


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ການຄ ົ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບຈີນ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 ສູນຄ ົ້ນຄວ້າຈີນ ໄດ້ຮັບການສ້າງຕັົ້ງຂ ົ້ນໃນປີ 2015 ເຊ ິ່ງຢູູ່ພາຍໃຕ້ການຄ ້ມ
ຄອງຂອງຫ້ອງການຄ ົ້ນຄວ້າວ ທະຍາສາດ ແລະ ບໍລ ການວ ຊາການ, ມະຫາວ ທະຍາໄລ
ແຫ່ງຊາດ, ເປັນເສນາທ ການໃຫ້ແກ່ອະທ ການບໍດີ ເພ ິ່ອສ ົ່ງເສີມການຄ ົ້ນຄວ້າ
ວ ທະຍາສາດຂອງມະຫາວ ທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ, ທັງເປັນສູນຄ ົ້ນຄວ້າຖອດຖອນ
ບ ດຮຽນ ຈາກ ສປ. ຈີນ ເພ ິ່ອພັດທະນາ ສປປ. ລາວ. ສູນຄ ົ້ນຄວ້າຈີນ ດ າເນີນການ
ຄ ົ້ນຄວ້າໃນທ ກຂ ງເຂດ ເປັນຕ ົ້ນແມ່ນ ດ້ານການເມ ອງ-ການປົກຄອງ, ວັດທະນະທ າ-
ສັງຄ ມ, ເສດຖະກ ດ, ວ ທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ.  ສູນດັົ່ງກ່າວ ໄດ້ຮັບການສະ
ໜັບສະໜູນຈາກສະຖານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ສປ. ຈີນ ປະຈ າ ສປປ. ລາວ. 



 

2017     # 1 
ການຄ ົ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບຈນີ 

ສ ກສາຮູບແບບການສ້າງເສດຖະກ ດຕະຫຼາດສັງຄ ມ
ນ ຍ ມ ສປ.ຈີນ ແລະ ສປປ.ລາວ 

Study on the Socialist Market Economy Model 

of China and Laos  

  

 

ຮສ. ໂພສີ ທ ບດາວັນ 
ປອ. ລັດສະໝີ ວ ງແສງຈນັ 
ປອ. ບ ນມີ ອ ນທະເກສອນ 
ປທ. ບ ນທອນ ສ ຂະວ ງ 
ປທ. ຄ າພນັ ພ ມມາຈັນ 
 

 

 
ສນູຄ ົ້ນຄວ້າຈນີ 
ຫ້ອງການຄ ົ້ນຄວ້າ ແລະ ບໍລ ການວ ຊາການ, 
ມະຫາວ ທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ 



 

ຈດັພ ມໂດຍ: ສນູຄ ົ້ນຄວາ້ຈນີ 
 ຫອ້ງການຄ ົ້ນຄວາ້ ແລະ ບລໍ ການວ ຊາການ 
 ມະຫາວ ທະຍາໄລແຫງ່ຊາດ 
 

ສະຫງວນລ ຂະສ ດ ©2017 ມະຫາວ ທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ 
ນັກຄ ົ້ນຄວ້າເປັນຜູ້ຮັບຜ ດຊອບຕໍໍ່ທັດສະນະ ແລະ ຄ າຄ ດເຫນັທັງໝ ດທີິ່ໄດ້ລະບ ໄວ້
ໃນປ ື້ມເຫລັົ້ມນີົ້, ຄ າຄ ດເຫັນຕ່າງໆອາດຈະບໍໍ່ເປັນຕ ວແທນແກ່ທັດສະນະຂອງສູນ
ຄ ົ້ນຄວ້າຈີນ, ຫ້ອງການຄ ົ້ນຄວ້າ ແລະ ບໍລ ການວ ຊາການ, ຫລ  ມະຫາວ ທະຍາໄລ
ແຫ່ງຊາດ. 
 

ຂໍໍ້ມນູທາງບນັນານ ກ ມຂອງຫສໍະໝ ດແຫງ່ຊາດ 
 
ໂພສີ ທ ບດາວັນ, ຮສ. 
  

ສ ກສາຮູບແບບການສ້າງເສດຖະກ ດຕະຫລາດສັງຄ ມນ ຍ ມ ສປ. ຈີນ ແລະ 
ສປປ. ລາວ/ ໂພສີ ທ ບດາວັນ, ຮສ.  [ແລະຄ ນອ ິ່ນໆ ...]. -- ວຽງຈັນ: ສູນຄ ົ້ນຄວ້າ
ຈີນ, ມະຫາວ ທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ, 2017. 

1. ເສດຖະກ ດຈີນ-ລາວ -- ການສ ກສາ. I. ຊ ິ່ເລ ິ່ອງ 

 

330.51594—dc21 

 

 

 

ISBN 978-9932-00-169-9 
ທະບຽນຈ າໜ່າຍ: 078/ພຈ04052017 
 
ພ ມທີິ່ ໂຮງພ ມແຫງ່ລັດ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ  



 

ຄ າເຫນັຂອງຄະນະຈັດພ ມປ ື້ມການຄ ົ້ນຄວ້າກຽ່ວກັບຈນີ 
 

 ເນ ົ້ອໃນຂອງປ ື້ມເຫລັົ້ມນີົ້ ນ າສະເໜີຜ ນການຄ ົ້ນຄວ້າຂອງ ສູນຄ ົ້ນຄວ້າຈີນ ທີິ່
ຂ ົ້ນກັບຫ້ອງການຄ ົ້ນຄວ້າວ ທະຍາສາດ, ມະຫາວ ທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ.  ສູນຄ ົ້ນຄວ້າ
ຈີນ ໄດ້ຮັບການສ້າງຕັົ້ງຂ ົ້ນເພ ິ່ອຈ ດປະສ ງຄ ົ້ນຄວ້າຖອດຖອນບ ດຮຽນທ ກດ້ານຂອງ 
ສປ. ຈີນ ເພ ິ່ອພັດທະນາເສດຖະກ ດ-ສັງຄ ມ ແລະ ເທັກໂນໂລຊີຂອງ ສປປ. ລາວ. 
ທ ນສລັບການຄ ົ້ນຄວ້ານີົ້ ໄດ້ຮັບການສະນັບສະໜູນຈາກສະຖານເອກອັກຄະລັດຖະ
ທູດ ສປ. ຈີນ ປະຈ າ ສປປ. ລາວ.  ປ ື້ມເຫລັົ້ມນີົ້ ລາຍງານຜ ນການຄ ົ້ນຄວ້າ
ວ ທະຍາສາດໃນຫ ວຂໍໍ້ ສ ກສາຮູບແບບການສ້າງເສດຖະກ ດຕະຫລາດສັງຄ ມນ ຍ ມ 
ສປ. ຈີນ ແລະ ສປປ. ລາວ. ເປົື້າໝາຍຂອງການການຄ ົ້ນຄວ້າຄັົ້ງນີົ້ ແມ່ນເພ ິ່ອທ ບ
ທວນຮູບແບບການສ້າງເສດຖະກ ດສັງຄ ມນ ຍ ມແບບ ສປ. ຈີນ ເຊ ິ່ງສະຫລ ບໄດ້ວ່າ 
ຮູບແບບການສ້າງເສດຖະກ ດຕະຫລາດສັງຄ ມນ ຍ ມ ແບບ ສປ. ຈີນ ແມ່ນພາຍໃຕ້
ການນ າພາຂອງພັກຄອມມູນ ດຈີນ ທີິ່ມີເປົື້າໝາຍການສ້າງເສດຖະກ ດຕະຫລາດເພ ິ່ອ
ໃຫ້ປະເທດຊາດຮັົ່ງມີເຂັົ້ມແຂງ, ປະຊາຊ ນມີເສລີພາບ ແລະ ມີຄວາມຜາສ ກ. ສປ. 
ຈີນ ມີອັດຕາການເຕີບໂຕທາງເສດຖະກ ດສູງ ແລະ ມີມູນເຊ ົ້ອມາແຕ່ດ ກດ າບັນ.  
ການພັດທະນາເສດຖະກ ດຕະຫລາດສັງຄ ມນ ຍ ມແບບ ສປ. ຈີນ ໄດ້ກາຍເປັນຕ ວ
ແບບການຄ ້ມຄອງເສດຖະກ ດແບບໃໝ່ຂອງໂລກ. ຜ ນການຄ ົ້ນຄວ້ານີົ້ ເປັນພ ົ້ນຖານ
ໃຫ້ແກ່ການຄ ົ້ນຄວ້າທີິ່ເລ ກເຊ ິ່ງໃນຂັົ້ນຕໍໍ່ໄປ. ເຖ ງຢູ່າງໃດກໍຕາມ, ການຄ ົ້ນຄວ້າຄັົ້ງນີົ້ 
ອາດປາສະຈາກບໍໍ່ໄດ້ຄວາມຂາດຕ ກບ ກຜ່ອງ; ສະນັົ້ນ ສູນຄ ົ້ນຄວ້າຈີນ 
ມະຫາວ ທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ຍ ນດີຮັບເອ າທ ກຄ າເຫັນ ແລະ ຄ າແນະນ າຈາກຜູ້ອ່ານ
ເພ ິ່ອເປັນແນວທາງໃນການຄ ົ້ນຄວ້າຄັົ້ງຕໍໍ່ໄປ. 
 
ທີິ່ປ ກສາ 

1. ຮສ. ປອ. ສ ມຈັນ ບ ນພັນມີ 
2. ຮສ. ປອ. ພ ດ ສ ມມາລາວ ງ 

 
ຄະນະບນັນາທ ການກວດແກ ້

1. ສຈ. ປອ. ສູນທອນ ພ ມມະສອນ 
2. ຮສ. ປອ. ໂພສີ ຈັນມ ິ່ງ 
3. ຮສ. ຄ າຮ ່ງ ແສນມະນີ 



 



 

ຄ າຂອບໃຈ 

ການສ ກສາຄ ົ້ນຄ້ວາເລ ິ່ອງ：ສ ກສາຮູບແບບການສ້າງເສດຖະກ ດຕະຫຼາດ

ສັງຄ ມນ ຍ ມ     ສປ. ຈີນ ແລະ ສປປ. ລາວ  ສ າເລັດໄປດ້ວຍດີ ແມ່ນເນ ິ່ອງຈາກ

ການສະໜັບສະໜູນທ ນຈາກສະຖານທູດ ສປ. ຈີນ ປະຈ າ ສປປ. ລາວ, ໄດ້ຮັບການ
ຮ່ວມມ ຈາກຫ້ອງການຄ ົ້ນຄ້ວາວ ທະຍາສາດ-ບໍລ ການວ ຊາການມະຫາວ ທະຍາໄລ
ແຫ່ງຊາດ ແລະ ຄະນະທ ມງານຄ ົ້ນຄ້ວາໄດ້ຮັບການຊີົ້ນ າຈາກທ່ານ ຮສ. ໂພສີ ທ ບດາ
ວັນ ຫ ວໜ້າຫ້ອງການຈັດຕັົ້ງ ແລະ ຄ ້ມຄອງພະນັກງານ ມະຫາວ ທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ 
ຄະນະທ ມງານຄ ົ້ນຄ້ວາ ຂໍສະແດງຂອບໃຈຢູ່າງສູງມານະໂອກາດນີົ້. 
       ຂໍຂອບໃຈນ າບັນດາທ່ານການນ າ ແລະ ພະນັກງານຈາກບັນດາອ ງ
ການຈັດຕັົ້ງຕ່າງໆເຊັົ່ນ: ຫ້ອງວ່າການປົກຄອງແຂວງບໍໍ່ແກ້ວ, ພະແນກແຜນນການ-
ການລ ງທ ນແຂວງບໍໍ່ແກ້ວ, ພະແນກການຄ້າແລະອ ດສາຫະກ າແຂວງບໍໍ່ແກ້ວ, ກະສ ກ າ

ແລະປູ່າໄມ້ແຂວງບໍໍ່ແກ້ວ, ດ່ານພາສີຂ ວມ ດຕະພາບລາວ-ໄທແຂວງບໍໍ່ແກ້ວ, ຫ້ອງ

ວ່າການປົກຄອງແຂວງຫຼວງນ ໍ້າທາ, ພະແນກແຜນນການ-ການລ ງທ ນແຂວງຫຼວງນ ໍ້າ
ທາ, ພະແນກການຄ້າແລະອ ດສາຫະກ າແຂວງຫຼວງນ ໍ້າທາ, ສະຖາບັນຄ ົ້ນຄວ້າ
ເສດຖະກ ດແຫ່ງຊາດ, ສະຖາບັນການເມ ອງ-ການປົກຄອງ ແລະ ອ ງກອນຕ່າງໆທີິ່
ໃຫ້ການສະໜອງຂໍໍ້ມູນສ າລັບການຄ ົ້ນຄວ້າໃຫ້ພວກຂ້າພະເຈ ົ້າ ໃນຄັົ້ງນີົ້ຈ ນສ າເລັດ. 
ຫວັງວ່າບ ດຄ ົ້ນຄ້ວາຫ ວຂໍໍ້ນີົ້ຈະສາມາດເປັນແຫຼ່ງຂໍໍ້ມູນ ໃຫ້ແກ້ຜູ້ບໍລ ຫານຂອງແຂວງ
ຕ່າງໆທີິ່ຕ ດຊາຍແດນຈີນ, ຜູ້ບໍລ ຫານລະດັບຊາດເພ ິ່ອນ າໄປເປັນແນວທາງປຽບທຽບ
ຮູບແບບການສ້າງເສດຖະກ ດແບບສັງຄ ມນ ຍ ມຢູູ່ ສປປ. ລາວ ແລະ ເປັນຂໍໍ້ມູນໃນ
ການສ ກສາຄ ົ້ນຄວ້າຕໍໍ່ໄປສ າລັບຫ ວຂໍໍ້ທີິ່ມີລັກສະນະຄ້າຍຄ ກັນນີົ້ ໃນດ້ານຮູບແບບ, 

ວ ທກີານຄ ົ້ນຄວ້າ ເພ ິ່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຄວາມຕ້ອງການ ໃນການພັດທະນາ
ເສດຖະກ ດ-ສັງຄ ມໃນຍ ກໃໝ່. 

ຂໍຂອບໃຈນ າທ ກທ່ານໃນທ ມງານ ທີິ່ໄດ້ຊ່ວຍເຫຼ ອລ ງເກັບກ າຂໍໍ້ມູນ, ປ້ອນ
ຂໍໍ້ມູນ ແລະ ໃຫ້ການຮ່ວມມ ດ້ານຕ່າງໆ ໂດຍດີຕະຫຼອດມາຈ ນເຮັດໃຫ້ບ ດຄ ົ້ນຄວ້າ
ຄັົ້ງນີົ້ບັນລ ໄປດ້ວຍດີ. 

ຄະນະທ ມງານຄ ົ້ນຄ້ວາ 
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ບ ດຄັດຫຍໍໍ້ 
       ການຄ ົ້ນຄ້ວາໃນຄັົ້ງນີົ້ມີຈ ດປະສ ງເພ ິ່ອທ ບທວນຮູບແບບການສ້າງເສດຖະກ ດ
ສັງຄ ມນ ຍ ມແບບ ສປ.ຈີນ ນັບແຕ່ປີ 1949 ເປັນຕ ົ້ນມາເຖ ງປະຈ ບັນ ແລະ ເພ ິ່ອສ ມ
ທຽບຮູບແບບການສ້າງເສດຖະກ ດສັງຄ ມນ ຍ ມແບບ  ສປ.ຈີນ ກັບການສ້າງ
ເສດຖະກ ດແບບ ສປປ.ລາວ.  ຮູບແບບຂອງການຄ ົ້ນຄວ້າຄັົ້ງນີົ້ແມ່ນຮູບແບບການ
ທ ບທວນບັນດາເອກະສານຂອງການສ້າງເສດຖະກ ດຕະຫຼາດສັງຄ ມນ ຍ ມແບບ ສປ.
ຈີນ ແລະ ສປປ ລາວ ໂດຍປຽບທຽບຮູບແບບການສ້າງເສດຖະກ ດຕະຫຼາດສັງຄ ມ
ນ ຍ ມແບບ ສປ.ຈີນ ກັບການສ້າງເສດຖະກ ດສັງຄ ມນ ຍ ມແບບ ສປປ.ລາວ.  

      ຈາກການຜ ນການຄ ົ້ນຄ້ວາສາມາດສະຫຼຼຸບໄດ້ດັ ົ່ງນີົ້ : ສ ິ່ງທີ ິ່ຄ ກັນການສ້າງ

ເສດຖະກ ດສັງຄ ມນີຍ ມຢູູ່ 2 ປະເທດແມ່ນຢູູ່ພາຍໃຕ້ການນ າພາຂອງພັກ (ພັກຄອມມູ

ນ ດຈີນ, ພັກປະຊາຊ ນປະຕ ວັດລາວ), ການສ້າງເສດຖະກ ດສັງຄ ມນີຍ ມຢູູ່ 2 ປະເທດ

ແມ່ນມີຫລັກການຢູ່າງຊັດເຈນ, ເປົື້າໝາຍຂອງການສ້າງເສດຖະກ ດຕະຫຼາດແມ່ນ

ເພ ິ່ອໃຫ້ປະເທດຊາດຮັົ່ງມີ ເຂັົ້ມແຂງ, ປະຊາຊ ນມີເສລີພາບ ແລະມີຄວາມຜາສ ກ; ສ ິ່ງ

ທີິ່ຕ່າງກັນແມ່ນອັດຕາການເຕີບໂຕຂອງເສດຖະກ ດ ສປປ.ລາວ ຊ້າກວ່າ ສປ.ຈີນ, 

ເນ ິ່ອງມາຈາກພ ົ້ນຖານຂອງກ າລັງການຜະລ ດ ແລະການພ ວພັນການຜະລ ດຂອງ 

ສປປ ລາວເລີິ່ມຈາກພ ົ້ນຖານເສດຖະກ ດທ າມະຊາດ, ກະແຈກກະຈາຍ ແລະຊາວກະ

ຊ ກ ານ້ອຍ, ພ ົ້ນຖານໂຄງຮ່າງ ໂດຍສະເພາະແມ່ນເສັົ້ນທາງຄ ມມະນາຄ ມເພ ິ່ອໃຊ້ໃນ

ການແຍກຢາຍ ແລະຈາລະຈອນສ ນຄ້າ ຢູ ູ່ ສປປ.ລາວ ຍັງມີຄວາມຫຍ ້ງຍາກ,

ພ ົ້ນຖານວັດຖຼຸເທັກນ ກທີິ່ຮັບໃຊ້ແກ່ການຜະລ ດສ ນຄ້າແລະບໍລ ການຂອງ ສປປ.ລາວ 

ຍັງຫຼ ້າຫຼັງແລະອ່ອນນ້ອຍ, ຜູ້ປະກອບການທີິ່ມີຄວາມຮູ້ ແລະຄວາມສາມາດໃນ

ການດ າເນີນເສດຖະກ ດຕະຫຼາດຍັງມີໜ້ອຍ, ສ າລັບ ສປ.ຈີນ ເຂ າເຈ ົ້າມີມູນເຊ ົ້ອມາ

ແຕ່ດ ກດ າບັນ, ຄວາມສາມາດໃນການດ ງດູດນັກລ ງທ ນຈາກຕ່າງປະເທດມາລ ງທ ນ

ໃນ ສປປ.ລາວຍັງມີໜ້ອຍ, ຕະຫຼາດ ແລະກ າລັງຊ ົ້ພາຍໃນ ຂອງ ສປປ.ລາວ ຍັງແຄບ 

ແລະ ອ່ອນນ້ອຍ. ບ ດຮຽນທີິ່ຖອດຖອນໄດ້ການພັດທະນາເສດຖະກ ດຕະຫຼາດແບບ

ສັງຄ ມນີຍ ມຢູູ່ ສປ.ຈີນ ໄດ້ກາຍເປັນຕ ວແບບການຄ ້ມຄອງເສດຖະກ ດໃໝ່ຂອງໂລກ

, ສາມາດເຮັດໃຫ້ລັດ ສປ.ຈີນ ມີຄວາມເຂັົ້ມແຂງທາງດ້ານເສດຖະກ ດ, ປະຊາຊ ນຈີນ
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ຮັົ່ງມີ, ມີຄວາມຢູູ່ດີກ ນດີ ແລະມີຄວາມຜາສ ກ, ຜ ນຂອງການພັດທະນາເສດຖະກ ດ

ຕະຫຼາດແບບສັງຄ ມນີຍ ມຂອງ ສປ.ຈີນໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ລາຄາສ ນຄ້າໃນຕະຫຼາດທ ົ່ວໂລກ

ຖ ກລ ງ ແຕ່ມີຄ ນນະພາບສ ມຄູ່ກັບລາຄາ, ໄດ້ປະກອບສ່ວນຢູ່າງໃຫຍ່ຫລວງໃນການ

ແກ້ໄຂຄວາມທ ກຍາກໃຫ້ແກ່ປະຊາຄ ມໂລກ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ສປປ.ລາວ ໄດ້ນ າ

ເອ າເຄ ິ່ອງກ ນຈັກການກະຊ ກ າສະໜອງໃຫ້ແກ່ຊາວຊ ນນະບ ດເຮັດໃຫ້ຊາວນາ

ສາມາດເພີິ່ມປະສ ດທ ຜ ນຂອງການຜະລ ດໄດ້ຫຼາຍຂ ົ້ນ ແລະ ປະຢັດເວລາ, ພ້ອມດຽວ

ກັນນັົ້ນກໍ ໍ່ມີເວລາເພ ິ່ອເຮັດການຄ້າຂາຍ  ແລະ ອ ິ່ນໆ, ເສດຖະກ ດຕະຫຼາດແບບ

ສັງຄ ມນີຍ ມຢູູ່ ສປ.ຈີນ ໄດ້ດ ງດູດຜູ້ປະກອບການ ແລະ ທ ນຈາກຕ່າງປະເທດມາ

ພັດທະນາປະເທດ ແລະເຮັດໃຫ້ເສດຖະກ ດຂອງຊາດເຕີບໂຕຢູ່າງຕໍໍ່ເນ ິ່ອງ.  
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Abstract 

 

The purpose of this research is to review the model of Chinese 

socialist economy starting from 1949 until now and to compare the model 

of Chinese socialist economy with the model of Lao economy. The format 

of this research is to review the documents of the socialist market economy 

in China and Laos, by comparing the model of Chinese socialist market 

economy to the model of Lao socialist economy. 

According to the research, the conclusions are: the similarities of 

the socialist economy in these 2 countries is that both of them are under the 

lead of the party (Communist Party of China, Lao People’s Revolutionary 

Party), the socialist economy in both countries have a definite principle, the 

objective of the socialist market economy is to create prosper and strength 

to the nation, the happiness and freedom of the people. On the other hand, 

the differences between these 2 countries are the economy growth rate of 

Lao is slower than China because of the foundation of Lao production 

capacity and the involvement of Lao production begins from the basic 

natural economy, the scattering and small size agriculture, the infrastructure 

especially the difficulty in transport route that use for distributing and 

transporting goods and service in Lao. Besides, the technics that use in the 

production of goods and service in Laos are still fallen behind, lack of 

skilled entrepreneurs to impel the market economy, the potentials of 

attracting foreign investment into Lao are still low and the limitation of 

domestic market and aggregate demands. However, the lessons that can be 

learn from the development of socialist market economy in China have 

become the world’s new economic escort model, it makes Chinese 

government has more economic strength, Chinese people are more happy 

and wealthy. Also, the results of the development of socialist market 

economy in China helps decreasing the price of goods that is suitable with 
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its quality in the global market. It has involved in solving the poverty in the 

community, especially Laos that has to use machines in agricultures in order 

to raise the productions and save time. Moreover, the socialist market 

economy in China attracts many foreign investors to come and be a part in 

developing China, which leads to the growth of the nation’s economy.  
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ສ ກສາຮູບແບບການສ້າງເສດຖະກ ດຕະຫຼາດສັງຄ ມນ ຍ ມ 
ສປ.ຈີນ ແລະ ສປປ.ລາວ 

1. ພາກສະເໜີ 

1.1 ຫຼກັການ ແລະ ເຫດຜ ນ 

       ປະເທດສາທາລະນະລັດປະຊາຊ ນຈີນ ໄດ້ກ້າວຂ ົ້ນມາເປັນປະທດທີິ່ໂດດເດັົ່ນໃນການ

ພັດທະນາເສດຖະກ ດຢູ່າງວ່ອງໄວຈ ນໃຫ້ຂະໜານນາມວ່າ “ໂມເດລຈີນ”.  ໃນປະຈ ບັນເສດຖະກ ດ

ຈີນໄດກ້າຍເປັນເຄ ິ່ອງຈັກສ າຄັນໃນການຂັບເຄ ິ່ອນເສດຖະກ ດໂລກທາງດ້ານການຜະລ ດ, ການບໍລ 

ໂພກ, ການລ ງທ ນ ແລະ ການຄ້າລະຫວ່າງປະເທດ. ພາຍຫຼັງທີິ່ຈີນໄດ້ເລີິ່ມມີການປະຕ ຮູບການເປດີ

ກວ້າງສູ່ສາກ ນໃນປີ 1979 ຜູ້ນ າຈີນ ທ່ານ ເຕີງ ສຽວພ ົ້ງ ໄດ້ປະກາດໃຫ້ມີການປະຕ ຮູບເສດຖະກ ດ

, ໂດຍໃຊ້ກ ນໄກຕະຫຼາດໃນຂັົ້ນທ ດລອງບາງຂ ງເຂດຂອງປະເທດເຊັົ່ນ: ການສ້າງເຂດເສດຖະກ ດ

ພ ເສດ (Special Economic Zone)ໃນແຂວງຕ່າງໆທີິ່ລຽບຢູູ່ຕາມຊາຍຝັັ່ງທະເລຕາເວັນອອກ

ຂອງຈີນ, ຈາກນັົ້ນ ຈ ິ່ງຂະຫຍາຍຜ ນ ແລະ ນ າລະບ ບເສດຖະກ ດຕະຫຼາດໄປໃຊ້ໃນຂ ງເຂດອ ິ່ນໆ

ຂອງປະເທດ. ຮູບແບບການພັດທະນາເສດຖະກ ດຂອງຈີນ ຈ ິ່ງເປັນການປະຕ ຮູບແບບຄ່ອຍເປັນ

ຄ່ອຍໄປ(Gradualishm)ດ້ວຍການທະຍອຍເປີດກວ້າງ ແລະ ປະຕ ຮູບເສດຖະກ ດໃນດ້ານຕ່າງໆ

ດ້ວຍແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງຈີນເອງຈ ນເຮັດໃຫ້ເສັົ້ນທາງພັດທະນາເສດຖະກ ດຂອງຈີນ ມີ

ລັກສະນະສະເພາະທີິ່ເປັນເອກະລັກຂອງຈີນເອງ ແລະ ມີລະບ ບເສດຖະກ ດທີິ່ມີຊ ິ່ຢູ່າງເປັນທາງການ

ວ່າ “ເສດຖະກ ດກ ນໄກຕະຫຼາດແບບຈີນ” (Socialisht Market Economy with Chinese 

Characteristics). ນັບແຕ່ຈີນໄດ້ເປີດກ້ວາງເສດຖະກ ດແບບຕະຫຼາດເປັນຕ ົ້ນມາ, ເສດຖະກ ດ

ຈີນສາມາດເຕີບໂຕ ແລະ ຂະຫຍາຍຕ ວຈ ນກາຍເປັນປະເທດທີິ່ມີ GDP ຂະຫຍາຍຕ ວສູງເປັນອັນ

ດັບສອງຂອງໂລກພາຍໃນໄລຍະເວລາພຽງແຕ່ 30 ປີ.   

       ປີ 1986 ກອງປະຊຼຸມໃຫຍ່ຄັົ້ງທີ IV ຂອງພັກປະຊາຊ ນປະຕ ວັດລາວໄດ້ມີນະໂຍບາຍເປີດ
ກວ້າງເສດຖະກ ດກັບຕ່າງປະເທດ ໂດຍມີ ສສ. ຫວຽດນາມ, ສປ.ຈີນ, ສະຫະພາບໂຊວຽດ ແລະ 
ປະເທດອ ິ່ນໆ ຫຼາຍສ ບປະເທດ. ປີ 1991 ກອງປະຊຼຸມໃຫຍ່ຄັົ້ງທີ V ຂອງພັກປະຊາຊ ນປະຕ ວັດລາວ 

ໄດ້ມີມະຕ ຕ ກລ ງການຫັນປູ່ຽນເສດຖະກ ດໄປຕາມຈ ນຕະນາການໃໝ່ ຊ ິ່ງເຮັດໃຫ້ລະບ ບ
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ເສດຖະກ ດມີການປູ່ຽນແປງ ແລະ ຂະຫຍາຍຕ ວຢູ່າງວ່ອງໄວ.ສາທາລະນະລັດປະຊາຊ ນຈີນ ແລະ 
ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທ ປະໄຕ ປະຊາຊ ນລາວ ມີສາຍນ ໍ້າລ າເຊທີິ່ຕ ດຈອດກັນ, ປະຊາຊ ນທັງສອງ
ຊາດໄດ້ຢູູ່ຮ່ວມກັນຢູ່າງປອງດອງມາແຕ່ບູຮານນະການ. ໂດຍມີການພ ວພັນທາງການທູດຮ່ວມກັນ
ຕັົ້ງແຕ່ປ ີ1961 ເປັນຕ ົ້ນມາ. ໃນປ ີ2009 ປະມູກລັດຂອງທັງສອງປະເທດໄດ້ຕ ກລ ງເປັນເອກະພາບ
ນ າກັນຍ ກລະດັບສາຍພ ວພັນຂອງທັງສອງປະເທດຂ ົ້ນ ເປັນສາຍພ ວພັນຄູ່ຮ່ວມມ ຍ ດທະສາດ
ຮອບດ້ານ ໂດຍພາຍໃຕ້ການເອ າໃຈໃສ່ຢູ່າງຈ ດຈໍໍ່ຂອງຜູ້ນ າ ແລະ ຄວາມພະຍາຍາມຮ່ວມກັນ ຂອງ
ນັກທ ລະກ ດທັງສອງປະເທດ, ການຮ່ວມມ ດ້ານເສດຖະກ ດ ແລະ ການຄ້າລະຫວ່າງສອງຝູ່າຍໄດ້ມີ
ການຂະຫຍາຍຕ ວໄວຢູ່າງບໍໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ ແລະ ພວມກ້າວເຂ ົ້າສູ່ໄລຍະໃໝ່ທີິ່ມີຊີວ ດຊີວາ ແລະ 
ເກີດດອກອອກຜ ນ. ຊ ິ່ງການຮ່ວມມ ສອງຝູ່າຍທີິ່ພ ົ້ນເດັົ່ນທີິ່ສ ດໃນປະຫວັດສາດຄ : ໃນວັນທີ 21 

ພະຈ ກ 2015 ດາວທຽມດວງທ າອ ດຂອງລາວຖ ກປູ່ອຍຂ ົ້ນສູ່ອະວະກາດ; ໃນວັນທ ີ 2 ທັນວາ 
2015  ພ ທີວາງສ ລາລ ກໂຄງການກໍໍ່ສ້າງທາງລ ດໄຟ ລາວ-ຈີນ ໄດ້ເກີດຂ ົ້ນ, ທັງສອງໂຄງການໃຫຍ່
ເປັນຂີດໝາຍປະຫວັດສາດທີິ່ສ າຄັນຂອງສອງຊາດກໍໍ່ຄ ສອງພັກທີິ່ບໍໍ່ເຄີຍມີມາໃນປະຫວັດສາດ. 

         ປະຈ ບັນປະເທດລາວກ າລັງກາຍເປັນເປົື້າໝາຍປາຍທາງທີິ່ສ າຄັນອັນໜ ິ່ງ ຂອງການລ ງທ ນ

ໂດຍກ ງຂອງຈີນຢູູ່ເຂດອາຊຽນ, ການຮ່ວມມ ດ້ານເສດຖະກ ດ-ການຄ້າລະຫວ່າງສອງຝູ່າຍ ພວມ

ເດີນໜ້າໄປຕາມທ ດທາງທີິ່ມີປະລ  ມານນັບມ ົ້ນັບຫຼາຍກວ່າເກ ົ່າ, ມີຂອບເຂດນັບມ ົ້ນັບ

ກວ້າງຂວາງ ແລະ ມີລະດັບນັບມ ົ້ນັບສູງກວ່າເກ ົ່າ. ການຫັນໄປສູ່ເສດຖະກ ດສັງຄ ມນ ຍ ມແບບ ສປ.
ຈີນ ຂອງ ສປປ. ລາວ ແມ່ນໜ້າທີິ່ການເມ ອງໜ ິ່ງທີິ່ມີຄວາມສ າຄັນທີິ່ສ ດສ າລັບລັດຖະບານລາວ 
ແລະ ທ ົ່ວພັກທ ົ່ວປວງຊ ນທີິ່ຕ້ອງໄດ້ນ າໄປຈັດຕັົ້ງປະຕ ບັດຜັນຂະຫຍາຍ.  ດ້ວຍເຫດຜ ນດັົ່ງກ່າວ

ນັົ້ນ, ທ ມງານຂອງພວກຂ້າພະເຈ ົ້າຈ ິ່ງມີຄວາມສ ນໃຈສ ກສາ “ ການຫັນໄປສູ່ເສດຖະກ ດສັງຄ ມ

ນ ຍ ມແບບສປ.ຈີນ ” ເພ ິ່ອນ າມາເປັນແນວທາງໃນການປັບປ ງ ແລະ ພັດທະນານະໂຍບາຍ

ເສດຖະກ ດ ຂອງ ສປປ ລາວ ໃຫ້ມີຄວາມສອດຄ່ອງຕາມແນວທາງນະໂຍບາຍເປີດກວ້າງ
ເສດຖະກ ດ ໄປສູ່ເສດຖະກ ດແບບກ ນໄກຕະຫຼາດຂອງພັກ-ລັດ, ເພ ິ່ອຮັບປະກັນໄດ້ຄວາມ
ຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການ ຂອງການພັດທະນາເສດຖະກ ດ ຂອງນັກທ ລະກ ດທັງພາຍໃນ ແລະ
ຕ່າງປະເທດ. ເພີິ່ມຄວາມສ ມບູນຄູນສ ກໃຫ້ແກ່ປະຊາຊ ນໃນໄລຍະໃໝ່ຂອງໂລກາພ ວັດ. 
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1.2 ຈ ດປະສ ງຂອງການຄ ົ້ນຄວາ້ 

- ເພ ິ່ອທ ບທວນຮູບແບບການສ້າງເສດຖະກ ດສັງຄ ມນ ຍ ມແບບ ສປ.ຈີນ ນັບແຕ່ປີ 1949 ເປັນຕ ົ້ນ

ມາເຖ ງປະຈ ບັນ. 

- ເພ ິ່ອສ ມທຽບຮູບແບບການສ້າງເສດຖະກ ດສັງຄ ມນ ຍ ມແບບ ສປ.ຈີນ ກັບການສ້າງເສດຖະກ ດ

ແບບ ສປປ.ລາວ. 

1.3  ຂອບເຂດຂອງການຄ ົ້ນຄວ້າ 

        ການຄ ົ້ນຄວ້າຄັົ້ງນີົ້ແມ່ນຈະໄດ້ທ ບທວນບັນດາເອກະສານ ການສ້າງເສດຖະກ ດຕະຫຼາດ

ສັງຄ ມນ ຍ ມແບບ ສປ.ຈີນ ແລະ ສປປ.ລາວ ໂດຍປຽບທຽບຮູບແບບການສ້າງເສດຖະກ ດຕະຫຼາດ

ສັງຄ ມນ ຍ ມແບບ ສປ.ຈີນ ກັບການສ້າງເສດຖະກ ດສັງຄ ມນ ຍ ມແບບ ສປປ.ລາວ. ຊ ິ່ງຈະໄດ້ລ ງ

ເລ ກຮູບແບບການສ້າງເສດຖະກ ດຕະຫຼາດສັງຄ ມນ ຍ ມຂອງ ສປ.ຈີນ ແລະ ສປປ.ລາວ, ນະໂຍບາຍ 

ແລະ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກ ດໃນແຕ່ລະໄລຍະຂອງສອງປະເທດ. ສະເພາະ ສປ.ຈີນ ຮູບແບບ

ການສ້າງເສດຖະກ ດຕະຫຼາດສັງຄ ມນ ຍ ມແມ່ນເລີິ່ມຈາກ ປີ 1949-2015, ສ່ວນຮູບແບບການສ້າງ

ເສດຖະກ ດຕະຫຼາດສັງຄ ມນ ຍ ມ ສປປ.ລາວ ແມ່ນເລີິ່ມຈາກ ປີ 1986-2015. ສ າລັບການ

ປຽບທຽບແມ່ນຈະໄດ້ປຽບທຽບອັດຕາການຈະເລີນເຕີບໂຕທາງດ້ານເສດຖະກ ດ, ການລ ງທ ນ, 

ການຄ້າ. ນອກຈາກນັົ້ນຍັງຈະໄດ້ປຽບທຽບນະໂຍບາຍການເງ ນແລະນະໂຍບາຍເງ ນຕາ. 

1.4  ຜ ນປະໂຫຍດທີິ່ໄດຮ້ບັຈາກການຄ ົ້ນຄວ້າ 
       ຈາກຜ ນການຄ ົ້ນຄວ້າໃນຄັົ້ງນີົ້ ຈະສາມາດເປັນແຫຼ່ງຂໍໍ້ມູນສ າລັບການສ ກສາໃນຂັົ້ນຕໍໍ່ໄປ

ກ່ຽວກັບຂ ງເຂດການຄ ົ້ນຄວ້າ ການສ້າງເສດຖະກ ດຕະຫຼາດສັງຄ ມນ ຍ ມແບບ ສປ.ຈີນ ແລະ ສປປ.

ລາວ, ສາມາດຮູ້ເຖ ງຈ ດຄ ກັນ ແລະ ຈ ດແຕກຕ່າງກັນໃນການສ້າງເສດຖະກ ດສັງຄ ມນ ຍ ມແບບ 

ສປ.ຈີນ. ສາມາດຮູ້ໄດ້ເຖ ງລັກສະນະ, ຮູບແບບ, ຈ ດດີ, ຈ ດອ່ອນ, ອ ປະສັກ, ໂອກາດ ແລະ ສ ິ່ງທ້າ

ທ້າຍຂອງການຫັນໄປສູ່ການສ້າງເສດຖະກ ດສັງຄ ມນ ຍ ມແບບ ສປ.ຈີນ ແລະ ສປປ.ລາວ. ແລ້ວນ າ

ມາເປັນທ ດທາງໃນການປັບປ ງແກ້ໄຂແຜນນະໂຍບາຍໃນການສ້າງເສດຖະກ ດໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບ

ສະພາບ ແລະ ຈ ດພ ເສດຂອງ ສປປ.ລາວ, ພ້ອມທັງສ້າງເສດຖະກ ດຂອງ ສປປ.ລາວ ໃຫ້ເທ ົ່າທຽມ

ກັບພາກພ ົ້ນ ແລະ ສາກ ນ. 
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2. ເອກະສານ ແລະ ບ ດຄ ົ້ນຄວ້າວ ທະຍາສາດທີິ່ກ່ຽວຂອ້ງ 

2.1. ທ ດສະດທີີິ່ກຽ່ວຂອ້ງກບັບ ດຄ ົ້ນຄວາ້ 
2.1.1  ທ ດສະດີການພັດທະນາເສດຖະກ ດ 

        ເສດຖະກ ດເປັນເລ ິ່ອງທີິ່ກ່ຽວກັບຊີວ ດຂອງທ ກຄ ນ ໃນທ ກໆມ ົ້ ຄ ນເຮ າຕ້ອງພ ບກັບບັນຫາ
ທາງເສດຖະກ ດເຊັ ົ່ນ: ບັນຫາລາຍໄດ້, ຖານະຄວາມເປັນຢູູ່, ການເລ ອກຊ ົ້ສ ນຄ້າ ແລະ ການ
ບໍລ ການ, ການຕັດສ ນໃຈການລ ງທ ນ, ການບໍລ ຫານປະກອບການ ຕະຫຼອດຈ ນໄປເຖ ງການວາງ
ນະໂຍບາຍທາງເສດຖະ ກ ດຂອງລັດຖະບານ. 

        ເສດຖະກ ດເປັນປັດໄຈທີິ່ສ າຄັນຂອງອ ານາດລັດ, ເປັນປັດໄຈທາງການເມ ອງ, ການບໍລ ຫານ, 

ວັດທະນາທ າ, ຖ້າເສດຖະກ ດດີປະເທດຊາດກໍຈະເຂັົ້ມແຂງ ສາມາດຊ ົ້ອາວ ດເພ ິ່ອມາປ້ອງກັນ
ປະເທດຊາດໄດ້, ປະຊາຊ ນມີເສດຖະກ ດດີ, ບໍໍ່ຕ້ອງກັງວ ນເລ ິ່ອງຄວາມເປັນຢູູ່, ຈະມີຄວາມສ ນໃຈ 

ແລະ ຕ້ອງການມີສ່ວນຮ່ວມໃນການເມ ອງ ແລະ ການບໍລ ຫານປະເທດ, ສັງຄ ມສະຫງ ບຮຽບຮ້ອຍ
ບໍໍ່ມີບັນຫາສັງຄ ມທີິ່ເກີດຈາກບັນຫາເສດຖະກ ດ, ມີເວລາໃນການສ້າງສັນຄວາມຈະເລີນຮ ່ງເຮ ອງ
ໃຫ້ແກ່ປະເທດຊາດ. ແຕ່ຖ້າເສດຖະກ ດຕ ກຕ ່າ ປະຊາຊ ນເກີດຄວາມຍາກຈ ນ,  ຂາດອ ານາດຊ ົ້, ຜູ້
ຜະລ ດໄດ້ຫຼຼຸດການຜະລ ດລ ງ, ເກີດບັນຫາການວ່າງງານ ແລະ ບັນຫາສັງຄ ມຕ່າງໆ ເມ ິ່ອປະຊາຊ ນມີ
ລາຍໄດ້ຕ ່າ ລັດຖະບານກໍຈະຂາດແຄນງ ບປະມານໃນການພັດທະນາປະເທດ  ຕ້ອງກູ້ເງ ນຈາກ
ຕ່າງປະເທດ ເຊ ິ່ງ ອາດຈະເປັນພາລະຂອງປະຊາຊ ນພາຍໃນປະເທດ ແລະ ປະຊາຊ ນໃນລ ່ນຕໍໍ່ໆໄປ
ໄດ.້ 

         ການພັດທະນາເສດຖະກ ດຈ ິ່ງມີຈ ດມ ່ງໝາຍ ທີິ່ຈະຍ ກລະດັບຄ ນນະພາບຊີວ ດຂອງຄ ນໃນ
ສັງຄ ມ ການມີສ ິ່ງຈ າເປັນທີິ່ເປັນພ ົ້ນຖານໃນການດ າລ ງຊີວ ດ, ການສ້າງ ແລະ ຮັກສາການ
ຂະຫຍາຍຕ ວຂອງເສດ ຖະກ ດທີິ່ເໝາະສ ມໃນໄລຍະຍາວ (ທັບທ ມ ວ ງປະຍູ, 1999). 

- ຄວາມໝາຍຂອງການພັດທະນາເສດຖະກ ດ 

        ຄ າວ່າ “ ພັດທະນາ ” ໝາຍເຖ ງການເຮັດໃຫ້ດີຂ ົ້ນ ຫຼ  ເຮັດໃຫ້ຈະເລີນຂ ົ້ນ ການພັດທະນາ
ເສດຖະກ ດຈ ິ່ງໝາຍເຖ ງ ການເຮັດໃຫ້ເສດຖະກ ດຂອງປະເທດດີຂ ົ້ນ ຫຼ  ຈະເລີນຂ  ົ້ນ. 
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           ການພັດທະນາເສດຖະກ ດຈ ິ່ງໝາຍເຖ ງ ຂະບວນການທີິ່ເຮັດໃຫ້ລາຍໄດ້ຂອງປະຊາຊ ນ
ທີິ່ແທ້ຈ ງຂອງປະເທດເພີິ່ມຂ ົ້ນໃນໄລຍະຍາວ, ເພາະຖ້າອັດຕາເພີິ່ມຂອງລາຍໄດ້ປະຊາຊ ນທີິ່ແທຈ້ ງ
ສູງກວ່າອັດຕາການເພີິ່ມຂ ົ້ນຂອງປະຊາກອນແລ້ວ ຈະມີຜ ນເຮັດໃຫ້ລາຍໄດ້ຕໍໍ່ບ ກຄ ນທີິ່ແທ້ຈ ງສູງ
ຂ ົ້ນ, ເມ ິ່ອລາຍໄດ້ສູງຂ ົ້ນ ການປັບປ ງຄ ນນະພາບຊີວ ດຈະດີຂ ົ້ນ ຄວາມເປັນຢູູ່ຂອງປະຊາຊ ນສ່ວນ
ໃຫຍ່ຈະດີຂ ົ້ນ ສາມາດແກ້ໄຂບັນຫາຄວາມທ ກຍາກ ແລະ ການວ່າງງານ, ຄວາມສາມາດໃນການ
ກະຈາຍລາຍໄດ້ ແລະ ຄວາມຍາກຈ ນກໍຈະໝ ດໄປເມ ິ່ອໄດ້ຮັບສ ິ່ງຈ າເປັນອັນເປັນພ ົ້ນຖານຕໍໍ່ການ
ດ າລ ງຊີວ ດ (ທັບທ ມ ວ ງປະຍູ,1999). 

- ຄວາມສ າຄນັຂອງການພດັທະນາເສດຖະກ ດ 

       ການພັດທະນາເສດຖະກ ດແມ່ນມີຄວາມສ າຄັນຢູ່າງຍ  ິ່ງຕໍໍ່ສັງຄ ມຂອງທ ກໆປະເທດ ເຊ ິ່ງໝ
າຍເຖ ງ ການເພ ິ່ມຂ ົ້ນຂອງລາຍໄດ້ທີິ່ແທ້ຈ ງ ລວມທັງການປັບປ ງ ປູ່ຽນແປງໂຄງສ້າງທາງສັງຄ ມ 
ໃຫ້ຢູູ່ໃນສະພາບອັນເໝາະສ ມ ປະຊາຊ ນມີລາຍໄດ້ທີິ່ເພີິ່ມຂ ົ້ນເລ ົ້ອຍໆ ເທ ົ່າທີິ່ຊັບພະຍາກອນຂອງ

ປະເທດຈະອ ານວຍໃຫ້. ຄວາມສ າຄັນໃນການພັດທະນາເສດຖະກ ດສະຫຼຼຸບໄດ້ດັົ່ງນີົ້: 

1. ລາຍໄດ:້ ການພັດທະນາເສດຖະກ ດຊ່ວຍໃຫ້ປະຊາຊ ນໃນສັງຄ ມມີລາຍໄດ້ທີິ່ເພີິ່ມຂ ົ້ນ ມີ
ສ ນຄ້າ ແລະ ບໍລ ການສະໜອງຄວາມຕ້ອງການໃນການບໍລ ໂພກຫຼາຍຂ ົ້ນ ເນ ິ່ອງຈາກມີລາຍ
ໄດ ້ມີສ ນຄ້າ ແລະ ບໍລ ການ ອັນອ ານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ຫຼາຍຢູ່າງເຊັົ່ນ: ຕູ້ເຢັນ, ເຄ ິ່ອງຊັກ
ຜ້າ, ໂທລະພາບ, ໂທລະສັບ ແລະ ອ ິ່ນໆ. 

2. ການຜະລ ດ: ການພັດທະນາເສດຖະກ ດເຮັດໃຫ້ເກີດເທັກໂນໂລຢີ ການຜະລ ດເພີິ່ມຂ ົ້ນ ວ ທີ
ທາງການຜະລ ດມີການປູ່ຽນແປງຈາກການຜະລ ດພາຍໃນຄ ວເຮ ອນ ເປັນການຜະລ ດ
ອ ດສາຫະກ າ ເພ ິ່ອໃຫ້ພຽງພໍກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງປະຊາຊ ນທີິ່ເພີິ່ມຂ ົ້ນເລ ົ້ອຍໆ. 

3. ການໃຊຊ້ບັພະຍາກອນ: ການພັດທະນາເສດຖະກ ດ ເຮັດໃຫ້ການນ າໃຊ້ຊັບພະຍາກອນມີ
ປະສ ດທ  ພາບຫຼາຍຂ ົ້ນ ຜ ນຈາກການພັດທະນາການຜະລ ດ ເຮັດໃຫ້ຜູ້ຜະລ ດຄ ດຫາວ ທີທີິ່
ຈະຜະລ ດໃຫ້ໄດ້ຕ ົ້ນທ ນທີິ່ຕ ່າ ແລະ ໃຫ້ໄດ້ຜ ນຜະລ ດທີິ່ສູງເພ ິ່ອຜ ນກ າໄລ ເຮັດໃຫ້ການໃຊ້
ຊັບພະຍາກອນໄດ້ປະໂຫຍດກ ້ມຄ່າຫຼາຍທີິ່ສ ດ. 

4. ການປະຕ ຮບູໂຄງສາ້ງຂອງສງັຄ ມ: ການພັດທະນາເສດຖະກ ດເຮັດໃຫ້ສັງຄ ມປູ່ຽນແປງໄປສູ່
ສັງຄ ມເມ ອງ ເນ ິ່ອງຈາກເກີດການປະຕ ຮູບໂຄງສ້າງຂອງສັງຄ ມໃໝ່ ປະຊາກອນໃນສັງຄ ມ
ມີການປັບໂຕເຂ ົ້າສູ່ລະບ ບສັງຄ ມເມ ອງຕາມຄວາມຈະເລີນຂອງວັດຖຼຸ ທີິ່ໄດ້ຮັບການ
ພັດທະນາ ແລະ ເປັນຜ ນສ ບເນ ິ່ອງມາຈາກພາວະເສດຖະກ ດທີິ່ປູ່ຽນແປງໄປ. 
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5. ການກະຈາຍລາຍໄດ:້ ການພັດທະນາເສດຖະກ ດຈະຊ່ວຍໃຫ້ເກີດການກະຈາຍລາຍໄດ້ 
ເຊ ິ່ງນ າໄປສູ່ການຈ້າງງານ ສ ົ່ງຜ ນໃຫ້ລາຍໄດ້ປະຊາຊ ນເພີິ່ມສູງຂ ົ້ນ, ການບໍລ ໂພກ, ການ
ອອມ, ການລ ງທ ນ ມີການປັບຕ ວສູງຂ ົ້ນຕາມການກະຈາຍລາຍໄດ້ທີິ່ເພີິ່ມຂ ົ້ນ. 

6. ດາ້ນສາທາລະນະສ ກ: ເມ ິ່ອປະຊາກອນມີລາຍໄດ້ເພີິ່ມຂ ົ້ນ ຄ ນນະພາບຊີວ ດ, ການເປັນຢູູ່, ສ 
ຂະ ອະນາໄມ, ການໃຫ້ບໍລ ການດ້ານສາທາລະນະສ ກ ຈະໄດ້ຮັບການພັດທະນາໄປຕາມ
ລະດັບລາຍໄດ້ ເຮັດໃຫ້ເກີດວ ວັດທະນາການດ້ານການແພດ, ການພະຍາບານ ແລະ ການ
ບໍລ ການຂອງໂຮງໝໍຈະດີຂ  ົ້ນ ມີການໃຊ້ເທັກໂນໂລຢີໃນການຮັກສາ ເຮັດໃຫ້ການບໍລ ການ
ດ້ານສາທາລະນະສ ກມີຄ ນະພາບສູງຂ ົ້ນເລ ົ້ອຍໆ. 

7. ການອະນ ລກັສ ິ່ງແວດລອ້ມ: ໃນການພັດທະນາເສດຖະກ ດ ໄດ້ມີການນ າເທັກໂນໂລຢີໃນ
ການຜະລ ດມາໃຊ້ ເພ ິ່ອໃຫ້ໄດ້ຜ ນຜະລ ດສູງ ຜ ນກະທ ບຈາກການຜະລ ດບາງຢູ່າງທ າລາຍ
ຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ເຊັົ່ນ: ໂຮງງານປູ່ອຍນ ໍ້າເສຍລ ງແມ່ນ ໍ້າ ເມ ິ່ອປະລ ມານຂອງນ ໍ້າທີິ່
ມີສານເຈ ອປົນຂອງນ ໍ້າເສຍເພີິ່ມຫຼາຍຂ ົ້ນ ເຮັດໃຫ້ນ ໍ້າໃນແມ່ນ ໍ້າເນ ົ່າເໝັນ, ສັດນ ໍ້າບໍໍ່ສາມາດ
ຈະມີຊີວ ດຢູູ່ໄດ້, ອາກາດມີກ ິ່ນເໝັນ, ສ ຂະພາບຂອງປະຊາກອນທີິ່ຢູູ່ບໍລ ເວນນັົ້ນກໍຈະສູນ
ເສຍໄປນ າ. ດັົ່ງນັົ້ນ, ໃນການພັດທະນາເສດຖະ ກ ດຈ ິ່ງຕ້ອງມີການວາງແຜນອະນ ລັກ
ສ ິ່ງແວດລ້ອມນ າ ເພ ິ່ອປ້ອງກັນຜ ນກະທ ບໃນທາງລ ບທີິ່ເກີດຈາກການພັດທະນາ
ເສດຖະກ ດ (ທັບທ ມ ວ ງປະຍູ, 1999). 

- ຈ ດມ ງ່ໝາຍໃນການພດັທະນາເສດຖະກ ດ 

ຈ ດມ ່ງໝາຍໃນການພັດທະນາເສດຖະກ ດ ຄ ການມີມາດຖານການຄອງຊີບທີິ່ດີຂ ົ້ນ, 

ມີການກະຈາຍລາຍໄດ້ທີິ່ດີ, ການມີວຽກເຮັດງານທ າ, ການອະນ ລັກຊັບພະຍາກອນທ າ
ມະຊາດ ລວມເຖ ງການຄວບຄ ມການເກີດມ ນລະພ ດ, ການດ າເນີນງານຕາມແຜນ
ພັດທະນາເສດຖະກ ດ. ໂດຍທ ົ່ວໄປຈ ດມ ່ງໝາຍໃນການພັດທະນາເສດຖະກ ດ ແລະ 
ສັງຄ ມຂອງທ ກໆປະເທດມີ 5 ຢູ່າງຄ : 

1. ມີມາດຖານການຄອງຊີບທີິ່ດີຂ ົ້ນ. 

2. ມີການກະຈາຍລາຍໄດ້ທີິ່ເປັນທ າ. 
3. ການມີວຽກເຮັດງານທ າ. 
4. ການອະນ ລັກຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ. 

5. ການຄວບຄ ມການເກີດມ ນລະພ ດ. 
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2.1.2 ທ ດສະດີຂອງອາດາມສະມ ດ (Adam Smith) 

        ອາດາມສະມ ດ (1723-1790) ເປັນນັກເສດຖະສາດຄ ນທ າອ ດທີິ່ໃຫ້ແນວຄ ດຢູ່າງເປັນ
ລະບ ບກ່ຽວກັບເລ ິ່ອງຂອງການພັດທະນາ (ເຊ ິ່ງໃນເວລານັົ້ນແມ່ນເນັົ້ນການຂະຫຍາຍຕ ວທາງ
ເສດຖະກ ດ) ໂດຍຂຽນໜັງສ  The Wealth of Nation. 

       ອາດາມສະມ ດ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖ ງແນວຄວາມຄ ດທີິ່ກ່ຽວກັບຂະບວນການການຈະເລີນ
ເຕີບໂຕ ຫຼ  ຄວາມຮັ ົ່ງມີທີິ່ ເກີດຈາກການເພີ ິ່ມຜະລ ດຕະພາບ  (Productivity) ໃນລະບ ບ
ເສດຖະກ ດ ທັງນີົ້ການເພີິ່ມຜະລ ດຕະພາບຈະເກີດຂ ົ້ນໄດ້ກໍໍ່ຕ້ອງອາໄສຄວາມຊ ານານສະເພາະດ້ານ 

(Specialization) ອັນເປັນຜ ນຈາກການແບ່ງງານກັນເຮັດ (Division of labor) ນັົ້ນຄ  ຕາບ
ເທ ົ່າທີິ່ລະບ ບເສດຖະກ ດມີການເກັບອອມທີິ່ພາໃຫ້ເກີດການລ ງທ ນຢູ່າງພຽງພໍທີິ່ຈະເຮັດໃຫ້ການ
ແບ່ງງານກັນເຮັດເປັນໄປໄດ້ ຕະຫຼາດມີການຂະຫຍາຍຕ ວ ແລະ ດ າເນີນໄປຢູ່າງເສລີພາຍໃຕ້ລະບ ບ
ການແຂ່ງຂັນສ ມບູນ (ບໍໍ່ມີການຄວບຄ ມ ຜູກຂາດ ຫຼ  ແຊກແຊງໃດໆ ໂດຍລັດຖະບານ) ມ ທີິ່ເບ ິ່ງບໍໍ່
ເຫັນ (Invisible hands) ຄ ກ ນໄກຕະຫຼາດທີິ່ຈະເຮັດໃຫ້ເກີດປະສ ດທ ພາບສູງສ ດໃນການຈັດສັນ
ຊັບພະຍາກອນ (ແລະ ການກະຈາຍຜ ນຜະລ ດ) ຂອງສັງຄ ມ ເກີດຄວາມເຂ ົ້າກັນໃນຜ ນປະໂຫຍດ
ສ່ວນຕ ວ ແລະ ຜ ນປະໂຫຍດຂອງສັງຄ ມໂດຍລວມ ແລະ ເຮັດໃຫ້ເກີດຂະບວນການຂອງການ
ຈະເລີນເຕີບໂຕ ຫຼ  ຄວາມຮັົ່ງມີແຫ່ງຊາດເພີິ່ມຂ ົ້ນ ດັົ່ງນັົ້ນ ຂະບວນການທີິ່ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມຮັົ່ງມີ 

ກໍຄ ຂະບວນການສະສ ມທ ນທີິ່ເກີດຂ ົ້ນເລ ົ້ອຍໆ ເມ ິ່ອຕະຫຼາດຂະຫຍາຍຕ ວອອກໄປ (ທັບທ ມ 

ວ ງປຣະຍູຣ,1999). 

 

2.1.3 ທ ດສະດີການພັດທະນາທາງເສດຖະກ ດຂອງມາກ 

          ທ ດສະດີຂອງ ຄາຣລ ມາດຊ ດ ຕັົ້ງຢູູ່ບ ນພ ົ້ນຖານຂອງຄວາມສ າພັນລະຫວ່າງທ ດສະດີການ
ປູ່ຽນແປງຂອງສັງຄ ມ ແລະ ທ ດສະດີພັດທະນາເສດຖະກ ດພາຍໃຕ້ລະບ ບຂອງນາຍທ ນ ເຊ ິ່ງຈາກ
ທ ດສະດີທັງ 2 ຈະຊີົ້ໃຫ້ເຫັນຂະບວນການຈະເລີນເຕີບໂຕ ແລະ ການພັດທະນາເສດຖະກ ດໃໝ່
ກ່ຽວຂ້ອງກັນມີລັກສະນະຂອງຄວາມບໍໍ່ສ ມດູນ. 

ລັດເຊຍໄດ້ສະເໜີກ ນໄກທີິ່ຈະເປັນສາເຫດແຫ່ງຄວາມປູ່ຽນແປງທັງຫຼາຍໄວ້ 3 ປະການດັົ່ງນີົ້: 
1. ວ ທີການຜະລ ດ (Mode of production) 

2. ຄວາມສ າພັນໃນການຜະລ ດ(Relation of production) 
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3. ໂຄງສ້າງພ ເສດທາງດ້ານຄວາມຄ ດກັບສະຖາບັນ (superstructure of Ides 

and Institution ) 

  ໂດຍໄດ້ມີການວ ເຄາະໄວ້ວ່າວ ທີການຜະລ ດ ເປັນຕ ວການທີິ່ສ ົ່ງຜ ນກະທ ບຕໍໍ່ຄວາມສ າພັນ
ໃນການຜະລ ດ ເນ ິ່ອງຈາກມີການພັດທະນາຄວາມຮູ້ທາງວ ຊາການຢູູ່ຕະຫຼອດເວລາ ເພ ິ່ອຫຼຼຸດຕ ົ້ນ
ທ ນໃນການຜະລ ດ ການພັດທະນານີົ້ຈະເຮັດໃຫ້ມີຄວາມຕ້ອງການແຮງງານທີິ່ຕ ່າລ ງ ແລະ ວ ທີໜ ິ່ງ
ໃນການຫຼຼຸດຕ ົ້ນທ ນການຜະລ ດກໍໍ່ຄ ຄ່າຈ້າງແຮງງານ ດັົ່ງນັົ້ນ, ເມ ິ່ອວ ທີການຜະລ ດປູ່ຽນແປງໄວ
ກວ່າຄວາມສ າພັນໃນການຜະລ ດ ຈ ິ່ງເຮັດໃຫ້ເກີດການເຫຼ ິ່ອມລ ໍ້າຂ ົ້ນ ແລະ ນ າໄປສູ່ແນວຄວາມ
ຄ ດ ທີິ່ວ່າຊ  ນຊັົ້ນນາຍທ ນເອ າປຽບຊ ນຊັົ້ນແຮງງານ ຈ ນໃນທີິ່ສ ດຕ້ອງມີການປູ່ຽນແປງເສດຖະກ ດ-

ສັງຄ ມ.  

         ນອກຈາກນີົ້  ມາກຍອມຮັບວ່າລະບ ບທ ນນ ຍ ມ  ເປັນຂັົ້ນໜ ິ່ງໃນການປູ່ຽນແປງທີິ່ຈະ
ພັດທະນາໄປຈ ນເຖ ງລະບ ບສັງຄ ມນ ຍ ມ,ໂດຍເຊ ິ່ອວ່າລະບ ບສັງຄ ມນ ຍ ມເປັນລະບ ບທີິ່ດີທີິ່ສ ດ ໃນ
ການກ າຈັດບັນຫາຕ່າງໆ ໃນລະບ ບເສດຖະກ ດ. 

2.1.4  ແນວຄ ດລະບ ບເສດຖະກ ດສັງຄ ມນ ຍ ມ (Socialism) 

          ລະບ ບເສດຖະກ ດແບບສັງຄ ມນ ຍ ມ ເປັນລະບ ບເສດຖະກ ດທີິ່ກ ງກັນຂ້າມກັບລະບ ບ
ເສດຖະກ ດແບບເສລີ. ລະບ ບເສດຖະກ ດສັງຄ ມນ ຍ ມເຊ ິ່ອວ່າ ໂດຍທ າມມະຊາດຂອງມະນ ດນັົ້ນ 

ເຫັນແກ່ຕ ວ ພະຍາຍາມກອບໂກຍເອ າຜ ນປະໂຫຍດເຂ ົ້າໂຕເອງ ຈ ິ່ງມີແນວຄວາມຄ ດວ່າ ຖ້າປູ່ອຍ
ໃຫ້ມີການແຂ່ງຂັນຢູ່າງເສລີ ໃນລະບ ບເສດຖະກ ດແບບທ ນນ ຍ ມແລ້ວ ຈະກໍໍ່ໃຫ້ເກີດຜ ນເສຍຫາຍ
ແກ່ສັງຄ ມໂດຍລວມ. 

  ລະບ ບເສດຖະກ ດສັງຄ ມນ ຍ ມມີຫຼັກສ າຄັນວ່າ ເສລີພາບສ່ວນບ ກຄ ນຈ າເປັນຕ້ອງຖ ກ
ຈ າກັດເພ ິ່ອປະ ໂຫຍດຂອງສັງຄ ມ. ດັົ່ງນັົ້ນ, ຊັບສ ນສ່ວນໃຫຍ່ຈ ິ່ງຕ ກເປັນຂອງລັດ ລັດເປັນເຈ ົ້າ
ຂອງປັດໄຈການຜະລ ດຂອງສັງຄ ມ ການຜະລ ດສ່ວນໃຫຍ່ ກໍໍ່ເປັນການຜະລ ດເພ ິ່ອສັງຄ ມ, ສ່ວນ
ເອກະຊ ນຈະໄດ້ຮັບຜ ນຕອບແທນຕາມສ່ວນທີິ່ຄວນໄດ້ຮັບໂດຍມີລັດຖະບານເປັນຜູ້ລ້ຽງດູ  ແຕ່
ເປີດໂອກາດໃຫ້ເອກະຊ ນສາມາດຄ້າຂາຍກັນໄດ້ ໂດຍໃຊ້ກ າໄລລາຄາເປັນຕ ວກ ານ ດ ການຈັດສັນ
ຊັບພະຍາກອນ ແລະ ການຜະລ ດ. 

ນອກຈາກລະບ ບເສດຖະກ ດແບບສັງຄ ມນ ຍ ມແລ້ວ ຍັງມີອີກລະບ ບໜ ິ່ງ ທີິ່ແຕກຂະແໜ
ງອອກມາຈາກລະບ ບເສດຖະກ ດສັງຄ ມນ ຍ ມນັົ້ນຄ  ລະບ ບເສດຖະກ ດແບບມ ວຊ ກ ເຊ ິ່ງຄ້າຍກັບ
ລະບ ບເສດຖະກ ດສັງຄ ມນ ຍ ມ, ແຕ່ມີຈ ດທີິ່ແຕກຕ່າງກັນໃນກ າມະສ ດ ຊັບສ ນທ ກຢູ່າງຈະຕ ກເປັນ
ຂອງລັດໂດຍສີົ້ນເຊີງ ເຊ ິ່ງການຈັດສັນຊັບ ພະຍາກອນຈະຖ ກກ ານ ດໂດຍລັດ ລັດຈະເປັນຜູ້ວາງ
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ແຜນກ່ຽວກັບການຈັດສັນຊັບພະຍາກອນ ວ່າຈະຜະລ ດຫຍັງ ແບບໃດ ແລະ ເພ ິ່ອໃຜ ໂດຍ
ລັດຖະບານ  ເອກະຊ ນຈະໄດ້ຮັບສີິ່ງຕອບແທນພຽງສ ນຄ້າ ແລະ ບໍລ ການທີິ່ຈ າເປັນ ຕໍໍ່ການດ າລ ງ
ຊີວ ດເທ ົ່ານັົ້ນ  ປັດໄຈການຜະລ ດທັງໝ ດ ນອກຈາກຈະເປັນລັດແລ້ວ ການວາງແຜນ ແລະ ຕັດສ ນ
ໃຈກໍໍ່ຕ້ອງມາຈາກສ່ວນກາງເທ ົ່ານັົ້ນ. 

2.1.5  ແນວຄ ດຂອງລັດທ ເສດຖະກ ດຂອງ ເໝ າອ ດ (Maoism) 

ເປັນລັດທ  ທາງເສດຖະກ ດທີິ່ເກີດຂ ົ້ນ ຈາກແນວຄວາມຄ ດຂອງ ເໝ າເຈີຕ ງ 
ປະທານາທ ບໍດີຂອງຈີນ ແນວຄ ດນີົ້ ເກີດຈາກປະສ ບການ ທີິ່ໄດ້ໃກ້ຊ ດກັບປະຊາຊ ນ ລະຫວ່າງ
ການເດີນທາງໄກ ຈ ດປະສ ງຫຼັກຂອງແນວຄ ດນັົ້ນ ເພ ິ່ອປະໂຫຍດທີິ່ເທ ົ່າທຽມກັບສ ິ່ງຕ່າງຈາກແນວ
ຄ ດຂອງເສດຖະກ ດທ ນນ ຍ ມ ທີິ່ເນັົ້ນເຖ ງປະສ ດທ ພາບ ແລະ ກ ນໄກຂອງຕະຫຼາດ. 

         ແນວຄ ດທີິ່ສ າຄັນ ມີ 3 ປະການດັົ່ງນີົ້: 
1. ຄວາມຂດັແຍງ່: 

    ເໝ າກ່າວເຖ ງຄວາມຂັດແຍ່ງວ່າ  ສາເຫດເບ ົ້ອງຕ ົ້ນທີິ່ກໍໍ່ໃຫ້ເກີດການເສີມສ້າງສີິ່ງໃດໜ ິ່ງ
ນັົ້ນ ບໍໍ່ແມ່ນເກີດຈາກພາຍນອກ ແຕ່ມາຈາກຄວາມຂັດແຍ່ງ ທີິ່ປະກ ດຢູູ່ພາຍໃນຕ່າງຫາກ ຄວາມ
ຂັດແຍ່ງພາຍໃນນີົ້ເປັນຕ ວການນ າໄປສູ່ການປູ່ຽນແປງ ແລະ ການເສີມສ້າງ ທາງອອກຂອງການ
ຂັດແຍ່ງ ທັງທາງເສດຖະກ ດ ແລະ ສັງຄ ມ ເປັນສີິ່ງທີິ່ກ້ຽວພັນກັນຈ ນແຍກບໍໍ່ອອກ. 

          ຄວາມຂັດແຍ່ງສ າຄັນນັ ົ້ນ ມີ 3 ປະການຄ :  ຄວາມຂັດແຍ່ງລະຫວ່າງຕ ວເມ ອງ ກັບ
ຊ ນນະບ ດ  ລະຫວ່າງອ ດສາຫະກ າ ກັບ ກະສ ກ າ  ແລະ ລະຫວ່າງແຮງງານທີິ່ໃຊ້ສະໝອງ ກັບແຮງ
ງານທີິ່ໃຊ້ກ າລັງກາຍ ເຊ ິ່ງສາເຫດທີິ່ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມຂັດແຍ່ງນັົ້ນຄ : ການມ ່ງໜ້າພັດທະນາ
ເສດຖະກ ດຕາມແບບທ ນນ ຍ ມ ແລະ ເນັົ້ນຫຼັກຂອງປະສ ດທ ພາບ ບໍໍ່ໃຫ້ຄວາມສ ນໃຈດ້ານຄວາມ
ສະເໝີພາບໃນສັງຄ ມ, ການຂາດການວາງແຜນຈາກສ່ວນກາງ ແລະ ໃຫ້ຄວາມສ າຄັນ ກັບ
ອ ດສາຫະກ າຫຼາຍເກີນໄປ ໂດຍບໍໍ່ຄ ານ ງວ່າ ກະສ ກ າສ າລັບປະເທດທີິ່ມີປະຊາກອນຈ ານວນຫຼາຍ
ແລ້ວມີຄວາມສ າຄັນ ແລະ ສ ດທ້າຍການສ ກສາ ທີິ່ມ ່ງຮັບສະເພາະຜູ້ທີິ່ພ້ອມທີິ່ສ ດ ແລະ ມີ ສັກກະ
ຍະພາບທາງການເງ ນ ແລະ ປະສ ບການຕ ວຈີງ, ແລ້ວການສ ກສາມີຄວາມສ າຄັນໃນການພັດທະນາ
ປະເທດ, ດັົ່ງນັົ້ນ ເໝ າຈ ິ່ງຂ້ອນຂ້າງໃຫ້ຄວາມສ າຄັນກັບການສ ກສາພັດທະນາທ ນມະນ ດ. 
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2. ການຈດັອ ງກອນ: 

         ເໝ າເຊ ິ່ອວ່າ ການຈັດອ ງກອນເປັນພ ົ້ນຖານສ າຄັນໃນການພັດທະນາການມີສ່ວນຮ່ວມ
ເພ ິ່ອບັນລ ເປົື້າໝາຍຂອງການເພ ິ່ງຕ ນເອງ ດັົ່ງນັົ້ນ, ການຈັດອ ງກອນຂອງເໝ າ ຈ ິ່ງເປັນທີິ່ເປີດ
ໂອກາດໃຫ້ທ ກຄ ນມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຜະລ ດ, ການແບ່ງລາຍໄດ້, ການລ ງທ ນ ລວມທັງການ
ປ້ອງກັນຊຼຸມຊ ນ ການຈັດອ ງກອນທີິ່ສ ມບູນແບບທີິ່ສ ດຄ ການທີິ່ສາມາດ ຮ່ວມກ ດຈະກ າທາງ
ເສດຖະກ ດ-ສັງຄ ມ ແລະ ການເມ ອງໄວ້ນ າກັນ ອ ງກອນນັົ້ນກໍໍ່ຄ ຂໍໍ້ມູນ ເຊ ິ່ງຕາມແນວຄ ດນີົ້ເຊ ິ່ອວ່າ 
ສາມາດແກ້ໄຂຄວາມຂັດແຍ່ງດັົ່ງກ່າວເບ ົ້ອງຕ ົ້ນໄດ້. 
 

3. ການເພ ິ່ງຕ ນເອງ: 
          ການເພ ິ່ງຕ ນເອງເປັນເງ ິ່ອນໄຂທີິ່ເຮັດໃຫ້ແຮງຈູງໃຈທາງວັດຖຼຸ ຄວາມສ າຄັນ ແລະ ເປັນ
ແຮງຊຼຸກຍູ້ໃຫ້ເອ າຊະນະອ ປະສກັ ນອກຈາກນີົ້ ການເພ ິ່ງຕ ນເອງ ຍັງເປັນການກຽມພ້ອມ ສ າລັບ
ເຫດການຕ່າງໆ ທີິ່ອາດເກີດຂ ົ້ນ ໂດຍເກີດຈາກປັດໄຈພາຍນອກ. 

2.2. ບ ດຄ ົ້ນຄວາ້ວ ທະຍາສາດທີິ່ກຽ່ວຂອ້ງ 
        ປະເທດຈີນນັບວ່າເປັນປະເທດທີິ່ມີລະດັບການພັດທະນາທີິ່ວ່ອງໄວຫຼາຍ ເມ ິ່ອປຽບທຽບກັບ
ປະເທດອ ິ່ນໆ ຈ ນເປັນທີິ່ຈັບຕາມອງຂອງຫຼາຍໆປະເທດທີິ່ພັດທະນາແລ້ວທ ົ່ວໂລກ ນັບຕັົ້ງແຕ່ມີ
ການປະຕ ຮູບເສດຖະກ ດນ າໂດຍທ່ານ ເຕີົ້ງ ສຽວຜ ງ ໃນປີ 1978 ອັນເປັນຈ ດປູ່ຽນຜັນທີິ່ສ າຄັນ
ຂອງລະບ ບເສດຖະກ ດຂອງປະເທດຈີນ ທີິ່ເມ ິ່ອກ່ອນເຄີຍໃຊ້ລະບ ບເສດຖະກ ດແບບວາງແຜນແຕ່
ໄດ້ປູ່ຽນມາໃຊ້ແບບຕະຫຼາດ. ນັບແຕ່ນັ ົ້ນເປັນຕ ົ້ນມາ ປະເທດຈີນມີອັດຕາການເຕີບໂຕທາງ
ເສດຖະກ ດສະເລ່ຍ 9% ຕໍໍ່ປີມາເປັນເວລາເກ ອບ 10 ປີ ເຖ ງຢູ່າງໃດກໍໍ່ຕາມ ຕ ວຊີົ້ວັດຄວາມຮັົ່ງມີ
ຂອງປະຊາຊ ນຊາວຈີນໂດຍລວມຈະດີຂ ົ້ນ ເນ ິ່ອງຈາກອັດຕາການເຕີບໂຕທາງເສດຖະກ ດພຽງຢູ່າງ
ດຽວນັົ້ນ ບໍໍ່ສາມາດທີິ່ຈະສະຫຼຼຸບໄດ້ວ່າ ປະຊາຊ ນໂດຍລວມໄດ້ຮັບປະໂຫຍດຢູ່າງເທ ົ່າທຽມກັນຈາກ
ການໃຊ້ນະໂຍບາຍແບບຕະຫຼາດ. 

Shu Ming Bao et al (2002) ໄດ້ສ ກສາກ່ຽວກັບຜ ນກະທ ບທາງພູມສາດທີິ່ມີຕໍໍ່ການ
ຈະເລີນເຕີບໂຕທາງເສດຖະກ ດຂອງແຕ່ລະພ ົ້ນທີິ່ໃນປະເທດຈີນພາຍໃຕ້ການປະຕ ຮູບການຕະຫຼາດ 

(Market reforms) ໂດຍໄດ້ພັດທະນາແບບຈ າລອງຂ ົ້ນມາສ ກສາກ່ຽວກັບ ຮູບແບບການເຕີບໂຕ
ຂອງແຕ່ລະພ ົ້ນທີິ່ໃນປະເທດຈີນ ຊ່ວງປີ 1978 – 1998 ສ ກສາຈາກຕ ວປູ່ຽນການລ ງທ ນໂດຍກ ງ
ຈາກຕ່າງປະເທດ (Foreign Direct Investment: FDI) ແລະ ການເຄ ິ່ອນຍ້າຍແຮງງານສ່ວນ
ເກີນຈາກຊ ນນະບ ດ (Mobilization of rural suplus labor) ຊ ິ່ງຂ ົ້ນກັບຜ ນຕອບແທນທີິ່ຄາດ
ວ່າຈະໄດ້ຮັບຈາກການລ ງທ ນ ແລະ ອັດຕາຄ່າຈ້າງ ໂດຍຕ ວປູ່ຽນທັງສອງນີົ້ສາມາດອະທ ບາຍໄດ້
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ຈາກປັດໄຈທາງພູມສາດ ໃນບ ດບັນຍັດຂອງການປະຕ ຮູບການຕະຫຼາກ ແລະ ການເປີດປະເທດ
ຂອງປະເທດຈີນນັົ້ນເຮັດໃຫ້ເຂດທີິ່ຢູູ່ຕ ດແຄມທະເລ (Coastal province) ນັົ້ນຈະໃຫ້ຜ ນຕອບ
ແທນຈາກການລ ງທ ນຫຼາຍກວ່າເຂດອ ິ່ນໆ ຈ ິ່ງເຮັດໃຫ້ເປັນທີິ່ສ ນໃຈຂອງ FDI ແລະ ແຮງງານ ສ ົ່ງ
ຜ ນເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມບໍໍ່ເທ ົ່າທຽມກັນໃນການເຕີບໂຕທາງດ້ານເສດຖະກ ດ  ຜ ນການສ ກສາ
ສະຫຼຼຸບໄດ້ວ່າ  ປັດໄຈທາງພູມສາດມີຄວາມໝາຍສ າຄັນທາງສະຖ ຕ  ແລະ ສາມາດອະທ ບາຍຄວາມ
ບໍໍ່ເທ ົ່າທຽມກັນໃນການເຕີບໂຕທາງເສດຖະກ ດຂອງແຕ່ລະພ ົ້ນທີິ່ (ຕ ດແຄມທະເລ ແລະ ບໍໍ່ຕ ດ
ແຄມທະເລ) ໃນປະເທດຈີນໄດ້. 

Thorvaldur ແລະ Gylfi (2005) ໄດ້ສ ກສາຄວາມສ າພັນລະຫວ່າງລະດັບການສ ກສາ
ຂອງປະຊາກອນໃນປະເທດ ການກະຈາຍລາຍໄດ້ໂດຍໃຊ້ສ າປະສ ດຈີນີເປັນຕ ວຊີົ້ວັດ ແລະ ການ
ຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງເສດຖະກ ດ ຈາກການສ ກສາກ ່ມຕ ວຢູ່າງຈາກ 87 ປະເທດຈາກທ ກໆລະດັບ
ລາຍໄດ້ ພ ບວ່າລະດັບການສ ກສາມີຄວາມສ າພັນໂດຍກ ງກັບການກະຈາຍລາຍໄດ້  ນອກຈາກນີົ້
ປະເທດທີິ່ມີລະດັບຂອງການສ ກສາທີິ່ດີກວ່ານັົ້ນມີຜ ນໂດຍກ ງໃນການສະໜັບສະໜູນການຈະເລີນ
ເຕີບໂຕທາງດ້ານເສດຖະກ ດ ແລະ ມີຜ ນທາງອ້ອມໃນຄວາມເທ ົ່າທຽມກັນທາງສັງຄ ມ. 

Jiandong Cheng et al (2008) ໄດ້ພັດທະນາວ ທີການຄ ານວນຫາຄ່າສ າປະສ ດຈີນີ
ຂ ົ້ນມາໃໝ່ໂດຍສ ກສາຈາກຄວາມບໍໍ່ເທ ົ່າທຽມກັນດ້ານລາຍໄດ້ໃນເຂດຊ ນນະບ ດ ແລະ ໃນເຂດ
ຕ ວເມ ອງ (Gini coefficient in a dual society) ຕ ວຊີົ້ວັດທີິ່ພັດທະນາຂ ົ້ນມາໃໝ່ນີົ້ສາມາດ
ໃຊ້ຄາດປະມານສ າປະສ ດຈີນີໃນຊ່ວງປີ 1978-2005 ໄດ້ຢູ່າງທ່ຽງຕ ງຫຼາຍກວ່າວ ທີການທ ົ່ວໄປທີິ່
ເຄີຍໃຊ້ກັນມາ ການສ ກສາພ ບວ່າສ າປະສ ດຈີນີທີິ່ໃຊ້ໃນເຂດຊ ນນະບ ດນັົ້ນມີແນວໂນ້ມຫຼຼຸດລ ງ
ຕັົ້ງແຕ່ປີ 1983 ໃນຂະນະທີິ່ສ າປະສ ດຈີນີໃນເຂດຕ ວເມ ອງມີແນວໂນ້ມເພີິ່ມຂ ົ້ນ ຜູ້ສ ກສາໄດ້ສະເ
ໜີວ່າໃນການທີິ່ຈະພັດທະນາໃຫ້ເກີດຄວາມເທ ົ່າທຽມກັນທາງດ້ານລາຍໄດ້ນັົ້ນ ຄວນເນັົ້ນໃສ່ການ 

ສ້າງລາຍໄດ້ໃຫ້ມີການເທ ົ່າທຽມກັນລະຫວ່າງໃນເຂດຊ ນນະບ ດ ແລະ ໃນເຂດຕ ວເມ ອງ . 
ເຖ ງຢູ່າງໃດກໍຕາມ ນັກວ ຊາການຫຼາຍທ່ານມີຄວາມເຫັນທີິ່ຂັດແຍ່ງວ່າ ການໃຊ້ພຽງປັດ

ໄຈທາງເສດຖະກ ດຢູ່າງດຽວນັົ້ນ ບໍໍ່ສາມາດວັດລະດັບການພັດທະນາເສດຖະກ ດໄດ້ພຽງພໍ ດ້ວຍ
ເຫດນີົ້ປັດໄຈທາງເສດຖະກ ດບໍໍ່ໄດຊີົ້ໃຫ້ເຫັນເຖ ງຄ ນນະພາບຊີວ ດ ຄວາມເທ ົ່າທຽມກັນໃນການ
ກະຈາຍລາຍໄດ້ ດັົ່ງນັົ້ນຈ ິ່ງມີຜູ້ສະເໜີໃຫ້ນ າປັດໄຈທາງສັງຄ ມ (Non-economics variables) 

ເຊັົ່ນ: ອາຍ ສະເລ່ຍຕັົ້ງແຕ່ເກີດ (Life Expectancy at Birth), ອັດຕາການເພີິ່ມຂ ົ້ນຂອງຈ ານວນ
ປະຊາກອນ (Population growth), ຄວາມຊ່ວຍເຫຼ  ອເພ  ິ່ອການພັດທະນາຈາກພາກລັດ 

(Official Development Assistance and Official Aid) ແລະ  ອ ິ່ນໆ  ມາຮ່ວມໃນການ
ວ ເຄາະນ າ. 
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David ແລະ Richard (1987) ໄດ້ເຮັດການສ ກສາຄວາມສ າພັນລະຫວ່າງການເພີິ່ມຂ ົ້ນ
ຂອງປະຊາກອນ (Population growth) ແລະ ການຂະຫຍາຍຕ ວທາງເສດຖະກ ດໃນປະເທດກ າ
ລັງພັດທະນາໃນຊ່ວງປີ 1965-1985 ຜ ນການສ ກສາພ ບວ່າປະເທດກ າລັງພັດທະນານັົ້ນມີຄວາມ
ສາມາດຖ່າຍໂອນແຮງງານຈາກການກະເສດທີິ່ມີປະສ ດຕ ພາບການຜະລ ດຕ ່າໄປຍັງພາກອ ດສາຫະ
ກ າ ແລະ ບໍລ ການທີ ິ່ມີປະສ ດຕ ພາບການຜະລ ດສູງກວ່າ, ເນ ິ່ອງມາຈາກການເພີ ິ່ມຂ ົ້ນຂອງ
ປະຊາກອນ. ນອກຈາກນີົ້ຍັງຄ ົ້ນພ ບຄວາມສ າພັນລະຫວ່າງການເພີິ່ມຂ ົ້ນຂອງປະຊາກອນກັບການ
ເພີິ່ມຂ ົ້ນຂອງລາຍໄດ້ (Income growth) ທີິ່ວ່າຖ້າອັດຕາການເກີດ ແລະ ອັດຕາການຕາຍສູງ 
ການເພີິ່ມຂ ົ້ນຂອງປະຊາກອນຈະເຮັດໃຫ້ການເພີິ່ມຂ ົ້ນຂອງລາຍໄດ້ຊ້າກວ່າຊ່ວງເວລາທີິ່ການເກີດ 

ແລະ ການຕາຍຕ ່າກວ່າ. 
Greenven (2004) ໄດ້ເຮັດການສ ກສາກ່ຽວກັບການພັດທະນາທາງດ້ານວ ທະຍາສາດ 

ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີຂອງປະເທດຈີນເຊ ິ່ອມໂຍງກັບສະຖາບັນ ແລະ ທ ລະກ ດລະດັບໂລກຕັົ້ງແຕ່ການ
ປະຕ ຮູບເສດຖະກ ດໃນປີ 1978 ໂດຍເນັົ້ນໄປທີິ່ການທີິ່ບໍລ ສັດເອກະຊ ນໄດ້ນ າເຕັກໂນໂລຊີລະດັບ
ສູງ ແລະ ຮູບແບບອ ງກອນແບບໃໝ່ມາໃຊ້ເຊ ິ່ງຮຽກວ່າ: New Technology Enterprises 

(NTEs) ຜ ນການສ ກສາສະໜັບສະໜູນວ່າຂໍໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ (information 

and communication technology :ICT) ນັົ້ນຖ ເປັນສ່ວນສ າຄັນ ພາກອ ດສາຫະກ າເຊ ິ່ງເປັນ
ສ່ວນທີິ່ມີການເຕີບໂຕຢູ່າງໄວວາເນ ິ່ອງຈາກນະໂຍບາຍການປະຕ ຮູບເສດຖະກ ດບ ດບາດຂອງ  

NTEs  ນັົ້ນຄວບຄ ມເລ ິ່ອງ ICT ເຊ ິ່ງສ ນໃຈໃນເຂດພັດທະນາ (Development zones) ຂອງ
ປະເທດຈີນເປັນພ ເສດ. 

 

3. ວ ທກີານສ ກສາ ແລະ ການລວບລວມຂໍໍ້ມນູ 

3.1. ການລວບລວມຂໍໍ້ມນູ 
         ເພ ິ່ອໃຫ້ບັນລ ຈ ດປະສ ງທີິ່ໄດ້ຕັົ້ງໄວ້ຂ້າງເທ ງນັົ້ນ, ການລວບລວມຂໍໍ້ມູນໃນບ ດຄ ົ້ນຄວ້າຄັົ້ງນີົ້
ແມ່ນຈະໄດ້ມາຈາກການທ ບທວນເອກະສານ, ແຜນພັດທະນາເສດຖະກ ດ-ສັງຄ ມຂອງ ສປປ ລາວ  

ແລະ  ສປ ຈີນ ຈາກອ ງການຈັດຕັົ້ງທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໂດຍສະເພາະແມ່ນກະຊວງແຜນການ ແລະ ການ
ລ ງທ ນ, ກະຊວງອ ດສາຫະກ າ ແລະ ການຄ້າ, ກະຊວງການເງ ນ ແລະ ສະຖາບັນການເມ ອງການ
ປົກຄອງແຫ່ງຊາດ. ເພ ິ່ອເປັນການຊີົ້ວັດລະດັບການພັດທະນາ ຂໍໍ້ມູນທີິ່ເປັນຕ ວເລກແມ່ນຈະໄດ້ຖ ກ
ເກັບກ າມາຈາກຫຼາຍແຫຼ່ງເຊັົ່ນ: ທະນາຄານກາງຂອງ ສປ ລາວ ແລະ ສປ ຈີນ, ທະນາຄານໂລກ, 

ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ  ແລະ  ຈາກເວບໄຊເຊັ ົ່ນ: Trademap, World Development 
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Indecator, National Bureau of Statistics of China, Bank of China ແລະ ແຫຼ່ງອ ິ່ນໆ
ທີິ່ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງກັບການພັດທະນາເສດຖະກ ດຂອງ ສປ.ຈີນ ແລະ ສປປ.ລາວ. 

3.2. ວ ທກີານສງັເຄາະຂໍໍ້ມນູ 
       ການສ ກສາໃນຄັົ້ງນີົ້ແມ່ນຈະໄດ້ນ າໃຊ້ຮູບແບບພັນລະນາ ແລະ ອະທ ບາຍຂໍໍ້ມູນທີິ່ລວບລວມ
ມາໄດ້ຈາກແຫຼ່ງຕ່າງໆ ໂດຍຈະອີງໃສ່ທ ດສະດີເສດຖະສາດ ແລະ ທ ດສະດີຂອງການພັດທະນາ ເຊ ິ່ງ

ຈະລ ງເລີກໃນເລ ິ່ອງຂອງຮູບແບບ ແລະ ວ ທີການໃນການພັດທະນາໃນແຕ່ລະຊ່ວງເວລາ, ທ່າອ່ຽງ 

ແລະ ແນວຄວາມຄ ດຫຼັກຂອງຄ າວ່າສັງຄ ມນ ຍ ມແບບ ສປ.ຈີນ. ນອກຈາກຍັງຈະໄດ້ນ າໃຊ້ຮູບ
ແບບພັນລະນາມາອະທ ບາຍການປຽບທຽບວ ທີການພັດທະນາເສດຖະກ ດແບບ  ສປ.ຈີນ ແລະ 
ສປປ.ລາວ.  

4. ຮບູແບບການສາ້ງເສດຖະກ ດສງັຄ ມນ ຍ ມ ສປ.ຈນີ ນບັແຕປ່ ີ1949 ເປນັຕ ົ້ນມາເຖ ງປະຈ 
ບນັ 

4.1. ພາບລວມຂອງເສດຖະກ ດຈນີ 
        ການພັດທະນາເສດຖະກ ດຂອງປະເທດ ສປ.ຈີນ ຕັົ້ງແຕ່ປີ 1949 ຈ ນເຖ ງປັດຈ ບັນ ສາມາດ
ແບ່ງຊ່ວງຂອງການພັດທະນາອອກເປັນ 4 ໄລຍະດັົ່ງນີົ້: 

 ໄລຍະທ ີ1: ຊວ່ງແຫງ່ການຟ ື້ນຟເູສດຖະກ ດ  ແລະ ປະຕ ຮບູແນວຄ ດສງັຄ ມນ ຍ ມ (1949-1957) 

          ລັດຖະບານຂອງ ສປ.ຈີນ ໄດ້ໃຊ້ເວລາໃນຊ່ວງ 3 ປີທ າອ ດ ຫຼັງຈາກການສະຖາປານາ
ປະເທດໃນການຟ ື້ນຟູເສດຖະກ ດ ໂດຍມີຂັົ້ນຕອນດັົ່ງນີົ້: 
1. ຄວບຄ ມສອງໃນສາມຂອງກ ດຈະກ າອາຄານ ແລະ ພາກອ ດສາຫະກ າທ ົ່ວປະເທດ ລະບ ບ

ການຄ ມມະນາຄ ມຂ ນສ ົ່ງຂັົ້ນພ ົ້ນຖານສີິ່ໃນຫ້າຂອງປະເທດເຂ ົ້າເປັນຂອງປະເທດ. 

2. ຍ ກເລ ກສ ດນ າໃຊ້ທີິ່ດ ນ ໃນອະດີດມີບ ກຄ ນພຽງ 10% ເປັນເຈ ົ້າຂອງທີິ່ດ ນປູກຝັງຫຼາຍກວ່າ 
70% ທ ົ່ວປະເທດ ແຕ່ຫຼັງຈາກການສະຖາປານາປະເທດຈ ນກະທັົ້ງປີ 1952 ລະບ ບສັກດີນາທີິ່
ຍ ນຍາວຫຼາຍກວ່າ 2,000 ປີກໍຖ ກທ າລາຍລ ງ ທ ກຄ ນໄດ້ຮັບການຈັດສັນທີິ່ດີນໃນການປ ກ
ສ້າງຢູ່າງເທ ົ່າທຽມກັນ. 

3. ການປະຕ ຮູບກ າລັງຂອງປະເທດ ໃນອະດີດກ າລັງຂອງປະເທດຢູູ່ໃນສະພາບທີິ່ຂາດຄວາມ
ເປັນເອກະພາບ ແລະ ວ ້ນວາຍ, ແຕ່ຫຼັງຈາກການເຂ ົ້າມາປົກຄອງຂອງລັດຖະບານພັກຄອມມູ
ນ ດໄດ້ເຂ ົ້າມາປະຕ ຮູບກ າລັງຂອງປະເທດໃຫ້ສາມາດດ ງເອ າສັກກາຍະພາບທີິ່ແທ້ຈ ງອອກມາ
ໃຊ້ໄດ້ ຕັົ້ງແຕ່ເດ ອນ 3 ປີ 1953 ເປັນຕ ົ້ນມາໄດ້ມີການປະຕ ຮູບລະບ ບກ າລັງຂອງປະເທດ 
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ໂດຍການລວມການບໍລ ຫານ ແລະ ການຈັດການເຮັດໃຫ້ມີຄວາມເປັນເອກະພາບໃນການ
ຈັດການດ້ານລາຍຮັບ, ດ້ານກະແສເງ ນສ ດ ແລະ ດ້ານການຍ ກຍ້າຍດ້ານຊັບພະຍາກອນໃນ
ການລ ງທ ນຕ່າງໆ. ຫຼັງຈາກການຟ ື້ນຟູພາວະເສດຖະກ ດຂອງປະເທດ  ສປ.ຈີນ ມີການ
ປະຕ ບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກ ດແຫ່ງຊາດໄລຍະເວລາ 5 ປີສະບັບທີ 1 ແລະ ເປັນຄັົ້ງທ າ
ອ ດທີິ່ເສດຖະກ ດຂອງ ສປ.ຈີນ ເຂ ົ້າສູ ່ແນວທາງພັດທະນາຢູ່າງມີແບບແຜນ ໂດຍແຜນ
ພັດທະນາເສດຖະກ ດສະບັບນີົ້ໃຫ້ຄວາມສ າຄັນກັບການພັດທະນາອ ດສາຫະກ າເປັນຫຼັກ. 

ໄລຍະທີ 2: ຊ່ວງຂອງໄລຍະແຜນພັດທະນາເສດຖະກ ດສະບັບທີ 2 ແລະ ການປັບປ ງເສດຖະກ ດ 

(1958-1965) 

         ໃນແຜນພັດທະນາເສດຖະກ ດສະບັບທີ 2 ຫຼ  ແຜນກ້າວກະໂດດໄປຂ້າງໜ້າຄັ ົ້ງໃຫ່ຍ
ຍັງເນັົ້ນການພັດທະນາອ ສາຫະກ າລວມທັງຜັກດັນໃຫ້ເກີດການແກ້ໄຂຕ່າງໆ  ເສດຖະກ ດໃນ
ຂະນະດຽວກັນສ້າງເສລີພາບ ແລະ ຂະຫຍາຍລະບ ບກ າມະສ ດເປັນເຈ ົ້າຂອງປະຊາຊ ນທ ົ່ວປະເທດ 

ແລະ ລະບ ບກ າມະສ ດຮ່ວມກັນ, ແຕ່ສ ິ່ງທີິ່ລັດຖະບານວາງແຜນໄວ້ນັົ້ນຕ່າງຈາກທີິ່ເປັນຈ ງຂອງ
ເສດຖະກ ດ ສປ.ຈີນ ໃນຂະນະນັົ້ນປະກອບກັບ ສປ.ຈີນ ປະສ ບກັບໄພທ າມະຊາດເປັນເວລາ 3 ປີ
(1960-1962) ເຮັດໃຫ້ສະພາບເສດຖະກ ດເສຍຄວາມສ ມດູນ. 

           ແຕ່ປີ 1961 ເປັນຕ ົ້ນມາລັດຖະບານບໍລ ຫານເສດຖະກ ດຂອງປະເທດໂດຍໃຊ້ນະໂນບາຍ 

4 ປະການຄ : ປັບປ ງສ້າງເສລີພາບ, ເສີມຄວາມແຂງແກ່ນ, ຍ ກລະດັບ ແລະ ການມີປະສ ດທ ຜ ນ
ຊັດເຈນ; ປີ 1965 ພາວະເສດຖະກ ດເລີິ່ມຟ ື້ນຕ ວໄປໃນທາງທີິ່ໜ້າພໍໃຈເມ ິ່ອປຽບທຽບກັບປີ  
1957 ໃນດ້ານອ ດສາຫະກ າການວາງແຜນມີການປັບປ ງດີຂ ົ້ນ ແລະ ເປັນພາກເສດຖະກ ດທີິ່
ຜະລ ດຂ້ອນຂ້າງສູງໃນດ້ານເກັບກ າຜ ນຜະລ ດດີຂ ົ້ນອີກທັງສູງກວ່າປີ 1957ດ້ານວ ທະຍາສາດ 

ແລະເຕັກໂນໂລຊີ, ການທ ດສອບລະເບີດປຣາມານູລູກທ າອ ດປະສ ບຜ ນສ າເລັດເປັນສັນຍາຫຼັກທີິ່
ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖ ງລະດັບຄວາມກ້າວໜ້າຂອງຈີນ. 

ໄລຍະທ ີ3: ຊ່ວງຂອງແຜນພດັທະນາເສດຖະກ ດສະບບັທ ີ3, 4 ແລະ ສະບັບທີ 5-6 (1966-1976) 

ໃນປີ 1966 ປະເທດ ສປ.ຈີນ ເລີິ່ມປະກາດໃຊ້ແຜນພັດທະນາເສດຖະກ ດສະບັບທີ 3 ຫຼັງ
ຈາກໄດ້ຮັບການປັບປ ງໃນຫຼາຍປີທີິ່ຜ່ານມາ ພາວະເສດຖະກ ດ ສປ ຈີນ ມີຄວາມຈະເລີນຮ ່ງເຮ ອງ
ຢູ່າງຊັດເຈນ, ແຕ່ໃນຂະນະດຽວກັນຊ່ວງເວລາດັົ່ງກ່າວໄດ້ເລີິ່ມມີການປະຕ ວັດ  ເຮັດໃຫ້ເກີດ
ຄວາມວ ້ນວາຍທາງການເມ ອງ  ແລະ ຄວາມເຂ ົ້າໃຈຜ ດໃນຫຼ ັກການ ເປັນເຫດທີ ິ່ເຮັດໃຫ້
ເສດຖະກ ດໄດ້ຮັບຜ ນກະທ ບອີກຄັົ້ງ. 

ໃນລະຫວ່າງການປະຕ ວັດ ເຕ ົ້ງ ສຽວຜ ງ ຜູ້ນ າໃນຂະນະນັົ້ນໄດ້ມີຄວາມພະຍາຍາມໃນ
ການແກ້ໄຂບັນຫາ ແຕ່ຖ ກລ ບກວນ ແລະ ທ າລາຍຈາກຝູ່າຍຕໍໍ່ຕ້ານ ໃນຊ່ວງຂອງແຜນພັດທະນາ
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ເສດຖະກ ດສະບັບທີ 3 ແລະ ສະບັບທີ 4 ເສດຖະກ ດເຖ ງຈະຢູູ່ໃນພາວະທີິ່ດີຜ ນຜະລ ດຍັງຄ ງເພີິ່ມ
ຂ ົ້ນໃນອັດຕາທີິ່ຄ ງທີິ່ ອ ດສາຫະກ າຢູູ່ໃນເກນທີິ່ດີ ສາທາອ ປະໂພກຂັົ້ນພ ົ້ນຖານ ແລະ ຄວາມກ້າວ
ໜ້າທາງເຕັກໂນໂລຊີຂ້ອນຂ້າງດີ, ແຕ່ຫາກເບ ິ່ງໃນພາບລວມແລ້ວຜ ນເສຍມີຫຼາຍ ບໍໍ່ສາມາດ
ດ າເນີນຕາມແຜນທີິ່ວາງໄວ້  ເສດຖະກ ດຄ່ອຍຖ ດຖອຍເຂ ົ້າສູ່ພາວະທີິ່ຈະລ ົ້ມລະລາຍ. 

         ແຜນພັດທະນາເສດຖະກ ດສະບັບທີ 4 (1971-1975) ເນັົ້ນການເພີິ່ມຜ ນຜະລ ດ ແລະ 
ປັບປ ງເທັກນ ກການຜະລ ດ ໂດຍສະເພາະຢູ່າງຍ ິ່ງໃນພາກອ ດສາຫະກ າ, ມີການນ າເອ າເຄ ິ່ອງກ ນ
ຈັກເຂ ົ້າມາໃຊ້ໃນຂະບວນການຜະລ ດ ນອກຈາກນີົ້ລັດຍັງມີໂຄງການຜະລ ດເຄ ິ່ອງຈັກກະສ ກ າ   
ແລະ ປ ຸ໋ຍເຄມີເພ ິ່ອສ ົ່ງເສີມນະໂຍບາຍເພີ ິ່ມຜ ນຜະລ ດທາງການກະສ ກ າໃຫ້ທັນຕາມຄວາມ
ຕ້ອງການໃນພາກອ ດສາຫະກ າ ແລະ ການບໍລ ໂພກ ອັດຕາການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງພາກ
ອ ດສາຫະກ າໃນໄລຍະນີົ້ມີຄວາມສ່ຽງສູງເຖ ງ 100 ລະ 6,3 ຕໍໍ່ປີ ເຊ ິ່ງເປັນທີິ່ໜ້າພໍໃຈ, ແຕ່ສ າລັບ
ພາກການກະສ ກ າອັດຕາການຈະເລີນເຕີບໂຕຍັງຢູູ່ໃນລະດັບຕ ່າ 100 ລະ 1,9 ຕໍໍ່ປີເທ ົ່ານັົ້ນ. 

 ສປ.ຈີນ ໄດ້ຈັດເຮັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກ ດໄລຍະ 10 ປີ ຄສ 1976-1985 ເປັນ
ການລວມເອ າແຜນພັດທະນາເສດຖະກ ດສະບັບທີ 5 ແລະ 6 ເຂ ົ້າໄວ້ນ າກັນໂດຍມີນະໂຍບາຍຫຼັກ
ຄ : ນະໂຍບາຍ 4 ທັນສະໄໝໃນຄວາມສ າຄັນກັບການປັບປ ງໃນປະເທດ 4 ດ້ານໄດ້ແກ່ ກະສ ກ າ,  
ອ ດສາຫະກ າ,  ວ ທະຍາສາດເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການປ້ອງກັນປະເທດ. 

 ໃນດ້ານການກະສ ກ າມີຄວາມພະຍາຍາມໃນການເພີິ່ມຜ ນຜະລ ດ ແລະ ການຈະເລີນເຕີບ
ໂຕໂດຍໃຊ້ເຄ ິ່ອງກ ນຈັກກະສ ກ າ, ການປັບປ ງເມັດພັນ ແລະ ການໃສ່ປ ຸ໋ຍອ ນຊີ ແລະ ເຄມີຮ່ວມ
ກັນ. 

 ໃນດ້ານອ ດສາຫະກ າເນັ ົ້ນການພັດທະນາອ ດສາຫະກ າເບ າເພ ິ່ອການສ ົ່ງອອກ, ແຕ່
ອ ດສາຫະກ າໜັກກໍໍ່ຍັງໄດ້ຮັບຄວາມສ າຄັນຫຼາຍໃນຖານະທີິ່ເປັນແຫຼ່ງຜະລ ດອາວ ດຍ ດໂທ
ປະກອນເພ ິ່ອສ້າງຄວາມເຂັ ົ້ມແຂງໃຫ້ກັບກອງທັບ. ນອກຈາກນີົ້ຍັງມີການພັດທະນາແຫຼ່ງ
ພະລັງງານ ແລະ ການຄ ມມະນາຄ ມຂ ນສ ົ່ງຄວບຄູ່ໄປກັບການພັດທະນາອ ດສາຫະກ າດ້ວຍ. 

 ດ້ານວ ທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີຈາກຕ່າງປະເທດ ແລະ ສ ົ່ງເສີມຄວາມຮ່ວມມ ດ້ານ
ວ ທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີລະຫວ່າງປະເທດ ສະໜັບສະໜູນໃຫ້ສ ົ່ງນັກວ ທະຍາສາດ, ຜູ້
ຊ່ຽວຊານ ແລະ ນັກສ ກສາໄປສ ກສາໃນຕ່າງປະເທດ. 

 ດ້ານການທະຫານ ແລະ ປ້ອງກັນປະເທດ ເນັົ້ນການເພີ ິ່ມຂີດຄວາມສາມາດໃນການ
ຜະລ ດອາວ ດ ແລະ ຍ ດໂທປະກອນໃຫ້ທັນສະໄໝ ແລະ ພຽງພໍ. 
 ໂດຍແຜນພັດທະນາທັງ 2 ສ າບັບນີ ົ້ເປັນການວາງຮາກຖານທີິ່ສ າຄັນຫຼາຍໃນການ
ພັດທະນາເສດຖະກ ດໃນຊ່ວງຕໍໍ່ໄປຂອງປະເທດ ສປ.ຈີນ. 
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ໄລຍະທີ 4: ຊ່ວງປະຕ ຮູບເສດຖະກ ດ ແລະ ເປີດເສລີ (1978 ເປັນຕ ົ້ນມາ) 
       ໃນເດ ອນຕ ລາປີ 1976 ຝູ່າຍຕໍໍ່ຕ້ານຖ ກກວດລ້າງ ການປະຕ ວັດທີິ່ກ ນເວລາຍາວນານເຖ ງ 
10 ປີສີົ້ນສ ດລ ງໃນຊ່ວງປີ 1978 ພັກຄອມມູນ ດຈີນເປີດປະຊຼຸມສະມາຊ ກສະພາແຫ່ງຊາດຄັົ້ງທີ 
11 ປະກາດໝາຍນ ມ ດໝາຍທີ ິ່ຊັດເຈນຄ  ສີ ິ່ສະໄໝເສດຖະກ ດ ສປ.ຈີນ ເລີ ິ່ມເຂ ົ້າສູ ່ພາວະ
ປົກກະຕ  ໃນຊ່ວງແຜນພັດທະນາເສດຖະກ ດສະບັບທີ 5-9 ລ້ວນແຕ່ໄດ້ຮັບການນ າມາປະຕ ຮູບ 

ນະໂຍບາຍປະຕ ຮູບເສດຖະກ ດເຮັດໃຫ້ຂໍໍ້ຜູກມັດຕ່າງໆຈາກລະບ ບເສດຖະກ ດແບບດັົ້ງເດີມຂອງ 
ສປ.ຈີນ ຖ ກກ າຈັດອອກໄປ, ເພີິ່ມສັກກາຍະພາບໃຫ້ກັບເສດຖະກ ດ ສປ.ຈີນ ໄດ້ຢູ່າງຫຼວງຫຼາຍ,

ການເກັັບກຽ່ວຜ ນຜະລ ດມີຄວາມອ ດ ມສ ມບູນ, ພາກອ ດສາຫະກ າມີການພັດທະນາຢູ່າງໄວວາ 
ເຊ ິ່ງເຮັດໃຫ້ຕະຫຼາດມີການຕ ິ່ນຕ ວ ແລະ ກຽມພ້ອມກັບການປູ່ຽນແປງໃໝ່, ເຮັດໃຫ້ຕ ວເລກ
ການຄ້າລະຫວ່າງປະເທດເພີິ່ມຂ ົ້ນຢູ່າງໄວວາ. 

        ໃນປີ 1982 ສປ.ຈີນ ປະກາດໃຊ້ແຜນພັດທະນາເສດຖະກ ດສະບັບທີ  7 ໄລຍະ 20 ປີ 

(1982-2000) ໂດຍ 10 ປີ ທ າອ ດຈະເປັນຊ່ວງການປັບໂຄງສ້າງການລ ງທ ນໃນປັດໄຈພ ົ້ນຖານ
ເປີດປະຕູການຄ້າ ແລະ ການລ ງທ ນເພ ິ່ອດ ງດູດທ ນ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີຈາກຕ່າງປະເທດເພ ິ່ອປູ
ພ ົ້ນຖານສ າລັບໄລຍະ 10 ປີຖັດມາ ໃນປີທີ 2 ທີິ່ເລີິ່ມໃຊ້ແຜນພັດທະນາເສດຖະກ ດສະບັບທີ 7 

ເປັນຊ່ວງທີິ່ມີການຈະເລີນເຕີບໂຕຢູ່າງໄວວາ ເປັນເປົື້າໝາຍສ າຄັນແຜນພັດທະນາສະບັບທີ 7 ນີົ້ຄ 
ເພີິ່ມຜ ນຜະລ ດລວມຂອງສັັງຄ ມທີິ່ປະກອບດ້ວຍຜ ນຜະລ ດທາງກະສ ກ າ,  ອ ດສາຫະກ າ, ການຄ້າ 
ແລະ ການຄ ມມະນາຄ ມຂ ນສ ົ່ງ ເພ ິ່ອສ າເລັດແຜນຕ ວເລກຜະລ ດຕະພັນມວນລວມແຫ່ງຊາດ 

(GNP) ສູງເຖ ງ 7.8%  ເຊ ິ່ງສູງກວ່າທີິ່ລັດໄດ້ຄາດການເອ າໄວ້. 

ເຖ ງວ່າຈະມີບັນຫາໃນການພັດທະນາຜ ນຜະລ ດອ ດສາຫະກ າມີຄວາມວ່ອງໄວເກີນຄວນ 

ການຂະຫຍາຍການລ ງທ ນສ ນຊັບເກີນໄປ ການບໍລ ໂພກທີິ່ສູງຂ ົ້ນຢູ່າງໜ້າຕ ກໃຈ ເງ ນເຟີື້ທີິ່ສູງຂ ົ້ນ 

ຄວາມບໍໍ່ສ ມດູນ ແລະ ຂາດເສລີພາບເປັນຕ ົ້ນ, ແຕ່ລັດບໍໍ່ໄດ້ສອດສ່ອງດູແລ ແລະ ເຂ ົ້າໄປແກ້ໄຂ້
ຢູ່າງທ່ວງທັນໃນຊ່ວງທ ດສັດຕະວັດ 90 ເສດຖະກ ດຈະເລີນເຕີບໂຕຢູ່າງຕໍໍ່ເນ ິ່ອງ ແລະ ໝັົ້ນຄ ງຢູູ່ໃນ
ວັດທະຈັກທີິ່ດ ີແລະ ຫຼັງຈາກເຂ ົ້າສູ່ນະວັດຕະກ າໃໝ່ຍັງມີທ່າອ່ຽງທີິ່ກ້າວໜ້າຕໍໍ່ເນ ິ່ອງ. 

4.2. ຮບູແບບສງັຄ ມນ ຍ ມຕາມສສີນັສະເພາະຂອງສປ.ຈນີ 
4.2.1  ສັງຄ ມນ ຍ ມແບບສີສັນສະເພາະຂອງຈີນ 

         ປະເທດຈີນເປັນໜ ິ່ງໃນປະເທດສັງຄ ມນ ຍ ມທີິ່ຍັງເຫຼ ອຢູູ່ບໍໍ່ພໍເທ ົ່າໃດປະເທດໃນໂລກ, ຊ ິ່ງ
ເປັນປະເທດມະຫາອ ານາດພຽງປະເທດດຽວ ທີີິ່ດ າເນີນປະເທດພາຍໃຕ້ລະບອບສັງຄ ມນ ຍ ມຂອງ

ຕ ນວ່າເປັນ “ສັງຄ ມນ ຍ ມແບບສີສັນສະເພາະຂອງຈີນ” ດ້ວຍເຫດນີົ້ຈ ິ່ງເນັົ້ນຄ າວ່າ: “ສີສັນສະເພາະ
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ຂອງຈີນ”. ລະດັບຄວາມສ າຄັນຂອງສັງຄ ມນ ຍ ມແບບມີສີສັນສະເພາະແມ່ນແນວໃດ? ຄ ນທ ົ່ວໄປ

ມັກຈະເຫັນໄດ້ບໍໍ່ຊັດເຈນພໍເທ ົ່າໃດ.  

   1.) ປະຫວັດຄວາມເປັນມາຂອງຄວາມຄ ດແບບສັງຄ ມນ ຍ ມຂອງປະເທດຈີນ 

        ການປະຕ ວັດສັງຄ ມນ ຍ ມຄັ ົ້ງໃຫຍ່ຂອງລັດເຊຍເມ ິ່ອເດ ອນຕ ລາ (Great October 

Socialist Revolu- 

tion) ໄດ້ນ າລັດທ ມາກ-ເລນ ນມມາສູ່ປະເທດຈີນ, ກ ່ມປັນຍາຊ ນກ້າວໜ້າຂອງຈີນ ຊ ິ່ງກ າລັງຫາ
ແນວທາງຊ່ວຍເຫຼ ອປະເທດ ຈ ິ່ງໄດ້ຍ ດຖ ຫຼັກການໃນລັດທ ມາກ ແລະ ຍ ດໝັົ້ນພັກຄອມມູນ ດ
ລັດເຊຍເປັນແບບຢູ່າງໃນການສ້າງຕັົ້ງພັກຄອມມູນ ດແຫ່ງປະເທດຈີນຂ ົ້ນ ຈ ນໄດ້ເຂ ົ້າມານ າພາ
ການປະຕ ວັດຈີນໃນທີິ່ສ ດ.  ຊ ິ່ງເປົື້າໝາຍສ ດທ້າຍຂອງພັກຄອມມູນ ດຈີນຄ  ຫຼັງຈາກໄດ້ໄຊຊະນະ
ຈາກການປະຕ ວັດແລ້ວ ຈະສ້າງສັງຄ ມແບບສັງຄ ມນ ຍ ມໃນປະເທດຈີນ ເພ ິ່ອເຂ ົ້າສູ່ສັງຄ ມຄອມມູ
ນ ດໃຫ້ໄດ້ໃນທີິ່ສ ດ. ເນ ິ່ອງຈາກຄອມມູນ ດເປັນສັງຄ ມອ ດ ມຄະຕ ໃນອະນາຄ ດຂອງມະນ ດ, ຕາມ

ທ ດສະດີມາກ ສັງຄ ມຂັົ້ນຕ ົ້ນໃນແບບຄອມມູນ ດນັົ້ນເອີົ້ນວ່າ: “ສັງຄ ມແບບສັງຄ ມນ ຍ ມ” ໃນ

ສັງຄ ມນີົ້ຈະທ າລາຍການແບ່ງຊ ນຊັົ້ນ ແລະ ໃຫ້ທ ກຄ ນເທ ົ່າທຽມກັນ, ບໍໍ່ມີໃຜກ ດຂີິ່ໃຜ ແລະ ບໍໍ່ມີ
ໃຜເອ າປຽບໃຜ, ທ ກຢູ່າງເປັນຂອງສ່ວນລວມ,  ທ ກຄ ນເຮັດໃນສ ິ່ງທີິ່ຕ ນເອງຖະນັດຢູ່າງເຕັມ
ຄວາມສາມາດ, ແບ່ງຜ ນຜະລ ດຕາມສັດສ່ວນຂອງແຮງງານ, ທ ກຄ ນມີວຽກເຮັດງານທ າ ແລະ ມີ
ຄວາມໝັົ້ນຄ ງ. ເມ ິ່ອກ າລັງການຜະລ ດຂອງສັງຄ ມມີການພັດທະນາການສູງ, ຄວາມມັົ່ງຄັົ່ງທາງ
ວັດຖຼຸມີຢູ່າງມາກມາຍມະຫາສານ ເມ ິ່ອນັົ້ນກໍໍ່ຈະເຂ ົ້າສູ່ສັງຄ ມນ ຍ ມຄອມມູນ ດຢູ່າງສ ມບູນ ແລະ 
ເວລານັົ້ນປະເທດຊ ິ່ງເປັນເຄ ິ່ອງມ ແຫ່ງຄວາມຮ ນແຮງຈະສູນສ ົ້ນໄປ. ລັດຖະບານຈະມີບ ດບາດເປັນ
ຄະນະຜູ້ຈັດກ ດຈະກ າທາງເສດຖະກ ດ ແລະ ສັງຄ ມ, ທ ກຄ ນເຮັດໃນສ ິ່ງທີິ່ຕ ນເອງຖະນັດຢູ່າງສ ດ
ຄວາມສາມາດ, ແບ່ງສັດສ່ວນຄວາມແຮງທີິ່ລ ງຈ ງ, ທ ກຄ ນລ້ວນແລ້ວແຕ່ມີຊີວ ດຢູ່າງໝັົ້ນຄ ງ, ມັົ່ງ
ຄັົ່ງ, ມີສ ກ ແລະ ສະຫງ ບສ ກຢູ່າງແທ້ຈ ງ. ທ ດສະດີ ແລະ ທາດແທ້ຂອງຄອມມູນ ດໃນການຕີ
ຄວາມໝາຍຕາມລັດທ ມາກກໍໍ່ຄ ການທ າລາຍບໍໍ່ໃຫ້ມີກ າມະສ ດເອກະຊ ນຫຼ ງເຫຼ ອຢູູ່ ເພາະເຊ ິ່ອວ່າ
ກ າມະສ ດເອກະຊ ນນີ ົ້ເປັນຈ ດເລີິ່ມຕ ົ້ນໄປສູ່ຄວາມຊ ົ່ວຮ້າຍທັງປວງ. ດັ ົ່ງນັ ົ້ນ, ການທ າລາຍ
ກ າມະສ ດເອກະຊ ນ ແລະ ສ້າງລະບ ບກ າມະສ ດຮ່ວມ ຈ ິ່ງເປັນທາດແທ້ຂອງຄ່ານ ຍ ມໃນແບບ
ສັງຄ ມນ ຍ ມ. ດັົ່ງນັົ້ນ, ຈ ິ່ງບໍໍ່ຕ້ອງສ ງໄສວ່າ ການຕໍໍ່ສູ້ເພ ິ່ອບັນລ ຊ ິ່ງຄວາມເປັນຄອມມູນ ດນັົ້ນ ເປັນ
ຫຼັກການສ າຄັນທາງການເມ ອງຂອງພັກຄອມມູນ ດແຫ່ງປະເທດຈີນ. ການທີິ່ພັກຄອມມູນ ດ
ສາມາດລະດ ມ ແລະ ປ ກພະລັງຄວາມຮ່ວມມ ຂອງປະຊາຊ ນໄດ້ຫຼາຍຂ ົ້ນເລ ົ້ອຍໆ ຈ ນສາມາດໂຄ່ນ
ລ ົ້ມລັດຖະບານກ ກມ ນຕັງ ແລະ ສະຖາປະນາເປັນປະເທດ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາຊ ນຈີນ ຫຼ  ເອີົ້ນ
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ວ່າ:   “ຈີນໃໝ່” ຈ ນສ າເລັດນັົ້ນ ສ່ວນໜ ິ່ງແມ່ນມາຈາກພະລັງຈ ດວ ນຍານແຫ່ງປະຊາຊ ນທີິ່ເຊ ິ່ອ 

ແລະ ຍ ດໝັົ້ນໃນຫຼັກການອັນຍ ິ່ງໃຫຍ່ນີົ້. 

ພາຍໃຕ້ການປົກຄອງຂອງລັດຖະບານກ ກມ ນຕັງ, ປະຊາຊ ນຜູ້ໃຊ້ແຮງງານຈ ານວນຫາຼຍ
ໄດ້ຄວາມລ າບາກ 

ກາກກ າທີີິ່ສ ດຈາກສັກດີນານ ຍ ມ ແລະ ທ ນນ ຍ ມ. ການໂຄສະນາຊວນເຊ ິ່ອ ແລະ ການໃຫ້ຄວາມ

ຮູ້ກ່ຽວກັບຄວາມຄ ດທີິ່ວ່າ: “ສັງຄ ມນ ຍ ມເປັນວີຖີທີິ່ດີ” ນັົ້ນແຜ່ໄປໃນວ ງກວ້າງ ແລະ ຝັງຮາກຢັັ່ງ

ເລ ກໃນໃຈຜູ້ຄ ນ, ປະຊາຊ ນຈີນຈ ານວນມະຫາສານບໍໍ່ມີໃຜທີິ່ບໍໍ່ເຕັມໃຈທີິ່ຈະເດີນຕາມພັກຄອມມູ
ນ ດຈີນໄປສູ່ເສັົ້ນທາງສັງຄ ມນ ຍ ມ, ສ ິ່ງໜ ິ່ງທີິ່ບໍ ໍ່ອາດຈະປະຕ ເສດໄດ້ຄ  ນັບຕັົ້ງມ ົ້ທ າອ ດທີີິ່ ພັກ
ຄອມມູນ ດຈີນໄດ້ກໍໍ່ຕັ ົ້ງຂ ົ້ນມາ, ພັກມີຄວາມຈ ງຈັງ, ຈ ງໃຈ ແລະ ທ ້ມເທຢູ່າງເຕັມທີິ່ໃນການ
ປູ່ຽນແປງ ແລະ ພ ກໂສມໜ້າປະເທດຈີນຈາກປະເທດຫຼ້າຫຼັງ ແລະ ທ ກຍາກ ໃຫ້ກາຍເປັນປະເທດ
ທີິ່ມີໂສມໜ້າໃໝ່, ເປັນສັງຄ ມທີິ່ມີເສລີພາບ, ຄວາມສະເໝີພາບ  ແລະ ປະຊາທ ປະໄຕ. ນັົ້ນກໍໍ່
ແມ່ນຄວາມຍ ິ່ງໃຫຍ່ຂອງພັກຄອມມູນ ດແຫ່ງປະເທດຈີນ. 

      2.)   ເຕ ົ້ງສຽວຜ ົ້ງ “ສັງຄ ມນ ຍ ມຕາມແບບສີສັນສະເພາະຂອງສປ.ຈີນ” 

       ເຕ ົ້ງສຽວຜ ົ້ງເປັນບ ກຄ ນທ າອ ດທີິ່ຮູ້ເຖ ງຂໍໍ້ບ ກຜ່ອງຂໍໍ້ບ ກຜ່ອງຂອງລະບ ບສັງຄ ມນ ຍ ມແບບ
ມ້າວເຈີົ້ຕ ງ ແລະ ກ້າທີິ່ຈະແກ້ໄຂຂໍໍ້ບ ກຜ່ອງນັົ້ນ ໂດຍບໍໍ່ເນັົ້ນໃສ່ການຕໍໍ່ສູ້ລະຫວ່າງຊ ນຊັົ້ນຕໍໍ່ໄປ, ແຕ່

ເນັົ້ນໃສ່ການພັດທະນາໃນດ້ານເສດຖະກ ດແທນ. ເຕ ົ້ງກ່າວໄວ້ວ່າ: “ຄວາມຍາກຈ ນບໍໍ່ແມ່ນສັງຄ ມ

ນ ຍ ມ”, “ການພັດທະນາຕ່າງຫາກເປັນຫຼັກການທີິ່ຖ ກຕ້ອງ”. ທ່ານໄດ້ສະເໜີວ່າປະເທດຈີນຫາກໍໍ່ຢູູ່

ໃນຊ່ວງຕ ົ້ນຂອງການເປັນສັງຄ ມນ ຍ ມ ແລະ ເນັົ້ນຢ ໍ້າວ່າຊ່ວງເວລານີົ້ຈະກ ນເວລາທີິ່ຍາວນານຫຼາຍ

, ຊ ິ່ງລັກສະນະເດັົ່ນຊັດຂອງສັງຄ ມໃນຊ່ວງນີົ້ຄ  “ພາກການຜະລ ດໃນສັງຄ ມຍັງຫຼ້າຫຼັງ, ເສດຖະກ ດ

ການຜະລ ດເພ ິ່ອການແລກປູ່ຽນຍັງບໍໍ່ພັດທະນາ” ດັົ່ງນັົ້ນ, ພາລະກ ດຫຼັກໃນຊ່ວງນີົ້ກໍໍ່ຄ ການເພີົ້ມ

ຄວາມສາມາດໃນການຜະລ ດ ແລະ ພັດທະນາເສດຖະກ ດ, ເພ ິ່ອຈະບັນລ ຕາມເປົື້າໝາຍ, ເຕ ົ້ງ
ສຽວຜ ົ້ງໄດ້ທ າການປະຕ ຮູບ ແລະ ໃຫ້ນ ຍາມຕໍໍ່ສັງຄ ມນ ຍ ມຂອງມ້າວເຈີົ້ຕ ງທັງໝ ດໃໝ່ຢູ່າງ
ກ້າຫານ ແລະ ສະຫຼາດສະຫຼຽວ. 

       ໃນປີ 1982 ເຕ ົ້ງສຽວຜ ົ້ງສະເໜີຄວາມຄ ດໃຫ້ສ້າງ “ສັງຄ ມນ ຍ ມຕາມແບບສີສັນສະເພາະ

ຂອງຈີນ” ພ້ອມທັງດ າເນີນການປະຕ ຮູບເສດຖະກ ດຂະໜາດໃຫຍ່, ຈາກຄ າອະທ ບາຍ ແລະ 
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ປະສ ບການການປະຕ ຮູບຂອງເຕ ົ້ງສຽວຜ ົ້ງໃນເວລາຕໍໍ່ມາ, ສາມາດສະຫຼຼຸບລັກສະນະພ ເສດຂອງ
ສັງຄ ມນ ຍ ມແບບເຕ ົ້ງສຽວຜ ົ້ງໄດ້ 4 ປະການຕໍໍ່ໄປນີົ້: 

         ປະການທ າອ ດ: ຄ ການປະຕ ເສດການໃຊ້ “ລະບ ບກ າມະສ ດລວມ” ພຽງລະບ ບດຽວ, 

ແຕ່ສາມາດໃຫ້ມີລະບ ບກ າມະສ ດຫຼາຍໆແບບໄດ້, ຊ ິ່ງຍັງຍ ດຖ ຄວາມເປັນກ າມະສ ດສ່ວນລວມ
ເປັນແນວທາງຫຼັກແຕ່ອະນ ຍາດໃຫ້ມີກ າມະສ ດຮູບແບບອ ິ່ນໆຮ່ວມກັນໄດ້ເຊັົ່ນ: ອະນ ຍາດໃຫ້
ເອກະຊ ນສາມາດມີສ ດທ ໄດ້, ສ່ວນບ ກຄ ນສາມາດມີກ າມະສ ດໄດ້, ກ າມະສ ດຫຼາຍຮູບແບບລວມ
ໄປເຖ ງການອະນ ຍາດໃຫ້ຕ່າງປະເທດມາມີກ າມະສ ດໄດ້ອີກດ້ວຍ ໂດຍກ ດຈະການທີິ່ສ າຄັນຕ່າງໆ
ທີິ່ມີຜ ນກະທ ບຕໍໍ່ເສດຖະກ ດຂອງປະຊາຊ ນນັົ້ນ ຍັງຄ ງໄວ້ຊ ິ່ງລະບ ບກ າມະສ ດຮ່ວມ, ແຕ່ຫາກເປັນ
ເສດຖະກ ດດ້ານອ ິ່ນໆ ຈະມີການເປີດກ້ວາງໂດຍບໍໍ່ຈ າເປັນຕ້ອງໃຊ້ລະບ ບກ າມະສ ດລວມ, ໃຫ້
ພາກເສດຖະກ ດຊ ິ່ງບໍ ໍ່ແມ່ນຂອງລັດນັ ົ້ນເປັນຕ ວຊ່ວຍຂັບເຄ ິ່ອນການພັດທະນາເສດຖະກ ດ
ໂດຍລວມຂອງປະເທດ. 

      ປະການທີສອງ: ຄ ການປູ່ຽນຈາກລະບ ບເສດຖະກ ດທີິ່ວາງແຜນໂດຍສ່ວນກາງໄປເປັນ
ລະບ ບເສດຖະກ ດຕະຫຼາດ, ເຖ ງວ່າລັດຖະບານຍັງຄ ງມີບ ດບາດເປັນຜູ້ຄ ມເສດຖະກ ດມະຫາພາກ, 
ແຕ່ໃຫ້ຕະຫຼາດເປັນຕ ວກ ານ ດທີິ່ສ າຄັນໃນການຈັດສັນຊັບພະຍາກອນຂະບວນການຜະລ ດ ແລະ 
ຈ າໜ່າຍຜະລ ດຕະພັນ. 

      ປະການທີສາມ: ຄ  ການຈັດສັນລາຍໄດ້ຈະປູ່ຽນມາຈັດສັນຕາມປະລ ມານ ແລະ 
ປະສ ດທ ພາບຂອງແຮງງານ ສະໜັບສະໜູນໃຫ້ໃຊ້ວັດຖຼຸ, ລາງວັນ ຫຼ  ໂບນັດເປັນສ ິ່ງລໍໍ້ໃຈເພ ິ່ອກະ
ຕ ້ນການງານ. 

      ປະການທສີີິ່: ມີການເປີດກວ້າງຕໍໍ່ຕ່າງປະເທດຫຼາຍຂ ົ້ນ ໂດຍສ ົ່ງເສີມໃຫ້ມີການດ ງເງ ນທ ນ
ຈາກຕ່າງປະເທດເຂ ົ້າມາລ ງທ ນໃນຈີນ, ຮຽນຮູ້ ແລະ ໃຊ້ເທັກໂນໂລຢີ ແລະ ປະສ ບການການ
ຈັດການຈາກຕ່າງປະເທດ, ສ້າງບັນຍາກາດການລ ງທ ນທີິ່ດີ ແລະ ປົກປ້ອງຜ ນປະໂຫຍດຂອງນັກ
ລ ງທ ນຕ່າງປະເທດທທີິ່ຖ ກກ ດໝາຍ ຂະຫຍາຍການຄ້າລະຫວ່າງປະເທດ ແລະ ເພີົ້ມຄວາມຮ່ວມ
ມ ທາງເສດຖະກ ດ, ສະໜັບສະໜູນໃຫ້ກ  ດຈະການໃນປະເທດອອກໄປເປີດຕະຫຼາດໃນ
ຕ່າງປະເທດຫຼາຍຂ ົ້ນ. 

        ການປະຕ ບັດຂ້າງຕ ົ້ນທັງໝ ດນີົ້ເປັນການປັບປູ່ຽນທີິ່ແກ່ນແທ້ຂອງລະບ ບສັງຄ ມນ ຍ ມໂດຍ
ແທ້ຈ ງ ພາຍໃຕ້ການປະຕ ຮູບນີົ້ເສດຖະກ ດຂອງປະເທດຈີນເກີດການປູ່ຽນແປງແບບໜ້າມ ເປັນຫຼັງ
ມ . ໃນທ ດສະວັດທີ 90 ເສດຖະກ ດຂອງຈີນເຕີບໂຕຢູ່າງໄວວາ, ອັດຕາການຂະຫຍາຍຕ ວທາງ
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ເສດຖະກ ດໂດຍສະເລ່ຍຕໍໍ່ປີຢູູ່ລະດັບ 10%, ເພີິ່ມຂ ົ້ນຢູ່າງຕໍໍ່ເນ ິ່ອງເຊັົ່ນນີົ້ເປັນເວລາ 10 ປີ. ໃນປີ 
2010ຈີນແຊງໜ້າຍີິ່ປ ູ່ນຂ ົ້ນມາເປັນປະເທດທີິ່ມີຂະໜາດເສດຖະກ ດໃຫຍ່ເປັນອັນດັບທີສອງຂອງ
ໂລກໄດ້ສ າເລັດ, ຊ ິ່ງຄວາມຈ ງເຫຼ ົ່ານີົ້ພ ສູດໃຫ້ເຫັນແລ້ວວ່າແນວຄ ດສັງຄ ມນ ຍ ມແບບສີສັນ
ສະເພາະຂອງຈີນໂດຍເຕ ົ້ງສຽວຜ ົ້ງນັົ້ນມີພະລັງ ແລະ ມີອະນາຄ ດຢູ່າງແທ້ຈ ງ. 

      3.)   ສງັຄ ມນ ຍ ມແບບສີສັນສະເພາະຂອງສປ.ຈີນໃນຖານະທ ງແຫ່ງຈ ດວ ນຍານຂອງຊາວຈນີ
ທັງປວງ 

        ເນ ິ່ອງຈາກປະເທດຈີນກ າລັງຢູູ່ໃນຊ່ວງຕ ົ້ນຂອງສັງຄ ມນ ຍ ມ, ຄວາມສາມາດໃນການ
ຜະລ ດຍັງຫຼ້າຫຼັງ ແລະ ການພັດທະນາເສດຖະກ ດຍັງຢູູ່ໃນຂັົ້ນຕ ່າ, ການໃຊ້ຮູບແບບການພັດທະນາ
ຂອງທ ນນ ຍ ມ ຊ ິ່ງເວ ົ້າໄດ້ວ່າເໝາະສ ມແລ້ວກັບສະຖານະການຂອງປະເທດຈີນໃນຂະນະນັົ້ນ ເມ ິ່ອ
ເບ ິ່ງຈາກລະບ ບເສດຖະກ ດສັງຄ ມນ ຍ ມໃນແບບຂອງເຕ ົ້ງສຽວຜ ົ້ງຈະບໍໍ່ໄດ້ແຕກຕ່າງກັບລະບ ບທ ນ
ນ ຍ ມພໍເທ ົ່າໃດ, ແຕ່ເຫດໃດຈ ິ່ງເອີົ້ນລະບ ບນີົ້ວ່າ: ສັງຄ ມນ ຍ ມ. ຄ າຖາມນີົ້ສາມາດອະທ ບາຍໄດ້
ສອງແບບຄ : 

         ນ ິ່ງຄ ນີົ້ເປັນທ ນນ ຍ ມທີິ່ຢູູ່ພາຍໃຕ້ການນ າພາຂອງພັກຄອມມູນ ດ, ພັກຄອມມູນ ດຍັງຄ ງ
ຢ ນຢັນໃນແນວທາງຂອງສັງຄ ມນ ຍ ມ ແລະ ລັດທ ຄອມມູນ ດ, ລະບ ບທ ນນ ຍ ມເປັນພຽງເຄ ິ່ອງມ  
ແລະ ວ ທີທີິ່ເໝາະສ ມໃນການກ້າວໄປສູ່ສັງຄ ມນ ຍ ມເທ ົ່ານັົ້ນ. 

        ສອງຄ າອະທ ບາຍອີກແບບໜ ິ່ງທີິ່ໜ້າເຊ ິ່ອຖ ຫຼາຍທີິ່ສ ດກໍໍ່ຄ ການສ້າງສັງຄ ມນ ຍ ມເປັນລ ຂ ດ
ທີິ່ພັກຄອມມູນ ດບັນຍັດໄວ້, ຫາກບໍໍ່ມີລະບ ບສັງຄ ມນ ຍ ມຊ ິ່ງເປັນຫ ວໃຈແຫ່ງການຄ ງຢູູ່ຂອງພັກ
ແລ້ວ ນັົ້ນໝາຍເຖ ງອ ດ ມການຫຼັກຂອງພັກໄດ້ປູ່ຽນແປງໄປທີິ່ຜ່ານມາ ພັກຄອມມູນ ດສາມາດ

ຊະນະໃຈປະຊາຊ ນ ແລະ ເອ າຊະນະພັກກ ກມ ນຕັງໄດ້ດ້ວຍອ ດ ມການສັງຄ ມນ ຍ ມດັົ່ງກ່າວ. ລະບ ບ

ສັງຄ ມນ ຍ ມໄດ້ຝັງເລ ກເຂ ົ້າໄປໃນຈ ດໃຈຂອງປະຊາຊ ນ, ສ ິ່ງເຫຼ ົ່ານີົ້ກກໍໍ່ກາຍເປັນໜ ິ່ງໃນປັດໄຈ
ພ ົ້ນຖານທີິ່ເຮັດໃຫ້ການປົກຄອງປະເທດ ໂດຍພັກຄອມມູນ ດນັົ້ນຖ ກຕ້ອງຕາມກ ດໝາຍ ແລະ ໄດ້
ກາຍເປັນເສ າຫຼັກແຫ່ງຈ ດວ ນຍານຂອງປະຊາຊ ນໃນວ ງກວ້າງ ທັງເປັນທ ງແຫ່ງຈ ດວ ນຍານຂອງ
ພັກຄອມມູນ ດອີກດ້ວຍ. ຫາກປະລະຖ ົ້ມທ ງຜ ນນີົ້ເທ ົ່າກັບເປັນການປະຕ ເສດຕ ນຕ ວຂອງຕ ນເອງ. 
ດັົ່ງນັົ້ນ, ບໍໍ່ວ່າຈະເປັນແນວໃດກໍໍ່ຕາມ ກໍໍ່ບໍ ໍ່ສາມາດປະຖ ົ້ມທ ງແຫ່ງສັງຄ ມນ ຍ ມຜ ນນີົ້ໄດ້. ເຖ ງ
ຢູ່າງໃດກໍໍ່ຕາມແນວຄ ດສັງຄ ມນ ຍ ມໃນລັກສະນະນີົ້ມີຄວາມແຕກຕ່າງຈາກຫຼັກການສັງຄ ມນ ຍ ມ
ຕາມທີິ່ເຄີຍເຂ ົ້າໃຈກັນ ແລະ ຈະຄ້າຍຄ ກັນກັບລະບ ບທ ນນ ຍ ມຫຼາຍທີິ່ສ ດ ດ້ວຍເຫດນີົ້ຈ ິ່ງໄດ້ຮັບ

ການຂະໜານນາມວ່າ: “ສັງຄ ມນ ຍ ມຕາມແບບສີສັນສະເພາະຂອງຈີນ”. 
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4.2.2  ກອງປະຊຼຸມໃຫຍ່ຄັົ້ງທີ 18 ຂອງພັກຄອມມູນ ດຈີນ 

         ປະທານຊີຈ ນຜ ົ້ງກ່າວຕໍໍ່ນັກຂ່າວໃນກອງປະຊຼຸມໃຫຍ່ຄັົ້ງທີ 18 ຂອງພັກຄອມມູນ ດຈີນວ່າ: 

ໃນນາມເລຂາຂອງລັດຖະສະພາ, ຂ້າພະເຈ ົ້າຂໍສະແດງຄວາມຂອບໃຈເປັນຢູ່າງສ ງ.  ພວກເຮ າຫາກໍໍ່

ສ າເລັດກອງປະຊຼຸມໃຫຍ່ຂອງພັກຄອມມູນ ດຈີນຄັົ້ງທີ 18 ໃນວ່າງມໍໍ່ໆນີົ້ ແລະ ໃນກອງປະຊຼຸມ

ດັົ່ງກ່າວກໍໍ່ໄດ່ມີການເລ ອກເອ າເລຂາທ ການໃຫຍ່ຂອງພັກຄອມມູນ ດຊຼຸດໃໝ່ ແລະ ຂ້າພະ ເຈ ົ້າກໍໍ່

ໄດ້ຖ ກເລ ອກໃຫ້ເປັນເລຂາທ ການໃຫຍ່ຂອງພັກຄອມມູຈີນ, ໃນນາມຂອງການນ າຊຼຸດໃໝ່ນີົ້ 

ຂ້າພະເຈ ົ້າຂໍສະແດງຄວາມຂອບໃຈເປັນຢູ່າງສູງມາຍັງທ່ານສ າມະຊ ກພັກຄອມມູນ ດທ ກທ່ານທີິ່ໄວ້
ວາງໃຈຕໍໍ່ພວກຂ້າພະເຈ ົ້າ ແລະ ພວກຂ້າພະເຈ ົ້າ ຈະເຮັດສ ດຄວາມສາມາດ ໃຫ້ສ ມກັບຄວາມໄວ້
ເນ ົ້ອເຊ ິ່ອໃຈ ຂອງພວກທ່ານ ແລະ ຈະເຮັດໃຫ້ບັນລ ໄດ້ຕາມແນວທາງໃຫ້ພັກຄອມມູນ ດຂອງ

ພວກເຮ າ. 

ພວກເຮ າໄດ້ແຮງບັນດານໃຈຈາກສອງແຫຼ່ງຄ : ຄວາມໄວ້ເນ ົ້ອເຊ ິ່ອໃຈຈາກບັນດາສ າມະ

ຊ ກພັກ ຄອມມູນ ດທ ກໆທ່ານ ແລະ ໄດ້ຈາກຄວາມຄາດຫວັງອັນຫຍ ິ່ງໃຫຍ່ຂອງປະຊາຊ ນທ ກ
ປະເທດ ແລະ ພວກເຮ າຮັບຮູ້ສະເໝີວ່ານີົ້ຄ  ໜ້າທີິ່ ແລະ ຄວາມຮັບຜ ດຊອບອັນສ ງສ ົ່ງຂອງພວກ

ເຮ າ. 

ພວກເຮ າຈະໃຊ້ເວລາອັນມີຄ່ານີ ົ້ເພ ິ່ອປະເທດຊາດ ແລະ ເປົ ື້າໝາຍຂອງພວກເຮ າຄ 

ປະເທດທີິ່ຍ ິ່ງໃຫຍ່. ຜ່ານ 5,000 ປີຂອງຂະບວນການພັດທະນາປະເທດ ສປ.ຈີນ ຂອງພວກເຮ າ 

ໄດ້ປະກອບສ່ວນຢູ່າງໃຫຍ່ຫຼວງເຂ ົ້າໃນຂະບວການສ້າງຄວາມສີວ ໄລຂອງມວນມະນ ດຊະຍະຊາດ, 

ຕັົ້ງແຕ່ເລີິ່ມການສ້າງຕັົ້ງສັງຄ ມທັນສະໄໝປະເທດຊາດຂອງພວກເຮ າໄດ້ຜ່ານຄວາມຍາກລ າບາກ

ມານາໆປະການ ແລະ ໄດ້ປະເຊີນໜ້າກັບມະຫັນຕະໄພທີິ່ຫຍ ິ່ງທີິ່ສ ດ. ມີຄ ນຜູ້ມີທີິ່ມີອ ດ ມການສູງ

ສ ົ່ງຈ ານວນນັບຖ້ວນໄດ້ລ ກຂ ົ້ນເພ ິ່ອກອບກູ້ເອ າຊ ິ່ສຽງຂອງປະເທດຊາດແຕ່ກໍໍ່ບໍໍ່ປະສ ບຜ ນສ າເລັດ. 

ຫຼັງຈາກພັກຄອມມູ ນ ດອ ນດູຈີນໄດ້ຖ ກສ້າງຕັ ົ້ງຂ ົ້ນໃນປີ 1921 ໄດ້ມີການປ ້ມລູມຄວາມ

ສາມັກຄີ ແລະ ໄດ້ນ າພາປະຊາຊ ນຈີນຜ່ານຜ່າທ ກອ ປະສັກ ແລະ ສາມາດສ້າງປະເທດໃຫ້ກ້າວເຂ ົ້າ

ສູ່ຄວາມສີວ ໄລ ແລະ ກາຍເປັນຊາດ ທີິ່ເຂັົ້ມແຂງໄດ.້ 

ຄວາມຮັບຜ ດຊອບຂອງພວກຂ້າພະເຈ ົ້າກໍໍ່ເຊັົ່ນດຽວກັນຄ ການປ ້ມລູມຄວາມສາມັກຄີ  
ແລະ ນ າພາສ າມະຊ ກພັກທັງໝ ດກໍໍ່ຄ ປະຊາຊ ນທ ົ່ວປະເທດໃນການສ້າງສາ ແລະ ພັດທະນາປະເທດ 
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ແລະ ສ້າງໃຫ້ ສປ ຈີນ ສາມາດຢ ນໄດ້ຢູ່າງໝັົ້ນຄ ງ ແລະ ເຂັົ້ມແຂງໃນເວທີສາກ ນ ແລະ ສ້າງໜ້າ

ປະຫວັດສາດອັນໃໝ່ໃນມວນມະນ ດຊະຍະຊາດ. 

ພວກເຮ າຈະເຮັດໜ້າທີິ່ອັນມີກຽດນີົ້ເພ ິ່ອປະຊາຊ ນ ແລະ ສ້າງໃຫ້ປະຊາຊ ນຂອງພວກເຮ າ

ເປັນຜູ້ທີິ່ດີ ແລະ ຍ ິ່ງໃຫຍ່. ອີງຕາມປຫັວດສາດອັນຍາວນານຂອງຊາວຈີນ, ປະຊາຊ ນຈີນເປັນຜູ້ທີິ່

ຂະຫຍັນ, ກ້າຫານ ແລະ ຊານສະຫຼາດ ແລະ ສ້າງທີິ່ຢູູ່ອາໄສຢູ່າງສວຍງາມ, ຢູູ່ຮ່ວມກັນເປັນໜ ິ່ງ

ດຽວ ແລະ ສ້າງວັດທະນະທ າຢູ່າງຕໍໍ່ເນ ິ່ອງ. ປະຊາຊ ນຂອງພວກເຮ າມີຄວາມຮັກໃນການດ າລ ງ

ຊ ວ ດ ພວກເຂ າຕ້ອງການຢາກມີການສ ກສາທີິ່ດີ, ມີວຽກງານທີິ່ໝັົ້ນຄ ງ, ມີລາຍໄດ້ເພີິ່ມຂ ົ້ນ, ມີ

ຄວາມປອດໄພທາງດ້ານສັງຄ ມ, ມີລະບ ບສາທາລະນະສ ກທີິ່ດີ, ມີການພັດທະນາສະພາບທີິ່ຢູ ູ່ອາ 

ໄສໃຫ້ດີຂ ົ້ນ ແລະ ມີສະພາບແວດລ້ອມທີິ່ສວຍສ ດງ ດງາມ, ພວກເຂ າຫວັງວ່າລູກຫຼານຂອງພວກ

ເຂ າຈະເຕີບໂຕຢູ່າງໝັົ້ນຄ ງ, ມີວຽກເຮັດງານທ າທີິ່ດີ ແລະ ມີຊີວ ດທີິ່ດີ. ຄວາມປາດຖະໜາຂອງ

ປະຊາຊ ນທີິ່ຢາກມີຊີວ ດທີິ່ດີ ຄ ເປົື້າໝາຍໃນການພັດທະນາຂອງພວກເຮ າ, ການມີຊີວ ດທີິ່ດີຂ ົ້ນໄດ້

ມາຈາກການເຮັດວຽກໝັກ. ສະນັົ້ນ, ຄວາມຮັບຜ ດຊອບຂອງພວກເຮ າຄ ການນ າພາສະມາຊ ກພັກ

ທັງໝ ດກໍໍ່ຄ ປະຊາຊ ນທ ົ່ວປະເທດໃຫ້ມີແນວຄ ດອ ດສະຫຼະ, ສ້າງໃຫ້ມີການປູ່ຽນແປງ, ເຮັດໃຫ້

ເກີດຂ ົ້ນ, ເພີິ່ມພູນ ແລະ ພັດທະນາກ າລັງການຜະລ ດ, ແກ້ໄຂບັນຫາໃນການເຮັດວຽກ ແລະ ໃນ

ຊີວ ດປະຈ າວັນ ແລະ ສ້າງໃຫ້ສັງຄ ມມີຄວາມຮັົ່ງມີຮ່ວມກັນ. 

         ພວກເຮ າຈະເຮັດໜ້າທີິ່ອັນມີກຽດນີົ້ເພ ິ່ອພັກຄອມມູນ ດເສຍສະຫຼະຕ ນເອງເພ ິ່ອປະຊາຊ ນ 
ແລະ ພັກຄອມມູນ ດຂອງພວກເຮ າໄດ້ສ້າງຜ ນສ າເລັດອັນເປັນທີິ່ປະຈັກໃຫ້ແກ່ຊາວໂລກ ແລະ ນີົ້

ແມ່ນຄວາມພາກພູມໃຈຂອງພວກເຮ າ, ແຕ່ເຖ ງຢູ່າງໃດກໍໍ່ຕາມພວກເຮ າບໍໍ່ຄວນໄປປະທັບໃຈໃນ

ກຽດຕ ຍ ດຂອງພວກເຮ າໃນບາງຊ່ວງພັກຄອມມູນ ດຂອງພວກເຮ າກໍໍ່ຍັງປະເຊີນໜ້າກັບສ ິ່ງທ້າ
ທາຍທີິ່ຍ ິ່ງໃຫຍ່ ແລະ ແຮງກ ດດັນຈາກຫຼາຍໆບັນຫາພາຍໃນພັກທີິ່ຕ້ອງແກ້ໄຂ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ

ເລ ິ່ອງສໍໍ້ລາດບັງຫຼວງ, ການຖ ກ ປະລະຈາກປະຊາຊ ນ, ແລະ ການເພ ິ່ງພໍໃຈຕໍໍ່ລະບອບປະຊາທ ປະໄຕ

ຂອງສະມາຊ ກພັກຈ ານວນໜ ິ່ງທີ ິ່ເຫັນໄດ້ຢູ່າງຊັດເຈນ ພວກເຮ າຕ້ອງພະຍາຍາມທ ກຄວາມ

ສາມາດເພ ິ່ອແກ້ໄຂບັນຫາດັົ່ງກ່າວ ສະມາຊ ກພັກທ ກທ່ານຕອ້ງມີສະຕ ລະວັງຕ ວສູງ. “ຕ້ອງໄດ້ໃຊ້

ເຫຼັກທີິ່ດີເພ ິ່ອສ້າງຜະລ ດຕະພັນທີິ່ດີ” ໜ້າທີິ່ຂອງພວກເຮ າຄ ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນກັບສະມາຊ ກພັກ
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ໝ ດທ ກທ່ານຮັກສາຫຼັກການທີິ່ວ່າ: ສະມາຊ ກພັກຕ້ອງເປັນແບບຢູ່າງ ແລະ ນ າໃຊ້ມັນຕາມຫຼັກ 

ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາຢູ່າງມີປະສ ດທ ພາບພາຍໃນພັກ , ປັບປ ງລະບ ບການເຮັດວຽກ ແລະ 

ໃກ້ຊ ດຕ ດແທດກັບປະຊາຊ ນ, ຢາກເຮັດໄດ້ຄ ແນວນັົ້ນສະມາຊ ກພັກທ ກທ່ານຕ້ອງເຂ ົ້າໃຈ ແລະ 

ຮັກສາແນວທາງຂອງພັກຕາມທ ດທາງສັງຄ ມນ ຍ ມແບບ ສປ.ຈີນ. 
         ຄ ນເປັນຜູ້ສ້າງປະຫວັດສາດ ແລະ ພວກເຂ າແມ່ນວ ລະບ ລ ດທີິ່ແທ້ຈ ງ, ຊ ິ່ງມັນແມ່ນຈ ດ
ເແຂງຂອງພວກເຮ າພວກເຮ າເຂ ົ້າໃຈດີວ່າ: ຄວາມອາດສາມາດຂອງແຕ່ລະຄ ນມີຂໍໍ້ຈ າກັດ, ແຕ່ຖ້າ

ຕາບໃດທີິ່ເຮ າເປັນອັນໜ ິ່ງອັນດຽວກັນ ພວກເຮ າກໍໍ່ສາມາດເຮັດໄດ້ທ ກສ ິ່ງທ ກຢູ່າງ. ຄ ນຜູ້ໜ ິ່ງ

ສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ໃນໄລຍະເວລາໃດໜ ິ່ງ, ແຕ່ວ່າບໍມີຂໍໍ້ຈ າກັດໃດສ າລັບຜູ້ອ ດທ ຕ ນ. ສະນັົ້ນ, 

ຄວາມຮັບຜ ດຊອບຂອງພວກເຮ າໝັກກວ່າພູເຂ າ, ພະລາກ ດຂອງພວກເຮ າແມ່ນໝັກໜ່ວງຫຼາຍ 

ແລະ ເສັົ້ນທາງກໍໍ່ຍັງຍາວໄກ. ພວກເຮ າຕ້ອງສ ານ ກຢູູ່ສະເໝີວ່າ: ສ ິ່ງທີິ່ປະຊາຊ ນຄ ດ, ການແບ່ງປັນ

ຄວາມລ ໍ້າລວຍ ຫຼ  ຄວາມທ ກຈ ນ ແມ່ນພວກເຮ າຕ້ອງໄດ້ເຮັດວຽກກັບພວກເຂ າຢູ່າງຫ້າວຫັນເພ ິ່ອ
ສ້າງສ ນຄ້າສາທາລະນະ ແລະ ເພ ິ່ອສ້າງປະຫວັດສາດ ແລະ ເພ ິ່ອປະຊາຊ ນ. 

ສປ.ຈີນ ຕ້ອງໄດ້ຮຽນຮູ້ອີກຫຼາຍຢູ່າງຈາກໂລກ ແລະ ໂລກກໍໍ່ຕ້ອງໄດ້ຮຽນຮູ້ຫຼາຍຢູ່າງ

ຈາກ ສປ.ຈີນ ເຊັົ່ນກັນ. ຂ້າພະເຈ ົ້າຫວັງຢູ່າງຫຍ ິ່ງວ່າ ບັນດາທ່ານຈາກສ ານັກຂ່າວຕ່າງຈະສ ບຕໍໍ່

ສ້າງຄວາມເຂ ົ້າໃຈລະຫວ່າງໂລກ ກັບ ສປ.ຈີນ. 

 

4.3. ພາວະເສດຖະກ ດໂດຍທ ົ່ວໄປຂອງສປ.ຈນີ 
ພາວະເສດຖະກ ດໂດຍທ ົ່ວໄປຂອງຈີນແບ່ງອອກເປັນ 2 ຊ່ວງຄ : 

4.3.1  ພາວະເສດຖະກ ດໂດຍທ ົ່ວໄປກ່ອນການປະຕ ຮູບເສດຖະກ ດ 

          ໃນຊ່ວງຂອງການສະຖາປະນາປະເທດໃນປີ ຄສ 1949 ນັົ້ນ ພາວະເສດຖະກ ດຂອງຈີນຢູູ່
ໃນສະພາບທີິ່ໂຫດຮ້າຍຫຼາຍ ເປັນເຫດມາຈາກການເກີດສ ງຄາມກາງເມ ອງເພ ິ່ອແຍ່ງຊີງອ ານາດ
ການປົກຄອງລະຫວ່າງ 2 ພວກການເມ ອງ ແລະ ການຮ ກຮານຈາກຍີິ່ປູູ່ນເປັນໄລຍະເວລາເຖ ງ 3 

ທ ດສັດຕະວັດການຜະລ ດອ ດສາຫະກ າ ແລະ ກະສ ກ າຢູ ູ່ໃນລະດັບທີ ິ່ຕ ່າທີ ິ່ສ ດ ລະບ ບການ
ຄ ມມະນາຄ ມຂ ນສ ົ່ງຖ ກທ າລາຍລ ງຢູ່າງສ ົ້ນເຊີງ ຍ ິ່ງໄປກວ່ານັົ້ນລາຍຈ່າຍໃນການເຮັັດສ ງຄາມກໍ
ມາຈາກການພ ມພັນທະບັດ ເຊ ິ່ງເປັນເຫດໃຫ້ເກີດພາວະເງ ນເຟີື້ຢູ່າງຮ ນແຮງ. 
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ໃນໄລຍະການປະຕ ຮູບອ ານາດລັດຄວບຄ ມລະບ ບເສດຖະກ ດ ໂດຍການເປັນແບບລວມ
ສູນໃນລະດັບຊາດ ຕໍໍ່ມາເປັນຊ່ວງທີິ່ມີທາງການຄວບຄ ມລະບ ບເສດຖະກ ດໂດຍລັດຖະບານກາງ 

ແຕ່ຢູ່າງໃດກໍໍ່ຕາມບັນຫາພ ົ້ນຖານຂອງລະບ ບເສດຖະກ ດກໍໍ່ຍັງບໍໍ່ໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂອ ານາດສ່ວນ
ກາງ ການເດີນຕາມແບບຢູ່າງການວາງແຜນຂອງອະດີດສະຫະພາບໂຊຫວຽດໄດ້ສ້າງເສດຖະກ ດມີ
ປະສ ດທ ພາບ ແລະ ລະບ ບລວມສູນອ ານາດເຊ ິ່ງຜູ້ນ າຮ ້ນທີິ່2ພະຍາຍາມຕໍໍ່ຕ້ານ ແລະ ພະຍາຍາມໃຫ້
ມີການກະຈາຍອ ານາດເຊ ິ່ງກ່ຽວຂ້ອງກັບການຖ່າຍໂອນການຄວບຄ ມຈາກສູນກາງໄປສູ່ທ້ອງຖ ິ່ນ 

ແຕ່ວ່າຍັງຄ ງບໍໍ່ໄວ້ວາງໃຈໃນກ ນໄກຕະຫຼາດເຮັດໃຫ້ດ າເນີນການເສດຖະກ ດມີຂໍໍ້ຜ ດພາດ  ແລະ 
ຂາດການປະສານງານຢູ່າງສອດຄ່ອງລະຫວ່າງພູມມີພາກຕ່າງໆ ອັນພາໃຫ້ເກີດຄວາມຫຍ ້ງຍາກ
ທາງດ້ານເສດຖະກ ດ. 

         ພາວະເສດຖະກ ດຂອງ ສປ.ຈີນ ໃນຊ່ວງກ່ອນການປະຕ ຮູບນັົ້ນໄດ້ຮັບຜ ນກະທ ບມາຈາກ
ການປູ່ຽນແປງຂອງນະໂຍບາຍການຄວບຄ ມສະຫຼັບກັນກັບການຜ່ອນຄາຍ ເຊ ິ່ງເກີດຫຼາຍຄັົ້ງເຊັົ່ນ: 

ເຫດການກ້າວກະໂດດ ແລະ ການປະຕ ວັດທາງວັດທະນະທ າໃນຊ່ວງນີົ້ ການຈະເລີນເຕີບໂຕເກີດ
ຈາກການກະຈາຍອ ານາດ, ແຕ່ກໍມັກຈະເຮັດໃຫ້ຜ ນຜະລ ດລວມຫຼຼຸດລ ງ ທັງເປັນຜ ນມາຈາກການ
ຂາດແຮງຈູງໃຈທາງວັດຖຼຸໃນການຜະລ ດ ໂດຍສະເພາະຢູ່າງຍ ິ່ງດ້ານກະສ ກ າ ແລະ ການຂາດເຄ ິ່ອງມ 
ທີິ່ມີປະສ ດທ ຜ ນໃນລະດັບປະເທດ. 

         ໃນຊ່ວງທ້າຍທ ດສະວັດທີ 70 ເນ ິ່ອງຈາກການປູ່ຽນແປງນະໂຍບາຍເສດຖະກ ດໃໝ່ ສປ.

ຈີນ ປະສ ບກັບບັນຫາຕ່າງໆເຊັົ່ນ: ການເພີິ່ມຂ ົ້ນຂອງລາຄາຢູ່າງໄວວາຈາກການຢ ດຕ ການຄວບຄ ມ
ການວ່າງງານເພີ ິ່ມຂ ົ້ນ, ຜ ນຜະລ ດຫຼາຍຂ ົ້ນ ແຕ່ບໍ ໍ່ມີຄ ນນະພາບ, ບໍໍ່ມີການແຂ່ງຂັນໃນພາກ
ອ ດສາຫະກ າ, ບໍໍ່ມີການເຊ ິ່ອມຄວາມສ າພັນລະຫວ່າງຜະລ ດຕະພັນຂອງບ ກຄ ນ, ຜ ນຕອບແທນຍັງ
ມີລັກສະນະເອີົ້ນວ່າ: ແບບການເຄ ິ່ອນຍ້າຍແຮງງານຂ້າມພ ົ້ນທີິ່ ສ ິ່ງເຫຼ ົ່ານີົ້ເຮັດໃຫ້ລະບ ບເສດຖະກ ດ
ມີການຂະຫຍາຍຕ ວຊ້າ ເພາະຂາດແຮງຈູງໃຈໃນທາງວັດຖຼຸສະເພາະບ ກຄ ນ. 
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  ແຫຼ່ງທີິ່ມາ: World Development Indicator 

         ຜ ນຜະລ ດສ່ວນໃຫ່ຍເປັນຜ ນຜະລ ດຂັ ົ້ນປະຖ ມປະຖານ  ຈາກການກະສ ກ າຕາມ
ນະໂຍບາຍຕັົ້ງແຕ່ສະຖາ ປະນາປະເທດທີິ່ເນັົ້ນການເພ ິ່ງຕ ນເອງ ໂດຍມີການເພີິ່ມຂ ົ້ນຢູ່າງຕໍໍ່ເນ ິ່ອງ, 
ແຕ່ຢູູ່ໃນອັດຕາທີິ່ສູງຈາກລະບ ບການຜະລ ດແບບຂໍໍ້ມູນນັົ້ນເຮັດໃຫ້ຂາດແຮງຈູງໃຈການຜະລ ດໃນ

ຊ່ວງປີ 1961-1964, ສປ.ຈີນ ປະສ ບບັນຫາໄພທ າມະຊາດຕ ດຕໍໍ່ກັນເຮັດໃຫ້ຜ ນຜະລ ດຫຼຼຸດລ ງ 

ແລະ ໃນຊ່ວງປີ  1966-1970 ເປັນຊ່ວງທີິ່ມີການວ ້ນວາຍທາງການເມ ອງຫຼາຍ ເກີດການ
ປະຕ ວັດເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມບໍໍ່ດີຂ ົ້ນ ໃນຊ່ວງທ າອ ດທີິ່ກ າລັງເຂ ົ້າປາບປາມເຮັດໃຫ້ເກີດການຜະລ ດ
ເຂ ົ້າສູ່ພາວະການສະລຕໍ ວ. 

4.3.2 ພາວະເສດຖະກ ດຫຼັງຈາກການປະຕ ຮູບເສດຖະກ ດ 

ເປົື້າໝາຍຫຼັກໃນການພັດທະນາເສດຖະກ ດຂອງ ສປ.ຈີນ ຄ ການພັດທະນາມ ່ງໜ້າສູ່

ສັງຄ ມຢູູ່ດີກີນດ,ີ ມີຄວາມທັນສະໄໝ, ຮ ່ງເຮ ອງທາງດ້ານເສດຖະກ ດ. 
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          ຈາກກຣາບຟິກຂ້າງເທ ງ ຕັົ້ງແຕ່ ສປ.ຈີນ ເລີ ົ້ມມີການປະຕ ຮູບເສດຖະກ ດ ແລະ ໃຊ້
ນະໂຍບາຍເປີດເສລີໃນປີ 1978 ເປັນຕ ົ້ນມາ ຜະລ ດຕະພັນມວນລວມພາຍໃນປະເທດ (GDP) 

ຂອງ ສປ ຈີນ ເພີິ່ມຂ ົ້ນໃນອັດຕາສູງຂ ົ້ນມາໂດຍຕະຫຼອດ, ເຖ ງວ່າຈະມີວ ກ ດເສດຖະກ ດຕ ກຕ ່າ
ໃນເອເຊຍໃນປ ີ1977-1978 ອັນເປັນຜ ນມາຈາກຄວາມຂັດແຍ່ງໃນຕາເວັນອອກກາງສ ົ່ງຜ ນເຖ ງ
ລະດັບລາຄານ ໍ້າມັນ ອັນເປັນປັດໄຈການຜະລ ດທີິ່ສ າຄັນ, ແຕ່ ສປ.ຈີນ ກໍບໍໍ່ໄດ້ຮັບຜ ນກະທ ບພໍ
ເທ ົ່າໃດ, ເນ ິ່ອງຈາກວ່າຢູູ່ໃນຊ່ວງທີິ່ເອີົ້ນວ່າ: ສປ.ຈີນ ຍັງຄ ງສະຫງວນທ່າທີໃນການເປັນປະເທດ ທີິ່
ມີການເພ ິ່ງພາຕ ນເອງຂ້ອນຂ້າງສູງ ອັດຕາການບໍລ ໂພກນ ໍ້າມັນຈາກຕ່າງປະເທດຍັງຄ ງຢູູ່ໃນລະດັບ
ຕ ່າ. 
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ຮູບອັດຕາການຂະຫຍາຍຕ ວເສດຖະກ ດ  

 
                   ແຫຼ່ງທີິ່ມາ: World Development Indicator 

  

        ອັດຕາສະເລ່ຍການຈະເລີນເຕີບໂຕທາງດ້ານເສດຖະກ ດຂອງ ສປ.ຈີນ ໃນຊ່ວງປີ 1979-

2000  ຍັງຄ ງເຕີບໂຕໃນອັດຕາສະເລ່ຍ 7.3-7.5% ແລະ ມີຄວາມຮ້ອນແຮງຂ ົ້ນໃນຊ່ວງທ້າຍທ ດ
ສະວັດທ ີ90 ເຖ ງຕ ົ້ນທ ດສະວັດໃໝ່ເປັນຕ ົ້ນມາ ເປັນຜ ນມາຈາກທ ດທາງການພັດທະນາທີິ່ໄດ້ວາງ
ແຜນນັົ້ນ ເລີົ້ມສະແດງຜ ນຫຼາຍຂ ົ້ນແມ່ນຊ່ວງປີ 1997 ຊ ິ່ງເກີດວ ກ ດການທາງດ້ານເສດຖະກ ດຂ ົ້ນ
ທ ົ່ວເອເຊຍ ສປ.ຈີນ ເປັນປະເທດໜ ິ່ງທີິ່ສາມາດປັບໂຕໃຫ້ຜ່ານພ ົ້ນມາໄດ້ ໂດຍການຕັດສ ນຄັົ້ງນັົ້ນ
ຂອງ ສປ.ຈີນ ຍັງເປັນການຜ່ອນຄວາມຮ ນແຮງຂອງວ ກ ດການດັົ່ງກ່າວຄ : ສປ.ຈີນ ພະຍາຍາມ
ສາມາດຮັກສາເສລີພາບຄ່າຂອງເງ ນຢວນໄວ້ ໂດຍບໍໍ່ປັບຄ່າເງ ນຂອງປະເທດ ເພ ິ່ອເອ າຕ ວລອດພຽງ
ປະເທດດຽວ, ເຊ ິ່ງສະຖານະການທີິ່ ສປ.ຈີນ ປະສ ບໃນຄັົ້ງນັົ້ນອາດຈະຮ້າຍແຮງກວ່າທີິ່ເປັນຢູູ່, ຈາກ
ການຕັດສ ນໃຈໃນຄັົ້ງນີົ້ເຮັດໃຫ້ ສປ.ຈີນ ໄດ້ຮັບການຊ ິ່ນຊ ມຈາກຫຼາຍປະເທດ ແລະ ຕັົ້ງແຕ່ປີ 
2004 ເປັນຕ ົ້ນມາ ລັດຖະບານ ສປ. ຈີນ ພະຍາຍາມເຮັດໃຫ້ການຂະຫຍາຍຕ ວທາງດ້ານ
ເສດຖະກ ດຊ້າລ ງ ອັນເນ ິ່ອງມາຈາກ ລັດຖະບານ ສປ.ຈີນ ເຫັນວ່າ ການປູ່ອຍໃຫ້ເສດຖະກ ດມີ
ການເຕີບໂຕຢູ່າງໄວ ຈະເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມບໍໍ່ມີສະເຖຍລີພາບທາງດ້ານເສດຖະກ ດ ແລະ ອາດເຮັດ
ໃຫ້ເກີດພາວະເສດຖະກ ດແບບຟອງສະບູທີິ່ເຄີຍເກີດຂ ົ້ນໃນປີ 1997 ຈ ນລ ກລາມໄປທ ົ່ວຂ ງເຂດ. 
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        ການທີິ່ວ່າ ສປ.ຈີນ ມີອັດຕາການຈະເລີນເຕີບໂຕທີິ່ສູງ ເຮັດໃຫ້ຜະລ ດຕະພັນລວມພາຍໃນ
ປະເທດ GDP) ຂອງ ສປ.ຈີນ ເພີິ່ມຂ ົ້ນຫຼາຍເທ ົ່າໃນຮອບ 10 ປີ GDP ໃນປີ 1978 (ເລີິ່ມເປີດ
ປະເທດ) 44 ພັນລ້ານໂດລາ ສະຫະລັດ ເຖ ງປີ 2001 ເພີິ່ມເປັນ 1.18 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ສປ.ຈີນ 

ຈະມີຂະໜາດຂອງເສດຖະກ ດໃຫ່ຍເປັນອັນດັບທີ 7 ຂອງໂລກ. 

 

ຕາຕະລາງ ປຽບທຽບ 10 ອັນດັບຂະໜາດເສດຖະກ ດໂລກໂດຍວັດແທກຈາກ GDP ປີ 2015 

ໂດຍທະນາຄານໂລກ (World Bank) 

ອນັດບັ ປະເທດ GDP 

1 ສະຫະລັດເມລ ກາ 11,667,515 

2 ຢີີ່ປ ູ່ນ 4,623,398 

3 ເຢຍລະມັນ 2,714,418 

4 ອັງກ ດ 2,140,989 

5 ຝຣັົ່ງ 2,002,582 

6 ອ ຕາລີ 1,672,302 

7 ຈີນ 1,649,329 

8 ແອັດສະປາຍ 991,442 

9 ການາດາ 979,764 

10 ອ ນເດຍ 691,876 

   ແຫຼ່ງທີິ່ມາ: ໜັງສ ພີມ ສະບັບວັນທີ 6 ກໍລະກ ດ 2548 
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     ລາຍໄດ້:   ລາຍໄດ້ຕໍໍ່ຫ ວຄ ນ ຂອງ ສປ.ຈີນ ໃນປີ 2003 ຢູູ່ທີິ່ 9,100 ຢວນ/ຄ ນ ຫຼ ປະມານ 

1,107.05 ໂດລາສະຫະລັດຕໍໍ່ຄ ນ ແລະ ເປັນປີທ າອ ດທີິ່ສູງກວ່າ 1,000 ໂດລາສະຫະລັດ ແລະ ໃນ
ປີ  2004 ລາຍໄດ້ເສີມຕໍໍ່ຫ ວຄ ນ ຂອງ ສປ.ຈີນ ຕໍໍ່ປີຢູູ່ທີິ່ 1,230 ໂດລາສະຫະລັດ, ແຕ່ພ ຈາລະນາ
ເຖ ງຄວາມແຕກຕ່າງຂອງພ ົ້ນທີິ່ຝັັ່ງຕາເວັນອອກ ແລະ ພ ົ້ນທີິ່ຝັັ່ງຕາເວັນຕ ກແລ້ວ ພ ົ້ນທີິ່ຝັັ່ງຕາເວັນ
ອອກຂອງປະເທດທີິ່ມີອານາເຂດຕ ດຕໍ ໍ່ກັບມາຫາສະໝ ດປາຊີຟິກ , ຊ ິ່ງສະດວກໃຫ້ແກ່ການ
ຄ ມມະນາຄ ມຂ ນສ ົ່ງ ແລະ ການຄ້າ ເຮັດໃຫ້ລາຍໄດ້ສະເລ່ຍຕໍໍ່ຫ  ວຄ ນຂອງປະຊາກອນສູງກວ່າພ ົ້ນ
ທີິ່ທາງຝັັ່ງຕາເວັນຕ ກຂອງປະເທດ ທີິ່ຢູູ່ເລ ກເຂ ົ້າໄປໃນແຜ່ນດ ນ ທັງມີສະພາບທາງພູມສາດທີິ່ເປັນ
ເນີນເຂ າ ແລະ ທະເລຊາຍ ບໍໍ່ເໝາະແກ່ການປູກຝັງ ແລະ ການຄ ມມະນາຄ ມຂ ນສ ົ່ງ ຫຼ  ນັບທັງການ
ເຮັດຄ້າຂາຍ ຂ້ອນຂ້າງຍາກ ເຖ ງແມ່ນປະຈ ບັນລັດຖະບານກາງໄດ້ມີຄວາມພະຍາຍາມ ທີິ່ຈະ
ສ ົ່ງເສີມການລ ງທ ນໃນຝັັ່ງຕາເວັນຕ ກ ເພ ິ່ອສ້າງຄວາມຈະເລີນໃຫ້ແກ່ພ ົ້ນທີິ່ດັ ົ່ງກ່າວ, ແຕ່ຊ່ອງ
ຫວ່າງທາງລາຍໄດ້ຂອງທັງສອງຝັັ່ງກໍຍັງແຕກຕ່າງກັນຢູ່າງໜ້າເປັນຫ່ວງ. ໃນປີ  2005 ລາຍໄດ້
ສະເລ່ຍຕໍໍ່ຫ ວຄ ນ ຂອງປະຊາກອນໃນຝັັ່ງຕາເວັນຕ ກ ຢູູ່ທີິ່ 600 ດອນລາສະຫະລັດຕໍໍ່ຄ ນຕໍໍ່ປີ, ສ່ວນ
ຝັັ່ງຕາເວັນອອກ ແມ່ນ 1,177 ດອນລາສະຫະລັດຕໍໍ່ຄ ນຕໍໍ່ປີ.  

  ການບໍລ ໂພໂພກຄ ວເຮ ອນ ຂອງ ສປ.ຈີນ ຫຼັງການປະຕ ຮູບເສດຖະກ ດນັົ້ນ  ມີທ່າອ່ຽງ
ຂະຫຍາຍຕ ວຢູ່າງຕໍໍ່ເນ ິ່ອງ ເນ ິ່ອງຈາກລາຍໄດ້ສະເລ່ຍຕໍໍ່ຫ ວຄ ນໄດ້ເພີິ່ມສູງຂ ົ້ນ ຫຼັງການເປີດປະເທດ
ເຮັດການຄ້າ ແບບແຜນການໃຊ້ົ້ຈ່າຍພາກຄ ວເຮ ອນມີການປູ່ຽນແປງ ສັດສ່ວນການໃຊ້ຈ່າຍດ້ານ
ອາຫານມີທ່າອ່ຽງຫຼ ຼຸດລ ງ ໂດຍສ່ວນທີ ິ່ຫຼ ຼຸດລ ງນີົ້ ໄປເພີ ິ່ມລາຍຈ່າຍເພ ິ່ອທີ ິ່ຢູ ູ່ອາໄສ , ການ
ພັກຜ່ອນຍ່ອນໃຈ, ສ ຂະພາບ ແລະ ການເດີນທາງ, ນອກນີົ້ສ ນຄ້າຈ ານວນຫຼາຍ ຖ ກນ າເຂ ົ້າພາຍຫຼັງ
ເປີດປະເທດ ປະຊາຊ ນສ່ວນໃຫຍ່ມີກ າລັງຊ ົ້ ແລະ ຫຼັງຈາກຖ ກຄວບຄ ມການບໍລ ໂພກຈາກລັດມາ
ເປັນເວລານານ, ໂດຍໄລຍະທ າອ ດສ ນຄ້າທີິ່ຕ້ອງການຫຼາຍໄດ້ແກ່: ຈັກຫຍ ບຜ້າ, ລ ດຖີບ,ໂມງ, 
ເຄ ິ່ອງນ ່ງ, ຈ ນເຖ ງ ທ ດສະວັດ ທີ 90 ຄວາມຕ້ອງການສ ນຄ້າເຫຼ ົ່ານັົ້ນໄດ້ຫຼຼຸດລ ງ ແລະ ປູ່ຽນເປັນ
ໂທລະທັດສີ, ຕູ້ເຢັນ ແລະ ເຄ ິ່ອງຊັກຜ້າ ຈ ນເຖ ງປາຍທ ດສະວັດທີ 90 ສ ນຄ້າດັົ່ງກ່າວ ມີຄວາມ
ນ ຍ ມຫຼາຍຂ ົ້ນ ແລະ ສປ ຈີນ ສາມາດຜະລ ດເອງໄດ້ຫຼາຍຊະນ ດ  ແລະ ຂ້ອນຂ້າງໄດ້ຮັບຄວາມ
ນ ຍ ມ, ໄດ້ແກ່ເຄ ິ່ອງເຮັດຄວາມເຢັນ, ເຄ ິ່ອງສຽງ, ວີດີໂອ, ລ ດຈັກ ແລະ ລ ດໃຫຍ່ ຫຼ  ລວມທັງ
ອາຫານຝຣັົ່ງ, ການເບີິ່ງໜັງຕາເວັນຕ ກ ແລະ ການໃຊ້ຄອມພ ວເຕີ. 
 ຈາກກຣາຟິກ ເຫັນວ່າ ການບໍລ ໂພກສ່ວນໃຫຍ່ ເປັນການບໍລ ໂພກຂອງປະຊາກອນ ທີິ່
ອາໄສຢູູ່ເຂດຕ ວເມ ອງ ຫຼາຍກວ່າເຂດຊ ນນະບ ດ ແລະ ເມ ອງທີິ່ມີການບໍລ ໂພກສ ງສ ດ 5 ອັນດັບ
ໄດ້ແກ່: ຊຽງໄຮ້, ປັກກ ິ່ງ, ທ່ຽນຈ ິ່ນ,ກວາງຕ ້ງ ແລະ ຫລຽວນ ງ ຕາມລ າດັບ. ເຊ ິ່ງແຕ່ລະເມ ອງທີິ່ມີ
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ການບໍລ ໂພກໃນລະດັບສູງນັົ້ນລ້ວນແຕ່ເປັນເມ ອງທີິ່ຢູູ່ເຂດຊາຍຝັັ່ງທະເລ ແລະ ບາງເມ ອງຍັງເປັນ
ເຂດເສດຖະກ ດພ ເສດອີກດ້ວຍ. 

4.4. ພາກການລ ງທ ນ 
         ການລ ງທ ນໂດຍກ ງຂອງຕ່າງປະເທດ ( FDI ) ໃນ ສປ.ຈີນ ໄດ້ເພີິ່ມຂ ົ້ນຢູ່າງໄວວາ ຫຼາຍ
ກວ່າໄລຍະປີ  1988-2000 ໂດຍເພີິ່ມຂ ົ້ນປີລະ 30% ແລະ ຫຼັງຈາກປີ 2002 ມີການລ ງທ ນຈາກ
ຕ່າງປະເທດ ມີມູນຄ່າລວມ 446 ພັນລ້ານດອນລາສະຫະລັດ ຫຼ  ປະມານເຄ ິ່ງໜ ິ່ງຂອງການລ ງທ ນ
ໃນອາຊີທັງໝ ດ ( FDI ) ມີມູນຄ່າປະມານ 60,600 ລ້ານດອນລາສະຫະລັດ ເພີິ່ມຂ ົ້ນ 13.3%, 

ຈາກມູນຄ່າລວມ ໃນປີ 2003 ປະເທດຜູ້ລ ງທ ນທີິ່ສ າຄັນຂອງ ສປ.ຈີນ ມີ: ຮອງກ ງ, ໄຕ້ຫວັນ, 

ອາເມລ ກາ, ເຢຍລະມັນ, ສ ງກະໂປ, ຢີີ່ປ ູ່ນ ແລະ ເກ າຫຼີໃຕ້.  

 ການລ ງທ ນຈາກຕ່າງປະເທດສ່ວນໃຫຍ່ ເປັນການລ ງທ ນໃນທ ລະກ ດ ກ ່ມອ ດສາຫະກ າ 
ພາກອະສັງຫາລີມະຊັບ ພາກບໍລ ການ ການຄ ມມະນາຄ ມຂ ນສ ົ່ງ ແລະ ການສ ິ່ສານໂທລະ
ຄ ມມະນາຄ ມ. 

 ການທີິ່ມີການລ ງທ ນຈາກຕ່າງປະເທດໃນ ສປ.ຈີນ ທີິ່ສູງ ແລະ ການທີິ່ ສປ.ຈີນ ໄດ້ປຽບ
ດູນການຄ້າຢູ່າງຕໍໍ່ເນ ິ່ອງ ເພາະຄວາມໄດ້ປຽບຂອງຕ ົ້ນທ ນການຜະລ ດຕ ່າກວ່າປະເທດຄູ່ແຂ່ງ  
ມີແຮງງານທີິ່ຄ່າຈ້າງຖ ກ.  

 
       ແຫຼ່ງທີິ່ມາ: World Development Indicator (2016) 
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      ການລ ງທ ນຂອງຕ່າງປະເທດ ແລະ ພາກເອກະຊ ນໃນ ສປ.ຈີນ ມີມູນຄ່າຄ : 
1. ການລ ງທ ນຈາກຕ່າງປະເທດ ປີ 2000 ມີການລ ງທ ນ 22,347 ໂຄງການ ມີເງ ນທ ນຕາມຫຼັກ
ສັນຍາ 62,38 ພັນລ້ານດອນລາສະຫະລັດ, ເປັນເງ ນລ ງທ ນຕ ວຈ ງ 40,72 ພັນລ້ານດອນລາ
ສະຫະລັດ, ການທີິ່ ສປ.ຈີນ ມີອັດຕາການເຕີບໂຕຂອງການລ ງທ ນຈາກປະເທດສູງ  ເນ ິ່ອງຈາກ
ການທີິ່ ສປ.ຈີນ ຄາດວ່າ  ວ ກ ດເສດຖະກ ດໃນອາຊີ ອາດຈະສ ົ່ງຜ ນກະທ ບຕໍ ໍ່ເງ ນລ ງທ ນຂອງ
ຕ່າງປະເທດໃນ ສປ.ຈີນ, ດັົ່ງນັົ້ນ, ປີ 1998 ສປ.ຈີນ ຈ ິ່ງເລີິ່ມໃຊ້ນະໂຍບາຍສ ດທ ພ ເສດທາງດ້ານ
ພາສ ີສ າລັບນັກລ ງທ ນຈາກຕ່າງປະເທດ. 

2. ການລ ງທ ນຂອງເອກະຊ ນ ໃນປີ 2004 ບໍລ ສັດເອກະຊ ນໃນ ສປ ຈີນ ໄດ້ມີການຂະຫຍາຍຕ ວ
ຢູ່າງວ່ອງໄວ ຈ ນມີເຖ ງ 8 ແສນບໍລ ສັດ ອັນເນ ິ່ອງຈາກການເປີດເຂດເສດຖະກ ດພ ເສດ ການໃຫ້
ສ ດທ ປະໂຫຍດທາງດ້ານພາສີ, ຄ່າເຊ ົ່າທີິ່ດ ນ ແລະ ທີິ່ສ າຄັນແມ່ນການເຂ ົ້າເປັນສະມາຊ ກຂອງ
ອ ງການການຄ້າໂລກ ໂດຍໃນຊ່ວງທ າອ ດຂອງ ສປ.ຈີນ  ເລີິ່ມຫຼຼຸດຜ່ອນມາດຕະການຕ່າງໆ ທີິ່ເຄີຍ
ກ ານ ດໃຫ້ເປັນໄປຕາມທີິ່ຕ ກລ ງຂອງອ ງການການຄ້າໂລກ, ພາຍໃນ 5 ປີ ທ ລະກ ດທ ກປະເພດ ທັງ
ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດຕ້ອງເທ ົ່າທຽມກັນ ເຊ ິ່ງໃນຈ ານວນນີົ້ ກວ່າ 100 ບໍລ ສັດ ມີເງ ນທ ນເຖ ງ 
1,2 ລ້ານດອນລາສະຫະລັດ ແລະ ອີກ 40 ບໍລ ສັດ ມີເງ ນທ ນເຖ ງ 12 ລ້ານດອນລາສະຫະລັດ, ໃນ 

10 ເດ ອນທ າອ ດຂອງປີ 1997 ບໍລ ສັດເອກະຊ ນມີກ າໄລເຖ ງ 14,28 ລ້ານດອນລາສະຫະລັດ  

   ລັກສະນະຂອງການລ ງທ ນໃນ ສປ.ຈີນ: 

ລັກສະນະທີ 1: ດ າເນີນການໂດຍລັດ ທ າອ ດກ ດຈະການທ ກປະເພດເປັນຂອງລັດ ເມ ິ່ອປະຕ ຮູບ 

ແລະ ເປີດປະເທດ ກ ດຈະການທາງດ້ານການທະຫານ ໄດ້ປູ່ຽນສະພາບເປັນວ ສະຫະກ ດ ໂດຍຂ ົ້ນ
ກັບກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ເພ ິ່ອຜະລ ດເປັນສ ນຄ້າຂອງປະຊາຊ ນ,  ນອກນີົ້ກ ດຈະການຕ່າງໆ ກໍ
ຍັງເປັນວ ສາຫະກ ດ ທັງຂອງລັດຖະບານກາງ ຫຼ  ທ້ອງຖີິ່ນ, ໃນປະຈ ບັນ ພາກຄ ວເຮ ອນຂອງ ສປ.

ຈີນ ໄດ້ພະຍາຍາມຫຼຼຸດວ ສາຫະກ ດ ພາຍໃຕ້ການຄວບຄ ມລ ງ ໂດຍຂະຫຍາຍກ ດຈະການໃຫ້
ບໍລ ສັດເອກະຊ ນຂອງ ສປ.ຈີນ ຫຼ  ຊາວຕ່າງປະເທດ ເຂ ົ້າຮ່ວມທ ນນ າຫຼາຍຂ ົ້ນ. 

ລັກສະນະທີ 2: ດ າເນີນການໂດຍເອກະຊ ນ ຂອງ ສປ.ຈີນ ເລີິ່ມມາແຕ່ປີ 1978 ເຖ ງປະຈ ບັນ 

ບໍລ ສັດເອກະຊ ນຂອງ ສປ.ຈີນ ມີຫຼາຍກວ່າ 8 ແສນບໍລ ສັດ ເຊ ິ່ງສ່ວນໃຫຍ່ເປັນກ ດຈະການຂະໜ
າດນ້ອຍ ໂດຍມີທ່າອ່ຽງຂະຫຍາຍຕ ວຢູ່າງຕໍໍ່ເນ ິ່ອງ, ເພາະວ່າ ສປ.ຈີນ ເປັນປະເທດທີິ່ມີປະຊາກອນ
ຫຼາຍ, ທັງດ້ານພາສາທ້ອງຖີິ່ນ, ວັດທະ ນະທ າ ແລະ ອ ິ່ນໆ . 

ລັກສະນະທ ີ3: ການຮ່ວມທ ນກັບຕ່າງປະເທດ ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນໂຄງການຂະໜາດໃຫຍ່ ແລະ ຫາກ
ເປັນການຮ່ວມທ ນກັບວ ສາຫະກ ດຂອງ  ສປ.ຈີນ ຝູ່າຍ ສປ.ຈີນ ຈະຈັດຫາທີ ິ່ດີນໃຫ້ ແລະ 
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ພ ຈາລະນານ າໃຊ້ທີິ່ດີນເຂ ົ້າເປັນສ່ວນໜ ິ່ງຂອງເງ ນທ ນ ໂດຍຈະປະເມີນເປັນມູນຄ່າຮ້ອຍລະ 49 

ຂອງເງ ນລ ງທ ນ.  

ລັກສະນະທີ 4: ດ າເນີນການໂດຍບໍລ ສັດຕ່າງປະເທດ ເຖ ງແມ່ນລັດຖະບານ ສປ.ຈີນ ຈະໃຫ້
ນະໂຍບາຍພ ເສດຕ່າງໆແກ່ນັກລ ງທ ນຈາກຕ່າງປະເທດກໍໍ່ຕາມ   ຜູ້ນ າຂອງລັດທ້ອງຖ ິ່ນຕ່າງໆມັກ
ຈັດຕັົ້ງເຂດສ ົ່ງເສີມການລ ງທ ນ ຫຼ  ເຮັດໂຄງການຕ່າງໆ ໂດຍຍ ດແນວທາງຂອງພັກ ເພ ິ່ອຊັກຊວນ
ໃຫ້ຊາວຕ່າງປະເທດເຂ ົ້າມາລ ງທ ນ ດ້ວຍວ ທີການດັົ່ງນີົ້: 
1. ສ້າງໂຄງການເງ ິ່ອນໄຂການລ ງທ ນ ຜ ນຕອບແທນ,  ສ ົ່ງໄປຕາມສະຖານທູດຈີນປະເທດຕ່າງໆ 

ເພ ິ່ອໃຫ້ຊາວຕ່າງປະເທດເຂ ົ້າມາຮ່ວມລ ງທ ນ. 

2. ສ້າງໂຄງການ ແລະ ຈັດເທສະການທາງການຄ້າ ແລະ ເຊີນພາກເອກະຊ ນ ຂອງປະເທດຕ່າງໆ 

ເຂ ົ້າຮ່ວມງານ ໂດຍເນັົ້ນກ ່ມປະເທດເພ ິ່ອນບ້ານ ຄ : ຢີີ່ປ ູ່ນ,ໄຕ້ຫວັນ, ຮ ົ່ງກ ງ, ເກ າຫຼີ, ລັດເຊຍ, ຄາ
ຊັກສະຖານ ແລະ ຢູໂລບ ຕາເວັນອອກ. 

3. ສ້າງໂຄງການ ຊັກຊວນເຜີຍແຜ່ ຕາມສ ິ່ມວນຊ ນຕ່າງໆ 

    ໂຄງການລ ງທ ນທີິ່ເກີດຂ ົ້ນ ເປັນໄປຕາມແຜນພັດທະນາທີິ່ວາງໄວ້ ຊ ິ່ງສາມາດຈ າແນກເປັນ 4 

ໄລຍະ ຕາມການປູ່ຽນແປງທາງເສດຖະກ ດ, ບັນຍາກາດການລ ງທ ນ ແລະ ນະໂຍບາຍຂອງລັດ. 

1. ໄລຍະເກັບກ່ຽວປະສ ບການ ( ຄສ. 1979-1985) 

        ເປັນໄລຍະເປີດເຂດເສດຖະກ ດພ ເສດ ເນັົ້ນການລ ງທ ນຫຼາຍກວ່າ ໃຫ້ດ າເນີນໄປໂດຍ
ອ ດສະຫຼະ ໂດຍປະກາດໃຊ້ກ ດໝາຍກ່ຽວກັບເສດຖະກ ດເປັນສະບັບທ າອ ດ ວ່າດ້ວຍການຮ່ວມ
ທ ນຫ ້ນສ່ວນ. 
2. ໄລຍະປະເຊີນໜ້າຄວາມຜັນປູ່ຽນ (ຄສ 1986-1989)  

         ມີການອອກລະບຽບ ຂໍໍ້ 22 ; ໃນເດ ອນຕ ລາ ປີ 1986 ເພ ິ່ອປັບປ ງບັນຍາກາດທາງການ
ລ ງທ ນ ຕາມຄວາມເໝາະສ ມຂອງແຕ່ລະທ້ອງຖີິ່ນ ນັບທັງປັບປູງລະບ ບຂັົ້ນຕອນຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບ
ການອະນ ມັດລ ງທ ນ ໃຫ້ສະດວກ ແລະ ໄວຂ ົ້ນ ນອກນີົ້ຍັງໃຫ້ສ ດພ ເສດເພ ິ່ອຈູງໃຈນັກລ ງທ ນຈາກ
ຕ່າງປະເທດ ເຊັົ່ນ: ການຍ ກເວັົ້ນພາສີທ້ອງຖີິ່ນ, ຄ່າເຊ ົ່າທີິ່ດີນ ແລະ ຄ່າສາທາລະນ ປະໂພກ ທີິ່ຖ ກ
ກວ່າເປັນຕ ົ້ນ. 

3. ໄລຍະປັບປູງກ ດລະບຽບ ( ຄສ 1990-2001 )  

          ຍ ກເລີກການກ ານ ດເວລາຮ່ວມທ ນບາງປະເພດ ອະນ ຍາດໃຫ້ຊາວຕ່າງຊາດ ເຂ ົ້າເປັນ
ປະທານບອດ ຂອງບໍລ ສັດຮ່ວມທ ນ ແລະ ຍັງສາມາດຖ ຫ ້ນໄດ້ 25-90%.  ນອກນີົ້ຍັງຜ່ອນຜັນ
ລະບຽບດ້ານການປູ່ອຍສ ນເຊ ິ່ອ ແລະ ການອະນ ຍາດໃຫ້ເປີດສາຂາ ຂອງທະນາຄານຕ່າງຊາດໃນ
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ເຂດທີິ່ກ ານ ດ, ເດ ອນກັນຍາ ປີ 1992 ລັດຖະບານ ສປ ຈີນ ໄດ້ປະກາດໃຊ້ກ ນລະຍ ດ ລະບ ບ
ເສດຖະກ ດຕະຫຼາດແບບສັງຄ ມນ ຍ ມ.  
4. ຈີນເຂ ົ້າເປັນສາມາຊ ກຂອງອ ງການການຄ້າໂລກໃນທ້າຍປີ 2001 - ປະຈ ບັນ 

         ເມ ິ່ອທ້າຍປີ 2001 ສປ.ຈີນ ໄດ້ມີການປັບປູງກ ດລະບຽບຕ່າງໆ ລວມທັງມາດຕະການ
ສ ົ່ງເສີມການລ ງທ ນ ໂດຍກ ງຈາກຕ່າງປະເທດໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບລະບຽບ ແລະ ກະຕ ກາຂອງ
ອ ງການການຄ້າໂລກ, ນອກນີົ້ຍັງສ ົ່ງເສີມໃຫ້ມີການລ ງທ ນໃນພາກຕາເວນຕ ກ ແລະ ພາກກາງຂອງ
ປະເທດອີກດ້ວຍ. 

4.5. ລາຍຮບັ - ລາຍຈາ່ຍຂອງພາກລດັ 
      ຮູບສະແດງເຖ ງ ລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍຂອງພາກລັດ 

 

ແຫຼ່ງທີິ່ມາ: World Development Indicator (2016) 

 ໃນສ່ວນຂອງພາກລັດນັົ້ນ ຕັົ້ງແຕ່ມີການປະຕ ຮູບເສດຖະກ ດເປັນຕ ົ້ນມາ ນະໂຍບາຍດ້ານ
ການຄັງມີການປູ່ຽນແປງຫຼາຍໃນແງ່ຈ ດມ ່ງໝາຍ ແລະ ກ ນໄກ ຫາກທຽບໃສ່ກ່ອນການປະຕ ຮູບ  

ນັ ົ້ນຄ : ທ າອ ດຈາກຊ່ວງຫຼ ັງການປະຕ ຮູບນະໂຍບາຍການຄັງເນັົ້ນດ້ານການດູແລອ ປະສ ງ
ມວນລວມ. 
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         ລາຍຮັບພາກລັດຕັົ້ງແຕ່ປີ 1978 ນັົ້ນ ຢູູ່ໃນເກນ ທີິ່ຕ ່າກວ່າລາຍຈ່າຍໃນແຕ່ລະປີ ເປັນຜ ນ
ມາຈາກການປະຕ ຮູບໂຄງສ້າງພາສີ ໂດຍລັດຍ ກເລີກການສ ົ່ງມອບກ າໄລຂອງລັດວ ສາຫະກ ດໃຫ້
ເປັນຂອງລັດ ມາເປັນການເກັບພາສີລາຍໄດ້ພຽງຢູ່າງດຽວ ເຮັດໃຫ້ລັດ ເກັບລາຍຮັບໄດ້ໜ້ອຍ  

ຈາກອະດີດລາຍໄດ້ສ່ວນໃຫຍ່ຂອງລັດມາຈາກ ການເກັບກ າໄລທັງໝ ດ ຈາກລັດວ ສາຫະກ ດມາ
ເປັນຂອງລັດ ໂດຍຂະນະນັົ້ນຍັງບໍໍ່ມີການເກັບພາສີລາຍໄດ້ສ່ວນບ ກຄ ນ ແລະ ພາສີດ້ານການຄ້າ
ອັດຕາຕ ່າ ; ແຕ່ພາຍຫຼັງການປະຕ ຮູບເສດຖະກ ດ ລັດວ ສາຫະກ ດມີອ ດສະຫຼະດ້ານການເງ ນຫຼາຍ
ກວ່າເກ ົ່າ ລັດຍອມໃຫ້ລັດວ ສາຫະກ ດເກັບລາຍໄດ້ສ່ວນໜ ິ່ງຂອງກ າໄລໄວ້ໄດ້ ຈ ນເຖ ງປີ 1986 

ລັດວ ສາຫະກ ດບໍໍ່ຕ້ອງສ ົ່ງລາຍໄດ້ໃຫ້ກັບລັດຖະບານ  ແຕ່ຕ້ອງສ າລະພາສີຈາກກ າໄລທັງໝ ດ
ແທນ. 

ຮູບສະແດງລາຍຮັບພາກລັດ  

 ແຫຼ່ງທີິ່ມາ: World Development Indicator (2016) 

 

 ການປະຕ ຮູບເສດຖະກ ດນັົ້ນສ ົ່ງຜ ນໃຫ້ລາຍຈ່າຍພາກລັດຫຼຼຸດລ ງ ແຕ່ຍັງຄ ງສູງກວ່າລາຍ
ຮັບໃນແຕ່ລະປີ ເຮັດໃຫ້ ສປ.ຈີນ ຂາດດູນງ ບປະມານມາຕັົ້ງແຕ່ຫຼັງການປະຕ ຮູບເສດຖະກ ດ  ເຖ ງ
ຢູ່າງໃດກໍໍ່ຕາມ ລະດັບການໃຊ້ຈ່າຍຂອງລັດ ບໍໍ່ໄດ້ເປັນຕ ວຊີົ້ວັດດັດຊະນີ ທີິ່ວັດເສດຖະກ ດຂອງລັດ
ທີິ່ຊັດເຈນ, ເພາະລະບ ບເສດຖະກ ດມີເອກະລັກພ ເສດ, ເພາະລັດສາມາດດ ງເອ າຊັບພະຍາກອນມາ
ໃຊ້ໄດ້ ດ້ວຍວ ທີຕ່າງໆຈາກລະບ ບຕະຫຼາດທີິ່ມີການດ ງເອ າຊັບພະຍາກອນມາໃຊ້ ຈະຕ້ອງຜ່ານ
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ງ ບປະມານລາຍຈ່າຍເທ ົ່ານັົ້ນ ເວ ົ້າງ່າຍໆຄ : ລັດບໍໍ່ຈ າເປັນຕ້ອງໃຊ້ເງ ນໃນການຊ ົ້ປັດໄຈການຜະລ ດ, 
ເພາະລັດມີອ ານາດໃນການເຄ ິ່ອນຍ້າຍ ແລະ ນ າໃຊ້ຊັບພະຍາກອນການຜະລ ດອ ິ່ນຢູູ່ແລ້ວ. 

4.6. ການຄາ້ຕາ່ງປະເທດຂອງຈນີ 
 ນັບແຕ່ຈີນໄດ້ເຂ ົ້າເປັນສະມາຊ ກການຄ້າໂລກໃນ ວັນທ ີ11/12/2001 ເປັນຕ ົ້ນມາ, ຈີນເປັນ

ປະເທດທີິ່ມີຄູ່ຄ້າຮ່ວມທັງໝ ດຫຼາຍກວ່າ 120 ປະເທດໃນໂລກແລະຂ ງເຂດ, ມູນຄ່າການຄ້າ
ຕ່າງປະເທດຂອງຈີນໄດ້ມີການເຕີບໂຕຢູ່າງຕໍໍ່ເນ ິ່ອງຄ : ປີ 2001 ອີງຕາມຂໍໍ້ມູນທາງສະຖ ຕ ຂອງກ ມ
ພາສີຈີນລາຍງານ ມູນຄ່າການຄ້າຕ່າງປະເທດຂອງຈີນບັນລ ເຖ ງ 509,770 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, 

ທຽບໃສ່ປີ 2000 ເພີິ່ມຂ ົ້ນ 7.50%, ໃນນັົ້ນມູນຄ່າການສ ົ່ງອອກສ ນຄ້າເທ ົ່າກັບ 266,160 ລ້ານ
ໂດລາສະຫະລັດ, ທຽບໃສ່ປີ 2000 ເພີິ່ມຂ ົ້ນ 6.80%; ມູນຄ່ານ າເຂ ົ້າສ ນຄ້າເທ ົ່າກັບ 243,610 

ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ທຽບໃສ່ປ ີ2000 ເພີິ່ມຂ ົ້ນ 8.10%. 

  ໃນປີ 2015 ເນ ິ່ອງຈາກການຊະລໍຕ ວຂອງຕະຫຼາດຕ່າງປະເທດ ໃນຮູບແບບເລ ກຂອງການ
ລ ງທ ນຂອງບໍລ ສັດຂອງການຄ້າໂລກຫຼຼຸດລ ງ, ແຕ່ການສ ົ່ງອອກແລະນ າເຂ ົ້າຂອງຈີນຍັງຄ ງຮັກສາ
ອັນດັບທີ 1 ຂອງໂລກໄວ້ໄດ້, ສ່ວນແບ່ງຂອງຕະຫຼາດການຄ້າຍັງສ ບຕໍໍ່ຂະຫຍາຍຕ ວອອກໄປ
ເລ ົ້ອຍໆທັງນີົ້ກໍ ໍ່ເພ ິ່ອ ເພີິ່ມປະສ ດທ ພາບຂອງໂຄງສ້າງການຄ້າໃຫ້ມີປະສ ດທ ພາບ, ຍ ກສູງຄ ນ
ນະພາບ ແລະ ຄວາມສ າເລັດຢູ່າງຈ ບງາມ. ປີ 2015 ອີງຕາມຂໍໍ້ມູນທາງສະຖ ຕ ຂອງກ ມພາສີຈີນ
ລາຍງານ ມູນຄ່າການຄ້າຕ່າງປະເທດຂອງຈີນບັນລ ເຖ ງ  3,950,000 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, 

ທຽບໃສ່ປີ 2014 ຫຼຼຸດລ ງ 8.00%, ໃນນັົ້ນມູນຄ່າການສ ົ່ງອອກສ ນຄ້າເທ ົ່າກັບ 2,270,000 ລ້ານ
ໂດລາສະຫະລັດ, ທຽບໃສ່ປີ 2014 ຫຼຼຸດລ ງ 2.90%, ມູນຄ່ານ າເຂ ົ້າສ ນຄ້າເທ ົ່າກັບ 1,680,000 

ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ທຽບໃສ່ປ ີ2014 ຫຼຼຸດລ ງ 14.10%. 

      ມາຮອດປະຈ ບັນ ຍ້ອນວ່າຈີນເປັນປະເທດທີິ່ມີບ ດບາດໃນເວທີສາກ ນ, ດັົ່ງນັົ້ນ ໃນດ້ານການ
ຄ້າຕ່າງປະເທດຈີນໄດ້ຄູ່ຄ້າຢູ່າງຫຼວງຫຼາຍ, ໃນນັົ້ນ 3 ກ ່ມທີິ່ສ າຄັນທີິ່ເປັນຄູ່ຄ້າກັບຈີນຕາມລ າດັບ
ແມ່ນ: ສະຫະພາບຢູໂຫຼບ, ສະຫະລັດອາເມລ ກາ ແລະ ກ ່ມປະເທດອາຊີ(ລວມທັງຄູ່ຄ້າທີິ່ສ າຄັນໃນ
ກ ່ມອາຊຽນ).    
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ຮູບສະແດງການສ ົ່ງອອກ ແລະ ການນ າເຂ ົ້າຂອງ ສປ.ຈີນ ໂດຍລວມ 

 
 ແຫຼ່ງທີິ່ມາ: World Development Indicator (2016) 

1.) ການຄ້າລະຫວ່າງຈີນກັບບັນດາກ ່ມປະເທດສະຫະພາບຢູໂຫຼບ. 

        ນັບແຕ່ປີ 2005 ເປັນຕ ົ້ນມາ ການຄ້າຈີນກັບສະຫະພາບຢູໂຫຼບຢູູ່ໃນຖານະເກີນດູນມາ
ຕະຫຼອດ, ຍອດເກີນດູນການຄ້າຂອງຈີນໃນປີ 2005 ເທ ົ່າກັບ 70,203 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, 

ປີ 2015 ບັນລ ເຖ ງ 146,978 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ຢູູ່ໃນຊ່ວງ 10 ປີ ຜ່ານມາເພີິ່ມຂ ົ້ນຫຼາຍ

ກວ່າ 2 ເທ ົ່າຕ ວ. ຢູູ່ດ້ານການສ ົ່ງອອກເນ ິ່ອງຈາກໄດ້ຮັບຜ ນກະທ ບທາງດ້ານການເງ ນ, ມູນຄ່າ

ການສ ົ່ງອອກໃນປີ 2005 ເທ ົ່າກັບ 143,753 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ເພີິ່ມຂ ົ້ນເປັນ   292,958 

ລ້ານໂດລາສະຫະລັດໃນປີ2008, ແຕ່ໃນປີ 2009 ພັດຫຼຼຸດລ ງເປັນ 236,346 ລ້ານໂດລາ
ສະຫະລັດ, ໃນຂະນະດຽວກັນເກີນດູນການຄ້າກໍໍ່ຫຼຼຸດຈາກ 46.54% ໃນປີ 2008 ມາເປັນ -
32.25% ໃນປີ 2009, ຊ ິ່ງມີອັດຕາຫຼຼຸດລ ງເຖ ງ 78.89%. ໃນປີ 2013 ການຄ້າຈີນກັບ

ສະຫະພາບຢູໂຫຼບໄດ້ຂາດດູນການຄ້າໃຫ້ກາຍເປັນເກີນດູນການຄ້າຄ ບັນລ ເກີນດູນ 118.214 

ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ,ເຖ ງປີ 2015 ການເກີນດູນການຄ້າລະຫວ່າງຈີນກັບສະຫະພາບູຢໂຫຼບຍັງ
ສ ບຕໍໍ່ເພີິ່ມຂ ົ້ນເປັນ 16.11%. ຊ ິ່ງໄດ້ສະແດງຂໍໍ້ມູນການສ ົ່ງອອກແລະນ າເຂ ົ້າລະຫວ່າງຈີນ ແລະ 
ສະຫະພາບຢູໂຫຼບດັົ່ງຮູບຕໍໍ່ໄປນີົ້: 
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ຮູບສະແດງການສ ົ່ງອອກ ແລະ ການນ າເຂ ົ້າຂອງ ສປ.ຈີນ ໄປກ ່ມປະເທດອີຢູ (ມູນຄ່າ ລ້ານໂດ
ລາ) 

 

ແຫຼ່ງທີິ່ມາ: World Development Indicator (2016) 

2.) ການຄ້າລະຫວ່າງຈີນກັບປະເທດສະຫະລັດອາເມລ ກາ. 
      ຫຼັງຈາກ ສປ.ຈີນໄດ້ເຂ ົ້າເປັນສະມາຊ ກຂອງອ ງການການຄ້າໂລກແລ້ວ, ໂດຍປະຕ ບັດຕາມຄ າ
ໝັົ້ນສັນຍາຢູ່າງໝັົ້ນຄ ງ, ເສດຖະກ ດຕ້ອງເຊ ິ່ອມໂຍງກັບພາກພ ົ້ນແລະສາກ ນໃຫ້ມີຄວາມລະດັບໜັ
ກແໜ້ນເລ ກເຊ ິ່ງກວ່າເກ ົ່າ, ທັງເປັນການຮັກສາບ ດບາດຂອງຈີນຕໍໍ່ເວທີສາກ ນກ່ຽວກັບລະບ ບ
ອ ດສາຫະກ າຊ ິ່ງເປັນຕ່ອງໂສ້ທີິ່ສ າຄັນຕໍໍ່ກັບເສດຖະ ກ ດຂອງໂລກ. ການຄ້າລະຫວ່າງ ສປ.ຈີນ ກັບ
ສະຫະລັດອາເມລ ກາໄດ້ຂະຫຍາຍຕ ວຢູ່າງວ່ອງໄວໂດຍສະເພາະແມ່ນຂະແໜງບໍລ ການ , ການ
ລ ງທ ນ, ການຮ່ວມມ ທາງດ້ານເຕັກນ ກວ ຊາການ ແລະ ຂ ງເຂດເສດຖະກ ດອ ິ່ນໆ. ໃນປີ 2002 

ການຄ້າສອງຝູ່າຍບັນລ ເຖ ງ 972,000 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ປີ 2007 ມີມູນຄ່າບັນລ  3,021,00 

ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາເພີິ່ມຂ ົ້ນຫຼາຍກວ່າ 27%. ເກີນດູນການຄ້າລະຫວ່າງຈີນ
ແລະສະຫະລັດໃນປີ 2007 ມີຈ ານວນ 1,758,000ລ້ານສະຫະລັດ. ຕາມຂໍໍ້ມູນທາງສະຖ ຕ ຂອງ
ສະຫະລັດອາເມລ ກາ, ໃຫ້ຮູ້ວ່າມູນຄ່າທີິ່ສະຫະລັດສ ົ່ງອອກໄປປະເທດຈີນໃນປີ 2007 ມີອັດຕາ
ເຕີບໂຕເທ ົ່າກັບ 5 ເທ ົ່າຂອງມູນຄ່າທີິ່ສະຫະລັດສ ົ່ງອອກໄປປະເທດຕ່າງໆແລະຂ ງເຂດໃນໂລກ. ໃນ
ຂະນະດຽວກັນຈີນເປັນປະເທດທີິ່ສະຫະລັດອາເມລ ກາສ ົ່ງອອກຕະຫຼາດໂລກທີິ່ໃຫຍ່ສ ດຂອງໂລກ
ຈາກອັນດັບທີ9 ຫຼຼຸດລ ງມາເປັນທີ 4 ຂອງໂລກ.ອີງຕາມສະຖ ຕ ຂອງກະຊວງການຄ້າຈີນລາຍງານ 

ໃນປີ 2015 ສະຫະລັດອາເມລ ກາແລະຈີນສອງຝູ່າຍມີມູນຄ່າການຄ້າບັນລ ເຖ ງ 5,980,700 ລ້ານ
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ໂດລາ, ທຽບໃສ່ປີ2014ເພີິ່ມຂ ົ້ນ 1.30%. ໃນນັົ້ນ, ສະຫະລັດສ ົ່ງອອກໄປປະເທດຈີນ 1,161,900 

ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ທຽບໃສ່ປີ2014 ຫຼຼຸດລ ງ 6.10%, ກວມເອ າອັດຕາສ່ວນທີິ່ສະຫະລັດສ ົ່ງ
ອອກທັງໝ ດໃນໂລກ 7.7%, ຊ ິ່ງເພີິ່ມຂ ົ້ນພຽງ 1 %; ສະຫະລັດນ າເຂ ົ້າຈາກຈີນ 4,818,800 ລ້ານ
ໂດລາສະຫະລັດ, ທຽບໃສ່ປີ2014 ເພີິ່ມຂ ົ້ນ 3.2%, ເອ າອັດຕາສ່ວນທີິ່ນ າເຂ ົ້າທີິ່ສະຫະລັດນ າເຂ ົ້າ
ທັງໝ ດໃນໂລກ 21.5% , ຊ ິ່ງເພີ ິ່ມຂ ົ້ນພຽງ 1.6 %. ການຂາດດູນການຄ້າຂອງສະຫະລັດ 

3,656,900 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ເພີິ່ມຂ ົ້ນ 6.6%, ຊ ິ່ງໄດ້ສະແດງຂໍໍ້ມູນການສ ົ່ງອອກແລະນ າເຂ ົ້າ
ລະຫວ່າງຈີນ ແລະ ສະຫະລັດອາເມລ ກາດັົ່ງຮູບຕໍໍ່ໄປນີົ້: 
ຮູບສະແດງການສ ົ່ງອອກ ແລະ ການນ າເຂ ົ້າຂອງ ສປ.ຈີນ ໄປປະເທດສະຫະລັດອາເມລ ກາ (ມູນຄ່າ 
ລ້ານໂດລາ) 

 
ແຫຼ່ງທີິ່ມາ: World Development Indicator (2016) 

 

3.) ການຄ້າລະຫວ່າງຈີນກັບບັນດາກ ່ມປະເທດອາຊີ 
       ບັນດາປະເທດອາຊີແມ່ນຕັົ້ງຢູູ່ອ້ອມຮອບຂອງສປ.ຈີນ, ຊ ິ່ງເປັນບັນດາປະເທດທີິ່ຢູໃກ້ຄຽງ
ແລະມີບາງປະເທດມີຊາຍແດນຕ ດຈອດກັບຈີນ, ໂຄງສ້າງເສດຖະກ ດຂອງບັນດາປະເທດເຫຼ ົ່ານັົ້ນ
ລ້ວນແຕ່ສາມາດເກ ົ້ອກູນແລະພ ວພັນກັບເສດຖະກ ດຂອງຈີນທີິ່ສ າຄັນອັນດັບທ າອ ດ ໂດຍສະເພາະ
ແມ່ນກ ່ມເສດຖະກ ດຂອງບັນດາປະເທດອາຊຽນ. ໃນນີົ້ອາຊຽນເປັນກ ່ມປະເທດຄູ່ຄ້າອັນດັບສ າຄັນ
ທີິ່ສ ດໃນອາຊີ, ປີ 2002 ຈີນໄດ້ເຊັນສັນຍາ “ການຮ່ວມມ ທາງດ້ານເສດຖະກ ດຈີນ-ອາຊຽນ”, ຊ ິ່ງ
ປີ 2010 ໄດ້ເປີດເຂດການຄ້າເສລີຮ່ວມກັນໃນຖານະເປັນປະເທດເພ ິ່ອນບ້ານ . ປີ2001 ມູນຄ່າ
ການຄ້າຈີນ-ອາຊີ ບັນລ  ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ໃນນັົ້ນມູນຄ່າການຄ້າຈີນ-ອາຊຽນບັນລ   41,615
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ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ. ປີ2002 ມູນຄ່າການຄ້າຈີນ-ອາຊີ ບັນລ  ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ໃນນັົ້ນມູນ
ຄ່າການຄ້າຈີນ-ອາຊຽນບັນລ   54,766 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ.  

      ນັບຕັົ້ງແຕ່ທ້າຍປີ2009ເປັນຕ ົ້ນມາ, ການຄ້າຕ່າງປະເທດຂອງຈີນແລະການຮ່ວມມ ທາງ
ເສດຖະກ ດໃນບັນດາປະເທດອາຊີນັບມ ົ້ນັບແຕກດອກອອກຜ ນ ແລະ ສາມາດຟ ື້ນຕ ວຈາກຜ ນ

ກະທ ບພາວະທາງດ້ານການເງ ນຂອງໂລກກໍໍ່ຄ ອາຊີ, ໃນປີ2015 ຍອດມູນຄ່າການຄ້າລະຫວ່າງຈີນ

ກັບບັນດາປະເທດອາຊີບັນລ  1,098,250 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ໃນນັົ້ນຈີນກັບກ ່ມປະເທດ
ອາຊຽນບັນລ  472,160 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ຊ ິ່ງໄດ້ສະແດງຂໍໍ້ມູນການສ ົ່ງອອກແລະນ າເຂ ົ້າ
ລະຫວ່າງຈີນ ແລະ ກ ່ມປະເທດອາຊີດັົ່ງຮູບຕໍໍ່ໄປນີົ້: 
ຮູບສະແດງການສ ົ່ງອອກ ແລະ ການນ າເຂ ົ້າຂອງ ສປ.ຈີນ ໄປກ ່ມປະເທດອາຊີ (ມູນຄ່າລ້ານໂດລາ) 

 
ແຫຼ່ງທີິ່ມາ: World Development Indicator (2016)  

      ໃນປະຈ ບັນຕະຫຼາດຫ ້ນ ແລະ ຕະຫຼາດພັນທະບັດຂອງ ສປ.ຈີນ ມີມູນຄ່າການລ ງທ ນສູງເຖ ງ 
5 ແສນ ລ້ານດອນດາສະຫະລັດ ຊ ິ່ງທ າອ ດສະຫງວນໄວ້ສ າລັບນັກທ ລະກ ດຂອງ ສປ.ຈີນ ເທ ົ່ານັົ້ນ, 

ການເປີດຕະຫຼາດຈ ິ່ງປຽບ    ເໝ ອນການເປີດໂອກາດໃນການລ ງທ ນທີິ່ມີມູນຄ່າສູງ  ໃຫ້ແກ່
ນັກທ ລະກ ດຕ່າງຊາດ, ເວລາດຽວກັນນັົ້ນ ຍັງຊ່ວຍລະດ ມທ ນໃໝ່ໆ ແລະ ສ້າງສັນຄວາມຊ ານານ
ໃຫ້ແກ່ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບຂອງ ສປ.ຈີນ ແລະ ກະຕ ້ນໃຫ້ເກີດແຮງຊ ົ້-ຂາຍໃນຕະຫຼາດຫ ້ນ. 

 ນອກນີົ້ໃນປີ 1980 ໄດ້ມີການຈັດເຂດເສດຖະກ ດພ ເສດ ເພ ິ່ອທ ດລອງໃນການພັດທະນາ
ແບບເບ ິ່ງອອກໄປທາງນອກ ຂະນະທີິ່ຍັງບໍໍ່ເປີດປະຕູ ເພ ິ່ອຫຼຼຸດຄວາມສ່ຽງ ໂດຍເຂດເສດຖະກ ດ
ພ ເສດເຮັດໜ້າທີິ່ຮັບເອ າສ ິ່ງໃໝ່ຈາກໂລກພາຍນອກ ເຂ ົ້າຖ່າຍທອດສູ່ສ່ວນອ ິ່ນໆ ຂອງລະບ ບ
ເສດຖະກ ດ ຢູ່າງເປັນຂັົ້ນຕອນ. 
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 ນະໂຍບາຍການເປີດເສລີທີິ່ກ່າວມາເບ ົ້ອງຕ ົ້ນນັົ້ນ, ມີລັກສະນະທີິ່ຄ່ອຍເປັນຄ່ອຍໄປ ໂດຍ
ເປີດເສລີໃນບາງພ ົ້ນທີິ່ເທ ົ່ານັົ້ນ ແລະ ມີການເບ ິ່ງແຍງດູແລຢູ່າງເຂັົ້ມງວດ ເນ ິ່ອງຈາກ ທ່ານ ເຕີິ່ງ 
ສຽວຜ ງ ເຄີຍກ່າວໄວ້ວ່າ: ເນ ິ່ອງຈາກປະເທດ ສປ.ຈີນ ຍັງບໍໍ່ເຄີຍມີປະສ ບການໃນການເປີດເສລີ
ທາງການຄ້າກັບຕ່າງຊາດມາກ່ອນ ຈ ິ່ງໃຊ້ວ ທີການຄ່ອຍໆຮຽນຮູ້ ແລະ ສະສ ມປະສ ບການໄປພ້ອມ
ກັບການເດີນໜ້າປະຕ ບັດຕ ວຈ ງໄປຢູ່າງລະມັດລະວັງ ເນັົ້ນການທ າລາຍຂອບທາງຄວາມຄ ດ ມ ່ງ
ຮຽນຮູ້ຈາກການປະຕ ບັດງານຕ ວຈ ງ ແລະ ພ ສູດດ້ວຍຜ ນຂອງການກະທ າ.   
       

ຍ ດທະສາດການເປີດການຄ້າເສລີ ມີ 4 ຂັົ້ນຕອນດັົ່ງນີົ້: 
ຂັົ້ນຕອນທີ 1: ປີ 1980 ຈັດຕັົ້ງເຂດເສດຖະກ ດພ ເສດ ເຂດເສດຖະກ ດພ ເສດທີິ່ເປີດເສລີຍ ດທະ
ສາດທ າອ ດຄ : 
+ ເຂດເສດຖະກ ດພ ເສດ ເຊ ນເຈີົ້ນ, ມ ນທ ນກວາງຕ ້ງ ທີິ່ຢູູ່ຕ ດກັບ ເກາະຮ ົ່ງກ ງ ຊ ິ່ງເວລານັົ້ນຢູູ່ໃຕ້
ການປົກຄອງຂອງອັງກ ດ  

+ ເຂດເສດຖະກ ດພ ເສດ ຈູ່ໄຮ້ ຢູູ່ຕ ດກັບມາເກ າ ຊ ິ່ງເວລານັົ້ນຢູູ່ໃຕ້ການປົກຄອງຂອງ ປອກຕ ຍ
ການ  

+ ເສດຖະກ ດພ ເສດ ທະໂວ ມ ນທ ນກວາງຕ ້ງ 
+ ເຂດເສດຖະກ ດພ ເສດ ເຊ່ຍເໝ ນ ມ ນທ ນ ຟູຈ້ຽນ ທີິ່ຢູູ່ກ ງກັນຂ້າມກັບເກາະໄຕ້ຫວັນ ນະໂຍບາຍ 

ແລະ ລະບ ບການບໍລ ຫານ ໃນເຂດເສດຖະກ ດພ ເສດນີົ້ ມີລັກສະນະພ ເສດຄ : 
1. ການພັດທະນາເສດຖະກ ດ ຂອງເຂດເສດຖະກ ດພ ເສດນີົ້ ແມ່ນອາໄສທ ນ ຈາກຕ່າງປະເທດເປັນ
ຫຼັກ ອາດຈະມີການດ າເນີນທ ລະກ ດໃນ 3 ລັກສະນະຄ : ການຮ່ວມທ ນຂອງ ສປ ຈີນ ກັບຕ່າງຊາດ; 

ການຮ່ວມກັນບໍລ ຫານລະຫວ່າງ ສປ.ຈີນ ກັບຕ່າງຊາດ ແລະ ຕ່າງປະເທດດ າເນີນກ ດຈະການຜູ້
ດຽວ, ເປັນທ ລະກ ດທີິ່ເນັົ້ນການສ ົ່ງອອກເປັນຫຼັກ. 

2. ເສດຖະກ ດພ ເສດ ເມ ິ່ອປຽບທຽບກັບສ່ວນອ ິ່ນຂອງປະເທດແລ້ວ ຂ້ອນຂ້າງມີອ ານາດໃນການ
ຕັດສ ນໃຈອ ດສະຫຼະກວ່າ. 
3. ນັກທ ລະກ ດຕ່າງຊາດຈະໄດ້ຮັບສ ດທ ພ ເສດ ແລະ ຄວາມສະດວກໃນດ້ານພາສີອາກອນ ຄ່າເຊ ົ່າ
ທີິ່ດີນ ການເຂ ົ້າອອກເຂດແດນ. 

  ດ້ວຍນະໂຍບາຍພ ເສດເຫຼ ົ່ານີົ້ ເຮັດໃຫ້ເຂດເສດຖະກ ດພ ເສດສາມາດດ ງດູດທ ນຈາກ
ຕ່າງປະເທດ ເຕັກນ ກຕ່າງໆ ການບໍລ ຫານ, ຄວາມຮູ້ ແລະ ກ ດຈະກ າທາງເສດຖະກ ດຈາກ
ຕ່າງປະເທດ. 
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ຂັົ້ນຕອນທີ 2:  ໃນປີ 1984 ເປີດເສລີທາງການຄ້າໃນ 14 ເມ ອງເລາະຕາມຊາຍຝັັ່ງ ໄດ້ແກ່: ຕ້າ
ລຽນ; ສ ນຮ້ວງຕາວ; ທ່ຽນຈ ິ່ນ, ຢຽນຈ ົ້; ຊ ິ່ງຕາວ, ຫຼຽນຫວ ນກັົ່ງ, ຊຽງໄຮ້, ຫັນທ ງ, ໜີງປົວະ, 
ເວ ິ່ນໂຈວ, ຟູໂຈວ, ກວາງໂຈວ, ຈັົ້ນຈຽງ ແລະ ເມ ອງເປູ່ຍໄຮ້. 
ຂັົ້ນຕອນທ ີ3: ໃນປີ 1985 ຂະຫຍາຍການເປີດເສລີການຄ້າໃນເມ ອງຕ່າງໆ ໃນເຂດສາມລ່ຽມປາກ
ແມ່ນ ໍ້າຊາງຈຽງ, ສາມລ່ຽມປາກແມ່ນ ໍ້າຈູຈຽງ, ໝ ິ່ນໝັນ, ຊວຽນໂຈວ, ເຂດສາມລ່ຽມທີິ່ໃກ້ກັບ
ເສຍເໝ ນ ແລະ ແຫຼມຫວຽວຕ ງ. 
ຂັົ້ນຕອນທີ 4: ໃນປີ 1988 ເປີດເຂດເສດຖະກ ດພ ເສດເກາະໄຫ່ຫຼ າ ແລະ ເຂດພູຕ ົ່ງ ໃນຊຽງໄຮ້. 
ຈະເຫັນໄດ້ວ່າ ສປ. ຈີນ ມີການວາງແຜນໃນການເປີດປະເທດ ໂດຍການວາງຍ ດທະສາດການຄ້າ
ກັບຕ່າງປະເທດ ໄວ້ໃກ້ກັບເຂດທີິ່ຕ ນມີຄວາມກ້າວໜ້າທາງເສດຖະກ ດຂ້ອນຂ້າງສູງ ແລະ ເຂດ
ດັົ່ງກ່າວຂ້ອນຂ້າງມີຄວາມພ້ອມໃນການເປີດເຮັດການຄ້າກັບຕ່າງປະເທດ. 

 ເນ ິ່ອງຈາກ ສປ.ຈີນ ເປັນປະເທດໃຫຍ່ ມີປະຊາກອນຫຼາຍ ມີຕະຫຼາດພາຍໃນປະເທດທີິ່
ໃຫຍ່ ຜ ນກະທ ບຕ່າງໆ ຈາກການຊະລໍຕ ວ ຈາກເສດຖະກ ດໂລກ ຈ ິ່ງບໍໍ່ຄ່ອຍກະທ ບກັບ ສປ.ຈີນ 

ປະມານ 80% ຂອງການຈະເລີນເຕີບໂຕທາງເສດຖະກ ດຈາກຄວາມຕ້ອງການພາຍໃນ,  ແຕ່ການ
ສ ົ່ງອອກໃນຊ່ວງ 2 ທ ດສະວັດທີິ່ຜ່ານມາ ສປ.ຈີນ ເປັນປະເທດທີິ່ມີມູນຄ່າສູງ ອັນດັບ 6 ຂອງໂລກ
, ໂຄງສ້າງສ ນຄ້າທີິ່ສ ົ່ງອອກຂອງ ສປ ຈີນ ໃນຮອບ 20 ປີ ທີິ່ຜ່ານມາມີການປູ່ຽນແປງໄປຫຼາຍ 

ຈາກທີິ່ເຄີຍສ ົ່ງອອກສ ນຄ້າຂັົ້ນພ ົ້ນຖານ ເຊັົ່ນ: ຜ ນຜະລ ດທາງການກະເສດ,ຖ່ານຫີນ, ນ ໍ້າມັນ; 

ກາຍເປັນສ ນຄ້າອ ດສາຫະກ າ ຕັົ້ງແຕ່ເຄ ິ່ງຫຼັງຂອງທ ດສະວັດທີ 90; ຊະນ ດຂອງສ ນຄ້າອ ດສາຫະກ າ
ກໍໍ່ປູ່ຽນຈາກສ ນຄ້າທີິ່ໃຊ້ແຮງງານຫຼາຍເຊັົ່ນ: ເສ ົ້ອຜ້າ ແລະ ເຄ ິ່ອງຫຼ ົ້ນ ກາຍເປັນສ ນຄ້າ ເຕັກໂນໂລຢີ
ຂັົ້ນສູງ ແລະ ມີມູນຄ່າສູງເຊັົ່ນ: ອ ປະກອນເອເລັກໂທຣນ ກ, ອ ປະກອນເຄ ິ່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າ ແລະ ເຄ ິ່ອງ
ຈັກ ເປັນສັດສ່ວນຫຼາຍຂ ົ້ນເຖ ງ 42% ຂອງສ ນຄ້າທີິ່ສ ົ່ງອອກຂອງປະເທດ ໃນປີ 2000  ສ ນຄ້ານ າ
ເຂ ົ້າສ່ວນຫຼາຍເປັນວັດຖຼຸດ ບ ໃນການຜະລ ດເຊ ິ່ງບໍໍ່ພຽງພໍກັບຄວາມຕ້ອງການພາຍໃນປະເທດ 

ເຊັົ່ນ: ເຫຼັກ, ຜ ນຜະລ ດດ້ານກະສ ກ າເປັນຕ ົ້ນ. 
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ຮູບສະແດງອັດຕາເງ ນເຟີື້ໃນແຕ່ລະປີຂອງ ສປ.ຈີນ 

 

ແຫຼ່ງທີິ່ມາ: World Development Indicator (2016) 

         

ພາວະເງ ນເຟີື້ໃນຈີນ ມີສາເຫດທີິ່ພໍສະຫຼຼຸບໄດ້ 2 ຢູ່າງຄ : 
1. ແມ່ນການປະຕ ຮູບເສດຖະກ ດເຮັດໃຫ້ ລາຍໄດ້ຂອງປະຊາຊ ນດີຢູ່າງວ່ອງໄວ ເມ ິ່ອມີລາຍໄດ້ດີ
ຂ ົ້ນ ທ່າອ່ຽງການໃຊ້ຈ່າຍສູງຂ ົ້ນ ນອກຈາກນີົ້ການອະນ ຍາດໃຫ້ລັດວ ສາຫະກ ດສາມາດເກັບກ າໄລ
ໄວ້ສ່ວນໜ ິ່ງ ແລະ ສາມາດໃຊ້ໄດ້ຢູ່າງອ ດສະຫຼະ  ການເພີິ່ມຄ່າຕອບແທນແກ່ພະນັກງານ ຈ ິ່ງເປັນ
ວ ທ ການນ າເງ ນມາໃຊ້ຈ່າຍຂອງລັດວ ສາຫະກ ດ ທີິ່ຍັງບໍໍ່ຄ ້ນເຄີຍກັບລະບ ບໃໝ່ເຫຼ ົ່ານີົ້ ເຮັດໃຫ້ຄາ
ລາສ ນຄ້າເພີິ່ມສູງຂ ົ້ນ. 

2. ການປະຕ ຮູບລາຄາສ ນຄ້າສ່ວນໜ ິ່ງຖ ກກ ານ ດດ້ວຍ ອ ປະສ ງ ແລະ ອ ປະທານ ເຮັດໃຫ້ມີລາຄາ
ສູງ ດ ງດູດການລ ງທ ນ ເຮັດໃຫ້ສ ນຄ້າຂັົ້ນພ ົ້ນຖານມີລາຄາສູງຂ ົ້ນ ກະທ ບເຖ ງຕ ົ້ນທ ນສ ນຄ້າອ ິ່ນໆ 

ເຮັດໃຫ້ລາຄາສ ນຄ້າຊະນ ດອ ິ່ນໆ ສູງຂ ົ້ນຕາມກັນໄປ. 
        ຜ ນຈາກລະບ ບເສດຖະກ ດທີິ່ວາງແຜນເປັນໄລຍະຍາວ ເມ ິ່ອມີການປູ່ອຍເສລີຫຼາຍຂ ົ້ນ ຈ ິ່ງ
ກໍໍ່ໃຫ້ເກີດພາວະເງ ນເຟີື້ຂ ົ້ນ. ຫຼັງຈາກປ ີ1979 ເປັນຕ ົ້ນມາ ພາວະເງ ນເຟີື້ຂອງ ສປ.ຈີນ ຢູູ່ໃນລະດັບ
ສູງເລ ົ້ອຍມາ ຈ ນເຖ ງ ປີ 1993 ທ່ານ ຈູ ຫຼ ງຈີ ຮອງນາຍຍ ກລັດຖະມ ນຕີໃນເວລານັົ້ນ ໄດ້ປະກາດ
ມາດຕະການມະຫາພາກ ເພ ິ່ອຫຼຼຸດຄວາມຮ້ອນແຮງຂອງເສດຖະກ ດ ຫຼັງຈາກທີິ່ມີຂໍໍ້ຕ ກລ ງ ຟຣາຊາ 
ແອັກຄອດ ເຮັດໃຫ້ການຍ້າຍຖານການຜະລ ດຈາກຢີີ່ປ ູ່ນ ແລະ ໄຕ້ຫວັນ ຍ້ອນໄດ້ຮັບຜ ນກະທ ບ
ຈາກຂໍໍ້ຕ ກລ ງດັົ່ງກ່າວ ໄປຍັງປະເທດທີິ່ມີຄ່າແຮງຂັົ້ນຕ ່າທີິ່ຖ ກກວ່າ ແລະ ໜ ິ່ງໃນນັົ້ນຄ  ສປ ຈີນ 

ເຮັດໃຫ້ທ່ານ ຈູ ຫຼ ງຈີ ຕ້ອງປະກາດມາດຕະການດັົ່ງກ່າວ ເພ ິ່ອຢັບຢັື້ງພາວະເງ ນເຟີື້ ທີິ່ມີທ່າອ່ຽງສູງ
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ຂ ົ້ນ ຊ ິ່ງຄາດວ່າຈະເປັນອັນຕະລາຍຕໍໍ່ເສດຖະກ ດຂອງ ສປ.ຈີນ ຖ້າຫາກປູ່ອຍໃຫ້ເປັນໄປໂດຍ
ປາສະຈາກການຄວບຄ ມ ແລະ ມາດຕະການນີົ້ ເຮັດໃຫ້ເກີດການປະຕ ຮູບດ້ານການລ ງທ ນ ລວມ
ທັງລະບ ບການເງ ນ ແລະ ການທະນາຄານ ສ ົ່ງຜ ນໃຫ້ພາວະເງ ນເຟີື້ເລີິ່ມຫຼຼຸດລ ງ. 

4.7. ອດັຕາດອກເບຍ້ເງ ນຝາກ 

 
            ແຫຼງ່ທີິ່ມາ: World Development Indicator (2016) 

ຕັົ້ງແຕ່ທ ດສະວັດທີ 80 ເປັນຕ ົ້ນມາ ທ ລະກ ດຂອງ ສປ.ຈີນ ບໍໍ່ວ່າຈະດ າເນີນການດ້ວຍ
ລັດ ຫຼ  ເອກະຊ ນ ມີການຂະຫຍາຍຕ ວຢູ່າງວ່ອງໄວ ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊ ນຈີນມີລາຍໄດ້ສູງຂ ົ້ນ ແລະ 
ມີເງ ນສ ດໃນປະລ ມານມະຫາສານ ປະຊາຊ ນຈ ານວນຫຼາຍບໍໍ່ນ ຍ ມຝາກເງ ນໄວ້ກັບທະນາຄານຂອງ

ລັດ, ອັນເປັນສາເຫດເຮັດໃຫ້ທະນາຄານຂອງລັດ ບໍໍ່ສາມາດດ ງເອ າປະລ ມານເງ ນຂອງປະຊາຊ ນ

ເຂ ົ້າໃນລະບ ບໄດ້; ໃນປີ 1993 ມີການປະເມີນວ່າ ມີເງ ນທ ນຢູູ່ນອກລະບ ບທະນາຄານ ບໍໍ່ຕ ່າກວ່າ 
2 ລ້ານລ້ານດອນລາສະຫະລັດ ແລະ ຍັງມີເງ ນທີິ່ປະຊາຊ ນຖ ໄວ້ອີກປະມານ 4.8 ແສນລ້ານດອນ
ລາສະຫະລັດ, ການໃຊ້ດອກເບ້ຍ ເປັນວ ທີໜ ິ່ງທີິ່ລັດຖະບານເລ ອກໃຊ້ເພ ິ່ອກະຕ ້ນເງ ນທ ນເຂ ົ້າສູ່
ລະບ ບ ອັດຕາດອກເບ້ຍຈ ິ່ງຂ້ອນຂ້າງສູງ.  

  

 ອດັຕາດອກເບຍ້ເງ ນຝາກ 
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4.8. ປະລ ມານເງ ນທ ນສ າຮອງລະຫວາ່ງປະເທດ 

 

ແຫຼ່ງທີິ່ມາ: World Development Indicator (2016) 

ໃນໄລຍະທ າອ ດ ຫຼັງການປະຕ ຮູບເສດຖະກ ດ ເງ ນທ ນສ າຮອງລັດຖະບານຂອງ ສປ.ຈີນ 

ສ່ວນຫຼາຍຍັງມາຈາກການສ ົ່ງເງ ນຈາກປະຊາຊ ນຈີນຕ່າງດ້າວ, ການຂາຍຄ າທີິ່ຜະລ ດໃນ ສປ.ຈີນ 

ແລະ ການຄ້າການລ ງທ ນຂອງລັດໃນຮ ົ່ງກ ງ ແຕ່ຫຼັງຈາກປ ີ1990 ເສດຖະກ ດຂອງ ສປ ຈີນ ເລີິ່ມມີ
ທ່າອ່ຽງຂະຫຍາຍຕ ວ ການຄ້າຂອງ ສປ.ຈີນ ເລີິ່ມດີຂ ົ້ນ, ການສ ົ່ງອອກເລີິ່ມສູງຂ ົ້ນ, ເງ ນທ ນສ າຮອງ
ເລີິ່ມສູງຂ ົ້ນ, ຈ ນເຖ ງປະຈ ບັນ ສປ.ຈີນ ເປັນປະເທດທີິ່ມີເງ ນທ ນສ າຮອງລະຫວ່າງປະເທດສູງເປັນ
ອັນດັບ 2 ຂອງໂລກ ຮອງຈາກປະເທດຢິີ່ປ ູ່ນ ໂດຍມີເຖ ງ 4 ແສນລ້ານດອນລາ ສະຫະລັດ (ປີ 

2004) ບາງແຫຼ່ງຂໍໍ້ມູນກະຊວງການຕ່າງປະເທດຂອງໄທລາຍງານວ່າ ສປ.ຈີນ ມີເງ ນທ ນສ າຮອງ
ລະຫວ່າງປະເທດ 691,000 ລ້ານດອນລາສະຫະລັດ ຊ ິ່ງເມ ິ່ອລວມເງ ນສ າຮອງຈາກຮ ົ່ງກ ງເຂ ົ້າແລ້ວ 

ຈະສູງເປັນອັນດັບໜ ິ່ງຂອງໂລກ ແລະ ມີທ່າອ່ຽງຈະສູງຂ ົ້ນເລ ົ້ອຍໆ ເຖ ງວ່າ ສປ.ຈີນ ຈະໄດ້ນ າເອ າ
ເງ ນດັົ່ງກ່າວ ໄປລ ງທ ນໃນພັນທະບັດຂອງສະຫະລັດຈ ານວນຫຼາຍ ຈ ນສ້າງຄວາມແປກໃໝ່ ໃຫ້
ກັບປະຫວັດສາດເສດຖະກ ດການເງ ນໂລກ ທີິ່ມີການເຄ ິ່ອນຍ້າຍເງ ນທ ນຈາກປະເທດທີິ່ກ າລັງ
ພັດທະນາ ເຂ ົ້າສູ່ປະເທດທີິ່ພັດທະນາແລ້ວ ປະຈ ບັນ ສປ.ຈີນ ໄດ້ກາຍເປັນເຈ ົ້າໜີົ້ລາຍໃຫຍ່ຂອງ
ອາເມລ ກາໂດຍປະລ ຍາຍ. 



45 
 

  ສປ.ຈີນ ເປັນໜີົ້ຕ່າງປະເທດໜ້ອຍກວ່າເງ ນທ ນສ າຮອງຫຼາຍ ໜີົ້ສ່ວນໃຫຍ່ເປັນໜີົ້ໄລະ
ຍະຍາວ ແລະ ຄ່າຂອງເງ ນຕາທີິ່ໃຊ້ແມ່ນເງ ນຢວນ ໂດຍທຽບກັບຄ່າເງ ນດອນລາສະຫະລັດເປັນ
ເວລາຫຼາຍກວ່າ 10 ປີ.  

 

ແຫຼ່ງທີິ່ມາ: World Development Indicator (2016) 

 ອັດຕາແລກປູ່ຽນເງ ນຕາຂອງຈີນນັົ້ນຍ ດຫຼັກການ ທຽບກັບຄ່າເງ ນໄວ້ກັບເງ ນດອນລາ
ສະຫະລັດເປັນຫຼັກ ຫຼັງຈາກທີິ່ທຽບກັບຄ່າເງ ນຣູບ ຂອງອະດີດສະຫະພາບໂຊວຽດເກ ອບ 50 ປີ, 
ໃນຊ່ວງທ າອ ດນັົ້ນອັດຕາແລກປູ່ຽນເປັນອັດຕາແລກປູ່ຽນບໍໍ່ແມ່ນການຄ້າ ມີໄວ້ສ າລັບເພ ິ່ອການ
ອ້າງອີງລາຍຈ່າຍໃນການສ ົ່ງຜູ້ແທນໄປຕ່າງປະເທດ ການສ ົ່ງນັກສ ກສາໄປຮຽນຕໍໍ່ຕ່າງປະເທດ. 

 ຕັົ້ງແຕ່ ປີ 1994 ການຄວບຄ ມໃຫ້ມີອັດຕາແລກປູ່ຽນມີສະຖຽນລະພາບ  ເປັນປັດໄຈໜ ິ່ງ
ທີິ່ສ ົ່ງຜ ນໃຫ້ ສປ. ຈີນ ສາມາດພັດທະນາການຄ້າລະຫວ່າງປະເທດໄດ້  ຈ ນໄດ້ດູນການຄ້າຕ ດຕໍໍ່ກັນ
ເປັນເວລານານ ເຖ ງຈະມີແຮງກ ດດັນຈາກປະເທດມະຫາອ ານາດ ເຊັົ່ນ: ອາເມລ ກາ ທີິ່ໄດ້ຮັບຜ ນ
ກະທ ບຈາກການທຽບຄ່າເງ ນຢວນ ສປ.ຈີນ ກໍໍ່ຍັງຄ ງດ າເນີນນະໂຍບາຍເດີມ ໂດຍທ່ານ ຫູຈ ນທ່າວ 

ປະທານປະເທດ ສປ.ຈີນ ກ່າວໃນເວລາທີິ່ເຂ ົ້າຮ່ວມປະຊຼຸມຜູ້ນ າເສດຖະກ ດກ ່ມເອເຊຍປາຊີຟິກ ທີິ່
ບາງກອກວ່າ: ສປ.ຈີນ ຈະບໍໍ່ປູ່ຽນແປງນະໂຍບາຍດ້ານການເງ ນໃດໆ ກໍໍ່ຕໍໍ່ເມ ິ່ອ ການປູ່ຽນແປງນັົ້ນ
ຈະເປັນປະໂຫຍດຕໍໍ່ປະເທດ ສປ.ຈີນ ຊ ິ່ງເປັນການສະແດງເຈດຕະນາທີິ່ຊັດເຈນທີິ່ສ ດ. 
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 ຕໍໍ່ມາໄດ້ປູ່ອຍໃຫ້ມີການລອຍຕ ວແບບມີການຈັດການ ເມ ິ່ອວັນທີ 21 ກໍລະກ ດ 2005 
ໂດຍທະນາຄານກາງຂອງ ສປ.ຈີນ ຊີົ້ແຈງເພີິ່ມເຕີມວ່າ: ວ ທີການລອຍຕ ວຄ່າເງ ນຂອງ ສປ.ຈີນ 
ນັົ້ນ ສປ.ຈີນ ຈະໃຊ້ວ ທີການຖ່ວງນ ໍ້າໜັກກັບເງ ນສະກ ນຫຼັກຂອງໂລກ ທີິ່ ສປ.ຈີນ ເຮັດການຄ້າ
ດ້ວຍເຊັົ່ນ ດອນລາສະຫະລັດ, ເຢນ, ຢູໂຣ,ປອນອັງກ ດ ແລະ ອ ິ່ນໆ ຕາມຊັດສ່ວນທີິ່ບໍໍ່ສາມາດ

ເປີດເຜີຍໄດ້.  ຈາກການລອຍຕ ວຄ່າເງ ນຄັົ້ງນີົ້ພ ບວ່າ ບໍໍ່ໄດ້ມີການເກັບກ າໄລຄ່າເງ ນຢວນ ແລະ 

ການຖອຍຕ ວຄັົ້ງນີົ້ຈະບໍໍ່ໄດ້ສ ົ່ງຜ ນກະທ ບ ກັບເສດຖະກ ດຂອງ ສປ.ຈີນ ເລີຍ, ບັນຫາດັົ່ງກ່າວ ຊີົ້

ໃຫ້ເຫັນວ່າ ສປ.ຈີນ ເລ ອກນະໂຍບາຍຖ ກຈັງຫວະ ແລະ ເວລາ ທັງເໝາະສ ມໃນທ ກປະການ. 

4.9. ປດັໄຈທີິ່ສະໜບັສະໜນູການຈະເລນີເຕບີໂຕຂອງ ສປ.ຈນີ 
         ຍ ດທະສາດທີ ິ່ສ າຄັນໃນການພັດທະນາເສດຖະກ ດຂອງ  ສປ.ຈີນ ຄ : ຍ ດທະສາດ 3 

ບາດກ້າວ  

( ບ ນສັກ ພສ.2546 ) 

      ບາດກ້າວທີໜ ິ່ງ: ຕັົ້ງເປົື້າໃນປີ 1990 ເສດຖະກ ດຂອງ ສປ.ຈີນ ຈະເຕີບໂຕເປັນ 2 ເທ ົ່າຂອງປີ 
1980 ສັງຄ ມພ ົ້ນຈາກສະພາບຄວາມທ ກຈ ນ 

      ບາດກ້າວທີສອງ: ປີ 2000 ເສດຖະກ ດຂອງ ສປ.ຈີນ ຈະເຕີບໂຕເປັນ 2 ເທ ົ່າຂອງ ປີ 1990 

ປະຊາຊ ນກ ນຢູູ່ດີເປັນຟ ື້ນຖານ. 

      ບາດກ້າວທີສາມ: ເມ ິ່ ອເຖ ງກາງສະຕະວັດທີ 21 ສປ.ຈີນ ຈະເລີນຮ ່ງເຮ ອງລະດັບໂລກ ສັງຄ ມ
ໂດຍລວມມີຄວາມມັົ່ງຄັົ້ງລ ່າລວຍທ ົ່ວໜ້າ. 
      ຈາກສະພາບເສດຖະກ ດໂດຍລວມ ສາມາດສະຫຼຼຸບນະໂຍບາຍ ແລະ ປັດໄຈທີິ່ສະໜັບສະໜູນ 

ຄວາມຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງເສດຖະກ ດ ສປ.ຈີນ ໄດ້ດັົ່ງນີົ້:  
     ສປ.ຈີນ ໄດ້ມີການກ ານ ດນະໂຍບາຍ ແລະ ວາງແຜນທາງເສດຖະກ ດ ເພ ິ່ອເປັນແນວທາງໃນ
ການພັດທະນາ ເສດຖະກ ດຂອງປະເທດເປັນເວລາຍາວນານ ແລະ ເລີິ່ມເຫັນຜ ນເປັນຮູບປະທ າໃນ
ຊ່ວງທ ດສະວັດທີ 80 ຊ ິ່ງສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ປັດໄຈໜ ິ່ງທີິ່ສ າຄັນ ໃນການພັດທະນາເສດຖະກ ດ
ຂອງ ສປ ຈີນ ຄ ການວາງແນວທາງ ພັດທະນາໄວ້; ແນວທາງນະໂຍບາຍພ ົ້ນຖານຄ :  

- ນະໂຍບາຍ 4 ທັນສະໄໝ  

          ໄດ້ແກ່ ກະສ ກ າ, ອ ດສາຫະກ າ, ວ ທະຍາສາດ - ເທັກໂນໂລຢີ ແລະ ການປ້ອງກັນປະເທດທີິ່
ທັນສະໄໝ  ຊ ິ່ງເປັນນະໂຍບາຍທ າອ ດທີິ່ເປັນພ ົ້ນຖານໃຫ້ແກ່ການເລີິ່ມປະຕ ຮູບເສດຖະກ ດ ເປັນ
ການວາງຮາກຖານທີິ່ສ າຄັນ ໃນການເປີດເສລີທາງດ້ານເສດຖະກ ດ ແລະ ການຄ້າ, ຈ ດປະສ ງກໍໍ່
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ເພ ິ່ອການວາງຮາກຖານພາຍໃນປະເທດເພ ິ່ອໃຫ້ພ້ອມກັບການແຂ່ງຂັນຫຼັງການເປີດເສລີ ເປັນຮູບ
ແບບຂອງການພັດທະນາສອງທ ດທາງຄ : ການພັດທະນາເສດຖະກ ດໃນລະດັບພ ົ້ນຖານຂອງ
ປະເທດ ອັນໄດ້ແກ່ ພາກການກະເສດ ເພ ິ່ອການລ້ຽງດູປະຊາກອນພາຍໃນປະເທດ ພ້ອມກັບການ
ພັດທະນາອ ດສາຫະກ າ ແລະ ວ ທະຍາສາດອັນເປັນຟ ື້ນຖານສ າຄັນໃນການແຂ່ງຂ ັນກັບ
ຕ່າງປະເທດ. 

- ນະໂຍບາຍການປະຕ ຮູບການເມ ອງ 

        ປັດໄຈໜ ິ່ງທີິ່ເປັນລັກສະນະພ ເສດ ທີິ່ເຮັດໃຫ້ສປ.ຈີນ ຕ່າງຈາກປະເທດອ ິ່ນຄ : ການປົກຄອງ
ທີິ່ຍັງເປັນຄອມມູນ ດ ແຕ່ລະບ ບເສດຖະກ ດເປັນລະບ ບທ ນນ ຍ ມ ທີິ່ຂ້ອນໄປທາງຕະຫຼາດ ດ້ວຍ
ການປົກຄອງທີິ່ຍັງເປັນຄອມມູນ ດ ເຮັດໃຫ້ລັດຍັງມີອ ານາດເດັດຂາດໃນການເຂ ົ້າໄປຈັດການ 

ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາຕ່າງໆ ນັບທັງການຕັດສ ນໃຈໄດ້ຢູ່າງທັນເວລາ, ຂະນະດຽວກັນກໍໍ່ປູ່ອຍໃຫກ້ ນ
ໄກລາຄາເຂ ົ້າມາມີບ ດບາດດ າເນີນລະບ ບເສດຖະກ ດຂອງປະເທດຄວບຄູ່ໄປດ້ວຍ. 

        ແນວຄ ດຂອງ ເຕີົ້ງ ສຽວຜ ງ ໃນການປະຕ ຮູບເສດຖະກ ດ ກໍໍ່ຄ ການຫຼຼຸດການຄວບຄ ມຈາກ
ລັດ ແລະ ໃຫ້ກ ນໄກການຕະຫຼາດເຂ ົ້າມາແທນທີິ່ໃນການວາງແຜນຈາກສ່ວນກາງຄ ອະດີດ. 

ດັົ່ງນັົ້ນ, ການຈະເລີິ່ມແກ້ໄຂບັນຫາທາງເສດຖະກ ດ ເບ ົ້ອງຕ ົ້ນຄ ການປະຕ ຮູບການເມ ອງໃໝ່ ໂດຍ
ຄ ງອ ານາດການປົກຄອງໄວ້ຢູູ່ສ່ວນກາງ ແລະ ຍັງຄ ງສັດທາໃນລັດທ ສັງຄ ມນ ຍ ມເຊັົ່ນເດີມ,  ແຕ່
ພຽງຫຼຼຸດບ ດບາດຂອງລັດໃນດ້ານເສດຖະກ ດລ ງ ໃຫ້ຄວາມສ າຄັນກັບການກ ານ ດແຜນພັດທະນາ
ເສດຖະກ ດ ເພ ິ່ອຄວາມກ້າວໜ້າຢູ່າງມີແບບແຜນ. 

- ປັດໄຈດ້ານຊັບພະຍາກອນມະນ ດ  ແລະ  ຜູ້ນ າ 
       ການວາງແຜນ ແລະ ເລ ອກໃຊ້ຊັບພະຍາກອນບ ກຄ ນ ທີິ່ມີຢູູ່ຫຼວງຫຼາຍຢູ່າງສະຫຼາດ  ວາງ
ແຜນການພັດທະນາຢູ່າງເປັນຂັົ້ນເປັນຕອນ ເບ ິ່ງຜ ນທີິ່ເກີດຂ ົ້ນໃນໄລຍະຍາວ ແລະ ຢັື້ງຢ ນ, ຕ ວຢູ່າງ
ທີິ່ຊັດເຈນຄ : ການເລ ອກຜູ້ບໍລ ຫານປະເທດ ໂດຍມີການວາງຕ ວຜູ້ບໍລ ຫານໃຫ້ມີການສ ບທອດ
ກັນ ເຊ ິ່ງສາມາດສ ບທອດວ ໄສທັດ ຮັບຮູ້ແນວທາງທີິ່ໄດ້ມີການວາງໄວ້ ຊ ິ່ງເປັນເອກະລັກສະເພາະ

ຂອງລະບ ບເສດຖະກ ດຂອງ ສປ.ຈີນ, ເຮັດໃຫ້ ສປ.ຈີນ ບໍໍ່ຄ່ອຍມີບັນຫາທາງດ້ານສະຖຽນລະພາບ

ທາງດ້ານການເມ ອງ. ໃນດ້ານແຮງງານ ສປ.ຈີນ ມີຄວາມພະຍາຍາມໃນການພັດທະນາ ສັກກະຍະ
ພາບແຮງງານ ໃຫ້ເປັນແຮງງານທີິ່ມີຄ ນນະພາບໂດຍໃຊ້ລະບ ບການແຂ່ງຂັນເຂ ົ້າມາເປັນເຄ ິ່ອງມ  
ເຮັດໃຫ້ແຮງງານຈີນຍ ກລະດັບທາງດ້ານຄວາມຮູ້ ແລະ ຄວາມສາມາດ ໂດຍຄ ງມີຄ່າຈ້າງແຮງງານ
ຍັງຕ ່າກວ່າປະເທດອ ິ່ນ. 
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- ນະໂຍບາຍການປະຕ ຮູບໂຄງສ້າງທາງເສດຖະກ ດ  

        ຫ ວໃຈຫຼັກສ າຄັນຂອງການພັດທະນາເສດຖະກ ດຂອງ ສປ.ຈີນ ແລະ ກາຍເປັນສ ິ່ງສະໜັບ
ສະໜູນໃຫ້ເສດຖະກ ດຂອງ ສປ ຈີນ ເຕີບໂຕຢູ່າງວ່ອງໄວ.  

- ການປູ່ຽນແປງໂຄງສ້າງການຜະລ ດກະສ ກ າ ສູ່ອ ດສາຫະກ າຂັົ້ນສູງ  
        ໂຄງສ້າງການຜະລ ດແຕ່ເດີມມີລັກສະນະປະຖ ມປະຖານ ທີິ່ໃຊ້ແຮງງານຈ ານວນຫຼາຍ ແຕ່ຜ ນ
ໄດ້ຜ ນຜະລ ດໜ້ອຍ ຈ ິ່ງມີການປູ່ຽນແປງໂຄງສ້າງການຜະລ ດ ໂດຍຍ ກຍ້າຍຊັບພະຍາກອນມາເພ ິ່ອ
ການຜະລ ດ ໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີຂັົ້ນສູງ ເປັນການວາງຮາກຖານຂອງເສດຖະກ ດພາກການຜະລ ດໃນ
ປະຈ ບັນດ້ວຍ. 

- ການຈັດຕັົ້ງເຂດເສດຖະກ ດພ ເສດ 

        ລັດຖະບານຂອງ ສປ.ຈີນ ໃສ່ໃຈເຖ ງຄວາມສ າຄັນຂອງການຮ່ວມມ ທາງການຄ້າກັບ
ຕ່າງປະເທດ ເພ ິ່ອປ້ອງກັນຄວາມສ່ຽງທີິ່ອາດຈະເກີດຂ ົ້ນເຊັົ່ນ ອະດີດສະຫະພາບໂຊຫວຽດ ທີິ່ເຄີຍ
ປະສ ບໃນການເປີດຮັບທ ນຈາກຕ່າງປະເທດຢູ່າງວ່ອງໄວ ເຮັດໃຫ້ເກີດຜ ນຮ້າຍຕາມມາ ການ
ກ ານ ດເຂດເສດຖະກ ດພ ເສດຈ ິ່ງເປັນການປ້ອງກັນບັນຫາດັົ່ງກ່າວ  ເຮັດໃຫ້ ສປ.ຈີນ ສາມາດ
ກ ານ ດ ແລະ ຄວບຄ ມປັດໄຈສ່ຽງທ ກຢູ່າງໄວ້ໃນຂອບເຂດທີິ່ຮັບໄດ້. ນອກນີົ້ ຍັງມີການວາງຍ ດທະ
ສາດການຄ້າຕ່າງປະເທດຢູ່າງມີແບບແຜນ ດ້ວຍການເປີດເຂດເສດຖະກ ດພ ເສດໃນພ ົ້ນທີິ່ ທີິ່ມີ
ຄວາມພ້ອມຕໍໍ່ການພັດທະນາໃນດ້ານພູມສາດ ແລະ ຊັບພະຍາກອນມະນ ດ. 

- ການຄວບຄ ມອັດຕາແລກປູ່ຽນຄ່າເງ ນຢວນ 

        ນະໂຍບາຍດ້ານການເງ ນຂອງປະເທດນັົ້ນມີເປົື້າໝາຍຄ : ການຮັກສາສະຖຽນລະພາບທາງ
ດ້ານການເງ ນ ຫຼັງຈາກເລີິ່ມປະຕ ຮູບເສດຖະກ ດ ລັດຖະບານພະຍາຍາມຮັກສາຄ່າເງ ນໄວ້ກັບຄ່າ
ເງ ນສະກ ນດອນລາສະຫະລັດ ເນ ິ່ອງຈາກ ສປ.ຈີນ ຍັງຄ ງເພ ິ່ງພາການສ ົ່ງອອກ. ການຮັກສາຄ່າເງ ນ
ຂອງປະເທດໄວ້ ກັບດອນລາສະຫະລັດ ເຮັດໃຫ້ເງ ນຢວນມີເສລີພາບ ສ ົ່ງຜ ນດີຕໍໍ່ ສປ.ຈີນ ໃນດ້ານ
ການສ ົ່ງອອກ ຕໍໍ່ມາມີການປະກາດຄ່າເງ ນຢວນ ແຕ່ທະນາຄານກາງກໍໍ່ຍັງເຝົື້າມອງເບີິ່ງຢູ່າງໃກ້ຊ ດ ບໍໍ່
ໃຫ້ເກີດການປູ່ຽນແປງ. 

- ການຂະຫຍາຍຄວາມຮ່ວມມ ກັບຕ່າງປະເທດ 

       ສປ.ຈີນ  ໃຊ້ຄວາມພະຍາຍາມຫຼາຍກວ່າທ ດສະວັດ ໃນການເຂ ົ້າເປັນສະມາຊ ກ ຂອງອ ງການ
ການຄ້າໂລກ ເນ ິ່ອງຈາກ ສປ.ຈີນ  ຮັບຮູ້ເຖ ງຄວາມຈ າເປັນໃນການຮ່ວມມ ດ້ານຕ່າງໆຈາກຫຼາຍ
ປະເທດ ຈ ນໃນທີິ່ສ ດສາມາດເຂ ົ້າເປັນສາມະຊ ກໄດ້ ແລະ ສ ົ່ງຜ ນດີຫຼາຍກັບ ສປ.ຈີນ ແລະ ຍັງສ ົ່ງ
ຜ ນດີກັບຕ່າງຊາດ. 
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- ການປະຕ ບັດ ແລະ ການຜ່ອນຄາຍຂໍໍ້ບັງຄັບໃນອະດີດ 

    ການອະນ ຍາດໃຫ້ຕ່າງຊາດສາມາດເຂ ົ້າຖ ຫ ້ນໃນຖານະປະທານບອດ  ແລະ ຜ່ອນຄາຍລະບຽບ
ດ້ານການປູ່ອຍສ ນເຊ ິ່ອ ແລະ ອະນ ຍາດ ໃຫ້ທະນາຄານຕ່າງຊາດ ສາມາດເຂ ົ້າມາຕັົ້ງສາຂາໃນ
ປະເທດໄດ້ ນອກຈາກນີົ້ຍັງມີການສະ ເໜີສ ດທ ພ ເສດຕ່າງໆ ເພ ິ່ອດ ງດູດເງ ນທ ນຈາກຕ່າງປະເທດ 

ບໍໍ່ວ່າຈະເປັນການລ ງທ ນຈາກຕ່າງຊາດໃນການຊ າລະພາສີ ຫຼ  ຄ່າທ ານຽມຕ່າງໆ ຍັງມີການເປີດ
ກວ້າງການຄ້າຕ່າງປະເທດ ແລະ ການລ ງທ ນເປັນການເພີິ່ມການແຂ່ງຂັນໃຫ້ຕະຫຼາດໃນປະເທດສ ົ່ງ
ຜ ນໃຫ້ນະໂຍບາຍອ ິ່ງໆ. 

- ການເປີດປະເທດ ແລະ ນະໂຍບາຍເສດຖະກ ດ ເຮັດໃຫ້ 90% ຂອງຄາຄາສ ນຄ້າຖ ກ
ກ ານ ດຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດ ເຊ ິ່ງເຮັດໃຫ້ເກີດການລ ງທ ນທີິ່ມີຜ ນກ າໄລ
ຂອງທ ລະກ ດ ສ ົ່ງຜ ນໃຫ້ເກີດການເຕີບໂຕທາງເສດຖະກ ດ. 

- ສ ົ່ງເສີມໃຫ້ມີການອອມ ເຮັດໃຫ້ປະລ ມານເງ  ນອອມທີິ່ສູງ ຂອງປະຊາຊ ນ ຊ່ວຍສ້າງ
ຄວາມໝັົ້ນໃຈໃນດ້ານການລ ງທ ນ. ຕັົ້ງແຕ່ທ ດສະຫວັດທີ 80 ເປັນຕ ົ້ນມາ ປະລ ມານເງ ນ
ອອມຂອງປະຊາຊ ນຈີນ ເພີິ່ມຂ ົ້ນຢູ່າງຕໍໍ່ເນ ິ່ອງ ຈາກ 30% ຈ ນເຖ ງຫຼາຍກວ່າ 40% ໃນ
ປະຈ ບັນ ເຊ ິ່ງງອັດຕາເງ ນອອມຫຼາຍທີິ່ສ ດໃນໂລກ.  

- ການບໍລ ໂພກທີິ່ມີທ່າອ່ຽງສູງຂ ົ້ນຢູ່າງຕໍໍ່ເນ ິ່ອງ ເຮັດໃຫ້ເສດຖະກ ດມີການຂະຫຍາຍຕ ວ ມີ
ການໝູນວຽນຂອງສ ນຄ້າໃນລະບ ບ. 

- ການລ ງທ ນໂດຍກ ງຈາກຕ່າງປະເທດຈ ານວນຫຼາຍ ເຮັດໃຫ້ມີເງ  ນຕາຈາກຕ່າງປະເທດ
ເຂ ົ້າສູ່ປະເທດ ສປ.ຈີນ ເຮັດໃຫ້ ສປ.ຈນີ  ມີທ ນສ າຮອງລະຫວ່າງປະເທດໃນລະດັບສູງ. 

- ນະໂຍບາຍສ າຄັນສ ດທ້າຍ ທີິ່ສະໜັບສະໜ ນການຈະເຈີນເຕີບໂຕເສດຖະກ ດຂອງ ສປ.
ຈີນ  ມີລາຍລະອຽດດັົ່ງນີົ້: 

1. ຍ ດໝັົ້ນການກະຕ ້ນອ ປະສ ງຂອງຕະຫຼາດພາຍໃນປະເທດ 

2. ການດ າເນີນນະໂຍບາຍການເງ ນໃນທ່າບ ກຢູ່າງຕໍໍ່ເນ ິ່ອງ ເພ ິ່ອເປັນຍ ດທະສາດໄລຍະຍາວຂອງ
ປະເທດ ລວມທັງຮັກສາສະຖຽນລະພາບຂອງຄ່າເງ ນ 

3. ການເລັົ່ງປັບປ ງໂຄງສ້າງດ້ານການກະເສດ ການປະຕ ຮູບຊ ນນະບ ດ ແລະ ການເພີິ່ມລາຍໄດ້ໃຫ້
ແກ່ຊາວກະສ ກ າ 

4. ການເລັົ່ງປັບໂຄງສ້າງເສດຖະກ ດໃນຍ ດທະສາດ ໂດຍເນັົ້ນການພັດທະນາເຕັກໂນໂລຢີແກ່ວ 
ສາຫະກ ດຂອງ ສປ.ຈີນ  ຍ ກລະດັບມາດຕະຖານເຕັກໂນໂລຢີ ການຜະລ ດ ພັດທະນາດ້ານການ
ສ ກສາ ເພ ິ່ອສ ົ່ງເສີມສັກກະຍາພາບບ ກຄ ນ ແລະ ໃຊ້ໂອກາດ ທີິ່ ສປ.ຈີນ  ເຂ ົ້າມາເປັນສາມາຊ ກ
ອ ງການ ການຄ້າໂລກທີິ່ມີການຂະຫຍາຍຕ ວຕໍໍ່ເນ ິ່ອງ ແລະ ການຮ່ວມມ ຈາກຕ່າງປະເທດຫຼາຍຂ ົ້ນ.  
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5. ການປູ່ຽນແປງການບໍລ ຫານ ການບໍລ ຫານງານດ້ານເສດຖະກ ດຂອງພາກລັດ ເພ ິ່ອຄວາມເປັນ
ເອກະພາບຂອງນະໂຍບາຍ ແລະ ຄວາມໂປູ່ງໃສ ຈະຍ ກລະດັບການເຮັດວຽກໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບ
ຫຼັກການ ລວມທັງການຝ ກອ ບຮ ມບ ກຄະລາກອນທີິ່ຊ່ຽວຊານໃນກ ດໝາຍ  ແລະ ເສດຖະກ ດ
ລະຫວ່າງປະເທດ.  

6. ການພັດທະນາພາກຕາເວັນຕ ກເພ ິ່ອຫຼຼຸດຜ່ອນຄວາມຫຼຼຸດໂຕນກັນລະຫວ່າງການພັດທະນາ ແລະ 
ມາດຕະຖານຄວາມເປັນຢູູ່ຂອງປະຊາຊ ນທາງພາກຕາເວັນອອກ ແລະ ຕາເວັນຕ ກ. 

7. ການພັດທະນາວ ທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຢີ ອ ດສາຫະກ າ ເພ ິ່ອສ ົ່ງເສີມການພັດທະນາທີິ່
ຢັື້ງຢ ນ ແລະ ມູນຄ່າຂອງສ ນຄ້າ. 
8. ສປ.ຈີນ ມີນະໂຍບາຍເປີດກ້ວາງດ້ານຕະຫຼາດຫຼ ັກຊັບ  ໂດຍນັກລ ງທ ນຕ່າງຊາດ ທີ ິ່ມີ
ຄ ນສ ມບັດເໝາະສ ມ ສາມາດຍ ິ່ນຂໍໃບອະນ ຍາດຈາກຄະນະກ າມະການ ກ າກັບ ແລະ ດູແລຕະຫຼາດ
ຫຼັກຊັບຂອງ ສປ.ຈີນ ໂດຍນະໂຍບາຍດັົ່ງກ່າວເລີິ່ມໃຊ້ຢູ່າງເປັນທາງການທ້າຍປີ 2002, ການເປີດ
ໂອກາດນັກລ ງທ ນຕ່າງຊາດສາມາດເຮັດການຊ ົ້-ຂາຍຫຼັກຊັບໃນຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ເຮັດໃຫ້ ສປ.ຈີນ 
ມີໂອກາດຮຽນຮູ້ວ ທີການ ແລະ ເຕັກນ ກຕ່າງໆ ເປັນການກະຕ ້ນໃຫ້ເກີດແຮງຊ ົ້-ຂາຍໃນຕະຫຼາດ
ຫຼັກຊັບ. 

5. ຮບູແບບການສາ້ງເສດຖະກ ດຂອງ ສປປ ລາວ. 
5.1. ທ ດທາງ  ແລະ ໜາ້ທີິ່ຕ ົ້ນຕດໍາ້ນເສດຖະກ ດ-ສງັຄ ມ: 
 ໃນໄລຍະປີ  1975-1985 ເປັນການປົວແປງບາດແຜສ ງຄາມ ແລະ ການກໍໍ່ສ້າງພ ົ້ນຖານ

ເສດຖະກ ດສັງຄ ມນີຍ ມ,ໂດຍປະຕ ບັດກ ນໄກເສດຖະກ ດແຜນການແບບລວມສູນ 
- ໃນປີ 1975-1985 ໄລຍະນີົ້ລັດຖະບານໄດ້ສ ມໃສ່ການປົວແປງບາດແຜສ ງຄາມ  ໂດຍໃຊ້
ນະໂຍບາຍກ ້ມຕ ນເອງ, ເພ ິ່ງຕ ນເອງ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັົ້ມແຂງດ້ວຍຕ ນເອງ ໂດຍສະເພາະຢູູ່ເຂດ
ປົດປູ່ອຍເກ ົ່າແມ່ນນ າໃຊ້ທ່າແຮງຂອງການກະສ ກ າ  ແລະ ປູ່າໄມ້ ເປັນພ ົ້ນຖານໃຫ້ແກ່ການ
ພັດທະນາເສດຖະກ ດ ແລະ ປົວແປງຊີວ ດການເປັນຢູູ່ຂອງປະຊາຊ ນ, ໃນໄລຍະນີົ້ ລັດຖະບານໄດ້
ສ ມໃສ່ການຜະລ ດກະສ ກ າເພ ິ່ອແກ້ໄຂບັນຫາອາຫານໃຫ້ສາມາດແກ້ໄຂຊີວ ດການເປັນຢູ ູ່ຂອງ
ປະຊາຊ ນ, ດ້ານສະບຽງອາຫານໃຫ້ກ ້ມຕ ນເອງ ແລະ ເພ ິ່ງຕ ນເອງທາງດ້ານສະບຽງອາຫານ, ສ້າງ
ເງ ິ່ອນໄຂອັນຈ າເປັນໃຫ້ແກ່ການຂ້າມຜ່ານກ້າວຂ ົ້ນສັງຄ ມນີຍ ມເທ ິ່ອລະກ້າວ , ເພ ິ່ອໃຫ້ບັນລ ໄດ້
ວັດຖຼຸປະສ ງດັົ່ງກ່າວ ພັກປະຊາຊ ນປະຕ ວັດລາວໄດ້ກ ານ ດແນວທາງໃນການພັດທະນາເສດຖະກ ດ
ສັງຄ ມແຫ່ງຊາດດັົ່ງນີົ້: 
-   ອັນທີໜ ິ່ງ: ດ າເນີນການຫັນເປັນອູດສາຫະກ າສັງຄ ມນ ຍ ມ ເທ ິ່ອລະກ້າວ ເພ ິ່ອສ້າງຮາກຖານ
ວັດຖຼຸ-ເຕັກນ ກ ຂອງສັງຄ ມນ ຍ ມໃຫ້ສ າເລັດຜ ນ. 
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 ໜ ິ່ງໃນບັນດາໜ້າທີິ່ສ າຄັນກວ່າໝູ່ໃນສະໄໝຂ້າມຜ່ານແມ່ນ ກໍໍ່ສ້າງຮາກຖານວັດຖູ-

ເຕັກນ ກຂອງສັງຄ ມ ນ ຍ ມ, ໝາຍຄວາມວ່າ ສ້າງອ ດສະຫະກ າໃຫຍ່ກ ນຈັກ ທີິ່ມີຄວາມສາມາດ
ປະກອບເຄ ິ່ອງຈັກອັນທັນສະໄໝໃຫ້ແກ່ບັນດາຂະແໜງເສດຖະກ ດແຫ່ງຊາດ, ຫັນເສດຖະກ ດທີິ່
ອີງໃສ່ການອອກແຮງງານແບບຫັດຖະກ າ ໃຫ້ກາຍເປັນເສດຖະກ ດທີິ່ຕັົ້ງຢູູ່ບ ນພ ົ້ນຖານການ
ອອກແຮງງານແບບກ ນຈັກ ແລະ ອັດຕະໂນມັດສ່ວນໜ ິ່ງ, ອັນນັົ້ນເປັນໜ້າທີິ່ ທີິ່ຫຍ ້ງຍາກທີິ່ສູດ
ສ າລັບປະເທດເຮ າ. ຢາກໃຫ້ມີອ ດສາຫະກ າໃຫຍ່ກ ນຈັກ ແມ່ນບໍໍ່ມີວ ທີການໃດອ ິ່ນ ນອກຈາກຕ້ອງ
ດ າເນີນການຫັນເປັນອ ດສະຫະກ າ. 
- ອັນທີສອງ: ດ າເນີນການດັດສ້າງສັງຄ ມນ ຍ ມແນໃສ່ກໍໍ່ສ້າງ ການພ ວພັນການຜະລ ດໃໝ່ສັງຄ ມ
ນ ຍ ມ.  

      ຕ້ອງໝູນໃຊ້ບັນດາຮູບການຂ້າມຜ່ານໃຫ້ສອດຄ່ອງ. ຕ ວຢູ່າງ: ຮູບການຫ ້ນສ່ວນລະຫວ່າງລັດ
ກັບເອກະຊ ນເປັນຮູບການຂ້າມຜ່ານອັນໜ ິ່ງ ເພ ິ່ອດັດສ້າງພາກສ່ວນເສດຖະກ ດນາຍທ ນເອກະຊ ນ, 

ສ່ວນສະຫະກອນປະເພດຕ່າງໆທີິ່ມີລະດັບແຕກຕ່າງກັນ ກໍໍ່ເປັນບັນດາຮູບການຂ້າມຜ່ານກ້າວຂ ົ້ນ
ໃນສັງຄ ມນ ຍ ມເຊັົ່ນດຽວກັນ. ສະຫະກອນກະເສດ, ສະຫະກອນຫັດຖະກ າ, ສະຫະກອນຊ ົ້-ຂາຍ 

ແລະ ສະຫະກອນປະເພດອ ິ່ນໆ ມີໜ້າທີິ່ເຕ ົ້າໂຮມບັນດາຜູ້ອອກແຮງງານເອກະເທດ ແລະ ເຈ ົ້າຊັບ
ນ້ອຍເຂ ົ້າໃນສະຫະກອນທີິ່ສ ມຄູ່ກັບຂະແໜງວ ຊາຊີບຂອງເຂ າເຈ ົ້າ ແລະແນະນ າໃຫ້ເຂ າເຈ ົ້າທ າມາ
ຫາກີນແບບລວມໝູ່. 

        ສະໄໝຂ້າມຜ່ານເປັນສະໄໝທີິ່ເສດຖະກ ດມີຫຼາຍພາກສ່ວນຄ ງຕ ວຢູູ່ຄ : ພາກສ່ວນສັງຄ ມ
ນ ຍ ມ ແລະພາກສ່ວນທີິ່ບໍໍ່ເປັນສັງຄ ມນ ຍ ມ. ພວກເຂ າເຫຼ ົ່ານັົ້ນທັງເອກກະພາບ, ກ່ຽວພັນກັນ, ທັງ
ຕໍ ໍ່ສູ ້ກັນ. ສ ລະປະຂອງການນ າພາ ແມ່ນຕ້ອງຮັບຮູ້ຂໍ ໍ້ຂັດແຍ່ງເຫຼ ົ່ານັ ົ້ນໃຫ້ຈະແຈ້ງ ເພ ິ່ອໃຫ້ມີ
ນະໂຍບາຍດັດສ້າງ ແລະ ນ າໃຊ້ບັນດາພາກສ່ວນເສດຖະກ ດຢູ່າງຖ ກຕ້ອງ. ການດັດສ້າງສັງຄ ມ
ນ ຍ ມນັ ົ້ນເອງເປັນຂະບວນວ ວັດແຫ່ງການເຮັດໃຫ້ເສດຖະກ ດຫຼາຍພາກສ່ວນ  ກາຍເປັນ
ເສດຖະກ ດສັງຄ ມນ ຍ ມທີິ່ຍັງເຫຼ ອແຕ່ພາກສ່ວນອັນດຽວຄ ງຕ ວຢູູ່ພາຍໃຕ້ສອງຮູບການ: ລັດ ແລະ 
ລວມໝູ່. ເພາະສະນັົ້ນພວກເຮ າຈ ິ່ງບໍໍ່ອາດຟ້າວຟັັ່ງໃຊ້ຄ າສັົ່ງບໍລ ຫານ ເພ ິ່ອລ ບລ້າງບັນດາພາກສ່ວນ
ເສດຖະກ ດທີິ່ບໍໍ່ເປັນສັງຄ ມນ ຍ ມ. 

        ສ່ວນພາກສ່ວນເສດຖະກ ດສັງຄ ມນ ຍ ມ ມີໜ້າທີິ່ພ ສູດໃຫ້ເຫັນຄວາມດີເລ ດຂອງຕ ນດ້ວຍ
ວ ທີລັດວ ສະຫະກ ດດີກວ່າລວມໝູ່, ລວມໝູ່ເຮັດດີກວ່າເອກະເທດ.  

      ຈ ດປະສ ງຂອງການດັດສ້າງສັງຄ ມນ ຍ ມ ແມ່ນຂະຫຍາຍການຜະລ ດ, ເພີິ່ມຜະລ ດຕະພາບຂອງ
ງານ, ຍ ກລະດັບຊີວ ດການເປັຍຢູູ່ຂອງປະຊາຊ ນໃຫ້ສູງຂ ົ້ນ, ເຮັດໃຫ້ພາກສ່ວນເສດຖະກ ດສັງຄ ມ
ນ ຍ ມ ນັບມ ົ້ນັບໄດ້ຮັບການປັບປ ງ ແລະ ຂະຫຍາຍຕ ວ. ດ້ວຍເຫດນັົ້ນ, ຫຼັກການຊີົ້ນ າຕະຫຼອດສະໄ
ໝຂ້າມຜ່ານ ແມ່ນການດັດສ້າງສັງຄ ມນ ຍ ມຕ້ອງຕ ດພັນກັບການກໍໍ່ສ້າງເສດຖະກ ດ , ຂະຫຍາຍ
ການຜະລ ດ ແລະ ຍ ກລະດັບຊີວ ດການເປັນຢູູ່ຂອງປະຊາຊ ນໃຫ້ສູງຂ ົ້ນ. 

      ການພ ວພັນການຜະລ ດໃໝ່ສັງຄ ມນ ຍ ມນັົ້ນ ກ່ອນອ ິ່ນໝ ດ ພວກເຮ າຕ້ອງດ າເນີນການດັດ
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ສ້າງສັງຄ ມນ ຍ ມ ເພ ິ່ອລ ບລ້າງລະບອບກ າມະສ ດເອກກະຊ ນ ກ່ຽວກັບພາຫະນະຜະລ ດ ແລະ 
ສ້າງຕັົ້ງລະບອບກ າມະສ ດສັງຄ ມນ ຍ ມຂ ົ້ນ ໂດຍພາຍໃຕ້ສອງຮູບການເຊັົ່ນ: ທ ົ່ວປູ່ວງຊ ນ ແລະ 
ລວມໝູ່. ພ້ອມກັນນັົ້ນ ພວກເຮ າຍັງຕ້ອງປູ່ຽນແປງລະບອບຄ ້ມຄອງການຜະລ ດ ແລະ ລະບອບ
ແຈກຢາຍຜະລ ດຕະພັນ ເພ ິ່ອເຮັດໃຫ້ຊາວຜູ້ອອກແຮງງານເປັນເຈ ົ້າການຢູ່າງແທ້ຈີງທັງໃນດ້ານ
ກ າມະສ ດ, ທັງໃນດ້ານການຄ ້ມຄອງ ແລະ ການແຈກຢາຍອີກດ້ວຍ. 

 

5.2. ດດັແປງກ ນໄກຄ ມ້ຄອງເສດຖະກ ດ 
5.2.1 ກ່ອນອ ິ່ນໝ ດພວກເຮ າຕ້ອງກ າແໜ້ນບັນດາທັດສະນະພ ົ້ນຖານ ກ່ຽວກັບການຄ ້ມຄອງ

ເສດຖະກ ດຢູູ່ໃນປະເທດເຮ າດັົ່ງລ ່ມນີົ້: 
ກ.) ນ າໃຊ້ການພ ວພັນສ ນຄ້າ-ເງ ນຕາ ເຂ ົ້າໃນການຫັນເສດຖະກ ດແຫ່ງຊາດເປັນແຜນການ

ໃຫ້ຄ ບຖ້ວນ ແລະ ຖ ກຕ້ອງ. 

ຂ.) ນ າໃຊ້ທູກຄວາມອາດສາມາດບ ົ່ມຊ້ອນຂອງບັນດາພາກສວນເສດຖະກ ດ ເພ ິ່ອ
ຂະຫຍາຍການຜະລ ດ. 

ຄ.) ກໍໍ່ສ້າງເສດຖະກ ດສູນກາງ ໄປພ້ອມກັບອອກແຮງຂະຫຍາຍເສດຖະກ ດທ້ອງຖ ິ່ນ. 

ງ.) ນ າໃຊ້ການຮ່ວມມ ທາງດ້ານເສດຖະກ ດກັບຕ່າງປະເທດຢູ່າງມີປະສ ດທ ຜ ນ. 

ຈ.) ເອ າໃຈໃສ່ເຖ ງຜ ນປະໂຫຍດຂອງຜູ້ອອກແຮງານຢູ່າງເໝາະສ ມ. 

ສ.) ກ າແໜ້ນທັດສະນະສັດຈະວ ພາກວັດຖຼຸນ ຍ ມໃນການຄ ້ມຄອງເສດຖະກ ດ. 

5.2.2 ລ ບລ້າງກ ນໄກຄ ້ມຄອງແບບລວມສູນອາດຍາສ ດ, ບໍລ ຫານເກ ົ້ອກູນຢູ່າງຂາດຕ ວ ແລະ 

ເດັດດ່ຽວ, ປະຕ ບັດກ ນໄກໄລ່ລຽງທ ລະກ ດສັງຄ ມນ ຍ ມ. 

     ການລ ບລ້າງກ ນໄກຄ ້ມຄອງແບບລວມສູນອາດຍາສ ດ, ບໍລ ຫານເກ ົ້ອກູນນັົ້ນໝາຍຄວາມວ່າ 
ຕ້ອງຢ ດເຊ າການ ອໍໍານວຍຄວບຄ ມເສດຖະກ ດແບບອີງໃສ່ຄວາມນ ກຄ ດອັດຕະວ ໄສ ແລະ ຄ າສັົ່ງ
ບໍລ ຫານແຕ່ເທ ງລ ງໄປ ເປັນຕ ົ້ນຕໍການຫັນໄປສູ່ກ ນໄກໄລ່ລຽງທ ລະກ ດສັງຄ ມນ ຍ ມ ແມ່ນໝາຍ
ເຖ ງການເພີິ່ມທະວີການນ າໃຊ້ບັນດາວ ທີເສດຖະກ ດໃນການຄ ້ມຄອງ ແລະ ນ າພາເສດຖະກ ດ 

ໂດຍອີງໃສ່ການໝູນໃຊ້ບັນດາກ ດເກນເສດຖະກ ດພາວະວ ໄສຢູ່າງຖ ກຕ້ອງ, ສ ມທ ບກັບບັນດາ
ມາດຕະການບໍລ ຫານ ແລະ ສ ກສາອ ບຮ ມ; ປະຕ ບັດສ ດເປັນເຈ ົ້າຕ ນເອງ ໃນການເຮັດທ ລະກ ດ 

ຂອງບັນດາຫ ວໜ່ວຍເສດຖະກ ດຮາກຖານ ຕາມລະບອບໄລ່ລຽງເສດຖະກ ດ ແລະ ເປັນເຈ ົ້າຕ ນ
ເອງທາງດ້ານການເງ ນ. ການເຮັດທ ລະກ ດເປັນພາລະບ ດບາດຂອງບັນດາຫ ວໜ່ວຍເສດຖະກ ດ. 

ເພາະສະນັົ້ນ, ຢາກຫັນໄປສູ່ກ ນໄກໄລ່ລຽງທ ລະກ ດສັງຄ ມນ ຍ ມກ່ອນອ ິ່ນໝ ດພວກເຮ າຈະຕ້ອງ
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ເປີດກວ້າງລັກສະນະເອກະລາດ ແລະ ຮັບປະກັນສ ດເປັນເຈ ົ້າຕ ນເອງ ໃນການເຮັດທ ລະກ ດຂອງ
ບັນດາຫ ວໜ່ວຍເສດຖະກ ດ. ບ ນພ ົ້ນຖານທ ດທາງ ແລະ ໜ້າທີິ່ທີິ່ລັດມອບໝາຍໃຫ້ນັົ້ນບັນດາຫ ວ
ໜ່ວຍເສດຖະກ ດຈະຕ້ອງມີສ ດອັນຈ າເປັນຢູ່າງພຽງພໍ ເພ ິ່ອປະຕ ບັດການເຄ ິ່ອນໄຫວທ ລະກ ດ
ຕ່າງໆ ອັນແນໃສ່ດ າເນີນຂະບວນວ ວັດແຫ່ງການຜະລ ດທັງໝ ດຄ : ນັບແຕ່ຂອດຊ ົ້ວັດຖຼຸດ ບ ຈ ນ
ເຖ ງຂອດຈ າໜ່າຍຜະລ ດ ຕະພັນ. ເງ ິ່ອນໄຂສ າຄັນອັນດັບໜ ິ່ງ ເພ ິ່ອໃຫ້ບັນດາຫ ວໜ່ວຍເສດຖະກ ດ
ປະຕ ບັດສ ດເປັນເຈ ົ້າຕ ນເອງໃນການເຮັດທ ລະກ ດໃດນັົ້ນ ເຂ າຕ້ອງມີສ ດເປັນເຈ ົ້າຕ ນເອງທາງດ້ານ
ການເງ ນ ສ ດເປັນເຈ ົ້າຕ ນເອງໃນການເຮັດທ ລະກ ດຂອງບັນດາຫ ວໜ່ວຍເສດຖະກ ດຍັງຮຽກຮ້ອງ
ໃຫ້ມີສ ດເປັນເຈ ົ້າຕ ນເອງທາງດ້ານແຜນການອີກດ້ວຍ. 

ກ.) ຕ້ອງແກ້ໄຂສາຍພ ວພັນລະຫວ່າງສ ດເປັນເຈ ົ້າຕ ນເອງໃນການເຮັດທ ລະກ ດ ຂອງບັນດາຫ ວໜ່
ວຍເສດຖະກ ດຮາກຖານ ກັບການນ າພາລວມສູນເປັນເອກະພາບຂອງກ ງຈັກປົກຄອງລັດໃຫ້
ຖ ກຕ້ອງ. 
       ການເຄ ິ່ອນໄຫວເສດຖະກ ດຢູ່າງພາວະວ ໄສຂອງປະເທດເຮ າ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີສອງລະບ ບ
ການຈັດຕັົ້ງຄ ້ມຄອງ: ລະບ ບການຈັດຕັົ້ງຄ ້ມຄອງບໍລ ຫານ-ເສດຖະກ ດ ແລະ ລະບ ບ ການຈັດຕັົ້ງ
ຄ ້ມຄອງການຜະລ ດ-ທ ລະກ ດ.  

     ພວກເຮ າຕ້ອງໃຊ້ທ ກວ ທີທາງສ້າງເງ ິ່ອນໄຂ ແລະ ຄວາມອາດສາມາດ ເພ ິ່ອເສີິ່ມຂະຫຍາຍສ ດ 

ເປັນເຈ ົ້າຕ ນເອງໃນການເຮັດທ ລະກ ດຂອງບັນດາຫ ວໜ່ວຍເສດຖະກ ດຮາກຖານ. 

ຂ.) ດັດແປງການຫັນເປັນແຜນການ. 
     ການຂະຫຍາຍເສດຖະກ ດຢູ່າງມີແຜນການເປັນຈ ດພ ເສດພ ົ້ນຖານຂອງເສດຖະກ ດສັງຄ ມ
ນ ຍ ມ. ແຜນການຕ້ອງເປັນຈ ດເລີິ່ມຕ ົ້ນຂອງທ ກການເຄ ິ່ອນໄຫວເສດຖະກ ດ-ສັງຄ ມ. ໝາຍ
ຄວາມວ່າທ ກການເຄ ິ່ອນໄຫວ ເສດຖະ ກ ດ-ສັງຄ ມຢູູ່ໃນປະເທດເຮ າ ຕ້ອງດ າເນີນໄປຕາມທ ດ
ທາງ ແລະ ໜ້າທີິ່ຂອງແຜນການຂະຫຍາຍເສດຖະກ ດ-ສັງ ຄ ມໃນແຕ່ລະໄລຍະ, ຕ້ອງເລີິ່ມຈາກ
ການດູນດ່ຽງອັນຕັົ້ງໜ້າລະຫວ່າງບັນດາຈ ດໝາຍ, ຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການອັນລະອຽດ ແລະ 
ຄວາມສາມາດປະຕ ບັດໃນຕ ວຈ ງ. 
ຄ.) ນ າໃຊ້ລະບ ບນະໂຍບາຍ ແລະ ໄມ້ງັດເສດຖະກ ດຢູ່າງມີໄຫວພ ບ ແລະ ຖ ກຕ້ອງ. 
- ກ່ຽວກັບລາຄາ: ໃນເງ ິ່ອນໄຂ ແລະ ສະພາບການເສດຖະກ ດຂອງປະເທດເຮ າໃນປະຈ ບັນນີົ້, 
ການໄຫວຕ ວທາງດ້ານລາຄາ ເປັນປາກ ດການພາວະວ ໄສອັນໜ ິ່ງ. 
- ກ່ຽວກັບການຈໍລະຈອນສ ນຄ້າ: ການຈໍລະຈອນສ ນຄ້າເປັນຂອດເຊ ິ່ອມຕໍໍ່ລະຫວ່າງການຜະລ ດ
ສ ນຄ້າກັບການຊ ມໃຊ້ ໃນຂະບວນການວ ວັດແຫ່ງການຜະລ ດສ າເປີດກວ້າງ. ຍ້ອນແນວນັັົ້ນ
ສ າລບັປະເທດເຮ າແລ້ວ ມັນມີບ ດບາດສ າຄັນເປັນພ ເສດ. 
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     ທ ດທາງດັດແປງກ ນໄກຄ ້ມຄອງການຈໍລະຈອນສ ນຄ້ານັົ້ນ ແມ່ນຕ້ອງເຮັດແນວໃດລ ບລ້າງ
ລັກສະນະລວມສູນອາດຍາສ ດ, ເກ ົ້ອກູນ ແລະ ຫັນໄປສູ່ລະບອບໄລ່ລຽງທ ລະກ ດສັງຄ ມນ ຍ ມ, 
ຮັບປະກັນເຮັດໃຫ້ການຜະລ ດຕ ດພັນກັບການໃຊ້ສອຍ ດ້ວຍສາຍພ ວພັນຊ ົ້ຂາຍໂດຍກ ງ, ຍາວ
ນານ, ໝັົ້ນທ່ຽງ, ນ າເອ າສ ນຄ້າໄປເຖ ງມ ຜູ້ໃຊ້ສອຍດ້ວຍເສັົ້ນທາງທີິ່ສັົ້ນທີິ່ສ ດ, ທັນເວລາ, ມີໄຫວ
ພ ບ ແລະ ລາຄາຖ ກ ເພ ິ່ອໝູນທ ນໄດ້ໄວຂ ົ້ນ, ເພ ິ່ອບໍໍ່ໃຫ້ສ ນຄ້າ, ເງ ນຖ ກອັົ່ງ ແລະ ເສຍຫາຍ 
ແນໃສ່ສ້າງເງ ິ່ອນໄຂກະຕ ກຊຼຸກຍູ້ການຍ ກສູງປະສ ດທ ຜ ນ ທາງເສດຖະກ ດຂອງການຜະລ ດສັງຄ ມ. 
- ກ່ຽວກັບຂາອອກ-ຂາເຂ ົ້າ: ຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການອັນຮີບດ່ວນໃນປະຈ ບັນນີົ້ຂອງພວກເຮ າ
ໃນການດັດແປງກ ນໄກຄ ້ມຄອງວຽກງານຂາອອກ-ຂາເຂ ົ້າ ແມ່ນຕ້ອງກະຕ ກຊຼຸກຍູ້ຢູ່າງແຂງແຮງຕໍໍ່
ການຂ ດຄ ົ້ນ, ການລະດ ມທ ກຄວາມສາມາດ ແລະ ທ່າແຮງດ້ານຂາອອກ, ຮັບປະກັນໃຫ້ການ
ຂະຫຍາຍການຜະລ ດສ ນຄ້າຂາອອກມີປະສ ດທ ພາບ, ສ້າງເງ ິ່ອນໄຂໃຫ້ບັນດາວ ສາຫະກ ດໄດ້ຕ ດ
ແທດກັບຕະຫຼາດໂລກ ແລະ ເປີດກວ້າງສ ດທ ລະກ ດໂດຍກ ງຫຼ ສ າພັນ, ຮ່ວມທ ລະກ ດຂອງບັນດາ
ຫ ວໜ່ວຍເສດຖະກ ດ ແລະ ບັນດາທ້ອງຖ ິ່ນໃຫ້ວຽກງານຂາອອກ-ຂາເຂ ົ້າ; ພ້ອມກັນນັົ້ນ ລັດຕ້ອງ
ມີມາດຕະການ ແລະ ນະໂຍບາຍອັນສອດຄ່ອງ, ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນນະໂຍບາຍເກັບຊ ົ້, ລາຄາ, 
ພາສີອາກອນ, ສ ນເຊ ິ່ອອັນແນໃສ່ເຕ ົ້າໂຮມສ ນຄ້າຂາອອກ-ຂາເຂ ົ້າ ເຂ ົ້າໃນມ ຂອງຕ ນ. 
ງ.) ແບ່ງຂັົ້ນຄ ້ມຄອງ,ສ ມທ ບການຄ ້ມຄອງຕາມຂະແໜງການ ກັບການຄ ້ມຄອງຕາມເຂດແຄ້ນ. 
ຈ.) ບັນຫາຮີບດ່ວນອັນໜ ິ່ງ ໃນການດັດແປງກ ນໄກຄ ້ມຄອງເສດຖະກ ດ ແມ່ນດັດແປງ
ການຈັດຕັົ້ງກ ງຈັກຄ ້ມຄອງເສດຖະກ ດໃຫ້ດີກວ່າເກ ົ່າ. 

5.3. ທ ດທາງ, ໜາ້ທີິ່ຂອງແຜນການພດັທະນາເສດຖະກ ດ-ສງັຄ ມໃນຊຼຸມປ ີ1986-1990 
       - 1986 ເປັນຕ ົ້ນມາ ໂດຍພາຍໃຕ້ມະຕ ກອງປະຊຼຸມໃຫຍ່ຄັົ້ງທີ IV ຂອງພັກ  ເພ ິ່ອປະຕ ບັດ
ທ ດທາງຍ ດທະສາດເສດທະກ ດໄລຍະຍາວຂອງພັກທີິ່ໄດ້ກ ານ ດໄວ້ໃນບ ດລາຍງານການເມ ອງນັົ້ນ, 

ແຜນການ 5 ປີຄັົ້ງທີິ່ສອງ ( 1986-1990 ) ຕ້ອງແມ່ນແຜນການຂະຫຍາຍການຜະລ ດ, ກໍໍ່ສ້າງ
ໂຄງປະກອບເສດຖະກ ດໃໝ່ທີິ່ກ້າວໜ້າ ເພ ິ່ອແນໃສ່ຂະຫຍາຍເສດຖະກ ດ-ສັງຄ ມ ຢູ່າງຮອບດ້ານ, 

ໜັກແໜ້ນ, ສ້າງປະຖ ມປັດໃຈອັນຈ າເປັນເທ ິ່ອລະກ້າວ ໃຫ້ແກ່ການຫັນເປັນອ ດສາຫະກ າສັງຄ ມ
ນ ຍ ມໃນໄລຍະຕໍໍ່ໄປ. ທ ດທາງ ແລະ ໜ້າທີິ່ຕ ົ້ນຕໍມີດັົ່ງນີົ້ : 

1. ຮັບປະກັນແກ້ໄຂດ້ານທັນຍາຫານ ແລະ ອາຫານໃຫ້ໄດ້ໂດຍພ ົ້ນຖານ. 

2. ຂະຫຍາຍວ ຊາຊີບປູ່າໄມ້ຢູ່າງຮອບດ້ານ, ຈ າກັດ ແລະ ໄປເຖ ງບ່ອນຢ ດຕ ການຖາງປູ່າເຮັດ
ໄຮ່ໂດຍພ ົ້ນຖານ. 
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3. ກໍໍ່ສ້າງອ ດສາຫະກ າ ແລະ ຫັດຖະກ າ, ສ້າງໂຄງປະກອບກະສ ກ າ-ປູ່າໄມ້-ອ ດສາຫະກ າ ຢູ່າງ
ສ ມເຫດສ ມຜ ນໃຫ້ໄດ້ໃນເບ ົ້ອງຕ ົ້ນ. 

4. ປະຕ ບັດແບ່ງເຂດເສດຖະກ ດ, ຂ ົ້ນແຜນກ ານ ດກໍໍ່ສ້າງຊ ນນະບ ດ ແລະ ຕ ວເມ ອງ, ນ າໃຊ້
ແຫຼ່ງຊັບພະຍາ ກອນຢູ່າງມີປະສ ດທ ຜ ນ. 

5. ຂະຫຍາຍການຄ ມມະນາຄ ມ, ຂ ນສ ົ່ງ, ໄປສະນ ີແລະ ຕານ່າງຕ ດຕໍໍ່ສ ິ່ສານຢູ່າງແຂງແຮງ. 
6. ເປີດກວ້າງຕານ່າງການຄ້າ, ຊຼຸກຍູ້ວຽກງານຈໍລະຈອນສ ນຄ້າຢູ່າງແຂງແຮງ, ປະກອບສ່ວນ

ຢູ່າງຕັົ້ງໜ້າ ເຂ ົ້າໃນການຊຼຸກຍູ້ການຜະລ ດ, ປົວແປງຊີວ ດການເປັນຢູູ່. 
7. ປັບປ ງ ແລະ ເພີ ິ່ມທະວ ບ ດບາດເປັນເຈ ົ້າພາທາງຂອງພາກສ່ວນເສດຖະກ ດຂອງລັດ 

ຂະຫຍາຍເສດຖະກ ດ ລວມໝູ່, ຈ າກັດດ້ານຫຍໍໍ້ທໍໍ້ຂອງພາກສ່ວນເສດຖະກ ດເອກະຊ ນລ ງ
ເທ ິ່ອລະກ້າວ. 

8. ອອກແຮງປັບປ ງການເງ ນແຫ່ງຊາດ ໃຫ້ມີຄວາມສະຫງ ບປົກກະຕ . 
9. ຂະຫຍາຍການສ ກສາ ແລະ ຍ ກຄ ນນະພາບຂອງການສ ກສາ, ການກໍໍ່ສ້າງພະນັກງານ, 

ຂະຫຍາຍສາທາລະນະສ ກ, ວັດທະນະທ າ, ກ ລາກາຍຍະກ າ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄ ມ. 

10. ນ າໃຊ້ຄວາມກ້າວໜ້າທາງດ້ານວ ທະຍາສາດ-ເຕັກນ ກ, ຈັດຕັົ້ງວຽກງານສ າຫຼວດພ ົ້ນຖານ
ຢູ່າງຕັົ້ງໜ້າ. 

11. ເປີດກວ້າງການພ ວພັນເສດຖະກ ດ, ວັດທະນະທ າກັບຕ່າງປະເທດ, ກ່ອນອ ິ່ນແມ່ນການ
ຮ່ວມມ ຢູ່າງຮອບ ດ້ານກັບສະຫະພາບໂຊວຽດ, ຫວຽດນາມ, ກ າປູເຈຍ ແລະ ບັນດາປະເທດສັງຄ ມ
ນ ຍ ມອ້າຍນ້ອງອ ິ່ນໆ. 

 ນອກຈາກທ ດທາງໜ້າທີ ິ່ຕ່າງໆ  ທີິ່ໄດ້ກ່າວມາຂ້າງເທ ງແລ້ວ ພັກຍັງໄດ້ກ ານ ດ
ແນວທາງປູ່ຽນແປງໃໝ່ທາງດ້ານເສດຖະກ ດ ຊ ິ່ງມີບັນດາຫລັກການພ ົ້ນຖານດັົ່ງນີົ້: 

1. ຢ ດໝັົ້ນຈ ດໝາຍສັງຄ ມນີຍ ມ. 
2. ຢ ດໝັົ້ນລັດທ ມາກ-ເລນີນ ແລະ ໝູນໃຊ້ຢູ່າງປະດ ດສ້າງ, ສອດຄ່ອງກັບຈ ດພ ເສດ

ຂອງປະເທດເຮ າ. 
3. ຢ ດໝັົ້ນການນ າພາຂອງພັກ, ເພີິ່ມທະວີຄວາມສາມັກຄີເປັນເອກະພາບພາຍໃນພັກ 

ບ ນພ ົ້ນຖານຫລັກການລວມສູນປະຊາທ ປະໄຕ ແລະ ແນວທາງຂອງພັກ. 
4. ເສີມຂະຫຍາຍປະຊາທ ປະໄຕ ແລະ ສ ດເປັນເຈ ົ້າຂອງປະຊາຊ ນບັນດາເຜ ົ່າ, ສ້າງກ າລັງ

ສາມັກຄີປວງຊ ນ ແລະ ຄວາມເປັນປ ກແຜ່ນຂອງຊາວລາວເອກະພາບ. 
5. ເພີິ່ມທະວີຄວາມສັກສ ດຂອງລະບ ບອ າອາດປະຊາທ ປະໄຕປະຊາຊ ນ, ອີງໃສ່ກ າລັງ

ແຮງຂອງປະຊາຊ ນ, ຕ້ານປະກ ດການພະຍາດອາດຍາສ ດທ ກຮູບແບບ. 
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6. ເຊີດຊູຈ ດໃຈເອກະລາດ ເປັນເຈ ົ້າຕ ນເອງ, ສ ມທ ບກ າລັງແຮງຂອງຍ ກສະໄໝ. 

 ເພ ິ່ອໃຫ້ບັນແນວທາງການປູ່ຽນແປງໃໝ່  ພັກຍັງໄດ້ກ ານ ດເນ ົ້ອໃນສ າຄັນຂອງກ ນໄກ 

ເສດຖະກ ດຕະຫຼາດຕາມທ ດສັງຄ ມນີຍ ມ ດັົ່ງມີເນ ົ້ອໃນດັົ່ງນີົ້: 
- ຮັບຮູ້ພາກສ່ວຍເສດຖະກ ດຕ່າງໆ ທີິ່ຄ ງຕ ວ ແລະ ຂະຫຍາຍຕ ວ ຢູູ່ປະເທດເຮ າ, ແຕ່

ເສດຖະກ ດຂອງລັດຕ້ອງເປັນເຄ ົ້າພາທາງ. 

- ລັດຮັບຮູ ້ກ  າມະສ ດຕໍ ໍ່ພາຫະນະການຜະລ ດ  ແລະ ສ ດຄອບຄອງຊັບສ ນ ຂອງ
ພາກສ່ວນເສດຖະກ ດຕ່າງໆ, ແຕ່ລັດສ້າງເງ  ິ່ອນໄຂໃຫ້ປະຊາຊ ນທ ກຄ ນຢູູ່ດີກ ນດີ ບໍໍ່
ໃຫ້ເກີດການແຕກໂຕນກັນຫຼາຍໃນສັງຄ ມ ໂດຍຖ ເອ າກ ດໝາຍເປັນເຄ ິ່ອງມ 
ດັດສ ມ. 

- ລັດຮັບຮູ້ການແບ່ງປັນ ແຈກຢາຍລາຍໄດ້ ຕາມກ ນໄກຕະຫຼາດ, ແຕ່ຕ້ອງມີການ
ດັດສ ມບໍໍ່ໃຫ້ມີການກ ດຂີິ່ຂູດຮີດ ແລະ ເອ າລັດເອ າປຽບກັນ. 

- ລັດນ າໃຊ້ກ ນໄກແຜນການ ແລະ ມີລັກສະນະກ ານ ດທ ດ. 

- ຂ ດຄ ົ້ນ ແລະ ຂະຫຍາຍຄວາມອາດສາມາດບ ົ່ມຊ້ອນພາຍໃນ ຄຽງຄູ່ກັບການຮ່ວມມ 
ພາຍນອກ. 

 

ຜ ນສ າເລັດຂອງການພັດທະນາເສດຖະກ ດແຕ່ປີ 1986-1990 

 

 

ເປເີຊນັ(%) 
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5.4. ທ ດທາງແລະແຜນພດັທະນາເສດຖະກ ດ-ສງັຄ ມ ໄລະຍະປ ີ1991-2000 ປີ  
         ທ ດທາງ ແລະ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກ ດ 1991-1995 (ມະຕ ກອງປະຊຼຸມໃຫຍ່ຜູ້ແທນທ ົ່ວ
ປະເທດຄັ ົ້ງທີ  5 ຂອງພັກປະຊາຊ ນປະຕ ວ ັດລາວ), ພັກເຮ າໄດ້ກ  ານ ດວ່າ  ເພ  ິ່ອຫັນປູ່ຽນ
ເສດຖະກ ດທ າມະຊາດ ແລະເຄ ິ່ງທ າມະຊາດ ໄປສູ່ເສດຖະກ ດສ ນຄ້ານັົ້ນ ທ ດກ້າວເດີນແມ່ນເລີິ່ມ
ຈາກການຂະຫຍາຍກະສ ກ າ-ປູ່າໄມ້ຮອບດ້ານ ຕ ດພັນກັບການຂະຫຍາຍອ ດສາຫະກ າ ແລະການ
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ດ ນການຄ້າຂອງ ສປປ ລາວ 1986-1990 (ມູນຄາ່ລ້ານໂດລາ)

ການສ ົ່ງອອກ ການນ າເຂ ົ້າ ດ ນການຄາ້
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ບໍລ ການແຕ່ຫ ວທີໂລດ, ທັດສະນະພ ົ້ນຖານອີກອັນໜ ິ່ງຂອງພັກເຮ າໃນຂ ງເຂດເສດຖະກ ດແມ່ນ 

ສ ບຕໍໍ່ປູ່ຽນແປງໃໝ່ນະໂຍບາຍເສດຖະກ ດ ແລະກ ນໄກຄ ້ມຄອງເສດຖະກ ດ. ກ່ອນອ ິ່ນໝ ດແມ່ນ
ສ ບຕໍ ໍ່ລ ບລ້າງສ ິ່ງເສດເຫລ ອຂອງກ ນໄກຄ ້ມຄອງແບບລວມສູນອາດຍາສ ດ , ນ າໃຊ້ກ ນໄກ 

ເສດຖະກ ດຕະຫຼາດທີິ່ມີການດັດສ ມຂອງລັດ, ສ ົ່ງເສີມເສດຖະກ ດສ ນຄ້າໃຫ້ຂະຫຍາຍຕ ວຢູ່າງ
ແຂງແຮງ. ເພ ິ່ອໃຫ້ນະໂຍບາຍດັົ່ງກ່າວປະກ ດຜ ນເປັນຈ ງ , ບັນຫາຮີບດ່ວນທີິ່ສ ດຕ້ອງສ ບຕໍໍ່
ປູ່ຽນແປງໃໝ່ ແລະເພີິ່ມທະວີຄວາມສັກສ ດແຫ່ງການຄ ້ມຄອງຂອງລັດໃນຂ ງເຂດເສດຖະກ ດ

ແນໃສ່ຮັບປະກັນການກ ານ ດທ ດຢູ່າງຖ ກຕ້ອງ, ອ ານວຍຄວບຄ ມຢູ່າງຄ່ອງຕ ວ ແລະກວດກາທ ກ

ການເຄ ິ່ອນໄຫວເສດຖະກ ດຢູ່າງຈ ງຈັງ. ໃນກ ນໄກຄ ້ມຄອງໃໝ່ນີົ້ ລັດບໍໍ່ຄ ້ມຄອງການຜະລ ດ-ທ ລະ

ກ ດໂດຍກ ງ, ແຕ່ຫາກສ ມໃສ່ເຮັດພາລະບ ດບາດດັດສ ມ ມະຫາພາກເປັນຕ ົ້ນຕໍ ດ້ວຍເຄ ິ່ອງມ 

ເສດຖະກ ດ ແລະພ ົ້ນຖານກ ດໝາຍອັນໜັກແໜ້ນ, ຈະແຈ້ງ. 

 ໃນນະໂຍບາຍເສດຖະກ ດໃໝ່ນີົ້, ທ ກຄວາມອາດສາມາດຂອງທ ົ່ງປວງຊ ນ, ຂອງທ ກ

ພາກສ່ວນເສດຖະກ ດຈະໄດ້ຮັບການເສີມຂະຫຍາຍ ເພ ິ່ອສ້າງຄວາມຮັົ່ງມີແກ່ຕ ນເອງ ແລະແກ່

ປະເທດຊາດ. ສະນັົ້ນ, ພັກເຮ າ ໄດ້ກ ານ ດນະໂຍບາຍດ້ານເສດຖະກ ດແຕ່ລະດ້ານດັົ່ງນີົ້: 

 - ດ້ານກະສ ກ າ: ສ ົ່ງເສີມເສດຖະກ ດຄອບຄ ວຊາວກະຊ ກອນ ຢູ່າງແຂງແຮງ ແນໃສ່ຫັນ

ການຜະລ ດແບບກ ້ມຕ ນເອງພໍໃຜພໍລາວ ເປັນການຜະລ ດສ ນຄ້າເທ ິ່ອລະກ້າວ. 

 - ດ້ານປູ່າໄມ້: ສະກັດກັົ້ນການທ າລາຍປູ່າໄມ້ສະຊາຍ ເພ ິ່ອກ້າວໄປເຖ ງບ່ອນຢ ດຕ ການ

ຖາງປູ່າເຮັດໄຮ່, ເພີິ່ມທະວີຄວາມສັກສ ດໃນການຄ ້ມຄອງປູ່າໄມ້, ລວມທັງການຂາອອກໄມ້, 

ບູລະນະກ ງຈັກບັນດາອ ງການລັດ ທີິ່ມີການພ ວພັນເຖ ງການປົກປັກຮັກສາ ແລະຂ ດຄ ົ້ນໄມ້. 

 - ດ້ານອ ດສາຫະກ າ ແລະຫັດຖະກ າ: ການຫັນເປັນອ ດສາຫະກ າແມ່ນຄວາມຈ າເປັນ

ພາວະວ ໄສ ເພ ິ່ອເຮັດ ໃຫ້ເສດຖະກ ດແຫ່ງຊາດກ້າວໜ້າທັນສະໄໝ. ໃນສະເພາະໜ້ານີົ້ພັກເຮ າມີ

ນະໂຍບາຍສ ົ່ງເສີມການຜະລ ດອ ດສາຫະກ າ ແລະຫັດຖະກ າຢູ່າງແຂງແຮງ ດ້ວຍມາດຕະການຕ່າງໆ

ອັນຈ າເປັນ ເພ ິ່ອເພີິ່ມທະວີການຜະລ ດສ ນຄ້າໃຊ້ສອຍ ແລະສ ນຄ້າຂາອອກ, ທ ດທາງສະເພາະໜ້າ

ນີົ້ ແມ່ນເລີິ່ມຈາກອ ດສາຫະກ ານ້ອຍ, ການຫັດຖະກ າ ຕາມບໍລ ເວນຕ່າງໆໂດຍນ າໃຊ້ວັດຖຼຸດ ບ, 

ຊັບພະຍາກອນ, ແຮງງານກັບທີິ່ ແລະອີງໃສ່ທ ນຂອງຄອບຄ ວຜູ້ປະກອບການທ ລະກ ດເອງເປັນຕ ົ້ນ

ຕໍ ເພ ິ່ອສ ມໃສ່ປ ງແຕ່ງຜະລ ດຕະພັນກະສ ກ າປູ່າໄມ້ອັນແຜ່ຫຼາຍ. ລັດວາງນະໂຍບາຍປົກປ້ອງການ
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ຜະລ  ດພາຍໃນປະເທດ  ແລະນະໂຍບາຍສ  ົ່ ງ ເສ ີມດ ້ ານການເງ  ນ , ພາສ ີອາກອນ , ໃຫ້

ສ ດຜ ນປະໂຫຍດພ ເສດສ າລັບອ ດສາຫະກ າສ ນຄ້າຂາອອກ. 

 - ດ້ານການຄ້າ: ສ ບຕໍໍ່ປະຕ ບັດນະໂຍບາຍຈໍລະຈອນສ ນຄ້າແບບເສລີຖ ກກ ດໝາຍຢູ່າງ

ສະເໝີຕ ົ້ນສະ ເໝີປາຍ, ນ າໃຊ້ທ ກພາກສ່ວນເສດຖະກ ດເຮັດການຄ້າຢູ່າງກວ້າງຂວາງ ເຊ ິ່ງໃນນັົ້ນ

ສ ົ່ງເສີມການຄ້າເອກະຊ ນຢູ່າງ ແຂງແຮງ, ເປັນຕ ົ້ນແມ່ນການຄ້ານ້ອຍໃຫ້ເຄ ິ່ອນໄຫວທ ລະກ ດຢູູ່

ຊ ນນະບ ດ ເພ ິ່ອຂາຍສ ນຄ້າໃຊ້ສອຍ, ເຄ ິ່ອງມ ການກະເສດ ແລະອ ິ່ນໆ ໃຫ້ແກ່ຊາວກະຊ ກອນ. 

ສ ົ່ງເສີມການຜະລ ດສ ນຄ້າຂາອອກ ທີິ່ມີທ່າແຮງ ແລະຄວາມສາມາດສ ົ່ງອອກໄດ້ຫຼາຍຢູ່າງ

ແຂງແຮງ, ຈ າກັດສ ນຄ້ານ າເຂ ົ້າທີິ່ສາມາດຜະລ ດໄດ້ແລ້ວຢູູ່ພາຍໃນປະເທດ. ໃນເວລາດຽວກັນກໍໍ່

ເປີດກວ້າງການພ ວພັນກັບຕ່າງປະເທດເພ ິ່ອຊຼຸກຍູ້ການທ່ອງທ່ຽວ. 

 - ດ້ານນະໂຍບາຍພ ວພັນເສດຖະກ ດກັບຕ່າງປະເທດ: ສ ົ່ງເສີມການລ ງທ ນໂດຍກ ງດ້ວຍ

ຫຼາຍຮູບການ ຂອງຕ່າງປະເທດເຂ ົ້າໃນການຜະລ ດທ ລະກ ດຢູູ່ປະເທດເຮ າ, ປັບປ ງກ ດໝາຍການ

ລ ງທ ນຂອງຕ່າງປະເທດ ແລະ ວາງນະໂຍບາຍອັນຈ າເປັນ ເພ ິ່ອສ້າງເງ ິ່ອນໄຂສະດວກ ແລະ ຄວາມ
ໝັົ້ນໃຈໃຫ້ແກ່ນັກລ ງທ ນຊາວຕ່າງປະເທດ, ຄ ົ້ນຄວ້ານະໂຍບາຍເຂດເສດຖະກ ດພ ເສດ, ເຂດອ ດ
ສາຫະກ າທີິ່ຜະລ ດສ ນຄ້າສ ົ່ງອອກກ່ຽວກັບການສ າປະທານກ ດ ຈະການບໍໍ່ແຮ່, ດ ນກະສ ກ າ-ປູ່າໄມ້ 

ແລະອ ິ່ນໆ. ສ ບຕໍໍ່ການພ ວພັນທີິ່ດີຢູູ່ແລ້ວ ລະຫວ່າງປະເທດເຮ າກັບປະເທດ ຕ່າງໆ, ກັບສະຖາບັນ
ການເງ ນສາກ ນ ແລະອ ງການຈັດຕັົ້ງຕ່າງໆ ເພ ິ່ອຮັບເອ າການຊ່ວຍເຫລ ອ ແລະ ທ ນກູ້ຢ ມມາ
ພັດທະນາເສດຖະກ ດ-ສັງຄ ມຂອງປະເທດເຮ າໃຫ້ເປັນປະໂຫຍດ ແລະມີປະສ ດທ ຜ ນ. 

 ທ ດທາງ ແລະແຜນພັດທະນາເສດຖະກ ດ 1996-2000 (ມະຕ ກອງປະຊຼຸມໃຫຍ່ຜູ້ແທນ
ທ ົ່ວປະເທດຄັົ້ງທີ 6 ຂອງພັກປະຊາຊ ນປະຕ ວັດລາວ. 

 ທ ດທາງລວມ 

ສູ້ຊ ນໃຫ້ເສດຖະກ ດຂະຫຍາຍຕ ວຕໍໍ່ເນ ິ່ອງໃນລະດັບ 8-8.5% ຕໍໍ່ປີ,  ເມ ິ່ອຮອດປີ 2000 

ລາຍໄດ້ສະເລ່ຍຕໍໍ່ຫ ວຄ ນ ໃຫ້ໄດ ້500 ໂດລາ ສະຫະລັດ, ສ້າງກ ດຈະການພ ົ້ນຖານຈ ານວນໜ ິ່ງໃຫ້
ເປັນ ໜໍໍ່ແໜງສ າລັບ ການຫັນເປັນປະເທດອ ດສາຫະກ າ ແລະທັນສະໄໝ ໃນຂັົ້ນຕໍໍ່ໄປ, ແກ້ໄຂ
ຄວາມອ ດຢາກ ຂາດເຂີນ ແລະ ຄວາມທ ກຍາກຂອງປະຊາຊ ນໃນບໍລ ເວນຈ ດສ ມຈ ານວນໜ ິ່ງ
ດ້ວຍການພັດທະນາຊ ນນະ ບ ດຮອບດ້ານ. 
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- ສ ບຕໍໍ່ປັບປ ງ ແລະກໍໍ່ສ້າງພາກສ່ວນເສດຖະກ ດຂອງລັດໃຫ້ມີປະສ ດທ ຜ ນດີຂ ົ້ນດ້ວຍ
ການຍ ກລະດັບ ເຕັກນ ກ, ເຕັກໂນໂລຢີີ່ການຜະລ ດ ແລະການຄ ້ມຄອງໃຫ້ທັນສະໄໝ, ທັົ້ງນີົ້ເພ ິ່ອ
ສາມາດດ າລ ງບ ດບາດເປັນຫລັກ ແຫລ່ງໃນບາງຂະແໜງການຜະລ ດ, ບໍລ ການ ແລະຜະລ ດຕະພັນ
ທີິ່ມີທ່າແຮງ ເພ ິ່ອປະຕ ບັດຈ ດໝາຍດ້ານການເມ ອງ, ເສດຖະກ ດ ແລະສັງຄ ມຂອງພັກ ແລະລັດເຮ າ
ໄດ້ດີກວ່າເກ ົ່າ, ມີກ າລັງແຮງຮ່ວມກັບພາກສ່ວນເສດຖະກ ດອ ິ່ນໆ ເພ ິ່ອພັດທະນາປະເທດຊາດຢູ່າງ
ຕໍໍ່ເນ ິ່ອງ ແລະໜັກແໜ້ນ. 

 - ສ ບຕໍໍ່ສ້າງໂຄງປະກອບ ເສດຖະກ ດກະສ ກ າ-ປູ່າໄມ້ ຕ ດແໜ້ນກັບອ ດສາຫະກ າ ແລະ
ການບໍລ ການຕັົ້ງແຕ່ຫ ວທີ, ຖ ເອ າການກະສ ກ າປູ່າໄມ້ເປັນພ ົ້ນຖານ ແລະເອ າການສ້າງອ ດສາຫະກ າ
ທີ ິ່ເປັນທ່າແຮງເປັນຈ ດສ ມເລັ ົ່ງລັດ, ຊຼຸກຍູ ້ສ ົ່ງເສີມການພັດທະນາຂະແໜງການບໍລ ການໃຫ້
ຂະຫຍາຍຕ ວຢູ່າງແຂງແຮງໄປຕາມທ ດທັນສະໄໝເທ ິ່ອລະກ້າວ. 

 - ສ ບຕໍໍ່ປັບປ ງ ແລະເພີິ່ມທະວີການຄ ້ມຄອງຂອງລັດຕໍໍ່ເສດຖະກ ດແຫ່ງຊາດດ້ວຍກ ດໝ
າຍ, ດ້ວຍລະບ ບ ນະໂຍບາຍ ແລະເຄ ິ່ອງມ ອ ິ່ນໆ ຢູ່າງຄ ບຊຼຸດ. 

 ທ ດທາງວຽກງານຕ ົ້ນຕໍ ທາງດ້ານເສດຖະກ ດ 

 - ວຽກງານກະສ ກ າ-ປູ່າໄມ້: ຍັງເປັນຂະແໜງການພ ົ້ນຖານໃນເສດຖະກ ດແຫ່ງຊາດ. 

ພວກເຮ າຕ້ອງເອ າໃຈໃສ່ພັດທະນາຢູ່າງຕັົ້ງໜ້າ ໂດຍຖ ເອ າການຍ ກສະມັດຖະພາບການຜະລ ດໃຫ້
ສູງຂ ົ້ນ ຕ ດແໜ້ນກັບການປົກປັກຮັກສາ, ຟ ື້ນຟູບູລະນະດ ນ, ປູ່າໄມ້ ແລະນ ໍ້າໃຫ້ອ ດ ມສ ມບູນ ເປັນ
ໜ້າທີິ່ຕ ົ້ນຕ,ໍ ສູ້ຊ ນຜະລ ດເຂ ົ້າໃຫ້ກ ້ມກ ນ ແລະມີແຮໄວ້ສ່ວນໜ ິ່ງ. 

 - ວຽກງານອ ດສາຫະກ າ ແລະຫັດຖະກ າ: ເພີິ່ມທະວີວຽກງານສ າຫລວດສ ບຄ ົ້ນດ້ານ
ພະລັງນ ໍ້າ ແລະທໍລະ ນີສາດ ເພ ິ່ອມີຂໍໍ້ມູນພ ົ້ນຖານສ າລັບວາງແຜນຍ ດທະສາດພັດທະນາອ ດສາຫະ

ກ າຢູ່າງເປັນລະບ ບ, ເລັົ່ງລັດພັດທະນາຂະແໜງພະລັງງານໄຟຟ້າ ແລະອ ດສາຫະກ າບໍໍ່ແຮ່, ພ້ອມ

ກັນນັົ້ນຊຼຸກຍູ້ ແລະ ສ ົ່ງເສີມຂະຫຍາຍອ ດສາຫະກ າເບ າ, ອ ດສາຫະກ ານ້ອຍ ແລະ ຫັດຖະກ າ 

ແນໃສ່ປ ງແຕ່ງຜະລ ດຕະພັນກະສ ກ າ ປູ່າໄມ້ ກໍໍ່ຄ ປ ງແຕ່ງວັດຖຼຸດ ບ ທີິ່ມີຢູູ່ໃນປະເທດໃຫ້ເປັນ

ເຄ ິ່ອງໃຊ້ສອຍ, ເປັນວັດສະດ ກໍໍ່ສ້າງເພ ິ່ອຮັບໃຊ້ຄວາມຕ້ອງການໃນປະເທດ, ຫຼຼຸດຜ່ອນການນ າເຂ ົ້າ

ສ ນຄ້າທີິ່ບໍໍ່ຈ າເປັນທັງຊຼຸກຍູ້ການຜະລ ດເພ ິ່ອການສ ົ່ງອອກອີກດ້ວຍ. 
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 - ວຽກການຄ້າ: ຫັນປູ່ຽນເສດຖະກ ດທ າມະຊາດເປັນເສດຖະກ ດສ ນຄ້າ, ເຮັດໃຫ້

ຕະຫຼາດພາຍໃນຂະ ຫຍາຍຕ ວ ແລະ ເຊ ິ່ອມເຂ ົ້າກັບຕະຫຼາດຂອງພາກພ ົ້ນ ແລະ ຕະຫຼາດໂລກ. 
ສະນັົ້ນ, ຕ້ອງມີນະໂຍບາຍສ ົ່ງເສີມ ພາກສ່ວນເສດຖະກ ດຕ່າງໆ ເຮັດໃຫ້ພາລະບ ດບາດບໍລ ການ 

ການຄ້າຜູກພັນສອງສ ົ້ນແກ່ຄອບຄ ວຊາວກະຊ ກອນ ຢູ່າງແຜ່ຫຼາຍ, ຂະຫຍາຍຮູບການແລກປູ່ຽນ-

ຊ ົ້ຂາຍແທດເໝາະກັບແຕ່ລະບໍລ ເວນ, ອ ານວຍຄວາມສະດວກ ໃຫ້ແກ່ການຈໍລະຈອນສ ນຄ້າ, ດ າ

ເນີນການຄ ້ມຄອງ ແລະ ດັດສ ມຕະຫຼາດຢູ່າງເປັນເຈ ົ້າການ ໂດຍມີການແຊກແຊງດ້ວຍວ ທີອັນເໝ

າະສ ມໃນເມ ິ່ອຈ າເປັນ, ເປີດກວ້າງຕະຫຼາດສ ົ່ງອອກຂອງປະເທດເຮ າ, ຈັດຕັົ້ງການບໍລ ການ ດ້ານ

ການຄ້າຜ່ານແດນ ແລະ ການເຮັດຂາອອກຕໍໍ່ໃຫ້ດີ, ສ ົ່ງເສີມການຂາອອກຂະໜາດນ້ອຍ ຂອງ

ປະຊາຊ ນ. 

 - ວຽກການເງ ນ: ສ ບຕໍໍ່ບູລະນະລະບ ບນະໂຍບາຍການເງ ນແຫ່ງຊາດ, ກ່ອນອ ິ່ນໝ ດແມ່ນ

ນະໂຍບາຍການລ ງທ ນຂອງລັດຕາມທ ດຮັບປະກັນປະສ ດທ ຜ ນ ແລະ ຮັບໃຊ້ໂຄງປະກອບ
ເສດຖະກ ດແຫ່ງຊາດເຮັດໃຫ້ແຜນການງ ບປະມານຕ ດພັນສະໜ ດແໜ້ນກັບແຜນພັດທະນາ

ເສດຖະກ ດ-ສັງຄ ມຂອງປະເທດ, ຊຼຸກຍູ້ການຜະລ ດເປີດກວ້າງຢູ່າງແຂງແຮງ, ຄ ົ້ນຄວ້າ ແລະ ດ າ

ເນີນການແບ່ງຂັົ້ນຄ ້ມຄອງ ທາງດ້ານການເງ ນ ແລະງ ບປະມານໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບສະພາບຕ ວຈ ງ

ຕາມທ ດຮັບປະກັນຫລັກການລວມສູນ, ທັງເປັນການເສີມຂະຫຍາຍໄດ້ຄວາມຫ້າວຫັນການເຂ ົ້າ

ເປັນຄວາມຮັບຜ ດຊອບຂອງທ້ອງຖ ິ່ນ ແລະ ຫ ວໜ່ວຍງ ບປະມານຕ່າງໆ. ລະດ ມ ແລະ ຂ ດຄ ົ້ນ

ແຫລ່ງລາຍຮັບຢູ່າງສ ດຂີດ, ເພີິ່ມເຕີມນະໂຍບາຍພາສີສວຍສາອາກອນໃຫ້ສອດຄ່ອງ, ລະດ ມ

ແຫລ່ງການເງ ນຈາກພາຍນອກຢູ່າງມີຈ ດສ ມ ແລະມີການຄ ົ້ນຄວ້າຢູ່າງຮອບຄອບ. ຄ ້ມຄອງລາຍ

ຈ່າຍຕາມລະບຽບການ ແລະກ ານ ດໝາຍຢູ່າງເຄັົ່ງຄັດ, ຈ າກັດສ ດຂີດການຈ່າຍເກີນ ແລະຈ່າຍ

ນອກແຜນງ ບປະມານ. 

 - ວຽກງານທະນາຄານ: ເສີມຂະຫຍາຍບ ດບາດຂອງທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ.ລາວ ຢູ່າງຕັົ້ງ

ໜ້າ ໃນການຄ ້ມຄອງການເຄ ິ່ອນໄຫວດ້ານເງ ນຕາໃນທ ົ່ວປະເທດ ແລະ ການເຄ ິ່ອນໄຫວຂອງ

ທະນາຄານທ ລະກ ດຂອງລັດ ແລະ ຂອງເອກະຊ ນ, ລວມທັງທະນາຄານຫ ້ນສ່ວນ ແລະ ສາຂາ
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ທະນາຄານຕ່າງປະເທດຢູ່າງມີໄຫວພ ບ ແລະ ເຂັົ້ມງວດ, ປະຕ ບັດພາລະບ ດບາດເປັນໃຈກາງບັນຊາ

ທີິ່ທັນສະໄໝ ແລະ ຮັບປະກັນການບໍລ ການທີິ່ຄ່ອງແຄ້ວ ວ່ອງໄວ ແລະມີຄວາມສັກສ ດຕໍໍ່ບັນດາ

ທະນາຄານ, ປັບປ ງທະນາຄານຂອງລັດໃຫ້ມີປະສ ດທ ພາບ, ຂະຫຍາຍສາຂາ ທະນາຄານລ ງສູ່

ທ້ອງຖ ິ່ນ ເພ ິ່ອບໍລ ການແກ່ຊາວກະສ ກອນໄດ້ຢູ່າງກວ້າງຂວາງທ ົ່ວເຖ ງກວ່າເກ ົ່າ. 

 - ວຽກງານພ ວພັນເສດຖະກ ດກັບພາຍນອກ ແລະສ ົ່ງເສີມການລ ງທ ນຂອງຕ່າງປະເທດ: 

ການເປີດກວ້າງ ການຮ່ວມມ ທາງດ້ານເສດຖະກ ດກັບພາຍນອກດ້ວຍຫຼາຍຮູບຫຼາຍສີ, ຮັບປະກັນ

ປະສ ດທ ຜ ນ ແລະ ຜ ນປະໂຫຍດຂອງຄູ່ຮ່ວມມ ຢູ່າງເໝາະສ ມ, ກ່ອນອ ິ່ນໝ ດແມ່ນຮ່ວມມ ກັບ

ບັນດາປະເທດໃກ້ຄຽງ ແລະ ປະເທດອ ິ່ນໆ ໃນພາກພ ົ້ນ ອາຊີອາຄະເນ, ກຽມເງ ິ່ອນໄຂທ ກດ້ານ

ເພ ິ່ອເຂ ົ້າຮ່ວມເຂດການຄ້າເສລີອາຊຽນ ແລະ ເປັນສະມາຊ ກ ຂອງອ ງການ ການຄ້າໂລກ, ອີກດ້ານ

ໜ ິ່ງອີກກໍໍ່ຕັົ້ງໜ້າໂຄສະນາຂ ນຂວາຍນັກລ ງທ ນຊາວຕ່າງປະເທດໃຫ້ມາລ ງທ ນໃສ່ໂຄງການທີິ່ເປັນ

ທ່າແຮງ. 

ຜ ນສ າເລັດຂອງການພັດທະນາເສດຖະກ ດປີ 1991-1995 
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5.5. ແຜນພດັທະນາເສດຖະກ ດ-ສງັຄ ມ ໄລະຍະ 5 ປີ ຄັົ້ງທ ີV (2001 - 2005) 
         ຈ ດໝາຍລວມຂອງແຜນພັດທະນາເສດຖະກ ດ-ສັງຄ ມ ໄລຍະປີ 2001 - 2005 ແມ່ນ : 

ຮັບປະກັນໃຫ້ປະເທດເຮ າສ ບຕໍໍ່ມີຄວາມສະຫງ ບທາງສັງຄ  ມ ແລະ ມີສະຖຽນລະພາບທາງດ້ານ
ການເມ ອງ ຢູ່າງໜັກແໜ້ນ, ເຮັດໃຫ້ເສດຖະກ ດຂະຫຍາຍຕ ວຢູ່າງຕໍໍ່ເນ ິ່ອງ. ເມ ິ່ອຮອດປີ 2005 

ຕ້ອງແກ້ໄຂຄວາມທ ກຍາກຂອງປະຊາຊ ນໃຫ້ໄດ້ຫຼາຍກວ່າເຄ ິ່ງໜ ິ່ງຂອງຈ ານວນໃນປັດຈ ບັນ; ແກ້
ໄຂບັນຫາການຖາງປູ່າເຮັດໄຮ່ປູກເຂ ົ້າໃຫ້ໄດ້ໂດບພ ົ້ນຖານ ແລະ ຢ ດຕ ການປູກຝິີ່ນໃຫ້ໄດ້ໂດຍ
ຂາດຕ ວ. ສ້າງກ ດຈະການອັນຈ າເປັນຈ ານວນໜ ິ່ງ ເພ ິ່ອເປັນພ ົ້ນຖານ ໃຫ້ແກ່ການສະສ ມໃນເບ ົ້ອງ
ຕ ົ້ນ, ປັບປ ງທ ກຮູບການຈັດຕັົ້ງທ ລະກ ດ, ເປັນຕ ົ້ນທ ລະກ ດຂອງລັດ ແລະ ທ ລະກ ດຮ່ວມມ ຂອງ
ປະຊາຊ ນ ໃຫ້ເຕີບໃຫຍ່ເຂັົ້ມແຂງຂ ົ້ນເປັນກ້າວໆ; ສ້າງໃຫ້ມີຊັບພະຍາກອນມະນ ດໃນຂະແໜງວ 
ຊາ ແລະ ຊັົ້ນຕ່າງໆອັນຈ າເປັນເພ ິ່ອຮອງຮັບການພັດທະນາຕາມທ ດຫັນເປັນອ ດສາຫະກ າ  ແລະ 
ທັນສະໄໝໃນຂັົ້ນຕໍໍ່ໄປ. 

   ໃນແຜນການ 5 ປີໃນຄັົ້ງນີົ້ໄດ້ວາງຄາດໝາຍສູ້ຊ ນທາງດ້ານມະຫາພາກໄວ້ດັົ່ງນີົ້: 

- ລວມຍອດຜະລ ດຕະພັນພາຍໃນ ເພີິ່ມຂ ົ້ນສະເລ່ຍ 7-7.5% ຕໍໍ່ປ,ີ ໃນນັົ້ນ 

+ ລວມຍອດຜະລ ດຕະພັນກະສ ກ າ-ປູ່າໄມ້ ເພີິ່ມຂ ົ້ນສະເລ່ຍ 4-5% ຕໍໍ່ປ ີ

+ ລວມຍອດຜະລ ດຕະພັນອ ດສາຫະກ າ-ຫັດຖະກ າ 10-11% ຕໍໍ່ປ ີ

+ ການບໍລ ການເພີິ່ມຂ ົ້ນສະເລ່ຍ 8-9% ຕໍໍ່ປ ີ
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- ໃນປີ 2005 ສູ້ຊ ນສ້າງໃຫ້ໂຄງປະກອບເສດຖະກ ດກະສ ກ າ-ປູ່າໄມ້, ອ ດສາຫະກ າ ແລະ 
ບໍລ ການດັົ່ງນີົ້: 

    + ຍອດຜະລ ດຕະພັນກະສ ກ າ-ປູ່າໄມ້ ກວມ 47% ຂອງ GDP 

    + ລວມຍອດຜະລ ດຕະພັນ ອ ດສາຫະກ າ-ຫັດຖະກ າ ກວມ 26% ຂອງ GDP 

    + ການບໍລ ການ ກວມ 27% ຂອງ GDP  

- ຄວບຄ ມອັດຕາເງ ນເຟີື້ ແຕ່ລະປີໃຫ້ຢູູ່ລະດັບຕ ວເລກດຽວ 

- ຮັກສາອັດຕາແລກປູ່ຽນໃຫ້ມີຄວາມສະຫງ ບ 

- ສູ້ຊ ນສ້າງລາຍຮັບງ ບປະມານ ໃຫ້ເພີິ່ມຂ ົ້ນໃນແຕ່ລະປີ ແລະ ໃນສ ກປີ 2004-2005 ເຮັດໃຫ້ໄດ້
ລາຍຮັບກວມ 18% ຂອງ GDP; ເຮັດໃຫ້ການຂາດດູນງ ບປະມານຢູູ່ລະດັບ 5% ຂອງ GDP 

- ຮັກສາການຂາດດູນຊ າລະສະສາງປົກກະຕ ກັບຕ່າງປະເທດ ( ດູນບັນຊີສ າພັດ ) ໃນປີ 2005 ໃຫ້
ຢູູ່ລະດັບບໍໍ່ເກີນ 6% ຂອງ GDP 

- ການລ ງທ ນຂອງລັດໃຫ້ກວມປະມານ 12-14% ຂອງ GDP, ສູ້ຊ ນໃຫ້ມີການສະສ ມພາຍໃນ
ປະມານ 12% ຂອງ GDP ໃນປີ 2005 

- ໃນປີ 2005 ຄາດຄະເນຈະມີພ ນລະເມ ອງປະມານ 5.9 ລ້ານຄ ນ ແລະ ຄາດວ່າ GDP ສະເລ່ຍຕໍໍ່
ພ ນລະເມ ອງຜູ້ໜ ິ່ງຈະໄດ້ປະມານ 500-550 ໂດລາສະຫະລັດ. 

   ເພ ິ່ອຮັບປະກັນໃຫ້ຄາດໝາຍສູ້ຊ ນທາງດ້ານມະຫາພາກ ທີິ່ໄດ້ກ ານ ດໄວ້ນັົ້ນຖ ກຈັດຕັົ້ງປະຕ ບັດ
ຢູ່າງມີຜ ນສ າເລັດ, ພວກເຮ າໄດ້ກ ານ ດບັນດາວຽກງານແລະຄາດໝາຍສູ້ຊ ນໃນແຕ່ລະຂ ງເຂດ 

ດັົ່ງນີົ້: 

- ຂ ງເຂດການຜະລ ດ 

ດ້ານກະສ ກ າ-ປູ່າໄມ້: 
      ໃນປີ 2005 ສູ້ຊ ນຜະລ ດສະບຽງອາຫານໃຫ້ໄດ້ 3 ລ້ານໂຕນໃນນັົ້ນຜະລ ດເຂ ົ້າໃຫ້ໄດ້ 2,7 

ລ້ານໂຕ, ສູ້ຊ  ນຂະຫຍາຍເນ ົ້ອທີິ່ນາແຊງໃຫ້ໄດ້ 150 ພັນເຮັກຕາ, ເຮັດໃຫ້ຝູງສັດໃຫ່ຍ ( ງ ວ,

ຄວາຍ ) ແລະ ການຜະລ ດຊີົ້ນ, ປາ, ໄຂ່, ນ ມສ ດເພີິ່ມຂ ົ້ນ. ພ້ອມກັນນັົ້ນກໍຍັງໄດ້ເອ າໃຈໃສ່ສ ົ່ງເສີມ
ການຜະລ ດເປັນສ ນຄ້າ, ສູ້ຊ ນປະຕ ບັດຄາດໝາຍກ່ຽວກັບການຍ ດຕ ການຖາງປູ່າເຮັດໄຮ່ປູກເຂ ົ້າ
ໃຫ້ໄດ້ໂດຍພ ົ້ນຖານ ແລະ ຄາດໝາຍລ ບລ້າງການປູກຝິີ່ນ ແລະ ກັນຊາໃຫ້ໄດ້ຢູ່າງສ ົ້ນເຊີງ. 
ການຜະລ ດເປັນສ ນຄ້າ: ໃນ 5 ປີຕໍໍ່ຫນ້າຂະແໜງກະສ ກ າ ແລະ ປູ່າໄມ້ຕ້ອງຖ ບ ດບາດສ ົ່ງເສີມເປັນ
ວຽກງານໃຈກາງໃນການກະຕ ກຊຼຸກຍູ້ການປູກພ ດ, ການລ້ຽງສັດ ແລະ ປູກໄມ້ເພ ິ່ອເປັນສ ນຄ້າ
ດ້ວຍຫຼາຍຮູບຫຼາຍວີທີ. 
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- ວຽກງານຢ ດຕ ຖາງປູ່າເຮດັໄຮ ່ແລະ ຈດັສນັອາຊບີຄ ງທີິ່: ແມ່ນເລັົ່ງໃສ່ແກ້ໄຂການເຮັດໄຮ່ຢູູ່ບັນດາ
ແຂວງທີິ່ມີເນ ົ້ອທີິ່ຫຼາຍກວ່າ 10,000 ເຮັກຕາຂ ົ້ນເມ ອດ້ວຍການສ້າງເປັນໂຄງການຢ ດຕ ການຖາງ
ປູ່າເຮັດໄຮ່ ແລະ ຈັດສັນອາຊີບຄ ງທີິ່ໃຫ້ປະຊາຊ ນ, ໂດຍແມ່ນກະຊວງກະສ ກ າປູ່າໄມ້ສ ມທ ບກັບ
ພາກສ່ວນທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງເປັນຜູ ້ຊີ ົ້ນ າ ແລະສ ົ່ງເສີມທາງດ້ານວ ຊາການ, ທ້ອງຖ ິ່ນເປັນຜູ ້ຈັດຕັົ້ງ
ປະຕ ບັດ. 

        ສູ້ຊ ນປະຕ ບັດໃຫ້ໄດ້ຕາມຄາດໝາຍລ ບລ້າງການປູກຝິີ່ນ ແລະ ກັນຊາຢູ່າງສ ົ້ນເຊີງໃນປີ 
2005, ດ້ວຍການສ ມທ ບລະຫວ່າງພາກລັດ ແລະ ປະຊາຊ ນພ້ອມກັນເຮັດ, ນ າໃຊ້ທ ນຂອງລັດ 

ແລະ ຍາດແຍ່ງການຊ່ວຍເຫຼ ອຈາກຕ່າງປະເທດ ແລະ ອ ງການຈັດຕັົ້ງສາກ ນເພ ິ່ອຈັດຕັົ້ງປະຕ ບັດ
ບັນດາໂຄງການລ ບລ້າງການປູກຝິີ່ນ ແລະ ກັນຊາຢູູ່ບໍລ ເວນຈ ດສ ມຕ່າງໆທີິ່ໄດ້ກ ານ ດໄວ້. 
- ວຽກງານຊ ນລະປະທານ: ໃນ 5 ປີຕໍໍ່ໜ້ານີົ້ຕ້ອງຊຼຸມໃສ່ສ ບຕໍໍ່ສ້າງບັນດາໂຄງການທີິ່ໄດ້ລ ງມ ແລ້ວ
ເປັນຕ ົ້ນແມ່ນໂຄງການຂະໜາດກາງ ແລະ ໃຫຍ່ໃຫ້ສ າເລັດ ແລະ ສາມາດນ າໃຊ້ຢູ່າງມີປະສ ດທ 
ຜ ນ. ໃນປີ 2005 ຄາດໝາຍຂະຫຍາຍເນ ົ້ອທີ ິ່ນ າໃຊ້ຊ ນລະປະທານລະດູຝົນໃຫ້ໄດ້  450 ພັນ
ເຮັກຕາ ແລະ ລະດູແລ້ງ 340 ພັນເຮັກຕາ, ໃນນັົ້ນເນ ົ້ອທີິ່ນາແຊງ 150 ພັນເຮັກຕາ. 
+ ດ້ານອ ດສາຫະກ າ-ຫັດຖະກ າ : ໃນ 5 ປີຕໍໍ່ໜ້າຕ້ອງສ ມໃສ່ຂະຫຍາຍຂະແໜງການທີິ່ເປັັນທ່າແຮງ
ເຊັົ່ນ: ໄຟຟ້າ, ອ ດສາຫະກ າປ ງແຕ່ງ, ອ ດສາຫະກ າເຄ ິ່ອງໃຊ້ສອຍ, ອ ດສາຫະກ າວັດສະດ ກໍໍ່ສ້າງ ແລະ 
ຫັດຖະກ າທີິ່ເປັນມູນເຊ ົ້ອຂອງປະຊາຊ ນ. ສູ້ຊ ນສ້າງໃຫ້ໄດ້ເຂດອ ດສາຫະກ າ ຢູູ່ກ າແພງນະຄອນ, 

ສະຫວັນນະເຂດ, ຈ າປາສັກ. ນອກນັົ້ນ ແຕ່ລະແຂວງອີງໃສ່ເງ ິ່ອນໄຂ ແລະ ທ່າແຮງຂອງຕ ນ ກ ານ ດ
ເຂດອ ດສາຫະກ າປ ງແຕ່ງ ກະສ ກ າ-ປູ່າໄມ້; ສ້າງເຂດພາກກາງ ແລະ ພາກໃຕ້ຂອງປະເທດເປັນເຂດ
ພັດທະນາອ ດສາຫະກ າໄຟຟ້າ ແລະ ແຫຼ່ງວັດຖຼຸດ ບ. 

       ເພ ິ່ອເປັນພ ົ້ນຖານໃຫ້ແກ່ການຫັນເປັນອ ດສາຫະກ າໃນຕໍໍ່ໜ້າ, ໃນແຜນການ 5 ປີຄັົ້ງນີົ້ຕ້ອງສູ້
ຊ ນປະຕ ບັດບັນດາໂຄງການຕ ົ້ນຕໍຈ ານວນໜ ິ່ງເຊັົ່ນ: ດ າເນີນກ ດຈະກ າສ າຫຼວດ ແລະ ຂ ດຄ ົ້ນບໍໍ່ແຮ່
ປະມານ 50 ໂຄງການ, ສ າເລັດກາານກໍໍ່ສ້າງໂຮງງານຊີມັງແຫ່ງທີ 2 ຢູູ່ວັງວຽງ ແລະ ຢູູ່ສາລະວັນ 1 

ແຫ່ງ, ສ າເລັດໂຮງງານຝ ູ່ນຊີວະພາບຈ ານວນໜ ິ່ງຢູູ່ແຂວງ ແລະ ປະຈ າພາກ; ກໍໍ່ສ້າງໂຮງງານເຫຼັກ
ຢູູ່ກ າແພງນະຄອນ ແລະ ໂຮງງານນ ໍ້າຕານຢູູ່ແຂວງວຽງຈັນ. ລ ງມ ກໍໍ່ສ້າງເຂ ິ່ອນໄຟຟ້າຂະໜາດກາງ 
ແລະ ໃຫຍ່ຈ ານວນໜ ິ່ງເພ ິ່ອຮັບໃຊ້ພາຍໃນ ແລະ ສ ົ່ງອອກ ເຊັົ່ນ: ໂຄງການນ ໍ້າເທີນ2, ນ ໍ້າງ ິ່ມ2 ແລະ 
3 ແລະ ອ ິ່ນໆ, ໃນນີົ້ສູ້ຊ ນສ້າງໃຫ້ສ າເລັດ 3 ໂຄງການໄຟຟ້າຮັບໃຊ້ພາຍໃນຄ : ເຊເສັດ2, ນ ໍ້າມັງ3 

ແລະ ໂຮງງານໄຟຟ້າຄວາມຮ້ອນ 1 ແຫ່ງຢູູ່ພາກເໜ ອ. ຄຽງຄູ່ກັນນັົ້ນກໍໍ່ສ ບຕໍໍ່ຂະຫຍາຍຕາຂ່າຍສາຍ
ສ ົ່ງໄຟ້ຟ້າແຮງສູງ ແລະ ແຮງກາງພາຍໃນປະເທດເພ ິ່ອເຮັດໃຫ້ທ ກແຂວງ ແລະ ເຂດພ ເສດມີລະບ ບ
ໄຟຟ້າຢູ່າງຖາວອນໃນປີ 2005. 
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   ການພັດທະນາຕາມເຂດແຄວ້ນ: 

   ເຂດພາກເໜ ອ : ຈະໄດ້ສ ມໃສ່ແກ້ໄຂການຖາງປູ່າເຮັດໄຮ່, ການປູກຝິີ່ນ ແລະ ການລ ບລ້າງ
ຄວາມທ ກຍາກຂອງປະຊາຊ ນໂດຍສ້າງໂຄງການລະອຽດໃນແຕ່ລະດ້ານ;  ຄ ົ້ນຄວ້າເພ ິ່ອກຽມສ້າງ
ເສດຖະກ ດພ ເສດ ຢູູ່ແຂວງອ ດ ມໄຊ, ເຂດການຄ້າປອດພາສີ ຢູູ່ບໍໍ່ເຕັນ ແຂວງຫຼວງນ ໍ້າທາ ແລະ 
ເຂດ 5 ຫຼ່ຽມເສດຖະກ ດ. 

   ເຂດພາກກາງ : ສ ມໃສ່ການຜະລ ດສະບຽງອາຫານໃຫ້ເຫຼ ອກ ນເພ ິ່ອຊ່ວຍໜູນເຂດອ ິ່ນ; ສ້າງ
ພາກກາງໃຫ້ເປັນເຂດຜະລ ດສ ນຄ້າ, ພັດທະນາເຂດອ ດສາຫະກ າ ແລະ ການບໍລ ການຜ່ານ; ສ້າງ
ເຂດເສດຖະກ ດພ ເສດຢູູ່ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ. 

 ເຂດພາກໃຕ ້: ສ ມໃສ່ການຜະລ ດສະບຽງອາຫານໃຫ້ເຫຼ ອກ ນ. ພັດທະນາກະສ ກ າ-ປູ່າໄມ້ໃຫ້ເປັນ
ສ ນຄ້າ, ພັດທະ ນາພ ົ້ນຖານອ ດສາຫະກ າຈ ານວນໜ ິ່ງ ແລະ ສ້າງໃຫ້ເປັນທາງຜ່ານຕອນໃຕ້ຂອງ
ປະເທດ; ຄ ົ້ນຄວ້າເພ ິ່ອສ້າງເສດຖະກ ດພ ເສດຢູູ່ແຂວງຈ າປາສັກ ແລະ ເຂດ 3 ຫຼ່ຽມເສດຖະກ ດຢູູ່
ແຂວງອັດຕະປ . 
   - ຂ ງເຂດການບໍລ ການ 

   + ດ້ານຄ ມມະນາຄ ມ, ຂ ນສ ົ່ງ, ໄປສະນ ີແລະ ກໍໍ່ສ້າງ: ໃນຊຼຸມປີຕໍໍ່ຫນ້ານີົ້ຕ້ອງປັບປ ງ ແລະ ກໍໍ່ສ້າງ
ເສັົ້ນທາງເຊ ິ່ອມຕໍໍ່ອະນ ພາກພ ົ້ນ, ເສັົ້ນທາງຫຼວງແຫ່ງຊາດ ແລະ ເສັົ້ນທາງສ າຄັນຂອງທ້ອງຖ ິ່ນ, 

ເສັົ້ນທາງລ ດໄຟ, ສະໜາມບ ນ, ຂ ວ, ພັດທະນາການຂ ນສ ົ່ງທາງບ ກ-ທາງນ ໍ້າ, ລະບ ບສ ິ່ສານ-ໂທລະ
ຄ ມໃຫ້ມີຄ ນນະພາບ. ຄາດໝາຍສູ້ຊ ນຕ ົ້ນຕໍແມ່ນຮອດປີ 2005 ຕ້ອງໃຫ້ມີທາງປູຢາງແຕ່ເມ ອງ
ຫຼວງຂອງປະເທດໄປເຖ ງເທດສະບານຂອງທ ກໆແຂວງ ແລະ ເຂດພ ເສດ, ແຕ່ລະແຂວງໃຫ້ມີທາງ
ລ ດແລ່ນໄດ້ສອງລະດູ ແຕ່ເທດສະບານແຂວງເຖ ງເທດສະບານທ ກໆເມ ອງຂອງແຂວງຕ ນ. 

   + ດ້ານການຄ້າ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ : ເພີິ່ມທະວີວຽກງານການຄ້າ ແນໃສ່ກະຕ ້ນຊຼຸກຍູ້ການຜະລ ດ
ເປັນສ ນຄ້າເພ ິ່ອສະໜອງພາຍໃນ ແລະ ສ ົ່ງອອກໃຫ້ຫຼາຍຂ ົ້ນ. ສ ມໃສ່ເປີດກ້ວາງການຄ້າພາຍໃນ 

ແລະ ອ ານວຍຄວາມສະດວກໃນການຈໍລະຈອນແຈກຢາຍສ ນຄ້າໃນທ ົ່ວປະເທດ . ການຄ້າ
ຕ່າງປະເທດແມ່ນເລັົ່ງໃສ່ສ ົ່ງເສີມການສ ົ່ງອອກສ ນຄ້າທີິ່ມີທ່າແຮງປຽບທຽບ ແລະ ແຂ່ງຂັນກັນໄດ້
ຍາວນານໂດຍເພີິ່ມທະວີການພ ວພັນການຄ້າແບບຫຼາຍທ ດ. 

5.6. ທ ດທາງ ແລະ ໜາ້ທີິ່ຕ ົ້ນຕທໍາງດາ້ນເສດຖະກ ດ-ສງັຄ ມຂອງສະໄໝຂາ້ມຜາ່ນຂ ົ້ນສູສ່ງັຄ ມ
ນ ຍ ມ: 

   ອັນທໜີ ິ່ງ: ດ າເນີນການຫັນເປັນອ ດສາຫະກ າສັງຄ ມນ ຍ ມເທ ິ່ອລະກ້າວເພ ິ່ອສ້າງຮາກຖານວັດຖຼຸ 
- ເຕັກນ ກຂອງສັງຄ ມນ ຍ ມໃຫ້ສ າເລັດຜ ນ 
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   ອັນທີສອງ: ດ າເນີນການດັດສ້າງສັງຄ ມນ ຍ ມ ແນໃສ່ກໍໍ່ສ້າງການພ ວພັນການຜະລ ດໃຫ້ສັງຄ ມ
ນ ຍ ມ. 

         ຢູູ່ໃນປະເທດເຮ າ ເນ ິ່ອງຈາກຈ ດພ ເສດທາງດ້ານປະຫວັດສາດ-ຊາດ, ພວກເຮ າຍ ິ່ງຕ້ອງ
ເອ າໃຈໃສ່ຊອກຄ ົ້ນ, ໝູນໃຊ້ບັນດາຮູບການຂ້າມຜ່ານດັງກ່າວນັົ້ນໃຫ້ສອດຄ່ອງ. ຕ ວຢູ່າງ: ຮູບ
ການຫ ້ນສ່ວນລະຫວ່າງລັດກັບເອກະຊ ນເປັນຮູບການຂ້າມຜ່ານອັນໜ ິ່ງເພ ິ່ອດັດສ້າງພາກສ່ວນ
ເສດຖະກ ດນາຍທ ນເອກະຊ ນ. ສ່ວນສະຫະກອນປະເພດຕ່າງໆທີິ່ມີລະດັບແຕກຕ່າງກັນກໍໍ່ເປັນ
ບັນດາຮູບການຂ້າມຜ່ານກ້າວຂ ົ້ນສັງຄ ມນ ຍ ມເຊັົ່ນດຽວກັນ. ສະຫະກອນກະເສດ, ສະຫະກອນ
ຫັດຖະກ າ, ສະຫະກອນຊ ົ້ຂາຍ ແລະ ສະຫະກອນປະເພດອ ິ່ນ ມີໜ້າທີິ່ເຕ ົ້າໂຮມບັນດາຜູ້ອອກແຮງ
ງານເອກະເທດ ແລະ ເຈ ົ້າຊັບນ້ອຍເຂ ົ້າໃນສະຫະກອນທີິ່ສ ມຄູ່ກັບຂະແໜງວ ຊາຊີບຂອງເຂ າເຈ ົ້າ 
ແລະ ແນະນ າໃຫ້ເຂ າເຈ ົ້າທ າມາຫາກ ນແບບລວມໝູ່. 
          ສະໄໝຂ້າມຜ່ານເປັນສະໄໝທີິ່ເສດຖະກ ດຍັງມີຫຼາຍພາກສ່ວນຄ ງຕ ວຢູູ່ຄ  ພາກສ່ວນ
ສັງຄ ມນ ຍ ມ ແລະ ພາກສ່ວນທີິ່ບໍໍ່ເປັນສັງຄ ມນ ຍ ມ. ພວກເຂ າເຫຼ ົ່ານັົ້ນທັງເອກະພາບກັນ, ກ່ຽວພັນ
ກັນ, ທັງຕໍໍ່ສູ້ກັນ. ສ ລະປະຂອງການນ າພາແມ່ນຕ້ອງຮັບຮູ້ຂໍໍ້ຂັດແຍ່ງເຫຼ ົ່ານັົ້ນໃຫ້ຈະແຈ້ງ ເພ ິ່ອມີ
ນະໂຍບາຍດັດສ້າງ ແລະ ນ າໃຊ້ບັນດາພາກສ່ວນເສດຖະກ ດຢູ່າງຖ ກຕ້ອງ. ເປັນອັນແນ່ນອນວ່າໃນ
ເມ ິ່ອເງ ິ່ອນໄຂພາວະວ ໄສ ແລະ ອັດຕະວ ໄສສ ກງອມແລ້ວ ໂດຍສະເພາະແມ່ນໃນເມ ິ່ອກ າລັງການ
ຜະລ ດພາຍໃນປະເທດເຮ າໄດ້ກ້າວໄປເຖ ງລະດັບຂະຫຍາຍຕ ວໃດໜ ິ່ງແລ້ວບັນດາພາກສ່ວນ
ເສດຖະກ ດທີິ່ບໍໍ່ເປັນສັງຄ ມນ ຍ ມຈະຫັນປູ່ຽນເປັນພາກສ່ວນເສດຖະກ ດສັງຄ ມນ ຍ ມ. 

          ສ່ວນພາກສ່ວນເສດຖະກ ດສັງຄ ມນ ຍ ມ ມີໜ້າທີິ່ພ ສູດໃຫ້ເຫັນຄວາມດີເລ ດຂອງຕ ນດ້ວຍ
ວ ທີລັດວ ສາຫະກ ດເຮັດດີກວ່າໝູ່, ລວມໝູ່ເຮັດດີກວ່າເອກະເທດ. ຈະແມ່ນໃນຂ ງເຂດໃດກໍໍ່ຕາມ, 

ຖ້າຫາກວ່າລັດບໍໍ່ມີຄວາມສາມາດພຽງພໍເພ ິ່ອຄ ້ມຄອງ ແລະ ເຫັນວ່າປະໃຫ້ລວມໝູ່ເຮັດຈະດີກວ່າ
ນັົ້ນ ກໍໍ່ຕ້ອງປະໃຫ້ລວມໝູ່ເຮັດ, ຖ້າເຫັນວ່າປະໃຫ້ເອກະຊ ນເຮັດຈະດີກວ່ານັົ້ນ ກໍໍ່ປະໃຫ້ເອກະຊ ນ
ເຮັດ. ແຕ່ທັງໝ ດເຫຼ ົ່ານັົ້ນ ລ້ວນແຕ່ຕ້ອງດ າເນີນໄປຕາມການນ າພາທີິ່ເປັນເອກະພາບຂອງພັກ. 

        ຈູດປະສ ງຂອງການດັດສ້າງສັງຄ ມນ ຍ ມແມ່ນຂະຫຍາຍການຜະລ ດ, ເພີິ່ມຜະລ ດຕະພາບ
ຂອງງານ, ຍ ກລະດັບຊີວ ດການເປັນຢູູ່ຂອງປະຊາຊ ນໃຫ້ດີຂ ົ້ນ, ເຮັດໃຫ້ພາກສ່ວນເສດຖະກ ດ
ສັງຄ ມນ ຍ ມນັບມ ົ້ນັບໄດ້ຮັບການປັບປ ງ ແລະ ຂະຫຍາຍຕ ວ. ດ້ວຍເຫດນັົ້ນ, ຫຼັກການຊີົ້ນ າ
ຕະຫຼອດສະໄໝຂ້າມຜ່ານ ແມ່ນການດັດສ້າງສັງຄ ມນ ຍ ມຕ້ອງຕ ດພັນກັບການກໍໍ່ສ້າງເສດຖະກ ດ, 

ຂະຫຍາຍການຜະລ ດ ແລະ ຍ ກລະດັບຊີວ ດການເປັນຢູູ່ຂອງປະຊາຊ ນໃຫ້ສູງຂ ົ້ນ. ຖ້າພວກເຮ າ
ຫາກເຫີນຫ່າງຈາກຫຼັກການນີົ້ແລ້ວ ກໍໍ່ຈະຕ ກເຂ ົ້າສູ່ລັດທ ຮູບການ. 
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      ພວກເຮ າດ າເນີນການດັດສ້າງບັນດາພາກສ່ວນເສດຖະກ ດທີິ່ບໍໍ່ເປັນສັງຄ ມນ ຍ ມນັົ້ນ ມັນບໍໍ່
ແມ່ນລ ບລ້າງເສດ ຖະກ ດຄອບຄ ວ, ກ ງກັນຂ້າມພວກເຮ າມີແຜນນະໂຍບາຍສ ົ່ງເສີມເສດຖະກ ດ
ຄອບຄ ວຂອງລັດຖະກອນ ແລະ ສະມາຊ ກສະຫະກອນ, ໂດຍຖ ອັນນັ ົ້ນ ເປັນສ່ວນໜ ິ່ງຂອງ
ພາກສ່ວນເສດຖະກ ດສັງຄ ມນ ຍ ມ. 
      ເວ ົ້າເຖ ງການພ ວພັນການຜະລ ດໃໝ່ສັງຄ ມນ ຍ ມນັົ້ນ ກ່ອນອ ິ່ນໝ ດ ພວກເຮ າຕ້ອງດ າເນີນ
ການດັດສ້າງສັງຄ ມນ ຍ ມ ເພ ິ່ອລ ບລ້າງລະບອບກ າມະສ ດເອກະຊ ນ ກ່ຽວກັບພາຫະນະການຜະລ ດ 
ແລະ ສ້າງຕັົ້ງລະບອບກ າມະສ ດສັງຄ ມນ ຍ ມຂ ົ້ນໂດຍພາຍໃຕ້ສອງຮູບການເຊ່ນ: ທ ົ່ວປວງຊ ນ ແລະ 
ລວມໝູ່. 

5.7. ແຜນພດັທະນາເສດຖະກ ດສງັຄ ມ 2006-2010 
 ແຕ່ປີ 2006-2010 ແມ່ນໄລຍະແຫ່ງການສ້າງພ ົ້ນຖານ ແລະ ທ່ວງທ່າ ສ າລັບການ
ພັດທະນາເສດຖະກ ດ, ສ້າງເງ ິ່ອນໄຂອ ານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ເສດຖະກ ດຂະຫຍາຍຕ ວໃນ
ລະດັບຕໍໍ່ເນ ິ່ອງ, ບັນລ ຄາດໝາຍ 7 % ຂ ົ້ນໄປ, ດ້ວຍການພັດທະນາຂະແໜງການ ກະສ ກ າ-ປູ່າໄມ້
ຕ ດແໜ້ນກັບອ ດສາຫະກ າ ແລະ ບໍລ ການຢູ່າງແຂງແຮງ ແລະ ມີຈ ດສ ມ, ສ້າງໂຄງປະກອບທີິ່
ສ ມສ່ວນຫຼາຍຂ ົ້ນ ແລະ ມີດ້ານທັນສະໄໝ, ເສີມຂະຫຍາຍກ າລັງແຮງທ ກພາກສ່ວນເສດຖະກ ດ 

ແລະ ການພ ວພັນຮ່ວມມ ກັບຕ່າງປະເທດຢູ່າງແຂງແຮງ. ບ ນພ ົ້ນຖານການຜະລ ດກະສ ກ າທີິ່ໜັກແ
ໜ້ນ ແລະ ຂ ດຄ ົ້ນຂະແໜງການທີິ່ເປັນທ່າແຮງຢູ່າງມີປະສ ດທ ຜ ນ, ພ້ອມດຽວກັນນັົ້ນກໍໍ່ຕັົ້ງໜ້າເອ າ
ການບໍລ ການ ແລະ ອ ດສາຫະກ າສ ມທ ບໃສ່ການກະສ ກ າ ເພ ິ່ອຍ ກສູງສະມັດຖະພາບ ແລະ ເພີິ່ມ
ປະລ ມານຜ ນຜະລ ດ, ເອ າການຄ ມມະນາຄ ມ, ໄຟຟ້າ ແລະ ການຄ້າເຂ ົ້າຕ ດພັນກັບການຜະລ ດຂອງ
ຊາວກະສ ກອນ. ນ າໃຊ້ທ່າແຮງທາງດ້ານຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດເພ ິ່ອສ້າງພ ົ້ນຖານໃຫ້ແກ່ການ
ກະກຽມຫັນເປັນອ ດສາຫະກ າ ແລະ ທັນສະໄໝ, ສ ບຕໍ ໍ່ປະຕ ບັດນະໂຍບາຍເສດຖະກ ດຫຼາຍ
ພາກສ່ວນຢູ່າງສະເໝີຕ ົ້ນສະເໝີປາຍ, ໃນນັົ້ນເສດຖະກ ດຂອງລັດມີຄວາມ   ໝາຍສ າຄັນຕ ົ້ນຕໍໃນ
ການເຮັດໜ້າທີິ່ພາທາງຫັນເສດຖະກ ດທ າມະຊາດໄປສູ່ເສດຖະກ ດສ ນຄ້າ. 
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ຜ ນສ າເລັດຂອງການພັດທະນາເສດຖະກ ດ 
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5.8. ແຜນພດັທະນາເສດຖະກ ດສງັຄ ມ (2011 – 2015) 
 ຮັບປະກັນໃຫ້ເສດຖະກ ດເຕີບໂຕຂອງລວມຍອດມູນຄ່າຜະລ ດຕະພັນພາຍໃນເພີິ່ມຂ ົ້ນ
ແຕ່ 8% ຂ ົ້ນໄປຕໍໍ່ປີ, ໃນນັົ້ນ ອ ດສາຫະກ າເພີິ່ມຂ ົ້ນ 15% ແລະ ການບໍລ ການເພີິ່ມຂ ົ້ນ 6.5%, ມູນ
ຄ່າຈໍລະຈອນສ ນຄ້າເພີິ່ມຂ ົ້ນສະເລ່ຍ 11% ຕໍໍ່ປ,ີ ລວມຍອດຜະລ ດຕະພັນພາຍໃນສະເລ່ຍຕໍໍ່ຫ ວຄ ນ
ໃຫ້ບັນລ  1,700 ໂດລາສະຫະລັດ, ປະຕ ບັດຍ ດທະສາດຫັນເປັນອ ດສາຫະກ າ ແລະ ຫັນເປັນທັນ
ສະໄໝ, ຖ ເອ າການຂະຫຍາຍອ ດສາຫະກ າປ ງແຕ່ງຜ ນຜະລ ດກະສ ກ າ-ປູ່າໄມ້ ເປັນບູລ ມະສ ດ, ຖ 
ເປັນສ າຄັນການພັດທະນາອ ດສາຫະກ າພະລັງງານປະເພດຕ່າງໆເຊັົ່ນ: ໄຟຟ້ານ ໍ້າຕ ກ, ພະລັງງານ
ຄວາມຮ້ອນ ແລະ ອ ິ່ນໆ, ພັດທະນາຂະແໜງອ ດສາຫະກ າບໍໍ່ ິ່ແຮ່ຕາມທ ດມີຈ ດສ ມ , ປະຕ ບັດ
ນະໂຍບາຍສ້າງເຂດເສດຖະກ ດພ ເສດດ້ວຍຫຼາຍຮູບຫຼາຍແບບ, ຫຼາຍລະດັບທີິ່ຕ່າງກັນ, ຂະຫຍາຍ 

ແລະ ຍ ກລະດັບແລວທາງເສດຖະກ ດໃຫ້ເປັນທາງດ່ວນເຊ ິ່ອມຈອດກັບບັນດາປະເທດໃກ້ຄຽງ. 

ຜ ນສ າເລັດຂອງການພັດທະນາເສດຖະກ ດແຕ່ປີ 2011-2015 
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6. ປຽບທຽບ 2 ຮບູແບບການສາ້ງເສດຖະກ ດສງັຄ ມນ ຍ ມ ແລະ ຖອດຖອນບ ດຮຽນ ເພ ິ່ອນ າມາ
ເປນັແນວທາງໃນການປບັປ ງ ແລະ ພດັທະນານະໂຍບາຍເສດຖະກ ດຂອງ ສປປ.ລາວ ໃຫມ້ີ
ຄວາມສອດຄອ່ງ ຕາມແນວທາງການຫນັໄປສູກ່ານສາ້ງສງັຄ ມນ ຍ ມ 

     ໃນການປຽບທຽບຮູບແບບການສ້າງເສດຖະກ ດສັງຄ ມນ ຍ ມ ແລະ ຖອດຖອນບ ດຮຽນ
ເພ  ິ່ອນ າມາເປັນແນວທາາງໃນການປັບປ ງ ແລະ ພັດທະນານະໂຍບາຍເສດຖະກ ດຂອງ ສປປ.ລາວ 
ໃຫ້ມີຄວາມສອດຄ່ອງ ຕາມແນວທາງການຫັນໄປສູ່ການສ້າງສັງຄ ມນ ຍ ມນັົ້ນ, ພວກເຮ າໄດ້ນ າ
ເອ າຂໍໍ້ມູນທີິ່ເປັນຕ ວຊີົ້ວັດໃນການສ້າງເສດຖະກ ດທັງສອງປະເທດມາແຕ້ມເປັນຮູບສະແດງໃນການ
ສະຫຼຼຸບປຽບທຽບດັົ່ງຕໍໍ່ໄປນີົ້: 
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6.1. ປຽບທຽບ2 ຮບູແບບການສາ້ງເສດຖະກ ດສງັຄ ມນ ຍ ມ 
6.1.1. ສ ິ່ງທີິ່ຄ ກັນ 

1.) ການສ້າງເສດຖະກ ດສັງຄ ມນີຍ ມຢູູ່ 2 ປະເທດແມ່ນຢູູ່ພາຍໃຕ້ການນ າພາຂອງພັກ 

(ພັກຄອມມູນ ດຈີນ, ພັກປະຊາຊ ນປະຕ ວັດລາວ). 

2.) ການສ້າງເສດຖະກ ດສັງຄ ມນີຍ ມຢູູ່ 2 ປະເທດແມ່ນມີຫລັກການຢູ່າງຊັດເຈນ. 

3.) ເປົ ື້າໝາຍຂອງການສ້າງເສດຖະກ ດຕະຫຼາດແມ່ນເພ ິ່ອໃຫ້ປະເທດຊາດຮັ ົ່ງມີ  

ເຂັົ້ມແຂງ, ປະຊາຊ ນມີ ເສລີພາບ ແລະມີຄວາມຜາສ ກ. 

6.1.2. ສ ິ່ງທີິ່ຕ່າງກັນ 

1.) ອັດຕາການເຕີບໂຕຂອງເສດຖະກ ດ ສປປ.ລາວ ຊ້າກວ່າ ສປ.ຈີນ, ເນ ິ່ອງມາຈາກ
ພ ົ້ນຖານຂອງກ າລັງການຜະລ ດ ແລະ ການພ ວພັນການຜະລ ດຂອງສປປ.ລາວເລີິ່ມຈາກ
ພ ົ້ນຖານເສດຖະກ ດທ າມະຊາດ, ກະແຈກກະຈາຍ ແລະຊາວກະຊ ກ ານ້ອຍ. 

2.) ພ ົ້ນຖານໂຄງຮ່າງ ໂດຍສະເພາະແມ່ນເສັົ້ນທາງຄ ມມະນາຄ ມເພ ິ່ອໃຊ້ໃນການແຍກຢາຍ 
ແລະ ຈາລະຈອນສ ນຄ້າ ຢູູ່ ສປປ.ລາວ ຍັງມີຄວາມຫຍ ້ງຍາກ. 

3.) ພ ົ້ນຖານວັດຖຼຸເທັກນ ກທີິ່ຮັບໃຊ້ແກ່ການຜະລ ດສ ນຄ້າແລະບໍລ ການຂອງ ສປປ.ລາວ 
ຍັງຫຼ້າຫຼັງ ແລະ ອ່ອນນ້ອຍ. 

4.) ຜູ້ປະກອບການທີິ່ມີຄວາມຮູ້ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການດ າເນີນເສດຖະກ ດຕະຫຼາດ
ຍັງມີໜ້ອຍ, ສ າລັບ ສປ.ຈີນ ເຂ າເຈ ົ້າມີມູນເຊ ົ້ອມາແຕ່ເດ ກດ າບັນ 

5.) ຄວາມສາມາດໃນການດ ງດູດນັກລ ງທ ນຈາກຕ່າງປະເທດມາລ ງທ ນໃນ ສປປ.ລາວ ຍັງ
ມີໜ້ອຍ. 

6.) ຕະຫຼາດ ແລະ ກ າລັງຊ ົ້ພາຍໃນ ຂອງ ສປປ.ລາວ ຍັງແຄບ ແລະ ອ່ອນນ້ອຍ. 

 

6.2. ບ ດຮຽນທີິ່ຖອດຖອນໄດ ້
1.) ການພັດທະນາເສດຖະກ ດຕະຫຼາດແບບສັງຄ ມນີຍ ມຢູູ່ ສປ.ຈີນ ໄດ້ກາຍເປັນຕ ວແບບ

ການຄ ້ມຄອງເສດຖະກ ດໃໝ່ຂອງໂລກ, ສາມາດເຮັດໃຫ້ລັດ ສປ .ຈີນ ມີຄວາມ
ເຂັົ້ມແຂງທາງດ້ານເສດຖະກ ດ,   ປະຊາຊ ນຈີນຮັົ່ງມີ, ມີຄວາມຢູູ່ດີກ ນດີ ແລະມີຄວາມ
ຜາສ ກ. 

2.) ຜ ນຂອງການພັດທະນາເສດຖະກ ດຕະຫຼາດແບບສັງຄ ມນີຍ ມຂອງ ສປ.ຈີນ ໄດ້ຊ່ວຍ
ໃຫ້ລາຄາສ ນຄ້າໃນຕະຫຼາດທ ົ່ວໂລກຖ ກລ ງ ແຕ່ມີຄ ນນະພາບສ ມຄູ່ກັບລາຄາ. 



78 
 

3.) ໄດ້ປະກອບສ່ວນຢູ່າງໃຫຍ່ຫລວງໃນການແກ້ໄຂຄວາມທ ກຍາກໃຫ້ແກ່ປະຊາຄ ມໂລກ
, ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ສປປ.ລາວ ໄດ້ນ າເອ າເຄ ິ່ອງກ ນຈັກການກະຊ ກ າສະໜອງໃຫ້ແກ່
ຊາວຊ ນນະບ ດເຮັດໃຫ້ຊາວນາສາມາດເພີິ່ມປະສ ດທ ຜ ນຂອງການຜະລ ດໄດ້ຫຼາຍຂ ົ້ນ 
ແລະ ປະຢັດເວລາ, ພ້ອມດຽວກັນນັົ້ນກໍໍ່ມີເວລາເພ ິ່ອເຮັດການຄ້າຂາຍ ແລະ ອ ິ່ນໆ. 

4.)  ເສດຖະກ ດຕະຫຼາດແບບສັງຄ ມນີຍ ມຢູູ່ ສປ.ຈີນ ໄດ້ດ ງດູດຜູ້ປະກອບການ ແລະ ທ ນ
ຈາກຕ່າງປະເທດມາພັດທະນາປະເທດ ແລະເຮັດໃຫ້ເສດຖະກ ດຂອງຊາດເຕີບໂຕຢູ່າງຕໍໍ່
ເນ ິ່ອງ. 

 

6.3. ສ ິ່ງທີິ່ທາ້ທາຍສ າລບັ ສປປ ລາວ 
1.) ຂາດບ ດຮຽນແລະປະສ ບການຂອງການເຮັດເສດຖະກ ດຕະຫຼາດ, ຈ ິ່ງບໍໍ່ມີກ ນໄກການຄ ້ມ

ຄອງທີິ່ເໝາະສ ມ ແລະ ໜັກແໜ້ນ. 

2.) ວ ໄສທັດຂອງການສ້າງກ ນໄກການຄ ້ມຄອງເສດຖະກ ດຕະຫຼາດຍັງບໍໍ່ກວ້າງໄກ. 

3.) ນ ຕ ກ າ ແລະເຄ ິ່ອງມ ຄ ້ມຄອງເສດຖະກ ດມະຫາພາກຍັງບໍໍ່ຄ ບຖ້ວນ ແລະ ຮັດກ ມ. 

4.) ບ ດຮຽນໃນການຄ ້ມຄອງເງ ນຕາຕ່າງປະເທດບໍໍ່ທັນດີ. 

5.) ການສ້າງພະນັກງານທີິ່ມີຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດ ແລະ ຄ ນສ ມບັດດີ ເພ ິ່ອຄ້ມຄອງ
ເສດຖະກ ດຕະຫຼາດຍັງບໍໍ່ສາມາດຕອບສະໜອງໄດ້ທາງດ້ານຈ ານວນ ແລະ ຄ ນນະພາບ, 
ໂດຍສະເພາະແມ່ນການຄ ້ມຄອງລັດວ ສາຫະກ ດ, ລາຍຮັບ ແລະ ຊັບສ ນຂອງລັດຍັງ
ຕ ກເຮ່ຍເສຍຫຼາຍຢູ່າງມະຫາສານ. 

6.) ບ ດຮຽນໃນການສ້າງສ ິ່ງດ ງດູດນັກລ ງທ ນ ແລະທ ນຈາກຕ່າງປະເທດມາລ ງທ ນຍັງບໍໍ່ໄດ້
ດີ. 

7.) ການສ້າງຜູ້ປະກອບການທີິ່ມີຄວາມຮູ້ ແລະຄວາມສາມາດໃນການປະກອບການ ທີິ່
ສາມາດຜ່ານຜ່າອ ປະສັກ ແລະ ສ້າງຄວາມໄດ້ປຽບທາງການແຂ່ງຂັນຍັງບໍໍ່ສາມາດຕອບ
ສະໜອງໄດ້ຕາມກ ນໄກເສດຖະກ ດຕະຫຼາດ. 
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