊ່ວຍ ເຫຼ ອດາ້ນວຊິາ
ການ ເພ ່ ອຊ່ວຍໃນການສາ້ງຜະລດິຕະພນັເງນິກູກ້ະສກິ າ. 

4.8. ສກຈຮ ເອກພດັທະນາ (EMI) 

ສກຈຮ ເອກພດັທະນາ (EMI) ແມ່ນເປັນສະຖາບນັການເງນິຈລຸະພາກແຫ່ງທ າອດິ ທີ່ໄດຮ້ບັອະນຸຍາດ ຢ່າງເປັນ 
ທາງການຈາກ ທຫລ ໃຫດ້ າເນນີງານ ກ່ຽວກບັ ການສະໜອງການບ ລກິານ ການເງນິຈລຸະພາກ ໃນ ສປປ ລາວ 
ພາຍໃຕຂ້ ກ້ ານດົວ່າດວ້ຍກການເງນິຈລຸະພາກ ຂອງລດັຖະບານ ທີ່ໄດປ້ະກາດໃຊໃນປີ 2005ໂ ແລະໂ ໄດມ້ກີານໂ
ດດັແກເ້ພີ່ ມເຕມີໃນປີ 2008. ສກຈຮ ເອກພດັທະນາ (EMI) ຖ ກຄຸມ້ຄອງໂດຍ ສະພາບ ລຫິານ ເຊີ່ ງ ປະກອບ ມີ
ບນັດາຜູຖ້ ຮຸນ້ ແລະ ຕວົແທນຈາກພະນກັງານ. ສະພາບ ລຫິານແມ່ນຢູ່ພາຍໃຕກ້ານຊີນ້ າຂອງທ່ານປະທານ ແລະ 
ປະກອບມສີະມາຊກິ 4 ທ່ານ. 

ການບ ລກິານ ແລະ ຖານະດາ້ນການເງນິ 

ສກຈຮ ເອກພດັທະນາ ມຫີອ້ງການໃຫຍ່ຕັງ້ຢູ່ຕວົເມ ອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ ແລະ ມ ີ 13 ໜ່ວຍບ ລກິານ, ມີ
ພະນກັງານທງັໝດົ 134 ທ່ານ ເຊີ່ ງໃນນັນ້ ພະນກັງານສນິເຊ ່ ອຶ 56 ທ່ານ. ໃນຈ ານວນພະນກັງານສນິເຊ ່ ອນັນ້ ມ ີ2 
ທ່ານ ທີ່ ມປີະສບົການດາ້ນການສົ່ ງເສມີກະສກິ າ. ການບ ລກິານຂອງ ສກຈຮ ເອກພດັທະນາ ແມ່ນກວມເອາົ 3 p
ແຂວງ (ເຊັ່ ນ: ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ, ແຂວງວຽງຈນັ ແລະ ແຂວງໄຊຍະບຸລ)ີ, 15 ເມ ອງ ແລະ 488 ບາ້ນ. ປະຈຸ
ບນັ ສກຈຮ ເອກພດັທະນາ ມຊີບັສນິທງັໝດົ ປະມານ 109 ຕ ກ້ບີ, ມລີວມຍອດເງນິກູທ້ງັໝດົ 84 ຕ ກ້ບີ ແລະ 
ລວມຍອດເງນິຝາກ 9 ຕ ກ້ບີ, ມລູີກຄາ້ຜູກູ້ຢ້ ມ ປະມານ 8,000 ລາຍ ແລະ ມລູີກຄາ້ຜູຝ້າກເງນິ ປະມານ 
84,000 ລາຍ. 

ສະພາບເງນິກູກ້ະສກິ າ ໃນປະຈບຸນັ 

ສກຈຮ ເອກພດັທະນາ ໄດປ່້ອຍເງນິກູໃ້ຫແ້ກ່ຂະແໜງການກະສກິ າ ຄດິເປັນປະມານ 30% ຂອງລວມຍອດ ເງນິກູ ້
ທງັໝດົ. ສກຈຮ ເອກພດັທະນາ ແມ່ນຍງັບ ່ ທນັມຜີະລດິຕະພນັເງນິກູກ້ະສກິ າໂດຍສະເພາະ ແຕ່ໄດມ້ແີຜນ ໄວ ້
ແລວ້ ກ່ຽວກບັການພດັທະນາຜະລດິຕະພນັເງນິກູກ້ະສກິ າ.  
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ຜ່ານມາ ສກຈຮ ເອກພດັທະນາ ໄດເພດັທະນາ 3 ຜະລດິຕະພນັເງນິກູ ້ ຄ ດັ່ ງທີ່ ໄດສ້ງັລວມໄວໃ້ນຕາຕະລາງທ ີ 2 
ຂາ້ງລຸ່ມນີ:້ 

ຕາຕະລາງ  2: ຜະລດິຕະພນັເງນິກູຂ້ອງ ສກຈຮ ເອກພດັທະນາ 

ຜະລດິຕະພນັເງນິກູ/້ 
ເງ  ່ອນໄຂເງນິກູ ້

ເງນິກູພ້ດັທະນາ ລາຍ
ບຸກຄນົ  

ເງນິກູພ້ດັທະນາ ລາຍກຸ່ມ ເງນິກູພ້ະນກັງານ 

ວງົເງຮິກູ ້(ຕ ່ າສຸດ ຫາ ສູງສຸດ 
- ກບີ) 

500,000 – 
40,000,000 

500,000 – 
20,000,000 

500,000 – 
60,000,000 

ກ ານດົເວລາ (ຕ ່ າສຸດ ຫາ ສູງ
ສຸດ) 

6 – 36 ເດ ອນ 16 – 40 ອາທດິ 6 – 48 ເດ ອນ 

ອດັຕາດອກເບຍ້ ຕ ່  ເດ ອນ  2.99% – 3.5% 3.5% 2.99% 

ການຄ າ້ປະກນັ ໃບຕາດນີ ຫຼ  ເອກະສານ
ລດົ ຫຼ  ເງນິເດ ອນ 

ໃບຕາດນີ ຫຼ  ເອກະສານ
ລດົ. 

ເງນິເດ ອນ 

ວທິຊີ າລະຄ ນ ຈ່າຍດອກເບຍ້ ແລະ ຕົນ້
ທນຶ ເປັນລາຍເດ ອນ 

ຈ່າຍດອກເບຍ້ ແລະ ຕົນ້
ທນຶ ເປັນລາຍອາທດິ 

ຈ່າຍດອກເບຍ້ ແລະ ຕົນ້
ທນຶ ເປັນລາຍເດ ອນ 

 

ທດິທາງໃນຕ ່ ໜາ້ ກ່ຽວກບັເງນິກູກ້ະສກິ າ 

ສກຈຮ ເອກພດັທະນາ ມແີຜນທີ່ ຈະພດັທະນາຜະລດິຕະພນັເງນິກູກ້ະສກິ າໂດຍສະເພາະ ສະນັນ້ ຈ ່ ງໄດສ້ົ່ ງພະນກັ 
ງານ ສອງທ່ານໄປຮຽນກ່ຽວກບັການພດັທະນາຜະລດິຕະພນັເງນິກູກ້ະສກິ າ ນ າສະຖາບນັການເງນິຈລຸະພາກ 
Fullerton ທີ່ ປະເທດພະມາ້. ປະຈບຸນັ ແມ່ນກ າລງັຢູ່ໃນຂັນ້ຕອນການອອກແບບ ຜະລດິຕະພນັເງນິກູກ້ະສກິ າ. 
ກດິຈະກ າການຜະລດິກະສກິ າ ທີ່ ເປັນທ່າແຮງ ແມ່ນ: 

 ການປູກພ ດຜກັ; 
 ການປູກເຫດັ; 
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4.9. ສກຈຮ ພດັທະນາແມ່ຍງິ ແລະ ຄອບຄວົ (WFDF)14 

ສກຮຈ ພດັທະນາແມ່ຍງິ ແລະ ຄອບຄວົ ໄດຖ້ ກສາ້ງຂ ນ້ໃນປີ 2009 ໂດຍສູນກາງສະຫະພນັແມ່ຍງິລາວ ຮ່ວມກນັ
ກບັມູນນທິທິະນາຄານອອມຊບັ ເພ ່ ອການຮ່ວມມ ສາກນັ ແລະ ໄດຮ້ບັການຊ່ວຍເຫຼ ອດາ້ນການເງນິຈາກ ກະຊວງ
ການຮ່ວມມ ດາ້ນເສດຖະກດິ ແລະ ເພ ່ ອການພດັທະນາ ຂອງປະເທດເຢຍລະມນັ. ສກຈຮ ພດັທະນາ ແມ່ຍງິ ແລະ 
ຄອບຄວົ ໄດມ້ກີານພດັທະນາຕນົເອງຂ ນ້ມາຈນົປະສບົຜນົສ າເລດັ ແລະ ໄດສ້າ້ງເປັນໜ່ວຍງານ ເອກະລາດ ເຊີ່ ງຢູ່
ພາຍໃຕກ້ານຊີນ້ າຂອງສູນກາງສະຫະພນັແມ່ຍງິລາວ. ສກຈຮ ພດັທະນາແມ່ບງິ ແລະ ຄອບຄວົ ແມ່ນໄດຖ້ ກຄຸມ້
ຄອງໂດຍສະພາບ ລຫິານ ເຊີ່ ງປະກອບມສີະມາຊກິ 5 ທ່ານ ທີ່ ເປັນຕວົແທນມາຈາກ 5 ກະຊວງ /ພະແນກການ 
(ເຊັ່ ນ: ສູນກາງສະຫະພນັແມ່ຍງິລາວ, ກະຊວງແຜນການ & ການລງົທນຶ, ກະຊວງການເງນິ, ກະຊວງກະສກິ າ & 
ປ່າໄມ,້ ແລະ ພະແນກຍຸດຕທິ າຂອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ). 

ການບ ລກິານ ແລະ ຖານະດາ້ນການເງນິ 

ສກຈຮ ພດັທະນາແມ່ຍງິ ແລະ ຄອບຄວົ ແມ່ນມຫີອ້ງການໃຫຍ່ຕັງ້ຢູ່ໃນຕວົເມ ອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ ແລະ ມີ
ໜ່ວຍບ ລກິານທງັໝດົ 6 ໜ່ວຍ, ມພີະນກັງານທງັໝດົ 40 ທ່ານ ທີ່ ໃຫບ້ ລກິານໃນ 4 ແຂວງ (ນະຄອນ ຫຼວງວຽງ
ຈນັ, ແຂວງວຽງຈນັ, ແຂວງບ ລຄິ າໄຊ ແລະ ແຂວງຄ າມ່ວນ), 8 ເມ ອງ, ແລະ 133 ກຸ່ມ. ປະຈບຸນັ, ສກຈຮ 
ພດັທະນາແມ່ຍງິ ແລະ ຄອບຄວົ ມຊີບັສນິທງັໝດົ ປະມານ 19 ຕ ກ້ບີ, ມລີວມຍອດເງນິກູທ້ງັໝດົ ປະມານ 9.5 
ຕ ກ້ບີ ແລະ ມລີວມຍອດເງນິຝາກທງັໝດົ ປະມານ 7.5 ຕ ກ້ບີ, ມລູີກຄາ້ຜູກູ້ຢ້ ມ ປະມານ 7,000 ລາຍ ແລະ ມີ
ລູກຄາ້ຜູຝ້າກເງນິ ປະມານ 8,000 ລາຍ. 

4.10. ສສງ ເຊໂນ 

ສສງ ເຊໂນ ໄດຖ້ ກສາ້ງຕັງ້ຂ ນ້ໃນເດ ອນມຖຸີນາ ປີ 2014 ພາຍໃຕກ້ານຊ່ວຍເຫຼ ອຈາກໂຄງການຂອງ ທະນາ ຄານ
ພດັທະນາອາຊ ີ(ADB TA No. 3413 Lao Project), ມທີນຶຈດົທະບຽນເລີ່ ມຕົນ້ 118,190,000 ກບີ, ແລະ 
ມສີະມາຊກິເລີ່ ມຕົນ້ 318 ຄນົ. ສສງ ເຊໂນ ແມ່ນເປັນອງົກອນທີ່ ສະມາຊກິເປັນເຈົາ້ຂອງ ໂດຍ ການສາ້ງຕັງ້ຂ ນ້ເພ ່ ອ
ເປົາ້ໝາຍແນໃສ່ການສະໜອງ ການບ ລກິານດາ້ນການເງນິຂະໜາດນອ້ຍໃຫແ້ກ່ສະມາຊກິຂອງ ຕນົ. ສສງ ເຊໂນ ໄດ ້
ຖ ກຄຸມ້ຄອງໂດຍສະພາບ ລຫິານ ເຊີ່ ງປະກອບມສີະມາຊກິ 5 ທ່ານ, ຄະນະກ າມະການ ສນິເຊ ່ ອ (ມສີະມາຊກິ 5 
ທ່ານ) ແລະ ຄະນະກ າມະການກວດກາ (ມ ີສະມາຊກິ 3 ທ່ານ).  

ການບ ລກິານ ແລະ ຖານະດາ້ນການເງນິ: 

                                                           
 

14 ຄ ດັ່ ງທີ່ ໄດກ່້າວມາຂາ້ງເທງິນັນ້,  ທມີງານທີ່ ປຶກສາ ບ ່ ມໂີອກາດໄດພ້ບົປະ ແລະ ສ າພາດ ສກຈຮ ພດັທະນາແມ່ຍງິ ແລະ ຄອບຄວົ 
(WFDF). ສະນັນ້, ສກຈຮ ພດັທະນາແມ່ຍງິ ແລະ ຄອວຄວົ ຈ ່ ງບ ່ ໄດນ້ອນຢູ່ໃນການສ າຫຼວດໃນເທ ່ ອນີ.້ ສ າລບັຂ ມູ້ນກ່ຽວກບັ ສກຈ ນີ ້
ທີ່ ຂຽນໃນບດົລາຍງານສະບບັນີ ້ແມ່ນຄດັອອກມາຈາກບດົລາຍງານປະຈ າປີ 2016-17 ຂອງ ສກຈ ດັ່ ງກ່າວ.  
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ສສງ ເຊໂນ ມຫີອ້ງການໃຫຍ່ຫອ້ງການດຽວ ທີ່ ຕັງ້ຢູ່ເມ  ອງເຊໂນ, ເມ ອງອຸທມູພອນ, ແຂວງສະຫວນັນະເຂດ (ຫ່າງ 
ຈາກເທດສະບານແຂວງປະມານ 25 ກມ). ສສງ ເຊໂນ ມພີະນກັງານທງັໝດົ 18 ທ່ານ ເຊີ່ ງໃນນັນ້ ພະນກັງາສນິ 
ເຊ ່ ອ 10 ທ່ານ. ພະນກັງານສນິເຊ ່ ອ ແມ່ນບ ່ ມປີະສບົການດາ້ນການສາົງເສມີກະສກິ າ. ການບ ລກິານຂອງ ສສງ ເຊ
ໂນ ກວມ 11 dເມ ອງ (ໃນຈ ານວນທງັໝດົ 15 ເມ ອງ ທີ່ ມທີົ່ ວແຂວງສະຫວນັນະເຂດ). ປະຈບຸນັ ສສງ ເຊໂນ ມີ
ຊບັສນິທງັໝດົ ປະມານ 11 ຕ ກ້ບີ, ມລີວມຍອດເງນິນຝາກທງັໝດົ ປະມານ 7.8 ຕ ກ້ບີ, ມ ີ 6,300 ບນັຊເີງນິ 
ຝາກ, ແລະ ມລີວມຍອດເງນິກູທ້ງັໝດົ 5.7 ຕ ກ້ບີ, ມຜູີກູ້ຢ້ ມ 840 ລາຍ. 

ສະພາບໃນປະຈບຸນັ ກ່ຽວກບັເງນິກູກ້ະສກິ າ 

ສສງ ເຊໂນ ໄດປ່້ອຍເງນິກູໃ້ຫແ້ກ່ຂະແໜງການກະສກິ າ ຄດິເປັນປະມານ 35% ຂອງລວມຍອດເງນິກູທ້ງັໝດົ. 
ຕວົຈງິແລວ້, ສສງ ເຊໂນ ໄດຈ້ດັແບ່ງຜະລດິຕະພນັເງນິກູເ້ປັນ 3 ປະເພດຄ : ເງນິກູສ້ າລບັການຄາ້ຂາຍ, ເງນິກູສ້ າ 
ລບັການຜະລດິກະສກິ າ ແລະ ເງນິກູເ້ພ ່ ອການບ ລໂິພກພາຍໃນຄອບຄວົ. ແຕ່ເຖງິຢ່າງໃດກ ່ ຕາມ, ບນັດາເງ  ່ອນໄຂ 
ເງນິກູຂ້ອງທງັ 3 ປະເພດເງນິກູທ້ີ່ ໄດກ່້າວມາຂາ້ງເທງີນັນ້ ແມ່ນມລີກັສະນະຄາ້ຍຄ ກນັ, ຕ່າງແຕ່ວ່າ ການຊ າລະ ຕົນ້
ທນຶເງນິກູສ້ າລບັການຜະລດິກະສກິ າ ແມ່ນສາມາດປັບໄດໂ້ດຍອງີຕາມການໄຫຼຂອງເງນິສດົຂອງກດິຈະກ າການ 
ຜະລດິກະສກິ າ. ເງ  ່ອນໄຂເງນິກູຂ້ອງ ສສງ ເຊໂນ ແມ່ນສາມາດສະຫຸຼບສງັລວມໄດດ້ັ່ ງລຸ່ມນີ:້ 

 ວງົເງນິກູ ້ເລີ່ ມຈາກ 1 ລາ້ນກບີ ຫາ 20 ລາ້ນກບີ;  
 ວງົເງນິກູສ້ະເລ່ຍແມ່ນ 10 ລາ້ນກບີ ຕ ່ ລູກຄາ້; 
 ກ ານດົເວລາເງນິກູ ້ເລີ່ ມຈາກ 3 ເດ ອນ ຫາ 24 ເດ ອນ; 
 ອດັຕາດອກເບຍ້ເງນິກູ:້ 

 3% ຕ ່ ເດ ອນ ສ າລບັເງນິກູຕ້ ່ າກວ່າ 10 ລາ້ນກບີ; 
 2.2% ຕ ່ ເດ ອນ ສ າລບັເງນິກູຫຼ້າຍກວ່າ 10 ລາ້ນກບີ. 

 ການຄ າ້ປະກນັເງນິກູ:້ ໃບຕາດນິ, ຫຼ  ເຄ ່ ອງເຮ ອນ ຫຼ  ເອກະສານລດົ. 
 ວທິກີານຊ າລະຄ ນ: 

 ເງນິກູສ້ າລບັການຄາ້ຂາຍ ແລະ ບ ລໂິພກພາຍໃນຄອບຄວົ: ຈ່າຍດອກເບຍ້ ແລະ ຕົນ້ທນຶ ເປັນ
ລາຍເດ ອນພອ້ມກນັ; 

 ເງນິກູສ້ າລບັການຜະລດິກະສກິ າ: ຈ່າຍດອກເບຍ້ເປັນລາຍເດ ອນ ສ່ວນຕົນ້ທນຶແມ່ນສາມາດຈ່າຍ 
ຄ ນເປັນງວດໄດ ້ໂດຍອງີຕາມຄວາມຕອ້ງການຂອງລູກຄາ້ (3, 6, 9 ເດ ອນ). 

 ກດິຈະກ າການຜະລດິກະສກິ າ ທີ່ ລູກຄາ້ຂອງ ສສງ ເຊໂນ ກ າລງັປະຕບິດັຢູ່ ລວມມ:ີ 
 ປູກອອ້ຍ; 
 ປູກມນັຕົນ້; 
 ປູກໝາກໂມແລະໝາກແຕງ; 
 ປູກເຂົາ້; 
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 ລຽ້ງສດັນອ້ຍ (ໝ ູແລະ ແບ)້; 
 ລຽ້ງງວົ. 

ທດິທາງໃນຕ ່ ໜາ້ ກ່ຽວກບັເງນິກູກ້ະສກິ າ 

ທ່ານຜູອ້ ານວຍການ ສສງ ເຊໂນ ລາຍງານວ່າ ສສງ ເຊໂນ ກ າລງັພຈິາລະນາສາ້ງນະໂຍບາຍຕ ່ ມ ເພ ່ ອສະໜບັສະ 
ໜນູກດິຈະກ າການຜະລດິກະສກີ າ ເຖງິແມ່ນວ່າ ສສງ ເຊໂນໄດມ້ນີະໂຍບາຍ ກ່ຽວກບັການຊ າລະຄ ນຕົນ້ທນຶ ເງນິກູ ້
ກະສກິ າ ເພ ່ ອໃຫສ້ອດຄ່ອງກບັຄວາມຕອ້ງການຂອງລູກຄາ້ ແລວ້ ທງັນີກ້ ່ ເພ ່ ອເປັນການອ ານວຍຄວາມສະ ດວກ
ເຮດັໃຫສ້ເິຊ ່ ອກະສກິ າມອີດັຕາສ່ວນຫຼາຍຂ ນ້.  

4.11. ສສງ ຮ່ວມໃຈພດັທະນາ 

ສສງ ຮ່ວມໃຈພດັທະນາ ໄດຖ້ ກສາ້ງຂ ນ້ ຈາກການປັບປຸງເອາົກອງທນຶພດັທະນາບາ້ນດງົດ າດວນ ໂດຍການສະໜບັ 
ສະໜນູຈາກສະຫະພນັແມ່ຍງິແຂວງສະຫວນັນະເຂດ ພາຍໃຕກ້ານຊ່ວຍເຫຼ ອດາ້ນການເງນິຈາກ ອງົການພດັທະນາ 
ຂອງປະເທດເນເທແີລນັ (SNV) ແລະ ການສະໜອງດາ້ນວຊິາການ ຈາກສູນການເງນິຈລຸະພາກ (MFC). ສສງ 
ຮ່ວມໃຈພດັທະນາ ໄດຮ້ບັໃບອະນຸຍາດ ຈາກ ທຫລ ໃນວນັທ ີ20 ເດ ອນຕຸລາ ປີ 2008 ໂດຍມທີນຶຈດົທະບຽນ 
ເລີ່ ມຕົນ້ 147,400,00 ກບີ, ລວມທງັທນຶຊ່ວຍເຫຼ ອຈາກອງົການ (7,000 USD). ໃນຕອນເລີ່ ມຕົນ້, ສສງ 
ຮ່ວມໃຈພດັທະນາໄດມ້ສີະມາຊກິ 149 ຄນົ. ສສງ ຮ່ວມໃຈພດັທະນາ ຖ ກຄຸມ້ຄອງໂດຍສະພາບ ລຫິານ ເຊີ່ ງປະ 
ກອບມສີະມາຊກິ 5 ທ່ານ, ຄະນະກ າມະການສນິເຊ ່ ອ (ມສີະມາຊກິ 5 ທ່ານ) ແລະ ຄະນະກ າມະກາ ກວດກາ (ມີ
ສະມາຊກິ 3 ທ່ານ).  

ການບ ລກິານ ແລະ ຖານະດາ້ນການເງນິ: 

ສສງ ຮ່ວມໃຈພດັທະນາ ມຫີອ້ງການໃຫຍ່ຕັງ້ຢູ່ບາ້ນດງົດ າດວນ ທີ່ ຕັງ້ຢູ່ຕວົເມ ອງນະຄອນໄກສອນພມົວຫິານ, 
ແຂວງສະຫວນັນະເຂດ, ມພີະນກັງານ 17 ທ່ານ ເຊີ່ ງໃນນັນ້ ພະນກັງານສນິເຊ ່ ອ 10 ທ່ານ. ພະນກັງານ ສນິເຊ ່ ອທງັ
ໝດົບ ່ ມປີະສບົການດາ້ນການສົ່ ງເສມີກະສກິ າ. ການບ ລກິານຂອງ ສສງ ຮ່ວມໃຈພດັທະນາ ກວມເອາົ 2 ເມ ອງ 
(ໃນທົ່ ວແຂວງແມ່ນມ ີ15 ເມ ອງ). ປະຈບຸນັ, ສສງ ຮ່ວມໃຈພດັທະນາ ມຊີບັສນິທງັໝດົ 13 ຕ ກ້ບີ, ມລີວມຍອດ
ເງນິຝາກທງັໝດົ 7.9 ຕ ກ້ບີ, ມສີະມາຊກິຜູຝ້າກເງນິ 7,453 ລາຍ ແລະ ມລີວມຍອດເງນິກູທ້ງັໝດົ 6.6 ຕ ກ້ບີ, 
ມສີະມາຊກິຜູກູ້ຢ້ ມ 1,651 ລາຍ. 

ສະພາບປະຈບຸນັ ກ່ຽວກບັເງນິກູກ້ະສກິ າ 

ສສງ ຮ່ວມໃຈພດັທະນາ ໄດປ່້ອຍເງນິກູໃ້ຫແ້ກ່ຂະແໜງການກະສກິ າ ຄດິເປັນປະມານ 30% ຂອງລວມຍອດ ເງນິ
ກູທ້ງັໝດົ. ສສງ ຮ່ວມໃຈພດັທະນາ ໄດຈ້ດັແບ່ງຜະລດິຕະພນັເງນິກູເ້ປັນ 3 ປະເພດຄ : ເງນິກູສ້ າລບັການ ຄາ້ ຂາຍ, 
ເງນິກູສ້ າ ລບັການຜະລດິກະສກິ າ ແລະ ເງນິກູເ້ພ ່ ອການບ ລໂິພກພາຍໃນຄອບຄວົ. ແຕ່ເຖງິຢ່າງໃດກ ່ ຕາມ, ບນັດາ
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ເງ  ່ອນໄຂ ເງນິກູຂ້ອງທງັ 3 ປະເພດເງນິກູທ້ີ່ ໄດກ່້າວມາຂາ້ງເທງີນັນ້ ແມ່ນມລີກັສະນະຄາ້ຍຄ ກນັ, ຕ່າງແຕ່ວ່າ ການ
ຊ າລະ ຕົນ້ທນຶເງນິກູສ້ າລບັການຜະລດິກະສກິ າ ແມ່ນສາມາດປັບໄດໂ້ດຍອງີຕາມການໄຫຼຂອງເງນິສດົຂອງ 
ກດິຈະກ າການ ຜະລດິກະສກິ າ. ເງ  ່ອນໄຂເງນິກູຂ້ອງ ສສງ ຮ່ວມໃຈພດັທະນາ ແມ່ນສາມາດສະຫຸຼບສງັລວມ ໄດດ້ັ່ ງ
ລຸ່ມນີ:້ 

 ວງົເງນິກູ ້ເລີ່ ມຈາກ 0.5 ລາ້ນກບີ ຫາ 20 ລາ້ນກບີ;  
 ວງົເງນິກູສ້ະເລ່ຍ ແມ່ນ 8 ລາ້ນກບີ; 
 ກ ານດົເວລາເງນິກູ ້ເລີ່ ມຈາກ 3 ເດ ອນ ຫາ 24 ເດ ອນ; 
 ອດັຕາດອກບຍ້ເງນິກູ:້ 

 3% ຕ ່ ເດ ອນ ສ າລບັເງນິກູຕ້ ່ າກວ່າ 10 ລາ້ນກບີ; 
 2.2% ຕ ່ ເດ ອນ ສ າລບັເງນິກູຫຼ້າຍກວ່າ 10 ລາ້ນກບີ. 

 ການຄ າ້ປະກນັເງນິກູ:້ ໃບຕາດນິ, ຫຼ  ເຄ ່ ອງເຮ ອນ ຫຼ  ເອກະສານລດົ. 
 ວທິກີານຊ າລະຄ ນ: 

 ເງນິກູສ້ າລບັການຄາ້ຂາຍ ແລະ ບ ລໂິພກພາຍໃນຄອບຄວົ: ຈ່າຍດອກເບຍ້ ແລະ ຕົນ້ທນຶ ເປັນ 
ລາຍເດ ອນພອ້ມກນັ; 

 ເງນິກູສ້ າລບັການຜະລດິກະສກິ າ: ຈ່າຍດອກເບຍ້ເປັນລາຍເດ ອນ ສ່ວນຕົນ້ທນຶແມ່ນສາມາດຈ່າຍ 
ຄ ນເປັນງວດໄດ ້ໂດຍອງີຕາມຄວາມຕອ້ງການຂອງລູກຄາ້ (3, 6, 9 ເດ ອນ). 

 ກດິຈະກ າການຜະລດິກະສກິ າ ທີ່ ລູກຄາ້ຂອງ ສສງ ເຊໂນ ກ າລງັປະຕບິດັຢູ່ ລວມມ:ີ 
 ປູກພ ດຜກັສວນຄວົ; 
 ປູກໝາກໂມແລະໝາກແຕງ; 
 ປູກເຂົາ້; 
 ລຽ້ງສດັນອ້ຍ (ໝ ູແລະ ແບ)້; 
 ລຽ້ງງວົ. 

ທດິທາງໃນຕ ່ ໜາ້ ກ່ຽວກບັເງນິກູກ້ະສກິ າ 

ສສງ ຮ່ວມໃຈພດັທະນາ ກ າລງັພຈິາລະນາທີ່ ຈະພດັທະນາຜະລດິຕະພນັເງນິກູໂ້ດຍສະເພາະ ເພ ່ ອຕອບສະໜອງ 
ຕາມຄວາມຕອ້ງການຂອງລູກຄາ້ ໃນອະນາຄດົ.  

4.12. ສສງ ວນັໃໝ່ 

ສສງ ວນັໃໝ່ ໄດມ້ກີານເລີ່ ມຕົນ້ສາ້ງຂ ນ້ ໂດຍການສະໜບັສະໜນູຈາກອງົການສກຶສາໂລກ (WE) ຢູ່ເມ  ອງ ເລົ່ າ
ງາມ ແລະ ໄດຮ້ບັໃບອະນຸຍາດຈາກ ທຫລ ໃນເດອນມຖຸີນາ ປີ 2010, ມທີນຶເລີ່ ມຕົນ້ 300 ລາ້ນກບີ ແລະ 
ສະມາຊກິເລີ່ ມຕົນ້ປະມານ 800 ຄວົເຮ ອນ. ໃນປີ 2014, ໂຄງການຂອງອງົການສກຶສາໂລກ (WE) ໄດສ້ີນ້ ສຸດ
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ລງົ ແລະ ໄດມ້ກີານປະເມນີວ່າ ສສງ ວນັໃໝ່ ແມ່ນຍງັບ ່ ທນັມຄີວາມເຂັມ້ແຂງພ  ແລະ ຍງັມຄີວາມ ຕອ້ງການ 
ຊ່ວຍເຫຼ ອດາ້ນວຊິາການຢູ່. ໃນເວລາດຽວກນັນັນ້, ອງົການ GIZ ໄດເ້ລີ່ ມຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງ ການ ການເງນິຊນົ 
ນະບດົຢູ່ເມ ອງເລົ່ າງາມ. ສະນັນ້ ຈາກປີ 2015, ສສງ ວນັໃໝ່ຈ ່ ງໄດຮ້ບັການຊ່ວຍເຫຼ ອດາ້ນວຊິາ ການຈາກໂຄງ 
ການ ການເງນິຊນົນະບດົຂອງອງົການ GIZ. ສສງ ວນັໃໝ່ ຖ ກຄຸມ້ຄອງໂດຍສະພາບ ລຫິານ ທີ່ ປະ ກອບດວ້ຍ 
ສະມາຊກິ 7 ທ່ານ, ຄະນະກ າມະການສນິເຊ ່ ອ (ມສີະມາຊກິ 5 ທ່ານ) ແລະ ຄະນະກ າມະການ ກວດກາ (ມສີະ 
ມາຊກິ 3 ທ່ານ). 

ການບ ລກິານ ແລະ ຖານະດາ້ນການເງນິ: 

ສສງ ວນັໃໝ່ ມຫີອ້ງການໃຫຍ່ ທີ່ ຕັງ້ຢູ່ຕວົເມ ອງສາລະວນັ ແຂວງສາລະວນັ, ມພີະນກັງານທງັໝດົ 19 ທ່ານ ຊີ່ ງໃນ
ນັນ້ ພະນກັງານຊ່ວຍທະນາຄານບາ້ນ 12 ທ່ານ. ການບ ລກິານຂອງ ສສງ ວນັໃໝ່ກວມເອາົ 2 ເມ ອງ (ໃນຈ ານວນ
ທງັໝດົ 8 ເມ ອງ ທີ່ ມໃີນແຂວງສາລະວນັ). ປະຈບຸນັ ສສງ ວນັໃໝ່ ມຊີບັສນິທງັໝດົ 5 ຕ ກ້ບີ, ມລີວມຍອດເງນິ
ຝາກ 3.2 ຕ ກ້ບີ, ມສີະມາຊກິເງນິຝາກ 458 ບນັຊ ີ ແລະ ມລີວມຍອດເງນິກູທ້ງັໝດົ 1.6 ຕ ກ້ບີ, ມສີະມາຊກິ
ທະນາຄານບາ້ນຜທີ່ ກູຢ້ ມ 79 ສນັຍາ. 

ສະພາບປະຈບຸນັ ກ່ຽວກບັເງນິກູກ້ະສກິ າ 

ສສງ ວນັໃໝ່ ໄດປ່້ອຍເງນິກູແ້ບບມອບເໝາົໃຫແ້ກ່ສະມາຊກິທະນາຄານບາ້ນ ແລວ້ຈາກນັນ້ ທະນາຄານບາ້ນ ໄດ ້
ປ່ອຍເງນິກູຍ່້ອຍໃຫແ້ກ່ສະມາຊກິຂອງທະນາຄານບາ້ນ ເຊີ່ ງເຫນັວ່າ ເງນິກູກ້ະສກິ າ ແມ່ນກວມເອາົປະມານ 60% 
ຂອງລວມຍອດເງນິກູທ້ງັໝດົ. ສສງ ວນັໃໝ່ໄດຈ້ດັປະເພດເງນິກູ ້ເປັນ 4 ປະເພດ (ຄ : ເງນິກູກ້ະສກິ າ, ເງນິກູເ້ພ ່ ອ
ການບ ລໂິພກພາຍໃນຄອບຄວົ, ເງນິກູສຸ້ກເສນີ ແລະ ເງນິກູສ້ າລບັການຄາ້ຂາຍ). ບນັດາເງ  ່ອນໄຂເງນິກູ ້ຂອງ ສສງ 
ວນັໃໝ່ ແມ່ນສາມາດສະຫຸຼບສງັລວມໄດໃ້ນຕາຕະລາງ 3 ລຸ່ມນີ:້ 

ຕາຕະລາງ 3: ຜະລດິຕະພນັເງນິກູຂ້ອງ ສສງ ວນັໃໝ່ 

ຜະລດິຕະພນັເງນິກູ/້ ເງ  ອນ
ໄຂເງນິກູ ້

ເງນິກູກ້ະສກິ າ ເງນິກູ ້ເພ ່ ອ ການ
ບ ລໂິພກ 

ເງນິກູສຸ້ກເສນີ ເງນິກູສ້ າລບັການ ຄາ້ 

ວງົເງນິກູ ້( ກບີ) ສູງສຸດ 30 ລາ້ນ ສູງສຸດ 10 ລາ້ນ ສູງສຸດ 5 ລາ້ນ  ສູງສຸດ 50 ລາ້ນ 

ກ ານດົເວລາເງນິກູ ້(ເດ ອນ) ສູງສຸດ 24 ເດ ອນ ສູງສຸດ 12 ເດ ອນ ສູງສຸດ 8 ເດ ອນ ສູງສຸດ 18 ເດ ອນ 

ອດັຕາດອກເບຍ້ເງນິກູ ້ 2% ຕ ່ ເດ ອນ 2% ຕ ່ ເດ ອນ 1% ຕ ່ ເດ ອນ 3% ຕ ່ ເດ ອນ 

Loan security ໃບຕາດນີ, ຫຼ  ເງນິຝາກ, ເອກະສານລດົ ຫຼ  ເງນິເດ ອນ 

ວທິກີານຊ າລະຄ ນ ຈ່າຍດອກເບຍ້ເປັນລາຍເດ ອນ ສ່ວນຕົນ້ທນຶແມ່ນຊ າລະເປັນງວດ (1 ເດ ອນ, 3 ເດ ອນ
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, 6 ເດ ອນ) 

 

ກດິຈະກ າການຜະລດິກະສກິ າ ທີ່ ປະຕບິດັໂດຍລູກຄາ້ຂອງ ສສງ ວນັໃໝ່ ລວມມ:ີ 

 ປູກມນັຕົນ້; 
 ປູກເຂົາ້; 
 ປູກກາເຟ; 
 ລຽ້ງສດັນອ້ຍ (ໝ ູແລະ ແບ)້; 

ທດິທາງໃນຕ ່ ໜາ້ ກ່ຽວກບັສນິເຊ ່ ອກະສກິ າ 

ອດັຕາສ່ວນເງນິກູກ້ະສກິ າຂອງ ສສງ ວນັໃໝ່ ແມ່ນສູງແລວ້ (60%) ເນ ່ ອງຈາກວ່າ ສະມາຊກິຂອງທະນາຄານ 
ບາ້ນສ່ວນຫຼາຍແມ່ນຊາວຊນົນະບດົ ທີ່ ມອີາຊບີເປັນຊາວກະສກິອນ. ສສງ ວນັໃໝ່ແມ່ນໄດມ້ຄີວາມພະຍາຍາມໃນ 
ການສາ້ງຜະລດິຕະພນັເງນິກູກ້ະສກິ າ ທີ່ ແທດເໝາະກບັຄວາມຕອ້ງການຂອງລູກຄາ້ ແລະ ມຄີວາມຕັງ້ໃຈທີ່ ຮກັສາ 
ຮູບແບບດັ່ ງກ່າວນີໄ້ວໃ້ນອະນາຄດົ.  

4.13.ສສງ ຫວົແສຈະເລນີ 

ສສງ ຫວົແສຈະເລນີ ແມ່ນໄດຖ້ ກເລີ່ ມຕົນ້ສາ້ງຂ ນ້ມາຈາກການປັບປຸງເອາົກອງທນຶພດັທະນາບາ້ນຫວົແສຈະເລນີ 
ໃນປີ 2008. ສສງ ຫວົແສຈະເລນີໄດຮ້ບັໃບອະນຸຍາດດ າເນນີທຸລະກດິຈາກ ທຫລ ໃນປີ 2008 ດວ້ຍທນຶຈດົ 
ທະບຽນເລີ່ ມຕົນ້ 270 ລາ້ນກບີ ແລະ ມສີະມາຊກິເລີ່ ມຕົນ້ຈ ານວນ 342  ຄນົ. ສສງ ຫວົແສຈະເລນີ ຖ ກ ຄຸມ້
ຄອງໂດຍສະພາບ ລຫິານ ທີ່ ປະກອບມສີະມາຊກິ 5 ທ່ນ, ຄະນະກ າມະການສນິເຊ ່ ອ (ມ ີສະມາຊກິ 5 ທ່ານ) ແລະ 
ຄະນະກ າມະການກວດກາ (ມສີະມາຊກິ 3 ທ່ານ). 

ການບ ລກິານ ແລະ ຖານະດາ້ນການເງນິ: 

ສສງ ຫວົແສຈະເລນິ ມຫີອ້ງການໃຫຍ່ຕັງ້ຢູ່ເຂດຊານເມ ອງຂອງເມ ອງປາກເຊ (ຫ່າງຈາກຕວົເມ ອງປາກເຊປະມານ 
11 ກມ), ມພີະນກັງານທງັໝດົ 19 ຄນົ ເຊີ່ ງໃນນັນ້ ພະນກັງານສນິເຊ ່ ອ 7 ຄນົ. ການບ ລກິານຂອງ ສສງ ຫວົແສ
ຈະເລນີ ກວມເອາົ 5 ເມ ອງ (ໃນຈ ານວນທງົໝດົ 10 ເມ ອງທີ່ ມໃີນແຂວງຈ າປາສກັ). ປະຈບຸນັ ສສງ ຫວົແສ
ຈະເລນີມຊີບັສນິທງັໝດົ 18 ຕ ກ້ບີ, ມລີວມຍອດເງນິຝາກທງັໝດົ 10 ລາ້ນກບີ, ມສີະມາຊກິຜູຝ້າກເງນິ 2,500 
ບນັຊ ີແລະ ມລີວມຍອດເງນິກູທ້ງັໝດົ 12 ຕ ກ້ບີ, ມສີະມາຊກິຜຸກູ້ຢ້ ມ 1,400 ລາຍ. 

ສະພາບປະຈບຸນັ ກ່ຽວກບັເງນິກູກ້ະສກິ າ 
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ສສງ ຫວົແສຈະເລນີ ໄດປ່້ອຍເງນິກູໃ້ຫແ້ກ່ຂະແໜງການກະສກິ າ ຄດິເປັນປະມານ 80% ຂອງລວມຍອດເງນິ ກູ ້
ທງັໝດົ. ສສງ ຫວົແສຈະເລນີມໜີ ່ ງຜະລດິຕະພນັເງນິກູ ້ ເອີນ້ວ່າ “ເງນິກູສ້ າລບັວສິາຫະກດິຂະໜາດນອ້ຍ”. ບນັ 
ດາເງ  ່ອນເງນິກູຂ້ອງ ສສງ ຫວົແສຈະເລນີ ແມ່ນສາມາດສງັລວມໄດດ້ັ່ ງລຸ່ມນີ:້ 

 ວງົເງນິກູ ້ເລີ່ ມຈາກ 1 ລາ້ນກບີ ຫາ 30 ລາ້ນ ກບີ; 
 ກ ານດົເວລາເງນິກູ ້ເລີ່ ມຈາກ 1 ເດ ອນ ຫາ 12 ເດ ອນ; 
 ອດັຕາດອກເບຍ້ເງນິກູ ້ແມ່ນ 3% ຕ ່ ເດ ອນ 
 ການຄ າ້ປະກນັເງນິກູ:້ ໃບຕາດນີ ຫຼ  ເອກະສານລດົ ແລະ ເງນິຝາກ; 
 ວທິກີານຊ າລະຄ ນ: ຈ່າຍເປັນລາຍເດ ອນທງັດອກເບຍ້ ແລະ ຕົນ້ທນຶ, ແຕ່ວ່າຈ ານວນຈ່າຍໃນແຕ່ລະງວດ 

ແມ່ນອງີຕາມຄວາມສາມາດຂອງຜູກູ້ຢ້ ມ. 

ກດິຈະກ າການຜະລດິກະສກິ າ ທີ່ ລູກຄາ້ ສສງ ຫວົແສຈະເລນີ ກ າລງັປະຕບິດັຢູ່ ລວມມ:ີ 

 ປູູກມນັຕົນ້; 
 ປູກເຂົາ້; 
 ປູກກາເຟ; 

ທດິທາງໃນຕ ່ ໜາ້ ກ່ຽວກບັເງນິກູກ້ະສກິ າ 

ສສງ ຫວົແສຈະເລນີ ແມ່ນມຄີວາມສນົໃຈທີ່ ຈະພດັທະນາຜະລດິຕະພນັເງນິກູໃ້ໝ່ ເພ ່ ອໃຫສ້ອດຄ່ອງກບັຄວາມ 
ຕອ້ງການຂອງສະມາຊກິ ເພ ່ ອລງົທນຶໃສ່ກດິຈະກ າການຜະລດິກະສກິ າ. ສະນັນ້, ສສງ ຫວົແສຈະເລນີ ແມ່ນມ ີ
ຄວາມຕັງ້ໃຈທີ່ ຈະປັບປຸງຜະລດິຕະພນັເງນິກູຂ້ອງຕນົ ເພ ່ ອໃຫສ້ອດຄ່ອງກບັຄວາມຕອ້ງການຂອງລູກຄາ້ກະສກິ າ. 

4.14. ສກຈຮ ຈ າປາສກັ 

ສກຈຮ ຈ າປາສກັ ໄດຖ້ ກສາ້ງຕັງ້ຂ ນ້ໃນປີ 2015 ໂດຍການຈດົທະບຽນນ າ ທຫລ ເປັນ ສກຈຮ ເອກະຊນົລາວ ທີ່ ມີ
ທນຶຈດົທະບຽນເລີ່ ມຕົນ້ 3 ຕ ກ້ບີ. ສກຈຮ ຈ າປາສກັ ຖ ກຄຸມ້ຄອງໂດຍສະພາບ ລຫິານ ທີ່ ປະກອບມສີະມາຊກິ 5 
ທ່ານ ແລະ ຄະນະກ າມະການກວດກາ ມສີະມາຊກິ 3 ທ່ານ.   

ການບ ລກິານ ແລະ ຖານະດາ້ນການເງນິ 

ສກຈຮ ຈ າປາສກັ ມຫີອ້ງການໃຫຍ່ໜ ່ ງແຫ່ງ ຕັງ້ຢູ່ຕວົເມ ອງປາກເຊ ແຂວງຈ າປາສກັ ແລະ ມໜ່ີວຍບ ລກິານ 1 
ໜ່ວຍ ຕັງ້ຢູ່ຕວົເມ ອງສາລະວນັ ແຂວງສາລະວນັ. ສກຈຮ ຈ າປາສກັ ມພີະນກັງານທງັໝດົ 82 ທ່ານ ເຊີ່ ງໃນນັນ້ 
ພະນກັງານສນິເຊ ່ ອ 60 ທ່ານ. ການບ ລກິານຂອງ ສກຈຮ ຈ າປາສກັ ກວມເອາົ 10 ເມ ອງຂອງແຂວງຈ າປາສກັ 
ແລະ ທງັໝດົ 8 ເມ ອງຂອງແຂວງສາລະວນັ. ປະຈບຸນັ ສກຈຮ ຈ າປາສກັ ມຊີບັສນິທງັໝດົ ປະມານ 264 ຕ ກ້ບີ, 
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ມລີວມຍອດເງນິກູທ້ງັໝດົ ປະມານ 167 ຕ ກ້ບີ ແລະ ມລີວມຍອດເງນິຝາກທງັໝດົ 232 ຕ ກ້ບີ, ມລູີກຄາ້ ຜູກູ້ ້
ຢ ມ 10,910 ລາຍ ແລະ ລູກຄາ້ຜູຝ້າກເງນິມ ີ169 ບນັຊ.ີ 

ສະພາບປະຈບຸນັ ກ່ຽວກບັເງນິກູກ້ະສກິ າ 

ເງນິກູກ້ະສກິ າຂອງ ສກຈຮ ຈ າປາສກັ ແມ່ນຄດິເປັນປະມານ 60% ຂອງລວມຍອດເງນິກູທ້ງັໝດົ. ສກຈຮ ຈ າປາ
ສກັ ບ ່ ມຜີະລດິຕະພນັເງນິກູກ້ະສກິ າໂດຍສະເພາະ ເຊີ່ ງໝາຍຄວາມວ່າ ເງ  ່ອນໄຂເງນິກູແ້ມ່ນຄ ກນັໝດົ ສ າລບັ ທຸກໆ
ຂະແໜງການຂອງການລງົທນຶ (ເຊັ່ ນວ່າ: ທຸລະກດິ, ການບ ລກິານ ແລະ ກະສກິ າ). ສກຈຮ ຈ າປາສກັ ໄດແ້ບ່ງ
ຜະລດິຕະພນັເງນິກູ ້ອອກເປັນ 4 ປະເພດ: 1) ເງນິກູໄ້ລຍະສັນ້; 2) ເງນິກູເ້ພ ່ ອການພດັທະນາຊວີດິການ ເປັນຢູ່; 
3). ເງນິກູເ້ພ ່ ອການພດັທະນາຊວີດິການເປັນຢູ່ທີ່ ດກີວ່າ; ແລະ 4) ເງນິກູຈ່້າຍງ່າຍຜ່ອນສະບາຍ. ບນັດາ ເງ  ່ອນໄຂ
ຂອງເງນິກູ ້ແມ່ນສງັລວມໄດໃ້ນຕາຕະລາງ 4 ຂາ້ງລຸ່ມນີ:້ 

6າຕະລາງ 4: ຜະລດິຕະພນັເງນິກູຂ້ອງ ສກຈຮ ຈ າປາສກັ 

ຜະລດິຕະພນັເງນິກູ/້ ເງ  ່ອນໄຂ
ເງນິກູ ້

ເງນິກູໄ້ລຍະ 

ສັນ້ 

ເງນິກູເ້ພ ່ ອການ 
ພດັທະນາ ຊວີດິ
ການເປັນ ຢູ່ 

ເງນິກູ ້ເພ ່ ອການ 
ພດັທະນາ ຊວີດິ
ການເປັນ ຢູ່ທີ່ ດກີ
ວ່າ 

ເງນິກູຈ່້າຍງ່າຍ ຜ່ອນ
ສະບາຍ* 

ວງົເງນິກູ ້( ກບີ) 3 ຫາ 5 ລາ້ນ 5 ຫາ 35 ລາ້ນ 35 ຫາ 50 ລາ້ນ  35 ຫາ 50 ລາ້ນ 

ກ ານດົເວລາ (ເດ ອນ) ສູງສຸດ 12 
ເດ ອນ 

ສູງສຸດ 24 
ເດ ອນ 

ສູງສຸດ 36 ເດ ອນ ສູງສຸດ 36 ເດ ອນ 

ອດັຕາດອກເບຍ້ 2.5% ຕ ່ ເດ ອນ 3% ຕ ່ ເດ ອນ 3.3% ຕ ່ ເດ ອນ 2.99% ຕ ່ ເດ ອນ 

ການຄ າ້ປະກນັ ເງນິເດ ອນ 

ວທິກີານຊ າລະຄ ນ ຈ່າຍດອກເບຍ້ ແລະ ຕົນ້ທນຶ ພອ້ມກນັ ໃນເວລາທີ່ ຜູກູ້ຢ້ ມໄດຮ້ບັເງນິເດ ອນ. 

* ໝາຍເຫດ: ເປັນເງນິກູສ້ າລບັລູກຄາ້ຜູເ້ກົ່ າ. 

ກດິຈະກ ານການຜະລດິກະສກິ າ ທີ່ ລູກຄາ້ຂອງ ສກຈຮ ຈ າປາສກັ ກ າລງັປະຕບິດັຢູ່ ລວມມ:ີ 

 ປູກຕົນ້ໄມໃ້ຫໝ້າກ 
 ປູກມນັຕົນ້ 
 ປູກກາເຟ 
 ລຽ້ງສດັນອ້ຍ (ໝ ູແລະ ສດັປີກ) 
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ທດິທາງໃນຕ ່ ໜາ້ ກ່ຽວກບັເງນິກູກ້ະສກິ າ 

ສກຈຮ ຈ າປາສກັ ໄດປ່້ອຍກູໃ້ຫແ້ກ່ຂະແໜງການກະສກິ າເຫນັວ່າຫຼາຍສມົຄວນ ເຊີ່ ງອດັຕາສ່ວນຂອງເງນິກູກ້ະ ສິ
ກ າສູງເຖງິ 60% ທຽບໃສ່ລວມຍອດເງນິກູທ້ງັໝດົ ແລະ ສກຈຮ ຈ າປາສກັ ແມ່ນມຄີວາມຕັງ້ໃຈທີ່ ຈະສ ບຕ ່ ເຮດັ 
ວຽກກບັຂະແໜງການກະສກິ າຕ ່ ໄປ. ກດິຈະກ າການຜະລດິກະສກິ າທີ່ ເປັນທ່າແຮງລວມມ:ີ 

 ປູກຕົນ້ໄມໃ້ຫໝ້າກ; 
 ປູກມນັຕົນ້; 
 ປູກກາເຟ. 

4.15. ສສງ ຈ າປາພດັທະນາ 

ສສງ ຈ າປາພດັທະນາ ໄດຖ້ ກສາ້ງຕັງ້ຂ ນ້ ໂດຍການລເິລີ່ ມຂອງໂຄງການການເງນິຊນົນະບດົຂອງອງົການ GIZ ຢູ່
ເມ  ອງສຸຸຂຸມາ ໃນປີ 2013 ແລະ ໄດຮ້ບັໃບອະນຸຍາດຈາກ ທຫລ ໃນປີ 2016, ຈາກນັນ້ກ ່ ໄດມ້ ີ ການຂະຫຍາຍ 
ການບ ລກິານອອກໄປຕ ່ ມອກີ 2 ເມ ອງ ຄ ເມ ອງມຸນລະປະໂມກ ແລະ ເມ ອງຈ າປາສກັ. ສສງ ຈ າປາພດັທະນາ ແມ່ນ
ເປັນອງົກອນຫຼກັຂອງ 121 ທະນາຄານບາ້ນ ທີ່ ຕັງ້ຢູ່ໃນ 3 ເມ ອງດັ່ ງກ່າວ ແລະ ຖ ກຄຸມ້ຄອງໂດຍສະພາ ບ ລຫິານ 
ເຊີ່ ງປະກອບດວ້ຍສະມາຊກິ 7 ທ່ານ, ຄະນະກ າມະການສນິເຊ ່ ອ (ມສີະມາຊກິ 5 ທ່ານ) ແລະ ຄະນະກ າ ມະການ
ກວດກາ (ມສີະມາຊກິ 3 ທ່ານ). 

ການບ ລກິານ ແລະ ຖານະດາ້ນການເງນິs: 

ສສງ ຈ າປາພດັທະນາ ມຫີອ້ງການໃຫຍ່ຕັງ້ຢູ່ເມ  ອງສຸຂຸມາ, ແຂວງຈ າປາສກັ, ມະີນກັງານທງັໝດົ 18 ທ່ານ ເຊີ່ ງ ໃນ
ນັນ້ມພີະນກັງານຊ່ວຍທະນາຄານບາ້ນ 11 ທ່ານ. ການບ ລກິານຂອງ ສສງ ຈ າປາພດັທະນາ ກວມອາົ 3 ເມ ອງ (ໃນ
ຈ ານວນ 10 ເມ ອງທີ່ ມທີງັໝດົໃນແຂວງຈ າປາສກັ). ປະຈບຸນັ ສສງ ຈ າປາພດັທະນາ ມຊີບັສນິທງັໝດົ ປະມານ 11 
ຕ ກ້ບີ, ມລີວມຍອດເງນິຝາກທງັໝດົ 9.7 ຕ ກ້ບີ, ມບີນັຊເີງນິຝາກ 92 ບນັຊ ີແລະ ມລີວມຍອດ ເງນິກູທ້ງັໝດົ 
ປະມານ 3.6 ຕ ກ້ບີ, ມ ີ84 ສນັຍາເງນິກູມ້ອບເໝາົ. 

ສະພາບປະຈບຸນັ ກ່ຽວກບັເງນິກູກ້ະສກິ າ 

ສສງ ຈ າປາພດັທະນາ ໄດປ່້ອຍເງນິກູແ້ບບມອບເໝາົໃຫແ້ກ່ສະມາຊກິທະນາຄານບາ້ນ ແລວ້ຈາກນັນ້ ທະນາຄານ 
ບາ້ນ ໄດປ່້ອຍເງນິກູຍ່້ອຍໃຫແ້ກ່ສະມາຊກິຂອງທະນາຄານບາ້ນ ເຊີ່ ງເຫນັວ່າ ເງນິກູກ້ະສກິ າ ແມ່ນກວມເອາົປະມານ 
60% ຂອງລວມຍອດເງນິກູທ້ງັໝດົ. ສສງ ຈ າປາພດັທະນາ ໄດຈ້ດັປະເພດເງນິກູ ້ເປັນ 4 ປະເພດ (ຄ : ເງນິກູກ້ະ 
ສກິ າ, ເງນິກູເ້ພ ່ ອການບ ລໂິພກພາຍໃນຄອບຄວົ, ເງນິກູສຸ້ກເສນີ ແລະ ເງນິກູສ້ າລບັການຄາ້ຂາຍ). ບນັດາເງ  ່ອນໄຂ 
ເງນິກູ ້ຂອງ ສສງ ວນັໃໝ່ ແມ່ນສາມາດສະຫຸຼບສງັລວມໄດໃ້ນຕາຕະລາງ 5 ລຸ່ມນີ:້ 

ຕາຕະລາງ 5: ຜະລດິຕະພນັເງນິກູຂ້ອງ ສສງ ຈ າປາພດັທະນາ 
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ຜະລດິຕະພນັເງນິກູ/້ ເງ  ອນ
ໄຂເງນິກູ ້

ເງນິກູກ້ະສກິ າ ເງນິກູ ້ເພ ່ ອ ການ
ບ ລໂິພກ 

ເງນິກູສຸ້ກເສນີ ເງນິກູສ້ າລບັການ ຄາ້ 

ວງົເງນິກູ ້( ກບີ) ສູງສຸດ 10 ລາ້ນ ສູງສຸດ 10 ລາ້ນ ສູງສຸດ 4 ລາ້ນ  ສູງສຸດ 30 ລາ້ນ 

ກ ານດົເວລາເງນິກູ ້(ເດ ອນ) ສູງສຸດ 8 ເດ ອນ ສູງສຸດ 6 ເດ ອນ ສູງສຸດ 4 ເດ ອນ ສູງສຸດ 12 ເດ ອນ 

ອດັຕາດອກເບຍ້ເງນິກູ ້ 2.5% ຕ ່ ເດ ອນ 2% ຕ ່ ເດ ອນ 1% ຕ ່ ເດ ອນ 3% ຕ ່ ເດ ອນ 

Loan security ໃບຕາດນີ, ຫຼ  ເງນິຝາກ, ຫຼ  ເອກະສານລດົ ຫຼ  ເງນິເດ ອນ 

ວທິກີານຊ າລະຄ ນ ຈ່າຍດອກເບຍ້ເປັນລາຍເດ ອນ ສ່ວນຕົນ້ທນຶແມ່ນຊ າລະເປັນງວດ (3 ເດ ອນ, 6 
ເດ ອນ) 

 

ກດີຈະກ າການຜະລດິກະສກິ າ ທີ່ ສະມາຊກິທະນາຄານບາ້ນ ກ າລງັຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຢູ່ ລວມມ:ີ 

 ປູກມນັຕົນ້; 
 ປູກເຂົາ້; 
 ລຽ້ງສດັນອ້ຍ (ໝ ູແລະ ແບ)້; 

ທດິທາງໃນຕ ່ ໜາ້ ກ່ຽວກບັສນິເຊ ່ ອກະສກິ າ 

ສສງ ຈ າປາພດັທະນາ ເຮດັວຽກຢ່າງໄກສ້ດິຕດິແທດກບັ 121 ທະນາຄານບາ້ນ ທີ່ ເປັນສະມາຊກິ ແລະ ໄດປ່້ອຍ 
ເງນິກູໃ້ຫແ້ກ່ສະມາຊກິທະນາຄານບາ້ນ ທີ່ ລງົທນຶໃສ່ກດິຈະກ າການຜະລດິກະສກິ າ ຄດິເປັນປະມານ 60% ຂອງ 
ລວມຍອດເງນິກູທ້ງັໝດົ. ອດັຕາສ່ວນດັ່ ງກ່າວແມ່ນເຫນັວ່າສູງສມົຄວນ ເນ ່ ອງຈາກວ່າ ສະມາຊກິຂອງທະນາຄານ 
ບາ້ນ ລວ້ນແລວ້ແຕ່ແມ່ນຊາວບາ້ນທີ່ ນອນໃນເຂດຊນົນະບດົ ເຊີ່ ງສ່ວນຫຼາຍແມ່ນປະກອບ ອາຊບີເປັນຊາວກະສ ິ
ກອນ. ສະນັນ້, ສສງ ຈ າປາພດັທະນາມຄີວາມຕັງ້ໃຈທີ່ ຈະ ສ ບຕ ່ ຮກັສາອດັຕາສ່ວນເງນິກູກ້ະສກິ າໃຫຢູ່້ໃນລະດບັ 
ເທົ່ າເດມີໃນອະນາຄດົ. 
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ພາກທ ີ5: ຄວາມຕອ້ງການສນິເຊ ່ ອໃນຕ່ອງໂສມ້ນູຄ່າກະສກິ າ ໃນ ສປປ ລາວ 

5.1. ຕ່ອງໂສມູ້ນຄ່າກະສກິ າ ທີ່ ມແີລວ້ ໃນພ ນ້ທີ່ ສ າຫຼວດ 

ການສກຶສາໃນເທ ່ ອນີ ້ແມ່ນໄດແ້ບ່ງພ ນ້ທີ່ ຂອງການສກຶສາອອກເປັນ 3 ພາກ ດັ່ ງລຸ່ມນີ.້ 

5.1.1.ພາກເໜ ອ: 

ໃນພາກເໜ ອ, ການສກຶສາໄດປ້ະຕບິດັຢູ່ແຂວງຫຼວງພະບາງ ເຊີ່ ງໄດມ້ກີານຄດັເລ ອກເອາົ 3 ສກຈ ເຂົາ້ຮ່ວມ (ລວມ
ມ ີສກຈຮ ຈ າປາລາວ, ສກຈບ ຮຸ່ງເຮ ອງຊບັ ແລະ ສສງ ຫຼວງພະບາງ) ແລະ ໄດມ້ກີານສ າພາດ ລູກຄາ້ທີ່ ມໃີນປະຈຸ
ບນັຂອງທງັ 3 ສກຈ ຈ ານວນ   36 ຄນົ ເຊີ່ ງເປັນລູກຄາ້ຜູທ້ີ່ ນ າໃຊເ້ງນິກູເ້ຂົາ້ໃນກດິຈະກ າການ ຜະລດິກະສກິ າ. 
ຜນົຂອງການສກຶສາແມ່ນສາມາດສະຫຸຼບສງັລວມໄດໃ້ນຕາຕະລາງ 6 ຂາ້ງລຸ່ມນີ.້ 

ຕາຕະລາງ 6: ຕ່ອງໂສມ້ນູຄ່າກະສກິ າທີ່ ມໃີນປະຈບຸນັ ທີ່ ກ າລງັປະຕບິດັໂດຍລູກຄາ້ຂອງ 3 ສກຈ ໃນພາກເໜ ອ  

ຕ່ອງໂສມ້ນູຄ່າກະສກິ າ ຈ ານວນຜູເ້ຂົາ້ຮ່ວມ ທີ່

ຖ ກສ າພາດ 
ປະເພດຂອງຜູເ້ຂົາ້ 
ຮ່ວມ 

ຄ າເຫນັ 

ການຜະລດິຊີນ້ສດັນອ້ຍ 
(ໝ,ູ ແບ ້ແລະ ສດັປີກ) 

11  9 ຄນົແມ່ນຜຸຜ້ະລດິ; 
 2 ຄນົ ແມ່ນຜູຄ້າ້ 
ຂາຍຂະໜາດນອ້ຍ; 

 ຜ່ານມາແມ່ນບ ່ ມຄີວາມຫຍຸງ້ 
ຍາກ; 

 ເລ ່ ອງຕະລາດແມ່ນບ ່ ມບີນັ 
ຫາ; 

 ຂາຍໃຫຕ້ະລາດທອ້ງຖີ່ ນ. 

ການຜະລດິພ ດຜກັ 11  8 ຄນົແມ່ນຜູຜ້ະລດິ 
ຫຼ  ຜູປູ້ກ; 

 3 ຄນົແມ່ນຜູຄ້າ້ 
ຂາຍຂະໜາດນອ້ຍ; 

 ຜ່ານມາແມ່ນບ ່ ມຄີວາມຫຍຸງ້ 
ຍາກ; 

 ເລ ່ ອງຕະລາດແມ່ນບ ່ ມບີນັ 
ຫາ; 

 ຂາຍໃຫຕ້ະລາດທອ້ງຖີ່ ນ. 

ການຜະລດິໝາກເດ ອຍ 10  ທງັໝດົ 10 ຄນົ 
ແມ່ນຜູຜ້ະລດິ ຫຼ  ຜູ ້
ປູກ 

 ຜ່ານມາແມ່ນບ ່ ມຄີວາມ 
ຫຍຸງ້ຍາກ; 

 ເລ ່ ອງຕະລາດແມ່ນບ ່ ມ ີ
ບນັຫາ; 

 ມຕີວົແທນຈາກໂຮງງານ ປຸງ
ແຕ່ງມາເກບັຊ ;້ 

 ຫຼງັຈາກປຸງແຕ່ງແລວ້ ແມ່ນ 
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ສົ່ ງຂາຍອອກໄປປະເທດຈນີ 

ການຜະລດິສາລອີາຫານ 
ສດັ 

2  ທງັໝດົ 2 ຄນົແມ່ນ 
ຜູຜ້ະລດິ ຫຼ  ຜູປູ້ກ 

 ຜ່ານມາແມ່ນບ ່ ມຄີວາມ 
ຫຍຸງ້ຍາກ; 

 ເລ ່ ອງຕະລາດແມ່ນບ ່ ມ ີ
ບນັຫາ; 

 ຕະລາດພາຍໃນທອ້ງຖີ່ ນ 
(ຂາຍໃຫແ້ກ່ຜູເ້ກບັຊ ໃ້ນ 
ທອ້ງຖີ່ ນ); 

 ແລວ້ຜູເ້ກບັຊ ທ້ອ້ງຖີ່ ນ ຂາຍ
ຕ ່ ໃຫຜູ້ສ້ ົ່ ງອອກ ແລະ ສົ່ ງ
ອອກ ໄປປະເທດຈນີ 

ການຜະລດິຊີນ້ສດັໃຫຍ່ 2  ທງັໝດົ 2 ຄນົ ແມ່ນ
ຜູຜູ້ລ້ຽ້ງສດັ 

 ຜ່ານມາແມ່ນບ ່ ມຄີວາມ 
ຫຍຸງ້ຍາກ; 

 ເລ ່ ອງຕະລາດແມ່ນບ ່ ມ ີ
ບນັຫາ; 

 ຕະລາດພາຍໃນທອ້ງຖີ່ ນ 
(ຂາຍໃຫແ້ກ່ຜູເ້ກບັຊ ໃ້ນ 
ທອ້ງຖີ່ ນ); 

 

ຈາກຕາຕະລາງ 6 ຂາ້ງເທງິ,  ໄດສ້ງັເກດເຫນັວ່າ ລູກຄາ້ຂອງ ສກຈ ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນຜູຜ້ະລດິ ແລະ ຜູຄ້າ້ຂາຍຂະ 
ໜາດນອ້ຍ ໃນຕ່ອງໂສ່ມູນຄ່າ. ຜູແ້ປຮູບໃນຕ່ອງໂສມູ້ນຄ່າ ການຜະລດິໝາກເດ ອຍ ແລະ ສາລອີາຫານສດັ ແມ່ນບ ່  
ໄດຖ້ ກພບົເຫນັເລຍີໃນການສກຶສາໃນເທ ່ ອນີ.້ ໄດມ້ກີານລາຍງານວ່າ ການລງົທນຶໃສ່ເຄ ່ ອງມ ກ່ຽວກບັຂະບວນການ 
ແປຮູບການຜະລດິໝາກເດ ອຍ ແລະ ສາລອີາຫານສດັ ແມ່ນຕອ້ງການເງນິກູຂ້ະໜາດໃຫຍ່ ເປັນວງົເງນິທີ່ ໃຫຍ່ ກວ່າ
ວງົເງນິກູທ້ີ່ ສະໜອງໃຫໂ້ດຍ ສກຈ. ນອກຈາກນັນ້, ໂຮງງານແປຮູບການຜະລດິໝາກເດ ອຍແມ່ນລງົທນຶໂດຍ ນກັ
ລງົທນຶຕ່າງປະເທດ ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນນກັທຸລະກດິຄນົຈນີ ສະນັນ້ ຈ ່ ງສາມາດເວົາ້ໄດວ່້າ ຜູປຸ້ງແຕ່ງໃນຕ່ອງໂສມູ້ນ 
ການການຜະລດິໝາກເດ ອຍ ບ ່ ແມ່ນລູກຄາ້ຂອງ ສກຈ.  

ພອ້ມດຽວກນັນັນ້ ຍງັໄດມ້ກີານລາຍງານວ່າ ຜະລດິຕະພນັທຸກຢ່າງທີ່ ຜະລດິອອກມາຈາກທຸກໆຕ່ອງ ໂສມູ້ນຄ່າ 
ກະສກິ າ ທີ່ ມໃີນປະຈບຸນັ ແມ່ນບ ່ ມບີນັຫາກ່ຽວກບັຕະລາດ. ສ າລບັຕ່ອງໂສມູ້ນຄ່າ ການຜະລດິສດັນອ້ຍ, ສດັໃຫຍ່ 
ແລະ ພ ດຜກັ ປົກກະຕແິລວ້ ແມ່ນມພີ ຄາ້ຂະໜາດນອ້ຍ ຫຼ  ຜູເ້ກຍັຊ ຂ້ະໜາດນອ້ຍ ໃນທອ້ງຖີ່ ນ ໄດລ້ງົໄປເກບັຊ ້

ເອງຢູ່ແຕ່ລະບາ້ນ. ຈາກນັນ້ ພວກເກບັຊ ຂ້ະໜາດນອ້ຍນີ ້ ສ່ວນໜ ່ ງເອາົໄປຂາຍຕ ່ ໃຫແ້ກ່ຜູປຸ້ງແຕ່ງ ໃນຕວົເມ ອງທີ່ ຢູ່
ໄກຄ້ຽງ ແລະ ອກີສ່ວນໜ ່ ງເອາົໄປຂາຍຕ ່ ໃຫແ້ກ່ຜູຂ້າຍ ທີ່ ຂາຍຢູ່ຕະລາດສດົໃນຕວົເມ ອງ. ສ າລບັ ຜະລດິຕະພນັ
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ສາລອີາຫານສດັ ແລະ ໝາກເດ ອຍ ປົກກະຕແິລວ້ ຕວົແທນຂອງຜູແ້ປຮູບໄດລ້ງົໄປເກບັຊ ຜ້ນົຜະ ລດິຢູ່ບາ້ນນ າຜູ ້
ປູກ ຫຼ  ຜູຜ້ະລດິ ແລວ້ນ າມາແປຮູບໃນໂຮງງານທີ່ ຕັງ້ຢູ່ເມ  ອງ ຈາກນັນ້ຈ  ່ ງສົ່ ງຂາຍອອກໄປປະເທດ ຈນີ. 
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5.1.2. ພາກກາງ: 

ໃນເຂດພາກກາງ, ການສກຶສາໃນເທ ອ່ນີໄ້ດປ້ະຕກິານສ າຫຼວດຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ ແລະ ແຂວງວຽງຈນັ ເຊີ່ ງມ ີ
4 ສກຈ ເຂົາ້ຮ່ວມ (ສກຈຮ ປະຕູຄ າ, ສກຈບ ເນກັ, ສສງ ມດິຕະພາບ ແລະ ສກຈຮ ເອກພດັທະນາ) ແລະ ໄດມ້ີ
ການສ າພາດລູກຄາ້ຂອງ 4 ສກຈ ທີ່ ເຂົາ້ຮ່ວມ ຜູທ້ີ່ ຢ ມເງນິໄປເຮດັກດິຈະກ າການຜະລດິກະສກິ າ ຈ ານວນ 55 ຄນົ. 
ຜນົຂອງການສ າຫຼວດ ແມ່ນສາມາດສງັລວມໄດໃ້ນຕາຕະລາງ 7 ຂາ້ງລຸ່ມນີ.້ 

ຕາຕະລາງ 7: ຕ່ອງໂສມ້ນູຄ່າກະສກິ າ ທີ່ ລູກຄາ້ຂອງ 4 ສກຈ ກ າລງັປະຕບິດັຢູ່ ໃນເຂດພາກກາງ 

ຕ່ອງໂສມ້ນູຄ່າກະສກິ າ ຈ ານວນຜູເ້ຂົາ້ຮ່ວມ ທີ່

ຖ ກສ າພາດ 
ປະເພດຂອງ ຜູເ້ຂົາ້
ຮ່ວມ 

ຄ າເຫນັ 

ການຜະລດິພ ດຜກັປອດສານພດິ 25  21 ຄນົ ແມ່ນຜູ ້
ຜະລດິ; 

 4 ແມ່ນຜູຄ້າ້ 
ຂາຍຂະໜາດ 
ນອ້ຍ. 

 ຜ່ານມາແມ່ນບ ່ ມຄີວາມ 
ຫຍຸງ້ຍາກ; 

 ເລ ່ ອງຕະລາດແມ່ນບ ່ ມ ີ
ບນັ ຫາ; 

 ຂາຍໃຫຕ້ະລາດທອ້ງ 
ຖີ່ ນ 

ການຜະລດິເຫດັ 9  8 ແມ່ນຜູຜ້ະ 
ລດິ; 

 1 ແມ່ນຜູຄ້າ້ 
ຂາຍຂະໜາດ 
ນອ້ຍ. 

 ຜ່ານມາແມ່ນບ ່ ມຄີວາມ
ຫຍຸງ້ ຍາກ; 

 ເລ ່ ອງຕະລາດແມ່ນບ ່ ມ ີ
ບນັຫາ; 
ຂາຍໃຫຕ້ະລາດທອ້ງ 
ຖີ່ ນ. 

ການຜະລດິເຂົາ້ 8  ທງັໝດົ 8 ຄນົ 
ແມ່ນຜູຜ້ະລດິ 

 ມບີນັຫາກ່ຽວກບັນ າ້ 
ຖວ້ມ; 

ການຜະລດິສາລ ີ 7  ທງັໝດົ 7 ຄນົ 
ແມ່ນຜູຜ້ະລດິ 

 ຜ່ານມາແມ່ນບ ່ ມຄີວາມ
ຫຍຸງ້ ຍາກ; 

 ເລ ່ ອງຕະລາດແມ່ນບ ່ ມ ີ
ບນັ ຫາ; 
ຂາຍໃຫຕ້ະລາດທອ້ງ 
ຖີ່ ນ. 

ການຜະລດິຊີນ້ສດັນອ້ຍ (ໝ,ູ ແບ ້ 6  5 ຄນົແມ່ນຜູ ້  ຜ່ານມາແມ່ນບ ່ ມຄີວາມ
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ແລະ ສດັປີກ) ລຽ້ງສດັ; 
 1 ແມ່ນຜູຄ້າ້ 
ຂາຍຂະໜາດ 
ນອ້ຍ. 

ຫຍຸງ້ ຍາກ; 
 ເລ ່ ອງຕະລາດແມ່ນບ ່ ມ ີ
ບນັ ຫາ; 

 ຂາຍໃຫຕ້ະລາດທອ້ງ 
ຖີ່ ນ. 
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5.1.3. ເຂດພາກໃຕ:້ 

ໃນເຂດພາກໃຕ,້ ການສກຶສາໃນເທ ່ ອນີແ້ມ່ນໂໄດທ້ າການສ າຫຼວດຢູ່ແຂວງສະຫວນັນະເຂດ, ແຂວງສາລະວນັ ແລະ 
ແຂວງຈ າປາສກັ ເຊີ່ ງມ ີ6 ສກຈ ເຂົາ້ຮ່ວມ (ເຊັ່ ນ: ສສງ ເຊໂນ, ສສງ ຮ່ວມໃຈພດັທະນາ, ສສງ ວນັໃໝ່, ສສງ ຫວົ
ແສຈະເລນີ, ສກຈຮ ຈ າປາສກັ ແລະ ສສງ ຈ າປາພດັທະນາ).  ການສ າຫຼວດໄດມ້ກີານສ າພາດລູກຄາ້ຂອງ ສກຈ ທີ່

ເຂົາ້ຮ່ວມ ຜູທ້ີ່ ຢ ມເງນິໄປເຮດັກດີຈະກ າການຜະລດິກະສກິ າ ຈ ານວນ 69 ຄນົ. ຜນົຂອງການສ າຫຼວດ ແມ່ນສາມາດ
ສງັລວມໄດໃ້ນຕາຕະລາງ 8 ຂາ້ງລຸ່ມນີ.້ 

ຕາຕະລາງ 8: ຕ່ອງໂສມ້ນູຄ່າກະສກິ າ ທີ່ ລູກຄາ້ຂອງ 6 ສກຈ ກ າລງັປະຕບິດັຢູ່ໃນເຂດພາກໃຕ ້

ຕ່ອງໂສມ້ນູຄ່າ ກະສກິ າ ຈ ານວນຜູເ້ຂົາ້ຮ່ວມ ທີ່

ຖ ກສ າພາດ 
ປະເພດຂອງຜູເ້ຂົາ້ 

ຮ່ວມ 
ຄ າເຫນັ 

ການຜະລດິມນັຕົນ້ 25  23 ຄນົ ແມ່ນຜູ ້
ຜະລດິ; 

 2 ແມ່ນຜູເ້ກບັຊ  ້
ຂະໜາດນອ້ຍ. 

 ຜ່ານມາແມ່ນບ ່ ມຄີວາມ
ຫຍຸງ້ຍາກ; 

 ຕະລາດກ ່ ບ ່ ມບີນັຫາ; 
 ຕະລາດພາຍໃນທອ້ງຖີ່ ນ ສ າລບັ 
ຜະລດິຕະພນັເບ ອ້ງຕົນ້ ໂດຍ
ຂາຍ ໃຫໂ້ຮງງານ ທີ່ ຕັງ້ຢູ່ໃນຕວົ
ເມ ອງ ໄກຄ້ຽງ; 

 ຜະລດິຕະພນັທີ່ ແປຮູບແລວ້ 
ແມ່ນສົ່ ງຂາຍອອກໄປປະເທດ 
ໄທ ແລະ ປະເທດ ຫວຽດນາມ. 

ການຜະລດິເຂົາ້ 13  ທງັໝດົ 13 ຄນົ
ແມ່ນ ຜູຜ້ະລດິ ຫຼ  
ຜູປູ້ກ. 

 ມບີນັຫາກ່ຽວກບັນ າ້ຖວ້ມ; 

ການຜະລດິໝາກໄມ ້ 11  ທງັໝດົ 11 ຄນົ 
ແມ່ນຜູຜ້ະລດິ ຫຼ  
ຜູປູ້ກ 

 ຜ່ານມາແມ່ນບ ່ ມຄີວາມ 
ຫຍຸງ້ຍາກ; 

 ເລ ່ ອງຕະລາດແມ່ນບ ່ ມບີນັຫາ; 
 ຂາຍໃຫຕ້ະລາດທອ້ງຖີ່ ນ 

ການຜະລດິກາເຟ 8  ທງັໝດົ 8 ຄນົ 
ແມ່ນຜູປູ້ກ 

 ຜ່ານມາແມ່ນບ ່ ມຄີວາມຫຍຸງ້ 
ຍາກ; 

 ບ ່ ມບີນັຫາກ່ຽວກບັຕະລາດ; 
 ຜະລດິຕະພນັເບ ອ້ງຕົນ້ ແມ່ນ
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ຕ່ອງໂສມ້ນູຄ່າ ກະສກິ າ ຈ ານວນຜູເ້ຂົາ້ຮ່ວມ ທີ່

ຖ ກສ າພາດ 
ປະເພດຂອງຜູເ້ຂົາ້ 

ຮ່ວມ 
ຄ າເຫນັ 

ຂາຍໃຫໂ້ຮງງານປຸງແຕ່ງ ທີ່ ຕັງ້ຢູ່
ໃນຕວົເມ ອງໄກຄ້ຽງ; 

 ຜະລດິຕະພນັທີ່ ແປຮູບແລວ້ 
ແມ່ນຂາຍໃນຕະລາດພາຍໃນ 
ແລະ ຕ່າງປະເທດ. 

ການຜະລດິພ ດຜກັ 6  5 ຄນົແມ່ນຜູປູ້ກ; 
 1 ຄນົແມ່ນຜູຄ້າ້ 
ຂາຍຂະໜາດ
ນອ້ຍ. 

 ຜ່ານມາແມ່ນບ ່ ມຄີວາມ 
ຫຍຸງ້ຍາກ; 

 ເລ ່ ອງຕະລາດແມ່ນບ ່ ມບີນັຫາ; 
 ຂາຍໃຫຕ້ະລາດທອ້ງຖີ່ ນ 

ການຜະລດິຊີນ້ສດັນອ້ຍ 
(ໝ,ູ ແບ ້ ແລະ ສດັ 
ປີກ) 

4  3 ຄນົແມ່ນຜູລ້ຽ້ງ 
ສດັ; 

 1 ຄນົແມ່ນຜູຄ້າ້ 
ຂາຍຂະໜາດ
ນອ້ຍ. 

 ຜ່ານມາແມ່ນບ ່ ມຄີວາມ 
ຫຍຸງ້ຍາກ; 

 ເລ ່ ອງຕະລາດແມ່ນບ ່ ມບີນັຫາ; 
 ຂາຍໃຫຕ້ະລາດທອ້ງຖີ່ ນ 

ການຜະລດິຊີນ້ປາ 2  1 ຄນົແມ່ນຜູລ້ຽ້ງ; 
 1 ຄນົແມ່ນຜູແ້ປ
ຮູບ. 

 ຜ່ານມາແມ່ນບ ່ ມຄີວາມ 
ຫຍຸງ້ຍາກ; 

 ເລ ່ ອງຕະລາດແມ່ນບ ່ ມບີນັຫາ; 
 ຂາຍໃຫຕ້ະລາດທອ້ງຖີ່ ນ 

 

5.2. ຕ່ອງໂສມູ້ນຄ່າກະສກິ າ ທີ່ ເປັນທ່າແຮງ ໃນພ ນ້ທີ່ ສ າຫຼວດ 

ຜນົຂອງການສ າຫຼວດໄດມ້ກີານກ ານດົຕ່ອງໂສມູ້ນຄ່າກະສກິ າ ທີ່ ເປັນທ່າແຮງ ໂດຍການສ າພາດຜູທ້ີ່ ສນົໃຈຢ ມເງນິ 
ນ າ ສກຈ ທີ່ ເຂົາ້ຮ່ວມການສ າຫຼວດ ເຊີ່ ງເປັນຜູທ້ີ່ ຕອ້ງການນ າເອາົທນຶເງນິກູໄ້ປເຮດັກດິຈະກ າການຜະລດິກະສກິ າ. 
ຈາກຜນົຂອງການສ າຫຼວດແມ່ນສາມາດສງັລວມໄດດ້ັ່ ງລຸ່ມນີ ້

5.2.1. ເຂດພາກເໜ ອ: 

ໃນເຂດພາກເໜ ອ ແມ່ນໄດມ້ກີານສ າພາດຜູທ້ີ່ ສນົໃຈຢ ມເງນິໄປເຮດັກດິຈະກ າການຜະລດິກະສກິ າ ນ າ ສກຈ ທີ່ ເຂົາ້
ຮ່ວມ ຈ ານວນ 65 ຄນົ. ບນັດາຕ່ອງໂສມູ້ນຄ່າກະສກິ າ ທີ່ ສະເໜໂີດຍ ຜູທ້ີ່ ຖ ກສ າພາດແມ່ນສາມາດສງັ ລວມໄດໃ້ນ
ຕາຕະລາງ 9 ລຸ່ມນີ.້ 
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ຕາຕະລາງ 9: ຕ່ອງໂສມ້ນູຄ່າກະສກິ າ ທີ່ ເປັນທ່າແຮງ ທີ່ ສະເໜໂີດຍຜູທ້ີ່ ສນົໃຈຢ ມເງນິນ າ 3 ສກຈ ທີ່ ເຂົາ້ຮ່ວມ ໃນ
ເຂດພາກເໜ ອ 

ຕ່ອງໂສມ້ນູຄ່າ ກະສກິ າ ຈ ານວນຜູເ້ຂົາ້ ຮ່ວມທີ່

ຖ ກສ າພາດ 
ປະເພດຂອງຜູເ້ຂົາ້ຮ່ວມ ຄ າເຫນັ 

ການຜະລດິຊີນ້ສດັໃຫຍ່ 32  30 ຄນົແມ່ນຜູລ້ຽ້ງສດັ; 
 2 ແມ່ນຜູຄ້າ້ຂາຍຂະ ໜ
າດນອ້ຍ 

 ຜ່ານມາແມ່ນບ ່ ມຄີວາມ 
ຫຍຸງຍາກ; 

 ຕະລາດບ ່ ມບີນັຫາ; 
 ມທ່ີາແຮງດາ້ນຕະລາດ 
ທີ່ ປະເທດຈນີ 

ການຜະລດິພ ດຜກັ 12  9 ຄນົແມ່ນຜູປູ້ກ; 
 3 ຄນົແມ່ນຜູຄ້າ້ຂາຍ ຂະ
ໜາດນອ້ຍ; 

 ຜ່ານມາແມ່ນບ ່ ມຄີວາມ 
ຫຍຸງ້ຍາກ; 

 ເລ ່ ອງຕະລາດແມ່ນບ ່ ມ ີ
ບນັຫາ; 

 ຂາຍໃຫຕ້ະລາດທອ້ງຖີ່ ນ 

ການຜະລດິໝາກເດ ອຍ 10  ທງັໝດົ 10 ຄນົແມ່ນຜູ ້
ປູກ 

 ຜ່ານມາແມ່ນບ ່ ມຄີວາມ 
ຫຍຸງ້ຍາກ; 

 ບ ່ ມບີນັຫາກ່ຽວກບັຕະ 
ລາດ; 

 ຜະລດິຕະພນັເບ ອ້ງຕົນ້ 
ແມ່ນຂາຍໃຫໂ້ຮງງານປຸງ 
ແຕ່ງ ທີ່ ຕັງ້ຢູ່ໃນຕວົເມ ອງ 
ໄກຄ້ຽງ; 

 ຜະລດິຕະພນັທີ່ ແປຮູບ 
ແລວ້ ແມ່ນສົ່ ງຂາຍໄປ 
ປະເທດຈນີ. 

ການຜະລດິຊີນ້ສດັນອ້ຍ 
(ໝ,ູ ແບ ້ແລະ ສດັ 
ປີກ) 

8  ທງັໝດົ 8 ຄນົແມ່ນຜູລ້ຽ້ງ 
ສດັ 

 ຜ່ານມາແມ່ນບ ່ ມຄີວາມ 
ຫຍຸງ້ຍາກ; 

 ເລ ່ ອງຕະລາດແມ່ນບ ່ ມ ີ
ບນັຫາ; 

 ຂາຍໃຫຕ້ະລາດທອ້ງຖີ່ ນ 
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ຕ່ອງໂສມ້ນູຄ່າ ກະສກິ າ ຈ ານວນຜູເ້ຂົາ້ ຮ່ວມທີ່

ຖ ກສ າພາດ 
ປະເພດຂອງຜູເ້ຂົາ້ຮ່ວມ ຄ າເຫນັ 

ຜະລດິຊີນ້ປາ 3  ທງັໝດົ 3 ຄນົແມ່ນຜູລ້ຽ້ງ  ຜ່ານມາແມ່ນບ ່ ມຄີວາມ 
ຫຍຸງ້ຍາກ; 

 ເລ ່ ອງຕະລາດແມ່ນບ ່ ມ ີ
ບນັຫາ; 

 ຂາຍໃຫຕ້ະລາດທອ້ງຖີ່ ນ 

 

ພະແນກກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມ ້ແຂວງຫຼວງພະບາງ ລາຍງານວ່າ ປະຈບຸນັ ລດັຖະບານ ສປປ ລາວ ກ າລງັກະກຽມ 
ສາ້ງບດົບນັທກຶຄວາມເຂົາ້ໃຈ ເພ ່ ອລງົນາມຮ່ວມກນັກບັ ລດັຖະບານ ສປ ຈນີ  ເພ ່ ອສົ່ ງງວົພນັ ທອ້ງຖີ່ ນອອກຂາຍ 
ຢູ່ປະເທດຈນີ. ລດັຖະບານ ສປ ຈນີ ມຄີວາມຕອ້ງການງວົຈ ານວນ 500,000 ໂຕຕ ່ ປີຈາກ ສປປ ລາວ ແຕ່ວ່າ ໃນ
ປະຈບຸນັ ຄວາມສາມາດຂອງແຂວງຫຼວງພະບາງໃນການສະໜອງງວົໃຫແ້ກ່ ສປ ຈນີ ແມ່ນມພີຽງ 40,000 ໂຕຕ ່
ປີ. ນີໝ້າຍຄວາມວ່າ ທ່າແຮງໃນຂະຫຍາຍ ການລຽ້ງສດັໃຫຍ່ໃນບນັດາແຂວງພາກເໜ ອຂອງ ສປປ ລາວ ແມ່ນມີ
ສູງຫຼາຍ.  

ພພແນກກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມ ້ແຂວງຫຼວງພະບາງຍງັໄດລ້າຍງານຕ ່ ມອກີວ່າ ສ າລບັຜະລດິຕະພນັຈາກ ຕ່ອງໂສ່ມູນ 
ຄ່າກະສກິ າອ ່ ນໆ (ເຊັ່ ນວ່າ: ພ ກຜກັ, ໝາກເດ ອຍ, ສດັນອ້ຍ ແລະ ປາ) ປະຈບຸນັແມ່ນບ ່ ມບີນັຫາກ່ຽວກບັຕະລາດ. 
ນອກຈາກນັນ້ ພະແນກກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມແ້ຂວງຫຼວງພະບາງ ຍງັຢ າ້້ຕ ່ ມອກີວ່າ ຄວາມຕອ້ງການ ຜະລດິຕະພນັ 
ຈາກການຜະລດິກະສກິ າແມ່ນຍງັຈະເພີ່ ມຂ ນ້ສູງຫຼາຍ ພາຍຫຼງັທີ່ ໄດມ້ກີານກ ່ ສາ້ງເສັນ້ທາງລດົໄຟຄວາມໄວສູງ ຮ່ວມ 
ມ  ລາວ-ຈນີ ສ າເລດັໃນປີ 2021.  

5.2.2. ເຂດພາກກາງ: 

ໃນເຂດພາກກາງ ໄດມ້ກີານສ າພາດຜູທ້ີ່ ສນົໃຈຢ ມເງນິໂໄປເຮດັກດິຈະກ າການຜະລດິກະສກິ າ ນ າ ສກຈ ທີ່ ເຂົາ້ຮ່ວມ 
ຈ ານວນ 48 ຄນົ. ຈາກຜນົຂອງການ ສ າຫຼວດ, ບນັດາຕ່ອງໂສມູ້ນຄ່າກະສກິ າທີ່ ສະເໜໂີດຍຜູທ້ີ່ ຖ ກສ າພາດ ແມ່ນ 
ສາມາດສງັລວມໄດ ້ໃນຕາຕະລາງ 10 ຂາ້ງລຸ່ມນີ.້ 

ຕາຕະລາງ 10: ຕ່ອງໂສມ້ນູຄ່າກະສກິ າ ທີ່ ເປັນທ່າແຮງ ທີ່ ສະເໜໂີດຍຜູທ້ີ່ ສນົໃຈຢ ມເງນິນ າ 4 ສກຈ ທີ່ ເຂົາ້ຮ່ວມ ໃນ
ເຂດພາກກາງ 

ຕ່ອງໂສມ້ນູຄ່າ ກະສກິ າ ຈ ານວນຜູເ້ຂົາ້ຮ່ວມ ທີ່

ຖ ກສ າພາດ 
ປະເພດຂອງຜູເ້ຂົາ້ຮ່ວມ ຄ າເຫນັ 

ການຜະລດິພ ດຜກັ 
ປອດສານພດິ 

32  30 ຄນົແມ່ນຜູປູ້ກ; 
 2 ຄນົແມ່ນຜູຄ້າ້ຂາຍ ຂະ

 ຜ່ານມາແມ່ນບ ່ ມຄີວາມ 
ຫຍຸງ້ຍາກ; 
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ໜາດນອ້ຍ  ເລ ່ ອງຕະລາດແມ່ນບ ່ ມ ີ
ບນັຫາ; 

 ຂາຍໃຫຕ້ະລາດທອ້ງຖີ່ ນ 

ການຜະລດິເຫດັ 9  ທງັໝດົ 9 ຄນົແມ່ນຜູປູ້ກ  ຜ່ານມາແມ່ນບ ່ ມຄີວາມ 
ຫຍຸງ້ຍາກ; 

 ເລ ່ ອງຕະລາດແມ່ນບ ່ ມ ີ
ບນັຫາ; 

 ຂາຍໃຫຕ້ະລາດທອ້ງຖີ່ ນ 

ການຜະລດິຊີນ້ສດັນອ້ຍ 
(ໝ,ູ ແບ ້ແລະ ສດັ 
ປີກ) 

7  6 ຄນົແມ່ນຜູລ້ຽ້ງສດັ; 
 1 ຄນົແມ່ນຜູຄ້າ້ຂາຍ ຂະ
ໜາດນອ້ຍ. 

 ຜ່ານມາແມ່ນບ ່ ມຄີວາມ 
ຫຍຸງ້ຍາກ; 

 ເລ ່ ອງຕະລາດແມ່ນບ ່ ມ ີ
ບນັຫາ; 

 ຂາຍໃຫຕ້ະລາດທອ້ງຖີ່ ນ 

 

ພະແນກກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມ ້ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ ໄດລ້າຍງານວ່າ ການຜະລດິພ ດຜກັ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ພ ດ
ຜກັປອດສານພດິ ແມ່ນມກີານຂະຫຍາຍຕວົສູງຫຼາຍ ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ. ປະມານ 1 ລາ້ນໂຕນຂອງພ ດ ຜກັ
ສດົຕ ່ ປີ ໄດຖ້ ກສະໜອງໃຫແ້ກ່ຕະລາດພາຍໃນທອ້ງຖີ່ ນ, ຮາ້ນອາຫານ ແລະ ໂຮງແຮມ ໃນນະຄອນຫຼວງ ວຽງ
ຈນັ. ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ ແມ່ນມພີ ນ້ທີ່ ທງັໝດົ 392,000 ເຮກັຕາ ເຊີ່ ງໃນນັນ້ ພ ນ້ທີ່ ການຜະລດິກະສກິ າ ມີ
ປະມານ of 95,216 ເຮກັຕາ ແລະ ຈ ານວນພນົລະເມ ອງລວມ ປະມານ 850,000 ຄນົ ແລະ ຈ ານວນຜູເ້ຂົາ້ ມາ
ຢຽ້ມຢາມ ແມ່ນມປີະມານ 1,600,000 ຄນົຕ ່ ປີ (ຂ ມູ້ນ ປີ 2016). ນອກຈາກນັນ້, ນະຄອນຫຼວງວຽງ ຈນັຍງັເປັນ
ສູນກາງທາງດາ້ນການຄາ້, ການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ມຜູີຄ້ນົເຂົາ້ມາພກັພາອາໃສຢູ່ຢ່າງ ຫຼວງຫຼາຍ ລວທງັ ແຂກພາຍໃນ 
ແລະ ຕ່າງປະເທດ, ສະນັນ້ ຈ ່ ງມຄີວາມຕອ້ງການການສະໜອງຊີນ້ປາອາຫານ ແລະ ພ ດຜກັຢ່າງຫຼວງ ຫຼາຍໃນແຕ່
ລະມ .້ ພະແນກກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມນ້ະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ ຈ ່ ງໄດສຸ້ມໃສ່ການ ຊຸກຍູສ້ົ່ ງເສມີ ຊາວ ກະສກິອນ ແລະ 
ຜູປ້ະກອບການ ກ່ຽວກບັການຜະລດິກະສກິ າ ໃຫມ້ກີານສະໜອງຊີນ້ປາອາ ຫານ ແລະ ພ ດຜກັ ເພ ່ ອໃຫພ້ຽງພ ກບັ
ຄວາມຕອ້ງການຂອງຕະລາດ. 

5.2.3. ເຂດພາກໃຕ:້ 

ໃນເຂດພາກໃຕແ້ມ່ນໄດມ້ກີານສ າພາດຜູທ້ີ່ ສນົໃຈຢ ມເງນິໂໄປເຮດັກດິຈະກ າການຜະລດິກະສກິ າ ນ າ ສກຈ ທີ່ ເຂົາ້ 
ຮວມ ຈ ານວນ 54 ຄນົ. ຈາກຜນົຂອງການສ າຫຼວດ, ບນັດາຕ່ອງໂສມູ້ນຄ່າກະສກິ າ ທີ່ ສະເໜໂີດຍຜູທ້ີ່ ຖ ກ ສ າພາດ 
ແມ່ນສາມາດສງັລວມໄດໃ້ນຕາຕະລາງ 11 ຂາ້ງລຸ່ມນີ.້ 
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ຕາຕະລາງ 11: ຕ່ອງໂສມ້ນູຄ່າກະສກິ າ ທີ່ ເປັນທ່າແຮງ ທີ່ ສະເໜໂີດຍຜູທ້ີ່ ສນົໃຈຢ ມເງນິນ າ 6 ສກຈ ທີ່ ເຂົາ້ຮ່ວມ ໃນ
ເຂດພາກໃຕ ້

ຕ່ອງໂສມ້ນູຄ່າ 
ກະສກິ າ 

ຈ ານວນຜູເ້ຂົາ້ 
ຮ່ວມທີ່ ຖ ກ 
ສ າພາດ 

ປະເພດຂອງຜູເ້ຂົາ້ຮ່ວມ ຄ າເຫນັ 

ການຜະລດິມນັຕົນ້ 21  20 ຄນົແມ່ນຜູປູ້ກ; 
 1 ຄນົແມ່ນຜູຄ້າ້ຂາຍ ຂະ
ໜາດນອ້ຍ 

 ຜ່ານມາແມ່ນບ ່ ມຄີວາມຫຍຸງ້ຍາກ; 
 ຕະລາດກ ່ ບ ່ ມບີນັຫາ; 
 ຕະລາດພາຍໃນທອ້ງຖີ່ ນ ສ າລບັ 
ຜະລດິຕະພນັເບ ອ້ງຕົນ້ ໂດຍ 
ຂາຍ ໃຫໂ້ຮງງານ ທີ່ ຕັງ້ຢູ່ໃນຕວົ 
ເມ ອງ ໄກຄ້ຽງ; 

 ຜະລດິຕະພນັທີ່ ແປຮູບແລວ້ 
ແມ່ນສົ່ ງຂາຍອອກໄປປະເທດ 
ໄທ ແລະ ປະເທດ ຫວຽດນາມ. 

ການຜະລດິເຂົາ້ 12  ທງັໝດົ 12 ຄນົແມ່ນຜູ ້
ຜະລດິ ຫຼ  ຜູປູ້ກ 

 ມບີນັຫາກ່ຽວກບັນ າ້ຖວ້ມ; 

ການຜະລດິໝາກໄມ ້ 11  ທງັໝດົ 11 ຄນົແມ່ນຜູ ້
ປູກ 

 ຜ່ານມາແມ່ນບ ່ ມຄີວາມ 
ຫຍຸງ້ຍາກ; 

 ເລ ່ ອງຕະລາດແມ່ນບ ່ ມ ີບນັຫາ; 
 ຂາຍໃຫຕ້ະລາດທອ້ງຖີ່ ນ 

ການຜະລດິພ ດຜກັ 7  6 ຄນົແມ່ນຜູປູ້ກ; 
 1 ຄນົແມ່ນຜູຄ້າ້ຂາຍ ຂະ
ໜາດນອ້ຍ 

 ຜ່ານມາແມ່ນບ ່ ມຄີວາມ 
ຫຍຸງ້ຍາກ; 

 ເລ ່ ອງຕະລາດແມ່ນບ ່ ມ ີບນັຫາ; 
 ຂາຍໃຫຕ້ະລາດທອ້ງຖີ່ ນ 

ການຜະລດິຊີນ້ສດັ
ນອ້ຍ (ໝ,ູ ແບ ້
ແລະ ສດັ ປີກ) 

3  ທງັໝດົ 3 ຄນົແມ່ນຜູ ້
ລຽ້ງສດັ 

 ຜ່ານມາແມ່ນບ ່ ມຄີວາມ 
ຫຍຸງ້ຍາກ; 

 ເລ ່ ອງຕະລາດແມ່ນບ ່ ມ ີບນັຫາ; 
 ຂາຍໃຫຕ້ະລາດທອ້ງຖີ່ ນ 
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ພະແນກກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມແ້ຂວງຈ າປາສກັ ໄດລ້າຍງານວ່າ ການຜະລດີມນັຕົນ້ ໄດເ້ລີ່ ມ ກບັຄ ນມາເປັນຂະ 
ບວນການຟັດຟ ນ້ອກີ ພາຍໃນໄລຍະສອງຫາສາມປີຜ່ານມານີ ້ ເນ ່ ອງຈາກວ່າລາຄາມນັຕົນ້ໄດມ້ກີານເພີ່ ມຂ ນ້ ແລະ 
ມຕີະລາດເກບັຊ ຜ້ນົຜະລດິຈາກຊາວກະສກິອນ ສະນັນ້ ປະຈບຸນັຈ ່ ງບ ່ ມບີນັຫາກ່ຽວກບັຕະລາດ ສ າລບັມນັຕົນ້. 
ໂດຍລວມແລວ້, ຜູເ້ກບັຊ ພ້າຍໃນທອ້ງຖີ່ ນ ໄດລ້ງົໄປເກບັຊ ຈ້າກຊາວກະສກິອນຜູປູ້ກມນັຕົນ້ ລວມທງັມນັຕົນ້ 
ປຽກ ແລະ ມນັຕົນ້ແຫງ້ ແລວ້ນ າໄປຂາຍໃຫໂ້ຮງງານຜະລດີແປງ້ມນັຕົນ້ທີ່ ຕັງ້ຢູ່ພາຍໃນຕວົເມ ອງທີ່ ຢູ່ໄກຄ້ຽງ. ຈາກ 
ນັນ້ ໂຮງງານຜະລດິແປງ້ມນັຕົນ້ທ າການແປຮູບ ແລວ້ສົ່ ງອອກໄປຂາຍໃຫປ້ະເທດຫວຽດນາມ, ປະເທດໄທ ແລະ 
ປະເທດຈນີ.  

ນອກຈາກນັນ້,ຢູ່ແຂວງຈ າປາສກັຍງັມພຸີພຽງບ ລະເວນ ເຊີ່ ງເປັນພ ນ້ທີ່  ທີ່ ມດີນີດ ານ າ້ຊຸ່ມ, ອຸດມົສມົບູນ ແລະ ມພູີມ
ອາກາດໜາວເຢັນ ເປັນທີ່ ເໝາະສມົກບັການປູກພ ດຊະນດິຕ່າງໆ ເຊັ່ ນວ່າ: ກາເຟ, ພ ດຜກັ ແລະ ໄມໃ້ຫໝ້າກ. ພາຍ
ໃນໄລຍະສອງທດົສະວດັທີ່ ຜ່ານມາ, ພຸພຽງບ ລະເວນ ໄດກ້າຍເປັນພ ນ້ທີ່ ຕົນ້ຕ ່  ກ່ຽວກບັການ ປູກກາເຟ ໃນ ສປປ 
ລາວ ເຊີ່ ງໝາກກາເຟ ແລະ ການເຟສ າເລດັຮູບ ໄດຖ້ ກສົ່ ງອອກຂາຍ ໃນຕະລາດພາຍໃນ ແລະ ຕະລາດ
ຕ່າງປະເທດ.  

5. 3. ການປະເມນີຄວາມຕອ້ງການສນິເຊ ່ ອ ຂອງແຕ່ລະປະເພດຜູເ້ຂົາ້ຮ່ວມ ໃນຕ່ອງໂສມູ້ນຄ່າ
ກະສກິ າ  

5.3.1. ເຂດພາກເໜ ອ 

ໂດຍອງີຕາມຜນົຂອງການສ າຫຼວດ ເຊີ່ ງໄດມ້ກີານສ າພາດລູກຄາ້ຈ ານວນ 36 ຄນົ ແລະ ຜູທ້ີ່ ສນົໃຈຢ ມເງນິ 65 ຄນົ 
ຈາກ ສກຈ ທີ່ ເຂົາ້ຮ່ວມໃນາກເໜ ອ, ລກັສະນະຕ່າງໆກ່ຽວກບັຄວາມຕອ້ງການສນິເຊ ່ ອ ໃນຕ່ອງໂສມູ້ນຄ່າກະສກິ າ 
ແມ່ນສາມາດສງັລວມໄດໃ້ນຕາຕະລາງ 12 ລຸ່ມນີ.້ 

ຕາຕະລາງ 12: ລກັສະນະຄວາມຕອ້ງການສນິເຊ ່ ອຂອງລູກຄາ້ ແລະ ຜູທ້ີ່ ສນົໃຈເຂົາ້ເປັນລູກຄາ້ ຂອງ 3 ສກຈ ໃນ
ເຂດພາກເໜ ອຂອງ ສປປ ລາວ 

1. ການຜະລດິຊີນ້ສດັໃຫຍ່ 

ລກັສະນະຄວາມຕອ້ງການສນິເຊ ່ ອ ຜູເ້ຂົາ້ຮ່ວມໃນຕ່ອງໂສມ້ນູຄ່າ 

 32 ຜູຜ້ະລດິ 2 ຜູຄ້າ້ຂາຍຂະໜາດ ນອ້ຍ 

ວງົເງນິກູ ້(ຕ ່ າສຸດ ແລະ ສູງສຸດ.) 10,000,000 ຫາ 
50,000,000 ກບີ 

30,000,000 ຫາ 
50,000,000 ກບີ 

ກ ານດົເວລາເງນິກູ ້(ຕ ່ າສຸດ ແລະ ສູງສຸດ) 24 ຫາ 36 ເດ ອນ 12 ຫາ 24 ເດ ອນ 

ອດັຕາດອກເບຍ້ເງນິກູ ້(ຕ ່ າສຸດ ແລະ ສູງສຸດ.) 2% ຕ ່ ເດ ອນ 2.8% ຕ ່ ເດ ອນ 
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ການຄ າ້ປະກນັເງນິກູ ້ ໃບຕາດນີ ໃບຕາດນີ 

ວທິກີານຊ າລະຄ ນ ຈ່າຍດອກເບຍ້ ເປັນລາຍເດ ອນ 
ສ່ວນຕົນ້ທນຶ ແມ່ນຈ່າຍເປັນລາຍ 
ປີ. 

ຈ່າຍດອກເບຍ້ ເປັນລາຍ 
ເດ ອນ, ສ່ວນຕົນ້ທນຶແມ່ນ 
ຊ າລະຄ ນ ເປັນລາຍໄຕ ມາດ. 

2. ການຜະລດິຊີນ້ສດັນອ້ຍ (ໝ,ູ ແບ ້ແລະ ສດັປີກ)  

ລກັສະນະຄວາມຕອ້ງການສນິເຊ ່ ອ ຜູເ້ຂົາ້ຮ່ວມໃນຕ່ອງໂສມ້ນູຄ່າ 

 17 ຜູລ້ຽ້ງສດັ 2 ຜູຄ້າ້ຂາຍຂະໜາດ ນອ້ຍ 

ວງົເງນິກູ ້(ຕ ່ າສຸດ ແລະ ສູງສຸດ.) 5,000,000 ຫາ 30,000,000 
ກບີ 

20,000,000 ກບີ 

ກ ານດົເວລາເງນິກູ ້(ຕ ່ າສຸດ ແລະ ສູງສຸດ) 12 ຫາ 24 ເດ ອນ 24 ເດ ອນ 

ອດັຕາດອກເບຍ້ເງນິກູ ້(ຕ ່ າສຸດ ແລະ ສູງສຸດ.) 2.7 ຫາ 2.8% ຕ ່ ເດ ອນ 2.8% ຕ ່ ເດ ອນ 

ການຄ າ້ປະກນັເງນິກູ ້ ໃບຕາດນີ ໃບຕາດນີ 

ວທິກີານຊ າລະຄ ນ ສະເໜ ີ2 ທາງເລ ອກ: 

1). ຈ່າຍດກອເບຍ້ ແລະ ຕົນ້ທນຶ 
ເປັນລາຍເດ ອນ ພອ້ມກນັ; 

2). ຈ່າຍດອກເບຍ້ເປັນລາຍ 
ເດ ອນ, ສ່ວນຕົນ້ທນຶແມ່ນຊ າລະ 
ຄ ນທຸກໆ 6 ເດ ອນ. 

ຈ່າຍດອກເບຍ້ ແລະ ຕົນ້ທນຶ 
ເປັນລາຍເດ ອນພອ້ມກນັ 

3. ການຜະລດິພ ດຜກັ 

ລກັສະນະຄວາມຕອ້ງການສນິເຊ ່ ອ ຜູເ້ຂົາ້ຮ່ວມໃນຕ່ອງໂສມ້ນູຄ່າ 

 17 ຜູຜ້ະລດິ 6 ຜູຄ້າ້ຂາຍຂະໜາດ ນອ້ຍ 

ວງົເງນິກູ ້(ຕ ່ າສຸດ ແລະ ສູງສຸດ.) 5,000,000 ຫາ 15,000,000 
ກບີ 

10,000,000 
15,000,000 ກບີ 

ກ ານດົເວລາເງນິກູ ້(ຕ ່ າສຸດ ແລະ ສູງສຸດ) 6 ຫາ 12 ເດ ອນ 6 ຫາ 12 ເດ ອນ 

ອດັຕາດອກເບຍ້ເງນິກູ ້(ຕ ່ າສຸດ ແລະ ສູງສຸດ.) 2.5% ຕ ່ ເດ ອນ 2.5% ຕ ່ ເດ ອນ 
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ການຄ າ້ປະກນັເງນິກູ ້ ໃບຕາດນີ ຫຼ  ເອກະສານລດົຈກັ ໃບຕາດນີ ຫຼ  ເອກະສານລດົ 
ຈກັ 

ວທິກີານຊ າລະຄ ນ ຈ່າຍດອກເບຍ້ເປັນລາຍໄຕມາດ 
ສ່ວນຕົນ້ທນຶ ແມ່ນຊ າລະ ທຸກໆ 
4 ເດ ອນ 

ຈ່າຍດອກເບຍ້ ແລະ ຕົນ້ທນຶ 
ທຸກໆເດ ອນພອ້ມກນັ 

4. ການຜະລດິໝາກເດ ອຍ 

ລກັສະນະຄວາມຕອ້ງການສນິເຊ ່ ອ ຜູເ້ຂົາ້ຮ່ວມໃນຕ່ອງໂສມ້ນູຄ່າ 

 20 ຜູຜ້ະລດິ 0  ຜູຄ້າ້ຂາຍ 

ວງົເງນິກູ ້(ຕ ່ າສຸດ ແລະ ສູງສຸດ.) 2,000,000 ຫາ 10,000,000 
ກບີ 

 

ກ ານດົເວລາເງນິກູ ້(ຕ ່ າສຸດ ແລະ ສູງສຸດ) 6 ຫາ 12 ເດ ອນ  

ອດັຕາດອກເບຍ້ເງນິກູ ້(ຕ ່ າສຸດ ແລະ ສູງສຸດ.) 2 ຫາ 2.7% ຕ ່ ເດ ອນ  

ການຄ າ້ປະກນັເງນິກູ ້ ໃບຕາດນີ  

ວທິກີານຊ າລະຄ ນ ຈ່າຍດອກເບຍ້ທຸກໆເດ ອນ ສ່ວນ 
ຕົນ້ທນຶຊ າລະເປັນງວດ ທຸກໆ 6 
ເດ ອນ 

 

5. ການຜະລດິສາລອີາຫານສດັ 

ລກັສະນະຄວາມຕອ້ງການສນິເຊ ່ ອ ຜູເ້ຂົາ້ຮ່ວມໃນຕ່ອງໂສມ້ນູຄ່າ 

 2 ຜູຜ້ະລດິ 0 ຜູຄ້າ້ຂາຍ 

ວງົເງນິກູ ້(ຕ ່ າສຸດ ແລະ ສູງສຸດ.) 5,000,000 ກບີ  

ກ ານດົເວລາເງນິກູ ້(ຕ ່ າສຸດ ແລະ ສູງສຸດ) 6 ຫາ 12 ເດ ອນ  

ອດັຕາດອກເບຍ້ເງນິກູ ້(ຕ ່ າສຸດ ແລະ ສູງສຸດ.) 2.7% ຕ ່ ເດ ອນ  

ການຄ າ້ປະກນັເງນິກູ ້ ໃບຕາດນີ  

ວທິກີານຊ າລະຄ ນ ຈ່າຍດອກເບຍ້ທຸກໆເດ ອນ ສ່ວນ 
ຕົນ້ທນຶຊ າລະເປັນງວດ ທຸກໆ 6 

 



58 
 
 

ເດ ອນ 

6. ການຜະລດິຊີນ້ປາ 

ລກັສະນະຄວາມຕອ້ງການສນິເຊ ່ ອ ຜູເ້ຂົາ້ຮ່ວມໃນຕ່ອງໂສມ້ນູຄ່າ 

 3 ຜູຜ້ະລດິ 0 ຜູຄ້າ້ຂາຍ 

ວງົເງນິກູ ້(ຕ ່ າສຸດ ແລະ ສູງສຸດ.) 20,000,000 ຫາ 
30,000,000 ກບີ 

 

ກ ານດົເວລາເງນິກູ ້(ຕ ່ າສຸດ ແລະ ສູງສຸດ) 24 ຫາ 36 ເດ ອນ  

ອດັຕາດອກເບຍ້ເງນິກູ ້(ຕ ່ າສຸດ ແລະ ສູງສຸດ.) 2.8% ຕ ່ ເດ ອນ  

ການຄ າ້ປະກນັເງນິກູ ້ ໃບຕາດນີ  

ວທິກີານຊ າລະຄ ນ ຈ່າຍດອກເບຍ້ທຸກໆເດ ອນ ສ່ວນ 
ຕົນ້ທນຶຊ າລະເປັນງວດ ທຸກໆ 6 
ເດ ອນ 
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5.3.2. ເຂດພາກກາງ 

ໂດຍອງີໃສ່ຜນົຂອງການສ າພາດກບັລູກກຄາ້ກະສກິ າ ຈ ານວນ 55 ຄນົ ແລະ ຜູທ້ີ່ ສນົໃຈຢ ມເງນິເຮດັກະສກິ າ ຈ າ 
ນວນ 48 ຄນົ ນ າ ສກຈ ທີ່ ເຂົາ້ຮ່ວມການສ າຫຼວດໃນເຂດພາກກາງ, ລກັສະນະຄວາມຕອ້ງການສນິເຊ ່ ອ ແມ່ນ 
ສາມາດສງັລວມໄດໃ້ນຕາຕະລາງ 13 ຂາ້ງລຸ່ມນີ.້ 

ຕາຕະລາງ 13: ລກັສະນະຄວາມຕອ້ງການສນິເຊ ່ ອຂອງລູກຄາ້ ແລະ ຜູທ້ີ່ ສນົໃຈຢຶມເງນິ ນ າ 4 ສກຈ ໃນເຂດພາກກາງ 

1. ການຜະລດິພ ດຜກັປອດສານພດິ 

ລກັສະນະຄວາມຕອ້ງການສນິເຊ ່ ອ ຜູເ້ຂົາ້ຮ່ວມໃນຕ່ອງໂສມ້ນູຄ່າ 

 51 ຜູຜ້ະລດິ 6 ຜູຄ້າ້ຂາຍຂະໜາດ ນອ້ຍ 

ວງົເງນິກູ ້(ຕ ່ າສຸດ ແລະ ສູງສຸດ.) 5,000,000 ຫາ 30,000,000 
ກບີ 

10,000 ຫາ 50,000,000 
ກບີ 

ກ ານດົເວລາເງນິກູ ້(ຕ ່ າສຸດ ແລະ ສູງສຸດ) 6 ຫາ 12 ເດ ອນ 6 ຫາ 12 ເດ ອນ 

ອດັຕາດອກເບຍ້ເງນິກູ ້(ຕ ່ າສຸດ ແລະ ສູງ
ສຸດ.) 

2% ຫາ 3.5% ຕ ່ ເດ ອນ 3.5% ຕ ່ ເດ ອນ 

ການຄ າ້ປະກນັເງນິກູ ້ ໃບຕາດນີ ຫຼ  ເຄ ່ ອງເຮ ອນ ຫຼ  
ເອກະສານລດົ 

ໃບຕາດນີ ຫຼ  ເຄ ່ ອງເຮ ອນ ຫຼ  
ເອກະສານລດົ 

ວທິກີານຊ າລະຄ ນ ຈ່າຍດອກເບຍ້ທຸກໆເດ ອນ ສ່ວນ 
ຕົນ້ທນຶຊ າລະເປັນງວດ ທຸກໆ 3 
ເດ ອນ 

ຈ່າຍດອກເບຍ້ ແລະ ຕົນ້ທນຶ 
ທຸກໆເດ ອນພອ້ມກນັ 

2. ການຜະລດິເຫດັ 

ລກັສະນະຄວາມຕອ້ງການສນິເຊ ່ ອ ຜູເ້ຂົາ້ຮ່ວມໃນຕ່ອງໂສມ້ນູຄ່າ 

 17 ຜູຜ້ະລດິ 1  ຜູຄ້າ້ຂາຍນອ້ຍ 

ວງົເງນິກູ ້(ຕ ່ າສຸດ ແລະ ສູງສຸດ.) 10,000,000 ຫາ 30,000,000 
ກບີ 

30,000,000 ກບີ 

ກ ານດົເວລາເງນິກູ ້(ຕ ່ າສຸດ ແລະ ສູງສຸດ) 12 ຫາ 24 ເດ ອນ 12 ເດ ອນ 

ອດັຕາດອກເບຍ້ເງນິກູ ້(ຕ ່ າສຸດ ແລະ ສູງ
ສຸດ.) 

2% ຫາ 3,5% ຕ ່ ເດ ອນ 3.5% ຕ ່ ເດ ອນ 
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ການຄ າ້ປະກນັເງນິກູ ້ ໃບຕາດນີ ຫຼ  ເຄ ່ ອງເຮ ອນ ຫຼ  
ເອກະສານລດົ 

ໃບຕາດນີ ຫຼ  ເຄ ່ ອງເຮ ອນ ຫຼ  
ເອກະສານລດົ 

ວທິກີານຊ າລະຄ ນ ຈ່າຍດອກເບຍ້ທຸກໆເດ ອນ ສ່ວນ 
ຕົນ້ທນຶຊ າລະເປັນງວດ ທຸກໆ 3 
ເດ ອນ 

ຈ່າຍດອກເບຍ້ ແລະ ຕົນ້ທນຶ 
ທຸກໆເດ ອນພອ້ມກນັ 

3. ການຜະລດິເຂົາ້ 

ລກັສະນະຄວາມຕອ້ງການສນິເຊ ່ ອ ຜູເ້ຂົາ້ຮ່ວມໃນຕ່ອງໂສມ້ນູຄ່າ 

 8 ຜູຜ້ະລດິ 0 ຜູຄ້າ້ຂາຍ 

ວງົເງນິກູ ້(ຕ ່ າສຸດ ແລະ ສູງສຸດ.) 5,000,000 ຫາ 30,000,000 
ກບີ 

 

ກ ານດົເວລາເງນິກູ ້(ຕ ່ າສຸດ ແລະ ສູງສຸດ) 12 ເດ ອນ  

ອດັຕາດອກເບຍ້ເງນິກູ ້(ຕ ່ າສຸດ ແລະ ສູງ
ສຸດ.) 

2.5% ຫາ 3.5% ຕ ່ ເດ ອນ  

ການຄ າ້ປະກນັເງນິກູ ້ ໃບຕາດນີ   

ວທິກີານຊ າລະຄ ນ ຈ່າຍດອກເບຍ້ທຸກໆເດ ອນ ສ່ວນ 
ຕົນ້ທນຶຊ າລະເປັນງວດ ທຸກໆ 3 
ເດ ອນ 

 

4. ການຜະລດິສາລ ີ

ລກັສະນະຄວາມຕອ້ງການສນິເຊ ່ ອ ຜູເ້ຂົາ້ຮ່ວມໃນຕ່ອງໂສມ້ນູຄ່າ 

 7 ຜູຜ້ະລດິ 0 ຜູຄ້າ້ຂາຍ 

ວງົເງນິກູ ້(ຕ ່ າສຸດ ແລະ ສູງສຸດ.) 5,000,000 ຫາ 30,000,000 
ກບີ 

 

ກ ານດົເວລາເງນິກູ ້(ຕ ່ າສຸດ ແລະ ສູງສຸດ) 12 ເດ ອນ  

ອດັຕາດອກເບຍ້ເງນິກູ ້(ຕ ່ າສຸດ ແລະ ສູງ
ສຸດ.) 

2.5% ຫາ 3.5% ຕ ່ ເດ ອນ  

ການຄ າ້ປະກນັເງນິກູ ້ ໃບຕາດນີ  
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ວທິກີານຊ າລະຄ ນ ຈ່າຍດອກເບຍ້ທຸກໆເດ ອນ ສ່ວນ 
ຕົນ້ທນຶຊ າລະເປັນງວດ ທຸກໆ 3 
ເດ ອນ 

 

5. ການຜະລດິຊີນ້ສດັນອ້ (ໝ,ູ ແບ ້ແລະ ສດັປີກ)  

ລກັສະນະຄວາມຕອ້ງການສນິເຊ ່ ອ ຜູເ້ຂົາ້ຮ່ວມໃນຕ່ອງໂສມ້ນູຄ່າ 

 11 ຜູຜ້ະລດິ 2 ຜູຄ້າ້ຂາຍນອ້ຍ 

ວງົເງນິກູ ້(ຕ ່ າສຸດ ແລະ ສູງສຸດ.) 5,000,000 ຫາ 30,000,000 
ກບີ 

30,000,000 ຫາ 
50,000,000 ກບີ 

ກ ານດົເວລາເງນິກູ ້(ຕ ່ າສຸດ ແລະ ສູງສຸດ) 12 ຫາ 36 ເດ ອນ 12 ເດ ອນ 

ອດັຕາດອກເບຍ້ເງນິກູ ້(ຕ ່ າສຸດ ແລະ ສູງ
ສຸດ.) 

2% ຫາ 2.5% ຕ ່ ເດ ອນ 2.5% ຫາ 3.5% ຕ ່ ເດ ອນ 

ການຄ າ້ປະກນັເງນິກູ ້ ໃບຕາດນີ ຫຼ  ເຄ ່ ອງເຮ ອນ ຫຼ  
ເອກະສານລດົ 

ໃບຕາດນີ ຫຼ  ເອກະສານລດົ 

ວທິກີານຊ າລະຄ ນ ຈ່າຍດອກເບຍ້ທຸກໆເດ ອນ ສ່ວນ 
ຕົນ້ທນຶຊ າລະເປັນງວດ ທຸກໆ 3 ຫຼ  
ທຸກໆ 6 ເດ ອນ 

ຈ່າຍດອກເບຍ້ ແລະ ຕົນ້ທນຶ 
ທຸກໆເດ ອນພອ້ມກນັ 

 

5.3.3. ເຂດພາກໃຕ ້

ໂດຍອງີໃສ່ຜນົຂອງການສ າພາດກບັລູກກຄາ້ກະສກິ າ ຈ ານວນ 69 ຄນົ ແລະ ຜູທ້ີ່ ສນົໃຈຢ ມເງນິເຮດັກະສກິ າ ຈ າ 
ນວນ 54 ຄນົ ນ າ ສກຈ ທີ່ ເຂົາ້ຮ່ວມການສ າຫຼວດໃນເຂດພາກໃຕ,້ ລກັສະນະຄວາມຕອ້ງການສນິເຊ ່ ອ ແມ່ນ 
ສາມາດສງັລວມໄດໃ້ນຕາຕະລາງ 14 ຂາ້ງລຸ່ມນີ.້ 

Table 14: ລກັສະນະຄວາມຕອ້ງການສນິເຊ ່ ອຂອງລູກຄາ້ ແລະ ຜູທ້ີ່ ສນົໃຈຢ ມເງນິ ນ າ 6 ສກຈ ໃນເຂດພາກໃຕ ້

1. ການຜະລດິມນັຕົນ້ 

ລກັສະນະຄວາມຕອ້ງການສນິເຊ ່ ອ ຜູເ້ຂົາ້ຮ່ວມໃນຕ່ອງໂສມ້ນູຄ່າ 

 43 ຜູຜ້ະລດິ 3 ຜູຄ້າ້ຂາຍນອ້ຍ 

ວງົເງນິກູ ້(ຕ ່ າສຸດ ແລະ ສູງສຸດ.) 10,000,000 ຫາ 30,000,000 30,000 ຫາ 50,000,000 
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ກບີ ກບີ 

ກ ານດົເວລາເງນິກູ ້(ຕ ່ າສຸດ ແລະ ສູງສຸດ) 12 ເດ ອນ 12 ເດ ອນ 

ອດັຕາດອກເບຍ້ເງນິກູ ້(ຕ ່ າສຸດ ແລະ ສູງ
ສຸດ.) 

2.5% ຕ ່ ເດ ອນ 3% ຕ ່ ເດ ອນ 

ການຄ າ້ປະກນັເງນິກູ ້ ໃບຕາດນີ ຫຼ  ເຄ ່ ອງເຮ ອນ ຫຼ  
ເອກະສານລດົ 

ໃບຕາດນີ ຫຼ  ເຄ ່ ອງເຮ ອນ ຫຼ  
ເອກະສານລດົ 

ວທິກີານຊ າລະຄ ນ ຈ່າຍດອກເບຍ້ທຸກໆເດ ອນ ສ່ວນ 
ຕົນ້ທນຶຊ າລະເປັນງວດ ທຸກໆ 3 
ເດ ອນ 

ຈ່າຍດອກເບຍ້ ແລະ ຕົນ້ທນຶ 
ທຸກໆເດ ອນພອ້ມກນັ 

2. ການຜະລດິເຂົາ້ 

ລກັສະນະຄວາມຕອ້ງການສນິເຊ ່ ອ ຜູເ້ຂົາ້ຮ່ວມໃນຕ່ອງໂສມ້ນູຄ່າ 

 25 ຜູຜ້ະລດິ 0  tຜູຄ້າ້ຂາຍ 

ວງົເງນິກູ ້(ຕ ່ າສຸດ ແລະ ສູງສຸດ.) 5,000,000 ຫາ 30,000,000 
ກບີ 

 

ກ ານດົເວລາເງນິກູ ້(ຕ ່ າສຸດ ແລະ ສູງສຸດ) 12 ເດ ອນ  

ອດັຕາດອກເບຍ້ເງນິກູ ້(ຕ ່ າສຸດ ແລະ ສູງ
ສຸດ.) 

2% ຕ ່ ເດ ອນ  

ການຄ າ້ປະກນັເງນິກູ ້ ໃບຕາດນີ ຫຼ  ເຄ ່ ອງເຮ ອນ ຫຼ  
ເອກະສານລດົ 

 

ວທິກີານຊ າລະຄ ນ ຈ່າຍດອກເບຍ້ທຸກໆເດ ອນ ສ່ວນ 
ຕົນ້ທນຶຊ າລະເປັນງວດ ທຸກໆ 3 
ເດ ອນ 

 

3. ການຜະລດິໝາກໄມ ້

ລກັສະນະຄວາມຕອ້ງການສນິເຊ ່ ອ ຜູເ້ຂົາ້ຮ່ວມໃນຕ່ອງໂສມ້ນູຄ່າ 

 22 ຜູຜ້ະລດິ 0 ຜູຄ້າ້ຂາຍ 

ວງົເງນິກູ ້(ຕ ່ າສຸດ ແລະ ສູງສຸດ.) 5,000,000 ຫາ 30,000,000  
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ກບີ 

ກ ານດົເວລາເງນິກູ ້(ຕ ່ າສຸດ ແລະ ສູງສຸດ) 36 ເດ ອນ  

ອດັຕາດອກເບຍ້ເງນິກູ ້(ຕ ່ າສຸດ ແລະ ສູງ
ສຸດ.) 

2% ຫາ 3% ຕ ່ ເດ ອນ  

ການຄ າ້ປະກນັເງນິກູ ້ ໃບຕາດນີ ຫຼ  ເງນິເດ ອນ   

ວທິກີານຊ າລະຄ ນ  ສ າລບັຊາວກະສກິອນ, ພວກ
ເຂາົເຈ ົາ້ຕອ້ງການຈ່າຍ ດອກ
ເບຍ້ເປັນລາຍເດ ອນ, ສ່ວນຕົນ້
ທນຶ ແມ່ຊ າລະ ເປັນງວດ 
(ທຸກໆ 3 ເດ ອນ ຫຼ  6 
ເດ ອນ); 

 ສ າລບັພະນກັງານລດັ ຜູທ້ີ່ ມ ີ
ເງນິເດ ອນ ແມ່ນຕອ້ງການຈ່າຍ 
ດອກເບຍ້ ແລະ ຕົນ້ທນຶ ເປັນ
ລາຍເດ ອນພອ້ມກນັ 

 

4. ການຜະລດິພ ດຜກັ 

ລກັສະນະຄວາມຕອ້ງການສນິເຊ ່ ອ ຜູເ້ຂົາ້ຮ່ວມໃນຕ່ອງໂສມ້ນູຄ່າ 

 11 ຜູຜ້ະລດິ 2 ຜູຄ້າ້ຂາຍນອ້ຍ 

ວງົເງນິກູ ້(ຕ ່ າສຸດ ແລະ ສູງສຸດ.) 5,000,000 ຫາ 30,000,000 
ກບີ 

10,000,000 ຫາ 
30,000,000 ກບີ 

ກ ານດົເວລາເງນິກູ ້(ຕ ່ າສຸດ ແລະ ສູງສຸດ) 12 ເດ ອນ 12 ເດ ອນ 

ອດັຕາດອກເບຍ້ເງນິກູ ້(ຕ ່ າສຸດ ແລະ ສູງ
ສຸດ.) 

2.5% ຫາ 3% ຕ ່ ເດ ອນ 2.5% ຫາ 3% ຕ ່ ເດ ອນ 

ການຄ າ້ປະກນັເງນິກູ ້ ໃບຕາດນີ ຫຼ  ເຄ ່ ອງເຮ ອນ ຫຼ  
ເອກະສານລດົ 

ໃບຕາດນີ ຫຼ  ເຄ ່ ອງເຮ ອນ ຫຼ  
ເອກະສານລດົ 

ວທິກີານຊ າລະຄ ນ ຈ່າຍດອກເບຍ້ທຸກໆເດ ອນ ສ່ວນ 
ຕົນ້ທນຶຊ າລະເປັນງວດ ທຸກໆ 3 
ເດ ອນ 

ຈ່າຍດອກເບຍ້ ແລະ ຕົນ້ທນຶ 
ທຸກໆເດ ອນພອ້ມກນັ 
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5. ການຜະລດິຊີນ້ສດັນອ້ (ໝ,ູ ແບ ້ແລະ ສດັປີກ) 

ລກັສະນະຄວາມຕອ້ງການສນິເຊ ່ ອ ຜູເ້ຂົາ້ຮ່ວມໃນຕ່ອງໂສມ້ນູຄ່າ 

 6 ຜູຜ້ະລດິ 1 ຜູຄ້າ້ຂາຍນອ້ຍ 

ວງົເງນິກູ ້(ຕ ່ າສຸດ ແລະ ສູງສຸດ.) 5,000,000 ຫາ 30,000,000 
ກບີ 

30,000,000 ຫາ 
50,000,000 ກບີ 

ກ ານດົເວລາເງນິກູ ້(ຕ ່ າສຸດ ແລະ ສູງສຸດ) 12 to 24 ເດ ອນ 12 ເດ ອນ 

ອດັຕາດອກເບຍ້ເງນິກູ ້(ຕ ່ າສຸດ ແລະ ສູງ
ສຸດ.) 

2% ຫາ 2.5% ຕ ່ ເດ ອນ 2.5% ຫາ 3% ຕ ່ ເດ ອນ 

ການຄ າ້ປະກນັເງນິກູ ້ ໃບຕາດນີ ຫຼ  ເຄ ່ ອງເຮ ອນ ຫຼ  
ເອກະສານລດົ 

ໃບຕາດນີ ຫຼ  ເອກະສານລດົ 

ວທິກີານຊ າລະຄ ນ ຈ່າຍດອກເບຍ້ທຸກໆເດ ອນ ສ່ວນ 
ຕົນ້ທນຶຊ າລະເປັນງວດ ທຸກໆ 3 ຫຼ  
ທຸກໆ 6 ເດ ອນ 

ຈ່າຍດອກເບຍ້ ແລະ ຕົນ້ທນຶ 
ທຸກໆເດ ອນພອ້ມກນັ 

6. ການຜະລດິຊີນ້ປາ 

ລກັສະນະຄວາມຕອ້ງການສນິເຊ ່ ອ ຜູເ້ຂົາ້ຮ່ວມໃນຕ່ອງໂສມ້ນູຄ່າ 

 1 ຜູຜ້ະລດິ 1 ຜູແ້ປຮູບ 

ວງົເງນິກູ ້(ຕ ່ າສຸດ ແລະ ສູງສຸດ.) 20,000,000 ກບີ  30,000,000 ກບີ 

ກ ານດົເວລາເງນິກູ ້(ຕ ່ າສຸດ ແລະ ສູງສຸດ)  24 ເດ ອນ 12 ເດ ອນ 

ອດັຕາດອກເບຍ້ເງນິກູ ້(ຕ ່ າສຸດ ແລະ ສູງ
ສຸດ.) 

2% ຕ ່ ເດ ອນ 2.5% ຕ ່ ເດ ອນ 

ການຄ າ້ປະກນັເງນິກູ ້ ໃບຕາດນີ ຫຼ  ເຄ ່ ອງເຮ ອນ ຫຼ  
ເອກະສານລດົ 

ໃບຕາດນີ ຫຼ  ເອກະສານລດົ 

ວທິກີານຊ າລະຄ ນ ຈ່າຍດອກເບຍ້ທຸກໆເດ ອນ ສ່ວນ 
ຕົນ້ທນຶຊ າລະເປັນງວດ ທຸກໆ 6 
ເດ ອນ 

ຈ່າຍດອກເບຍ້ ແລະ ຕົນ້ທນຶ 
ທຸກໆເດ ອນພອ້ມກນັ 
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5.4. ຂ ສະເໜແີນະນ າ ສ າລບັ ສກຈ ທີ່ ເຂົາ້ຮ່ວມ  

ບນັດາຄ າຄດິຄ າເຫນັ ຂອງລູກຄາ້ ແລະ ຜູທ້ີ່ ສນົໃຈເຂົາ້ເປັນລູກຄາ້ ກ່ຽວກບັຜະລດິຕະພນັເງນິກູທ້ີ່ ມໃີນປະຈບຸນັ 
ຂອງ ສກຈ ທີ່ ເຂົາ້ຮ່ວມ ແມ່ນສາມາດສະຫຸຼບສງັລວມໄດ ້ດັ່ ງລຸ່ມນີ:້: 

 ລູກຄາ້ຂອງ ສກຈຮ ຈ າປາລາວ ໄດສ້ະແດງຄວາມພ ໃຈເປັນຢ່າງສູງ ກ່ຽວກບັຜະລດິຕະພນັເງນິກູຂ້ອງ 
ສກຈ ດັ່ ງກ່າວ. ສ າລບັເງນິກູກ້ະສກິ າ, ວທິກີານຊ າລະຄ ນເງນິກູ ້ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຈ່າຍດອກເບຍ້ເປັນ 
ລາຍເດ ອນ ແລະ ຊ າລະຄ ນຕົນ້ທນຶເປັນງວດ ໂດຍອງີຕາມການຕກົລງົກນັລະຫວ່າງ ສກຈ ແລະ ລູກຄາ້ 
ແມ່ນເປັນການອ ານວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ເຮດັໃຫຕ້າຕະລາງການຊ າລະຕົນ້ທນຶເງນິກູສ້ອດຄ່ອງກບັ 
ການໄຫຼຂອງເງນິສດົຂອງກດິຈະກ າການຜະລດິກະສກິ າ. ສະນັນ້ ລູກຄາ້ກະສກິ າ ແລະ ຜູທ້ີ່ ສນົໃຈເຂົາ້ ເປັນ
ລູກຄາ້ກະສກິ າ ຂອງ ສກຈ ນີ ້ຈ ່ ງມຄີວາມພ ໃຈຫຼາຍໃນຜະລດິຕະພນັເງນິກູຂ້ອງ ສກຈ ນີ.້ 

 ລູກຄາ້ຂອງ ສກຈບ ຮຸ່ງເຮ ອງຊບັ ຜູທ້ີ່ ກູຢ້ ມເງນິໄປເຮດັກດິຈະກ າການຜະລດິກະສກິ າ ສະເໜໃີຫມ້ ີການ
ປັບວທິກີານຊ າລະຄ ນເງນິກູໃ້ຫເ້ປັນ 2 ທາງເລ ອກ ເຊັ່ ນວ່າ: 1) ຈ່າຍດອກເບຍ້ ແລະ ຕົນ້ທນຶ ເປັນ ລາຍ
ເດ ອນພອ້ມກນັ; ແລະ 2) ຈ່າຍດອກເບຍ້ເປັນລາຍເດ ອນ, ສ່ວນຕົນ້ທນຶແມ່ນຊ າລະເປັນງວດ ໂດຍ ອງີ
ການໄຫຼຂອງເງນິສດົຂອງກດິຈະກ າການຜະລດິກະສກິ າ. 

 ຜຸທ້ີ່ ສນົໃຈເຂົາ້ເປັນລູກຄາ້ຂອງ ສກຈບ ຮຸ່ງເຮ ອງຊບັ   ທີ່ ສະເໜຂີ ຢ ມເງນິໄປລຽ້ງສດັໃຫຍ່ ຍງັຄດິວ່າ 
ອດັຕາດອກເບຍ້ເງນິກູໃ້ນປະຈບຸນັ 2.8% ຕ ່ ເດ ອນ ແມ່ນສູງ. ພວກເຂາົເຈ ົາ້ສະເໜໃີຫຫຸຼ້ດ ອດັຕາດອກ 
ເບຍ້ລງົເປັນ 2% ຕ ່ ເດ ອນ ສ າລບັກດິຈະກ າລຽ້ງສດັໃຫຍ່. ຕ ່ ກບັບນັຫາດັ່ ງກ່າວ, ທມີງານທີ່ ປຶກສາສະເໜ ີ
ໃຫ ້ສກຈບ ຮຸ່ງເຮ ອງຊບັ ເຮດັການຄດິໄລ່ຜນົຕອບແທນ (RoI) ຂອງກດິຈະກ າການລຽ້ງສດັໃຫຍ່ ຮ່ວມ
ກນັກບັຜູທ້ີ່ ສນົໃຈຢ ມເງນິໄປເຮດັກດິຈະກ າດັ່ ງກ່າວ ແລະ ທ າການສມົທຽບກບັອດັຕາດອກເບຍ້ທີ່  ຕອ້ງ
ຈ່າຍໃຫ ້ ສກຈ ເພ ່ ອຄດິໄລ່ຜນົກ າໄລທີ່ ຜູກູ້ຢ້ ມຈະໄດຮ້ບັ. ການຄດິໄລ່ຄ ດັ່ ງກ່າວ ອາດສາມາດຊ່ວຍ ເຮດັ
ໃຫຜູ້ທ້ີ່ ສນົໃຈຢ ມເງນິໄປເຮດັກດິຈະການລຽ້ງສດັໃຫຍ່ ເຫນັໄດເ້ຖງິອດັຕາສ່ວນຜນົກ າໄລທີ່  ຈະໄດ ້ ຮບັ 
ແລະ ຍອມຮບັອດັຕາດອກເບຍ້ເງນິກູໃ້ນອດັຕາ 2.8% ທີ່ ກ ານດົໄວໃ້ນປະຈບຸນັ. 

 ລູກຄາ້ຂອງ ສສງ ຫຼວງພະບາງ ແມ່ນມຄີວາມພ ໃຈຫຼາຍກບັຜະລດິຕະພນັເງນິກູ ້ແລະ ການບ ລ ິການຂອງ 
ສສງ ດັ່ ງກ່າວໃນປະຈບຸນັ. ແຕ່ເຖງິຢ່າງໃດກ ່ ຕາມ, ຊາວບາ້ນຜູທ້ີ່ ສນົໃຈເຂົາ້ເປັນສະມາຊກິຂອງ ສສງ ນີ ້
ເຊີ່ ງເປັນຜູທ້ີ່ ເຄຍີໄດຮ້ບັເງນິກູດ້ອກເບຍ້ຖມົຂຸມ ຈາກທະນາຄານສົ່ ງເສມີກະສກິ າ ມາກ່ອນ ຍງັຄດິວ່າ
ອດັຕາດອກເບຍ້ເງນິກູ ້ຂອງ ສສງ ຫຼວງພະບາງ ໃນອດັຕາ 2.7% ຕ ່ ເດ ອນ ແມ່ນຍງັສູງຢູ່. ສະນັນ້, ທມີ
ງານທີ່ ປຶກສາ ຈ ່ ງສະເໜແີນະນ າໃຫ ້ສສງ ຫຼວງພະບາງ ທ າຄວາມພະຍາຍາມອະທບິາຍ ໃຫ ້ພວກເຂາົເຈ ົາ້
ໄດເ້ຂົາ້ໃຈ ກ່ຽວກບັສະຖານະຂອງ ສສງ ໃນນາມທີ່ ເປັນອງົກອນ ທີ່ ສະມາຊກິເປັນເຈົາ້ຂອງ ແລະ 
ສະມາຊກິຍງັຈະໄດຮ້ບັເງນິປັນຜນົໃນຕອນທາ້ຍປີ ເຊີ່ ງມຄີວາມແຕກຕ່າງຈາກສະຖານະຂອງ ທະນາຄານ. 
ນອກຈາກນັນ້, ການອະທບິາຍເພີ່ ມເຕມີ ໃຫແ້ກ່ຜູທ້ີ່ ສນົໃຈເຂົາ້ເປັນສະມາຊກິ ຂອງ ສສງ ກ່ຽວກບັອງົ
ປະກອບຕ່າງໆໃນການກ ານດົອດັຕາດອກເບຍ້ເງນິກູ ້ ຍງັເປັນສີ່ ງທ່ຈ າເປັນ ເພ ່ ອສາ້ງຄວາມ ຮບັຮູ ້ ແລະ 
ຄວາມເຂົາ້ໃຈ ໃຫແ້ກ່ຜູທ້ີ່ ສນົໃຈເຂົາ້ຮ່ວມໄດມ້ຄີວາມເຂົາ້ໃຈຢ່າງຈະແຈງ້ ກ່ຽວກບັເຫດຜນົ ໃນການ
ກ ານດົອດັຕາດອກເບຍ້. ການຄດິໄລ່ຄ່າຕອບແທນຂອງການລງົທນຶ (RoI) ຂອງກດິຈະກ າການ ຜະລດິ
ກະສກິ າທີ່ ພວກເຂາົເຈ ົາ້ສະເໜ ີຍງັເປັນສີ່ ງທີ່ ສ າຄນັ ແລະ ຈ າເປັນ ທງັນີກ້ ່ ເພ ່ ອເຮດັໃຫພ້ວກ ເຂາົ ເຈ ົາ້ໄດ ້
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ເຂົາ້ໃຈກ່ຽວກບັອດັຕາສ່ວນຜນົກ າໄລທີ່ ຈະໄດຮ້ບັຈາກການປະຕບິດັກດິຈະກ າ ເຊີ່ ງຈະເປັນການ ຊ່ວຍໃຫ ້
ພວກເຂາົເຈ ົາ້ຕດັສນິໃຈຮບັໄດ ້ກ່ຽວກບັອດັຕາດອກເບຍ້ເງນິກູ ້ທ ີສສງ ກ ານດົໄວໃ້ນປະຈບຸນັ. 

 ລູກຄາ້ ແລະ ຜູທ້ີ່ ສນົໃຈເຂົາ້ເປັນລູກຄາ້ຂອງ  4 ສກຈ ທີ່ ເຂົາ້ຮ່ວມການສ າຫຼວດ ໃນເຂດພາກກາງ (ເຊັ່ ນ
ວ່າ: ສກຈຮ ປະຕູຄ າ, ສກຈບ ເນກັ, ສສງ ມດິຕະພາບ ແລະ ສກຈຮ ເອກພດັທະນາ) ໄດສ້ະເໜໃີຫມ້ີ
ການດດັແກວ້ທິກີານຊ າລະຄ ນເງນິກູ ້ ເຊີ່ ງໄດສ້ະເໜໃີຫເ້ປີດໃຫມ້ ີ 2 ທາງເລ ອກ ສ າລບັເງນິກູກ້ະສກິ າ ຄ : 
1) ຈ່າຍດອກເບຍ້ ແລະ ຕົນ້ທນຶ ເປັນລາຍເດ ອນພອ້ມກນັ; ແລະ 2) ຈ່າຍດອກເບຍ້ເປັນລາຍເດ ອນ, 
ສ່ວນຕົນ້ທນຶແມ່ນຊ າລະຄ ນເປັນງວດລາຍໄຕມາດ. ການຊ າລະຕົນ້ທນຶ ຄ ນເປັນງວດ ແມ່ນເໝາະສມົ
ສ າລບັຜູຜ້ະລດິກະສກິ າຂະໜາດນອ້ຍ ເຊີ່ ງເປັນລູກຄາ້ສ່ວນຫຼາຍຂອງ ສກຈ15, ເພາະຈະເປັນການ
ສອດຄ່ອງກບັການໄຫຼຂອງເງນິສດົຂອງກດິຈະກ າການຜະລດິກະສກີ າ. 

 ໃນຮູບແບບຂອງການບ ລກິານແບບສູນປະຊຸມ, ສກຈບ ເນກັ ໄດໃ້ຫກ້ານສະໜບັສະໜນູ ການສາ້ງຕັງ້ 
ກຸ່ມຜູຜ້ະລດິ ສ າລບັລູກຄາ້ ຫຼ  ສະມາຊກິຂອງຕນົ ແລະ ຍງັໄດຊ່້ວຍໃຫສ້ະມາຊກິກຸ່ມຜູຜ້ະລດິໄດເ້ຂົາ້ 
ເຖງິຕະລາດ ເພ ່ ອຮບັປະກນັເຮດັໃຫສ້ະມາຊກິກຸ່ມຜູຜ້ະລດິໄດມ້ອີ ານາດໃນການຕ ່ ລອງດາ້ນລາຄາ ຜນົຜະ 
ລດິ ແລະ ໄດເ້ຂົາ້ເຖງິຕະລາດຢ່າງຕ ່ ເນ ່ ອງ. ການສະໜບັສະໜນູໃຫແ້ກ່ການສາ້ງກຸ່ມຜູຜ້ະລດິຂອງ ສກຈບ 
ເນກັ ແມ່ນເປັນກ ລະນທີີ່ ໜາ້ສນົໃຈ, ສະນັນ້ ທມີງານທີ່ ປຶກສາຈ ່ ງສະເໜໃີຫທ້ າການສກຶສາເພີ່ ມເຕມີ ກ່ຽວ
ກບັກ ລະນນີີ ້ ເພ ່ ອສາ້ງເປັນກ ລະນສີກຶສາ ແລະ ເຜຍີແຜ່ເປັນບດົຮຽນໃຫແ້ກ່ ສກຈ ອ ່ ນໆ ທີ່ ມຄີວາມ
ສນົໃຈ. ນອກຈາກນັນ້, ສກຈບ ເນກັ ຍງັມຄີວາມສນົໃຈຫຼາຍໃນການເຮດັວຽກກບັຂະແໜງ ການກະສກິ າ 
ແລະ ກ ່ ຍງັພະຍາຍາມຊອກຫາການຊ່ວຍເຫຼ ອດາ້ນວຊິາການ ກ່ຽວກບັການເງນິໃນຕ່ອງໂສ ້ມູນຄ່າກະສກິ າ. 

 ສກຈຮ ເອກພດັທະນາ (EMI) ກ າລງັກະກຽມຈະທ າການອອກແບບ ແລະ ພດັທະນາຜະລດິຕະພນັ ເງນິ
ກູກ້ະສກິ າ. ຫວ່າງບ ່ ດນົມານີ,້ ສກຈຮ ເອກພດັທະນາ ໄດສ້ົ່ ງພະນກັງານຂອງຕນົຈ ານວນ 2 ທ່ານ ໄປສກຶ
ສາວທິກີານພດັທະນາຜະລດິຕະພນັເງນິກູກ້ະສກິ າ ທີ່ ປະເທດພະມາ້. ສະນັນ້, ທມີງານທີ່ ປຶກສາ ຈ ່ ງສະເ
ໜໃີຫ ້ສກຈຮ ເອກພດັທະນາ ສບຶຕ ່ ພດທະນາຜະລດິຕະພນັເງນິກູກ້ະສກິ າ ໂດຍນ າໃຊບ້ດົຮຽນ ທີ່ໄດຮ້ຽນ
ມາຈາກປະເທດພະມາ້ ແລະ ພຈິາລະນານ າເອາົຜນົຂອງການສກຶສາໃນເທ ່ ອນີເ້ຂົາ້ມສ່ີວນຮ່ວມ ດວ້ຍ. 

 ຜູທ້ີ່ ສນົໃຈເຂົາ້ເປັນສະມາຊກິ ແລະ ກູຢ້ ມເງນິນ າ ສສງ ຮ່ວມໃຈພດັທະນາ ສະເໜນີ າໃຊສ້ດັລຽ້ງ (ງວົ ຫຼ  
ຄວາຍ) ເປັນຫຼກັຊບັຄ າ້ປະກນັເງນິກູ ້ ເຊີ່ ງອາດເປັນຊບັສນິຊະນດິໃໝ່ທີ່ ສະເໜມີາໃຫເ້ປັນຫຼກັຊບັຄ າ້ 
ປະກນັເງນິກູ ້ສ າລບັ ສກຈ ໃນ ສປປ ລາວ. ຕ ່ ກບັກ ລະນດີັ່ ງກ່າວ, ທມີງານທີ່ ປຶກສາ ໄສະເໜໃີຫ ້ສສງ 
ຮ່ວມໃຈພດັທະນາ ພຈິາລະນາໃຫມ້ກີານທດົລອງວທິກີານດັ່ ງກ່າວກບັລູກຄາ້ຜູທ້ີ່ ມປີະຫວດັການ ຊ າລະ 
ຄ ນເງນິກູທ້ີ່ ດີ່ ກ່ອນ ແລະ ຈ ່ ງຄ່ອຍນ າໃຊກ້ບັລູກຄາ້ລາຍໃໝ່.  

 ລູກຄາ້ ແລະ ຜູທ້ີ່ ສນົໃຈເຂົາ້ເປັນລູກຄາ້ ຂອງ ສສງ ຫວົແສຈະເລນີ ແລະ ສສງ ຈ າປາພດັທະນາ ໄດສ້ະເໜີ
ໃຫມ້ກີານຂະຫຍາຍກ ານດົເວລາເງນິກູອ້ອກໄປເປັນ 36 ເດ ອນ ເພ ່ ອເປັນການສະໜບັສະໜນູ ການ
ລງົທ ນໄລຍະຍາວໃສ່ກດິຈະກ າການຜະລດິກະສກິ າທີ່ ມຜີນົໃນໄລຍະຍາວ ເຊັ່ ນວ່າ ການປູກຕົນ້ໄມ ້ໃຫໝ້
າກ. 

                                                           
 

15 ໃນການສ າຫຼວດ ທີ່ ໄດສ້ າພາດ 327 ລູກຄາ້ ແລະ ຜູທ້ີ່ ສນົໃຈເຂົາ້ເປັນລູກຄາ້ຂອງ 13 ສກຈ ທີ່ ເຂົາ້ຮ່ວມການສ າຫຼວດ, ປະມານ 92% 
ຂອງຜູທ້ີ່ ຖ ກສພ າດທງັໝດົ ແມ່ນເປັນຜູຜ້ະລດິຂະໜາດນອ້ຍ, ສ່ວນຜູຄ້າ້ຂາຍຂະໜາດນອ້ຍແມ່ນມພີຽງ 7.5% ແລະ ຜູແ້ປຮູບ ແມ່ນມີ
ພຽງ 0.5% ຕາມລ າດບັ. 
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 ລູກຄາ້ຂອງ ສກຈຮ ຈ າປາສກັ ໄດສ້ະແດງຄວາມພ ໃຈກບັຜະລດິຕະພນັເງນິກູ ້ ຂອງ ສກຈຮ ຈ າປາສກັ. 
ລູກຄາ້ຂອງ ສກຈຮ ດັ່ ງກ່າວແມ່ນພະນກັງານລດັ ແລະ ຕາຕະລາງການຈ່າຍດອກເບຍ້ ແລະ ຊ າລະຕົນ້ 
ທນຶເງນິກູ ້ ແມ່ນອງີໃສ່ເວລາເງນິເດ ອນຂອງພວກເຂາົເຈ ົາ້ອອກ ສະນັນ້ ພວກເຂາົເຈ ົາ້ຈ  ່ ງບ ່ ຄ່ອຍມ ີ ຄວາມ 
ກງັວນົກບັການຈ່າຍຄ ນເງນິກູຂ້ອງຕນົ.  
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ພາກທ ີ6: ພາກສະຫຸຼບ ແລະ ຂ ສ້ະເໜແີນະກ່ຽວກບັທດິທາງ ໃນຕ ່ ໜາ້ 

6.1. ພາກສະຫຸຼບ 

ຈາກຜນົຂອງການສກຶສາໃນເທ ່ ອນີ ້ແມ່ນສາມາດສະຫຸຼບສງັລວມຈດຸຕສ າຄນັຕ່າງ ໄໆດດ້ັ່ ງລຸ່ມນີ:້ 

 ສະຖາບນັການເງນິຈລຸະພາກທີ່ ເຂົາ້ຮ່ວມການສກຶສາຈ ານວນ 13 ສະຖາບນັ ໄດປ່້ອຍເງນິກູໃ້ຫແ້ກ່ ກດິຈະ 
ກ າການຜະລດິກະສກິ າ ໂດຍສະເລ່ຍ ຄດິເປັນ 31% ຂອງລວມຍອດເງນິກູທ້ງັໝດົ. ຈາກຕວົເລກ ອດັຕາ
ສ່ວນດັ່ ງກ່າວໄດສ້ະແດງໃຫເ້ຫນັວ່າ ຂະແໜງການເງນິຈລຸະພາກຂອງ ສປປ ລາວ ແມ່ນມບີດົບາດ ທີ່
ສ າຄນັໃນວຽກງານການເງນິເພ ່ ອການຜະລດິກະສກິ າ ແລະ ມຄີວາມສາມາດທີ່ ຈະປະກອບສ່ວນເຂົາ້ໃນ 
ການແກໄ້ຂບນັຫາສີ່ ງທາ້ທາຍກ່ຽວກບັການລງົທນຶໃນຂະແໜງການກະສກິ າຂອງ ສປປ ລາວ. 

 ລູກຄາ້ຂອງ ສກຈ ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນຜູຜ້ະລດິຂະໜາດນອ້ຍ (ຄດິເປັນ 92% ຂອງຕວົຢ່າງທງັ ໝດົຂອງລູກ
ຄາ້ທີ່ ເຂົາ້ຮ່ວມການສ າຫຼວດ), ຈາກນັນ້ແມ່ນຜູຄ້າ້ຂາຍຂະໜາດນອ້ຍ (7.5%) ແລະ ຜູແ້ປ ຮູບຂະໜາດ
ນອ້ຍ ເຊີ່ ງແມ່ນຜູປ້ະກອບການກ່ຽວກບັການເຮດັປາແຫງ້ຂາຍ (0.5%). ນອກຈາກນັນ້, ທມີງານທີ່ ປ ກ
ສາຄາດວ່າ ຜູມ້ສ່ີວນຮ່ວມໃນຕ່ອງໂສມູ້ນຄ່າກະສກິ າ ເຊີ່ ງເປັນຜູທ້ີ່ ຕອ້ງການເງນິກູຈ້ ານວນ ຫຼາຍ ເພ ່ ອການ
ລງົທນຶ ອາດແມ່ນລູກຄາ້ຂອງທະນາຄານທຸລະກດິ. 

 ທງັໝດົ 13 ສກຈ ທີ່ ເຂົາ້ຮ່ວມການສ າຫຼວດ ແມ່ນມຄີວາມຕັງ້ໃຈທີ່ ຈະສະໜອງເງນິກູໃ້ຫ ້ແກ່ຂະແໜງການ
ກະສກິ າ.  ຜ່ານມາ ມສີະຖາບນັການເງນິຈລຸະພາກຈ ານວນໜ ່ ງ (ເຊັ່ ນວ່າ: ສສງ ວນັໃໝ່ ແລະ ສສງ ຈ າປາ
ພດັທະນາ – ເຊີ່ ງແມ່ນອງົກອນສະໜບັສະໜນູເຄ ອຂ່າຍທະນາຄານບາ້ນ ຂອງ ໂຄງການ GIZ/AFP – 
NSOs) ໄດພ້ດັທະນາຜະລດິຕະພນັເງນິກູກ້ະສກິ າໂດຍສະເພາະແລວ້ ລວມທງັ ຜະລດິຕະພນັສ າລບັ
ການປູກພ ດເສດຖະກດິ ແລະ ການລຽ້ງສດັນອ້ຍ. ນອກຈາກນັນ້, ສະຖາບນັການ ເງນິຈລຸະພາກ ເອກ
ພດັທະນາ (EMI) ກ າລງັຈະທ າການພດັທະນາຜະລດິຕະພນັເງນິກູສ້ າລບັຂະແໜງ ການກະສກິ າໂດຍ
ສະເພາະ. ສ່ວນສະຖາບນັການເງນິຈລຸະພາກອ ່ ນໆ ເຖງິແມ່ນວ່າບ ່ ມຜີະລດິຕະພນັເງນິກູ ້ ກະສກິ າໂດຍ
ສະເພາະ ແຕ່ວ່າ ມສີະຖາບນັການເງນິຈລຸະພາກຈ ານວນໜ ່ ງ ຍງັໄດມ້ນີະໂຍບາຍສ າລບັເງນິກູ ້ ກະສກິ າ 
ໂດຍການໃຫໂ້ອກາດແກ່ລູກຄາ້ກະສກິ າສາມາດສົ່ ງຕົນ້ທນຶເງນິກູຄ້  ນແບບເປັນງວດໄດ ້ (ເຊັ່ ນວ່າ: ສກຈຮ 
ຈ າປາລາວ, ສສງ ຫຼວງພະບາງ, ສສງ ເຊໂນ, ສສງ ຮ່ວມໃຈພດັທະນາ ແລະ ສສງ ຫວົແສຈະ ເລນີ). 
ນອກຈາກນັນ້, ສກຈ ຈ ານວນໜ ່ ງ (ເຊັ່ ນວ່າ: ສສງ ຮຸ່ງເຮ ອງຊບັ, ສກຈຮ ປະຕູຄ າ, ສກຈບ ເນກັ ແລະ 
ສສງ ມດິຕະພາບ) ແມ່ນຍງັມຄີວາມສນົໃຈທີ່ ຈະພຈິາລະນາປັບປຸງຜະລດິຕະພນັເງນິກູຂ້ອງຕນົ ເພ ່ ອໃຫ ້
ແທດເໝາະກບັຄວາມຕອ້ງການຂອງລູກຄາ້ກະສກິ າ. 

 ໂດຍລວມແລວ້, ບນັດາເງ  ່ອນໄຂຂອງຜະລດິຕະພນັເງນິກູທ້ີ່ ມໃີນປະຈບຸນັຂອງ ສກຈ ທີ່ ເຂົາ້ ຮ່ວມການສ າ
ຫຼວດ ແມ່ນເຫນັວ່າເໝາະສມົກບັຄວາມຕອ້ງການຂອງລູກຄາ້ກະສະກ າ,  ໂດຍສະເພາະແມ່ນຜູຜ້ະລດິຂະ
ໜາດນອ້ຍ ເຊີ່ ງສາມາດສງັລວມໄດດ້ັ່ ງລຸ່ມນີ:້ 

 ວງົເງນິກູ ້ເລີ່ ມຈາກ 0.5 ລາ້ນ ກບີ ຫາ 50 ລາ້ນ ກບີ; 
 ກ ານດົເວລາເງນິກູ ້ເລີ່ ມຈາກ 6 ເດ ອນ ຫາ 36 ເດ ອນ; 
 ອດັຕາດອກເບຍ້ເງນິກູ ້ເລີ່ ມຈາກ 2% ຫາ 3.5% ຕ ່ ເດ ອນ; 
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 ການຄ າ້ປະກນັເງນິກູ ້ ໂດຍນ າໃຊຫຼ້ກັຊບັຄ າ້ປະກນັ (ເຂັ່ ນວ່າ: ໃບຕາດນີ, ຫຼ  ເຄ ່ ອງເຮ ອນ, ຫຼ  
ເອກະສານລດົ, ຫຼ  ເງນິເດ ອນ ສ າລບັກ ລະນລູີກຄາ້ທີ່ ເປັນພະນກັງານ ຫຼ  ຜູກ້ນິເງນິເບຍ້ບ ານານ); 

 ວທິກີານຊ າລະຄ ນ: 
 ຈ່າຍດອກເບຍ້ ແລະ ຊ າລະຕົນ້ທນຶ ເປັນລາຍເດ ອນພອ້ມກນັ (ເປັນວທິກີານທີ່ ປະຕ ິ

ບດັກນັແບບທົ່ ວໄປ); 
 ຈ່າຍດອກບຍ້ເປັນລາຍເດ ອນ, ສ່ວນຕົນ້ທນຶແມ່ນຊ າລະຄ ນເປັນງວດ (ເຊີ່ ງເປັນທາງ 

ເລ ອກສ າລບັເງນິກູກ້ະສກິ າ). 
 ການເງນິໃນຕ່ອງໂສມ້ນູຄ່າກະສກິ າ (AVCF) ແມ່ນເປັນຄວາມຮູ ້ ອນັໃໝ່ສ າລບັ ຂະແໜງ ການເງນິຈລຸະ

ພາກຂອງ ສປປ ລາວ. ໂດຍປົກກະຕແິລວ້, ຄະນະບ ລຫິານ ສກຈ ໄດຈ້ດັເງນິກູ ້ທີ່ ປ່ອຍໃຫຜູ້ຜ້ະລດິ ຫຼ  
ຊາວກະສກິ າ ເທົ່ ານັນ້ ທີ່ ເປັນເງນິກູກ້ະສກິ າ, ສ່ວນເງນິກູທ້ີ່ ປ່ອຍໃຫຜູ້ເ້ກບັຊ  ້ ຫຼ  ຜູຄ້າ້ຂາຍຜນົຜະລດິກະ
ສກິ ແມ່ນຈດັເຂົາ້ໃນເງນິກູສ້ າລບັຂະແໜງການຄາ້ ແລະ ເງນິກູທ້ີ່ ປ່ອຍໃຫຜູ້ປ້ະ ກອບການປຸງແຕ່ງຜນົ
ຜະລດິກະສກິ າແມ່ນຈດັເຂົາ້ໃນເງນິກູສ້ າລບັຂະແໜງບ ລການ. ໃນຊ່ວງໄລຍະລງົ ຢຽ້ມຢາມ ສກຈ, ທາງ
ທມີງານທີ່ ປຶກສາໄດທ້ າການອະທບິາຍໃຫແ້ກ່ ຄະນະບ ລຫິານ ສກຈ ກ່ຽວກບັແນວ ຄວາມຄດິພ ນ້ຖານ
ຂອງການເງນິໃນຕ່ອງໂສມູ້ນຄ່າກະສກິ າ ເພ ່ ອເປັນການສາ້ງຄວາມຮບັຮູ ້ແລະ ຄວາມ ເຂົາ້ໃຈກ່ຽວກບັຕ່ອງ
ໂສມູ້ນຄ່າກະສກິ າ ແລະ ການເງນິໃນຕ່ອງໂສມູ້ນຄ່າກະສກິ າ.  

6.2. ຂ ສ້ະເໜແີນະ ກ່ຽວກບັທດິທາງໃນຕ ່ ໜາ້ 

ປະມານ 75% ຂອງປະຊາຊນົລາວ ແມ່ນທ າການຜະລດິກະສກິ າຂະໜາດນອ້ຍ ແລະ ເຫນັວ່າ ຄວາມຕອ້ງການ 
ເງນິກູໄ້ລຍະສັນ້ ແລະ ສນິເຊ ່ ອຂະໜາດນອ້ຍທີ່ ເໝາະສມົ ເພ ່ ອເປັນທນຶໝນູວຽນ ສ າລບັການຜະລດິກະສກິ າຂະ 
ໜາດນອ້ຍ ແມ່ນສູງຫຼາຍ16. ສີ່ ງນີແ້ມ່ນສາມາດຢັງ້ຢ ນໄດ ້ດວ້ຍອດັຕາສ່ວນເງນິກູກ້ະສກິ າມເີຖງິ 31% ຂອງລວມ 
ຍອດເງນິກູທ້ງັໝດົຂອງ ສກຈ ທີ່ ເຂົາ້ຮ່ວມການສ າຫຼວດ ໂດຍສະເລ່ຍ. ແຕ່ເຖງິຢ່າງໃດກ ່ ຕາມ, ອດັຕາສ່ວນນີ ້ອາດ 
ຈະເພີ່ ມຂ ນ້ອກີ ຖາ້ຫາກວ່າ ຜະລດິຕະພນັງນິກູ ້ຫາກມກີານປັບໃຫແ້ທດເໝາະກບັຄວາມຕອ້ງການຂອງ ລູກຄາ້ກະ 
ສກິ າ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການເຮດັໃຫຕ້າຕະລາງການຊພລະຄ ນເງນິກູ ້ ສອດຄ່ອງກບັການໄຫຼຂອງເງນິສດົຂອງກດິ 
ຈະກ າການຜະລດິກະສກິ າ.  

 ສະນັນ້, ເພ ່ ອເປັນການຮບັປະກນັວ່າ ຂະແໜງການເງນິຈລຸະພາກຂອງ ສປປ ລາວ ສາມາດປະກອບສ່ວນເຂົາ້ ໃນ 
ການສົ່ ງເສມີການເຂົາ້ເຖງິການບ ລກິານດາ້ນການເງນິແບບຍ ນຍງົ ສ າລບັປະຊາຊນົລາວຜູທ້ າການຜະລດິຂະໜາດ 
ນອ້ຍ ລວມທງັຜູປ້ະກອບການທຸລະກດິກະສກິ າຂະໜາດນອ້ຍ, ທມີງານທີ່ ປຶກສາຈ ່ ງໄດມ້ຂີ ສ້ະເໜແີນະ ຈ ານວນ 
ໜ ່ ງດັ່ ງລຸ່ມນີ:້ 

 ຄວນມກີານລະດມົໃຫ ້ ສກຈ ທີ່ ສນົໃຈປ່ອຍກູໃ້ຫແ້ກ່ຂະແໜງການກະສກິ າ ໃຫມ້ຜີະລດິຕະພນັເງນິກູທ້ີ່  
ແທດເໝາະກບັກດິຈະກ າການຜະລດິກະສກິ າໂດຍສະເພາະ, ດັ່ ງຕວົຢ່າງ ສສງ ວນັໃໝ່ ແລະ ສສງ ຈ າປາ
ພດັທະນາ ໄດມ້ກີານພດັທະນາຜະລດິຕະພນັເງນິກູເ້ພ ່ ອກດິຈະກ າການຜະລດິກະສກິ າ ໂດຍສະ ເພາະ 

                                                           
 

16 ອງົການ JICA (2012), ບດົລາຍງານການສ າຫຼວດວຽກງານກະສກິ າ ພາກກ່ຽວກບັການເງນິກະສກິ າ ໃນ ສປປ ລາວ. 
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ລວມທງັກດິຈະກ າການປູກພ ດເສດຖະກດິ ແລະ ກດິຈະກ າລຽ້ງສດັນອ້ຍ ໂດຍໄດຮ້ບັຄ າແນະນ າ ຈາກ 
ທະນາຄານແຫ່ງ ສສປ ລາວ ສາຂາພາກໃຕ ້ ເຊີ່ ງແມ່ນອງົກອນຜູຄຸ້ມ້ຄອງສະຖາບນັການເງນິ ຈລຸະພາກ. 
ຍອ້ນແນວນັນ້, ຈ ່ ງເຮດັໃຫຈ້ ານວນລູກຄາ້ກະສກິ າຂອງທງັສອງ ສສງ ດັ່ ງກ່າວມກີານເພີ່ ມຂ ນ້ ຢ່າງ
ຫຼວງຫຼາຍ, ສູງເຖງິ 60% ຂອງຈ ານວນຜູກູ້ຢ້ ມທງັໝດົ. 

 ເນ ່ ອງຈາກວ່າ ຄວາມຮູກ່້ຽວກບັ ແນວຄວາມຄດິ ແລະ ວທິວີທິະຍາຂອງ ຕ່ອງໂສມູ້ນຄ່າກະສກິ າ ແລະ 
ການເງນິໃນຕ່ອງໂສມູ້ນຄ່າກະສກິ າ ແມ່ນເຫນັວ່າຍງັເປັນອນັໃໝ່ ສ າລບັ ກສຈ ທີ່ ເຂົາ້ຮ່ວມການສ າຫຼວດ, 
ສະນັນ້ ຈ ່ ງສະເໜໃີຫມ້ກີານຈດັຝຶກອບົຮມົ ແລະ ສ າມະນາ ກ່ຽວກບັຫວົຂ ດ້ ັ່ ງກ່າວ ເພ ່ ອສາ້ງຄວາມຮບັຮູ ້
ແລະ ຄວາມເຂົາ້ໃຈໃຫແ້ກ່ ຜູຈ້ດັຕັງ້ປະຕບິດັ ການເງນິຈລຸະພາກໃນ ສປປ ລາວ ເພ ່ ອເປັນການອ ານວຍ 
ຄວາມສະດວກໃຫແ້ກ່ການພດັທະນາ ແລະ ການບ ລກິານ ຜະລດິຕະພນັດາ້ນການເງນິທີ່ ຫຼາກຫຼາຍ ແລະ 
ສອດຄ່ອງກບັຄວາມຕອ້ງການຂອງລູກຄາ້ ຜູທ້ີ່ ມສ່ີວນຮ່ວມ ໃນຕ່ອງໂສມູ້ນຄ່າກະສກິ າ.  

 ນອກຈາກນັນ້, ສກຈ ຂອງ ສປປ ລາວ ຄວນມຄີວາມສາມາດໃນການປະຕບິດັ ການວໄິຈຕ່ອງ ໂສມູ້ນ ຄ່າ
ກະສກິ າ ແລະ ການໄຫຼຂອງທນຶໃນແຕ່ລະຕ່ອງໂສ ້ເພ ່ ອເຮດັໃຫພ້ວກເຂາົເຈ ົາ້ມຄີວາມສາມາດ ເລ ອກ ເຮດັ
ວຽກກບັຕ່ອງໂສມູ້ນຄ່າກະສກິ າ ທີ່ ເປັນທ່າແຮງທີ່ ສຸດ ທີ່ ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໃນພ ນ້ທີ່ ທີ່  ສກຈ ໃຫ ້ ການ 
ບ ລກິານ ແລະ ສາມາດພດັທະນາຜະລດິຕະພນັເງນິກູ ້ ໂດຍອງີໃສ່ຄວາມຕອ້ງການຂອງຜູເ້ຂົາ້ຮ່ວມ ໃນ 
ຕ່ອງໂສມູ້ນຄ່າໃນທຸກລະດບັ; 

 ໂຄງການ ການເງນິ ເພ ່ ອການກະສກິ າ (Agri-finance project) ທີ່ ສະໜບັສະໜນູໂດຍອງົການ 
FAO/ADA ທີ່ ກ າລງັດ າເນນີງານຊ່ວຍເຫຼ ອ 3 ສກຈ ໃນພາກເໜ ອຂອງ ສປປ ລາວ ຄວນມກີານ 
ຂະຫຍາຍການຊ່ວຍເຫຼ ອຂອງຕນົອອກໄປສູ່ຫຼາຍໆ ສກຈ ແລະ ກວມເອາົທຸກໆພາກ ຂອງ ສປປ ລາວ; 

 ພະແນກກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມ ້ ແຂວງຫຼວງພະບາງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ ແລະ ແຂວງຈ າປາສກັ ໄດ ້
ຍອມຮບັວ່າ ສະຖາບນັການເງນິຈລຸະພາກ ແມ່ນມບີດົບາດສ າຄນັໃນການສະໜອງທນຶຮອນ ດວ້ຍການ 
ບ ລກິານທີ່ ວອ່ງໄວ ແລະ ສະດວກສະບາຍ. ແຕ່ເຖງິຢ່າງໃດກ ່ ຕາມ, ການປະສານງານລະຫວາງ ສະຖາບນັ 
ການເງນິຈລຸະພາກ ແລະ ພະແນກກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມ ້ ກ ່ ຄ ຫອ້ງການສົ່ ງເສມີກະສກິ າຂັນ້ເມ  ອງ ເພ ່ ອ
ໃຫກ້ານຊ່ວຍເຫຼ ອດາ້ນວຊິາກ ແກ່ລູກຄາ້ກະສກິ າ ແມ່ນຍງັມຈີ າກດັຢູ່. ສະນັນ້ ເພີ່ ນຈ ່ ງໄດມ້ຂີ  ້ ສະ ເໜີ
ແນະວ່າ ສະຖາບນັການເງນິຈລຸະພາກ ຄວນມກີານປະສານງານ ແລະ ເຮດັວຽກຮ່ວມກນັ ກບັພະ ແນກ
ກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມ ້ ກ ່ ຄ ຫອ້ງການສົ່ ງເສມີກະສກິ າຂັນ້ເມ  ອງ ເພ ່ ອຮບັປະກນັວ່າ ພະນກັງານສົ່ ງເສມີ 
ກະສກິ າໄດລ້ງົເຮດັວຽກຊ່ວຍເຫຼ ອດາ້ນວຊິາການ ແກ່ລູກຄາ້ກະສກິ າ ຢູ່ຂັນ້ບາ້ນ ເພ ່ ອຮບັປະກນັເຮດັໃຫ ້
ວຽກງານການຜະລດິກະສກິ າໄດຮ້ບັຜນົເປັນຢ່າງດ;ີ 

 ການທີ່ ຈະຕອບສະໜອງໄດຕ້າມຄວາມຕອ້ງການ ການບ ລກິານດາ້ນການເງນິຂອງຊາວກະສກິອນ ເຊີ່ ງ 
ເປັນຜູຜ້ະລດິຂະໜາດນອ້ຍ ເພ ່ ອໃຫມ້ຄີວາມຍ ນຍງົ ແມ່ນຕອ້ງການ ການສະໜບັສະໜນູຢ່າງຈງິຈງັ ຈາກ
ທາງພາກລດັທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ກ່ຽວກບັການສົ່ ງເສມີການເງນິເພ ່ ອການກະສກິ າ. ຂອບຂ່າຍດາ້ນລະບຽບ ການ 
ສ າລບັຂະແໜງການບ ລກິານດາ້ນການເງນິ ຄວນສາ້ງສະພາບແວດລອ້ມ ທີ່ ເອ ອ້ອ ານວຍ ແລະ ສາ ມາດ
ປັບໃຫສ້ອດຄ່ອງກບັການແກໄ້ຂບນັຫາສີ່ ງທາ້ທາຍ ກ່ຽວກບັການເງນິເພ ່ ອການກະສກິ າ ໃນ ສປປ ລາວ. 
ສະນັນ້, ທມີງານທີ່ ປຶກສາ ຈ ່ ງສະເໜໃີຫມ້ກີານສກຶສາຢ່າງລະອຽດ ກ່ຽວກບັບນັຫາສີ່ ງທາ້ທາຍຂອງ ວຽກ
ງານການເງນິເພ ່ ອການກະສກິ າ ແລະ ການເງນິຊນົນະບດົ ໃນ ສປປ ລາວ ເພ ່ ອທີ່ ຈະສາມາດປັບປຸງ ຂອບ
ຂ່າຍດາ້ນລະບຽບການ ໃຫສ້ອດຄ່ອງກບັການແກໄ້ຂບນັຫາສີ່ ງທາ້ທາຍ ທີ່ໄດກ້ ານດົອອກມາ. 
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 ເນ ່ ອງຈາກວ່າ ຂະແໜງການກະສກິ າ ແມ່ນໄດຖ້ ກພຈິາລພນາວ່າເປັນຂະແໜງການທີ່ ມຄີວາມສ່ຽງສູງ ຈ ່ ງ
ເຮດັໃຫບ້ນັດາທະນາຄານທຸລະກດິບ ່ ມຄີວາມສນົໃຈປ່ອຍເງນິກູໃ້ຫແ້ກ່ຜູທ້ີ່ ມສ່ີວນຮ່ວມໃນຕ່ອງໂສມູ້ນຄ່າ
ກະສກິ າ. ສະນັນ້, ທມີງານທີ່ ປຶກສາ ຈ ່ ງສະເໜໃີຫມ້ກີານສກຶສາຄວາມເປັນໄປໄດ ້ ກ່ຽວກບັການສາ້ງຕັງ້ 
ກອງທນຶປະກນັໄພແບບອງີໃສ່ດດັສະນ ີ(Index-based Insurance (IBI)) ໃນ ສປປ ລາວ. ກອງທນຶ
ປະກນັໄພແບບນີ ້ ແມ່ນສາມາດຫຸຼດຜ່ອນຄ່າສີນ້ເປ ອງ ແລະ ຄວາມຫຍຸງ້ຍາກ ກ່ຽວກບັການຄຸມ້ ຄອງ
ບ ລຫິານ ແລະ ໃຫກ້ານບ ລກິານປະກນັໄພແກ່ຂະແໜງການກະສກິ າ ເຊີ່ ງເປັນເຄ ່ ອງມ ໜ ່ ງທີ່ ຊ່ວຍໃນ ການ
ຫຸຼດຜ່ອນພາລະຂອງຜູເ້ຮດັປະກນັໄພ. ແຕາເຖງິຢ່າງໃດກ ່ ຕາມ, ການສາ້ງຕັງ້ກອງທນຶປະກນັໄພ ແບບ
ດັ່ ງກ່າວ ໃນ ສປປ ລາວ ແມ່ນຕອ້ງການການສະໜບັສະໜນູ ແລະ ການມສ່ີວນຮ່ວມຈາກທາງພາກ 
ລດັຖະບານ ແລະ ຕອ້ງການການສະໜບັສະໜນູດາ້ນການເງນິຈາກອງົກອນຜູໃ້ຫທ້ນຶ.  
 
 

 


