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ຄະນະເຈລະຈາການຄ້າດ້ານບໍລິການຂໍຮຽນສະເໜີກ່ຽວກັບ ການປະເມີນຂະແໜງການບໍລິການທີີ່ມີ
ທ່າແຮງໃນການສ້າງລາຍຮັບ ຫຼື ການສົີ່ງອອກ ໂດຍຂໍໍ້ມນແມູ່ນອີງຕາມບົດສຶກສາກ່ຽວກັບຂະແໜງບໍລິການ
ແລະ ຮບແບບການສະໜອງບໍລິກ ານທີີ່ ກ່ຽ ວກັບຜົນປະໂຫຍດການສົີ່ງ ອອກການບໍລິກ ານຂອງ ສປປ ລາວ
ພາຍໃຕ້ ສິດທິພິເສດຂອງຂະແໜງບໍລິການທີີ່ໄດ້ຮັບພາຍໃຕ້ຂອບ ອຄລ (Identifying Services Sectors
and Modes of Supply of export interest to Lao PDR in the context of the WTO’s
Services Waiver) ທີີ່ຮ່າງໂດຍຊ່ຽວຊານຕ່າງປະເທດ ໃນປີ 2014 ແລະ ສະຖິຕິລາຍຮັບຈາກຂະແໜງບໍລິ
ການ.
ໂດຍລວມແລ້ວຂະແໜງບໍລິການເປັນຂະແໜງໜຶີ່ງທີີ່ສໍາຄັນ ແລະ ມີການຂະຫຍາຍຕົວທີີ່ສ້າງລາຍຮັບ
ໃຫ້ເສດຖະກິດຂອງ ສປປ ລາວ ໂດຍເຫັນໄດ້ຈາກອັດຕາສ່ວນຂອງການຄ້າດ້ານບໍລິການໃນໂຄງປະກອບຕົວ
ເລກລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ (share of GDP) ສງເຖິງ 41.61% ໃນປີ 2018 ເຊິີ່ງຫ າຍກວ່ າ
ຂະແໜງກະສິກໍາ ແລະ ອຸດສາຫະກໍາ 1. ອີງຕາມຂໍໍ້ມນກ່ຽວກັບລາຍຮັບ ແລະ ການສົີ່ງອອກຂອງຂະແໜງບໍລິ
ການສາມາດສາມາດຕີລາຄາຂະແໜງບໍລິການທີີ່ມີທ່າແຮງ ດັີ່ງລາຍລະອຽດຄຼືດັີ່ງລຸູ່ມນີໍ້:

I.

ຂະແໜງບໍລກ
ິ ານທີມ
ີ່ ີທາ່ ແຮງ
1. ຂະແໜງບໍລກ
ິ ານທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ຂະແໜງທີຕ
ີ່ ດ
ິ ພັນກັບການທ່ອງທ່ຽວ
ຂະແໜງບໍລິການທ່ອງທ່ຽວເປັນຂະແໜງທີີ່ມີການຂະຫຍາຍຕົວຢູ່າງໄວວາ ໄດ້ປະກອບສ່ວນໃນການ

ຂັບເຄຼືີ່ອນເສດຖະກິດເຖິງ 8% ຂອງ GDP (ປີ 2016).2 ການທ່ອງທ່ຽວພາຍໃນ ສປປ ລາວ ແມູ່ນມີຫາຍ
ຮບແບບບໍີ່ວ່າຈະເປັນການທ່ອງທ່ຽວແບບອານຸລັກ, ການທ່ອງທ່ຽວແບບວັດທະນະທໍາ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວ
ແບບກະສິກໍາ ເຊິີ່ງສິີ່ງເຫົີ່ ານີໍ້ ກໍລ້ວນແຕູ່ແມູ່ນຈຸດດຶງດດນັກທ່ອງທ່ຽວທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດໃນການ
ໃຊ້ບໍລິກ ານທີີ່ຕິດພັນກັບການທ່ອງທ່ຽວ ທັງ ຊຸກຍ້ ແລະ ດຶງດດການລົງທຶນທາງທຸລະກິດການທ່ອງທ່ຽວທີີ່
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ສະຖິຕິປະຈໍາປີ 2018, ສນສະຖິຕິແຫູ່ງຊາດ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ
ຖານຂໍໍ້ມນທະນາຄານໂລກ
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ກ່ຽວຂ້ອງແບບທາງກົງ ແລະ ທາງອ້ອມ (ໂຮງແຮມ-ທີີ່ພັກ, ຮ້ານອາຫານ, ທຸລະກິດການບໍລິການນໍາທ່ຽວ).3
ໃນປີ 2018 ມີ ໂຮງແຮມ-ທີີ່ພັກ 3102 ແຫູ່ງ ແລະ ຮ້ານອາຫານ 2951 ແຫູ່ງ ທົີ່ວປະເທດ (ຕາຕະລາງທີ
03 ໃນເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ).4
ພ້ອມນັໍ້ນ, ການບໍລິການທີີ່ປິີ່ນອ້ອມການທ່ອງທ່ຽວອຼືີ່ນໆ ຍັງໄດ້ຮັບການສົີ່ງເສີມ ແລະ ເປັນຂະແໜງ
ການທີີ່ ມີທ່າແຮງ ເຊັີ່ນ: ການຂົນສົີ່ງ ( ເທັກ ຊີ , ລົດຕຸກ ໆ ແລະ ການບໍລິກ ານເຊົີ່າລົດຕ່າງໆໃຫ້ແ ກູ່ ນັກ ທ່ ອງ
ທ່ຽວ), ທຸລະກິດການຂາຍເຄຼືີ່ອງທີີ່ລະນຶກ, ສະໜອງຜັກສະອາດ ແລະ ປອດສານພິດ, ເຄຼືີ່ອງຕໍີ່າແຜນ, ຈັກສານ
ແລະ ແກະສະລັກ ໃນເຂດທ່ ອງທ່ ຽວ ແລະ ອຼືີ່ນໆ. ໃນນີໍ້, ທ່າແຮງຂອງການບໍລິກ ານທີີ່ກ່ າວມາຍັງໄດ້ ຊຸກ ຍ້
ແລະ ຍົກ ສງການພັດທະນາໃນການສ້າງ ແລະ ປັບປຸ ງ ພຼືໍ້ ນຖານໂຄງລ່າງເພຼືີ່ອ ສະໜອງໃຫ້ ແ ກູ່ວຽກງານການ
ພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວເຊັີ່ນ: ການສ້າງ ແລະ ປັບປຸງຖະໜົນທົນທາງ ໂດຍສະເພາະ ຂະຫຍາຍເສັໍ້ນທາງທ່ອງ
ທ່ຽວເຖິງສນກາງເສດຖະກິດຊາຍແດນ ແລະ ພັດທະນາເສັໍ້ນທາງເຊຼືີ່ອມໂຍງແຫີ່ງທ່ອງທ່ຽວຜ່ານແດນເຊຼືີ່ອມຕໍີ່
ກັບ 4 ປະເທດອ້ອມຂ້າງ, ສະໜາມບິນ, ລະບົບໂທລະຄົມມະນາຄົມ, ໄຟຟ້າ-ນໍາໍ້ປະປາ ແລະ ອຼືີ່ນໆ. ເຫັນໄດ້
ວ່າຂະ ແໜງທ່ອງທ່ຽວແມູ່ ນຂະແໜງທີີ່ສາມາດສ້າງລາຍຮັບໃນລະດັບທີີ່ດີ (ການຊົມໃຊ້ກ ານບໍລິການໃນ
ສປປ ລາວຂອງບຸກຄົນ ແລະ ທຸລະກິດຕ່າງປະເທດ) ແລະ ໃນອະນາຄົດທຸລະກິດບໍລິການຕ່າງໆ ທີີ່ຕິດພັນກັບ
ການທ່ອງທ່ຽວອາດສາມາດຂະຫຍາຍ ໄປສະໜອງບໍລິການຢູ່ຕ່າງປະເທດໄດ້.
ໃນນີໍ້ , ເຫັ ນ ວ່ າ ສປປ ລາວ ມີ ທ່ າ ແຮງໃນການພັ ດ ທະນາການທ່ ອ ງທ່ ຽ ວບົ ນ ພຼືໍ້ ນ ຖານການນໍ າໃຊ້
ທ່າແຮງທາງດ້ານທໍາມະຊາດ, ວັດທະນະທໍາ ແລະ ມ ນເຊຼືໍ້ອປະຫວັດສາດ ແຕູ່ຍັງຂາດການຕະຫ າດທີີ່ມີ ປະ
ສິດທິຜົນ ແລະ ທາງເລຼືອກໃນການທ່ອງທ່ຽວທີີ່ມີຄວາມຫາກຫ າຍ. ສະນັໍ້ນ, ຄວນສຸມໃສູ່ການສ້າງຕ່ອງໂສ້
ການທ່ ອງທ່ ຽ ວ ຫຼື ການທ່ ອ ງທ່ ຽ ວແບບຄົ ບ ວົ ງຈອນ (Package tour) ຜ່າ ນການສ້ າງການເຊຼືີ່ອ ມຕໍີ່ທີີ່ ອໍ າ
ນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກູ່ນັກທ່ອງທ່ຽວ ນັບຕັໍ້ງແຕູ່ການຈອງປີໍ້ຍົນ, ທີີ່ພັກ, ການນໍາທົວໄປສະຖານທີີ່ທ່ອງ
ທ່ຽວ ແລະ ການຮັບສົີ່ງ ນັກທ່ອງທ່ຽວ ເພຼືີ່ອເປັນການອໍານວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ດຶງດດນັກທ່ອງທ່ຽວທີີ່ມາ
ສປປ ລາວ ໃຫ້ພັກເຊົາຫາຍວັນ ແລະ ໃຊ້ຈ່າຍຫາຍຂຶໍ້ນ. ພ້ອມນີໍ້, ອາດຮ່ວມກັບປະເທດເພຼືີ່ອນບ້ານໃນການ
ສ້າງແພັກ ເກັດທ່ອງທ່ຽວທີີ່ລວມສະຖານທີີ່ທ່ອງທ່ຽວໃນຫາຍປະເທດໃກ້ຄຽງ ພ້ອມທັງໃຫ້ມີ ການຄຸ້ມ ຄອງ
ລາຄາການບໍລິການອຸດສະຫະກໍາທ່ອງທ່ຽວໃຫ້ສົມເຫດສົມຜົນ ເພາະເມຼືີ່ອທຽບໃສູ່ປະເທດບ້ານໃກ້ເຮຼືອນຄຽງ
ການທ່ ອ ງທ່ ຽ ວໃນລາວ ແມູ່ ນ ແພງກວ່ າ ປະເທດອ້ ອ ມຂ້ າ ງ. ໃຫ້ ມີ ກ ານໝ ນໃຊ້ ເ ຕັ ກ ໂນໂລຊີ ເ ຂົໍ້ າ ໃນ
ການທ່ ອ ງທ່ ຽ ວເຊັີ່ ນ : ການນໍ າໃຊ້ application ຫຼື ເຄຼືີ່ ອ ງມຼື ອຼືີ່ ນ ໆ ເພຼືີ່ ອ ຊ່ ວ ຍໃນການຈອງໂຮງແຮມ, ຈອງ
ລົດນໍາສົີ່ງນັກທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ອຼືີ່ນໆ.
ນອກຈາກນັໍ້ນ, ເອົາໃຈໃສູ່ປັບປຸງແຫີ່ງທ່ອງທ່ຽວທີີ່ມີການບໍລິການແລ້ວໃຫ້ມີຄຸນນະພາບສງຂຶໍ້ນ ຜ່ານ
ການຊຸກ ຍ້ໃຫ້ ແຕູ່ລະແຂວງດໍາເນີນການສໍາຫວດ-ຈັດສັນ ແລະ ວາງແຜນການໃນການພັດທະນາແຫີ່ງທ່ອງ
ທ່ຽວໃນແຂວງຂອງຕົນໃຫ້ມີຄວາມເປັນເອກະລັກທ້ອງຖິີ່ນ ເພຼືີ່ອເປັນທາງເລຼືອກໃນການລົງທຶນຂອງລັດ ແລະ
ເອກະຊົ ນ ທັ ງສົີ່ ງເສີ ມ ໃຫ້ ມີ ກ ານຈັ ດ ງານ ແລະ ມີ ກິ ດ ຈະກໍ າ ທີີ່ ນັ ກ ທ່ ອ ງທ່ ຽ ວໃຫ້ ຄ ວາມສົ ນໃຈ ເຊັີ່ ນ : ງານ
ວັ ດ ທະນະທໍ າ ຊົ ນ ເຜົີ່ າ , ງານບຸ ນ ປະເພນີ ປ ະຈໍ າ ທ້ ອ ງຖິີ່ ນ ແລະ ງານທີີ່ ເປັ ນ ສາກົ ນ ເຊັີ່ ນ : ງານຄອນເສີ ດ ,
3

Identifying Services Sectors and Modes of Supply of export interest to Lao PDR in the context of the
WTO’s Services Waiver (Dahanayake, 2014)
4
ກົມພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວ, ກະຊວງ ຖະແຫງຂ່າວ, ວັດທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ
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ເທດສະການດົນຕີນານາຊາດ, ການແຂູ່ງຂັນປະກວດຮບພາບທ່ອງທ່ຽວ, ເທດສະການໜັງນານາຊາດ ແລະ
ອຼືີ່ນໆ.
2. ຂະແໜງບໍລກ
ິ ານຂົນສົງີ່
ຂະແໜງການບໍລິກ ານຂົນສົີ່ງ ແມູ່ນການບໍລິກ ານທີີ່ສາມາດສ້າງລາຍຮັບການສົີ່ງອອກໃຫ້ແກູ່ ສປປ
ລາວ ເຊິີ່ງເປັນອັນດັບສອງຮອງຈາກຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ. 5 ການບໍລິການຂົນສົີ່ງເປັນຂະແໜງທີີ່ມີສາຍພົວພັນບໍີ່
ແມູ່ນພຽງແຕູ່ການບໍລິການອຼືີ່ນໆ ແຕູ່ຍັງພົວພັນເຖິງຕົໍ້ນທຶນຂອງການຜະລິດສິນຄ້າ ທີີ່ມີການຂົນສົີ່ງສິນຄ້າໃຫ້
ເຖິງຈຸດປາຍທາງ ຫຼື ຈາກຜ້ຂາຍໄປຫາຜ້ຊຼືໍ້ ລວມທັງການສົີ່ງອອກສິນຄ້າ. ສະນັໍ້ນ, ລັດຖະບານກໍີ່ມີນະໂຍບາຍ
ການພັດທະນາເສັໍ້ນທາງການຄົມມະນາຄົມຫາຍຮບແບບທັງທາງອາກາດ ແລະ ທາງບົກ ເພຼືີ່ອເຊຼືີ່ອມຕໍີ່ ສປປ
ລາວ ກັບບັນດາປະເທດໃນພາກພຼືໍ້ນ ແລະ ສາກົນ.
ເຖິງແມູ່ນວ່າໃນຂະແໜງບໍລິການຂົນສົີ່ງຂອງ ສປປ ລາວ ໄດ້ມີນະໂຍບາຍເປີດໃຫ້ມີການລົງທຶນຈາກ
ຕ່າງປະເທດຜ່ານການໃຫ້ພັນທະການເປີດຂະແໜງບໍລິການແບບສອງຝູ່າຍ ແລະ ພາຍໃຕ້ສັນຍາການຄ້າເສລີ
ໃນຂອບຕ່າງໆ, ແຕູ່ອີງໃສູ່ສະພາບຕົວຈິງເຫັນໄດ້ວ່າການລົງທຶນຂອງນັກລົງທຶນພາຍໃນກໍເປັນອົງປະກອບທີີ່ສໍາ
ຄັນ ແລະ ມີທ່າແຮງໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດດັີ່ງກ່າວໄດ້. ໃນປະຈຸບັນ, ບໍລິສັດຂົນສົີ່ງພາຍໃນຂອງ ສປປ ລາວ
ແມູ່ນມີການຂະຫຍາຍຕົວຢູ່າງຕໍີ່ເນຼືີ່ອງ ໂດຍມີປັດໄຈຊຸກຍ້ຈາກການນໍາເຂົໍ້າຂອງສິນຄ້າຈາກຕ່າງປະເທດເປັນ
ຈໍານວນຫາຍ ແລະ ການເຂົໍ້າມາຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວ ຫຼື ຄົນຕ່າງປະເທດ ທີີ່ນັບມຼືໍ້ນັບຫາຍຂຶໍ້ນ ໂດຍເຫັນໄດ້ຈາກ
ການຂົນສົີ່ງຜ້ໂດຍສານ ແລະ ສິນຄ້າຜ່ານດ່ານ ຫຼື ສະໜາມບິນຕ່າງໆ.6 ສະນັໍ້ນ, ເຫັນວ່າຄວນມີການສົີ່ງເສີມ
ແລະ ພັ ດ ທະນາແບບຈິ ງຈັ ງ ທັ ງການບໍ ລິ ກ ານຂົນ ສົີ່ ງພາຍໃນ ແລະ ຕ່ າງປະເທດ ຊຶີ່ ງຈະສາມາດດຶ ງດ ດນັ ກ
ລົງທຶນທັງພາຍ ແລະ ຕ່າງປະເທດທີີ່ສົນໃຈໃນວຽກງານດັີ່ງກ່າວນີໍ້ ໃຫ້ລົງທຶນດໍາເນີນທຸລະກິດ ແລະ ມີການ
ແຂູ່ງຂັນທີີ່ຫາຍຂຶໍ້ນ ເພຼືີ່ອຫຼຸດຜ່ ອນຕົໍ້ນທຶນຂອງການຂົນສົີ່ງໃຫ້ແກູ່ຜ້ໃຊ້ບໍລິການ. ໂດຍອີງຕາມຂ້ໍມນຈາກກົມ
ນະໂຍບາຍເງິນຕາ, ທະນາຄານແຫູ່ງ ສປປ ລາວ ຊີໍ້ໃຫ້ເຫັນວ່າການສົີ່ງອອກການບໍລິການການຂົນສົີ່ງຈາກປີ
2017 ມີມນຄ່າ 92,09 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ເພີີ່ມຂຶໍ້ນມາເປັນ 114,77 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດໃນປີ 2018.
ການນໍາເຂົໍ້າການບໍລິການການຂົນສົີ່ງຈາກປີ 2017 ມີມນຄ່າ 56,51 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ເພີີ່ມຂຶໍ້ນມາເປັນ
126,79 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ໃນປີ 2018.
ໃນນີໍ້ , ເຫັ ນ ວ່ າພາກລັ ດ ແລະ ທຸ ລະກິ ດ ຄວນມີ ກ ານຄົໍ້ ນຄິ ດ ຮ່ວ ມກັ ນເພຼືີ່ ອຊອກວິທີ ທ າງໃນການ
ຫຼຸດຜ່ອນຕົໍ້ນທຶນການຂົນສົີ່ງ ທັງເພີີ່ມມນຄ່າທາງເສດຖະກິດ, ຂະຫຍາຍຖານເສດຖະກິດ ແລະ ຕ່ອງໂສ້ການ
ຜະລິ ດ ໃຫ້ ກ້ ວ າງຂຶໍ້ ນ ໂດຍກ ານເຊຼືີ່ ອ ມ ໂຍງດ້ າ ນກ ານຄົ ມ ມະນາຄົ ມ ຂົ ນ ສົີ່ ງ ໂລຈິ ສຕິ ກ ແລະ ໂທ ລະ
Dahanayake, 2014
ກະຊວງຖະແຫ ງຂ່າວ, ວັດ ທະນະທໍ າ ແລະ ທ່ອ ງທ່ຽວ, 2016: ສປປ ລາວ ປະກອບມີທັ ງໝົ ດ 4 ສະໜາມບິນທີີ່ ເປັນລະດັ ບ
ສາກົນ (ສະໜາມບິນວັດໄຕ, ສະໜາມບິນຫວງພະບາງ, ສະໜາມບິນສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ສະໜາມບິນປາກເຊ) ເຊິີ່ງມີຖ້ ຽວບິນ
ເຂົໍ້າອອກຈາກຫາຍສາຍການບິ ນຂອງຕ່າີ່ງປະເທດໃນແຕູ່ລ ະມຼືໍ້ ໂດຍເປັນ ອີກທາງເລຼືອ ກໜຶີ່ ງຂອງການຂົ ນສົີ່ງທັ ງຜ້ໂດຍສານ ແລະ
ສິນຄ້າ ທີີ່ສະດວກ ແລະ ວ່ອງໄວ. ສປປ ລາວ ມີດ່ານຊາຍແດນຕິດກັບ 5 ປະເທດ ແລະ ມີເຖິງ 19 ດ່ານ (ກໍາປເຈຍ, ສປ ຈີນ,
ມຽນມ້າ, ປະເທດໄທ, ແລະ ຫວຽດນາມ).
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ຄົມມະນາຄົມ . ຄວນເອົາໃຈໃສູ່ຊຸກ ຍ້ ບາງຂອບຮ່ວມມຼື ອານຸພາກພຼືໍ້ນ ທີີ່ມີ ໃນບາງແຜນງານ ເຊັີ່ນ: ແຜນງານ
GMS, ACMECS, IMT-GT, JDS ແລະ BIMSTEC ແລະ ພາກພຼືໍ້ນອາຊຽນ.
3. ຂະແໜງບໍລກ
ິ ານສຼືີ່ສານ
ຂະແໜງບໍລິການສຼືີ່ສານມີກ ານສົີ່ງອອກເປັນອັນດັບທີສາມ ໂດຍລວມມີ ການບໍລິກ ານອິນເຕີເນັດ,
ໂທລະສັ ບ , ໄປສະນີ , ແຟັ ກ , ແລະ ການບໍ ລິ ກ ານໄປສະນີ ດ່ ວ ນ ທີີ່ ໄ ດ້ ສ ະໜອງໃຫ້ ແ ກູ່ ທັ ງພາຍໃນ ແລະ
ຕ່າງປະເທດທີີ່ ອ າໄສຢູ່ ສປປ ລາວ ແລະ ນັ ກ ທ່ ອ ງທ່ ຽ ວໃນ ສປປ ລາວ ທັ ງກວມເອົ າການບໍ ລິກ ານໂທລະ
ຄົມມະນາຄົມຢູ່ຕ່າງປະເທດ. ໂດຍອີງຕາມແຜນພັດທະນາ ໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສຼືີ່ສານ
ປະຈໍ າ ປີ 2019, ປະຈຸ ບັ ນ ໜ່ ວ ຍກງານໄປສະນີ ສາມາດເຊຼືີ່ ອ ມໂຍງກັ ບ ບັ ນ ດາປະເທດສະມາຊິ ກ ຂອງ
ສະຫະພາບໄປສະນີສາກົນທັງໝົດ 192 ປະເທດ ເຊິີ່ງສາມາດຕອບສະໜອງການບໍລິການ ແລະ ຮັບໃຊ້ແກູ່
ສັງຄົມໄດ້ຢູ່າງສະດວກ ໃນການບໍລິການ ຮັບຝາກ, ຈັດສົີ່ງ ແລະ ແຈກຢາຍເຄຼືີ່ອງຝາກທາງໄປສະນີທັງພາຍໃນ
ແລະ ຕ່າງປະເທດ. ການເຊຼືີ່ຶອມໂຍງດ້ານໂທລະຄົມ ແລະ ອິນເຕີເນັດ ກັບສາກົນ ປະຈຸບັນ ສປປ ລາວ ມີຈຸດ
ເຊຼືີ່ ອ ມຕໍີ່ ສ າຍສົີ່ ງຈໍ າ ນວນ 11 ຈຸ ດ , ລວມມີ : ໄທ, ຫວຽດນາມ, ກໍ າປ ເຈຍ ແລະ ສປ ຈີ ນ . ພ້ ອ ມທັ ງໄດ້
ຂະຫຍາຍລະບົບສນກາງໂທລະສັບ ແລະ ອິນເຕີເນັດລະຫວ່າງປະເທດສາມາດຮັບຮອງບໍລິມາດການເຊຼືີ່ອມຕໍີ່
ພາຍໃນປະເທດ ແລະ ກັບຕ່າງປະເທດໄດ້ 100%.
ສໍາລັບຂະແໜງການນີໍ້ຄວນສົີ່ງເສີມການພັດທະນາໂຄງລ່າງພຼືໍ້ນຖານດ້ານໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ
ຂໍໍ້ມນຂ່າວສານທາງເອເລັກໂຕຣນິກທີີ່ມີຄວາມໄວສງໃຫ້ຂະຫຍາຍຕົວ ແລະ ມີຄຸນນະພາບເພຼືີ່ອສ້າງໃຫ້ເປັນຂະ
ແໜງບໍລິການທີີ່ທັນສະໄໝ ແລະ ຍັງຕ້ອງສ້າງຄວາມເຂັໍ້ມແຂງດ້ານດິຈິຕອນໃຫ້ພົນລະເມຼື ອງ ໂດຍຜ່ານການ
ບໍລິການທາງຂໍໍ້ມນຂ່າວສານທີີ່ເຂົໍ້າເຖິງງ່າຍ ແລະ ນໍາເອົາລະບົບດິຈິຕອນເຂົໍ້ າໃນຫັກສດການສຶກສາໃນບັນດາ
ໂຮງຮຽນ, ມີການເສີມສ້າງທັກສະໃໝູ່ ໆ ໂດຍຜ່ານສນກາງການຮຽນຮ້ໂທລະຄົມຍຸກໃໝູ່ ລວມທັງຂະບວນ
ການຮຽນຮ້ອຼືີ່ນໆ ຍ້ອນໄອຊີທີຈະຖຼືກນໍາໃຊ້ເພຼືີ່ອສະໜັບສະໜນການບໍລິການອຼືີ່ນໆ ເຊັີ່ນ: ການສຶກສາອອນ
ລາຍ, ການບໍລິການທະນາຄານ, ການຝຶກອົບຮົມ, ການສະໜອງການບໍລິການດ້ານສາທາລະນະສຸກ, ການຮັບ
ມຼື ແລະ ການຟຼືໍ້ນຟຈາກໄພພິບັດ ແລະ ການໃຫ້ບໍລິການອຼືີ່ນໆຂອງພາກລັດ ແລະ ທຸລະກິດ (ເຫັນໄດ້ຈະແຈ້ງ
ເຖິງຄວາມຈໍາເປັນໃນຊ່ວງວິກິດການໂຄວິດ-19). ພ້ອມນີໍ້, ໃຫ້ສົີ່ງເສີມນະວັດຕະກ າໃໝູ່ໆ ລວມເຖິງ ການ
ສ້າງ ແລະ ນໍາໃຊ້ application ຊ່ວຍອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກູ່ການຄ້າທາງເອເລັກໂທນິກ, ເຮັດທຸລະ
ກໍາທາງການເງິນ, ຂົນສົີ່ງ ແລະ ອຼືີ່ນໆ.
4. ຂະແໜງບໍລກ
ິ ານກໍສ
ີ່ າ້ ງ
ເປັນຂະແໜງທີີ່ມີທ່າແຮງສົີ່ງອອກ ທີີ່ໄດ້ສະໜອງໃຫ້ແກູ່ທັງຄົນລາວ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ທີີ່ຢູ່ພາຍໃນ
ສປປ ລາວ ໂດຍລວມເຖິງການບໍລິກ ານກໍີ່ສ້າງຕຶກ ອາຄານ, ການຕິດຕັໍ້ງ ແລະ ການຕໍີ່ເຕີມ ຕຶກອາຄານ ແລະ
ການກໍີ່ສ້າ ງທີີ່ ຕິດພັ ນກັ ບເຂຼືີ່ອ ນໄຟຟ້ານໍໍ້ າຕົກ ແລະ ກິດ ຈະກໍ າການຂຸດຄົໍ້ ນບໍີ່ ແ ຮູ່ ເຊິີ່ງສະໜອງບໍລິ ກ ານໂດຍ
ບໍລິສັດພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ແລະ ການບໍລິການວິສະວະກໍາໃນຮບແບບຕ່າງໆ. ໃນປີ 2018, ການນໍາ
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ເຂົໍ້າການບໍລິການດ້ານການກໍີ່ສ້າງເຊິີ່ງໄດ້ຫຼຸດລົງຈາກ 37,27 ມາເປັນ 32,53 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ. ການສົີ່ງ
ອອກການບໍ ລິກ ານດ້ານການກໍີ່ ສ້າງຈາກປີ 2017 ມີ ມ ນຄ່າ 9,47 ລ້ ານໂດລາສະຫະລັດ ເພີີ່ ມ ຂຶໍ້ ນມາເປັ ນ
36,72 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດໃນປີ 2018.7
ສໍາລັບຂະແໜງການນີໍ້ ຄວນສົີ່ງເສີມໃຫ້ມີການຮຽນຮ້ເອົາເຕັ ກນິກການກໍີ່ສ້າງ ແລະ ອອກແບບຈາກ
ຕ່າງປະເທດທີີ່ມີຄວາມທັນສະໄໝ ແລະ ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງຂອງສາກົນ ຜ່ານການຮ່ວມທຶນກັບບໍລິສັດກໍີ່ສ້າງ
ຕ່າງປະເທດທີີ່ ມີ ຊຼືີ່ສ ຽງ ແລະ ຮ່ວ ມເຮັ ດວຽກກັ ບ ຊ່ຽ ວຊານດ້ານການກໍີ່ ສ້ າງ. ພ້ ອມນີໍ້, ກໍ ສົີ່ ງເສີມ ບໍ ລິ ສັ ດທີີ່
ປຶ ກ ສາດ້ ານການກໍີ່ ສ້ າ ງຕ່ າ ງໆ ໃຫ້ ຍົ ກ ລະດັ ບ ໃນການບໍ ລິ ກ ານການກໍີ່ ສ້ າ ງ ຫຼື ການໃຫ້ ຄໍ າ ປຶ ກ ສາໃຫ້ ເປັ ນ ທີີ່
ຍອມຮັບຂອງສາກົນ.
5. ຂະແໜງບໍລກ
ິ ານການເງິນ-ທະນາຄານ
ການສະໜອງບໍລິການການເງິນ-ທະນາຄານໂດຍສ່ວນໃຫຍ່ແມູ່ນສະໜອງໃຫ້ແກູ່ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ
ແລະ ອົງການຕ່າງໆ ຂອງລາວ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ທີີ່ຢູ່ ສປປ ລາວ ໂດຍລວມເຖິງການບໍລິການປະກັນໄພໃຫ້
ກັບໂຄງການໃຫຍ່ເຊັີ່ນ: ໂຄງການເຂຼືີ່ອນໄຟຟ້ານໍໍ້າຕົກ ແລະ ຂຸດຄົໍ້ນບໍີ່ແຮູ່ຕ່າງໆ, ການບໍລິການທະນາຄານ ແລະ
ແລກປູ່ຽນເງິນຕາ ລ້ວນແຕູ່ມີຄວາມສໍາຄັນຕໍີ່ເສດຖະກິດໂດຍລວມຜ່ານການສ້າງລາຍຮັບ ແລະ ການສົີ່ງອອກ
ການບໍລິການປະເພດດັີ່ງກ່າວ. ສໍາລັບການສົີ່ງອອກການບໍລິການດ້ານການເງິນໃນປີ 2018 ແມູ່ນ 1,43 ລ້ານ
ໂດລາສະຫະລັດ ແລະ ການສົີ່ງອອກການບໍລິການດ້ານການປະກັນໄພເພີີ່ມຂຶໍ້ ນຈາກປີ 2017 ມາເປັນ 3,15
ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ.8
ຄວນສົີ່ງເສີມການນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີທີີ່ທັນສະໄໝເຂົໍ້າໃນການບໍລິການທະນາຄານ (Fintech). ປະຈຸ
ບັນ, ໄດ້ມີການນໍາໃຊ້ application ທີີ່ເປັນຂອງທະນາຄານໃດໜຶີ່ງ ເຂົໍ້າໃນການເຮັດທຸລະກໍາທາງການເງິນ ແຕູ່
ເຫັນວ່າອາດຂະຫຍາຍໃຫ້ສາມາດເຮັດການຊໍາລະໂດຍຜ່ານ application ອຼືີ່ນໆ ທີີ່ເປັນຂອງທຸລະກິດ ທີີ່ປະຈຸ
ບັນເຫັນວ່າຍັງບໍີ່ສາມາດເຮັດໄດ້ ເຊັີ່ນການຊໍາລະໂດຍກົງຜ່ານ Food Panda, Goteddy and LOCA ໂດຍ
ຜ່ານ Air Wallet ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີອຼືີ່ນໆ ໂດຍການເກັບຄ່າທໍານຽມທີີ່ຕໍີ່າເພຼືີ່ອຫຼຸດຕົໍ້ນທຶນໃຫ້ພາກທຸລະກິດ.
6. ຂະແໜງບໍລກ
ິ ານວິຊາຊີບ
- ການບໍລິການບັນຊີ, ກວດສອບບັນຊີ ແລະ ລົງບັນຊີ: ປະຈຸບັນມີ ບໍລິສັດທັງພາຍໃນ ແລະ ຮ່ວມ
ທຶນຂອງຕ່າງປະເທດທີີ່ໃຫ້ບໍລິການບັນຊີ, ກວດສອບບັນຊີ ແລະ ບັນທຶກບັນຊີ ໃນ ສປປ ລາວ. ໃນນີໍ້, ເຫັນ
ວ່າຂະແໜງດັີ່ງກ່າວມີກ ານຂະຫຍາຍຕົວດີ ແລະ ທັງພາກລັດກໍໃຫ້ຄວາມເອົາໃຈໃສູ່ໃນການຄຸ້ມ ຄອງ ແລະ
ສ້າງຄວາມອາດສາມາດໃຫ້ແກູ່ບຸກຄະລາກອນທີີ່ໃຫ້ບໍລິການໃນຂະແໜງດັີ່ງກ່າວ ທັງມີສະພາວິຊາຊີບນັກບັນຊີ
ແລະ ນັກກວດສອບ ທີີ່ໄດ້ໃຫ້ການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ສ້າງນັກບັນຊີ, ນັກກວດສອບ ແລະ ນັກບັນທຶກບັນຊີມຼື
ອາຊີບ.
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ສນສະຖິຕິແຫູ່ງຊາດ: ສະຖິຕິປີ 2018 ເຊິີ່ງເຫັນໄດ້ເຖິງກໍາລັງແຮງການສົີ່ງອອກທີີ່ເພີີ່ມຂຶໍ້ນຂອງ ສປປ ລາວ.
ກົມນະໂຍບາຍເງິນຕາ, ທະນາຄານ ແຫູ່ງ ສປປ ລາວ
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- ການບໍລິການສະຖາປັດຕະຍະກໍາ ແລະ ວິສະວະກໍາ: ການບໍລິການນີໍ້ໄດ້ຮັບການຂະຫຍາຍຕົວຄຽງ
ຄູ່ກັບການບໍລິການກໍີ່ສ້າງ, ການກໍີ່ສ້າງເຂຼືີ່ອນໄຟຟ້ານໍໍ້າຕົກ ແລະ ບໍີ່ແຮູ່ ທີີ່ເຮັດໃຫ້ມີຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຜ້
ໃຫ້ບລ
ໍ ິການທີີ່ມີຄວາມຮ້ຄວາມສາມາດໃນວິຊາຊີບນີໍ້. ພ້ອມນັໍ້ນ, ໄດ້ມີການສ້າງບຸກຄະລາກອນໃຫ້ມີພຼືໍ້ນຖານ
ຄວາມຮ້ນັບແຕູ່ຢູ່ໃນມະຫາວິທະຍາໄລແຫູ່ງຊາດ ທີີ່ມີຄະນະສະຖາປັດຕະຍະກໍາສາດ ແລະ ຄະນະວິສະວະກໍາ
ສາດ ທັງມີສາຂາສະເພາະສໍາລັບບໍີ່ແຮູ່ ແລະ ໄຟຟ້ານໍໍ້າຕົກ ໂດຍຜ່ານມາກໍມີນັກສະຖາປັດ ແລະ ວິສະວະກອນ
ລາວ ທີີ່ ໄ ດ້ ຮັ ບ ການຢັໍ້ ງ ຢຼື ນ ຄຸ ນ ວຸ ດ ທິ ມ າດຕະຖານສາກົ ນ ທີີ່ ໄ ດ້ ໃ ຫ້ ບໍ ລິ ກ ານລ ກຄ້ າ ທັ ງ ພາຍໃນ ແລະ
ຕ່າງປະເທດ. ດັີ່ງນັໍ້ນ, ເຫັນໄດ້ວ່າການສົີ່ງອອກການບໍລິການວິຊາຊີບສະຖາປັດ ແລະ ວິສະວະກອນແມູ່ນມີ
ທ່າແຮງທີີ່ຈະເພີີ່ມທະວີຂຶໍ້ນຖ້າໄດ້ຮັບການສົີ່ງເສີມທີີ່ເໝາະສົມ ໂດຍສະເພາະ ການບໍລິການສະຖາປັດຕະຍະກໍາ
ສໍາລັບການກໍີ່ສ້າງ ທີີ່ຕິດພັນກັບວຽກງານບໍີ່ແຮູ່ ແລະ ເຂຼືີ່ອນໄຟຟ້ານໍໍ້າຕົກ, ການບໍລິການທີີ່ປຶກສາສໍາລັບການ
ກໍີ່ສ້າງຂົວທາງ ແລະ ການບໍລິການວິສະວະກໍາຄົບວົງຈອນ.9 ເຖິງຢູ່າງໃດກໍຕາມ, ຢາກສົີ່ງອອກການບໍລິການ
ວິຊາຊີບໃຫ້ໄດ້ດີຕ້ອງໄດ້ໃຫ້ການຍົກລະດັບທັກສະຝີມຼືແຮງງານຂອງຊັບພະຍາກອນມະນຸດຂອງ ສປປ ລາວ.
ຈາກການຄາດຄະເນເຫັນວ່າການຈ້າງງານຮອດປີ 2025 (ຕາຕະລາງທີ 01 ໃນເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ)
ແມູ່ນການຈ້າງງານແຮງງານທີີ່ມີທັກສະສງໃນ ສປປ ລາວ ລະຫວ່າງ ປີ 2018 ຫາ 2025 ໂດຍສະເລູ່ຍຈະເພີີ່ມ
ຂຶໍ້ນ 33,929 ຄົນ ຕໍີ່ປີໃນນັໍ້ນ ປະມານ 91% ແມູ່ນຈະຖຼືກຈ້າງໃນຂະແໜງບໍລິການ. ເມຼືີ່ອສົມທຽບກັບຈໍານວນ
ນັກສຶກສາ ແລະ ພະນັກງານທີີ່ຄາດວ່າຈະຮຽນຈົບໃນແຕູ່ລະປິເຫັນວ່າ:
- ຂະແໜງການບໍີ່ແຮູ່ ເປັນຂະແໜງການທີີ່ມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນຫາຍລະຫວ່າງການຈ້າງງານຕົວຈິງ
ແລະ ນັກຮຽນທີີ່ຈະຈົບໃນຂະແໜງ ການທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ (ປະມານ 10.78 ເທົີ່າຕົວ) ແລະ ການຈ້າງງານໃນຂະ
ແໜງການນີໍ້ຍັງມີທ່າອ່ຽງທີີ່ຫຼຸດລົງໃນແຕູ່ລະປີ . ສະນັໍ້ນ, ອາດຈະສົີ່ງເສີມເພຼືີ່ອໃຫ້ສາມາດສົີ່ງອອກແຮງງານທີີ່
ເຫຼືອໃນຕະຫາດໃຫ້ແກູ່ຕະຫາດອຼືີ່ນທີີ່ມີຄວາມຕ້ອງການ.
- ສໍາລັບຂະແໜງໄຟຟ້າ (ໄຟຟ້າ, ນໍໍ້າປະປາ ແລະ ອາຍແກສ) ກໍີ່ ມີ ຈໍານວນນັກ ຮຽນທີີ່ຈົບສງກວ່າ
ການຈ້າງງານຕົວຈິງ, ຢູ່າງໃດກໍີ່ຕາມຈໍານວນແຮງງານທີີ່ເຫຼືີ່ອໃນຂະແໜງການນີໍ້ຍັງສາມາດເຂົໍ້າໄປເຮັດວຽກໃນ
ຂະແໜງບໍລິກ ານໄດ້ເປັນຕົໍ້ນແມູ່ນ : ຊ່າງໄຟຟ້າ, ຊ່າງນໍໍ້າ, ພະນັກງານໄຟຟ້າ-ນໍໍ້າປະປາ ນອກຈາກການເຂົໍ້າໄປ
ເຮັດວຽກໃນບັນດາໂຄງການເຂຼືີ່ອນໄຟຟ້າຕ່າງໆ.
- ຂະແໜງປຸງແຕູ່ງ ແລະ ບໍ ລິກ ານ ເປັ ນ ຂະແໜງການທີີ່ ມີ ຄ ວາມດຸນ ດ່ຽ ງລະຫວ່ າງ ການຈ້ າງງານ
ແລະ ຈໍານວນແຮງງານທີີ່ຮຽນຈົບ. ເຖິງຢູ່າງໃດກໍຕາມ, ຄວນມີແຜນການສ້າງແຮງງານໃນຂະແໜງການເຫົີ່ານີໍ້
ຕຼືີ່ມ ເພຼືີ່ອຮັບປະກັນທັກສະສີມຼືແຮງງານທີີ່ສາມາດສົີ່ງອອກ ຫຼື ສະໜອງບໍລິການໄດ້.
ໂດຍລວມຄວນສົີ່ ງເສີມ ຜ້ບໍ ລິກ ານວິຊ າຊີບ ໃນຂະແໜງຕ່າງໆ ໃຫ້ ມີ ທັ ກ ສະທາງດ້ ານພາສາອັ ງກິ ດ
ແລະ ທັ ກ ສະອຼືີ່ ນໆທີີ່ ຈໍ າເປັນ ສໍາລັບ ການປະກອບອາຊີບ ຕົວ ຈິງ ເຊິີ່ງນອກຈາກຈະເພີີ່ ມ ເຂົໍ້ າໃນຫັ ກ ສດການ
ຮຽນ-ການສອນ ແລ້ວຍັງໃຫ້ມີການຝຶກງານຕົວຈິງທີີ່ກົງກັບສາຂາອາຊີບທັງກ່ອນ ແລະ ຫັງການຮຽນຈົບ. ທາງ
ພາກລັດທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງອາດຊ່ວຍເຈລະຈາກັບພາກທຸລະກິດໃນການສ້າງເຄຼືອຂ່າຍຂອງການຮັບເອົາແຮງງານໄປ
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ຝຶກງານ-ເຮັດວຽກ ຖ້າຜ້ບໍລິການວິຊາຊີບມີລະດັບໃດໜຶີ່ງທີີ່ສາມາດປະກອບສ່ວນໃຫ້ທຸລະກິດໄດ້ແມູ່ນໃຫ້ມີ
ການຈ່າຍເງິນເດຼືອນໃນຊ່ວງລົງຝຶກງານ.
7. ຂະແໜງບໍລກ
ິ ານຈໍາໜ່າຍ
ການບໍລິ ກ ານຈໍ າໜ່ າຍແມູ່ ນມີ ທ່ າແຮງຂະຫຍາຍຕົ ວ ດີ ເຖິ ງແມູ່ ນວ່ າ ສປປ ລາວ ຈະມີ ກໍ າລັ ງການ
ຜະລິ ດ ສິ ນ ຄ້ າ ທີີ່ ອ່ ອ ນນ້ ອ ຍ ແຕູ່ ກ ານບໍ ລິ ກ ານຈໍ າ ໜ່ າ ຍແມູ່ ນ ກວມເອົ າ ທັ ງສິ ນ ຄ້ າ ທີີ່ ຜ ະລິ ດ ພາຍໃນ ແລະ
ຕ່າງປະເທດ. ຂະແໜງການນີໍ້ແມູ່ນກວມເອົາການຈໍາໜ່າຍສິນຄ້າຂອງບຸກຄົນອຼືີ່ນເພຼືີ່ອຄ່ານາຍໜ້າ ຫຼື ຄ່າຕອບ
ແທນ ໂດຍສ່ວ ນໃຫຍ່ຍັ ງດໍາເນີ ນໂດຍບໍລິສັ ດນໍາເຂົໍ້າ -ສົີ່ງອອກ ແລະ ນາຍໜ້ າທຸລ ະກິ ດການຄ້າອຼືີ່ນໆ ແລະ
ການຈໍາໜ່າຍພາຍໃຕ້ເຄຼືີ່ອງໝາຍການຄ້າ (ແຟຣນໄຊ). ປະຈຸບັນເຫັນໄດ້ວ່າທຸລະກິດລາວແມູ່ນປະສົບຜົນສໍາ
ເລັດໃນການເຮັດທຸລະກິດຮ້ານອາຫານ ແລະ ເຄຼືີ່ອງດຼືີ່ມ ພາຍໃຕ້ເຄຼືີ່ອງໝາຍການຄ້າ ຊຶີ່ງສາມາດສະໜອງສິນຄ້າ
ໃຫ້ສັງຄົມຢູ່າງເປັນປົກກະຕິ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫາດ, ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນສາມາດເຂົໍ້າ
ເຖິງສິນຄ້າໄດ້ຢູ່າງສະດວກ; ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງຕາໜ່າງຈໍາໜ່າຍສິນຄ້າໃຫ້ເພີີ່ມຂຶໍ້ນທັງມີຄວາມທັນສະໄໝ ແລະ
ຄົບວົງຈອນ ເພຼືີ່ອດຶງດດໃຫ້ຄົນມາຊຼືໍ້ ແລະ ໃຊ້ຈ່າຍຢູ່ພາຍໃນປະເທດ.
ນອກຈາກນັໍ້ນ, ຄວນສົີ່ງເສີມຂະບວນການຜະລິດສິນຄ້າພາຍໃນປະເທດໂດຍສະເພາະການສົີ່ງເສີມ
ການຈໍາໜ່າຍສິນຄ້າໂອດອບດ້ວຍການອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນຮບການຕ່າງໆເປັນຕົໍ້ນແມູ່ນການຊ່ວຍເຫຼືອ
ທາງດ້ານເຕັກ ນິກ ວິຊາການ, ການອອກແບບສິນຄ້າ, ເຕັກ ໂນໂລຊີ ແລະ ການບໍລິຫານຈັດການ ເພຼືີ່ອຊຸກ ຍ້
ສົີ່ງເສີມໃຫ້ປະຊາຊົນນໍາໃຊ້ຫົວຄິດປະດິດສ້າງປະສົມປະສານກັບ ພມປັນຍາຂອງຊຸມຊົນທ້ອງຖິີ່ນເຂົາເຈົໍ້າ. ນໍາ
ໃຊ້ ທ່ າ ແຮງ ແລະ ນໍ າ ໃຊ້ ຊັ ບ ພະຍາກອນທີີ່ ມີ ຢູ່ ໃ ນທ້ ອ ງຖິີ່ ນ ໃນການພັ ດ ທະນາ ແລະ ຜະລິ ດ ສິ ນ ຄ້ າ ໃຫ້ ໄ ດ້
ຄຸນະພາບ ມີມາດຕະຖານເພຼືີ່ອຈໍາໜ່າຍໄດ້ທັງຢູ່ຕະຫາດພາຍໃນ ແລະ ສົີ່ງອອກໄປຕ່າງປະເທດ. ເນຼືີ່ອງຈາກ
ສປປ ລາວ ມີທ່າແຮງໃນການຜະລິດກະສິກໍາໂດຍການປັບປູ່ຽນໄປສູ່ສິນຄ້າກະສິກາໍ ແບບໃໝູ່ຕາມທ່າແຮງຂອງ
ແຕູ່ລະພຼືໍ້ນ ທີີ່ ໃ ນການສົີ່ງເສີມ ການປກຜັກ ແລະ ໝາກໄມ້ ປ ອດສານພິດ , ສົີ່ງເສີມ ຕະຫ າດສີຂຽວຈໍ າໜ່ າຍ
ສິນຄ້າຜ່ານທາງການຄ້າເອເລັກ ໂຕຣນິກ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ. ພ້ອມທັງ, ພັດທະນາອຸດສາຫະກໍາ
ກະສິ ກໍາແປຮ ບໄປສູ່ ຜະລິ ດຕະພັນ ທີີ່ ມີ ມ ນຄ່າສ ງໂດຍສະໜັ ບ ສະໜ ນການວິ ໃຈ ແລະ ພັ ດທະນາເພີີ່ມ ຂີ ດ
ຄວາມສາມາດໃນການແຂູ່ງຂັນ, ສ້າງເຄຼືອຂ່າຍລະຫວ່າງພາກເອກະຊົນ, ສະຖາບັນການສຶກສາ ແລະ ພາກລັດ
ໃນການແລກປູ່ ຽ ນຄວາມຮ້ , ຂໍໍ້ ມ ນ, ເທັ ກ ໂນໂລຊີ ໃນການແປຮ ບສິ ນ ຄ້ າ ກະສິ ກໍ າ ແລະ ອາຫານໃຫ້ ເປັ ນ
ຜະລິດຕະພັນສໍາເລັດຮບທີີ່ມີມນຄ່າສງໃຫ້ຕອບສະໜອງຕະຫາດສິນຄ້າ ແລະ ການສົີ່ງອອກ.
8. ຂະແໜງບໍລກ
ິ ານສຶກສາ
ປະຈຸບັນເຫັນວ່າມີນັກຮຽນຕ່າງປະເທດໄດ້ມາແລກປູ່ຽນ ແລະ ສຶກສາຮໍີ່າຮຽນໃນມະຫາວິທະຍາໄລ
ຂອງລາວ ແລະ ມີເດັກນ້ອຍທີີ່ເປັນລກຫານຂອງຄົນຕ່າງປະເທດໄດ້ຮໍີ່າຮຽນທີີ່ໂຮງຮຽນນານາຊາດທີີ່ເປີດສິດ
ສອນໃນລາວ ເຊິີ່ງການບໍລິການສຶກສາແມູ່ນມີທ່າແຮງທີີ່ຈະຂະຫຍາຍຕົວໄດ້ໄວ ແລະ ອາດສາມາດໄປສະໜ
ອງບໍ ລິ ກ ານຢູ່ ຕ່ າງປະເທດໃນອະນາຄົ ດ . ອີ ງຕາມຕາະລາງທີ 02 ຢູ່ ເອກະສານຊ້ ອ ຍທ້ າ ຍເຫັ ນ ວ່າ ມີ ຄ ສອນ
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ຈໍານວນຫາຍຖ້າໄດ້ຮັບການຍົກລະດັບທັກສະການສອນອາດມາສາມາດເພີີ່ມການສົີ່ງອອກໃນຂະແໜງການ
ສຶກສາໄດ້.
ໃນນີໍ້, ຄວນເພີີ່ມທັກສະທີີ່ຈໍາເປັນໃຫ້ແກູ່ຄ-ອາຈານ ເຊັີ່ນ: ທັກສະທາງດ້ານພາສາອັງກິດ ແລະ ພາສາ
ຕ່າງປະເທດອຼືີ່ນໆ ທີີ່ເຫັນວ່າມີຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫາດ ເພຼືີ່ອເປັນພຼືໍ້ນຖານໃຫ້ແກູ່ການສ້າງກໍາລັງແຮງງານ
ທີີ່ ມີສີມຼື ແລະ ມີ ຄຸນນະພາບສງຂຶໍ້ນ . ພ້ອມດຽວກັນນັໍ້ນ, ກໍປັບປຸງ ແລະ ຂະຫຍາຍຫັກ ສດການສອນຢູ່ໃ ນ
ລະດັບອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລດ້ານສາຂາວິຊາທີີ່ເປັນທ່າແຮງໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ ສັງຄົມ ເປັນຕົໍ້ນແມູ່ນ ຂະແໜງໄຟຟ້າ, ບໍີ່ແຮູ່, ປຸງແຕູ່ງ, ຫັດຖະກໍາ, ນາຍຊ່າງ ແລະຂະແໜງການບໍລິການ ເພຼືີ່ອ
ຮັບປະກັນຄຸນນະພາບຂອງນັກສຶກສາທີີ່ຈົບອອກມາແລ້ວໃຫ້ສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ໃນຕົ ວຈິງ ແລະ ເປັນແຮງ
ງານສະໜອງໃຫ້ແກູ່ຂະແໜງບໍລິການຕ່າງໆ ທັງເຂົໍ້າໃນຂົງເຂດການຜະລິດອຼືີ່ນໆ.
9. ຂະແໜງບໍລກ
ິ ານບັນເທີງ
ການບໍລິການບັນເທີງແມູ່ນອີກຂະແໜງໜຶີ່ງທີີ່ມີທ່າແຮງ ໂດຍສະເພາະ ກຸູ່ມນັກຮ້ອງ, ການຟ້ອນ ແລະ
ເຕັໍ້ນທາງວັດທະນະທໍາ ທີີ່ເປັນທີີ່ນິຍົມຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວ ເຊິີ່ງນອກຈາກຈະສະໜອງບໍລິການດັີ່ງກ່າວໃຫ້ແກູ່
ພາຍໃນ ແລະ ນັກທ່ອງທ່ຽວຕ່າງປະເທດແລ້ວ ອາດຈະສາມາດສະໜອງບໍລິການດັີ່ງກ່າວໃຫ້ແກູ່ປະເທດອຼືີ່ນທີີ່
ມີຄົນເຊຼືໍ້ອຊາດລາວອາໄສຢູ່ຫ າຍເຊັີ່ນ : ປະເທດຝລັີ່ ງ ແລະ ອາເມລິກ າ. ຂະແໜງບັນເທີງຢູ່ ໃນ ສປປ ລາວ
ແມູ່ນໄດ້ມີການຂະຫຍາຍຕົ ວຢູ່າງຕໍີ່ເນຼືີ່ອງ ແລະ ເປັນຂະແໜງໜຶີ່ງທີີ່ເອຼືໍ້ອອໍານວຍ ແລະ ເປັນອົງປະກອບໃຫ້
ແກູ່ກ ານທ່ອງທ່ຽວ. ດັີ່ງນັໍ້ນ, ຄວນສ້າງລະບຽບການຄຸ້ມ ຄອງທີີ່ເໝາະສົມ , ຈັດສັນໃຫ້ເປັນບ່ອນ ແລະ ໃນ
ຂະນະດຽວກັ ນ ກໍ ສົີ່ງເສີ ມ ໃຫ້ ທຸ ລ ະກິ ດ ທີີ່ ມີ ຫົ ວ ຄິ ດ ປະດິ ດສ້ າງໃນຮ ບແບບການບໍ ລິ ກ ານໃໝູ່ ໆ ໃນຂົງເຂດ
ບັນເທີງ ເຊັີ່ນ: ການຈັດງານເທດສະການດົນຕີ, ການຈັດງານຄອນເສີດໃນຂະໜາດຕ່າງໆ, ການຈັດສະແດງ
ລະຄອນກາງແຈ້ງ, ການເບິີ່ງໜັງຈໍໃຫຍ່ກາງແຈ້ງ, ການຮັບຊົມກິລາຜ່ານຈໍໃຫຍ່ກາງແຈ້ງ ແລະ ອຼືີ່ນໆ.
II.

ບາງພັນທະທີຕ
ີ່ ດ
ິ ພັນກັບຂະແໜງການທີມ
ີ່ ີທາ່ ແຮງ:
ສປປ ລາວ ໄດ້ຊຸກຍ້ການຄ້າດ້ານບໍລິການຜ່ານການເປີດບັນດາຂະແໜງການ ໃນແຕູ່ລະຂອບສັນຍາ

ການຄ້າເສລີພາກພຼືໍ້ນປະຈຸບັນແມູ່ນມີການເປີດຂະແໜງບໍລິການໃຫ້ກັບສະມາຊິກທີີ່ເປັນພາຄີ ແລະ ໃນຂອບ
ຫາຍຝູ່າຍກໍີ່ໄດ້ມີການເປີດເຊັີ່ນດຽວກັນ. ຕົວຢູ່າງ ຂະແໜງບໍລິການທີີ່ຕິດພັນກັບການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການ
ເດີນ ທາງ ໃນແຕູ່ ລະຂອບສັນຍາການຄ້າເສລີ ເຊິີ່ງບາງຂະແໜງການຍ່ອຍໄດ້ມີ ກ ານອະນຸຍາດໃຫ້ ທຸ ລະກິ ດ
ສາມາດຖຼືຮຸ້ນໄດ້ເຖິງ 70% ແລະ 100% ເພຼືີ່ອສ່ົງເສີມ ໃຫ້ມີ ການລົງທຶນຂອງຕ່າງປະເທດ. ໝາກຜົນຂອງ
ການຊຸກຍ້ສົີ່ງເສີມການພັດທະນາໃນຂະແໜງການດັີ່ງກ່າວ ສາມາດເຫັນໄດ້ຈາກບາງຕົວຊີໍ້ວັດເຊັີ່ນ: ເຮັດໃຫ້
ຈໍານວນນັກທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ລາຍຮັບ ທີີ່ຕິດພັນກັບຂະແໜງດັີ່ງກ່າວໃນ ສປປ ລາວ ເພີີ່ມຂຶໍ້ນຢູ່າງຕໍີ່ເນຼືີ່ອງ ໃນ
ລະຫວ່າງປີ 2010-2015 ໄດ້ມີການເພີີ່ມຂຶໍ້ນຢູ່າງເນຼືີ່ອງ (ຕາຕະລາງ 04 ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ). ເຖິງວ່າຈະມີ
ບາງໄລຍະທີີ່ຈໍານວນນັກທ່ອງທ່ຽວທີີ່ເຂົໍ້າມາຢ້ຽມຢາມ ສປປ ລາວ ຫຼຸດລົງ ໃນປີ 2017 ເຊິີ່ງອາດຈະມາຈາກ
ສະພາວະເສດຖະກິດໂລກທີີ່ຂະຫຍາຍຕົວຕໍີ່າ ແຕູ່ເຫັນວ່າລາຍຮັບທີີ່ເຂົໍ້າມາຍັງຢູ່ໃນລະດັບດີ. ການລົງທຶນທີີ່
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ຕິດພັນກັບຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວກໍີ່ໄດ້ມີການຂະຫຍາຍຕົວຢູ່າງຕໍີ່ເນຼືີ່ອງ ໂດຍສະເພາະຂະແໜງການນໍາທ່ຽວ
ແລະ ໂຮງແຮມ-ຮ້ານອາຫານ ທີີ່ເປັນຂະແໜງບໍລິການທີີ່ມີທ່າແຮງ ແລະ ຂະຫຍາຍຕົວຢູ່າງໄວວາ.
ການເປັນພາຄີຂອງສັນຍາຮັບຮ້ເຊິີ່ງກັນ ແລະ ກັນດ້ານແຮງງານທີີ່ມີສີມຼືອາຊຽນ (MRAs) ແມູ່ນການ
ຮ່ວມມຼືຂອງສະມາຊິກອາຊຽນ ເພຼືີ່ອຮັບຮ້ຄຸນວຸດທິ ແລະ ທັກສະວິຊາຊີບຂອງແຮງງານຂອງສະມາຊິກອາຊຽນ
ໃນ 7 ຂະແໜງການ: ບັ ນ ຊີ , ວິ ສ ະວະກອນ, ສະຖາປະນິ ກ , ທັ ນ ຕະແພດ, ພະຍາບານ, ການຢາ ແລະ
ວັດແທກ. ໃນນີໍ້, ແຮງງານຈາກ ສປປ ລາວ ເມຼືີ່ອສາມາດປະຕິບັດຄົບເງຼືີ່ອນໄຂຂອງການຮັບຮ້ໃນຂະແໜງໃດ
ໜຶີ່ງທີີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງຈະມີ ຄວາມສະດວກຂຶໍ້ນຕຼືີ່ມໃນການອອກແຮງງານຢູ່ ພາຍໃນປະເທດທີີ່ເປັນສະມາຊິກ
ອາຊຽນ. ດັີ່ງນັໍ້ນ, ການສົີ່ງເສີມໃຫ້ຂະແໜງການທີີ່ຄຸ້ມຄອງວຽກງານການສ້າງມາດຖານ ແລະ ເງຼືີ່ອນໄຂ ຂອງ
ການຮັບຮອງພາຍໃຕ້ສັນຍາດັີ່ງກ່າວ ໂດຍສະເພາະການສ້າງຊັບພະຍາກອນມະນຸດທີີ່ມີ ສຼືມຼືແຮງງານ ແມູ່ນມີ
ຄວາມສໍາຄັນໃນການຊຸກຍ້ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງການສົີ່ງອອກການບໍລິການໃນ 7 ຂະແໜງດັີ່ງກ່າວ.
ເຖິງຢູ່າງໃດກໍຕາມ, ໃນການສະເໜີຂໍໍ້ມນກ່ຽວຂະແໜງບໍລິການທີີ່ມີທ່າແຮງນີໍ້ ໄດ້ ກວມເອົາພຽງແຕູ່
ບາງຂໍໍ້ຄິດໃນການສົີ່ງເສີມແຕູ່ລະຂະແໜງການ ເພຼືີ່ອໃຫ້ຂະຫຍາຍຕົວຕຼືີ່ມ . ສໍາລັບໃນລາຍລະອຽດວິທີການ ຫຼື
ແຜນວຽກລະອຽດ ກົມ ນຄຕ ຈະໄດ້ວາງເປັນແຜນວຽກໃນຕໍີ່ໜ້າ ເພຼືີ່ອຮ່ວມເຮັດວຽກກັບກົມກອງ ແລະ ສະ
ຖາບັນພາຍໃນກະຊວງ ອຄ ແລະ ຂະແໜງການທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພຼືີ່ອຄົໍ້ນຄິດວິທີການສົີ່ງເສີມຂະແໜງບໍລິການໃນ
ຮບແບບຕ່າງໆ ເພຼືີ່ອສ້າງໃຫ້ຂະແໜງການເຫົີ່ານັໍ້ນມີຄວາມເຂັໍ້ມແຂງ ແລະ ສາມາດໄປສະໜອງຢູ່ຕ່າງປະເທດ
ໄດ້. ທັງນີໍ້, ການລາຍງານທີີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງແມູ່ນສະພາບການກ່ອນວິກິດການລະບາດພະຍາດໂຄວິດ-19 ເຊິີ່ງ
ພາຍຫັງຄວນໄດ້ມີການປະເມີນຄຼືນເຖິງການຂະຫຍາຍຕົວຂອງແຕູ່ລະຂະແໜງການຄຼືນໃໝູ່ ໂດຍສະເພາະ ຂະ
ແໜງທ່ອງທ່ຽວ, ກໍີ່ສ້າງ ແລະ ການບັນເທີງ.
ດັີ່ງນັໍ້ນ, ຈຶີ່ງຂໍຮຽນລາຍງານມາຍັງທ່ານເພຼືີ່ອຊາບ.
ຮັບຮ້ໂດຍຮອງຫົວໜ້າກົມຜ້ຊນ
ີໍ້ ໍາພະແນກ

ຫົວໜ້າພະແນກ

ໂອນິດາ ວິນາວົງ
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ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ
ຕາຕະລາງທີ 01: ການສົມທຽບ ຈໍານວນຄວາມຕ້ອງການຈ້າງງານ ກັບຈໍານວນ ນັກຮຽນ ແລະ ພະນັກງານທີີ່
ຄາດວ່າຈະຮຽນຈົບ (ລະດັບວິຊາຊີບຂຶນ
ໍ້ ໄປ)10
ບໍີ່ແຮູ່
2020

100

ກະສິກໍາ
321

2021

96

345

1,826

31,354

348

33,968

2022

93

531

1,912

31,068

360

33,963

2023

88

599

2,032

30,749

367

33,836

2024

83

698

2,192

30,247

376

33,596

2025

77

836

2,402

29,688

33,389

ຄວາມຕ້ອງການຈ້າງງານໂດຍສະ
ເລູ່ຍຕໍີ່ປີ (2016-2025)

98

517

1,925

31,038

386
351

3,826

2,381

34,560

3,042

44,758

7,40

1,26

1,15

8,71

1,36

ຈໍານວນນັກຮຽນທີີ່ຄາດວ່າຈະ
ຈົບສະເລູ່ຍຕໍີ່ປີ2016-2020
ອັດຕາຄວາມແຕກຕ່າງ
ເທົີ່າ)

ຮຽນ 1,057

(ຫົວໜ່ວຍ: 10,78

ປຸງແຕູ່ງ
1,766

ບໍລິການ
31,512

ໄຟຟ້າ
342

ລວມ
34,040

33,929

ຕາຕະລາງທີ 02: ຈໍານວນນັກສຶກສາ ແລະ ຄສອນ11
ລາຍການ

ຫົວໜ່ວຍ

ປີ 2017

ປີ 2018

ຈໍານວນ
ມະຫາວິທະຍາໄລ

ແຫູ່ງ

5

5

ນັກສຶກສາ

ຄົນ

54,458

48,286

ຄສອນ

ຄົົນ

5,483

4,803

ຈໍານວນສະຖາບັນການສຶກ
ສາຊັນ
ໍ້ ສງ ແລະ
ວິທະຍາໄລ

ແຫູ່ງ

104

114

ນັກສຶກສາ (ຊັໍ້ນສງ)

ຄົນ

63,431

57,179

ຄສອນ

ຄົນ

5,543

4,829

ແຫູ່ງ

45

45

ຈໍານວນໂຮງຮຽນວິຊາ
ສະເພາະຊັນ
ໍ້ ກາງ

10

11

ຄິດໄລູ່ໂດຍ ສະຖາບັນຄົໍ້ນຄວ້າເສດຖະກິດແຫູ່ງຊາດ ໂດຍອີງໃສູ່ຂໍໍ້ມນຈາກແຜນແບູ່ງປັນນັກຮຽນ ແລະ ພະນັກງານເຂົໍ້າຮຽນ
ແຫລ່ງຂໍໍ້ມນ: ສນສະຖິຕິເຕັກໂນໂລຊີຂ່າສານການສຶກສາ, ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ
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ນັກສຶກສາ

ຄົນ

19,936

19,849

ຄສອນ

ຄົນ

500

1,121

ຕາຕະລາງທີ 03: ຈໍານວນໂຮງແຮມ, ເຮຼືອນພັກ, ຮ້ານອາຫານ ແລະ ສະຖານທີີ່ບນ
ັ ເທີງ ທົວ
ີ່ ປະເທດ12
ຫົວໜ່ວຍ: ແຫູ່ງ

ປີ 2017

ປີ 2018

ໂຮງແຮມ

569

670

ເຮຼືອນພັກ, ຣີສອດ

2,165

2,432

ຮ້ານອາຫານ

2,360

2,646

ສະຖານທີີ່ບັນເທີງ

249

305

ຕາຕະລາງທີ 04: ຈໍານວນນັກທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ລາຍໄດ້ຈາກການທ່ອງທ່ຽວ13
ປີ
2000

ຈໍານວນນັກທ່ອງທ່ຽວ (ຄົນ)
737,208

ລາຍຮັບຈາກການທ່ອງທ່ຽວ (ກີບ)
113,898,285

2005

1,095,315

146,770,074

2010

2,513,028

381,669,031

2011

2,723,564

406,184,338

2012

3,330,072

506,022,586

2013

3,779,490

595,909,127

2014

4,158,719

641,636,543

2015

4,684,429

725,365,681

2016

4,239,047

724,191,957

2017

3,868,838

648,067,008

2018

4,186,432

755,342,151

12
13

ແຫລ່ງຂໍໍ້ມນ: ກົມພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວ, ກະຊວງ ຖະແຫງຂ່າວ, ວັດທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ
ແຫລ່ງຂໍໍ້ມນ: ກົມພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວ, ກະຊວງ ຖະແຫງຂ່າວ, ວັດທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ
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