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ຄໍານາໍ 
ວາລະສານວທິະຍາສາດ ຂອງມະຫາວທິະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ເປັນວາລະສານ

ສໍາລັບຫ າກຫ າຍສາຂາວິຊາ(Multi-Disciplinary),ຈດັພິມອອກທຸກໆ 6 ເດືອນ 
ໂດຍຫອ້ງການຄົນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດ ແລະ ບໍລກິານ ວຊິາການ ມ.ຊ ເຊິ່ ງມຈີດຸປະສງົ
ເພື່ ອເຜຍີແຜ່ຂໍມູ້ນຂ່າວສານຜນົການຄົນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດຂອງຄູ-ອາຈານ ແລະ ນກັສກຶ
ສາ ພາຍໃນ ມຊ,  ນກັຄົນ້ຄວາ້ ແລະ ນກັພດັທະນາທງັພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ 
ເພື່ ອຕອບສະໜອງຂໍມູ້ນການຄົນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດ ຂອງນກັວຊິາການ ແລະ ເພີ່ ມ
ບດົບາດໃນການຄົນ້ຄວາ້ວທິະຍາ ສາດເພື່ ອແກໄ້ຂບນັຫາຂອງສງັຄມົ. ນອກຈາກນີ,້ ຍງັ
ມຈີດຸປະສງົເພື່ ອເປັນເວທແີລກປ່ຽນຄວາມຄດິຄວາມເຫນັລະຫວ່າງນກັວຊິາການດວ້ຍ
ກນັ ແລະ ນກັວຊິາການກບັຜູກ້ໍານດົນະໂຍບາຍໃນການພດັທະນາເສດຖະກດິ ແລະ 
ສງັຄມົຂອງຊາດ.  

ທາງຄະນະບນັນາທກິານໄດເ້ປີດກວາ້ງ ແລະ ຍນິດຮີບັເອາົບດົຄົນ້ຄວາ້ວທິະຍາ 
ສາດທງັພາສາລາວ ແລະ ພາສາອງັກດິຈາກຄູ-ອາຈານ, ນກັສກຶສາ, ນກັພດັທະນາ ແລະ 
ນກັວຊິາການທງັຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ. ທີ່ ຜູສ້ນົໃຈສາມາດສົ່ ງບດົຄົນ້ຄວາ້ວທິະ 
ຍາສາດຂອງຕນົໄດທຸ້ກເວລາຕາມໂມງລດັຖະການ. 

ໃນໂອກາດນີ,້ ຄະນະບນັນາທກິານວາລະສານຂໍສະແດງຄວາມຂອບໃຈ ມາຍງັ
ຄູອາຈານ, ນັກຄົນ້ຄວາ້ ແລະ ນັກສຶກສາໃນມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ແລະ 
ພາກສ່ວນຕ່າງໆ ທີ່ ໄດສ້ົ່ ງບດົຄົນ້ຄວາ້ມາລງົວາລະສານສະບບັນີ.້ ພເິສດຂໍສະແດງ
ຄວາມຂອບໃຈມາຍງັລດັຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ສູນຄົນ້ຄວາ້ອາຊທີີ່ ໃຫທ້ນຶສະ
ໜບັສະໜູນການຄົນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດ ແກ່ຄູອາຈານ ແລະ ນກັຄົນ້ຄວາ້ໃນມະຫາວ ິ
ທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ແລະ ການຈດັພມິວາລະສານສະບບັນີ.້  

ທ່ານສາມາດເຂົາ້ເບິ່ ງວາລະສານສະບບັໄດທ້ີ່ ເວບັໄຊ:  
http://journal.nuol.edu.la ຫ ື http://www.raso.nuol.edu.la ເຖິງຢ່າງ 

ໃດກຕໍາມ, ໃນວາລະສານສະບບັນີບ່ໍ້ອາດປາສະຈາກຂໍບ້ກົພ່ອງໄດທ້າງດາ້ນພາສາ ແລະ 
ການຈດັຮູບແບບຕ່າງໆ. ດັ່ ງນັນ້, ພວກຂາ້ພະເຈົາ້ຫວງັວ່າຈະໄດຮ້ບັຄໍາຕໍານຕິຊິມົຈາກ
ບນັດາທ່ານຜູອ່້ານທງັຫ າຍ, ເພື່ ອປັບປຸງວາລະສານສະບບັຕໍ່ ໄປໃຫມ້ຄີວາມສມົບູນຂຶນ້. 

http://journal.nuol.edu.la/
http://www.raso.nuol.edu.la/


ວາລະສານມະຫາວທິະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ສະບບັທີ 18, 2021 

ສຸດທາ້ຍນີ,້ ພວກຂາ້ພະເຈົາ້ຫວັງຢ່າງຍິ່ ງວ່າຈະໄດຮ້ັບຄວາມຮ່ວມມ ືແລະ 
ປະກອບສ່ວນສົ່ ງຜົນງານການຄົນ້ຄວາ້ວິທະຍາສາດຂອງຕົນເອງມາລົງວາລະສານ
ວທິະຍາສາດຂອງມະຫາວທິະຍາໄລແຫ່ງຊາດສະບບັຕໍ່ ໄປ. 
 

ວຽງຈນັ, ວນັທ ີ5 ພະຈກິ 2021 
ຫອ້ງການຄົນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດ ແລະ ບໍລກິານວຊິາການ
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ຄໍາແນະນາໍສໍາລບັຜູຂ້ຽນ 
ບດົຄົນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດຕອ້ງມຄີວາມຍາວບ່ໍເກນີ 10-12 ໜາ້ເຈຍ້ A4 (ສໍາລບັ

ບດົຄົນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດທາງວທິະຍາສາດທໍາມະຊາດ) ແລະ 13-15 ໜາ້ເຈຍ້ A4 (ສໍາ
ລບັບດົຄົນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດທາງສງັຄມົສາດ), ໃນນັນ້ນບັທງັຕາຕະລາງ, ຮູບພາບ 
ແລະ ເອກະສານອາ້ງອງີ. ສໍາລບັຫວົໜ່ວຍເລກຫ ກັພນັແມ່ນໃຫໃ້ຊໝ້າຍຈຸດ ແລະ 
ເລກເສດແມ່ນໃຊເ້ຄື່ ອງໝາຍຈໍາ້. ບດົຄົນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດທີ່ ເປັນພາສາລາວ ຕອ້ງມີ
ບດົຄດັຫຍໍເ້ປັນພາສາອງັກດິ, ສ່ວນບດົຄົນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດທີ່ ເປັນພາສາອງັກດິ ຕອ້ງ
ມີບົດຄັດຫຍໍພ້າສາລາວ. ບົດຄົນ້ຄວາ້ວິທະຍາສາດທີ່ ຈະສົ່ ງມາລົງໃນວາລະສານ
ວທິະຍາສາດຂອງ ມຊ ຕອ້ງປະກອບມດີັ່ ງນີ:້ 

1. ຊື່ ເລືອ້ງ: ປະກອບມທີງັພາສາລາວ ແລະ ພາສາອງັກດິ, ໂດຍໃຊ ້Phetsarat 

OT (ພາສາລາວ) ແລະ Times New Roman (ພາສາອງັກດິ) ຂະໜາດ 14 ເຂັມ້. 
2. ຊື່  ແລະ ນາມສະກຸນ ພອ້ມດວ້ຍທີ່ ຢູ່ຂອງຜູຂ້ຽນ: ຕອ້ງມທີງັພາສາລາວ ແລະ 

ພາສາອງັກດິ. ໃຫໃ້ສ່ອເີມລ ຂອງຜູຂ້ຽນຫ ກັນໍາພອ້ມ. ໃຊ ້Phetsarat OT (ພາສາ
ລາວ) ແລະ Times New Roman (ພາສາອງັກດິ) ຂະໜາດ 12 ທໍາມະດາ. 

3. ບດົຄດັຫຍໍ:້ ຕອ້ງມພີາສາລາວ ແລະ ພາສາອງັກດິໃຊ ້Phetsarat OT (ພາສາ
ລາວ) ແລະ Times New Roman (ພາສາອງັກດິ) ຂະໜາດ 12 ທໍາມະດາ. ຄວາມ
ຍາວບ່ໍເກນີ 250 ຄໍາ ແລະ ໃຫໃ້ສ່ຄໍາສບັ (key words) ຢູ່ຕອນທາ້ຍທງັບດົຄດັຫຍໍ ້

ພາລາ ແລະ ພາສາອງັກດິ. 
ໝາຍເຫດ: 

- ຊື່ ເລືອ້ງ, ຊື່  ແລະ ນາມສະກຸນ ພອ້ມດວ້ຍທີ່ ຢູ່ຂອງຜູຂ້ຽນ ແລະ ບດົຄດັຫຍໍທ້ີ່
ເປັນພາສາລາວໃຫຢູ່້ໜາ້ດຽວກນັ. 

- ຊື່ ເລືອ້ງ, ຊື່  ແລະ ນາມສະກຸນ ພອ້ມດວ້ຍທີ່ ຢູ່ຂອງຜູຂ້ຽນ ແລະ ບດົຄດັຫຍໍທ້ີ່
ເປັນພາສາອງັກດິໃຫຢູ່້ໜາ້ດຽວກນັ. 

- ຫ ກັການ ແລະ ເຫດຜນົ, ຈດຸປະສງົຂອງໂຄງການຄົນ້ຄວາ້, ທບົທວນເອກະສານ, 
ວທິກີານຄົນ້ ຄວາ້, ຜນົໄດຮ້ບັ ແລະ ວຈິານ, ຂໍສ້ະເໜແີນະ. ສ່ວນນີໃ້ຫໃ້ຊ ້Phetsarat 

OT (ພາສາລາວ) ແລະ Times New Roman (ພາສາອງັກດິ) ຂະ     ໜາດ 12 ເຂັມ້ 
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ແລະ ບ່ໍໃສ່ໝາຍເລກຫວົຂໍ.້ ສ່ວນເນືອ້ໃນບດົຕອ້ງມພີາສາລາວ ແລະ ພາສາອງັກດິໃຊ ້
Phetsarat OT (ພາສາລາວ) ແລະ Times New Roman (ພາສາອງັກດິ) ຂະໜາດ 12 

ທໍາມະດາ. 
- ເອກະສານອາ້ງອີງ ແລະ ການອາ້ງອີງແມ່ນໃຊລ້ະບົບ APA (American 

Psychological Association) ທັງໝົດໂດຍໃຊ  ້Phetsarat OT (ພາສາລາວ) ແລະ 
Times New Roman (ພາສາອງັກດິ) ຂະໜາດ 12 ທໍາມະດາ. 

- ຕາຕະລາງ, ຮູບພາບ ແລະ ເສັນ້ກ າບຟິກ ໃຫໃ້ສ່ໄວໃ້ນເນື່ ອໃນບດົ. 
- ຊື່ ຂອງຕາຕະລາງໃຫໃ້ສ່ໄວດ້າ້ນເທງິ ໂດຍໃຊ ້Phetsarat OT (ພາສາລາວ) ແລະ 

Times New Roman (ພາສາອງັກດິ) ຂະໜາດ 12 ທໍາມະດາ. 
- ຊື່ ຂອງຮູບພາບ ແລະ ເສັນ້ກ າບຟິກໃຫໃ້ສ່ໃນດາ້ນລຸ່ມໂດຍໃຊ ້Phetsarat OT 

(ພາສາລາວ) ແລະ  
- Times New Roman (ພາສາອງັກດິ) ຂະໜາດ 12 ທໍາມະດາ. 
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ຂັນ້ຕອນການສົ່ ງບດົຄົນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດເພື່ ອລງົວາລະສານຂອງ ມຊ 
1. ສໍາລບັຄູ-ອາຈານ ແລະ ນກັສກຶສາພາຍໃນ ມຊ ຜູຂ້ຽນຕອ້ງສົ່ ງບດົຄົນ້ຄວາ້

ວທິະຍາສາດສະບບັຕົນ້ໃຫ ້RMPC ຂອງ ມຊ (NUOL Research Management 

and Promotion Committees) ໃນຄະນະທີ່ ຕນົສງັກດັຢູ່ເພື່ ອອ່ານ ແລະກວດສອບ
ເນືອ້ໃນ ແລະ ຮູບແບບກ່ອນ. ເມື່ ອສໍາເລັດແລວ້ ຜູຂ້ຽນຕອ້ງສົ່ ງບົດຄົນ້ຄວາ້
ວທິະຍາສາດ ສະບບັຕົນ້ໃຫຫ້ອ້ງການຄົນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດ ແລະບໍລກິານວຊິາການ 
ມ.ຊ ໂດຍເອກະສານປະ ກອບມ:ີ 

2. ບດົຄົນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດສະບບັຕົນ້ຕາມຄໍາແນະນໍາສໍາລບັຜູຂ້ຽນດາ້ນເທງິ 
3. ແຜ່ນ CD ທີ່ ບັນຈຸບົດຄົ ້ນຄວ ້າວິທະຍາສາດສະບັບຕົ ້ນໃນຮູບແບບ 

Microsoft Word 
4. ໃບຢັງ້ຢືນດາ້ນວຊິາການຈາກ RMPC ຜູທ້ີ່ ອ່ານໃນຄະນະທີ່ ຕນົສງັກດັຢູ່ 
5. ຜູຂ້ຽນສາມາດສົ່ ງບດົຄົນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດຂອງຕນົໄດໃ້ນໂມງລດັຖະການ 

ຕະຫ ອດປີ. ຫ ງັຈາກນັນ້ ຫອ້ງການຄົນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດ ແລະບໍລກິານວຊິາການ ມ.ຊ 
ຈະມກີານກວດກາບດົຄວາມອກີຄັງ້ໜຶ່ ງ ສົ່ ງໃຫ ້Reviewers ແລະ RMPC ຖາ້ມກີານ
ແກໄ້ຂ ຫອ້ງການຄົນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດ ແລະ ບໍລກິານວຊິາການ ມຊ ຈະແຈງ້ໃຫຜູ້ ້
ຂຽນນາໍໄປແກໄ້ຂອກີຄັງ້. 

ສໍາລບັນກັຄົນ້ຄວາ້ຈາກພາຍນອກ ມຊ ຜູຂ້ຽນຕອ້ງສົ່ ງບດົຄົນ້ຄວາ້ວທິະຍາ ສາດ
ສະບບັຕົນ້ ໃຫຫ້ອ້ງການຄົນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດ ແລະບໍລກິານວຊິາການ ມຊ, ຫ ງັຈາກ
ນັນ້ ຫອ້ງການຄົນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດ ແລະບໍລກິານວຊິາການ ມຊ ຈະເປັນຜູສ້ົ່ ງບດົ
ຄວາມຕົນ້ສະບບັໃຫ ້Reviewers ແລະ RMPC, ຂອງ ມຊ ທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງເພື່ ອອ່ານ, 
ກວດສອບ ແລະ ປະເມນີດາ້ນເນືອ້ໃນບດົ ໂດຍທີ່ ຜູຂ້ຽນບ່ໍຮູວ່້າ Reviewers ແລະ 
RMPC ແມ່ນໃຜ. ຈາກນັນ້ Reviewers ແລະ RMPC ຈະສົ່ ງບດົຕົນ້ສະບບັໃຫ ້
ຫອ້ງການ ຄົນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດ ແລະ ບໍລກິານວຊິາການ   ມ.ຊ, ເພື່ ອສົ່ ງຕໍ່ ໃຫຜູ້ຂ້ຽນ
ໄດນ້ໍາບົດໄປປັບປຸງແກໄ້ຂ ແລະສົ່ ງກບັໃຫຫ້ອ້ງການຄົນ້ຄວາ້ວິທະຍາສາດ ແລະ
ບໍລກິານວຊິາການ ມ.ຊ ອກີຄັງ້. 
 
 



ວາລະສານມະຫາວທິະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ສະບບັທີ 18, 2021 

ວາລະສານວທິະຍາສາດຂອງ ມະຫາວທິະຍາໄລແຫ່ງຊາດ 
ເຈ ົາ້ຂອງ: ຫອ້ງການຄົນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດ ແລະບໍລກິານວຊິາການ ມຊ 

ຈດຸປະສງົ: ເພື່ ອເຜີຍແຜ່ຜົນການຄົນ້ຄວາ້ວິທະຍາສາດຂອງອາຈານ ແລະ 
ນກັສຶກສາ ພາຍໃນ ມຊ ທີ່ ຫ າກຫ າຍສາຂາວິຊາ ແລະເປັນເວທີ 
ແລກປ່ຽນ ຄວາມຄດິເຫນັລະຫວ່າງ ນກັຄົນ້ຄວາ້, ນກັວຊິາການ 
ແລະ ຜູກ້າໍນດົນະໂຍບາຍໃນການພດັທະນາເສດຖະກດິ ແລະສງັຄມົ
ຂອງຊາດ. 
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     ປອ. ສດິທໄິຊ ໄຊຍະວງົ  ຫວົໜາ້ ຫຄບ 
ອອກແບບໂດຍ: ປອ. ສາຍທອງ ວໄິລວງົ  ຮອງຫວົໜາ້ ຫຄບ 

ປທ ແກວ້ພູທອນ ຫາທາລງົ  ຮອງຫວົໜາ້ພະແນກຄຸມ້ຄອງ
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Dear Readers,  
The National University of Laos (NUOL) Scientific Journal is a 

Multidisciplinary Scientific Journal, published twice a year by the 

Research and Academic Service Office, NUOL. The purpose of the 

journal is published to disseminate the research findings of Lao 

researchers and foreign professional academic researchers and 

developers. In the other hands, the journal is published in order to 

increase the roles of research for social economic development and also 

aims to provide forums of exchange of ideas between researchers and 

policy makers. The research papers from Lao and foreign scholars, 
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welcome to be submitted for publication of NUOL Scientific Journal 

through a year on working days. On this occasion, we, on behalf of 

editors of the journal would like to express our sincere thanks to 

students, scholars, researchers’ professors and developers for their good 

cooperation and great contribution, and Lao Government and ARC 

(Asia Research Center) for their financial support to the researchers, 
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We apologize for the short-coming, inappropriateness and 
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articles in the natural science) and 15 pages in A4 size (for article in the 

social science), including tables, figures and references. Commas (,) 

should be used for 1000 separator and full stop (.) for decimal system 

of digit. The articles in Lao version published in NUOL Scientific 
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size of 12 and put the key words at the end of the abstract. 
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1. Introduction, objectives, methodology, finding, discussion, and 
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formal citation reference system and reference list. 
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English with font size of 12. 
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ວທິະຍາສາດສງັຄມົ 

ການນາໍໃຊວ້ທິກີານສອນແບບສບືສວນເຂົາ້ໃນການຮຽນ-ການສອນ ວຊິາ ຊວີະ
ວທິະຍາ ເລື່ ອງ: ລະບບົຕ່າງໆໃນຮ່າງກາຍຂອງຄນົ ຊັນ້ ມ.6 ໂຮງຮຽນ ມດັທະ 

ຍມົສມົບູນສາທດິ  ຄະນະສກຶສາສາດ ມະຫາວທິະຍາໄລແຫ່ງຊາດ 
ເອລາວນັ ນຕິພິງົ, ໄຫງວ ແກວ້ສະດາ, ສມົພອນ ວໍລະຈກັ, ພູເງນິ ແສງຂນັຄໍາ    

ຜູຮ້ບັຜດິຊອບຫ ກັ: ເອລາວນັ ນຕິພິງົ, ຄະນະສກຶສາສາດ, ມະຫາວທິະຍາໄລແຫ່ງຊາດ 

ອເີມວ: atltelecom0955@gmail.com ແລະ ເບໂີທ ແລະ ວອ໋ດແອບັ: 02055359426 
 

ບດົຄດັຫຍ ໍ້ 

ການຄົນ້ຄວ້າຄັງ້ນີມ້ຈີດຸປະສງົເພື່ ອສກຶສາ 1). ປະສດິທພິາບບດົສອນໂດຍການນໍາໃຊ ້
ເຕກັນກິແບບການຄົນ້ 
ຄວ້າເຂົາ້ໃນການຈດັການຮຽນ-ການສອນວຊິາຊວິະວທິະຍາ ເລື່ ອງ: ລະບບົຕ່າງໆໃນຮ່າງກາຍ
ຄນົເຮາົສໍາລບັນກັຮຽນ ຊັນ້ມ.6 ໂຮງຮຽນມດັທະຍມົສມົບູນສາທດິສກົຮຽນ 2017–2018 
ຕາມເກນມາດຕະຖານ 75/75,  2). ເພື່ ອສກຶສາຄ່າດດັສະນປີະສດິທຜິນົການຮຽນຮູວ້ຊິາຊິ
ວະສາດວທິະຍາເລື່ ອງ: ລະບບົຕ່າງໆໃນຮ່າງກາຍຄນົຊັນ້ ມ.6 ໂດຍນໍາໃຊວ້ທິສີອນແບບການ
ຄົນ້ຄວ້າ, 3). ເພື່ ອສກຶສາຄວາມເພິ່ ງພໍໃຈຂອງນກັຮຽນຕໍ່ ກບັການນໍາໃຊວ້ທິສີອນແບບການ
ຄົນ້ຄວ້າເຂົາ້ໃນວຊິາຊວິະສາດວທິະຍາ ເລື່ ອງ ລະບບົຕ່າງໆໃນຮ່າງກາຍຄນົ ຊັນ້ ມ.6, ວທິດໍີາ
ເນນີການຄົນ້ຄວາ້ປະຊາກອນໄດແ້ກ່ນກັຮຽນ ຊັນ້ມ.6 ຂອງໂຮງຮຽນມດັທະຍມົສມົບູນສາທດິ
, ຈາໍນວນ 300 ຄນົ ແລະ ກຸ່ມທດົລອງ ແມ່ນໄດເ້ລອືກເອາົແບບເຈາະຈງົໄດແ້ກ່ຫອ້ງ ມ.6/1 

ຈໍາ ນວນ 25 ຄົນຂອງໂຮງຮຽນມັດທະຍົມສົມບູນສາທິດ.ເຄື່ ອງມືທີ່ ໃຊໃ້ນການເກັບ
ລວບລວມຂໍມູ້ນຄັງ້ນີ ້ເປັນເຄື່ ອງມທືີ່ ສາ້ງຂືນ້ ປະກອບມບີດົສອນຕາມຮູບແບບວທິສີອນແບບ
ສບຶສວນ ຈໍານວນ 5 ບດົສອນ, ແບບທດົສອບຍ່ອຍໃນຊຸດບດົສອນຕາມຮູບແບບວທິສີອນ
ແບບສບືສວນຈາໍນວນ 5 ຊຸດຍ່ອຍຊຸດລະ 10 ຂໍ.້ແບບທດົສອບວດັຜນົສໍາເລດັທາງການຮຽນ
ເປັນແບບທດົສອບເລອືກຕອບຊະນດິປາລະໄນ ໂດຍຄໍາຕອບມ ີ4 ຕວົເລອືກຈາໍນວນທງັໝດົ 
40 ຂໍ ້ແລະ ແບບສອບຖາມຄວາມເພີ່ ງພໍໃຈເປັນແບບມາດຕາສ່ວນປະມານຄ່າ (Rating 

Scale) 5 ລະດບັຈາໍນວນ 25 ຂໍ.້  
ວທິວີເິຄາະຫາປະສດິທພິາບຂອງບດົສອນ ໂດຍໃຊສູ້ດ E1/E2, ວເິຄາະຫາດດັສະນປີະ

ສດິທຜິນົໂດຍໃຊສູ້ດ E.I ແລະ ວທິວີເິຄາະຫາຄວາມເພິ່ ງພໍໃຈຂອງນກັຮຽນຫອ້ງ ມ.6/1 ທີ່ ມີ
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ຕໍ່ ວທິສີອນແບບສບືສວນວຊິາຊວິະວທິະຍາ ເລື່ ອງ: ລະບບົຕ່າງໆໃນຮ່າງກາຍຄນົ ຊັນ້ ມ.6 
ໂດຍໃຊສູ້ດຫາຄ່າສະເລ່ຍ, ຄ່າຜນັປ່ຽນມາດຕະຖານ. ຜນົການການຄົນ້ຄວ້າພບົວ່າ: ບດົສອນ
ໂດຍການນໍາໃຊວ້ທິີສອນແບບສບືສວນເຂົາ້ໃນການຈດັການຮຽນ - ການສອນ ວຊິາຊວິະ
ວທິະຍາ ເລື່ ອງ: ລະບບົຕ່າງໆໃນຮ່າງກາຍຄນົເຮາົຜູຄ້ ົນ້ຄວ້າສາ້ງຂນືມປີະສດິທພິາບເທົ່ າກບັ 
87.32/91.20 ເຊິ່ ງສູງກວ່າເກນທີ່ ຕັງ້ໄວ ້75/75. ດດັສະນປີະສດິທຜິນົຄວາມກາ້ວໜາ້ທາງ
ພັດທະນາການຮຽນຮູວ້ິຊາຊິວະສາດວິທະຍາ ເລື່ ອງ: ລະບົບຕ່າງໆໃນຮ່າງກາຍຄົນຂອງ
ນກັຮຽນຫອ້ງ ມ.6/1 ຈາກບດົສອນໂດຍການນໍາໃຊວ້ທິີສອນແບບສບືສວນເຂົາ້ໃນການ
ຈດັການຮຽນ-ການສອນ ວຊິາ ຊວິະວທິະຍາ ເລື່ ອງ: ລະບບົຕ່າງໆໃນຮ່າງກາຍຄນົເຮາົມຄ່ີາດດັ
ສະນປີະສດິທຜິນົ (E.I) ເທົ່ າກບັ 0.9434 ຄດິເປັນເປີເຊນັເທົ່ າກບັ 94.34% ສະແດງວ່າຜູ ້
ຮຽນມີຄວາມກາ້ວໜາ້ໃນການຮຽນ 94. 34% ເປັນບົດສອນທີ່ ມີປະສິດທິຜົນຊ່ວຍໃຫ ້
ນກັຮຽນເກດີການຮຽນຮູໄ້ດຢ່້າງແທຈ້ງິ. ລະດບັຄວາມເພິ່ ງພໍໃຈຂອງນກັຮຽນຫອ້ງ ມ.6/1 ທີ່

ມຕີໍ່ ວທິສີອນແບບສບືສວນໂດຍລວມແລວ້ ນກັຮຽນຫອ້ງ ມ.6/1 ມຄີວາມເພິ່ ງພໍໃຈຢູ່ໃນ
ລະດບັຫ າຍ  X̅ = 4.35; S.D=0.69. 
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ABSTRACT 

The purposes of this research are to investigate 1) to find out the index 

efficiency of biology teaching plans by using the investigation techniques for 

the teaching-learning management on the human body systems for the 6th year 

students at the SATHID secondary school 2017-2018 which based on the 

criteria 75/75. 2) to find out the effectiveness of learning outcomes on biology 

subject about the human body systems by using the investigation. 3) to 

investigate about the students’ satisfaction on biology subject about the 

human body systems by using the investigation for the 6th year students. The 

target populations consisted of 300 6th year students at the SATHID secondary 

school and the tried out groups were the purposive samples such as year 6/1, 

25 students at the SATHID secondary school. The research tools were based 

on 5 investigation teaching plans, 5 sub-tests with 10 items. The learning 
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outcomes tests were the multiple choices with 4 choices consisted of 40 items 

and 5 pointed rating scale questionnaires for the students’ satisfaction with 25 items.  

The E1/E2 formula was used to analyze the data to find out the index 

efficiency of teaching plans while EI formula was used to find out the index 

effectiveness of learning out comes of students and the investigation 

techniques were used to analyze the data to find out the 6th year students’ 

satisfaction in room 6/1 of the biology subject on human body systems which 

was to find out the means and standard deviation. The research results were 

found as follows: The efficiency of teaching-learning management on the 

biology subject by using the investigation on human body systems which the 

researcher set up the efficiency results expected level by 87.32/91.20 which 

was higher than criteria setting up by 75/75. The effectiveness of students’ 

learning outcomes of Biology subject on human body systems for the 6th year 

students’ room 6/1 by using the investigation techniques on human body 

systems which the effectiveness results were (EI) 0.9434 or 94.34%. This 

shows that students had progresses on their learning because this the teaching-

learning management was effective technique to help students learn 

successfully and The 6th year students’ satisfaction level of room 6/1for the 

investigation techniques were at the high level X̅ = 4.35; S.D = 0.69. In 

conclusion, it is able to conclude that the biology subject teaching-learning 

management on human body systems by using the investigation techniques 

were able to increase teaching-learning effeceincy and appropriately for the 

6th year curriculum of SATHID secondary school.  
 

 ຄວາມເປັນມາຂອງບນັຫາ 
ການພດັທະນາການຮຽນການສອນ ຢູ່ໃນປະເທດລາວ ສປປ ລາວ ຂອງພວກເຮາົ ໄດມ້ີ

ການປ່ຽນແປງໄປຕາມຍຸກສະໄໝ ຂອງການປ່ຽນແປງໃໝ່ ຂອງນະໂຍບາຍປະຕຮູິບການສກຶ
ສາແຫ່ງຊາດ ຕາມທດິທາງລວມຂອງແຜນພດັທະນາການເສດທະກດິ-ສງັຄມົແຫ່ງຊາດ, ໃນ
ສດັຕະວດັທີ XXI ເປັນຍຸກສະໄໝໂລກາພວິດັ, ຍຸກແຫ່ງຂໍມູ້ນແຫ່ງການແລກປ່ຽນຂໍມູ້ນ
ຂ່າວສານ, ວທິະຍາສາດເຕກັໂນໂລຍມີລີກັສະນະກະໂດດຂັນ້ ໃນໄລຍະຂາ້ມຜ່ານຂອງການ
ພດັທະນາປະເທດ ຊື່ ງມຄີວາມໝາຍ ຄວາມສໍາຄນັຢ່າງຫ ວງຫ າຍຕໍ່ ການປ່ຽນແປງ ການດໍາລງົ
ຊວີດິມະນຸດໃນສງັຄມົ ທ່າອ່ຽງທດິທາງຂອງການພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ທີ່ ອງີໃສ່ທໍາ
ມະຊາດນັນ້ເລີ່ ມຫ ຸດນອ້ຍຖອຍລງົ, ແຕ່ຈະຫນັມາໝນູໃຊມ້ນັສະໝອງ ແລະ ສະຕປັິນຍາຂອງ
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ຄນົເພີ່ ມຂຶນ້ ແລະ ເປັນສີ່ ງສໍາຄນັທີ່ ສຸດ, ສະນັນ້ບນັດາປະເທດໃນໂລກຈື່ ງຫນັມາສຸມໃສ່ການ
ພດັທະນາຊບັພະຍາກອນມະນຸດໂດຍຖເືອາົການສກຶສາເປັນປັດໃຈຕົນ້ຕໍໃນການສາ້ງຄນົເຮາົ
ໃຫມ້ຄີວາມຮູ,້ ຄວາມສາມາດ, ມກີານພດັທະນາຕນົເອງ ໃຫມ້ຄຸີນສມົບດັສນິທໍາປະຕວິດັ, ມີ
ການສກຶສາຄົນ້ຄວາ້ ມກີານນໍາໃຊ ້ວທິະຍາສາດ ແລະ ເຕກັໂນໂລຊເີຂົາ້ໃນການສກຶສາເພື່ ອ
ສາ້ງສາປະເທດຊາດ ກະຊວງສກຶສາ ແລະ ກລິາ, (2015:18) ເພື່ ອເປັນແນວທາງໃນການ
ພດັທະນາ ສາຂາວຊິາອື່ ນໆ, ໃຫມ້ກີານ ເສມີຂະຫຍາຍໃນສາຍວຊິາຫ ກັສູດການຮຽນການ
ສອນ ໃນສາຂາວຊິາຕ່າງໆມຄີວາມເຂັມ້ແຂງສາມາດນໍາໄປໃຊ ້ໄດໃ້ນຊວີດິປະຈໍາວນັ ແລະ 
ເກດີຜນົເປັນຈງິ ອດິທພິນົ ອນັສໍາຄນັຂອງການພດັທະນາປະເທດ ສປປ ລາວ ລວມທງັໃນດາ້ນ
ເສດຖະກດິ, ສງັຄມົ ແລະ ວດັທະນະທໍາ, ການເມອືງການປົກຄອງ, ວທິະຍາສາດການແພດ 
ແລະ ອື່ ນໆ, ທ່າມກາງກະແສຂອງຄວາມປ່ຽນແປງຕາມຍຸກສະໄໝນັນ້ ບນັດາສະມາຊກິພາກ
ພືນ້ໃນສງັຄມົຕອ້ງມກີານຫນັປ່ຽນຕນົເອງໃຫເ້ຂົາ້ກບັສະຖານະການຂອງໂລກ ການຫນັປ່ຽນ
ເຂົາ້ສູ່ສະມາຄມົອາຊຽນ ແລະ ສິ່ ງສໍາຄນັທີ່ ສຸດທີ່ ຈະເຮດັໃຫທຸ້ກຄນົຢູ່ໃນສງັຄມົໄດຢ່້າງສມົດຸນ
ກນັ ແລະ ປອດໄພ ມຄີວາມສຸກ ໃນສງັຄມົນັນ້ ແນ່ນອນຈະຕອ້ງມກີານພດັທະນາທາງດາ້ນ
ການສກຶສາ ເພື່ ອຄວາມສະເໝພີາບໃນສງັຄມົ.  
ຈດຸປະສງົຂອງການຄົນ້ຄວາ້: ເພື່ ອສກຶສາປະສດິທພິາບຂອງບດົສອນໂດຍການນໍາໃຊວ້ທິສີອນ
ແບບສບືສວນເຂົາ້ໃນການຈດັການຮຽນ - ການສອນ ວຊິາ ຊວິະວທິະຍາ ເລື່ ອງ: ລະບບົຕ່າງໆ
ໃນຮ່າງກາຍຄນົເຮາົ ຂອງນກັຮຽນ ຊັນ້ ມ.6 ໂຮງຮຽນມດັທະຍມົສມົບູນສາທດິສກົຮຽນ 
2017–2018 ຕາມເກນມາດຕະຖານ 75/75, ເພື່ ອສກຶສາຄ່າດດັສະນປີະສດິທຜິນົຄວາມກາ້ວ
ໜາ້ທາງພດັທະນາການຮຽນຮູ ້ວຊິາ ຊວິະສາດວທິະຍາເລື່ ອງ: ລະບບົຕ່າງໆໃນຮ່າງກາຍຄນົຊັນ້ 
ມ.6 ໂດຍນໍາໃຊວ້ທິສີອນແບບສບືສວນ ແລະ ເພື່ ອສກຶສາຄວາມເພິ່ ງພໍໃຈຂອງນກັຮຽນຕໍ່ ກບັ
ການນໍາໃຊວ້ທິສີອນແບບສບືສວນວຊິາຊວິະສາດວທິະຍາເລື່ ອງ ລະບບົຕ່າງໆໃນຮ່າງກາຍຄນົ 
ຊັນ້ ມ.6. 
ເຄື່ ອງມກືານຄົນ້ຄວາ້ 

ປະຊາກອນ: ໄດແ້ກ່ນກັຮຽນຊັນ້ ມ.6 ຂອງໂຮງຮຽນມດັທະຍມົສກຶສາສມົບູນສາທດິມ ີ
6 ຫອ້ງຈາໍນວນ 300 ຄນົ. 
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ກຸ່ມທດົລອງ: ແມ່ນໄດເ້ລອືກເອາົແບບເຈາະຈງົໄດແ້ກ່ຫອ້ງ ມ.6/1 ຈໍານວນ 25 ຄນົ
ຂອງໂຮງຮຽນມດັທະຍມົສກຶສາສມົບູນສາທດິ. 

ຂອບເຂດດາ້ນເນືອ້ໃນ: ການຈດັການຮຽນ-ການສອນ ວຊິາຊວີະວທິະຍາ ຊັນ້ ມ.6 
ເລື່ ອງລະບບົຕ່າງໆໃນຮ່າງກາຍຄນົໂດຍການນໍາໃຊວ້ທິສີອນແບບສບືສວນຈະນໍາໃຊບ້ດົສອນ 
5 ບດົ ຄ:ື ລະບບົກາ້ມ; ລະບບົກະດູກ; ລະບບົລະລາຍອາຫານ; ລະບບົຫາຍໃຈ; ແລະ ລະບບົ
ຈະລາຈອນເລອືດ.  ເປັນຂອບເຂດເນືອ້ໃນຂອງການສກຶສາ ແລະ ຈະໃຊເ້ວລາສອນບດົລະ 2 

ຊົ່ ວໂມງ, ລວມທງັໝດົ 10 ຊົ່ ວໂມງ. 
ຂອບເຂດດາ້ນເວລາ: ການຄົນ້ຄວາ້ຄັງ້ນີໄ້ດເ້ກບັຂໍມູ້ນຈາກການສອນຕວົຈງິ, ລວບລວມ

ຄະແນນເສງັຍ່ອຍ, ເສງັລວມກ່ອນ ແລະ ຫ ງັຮຽນ, ສກຶສາຄວາມເພິ່ ງພໍໃຈຂອງນກັຮຽນລະຫວ່າງ
ເດອືນ 10 ຫາ 12 ສກົຮຽນ 2017–2018. 
ວທິກີານດໍາເນນີການຄົນ້ຄວາ້ 

ການສກຶສາຄົນ້ຄວາ້ຄັງ້ນີ ້ເປັນການຄົນ້ຄວາ້ວຊິາຊວິະວທິະຍາສາດ ເລື່ ອງ: ລະບບົຕ່າງໆ
ໃນຮ່າງກາຍຂອງຄນົຊັນ້ ມ.6 ໂຮງຮຽນມດັທະຍມົສມົບູນສາທດິ ເຊິ່ ງຜູຄ້ ົນ້ຄວາ້ໄດດໍ້າເນນີ
ການຄົນ້ຄວາ້ ດັ່ ງນີ:້ 

ຂັນ້ຕອນດໍາເນນີການສກຶສາຄົນ້ຄວາ້:  
ການຈດັການຮຽນ-ການສອນໂດຍການນໍາໃຊວ້ທິກີານສອນແບບສບືສວນເຂົາ້ໃນການ

ຮຽນ-ການສອນ ວຊິາ ຊີວະວທິະຍາ ເລື່ ອງ: ລະບບົຕ່າງໆໃນຮ່າງກາຍຂອງຄນົ ຊັນ້ ມ.6 
ໂຮງຮຽນ ມດັທະຍມົສມົບູນສາທດິ ຄະນະສກຶສາສາດ ມະຫາວທິະຍາໄລແຫ່ງຊາດ. ຜູສ້ກຶສາ
ຄົນ້ຄວາ້ໄດສ້ະເໜຜີນົການວເິຄາະຕາມລໍາດບັຂັນ້ຕອນດັ່ ງນີ:້ 

1) ເຂົາ້ພບົຄະນະອໍານວຍການ ແລະ ຫວົໜາ້ວຊິາການໂຮງຮຽນ ເພື່ ອສະເໜ ີຫ  ືແຈງ້
ຈດຸປະສງົກ່ຽວກບັການຈດັ ການຮຽນ-ການສອນ ໂດຍນໍາໃຊວ້ທິສີອນແບບສບຶສວນ ເຂົາ້ໃນ
ການສອນວິຊາຊີວະສາດທີ່ ໂຮງຮຽນ ມສ ສາທິດ ຊັນ້ ມ.6 ເພື່ ອເປັນການເກບັກໍາຂໍມູ້ນ
ປະກອບໃນການຂຽນບດົຄົນ້ຄວາ້ຄັງ້ນີ.້ 

2) ສຸ່ມເລອືກກຸ່ມທດົລອງແລວ້ແຈງ້ເວລາຮຽນໃຫນ້ກັຮຽນຮູ.້ 
3) ກ່ອນການດໍາເນນີການສອນຕວົຈງິໄດມ້ກີານທດົສອບກ່ອນການຮຽນ (Pre-test) 

ດວ້ຍແບບທດົສອບລວມທີ່ ກຽມໄວຈ້າໍນວນ 40 ຂໍ.້ 
4) ດໍາເນນີການສອນຕວົຈງິຕາມບດົສອນທີ່ ກາໍນດົໄວມ້ ີ5 ບດົສອນ. 
5) ດໍາເນນີການສອນຕວົຈງິຕາມບດົສອນແຕ່ລະບດົ ສໍາເລດັແລວ້ກໍທດົລອງສອບຫ ງັ

ການຮຽນບດົນັນ້ດວ້ຍແບບທດົສອບຍ່ອຍ ຫ  ືແບບທດົສອບປະຈາໍບດົແຕ່ລະບດົມຈີາໍນວນ 10 ຂໍ.້ 
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6) ຫ ງັຈາກສອນໝດົທຸກບດົສອນແລວ້ກໍເຮດັການທດົສອບລວມ ຫ  ືການທດົສອບຫ ງັການ
ຮຽນມຈີາໍນວນ 40 ຂໍ ້ຊຶ່ ງແມ່ນແບບທດົສອບດຽວກນັກບັແບບທດົສອບກ່ອນການຮຽນ. 

7) ເມື່ ອສອນໝດົທຸກບດົສອນແລວ້ຊົ່ ວໂມງຕໍ່ ໄປຜູຄ້ົນ້ຄວາ້ກໍຢາຍແບບສອບຖາມຄວາມ
ເພິ່ ງພໍໃຈໃຫນ້ກັຮຽນສະແດງຄວາມຄດິເຫນັຕໍ່ ກບັການຈດັການຮຽນ-ການສອນ ໂດຍການນໍາໃຊ ້
ວທິສີອນແບບແກໂ້ຈດບນັຫາ ຂອງຄູເມື່ ອນກັຮຽນຕອບສໍາເລດັແລວ້ກເໍກບັເອາົແບບສອບຖາມກບັ
ຄນືເພື່ ອກວດສອບຄວາມລະອຽດ, ຖກືຕອ້ງ ແລະ ຄບົຖວ້ນຕາມຈາໍນວນ. 

8) ນາໍເອາົຂໍມູ້ນທງັໝດົມາລວບລວມເພື່ ອຈະນາໍມາວເິຄາະຜນົຂອງຂໍມູ້ນ 
ຂັນ້ຕອນໃນການວເິຄາະຂໍມູ້ນ: 
ຕອນທ ີ1 ຫາປະສດິທພິາບຂອງບດົສອນໂດຍການນໍາໃຊວ້ທິສີອນແບບສບືສວນເຂົາ້

ໃນການຈດັການຮຽນ-ການສອນ ວຊິາຊວິະວທິະຍາ ເລື່ ອງ ລະບບົຕ່າງໆໃນຮ່າງກາຍຄນົເຮາົ 
ຂອງນກັຮຽນ ຊັນ້ ມ.6 ໂຮງຮຽນມດັທະຍມົສມົບູນສາທດິສກົຮຽນ 2017–2018 ຕາມເກນ
ມາດຕະຖານ 75/75. 

ຕອນທ ີ2 ຫາຄ່າດດັສະນປີະສດິທຜິນົຄວາມກາ້ວໜາ້ທາງພດັທະນາການຮຽນຮູວ້ຊິາຊິ
ວະວທິະຍາເລື່ ອງ: ລະບບົຕ່າງໆໃນຮ່າງກາຍຄນົຊັນ້ ມ.6 ໂດຍນາໍໃຊວ້ທິສີອນແບບສບືສວນ. 

ຕອນທ ີ3 ຫາຄວາມເພິ່ ງພໍໃຈຂອງນກັຮຽນທີ່ ມຕີໍ່ ກບັການນາໍໃຊວ້ທິສີອນແບບສບືສວນ
ວຊິາຊວິະສາດວທິະຍາເລື່ ອງ ລະບບົຕ່າງໆໃນຮ່າງກາຍຄນົ ຊັນ້ ມ.6. 
ຜນົການຄົນ້ຄວາ້ ແລະ ວຈິານຜນົ 

ສະຫ ຸບລວມແລວ້ການນໍາໃຊກ້ານຈດັການຮຽນ-ການສອນການນໍາໃຊວ້ທິກີານສອນ
ແບບສືບສວນເຂົາ້ໃນການຮຽນ-ການສອນ ວິຊາ ຊີວະວິທະຍາ ເລື່ ອງ: ລະບົບຕ່າງໆໃນ
ຮ່າງກາຍຂອງຄົນ ຊັນ້ ມ.6 ໂຮງຮຽນ ມັດທະຍົມສົມບູນສາທິດ  ຄະນະສຶກສາສາດ 
ມະຫາວທິະຍາໄລແຫ່ງຊາດໃນຄັງ້ນີເ້ຖງິແມ່ນວ່າບດົສອນທີ່ ຜູຄ້ ົນ້ຄວ້າສາ້ງຂຶນ້ມປີະສດິທພິາບ 
ສູງກວ່າເກນທີ່ ຕັງ້ໄວເ້ຮັດໃຫນ້ັກຮຽນຫອ້ງ ມ.6/1 ມີຄວາມກາ້ວໜາ້ໃນການຮຽນເຖິງ 
94.34% , ມຜີນົການຮຽນສູງກວ່າຫ ງັຮຽນ ແລະ ມລີະດບັທດັສະນະຄະຕຂິອງນກັຮຽນ
ມດັທະຍມົສກຶສາສມົບູນສາທດິຂັນ້ ມ.6 ທີ່ ມຕີໍ່ ວທິີການຮຽນ-ການສອນ ແບບສບຶສວນ
ໂດບລວມແລວ້ເຫນັດໃີນລະດບັຫ າຍກໍ່ ຕາມແຕ່ ຜ່ານການຈດັການຮຽນ-ການສອນຕວົຈງິຜູ ້
ຄົນ້ຄວ້າໄດສ້ງັເກດເຫນັບນັຫາເຊັ່ ນ: ຄູຕອ້ງໃຊເ້ວລາໃນການສອນຫ າຍ, ມກີານວາງແຜນການ
ສອນຄບົຖວ້ນທຸມ້ເທເວລາ ແລະເຫື່ ອແຮງທງັກາຍທງັໃຈໃນການປະຕບິດັກດິຈະກໍາຕວົຈງິ, 
ເວລາບ່ໍພໍໃນການປະຕບິດັກດິຈະກາໍລະຫວ່າງຮຽນເຮດັໃຫນ້ກັຮຽນບາງຄນົເກດີຄວາມທໍຖ້ອຍ
ໃຈເມື່ ອເຫນັໝູ່ ໃນຫອ້ງຮຽນເຮດັໄດ,້ ໃນບາງຄັງ້ເວລາທດົສອບຍ່ອຍຫ ງັການຮຽນນກັຮຽນ
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ບາງຄນົຍງັບ່ໍເອາົໃຈໃສ່ຢາກກ່າຍໝູ່ ຄູ່ ແລະ ໃນບາງຄັງ້ກໍ່ ຍງັມຄີວາມຫຍຸງຍາກທີ່ ຈະສະຫ ຸບ
ເນືອ້ໃນບດົທີ່ ຈະມາຕອບຄໍາຖາມທີ່ ຄູຕັງ້ໄວ,້ ວທິສີອນແບບສບຶສວນກໍ່ ເປັນວທິສີອນທີ່ ແທດເ
ໝາະສໍາຫ ບັບາງເນືອ້ໃນກບັບາງວຊິາຮຽນ,ຖາ້ໃຊກ້ບັວຊິາທບ່ໍີເໝາະສມົກໍ່ ຈະເຮດັໃຫນ້ກັຮຽນ
ເບື່ ອໃນການຮຽນ ແລະ ບ່ໍສາມາດສະຫ ຸບເນືອ້ໃນບດົຮຽນໃຫມ້ປີະສດິທຜິນົ.  
ຕາຕະລາງ:  ຜນົການວເິຄາະຫາປະສດິທພິາບຂະບວນການຮຽນ E1  ແລະ  ປະສດິທພິາບຜນົ

ຜນົສໍາເລດັທາງການຮຽນ E2 ມດີັ່ ງນີ:້ 
ປະສດິທພິາບຂອງບດົສອນ ຄະ

ແນນລວມ 
𝑿 S.D (E1/ E2) 

ປະສດິທພິາບຂະບວນການຮຽນ E1 2183 87.32 3.30 

87.32/91.20 ປະສິດທິພາບຜົນສໍາເລັດທາງການ
ຮຽນ E2 

684 27.36 3.68 

 

ສີ່ ງທີ່ ຄົນ້ພບົ: ຈາກການສກຶສາຄົນ້ຄວາ້ ການຈດັການຮຽນ-ການສອນ ໂດຍການນໍາໃຊ ້
ວທິກີານສອນແບບສບືສວນເຂົາ້ໃນການຮຽນ-ການສອນ ວຊິາ ຊວີະວທິະຍາ ເລື່ ອງ: ລະບບົ
ຕ່າງໆໃນຮ່າງກາຍຂອງຄນົ ຊັນ້ ມ.6 ໂຮງຮຽນ ມດັທະຍມົສມົບູນສາທດິ ຄະນະສກຶສາສາດ 
ມະຫາວທິະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ອະພປິາຍຜນົໄດດ້ັ່ ງນີ:້ 

1) ຜົນການຈດັການຮຽນ-ການສອນ ວິຊາ ຊີວະວິທະຍາ ເລື່ ອງລະບົບຕ່າງໆ ໃນ
ຮ່າງກາຍຂອງຄົນ ໂດຍນໍາໃຊຮູ້ບແບບການສອນແບບສືບສວນ ຂອງນກັຮຽນຊັນ້ ມ.6 
ໂຮງຮຽນມດັທະຍມົສມົບູນສາທດິ ເມອືງໄຊທານ ີນະຄອນຫ ວງວຽງຈນັ ແຜນການຈດັການ
ຮຽນ-ການສອນ ມປີະສດິທພິາບ 87.32/91.20 ຊຶ່ ງສູງກວ່າເກນທີ່ ຕັງ້ໄວ ້75/75  ເຊິ່ ງສອດ
ຄອ້ງກບັຜນົຂອງການສກຶສາຄົນ້ຄວາ້ຂອງ ສີຣິລກັ ວງົເພດັ, (1999: 112) ໄດເ້ຮດັການ
ຄົນ້ຄວາ້ໃນຫວົຂໍ:້ ການປຽບທຽບຜົນສໍາມະທທິາງການຮຽນ ຄວາມສາມາດໃນການຄດິ
ສາ້ງສນັທາງຄະນດິສາດ ແລະ ເຈດຄະຕຕິໍ່ ວຊິາຄະນດິສາດຂອງນກັຮຽນຊັນ້ມດັທະຍມົສກຶສາ
ປີທີ່  6 ທີ່ ໄດຮ້ບັການສອນແບບສບືສວນສອບສວນກບັການສອນຕາມຄູ່ມຄູື. 

2) ນກັຮຽນໂດຍສົ່ ງເສີມໃຫນ້ກັຮຽນຄົນ້ພບົຄວາມຮູດ້ວ້ຍຕນົເອງ ຄູພະຍາຍາມບ່ໍ
ບອກຄວາມຮູໃ້ຫກ້ບັນກັຮຽນ ແຕ່ຈະໃຊຄໍ້າຖາມກະຕຸນ້ໃຫນ້ກັຮຽນໄດຄ້ດິຕະຫ ອດເວລາໃນ
ຄະນະດຽວກນັກໍຊ່ວຍເຝິກໃຫນ້ກັຮຽນໃຊຄໍ້າຖາມເພື່ ອສະແດງຫາຄໍາຕອບ ແລະ ກດົເກນ
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ຂອງວິຊາຕ່າງໆ ເຮັດໃຫນ້ກັຮຽນເປັນສູນກາງໃນການຮຽນຮູ ້ມໃີຊຄູ້ເປັນສູນກາງ ແລະ 
ກໍ່ ໃຫເ້ກດີຄວາມຄດິສາ້ງສນັ. 

3) ການສອນແບບສບຶສວນນີມ້ຄີວາມສໍາພນັກບັບນັຍາກາດຄ ືການສາມາດສົ່ ງ ເສມີ
ໃຫເ້ກດີຂະບວນການຄດິແບບສງັເຄາະຈນົກະທງັເກດີຄວາມຄດິສາ້ງສນັໄດ ້ແລະ ນກັຮຽນຈະ
ໄດນ້ໍາຫ ກັການໃໝ່ທີ່ ຄົນ້ພບົມາປັບຂະຫຍາຍໂຄງສາ້ງການຮບັຮູ ້ລວມທງັໄດຮ້ບັການກະຕຸນ້
ໃຫນ້ໍາຫ ກັການນັນ້ໄປໃຊໃ້ຫເ້ປັນປະໂຫຍດໃນຊວີດິປະຈໍາວນັຈງິ ແລະ ຍງັສະໜບັສະໝູນ
ຫ ກັການຂອງ ຊນັແມນ Sucsma, (1966:92) ທີ່ ວ່າ ຄວາມສາມາດໃນການອອກແບບສບຶ
ສວນ ນັນ້ສອດຄອ້ງກບັຫ ກັການທີ່ ສົ່ ງເສມີຄວາມຄດິສາ້ງສນັ ແລະ ສອດຄອ້ງກບັຜນົການວໄິຈ
ຂອງ ພຊິດິ ແສງລອຍ, (1979: 25-43) ທີ່ ວ່າ ນກັຮຽນທີ່ ຮຽນໂດຍການສອນແບບສບຶສວນ
ມຄີວາມຄດິສາ້ງສນັສູງ ແລະ ສໍາຄນັທາງສະຖຕິທິລີະດບັ 01. 

4) ສະແດງວ່າການສອນແບບສບືສວນມຜີນົຕໍ່ ການສາມາດ ໃນການຄດິສາ້ງສນັທາງ
ຊວີະວທິະຍາຢ່າງມເີນືອ້ໃນສໍາຄນັ ດງັນັນ້ການສອນແບບສບືສອນຈຶ່ ງເປັນວທິສີອນອກີວທິໜີຶ່ ງ
ທີ່ ຄູຈະເລອືກໃຊໃ້ນການຮຽນ-ການສອນວຊິາ ຊວີະວທິະຍາຕໍ່ ໄປ. 
 ຂໍສ້ະເໜແີນະ 

1. ຮູບແບບການການຈດັການຮຽນ-ການສອນແບບສບຶສວນເປັນຂະບວນການຮຽນຮູ ້
ທີ່ ເນັນ້ຕວົຜູຮ້ຽນເປັນຫ ກັໃນການຄົນ້ຫາຄໍາຕອບ. 

    2. ຮູບແບບການຈດັການການຮຽນ-ການສອນແບບສບືສວນມຂີັນ້ຕອນດໍາເນນີທີ່ ໃຊ ້5 
ຂັນ້ຕອນ     

3. ສະນັນ້ການສອ້ງບດົສອນຕາມຮູບແບບການຈດັການການຮຽນ-ການສອນແບບສບືສວນ 
ຈິ່ ງຄວນທໍາຄວາມເຂົາ້ໃຈຂັນ້ຕອນຈດັກດິຈະກາໍຕາມຮູບແບບການຮຽນຮູໃ້ຫຊ້ດັເຈນ. 

4. ຮູບແບບການຈດັການຮຽນ-ການສອນແບບສບືສວນເປັນວທິທີີ່ ນກັຮຽນຈະເປັນຜູ ້
ເຮດັກດິຈະກໍາຈນົໄດຂໍ້ສ້ະຫ ຸບໂດຍການຄົນ້ພບົດວ້ຍຕວົເອງຈາກແບບເຝິກຫກັານແກໄ້ຂ
ບນັຫາ, ການເຝິກການຕັງ້ຄໍາຖາມ, ການທດົສອບສມົມຸດຖານການຮຽນຮູໂ້ດຍວທິກີານຄົນ້ຫາ
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89.82 % ແລະ ຄວາມເພ່ີງພ ໃຈຂອງນກັຮຽນຕ ່ ການຈດັກິດຈະກ  າການຮຽນ-ການ
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ABSTRACT  

This research was conducted in a form of experiment aiming at:           
1) finding the efficiency of the Lao language lesson plan in terms of reading 

and writing applying TGT model based on the criteria of 80/80; 2) examining 

the effectiveness of students; and 3) exploring the satisfaction of students 

towards the application of TGT model in Lao language lesson plan. The 

experiment group for this study was the 4 th grade students at Sathid 

Attachment Primary School, Faculty of Education, National University of 

Laos, academic year 2019 – 2020. The group was from one classroom with 

the total number of students of 56 (28 females). The tool for this study was 5 

Lao language lesson plans for reading and writing, and 5 small sets of tests. 

There are 4 choices to test the learning achievement of students within 20 

questions. The discrimination (r) value was determined between 0.30 – 0.60, 

the difficulty (P) value was between 0.40 – 0.70, the reliability value was 

.752 and the OIC of the questionnaire for exploring the satisfaction of 

students was 1.00 for all questions (23 questions) with the reliability of 0.91. 

The result of the study revealed that:  
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Lao lesson plan for reading and writing applying TGT for the 4th grade 

students at Sathid Attactment Primary School was efficient at 83.36/ 87.14 

and it was at the higher set criteria. 

The effectiveness of learning reading and writing applying TGT for the 

4th grade students at Sathid Attactment Primary School showed that the 

effectiveness index was at 0.8982 which means that the students obtained the 

learning progress of 89.82 %. 

1. The satisfaction of students towards the application of TGT model in 

Lao language lesson plan at Sathid Attactment Primary School in general 

was in the level of very high  

satisfaction.   

Key words: Application, teaching-learning lao language, SATHID 

attachment primary school, Faculty of education and National University of 

Laos. 
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ມະນຸດເປັນຂໍກຸນແຈສໍາຄນັໃນການພັດທະນາເສດຖະກດິ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ເພື່ ອນໍາເອາົ
ປະເທດຊາດຫ ຸດພົນ້ອອກຈາກສະຖານະພາບປະເທດດອ້ຍພດັທະນາໃນປີ 2020 ແລະ 
ຄ່ອຍໆກາ້ວໄປສູ່ປະເທດອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ທນັສະໄໝ. ແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ
ແຫ່ງຊາດຄັງ້ທ ີVIII ກຄໍມືະຕກິອງປະຊຸມໃຫຍ່ສູນກາງພກັຄັງ້ທ ີIX ໄດເ້ນັນ້ໃຫເ້ຫນັບດົບາດ
ສໍາຄນັຂອງວຽກງານສກຶສາ ແລະ ກລີາ ໂດຍໄດຍ້ກົໃຫເ້ຫນັເຖງິຄວາມຈາໍເປັນໃນການຈດັຕັງ້
ປະຕບິດັບາດກາ້ວ 4 ບຸກທະລຸ ເພື່ ອບນັລຸນະໂຍບາຍໃໝ່ ແລະ ການພດັທະນາປະເທດຊາດ 
ເຊິ່ ງໃນນັນ້ກໍ່ ລວມມີ: ຄວາມກາ້ວໜາ້ທາງດາ້ນການເມືອງແນວຄິດ, ການພັດທະນາ
ຊບັພະຍາກອນມະນຸດ ແລະ ແກໄ້ຂບ້ນັຫາສິ່ ງທາ້ທາຍຕ່າງໆທີ່ ເປັນອຸປະສກັຕໍ່ ການດໍາເນນີ
ທຸລະກດິແຜນພດັທະນາກະຊວງສກຶສາ ທກິານ ແລະ ກລີາ (2016 -2030:18). 

ໃນເມື່ ອກ່ອນປະເທດລາວຕກົເປັນຫວົເມອືງຂຶນ້ຂອງຝຣັ່ ງ, ພາສາລາວເປັນພຽງພາສາ
ເວົາ້ສື່ ສານລະຫວ່າງຄນົລາວດວ້ຍກນັ, ແຕ່ບ່ໍມບີດົບາດໃນການນໍາໃຊເ້ປັນພາສາທາງລດັຖະ
ການ ເຮດັໃຫພ້າສາລາວ ເຊີ່ ງເປັນພາສາປາກເວົາ້ ແລະ ພາສາທີ່ ໃຊຂ້ດີຂຽນຕດິຕໍ່ ທາງການບ່ໍມີ
ບດົບາດໃນສງັຄມົ. ຍງັເຫ ອືພຽງແຕ່ບດົບາດໜຶ່ ງຄພືາສາປາກເວົາ້ສ່ວນເອກະສານທາງການທງັ
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ໝດົຕະຫ ອດຮອດການສກຶສາຮ່ໍາຮຽນໃນໂຮງຮຽນກໍຕອ້ງນໍາໃຊພ້າສາຝຣັ່ ງ. ສະນັນ້,ຈຶ່ ງເຮດັ
ໃຫກ້ານນໍາໃຊພ້າສາລາວບ່ໍສູງ ເມື່ ອປະເທດຊາດໄດຮ້ບັການປົດປ່ອຍທົ່ ວປະເທດ ແລະ ໄດ ້
ສະຖາປະນາເປັນປະເທດ ສ.ປ.ປ.ລາວ. ແລວ້ພາສາກໄໍດຮ້ບັການຟືນ້ຟູຕະຫ ອດມາ ແລະ ອາດ
ເວົາ້ໄດວ່້າໄລຍະນີ,້ ພາສາລາວໄດມ້ບີດົບາດດຂີຶນ້ ແລະ ມກີານຂະຫຍາຍຕວົຢ່າງບ່ໍເຄຍີມມີາ
ກ່ອນ ແລະ ໄດມ້ກີານກວດກາຄນືໜງັສເືກົ່ າແກ່ທີ່ ເຄຍີມມີາພອ້ມດຽວກນັນັນ້ກຄໍກືານສາ້ງປັດ
ໄຈທີ່ ໃຫໂ້ອກາດສາ້ງເອາົຄໍາສບັໃໝ່ໆທີ່ ເປັນວທິະຍາສາດ ແລະ ຮບັເອາົຄໍາທີ່ ນຍິມົໃຊໃ້ນທົ່ ວ
ໂລກ. ທ່າອ່ຽງນີພ້ວກເຮາົຄນົລາວທຸກຄນົຈະເປັນເຈົາ້ການໃນການຕດັສນິແກໄ້ຂ ແລະ ປັບປຸງ
ການນໍາໃຊ ້ແລະ ຮຽນຮູພ້າສາລາວ. ເຊິ່ ງການຮຽນຮູພ້າສາລາວເຮາົມ ີ4 ທກັສະຄ:ື ການອ່ານ, 
ການຟັງ, ການເວົາ້ ແລະ ການຂຽນ. ສໍາລບັທກັສະການອ່ານ ແລະ ການຂຽນພາສາລາວເປັນ
ທກັສະໜຶ່ ງທີ່ ສໍາຄນັຫ າຍ ແລະ ຈະຕອ້ງມຫີ ກັການ, ວທິອ່ີານ ແລະ ຂຽນຢ່າງຖກືຕອ້ງເຊິ່ ງຈະ
ຕອ້ງມກີານເຝິກກນັຢ່າງຖກືຕອ້ງເພາະພາສາເປັນພາຫະນະໃນການຕດິຕໍ່ ທາງສ່ວນຕວົ ແລະ 
ສງັຄມົ. ບວົສອນ ສປີະເສດີ (2012: 5-6). 

ການນໍາໃຊວ້ທິສີອນແບບ TGT ເພື່ ອຈະຊ່ວຍພດັທະນາຜູຮ້ຽນສາ້ງຄວາມຮູດ້ວ້ຍຕນົເອງ
ປັບປ່ຽນບດົບາດຈາກເດມີທີ່ ຜູຮ້ຽນໄດຮ້ບັຄວາມຮູຈ້າກຄູໃນລກັສະນະບອກເລົ່ າຄວາມຮູມ້າເປັນ
ການຈດັການສອນໃຫນ້ກັຮຽນເປັນໃຈກາງ, ຜູຮ້ຽນໄດສ້ກຶສາຄົນ້ຄວາ້ຮຽນຮູຮ່້ວມກນັເປັນກຸ່ມ
ໂດຍມຄູີເປັນຜູແ້ນະນໍາ ແລະ ຜູຮ້ຽນເກດີຂະບວນການຮຽນຮູມ້ຄີວາມສາມາດໃນການອ່ານ, ຂຽນ 
ແລະ ແກໄ້ຂບນັຫາໃນຊວີດິປະຈໍາວນັ ແລວ້ ມຄີວາມເພີ່ ງພໍໃຈຕໍ່ ວຊິາພາສາລາວ, ໝູ່ ເພື່ ອນເປັນ
ປະໂຫຍດ ແລະ ສາມາດໄປພດັທະນາປະສດິທຜິນົການຮຽນຕໍ່ ໄປໃຫສູ້ງຂຶນ້. 

ຕໍ່ ສະພາບດັ່ ງກ່າວ, ຜູສ້ກຶສາຄົນ້ຄວາ້ ຈ ິ່ ງມຄີວາມສນົໃຈຢາກສກຶສາ ການນໍາໃຊວ້ທິີ
ການສອນແບບ TGT ເຂົາ້ໃນການຮຽນ - ການສອນວຊິາພາສາລາວ: ການອ່ານ ແລະ ການ
ຂຽນ ຂັນ້ ປ.4 ໂຮງຮຽນປະຖມົສມົບູນສາທດິ ຄະນະສກຶສາສາດ ມະຫາວທິະຍາໄລແຫ່ງ
ຊາດ. ເພື່ ອຈະຊ່ວຍພດັທະນາໃນການຮຽນພາສາລາວຂອງນກັຮຽນ ເປັນປະໂຫຍດໃນການ
ປັບປຸງ ແລະ ພດັທະນາການຮຽນໃຫມ້ປີະສດິທຜິນົສູງຂຶນ້. 

ຈດຸປະສງົ: ເພື່ ອສກຶສາປະສດິທພິາບຂອງບດົສອນວຊິາພາສາລາວ: ການອ່ານ-ຂຽນ
ໂດຍນໍາໃຊວ້ທິສີອນແບບ TGT ໃຫມ້ປີະສດິທພິາບຕາມເກນ 80/80, ເພື່ ອສກຶສາປະສດິທິ
ຜນົການຮຽນຂອງນກັຮຽນໃນວຊິາພາສາລາວ: ການອ່ານ-ການຂຽນໂດຍນໍາໃຊວ້ທິສີອນແບບ 
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TGT ແລະ ເພື່ ອສກຶສາຄວາມເພີ່ ງພໍໃຈຂອງນກັຮຽນຕໍ່ ກບັການນໍາໃຊວ້ທິສີອນແບບ TGT 
ເຂົາ້ໃນການຮຽນ-ການສອນວຊິາພາສາລາວ: ການອ່ານ-ການຂຽນຂອງນກັຮຽນຂັນ້ ປ.4. 
ວທີິດ  າເນນີການຄ ົໍ້ນຄວໍ້າ 

ການຄ ົໍ້ນຄວໍ້າຄ ັໍ້ງນີໍ້ເປັນການຄ ົໍ້ນຄວໍ້າໃນຮ ບແບບທດົລອງ ເຊິ່ ງກຸມ່ຜ ໍ້ຄ ົໍ້ນຄວໍ້າ

ໄດໍ້ດ  າເນີນການທດົລອງໂດຍການນ  າໃຊໍ້ແຜນການທດົລອງຂ ັໍ້ນພືໍ້ນຖານແບບກຸມ່

ດຽວທດົສອບກອ່ນ ແລະ ທດົສອບຫຼງັ (One Group Pretest -Posttest Design) 

Tuckman  (1990: 160)  

ກຸ່ມທດົລອງ 
ກຸ່ມທດົລອງທີ່ ໃຊໃ້ນການສກຶສາຄົນ້ຄວາ້ຄັງ້ນີແ້ມ່ນນກັຮຽນຂັນ້ ປ.4 ໃນໂຮງຮຽນ

ປະຖມົສມົບູນສາທດິ ຄະນະສກຶສາສາດ ມະຫາວທິະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ຈໍານວນ 56 ຄນົ ເຊິ່ ງ
ໄດແ້ບ່ງນກັຮຽນອອກເປັນ 8 ກຸ່ມຄ:ື ມ ີກຸ່ມລະ 8 ຄນົ ຄ:ື ເກັ່ ງ 2 ຄນົ, ກາງ 4 ຄນົ, ອ່ອນ 2 
ຄນົ ຕາມວທິຂີອງ TGT (ຈາໍນວນຄນົເກັ່ ງ, ກາງ, ອ່ອນ ຕາມຄະແນນສອບເສງັພາກຮຽນທ ີI, 
ພາກຮຽນທ ີII ) ຂອງ ຂັນ້.ປ 3 .ວທິເີອາົກຸ່ມທດົລອງຜູຄ້ົນ້ຄວາ້ໄດເ້ລອືກເອາົແບບເຈາະຈງົ 
(ບຸນຊມົ ສສີະອາດ, 2555: 44-46). 

ວທິເີກບັຂໍມູ້ນ 
ການຄົນ້ຄວາ້ຄັງ້ນີທ້າງກຸ່ມເປັນຜູທ້ດົລອງສອນດວ້ຍຕນົເອງຈນົຄບົຕາມບດົສອນທີ່ ກໍາ

ນດົໄວໂ້ດຍໃຊບ້ດົສອນ TGT ເຊິ່ ງລວມທງັໝດົ 5 ບດົສອນ ແລະ ກໍາຂໍມູ້ນດັ່ ງນີ:້ ນໍາໜງັສື
ສະເໜອີະນຸຍາດເກບັຂໍມູ້ນຈາກຄະນະບໍດ ີຄະນະສກຶສາສາດ ມະຫາວທິະຍາໄລແຫ່ງຊາດ.
ສະເໜຕີໍ່ ຜູອໍ້ານວຍການໂຮງຮຽນປະຖົມສມົບູນປະຖົມສມົບູນສາທດິ ເພື່ ອແຈງ້ຈດຸປະສງົ
ກ່ຽວກບັການຈດັກດິຈະກໍາການຮຽນ -ການສອນ.2.ເລອືກກຸ່ມທດົລອງແລວ້ແຈງ້ເວລາໃຫ ້
ນກັຮຽນຮູ.້3.ກ່ອນທດົລອງທາງກຸ່ມຜູຄ້ົນ້ຄວາ້ໄດດໍ້າເນນີການທດົສອບກ່ອນຮຽນ (Pre test) 
ດວ້ຍແບບທົດສອບທີ່ ຜູຄ້ ົນ້ຄວາ້ໄດສ້າ້ງຂຶນ້ກບັນກັຮຽນໂຮງຮຽນປະຖົມສົມບູນປະຖົມ
ສມົບູນສາທດິ ຄະນະສກຶສາສາດ ມະຫາວທິະຍາໄລແຫ່ງຊາດ. ຈາໍນວນ 20 ຂໍ.້ກຸ່ມຜູຄ້ົນ້ຄວາ້
ໄດດໍ້າເນນີການຮຽນການສອນ, ຈດຸປະສງົ ແລະ ເນືອ້ໃນແຕ່ລະບດົສອນດວ້ຍການຈດັການ
ຮຽນຮູແ້ບບ TGT ຕາມບດົສອນທີ່ ໄດສ້າ້ງຂຶນ້ຈໍານວນ 5 ບດົສອນ, ໃຊເ້ວລາ 15 ຊົ່ ວໂມງ
ໂດຍມຂີັນ້ຕອນການຈດັການຮຽນຮູແ້ບບ TGT ຄ:ື 1. ຂັນ້ຈດັກຽມ, 2. ຂັນ້ຈດັທມີ, 3. ຂັນ້
ການຮຽນຮູ,້ 4. ຂັນ້ການແຂ່ງຂນັ, 5. ຂັນ້ຍອມຮບັຄວາມສໍາເລດັຂອງທມີ: ໃນຂະນະທີ່ ດໍາ
ເນນີການສອນ ຫ  ືລະຫວ່າງເຮດັກດິຈະກໍາກຸ່ມຜູຄ້ົນ້ຄວາ້ຍງັໄດປ້ະເມນີພດຶຕກິໍາຂອງນກັຮຽນ
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ເປັນລາຍກຸ່ມ ແລະ ລາຍບຸກຄນົໄປພອ້ມ, ຫ ງັຈາກສໍາເລດັການດໍາເນນີການຮຽນການສອນ
ແລວ້ກຸ່ມຜູຄ້ົນ້ຄວາ້ໄດທ້ົດສອບວັດຜົນສໍາເລັດທາງການຮຽນ (Post-test) ກບັນກັຮຽນ
ປະຖມົສມົບູນສາທດິ ຂັນ້ປ.4, ເມື່ ອສໍາເລດັການທດົສອບຫ ງັຮຽນແລວ້ຜູຄ້ົນ້ຄວາ້ກໍໄດແ້ຈກ
ແບບສອບຖາມຄວາມເພີ່ ງພໍໃຈໃຫນ້ກັຮຽນເພື່ ອປະເມນີຄວາມພໍໃຈໃນວທິສີອບຮູບແບບນີ ້
ແລະ ນໍາຜນົການທດົສອບທງັໝດົເຊັ່ ນ: ແບບທດົສອບກ່ອນ, ແບບທດົສອບຫ ງັຮຽນ, ແບບ
ປະເມນີພດຶຕກິໍາ ແລະ ແບບທດົສອບຄວາມເພີ່ ງພໍໃຈໄປວເິຄາະໃນຂັນ້ຕໍ່ ໄປ. 

ເຄື່ ອງມທືີ່ ໃຊໃ້ນການຄົນ້ຄວາ້ຄັງ້ນີປ້ະກອບມ ີ
1) ບດົສອນວຊິາພາສາລາວໂດຍນໍາໃຊກ້ານຈດັການຮຽນຮູແ້ບບ TGT.2) ເນືອ້ໃນ

ຄວາມຮູ.້ 3) ແບບທດົສອບວດັຜນົສໍາເລດັທາງການຮຽນກ່ອນ ແລະ ຫ ງັຮຽນ. 4) ແບບ
ທດົສອບຍ່ອຍໃນຂະບວນການຮຽນ - ການສອນ. 5) ແບບສງັເກດພດຶຕກິໍາ ແລະ 6) ແບບ
ສອບຖາມຄວາມເພີ່ ງພໍໃຈຕໍ່ ກບັການສອນໂດຍນໍາໃຊກ້ານຮຽນຮູແ້ບບ TGT ການສາ້ງ
ເຄື່ ອງມໃືນການສກຶສາຄົນ້ຄວາ້ຜູສ້ກຶສາໄດດໍ້າເນນີການຕາມລໍາດບັຂັນ້ຕອນດັ່ ງນີ ້:  

(1) ການສາ້ງບດົສອນ 
 (2) ການສາ້ງແບບທດົສອບວດັຜນົສໍາເລດັທາງການຮຽນ 
 (3) ການສາ້ງແບບສອບຖາມຄວາມເພີ່ ງພໍໃຈ 

ວທິລີວບລວມຂໍມ້ນູ  
1) ຜູຄ້ ົນ້ຄວາ້ໄດດໍ້າເນນີການທດົສອບກ່ອນຮຽນ (Pretest) ດວ້ຍແບບທດົສອບທີ່ ຜູ ້

ຄົນ້ຄວາ້ໄດສ້າ້ງຂຶນ້ກບັນກັຮຽນປະຖມົສມົບູນສາທດິ ຄະນະສກຶສາສາດ ມະຫາວທິະຍາໄລແຫ່ງ
ຊາດ ຂັນ້ປ.4 ຈາໍນວນ 20 ຂໍ.້ 

2) ຜູຄ້ ົນ້ຄວາ້ໄດດໍ້າເນນີການຮຽນການສອນ, ຈດຸປະສງົ ແລະ ເນືອ້ໃນແຕ່ລະບດົສອນ
ດວ້ຍການຈດັການຮຽນຮູແ້ບບ TGT ຕາມບດົສອນທີ່ ໄດສ້າ້ງຂຶນ້ຈໍານວນ 5 ບດົສອນ, ໃຊ ້
ເວລາ 15 ຊົ່ ວໂມງ.ໂດຍມຂີັນ້ຕອນການຈດັການຮຽນຮູແ້ບບ TGTຄ:ື1. ຂັນ້ຈດັກຽມ, 2. ຂັນ້
ຈດັທມີ, 3. ຂັນ້ການຮຽນຮູ,້ 4. ຂັນ້ການແຂ່ງຂນັ 5. ຂັນ້ຍອມຮບັຄວາມສໍາເລດັຂອງທມີ  

3) ໃນຂະນະທີ່ ດໍາເນນີການສອນ ຫ  ືລະຫວ່າງເຮດັກດິຈະກໍາຜູຄ້ ົນ້ຄວາ້ຍງັໄດປ້ະເມນີ
ພດຶຕກິໍາຂອງນກັສກຶສາເປັນລາຍກຸ່ມ ແລະ ລາຍບຸກຄນົໄປພອ້ມ.ຫ ງັຈາກສໍາເລດັການດໍາເນນີ
ການຮຽນການສອນແລວ້ຜູຄ້ົນ້ຄວາ້ໄດທ້ດົສອບວດັຜນົສໍາເລດັທາງການຮຽນ (Post-test) 
ກບັນກັຮຽນປະຖມົສມົບູນສາທດິ ຂັນ້ປ.4 

1. ເມື່ ອສໍາເລດັການທດົສອບຫ ງັຮຽນແລວ້ຜູຄ້ົນ້ຄວາ້ກໍ່ ໄດແ້ຈກແບບສອບຖາມຄວາມ
ເພີ່ ງພໍໃຈໃຫນ້ກັຮຽນເພື່ ອປະເມນີຄວາມພໍໃຈໃນວທິສີອບຮູບແບບນີ.້ 
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2. ນໍາຜນົການທດົສອບທງັໝດົເຊັ່ ນ : ແບບທດົສອບກ່ອນ, ແບບທດົສອບຫ ງັຮຽນ, 
ແບບປະເມນີພດຶຕກິາໍ ແລະ ແບບທດົສອບຄວາມເພີ່ ງພໍໃຈໄປວເິຄາະໃນຂັນ້ຕໍ່ ໄປ. 

ວທິກີານວເິຄາະຂໍມູ້ນ 
ຫ ງັຈາກເກບັກໍາຮວບຮວມຂໍມູ້ນທີ່ ໄດຈ້າກການທດົລອງຈດັການຮຽນຮູຮູ້ບແບບ 

TGT ແລວ້ຜູ ້ 
ຄົນ້ຄວາ້ໄດວ້ເິຄາະຂໍມູ້ນດັ່ ງລາຍລະອຽດຕໍ່ ໄປນີ:້ 1) ຫາຄ່າສະເລ່ຍ (�̅�) ແລະ ຄ່າຜນັປ່ຽນ
ມາດຖານ ( DS. ) ຂອງຄະແນນທີ່ ໄດຈ້າກການທດົສອບກ່ອນຮຽນ, ການທດົສອບຫ ງັຮຽນ.
2)ຊອກຫາປະສດິທພິາບ (E 1/E2) ຂອງບດົສອນໂດຍນໍາໃຊກ້ານສອນແບບ TGT.3)ຊອກ
ຫາປະສດິທຜິນົ (E.I) ຂອງການຮຽນຮູວ້ຊິາພາສາລາວອ່ານ-ຂຽນ ໂດຍນໍາໃຊກ້ານສອແບບ
TGTສໍາລບັ ນກັຮຽນ ປະຖມົສມົບູນສາທດິ ຂັນ້ປ.4. 4)ຫາຄ່າຫາຄ່າສະເລ່ຍ ( X ) ແລະ ຄ່າ
ຜນັປ່ຽນມາດຖານ (SD) ລະດບັຄວາມເພີ່ ງພໍໃຈໃນການຕອບແບບສອບຖາມຄວາມເພິ່ ງ
ພໍໃຈຂອງນກັຮຽນຕໍ່ ກບັການຈດັການຮຽນ - ການສອນ ວຊິາພາສາລາວອ່ານ-ຂຽນໂດຍນໍາ
ໃຊກ້ານສອນແບບ TGT ສໍາລບັນກັຮຽນປະຖມົສມົບູນສາທດິ ຂັນ້ປ.4 ໂດຍອງີໃສ່ເກນການ
ປະເມນີດັ່ ງນີ ້: ເກນການໃນການແປຜນົຂອງ (Best and kahn, 2006). 

ສະຖຕິທິິ່ ໃຊໃ້ນການວເິຄາະຂໍມ້ນູ 

1) ຫາຄ່າສະເລ່ຍ, 2) ຫາຄ່າຜນັປ່ຽນມາດຖານ, 3) ຫາປະສດິທພິາບ ( 21 / EE ), 4). 

ຫາປະສດິທຜິນົ (E.I), 5)ສະຖິຕທິີ່ ໃຊຊ້ອກຫາຄຸນນະພາບຂອງເຄື່ ອງມຫືາດດັສະນຄີວາມ
ສອດຄ່ອງ IOC , 6).ຫາຄ່າອໍານາດຈາໍແນກ (r) ແລະ ລະດບັຄວາມຍາກງ່າຍ (P), 7) ຫາຄ່າ
ຄວາມເຊື່ ອໝັນ້ຂອງແບບທດົສອບແບບເລອືກຕອບໂດຍໃຊສູ້ດຂອງ Kuder-richardson.  
ສະຫ ບຜນົຂອງການຄົນ້ຄວາ້ 

ການວເິຄາະຫາປະສດິທພິາບຂອງບດົສອນ 
ວເິຄາະຫາປະສດິທພິາບຂອງບດົສອນວຊິາ ພາສາລາວ: ການອ່ານ ແລະ ການຂຽນ

ຂັນ້ປ.4 ໂດຍໃຊເ້ທກັນກິການຮຽນຮູແ້ບບການແຂ່ງຂນັເປັນທມີ TGT ທີ່ ມປີະສດິທພິາບ
ຕາມເກນ 80/80. ດັ່ ງນີ:້ 

E1=
∑ X

N

A
=

11204

56

240
x 100=

1120400

13440
=83.36%, 

E2=
∑ F

N

B
=

976

56

20
x 100=

97600

1120
=87.14% 
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ຜນົການວເິຄາະຂໍມູ້ນ ເຫນັວ່າຄະແນນສະເລ່ຍໂດຍລວມຂອງນກັຮຽນ ຂອງຂະບວນ
ການຈດັການຮຽນ - ການສອນວຊິາ ພາສາລາວ ເລື່ ອງ ການອ່ານ ແລະ ການຂຽນ ໂດຍນໍາໃຊ ້
ການສອນແບບ TGT ມຄ່ີາເທົ່ າກບັ 39.93 ຄະແນນ, ຈາກຄະແນນເຕມັ 240  ຄະແນນ, ຄດິ
ເປັນເປີເຊນັແມ່ນ 83.20%  ເຊິ່ ງມຄ່ີາຜນັປ່ຽນມາດຕະຖານແມ່ນ 2.40.  ໃນນັນ້ປະສດິທພິາບ
ຂອງຂະບວນການຈດັການຮຽນ - ການສອນ E1 ເທົ່ າກບັ 83.36% ແລະ ມຄ່ີາສະເລ່ຍຈາກ
ການທດົສອບຫ ງັຮຽນ ເທົ່ າກບັ  17.33 ຄະແນນ. ຈາກຄະແນນເຕມັ 20 ຄະແນນ ຄດິເປັນ
ເປີເຊນັແມ່ນ  86.69%  ເຊິ່ ງມຄ່ີາຜນັປ່ຽນມາດຕະຖານແມ່ນ 1.52 ໃນນັນ້ປະສດິທພິາບຂອງ
ຜນົຮບັ E2 ເທົ່ າກບັ 87.14 % ສະແດງວ່າປະສດິທພິາບຂອງບດົສອນ ມຄ່ີາ E1 /E2  ເທົ່ າກບັ 
83.36./87.14 ເຊິ່ ງສູງກວ່າເກນທີ່ ຕັງ້ໄວຄ້ ື80/80. 

ການວເິຄາະຫາປະສດິທຜິນົການຮຽນຂອງນກັຮຽນ 
ຕາຕະລາງ 1 ການວເິຄາະປະສດິທຜິນົການຮຽນຂອງນກັຮຽນ 

ຈາໍນວນ ຜນົລວມຂອງຄະແນນ (ຄະແນນເຕມັ 20) 
ດດັສະນປີະ
ສດິທຜິນົ EI 

ນກັຮຽນ (N) ທດົສອບກ່ອນຮຽນ ທດົສອບຫ ງັການຮຽນ  
 ຄະແນນທີ່ ໄດ ້ ເປີເຊນັ ຄະແນນທີ່ ໄດ ້ ເປີເຊນັ 08982 

56 859 76.69 971 86.69  
ຈາກຕາຕະລາງ ການວເິຄາະປະສດິທຜິນົການຮຽນຮູຂ້ອງນກັຮຽນໂດຍລວມການຮຽນ

ຂອງນກັຮຽນມຄ່ີາດດັສະນປີະສດິທຜິນົ (E.I) ເທົ່ າກບັ 0.8982 ສະແດງວ່າ: ນກັຮຽນມກີານ
ພດັທະນາການຮຽນຮູເ້ພີ່ ມຂຶນ້ 0.8982 ຫ  ືຄດິເປັນ 89.82 % 

ຜນົການວເິຄາະຫາຄວາມເພີ່ ງພໍໃຈຂອງນກັຮຽນຕໍ່ ກບັນາໍໃຊວ້ທິສີອນແບບ TGT ທງັ 5 
ດາ້ນ, ເຂົາ້ໃນການຈດັການຮຽນ-ການສອນ ວຊິາ ພາສາລາວ 
ຕາຕະລາງ 2 ຄ່າສະເລ່ຍ ແລະ ຄ່າຜນັປ່ຽນມາດຕະຖານຂອງແບບສອບຖາມຄວາມເພີ່ ງພໍໃຈ
ທງັ 5 ດາ້ນ 
ລ/ດ ລາຍການປະເມນີ X  S.D ຄວາມໝາຍ 
1 ດາ້ນສະເໜບີດົຮຽນໃນຊັນ້ຮຽນ 4.73 0.54 ຫ າຍທີ່ ສຸດ 

2 ດາ້ນການຈດັກຸ່ມ 4.73 0.54 ຫ າຍທີ່ ສຸດ 
3 ດາ້ນການຈດັການຮຽນ - ການສອນ 4.78 0.44 ຫ າຍທີ່ ສຸດ 
4 ດາ້ນການແຂ່ງຂນັເກມ 4.78 0.44 ຫ າຍທີ່ ສຸດ 
5 ດາ້ນການປະເມນີ 4.84 0.40 ຫ າຍທີ່ ສຸດ 

ລວມ 4.88 0.33 ຫ າຍທີ່ ສຸດ 
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ຈາກຕາຕະລາງ: ພບົວ່າ  ການນໍາໃຊວ້ທິສີອນແບບກຸ່ມແຂ່ງຂນັເປັນທມີ TGT ເຂົາ້ໃນ
ການຈດັການຮຽນ-ການສອນວຊິາ ພາສາລາວ ຂັນ້ປ.4 ໂຮງຮຽນປະຖມົສມົບູນສາທດິ  ຄະນະ
ສກຶສາສາດ ມະຫາວທິະ ຍາໄລແຫ່ງຊາດ. ໂດຍລວມນກັຮຽນມຄີວາມເພີ່ ງພໍໃຈຫ າຍທີ່ ສຸດເຊິ່ ງ
ມ ີ X = 4.88, S.D = 0.33. ເມື່ ອເບິ່ ງເປັນລາຍດາ້ນພບົວ່າ: ລໍາດບັ 1 ດາ້ນການປະເມນີ
ນກັຮຽນມຄີວາມເພີ່ ງພໍໃຈຫ າຍທີ່ ສຸດເຊິ່ ງມຄ່ີາສະເລ່ຍ X = 4.84,  S.D = 0.40, ລໍາດບັ 2 
ດາ້ນການຈດັການຮຽນການສອນ ແລະ ດາ້ນການແຂ່ງເກມມຄີວາມເພີ່ ງພໍໃຈຫ າຍທີ່ ສຸດເຊິ່ ງ
ມຄ່ີາສະເລ່ຍ X = 4.78,  S.D = 0.44: ລໍາດບັ 3 ດາ້ນການນໍາສະເໜບີດົຮຽນໃນຊັນ້ຮຽນ 
ແລະ ດາ້ນການຈດັກຸ່ມນກັຮຽນມຄີວາມເພີ່ ງພໍໃຈຫ າຍທີ່ ສຸດເຊິ່ ງມຄ່ີາສະເລ່ຍ X = 4.73   

S.D = 0.54. 

ການອະພປິາຍ 
ຈາກການຄົນ້ຄວາ້ກ່ຽວກບັການນາໍໃຊຮູ້ບແບບ TGT ເຂົາ້ໃນການຮຽນ-ການສອນວຊິາ

ພາສາລາວ: ການອ່ານ ແລະ ການຂຽນສໍາລບັນກັຮຽນຂັນ້ປ.4 ໂຮງຮຽນປະຖມົສມົບູນສາທດິ 
ຄະນະສຶກສາສາດ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ. ໄດນ້ າເອົາປະເດນັທີ່ ສ າຄນັທີ່ ຄົນ້ພບົມາ
ອະທບິາຍຜນົຕາມຈດຸປະສງົຂອງການຄົນ້ຄວາ້ດັ່ ງນີ:້ 

1) ບດົສອນ ດວ້ຍການນໍາໃຊຮູ້ບແບບ TGT ເຂົາ້ໃນການຮຽນ - ການສອນ ວຊິາ 
ພາສາລາວ: ການອ່ານ ແລະ ການຂຽນ ສໍາລບັນກັຮຽນຂັນ້ປ.4 ໂຮງຮຽນປະຖມົສມົບູນສາທດິ 
ຄະນະສກຶສາສາດ ມະຫາວທິະຍາໄລແຫ່ງຊາດ. ມປີະສດິທພິາບ 83.36/ 87.14 ສູງກວ່າເກນ
ທີ່ ກໍານດົໄວ ້ເນື່ ອງມາຈາກບດົສອນທີ່ ສາ້ງຂຶນ້ໄດຜ່້ານຂະບວນຂັນ້ຕອນໃນການສາ້ງ ແລະ ຫາ
ຄຸນນະພາບຢ່າງເປັນລະບບົ ໂດຍໄດຮ້ບັການປັບປຸງ, ແກໄ້ຂຈາກທ່ານຜູຊ່້ຽວຊານດາ້ນເນືອ້ໃນ, 
ດາ້ນການຈດັກດິຈະກໍາການຮຽນ-ການສອນ ແລະ ດາ້ນການວດັປະເມນີຜນົ, ຈາກນັນ້ຈ ິ່ ງນໍາ
ໄປທດົລອງໃຊກ້ບັນກັຮຽນທີ່ ບ່ໍແມ່ນກຸ່ມທດົລອງເພື່ ອກວດສອບຄວາມ ເໝາະສມົຂອງເວລາ, 
ສື່ , ອຸປະກອນການຮຽນ, ລວມທງັດາ້ນວດັ ແລະ ປະເມນີຜົນຕະຫ ອດເຖິງບົດບາດຂອງ
ນັກຮຽນພອ້ມທັງໄດມ້ກີານປັບປຸງແກໄ້ຂຂໍບ້ົກພ່ອງເປັນທີ່ ໜາ້ສັງເກດເບິ່ ງວ່າ ຄະແນນ
ລະຫວ່າງຮຽນຈາກການສງັເກດພດຶຕກິາໍ ແລະ ການເຮດັແບບທດົສອບຍ່ອຍທາ້ຍບດົສອນເຊິ່ ງ
ເປັນການຈດັກດິຈະກໍາການຮຽນ-ການສອນແບບ TGT . ນັນ້ນກັຮຽນມໂີອກາດທີ່ ຈະ
ພດັທະນາທກັສະ ແລະ ຄວາມສາມາດຕນົເອງ ໂດຍໄດຮ້ບັຄວາມຊ່ວຍເຫ ອື ແລະ ແນະນໍາ
ຈາກໝູ່ ເພື່ ອນນກັຮຽນທີ່ ເກ ັ່ ງເຊິ່ ງຢູ່ໃນກຸ່ມດຽວກນັຈະພະຍາຍາມໃຫຄ້ວາມຊ່ວຍເຫ ອືນກັຮຽນ
ປານປານກາງ ແລະ ນກັຮຽນອ່ອນໄດເ້ຂົາ້ໃຈເພື່ ອກຸ່ມຂອງຕນົເອງນັນ້ໄດຮ້ບັການຍອມຮບັ 
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ເກດີຄວາມພູມໃຈທີ່ ໄດຮ້ບັໂອກາດແນະນໍາໝູ່ ເພື່ ອນສ່ວນນກັຮຽນປານກາງ ແລະ ນກັຮຽນ
ອ່ອນກໍຈະພະຍາຍາມປັບປຸງພດຶຕກິາໍການຮຽນຂອງຕນົສົ່ ງຜນົໃຫນ້ກັຮຽນສອດຄ່ອງກບັ ດາລຸ
ນ ີເພດີພູຂຽວ (2556 : 76-78) ໄດ້ສກຶສາຄົນ້ຄວາ້ຜນົການຈດັກດິຈະກໍາການຮຽນຮູແ້ບບ
ກຸ່ມຮ່ວມມເືທກັນກິ TGT ເລື່ ອງການອ່ານ ແລະ ຂຽນຄໍາປະສມົກຸ່ມສາລະການຮຽນຮູພ້າສາ
ໄທ ຊັນ້ປະຖມົສກຶສາປີທ ີ1 ໂຮງຮຽນບາ້ນໂຈດກາງ ເມອືງຄອນສານ ແຂວງໄຊຍະພູມ ສໍານກັ
ເຂດພືນ້ທີ່ ການສກຶສາປະຖມົສກຶສາໄຊຍະພູມເຂດ 2 ພາກຮຽນທ ີ2 ປີການສກຶສາ 2555 ຜນົ
ການຄົນ້ຄວາ້ພບົວ່າ: ບດົສອນກດິຈະກໍາການຮຽນຮູແ້ບບກຸ່ມຮ່ວມມເືທກັນກິ TGT ເລື່ ອງ 
ການອ່ານ ແລະ ຂຽນຄໍາປະສມົ ຊັນ້ປະຖົມສກຶສາປີທ ີ1 ມປີະສດິທພິາບເທົ່ າກບັ 84.21/ 

81.77 ເຊິ່ ງສູງກວ່າເກນທີ່ ຕັງ້ໄວ,້ ສອດຄ່ອງກບັ ສມົພດິ ໄຊຍະເສນາ (2550 : 77-81) ຜນົ
ການຈດັກດິຈະກໍາການຮຽນຮູ ້ເລື່ ອງການອ່ານ - ການຂຽນຄໍາຄວບ ກຸ່ມສາລະພາສາໄທ ຊັນ້
ປະຖົມສກຶສາປີທ ີ4 ໂດຍການຮຽນຮູແ້ບບຮ່ວມມດືວ້ຍເທກັນກິ TGT ໂຮງຮຽນຊຸມຊນົ
ບາ້ນຜໍາ ສູນເຄອືຂ່າຍພດັທະນາຄຸນນະພາບການສກຶສາທ ີ32 ເມອືງສຣວງ ສໍານກັລານເຂດພືນ້
ທີ່ ການສກຶສາຮອ້ຍເອດັ ເຂດ 2 ພາກຮຽນທ ີ1 ປີການສກຶສາ 2549 ຜນົການຄົນ້ຄວາ້ພບົວ່າ: 
ຜນົການຈດັກດິຈະກໍາການຮຽນຮູ ້ເລື່ ອງການອ່ານ - ການຂຽນຄໍາຄວບ ຊັນ້ປະຖມົສກຶສາປີທ ີ
4 ໂດຍການຮຽນຮູຮ່້ວມມດືວ້ຍເທກັນກິ TGT ມປີະສດິທພິາບເທົ່ າກບັ 86.50/88.50% ສູງ
ກວ່າເກນທີ່ ຕັງ້ໄວ,້ ສອດຄ່ອງກບັ ສຸພາພອນ ສດິທຂິວາ (2554 : 67-70) ຜນົການຈດັກດິຈະ
ກາໍການຮຽນຮູ ້ເລື່ ອງ ການອ່ານ-ການຂຽນຄໍາຄວບກຸ່ມສາລະການຮຽນຮູພ້າສາໄທ ຊັນ້ປະຖມົ
ສກຶສາປີທ ີ6 ດວ້ຍການຮຽນຮູແ້ບບຮ່ວມມເືທກັນກິ TGT ໂຮງຮຽນບາ້ນໂຄກຜກັຫວານ 
ໂນນລງັສ ີກຸ່ມເຄອືຂ່າຍຫວ້ຍເກິງ້ປະໂຄ ບາ້ນຫວ້ຍເກິງ້ ເມອືງກຸມກວາປີ ແຂວງອຸດອນທານ ີ
ສໍານກັງານພືນ້ທີ່ ການສກຶສາອຸດອນທານ ີເຂດ 2 ປີການສກຶສາ 2553 ຜນົການຄົນ້ຄວາ້ພບົວ່າ: 
ບດົສອນກດິຈະກາໍການຮຽນຮູ ້ເລື່ ອງ ການອ່ານ - ການຂຽນຄໍາຄວບ ຊັນ້ປະຖມົສກຶສາປີທ ີ6 
ໂດຍການຮຽນຮູແ້ບບຮ່ວມມເືທກັນກິ TGT ມຄ່ີາເທົ່ າກບັ  84.44/ 81.75% ເຊິ່ ງສູງກວ່າ
ເກນທີ່ ຕັງ້ໄວ.້ 

2) ປະສດິທຜິນົການຮຽນຮູຂ້ອງນກັຮຽນ ໂດຍການນາໍໃຊຮູ້ບແບບ TGT ເຂົາ້ໃນການ
ສອນ ວຊິາ ພາສາລາວ ເລື່ ອງ ການອ່ານ ແລະ ການຂຽນສໍາລບັນກັຮຽນ ຂັນ້ປ.4 ທີ່ ໂຮງຮຽນ
ປະຖມົສມົບູນສາທດິ ຄະນະສກຶສາສາດ ມະຫາວທິະຍາໄລແຫ່ງຊາດ. ມປີະສດິທຜິນົເທົ່ າກບັ 
0.8982 ຫ  ື89.82% , ເນື່ ອງຈາກວ່າ ການຈດັກດິຈະກໍາການຮຽນຮູໂ້ດຍການນໍາໃຊຮູ້ບແບບ 
TGT ໄດຄໍ້ານງຶເຖິງຫ ັກການຮຽນຮູແ້ບບຮ່ວມມ ື(Cooperative Lerning) ໂດຍຈດັໃຫ ້
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ນກັຮຽນທີ່ ມຄີວາມສາມາດຕ່າງກນັ ຮຽນນາໍກນັເປັນກຸ່ມເຊິ່ ງມຈີດຸມຸ່ງໝາຍດຽວກນັ ຊ່ວຍເຫ ອື
ກນັພາຍໃນກຸ່ມ ຜູຮ້ຽນເກັ່ ງຊ່ວຍເຫ ອືຜູຮ້ຽນອ່ອນ ແລະ ຕອ້ງຍອມຮບັເຊິ່ ງກນັ ແລະ ກນັເຊິ່ ງ
ສອດຄ່ອງກບັດາລຸນ ີເພດີພູຂຽວ (2556 : 79) ບດົສອນການຈດັກດິຈະກໍາການຮຽນຮູແ້ບບ
ກຸ່ມຮ່ວມມເືທກັນກິ TGT ເລື່ ອງການອ່ານ ແລະ ຂຽນຄໍາປະສມົກຸ່ມສາລະການຮຽນຮູພ້າສາ
ໄທ ຊັນ້ປະຖມົສກຶສາປີທ ີ1ໂຮງຮຽນບາ້ນໂຈດກາງ ເມອືງຄອນສານ ແຂວງໄຊຍະພູມ ສໍານກັ
ເຂດພືນ້ທີ່ ການສກຶສາປະຖມົສກຶສາໄຊຍະພູມເຂດ 2 ພາກຮຽນທ ີ2 ປີການສກຶສາ 2555 ຜນົ
ການຄົນ້ຄວາ້ພບົວ່າ: ດດັສະນປີະສດິທຜິນົຂອງບດົສອນວຊິາ ພາສາລາວ ເລື່ ອງ ການອ່ານ 
ແລະ ຂຽນຄໍາປະສມົ ຊັນ້ປະຖມົສກຶສາປີທ ີ1ໂດຍໃຊເ້ທກັນກິການຮຽນຮູແ້ບບການແຂ່ງຂນັ
ເປັນທມີ TGT ມຄ່ີາເທົ່ າກບັ 0.6111 ເຊິ່ ງສະແດງວ່ານກັຮຽນມຄີວາມກາ້ວໜາ້ທາງການຮຽນ
ຄດິເປັນເປີເຊນັ 61.11%, ສອດຄ່ອງກບັ ສມົພດິ ໄຊຍະເສນາ (2550 : 81) ຜນົການຈດັກດິ
ຈະກາໍການຮຽນຮູ ້ເລື່ ອງການອ່ານ - ການຂຽນຄໍາຄວບ ກຸ່ມສາລະພາສາໄທ ຊັນ້ປະຖມົສກຶສາ
ປີທ ີ4 ໂດຍການຮຽນຮູແ້ບບຮ່ວມມດືວ້ຍເທກັນກິ TGT ໂຮງຮຽນຊຸມຊນົບາ້ນຜໍາ ສູນເຄອື
ຂ່າຍພດັທະນາຄຸນນະພາບການສກຶສາທ ີ32 ເມອືງສຣວງ ສໍານກັລານເຂດພືນ້ທີ່ ການສກຶສາ
ຮອ້ຍເອດັ ເຂດ 2 ພາກຮຽນທ ີ1 ປີການສກຶສາ 2549 ຜນົການຄົນ້ຄວາ້ພບົວ່າ: ດດັສະນປີະ
ສດິທຜິນົການຮຽນຮູ ້ເລື່ ອງການອ່ານ - ການຂຽນຄໍາຄວບ ຊັນ້ປະຖມົສກຶສາປີທ ີ4 ໂດຍການ
ຮຽນຮູຮ່້ວມມດືວ້ຍເທກັນກິ TGT ມຄ່ີາເທົ່ າກບັ 0.7326 ຄດິເປັນ   73.26% , ສອດຄ່ອງ
ກບັ ສຸພາພອນ ສດິທຂິວາ (2554 : 70) ຜນົການຈດັກດິຈະກາໍການຮຽນຮູ ້ເລື່ ອງ ການອ່ານ - 
ການຂຽນຄໍາຄວບກຸ່ມສາລະການຮຽນຮູພ້າສາໄທ ຊັນ້ປະຖມົສກຶສາປີທ ີ6 ດວ້ຍການຮຽນຮູ ້
ແບບຮ່ວມມເືທກັນກິ TGT ໂຮງຮຽນບາ້ນໂຄກຜກັຫວານ ໂນນລງັສ ີກຸ່ມເຄອືຂ່າຍຫວ້ຍເກິງ້
ປະໂຄ ບາ້ນຫວ້ຍເກິງ້ ເມອືງກຸມກວາປີ ແຂວງອຸດອນທານ ີສໍານກັງານພືນ້ທີ່ ການສກຶສາອຸດອນ
ທານ ີເຂດ 2 ປີການສກຶສາ 2553 ຜນົການຄົນ້ຄວາ້ພບົວ່າ: ດດັສະນປີະສດິທຜິນົການຮຽນຮູ ້
ເລື່ ອງ ການອ່ານ - ການຂຽນຄໍາຄວບ ຊັນ້ປະຖມົສກຶສາປີທ ີ6 ໂດຍການຮຽນຮູແ້ບບຮ່ວມມື
ເທກັນກິ TGT ມຄ່ີາເທົ່ າກບັ 0.6119 ຄດິເປັນ 61.19%. 

3) ຄວາມເພີ່ ງພໍໃຈຂອງນກັຮຽນທີ່ ມຕີໍ່ ການນໍາໃຊຮູ້ບແບບການຮຽນຮູແ້ບບ TGT 
ເລື່ ອງ: ການອ່ານ ແລະ ການຂຽນ ເຫນັວ່າຢູ່ໃນລະດບັດຫີ າຍທີ່ ສຸດເນື່ ອງຈາກການຮຽນຮູແ້ບບ
ດັ່ ງກ່າວເປັນຮູບແບບການຮຽນຮູທ້ີ່ ມບີນັຍາກາດທາງການຮຽນ, ສະໜຸກສະໜານນກັຮຽນໃຫ ້
ຄວາມສນົໃຈ ແລະ ຕັງ້ໃຈປະຕບິດັກດິຈະກໍາຢ່າງມຄີວາມສຸກດວ້ຍຮູບແບບຂອງທມີທີ່ ຮຽນ
ດວ້ຍການປຶກສາຫາລກືນັ ນກັຮຽນທີ່ ຮຽນເກັ່ ງຊ່ວຍເຫ ອືຜູທ້ີ່ ຮຽນອ່ອນສງົຜນົໃຫນ້ກັຮຽນມີ
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ຄວາມເພີ່ ງພໍໃຈຕໍ່ ການຮຽນວຊິາ ພາສາລາວທີ່ ດຂີຶນ້ ອກີທງັເຮດັໃຫນ້ກັຮຽນ, ຮຽນແບບກຸ່ມ
ຮ່ວມມກືນັເພີ່ ງພາອາໄສກນັ ແລະ ກນັເຮດັໃຫນ້ກັຮຽນມຄີວາມເພີ່ ງພໍໃຈທີ່ ດຕີໍ່ ການຮຽນ 
ແລະ ຍງັເກດີກດິຈະກາໍທີ່ ສົ່ ງເສມີໃຫນ້ກັຮຽນໄດເ້ຝິກຂະບວນການກຸ່ມ, ເຝິກຄດິແກໄ້ຂຮ່ວມ
ກນັ, ສາ້ງສນັຜນົງານສົ່ ງຜນົໃຫເ້ກດີຜນົສໍາເລດັໃນການຮຽນ ມຄີວາມເພີ່ ງພໍໃຈທີ່ ດຕີໍ່ ການຮຽນ
ວຊິາ ພາສາລາວ ເຊິ່ ງສອດຄ່ອງກບັດາລຸນ ີເພດີພູຂຽວ (2556 : 80-81) ຜນົການຈດັກດິຈະ
ກໍາການຮຽນຮູແ້ບບກຸ່ມຮ່ວມມເືທກັນກິ TGT ເລື່ ອງການອ່ານ ແລະ ຂຽນຄໍາປະສມົກຸ່ມ
ສາລະການຮຽນຮູພ້າສາໄທ ຊັນ້ປະຖມົສກຶສາປີທ ີ1ໂຮງຮຽນບາ້ນໂຈດກາງ ເມອືງຄອນສານ 
ແຂວງໄຊຍະພູມ ຜນົການຄົນ້ຄວາ້ພບົວ່າ: ນກັຮຽນມຄີວາມຄງົທນົຕໍ່ ຜນົການຈດັກດິຈະກໍາ
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ພາສາໄທ ຊັນ້ປະຖມົສກຶສາປີທ ີ6 ດວ້ຍການຮຽນຮູແ້ບບຮ່ວມມເືທກັນກິ TGT ໂຮງຮຽນ
ບາ້ນໂຄກຜກັຫວານ ໂນນລງັສ ີກຸ່ມເຄອືຂ່າຍຫວ້ຍເກິງ້ປະໂຄ ບາ້ນຫວ້ຍເກິງ້ ເມອືງກຸມກວາປີ 
ແຂວງອຸດອນທານ ີສໍານກັງານພືນ້ທີ່ ການສກຶສາອຸດອນທານ ີເຂດ 2 ປີການສກຶສາ 2553 ຜນົ
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ອ່ານ-ການຂຽນຄໍາຄວບ ຊັນ້ປະຖົມສກຶສາປີທີ 6 ໂດຍການຮຽນຮູແ້ບບຮ່ວມມເືທັກນກິ 
TGT ຢູ່ໃນລະດບັດ.ີ 

ຂໍສ້ະເໜແີນະໃນການຄົນ້ຄວາ້ໃນຄັງ້ຕໍ່ ໄປ 
1) ຄວນຄົນ້ຄວາ້ກ່ຽວກບັການຈດັກດິຈະກໍາການສອນພາສາລາວ ໂດຍນໍາໃຊຮູ້ບແບບ 

TGT ໃນຊັນ້ອື່ ນໆ.  
2) ຄວນມກີານປຽບທຽບການຈດັກດິຈະກາໍການຮຽນ-ການສອນວຊິາພາສາລາວ ໂດຍ 

ນໍາໃຊຮູ້ບແບບTGT ກບັຮູບແບບຕ່າງໆ ເຊັ່ ນ: ການຈດັການຮຽນຮູແ້ບບ STAD, JIGAW,  
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ຢັ້ງຢືນວ່າ ຄ່າໃຊຈ່້າຍພາກລດັ ແມ່ນມຄີວາມສໍາພນັດາ້ນລບົກບັການຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກ
ຍາກ ໃນໄລຍະຍາວ ທງັ ຄ່າໃຊຈ່້າຍ ບໍລຫິານ ແລະ ລງົທນຶຂອງລດັ ຄ ືຖາ້ລດັຖະບານໃຊຈ່້າຍ
ຫລາຍເພີ່ ມຂືນ້ ອດັຕ່າຄວາມທຸກຍາກຈະຫລຸດລງົ, ໃນໄລຍະສັນ້ ຄ່າໃຊຈ່້າຍ ລງົທນຶຂອງລດັ 
ແມ່ນ ມຜີນົກະທບົດາ້ນ ລບົກບັ ການຫລູດຜ່ອນຄວາມທຸຍາກ ແຕ່ ຄ່າໃຊຈ່້າຍບໍລຫິານແມ່ນ 
ມຜີນົກະທບົດາ້ນບວກ ຕໍ່ ກບັການຫລຸດຜ່ອນຄ່ລວາມທຸກຍາກ.  
ຄໍາສບັສໍາຄນັ: Lao poverty, public expenditure, ARDL model.   
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Abstract 

The article attempts to elucidate long-run and short-run relationships 

between government expenditures and poverty deduction in Lao People 

Democratic Republic (Lao PDR). It also aims at exploring the direction of 

causality between the government expenditures and poverty deduction, in 

view of examining the nexus between government expenditure and poverty 

rate. This study is based on data from Laos’ public expenditure between 1980 

and 2018 in key functional governmental expenditures of recurrent and capital 

budgets, and GDP in different sectors by using an auto-regressive distributed 

lag (ARDL) model. We report and analyse the correlation between poverty 

rate and two categories of public expenditures otherwise using Foreign Direct 

Investment (FDI), Laos’ labour force and the total length of Laos’ road 

network in as control variables. 

We used econometric techniques such as unit root tests, cointegration 

test, auto-regressive distributed lags (ARDL) serial correlation test and 

heteroskedasticity tests. Times series data covering the period from 1980 to 

2018 on such variables as government expenditure, and property rate were 

extracted from Varies sources:  Lao Statistics Bureau, Bank of Lao PDR, 

Ministry of Finance, Ministry of Public Works and Transport, Ministry of 

Planning, and Investment and 4) World Development Indicators (WDI). The 

results of our study, like in most recent literature, confirm that there is a 

negative long-run relationship between government investment (capital) and 

administration(recurrent) spending and poverty deduction, but a negative 
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short-run relation between government investment (capital), while positive 

short-run relation between the government administration(recurrent) spending 

and poverty deduction.  

Keywords: Lao poverty, public expenditure, ARDL model.   
 

ຫ ກັການ ແລະ ເຫດຜນົ 
ຍອ້ນເຫນັໄດບ້ດົບາດ ແລະ ຄວາມສໍາຄນັຂອງການພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ, 

ລດັຖະບານລາວ ຈຶ່ ງໄດມ້ກີານສຸມທນຶຮອນອນັມະຫາສານນບັທງັແຫ ່ ງທນຶພາຍໃນ, ແຫ ່ ງກູ ້
ຢືມ ແລະ ຊ່ວຍເຫ ອືລາ້ ເຂົາ້ໃສ່ວຽກງານການກໍ່ ສາ້ງໂຄງລ່າງພືນ້ຖານ ເພື່ ອເຮດັໃຫຂ້ະແໜ
ງການຕ່າງໆໄດມ້ີການຂະຫຍາຍຕົວ ແລະ ພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ທີ່ ຊ່ວຍໜູນເຮັດໃຫ ້
ເສດຖະກດິ ແລະ ພືນ້ຖານຊວີດິການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊນົລາວເຮາົໄດຮ້ບັການພດັທະນາ ແລະ 
ປັບປຸງໃຫດ້ຂີຶນ້ເທຶື່ ອລະກາ້ວ, ທງັເປັນການຊ່ວຍເຮດັໃຫອ້ດັຕາຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊນົ
ໄດຫ້ ຸດລງົ, ເຊີ່ ງເລີ່ ມມກີານກໍານດົນະໂຍບາຍ ເພື່ ອພດັທະນາສາ້ງສາປະເທດ ເປັນແຕ່ລະກາ້ວ 
ເລີ່ ມຈາກ ບາດກາ້ວທີ່  1: ການສາ້ງ ແລະ ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັກນົໄກເສດຖະກດິໃໜ່ໃນປີ 1986 
ໄດມ້ກີານຮບັຮອງເອາົ “ກນົໄກເສດຖະກດິໃໜ່” New Economic Machanism (NEM) 

ໄດມ້ກີານຫນັປ່ຽນລະບບົເສດຖະກດິແບບລວມສູນ ໄປສູ່ ເສດຖະກດິຕະຫ າດເທື່ ອລະກາ້ວ, 
ບາດກາ້ວທີ 2: ການຫັນປ່ຽນໂຄງສາ້ງ ແລະ ສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃຫແ້ກ່ເສດຖະກິດ 
ລດັຖະບານໄດຫ້ນັປ່ຽນໂຄງສາ້ງເສດຖະກດິເລັ່ ງໃສ່ພດັທະນາຕາໜ່າງໂທລະຄມົ ແລະ ມະນາ
ຄມົຂນົສົ່ ງ, ສົ່ ງເສມີໃຫມ້ກີານເຊື່ ອມໂຍງຂອງຊາດ ແລະ ພູມພິາກ ກາ້ວໄປສູ່ການຫນັເປັນຄູ່
ຮ່ວມເສດຖະກດິຢ່າງເຕມັສ່ວນກບັບນັດາປະເທດໃນພູມມພິາກ, ບາດກາ້ວທ ີ3: ການ
ພດັທະນາແບບຍນືຍງົ ໂດຍສຸມໃສ່ປະຊາຊນົເປັນໃຈກາງ, ການພດັທະນາແບບມສ່ີວນ
ຮ່ວມຂອງປະຊາຊນົ ລວມທງັການບນັລຸຂັນ້ພືນ້ຖານຄໍາ້ປະກນັສະບຽງອາຫານ, ເຂົາ້ເຖິງ
ຕະຫ າດ, ໄດຮ້ັບການສຶກສາ ແລະ ບໍລິການສາທາລະນະສຸກ, ການປົກປັກຮັກສາ
ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມ, ການກະຈາຍອໍານາດລົງສູ່ທອ້ງຖິ່ ນ 
ຮບັປະກນັການພດັທະນາແບບຍນືຍງົ, ລດັຍງັໄດມ້ກີານສົ່ ງເສມີການລງົທນຶຈາກຕ່າງປະເທດ 
ແລະ ລະດມົທນຶພາຍໃນລວມທງັການກູຢື້ມ ແລະ ຊ່ວຍເຫ ອືລາ້ຈາກຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາຕ່າງໆ 
ເຂົາ້ໃສ່ວຽກງານກໍ່ ສາ້ງໂຄງລ່າງພືນ້ຖານ, ດາ້ນເສດຖະກດິ ແລະ ວດັທະນາທໍາ-ສງັຄມົ ເພື່ ອ
ເຮດັໃຫຂ້ະແໜງການຕ່າງໆມກີານຂະຫຍາຍຕວົ ແລະ ພດັທະນາແບບຍນືຍງົ ຈາກນະໂຍບາຍ



 

ວາລະສານມະຫາວທິະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ສະບບັທີ 18, 2021 

ດັ່ ງກ່າວ ລດັໄດຜ້ນັຂະ ຫຍາຍເຂົາ້ມາໃສ່ຂງົເຂດການພດັທະນາຊນົນະບດົ ແລະ ຫ ຸດຜ່ອນ
ຄວາມທຸກຍາກໃຫແ້ກ່ປະຊາຊນົ ໂດຍສະ ເພາະແມ່ນພດັທະນາຕວົເມອືງ ແລະ ຊນົນະບດົໄປຄຽງ
ຄູ່ກນັ ກໍານດົຍຸດທະສາດ 3 ສາ້ງ ຫນັລງົສູຮ້າກຖານການເມອືງ ຮາກຖານການຜະ ລດິ, ເພື່ ອຫ ຸດຜ່ອນ
ຊ່ອງຫວ່າງຂອງການພດັທະນາ ແລະ ປັບປຸງປົວແປງຊວີດິການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊນົໃຫມ້ຊີວີດິໃຫມ່ທີ່

ດ ີຂຶນ້, ຫນັຈາກການເຮດັໃຫປ້ະຊາຊນົກນິອິ່ ມ, ນຸ່ງອູ່ນ ມາເປັນ ກນິແຊບນຸ່ງງາມເທື່ ອລະກາ້ວ.  
ລດັຖະບານແຫ່ງສປປ ລາວ ເຖງິແມ່ນວ່າ ໄດສຸ້ມທຸກກໍາລງັ ແລະ ທ່າແຮງເພື່ ອຕໍ່ ສູກ້ບັ

ຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊນົໃນທຸກໆພາກໃນທົ່ ວປະເທດໃນແຕ່ລະປີ, ພກັ-ລດັຖະບານໄດ ້
ສຸມທນຶມະຫາສານນບັທງັແຫ ່ ງທນຶພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດໃສ່ວຽກງານຫ ຸດຜ່ອນຄວາມທຸກ
ຍາກຂອງປະຊາຊນົ ເຊີ່ ງວຽກງານດັ່ ງກ່າວກຍໍງັໄດຮ້ບັການປັບປຸງປົວແປງໃຫດ້ຂີືນ້ເທື່ ອລະກາ້ວ
, ແຕ່ເຖງິຢ່າງໃດກຕໍາມລະດບັຂອງການພດັທະນາໃນຂງົເຂດຊນົນະບດົ ແລະ ຕວົເມອືງ ແລະ 
ຊ່ວງຫ່າງຂອງຄູນນະພາບຊວີດິການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊນົ ກໍຍງັມຄີວາມແຕກໂຕນກນັຢູ່ ແລະ ຍງັ
ມແີຜນການ ແລະ ແຜນງານຫລາຍຢ່າງຍງັບ່ໍສາມາດບນັລຸຜນົເປັນຈງິຕາມທີ່ ໄດຄ້າດການ ແລະ ວາງແຜນ
ໄວ.້ ໃນປີ 2018, ສປປ ລາວ ຍງັມຄີອບຄວົທຸກຍາກຢູ່ປະມານ 92.183 ຄອບຄວົ ສະເລ່ຍປະມານ  8.1 

%. ໃນນີ,້ ຍງັມບີາ້ນທຸກຍາກກວມເອາົ 23.09% ເຖງິແມ່ນວ່າ, ອດັຕາຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊນົ 
ຈະຫ ຸດລງົຈາກປະຊາກອນທຸກຍາກເກອືບ 50% ໃນທາ້ຍຊຸມປີ 80 ຫາ ຕົນ້ຊຸມປີ 90 

ແລະ ສບືຕໍ່ ຫ ຸດລງົເຫ ອື 38% ໃນຊຸມປີ 2000, ແລະ ກຫໍ ຸດລງົເລືອ້ຍໆ 25,07% ໃນປີ 2010 
ແລະ 20% ໃນປີ 2015 ສໍາລບັ 2018 ອດັຕາຄວາມທຸກຍາກແມ່ນເຫ ອືພຽງ 18.3 %. ຈາກ
ບນັຫາຄວາມທຸກຍາກທີ່ ກ່າວມາ, ແມ່ນຍງັມຄີວາມຕອ້ງການງບົປະມານມະຫາສານໃນການສບືຕໍ່ ບນັດາ
ໂຄງການທີ່ ສະໜບັສະໜູນ ວຽກງານເພື່ ອຫ ຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ, ໂຄງການສາ້ງໃໝ່ ແລະ ຍງັຕອ້ງການ
ງບົປະານອນັມະຫາສານ ເພື່ ອສອ້ມແປງບນັດາຊນົລະປະ ທານ,   ເໝອືງຝາຍ, ລະບບົຕາໜ່າງຄມົມະນາຄມົ 
ທີ່ ຖກືໄພທໍາມະຊາດທໍາລາຍໃນຊ່ວງທີ່ ຜ່ານມາ ເພື່ ອໃຫກ້ບັໃຊງ້ານໄດຢ່້າງປົກກະຕ.ິ 
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ຮູບສະແດງ 1 ອດັຕາຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊນົ ຊ່ວງເວລາ 1990-2018 

 
(ແຫ ງຂໍມ້ນູ: ບດົສະຫລຸບແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົໃນແຕ່ລະໄລຍະ) 
ໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ລດັຖະບານ ແມ່ນໄດສຸ້ມທນຶຮອນມະຫາສານນບັທງັງບົປະມານ

ພາຍໃນ, ກູຢື້ມ ແລະ ຊ່ວຍເຫລອືລາ້ຈາກຕ່າງປະເທດ ເຂົາ້ໃສ່ວຽກງານຫລຸດຜ່ອນ
ຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊນົໃນທົ່ ວປະເທດ. ແຕ່ກໍຍງັພບົວ່າ, ບນັຫາຄວາມທຸກຍາກຍງັບ່ໍ
ສາມາດລບົລາ້ງໄດຢ່້າງສີນ້ເຊງີເທື່ ອ ຄວາມທຸກຍາກມທ່ີາອ່ຽງຫລຸດລງົກໍ່ ຈງິ ແຕ່ ຄອບຄວົທຸກ
ຍາກຂາດເຂນີ ກໍ່ ຍງັມຈີາໍນວນຫລາຍຢູ່ ຄວາມແຕກໂຕນຂອງລາຍໄດ ້ລະຫວ່າງ ບຸກຄນົທີ່ ລ່ໍາ
ລວຍ ແລະ ທຸກຈນົຍງັສູງ ລວມທງັການເຄື່ ອນບຍາ້ຍແຮງງານຈາກຊນົນະບດົເຂົາ້ສູ່ຕວົເມອືງກໍ່

ຍງັສູງ, ອດັຕາການສາ້ງວຽກເຮດັງານທໍາກບັທີ່  ຢູ່ຂງົເຂດຊນົນະບດົ ບ່ອນທໍາການຜະລດິກໍ່ ຍງັ
ເປັນບນັຫາທີ່ ຍງັຕອ້ງໄດສ້ບືຕໍ່ ແກໄ້ຂ. ຕໍ່ ກບັບນັຫາດັ່ ງກ່າວນີ,້ ຈ ຶ່ ງມຄີວາມສນົໃຈວ່າ ບນັດາ
ແຫລ່ງລາຍຈ່າຍຕ່າງໆ ຂອງລດັຖະບານ ເປັນຕົນ້ ລາຍຈ່າຍບໍລຫິານກງົຈກັ ແລະ ລງົທນຶຂອງ
ລັດ ແມ່ນມີຜົນຕໍ່ ກ ັບວຽກງານຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກແທຈ້ ິງ ຫລືບ່ໍ? ຫລື ອັດຕາ
ຄວາມທຸກຍາກທີ່ ມແີນວໂນມຫລຸດລງົ ແມ່ນເກດີຈາກປັດໃຈອື່ ນ ເຊັ່ ນ: ການລງົທນຶຂອງ
ຕ່າງປະເທດ, ຈາກການຈາ້ງງານພາຍໃນປະເທດ ແລະ ແມ່ນລາຍຈ່າຍງບົປະມານປະເພດໃດ 
ທີ່ ສົ່ ງຜນົຕໍ່ ກບັອດັຕາຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກທີ່ ແທຈ້ງິ 
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ຈດຸປະສງົ: ສກຶສາສະພາບໂດຍລວມຂອງບນັດາລາຍຈ່າຍລດັຖະບານທີ່  ແຍກເປັນຄ່າໃຊ ້
ຈ່າຍບໍລຫິານກງົຈກັ ແລະ ລາຍຈ່າຍເພື່ ອການລງົທນຶຂອງລດັຖະບານ ທີ່ ມຕີໍ່ ການຫ ຸດຜ່ອນ
ຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊນົ ຂອງ ສປປ ລາວ ນບັແຕ່ປີ 1990 ຫາ 2018; ສກຶສາຜນົ
ກະທບົທາງອອ້ມທີ່ ເກດີຈາກການໃຊຈ່້າຍຂອງລດັຖະບານເຮດັໃຫສ້ະພາບເສັນ້ທາງໄດຮ້ບັ
ການກໍ່ ສາ້ງປັບປຸງປົວແປງໃຫດ້ຂີຶນ້ ຈະສົ່ ງຜນົໃຫໃ້ຫຄ້ວາມທຸກຈນົພາຍໃນປະເທດລຸດລງົ 
ນບັແຕ່ປີ 1990 ຫາ 2018 ແລະ ສກຶສາສາຍພວົພນັກນັກບັລາຍຈ່າຍພາກລດັທີ່ ເປັນລາຍ
ຈ່າຍໂດຍກງົ ແລະ ຕາ ໜ່າງເສັນ້ທາງຫລວງທີ່ ລດັລງົທນຶເປັນຜນົທາງອອ້ມ ລວມທງັ ປັດ
ໄຈອື່ ນທີ່ ສົ່ ງຜນົກະທບົຕໍ່ ການຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ຢູ່ສປປ ລາວ ເປັນຕົນ້ແມ່ນ ການ
ລງົທນຶໂດຍກງົຂອງຕ່າງປະເທດ ແລະ ການຈາ້ງງານກໍາລງັແຮງງານພາຍໃນປະເທດ ນບັແຕ່
ປີ 1990 ຫາ 2018. 

ວທິກີານສກຶສາ 
ການສຶກສາໃນຄັງ້ນີ,້ ແມ່ນຈະໄດນ້ໍາໃຊຂໍ້ມູ້ນແບບອານຸກມົເວລາ (Time Series 

Data) ປະເພດລາຍຈ່າຍຂອງລດັຖະບານ, ການລງົທນຶຂອງຕ່າງປະເທດ ກໍາລງັແຮງງານພາຍ
ໃນປະເທດ, ລວງຍາວຂອງຖະໜນົ ແລະ ອດັຕາຄວາມທຸກຍາກແຕ່ລະພາກຂອງ ສປປ ລາວ
ເຊັ່ ນ: ອດັຕາຄວາມທຸກຍາກຢູ່ ສປປ ລາວ ລວມທງັໝດົຈໍານວນຂໍມູ້ນເປັນ 29 ປີ ພອ້ມທງັ
ປອ້ນຂໍມູ້ນຂອງບນັດາຕວົປ່ຽນຕ່າງໆເຫລົ່ ານັນ້ເຂົາ້ໃນໂປແກຣມ EViews 10 ເພື່ ອເປັນການ
ວເິຄາະຫາຄວາມສໍາພນັຂອງບນັດາຕວົປ່ຽນຕ່າງໆນັນ້ ຕາມແບບວທິວີເິຄາະຂໍມູ້ນແບບອານຸ
ກມົເວລາ. ຂໍມູ້ນທີ່ ນໍາໃຊໃ້ນບດົຄົນ້ຄວາ້ ແມ່ນນໍາໃຊຂໍ້ມູ້ນມສືອງແບບອະນຸກມົເວລາ (Time 

Series Data) ທີ່ ລວບລວມຈາກບນັດາກະຊວງ, ອງົການຈດັຕັງ້ທງັພາຍໃນ ແລະ ສາກນົ 
ເຊັ່ ນ: ກະ ຊວງການເງນິ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລງົທນຶ, ກະຊວງໂຍທາທກິານ ແລະ 
ຂນົສົ່ ງ, ສູນສະຖຕິແິຫ່ງຊາດ, ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ກອງທນຶຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກ
ຍາກແຫ່ງຊາດ, ທະນາຄານພດັທະນາອາຊ ີແລະ ທະນາຄານໂລກ ໂດຍສງັລວມຈາກບດົລາຍງານ, 
ສະຖຕິ,ິ ວາລະສານຕ່າງໆ ແລະ ບດົຄົນ້ຄວາ້ຕ່າງໆ. 

ຂໍມູ້ນອດັຕາຄວາມທຸກຍາກແມ່ນໄດມ້າຈາກບດົສະຫ ຸບການພດັທະນາເສດຖະກດິ
ສງັຄມົແຫ່ງຊາດເປັນແຕ່ລະໄລຍະ, ສງັລວມຂໍມູ້ນຈາກບດົລາຍງານການລບຶລາ້ງຄວາມທຸກ
ຍາກ ແລະ ສະຖິຕປິະຈໍາປີ ລວມທງັສມົທຽບຂໍມູ້ນຈາກ https://worldpoverty.io/map 

https://worldpoverty.io/map
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ແລະ ຍງັມຂໍີມູ້ນຂາດບາງປີເຊີ່ ງໄດນ້ໍາໃຊ ້ເຕກັນກິທີ່ ເອີນ້ວ່າການເຕມີຊ່ອງຫວ່າງຂອງຂໍມູ້ນ 
(linear Interpolation) Interpolation - Wikipedia ໂດຍມສີມົຜນົຄໍານວນດັ່ ງນີ:້  y = 
𝑦𝑎 + (𝑦𝑏 − 𝑦𝑎)

𝑥−𝑥𝑎

𝑥𝑏−𝑥𝑎
 at the point (x,y) ແລະ ຫວົໜ່ວຍຂອງອດັ 

ຕາຄວາມທຸກຍາກແມ່ນ ເປັນເປີເຊນັ ຂອງປະຊາກອນທງັໝດົ.  
ຂໍມ້ມູນລາຍຈ່າຍພາກລດັ ທງັລາຍຈ່າຍບໍລຫິານກງົຈກັລດັຖະບານ ແລະ ລາຍຈ່າຍລງົທນຶຂອງ

ລດັຖະບານ ແມ່ນໄດຈ້າກ ທະນາຄານພດັທະນາອາຊເີຊີ່ ງຂໍມູ້ນເປັນຕືກ້ບີ ເນື່ ອງຈາກໃນຊຸມປີ 90 
ໄດເ້ກດີມວີກິດິການ ການເງນິໃນຂງົເຂດ ແລ ສປປລາວ ກໍ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົດັ່ ງກ່າວເຮດັໃຫ ້
ສະກູນເງນິກບີມກີານເຫນງັຕງິຫລາຍ ສະນັນ້ ກ່ອນຈະນໍາມາວເິຄາະແມ່ນໄດປ່້ຽນມາເປັນສະ
ກູນເງນິໂດລາທງັໝດົ ແລະ ປ່ຽນຫວົໜ່ວຍມາເປັນ ລາ້ນໂດລາ ໂດຍນໍາໃຊອ້ດັຕາແລກປ່ຽນ
ສະເລ່ຍຫມດົປີ ອດັຕາຂາຍຂອງທະນາຄານແຫ່ງສປປລາວ WWW.BOL. GOV.LA ການຄໍາ
ນວນຫາອດັຕາດັ່ ງກ່າວແມ່ນໄດເ້ອາົອດັຕາປະຈາໍວນັມາສງັລວມແລະຫາຄ່າອດັຕາສະເລ່ຍປະຈາໍເດອືນ ແລະ 
ສງັລວມອດັຕາສະເລ່ຍປະຈາໍເດອືນ ຫານ ໃຫ ້12 ເດອືນ ກໍຈະອອກມາເປັນອດັຕາສະເລ່ຍປະຈາໍປີ. ຂໍມູ້ນ
ການລງົທນຶໂດຍກງົຈາກຕ່າງປະເທດ ແມ່ນໄດຈ້າກWorld Developmemt Index (WDI) 

World Development Indicators DataBank (worldbank.org) ແລະໄດປ່້ຽນຫົວໜ່
ວຍໃຫມ້າເປັນລາ້ນໂດລາ. ຂໍມູ້ນກໍາລງັແຮງງານແມ່ນໄດຈ້າກ WDI ເຊີ່ ງຄໍານວນມາຈາກ
ປະຊາກອນທີ່ ມອີາຍຸແຕ່ 14-65 ປີ ທງັ   ໝດົ ມາຄູນໃຫອ້ດັຕາຈາ້ງງານໃນແຕ່ລະປີ ເພື່ ອຶເປັນ
ຂໍມູ້ນກາໍລງັແຮງງານໃນປະເທດ ຫວົໜ່ວຍເປັນຄນົ.  

ຂໍມູ້ນໄລຍະທາງ ແມ່ນໄດຈ້າກສະຖຕິປິະຈາໍປີ ຂອງກະຊວງໂຍທາທກິານ ແລະ ຂນົສົ່ ງ 
ລວມທງັການສະໜອງຂໍມູ້ນ ຂອງພະແນກສະຖຕິ,ິ ກມົແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມຂືອງກະຊວງ
ໂຍທາທກິານ ແລະ ຂນົສົ່ ງ. ການວເິຄາະຂໍມູ້ນແມ່ນຈະໄດແ້ບ່ງອອກເປັນ 2 ປະເພດຄ:ື 1). ການ
ວເິຄາະແບບພນັລະນາ ແມ່ນເພື່ ອອະທ ິບາຍສາຍພວົພນັກນັລະຫວ່າງບນັດາຕວົປ່ຽນຕາມ ແລະ 
ຕວົປ່ຽນອດິສະຫລະ ເພື່ ອເປັນການຕອບຕາມຈດຸປະສງົທີ່  1 ທີ່ ໄດກ້ໍານດົໄວ ້ແລະ 2). ການວເິຄາະ
ແບບປະລມິານ ແມ່ນເປັນການວເິຄາະຕາມເຄື່ ອງມທືາງດາ້ນເສດຖາມຕິ ິແລະ ນໍາໃຊເ້ຄື່ ອງມກືານ
ວເິຄາະຂໍມູ້ນແບບອານຸກມົເວລາແບບລາຍປີເຂົາ້ວເິຄາະ ເພື່ ອໃຫໄ້ດຄ້ວາມສໍາພນັກນັລະຫວ່າງຕວົ
ປ່ຽນຕາມ ແລະ ຕວົປ່ຽນອດິສະຫລະ ເພື່ ອເປັນການຕອບຕາມຈດຸປະສງົທີ່  2 ເຊິ່ ງລາຍລະອຽດມຄີ:ື  
ການວເິຄາະແບບພນັລະນາແມ່ນອະທບິາຍເຖງິ ການພວົພນັລະຫວ່າງໂຄງສາ້ງທາງດາ້ນລາຍ

https://en.wikipedia.org/wiki/Interpolation
https://databank.worldbank.org/reports.aspx?source=World-Development-Indicators
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ຈ່າຍ ທີ່ ມຕີໍ່ ອດັຕາຄວາທຸກຍາກຂອງ ສປປ ລາວ ໃນແຕ່ລະພາກເຊັ່ ນ: ອດັຕາຄວາມທຸກຍາກ 
ຂອງ ສປປ ລາວ ເຊັ່ ນ:  ລາຍຈ່າຍບໍລຫິານກງົຈກັລດັ (𝑋𝑒𝑥𝑝𝑎); ລາຍຈ່າຍໃນການລງົທນຶ
ຂອງລດັ (𝑋𝑒𝑥𝑝𝑖); ການລງົທນຶໂດຍກງົຈາກຕ່າງ ປະເທດ (𝑋𝑓𝑑𝑖); ກໍາລງັແຮງງານພາຍໃນ
ປະເທດ (𝑋𝑙𝑎𝑏), ຄວາມຍາວຕາໜ່າງເສັນ້ທາງ (Xrdn) ແລະ ອັດຕາຄວາມທຸກຍາກ 
(𝑌𝑝𝑜𝑣). ໂດຍຈະສະແດງຄວາມສໍາພນັຂອງບນັດາຕວົປ່ຽນເຫລົ່ ານັນ້ເປັນຮູບເສັນ້ສະແດງ, 
ປຽບທຽບການປ່ຽນແປງເປັນຕວົເລກມູນຄ່າ, ເປັນເປີເຊນັ ແລະ ຮູບສະແດງ.  

ໃນການວເິຄາະແບບປະລິມານ ແມ່ນໄດນ້ໍາໃຊຂໍ້ມູ້ນອານຸກມົເວລາແບບລາຍປີ ໂດຍ
ການນາໍໃຊແ້ບບຈາໍລອງທາງເສດຖະມຕິເິຊັ່ ນ: ການຊອກຫາຄາສະເລ່ຍ, ຄ່າສູງສຸດ, ຕໍ່ າສຸດ, ຄ່າຜນັ
ປ່ຽນມາດຕະຖານ ແລະ ຄ່າສໍາປະສດິ (Coefficient) ຂອງບດັດາຕວົປ່ຽນ ໃນຮູບແບບສມົຜນົ 
Logarithm ໂດຍໄດນ້ໍາໃຊສ້ມົຜນົການຖດົຖອຍແບບພະຫຸຄູນ (Multiple Regression) ແລະ 
ໃຊເ້ຄື່ ອງມວືທິກີໍາລງັສອງນອ້ຍສຸດແບບທໍາມະດາ (Ordinary Least Square: OLS) ແບບສມົ
ຜນົຖດຖອຍທີ່ ມຄີວາມລ່າຊາ້ຂອງຂໍມູ້ນ (Autoregressive Distribuilt Lags: ARDL) ເພື່ ອ
ປະມານຄ່າສໍາປະສດິ, ທດິທາງ ແລະ ຂະໜາດການພວົພນັລະຫວ່າງຕວົປ່ຽນຕາມ ແລະ ຕວົປ່ຽນ
ອດິສະຫ ະ ໂດຍໃຊໂ້ປຣແກຣມ Eviews 10 ເຂົາ້ມາຊ່ວຍ. 

ດັ່ ງທີ່ ໄດນ້ໍາສະເໜບີນັດາຕວົປ່ຽນທີ່ ຈະນໍາໃຊເ້ຂົາ້ໃນການວເິຄາະເຊັ່ ນ: :  ລາຍຈ່າຍບໍລຫິານ
ກງົຈກັລດັ (𝑋𝑒𝑥𝑝𝑎); ລາຍຈ່າຍໃນການລງົທນຶຂອງລດັ (𝑋𝑒𝑥𝑝𝑖); ການລງົທນຶໂດຍກງົຈາກຕ່າງ 
ປະເທດ (𝑋𝑓𝑑𝑖); ກໍາລງັແຮງງານພາຍໃນປະເທດ (𝑋𝑙𝑎𝑏), ຄວາມຍາວຕາໜ່າງເສັນ້ທາງ (Xrdn) 

ແລະ ອດັຕາຄວາມທຸກຍາກ (𝑌𝑝𝑜𝑣). ເພື່ ອຕອບຈດຸປະສງົທ ີ2 ເຮາົເອາົແບບຈໍາລອງຜນົກະທບົ
ບນັດາລາຍຈ່າຍຂອງລດັຖະບານທີ່ ອາດຈະສົ່ ງຜນົກະທບົຕໍ່ ກບັອດັຕາຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກຂອງ
ປະຊາຊນົໃນແຕ່ລະພາກ ວ່າມຄີວາມແຕກຕ່າງກນັແນວໃດ ເຊັ່ ນ: ຜນົກະທບົບນັດາລາຍຈ່າຍຂອງ
ລດັຖະບານ ຕໍ່ ກບັການຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກຂອງ ສປປ ລາວ: 
𝑦𝑝𝑜𝑣 = 𝑓(𝑥𝑒𝑥𝑝𝑎, 𝑥𝑒𝑥𝑝𝑖, 𝑥𝑓𝑑𝑖, 𝑥𝑙𝑎𝑏, 𝑥𝑟𝑑𝑛) .............................................3.1 

ໃນນີ,້ ສາມາດຜນັຂະຫຍາຍແບບຈາໍລອງ ຂາ້ງເທງິ ມາເປັນແບບຈາໍລອງທາງເສດຖາມິ
ຕິ ເພື່ ອວິເຄາະຄວາມສໍາພັນບັນດາຕົວປ່ຽນໂດຍຜັນຂະຫຍາຍມາເປັນເປີເຊັນຂອວການ
ປ່ຽນແປງ ໃຫຂໍ້ມູ້ນມຄີວາມນິ່ ງທີ່ ສຸດ ຈິ່  ໄດນ້ໍາໃຊ ້Logarithm ເຂົາ້ມຊ່ວຍ ຈິ່ ງຜນັຂະຫຍາຍ 
ຈາກ ແບບ ຈາໍລອງ 3.1 ໄດ ້ດັ່ ງນີ:້  
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𝑦𝑝𝑜𝑣𝑡 = 𝛼0 + 𝛼1ln(𝑥𝑒𝑥𝑝𝑎𝑡) + 𝛼2ln (𝑥𝑒𝑥𝑝𝑖𝑡)+ 𝛼3ln (𝑥𝑓𝑑𝑖𝑡) +

 𝛼4𝑙𝑛(𝑥𝑙𝑎𝑏𝑡) + (𝑥𝑟𝑑𝑛𝑡) + 휀𝑡 
............................................................................................  3.2 
ຈາກ ແບບຈໍາລອງ 3.2 ມານາມາສາ້ງເປັນແບບຈໍາລອງທາງເສດຖາມຕິ ິຕາມວິທີ 

ARDL ເພື່ ອວເິຄາະຄວາມສໍາພນັບນັດາຕວົປ່ຽນຜນົກະທບົບນັດາລາຍຈ່າຍຂອງລດັຖະບານ
ຕໍ່ ກບັການຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ,ແລະ ຕວົປ່ຽນຄວບຄູມອື່ ນໆ ແບບຈາໍລອງທາງເສດຖາ
ມຕິ ິARDL ເພື່ ອວເິຄາະຄວາມສໍາພນັບນັດາຕວົປ່ຽນດັ່ ງກ່າວດັ່ ງນີ:້ 

𝑦𝑝𝑜𝑣𝑡 = 𝛽0 + ∑ 𝛽1𝑦𝑝𝑜𝑣𝑡
𝑛
𝑖=1 + ∑ 𝛼1(ln𝑥𝑒𝑥𝑝𝑎𝑡)𝑝

𝑖=0 +

∑ 𝛼2(ln𝑥𝑒𝑥𝑝𝑖𝑡)𝑝
𝑖=0 + ∑ 𝛼3(lnxfdi𝑡)𝑝

𝑖=0 + ∑ 𝛼4(lnxlab𝑡)𝑝
𝑖=0 +

∑ 𝛼5(lnxrdn𝑡)𝑝
𝑖=0 + 휀𝑡  ................... 3.3 

ພາຍຫ ງັທີ່ ໄດກ້າໍນດົນດົຮູບແບບຈາໍລອງ ແລະ ສມົຜນົຖດົຖອຍແລວ້ ແມ່ນຈະໄດເ້ຮດັການສກຶ
ສາຄວາມສໍາພນັຂອງບນັດາຕວົປ່ຽນໃນແບບຈໍາລອງ ໂດຍຈະພຈິາລະນາຜນົຂອງການສກຶສາ
ໃນ 6 ຂັນ້ຕອນດັ່ ງນີ:້ 1) ທດົສອບຄ່າສະຖິຕພິືນ້ຖານຂອງບນັດາຕວົປ່ຽນ; 2) ທດົສອບ
ຄວາມສໍາພນັຂອງຕວົປ່ຽນອດິສະຫລະຕາມແບບຈໍາລອງ Maxtrix Correlation; 3) ທດົ
ສອບຄວາມນິງ້ ຫ  ືUnit Root ຂໍໍມູ້ນຂອງບນັດາຕວົປ່ຽນທີ່ ໃຊໃ້ນການສກຶສາການທດົສອບ
ຄວາມນິງ້ຂອງຂໍມູ້ນໃນແຕ່ລະໂຕປຽນ ແມ່ນນໍາໃຊໂ້ປແກຣມ Eviews verson 10.2 ວທິີ
ສົມທຽບກັນຄືທົດສອບວິທີຂອງ Augmented Dickey-Fuller Test (ADF) ພາຍໄຕ ້
ເງ ື່ອນໄຂ Schwarz Info Criterion (SIC) ທງັ Constant, Trend+Intercept ໃນລະດບັ 
Level (Io) ແລະ 1st difference (I1) ແລະວທິຂີອງ Phillips-Perron Test (PP) ພາຍໄຕ ້
ເ ງ ື່ ອນ ໄຂ  Newey-West Banwidth (NWB) ທັງ  Constant, Trend+Intercept ໃນ
ລະດບັ Level (Io) ແລະ 1st difference ແລະ 4) ຜນົຂອງການທດົສອບຕາມແບບຈາໍລອງກໍາ
ລງັສອງນອ້ຍສຸດ ຫ  ືOLS; 4) ຂອງຄ່າຄວາມລ່າຊາ້ຂອງຂໍມູ້ນ (Lag) ເພື່ ອຊອກຫາ ບນັດາ
ສມົຜນົຄວນຈະມຈີກັຄວາມສໍາພນັໃນໄລຍະສັນ້ ແລະ ໄລຍະຍາວຂອງບນັດາຕວົປ່ຽນ, ໃນ
ການສກຶສາຄັງ້ນີແ້ມ່ນໄດນ້ໍາໃຊ ້ວທິກີານເລອືຄ່າຄວາມລ່າຊາ້ຂອງຊຸດຂໍມູ້ນ ໂດຍນໍາໃຊໂ້ປຣ
ແກຣມ Eviews 10 ໂດຍການສມົທຽບຄ່າສະຖຕິຕິໍ່ າສຸດຂອງລະດບັ 5% ຂອງທຸກຄ່າສະຖຕິ ິ
ແລວ້ເລອືກເອາົຄ່າຄວາມລ່າຊາ້ຂອງຂໍມູ້ນໃນ 5 ວທິຄີ:ື ຄ່າຂອງ Sequential modified LR 

test statistic (each test at 5% level)(LR), Final prediction error (FPE), Akaike 

information criterion (AIC),  Schwarz information criterion (SIC),Hannan-
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Quinn information criterion(HQ), ຜນົການທດົສອບຄ່າຄວາມລ່າຊາ້ຂອງຂໍມູ້ນແມ່ນຈະ
ໄດເບີ່ ງຄ່າຂອງ lag ທີ່ ຜ່ານແຕ່ລະວທິຈີາໍນວນຫລາຍ ເປັນຫ ກັຕາມແຕ່ລະແບບຈາໍລອງ ຂອງ
ຜນົກະທບົຂອງລາຍຈ່າຍພາກລດັຕໍ່ ກບັການຫ ຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊນົ ແລວ້ ຈິ່ ງນໍາ
ເອາົຄ່າຂອງຄວາມຫລາ້ຊາ້ມາທດົສອບຫາຮູບແບບຂອງ  𝐴𝑅𝐷𝐿(�̂�, �̂�1, �̂�2, �̂�3, �̂�4) (pesaran ພອ້ມ
ຄະນະ, 2011) ເຊິ່ ງນໍາໃຊ;້ 5) ທດົສອບຫາຄວາມສໍາພນັຮ່ວມ Cointergration ແລະ ຄວາມສໍາພນັໃນ
ໄລຍະສັນ້,ໄລຍະຍາວຕາມຮູບແບບ 𝐴𝑅𝐷𝐿(�̂�, �̂�1, �̂�2, �̂�3, �̂�4); 6) ທດົສອບຄວາມສະຖຽນລະພາບ
ຂອງສມົຜນົເພື່ ອປ້ອງກນັບນັຫາສມົຜນົຫ ອກລວງ ເປັນຕົນ້ຫາຄວາມສໍາພນັຮ່ວມຂອງບນັດາຕວົປ່ຽນ 
serial Correlation Test ຫາຄ່າ 
ຄາດເຄື່ ອນຂອງສມົຜນົ Heteroskedasticity. 

ຜນົການຄົນ້ຄວາ້ 
ຜນົທດົສອບ Unit root: ຄ່າຄວາມເປັນໄປໄດ ້Probability Value(P-Value) ຂອງ

vອດັຕາຄວາມທຸກຍາກ (ypov), ເຊີ່ ງການທດົສອບທງັ 2 ວທິ ີພາຍໄຕ2້ເງ ື່ອນໄຂ Constant ແລະ 
Trend+Intercept  ແມ່ນມຄ່ີາຄວາມ P-Value ຕໍ່ າກວ່າ 10% ຢູໃນລະດບັ 1st difference 

(I1)  ສະແດງວ່າ ບ່ໍມ ີ Unit root ໃນລະດບັ ຫ  ື ຂໍມູ້ນ ມຄີວາມນິງ້ ຢູ່ໃນລະດບັ 1st 

difference (I1);  

ຂໍມູ້ນ ຄ່າໃຊຈ່້າຍບໍລຫິານກງົຈກັລດັ (Lnxexpa), ຄ່າໃຊຈ່້າຍການລງົທນຶຂອງລດັ 
(Lnxexpi), ເຊີ່ ງການທດົສອບທງັ 2 ວທິ ີ ພາຍໄຕ2້ເງ ື່ອນໄຂ Constant ແລະ 
Trend+Intercept ແມ່ນມຄ່ີາຄວາມ P-Value ຕໍ່ າກວ່າ 10% ຢູໃນລະດບັ 1st difference 

(I1) ສະແດງວ່າ ບ່ໍມ ີUnit root ໃນລະດບັ ຫ  ື ຂໍມູ້ນ ມຄີວາມນິງ້ Stationary ຢູ່ໃນລະດບັ 

1st difference (I1);  
ການລງົທນຶໂດຍກງົຈາກຕ່າງປະເທດ (Lnxfdi), ເຊີ່ ງການທດົສອບທງັ 2 ວທິ ີພາຍໄຕ ້

2ເງ ື່ອນໄຂ Constant ແລະ Trend+Intercept ແມ່ນມຄ່ີາຄວາມ P-Value ຕໍ່ າກວ່າ 10% 
ຢູໃນລະດບັ 1st difference (I1) ສະແດງວ່າ ບ່ໍມ ີUnit root ໃນລະດບັ ຫ  ື ຂໍມູ້ນ ມຄີວາມນິງ້ 
Stationary ຢູ່ໃນລະດບັ 1st difference (I1);  

ກາໍລງັແຮງງານໃນປະເທດ (Lnxlab), ເຊີ່ ງການທດົສອບທງັ 2 ວທິ ີພາຍໄຕ2້ເງ ື່ອນໄຂ 
Constant ແລະ Trend+Intercept ແມ່ນມຄ່ີາຄວາມ P-Value ຕໍ່ າກວ່າ 10% ສະເພາະ
ວິທີຂອງ Augmented Dickey-Fuller Test (ADF) ພາຍໄຕເ້ງ ື່ ອນໄຂ Schwarz Info 
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Criterion (SIC) ຢູໃນລະດບັ level (I0) ສະແດງວ່າ ບ່ໍມ ີUnit root ໃນລະດບັ ຫ  ືຂໍມູ້ນ 
ມຄີວາມນິງ້ Stationary ຢູ່ໃນລະດບັ level (I0);  

ຄວາມຍາວຂອງເສັນ້ທາງຫລວງ (Lnxrdn), ເຊີ່ ງການທດົສອບທງັ 2 ວທິ ີພາຍໄຕ2້
ເງ ື່ອນໄຂ Constant ແລະ Trend+Intercept ແມ່ນມຄ່ີາຄວາມ P-Value ຕໍ່ າກວ່າ 10% ຢູ
ໃນລະດບັ 1st difference (I1) ສະແດງວ່າ ບ່ໍມ ີUnit root ໃນລະດບັ ຫ  ືຂໍມູ້ນ ມຄີວາມນິງ້ Stationary 
ຢູ່ໃນລະດບັ 1st difference (I1);  

ສະຫ ຸບຄວາມວ່າ ຊຸດຂໍມູ້ນທງັໝດົ ບ່ໍມ ີUnit root ຫ  ືຂໍມູ້ນ ມຄີວາມນິງ້ Stationary 

ຢູ່ໃນລະດບັ Level(Io) ແລະ 1st difference (I1) ເຊີ່ ງລາຍລະອຽດຂອງຜນົການທດົສອບສະແດງອອກໃນ
ຕາຕະລາງ 3.1 ຂາ້ງລຸ່ມນີ:້  

ຕາຕະລາງ 1 ຜນົການທດົສອບຄວາມນີງ້ຂອງຂໍມູ້ນ (Unit root Test) 
  ADF (Probality) PP(Probality) 

  Level 1st difference Level 1st difference 

  Const. 

trend& 

intercept Const. 

trend& 

intercept Const. 

trend& 

intercept Const. 

trend& 

intercept 

Ypov 0.5694 0.5173 0.0631* 0.1265 0.5473 0.8737 0.0505* 0.1088 

LnXexpa 0.9902 0.8714 0.0046* 0.0105* 0.9888 0.8697 0.0053* 0.0130* 

LnXexpi 0.9365 0.3848 0.0000* 0.0000* 0.9857 0.3848 0.0000* 0.0000* 

LnXfdi 0.6460 0.6010 0.0003* 0.0020* 0.6272 0.4757 0.0003* 0.0020* 

LnXlab 0.7973 0.0005* 0.6814 0.9679 0.9519 0.7783 0.683 0.9232 

LnXrdn 0.5983 0.2628 0.0002* 0.0008* 0.0178* 0.3690 0.0000* 0.0000* 

(ແຫ ່ ງທີ່ມາ: ຜນົການຄດິໄລ່ຈາກ ໂປຣແກຣມ Eviews 10) 

ຜນົທດົສອບຫາຄວາມຫ າ້ຊາ້ຂອງຂໍມ້ນູ (Optimal Lags Determination) 

ຜນົກະທບົຂອງລາຍຈ່າຍພາກລດັຕໍ່ ກບັການການຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊນົ ຕາມ
ແບບຈາໍລອງ 3.3 ເຊິ່ ງຜນົປະກດົວ່າ ຄ່າຄວາມລ່າຊາ້ຢູ່ໃນ Lag 3 ເພື່ ອນໍາໄປທດົສອບຄວາມສໍາພນັ
ຮ່ວມໃນຂັນ້ຕອນຕໍ່ ໄປ ຜນົການທດົສອບໄດສ້ງັລວມໄວໃ້ນຕາຕະລາງ 3.2 ຂາ້ງລຸ່ມນີ:້ 
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ຕາຕະລາງ 2 ຜນົການທດົສອບຄວາມລ່າຊາ້ຂອງຂໍມູ້ນຂອງຜນົກະທບົຕໍ່ ລາຍຈ່າຍຂອງ
ລດັຖະບານ ຕໍ່ ກບັການຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊນົ  

(Lag selection for Povert Eradication) 

Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 

0 -25.97354 NA 4.71E-07 2.459503 2.749833 2.543108 

1 162.5418 275.5225 4.11E-12 -9.272449 -7.240139 -8.687217 

2 232.1526 69.61073 5.16E-13 -11.85789 -8.0836 -10.77103 

3 361.8151 69.8182* 2.33e-15* -19.062* -13.546* -17.474* 

variables: C  
(ແຫ ່ ງທີ່ມາ: ຜນົການຄດິໄລ່ຈາກ ໂປຣແກຣມ Eviews 10) 

Endogenous variables: LNYPOV LNXEXPA LNXEXPI LNXFDI  

LNXLAB LNXRDN Exogenous 

* Indicates lag order selected by the criterion 

 LR: sequential modified LR test statistic (each test at 5% level) 

FPE: Final prediction error 

AIC: Akaike information criterion 

SC: Schwarz information criterion 

HQ: Hannan-Quinn information criterion 
ຜ່ານການທົດສອບຄວາມນິງ້ຂອງຂໍມູ້ນ ແລະ ຄວາມລ່າຊາ້ຂອງຂໍມູ້ນ ເຫັນວ່າ 

ຄວາມນິງ້ຂອງຂໍມູ້ນແມ່ນປົນກນັບາງຕວົປ່ຽນນິງ້ຢູ່ ລະດບັ I(0) ແລະ ບາງຕວົປ່ຽນແມ່ນ ນິງ້ຢູ່ 
I(1) ແລະ ຜ່ານການທດົສອບຫາ Lag ຂອງຊຸດຂໍມູ້ນ ຕວົປ່ຽນ ທີ່ ເໝາະສມົແລວ້ ເຫນັວ່າ 
ການນໍາໃຊວ້ິທີ Auto Autoregressive Distributed Lags (ARDL) ເປັນວິທີ່ ທີ່ ເໝາະ
ສົມທຈະໄດ ້ນໍ າ ໄປຊອກຫາຄວາມສໍາພັນ ຮ່ວມຂອງ ຂໍ ້ມູນ  ເຊິ່ ງຂຽນໃນຮູບແບບ 
𝐴𝑅𝐷𝐿(�̂�, �̂�1, �̂�2, �̂�3, �̂�4) ໂດຍການນາໍໃຊ ້
ແບບຈາໍລອງດັ່ ງນີ:້ 

∆𝑌𝑡 = 𝛽0 + ∑ 𝛽1∆(𝑌𝑡−𝑖)
𝑛
𝑖=1 + ∑ 𝛼1∆(X𝑡−𝑖)

𝑝
𝑖=0 + ⍬1𝑌𝑡−1 + ⍬1𝑋𝑡−1 +

휀𝑡 ....... 3.4 
ຈາກແບບຈາໍລອງ 3.4 ແລະ ຄ່າຄວາມລ່າຊາ້ຂອງຂໍມູ້ນດັ່ ງໃນ ຂາ້ງເທງີໄດນ້າໍເອາົຜນົໄປ

ຫາຄ່າຮູບແບບຂອງແບບຈໍາລອງ ຄ່າຄວາມສໍາພນັຂອງລາຍຈ່າຍພາກລດັ ກບັ ການຫ ຸດຜ່ອນຄວາມທຸກ
ຍາກຂອງປະຊາຊນົດັ່ ງນີ:້ 
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∆𝑦𝑝𝑜𝑣𝑡 = 𝛽0 + ⍬1𝑦𝑝𝑜𝑣𝑡−1 + ⍬2∆𝑙𝑛𝑥𝑒𝑥𝑝𝑎𝑡−1 + ⍬3∆𝑙𝑛𝑥𝑒𝑥𝑝𝑖𝑡−1 +

⍬4∆𝑙𝑛𝑥𝑓𝑑𝑖𝑡−1 + ⍬5∆𝑙𝑛𝑥𝑙𝑎𝑏𝑡−1 + ⍬6∆𝑙𝑛𝑥𝑟𝑑𝑛𝑡−1 +

∑ 𝛽1(∆𝑙𝑛𝑦𝑝𝑜𝑣𝑡−𝑖)
𝑛
𝑖=1 + ∑ 𝛼1𝑖(∆ln𝑥𝑒𝑥𝑝𝑎𝑡−𝑖)

𝑝1
𝑖=0 +

 ∑ 𝛼2𝑗(∆ln𝑥𝑒𝑥𝑝𝑖𝑡−𝑗)𝑝2
𝑗=0 + ∑ 𝛼3𝑘(∆lnxfdi𝑡−𝑘)𝑝3

𝑘=0 + ∑ 𝛼4𝑙(∆lnxlab𝑡−𝑙)
𝑝4
𝑙=0 +

+ ∑ 𝛼5𝑚(∆lnxrdn𝑡−𝑚)𝑝5
𝑚=0 + 휀𝑡  ........................................................3.5 
ຮູບແບບ 𝐴𝑅𝐷𝐿(�̂�, �̂�1, �̂�2, �̂�3, �̂�4)  ສໍາລບັ ການຂະຫຍາຍໂຕທາງດາ້ນເສດຖະກດິ

ໃນຂະແໜງກະສິກໍາ ຜົນຈາກການນໍາໃຊແ້ບບຈໍາລອງ 3.5 ໂດຍນໍາໃຊຄ່້າຄວາມລາ້ຊາ້ 
Optimum Lag 3 ເພື່ ອຫາຄ່າຄວາມສໍາພນັຮ່ວມຂອງບນັດາຕວົປ່ຽນ ໂດຍກໍານດົເອາົ AIC 
ທີ່ ນອ້ຍທີ່ ສຸດ ຮູບແບບທີ່ ເໜາະສມົທີ່ ສຸດແມ່ນ ARDL(3,3,3,2,3,3) ຈາກທງັໝດົ ທີ່ ໂປຣ
ແກຣມຂດັລອກມາ ເຊິ່ ງຈະສະແດງຮູບແບບທີ່ ດທ່ີສຸດ 20 ຮູບແບບດັ່ ງຮູບສະແດງລຸ່ມນີ:້  

ຮູບສະແດງ 3 ແບບຈາໍລອງ ARDL ທີ່ ດທີີ່ ສຸດ 20 ຮູບແບບ Proverty Eradication 

 

(ແຫ ່ ງທີ່ມາ: ຜນົການຄດິໄລ່ຈາກ ໂປຣແກຣມ Eviews 10) 

ຜນົການທດົສອບຄວາມສໍາພນັຮ່ວມ (Cointegration test) 
ການຊອກຫາຄວາມສໍາພນັຮ່ວມຄັງ້ນີແ້ມ່ນຈະໄດທ້ດົສອບຫາຄວາມສໍາພນັຮ່ວມແບບ

ກາໍນດົຂອບ Bound Test, Pesaran ພອ້ມດວ້ຍຄະນະ (2001) ໄດສ້ກຶສາການພວົພນັຮ່ວມ
ຂອງບນັດາຕວົປ່ຽນຈາກຄ່າ F-Statistics ໂດຍການຕັງ້ສມົມຸດຖານວ່າ (H0: π1 = π2 = π3 
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= π4 = π5 = π6 = π7 = 0) ແມ່ນບ່ໍມກີານພວົ ພນັຮ່ວມຂອງບນັດາຕວົປ່ຽນໃນໄລຍະຍາວ, 
ກງົກນັຂາ້ມຖາ້ຫາກ (H1: π1 ≠ π2 ≠ π3 ≠ π4 ≠ π5 ≠ π6 ≠ π7 ≠ 0) ແມ່ນມກີານພວົພນັ
ຮ່ວມໃນໄລຍະຍາວ. ສໍາລບັຄ່າ F-Statistics ແມ່ນບ່ໍມມີາດຖານຕາຍຕວົ ແຕ່ທ່ານ Pesaran 
ພອ້ມດວ້ຍຄະນະ ໄດຄໍ້ານວນຄ່າ Critical ເປັນ 2 ຊຸດໄວຄ້:ື ຄ່າ Lower Critical Bounds 

ແລະ ຄາ່ Upper Critical Bounds ເຊິ່ ງໄດຕ້ັງ້ສມົມຸດຖານໄວວ່້າເປັນຂໍມູ້ນ I(0) ທງັໝດົ 
ແລະ ເປັນຂໍມູ້ນ  I(1) ທັງໝົດຕາມລໍາດັບ. ຖ້າຄ່າ F-Statistics ໃຫຍ່ກວ່າຄ່າ Upper 

Critical Bounds ສະແດງວ່າສາມາດປະຕເິສດ H0 ຫ  ືຍອມຮບັ H1 ເຊິ່ ງຖວ່ືາມກີານພວົພນັ
ຮ່ວມກັນໃນໄລຍະຍາວ; ແຕ່ຖາ້ຫາກຄ່າ F-statistic ຢູ່ລະຫວ່າງຄ່າ Lower Critical 

Bounds ແລະ ຄ່າ Upper Critical Bounds ແມ່ນຈະບ່ໍ ສາມາດສະຫ ຸບໄດວ່້າມ  ີຫ ື ບ່ໍມີ
ການພວົພນັຮ່ວມກນັ; ແລະ ຖາ້ນອ້ຍກວ່າຄ່າ Lower Critical Bounds ສະແດງວ່າບ່ໍມກີານ
ພວົພນັຮ່ວມເນື່ ອງຈາກຍອມຮບັ H0. ໃນກໍລະນທີີ່ ບໍສາມາດສະຫ ຸບໄດວ່້າບນັດາສມົຜນົທີ່ ຕັງ້ໄວ ້
ນັນ້  ມີ ຫ ື ບ່ໍມີການພົວພັນຮ່ວມ  ເຮົາສາມາດກວດຄືນເບິ່ ງ ຄ່າ ສໍາປະສິດຂອງ  Error 

Correction (ECt-1) ໃນສມົຜນົໄລຍະສັນ້ໄດ,້ ຖາ້ຄ່າດັ່ ງກ່າວສາມາດອະທບິາຍທາງສະຖຕິິ
ໄດ ້(Significant) ສະແດງວ່າສມົຜນົ ແມ່ນມກີານພວົພນັຮ່ວມກນັ (Bahmani-Oskooee and 

Ratha, 2008). 
ໃນການທດົສອບຫາຄວາມສໍາພນັຮ່ວມຂອງຕວົປ່ຽນ ypov ວ່າມຄີວາມສໍາພນັຮ່ວມ

ກບັຕວົປ່ຽນອດິສະຫລະອື່ ນໆ ຫ  ືບ່ໍ ເນື່ ອງຈາກຄ່າ F-test = 142.5642 ເຫນັວ່າສູງ Lower 

bounds ເທົ່ າກບັ 2.62 ແລະ ຄ່າ Upper bounds ເທົ່ າກບັ 3.79 ໃນລະດບັຄວາມສໍາຄນັ 
5% ຫ ື ຄວາມເຊື່ ອໝັນ້ 95%; ຫ ື ຄ່າ Lower bound ເທົ່ າກັບ 2.26 ແລະ ຄ່າ Upper 

bounds ເທົ່ າກບັ 3.35 ໃນລະດບັຄວາມສໍາຄນັ 10% ຫລ ືລະດບັຄວາມເຊື່ ອໝັນ້ 90% 
ເຊິ່ ງສະແດງລາຍລະອຽດຢູ່ຕາຕະລາງ5ຂາ້ງລຸ່ມ ທີ່ ສະແດງເຖງິຜນົການທດົສອບການພວົພນັ
ຮ່ວມຂອງບນັດາຕວົປ່ຽນຕ່າງໆ ໃນແບບຈໍາລອງ. ໃນນີ,້ ເຖິງແມ່ນສາມາດສະຫ ຸບໄດ ້ວ່າ
ບນັດາຕວົປ່ຽນຕ່າງໆ ຈະມສີາຍພວົພນັຮ່ວມກນັໃນໄລຍະສັນ້ ດວ້ຍວທິກີານທດົສອບເບິ່ ງຄ່າ
ຂອງ Error term (ECMt-1) ໃນການຕາຕະລາງຕໍ່ ໄປ ເຊິ່ ງເປັນການທດົສອບຫາຄວາມສໍາ
ພນັກນັຂອງບນັດາຕວົປ່ຽນຢູ່ໃນໄລຍະສັນ້ວ່າສາມາດອະທບິາຍທາງສະຖິຕ ິ(significant) 
ໄດຫ້ລ ືບໍ?. 
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ຕາຕະລາງ 3 ຜນົການທດົສອບການພວົພນັຮ່ວມ (Cointegration) ໃນແບບຈາໍລອງລາຍ
ຈ່າຍລດັຖະບານ ຕໍ່  ກບັການຫ ຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກຂອງ ສປປ ລາວ 

ເຄື່ ອງມໃືນການວເິຄາະ ລາຍຈ່າຍລດັຖະບານຕໍ່ ກບັການຫ ຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກຂອງລາວ 
Critical Value 5 percent level 10 percent level 

Lower bounds 2.62 2.26 

Upper bounds 3.79 3.35 

F-statistics 142.5642 

(ແຫ ່ ງທີ່ມາ: ຜນົການຄດິໄລ່ຈາກ ໂປຣແກຣມ Eviews 10) 

ຜນົການທດົສອບຄວາມສໍາພນັໄລຍະຍາວ  
ຈາກແບບຈສໍາລອງ 3.4 ສາມາດກາໍນດົສມົຜນົການຫາຄ່າຄວາມສໍາພນັໄລຍະຍາວ ຂອງ

ບນັດາໂຕປ່ຽນຕາມຮູບແບບ ARDL ແມ່ນຈະນາໍໃຊແ້ບບຈາໍລອງດັ່ ງນີ:້  
𝑦𝑝𝑜𝑣𝑡 = 𝛽0 + ∑ 𝛽1𝑦𝑝𝑜𝑣𝑡−𝑖

𝑛
𝑖=0 + ∑ 𝛼1𝑖(ln𝑥𝑒𝑥𝑝𝑎𝑡−𝑖)

𝑝1
𝑖=0 +

∑ 𝛼2𝑗(ln𝑥𝑒𝑥𝑝𝑖𝑡−𝑗)𝑝2
𝑗=0 + ∑ 𝛼3𝑘(lnxfdi𝑡−𝑘)𝑝3

𝑘=0 + ∑ 𝛼4𝑙(lnxlab𝑡−𝑙)
𝑝4
𝑙=0 +

∑ 𝛼4𝑚(lnxrdn𝑡−𝑚)𝑝5
𝑚=0 + 휀𝑡 ...3.6 

ຈາກແບບຈໍາລອງ 3.6 ໂດຍນໍາໃຊ ້ຄ່າຄວາມສໍາພນັຂອງໂຕປ່ຽນ ໃນຂໍ ້3.4.4 ຮູບແບບ
ທີ່ ເໜາະສມົທີ່ ສຸດແມ່ນ ARDL(3,3,1,2,3,3) ສາມາດຂຽນແບບຈໍາຂອງຜນົກະທບົໄລຍະ
ຍາວຂອງຄ່າໃຊຈ່້າຍພາກລດັຖະບານຕໍ່ ກບັ ການຂະຫຍາຍໂຕຂອງເສດຖະກດິໄດດ້ັ່ ງນີ:້ 
𝑦𝑝𝑜𝑣𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1(𝑦𝑝𝑜𝑣 ) + 𝛽2(𝑦𝑝𝑜𝑣𝑡−1) + 𝛽3(𝑦𝑝𝑜𝑣𝑡−2) +

𝛽4(𝑦𝑝𝑜𝑣𝑡−3) + 𝛼1(lnxexpa ) + 𝛼2(lnxexpa𝑡−1) + 𝛼3(lnxexpa𝑡−2) +

𝛼4(lnxexpa𝑡−3) + 𝛼5(lnxexpi ) + 𝛼6(lnxexpi𝑡−1) + 𝛼7(lnxexpi𝑡−2) +

𝛼8(lnxexpi𝑡−3) + 𝛼9(𝐿𝑛𝑥𝑓𝑑𝑖 ) + 𝛼10(𝐿𝑛𝑥𝑓𝑑𝑖𝑡−1) + 𝛼11(𝐿𝑛𝑥𝑓𝑑𝑖𝑡−2) +

𝛼12(𝐿𝑛𝑥𝑙𝑎𝑏 ) + 𝛼13(𝐿𝑛𝑥𝑙𝑎𝑏𝑡−1) + 𝛼14(𝐿𝑛𝑥𝑙𝑎𝑏𝑡−2) + 𝛼15(𝐿𝑛𝑥𝑙𝑎𝑏𝑡−3) +

𝛼16(𝐿𝑛𝑥𝑟𝑑𝑛 ) + 𝛼17(𝐿𝑛𝑥𝑟𝑑𝑛𝑡−1) + 𝛼18(𝐿𝑛𝑥𝑟𝑑𝑛𝑡−2) +

𝛼19(𝐿𝑛𝑥𝑟𝑑𝑛𝑡−3) + 휀𝑡 ..................3.7 
 

ຜົນການວິເຄາະແບບຈໍາລອງ ເພື່ ອຊອກຫາຄວາມສໍາພັນຮ່ວມ (Cointegration) 
ໄລຍະຍາວ ເພື່ ອຊອກຫາການພວົພນັຮ່ວມ (Cointegretion) ລະຫວ່າງບນັດາຕວົປ່ຽນໃນ 
ແບບຈໍາລອງ, ປະເມນີຫາຜນົ ກະທບົໄລຍະຍາວ ຂອງບນັດາຕວົປ່ຽນຕາມການຫລຸດຜ່ອນ
ຄວາມທຸກຍາກຂອງ ສປປລາວ (ypov); ບັນດາຕົວປ່ຽນອິດສະຫ ະ ລາຍຈ່າຍໃນການ
ບໍລຫິານລດັ (𝑋𝑒𝑥𝑝𝑎); ລາຍຈ່າຍໃນການລງົທນຶຂອງລດັ (𝑋𝑒𝑥𝑝𝑖); ການລງົທນຶໂດຍກງົ
ຈາກຕ່າງປະເທດ(𝑋𝑓𝑑𝑖); ກໍາລງັໃນປະເທດ (𝑋𝑙𝑎𝑏); ຕາໜ່າງເສັນ້ທາງຫລວງ (Xrdn) 
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ໂດຍອງີຕາມການຄົນ້ຄວາ້ຂອງທ່ານ Bahmani-Oskooee and Kantipong (2001), ທ່ານ 
Matesanz and Fugarolas (2009) ແລະ  ທ່ າ ນ  Kyophilavong ພ ້ອມດ ້ວຍຄະນະ 
(2013) ສາມາດກໍານົດແບບຈໍາລອງໃນຮູບແບບ Logarithm Form ໄດດ້ັ່ ງສະແດງລາຍ
ລະອຽດໃນຕາຕະລາງລຸ່ມນີ:້ 

ຕາຕະລາງທ ີ4 ຜນົການວເິຄາະແບບຈາໍລອງຜນົກະທບົຂອງລາຍຈ່າຍລດັຖະບານ  
ຕໍ່ ກບັອດັຕາຄວາມທຸກຍາກໃນໄລຍະຍາວ 

Long Run Coefficients using the ARDL Approach             

ARDL(3,3,3,2,3,3) selected based on AIC  

 Dependent variable is ypov  
Regressor Coefficient  Standard Error T-Ratio Prob 

YPOV(-1) 0.663108 0.039636 16.72982 0.0005*** 

YPOV(-2) 1.107123 0.09935 11.14366 0.0015*** 

YPOV(-3) -1.10874 0.11139 -9.95368 0.0022*** 

LNXEXPA -0.93708 0.136221 -6.87909 0.0063*** 

LNXEXPA(-1) 0.408652 0.187044 2.18479 0.1168 

LNXEXPA(-2) 0.196607 0.208771 0.941735 0.4158 

LNXEXPA(-3) -1.0933 0.211103 -5.17897 0.014*** 

LNXEXPI -0.52529 0.170079 -3.0885 0.0538** 

LNXEXPI(-1) 0.14471 0.15024 0.963191 0.4065 

LNXEXPI(-2) -0.21588 0.12088 -1.78592 0.1721 

LNXEXPI(-3) 0.159514 0.136796 1.166076 0.3279 

LNXFDI 0.853145 0.052983 16.10215 0.0005*** 

LNXFDI(-1) -0.07276 0.050674 -1.4358 0.2466 

LNXFDI(-2) -0.22564 0.044239 -5.10033 0.0146*** 

LNXLAB -129.26 26.78691 -4.8255 0.017*** 

LNXLAB(-1) 151.1326 48.40714 3.122113 0.0524** 

LNXLAB(-2) -130.204 51.27688 -2.53924 0.0847* 

LNXLAB(-3) 115.4688 22.887 5.04517 0.015*** 

LNXRDN -7.60257 0.509993 -14.9072 0.0007*** 

LNXRDN(-1) -1.59417 0.750979 -2.12278 0.1239 

LNXRDN(-2) 5.2002 0.591752 8.787807 0.0031*** 

LNXRDN(-3) -3.16107 0.511599 -6.1788 0.0085*** 

C -56.1677 103.1179 -0.54469 0.6238 

(ແຫ ່ ງທີ່ມາ: ໄດຈ້າກການຄາໍນວນໂດຍໂປຣແກຣມ, Eviews 10, ໝາຍເຫດ: (***) 
ລະດບັຄວາມເຊື່ອໝັນ້ 99 ເປີເຊນັ, (**) ລະດບັຄວາມເຊື່ອໝນັ 95 ເປີເຊນັ, (*) ລະດບັ
ຄວາມເຊື່ອໝັນ້ 90 ເປີເຊນັ) 
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ຈາກຕາຕະລາງຜນົຂອງການວເິຄາະແບບຈາໍລອງຂາ້ງເທງິເຮາົສາມາດຂຽນເປັນ
ແບບຈາໍລອງໄດດ້ັ່ ງນີ:້ 
ypov=  −56.1677 − 1.43𝑙𝑛𝑥𝑒𝑥𝑝𝑎 − 0.44𝑙𝑛𝑥𝑒𝑥𝑝𝑖 + 0.55𝑙𝑛𝑓𝑑𝑖 +

7.14 𝑙𝑛𝑥𝑙𝑎𝑏 − 7.16𝐿𝑛𝑥𝑟𝑑𝑛  

ສມົມຸດລດັຖະບານ ເພີ່ ມງບົປະມານ ລາຍຈ່າຍ ລດັບໍລຫິານເພີ່ ມຂືນ້ 1% ຈະສົ່ ງຜນົ
ເຮດັໃຫ ້ອດັຕາຄວາມທຸດຈນົຫລຸດລງົ 1.43% ດວ້ຍລະດບັຄວາມເຊື່ ອຫມັນ້ 99%; ຖາ້ຫາກ
ລດັຖະບານເພີ່ ມງບົປະມານ ລາຍຈ່າຍ ການລງົທນຶເພີ່ ມຂືນ້ 1 % ຈະສົ່ ງຜນົເຮດັໃຫ ້ ອດັຕາ
ຄວາມທຸດຈນົຫລຸດລງົ 0,44% ດວ້ຍລະດບັຄວາມເຊື່ ອຫມັນ້ 99%; ເພີ່ ມແຮງງານເພີ່ ມຂືນ້ 
ແລະ ການລງົທນຶຈາກຕ່າງປະເທດ ໄລຍະຍາວຈະບ່ໍສົ່ ງຜນົເຮດັໃຫອ້ດັຕາຄວາມທຸດຈນົຫລຸດ
ລງົ ; ຖາ້ຫາກລດັຖະບານເພີ່ ມການຂະຫຍາຍເສັນ້ທາງ ເພີ່ ມຂືນ້ 1 % ຈະສົ່ ງຜນົເຮດັໃຫ ້ອດັຕາ
ຄວາມທຸດຈນົຫລຸດລງົ 7,16% ດວ້ຍລະດບັຄວາມເຊື່ ອຫມັນ້ 99%. 

ຜນົການທດົສອບຫາຄວາມສໍາພນັໄລຍະສັນ້:  
ຈາກແບບຈໍາລອງ 3.5 ສມົຜນົການຫາຄ່າຄວາມສໍາພນັໄລຍະສນັຂອງບນັດາໂຕປ່ຽນ

ຕາມຮູບແບບ ARDL ແມ່ນຈະນາໍໃຊແ້ບບຈາໍລອງດັ່ ງນີ:້  
∆𝑦𝑝𝑜𝑣𝑡 = 𝛽0 + ∑ 𝛽1∆𝑦𝑝𝑜𝑣𝑡−𝑖

𝑛
𝑖=0 + ∑ 𝛼1𝑖(∆ln𝑥𝑒𝑥𝑝𝑎𝑡−𝑖)𝑝1

𝑖=0 +

∑ 𝛼2𝑗(∆ln𝑥𝑒𝑥𝑝𝑖𝑡−𝑗)
𝑝2
𝑗=0 + ∑ 𝛼3𝑘(∆lnxfdi𝑡−𝑘)𝑝3

𝑘=0 + ∑ 𝛼4𝑙(∆lnxlab𝑡−𝑙)𝑝4
𝑙=0 +

∑ 𝛼5𝑚(∆lnxrdn𝑡−𝑚)𝑝5
𝑚=0 + ⍬1𝑍𝑡−1 + 휀𝑡 ..3.8 

ຈາກແບບຈໍ າລອງ 3.8 ໂດຍນໍ າໃຊ ້ ຄ່ າຄວາມສໍ າພັນຂອງໂຕປ່ຽນ ຂ ້າງ ເທິງ 
ARDL(3,3,3,2,3,3) ສາມາດຂຽນແບບຈໍາຂອງຜົນກະທົບໄລຍະສັນ້ຂອງຄ່າໃຊຈ່້າຍພາກ
ລດັຖະບານຕໍ່ ກບັ ການຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກໄດດ້ັ່ ງນີ:້ 
∆𝑙𝑛𝑦𝑝𝑜𝑣𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1(∆𝑙𝑛𝑦𝑝𝑜𝑣 ) + 𝛽2(∆𝑙𝑛𝑦𝑝𝑜𝑣𝑡−1) + 𝛽3(∆𝑙𝑛𝑦𝑝𝑜𝑣𝑡−2) +

𝛽4(∆𝑙𝑛𝑦𝑝𝑜𝑣𝑡−3) + 𝛼1(∆lnxexpa ) + 𝛼2(∆lnxexpa𝑡−1) + 𝛼3(∆lnxexpa𝑡−2) +

𝛼4(∆lnxexpa𝑡−3) + 𝛼5(∆lnxexpi ) + 𝛼6(∆lnxexpi𝑡−1) + 𝛼7(∆lnxexpi𝑡−2) +

𝛼8(∆lnxexpi𝑡−3) + 𝛼9(∆𝐿𝑛𝑥𝑓𝑑𝑖 ) + 𝛼10(∆𝐿𝑛𝑥𝑓𝑑𝑖𝑡−1) + 𝛼11(∆𝐿𝑛𝑥𝑓𝑑𝑖𝑡−2) +

𝛼12(∆𝐿𝑛𝑥𝑙𝑎𝑏 ) + 𝛼13(∆𝐿𝑛𝑥𝑙𝑎𝑏𝑡−1) + 𝛼14(∆𝐿𝑛𝑥𝑙𝑎𝑏𝑡−2) + 𝛼15(∆𝐿𝑛𝑥𝑙𝑎𝑏𝑡−3) +

𝛼16(∆𝐿𝑛𝑥𝑟𝑑𝑛 ) + 𝛼17(∆𝐿𝑛𝑥𝑟𝑑𝑛𝑡−1) + 𝛼18(∆𝐿𝑛𝑥𝑟𝑑𝑛𝑡−2) +

𝛼19(∆𝐿𝑛𝑥𝑟𝑑𝑛𝑡−3)+⍬1𝑍𝑡−1 + 휀𝑡...3.9 
ເພື່ ອເປັນການອະທບິາຍຜນົການພວົພນັຂອງບນັດາຕວົປ່ຽນໃນສມົຜນົໄລຍະສັນ້ ຕາມວທິີ

ຂອງ ARDL ໂດຍເນັນ້ໃສ່ຫລກັເກນເລອືກເອາົສມົຜົນທີ່ ເລອືກເອາົຄວາມລ່າຊາ້ (Lag) ທີ່ ໄດ ້
ອະທບິາຍໄວໃ້ນຂໍ ້3.4.3 ໂດຍໄດແ້ບບຈໍາລອງແມ່ນ 𝐴𝑅𝐷𝐿(�̂�, �̂�1, �̂�2, �̂�3, �̂�4) ເຊິ່ ງກໍານດົໄວ ້
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ໃນຂໍ ້3.4.4 ມຄີວາມໝາຍຄ:ື ຕວົປ່ຽນທີ່ ຈະເອາົທດົສອບສມົຜນົໄລຍະສັນ້ແມ່ນມກີານປ່ຽນແປງ
ຂອງຕົວປ່ຽນຕາມ (∆𝑙𝑛𝑦𝑝𝑜𝑣𝑡) ທີ່ ສະແດງຄ່າຄວາມລ່າຊາ້ 3 ໃນ ARDL(3,3,3,2,3,3)  ການ
ປ່ຽນແປງຂອງຕວົປ່ຽນອດິສະຫລະ (ໝາຍເຖງິການປ່ຽນແປງຂອງບນັດາຕວົປ່ຽນອດິສະຫລະເຊັ່ ນ: 
ການຈ່າຍຂອງພາກລດັເພື່ ອບໍລຫິານ, ເພື່ ອລງົທນຶ, ການລງົທນຶຈາກຕ່າງປະເທດ, ແຮງງານໃນປະເທດ 
ແລະ ຕາໜ່າງເສັນ້ທາງຫລວງ) ມ ີ5 ຕວົປ່ຽນສະແດງຄວາມສໍາພນັຂອງບນັດາໂຕປ່ຽນຕາມ ແລະ ໂຕ
ປ່ຽນອດິສະລະດັ່ ງນີ:້  
ຕາຕະລາງທ ີ5 ຜນົການວເິຄາະແບບຈາໍລອງຜນົກະທບົຂອງລາຍຈ່າຍລດັຖະບານຕໍ່ ກບັອດັຕາຄວາມທຸກຍາກ
ໃນໄລຍະສັນ້ 

(ແຫ ່ ງທີ່ມາ: ໄດຈ້າກການຄາໍນວນໂດຍໂປຣແກຣມ, Eviews 10, ໝາຍເຫດ: (***) 
ລະດບັຄວາມເຊື່ອໝັນ້ 99 ເປີເຊນັ, (**) ລະດບັຄວາມເຊື່ອໝນັ 95 ເປີເຊນັ, (*) ລະດບັ
ຄວາມເຊື່ອໝັນ້ 90 ເປີເຊນັ) 

EC Representation for the Selected ARDL Model           

ARDL(3,3,3,2,3,3) selected based on AIC 

Dependent variable is ∆LNPOV 

 Regressor Coefficient Standard Error T-Ratio Prob 

C -56.1677 1.26151 -44.5242 0.0000 

D(YPOV(-1)) 0.001615 0.020282 0.079614 0.9416 

D(YPOV(-2)) 1.108737 0.032918 33.68182 0.0001*** 

D(LNXEXPA) -0.93708 0.042013 -22.3044 0.0002*** 

D(LNXEXPA(-1)) 0.896689 0.058355 15.36623 0.0006*** 

D(LNXEXPA(-2)) 1.093296 0.067434 16.2128 0.0005*** 

D(LNXEXPI) -0.52529 0.034169 -15.3731 0.0006*** 

D(LNXEXPI(-1)) 0.056368 0.043357 1.300086 0.2844 

D(LNXEXPI(-2)) -0.15952 0.047794 -3.33753 0.0445*** 

D(LNXFDI) 0.853145 0.017436 48.93148 0.0000*** 

D(LNXFDI(-1)) 0.225636 0.013589 16.60446 0.0005*** 

D(LNXLAB) -129.26 8.992847 -14.3737 0.0007*** 

D(LNXLAB(-1)) 14.73543 14.84179 0.992834 0.394 

D(LNXLAB(-2)) -115.469 7.296148 -15.826 0.0005*** 

D(LNXRDN) -7.60257 0.209791 -36.2388 0.0000*** 

D(LNXRDN(-1)) -2.03913 0.197761 -10.3111 0.0019*** 

D(LNXRDN(-2)) 3.161067 0.146847 21.52628 0.0002*** 

CointEq(-1)* -0.33851 0.007088 -47.7601 0.0000*** 
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ຈາກຕາຕະລາງຜນົຂອງການວເິຄາະແບບຈາໍລອງຂາ້ງເທງິເຮາົສາມາດຂຽນເປັນ
ແບບຈາໍລອງໄດດ້ັ່ ງນີ:້ 
∆ypov=-0.33+1.05∆lnxexpa-0.63∆lnxexpi+1.08∆lnxfdi-229.99∆lnlab- 
6.48∆lnxrdn-0.34ectag

-1
 

ລາຍຈ່າຍບໍລຫິານກງົຈກັລດັຖະບານ ແມ່ນບ່ໍສົ່ ງຜນົໃຫມ້ກີານຫ ຸດຜ່ອນຄວາມທຸກ
ຍາກຂອງປະຊາຊນົ ແຕ່ ລາຍຈ່າຍລງົທນຶແມ່ນ ມຜີນົເຮດັໃຫ ້ອດັຕາຄວາມທຸກຍາກຂອງ
ປະຊາຊນົຫລຸດລງົ ໃນໄລຍະສັນ້, ຖາ້ຫາກຫລຸດລາຍຈ່າຍບໍລຫິານກງົຈກັລດັ 1% ຈະສົ່ ງຜນົ
ໃຫອ້ດັຕາຄວາມທຸກຍາກ ຫລຸດລງົ 1,05% ດວ້ຍຄວາມເຊື່ ອໝັນ້ທາງສະຖຕິ ິ99%, ຖາ້ຫາກ
ເພີ່ ມລາຍຈ່າຍລົງົທນຶຂອງລດັ ຂືນ້ 1% ຈະສົ່ ງຜນົໃຫ ້ອັດັຕາຄວາມທຸກຈນົຫ ຸດລງົ 0,63% 
ດວ້ຍຄວາມເຊື່ ອໝັນ້ທາງສະຖຕິ ິ99%, ຖາ້ມຈີາໍນວນແຮງງານງານເພີ່ ມຂືນ້ 1% ແມ່ນຈະສົ່ ງ
ຜນົໃຫ ້ອດັຕາຄວາມທຸກຈນົ ຫ ຸດລງົເຖງິ 229,99% ດວ້ຍຄວາມເຊື່ ອໝັນ້ທາງສະຖຕິ ິ99%, 

ແລະ ຖາ້ມກີານຂະຫຍາຍຕາໜ່າງເສັນ້ທາງ 1% ຈະສົ່ ງຜນົ ໃຫຄ້ວາມທຸກຈນົຫ ຸດລງົ 6,48% 
ດວ້ຍຄວາມເຊື່ ອໝັນ້ທາງສະຖຕິ ິ99%, ແຕ່ ກງົກນັຂາ້ມ ຖາ້ມກີານລງົທນຶຂອງຕ່າງປະເທດ
ເພີ່ ມຂຶນ້ 1% ພດັບ່ໍສາມາດຫ ຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຈນົຂອງປະຊາຊນົໄດ ້ຕໍ່ ກບັຜນົກະທບົໄລຍະ
ສັນ້-ໄລຍະຍາວ ເຫນັວ່າມຄີວາມໄວຂອງການດດັປັບ ປະມານ 0,33%. 

ການວເິຄາະຄວາມສະຖຽນລະພາບ Stabilities Diagnostic 

ກ. ທດົສອບການພວົພນັຂໍມ້ນູ Serial Correlation 
ການທດົສອບການກ່ຽວພນັກນັຂອງບນັດາຊຸດໂຕປ່ຽນຕ່າງໆ ທງັໂດປ່ຽນອດິສະຫ ະ 

ແລະ ໂຕປ່ຽນຕາມ ໃນແຕ່ລະກຸມ້ໂຕປ່ຽນທີ່ ນໍາໄປທດົສອບຫາຄວາມສໍາພນັ ການຫລຸດຜ່ອນ
ຄວາມທຸກຍາກ ຕໍ່ ກບັ ລາຍຈ່າຍ ບໍລິຫານ, ລາຍຈ່າຍລົງທຶນ, ການລົງທຶນໂດຍກງົຈາກ
ຕ່າງປະເທດ ແລະ ແຮງງານ ເຊີ່ ງການທດົສອບຄັງ້ນເີແມ່ນ LM Test ເພື່ ອທດົສອບຫາການ
ພວົພນັກນັຂອງຂໍມູ້ນ ໂດຍຂໍສ້ມົມຸດຕຖິານ Null Hypothesis H0=c1=c2=c3=c4=c7…=0 

ແລະH1=c1=c2=c3=c4=c7…≠ 0 ເຊີ່ ງຜນົການທດົສອບມດີັ່ ງນີ:້ 
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ຕາຕະລາງ 6 ຜນົທດົສອບ Correlation 

 

ຜນົຂອງການທດົສອບປາກດົວ່າຄ່າຄວາມເປັນໄປໄດ ້(Prob. Value) ແມ່ນ ໃຫຍ່ກວ່າ 
10 ເປີເຊັນທັງໝົດ ສະແດງວ່າມຄີວາມເປັນໄປບ່ໍໄດທ້ີ່ ຈະມຄີວາມກ່ຽວພັນຮ່ວມກນັ ບ່ໍ
ສາມາດປະຕເິສດ H0 ບນັດາໂຕປ່ຽນແມ່ນບ່ໍສາມາດນໍາໄປອະທບິາຍຜນົກະທບົເຊີ່ ງກນັແລະ
ກນັໄດ.້  

 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: 

F-statistic 2.852127     Prob. F(3,2) 0.3862 

Obs*R-squared 22.12187     Prob. Chi-Square(3) 0.0000 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

YPOV(-1) 0.014271 0.028243 0.505269 0.7022 

YPOV(-2) 0.031304 0.06839 0.457728 0.7267 

YPOV(-3) -0.06888 0.088718 -0.77641 0.5797 

LNXEXPA 0.014639 0.096654 0.151457 0.9043 

LNXEXPA(-1) 0.078428 0.151361 0.518152 0.6957 

LNXEXPA(-2) -0.01076 0.166963 -0.06447 0.959 

LNXEXPA(-3) -0.05324 0.201246 -0.26453 0.8354 

LNXEXPI 0.082614 0.148808 0.555169 6.77E-01 

LNXEXPI(-1) 0.098992 0.131941 0.750276 0.5902 

LNXEXPI(-2) 0.085864 0.111658 0.768996 0.5827 

LNXEXPI(-3) 0.010709 0.116887 0.091619 0.9418 

LNXFDI 0.026252 0.054196 0.484394 0.7128 

LNXFDI(-1) -0.03595 0.044405 -0.80955 0.5668 

LNXFDI(-2) -0.0161 0.030462 -0.5285 0.6905 

LNXLAB 1.05526 24.99278 0.042223 0.9731 

LNXLAB(-1) -5.87831 49.86809 -0.11788 0.9253 

LNXLAB(-2) -8.25795 48.73987 -0.16943 0.8932 

LNXLAB(-3) 9.898148 18.55284 0.533511 0.688 

LNXRDN -0.33254 0.375072 -0.8866 0.5382 

LNXRDN(-1) 0.324693 0.594003 0.54662 0.6815 

LNXRDN(-2) 0.258551 0.431796 0.59878 0.6565 

LNXRDN(-3) 0.13024 0.351145 0.3709 0.7739 

C 45.20169 96.24497 0.469652 0.7205 

RESID(-1) -1.57115 0.687685 -2.28469 0.2627 

RESID(-2) -1.1052 1.207026 -0.91564 0.528 
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ຂ. ທດົສອບ Heteroskedastic 
ເຫນັວ່າຊຸດຂໍມູ້ນ ລະຫວ່າງ ໂຕປ່ຽນຕາມ ແລະ ໂຕປ່ຽນອດິສະຫ ະ ypov lnxexpa 

lnxexpi lnxfdi lnlabag lnxrdn ແມ່ນບ່ໍມບີນັຫາ Heteroskedastic ເຊີ່ ງການທດົສອບ
ປາກດົວ່າຄ່າ (Prob. Value) ແມ່ນ ໃຫຍ່ກວ່າ 10 ເປີເຊນັທງັໝດົ ສະແດງວ່າມຄີວາມເປັນໄປ
ບ່ໍໄດທ້ີ່ ຈະມຄີວາມກ່ຽວພນັຮ່ວມກນັ ບ່ໍສາມາດປະຕເິສດ H0 ແລະ ຍອມຮບັ H1 ບນັດາໂຕ
ປ່ຽນແມ່ນສາມາດນາໍໄປອະທບິາຍຜນົກນັໄດ ້ເຊີ່ ງສະແດງອອກໃນຕາຕະລາງຂ ້າ້ງລຸ່ມນີ:້ 

ຕາຕະລາງ 7 ຜນົທດົສອບ Heteroskedasticity 
Heteroskedasticity Test: ARCH 

F-statistic 2.845243     Prob. F(1,25) 0.1052 

Obs*R-squared 2.752192 Prob. Chi-Square(1) 0.0971 

(ແຫ ່ ງທີ່ມາ: ໄດຈ້າກການຄາໍນວນໂດຍໂປຣແກຣມ, Eviews 10) 
ຄ. ທດົສອບແບບ CUSUM 
CUSUM ຫຍໍມ້າຈາກ Cumulative Sum control Chart ເຊິ່ ງເປັນເຕກັນກິຄວບ

ຄຸມຄຸນນະພາບທາງດາ້ນສະຖຕິ ິພດັທະນາໂດຍມະຫາວທິະຍາໄລແຄມບຣດິ ປະເທດອງັກດິ 
ແລະປະກາດໃຊໃ້ນປີ 1954 ແລະ ນໍາລງົໃນວາລະສານໃນຊຸມປີຖັດມາ ເຊີ່ ງຈະເນັນ້ເຖີງ
ການແຈກຢາຍທົ່ ວໄປຂອງຂໍມູ້ນ (Normal Distribution) ເຊງີກໍານດົໃຫມ້ກີານແຈກຢາຍຢູ່ໃນ
ລະຫວ່າງກາງຂອງ ຂອບເທງິແລະ ຂອບລຸ່ມ ແລະ ເສັນ້ກາງດັ່ ງນີ:້ 

Center line The target value, T, of the quality characteristic 

Upper control 

limit 

𝐶𝑖
+ = 𝑚𝑎𝑥[0, 𝑥𝑖 −  (𝑇 + 𝐾) + 𝑐𝑖−1

+ ] 

Lower control 

limit 

𝐶𝑖
− = 𝑚𝑎𝑥[0, (𝑇 + 𝐾) − 𝑥𝑖 + 𝑐𝑖−1

+ ] 

Plotted statistic 𝐶𝑖 = ∑ �̅�𝑗
𝑖
𝑗=1 − 𝑇 

(ແຫ ່ ງຂໍມ້ນູ: CUSUM - Wikipedia) 
ຜ່ານການທດົສອບ: ເຫນັວ່າຊຸດຂໍມູ້ນ ລະຫວ່າງ ໂຕປ່ຽນຕາມ ແລະ ໂຕປ່ຽນອດິສະຫ ະ 

ypov lnxexpa lnxexpi lnxfdi lnlabag lnxrdn ແມ່ນມຄີວມສະຖຽນລະພາບດ ີເຊີ່ ງ
ມກີານແຈກຢາຍປົກະຕຢູ່ິໃນຂອບເຂດທີ່ ກາໍນດົແລະຍອມຮບັໄດ ້ ເຊີ່ ງສະແດງອອກໃນຮູບ
ສະແດງຂ ້າ້ງລຸ່ມນີ:້  

 

https://en.wikipedia.org/wiki/CUSUM
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ຮູບສະແດງ 3.4: ຜນົການທດົສອບ CUSUM 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   CUSUM Square (ແຫ ່ ງທີ່ມາ: ໄດຈ້າກການຄາໍນວນໂດຍໂປຣແກຣມ, Eviews 10) 

ສະຫ ຸບຜນົການສກຶສາ 
ຜ່ານການສຶກສາ ຜົນກະທົບລະຫວ່າງ ລາຍຈ່າຍພາກລັດ ແລະ ການຫລຸດຜ່ອນ

ຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊນົ ຂອງ ສປປ ລາວ ເຫນັວ່າ ລາຍຈ່າຍພາກລດັຖະບານ ມຄີວາມ
ສໍາພນັ ໃນທາງກງົກນັຂາ້ມກບັ ການຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ຄ ືລດັຖະບານ ໃຊຈ່້າຍ ເພີ່ ມ
ຂືນ້ ຈະເຮດັໃຫ ້ອດັຕາຄວາມທຸກຍາກ ຂອງປະຊາຊນົ ຫລຸດລງົ ໃນລະດບັໃດໜຶ່ ງ ທງັໃນ
ໄລຍະສັນ້ ແລະ ໄລຍະຍາວ ແມ່ນ ມຜີົນຊ່ວຍຫ ຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກຂອງ ປະຊາຊນົ 
ບນັດາເຜົ່ າໄດ ້ແທຈ້ງິ, ໃນໄລຍະສັນ້ແລວ້ ຖາ້ຫາກຫ ຸດຜ່ອນລາຍຈ່າຍ ບໍລຫິານພາກລດັ ລງົຈະ
ຊ່ວຍ ໃຫສ້າມາດນໍາງບົປະມານດັ່ ງກ່າວ ໄປສຸມໃສ່ ງບົປະມານລງົທນຶ ກໍ່ ສາ້ງພືນ້ຖານໂຄງລ່າງ 
ໄດ ້ແລະ ຊ່ວຍຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊນົໄດຫ້ລາຍຂືນ້, ແຕ່ການໃຊຈ່້າຍ
ບໍລຫິານຂອງລດັ ພດັສົ່ ງຜນົໃນໄລຍະຍາວຕໍ່ ກບັການຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊນົ 
ເພາະ ມນັເປັນຮູບການການກະຈາຍລາຍໄດແ້ແບໜຶ່ ງໃຫແ້ກ່ຊຸມຊນົ ເປັນຕົນ້ແມ່ນເປັນເມດັ
ເງນິ ທີ່ ພະນກັງານລດັ ໄດນ້ໍາໄປໃຊຈ່້າຍ ຢູ່ໃນຂງົເຂດ ຊນົນະບດົແລະ ເປັນເງນິໝູນວຽນໃນ
ຂງົເຂດດັ່ ງກ່າວ ເຊີ່ ງສົ່ ງຜນົດຕີໍ່ ກບັການຫ ຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກໃນໄລຍະຍາວ, ສໍາຫລບັ ລາຍ
ຈ່າຍລງົທນຶຂອງລດັຖະບານນັນ້ ແມ່ນ ສາມາດສົ່ ງເສມີການຫ ຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກຂອງ
ປະຊາຊນົ ທງັໃນໄລຍະສັນ້ ແລະ ໄລຍະຍາວ ເນື່ ອງຈາກວ່າ ມນັເປັນການລງົທນຶສາ້ງໂຄງລ່າງ
ພືນ້ຖານ ໃຫແ້ກ່ປະຊາຊົນ ເຊີ່ ງໃນໄລຍະສັນ້ ກໍ່ ສາມາດຊ່ວຍ ສາ້ງວຽກເຮັດງານທໍາໃຫ ້
ປະຊາຊນົໃນບໍລເິວນໂຄງການໃນເວລາການກໍ່ ສາ້ງ ແລະ ໃນໄລຍະຍາວ ປະຊາຊນົກໍ່ ສາມາດ 
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ຊມົໃຊໂ້ຄງລ່າງພືນ້ຖານດັ່ ງກ່າວ ເພື່ ອ ເຮດັໃຫຊ້ວີດິການເປັນຢູ່ທີ່ ດຂີຶນ້. ປັດໄຈຫລກັອື່ ນທີ່
ຊ່ວຍຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກໃຫປ້ະຊາຊນົໄດດ້ທີີ່ ສຸດ ແມ່ນ ການສາ້ງວຽກເຮດັງານທໍາ ຄ:ື 
ຖາ້ມກີານຈາ້ງງານເພີ່ ມຂືນ້ ໃນໄລຍະສັນ້ ຈະສົ່ ງຜນົໃຫອ້ດັຄວາມທຸກຈນົ ຫ ຸດລງົໄດຫ້ລາຍ 
ໃນໄລຍະສັນ້ເຖງິ 229,99%, ແຕ່ໄລຍະຍາວແລວ້ ພດັບ່ໍສົ່ ງຜນົໃຫຫ້ລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ
ໄດ ້ເຊີ່ ງອາດຈາມສີາເຫດມາຈາກ ຫລາຍປັດໃຈພາຍນອກ ເຊັ່ ນ: ການອີ່ ມໂຕໃນຕະຫລາດ
ແຮງງານ, ອດັຕາຄ່າຈາ້ງງານທີ່ ບ່ໍສູງ, ສະມດັຕະພາບແຮງງານ ແລະ ທດັສະຄວາມຊໍານານງານ
ຂອງ ກາໍລງັແຮງງານ ບ່ໍສູງເທົ່ າທີ່ ຄວນ ແລະ ແຮງງານສ່ວນໃຫຍ່ ແມ່ນ ນອນໃນເຂດກະສກິາໍ;ນອກຈາ
ນັນ້, ການຂະຫຍາຍຕາໜ່າງເສັນ້ທາງ ກໍ່ ລວ້ນແຕ່ມຜີນົກະທບົໃນທາງກງົກນັຂາ້ມກບັ ອດັຕາ
ຄວາມທຸກຍາກ ເຊີ່ ງການເພີ່ ມຂືນ້ຂອງຕາໜ່າງເສັນ້ທາງ ແມ່ນ ສາມາດໃຫປ້ະຊາຊນົທງັໃນຕວົ
ເມອືງ ແລະ ຊນົນະບດົສາມາດໄປມາໄດສ້ະດວກ ສົ່ ງເສມີໃຫມ້ກີານຈໍລະຈອນສນິຄາແລ 
ໂດຍສານໄດຫ້ລາຍຂືນ້ ຈ ິ່ ງສາມາດໃຫປ້ະຊາຊນົມວີຽກເຮດັງານທໍາ ຂາ້ຍຜນົຜະລດິໄດຫ້ລາຍ
ຂືນ້ ແລະ ຊ່ວຍສົ່ ງເສມີໃຫມ້ລີາຍໄດເ້ພີ່ ມຂືນ້ ສາມາດຊ່ວຍຫ ຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກໄດ ້ທງັ
ໃນໄລຍະສັນ້ ແລະ ໄລຍະຍາວ ຄ:ື ຖາ້ຫາກລດັຖະບານເພ່ມການຂະຫຍາຍເສັນ້ທາງ ເພີ່ ມຂືນ້ 
1 % ໃນໄລຍະສັນ້ຈະສົ່ ງຜນົເຮດັໃຫ ້ອດັຕາຄວາມທຸດຈນົຫລຸດລງົ 6,48% ດວ້ຍລະດບັ
ຄວາມເຊື່ ອຫມັນ້ 99%, ແລະ ໃນໄລຍະຍາວ ສົ່ ງຜນົເຮດັໃຫ ້ອດັຕາຄວາມທຸດຈນົຫລຸດລງົ 
7,16% ດວ້ຍລະດບັຄວາມເຊື່ ອຫມັນ້ 99% ແລະ ໃນກງົກນັຂາ້ມຖາ້ຫາກການລງົທນຶໂດຍກງົ
ຈາກຕ່າງປະເທດພັດບ່ໍສົ່ ງຜົນກະທົບໂດຍກົງຕໍ່ ກ ັບການຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກຂອງ
ປະຊາຊນົໄດເ້ທົ່ າທີ່ ຄວນ ເຊີ່ ງອາດມສີາເຫດເກດີຈາກ ການລງົທນຶສ່ວນຫລາຍໃນຂົງເຂດ
ພະລງັງານ ແລະ ບ່ໍແຮ່ ເຊີ່ ງສ່ວນໃຫຍ່ແລວ້ແມ່ນ ນໍາໃຊກ້ນົຈກັເຂົາ້ໃນການຜະລດິ ຫ  ືຂຸດຄົນ້
ເປັນສ່ວນໃຫຍ່ ແລະ ບ່ໍໄດນ້ໍາໃຊແ້ຮງງານຄົນຫລາຍ ຈິ່ ງອາດເປັນສາເຫດໃຫ ້ ບ່ໍສາມາດ
ສົ່ ງເສມີ ແລະ ກະຈາຍ ລາຍໄດໃ້ຫແ້ກ່ຊຸມຊນົໃນວງົກວາ້ງ ອາດຈະສາ້ງວຽກເຮດັງານທໍາໃຫ ້
ແກ່ສະເພາະ ກຸ່ມຄນົທີ່ ນອນໃຂຂອບເຂດໂຄງການຫລາຍກວ່າ ແລະ ລາຍຮບັ ຫ  ືຜນົກໍາໄລກໍ່ ແມ່ນ 
ນກັລງົທນຶເປັນຜູໄ້ດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດສ່ວນໃຫຍ່. 
ຂໍສ້ະເໜແີນະ 

ທີ່ ຜ່ານມາ ລດັຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດສຸ້ມທຸກເຮື່ ອແຮງ ແລະ ກໍາລງັຊບັເປັນຕົນ້
ແມ່ນ ຈດັສນັງບົປະມານລາຍຈ່າຍ ເຂົາ້ໃສ່ການພດັທະນາໂຄງລ່າງພືນ້ຖານຂອງເສດຖະກດິ 
ແລະ ມນີະໂຍບາຍເພື່ ອລບົລາ້ງຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊນົເພື່ ອ ໃຫປ້ະຊາຊນົມຄີວາມຢູ່ດີ
ກິນດີ ເຊີ່ ງຈາກການ ສຶກສາຄັງ້ນີເ້ຫັນວ່າ ລັດຖະບານໄດມ້ີແນວທາງທີ່ ຖືກຕອ້ງ ແລະ 
ສອດຄ່ອງກບັສະພາບຄວາມເປັນຈງິຂອງປະເທດ ເນື່ ອງຈາກວ່າ ລາຍຈ່າຍຂອງລດັຖະບານນັນ້ 
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ແມ່ນສາມາດຊ່ວຍຫ ູດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊນົໄດດ້ ີທງັໄລຍະສັນ້ ແລະ ໄລຍະ
ຍາວ, ເຊງີການໃຊຈ່້າຍ ພາກບໍລຫິານກງົຈກັນັນ້ ເຖງິແມ່ນວ່າ ຈະບ່ໍໄດຮ້ບັຜນົດຊ່ີວຍຫ ຸດຜ່ອນ
ຄວາມທຸກຍາກໃນໄລຍະສັນ້ກໍ່ ຕາມ ແຕ່ມນັສົ່ ງຜນົໄລຍະຍາວ ເພາະເຮດັໃຫມ້ກີານໝນູວຽນ
ທນຶໃນລະບບົເສດຖະກດິໃນໄລຍະຍາວ ແລະ ເປັນການສົ່ ງເສມີໃຫປ້ະຊາຊນົ ມຄີວາມຮູ ້
ຄວາມສາມາດ ຈາກການເຜີຍແພ່ ບັນດານິຕິກໍາ ແນວທາງນະໂຍບາຍ ແລະ ເຕັກນິກ
ວທິະຍາສາດ ທີ່  ທາງພາກລດັໄດລ້ງົໄປຊຸກຍູສ້ົ່ ງເສມີ ຖາ້ຫາກ ບ່ໍເກດີມສີະພາບວກິດິທາງດານ
ການເງນິ ກໍ່ ບ່ໍຄວນຕດັງບົປະມານດັ່ ງກ່າວ ຫ  ືປະຢັດລາຍຈ່າຍບວ້ງດັ່ ງກ່າວ, ລດັຖະບານຄວນ
ເພີ່ ມທະວກີານສົ່ ງເສມີອາຊບີສາ້ງວຽກເຮດັງານທໍາໃນສງັຄມົ ເພື່ ອໃຫມ້າີນຫລຸດຜ່ອນ ອດັຕາ
ການຫວ່າງງານໃນສງັຄມົ ເນື່ ອງຈາກວ່າ ການຈາ້ງງານ ແມ່ນ ມສ່ີວນສໍາຄນັຫລາຍ ຕໍ່ ກບັການ
ຫ ຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊນົ, ການສົ່ ງເສມີການລງົທນຶ ເຫນັວ່າ ຄວນຈະເພີ່ ມມາດ
ຕະການສົ່ ງເສມີຢ່າງແຂງແຮງເຂົາ້ໃສ່ຂງົເຂດການຜະສດິຂະໜາດນອ້ຍ ເພື່ ອໃຫມ້ກີານຈາ້ງງານ
ເພີ່ ມຂືນ້ ລວມທງັ ເປັນການສາ້ງຂດີຄວາມສາມາດຂອງ ກໍາມະກອນກບັທີ່  ໃຫມ້ຄີວາມຊໍາ
ນານງານ ສູງ ເພື່ ອຈະໄດເ້ປັນກໍາລງັແຮງງານຫລກັໃນການຂບັເຂື່ ອນເສດຖະກດິໃຫຂ້ະຫຍາຍ
ໂຕ,ຖາ້ມກີານຈາ້ງງານສູງ ແລະ ມກີານຜະລດິຫລາຍຂືນ້ ລດັຖະບານກໍ່ ຈະສາມາດ ສາ້ງລາຍ
ຮບັໄດຫ້ລາຍຂືນ້ຕາມມາຈາກການເກບັພນັທະເຂົາ້ງບົປະມານໄດຫ້ລາຍຂືນ້ ເຮດັໃຫຖ້ານລາຍ
ຮບັສູງຂຶນ້.  
ເອກະສານອາ້ງອງີ: 
ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລງົທນຶ. (2018). ບດົສະຫລຸບແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-

ສງັຄມົໃນແຕ່ລະໄລຍະ, ອດັຕາຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊນົລາວຊ່ວງ 1990 ຫາ 
2018. ນະຄອນຫ ວງວຽງຈນັ. 
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Abstract  

The Motivation Chinese Tourists Who Visit Vientiane, Lao PDR via 

Tiane Bang Travel Company. The objectives of this study are: 1) to study the 

motivation level of Chinese tourists visit Vientiane and 2) to compare the 

different level in tourism motivation to visit Vientiane under the different 

demographic characteristic of Chinese tourists. The sample size of this 

research are 331 respondents, the quantitative method was applied for this 

study and the data was analyzed by using the full computer program such as 

SPSS program to analyze the descriptive statistics: frequency, percentage, 

means and standard deviation. According to hypothesis testing, the inferential 

statistics analysis (t-test and F-test) and the least significant difference (LSD) 

test was used to consider a significant result with the confidence level of 95 

percent. 

The results of the research showed that most of the respondents were 

women, aged between 31 and 40, married, and occupations were company 

employees. Possess an undergraduate degree, with an income of 8,001-15,000 

Yuan. After hypothesis testing results, it can be seen that Chinese tourists with 

different demographic characteristics have different motivations for travel to 

Vientiane excepted differences of gender is not significantly different. 

According to the results, the researchers recommended that in response to the 

current problems in tourism to enrich the content of tourism products, improve 

the quality of tourism services, improve transportation services, and enhance 

international marketing and service capabilities. 

Key Words: Tourism, Chinese tourists, Travel motivation, Push-pull theory 
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ການສກຶສາແຮງຈ ງໃຈຂອງນກັທອ່ງທຽ່ວຈນີທ່ີໄດໍ້ມາທອ່ງທຽ່ວ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ, ສປປ ລາວ, ໂດຍຜາ່ນບ ລສິດັທອ່ງທຽ່ວຈນັບາງ 

ພອນອະໄພ ໄຊຍະວງົ, ແກໍ້ວພ ທອນ ຫາທາລງົ ແລະ ສິດທິໄຊ ໄຊຍະວງົ 

ຜ ໍ້ຮບັຜິດຊອບຫຼກັ: ພອນອະໄພ ໄຊຍະວງົ 

E-mail : Phoneaphay.x@gmail.com and Tel : +85620 9595 2882 

ບດົຄດັຫຍ ໍ້ 

ໃນການສຶກສາແຮງຈ ງໃຈຂອງນກັທ່ອງທ່ຽວຈນີທ່ີໄດໍ້ມາທ່ອງທ່ຽວນະຄອນ 

ຫຼວງວຽງຈນັ, ສປປ ລາວ, ໂດຍຜ່ານບ ລິສດັທ່ອງທ່ຽວຈນັບາງ. ການຄ ົໍ້ນຄໍ້ວາມ ີ

ຈດຸປະສງົເພ່ືອ: 1) ສຶກສາລະດບັແຮງຈ ງໃຈຂອງນກັທ່ອງທ່ຽວຈນີທ່ີມາທ່ອງທ່ຽວ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ; 2) ປຽບທຽບລະດບັແຮງຈ ງໃຈຂອງນກັທ່ອງທ່ຽວຈນີຕ ່ ກບັຄນຸ

ລກັສະນະສວ່ນບກຸຄນົທ່ີແຕກຕາ່ງກນັ.ໂດຍນ  າໃຊໍ້ວທີິການສຶກສາແບບປະລິມານ ທ່ີ

ອີງໃສ່ຮ ບແບບສອບຖາມເປັນເຄື່ ອງມໃືນການເກັບກ  າຂ ໍ້ມ  ນ. ກຸມ່ຕວົຢ່າງທງັໝດົ 

331 ຄນົ. ການວເິຄາະຂ ໍ້ມ  ນແມນ່ໄດໍ້ນ  າໃຊໍ້ສະຖຕິິເຂົໍ້າໃນການຄດິໄລຫ່າຄາ່ຄວາມຖີ່ , 

ຄ່າສ່ວນຮໍ້ອຍ, ຄ່າສະເລ່ຍ ແລະ ຄ່າຜນັປ່ຽນມາດຕະຖານ, ເພ່ືອວິເຄາະຂ ໍ້ມ  ນດໍ້ານ

ປະລິມານ ແລະ ນ  າໃຊໍ້ t-test, F-test ແລະ LSD ເຂົໍ້າໃນການທດົສອບສມົມດຸຖານ.  

ຜນົຂອງການຄ ົໍ້ນຄວໍ້າໄດໍ້ສະແດງໃຫໍ້ເຫັນວາ່ຜ ໍ້ຕອບສອບຖາມສວ່ນໃຫຍແ່ມນ່

ເພດຍິງ, ອາຍລຸະຫວາ່ງ 31 ຫາ 40 ປີ, ແຕງ່ງານແລໍ້ວແລະອາຊບີແມນ່ພະນກັງານ

ເຮັດວຽກຢ ່ໃນບ ລິສດັ. ມລີະດບັປະລິນຍາຕີ, ເຊິ່ ງມລີາຍໄດໍ້ຢ ່ລະຫວາ່ງ 8,001-

15,000 ຢວນ. ຜນົໄດໍ້ຮບັຈາກການທດົສອບສມົມດຸຕິຖານ ເຫັນໄດໍ້ວາ່: ນກັທ່ອງ

ທຽ່ວຈນີທ່ີມລີກັສະນະສວ່ນບກຸຄນົທ່ີແຕກຕາ່ງກນັມລີະດບັແຮງຈ ງໃຈທ່ີແຕກຕາ່ງກນັ

ສ  າລບັການເດນີທາງມາທ່ອງທຽ່ວຢ ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ ຍກົເວັໍ້ນເພດຕາ່ງກນັແມນ່

ບ ່ ມແີຮງຈ ງໃຈທ່ີແຕກຕາ່ງກນັ.ຈາກຜນົການຄ ົໍ້ນຄວໍ້າເຫັນວາ່ ຄວນເພ່ີມເນືໍ້ອໃນຂອງ

ຜະລິດຕະພນັການທ່ອງທ່ຽວ, ຍກົສ ງຄນຸນະພາບຂອງການບ ລິການດໍ້ານການທ່ອງ 

ທ່ຽວ, ປບັປຸງການບ ລິການຂນົສ ົ່ງ, ຍກົສ ງຄວາມສາມາດດໍ້ານການຕະຫຼາດ ແລະ 

ການບ ລິການທຽບເທ່ົາສາກນົ. 

ຄ  າສ  າຄນັ: ການທອ່ງທຽ່ວ, ນກັທອ່ງທຽ່ວຈນີ, ແຮງຈ ງໃຈ ແລະ ປດັໄຈດງຶດ  

mailto:Phoneaphay.x@gmail.com
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Introduction 
Background and problem statement 

With the development of global economic integration, the links 

between various countries have become closer and closer, and tourism has 

become a relaxed way of communication between different countries. Due to 

the various reasons such as visiting relatives, study abroad, work and so on. 

Traveling abroad is becoming more and more common, and also, tourism has 

played a vital role in creating jobs in various countries. According to the 

report of the “Word Travel &Tourism Council” in the world in 2020, the 

“Travel & Tourism” had total contribution to global GDP around 10.3%, and 

9.1% for Laos in 2019. Tourism GDP increased by 6.5% compared to 2018. 

From this data, we can also see that the tourism industry has made a great 

contribution to the GDP of the Lao PDR. 

Table 1 Data are average shares over the 2016-2018 period 

No. INBOUND ARRIVALS OUTBOUND DEPARTURES 

1 THAILAND 45% THAILAND 58% 

2 VIET NAM 22% TAIWAN, CHINA 17% 

3 CHINA 16% COMBODIA 16% 

4 SOUTH KOREA 5% VIETNAM 4% 

5 UNITED STATES 1% CHINA 5% 

6 REST OF WORLD 11% REST OF WORLD 3% 

Source: Oxford Economics, national sources and UNWTO（2019） 

China ranks third among all inbound tourists, because of the 

geographical position, China and Laos have always been friendly neighbors 

linked by mountains and rivers. In recent years, more and more Chinese are 

choosing Laos as their destination when they decided to traveling in 

Southeast Asia, Laos was also placed among the top candidates. At the same 

time, because of the many Chinese tourists visiting Laos, the Lao people’s 

understanding of China is getting deeper and deeper, when they choose to 

travel, they will also be more inclined to China which has a variety of unique 

attractions. 

The relatively backward infrastructure hinders the further development 

of Laos tourism. In addition to the relatively backward economy of Laos, 

some organizations even call it "the poorest country in Asia", which has 

caused many tourists to have a negative attitude towards Laos. However, as 

early as 2013, Laos was rated as the “2013 World’s Best Tourist Destination 

Country” by the European Tourism and Trade Commission. Laos is rich in 
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tourism resources. At present, it has 1,900 tourist attractions, including 1,000 

natural environmental attractions, 534 cultural heritages, and about 300 

historical sites. From a national perspective, almost every province has its own 

unique tourist attractions.  

Vientiane capital, Luang Prabang and Champasak provinces are well-

known tourist destinations in Laos. Vientiane is the capital of the Lao PDR, 

the political, economic, and cultural center and largest city of the country, 

with a population of 948,477 in 2019. It is across the river from Thailand’s 

Nongkhai Province and is one of the few capitals in the world located near the 

national border. The main attractions or tourism spots in Vientiane are Wat 

That Luang, Wat Sisakhet, Patuxay, etc. That Luang is a group of tower 

buildings and enjoys a high reputation in architectural art. The tower is square 

and has a gray brick structure with a unique architectural style. That Luang 

has become an indispensable part of the life of the Lao people. It is the most 

famous and important stupa in Laos. Regardless of its geographical location, 

social status, long history and architectural art, it is a place of interest for the 

Lao people to be proud of. The Wat Sisakhet, built in 1818 AD, is the most 

intact temple in Vientiane, and it is a palace-style building with strong colors. 

Because Laos was becoming a vassal state of Thailand during the construction 

period, the architectural style was very similar to that of Thai temples, so it 

was able to escape the catastrophe of war in Thailand. In the cloister of the 

courtyard wall around the Wat Sisakhet there are neatly placed many Buddha 

statues of various sizes, more than 10,000 statues, dating as far as 1200 years 

ago, all collected after the war. The main statue of the Buddha in the temple 

weighs more than 100,000 kilograms, so it is also called the "Hundred 

Thousand Buddha Temple". Patuxay is 45 meters high and 24 meters wide. It 

is located in the center of Vientiane, near the Prime Minister's Office and also 

very close to the President's Office. Construction began in 1960 and was 

basically completed in 1969. It is a large monument. Originally to 

commemorate the victims of the war. When it was liberated in 1975, a parade 

celebrating the victory of the people in Vientiane passed through here. To 

commemorate this historic event, it was called the Patuxay. 

According to the Lao Vientiane Times report on December 18, 2019, 

the closing ceremony of the "Laos-China Tourism Year" co-sponsored by the 

Ministry of Information, Culture and Tourism of Laos and the Ministry of 

Culture and Tourism of China was held in Beijing on December 18. The 

Minister of Information, Culture and Tourism of Laos stated that the tourism 

departments of the two countries earnestly implement the consensus reached 

by the top leaders of the two countries and efficiently organize the 2019 
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"Laos-China Year of Tourism". The implementation is good. The relevant 

activities not only enrich the tourism exchanges and cooperation between the 

two countries, but also promote the development of bilateral relations. 

According to statistics, from January to September 2019, there were more than 

3.4 million tourists to Laos, an increase of 11% over the same period; about 

760,000 Chinese tourists to Laos, an increase of 26% than the last year. 

Therefore, we chose to issue an electronic questionnaire to Chinese tourists 

who have visited Vientiane, Laos in 2019, in order to analyze the motivation 

of Chinese tourists to Vientiane. Because of the 2019 is the China-Laos 

tourism year, the number of tourists came to Laos is also the highest in history, 

so we choose this year as the research sample is also very representative. In 

2020, due to the COVID-19, many countries have suspended the issuance of 

tourist visas, and Laos has the same policy. Although China's domestic travel 

market has basically returned to normal, but at the same time, outbound travel 

has been closed. Laos has also been in a state of closed borders. Therefore, we 

have no way to use simple sampling methods to survey tourists in Vientiane 

during this period. Because 2019 is the China-Laos Tourism Year, guided by 

government policies, the number of Chinese tourists visiting Laos is the 

highest in history. According to CRI's news on December 31, 2019, Laos 

welcomed the millionth Chinese tourist on that day. As a Chinese-invested 

tourism company established in Laos, Tianebang Travel Company also 

received a lot of tourists from China in 2019, because it is impossible to know 

the specific number of tourists in Vientiane and the customer information of 

each travel company is confidential, when we contacted other companies, we 

found that it was difficult to obtain customer information. Therefore, we can 

only choose the number of customers received by TTC (Tianebang Travel 

Company) as our sample for this survey. In 2019, the company received a 

total of 1,900 guests from China, and we will conduct research and analysis 

from these guests through questionnaire surveys. 

Therefore, the results of this survey can help us point out a direction so 

that the company can have a better development after the global tourism 

restarts. At the same time, it can also help us find the problems about travel 

services in the past and understand the motives of the Chinese to travel in 

Vientiane, Laos. In this way, we can use our strengths and avoid our 

weaknesses in the long-term development of the company. Let the tourism 

industry in Laos develop better. 

Research objectives:  

•  To study the motivation level of Chinese tourists, visit Vientiane, Laos  
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•  To compare the different level in tourism motivation to visit Vientiane, 

Laos under the different demographic characteristic of Chinese tourists. 

Hypothesis:  

Chinese tourists with different demographics characteristics have different 

levels of motivation when traveling to Vientiane, Laos. 

Research expected outcome 

1. To understand what are the motivations that affect Chinese travel to 

Vientiane. Chinese tourists have become a large consumer group in the 

Vientiane tourism market. We aim to study the travel motivations of Chinese 

visitors to Vientiane by designing questionnaires and collecting first-hand 

data, analyze the motivation of Chinese visitors to Vientiane based on existing 

research results to find the reasons for the motivations of Chinese tourists, 

continue to maintain and improve, and propose corresponding solutions. 

Finally, it attracted more Chinese tourists to Vientiane. 

2.Through research and analysis of the motivation of Chinese people 

traveling to Vientiane, we can make better suggestions for travel companies. 

3. To understand the current difficulties of the tourism industry in Laos, 

analyze the specific reasons for the impact, and propose appropriate solutions. 

Literature Review and Conceptual Framework 

Travel motivation Theory 

Motivation comes from need. As we all know, according to Maslow's 

hierarchy of needs theory, human needs can be divided into five levels 

(Abraham H. Maslow. (1954). Motivation and personality) 

• Physiological needs:   food, drinking water, oxygen, sleep, etc.; 

• Safety needs:  public security, stability, order, protection, etc.; 

• Social needs: also known as "needs for love", the sense of belonging 

of the group, the emotional connection between people, love and being loved, 

etc.; 

• Esteem needs: self-esteem, confidence, hope to have status, prestige, 

respect, trust and high praise from others; 

• Self-actualization needs: give full play to one's potential, express one's 

talents, become an accomplished character, etc. 

Explain the tourism motivation according to Maslow's theory: 

Physiological needs: It cannot be the motivation for people to travel; 

Safety needs: Not enough to explain people’s motivations for traveling; 

Social needs: There is a certain connection with tourism motivation; 

Esteem needs: For many people, satisfying respected needs is indeed an 

important driving factor driving them to travel or vacation. 
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Self-actualization needs: As for whether people travel out to meet the 

need for self-realization, there is no reliable research evidence; at best, this 

need can only stimulate a very small number of potential tourists. American 

tourism scientist Professor Mackintosh pointed out that the tourism motives 

caused by specific needs can actually be divided into four basic types. This 

division is widely cited. These four basic types of tourism motives include: 

Travel motivation is a subjective condition for a person to travel, 

including the tourists' motivation in physical, cultural, social interaction, 

status and prestige. There are two kinds of psychological needs to promote 

tourism motivation: the positive psychology of exploring novelty and the 

negative psychology of escaping from the tense reality. In addition to 

individual psychological factors and personal factors, there are some external 

factors that affect tourism motivation. Studying consumers' travel motives is 

that tourism companies fully understand the needs of consumers, accurately 

segment the market, and promptly launch tourism projects that meet the needs 

of the target market are the key to increasing market share. In terms of tourism, 

many scholars  

have defined the concept of tourism motivation.  

Liu Xiao et al. (2006) pointed out that tourism motivation is obviously 

a process of psychological activity, which refers to the internal driving force 

that motivates a person to intend to travel, where to go and what kind of travel.  

In summary, it is believed that tourism motivation is the psychological 

tendency to guide and maintain personal tourism activities, and it is the 

driving force for tourism activities. Tourism motivation promotes tourists to 

choose tourism destinations, decide tourism budgets, decide tourism activities 

plans, trigger tourism behaviors and maintain them until the end of the tourism 

activities. 

Push-Pull Theory 

Push-Pull Theory was first proposed by British scholar Ernest (1885), 

and it was mainly used to study population migration and the psychological 

effects of immigration phenomena. Inspired by this theory, Tolamn divides 

people's behavioral motivations into intrinsic and extrinsic motivations. 

Intrinsic motivation forms thrust and external motivation forms pulling force. 

Bindu & Kanagaraj (2013) stated that Push motives refers to the need to 

escape from everyday surroundings for the purpose of relaxation, and 

discovering new things, places and people. Social interaction and 

enhancement of kinship relationships act as dominant push motives in the 

vacation decision.  Reversely, pull motives are aroused by the destination and 

include factors like scenic attractions, historical sites. Push factors are thought 
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to establish the desire for travel and pull factors are thought to explain actual 

destination choice. 

Philip Kotler (1997) grouped the factors that influence consumer 

behavior as follows: 

●Psychological factors, intrinsic to the tourist, such as motivation, 

perception,learning, beliefs and attitudes; 

●Personal factors: personality, self-image, wealth, lifestyle, occupation, 

age; 

●Cultural factors: the system of norms and values that influence an 

individual's way of behaving in society; 

●Social factors: family, social classes and groups, opinion leaders. 

Literature Review 

Li Haijun,etc (2020) has studied on the Motivation and Destination 

Attraction of Chinese Community Residents to Travel to Japan Based on 

Push-Pull Theory, with the subject to put forward the enlightenment of 

Chinese community residents' travel market management in Japan. In recent 

years, community residents’ motives for traveling to Japan and the 

attractiveness of outbound destinations have shown a trend of diversification 

and upgrading. .Based on the push-pull driving theory, the motivation of 

Chinese community residents to travel to Japan and the attractiveness of 

destinations are studied. Through four consecutive years of market research 

on the tourism motives and tourist destination attractiveness of the community 

residents of typical eastern, central and western provinces and cities in my 

country, the research results show that the internal driving motives of Chinese 

community residents to travel to Japan include social motivation, leisure 

motivation, Experiencing motivation, investigation motivation, and the 

external pulling factors of the attractiveness of tourist destinations to Japan 

include high-quality tourism services, unique tourism resources, tourism shopping 

environment, etc.  

Krainov Konstantin (2018) has studied on “The Research on The 

Motivation and Satisfaction of Chinese Tourists in Russia”, with 

subjects:1) to explore the stages of tourism development between Russia and 

China, and the main reasons for the increase or decrease in tourist flow 

between the two countries. 2) to explore the tourism motivations of Chinese 

tourists to Russia. 3) to explore the tourism satisfaction of Chinese tourists 

with their trip to Russia, and analyze and explore the "weaknesses" of Russian 

tourism from the perspective of Chinese tourists based on the data obtained. 

This study uses on-site distribution and mobile phone survey questionnaires. 

Selected Moscow, Vladimir and Suzdal in Russia as tourist destinations for 
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the empirical survey, and a total of 283 valid questionnaires were issued and 

collected. After the analysis, it is concluded that the tourism policies of the 

source country and the destination country are important factors affecting 

international tourism, and the characteristics of the Chinese tourist market to 

Russia are obvious. The tourism motives of Chinese tourists to Russia show 

diversity and differences. The travel preferences of Chinese tourists to Russia 

show diversity and consistency. The tourist satisfaction of Chinese tourists to 

Russia is high. 

Sithixay Xayavong (2013) has studied of The Characteristics, 

Motivations and Satisfaction of Thai Tourists Who Visit Luang Prabang 

Province, Lao PDR. There are three major objectives of this study: (1) to 

understand and explore the demographic characteristics and travelling 

behaviours of Thai Tourists; (2) to study the motivations of Thai Tourists who 

visited Luang Prabang; and (3) to investigate the Thai tourists’ satisfaction 

towards the destination. This study uses a ‘push and pull’ approach to find 23 

push motivation factors and 22 pull motivation factors fortravel. He found that 

Thai tourists strongly agreed that ‘doing and seeing destination’s unique 

things’ and ‘going places I have never visited,’ which are so-called 

“knowledge seeking” factors, were the most important push factors causing 

Thais to visit Luang Prabang. He has used the push-pull theory, analyzed the 

impact of tourism motivation on tourist satisfaction. In summary, tourism 

motivation and satisfaction are closely related. We hope to analyze and prove 

the positive impact of motivation on tourism satisfaction through the method 

of literature review and quantitative questionnaire survey. 

Research design 

This study uses the questionnaire quantitative research method to 

achieve the research purpose, and the questionnaire uses the sampling survey 

method. The questionnaire is distributed to Chinese tourists who have been to 

Laos through WECHAT App. The data collection time is February 2021. The 

questions are designed with multiple choices for the interviewee to choose, 

using push-pull theory to design different questions; this part has a total of 35 

questions. The motivation is measured by choosing Strongly Disagree，

Disagree，Fair，Agree，Strongly Agree. There is a total of 16 questions in 

this part, including the last question designed in short answer form to get a 

more complete and comprehensive answer from the interviewee. The 

questionnaires were translated into the Chinese from English, this study uses 

an online questionnaire survey method. The survey was conducted in 

February 2021. This questionnaire is based on the Google Form and the 
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WeChat on-site. The subjects of the survey are Chinese tourists who have 

visited Vientiane. (China Mainland) and the subjects of the survey are Chinese 

tourists who have visited Vientiane. The sample size was 331 that from 

customers of Tianebang Travel Company who travel to Vientiane, Laos in 

2019 by using Taro Yamane (1970) formula is taken into consideration. 

Confidence of level 95% and 5% sampling error was considered. The data 

was analyzed by using the full computer program such as SPSS program. 

Results and Discussion 

Result 

Levels Motivation of Chinese tourists 

In this part of the research, we asked the respondents of the questionnaire to 

state their motivation with going to Vientiane, Laos If the degree is high, it means 

that the motivation of Chinese tourists is highly compatible. If the degree is low, it 

means that their motivations to travel to Vientiane are not highly compatible. 

Table 2 Levels Motivation of respondents 

No. The level Mean Std. Meaning 

1 Push factor of motivation 3.984 0.676 Agree 

2 Pull factor of motivation 3.88 0.688 Agree 

Source: Field data in 2021 

From the 4.2 table, we can see that for the question of travel motivation, 

the respondents are generally at the agree level, the mean of the pull factor 

motivation is 3.984, the standard deviation is 0.676, the mean of the push 

factor motivation is 3.88, the standard deviation is 0.688, the average pull 

factor motivation is 3.88, the standard deviation is 0.688. From this result, we 

can see that many Chinese people don’t know Laos very well, so they have 

certain expectations for the country’s landscape, culture, folklore and so on, 

which can have different cultural shocks. 

Descriptive Statistics Motivation of Chinese tourists 

1）Descriptive Statistics on Motivation of status and prestige 

Table 3 Motivation of status and prestige 

No. Motivation of status and prestige Mean Std. Meaning 

1 Realize the dream of traveling abroad 3.98 0.923 Agree 

2 Visit places that people appreciate 3.98 0.867 Agree 

3 
Visit places that will impress family and 

friends 
4.10 0.876 Agree 

4 Want to see different things 4.35 0.785 Strongly Agree 

Over all 4.103 0.745 Agree 

Source: Field data in 2021 

From the table 4.3, we can see that the overall level of motivation for 

status and prestige is Agree. Respondents strongly agree on the factor of 
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wanting to see different things. Its mean is 4.35 and the standard deviation is 

0.785. This shows that compared to other factors, people want to know more 

about new things that are different from their daily lives. This is also in line 

with our desire to be curious. The second is to visit the places that will impress 

family and friends. Tourism is a relaxing process and getting along with 

family and friends can make us feel happy more. The mean of the two factors 

of visiting places appreciated by people and realizing the dream of traveling 

abroad is the same, both are 3.98, but the standard deviation is slightly 

different, which shows that there are more and more connections in the world. 

Nowadays, and going abroad is no longer be a dream that is difficult to 

complete. We pay more attention to our own travel experience, rather than 

other people's suggestions and opinions. 

2）Descriptive Statistics on Motivation of Cultural motivation 

Table 4 Cultural motivation 

No. Cultural motivation Mean Std. Meaning 

1 
Increase knowledge and 

experience of foreign travel 
4.22 0.839 Strongly Agree 

2 
Participate in festivals, events, 

sports or activities 
3.87 0.987 Agree 

3 
Visit famous historical and 

cultural monuments, 
4.14 0.867 Agree 

4 Religious worship 3.07 1.120 Moderate 

5 Experience a different lifestyle 4.24 0.846 Strongly Agree 

Over all 3.91 0.737 Agree 

Source: Field data in 2021 

From the table 4.4, we can see that in terms of cultural motivation, the 

overall level is agree, the mean and standard deviation are 3.91 and 0.737. 

Compared with the previous era, the reason why we go out and see the world 

is no longer just simply want to see the difference of the countries. Increasing 

the knowledge and experience of foreign travel, experiencing different 

lifestyles are at the highest level, strongly agree. Different countries and 

different ethnic groups have their own characteristics. Short-term experience 

and different life rhythms can make our lives change. More different. Visiting 

famous historical and cultural sites is also an important part of cultural tourism 

motivation. Its mean is 4.14， the standard deviation is 0.867.  

The era we live in is only a small stage in the long river of history, and 

the most able to record history is the cultural monuments that still exist today. 

We can learn about history and the past during the tour. Among the cultural 
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motives of religious worship, all respondents gave the lowest rating, with the 

mean of 3.07, and the evaluation level was Moderate. This is because in 

China, there is no universal religious belief, such as Buddhism, Christianity, 

Islam, etc., there are believers in China, but many Chinese do not have 

religious worship. Laos is a country where Buddhism prevails. Every city has 

a large number of temples, but this is not the reason why Chinese people come 

to Vientiane. 

3）Descriptive Statistics on Motivation of Interpersonal 

Table 5 Interpersonal motivation 

No. Interpersonal motivation Mean Std. Meaning 

1 

Enhance the relationship between 

couples 
3.96 1.002 Agree 

2 Visiting friends 3.61 1.054 Agree 

3 With family and friends 4.14 0.878 Agree 

4 Meet new friends 3.69 0.991 Agree 

Over    all 3.850 0.803 Agree 

Source: Field data in 2021 

From Table 4.5, we can see that in the question of motivation in 

interpersonal, the overall evaluation level is Agree, with a mean of 3.85 and a 

standard deviation of 0.803. This shows that interpersonal is also an important 

requirement in tourism motivation.  Among them, the option with the highest 

score is the option with family and friends. The analysis results in the 4.1 table 

also show that the respondents have a partner, which coincides with the most. 

Together with family and friends during travel can enhance family members’ 

relationship with each other. The relationship between friends is also a 

positive way to maintain friendships.  

The evaluation level of visiting relatives and friends and making new 

friends is low, which also shows that most Chinese who travel to Vientiane, 

Laos, do not seek out relatives and friends from other countries for the purpose 

of looking for Vientiane as a tourist destination. Motivation to enhance the 

relationship between couples ranks in the middle of this item. The mean is 

3.96 and the standard deviation is 1.002. This shows that most tourists believe 

that travel can create more time with their partners and is more conducive to 

enhancing the relationship. 
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4）Descriptive Statistics on Motivation of Physical 

Table 6 Physical motivation 

No. Physical motivation Mean Std. Meaning 

1 
Relieve work and study pressure, 

adjust mood 
4.23 0.814 Strongly Agree 

2 

Stay away from your habitual life 

and work place, get rid of the 

troubles of life n 

4.08 0.916 Agree 

3 Relax 4.29 0.764 Strongly Agree 

4 Health care 3.78 0.991 Agree 

Over all 4.09 0.075 Agree 

Source: Field data in 2021 

From Table 4.6, we can see that in the question of physical motivation, 

the overall assessment level is Agree, the mean is 4.09, and the standard 

deviation is 0.764. Among the four options in this question, relax and rest, 

ease the pressure of work and study, and adjust the mood is the highest rating 

of the respondents, which is strongly agree, which shows that in modern life, 

everyone is under great pressure for survival and competition.  

Travel is A good decompression method can rejuvenate people. In 

addition, staying away from the habitual life, working place, and getting rid 

of the troubles of life is also an important motivation for people to travel. On 

the other hand, health and fitness scored the lowest in this question. The mean 

is 3.78 and the standard deviation is 0.764. This shows that travelers do not 

regard outbound travel as a way to restore their health. Different countries 

have different national conditions and different medical standards. At present, 

the level of medical care in Laos needs to be improved, and medical facilities 

are still lacking, which cannot fully meet the needs of the Chinese for 

recuperation and fitness. 

5）Descriptive Statistics on Motivation of High-quality travel services 

Table 7 High-quality travel services 

No. High-quality travel services Mean Std. Meaning 

1 The local publicity is very attractive 3.73 0.902 Agree 

2 The local residents are friendlier 4.20 0.753 Agree 

3 
The place has a variety of cuisines to 

choose from 
4.08 0.860 

Agree 

4 
The restaurant is convenient and 

inexpensive 
3.83 0.944 

Agree 
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5 
Accommodation here are convenient 

and cheap 
3.80 0.901 

Agree 

6 
The accommodation facilities here are 

safer and clean 
4.06 0.846 

Agree 

7 
The transportation to the place is more 

convenient 
3.83 1.015 

Agree 

8 
The transportation to the place is 

relatively cheap 
3.74 0.984 

Agree 

Over all 3.91 0.746 Agree 

Source: Field data in 2021 

From Table 4.7, we can see that for the external pull factor motivation, 

the overall level of the high-quality tourism service option is Agree. There are 

a total of eight options. There is no strong agreement or strong disagreement 

level. Among them, the highest is the option that the local residents are 

friendlier. The mean is 4.2 and the standard deviation is 0.902. Laos is a 

Buddhist country, and most of the people believe in Buddhism.  

The people of this country are peaceful and friendly to foreign tourists. 

All tourists left a very deep impression. Ranked second is that there are a 

variety of cuisines to choose from. The eating habits of Laos are very different 

of China. People eat glutinous rice as the main food and eat it with hot and 

sour dishes, which is very delicious. Following behind, the accommodation 

facilities here are relatively safe and clean. There are a lot of hotels in Laos.  

Although it is a country with a late start in tourism in Southeast Asia, 

it still maintains a high level of accommodation. This is related to the people's 

overall preference for cleanliness. The restaurant is convenient for eating, the 

price is low and the transportation to the place is more convenient. The same 

mean is 3.83. Vientiane, Laos has a lot of various restaurants, which can meet 

the different needs of tourists, and have a wide range of choices and affordable 

prices. Convenient transportation to Laos is also a favorable factor that affects 

the Chinese people's choice of Laos as a tourist destination, because there are 

connected borders, which can be reached at a lower price whether by land or 

by air. And the lowest score among all the options is that the promotion of the 

place is very attractive. The mean is 3.73. At present, the promotion of Laos 

tourism in China is not enough. Many people do not know the country, which 

hinders some tourists from planning to come to Laos.  
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6）Descriptive Statistics on Motivation of Unique tourism resource 

Table 8 Unique tourism resource 

No. Unique tourism resource Mean Std. Meaning 

1 

The place has unique charm 

projects, such as Buddhist 

temples, Laos style massages, 

elephant shows, etc. 

3.97 0.905 

Agree 

2 
The place has fun entertainment 

facilities 
3.73 0.958 

Agree 

3 The place has a rich nightlife 3.71 0.964 Agree 

4 The place has a unique custom 4.24 0.820 Strongly Agree 

5 
The place is a city with better 

scenery 
4.05 0.869 

Agree 

6 

There are many famous historical 

and cultural monuments in the 

area 

4.05 0.877 

Agree 

7 
Buddhism is very prosperous in 

this area 
3.85 0.972 

Agree 

Over all 3.94 0.704 Agree 

Source: Field data in 2021 

From Table 4.8, we can see that in a total of eight options for external 

pull factors, the overall mean is 3.94, the standard deviation is 0.704, and the 

level is Agree. This place has the highest score for its unique customs, the 

mean is 4.24, the mean is 0.820, and the evaluation level is strongly agree. 

Laos is the only landlocked country in Southeast Asia without a 

coastline, but in recent years it has attracted more and more foreign tourists 

because of its uniqueness. Vientiane is the only national capital in the world 

connected to neighboring countries. It was founded 461 years ago. As a 

political, economic and cultural center, Vientiane itself is also a city full of 

modernity and culture. At the same time, the place is a city with better scenery 

and there are more famous historical and cultural monuments in the place, the 

respondents got the same mean of 4.05. Vientiane has many famous historical 

attractions, such as Wat That Luang, Temple of the Emerald Buddha and so 

on. Followed by the unique charm of the place, such as Lao-style massage, 

elephant show, etc., which got a mean of 3.97. Lao traditional massage is 

similar to Thai massage, and it is the best way for many tourists to relax during 

their travels.  

In addition to Yunnan Province, elephants can no longer see 

performances of such large animals in many places in China. This is also a 
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factor that attracts tourists. The lowest score in this option is that the place has 

a rich nightlife, with mean of 3.71. This is because, compared to countries 

with beaches such as Thailand and Vietnam, tourists are not very satisfied 

with the nightlife in Vientiane, and there are not many choices.  

7）Descriptive Statistics on Motivation of Tourism shopping 

environment 

Table 8 Tourism shopping environment 

No. Tourism shopping environment Mean Std. Meaning 

1 
The tourist souvenirs here are 

relatively cheap 
3.60 0.963 Agree 

2 
There are many items with local 

characteristics 
3.79 0.894 Agree 

3 
The consumption level in this place is 

low 
3.52 1.009 Agree 

Over all 3.64 0.848 Agree 

Source: Field data in 2021 

From the 4.9 table, we can see that the overall score for the three options 

of the external pull factor in the shopping environment is not high. Although it 

is also an Agree 

level, the mean is only 3.64.  

The highest score is that the place can buy many items with local 

characteristics, such as Ganoderma lucidum, Dendrobium, Tongkat Ali and 

other health products, which are deeply loved by the Chinese. The relatively 

low price of tourist souvenirs and the low local consumption level have 

resulted in a low mean value. This is because the consumption level in 

Vientiane is not low compared to China. 

Compare the different level in tourism motivation to visit Vientiane 

under the different demographic characteristic of Chinese tourists  

Chinese tourists with different demographics characteristics have 

different levels of motivation when traveling to Vientiane, Laos. After 

hypothesis testing, we can conclude that the gender of Chinese tourists is not 

significantly different in terms of tourism motivation. Satisfaction is different 

in these aspects. Therefore, Chinese tourists of different genders have no 

different travel motivations. 

Chinese tourists aged 31-40 are more willing to travel with family and 

friends than tourists of other ages. They feel that there are more food choices 

here as a motivation to travel to Vientiane. Therefore, tourists of different ages 

have different motivation for traveling. Chinese tourists with different marital 

status have different travel motives, which is mainly reflected in the 
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comparison between married tourists and divorced tourists and single tourists. 

The cultural motivation and interpersonal motivation of married tourists are 

stronger. Therefore, Chinese tourists have different marital status, travel 

motivation. 

The occupation of Chinese tourists is other occupations. Compared with 

other occupations of tourists in the questionnaire, the difference between 

tourism motivation is the biggest. Among them, in the motive of unique 

tourism resources, the motives of farmers and tourists of other professions are 

the most different. Tourists from other professions are more motivated to 

travel than farmers. Farmers generally believe that Vientiane, Laos, does not 

have unique tourism resources. Therefore, depending on the occupation, 

Chinese tourists have different travel motives. 

From the results of the hypothesis test, it can be seen that the education 

level is different, the travel motivation of Chinese tourists is different. Chinese 

tourists with junior school and junior below education levels are more likely 

to have religious worship motivation. Chinese tourists with a bachelor degree 

or above are more likely to believe that Vientiane has unique cultural customs 

than tourists with a high school degree, which attracts them to travel to 

Vientiane. 

Chinese tourists with incomes above 15001 RMB think that the 

consumption level of Vientiane is low as a tourism motivation, while tourists 

with other income levels do not think so. This is due to the difference in 

income levels. However, Chinese tourists with incomes of RMB 5001-8000 

and above, tourists with incomes of RMB 3,000 or less and no income have 

different feelings in terms of purchase conditions, accommodation conditions, 

and service satisfaction of tourist attractions. Tourists with lower income 

levels believed that the cost of Vientiane is higher. Therefore, Chinese tourists 

with different income levels have different travel motivation. 

Discussion 

After several previous studies, we found that among the Chinese who 

travel to Vientiane, Laos, most of them are young and middle-aged aged 30 

to 50. This is also related to their own physical condition and economic 

strength. At present, Laos's tourism promotion in China is not very strong, 

and many tourists did not learn about this place based on the tourism 

promotional videos of Vientiane. The motives of the Chinese to travel to 

Laos are diverse. It mainly includes motivations in terms of status and 

prestige, cultural motivations, motivations in relation to other people’s 

relationships, shopping environment motivation, unique tourism resource 

motivation. 
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Comparation with related thesis 

Compared with Li Haijun, etc. (2020) “Motivation and Destination 

Attraction of Chinese Community Residents to Travel to Japan Based on 

Push-Pull Theory” this paper, the author's research on the motivation of 

community residents to travel to Japan and the attractiveness of destinations 

lasted for four years, which is very good in terms of length of time and depth 

of research. The article proposes that Japan’s high-quality tourism services 

and tourism shopping environment are the main external pulling factors that 

attract Chinese tourists. In this regard, through the research of this article, we 

can find that Laos’s external pulling factors for Chinese tourists are in the 

tourism shopping environment. It has not done enough and it needs to 

improve its supporting tourism facilities and enrich the types of tourism 

products to attract more tourists. 

Compared with Krainov Konstantin (2018) “The Research on The 

Motivation and Satisfaction of Chinese Tourists in Russia”, the author has 

studied the development stages of tourism in China and Russia in detail, but 

this paper does not focus on the stages of tourism development in China and 

Laos. The main research direction is to explore the Chinese tourist motivation 

of travel to Vientiane, Laos. But similar to this paper, we found that the 

motivations of Chinese tourists to travel to Russia or Laos are diverse and 

different. The difference in age, education, and income level will affect the 

satisfaction of their tourist destinations. 

Compared with Sithixay Xayavong (2013) the “Characteristics, 

Motivations and Satisfaction of Thai Tourists Who Visit Luang Prabang 

Province, Lao PDR”, this paper also uses the “push-pull” method to research 

the motivation of Chinese people to travel to Vientiane. However, the focus 

of this research is on the motivation level of Chinese tourists to Vientiane, 

Laos. Since the focus of this paper is the guests who traveled to Vientiane, 

Laos in 2019, appropriate suggestions can be made based on the research results. 

In general, compared with other studies, this study uses the LSD post-

test method to compare the different results of Chinese tourists with different 

demographic characteristics on tourism motivation and satisfaction, which 

makes the research results more convincing. 

Conclusion and Suggestion 

Conclusion                                                                                                                      

level of perception towards motivation of Chinese tourists 

After analyzing all the questionnaire data, we can find that among the 

four internal push factors of tourism motivation, in the motivation of status 

and prestige, the cognitive level of Chinese tourists is the highest, and the 
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highest overall mean is 4.10. The highest mean value is the matter of wanting 

to see different things. This shows that, in the motivation of outbound travel, 

Chinese tourists believe that realizing their dreams and seeing different things 

are the most important, which also reflects that people always put your own 

needs first. 

Among the internal push factors, the motivation of interpersonal 

communication is the lowest level of Chinese tourists' awareness, with an 

overall mean of 3.85. Among them, the option of visiting relatives and friends 

has the lowest score. This is because many tourists to Vientiane, Laos, is the 

first time come to Laos, they would not consider visiting friends as a 

motivation to choose a tourist destination.  

Among the three tourism motives of external pull factors, the overall 

mean value of unique tourism resources is the highest at 3.94, while the 

shopping environment is the lowest ranking motive. This shows that for 

Chinese tourists, the unique tourism resources of Vientiane in Laos are the 

most attractive options to them. China has a large land area, and the climate 

resources and environment in the north and south are very different, which 

leads to different tourism resources in each region. Although Laos is a 

landlocked country, because of its geographical location, it also exhibits 

different tourism characteristics in different seasons. For the northern 

provinces of China whose climatic conditions are very different from those of 

Laos, the unique Southeast Asian scenery is also very attractive. However, 

because Laos is still a developing country, compared with other more 

developed countries in Southeast Asia, there are not many tourist products for 

tourists to choose from. This is one reason why it cannot attract Chinese 

tourists. 

hypothesis testing 

After hypothesis testing results, it can be seen that Chinese tourists with 

different demographic characteristics have different motivations for travel to 

Vientiane 

Suggestion 

Through this research, it can be found that there are still some 

shortcomings in this paper. For further research, the following suggestions can 

be made: 
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This research only focuses on the motivation of Chinese tourists 

entering Laos. Therefore, further research should study the motivation and 

satisfaction of foreign tourists, so as to compare the differences between 

Chinese tourists and tourists from other countries in their tourism motivation 

and satisfaction. To further understand and formulate the company’s 

suggestions and countermeasures for the development of tourism in Laos. 

The questionnaire survey of this paper is only to survey interested 

people within the specified time, and the survey time is between February and 

March 2021. In the future, longitudinal research should be carried out to 

measure changes in variables caused by changes over time. At the same time, 

the sample size should be expanded to balance the number of surveyed and 

researched Chinese tourists and tourists from other countries in order to 

conduct comparative studies on these two groups. Hope to conduct more in-

depth research in the future. 

In addition, there are also some more famous cultural and tourist 

attractions in various places in Laos, which can become the destination of 

choice for Chinese tourists to travel to Laos. In the next step of the study, 

research on the social and environmental impact of Lao communities should 

be carried out, the research materials should be improved, and how to inherit 

and protect the traditional culture of Laos should be studied. 

Finally, due to the seasonality of inbound tourists to Laos, the influence 

of the season should be considered in the next study, and the number of 

tourists during the rainy and dry seasons in Laos should be considered. If there 

are no restrictions on the research period, the data on the entry of tourists from 

multiple travel companies in Vientiane should be collected in order to obtain 

a complete number of research samples. 
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Abstract 

This research investigates the use of CIPPA model in learning-teaching 

English vocabulary for the 2nd year English education students at Department 

of Foreign Languages (DFL), Faculty of Education (FED), National 

University of Laos (NUOL).  

The main purposes of this research are to: 1) examine the effectiveness 

of vocabulary learning by using CIPPA model based on the criteria 70%/70% 

(E1/E2); and 2) to find out a correlation between classroom activities and the 

post-test scores. The target group of this research was the 2nd year English 

education students at DFL, FED, NUOL, consisting of 26 students in the 

academic year 2014-2015. The data collection instruments include a 

vocabulary test and three lesson plans by using the CIPPA model. The data 

were analyzed by using percentage, mean, and standard deviation. A 

correlation analysis (ANNOVA) was also used for examine the correlation 

between the classroom activities and the post-test scores.  

The findings are as follows: 

1) The effectiveness index of learning outcomes by using the CIPPA 

model is 81.01% which is higher than the criteria set.  

2) The correlation between classroom activities by using CIPPA model 

and the post-test scores is weak (p > .05), meaning that the classroom activities 

and the post test scores were not correlated.  

Keywords: CIPPA model, vocabulary, English education students 
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ນາໍໃຊ ້CIPPA Model ເຂົາ້ໃນການຈດັການຮຽນ-ການສອນຄໍາສບັພາສາອງັ
ກດິສໍາລບັນກັສກຶສາຄູພາສາອງັກດິປີທ ີ2 ພາກວຊິາຄູພາສາຕ່າງປະເທດ ຄະນະ

ສກຶສາສາດ, ມະຫາວທິະຍາໄລແຫ່ງຊາດ 
ໄຊ ພອນແກວ້, ໄມທອງ ນາມວງົສກັ ແລະ ສາຍສະໝອນ ປຣະສອນໄຊ 

ຜູຮ້ບັຜດິຊອບຫ ກັ: ໄຊ ພອນແກວ້, ຄະນະສກຶສາສາດ ມະຫາວທິະຍາໄລແຫ່ງຊາດ 
ອເີມວ: phoneksaykeo2020@gmail.com, ເບໂີທ ແລະ WhatsApp: 020 55338764, 

ບດົຄດັຫຍໍ ້
ການຄົນ້ຄວາ້ຄັງ້ນີໄ້ດສ້ກຶສາການນໍາໃຊ ້CIPPA model ເຂົາ້ໃນການຈດັການຮຽນ-ການ

ສອນຄໍາສບັພາສາອງັກດິສໍາລບັນກັສກຶສາຄູພາສາອງັກດິປີທ ີ2 ພາກວຊິາຄູພາສາຕ່າງປະເທດ, ຄະ
ນະສກຶສາສາດ, ມະຫາວທິະຍາໄລແຫ່ງຊາດ. ການຄົນ້ຄວາ້ຄັງ້ນີມ້ຈີດຸປະສງົ: 1) ເພື່ ອສກຶສາປະ
ສດິທຜິນົຂອງການຈດັການຮຽນ-ການສອນວຊິາຄໍາສບັພາສາອງັກດິໂດຍການນໍາໃຊ ້CIPPA 

model ຕາມເກນ 70/70 ແລະ 2) ເພື່ ອສກຶສາຄວາມສໍາພນັສະຫວ່າງກດິຈະກາໍຫອ້ງຮຽນໂດຍ
ການນໍາໃຊ ້CIPPA model ແລະ ຜນົການຮຽນຮູ.້ ກຸ່ມເປົ້າໝາຍໃນການຄົນ້ຄວາ້ແມ່ນນກັ
ສກຶສາຄູພາສາອງັກດິທປີີ 2 ພາກວຊິາຄູພາສາຕ່າງປະເທດ ຄະນະສກຶສາດ ມະຫາວທິະຍາໄລ
ແຫ່ງຊາດ. ເຄື່ ອງມທືີ່ ໃຊໃ້ນ  ການຄົນ້ຄວາ້ປະກອບມ ີບດົສອນ ແລະ ບດົທດົສອບຜນົການ
ຮຽນຮູຄໍ້າສບັ. ສະຖິຕທິີ່ ໃຊໃ້ນການວເິຄາະຂໍມູ້ນໄດແ້ກ່ ຄ່າສ່ວນຮອ້ຍ, ຄ່າສະເລ່ຍ, ຄ່າຜນັ
ປ່ຽນມາດຕະຖານ ແລະ ການວເິຄາະແບບ ANNOVA ເພື່ ອຫາຄ່າຄວາມສໍາພນັທາງສະຖຕິ.ິ 
ຜນົການຄົນ້ຄວາ້ພບົວ່າ: 

1) ປະສດິທຜິນົການຮຽນຮູຄໍ້າສບັພາສາອງັກດິຂອງນກັສກຶສາຄູພາສາອງັກດິປີທ ີ2 ພາກ
ວຊິາຄູພາສາຕ່າງປະເທດ ຄະນະສກຶສາດ ມະຫາວທິະຍາໄລແຫ່ງຊາດໂດຍການນາໍໃຊ ້CIPPA 

model ມຄ່ີາເທົ່ າກບັ 81.01% ສູງກວ່າເກນທີ່ ກາໍນດົ.  
2) ຄ່າຄວາມສໍາພນັ (Correlation) ລະຫວ່າງກດິຈະກໍາໃນຫອ້ງຮຽນໂດຍການນໍາໃຊ ້

CIPPA model ແລະ ຄະແນນສອບຫ ັງ (Post-test scores) ມຄ່ີາໃນລະດບັໜອ້ຍ. ໝາຍ
ຄວາມວ່າຄວາມສໍາພນັລະຫວ່າງກດິຈະກໍາໃນຫອ້ງຮຽນ ແລະ ຜນົການຮຽນມລີະດບັຄວາມ
ສໍາພນັບ່ໍຫ າຍ. 
ຄໍາສບັສໍາຄນັ: CIPPA model, ຄໍາສບັພາສາອງັກດິ, ນກັສກຶສາຄູພາສາອງັກດິ 

 

Rationale and significance 

The government of Laos focuses on human resource development by paying 

attention to education as the building block for social and ecnomomic development. 

This aims to lift country out of poverty by 2024. Therefore, the Lao government has 

mailto:phoneksaykeo2020@gmail.com
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invested a lot of budget in developing the quality of education (Minstry of Education 

and Sports, 2019). English is the language that is used in communication among the 

countries in the world. Because of this, learning English is important and is the goal 

of Lao government for all citizens. There are many skills to focus on when learning-

teaching English such as listening, speaking, reading, and writing. There are other 

subskills that are also important and useful to learn; especiall vocabulary (Coxhead, 

2006; Nation, 2006).  

Vocabulary is a basic knowledge for processing and learning a new language. 

Vocabulary is used to make up a large structure like word, sound, form, meaning, and 

communication that will support learners to improve their learning. The more words 

learners know, the more students will be able to understand what they hear and read, 

write, and they will be able to do or participate in class activities and communication 

situations in society (Schmitt & Clapham, 2001). According to Coxhead (2006), there 

are two types of vocabulary use. First, receptive vocabulary use involves perceiving 

the form of a word while listening or reading and retrieving its meaning. Productive 

vocabulary use involves wanting to express a meaning through speaking or writing 

and retrieving and producing the appropriate spoken or written word form. In this 

sense, learning vocabulary requires methods or techniques. Method is defined as the 

ways of teaching, how to help students learn well, what students will be able to get 

knowledge at the end of lesson that uses theory into practice in classroom 

(Prasonexay, 2012). 

 In addition, learning vocabulary also requires techniques which motivate 

teaching-learning in classroom. The classroom activities and techniques are 

necessary for students to work cooperatively and critically. Nation (2013) 

mentioned that “Almost of these works are provided to students function to 

encourage the notion that interpretation and creativity are an integral part of 

learning to become teachers. They are also intended to nurture habits of 

thinking that see action research and self- evaluation as necessary parts of 

teacher growth and students improvement (Tommer, 2019). 

The main purpose of teaching should also emphasizes on teaching 

vocabulary and important skills, what students have to get English knowledge 

and skills in methods of learning how can put the theory which they have learnt 

into practice in classroom activities as well their future work as an English 

language teacher in Lao P.D.R (Ministry of Education and Sports, 2019) as 

similar the theory of Prasonesay (2012) who has stated in Methodology and 

Practice Teaching. Nowadays, learning a language is not only knowledge and 

habits, but also skills and being able to apply the language in different 

situations. Students have to chance to practice using their L2 to communicate 
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and to use their own ideas. Therefore, how teachers try to do best for teaching 

–learning, teachers have to use a variety of materials and techniques to help 

all students learn well (Prasonexay,2012). 

 CIPPA Model is the method that states that learning should be students 

centered, students learn best by doing, observing and students should be able 

to think for themselves and apply by their own ideas (ທິດສະນະ  ແຂມມະນີ , 
2005). Students play an important role in learning, active, talk a lot, and do 

many activities using L2; the teacher is a helper, guide and organizer 

(Prasonexay, 2005 & 2012). From my experience in teaching, students make 

many mistakes when using vocabulary; many students incorrectly answer the 

questions when they do classroom activities. They are confused by the 

meaning of the words, leading to communication breakdown. 

In addition, from the findings of a master thesis about English 

Vocabulary Learning Styles, it seems that all of styles are useful for learning, 

but it is not enough clearly for effective learning. Because of this, I was 

interested in conducting this experimental research in teaching vocabulary 

which focused to meanings from students responses to different classroom 

activities in order to accesses students learning vocabulary. Other reasons, I 

have found was the method for teaching vocabulary from researchers’ books 

(Nation, 2006). Because of the problems stated above, the researcher believes 

that teaching vocabulary by using CIPPA model help learners improve their 

English knowledge especially word meaning. Therefore, the researcher and 

his team are interested in conducting this study.  
Research objectives 

1) To investigate the effectiveness of using CIPPA model in teaching-

learning English vocabulary based on the criteria 70/70 for English education 

students at DFL, FED, NUOL.  

2) To examine a correlation between classroom activities and the post-

test scores by using CIPPA model for English education students at DFEL, 

FED, NOUL. 

Research Methodology 

A quantitative method was used for this action research. Specifically, a 

one-group pre-test post-test design was adopted (Creswell, 2013). Table 1 

below illustrates the design of this research. 
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Table 1: One-Group Experimental Design 

Pre-test Independent 

variable/experiment 

Post-test 

T1 X T2 

 

T1 is pre-test which is conducted prior to having students read seven texts which 

contain the target words in each passage. 

X is the independent variable. In this research, it refers to reading exposure frequency 

technique.   

The target group 

The target group of this study was the 2nd year English education students 

at DFL, FED, NOUL academic year 2014-2015. 

Research variables 

1. Independent variable 

The learning-teaching of English by using CIPPA model.  

2. Dependent variable 

 Vocabulary learning effectiveness and a correlation between in-class 

learning activities and the post-test scores  

Conceptual framework 

The researcher used the following related theories, related studies for this 

research. Figure 1 belows shows the related theories, related studies and documents 

which related to this research topic. This presents two variables such as independent 

variables and dependent variables. The independent variables include the use of 

CIPPA model and the 2nd year student while the dependent variables consist of the 

effectiveness of learning vocabulary and a correlation between classroom activities 

and the post-test scores.  
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Figure 1: Conceptual framework 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scope of timeframe 

The research processes from the beginning to the end are as follows. 

Firstly, the research team formulated the research topic which was related to 

the real situation of vocabulary learning and studied related theories, empirical 

researcheses, and information from September to November 2013. Secondly, 

the research team designed research instruments in December 2013. Thirdly, 

the research team designed the pre-post-test and the lesson plans which were 

based on the topic, objectives, and research questions in January 2014. 

Fourthly, the research team tried out the instrucments to validate their 

reliability. Fifthyly, the research team revised the instruments and taught 

lessons. Prior to teaching, a pre-test was conducted and after teaching a post-

test (same as the pre-test) was re-adminstered to the students to assess the 

student learning outcomes in February 2014. After that the research team 

analysed the data from March to May 2014. The research team then wrote the 

final project in June 2014. Finally, the research team submitted the final 

project book in August 2014. 

Research instruments 

As indicated previously, the test and lesson plans were used to collect 

the information about the effectiveness of learning vocabulary by using 

CAPPA model and a correlation between classroom activities and the post-

(Allwright, 1979; Rott, 1999, Waring & Takaki, 2003; Webb, 

Newton, & Chang, 2013; Punch, 2009) 

1. Effectiveness of learning 

vocabulary 

2. A correlation between 

classroom activities and the 

post-test scores. 

Independent variables Dependent variables 

Using CIPPA model 

The 2nd year student-teachers 
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test scores for the 2nd year English education students at FDL, FED, NUOL. 

The test consisted of 70 items.  

Data collection procedures 

The research team followed the following procedures for collecting 

data from the target group : 

asking for a permission letter from Dean of FED ; 

taking the document to the DFL, FED, NUOL. 

The research team conducted the pre-test of vocabulary before teaching.  

the research team conducted the learning-teaching of vocabulary by 

using CIPPA. There are three lesson plans and it took around 6 hours. 

After teaching, the research team conducted the post-test to find out 

whether the use of CIPPA model was effective for learning English 

vocabulary and there was a correlation between the classroom activities and 

the post-test scores. 

Findings 

- Effectiveness 

The data analysis shows that the effectiveness of using CIPPA in 

learning-teaching English for the 2nd year English education students was 

81.01% which is higher than the critieria set. This means that the use of this 

model benefited students in learning English vocabulary.  

Correlation 

The findings show that there is a weak correlation between the 

classroom activities and the post-test scores following the use of CIPPA 

model. This might be that the test designed did not measure what the research 

was intened to measure. Therefore, future research needs to take this into 

consideration.  

In conclusion, it can be stated that the use of CIPPA model in learning-

teaching English vocabulary benefited students in a number of important 

ways. Therefore, it has suggested that the teachers should apply this model in 

their classroom practices in order to improve student learning performance 

and outcomes.  

Suggestions 

1) Pedagogical implications 

Drawing from the data analysis and findings, it has been suggested that 

teachers should use CIPPA model in teaching-learning English vocabulary as 

it helps the students learn better. However, the teachers should study and try 

to understand the processes of using CIPPA model carefully before applying 

it into their instructional practices. This will help the teachers to effectively 

use it and benefit the learners at optimum.  
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Future directions 

It is recommended for future research that : 

Future research should use more than lesson plans to find the 

effectiveness of using CIPPA model in learning teaching English.  

Future research should collect both quantitative and qualitative data in 

order to validate and confirm the results. 

Future research should include a wide variety of in class activities to 

promote deep and meaningful learning. 
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ວໄິຈການນາໍໃຊວ້ທິສີອນ SQ4R ເຂົາ້ໃນການຮຽນ-ການສອນ ວຊິາພາສາລາວ 1 

ເລື່ ອງ ການອ່ານຈບັໃຈຄວາມສໍາລບັນກັສກຶສາຄູພາສາລາວ-ວນັນະຄະດ ີປີທ ີ1  
ທີ່ ຄະນະສກຶສາສາດ ມະຫາວທິະຍາໄລແຫ່ງຊາດ 

ບວົສອນ ສປີະເສດີ, ບຸນຫ າຍ ທຽວມາລາວງົ, ເພນີ ແດນອຸໄທ, ສານຫ ຽ້ວ ເມອືງ ແລະ ສຸ
ວນັນ ີປະເສດີກຸນ 

ຜູຮ້ບັຜດິຊອບຫ ກັ: ບວົສອນ ສປີະເສດີ 
ອເີມວ: bouason2020@gmail.com ແລະ ໂທ: 02052292507 

ບດົຄດັຫຍໍ ້
ການຄົນ້ຄວາ້ຄັງ້ນີ,້ ເປັນການຄົນ້ຄວາ້ແບບທດົສອບໂດຍມຈີດຸປະສງົ: 1) ເພື່ ອສກຶສາ

ປະສດິທພິາບຂອງບດົສອນການອ່ານຈບັໃຈຄວາມ ວຊິາພາສາລາວດວ້ຍການນໍາໃຊແ້ບບ 
SQ4R ສໍາລບັນກັສກຶສາຄູພາສາລາວ-ວນັນະຄະດປີີທ ີ1 ທີ່ ພາວຊິາ ຄູພາສາລາວ-ວນັນະຄະດ ີ
ຄະນະສກຶສາສາດໃຫມ້ປີະສດິທພິາບຕາມເກນ 80 / 80, 2) ເພື່ ອສກຶສາປະສດິທຜິນົການ
ຮຽນຮູຂ້ອງນກັສກຶສາ ໂດຍນໍາໃຊວ້ທິສີອນ SQ4R ເຂົາ້ໃນການສອນອ່ານຈບັໃຈຄວາມ ວຊິາ
ພາສາລາວ 1 ປີທ ີ1. 3)ເພື່ ອສກຶສາຄວາມເພງີພໍໃຈຂອງນກັຮຽນທີ່ ມຕີໍ່ ການຈດັການຮຽນ-ການ
ສອນ ເລື່ ອງ ອ່ານຈບັໃຈຄວາມ ວຊິາ ພາສາລາວ ໂດຍນໍາໃຊວ້ທິສີອນແບບ SQ4R. ເຂົາ້ໃນ
ການຮຽນ-ການສອນ ການອ່ານຈບັໃຈຄວາມ ກຸ່ມທດົລອງທີ່ ໃຊໃ້ນການຄົນ້ຄວາ້ຄັງ້ນີ:້ ນກັສກຶ
ສາ ຄູພາສາລາວ ປີທີ 1  ພາກວິຊ າ ຄູພາສາລາວ-ວັນນະຄະດີ ຄະນະສຶກສາສາດ 
ມະຫາວທິະຍາໄລແຫ່ງຊາດ. ສກົສກຶສາ 2019-2020 ຈາໍນວນ 1 ຫອ້ງ ມນີກັສກຶສາຈາໍນວນ 
27 ຄນົ ຍງິ 21. ເຄື່ ອງມທືີ່ ໃຊໃ້ນການຄົນ້ຄວາ້ປະກອບມບີດົສອນວຊິາ ພາສາລາວ: ການອ່ານ
ຈບັໃຈຄວາມສໍາຄນັ 5 ບດົສອນ ແບບທດົສອບຍ່ອຍຈໍານວນ 5 ສະບບັ, ແບບທດົສອບວດັ
ຜນົສໍາເລດັທາງການຮຽນມ ີ4  ຈາໍນວນ 25 ຂໍ,້ ມຄ່ີາຄວາມຍາກງ່າຍ (p) ຢູ່ລະຫວ່າງ 0.17- 

0.78, ຄ່າອໍານາດຈາໍແນກ (r) 0.36-0.90 , ຄ່າຄວາມເຊື່ ອໝັນ້ຂອງແບບທດົສອບແມ່ນ ແລະ 
ແບບທດົສອບຄວາມເພງີພໍໃຈຈໍານວນໜຶ່ ງສະບບັມ ີ23 ຂໍ,້ ມຄີວາມສອດຄ່ອງທາງດາ້ນເນືອ້
ໃນ (IOC)  ເທົ່ າກບັ 1.00 ທຸກຂໍ ້ແລະ ຄ່າຄວາມເຊື່ ອໝັນ້ຂອງແບບສອບຖາມຄວາມເພງີ
ພໍໃຈແມ່ນ 0.79  ຜນົການຄົນ້ຄວາ້ພບົວ່າ:  

1) ບດົສອນວຊິາ ພາສາລາວ 1 ການອ່ານຈບັໃຈຄວາມສໍາຄນັໂດຍການນາໍໃຊວ້ທິສີອນ
ແບບ SQ4R ມປີະສດິທພິາບເທົ່ າ 89.30/90.51   ສູງກວ່າເກນທີ່ ຕັງ້ໄວ.້ 
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2) ປະສດິທຜິນົການຮຽນຮູຂ້ອງນກັສກຶສາ ໂດຍນໍາໃຊວ້ທິສີອນ SQ4R ເຂົາ້ໃນການ
ສອນອ່ານຈບັໃຈຄວາມ ວຊິາພາສາລາວ 1 ປີທ ີ1. ມປີະສດິທຜິນົເທົ່ າ 0.64 ສະແດງວ່າ, 
ນກັສກຶສາມກີານພດັທະນາການຮຽນຮູເ້ພີ່ ມຂຶນ້ ຫ  ືຄດິເປັນ 0.64% 

3) ຄວາມເພງີພໍໃຈຂອງນກັຮຽນທີ່ ມຕີໍ່ ການຈດັການຮຽນ-ການສອນ ເລື່ ອງ ອ່ານຈບັໃຈ
ຄວາມ ວຊິາ ພາສາລາວ ໂດຍນາໍໃຊວ້ທິສີອນແບບ SQ4R. ເຂົາ້ໃນການຮຽນ-ການສອນ ການອ່ານ
ຈບັໃຈຄວາມສໍາຄນັນກັສກຶສາຄູພາສາລາວປີທ ີ1 ໂດຍລວມແລວ້ພໍໃຈຫ າຍທີ່ ສຸດ. 
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Abstract 

This research is quantitative and aims to: 1) investigate the efficacy of 

Lao language reading comprehension lesson plans as a result of using SQ4R 

for the first year Lao Language-Literature students at Department of Lao 

Language-Literature, Faculty of Education according to the criteria 80/80; 2) 

study the effects of SQ4R application on Lao language reading 

comprehension performance for the first year students; and 3) to find out 

students’ satisfaction towards learning-teaching language reading 

comprehension by using SQ4R. The target group for this quasi-experimental 

study was the first year students at Department of Lao Language-Literature in 

academic year 2019-2020, consisted of 27 students, 21 females. The research 

instruments include: 5 Lao Language reading comprehension lesson plans, 4 

quizzes, a pre-posttest, consisting of 15 items, with index of difficulty from 

0.17-0.78, S.D (r) from 0.36-0.90, reliability value is 882 and a survey 

consisting of 23 items, IOC (1.00) and its reliability was 0.79.  
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The findings reveal that: 

1)  The efficacy of Lao Language reading comprehension lesson using 

SQ4R is 89.30/90.51 %, which is higher than set criteria.  

2)  The effect of learning outcome performance through using SQ4R in 

reading comprehension of the first-year student is 0.8847, meaning that the 

students developed a better understanding of reading or critical thinking 

(0.64%) 

3) Students’ satisfaction towards learning-teaching reading 

comprehension of Lao language by using SQ4R is high.  

ບດົນາໍ 
ຄວາມເປັນມາ ແລະ ສະພາບບນັຫາ 
ວດັຖຸທຸກສິ່ ງຢ່າງທີ່ ມຢູ່ີໃນບນົໜາ້ໂລກນີມ້ຫີ າຍສິ່ ງຫ າຍຢ່າງ ທງັສາມາດຈບັບາຍໄດ ້

ແລະ ບ່ໍສາມາດຈບັບາຍໄດ.້ ພາສາກໍເປັນວດັຖຸອກີຊະນດິໜຶ່ ງທີ່ ຖກືນໍາໃຊເ້ປັນພາຫະນະໃນ
ການສື່ ສານຄົບຄາ້ສະມາຄົມລະຫວ່າງຄົນກັບຄົນໃນສັງຄົມຢ່າງແຜ່ຫ າຍ, ການບັນທຶກ
ເຫດການ, ປາກກດົການຕ່າງໆທີ່ ເກດີຂຶນ້ໃນສງັຄມົເພື່ ອນໍາມາເປັນຫ ກັຖານໃນການປັບປຸງ
ປ່ຽນແປງ, ສກຶສາຄົນ້ຄວາ້, ພດັທະນາຍກົລະດບັໃຫມ້ຄີວາມຈະເລີນສີວໄິລເປັນກາ້ວໆ. 
ສະນັນ້, ມະນຸດໃນໂລກນີ ້ບ່ໍວ່າຊາດໃດກໍລວ້ນແຕ່ໃຊພ້າສາຂອງຕນົເປັນເຄື່ ອງມແືລກປ່ຽນ 
ແລະ ເຂົາ້ໃຈເຊິ່ ງກນັ ແລະ ກນັ ເພາະຄນົເຮາົມກີານຄົນ້ຄດິ, ມກີານພດັທະນາຍອ້ນມພີາສາ 
ເພາະພາສາເປັນສື່ ທີ່ ສະທອ້ນໃຫເ້ຫນັເຖິງແນວຄວາມຄດິ, ອາລມົ, ຄວາມຮູສ້ກຶ, ເຫດການ 
ແລະ ເຫດການຕ່າງໆບ່ໍວ່າຈະເປັນການສະແດງອອກໂດຍຜ່ານຄໍາເວົາ້ ຫ  ືໂດຍການຂຽນເປັນ
ການບັນທຶກເຫດການ, ປາກດົການເພື່ ອເປັນຫ ັກຖານໃຫຄ້ນົໄດຮ້ັບຮູເ້ຖິງເຫດການທາງ
ປະຫວດັສາດ, ບດົຮຽນຊວີດິເພື່ ອນໍາມາປັບປຸງແກໄ້ຂ ແລະ ພດັທະນາຊວີດິການເປັນຢູ່ໃຫມ້ີ
ຄວາມສວີໄິລ. ນອກຈາກນີ ້ພາສາຍງັບົ່ ງບອກເຖງິຄວາມເປັນເອກະລກັຊນົເຜົ່ າ ແລະ ຄວາມ
ເປັນຊາດ. ແຕ່ລະຊນົເຜົ່ າແຕ່ລະຊາດລວ້ນແຕ່ມພີາສາເປັນຕນົເອງ ດັ່ ງເຊັ່ ນ ສາທາລະນະລດັ 
ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊນົລາວຂອງພວກເຮາົ ເຖງິແມ່ນວ່າຈະມປີະຊາກອນບ່ໍຫ າຍກຕໍາມ. ຖາ້
ທຽບໃສ່ປະເທດອື່ ນໆໃນໂລກເຫນັວ່າປະເທດລາວເຮາົນອ້ຍແຕ່ລາວເຮາົກໍມພີາສາເປັນຂອງ
ຕນົເອງທີ່ ເປັນເອກະລກັສະເພາະບົ່ ງບອກເຖງິຄວາມເປັນຊາດ ເຊິ່ ງເອີນ້ວ່າ: ພາສາລາວນັນ້ເອງ. 
ບວົສອນ ສປີະເສດີ, (2012: 5-6). 
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ໃນເບືອ້ງຕົນ້ ພາສາລາວເຮາົເອີນ້ວ່າ ພາສາລາວເດມີ ມພີະຍາງດຽວ ຫ  ືເປັນຄໍາໂດດຄໍາ
ປ່ຽວເປັນຕົນ້ວ່າ: ພ່ໍ, ແມ່, ນອນ, ຍ່າງ...ພາສາລາວເປັນພາສາທີ່ ກໍາເນດີຂຶນ້ເປັນເວລາປະມານ
ເກອືບ 2.000 ປີ ມຕີວົອກັໃຊມ້າແລວ້ປະມານ 300 ປີກ່ອນ ຄ.ສ ເມື່ ອສາສາໜາພຸດ ແລະ 
ພາມເລີ່ ມແຜ່ຂະຫຍາຍມາເຖງິດນິແດນອານາຈກັລາ້ນຊາ້ງ ເຮດັໃຫພ້າສາປາລ-ີສນັສະກຣດິເຂົາ້
ມາປົນເປກບັພາສາລາວເດມີນບັແຕ່ສະຕະວດັທ ີXIV ເຊິ່ ງເຈ ົາ້ຟາ້ງຸ່ມມະຫາຣາຊໄດນ້າໍເອາົພຸດ
ທະສາສາໜາລດັທຫິນິະຍານແບບລງັກາວງົຈາກກໍາປູເຈຍເຂົາ້ມາສູ່ອານາຈກັລາວລາ້ນຊາ້ງ ຈ ຶ່ ງ
ເຮັດໃຫພ້າສາປາລີ-ສນັສະກຣິດເຂົາ້ມາມບີດົບາດປົນຢູ່ກບັພາສາລາວ ໂດຍສະເພາະໃນ
ສະຕະວດັທ ີXV ສະໄໝຂອງພະເຈົາ້ຫ າ້ແສນໄຕພູວະນາດ ໄດມ້ກີານແປຄໍາພທິກີໍາຕ່າງໆໃນ
ພຸດທະສາສາໜາມາເປັນພາສາລາວ ສະນັນ້, ຈ ຶ່ ງເຮດັໃຫພ້າສາລາວມກີານຜນັປ່ຽນຈາກພາສາທີ່

ມພີະຍາງດຽວກາຍມາເປັນພາສາທີ່ ມ ີຫ າຍພະຍາງສາມາດຕອບສະໜອງໄດຕ້າມຄວາມ
ຮຽກຮອ້ງຕອ້ງການຂອງສງັຄມົໃນສະໄໝກ່ອນກຄໍປັືດຈບຸນັ. ເມື່ ອສງັຄມົ ແລະ ວດັທະນະທໍາ
ລາວໄດຮ້ັບການພັດທະນາເຂົາ້ ສູ່ຍອດສູງສຸດ, ພາສາ ແລະ ຕົວອັກສອນກໍໄດມ້ ີການ
ຂະຫຍາຍຕວົຢ່າງແຂງແຮງ. ມາເຖງິປັດຈະບນັພາສາລາວມຄີວາມສໍາຄນັ ແລະ ມບີດົບາດຢ່າງ
ໃຫຍ່ຫ ວງ ແລະ ໄດຖ້ກືສົ່ ງເສມີໃຫຮ້ຽນຕັງ້ແຕ່ລະດບັອະນຸບານ, ປະຖມົສກຶສາ, ມດັທະຍມົ
ຕອນຕົນ້, ມດັທະຍມົຕອນປາຍ ແລະ ຮອດລະດບັການສກຶສາຊັນ້ສູງເຊັ່ ນ: ວທິະຍາໄລຄູ 
ແລະ ມະຫາວທິະຍາໄລ ໃນນີກ້ໍມພີາກວຊິາ ພາສາລາວ; ນັນ້ກໍສະແດງໃຫເ້ຫນັໄດເ້ຖງິຄວາມ
ກາ້ວໜາ້ ແລະ ການສົ່ ງເສມີພດັທະນາພາສາລາວຢ່າງບ່ໍຢຸດຢັ້ງ (ທອງຫ ໍ່  ຄູນສະຫວດັ ພອ້ມ
ຄະນະ, 2009:71). 

ການນາໍໃຊວ້ທິສີອນແບບ SQ4R ເພື່ ອຈະຊ່ວຍພດັທະນາຜູຮ້ຽນສາ້ງຄວາມຮູດ້ວ້ຍຕນົ
ເອງປັບປ່ຽນບດົບາດຈາກເດມີທີ່ ຜູຮ້ຽນໄດຮ້ບັຄວາມຮູຈ້າກຄູໃນລກັສະນະບອກເລົ່ າຄວາມຮູ ້
ມາເປັນການຈດັການສອນໃຫນ້ກັຮຽນເປັນໃຈກາງ, ຜູຮ້ຽນໄດສ້ກຶສາຄົນ້ຄວາ້ຮຽນຮູຮ່້ວມກນັ
ເປັນກຸ່ມໂດຍມຄູີເປັນຜູແ້ນະນໍາ ແລະ ຜູຮ້ຽນເກດີຂະບວນການຮຽນຮູມ້ຄີວາມສາມາດໃນ
ການອ່ານຈບັໃຈຄວາມສໍາຄນັ ແລະ ແກໄ້ຂບນັຫາໃນຊວີດິປະຈາໍວນັ ແລວ້ມຄີວາມເພງີພໍໃຈຕໍ່

ວຊິາພາສາລາວ, ຕໍ່ ໝູ່ ເພື່ ອນເປັນປະໂຫຍດ ແລະ ສາມາດໄປພດັທະນາປະສດິທຜິນົການຮຽນ
ຕໍ່ ໄປໃຫສູ້ງຂຶນ້. 

ຕໍ່ ສະພາບດັ່ ງກ່າວ, ຜູສ້ກຶສາຄົນ້ຄວາ້ ຈ ິ່ ງມຄີວາມສນົໃຈຢາກສກຶສາ ການນໍາໃຊວ້ທິີ
ການສອນແບບ SQ4R ເຂົາ້ໃນການຮຽນ-ການສອນວຊິາພາສາລາວ: ການອ່ານຈບັໃຈຄວາມ
ສໍາຄນັນກັສກຶສາຄູພາສາລາວ ພາກວຊິາຄູພາສາລາວ-ວນັນະຄະດ ີຄະນະສກຶສາສາດ ມະຫາວ ິ
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ທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ. ເພື່ ອຈະຊ່ວຍພດັທະນາໃນການຮຽນພາສາລາວຂອງນກັສກຶສາເປັນ
ປະໂຫຍດໃນການປັບປຸງ ແລະ ພດັທະນາການຮຽນໃຫມ້ປີະສດິທຜິນົສູງຂຶນ້. 

ຈດຸປະສງົ 
1) ເພື່ ອສກຶສາປະສດິທພິາບຂອງບດົສອນການອ່ານຈບັໃຈຄວາມ ວຊິາ ພາສາລາວ 

ໂດຍນາໍໃຊວ້ທິສີອນແບບ SQ4R ສໍາລບັນກັສກຶສາປີທ ີ1 ພາກວຊິາຄູ ພາສາລາວ-
ວນັນະຄະດຕີາເກນ 80/80. 

2) ເພື່ ອສກຶສາປະສດິທຜິນົການຮຽນຮູຂ້ອງນກັສກຶສາ ໂດຍນາໍໃຊວ້ທິສີອນແບບ 
SQ4R ເຂົາ້ໃນການສອນການອ່ານຈບັໃຈຄວາມ ວຊິາ ພາສາລາວ ປີທ ີ1 

3) ເພື່ ອສກຶສາຄວາມເພິ່ ງພໍໃຈຂອງນກັສກຶສາທີ່ ມຕີໍ່ ການຈດັການຮຽນ-ການສອນເລື່ ອງ
ການອ່ານຈບັໃຈຄວາມວຊິາ ພາສາລາວ ໂດຍນາໍໃຊວ້ທິສີອນແບບ SQ4R. 
ວທິດໍີາເນນີການຄົນ້ຄວາ້ 

 ການຄົນ້ຄວາ້ຄັງ້ນີເ້ປັນການຄົນ້ຄວາ້ໃນຮູບແບບທດົລອງເຊິ່ ງກຸ່ມຜູຄ້ົນ້ຄວາ້ໄດດໍ້າເນນີ
ການທດົລອງໂດຍການນໍາໃຊແ້ຜນການທດົລອງຂັນ້ພືນ້ຖານແບບກຸ່ມດຽວທດົສອບກ່ອນ 
ແລະ ທດົສອບຫ ງັ (One Group Pretest -Posttest Design) (ໄຊວດັ ສຸດທີ່ ຣັດ, 2555: 

74). 
ກຸມ່ທດົລອງ 
ກຸ່ມທດົລອງທີ່ ໃຊໃ້ນການສກຶສາຄົນ້ຄວາ້ຄັງ້ນີແ້ມ່ນນກັສກຶສາຄູພາສາລາວ ພາກວຊິາຄູ

ພາສາລາວ-ວນັນະຄະດ ີຄະນະສກຶສາສາດ ມະຫາວທິະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ຈາໍນວນ 27 ຄນົ ເຊິ່ ງ
ໄດແ້ບ່ງນກັສຶກສາອອກກຸ່ມທົດລອງທີ່ ນໍາໃຊເ້ຂົາ້ໃນການສຶກສາຄັງ້ນີແ້ມ່ນຄູພາສາລາວ- 
ວນັນະຄະດ ີປີ 1 ເຊິ່ ງມຈີໍານວນ 27 ຄນົ, ຍງິ 21  ຄນົ, ເຊິ່ ງໄດແ້ບ່ງນກັສກຶສາອອກເປັນ 5 
ກຸ່ມຄ:ື ກຸ່ມລະ 5 ຄນົ, ພເິສດ 2 ກຸ່ມ ກຸ່ມລະ 6 ຄນົເກັ່ ງ 2 ຄນົ, ກາງ 2 ຄນົ ແລະ ອ່ອນ 2 

ຄນົ. ຕາມວທິຂີອງ SQ4R (ຈາໍນວນຄນົ ເກັ່ ງ, ກາງ, ອ່ອນ ຕາມຄະແນນສອບເສງັພາກຮຽນ
ທ ີI, ພາກຮຽນທ ີII) ຂອງນກັສກຶສາປີ 1 ວທິເີລອືກກຸ່ມທດົລອງຜູຄ້ົນ້ຄວ້າເລອືກແບບເຈາະ
ຈງົ (ບຸນຊມົ ສສີະອາດ, 2555:44-46). 
ວທິເີກບັຂໍມູ້ນ 
 ການຄົນ້ຄວາ້ຄັງ້ນີທ້າງກຸ່ມເປັນຜູທ້ດົລອງສອນດວ້ຍຕນົເອງຈນົຄບົຕາມບດົສອນທີ່ ກໍາ
ນດົໄວໂ້ດຍໃຊບ້ດົສອນ SQ4R ເຊິ່ ງລວມທງັໝດົ 5 ບດົສອນ ແລະ ກາໍຂໍມູ້ນດັ່ ງນີ:້ 
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1) ນາໍໜງັສສືະເໜອີະນຸຍາດເກບັຂໍມູ້ນຈາກ ຫວົໜາ້ພາກວຊິາຄູພາສາລາວ-ວນັນະຄະດ ີ
ຄະນະສກຶສາສາດ ມະຫາວທິະຍາໄລແຫ່ງຊາດ. 

2) ສຸມເລອືກກຸ່ມທດົລອງແລວ້ແຈງ້ເວລາໃຫນ້ກັສກຶສາຮູ.້ 
3) ກ່ອນການດໍາເນນີການສອນຕວົຈງິໄດມ້ກີານທດົສອບກ່ອນຮຽນ (pre–test) ດວ້ຍ

ແບບທດົສອບວດັຜນົສໍາເລດັທາງການຮຽນແບບທດົສອບປາລະໄນ ເລອືກຕອບແບບ 4 ຕວົ
ເລອືກຈາໍນວນ 25 ຂໍ ້ໃຊເ້ວລາ 50 ນາທ ີແລະ ແບບທດົສອບວດັຄວາມສາມາດໃນການອ່ານ
ທີ່ ມ ີ4 ຕວົເລອືກຕອບຈໍານວນ 25 ຂໍ ້ໂດຍໃຊເ້ວລາຂໍລ້ະ 10 ນາທ ີແລວ້ນໍາໄປກວດໃຫ ້
ຄະແນນ. 

4) ດໍາເນນີການສອນຕວົຈງິຕາມບດົສອນທີ່ ກາໍນດົໄວ ້ມ ີ5 ບດົສອນ. 
5)ກ່ອນການທດົລອງສອນຜູຄ້ົນ້ຄວ້າໄດດໍ້າເນນີການທດົສອບກ່ອນຮຽນດໍາເນນີການ

ສອນຕວົຈງິຕາມບດົສອນທ ີ1 ສໍາເລດັແລວ້ກໍທດົລອງສອບຫ ງັການຮຽນບດົຮຽນນັນ້ດວ້ຍແບບ
ທດົສອບຍ່ອຍ ຫ  ືແບບທດົສອບປະຈາໍບດົ. 

6) ກ່ອນການທດົລອງສອນຜູຄ້ົນ້ຄວາ້ໄດດໍ້າເນນີການການທດົສອບກ່ອນຮຽນ ແລະດໍາ
ເນນີສອນຕວົຈງິຕາມບດົສອນທ ີ2 ສໍາເລດັແລວ້ກໍທດົລອງສອບຫ ງັການຮຽນບດົຮຽນນັນ້
ດວ້ຍແບບທດົສອບຍ່ອຍ ຫ  ືແບບທດົສອບປະຈາໍບດົ. 

7) ກ່ອນການທດົລອງສອນຜູຄ້ົນ້ຄວາ້ໄດດໍ້າເນນີການການທດົສອບກ່ອນຮຽນ ແລະດໍາ
ເນນີການສອນຕວົຈງິຕາມບດົສອນທ ີ3 ສໍາເລດັແລວ້ກໍທດົລອງສອບຫ ງັການຮຽນບດົຮຽນ
ນັນ້ດວ້ຍແບບທດົສອບຍ່ອຍ ຫ  ືແບບທດົສອບປະຈາໍບດົ. 

8) ກ່ອນການທດົລອງສອນຜູຄ້ົນ້ຄວາ້ໄດດໍ້າເນນີການການທດົສອບກ່ອນຮຽນ ແລະດໍາ
ເນນີການສອນຕວົຈງິຕາມບດົສອນທ ີ4 ສໍາເລດັແລວ້ກໍທດົລອງສອບຫ ງັການຮຽນບດົຮຽນ
ນັນ້ດວ້ຍແບບທດົສອບຍ່ອຍ ຫ  ືແບບທດົສອບປະຈາໍບດົ. 

9) ກ່ອນການທດົລອງສອນຜູຄ້ົນ້ຄວາ້ໄດດໍ້າເນນີການການທດົສອບກ່ອນຮຽນ ແລະດໍາ
ເນນີການສອນຕວົຈງິຕາມບດົສອນທ ີ5 ສໍາເລດັແລວ້ກໍທດົລອງສອບຫ ງັການຮຽນບດົຮຽນ
ນັນ້ດວ້ຍແບບທດົສອບຍ່ອຍ ຫ  ືແບບທດົສອບປະຈາໍບດົ. 

10) ຫ ງັຈາກສອນໝດົທຸກບດົສອນແລວ້ກໍເຮດັການທດົສອບລວມ ຫ  ືບດົທດົສອບຫ ງັ
ການຮຽນມຈີາໍນວນ 25 ຂໍ ້ເຊິ່ ງແມ່ນແບບທດົສອບດຽວກນັກບັແບບທດົສອບກ່ອນການຮຽນ. 
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11) 1. ຂັນ້ຈດັກຽມ, 2. ຂັນ້ຈດັທມີ, 3. ຂັນ້ການຮຽນຮູ,້ 4. ຂັນ້ການແຂ່ງຂນັ, 5. ຂັນ້
ຍອມຮບັຄວາມສໍາເລດັຂອງທມີ  

12) ເມື່ ອສອນໝດົທຸກບດົແລວ້ຊົ່ ວໂມງຕໍ່ ໄປຜູຄ້ົນ້ຄວາ້ກໍຢາຍແບບສອບຖາມຄວາມ
ເພງີພໍໃຈໃຫນ້ກັສກຶສາສະແດງຄວາມຄດິເຫນັຕໍ່ ກບັການຈດັການຮຽນ - ການສອນ ໂດຍນໍາ
ໃຊວ້ທິສີອນແບບ SQ4R ຂອງຄູເມື່ ອນກັສກຶສາຕອບສໍາເລດັແລວ້ຄູກໄໍດເ້ກບັແບບສອບຖາມ
ຄນືເພື່ ອກວດສອບລະອຽດ ຖກືຕອ້ງ ແລະ  ຄບົຖວ້ນຕາມຈາໍນວນ. 

12) ນໍາຜນົການທດົສອບທງັໝດົເຊັ່ ນ: ແບບທດົສອບກ່ອນ, ແບບທດົສອບຫ ງັຮຽນ, 
ແບບປະເມນີພດຶຕກິາໍ ແລະ ແບບທດົສອບຄວາມເພີ່ ງພໍໃຈໄປວເິຄາະໃນຂັນ້ຕໍ່ ໄປ. 
ເຄື່ ອງມທືີ່ ໃຊໃ້ນການຄົນ້ຄວາ້ 

1) ບດົສອນວຊິາພາສາລາວ 1 ໂດຍນໍາໃຊກ້ານຈດັການຮຽນຮູແ້ບບ SQ4R, 2) ເນືອ້
ໃນຄວາມຮູ,້ 3)ແບບທດົສອບວດັຜນົສໍາເລດັທາງການຮຽນກ່ອນ ແລະ ຫ ງັຮຽນ. 4) ແບບທດົ
ສອບຍ່ອຍໃນຂະບວນການຮຽນ-ການສອນ. 5) ແບບສງັເກດພດຶຕກິໍາ, 6) ແບບສອບຖາມ
ຄວາມເພງີພໍໃຈຕໍ່ ກບັການສອນໂດຍນາໍໃຊກ້ານຮຽນຮູແ້ບບ SQ4R ການສາ້ງເຄື່ ອງມໃືນການ
ສກຶສາຄົນ້ຄວາ້ຜູສ້ກຶສາໄດດໍ້າເນນີການຕາມລໍາດບັຂັນ້ຕອນດັ່ ງນີ:້  
 (1). ການສາ້ງບດົສອນ 
 (2). ການສາ້ງແບບທດົສອບວດັຜນົສໍາເລດັທາງການຮຽນ 
 (3). ການສາ້ງແບບສອບຖາມຄວາມເພງີພໍໃຈ 
ວທິລີວບລວມຂໍມ້ນູ  

ການເກບັກາໍລວບລວມຂໍມູ້ນ ຜູຄ້ວາ້ຄວາ້ໄດດໍ້າເນນີຂັນ້ຕອນດັ່ ງນີ:້ 
1) ຜູຄ້ ົນ້ຄວາ້ໄດດໍ້າເນນີການທດົສອບກ່ອນຮຽນ (Pretest) ດວ້ຍແບບທດົສອບທີ່ ຜູ ້

ຄົນ້ຄວາ້ໄດສ້າ້ງຂຶນ້ກບັນກັສກຶສາຄູພາສາລາວ-ວນັນະຄະດ ີພາກວຊິາຄູພາສາລາວ-ວນັນະຄະດ ີ
ຄະນະສກຶສາສາດ ມະຫາວທິະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ປີທ ີ1 ຈາໍນວນ 25 ຂໍ.້ 

2) ຜູຄ້ ົນ້ຄວາ້ໄດດໍ້າເນນີການຮຽນການສອນ, ຈດຸປະສງົ ແລະ ເນືອ້ໃນແຕ່ລະບດົສອນ
ດວ້ຍການຈດັການຮຽນຮູແ້ບບ SQ4R ຕາມບດົສອນທີ່ ໄດສ້າ້ງຂຶນ້ຈາໍນວນ 5 ບດົສອນ, ໃຊ ້
ເວລາ 10 ຊົ່ ວໂມງ.ໂດຍມຂີັນ້ຕອນການຈດັການຮຽນຮູແ້ບບ SQ4R ຄ:ື 1. ຂັນ້ຈດັກຽມ, 2. 
ຂັນ້ຈດັທມີ, 3. ຂັນ້ການຮຽນຮູ,້ 4. ຂັນ້ການແຂ່ງຂນັ 5. ຂັນ້ຍອມຮບັຄວາມສໍາເລດັຂອງທມີ  
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3) ໃນຂະນະທີ່ ດໍາເນນີການສອນ ຫ  ືລະຫວ່າງເຮດັກດິຈະກໍາຜູຄ້ ົນ້ຄວາ້ຍງັໄດປ້ະເມນີ
ພດຶຕກິໍາຂອງນກັສກຶສາເປັນລາຍກຸ່ມ ແລະ ລາຍບຸກຄນົໄປພອ້ມ.ຫ ງັຈາກສໍາເລດັການດໍາເນນີ
ການຮຽນການສອນແລວ້ຜູຄ້ົນ້ຄວາ້ໄດທ້ດົສອບວດັຜນົສໍາເລດັທາງການຮຽນ (Post-test) 
ກບັນກັສກຶສາຄູພາສາລາວ ປີທ ີ1. 

1. ເມື່ ອສໍາເລດັການທດົສອບຫ ງັຮຽນແລວ້ຜູຄ້ົນ້ຄວາ້ກໍໄດແ້ຈກແບບສອບຖາມຄວາມເພງີ
ພໍໃຈໃຫນ້ກັສກຶ 

ນກັສກຶສາເພື່ ອປະເມນີຄວາມພໍໃຈໃນວທິສີອບຮູບແບບນີ.້ 
2. ນາໍຜນົການທດົສອບທງັໝດົເຊັ່ ນ: ແບບທດົສອບກ່ອນ, ແບບທດົສອບຫ ງັຮຽນ, ແບບ

ປະເມນີພດຶຕກິາໍ ແລະ ແບບທດົສອບຄວາມເພງີພໍໃຈໄປວເິຄາະໃນຂັນ້ຕໍ່ ໄປ. 
ວທິກີານວເິຄາະຂໍມູ້ນ 

ຫ ງັຈາກເກບັກໍາຮວບຮວມຂໍມູ້ນທີ່ ໄດຈ້າກການທດົລອງຈດັການຮຽນຮູຮູ້ບແບບ SQ4R 
ແລວ້ຜູ ້ຄົນ້ຄວາ້ໄດວ້ເິຄາະຂໍມູ້ນດັ່ ງລາຍລະອຽດຕໍ່ ໄປນີ:້1).ຫາຄ່າສະເລ່ຍ ( X ) ແລະ ຄ່າຜນັ
ປ່ຽນມາດຖານ ( DS. ) ຂອງຄະແນນທີ່ ໄດຈ້າກການທດົສອບກ່ອນຮຽນ, ການທດົສອບຫ ງັ
ຮຽນ.2) ຊອກຫາປະສດິທພິາບ (E1/E2) ຂອງບດົສອນໂດຍນາໍໃຊກ້ານສອນແບບ SQ4R.3) 

ຊອກຫາປະສດິທຜິນົ (E.I) ຂອງການຮຽນຮູວ້ຊິາພາສາລາວ 1 ການອ່ານຈບັໃຈຄວາມສໍາຄນັ 
ໂດຍນາໍໃຊກ້ານສອແບບ SQ4R ສໍາລບັ ນກັສກຶສາຄູພາສາລາວ ປີທ ີ1 4) ຫາຄ່າສະເລ່ຍ ( X

) ແລະ ຄ່າຜັນປ່ຽນມາດຖານ (SD) ລະດບັຄວາມເພີງພໍໃຈໃນການຕອບແບບສອບຖາມ
ຄວາມເພງີພໍໃຈຂອງນກັສກຶສາຕໍ່ ກບັການຈດັການຮຽນ-ການສອນວຊິາພາສາລາວອ່ານຈບັໃຈ
ຄວາມສໍາຄນັໂດຍນໍາໃຊກ້ານສອນແບບ SQ4R ສໍາລບັນກັສກຶສາຄູພາສາລາວ ປີທ ີ1 ໂດຍ
ອງີໃສ່ເກນການປະເມນີດັ່ ງນີ:້ ເກນການໃນການແປຜນົຂອງ Best and kahn (2006). 

ສະຖຕິທິິ່ ໃຊໃ້ນການວເິຄາະຂໍມູ້ນ 

1) ຫາຄ່າສະເລ່ຍ, 2) ຫາຄ່າຜນັປ່ຽນມາດຖານ, 3) ຫາປະສດິທພິາບ ( 21 / EE ), 4).

ຫາປະສດິທຜິນົ (E.I), 5) ສະຖຕິທິີ່ ໃຊຊ້ອກຫາຄຸນນະພາບຂອງເຄື່ ອງມຫືາດດັສະນຄີວາມ
ສອດຄ່ອງ IOC , 6).ຫາຄ່າອໍານາດຈາໍແນກ (r) ແລະ ລະດບັຄວາມຍາກງ່າຍ (P),   7) ຫາຄ່າ
ຄວາມເຊື່ ອໝັນ້ຂອງແບບທດົສອບແບບເລອືກຕອບໂດຍໃຊສູ້ດຂອງ Kuder-richardson. 
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ສະຫ ບຜນົຂອງການຄົນ້ຄວາ້ 
ການວເິຄາະຫາປະສດິທພິາບຂອງບດົສອນ 

∑ 𝑋

𝐸1 =
𝑁
𝐴
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=
27

240  
×100=

5787

6480
×100=

578700

6480
=89.30 

∑ 𝑋

𝐸2 =
𝑁
𝐵

   

611
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×100=

611

675
×100=

61100

675
=90.51 

 ຜນົການວເິຄາະຂໍມູ້ນ ເຫນັວ່າຄະແນນສະເລ່ຍໂດຍລວມຂອງນກັສກຶສາ ຂະບວນ
ການຈດັການຮຽນ-ການສອນວຊິາ ພາສາລາວ ເລື່ ອງການອ່ານຈບັໃຈຄວາມສໍາຄນັ ໂດຍນາໍໃຊ ້
ວທິສີອນແບບ SQ4R ມຄ່ີາເທົ່ າ 42.86  ຄະແນນ, ຈາກຄະແນນເຕມັ 240 ຄະແນນ, ຄດິ
ເປັນເປີເຊນັແມ່ນ 89.30% ເຊິ່ ງມຄ່ີາຜນັປ່ຽນມາດຕະຖານແມ່ນ 1.24 ໃນນັນ້ປະສດິທພິາບ
ຂອງຂະບວນການຈດັການຮຽນ-ການສອນ E1 ເທົ່ າກບັ 89.30 ມຄ່ີາສະເລ່ຍຈາກການທດົ
ສອບຫ ງັການຮຽນເທົ່ າກບັ 22.62 ຄະແນນ, ຈາກຄະແນນເຕມັ 25 ຄະແນນ, ຄດິເປັນເປີເຊນັ
ແມ່ນ 90.51% ເຊິ່ ງມຄ່ີາຜນັປ່ຽນມາດຕະຖານ 0.39 ໃນນັນ້ປະສດິທພິາບຂອງຜນົໄດຮ້ບັ E2 
ເທົ່ າກບັ 90.51 % ສະແດງວ່າປະສດິທພິາບຂອງບດົສອນມຄ່ີາ E1/E2 ເທົ່ າກບັ 89.30/90.51 

ເຊິ່ ງສູງກວ່າເກນທີ່ ຕັງ້ໄວຄ້ ື80/80. 
ວເິຄາະຫາດດັສະນປີະສດິທຜິນົການຮຽນຮູຂ້ອງນກັສກຶສາ 

ຈາໍນວນ
ນກັສກຶສາ 
(N) 

ຜນົລວມຂອງຄະແນນ (ຄະແນນເຕມັ 20) ດດັສະນປີະ
ສດິທຜິນົ (E.I) ບົດທົດສອບກ່ອນການ

ຮຽນ 
ບດົທດົສອບຫ ງັການຮຽນ 

ຄະແນນທີ່
ໄດ ້

ເປີເຊນັ ຄະແນນທີ່
ໄດ ້

ເປີເຊນັ 

27 480 88.88 611 87.03  0.6717 

ຈາກຕາຕະລາງ ການວເິຄາະປະສດິທຜິນົການຮຽນຮູຂ້ອງນກັສກຶສາໂດຍລວມການ
ຮຽນຂອງນກັສກຶສາມຄີ່າດດັສະນີປະສິດທິຜນົ (E.I) ເທ່ົາກບັ  0.6717 ສະແດງວ່າ, 
ນກັສກຶສາມກີານພດັທະນາການຮຽນຮູເ້ພີ່ ມຂຶນ້ ຫ ຄືດິເປັນ 69.17%. 
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ຜນົການວເິຄາະຫາຄວາມເພີ່ ງພໍໃຈຂອງນກັຮຽນຕໍ່ ກບັນາໍໃຊວ້ທິສີອນແບບ SQ4R ທງັ 
5 ດາ້ນ, ເຂົາ້ໃນການຈດັການຮຽນ-ການສອນ ວຊິາ ພາສາລາວ 1 

ຕາຕະລາງ: ຄ່າສະເລ່ຍ ແລະ ຄ່າຜນັປ່ຽນມາດຕະຖານຂອງແບບສອບຖາມຄວາມເພງີພໍໃຈທງັ 5 ດໍ້ານ 
ລາຍການປະເມນີ                                    �̅�            S.D        ແປຄວາມໝາຍ 

1 ດາ້ນເນືອ້ໃນການຮຽນຮູ ້ 4.55 

 

0.54 

 
ຫ າຍທີ່ ສຸດ 

2 ດາ້ນການຈດັກຸ່ມ 4.55 

 

0.54 

 
ຫ າຍທີ່ ສຸດ 

3 ດາ້ນການຈດັການຮຽນ-ການ
ສອນ 

7.03 

 

0.91 

 
ຫ າຍທີ່ ສຸດ 

4 ດາ້ນການແຂ່ງຂນັເກມ 4.45 

 

0.61 

 
ຫ າຍທີ່ ສຸດ 

5 ດາ້ນການປະເມນີ 4.69 

 

0.45 

 
ຫ າຍທີ່ ສຸດ 

 ລວມ 5.05 0.61 ຫ າຍທີ່ ສຸດ 
  

ຈາກຕາຕະລາງ: ພບົວ່າ ການນໍາໃຊວ້ທິສີອນແບບກຸ່ມແຂ່ງຂນັເປັນທມິ SQ4R ເຂົາ້ໃນການ
ຈດັການຮຽນ-ການສອນ ວິຊາ ພາສາລາວ 1 ນັກສຶກສາຄູປີ 1 ພາກວິຊາ ຄູພາສາລາວ-
ວນັນະຄະດ ີຄະນະສກຶສາສາດ ມະຫາວທິະຍາໄລແຫ່ງຊາດ.  ນກັສກຶສາມຄີວາມເພງີພໍໃຈ
ຫ າຍທີ່ ສຸດ ໂດຍລວມ ດາ້ນການຈດັກດິຈະກໍາກຸ່ມເຊິ່ ງມ ີX̅=5.05, S.D=0.61 ເມື່ ອເບິ່ ງເປັນ
ລາຍດາ້ນພບົວ່າ: ລໍາດບັດາ້ນການຈດັການຮຽນ-ການສອນນກັສກຶສາມຄີວາມເພງີພໍໃຈຫ າຍທີ່

ສຸດ X̅=7.03, S.D=0.71, 2. ດາ້ນການປະເມນີ ນກັສຶກສາມຄີວາມເພີງພໍໃຈຫ າຍທີ່ ສຸດ  

X̅=4.69, S.D=0.45, 3.  ດາ້ນເນືອ້ໃນການຮຽນຮູນ້ກັສກຶສາມຄີວາມເພງີພໍໃຈຫ າຍທີ່ ສຸດ  

�̅�=4.55, S.D=0.54 ແລະ  ດາ້ນການຈດັກຸ່ມນັກສຶກສາມີຄວາມເພີງພໍໃຈຫ າຍທີ່ ສຸດ  �̅�=4.55, 

S.D=0.54 

ການອະພິປາຍ 

ຈາກການຄ ົໍ້ນຄວໍ້າກຽ່ວກບັການນ  າໃຊໍ້ຮ ບແບບ SQ4R ເຂົໍ້າໃນການຮຽນ-ການ

ສອນວຊິາພາສາລາວ 1 ການອາ່ນຈບັໃຈຄວາມສ  າຄນັສ  າລບັນກັສຶກສາຄ ພາສາລາວ

ປີທີ 1 ທ່ີພາກວຊິາຄ ພາສາລາວ-ວນັນະຄະດຄີະນະສຶກສາສາດ ມະຫາວທິະຍາໄລ
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ແຫງ່ຊາດ. ໄດໍ້ນ  າເອົາປະເດັນທ່ີສ  າຄນັທ່ີຄ ົໍ້ນພບົມາອະທິບາຍຜນົຕາມຈດຸປະສງົຂອງ

ການຄ ົໍ້ນຄວໍ້າດ ັງ່ນີໍ້: 

1) ບົດສອນ ດວ້ຍການນໍາໃຊຮູ້ບແບບ SQ4R ເຂົາ້ໃນການຮຽນ-ການສອນ ວຊິາ 
ພາສາລາວ: ການອ່ານຈບັໃຈຄວາມສໍາຄນັສໍາລບັນກັສກຶສາຄູພາສາລາວປີທ ີ1 ທີ່ ພາກວຊິາຄູ
ພາສາລາວ-ວນັນະຄະດ ີ ຄະນະສກຶສາສາດ ມະຫາວທິະຍາໄລແຫ່ງຊາດ. ມປີະສດິທພິາບ 
89.30/87.03 ສູງກວ່າເກນທີ່ ກໍານດົໄວ ້ເນື່ ອງມາຈາກບດົສອນທີ່ ສາ້ງຂຶນ້ໄດຜ່້ານຂະບວນຂັນ້
ຕອນໃນການສາ້ງ ແລະ ຫາຄຸນນະພາບຢ່າງເປັນລະບບົ ໂດຍໄດຮ້ບັການປັບປຸງ, ແກໄ້ຂຈາກ
ທ່ານຜູຊ່້ຽວຊານດາ້ນເນືອ້ໃນ, ດາ້ນການຈດັກດິຈະກາໍການຮຽນ - ການສອນ ແລະ ດາ້ນການ
ວດັປະເມນີຜນົ. ຈາກນັນ້, ຈ ິ່ ງນໍາໄປທດົລອງໃຊກ້ບັນກັຮຽນທີ່ ບ່ໍແມ່ນກຸ່ມທດົລອງເພື່ ອກວດ
ສອບຄວາມເໝາະສມົຂອງເວລາ, ສື່ , ອຸປະກອນການຮຽນ, ລວມທງັດາ້ນວດັ ແລະ ປະເມນີ
ຜນົຕະຫ ອດເຖງິບດົບາດຂອງນກັສກຶສາພອ້ມທງັໄດມ້ກີານປັບປຸງແກໄ້ຂຂໍບ້ກົພ່ອງເປັນທີ່ ໜາ້
ສງັເກດເບິ່ ງວ່າ ຄະແນນລະຫວ່າງຮຽນຈາກການສງັເກດພດຶຕກິໍາ ແລະ ການເຮດັແບບທດົ
ສອບຍ່ອຍທາ້ຍບດົສອນເຊິ່ ງເປັນການຈດັກດິຈະກໍາການຮຽນ-ການສອນແບບ SQ4R. ນັນ້
ນກັສກຶສາມໂີອກາດທີ່ ຈະພດັທະນາທກັສະ ແລະ ຄວາມສາມາດຕນົເອງ ໂດຍໄດຮ້ບັຄວາມ
ຊ່ວຍເຫ ອື ແລະ ແນະນໍາຈາກໝູ່ ເພື່ ອນນກັສກຶສາທີ່ ເກ ັ່ ງເຊິ່ ງຢູ່ໃນກຸ່ມດຽວກນັຈະພະຍາຍາມ
ໃຫຄ້ວາມຊ່ວຍເຫ ອືນກັຮຽນປານປານກາງ ແລະ ນກັຮຽນອ່ອນໄດເ້ຂົາ້ໃຈເພື່ ອກຸ່ມຂອງຕນົ
ເອງນັນ້ໄດຮ້ບັການຍອມຮບັ ເກດີຄວາມພູມໃຈທີ່ ໄດຮ້ບັໂອກາດແນະນາໍໝູ່ ເພື່ ອນສ່ວນນກັສກຶ
ສາປານກາງ ແລະ ນກັສກຶສາອ່ອນກຈໍະພະຍາຍາມປັບປຸງພດຶຕກິາໍການຮຽນຂອງຕນົສົ່ ງຜນົໃຫ ້
ນກັຮຽນສອດຄ່ອງກບັອາ້ງໃນ (ການທດິາ ແກວ້ກາມ ພອ້ມດວ້ຍຄະນະ, 2556:23) ໄດກ່້າວ
ໄວວ່້າ: SQ4R  ເປັນວທິອ່ີານທີ່ ມຂີັນ້ຕອນຢ່າງເປັນລະບບົຜູຮ້ຽນພະຍາຍາມຫາຄວາມໝາຍ
ຈາກເລື່ ອງທີ່  ອ່ານໂດຍໃຊຂ້ັນ້ຕອນ 6 ຂັນ້ ຂອງວທິສີອນແບບ SQ4R  ເຊິ່່ ງແຕ່ລະຂັນ້ຕອນຖື
ວ່າເປັນຈດຸເດັ່ ນສໍາຄນັໃນການຊ່ວຍໃຫຜູ້ຮ້ຽນເຂົາ້ໃຈເລື່ ອງທີ່ ອ່ານໄດດ້ມີລໍີາດບັຂັນ້ໃນການ
ສາ້ງຄວາມເຂົາ້ໃຈໃນການອ່ານ ໂດຍຜູຄ້ົນ້ຄວາ້ກໍານດົຂັນ້ຕອນການຈດັກດິຈະກໍາຮຽນຮູດ້ັ່ ງນີ:້
(1) ຂັນ້ນໍາເຂົາ້ສູ່ບດົຮຽນ ເປັນການກະຕຸນ້ ແລະ ສາ້ງຄວາມກະຕລືລືົນ້ໃນການຮຽນດວ້ຍວທິີ
ຕ່າງໆເຊັ່ ນ: ໃຫນ້ກັຮຽນເບິ່ ງຮູບພາບທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັເລື່ ອງ ແລະ ໃຊຄໍ້າຖາມເພື່ ອເຊື່ ອມໂຍງ
ເຂົາ້ສູ່ເລື່ ອງທີ່ ໄດອ່້ານ (2) ຂັນ້ສອນ ປະກອບດວ້ຍ 6 ຂັນ້ຕອນສໍາຄນັຄ:ື S-survey (ຂັນ້ສໍາ
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ຫ ວດ) ເປັນການອ່ານແບບຜ່ານໆ ໂດຍໃຫນ້ກັຮຽນອ່ານສໍາຫ ວດເນືອ້ໃນຂອງເລື່ ອງແບບ
ຜ່ານໆໄດແ້ກ່: ຊື່ ເລື່ ອງ, ຊື່ ຜູແ້ຕ່ງ, ຮູບພາບປະກອບ, ຄໍາສບັຍາກຈາກບດົເລື່ ອງ, ພຈິາລະນາຄໍາ
ນໍາ ແລະ ສ່ວນສະຫ ຸບຂອງເນືອ້ເລື່ ອງ ຂັນ້ຕອນນີເ້ປັນກດິຈະກໍາທີ່ ນກັຮຽນຕອ້ງໄດເ້ຝິກໃຊ ້
ປະສບົການເດມີຂອງຕນົເອງ ປະສບົການເດມີຂອງນກັຮຽນເປັນສິ່ ງສໍາຄນັຫ າຍໃນກດິຈະກໍາ
ກ່ອນການອ່ານເພາະຄວາມຮູຈ້າກປະສບົການເດມີຈະເປັນພືນ້ຖານໃຫນ້ກັຮຽນຮູຈ້ກັຄົນ້ຄວາ້, 
ຮູຈ້ກັຄົນ້ຄດິ, ຮູຈ້ກັຫາຄວາມຮູດ້ວ້ຍຕນົເອງ ແລະ ສາມາດຄາດເດາົເຫດການຈາກເລື່ ອງໄດ ້
ເຊິ່ ງຈະຊ່ວຍໃຫກ້ານອ່ານເປັນໄປຢ່າງມຈີດຸໝາຍ ແລະຈບັໃຈຄວາມສໍາຄນັໄດ ້ເຊິ່ ງສອດຄ່ອງ
ກບັ (ອໍຣະພນິ ຄໍາພນັ, 2255:64) ໄດສ້ກຶສາການພດັທະນາທກັສະການອ່ານຈບັໃຈຄວາມ
ພາສາອງັກດິ ໂດຍໃຊໜ້ງັສພືາບນທິານອສິບົປະກອບເທກັນກິ SQ4R ສໍານກັຮຽນປະຖມົປີທ ີ
3. ຜນົການສກຶສາພບົວ່າດດັຊະນປີະສດິທຜິນົຂອງກດິຈະກໍາຕາມແຜນຈດັການຮຽນຮູທ້ກັ
ສະການອ່ານຈບັໃຈຄວາມພາສາອງັກດິໂດຍໃຊເ້ທກັນກິ SQ4R ສໍາລບັນກັຮຽນຊັນ້ປະຖມົປີ
ທ ີ3 ມຄ່ີາເທົ່ າກບັ 0.6536  ສະແດງວ່າ ນກັຮຽນມຄີວາມກາ້ວໜາ້ຈາກການຮຽນເພິ່ ມຂຶນ້ຄດິ
ເປັນເປີເຊນັເທົ່ າກບັ 65.36%; 2) Q-Question dko8A’ການຕັງ້ຄໍາຖາມກ່ຽວກບັບດົເລື່ ອງ
ທີ່ ອ່ານໃນຂັນ້ນີຄູ້ໃຫນ້ກັຮຽນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັເນືອ້ເລື່ ອງທີ່ ຊ່ວຍໃຫນ້ກັຮຽນໄດພ້ດັທະນາທກັ
ສະການອ່ານຕບັໃຈຄວາມໄດເ້ຊັ່ ນ ຈດຸປະສງົຂອງເລື່ ອງ, ອນັໃດຄຄືວາມຈງິຈາກເລື່ ອງ, ມີ
ຄວາມເໝາສມົ ຫ ບ່ໍື, ນກັຮຽນມຂໍີຄ້ດິແນວໃດຈາກເເລື່ ອງທີ່ ໄດອ່້ານ, ໃຈຄວາມຂອງເລື່ ອງຄື
ອນັໃດ, ເປັນຫຍງັຈຶ່ ງສໍາຄນັ. ສະນັນ້, ຈງຶເວົາ້ໄດວ່້າ ການຕັງ້ຄໍາຖາມຂອງນກັຮຽນເປັນການສາ້ງ
ແຮງຈງູໃຈໃນການອ່ານ ແລະ ເປັນຈດຸສໍາຄນັທີ່ ຊ່ວຍກະຕຸນ້ໃຫນ້ກັຮຽນຄົນ້ຫາຄໍາຕອບໃນ
ການອ່ານ ເຊິ່ ງສອດຄ່ອງກບັ (ການທດິາ ແກວ້ກາມ, 2556:48); 3) R1-Read ການອ່ານເພື່ ອ
ຫາຄໍາຕອບໃຫແ້ກ່ຄໍາຖາມທີ່ ຕັງ້ໄວ ້ໂດຍໃຫນ້ກັຮຽນອ່ານບດົເລື່ ອງຢ່າງລະອຽດຫາກຂໍຄ້ວາມ
ໃດບ່ໍເຂົາ້ໃຈບນັທກຶໄວເ້ພື່ ອຖາມຄູຜູສ້ອນ; 4) R2-Record ການຈດັບນັທກຶຂໍຄ້ວາມສໍາຄນັ
ແບບຫຍໍ ້ໆ ; 5) R3-Rectie ການສະຫ ຸບ ໂດຍຄູໃຫນ້ກັຮຽນສະຫ ຸບໃຈຄວາມສໍາຄນັປັນສໍາ
ນວນພາສາຂອງຕນົ; 6) R4-Recflect ການທບົທວນວເິຄາະ ແລະ ວຈິານເນືອ້ໃນໃຈຄວາມ
ສໍາຄນັຂອງບດົເລື່ ອງທີ່ ໄດອ່້ານທງັໝດົຈນົຈບົ ໂດຍຄູເປັນຜູກ້ວດກາຄນືຜນົການອ່ານ ແລະ 
ສະຫ ຸບເນືອ້ໃນດວ້ຍການອ່ານທບົທວນຄນືຄໍາຖາມ-ຄໍາຕອບເພື່ ອເປັນການກວດກາຄຄືວາມ
ຖກືຕອ້ງ ແລະ ຄວາມເຂົາ້ໃຈກ່ຽວກບັເລື່ ອງທີ່ ອ່ານ ແລະ ເປີດໂອກາດໃຫຜູ້ຮ້ຽນໄດສ້ະແດງ



 

ວາລະສານມະຫາວທິະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ສະບບັທີ 18, 2021 

ຄວາມຄດິເຫນັຕໍ່ ເລື່ ອງທີ່ ໄດອ່້ານຢ່າງມເີຫດຜນົ; (3) ຂັນ້ສະຫ ຸບ ຂັນ້ນີຄູ້ ແລະນກັຮຽນສະຫ ຸບ
ຄວາມຄູດລວມຍອດທີ່ ໄດຈ້າກການອ່ານເພື່ ອໃຫຜູ້ຮ້ຽນມຄີວາມເຂົາ້ໃຈຖກືຕອ້ງ ແລະກງົກບັ
ເນືອ້ໃຈຄວາມກຄໍຈືດຸປະສງົ. 

2) ຜນົການສກຶສາດດັສະນປີະສທິພິາບຂອງການຮຽນຮູກ້ານອ່ານຈບັໃຈຄວາມວຊິາ
ພາສາລາວ 1 ຂອງນກັສກຶສາຄູພາສາລາວ ປີທ ີ1 ໂດຍນໍາໃຊວ້ທິສີອນແບບ SQ4R ມຄ່ີາດດັ
ສະນປີະສດິທຜິນົ (E.I) ເທົ່ າກບັ 0.8847 ສະແດງວ່າ, ນກັສກຶສາມກີານພດັທະນາການຮຽນ
ຮູເ້ພີ່ ມຂຶນ້ ຫ ື ຄິດເປັນ 88.47%. ສະນັນ້, ຈ ຶ່ ງເຫັນໄດວ່້າຍອ້ນຜູຮ້ຽນມກີານແລກປ່ຽນ
ສນົທະນາຮ່ວມກນັເປັນກຸ່ມ, ໄດໃ້ຊຮູ້ບການເດີມ ແລະ ປະສບົການ ໃໝ່ຈາກການຮຽນ
ໂດຍນໍາໃຊວ້ທິສີອນແບບ SQ4R ສາມາດນໍາເອາົໄປໜນູໃຊໃ້ຫເ້ໝາະສມົກບັສະພາບຕວົຈງິ 
ໂດຍມຄູີຜູສ້ອນຄອຍຊ່ວຍເຫ ອືແນະນາໍຈຶ່ ງເຮດັໃຫຜູ້ຮ້ຽນສາມາດແກໄ້ຂບນັຫາເກດີຂຶນ້ໄດຢ່້າງ
ມເີຫດຜນົຈຶ່ ງເຮດັໃຫຜ້ນົການຮຽນຮູຂ້ອງນກັຮຽນມຄີວາມກາ້ວໜາ້ ເຊິ່ ງສອດຄ່ອງກບັ (ເມກ
ຂະຫ າ ລໂືສພາ, 2556:23) ໄດສ້ກຶສາເລື່ ອງ ‘’ການພດັທະນາຈບັໃຈຄວາມດວ້ຍວທິສີອນ
ແບບ SQ4R ກຸ່ມສາລະການຮຽນຮູພ້າສາໄທ ຊັນ້ມດັທະຍມົປີທ ີ1 ໂຮງຮຽນຂີເ້ຫ ກັຂຽວ
ໄພຣວທິະຍາ ສໍານກັງານເຂດພືນ້ທີ່ ການສກຶສາປະຖມົສກຶສາຮອ້ຍເອດັ, ເຂດ 1, ພາກຮຽນທ ີ
1, ປີ 2554 ຈາໍນວນ 1 ຫອ້ງ ມນີກັຮຽນ 32 ຄນົ, ໄດ ້
ມາໂດຍການເສອືກແບບເຈາະຈງົໂດຍໃຊແ້ຜນການສອນຈໍານວນ 6 ແຜນການສອນ, ແຜນ
ທດົສອບ 1 ຊຸດ ແລະ ແບບວດັຄວາມເພງີພໍໃຈ 1 ຊຸດ. ຜນົການສກຶສາພບົວ່າ:  ແຜນການ
ຈດັການຮຽນ-ການສອນການອ່ານຈບັໃຈຄວາມດວ້ຍວທິສີອນແບບ SQ4R ມປີະສດິທພິາບ
ເທົ່ າກບັ 86.75/87.10 ເຊິ່ ງສູງກວ່າເກນ 80/80% ທີ່ ຕັງ້ໄວ ້ແລະ ມຜີນົສໍາເລດັທາງການຮຽນ
ຫ ງັສູງກວ່າກ່ອນຮຽນຢ່າງມຄີວາມສໍາຄນັທາງສະຖຕິທິີ່ ລະດບັ 0.01.  

3) ຜນົການວເິຄາະທີ່ ໄດຂໍ້ມູ້ນຈາກແບບສອບຖາມຄວາມເພງີພໍໃຈຂອງນກັສກຶສາທີ່ ມ ີ
ຕໍ່ ການຮຽນຮູເ້ລື່ ອງ ການອ່ານຈບັໃຈຄວາມ ວຊິາ ພາສາລາວ 1 ໂດຍນໍາໃຊວ້ທິສີອນແບບ 
SQ4R ສໍາລບັນກັສກຶສາຄູພາສາລາວປີທ ີ1 ທີ່ ພາກວຊິາຄູພາສາລາວ-ວນັນະຄະດ ີຄະນະສກຶ
ສາສາດ ມະຫາວທິະຍາໄລແຫ່ງຊາດ. ພບົວ່າ, ນກັສກຶສາມຄີວາມເພງີພໍໃຈຕໍ່່ ການຈດັກດິຈະ
ກໍາການຮຽນ-ການສອນໂດຍນໍາໃຊວ້ທິສີອນແບບ SQ4R ຢູ່ໃນລະດບັພໍໃຈຫ າຍທີ່ ສຸດ ມຄ່ີາ
ສະເລ່ຍລວມທງັໝດົ   �̅� =5, 05, S.D=0, 61  ເມື່ ອເບິ່ ງເປັນລາຍດາ້ນພບົວ່າ: ລໍາດບັດາ້ນ
ການຈດັການຮຽນ-ການສອນນກັສກຶສາມຄີວາມເພງີພໍໃຈຫ າຍທີ່ ສຸດ �̅�=7,03, S.D=0.91, 

2. ດາ້ນການປະເມນີ ນກັສກຶສາມຄີວາມເພງີພໍໃຈຫ າຍທີ່ ສຸດ  �̅� = 4, 69, S. D = 0.45, 3.  
ດາ້ນເນືອ້ໃນການຮຽນຮູນ້ກັສກຶສາມຄີວາມເພງີພໍໃຈຫ າຍທີ່ ສຸດ  �̅� = 4.55, S. D = 0.54 
ແລະ  ດາ້ນການຈດັກຸ່ມນກັສກຶສາມຄີວາມເພງີພໍໃຈຫ າຍທີ່ ສຸດ  �̅� = 4.55, S. D = 0.54  
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ແລະ ກໍເປັນໄປຕາມສມົມຸດຕຖິານທີ່ ຕັງ້ໄວ ້ເຊິ່ ງສອດຄ່ອງກບັ ພບູິນ ຕນັຍະບຸດ (2557) ໄດ ້
ສກຶສາເລື່ ອງ: “ການພັດັທະນາຜນົສໍາເລດັການອ່ານຈັບັໃຈຄວາມຂອງນກັຮຽນຊ ້ນັປະຖົມສກຶ
ສາປີທ ີ5 ດວ້ຍວທິີສີອນແບບ SQ4R ຮ່ວມກບັຂໍມູ້ນທອ້ງຖິ່ ນ ຈງັຫວດັສຸພນັບຸຣີຄວາມຄດິ
ເຫນັຂອງນກັຮຽນທີ່ ມຕີໍ່ ການພດັທະນາຜນົສໍາເລດັການອ່ານຈບັໃຈຄວາມດວ້ຍວທິສີອນແບບ 
SQ4R ຮ່ວມກັບຂໍມູ້ນທອ້ງຖິ່ ນ ຈງັຫວັດ ສຸພັນບຸຣີ ໂດພາບລວມ ເພິ່ ງພໍໃຈຫ າຍທີ່ ສຸດ
( X̅=2.74, S.D.= 0.45). 

ຂໍສ້ະເໜແີນະໃນການຄົນ້ຄວາ້ໃນຄັງ້ຕໍ່ ໄປ: ຄວນມກີານຈດັກດິຈະກໍາການຮຽນ-ການສອນ 
ໂດຍໃຊວ້ທິສີອນແບບ SQ4R ໄປໃຊກ້ບັການຮຽນຮູແ້ບບຮ່ວມມເືທກັນກິ KWL-PLUS 

ແລະ ຄວນມກີານສກຶສາປຽບທຽບການຈດັກດິຈະກໍາການຮຽນ-ການສອນ ໂດຍໃຊວ້ທິສີອນ
ແບບ SQ4R ທີ່ ໃຊສ້ອນອ່ານຈບັໃຈຄວາມຮ່ວມກບັວທິກີານຈດັການຮຽນຮູແ້ບບອື່ ນໆເຊັ່ ນການ
ຮຽນຮູແ້ບບຮ່ວມມ.ື 
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ຄວາມຮບັຜດິຊອບທາງອາຍາຂອງແພດໝໍໃນການປ່ິນປົວສກຶສາກລໍະນເີຮດັໃຫ ້
ຄນົເຈບັເສຍຊວີດິໃນເວລາເກດີລູກຍອ້ນຄວາມບ່ໍລະມດັລະວງັ 
ພນັທະສກັ ມິ່ ງນະຄອນ, ແສງທະວ ີອນິທະວງົ ແລະ ບຸນລຽ້ງ ວງົສໍາພນັ 

ຜູຮ້ບັຜດິຊອບຫ ກັ: ພນັທະສກັ ມິ່ ງນະຄອນ, ພາກວຊິາ ກດົໝາຍອາຍາ, ຄະນະນຕິສິາດ ແລະ 
ລດັຖະສາດ, ມະຫາວທິະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ແລະ ອເີມວ: phanthasak@hotmail.com 

ບດົຄດັຫຍໍ ້
ການຂຽນບດົຄົນ້ຄວາ້ວໄິຈຫວົຂໍ:້ “ຄວາມຮບັຜດິຊອບທາງອາຍາຂອງແພດໝໍໃນການ

ປ່ິນປົວ: ສຶກ ສາກໍລະນີເຮັດໃຫຄ້ົນເຈັບເສຍຊີວິດໃນເວລາເກີດລູກຍອ້ນຄວາມບ່ໍ
ລະມດັລະວງັ”, ມຈີດຸປະສງົສກຶສາໃຫ ້ເຫນັອງົປະກອບຂອງການກະທໍາຜິດທາງອາຍາໃນ
ມາດຕາ 208 ຂອງປະມວນກດົໝາຍອາຍາໃນກໍລະນກີານ ກະທໍາຜດິຂອງແພດໝໍໃນເວລາ
ປະຕບິດັໜາ້ທີ່ ການປ່ິນປົວຄນົເຈບັຢູ່ໂຮງໝໍ, ສກຶສາຂອບເຂດເງ ຶ່ອນໄຂໃນເວ ລາແພດໝໍບ່ໍ
ປະຕບິດັຕາມໜາ້ທີ່ ວຊິາສະເພາະ ຫ  ືມາດຕະຖານທາງການແພດຂອງຕນົໂດຍສກຶສາກໍລະນີ
ການ ຊ່ວຍເກດີລູກຂອງຄນົເຈບັແລວ້ກໍ່ ໃຫເ້ກດີຜນົກະທບົຕໍ່ ສຸກຂະພາບ ແລະ ຊວີດິຂອງຄນົ
ເຈບັ ແລະ ຂັນ້ຕອນ ການກວດກາ ແລະ ການແກໄ້ຂກໍລະນກີານເກດີຂໍຜ້ດິພາດທີ່ ເກດີຂຶນ້ຜ່ານ
ມາ ໂດຍອງີຕາມກດົໝາຍວ່າດວ້ຍການປ່ິນປົວສະບບັປຸງປີ 2014 ກາໍນດົໄວ ້ແລະ ບນັດາລະບຽບ
ການສະເພາະທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງທາງການແພດ. 

ການຄົນ້ຄວາ້ວໄິຈຄັັງ້ນີແ້ມ່ນນໍາໃຊວ້ທິກີານສກຶສາແບບຄຸນນະພາບໂດຍການສກຶສາ
ບນັດາທດິສະດ,ີ ຫ ກັການ, ລະບຽບການ ແລະ ກດົໝາຍທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງທີ່ ມຢູ່ີໃນປຶມ້ຕໍາລາ, ຄູ່ມ,ື 
ບດົວທິະຍານພິນົ ແລະ ນຕິກິາໍ ຕ່າງໆທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ເພື່ ອເກບັກາໍຂໍມູ້ນມາສງັລວມ, ວເິຄາະ ແລະ 
ອະທບິາຍຜນົ ພອ້ມດຽວກນັກໍ່ ຍງັນາໍໃຊວ້ທິ ີເກບັກໍາຂໍມູ້ນຈາກການສໍາພາດແບບເຈາະເລກິນາໍ
ພາກສ່ວນຜູປ້ະຕບິດັຕວົຈງິທາງການແພດ ແລະ ຜູປ້ະຕບິດັ ກດົໝາຍຈໍານວນໜຶ່ ງ ເພື່ ອນໍາຂໍ ້

ມູນທີ່ ໄດຈ້າກການສໍາພາດ ແລະ ນາໍເອາົຄໍາຄດິເຫນັມາສກຶສາປຽບທຽບກບັຂໍ ້ມູນທາງດາ້ນທດິ
ສະດ ີແລະ ຫ ກັການ ຊຶ່ ງຈະເຮດັໃຫເ້ກດີຜນົການຄົນ້ຄວາ້ທີ່ ຖກືຕອ້ງ, ຊດັເຈນ ແລະ ສອດ 
ຄ່ອງກບັສະພາບຄວາມເປັນຈງິທີ່ ເກດີຂຶນ້ ຊຶ່ ງຈະສາມາດນໍາເອາົຜນົການຄົນ້ຄວາ້ ແລະ ຂໍສ້ະເ
ໜໄີປນາໍໃຊຕ້ໍ່ ໄປ. 
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ຜນົການຄົນ້ຄວາ້ຄັງ້ນີພ້ບົວ່າການກໍານດົອງົປະກອບການກະທໍາຜດິໂດຍສະເພາະທາງ
ດາ້ນອດັຕະວ ິໄສ ແລະ ພາວະວໄິສແມ່ນມຂໍີຈ້າໍກດັ ແລະ ຂໍຫ້ຍຸງ້ຍາກ ຊຶ່ ງບ່ໍສາມາດຈະກາໍນດົ
ໄດຢ່້າງຊດັເຈນວ່າແພດໝໍໄດ ້ກະທໍາຜດິຍອ້ນຄວາມບ່ໍລະມດັລະວງັ ຫ  ືບ່ໍ ແລະ ພບົວ່າຂໍມູ້ນ
ຫ ກັຖານທີ່ ໃຊຢັ້ງ້ຢືນຄວາມຜດິແມ່ນມລີກັສະ ນະເປັນຂໍມູ້ນທາງວຊິາການແພດສະເພາະ ຈຶ່ ງ
ກາຍເປັນບນັຫາໃຫຜູ້ດໍ້າເນນີຄະດບ່ໍີສາມາດເຂົາ້ເຖງິ ແລະ ນໍາ ເອາົຂໍມູ້ນຫ ກັຖານມາປະກອບ, 
ຊັ່ ງຊາ ແລະ ຕລີາຄາ ເພື່ ອນໍາໄປດໍາເນນີຄະດຕີໍ່ ຜູກ້ະທໍາຜດິ ຊຶ່ ງອງີຕາມຂໍມູ້ນ ຈາກການສໍາ
ພາດຄໍາຄດິເຫນັຂອງອງົການດໍາເນນີຄະດອີາຍາໃນໄລຍະຜ່ານມາແມ່ນຍງັບ່ໍເຄຍີມຄີະດປີະເພດ
ນີ ້ຖກືສັ່ ງຟອ້ງ ຫ  ືຖກືພຈິາລະນາຕດັສນິມາກ່ອນ. ຈາກຂໍມູ້ນທີ່ ນກັຄົນ້ຄວາ້ຄົນ້ພບົເຫນັວ່າຜູ ້
ເສຍຫາຍ,  ຄອບຄວົ ຫ  ືຍາດພີ່ ນອ້ງຜູເ້ສຍຫາຍຍງັບ່ໍເຄຍີມກີານຮອ້ງຟອ້ງ ຫ  ືແຈງ້ຄວາມຕໍ່ ເຈ ົາ້
ໜາ້ທີ່  ຫ  ືອງົການໄອຍະການອງີຕາມ ສດິຂອງຕນົ ເນື່ ອງຈາກພວກເຂາົເຈ ົາ້ມຄີວາມຫຍຸງ້ຍາກ 
ແລະ ຂໍຈ້າໍກດັໃນການຊອກ ແລະ ປະກອບຂໍມູ້ນຫ ກັ ຖານທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັຄະດທີີ່ ເກດີຂຶນ້ຢູ່
ໂຮງໝໍ ແລະ ຂໍມູ້ນສ່ວນຫ າຍກ່ຽວກບັຂໍຜ້ດິພາດຂອງແພດໝໍແມ່ນບ່ໍ ອະນຸຍາດໃຫເ້ປີດເຜຍີ 
ແລະ ບ່ໍສາມາດເຂົາ້ເຖງິໄດ.້ ນອກຈາກນີຍ້ງັຄົນ້ພບົວ່າຂໍຜ້ດິພາດ ຫ  ືຄວາມບ່ໍລະມດັລະ ວງັ
ທາງການແພດທີ່ ເກດີຂຶນ້ໃນລະຫວ່າງການປ່ິນປົວແມ່ນກ່ຽວຂອ້ງກບັການບ່ໍປະຕິບັດໃຫ ້
ສອດຄ່ອງກບັ ມາດຕະຖານທາງການແພດ, ການຂາດສະຕຄິວາມຮບັຜດິຊອບຂອງແພດໝໍ 
ແລະ ຄວາມບ່ໍລະມດັລະວັງທີ່  ເກີດຈາກບຸກຄະລະກອນທາງການແພດ ແລະ ເຫດສຸດ
ວໄິສອື່ ນໆທີ່ ມກັເກດີຂຶນ້ ຊຶ່ ງອາດຈະພາໃຫເ້ກດີ ຄວາມເຂົາ້ໃຈຜດິລະຫວ່າງຍອ້ນຄວາມບ່ໍ
ລະມດັລະວງັ ຫ  ືເຫດສຸດວໄິສໃນຂັນ້ຕອນການປ່ິນປົວ.  

ຈາກຜົນຂອງການສກຶສາທີ່ ໄດຮ້ບັ, ຜູສ້ກຶສາຄົນ້ຄວາ້ຈຶ່ ງມຂໍີສ້ະເໜີໃຫພ້າກສ່ວນທີ່

ກ່ຽວຂອ້ງທາງການ ແພດຄວນສາ້ງປຶ້ມຄູ່ມມືາດຕະຖານທາງການແພດໃນແຕ່ສາຂາວຊິາໃຫ ້
ເປັນເອກະພາບເພື່ ອເປັນບ່ອນອງີໃນ ເວລາປະຕບິດັໜາ້ທີ່ ການປ່ິນປົວ, ເພື່ ອໃຊເ້ປັນບ່ອນອງີ
ໃນການກວດສອບຂໍຜ້ດິພາດທີ່ ເກດີຂຶນ້ ແລະ ສະເໜ ີໃຫມ້ກີານເຜີຍແຜ່ຂໍມູ້ນໃນປຶ້ມຄູ່ມື
ມາດຕະຖານທາງການແພດຕໍ່ ສາທາລະນະໃຫຮ້ບັຊາບ ແລະ ສາມາດເຂົາ້ ເຖງິຂໍມູ້ນດັ່ ງກ່າວ
ອກີດວ້ຍ. ພອ້ມດຽວກນັນັນ້, ຍງັສະເໜໃີຫຝ່້າຍນຕິບິດັຍດັຄວນປັບປຸງເນືອ້ໃນມາດຕາ 208 
ຂອງປະມວນກດົໝາຍອາຍາໂດຍໃຫເ້ພີ່ ມເຕມີຄວາມຜດິຍອ້ນຄວາມບ່ໍລະມດັລະວງັທີ່ ເກດີ
ຈາກການບ່ໍ ເຄາົລບົປະຕບິດັຕາມລະບຽບມາດຕະຖານທາງວຊິາສະເພາະ ແລະ ລະບຽບການ
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ສະເພາະເພື່ ອຮບັປະກນັ ຄວາມປອດໄພໃນແຕ່ລະສາຂາວຊິາໂດຍໃຫບ້ງັຄບັໃຊຕ້ໍ່ ກບັຜູທ້ີ່

ປະຕບິດັໜາ້ທີ່ ຕາມວຊິາຊບີ ແລະ ສະເໜໃີຫ ້ມປັີບປຸງຂັນ້ຕອນຂອງການດໍາເນນີຄະດອີາຍາຕໍ່

ຄວາມຜດິພາດຍອ້ນຄວາມບ່ໍລະມດັລະວງັຂອງແພດໝໍໃນ ການປ່ິນປົວໂດຍສະເພາະການ
ພວົພນັປະສານ ແລະ ອໍໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫແ້ກ່ອງົການສບືສວນ-ສອບສວນໃນການເຂົາ້
ເຖງິຂໍມູ້ນຫ ກັຖານທາງການແພດໃນເວລາມກີານຮອ້ງຟອ້ງ ຫ  ືມກີໍລະນພີບົເຫນັການ ກະທໍາ
ຜດິທີ່ ເກດີຂຶນ້. 
ຄໍາສັບສໍາຄັນ: ການກະທໍາຜິດດວ້ຍຄວາມບ່ໍລະມັດລະວັງ, ຄວາມປະໝາດ, ເລິ່ ນເລີ,້ 
ມາດຕະຖານທາງການ ແພດ, ຄວາມຮບັຜດິຊອບທາງອາຍາ, ອງົປະກອບຂອງການກະທໍາຜດິ 
ແລະ ຈນັຍາບນັທາງການແພດໝໍ. 
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Abstract 

The research topic on “criminal liability of medical professionals in 

medical treatment: case study of pregnant woman’s death due to negligent 

delivery” is aimed at examining the components of the offence as per 

article 2 0 8  of the Penal Code in the event when an offense is committed 

by medical doctors during their duties at hospitals. Furthermore, this 

research examines the scope and conditions under which the medical 

professionals do not perform their professional duties or do not follow 

medical standards through a case study of an assisted delivery of a patient 

and to also examine the procedures for inspection and remedies for cases 

of professional errors as prescribed in the 2 0 1 4  amended Law on 

Treatment. 

In this analytical research, a qualitative approach is used by studying 

the theories, principles, regulations and relevant laws that are referred to 

the handbooks, thesis, medical practicing guidelines and legislations 
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relevant with the view to gathering, synthesis, analyzing data and 

describing the data findings.  Data collections of the interview-in depth are 

also taken with medical practitioners and some law enforcement agencies 

and used to compare theoretical data with practical ones to ensure that the 

data finding of the research is correct, accurate and reflect the real context 

and can be used as reference in further researches.  

According to the result of this research, the components of the 

offence, in particular the subjective and objective components, has 

restrictions and constraints that make difficult to know that the medical 

practitioners have committed a negligent act or not and it was found that 

the evidence used to justify the offences are specifically medical 

information that the prosecutors cannot access to and in order to be used 

as supporting evidence to collect, appraise and assess before prosecuting 

to the Court. According to the result of the research, the victim or their 

family have never submitted a complaint with the investigation authority 

or the public prosecutor’s office because of the difficulty and limitations 

of finding out evidence relevant to the case and some evidences are not 

permitted to access from the hospital. Moreover, the issue of the medical 

error is also related to non-compliance practicing with medical standards, 

the lack of professional conscience, cases of the force majeure during the 

performance of doctor’s duty and the negligence of other medical 

personnel which. The element relevant could make misunderstanding 

between carelessness of the medical professionals or case of force majeure 

occurred in the treatment process. 

From the findings result of the research, we would like to suggest 

that the relevant authorities should create a guideline on medical standards 

as a uniform norm that can be used as reference for medical treatment, for 

verifying the failure of treatment and such reference should be spread and 

assessed to . It is also suggested to amend article 208 of the Penal Code by 

adding the negligence cause of non-compliance with each professional 

standards and specific regulations related to the safety discipline in order 

to apply for the persons who perform their professional duties and improve 

the criminal procedures for negligent acts of medical practitioners, 

especially the coordinating and facilitating to the police investigation 

authority for accessing to the medical evidences in the case of having the 

complaint when there is a negligent act causes patient’s death in treatment.  



 

ວາລະສານມະຫາວທິະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ສະບບັທີ 18, 2021 

Key words: negligent act, carelessness, imprudence, medical standards, 

criminal liability, components of the offence and medical ethics. 

ບດົນາໍ 
ເຫດຜນົ ແລະ ຄວາມສໍາຄນັຂອງບນັຫາ 
ບຸກຄນົໃດໜຶ່ ງຈະມຄີວາມຮບັຜດິຊອບທາງອາຍາຕໍ່ ກບັການກະທໍາຜດິຂອງຕນົກໍ່ ຕໍ່ ເມ ື່ ອ

ມກີດົໝາຍ ບນັຍດັການກະທໍາຜດິນັນ້ໄວ ້ຊຶ່ ງມາດຕາ 4 ຂອງປະມວນກດົໝາຍອາຍາແຫ່ງ 
ສ.ປ.ປ ລາວ ກໍານດົໄວວ່້າ:   “ບຸກຄນົ, ນຕິບຸິກຄນົໃດຈະມຄີວາມຮບັຜດິຊອບທາງອາຍາ 
ແລະ ຈະຖກືລງົໂທດທາງອາຍາໄດກ້ໍຕໍ່ ເມ ື່ ອບຸກ ຄນົ, ນຕິບຸິກຄນົນັນ້ຫາກມກີານກະທໍາທີ່ ເປັນ
ອນັຕະລາຍຕໍ່ ສງັຄມົ ຊຶ່ ງໄດກ້ໍານດົໄວໃ້ນປະມວນກດົໝາຍອາຍາ ແລະ ກດົໝາຍສະບບັອື່ ນທີ່

ກໍານດົການກະທໍາຜດິທາງອາຍາ ແລະ ໂທດ ແລະ ເມື່ ອມຄໍີາຕດັສນິຂອງສານທີ່ ໄດ ້ໃຊໄ້ດຢ່້າງ
ເດດັຂາດ.” (ສະພາແຫ່ງຊາດ, 2017). ພອ້ມດຽວກນັນັນ້, ມາດຕາ 11 ຂອງປະມວນກດົໝ
າຍອາຍາ ກໍ່ ກໍານດົ ຫ  ືນຍິາມການກະທໍາຜດິຂອງບຸກຄນົ ຊຶ່ ງໝາຍເຖິງການກະທໍາ ຫ  ືການ
ເມນີເສຍີທີ່ ເປັນອນັຕະລາຍຕໍ່  ສງັຄມົລວມໄປເຖິງຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ ຊວີດິ, ສຸຂະພາບຂອງ
ບຸກຄນົທີ່ ກໍານດົໄວໃ້ນປະມວນກດົໝາຍອາຍາ ແລະ ກດົໝາຍສະບບັອື່ ນ. ການກະທໍາ ຫ  ື
ການເມນີເສຍີທີ່ ກ່າວມານັນ້ສາມາດເກດີຈາກການກະທໍາຜດິໂດຍ ເຈດຕະນາ (ມາດຕາ 14) ຫ  ື
ດວ້ຍຄວາມບ່ໍລະມດັລະວງັ (ມາດຕາ 15) ຂອງບຸກຄນົ. ອງີຕາມມາດຕາ 14 ແລະ 15 ທີ່ ກ່າວ
ມາຂາ້ງເທງິນີ,້ ກດົໝາຍກໍານດົຫ ກັການພືນ້ຖານສໍາຄນັຕໍ່ ກບັການກະທໍາຂອງບຸກຄນົໃດກໍ່  
ຕາມທີ່ ຢູ່ພາຍໃຕກ້ດົໝາຍອາຍາ ຕອ້ງມຄີວາມຮບັຜດິຊອບທາງອາຍາຕໍ່ ກບັການກະທໍາຜດິຂອງ
ຕນົໂດຍເຈດ ຕະນາ ຫ  ືດວ້ຍຄວາມບ່ໍລະມດັລະວງັທີ່ ກໍ່ ໃຫເ້ກດີຄວາມເປັນອນັຕະລາຍຕໍ່ ຊບັ
ສນິ, ຮ່າງກາຍ ຫ  ືຊວີດິຂອງບຸກ ຄນົ ແລະ ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮອ້ຍຂອງສງັຄມົ ຊຶ່ ງ
ອງົການຕຸລາການ ຫ  ືສານຕອ້ງໄດພ້ຈິາລະນາຕດັ ສນິຕໍ່ ຄວາມຜດິດັ່ ງກ່າວ ໂດຍອງີຕາມກດົໝ
າຍບນັຍດັສະຖານການກະທໍາຜດິທີ່ ກໍານດົໄວໃ້ນປະມວນກດົ ໝາຍອາຍາ ຫ  ືກດົໝາຍອື່ ນທີ່

ລະບຸຄວາມຜດິນັນ້ໄວ.້ ນອກຈາກຫ ກັການພືນ້ຖານຄວາມຮບັຜດິຊອບທາງອາຍາທີ່ ກ່າວມາ
ຂາ້ງເທງິນັນ້, ມາດຕາ 208 ຂອງ ປະມວນກດົໝາຍອາຍາກໍກໍານດົຄວາມຮບັຜດິຊອບທາງ
ອາຍາ ແລະ ໂທດໄວວ່້າ: “ບຸກຄນົໃດຫາກໄດເ້ຮດັ ໃຫຜູ້ອ້ື່ ນເສຍຊວີດິດວ້ຍຄວາມປະໝາດ, 
ຄວາມເລີ່ ນເລີ ້ຈະຖກືລງົໂທດຕດັອດິສະລະພາບແຕ່ຫກົເດອືນຫາ ຫາ້ປີ ແລະ ຈະຖກືປັບໃໝ
ແຕ່ 2,000,000 ກບີ ຫາ 10,000,000 ກບີ”. 
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ໃນກໍລະນກີານກະທໍາຜິດຫາກໄດເ້ຮດັໃຫຄ້ນົເສຍຊີວດິແຕ່ສອງຄນົຂຶນ້ໄປຈະຖືກ
ລງົໂທດຕດັອດິສະ ລະພາບແຕ່ສາມປີຫາສບິປີ ແລະ ຈະຖກືປັບໃໝ ແຕ່ 10,000,000 ກບີ 
ຫາ 30,000,000 ກບີ ແລະ ປະກອບກບັມາດຕາ 209 ກໍກໍານດົຄວາມຜດິທາງອາຍາທີ່ ເຮດັ
ໃຫຜູ້ອ້ື່ ນໄດຮ້ບັບາດເຈບັດວ້ຍຄວາມບ່ໍລະມດັ ລະວງັຂອງຕນົ (ສະພາແຫ່ງຊາດ, 2017). 
ສະນັນ້, ຈຶ່ ງເຫນັວ່າເນືອ້ໃນຂອງ 2 ມາດຕາທີ່ ກ່າວມານີກ້ໍານດົຊດັ ເຈນຕໍ່ ກບັການກະທໍາຜດິ
ດວ້ຍຄວາມບ່ໍລະມດັລະວງັ, ປະໝາດ, ເລີ່ ນເລີຈ້ນົເຮດັໃຫຜູ້ອ້ື່ ນເສຍຊວີດິ ຫ  ືໄດຮ້ບັບາດເຈບັ
ຈະຕອ້ງມຄີວາມຮບັຜດິຊອບທາງອາຍາ ໂດຍສະເພາະໃນເວລາກໍານດົອງົປະກອບຂອງການ 
ກະທໍາຜດິດາ້ນພາວະວໄິສຕອ້ງເປັນການກະທໍາຕ່າງໆ ໂດຍບ່ໍເຈດຕະນາທີ່ ເຮດັໃຫບຸ້ກຄນົເສຍ
ຊວີດິ, ເປັນການ ກະທໍາທີ່ ເກດີຈາກຄວາມບ່ໍຮອບຄອບ, ຄວາມມກັງ່າຍ, ບ່ໍຄົນ້ຄດິຕໍ່ ກບັສິ່ ງທີ່

ຈະເກດີຂຶນ້ຕໍ່ ຊວີດິຂອງບຸກຄນົ ອື່ ນທງັໆ ທີ່ ຕນົສາມາດຄາດຄະເນໄດ ້(ວຽງວໄິລ ທ່ຽງຈນັໄຊ 
ແລະ ຄະນະ, 2010 ໜາ້ 102).  
ການບນັຍດັສະ ຖານການກະທໍາຜດິຄດືັ່ ງກ່າວແມ່ນບ່ໍໄດໂ້ຈະຈງົຕໍ່ ບຸກຄນົໃດໜຶ່ ງສະເພາະແຕ່
ໝາຍເຖິງບຸກຄນົໃດກໍຕາມທີ່ ໄດ ້ກະທໍາຜດິໂດຍບ່ໍເຈດຕະນາ ແຕ່ຄວາມເສຍຫາຍເກດີຂຶນ້
ຍອ້ນຄວາມບ່ໍລະມດັລະວງັ, ປະໝາດ ຫ  ືເລີ່ ນເລີ ້ແລວ້ກໍ່ ໃຫເ້ກດີຄວາມເສຍຫາຍເຖງິຊວີດິ
ຂອງບຸກຄນົອື່ ນຈະຕອ້ງມຄີວາມຮບັຜດິຊອບທາງອາຍາ.  

ເມື່ ອພຈິາລາະນາເນືອ້ໃນຂໍກ້ດົໝາຍທີ່ ກ່າວມາຂາ້ງເທງິນັນ້ມາບງັຄບັໃຊຕ້ໍ່ ກບັການວນິດິ
ໄສ ຫ  ືການປ່ິນປົວພະຍາດຂອງແພດໝໍໃນກໍລະນເີຮດັໃຫຄ້ນົເຈບັເສຍຊວີດິດວ້ຍຄວາມບ່ໍ
ລະມດັລະວງັ, ປະໝາດ ຫ  ືເລີ່ ນເລີເ້ຫນັວ່າອາດຈະເກດີຄວາມບ່ໍເຂົາ້ໃຈຕໍ່ ກບັການຕຄີວາມໝ
າຍ ແລະ ກໍານດົອງົປະກອບຂອງການກະ ທໍາຜດິທີ່ ກໍານດົໄວໃ້ນມາດຕາ 208 ໂດຍສະເພາະ
ຈະມບີນັຫາຢູ່ບ່ອນວ່າໃນກໍລະນໃີດ ແລະ ເງ ື່ອນໄຂໃດແດ່ ທີ່ ແພດໝໍຜູທ້ີ່ ທໍາການປ່ິນປົວຄນົ
ເຈບັຢູ່ນັນ້ຈະມຄີວາມຮບັຜດີຊອບທາງອາຍາຖາ້ເກດີການບາດເຈບັ ຫ  ືເສຍຊ ີວດິເນື່ ອງຈາກ
ເປັນການປະຕບິດັໜາ້ທີ່ ຕາມວຊິາສະເພາະຂອງແພດໝໍ. ປະເດນັທີ່ ກ່າວມາຂາ້ງເທງິອາດຈະ 
ສກຶສາໄດຈ້າກກລໍະນທີີ່ ເກດີຂຶນ້ໃນສງັຄມົຄ:ື ກໍລະນກີານເກດີລູກຢູ່ໂຮງໝໍແຂວງສະຫວນັນະ
ເຂດໃນວນັທ ີ8 ພະຈກິ 2017 ທີ່ ເຮດັໃຫແ້ມ່ ແລະ ລູກເສຍຊວີດິ. ອງີຕາມຂໍມູ້ນຂອງຜູອໍ້າ
ນວຍການໂຮງໝໍແຂວງສະຫວນັນະ ເຂດໄດລ້ະບຸສາເຫດຂອງການເສຍຊວີດິຂອງແມ່ ແລະ 
ເດກັໄວວ່້າ: ຜູຖ້ພືາມອີາຍຸສູງ, ມອີດັຕາສ່ຽງສູງ, ມສຸີຂະພາບບ່ໍແຂງແຮງ, ການອດົອາຫານເຮດັ
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ໃຫແ້ມ່ເມື່ ອຍ ແລະ ອ່ອນເພຍ Mahason (2018, 7 ກຸມພາ). ຈາກກໍລະນສີກຶສາດັ່ ງກ່າວ, 
ເຫນັວ່າໂຮງໝໍ ຫ  ືແພດໝໍທີ່ ຮບັຜດິຊອບກໍລະນຂີອງຄນົເຈບັໄດຮູ້ ້ຫ  ືຮບັຊາບປະຫວດັຂອງ
ຄນົເຈບັ ແລະ ບນັຫາສຸກຂະພາບຈາກປະຫວດັການຝາກທອ້ງມາກ່ອນແລວ້ ຫ  ືຮູຂໍ້ມູ້ນເບືອ້ງ
ຕົນ້ໃນກລໍະນກີານກວດສະພາບຮ່າງກາຍຂອງຄນົເຈບັໃນຕາມຂັນ້ຕອນວຊິາສະເພາະຂອງຕນົ. 
ຈາກກລໍະນທີີ່ ຍກົຂຶນ້ມານີ,້ ໃນມືນ້ດັເກດີລູກ ຄນົເຈບັໄດຂໍ້ໃຊສ້ດິໃນການຜ່າຕດັເພື່ ອເອາົເດກັ
ອອກເນື່ ອງ ຈາກຄນົເຈບັມອີາຍຸສູງ ແລະ ບ່ໍອາດຈະລໍຄອຍໄລຍະເວລາການເກດີແບບທໍາມະ
ຊາດໄດຊ້ຶ່ ງເຫນັວ່າຈະໃຊເ້ວ ລາດນົພໍສມົຄວນ ແລະ ອາດຈະກາຍເປັນຄວາມສ່ຽງຕໍ່ ກບັ
ສຸຂະພາບຂອງຄນົເຈບັເອງ. ສະນັນ້, ໃນກໍລະນນີີຖ້າ້ຫາກແພດໝໍທີ່ ຮບັຜດິຊອບຫາກບ່ໍຄໍາ
ນງຶ ຫ  ືບ່ໍເອາົໃຈໃສ່ເປັນພເິສດໃນການພຈິາລະນາສາເຫດ ເຫ ົ່ ານີກ້ໍ່ ອາດຈະເປັນເຫດຜນົໃຫ ້
ເກດີການເສຍຊວີດິແບບກະທນັຫນັຂອງແມ່ ແລະ ເດກັ ເນື່ ອງຈາກວ່າແມ່ບ່ໍ ສາ ມາດຈະເກດີ
ລູກແບບທໍາມະຊາດໄດ ້ແລະ ດວ້ຍຄວາມອດິເມື່ ອຍຂອງອາການເຈບັຂອງ ແມ່ມານ ແລະ 
ອາດຈະເກດີຈາກຂະບວນການເກດີຂອງເດກັນັນ້ຜດິປົກກະຕເິນື່ ອງຈາກແມ່ມອີາຍຸສູງ ຊຶ່ ງແພດ
ໝໍທີ່ ຮບັຜດິ ຊອບກໍລະນດີັ່ ງກ່າວແມ່ນຮບັຮູ,້ ເຂົາ້ໃຈເຖງິຄວາມສ່ຽງທີ່ ບ່ໍສາມາດຈະປະຕເິສດ
ໄດ.້ ຈາກສະພາບຮ່າງກາຍ ແລະ ເງ ື່ ອນໄຂ ຂອງແມ່ທີ່ ຈະເກີດລູກໃນແຕ່ລະກໍລະນີ, ມີ
ຄວາມຈໍາເປັນຫ ບ່ໍືຕອ້ງມກີານກໍານດົຂັນ້ຕອນ ແລະ ມາດຕະຖານ ທາງການແພດຕໍ່ ກບັຂັນ້
ຕອນຕ່າງໆທີ່ ຕອ້ງປະຕບິດັໃນການກວດເບືອ້ງຕົນ້, ການປະເມນີ, ການວນິດິໄສ ແລະ ການ
ຊ່ວຍເຫ ອືຕໍ່ ກໍລະນກີານເກດີລູກຂອງແມ່ຢ່າງເຄັ່ ງຂດັ ຫ  ືບ່ໍ ຊຶ່ ງຈະເປັນຫ ກັການຮບັປະ ກນັ
ການປະຕບິດັ ໜາ້ທີ່ ປ່ິນປົວຂອງແພດໝໍເພື່ ອຊ່ວຍເຫ ອື ແລະ ປອ້ງກນັຄວາມສ່ຽງຕໍ່ ກບັຊວີດິ
ຂອງແມ່ ແລະ ເດັກ ເພາະຊີວິດ ແລະ ສຸກຂະພາບຂອງຄົນແມ່ນມຄີວາມສໍາຄັນທີ່ ຖືກ
ຮບັປະກນັ ແລະ ປົກປອ້ງໂດຍ ລດັຖະທໍາມະນນູ ແລະ ກດົໝາຍຂອງ ສປປ ລາວ. ນອກຈາກ
ນີເ້ພື່ ອປົກປອ້ງພາບພດົຂອງວຊິາຊບີທາງການ ແພດທີ່ ອາດຈະເກດີຂຶນ້ໃນກໍລະນບ່ໍີມກີານແກ ້
ໄຂບນັຫາທີ່ ເກດີຈາກຄວາມບ່ໍລະມດັລະວງັ, ເລີ່ ນເລ,ີ ຖເືບາົຂອງການປະຕບິດັໜາ້ທີ່ ຂອງແພດ
ໝໍຈນົເຮດັໃຫຄ້ນົເຈບັເສຍຊວີດິ ຊຶ່ ງເປັນເລື່ ອງທີ່ ລະອຽດອ່ອນ ແລະ ສົ່ ງຜນົຕໍ່ ຄວາມຮູສ້ກຶ
ຂອງຜູມ້າໃຊບໍ້ລກິານ ແລະ ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮອ້ຍສງັຄມົໂດຍລວມ. 

ສະນັນ້, ໃນກໍລະນມີກີານວນິດິໄສ ຫ  ືການປ່ີນປົວພະຍາດຂອງຄນົເຈບັໂດຍບ່ໍຄໍານງຶ, 
ບ່ໍຮອບຄອບ, ບ່ໍ ຄົນ້ຄດິເຖງິວຊິາການ, ຂັນ້ຕອນ, ມາດຕະຖານທາງການແພດທີ່ ຕອ້ງເຄາົລບົ 
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ແລະ ການປະຕບິດັຂອງແພດໝໍ ທີ່ ຮບັຜດິຊອບທງັໆ ທີ່ ຕນົຮບັຮູ ້ແລະ ເຂົາ້ໃຈ ກໍ່ ອາດຈະຖື
ເປັນການກະທໍາໂດຍບ່ໍລະມດັລະວງັ ຫ  ືປະໝາດກໍ່  ເປັນໄດ ້ຊຶ່ ງອາດຈະສອດຄ່ອງກບັອງົ
ປະກອບການກະທໍາຜດິທີ່ ກາໍນດົໄວໃ້ນມາດຕາ 208 ຂອງປະມວນກດົ ໝາຍອາຍາ ແລະ ເປັນ
ຜນົໃຫມ້ຄີວາມຮບັຜດິຊອບທາງອາຍາຕໍ່ ຄວາມເສຍຫາຍດັ່ ງກ່າວ.  

ແພດໝໍທີ່ ຮບັຜດິຊອບຊວີດິຂອງຄນົເຈບັຈະບ່ໍມຄີວາມຮບັຜດິຊອບທາງອາຍາກໍຕໍ່ ເມ ື່ ອ
ການເສຍຊວີດິ ນັນ້ເກດີມາຈາກເຫດສຸດວໄິສ, ຈາກບນັຫາສຸກຂະພາບພາຍໃນຂອງຄນົເຈບັ
ເອງ ຊຶ່ ງພະຍາດດັ່ ງກ່າວແພດໝໍບ່ໍ ສາມາດຮູໄ້ດ ້ ຫ  ື ເຫດທີ່ ບ່ໍຄາດຄດິວ່າຈະເກດີຂຶນ້ໃນເວລາ
ປ່ິນປົວ ຊຶ່ ງເກດີຂຶນ້ນອກເໜອືຈາກວຊິາສະເພາະຄ ືການກວດອາການເບືອ້ງຕົນ້, ການຕດິຕາມ
ອາການໃນໄລຍະເວລາທີ່ ເໝາະສມົ ແລະ ການປະຕ ິບດັຕາມຂັນ້ ຕອນທາງການແພດ ແລະ 
ເຖງິແມ່ນວ່າການເສຍຊວີດິນັນ້ຈະເກດີຂຶນ້ກໍ່ ຕາມຄວາມຮບັຜດິຊອບທາງອາຍາຂອງ ແພດໝໍຜູ ້
ທີ່ ປ່ິນປົວນັນ້ອາດຈະຕກົໄປ ແລະ ມສີາເຫດສອດຄ່ອງກບັມາດຕາ 33 ຂໍ ້5 ຂອງປະມວນກດົ
ໝາຍ ອາຍາ ທີ່ ໄດກ້ໍານດົເນືອ້ໃນທີ່ ພາໃຫພ້ົນ້ຄວາມຮບັຜດິຊອບທາງອາຍາໄວວ່້າ: “ ການ
ປະຕບິດັໜາ້ທີ່ ຕາມວຊິາ ຊບີ’’ (ສະພາແຫ່ງຊາດ, ປະມວນກດົໝາຍອາຍາ, 2017) . ອງີໃສ່
ເນືອ້ໃນຂໍທ້ ີ5 ຂອງມາດຕາ 33 ຈະເຫນັ ໄດວ່້າຍງັມຂໍີຂ້ດັແຍ່ງໃນເວລາຕີຄວາມໝາຍທີ່

ວ່າການປະຕບິດັໜາ້ທີ່ ຕາມວຊິາຊບີຂອງແພດໝໍນັນ້ຕອ້ງເຮດັ ແນວໃດ ແລະ ຢູ່ໃນລະດບັໃດ 
ຈຶ່ ງຈະຖືວ່າເປັນການປະຕບິດັຕາມວຊິາຊບີຂອງຕນົ. ການປະຕບິດັຕາມວຊິາ ຊບີໝາຍເຖງິ
ການປະຕບິດັຕາມຂັນ້ຕອນ ຫ  ືຕາມມາດຕະຖານທາງການແພດທີ່ ຄວນປະຕບິດັ ຫ  ືຕອ້ງອງີ 
ໃສ່ເຕກັນກິທາງການແພດສະເພາະຂອງການປ່ິນປົວໃນແຕ່ລະສາຂາທີ່ ກໍານດົໄວເ້ປັນຕົນ້ວ່າມີ
ການກໍານດົ ລະບຽບ, ຂໍປ້ະຕບິດັ ແລະ ຂອບເຂດຄວາມຮບັຜດິຊອບຂອງແພດໝໍທີ່ ມສີດິ
ປ່ິນປົວພະຍາດນັນ້ສະເພາະ, ມຄຸີນວຸດທ ິແລະ ປະສບົການທາງວຊິາຊບີໃນລະດບັທີ່ ແນ່ນອນ 
ແລະ ມກີານຮບັຮອງຈາກສະພາຄຸມ້ຄອງວຊິາ ຊບີການປ່ິນປົວເທົ່ ານັນ້ ຈ ຶ່ ງຈະສາມາດດໍາເນນີ
ການປ່ິນປົວຄນົເຈບັໄດ.້ 

ເມື່ ອເວົາ້ເຖງິການເຄາົລບົ ແລະ ປະຕບິດັຕາມຂັນ້ຕອນ ຫ  ືມາດຕະຖານທາງການແພດ
ໃນເວລາປ່ີນປົວ ຊຶ່ ງເປັນເງ ື່ ອນໄຂພືນ້ຖານອັນສໍາຄັນທີ່ ແພດໝໍຕອ້ງເອົາໃຈໃສ່ໃນເວລາ
ປະຕບິດັໜາ້ທີ່ ການວນິດິໄສ ຫ  ືປ່ີນປົວ ຄນົເຈບັ, ເຫນັວ່າກດົໝາຍວ່າດວ້ຍການປ່ິນປົວສະບບັ
ປັບປຸງປີ 2014 ກໍ່ ກໍານດົເນືອ້ໃນເປັນຕົນ້ວ່າແພດໝໍ ຕອ້ງປະຕບິດັຕາມສດິ, ໜາ້ທີ່  ແລະ ມີ
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ຄວາມຮບັຜດິຊອບໃນເວລາປ່ິນປົວຄນົເຈບັ ແລະ ຕອ້ງເຄາົລບົຈນັຍາ ບນັ, ຈນັຍາທໍາຂອງ
ແພດໝໍ. ມາດຕາ 37 ຂໍ ້2 ຂອງກດົໝາຍວ່າດວ້ຍການປ່ິນປົວໄດກ້ໍານດົກ່ຽວກບັຈນັຍາ ບນັ
ຂອງຜູປ້ະກອບວຊິາຊບີປ່ີນປົວໄວຢ່້າງຊດັເຈນວ່າ: “ ຈນັຍາບນັຂອງຜູປ້ະກອບວຊິາຊບີການ
ປ່ິນປົວມດີັ່ ງນີ:້ ປະຕບິດັຕາມມາດຕະຖານເຕກັນກິການປ່ິນປົວທີ່ ຖກືຮບັຮູທ້ງັພາຍໃນ ແລະ 
ຕ່າງປະ ເທດເພື່ ອຊ່ວຍຄນົ ເຈບັ…; ຂໍ ້4. ຟັງຄວາມຄດິເຫນັ, ຈດຸປະສງົ ແລະ ຄວາມຕດັສນິ
ໃຈຂອງຄນົເຈບັບນົພືນ້ຖານກດົໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ແລະ ວຊິາຊບີທາງການແພດ; ຂໍ ້9. 
ປະຕບິດັໜາ້ທີ່ ດວ້ຍຄວາມຍຸຕທໍິາ, ມສີະຕ ິແລະ ມຄີວາມຮບັຜດິຊອບສູງ;…” (ສະພາແຫ່ງ
ຊາດ, ກດົໝາຍວ່າດວ້ຍການປ່ິນປົວ, 2014). ຍິ່ ງໄປກວ່ານັນ້, ເມື່ ອ ມກີານລະເມດີ, ບ່ໍ
ປະຕບິດັຕາມວຊິາການແພດ  ຫ  ືເກດີຄວາມຜດິພາດທາງດາ້ນວຊິາການຂອງແພດໝໍຄນົໃດ, 
ມາດຕາ 68 ຂອງກດົໝາຍວ່າດວ້ຍການປ່ິນປົວກໍ່ ໄດກ້ໍານດົໃຫມ້ກີານກວດສອບທາງດາ້ນ
ວທິະຍາສາດການ ແພດຕໍ່ ກບັຂໍຜ້ດິພາດນັນ້ຕາມການສະເໜຂີອງບຸກຄນົ ຫ  ືການຈດັຕັງ້ທີ່

ກ່ຽວຂອ້ງລວມທງັອງົການໄອຍະການ ປະຊາຊນົ ຫ  ືສານປະຊາຊນົໂດຍມອບໃຫອ້ງົການຄຸມ້
ຄອງວຊິາຊບີການປ່ີນປົວຂອງກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ເປັນຜູດໍ້າເນນີການແຕ່ງຕັງ້ຜູມ້ປີະສບົ
ການດາ້ນວຊິາຊີບການປ່ີນປົວ ແລະ ດາ້ນນຕິເິວດເພື່ ອທໍາການກວດ ສອບຂໍຜ້ິດພາດນັນ້ 
(ສະພາແຫ່ງຊາດ, ກດົໝາຍວ່າດວ້ຍການປ່ິນປົວ, 2014). ຕໍ່ ກບັຂັນ້ຕອນດັ່ ງກ່າວ, ຈຶ່ ງເຫນັໄດ ້
ວ່າກດົໝາຍກໍໄດກ້ໍານດົກນົໄກສະເພາະໃນກວດສອບຂໍຜ້ດິພາດທີ່ ເກດີຈາກແພດໝໍໃນເວລາ
ປ່ີນ ປົວໂດຍສະເພາະໃນກໍລະນແີພດໝໍຄນົນັນ້ບ່ໍເຄາົລບົຫ ກັວຊິາການທີ່ ກໍານດົໄວ ້ຫ  ືໃນ
ກໍລະນບ່ໍີລະມດັລະວງັ, ປະໝາດ, ເລີ່ ນເລີຕ້ໍ່ ກບັການປະຕບິດັໜາ້ທີ່ ຂອງຕນົຈນົເຮດັໃຫຄ້ນົ
ເຈບັນັນ້ເສຍຊວີດິ ຫ  ືບາດເຈບັ ຫ  ືລະເມດີ ຈນັຍາບນັທາງການແພດ.  

ບນົພືນ້ຖານຜນົຂອງການກວດສອບຂໍຜ້ດິພາດທີ່ ກ່າວມານີ,້ ຈະເປັນພືນ້ຖານອນັສໍາຄນັ
ໃນການກາໍນດົ ຂໍເ້ທດັຈງິທີ່ ເກດີຂຶນ້ທີ່ ໄດຈ້າກຂໍມູ້ນຄໍາໃຫກ້ານຂອງແພດໝໍທີ່ ຮບັຜດິຊອບຄນົ
ເຈບັ, ທມີງານຂອງແພດ, ຄນົ ເຈບັ ແລະ ຍາດພີ່ ນອ້ງຄນົເຈບັເອງ ທີ່ ເຂົາ້ມາໃຊບໍ້ລກິານລວມ
ທງັຂໍມູ້ນທາງດາ້ນເອກະສານການບນັທກຶ ກໍລະນຂີອງຄນົເຈບັແຕ່ຄນົທີ່ ເກດີຂຶນ້ ຊຶ່ ງຈະຖກືນາໍ
ໃຊເ້ປັນຂໍມູ້ນຫ ກັຖານໃນເວລາສບືສວນ-ສອບສວນຂອງ ເຈົາ້ໜາ້ທີ່  ເມ ື່ ອມກີານຮອ້ງຟອ້ງຂອງ
ຜູຖ້ກືເສຍຫາຍ.  
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ຕໍ່ ກບັປະເດນັບນັຫາດັ່ ງກ່າວ, ເຫນັວ່າກດົໝາຍວ່າດວ້ຍການປ່ິນປົວໃຫຄ້ວາມສໍາຄນັຕໍ່

ກບັການປະຕບິດັ ແລະ ເຄາົລບົມາດຕະຖານເຕກັນກິການປ່ີນປົວ, ຈນັຍາບນັ ແລະ ຄວາມ
ຕອ້ງການຂອງຄນົເຈບັໃນແຕ່ລະກໍລະນບີນົພືນ້ຖານຄວາມເອາົໃຈໃສ່, ມສີະຕສູິງ ແລະ ດວ້ຍ
ຄວາມຮບັຜດິຊອບຂອງແພດໝໍທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ. ການກາໍນດົອາການ, ສາເຫດການເສຍຊວີດິຂອງ
ແມ່ ແລະ ເດກັ ແລະ ຂໍມູ້ນທາງນຕິເິວດແມ່ນຂໍມູ້ນຫ ກັຖານ ແລະ ຂໍເ້ທດັຈງິທີ່ ຈະຮູໄ້ດວ່້າການ
ປະຕບິດັໜາ້ທີ່ ຂອງແພດໝໍນັນ້ເຄາົລບົ ແລະ ປະຕບິດັຕາມຂັນ້ຕອນ ແລະ ມາດຕະຖານທາງ
ການແພດທີ່ ກໍານດົໄວ ້ຫ  ືບ່ໍ ແລະ ໃນທາງກດົໝາຍກໍຍິ່ ງມຄີວາມສໍາຄນັຕໍ່ ກບັການພຈິາລະນາ 
ອງົປະກອບດາ້ນພາວະໄສຂອງການກະທໍາຜດິຍອ້ນຄວາມບ່ໍລະມດັລະວງັ ຊຶ່ ງຖກືນາໍໃຊເ້ຂົາ້ໃນ
ການພຈິາລະນາ ຕດັສນິຂອງສານວ່າເປັນການກະທໍາຜດິຫ  ືບ່ໍ. ສະນັນ້, ການກໍານດົອງົປະກອບຂອງ
ການກະທໍາຜດິໃນກລໍະນ ີການເສຍຊວີດິຂອງແມ່ ແລະ ເດກັໃນເວລາເກດີລູກແມ່ນມຄີວາມລະອຽດ
ອ່ອນ ແລະ ຫຍຸງ້ຍາກທີ່ ສຸດໃນການ ທີ່ ຈະພສູິດວ່າເປັນສາເຫດຍອ້ນຄວາມບ່ໍລະມດັລະວງັ ຊຶ່ ງມນັ
ຮຽກຮອ້ງເຖິງຄວາມຊໍານານງານ, ຄວາມເຂົາ້ໃຈ ວິຊາການທາງການແພດຂອງນັກກດົໝາຍ, 
ອງົການດໍາເນນີຄະດ ີຫ  ືຜູພ້ພິາກສາທີ່ ຈະພຈິາລະ ນາຄະດໃີນກລໍະ ນທີີ່ ເກດີຂຶນ້. 

ຕໍ່ ກບັການສກຶສາວໄິຈປະເດນັກດົໝາຍຂອງມາດຕາ 208 ແລະ 33 ຂອງປະມວນກດົ
ໝາຍອາຍາ ແລະ ຂັນ້ຕອນ ຫ  ືມາດຕະຖານທາງການແພດທີ່ ຍອມຮັບຢູ່ພາຍໃນ ແລະ 
ຕ່າງປະເທດແມ່ນຕດິພນັໂດຍກງົ ກບັມາດຕາ 37 ຂໍ ້2 ຂອງກດົໝາຍວ່າດວ້ຍການປ່ີນປົວຈະ
ເປັນຂອບເຂດອນັສໍາຄນັຂອງການສກຶສາຄົນ້ຄວາ້ ວໄິຈຄັງ້ນີ ້ເພື່ ອຊອກຫາ ແລະ ກໍານດົຄໍາ
ຕອບກ່ຽວກບັອງົປະກອບຂອງກະທໍາຜດິທາງອາຍາໃນກລໍະນກີານ ເຮດັໃຫຄ້ນົເຈບັເສຍຊວີດິ
ດວ້ຍຄວາມບ່ໍລະມດັລະວງັໂດຍສະເພາະສກຶສາກໍລະນກີານເກດີລູກຢູ່ໂຮງໝໍ. ການສກຶສາ
ວໄິຈຈະເນັນ້ໜກັໂດຍກງົໃຫເ້ຫນັເຖງິຄວາມສໍາຄນັຕໍ່ ກບັການກາໍນດົຂັນ້ຕອນ, ວທິກີານ ແລະ 
ມາດຕະຖານທາງການແພດທີ່ ຄວນເຄາົລບົ ແລະ ປະຕບິດັໃນເວລາວນິໄິສ ຫ  ືປ່ີນປົວພະຍາດ
ແກ່ຄນົເຈບັ ຊຶ່ ງຈະກາຍເປັນມາດຕະຖານວຊິາສະເພາະ ຫ  ືວທິປີະຕບິດັຂອງແພດໝໍຕໍ່ ກບັແຕ່
ລະກໍລະນຂີອງຄນົເຈບັ ແລະ ແຕ່ລະກໍລະນຂີອງພະຍາດອື່ ນໆ ເພື່ ອໃຫກ້ານປະຕບິດັໜາ້ທີ່

ຂອງແພດໝໍນັນ້ຖກືຕອ້ງພາວະວໄິສ ແລະ ພົນ້ຈາກຄວາມຮບັຜດິຊອບທາງອາຍາໃນກໍລະນີ
ເກດີຄນົເຈບັເສຍຊວີດິ ຫ  ືບາດເຈບັ. ຢ່າງໃດກໍ່ ຕາມ, ການສກຶ ສາວໄິຈໃນຫວົຂໍນ້ີຈ້ະບ່ໍໄດລ້ງົ
ເລກີກ່ຽວກບັບນັຫາເງ ື່ອນໄຂ ແລະ ສະພາບຂອງສະຖານທີ່ ເກດີລູກຂອງ ໂຮງໝໍໃນເບືອ້ງຕນົ
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ເປັນຕົນ້ວ່າການຂາດອຸປະກອນໃນເວລາຜ່າຕດັ, ແພດໝໍຂາດສະຕສໍິາປະສນັຍະ, ຂາດ ຜູຊ່້ວຍ 
(ແພດໝໍຜູຊ່້ວຍ, ພະຍາບານ, ນັກສຶກສາຝຶກງານ), ມາດຕະຖານຄວາມສະອາດ ແລະ 
ເງ ື່ອນໄຂອື່ ນໆ ທີ່ ບ່ໍໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນມາດຕະຖານທາງການແພດ. 

ເນື່ ອງຈາກວ່າຜ່ານມາບ່ໍມຄໍີາພພິາກສາຂອງສານ ຫ  ືກໍລະນມີກີານຮອ້ງຟອ້ງທາງອາຍາ
ຂອງບຸກຄນົຕໍ່  ກບັການກະທໍາຂອງແພດໝໍໃນກໍລະນບ່ໍີລະມດັລະວງັພາໃຫຄ້ນົເຈບັເສຍຊວີດິ 
ຊຶ່ ງໝາຍເຖງິວ່າບ່ໍໄດມ້ກີານ ເປີດການສບືສວນ-ສອບສວນ ຈຶ່ ງເຮດັໃຫເ້ປັນການຍາກທີ່ ຈະມຂໍີ ້

ມູນ ຫ  ືຂໍເ້ທດັຈງິທີ່ ເປັນທາງການ ແລະ ກໍລະນທີີ່ ເກດີຂຶນ້ຈງິບ່ໍສາມາດເປີດເຜຍີໄດ.້ ຢ່າງໃດກໍ່

ຕາມ, ການສກຶສາບນັຫາດັ່ ງກ່າວແມ່ນມຄີວາມສໍາຄນັ ແລະ ຈະເປັນປະໂຫຍດຢ່າງຍິ່ ງຕໍ່ ກບັ
ນກັວຊິາການ ແລະ ຜູປ້ະຕບິດັກດົໝາຍຖາ້ຫາກບນັຫາວໄິຈດັ່ ງກ່າວໄດ ້ຮບັການແກໄ້ຂ, ຮບັ
ຮູ,້ ຍອມຮບັ ແລະ ຍງັສາມາດນໍາເອາົຜນົຂອງການວໄິຈໄປສະເໜໃີຫມ້ກີານປັງປຸງກດົ ໝາຍ 
ແລະ ກນົໄກແກໄ້ຂຄະດໃີນອະນາຄດົໃຫມ້ຄີວາມເປັນເອກະພາບ ແລະ ໂດຍສະເພາະໃຊເ້ປັນ
ບ່ອນອງີ ໃຫແ້ກ່ເຈ ົາ້ໜາ້ທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງບງັຄບັໃຊກ້ດົໝາຍໃຫມ້ຜີນົສກັສດິໃນກໍລະນມີກີານກະທໍາ
ຜດິ ແລະ ຄວາມເສຍ ຫາຍທາງການແພດ. ຍິ່ ງໄປກວ່ານັນ້, ກໍ່ ຈະເປັນບນັທດັຖານທາງດາ້ນກດົໝ
າຍເພື່ ອປອ້ງກນັບ່ໍໃຫມ້ກີລໍະນ ີຄວາມຜດິພາດທາງການແພດ ແລະ ຍງັເພີ່ ມທະວຄີວາມເອາົໃຈໃສ່, 
ຄວາມຮບັຜດິຊອບ ແລະ ສະຕຂິອງ ແພດໝໍໃນເວລາການປະຕບິດັໜາ້ທີ່ ຂອງຕນົໃຫສູ້ງຂຶນ້. 

ຈດຸປະສງົ 
ສກຶສາອງົປະກອບຂອງການກະທໍາຜດິທາງອາຍາຂອງມາດຕາ 208 ໃນກລໍະນກີານເຮດັ

ໃຫຄ້ນົ ເຈບັເສຍຊວີດິຍອ້ນຄວາມບ່ໍລະມດັລະວງັຂອງແພດໝໍ; ສກຶສາເນືອ້ໃນ ແລະ ເງ ື່ອນໄຂ
ເພື່ ອບງັຄບັໃຊໃ້ນກໍລະນກີານບ່ໍປະຕບິດັຕາມໜາ້ທີ່ ວຊິາສະ ເພາະ ຫ  ືມາດຕະຖານທາງການ
ແພດໃນການປ່ີນປົວຄນົເຈບັທີ່ ກໍານດົໄວໂ້ດຍສກຶສາໃນກໍລະນກີານເກດີລູກ ຂອງຄນົເຈບັ 
ແລະ ສກຶສາຂັນ້ຕອນ ແລະ ວທິກີານສບືສວນ-ສອບສວນຂອງເຈົາ້ໜາ້ທີ່ ໃນກໍລະນພີບົເຫນັ
ການກະ ທໍາຜດິທາງອາຍາຂອງແພດໝໍທີ່ ເຮດັໃຫຄ້ນົເຈບັເສຍຊວີດິໃນການປະຕບິດັໜາ້ທີ່

ການປ່ີນປົວ ແລະ ການ ກວດກາຄນືກ່ຽວກບັຂໍຜ້ດິພາດທາງການແພດທີ່ ກດົໝາຍວ່າດວ້ຍ
ການປ່ີນປົວກາໍນດົໄວ.້ 
ວທິກີານສກຶສາ 

ການຄົນ້ຄວາ້ບດົວໄິຈນີໄ້ດນ້ໍາໃຊວ້ທິກີານຄົນ້ຄວາ້ວໄິຈທາງຄຸນນະພາບເປັນຫ ກັໂດຍ 
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ການສກຶສາ ກ່ຽວກບັລະບຽບ ແລະ ຫ ກັກການຂອງກດົໝາຍທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັການກະທໍາຜດິ
ຍອ້ນຄວາມບ່ໍລະມດັລະວງັ ເປັນຕົນ້ແມ່ນບດົບນັຍດັຂອງປະມວນກດົໝາຍອາຍາ, ກດົໝາຍ
ວ່າດວ້ຍການປ່ິນປົວ, ນຕິກິໍາລຸ່ມກດົໝາຍທີ່  ກ່ຽວກບັການປະຕບິດັໜາ້ທີ່ ການປ່ິນປົວຂອງ
ແພດໝໍຢູ່ພາຍໃນໂຮງໝໍ. ນອກຈາກນີ,້ ການຄົນ້ຄວາ້ວໄິຈຍງັໄດ ້ນາໍໃຊເ້ຄື່ ອງມກືານສໍາພາດຄໍາ
ຄດິເຫນັຜູທ້ີ່ ກ່ຽວຂອ້ງແບບເຈາະເລກິເພື່ ອຊອກຮູ ້ແລະ ເຂົາ້ໃຈກ່ຽວກບັທດັ ສະນະຕໍ່ ບນັຫາ 
ແລະ ຄໍາຖາມຂອງຄວາມປະໝາດຂອງແພດໝໍໃນເວລາປະຕບິດັໜາ້ທີ່ ຮບັຜດິຊອບປ່ິນປົວ. 

ການສກຶສາຄົນ້ຄວາ້ທາງດາ້ນລະບຽບການແມ່ນກ່ຽວຂອ້ງໂດຍກງົກບັອງົປະກອບຂອງ
ການກະທໍາ ຜດິທາງອາຍາໃນມາດຕາ 208 ຂອງປະມວນກດົໝາຍອາຍາສະບບັປີ 2017 ແລະ 
ລະບຽບການການທີ່ ກາໍນດົ ມາດຕະຖານທາງການແພດ ແລະ ຈນັຍາບນັທາງການແພດທີ່ ແພດ
ໝໍໃນແຕ່ລະສາຂາທີ່ ຕນົກ່ຽວຂອ້ງໂດຍອງີ ຕາມຕາມມາດຕາ 37, ຂໍ ້2 ຂອງກດົໝາຍວ່າດວ້ຍ
ການປ່ິນປົວສະບບັປັບປຸງປີ 2014 ເປັນຕົນ້ບນັດາຫ ກັການ ພືນ້ຖານຂອງການປ່ິນປົວ ແລະ 
ຊ່ວຍເຫ ອືຄນົເຈບັຢູ່ພາຍໃນໂຮງໝໍຂອງລດັ ແລະ ກ່ຽວຂອ້ງກບັບນັດາເນືອ້ໃນ ຂອງກດົໝາຍ
ທີ່ ຍງັບ່ໍຊດັເຈນ ແລະ ຫດັກຸມພຽງພໍ. ນອກຈາກນີ,້ ຍງັໄດສ້ກຶສາຄົນ້ຄວາ້ຫ ກັການບໍລກິານ 
ແລະ ການປ່ິນປົວຂອງສາກນົທີ່ ເປັນທີ່ ຍອມຮບັທາງດາ້ນການແພດເພື່ ອນໍາມາສມົທຽບກບັ
ຫ ກັການ ແລະ ວທິກີານ ທີ່ ປະເທດເຮາົນໍາໃຊໃ້ນປັດຈບຸນັວ່າມຄີວາມເໝາະສມົ, ຖກືຕອ້ງ ຫ  ື
ບ່ໍ ແລະ ເພື່ ອໃຫເ້ປັນບ່ອນອງີກ່ຽວກບັ ຂັນ້ຕອນວທິກີານປ່ິນປົວ ແລະ ວທິປີະຕບິດັທີ່ ຖກືຕອ້ງ
ເພື່ ອໃຫຫ້ ກີລຽ້ງຄວາມຜດິພາດທີ່ ອາດຈະເກດີຂຶນ້. 

ສ່ວນວທິກີານສອບຖາມຄວາມຄດິເຫນັແບບເຈາະເລກິແມ່ນວທິກີານນໍາເອາົຄໍາຖາມ
ຄົນ້ຄວາ້ສາ້ງ ເປັນຄໍາຖາມເພື່ ອນໍາໄປສອບຖາມກບັພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງເພື່ ອໃຫຮ້ບັຮູ ້ແລະ 
ເຂົາ້ໃຈທດັສະນະຕໍ່ ກບັການ ກໍານດົຫ ກັການ ແລະ ອງົປະກອບຂອງການກະທໍາຜິດຍອ້ນ
ຄວາມບ່ໍລະມດັລະວງັລວມທງັກລໍະນສີກຶສາທີ່  ຍກົຂຶນ້ມາເພື່ ອທີ່ ຈະນາໍເອາົໄປນາໍໃຊໃ້ນກລໍະນີ
ການປະຕບິດັໜາ້ທີ່ ຂອງແພດໝໍ ແລະ ມາດຕະຖານທາງການ ແພດໃນເວລາປ່ິນປົວຄນົເຈບັ. 
ຜນົໄດຮ້ບັຈາກການສກຶສາ 

ການກໍານດົອງົປະກອບຂອງການກະທໍາຜດິຍອ້ນຄວາມປະໝາດທາງການແພດແມ່ນ
ກ່ຽວຂອ້ງໂດຍ  



 

ວາລະສານມະຫາວທິະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ສະບບັທີ 18, 2021 

ກງົກບັອງົປະກອບດາ້ນພາວະວໄິສ ແລະ ອດັຕະວໄິສຂອງຄວາມຜດິ ຊຶ່ ງມຂໍີຈ້ໍາກດັ ແລະ ຂໍ ້

ຫຍຸງ້ຍາກທີ່ ບ່ໍສາ ມາດຈະກາໍນດົໄດຢ່້າງຊດັເຈນ ເພາະມນັຂຶນ້ກບັການພສູິດເຖງິຄວາມຊດັເຈນ
ຕໍ່ ກບັສາຍພວົພນັທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ລະຫວ່າງສາເຫດ ແລະ ຜນົຂອງຄວາມເສຍຫາຍທີ່ ເກດີຂຶນ້ 
ເພື່ ອຈະສາມາດອະທບິາຍໄດວ່້າແພດໝໍມຄີວາມ ບ່ໍລະມດັລະວງັ ຫ  ືບ່ໍ ຫ  ືໄດໃ້ຊຄ້ວາມ
ລະມດັລະວງັຢ່າງພຽງພໍ ຫ  ືບ່ໍໃນເວລາປ່ິນປົວຄນົເຈບັ. 

ການກາໍນດົຄວາມຮບັຜດິຊອບທາງອາຍາໃນກລໍະນຍີອ້ນຄວາມປະໝາດທາງການແພດ
ແມ່ນມລີກັ ສະນະຕດິພນັ ແລະ ປະປົນກນັລະຫວ່າງສາເຫດຍອ້ນແພດໝໍບ່ໍປະຕບິດັໜາ້ທີ່

ໃຫເ້ໝາະສມົກບັລະດບັມາດ ຕະຖານທາງການແພດ, ຂາດສະຕຄິວາມຮບັຜດິຊອບ ແລະ 
ສາເຫດສຸດວໄິສ, ພາວະແຊກຊອ້ນ, ສາເຫດບ່ໍ ຄາດຄດິໃນສະຖານະການ ຫ  ືເຫດການໃນ
ເວລານັນ້ ຊຶ່ ງຖາ້ເປັນແພດໝໍຄນົອື່ ນໆ ທີ່ ມວຸີດທ,ິ ຄວາມຊໍານານ ງານໃນລະດບັດຽວກນັກໍ່

ຕອ້ງໄດຕ້ດັສນິໃຈ ຫ  ືກະທໍາຄາ້ຍຄກືນັເພື່ ອຊ່ວຍເຫ ອືຄນົເຈບັໃນເວລານັນ້. ໃນກໍລະນແີພດ
ໝໍຮບັຜດິຊອບບ່ໍມຄີວາມສາມາດ ຫ  ືບ່ໍຊໍານານງານກໍອາດຈະຖືວ່າເປັນຂໍບ້ກົຜ່ອງຂອງຂະ 
ບວນການຄດັເລອືກ ຫ  ືແຕ່ງຕັງ້ແພດໝໍທີ່ ບ່ໍໄດຕ້າມມາດຖານຕາມລະບຽບການຄດັເລອືກທີ່

ກດົໝາຍ ຫ  ືລະບຽບການສະເພາະກາໍນດົໄວ ້ຊຶ່ ງການຈດັຕັງ້ ຫ  ືໜ່ວຍງານຮບັຜດິຊອບກໍອາດ
ຈະມຄີວາມຮບັຜດິຊອບໃນ ນາມນຕິບຸິກຄນົຖາ້ວ່າແພດໝໍທີ່ ປະຕບິດັໜາ້ທີ່ ປ່ິນປົວນັນ້ກະທໍາ
ຜດິດວ້ຍຄວາມປະໝາດ ຫ  ືເລິ່ ນເລີ.້ 

ບນັຫາຄວາມບ່ໍລະມດັລະວງັທາງການແພດຍງັກ່ຽວຂອ້ງກບັຄວາມບ່ໍຮອບຄອບ, ບ່ໍ
ເອາົໃຈໃສ່, ຂາດ ສະຕບ່ໍິພຽງແຕ່ຂອງແພດໝໍທີ່ ທໍາການປ່ິນປົວເທົ່ ານັນ້, ແຕ່ບາງກໍລະນຍີງັ
ກ່ຽວຂອ້ງກບັບຸກຄະລະກອນທາງ ການແພດຄນົອື່ ນໆ ທີ່ ເຮດັໜາ້ທີ່ ໃນຂັນ້ຕອນການກວດ, 
ປະເມນີ, ວນິດິໄສ ແລະ ການປ່ິນປົວ ລວມໄປເຖິງ ຄວາມບ່ໍພອ້ມ ແລະ ບ່ໍກະກຽມວດັຖຸ
ອຸປະກອນ ຫ  ືເຄື່ ອງມທືາງການແພດເພື່ ອຮບັໃຊເ້ຂົາ້ໃນການປ່ິວປົວ ແລະ ບ່ໍທນັຕາມສະພາບ
ຂອງພະຍາດທີ່ ເກດີຂຶນ້. 

ການເສຍຊວີດິຂອງແມ່ ແລະ ເດກັໃນເວລາເກດີລູກຢູ່ໂຮງໝໍໂດຍສະເພາະໃນເຂດ
ຊນົນະບດົຢູ່ໂຮງ ໝໍເມອືງ ແລະ ແຂວງຫ າຍກໍລະນບ່ໍີໄດເ້ກດີຂຶນ້ຍອ້ນແພດໝໍຝ່າຍດຽວ ແຕ່
ມນັຕດິພນັກບັສາເຫດສຸດວໄິສ ແລະ ເຫດບ່ໍຄາດຄດິໃນໄລຍະເບືອ້ງຕົນ້ຂອງການເຂົາ້ມາເກດີ
ລູກຢູ່ໂຮງໝໍ ໂດຍສະເພາະສ່ວນຫ າຍມາເກດີ ລູກໃນກໍລະນສຸີກເສນີ, ຄວາມຊກັຊາ້ຂອງການ
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ເຂົາ້ເຖງິການບໍລກິານຂອງໂຮງໝໍ, ຂາດຄວາມເຂົາ້ໃຈທີ່ ຖກືຕອ້ງຂອງແມ່ມານໃນເວລາຖພືາ, 
ການຂໍເກດີລູກໂດຍບ່ໍມປີະຫວດັການຝາກທອ້ງມາກ່ອນ ແລະ ມຫີ າຍກ ໍລະນເີນື່ ອງຈາກເລອືດ
ສໍາຮອງບ່ໍພຽງພໍ ເພື່ ອສະໜອງໃຫຄ້ົນເຈບັໃນກໍລະນີມກີານຜ່າຕັດ, ອາການບາດເຈບັທີ່  
ຕອ້ງການເລອືດດ່ວນ ເນື່ ອງຈາກອຸບປະຕເິຫດ ແລະ ສຸດທາ້ຍຍງັກ່ຽວຂອ້ງກບັຈໍານວນແພດ 
ແລະ ພະຍາບານ ທີ່ ຈະໃຫກ້ານຊ່ວຍເຫ ອືເບິ່ ງແຍງຍງັບ່ໍພຽງພໍກບັຄວາມຕອ້ງການ ແລະ ແພດ
ໝໍບາງຄນົຍງັຂາດຄວາມຮູທ້ີ່ ເລກິ ເຊິ່ ງ ແລະ ຂາດຄວາມຊໍານານງານໃນເວລາບົ່ ງມະຕພິະຍາດ 
ຊຶ່ ງກາຍເປັນປັດໄຈໃຫເ້ກດີຄວາມຜດິພາດ. 

ຈາກສາເຫດຂໍຜ້ດິພາດທີ່ ກ່າວມາຂາ້ງເທງິ, ໂດຍບ່ໍລວມກບັປັດໄຈທີ່ ກໍານດົໄວໃ້ນການ
ຄົນ້ຄວາ້ເປັນ ຕົນ້ຈາໍນວນແພດໝໍບ່ໍພຽງພໍ, ວດັຖຸອຸປະກອນບ່ໍພຽງພໍ ແລະ ຂາດສະຕສໍິາປະສນັ
ຍະຂອງແພດໝໍໃນເວລາປ່ິນປົວຄນົເຈບັ ຖາ້ແພດໝໍໄດເ້ຄື່ ອນໄຫວ ແລະ ປະຕບິດັໜາ້ທີ່ ໃຫ ້
ສອດຄ່ອງກບັມາດຕະຖານທາງການແພດທີ່  ກາໍນດົໄວ ້ແລະ ວທິປິະຕບິດັຕາມຫ ກັການທີ່ ເປັນ
ທີ່ ຍອມຮບັຈາກພາຍໃນ ແລະ ສາກນົ ເພື່ ອຮບັປະກນັໃຫ ້ການຊ່ວຍເຫ ອືຄນົເຈບັເປັນໄປຕາມ
ວດັຖຸປະສງົຂອງການປ່ິນປົວກໍຖວ່ືາແພດໝໍໄດປ້ະຕບິດັໜາ້ທີ່ ຂອງຕນົຈນົ ດທີີ່ ສຸດ ແລະ ທາ້ຍ
ສຸດເຖິງແມ່ນວ່າຈະເກດີຂໍຜ້ດິພາດຊຶ່ ງກໍ່ ໃຫເ້ກດີຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ ຊວີດິ ແລະ ສຸກຂະພາບ 
ຂອງຄນົເຈບັກຖໍວ່ືາໄດປ້ະຕບິດັຕາມໜາ້ທີ່ ຂອງຕນົ ຊຶ່ ງສອດຄ່ອງກບັເງ ື່ອນໄຂທີ່ ພາໃຫພ້ົນ້ຈາກ
ຄວາມຮບັຜດິ ຊອບທາງອາຍາຊຶ່ ງກໍານດົໄວໃ້ນມາດຕາ 33, ຂໍ ້5 ຂອງປະມວນກດົໝາຍອາຍາ 
ແລະ ສອດຄ່ອງກບັຄໍາຄດິ ເຫນັສ່ວນຫ າຍຂອງນກັກດົໝາຍ ແລະ ຜູປ້ະຕບິດັທາງການແພດທີ່

ໄດຈ້າກການສໍາພາດຄໍາຄດິເຫນັ. 
ຂໍສ້ະຫ ຸບບນັຫາ, ອຸປະສກັ ແລະ ສິ່ ງທາ້ທາຍທີ່ ເຮດັໃຫບ່ໍ້ສາມາດດໍາເນນີຄະດອີາຍາຕໍ່

ກບັແພດໝໍທີ່ ກະ ທໍາຜດິຍອ້ນຄວາມປະໝາດພາໃຫຄ້ນົເຈບັເສຍຊວີດິໃນເວລາປ່ິນປົວແມ່ນ
ຍອ້ນເຈົາ້ໜາ້ທີ່ ບ່ໍສາມາດກາໍນດົອງົ ປະກອບຂອງການກະທໍາຜດິທາງດາ້ນພາວະວໄິສຂອງການ
ກະທໍາຜດິ ຊຶ່ ງຈະໄດມ້າຈາກການເຂົາ້ເຖງິຂໍມູ້ນຫ ກັ ຖານທີ່ ເກດີຂຶນ້ ແລະ ຂໍມູ້ນຫ ກັຖານທີ່ ຈະ
ນາໍໃຊເ້ຂົາ້ໃນການດໍາເນນີຄະດ ີຊຶ່ ງຈາກຜນົຂອງການຄົນ້ຄວາ້ເຫນັວ່າ ຂໍມູ້ນຫ ກັຖານດັັ່ ງກ່າວມີ
ລກັສະນະຕດິພນັກບັວຊິາສະເພາະໃນສາຂາຕ່າງໆ ທາງການແພດ ຊຶ່ ງແນ່ນ່ອນວ່າຕອ້ງ ອງີໃສ່ຜູ ້
ຊ່ຽວຊານ ຫ  ືຜູຊໍ້ານານງານສະເພາະດາ້ນເປັນຜູໃ້ຫຄໍ້າຄດິເຫນັຕໍ່ ກບັການກະທໍາຂອງແພດໝໍທີ່
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ຖກື ກ່າວຫາວ່າໄດປ້ະຕບິດັໜາ້ທີ່ ຖກືຕອ້ງແລວ້ ຫ  ືຍອ້ນຄວາມບ່ໍລະມດັລະວງັ ໂດຍສະເພາະ
ຖາ້ມກີານຮອ້ງຟອ້ງ ທາງອາຍາ ຫ  ືຮອ້ງຟອ້ງເອາົຄ່າເສຍຫາຍທາງແພ່ງທີ່ ເກດີຂຶນ້. 
ຂໍສ້ະເໜເີພື່ ອປັບປຸງແກໄ້ຂ 

1. ສະເໜໃີຫພ້າກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ (ສະພາຄຸມ້ຄອງວຊິາຊບີການປ່ິນປົວ) ສາ້ງປຶມ້ຄູ່ມ ື
ທາງການແພດ ໃຫເ້ປັນເອກະພາບເພື່ ອກໍານດົມາດຕະຖານການຮກັສາທາງການແພດໃນແຕ່
ລະສາຂາການປ່ິນປົ (Medical Pratice Guideline) ແລະ ນຕິກິໍາລຸ່ມກດົໝາຍກ່ຽວກບັວທິີ
ການກວດສອບ, ການແກໄ້ຂ ແລະ ການລາຍ ງານຄໍາເຫນັໃນກໍລະນເີກດີຂໍຜ້ດິພາດທາງການ
ແພດຕໍ່ ຄນົເຈບັເພື່ ອເປັນບ່ອນອງີໃຫໜ່້ວຍງານກວດສອບ, ເຈ ົາ້ ໜາ້ທີ່ ຕໍາຫ ວດ, ໄອຍະການ 
ແລະ ສານສາມາດດໍາເນນີຄະດທີາງແພ່ງ ແລະ ທາງອາຍາພອ້ມທງັຮບັປະກນັສດິ ແລະ ຜນົ
ປະໂຫຍດຂອງຄນົເຈບັ ຫ  ືຜູຖ້ກືເສຍຫາຍໃຫຮ້ບັຮູ ້ແລະ ເຂົາ້ໃຈ. 

2. ປັບປຸງ ແລະ ເພີ່ ມເຕມີເນືອ້ໃນຂອງມາດຕາ 208 ຂອງປະມວນກດົໝາຍອາຍາໃນ
ສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ກບັການກະທໍາຜດິດວ້ຍຄວາມບ່ໍລະມດັລະວງັທາງດາ້ນວຊິາຊບີທີ່ ກໍ່ ໃຫ ້
ຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ ຊວີດິຂອງບຸກຄນົ ອື່ ນໂດຍໃຫເ້ພີ່ ມເນືອ້ໃນຄວາມຜດິທີ່ ກວມເອາົການສາ້ງ
ຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ ຊວີດິຂອງບຸກຄນົອື່ ນຍອ້ນຄວາມບ່ໍ ລະມດັລະວງັເນື່ ອງຈາກການບ່ໍປະຕບິດັ
ຕາມມາດຕະຖານວຊິາຊບີ ແລະ ມາດຕະຖານຄວາມປອດໄພທີ່ ກາໍນດົ ໄວໃ້ນລະບຽບກດົ  ໝ
າຍສະເພາະ. 

3. ໃນກໍລະນມີຄໍີາຮອ້ງຟ້ອງ ຫ  ືຂໍຄວາມເປັນທໍາຈາກຜູເ້ສຍຫາຍຕໍ່ ກບັການກະທໍາ
ຜດິພາດຂອງແພດໝໍ, ສະເໜໃີຫມ້ກີານກໍານດົວທິກີານປະຕບິດັເພື່ ອໃຫສ້າມາດດໍາເນນີຄະດີ
ອາຍາຕໍ່ ການກະທໍາຜດິຍອ້ນຄວາມບ່ໍ ລະມດັລະວງັພາໃຫຄ້ນົອື່ ນໄດຮ້ບັບາດເຈບັ ຫ  ືເສຍຊວີດິ
ເປັນຕົນ້ວ່າເມື່ ອເຈ ົາ້ໜາ້ທີ່ ໄດຮ້ບັຄໍາຮອ້ງຟ້ອງຂອງຜູ ້ຖຶກເສຍຫາຍ ຫ  ືຍາດພີ່ ນອ້ງຂອງຜູ ້
ຖກືເສຍຫາຍ, ຖາ້ເຫນັວ່າມຂໍີມູ້ນຫ ກັຖານພຽງພໍທີ່ ເຊື່ ອໄດວ່້າເປັນການ ກະທໍາຜດິແທໃ້ຫເ້ຮດັ
ໜງັສສືະເໜຂໍີຄໍາເຫນັຕໍ່ ສະມາຄມົຄຸມ້ຄອງວຊິາຊບີການປ່ິນປົວໃນ 2 ປະເດນັຄ:ື ປະເດນັທ ີ1 
ການປ່ິນປົວຄນົເຈບັຂອງແພດໝໍທີ່ ຖກືກ່າວຫານັນ້ຖກືຕອ້ງ ແລະ ສອດຄ່ອງອງີຕາມມາດຕະ 
ຖານທາງການແພດໃນສາຂານັນ້ ຫ  ືບ່ໍ; ແລະ ປະເດນັທ ີ2 ແພດໝໍທີ່ ຖກືກ່າວຫານັນ້ໄດໃ້ຊ ້
ຄວາມລະມດັລະ ວງັໃນການກວດ, ປະເມນີ, ວນິດິໄສ ແລະ ປ່ິນປົວໄປຕາມເຫດ ແລະ ຜນົ
ໃນສະຖານະການນັນ້ ຫ  ືບ່ໍ. ພອ້ມ ດຽວກນັນັນ້, ສະເໜໃີຫສໍ້າເນາົເອກະສານບນັທກຶທາງການ
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ແພດທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງສົ່ ງໃຫເ້ຈົາ້ໜາ້ທີ່ ຕໍາຫ ວດ ເພື່ ອກວດກາ, ຮບີໂຮມ ແລະ ຊັ່ ງຊາຂໍມູ້ນຫ ກັຖານ
ເພື່ ອສະຫ ຸບສໍານວນຄະດໃີຫອ້ງົການໄອຍະການຕໍ່ ໄປ. 

4. ເມື່ ອມເີຫດການເສຍຊວີດິຂອງຄນົເຈບັຢູ່ໂຮງໝໍ, ສະເໜໃີຫມ້ກີານປະສານສມົທບົ, 
ປຶກສາຫາລ ືແລະ ຕກົລງົຢ່າງເປັນເອກະພາບລະຫວ່າງໂຮງໝໍທີ່ ດໍາເນນີກວດສອບພາຍໃນ, 
ການແຕ່ງຕັງ້ຜູຊໍ້ານານງານ ແລະ ເຈົາ້ໜາ້ທີ່ ຕໍາຫ ວດໃຫທ້ນັສະພາບການເພື່ ອໃຫມ້ຄີວາມ
ຍຸຕທໍິາ, ເປັນກາງ.  ພາຍຫ ງັມກີານກວດສອບຂໍ ້ຜດິພາດທີ່ ເກດີຂຶນ້, ສະເໜໃີຫມ້ກີານລາຍ
ງານຜນົການກວດສອບໃຫຄ້ນົເຈບັ ຫ  ືຄອບຄວົຂອງຍາດພີ່ ນອ້ງຂອງຜູຖ້ກືເສຍຫາຍຊາບໃນ
ທຸກກລໍະນເີຖງິແມ່ນວ່າຈະບ່ໍມກີານຮອ້ງຂໍຈາກຜູຖ້ກືເສຍໃຫມ້ກີານກວດສອບກຕໍາມ. 

5. ສກຶສາອບົຮມົ, ຍກົລະດບັຄວາມເຂົາ້ໃຈຂອງແພດໝໍ ແລະ ບຸກຄະລະກອນທີ່ ້

ກ່ຽວຂອ້ງໃຫຮ້ບັຮູ ້ກ່ຽວກບັລະບຽບຫ ກັການປ່ິນປົວ, ຄວາມສໍາຄນັຂອງມາດຕະຖານທາງ
ການແພດໃນແຕ່ລະສາຂາ ແລະ ຈນັຍາ ບນັໃນເວລາດໍາເນນີການປ່ິນປົວເພື່ ອຮບັປະກນັໃຫ ້
ແພດໝໍ ແລະ ບຸກຄະລະກອນທາງການແພດມສີະຕ ິແລະ ຄວາມຮບັຜດິຊອບສູງໃນເວລາ
ປະຕບິດັໜາ້ທີ່ ຂອງຕນົຢູ່ສະເໝ.ີ 
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ບດົຄດັຫຍໍ ້
ການສກຶສາຜນົກະທບົຂອງການນໍາໃຊນ້ະໂຍບາຍງບົປະມານ ທີ່ ມຜີນົຕໍ່ ການສົ່ ງອອກ 

ແລະ ນໍາເຂົາ້ຂອງ ສປປ ລາວ ແຕ່ປີ 1990 ຫາ 2018 ມຈີດຸປະສງົ: 1) ສກຶສາສະພາບລວມ
ຂອງການວາງນະໂຍບາຍງບົປະມານ, ການອອກນຕິກິໍາຕ່າງໆທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ແລະ ການຈດັຕັງ້
ປະຕບິດັນະໂຍບາຍງບົປະມານທີ່ ມຜີນົຕໍ່ ກບັການສົ່ ງອອກ ແລະ ນາໍເຂົາ້ຂອງ ສປປ ລາວ ແຕ່ປີ 

1990 ຫາ 2018 ແລະ 2) ວເິຄາະຄວາມສໍາພນັກນັລະຫວ່າງຕວົປ່ຽນນະໂຍບາຍງບົປະມານທີ່
ມຜີນົກະທບົຕໍ່ ກບັການສົ່ ງອອກ ແລະ ນາໍເຂົາ້ຂອງສປປ ລາວ ແຕ່ປີ 1990 ຫາ 2018. ການນາໍ
ໃຊຂໍ້ມູ້ນແບບອະນຸກມົເວລາ Time Series Data ເຂົາ້ໃນການວເິຄາະ ແລະ ເຄື່ ອງມທືາງດາ້ນ
ເສດຖະມຕິເິຊັ່ ນ: Unit roots test, Lag selection, ECM model. ຜົນຂອງການສກຶສາ 
ພົບວ່າ ການສົ່ ງອອກສູງສຸດ 5,294.71 ລາ້ນໂດລາສະຫະລັດ, ຕໍ່ າສຸດ 79 ລາ້ນໂດລາ
ສະຫະລດັ, ສະເລ່ຍ 1,321.31 ລາ້ນໂດລາສະຫະລດັ, ມູນຄ່າການສົ່ ງອອກທງັໝດົ 38,318 
ລາ້ນໂດລາສະຫະລດັ. ການນາໍເຂົາ້ສູງສຸດ 6,164.04 ລາ້ນໂດລາສະຫະລດັ, ຕໍ່ າສຸດ 165 ລາ້ນ
ໂດລາສະຫະລດັ, ສະເລ່ຍ 1,779.36 ລາ້ນໂດລາສະ ຫະລດັ, ມູນຄ່າການສົ່ ງອອກທງັໝດົ 
51,601 ລາ້ນໂດລາສະຫະລດັ.  

ຜນົຂອງການວເິຄາະແບບຈໍາລອງການນໍາເຂົາ້ທີ່ ປ່ຽນແປງຕາມລາຍຈ່າຍ ພບົວ່າ: ຖາ້
ເພີ່ ມລາຍຈ່າຍເພື່ ອການລົງທຶນຂຶນ້ 1% ຈະສົ່ ງຜົນກະທົບເຮັດໃຫກ້ານນໍາເຂົາ້ເພີ່ ມຂຶນ້ 
0.67%, ລະດບັຄວາມເຊື່ ອໝັນ້ 99%; ໃນນີ,້ ຖາ້ຫາກເພີ່ ມລາຍຈ່າຍບໍລຫິານຂຶນ້ 1% ຈະສົ່ ງ
ຜນົກະທບົຕໍ່ ກບັສໍາປະສດິຄວາມສໍາພນັຮ່ວມໄລຍະຍາວຫລຸດລງົ 2.58%, ລະດບັຄວາມເຊື່ ອ
ໝັນ້ 99%. ສ່ວນໜີພ້າຍໃນ ແລະ ໜີຕ່້າງປະເທດ ກໍເຫນັວ່າສົ່ ງຜນົກະທບົຕໍ່ ກບັການນໍາເຂົາ້
ເຊັ່ ນກນັຄ:ື ຖາ້ຫາກເພີ່ ມໜີພ້າຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດຂຶນ້ 1 % ຈະສົ່ ງຜນົກະທບົເຮດັໃຫມູ້ນ
ຄ່າການນໍາເຂົາ້ເພີ່ ມຂຶນ້ 0.31 ແລະ 0.38% ຕາມລໍາດບັ, ລະດບັຄວາມເຊື່ ອໝັນ້ 99% ແລະ 
ຜນົຂອງການທດົສອບແບບຈາໍລອງການນໍາເຂົາ້ທີ່ ປ່ຽນແປງຕາມລາຍຮບັຂອງລດັຖະບານ ພບົ
ວ່າ: ຖາ້ເຮາົຫລຸດການຈດັເກບັລາຍຮບັຈາກພາສລີງົ 1% ຈະສົ່ ງຜນົກະທບົເຮດັໃຫກ້ານນາໍເຂົາ້
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ຫ ຸດລງົ 14.77% ດວ້ຍລະດບັຄວາມເຊື່ ອໝັນ້ 99%; ໃນນີ,້ ຖາ້ຫາກຫ ຸດລາຍລາຍຮບັທີ່ ບ່ໍມາ
ຈາກພາສລີງົ 1% ຈະສົ່ ງຜນົກະທບົຕໍ່ ກບັສໍາປະສດິຄວາມສໍາພນັຮ່ວມໄລຍະຍາວຫລຸດລງົ 
3.72% ດວ້ຍລະດບັຄວາມເຊື່ ອໝັນ້ 99 %. ສໍາລບັໜີພ້າຍໃນ ແລະ ໜີຕ່້າງປະເທດ ກໍເຫນັ
ວ່າສົ່ ງຜນົກະທບົຕໍ່ ກບັການນໍາເຂົາ້ເຊັ່ ນກນັ: ຖາ້ຫາກຫລຸດໜີພ້າຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດລງົ 
1% ຈະສົ່ ງຜນົກະທບົເຮດັໃຫມູ້ນຄ່າການນໍາເຂົາ້ຫລຸດລງົເປັນ 0.3709 ແລະ 4.1351 % 
ຕາມລໍາດບັ ດວ້ຍລະດບັຄວາມເຊື່ ອໝັນ້ 99%.  

ຜນົການວເິຄາະແບບຈາໍລອງການສົ່ ງອອກ ທີ່ ປ່ຽນແປງຕາມລາຍຈ່າຍ ພບົວ່າ: ຖາ້ເຮາົ
ຫລຸດລາຍຈ່າຍເພື່ ອການລງົທນຶ ແລະ ບໍລຫິານລງົ 1% ຈະສົ່ ງຜນົກະທບົເຮດັໃຫກ້ານນໍາສົ່ ງ
ອອກຫລຸດລງົ 0.8546% ແລະ 2.14% ຕາມລໍາດບັ ດວ້ຍລະດບັຄວາມເຊື່ ອໝັນ້ 99%. ໃນ
ນີ,້ ຖາ້ຫາກເພີ່ ມລວມຍອດຜະລດິຕະພນັທີ່ ແທຈ້ງິຂຶນ້ 1% ຈະສົ່ ງຜນົກະທບົເຮດັໃຫມູ້ນຄ່າ
ການສົ່ ງອອກເພີ່ ມຂຶນ້ 2.75% ແລະ ຜນົການທດົສອບແບບຈາໍລອງການສົ່ ງອອກທີ່ ປ່ຽນແປງ
ຕາມລາຍຮບັ ພບົວ່າ: ຖາ້ເຮາົເພີ່ ມການຈດັເກບັລາຍຮບັທີ່ ມາຈາກພາສ ີແລະ ບ່ໍມາຈາກພາສີ
ຂຶນ້ 1 % ຈະສົ່ ງຜນົກະທບົເຮດັໃຫກ້ານສົ່ ງອອກຂອງລາວໄປຕ່າງປະເທດຫລຸດລງົ 20.3% 
ແລະ 6.13% ຕາມລໍາດບັ ດວ້ຍລະດບັຄວາມເຊື່ ອໝັນ້ 99 %. ໃນນີ,້ ຖາ້ຫາກຫລຸດໜີ້
ຕ່າງປະເທດລົງ 1% ຈະສົ່ ງຜົນກະທົບເຮັດໃຫມູ້ນຄ່າການສົ່ ງອອກຂອງລາວຫລຸດລົງ 
4.097% ດວ້ຍລະດບັຄວາມເຊື່ ອໝັນ້ 99%. ລວມຍອດຜະລດິຕະພນັພາຍໃນທີ່ ແທຈ້ງິຫາກ
ເພີ່ ມຂຶນ້ 1% ແລວ້ ກຈໍະສົ່ ງຜນົກະທບົດາ້ນບວກຕໍ່ ກບັການສົ່ ງອອກເພີ່ ມຂຶນ້ 30.68% ດວ້ຍ
ລະດບັຄວາມເຊື່ ອໝັນ້ 99%.  
ຄໍາສບັສໍາຄນັ: ຜນົກະທບົ, ການນາໍໃຊນ້ະໂຍບາຍງບົປະມານ, ການສົ່ ງອອກ, ການນາໍເຂົາ້ຂອງ
ລາວ ແລະ ແບບຈາໍລອງ ADF and PPT unit root test, ECM mdoel. 
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Abstract 

This research paper investigated the effects of the fiscal policies of the 

Government of Lao PDR (Gol) on the export and import models from 1990 

to 2018. The objectives of the study are to: 1) study on overview of fiscal 

policies conducted by Gol from 1990 to 2018; 2) study the correlation the use 

of variables of fiscal policies and the Lao exports and imports from 1990 to 
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2018. Using annual time series Data, the statistic analysis and econometric 

tools such as Unit roots test, Lag selection, and ECM model. The study found 

that the highest exports were US$ 5,294.71 million, the lowest was US$ 79 

million, the average was US$ 1,321.31 million, and the total export value was 

US$ 38,318 million. The highest imports were US$ 6,164.04 million, the 

lowest was US$ 165 million, the average was US$ 1,779.36 million, and the 

total export value was US$ 51,601 million. The highest revenue from tax 

collections was 17,597.79 billion kip, the lowest was 38 billion kip, the 

average value was 5,220.29 billion kip, and the total value of revenue 

collections were 151,388 billion kip. The non-tax revenue collections were 

the highest at 5,290.33 billion kip, the lowest was 21 billion kip, the average 

was 1,0118.1 billion kip, and the total value of revenue collections were 

29,525 billion kip. 

The highest on investment expenditure was 14,787.79 billion kip, the 

lowest was 63 billion kip, the average was 3,883.82 billion kip, and the total 

on investment expenditure was 112.631 billion kip. Expenditure for public 

administration was 31,961 billion kip, the lowest was 70 billion kip, the 

average was 6,328.73 billion kip, and the total value of public administration 

expenditure was 183,533 billion kip. The highest of domestic debt was 3,713 

billion kip, the lowest was 4.83 billion kip, the average was 497.3 billion kip, 

and the total value of domestic loans was 14,422 billion kip. The highest of 

foreign debt was 6,534.8 billion kip, the lowest was 27.13 billion kip, the 

average was 1,464.67 billion kip, and the total value of foreign loans was 

42,474 billion kip. The real gross domestic product (GDP) was the highest at 

152,414.2 billion kip, the lowest was 607.32 billion kip, the average was 

43,434.67 billion kip, and the total value of the real GDP was 1,259,605 

billion kip. 

The results of the analysis of the import model by affecting from public 

expenditure shows that: Increasing investment expenditure by 1 % will result 

in a 0.67 % by increase in imports at 99 % confidence level; if we increas 1% 

in the administrative expenditure would be resulted in a 2.58 % reduction in 

long-term coefficients and at 99% confidence level. Domestic and foreign 

debts also have been impacted to total imports: if we increase by 1 % in 

domestic and foreign debt will increase the value of imports by 0.31% and 

0.38%, respectively, with a 99% confidence level. The velocity of the 

coefficient of adjustment (-0.4389) with t-statistic statistical value (-6.9277) 
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was found to be statistically correlated in the form of correlation equations. 

The difference value represents the average adjustment speed of 43.89% in 

the correlation equation, which means that the adjustment value of 43.89% is 

the short-term adjustment value of Lao PDR's import value models. 

The results of investigating the import model, which changes according 

to government revenue, show that: If we reduce tax revenue by 1%, it will 

result in a reduction in imports of 14.77% with a 99 % confidence level; if we 

decrease 1% in non-tax revenue would result in a 3.72% reduction in long-

term correlation with a 99% confidence level. Domestic and foreign debts also 

had an impact on imports model: if we decrease 1% in domestic and foreign 

debt would reduce the value of imports to 0.3709% and 4.1351%, 

respectively, with a 99% confidence level. 

The effect of export model which change according to public 

expenditure found that reducing investment and administrative expenditures 

by 1% would result in a 0.8546% and 2.14% reduction in exports, 

respectively, with a 99% confidence level. If we increase 1% in real gross 

domestic product would result in a 2.75% increase in export values.  

The effect of export model which chang according public revenue found 

that if we increased the collection of tax and non-tax revenue by 1%, it would 

have resulted in a 20.3% reduction in Lao exports from tax collections and 

6.13% increase in Lao export from non-tax collections, respectively, with a 

99 % confidence level. If we decrease 1% in foreign debt would result in a 

4.097% drop in the value of Lao exports by 99% confidence level. If we 

decrease 1% in foreign debt would result in a 4.097% drop in the value of Lao 

exports by 99% confidence level. If we increase 1% in real gross domestic 

product would have a positive effect on 30.68% increase in exports with a 

99% confidence level.  

Keywords: Applying the fiscal policies, government, Effects, the export and 

import of Laos, ADF and PPT unit root test, ECM mdoel. 
 

ຄວາມເປັນມາ ແລະ ສະພາບຂອງບນັຫາ  
 ໃນຊ່ວງຂອງການສກຶສາແຕ່ປີ 1990 ຫາ 2018, ພບົວ່າການສົ່ ງອອກຂອງລາວໄປ
ຕ່າງປະເທດບນັລຸສູງສຸດເຖງິ 5,294.71 ລາ້ນໂລດາສະຫະລດັ, ບນັລຸຕໍ່ າສຸດ 79 ລາ້ນໂດລາ
ສະຫະລດັ, ສະເລ່ຍ 1,321.31 ລາ້ນໂດລາສະຫະລດັ, ລວມຍອດມູນຄ່າການສົ່ ງອອກທງັໝດົ
ມວນລວມບນັລຸເຖິງ 38,318 ລາ້ນໂລດາສະຫະລດັ. ໃນນີ,້ ການນໍາເຂົາ້ໃນຂອງລາວຈາກ
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ຕ່າງປະເທດບນັລຸສູງສຸດເຖິງ 6,164.04 ລາ້ນໂລດາສະຫະລດັ, ຕໍ່ າສຸດ 165 ລາ້ນໂດລາ
ສະຫະລດັ, ສະເລ່ຍ 1,779.36 ລາ້ນໂດລາສະຫະລດັ, ລວມຍອດມູນຄ່າການສົ່ ງອອກທງັໝົ
ດ 51,601 ລາ້ນໂດລາສະຫະລດັ. ການຈດັເກບັລາຍຮບັຈາກພາສີ-ອາກອນບັນລຸສູງສຸດ 
17,597.79 ຕືກ້ບີ, ຕໍ່ າສຸດ 38 ຕືກ້ບີ, ສະເລ່ຍ 5,220.29 ຕືກ້ບີ, ລວມຍອດມູນຄ່າການຈດັ
ເກບັລາຍຮບັທງັໝດົ 151,388 ຕືກ້ບີ. ການຈດັເກບັລາຍຮບັທີ່ ບ່ໍຈາກພາສ-ີອາກອນບນັລຸສູງ
ສຸດ 5,290.33 ຕືກ້ບີ, ຕໍ່ າສຸດ 21 ຕືກ້ບີ, ສະເລ່ຍ 1.0118,1 ຕືກ້ບີ, ລວມຍອດມູນຄ່າການ
ຈດັເກບັລາຍຮບັທງັໝດົ 29,525 ຕືກ້ບີ. ລາຍຈ່າຍເພື່ ອການລງົທນຶບນັລຸສູງສຸດ 14,787.79 

ຕືກ້ບີ, ຕໍ່ າສຸດ 63 ຕືກ້ບີ, ສະເລ່ຍ 3,883.82 ຕືກ້ບີ, ລວມຍອດມູນຄ່າການຈ່າຍເພື່ ອການ
ລງົທນຶທງັໝດົ 112,631 ຕືກ້ບີ. ລາຍຈ່າຍເພື່ ອການບໍລຫິານລດັບນັລຸສູງສຸດ 31,961 ຕືກ້ບີ, 
ຕໍ່ າສຸດ 70 ຕືກ້ບີ, ສະເລ່ຍ 6,328.73 ຕືກ້ບີ, ລວມຍອດມູນຄ່າການຈ່າຍເພື່ ອການບໍລຫິານ
ລດັທງັໝດົ 183,533 ຕືກ້ບີ ແລະ ໜີພ້າຍໃນບນັລຸສູງສຸດ 3,713 ຕືກ້ບີ, ຕໍ່ າສຸດ 4.83 ຕືກ້ບີ, 
ສະເລ່ຍ 497.3 ຕືກ້ບີ, ລວມຍອດມູນຄ່າການກູຢື້ມຈາກພາຍໃນທງັໝດົ 14,422 ຕືກ້ບີ. ໜີ ້
ຕ່າງປະເທດບນັລຸສູງສຸດ 6,534.8  ຕືກ້ບີ, ຕໍ່ າສຸດ 27.13 ຕືກ້ບີ, ສະເລ່ຍ 1,464.67 ຕືກ້ບີ, 
ລວມຍອດມູນຄ່າການກູຢື້ມຈາກຕ່າງປະເທດທງັໝດົ 42,474 ຕືກ້ບີ. ລວມຍອດຜະລດິຕະ
ພັນພາຍໃນທີ່ ແທຈ້ງິບັນລຸສູງສຸດ 152,414,2 ຕືກ້ ີບ, ຕໍ່ າສຸດ 607.32 ຕືກ້ ີບ, ສະເລ່ຍ 
43,434.67 ຕືກ້ບີ, ລວມຍອດມູນຄ່າຜະລດິຕະພນັພາຍໃນທີ່ ແທຈ້ງິທງັໝດົ 1,259,605 ຕື ້
ກບີ. ຍອ້ນເຫນັໄດບ້ນັຫາຕ່າງໆ ທີ່ ໄດກ່້າວມານັນ້ ຂາ້ພະເຈົາ້ ຈ ຶ່ ງມຄີວາມສນົໃຈທີ່ ຢາກຈະສກຶ
ສາວ່າ ຜ່ານມາລດັ ຖະບານ ມກີານນາໍໃຊນ້ະໂຍບາຍງບົປະມານເຂົາ້ໃນການກະຕຸນ້ເສດຖະກດິ 
ທີ່ ມກີານຈດັສັນດາ້ນລາຍຮບັ ແລະ ລາຍຈ່າຍທາງດາ້ນງບົປະມານຄືແນວໃດແດ່? ແລະ 
ການນໍາໃຊນ້ະໂຍບາຍທາງດາ້ນງບົປະມານດັ່ ງກ່າວ ຈະມຜີນົກະ ທບົຕໍ່ ກບັການພດັທະນາ
ເສດຖະກດິທາງດາ້ນມະຫາພາກຄແືນວໃດເຊັ່ ນ: ລາຍຮບັມາຈາກພາສ-ີອາກອນ, ລາຍຮບັທີ່ ບ່ໍ
ໄດມ້າຈາກພາສ-ີອາກອນ, ລາຍຈ່າຍໃນການລງົທນຶຂອງລດັ, ລາຍຈ່າຍໃນການບໍລຫິານລດັ, 
ໜີພ້າຍໃນ, ໜີຕ່້າງປະເທດ ແລະ ລວມຍອດຜະລດິຕະພນັພາຍໃນທແີທຈ້ງິ ຈະສົ່ ງຜນົກະທບົ
ຕໍ່ ກບັການສົ່ ງອອກ ແລະ ນໍາເຂົາ້ຂອງ ສປປ ລາວ ຄແືນວໃດແດ່? ເມື່ ອລດັຖະບານມກີານ
ປ່ຽນແປງການນາໍໃຊນ້ະໂຍບາຍງບົປະມານຕາມແຕ່ລະໄລຍະ? 
ຈດຸປະສງົ 

ສກຶສາສະພາບລວມຂອງການວາງນະໂຍບາຍງບົປະມານ, ການອອກນຕິກິໍາຕ່າງໆທີ່

ກ່ຽວຂອ້ງ ແລະ ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັນະໂຍບາຍງບົປະມານທີ່ ມຜີນົຕໍ່ ກບັການສົ່ ງອອກ ແລະ 
ນໍາເຂົາ້ຂອງ ສປປ ລາວ ແຕ່ປີ 1990 ຫາ 2018 ແລະ ວເິຄາະຄວາມສໍາພນັກນັ ລະຫວ່າງຕວົ
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ປ່ຽນນະໂຍບາຍງບົປະມານ ທີ່ ມຜີນົກະທບົຕໍ່ ກບັການສົ່ ງອອກ ແລະ ນໍາເຂົາ້ຂອງ ສປປ ລາວ 
ແຕ່ປີ 1990 ຫາ 2018. 

ວທິກີານສກຶສາ 
ໃນການວເິຄາະຂໍມູ້ນ ແມ່ນໄດນ້ໍາໃຊກ້ານວເິຄາະຂໍມູ້ນນບັທງັແບບພນັລະນາ ແລະ 

ແບບປະລມິານ ໂດຍນໍາໃຊເ້ຄື່ ອງມທືາງເສດຖາມຕິ ິເຂົາ້ໃນການວເິຄາະຂໍມູ້ນແບບອານຸກມົ
ເວລາ ຈາໍນວນ 29 ປີ ພອ້ມທງັປອ້ນລະຫດັຂໍມູ້ນເຂົາ້ໃນໂປ ແກ ມ Eviews 10 ເພື່ ອທດົສອບ
ຄວາມນີງ້ຂອງຂໍມູ້ນ (Unit root test) ແລະ ແບບຈາໍລອງ (VECM Model) ຂອງຕວົປ່ຽນ
ຕາມ ແລະ ຕວົປ່ຽນອດິສະຫ ະ.  
ຜນົການສກຶສາ 
ສະພາບລວມຂອງການວາງນະໂຍບາຍ, ການອອກນຕິກິໍາຕ່າງໆ ທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ແລະ ການຈດັຕັງ້
ນະໂຍບາຍງບົປະມານ ທີ່ ສົ່ ງຜນົກະທບົຕໍ່ ການສົ່ ງອອກ ແລະ ນາໍເຂົາ້ຂອງ ສປປ ລາວ 

ຕະຫຼອດໄລຍະຂອງສກຶສາ ການເຕບີໂຕທາງດາ້ນເສດຖະກດິເປັນເວລາ 29 ປີ ຄນືບັ
ແຕ່ປີ 1990 ຫາ 2018 ເຫນັວ່າ ການພດັທະນາທາງດາ້ນເສດຖະກດິ ເຫນັວ່າພບົກບັບນັຫາ
ຫລາຍໆ ດາ້ນເຊັ່ ນ: ໄລຍະທີ່ ເຕບີໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕວົ, ໄລຍະວກິດິການທາງດາ້ນເສດຖະກດິ, 
ໄລຍະຂາລງົຂອງເສດຖະກດິ ແລະ ຍງັມອີກີຫລາຍໆບນັຫາທີ່ ພບົພໍໃ້ນຊວ່ງຂອງການສກຶສາ. 
ແຕ່ວ່າຍອ້ນມກີານ ຊີນ້ໍາ-ນໍາພາຢ່າງໃກສ້ດິຈາກລດັຖະບານ ຈຶ່ ງເຮດັໃຫກ້ານເຕບີໂຕທາງດາ້ນ
ເສດຖະກິດຂອງ ສປປ ລາວ ເຮົາ ໂດຍລວມແລວ້, ແມ່ນສາມາດຮັກສາລະດັບການ
ຂະຫຍາຍຕວົທາງດາ້ນເສດຖະກດິຕະ ຫລອດໄລຍະຂອງການສກຶສາເຫນັວ່າ: ໂດຍສະເລ່ຍ
ແລວ້ເຫນັວ່າການຂາດດຸນຕະຫລອດໄລຍະ 29 ປີ ເທົ່ າ 1,005.98 ລາ້ນໂດລາສະຫະລດັ ເຊິ່ ງ
ເຫນັວ່າເປັນລະດບັການເຕບີໂຕທາງດາ້ນເສດຖະກດິທີ່ ຢູ່ໃນລະດບັທີ່ ໜັນ້ທ່ຽງ ແລະ ກໍ່ ເຫນັວ່າ
ມສີະຖຽນລະພາບພໍສມົຄວນ (ບດົລາຍງານທາງດາ້ນເສດຖະກດິຂອງ ສປປ ລາວ, ກະຊວງ
ແຜນການ ແລະ ການລງົທນຶ, 2020) ເຊິ່ ງລາຍລະອຽດແມ່ນສາມາດເບິ່ ງໄດຈ້າກຮູບສະແດງຂາ້ງ
ລຸ່ມນີ:້ 
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ຮູບທ ີ1 ການສົ່ ງອອກ, ນາໍເຂົາ້ ແລະ ດຸນການຄາ້ຂອງ ສປປ ລາວ ນບັແຕ່ປີ 1990 ຫາ 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ແຫລ່ງຂໍມ້ນູ: Key Indicators for Devloping Countries, ທະນາຄານພດັທະນາອາຊ,ີ 2020) 
ແບບຈາໍລອງທາງດາ້ນລາຍຈ່າຍ ແລະ ລາຍຮບັຂອງລດັຖະບານທີ່ ມຜີນົຕໍ່ ການນາໍເຂົາ້ ແລະ ສົ່ ງ
ອອກຂອງ ສປປ ລາວ 
 ແບບຈາໍລອງທາງດາ້ນລາຍຈ່າຍ ແລະ ລາຍຮບັຂອງລດັຖະບານ ທີ່ ມຜີນົຕໍ່ ກບັການນໍາ
ເຂົາ້ ແລະ ສົ່ ງອອກ ໂດຍນໍາເອາົຕວົປ່ຽນອດິສະຫລະເຊັ່ ນ: ລາຍຮບັທີ່ ມາຈາກພາສ-ີອາກອນ 
ແລະ ລາຍຮບັທີ່ ບ່ໍມາຈາກພາສີ-ອາກອນ; ລາຍຈ່າຍເພື່ ອການລງົທນຶ, ລາຍຈ່າຍເພື່ ອການ
ບໍລຫິານ; ໜີພ້າຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ; ລວມຍອດຜະລດິຕະພນັພາຍໃນທີ່ ແທຈ້ງິ. ທງັໝດົ
ນັນ້, ເປັນຕວົປ່ຽນອດິສະຫລະຫລກັ ເພື່ ອທດົສອບວ່າຈະມຄີວາມສໍາພນັກບັການນາໍເຂົາ້ ແລະ 
ສົ່ ງອອກຂອງລາວເປັນຄແືນວໃດ ມກີານກະທບົເຊິ່ ງກນັ ແລະ ກນັຄແືນວໃດ ເຊິ່ ງລາຍລະອຽດ
ຈະໄດນ້າໍສະເໜດີັ່ ງຕໍ່ ໄປນີ:້ 
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ຕາຕະລາງ 1 ຜນົການທດົສອບຄ່າສະຖຕິພິືນ້ຖານຕວົປ່ຽນຕ່າງໆ ທີ່ ຈະນາໍໃຊໃ້ນການວເິຄາະ 
ຕວົປ່ຽນ ຄ່າສູງສຸດ ຄ່າຕ່ໍາສຸດ ຄ່າສະເລ່ຍ ຄ່າຜນັປ່ຽນມາດຕະຖານ 

LAOEXP 5,294.71 79.00 1,321.31 1,540.99 

LAOIMP 6,164.04 165.00 1,779.36 1,925.78 

TAX 17,597.79 38.00 5,220.29 5,861.12 

NTAX 5,290.33 21.00 1,018.10 1,347.37 

EXPI 14,787.79 63.00 3,883.82 4,076.97 

EXPA 31,961.00 70.00 6,328.73 8,666.66 

INDEB 3,713.00 4.83 497.30 807.20 

EXDEB 6,534.80 27.13 1,464.63 1,860.20 

RGDP 152,414.20 607.32 43,434.67 47,534.37 

(ແຫລ່ງຂໍມ້ນູ: ໄດຈ້າກການຄາໍນວນຕວົຈງິ, 2020) 
 ຈາກຕາຕະລາງຂາ້ງເທງິ, ເຫນັໄດວ່້າມູນຄ່າການສົ່ ງອອກສູງສຸດແມ່ນ 5,294.71 ລາ້ນ
ໂດລາສະຫະລດັ, ຕໍ່ າສຸດ 79 ລາ້ນໂດລາສະຫະລດັ, ສະເລ່ຍ 1,321.31 ລາ້ນໂດລາສະຫະ 
ລດັ ແລະ ຄ່າຜນັປ່ຽນມາດຕະຖານເທົ່ າ 1.540,99; ສ່ວນການນໍາເຂົາ້ ມມີູນຄ່າສູງສຸດເທົ່ າ 
6,164.04 ລາ້ນໂດລາສະຫະລດັ, ຕໍ່ າສຸດ 165 ລາ້ນໂດລາສະ ຫະລດັ, ສະເລ່ຍ 1,779.36 
ລາ້ນໂດລາສະຫະລດັ ແລະ ຄ່າຜນັປ່ຽນມາດຕະຖານເທົ່ າ 1,925.78; ລາຍຮບັທີ່ ມາຈາກພາສ-ີ
ອາກອນ ສາມາດເກບັໄດສູ້ງສຸດເທົ່ າ 17,597.79 ຕືກ້ບີ, ສາມາດເກບັໄດຕ້ໍ່ າສຸດ 38 ຕືກ້ບີ, 
ສະເລ່ຍ 5,220.29 ຕືກ້ບີ ແລະ ຄ່າຜນັປ່ຽນມາດຕະຖານເທົ່ າ 5,861.12; ລາຍຮບັທີ່ ບ່ໍມາ
ຈາກພາສ-ີອາກອນສາມາດເກບັໄດສູ້ງສຸດເທົ່ າ 5,290.33 ຕືກ້ບີ, ສາມາດເກບັໄດຕ້ໍ່ າສຸດ 21 ຕື ້
ກບີ, ສະເລ່ຍ 1,018.10 ຕືກ້ບີ ແລະ ຄ່າຜນັປ່ຽນມາດຕະຖານເທົ່ າ 1,347.37. 
 ລາຍຈ່າຍເພື່ ອການລງົທນຶສູງສຸດເທົ່ າ 14,787.79 ຕືກ້ບີ, ຕໍ່ າສຸດ 63 ຕືກ້ບີ, ສະເລ່ຍ 
3,883.82 ຕືກ້ບີ ແລະ ຄ່າຜນັປ່ຽນມາດຕະຖານເທົ່ າ 4,076.97; ລາຍຈ່າຍເພື່ ອການບໍລຫິານ
ສູງສຸດເທົ່ າ 31,961 ຕືກ້ບີ, ຕໍ່ າສຸດ 70 ຕືກ້ບີ, ສະເລ່ຍ 6,328.73 ຕືກ້ບີ ແລະ ຄ່າຜນັປ່ຽນ
ມາດຕະຖານເທົ່ າ 8,666,66; ໜີພ້າຍໃນ 3,713 ຕືກ້ບີ, ຕໍ່ າສຸດ 4.83 ຕືກ້ບີ, ສະເລ່ຍ 497.3 
ຕືກ້ບີ ແລະ ຄ່າຜນັປ່ຽນມາດຕະຖານເທົ່ າ 807.2; ໜີຕ່້າງປະເທດ 6,534.8 ຕືກ້ບີ, ຕໍ່ າສຸດ 
27.13 ຕືກ້ບີ, ສະເລ່ຍ 1,464.63 ຕືກ້ບີ ແລະ ຄ່າຜນັປ່ຽນມາດຕະຖານເທົ່ , 1.860.2; ລວມ
ຍອດຜະລດິຕະພນັພາຍໃນທີ່ ແທຈ້ງິ 152,414.2 ຕືກ້ບີ, ຕໍ່ າສຸດ 607.32 ຕືກ້ບີ, ສະເລ່ຍ 
43,434.67 ຕືກ້ບີ ແລະ ຄ່າຜນັປ່ຽນມາດຕະຖານເທົ່ າ 47,534.37. 

 



 

ວາລະສານມະຫາວທິະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ສະບບັທີ 18, 2021 

ການທດົສອບຄວາມນີງ້ຂອງຂໍມ້ນູອະນຸກມົເວລາແບບ Unit Root Test ຂອງບນັດາຕວົປ່ຽນ
ຕ່າງໆ ທີ່ ນາໍໃຊໃ້ນແບບຈາໍລອງການວເິຄາະ 

ຂໍສ້ມົມຸດຖານມດີັ່ ງນີ:້ 
𝐻0: 𝑈𝑛𝑖𝑡 𝑟𝑜𝑜𝑡 𝑜𝑟 𝑁𝑜𝑛 − 𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 
𝐻1: 𝑁𝑜𝑛 − 𝑈𝑛𝑖𝑡 𝑟𝑜𝑜𝑡 𝑜𝑟 𝑆𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 

ໃນນີ,້ 𝑃𝑟𝑜 ≥ 0.05 ບ່ໍສາມາດປະຕເິສດ 𝐻0; 𝑃𝑟𝑜 ≤ 0.05 ສາມາດປະຕເິສດ 𝐻0 
ຍອມຮບັ 𝐻1. 

ເມື່ ອໄດນ້ໍາສະເໜຊຸີດຂໍມູ້ນທີ່ ເປັນພືນ້ຖານທາງດາ້ນສະຖິຕທິີ່ ຜ່ານໄປແລວ້ນັນ້ ຕໍ່ ໄປ
ແມ່ນເຮດັການທດົສອບຄວາມນີງ້ຂອງຂໍມູ້ນແບບອະນຸກມົເວລາໂດຍວທິ ີUnit root ຫລ ື
Augemented Dickey Fuller Unit ແລະ PP Test ດັ່ ງຕາຕະລາງຂາ້ງລຸ່ມນີ:້ 
ຕາຕະລາງ 2 ຜນົຂອງການທດົສອບຄວາມນີງ້ຂອງຂໍມູ້ນອະນຸກມົເວລາແບບ Unit root ນບັ

ທງັແບບ At Level ແລະ Difference ຕາມແບບ ADF TEST ແລະ PP TEST 

ADF TEST PP TEST 

Variabl

e 

Level Difference Level Difference 

interc

ept 

With 

Trend 

interc

ept 

With 

Trend 

interc

ept 

With 

Trend 

interc

ept 

With 

Trend 

LAOIM

PT 0.9995 0.9785 0.002 0.0013 0.9997 0.984 0.002 0.0011 

  0 0 0 0 2 2 0 3 

LAOEX

PT 0.9671 0.9989 0.9999 0 1 1 0.0267 0.0013 

  6 6 5 4 16 18 0 5 

TAX 1 0.0683 0.0054 break 0.9999 0.0614 0.0056 break 

  0 0 0   2 2 4   

NTAX 0.9297 0.2011 0.055 0.0224 0.9237 0.589 0.0022 0.0126 

  0 6 6 6 1 2 1 1 

EXPI 0.9986 0.8242 0.0017 0.0091 1 0.9395 0.0031 0.0216 

  1 0 0 6 13 2 2 5 

EXPA 0.8743 0.8163 0.0061 0.0844 0.8744 0.7187 0.0064 0.0307 

  0 0 0 2 5 1 2 2 

INDEB 1 0.9989 0.2631 0 0.0665 0.0731 0.0001 0 

  6 6 6 5 2 3 26 26 

EXDEB 0.9973 0.6111 0.0435 0.0242 0.9993 0.9804 0.0451 0.0807 

  6 6 6 6 4 1 4 5 

RGDP 0.3608 0.9396 0.0424 0.0551 0.4631 0.9597 0 0 

(ແຫລ່ງຂໍມ້ນູ: ໄດຈ້າກການຄາໍນວນຕວົຈງິຈາກໂປແກຣມ Eviews 10, 2021) 
ຈາກຕາຕະລາງຂາ້ງເທງິ, ຜນົຂອງການທດົສອບຄວາມນີງ້ຂອງຊຸດຂໍມູ້ນແບບອະນຸກມົ

ເວລາແບບ Unit root ໃນລະດັບຕົວເລກ ຫລື ລະດັບ (Level), Different ຕາມແບບ
ວເິຄາະ ADF TEST ແລະ  PP TEST ຂອງຕວົປ່ຽນທຸກໆຕວົ ໂດຍມ ີການກາໍນດົຄ່າຄວາມ
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ສໍາຄນັເທົ່ າກບັ 0.05. ຕາມຜນົຂອງການທດົສອບເຫນັວ່າ: ທຸກໆ ຕວົປ່ຽນທີ່ ຈະນໍາໃຊໃ້ນ
ແບບຈໍາລອງ ມຄ່ີາຄວາມນີງ້ຂອງຊຸດຂໍມູ້ນຂອງທຸກໆຕວົປ່ຽນຢູ່ໃນລະດບັ I (1) ທຸກໆ ຕວົ
ປ່ຽນ. 

ສະນັນ້, ຊຸດຂໍມູ້ນດັ່ ງກ່າວນີ ້ຈ ຶ່ ງມຄີວາມເໝາະສມົໃນການທີ່ ຈະທດົສອບຄວາມສໍາພນັ
ຂອງຕວົປ່ຽນແບບກາໍລງັສອງນອ້ຍສຸດ (OLS) ຕາມແບບຈາໍລອງ VECM Model.   
ການວເິຄາະແບບຈາໍລອງການນໍາເຂົາ້ ທີ່ ປ່ຽນແປງຕາມລາຍຈ່າຍຂອງລດັຖະບານ ໂດຍນໍາໃຊເ້ຄື່ ອງມື
ວເິຄາະແບບ VECM Model 

ກ່ອນຈະນໍາໃຊເ້ຄື່ ອງມວືິເຄາະຂໍມູ້ນແບບ VECM Model ຕາມຫລກັການແລວ້, 
ທຸກໆ ຂໍມູ້ນອະນຸກມົເວລາ ຕອ້ງໄດຜ່້ານການທດົສອບຄວາມນີງ້ຂອງຊຸດຂໍມູ້ນເສຍກ່ອນ ແລະ 
ຊຸດຂໍມູ້ນຕອ້ງນີງ້ຢູ່ໃນ (I1) ທງັໝດົ ຈຶ່ ງສາມາດນາໍໃຊແ້ບບຈາໍລອງ VECM Model ໄດ ້ເພື່ ອ
ທດົສອບຄວາມສໍາພນັຮ່ວມນບັທງັໄລຍະຍາວ ແລະ ໄລຍະສັນ້. 

• ການທດົສອບຕາມແບບຈາໍລອງ ECM Model ທີ່ ບ່ໍມຫີລາຍຕວົປ່ຽນ ເພື່ ອຊອກຫາ
ຄວາມສໍາພນັຮ່ວມຂອງຊຸດຂໍມູ້ນ ດັ່ ງນີ:້ 

∆𝑦𝑡 = 𝛽0 + ∑ 𝛽𝑖∆𝑦𝑡−1 + ∑ 𝛿𝑖∆𝑋𝑡−1 + 𝜑𝑍𝑡−1 + 𝜇𝑡

𝑛

𝑖=1

𝑛

𝑖=1

 

• ໃນນີ,້ Z ແມ່ນຄ່າຄາດເຄື່ ອນ ແລະ ແມ່ນຄ່າເສດເຫລອືຈາກສມົຜນົທດົຖອຍ ໂດຍ
ການທດົສອບຈາກສມົຜນົທດົຖອຍ ເພື່ ອຊອກຫາຄວາມສໍາພນັຮ່ວມແບບໄລຍະ
ຍາວ. 

𝑦𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝑋𝑡 + 휀𝑡 
ເຊິ່ ງສາມາດຂະຫຍາຍສມົຜນົດັ່ ງກ່າວນັນ້ຄ:ື 

𝑧𝑡−1 = 𝐸𝐶𝑇𝑡−1 = 𝑦𝑡−1 − 𝛽0 − 𝛽1𝑋𝑡−1 
• ຄ່າຜິດ່ຽງແມ່ນມີສາຍພົວພັນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງທີ່ ແທຈ້ງິ ກັບຜົນຂອງການທົດສອບ

ຄວາມດຸ່ນດ່ຽງໃນຄວາມສໍາພນັຮ່ວມຂອງຊຸດຂໍມູ້ນ (ຄ່າຜດິດ່ຽງ) ເຊິ່ ງສົ່ ງຜນົກະທບົ
ໃນໄລຍະສັນ້ຕໍ່ ກບັຕວົປ່ຽນຕາມ. 

• ໃນນີ,້ ຄ່າສໍາປະສດິຂອງ ECT, 𝜑 ແມ່ນຄວາມໄວຂອງຕວົດດັປັບ ເພາະວ່າ ມນັ
ສາມາດວດັແທກຄວາມໄວຂອງບນັດາຕວົປ່ຽນອດິສະຫລະ Y ທີ່ ສົ່ ງຜນົກະທບົຕໍ່ ກບັ
ຄວາມດຸ່ນດ່ຽງຂອງຕວົປ່ຽນຕາມ X. 

ຈາກຜົນໄດຮ້ບັຈາກາກປະເມນີຄ່າຕ່າງໆ ໃນແບບຈໍາລອງຂອງ VECM Model, 
ພວກເຮາົສາມາດສະຫລຸບຜນົຂອງບນັດາສມົຜນົໄດດ້ັ່ ງນີ:້ 

• ການປະເມນີແບບຈໍາລອງນໍາເຂົາ້ ໂດຍນໍາໃຊເ້ຄື່ ອງມແືບບ VECM Model 
ຕາມໂຕປ່ຽນຫລກັ ແລະ ແບບຈາໍລອງໄລຍະຍາວ: 
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∆(𝐿𝑔𝐿𝐴𝑂𝐼𝑀𝑃𝑡) = −0.4389𝑒𝑐𝑡𝑡−1 +
0.0564∆(𝐿𝑔𝐿𝐴𝑂𝐼𝑀𝑃𝑡−1) + 0.035∆(𝐿𝑔𝐸𝑋𝑃𝐼𝑡−1) +
0.048∆(𝐿𝑔𝐸𝑋𝑃𝐴𝑡−1) + 0.0907∆(𝐿𝑔𝐼𝑁𝐷𝐸𝐵𝑡−1) +
0.1462∆(𝐿𝑔𝐸𝑋𝐷𝐸𝐵𝑡−1) + 0.8813∆(𝐿𝑔𝑅𝐺𝐷𝑃𝑡−1) − 0.0484 

       1 

• ສມົຜນົຄວາມສໍາພນັຮ່ວມແບບໄລຍະສັນ້: 
𝑒𝑐𝑡𝑡−1 = 1.0000𝐿𝑔𝐿𝐴𝑂𝐼𝑀𝑃𝑡−1 + 0.637𝐿𝑔𝐸𝑋𝑃𝐼𝑡−1 −
2.5875𝐿𝑔𝐸𝑋𝑃𝐴𝑡−1 + 0.30381𝐿𝑔𝐼𝑁𝐷𝐸𝐵𝑡−1 +
0.3752𝐿𝑔𝐸𝑋𝐷𝐸𝐵𝑡−1 + 0.844𝐿𝑔𝑅𝐺𝐷𝑃𝑡−1 − 2.564       2 

ttest:  ( 2.67)***  (-10.08)***       (4.32)*** (2.22)***   

(1.41) 

ສມົຜນົຂາ້ງເທງິ (1) ແລະ (2) ສະແດງໃຫເ້ຫນັຄວາມສໍາພນັຮ່ວມໄລຍະຍາວຂອງ
ບນັດາຕວົປ່ຽນ ທີ່ ສະແດງໃຫເ້ຫນັຜົນກະທບົໄລຍະຍາວຂອງລາຍຈ່າຍເພື່ ອລງົທນຶ ແລະ 
ບໍລຫິານຂອງພາກລດັ ທີ່ ມຕີໍ່ ການນາໍເຂົາ້ຂອງ ສປປ ລາວ ເຊິ່ ງມລີາຍລະອຽດດັ່ ງລຸ່ມນີ:້  

ຜນົຂອງການສກຶສາ, ໄດສ້ະແດງໃຫເ້ຫນັວ່າເກອືບທຸກໆຕວົປ່ຽນມຄີວາມສໍາພນັກນັ
ທາງດາ້ນສະຖຕິຍິກົເວັນ້ລວມຍອດຜະລດິຕະພນັພາຍໃນທີ່ ແທຈ້ງິ. ໃນນີ,້ ເກອືບທຸກໆ ຕວົ
ປ່ຽນແມ່ນມຄີວາມສໍາພນັດາ້ນບວກກບັການນາໍເຂົາ້ຂອງລາວ ຍກົເວັນ້ແຕ່ລາຍຈ່າຍບໍລຫິານສົ່ ງ
ຜນົກະທບົດາ້ນລບົຕໍ່ ກບັການນາໍເຂົາ້ຂອງລາວ. 

ໃນສມົຜນົຂາ້ງເທງິ: ສມົມຸດ, ເຮາົເພີ່ ມລາຍຈ່າຍເພື່ ອການລງົທນຶຂຶນ້ 1% ຈະສົ່ ງຜນົ
ກະທບົເຮດັໃຫກ້ານນໍາເຂົາ້ເພີ່ ມຂຶນ້ປະມານ 0.673 % ດວ້ຍລະດບັຄວາມເຊື່ ອໝັນ້ 99 %; 
ໃນນີ,້ ຖາ້ຫາກເພີ່ ມລາຍຈ່າຍບໍລຫິານຂຶນ້ 1 % ຈະສົ່ ງຜນົກະທບົຕໍ່ ກບັສໍາປະສດິຄວາມສໍາພນັ
ຮ່ວມໄລຍະຍາວຫລຸດລງົ 2.58 % ດວ້ຍລະດບັຄວາມເຊື່ ອໝັນ້ 99 %. ສ່ວນໜີພ້າຍໃນ 
ແລະ ໜີຕ່້າງປະເທດ ກເໍຫນັວ່າສົ່ ງຜນົກະທບົຕໍ່ ກບັການນາໍເຂົາ້ເຊັ່ ນກນັຄ:ື ຖາ້ຫາກເພີ່ ມໜີພ້າຍ
ໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດຂຶນ້ 1% ຈະສົ່ ງຜນົກະທບົເຮດັໃຫມູ້ນຄ່າການນໍາເຂົາ້ ເພີ່ ມຂຶນ້ເປັນ 
0.3038 ແລະ 0.3752 % ຕາມລໍາດບັ ດວ້ຍລະດບັຄວາມເຊື່ ອໝັນ້ 99 %.  

ຜນົຂອງການທດົສອບບນັດາຕວົປ່ຽນຕ່າງໆ ພບົວ່າ ແບບຈາໍລອງການນໍາເຂົາ້ຂອງລາວ
ທີ່ ປ່ຽນແປງຕາມລາຍຈ່າຍຂອງລດັຖະບານ, ໜີພ້າຍໃນ, ໜີຕ່້າງປະເທດ ແລະ ລວມຍອດ
ຜະລດິຕະພນັພາຍໃນທີ່ ແທຈ້ງິ ສາມາດອະທ ິບາຍການປ່ຽນແປງຂອງການນໍາເຂົາ້ຂອງລາວ
ໄດ.້ ທັງ້ນີ,້ ກໍອາດຈະຂຶນ້ກບັອກີຫລາຍໆ ປັດໃຈອກີ ທີ່ ສົ່ ງຜນົກະທບົນບັທງັທາງກງົ ແລະ 
ທາງອອ້ມຕໍ່ ກບັການນາໍເຂົາ້ຂອງລາວນາໍອກີ. 

ຄວາມໄວຂອງສໍາປະສດິໃນການດດັປັບເທົ່  (-0.4389) ດວ້ຍຄ່າສະຖຕິ ິt-statistic (-
6.9277) ເຫນັວ່າມຄີວາມສໍາພນັທາງດາ້ນສະຖຕິໃິນຮູບແບບສມົຜນົຄວາມສໍາພນັຮ່ວມ. ຄ່າ
ສໍາປະສດິຄ່າຜດິດ່ຽງສະແດງໃຫເ້ຫນັຄວາມໄວໃນການດດັປັບສະເລ່ຍເທົ່ າ 43.89 % ໃນສມົ
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ຜນົຄວາມສໍາພນັຮ່ວມ ເຊິ່ ງໝາຍຄວາມວ່າຄ່າດດັປັບ 43.89 % ແມ່ນຄ່າດດັປັບຄວາມບ່ໍສມົ
ດຸນໃນໄລຍະສັນ້ຂອງແບບຈາໍລອງມູນຄ່າການນໍາເຂົາ້ຂອງ ສປປ ລາວ ນັນ້ເອງ. 
ການທດົສອບຄວາມສໍາພນັຮ່ວມແບບຈາໍລອງການນາໍເຂົາ້ທີ່ ປ່ຽນແປງຕາມລາຍຮບັຂອງລດັຖະບານ 

ໃນການສກຶສາ ແລະ ທດົສອບຂໍມູ້ນໃນຄັງ້ນີ,້ ໄດນ້ໍາໃຊເ້ຄື່ ອງມທືດົສອບແບບ Trace 

and Maximum Eigenvalue Test of Johansen-Juselius Cointegration ເພື່ ອກໍານດົ
ສາຍພວົພນັກນັໃນໄລຍະຍາວລະຫວ່າງບນັດາຕວົປ່ຽນຕ່າງໆ. ເພື່ ອເຮດັໃຫກ້ານທດົສອບ
ຄວາມສໍາພນັດັ່ ງກ່າວນັນ້ຖກືຕອ້ງຕາມທດິສະດ,ີ ເຮາົກາໍນດົຂໍສ້ມົມຸດຖານຮ່ວມແມ່ນຖເືອາົຄ່າ
ຄວາມໜາ້ຈະເປັນໄປໄດ ້(r) ເທົ່ າກບັ ຫລ ືນອ້ຍກວ່າ 0.05 ເຊິ່ ງສາມາດປະຕເິສດ H0 ແລະ 
ຍອມຮບັ H1. 
 ຜນົຂອງການທດົສອບຄວາມສໍາພນັຮ່ວມ ໄດນ້າໍສະເໜຢູ່ີຕາຕະລາງຂາ້ງລຸ່ມ: ຜນົຂອງ
ການທດົສອບໄດສ້ະແດງໃຫເ້ຫນັຄວາມສໍາພນັຮ່ວມ (ມຄີວາມສໍາພນັຮ່ວມແບບໄລຍະຍາວ
ລະຫວ່າງບນັດາຕວົປ່ຽນ). ຕວົຢ່າງ, ເຮາົນາໍໃຊກ້ານທດົສອບບນັດາຂໍສ້ມົມຸດຖານ ເຊິ່ ງສາມາດ
ປະຕິເສດ H0 ແລະ ຍອມຮັບ H1 ຕາມ r=0, r ≤ 1, r ≤ 2, r ≤ 3, r ≤ 4, and r ≤ 6; 
ຍກົເວັນ້ຄ່າຂອງ r ≤ 5 ທີ່ ບ່ໍສາມາດປະຕບິດັ H0 ໂດຍນໍາໃຊວ້ທິວີເິຄາະແບບ Trace Test  
ເຊິ່ ງພບົວ່າຄ່າຄວາມໜາ້ຈະເປັນແມ່ນນອ້ຍກວ່າ 0.05. ຕາມຜນົຂອງຄ່າສໍາປະສດິທີ່ ໄດຮ້ບັ, 
ບດົດັ່ ງກ່າວນີສ້າມາດສະຫລຸບໂດຍການນໍາໃຊກ້ານທດົສອບແບບ Trace Test ເຊິ່ ງພບົວ່າ
ບນັດາຕວົປ່ຽນແມ່ນມຄີວາມສໍາພນັຮ່ວມກນັ. ໃນນີ,້ ຜນົຂອງການທດົສອບໂດຍການນໍາໃຊ ້
ແບບ Maximum Eigenvalue Test ກພໍບົວ່າຜນົຂອງການທດົສອບແມ່ນມຄ່ີາເທົ່ າກນັ ເຊິ່ ງ
ສາມາດປະຕເິສດ H0 ແລະ ຍອມຮບັ H1 ຕາມຜນົການທດົສອບທີ່ ພບົວ່າ r=0, r ≤ 1, and 

r ≤ 6 ຄ່າຄວາມໜາ້ຈະເປັນມຄ່ີານອ້ຍກວ່າ 0.05. ແຕ່ກງົກນັຂາ້ມ, ສໍາລບັຄ່າ r ≤ 2, r ≤ 3, r 
≤ 4, and r ≤ 5 ເຫນັວ່າຄ່າຄວາມໜາ້ຈະເປັນມຄ່ີາໃຫຍ່ກວ່າ 0.05 ເຊິ່ ງບ່ໍສາມາດປະຕເິສດ 
H0 ໄດ.້ ເຖິງຢ່າງໃດກໍໍຕາມ, ການນໍາໃຊເ້ຄື່ ອງມໃືນການທດົສອບແບບ Trace Test ແລະ 

Maximum Eigenvalue ກໍຕອ້ງໄດກ້ວດຫລາຍໆ ຄ່າທາງດາ້ນສະຖຕິຕິື່ ມອກີຕາມແບບວທິ ີ
ແລະ ເຕກັນກິທີ່ ເໝາະສມົ VECM Model ນັນ້ເອງ. 
ຕາຕາະລາງ 3 ຜນົຂອງການທດົສອບແບບໃນແບບຈາໍລອງການນາໍເຂົາ້ ທີ່ ປ່ຽນແປງຕາມລາຍ

ຮບັຂອງລດັຖະບານ ໂດຍນາໍໃຊເ້ຄື່ ອງມແືບບ Johansen-Juselius Cointegration 

Trace Test Maximum Eigenvalue 

Null Hypothesis t-test P-Value Null Hypothesis t-test P-Value 

None * 172.8601 0 None * 46.88001 0.0426 

At most 1 * 125.9801 0.0001 At most 1 * 45.57884 0.0109 

At most 2 * 80.40122 0.0056 At most 2 * 30.59858 0.1172 

At most 3 49.80264 0.0324 At most 3 20.69245 0.2952 
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At most 4 29.11019 0.0599 At most 4 16.02971 0.2231 

At most 5 13.08048 0.1119 At most 5 9.212795 0.2689 

At most 6 3.867683 0.0492 At most 6 3.867683 0.0492 

ແຫລ່ງຂໍມູ້ນ: ໄດຈ້າກການຄໍານວນຕວົຈງິຈາກໂປແກຣມ Eviews 10, 2021. 
ການວເິຄາະແບບຈາໍລອງການນາໍເຂົາ້ ທີ່ ປ່ຽນແປງຕາມລາຍຮບັຂອງລດັຖະບານ ໂດຍນາໍໃຊ ້
ເຄື່ ອງມວືເິຄາະແບບ VECM Model 

 ກ່ອນຈະນໍາໃຊເ້ຄື່ ອງມວືເິຄາະຂໍມູ້ນແບບ VECM Model ຕາມຫລກັການແລວ້, 
ທຸກໆ ຂໍມູ້ນອະນຸກມົເວລາຕອ້ງໄດຜ່້ານການທດົສອບຄວາມນີງ້ຂອງຊຸດຂໍມູ້ນເສຍກ່ອນ ແລະ 
ຊຸດຂໍມູ້ນຕອ້ງນີງ້ຢູ່ໃນ (I1) ທງັໝດົ ຈຶ່ ງສາມາດນາໍໃຊແ້ບບຈາໍລອງ VECM Model ໄດ ້ເພື່ ອ
ທດົສອບຄວາມສໍາພນັຮ່ວມນບັທງັໄລຍະຍາວ ແລະ ໄລຍະສັນ້. 

• ການທດົສອບຕາມແບບຈາໍລອງ ECM Model ທີ່ ບ່ໍມຫີລາຍຕວົປ່ຽນ ເພື່ ອຊອກຫາ
ຄວາມສໍາພນັຮ່ວມຂອງຊຸດຂໍມູ້ນ ດັ່ ງນີ:້ 

∆𝑦𝑡 = 𝛽0 + ∑ 𝛽𝑖∆𝑦𝑡−1 + ∑ 𝛿𝑖∆𝑋𝑡−1 + 𝜑𝑍𝑡−1 + 𝜇𝑡

𝑛

𝑖=1

𝑛

𝑖=1

 

• ໃນນີ,້ Z ແມ່ນຄ່າຄາດເຄື່ ອນ ແລະ ແມ່ນຄ່າເສດເຫລອືຈາກສມົຜນົທດົຖອຍ ໂດຍ
ການທດົສອບຈາກສມົຜນົທດົຖອຍ ເພື່ ອຊອກຫາຄວາມສໍາພນັຮ່ວມແບບໄລຍະ
ຍາວ. 

𝑦𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝑋𝑡 + 휀𝑡 
ເຊິ່ ງສາມາດຂະຫຍາຍສມົຜນົດັ່ ງກ່າວນັນ້ຄ:ື 

𝑧𝑡−1 = 𝐸𝐶𝑇𝑡−1 = 𝑦𝑡−1 − 𝛽0 − 𝛽1𝑋𝑡−1 
• ຄ່າຜດິດ່ຽງມສີາຍພວົພນັທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງທີ່ ແທຈ້ງິ ກບັຜນົຂອງການທດົສອບຄວາມດຸ່ນ

ດ່ຽງໃນຄວາມສໍາພນັຮ່ວມຂອງຊຸດຂໍມູ້ນ (ຄ່າຜດິດ່ຽງ) ເຊິ່ ງສົ່ ງຜນົກະທບົໃນໄລຍະ
ສັນ້ຕໍ່ ກບັຕວົປ່ຽນຕາມ. 

• ໃນນີ,້ ຄ່າສໍາປະສດິຂອງ ECT, 𝜑 ແມ່ນຄວາມໄວຂອງຕວົດດັປັບ ເພາະວ່າ ມນັ
ສາມາດວດັແທກຄວາມໄວຂອງບນັດາຕວົປ່ຽນອດິສະຫລະ Y ທີ່ ສົ່ ງຜນົກະທບົຕໍ່ ກບັ
ຄວາມດຸ່ນດ່ຽງຂອງຕວົປ່ຽນຕາມ X. 
ຈາກຜນົໄດຮ້ບັຈາການປະເມນີຄ່າ ໃນແບບຈາໍລອງຂອງ VECM Model, ພວກເຮາົ

ສາມາດສະຫລຸບຜນົຂອງບນັດາສມົຜນົໄດດ້ັ່ ງນີ:້ 
• ການປະເມນີແບບຈໍາລອງນໍາເຂົາ້ ໂດຍນໍາໃຊເ້ຄື່ ອງມແືບບ VECM Model 

ຕາມໂຕປ່ຽນຫລກັ ແລະ ແບບຈາໍລອງໄລຍະຍາວ: 
∆(𝐿𝑔𝐿𝐴𝑂𝐼𝑀𝑃𝑡) = −0.1535𝑒𝑐𝑡𝑡−1 −
0.3201∆(𝐿𝑔𝐿𝐴𝑂𝐼𝑀𝑃𝑡−1) + 0.7832∆(𝐿𝑔𝑇𝐴𝑋𝑡−1) +
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0.2449∆(𝐿𝑔𝑁𝑇𝐴𝑋𝑡−1) + 0.0398∆(𝐿𝑔𝐼𝑁𝐷𝐸𝐵𝑡−1) +
0.2789∆(𝐿𝑔𝐸𝑋𝐷𝐸𝐵𝑡−1) − 2.7824∆(𝐿𝑔𝑅𝐺𝐷𝑃𝑡−1) + 0.1994 3 

• ສມົຜນົຄວາມສໍາພນັຮ່ວມແບບໄລຍະສັນ້: 
𝑒𝑐𝑡𝑡−1 = 1.0000𝐿𝑔𝐿𝐴𝑂𝐼𝑀𝑃𝑡−1 − 14.77𝐿𝑔𝑇𝐴𝑋𝑡−1 −
3.7288𝐿𝑔𝑁𝑇𝐴𝑋𝑡−1 − 0.3709𝐿𝑔𝐼𝑁𝐷𝐸𝐵𝑡−1 −
4.1351𝐿𝑔𝐸𝑋𝐷𝐸𝐵𝑡−1 + 22.75𝐿𝑔𝑅𝐺𝐷𝑃𝑡−1 − 29.43        4 
ttest: (-10.32)***    (-5.26)***   (-2.2)***   (-8.47)*** (10.06

 )*** 

 ສມົຜນົ (3) ແລະ (4) ຂາ້ງເທງິ, ສະແດງໃຫເ້ຫນັຄວາມສໍາພນັຮ່ວມໄລຍະຍາວຂອງ
ບນັດາຕວົປ່ຽນ ທີ່ ສະແດງໃຫເ້ຫນັຜນົກະທບົໄລຍະຍາວຂອງການຈດັເກບັລາຍຮບັຈາກພາສ ີ
ແລະ ລາຍຮບັທີ່ ບ່ໍມາຈາກພາສ ີທີ່ ມຜີນົຕໍ່ ການນໍາເຂົາ້ຂອງ ສປປ ລາວ ເຊິ່ ງມລີາຍລະອຽດດັ່ ງ
ລຸ່ມນີ:້ 
 ຜນົຂອງການສກຶສາ, ໄດສ້ະແດງໃຫເ້ຫນັວ່າເກອືບທຸກໆ ຕວົປ່ຽນມຄີວາມສໍາພນັກນັ
ທາງດາ້ນລບົ. ຍົກົເວັນ້, ລວມຍອດຜະລດິຕະພນັທີ່ ແທຈ້ງິ ແມ່ນມຜີນົກະທບົດາ້ນບວກຕໍ່ ກບັ
ການນາໍເຂົາ້ຂອງລາວ. 
 ໃນສົມຜົນຂາ້ງເທິງ: ສົມມຸດ, ຖາ້ເຮົາຫລຸດການຈດັເກບັລາຍຮັບຈາກພາສີຂອງ
ລດັຖະບານລງົ 1 % ຈະສົ່ ງຜນົກະທບົເຮດັໃຫກ້ານນໍາເຂົາ້ຫລຸດລງົ 14.77 % ດວ້ຍລະດບັ
ຄວາມເຊື່ ອໝັນ້ 99 %; ໃນນີ,້ ຖາ້ຫາກຫລຸດລາຍລາຍຮບັທີ່ ບໍມາຈາກພາສລີງົ 1 % ຈະສົ່ ງ
ຜົນກະທບົຕໍ່ ກບັສໍາປະສດິຄວາມສໍາພນັຮ່ວມໄລຍະຍາວຫລຸດລງົ 3.72 % ດວ້ຍລະດບັ
ຄວາມເຊື່ ອໝັນ້ 99 %. ສໍາລບັໜີພ້າຍໃນ ແລະ ໜີຕ່້າງປະເທດ ກເໍຫນັວ່າສົ່ ງຜນົກະທບົຕໍ່ ກບັ
ການນໍາເຂົາ້ເຊັ່ ນກນັເຊັ່ ນ: ຖາ້ຫາກຫລຸດໜີພ້າຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດລງົ 1 % ຈະສົ່ ງຜນົ
ກະທບົເຮດັໃຫມູ້ນຄ່າການນໍາເຂົາ້ ຫລຸດລງົເປັນ 0.3709 ແລະ 4.1351 %ຕາມລໍາດບັ ດວ້ຍ
ລະດບັຄວາມເຊື່ ອໝັນ້ 99 %. 
 ຜນົຂອງການທດົສອບບນັດາຕວົປ່ຽນຕ່າງໆ ພບົວ່າ ແບບຈໍາລອງການນໍາເຂົາ້ຂອງ
ລາວທີ່ ປ່ຽນແປງຕາມລາຍຮບັຂອງລດັຖບານ, ໜີພ້າຍໃນ, ໜີຕ່້າງປະເທດ ແລະ ລວມຍອດ
ຜະລດິຕະພນັພາຍໃນທີ່ ແທຈ້ງິ ແມ່ນສາມາດອະທບິາຍການປ່ຽນແປງຂອງການນໍາເຂົາ້ຂອງ
ລາວໄດ.້ ທັງ້ນີ,້ ກອໍາດຈະຂຶນ້ກບັອກີຫລາຍໆ  
ປັດໄຈອກີ ທີ່ ສົ່ ງຜນົກະທບົນບັທງັທາງກງົ ແລະ ທາງອອກ ຕໍ່ ກບັການນາໍເຂົາ້ຂອງລາວນາໍອກີ. 
 ຄວາມໄວຂອງສໍາປະສດິໃນການດດັປັບເທົ່ າ (-0.1535) ດວ້ຍຄ່າສະຖຕິ ິt-statistic 

(-4.5847) ເຫນັວ່າມຄີວາມສໍາພນັທາງດາ້ນສະຖຕິໃິນຮູບແບບສມົຜນົຄວາມສໍາພນັຮ່ວມ. 
ຄ່າສໍາປະ ສດິຄ່າຜດິດ່ຽງສະແດງໃຫເ້ຫນັຄວາມໄວໃນການດດັປັບສະເລ່ຍເທົ່ າ 15.35 %ໃນ
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ສມົຜົນຄວາມສໍາພນັຮ່ວມ ເຊິ່ ງໝາຍຄວາມວ່າຄ່າດດັປັບເທົ່ າ 15.35 % ແມ່ນຄ່າດດັປັບ
ຄວາມບ່ໍສມົດຸນໃນໄລຍະສັນ້ຂອງແບບຈາໍລອງມູນຄ່າການນາໍເຂົາ້ຂອງ ສປປ ລາວ. 
ການທດົສອບຄວາມສໍາພນັຮ່ວມໃນແບບຈາໍລອງການສົ່ ງອອກທີ່ ປ່ຽນແປງຕາມລາຍຈ່າຍຂອງລດັ ຖະ
ບານ 

ໃນການສກຶສາ ແລະ ທດົສອບຂໍມູ້ນໃນຄັງ້ນີ,້ ໄດນ້ໍາໃຊເ້ຄື່ ອງມທືດົສອບແບບ Trace 

and Maximum Eigenvalue Test of Johansen-Juselius Cointegration ເພື່ ອກໍານດົ
ສາຍພວົພນັກນັໃນໄລຍະຍາວລະຫວ່າງບນັດາຕວົປ່ຽນຕ່າງໆ. ເພື່ ອເຮດັໃຫກ້ານທດົສອບ
ຄວາມສໍາພນັດັ່ ງກ່າວນັນ້ຖກືຕອ້ງຕາມທດິສະດ,ີ ເຮາົກໍານດົຂໍສ້ມົ ມຸດຖານຮ່ວມ ແມ່ນຖເືອາົ
ຄ່າຄວາມໜາ້ຈະເປັນໄປໄດ ້(r) ເທົ່ າກບັ ຫລ ືນອ້ຍກວ່າ 0.05 ເຊິ່ ງສາມາດປະຕເິສດ H0 
ແລະ ຍອມຮບັ H1. 
 ຜນົຂອງການທດົສອບຄວາມສໍາພນັຮ່ວມ ໄດນ້ໍາສະເໜຢູ່ີຕາຕາະລາງຂາ້ງລຸ່ມ: ຜນົ
ຂອງການທດົສອບໄດສ້ະແດງໃຫເ້ຫນັຄວາມສໍາພນັຮ່ວມ (ມຄີວາມສໍາພນັຮ່ວມແບບໄລຍະ
ຍາວລະຫວ່າງບນັດາຕວົປ່ຽນ). ຕວົຢ່າງ, ເຮາົນໍາໃຊກ້ານທດົສອບບນັດາຂໍສ້ມົມຸດຖານ ເຊິ່ ງ
ສາມາດປະຕເິສດ H0 ແລະ ຍອມຮບັ H1 ຕາມ r=0, r ≤ 1, r ≤ 2, and r ≤ 3 ເຊິ່ ງພບົວ່າ
ຄ່າຄວາມໜາ້ຈະເປັນໄປໄດນ້ອ້ຍກວ່າ 0.05. ຕາມຜນົຂອງຄ່າສໍາປະສດິທີ່ ໄດຮ້ບັ, ບດົດັ່ ງກ່າວ
ນີສ້າມາດສະຫລຸບໂດຍການນາໍໃຊກ້ານທດົສອບແບບ Trace Test ເຊິ່ ງພບົວ່າບນັດາຕວົປ່ຽນ
ມຄີວາມສໍາພນັຮ່ວມກນັ. ໃນນີ,້ ຜນົຂອງການທດົສອບໂດຍການນໍາໃຊແ້ບບ Maximum 

Eigenvalue Test ກໍພບົວ່າຜນົຂອງການທດົສອບມຄ່ີາເທົ່ າກນັ ເຊິ່ ງສາມາດປະຕເິສດ H0 
ແລະ ຍອມຮບັ H1 ຕາມຜນົການທດົສອບທີ່ ພບົວ່າ r=0, r ≤ 1, and r ≤ 2 ຄ່າຄວາມໜາ້ຈະ
ເປັນມຄ່ີານອ້ຍກວ່າ 0.05. ແຕ່ກງົກນັຂາ້ມ, ສໍາລບັຄ່າ r ≤ 4, r ≤ 5, and r ≤ 6 ເຫນັວ່າຄ່າ
ຄວາມໜາ້ຈະເປັນມຄ່ີາໃຫຍ່ກວ່າ 0.05 ເຊິ່ ງບ່ໍສາມາດປະຕເິສດ H0 ໄດຕ້າມແບບວທິີວ ິ
ເຄາະຂອງ Trace Test ແລະ ສໍາລບັຄ່າ r ≤ 3, r ≤ 4, r ≤ 5, and r ≤ 6 ເຫນັວ່າຄ່າຄວາມໜ້
າຈະເປັນມຄ່ີາໃຫຍ່ກວ່າ 0.05 ເຊິ່ ງບ່ໍສາມາດປະຕເິສດ H0 ນັນ້ເອງ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍໍຕາມ, 
ການນໍາໃຊເ້ຄື່ ອງມໃືນການທດົສອບແບບ Trace Test ແລະ Maximum Eigenvalue ກໍ
ຕອ້ງໄດກ້ວດຫລາຍໆຄ່າທາງດາ້ນສະຖຕິຕິື່ ມຕາມວທິ ີແລະ ເຕກັນກິທີ່ ເໝາະສມົ VECM 

Model ນັນ້ເອງ. 
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ຕາຕະລາງ 4 ຜນົຂອງການທດົສອບໃນແບບຈາໍລອງການສົ່ ງອອກ ທີ່ ປ່ຽນແປງຕາມລາຍຈ່າຍ
ຂອງລດັຖະບານ ໂດຍນາໍໃຊເ້ຄື່ ອງມແືບບ Johansen-Juselius Cointegration 

Trace Test Maximum Eigenvalue 

No. of CE(s) Statistic Prob.** No. of CE(s) Statistic Prob.** 

            

None * 180.6078 0 None * 56.57439 0.0029 

At most 1 * 124.0334 0.0002 At most 1 39.56655 0.057 

At most 2 * 84.46685 0.0022 At most 2 * 35.49925 0.0318 

At most 3 * 48.9676 0.0392 At most 3 25.24447 0.0968 

At most 4 23.72313 0.2124 At most 4 16.25518 0.2103 

At most 5 7.467944 0.5239 At most 5 7.407769 0.4421 

At most 6 0.060175 0.8062 At most 6 0.060175 0.8062 

ແຫລ່ງຂໍມູ້ນ: ໄດຈ້າກການຄໍານວນຕວົຈງິຈາກໂປແກຣມ Eviews 10, 2021. 
ການວເິຄາະແບບຈາໍລອງການສົ່ ງອອກ ທີ່ ປ່ຽນແປງຕາມລາຍຈ່າຍຂອງລດັຖະບານ ໂດຍນາໍໃຊ ້
ເຄື່ ອງມວືເິຄາະແບບ VECM Model 

 ກ່ອນຈະນໍາໃຊເ້ຄື່ ອງມວືເິຄາະຂໍມູ້ນແບບ VECM Model ຕາມຫລກັການແລວ້, 
ທຸກໆ ຂໍມູ້ນອະນຸກມົເວລາຕອ້ງໄດຜ່້ານການທດົສອບຄວາມນີງ້ຂອງຊຸດຂໍມູ້ນເສຍກ່ອນ ແລະ 
ຊຸດຂໍມູ້ນຕອ້ງນີງ້ຢູ່ໃນ (I1) ທງັໝດົ ຈຶ່ ງສາມາດນາໍໃຊແ້ບບຈາໍລອງ VECM Model ໄດ ້ເພື່ ອ
ທດົສອບຄວາມສໍາພນັຮ່ວມນບັທງັໄລຍະຍາວ ແລະ ໄລຍະສັນ້. 

• ການທດົສອບຕາມແບບຈາໍລອງ ECM Model ທີ່ ບ່ໍມຫີລາຍຕວົປ່ຽນ ເພື່ ອຊອກຫາ
ຄວາມສໍາພນັຮ່ວມຂອງຊຸດຂໍມູ້ນ ດັ່ ງນີ:້ 

∆𝑦𝑡 = 𝛽0 + ∑ 𝛽𝑖∆𝑦𝑡−1 + ∑ 𝛿𝑖∆𝑋𝑡−1 + 𝜑𝑍𝑡−1 + 𝜇𝑡

𝑛

𝑖=1

𝑛

𝑖=1

 

• ໃນນີ,້ Z ແມ່ນຄ່າຄາດເຄື່ ອນ ແລະ ແມ່ນຄ່າເສດເຫລອືຈາກສມົຜນົທດົຖອຍ ໂດຍ
ການທດົສອບຈາກສມົຜນົທດົຖອຍ ເພື່ ອຊອກຫາຄວາມສໍາພນັຮ່ວມແບບໄລຍະ
ຍາວ. 

𝑦𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝑋𝑡 + 휀𝑡 
ເຊິ່ ງສາມາດຂະຫຍາຍສມົຜນົດັ່ ງກ່າວນັນ້ຄ:ື 

𝑧𝑡−1 = 𝐸𝐶𝑇𝑡−1 = 𝑦𝑡−1 − 𝛽0 − 𝛽1𝑋𝑡−1 
• ຄ່າຜິດ່ຽງແມ່ນມີສາຍພົວພັນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງທີ່ ແທຈ້ງິ ກັບຜົນຂອງການທົດສອບ

ຄວາມດຸ່ນດ່ຽງໃນຄວາມສໍາພນັຮ່ວມຂອງຊຸດຂໍມູ້ນ (ຄ່າຜດິດ່ຽງ) ເຊິ່ ງສົ່ ງຜນົກະທບົ
ໃນໄລຍະສັນ້ຕໍ່ ກບັຕວົປ່ຽນຕາມ. 
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• ໃນນີ,້ ຄ່າສໍາປະສດິຂອງ ECT, 𝜑 ແມ່ນຄວາມໄວຂອງຕວົດດັປັບ ເພາະວ່າ ມນັ
ສາມາດວດັແທກຄວາມໄວຂອງບນັດາຕວົປ່ຽນອດິສະຫລະ Y ທີ່ ສົ່ ງຜນົກະທບົຕໍ່ ກບັ
ຄວາມດຸ່ນດ່ຽງຂອງຕວົປ່ຽນຕາມ X. 
ຈາກຜນົໄດຮ້ບັຈາກາກປະເມນີຄ່າ ໃນແບບຈາໍລອງຂອງ VECM Model, ພວກເຮາົ

ສາມາດສະຫລຸບຜນົຂອງບນັດາສມົຜນົໄດດ້ັ່ ງນີ:້ 
• ການປະເມນີແບບຈໍາລອງສົ່ ງອອກ ໂດຍນໍາໃຊເ້ຄື່ ອງມແືບບ VECM Model 

ຕາມໂຕປ່ຽນຫລກັ ແລະ ແບບຈາໍລອງໄລຍະຍາວ: 
∆(𝐿𝑔𝐿𝐴𝑂𝐸𝑋𝑃𝑇𝑡) = −0.20275𝑒𝑐𝑡𝑡−1 +
0.3085∆(𝐿𝑔𝐿𝐴𝑂𝐸𝑋𝑃𝑇𝑡−1) − 0.2765∆(𝐿𝑔𝐸𝑋𝑃𝐼𝑡−1) +
0.017∆(𝐿𝑔𝐸𝑋𝑃𝐴𝑡−1) − 0.0483∆(𝐿𝑔𝐼𝑁𝐷𝐸𝐵𝑡−1) −
0.044∆(𝐿𝑔𝐸𝑋𝐷𝐸𝐵𝑡−1) + 0.4373∆(𝐿𝑔𝑅𝐺𝐷𝑃𝑡−1) + 0.0326 5 

• ສມົຜນົຄວາມສໍາພນັຮ່ວມແບບໄລຍະສັນ້: 
𝑒𝑐𝑡𝑡−1 = 1.0000𝐿𝑔𝐿𝐴𝑂𝐸𝑋𝑃𝑇𝑡−1 − 0.8546𝐿𝑔𝐸𝑋𝑃𝐼𝑡−1 −
2.14𝐿𝑔𝐸𝑋𝑃𝐴𝑡−1 − 0.1613𝐿𝑔𝐼𝑁𝐷𝐸𝐵𝑡−1 −
0.289𝐿𝑔𝐸𝑋𝐷𝐸𝐵𝑡−1 + 2.75𝐿𝑔𝑅𝐺𝐷𝑃𝑡−1 − 4.3573     
    6 

ttest:  (-2.19)***    (-6.87)***  (-1.75)   (-0.16)     

(4.02)*** 

 ຈາກສມົຜນົ (5) ແລະ (6) ຂາ້ງເທງິ, ສະແດງໃຫເ້ຫນັຄວາມສໍາພນັຮ່ວມໄລຍະຍາວ 
ແລະ ໄລຍະສັນ້ຂອງບນັດາຕວົປ່ຽນ ທີ່ ສະແດງໃຫເ້ຫນັຜນົກະທບົໄລຍະຍາວຂອງລາຍຈ່າຍ
ເພື່ ອລງົທນຶ ແລະ ບໍລຫິານຂອງພາກລດັ ທີ່ ມຜີນົຕໍ່ ການສົ່ ງອອກຂອງ ສປປ ລາວ ເຊິ່ ງມລີາຍ
ລະອຽດດັ່ ງລຸ່ມນີ:້ 
 ຜນົຂອງການສກຶສາ, ໄດສ້ະແດງໃຫເ້ຫນັວ່າເກອືບທຸກໆ ຕວົປ່ຽນມຄີວາມສໍາພນັກນັ
ທາງດາ້ນສະຖຕິ ິເຊັ່ ນ: ລາຍຈ່າຍເພື່ ອການລງົທນຶ, ລາຍຈ່າຍເພື່ ອການບໍລຫິານ, ໜີພ້າຍໃນ 
ແລະ ຕ່າງປະເທດ ມຄີວາມສໍາພນັດາ້ນລບົກບັການສົ່ ງອອກ; ຍກົເວັນ້ລວມຍອດຜະລດິຕະ
ພນັພາຍໃນທີ່ ແທຈ້ງິ ມຄີວາມສໍາພນັດາ້ນບວກຕໍ່ ກບັການສົ່ ງອອກຂອງລາວ. 
 ໃນສມົຜນົຂາ້ງເທງິ: ສມົມຸດ, ເຮາົຫລຸດລາຍຈ່າຍເພື່ ອການລງົທນຶ ແລະ ບໍລຫິານລງົ 
1% ຈະສົ່ ງຜນົກະທບົເຮດັໃຫກ້ານນໍາສົ່ ງອອກຫລຸດລງົ 0.8546 % ແລະ 2.14 %ຕາມລໍາ
ດບັ ດວ້ຍລະດບັຄວາມເຊື່ ອໝັນ້ 99 %. ໃນນີ,້ ຖາ້ຫາກເພີ່ ມລວມຍອດຜະລດິຕະພນັທີ່ ແທ ້
ຈງິຂຶນ້ 1 % ຈະສົ່ ງຜນົກະທບົເຮດັໃຫມູ້ນຄ່າການສົ່ ງອອກເພີ່ ມຂຶນ້ເປັນ 2.75 %. 
 ຜນົຂອງການທດົສອບບນັດາຕວົປ່ຽນຕ່າງໆ ພບົວ່າ ແບບຈໍາລອງການສົ່ ງອອກຂອງ
ລາວທີ່ ປ່ຽນແປງຕາມລາຍຈ່າຍຂອງລດັຖບານ ແລະ ລວມຍອດຜະລດິຕະພນັພາຍໃນທີ່ ແທ ້
ຈງິ ສາມາດອະທບິາຍການປ່ຽນແປງຂອງການສົ່ ງອກກຂອງລາວໄດ.້ ທັງ້ນີ,້ ກໍອາດຈະຂຶນ້ກບັ
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ອກີຫລາຍໆ ປັດໃຈອກີ ທີ່ ສົ່ ງຜນົກະທບົນບັທງັທາງກງົ ແລະ ທາງອອ້ມ ຕໍ່ ກບັການນາໍສົ່ ງອອກ
ຂອງລາວນາໍອກີ. 
 ຄວາມໄວຂອງສໍາປະສິດໃນການດັດປັບເທົ່ ກບັ (-0.2027) ດວ້ຍຄ່າສະຖິຕິ t-
statistic (-2.7345) ເຫນັວ່າ ມຄີວາມສໍາພນັທາງດາ້ນສະຖຕິໃິນຮູບແບບສມົຜນົຄວາມສໍາ
ພນັຮ່ວມ. ຄ່າສໍາປະສດິຄ່າຜິດດ່ຽງສະແດງໃຫເ້ຫນັຄວາມໄວໃນການດດັປັບສະເລ່ຍເທົ່ າ 
20.27 % ໃນສມົຜນົຄວາມສໍາພນັຮ່ວມ ເຊິ່ ງໝາຍຄວາມວ່າຄ່າດດັປັບ 20.27 % ແມ່ນຄ່າ
ດດັປັບຄວາມບ່ໍສມົດຸນໃນໄລຍະສັນ້ໃນແບບຈາໍລອງການສົ່ ງອອກຂອງ ສປປ ລາວ. 

ການທດົສອບຄວາມສໍາພນັຮ່ວມ ໃນແບບຈາໍລອງການສົ່ ງອອກ ທີ່ ປ່ຽນແປງຕາມລາຍຮບັ
ຂອງລດັຖະບານ 

ໃນການສກຶສາ ແລະ ທດົສອບຂໍມູ້ນໃນຄັງ້ນີ,້ ແມ່ນໄດນ້ໍາໃຊເ້ຄື່ ອງມທືດົສອບແບບ 
Trace and Maximum Eigenvalue Test of Johansen-Juselius Cointegration ເພື່ ອ
ກໍານດົສາຍພວົພນັກນັໃນໄລຍະຍາວລະຫວ່າງບນັດາຕວົປ່ຽນຕ່າງໆ. ເພື່ ອເຮດັໃຫກ້ານທດົ
ສອບຄວາມສໍາພນັດັ່ ງກ່າວນັນ້ຖກືຕອ້ງຕາມທດິສະດ,ີ ເຮາົກໍານດົຂໍສ້ມົມຸດຖານຮ່ວມແມ່ນຖື
ເອາົຄ່າຄວາມໜາ້ຈະເປັນເປັນໄດ ້(r) ເທົ່ າກບັ ຫລ ືນອ້ຍກວ່າ 0.05 ເຊິ່ ງສາມາດປະຕເິສດ 
H0 ແລະ ຍອມຮບັ H1. 

ຜນົຂອງການທດົສອບຄວາມສໍາພນັຮ່ວມ ໄດນ້ໍາສະເໜຢູ່ີຕາຕາະລາງຂາ້ງລຸ່ມ: ຜນົຂອງ
ການທດົສອບໄດສ້ະແດງໃຫເ້ຫນັຄວາມສໍາພນັຮ່ວມ (ມຄີວາມສໍາພນັຮ່ວມແບບໄລຍະຍາວ
ລະຫວ່າງບນັດາຕວົປ່ຽນ). ຕວົຢ່າງ, ເຮາົນາໍໃຊກ້ານທດົສອບບນັດາຂໍສ້ມົມຸດຖານ ເຊິ່ ງສາມາດ
ປະຕເິສດ H0 ແລະ ຍອມຮບັ H1 ຕາມ r=0, r ≤ 1 ແລະ r ≤ 2 ໂດຍນາໍໃຊວ້ທິວີເິຄາະແບບ 
Trace Test  ເຊິ່ ງພບົວ່າຄ່າຄວາມໜາ້ຈະເປັນແມ່ນນອ້ຍກວ່າ 0.05. ຕາມຜນົຂອງຄ່າສໍາ
ປະສດິທີ່ ໄດຮ້ບັ, ບດົດັ່ ງກ່າວນີສ້າມາດສະຫລຸບໂດຍການນໍາໃຊກ້ານທດົສອບແບບ Trace 

Test ເຊິ່ ງພບົວ່າບນັດາຕວົປ່ຽນແມ່ນມຄີວາມສໍາພນັຮ່ວມກນັ. ໃນນີ,້ ຜນົຂອງການທດົສອບ
ໂດຍການນໍາໃຊແ້ບບ Maximum Eigenvalue Test ກໍພບົວ່າຜນົຂອງການທດົສອບແມ່ນ
ມຄ່ີາເທົ່ າກນັ ເຊິ່ ງສາມາດປະຕເິສດ H0 ແລະ ຍອມຮບັ H1 ຕາມຜນົການທດົສອບທີ່ ພບົວ່າ 
r=0  and r ≤ 2 ຄ່າຄວາມໜາ້ຈະເປັນມຄ່ີານອ້ຍກວ່າ 0.05. ແຕ່ກງົກນັຂາ້ມ, ສໍາລບັຄ່າ  r ≤ 

3, r ≤ 4, r ≤ 5 ແລະ r ≤ 6  ເຫັນວ່າຄ່າຄວາມໜາ້ຈະເປັນມຄ່ີາໃຫຍ່ກວ່າ 0.05 ເຊິ່ ງບ່ໍ
ສາມາດປະຕເິສດ H0 ໄດສໍ້າລບັການວເິຄາະແບບ Trade Test ແລະ ສໍາລບັຄ່າ r ≤ 1, r ≤ 3, 

r ≤ 4, r ≤ 5 ແລະ r ≤ 6 ເຊິ່ ງບ່ໍສາມາດປະຕເິສດ H0 ໄດສໍ້າລບັການວເິຄາະແບບ Maximum 

Eigenvalue. ເຖິງຢ່າງໃດກໍໍຕາມ, ການນໍາໃຊເ້ຄື່ ອງມໃືນການທດົສອບແບບ Trace Test 
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ແລະ Maximum Eigenvalue ກໍຕອ້ງໄດກ້ວດຫລາຍໆ ຄ່າທາງດາ້ນສະຖິຕຕິື່ ມຕາມວທິີ 
ແລະ ເຕກັນກິທີ່ ເໝາະສມົ VECM Model ນັນ້ເອງ. 
ຕາຕະລາງ 5 ຜນົຂອງການທດົສອບໃນແບບຈາໍລອງການສົ່ ງອອກ ທີ່ ປ່ຽນແປງຕາມລາຍຮບັ

ຂອງລດັຖະບານ ໂດຍນາໍໃຊເ້ຄື່ ອງມແືບບ Johansen-Juselius Cointegration 
Trace Test Maximum Eigenvalue 

Null Hypothesis t-test P-Value   t-test P-Value 

None * 166.6754 0 None * 53.32097 0.0075 

At most 1 * 113.3544 0.0018 At most 1 * 39.05802 0.0648 

At most 2 * 74.29639 0.021 At most 2 * 34.31063 0.0444 

At most 3 39.98576 0.223 At most 3 21.73956 0.234 

At most 4 18.2462 0.5479 At most 4 12.10371 0.5374 

At most 5 6.142488 0.6787 At most 5 5.245441 0.7106 

At most 6 0.897047 0.3436 At most 6 0.897047 0.3436 

(ແຫ ່ ງຂໍມູ້ນ: ໄດຈ້າກການຄໍານວນຕວົຈງິຈາກໂປແກຣມ Eviews 10, 2021) 

ການວເິຄາະແບບຈາໍລອງການສົ່ ງອອກ ທີ່ ປ່ຽນແປງຕາມລາຍຮບັຂອງລດັຖະບານ 
ໂດຍນາໍໃຊເ້ຄື່ ອງມວືເິຄາະແບບ VECM Model 
 ກ່ອນຈະນໍາໃຊເ້ຄື່ ອງມວືເິຄາະຂໍມູ້ນແບບ VECM Model ຕາມຫລກັການແລວ້, 
ທຸກໆ ຂໍມູ້ນອະນຸກມົເວລາຕອ້ງໄດຜ່້ານການທດົສອບຄວາມນີງ້ຂອງຊຸດຂໍມູ້ນເສຍກ່ອນ ແລະ 
ຊຸດຂໍມູ້ນຕອ້ງນີງ້ຢູ່ໃນ (I1) ທງັໝດົ ຈຶ່ ງສາມາດນໍາໃຊແ້ບບຈໍາລອງ VECM Model ໄດ ້
ເພື່ ອທດົສອບຄວາມສໍາພນັຮ່ວມນບັທງັໄລຍະຍາວ ແລະ ໄລຍະສັນ້. 

• ການທດົສອບຕາມແບບຈາໍລອງ ECM Model ທີ່ ບ່ໍມຫີລາຍຕວົປ່ຽນ ເພື່ ອຊອກຫາ
ຄວາມສໍາພນັຮ່ວມຂອງຊຸດຂໍມູ້ນ ດັ່ ງນີ:້ 

∆𝑦𝑡 = 𝛽0 + ∑ 𝛽𝑖∆𝑦𝑡−1 + ∑ 𝛿𝑖∆𝑋𝑡−1 + 𝜑𝑍𝑡−1 + 𝜇𝑡

𝑛

𝑖=1

𝑛

𝑖=1

 

• ໃນນີ,້ Z ແມ່ນຄ່າຄາດເຄື່ ອນ ແລະ ແມ່ນຄ່າເສດເຫລອືຈາກສມົຜນົທດົຖອຍ ໂດຍ
ການທດົສອບຈາກສມົຜນົທດົຖອຍ ເພື່ ອຊອກຫາຄວາມສໍາພນັຮ່ວມແບບໄລຍະ
ຍາວ. 𝑦𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝑋𝑡 + 휀𝑡 
ເຊິ່ ງສາມາດຂະຫຍາຍສມົຜນົດັ່ ງກ່າວນັນ້ຄ:ື 

𝑧𝑡−1 = 𝐸𝐶𝑇𝑡−1 = 𝑦𝑡−1 − 𝛽0 − 𝛽1𝑋𝑡−1 
• ຄ່າຜິດ່ຽງແມ່ນມີສາຍພົວພັນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງທີ່ ແທຈ້ ິງກັບຜົນຂອງການທົດສອບ

ຄວາມດຸ່ນດ່ຽງໃນຄວາມສໍາພນັຮ່ວມຂອງຊຸດຂໍມູ້ນ (ຄ່າຜດິດ່ຽງ) ເຊິ່ ງສົ່ ງຜນົກະທບົ
ໃນໄລຍະສັນ້ຕໍ່ ກບັຕວົປ່ຽນຕາມ. 
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• ໃນນີ,້ ຄ່າສໍາປະສດິຂອງ ECT, 𝜑 ແມ່ນຄວາມໄວຂອງຕວົດດັປັບ ເພາະວ່າ ມນັ
ສາມາດວດັແທກຄວາມໄວຂອງບນັດາຕວົປ່ຽນອດິສະຫລະ Y ທີ່ ສົ່ ງຜນົກະທບົຕໍ່ ກບັ
ຄວາມດຸ່ນດ່ຽງຂອງຕວົປ່ຽນຕາມ X. 
ຈາກຜນົໄດຮ້ບັຈາກາກປະເມນີຄ່າ ໃນແບບຈາໍລອງຂອງ VECM Model, ພວກເຮາົ

ສາມາດສະຫລຸບຜນົຂອງບນັດາສມົຜນົໄດດ້ັ່ ງນີ:້ 
• ການປະເມນີແບບຈໍາລອງສົ່ ງອອກ ໂດຍນໍາໃຊເ້ຄື່ ອງມແືບບ VECM Model 

ຕາມໂຕປ່ຽນຫລກັ ແລະ ແບບຈາໍລອງໄລຍະຍາວ: 
∆(𝐿𝑔𝐿𝐴𝑂𝐸𝑋𝑃𝑇𝑡) = −0.0939𝑒𝑐𝑡𝑡−1 +
0.2251∆(𝐿𝑔𝐿𝐴𝑂𝐸𝑋𝑃𝑇𝑡−1) + 0.4862∆(𝐿𝑔𝑇𝐴𝑋𝑡−1) +
0.3734∆(𝐿𝑔𝑁𝑇𝐴𝑋𝑡−1) − 0.0099∆(𝐿𝑔𝐼𝑁𝐷𝐸𝐵𝑡−1) +
0.1166∆(𝐿𝑔𝐸𝑋𝐷𝐸𝐵𝑡−1) − 2.3675∆(𝐿𝑔𝑅𝐺𝐷𝑃𝑡−1) + 0.2013    7 

• ສມົຜນົຄວາມສໍາພນັຮ່ວມແບບໄລຍະສັນ້: 
𝑒𝑐𝑡𝑡−1 = 1.0000𝐿𝑔𝐿𝐴𝑂𝐸𝑋𝑃𝑇𝑡−1 − 20.3𝐿𝑔𝑇𝐴𝑋𝑡−1 −
6.1367𝐿𝑔𝑁𝑇𝐴𝑋𝑡−1 − 0.4034𝐿𝑔𝐼𝑁𝐷𝐸𝐵𝑡−1 − 4.0972𝐿𝑔𝐸𝑋𝐷𝐸𝐵𝑡−1 +
30.6843𝐿𝑔𝑅𝐺𝐷𝑃𝑡−1 − 38.71                  8 

ttest:  (-10.63)***    (-6.89)****        (-1.84)        (-6.84)***

 (10.48)*** 

 ສມົຜນົ (7) ແລະ (8) ຂາ້ງເທງິ, ສະແດງໃຫເ້ຫນັຄວາມສໍາພນັຮ່ວມໃນໄລຍະສັນ້ 
ແລະ ໄລຍະຍາວຂອງບນັດາຕວົປ່ຽນ ທີ່ ສະແດງໃຫເ້ຫນັຜນົກະທບົຂອງຕວົປ່ຽນແຕ່ລະໄລຍະ
ຂອງລາຍຮບັຈາກພາສ ີແລະ ບ່ໍມາຈາກພາສ ີທີ່ ມຜີນົຕໍ່ ການສົ່ ງອອກຂອງ ສປປ ລາວ ເຊິ່ ງມີ
ລາຍລະ ອຽດດັ່ ງລຸ່ມນີ:້ 
 ຜນົຂອງການສກຶສາ, ໄດສ້ະແດງໃຫເ້ຫນັວ່າເກອືບທຸກໆ ຕວົປ່ຽນມຄີວາມສໍາພນັກນັ
ທາງດາ້ນສະຖຕິຕິໍ່ ກບັການສົ່ ງອອກ. ໃນນີ,້ ລາຍຮບັທີ່ ມາຈາກພາສ-ີອາກອນ, ລາຍຮບັທີ່ ບ່ໍມາ
ຈາກພາສີ-ອາກອນ ແລະ ໜີຕ່້າງປະເທດ ມີຄວາມສໍາພັນດາ້ນລົບກັບການສົ່ ງອອກ; 
ຍກົເວັນ້ລວມຍອດຜະລດິຕະພນັພາຍໃນທີ່ ແທຈ້ງິ ມຄີວາມສໍາພນັດາ້ນບວກຕໍ່ ກບັການສົ່ ງ
ອອກຂອງລາວ. 
 ໃນສມົຜນົຂາ້ງເທງິ: ສມົມຸດ, ເຮາົເພີ່ ມການຈດັເກບັລາຍຮບັທີ່ ມາຈາກພາສ ີແລະ ບ່ໍ
ມາຈາກພາສຂີຶນ້ 1 % ຈະສົ່ ງຜນົກະທບົເຮດັໃຫກ້ານນໍາສົ່ ງອອກຂອງລາວໄປຕ່າງປະເທດ
ຫລຸດລງົ 20.3 % ແລະ 6.13 %ຕາມລໍາດບັ ດວ້ຍລະດບັຄວາມເຊື່ ອໝັນ້ 99 %. ໃນນີ,້ ຖາ້
ຫາກຫລຸດໜີຕ່້າງປະເທດລງົ 1 % ຈະສົ່ ງຜນົກະທບົເຮດັໃຫມູ້ນຄ່າການສົ່ ງອອກຂອງລາວ
ຫລຸດລງົ 4.097 % ດວ້ຍລະດບັຄວາມເຊື່ ອໝັນ້ 99 %. ສ່ວນລວມຍອດຜະລດິຕະພນັພາຍ
ໃນທີ່ ແທຈ້ງິຫາກເພີ່ ມຂຶນ້ 1 %ແລວ້ ກໍຈະສົ່ ງຜນົກະທບົດາ້ນບວກຕໍ່ ກບັການສົ່ ງອອກຂອງ
ລາວເພີ່ ມຂຶນ້ 30.68 % ດວ້ຍລະດບັຄວາມເຊື່ ອໝັນ້ 99 %. 
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 ຜນົຂອງການທດົສອບບນັດາຕວົປ່ຽນຕ່າງໆ ພບົວ່າ ແບບຈໍາລອງການສົ່ ງອອກຂອງ
ລາວ ທີ່ ປ່ຽນແປງຕາມລາຍຮບັຈາກພາສ,ີ ລາຍຮບັບ່ໍມາຈາກພາສ,ີ ໜີພ້າຍໃນ, ໜີຕ່້າງປະເທດ 
ແລະ ລວມຍອດຜະລດິຕະພນັພາຍໃນທີ່ ແທຈ້ງິ ແມ່ນສາມາດອະທບິາຍການປ່ຽນແປງຂອງ
ການສົ່ ງອອກຂອງລາວໄດ.້ ທັງ້ນີ,້ ກໍອາດຈະຂຶນ້ກບັອກີຫລາຍໆ ປັດໃຈອກີ ທີ່ ສົ່ ງຜນົກະທບົ
ນບັທງັທາງກງົ ແລະ ທາງອອ້ມ ຕໍ່ ກບັການນາໍສົ່ ງອອກຂອງລາວນາໍອກີ. 
 ຄວາມໄວຂອງສໍາປະສິດໃນການດັດປັບເທົ່ ກບັ (-0.0939) ດວ້ຍຄ່າສະຖິຕິ t-
statistic (-3.5626) ເຫນັວ່າມຄີວາມສໍາພນັທາງດາ້ນສະຖິຕໃິນຮູບແບບສມົຜນົຄວາມສໍາ
ພນັຮ່ວມ. ຄ່າສໍາປະ ສຄ່ິາຜດິດ່ຽງ ສະແດງໃຫເ້ຫນັເຖງິຄວາມໄວໃນການດດັປັບສະເລ່ຍ ເທົ່ າ
ກບັ 9.39 %ໃນສມົຜນົຄວາມສໍາພນັຮ່ວມ ເຊິ່ ງໝາຍຄວາມວ່າຄ່າດດັປັບ 9.39 % ແມ່ນຄ່າ
ດດັປັບຄວາມບ່ໍສມົດຸນໃນ ໄລຍະສັນ້ຂອງແບບຈາໍລອງມູນຄ່າການສົ່ ງອອກຂອງ ສປປ ລາວ. 

ສະພາບລວມຂອງການວາງນະໂຍບາຍ, ການອອກນຕິກິາໍຕ່າງໆທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ແລະ ການຈດັຕັງ້
ນະໂຍບາຍງບົປະມານ ທີ່ ສົ່ ງຜນົກະທບົຕໍ່ ການສົ່ ງອອກ ແລະ ນາໍເຂົາ້ຂອງ ສປປ ລາວ 

ຕະຫຼອດໄລຍະຂອງການສກຶສາເປັນເວລາ 29 ປີ ນບັແຕ່ປີ 1990 ຫາ 2018, ພບົວ່າ ການ
ສົ່ ງອອກໃນຊ່ວງຂອງການສກຶສາບນັລຸສູງສຸດ 5,294.71 ລາ້ນໂດລາສະຫະລດັ, ຕໍ່ າສຸດໃນ
ຊ່ວງຂອງການສກຶສາ 79 ລາ້ນໂດລາສະຫະລດັ, ຄ່າສະເລ່ຍທງັໝດົ 1,321.31 ລາ້ນໂດລາ
ສະຫະລດັ, ລວມຍອດມູນຄ່າການສົ່ ງອອກທງັໝດົ 38,318 ລາ້ນໂດລາສະຫະລດັ. ການນໍາ
ເຂົາ້ໃນຊ່ວງຂອງການສກຶສາບນັລຸສູງສຸດ 6,164.04 ລາ້ນໂດລາສະຫະລດັ, ຕໍ່ າສຸດໃນຊ່ວງ
ຂອງການສກຶສາ 165 ລາ້ນໂດລາສະຫະລດັ, ຄ່າສະເລ່ຍທງັໝດົ 1,779.36 ລາ້ນໂດລາ
ສະຫະລດັ, ລວມຍອດມູນຄ່າການສົ່ ງອອກທງັໝດົ 51,601 ລາ້ນໂດລາສະຫະລດັ. ການຈດັ
ເກບັລາຍຮບັຈາກພາສ-ີອາກອນໃນຊ່ວງຂອງການສກຶສາບນັລຸສູງສຸດ 17,597.79 ຕືກ້ບີ, ຕໍ່ າ
ສຸດໃນຊ່ວງຂອງການສກຶສາ 38 ຕືກ້ບີ, ຄ່າສະເລ່ຍທງັໝດົ 5,220.29 ຕືກ້ບີ, ລວມຍອດມູນ
ຄ່າການຈດັເກບັລາຍຮັບທັງໝົດ 151,388 ຕືກ້ ີບ. ການຈດັເກບັລາຍຮັບທີ່ ບ່ໍຈາກພາສີ-
ອາກອນໃນຊ່ວງຂອງການສກຶສາບນັລຸສູງສຸດ 5,290.33 ຕືກ້ບີ, ຕໍ່ າສຸດໃນຊ່ວງຂອງການສກຶ
ສາ 21 ຕືກ້ບີ, ຄ່າສະເລ່ຍທງັໝດົ 1,0118.1 ຕືກ້ບີ, ລວມຍອດມູນຄ່າການຈດັເກບັລາຍຮບັ
ທງັໝດົ 29,525 ຕືກ້ບີ. ລາຍຈ່າຍເພື່ ອການລງົທນຶຕະຫລອດຊ່ວງຂອງການສກຶສາບນັລຸສູງສຸດ 
14,787.79 ຕືກ້ບີ, ຕໍ່ າສຸດໃນຊ່ວງຂອງການສກຶສາ 63 ຕືກ້ບີ, ຄ່າສະເລ່ຍທງັໝດົ 3,883.82 
ຕືກ້ບີ, ລວມຍອດມູນຄ່າການໃຊຈ່້າຍເພື່ ອການລງົທນຶທງັໝດົ 112,631 ຕືກ້ບີ. ລາຍຈ່າຍເພື່ ອ
ການບໍລຫິານລດັຕະຫລອດຊ່ວງຂອງການສກຶສາບນັລຸສູງສຸດ 31,961 ຕືກ້ບີ, ຕໍ່ າສຸດໃນຊ່ວງ
ຂອງການສກຶສາ 70 ຕືກ້ບີ, ຄ່າສະເລ່ຍທງັໝດົ 6,328.73 ຕືກ້ບີ, ລວມຍອດມູນຄ່າການໃຊ ້
ຈ່າຍເພື່ ອການບໍລຫິານລດັທງັໝດົ 183,533 ຕືກ້ບີ ແລະ ໜີພ້າຍໃນຕະຫລອດຊ່ວງຂອງການ
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ສກຶສາບນັລຸສູງສຸດ 3,713 ຕືກ້ບີ, ຕໍ່ າສຸດໃນຊ່ວງຂອງການສກຶສາ 4.83 ຕືກ້ບີ, ຄ່າສະເລ່ຍທງັ
ໝດົ 497.3 ຕືກ້ບີ, ລວມຍອດມູນຄ່າການກູຢື້ມຈາກພາຍໃນທງັໝດົ 14,422 ຕືກ້ບີ. ໜີ ້
ຕ່າງປະເທດຕະຫລອດຊ່ວງຂອງການສກຶສາບນັລຸສູງສຸດ 6,534.8  ຕືກ້ບີ, ຕໍ່ າສຸດໃນຊ່ວງ
ຂອງການສກຶສາ 27.13 ຕືກ້ບີ, ຄ່າສະເລ່ຍທງັໝດົ 1,464.67 ຕືກ້ບີ, ລວມຍອດມູນຄ່າການກູ ້
ຢືມຈາກຕ່າງປະເທດທງັໝດົ 42,474 ຕືກ້ບີ. ລວມຍອດຜະລດິຕະພນັພາຍໃນທີ່ ແທຈ້ງິ
ຕະຫລອດຊ່ວງຂອງການສກຶສາບນັລຸສູງສຸດ 152,414.2 ຕືກ້ບີ, ຕໍ່ າສຸດໃນຊ່ວງຂອງການສກຶ
ສາ 607.32 ຕືກ້ບີ, ຄ່າສະເລ່ຍທງັໝດົ 43,434.67 ຕືກ້ບີ, ລວມຍອດມູນຄ່າຜະລດິຕະພນັ
ພາຍໃນທງັໝດົ 1,259,605 ຕືກ້ບີ. 

ຜນົການວເິຄາະແບບຈໍາລອງການນໍາເຂົາ້ທີ່ ມຜີນົກະທບົຈາກການປ່ຽນແປງລາຍຈ່າຍ 
ແລະ ລາຍຮບັຂອງລດັຖະບານ 

ຜນົຂອງການວເິຄາະແບບຈາໍລອງການນາໍເຂົາ້ພບົວ່າ: ຖາ້ເພີ່ ມລາຍຈ່າຍເພື່ ອການລງົທນຶ
ຂຶນ້ 1 % ຈະສົ່ ງຜົນກະທບົເຮດັໃຫກ້ານນໍາເຂົາ້ເພີ່ ມຂຶນ້ປະມານ 0.673 % ດວ້ຍລະດບັ
ຄວາມເຊື່ ອໝັນ້ 99 %; ໃນນີ,້ ຖາ້ຫາກເພີ່ ມລາຍຈ່າຍບໍລຫິານຂຶນ້ 1 % ຈະສົ່ ງຜນົກະທບົຕໍ່
ກບັສໍາປະສດິຄວາມສໍາພນັຮ່ວມໄລຍະຍາວຫລຸດລງົ 2.58 % ດວ້ຍລະດບັຄວາມເຊື່ ອໝັນ້ 
99 %. ສ່ວນໜີພ້າຍໃນ ແລະ ໜີຕ່້າງປະເທດ ກໍເຫນັວ່າສົ່ ງຜນົກະທບົຕໍ່ ກບັການນໍາເຂົາ້ເຊັ່ ນ
ກນັຄ:ື ຖາ້ຫາກເພີ່ ມໜີພ້າຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດຂຶນ້ 1 % ຈະສົ່ ງຜນົກະ ທບົເຮດັໃຫມູ້ນຄ່າ
ການນໍາເຂົາ້ ເພີ່ ມຂຶນ້ເປັນ 0.3038 ແລະ 0.3752 % ຕາມລໍາດບັ ດວ້ຍລະດບັຄວາມເຊື່ ອໝັ ້
ນ 99 %. ຄວາມໄວຂອງສໍາປະສດິໃນການດດັປັບເທົ່ ກບັ     (-0.4389) ດວ້ຍຄ່າສະຖຕິ ິt-
statistic (-6.9277) ເຫນັວ່າມຄີວາມສໍາພນັທາງດາ້ນສະຖຕິໃິນຮູບແບບສມົຜນົຄວາມສໍາພນັ
ຮ່ວມ. ຄ່າສໍາປະສດິຄ່າຜດິດ່ຽງສະແດງໃຫເ້ຫນັຄວາມໄວໃນການດດັປັບສະເລ່ຍ ເທົ່ າກບັ 
43.89 %ໃນສມົຜນົຄວາມສໍາພນັຮ່ວມ ເຊິ່ ງໝາຍຄວາມວ່າຄ່າດດັປັບ 43.89 % ແມ່ນຄ່າດດັປັບ
ຄວາມບ່ໍສມົດຸນໃນໄລຍະສັນ້ຂອງແບບຈາໍລອງມູນຄ່າການນາໍເຂົາ້ຂອງ ສປປ ລາວ ນັນ້ເອງ. 

ຜົນຂອງການທົດສອບແບບຈໍາລອງການນໍາເຂົາ້ ທີ່ ປ່ຽນແປງຕາມລາຍຮັບຂອງ
ລດັຖະບານ ພບົວ່າ: ຖາ້ເຮາົຫລຸດການຈດັເກບັລາຍຮບັຈາກພາສຂີອງລດັຖະບານລງົ 1% ຈະ
ສົ່ ງຜນົກະທບົເຮດັໃຫກ້ານນໍາເຂົາ້ຫລຸດລງົ 14.77 % ດວ້ຍລະດບັຄວາມເຊື່ ອໝັນ້ 99 %; 
ໃນນີ,້ ຖາ້ຫາກຫລຸດລາຍລາຍຮບັທີ່ ບໍມາຈາກພາສລີງົ 1 % ຈະສົ່ ງຜນົກະທບົຕໍ່ ກບັສໍາປະສດິ
ຄວາມສໍາພນັຮ່ວມໄລຍະຍາວຫລຸດລງົ 3.72 % ດວ້ຍລະດບັຄວາມເຊື່ ອໝັນ້ 99 %. ສໍາລບັ
ໜີພ້າຍໃນ ແລະ ໜີຕ່້າງປະເທດ ກໍເຫນັວ່າສົ່ ງຜນົກະທບົຕໍ່ ກບັການນໍາເຂົາ້ເຊັ່ ນກນັເຊັ່ ນ: ຖາ້
ຫາກຫລຸດໜີພ້າຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດລງົ 1 % ຈະສົ່ ງຜນົກະທບົເຮດັໃຫມູ້ນຄ່າການນາໍເຂົາ້ 
ຫລຸດລງົເປັນ 0.3709 ແລະ 4.1351% ຕາມລໍາດບັ ດວ້ຍລະດບັຄວາມເຊື່ ອໝັນ້ 99 %. 
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ຄວາມໄວຂອງສໍາປະສດິໃນການດດັປັບເທົ່ ກບັ (-0.1535) ດວ້ຍຄ່າສະຖິຕ ິt-statistic (-

4.5847) ເຫນັວ່າມຄີວາມສໍາພນັທາງດາ້ນສະຖຕິໃິນຮູບແບບສມົຜນົຄວາມສໍາພນັຮ່ວມ. ຄ່າ
ສໍາປະສດິຄ່າຜດິດ່ຽງສະແດງໃຫເ້ຫນັຄວາມໄວໃນການດດັປັບສະເລ່ຍ ເທົ່ າກບັ 15.35 %ໃນ
ສມົຜນົຄວາມສໍາພນັຮ່ວມ ເຊິ່ ງໝາຍຄວາມວ່າຄ່າດດັປັບເທົ່ າກບັ 15.35 % ແມ່ນຄ່າດດັປັບ
ຄວາມບ່ໍສມົດຸນໃນໄລຍະສັນ້ຂອງແບບຈາໍລອງມູນຄ່າການນາໍເຂົາ້ຂອງ ສປປ ລາວ. 

•  ຜນົການວເິຄາະແບບຈາໍລອງການສົ່ ງອອກທີ່ ປ່ຽນຕາມລາຍຈ່າຍ ແລະ ລາຍຮບັຂອງ
ລດັຖະບານ: 

ແບບຈາໍລອງການສົ່ ງອອກ ທີ່ ປ່ຽນແປງຕາມລາຍຈ່າຍ ພບົວ່າ: ຖາ້ເຮາົຫລຸດລາຍຈ່າຍ
ເພື່ ອການລງົທນຶ ແລະ ບໍລຫິານລງົ 1 % ຈະສົ່ ງຜນົກະທບົເຮດັໃຫກ້ານນໍາສົ່ ງອອກຫລຸດລງົ 
0.8546 % ແລະ 2.14 %ຕາມລໍາດບັ ດວ້ຍລະດບັຄວາມເຊື່ ອໝັນ້ 99 %. ໃນນີ,້ ຖາ້ຫາກ
ເພີ່ ມລວມຍອດຜະລດິຕະພນັທີ່ ແທຈ້ງິຂຶນ້ 1 % ຈະສົ່ ງຜນົກະທບົເຮດັໃຫມູ້ນຄ່າການສົ່ ງອອກ
ເພີ່ ມຂຶນ້ເປັນ 2.75 %. ຄວາມໄວຂອງສໍາປະສດິໃນການດດັປັບເທົ່ ກບັ (-0.2027) ດວ້ຍຄ່າ
ສະຖຕິ ິt-statistic (-2.7345) ເຫນັວ່າມຄີວາມສໍາພນັທາງດາ້ນສະຖຕິໃິນຮູບແບບສມົຜນົ
ຄວາມສໍາພນັຮ່ວມ. ຄ່າສໍາປະສດິຄ່າຜດິດ່ຽງສະແດງໃຫເ້ຫນັຄວາມໄວໃນການດດັປັບສະເລ່ຍ 
ເທົ່ າກບັ 20.27 %ໃນສມົຜນົຄວາມສໍາພນັຮ່ວມ ເຊິ່ ງໝາຍຄວາມວ່າຄ່າດດັປັບ 20.27 % ແມ່ນ
ຄ່າດດັປັບຄວາມບ່ໍສມົດຸນໃນໄລຍະສັນ້ຂອງແບບຈາໍລອງມູນຄ່າການສົ່ ງອອກຂອງ ສປປ ລາວ. 
 ແບບຈາໍລອງການສົ່ ງອອກທີ່ ປ່ຽນແປງຕາມລາຍຮບັ ພບົວ່າ: ຖາ້ເຮາົເພີ່ ມການຈດັເກບັ
ລາຍຮບັທີ່ ມາຈາກພາສ ີແລະ ບ່ໍມາຈາກພາສຂີຶນ້ 1 % ຈະສົ່ ງຜນົກະທບົເຮດັໃຫກ້ານສົ່ ງອອກ
ຂອງລາວໄປຕ່າງປະເທດຫລຸດລງົ 20.3 % ແລະ 6.13 %ຕາມລໍາດບັ ດວ້ຍລະດບັຄວາມເຊື່ ອ
ໝັນ້ 99 %. ໃນນີ,້ ຖາ້ຫາກຫລຸດໜີຕ່້າງປະເທດລງົ 1 % ຈະສົ່ ງຜນົກະທບົເຮດັໃຫມູ້ນຄ່າ
ການສົ່ ງອອກຂອງລາວຫລຸດລງົ 4.097 % ດວ້ຍລະດບັຄວາມເຊື່ ອໝັນ້ 99 %. ສ່ວນລວມ
ຍອດຜະລດິຕະພນັພາຍໃນທີ່ ແທຈ້ງິຫາກເພີ່ ມຂຶນ້ 1 % ແລວ້ ກຈໍະສົ່ ງຜນົກະທບົດາ້ນບວກຕໍ່
ກບັການສົ່ ງອອກຂອງລາວເພີ່ ມຂຶນ້ 30.68 % ດວ້ຍລະດບັຄວາມເຊື່ ອໝັນ້ 99 %. ຄວາມໄວ
ຂອງສໍາປະສດິໃນການດດັປັບເທົ່ ກບັ (-0.0939) ດວ້ຍຄ່າສະຖິຕ ິt-statistic (-3.5626) 

ເຫນັວ່າມຄີວາມສໍາພນັທາງດາ້ນສະຖຕິໃິນຮູບແບບສມົຜນົຄວາມສໍາພນັຮ່ວມ. ຄ່າສໍາປະສຄ່ິາ
ຜດິດ່ຽງ ສະແດງໃຫເ້ຫນັເຖງິຄວາມໄວໃນການດດັປັບສະເລ່ຍ ເທົ່ າກບັ 9.39 ເປີ ເຊນັໃນສມົ
ຜນົຄວາມສໍາພນັຮ່ວມ ເຊິ່ ງໝາຍຄວາມວ່າຄ່າດດັປັບ 9.39 % ແມ່ນຄ່າດດັປັບຄວາມບ່ໍສມົ
ດຸນໃນ ໄລຍະສັນ້ຂອງແບບຈາໍລອງມູນຄ່າການສົ່ ງອອກຂອງ ສປປ ລາວ. 
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ຂໍສ້ະເໜແີນະ 
- ລດັຖະບານຄວນສົ່ ງເສີມບນັດາຂະແໜງການລງົທນຶຂອງລດັໃຫມ້ປີະສດິທພິາບ 

ແລະ ປະສດິທຜິນົຫລາຍກວ່ານີ ້ເພາະວ່າຂະແໜງທີ່ ບ່ໍມາຈາກພາສອີາກອນ ແມ່ນເປັນຂະແໜ
ງທີ່ ໄດມ້າຈາກເງນິປັນຜນົຂອງລດັຖະບານ, ຈາກການລງົທນຶລດັວສິະຫະກດິ ແລະ ເງນິຈາ
ການລງົທນຶດາ້ນອື່ ນໆ ເຊິ່ ງເຫນັວ່າຄວນໄດສ້ົ່ ງເສມີ ເພາະວ່າຜ່ານມາ, ຂະແໜງການລງົທນຶລດັ 
ແມ່ນພບົກບັບນັຫາການຂາດທນຶ ແລະ ບ່ໍຄ່ອຍຈະປະສບົຜນົສໍາເລດັເທົ່ າທີ່ ຄວນ. 

- ຄວນຕດັລາຍຈ່າຍຂະແໜງບໍລຫິານລງົ ເຊັ່ ນ: ລາຍຈ່າຍຮ່ວງບໍລຫິານ ປົກກະຕ ິພາກ 
62, ລາຍຈ່າຍຮ່ວງຈດັຊືໃ້ໝ່ພາກ 66 ແລະ ຄວນເພີ່ ມລາຍຈ່າຍໃສ່ຂະແໜງລງົທນຶທີ່ ເຫນັວ່າມີ
ປະສດິທພິາບ ແລະ ປະສດິທຜິນົ ແລະ ປະເມນີຄນືໂຄງການລງົທນຶລດັໃໝ່. 

- ລດັຖະບານຄວນມກີານສົ່ ງເສມີໃຫເ້ຖງິເປົ້າໝາຍກວ່ານີ ້ເພາະຕະ ຫລອດໄລຍະທີ່
ຜ່ານມາ, ຜູປ້ະກອບການສົ່ ງອອກ ມກັປະສບົບນັຫາການກດົລາຄາຈາກພ່ໍຄາ້ຄນົກາງ, ຜະລດິ
ອອກມາແລວ້ຊອກຫາຕະຫລາດຈາໍໜ່າຍຍງັມຂໍີຈ້າໍກດັ. ສ່ວນການນໍາເຂົາ້ ຄວນນໍາເຂົາ້ສນິຄາ້
ທີ່ ເປັນສນິຄາ້ປາຍແຫລມ ໝາຍວ່າ ນໍາເຂົາ້ມາເພື່ ອເປັນອຸປະກອນ, ເຕກັໂນໂລຊ ີເພື່ ອເພີ່ ມ
ສະມດັຕະພາບການຜະລດິພາຍໃນ ແລະ ນາໍເຂົາ້ສນິຄາ້ຂັນ້ກາງ ເພື່ ອມາບນັຈໃຸໝ່ ແລະ ຫຸມ້ຫໍ
ຢູ່ລາວ. ສ່ວນສາຍພວົພນັຂອງລາຍຈ່າຍ ແລະ ລາຍຮບັຂອງລດັຖະບານ ມສ່ີວນພວົພນັສະໜິ
ດແໜນ້ຕໍ່ ກບັການສົ່ ງອອກ ແລະ ນາໍເຂົາ້ ຂອງລາວເຮາົ 
ເອກະສານອາ້ງອງີ 
ກະຊວງການເງນິ, ບດົລາຍງານດາ້ນງບົປະມານແຫ່ງລດັ ປະຈາໍປີ 2020, ລງົວນັທ ີ20 ພະຈກິ 
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ຄວາມທາ້ທາຍໃນການຫ ຸດຜ່ອນ ແລະ ການແກໄ້ຂຄວາມທຸກຍາກຂອງຊາວ
ກະສກິອນທີ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົຈາກການປ່ຽນແປງດນິຟາ້ອາກາດຢູ່ບາ້ນຫາງລອ້ງ 

ເມອືງຊໍາໃຕ,້ ແຂວງຫວົພນັ   
ສມົຄດິ ບູລດໍິາ, ຈດິດາລດັ ແສນດວງເດດ ແລະ ສສຸີກ ບຸນດາທບິ 

ຜູຮ້ບັຜດິຊອບຫ ກັ: ສມົຄດິ ບູລດໍິາ, ຄະນະວທິະຍາສາດສງັຄມົ, ມະຫາວທິະຍາໄລແຫ່ງຊາດ 
ອເີມວ: somkhit@nuol.edu.la ແລະ ເບໂີທ: 020 2243 9023 ຫ  ື020 5555 4689 

ບດົຄດັຫຍໍ ້
ການສກຶສາຄວາມທາ້ທາຍໃນການຫ ຸດຜ່ອນ ແລະ ການແກໄ້ຂຄວາມທຸກຍາກຂອງຊາວ

ກະສກິອນທີ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົຈາກການປ່ຽນແປງດນິຟາ້ອາກາດຢູ່ບາ້ນຫາງລອ້ງ, ເມອືງຊໍາໃຕ,້ 
ແຂວງຫວົພນັປະກອບດວ້ຍ 2 ຈດຸປະສງົຄ:ື 1. ສກຶສາສະພາບການປ່ຽນແປງດນິຟາ້ອາກາດທີ່

ມຜີົນກະທບົຕໍ່ ກບັຜົນຜະລດິເຂົາ້ຂອງປະຊາຊນົບາ້ນຫາງລອ້ງ; 2. ສກຶສາເຖິງຄວາມອາດ
ສາມາດ ແລະ ທ່າແຮງໃນການປັບຕວົຂອງປະຊາຊນົບາ້ນຫາງລອ້ງເພື່ ອຫ ຸດຜ່ອນຄວາມທຸກ
ຍາກເທື່ ອລະກາ້ວ. ໂດຍໃຊວ້ທິກີານສກຶສາແບບປະລມິານ ແລະ ຄຸນນະພາບ, ກຸ່ມຕວົຢ່າງ 84 
ຄອບຄວົ ຊຶ່ ງໄດກ້າໍນດົເອາົ 100% ຂອງຈາໍນວນຄອບຄວົທງັໝດົ. 

ຜນົຂອງການສກຶສາພບົວ່າ: ການປ່ຽນແປງອຸນຫະພູມ ແລະ ປະລມິານນໍາ້ຝົນຕະຫ ອດ
ເຖງິຮູບແບບການກະ ຈາຍຂອງຝົນ ແລະ ຊ່ວງໄລຍະເວລາຂອງຝົນໄດມ້ຜີນົຕໍ່ ຜນົຜະລດິເຂົາ້. 
ຜນົຜະລດິເສຍໃນລະດບັກາງແມ່ນ 45% ເສຍຫາຍສູງສຸດແມ່ນ >70%. ຜນົກະທບົການ
ປ່ຽນແປງດນິຟາ້ອາກາດໄດສ້ົ່ ງຜນົກະທບົໂດຍກງົຕໍ່ ກບັການຜະລດິກໍຄກືານ ດໍາລງົຊວີດິຂອງ
ປະຊາຊນົ ໂດຍສະເພາະແມ່ນປະຊາຊນົຜູທຸ້ກຍາກຍິ່ ງປະສບົກບັບນັຫາໃນການດໍາລງົຊວີດິ. 
ສະນັນ້, ການປັບຕວົເປັນສິ່ ງທີ່ ສໍາຄນັໃນການດໍາລງົຊວີດິ. ການປັບຕວົຂອງປະຊາຊນົບາ້ນຫາງ
ລອ້ງແມ່ນມຄີວາມຫ າກຫ າຍ ຊຶ່ ງຂຶນ້ກບັເງ ື່ອນໄຂຂອງແຕ່ລະຄອບຄວົເປັນຕົນ້ແມ່ນການເຮດັ
ນາແຊງ, ການລຽ້ງສດັ, ການເກບັກູເ້ຄື່ ອງປ່າຂອງດງົ, ການຕໍ່ າຫູກ, ລຽ້ງມອ້ນ, ການປູກພດື
ທາດແປ້ງສໍາຮອງ, ເປັນກໍາມະກອນຊົ່ ວຄາວ ແລະ ອື່ ນໆ. ເຖງິວ່າວທິກີານປັບຕວົທີ່ ກ່າວມາ
ສ່ວນໜຶ່ ງຍງັເປັນວຽກກະສກິໍາທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງການປ່ຽນແປງດນິຟາ້ອາກາດ, ແຕ່ກໍສາມາດສາ້ງ
ລາຍຮບັໃຫແ້ກ່ຄອບຄວົໄດສ່້ວນໃດສ່ວນໜຶ່ ງເປັນຕົນ້ແມ່ນການຂາຍສດັລຽ້ງ ແລະ ການເກບັ
ກູເ້ຄື່ ອງປ່າຂອງດງົ. ທ່າແຮງໃນການຫ ຸດພົນ້ອອກຈາກຄວາມທຸກຍາກໃນປັດຈບຸນັແມ່ນອງີໃສ່
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ຄວາມອາດສາມາດຂອງແຕ່ລະຄອບຄວົ, ຍງັບ່ໍທນັມຮູີບແບບ ແລະ ວທິກີານໃນການປັັບຕວົທີ່

ໂດດເດັ່ ນ ຊຶ່ ງເປັນພຽງແຕ່ການໜູນໃຊແ້ບບວິທີທີ່ ເຄີຍປະຕິບັດກັນມາເທົ່ ານັນ້. ທາງ
ລດັຖະບານ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂອ້ງຍງັມງີບົປະມານຈໍາກດັໃນການທຸມ້ເທໃສ່ວຽກງານ
ດັ່ ງກ່າວຢ່າງທົ່ ວເຖງິ ແລະ ເປັນຮູບປະທໍາ. 
ຄໍາສບັສໍາຄນັ: ຄວາມທາ້ທາຍ, ການຫ ຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ, ຜນົກະທບົ, ການປ່ຽ່ນແປງດນິ
ຟາ້ອາກາດ 
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Abstract 

To study of the challenge of poverty reduction that local people effected 

by Climate Change at Hang Long Villagers Xamtai District, Huaphanh 

Province. This study consist of 2 objectives are: 1. To search the situation of 

climate change impacts to economic of Hang Long villagers, 2. To investigate 

possibility potential of adaptation of villagers for poverty reduction. This 

research was applied qualitative and quantitative methods with 84 families or 

100% of total family in Hang Long village.  

The results found that: The changing of temperature and precipitation, 

rainfall fluctuation and distribute all have influence to crop productivities, 

especially rice production is main production. In the average medium rice 

production loss was 45%, and maximum loss was >70%. The climate change 

direct effect to the crop production as well as people’s livelihood. Especially 

who has low income and poor families that impact of climate change lead to 

loss crop production and less income it makes more serious for living. So, the 

adaptation is very importance for coping with their livelihood. There are multi 

adaption options with already applied since many generations ago, for 

example the second season rice plantation, livestock raising, to collect non 

timber forest production, weaving and feeding silk worm, temporary hire 
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labor etc.   There are some of activities still involve with climate, however, in 

previous time those activities are still contribution household income 

especially livestock selling and non-timber forest production collecting. The 

potential for poverty reduction is based on current day ability of each families, 

there are still lack of methodologies to apply for reducing or solving this 

problem. The government and involve organizations still limited of the budget 

to invest for this work for all and fruitfully 

Key words: The Challenge, Poverty Reduction, Effected, Climate Change 
 

ບດົນາໍ 
ເຫດຜນົ ແລະ ຄວາມສໍາຄນັຂອງບນັຫາ 
ການປ່ຽນແປງສະພາບດນິຟາ້ອາກາດບນັຫາໜຶ່ ງທີ່ ໂດດເດັ່ ນຢູ່ໃນໂລກ ແລະ ຊາວໂລກ

ກໍາລງັປະເຊນີຢູ່ ຊຶ່ ງມຜີນົກະທບົໂດຍທາງກງົ ແລະ ທາງອອ້ມຕໍ່ ກບັການດໍາລງົຊວີດິຂອງມວນ
ມະນຸດ, ເວົາ້ສະເພາະແມ່ນຊຸມຊນົທຸກຍາກທີ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົຈາກການປ່ຽນແປງດນິຟ້າ
ອາກາດແມ່ນມທ່ີາອ່ຽງເຮັດໃຫເ້ຂົາເຈ ົາ້ປະເຊີນໜາ້ກບັຄວາມທຸກຍາກນບັມືນ້ບັເພີ່ ມຂຶນ້ 
(Maarten K. van Aalst et al. 2014). ສໍາລບັພາກພືນ້ອາຊຕີາເວນັ ອອກສ່ຽງໃຕ,້ ຕາມ
ການຄາດຄະເນທີ່ ລະບຸໄວໃ້ນບດົລາຍງານການປະເມນີການປ່ຽນແປງດນິຟາ້ອາກາດສະບບັທ ີ
4 ຂອງຄະນະກໍາມະການຜູຊ່້ຽວຊານນາໆຊາດກ່ຽວກບັການປ່ຽນແປງດນິຟາ້ອາກາດໄດຊ້ີໃ້ຫ ້
ເຫນັວ່າລະດບັຄວາມຮອ້ນໃນພາກພືນ້ນີຈ້ະມກີານປ່ຽນແປງທີ່ ຄາ້ຍຄກືບັຄ່າສະເລ່ຍຂອງການ
ປ່ຽນແປງໃນລະດັບໂລກ, ລວມທັງການເພີ່ ມຂຶນ້ຂອງປະລິມານນໍາ້ຝົນໃນເຂດພາກພືນ້
ປະມານ 7% ຕໍ່ ປີ, ອຸນຫະພູມຄວາມຮອ້ນ ແລະ ປະລມິານນໍາ້ຝົນກໍ່ ຈະໄດເ້ພີ່ ມຄວາມຮຸນແຮງ
ຂຶນ້ ແລະ ເກດີຖີ່ ຂຶນ້ເລືອ້ຍໆ (IPCC, 2007b; Rahmstorf et al. 2007; Reidsma et al., 

2010).  

ສປປ ລາວ ເປັນປະເທດດອ້ຍພດັທະນາທີ່ ອາໄສການກະສກິາໍເປັນພືນ້ຖານເສດຖະກດິ
ແຫ່ງຊາດ, ປະຊາກອນຢຶດຖອືາຊບີກະສກິໍາກວມເອາົເຖງິ 74% ຂອງຈາໍນວນປະຊາກອນທງັ
ໝດົ. ໃນໄລຍະຜ່ານມາກໍ່ ຄປັືດຈບຸນັຊາວກະສກິອນໄດອ້າໄສນໍາ້ຝົນເພື່ ອເຮດັນາປູກເຂົາ້, ເຮດັ
ສວນ, ລຽ້ງສດັ ແລະ ອື່ ນໆຕາມຄວາມເໝາະສມົຢູ່ໃນແຕ່ລະທອ້ງຖິ່ ນໂດຍອາໄສເງ ື່ອນໄຂທໍາ
ມະຊາດເປັນຕົນ້ຕໍ, ເວົາ້ສະເພາະແມ່ນພູມອາກາດໄດເ້ປັນປັດໄຈທີ່ ສໍາຄນັຫ າຍໃນວຽກງານ
ດັ່ ງກ່າວ. ເຖງິວ່າໃນໄລຍະຜ່ານມາຊາວກະສກິອນ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງໄດເ້ອາົໃຈໃສ່
ປັບປຸງວຽກງານດັ່ ງກ່າວຢ່າງຕໍ່ ເນື່ ອງແຕ່ກໍ່ ຍງັມຂໍີຈ້ໍາກດັຫ າຍດາ້ນ. ໃນນັນ້ແຂວງຫວົພນັເປັນ
ແຂວງໜຶ່ ງທີ່ ມຈີາໍນວນປະຊາກອນທຸກຍາກກວມເຖງິ 520 ບາ້ນ, ມຈີາໍນວນ 22.76 ຄອບຄວົ 
ຫ  ືກວມເອາົ 49.94% ຂອງຈາໍນວນຄອບຄວົໃນແຂວງຫວົ ພນັ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນເມອືງຊໍາ

http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6T67-4WXB55S-1&_user=464433&_coverDate=01%2F31%2F2010&_rdoc=12&_orig=browse&_srch=doc-info%28%23toc%235023%232010%23999679998%231571291%23FLA%23display%23Volume%29&_cdi=5023&_sort=d&_docanchor=&_ct=14&_acct=C000022159&_version=1&_urlVersion=0&_userid=464433&_fmt=full&_pii=S1161030109000586&_issn=11610301&md5=a0543491b5b5ef26c6d12e27a32db2a9#bib24
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6T67-4WXB55S-1&_user=464433&_coverDate=01%2F31%2F2010&_rdoc=12&_orig=browse&_srch=doc-info%28%23toc%235023%232010%23999679998%231571291%23FLA%23display%23Volume%29&_cdi=5023&_sort=d&_docanchor=&_ct=14&_acct=C000022159&_version=1&_urlVersion=0&_userid=464433&_fmt=full&_pii=S1161030109000586&_issn=11610301&md5=a0543491b5b5ef26c6d12e27a32db2a9#bib37
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6T67-4WXB55S-1&_user=464433&_coverDate=01%2F31%2F2010&_rdoc=12&_orig=browse&_srch=doc-info%28%23toc%235023%232010%23999679998%231571291%23FLA%23display%23Volume%29&_cdi=5023&_sort=d&_docanchor=&_ct=14&_acct=C000022159&_version=1&_urlVersion=0&_userid=464433&_fmt=full&_pii=S1161030109000586&_issn=11610301&md5=a0543491b5b5ef26c6d12e27a32db2a9#bib37
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ໃຕເ້ປັນເມອືງທີ່ ມຄີອບຄວົທຸກຍາກຫ າຍກ່ວາໝູ່ ໃນແຂວງຫວົພນັມ ີຈາໍນວນ 6,383 ຄອບຄວົ 
ຫ  ືເທົ່ າກບັ 70.64% ຍງັເປັນຄອບຄວົທີ່ ທຸກຍາກທີ່ ນອນຢູ່ໃນ 144 ບາ້ນທຸກຍາກ (ຫອ້ງ
ວ່າການລດັຖະບານຄະນະຊີນ້ໍາພດັທະນາຊນົນະບດົ ແລະ ລບຶລາ້ງຄວາມທຸກຍາກແຫ່ງຊາດ, 
2011).  

ການລບຶລາ້ງຄວາມທຸກຍາກໃນຊຸມປີຕໍ່ ໜາ້ແມ່ນຕອ້ງມກີານຫນັປ່ຽນໃໝ່ໂດຍຖເືອາົ
ຄອບຄວົ, ບາ້ນ ແລະ ກຸ່ມເປົ້າໝາຍເປັນຈດຸໃຈກາງຂອງການພດັທະນາ. ໃນຄວາມເປັນຈງິ
ແລວ້ການລບົລາ້ງຄວາມທຸກຍາກມນັໄດເ້ປັນບນັຫາທີ່ ທາ້ທາຍຫ າຍເວົາ້ລວມໃນທົ່ ວປະເທດ,  
ໂດຍສະເພາະການຜະລດິກະສກິໍາບ່ໍມລີະບບົຊນົລະປະທານທີ່ ອາໄສນໍາ້ຝົນ, ການຜະລດິທີ່ ຍງັ
ຫ າ້ສະໄໝມລີກັສະນະຫ າ້ຫ ງັທີ່ ຂຶນ້ກບັທໍາມະຊາດເປັນຕົນ້ຕໍເມ ື່ ອສະພາບດນິຟາ້ອາກາດບ່ໍອໍາ
ນວຍເຊັ່ ນ: ຝົນຕກົໜກັ, ຝົນຕກົບ່ໍຖກືຕອ້ງຕາມລະດູ, ແລງ້ກາງປີເປັນຕົນ້ ເຫດການເລັ່ ານີກ້ໍ
ຈະມຜີນົກະທບົໂດຍກງົຕໍ່ ກບັຜນົຜະລດິກະສກິໍາໂດຍສະເພາະແມ່ນເຂົາ້ເຮດັໃຫເ້ຂົາ້ກນິບ່ໍກຸມ້
ກນິ, ຂາດເຂນີສະບຽງອາຫານ, ລາຍໄດຂ້ອງຄອບຄວົຫ ຸດລງົ. ອງີຕາມຖານຂໍມູ້ນຈາກບດົລາຍ
ງານການປະເມນີລະດບັຊາດກ່ຽວກບັການຫ ຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພບິດັໃນ ສປປ ລາວ ປີ 
2012, ວ່າດວ້ຍການເຊື່ ອມໂຍງລະຫວ່າງຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ຄວາມສ່ຽງໄພພບິດັ, ຫອ້ງການ
ກອງເລຂາຄະ ນະກໍາມະການປ້ອງກນັ ແລະ ຄວບຄຸມໄພພບິດັແຫ່ງຊາດ, ກະຊວງແຮງງານ 
ແລະ ສະຫວດັດກີານສງັຄມົໄດລ້າຍງານວ່າ: ແຂວງຫວົພນັເປັນແຂວງໜຶ່ ງທີ່ ມຄີວາມສ່ຽງໄພຕໍ່
ກບັການປ່ຽນແປງພູມອາກາດສູງສມົຄວນທງັໄພແຫງ້ແລງ້ ແລະ ໄພນໍາ້ຖວ້ມຖາ້ທຽບໃສ່ບາງ
ແຂວງຢູ່ທາງພາກເໜອື. ໂດຍສງັລວມແລວ້ແຕ່ປີ 1996-2012 ແມ່ນໄດຮ້ບັມໄີພແຫງ້ແລງ້ທງັ
ໝດົ 29 ຄັງ້, ມຜູີໄ້ດຮ້ບັຄວາມເສຍຫາຍ 79,131 ຄນົ, ເນືອ້ທີ່ ກະສກິໍາເສຍຫາຍ 2,878 
ເຮກັຕາ, ລວມມູນຄ່າເສຍຫາຍທງັ  ໝດົເປັນເງນິ 120,000,000 ກບີ. ໄພນໍາ້ຖວ້ມແຕ່ປີ 
1994-2012 ລວມມ ີ57 ຄັງ້, ມຜູີໄ້ດຮ້ບັຄວາມເສຍຫາຍ 350,944 ຄນົ, ມຜູີເ້ສຍຊວີດິ 6 
ຄນົ, ເນືອ້ທີ່ ກະສກິໍາເສຍຫາຍ 43,718.76 ຮຕ. ເມອືງຊໍາໃຕເ້ປັນເມອືງໜຶ່ ງທີ່ ໄດຮ້ັບຜົນ
ກະທບົ ຊຶ່ ງຄວາມສູນເສຍດັ່ ງກ່າວມນັເປັນບນັຫາໜຶ່ ງທີ່ ເຮັດໃຫກ້ານດໍາລົງຊີວິດມຄີວາມ
ຝືດເຄອືງ ແລະ ເປັນສິ່ ງທາ້ທາຍຢ່າງໜຶ່ ງໃນການຫ ຸດພົນ້ອອກຈາກຄວາມທຸກຍາກ. ການຄົນ້ຄ ້
ວາກ່ຽວກບັການຫ ຸດຜ່ອນ ແລະ ການແກໄ້ຂຄວາມທຸກຍາກຂອງຊາວກະສກິອນລາວທີ່ ໄດຮ້ບັ
ຜນົກະທບົຈາກການປ່ຽນແປງພູມອາກາດຢູ່ໃນລາວ ຊຶ່ ງການສກຶສານີອ້າດເປັນຂໍມູ້ນທີ່ ສໍາຄນັ
ໃຫແ້ກ່ພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ແລະ ຜູທ້ສີນົໃຈໃນການຄົນ້ຄວ້າກ່ຽວກບັເລື່ ອງນີ.້ ດັ່ ງນັນ້, ຈິ່ ງ
ສນົໃຈຢາກສກຶສາໃນຫວົຂໍດ້ັ່ ງກ່າວ.  
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ຈດຸປະສງົ 

- ສກຶສາສະພາບການປ່ຽນແປງດນິຟາ້ອາກາດທີ່ ມຜີນົກະທບົຕໍ່ ກບັການຜະລເິຂົາ້ຂອງ
ປະຊາ ຊນົບາ້ນຫາງລອ້ງ; 

- ສກຶສາເຖງິຄວາມອາດສາມາດ ແລະ ທ່າແຮງໃນການປັບຕວົປະຊາຊນົບາ້ນຫາງລອ້ງ
ເພື່ ອຫ ຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກເທື່ ອລະກາ້ວ. 
ແນວຄດິ, ທດິສະດ ີແລະ ການວໄິຈທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ 

ແນວຄວາມຄດິກ່ຽວກບັການປ່ຽນແປງດນິຟາ້ອາກາດ 
ການປ່ຽນແປງຂອງສະພາບພູມອາກາດແມ່ນໝາຍເຖງິລະດບັຄ່າສະເລ່ຍຂອງອາກາດປະ

ຈາໍວນັໃນໄລຍະຍາວທີ່ ປ່ຽນແປງໄປຈາກສະພາບປົກກະຕ,ິ ໝາຍຄວາມວ່າລະດູຮອ້ນແມ່ນຮອ້ນ
ກວ່າເກົ່ າ, ຝົນຕກົກຕໍກົໜກັຫ າຍກວ່າເກົ່ າ (Shukla et al., 2003). 

ແນວຄວາມຄດິຜນົກະທບົຈາກການປ່ຽນແປງດນິຟາ້ອາກາດ 
ການປະເມນີຜນົກະທບົທີ່ ໄດຮ້ບັທີ່ ແຕກຕ່າງກນັຈາກການປ່ຽນແປງດນິຟາ້ອາກາດຢູ່ໃນ

ແຕ່ລະຂງົເຂດ (Reilly et al, 1994). ຜນົຜະລດິທີ່ ໄດຮ້ບັກໍຈະແຕກຕ່າງກນັ ຊຶ່ ງມນັຂຶນ້ກບັ
ຫ າຍປັດໄຈ, ສ່ວນໃຫຍ່ແລວ້ຜນົກະທບົຈາກການປ່ຽນແປງດນິຟາ້ອາກາດແມ່ນມຜີນົເຮດັໃຫ ້
ຜົນຜະລິດເຂົາ້ຫ ຸດລົງໂດຍສະເພາະແມ່ນໄພແຫງ້ແລງ້ ແລະ ໄພນໍາ້ຖວ້ມ (Reddy and 

Reilly, 2003). 

ທດິສະດທີີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັຄວາມທຸກຍາກ 
ແມ່ນມຄີວາມຫ າກຫ າຍ, ຕາມການທບົທວນວນັນະກໍາເພິ່ ນໄດແ້ບ່ງທດິສະດກ່ີຽວກບັ

ຄວາມທຸກຍາກອອກເປັນ 5 ກຸ່ມຄ:ື ຄວາມທຸກຍາກອນັເນື່ ອງມາຈາກຈດຸດອ້ຍຂອງບຸກຄນົ 
(Blank, R.M., 2003),  ຄວາມທຸກຍາກອນັເນື່ ອງມາຈາກລະບບົການເຊື່ ອຖທືາງວດັທະນະ
ທໍາ (Ryan, 1976: 120), ຄວາມທຸກຍາກອນັເນື່ ອງມາຈາກທາງດາ້ນເສດຖະກດິ, ການເມອືງ 
ແລະ ທາງສງັຄມົ (Quigley, 2003), ຄວາມທຸກຍາກເນື່ ອງຈາກຄວາມແຕກຕ່າງດາ້ນພູມສີາດ 
(Weber and Jensen, 2004) ຄວາມທຸກຍາກເກດີມາຈາກການສະສມົ ແລະ ມລີກັສະນະ
ວງົກມົ/ວງົຈອນ (Myrdal, 1957).  

ແນວຄວາມຄດິກ່ຽວກບັມູມມອງຂອງວທິກີານແກໄ້ຂຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ນະໂຍບາຍແກໄ້ຂ
ຄວາມທຸກຍາກ 

ມູມມອງຂອງວທິກີານແກໄ້ຂຄວາມທຸກຍາກວ່າ ການແກໄ້ຂຄວາມທຸກຍາກແມ່ນມີ
ລກັສະນະສະລບັຊບັຊອ້ນ ແລະ ເຫດຜນົທີ່ ແຕກຕ່າງກນັໄປ. ນະໂຍບາຍແກໄ້ຂຄວາມທຸກ
ຍາກ (Antipoverty Policies): ການແກໄ້ຂບນັຫາຄວາມທຸກຍາກແມ່ນມຫີ າຍວທິທີີ່ ແຕກ
ຕ່າງກນັ ຊຶ່ ງເພິ່ ນໄດກ້ໍານດົການພຈິາລະນາທາງແກໄ້ຂຄວາມທຸກຍາກອອກເປັນ 5 ປະເພດຄ:ື 
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ການຈະເລນີເຕບີໂຕຂອງເສດຖະກດິມະຫາພາກ, ການສາ້ງອາຊບີໂດຍກງົ, ການສກຶສາ ແລະ 
ການຝຶກອບົຮມົ, ການຈດັການຄວາມບ່ໍສມົດູນຂອງຕະຫ າດ ແລະ ການສະໜບັສະໜູນລາຍ
ໄດ.້ ໃນນັນ້ແນວທາງໃດແນວທາງໜຶ່ ງບ່ໍສາມາດແກໄ້ຂບນັຫາໃຫກ້ບັຄນົທຸກຍາກໄດ ້  ໝດົ 
ເນື່ ອງຈາກວ່າຄວາມທຸກຍາກແມ່ນມຫີ າຍປະເພດທີ່ ແຕກຕ່າງກນັ (Blank, R.M., 2003). 

ທດີສະດກີານປັບຕວົ 
ມນີກັວທິະຍາສາດຫ າຍທ່ານທີ່ ໄດໃ້ຫຄ້ວາມໝາຍຂອງການປັບຕວົຢ່າງຫ ວງຫ າຍທີ່

ແຕກຕ່າງກນັ ໂດຍສະເພາະການປັບຕວົທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັການປ່ຽນແປງດນິຟາ້ອາກາດ, ການດດັ
ປັບ ແລະ ການຫ ຸດຜ່ອນຄວາມບອບບາງຂອງຊຸມຊນົທອ້ງຖິ່ ນກໍຄຢູ່ືໃນພາກພືນ້. ການປັບຕວົ
ເປັນສິ່ ງທີ່ ສໍາຄນັທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັການປ່ຽນແປງພູອາກາດມສີອງຮູບແບບຄ:ື ໜຶ່ ງແມ່ນການປະ
ເມນີຜນົກະທບົ ແລະ ຄວາມບອບບາງ; ສອງແມ່ນການພດັທະນາ ແລະ ທາງເລອືກໃນການ
ຮບັມ ື(IPCC, 2001).   

ການວໄິຈທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ 
Somkhit.B (2005) ໄດສ້ຶກສາກ່ຽວກບັຄວາມບອບບາງ ແລະ ການປັບຕົວຂອງ

ຊາວນາທີ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົຈາກການແປປວນດນິຟາ້ອາກາດຢູ່ບາ້ນລະຫາໂຄກ, ບາ້ນເຊບັງ້
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Chivanno (2008) ພອ້ມດວ້ຍຄະນະໄດສ້ກຶສາກ່ຽວກບັການປ່ຽນແປງດນິຟາ້ອາກາດ 
ແລະ ການແປປວນຂອງອາກາດ. ກໍລະນສີກຶສາ: ການປ່ຽນແປງດນິຟາ້ອາກາດ ແລະ ຄວາມ
ສ່ຽງຂອງຊາວນາຢູ່ຕອນລຸ່ມແມ່ນໍາ້ຂອງ. 

Somkhit.B (2012) ໄດສ້ຶກສາກ່ຽວກັບການຄາດຄະເນຜົນກະທົບຈາກການ
ປ່ຽນແປງດນິຟາ້ອາກາດທີ່ ສົ່ ງຜນົກະທບົຕໍ່ ກບັທ່າອ່ຽງຂອງການຜະລດິເຂົາ້ນາໃນອະນາຄດົ ຢູ່
ແຂວງສະຫວນັນະເຂດ, ສປປ ລາວ. 

Somkhit. B (2015) ໄດສ້ກຶສາຜນົກະທບົຈາກນໍາ້ຖວ້ມທີ່ ມຜີນົຕໍ່ ກບັຊວີດິການເປັນ
ຢູ່ຂອງຊາວກະສກິອນ: ກລໍະນສີກຶສາ ເມອືງປາກງ ື່ມ, ນະຄອນຫ ວງວຽງຈນັ. 
ວທິດໍີາເນນີການວໄິຈ 

ບດົວໄິຈບດົນີໄ້ດນ້ໍາໃຊວ້ທິກີານສກຶສາແບບປະສມົປະສານ, ໂດຍນໍາໃຊວ້ທິກີານແບບ
ຄຸນນະ ພາບ ແລະ ແບບປະລມິານ, ໃຊຮູ້ບແບບຄໍາຖາມປາຍປິດ ແລະ ປາຍເປີດ. ການເກບັ
ກໍາຂໍມູ້ນແມ່ນໄດໃ້ຊຫ້ າຍວທິດີວ້ຍກນັເຊັ່ ນ: ໃຊວ້ທິສີງັເກດ, ສໍາພາດຄະນະນໍາຂອງບາ້ນ, 
ສນົທະນາເປັນກຸ່ມ ແລະ ສໍາພາດແບບເຈາະຈີມ້ກບັຜູທ້ີ່ ມປີະສບົການ ຫ  ືຜູອ້າວຸໂສ. ກຸ່ມເປົາ້
ໝາຍທີ່ ສໍາພາດແມ່ນຫວົໜາ້ຄອບຄວົ ຫ  ືຜູຮ້ອງ ຊຶ່ ງເປັນຜູທ້ີ່ ຮບັຮູສ້ະພາບຂອງຄອບ ຄວົ ແລະ 
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ສະພາບຜນົກະທບົຂອງການປ່ຽນແປງອາກາດຕໍ່ ການຜະລດິກະສກິໍາກໍ່ ຄກືານສາ້ງເສດຖະ ກດິ
ຄອບຄົວເປັນຢ່າງດີ. ການກໍານົດກຸ່ມຕົວຢ່າງແມ່ນຈະກໍານົດເອົາ 100% ຂອງຈໍານວນ
ປະຊາກອນຢູ່ໃນບາ້ນ ຊຶ່ ງມທີງັໝດົ 84 ຄອບຄວົ. 

ການຈດັແຈງຂໍມູ້ນ ແລະ ການວເິຄາະຂໍມູ້ນ: ຂໍມູ້ນໄດຖ້ກືກວດກາ ແລະ ນໍາເອາົຂໍມູ້ນ
ມາສາ້ງເຂົາ້ລະຫດັ ແລະ ມາປ້ອນໃສ່ໂປ ແກ ມທີ່ ເໝາະສມົ. ການວເິຄາະຂໍມູ້ນທາງປະລມິານ
ແມ່ນຈະນໍາໃຊສ້ະ ຖຕິແິບບພນັລະນາ ແລະ ສະຖຕິອິາ້ງອງີໂດຍນໍາໃຊອ້ດັຕາສ່ວນຮອ້ຍ, ຄ່າ
ສະເລ່ຍ, ຄ່າບ່ຽງເບນມາດ ຕະຖານເຫ ົ່ ານີເ້ປັນຕົນ້.  ສ່ວນການວເິຄາະຂໍມູ້ນແບບຄຸນນະພາບ
ຈາກຂໍມູ້ນປາຍເປີດຈາກການສນົທະ ນາເປັນກຸ່ມ (Focus Group Discussion) ແລະ ຂໍມູ້ນ
ສໍາພາດແບບເຈາະຈີມ້ຈາກບນັດາບຸກຄນົສໍາຄນັທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ (Key Informants) ຊຶ່ ງໄດໃ້ຊ ້
ຮູບແບບພນັລະນາ. 
ຜນົຂອງການວໄິຈ ແລະ ອະພປິາຍຜນົ 

ຜນົກະທບົຈາກການປ່ຽນແປງດນິຟາ້ອາກາດຕໍ່ ກບັເສດຖະກດິຂອງປະຊາຊນົບາ້ນຫາງລອ້ງ 
ຜນົກະທບົຈາກການປ່ຽນແປງດນິຟາ້ອາກາດທີ່ ເກດີຂຶນ້ໃນພືນ້ທີ່ ສກຶສາ ສ່ວນໃຫຍ່

ແມ່ນບນັຫາໄພນໍາ້ຖວ້ມກວມເອາົ 82% ແລະ ບນັຫາໄພແຫງ້ແລງ້ທີ່ ເກດີຂຶນ້ແມ່ນ 18% ເທົ່ າ
ນັນ້, ປະກດົການບນັ ຫາໄພນໍາ້ຖວ້ມ ແລະ ໄພແຫງ້ແລງ້ແມ່ນເກດີຂຶນ້ເກອືບທຸກໆປີ. ສະຫ ຸບ
ໄດວ່້າການປ່ຽນແປງດນິຟາ້ອາ ກາດຢູ່ເມອືງຊໍາໃຕແ້ມ່ນເຫນັໄດຢ່້າງຊດັເຈນ  ແລະ ອາດມທ່່ີາ
ອ່ຽງເພີ່ ມຂຶນ້ ຊຶ່ ງມຜີນົກະທບົໂດຍກງົຕໍ່ ຜນົຜະລດິກະສກິາໍ, ເສດຖະກດິ ແລະ ດາ້ນອື່ ນໆ. ແຕ່
ລະຄອບຄວົແມ່ນລວ້ນແຕ່ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົຈາກການປ່ຽນແປງດນິຟາ້ອາກາດ ຊຶ່ ງຜນົຜະລດິ
ເຂົາ້ເສຍຫາຍທງັສາມລະດບັຄ:ື ລະດບັສູງ, ລະດບັກາງ ແລະ ລະດບັຕໍ່ າ ຊຶ່ ງຈະແຕກຕ່າງກນັ
ໄປໃນແຕ່ລະປີອງີຕາມສະພາບຂອງດນິຟາ້ອາກາດ. ໂດຍສະເລ່ຍແລວ້ຜນົເສຍຫາຍຂອງການ
ຜະລດິເຂົາ້ທີ່ ຢູ່ໃນລະດບັຕໍ່ າແມ່ນ 26%, ຄ່າສະເລ່ຍຜນົເສຍຫາຍໃນລະດບັກາງແມ່ນ 45% 
ແລະ ຄ່າສະເລ່ຍຜນົຜະລດິເຂົາ້ເສຍຫາຍໃນລະດບັສູງແມ່ນ 96% ດັ່ ງສະແດງໃນແຜນພູມ. 
ເວົາ້ລວມແລວ້ແມ່ນມຜີນົກະທບົຫ າຍສມົຄວນເນື່ ອງຈາກຜນົກະທບົດັ່ ງທີ່ ກ່າວມາ, ໃນກລໍະນີ
ເຂົາ້ບ່ໍກຸມ້ກນິ, ກໍ່ ຕອ້ງໄດຊ້ອກຫາທຸກວທິທີາງເພື່ ອຊອກຫາລາຍໄດເ້ພີ່ ມເຕມີເພື່ ອຊືເ້ຂົາ້ມາ
ບໍລິໂພກ. ໂດຍສ່ວນໃຫຍ່ແລວ້ປະຊາຊົນຈະໄປຫາຂາຍແຮງງານຢູ່ເມອືງຊໍາໃຕ ້ຫ ື ຕົວ
ເມອືງອື່ ນໆເຊັ່ ນ: ໄປເປັນກໍາມະກອນຮບັຈາ້ງລາຍວນັຕາມເງ ື່ອນໄຂສະດວກຂອງແຕ່ລະຄນົ, 
ບາງຄນົກໍ່ ອາໄສພີ່ ນອ້ງໃນການຊອກຫາວຽກເຮດັງານທໍາເພື່ ອຈະໄດເ້ງນິຄ່າແຮງງານເພື່ ອມາຊື ້
ເຂົາ້ກນິ ແລະ ສິ່ ງທີ່ ຈາໍເປັນໃນຄອບຄວົ. ເວົາ້ລວມແລວ້ຜນົກະທບົຈາກການປ່ຽນແປງດນິຟາ້
ອາກາດ ແມ່ນມຜີນົກະທບົໂດຍກງົຕໍ່ ກບັຜນົຜະລດິກະສກິໍາກໍ່ ຄລືາຍໄດຂ້ອງປະຊາຊນົ, ໂດຍ
ສະເພາະແມ່ນປະຊາຊນົທີ່ ມລີາຍຮບັຕໍ່ າ ແລະ ມເີງ ື່ອນໄຂດໍາລງົຊວີດິທີ່ ຝືດເຄອືງຢູ່ແລວ້ແມ່ນ
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ຍິ່ ງພບົກບັບນັຫາຫຍຸງ້ຍາກໃນການດໍາລງົຊວີດິ ແລະ ເປັນການທາ້ທາຍຕໍ່ ການທີ່ ຈະຫ ຸດຜ່ອນ
ອອກຈາກຄວາມທຸກຍາກ. 

ແຜນພູມທ ີ1: ຄ່າສະເລ່ຍຜນົເສຍຫາຍຂອງຜນົຜະລດິເຂົາ້ 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ນອກຈາກຜນົກະທບົຕໍ່ ກບັຜນົຜະລດິກະສກິໍາທີ່ ເປັນຜນົສະທອ້ນໂດຍກງົຕໍ່ ກບັການ
ຜະລດິສະບຽງອາຫານຂອງປະຊາຊນົ, ນອກນີຍ້ງັມຜີນົກະທບົຕໍ່ ກບັໂຄງລ່າງພືນ້ຖານ, ເປັນຕົນ້
ແມ່ນເສັນ້ທາງຄມົມະນາຄມົຂນົສົ່ ງ ຊຶ່ ງແຕ່ລະປີແມ່ນເຮດັໃຫກ້ານໄປ ມາຫາສູ່ກນັພບົກບັ
ບນັຫາຫຍຸງ້ຍາກໂດຍສະເພາະແມ່ນລະດູຝົນ. ເວົາ້ໄດວ່້າ, ການປ່ຽນແປງດນິຟາ້ອາກາດແມ່ນມີ
ຜນົກະທບົກບັຜນົຜະລດິໂດຍກງົຕໍ່ ກບັປະຊາຊນົໂດຍທາງກງົ ແລະ ທາງອອ້ມໂດຍສະເພາະ
ປະຊາຊນົທີ່ ອາໄສການຜະລດິກະສກິໍາເປັນຕົນ້ຕໍແມ່ນມຄີວາມສ່ຽງສູງຕໍ່ ກບັຜນົກະທບົຂອງ
ການປ່ຽນແປງດນິຟາ້ອາກາດ. ດັ່ ງນັນ້, ການປັບຕວົແມ່ນມບີດົບາດສໍາຄນັຫ າຍໃນການດໍາລງົ
ຊີວິດ ແລະ ການທີ່ ຈະຫ ຸດພົນ້ອອກຈາກຄວາມທຸກຍາກໃນສະພາບທີ່ ໄດຮ້ັບຜົນກະທບົ
ດັ່ ງກ່າວ. ຜນົຂອງການສກຶສາແມ່ນສອດຄ່ອງກບັທດິສະດຂີອງ Reddy and Reilly (2003) 
ຜນົຜະລດິທີ່ ໄດຮ້ບັກຈໍະແຕກຕ່າງກນັ ຊຶ່ ງມນັຂຶນ້ກບັຫ າຍປັດໄຈ, ສ່ວນໃຫຍ່ແລວ້ຜນົກະທບົ
ຈາກການປ່ຽນແປງດນິຟາ້ອາກາດແມ່ນມຜີນົເຮດັໃຫຜ້ນົຜະລດິເຂົາ້ຫ ຸດລງົໂດຍສະເພາະແມ່ນ
ໄພແຫງ້ແລງ້ ແລະ ໄພນໍາ້ຖວ້ມ. ຍງັສອດຄ່ອງກບັບດົວໄິຈຂອງ Somkhit. B (2015), ໄດ ້
ສກຶສາຜນົກະທບົຈາກນໍາ້ຖວ້ມທີ່ ມຜີນົຕໍ່ ກບັຊວີດິການເປັນຢູ່ຂອງຊາວກະສກິອນ: ກລໍະນສີກຶ
ສາ ເມອືງປາກງ ື່ມ, ນະຄອນຫ ວງວຽງຈນັ. 

ຄວາມອາດສາມາດໃນການປັບຕວົປະຊາຊນົບາ້ນຫາງລອ້ງ  
ການປັບຕວົຂອງປະຊາຊນົບາ້ນຫາງລອ້ງແມ່ນມມີາແຕ່ດນົນານແລວ້. ແຕ່ເຖງິແນວໃດ

ກໍຕາມ, ໃນສະພາບເງ ື່ອນໄຂທີ່ ມກີານປ່ຽນແປງດນິຟາ້ອາກາດເກດີຖີ່ ຂຶນ້ ແລະ ມຜີນົກະທບົຕໍ່
ກບັຜນົຜະລດິກະ ສກິໍາ ຊຶ່ ງກ່ຽວຂອ້ງກບັລາຍຮບັ ແລະ ສະບຽງອາຫານໃນຊວີດິປະຈາໍວນັມີ
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ຜນົກະທບົຕໍ່ ການດໍາລງົຊວີດິຂອງເຂາົເຈ ົາ້. ໂດຍສະເພາະແມ່ນຄອບຄວົທີ່ ທຸກຍາກຢູ່ແລວ້ຍິ່ ງ
ເປັນສິ່ ງທີ່ ທາ້ທາຍໃນການທີ່ ຈະຫ ຸດພົນ້ອອກຈາກຄວາມທຸກຍາກ. ສະນັນ້, ມນັໄດເ້ປັນ
ເງ ື່ອນໄຂໜຶ່ ງທີ່ ກດົດນັໃຫປ້ະຊາຊນົບາ້ນຫາງລອ້ງຕອ້ງໄດຊ້ອກຫາຊ່ອງທາງໃນການປັບຕວົ 
ແລະ ເພີ່ ມຄວາມອາດສາມາດໃນການປັບຕວົເພີ່ ມຂຶນ້ໃນຫ າຍຮູບແບບເພື່ ອການຢູ່ລອດ; ການ
ປັບຕວົໃນຂງົເຂດວຽກງານກະສກິໍາເຊັ່ ນ: ການລຽ້ງສດັ, ການປູກພດືທາດແປ້ງສໍາຮອງ, ປູກ
ພດືສນິຄາ້, ເປັນຕົນ້. ການປັບຕວົທີ່ ກ່າວມານີຍ້ງັເປັນກດິຈະກາໍທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັການປ່ຽນແປງ
ດນິຟາ້ອາກາດຢູ່. ສະນັນ້, ຈ ຶ່ ງມຄີວາມຈາໍເປັນຊອກຫາຊ່ອງທາງອື່ ນທີ່ ບ່ໍໄດຮ້ບັອດິທພິນົຈາກ
ການປ່ຽນແປງດນິຟາ້ອາກາດ ຫ  ືໄດຮ້ບັຜນົກະທບົຈາກການປ່ຽນແປງດນິຟາ້ອາກາດໃຫໜ້ອ້ຍ
ທີ່ ສຸດເປັນຕົນ້ແມ່ນການເກບັກູເ້ຄື່ ອງປ່າຂອງ ດງົ, ການຕໍ່ າຫູກ, ເປັນກໍາມະກອນ ແລະ ອື່ ນໆ. 
ສ່ວນການເກບັກູເ້ຄື່ ອງປ່າຂອງດງົກໍ່ ເປັນອກີທາງເລອືກໜຶ່ ງທີ່ ສາມາດສະໜອງສະບຽງອາຫານ 
ແລະ ສາ້ງລາຍຮບັປະຈໍາວນັໃຫແ້ກ່ເຂາົເຈ ົາ້. ແຕ່ເຖງິຢ່າງໃດກໍຕາມ, ການປັບຕວົດວ້ຍການ
ເກບັກູເ້ຄື່ ອງປ່າຂອງດງົນັນ້ຈະມຄີວາມຍນືຍງົໃນລະດບັໃດຖາ້ຫາກດນິຟາ້ນບັມືນ້ບັມກີານ
ປ່ຽນແປງໃນອະນາຄດົ, ເພາະວ່າໂດຍທົ່ ວໄປແລວ້ການເຕບີໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕວົຂອງຊວີະນາໆ
ພນັ ຫ  ືເຄື່ ອງປ່າຂອງດງົແມ່ນກ່ຽວຂອ້ງກບັອາກາດເຊັ່ ນກນັ.  

ພາບການປັບຕວົຂອງປະຊາຊນົບາ້ນຫາງລອ້ງ 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ແຕ່ລະຄອບຄວົຈະມກີານປັບຕວົສອງວທິກີານຂຶນ້ໄປ, ບາງຄອບຄວົກໍ່ ຈະມກີານປັບ
ຕວົເຖງິສາມ ຫ  ືສີ່ ວທິ.ີ  ໝາຍຄວາມວ່າປະຊາຊນົກໍ່ ມທີາງເລອືກໃນການປັບຕວົພໍສມົຄວນ 
ຊຶ່ ງອງີໃສ່ເງ ື່ອນໄຂເໝາະສມົ ແລະ ຄວາມອາດສາ ມາດຂອງແຕ່ລະຄອບຄວົ. ໃນນັນ້ວທິກີານ
ປັບຕວົທີ່ ໂດດເດັ່ ນແມ່ນການລຽ້ງສດັ, ຖດັຈາກນັນ້ແມ່ນການເກບັກູເ້ຄື່ ອງປ່າຂອງດງົເປັນຕົນ້
ແມ່ນການຫາໜ່ໍໄມຫ້ ອຍຈາກທໍາມະຊາດ, ຕໍ່ າຫູກ, ປູກມອ້ນລຽ້ງມອ້ນ, ຂາຍໄໝ, ເຮດັ
ນາແຊງ, ປູກພດືສວນຄວົ, ຄາ້ຂາຍ, ຮບັຈາ້ງແຮງງານ ແລະ ອື່ ນໆ. ເຖງິຢ່າງໃດກໍຕາມ, ໃນ
ຂະບວນການດໍາເນນີການເຮດັນາປີນັນ້ແມ່ນມກີານປັບຕວົໂດຍສະເພາະແມ່ນການກຽມການຕໍ່
ກບັການພະຍາກອນດນິຟ້າອາກາດທີ່ ຈະເກດີຂຶນ້, ການເລື່ ອນລະດູໃນການກະກຽມດນິ, 
ຫວ່ານກາ້ ແລະ ປັກດໍາ, ການເລື່ ອນລະດູການການປູກຊໍາ້ຄນືເປັນຕົນ້.  



 

ວາລະສານມະຫາວທິະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ສະບບັທີ 18, 2021 

ຈາກຜົນຂອງການສກຶສາກ່ຽວກບັການປັບຕວົຂອງປະຊາຊນົບາ້ນຫາງລອ້ງເຫນັວ່າ
ສອດຄ່ອງກບັທດິສະດກີານປັບຕວົຂອງ (Blank, R.M., 2003) ການປັບຕວົແມ່ນເຮດັທຸກ
ສິ່ ງຢ່າງດວ້ຍຕນົເອງໂດຍບ່ໍອາໄສຜູອ້ື່ ນ ແລະ ຍງັສອດຄ່ອງກບັບດົວໄິຈຂອງ (Somkhit, B., 

2005) ກ່ຽວກບັຄວາມບອບບາງ ແລະ ການປັບຕວົຂອງຊາວນາທີ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົຈາກການ
ແປປວນຂອງດນິຟາ້ອາກາດຢູ່ບາ້ນລະຫາໂຄກ, ບາ້ນເຊບັງ້ນວນໃຕ,້ ບາ້ນດງົຄໍາພູ ແລະ ບາ້ນ
ກຸດຮ,ີ ເມອືງສອງຄອນ ແຂວງສະຫວນັນະເຂດ ສປປ ລາວ.  

ທ່າແຮງຫ ຸດພົນ້ອອກຈາກຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ທ່າແຮງໃນການປັບຕວົ 
ອງີໃສ່ສະພາບຈດຸພເິສດ ແລະ ຄວາມອາດສາມາດຂອງປະຊາຊນົຢູ່ບາ້ນຫາງລອ້ງທີ່ ໄດ ້

ປະຕ ິບດັໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ທ່າແຮງທີ່ ມຢູ່ີໃນປັດຈບຸນັກໍບ່ໍນອກເໜອືຈາກການປະຕບິດັໃນ
ໄລຍະຜ່ານມາ. ເນື່ ອງຈາກການທີ່ ມອີາຊບີຕດິພນັກບັການກະສກິໍາມາໄດຫ້ າຍເຊັ່ ນຄນົແລວ້. 
ການສກຶສາໄດພ້ບົວ່າທ່າ ແຮງທີ່ ຈະຫ ຸດຜ່ອນອອກຈາກຄວາມທຸກຍາກນັນ້ຍງັຄງົຕດິພນັກບັ
ວຽກງານກະສກິໍາເປັນສ່ວນໃຫຍ່ ຊຶ່ ງຍງັຄງົເປັນຂະແໜງການທີ່ ຕດິພນັກບັການປ່ຽນແປງດນິ
ຟາ້ອາກາດ. ທ່າແຮງໃນການສາ້ງເສດຖະກດິຄອບຄວົໃຫດ້ຂີຶນ້ເພື່ ອຫ ຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ
ເທື່ ອລະກາ້ວແມ່ນການຫ ຸດຜ່ອນການເຮດັໄຮ່ເທື່ ອລະກາ້ວ. ໄດຫ້ນັມາສຸມໃສ່ການລຽ້ງສດັໃຫ ້
ຫ າຍຂຶນ້ກວມເອາົ 32%, ການເກບັກູເ້ຄື່ ອງປ່າຂອງດງົກວມເອາົ 22%, ການເຮດັນາກວມເອາົ 
18%, ການຕໍ່ າຫູກກວມເອາົ 13%, ການປູກມອນລຽ້ງມອ້ນກວມເອາົ 6%, ການຄາ້ຂາຍ
ກວມເອາົ 5%, ການຮບັຈາ້ງແຮງງານອື່ ນໆ ກວມເອາົ 4% ແລະ ອື່ ນໆດັ່ ງທີ່ ສະແດງຢູ່ໃນຮູບ
ສະແດງລຸ່ມນີ.້ ໃນຄວາມເປັນຈງິແລວ້ທາງອໍານາດການປົກຄອງເພິ່ ນກໍໄດປຸ້ກລະດມົຊຸກຍູໃ້ຫ ້
ມກີານພດັທະນາເສດຖະກດິຄອບຄວົເພື່ ອຫ ຸດພົນ້ອອກຈາກຄວາມທຸກຍາກຕາມເງ ື່ອນໄຂຂອງ
ໃຜລາວໂດຍອາໄສທ່າແຮງ ແລະ ມູນເຊືອ້ທີ່ ມຢູ່ີເປັນຕົນ້ແມ່ນການກະສກິໍາ, ການຕໍ່ າຫູກ
ເປັນຕົນ້. ພອ້ມດຽວກນັນີທ້າງອໍານາດການປົກຄອງກໍ່ ຄວນຈະເພີ່ ມທະວກີານຈດັສນັອາຊບີຄງົ
ທີ່ ໝັນ້ຄງົໃຫແ້ກ່ປະຊາຊນົໃນການດໍາລງົຊີວດິ ໂດຍອາໄສທ່າແຮງທີ່ ມເີປັນຕົນ້ແມ່ນການ
ສົ່ ງເສມີສໄີມລ້າຍມຂືອງຄນົທອ້ງຖິ່ ນໃຫເ້ຂັມ້ແຂງລວມທງັການຮບັປະກນັຄວາມໝັນ້ຄງົທາງ
ດາ້ນການຕະຫ າດ ແລະ ຮບັປະກນັການສາ້ງລາຍຮບັໃຫເ້ປັນປົກກະຕ.ິ 
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ແຜນພູມທ ີ2:  ວທິກີານຫ ຸດຜ່ອນອອກຈາກຄວາມທຸກຍາກ 
 

 
 

ທ່າແຮງໃນການປັບຕວົຈາກການປ່ຽນແປງດນິຟາ້ອາກາດເພື່ ອຫ ຸດພົນ້ອອກຈາກຄວາມທຸກຍາກ 
ຜົນຂອງການສຶກສາໄດສ້ອດຄ່ອງກບັແນວຄິດຂອງ (Blank, R.M., 2003) ກ່ຽວ

ກບັມູມມອງຂອງວທິີການແກໄ້ຂຄວາມທຸກຍາກແມ່ນມລີກັສະນະສະລບັຊບັຊອ້ນ ແລະ 
ເຫດຜນົທີ່ ແຕກຕ່າງກນັໄປ. ໃນນັນ້, ການຈະເລນີເຕບີໂຕຂອງເສດຖະກດິ, ການສາ້ງອາຊບີ
ໂດຍກງົ, ການສກຶສາ ແລະ ການຝຶກອບົຮມົ, ການຈດັການຄວາມບ່ໍສມົດູນຂອງຕະຫ າດ ແລະ 
ການສະໜບັສະໜູນລາຍໄດ.້ ໃນນັນ້ແນວທາງໜຶ່ ງໃດບ່ໍສາມາດແກໄ້ຂບນັຫາໃຫກ້ບັຄນົທຸກ
ຍາກໄດໝ້ດົ ເນື່ ອງຈາກວ່າຄວາມທຸກຍາກແມ່ນມຫີ າຍປະເພດທີ່ ແຕກຕ່າງກນັ ແລະ ຍງັ
ສອດຄ່ອງກບັການສກຶສາຂອງ (Chivanno, 2008) ພອ້ມດວ້ຍຄະນະໄດສ້ກຶສາກ່ຽວກບັ
ການປ່ຽນແປງດນິຟາ້ອາກາດ ແລະ ການແປປວນຂອງອາກາດ. ກໍລະນສີກຶສາ: ການປ່ຽນແປງ
ດນິຟາ້ອາກາດ ແລະ ຄວາມສ່ຽງຂອງຊາວນາຢູ່ຕອນລຸ່ມແມ່ນໍາ້ຂອງ. 
ສະຫ ຸບຜນົການສກຶສາ 

ສະພາບການປ່ຽນແປງດນິຟາ້ອາກາດ ແລະ ຜນົກະທບົຕໍ່ ກບັເສດຖະກດິຂອງປະຊາຊນົ
ບາ້ນຫາງລອ້ງ 

ຜນົກະທບົທີ່ ສໍາຄນັຈາກການປ່ຽນແປງດນິຟາ້ອາກາດທີ່ ເກດີຂຶນ້ໃນພືນ້ທີ່ ສກຶສາສ່ວນ 
ໃຫຍ່ແມ່ນບນັຫາໄພນໍາ້ຖວ້ມກວມເອາົ 82% ແລະ ບນັຫາໄພແຫງ້ແລງ້ທີ່ ເກດີຂຶນ້ແມ່ນ 18% 
ເທົ່ ານັນ້, ປະກດົການບນັຫາໄພນໍາ້ຖວ້ມ ແລະ ໄພແຫງ້ແລງ້ແມ່ນເກດີຂຶນ້ເກອືບທຸກໆປີ. ໂດຍ
ສະເລ່ຍແລວ້ຜນົເສຍຫາຍຂອງການຜະລດິເຂົາ້ຢູ່ໃນລະດບັຕໍ່ າແມ່ນປະມານ 26%, ລະດບັ
ກາງແມ່ນ 45% ແລະ ເສຍຫາຍໃນລະດບັສູງແມ່ນ 96% ຂອງຜນົຜະລດິເຂົາ້ທງັໝດົ. ໃນປີທີ່
ເສຍຫາຍສູງສຸດແມ່ນກວມເອາົ 70%-100% ຂອງຜນົຜະລດິໃນປີປົກກະຕເິປັນຕົນ້ແມ່ນໃນ
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ປີ 2015 ຊຶ່ ງໄດເ້ຮດັໃຫປ້ະຊາຊນົໃນບາ້ນມເີຂົາ້ບ່ໍພຽງພໍກບັຄວາມຕອ້ງການໃນການບໍລໂິພກ 
ແລະ ຍງັສົ່ ງຜນົສະທອ້ນຕໍ່ ກບັລາຍຮບັອກີດວ້ຍ.  ສະຫ ຸບແລວ້: ຜນົກະທບົຈາກການປ່ຽນແປງ
ດນິຟາ້ອາກາດແມ່ນມຜີນົກະທບົໂດຍກງົຕໍ່ ກບັຜນົຜະລດິກະສກິໍາກໍຄລືາຍໄດຂ້ອງປະຊາຊນົ, 
ໂດຍສະເພາະແມ່ນປະຊາຊນົທີ່ ມລີາຍຮບັຕໍ່ າ, ມເີງ ື່ອນໄຂດໍາລງົຊວີດິທີ່ ຝືດເຄອືງຢູ່ແລວ້ແມ່ນ
ຍິ່ ງພບົກບັບນັຫາຫຍຸງ້ຍາກໃນການດໍາລງົຊວີດິ ແລະ ເປັນສິ່ ງທີ່ ທາ້ທາຍຕໍ່ ການທີ່ ຈະຫ ຸດຜ່ອນ
ອອກຈາກຄວາມທຸກຍາກ. 

ຄວາມອາດສາມາດໃນການປັບຕວົປະຊາຊນົເພື່ ອຫ ຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ 
ການປັບຕວົຂອງປະຊາຊນົແມ່ນເຮດັຕາມຄວາມຊນິເຄຍີດັ່ ງທີ່ ໄດປ້ະຕບິດັກນັມາຈາກ

ການສະສມົປະສບົການຂອງແຕ່ລະຄອບຄວົເທົ່ ານັນ້, ຍງັບ່ໍທນັມຮູີບແບບ ແລະ ວທິໃີນການ
ປັບຕວົທີ່ ໂດດເດັ່ ນໃນກໍລະນທີີ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົຈາກການປ່ຽນແປງດນິຟາ້ອາກາດ, ພຽງແຕ່
ເປັນການຊອກຫາຊ່ອງທາງອື່ ນເພື່ ອສາ້ງລາຍຮບັທດົແທນຜົນຜະລດິທີ່ ເສຍຫາຍ. ແຕ່ເຖິງ
ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ມນັກໍເປັນວທິກີານໜຶ່ ງທີ່ ສາມາດເອາົຕວົລອດຈາກຜນົກະທບົການປ່ຽນແປງ
ດນິຟາ້ອາ ກາດໃນຕະຫ ອດໄລຍະຜ່ານມາ. ແຕ່ລະຄອບຄວົຈະມກີານປັບຕວົຕາມວຖິີ ແລະ 
ເງ ື່ອນໄຂຂອງຕນົເອງ. ໃນນັນ້ວທິກີານປັບຕວົທີ່ ໂດດເດັ່ ນແມ່ນການລຽ້ງສດັ, ຖັດຈາກນັນ້
ແມ່ນການປູກສາລ,ີ ພດືຜກັຊະນດິຕ່າງໆ, ໝາກເຜດັ, ໝາກເຂອື, ຜກັບົ່ ວ, ຫວົຫອມ, ຕໍ່ າຫູກ
, ເຮດັນາແຊງ, ປູກພດືສວນຄວົ, ຄາ້ຂາຍ, ຮບັຈາ້ງແຮງງານ ແລະ ອື່ ນໆ. ແຕ່ເຖງິຢ່າງ ໃດກໍ
ຕາມ, ບາງຄອບຄວົກໍ່ ມເີນືອ້ທີ່ ດນິຈາໍກດັ ແລະ ແຮງງານບ່ໍພຽງພໍ. ດັ່ ງນັນ້, ມນັກໍ່ ເປັນບນັຫາທີ່
ທາ້ທາຍໃນການປັບຕວົກ່ຽວກບັດາ້ນກະສກິໍາ. ສງັເກດເຫນັວ່າວທິີການປັບຕວົຈາກການ
ປ່ຽນແປງດນິຟາ້ອາກາດ ແລະ ຊ່ອງທາງຫ ຸດພົນ້ອອກຈາກຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ທ່າແຮງໃນ
ການປັບຕວົຂອງປະຊາຊນົແມ່ນບ່ໍມຫີຍງັທີ່ ແຕກຕ່າງຈາກວທິເີດມີ, ຍງັກ່ຽວຂອ້ງກບັວຽກງ
ງານກະສກິໍາ ແລະ ເປັນສິ່ ງທີ່ ທາ້ທາຍຕໍ່ ການທີ່ ຈະຫ ຸດຜ່ອນອອກຈາກຄວາມທຸກຍາກໃນ
ທ່າມກາງທີ່ ການປ່ຽນແປງດນິຟາ້ອາກາດນບັມືນ້ບັຮຸນແຮງຂຶນ້. 
ຂໍສ້ະເໜແີນະ 

ຕໍ່ ກບັປະຊາຊນົທອ້ງຖິ່ ນ 
- ຕອ້ງໄດເ້ອາົໃຈໃສ່ໃນການສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃຫປ້ະຊາຊນົທອ້ງຖິ່ ນໃນການເພິ່ ງຕນົ

ເອງໃນການປັບຕວົໂດຍໜນູໃຊຄ້ວາມຮູທ້ອ້ງຖິ່ ນ ແລະ ສກັກະຍະພາບ ຫ  ືຄວາມອາດສາມາດ
ທີ່ ມຢູ່ີໃຫຫ້ າຍຂຶນ້. 

- ເພີ່ ມທະວ ີແລະ ເອາົໃຈໃສ່ໃນການປັບຕວົໃນການໜນູໃຊຫ້ າຍຮູບແບບໃນຜ່ານມາ
ຖວ່ືາແມ່ນວທິກີານປັບຕວົທີ່ ດ,ີ ເນື່ ອງຈາກວ່າການປັບຕວົໃນຫ າຍວທິແີມ່ນທາງອອກທີ່ ດໃີນ
ການບນັເທາົທຸກໃຫແ້ກ່ປະຊາຊນົທີ່ ທຸກຍາກ. 
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ຕໍ່ ກບັພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ 
- ພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງຕອ້ງໄດເ້ອົາໃຈໃສ່ໃນການຊອກຊ່ອງທາງເພື່ ອຊ່ວຍເຫ ອື

ປະຊາຊນົໃນການປັບຕວົກ່ຽວກບັການກະສກິໍາເປັນຕົນ້ແມ່ນການສົ່ ງເສມີເຕກັນກິ ແລະ ແນວ
ພນັທີ່ ທນົທານຕໍ່ ກບັການປ່ຽນແປງດນິຟາ້ອາ ກາດ. 

- ສົ່ ງເສມີຄວາມອາດສາມາດໃນການເປັນໄປໄດໃ້ນການປະກອບອາຊບີເສມີທີ່ ມຄີວາມ
ສ່ຽງຕໍ່ າຕໍ່ ກບັຜນົກະທບົຈາກການປ່ຽນແປງດນິຟາ້ອາກາດ. 

ຕໍ່ ກບັຜູສ້ນົໃຈສກຶສາຕໍ່ ໄປ 
ຄວນສກຶສາໃນພືນ້ທີ່ ກວາ້ງຂວາງກ່ວານີ ້ແລະ ເນັນ້ໃສ່ຄວາມຫ າກຫ າຍໃນການປັບຕວົ

ຂອງຊນົເຜົ່ າທີ່ ແຕກຕ່າງກນັ ລວມທງັພູມປັນຍາຊາວບາ້ນໃນການປັບຕວົ. 
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ນາໍໃຊບ້ດົບາດສມົມຸດເຂົາ້ໃນການຈດັການການຮຽນ-ການສອນການເວົາ້ພາສາ
ອງັກດິ ຂອງນກັສກຶສາຄູພາສາອງັກດິ ປີທ ີ2, ພາກວຊິາຄູພາສາຕ່າງປະເທດ ຄະນະສກຶ
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ບດົຄດັຫຍໍ ້
ການຄົນ້ຄວາ້ຄັງ້ນີມ້ຈີດຸປະສງົເພື່ ອ: 1) ສກຶສາຄວາມເພງິພໍໃຈຕໍ່ ການນໍາໃຊບ້ດົບາດສມົ

ມຸດເຂົາ້ໃນການສອນເວົາ້ພາສາອງັກດິ. 2) ເພື່ ອເປັນການປັບປຸງການຮຽນການສອນພາສາອງັ
ກດິຢູ່ພາຍໃນພາກວຊິາຄູພາສາຕ່າງປະເທດໃຫດ້ຂີຶນ້. ເຄື່ ອງມທືີ່ ໃຊໃ້ນການສກຶສາຄົນ້ຄວາ້ປະ
ກອບມບີດົສອນ 3 ບດົ ແລະ ແບບສອບຖາມວດັຄວາມເພງິພໍໃຈຄວາມເພງິພໍໃຈສີ່ ດາ້ນ 1 ສະ
ບບັ ມຄໍີາຖາມ 32 ຂໍ,້ ກຸ່ມຕວົຢ່າງທີ່ ໃຊແ້ມ່ນນກັສກຶສາຄູພາສາອງັກດິປີທ ີ2 ທງັໝດົມ ີ15 
ຄນົ ຍງິ 11 ຄນົ. ຂັນ້ຕອນໃນການເກບັຂໍມູ້ນແມ່ນ ຈດັການຮຽນການສອນໂດຍນໍາໃຊບ້ດົບາດ
ສມົມຸດເຂົາ້ໃນການເວົາ້ພາສາອງັກດິຈໍານວນ 6 ຊົ່ ວໂມງ ຫ ງັຈາກສອນແລວ້ກໍດໍາເນນີເກບັກໍາຂໍ ້

ມູນໃນອາທດິຕໍ່ ມາເພື່ ອນໍາມາວເິຄາະຂໍມູ້ນໂດຍນໍາໃຊໂ້ປ ແກມຄອມພວີເຕສີມົບູນແບບ SPSS 
ເພື່ ອວເິຄາະຫາຄ່າສະເລ່ຍ, ຄ່າຜນັປ່ຽນມາດຕາຖານ ແລະ ສ່ວນຮອ້ຍ. 

ຜນົຂອງການສກຶສາພບົວ່າ: ດາ້ນເນືອ້ໃນຂອງກດິຈະກາໍບດົບາດສມົມຸດເຫນັວ່ານກັສກຶ
ສາມຄີວາມເພງິພໍໃຈຫ າຍກວ່າໝູ່ ທຽບກບັດາ້ນອື່ ນໆເຊິ່ ງມຜີນົຄ່າສະເລ່ຍ x̅  = 4.30 ແລະ ຄ່າ
ຜນັປ່ຽນມາດຕະຖານ S.D = 0.48. ນອກຈາກນີ ້ດາ້ນການຈດັກດິຈດັກດິຈະກໍາສະແດງບດົ
ບາດສມົມຸດ ແລະ ການມສ່ີວນຮ່ວມເຫນັວ່າຜູຮ້ຽນມຄີວາມເພງິພໍໃຈຫ າຍເປັນອນັດບັສອງມີ
ຜນົຄ່າສະເລ່ຍ x̅  = 4.21 ແລະ ຄ່າຜນັປ່ຽນມາດຕະຖານ S.D = 0.48.  ສໍາລບັດາ້ນການ
ປັບປຸງການສອນການເວົາ້ພາສາອງັກດິເຫນັວ່ານກັສກຶສາມຄີວາມເພງິພໍໃຈຫ າຍມຄ່ີາສະເລ່ຍ �̅�  

= 4.18 ແລະ ຄ່າຜນັປ່ຽນມາດຕະຖານ S.D = 0.49 ແລະ ດາ້ນຄວາມສາມາດໃນການເວົາ້ພາ
ສາອງັກດິເຫນັວ່າຜູຮ້ຽນມຄີວາມເພງິພໍໃຈຫ າຍເປັນອນັດບັສຸດທາ້ຍມຄ່ີາສະເລ່ຍ x̅  = 3.95 
ແລະ ຄ່າຜນັປ່ຽນມາດຕະຖານ S.D = 0.50 ແຕ່ເມື່ ອທຽບກບັດາ້ນອື່ ນໆເຫນັວ່າຢູ່ໃນລະດບັ
ຕໍ່ າກວ່າໝູ່ . 
ຄໍາສບັສໍາຄນັ:  ການສະແດງບດົບາດສມົມຸດ, ຄວາມເພງິພໍໃຈ ແລະ ນກັສກຶສາ.  

mailto:soukhavob@gmail.com


149 

ວາລະສານວທິະຍາສາດ ຂອງມະຫາວທິະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ສະບບັທ ີ18, 2021 

Using role plays in teaching-learning speaking in 

Department of Foreign Language, Faculty of 

Education, National University of Laos 
Bountang Soukhavong, Say Phonekeo, Chanthalai Phanthachith, Vannasouk 

Buasungthong and Khammerng Sibounheaung,  

Corresponding authur: Bountang Soukhavong 

Email: soukhavob@gmail.com and Tel: +8562054982365 
Abstract 

The research objective was 1) to examine satisfaction of students 

towards using role play in speaking English, and 2) to provide the empirical 

evidence for teaching-learning English improvement. The research tool was 

the lesson plans and the questionnaire regarding the satisfaction of students 

based on 4 aspects with the total of 32 items. The sample group was the 

students taking English course, year 2 with the total number of 15 (11 

females). The data collection was done through using role play within 6 hours 

and then the questionnaire was distributed to the sample group after a week 

of finishing teaching. The data was analyzed using SPSS to find the 

Frequency, Percentage, Mean, and Standard Deviation. 

The result revealed that the content of role play was in the highest level 

compared to others with (�̅�  = 4.30 ; S.D = 0.48). In addition, the role play 

activity and participation were viewed as the second high of satisfaction with 

(�̅�  = 4.21 ; S.D = 0.48). Third,  follwed by the improvement of teaching 

speaking English was ranked in satisfaction with (�̅�  = 4.18 ; S.D = 0.49). Last, 

the aspect of sepeaking competency of students was ranked as the high level 

of satisfaction if it was compared among the 4 aspects was least with ( �̅�  = 

3.95 ; S.D = 0.50).    

Key words: Role plays, Satisfaction, students.  
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ຄວາມເປັນມາ ແລະ ສະພາບບນັຫາ 
ໃນປັດຈບຸນັເຫນັວ່າພາສາອງັກດິເປັນພາສາສາກນົທີ່ ມຄີວາມສໍາຄນັຫ າຍທີ່ ຫ າຍໆຄນົທີ່

ບ່ໍສາມາດປະຕເິສດໄດ ້ເປັນພາສາທີ່ ໃຊໃ້ນການຕດິຕໍ່ ສື່ ສານໃນຊວິດິປະຈາໍວນັທາງ ການສກຶສາ, 
ທຸລະກດິ, ສງັຄມົ ແລະ ການເມອືງ ກບັປະຊາຄມົໂລກ, ນອກຈາກນັນ້ພາສາອງັກດິຍງັໃຊເ້ປັນ
ພາສາກາງໃນການແລກປ່ຽນຂໍມູ້ນຂ່າວສານ ເປັນພາສາທີ່ ໃຊໃ້ນລະດບັໂລກລະຫວ່າງກຸ່ມຄນົ
ທີ່ ໃຊພ້າສາທີ່ ຕ່າງກນັ ຫ  ືໃຊເ້ປັນພາສາທີ່ ສອງ. Harmer (2007) ໄດກ່້າວວ່າຄວາມສາມາດ
ໃນການຕດິຕໍ່ ສື່ ສານໂດຍໃຊພ້າສາອງັກດິໄດນ້ັນ້ເຮດັໃຫມ້ຄີວາມເຂົາ້ໃຈໃນເລື່ ອງຂອງວດັທະ
ນະທໍາປະເພນ ີເສດຖະກດິສງັຄມົ ນັນ້ມນັໄດມ້ຜີນົສະທອ້ນຢ່າງຫ ວງຫ າຍໃນການຕດິຕໍ່ ສື່ ສານ
ລະຫວ່າງປະເທດ ແລະ ເປັນພາສາທີ່ ໃຊໃ້ນການດໍາເນນີງານຂອງກຸ່ມປະເທດອາຊຽນ. ປະເທດ
ລາວກໍເປັນປະເທດນຶ່ ງທີ່ ຢູໃນກຸ່ມຂອງປະເທດອາຊຽນທີ່ ໃຊພ້າສາອງັກດິໃນການຕດິຕໍ່ ສື່ ສານ
ກບັຊາດອື່ ນໆທີ່ ເຂົາ້ມາລງົທນຶ ຫ  ືດໍາເນນີທຸລະກດິ ການທ່ອງທ່ຽວຕ່າງໆ. ໃນປະຈບຸນັນີກ້ານ
ຄດັເລອືກບຸກຄະລະກອນເຂົາ້ສງັກດັໃນການເຮດັວຽກຢູ່ໃນສໍານກັງານ ຫ  ືອງົກອນຕ່າງໆ ນອກ
ຈາກທີ່ ມຄີວາມຮູຄ້ວາມສາມາດສະເພາະດາ້ນແລວ້ຍງັຕອ້ງໄດມ້ຄີວາມຮູດ້າ້ນພາສາອງັກດິອກີ.  
ດັ່ ງນັນ້ຈ ຶ່ ງເວົາ້ໄດວ່້າພາສາອງັກດິມຄີວາມສໍາຄນັ ແລະ ເພີ່ ມໂອກາດໃນການເຂົາ້ເຮດັວຽກໃນອງົ
ກອນຕ່າງໆໄດຫ້ າຍຍິ່ ງຂຶນ້. ເນື່ ອງຈາກພາສາອງັກດິມຄີວາມສໍາຄນັ ແລະ ສົ່ ງຜນົຕໍ່ ການໃຊພ້າ
ສາໃນທຸກເພດທຸກໄວໃນຫ າຍຂະແໜງການ ຫ າຍສາຂາອາຊບີ ນກັຮຽນນກັສກຶສາ, ນກັຄົນ້ຄ ້
ວາ ແລະ ບຸກຄນົທົ່ ວໄປມຄີວາມຕອ້ງ 
ການຮຽນພາສາອງັກດິເພື່ ອນາໍໄປໃຊໃ້ນການສື່ ສານ. 

Nunan (1991) ກວ່າວ່າຄວາມສາມາດໃນການເວົາ້ແມ່ນມຄີວາມສໍາຄນັໃນການຮຽນ
ພາສາທີ່ ສອງ ຫ  ືພາສາຕ່າງປະເທດ ແລະ ມຄີວາມສໍາເລດັໃນການໃຊພ້າສາຄສືາມາດສື່ ສານໄດ ້
ດວ້ຍການເວົາ້. ບນັຫາທີ່ ເຮດັໃຫກ້ານຮຽນພາສາທີ່ ສອງໂດຍສະເພາະການເວົາ້ບ່ໍປະສບົຜນົສໍາ
ເລດັເນື່ ອງຈາກວ່າບ່ໍຮູຈ້ກັຊເິວົາ້ແນວໃດເພາະວ່າຢ້ານຜດິ ແລະ ຢ້ານເສຍໜາ້, ສິ່ ງເຫ ົ່ ານີເ້ປັນ
ສາຍເຫດສໍາຄນັທີ່ ເຮດັໃຫຜູ້ຮ້ຽນບ່ໍສາມາດເວົາ້ພາສາອງັກດິໄດ ້(Brown, 2001). 

ກດິຈະກາໍທີ່ ໃຊໃ້ນການຈດັການຮຽນການສອນເພື່ ອພດັທະນາຄວາມສາມາດໃນເວົາ້ພາ
ສາອງັກດິ ແລະ ເຫນັວ່າກດິຈະກໍາການສະແດງບດົບາດສມົມຸດເປັນກດິຈະກໍາທີ່ ນ່າສນົໃຈ 
ແລະ ສາມາດຊ່ວຍຜູຮ້ຽນເກດີຄວາມສາມາດເວົາ້ພາສາອງັກດິໄດ,້ ຜູຮ້ຽນມຄີວາມຄ່ອງແຄວ້
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ໃນການສື່ ສານໂດຍໃຊພ້າສາອງັກດິຜ່ານກດິຈະກາໍການສະແດງບດົບາດສມົມຸດທີ່ ຊ່ວຍໃນການ
ເຝຶກເວົາ້ຢ່າງເປັນທໍາມະຊາດ ຜູຮ້ຽນຈະມຄີວາມຮູສ້ກຶລມືໄປວ່າພວກເຂາົກໍາລງັຮຽນຢູ່ເພາະ
ການໃຊກ້ດິຈະກາໍການສະແດງບດົບາດສມົມຸດເປັນຮູບແບບການຮຽນທີ່ ໃຫໂ້ອກາດຜູຮ້ຽນໄດ ້
ສະແດງອອກ  ເຊິ່ ງແຕກຕ່າງຈາກຮູບແບບການສອນແບບບັນລະຍາຍ  (Adam and 

Mabusela, 2013). 
ກດິຈະກໍາການສະແດງບບົາດສມົມຸດເປັນຮູບແບບການຮຽນການສອນທີ່ ເໜັນ້ໃຫຜູ້ ້

ຮຽນມສ່ີວນຮ່ວມໃນການສະແດງອອກໃນເລື່ ອງຂອງການສື່ ສານຢ່າງຊດັເຈນ ແລະ ຍງັເຮດັ
ໃຫຜູ້ຮ້ຽນເກດີຄວາມສະນຸກສະໜານໃນຂະນະທີ່ ດໍາເນນີກດິຈະກາໍເພາະຜູຮ້ຽນໄດສ້ະແດງບດົ
ບາດທີ່ ຫ າກຫ າຍ ແລະ ມປີະຕສໍິາພນັກບັໝູ່ ເພື່ ອນຮ່ວມຫອ້ງຜ່ານບດົບາດທີ່ ຕນົໄດຮ້ບັ. ນອກ
ຈາກນັນ້ກດິຈະກາໍສະແດງບດົບາດສມົມຸດຍງັເຮດັໃຫຜູ້ຮ້ຽນເກດີຄວາມຄດິສາ້ງສນັໃນການສະ
ແດງບດົບາດນັນ້ໆ, ກດິຈະກໍາສະແດງບດົບາດສມົມຸດມຄີວາມສໍາຄນັຫ າຍໃນການພດັທະນາ
ຄວາມສາມາດໃນການເວົາ້ເພາະເຮດັໃຫຜູ້ຮ້ຽນມໂີອກາດໃນການຝຶກໃນການສື່ ສານໃນຫ າກ
ຫ າຍບໍລບິດົ ແລະ ຫ າກຫ າຍໜາ້ທີ່ , ຜູຮ້ຽນເກດີມຄີວາມຄດິສາ້ງສນັໃນການແກໄ້ຂບນັຫາໃນ
ບດົບາດທີ່ ຕນົເອງທີ່ ກໍາລງັສະແດງ ຜູຮ້ຽນບ່ໍພຽງແຕ່ເປັນຜູນ້ ັ່ ງຟັງການບນັລະຍາຍພຽງຢ່າງດຽວ 
(passive learners) ແຕ່ຍງັເປັນຜູຮ້ຽນທີ່ ຮ່ວມສະແດງອອກ ຫ  ືມສ່ີວນຮ່ວມໃນການຮຽນການ
ສອນຈາກກດິຈະກາໍທີ່ ຫ າກຫ າຍອກີດວ້ຍ (Active Learners) (Arham, 2016).  

ກດິຈະກາໍສະແດງບດົບາດສມົມຸດເປັນກດິຈະກາໍທີ່ ນາໍຂໍມູ້ນບ່ໍຫ າຍ ໜາຍເຖງິການສອນ
ແບບເນັນ້ເນືອ້ໃນເປັນເປົາ້ໝາຍພຽງເລກັໜອ້ຍແຕ່ຜນົຜະລດິຕະພນັໄດສູ້ງຫ າຍ (Low input 

– high output) ຄຜູືຮ້ຽນໄດນ້ໍາເອາົເນືອ້ໃນນັນ້ໆມາຝຶກໃຊ ້ແລະ ແກໄ້ຂບນັຫາດວ້ຍຕນົເອງ
ຢ່າງຫ າກຫ າຍ (Ladousse, 1987). ກດິຈະກາໍສະແດງບດົບາດສມົມຸດນັນ້ຖາ້ດໍາເນນີຢ່າງຖກື
ຕອ້ງຈະເປັນກດິຈະກໍາທມີປີະສດິທພິາບໃນການກະຕຸນ້ການຮຽນຮູ ້ແລະ ເຮດັໃຫຜູ້ຮ້ຽນໄດ ້
ໃຊພ້າສາຢ່າງມຄີວາມຄດິສາ້ງສນັ ແລະ ເປັນທໍາມະຊາດຫ າຍທີ່ ສຸດ (Mason, 2006). 

ພາກວຊິາຄູພາສາຕ່າງປະເທດເປັນພາກວຊິານຶ່ ງທີ່ ຂຶນ້ກບັຄະນະສກຶສາສາດ ມະຫາວທິະ
ຍາໄລແຫ່ງຊາດ ເຊິ່ ງໄດຈ້ດັການຮຽນການສອນພາສາອງັກດິ ແລະ ພາສາຝຣັ່ ງເພື່ ອເນັນ້ພດັທະ
ນາຄວາມສາມາດໃນການໃຊພ້າສາອງັກດິ ແລະ ພາສາຝຣັ່ ງໃຫແ້ກ່ຜູຮ້ຽນຫງັ 4 ທກັສະຄ ືຟັງ, 
ເວົາ້, ອ່ານ, ຂຽນ ເຊິ່ ງຜູຮ້ຽນຈະສາມາດຮຽນຫ ກັສູດຕາມໂຕເລກແບ່ງປັນທີ່ ເໝາະສມົ ແລະ 
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ສອດຄ່ອງກບັຄວາມຕອ້ງການ ລວມເຖງິລະດບັຄວາມສາມາດຂອງຕນົເອງ, ຜູຮ້ຽນສ່ວນຫ າຍ
ແມ່ນມາຈາກຫ າຍທອ້ງຖິ່ ນ ແລະ ມຄີວາມຮູພ້ືນ້ຖານດາ້ນພາສາອງັກດິ ແລະ ຝຣັ່ ງທີ່ ແຕກຕ່າງ
ກນັເຊິ່ ງມຈີດຸປະສງົຂອງການຮຽນຮູເ້ພື່ ອນໍາໄປປະກອບອາຊບີ ແລະ ນໍາໄປໃຊໃ້ນຊວີດິປະ
ວນັ. ກຸ່ມຕວົຢ່າງໃນການວໄິຈຄັງ້ນີຄ້ກຸ່ືມຜູຮ້ຽນຫ ກັສູດພາສາອງັກດິເຊິ່ ງກຸ່ມນີຕ້ອ້ງການທີ່ ຈະ
ຮຽນເພື່ ອການຕດິຕໍ່ ສື່ ສານກບັບຸກຄນົອື່ ນໆ ແລະ ໄປເປັນຄູສອນໃຫນ້ກັຮຽນມດັທະຍມົຕົນ້ 
ແລະ ມດັທະຍມົປາຍໃນທົ່ ວປະເທດ. ຜູຄ້ ົນ້ຄວາ້ໄດສ້ງັເກດເຫນັບນັຫາການເວົາ້ພາສາອງັກດິຜູ ້
ຮຽນບ່ໍກາ້ເວົາ້, ອາຍໝູ່ , ຢ້ານຜິດ, ບ່ໍກາ້ຕອບ ເຊິ່ ງມີປັດໃຈຫ າຍຢ່າງ ບ່ໍມກັເວົາ້, ບ່ໍມກັ
ສນົທະນາ, ຜູຮ້ຽນສ່ວນຫ າຍແມ່ນໃຊພ້າສາແມ່ໃນການສື່ ສານ ຍອ້ນແນວນັນ້ຈ ຶ່ ງເປັນສາຍເຫດ
ເຮດັໃຫຜູ້ຮ້ຽນຈາໍນວນຫ າຍບ່ໍກາ້ເວົາ້ ແລະ ບ່ໍກາ້ຕອບເປັນພາສາອງັກດິ. 

ອກີອນັນຶ່ ງ, ການຮຽນການສອນໃນຫອ້ງຮຽນບ່ໍໄດເ້ນັນ້ການເວົາ້ຫ າຍ ເຖງິແມວ່້າຜູຮ້ຽນ
ຈະຮູຄໍ້າສບັ ແລະ ໄວຍາກອນແຕ່ບ່ໍສາມາດສື່ ສານໄດເ້ພາະການສອນບ່ໍໄດມ້ກີານຝຶກເວົາ້ໃນ
ແບບບໍລບິດົທີ່ ເປັນທໍາມະຊາດໃນຫອ້ງຮຽນ ແລະ ປະກອບໃສ່ກບັບ່ໍມວີຊິາການເວົາ້ໃນຫ ກັ
ສູດຄູພາສາອງັກດິ. ອກີເຫດຜນົນຶ່ ງຄໄືດອ້ງີຕາມຜນົການຄົນ້ຄວ້າຂອງນກັສກຶສາໃນສກົຮຽນ 

2017-2018 ເຫນັໄດວ່້າການຈດັກດິຈະກໍາການຮຽນການສອນພາສາອງັກດິເພື່ ອການສື່ ສານ
ຍງັມຄີວາມຕອ້ງການສູງເຊິ່ ງຜນົການຄົນ້ຄວ້າການສະແດງໃຫເ້ຫນັຄວາມຕອ້ງການການນາໍໃຊ ້
ບດົບາດສມົມຸດເຂົາ້ໃນການຮຽນການສອນມຄ່ີາສະເລ່ຍເທົ່ າກບັ (�̅�=3,48), ການສະແດງເທົ່ າ
ກບັ (�̅�=3,56) ແລະ ຄວາມຕອ້ງການການນາໍໃຊເ້ກມມຄ່ີາສະເລ່ຍ (�̅�= 4,32). ດັ່ ງນັນ້, ຜູຄ້ ົນ້ຄວ້າ
ຈຶ່ ງມຄີວາມສນົໃຈນາໍໃຊບ້ດົບາດສມົມຸດເຂົາ້ໃນການສອນເວົາ້ພາສາອງັກດິເພື່ ອເບິ່ ງຄວາມເພງິພໍໃຈ
ຂອງຜູຮ້ຽນ.   

ຈດຸປະສງົຂອງການຄົນ້ຄວາ້: ເພື່ ອສກຶສາຄວາມເພງິພໍໃຈຕໍ່ ການນໍາໃຊບ້ດົບາດສມົມຸດເຂົາ້
ໃນການເວົາ້ພາສາອງັກດິ ແລະ ເພື່ ອປັບປຸງການຮຽນການສອນພາສາອງັກດິຢູ່ພາຍໃນພາກວຊິາຄູ
ພາສາຕ່າງປະເທດໃຫດ້ຂີຶນ້.  

ຂອບເຂດດາ້ນເນືອ້ໃນ 

ການຄົນ້ຄວາ້ຄັງ້ນີ ້ຜູຄ້ ົນ້ຄວາ້ໄດຈ້ດັການຮຽນການສອນໂດຍນໍາເອາົເນືອ້ໃນແບບຝຶກ
ເພື່ ອພັດທະນາຄວາມສາມາດໃນການເວົາ້ພາສາອັງກດິໂດຍໃຊສ້ະແດງບົດບາດສົມມຸດ 
(Development of English Speaking Abilities by Using Role play) ຜູຄ້ ົນ້ຄວາ້ໄດ ້
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ຈດັການຮຽນການສອນໃຫສ້ອດຄ່ອງລະດບັຄວາມສາມາດໃນການໃຊພ້າສາຂອງຜູຮ້ຽນເຊິ່ ງມີ
ເນືອ້ໃນກ່ຽວຂອ້ງການນໍາໃຊພ້າສາໃນຊວິດິປະຈໍາວນັແບບການສນົທະນາ ຖາມ-ຕອບ ເຊັ່ ນ 1. 
ການອອກໄປຊືເ້ຄື່ ອງ (Shopping), 2). ການໄປຮາ້ນອາຫານ (At the Restaurant) ແລະ 3). 
ຄວາມຕອ້ງການໃນດາ້ນອາຊບີ (Jobs).  
ວທິດໍີາເນນີການຄົນ້ຄວາ້ 

ການອອກແບບການສກຶສາ: ທມີຄົນ້ຄວ້າໄດອ້ອກແບບເຄື່ ອງມແືບບປະສມົປະ 
ສານແບບຄຸນນະພາບ ແລະ ປະລມິານ (Qualititive & Quantitative) ເພື່ ອໃຊໃ້ນການຄົນ້
ຫາຄວາມເພງິພໍໃຈຕໍ່ ການນາໍໃຊບ້ດົບາດສມົມຸດເຂົາ້ໃນການຮຽນການສອນເວົາ້ຂອງນກັຮຽນຄູ
ພາສາອງັກດິປີ 2. 

1) ສາ້ງແຜນການສອນເພື່ ອຝຶກທກັສະໃນການເວົາ້ພາສາອງັກດິໂດຍໃຊບ້ດົສມົມຸດຈໍາ
ນວນ 3 ບດົ, ບດົລະ 2 ຊົ່ ວໂມງ ລວມທງັໝດົ 6 ຊົ່ ວໂມງພາຍໃນ 1 ອາທດິ. ແຜນການສອນ
ທ ີ1 ເນືອ້ໃນກ່ຽວກບັການໄປຫາເລາະຊືເ້ຄື່ ອງ, ແຜນການສອນທ ີ2 ເນືອ້ໃນກ່ຽວກບັອາຊບີ 
ແລະ ແຜນການສອນທ ີ3 ເນືອ້ໃນເວົາ້ກ່ຽວກບັການໄປຮາ້ນອາຫານ ທງັ 3 ບດົແມ່ນຕາມແບບ
ເນືອ້ໃນການຝຶກທກັສະການເວົາ້ພາສາອງັກດິ. 

2) ສາ້ງແບບປະເມນີຄວາມເພງິພໍໃຈຂອງນກັຮຽນທີ່ ມຕີໍ່ ການຈດັການຮຽນການສອນ
ໂດຍນາໍໃຊກ້ດິຈະກໍາການສະແດງບດົບາດສມົມຸດຕາມແນວຄດິອດັຕາສ່ວນປະເມນີຄ່າ 5 ລະດບັ
ຂອງ Likert (1961) ໂດຍມລີາຍລະອຽດການປະເມນີ 4 ດາ້ນຄ:ື ກ) ດາ້ນເນືອ້ໃນ, ຂ) ດາ້ນການ
ຈດັກດິຈະກໍາ, ຄ) ດາ້ນຄວາມສາມາດ, ງ) ດາ້ນປັບປຸງການຮຽນການສອນພາສາອງັກດິ, ແຕ່ລະ
ດາ້ນປະກອບມ ີ8 ຂໍຍ່້ອຍ ລວມທງັໝດົ 32 ຂໍ.້  
ແບບສອບຖາມໄດແ້ບ່ງ 5 ມາດຖານເພື່ ອວດັລະດບັຄ່າຄວາມເພງິພໍໃຈຂອງນກັຮຽນ (Likert 

1961). 

5  ຄວາມເພງິພໍໃຈຫ າຍທີ່ ສຸດ 
4 ຄວາມເພງິພໍໃຈຫ າຍ 
3 ຄວາມເພງິພໍໃຈປານກາງ 
2 ຄວາມເພງິພໍໃຈໜອ້ຍ 

            1   ຄວາມເພງິພໍໃຈໜອ້ຍທີ່ ສຸດ 
ເກນແປຄວາມໝາຍຄ່າສະເລ່ຍຂອງຄະແນນແບ່ງອອກເປັນ 5 ລະດບັໂດຍອງີຕາມ

ມາດຖານເພື່ ອວດັລະດບັຂອງ Likert ເຊິ່ ງຄນົໄດນ້ຍິມົໃຊໃ້ນປັດຈບຸນັ, ແປຜນົຂອງການ
ຄົນ້ຄວ້າດັ່ ງນີ:້   
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4.51 – 5.00  ຄວາມເພງິພໍໃຈຫ າຍທີ່ ສຸດ 
3. 51– 4.50 ຄວາມເພງິພໍໃຈຫ າຍ 
2.51 – 3.50 ຄວາມເພງິພໍໃຈປານກາງ 
1.51 – 2.50  ຄວາມເພງິພໍໃຈໜອ້ຍ 
1.01 – 1.50 ຄວາມເພງິພໍໃຈໜອ້ຍທີ່ ສຸດ  

 ກຸ່ມປະຊາກອນ ແລະ ກຸ່ມຕວົຢ່າງ  
ກຸ່ມປະຊາກອນ ແລະ ກຸ່ມຕວົຢ່າງແມ່ນນກັຮຽນຄູພາສາອງັກດິປີທ ີ2 ພາກວຊິາຄູພາສາ

ຕ່າງປະເທດ ຄະນະສກຶສາສາດ ມະຫາວທິະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ໃນສກົສກຶສາ 2019-2020. ມີ
ນກັສຶສາທັງໝົດ 30 ຄົນ ແລະ ເລືອກເອົາ 15 ຄົນ, ຍງິ 11 ເທົ່ າກບັ 73,3% ໂດຍໃຊວ້ິທີ
ເລືອກແບບງ່າບດາຍ (Simple Random Sampling) ເພື່ ອຫ ີກລ່ຽງການລໍາອຽງໃນການ
ເລອືກ ແບບວທິກີານຈກົສະຫ າກທີ່ ເປັນເລກຄູ່. 

ເຄື່ ອງມທືີ່ ໃຊໃ້ນການເກບັກາໍຂໍມ້ນູ 
ເຄື່ ອງມໃືນຄົນ້ຄວາ້ມບີດົສອນ 3 ບດົ ແລະ ແບບສອບຖາມເພື່ ອອອກແບບສໍາລບັ

ຄວາມເພງິພໍໃຈຂອງນກັຮຽນຄູພາສາອງັກດິປີ 2 ພາກວຊິາຄູພາສາຕ່າງປະເທດ ຄະນະສກຶສາ
ສາດ ມະຫາວທິະຍາໄລແຫ່ງຊາດ. ແບບສອບຖາມໄດແ້ບ່ງອອກເປັນ 2 ພາກຄ:ື ກ) ຖາມ
ກ່ຽວກບັຂໍມູ້ນສ່ວນຕວົ, ຂ) ຖາມກ່ຽວກບັຄວາມເພງິພໍໃຈຕໍ່ ການນໍາໃຊບ້ດົບາດສມົມຸດເຂົາ້ໃນ
ການສອນເວົາ້ພາສາອງັກດິຂອງນກັຮຽນຄູພາສາອງັກດິປີ 2. 

ວທິເີກບັກາໍຂໍມູ້ນ 
ໃນການຄົນ້ຄວາ້ນີ ້ທມີຄົນ້ຄວາ້ໄດມ້ວີທິເີກບັກາໍຂໍມູ້ນຂອງການຄົນ້ຄວາ້ຕາມ 

ຂັນ້ຕອນດັ່ ງນີ:້  
-  ຂັ ້ນຕອນທີ  1: ຂໍໜັງສືພົວພັນວຽກຈາກຄະນະ ບໍດີ  ຄະນະສຶກສາສາດ 

ມະຫາວທິະຍາໄລແຫ່ງຊາດ; 
- ຂັນ້ຕອນທ ີ2: ນໍາເອາົໜງັສພືວົພນັວຽກໄປພວົພນັກບັພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ໂດຍ

ສະເພາະແມ່ນພາກວຊິາຄູພາສາຕ່າງປະເທດ ຂອງຄະນະສກຶສາສາດ ມະຫາວທິະ ຍາໄລແຫ່ງ
ຊາດ; 

- ຂັນ້ຕອນທ ີ3: ຜູຄ້ ົນ້ຄວາ້ພອ້ມດວ້ຍທມີງານໄດດໍ້າເນນີການຈດັການຮຽນການສອນ
ໂດຍນາໍໃຊກ້ດິຈະກາໍບດົບາດສມົມຸດເຂົາ້ໃນການສອນເວົາ້ພາສາອງັກດິໃນຫອ້ງຮຽນໂດຍແບບ
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ຈດັກດິຈະກໍາກຸ່ມລະ 3 ຄນົ ແລະ ຈກົສະລາກເລອືກຫວົຂໍ ້ຕາມແຜນການຈດັການຮຽນການ
ສອນເພື່ ອພດັທະນາທກັສະໃນການເວົາ້ພາສາອງັກດິໂດຍໃຊບ້ດົສມົມຸດຈາໍນວນ 3 ບດົເພື່ ອສະ
ແດງບດົບາດສມົມຸດໃນຫອ້ງຮຽນ, ບດົລະ 2 ຊົ່ ວໂມງ ລວມທງັໝດົ 6 ຊົ່ ວໂມງພາຍໃນ 1 ອາ
ທດິ.  

- ຜູຄ້ ົນ້ຄວາ້ໄດຢ້າຍແບບສອບຖາມຄວາມເພງິພໍໃຈເພື່ ອຊອກຫາຄໍາຕອບນາໍນກັຮຽນຄູ
ພາສາອງັກດິປີທ ີ2 ພາກວຊິາຄູພາສາຕ່າງປະເທດ ຄະນະສສຶາສາດ ມະຫາວທິະຍາໄລແຫ່ງຊາດ 
ເພື່ ອນາໍມາວເິຄາະຂໍມູ້ນ.  
ສະຫ ຸບຜນົການສກຶສາ 

ຈາກການສກຶສາຄົນ້ຄວາ້ການຮຽນການສອນໂດຍນາໍໃຊກ້ານສະແດງບດົບາດສມົມຸດເຂົາ້ໃນ
ການສອນເວົາ້ພາສາອງັກດິຂອງນກັສກຶສາຄູພາສາອງັກດິປີ 2 ພາກວຊິາຄູພາສາຕ່າງປະເທດ ຄະນະ
ສກຶສາສາດ ມະຫາວທິະຍາໄລແຫ່ງຊາດລາວ ສາມາດອະທບິາຍຜນົທງັສີ່ ດາ້ນໂດຍລຽງຕາມລໍາດບັ
ແຕ່ຫ າຍຫາໜອ້ຍດັ່ ງນີ:້  

ອນັດບັທ ີ1 ແມ່ນດາ້ນເນືອ້ໃນຂອງກດິຈະກໍາບດົບາດສມົມຸດເຫນັວ່ານກັສກຶສາມຄີວາມ
ເພງິພໍໃຈຫ າຍເມື່ ອພຈິາລະນາແຕ່ລະຂໍແ້ມ່ນດາ້ນເນືອ້ໃນການສະແດງບດົບາດສມົມຸດມຄີວາມ
ສອດຄ່ອງກບັຈດຸປະສງົຂອງການຝຶກທກັສະການເວົາ້, ເນືອ້ໃນເຮດັໃຫຜູ້ຮ້ຽນມກີານພດັທະນາ
ການເວົາ້ພາສາອງັກດິ ແລະ ຜູຮ້ຽນເກດີມແີນວຄດິສາ້ງ ສນັ. 

ອນັດບັທ ີ2  ແມ່ນດາ້ນການຈດັກດິຈດັກດິຈະກາໍສະແດງບດົບາດສມົມຸດ ແລະ ການມີ
ສ່ວນຮ່ວມເຫນັວ່າຜູຮ້ຽນມຄີວາມເພງິພໍໃຈຫ າຍ, ດາ້ນສູງທສຸີດແມ່ນການຈດັກດິຈະກໍາການ
ຮຽນການສອນໄດມ້ກີານກໍານດົຫວົຂໍໃ້ຫຢ່້າງລະອຽດເຊິ່ ງໄດເ້ຮດັໃຫຜູ້ຮ້ຽນມຂີອບໃນການ
ຄົນ້ຄດິ ແລະ ກດິຈະກໍາເຮດັໃຫຜູ້ຮ້ຽນມໂີອກາດແລກປ່ຽນຄໍາຄດິຄໍາເຫນັກບັໝູ່ ເພື່ ອນ ແລະ 
ມກີານຊ່ວຍເຫ ອືເຊິ່ ງກນັໃນເວລາເຮດັກດິຈະກໍາ, ນອກຈາກນັນ້ການຈດັກດິຈະກໍາກໍມຂີັນ້
ຕອນທີ່ ງ່າຍເໝາະກບັລະດບັຂອງຜູຮ້ຽນ, ກດິຈະກໍາໄດຊ່້ວຍໃຫມ້ກີານຜ່ອນຄາຍ ສະນຸກສະ
ໜານເກດີການຮຽນຮູຜ່້ານການສະແດງບດົບາດສມົມຸດ.  

ອນັດບັທ ີ3 ດາ້ນຄວາມສາມາດໃນການເວົາ້ພາສາອງັກດິເຫນັວ່າຜູຮ້ຽນມຄີວາມເພງິພໍ
ໃຈຫ າຍໂດຍສະເພາະແມ່ນດາ້ນຄວາມສາມາດເປັນແນວທາງໃນການພດັທະນາພາສາອງັກດິ
ໃນຕໍ່ ໜາ້ດວ້ຍຕວົຂອງຜູຮ້ຽນເອງແມ່ນມຄີວາມເພງິພໍໃຈຫ າຍ, ຕໍ່ ມາແມ່ນຜູຮ້ຽນສາມາດໄປ
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ປັບໃຊໃ້ນຊວີດິປະຈໍາວນັໄດນ້ອກນັນ້ຜູຮ້ຽນກາ້ສະແດງຄວາມຄດິຄວາມເຫນັຮ່ວມກນັເປັນ
ກຸ່ມ ມຄີວາມເຂົາ້ໃຈ ແລະ ສາມາດເວົາ້ພາສາອງັກດິເປັນທໍາມະຊາດໂດຍຜ່ານການຝຶກທກັສະ
ການສນົທະນາໂດຍຜ່ານການສະແດງບດົບາດສມົມຸດ, ຜູຮ້ຽນມຄີວາມສາມາດຕັງ້ຄໍາຖາມ - 
ຕອບເປັນພາສາອງັກດິໄດ ້ແລະມຄີວາມໝັນ້ໃຈສະແດງອອກຢູ່ຕ່ໜາ້ຄນົອື່ ນ.  

ດາ້ນຄວນປັງປຸງ: ການສອນເວົາ້ພາສາອງັກດິເຫນັວ່ານກັສກຶສາມຄີວາມເພງິພໍໃຈຫ າຍ
ນັນ້ໝາຍຄວາມວ່າຜູຮ້ຽນນມຄີວາມຕອ້ງການການປັບປຸງຫ າຍດາ້ນເຊນັອນັດບັທໍາອດິແມ່ນຜູ ້
ສອນຄວນສາ້ງກດິຈະກໍາກຸ່ມ ຫ  ືຄູ່ເພື່ ອເຮດັໃຫຜູ້ຮ້ຽນໄດສ້ນົທະນາ ແລກປ່ຽນຄໍາຄດິຄໍາເຫນັ
ກບັໝູ່ , ອນັດບັຕໍ່ ມາຜູສ້ອນຄວນໃຊກ້ດິຈະກາໍທີ່ ມຫີ າຍຮູບແບບ ແລະ ສາ້ງກດິຈະກາໍແບບສົ່ ງ
ເສມີດາ້ນແນວຄດິສາ້ງສນັເຂົາ້ໃນການສອນເວົາ້ພາສາອງັກດິ, ໃຫໂ້ອກາດຜູຮ້ຽນໄດເ້ວົາ້ພາສາ
ອງັກດິໃນແບບສະຖານະການຕ່າງໆ  ແລະ ດາ້ນສຸດທາ້ຍແມ່ນການມວີຽກມອບໝາຍສົ່ ງເສມີ
ການເວົາ້ພາສາອງັກດິ ແລະ ການໃຫຜູ້ຮ້ຽນມກີານສະແດງບດົບາດສມົມຸດຕາມຄວາມເໝາະ
ສມົເພື່ ອສົ່ ງເສມີການເວົາ້ພາສາອງັກດິ. ສະຫ ຸບການນໍາໃຊບ້ດົບາດສມົມຸດເຂົາ້ໃນການຮຽນ
ການສອນເວົາ້ພາສາອງັກດິນີເ້ຫນັວ່າຜູຮ້ຽນແມ່ນມຄີວາມເພງິພໍໃຈຫ າຍສະນັນ້ຄູຄວນນໍາໃຊ ້
ບດົບາດສມົມຸດເຂົາ້ໃນການຮຽນການສອນຢ່າງເໝາະສມົ.   
ຂໍສ້ະເໜແີນະ 

ດາ້ນຜູສ້ອນ: ຂໍສ້ະເໜແີນະຕໍ່ ກບັຜນົຄົນ້ຄວ້າຄັງ້ນີແ້ມ່ນ ການນໍາໃຊກ້ດິຈະກໍາການສະ
ແດງບດົບາດສມົມຸດເຂົາ້ໃນການຮຽນການສອນເປັນວທິນີ ຶ່ ງທີ່ ເຫນັວ່ານກັຮຽນມຄີວາມເພງິພໍ
ໃຈຫ າຍທີ່ ສຸດໂດຍສະເພາະແມ່ນພວກເຂາົສາມາດນາໍໄປເປັນແນວທາງໃນການພດັທະນາດາ້ນ
ການເວົາ້ພາສາອງັກດິ ພວກເຂາົກາ້ສະແດງຄວາມຄດິຄວາມເຫນັໃນເວລາຈດັຈະກໍາເປັນກຸ່ມ
ໂດຍສະເພາະການຕັງ້ຄໍາຖາມ-ຕອບຄໍາຖາມຕ່າງໆ ນອກຈາກນັນ້ຜູຮ້ຽນສາມາດນໍາໄປປັບໃຊ ້
ໃນຊວີດິປະຈາໍວນັຂອງພວກເຂາົໄດ.້  

ຂໍສ້ະເໜດີາ້ນການຄົນ້ຄວາ້ໃນຕໍ່ ໜາ້: ແນະນາໍຫວົຂໍກ່້ຽວກບັຄວາມຕອ້ງການຂອງຜູຮ້ຽນ
ຕໍ່ ກບັການຈດັການຮຽນການສອນພາສາອງັກດິນີກ້ໍເປັນອກີຫວົຂໍນ້ ຶ່ ງທີ່ ສໍາຄນັ ແລະ ມຄີວາມ
ກ່ຽວຂອ້ງດາ້ນການບໍລຫິານການຈດັການຮຽນການສອນພາສາອງັກດິເພື່ ອຊອກເບິ່ ງບນັຫາດາ້ນ
ການຮຽນການສອນ ແລະວທິແີກໄ້ຂໃຫທ້ນັກບັເວລາ, ການຄົນ້ຄວາ້ຄວນໃຊແ້ບບວທິປີະສມົ
ປະສານດາ້ນປະລມິານ ແລະ ຄຸນນະພາບເຊນັ ການສໍາພາດ, ການສງັເກດໄປພອ້ມໆກນັ ແລະ 
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ຕື່ ມ. 
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ສິ່ ງທາ້ທາຍຕ່ໍກບັປະສດິທພິາບຂອງຄູສອນພາສາອງັກດິໃນຄະນະສກຶສາສາດ
ມະຫາວທິະຍາໄລແຫ່ງຊາດ 

 

ຄໍາເມງີ ສບຸີນເຮອືງ, ວນັນະສຸກ ບວົສງັທອງ, ຄ າໝັນ້ ໄມຄ າແພງ, ໄຊ ພອນແກວ້ ແລະ  ບຸນຕັງ້ 
ສຸຂະວງົ, ຜູຮ້ບັຜດິຊອບຫ ກັ: ຄ າເມງີ ສບຸີນເຮອືງ ຄະນະສກຶສາສາດ, ມະຫາວທິະຍາໄລແຫ່ງ

ຊາດ, ອເີມວ: khamsybounheuang @yahoo.com 
ບດົຄດັຫຍໍ ້

ການສກຶສາຄັງ້ນີມ້ຈີດຸປະສງົເພື່ ອສກຶສາສິ່ ງທາ້ທາຍຕໍ່ ປະສດິທພິາບຄູ ແລະ ສກຶສາ
ແນວທາງໃນການປັບປຸງປະສິດທິພາບຂອງຄູສອນພາສາອັງກິດ ໃນຄະນະສຶກສາສາດ, 
ມະຫາວທິະຍາໄລແຫ່ງຊາດ. ກຸ່ມເປົາ້ໝາຍຂອງການຄົນ້ຄວາ້ວໄິຈໃນຄັງ້ນີແ້ມ່ນຄູ-ອາຈານທງັ
ໝົດທີ່ ສອນວິຊາພາສາອັງກິດໃຫ ້ພາກພາສາຕ່ າ ງປະເທດ ໃນຄະນະສຶກສາສາດ, 
ມະຫາວທິະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ໃນສກົຮຽນ 2020-2021 ເຊິ່ ງມຈີໍານວນທງັ  ໝດົ 23 ທ່ານ. 
ກອບແນວຄດິການຂອງຄົນ້ຄວາ້ແມ່ນໄດແ້ບ່ງອອກເປັນ 3 ປັດໄຈຫ ກັທີ່ ມຜີນົກະທບົຕໍ່ ກບັ
ປະສດິທພິາບຄູຄ:ື ປັດໄຈດາ້ນຄວາມສາມາດຂອງຄູ, ແຮງຈງູໃຈ ແລະ ສິ່ ງອໍານວຍຄວາມ
ສະດວກ. ເຄື່ ອງມທືີ່ ໃຊໃ້ນການຄົນ້ຄວາ້ຄັງ້ນີແ້ມ່ນແບບສອບຖາມ ມາດຕາສ່ວນປະເມນີຄ່າ
ຕາມ 5 ລະດບັ. ສະຖິຕທິີ່ ໃຊໃ້ນການຄົນ້ຄວາ້ແມ່ນການຫາຄ່າຄວາມຖີ່  (Frequency), ຄ່າ
ສ່ວນຮອ້ຍ (Percentage). ຄ່າສະເລ່ຍ (Mean),  ຄ່າຜັນປ່ຽນມາດຕະຖານ (Standard 
Deviation) ໂດຍໃຊໂ້ປແກຣມຄອມພວິເຕສໍີາເລດັຮູບ.  ສໍາລບັຂໍມູ້ນທີ່ ໄດຈ້າກແບບສອບຖາມ
ປາຍເປີດແມ່ນຖືກວິເຄາະທາງດາ້ນຄຸນນະພາບ ແລະ ສະຫ ຸບສັງລວມເນືອ້ໃນ. ຜົນການ
ຄົນ້ຄວາ້ສາມາດສະຫ ຸບໄດດ້ັ່ ງນີ:້ 

ປະສດິທພິາບຄູສອນພາສາອງັກດິ ໃນຄະນະສກຶສາສາດ, ມະຫາວທິະຍາໄລແຫ່ງຊາດມີ
ສິ່ ງທາ້ທາຍໂດຍລວມຢູ່ໃນລະດບັປານກາງ (µ = 3.48, σ = 0.31). ເມື່ ອພຈິາລະນາໃນແຕ່ລະ
ດາ້ນ ພບົວ່າຄວາມສາມາດຂອງຄູເປັນປັດໄຈທີ່ ມຜີນົຕໍ່ ກບັປະສດິທພິາບຫ າຍກວ່າໝູ່  ໃນຂະນະທີ່

ສິ່ ງອໍານວຍຄວາມສະດວກ (µ = 3.74, σ = 0.45) ມຜີນົກະທບົຕໍ່ ກບັປະສດິທພິາບຄູຮອງລງົມາ. 
ເຖງິຢ່າງໃດກຕໍາມ ດາ້ນແຮງຈງູໃຈຂອງຄູ (µ = 3.85, σ = 0.46) ຖວ່ືາເປັນປັດໄຈທີ່ ມຜີນົກະທບົ
ຕໍ່ ກບັປະສດິທພິາບຄູໜອ້ຍກວ່າໝູ່ ໃນ 3 ດາ້ນ.  
ຄໍາສບັສໍາຄນັ: ປະສດິທພິາບຄູ, ຄວາມສາມາດ, ແຮງຈງູໃຈ, ສິ່ ງອໍານວຍຄວາມສະ ດວກ. 
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Abstract 

The objective of the study was to examine the challenges on teacher 

effectiveness and possible solutions for the improvement of teacher 

effectiveness at Faculty of Education, National University of Laos. The target 

group was the teacher of English who are teaching English for the Department 

of Foreign Languages with the total number of  23 teachers in the academic 

year 2020-2021. The conceptual framework includes 3 aspects – teacher 

competency, pedagogy, and facility. The research tool was the questionnaire 

based on the 5-Likert scale. The statistics for result interpretation includes the 

Frequency, Percentage, Mean, and Standard Deviation.  

The result revealed that in general the challenges on teacher 

effectiveness based on the mentioned 3 aspects was in the moderate level (µ 

= 3 . 4 8 , σ = 0.3 1 ).  When considering each aspect, it could be seen that the 

teacher competency negatively affects the teacher effectiveness the most (µ = 

3.22, σ = 0.45, while the facility was seen as the second most affecting aspect 

( µ  = 3 . 7 4 , σ = 0.4 5 ). However, the teacher motivation was considered the 

least concern among the 3 aspects (µ = 3.85, σ = 0.46).  

Keywords: teacher effectiveness, competency, motivation, facility  
 

ຄວາມເປັນມາ ແລະ ສະພາບບນັຫາ 
ໃນ ສປປ ລາວ, ພາສາອງັກດິຖວ່ືາເປັນພາສາຕ່າງປະເທດທີ່ ໄດຖ້ກືນາໍໃຊເ້ປັນພາສາທາງ

ການໃນການພວົພນັສື່ ສານທງັໃນທາງດາ້ນການທດູ, ດາ້ນເສດຖະກດິ, ວດັທະນະທໍາ-ສງັຄມົ, 
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ການສກຶສາ ແລະອື່ ນໆ. ເມື່ ອເຫນັໄດເ້ຖງິຄວາມສໍາຄນັຂອງພາສາອງັກດິ ທາງລດັຖະບານລາວ 
ກໍຄກືະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ ຈຶ່ ງໄດມ້ກີານສົ່ ງເສີມການຮຽນ-ການສອນຢ່າງເປັນ
ລະບບົ ໂດຍໄດລ້ະບຸວຊິາພາສາອງັກດິໃຫເ້ປັນວຊິາບງັຄບັຢູ່ໃນຫ ກັສູດການຮຽນ-ການສອນ
ເລີ່ ມແຕ່ຊັນ້ປະຖມົຈນົເຖງິການສກຶສາຊັນ້ສູງ. ນອກຈາກນີຍ້ງັໄດຊຸ້ກຍູກ້ານສກຶສາພາກເອກະ
ຊນົໃຫມ້ກີານເປີດສອນ ແລະ ການຝຶກອບົຮມົຫ ກັສູດຕ່າງໆທີ່ ເປັນພາສາອງັກດິ. ພອ້ມກນັນັນ້ 
ກະຊວງສກຶສາ ແລະ ກລິາກໍຍງັໄດເ້ອາົໃຈໃສ່ໃນການກໍ່ ສາ້ງ ແລະ ຝຶກອບົຮມົຄູ ແລະ ພະນກັ 
ງານບໍລຫິານໃຫມ້ຄີວາມສາມາດ ແລະ ຄວາມຊໍານຊໍິານານໃນການນາໍໃຊພ້າສາອງັກດິ ໂດຍໄດ ້
ລະບຸໄວໃ້ນແຜນຕ່າງໆຂອງກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ (ກມົຈດັຕັງ້ ແລະ ພະນກັງານ, 
2020; ກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ, 2018; ກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ, 2016). 

ໃນການສົ່ ງ ເສີມກ ານຮຽນ -ກ ານສອນພາສາອັງກິດ ,  ຄະນະສຶກສາສາດ , 
ມະຫາວທິະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ຖວ່ືາເປັນໜຶ່ ງໃນສະຖານການສກຶສາຊັນ້ສູງທີ່ ໄດຮ້ບັມອບໝາຍ
ໃຫມ້ກີານຈດັການຮຽນ-ການສອນຫ ກັສູດສາ້ງຄູພາສາອງັ ກດິໃນລະດບັປະລນິຍາຕ ີເພື່ ອສາ້ງ
ບຸກຄະລາກອນຄູໄປຮບັໃຊສ້ງັຄມົຕາມຄວາມຮຽກຮອ້ງຕອ້ງການ. ຜ່ານການຈດັ ຕັງ້ປະຕບິດັ
ການຮຽນ-ການສອນ ແລະ ການຮ່ວມໂມງສອນຕວົຈງິໃນສາຍຄູພາສາອງັກດິ ໃນຄະນະສກຶ
ສາສາດ, ມະຫາວທິະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ພບົວ່ານກັສກຶສາສ່ວນໃຫຍ່ຍງັພບົກບັສິ່ ງທາ້ທາຍຫ າຍ
ຢ່າງທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັການນໍາໃຊພ້າສາອງັກດິ ເຊິ່ ງສະແດງອອກໃຫເ້ຫນັຜ່ານທກັສະຕ່າງໆຄ:ື 
ການເວົາ້, ການຂຽນ, ການອ່ານ ແລະ ການຟັງ. ນອກ ຈາກນີ ້ການສໍາຫ ວດຂໍມູ້ນເບືອ້ງຕົນ້
ກ່ຽວກບັຜນົສໍາເລດັທາງດາ້ນການຮຽນຜ່ານການເກບັກາໍຄະແນນຕວົຈງິຂອງນກັ ສກຶສາທີ່ ຜ່ານ
ມາ ຍງັພບົອກີວ່າຜນົການຮຽນຂອງນກັສກຶສາຍງັບ່ໍເປັນທີ່ ໜາ້ເພງິພໍໃຈເທົ່ າທີ່ ຄວນ. ຈາກຜນົ
ຂອງການຄົນ້ຄວາ້ວໄິຈ ພບົວ່າຄູເປັນໜຶ່ ງໃນປັດໄຈຕົນ້ຕໍທີ່ ສົ່ ງຜນົກະທບົຕໍ່ ກບັການຮຽນຂອງ
ນກັສກຶສາຄູພາສາອງັກດິ ໃນຄະ ນະສກຶສາສາດ, ມະຫາວທິະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ເຊິ່ ງສະແດງ
ອອກໃຫເ້ຫນັວ່າຄູຍງັມຂໍີຈ້າໍກດັໃນດາ້ນຄວາມຮູ-້ຄວາມສາມາດທາງດາ້ນວຊິາການ, ການຂາດ
ຄວາມກະຕລືືລ້ ົນ້ໃນການສອນ-ການສົ່ ງຄວາມຮູ,້ ຂາດການເປີດໃຈຮຽນຮູ-້ການຮບັຟັງຄໍາຄດິ
ເຫນັ ລວມທງັການຂາດການກະຕຸນ້ໃຫນ້ກັຮຽນມຄີວາມສນົໃຈໃນບດົຮຽນ (ວນັນະສຸກ ບວົ
ສງັທອງ; ໜຽວ ສລີາວງົ; ຄໍາເຜຍີ ພພິກັຂະວງັ; ຄໍາເມງີ ສບຸີນເຮອືງ, 2019). ເຖງິຢ່າງໃດກໍ
ຕາມ ສາເຫດຕ່າງໆທີ່ ກ່ຽວ ຂອ້ງກບັປະສດິທພິາບຂອງຄູສອນພາສາອງັກດິໃນຄະນະສກຶສາ
ສາດ, ມະຫາວທິະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ກຍໍງັບ່ໍທນັເປັນທີ່ ຢືນຢັນ ເພື່ ອທີ່ ຈະນາໍໄປສູ່ວທິກີານແກໄ້ຂ
ຢ່າງຖກືຕອ້ງ ແລະ ກງົປະເດນັ. ຈາກສາເຫດຕ່າງໆທີ່ ກ່າວມານີ ້ຄະນະຜູຄ້ົນ້ຄວາ້ຈຶ່ ງມຄີວາມ
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ສນົໃຈຢາກຮູວ່້າປັດໄຈໃດແທທ້ີ່ ສົ່ ງຜນົກະທບົຕໍ່ ກບັປະສດິທພິາບຂອງຄູສອນພາສາອງັກດິ
ຫ າຍທີ່ ສຸດ ຫ  ືໜອ້ຍທີ່ ສຸດ. ສະນັນ້, ຄະນະຜູຄ້ົນ້ຄວາ້ຈຶ່ ງເລອືກສກຶສາໃນຫວົຂໍ ້“ສິ່ ງທາ້ທາຍຕໍ່

ກບັປະສດິທພິາບຂອງຄູສອນພາສາອງັກດິ ໃນຄະນະສກຶສາສາດ, ມະຫາວທິະຍາໄລແຫ່ງຊາດ” 
ເພື່ ອເປັນບ່ອນອງີໃນການນໍາໄປສູ່ການປັບປຸງ ຄຸນນະພາບການສກຶສາໃນອະນາຄດົ.   

ຈດຸປະສງົຂອງການຄົນ້ຄວາ້: ເພື່ ອສກຶສາສິ່ ງທາ້ທາຍຕໍ່ ກບັປະສດິທພິາບຂອງຄູສອນ
ພາສາອງັກດິ ໃນຄະນະສກຶສາສາດ, ມະຫາວທິະຍາ ໄລແຫ່ງຊາດ ແລະ ເພື່ ອສກຶສາແນວທາງ
ໃນການປັບປຸງປະສດິທພິາບຂອງຄູສອນພາສາອງັກດິ ໃນຄະນະສກຶສາສາດ, ມະຫາວ ິທະຍາ
ໄລແຫ່ງຊາດ 

ວທິດໍີາເນນີການຄົນ້ຄວາ້ 
ການຄົນ້ຄວາ້ວໄິຈນີເ້ປັນຂະບວນການທີ່ ເນັນ້ການວໄິຈແບບດາ້ນປະລມິານ ໂດຍໃຊ ້

ແບບສອບຖາມກ່ຽວກບັສິ່ ງທາ້ທາຍຕໍ່ ກບັປະສດິທພິາບການສອນຂອງຄູສອນພາສາອງັກດິ ໃນ
ຄະນະສກຶສາສາດ, ມະຫາວທິະຍາໄລແຫ່ງຊາດ. ຂໍມູ້ນທີ່ ໄດຈ້າກແບບສອບຖາມຖກືນໍາມາ
ວເິຄາະ ແລະ ສງັເຄາະ ເພື່ ອຮວບຮວມເປັນຂໍມູ້ນ ແລະ ນໍາມາເປັນບ່ອນອງີສໍາລບັການປັບປຸງ
ປະສດິທພິາບຄູສອນໃນຄະນະສກຶສາສາດ, ມະຫາວທິະຍາ ໄລແຫ່ງຊາດ.  

ກຸ່ມເປົາ້ໝາຍຂອງການຄົນ້ຄວາ້ວໄິຈໃນຄັງ້ນີແ້ມ່ນຄູ-ອາຈານທີ່ ສອນພາສາອງັກດິທງັໝົ
ດ ທີ່ ສອນໃຫພ້າກພາສາຕ່າງປະເທດ ທີ່ ສງັກດັຢູ່ໃນພາກວຊິາພາສາຕ່າງປະເທດ, ຜູທ້ີ່ ສງັກດັຢູ່
ແຕ່ລະພະແນກທີ່ ຂຶນ້ກບັຄະນະສກຶສາສາດ ແລະ ຄູສອນຮບັເຊນີພາຍໃນມະຫາວທິະຍາໄລ
ແຫ່ງຊາດ ເຊິ່ ງມຈີາໍນວນທງັໝດົ 23 ທ່ານ ໃນສກົຮຽນ 2020-2021 ເຊິ່ ງສາມາດຈາໍແນກໄດ ້
ດັ່ ງນີ.້ 

ການວເິຄາະຂໍມູ້ນຈາກແບບສອບຖາມໂດຍໃຊໂ້ປຣແກມຄອມພວີເຕສໍີາເລດັຮູບ ແລະ 
ແຍກການວເິຄາະຂໍມູ້ນຕາມລກັສະນະຂອງແບບສອບຖາມ. ການວເິຄາະກ່ຽວກບັຂໍມູ້ນທົ່ ວໄປ
ຂອງຜູຕ້ອບແບບສອບຖາມເຊິ່ ງລວມມ:ີ ເພດ, ອາຍຸ, ວຸດທກິານສກຶສາ ແລະ ປະສບົການສອນ 
ແມ່ນຄດິໄລ່ຫາຄ່າຄວາມຖີ່  (Frequency) ແລະ ສ່ວນຮອ້ຍ (Percentage). ຄໍາຖາມທີ່ ກ່ຽວ
ກບັຂໍມູ້ນກ່ຽວກບັສິ່ ງທາ້ທາຍຕໍ່ ກບັປະສດິທພິາບຄູສອນພາສາອງັກດິ ໃນຄະນະສກຶສາສາດ, 
ມະຫາວທິະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ຕາມ 3 ປັດໄຈຄ:ື ຄວາມສາມາດ, ແຮງຈງູໃຈຂອງຄູ ແລະ ສິ່ ງ
ອໍານວຍຄວາມສະດວກ ໂດຍໃຊເ້ກນການໃຫຄ້ະແນນເປັນແບບມາດຕາສ່ວນປະມານຄ່າ 
(Rating Scale) ເພື່ ອຄດິໄລ່ຫາຄ່າສະເລ່ຍ (Mean), ຄ່າຜນັປ່ຽນມາດຕະຖານ (Standard 
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Deviation). ສໍາລບັພາກສ່ວນທ ີ3 ທີ່ ເປັນຄໍາຖາມປາຍເປີດກ່ຽວກບັແນວທາງໃນການປັບປຸງ
ປະສດິທພິາບຄູໃນດາ້ນຄວາມສາມາດ, ແຮງຈງູໃຈ ແລະ ສິ່ ງອໍານວຍຄວາມສະດວກ ຈະຖກື
ວເິຄາະທາງດາ້ນຄຸນນະພາບ ແລະ ສະຫ ຸບສງັລວມເນືອ້ໃນ. 

ເກນແປຄວາມໝາຍຄ່າສະເລ່ຍຂອງຄະແນນແບ່ງອອກເປັນ 5 ລະດບັ ດັ່ ງນີ:້ 
4.51 – 5.00  ໝາຍເຖງິ ມຜີນົກະທບົໜອ້ຍທີ່ ສຸດ 
3.51 – 4.50 ໝາຍເຖງິ ມຜີນົກະທບົໜອ້ຍ 
2.51 – 3.50  ໝາຍເຖງິ ມຜີນົກະທບົປານກາງ  
1.51 – 2.50  ໝາຍເຖງິ ມຜີນົກະທບົຫ າຍ 
1.00 – 1.50  ໝາຍເຖງິ ມຜີນົກະທບົຫ າຍທີ່ ສຸດ  

ສະຫ ຸບຜນົການສກຶສາ 
ປະສດິທພິາບຄູສອນພາສາອງັກດິ ຕາມ 3 ປັດໄຈ (ຄວາມສາມາດຄູ, ແຮງຈງູໃຈ ແລະ 

ສິ່ ງອໍານວຍຄວາມສະດວກ)ໃນຄະນະສກຶສາສາດ, ມະຫາວທິະຍາໄລແຫ່ງຊາດມສີິ່ ງທາ້ທາຍ
ໂດຍລວມຢູ່ໃນລະດບັປານກາງ. ເມື່ ອພຈິາລະນາໃນແຕ່ລະດາ້ນ ພບົວ່າຄວາມສາມາດຂອງຄູ
ເປັນປັດໄຈທີ່ ມຜີນົຕໍ່ ກບັປະສດິທພິາບຫ າຍກວ່າໝູ່  ໃນຂະນະທີ່ ສິ່ ງອໍານວຍຄວາມສະດວກ ມີ
ຜນົກະທບົຕໍ່ ກບັປະສດິທພິາບຄູຮອງລງົມາ. ເຖງິຢ່າງໃດກໍຕາມ ດາ້ນແຮງຈງູໃຈຂອງຄູ ຖວ່ືາ
ເປັນປັດໄຈທີ່ ມຜີນົກະທບົຕໍ່ ກບັປະສດິທພິາບຄູໜອ້ຍກວ່າໝູ່ ໃນ 3 ດາ້ນ. ເມື່ ອພຈິາລະນາ
ເປັນລາຍຂໍຂ້ອງແຕ່ລະດາ້ນ ເຮາົສາມາດສະຫ ຸບໄດດ້ັ່ ງນີ.້ 

ດາ້ນຄວາມສາມາດຂອງຄູ 
ສິ່ ງທາ້ທາຍຕໍ່ ກບັດາ້ນວຊິາການຄູແບ່ງອອກເປັນ 3 ດາ້ນຍ່ອຍຄ:ື ດາ້ນວຊິາສະເພາະ, 

ດາ້ນວຊິາຄູ ແລະ ດາ້ນການນໍາໃຊ ້ICT. ຈາກການວເິຄາະຂໍມູ້ນ ພບົວ່າດາ້ນຄວາມສາມາດ
ຂອງຄູໂດຍລວມແມ່ນເປັນສິ່ ງທາ້ທາຍຕໍ່ ກບັປະສດິທພິາບຄູ ເຊິ່ ງຈດັຢູ່ໃນລະດບັປານກາງ. 
ເມື່ ອເບິ່ ງດາ້ນວຊິາສະເພາະ ເຫນັວ່າຄູສ່ວນໃຫຍ່ໄດສ້ອນວຊິາທີ່ ຕນົມຄີວາມຮູດ້ີ ແລະ ມີ
ຄວາມຖະໜດັເປັນປະຈໍາ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ຍງັເຫນັວ່າຄູຍງັມຂໍີຈ້ໍາກດັໃນດາ້ນການຝຶກ
ອບົຮມົທາງດາ້ນຄວາມຮູວ້ຊິາສະເພາະ ຫ  ືວຊິາທີ່ ທ່ານສອນຢ່າງເໝາະສມົ. ເມື່ ອເບິ່ ງດາ້ນວຊິາ
ຄູ ພບົວ່າຄູໄດນ້ໍາໃຊເ້ຕກັນກິໃນການຖ່າຍທອດຄວາມຮູທ້ີ່ ຫ າກຫ າຍ. ເຖງິຢ່າງໃດກໍຕາມ ສິ່ ງ
ທາ້ທາຍກໍຍງັຕດິພນັກບັການຝຶກອບົຮມົວທິກີານສອນ ຫ  ືການແຕ່ງບດົສອນແບບໃໝ່ຢ່າງ
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ພຽງພໍ. ເມື່ ອເບິ່ ງດາ້ນ ICT ພບົວ່າຄູຍງັມຂໍີຈ້າໍກດັຫ າຍທຽບໃສ່ສອງດາ້ນທີ່ ໄດກ່້າວມາເລີ່ ມຕັ ້ງ້
ແຕ່ຄວາມຮູພ້ືນ້ຖານ, ການນໍາໃຊ ້ແລະ ການຜະລດິສື່ ການຮຽນ-ການສອນໂດຍການນໍາໃຊ ້
ICT ລວມເຖງິການໄດຮ້ບັການຝຶກອບົຮມົ. 

ດາ້ນແຮງຈງູໃຈຂອງຄູ 
ສິ່ ງທາ້ທາຍຕໍ່ ກບັດາ້ນແຮງຈງູໃຈແບ່ງອອກເປັນ 2 ດາ້ນຍ່ອຍຄ:ື ສິ່ ງຈງູໃຈທີ່ ເປັນເງນິ 

ແລະ ສິ່ ງຈງູໃຈທີ່ ເປັນເງນິ. ຈາກການວເິຄາະຂໍມູ້ນ ເຫນັວ່າດາ້ນແຮງຈງູໃຈນີເ້ປັນສິ່ ງທາ້ທາຍຕໍ່

ກບັປະສດິທພິາບຄູໃນລະດບັໜອ້ຍ. ຖາ້ປຽບທຽບລະຫວ່າງສິ່ ງຈງູໃຈທີ່ ເປັນເງນິ ແລະ ສິ່ ງຈງູ
ໃຈທີ່ ບ່ໍເປັນເງນິ ພບົວ່າສິ່ ງຈງູໃຈທີ່ ບ່ໍເປັນເງນິສົ່ ງຜນົສະທອ້ນຕໍ່ ກບັປະສດິທພິາບຄູຫ າຍກວ່າ. 
ສິ່ ທີ່ ຄູ-ອາຈານສອນພາສາອງັກດິເຫນັວ່າເຮດັໄດຂ້ອ້ນຂາ້ງດໃີນດາ້ນແຮງຈງູໃຈທີ່ ເປັນເງນິແມ່ນ
ທາງດາ້ນນະໂຍ ບາຍເງນິອຸດໜນູສະຫວດັດກີານຕ່າງໆ (ເຈບັເປັນ, ເກດີລູກ, ບໍານານ...) ແລະ 
ເງນິອຸດໜນູຄູທີ່ ມຕີໍາແໜ່ງວຊິາການຂັນ້ຕ່າງໆ (ສຈ, ຮສ, ອຈ, ຊອຈ, ຄູປະສບົການ...). ເຖງິ
ຢ່າງໃດກໍຕາມ ເມື່ ອເບິ່ ງດາ້ນສິ່ ງຈງູໃຈທີ່ ບ່ໍເປັນເງນິ ພບົວ່າສິ່ ງທີ່ ເຮດັໄດຂ້ອ້ນຂາ້ງດແີມ່ນການມີ
ເພື່ ອນຮ່ວມງານທີ່ ດ ີແລະ ຊ່ວຍເຫ ອືເຊິ່ ງກນັແລະກນັ ແລະ ນະໂຍບາຍທາງດາ້ນສະຫວດັດີ
ການທີ່ ດີເຊັ່ ນ: ການລາພັກ, ການເບິ່ ງແຍງຊ່ວຍເຫ ືອ ແລະ ຊຸກຍູໃ້ຫກ້ າລັງໃຈຕ່າງໆ. 
ກງົກນັຂາ້ມ ສິ່ ງທີ່ ຫ າຍຄນົຍງັເຫນັວ່າເປັນສິ່ ງທາ້ທາຍຕໍ່ ປະສດິທພິາບຄູແມ່ນການໃຫຄໍ້າປຶກສາ
ໃນການເຮດັວຽກຈາກທຸກພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ, ການສາ້ງໂອກາດໃນຍກົລະດບັຄວາມຮູ-້
ຄວາມສາມາດໃຫພ້ະນກັງານເປັນຢ່າງ ແລະ ການສົ່ ງເສມີທາງດາ້ນການບໍລຫິານໂດຍການ
ເລື່ ອນຊັນ້ຕໍາແໜ່ງ. 

ດາ້ນສິ່ ງອໍານວຍຄວາມສະດວກ 
ສິ່ ງທາ້ທາຍຕໍ່ ກບັດາ້ນສິ່ ງອໍານວຍຄວາມສະດວກແບ່ງອອກເປັນ 2 ດາ້ນຍ່ອຍຄ:ື  

ພືນ້ຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ສື່ ການຮຽນ-ການສອນ. ຈາກການວເິຄາະຂໍມູ້ນ ເຫນັວ່າຄູ-ອາຈານ
ໂດຍລວມເຫນັວ່າດາ້ນສິ່ ງອໍານວຍຄວາມສະດວກບ່ໍແມ່ນສິ່ ງທາ້ທາຍຫ ກັຕໍ່ ປະສດິທພິາບຄູ. 
ສ່ວນໃຫຍ່ເຫນັດເີປັນເອກະພາບກບັດາ້ນສະຖານທີ່ ການສກຶສາທີ່ ມລີກັສະ ນະກວາ້ງຂວາງ, 
ຮົ່ ມເຢັນ ແລະ ຈດັສນັເປັນລະບຽບເໝາະແກ່ການຮຽນ-ການສອນ ແລະ ມຕີກຶອາຄານ ແລະ 
ຫອ້ງຮຽນທີ່ ດ ີແລະ ພຽງພໍ. ເຖງິຢ່າງໃດກຕໍາມ ສິ່ ງທີ່ ຍງັເປັນສິ່ ງທາ້ທາຍຫ ກັກຄໍຫໍືສະໝຸດ ເຊິ່ ງ
ຍງັບ່ໍທັນມເີອກະສານ ແລະ ວາລະສານຕ່າງໆຈດັວາງໄວຢ່້າງພຽງພໍ ແລະ ເປັນລະບົບ. 
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ນອກຈາກນັນ້ ໃນດາ້ນພືນ້ຖານໂຄງລ່າງ ຄູ-ອາຈານທີ່ ສອນພາສາອງັກດິຍງັເຫນັວ່າຍງັມຂໍີ ້

ຈາໍກດັທາງດາ້ນຫອ້ງນໍາ້ທີ່ ກ່ຽວກບັການີກັສາອະນາໄມ ແລະ ມຈີາໍນວນໜອ້ຍເພື່ ອໃຫບໍ້ລກິານ. 
ໃນດາ້ນສື່ ການຮຽນ-ການສອນ ພບົວ່າສ່ວນໃຫຍ່ເຫນັດເີປັນເອກະພາບທາງດາ້ນການສະໜອງ
ສື່ ການຮຽນ-ການສອນພືນ້ຖານເຊັ່ ນ: LCD, ເຄື່ ອງຫ ິນ້ CD, VCD ຫ  ືເທບຢ່າງຄບົຖວ້ນ. ເຖງິ
ຢ່າງໃດກໍຕາມ ຄູຫ າຍຄນົຍງັເຫນັສິ່ ງທາ້ນທາຍກ່ຽວກບັການຜະລດິສື່ ການຮຽນ-ການສອນ
ສອດຄ່ອງກບັເນືອ້ໃນບດົຮຽນ  ແລະ ສາມາດນາໍໃຊໄ້ດຢ່້າງມປີະສດິທພິາບ.  
ຂໍສ້ະເໜແີນະ 

1) ດາ້ນຄວາມສາມາດຂອງຄູ 

− ຢາກໃຫຄູ້ໄດມ້ກີານຍກົລະດບັຄວາມສາມາດທາງດາ້ນວຊິາສະເພາະໂດຍການໄປຮຽນຕໍ່  
ຫ  ືການຝຶກອບົຮມົ (ຖາ້ເປັນໄປໄດແ້ມ່ນສກຶສາຕໍ່ ທີ່ ປະເທດທີ່ ໃຊພ້າສງັອງັກດິ) 

− ຢາກໃຫມ້ກີານປະເມນີຄວາມຕອ້ງການໃນການຝຶກອບົຮມົ ໂດຍສະເພາະແມ່ນດາ້ນ 
ICT ແລະ ຈດັການຝຶກອບົຮມົເປັນປະຈາໍ 

− ຢາກໃຫມ້ໜ່ີວຍງານສະເພາະເພື່ ອໃຫຄໍ້າປຶກສາເລື່ ອງການນໍາໃຊ ້ແລະ ສາ້ງສື່ ການ
ສອນທີ່ ນາໍໃຊ ້ICT 

2) ດາ້ນແຮງຈງູໃຈຂອງຄູ 

− ຢາກໃຫຄູ້ໄດມ້ສ່ີວນຮ່ວມໃນການອອກແບບ ແລະ ປັບປຸງຫ ກັສູດການສອນສາຍ
ພາສາອງັກດິໃຫຫ້ າຍຂຶນ້ເພື່ ອໃຫແ້ທດເໝາະກບັສະພາບເງ ື່ອນໄຂຕວົຈງິຂອງນກັສກຶສາ ແລະ 
ຄວາມຕອ້ງການຂອງສງັຄມົ 

− ຢາກໃຫມ້ກີານປະເມນີການຈດັການຮຽນ-ການສອນເປັນປະຈາໍ ແລະ ຍອ້ງຍໍຜູທ້ີ່ ມ ີ
ຜນົງານດເີດັ່ ນ 

3) ດາ້ນສິ່ ງອໍານວຍຄວາມສະດວກ 

− ຢາກໃຫມ້ກີານປັບປຸງຫອ້ງນໍາ້ສໍາລບັຄູ-ອາຈານ ແລະ ນກັສກຶສາ 
− ຖາ້ເປັນໄປໄດຢ້າກໃຫມ້ກີານຝຶກອບົຮມົກ່ຽວກບັການສາ້ງສື່ ການຮຽນ-ການສອນ 

− ຢາກໃຫມ້ປຶີມ້ຕໍາລາ, ບດົວທິະຍານພິນົ ແລະ ວາລະສານຕ່າງໆທີ່ ຫ າກຫ າຍສໍາລບັຄູ-
ອາຈານ ແລະ ນກັສກຶສາໃນການຊອກຫາຄວາມຮູເ້ພີ່ ມ 
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− ເພື່ ອຢາກໄດຂໍ້ມູ້ນທີ່ ລະອຽດເລກິເຊິ່ ງຂຶນ້ຕື່ ມຕໍ່ ກບັສິ່ ງທາ້ທາຍຕໍ່ ປະສດິທພິາບຄູ 
ການຄົນ້ຄວາ້ຄວນເກບັກໍາຂໍມູ້ນເພີ່ ມເຕມີຈາກຜູບໍ້ລຫິານໃນຄະນະສກຶສາສາດທຸກລະດບັທີ່

ກ່ຽວຂອ້ງເຊັ່ ນ: ຄະນະບໍດ,ີ ຮອງຄະນະ ບໍດ ີແລະ ຄະນະພະແນກທີ່ ຊີນ້ໍາວຽກງານວຊິາການ 
ເພື່ ອນາໍມາປຽບທຽບກບັຄວາມຄດິເຫນັທີ່ ໄດຈ້າກຄູ-ອາຈານທີ່ ສອນພາສາອງັກດິ. 
ເອກະສານອາ້ງອງີ 
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ການຈດັການຮຽນ-ການສອນວຊິາ ການຜນັສຽງໂດຍນາໍໃຊເ້ທກັນກິການເວົາ້ຕາມ
ຫ ງັຄູເຂົາ້ໃນການສອນການອອກສຽງຄໍາສບັທີ່ ລງົທາ້ຍດວ້ຍຕວົ sແລະ es ສໍາລບັ
ນກັສກຶສາຄູພາສາອງັກດິປີທ ີ1 ພາກວຊິາ ຄູພາສາຕ່າງປະເທດ ຄະນະສກຶສາສາດ 
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ການຄົນ້ຄວາ້ຄັງ້ນີກ່້ຽວກບັການຈດັການຈດັການຮຽນ-ການສອນວຊິາການຜນັສຽງໂດຍ
ການນໍາໃຊເ້ຕັກນິກການເວົາ້ຕາມຫ ັງຄູ (Drilling techniques) ເຂົາ້ໃນການສອນການ
ອອກສຽງຄໍາສບັທີ່ ລງົທາ້ຍດວ້ຍ s ແລະ es. ຈດຸປະສງົຂອງການຄົນ້ຄວາ້ເພື່ ອ: 1) ສກຶສາຜນົ
ການຈດັການຮຽນ-ການສອນວຊິາການຜນັສຽງໂດຍການນໍາໃຊເ້ຕກັນກິການເວົາ້ຕາມຫ ງັຄູ 
(Drilling techniques) ເຂົາ້ໃນການສອນການອອກສຽງຄໍາສບັທີ່ ລງົທາ້ຍດວ້ຍ s ແລະ es. 
2) ສກຶສາຄວາມເພງີພໍໃຈຂອງນກັສກຶສາຕໍ່ ກບັການຈດັການຮຽນ-ການສອນວຊິາການຜນັສຽງ 
ໂດຍນໍາໃຊເ້ທັກນິກການເວົາ້ຕາມຫ ັງຄູ (Drilling techniques) ເຂົາ້ໃນການສອນການ
ອອກສຽງຄໍາສບັທີ່ ລງົທາ້ຍດວ້ຍ s ແລະ es. ກຸ່ມທດົລອງທີ່ ໃຊໃ້ນການຄົນ້ຄວາ້ຄັງ້ນີແ້ມ່ນ
ນກັສຶກສາປີທີ 1 ຈໍານວນ 30 ຄົນ, ຍງິ 23 ຄົນ ສາຂາ ຄູພາສາອັງກດິ, ພາກວິຊາຄູພາສາ
ຕ່າງປະເທດ, ຄະນະສກຶສາສາດ, ມະຫາວທິະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ສກົສກຶສາ 2017-2018, ໂດຍ
ເລອືກແບບເຈາະຈງົ (Purposive Sampling). ເຄື່ ອງມທືີ່ ໃຊໃ້ນການຄົນ້ຄວາ້ຄັງ້ນີປ້ະກອບ
ມ:ີ ບດົສອນຈາໍນວນ 03 ບດົ. ບດົທດົສອບຈາໍນວນ 60 ຂໍ ້ແລະ ແບບສອບຖາມອດັຕາສ່ວນ
ປະເມນີຄ່າ 5 ລະດບັ ມ ີ20 ຂໍ.້ ຄອມພວິເຕໂີປຣແກຣມ (SPSS) ໄດຖ້ກືນໍາໃຊເ້ຂົາ້ໃນການ
ວເິຄາະຂໍມູ້ນເພື່ ອຊອກຫາ ຄ່າສະເລ່ຍ (�̅�), ຄ່າຜນັປ່ຽນມາດຕະຖານ (SD) ແລະ ຄ່າຄວາມ
ສໍາຄນັທາງສະຖຕິ ິ(Sig). 
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ຜົນການຄົນ້ຄວາ້ພົບວ່າ:   ນັກສຶກສາໄດຄ້ະແນນສະເລ່ຍຈາກບົດທົດສອບວັດ
ຜນົສໍາເລດັທາງການຮຽນໂດຍການນໍາໃຊເ້ທກັນກິການເວົາ້ຕາມຫ ງັຄູ (Drilling techniques) 

ເຂົາ້ໃນການສອນການອອກສຽງຄໍາສບັທີ່ ລງົທາ້ຍດວ້ຍ s ແລະ es ຫ ງັການທດົລອງສູງກວ່າ
ຄະແນນກ່ອນການທດົລອງມຄີວາມແຕກຕ່າງຢ່າງມຄີວາມສໍາຄນັທາງສະຖຕິ ິທີ່ ລະດບັ 0.05 
ແລະ ຄວາມເພງີພໍໃຈຂອງນກັສກຶສາຕໍ່ ກບັການຈດັການຮຽນ-ການສອນວຊິາການຜັນສຽງ 
ໂດຍນໍາໃຊເ້ທັກນິກການເວົາ້ຕາມຫ ັງຄູ (Drilling techniques) ເຂົາ້ໃນການສອນການ
ອອກສຽງຄໍາສບັທີ່ ລງົທາ້ຍດວ້ຍ s ແລະ es ໂດຍລວມມຄີວາມເພງີພໍໃຈໃນລະດບັຫ າຍ. 
ຄໍາສບັສໍາຄນັ: ການຈດັການຮຽນ-ການສອນ, ການຜັນສຽງ, ເທກັນກິການເວົາ້ຕາມຫ ງັຄູ,  
ການອອກສຽງຄໍາສບັ ແລະ ນກັສກຶສາຄູພາສາອງັກດິ. 
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Abstract 

The present study is Learning-Teaching Pronuniation Subject Focusing 

words ending in S and ES through Drilling Techniques of Year 1 English 

Major Students at the Department of Foreign Languages Faculty of Education 

National University of Laos, Academic Year 2017-2018. The obejectives of 

this study were to: 1) determine the effects of the drilling techniques 

implementation on learning pronunciation in terms of word ending in s and 

es, 2) investigate students’ satisfaction towards the use of drilling techniques 

in teaching words ending in s and es. The participants of the study were year 

1, 30 pre-service teachers at the Department of Foreign Languages, Faculty of 

Education, National University of Laos in the academic year 2017-2018. 

There were recruited using a purposive sampling method. The research 

instruments include : three lesson plans, a pronunciation test (60 items), and 

a rating scale questionnaire (20 items). SPSS was used and performed to find 

out mean scores, standard deviations, and a statistical significance. 

Main Findings: 

1. Students’ post-test mean score of the drilling techniques was higher 

than the mean score of the pretest at the significant level of 0.05. 

2. Students generally had a high level of satisfaction towards learning 

pronunciation focusing on words ending in s and es. 

It can be concluded that using drilling techniques in teaching words 

endings in s and es benefited students in a some way.  

ຄໍາສບັສໍາຄນັ: ການຮຽນການຜນັສຽງ/ ການສອນການຜນັສຽງ/ ເທກັນກິການເວົາ້ຕາມຫ ງັຄູ/ 

ການອອກສຽງຄໍາສບັທີ່ ລງົທາ້ຍດວ້ຍ s ແລະ es 
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Key words: Learning Pronunciation/ Teaching Pronunciation/ Drilling 

techniques/ Pronouncing words ending in S and ES  
 

ຄວາມເປັນມາ ແລະ ຄວາມສໍາຄນັຂອງບນັຫາ 
ການຜນັສຽງແມ່ນທກັສະໜຶ່ ງທີ່ ສໍາຄນັໃນການຮຽນພາສາຕ່າງປະເທດ, ການຜນັສຽງໃນ

ພາສາອງັກດິເປັນອງົປະກອບໜຶ່ ງທີ່ ຜູຮ້ຽນຈະຕອ້ງຮບັຮູ ້ແລະ ຜນັສຽງໃຫຖ້ກືຕອ້ງ ສາມາດ
ສື່ ສານໄດດ້ກີວ່າຜູທ້ີ່ ຂາດທກັສະທາງດາ້ນນີ.້ ການສອນການຜນັສຽງແມ່ນມຄີວາມສໍາຄນັຫ າຍ
ໃນການສອນພາສາອງັກດິເພາະວ່າວທິກີານຜນັສຽງຄໍາສບັມຜີນົຕໍ່ ການສື່ ສານຂອງນກັສກຶສາ. 
ພອ້ມນັນ້, ບດົບາດຂອງການຜນັສຽງມຄີວາມແຕກຕ່າງຈາກການຮຽນວຊິາອື່ ນໆ ເຊັ່ ນວ່າ: ວຊິາ 
ໄວຍາກອນ ແລະ ວຊິາ ການຟັງ ເພາະວ່າ ເປົາ້ໝາຍຫ ກັຂອງການຜນັສຽງແມ່ນແນ່ໃສ່ເທກັນກິ
ການຂຶນ້ສຽງລງົສຽງ, ການປຽບທຽບສຽງ, ການເວົາ້ຕາມຫ ງັຄູ ແລະ ການສນົທະນາ (Huges, 

2006).  

ໜຶ່ ງໃນວທິກີານສອນການຜນັສຽງແມ່ນເທກັນກິການເວົາ້ຕາມຫ ງັຄູ. ເທກັນກິດາ້ນນີ ້

ເປັນຮູບແບບການສອນທີ່ ຄູຈະເປັນຜູເ້ວົາ້ກ່ອນ ແລວ້ໃຫນ້ກັສກຶສາເວົາ້ຕາມຫ ງັເປັນຈງັວະ, 
ເປັນທໍານອງ. ຄວາມສາມາດໃນການເວົາ້ຕາມຫ ງັຄູຢ່າງຖືກຕອ້ງເປັນທກັສະພືນ້ຖານ ແລະ 
ສໍາຄນັໃນການຮຽນພາສາອງັກດິ. ການຝຶກເວົາ້ຕາມຫ ງັຄູເປັນຮູບແບບໜຶ່ ງໃນການຮຽນການ
ຜນັສຽງພາສາອງັກດິຍອ້ນວ່າເປົາ້ໝາຍຫ ກັຂອງທກັສະດັ່ ງກ່າວເພື່ ອຊ່ວຍໃຫນ້ກັສກຶສາສາມາດ
ບນັລຸເປົາ້ໝາຍໃນການຮຽນການຜນັສຽງໄດດ້ຂີືຶນ້. ວທິກີານສອນດັ່ ງກ່າວນີໝ້າຍເຖງິ ວທິກີານ
ສອນທີ່ ເນັນ້ໃສ່ການນໍາໃຊພ້ດຶຕກິໍາຂອງຜູຮ້ຽນເຊີ່ ງຈະເຮດັໃຫເ້ຂາົເຈ ົາ້ໃຊພ້າສາອງັກດິໄດດ້ີ
ຂຶນ້. ວທິກີານສອນດັ່ ງກ່າວມ ີສອງອງົປະ ກອບທີ່ ສໍາຄນັຄ:ື ການກະຕຸນ້ ແລະ ການເຮດັໃຫຜູ້ ້
ຮຽນນໍາໃຊບ້ດົຮຽນ ເກົ່ າ, ການກະຕຸນ້ໝາຍເຖິງ ຄວາມສາມາດໃນການຈໍາແນກສິ່ ງທີ່ ຖືກ 
ແລະ ບ່ໍຖກືໃນການເວົາ້ຕາມຫ ງັຄູ. ການເຮດັໃຫຜູ້ຮ້ຽນໄດນ້າໍໃຊບ້ດົຮຽນເກົ່ າ ເປັນອງົປະກອບ
ທີ່ ສໍາຄນັໃນການຮຽນເພາະວ່າ ເປັນການເພີ່ ມພດຶຕກິໍາການຮຽນຮູຂ້ອງຜູຮ້ຽນ; ວທິກີານສອນ
ດັ່ ງກ່າວນີລ້ວມມ ີການເວົາ້ຊໍາ້, ເວົາ້ຕາມຫ ງັຄູ, ການປ່ຽນໂຄງສາ້ງ ແລະ ຮູບການຕ່າງໆຂອງຄໍາ
ສບັ (Senal, 2006). 

ໃນການຮຽນ-ການສອນວິຊາການຜັນສຽງກໍ່ ແມ່ນວິຊາໜຶ່ ງທີ່ ຢູ່ໃນຫ ັກສູດສາ້ງຄູ
ມດັທະຍມົ ລະດບັປະລນິຍາຕ,ີ ສາຂາຄູພາສາອງັກດິ, ພາກວຊິາຄູພາສາຕ່າງປະເທດ, ຄະນະ
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ສກຶສາສາດ, ມະຫາວທິະຍາໄລແຫ່ງຊາດ.ຈາກປະສບົການສອນ ວຊິາ ການຜນັສຽງຍງັພບົ
ບນັຫາຫ າຍຢ່າງໂດຍສະເພາະນກັສກຶສາມບີນັຫາໃນການຜນັສຽງ, ມປັີດໃຈຫ າຍຢ່າງທີ່ ມຜີນົຕໍ່

ການຜນັສຽງຂອງຜູຮ້ຽນເຊັ່ ນ: ພາສາຕົນ້ກາໍເນດີ ຫ  ືເອີນ້ວ່າພາສາແມ່,ການມສ່ີວນເຂົາ້ເຖງິການ
ຜນັສຽງອກັຂະຫ ະ, ອາຍຸ, ນດິໃສ ແລະ ການກະຕຸກຊຸກຍູ ້(Kenwrthy, 1987). ສ່ວນຫ າຍ
ນກັສກຶສາທີ່ ໄດທ້ນືມາຮຽນ (ມາຈາກຕ່າງແຂວງ) ຈະເວົາ້ສໍານຽງແຕ່ລະທອ້ງຖິ່ ນທີ່ ແຕກຕ່າງ
ກນັ. ສໍາຄນັໄປກວ່ານັນ້ ພາສາແມ່ຍງັມອີດິທພິນົໃນການຜນັສຽງ, ນກັສກຶສາສ່ວນຫ າຍຈະຜນັ
ສຽງຄໍາສບັພາສາອງັກດິລງົທາ້ຍດວ້ຍ s ແລະ es ບ່ໍຖກືຕອ້ງ ເພາະວ່າສຽງເຫ ົ່ ານີບ່ໍ້ມໃີນພາສາ
ຕົນ້ກໍາເນດີຂອງພວກເຂາົ. ຈາກບດົຄົນ້ຄວາ້ທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງວທິີການສອນດັ່ ງກ່າວນີສ້າ ມາດ
ພດັທະນາທກັສະການຜນັສຽງຂອງນກັສກຶສາໄດດ້ຂີຶນ້ (Kenwrthy, 1987). ເພາະສະນັນ້, 
ຄະນະຄົນ້ຄວາ້ຈຶ່ ງມີຄວາມສົນໃຈ ໃນການນໍາໃຊເ້ທັກນິກການເວົາ້ຕາມຫ ັງຄູ (Drilling 

techniques) ເຂົາ້ໃນການສອນຄໍາສບັທີ່ ລງົທາ້ຍ s ແລະ es ໃນການສອນການຜນັສຽງໃນຄັງ້ນີ.້ 
ຈດຸປະສງົຂອງການຄົນ້ຄວາ້: ເພື່ ອສກຶສາຜນົການຈດັການຮຽນ-ການສອນວຊິາການຜນັ

ສຽງໂດຍການນໍາໃຊເ້ທກັນກິການເວົາ້ຕາມຫ ງັຄູ (Drilling techniques) ເຂົາ້ໃນການສອນ
ການອອກສຽງຄໍາສບັທີ່  
ລງົທາ້ຍດວ້ຍ s ແລະ es ແລະ ເພື່ ອສກຶສາຄວາມເພງີພໍໃຈຂອງນກັສກຶສາຕໍ່ ກບັການຈດັການ
ຮຽນ-ການສອນວິຊາການຜັນສຽງ ໂດຍນໍາໃຊເ້ທັກນິກການເວົາ້ຕາມຫ ັງຄູ (Drilling 

techniques) ເຂົາ້ໃນການສອນການອອກສຽງຄໍາສບັທີ່ ລງົທາ້ຍດວ້ຍ s ແລະ es. 
ວທິດໍີາເນນີການຄົນ້ຄວາ້ 

ການອອກແບບການສກຶສາ 
ການຄົ ້ນຄວ ້າຄັ ້ງນີ ້ເ ປັນການຄົ ້ນຄວ ້າ ຮູບແບບການທົດລອງ   (Experimental 

Research). ໂດຍມກີານທດົສອບກ່ອນ ແລະ ຫ ງັການຮຽນ ແລະ ຮູບການທດົລອງແບບກຸ່ມ
ດຽວ (One group Pretest and Posttest) ເພື່ ອສກຶສາການຈດັການຮຽນ-ການສອນ ວຊິາການ
ຜັນສຽງ ຄໍາສັບທີ່ ລົງທາ້ຍດວ້ຍ s ແລະ es ໂດຍໃຊວ້ິທີສອນເວົາ້ຕາມຫ ັງຄູ  (Drilling 

techniques) ສໍາລບັນກັສກຶສາປີທີ 1 ສາຂາຄູພາສາອງັກດິ, ພາກວຊິາຄູພາສາຕ່າງປະເທດ, 
ຄະນະສກຶສາສາດ ສກົຮຽນ 2017-2018 ໂດຍມກີານທດົສອບກ່ອນການຮຽນ ແລະ ທດົ
ສອບຫ ງັການຮຽນ. 
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ກຸ່ມເປົາ້ໝາຍ 
ກຸ່ມທດົລອງ: ກຸ່ມທດົລອງທີ່ ນ າໃຊເ້ຂົາ້ໃນການຄົນ້ຄວາ້ຄັງ້ນີແ້ມ່ນນກັສກຶສາຄູພາສາ

ອງັກດິປີທ ີ1 ເຊິ່ ງມຈີ ານວນ 30 ຄນົ, ຍງິ 23 ຄນົ ພາກວຊິາຄູພາສາຕ່າງປະເທດ, ຄະນະສກຶ
ສາສາດ, ມະຫາວທິະຍາໄລແຫ່ງຊາດ. 

ວທິເີລອືກກຸ່ມທດົລອງ: ກຸ່ມທດົລອງທີ່ ນ າໃຊເ້ຂົາ້ໃນການຄົນ້ຄວາ້ຄັງ້ນີແ້ມ່ນນກັສກຶ
ສາຄູພາສາອງັກດິປີທ ີ1 ຈ ານວນ 30 ຄນົ, ຍງິ 23 ຄນົ, ໄດມ້າໂດຍວທິກີານເລອືກແບບເຈາະ
ຈງົ (purposive sampling) ໃນພາກຮຽນ 2 ສກົຮຽນ 2017- 2018, ຄະນະສກຶສາສາດ, 
ມະຫາວທິະຍາໄລແຫ່ງຊາດລາວ. 

ເຄື່ ອງມທືີ່ ໃຊໃ້ນການເກບັກໍາຂໍມູ້ນ: ເຄື່ ອງມທືີ່ ໃຊໃ້ນການລວບລວມຂໍມູ້ນໃນການ
ຄົນ້ຄວາ້ຄັງ້ນີມ້ ີ2 ແບບຄ:ື  ເຄື່ ອງມທືີ່ ໃຊສ້ າລບັສອນ   (Lesson plans ) ແລະ ເຄື່ ອງມສໍືາລບັ
ການຄົນ້ຄວາ້ ( Pretest and posttest, questionnaire) ເຊີ່ ງລາຍລະອຽດມດີັ່ ງລຸ່ມນີ:້ 

1) ສໍາລບັເຄື່ ອງມທືີ່ ໃຊສໍ້າລບັສອນ : ໃນບດົຄົນ້ຄວາ້ມບີດົສອນ 03 ບດົ, ບດົທ ີ1: 

Theory of regular verbs ending in s,  ບົດທີ  2 :  Theory of words ending in es 

sound ແລະ ບດົທ ີ3: Comparison of  s and es sound. ເຊີ່ ງໃນແຕ່ລະບດົສອນແມ່ນ
ອອກແບບໂດຍນໍາໃຊເ້ທກັນກິການເວົາ້ຕາມຫ ງັຄູ (Drilling techniques) ເຂົາ້ໃນການສອນ
ຄໍາສບັທີ່ ລງົທາ້ຍດວ້ຍ s ແລະ es. ບດົສອນແມ່ນຄະນະຄົນ້ຄວາ້ສາ້ງຂຶນ້ເອງ ແລະ ໃຊເ້ວລາ 3 
ອາທດິ, ສອນທດິລະສອງຄັງ້, ຄັງ້ລະ 90 ນາທ.ີ 

2) ເຄື່ ອງມທືີ່ ໃຊສ້ າລບັການຄົນ້ຄວາ້ມຄີ:ື 1) ບດົທດົສອບວດັຜນົສໍາເລດັກ່ອນ ແລະ 
ຫ ງັການຮຽນ,ຄະນະຄົນ້ຄວາ້ທດົສອບວດັຜນົສໍາເລດັທາງການຮຽນໂດຍໃຊແ້ບບທດົສອບ
ດຽວກນັເພື່ ອທດົສອບນກັສກຶສາທີ່ ໄດຮ້ຽນຮູ ້ແລະ ເຂົາ້ໃຈກ່ຽວກບັບດົຮຽນ ຈາໍນວນ 60 ຂໍ,້ 
2) ແບບສອບຖາມວດັຄວາມເພງີພໍໃຈຂອງນກັສກຶສາຕໍ່ ການຮຽນ-ການສອນການຜນັສຽງ ໂດຍ
ນໍາໃຊເ້ທກັນກິການເວົາ້ຕາມຫ ງັຄູ (Drilling techniques) ເຂົາ້ໃນການສອນການອອກສຽງຄໍາ
ສບັທີ່ ລງົທາ້ຍດວ້ຍ s ແລະ es ເປັນບດົສອບຖາມມາດຕາສ່ວນປະເມນີຄ່າ (Rating Scale) 5 

ລະດບັ ຈາໍນວນ 20 ຂໍ.້  
ຜນົຂອງການຄົນ້ຄວາ້ 

ຈາກການສກຶສາຄົນ້ຄວາ້ການຈດັການຮຽນ-ການສອນການນາໍໃຊເ້ທກັນກິການເວົາ້ຕາມ
ຫ ງັຄູ (Drilling techniques) ເຂົາ້ໃນການສອນການອອກສຽງຄໍາສບັທີ່ ລງົທາ້ຍດວ້ຍ s ແລະ 
es ສາມາດສະຫ ຸບໄດດ້ັ່ ງນີ:້ 
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1)  ຜນົການວເິຄາະວດັຜນົສໍາເລດັທາງການຮຽນ 

ນກັສກຶສາໄດຄ້ະແນນສະເລ່ຍຈາກການທດົສອບວດັຜນົສໍາເລດັທາງການຮຽນໂດຍ
ການນໍາໃຊເ້ທັກນິກການເວົາ້ຕາມຫ ັງຄູ (Drilling techniques) ເຂົາ້ໃນການສອນການ
ອອກສຽງຄໍາສບັທີ່ ລງົທາ້ຍດວ້ຍ s ແລະ es ຫ ງັການທດົລອງສູງກວ່າຄະແນນກ່ອນການຮຽນ
ແຕກຕ່າງຢ່າງມຄີວາມສໍາຄນັທາງສະຖຕິ ິທີ່ ລະດບັ 0.05. 

2)  ຜນົການວເິຄາະຂໍມູ້ນລະດບັຄວາມເພງິພໍໃຈຂອງນກັສກຶສາ 
ນກັສກຶສາມຄີວາມເພງີພໍໃຈຕໍ່ ກບັການຈດັການຮຽນ-ການສອນວຊິາການຜນັ 

ສຽງ ໂດຍນໍາໃຊເ້ທກັນກິການເວົາ້ຕາມຫ ງັຄູ (Drilling techniques) ຄໍາສບັທີ່ ລງົທາ້ຍດວ້ຍ s ແລະ 
es ໂດຍລວມມຄີວາມເພງີພໍໃຈໃນລະດບັຫ າຍ, ເມື່ ອພຈິາລະນາເປັນແຕ່ລະດາ້ນແລວ້ພບົວ່າ  ມ ີ
4 ດາ້ນທີ່ ມຄີວາມເພງີພໍໃຈຫ າຍ ແລະ ອກີ 1 ດາ້ນແມ່ນ ມຄີວາມເພງີພໍໃຈໃນລະດບັປານກາງ, 
ເມື່ ອຈດັລຽງລໍາດບັຄ່າສະເລ່ຍແຕ່ຫ າຍຫາໜອ້ຍຕາມລໍາດບັຄ:ື ດາ້ນການຈດັການຮຽນ-ການສອນ, 
ດາ້ນເນືອ້ໃນການຮຽນຮູ,້ ດາ້ນການໃຊສ້ື່ ການ ສອນ, ດາ້ນການວດັ ແລະ ປະເມນີຜນົ, ດາ້ນເວລາ 
ເຊີ່ ງມລີາຍລະອຽດດັ່ ງລຸ່ມນີ:້  

1) ດາ້ນການຈດັການຮຽນ-ການສອນ: ໃນພາບລວມແມ່ນຢູ່ໃນລະດບັຄວາມເພງີພໍໃຈ
ຫ າຍແຕ່ເມື່ ອພຈິາລະນາແຕ່ລະຂໍພ້ບົວ່າຂໍທ້ີ່ ມຄ່ີາສະເລ່ຍຫ າຍທີ່ ສຸດແມ່ນນກັສກຶສາມຄີວາມ
ຕັງ້ໃຈໃນການຮຽນ ແລະ ກດິຈາໍກໍາຊ່ວຍໃຫຜູ້ຮ້ຽນເຂົາ້ໃຈ ແລະ ສາມາດຜນັສຽງ s ແລະ es 
ເຊີ່ ງມຄີວາມພໍໃຈຢູ່ໃນລະດບັຫ າຍ, ສ່ວນຂໍທ້ີ່ ມຄ່ີາສະເລ່ຍໜອ້ຍທີ່ ສຸດແມ່ນຂັນ້ຕອນການຈດັ
ກດິຈະກາໍເປັນລໍາດບັຕໍ່ ເນື່ ອງບ່ໍສບັສນົ. 

2) ດາ້ນເນືອ້ໃນການຮຽນຮູ:້ ໃນພາບລວມແມ່ນຢູ່ໃນລະດບັ ຄວາມເພງີພໍໃຈຫ າຍ 
ເມື່ ອພຈິາລະນາແຕ່ລະຂໍພ້ບົວ່າຂໍທ້ີ່ ມຄ່ີາສະເລ່ຍຫ າຍທີ່ ສຸດແມ່ນເນືອ້ໃນບດົຮຽນສາມາດນາໍໄປ
ໃຊໃ້ນຊວີດິປະຈາໍວນັໄດ ້ແລະ ເນືອ້ໃນບດົຮຽນເຂົາ້ໃຈງ່າຍ ແລະ ໜາ້ສນົໃຈ. 

3) ດາ້ນການໃຊສ້ື່ ການສອນ: ໃນດາ້ນການໃຊສ້ື່ ການສອນໂດຍພາບລວມຢູ່ໃນລະດບັ
ຄວາມເພງີພໍໃຈຫ າຍແຕ່ເມື່ ອພຈິາລະນາ, ແຕ່ລະຂໍພ້ບົວ່າຂໍທ້ີ່ ມຄ່ີາສະເລ່ຍຫ າຍທີ່ ສຸດກວ່າ
ຂໍອ້ ື່ ນໆແມ່ນນກັສກຶສາມຄີວາມສນົໃຈໃນການຮຽນຫ າຍຂຶນ້ເມ ື່ ອໃຊສ້ື່ ທີ່ ຫ າກຫ າຍ, ຮອງລງົ
ມາແມ່ນ ການໃຊສ້ື່ ຊ່ວຍໃຫນ້ກັສກຶສາເຂົາ້ໃຈເນືອ້ໃນບດົຮຽນໄດດ້ຍີ ິ່ ງຂຶນ້ ແລະ ຂໍທ້ີ່ ມຄ່ີາ
ສະເລ່ຍໜອ້ຍກວ່າຂໍອ້ ື່ ນໆແມ່ນການໃຊສ້ື່ ໃນການສອນແມ່ນມຄີວາມເໝາະສມົກບັບດົຮຽນ. 
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4) ດາ້ນການວັດ ແລະ ປະເມີນຜົນ: ໃນດາ້ນການວັດ ແລະ ປະເມີນຜົນ ໂດຍ
ພາບລວມຢູ່ໃນລະດບັຄວາມເພີງພໍໃຈຫ າຍ, ແຕ່ເມື່ ອພຈິາລະນາແຕ່ລະຂໍພ້ບົວ່າຂໍທ້ີ່ ມຄ່ີາ
ສະເລ່ຍຫ າຍທີ່ ສຸດກວ່າຂໍອ້ ື່ ນໆແມ່ນນກັສກຶສາມຄີວາມພໍໃຈໃນການນໍາສະເໜຜີນົງານທຸກຄັງ້ 
ແລະ ຂໍທ້ີ່ ມຄ່ີາສະເລ່ຍໜອ້ຍແມ່ນນກັສກຶສາມຄີວາມພໍໃຈກບັຄະແນນທີ່ ໄດຈ້າກການທດົ
ສອບຫ ງັການຮຽນ. 

5) ດາ້ນເວລາ: ໃນດາ້ນເວລາ ໂດຍພາບລວມຢູ່ໃນລະດບັຄວາມເພງີພໍໃຈປານກາງ, ເມື່ ອ
ພຈິາລະນາແຕ່ລະຂໍພ້ບົວ່າຂໍທ້ີ່ ມຄ່ີາສະເລ່ຍຫ າຍທີ່ ສຸດກວ່າຂໍອ້ ື່ ນໆແມ່ນໄລຍະເວລາໃນການ
ຈດັການຮຽນ-ການສອນມຄີວາມເໝາະສມົກບັເນືອ້ໃນບດົຮຽນ ແລະ ຂໍທ້ີ່ ມຄ່ີາສະເລ່ຍໜອ້ຍ
ແມ່ນໄລຍະເວລາໃນການເຮດັກດິຈະກາໍພຽງພໍກບັເນືອ້ໃນບດົຮຽນ. 

ຂໍສ້ະເໜແີນະ 

ຂໍສ້ະເໜແີນະໃນການນາໍຜນົການສກຶສາໄປໃຊ ້
1) ການຈດັກດິຈະກ າການຮຽນ-ການສອນອອກສຽງການເວົາ້ຕາມຫ ງັຄູ ຄູຈະຕອ້ງກະ

ຕຸນ້ແນວຄວາມຄິດຂອງນກັສຶກສາເພື່ ອເຝິກໃຫຜູ້ຮ້ຽນໄດມ້ກີານລະດົມສະໝອງ, ການ
ປະຕບິດັຕວົຈງິ. 

2) ຄູຄວນເອາົໃຈໃສ່ເພື່ ອຶເນັນ້ໃຫນ້ກັຮຽນໄດມ້ສ່ີວນຮ່ວມ ແລະ ເປີດໂອກາດໃຫ ້
ນກັຮຽນໄດຊ່້ວຍເຫ ອືເຊີ່ ງກນັ ແລະ ກນັໃນເວລາເຮດັກດິຈະກາໍ. 

3) ຄູຄວນກະກຽມການຈດັກດິຈະກ າການອອກສຽງເປັນຢ່າງດເີພື່ ອຊ່ວຍໃຫກ້ານຈດັ
ກດິຈະກາໍການຮຽນຂອງຜູຮ້ຽນປະສບົຜນົສໍາເລດັ. 

4) ຄູຄວນກະຕຸນ້ໃຫຜູ້ຮ້ຽນຕັງ້ເປົ້າໝາຍໃນການຮຽນການອອກສຽງ ແລະ 
ພະຍາຍາມພດັທະນາໃຫເ້ກດີແຮງຈງູໃຈໃນການຮຽນການອອກສຽງໃຫຫ້ າຍກວ່າເກົ່ າເພື່ ອ
ນາໍໄປສູ່ການອອກສຽງຢ່າງມປີະສດິທພິາບ. 

5) ຄູຄວນໃຫຄ້ວາມສ າຄນັກບັການສອນການຜນັສຽງໃນທຸກໆລະດບັຂອງການຮຽນ
ເນື່ ອງຈາກວ່າການຜນັສຽງທີ່ ຖກືຕອ້ງເປັນພືນ້ຖານຂອງການຟັງ, ເວົາ້ພາສາອງກດິໄດດ້.ີ 

6) ຄູຄວນໃຊສ້ື່ ການສອນ, ອຸປະກອນ, ເທກັນກິ ຫ  ືວທິກີານສອນທີ່ ຫ າກຫ າຍ ແລະ 
ໃຫຂໍ້ມູ້ນປ້ອນກບັ (feedback) ໃຫຜູ້ຮ້ຽນເພື່ ອພດັທະນາໃຫເ້ກດີປະສດິທພິາບໃນການ
ອອກສຽງຫ າຍທີ່ ສຸດ. 
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ຂໍສ້ະເໜແີນະໃນການສກຶສາຄົນ້ຄວາ້ຄັງ້ຕໍ່ ໄປ 
1) ຄວນມກີານສກຶສາການຈດັກດິຈະກ າການຮຽນໂດຍນ າໃຊວ້ທິກີານສອນແບບ

ການເວົາ້ຕາມຫ ງັຄູໄປໃຊກ້ບັທກັສະອື່ ນໆທີ່ ເຫນັວ່າເໝາະສມົ. 
2) ຄວນມກີານສກຶສາປຽບທຽບການຈດັກດິຈະກ າການຮຽນໂດຍນ າໃຊວ້ທິກີານ

ສອນແບບການເວົາ້ຕາມຫ ງັຄູກບັວທິກີານສອນແບບອື່ ນ. 
ເອກະສານອາ້ງອງີ 
Huges, R. (2006). Spoken English: TESOL and Applied Linguistics: London.    

Kenworthy, J. (1987). Teaching Pronunciation London: Longman. 

Senal, M. (2006). Suggestion for Beautifying the Pronunciation of EFL 

leaners: Journal of Language and Linguistics Studies, (1). 
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ສກຶສາໂອກາດໃນການສົ່ ງເສມີການລງົທນຶຂອງຈນີ ຢູ່ ສປປ.ລາວ ແບບຍນືຍງົ 
 

ລດັສະໝ ີວງົແສງຈນັ1; ສດິທໄິຊ ໄຊຍະວງົ2; ຈນິດາວງົ ໄຊຍະສນິ3; ບຸດສະບາແພງດວງ4 

ແລະ ພູລດັສະໝ ີເພດັທະນລູດັ5 

1ສະຖາບນັພດັທະນາຊບັພະຍາກອນມະນຸດລາວ-ຍີ່ ປຸ່ນ, ມະຫາວທິະຍາໄລແຫ່ງຊາດ 

2ມະຫາວທິະຍາໄລວທິະຍາໄລແຫ່ງຊາດ 

1vlatsamy@yahoo.co.uk 
2x.sithixay@gmail.com 

3chindavongsa@yahoo.fr 
4b.phengdouang@nuol.edu.la 

5phoulathsamee@gmail.com 

 

ບດົຄດັຫຍໍ ້
     ການຄົນ້ຄວາ້ໃນຄັງ້ນີມ້ຈີດຸປະສງົເພື່ ອສກຶສາຮູບແບບລກັສະນະຂອງຫວົໜ່ວຍວສິາຫະກດິ
ຈນີທີ່ ລງົທນຶຢູ່ ສປປ.ລາວ, ສກຶສາຄວາມຄດິເຫນັຂອງນກັທຸລະກດິຈນີທີ່ ມຕີໍ່ ສະພາບແວດ
ລອ້ມທາງດາ້ນເສດຖະກດິ, ການເມອືງ, ວດັທະນະທໍາ-ສງັຄມົ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມທໍາມະຊາ
ດາທີ່ ກ່ຽວກບັໂອກາດໃນການລງົທນຶຂອງນກັລງົທນຶຈນີຢູ່ ສປປ.ລາວ ແລະ ສກຶສາສະພາບຂໍ ້

ຫຍຸງ້ຍາກ ແລະ ອຸປະສກັໃນການດໍາເນນີທຸລະກດິຂອງນກັລງົທນຶຂອງຈນີຢູ່ ສປປ.ລາວ. ການ
ສກຶສາຄັງ້ນີແ້ມ່ນນໍາໃຊວ້ທິີການສກຶສາແບບສໍາຫ ວດໂດຍນໍາໃຊກຸ່້ມຕວົຢ່າງທງັໝດົ 100 
ບໍລສິດັ, ໃນການວເິຄາະຂໍມູ້ນແມ່ນໃຊສ້ະຖິຕພິນັລະນາ ແລະ ສະຖິຕອິາ້ງອງີດວ້ຍການແປ
ຄວາມໝາຍໃນລັກສະນະຄວາມຖີ່ , ຄ່າສະເລ່ຍ, ການທົດສອບສົມມຸດຖານ One way 

ANOVA. 

      ຜນົຂອງການສກຶສາເຫນັວ່າ: ວສິາຫະກດິສ່ວນຫ າຍແມ່ນຂະແໜງການຄາ້, ແມ່ນວສິາຫະ
ກດິສ່ວນບຸກຄນົ,  ມຈີໍານວນພະນກັງານຕໍ່ າກວ່າ 10 ຄນົ, ຜູປ້ະກອບກດິຈະການສ່ວນຫ າຍ
ເປັນເພດຊາຍ, ມອີາຍຸຢູ່ລະຫວ່າງ 30-39 ປີ, ມລີະດບັການສກຶສາຈບົມດັທະຍມົປາຍ ແລະ ມີ
ປະສບົການໃນການດໍາເນນີທຸລະກດິຢູ່ລະຫວ່າງ 1-5 ປີ. ລະດບັຄວາມຄດິເຫນັກ່ຽວກບັ
ໂອກາດໃນການສົ່ ງເສມີການລງົທນຶຂອງນກັລງົທນຶຈນີຢູ່ລາວຂອງຜູປ້ະກອບກດິຈະການ ໃນ
ດາ້ນເສດຖະກດິໃນພາບລວມສະເລ່ຍໃນລະດບັປານກາງ, ດາ້ນການເມອືງໃນພາບລວມ
ສະເລ່ຍໃນລະດບັຫ າຍ, ດາ້ນວດັທະນະທໍາ-ສງັຄມົ ແລະ ປະຫວດັສາດ ໃນພາບລວມສະເລ່ຍ
ໃນລະດບັປານກາງ ແລະ  ດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ພູມປີະເທດ ໃນພາບລວມສະເລ່ຍໃນ

mailto:4b.phengdouang@nuol.edu.la
mailto:5phoulathsamee@gmail.com
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ລະດບັປານກາງ. ຜນົຂອງການທດົສອບສມົມຸດຖານໂດຍຈາໍແນກຕາມຕາມປະເພດທຸລະກດິ, 

ຂະໜາດວສິາຫະກດິ, ລະດບັການສກຶສາ ແລະ ໄລຍະເວລາໃນການດໍາເນນີທຸລະກດິຂອງຜູ ້
ປະກອບການເຫນັວ່າ:  ຜູປ້ະກອບກດິຈະການທີ່ ຢູ່ໃນປະເພດທຸລະກດິທີ່ ຕ່າງກນັຈະມລີະດບັ
ຄວາມຄດິເຫນັກ່ຽວກບັໂອກາດໃນການສົ່ ງເສມີການລງົທນຶຢູ່ ສປປລາວ ແບບຍນືຍງົ ທງັໝດົ
ທຸກດາ້ນບ່ໍແຕກຕ່າງກນັ ດວ້ຍລະດບັຄວາມເຊື່ ອໝັນ້ 95%, ຜູປ້ະກອບກດິຈະການທີ່ ມຂີະໜ
າດວສິາຫະກດິທີ່ ຕ່າງກນັ ຈະມລີະດບັຄວາມຄດິເຫນັກ່ຽວກບັໂອກາດໃນການສົ່ ງເສມີການ
ລງົທນຶຢູ່ ສປປລາວ ແບບຍນືຍງົ ສ່ວນຫ າຍບ່ໍແຕກຕ່າງກນັ ດວ້ຍລະດບັຄວາມເຊື່ ອໝັນ້ 
95%, ຍກົເວັນ້ໃນດາ້ນ ດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ພູມປີະເທດ ຈະແຕກຕ່າງກນັ ດວ້ຍລະດບັ
ຄວາມເຊື່ ອໝັນ້ 95%, ຜູປ້ະກອບກດິຈະການທີ່ ມລີະດບັການສກຶສາແຕກຕ່າງກນັຈະມລີະດບັ
ຄວາມຄດິເຫນັກ່ຽວກບັໂອກາດໃນການສົ່ ງເສມີການລງົທນຶຢູ່ ສປປລາວ ແບບຍນືຍງົ ທງັໝດົ
ທຸກດາ້ນບ່ໍແຕກຕ່າງກນັ ດວ້ຍລະດບັຄວາມເຊື່ ອໝັນ້ 95%, ຜູປ້ະກອບກດິຈະການທີ່ ມໄີລຍະ
ເວລາດໍາເນນີທຸລະກດິທີ່ ຕ່າງກນັຈະມລີະດບັຄວາມຄດິເຫນັກ່ຽວກບັໂອກາດໃນການສົ່ ງເສມີ
ການລງົທນຶຢູ່ ສປປລາວ ແບບຍນືຍງົ ທງັໝດົທຸກດາ້ນບ່ໍແຕກຕ່າງກນັ ດວ້ຍລະດບັຄວາມເຊື່ ອ
ໝັນ້ 95%.   
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ABSTRACT 

          This research aims to study the patterns of agencies of Chinese 

entrepreneurs to invest in the countries they see in Chinese businesses on the 

environment, economy, politics, culture. - Society and natural environment 

about the opportunity to invest in Chinese investment in his country and the 

study of problems and obstacles in business and investment in China. 

However, the military. This study uses a survey method using 100 companies, 

which are used to analyze data to interpret statistics and statistics that are 

referenced by meaningful interpretation of frequency, mean and hypothesis, 

one-way variance analysis. 

The results of the study show that most enterprises are commercial, 

private enterprises, fewer than 10 employees, male workers, between 30-39 

years old, high school graduates and business executives of 1-5 years. The 

opinions about the opportunity to promote the investment of Chinese investors 

in the country's entrepreneurs in the economy overall average intermediate 

politics overall average levels, the culture - social and historical overview of 

average intermediate and environmental and topographic overall average 

intermediate.  

mailto:4b.phengdouang@nuol.edu.la
mailto:5phoulathsamee@gmail.com
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The results of the Hypothesis by business category, business size, 

educational level, business duration of the business are: Entrepreneurs in 

different types of business will have an opinion on the opportunities to 

promote investment in all Sustainable Laos, not all different with confidence 

level of 95%, entrepreneurs with different business size. There will be an 

overview of the most promising investment opportunities in the Lao PDR, 

with a 95% confidence level. Except in environmental and terrain vary with 

the confidence level of 95%, entrepreneurs with education different levels 

comment more about the opportunity to promote investment in Lao P.D.R. 

sustainable aspect of the economy all the difference with a confidence level 

of 95%, the operator has time to run businesses Different levels opinion Than 

about the opportunity to promote investment in sustainable Lao P.D.R. any 

difference with 95% confidence level  

Keywords: human resource, development, tourism industry, Lao, Laos 

ພາກສະເໜ ີ

ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ ກບັ ສາທາລະນະລດັ ປະຊາ  
ຊນົຈນີ ເປັນປະເທດບາ້ນໃກເ້ຮອືນຄຽງກນັທີ່ ມຊີາຍແດນຮ່ວມກນັຍາວ 505 ກໂິລແມດັ, ມີ
ຄວາມສໍາພນັຢ່າງແໜນ້ແຟນ້ຖານອາ້ຍນອ້ງໃນປະຫວດັສາດມາເປັນເວລາດນົນານ. ນບັແຕ່ມື ້

ສາ້ງຕັງ້ສາຍພົວພັນການທູດ ວັນທີ 25 ເມສາ 1961 ເປັນຕົນ້ມາ ການຮ່ວມມຂືອງສອງ
ປະເທດໄດກ້າຍເປັນຄູ່ຮ່ວມຍຸດທະສາດ, ເປັນເພື່ ອນບາ້ນທີ່ ດ,ີ ເພື່ ອນມດິສະຫາຍທີ່ ດ ີໂດຍໄດ ້
ສະແດງອອກທາງດາ້ນຍອດມູນຄ່າການຄາ້, ການລງົທນຶລະຫວ່າງສອງປະເທດໄດເ້ພີມ້ຂຶນ້ຢ່າງ
ຕໍ່ ເນື່ ອງ ໂດຍສະເພາະແມ່ນພາຍຫ ງັປະເທດຈນີໄດດໍ້າເນນີນະໂຍບາຍການເປີດປະເທດ ແລະ 
ການປະຕຮູິບເສດຖະກດິນບັແຕ່ປີ 1978 ເປັນຕົນ້ມາ, ເສດຖະກດິ, ສງັຄມົ, ການສກຶສາ, 
ວທິະຍາສາດ ແລະ ເທກັໂນໂລຢີ ໄດຮ້ບັການພດັທະນາຢ່າງວ່ອງໄວ. ການເຕບີໂຕທາງເສດຖະກດິ
ຂອງຈນີກໍ່ ໄດກ້າ້ວຂຶນ້ມາເປັນປະເທດທີ່ ມລີາຍຮບັແຫ່ງຊາດ(GDP)ເປັນອນັດບັທ ີ2 ຂອງໂລກ. 

ໃນການພດັທະນາເສດຖະກດິນັນ້, ການລງົທນຶເປັນກນົລະຍຸດຢ່າງໜຶ່ ງທີ່ ສໍາຄນັຂອງ 
ສປ.ຈນີ ພາຍຫ ງັເປີດປະເທດ, ຊຶ່ ງຈນີໄດພ້ະຍາຍາມດງຶດູດການລງົທນຶຈາກຕ່າງປະເທດເພື່ ອ
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ໃຊທ້ຶນ ແລະ ເທັກໂນໂລຢີທີ່ ທັນສະໄໝມາພດັທະນາປະເທດຈນີ, ແຕ່ມາເຖິງປີ 1980 
ປະເທດຈນີມນີະໂຍບາຍຊດັເຈນທີ່ ຈະສົ່ ງເສມີບໍລສິດັຂະໜາດໃຫຍ່ຂອງຈນີທີ່ ມຄີວາມພອ້ມ
ໃຫອ້ອກໄປລງົທນຶໃນຕ່າງປະເທດຫ າຍຂຶນ້, ຊຶ່ ງສອງກນົລະຍຸດນີຈ້ນີເອີນ້ວ່າ: ເຊນີເຂົາ້ມາ 
ແລະ ເດນີອອກໄປ(Going Global Policy). ນອກຈາກນີໃ້ນແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ 
ແລະ ສງັຄມົແຫ່ງຊາດ 5 ປີຂອງຈນີຄັງ້ທ ີ11 (2006-2010) ໄດຕ້ັງ້ເປົາ້ໝາຍທີ່ ຈະເພີມ້ຍອດ
ມູນຄ່າການລງົທນຶໃນຕ່າງປະເທດສູງເຖງິ 60,000 ລາ້ນໂດລາສະຫະລດັ, ຊຶ່ ງສະແດງໃຫເ້ຫນັ
ວ່າລດັຖະບານມຄີວາມບຸກບນືຢ່າງເດດັດ່ຽວໜຽວແໜນ້ ໃນການສົ່ ງເສມີການລງົທນຶຂອງຈນີ
ໃຫຂ້ະຫຍາຍອານາຈກັທາງທຸລະກດິອອກໄປໃນຂງົເຂດຕ່າງໆໃນໂລກ. ພອ້ມດຽວກນັນັນ້ໃນ
ແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ ແລະ ສງັຄມົແຫ່ງຊາດ 5 ປີຂອງຈນີຄັງ້ທ ີ13(2016-2020) ກໍ່ ໄດ ້
ມນີະໂຍບາຍຕໍ່ ການລງົທນຶ “ນຶ່ ງແລວທາງ ນຶ່ ງເສັນ້ທາງ” ໂດຍມຈີຸດປະສງົສະໜບັສະໜູນ
ຫ ກັການຄ ືມດິຕະພາບ ແລະ ຄວາມຈງິໃຈ, ຍດຶໝັ ້ັ ້ັ ້ັນ້ໃນຫ ກັການຂອງການຮ່ວມມກືນັຕ່າງຝ່າຍ
ຕ່າງມຜີນົປະໂຫຍດຮ່ວມກນັກບັບນັດາປະເທດຕ່າງໆໃນພາກພືນ້ ແລະ ໃນໂລກ, ເຊື່ ອມໂຍງ
ລະຫວ່າງແຜນດນິກບັທະເລ, ເປີດກວ້າງການພວົພນັທງັໝດົບນັດາປະເທດຕາເວນັອອກ ແລະ 

ຕາເວນັຕກົ. 
ປະຈບຸນັຄວາມສໍາພນັລາວ-ຈນີມຄີວາມສະໜດິແໜນ້ຫ າຍຂຶນ້ທຸກດາ້ນບ່ໍວ່າຈະຢູ່ໃນ

ຂອບວິພາຄີ,  ພະຫຸພາຄີ ແລະ ເວທີພູມີພາກພາຄີ ເຊັ່ ນ : ASEAN-China Annual 

Consultation, ASEAN+3, ARF, ASEM. ໃນເຂດພາກພືນ້ ອາຊຽນ ແລະ ຈນີໄດເ້ຊນັ
ສນັຍາຮ່ວມວ່າດວ້ຍການລງົທນຶອາຊຽນ-ຈນີ(ASEAN-China Investment Agreement) 

ໃນວນັທ ີ15 ສງິຫາ 2009, ຊຶ່ ງສອງຝ່າຍໄດເ້ລີ່ ມເຈລະຈາຕກົລງົວ່າດວ້ຍການລງົທນຶອາຊຽນ-
ຈນີຕັງ້ແຕ່ປີ 2003. ການເຊນັສນັຍາຈະເຮດັໃຫໄ້ດປ້ະໂຫຍດໂດຍກງົຈາກການຂະຫຍາຍການ
ຄາ້ ແລະ ການລງົທນຶຊຶ່ ງກນັແລະກນັ ລວມເຖງິການສາ້ງຄວາມເຊື່ ອມໂຍງທາງເສດຖະກດິກບັ
ຈນີຢ່າງຕໍ່ ເນື່ ອງ. ສອງຝ່າຍໄດຕ້ກົລງົກນັທີ່ ຈະໃຫກ້ານສະໜບັສະໜນູການລງົທນຶໂດຍກງົຂອງ
ຄູ່ພາຄ ີນບັທງັການສົ່ ງເສມີການຄຸມ້ຄອງການລງົທນຶ ເຊັ່ ນ: ການປະຕບິດັຕໍ່ ນກັລງົທນຶທງັສອງ
ຝ່າຍຢ່າງເປັນທໍາ ແລະ ເທົ່ າທຽມກນັ, ການຊດົເຊຍີໃຫແ້ກ່ນກັລງົທນຶໃນກໍລະນທີີ່ ມຍີດຶຄນື 
ແລະ ບນັຫາທີ່ ເກດີຂຶນ້ລະຫວ່າງນກັລງົທນຶຂອງຄູ່ພາຄກີບັລດັ ອນັຈະນາໍໄປສູ່ການໄຫ ເຂົາ້ຂອງ
ເງນິທນຶໃໝ່ ແລະ ການນໍາເອາົຜນົກໍາໄລກບັມາລງົທນຶໃນຮູບແບບແບບຍນືຍງົ ສອດຄ່ອງກບັ
ເປົາ້ໝາຍການຈດັຕັງ້ປະຊາຄມົ.  
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ນບັແຕ່ປີ 2000 ເປັນຕົນ້ມາ ການລງົທນຶຂອງຈນີຢູ່ລາວມທ່ີາອ່ຽງເພີມ້ຂຶນ້ຢ່າງຕໍ່ ເນື່ ອງ, 
ໂດຍທີ່ ປະເທດລາວກໍ່ ເປັນໜຶ່ ງໃນອາຊຽນທີ່ ຈນີໄດເ້ຂົາ້ມາລງົທນຶຫ າຍທີ່ ມມີູນຄ່າຂອງການ
ລງົທນຶເປັນ ອນັດບັ 2 ຂອງອາຊຽນຮອງຈາກປະເທດສງິກະໂປ, ຖາ້ແຍກຕາມປະເທດທີ່ ມາ
ລງົທນຶໂດຍກງົໃນລາວ  ຈນີໄດກ້າຍເປັນອນັດບັທ1ີ ໂດຍມກີານລງົທນຶທງັໝດົ 694 ໂຄງການ 
ແລະ ມູນຄ່າການລງົທນຶສູງເຖງິ 5 ຕືກ່້ວາໂດລາສະຫະລດັ ຖວ່ືາເປັນແຫ ່ ງລງົທນຶທີ່ ມສີກັກາຍະ
ພາບໃນຫ າຍຂະແໜງການເຊັ່ ນ: ໄຟຟາ້ນໍາ້ຕກົ, ບ່ໍແຮ່, ກະສກິໍາ, ການກກໍ່ ສາ້ງ, ການຄາ້, ການ
ບໍລກິານ ແລະ ອື່ ນໆ. ແຕ່ປີ 2008-2018 ມູນຄ່າການລງົທນຶຂອງຈນີ ໃນ ສປປລາວ ໄດເ້ພີມ້
ຂຶນ້ຢ່າງໄວວາ, ໃນໄລຍະ 10 ປີ ດັ່ ງກ່າວນັນ້ຈາກ ປີ 2008 ມຈີາໍນວນໂຄງການລງົທນຶທງັໝດົ 
72 ໂຄງການ, ຊຶ່ ງລວມມູນຄ່າການລງົທນຶທງັໝດົ 990 ຕືກ້ບີ ເພີມ້ຂຶນ້ເປັນ 364 ໂຄງການ, 
ຊຶ່ ງລວມມູນຄ່າການລງົທນຶທງັໝດົ 11,889 ຕືກ້ບີ ໃນປີ 2018, ໃນນັນ້ແຂວງທີ່ ມຈີໍານວນ
ໂຄງການລງົທນຶຂອງຈນີຫ າຍເປັນ 10 ອນັດບັທໍາອດິມຄີ:ື ນະຄອນຫ ວງວຽງຈນັ(1202), 
ແຂວງຫ ວງພະບາງ(182), ແຂວງຫ ວງນໍາ້ທາ(130), ແຂວງວຽງຈນັ(106), ແຂວງບໍລຄໍິາໄຊ
(85), ແຂວງອຸດມົໄຊ(75), ແຂວງບ່ໍແກວ້(70), ແຂວງອດັຕະປື(62), ແຂວງໄຊຍະບູລ(ີ51) 
ແລະ ແຂວງຈາໍປາສກັ (48), ຊຶ່ ງລາຍລະອຽດຂໍມູ້ນມດີັ່ ງນີ:້ 
ຕາຕະລາງ 1.1: ຫວົໜ່ວຍວສິາຫະກດິຈນີທີ່ ລງົທນຶໃນສປປລາວ ແຍກຕາມຂະແໜງການ 

ແລະ ທີ່ ຕັງ້ແຂວງແຕ່ປີ 2008-2018 

ລດ ຊື່ ແຂວງ 

ຈາໍນວນ
ໂຄງການໃນ
ຂະແໜງການ

ຜະລດິ 

ຈາໍນວນ
ໂຄງການໃນ
ຂະແໜງການ
ການຄາ້ 

ຈາໍນວນໂຄງການ
ໃນຂະແໜງການ
ການບໍລກິານ 

ລວມທງັ
ໝດົ 

1 ນະຄອນຫ ວງວຽງ
ຈນັ 375 238 589 1,202 

2 ຜົງ້ສາລ ີ 35 3 3 41 

3 ຫ ວງນໍາ້ທາ 91 24 15 130 

4 ອຸດມົໄຊ 50 12 13 75 

5 ບ່ໍແກວ້ 55 7 8 70 

6 ຫ ວງພະບາງ 86 35 61 182 

7 ຫວົພນັ 11 2 4 17 

8 ໄຊຍະບູລ ີ 33 9 9 51 
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9 ຊຽງຂວາງ 20 13 9 42 

10 ວຽງຈນັ 64 29 13 106 

11 ບໍລຄໍິາໄຊ 23 59 3 85 

12 ຄໍາມ່ວນ 18 8 6 32 

13 ສະຫວນັນະເຂດ 24 7 7 38 

14 ສາລະວນັ 14 1 2 17 

15 ເຊກອງ 2 3 0 5 

16 ຈາໍປາສກັ 28 14 6 48 

17 ອດັຕະປື 8 53 1 62 

18 ໄຊສມົບູນ 2 6 3 11 

ລວມທງັໝດົ 939 523 752 2214 

 (ແຫ ່ ງຂໍມູ້ນ: ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄາ້, ກມົທະບຽນ ແລະ ຄຸມ້ຄອງວສິາຫະກດິ 

ຫອ້ງການຖານຂໍມູ້ນວສິາຫະກດິແຫ່ງຊາດ 2018).  

        ໃນການດໍາເນນີທຸລະກດິທີ່ ຍນືຍງົ ແມ່ນການປະກອບທຸລະກດິ ທີ່ ບ່ໍພຽງແຕ່ຕອ້ງການຜນົ
ຕອບແທນພຽງກໍາໄລຢ່າງດຽວເທົ່ ານັນ້, ແຕ່ຕອ້ງໄດຄໍ້ານງຶເຖິງປັດໄຈທີ່ ມຜີນົກະທບົຕໍ່ ດາ້ນ
ສິ່ ງ ແ ວດລ ້ອມ , ວັດທະນະ ທໍ າ - ສັ ງ ຄົມ  ແ ລ ະ  ກ າ ນ ບໍ ລິຫ າ ນ ຄຸ ້ມ ຄອ ງ  ( ESG: 

ENVIRONMENTAL, SOCIAL, AND GOVERNANCE) ນໍາອີກ.  ການລົງທຶນ
ແບບຍນືຍງົນັນ້ ຜູລ້ງົທນຶຈະຕອ້ງໄດເ້ຂົາ້ໃຈແຈງ້ຕໍ່ ນະໂຍບາຍ, ລະບຽບກດົໝາຍໃນການຄຸມ້
ຄອງປົກປັກຮກັສາສິ່ ງແວດລອ້ມ ໂດຍສະເພາະບໍລສິດັທີ່ ຈະລງົທນຶໃນຂງົເຂດໃດໜຶ່ ງຄວນມີ
ນະໂຍບາຍ, ບດົວເິຄາະວພິາກທາງເຕກັນກິວຊິາການ ແລະ ມຂີະບວນການເຮດັວຽກໃນອງົ
ກອນຂອງຕນົຢ່າງຊດັເຈນ ເພື່ ອຈດັການບໍລຫິານສິ່ ງແວດລອ້ມ, ນໍາໃຊຊ້ບັພະຍາກອນຢ່າງມີ
ປະສດິທພິາບ ແລະ ຮບັຜດິຊອບການຟືຶນ້ຟູສະພາບແວດລອ້ມທາງທໍາມະຊາດທທີີ່ ໄດຮ້ບັຜນົ
ກະທບົຈາກການດໍາເນນີທຸລະກດິຂອງບໍລສິດັ. ອກີດາ້ນໜຶ່ ງການລງົທນຶແບບຍນືຍງົ ທີ່ ຄວນ
ໄດເ້ອາົໃຈໃສ່ ແມ່ນດາ້ນວດັທະນະທໍາ-ສງັຄມົຂອງປະເທດນັນ້ໆ, ຊຶ່ ງເປັນປັດໄຈໜຶ່ ງທີ່ ມ ີ
ຄວາມສໍາຄນັຕໍ່ ຄວາມສໍາເລດັຂອງບໍລສິດັຈນີ, ຊຶ່ ງບ່ໍສາມາດເບິ່ ງຂາ້ມໄປໄດ.້ ບໍລສິດັຈນີມີ
ວດັທະນະທໍາຈນີ ເມື່ ອມາຢູ່ປະເທດລາວໄດສໍ້າພດັວດັທະນະທໍາລາວ ບໍລສິດັກໍ່ ຕອ້ງໄດປັ້ບຕວົ 
ເພື່ ອໃຫເ້ຂົາ້ກບັວດັທະນະທໍາລາວ ຫ  ືຕອ້ງປັບວດັທະນະທໍາອງົກອນໃຫເ້ຂົາ້ກບັທງັວດັທະນະ
ທໍາລາວ ແລະ ວດັທະນະທໍາຈນີພອ້ມກນັ ເພື່ ອສາ້ງວດັທະນະທໍາອງົກອນໃໝ່, ເພື່ ອຄວາມຢູ່
ລອດ, ເພື່ ອການພດັທະນາແບບຍນືຍງົຂອງບໍລສິດັ ທງັໄດມ້ສ່ີວນຮ່ວມໃນການພດັທະນາຊຸມ
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ຊນົໃນຂງົເຂດນັນ້ໃຫມ້ຄີວາມຍນືຍງົ. ນອກນັນ້ຍງັຕອ້ງໄດເ້ຄາົລບົລະບຽບ, ກດົໝາຍ ແລະ 
ປະກອບສ່ວນມອບພນັທະອາກອນໃຫປ້ະເທດນັນ້ຕາມສນັຍາ ຫ  ືຕາມກດົໝາຍການລງົທນຶ
ໃນການສ່ວນສາອາກອນ. 
       ການລົງທຶນຂອງຈີນໃນປະເທດລາວບາງບໍລິສັດກໍ່ ປະສົບຄວາມສໍາເລັດ ແລະ ມີການ

ຂະຫຍາຍຕວົ, ບາງບໍລສິດັກໍ່ ປະສບົຄວາມຫ ົມ້ເຫ ວ. ເຖງິແນວໃດກໍ່ ຕາມບ່ໍວ່າບໍລສິດັທີ່ ປະສບົຜນົ

ສໍາເລດັ ຫ  ືປະສບົຄວາມຫ ົມ້ເຫ ວ ແລະ ມອຸີປະສກັຫ ວງຫ າຍ, ຊຶ່ ງບໍລສິດັເຫ ົ່ ານີເ້ປັນບໍລສິດັຈາກ

ຈນີທີ່ ມາລງົທນຶໃນລາວ ແນ່ນອນຕອ້ງປະເຊນີກບັອຸປະສກັຕ່າງໆ ນາໆ ແລະ ບໍລສິດັເຫ ົ່ ານີຕ້ອ້ງ

ໃຊກ້ນົລະຍຸດໃນການແກໄ້ຂບນັຫາດັ່ ງກ່າວ. ດັ່ ງນັນ້, ຜູຄ້ ົນ້ຄວາ້ຈຶ່ ງມຄີວາມສນົໃຈການສກຶສາໃນ

ຫວົຂໍ:້ “ສກຶສາໂອກາດໃນການສົ່ ງເສມີການລງົທນຶຂອງຈນີຢູ່ ສປປ.ລາວ ແບບຍນືຍງົ” ເພື່ ອເປັນຂໍ ້

ມູນໃນການຕດັສນິໃຈດໍາເນນີການ ທງັນະໂຍບາຍ ແລະ ການບໍລຫິານຈດັການ, ຊຶ່ ງຈະເປັນ

ແບບແຜນແກ່ບໍລສິດັຈນີຄນົໃໝ່ທີ່ ຈະມາລງົທນຶໃນປະເທດລາວ ແລະ ເພື່ ອໃຫພ້າກລດັ ແລະ 

ສະມາຊກິໃນອງົກອນຮຽນຮູ,້ ເຂົາ້ໃຈດາ້ນວດັທະນະທໍາອງົກອນຂອງບໍລສິດັຈນີ, ການປະຕບິດັ

ລະບຽບກົດໝາຍຂອງການລົງທຶນ, ມີຄວາມເຂົາ້ໃນຕໍ່ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຜົນກະທົບຕໍ່

ສິ່ ງແວດລອ້ມຈາກການລົງທຶນຂອງບໍລິສັດຕົນ ເພື່ ອເຮັດໃຫກ້ານລົງທຶນຂອງຂອງຈີນ 

ໃນສປປລາວ ມກີານພດັທະນາ ແລະ ຍນືຍງົ. 

ຈດຸປະສງົຂອງການຄົນ້ຄວາ້ 
• ເພື່ ອຊອກຮູຮູ້ບແບບລກັສະນະຂອງຫວົໜ່ວຍວສິາຫະກດິຈນີທີ່ ລງົທນຶຢູ່ ສປປ.ລາວ. 

• ເພື່ ອປະເມນີຄວາມຄດິເຫນັຂອງນກັທຸລະກດິຈນີທີ່ ມຕີໍ່ ສະພາບແວດລອ້ມທາງດາ້ນ

ເສດຖະກດິ, ການເມອືງ, ວດັທະນະທໍາ-ສງັຄມົ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມທໍາມະຊາດາທີ່ ກ່ຽວກບັ

ໂອກາດໃນການລງົທນຶຂອງນກັລງົທນຶຈນີຢູ່ ສປປ.ລາວ. 

• ເພື່ ອຊອກຮູສ້ະພາບຂໍຫ້ຍຸງ້ຍາກ ແລະ ອຸປະສກັໃນການດໍາເນນີທຸລະກດິຂອງນກັລງົທນຶ

ຂອງຈນີຢູ່ ສປປ.ລາວ. 

ວທິກີານຄົນ້ຄວາ້ 
ໃນການສກຶສາຄັງ້ນີຜູ້ຄ້ ົນ້ຄວາ້ໄດໃ້ຊວ້ທິກີານສກຶສາແບບປະລມິານປະສມົປະສານກບັ

ແບບຄຸນະ ພາບ, ຊຶ່ ງມລີາຍລະອຽດດັ່ ງນີ:້ 
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ສໍາລບັການສກຶສາແບບປະລມິານແມ່ນໄດໃ້ຊແ້ບບສໍາຫ ວດເພື່ ອສກຶສາເຖິງສະພາບ

ແວດລອ້ມທາງທຸລະກດິຂອງລາວ ໂດຍມກີານເກບັຂໍມູ້ນຈາກນກັລງົທນຶຈນີໃນລາວຈໍານວນ 

100 ຄນົ ເພື່ ອສກຶສາເຖງິອງົປະກອບທີ່ ສໍາຄນັຊຶ່ ງມຜີນົຕໍ່ ການລງົທນຶທີ່ ຍນືຍງົ. ໃນການສກຶສາ

ແບບປະລິມານນີແ້ມ່ນຈະໄດສ້ຶກສາເອກະສານ, ບົດຄວາມທາງວິຊາການ, ຜົນງານການ

ຄົນ້ຄວາ້, ຈາກເວບັໄຊທີ໌ຂອງໜ່ວຍງານພາກລດັ ແລະ ພາກເອກະຊນົ ທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ເຊັ່ ນ: 

ສະຖານທດູ ສປ.ຈນີ ປະຈໍາລາວ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລງົທນຶ, ກະຊວງອຸດສາຫະ

ກາໍການຄາ້, ກະຊວງການເງນິ, ກມົສະຖຕິແິຫ່ງຊາດ, ສະມາຄມົນກັທຸລະກດິ, ອງົການການຄາ້

ໂລກ(WTO), ສະມາຄົມອາຊຽນ(ASEAN), ທະນາຄານໂລກ(World Bank) ແລະ 

ທະນາຄານພດັທະນາອາຊ ີ(Asia Development Bank). 

ສໍາລບັການສກຶສາໃນແບບຄຸນະພາບຜູຄ້ົນ້ຄວາ້ໄດເ້ກບັຮວບຮວມຂໍມູ້ນກ່ຽວກບັປັດໄຈ

ທີ່ ສົ່ ງຜນົຕໍ່ ການເອືອ້ອໍານວຍຕໍ່ ການລງົທນຶຂອງຈນີໃນລາວ.ໃນການສກຶສາແບບປະລມິານນີ ້

ແ ມ່ນຈະໄດ ້ເຮັດການສໍາພາດລວງເລິກ (In-depth Interview) ຈາກນັກລົງທຶນຈີນ, 

ພະນກັງານຄນົລາວທີ່ ເຮດັວຽກຢູ່ບໍລສິດັຈນີ, ສໍາພາດຄນົໃນຊຸມຊນົ ແລະ ບຸກຄນົທີ່ ມສ່ີວນ

ກ່ຽວຂອ້ງໃນໜ່ວຍງານພາກເອກະຊນົ, ພາກລດັ. 

ຜນົການຄົນ້ຄວາ້ 
ຈາກການສກຶສາໂອກາດໃນການສົ່ ງເສມີການລງົທນຶຂອງຈນີຢູ່ ສປປ.ລາວ ແບບຍນືຍງົ, 

ໂດຍໃຊກຸ່້ມຕວົຢ່າງທງັໝດົຈາກຜູປ້ະກອບກດິຈະການຂອງບໍລສິດັ 100 ຄນົ ແລະ ສໍາພາດຜູ ້
ບໍລຫິານກ່ຽວກບັການລງົທນຶຂອງ ສປປລາວ ຈາໍນວນ 12 ທ່ານ, ຊຶ່ ງຜນົຂອງການສກຶສາພບົ
ວ່າ:  

▪  ຂໍມູ້ນທົ່ ວໄປຂອງວສິາຫະກດິ: ວສິາຫະກດິສ່ວນຫ າຍແມ່ນຂະແໜງການຄາ້, ຊຶ່ ງ
ກວມເອາົຈໍານວນທງັ ໝດົ 48 ວສິາຫະກດິ ຫ  ືເທົ່ າກບັ 48%, ຮູບແບບລກັສະນະການຈດົ
ທະບຽນທຸລະກດິ ສ່ວນຫ າຍແມ່ນວສິາຫະກດິສ່ວນບຸກຄນົ, ຊຶ່ ງກວມເອາົຈາໍນວນທງັໝດົ 89 
ວສິາຫະກດິ ຫ  ືເທົ່ າກບັ 89%, ມຈີໍານວນພະນກັງານຢູ່ລະຫວ່າງ 6-50 ຄນົ, ຊຶ່ ງກວມເອາົ
ຈາໍນວນທງັໝດົ 51 ວສິາຫະກດິ ຫ  ືເທົ່ າກບັ 51%. 

▪  ຂໍມູ້ນທົ່ ວໄປຂອງຜູຕ້ອບແບບສອບຖາມ: ຜູຕ້ອບແບບສອບຖາມສ່ວນຫ າຍເປັນເພດ
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ຊາຍ, ຊຶ່ ງກວມເອາົຈາໍນວນທງັໝດົ 76 ຄນົ ຫ  ືເທົ່ າກບັ 76%, ມອີາຍຸຢູ່ລະຫວ່າງ 30-39 ປີ, 

ຊຶ່ ງກວມເອາົຈໍານວນທງັໝດົ 38 ຄນົ ຫ  ືເທົ່ າກບັ 38%, ມລີະດບັການສກຶສາຈບົມດັທະຍມົ
ປາຍ, ຊຶ່ ງກວມເອາົຈໍານວນທງັໝດົ 35 ຄນົ ຫ  ືເທົ່ າກບັ 35%, ມໄີລຍະດໍາເນນີທຸລະກດິຢູ່
ລະຫວ່າງ 1-5 ປີ. 

▪ ລະດບັຄວາມຄດິເຫນັກ່ຽວກບັໂອກາດໃນການສົ່ ງເສມີການລງົທນຶຂອງນກັລງົທນຶຈນີຢູ່ລາວ
ຂອງຜູປ້ະກອບກດິຈະການໃນແຕ່ລະດາ້ນສາມາດສະຫ ຸບໄດດ້ັ່ ງນີ:້  

ດາ້ນເສດຖະກດິ: ຜູປ້ະກອບກດິຈະການມລີະດບັຄວາມຄດິເຫນັກ່ຽວກບັໂອກາດໃນ
ການສົ່ ງເສມີການລງົທນຶຂອງນກັລງົທນຶຈນີຢູ່ລາວ ໃນພາບລວມສະເລ່ຍໃນລະດບັປານກາງ (

92.2
__

=X  ) ດວ້ຍຄ່າຜນັປ່ຽນມາດຖານ (SD = 0.50).  

ດາ້ນການເມອືງ: ຜູປ້ະກອບການມລີະດບັຄວາມຄດິເຫນັກ່ຽວກບັໂອກາດໃນການ
ສົ່ ງເສີມການລົງທຶນຂອງນັກລົງທຶນຈີນຢູ່ລາວ  ໃນພາບລວມສະເລ່ຍໃນລະດັບຫ າຍ

( 55.3
__

=X ) ດວ້ຍຄ່າຜນັປ່ຽນມາດຖານ (SD=0.68).  

ດາ້ນວດັທະນະທໍາ-ສງັຄມົ ແລະ ປະຫວດັສາດ: ຜູປ້ະກອບການມລີະດບັຄວາມຄດິເຫນັ
ກ່ຽວກບັໂອກາດໃນການສົ່ ງເສມີການລງົທນຶຂອງນກັລງົທນຶຈນີຢູ່ລາວ ໃນພາບລວມສະເລ່ຍ

ໃນລະດບັປານກາງ( 28.3
__

=X ) ດວ້ຍຄ່າຜນັປ່ຽນມາດຖານ (SD=0.62).  

ດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ພູມປີະເທດ: ຜູປ້ະກອບການມລີະດບັຄວາມຄດິເຫນັກ່ຽວກບັ
ໂອກາດໃນການສົ່ ງເສມີການລງົທນຶຂອງນກັລງົທນຶຈນີຢູ່ລາວ ໃນພາບລວມສະເລ່ຍໃນລະດບັ

ປານກາງ( 39.3
__

=X ) ດວ້ຍຄ່າຜນັປ່ຽນມາດຖານ (SD=0.60).  

▪ ການທດົສອບສມົມຸດຖານຄວາມຄດິເຫນັກ່ຽວກບັໂອກາດໃນການສົ່ ງເສມີການລງົທນຶ
ຢູ່ ສປປລາວ ແບບຍນືຍງົ ແຍກຕາມຂໍມູ້ນທົ່ ວໄປຂອງຜູປ້ະກອບກດິຈະການ 

- ຜູປ້ະກອບກດິຈະການທີ່ ຢູ່ໃນປະເພດທຸລະກດິດາ້ນການຜະລດິຈະມລີະດບັຄວາມ
ຄດິເຫນັ ກ່ຽວກບັໂອກາດໃນການສົ່ ງເສມີການລງົທນຶຢູ່ ສປປລາວ ແບບຍນືຍງົຫ າຍກວ່າຜູ ້
ປະກອບກດິຈະການທີ່ ຢູ່ໃນປະເພດທຸລະກດິດາ້ນການບໍລກິານ ດວ້ຍລະດບັຄວາມເຊື່ ອໝັນ້ 

99%. 

- ຜູປ້ະກອບກດິຈະການທີ່ ຢູ່ໃນປະເພດທຸລະກດິດາ້ນການຜະລດິຈະມລີະດບັຄວາມ
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ຄດິເຫນັ ກ່ຽວກບັໂອກາດໃນການສົ່ ງເສມີການລງົທນຶຢູ່ ສປປລາວ ແບບຍນືຍງົຫ າຍກວ່າຜູ ້
ປະກອບກດິຈະການທີ່ ຢູ່ໃນປະເພດທຸລະກດິດາ້ນການຄາ້ ດວ້ຍລະດບັຄວາມເຊື່ ອໝັນ້ 95%. 

- ຜູປ້ະກອບກດິຈະການທີ່ ຢູ່ໃນປະເພດທຸລະກດິດາ້ນການຜະລດິຈະມລີະດບັຄວາມ
ຄດິເຫນັ ກ່ຽວກບັໂອກາດໃນການສົ່ ງເສມີການລງົທນຶຢູ່ ສປປລາວ ແບບຍນືຍງົຫ າຍກວ່າຜູ ້
ປະກອບກດິຈະການທີ່ ຢູ່ໃນປະເພດທຸລະກດິດາ້ນການຄາ້ ດວ້ຍລະດບັຄວາມເຊື່ ອໝັນ້ 99%  
ແລະ  ຜູປ້ະກອບກດິຈະການທີ່ ຢູ່ໃນປະເພດທຸລະກດິດາ້ນການບໍລກິານຈະມລີະດບັຄວາມຄດິ
ເຫັນ ກ່ຽວກບັໂອກາດໃນການສົ່ ງເສີມການລງົທຶນຢູ່ ສປປລາວ ແບບຍນືຍງົຫ າຍກວ່າຜູ ້
ປະກອບກດິຈະການທີ່ ຢູ່ໃນປະເພດທຸລະກດິດາ້ນການຄາ້ ດວ້ຍລະດບັຄວາມເຊື່ ອໝັນ້ 95%. 

- ຜູປ້ະກອບກດິຈະການທີ່ ຢູ່ໃນຂະໜາດວສິາຫະກດິຂະໜາດໃຫຍ່ ຈະມລີະດບັ
ຄວາມຄດິເຫນັ ກ່ຽວກບັໂອກາດໃນການສົ່ ງເສມີການລງົທນຶຢູ່ ສປປລາວ ແບບຍນືຍງົຫ າຍ
ກວ່າຜູປ້ະກອບກດິຈະການທີ່ ຢູ່ໃນຂະໜາດວສິາຫະກດິຂະໜາດກາງ, ຂະໜາດນອ້ຍ ແລະ 
ຈນຸລະວສິາຫະກດິ ດວ້ຍລະດບັຄວາມເຊື່ ອໝັນ້ 99%, 99%  ແລະ 95% ຕາມລໍາດບັ. 

- ຜູປ້ະກອບກດິຈະການທີ່ ຢູ່ໃນຂະໜາດວສິາຫະກດິຂະໜາດນອ້ຍ ຈະມລີະດບັ
ຄວາມຄດິເຫນັ ກ່ຽວກບັໂອກາດໃນການສົ່ ງເສມີການລງົທນຶຢູ່ ສປປລາວ ແບບຍນືຍງົຫ າຍ
ກວ່າຜູປ້ະກອບກດິຈະການທີ່ ຢູ່ໃນ ຈນຸລະວສິາຫະກດິ ດວ້ຍລະດບັຄວາມເຊື່ ອໝັນ້ 99%. 

- ຜູປ້ະກອບກດິຈະການທີ່ ຢູ່ໃນຂະໜາດວິສາຫະກດິຂະໜາດກາງ ຈະມລີະດບັ
ຄວາມຄດິເຫນັ ກ່ຽວກບັໂອກາດໃນການສົ່ ງເສມີການລງົທນຶຢູ່ ສປປລາວ ແບບຍນືຍງົຫ າຍ
ກວ່າຜູປ້ະກອບກດິຈະການທີ່ ຢູ່ໃນຂະໜາດວສິາຫະກດິຂະໜາດຈນຸລະວສິາຫະກດິ ແລະ ຂະ
ໜາດນອ້ຍ ດວ້ຍລະດບັຄວາມເຊື່ ອໝັນ້ 95% ເຊັ່ ນກນັ. 

- ຜູປ້ະກອບກດິຈະການທີ່ ຢູ່ໃນຂະໜາດວສິາຫະກດິຂະໜາດນອ້ຍ ຈະມລີະດບັ
ຄວາມຄດິເຫນັ ກ່ຽວກບັໂອກາດໃນການສົ່ ງເສມີການລງົທນຶຢູ່ ສປປລາວ ແບບຍນືຍງົຫ າຍ
ກວ່າຜູປ້ະກອບກດິຈະການທີ່ ຢູ່ໃນຂະໜາດວສິາຫະກດິຂະໜາດຈນຸລະວສິາຫະກດິ ດວ້ຍ
ລະດບັຄວາມເຊື່ ອໝັນ້ 95%; ຜູປ້ະກອບກດິຈະການທີ່ ຢູ່ໃນຂະໜາດວສິາຫະກດິຂະໜາດ
ໃຫຍ່ ຈະມລີະດບັຄວາມຄດິເຫນັ ກ່ຽວກບັໂອກາດໃນການສົ່ ງເສມີການລງົທນຶຢູ່ ສປປລາວ 
ແບບຍນືຍງົຫ າຍກວ່າຜູປ້ະກອບກດິຈະການທີ່ ຢູ່ໃນຂະໜາດວສິາຫະກດິຂະໜາດຈນຸລະວິ
ສາຫະກດິ ດວ້ຍລະດບັຄວາມເຊື່ ອໝັນ້ 95%. 
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- ຜູປ້ະກອບກດິຈະການທີ່ ຢູ່ໃນຂະໜາດວສິາຫະກດິຂະໜາດນອ້ຍ ຈະມລີະດບັ
ຄວາມຄດິເຫນັ ກ່ຽວກບັໂອກາດໃນການສົ່ ງເສມີການລງົທນຶຢູ່ ສປປລາວ ແບບຍນືຍງົຫ າຍ
ກວ່າຜູປ້ະກອບກດິຈະການທີ່ ຢູ່ໃນຂະໜາດວສິາຫະກດິຂະໜາດຈນຸລະວສິາຫະກດິ ດວ້ຍ
ລະດບັຄວາມເຊື່ ອໝັນ້ 95%; ຜູປ້ະກອບກດິຈະການທີ່ ຢູ່ໃນຂະໜາດວສິາຫະກດິຂະໜາດ
ໃຫຍ່ ຈະມລີະດບັຄວາມຄດິເຫນັ ກ່ຽວກບັໂອກາດໃນການສົ່ ງເສມີການລງົທນຶຢູ່ ສປປລາວ 
ແບບຍນືຍງົຫ າຍກວ່າຜູປ້ະກອບກດິຈະການທີ່ ຢູ່ໃນຂະໜາດວສິາຫະກດິຂະໜາດຈນຸລະວິ
ສາຫະກດິ ດວ້ຍລະດບັຄວາມເຊື່ ອໝັນ້ 99%. 

- ຜູປ້ະກອບກດິຈະການທີ່ ຢູ່ໃນຂະໜາດວິສາຫະກດິຂະໜາດກາງ ຈະມລີະດບັ
ຄວາມຄດິເຫນັ ກ່ຽວກບັໂອກາດໃນການສົ່ ງເສມີການລງົທນຶຢູ່ ສປປລາວ ແບບຍນືຍງົໂດຍ
ສະເລ່ຍຫ າຍກວ່າຜູປ້ະກອບກດິຈະການທີ່ ຢູ່ໃນຂະໜາດວສິາຫະກດິຂະ ໜາດຈນຸລະວສິາຫະ
ກດິ ດວ້ຍລະດບັຄວາມເຊື່ ອໝັນ້ 99%; ຜູປ້ະກອບກດິຈະການທີ່ ຢູ່ໃນຂະໜາດວສິາຫະກດິ
ຂະໜາດໃຫຍ່ ຈະມລີະດບັຄວາມຄດິເຫນັ ກ່ຽວກບັໂອກາດໃນການສົ່ ງເສມີການລງົທນຶຢູ່ 
ສປປລາວ ແບບຍນືຍງົໂດຍສະເລ່ຍຫ າຍກວ່າຜູປ້ະກອບກດິຈະການທີ່ ຢູ່ໃນຂະໜາດວສິາຫະ
ກດິຂະໜາດຈນຸລະວສິາຫະກດິ ດວ້ຍລະດບັຄວາມເຊື່ ອໝັນ້ 95%. 

- ຜູປ້ະກອບກດິຈະການມວຸີດທກິານສກຶສາມດັທະຍມົຕົນ້ລງົມາຈະມລີະດບັຄວາມ
ຄດິເຫນັ ກ່ຽວກບັໂອກາດໃນການສົ່ ງເສມີການລງົທນຶຢູ່ ສປປລາວ ແບບຍນືຍງົໂດຍສະເລ່ຍໜ້
ອຍກວ່າຜູປ້ະກອບກດິຈະການທີ່ ມວຸີດທກິານສກຶສາຊັນ້ກາງ/ຊັນ້ສູງ ແລະ ວຸດທປິະລນິຍາຕີ
ຂຶນ້ໄປ ດວ້ຍລະດບັຄວາມເຊື່ ອໝັນ້ 95% ຄກືນັ. 

- ຜູປ້ະກອບກດິຈະການທີ່ ມໄີລຍະເວລາດໍາເນນີທຸລະກດິ 1-5 ປີ ຈະມລີະດບັຄວາມ
ຄດິເຫນັ ກ່ຽວກບັໂອກາດໃນການສົ່ ງເສມີການລງົທນຶຢູ່ ສປປລາວ ແບບຍນືຍງົຫ າຍກວ່າຜູ ້
ປະກອບກດິຈະການມໄີລຍະເວລາດໍາເນນີທຸລະກດິ 16-20 ປີ ດວ້ຍລະດບັຄວາມເຊື່ ອໝັນ້ 
95%, ເຊັ່ ນກນັ.  

- ຜູປ້ະກອບກດິຈະການທີ່ ມໄີລຍະເວລາດໍາເນນີງານທຸລະກດິ 1-5 ປີ ຈະມລີະດບັ
ຄວາມຄດິເຫນັ ກ່ຽວກບັໂອກາດໃນການສົ່ ງເສມີການລງົທນຶຢູ່ ສປປລາວ ແບບຍນືຍງົຫ າຍ
ກວ່າຜູປ້ະກອບກດິຈະການມໄີລຍະເວລາດໍາເນນີທຸລະກດິ 6-10 ປີ ; 11-15  ປີ ແລະ 16-20 

ປີ ດວ້ຍລະດບັຄວາມເຊື່ ອໝັນ້ 95%, 95%  ແລະ 99% ຕາມລໍາດບັ; ຜູປ້ະກອບກດິຈະການ
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ທີ່ ມໄີລຍະເວລາດໍາເນນີທຸລະກດິ 11-15 ປີ ຈະມລີະດບັຄວາມຄດິເຫນັ ກ່ຽວກບັໂອກາດໃນ
ການສົ່ ງເສມີການລງົທນຶຢູ່ ສປປລາວ ແບບຍນືຍງົຫ າຍກວ່າຜູປ້ະກອບກດິຈະການມໄີລຍະ
ເວລາດໍາເນນີທຸລະກດິ 6-10 ປີ ແລະ 16-20 ປີ ດວ້ຍລະດບັຄວາມເຊື່ ອໝັນ້ 95%, 99% 

ຕາມລໍາດບັ. 
ຄໍາສະເໜຂີອງການຄົນ້ຄວາ້ 

ຂໍແ້ນະນາໍສໍາລບັການຄົນ້ຄວາ້ໃນຄັງ້ນີ ້

1. ເນື່ ອງຈາກນກັລງົທນຶສ່ວນຫ າຍຍງັເປັນຂະແໜງການຄາ້, ເປັນຂະໜາດນອ້ຍ-ຂະໜ

າດຈນຸລະວສິາຫະກດິ ແລະເປັນທຸລະກດິປະເພດສ່ວນບຸກຄນົ. ດັ່ ງນັນ້, ທາງລດັສະບານລາວ

ຄວນອະນຸຍາດໃຫລ້ງົທນຶເປັນຂະແໜງອື່ ນໃຫຫ້ າຍຂຶນ້ເຊັ່ ນ: ຂະແໜງການຜະລດິ, ຂະແໜງບໍ

ລກິານ. ພອ້ມດຽວກນັນັນ້ກໍ່ ຄວນໃຫເ້ປັນທຸລະກດິຂະໜາດກາງຂຶນ້ໄປ ແລະ ເປັນການລງົທນຶ

ແບບຫຸນ້ສ່ວນລາວ-ຈນີໃຫຫ້ າຍຂຶນ້. 

2. ເນື່ ອງຈາກນກັລງົທນຶສ່ວນຫ າຍຍງັໜຸ່ມນອ້ຍ, ມລີະດບັການສກຶສາຍງັຕໍ່ າ ແລະ ມີ

ໄລຍະໄລຍະເວລາໃນການດໍາເນນີທຸລະກດິຢູ່ລາວຍງັໜອ້ຍ ແລະ ທງັຂາດປະສບົການໃນການ

ເຮດັທຸລະກດິຢູ່ລາວ, ດັ່ ງນັນ້ ຝ່າຍຈນີຄວນຈະພຈິາລະນາໃຫມ້ ີຜູທ້ີ່ ມຄີວາມຮູ ້ແລະ ມທີກັສະ

ມາລງົທນຶຢູ່ລາວເພີມ້ຂຶນ້ຕືື່ ມ. 

3. ສໍາລັບສະພາບແວດລອ້ມການລົງທຶນໃນ ສປປລາວ , ລັດຖະບານຄວນຈະ

ເອາົໃຈໃສ່ສາ້ງແຮງງານທີ່ ມທີກັສະ (ມຝີີມ)ື ເພື່ ອຕອບສະໜອງໃຫບ້ນັດາບໍລສິດັຈນີຜູລ້ງົທນຶ 

ໃນ ສປປລາວ, ຄວນປັບປຸງດາ້ນລະບຽບການ-ກດົໝາຍການລງົທນຶໃຫມ້ຄີວາມຖກືຕອ້ງຊດັ

ເຈນ ແລະ ຄວນມນີະໂຍບາຍການສົ່ ງເສມີການລງົທນຶຕື່ ມອກີ.  

4. ສໍາລບັນກັລງົທນຶຈນີກໍ່ ຄວນສກຶສາກ່ຽວກບັວດັທະນະທໍາ-ຮດີຄອງປະເພນລີາວ, 

ຄວນມຄີວາມຮູຄ້ວາມຮູ ້ເລື່ ອງຜນົກະທບົຕໍ່ ສິ່ ງແວດລອ້ມ (EAI), ມຄີວາມຮູເ້ລື່ ອງຜນົກະທບົ

ທາງສຸຂະພາບ (HIA). ເນື່ ອງຈາກວ່ານກັລງົທນຶຈນີຈາໍນວນໜຶ່ ງບ່ໍໄດປ້ະຕບິດັຕາມບດົວພິາກ

ເສດຖະກດິ-ເຕກັນກິ, ສນັຍາ ແລະ ຕາມລະບຽບກດົໝາຍຂອງການລງົທນຶຂອງ ສປປລາວ. 
 

 



190 

ວາລະສານວທິະຍາສາດ ຂອງມະຫາວທິະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ສະບບັທ ີ18, 2021 

ຂໍແ້ນະນາໍສໍາລບັການຄົນ້ຄວາ້ໃນຄັງ້ຕໍ່ ໄປ 

1) ການສກຶສາຄັງ້ນີຍ້ງັມຂໍີຈ້າໍກດັ ທາງດາ້ນປະຊາກອນ ແລະ ກຸ່ມຕວົຢ່າງ ສະເພາະແຕ່

ພາກ ເໜອື ແລະ ນະຄອນຫ ວງວຽງຈນັ ຂອງ ສປປ ລາວ ເທົ່ ານັນ້. ດັ່ ງນັນ້, ຜູທ້ີ່ ສກຶສາຄັງ້ຕໍ່ ໄປ
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ຈະເປັນການດ.ີ 

2)  ການສກຶສາຄັງ້ນີມ້ເີວລາຈາໍກດັ ໂດຍການສກຶສາສ່ວນຫ າຍຈະເນັນ້ໃສ່ການສກຶສາ

ໃນຮູບແບບການສໍາຫ ວດ, ຊຶ່ ງຈະເນັນ້ສກຶສາແບບປະລມິານ. ດັ່ ງນັນ້, ຜູທ້ີ່ ສກຶສາຄັງ້ຕໍ່ ໄປຄວນ

ເລອືກສກຶສາແບບຄຸນນະພາບເພີມ້ໃຫຫ້ າຍຂຶນ້ອກີຈະເປັນການດ.ີ 

ເອກະສານອາ້ງອງີ 
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ການສກຶສາຫວົຂໍ:້ ‘‘ການວາງແຜນແລະການກຽມຄວາມພອ້ມໃນການປະກອບອາຊບີ
ພາຍຫ ັງສໍາເລັດການສຶກສາຂອງນກັສຶກສາລະດັບປະລິນຍາຕີຄະນະເສດຖະສາດ ແລະ 
ບໍລຫິານທຸລະກດິ ມະຫາ ວທິະຍາໄລແຫ່ງຊາດ’’ ມຈີດຸປະສງົເພື່ ອສກຶສາການວາງແຜນ ແລະ 
ການກຽມຄວາມພອ້ມໃນການປະກອບອາຊບີ ຂອງນກັສກຶສາພາຍຫ ງັສໍາເລດັການສກຶສາລະ
ດັບປະລິນຍາຕີ, ສຶກສາປັດໄຈທີ່ ສົ່ ງຜົນຕໍ່ ກ ັບການເລືອກອາຊີບ ຂອງນກັສຶກສາ ຄະນະ
ເສດຖະສາດ ແລະ ບໍລຫິານທຸລະກດິ ໃນອາຊບີທີ່ ຕນົສນົໃຈ ແລະ ປຽບທຽບລະດບັປັດໄຈທີ່
ສົ່ ງຜນົຕໍ່ ການເລອືກອາຊບີໂດຍຈາໍແນກຕາມຂໍມູ້ນສ່ວນຕວົຂອງນກັສກຶສາ. ເຊິ່ ງເປັນການສກຶ
ສາທາງດາ້ນປະລມິານດວ້ຍການນໍາໃຊແ້ບບສອບຖາມເປັນເຄື່ ອງມໃືນການເກບັກາໍຂໍມູ້ນ, ກຸ່ມ
ຕວົຢ່າງທີ່ ໃຊເ້ຂົາ້ໃນການສກຶສາຄັງ້ນີມ້ຈີໍານວນ 243 ຄນົ, ນໍາໃຊໂ້ປແກ ມສໍາເລດັຮູບທາງ
ສະຖຕິ ິIBM SPSS Statistics 21 ເຂົາ້ໃນການວເິຄາະຂໍມູ້ນ ສໍາລບັຂໍມູ້ນສ່ວນຕວົ, ຂໍມູ້ນ
ກ່ຽວກບັການກຽມຕວົ ແລະ ການວາງແຜນໃນການປະກອບອາຊບີດວ້ຍການຫາຄວາມຖີ່  
ແລະ ຄ່າສ່ວນຮອ້ຍ, ສ່ວນການວເິຄາະລະດບັຄວາມສໍາຄນັຂອງແຕ່ລະປັດໄຈແມ່ນຫາຄ່າ
ສະເລ່ຍ, ຄ່າຜດິດ່ຽງມາດຕະຖານ ແລະ ການທດົສອບຂໍສ້ມົມຸດຖານແມ່ນນໍາໃຊກ້ານວເິຄາະ 

Independent Simple T-test, One-way ANOVA  ແລະ ໃນກໍລະນທີີ່ ພບົວ່າມຄີວາມ
ແຕກຕ່າງຈະໃຊກ້ານທົດສອບແບບປຽບທຽບເປັນຄູ່ໂດຍໃຊວ້ິທີ Least Significant 

Difference (LSD) .  ຜນົການສກຶສາພບົວ່າ: ຜູຕ້ອບແບບສອບຖາມສ່ວນຫ າຍແມ່ນເປັນ
ເພດຍງິ, ມເີກ ດສະເລ່ຍ (GPA) ຢູ່ລະຫ່ວາງ 2.51 – 3.00, ສ່ວນຫ າຍແມ່ນມຖີິ່ ນກາໍເນດີມາ
ຈາກພາກກາງ, ມີລາຍຮັບສະເລ່ຍຕໍ່ ເດືອນຂອງຄອບຄົວຢູ່ລະຫວ່າງ 3.000.001 – 

6.000.000 ກີບ, ສ່ວນຫ າຍແມ່ນມກີານວາງແຜນປະກອບອາຊີບນໍາບໍລິສັດເອກະຊນົ, 
ເຫດຜນົທີ່ ເລອືກປະກອບອາຊບີກບັສະຖານທີ່ ດັ່ ງກ່າວແມ່ນເງນິເດອືນ, ມຄີວາມຕອ້ງການ
ລະດບັເງນິເດອືນພືນ້ຖານ 3,000,001 ຂືນ້ໄປ, ສ່ວນຫ າຍແຫ ່ ງຂໍມູ້ນທີ່ ໃຊເ້ພື່ ອກຽມສະໝັ

mailto:n.syaphai@nuol.edu.la
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ກວຽກແມ່ນມາຈາກອິນເຕີເນດັ, ລະດັບຄວາມສໍາຄັນຂອງບັນດາປັດໄຈທີ່ ສົ່ ງຜົນຕໍ່ ການ
ປະກອບອາຊບີໂດຍລວມເຫນັວ່າ: ປັດໄຈທາງດາ້ນສ່ວນຕວົ, ດາ້ນເສດຖະກດິ ແລະ ດາ້ນ
ສງັຄມົແມ່ນມລີະດບັຄວາມສໍາຄນັຫ າຍຕໍ່ ກບັການປະກອບອາຊີບ, ສ່ວນປັດໄຈທາງດາ້ນ
ຄອບຄວົ ແມ່ນມລີະດບັຄວາມສໍາຄນັປານກາງ, ຜນົການປຽບທຽບລະດບັຄວາມສໍາຄນັຂອງ
ປັດໄຈທີ່ ສົ່ ງຜນົຕໍ່ ການປະກອບອາຊບີພບົວ່າ: ພາກວຊິາຮຽນ, ອາຊບີຂອງພ່ໍແມ່ ແລະ ລາຍຮບັ
ສະເລ່ຍຕໍ່ ເດອືນຂອງຄອບຄວົແມ່ນມອີດິທພິນົຕໍ່ ກບັການປະກອບອາຊບີທີ່ ແຕກຕ່າງກນັ. 
ຄ ຳສບັສ ຳຄນັ: ກຳນວຳງແຜນ, ກຳນກຽມຄວຳມພອ້ມ, ກຳນປະກອບອຳຊບີ, ສ ຳເລດັກຳນສກຶສຳ, 
ນກັສກຶສຳ, ຄະນະເສດຖະສຳດ ແລະ ບ ລຫິຳນທຸລະກດິ 
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Abstract 

This research on the topic: '' Planning and preparation in the profession after 

completing education student degree Faculty of Economics and Business University 

national 'aims to study the planning and preparation in the profession of students after 

completing education bachelor, studied factors affecting the career of students 

Faculty of Economics and Administration Business career his interest and compare 

the factors affecting choice of career by private students. A study quantitatively using 

a query tool to collect data samples used in this study has a number of 243 patients, 

using the Polish program finished Statistical IBM SPSS Statistics 21 to analyze data 

for personal information, information about preparation and planning professionals 

with the frequency and percent, the analysis of the importance of each factor is the 

average value the balance standards and test assumptions used in the analysis of 

Independent Simple T-test, One-way ANOVA and in case that is different to test 

comparing pairs using Least Significant Difference (LSD). 
The study found that those respondents, mostly women, have ked average 

(GPA) at between 2.51 - 3.00, mostly originated from the middle-income average 

household's monthly between 3,000,001 - 6,000,000 Kip, mostly planning profession 

companies, private reasons chosen profession places such salaries, demand level 

basic salary 3,000,001 or more, and the sources used to prepare the job from the 

Internet, the importance of factors that affect the profession as a whole shows that 

the factor of personal, economic and social levels is very important to the profession, 

factors the family is a priority middle compare the importance of factors that affect 
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the profession found that the subjects, The occupation of the parents and the average 

monthly income of the family are influenced by different occupations. 
Key word: planning, preparation, career, undergraduate students, Faculty of 

Economics and Business Management. 
 

ທີ່ ມາ ແລະ ຄວາມສໍາຄນັຂອງບນັຫາ  
 ໃນສງັຄມົປັດຈບຸນັ ແມ່ນມກີານປ່ຽນແປງຢ່າງຫ ວງຫ າຍໃນຫ າຍດາ້ນ ບ່ໍວ່າຈະເປັນດາ້ນ

ເສດຖະກດິ ຫ  ືເທກັໂນໂລຢີຕ່າງໆ ເຮດັໃຫເ້ກດີອາຊບີໃໝ່ຂືນ້ຫ າຍສາຂາ, ຫ າຍໆຄນົຈຶ່ ງຕອ້ງ
ມກີານຕດັສນິໃຈທີ່ ຈະເລອືກອາຊີບໃດອາຊີບໜື່ ງໃຫກ້ບັຕົນເອງ; ເຊີ່ ງແຕ່ລະຄນົຍ່ອມມີ
ເຫດຜນົໃນການເລອືກອາຊບີທີ່ ແຕກຕ່າງກນັໄປ, ບາງຄນົຕດັສນິໃຈເລອືກ ເພາະເຫນັວ່າເປັນ
ອາຊບີທີ່ ຢູ່ໃນສະໄໝນຍິມົ, ເປັນອາຊບີທີ່ ໝັນ້ຄງົ, ສາ້ງລາຍໄດດ້,ີ ບາງຄນົເລອືກຕາມຄ່ານຍິມົ
, ເລອືກຕາມໝູ່ ເພື່ ອນ ຫ  ືບາງຄນົອາດເລອືກຕາມທີ່ ພ່ໍແມ່ໃຫກ້ານສະໜບັສະໜູນ ໂດຍບ່ໍໄດ ້
ຄໍານງືເຖີງຄວາມເໝາະສມົກບັຕນົເອງວ່າ ຕນົເອງມຄີວາມສາມາດ ແລະ ຄວາມສນົໃຈໃນ
ອາຊບີທີ່ ແຕກຕ່າງກນັ ແລະ ບ່ໍສາມາດທີ່ ຈະສາ້ງອາຊບີດຽວກນັໄດໝ້ດົທຸກຄນົ. ດັ່ ງນັນ້, ຈ ຶ່ ງ
ເຮດັໃຫຫ້ າຍຄນົທີ່ ເລອືກອາຊບີໜຶ່ ງ ຕອ້ງໄດປ່້ຽນວຽກໃໝ່ຢູ່ຕະຫ ອດເວລາ ເພື່ ອຊອກຫາ
ວຽກທີ່ ເໝາະສມົກບັຕນົເອງ ເຊິ່ ງອາດຈະໄດປ່້ຽນໄປຫ າຍສາຂາອາຊບີ ຈນົບາງຄັງ້ກວ່າຈະພບົ
ກບັວຽກທີ່ ຕນົເອງຮກັກໍ່ ເສຍເວລາໄປຫ າຍແລວ້. ດວ້ຍເຫດນັນ້ ສງັຄມົປະຈບຸນັຈຶ່ ງໄດໃ້ຫ ້
ຄວາມສໍາຄນັຕໍ່ ການກຽມຕວົກ່ອນສໍາເລດັການສກຶສາຕໍ່ ກບັການປະກອບອາຊບີ ເພື່ ອໃຫໄ້ດ ້
ອາຊບີທີ່ ຕນົເອງຮກັ ໂດຍເລີ່ ມຈາກການວເິຄາະຕນົເອງດວ້ຍການວາງແຜນ ແລະ ການກະກຽມ
ຕນົເອງໃຫພ້ອ້ມກ່ອນທີ່ ຈະກາ້ວເຂົາ້ສູ່ສະໝໍລະພູມອາຊບີ. ສະນັນ້, ຄນົເຮາົທຸກຄນົກ່ອນຈະ
ເລອືກອາຊບີໃດໜື່ ງນັນ້ ແມ່ນຕອ້ງໄດມ້ກີານວາງແຜນ ແລະ ກະກຽມຕວົ ເພື່ ອກຽມຄວາມ
ພອ້ມໃຫແ້ກ່ການປະກອບອາຊບີໃຫແ້ກ່ຕນົເອງ ເພື່ ອເປັນການຮບັປະກນັຄວາມສ່ຽງ ທີ່ ຈະ
ເກດີຂຶນ້ໃນອະນາຄດົໄດລ້ະດບັໜື່ ງ ເຊີ່ ງຈະຮບັປະກນັໄດຫ້ າຍໜອ້ຍພຽງໃດນັນ້ ຂຶນ້ຢູ່ກບັ
ຄວາມສາມາດຂອງຜູວ້າງແຜນເອງ ທີ່ ຈະສາມາດຄາດຄະເນສີ່ ງທີ່ ເກດີຂືນ້ໃນອະນາຄດົ ໂດຍນາໍ
ເອາົຂໍມູ້ນໃນອະດດີ ແລະ ປັດຈບຸນັບວກກບັການຕດັສນິໃຈທີ່ ຮອບຄອບ ເພື່ ອເລອືກປະກອບ
ອາຊບີໃຫກ້ບັຕນົເອງຢ່າງເໝາະສມົໄດອ້ກີ.  

ເນື່ ອງຈາກວ່າ, ບນັດາປະເທດຕ່າງໆໃນທົ່ ວໂລກ ກໍ່ ຄປືະເທດລາວເຮາົເຖິງຈະເປັນ
ປະເທດກໍາລງັພດັທະນາ ແຕ່ການເລອືກປະກອບອາຊບີຍງັເປັນຂະບວນການທີ່ ສະຫ ບັສບັ
ຊອ້ນ ເຊິ່ ງບຸກຄນົທີ່ ຈະຕດັສນິໃຈ ເລອືກອາຊບີຈະຕອ້ງຮູຈ້ກັໂຕເອງໃນດາ້ນຄວາມສນົໃຈ, 
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ຄວາມສາມາດ ແລະ ຄວາມຖະໜດັເປັນຢ່າງດ ີເຊິ່ ງເປັນການຍາກສໍາລບັປະຊາຊນົທົ່ ວໄປ 
ແລະ ນອກຈາກຈະຕອ້ງຮູຈ້ກັຕນົເອງແລວ້ ຜູເ້ລອືກອາຊບີຈະຕອ້ງຮູຈ້ກັໂລກຂອງວຽກອກີ
ດວ້ຍ. ດັ່ ງນັນ້, ຈ ຶ່ ງມຫີ າຍອງົການຈດັຕັງ້ສາກນົເຊັ່ ນ: ທະນາຄານໂລກ (World Bank) ແລະ 
ອງົການ AusAID ( The Australian Agency for International Development) ກໄໍດ ້
ຄດິໂຄງການແນະນໍາ ແລະ ໃຫ ້ການປືກສາທາງອາຊບີ ເພື່ ອຊ່ວຍແນະນໍາໃຫນ້ກັສກຶສາ ໂດຍ
ສະເພາະແມ່ນຄະນະເສດຖະສາດ ແລະ ບໍລຫິານທຸລະກດິໄດມ້ໜ່ີວຍງານໃຫຄໍ້າແນະນາໍ ແລະ 
ໃຫກ້ານປຶກສາທາງດາ້ນອາຊບີ, ເປັນໜ່ວຍງານທີ່ ໃຫບໍ້ລກິານດໍາເນນີກດິຈະກາໍຕ່າງໆ ເພື່ ອໃຫ ້
ນກັສກຶສາມຄີວາມຮູ,້ ຄວາມເຂົາ້ໃຈ ແລະ ທກັສະຕ່າງໆທາງດາ້ນອາຊບີ, ການປະກອບອາຊບີ
,ຊ່ວຍໃຫນ້ກັສກຶສາ ສາມາດເລອືກອາຊບີໄດຢ່້າງເໝາະສມົກບັຕນົເອງ ແລະ ຊ່ວຍຊອກຫາ
ວຽກເຮດັງານທໍາໃຫນ້ກັສກຶສາບ່ໍວ່່າຈະເປັນວຽກປະຈາໍ ແລະ ວຽກອດິສະຫ ະເປັນຕົນ້. ທງັໝົ
ດນີແ້ມ່ນເພື່ ອໃຫນ້ກັສກຶສາຮູເ້ອງ ຮູວ້ທີກີານກຽມຕວົ ເພື່ ອກາ້ວເຂົາ້ສູ່ໜ່ວຍງານຂອງຕນົເອງ
ໄດຢ່້າງມປີະສດິທພິາບຄ ືໄດເ້ຮດັວຽກທີ່ ຮກັ ເຊິ່ ງກງົກບັ ລກັຂະນາ ສາຣວິນັ (ອາ້ງອງີໃນ ສະເ
ໝແີຂ ອາພລິມົຍານນົ, 2006 ) ໄດກ່້າວວ່າ: ຖາ້ໄດເ້ລອືກອາຊບີຢ່າງເໝາະສມົ ແລະ ປະສບົ
ຄວາມສໍາເລດັໃນອາຊບີນັນ້ ຈະເປັນສ່ວນສໍາຄນັທີ່ ຊ່ວຍໃຫບຸ້ກຄນົນັນ້ມຄີວາມສຸກໃນຊວີດິ. 
ແຕ່ໃນທາງກງົກນັຂາ້ມ ຖາ້ເລອືກອາຊບີບ່ໍໄດ ້ຫ  ືໄດບ່ໍ້ເໝາະສມົ ຈະເຮດັໃຫເ້ກດີບນັຫາໃນ
ການປະກອບອາຊບີ, ການທີ່ ຄດິຈະປ່ຽນອາຊບີໃໝ່ແມ່ນນບັວ່າບ່ໍແມ່ນສີ່ ງທີ່ ຈະເຮດັໄດງ່້າຍ 
ເນື່ ອງຈາກການປະກອບອາຊບີແຕ່ລະຢ່າງຕອ້ງມກີານກຽມຕວົ ຫ  ືໃຊເ້ວລາໃນການເຝິກຝົນພໍ
ສມົຄວນ ເຊີ່ ງສອດຄ່ອງກບັ ປຣະນນິນັ ອຸປາໄມ (ອາ້ງອງີໃນ ສະ ເໝແີຂ ອາພລິມົຍານນົ, 
2006 ) ໄດກ່້າວວ່າ: ເມື່ ອບຸກຄນົໃດເລອືກອາຊບີເໝາະສມົກບັບຸກຄະລກິກະພາບ,ຄວາມ
ສນົໃຈ, ຄວາມຖະໜດັ ແລະ ຄວາມສາມາດຂອງຕນົເອງແລວ້ ກໍ່ ຈະເຮດັໃຫມ້ຄີວາມສຸກໃນ
ການເຮດັວຽກ,  ສາມາດປະຕບິດັໃນອາຊບີ ຂອງຕນົໄດເ້ຕມັສກັກາຍະພາບ ອນັສົ່ ງຜນົໃຫ ້
ບຸກຄນົນັນ້ເປັນຊບັພະຍາກອນທີ່ ມຄ່ີາຫ າຍໃນສງັຄມົ. ແຕ່ໂດຍທົ່ ວໄປແລວ້ ບຸກຄນົບ່ໍມກັ
ຕດັສນິໃຈເລອືກອາຊບີອນັແທຈ້ງິຂອງຕນົເອງ ເຊິ່ ງຈະສົ່ ງຜນົໃຫພ້ບົບນັຫາໃນການປະກອບ
ອາຊບີໃນອະນາຄດົຫ າຍກວ່າທີ່ ຄວນຈະເປັນ ແລະ ຖາ້ການປະກອບອາຊບີນັນ້ ບ່ໍມຄີວາມຖະ
ໜດັ, ບ່ໍມຄີວາມສນົໃຈຢ່າງແທຈ້ງິ ອາດເຮດັໃຫປ້ະສບົຄວາມຫ ົົມ້ເຫ ວໄດ.້ 

ແນວໃດກໍ່ ຕາມ ຍງັມນີກັສກຶສາທີ່ ຍງັຢູ່ລະຫວ່າງການຕດັສນິໃຈເລອືກປະກອບອາຊບີ 
ດັ່ ງນັນ້, ຈ ຶ່ ງເປັນສີ່ ງທີ່ ໜາ້ສນົໃຈວ່າ ນກັສກຶສາທີ່ ກຽມຈະຮຽນຈບົໄປແມ່ນມຄີວາມຕື່ ນຕວົຕໍ່

ການກຽມຕວົເພື່ ອປະກອບອາຊບີຂອງຕນົຄແືນວໃດ ເພື່ ອເປັນປະໂຫຍດໃຫແ້ກ່ສະຖາບນັ
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ການສກຶສາ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ເພື່ ອເປັນການຮບັປະກນັເຖິງຄຸນນະພາບໃນການ
ປະກອບອາຊບີຂອງນກັສກຶສາ ກໍ່ ຄແືຮງງານອນັສໍາຄນັຂອງຊາດອກີດວ້ຍ. 
ຈດຸປະສງົຂອງການຄົນ້ຄວາ້ 

• ສກຶສາການວາງແຜນ ແລະ ການກຽມຕວົໃນການປະກອບອາຊບີ ຂອງນກັສກຶສາ
ພາຍຫ ງັສໍາເລດັການສກຶສາລະດບັປະລນິຍາຕ ີ 

• ສຶກສາບັນດາປັດໄຈທີ່ ສົ່ ງຜົນຕໍ່ ກ ັບການເລືອກອາຊີບ ຂອງນັກສຶກສາ ຄະນະ
ເສດຖະສາດ ແລະ ບໍລຫິານທຸລະກດິ ໃນອາຊບີທີ່ ຕນົເອງສນົໃຈ. 

• ປຽບທຽບຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງເພດ, ສາຂາຮຽນ, ອາຊບີຂອງພ່ໍແມ່ ແລະ ລາຍ
ຮບັສະເລ່ຍຂອງຄອບຄວົ ກບັປັດໄຈທີ່ ສົ່ ງຜົນຕໍ່ ການເລອືກອາຊບີ ຂອງນກັສກຶສາ ຄະນະ
ເສດຖະສາດ ແລະ ບໍລຫິານທຸລະກດິ. 
ບດົຄົນ້ຄວາ້ທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ 

ວນັເພງັ ຈນັທະລາວງົ (2010) ໄດສ້ກຶສາ “ ການປະກອບອາຊີບທະນາຄານຂອງ
ນກັສກຶສາທີ່ ຮຽນຈບົຈາກສະຖາບນັການທະນາຄານ’’ ກໍລະນສີກຶສາຂະແໜງການທະນາຄານ
ພາກລດັ ແລະ ເອກະຊນົໃນນະຄອນຫ ວງວຽງຈນັໃນສກົປີ  2004 – 2008 ໂດຍມຈີດຸປະສງົ
ໃນການສກຶສາກ່ຽວກບັສະພາບທົ່ ວໄປຂອງນກັສກຶສາ ທີ່ ເຂົາ້ປະກອບອາຊບີໃນຂະແໜງການ
ທະນາຄານ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການເຮດັວຽກຕວົຈງິ, ສກຶສາໃຫຮູ້ບ້ນັດາວຊິາທີ່ ຮຽນໃນ
ຫ ກັສູດແຕ່ລະສາຂາວຊິາທີ່ ໄດຖ້ກືນາໍໃຊຫ້ າຍ ແລະ ບ່ໍຖກືນໍາໃຊໃ້ນການປະຕບິດັຕວົຈງີ ແລະ 
ສກຶສາເຖງິຜນົຕອບແທນທີ່ ຄາດຫວງັ ຈະໄດຮ້ບັການລງົທນຶໃນການສກຶສາຢູ່ສະຖາບນັການ
ທະນາຄານ ໂດຍສໍາຫ ວດເຖງິບນັຫາ ແລະ ຂໍສ້ະເໜແີນະຂອງນກັສກຶສາທີ່ ຈບົຈາກສະຖາບນັ
ການທະນາຄານ ເຊິ່ ງໄດລ້ວບລວມຈາໍນວນປະຊາກອນທີ່ ຮຽນຈບົໃນສກົປີ 2004 – 2008 ມີ
ທງັໝດົ 887 ຄນົ ເຊິ່ ງໃນນັນ້ ໄດມ້ກີານສໍາຫ ວດກຸ່ມຕວົຢ່າງຈໍານວນ 247 ຕວົຢ່າງ ເທົ່ າກບັ 
30% ຂອງຈໍານວນປະຊາກອນທງັໝດົ ດວ້ຍການສາ້ງແບບສອບຖາມ. ຜນົການສກຶສາເຫນັ
ວ່າ: ນກັສກຶສາທີ່ ປະກອບອາຊບີໃນຂະແໜງການທະນາຄານ ທີ່ ຢູ່ໃນນະຄອນຫ ວງວຽງຈນັ 
ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນເພດຍງິ ກວມເອາົ 51.82, ເປັນນກັສກຶສາທີ່ ຮຽນຈບົໃນສາຂາວຊິາການ
ທະນາຄານ ກວມເອາົ 64.23, ເປັນຜູທ້ີ່ ມອີາຍຸລະຫວ່າງ 25-30 ປີ ກວມເອາົ 58.03, ເປັນຜູ ້
ທີ່ ຮຽນຈບົໃນລະດບັຊັນ້ສູງ ກວມເອາົ 94.16, ເປັນຜູທ້ີ່ ເຮດັວຽກໃນທະນາຄານພາກລດັກວມ 
87.23, ມໜີາ້ທີ່ ຮບັຜດິຊອບໃນໜ່ວຍງານສນິເຊື່ ອຶກວມເອາົ 50% ແລະ ມປີະສບົການເຮດັ
ວຽກແມ່ນ 2 - 4 ປີ ກວມເອາົ 51.46. ບນັດາຫ ກັສູດການທະນາຄານທີ່ ຖກືນໍາໃຊໃ້ນວຽກ
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ງານຕວົຈງິຫ າຍທີ່ ສຸດແມ່ນ ບນັຊທີະນາຄານ 2 ກວມເອາົ 48.44, ວຊິາທີ່ ຖກືນໍາໃຊໃ້ນໂຕຈງິ
ໜອ້ຍທີ່ ສຸດແມ່ນ ວຊິາການເງນິແຫ່ງລດັ, ຮອງລງົມາແມ່ນວຊິາການເງນິຈລຸະພາກ ກວມເອາົ 
13.02% ແລະ ບນັດາວຊິາໃນຫ ກັສູດການເງນິ-ການບນັຊ ີທີ່ ຖກືນໍາໃຊໃ້ນວຽກງານຕວົຈງິ
ຫ າຍທີ່ ສຸດແມ່ນ ວຊິາພືນ້ຖານການບນັຊ ີກວມເອາົ 54.88, ວຊິາທີ່ ຖກືນາໍໃຊໃ້ນວຽກງານຕວົ
ຈງິໜອ້ຍທີ່ ສຸດແມ່ນ ວຊິາໂປຣແກຣມບນັຊວີສິາຫະກດິກວມເອາົ 6.10. ນກັສກຶສາທີ່ ຮຽນຢູ່
ສະຖາບນັການທະນາຄານສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນໄດຮ້ບັຜົນຕອບແທນໃນຮູບຂອງເງນິເດືອນຢູ່
ລະຫວ່າງ 2,510,000 – 3,000,000 ກບີ ຕໍ່ ເດອືນກວມເອາົ 32.85%. 

ສອີາພສິກັ ຈນັສະນາມ (2011) ໄດເ້ຮດັການວໄິຈເລື່ ອງ: ການສກຶສາຄວາມສນົໃຈໃນ
ການເລອືກອາຊບີ ຂອງນກັຮຽນຊັນ້ມດັທະຍມົປີທ ີ3 ຈ ັ່ ງຫວດັສະຫ ະບູລ ີໃນການວໄິຈຄັງ້ນີມ້ ີ
ຈດຸມຸງ້ໝາຍເພື່ ອສກຶສາ ຄວາມສນົໃຈໃນການເລອືກອາຊບີຂອງນກັຮຽນຊັນ້ມນັທະຍມົສກຶສາ
ປີທ ີ3 ໂດຍເປັນນກັຮຽນໃນໂຮງຮຽນ ມດັທະຍມົສກຶສາສງັກດັກມົສາມນັ 225 ຄນົ ແລະ 
ນກັຮຽນໃນໂຮງຮຽນ ໂຄງການຂະຫຍາຍໂອກາດທາງການສກຶສາ 225 ຄນົ ລວມເປັນກຸ່ມ
ຕວົຢ່າງທງັໝດົ 450 ຄນົ ເຄື່ ອງມທືີ່ ໃຊໃ້ນການວໄິຈເປັນ ແບບສອບຖາມວດັຄວາມສນົໃຈ
ໃນອາຊບີ ການວເິຄາະຂໍມູ້ນໂດຍໃຊສ້ະຖຕິໄິຄສະແຄ (Chi-square) ການທດົສອບຄວາມ
ແຕກຕ່າງຂອງສ່ວນຮອ້ຍ (Test of proportion) ຜນົການວໄິຈພບົວ່າ: 

1. ນກັຮຽນໃນໂຮງຮຽນສກຶສາສງັກດັກມົສາມນັສກຶສາ ສນົໃຈໃນໝວດອາຊບີການ
ບໍລກິານຫ າຍກວ່ານກັຮຽນໃນໂຮງຮຽນໂຄງການຂະຫຍາຍໂອກາດທາງການສກຶສາຢ່າງມວີໄິນ
ສໍາຄນັທາງສະຖຕິ ິທີ່ ລະດບັ 0.05. 

2. ນກັຮຽນຍງິສນົໃຈໃນໝວດອາຊບີວຊິາຊບີ/ວຊິາການ ອາຊບີພະນກັງານສະໝຽນ
ຫ າຍກວ່ານກັຮຽນຊາຍຢ່າງມວີໄິນສໍາຄນັ ທາງສະຖຕິລິະດບັ 0.05. 

3. ລະດບັຜນົສໍາເລດັທາງການຮຽນ ໝວດອາຊບີຂອງບດິາ ແລະ ມານດາມຄີວາມສໍາ
ພນັ ກບັຄວາມສໍາພນັໃນການເລອືກອາຊບີຢ່າງມວີໄິນ ສໍາຄນັທາງສະຖຕິລິະດບັທີ່  0.05 ສ່ວນ
ລະດບັການສກຶສາຂອງບດິາ ແລະ ມານດາ, ລາຍໄດຂ້ອງບດິາ ແລະ ມານດາບ່ໍມຄີວາມສໍາພນັ
ກບັຄວາມສໍາພນັໃນການເລອຶກອາຊບີ. 

ຈຣີະນນັ ໄວຍະສີແສງ (2009 ປະລນິຍາຕພີດັທະນາສງັຄມົ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມ, 
ປະເທດໄທ) ສກຶສາປັດໄຈທີ່ ມຜີນົຕໍ່ ການຕດັສນິໃຈເລອືກປະກອບອາຊບີຂອງນກັສກຶສາລະ
ດບັປະລນິຍາຕ,ີ ຈດຸປະສງົ ເພື່ ອສກຶສາການນຕດັສນິໃຈເລອືກປະກອບອາຊບີຂອງນກັສກຶ
ສາລະດບັປະລນິຍາຕ ີແລະ ເພື່ ອສກຶສາປັດໄຈທີ່ ມຜີນົຕໍ່ ການຕດັສນິໃຈເລອືກປະກອບອາຊບີ
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ຂອງນກັສກຶສາລະດບັປະລນິຍາຕ ີກຸ່ມຕວົຢ່າງທີ່ ໃຊໃ້ນການສກຶສາມຈີາໍນວນ 276 ຄນົ, ໂດຍ
ໃຊແ້ບບສອບຖາມ ແລະ ໂປຣແກຣມ SPSS ເປັນເຄື່ ອງມວືເິຄາະ. ຜນົຂອງການສກຶສາພບົວ່າ: 
ນກັສກຶສາສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຕດັສນິໃຈເລອືກປະກອບອາຊບີໃນຫາ້ງຮາ້ນ ລ ືບໍລສິດັເອກກະຊນົ
ເປັນສ່ວນຫ າຍ ແລະ ສ່ວນໜອ້ຍທີ່ ສຸດເລອືກປະກອບອາຊບີເປັນພະນກັງານລດັ. ສາເຫດທີ່

ເຮດັໃຫນ້ກັສກຶສາຕດັສນິໃຈສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນ ປັດໄຈເລື່ ອງລາຍໄດ ້ແລະ ຄວາມຕອ້ງການ 
ສ່ວນບຸກຄນົ, ສ່ວນປັດໄຈດາ້ນໝູ່ ເພື່ ອນແມ່ນໜອ້ຍທີ່ ສຸດ. 
ວທິກີານຄົນ້ຄວາ້ 

ໃນການສກຶສາຄັງ້ນີແ້ມ່ນໄດມ້າຈາກ 2 ແຫ ່ ງຂໍມູ້ນໃຫຍ່ຄ:ື ຂໍມູ້ນປະຖມົພູມ ແລະ ຂໍມູ້ນ
ທຸຕຍິະພູມ: ຂໍມູ້ນປະຖມົພູມແມ່ນ ຂໍມູ້ນມໜືຶ່ ງ ເຊິ່ ງໄດຈ້າກການເກບັກາໍຂໍມູ້ນຕວົຈງິໂດຍໃຊວ້ທິີ
ຢາຍແບບສອບຖາມ ເຊິ່ ງເປັນຄໍາຖາມແບບປາຍປິດ ແລະ ຂໍມູ້ນທຸຕຍິະພູມແມ່ນ ຂໍມູ້ນມສືອງ 
ເຊິ່ ງໄດຈ້າກເອກະສານ, ຕາມປື້ມຕໍາລາ ແລະ ອີນເຕີເນັດ ເຊັ່ ນ: ເວັບໄຊຖານຂໍມູ້ນຂອງ
ມະຫາວທິະຍາໄລຊຽງໃໝ່, ເວບັໄຊກ່ຽວກບັອາຊບີ, ເອກະສານປະກອບການຮຽນ, ບດົໂຄງການ
ຈບົຊັນ້ປະລນີຍາຕ ີແລະ ປະລນີຍາໂທໃນລຸນ້ທີ່ ຜ່ານມາ. 

ໃນການສກຶສາຄັງ້ນີ ້ແມ່ນໄດກ້ໍານດົເອາົກຸ່ມປະຊາກອນທງັໝດົຂອງນກັສກຶສາຊັນ້ປີທ ີ 

4 ໃນລະບບົການຮຽນພາກປົກກະຕ,ິ ທງັ 5 ພາກວຊິາ; ພາກບໍລຫິານທຸລະກດິ, ພາກການ
ເງນິ-ການທະນາຄານ, ພາກການບນັຊ,ີ ພາກເສດຖະສາດ ແລະ ພາກການຄາ້ ໃນສກົຮຽນ 
2020 – 2021 ເຊິ່ ງມນີກັສກຶສາລວມທງັໝດົ 619 ຄນົ ໂດຍບ່ໍລວມເອາົນກັສກຶສາຕໍ່ ເນື່ ອງ 
ແລະ ຄດິໄລ່ຕາມສູດທາໂລຢາເມຈື່ ງໄດກຸ່້ມຕວົຢ່າງທີ່ ໃຊແ້ມ່ນມຈີາໍນວນ 243 ຄນົ ແມ່ນຈະ
ໄດມ້ກີານແຈກຢາຍແບບສອບຖາມຈາໍນວນ 243 ສະບບັ. 

ເຄື່ ອງມທືີ່ ໃຊໃ້ນການລວບລວມຄັງ້ນີ ້ ແມ່ນໃຊແ້ບບສອບຖາມທີ່ ມລີກັສະນະເປັນຄໍາ
ຖາມແບບປາຍປິດ  ແລະ  ການໃຫຄ້ະແນນ  ເພື່ ອອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫຜູ້ຕ້ອບແບບ
ສອບຖາມ  ເຊິ່ ງປະກອບມ ີ 3  ສ່ວນຄ:ື  ຂໍມູ້ນສ່ວນຕວົຂອງຜູຕ້ອບແບບສອບຖາມ,ຂໍມູ້ນທີ່

ກ່ຽວກບັການວາງແຜນ ແລະ ການກຽມຕວົໃນການປະກອບອາຊບີພາຍຫ ງັສໍາເລດັການສກຶ
ສາລະດບັປະລນິຍາຕີ ແລະ ປັດໄຈທີ່ ກະທບົກບັການເລອືກອາຊບີຂອງນກັສກຶສາ ຄະນະ
ເສດຖະສາດ ແລະ ບໍລຫິານທຸລະກດິ ຊັນ້ປີທ ີ 4. 

ໃນການວເິຄາະຂໍມູ້ນແມ່ນໄດນ້ໍາເອາົຂໍມູ້ນທີ່ ໄດຈ້າກແບບສອບຖາມມາວເິຄາະໃນໂປຣ
ແກຣມສໍາເລດັຮູບທາງທຸລະກດິ  IBM SPSS Statistic 21, ວເິຄາະຂໍມູ້ນສ່ວນບຸກຄນົ ໂດຍ
ໃຊຄ່້າຄວາມຖີ່  (Frequency) ແລະ ຄ່າສ່ວນຮອ້ຍ (Percentage), ວເິຄາະລະດບັປັດໄຈທີ່
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ກະທົບກບັການການເລືອກອາຊີບ ແມ່ນໂດຍໃຊຄ່້າສະເລ່ຍ (Mean) ແລະ ຄ່າຜັນປ່ຽນ
ມາດຕະຖານ ( Standard Deviation : SD ), ວເິຄາະປຽບທຽບລະດບັປັດໄຈທີ່ ກະທບົກບັ
ການເລອືກອາຊີບ ທີ່ ຈໍາແນກຕາມຂໍມູ້ນສ່ວນບຸກຄນົໂດຍໃຊ ້T-test, one way ແລະ A 

nova. 
ຜນົຂອງການວເິຄາະຂໍມ້ນູ ແລະ ການອະທບິາຍຜນົ 
ຜນົຂອງການສກຶສາຂໍມູ້ນກ່ຽວກບັການວາງແຜນ ແລະ ການກຽມຕວົໃນການປະກອບອາຊບີ 

ຈາກການວເິຄາະເຫນັວ່າ: ນກັສກຶສາສ່ວນຫ າຍແມ່ນມກີານປະກອບອາຊບີເປັນທຸລະ
ກດິສ່ວນຕວົ ມຈີໍານວນ 95 ຄນົ ກວມເອາົ 39.10 ສ່ວນຮອ້ຍ, ເຫດຜນົທີ່ ເລອືກປະກອບ
ອາຊບີກບັສະຖານທີ່ ດັ່ ງກວ່າແມ່ນຍອ້ນເງນິເດອືນ ມຈີໍານວນ 104 ຄນົ ກວມເອາົ 42.80 
ສ່ວນຮອ້ຍ, ມຄີວາມຕອ້ງການລະດບັເງນິເດອືນພືນ້ຖານ 3,000,001 ກບີຂືນ້ໄປ ມຈີາໍນວນ 

127 ຄນົ ກວມເອາົ 52.27 ສ່ວນຮອ້ຍ, ສ່ວນຫ າຍມກີານຊອກຫາແຫ ່ ງຂໍມູ້ນເພື່ ອກຽມສະໝັ
ກວຽກມາຈາກ ອິນເຕີເນດັ ມຈີໍານວນ 187 ຄົນ ກວມເອົາ 77 ສ່ວນຮອ້ຍ, ມວີິທີການ
ກະກຽມຄວາມຮູກ່້ອນສະໝກັວຽກດວ້ຍການສກຶສາຂໍມູ້ນບໍລສິດັ ຫ  ືອງົກອນທີ່ ສນົໃຈ ມຈີາໍ
ນວນ 141 ຄນົ ກວມເອາົ 58 ສ່ວນຮອ້ຍ, ທກັສະ ແລະ ຄວາມຮູທ້າງດາ້ນຕ່າງໆທີ່ ມສ່ີວນ
ຫ າຍແມ່ນຄວາມຮູທ້າງດາ້ນວຊິາສະເພາະຂອງຕນົເອງ ແລະ ທກັສະໃນການຮຽນຮູກ່້ຽວກບັໜ້
າວຽກທີ່ ສນົໃຈ ມຈີາໍນວນ 135 ຄນົ ກວມເອາົ 55.60 ສ່ວນຮອ້ຍ ຂອງແຕ່ລະດາ້ນທີ່ ເທົ່ າກນັ. 
ຜນົການປະເມນີລະດບັຄວາມສໍາຄນັຂອງປັດໄຈທີ່ ສົ່ ງຜນົຕໍ່ ກບັການເລອືກອາຊບີ 

ຈາກການວເິຄາະເຫນັວ່າ:  ປັດໄຈທາງດາ້ນສ່ວນຕວົ ໂດຍສະເລ່ຍແມ່ນມລີະດບັຄວາມ
ສໍາຄນັຕໍ່ ການປະກອບອາຊບີ ຢູ່ໃນລະດບັຄວາມສໍາຄນັຫ າຍ ມຄ່ີາສະເລ່ຍ (�̅�=4.00) ດາ້ນທີ່
ມຄ່ີາສະເລ່ຍຫ າຍກວ່າໝູ່ ແມ່ນປັດໄຈທາງດາ້ນລາຍໄດ ້ແລະ ຜນົຕອບແທນທີ່ ສູງມ ີ(�̅�=4.18, 

S.D.=0.78), ປັດໄຈທາງດາ້ນຄອບຄວົ ໂດຍສະເລ່ຍແມ່ນມລີະດບັຄວາມສໍາຄນັຕໍ່ າການ
ປະກອບອາຊີບຢູ່ໃນລະດບັຄວາມສໍາຄນັປານກາງ ມຄ່ີາສະເລ່ຍ (�̅�=3.26) ດາ້ນທີ່ ມຄ່ີາ
ສະເລ່ຍຫ າຍກວ່າໝູ່ ແມ່ນປັດໄຈທາງດາ້ນພ່ໍແມ່ ຫ  ືພີ່ ນອ້ງໃຫກ້ານສົ່ ງເສມີ ແລະ ສະໜບັສະໜູ
ນມ ີ(�̅�=3.48, S.D.=0.97),ປັດໄຈທາງດາ້ນສງັຄມົ ໂດຍສະເລ່ຍແມ່ນມລີະດບັຄວາມສໍາຄນັ
ຕໍ່ ການປະກອບອາຊບີຢູ່ໃນລະດບັຄວາມສໍາຄນັຫ າຍ ມຄ່ີາສະເລ່ຍ (�̅�=3.50) ດາ້ນທີ່ ມຄ່ີາ
ສະເລ່ຍຫ າຍກວ່າໝູ່ ແມ່ນປັດໄຈທາງດາ້ນອາຊບີທີ່ ເປັນປະໂຫຍດເພື່ ອສງັຄມົ ແລະ ປະເທດ
ຊາດມ ີ(�̅�=3.82, S.D.=0.82), ປັດໄຈທາງດາ້ນເສດຖະກດິ ໂດຍສະເລ່ຍແມ່ນມລີະດບັ
ຄວາມສໍາຄນັຕໍ່ ການປະກອບອາຊບີຢູ່ໃນລະດບັຫ າຍ ມຄ່ີາສະເລ່ຍ (�̅�=3.91) ດາ້ນທີ່ ມຄ່ີາ
ສະເລ່ຍຫ າຍກວ່າໝູ່ ແມ່ນປັດໄຈທາງດາ້ນຜນົຕອບແທນທີ່ ສູງມ ີ(�̅�=4.20, S.D.=0.90). 
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ຜນົການປຽບທຽບລະດບັຄວາມສໍາຄນັຂອງປັດໄຈທີ່ ສງົຜນົຕໍ່ ກບັການເລອືກປະກອບອາຊບີຂອງ
ນກັສກຶສາຄະນະເສດຖະສາດ ແລະ ບໍລຫິານທຸລະກດິ ຊັັນ້ປີທ ີ4. 

ນກັສກຶສາທີ່ ມເີພດຕ່າງກນັແມ່ນບ່ໍມຄີວາມຄດິເຫນັຕ່າງກນັໃນການປະກອບອາຊບີ ຖວ່ືາບ່ໍເປັນ
ໄປຕາມສມົມຸດຖານທີ່ ໄດຕ້ັງ້ໄວ.້ ນກັສກຶສາທີ່ ມພີາກວຊິາຮຽນທີ່ ຕ່າງກນັແມ່ນມຄີວາມຄດິເຫນັທີ່ ແຕກ
ຕ່າງກນັໃນການປະກອບອາຊບີ, ນກັສກຶສາທີ່ ມອີາຊບີຂອງພ່ໍຕ່າງກນັແມ່ນມຄີວາມຄດິເຫນັທີ່ ແຕກຕ່າງ
ກນັຕ່ໍການປະກອບອາຊີບ, ນກັສຶກສາທີ່ ມອີາຊີບຂອງແມ່ຕ່າງກນັແມ່ນມຄີວາມຄິດເຫັນໃນການ
ປະກອບອາຊບີທີ່ ແຕກຕ່າງກນັ ແລະ ນກັສກຶສາທີ່ ມລີາຍຮບັສະເລ່ຍຂອງຄອບຄວົທີ່ ແຕກຕ່າງກນັແມ່ນ
ມຄີວາມຄດິເຫນັທີ່ ແຕກຕ່າງກນັໃນການປະກອບອາຊບີ. 
ສະຫ ຸບ: ຜນົການວເິຄາະຂໍມູ້ນໃນພາກສ່ວນນີແ້ມ່ນເປັນຜນົການວເິຄາະຂໍມູ້ນສ່ວນຕວົຂອງຜູ ້
ຕອບແບບສອບຖາມເຊິ່ ງວເິຄາະໂດຍການຫາຄ່າຄວາມຖີ່  ແລະ ຄ່າສ່ວນຮອ້ຍເຫນັວ່າ: ຜູຕ້ອບ
ແບບສອບຖາມສ່ວນຫ າຍເປັນເພດຍງິ ມຈີໍານວນ 158 ຄນົ ກວມເອາົ 65.02 ສ່ວນຮອ້ຍ, 
ສ່ວນຫ າຍເປັນນກັສກຶສາພາກວຊິາເສດຖະສາດ ມຈີໍານວນ 74 ຄນົ ກວມເອາົ 30.45 ສ່ວນ
ຮອ້ຍ, ມເີກ ດສະເລ່ຍ (GPA) ຢູ່ລະຫວ່າງ 2.51–3.00 ມຈີໍານວນ 108 ຄນົ ກວມເອົາ 
44.44 ສ່ວນຮອ້ຍ, ສ່ວນຫ າຍມຖີີ່ ນກໍາເນດີມາຈາກພາກກາງ ມຈີາໍນວນ 157 ຄນົ ກວມເອາົ 
64.61 ສ່ວນຮອ້ຍ, ມອີາຊບີຂອງພ່ໍທີ່ ປະກອບທຸລະກດິສ່ວນຕວົ ມຈີໍານວນ 89 ຄນົ ກວມ
ເອາົ 36.62 ສ່ວນຮອ້ຍ, ມອີາຊບີຂອງແມ່ສ່ວນຫ າຍແມ່ນປະກອບທຸລະກດິສ່ວນຕວົ ມຈີໍາ
ນວນ 84 ຄນົ ກວມເອາົ 34.57 ສ່ວນຮອ້ຍ ແລະ ມລີາຍຮບັສະເລ່ຍຕໍ່ ເດອືນຂອງຄອບຄວົຢູ່
ລະຫວ່າງ 3,000,001 – 6,000,000 ກບີ ມຈີາໍນວນ 69 ຄນົ ກວມເອາົ 28.40 ສ່ວນຮອ້ຍ. 

ຜນົການວເິຄາະຂໍມູ້ນໃນພາກສ່ວນນີແ້ມ່ນຜນົການວເິຄາະຂໍມູ້ນກ່ຽວກບັການກຽມຕວົ 
ແລະ ການວາງແຜນໃນການປະກອບອາຊບີຂອງຜູຕ້ອບແບບສອບຖາມເຊິ່ ງວເິຄາະໂດຍການ
ຫາຄ່າຄວາມຖີ່  ແລະ ຄ່າສ່ວນຮອ້ຍເຫນັວ່າ: ນກັສກຶສາສ່ວນຫ າຍແມ່ນມກີານປະກອບອາຊບີ
ເປັນທຸລະກດິສ່ວນຕວົ ມຈີໍານວນ 95 ຄນົ ກວມເອາົ 39.10 ສ່ວນຮອ້ຍ, ເຫດຜນົທີ່ ເລອືກ
ປະກອບອາຊບີກບັສະຖານທີ່ ດັ່ ງກວ່າແມ່ນຍອ້ນເງນິເດອືນ ມຈີໍານວນ 104 ຄນົ ກວມເອາົ 
42.80 ສ່ວນຮອ້ຍ, ມຄີວາມຕອ້ງການລະດບັເງນິເດອືນພືນ້ຖານ 3,000,001 ກບີຂືນ້ໄປ 
ມຈີາໍນວນ 127 ຄນົ ກວມເອາົ 52.27 ສ່ວນຮອ້ຍ, ສ່ວນຫ າຍມກີານຊອກຫາແຫ ່ ງຂໍມູ້ນເພື່ ອ
ກຽມສະໝກັວຽກມາຈາກ ອນິເຕເີນດັ ມຈີາໍນວນ 187 ຄນົ ກວມເອາົ 77 ສ່ວນຮອ້ຍ, ມວີທິີ
ການກະກຽມຄວາມຮູກ່້ອນສະໝກັວຽກດວ້ຍການສກຶສາຂໍມູ້ນບໍລສິດັ ຫ  ືອງົກອນທີ່ ສນົໃຈ 
ມຈີໍານວນ 141 ຄນົ ກວມເອາົ 58 ສ່ວນຮອ້ຍ, ທກັສະ ແລະ ຄວາມຮູທ້າງດາ້ນຕ່າງໆທີ່ ມ ີ
ສ່ວນຫ າຍແມ່ນຄວາມຮູທ້າງດາ້ນວຊິາສະເພາະຂອງຕນົເອງ ແລະ ທກັສະໃນການຮຽນຮູກ່້ຽວ
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ກບັໜາ້ວຽກທີ່ ສນົໃຈ ມຈີາໍນວນ 135 ຄນົ ກວມເອາົ 55.60 ສ່ວນຮອ້ຍ ຂອງແຕ່ລະດາ້ນທີ່
ເທົ່ າກນັ. 

ຜນົການວເິຄາະຂໍມູ້ນໃນພາກສ່ວນນີແ້ມ່ນເປັນຜນົການວເິຄາະຂໍມູ້ນກ່ຽວກບັປັດໄຈທີ່
ສົ່ ງຜນົຕໍ່ ກບັການປະກອບອາຊບີພາຍຫ ງັສໍາເລດັການສກຶສາລະດບັປະລນິຍາຕ ີຂອງນກັສກຶສາ
ຄະນະເສດຖະສາດ ແລະ ບໍລຫິານທຸລະກດິ ຊັນ້ປີທ ີ4 ໂດຍໄດມ້ກີານວເິຄາະຈາກການຫາຄ່າ
ຄວາມຖີ່  ແລະ ຄ່າຜດິດ່ຽງມາດຕະຖານເຫນັວ່າ: ປັດໄຈທາງດາ້ນສ່ວນຕວົ ໂດຍສະເລ່ຍແມ່ນ
ມລີະດບັຄວາມສໍາຄນັຕໍ່ ການປະກອບອາຊບີ ຢູ່ໃນລະດບັຄວາມສໍາຄນັຫ າຍ ມຄ່ີາສະເລ່ຍ 
(�̅�=4.00) ດາ້ນທີ່ ມຄ່ີາສະເລ່ຍຫ າຍກວ່າໝູ່ ແມ່ນປັດໄຈທາງດາ້ນລາຍໄດ ້ແລະ ຜນົຕອບ
ແທນທີ່ ສູງມ ີ(�̅�=4.18, S.D.=0.78). ປັດໄຈທາງດາ້ນຄອບຄົວ ໂດຍສະເລ່ຍແມ່ນມີ
ລະດບັຄວາມສໍາຄນັຕໍ່ າການປະກອບອາຊບີຢູ່ໃນລະດບັຄວາມສໍາຄນັປານກາງ ມຄ່ີາສະເລ່ຍ 
(�̅�=3.26) ດາ້ນທີ່ ມຄ່ີາສະເລ່ຍຫ າຍກວ່າໝູ່ ແມ່ນປັດໄຈທາງດາ້ນພ່ໍແມ່ ຫ  ືພີ່ ນອ້ງໃຫກ້ານ
ສົ່ ງເສມີ ແລະ ສະໜບັສະໜນູມ ີ(�̅�=3.48, S.D.=0.97). 

ປັດໄຈທາງດາ້ນສງັຄມົ ໂດຍສະເລ່ຍແມ່ນມລີະດບັຄວາມສໍາຄນັຕໍ່ ການປະກອບອາຊບີ
ຢູ່ໃນລະດບັຄວາມສໍາຄນັຫ າຍ ມຄ່ີາສະເລ່ຍ (�̅�=3.50) ດາ້ນທີ່ ມຄ່ີາສະເລ່ຍຫ າຍກວ່າໝູ່ ແມ່ນ
ປັດໄຈທາງດາ້ນອາຊີບທີ່ ເປັນປະໂຫຍດເພື່ ອສັງຄົມ ແລະ ປະເທດຊາດມີ (�̅�=3.82, 

S.D.=0.82).  
ປັດໄຈທາງດາ້ນເສດຖະກດິ ໂດຍສະເລ່ຍແມ່ນມລີະດບັຄວາມສໍາຄນັຕໍ່ ການປະກອບ

ອາຊບີຢູ່ໃນລະດບັຫ າຍ ມຄ່ີາສະເລ່ຍ (�̅�=3.91) ດາ້ນທີ່ ມຄ່ີາສະເລ່ຍຫ າຍກວ່າໝູ່ ແມ່ນປັດໄຈ
ທາງດາ້ນຜນົຕອບແທນທີ່ ສູງມ ີ(�̅�=4.20, S.D.=0.90). ຜນົການວເິຄາະຂໍມູ້ນໃນພາກສ່ວນນີ ້
ແມ່ນເປັນຜົນການວເິຄາະການປຽບທຽບລະດບັຄວາມສໍາຄນັຂອງປັດໄຈທີ່ ສົ່ ງຜົນຕໍ່ ການ
ປະກອບອາຊີບພາຍຫ ັງສໍາເລັດການສຶກສາລະດັບປະລິນຍາຕີ ຂອງນັກສຶກສາຄະນະ
ເສດຖະສາດ ແລະ ບໍລຫິານທຸລະກດິ ຊັນ້ປີທ ີ4 ມະຫາວທິະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ກບັປັດໄຈສ່ວນ
ບຸກຄນົ ໂດຍໄດມ້ກີານວເິຄາະຈາກການຫາຄ່າຄວາມສໍາຄນັທາງສະຖຕິເິພື່ ອທດົສອບສມົມຸດ
ຖານ. 

ສມົມຸດຖານທ ີ1: ຜູຕ້ອບແບບສອມຖາມມເີພດທີ່ ຕ່າງກນັ ມປັີດໄຈໃນການເລອືກອາຊບີທີ່
ແຕກຕ່າງກນັ. ຜນົການວເິຄາະເຫນັວ່າ: ຜູຕ້ອບແບບສອບຖາມທີ່ ມເີພດຕ່າງກນັແມ່ນບ່ໍມຄີວາມ
ຄດິເຫນັຕ່າງກນັໃນແຕ່ລະປັດໄຈ ສະແດງວ່າບ່ໍເປັນໄປຕາມສມົມຸດຖານທີ່ ຕັງ້ໄວ ້ເນື່ ອງຈາກວ່າ
ລະດບັຄວາມສໍາຄນັຂອງບນັດາປັດໄຈທີ່ ສົ່ ງຜນົຕໍ່ ການປະກອບອາຊບີທາງດາ້ນສ່ວນຕວົ, ດາ້ນ
ຄອບຄົວ, ດາ້ນສັງຄົມ ແລະ ດາ້ນເສດຖະກິດ ມີຄ່າລະດັບຄວາມສໍາຄັນທາງສະຖິຕິ 
Sig>0.05. 
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ສມົມຸດຖານທ ີ2: ຜູຕ້ອບແບບສອມຖາມມພີາກວຊິາຮຽນທີ່ ຕ່າງກນັມປັີດໄຈໃນການ
ເລອືກອາຊບີທີ່ ແຕກຕ່າງກນັ. 

ຜນົການວເິຄາະເຫນັວ່າ: ຜູຕ້ອບແບບສອບຖາມທີ່ ມພີາກວຊິາຮຽນທີ່ ຕ່າງກນັແມ່ນມີ
ຄວາມຄດິເຫນັແຕກຕ່າງກນັໃນການເລອືກປະກອບອາຊບີ. ເນື່ ອງຈາກວ່າລະດບັຄວາມສໍາຄນັ
ໃນການປະກອບອາຊບີທາງດາ້ນສ່ວນຕວົ ມຄ່ີາລະດບັຄວາມສໍາຄນັທາງສະຖຕິ ິSig<0.05.  

ສມົມຸດຖານທ ີ3: ຜູຕ້ອບແບບສອມຖາມມອີາຊບີຂອງພ່ໍທີ່ ຕ່າງກນັ ມປັີດໄຈໃນການ
ເລອືກອາຊບີທີ່ ແຕກຕ່າງກນັ 

ຜົນການວເິຄາະເຫັນວ່າ: ຜູຕ້ອບແບບສອບຖາມທີ່ ມອີາຊີບຂອງພ່ໍຕ່າງກນັແມ່ນມີ
ຄວາມຄດິເຫນັທີ່ ແຕກຕ່າງກນັ ໃນການເລອືກທີ່ ຈະປະກອບອາຊບີ ເນື່ ອງຈາກວ່າລະດບັຄວາມ
ສໍາຄນັຂອງປັດໄຈທີ່ ສົ່ ງຜນົຕໍ່ ການປະກອບອາຊບີທາງດາ້ນຄອບຄວົມຄ່ີາລະດບັຄວາມສໍາຄນັ
ທາງສະຖຕິ ິSig<0.05.  

ສມົມຸດຖານທ4ີ: ຜູຕ້ອບແບບສອມຖາມມອີາຊບີຂອງແມ່ທີ່ ຕ່າງກນັ ມປັີດໄຈໃນການ
ເລອືກອາຊບີທີ່ ແຕກຕ່າງກນັ. 

ຜນົການວເິຄາະເຫນັວ່າ: ຜູຕ້ອບແບບສອບຖາມທີ່ ມອີາຊບີຂອງແມ່ແຕກຕ່າງກນັ ແມ່ນ
ມແີນວຄວາມຄດິໃນການເລອືກປະກອບອາຊບີທີ່ ແຕກຕ່າງກນັ. ເນື່ ອງຈາກວ່າລະດບັຄວາມສໍາ
ຄນັຂອງປັດໄຈທາງດາ້ນຄອບຄວົ ມຄ່ີາຄວາມສໍາຄນັທາງສະຖຕິ ິSig<0.05.  

ສມົມຸດຖານທ ີ5: ຜູຕ້ອບແບບສອມຖາມມລີາຍໄດສ້ະເລ່ຍຂອງຄອບຄວົທີ່ ແຕກຕ່າງ
ກນັ ສົ່ ງຜນົໃຫມ້ປັີດໄຈໃນການເລອືກອາຊບີທີ່ ແຕກຕ່າງກນັ. 

ຜນົການວເິຄາະເຫນັວ່າ: ຜູຕ້ອບແບບສອບຖາມທີ່ ມລີາຍຮບັຂອງຄອບຄວົທີ່ ແຕກຕ່າງ
ກນັ ແມ່ນມຄີວາມຄດິເຫນັໃນການປະກອບອາຊີບທີ່ ແຕກຕ່າງກນັ. ເນື່ ອງຈາກວ່າລະດບັ
ຄວາມສໍາຄນັຂອງປັດໄຈທາງດາ້ນຄອບຄວົ ມຄ່ີາລະດບັຄວາມສໍາຄນັທາງສະຖຕິ ິSig<0.05.  
ຂໍສ້ະເໜແີນະໃນການຄົນ້ຄວາ້ຄັງ້ຕໍ່ ໄປ 

• ຄວນຂະຫຍາຍກຸ່ມຕວົຢ່າງໃຫກ້ວາ້ງກວ່ານີເ້ພື່ ອຄວາມຊດັເຈນ ແລະ ໃກຄ້ຽງກບັ
ຄວາມເປັນຈງິຂອງຜນົການຄົນ້ຄວາ້; 

• ຄວນເພີ່ ມເຄື່ ອງມໃືນການເກບັລວບລວມຂໍມູ້ນຕື່ ມອກີເຊັ່ ນ: ການລງົສໍາພາດໂດຍກງົ
ກບັກຸ່ມຕວົຢ່າງ, ການນາໍໃຊຂໍ້ມູ້ນຈາກພະແນກວຊິາການໂດຍກງົ; 

• ຄວນເລອືກສກຶສາສະເພາະນກັສກຶສາໃນພາກວຊິາໃດວຊິາໜຶ່ ງ ຫ  ືປຽບທຽບການ
ປະກອບອາຊບີຂອງນກັສກຶສາໃນແຕ່ລະພາກວຊິາໃສ່ກນັເຊັ່ ນວ່າ: ພາກວຊິາບໍລຫິານທຸລະກດິ 
ກບັ ພາກວຊິາເສດຖະສາດ 
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ເອກະສານອາ້ງອງີ 
ວິໄຊ ໂຖສຸວັນຈິນດາ (2002), ການບໍລິຫານຊັບພະຍາກອນມະນຸດ, ພິມຄັງ້ທໍາອິດ, 

ມະຫາວທິະຍາໄລເທກັໂນໂລຢີມະຫານະຄອນ, ສໍານກັພມິ ໂຟຣເພຊ. 
ໂພສ ີທບິດາວນັ (2010), ຄູ່ມກືານຮຽນວຊິາເທກັນກິການວໄິຈ, ຄະນະເສດຖະສາດ ແລະ 

ບໍລຫິານທຸລະກດິ. 
ວນັເພງັ ຈນັທະລາວງົ (2010), ສກຶສາຄວາມສາມາດເຂົາ້ໃນການປະກອບອາຊບີທະນາຄານ

ຂອງນກັສກຶສາທີ່ ຮຽນຈບົຈາກສະຖາບນັການທະນາຄານ, ກໍລະນສີກືສາ: ຂະແໜງການ
ທະນາຄານທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊນົໃນເຂດນະຄອນຫ ວງວຽງຈນັ,ວິທະຍານິພົນ
ປະລນິຍາໂທ, ສາຂາເສດຖະສາດເງນິຕາ ແລະ ການເງນິພາກລດັ, ຄະນະເສດຖະສາດ ແລະ 
ບໍລຫິານທຸລະກດິ.  

ດນົລະກອນ ລໍາ້ໄຊ, 2009, ການສາ້ງແຮງກະຕຸນ້ ແລະ ທດິສະດກີານຈງູໃນຂອງມະນຸດ. 
ໜດັຊາ ໝື່ ນໄຊຍະກຸນ, 2003, ທດິສະດກີານຕດັສນິໃຈ ແລະ ຂະບວນການວາງແຜນການ

ຕດັສນິໃຈ. 
http://library.cum.ac.th/digitalcollection/etheses/detail.php?id 

=14912&word= career ຖານຂໍມູ້ນວທິະຍານພິນົເອເລກັໂທ ນກິ ມະຫາວທິະຍາໄລ
ຊຽງໃຫມ່. 

ຈຣີະນນັ ໄວຍະສແີສງ (2009 ປະລນິຍາຕພີດັທະນາສງັຄມົ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມ, ປະເທດ
ໄທ) ສກຶສາປັດໄຈທີ່ ມຜີົນຕໍ່ ການຕດັສນິໃຈເລືອກປະກອບອາຊີບຂອງນກັສຶກ
ສາລະດບັປະລນິຍາຕ.ີ 

ມດັຕກິາ ສດີາ (2017) ປະລນິຍາໂທບໍລຫິານທຸລະກດິ ສກຶສາປັດໄຈທີ່ ມຜີນົຕໍ່ ການຕດັສນິໃຈ 
ຂອງນກັສກຶສາທີ່ ເລອືກຮຽນ ສາຂາ ພາສາອງັກດິ. 

 
 
 
 
 
 
 

http://library.cum.ac.th/digitalcollection/
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ຜນົໄດຮ້ບັຈາກການສໍາປະທານທີ່ ດນິປູກກາເຝຂອງບໍລສິດັພູຂຽວຟາ້ມງີ  
ບາ້ນຫນີລບັ ເມອືງປາກຊ່ອງ, ແຂວງຈາໍປາສກັ 

ວລິະພນັ ຈນັທະລງັມາ, ປະຕສິດິ ມດິທຍິາພອນ, ສທີດັຖະ ບຸບຜາ  
ແລະ ຕກິດາພອນ ຈາໍຍອດ 

ຜ ຮ້ບັຜດິຊອບຫຼກັ: ວລິະພນັ ຈນັທະລງັມາ, ຄະນະເສດຖະສຳດ ແລະ ບ ລຫິຳນທຸລະກດິ 
Email: hongsa.vlp@gmail.com 
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ຟາ້ມງີ ໃນບາ້ນຫນີລບັ ເມອືງປາກຊ່ອງ, ແຂວງຈາໍປາສກັ ໃນການສກຶສາສະພາບຂອງບນັຫາທີ່

ເກດີຂຶນ້ຫ ງັຈາກສໍາປະທານທີ່ ດນິ ຕ່າງໆ ຂອງ ບໍລລິດັ ພູຂຽວ ຟ້າມງີກບັປະຊາຊນົ ແລະ 
ສະພາບເສດຖະກດິສງັຄມົຕໍ່ ກບັການພດັທະນາ ຄອບຄວົ ດວ້ຍການສໍາພາດຕວົແທນຂອງຄວົ
ເຮອືນທງັໝດົ 100 ຫ ງັຄາເຮອືນ, ການສໍາພາດແມ່ນແນໃສ່ກດິຈະກາໍການດໍາ ລງົຊວີດິຂອງຄວົ
ເຮອືນໃນການໃຊທ້ີ່ ດນິ, ການນາໍໃຊຊ້ບັພະຍາກອນປ່າໄມ,້ ການທໍາມາຫາກນິສະນັນ້, ສະພາບ 
ບນັຫາຕ່າງໆ ທີ່ ປະຊາຊນົພບົພາຍຫ ງັເມ ື່ ອ ສໍາປະທານທີ່ ດນິກບັການນໍາໃຊທ້ີ່ ດນິກບັການສາ້ງ
ເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ແລະ ຄວາມຄດິເຫນັຕ່າງຂອງປະຊາຊນົຕໍ່ ກບັບໍລສິດັ. ການສກຶສາພບົວ່າ 
ບາ້ນຫນີລບັໄດພ້ບົກບັບນັຫາຄ:ື ການນາໍໃຊທ້ີ່ ດນິ 7 ປະເພດ ແລະ ໄດມ້ກີານປ່ຽນ ແປງທງັໝົ
ດເຮດັໃຫດ້ນິກະສກິໍາຫ ຸດລງົ 131.73 ເຮກັຕາ, ດນິປ່າໄມຫ້ ດລງົ 113.60 ເຮກັຕາ, ປ່າເລົ່ າ
ຫ ຸດລົງ 347.47 ເຮັກຕາ, ສ່ວນດິນກາເຝແມ່ນໄດເ້ພີ່ ມຂິນ້ 572.93 ເຮັກຕາ ແລະ ດິນ
ບໍລເິວນນໍາ້ເພີ່ ມຂຶນ້ແມ່ນ 8.27 ເຮກັຕາ, ດນິໂຍທາເພີ່ ມຂຶນ້ 11 ເຮກັຕາ, ດນິປຸກສາ້ງພີ່ ມຂຶນ້
ແມ່ນ 0.60 ເຮກັຕາ, ບນັຫາຕໍ່ ກບັການ ຜະລດິ ກະສກິໍາໃນດາ້ນການປູກຝັງເຮດັໃຫປ້ະຊາຊນົ 
58 ຄອບຄວົໄດສູ້ນເສຍພື ້ນືທີ່ທ າ ການຜະລດິເຖງິ 91.70 ເຮກັຕາ ແລະ 32 ຄອບຄວົຂາດ
ພືນ້ທີ່ ທີ່ ເປັນທົ່ ງຫຍາ້ໃນການລຽ້ງສດັ 40.03 ເຮກັຕາ, 17 ຄອບຄວົແມ່ນ ໄດໄ້ປບຸກ ລຸກປ່າໄມ ້

22.40 ເຮກັຕາ, 68 ຄອບຄວົບ່ໍສາມາດປ່ອຍສດັລຽ້ງແບບທ າມະຊາດເຮດັໃຫມ້ກີານຂາຍສດັ
ອອກ, ບັນັຫາຕໍ່ ກບັປ່າໄມ ້ແລະ ເຄື່ ອງປາຂອງດງົເຮດັໃຫມ້ກີານປ່ຽນແປງຫ າຍຢ່າງໂດຍ
ສະເພາະການຂາດຄວາມອຸດມົ ສມົບູນທາງດາ້ນຊວີະນາໆພນັໄປບາ້ງຢ່າງແມ່ນສູນຫາຍໄປ 
ແລະ ບາ້ງຢ່າງກໍ່ ສູນພນັ ແລະ ບາ້ງຢ່າງກໍ່ ຍງັມແີຕ່ບ່ໍສາ ມາດບໍລໂິພກໄດ.້  

ຈາກບັນຫາທີ່ ກ່າວມາຂາ້ງເທີງນັນ້ ເຮັດໃຫມ້ກີານສຶກສາໂຄ່ງຮ່າງພຶນ້ຖານມີການ
ພດັທະນາ, ປະຊາຊນົ ມຄີວາມຮູ ້ແລະ ມເີຕກັນກິໃໝ່ໆໃນຂະບວນການປູກກາເຝທີ່ ສາ ມາດ
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ເຮດັໃຫມ້ອີາຊບີທີ່ ໝັນ້ຄງົ ແຕ່ ກໍ່ ຍງັພບົຈດຸອ່ອນບາ້ງດາ້ນທີ່ ເຮດັໃຫພ້ນົລະເມອືງເພີ່ ມຂຶນ້ຈາກ
ການເຂົາ້ມາຂອງຕ່າງປະເທດເຮດັໃຫມ້ກີານປ່ຽນ ແປງ, ເກດີມຂໍີຂ້ດັແຍ່ງລະຫວ່າງປະຊາຊນົ
ກບັບໍລສິດັ ແລະ ປະຊາຊນົກບັປະຊາຊນົເອງຍອ້ນລາຍຮບັທີ່ ສໍາຄນັ ທີ່ ສຸດ ແມ່ນເສຍພືນ້ທີ່ ທໍາ
ການຜະລດິ ແລະ ປະຊາຊນົກໍ່ ຫນັປ່ຽນອາຊບີ ມາຄາ້ຂາຍຫ າຍຂຶນ້ ເຮດັໃຫທຸ້ກ ສິ່ ງທຸກ ຢ່າງ
ກາຍເປັນສນິຄາ້ 

ສນັຍາຕ່າງຂອງບໍລສິດັຕໍ່ ກບັປະຊາຊນົແມ່ນມຄີວາມພໍໃຈໂດຍພາບລວມຢູ່ໃນລະດບັ
ຄວາມພໍໃຈໜອ້ຍສູດ \overline{X} = 1.83 ຂອງການສ າປະທານທີ່ ດນິຂອງບໍລສິດັໃນ
ການປູກກາເຝ , ການປ່ຽນແປງ ສັງຄົມໃນບ ້ານໂດຍລວມແມ່ນ ຢູ່ໃນລະດັບກາ ງ 
\overline{X} = 2.61 ການສ າປະທານຂອງ ບໍລສິດັແມ່ນບ່ໍໄດເ້ຮດັ ໃຫເ້ກດີມຜີນົກະທບົຕໍ່

ກບັທາງດາ້ນເສດຖະກດິຫ າຍໂດຍພາບລວມແມ່ນຢູ່ໃນລະດບັກາງ \overline{X} = 2.93 
ໃນການ ສໍາປະທານທີ່ ດນິປູກກາເຝ ຂອງບໍລສິດັພູຂາວ ຟາ້ມງີແມ່ນບ່ໍມຜີນົກະທບົຫ າຍຕໍ່ ກບັ
ສິ່ ງແວດ ລອ້ມໂດຍ ພາບລວມ ແມ່ນມຢູ່ີໃນລະດບັຫ າຍ \overline{X} = 3.67 ທີ່ ເກດີຂຶນ້
ເມ ື່ ອມກີານສໍາປະທານທີ່ ດນີ. 
ຄໍາສບັສໍາຄນັ: ຜນົການດ າເນນີງານ, ຜູປ້ະກອບການ, ກະສກິາໍ ແລະ ປ່າໄມ ້
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Abstract  

The concession studied results of Phu Khieu Fah Ming company coffee 

plantation land in Hin Lap village, Pak Song district, Champassak province 

which studied in the situation of the problems that arose after the land 

concessions from Phu Khieu Fah Minh Company with the people and the 

socio-economic situation of family development by interviewed the 

representatives of all 100 households that focused on household livelihood 

activities in land use, forest resource utilization,  subsistence, So that,  opinion 

from people towards the company by faced problems after the land 

concessions and land use for economic and social development. 

The Studied results of the following problem which Hin Lap Village 

encountered as: there is 7 types of land use and all changes have reduced 
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agricultural land by 131.73 hectares, forest land decreased by 113.60 hectares, 

Fallow forest decreased by 347.47 hectares, coffee plantation land increase by 

572,93 hectares, and  Wetland around the river increased by 8.27 hectares, 

public works land increased by 11 hectares, construction land increased by 

0.60 hectares, problems with agricultural production resulted in 58 families 

losing 91.70 hectares of arable land and 32 families lacking 40. 3 hectares of 

pasture land, 17 families have encroached on 22.40 hectares of forest, 68 

families have not been able to release livestock in nature which has to the sale 

of livestock, problems with forests and non-timber forest products have led to 

many changes, especially the lack of biodiversity and some are disappears, 

extinct and some are still remain but cannot be consumed.  

The mentioned above problems have been developed the basic 

education, people have new knowledge and techniques. In the process of 

growing coffee to be able to have a stable career, but there are still some 

weaknesses that make the population increase from the influx of foreigners, 

change, conflicts between people and companies and people and people 

themselves because the most important income is the loss of production space 

and people turn more trade into everything. 

The conclusion of the contracts made publicly by the company satisfies 

the least satisfaction level of the formula \overline{X} = 1.83 of the coffee 

plantation concession companies. The change of general social transformation 

is in the middle level of the \overline{X}=2.61 concession companies. there 

is not Causing an impact more on the economic outlook in the middle level of 

\overline{X} = 2.93 in the concession land of Phu Khieu Fah Ming Company 

has less impact on the environment. Overall, \overline{X} = 3.67 occurred 

when the end concession agreement. 

Keywords: Business Performance, Entrepreneurs, Agriculture and Forestry 

ຄວາມສໍາຄນັຂອງບນັຫາ 
ບໍລສີດັ ພູຂຽວຟາ້ມິ່ ງ ເປັນບໍລສີດັໜຶ່ ງມຄີວາມສໍາຄນັໃນການພດັທະນາເສດຖະກດິ - 

ສງັຄມົພອ້ມທງັຫລກີລຽ້ງການເກດີບນັຫາຕໍ່ ກບັເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊນົເຂດບາ້ນຫນີລບັ, ເມອືງ
ປາກຊ່ອງ ແຂວງຈໍາປາສກັ ທີ່ ມກີານສໍາປະທານທີ່ ດນິ, ເປັນເຂດທີມຄີວາມອຸດມົສົມບຸນ 
ເພາະວ່າເປັນເຂດພູພຽງບໍລເິວນ ເຊິ່ ງເໝາະສມົແກ່ປູກພດືກະສກີາໍ ແລະ ອຸດສາຫະກາໍ ແລະ ທີ່

ເປັນຈຸດສນົໃຈໃຫແ້ກ່ນກັລງົທນຶເຂົາ້ມາລງົທນຶສໍາປະທານທີ່ ດນິການສໍາປະທານທີ່ ດນິໃນ
ປະເທດລາວກໍາລງັຂະຫຍາຍໄປທົ່ ວທຸກພາກ ການສໍາປະທານທີ່ ດນິສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຜະລດິ
ກະສກິໍາ ແລະ ປູກພດືອຸດສະຫະກາໍເພື່ ອເປັນສນິຄາ້ ການສໍາປະທານທີ່ ດນິສ່ວນຫ າຍແມ່ນຈະ
ສໍາປະທານຂະໜາດໃຫຍ່ ບາງກໍລະນກີານສໍາປະທານບ່ໍໄດປ້ະຕບິດັຕາມສນັຍາ, ລະບຽບ
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ຫ ກັການ ແລະ ກດົໜາຍ. ປະຊາຊນົສ່ວນຫ າຍຍງັມຄີວາມຮູບ່ໍ້ທນັພຽງພໍກບັຄວາມເຂົາ້ໃຈກບັ
ເນືອ້ໃນຂອງກດົໝາຍ ກຄໍເືນືອ້ໃນຂອງຮ່າງສນັຍາຕ່າງໆ ເຮດັໃຫເ້ກດີບນັຫາດາ້ນພືນ້ທີ່ ທໍາການ
ຜະລດິ, ເສຍຜນົປະໂຫຍດທີ່ ເຄຍີມ ີຍອ້ນບນັຫາທີ່ ກ່າວມາຂາ້ງເທງິນັນ້ ຈ ຶ່ ງມຄີວາມສນົໃຈ
ຢາກສກຶສາຄົນ້ຄວ້າໃນຫວົຂໍນ້ີ ້ເຊິ່ ງຜນົຂອງການສກຶສາໃນຄັງ້ນີ ້ອາດເປັນແນວທາງ ແລະ ເປັນ
ຂໍມູ້ນພືນ້ຖານໃນການວາງແຜນພດັທະນາ ແລະ ສກຶສາຄົນ້ຄວາ້ຂອງຜູທ້ີ່ ມຄີວາມສນົໃຈກ່ຽວ 
ກບັການເຊົ່ າ ແລະ ສໍາປະທານທີ່ ດນິເພື່ ອຜະລດິກະສກິາໍ 
ຈຸດປະສງົ: ເພື່ ອສກຶສາສະພາບບນັຫາທີ່ ເກດີຂຶນ້ຫ ງັຈາກການສໍາປະທານທີ່ ດນິຕ່າງໆຂອງ

ບໍລສິດັພູຂຽວຟາ້ມິ່ ງກບັ 
ປະຊາຊົນບາ້ນຫີນລັບ, ເມືອງປາກຊ່ອງ, ແຂວງຈໍາປາສັກ ແລະ ເພື່ ອສຶກສາ ສະພາບ
ເສດຖະກດິ-ສງັຄມົໂດຍລວມຕໍ່ ກບັການພດັທະນາຄອບຄວົຂອງປະຊາຊນົບາ້ນຫນີລບັ ເມອືງ
ປາກຊ່ອງ, ແຂວງຈາໍປາສກັ. 
ທບົທວນທດິສະດ ີແລະ ບດົຄົນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ 
ບນັດານະໂຍບາຍຂອງລດັຖະບານ  

ຄາດໝາຍສູຊ້ນົຂອງພກັ ແລະ ລດັຖະບານ ຕໍ່ ກບັການພດັທະນາເສດຖະກດິ - ສງັຄມົ 
ແຫ່ງຊາດຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ ເພິ່ ນໄດກ້າໍນດົຄ:ື ຮອດປີ 2010  ຢຸດຕກິານຖາງປ່າເຮດັໄຮ່ປູກເຂົາ້
ຢ່າງສິນ້ເຊງີ ໂດຍການຊອກຫາອາຊບີໃໝ່ທີ່ ໝັນ້ຄງົປ່ຽນແທນ, ຄອບຄວົທຸກຍາກໄດຮ້ບັການ
ແກໄ້ຂໂດຍພືນ້ຖານລາຍໄດສ້ະເລ່ຍ ຢູ່ໃນລະດບັ 800 ໂດລາຕໍ່ ຫວົຄນົຕໍ່ ປີ,  ຮອດປີ 2020  
ໃຫຊ້ວີດິການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊນົດຂີຶນ້ລື່ ນ 3 ເທົ່ າ ຂອງປີ 2006, ຫນັປ່ຽນການຜະລດິແບບ
ທໍາມະຊາດ ແລະ ເຄິ່ ງທໍາມະຊາດ ກາ້ວໄປສູ່ການຜະລດິເປັນສນິຄາ້, ສາ້ງເງ ື່ອນໄຂເອືອ້ອໍານວຍ 
ໃຫແ້ກ່ການຫນັເປັນອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ທນັສະໄໝໃນອະນາຄດົໃຫກ້ບັປະເທດຊາດ (ກມົ
ການເມອືງສູນກາງພກັ, 2006).  

ການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ປົກປັກຮກັປ່າໄມໃ້ຫມ້ຄີວາມອຸດມົສມົບູນ ແລະ ມໄີວໃ້ຊຍ້າວ
ນານໂດຍການສົ່ ງເສມີການນໍາໃຊທ້ີ່ ດນິ ເພື່ ອທໍາການຜະລດິກະສກິາໍແບບຄງົທີ່ ຖາວອນ. ຮອດ
ປີ 2020 ໃຫເ້ນືອ້ທີ່ ການປົກຄຸມປ່າໄມເ້ພີ່ ມຂຶນ້ຢູ່ໃນລະດບັ ກວມເອາົ  
70 ສ່ວນຮອ້ຍ ຂອງເນືອ້ທີ່ ທົ່ ວປະເທດ (ກມົປ່າໄມ,້ 2005).  

ລດັຖະບານໄດມ້ນີະໂຍບາຍການຈດັສນັທີ່ ດນິ ແລະ ມອບດນິ - ມອບປ່າ ໃນຂອບ
ເຂດ ທົ່ ວປະ ເທດ ໂດຍມເີປົຫ້ມາຍເຮດັໃຫປ້ະຊາຊນົລາວ ມຄີວາມຮບັຜດິຊອບໃນການປົກ
ປັກຮກັສາ, ຄຸມ້ຄອງ-ນໍາໃຊ,້ ບູລະນະທີ່ ດນິ ແລະ ປ່າໄມ ້ໃຫອຸ້ດມົສມົບູນ ແລະ ບ່ໍມວີນັບກົ
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ແຫງ້, ປະກອບສ່ວນໃນການປັບປຸງ ແລະ ຍກົລະດບັຊວີດິການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊນົບນັດາເຜົ່ າ 
ຄຽງຄູ່ກບັການຮກັສາສະພາບແວດລອ້ມ ແລະ ຫນັເສດຖະກດິທໍາມະຊາດ ໄປສູ່ເສດຖະກດິ
ສນິ ຄາ້ ພອ້ມທງັຈາໍກດັ ແລະ ແກໄ້ຂສະພາບການບຸກລຸກ ຈບັຈ່ອງທີ່ ດນິ ແລະ ປ່າໄມຊ້ະຊາຍ 
ທີ່  ຜດິກດົຫມາຍ (ກະຊວງກະສກິາໍ ແລະ ປ່າໄມ,້ 2010). 

ລດັຖະບານອະນຸຍາດ ແລະ ສົ່ ງເສມີ ໃຫນ້ໍາໃຊເ້ນືອ້ທີ່ ດນິປ່າໄມ ້ທີ່ ເປັນປ່າເລົ່ າ ທີ່ ບ່ໍມີ
ໄມທ້ີ່ ເປັນປະໂຫຍດ,  
ດນິປອກໂລນ້, ປ່າຄງັ ແລະ ດນິປ່າໄມຊຸ້ດໂຊມ ເຂົາ້ໃນການປູກໄມໃ້ຫເ້ປັນປ່າຄນື ໂດຍການ
ສົ່ ງເສມີໃຫບຸ້ກຄນົ ແລະ ນຕິບຸິກຄນົ ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດເປັນຜູປູ້ກ, ບ່ໍອະນຸຍາດໃຫ ້
ນກັທຸລະກດິຕ່າງປະເທດ ສໍາປະທານດນິປ່າໄມ ້ເພື່ ອປູກໄມດ້ວ້ຍຕນົເອງ. ລດັມນີະໂຍບາຍ
ຍກົເວັນ້ພາສີທີ່ ດນິ ທີ່ ໄດນ້ໍາໃຊເ້ຂົາ້ໃນການປູກໄມບ່ໍ້ຫ ຸດ 1.100 ຕົນ້/ເຮກັຕາ (ສໍານກັງານ
ນາຍກົລດັຖະມນົຕ,ີ 1994).  

ລດັອະນຸຍາດໃຫມ້ກີານປູກໄມ ້ໃສ່ດນິທີ່ ເປັນກໍາມະສດິຂອງບຸກຄນົ, ກມົກອງ, ລວມ
ຫມູ່  ແລະ ຫວົຫນ່ວຍທຸລະກດິ ເຊິ່ ງດນິຈໍານວນດັ່ ງກ່າວ ຕອ້ງມເີອກະສານຢັ້ງຢືນຖືກຕອ້ງ 
ຈາກອໍານາດການປົກຄອງທອ້ງຖິ່ ນ ຂັນ້ບາ້ນ ແລະ ເມອືງອະນຸຍາດ ໃຫປູ້ກໄມໄ້ດ ້ແຕ່ຕອ້ງ
ຫ ກີເວັນ້ ເນືອ້ທີ່  ທີ່ ໄດບຸ້ລມິະສດິໃຫແ້ກ່ ການຜະລດິກະສກິໍາ;  ລດັຊຸກຍູ ້ແລະ ສົ່ ງເສມີການ
ປູກໄມ ້ໃສ່ດນິປ່າໄມຊຸ້ດໂຊມຂອງລດັ ເຊິ່ ງລວມມ:ີ ດນິປອກໂລນ້, ດນິປ່າເລົ່ າ, ດນິປ່າໂຄກ, 
ດນິປ່າຄງັ ທີ່ ບ່ໍມພີນັໄມທ້ີ່ ມຄຸີນຄ່າທາງເສດຖະກດິ ແລະ ບ່ໍສາມາດຟືນ້ຟູແບບທໍາມະຊາດ. ແຕ່
ວ່າກ່ອນຈະ ນາໍໃຊດ້ນິດັ່ ງກ່າວນັນ້ ຕອ້ງໄດ ້
ຜ່ານການກວດກາ ຢັງ້ຢືນ ແລະ ມອບຫມາຍຈາກຄະນະກາໍມະການແບ່ງດນິ - ແບ່ງປ່າ  
ຂອງທອ້ງຖິ່ ນຂັນ້ແຂວງ ແລະ ເມອືງ, ດນິຈໍານວນນີ ້ຫາ້ມບ່ໍໃຫມ້ກີານຈບັຈ່ອງ, ແບ່ງປັນ, 
ໂອນ ແລະ ຊື ້- ຂາຍ ໂດຍບ່ໍມອີງົການຈດັຕັງ້ຂອງລດັ ຂັນ້ມສີດິຮູນ້ໍາ,  ຫາ້ມແບ່ງປັນ ແລະ 
ອະນຸຍາດບຸກເບກີ ແລະ ມາ້ງປ່າທໍາມະຊາດທີ່ ມຕີົນ້ໄມຢູ່້ແລວ້ ເພື່ ອປູກໄມ ້(ກະຊວງກະສກິາໍ 
ແລະ ປ່າໄມ,້ 1995).  

ລດັຖະບານໄດມ້ນີະໂຍບາຍໃຫບຸ້ກຄນົ, ນຕິບຸິກຄນົ, ລວມຫມູ່  ແລະອງົການຈດັຕັງ້ 
ປູກໄມ ້ເພື່ ອຮບັໃຊຈ້ດຸປະສງົຕ່າງໆ.  ແຕ່ວ່າການປູກໄມດ້ັ່ ງກ່າວ ແມ່ນຕອ້ງໄດປ້ະຕບິດັຕາມ
ຂັນ້ຕອນ ແລະ ໄດຮ້ບັອະນຸຍາດຈາກພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງຕາມລະບຽບການ. ສໍາລບັທີ່ ດນິທີ່

ລດັອະນຸຍາດໃຫນ້ໍາໃຊເ້ພື່ ອການປູກໄມນ້ັນ້ ແມ່ນເປັນປະເພດທີ່ ດນິປ່າຊຸດໂຊມ ແລະ ພູປອກ
ໂລນ້ເທົ່ ານັນ້ (ສະພາແຫ່ງຊາດ, 2007). 
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ການສໍາປະທານທີ່ ດນິຂອງລດັເພື່ ອກດິຈະການກະສກິາໍ ແລະ ປ່າໄມ 
ການສໍາປະທານທີ່ ດນິຂອງລດັ ເພື່ ອກດິຈະການກະສກິໍາ ແລະ ປ່າໄມແ້ມ່ນໃຫດໍ້າເນນີ 

ໃນ ພືນ້ທີ່  ທີ່ ດນິກະສກິໍາ ເພື່ ອປູກພດືເສດຖະກດິທີ່ ລດັໄດຈ້ດັສນັໄວເ້ທົ່ ານັນ້ຕາມທີ່ ໄດກ້າໍນດົ
ໄວ ້ໃນກດົໝາຍວ່າດວ້ຍກະສກິໍາ ທີ່ ດນິຂອງລດັທີ່ ໃຫສໍ້າປະທານ ເພື່ ອກດິຈະການປູກໄມ ້
ອຸດສາຫະກໍາ ຫລື ໄມເ້ສດຖະກດິ ແລະ ເຄື່ ອງປ່າຂອງດົງ ແມ່ນໃຫດໍ້າເນີນໃນພືນ້ທີ່  ທີ່

ດນິປອກໂລນ້, ທີ່ ດນິປ່າຊຸດໂຊມທີ່ ບ່ໍສາມາດຟືນ້ຟູຄນືດວ້ຍຕວົມນັເອງ ທີ່ ລດັໄດຈ້ດັສນັໄວ ້
ເທົ່ ານັນ້ຕາມທີ່ ໄດ ້ກໍານດົໄວໃ້ນ ມາດຕາ 69 ຂອງກດົໝາຍວ່າດວ້ຍປ່າໄມສ້ະບບັປີ 2007 
ເຂດພືນ້ທີ່ ດນິທີ່ ໃຫ ້ສໍາປະທານແມ່ນ ໃຫດໍ້າເນນີໃນເຂດພືນ້ທີ່ ດນິຊານເມອືງ ແລະ ຊນົນະບດົ
ເທົ່ ານັນ້. 

ການອະນຸຍາດໃຫສໍ້າປະທານທີ່ ດນຶປ່າຊຸດໂຊມເພື່ ອກດິຈະການກະສກິໍາ ແລະ ປ່າໄມ ້
ການອະນຸຍາດໃຫສໍ້າປະທານທີ່ ດນິປ່າຊຸດໂຊມຕາມທີ່ ໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນມາດຕາທ ີ75 ຂອງກດົ
ໝາຍວ່າດວ້ຍປ່າໄມ ້ສະບບັປີ 2007 ແລະ ຂໍ ້4 ມາດຕາ 10 ຂອງກດົໝາຍວ່າດວ້ຍ ທີ່ ດນິ 
ສະບບັປີ 2003 ໃຫປ້ະຕບິດັຕາມຂອບເຂດສດິດັ່ ງນີ:້ 

ອງົການຄຸມ້ຄອງທີ່ ດນິ ປະຈໍາແຂວງ, ນະຄອນຫ ວງ ເປັນຜູອ້ະນຸຍາດໃຫສໍ້າປະທານ 
ເນືອ້ທີ່ ປ່າຊຸດໂຊມ ທີ່ ບ່ໍສາມາດຟືນ້ຟູຄນືເອງໄດ ້ບ່ໍເກນີໜຶ່ ງຮອ້ຍຫາ້ສບິເຮກັຕາ ຕໍ່  ໜຶ່ ງໂຄງການ 
ແລະ ກາໍນດົເວລາສໍາປະທານສູງສຸດບ່ໍເກນີສາມສບິປີ ແລະ ສາມາດຕໍ່ ໄດແ້ລວ້ແຕ່ກລໍະນ ີໂດຍ 
ເປັນເອກະພາບກບັພະແນກກະສກິາໍ ແລະ ປ່າໄມແ້ຂວງ, ນະຄອນຫ ວງ ແລະ ຕາມການຕກົລງົ 
ຂອງຫອ້ງການປົກຄອງແຂວງ, ນະຄອນຫ ວງ. 

ອງົການຄຸມ້ຄອງທີ່ ດນິແຫ່ງຊາດ ມສີດິອະນຸຍາດໃຫສໍ້າປະທານເນືອ້ທີ່ ດນິປ່າຊຸດໂຊມ 
ທີ່ ບ່ໍສາມາດຟືນ້ຟູຄນືເອງໄດແ້ຕ່ 150 ເຮກັຕາ ຫາ 15,000 ເຮກັຕາຕໍ່ ໜຶ່ ງໂຄງການ ແລະ ກໍາ 
ນດົເວລາການສໍາປະທານເກນີກ່ວາ 30 ປີ ແຕ່ສູງສຸດບ່ໍໃຫເ້ກນີ 40 ປີ ແລະ ສາມາດຕໍ່ ໄດ ້
ແລວ້ແຕ່ລະກໍລະນ ີໂດຍເປັນເອກະພາບກບັກະຊວງກະສກິໍາ ແລະ ປ່າໄມ ້ແລະ ອງົການປົກ 
ຄອງທອ້ງຖິ່ ນຕາມການຕກົລງົຂອງລດັຖະບານ. ຖາ້ເກນີກ່ວາ 15,000 ເຮກັຕາຕອ້ງໄດມ້ກີານ
ຮບັຮອງຈາກຄະນະປະຈາໍສະພາແຫ່ງຊາດຕາມການສະເໜຂີອງລດັຖະບານ. 

ການສົ່ ງເສມີ ແລະ ການລງົທນຶພາຍໃນ 
ການລງົທນຶພາຍໃນແມ່ນການນໍາເອາົທນຶຮອນເຊັ່ ນ: ຊບັສນິ, ເຕກັໂນໂລຢີ ແລະ ບດົ 

ຮຽນເຂົາ້ໃນການຜະລດິ, ທຸລະກດິພາຍໃນປະເທດໂດຍພນົລະເມອືງລາວ, ຄນົຕ່າງດາ້ວບ່ໍມີ
ສນັ ຊາດທີ່ ດໍາລງົຊວີດິຢູ່ ສປປ ລາວ ຢ່າງຖາວອນ, ລວມທງັຄນົລາວທີ່ ອາໄສຢູ່ຕ່າງປະເທດ. ຜູ ້
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ລງົທນຶພາຍໃນສາມາດລງົທນຶໃສ່ການຜະລດິ, ທຸລະກດິໄດໃ້ນທຸກຂະແໜງການ ແລະ ທຸກ
ເຂດການລງົທນຶຂອງສປປລາວ ເວັນ້ເສຍແຕ່ບນັດາກດິຈະການທີ່ ແຕະຕອ້ງເຖງິຄວາມໝັນ້ ຄງົ
ຂອງຊາດ, ມຜີນົສະທອ້ນອນັຮາ້ຍແຮງຕໍ່ ສິ່ ງແວດລອ້ມໃນປັດຈບຸນັ ຫ  ືຍາວນານ, ຕໍ່ ສຸຂະ ພາບ 
ຫ  ືວດັທະນະທໍາອນັດງີາມຂອງຊາດ (ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລງົທນຶ, 2004). 

ບດົຄົນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ 
ຄໍາພນັ ແກວ້ວໄິລສກັ. (2009). ສກຶສາການປ່ຽນແປງຂອງໝູ່ ບາ້ນຢູ່ພາກໃຕໃ້ນ 

ລາວໃນການສໍາປະທານທີ່ ດນິ ແລະ ການຫນັປ່ຽນຂອງຊຸມຊນົ  ນະຄອນຫ ວງວຽງ ຈນັ, 
ຈດຸປະສງົຂອງການສກຶສາແມ່ນການນໍາໃຊຂໍ້ມູ້ນ ຂອງບາ້ນ ໃນການສໍາປະທານທີ່ ດນິເຂົາ້ໃນ
ການປະກອບກດິຈະການຂະແໜງ ການຄາ້ໃນນະຄອນຫ ວງວຽງຈນັ ຕາມປັດໃຈຂອງ ສ່ວນ
ບຸກຄນົໂດຍມກີານຈໍາແນກຕາມໄລ່ຍະເວລາຂອງ ການດໍາເນນີທຸລະ ກດິການສໍາປະທານ ທີ່

ດນິ, ການເກບັກໍາຮວບຮວມຂໍມູ້ນໃນຄັງ້ນີແ້ມ່ນມກຸ່ີມຕວົຢ່າງທງັ ໝດົແມ່ນ 258 ຕວົຢ່າງ, 
ວທິກີານເກບັກໍາ ແລະ ການຮວບຮວມ ຂໍມູ້ນແມ່ນການໃຊແ້ບບສອບຖາມຈາກການສໍາພາດ 
ແລະ ເຄື່ ອງມໃືນການໃນການວເິຄາະ ແລະ ປະເມນີ ຜນົແມ່ນໃຊໂ້ປຣແກຣມສໍາເລັດຮູບ 
SPSS ໃນການວເິຄາະຫາຄ່າສະຖຕິຕ່ິາງໆ, ຜນົການສກຶສາພບົ ວ່າການ ປ່ຽນ ແປງຂອ້ງໝູ່ ບາ້ນ
ໃນການສໍາປະທານທີ່ ດນິ ແລະ ການຫນັປ່ຽນຊຸມຊນົ ແມ່ນມຄີວາມ ພໍໃຈຢູ່ໃນ ລະດບັຫ າຍ
ເມືອ້ສະຫ ຸບຜນົຂອງການສກຶສາເຊີ່ ງເຮາົເບິ່ ງຈາກຄ່າສະເລຍີຂອງຊັນ້ລະດບັຄວາມເພີ່ ງພໍໃຈ
ຈາກຊັນ້ ທີ່ ມຄ່ີາ ໜອ້ຍສຸດຫາຄ່າສະເລ່ຍທີ່ ມຄ່ີາສະເລ່ຍຫ າຍທີ່ ສູດ. 

ນນັທະວງົ ຄໍາເພງັໄຊ (2009) ສກຶສາການປະເມນີຜນົການກະທບົທດົລອງເກບັກໍາຂໍ ້

ມຸນການເຊົ່ າ ແລະ ການສໍາປະທານທີ່ ດນິຂອງລດັຢູ່ແຂວງວຽງຈນັ ສປປ ລາວ, ຈດຸປະສງົຂອງ
ການສກຶ ສາຄົນ້ຄວາ້ແມ່ນ ສກຶ ສາສາພາບ ໂດຍລວມເສດຖະກດິ ແລະ ສງັຄມົຕໍ່ ກບັການເຊົ່ າ 
ແລະ ສໍາປະທານທີ່ ດນິຂອງລດັຢ, ສກຶສາຜນົກະທບົ ຈາກການເຊົ່ າ ແລະ ສໍາປະທານທີ່ ດນິ
ຂອງລດັຢູ່ແຂວງວຽງຈນັການເກບັກໍາ ຮວບຮວມຂໍມູ້ນໃນ ຄັງ້ນີແ້ມ່ນ ມກຸ່ີມຕວົຢ່າງທງັໝດົ
ແມ່ນ 285 ຊຸດ, ວທິກີານເກບັກໍາ ແລະ ການຮວບຮວມ ຂໍມູ້ນແມ່ນການໃຊແ້ບບ ສອບຖາມ 
ຈາກການສໍາພາດ ແລະ ເຄື່ ອງມໃືນການໃນການວເິຄາະ ແລະ ປະເມນີ ຜົນແມ່ນໃຊໂ້ປຣ
ແກຣມ ສໍາເລດັຮູບ SPSS ໃນການວເິຄາະຫາຄ່າສະຖິຕຕ່ິາງໆເຊັ່ ນ: ຄ່າຄວາມຖີ່ , ຄ່າສ່ວນ
ຮອ້ຍ ແລະ ຄ່າຜນັປ່ຽນ ມາດຕະຖານ, , ຈາກຜນົການສກຶສາພບົວ່າ ການປະເມນີຜນົກະທບົ 
ໃນການທດົ ລອງເກບັກໍາຂໍມູ້ນການເຊົ່ າ ແລະ ສໍາປະທານ ທີ່ ດນິຂອງລດັແມ່ນມຄີວາມ ພໍໃຈ
ຢູ່ໃນ ລະດບັປານກາງຫາ ຫ າຍເມືອ້ສະຫ ຸບຜນົ ຂອງການ ສກຶສາເຊີ່ ງເຮາົ ເບິ່ ງຈາກຄ່າສະເລຍີ
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ຂອງຊັນ້ລະດບັຄວາມເພີ່ ງພໍໃຈຈາກຊັນ້ທີ່ ມຄ່ີາໜອ້ຍສຸດຫາຄ່າສະເລ່ຍທີ່ ມຄ່ີາສະເລ່ຍຫ າຍທີ່

ສູດເພາະວ່າການວເິຄາະນະໂຍບາຍ, ການວເິຄາະຄຸນສມົບດັຂອງຜູໃ້ຫເ້ຊົ່ າ ແລະ ສໍາປະທານ 
ເຊີ່ ງມນັເຊື່ ອມ ໂຍງກບັອດັຕາສ່ວນທາງດາ້ນການເງນິ, ການວບລຫິານສນິເຊື່ ອ ບາ້ງອດັ ຕາ
ສ່ວນ ກໍ່ ມກີານນາໍໃຊຫ້ າຍ ເປັນຕົນ້ ແມ່ນຊບັສນິລວມ, ລາຍຮບັລວມ ແລະ ອດັຕາສ່ວນອື່ ນໆ 
ແມ່ນມກີານ ນາໍໃຊໜ້ອ້ຍ ເມື່ ອເວລາ ເຮາົສມົ ທຽບໃສ່ກນັ. 
ວທິກີານສກຶສາ 

ໃນການສກຶສາຄົນ້ຄວາ້ຄັງ້ນີແ້ມ່ນໃຊວ້ທິໃີນການຮວບຮວມຂໍມູ້ນຈາກ 2 ແຫ ່ ງຄ:ື ແຫ ່ ງ
ຂໍມູ້ນທຸຕຍິະພູມ ແລະ ແຫ ່ ງຂໍມູ້ນປະຖົມພູມໃນການໃຊແ້ບບສອບຖາມໃນການສໍາພາດ
ໂຄງການ, ສໍາພາດນາຍບາ້ນ ແລະ ສໍາພາດຄວົເຮອືນ ທີ່ ບາ້ນຫນີລບັ, ເມອືງປາກຊ່ອງ, ແຂວງ
ຈາໍປາສກັ. 

ຂໍມູ້ນທີ່ ໄດມ້າຈາກແບບສອບຖາມຈະນໍາມາວເິຄາະດວ້ຍໂປຣແກຣມສໍາເລດັຮູບທາງ
ດາ້ນສະຖຕິໂິດຍການວດິເຄາະຂໍມູ້ນອອກເປັນ 2 ພາກສ່ວນຄ:ື 1. ການວເິຄາະຂໍມູ້ນທົ່ ວໄປ
ຂອງຜູຕ້ອບແບບສອບຖາມໂດຍໃຊແ້ບບສະຖຕິແິບບພນັລະນາ (Descriptive Statistics), 
ຄ່າຄວາມຖີ່  (Frequency), ຄ່າສ່ວນຮອ້ຍ (Percentage) ແລະ 2. ວເິຄາະລະດບັການໃຊ ້
ການຈດັລະດບັທີ່  1 (ຄ່າໜອ້ຍສຸດ) ໄປເຖິງລະດບັ 5 (ຄ່າຫ າຍສຸດ) ໂດຍການໃຊສ້ະຖິ ຕິ
ແບບພນັລະນາ, ຄ່າສະເລ່ຍ ແລະ ຄ່າຜນັປ່ຽນມາດຕະຖານ 
ຜນົຂອງການສກຶສາ 

ຈາກການສກຶສາຜນົໄດຮ້ບັຈາກການສໍາປະທານທີ່ ດນິປູກກາເຝຂອງບໍລລິດັ ພູຂຽວ ຟາ້
ມງີ ໃນບາ້ນຫນີລບັ, ເມອືງປາກຊ່ອງ, ແຂວງຈາໍປາສກັ ໃນການສກຶສາສະພາບຂອງບນັ ຫາທີ່

ເກດີຂຶນ້ຫ ງັຈາກ ສໍາປະທານທີ່ ດນິຕ່າງໆ ຂອງ ບໍລລິດັ ພູຂຽວ ຟ້າມງີກບັປະຊາຊນົ ແລະ 
ສະພາບເສດຖະກດິສງັຄມົ ຕໍ່ ກບັການພດັທະນາ ຄອບ ຄວົດວ້ຍ ການສໍາພາດຕວົແທນຂອງ
ຄວົເຮອືນທງັໝດົ 100 ຫ ງັຄາເຮອືນ, ການສໍາພາດ ແມ່ນແນໃສ່ກດິ ຈະກໍາການ ດໍາລງົຊວີດິ 
ຂອງຄວົເຮອືນໃນການໃຊທ້ີ່ ດນິ, ການນາໍໃຊຊ້ບັພະຍາ ກອນປ່າໄມ,້ ການທໍາມາຫາ ກນິສະນັນ້
, ສະພາບບນັຫາ ຕ່າງໆທີ່ ປະຊາ ຊນົພບົພາຍຫ ງັເມ ື່ ອ ສໍາປະທານ ທີ່ ດນິກບັການນໍາ ໃຊທ້ີ່ ດນິ 
ກບັການ ສາ້ງເສດ ຖະກດິສງັຄມົ ແລະ ຄວາມຄດິເຫນັຕ່າງຂອງປະຊາຊນົຕໍ່ ກບັບໍລສິດັ 

ຈາກຜນົຂອງການສກຶສາ ສາມາດສະຫ ຸບໄດວ່້າ ພາຍຫ ງັມກີານສໍາປະທານທີ່ ດນິປູກ
ກາເຟ ຕໍ່ ກບັປະຊາຊນົ ບາ້ນຫນີລບັ ໄດພ້ບົ 4 ບນັຫາຫ ກັ ໄດແ້ກ່ ບນັຫາຕໍ່ ກບັການນາໍໃຊທ້ີ່ ດນິ 
7 ປະເພດ ແລະ ໄດມ້ກີານປ່ຽນແປງທງັໝດົ, ດນິກະສກິໍາ ຫ ຸດລງົ 131,73 ເຮກັຕາ, ດນິ
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ປ່າໄມ ້ຫ ຸດລງົ 113,60 ເຮກັຕາ, ປ່າເລົ່ າ ຫ ຸດລງົ 347,47 ເຮກັຕາ ສ່ວນດນິສວນກາເຟ ເພີ່ ມ
ຂຶນ້ 572,93 ເຮກັຕາ, ດນິໂຍທາເພີ່ ມຂຶນ້ 11 ເຮກັຕາ, ດນິປຸກສາ້ງ ເພີ່ ມຂຶນ້ 0.60 ເຮກັຕາ 
ແລະ ດນິບໍລເິວນນໍາ້ ເພີ່ ມຂຶນ້ 8,27 ເຮກັຕາ, ບນັຫາຕໍ່ ການຜະລດິກະສກິໍາ ໃນດາ້ນການ
ປູກຝັງ ເຮດັໃຫປ້ະຊາຊນົ 58 ຄອບຄວົ ໄດສູ້ນເສຍັພືນ້ທີ່ ການຜະລດິ ເຖງິ 91,70 ເຮກັຕາ, 
32 ຄອບຄວົ ຂາດພືນ້ທີ່ ທົ່ ງຫຍາ້ລຽ້ງສດັ ເຖງິ 40.03 ເຮກັຕາ, 17 ຄອບຄວົ ໄດເ້ຂົາ້ໄປບຸກລຸກ
ປ່າໄມ ້22.40 ເຮກັຕາ 68 ຄອບຄວົ ບ່ໍສາມາດປ່ອຍສດັລຽ້ງຕາມທ າມະຊາດ ແລະ 8 ຄອບຄວົ 
ໄດຂ້າຍສດັລຽ້ງອອກ. ບນັຫາຕໍ່ ກບັປ່າໄມແ້ລະເຄື່ ອງປ່າຂອງດງົ ມປີະຊາຊນົ 77 ຄອບຄວົ ເວົາ້
ວ່າ ສະພາບປ່າໄມຂ້າດຄວາມອຸດມົສມົບູນທາງດາ້ນຊວິະນາໆພນັ, 63 ຄອບຄວົ ເວົາ້ວ່າ ພືື໊ນທີ່

ເກບັໝາກຈອງບານຖືກສູນເສຍ 81 ຄອບຄວົ ເວົາ້ວ່າ ປະເພດເຄື່ ອງປ່າຂອງດງົທີ່ ປະຊາຊນົ
ເຄຍີເກບັມາບໍລໂິພກບາງຊະນດິກໍ່ ສູນພນັ ແລະ ບາງຊະນດິຍງັມ ີແຕ່ກໍ່ ບ່ໍສາມາດບໍລໂິພກໄດ ້
ແລະ 21 ຄອບຄວົ ເວົາ້ວ່າ ເຮດັໃຫອ້ດັຕາການປົກຫຸມ້ຂອງປ່າໄມເ້ພີ່ ມຂຶນ້ ແລະ ບນັຫາຕໍ່ ກບັ
ຊີວດິການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊນົມປີະຊາຊນົ 66 ຄອບຄວົ ເວົາ້ວ່າ ມລີາຍຮບັເພີ່ ມຂຶນ້ 73 
ຄອບຄວົ ເວົາ້ວ່າມລີາຍຈ່າຍຂອງປະຊາຊນົເພີ່ ມຂຶນ້ 38 ຄອບຄວົ ເທົ່ າກບັ ເວົາ້ວ່າ ເຂົາ້ບ່ໍພໍກນິ 
42 ຄອບຄວົ ເວົາ້ວ່າ ປ່ຽນແປງອາຊບີເດມີມາເປັນກາໍມະກອນ 11 ຄອບຄວົ ເວົາ້ວ່າ ປ່ຽນແປງ
ອາຊບີເດມີມາຄາ້ຂາຍ ແລະ 27 ຄອບຄວົ ເວົາ້ວ່າ ປ່ຽນແປງອາຊບີເດມີມາປູກກາເຟເປັນຫ ກັ. 

ພາຍຫ ງັມກີານສໍາປະທານທີ່ ດນິປູກກາເຟ ເຮດັໃຫມ້ກີານສກຶສາແລະສາທາລະນະສຸກດີ
ຂຶນ້, ໂຄງລ່າງພືນ້ຖານມກີາພດັທະນາ, ປະຊາຊນົມຄີວາມຮູ,້ ມເີຕກັນກິໃໝ່ໃນຂະບວນການ
ປູກກາເຟທີ່ ສາມາດເຮດັໃຫອ້າຊບີໝັນ້ຄງົກວ່າ. ແຕ່ກໍຍງັເຮດັໃຫພ້ບົຈດຸອ່ອນບາງດາ້ນ ທີ່ ເຮດັ
ໃຫພ້ນົລະເມອືງເພີ່ ມຂຶນ້ຈາກການເຂົາ້ມາຂອງຕ່າງດາ້ວ ເປັນເຫດໃຫວ້ດັທະນະທໍາມກີານ
ປ່ຽນແປງ ເກດີຂໍຂ້ດັແຍ່ງລະຫວ່າປະຊາຊນົກບັບໍລສິດັ ແລະ ປະຊາຊນົກບັປະຊາຊນົ. ທີ່ ສໍາ
ຄນັແມ່ນສູນເສຍພືນ້ທີ່ ທໍາການຜະລດິ ແລະ ປະຊາຊນົກໍໄດບຸ້ກລຸກປ່າທໍາມະຊາດ ແລະໄດ ້
ຫນັປ່ຽນອາຊບີມາຄາ້ຂາຍຫ າຍຂຶນ້ ເຮດັໃຫທຸ້ກສິ່ ງຢ່າງກາຍເປັນສນິຄາ້ ແລະ ສິ່ ງທີ່ ເຄຍີມຊີີນ້
ໄປ - ປາມາໄດຄ່້ອຍໆເລີ່ ມຫາຍຈາກສງັຄມົຂອງບບາ້ນ. 
ການອະພປິາຍຜນົ 

ຜ່ານການອ່ານ ແລະ ສກຶສາບດົຄົນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງເຫນັວ່າ ບດົຂອງພວກ
ຂາ້ພະເຈົາ້ ແລະ ບດົຄົນ້ຄວາ້ທີ່ ຜ່ານມາແມ່ນມຮູີບແບບ ແລະ ວທິກີານເຮດັການຄົນ້ຄວາ້ທີ່

ຄາ້ຍຄກືນັເຊນັວ່າ: ຜົນໄດຮ້ບັຈາການ ສໍາປະທານ ທີ່ ດນິປູກກະເຝສ່ວນໃຫ່ຍແມ່ນມີຄ່າ
ສະເລ່ຍໂດຍລວມແມ່ນຟູ່ໃນລະດບັຫ າຍ ແລະ ຫ າຍສຸດແມ່ນ ຄວາມເພີ່ ງພໍໃຈເຊິ່ ງແມ່ນປັດ
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ໄຈຫລັກເຊີ່ ງມນັໄດສ້ອດຄ່ອງກບັຜົນງານຄົນ້ຄວາ້ທີ່ ຜ່ານມາຂອງ ຄໍາພັນ ແກວ້ວິໄລສກັ 
(2009) ເນື່ ອງຈາກບາ້ງຜົນຂອງການສຶກສາທີ່ ຜ່ານມາແມ່ນໄດສ້ຶກສາຜົນໄດຮ້ັບການສໍາ
ປະທານທີ່ ດນິຕ່າງໆ ທີ່ ມ ີລກັສະນະທີ່ ຄາ້ຍຄກືນັສ່ວນຈດຸທີ່ ແຕກຕ່າງກ່ຽວກບັບດົຄົນ້ຄວາ້
ວິທະຍາສາດທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງຜ່ານມາແມ່ນຜົນຂອງການສຶກສາແມ່ນແຕກຕ່າງຈາກຜົນການ
ຄົນ້ຄວາ້ທີ່ ຜ່ານມານເນື່ ອງຈາກວ່າການສກຶສາຜນົໄດຮ້ບັຈາກການສໍາປະ ທານທີ່ ດນິໃນການປູ້
ກະເຝນີຜູ້ສ້ກຶສາຄົນ້ຄວາ້ບ່ໍໄດພ້ຈິາລະນານໍາໃຊກ້ານທດົສອບສມົມຸດຖານ Independent, 

Sample T-test, One-way ANOWA ເຂົາ້ໃນການວິເຄາະເນື່ ອງຈາກເປັນວິທີການສົມ
ທຽບຄ່າສະເລ່ຍຂອງກຸ່ມຕົວຢ່າງເທົ່ ານັນ້ ແລະ ບ່ໍສາມາດອະທິບາຍຜົນໜ່ວຍສຸດທາ້ຍ 
(Marginal Effect) ຂອງຕວົປ່ຽນອດິ ສະຫ ະທີ່ ມຜີນົຕໍ່ ກບັຕວົປ່ຽນ ຕາມເຊນັວ່າບດົຂອງ 
ຄໍາພນັ ແກວ້ວໄິລສກັ (2009). 
ສະຫ ຸບ 
 ຈາກຜນົຂອງການຄົນ້ຄວ້າ ຄວາມຄດິເຫນັຂອງປະຊາຊນົກ່ຽວກບັການປະຕບິດັ 
ສນັຍາຕ່າງໆຂອງບໍລສິດັທີ່ ມຕີໍ່ ປະຊາຊນົແມ່ນມຄີວາມພໍໃຈໂດຍພາບລວມຢູ່ໃນລະດບັໜອ້ຍ
ສຸດ (1.83),  ການສໍາປະທານທີ່ ດນິຂອງບໍລສິດັເອກະຊນົເພື່ ອປູກກາເຟບ່ໍໄດເ້ຮດັໃຫສ້ງັຄມົ
ພາຍໃນບາ້ນປ່ຽນແປງ ໂດຍພາບລວມຢູ່ໃນລະດບັປານກາງ (2.61), ການສໍາປະທານທີ່ ດນິ
ຂອງບໍລສິດັເອກະຊນົເພື່ ອປູກກາເຟ ບ່ໍໄດເ້ຮດັໃຫມ້ຜີນົກະທບົທາງດາ້ນເສດຖະກດິຫ າຍ ໂດຍ
ພາບລວມຢູ່ໃນລະດບັປານກາງ (2.93) ແລະ ການນສໍາປະທານທີ່ ດນິຂອງບໍລສິດັເອກະຊນົ
ເພື່ ອປູກກາເຟ ບ່ໍໄດເ້ຮດັໃຫມ້ຜີນົກະທບົຫ າຍຕໍ່ ສິ່ ງແວດລອ້ມໂດຍພາບລວມຢູ່ໃນລະດບັຫ າຍ 
(3.67 ) ທິ່ ເກດີຂຶນ້ພາຍຫ ງັມກີານສໍາປະທານທີ່ ດນິ. 
ຂໍແ້ນະນາໍທີ່ ໄດຈ້າກການຄົນ້ຄວາ້ 

- ອ ານາດການປົກຄອງເມອືງ ຕອ້ງໄດລ້ງົຕດິຕາມຢ່າງໃກສ້ດິບາ້ນໃຫກ້ານແນະ ນ າ 
ແລະ ຫາທາງອອກໃຫແ້ກ່ປະຊາຊນົທີ່ ຍງັບ່ໍທນັມວີຽກເຮດັງານທໍາ ແລະ ບ່ໍມລີາຍໄດບ່ໍ້ຄງົທີ່ . 

- ພາກສວ່ນທີ່ ເຮັດໜາ້ທີ່ ຄຸມ້ຄອງການສ າປະທານດິນ ຄວນໄດມ້ີການຕິດຕາມ, 
ກວດກາຄນືໃນບນົພືນ້ທີ່ ໃຫສໍ້າປະທານທີ່ ດນິເພື່ ອເປັນຂໍມູ້ນອນັລະອຽດໃຫແ້ກ່ການເກບັພາສ ີ
ແລະ ອາກອນໃນການຄຸມ້ຄອງທີ່ ດນິຢ່າງມປີະສດິທຜິນົ ແລະ ປະສດິທຜີນົເພື່ ອຮບັປະກນັ
ເພື່ ອແນໃສ່ຂໍຈ້າໍກດັຂອງປະກດົການຫຍໍທໍ້ໃ້ນສງັຄມົ. 

- ດາ້ນການຄຸມ້ຄອງການສໍາປະທານພືນ້ທີ່ ສວນກາເຟຄວນຈດັຕັງ້ເປັນລະບບົມຜູີ ້
ຮບັຜດິຊອບ ຢ່າງແທຈ້ງິ ເພື່ ອຫລກີລຽ້ງຊ່ອງຫວ່າງໃນການຄຸມ້ຄອງ. 



214 

ວາລະສານວທິະຍາສາດ ຂອງມະຫາວທິະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ສະບບັທ ີ18, 2021 

ເອກະສານອາ້ງອງີ 
ກະຊວງກະສກິໍາ ແລະ ປ່າໄມ.້ (2000).  ບດົແນະນໍາກ່ຽວກບັການຄຸມ້ຄອງການປູກໄມ ້ແລະ 

ປ່າປູກ ເລກທ ີ196/ກປ ລງົວນັທ ີ15 / 08 / 2000  ນະຄອນຫ ວງວຽງຈນັ. 
ອານນົ ກຸນສຸທລີາ. (2004). ສກຶສາປະໂຫຍດ ແລະ ຄວາມສໍາຄນັດາ້ນເສດຖະກດິໃນສະພາບ

ການປູກກາ ເຟ ຢູ່ໃນແຂວງຈາໍປາສກັ. 
ເດດອານງົ ວລິະສານ. (2004). ສກຶສາປະຫວດັຄວາມເປັນມາຂອງກາເຟການຜະລດິ ແລະ 

ການປຸງແຕ່ງກາເຟຄຸນນະພາບໃນ ສປປ ລາວ. 
ອນິປັນ ແຫວນສມົເພດັ. (2004). ສກຶສາປະຫວດັຄວາມເປັນມາຂອງກາເຟການຜະລດິ ແລະ 

ການປຸງແຕ່ງກາເຟດາວພາຍໃນແຂວງຈາໍປາສກັ. 
ສະພາແຫ່ງຊາດ (2007). ກດົໝາຍວ່າດວຍ້ປ່າໄມ ້ເລກທ ີ99/ສພຊ, ລງົວນັທ ີ24 ທນັວາ, 

2007 ນະຄອນຫ ວງວຽງຈນັ. 
ຄໍາພນັ ແກວ້ວໄິລສກັ. (2009). ສກຶສາການປ່ຽນແປງຂອງໝູ່ ບາ້ນຢູ່ພາກໃຕໃ້ນລາວໃນການ

ສໍາປະທານທີ່ ດິນ ແລະ ການຫັນປ່ຽນຂອງຊຸມຊົນ ຄະນະວິທະຍາສາດປ່າໄມ ້
ນະຄອນຫ ວງວຽງຈນັ. 

ນນັທະວງົ ຄໍາເພງັໄຊ. (2009). ສກຶສາການປະເມນີຜນົການກະທບົທດົລອງເກບັກາໍຂໍມຸ້ນການ
ເຊົ່ າ ແລະ ການສໍາປະທານທີ່ ດນິຂອງລດັຢູ່ແຂວງວຽງຈນັ ສປປ ລາວ. 

ອກັສອນ ເສກທຣິະ. (2010). ສກຶສາພະຍາດ ແລະ ແມງໄມກ້ານປູກ ແລະ ການຜະລດິກາເຟ 
Arabica ເຂດເນນີສູງຂອງ ຄະນະກະເສດສາດ ມະຫາວທິະຍາໄລ ຊຽງໃໝ່. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



215 

ວາລະສານວທິະຍາສາດ ຂອງມະຫາວທິະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ສະບບັທ ີ18, 2021 

ການປະເມນີຄວາມຕອ້ງການໃນການຄົນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດຂັນ້ສູນກາງ  
ໃນ ສປປ ລາວ ເພື່ ອກາໍນດົທດິທາງໃນການຄົນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດຂອງ

ມະຫາວທິະຍາໄລແຫ່ງຊາດ 
 

ສດິທໄິຊ ໄຊຍະວງົ, ສາຍທອງ ວໄິລວງົ, ສມົຈນັ ບຸນພນັມ,ີ ສວີໄິລ ບຸດພມົວຫິານ, ກິ່ ງແກວ້ 
ສາຍຄໍາໃບ, ຈນັທະໝອມ ເດອືນມະນ,ີ  

ມະນຍີມົ ດອກດວງນາລ ີແລະ ກອນ ຈນັທຸກຸນ.  
ຜູຮ້ບັຜດິຊອບຫ ກັ: ສດິທໄິ ຊ ໄຊຍະວງົ, ຫອ້ງການຄົນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດ ແລະ ບໍລກິານວຊິາການ

, ມຊ ອເີມວ: x.sithixay@gmail.com, ໂທ: +85620-5965-5645  
ບດົຄດັຫຍ ໍ້ 

ຈດຸປະສງົການສກຶສາແມ່ນເພື່ ອວເິຄາະຫາຄວາມຕອ້ງການ, ສິ່ ງທາ້ທາຍ, ໂອກາດ ແລະ 
ຂໍສ້ະເໜແີນະໃນການຄົນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດທີ່ ກ່ຽວກບັການພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ 
ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມໃນຂັນ້ສູນກາງໃນລາວ. ເປັນການສກຶສາແບບປະລມິານ ແລະ ຄຸນນະພາບ 
ໂດຍມແີບບສອບຖາມເປັນເຄື່ ອງມ ືແລະ ກຸ່ມຕວົຢ່າງແມ່ນ 18 ກະຊວງທົ່ ວນະຄອນຫ ວງວຽງ
ຈນັ ພອ້ມທງັມກີານສໍາພາດ. ການວເິຄາະຂໍມຸ້ນແມ່ນນໍາໃຊ ້ Microsoft Excel 2017 ແລະ 
ວເິຄາະຄໍາສໍາພາດ ແລະ ເອກະສານ. ຜນົການສກຶສາພບົວ່າ ບນັດາກະຊວງຕ່າງໆແມ່ນຕອ້ງ
ການດໍາເນນີການຄົນ້ຄວາ້ເພື່ ອປັບປຸງວຽກງານໃຫດ້ຂີຶນ້ກວ່າເກົ່ າ. ແຕ່ລະກະຊວງມປີະເດນັສໍາ
ຄນັໃນການຄົນ້ຄວາ້ທີ່ ຫ າກຫ າຍແຕກຕ່າງກນັໄປຕາມແຕ່ລະພາລະບດົບາດ ແລະ ໜາ້ທີ່ ຂອງ
ແຕ່ລະກະຊວງ. ສິ່ ງທາ້ທາຍທີ່ ສໍາຄນັໃນການດໍາເນນີການຄົນ້ຄວາ້ຂອງກະຊວງຕ່າງໆແມ່ນການ
ຂາດນກັຄົນ້ຄວາ້ທີ່ ມຄີວາມຮູ,້ ມປີະສບົການ ແລະ ມທີກັສະທີ່ ສະເພາະດາ້ນ. ນອກຈາກນີ ້ຍງັ
ມເີລື່ ອງການອະນຸມດັງບົປະມານຊກັຊາ້ ແລະ ມງີບົປະມານຈາໍກດັສໍາລບັການສະໜບັສະໜນູ
ວຽກງານການຄົນ້ຄວາ້. ສໍາລບັໂອກາດໃນການປັບປຸງວຽກງານການຄົນ້ຄວາ້ຂອງມະຫາວທິະ 
ຍາໄລແຫ່ງຊາດແມ່ນມຫີ າຍທີ່ ສຸດ ເນື່ ອງຈາກຫ າຍໆກະຊວງແມ່ນມແີຫ ່ ງງບົປະມານສະໜບັ
ສະໜນູ, ມປີະເດນັການຄົນ້ຄວາ້ທີ່ ຈະແຈງ້. ສະນັນ້, ຂໍສ້ະເໜທີີ່ ສໍາຄນັແມ່ນການເພີມ້ຄວາມ
ຮ່ວມມຢ່ືາງຈງິຈງັກບັບນັດາກະຊວງຕ່າງໆ ແລະ ພາກເອກະຊນົ ແມ່ນຈະເຮດັໃຫວ້ຽກງານ
ການຄົນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດຂອງມະຫາວທິະຍາໄລແຫ່ງຊາດໄດຮ້ບັການປັບປຸງໃຫດ້ຂີຶນ້ກວ່າ
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ເກົ່ າຢ່າງໄວວາ.ນອກຈາກນີ ້ການເພີມ້ການຮ່ວມມຍືງັເປັນການຕອບສະໜອງຕໍ່ ຂໍສ້ະເໜແີນະ
ນໍາເພື່ ອປັບປຸງວຽກງານການຄົນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດຂອງມະຫາວທິະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ແລະ ເປີດ
ຊ່ອງທາງການສາ້ງແຫ ່ ງລາຍໄດແ້ກ່ມະຫາວທິະຍາໄລແຫ່ງຊາດນໍາອກີດວ້ຍ. ຜ່ານມາຫອ້ງການ
ຄົນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດ ແລະ ບໍລກິານວຊິາການ (2019) ໄດປ້ະເມນີຄວາມພອ້ມ ແລະ ຄວາມ
ຕອ້ງການໃນດາ້ນການຄົນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດພາຍໃນມະຫາວທິະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ແລະ ພບົວ່າ 
ມະຫາວທິະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ມທ່ີາແຮງທີ່ ສໍາຄນັ 3 ປະການຄ:ື ດາ້ນບຸກຄະລາກອນເຊິ່ ງມີ
ຄວາມຮູ ້ແລະ ຄວາມສາມາດ, ມຫີອ້ງທດົລອງ ແລະ ສິ່ ງອໍານວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ນກັ
ຄົນ້ຄວາ້ມປີະສບົການຫ າຍໃນການດໍາເນນີການຄົນ້ຄວາ້. 
ຄໍາສບັສໍາຄນັ:   ມະຫາວທິະຍາໄລແຫ່ງຊາດ,  ການຄົນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດ, ສປປ ລາວ 
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Abstract 

This Research explored the Research Needs Assessment in Central 

Level of the Lao Government for Determination the Future NUOL’s Research 

Strategy, the purpose of this research is 1) to analysis the Needs Assessment 

in Central Level of the Lao Government for Determination the Future 

NUOL’s Research Strategy, the Threats, opporturnity and the suggestion for 

research conducted about socio-economic development and environment in 

Central Level of Laos. The quantitative and documentary research were 

applied for thie reseach, the instrument is questionaires and interview 

question, sample of research are 18 ministries in Vientiane Capital. The Microsoft 

Excel 2017 and documentary were using in this research. The research found that:  

The most of ministry was needs research conducted for solving of 

working better more, each ministry have many different varity problems to 

study by follow up the role of their ministry, the important threats in 
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processing of research in the ministry are knowledge of research, research 

experiences and specialized major, in addition is budget limited and delay of 

processing. For opportunity to solving of researching in National University 

of laos is the most level, because many ministries have budget sources for 

supported, have the important problem for research. 

The suggestion for research conducted about socio-economic 

development and environment in Central Level of Laos should addition 

cooperated more with other ministry and private section was the important 

things for research working of National University of laos get solving more. 

In addition, increasing the cooperated will be supplier for suggestion for 

solving research of National Univeersity of Laos and have chance to get 

revenue source for NUOL.  

 In 2019 the research and Research and Academic Servicer Office had 

been made an assessment readiness ang needs in reasescch in National 

University of Laos and found more that National University of Laos there are 

3 important strengths such as personnel filled with knowlegde, abilities, 

laboratory, facilities and experiences researcher. 

Key word: National University of Laos, Research and Lao PDR. 
 

ບດົນາໍ 
ມະຫາວທິະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ໄດຮ້ບັການສາ້ງຕັງ້ຂຶນ້ ໃນວນັທ ີ5 ພະຈກິ 1996 ຕາມດໍາ

ລດັຂອງນາຍກົລດັຖະມນົຕີ ສະບບັເລກທີ 50/ນຍ, ລງົໃນວນັທີ 9/6/1995, ໂດຍການ
ເຕົາ້ໂຮມເອົາບັນດາສະຖາບັນການສຶກສາຊັນ້ ສູງ ເຊິ່ ງຂຶນ້ກັບຫ າຍກະຊວງເຂົາ້ ເປັນ
ມະຫາວທິະຍາໄລແຫ່ງຊາດ. ບນັດາສະຖາບນັການສກຶສາດັ່ ງກ່າວ ປະກອບດວ້ຍ 10 ສະຖາ
ບັນຄື: ມະຫາວິທະຍາໄລສາ້ງຄູວຽງຈັນ, ມະຫາວິທະຍາໄລຊັບພະວິຊາ 2 ທັນວາ , 
ມະຫາວທິະຍາໄລວທິະຍາສາດສາທາລະນະສຸກ, ໂຮງຮຽນກະເສດຊັນ້ສູງນາບງົ, ໂຮງຮຽນ
ປ່າໄມຊ້ັນ້ສູງ ດົງໂດກ, ໂຮງຮຽນຊົນລະປະທານຊັນ້ສູງຕາດທອງ, ໂຮງຮຽນກໍ່ ສາ້ງເຄຫາ
ສະຖານຊັນ້ສູງ, ໂຮງຮຽນ ຄມົມະນາຄມົຊັນ້ສູງ, ໂຮງຮຽນການຊ່າງຊັນ້ສູງໄຟຟາ້ເອເລກັໂຕຣ
ນິກ ແລະ ສູນກຽມສາ້ງຕັງ້ມະຫາວິທະຍາ ໄລ ກະສິກໍາ-ປ່າໄມເ້ວີນຄໍາ. ນັບແຕ່ນັນ້ມາ 
ມະຫາວທິະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ໄດດໍ້າເນນີວຽກງານການຄຸມ້ຄອງ-ບໍລຫິານ ແລະ ຈດັການການ
ຮຽນ-ການສອນຢ່າງເປັນລະບບົ. ໃນເບືອ້ງຕົນ້ ມຊ ມ ີ7 ຄະນະວຊິາ, 6 ຫອ້ງການ ແລະ
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ວທິະຍາໄລວທິະຍາສາດພືນ້ຖານ. ຈາກນັນ້ມາກໍໄດມ້ກີານສາ້ງຕັງ້ຄະນະວຊິາ, ສະຖາບນັ, 
ຫອ້ງການ, ສູນ, ໂຮງຫມໍວທິະຍາເຂດ ແລະໂຮງຮຽນປະຖົມສກຶສາສມົບູນ ແລະໂຮງຮຽນ
ມດັທະຍມົສມົບູນ. ສກຶສາສາທດິດັ່ ງນັນ້, ມາຮອດປັດຈບຸນັ 2021 ມະຫາວທິະຍາໄລແຫ່ງ
ຊາດປະກອບມ ີ13 ຄະນະວຊິາ, 2 ສະຖາບນັ, 11 ຫອ້ງການ, 1 ຫໍສະຫມຸດກາງ, 3 ສູນ, 1 
ໂຮງຫມໍວິທະຍາເຂດ ດົງໂດກ ແລະໂຮງຮຽນພອນສະຫວັນ ແລະຊົນເຜົ່ າ  ກຽມ
ມະຫາວທິະຍາໄລ.  ມະຫາວທິະຍາໄລແຫ່ງຊາດກາຍເປັນສູນກາງການສກຶສາຊັນ້ສູງລະດບັ
ຊາດ ທີ່ ມ ີຄວາມເຂັມ້ແຂງ, ທັນສະໄໝ, ນໍາໜາ້ທາງດາ້ນວິຊາການ ແລະ ການຄົນ້ຄວາ້
ວທິະຍາສາດ ແລະ ເຕກັໂນໂລຊຢູ່ີ ສປປ ລາວ, ມມີາຕະຖານທຽບເທົ່ າກບັພາກພືນ້ ແລະ 
ສາກນົ, ເປັນບ່ອນກໍ່ ສາ້ງຊບັພະຍາກອນມະນຸດໃຫມ້ຄີວາມຮູ,້ ມຄີວາມສາມາດ, ມຄຸີນສມົບດັ
, ຈະລຍິະທໍາ ແລະ ຄວາມສວີໄິລທາງດາ້ນຈດິໃຈເພື່ ອຕອບສະໜອງນກັວຊິາການທີ່ ມຄຸີນ
ນະພາບ ໃຫແ້ກ່ການພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົຂອງຊາດ ແລະ ເຊື່ ອມໂຍງກບັພາກພືນ້ 
ແລະ ສາກນົ (NUOL, 2021). 

ມະຕກິອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັງ້ທ ີIV ຂອງອງົຄະນະພກັມະຫາວທິະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ໃນ
ວຽກງານການຄົນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດ ແລະ ການບໍລກິານວຊິາການໃນໄລຍະ 5 ປີ (2016-

2020) ໄດມ້ທີດິຊີນ້ໍາໄວວ່້າ “ ເພື່ ອພດັທະນາມະຫາວທິະຍາໄລແຫ່ງຊາດໃຫມ້ຄຸີນນະພາບ 
ແລະ ນໍາໜາ້ຂອງຊາດ, ໃກຄ້ຽງກບັພາກພືນ້ ແລະ ສາກນົ, ມະຫາວທິະ ຍາໄລແຫ່ງຊາດຕອ້ງ
ໄດເ້ອາົໃຈໃສ່ການພດັທະນາການຄົນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດ-ເຕກັໂນໂລຊສີະໄໝໃໝ່ຂອງຄູອາຈານ
ໃນແຕ່ລະຄະນະວຊິາໃຫເ້ຂັມ້ແຂງ ແລະ ສອດຄ່ອງກບັສະພາບຕວົຈງິໃນການພດັທະນາ
ເສດຖະກດິ-ສງັຄມົຂອງປະເທດ ແລະ ຄວາມຕອ້ງ ການພດັທະນາວທິະຍາສາດເຕກັນກິສະ   
ໄໝໃໝ່ໃນອະນາຄດົ ໂດຍແນໃສ່ການປັບປຸງປະສບົການ, ຄວາມສາມາດດາ້ນວຊິາການຂອງຜູ ້
ສອນ ແລະ ຜູຮ້ຽນໃຫເ້ປັນທີ່ ຍອມຮບັຂອງສງັຄມົ (ມະຫາວທິະຍາໄລແຫ່ງຊາດ, 2016). 

ດາ້ນຄວາມອາດສາມາດ, ທ່າແຮງ ແລະ ສິ່ ງທາ້ທາຍໃນການດໍາເນນີການຄົນ້ ຄວາ້
ວທິະຍາສາດຂອງ ມະຫາວທິະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ໃນໄລຍະຜ່ານມານີ ້(2019) ຫອ້ງການຄົນ້
ຄວາ້ວທິະຍາສາດ ແລະ ບໍລກິານວຊິາການຂອງມະຫາວທິະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ໄດທໍ້າການປະ
ເມີນຄວາມອາດສາມາດໃນການຄົນ້ຄວາ້ວິທະຍາສາດໃນແຕ່ລະຄະນະວິຊາທີ່ ຂຶນ້ກັບ
ມະຫາວທິະຍາໄລແຫ່ງຊາດ  ແລະ ຜນົການລງົປະເມນີພບົວ່າ ແຕ່ລະ ຄະນວຊິາມທ່ີາແຮງ 
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ແລະ ສິ່ ງທາ້ທາຍຫ າຍປະການ ທ່າແຮງສໍາລບັການຄົນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດໃນຄະນະວຊິາຕ່າງໆ
ທົ່ ວມະຫາວທິະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ໂດຍໃນແຕ່ລະຄະວຊິາມບຸີກຄະລະກອນທີ່ ມລີະດບັການສກຶ
ສາຈບົລະດບັປະລນິຍາໂທ ແລະ ເອກມຈາກຕ່າງປະເທດ, ມປີະສບົການ, ມຄີວາມຮູ ້ແລະ 
ຄວາມສາມາດໃນສາຂາວຊິາແຕກຕ່າງກນັ ເພື່ ອເຮດັການຄົນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດ ແລະ ບໍລກິານວິ
ຊາການໃຫແ້ກ່ພາກລດັ, ເອກະຊນົ ແລະ ອງົກອນສາກນົທງັພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ, ໃນ
ແຕ່ລະຄະນະວຊິາມຫີອ້ງທດົລອງ, ອຸປະກອນຮບັໃຊກ້ານທດົລອງ ແລະ ເຄື່ ອງທດົລອງຈໍາ
ນວນໜຶ່ ງເພື່ ອຮບັໃຊກ້ານຄົນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດໃນສາຂາຕ່າງໆແລະ ໃນແຕ່ລະຄະນະວຊິາມີ
ບຸກຄະລະກອນທີ່ ມຄີວາມຮູ ້ແລະ ຄວາມສາມາດທີ່ ສາມາດຍາດແຍ່ງເອາົທນືຊ່ວຍເຫ ອືຈາກ
ສາກນົໄດຈ້າໍນວນຫ ວງຫ າຍ ເພື່ ອມາຮບັໃຊກ້ານຮຽນການສອນ, ປັບປຸງຫອ້ງທດົລອງ, ຊືອຸ້ປະ
ກອນ ແລະ ເຄື່ ອງທດົລອງ, ປັບປຸງຫອ້ງຮຽນ ແລະ ດໍາເນນີການຄົນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດຮ່ວມ
ກນັ. ແຕ່ລະເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມແມ່ນກໍຍງັມສີິ່ ງທາ້ທາຍ ແລະ ອຸປະສກັສໍາຄນັສໍາລບັການຄົນ້
ຄວາ້ວທິະຍາສາດຂອງມະຫາວທິະຍາໄລແຫ່ງຊາດ  ຄຽງຄູ່ກບັທ່າແຮງສໍາຄນັໃນການຄົນ້ຄວາ້ວທິະ
ຍາສາດ, ມະຫາວທິະຍາໄລແຫ່ງຊາດກໍ່ ມສີິ່ ງທາ້ທາຍ ແລະ ອຸປະສກັທີ່ ສໍາຄນັໃນການດໍາເນນີການ
ຄົນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດຫ າຍປະການເຊັ່ ນກນັ.  

ຈາກບນັຫາ ແລະ ສິ່ ງທາ້ທາຍທີ່ ກ່າວມາຂາ້ງເທງິນັນ້ເຫນັວ່າ ການປະເມນີຄວາມ 
ຕອ້ງການໃນການຄົນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດຂັນ້ສູນກາງ ໃນ ສປປ ລາວ ເພື່ ອກໍານດົທດິທາງໃນ
ການຄົນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດຂອງມະຫາວທິະຍາໄລແຫ່ງຊາດແມ່ນເປັນເລື່ ອງສໍາຄນັຫ າຍ ທີ່ ເປັນ
ແນວທາງໃນການທີ່ ຈະສາມາດພດັທະນາວຽກງານຄົນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດໃຫໄ້ດສ້ິ່ ງໃໝ່ໆເກດີ
ຂຶນ້ ທຽບເທົ່ າກບັພາກພືນ້ ແລະ ສາກນົ. 

ຈດຸປະສງົການສກຶສາ 
ເພື່ ອວເິຄາະຫາຄວາມຕອ້ງການ, ສິ່ ງທາ້ທາຍ, ໂອກາດ ແລະ ຂໍສ້ະເໜແີນະໃນການຄົນ້

ຄວາ້ວທິະຍາສາດທີ່ ກ່ຽວກບັການພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມໃນຂັນ້ສູນ
ກາງໃນລາວ. 
ທດິສະດ ີແລະ ການຄົນ້ຄວາ້ທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ 

1. ທິດສະດກີານປະເມນີ CIPP ແລະ CIPPiest  
Daniel L. Stufflebeam ຈາກມະຫາວທິະຍາໄລໂອໄຮໂອ ປະເທດສະຫະລດັ 
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ອະເມລກິາ ໄດສ້ະເໜີຮູີບແບບການປະເມນີໃນປີ 1970 ໃນການປະຊຸມຄັງ້ທ ີ11 ຂອງ
ຄະນະກາໍມະການສະມາຄມົກຽດນຍິມົທາງການສກຶສາ ຊຶ່ ງເປັນທີ່ ຮູຈ້ກັ ແລະ ນຍິມົກນັເອີນ້ວ່າ 
ຮູບແບບການປະເມນີ CIPP ທີ່ ເນັນ້ກ່ຽວກບັການຕດັສນິໃຈເລອືກແນວທາງດາ້ນການສກຶສາທີ່ ເ
ໝາະສມົ ໂດຍກາໍນດົຮູບແບບການປະເມນີທງັ 4 ດາ້ນ ດັ່ ງນີ ້: 

ການປະເມນີບໍລບິດົ (Context Evaluation: C) 
ເປັນການປະເມນີທີ່ ມຈີດຸໝາຍເພື່ ອໃຫໄ້ດຫ້ ກັການ ແລະ ເຫດຜນົມາກາໍໜດົຈດຸໝ

າຍເພື່ ອໃຫໄ້ດຫ້ ກັການ ແລະ ເຫດຜນົມາກໍານດົຈດຸມຸ່ງໝາຍການປະເມນີສະພາບແວດລອ້ມ
ຈະຊ່ວຍໃຫຜູ້ພ້ດັທະນາຫ ກັສູດຮູວ່້າສະພາບແວດລອ້ມທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັການສກຶສາມຫີຍງັແນ່, 
ມຄີວາມຕອ້ງການ ຫ  ືບນັຫາອນັໃດທີ່ ຍງັບ່ໍໄດຮ້ບັການຕອບສະໜອງ ຫ  ືແກໄ້ຂ, ມໂີອກາດ 
ແລະ ກໍາລງັທີ່ ຈາໍເປັນອນັໃດທີ່ ຍງັບ່ໍທນັໄດຖ້ກືເອາົມານາໍໃຊໃ້ນການສກຶສາ ແລະ ສບືເນື່ ອງມາ
ຈາກບນັຫາອນັໃດທີ່ ເປັນປະເດນັໃນການປະເມນີຄວບຄຸຸມກ່ຽວກບັວໄິສທດັຈດຸໝາຍໂຄງສາ້ງ
ຫ ກັສູດເພື່ ອໃຫສ້ອດຄ່ອງກບັສະ ພາບແວດລອ້ມ ແລະ ຄວາມຕອ້ງການນັນ້ໆ ມວິທິກີານປະ
ເມນີ 2 ວທິຄີ:ື 

1.1) ການປະເມນີສະພາບແວດລອ້ມພາຍນອກຂອງຫ ກັສູດ ເພື່ ອຫາໂອກາດ ແລະ 
ແຮງພະລກັດນັຈາກພາຍນອກລະບບົເພື່ ອໃຫໄ້ດຂໍ້ມູ້ນມາໃຊພ້ດັທະນາສົ່ ງເສມີໂຄງການ ຫ  ື
ຫ ກັສູດໃຫດ້ຂີຶນ້ ໂດຍມກີານສໍາຫ ວດບນັຫາພາຍໃນຂອບເຂດຢ່າງກວາ້ງຂວາງ ເຊັ່ ນ ການປະ
ເມນີເອກະສານໄດແ້ກ່ ປັດຊະຍາ, ນະໂຍບາຍ ແລະ ທ່າອ່ຽງຂອງການພດັທະນາຕາມແຜນ
ພັດທະນາເສດຖະກດິແຫ່ງ  ຊາດ, ຄ່ານຍິມົຂອງຊຸມຊົນ, ສະຖິຕິປະຊາກອນ, ອາຄານ
ສະຖານທີ່  ເປັນຕົນ້ ຊຶ່ ງການສໍາຫ ວດບນັຫາເຫ ົ່ ານີ ້ເຮດັໃຫສ້າມາດຄາດການກ່ຽວກບັອະນາຄດົ 
ແລະ ສາມາດໃຊໃ້ນການວາງແຜນຕໍ່ ໄປ. 

1.2) Conguence mode ເປັນການປະເມນີໂດຍມກີານປຽບທຽບລະຫວ່າງ 
ການປະຕບິດັໄດໍ້ແທໍ້ (actual result) ກບັວດັຖຸປະສງົທີ່ ວາງໄວ ້ເປັນການປະເມນີສະພາບ
ແວດລອ້ມພາຍໃນຫ ກັສູດ ຊຶ່ ງປະກອບດວ້ຍການປະເມນີຈດຸປະສງົຂອງຫ ກັສູດ, ໂຄງສາ້ງ
ຂອງຫ ກັສູດ, ເນືອ້ຫາສາລະຂອງຫ ກັ ສູດ, ເກນການວດັ ແລະ ການປະເມນີຜນົ, ການປະເມນີ
ແບບນີເ້ຮດັໃຫເ້ຮາົຊາບວ່າ ຈດຸປະສງົໃດແດ່ທີ່ ບ່ໍສາມາດບນັລຸເປົາ້ໝາຍໄດ.້  
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ການປະເມນີປັດໄຈນາໍເຂົາ້ (Input evaulation: I) ເປັນການປະເມນີສິ່ ງນໍາເຂົາ້ມາ
ໃຊໃ້ນການດໍາເນນີງານຫ ກັສູດ ເພື່ ອຮບັຊາບຂໍມູ້ນສາລະສນົເທດເພື່ ອນາໍມາກາໍໜດົວທິກີານໃຊ ້
ຊບັພະຍາ ກອນຕ່າງໆຂອງຫ ັກັສູນລວມທງັວທິກີານ ແລະ ຫ ກັການບໍລຫິານຂອງຫ ກັສູດມິ
ຄວາມເໝາະສມົ ຫ  ືບໍ ຫ  ືຄວນໃຊວ້ທິກີານໃດທີ່ ເໝາະສມົກວ່າບນັຫາການປະເມນີຄວບຄຸມ
ໄດຫ້ າຍຢ່າງ ເຊັ່ ນ ຕວົປ່ຽນທີ່ ກ່ຽວກບັສິ່ ງທີ່ ນໍາເຂົາ້ສູ່ລະບບົການສກຶສາຄ ືຄຸນລກັສະນະ, ຄຸນ
ວຸດທ,ິ ຄຸນສມົບດັ, ປະສບົການຂອງຜູບໍ້ລຫິານ ແລະ ຜູສ້ອນ, ຄຸນນະພາບຂອງຜູຮ້ຽນ, 
ພືນ້ຖານຄວາມຮູຂ້ອງຜູຮ້ຽນ, ວທິກີານຈດັການສກຶສາ, ການສະໜບັສະໜຸນສົ່ ງເສີມຂອງ
ຄະນະກໍາມະການບໍລຫິານຫ ກັສູດ, ປັດໄຈທີ່ ອໍານວຍຄວາມສະດວກຕໍ່ ການຈດັການສກຶສາ
ເຊັ່ ນ ສື່ ອຸປະກອນ, ໜງັສ,ື ຕໍາລາ, ເອກະສານຫ ກັສູດກ່ຽວກບັງບົປະມານ, ອາຄານສະຖານທີ່  
ເປັນຕົນ້, ຊຶ່ ງການປະເມນີການນໍາເຂົາ້ຈະຊ່ວຍໃຫໄ້ດຮ້ບັຂໍມູ້ນມາປະກອບການຕດັສນິໃຈໃນ
ການທີ່ ຈະດໍາເນນີງານໃຫບ້ນັລຸເປົາ້ໝາຍທີ່ ກາໍໜດົໄດຢ່້າງມຄຸີນນະພາບ. 

ການປະເມນີຂະບວນການ (Process Eluvation) ເປັນການປະເມີນດາ້ນການ
ປະຕບິດັງານຕາມແຜນການທີ່ ວາງໄວ ້ລວມທງັບນັຫາ ແລະ ອຸປະສກັຕ່າງໆເພື່ ອຄົນ້ຫາຂໍບ້ກົ
ຜ່ອງຂໍມູ້ນສາລະສົນເທດຕ່າງໆສໍາລັບການຕັດສິນໃຈກ່ຽວກັບຫ ັກສູດ ຊຶ່ ງການປະເມີນ
ຂະບວນການຈະເປັນປະໂຫຍດໃນການຕດັສນິໃຈໃນການປະຕບິດັຕາມວທິກີານທີ່ ກໍາໜດົໄວ ້
, ປະເດນັການປະເມນີແມ່ນຄວບຄຸມກ່ຽວກບັການບໍລຫິານຈດັການຫ ກັສູດການນເິທດ, ການ
ກໍາກບັຕດິຕາມ, ການຈດັການການຮຽນການສອນ, ການວດັ ແລະ ປະເມນີຜນົ ແລະ ການ
ປະກນັຄຸນນະພາບການສກຶສາ. 

ການປະເມນີຜນົການຜະລດິ (Products evaluation: P) ເປັນຂະບວນການປະ
ເມີນິຜນົທີ່ ເກດີຈາກການປະຕບິດັງານ, ມຈີດຸມຸ່ງໝາຍເພື່ ອວດັ ແລະ ຕດິຕາມຂອງຜນົທີ່ ເກດີ
ຂຶນ້ເມ ື່ ອໃຊຫ້ ກັສູດຈບົລງົ ແລະ ຜນົທີ່ ເກດີຂຶນ້ລະຫວ່າງການດໍາເນນີການໃຊຫ້ ກັສູດທງັນີເ້ພື່ ອ
ຕດັສນິໃຈວ່າຈະຢຸດດໍາເນນີການ ຫ  ືປ່ຽນແປງແກໄ້ຂບາງຈດຸ ເພື່ ອໃຫວ້ທິີປິະຕບິດັງານທີ່ ມ ີ
ປະສດິທພິາບຫ າຍທີ່ ສຸດ, ປະ ເດນັການປະເມນີຄວບຄຸມກ່ຽວກບັຄຸນລກັສະນະອັນເພິ່ ງ
ປະສົງ. ຜົນການຮຽນ, ຜົນສໍາເລັດທາງການຮຽນ ແລະ ທັກສະຄວາມສາມາດໃນການ
ປະຕບິດັ. 
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ສງັລວມໄດວ່້າ ການປະເມນີໂດຍຮູບແບບ CIPP ເປັນຂະບວນການປະເມນີທີ່ ມຮູີບ
ແບບ ແລະ ຂະບວນການທີ່ ລະອຽດ ມຄີວາມໜາ້ເຊື່ ອຖືໃນການດໍາເນນີປະຕບິດັການຂອງ
ຫ ກັສູດການຮຽນ-ການສອນເພື່ ອໃຫໄ້ດປ້ະສດິທພິາບ, ປະສບົຜນົສໍາເລດັຕາມຈດຸປະສງົທີ່ ວາງ
ໄວ.້ 

2) ທິດສະດກີານປະເມນີຄນຸນະພາບການສຶກສາຂອງເຊມວົ (Seymour, 1993: 

42) (ອາ້ງອງີໃນລັ່ ງ ແສງດາລາ, 2014) ໄດອ້ະທບິາຍກ່ຽວກບັຄຸນນະພາບການສກຶສາວ່າ ມ ີ2 
ມຕິຄິ:ື ຄຸນນະພບຕາມທດັສະນະຂອງຜູບໍ້ລກິານ ແລະ ຄຸນນະພາບຕາມທັດສະນະຂອງ
ນກັສກຶສາ; ໃນແນວຄດິຂອງແງ່ນັນ້ ນກັຮຽນນກັສກຶສາຄຜູືຮ້ບັບໍລກິານຈະຕອ້ງໃຫຄ້ວາມ
ສໍາຄນັ, ສະຖາບນັການສກຶສາໃນທຸກລະດບັໃຫຄ້ວາມສໍາຄນັໃນເລື່ ອງຄຖນນະພາບຂອງການ
ສກຶສາ ຈຶ່ ງຈໍາເປັນຕອ້ງໄດເ້ອາົໃຈໃສ່ເລື່ ອງການຄອບຄຸມ ແລະ ການພດັທະນາຄຸນນະພາບ, 
ການປະກນັຄຸນນະພາບ ແລະ ການປັບປຸງຄຸນນະພາບຢ່າງຕໍ່ ເນື່ ອງ. 

3) ທິດິສະດກີານປະເມນີຂອງບລູມ (Bloom) (ອາ້ງໃນກະຊວງສກຶສາທກິາ ແລະ 
ກິລາ, 2013) ໃຫແ້ນວຄິດກ່ຽວກັບການສຶກສາ (Bloom’s Revised Taxonamy) ຊຶ່ ງ
ປະກອບມ:ີ  

ການປະດດິສາ້ງ: ການສາ້ງຄວາມຄດິໃໝ່, ຜນົໄດຮ້ບັໃໝ່ ຫ  ືການມຄີວາມຄດິເຫນັຕໍ່

ສິ່ ງໃດສິ່ ໜຶ່ ງໃນມູມທີ່ ແຕກຕ່າງກນັອອກໄປ: ການອອກແບບ, ການສາ້ງ, ການວາງແຜນ, ການ
ຜະລດິ ແລະ ການປະດດິ. 

ການປະເມນິຜນົ: ອະທບິາຍເຫດຜນົຂອງການຕດັສນິໃຈ ຫ  ືການກະທໍາ: ກວດກາ, 
ໃຫທ້ດິສະດ,ີ ວພິາກວຈິານ, ທດົລອງ, ຕດັສນິ. 

ການວເິຄາະ: ໄຈແ້ຍກຂໍມູ້ນອອກເປັນພາກສ່ວນຕ່າງໆເພື່ ອທໍາຄວາມເຂົາ້ໃຈ ແລະ ການ
ພວົພນັກນັລະຫວ່າງສ່ວນຕ່າງໆ: ການສມົທຽບ, ການຈດັແຈງ, ການໄຈແ້ຍກ, ການຖາມ, 
ການຄົນ້ຄວາ້ 

ການນາໍໃຊ:້ ນໍາໃຊຂໍ້ມູ້ນໃນສະພາບການອື່ ນທີ່ ຊນິເຄຍີ: ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ, ບນັລຸ, ນໍາໃຊ,້ ດໍາ
ເນນີການ. 

ການເຂົາ້ໃຈ: ການອະທບິາຍ, ຄວາມຄດິ ຫ  ືແນວຄວາມຄດິ: ແປຜົນ, ສະຫ ຸບ, ຕີ
ຄວາມ  ໝາຍ, ການແຍກປະເພດ, ການອະທບິາຍ. 
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ການຈື່ ຈາໍ: ການຈື່ ໄດ,້ ການຟັງ, ການບນັລະຍາຍ, ການນາໍມາໃຊ,້ ການຕັງ້ຊື່ , ການຄົນ້ຫາ.  
2. ທດິສະດກີານວເິຄາະສະວອດ (SWOT) 

 SWOT ເປັນເຄື່ ອງມໃືນການປະເມນີສະຖານະການ ຊຶ່ ງຊ່ວຍຜູບໍ້ລຫິານໃນການກໍານດົ
ຈດຸແຂງ ແລະ ຈດຸອ່ອນຈາກສະພາບແວດລອ້ມພາຍໃນ, ໂອກາດ ແລະ ອຸປະສກັຈາກພາຍນອກ 
ຕະລອດຮອດຜນົກະທບົທີ່ ມສີກັກາຍະພາບຈາກປັດໄຈເຫ ົ່ ານີຕ້ໍ່ ການເຮດັວຽກຂອງອງົການ. ໂດຍ
ການວເິຄາະຈດຸແຂງຈດຸອ່ອນ ຈະວເິຄາະຈາກພາຍໃນ, ສ່ວນການວເິຄາະໂອກາດ ແລະ ອຸປະສກັຈະ
ວເິຄາະຈາກພາຍນອກ ໂດຍມລີາຍລະອຽດ ດັ່ ງລຸ່ມນີ:້ 

1) ຈດຸແຂງ ແມ່ນປັດໄຈພາຍໃນທີ່ ສົ່ ງຜນົດກີບັການດໍາເນນີວຽກງານຂອງອງົກອນໃດ
ໜຶ່ ງ ຊຶ່ ງເປັນຂໍໄ້ດປ້ຽບໃນການດໍາເນນີວຽກງານ ໂດຍບໍລສິດັຕອ້ງຄົນ້ຫາຄວາມສາມາດທີ່ ໂດດ
ເດັ່ ນເໜອືຄູ່ແຂ່ງ ເພື່ ອນໍາມາໃຊເ້ປັນກນົລະຍຸດໃນການດໍາເນນີງານຂອງອງົກອນ ໂດຍລວມກໍຄື
ສັກກາຍະພາບດາ້ນບວກຂອງອົງກອນ ຊຶ່ ງອົງກອນຈະໄດປ້ຽບໃນການນໍາມາໃຊໃ້ຫເ້ກີດ
ປະໂຫຍດໃນການເຮດັວຽກເພື່ ອໃຫບ້ນັລຸຕາມວດັຖຸປະສງົ ຫ  ືໝາຍເຖງິການດໍາເນນີວຽກງານ
ພາຍໃນອງົກອນ. 

2) ຈດຸອ່ອນ: ຄປັືດໄຈພາຍໃນທີ່ ສົ່ ງຜນົເສຍ, ຜນົກະທບົຕໍ່ ການດໍາເນນີວຽກງານຂອງ
ອງົກອນ ຊຶ່ ງຜນົການດໍາເນນີງານຂອງອງົກອນຫາກບ່ໍດ ີເຊັ່ ນ: ການດໍາເນນີວຽກງານຕອ້ງໄດອ້າໄສ
ງບົປະມານຫ າຍກວ່າອງົກອນອື່ ນ ສະນັນ້, ອງົກອນຕອ້ງໄດປ້ະເມນີຈດຸອ່ອນ ແລະ ຈດຸແຂງເປັນ
ໄລຍະເຖງິແມ່ນວ່າ ອງົກອນຈະບ່ໍສາມາດແກໄ້ຂຈດຸອ່ອນໄດ ້  ໝດົ ແຕ່ບ່ໍຄວນປະມາດກບັຈດຸ
ແຂງທີ່ ມຢູ່ີໃນອງົກອນ ແລະ ຄວນຫາໂອກາດໃນການພດັທະນາຈດຸແຂງໃຫຫ້ າຍຂຶນ້ ໃນຂະນະ
ທີ່ ອງົກອນທີ່ ບ່ໍປະສບົຜນົສໍາເລດັບ່ໍໄດໝ້າຍຄວາມວ່າ ມນັເກດີຈາກຈດຸແຂງສະເໝໄີປ ແຕ່ອາດ
ຈະເກດີຈາກການຂາດການເຮດັວຽກເປັນທມີ ຫ  ືຂາດການປະສານງານກນັກໍໄດ ້ຫ  ືໝາຍເຖິງ
ສະຖານະການພາຍໃນອງົກອນ ທີ່ ເປັນລບົ ແລະ ດອ້ຍຄວາມສາມາດ, ຊຶ່ ງອງົກອນບ່ໍສາມາດນໍາ
ມາໃຊປ້ະໂຫຍດໄດໃ້ນການດໍາເນນີວຽກງານ ເພື່ ອບນັລຸວດັຖຸປະສງົ ຫ  ືໝາຍເຖງິການດໍາເນນີວຽກ
ງານທີ່ ອງົກອນເຮດັໄວບ່ໍ້ໄດດ້.ີ 

3) ໂອກາດ ຄືປັືດໄຈພາຍນອກທີ່ ສົ່ ງຜນົດ ີຫ  ືເປັນປະໂຫຍດຕໍ່ ກບັການດໍາເນນີວຽກ
ງານຂອງອງົກອນໃດໜຶ່ ງ ໂດຍເຮາົບ່ໍສາມາດທີ່ ຂາດການເບິ່ ງສະພາບແວດລອ້ມພາຍນອກໄດ ້
ເນື່ ອງຈາກສະພາບແວດລອ້ມພາຍນອກມກີານປ່ຽນແປງຕະລອດເວລາ ເຊັ່ ນ: ເສດຖະກດິ, 
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ສງັຄມົ ແລະ ການ ເມອືງ, ເຕກັໂນໂລຊ ີແລະ ການແຂ່ງຂນັຈາກອງົກອນ ອື່ ນໆ ຫ  ືໝາຍເຖງິ ປັດ
ໄຈ ແລະ ສະຖານະການພາຍນອກທີ່ ເອືອ້ອໍານວຍໃຫກ້ານເຮດັວຽກຂອງອງົກອນບນັລຸວດັຖຸ
ປະສງົ ຫ  ືໝາຍເຖງິສະພາບແວດລອ້ມພາຍນອກທີ່ ເປັນປະໂຫຍດຕໍ່ ການດໍາເນນີວຽກງານຂອງ
ອງົກອນ. 

4) ອຸປະສກັ: ຄປັືດໄຈພາຍນອກທີ່ ສົ່ ງຜນົເສຍຕໍ່ ກບັອງົກອນ ເນື່ ອງຈາກມນັກ່ຽວຂອ້ງ
ກບັປັດໄຈພາຍນອກທີ່ ເຮາົບ່ໍສາມາດປ່ຽນແປງແກໄ້ຂໄດ ້ຫ  ືຄວບຄຸມບ່ໍໃຫເ້ກດີຂຶນ້ໄດ ້ຊຶ່ ງ
ສາມາດເຮດັໄດພ້ຽງການວເິຄາະ ແລະ ຄາດການລ່ວງໜາ້ເຖງິອຸປະສກັທີ່ ຈະເກດີຂຶນ້ ເຮດັໃຫເ້ຮາົ
ສາມາດທີ່ ຈະຫາທາງປ້ອງກນັຜນົເສຍຫາຍທີ່ ເກດີຂຶນ້ໃຫໜ້ອ້ຍລງົໄດ ້ເຊັ່ ນ ໄພທໍາມະຊາດ, ການ
ຂຶນ້ລາຄານໍາ້ມນັ ຫ  ືໝາຍເຖງິປັດໄຈ ແລະ ສະຖານະການພາຍນອກທີ່ ຂດັຂວາງການເຮດັວຽກຂອງ
ອງົກອນບ່ໍໃຫບ້ນັລຸຜນົສໍາເລດັຕາມຈດຸປະສງົ ຫ  ືເວົາ້ອກີຢ່າງໜຶ່ ງວ່າ ແມ່ນສະພາບແວດລອ້ມພາຍ
ນອກທີ່ ເປັນບນັຫາຕໍ່ ອງົກອນ.  

ສ່ວນຜນົງານດາ້ນການຄົນ້ຄວາ້ແມ່ນເຫນັວ່າ ໃນເລື່ ອງ ການປະເມນີຄວາມຕອ້ງການໃນ
ການຄົນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດຂັນ້ສູນກາງໃນ ສປປ ລາວ ເພື່ ອກໍານດົທດິທາງໃນການຄົນ້ຄວາ້
ວທິະຍາສາດຂອງມະຫາວທິະ ຍາໄລແຫ່ງຊາດ ແມ່ນເຫນັວ່າ ຍງັບ່ໍທນັມນີກັວຊິາການ ຫ  ືອງົ
ກອນໃດຄົນ້ຄວາ້ໃນປະເດນັບນັຫາດັ່ ງກ່າວ   ຈ ຶ່ ງເຮດັໃຫກ້ານຄົນ້ຄວາ້ຄັງ້ນີິແ້ມ່ນມປີະໂຫຍດ
ຢ່າງແທຈ້ງິຕໍ່ ກບັການພັດັທະນາວຽກງານການຄົນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດຂອງມະຫາວທິະຍາໄລແຫ່ງ
ຊາດໃນອະນາຄດົ (wikipedia, 2021). 
ວທິກີານສກຶສາ 

ການສກຶສາເລື່ ອງ ການປະເມນີຄວາມຕອ້ງການໃນການຄົນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດຂັນ້ສູນ
ກາງ ໃນ ສປປ ລາວ ເພື່ ອກໍານດົທດິທາງໃນການຄົນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດຂອງມະຫາວທິະຍາໄລ
ແຫ່ງຊາດ ແມ່ນເປັນການສກຶສາແບບປະລມິານ ແລະ ຄຸນນະພາບ ໂດຍມກີານສໍາພາດ ແລະ 
ແຈກແບບສອບຖາມໃຫກຸ່້ມເປົາ້ໝາຍທງັ ໝດົ 18 ກະຊວງຂອງລາວ ແລະ ເຮດັການວເິຄາະ
ຂໍມູ້ນດວ້ຍໂປຣແກຣມຄອມພວິເຕ ີແລະ ວເິຄາະເອກະສານ ຕາມຂອບເຂດແນວຄດິການສກຶ
ສາທີ່ ວາງໄວ.້ 
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ຜນົການສກຶສາ 
ດາ້ນຄວາມຕອ້ງການ: 
ຜນົການສກຶາສພບົວ່າ ບນັດາກະຊວງຕ່າງໆຈໍານວນຫ າຍແມ່ນເຫນັວ່າ ມຕີອ້ງການດໍາ

ເນນີການຄົນ້ຄວາ້ເພື່ ອປັບປຸງວຽກງານໃຫດ້ຂີຶນ້ກວ່າ, ເຊິ່ ງແຕ່ລະກະຊວງນັນ້ແມ່ນມຫີ າຍປະ
ເດນັທີ່ ສໍາຄນັທີ່ ຢາກສກຶສາຄົນ້ຄວາ້ທີ່ ຕາມພາລະບດົບາດ ແລະ ໜາ້ທີ່ ຂອງຕນົ.  

ຈາກຂໍມູ້ນດາ້ນຂງົເຂດຄວາມຕອ້ງການໃນການຄົນ້ຄວາ້ຂອງບນັດາກະຊວງຕ່າງໆ ຈະ
ເຫນັວ່າ ມຄີວາມຫ າກຫ າຍໂດຍຂຶນ້ກບັຂງົເຂດໜາ້ວຽກ ແລະ ບດົບາດໜາ້ທີ່ ຂອງແຕ່ລະກະ
ຊວງ. ເຖງິຢ່າງໃດກໍ່ ຕາມ ມະຫາວທິະຍາໄລແຫ່ງຊາດ  ເປັນສະຖາບນັການສກຶສາຊັນ້ສູງແຫ່ງ
ທໍາອດິທີ່ ໄດສ້າ້ງຂຶນ້ ໂດຍມກີານລວບລວມຫ າຍຂະແໜງການສກຶສາໄວໃ້ນສະຖາບນັດຽວ. 
ດັ່ ງນັນ້, ຈຶ່ ງເຮດັໃຫມ້ະຫາວທິະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ມຫີ າກຫ າຍສາຂາວຊິາທີ່ ມຄີວາມເໝາະສມົ 
ແລະ ສ່ອດຄ່ອງກບັຄວາມຕອ້ງການຊ່ວຍເຫ ອືຂອງບນັດາກະຊວງຕ່າງໆ. ສະນັນ້, ການເປີດ
ການຮ່ວມມືຢ່າງຮອບດາ້ນ ແລະ ເພີມ້ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງບັນດາກະຊວງຕ່າງໆກັບ 
ມະຫາວທິະຍາໄລແຫ່ງຊາດ  ຈຶ່ ງເປັນສິ່ ງຈາໍເປັນ ແລະ ສໍາຄນັຢ່າງຍິ່ ງ ເພາະຈະຊ່ວຍຜກັດນັຍກົ
ບດົບາດວຽກງານການຄົນ້ຄວາ້ຂອງມະຫາວທິະຍາໄລແຫ່ງຊາດ  ກໍ່ ຄໃືນ ສປປ ລາວ ໃຫເ້ປັນ
ທີ່ ຮບັຮູຂ້ອງສງັຄມົຢ່າງກວາ້ງຂວາງຂຶນ້.  

ດາ້ນສິ່ ງທາ້ທາຍ: ຜນົການສກຶສາພບົວ່າ ສິ່ ງທາ້ທາຍທີ່ ສໍາຄນັໃນການດໍາເນນີການຄົນ້
ຄວາ້ຂອງກະຊວງຕ່າງໆແມ່ນການຂາດນກັຄົນ້ຄວາ້ທີ່ ມຄີວາມຮູ,້ ມປີະສບົການ ແລະ ມທີກັ
ສະທີ່ ສະເພາະດາ້ນ. ນອກຈາກນີ ້ຍງັມເີລື່ ອງການອະນຸມດັງບົປະມານຊກັຊາ້ ແລະ ມງີບົປະ
ມານຈາໍກດັສໍາລບັການສະໜບັສະໜນູວຽກງານການຄົນ້ຄວາ້. 

ສິ່ ງທາ້ທາຍທີ່ ໃຫຍ່ ແລະ ສໍາຄນັທີ່ ສຸດ ເຊິ່ ງໄດແ້ກ່ 1) ບ່ໍມນີກັຄົນ້ຄວາ້ທີ່ ມຄີວາມຮູ ້
ແລະ ຄວາມສາມາດສະເພາະດາ້ນ 55.6% ແລະ 2) ຂະບວນການຂໍອະນຸມດັງບົປະມານຊກັ
ຊາ້ ແລະ ຈາໍກດັ 22.2%. ຈາກສິ່ ງທາ້ທາຍໃນລໍາດບັທ ີ1 (ຂາດນກັຄົນ້ຄວາ້ທີ່ ມຄີວາມຮູ ້ແລະ 
ຄວາມສາມາດສະເພາະດາ້ນ) ສະແດງໃຫເ້ຫນັວ່າ ເປັນໂອກາດດສໍີາລບັການເປີດ ແລະ ເພີມ້
ການຮ່ວມລະຫວ່າງ  ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ  ກັບບັນດາກະຊວງຕ່າງໆ  ເພາະ 
ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ  ມີສິ່ ງທີ່ ບັນດາກະຊວງ ຕ່ າ ງໆຂາດເຂີນ  ເນື່ ອ ງຈາກ 
ມະຫາວທິະຍາໄລແຫ່ງຊາດ  ເປັນສະຖາບນັການສກຶສາຊັນ້ສູງແຫ່ງທໍາອດິ ແລະ ແຫ່ງດຽວໃນ 
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ສປປ ລາວ ທີ່ ມບຸີກຄະລາກອນທີ່ ມຄີວາມຮູ ້ແລະ ຄວາມສາມາດສະເພາະດາ້ນທີ່ ໄດຮ້ຽນຈບົ
ລະດບັປະລນິຍາເອກ ແລະ ປະລນິຍາໂທມາຈາກຕ່າງປະເທດຈໍານວນພນັວ່າທ່ານ ເຊິ່ ງຫ າຍ
ກວ່າທຸກສະຖາບນັການສກຶສາຊັນ້ສູງພາຍໃນ  
ສປປ ລາວ. 

ດາ້ນໂອກາດ: ສໍາລັບໂອກາດໃນການປັບປຸງວຽກງານການຄົນ້ຄວາ້ຂອງມະຫາ 
ວທິະຍາໄລແຫ່ງຊາດແມ່ນມຫີ າຍທີ່ ສຸດ ຍອ້ນມຫີ າຍກະຊວງແມ່ນມແີຫ ່ ງງບົປະມານສະໜບັ
ສະໜນູ, ມປີະເດນັການຄົນ້ຄວາ້ທີ່ ຈະແຈງ້ ເຮດັໃຫເ້ປັນທ່າແຮງ ແລະ ໂອກາດຫ າຍໃນການດໍາ
ເນນີວຽກງານດັ່ ງກ່າວ. 

ຖາ້ທຽບແຫ ່ ງທນືສໍາລບັການຄົນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດໃນແຕ່ລະກະຊວງຈະເຫນັວ່າ ແຕ່ລະ
ກະຊວງຈະມແີຫ ່ ງທນືສະໜບັສະໜູນການຄົນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດແຕກຕ່າງກນັ. ໃນນີກ້ະຊວງ
ໂຍທາທກິານ ແລະ ຂນົສົ່ ງ ແລະ ກະຊວງພາຍໃນ ແມ່ນມແີຫ ່ ງທນືສະໜບັສະໜູນຈາກລດັ
ຖະບານເທົ່ ານັນ້, ໃນຄະນະດຽວກນັກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ່ໍແຮ່ ແລະ ກະຊວງກະສກິໍາ 
ແລະ ປ່າໄມ ້ແມ່ນໄດທ້ນືສະໜບັສະໜູນສໍາລບັການຄົນ້ຄວາ້ຈາກອງົການສາກນົທີ່ ບ່ໍຂຶນ້ກບັ
ລດັຖະບານ ໂດຍສະເລ່ຍຄດິເປັນສດັສວ່ນ 80% ຂຶນ້ໄປ, ມພີຽງ 20% ເທົ່ ານັນ້ແມ່ນທນືຈາກ
ລດັຖະບານ. 

ເມື່ ອວເິຄາະເຖງິງບົປະມານສະໜບັສະໜນູວຽກງານການຄົນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດໃນແຕ່
ລະກະຊວງພບົວ່າ ທຸກກະຊວງຍງັມຄີວາມຕອ້ງການງບົປະມານສະໜບັສະໜູນ ເພື່ ອສບືຕໍ່  
ແລະ ດໍາເນນີການດໍາເນນີການຄົນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດ ແລະ ສໍາລບັຈາໍນວນນກັຄົນ້ຄວາ້ໃນຂັນ້
ກະຊວງຈະເຫນັວ່າ ທຸກໆກະຊວງແມ່ນມຈີໍານວນນກັຄົນ້ຄວາ້ບ່ໍພຽງພໍກບັວຽກງານການຄົນ້
ຄວາ້ວທິະຍາສາດ. ດັ່ ງນັນ້, ຈຶ່ ງຈາໍເປັນຕອ້ງໄດຈ້າ້ງນກັຄົນ້ຄວາ້ຈາກຂາ້ງນອກ ເຊັ່ ນ: ຈາກມະ
ຫາວທິະຍາໄລແຫ່ງຊາດ, ຈາກສະຖາບນັການຄົນ້ຄວາ້ພາຍໃນ ແລະ ນອກປະເທດນາໍອກີ. 

ຂໍສ້ະເໜແີນະໃນການຄົນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດທີ່ ກ່ຽວກບັການພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ 
ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມ: 

ສໍາລບັຂໍສ້ະເໜທີີ່ ສໍາຄນັໃນການຄົນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດທີ່ ກ່ຽວກບັການພດັທະນາ 
ເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມແມ່ນການເພີ່ ມຄວາມຮ່ວມມຢ່ືາງຈງິຈງັກບັບນັດາກະ
ຊວງຕ່າງໆ ແລະ ພາກເອກະຊນົ ແມ່ນຈະເຮດັໃຫວ້ຽກງານການຄົນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດຂອງ
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ມະຫາວທິະຍາໄລແຫ່ງຊາດໄດຮ້ບັການປັບປຸງໃຫດ້ຂີຶນ້ກວ່າເກົ່ າຢ່າງໄວວາ. ນອກຈາກນີ ້ການ
ເພີມ້ການຮ່ວມມຍືງັເປັນການຕອບສະໜອງຕໍ່ ຂໍສ້ະເໜແີນະນໍາເພື່ ອປັບປຸງວຽກງານການຄົນ້
ຄວາ້ວທິະຍາສາດຂອງມະຫາວທິະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ແລະ ເປີດຊ່ອງທາງການສາ້ງແຫ ່ ງລາຍໄດ ້
ແກ່ມະຫາວທິະຍາໄລແຫ່ງຊາດນໍາອກີດວ້ຍ, ໂດຍຜ່ານມາຫອ້ງການຄົນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດ 
ແລະ ບໍລກິານວຊິາການ (2019) ໄດປ້ະເມນີຄວາມພອ້ມ ແລະ ຄວາມຕອ້ງການໃນດາ້ນການ
ຄົນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດພາຍໃນມະຫາວທິະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ແລະ ພບົວ່າ ມະຫາວທິະຍາໄລແຫ່ງ
ຊາດ ມທ່ີາແຮງທີ່ ສໍາຄນັ 3 ປະການຄ:ື ດາ້ນບຸກຄະລາກອນເຊິ່ ງມຄີວາມຮູ ້ແລະ ຄວາມສາ
ມາດ, ມຫີອ້ງທດົລອງ ແລະ ສິ່ ງອໍານວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ນກັຄົນ້ຄວາ້ມປີະສບົການຫ າຍໃນ
ການດໍາເນນີການຄົນ້ຄວາ້. 
ການອະພປິາຍຜນົ 

ຜ່ານການວເິຄາະຂໍມູ້ນທີ່ ໄດຈ້າກການລງົເກບັກາໍນາໍບນັດາກະຊວງຕ່າງໆທີ່ ເປັນຜູຮ້ບັຜດິ
ຊອບການຈດັຕັງ້ປະຕບິດວຽກງານການພດັທະນາເສດຖະກດິ ແລະ ສງັຄມົຕວົຈງິຢູ່ຂັນ້ທອ້ງ
ຖີ່ ນ ແລະ ສູນກາງຄັງ້ນີ ້ຈະເຫນັວ່າ ມຫີ າຍປະເດນັການຄົນ້ຄວາ້ທີ່ ນ່າສນົໃຈ ແລະ ມຄີວາມໝ
າຍສໍາຄນັຕໍ່ ການກໍານດົແຜນຍຸດທະສາດ ແລະ ຫວົຂໍໂ້ຄງການຄົນ້ຄວາ້ວິທະຍາສາດຂອງ
ມະຫາວທິະຍາໄລແຫ່ງຊາດ  ໃນໄລຍະຕໍ່ ໄປ. ເຖງິແມ່ນວ່າ ການສກຶສາຄັງ້ນີ ້ຈະບ່ໍໄດຂໍ້ມູ້ນ
ຈາກທຸກກະຊວງກໍ່ ຕາມ ແຕ່ຂໍມູ້ນທີ່ ໄດກ້ໍ່ ຖວ່ືາ ເປັນຂໍມູ້ນພືນ້ຖານໃນການສະນບັສະນນູການ
ເລອືກຂອບເຂດ ແລະ ຫວົຂໍໂ້ຄງການຄົນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດຂອງອາຈານ ແລະ ນກັສກຶສາໃນ
ທົ່ ວ ມະຫາວທິະຍາໄລແຫ່ງຊາດ  ຫ  ືນກັຄົນ້ຄວາ້ທີ່ ສນົໃຈທໍາການຄົນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດ ເພື່ ອ
ຮບັປະກນັການນາໍໃຊຜ້ນົການຄົນ້ຄວາ້ 
ໃຫເ້ກດີປະໂຫຍດສູງສຸດແກ່ການພດັທະນາເສດຖະກດິ ແລະ ສງັຄມົຢ່າງດ.ີ 

ເມື່ ອປຽບທຽບປະເດນັສໍາຄນັການຄົນ້ຄວາ້ຂອງກະຊວງຕ່າງໆ ກບັປະເດນັສໍາຄນັການ
ຄົນ້ຄວາ້ຂອງມະຫາວທິະຍາໄລແຫ່ງຊາດໃນປີ 2019-2020 ພບົວ່າ ບນັດາຫວົຂໍໂ້ຄງການຄົນ້
ຄວາ້ວທິະຍາສາດທີ່ ໄດຮ້ບັການອະນຸມດັຮບັທນືລດັຖະບານ ໂດຍຜ່ານມະຫາວທິະຍາໄລແຫ່ງ
ຊາດນັນ້ ຈະເປັນລກັສະນະທີ່ ເນັນ້ການສາ້ງອງົຄວາມຮູໃ້ໝ່ເພື່ ອສາ້ງນະວດັຕະກໍາ ແລະ ເຕກັ
ໂນໂລຊໃີໝ່, ສ່ວນບນັດາປະເດນັສໍາຄນັໃນການຄົນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດຂອງບນັດາກະຊວງ
ຕ່າງໆ ຈະເປັນລກັສະນະການຄົນ້ຄວາ້ແບບປະຫຍຸ່ກໃຊເ້ພື່ ອນໍາໃຊແ້ກໄ້ຂບນັໃນການປະຕິ
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ບດັວຍກງານຈງິໃນພືນ້ທີ່  ແລະ ການລວບລວມຂໍມູ້ນພືນ້ຖານເພື່ ອສະໜບັສະໜນູການຕດັສນິ
ໃຈໃນການຕດັສນິວຽກງານໃດໜຶ່ ງ. ສະນັນ້, ຍຸດທະສາດການຄົນ້ຄວາ້ຂອງມະຫາວທິະຍາໄລ
ແຫ່ງຊາດຈຶ່ ງຄວນເນັນ້ໃສ່ 2 ປະເພດໃຫຍ່ ຄ:ື ການຄົນ້ຄວາ້ພືນ້ຖານ ແລະ ການຄົນ້ຄວາ້ເພື່ ອ
ການນາໍໃຊ ້(Basic and Applied Research).  

ໃນສ່ວນຂອງການຄົນ້ຄວາ້ພືນ້ຖານນັນ້ ກໍ່ ຄວນເນັນ້ໃສ່ປະເດນັ ຫ  ືສິ່ ງທີ່ ສາມາດນໍາໃຊ ້
ປະໂຫຍດໄດຈ້ງິ ເໝາະສມົກບັສະພາບການປ່ຽນແປງທາງດາ້ນເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ແລະ ສິ່ ງ
ແວດລອ້ມໃນປະຈບຸນັ ແລະ ກະແສໃນອານາຄດົ. ເຖງິຢ່າງໃດກໍ່ ຕາມໃນຫ າຍກະຊວງ ເຊັ່ ນ: 
ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄາ້, ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ, ກະຊວງຖະແຫ ງຂ່າວ ແລະ 
ວດັທະນາທໍາ ແລະ ກະຊວງພາຍໃນ ເຫນັວ່າ ການກາໍນດົປະເດນັສໍາຄນັໃນການຄົນ້ຄວາ້ເພື່ ອແກ ້
ໄຂບນັຫາໃນວຽກງານແມ່ນຍງັບ່ໍທນັຈະແຈງ້ ແລະ ມລີກັສະນະແຄບ. 

ປຽບທຽບປະເດນັສໍາຄນັການຄົນ້ຄວາ້ຂອງກະຊວງ ແລະ ຫວົຂໍກ້ານຄົນ້ຄວາ້ວທິະຍາ
ສາດຂອງມະຫາວທິະຍາໄລແຫ່ງຊາດ 

ເຖງິແມ່ນວ່າ ບດັດາຫວົຂໍໂ້ຄງການຄົນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດຂອງມະຫາວທິະຍາໄລ 
ແຫ່ງຊາດ ຈະບ່ໍສ່ອດຄ່ອງດປີານໃດກບັປະເດນັສໍາຄນັໃນການຄົນ້ຄວາ້ຂອງແຕ່ລະກະ 
ຊວງກໍ່ ຕາມ ແຕ່ກໍ່ ບ່ໍໄດໝ້າຍຄວາມວ່າ ນກັຄົນ້ຄວາ້ຂອງມະຫາວທິະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ແລະ ຫວົ
ຂໍກ້ານຄົນ້ຄວາ້ບ່ໍຖກືຕອ້ງ ຫ  ືປະເດນັສໍາຄນັການຄົນ້ຄວາ້ຂອງບນັດາກະຊວງຕ່າງໆບ່ໍຖກືຕອ້ງ. 
ແຕ່ສິ່ ງທີ່ ເກດີຂຶນ້ຍອ້ນມາຈາກສາເຫດທີ່ ສໍາຄນັຄ:ື ຂາດການຮ່ວມມລືະຫວ່າງມະຫາວທິະຍາ
ໄລແຫ່ງຊາດ ກບັບນັດາກະຊວງ ແລະ ສະຖາບນັການຄົນ້ຄວາ້ຕ່າງໆ ພອ້ມດວ້ຍພາກເອກະ
ຊນົ. ຜ່ານມາຕ່າງຝ່າຍຕ່າງຄດິ ແລະ ທໍາຕາມບດົບາດໜາ້ທີ່ ຂອງໃຜລາວ ດວ້ຍເຫດນີຈ້ ຶ່ ງເຮດັ
ໃຫວ້ຽກງານການຄົນ້ຄວາ້ບ່ໍເຊື່ ອມຈອດກນັ ເຮດັໃຫກ້ານນໍາໃຊງ້ບົປະມານຂອງລດັ ແລະ ເວ
ລາບ່ໍເກດີປະໂຫຍດສູງສຸດຕໍ່ ວຽກງານການພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມ
ໃນປະເທດ. ສະນັນ້, ໃນອານາຄດົອນັໃກນີ ້ທງັສາມ ຫ  ືສີ່ ພາກສ່ວນຕອ້ງຮ່ວມມກືນັ ແລະ 
ປຶກສາຫາລເືພື່ ອຍກົສູງວຽກງານການຄົນ້ຄວາ້ຂອງລາວໃຫດ້ຂີຶນ້ເທື່ ອລະກາ້ວ. 

ໃນໄລຍະຜ່ານມາເຖງິແມ່ນວ່າ ມະຫາວທິະຍາໄລແຫ່ງຊາດຈະມກີານລະດມົຄວາມ
ຄດິເຫນັຂອງຄະນະກາໍມະການໃນການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ສົ່ ງເສມີການຄົນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດ ແລະ 
ນກັຄົນ້ຄວາ້ຈາກຄະນະວຊິາຕ່າງໆໃນທົ່ ວ ມະຫາວທິະຍາໄລແຫ່ງຊາດ  ເພື່ ອກໍານດົຂອບເຂດ
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ການຄົນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດໃນທຸກໆປີກໍ່ ຕາມ. ຜນົການສກຶສາຄັງ້ນີສ້ະແດງໃຫເ້ຫນັວ່າ ມຫີ າຍ
ໂຄງການຄົນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດຂອງ ມະຫາວທິະຍາ ໄລແຫ່ງຊາດ ບ່ໍທນັສ່ອດຄ່ອງກບັປະເດນັ
ການຄົນ້ຄວາ້ທີ່ ບນັດາກະຊວງຕ່າງໆເພື່ ອແກໄ້ຂບນັຫາໃນຕວົຈງິ. ຈາກການປະເມນີຄວາມ
ສ່ອດຄ່ອງກນັລະຫວ່າງຫວົຂໍກ້ານຄົນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດຂອງມະຫາວທິະຍາໄລແຫ່ງຊາດ (ສະ
ເພາະທນືຂອງລດັຖະບານໃນປີ 2019-2020) ພບົວ່າ ໂດຍລວມມຄີວາມສ່ອດຄ່ອງກນັປະ
ມານ 30%. ສະນັນ້, ໃນອານາຄດົມະຫາວທິະຍາໄລແຫ່ງຊາດ  ຕອ້ງເປີດໃຫມ້ກີານຮ່ວມມື
ກບັບນັດາກະຊວງຕ່າງໆ ແລະ ສະຖາບນັການຄົນ້ຄວາ້ຕ່າງໆ ທີ່ ບ່ໍຂຶນ້ກບັ ມະຫາວທິະຍາໄລ
ແຫ່ງຊາດໃຫຫ້ າຍຂຶນ້ ເພື່ ອໃຫສ້າມາດກໍານດົປະເດນັການຄົນ້ຄວາ້ທີ່ ເປັນບນັຫາພົນ້ເດັ່ ນຮ່ວມ
ກນັ ເພື່ ອແກໄ້ຂບນັຫາຂອງສງັຄມົໄດຈ້ງິ ແລະ ໄດຂໍ້ມູ້ນພືນ້ຖານເພື່ ອສະນບັສະນນູການຕດັ
ສນິໃຈຂອງລດັຖະບານເພື່ ອນາໍໄປກາໍນດົນະໂຍບາຍ ຫ  ືຕດັສນິໃຈອະນຸມດັວຽກງານໃດໜຶ່ ງທີ່

ສໍາຄນັໃນຂັນ້ສູນກາງ ແລະ ທອ້ງຖິ່ ນ. 
ຜ່ານມາມະຫາວທິະຍາໄລແຫ່ງຊາດ  ຍງັບ່ໍທນັໄດເ້ຄຍີທໍາການວເິຄາະຄວາມຕອ້ງການ

ໃນການຄົນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດໃນຂັນ້ສູນກາງ ແລະ ທອ້ງຖີ່ ນ ເພື່ ອພດັທະນາວຽກງານຕ່າງໆຢ່າງ
ເລກິເຊິ່ ງ. ສະນັນ້, ການສກຶສາຄັງ້ນີ ້ຈຶ່ ງເປັນຄັງ້ທໍາອດິ ແລະ ເປັນການລເິລີ່ ມເພື່ ອເປີດປະຕູ
ແຫ່ງການຮ່ວມມລືະຫວ່າງ ມະຫາວທິະຍາ ໄລແຫ່ງຊາດ  ກບັບນັດາກະຊວງຕ່າງໆ ເພື່ ອດໍາ
ເນນີການຄົນ້ຄວາ້ ແລະ ພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົຂອງຊາດ ໃຫຈ້ະເລນີສວີໄິລຕໍ່ ໄປ ຕາມ
ທດິຊີນ້າໍຂອງພກັ ແລະ ລດັ. 

ສິ່ ງທາ້ທາຍໃນການດໍາເນນີການຄົນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດໃນແຕ່ລະກະຊວງ 
ຈາກສິ່ ງທາ້ທາຍໃນການດໍາເນນີການຄົນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດຂອງບນັດາກະຊວງຕ່າງໆ ຈະ

ເຫນັວ່າ ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຂາດນກັຄົນ້ຄວາ້ທີ່ ມຄີວາມຮູ ້ແລະ ຄວາມສາມາດສະເພາະດາ້ນ, ໃນ
ທດິທາງກງົກນັຂາ້ມຢູ່ໃນ ມະຫາວທິະຍາໄລແຫ່ງຊາດ  ແມ່ນມນີກັຄນົຄວາ້ຈາໍນວນຫ າຍ ແລະ 
ຫ າກຫ າຍສາຂາວຊິາ ໂດຍມບຸີກຄະລາກອນທີ່ ມລີະດບັການສກຶສາໃນຂັນ້ລະດບັປະລນິຍາໂທ 
ແລະ ເອກທີ່ ຮຽນຈບົມາຈາກຕ່າງປະເທດ ຈາໍນວນ 1,000 ກວ່າຄນົ. ດັ່ ງນັນ້, ຈຶ່ ງເປັນໂອກາດ
ອນັດໃີນການເປີດການຮ່ວມມ ືແລະ ເພີມ້ການຮ່ວມມລືະຫວ່າງ ມະຫາວທິະຍາໄລແຫ່ງຊາດ
ກບັບນັດາກະຊວງ ແລະ ສະຖາບນັຕ່າງໆໃຫຫ້ າຍຂຶນ້. 
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ນອກຈາກນີຍ້ງັພບົອກີວ່າ ສິ່ ງທາ້ທາຍທີ່ ສໍາຄນັຢ່າງໜຶ່ ງອກີແມ່ນຂະບວນການຂໍອະນຸ
ມດັງບົປະມານຊກັຊາ້ ແລະ ມງີບົປະມານສໍາລບັສະໜບັສະໜູນການຄົນ້ຄວ້າວທິະຍາສາດມີ
ຈໍານວນຈໍາກດັ. ສິ່ ງທາ້ທາຍນີແ້ມ່ນຈະພບົເຫນັໂດຍທົ່ ວໄປໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການ
ຄົນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດຢູ່ພາຍໃນມະຫາວທິະຍາ ໄລແຫ່ງຊາດເອງ. ສິ່ ງທາ້ທາຍດາ້ນການເງນິກໍາ
ລງັເປັນອຸປະສກັ ແລະ ເປັນສິ່ ງບນັຮອນກໍາລງັໃຈໃນການດໍາເນນີການຄົນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດ
ຂອງນກັຄນົຄວາ້ລາວ ແລະ ມຜີນົກະທບົໂດຍກງົກບັຄຸນນະພາບຂອງຜນົການຄົນ້ຄວາ້ວທິະ
ຍາສາດນາໍອກີ. ດັ່ ງນັນ້, ຄວນມກີານທບົທວນລະບຽບການເງນິສໍາລບັວຽກງານການຄົນ້ຄວາ້ວິ
ທະຍາສາດຄນືໃໝ່ ໂດຍສມົທບົກບັກະຊວງຕ່າງໆ ເປັນຜູຜ້ກັດນັຊ່ວຍ ແລະ ຫາແນວທາງໃນ
ການສົ່ ງເສມີວຽກງານການຄົນ້ຄວາ້ໃນມບີດົບາດໃນສງັຄມົຫ າຍຂຶນ້. 

ການຮ່ວມມໃືນວຽກງານການຄົນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດຂອງບນັດາກະຊວງຕ່າງໆ 
ຜນົການສກຶສາຄັງ້ນີສ້ະແດງໃຫເ້ຫນັວ່າ ຫ າຍກະຊວງແມ່ນໄດມ້ກີານຮ່ວມມກືບັພາກ

ສ່ວນຂາ້ງນອກ ໂດຍສະເພາະແມ່ນອງົການສາກນົທີ່ ບ່ໍຂຶນ້ກບັລດັຖະບານ ເພື່ ອຍາດແຍ່ງເອາົ
ທນືຮອນສຸ່ມໃສ່ການຄົນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດ ແລະ ການພດັທະນາ. ໃນນີຈ້າກຂໍມູ້ນພບົວ່າ ກະ
ຊວງກະສກິໍາ ແລະ ປ່າໄມ ້ເປັນກະຊວງດຽວທີ່ ມກີານຮ່ວມມກືບັພາກສ່ວນຂາ້ງນອກຫ າຍທີ່

ສຸດ. ອນັນີສ້ະແດງໃຫເ້ຫນັວ່າ ກະຊວງກະສກິາໍ ແລະ ປ່າໄມ ້ແມ່ນມປີະສບົການຫ າຍໃນການ
ຮ່ວມມກືບັພາກສ່ວນຂາ້ງເພື່ ອຍາດແຍ່ງເອາົທນືຮອນມາຊ່ວຍພດັທະນາວຽກງານໃນຂັນ້ທອ້ງ
ຖີ່ ນ. ນອກຈາກນີ ້ບາງກະຊວງກໍ່ ໄດມ້ ີການຮ່ວມມກືັບບາງຄະນະວິຊາຕ່າງໆທີ່ ຂຶນ້ກັບ 
ມະຫາວທິະຍາໄລແຫ່ງຊາດ  ມາກ່ອນແລວ້ ເຊິ່ ງເປັນໜ່ໍແໜ່ງທີ່ ສໍາຄນັໃນການຂະຫຍາຍການ
ຮ່ວມມກືບັບນັດາກະຊວງຕ່າງໆຕື່ ມອກີ. ການຮ່ວມມກືບັບນັດາກະຊວງຕ່າງໆ ຈະຊ່ວຍໃຫ ້
ມະຫາວທິະຍາໄລແຫ່ງຊາດ  ສາມາດຍກົບດົບາດຂອງການຄົນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດໄດຢ່້າງໄວວາ 
ແລະ ທນັກບັສະພາບການປ່ຽນແປງໃນການພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ແລະ ສິ່ ງແວດ
ລອ້ມ. ອກີທັງ້ຍງັຈະເປັນການເພີມ້ຄວາມສາມາດໃນການເຂົາ້ເຖິງແຫ ່ ງທນືສະໜບັສະໜູນ
ການຄົນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດນາໍອກີ. 
ຂໍສ້ະເໜແີນະ  

- ຫວົຂໍຄ້ ົນ້ຄວາ້ສ່ວນໃຫຍ່ຍງັບ່ໍທນັສ່ອດຄ່ອງກບັບນັຫາຂອງການພດັທະນາເສດຖະ
ກດິ-ສງັຄມົ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມຢ່າງແທຈ້ງິຍອ້ນຂາດການຮ່ວມມລືະຫວ່າງມະຫາວທິະຍາໄລ
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ແຫ່ງຊາດ  ກບັພາກສ່ວນເອກະຊນົ ແລະ ບນັດາກະຊວງ ແລະ ສະຖາບນັ/ສູນຄົນ້ຄວາ້ຕ່າງໆ
ທງັໃນຂັນ້ສູນກາງ ແລະ ທອ້ງຖິ່ ນ. 

- ງບົປະມານສະໜັບສະໜູນການຄົນ້ຄວາ້ມີຈໍາກັດ  ເຮັດໃຫນ້ັກຄົນ້ຄວ ້າໃນ
ມະຫາວທິະຍາໄລແຫ່ງຊາດ  ບ່ໍສາມາດດໍາເນນີການຄົນ້ຄວາ້ໄດຢ່້າງເຕມັທີ່  ທງັນີຍ້ອ້ນງບົປະ
ມານຂອງລດັຖະບານທີ່ ຈດັແບ່ງໃສ່ວຽກງານການຄົນ້ຄວາ້ສ່ວນໃຫຍ່ ຍງັບ່ໍທນັຖກືນໍາໃຊໃ້ຫ ້
ເກດີປະສດິທພິາບສູງສຸດ. 

- ນຕິກິາໍດາ້ນການເງນິຍງັບ່ໍທນັສ່ອດຄ່ອງກບັການດໍາເນນີວຽກງານການຄົນ້ຄວາ້ວທິະຍາ
ສາດຢ່າງເໝາະສມົ. ລະບຽບການນໍາໃຊເ້ງນິເຂົາ້ໃນວຽກງານການຄົນ້ຄວາ້ໃນປະຈບຸນັແມ່ນມີ
ຄວາມຫຍຸງ້ຍາກໃນການວາງແຜນຈດັຕັງ້ປະຕບິດັວຽກງານ, ການຈດັຊືຈ້ດັຈາ້ງ, ການສະຫ ຸບ
ລາຍງານດາ້ນການເງນິ ແລະ ເຮດັໃຫເ້ສຍເວລາໃນການດໍາເນນີວຽກງານທີ່ ບ່ໍກ່ຽວຂອ້ງກບັການ
ຄົນ້ຄວາ້. ສິ່ ງເຫ ົ່ ານີກ້າຍເປັນອຸປະສກັທີ່ ສໍາຄນັ ແລະ ເປັນສາເຫດເຮດັໃຫນ້ກັຄົນ້ຄວາ້ບ່ໍມແີຮງ
ຈງຸໃຈໃນການເຮດັການຄົນ້ຄວາ້ຢ່າງເຕມັທີ່ . 
ເອກະສານອາ້ງອງີ 
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ວທິະຍາສາດທໍາມະຊາດ 
ກຳນແປຮູບເສັນ້ໄຍ ແລະ ການຕະຫ າດປໍແກວ້ໃນ ສປປ. ລຳວ 

ສຳຍທອງ ວໄິລວງົ; ສມົຈນັ ບຸນພນັມ;ີ ພຸດທະສອນ ສບຸີນນະວງົ; ປະຕສິດິ ມດິທຍິະພອນ; 
ສມົສະໜຸກພອນປະດດິ,  

ຜູຮ້ບັຜດິຊອບຫ ກັ: ສຳຍທອງ ວໄິລວງົ ຫອ້ງການຄົນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດ ແລະ ບໍລກິານວຊິາ
ການ, ມະຫາວທິະຍາໄລແຫ່ງຊາດລາວ, Email: vilayvong2003@gmail.com.  

ໂທ: 020 22495119 
ບດົຄດັຫຍໍ ້

ປໍແກວ້ (Hemp) ເປັນພດືລົມ້ລຸກທີ່ ມະຫດັສະຈນັ ເພາະມຄຸີນປະໂຫຍດອນັຫ ວງຫ າຍ
ຕໍ່ ສງັຄມົມະນຸດ ເຊິ່ ງສາມາດນໍາໃຊໃ້ນອຸດສະຫະກາໍສິ່ ງທໍ ແລະ ເສັນ້ໄຍ, ຢາສະໝຸນໄພ, ອາ
ຫານ, ເຄື່ ອງສໍາອາງ, ສິ່ ງກໍ່ ສາ້ງ, ແລະ ເຄື່ ອງຈກັກນົ. ດັ່ ງນັນ້, ຈດຸປະສງົການສກຶສານີແ້ມ່ນເພື່ ອ
ໃຫເ້ຂົາ້ໃຈກ່ຽວກບັຂະບວນການແປຮູບເສັນ້ໄຍປໍແກວ້ຂອງປະຊາຊນົເຜົ່ າມ ົງ້ໃນລາວ ແລະ 
ການຕະຫ າດປໍແກວ້ໃນ ສປປ ລາວ. ການເກບັກາໍຂໍມູ້ນແມ່ນໄດສໍ້າພາດພະນກັງານກະສກິາໍປ່າ
ໄມ ້6 ທ່ານ, ຜູປູ້ກ ແລະ ມຄີວາມຮູກ່້ຽວກບັພດືຊະນດິນີ ້7 ທ່ານ ແລະ ຜູຊ້ ືຂ້າຍຜະລດິຕະພນັ
ປໍແກວ້ໃນແຂວງຫວົພນັ ແລະ ແຂວງຫ ວງພະບາງ 4 ທ່ານ ໃນລະຫວ່າງເດອືນກນັຍາ 2019 ຕຸ
ລາ 2020. ຜນົການສກຶສາພບົວ່າ ປະຊາຊນົເຜົ່ າມ ົງ້ໃນພາກເໜອືຂອງລາວ ມຄີວາມຮູ ້ ແລະ 
ຄວາມຊໍານານໃນການປູກ, ນາໍໃຊເ້ສັນ້ໄຍ ແລະ ແປຮູບເສັນ້ໄຍປໍແກວ້ເປັນແຜ່ນແພ ແລະ 
ເຄື່ ອງນຸ່ງຫົ່ ມມາເປັນເວລານານ ເພື່ ອຮບັໃຊຊ້ວີດິການເປັນຂອງເຂາົເຈ ົາ້ ແລະ ຂາຍເພື່ ອສາ້ງລາຍ
ຮບັໃຫແ້ກ່ຄອບຄວົ. ສໍາລບັຕະຫ າດປໍແກວ້ພບົວ່າ ມສີາມປະເພດ ຄ:ື ຕະຫ າດເສັນ້ໄຍ, ແກ່ນ 
ແລະ ແຜ່ນແພປໍແກວ້ ໂດຍທຸກໆຕະຫ າດແມ່ນຍງັຂຶນ້ກບັຄວາມຕອ້ງການພາຍນອກເປັນຫ ກັ. 
ໃນນີຕ້ະຫ າດແຜ່ນແພປໍແກວ້ແມ່ນມທ່ີາແຮງສູ່ງ ເພາະມລີດັວສິາຫະກດິສ່ວນບຸກຄນົຮບັຊື ້
ແລະ ສົ່ ງອອກມາໄດເ້ກອືບ 20 ປີ. ໂດຍຕະຫ າດທີ່ ສໍາຄນັແມ່ນຕ່າງປະເທດ 80% ສ່ວນຕະ
ຫ າດພາຍໃນແມ່ນ 20%. ບນັຫາທີ່ ສໍາຄນັສໍາລບັຕະຫ າດແຜ່ນແພປໍແກວ້ແມ່ນກ່ຽວກບັຕົນ້ທນື
ການຜະລດິແຜ່ນແພປໍແກວ້ສູງ ເນື່ ອງຈາກໃຊມ້ແືປຮູບທຸກຂັນ້ຕອນ ແລະ ຄວາມກວາ້ງຂອງ
ແຜ່ນແພປໍແກວ້ແມ່ນແຄບ. ດັ່ ງນັນ້, ຈຶ່ ງເວົາ້ໄດວ່້າ ປໍແກວ້ເປັນພດືທີ່ ຄວນສກຶສາ ແລະ ສົ່ ງເສມີ
ເປັນພດືເສດຖະກດິໃໝ່ໃນ ສປປ ລາວ ພາຍໃຕລ້ະບບົການສົ່ ງເສມີ ແລະ ຄຸມ້ຄອງການຜະລດິ
ທີ່ ດໂີດຍລດັຖະບານ. 
ຄໍາສບັສໍາຄນັ: ປໍແກວ້, ຝາ້ຍມົງ້, ກນັຊງົ, ກນັຊາ, ສປປ ລາວ 
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Abstract 

Hemp is a miracle annual crop which has many benefts to human as it 

can be used for many induties: fibre, herbal, food, cosmetic, housing and 

motor industrials. Thus, this study was to understand the processing hemp 

fibrous of Hmong people in Laos and its marketing in the Lao PDR. The 

researchers interviewed 6 officials, 7 hemp growers and 4 local traders in 

Huaphan and Luangprabang provinces during the September 2019 to October 

2020. The results found that Hmong people in the northern parts of Laos have 

knowledge and skills in hemp farming and fibrous processing from hemp for 

making clothes for a long time for their living and also make income. The 

study indicated that there are three types of hemp market including hemp 

fibrous, seed and clothes with all market is still depened on the outside 

demanding. Of which, clothes market has higher potential because there are 

some private sectors support exporting for 20 years. The outside market shares 

by 80% while the domestic market is only 20%. The main limitation of hemp 

clothes market relates to a high cost of processing because all step was made 

by hands and the width of hemp fabric is narrowly. Therefore, hemp is 

considerable crop to promote as an economic plant within a controlling 

extension system by the government. 

Key words: Hemp, Cannabis, Cannabis Sativa, Lao PDR. 

ຫ ກັການ ແລະ ເຫດຜນົ 
ປໍແກວ້ 1(Hemp) ເປັນພດືລົມ້ລຸກຊະນດິໜຶ່ ງທີ່ ນອນຢູ່ໃນຕະກນູດຽວກບັກນັຊາ ໂດຍ

ມຊີ ື່ ວທິະຍຳສຳດວື່ ຳ Cannabis sativa L.var.sativa, ສ່ວນກນັຊາແມ່ນ: Cannabis sativa 

L.var.indica (Groenherman & Karus, 2006; Brenneisen, 2007; Wikipedia, 

2018). ແນວໂນມ້ຕະຫ າດປໍແກວ້ ຄວາມຕອ້ງການທົ່ ວໂລກປີ 2025 ຈະສູງຂຶນ້ຍອ້ນ 4 

ເຫດຜນົຄ:ື 1) ການນໍາໃຊສ້ານ CBD ໃນວງົການແພດເພີ່ ມຂຶນ້ ຍອ້ນຈໍານວນຜູປ່້ວຍເປັນ
ໂລກເບາົຫວານ, ຄວາມດນັ, ການນອນບ່ໍຫ ບັ ແລະ ພະ ຍາດອື່ ນໆຈະເພີ່ ມຂຶນ້, 2) ຫ າຍ
                                                           
1 ໃນປະຈບູນັປໍແກວ້ ຍງັບ່ໍທນັໄດມ້ຊີື່ ເປັນພາສາລາວຢ່າງເປັນທາງການ ບາງຄັງ້ກໍ່ ເອີນ້ວ່າ ຝາ້ຍມົງ້, ປໍແກວ້, 
ປ່ານມົງ້, ກນັຊງົ. 
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ປະເທດຈະປົດລ໋ອກທາງກດົໝາຍອະນຸຍາດໃຫປູ້ກປໍແກວ້ຢ່າງຖືກຕອ້ງຕາມກດົໝາຍ, 3) 

ການນາໍໃຊສ້ານ CBD ແລະ ນໍາ້ມນັສະກດັຈາກແກ່ນປໍແກວ້ເປັນສ່ວນປະສມົໃນອຸດສາຫະກາໍ
ອາຫານ ແລະ ເຄື່ ອງສໍາອາງປະເພດຕ່າງໆ ເພື່ ອບໍາລຸງສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມງາມຈະເພີ່ ມຂຶນ້ 
ແລະ 4) ການນໍາໃຊເ້ສັນ້ໄຍຈາກປໍແກວ້ເພື່ ອອຸດສາຫະກໍາສິ່ ງທໍ, ເຄື່ ອງຈກັກນົ ແລະ ຢາງ ຈະ
ເພີ່ ມຂຶນ້ ເນື່ ອງຈາກເສັນ້ໄຍຈາກປໍແກວ້ມຄີວາມໜຽວທີ່ ສຸດ, ເບາົ ແລະ ມຄີວາມຢືດຫດົດ ີ
(Market research firm,2020). 

ນອກຈາກນີ ້ສະຫະພາບເອຣີົບລາຍງານວ່າ: ອຸດສາຫະກໍາເສັນ້ໄຍຈາກຝ້າຍນັນ້ກໍາລງັ
ຈະຫ ຸດລງົເພາະຫ າຍເຫດຜນົຄ:ື 1) ຝ້າຍເປັນພດືທີ່ ຕອ້ງການນໍາ້ຫ າຍ, ຝຸ່ນຫ າຍ, ດູແລຮກັສາ
ຍາກ ເຊິ່ ງເຮັດໃຫຕ້ົນ້ທຶນການຜະລິດສູງ. ໃນຂະນະທີ່ ປໍແກວ້ເປັນພືດທີ່ ປູກງ່າຍ ແລະ 
ຕອ້ງການນໍາ້ໜອ້ຍ. 2) ຝ້າຍຕອ້ງການພືນ້ທີ່ ປູກຂະໜາດກວາ້ງ ເພາະສາມາດເກບັກ່ຽວໄດປີ້
ລະ 1 ຄັງ້ເທົ່ ານັນ້. ໃນຂະນະທີ່ ປໍແກວ້ສາມາດເກບັກ່ຽວໄດ ້3 ຄັງ້/ປີ. 3) ຝ້າຍມກີານລະບາດ
ຂອງດວ້ງເຈາະກໍ ເຮັດໃຫຕ້ອ້ງໃຊສ້ານເຄມີເຂົາ້ໃນການຄວບຄຸມ ສົ່ ງຜົນກະທົບຕໍ່

ສິ່ ງແວດລອ້ມ ເຊັ່ ນ: ແຫ ່ ງນໍາ້ປົນເປືອ້ນດວ້ຍສານເຄມ ີສດັນໍາ້ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົ. ສ່ວນປໍແກວ້ 
ບ່ໍຄ່ອຍມສີດັຕູພດືມາທໍາລາຍ (Mignoni, 2006), ແລະ 4) ເສັນ້ໄຍຈາກຝາ້ຍມຄຸີນນະພາບຕໍ່ າ 
ແລະ ບ່ໍສາມາດຕາ້ນຕໍ່ ເຊືອ້ໂລກໄດ ້ສ່ວນເສັນ້ໄຍຈາກປໍແກວ້ມຄີວາມໜຽວ, ເບາົ, ຢືດຫດົໄດ ້
ດ ີແລະ ມຄຸີນສມົບດັຕາ້ນເຊືອ້ໂລກໄດດ້.ີ 

ປະຈບຸນັຫ າຍກວ່າ 30 ປະເທດໃນໂລກ ໄດອ້ະນຸຍາດໃຫມ້ກີານປູກ ແລະ ນໍາໃຊປໍ້
ແກວ້ໃນລະດບັອຸດສາຫະກາໍ. ຜະລດິຕະພນັຈາກປໍແກວ້ໃນຕະຫ າດໂລກມຫີ າຍກວ່າ 50,000 
ຊະນດິ. ນອກຈາກນີ ້Ellijah Pickering (2019) ລາຍງານວ່າ ຈນີກາຍເປັນປະເທດຜູຜ້ະລດິ
ລາຍໃຫຍ່ສຸດໃນໂລກ ໂດຍມເີນືອ້ທີ່ ຜະລິດກວມເອົາ 70% ຂອງພືນ້ທີ່ ຜະລິດທັງໝົດໃນ, ເຊິ່ ງ
ຕະຫ າດບໍລໂິພກຫ ກັໃນໂລກແມ່ນອະເມລກິາ ມຍີອດຂາຍສູງກວ່າ 1.1 ຕືໂ້ດລາໃນປີ 2019. 
ສໍາລບັອຸດສາຫະກາໍການແພດ ມມີູນຄ່າສູງຫ າຍທີ່  11.4 ຕືໂ້ດລາໃນປີ 2015 ແລະ ຄາດວ່າຈະ
ເຕີບໂຕໄປຮອດ 55.8 ຕືໂ້ດລາໃນ ປີ 2025 ດວ້ຍອດັຕາຂະຫຍາຍຕົວສະເລ່ຍ 17.1% ( 

Ackrell Capital, 2018). ມອີກີຫ າຍບດົວໄິຈການຕະຫ າດ ເຊິ່ ງຄາດຄະເນວ່າອຸດສາຫະກໍາ
ປໍແກວ້ຈະເຕີບໂຕຂຶ ້ນ ຢູ່ໃນລະດັບ  15.26-41.78 ຕື ້ໂດລາ  ໃນປີ  2027 ດ ້ວຍອັດຕາ
ຂະຫຍາຍຕວົທີ່  15.8%-32% ໃນຊ່ວງ 2020-2027. ສະເພາະອຸດສາຫະກໍາອາຫານ ຈະມີ
ຂະໜາດຕະຫ າດສູງຮອດ 7.08 ຕືໂ້ດລາ ໃນປີ 2027 ດວ້ຍອດັຕາຂະຫຍາຍຕວົທີ່  6.85%.  
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ສໍາລບັໃນລຳວ ສາຍທອງ ວໄິລວງົ ພອ້ມດວ້ຍຄະນະ (2020) ລາຍງານໄວວ່້າ ປໍແກວ້
ມຊີື່ ທອ້ງຖີ່ ນວ່າ “ມ່າ”, ໂດຍປະຊາຊນົເຜົ່ າມ ົງ້ໄດປູ້ກປໍແກວ້ມາດນົນານນບັຫ າຍຮອ້ຍປີ ເພື່ ອ
ເອາົເສັນ້ໄຍມາເຮດັເປັນແຜ່ນແພ ແລະ ເຮດັເປັນເຊືອ້ກຮບັໃຊໃ້ນຊວີດິປະຈາໍວນັ. ໂດຍຈະປູກ
ແຕ່ກາງເດອືນເມສາ - ພດຶສະພາ ແລະ ໃຊເ້ວລາ 3 ເດອືນກໍ່ ເກບັກ່ຽວເອາົເສັນ້ໄຍ. ການປູກ
ແມ່ນຍງັອາໃສທໍາມະຊາດເປັນຫ ກັ ໂດຍບ່ໍມກີານໄຖດນິ, ບ່ໍມກີານໃຫນ້ໍາ້, ບ່ໍມກີານເສຍີຫຍາ້, 
ບ່ໍມກີານໃສ່ຝຸ່ນ ແລະ ບ່ໍມກີານສດີຢາແຕ່ຢ່າງໃດ. ສໍາລບັຄຸນປະໂຫຍດຂອງປໍແກວ້ພບົວ່າ ມີ
ຄຸນປະໂຫຍດ 3 ດາ້ນສໍາຄນັ ຄ:ື ດາ້ນວດັທະນາທໍາ, ເສດຖະກດິ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມ. ປໍແກວ້
ເປັນພດືວດັຖະນາທໍາທີ່ ຢຶດໜຽວທາງດາ້ນຈດິໃຈຂອງເຜົ່ າມ ົງ້ທີ່ ຂາດບ່ໍໄດມ້າຫ າຍຮອ້ຍປີ ເພາະ
ທຸກຄນົຕອ້ງໃຫມ້ເີສືອ້ຜາ້ທີ່ ຜະລດິຈາກປໍແກວ້ ເພື່ ອໃສ່ໃນວນັງານທີ່ ສໍາຄນັທາງຮດີຄອງປະເພ
ນ.ີ ສ່ວນຄຸນປະໂຫຍດທາງດາ້ນເສດຖະກດິຂອງປໍແກວ້ພບົວ່າ ຈະມລີາຍໄດຈ້າກ 3 ກໍລະນ ີ
ຄ:ື ການຂາຍເສັນ້ໄຍ ຈະມກີໍາໄລ 2,500,000 ກບີ- 4,500,000 ກບີ; ການຂາຍແຜ່ນແພ ຈະ
ມີກໍາໄລປະມານ 500,000 ກີບ-1,000,000 ກີບ ແລະ ການຂາຍແກ່ນປໍແກວ້ສະເລ່ຍ 
50,000-150,000 ກບີ/kg. ນອກຈາກນີ ້ສາຍທອງ ວໄິລວງົ (2020) ສະຫ ຸບໄວວ່້າ ການຈາໍ
ແນກກນັຊາ ແລະ ປໍແກວ້ສາມາດແຍກໄດດ້ວ້ຍ 3 ວທິ ີຄ:ື ອງີຕາມລກັສະນະພາຍນອກ, ອງີ
ຕາມລກັສະນະພາຍໃນ ແລະ ອງີຕາມການນາໍໃຊປ້ະໂຫຍດ. ແຕ່ເຖງິຢ່າງໃດກໍ່ ຕາມເພື່ ອໃຫໄ້ດ ້
ຄວາມຈະແຈງ້ ແລະ ເປັນທີ່ ຖກືຕອ້ງຕາມກດົໝາຍສາກນົ ການຈໍາແນກໂດຍອງີຕາມລກັສະ
ນະພາຍແມ່ນມຄີວາມຖກືຕອ້ງ ຕາມກດົໝາຍສາກນົ ແລະ ນ່າເຊືອ້ຖທືີ່ ສຸດ. ພດືຕະກຸນກນັຊາ
ສາຍພນັທອ້ງຖີ່ ນທີ່ ປູກເອາົເສັນ້ໃຍຢູ່ໃນສະພາບແວດລອ້ມຂອງລາວ ໂດຍທົ່ ວໄປແມ່ນໃຫ ້
ສານ THC ສູງ ແຕ່ໃຫສ້ານ CBD ຕໍ່ າ ແລະ ຍງັບ່ໍທນັມສີາຍພນັທີ່ ສາມາດປູກເພື່ ອການຄາ້ໄດ.້  

ຈາກຜນົການສກຶສາຜ່ານມາໃນ ສປປ ລາວ ພບົວ່າ ຍງັຂາດຂໍມູ້ນກ່ຽວກບັການແປຮູບ
ເສັນ້ໄຍປໍແກວ້ຂອງປະຊາຊນົເຜົ່ າມ ົງ້ ແລະ ຂໍມູ້ນດາ້ນການຕະຫ າດໃນປະເທດ.  

ຈດຸປະສງົ: ກຳນແປຮູບເສັນ້ໄຍປໍແກວ້ຂອງຊນົເຜົື່ ຳມົງ້ ແລະ ການຕະຫ າດປໍແກວ້ໃນ ສ
ປປ ລຳວ ເພື່ ອໃຊເ້ປັນຂໍມູ້ນພືນ້ຖານໃນການສະໜບັສະໜນູໃນອານາຄດົ. 
ວທິກີານຄົນ້ຄວາ້ 

ເປັນການຄົນ້ຄວາ້ແບບຄຸນນະພາບໃນຂັນ້ເລີ່ ມຕົນ້ສໍາລບັໃນ ສປປ ລາວ. ເນື່ ອງຈາກປໍ
ແກວ້ແມ່ນເປັນພດືປະຈໍາຂອງຊນົເຜົ່ າມ ົງ້. ດັ່ ງນັນ້, ໃນການເລອືກພືນ້ທີ່ ສກຶສາຈຶ່ ງໄດເ້ລອືກ
ແຂວງທີ່ ມຊີນົເຜົ່ າມ ົງ້ ແລະ ມກີານປູກປໍແກວ້ ເຊັ່ ນ: ແຂວງຫວົພນັ, ແຂວງພະບາງ ແລະ 
ແຂວງຊຽງຂວາງ. ເມອືງທີ່ ໄດລ້ງົສກຶສາຄັງ້ນີມ້ທີງັໝດົ 5 ເມອືງ ແລະ ມ ີ8 ບາ້ນ. 
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ວທິກີານເກບັກໍາຂໍມູ້ນ. ການເກບັກໍາຂໍມູ້ນແບບປະສມົປະສານ ເຊັ່ ນ: ມກີານສໍາພາດ 
ແລະ ການສງັເກດໃນພືນ້ທີ່ ຂັນ້ບາ້ນ. ການສໍາພາດແບບເປັນກຸ່ມ ແລະ ລາຍບຸກຄນົ ໂດຍໃຊວ້ິ
ທກີານສໍາພາດແບບ Semi-Structured Interview. ຜູໃ້ຫສໍ້າພາດປະກອບມ ີພະນກັງານວິ
ຊາການປູກຝັງໃນພະແນກກະສກິໍາ ແລະ ປ່າໄມຂ້ອງແຂວງ ແລະ ເມອືງ 6 ທ່ານ, ຊາວກະສິ
ກອນຜູປູ້ກປໍແກວ້ 7 ຄນົ ແລະ ຜູເ້ກບັຊືປໍ້ແກວ້ 4 ທ່ານ. 

ກຳນວເິຄຳະຂ ມ້ ນ: ອະທບິຳຍເຖງິຂະບວນການ ແລະ ວທິກີານແປຮູບເສັນ້ໄຍປໍແກວ້
ຂອງປະຊາຊນົເຜົ່ າມ ົງ້ໃນພາກເໜອື ແລະ ອະທບິາຍເຖງິຊ່ອງທາງຕະຫ າດ, ລາຄາຂາຍ ແລະ ແຫ ່ ງຈາໍໜ່
າຍທງັພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ. 
ຜນົໄດຈ້າກການສກຶສາ 
ການຜະລດິແຜ່ນແພຈາກເສັນ້ໃຍປໍແກວ້ຂອງປະຊາຊນົເຜົ່ າມ ົງ້ໃນພາກເໜອືຂອງລາວ 

ສາຍທອງ ວໄິລວງົ ພອ້ມດວ້ຍຄະນະ (2020) ໄດກ່້າວໄວ່າ ຈດຸປະສງົຫ ກັການປູກປໍ
ແກວ້ຂອງປະຊາຊນົເຜົ່ າມ ົງ້ໃນພາກເໜອືຂອງລາວແມ່ນເພື່ ອເອາົເສັນ້ໄຍ ເພາະເສັນ້ໄຍສາມາດ
ນໍາໄປໃຊເ້ປັນຜະລດິຕະພນັຕ່າງໆໃນຊວີດິປະຈໍາວ່ັນຂອງເຂາົເຈ ົາ້ ເຊັ່ ນ: ແຜ່ນແພເພື່ ອຕດັ
ເປັນເຄື່ ອງນູ່ ງຫົ່ ມ ແລະ ເຮດັເຊືອ້ກສໍາລບັໃຊໃ້ນຊວີດິປະຈໍາວນັ. ດັ່ ງນັນ້, ຈຶ່ ງສາມາດສະຫ ຸບ
ຂັ ້ັນ້ຕອນສໍາຄນັໄດດ້ັ່ ງນີ:້ 
 

1. ການເກັບກ່ຽວ. ລັກສະນະການເກັບ
ກ່ຽວຕົນ້ປໍແກວ້ຂອງປະຊາຊນົເພື່ ອເອາົ
ເສັນ້ໄຍ 
 

 
2. ການຕາກແດດ. ລັກສະນະການຕາກ

ແດດແບບທໍາມະຊາດຂອງປະຊາຊົນ 
ເຊິ່ ງໃຊເ້ວລາປະມານ 3-4 ອາທດິ 
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3. ການທຸບ. ເມື່ ອລໍາຕົນ້ແຫງ້ດແີລວ້ ນາໍມາ
ທຸບເພື່ ອລອກເອາົເສັນ້ໄຍ ໂດຍຈະທຸບ
ຈາກທາງປາຍໄປຫາທາງກກົ 

 
4. ການລອກເອາົເສັນ້ໄຍ. ລກັສະນະການ

ລອກເອາົເສັນ້ໄຍປໍແກວ້ ໂດຍຈະເລີ່ ມ
ລອກແຕ່ທາງປາຍໄປຫາທາງກກົ 

 
5. ການຕໍາເສັນ້ໄຍ. ລກັສະນະການຕໍາເສັນ້

ໄຍສດົປໍແກວ້ໂດຍໃຊຄ້ກົມ ືເພື່ ອໃຫມ້ີ
ຄວາມອ່ອນນຸມ້ ແລະ ແຕກເປັນເສັນ້
ນອ້ຍໆ 

 
6. ການຕໍ່ ເສັນ້ໄຍປໍແກວ້. ວທິີການຕໍ່ ເສັນ້

ໄຍປໍແກວ້ ໃຫເ້ປັນເສັນ້ໄຍນອ້ຍ ແລະ 
ຍາວ 
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ໃນຕວົຈງິການຜະລດິແຜ່ນແພຈາກເສັນ້ໃຍປໍແກວ້ຂອງປະຊາຊນົເຜົ່ າມ ົງ້ໃນພາກເໜອື
ຂອງລາວນັນ້ ຈະມລີາຍລະອຽດຫ າຍກວ່ານີອ້ກີ ເຊິ່ ງໃນບດົຄວາມນີບ່ໍ້ທນັສາມາດນໍາສະເໜີ
ລາຍລະອຽດໄດທ້ງັໝດົ. 
ການຕະຫ າດປໍແກວ້ຂອງປະຊາຊນົເຜົ່ າມ ົງ້ໃນ ສປປ ລາວ 

7. ການປ່ັນເສັນ້ໄຍປໍແກວ້ໃສ່ຫ ອດ ຫ  ືເປັນ
ກໍ.້ ວທິກີານປ່ັນເສັນ້ໄຍປໍແກວ້ໃຫເ້ປັນ
ກໍື໊ ເພື່ ອສະດວກໃນການເກບັມຽ້ນ ແລະ 
ຕໍ່ າເປັນແຜ່ນແພຕໍ່ ໄປ 

 

8. ການຕົມ້ເສັນ້ໄຍປໍແກວ້ໃຫມ້ີຄວາມ
ອ່ອນນຸມ້. ລກັສະນະການຕົມ້ເສັນ້ໄຍປໍ
ແກວ້ໃຫມ້ຄີວາມອ່ອນນຸມ້ ແລະ ໜຽວ 

 
9. ການປ່ັນເສັນ້ໄຍປໍແກວ້ໃຫນ້ອ້ຍ, ລຽບ 

ແລະ ອ່ອນນຸມ້ 

 
10. ການຕໍ່ າແຜ່ນແພປໍແກວ້. ລັກສະນະ

ການຕໍ່ າເສັນ້ໄຍປໍແກວ້ໃຫເ້ປັນແຜ່ແພ
ຂອງປະຊາຊນົ 
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 ສໍາລບັຕະຫ າດປໍແກວ້ໃນລາວ ແຍກອອກເປັນ 3 ປະເພດ ຄ:ື ຕະຫ າດເສັນ້ໄຍ, ຕະ
ຫ າດແກ່ນ ແລະ ຕະຫ າດແຜ່ນແພ ແລະ ເສືອ້ຜາ້ປໍແກວ້. 

1. ຕະຫ າດເສັນ້ໄຍສດົປໍແກວ້ 
ຕະຫ າດເສັນ້ໄຍສດົປໍແກວ້ນັນ້ຍງັເປັນຕະຫ າດທອ້ງຖີ່ ນຢູ່ພາຍໃນຊຸມຊນົ ເຊິ່ ງຈະມພ່ໍີ

ຄາ້ມາຮບັຊືຢູ່້ໃນບາ້ນຂອງປະຊາຊນົ ຫ  ືຕະຫ າດພາຍໃນເມອືງ. ໂດຍລາຄາຂາຍເສັນ້ໄຍສດົ 
250,000–300,000 ກບີ/kg ຫ  ືບາງຄນົອາດຂາຍເປັນມດັໃນລາຄາ 10,000 ກບີ/ມດັ. ຈາກ
ການວເິຄາະພບົວ່າ ຜູປູ້ກຈະມກີໍາໄລປະມານ 2,500,000 ກບີ-4,500,000/ເມດັພນັ 1-1.5 
ກໂິລ (ໃນໄລຍະເວລາ 3-4 ເດອືນ). ນອກຈາກຜນົປະໂຫຍດທີ່ ເປັນເງນີສດົແລວ້ ປະຊາຊນົ
ຍງັໃຊເ້ສັນ້ໄຍປໍແກວ້ທກັເປັນເຊືອ້ກເພື່ ອໄວໃ້ຊໃ້ນຊວີດິປະຈາໍວນັຕື່ ມອກີ. 

2. ຕະຫ າດແກ່ນປໍແກວ້ 
ຕະຫ າດສໍາລບັຂາຍແກ່ນປໍແກວ້ກໍ່ ຄາ້ຍຄກືນັກບັຕະຫ າດເສັນ້ໄຍປໍແກວ້ ຍງັເປັນຕະ

ຫ າດທອ້ງຖີ່ ນຢູ່ໃນຊຸມຊນົ ໂດຍຈະມພ່ໍີແກວ້ຄນົກາງມາເກບັຊືຈ້າກຜູປູ້ກ. ຈາກການສກຶສາພບົ
ວ່າ ປໍແກວ້ພນັທອ້ງຖີ່ ນໃຫແ້ກ່ນປະມານ 4-5 kg/ຕົນ້ ໂດຍໃຊເ້ວລາ 8 ເດອືນຈຶ່ ງເກບັກ່ຽວ
ເອາົແກ່ນໄດ.້ ລາຄາຂາຍບ່ໍມຄີວາມແນ່ນອນ ໂດຍລາຄາຂຶນ້ກບັພ່ໍຄາ້ຄນົກາງ ແລະ ຂຶນ້ກບັຕະ
ຫ າດພາຍນອນປະເທດເປັນຫ ກັ. ໃນປີ 2018-2019 ລາຄາແກ່ນປໍແກວ້ຢູ່ທີ່  50,000 ກບີ/kg 
ແຕ່ຕກົມາຊ່ວງເດອືນກຸມພາ 2020 ລາຄາແມ່ນສູງຂຶນ້ເຖງິ 150,000  ກບີ/kg ຍອ້ນມຄີນົຈາກ
ຂາ້ງນອກມາຮບັຊືຫ້ າຍຂຶນ້. ຈາກການປະເມນີຜົນໄດຮ້ບັພບົວ່າ ຜູປູ້ກຈະມ່ີລາຍໄດສ້ະເລ່ຍ 
650,000-750,000 ກບີ/ຕົນ້.  

3. ຕະຫ າດແຜ່ນແພ ແລະ ເສືອ້ຜາ້ປໍແກວ້. 
ສໍາລບັຕະຫ າດແຜ່ນແພ ແລະ ເສືອ້ຜາ້ທີ່ ເຮດັຈາກປໍແກວ້ໃນ ສປປ ລາວ ພບົ 

ວ່າ ຈະມພ່ໍີຄາ້ຄນົກາງມາເກບັຊືເ້ສືອ້ຜາ້ ແລະ ແຜ່ນແພຈາກຜູປູ້ກຢູ່ໃນບາ້ນ ແລະ ນໍາໄປຕດັເປັນ
ເສືອ້ຜາ້ປະເພດຕ່າງໆເພື່ ອຂາຍຕະຫ າດພາຍໃນ ແລະ ສົ່ ງອອກນອກປະເທດ. 

ລາຄາຂາຍຕະໂປ່ງທີ່ ເຮດັຈາກປ່ານແກວ້ມລີາຄາຕໍ່ າສຸດ 400,000 ກບີ/ຜນື ແລະ ສຸງ
ສຸດ 1,000,000 ກບີ/ຜນື. ນອກຈາກຈະມກີານຊືຂ້າຍກນັຢູ່ພາຍໃນປະເທດແລວ້ ຍງັມກີານ
ສົ່ ງອອກໄປຈງັຫວດັຊຽງໃໝ່ຂອງປະເທດໄທຍ ໂດຍລາຄາຂາຍຢູ່ທີ່  600,000 ກບີ/ຜນື ແລະ 
ຍງັມກີານສົ່ ງອອກໄປປະເທດສະຫະລດັອາເມລກິານາໍອກີ. ຈາກການວເິຄາະພບົວ່າ ຜູປູ້ກຈະມີ
ກໍາໄລຈາກການປູກປໍແກວ້ເພື່ ອຕໍ່ າເປັນແຜ່ແພປະມານ 500,000 ກບີ-1,000,000/ເມດັພນັ 
1-1.5 ກໂິລ ໃນໄລຍະເວລາ 3-4 ເດອືນ. 
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ຈາກການສກຶສາພບົວ່າ ໃນລາວຢ່າງໜອ້ຍມ ີ2 ລດັວສິາຫະກດິສ່ວນບຸກຄນົໄດດໍ້າ
ເນນີທຸລະກດິກ່ຽວກບັແຜ່ນແພ ແລະ ເສືອ້ຜາ້ປໍແກວ້ ຄ:ື ລດັວສິາຫະກດິສ່ວນບຸກຄນົ ພາສາ
ຜາ້ (PASSA PAA) ແລະ ລດັວສິາຫະກດິສ່ວນບຸກຄນົ ອອກພບົຕກົ (Ockpoptok). ລດັ
ວສິາຫະກດິສ່ວນບຸກຄນົ ພາສາຜາ້ ມສໍີານກັງານຕັງ້ຢູ່ແຂວງຫ ວງພະບາງ ແລະ ໄດດໍ້າເນນີທຸລະ
ກດິແຜ່ນແພ ແລະ ເສືອ້ຜາ້ປໍແກວ້ຢູ່ໃນລາວມາແຕ່ປີ 2012 ເປັນຕົນ້ມາ. ລູກຄາ້ທີ່ ສໍາຄນັມລູີກ
ຄາ້ຢູ່ຕ່າງປະເທດ 80% ແລະ ລູກຄາ້ຢູ່ພາຍໃນປະເທດມ  ີ20%. ເບິ່ ງລາຍລະອຽດໄດທ້ີ່ : 
https://www.passa-paa.com/.  

 

 
 

 
 
 
ຕວົຢ່າງບາງຜະລດິຕະພນັຂອງລດັວສິາຫະກດິສ່ວນບຸກຄນົ ພາສາຜາ້ 
ສ່ວນລດັວສິາຫະກດິສ່ວນບຸກຄນົ ອອກພບົຕກົ ແມ່ນມສໍີານກັງານຕັງ້ຢູ່ບາ້ນສາຍລມົ

, ເມອືງ ແລະ ແຂວງຫ ວງພະບາງເຊັ່ ນດຽວກນັ. ອອກພບົຕກົ ສາ້ງຂຶນ້ໃນປີ 2000 ເຊິ່ ງໄດດໍ້າ
ເນນີທຸລະກດິກ່ຽວກບັແຜ່ນແພ ແລະ ເສືອ້ຜາ້ປໍແກວ້ມາເປັນເວລາ 20 ປີແລວ້ ໂດຍລູກຄາ້
ສ່ວນຫ າຍກໍ່ ເ ປັນຄົນຕ່າງປະເທດເຊັ່ ນດຽວກັນ . ສາມາດເຂົາ້ ເບິ່ ງລາຍລະອຽດໄດທ້ີ່ : 
https://www.ockpoptok.com/. ລດັວສິາຫະກດິສ່ວນບຸກຄນົ ອອກພບົຕກົ ແມ່ນມຜີະລດິຕະ
ພນັທີ່ ເຮດັຈາກປໍແກວ້ຫ າກຫ າຍຊະນດິ. ດັ່ ງຮູບພາບລຸ່ມນີ:້ 

 
 

 ສໍາລບັປະລມິານຄວາມຕອ້ງການແຜ່ນແພປໍແກວ້ພາຍໃນລາວເພື່ ອນາໍມາຕດັເປັນເສືອ້
ຜາ້ ແລະ ຜະລດິຕະພນັຕ່າງໆ ແມ່ນມຢ່ີາງໜອ້ຍ 1,000-2,000 ແມດັ/ ເດອືນ, ເຊິ່ ງບາງຊ່ວງ
ເວລາອາດສູງກວ່ານີຂ້ ຶນ້ກບັຄວາມຕອ້ງການຂອງຕະຫ າດພາຍນອກ. 
 

https://www.passa-paa.com/
https://www.ockpoptok.com/
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ວຈິານຜນົໄດຮ້ບັ 
ຈາກການໃຊຝີ້ມໃືນການແປຮູບເປັນເສັນ້ໄຍ ແລະ ແຜ່ນແພປໍແກວ້ຂອງປະຊາ 

ຊນົລາວ ເຊິ່ ງຈະເປັນເອກະລກັທີ່ ສາມາເພີມ້ມູນຄ່າຜະລດິຕະພນັໃຫໄ້ດລ້າຄາສູງຂຶນ້ໄດ.້ ແຕ່
ໃນອກີມູມມອງໜຶ່ ງ ການໃຊແ້ຮງງານຄນົ ຈະບ່ໍສາມາດຜະລດິເປັນແບບອຸດສະຫະກາໍໃຫຍ່ໄດ ້
ເພາະໃຊເ້ວລາດນົ ແລະ ຈະເຮດັໃຫມ້ຕີົນ້ທນືການຜະລດິສູງຂຶນ້ ເຊິ່ ງຈະເຮດັໃຫບ່ໍ້ສາມາດເຂົາ້
ໄປແຂ່ງຂນັລາຄາຂາຍໃນຕ່າງປະເທດໄດ.້ ສະນັນ້, ການແປຮູບເສັນ້ໄຍຂອງລາວ ຈາໍເປັນຕອ້ງ
ໄດປັ້ບປຸງເຄື່ ອງມໃືນການ ແປຮູບເປັນເສັນ້ໄຍປໍແກວ້ໃຫສ້າມາດລດົເວລາໃນການແປຮູບລງົ.  

ສໍາລບັຕະຫ າດປໍແກວ້ໃນລາວຈະເຫນັວ່າ ມກີານຊືຂ້າຍເສັນ້ໄຍປໍແກວ້, ແກ່ນປໍແກວ້, 
ແຜ່ນແພ ແລະ ເສືອ້ຜາ້ປໍແກວ້ມາເປັນໄລຍະເວລາເກອືບ 20 ປີ, ໂດຍຕະຫ າດສໍາຄນັ 80% 

ແມ່ນຕ່າງປະເທດ ສ່ວນຕະຫ າດພາຍໃນມພີຽງແຕ່ 20% ເທົ່ ານັນ້. ຈາກການສກຶສາພບົວ່າ 
ຄວາມຕອ້ງການແຜ່ນແພປໍແກວ້ສະເພາະຕະຫ າດພາຍໃນປະເທດແມ່ນບ່ໍຕໍ່ າກວ່າ 1,000-

2,000 ແມດັ. ຈາກຂໍມູ້ນນີສ້ະແດງໃຫເ້ຫນັວ່າ ແຜ່ນແພ ແລະ ເສືອ້ຜາ້ປໍແກວ້ແມ່ນມທ່ີາແຮງ
ທາງດາ້ນຕະຫ າດຫ າຍ ແລະ ສາມາດຈດັເປັນພດືເສດຖະ 
ກດິຊະນດິໃໝ່ໄດໃ້ນອານາຄດົ. 
ສະຫ ຸບຜນົການສກຶສາ 

ປະຊາຊນົເຜົ່ າມ ົງ້ໃນພາກເໜອືຂອງລາວ ມຄີວາມຮູ ້ແລະ ຄວາມຊໍານານໃນການປູກ, 
ນໍາໃຊເ້ສັນ້ໄຍ ແລະ ແປຮູບເສັນ້ໄຍປໍແກວ້ເປັນແຜ່ນແພ ແລະ ເຄື່ ອງນຸ່ງຫົ່ ມມາເປັນເວລານານ 
ເພື່ ອຮບັໃຊຊ້ວີດິການເປັນຂອງເຂາົເຈ ົາ້ ແລະ ຂາຍເພື່ ອສາ້ງລາຍຮບັໃຫແ້ກ່ຄອບຄວົ. ໂດຍ
ການແປຮູບເສັນ້ໄຍປໍແກວ້ເປັນແຜ່ນແພຂອງປະຊາຊນົນັນ້ເລີ່ ມຈາກ: 1) ການເກບັກ່ຽວ, 2) 

ການຕາກແດດ, 3) ການທຸບ, 4) ການລອກເອາົເສັນ້, 5) ການຕໍາເສັນ້ໄຍ, 6) ການຕໍ່ ເສັນ້ໄຍປໍ
ແກວ້, 7) ການປ່ັນເສັນ້ໄຍປໍແກວ້ໃສ່ຫ ອດ ຫ  ືເປັນກໍ,້ 8) ການຕົມ້ເສັນ້ໄຍປໍແກວ້ໃຫມ້ຄີວາມ
ອ່ອນນຸ່ມ, 9) ການປ່ັນເສັນ້ໄຍປໍແກວ້ໃຫນ້ອ້ຍ, ລຽບ ແລະ ອ່ອນນຸ່ມ, 10) ການຕໍ່ າເສັນ້ໄຍປໍ
ແກວ້ໃຫກ້າຍເປັນແຜ່ນແພ ແລະ 11) ການໃສ່ລວດລາຍຜາ້ແພປໍແກວ້ທີ່ ສວຍງາມ. 

ສໍາລບັຕະຫ າດເສັນ້ໄຍ, ແກ່ນ ແລະ ແຜ່ນແພປໍແກວ້ແມ່ນຍງັຂຶນ້ກບັພາຍນອກ 
ເປັນຫ ກັ. ໃນນີຕ້ະຫ າດແຜ່ນແພປໍແກວ້ແມ່ນມທ່ີາແຮງສູ່ງ ເພາະມລີດັວສິາຫະກດິສ່ວນບຸກ
ຄນົຮບັຊື ້ແລະ ສົ່ ງອອກມາໄດເ້ກອືບ 20 ປີ. ໂດຍຕະຫ າດທີ່ ສໍາຄນັແມ່ນຕ່າງປະເທດ 80% 
ສ່ວນຕະຫ າດພາຍໃນແມ່ນ 20%. ດັ່ ງນັນ້, ຈຶ່ ງເວົາ້ໄດວ່້າ ປໍແກວ້ເປັນພດືທີ່ ຄວນສກຶສາ ແລະ 
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ສົ່ ງເສມີເປັນພດືເສດຖະກດິໃໝ່ໃນ ສປປ ລາວ ໃນອານາຄດົ ໂດຍພາຍໃຕລ້ະບບົການສົ່ ງເສມີ 
ແລະ ຄຸມ້ຄອງການຜະລດິທີ່ ດຈີາກລດັຖະບານ. 
ເອກະສານອາ້ງອງີ 
ວໄິລວງົ. (2020). ການຈາໍແນກຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງປໍແກວ້ ແລະ ກນັຊາໃນ ສປປ 

ລາວ. ນະຄອນຫ ວງວຽງຈນັ: ຫອ້ງການຄົນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດ ແລະ ບໍລກິານວຊິາ
ການ, ມະຫາວທິະຍາໄລແຫ່ງຊາດ. 

ວໄິລວງົ, ປ. ສ., ສບຸີນນະວງົ, ປ. ນ., ມດິທຍິະພອນ, ປ. ປ., & ກງົມະນ,ີ ປ. ສ. (2020). 
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ການ, ມະຫາວທິະຍາໄລແຫ່ງຊາດ. 

Ackrell Capital. (2018). Cannabis Investment Report. San Francisco, CA.: 

Ackrell Capital. 

Brenneisen, R. (2007). Chemistry and analysis of phytocannabinoids and 

other cannabis constituents in Marijuana and the cannabinoids. 

Humana Press, New jersey, 17-49. 

Groenherman, F., & Karus, M. (2006, January 27). Industrial hemp is not 

marijuana: comments on the drug potential of fiber cannabis. 

Retrieved from mojo.calyx: 

http://mojo.calyx.net/~olsen/HEMP/IHA/jiha5210.html  

Market research firm. (2020, February 20). Industrial Hemp Market. 

Retrieved from Markets and markets: 

https://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/industrial-

hemp-market- 

 

 
 
 
 
 
 
 



243 

ວາລະສານວທິະຍາສາດ ຂອງມະຫາວທິະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ສະບບັທ ີ18, 2021 

ຄວາມຫ າກຫ າຍຊະນດິຂອງສດັລຽ້ງລູກດວ້ຍນໍາ້ນມົ ໃນຂອບເຂດພູຈອມວອຍ 
ເມອືງຄໍາເກດີ-ໄຊຈາໍພອນ ແຂວງບໍລຄໍິາໄຊ 

ລພີອນ ໜ່ໍປະເສດີ; ບຸນທບົ ພະໄຊສມົບດັ; ຄໍາຫ າ້ ອນິຄະວໄິລ; ກອນອຸມາ ພງົສາ; 
ຈນັທມິາ ປົນທະລດິ ແລະ ເຈທ່ໍີ ວາຈາທ່ໍ 

ຜູຮ້ບັຜດິຊອບຫ ກັ: ລພີອນ ໜ່ໍປະເສດີ ພາກວຊິາ ຊວີະວທິະຍາ, ຄະນະວທິະຍາສາດທໍາມະ
ຊາດ, ມະຫາວທິະຍາໄລແຫ່ງຊາດ,  

ອເີມວ: L.nophaseud@nuol.edu.la 
ບດົຄດັຫຍໍ ້

ການສກຶສາຄວາມຫ າກຫ າຍຂອງສດັລຽ້ງລູກດວ້ຍນໍາ້ນມົ ໃນຂອບເຂດພູຈອມວອຍ 
ເມອືງຄໍາເກດີ-ໄຊຈາໍພອນ ປ່າສະຫງວນຂອງແຂວງ ແຂວງບໍລຄໍິາໄຊ ແຕ່ປີ 2018-2020 ໃນ 7 

ຈດຸການສກຶສາ ພາຍໃນ 3 ເຂດບາ້ນເປົ້າໝາຍ: ບາ້ນນາເຮອືງ, ບາ້ນນໍາ້ປັນ ແລະ ບາ້ນວງັບານ. 
ດວ້ຍວທີກີານຕັງ້ກອ້ງດກັຖ່າຍສດັປ່າ, ຍ່າງຕາມແຫ ວສໍາຫ ວດ, ບນັທກຶສຽງຮອ້ງ, ຖ່າຍພາບ
ສດັລຽ້ງລູກດວ້ຍນໍາ້ນມົທີ່ ພບົເຫນັໂຕຈງິ ແລະ ສໍາພາດຊາວບາ້ນໃນການນໍາໃຊສ້ດັລຽ້ງລູກນໍາ້
ນມົທີ່ ຜ່ານມາ.ການສກຶສາຄັງ້ນີສ້າມາດພບົຄວາມຫ າກຫ າຍທາງດາ້ນຊະນດິຂອສດັລຽ້ງລູກ
ດວ້ຍນໍາ້ນມົທງັໝດົ 14 ຕະກຸນ, 26 ສະກຸນ, 29 ເທກັຊາ. ຕະກຸນທີ່ ພບົຈໍານວນຊະນດິຫ າຍ
ແມ່ນຕະກຸນ Sciuridae, ຮອງລົງມາຕະ ກຸນ Spalacidae, Cercopithecidae ແລະ 

Viverridae ຕາມລໍາດບັ ແລະ 2 ຕວົຢ່າງບ່ໍສາມາດຈດັຈາໍແນກຊະນດິໄດ.້ ນອກຈາກນີ,້ ຍງັພບົ
ສດັລຽ້ງລູກດວ້ຍນໍາ້ນມົ 1 ຊະນດິ (Pygathrix nemaeus) ຖກືຈດັໃນບນັຊແີດງຂອງ IUCN 

ພບົ 1 ຊະນດິ ເປັນສດັໃກຈ້ະສູນພນັທີ່ ສຸດ (CR), 2 ຊະນດິ (Capricornis sumatraensis 

ແລະ Aonyx cinerea) ມຄີວາມອ່ອນໄຫວສູງ (VU),  1 ຊະນດິ (Nesolagus timminsi)  
ໃກຈ້ະສູນພັນ (EN), 1 ຊະນດິ  ໃກຖ້ືກໄພຂົ່ ມຂູ່ (NT), 1 ຊະນດິ ຂາດຂໍມູ້ນ (DD), 21 

ຊະນດິ ບ່ໍໜາ້ເປັນຫວງ (LC) ແລະ 2 ຕວົຢ່າງ (Hylopetes Sp. ແລະ Petaurista Sp.) ບ່ໍ
ສາມາດຈັດຈັດແນກຊະນິດໄດ ້.  ໃນນີ ້,  3 ຊະນິດ (Aonyx cinereal; Capricornis 

sumatraensis ແລະ  Prionodon pardicolor) ຖກຶຈດັໃນບນັຊີ ້I ຂອງ CITES,  5 ຊະນດິ 
ຖືກຈດັເຂົາ້ບນັຊີ ້II,  2 ຊະນດິ ຖືກຈດັເຂົາ້ໃນບນັຊີ ້III, 18 ຊະນດິ ຍງັບ່ໍທນັໄດຮ້ບັການປະ
ເມີນ (NE) ແລະ 2 ຕົວຢ່າງຍັງບ່ໍສາມາດຈດັຈໍາແນກໄດ.້ 6 ຊະນິດ (Aonyx cinereal; 

Capricornis sumatraensis; Nesolagus timminsi; Pygathrix nemaeus; 

Prionailurus begalensis ແລະ Prionodon pardicolor). ຖືກຈດັເຂົາ້ໃນບັນຊີສ້ ັດນໍາ້-
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ສດັປ່າປະເພດຫວງຫາ້ມ I, 10 ຊະນດິ ບນັຊີສ້ດັນໍາ້-ສດັປ່າປະເພດຄຸມ້ຄອງ II, 8 ຊະນດິ ບນັຊີ ້

ສດັນໍາ້-ສດັປ່າປະເພດຄຸມ້ຄອງ III, 5 ຊະນດິຍງັບ່ໍທນັໄດຮ້ບັການປະເມນີ (NE) ແລະ 2 ຕວົຢ່າງ
ຍງັບ່ໍສາມາດຈດັຈາໍແນກຊະນດິໄດ.້ 
ຄໍາສບັສໍາຄນັ: ສດັລຽ້ງລູກດວ້ຍນໍາ້ນມົ, ພູຈອມວອຍ, ເມອືງຄໍາເກດີ-ເມອືງໄຊຈໍາພອນ ແລະ 
ແຂວງບໍລຄໍິາໄຊ. 

Diversity of Mammals at Phouchomvoy Area in Khamkert-

Xaichamphon District, Bolikhamxay Province 

Liphone NOPHASEUD, Bounthob PRAXAYSOMBATH, Khamla 

INKHAVILAY, Koneouma PHONGSA, Chanthima PONTHALITH and 

Cherthor VACATHOR 

Corresponding: Liphone NOPHASEUD 

Department of Biology, Faculty of Natural Science, National University of 

Laos and E-Mail: L.nophaseud@nuol.edu.la 

Abstract 

 The Diversity of Mammals at Phouchomvoy had been carried out during 

2018-2020.  There are 7 sampling sites covered with 3 villages such as 

Naheuang, Nampan and Vangban. Camera trap, line transit, sound recorded, 

photographs and local people interviewed were used. The current study 

revealed that 14  families, 26 genera and 29 taxa have been recorded.  The 

most the Sciuridae are domimant families based on number of species found, the 

second are Spalacidae, Cercopithecidae and Viverridae respectively and two 

individual can’t identifly.  Moreover, the study was found only one species as 

listed in the IUCN red list (Pygathrix nemaeus) in the Critically Endangered; 

2 species (Capricornis sumatraensis and Aonyx cinerea) in the Vulnerable; 

One species (Nesolagus timminsi) in the Endangered; One species in the Near 

Threatened; One in Data Deficient; 2 1 species in the Least Concern and 2 

species (Hylopetes sp. and Petaurista sp. )  listed can’t identify. On the other 

hand, 3 species (Aonyx cinereal; Capricornis sumatraensis and Prionodon 

pardicolor) are placed in CITES list in Appendix I.  In addition, there are 5 

species listed in Appendix II; 2 species listed in Appendix III, 18 species listed 

in Not Evalute and 2 individule can’t identify. Of the Wildlife and Aquatic 

Resources Law as follows: Aonyx cinereal; Capricornis sumatraensis; 

Nesolagus timminsi; Pygathrix nemaeus; Prionailurus begalensis and 

mailto:L.nophaseud@nuol.edu.la


245 

ວາລະສານວທິະຍາສາດ ຂອງມະຫາວທິະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ສະບບັທ ີ18, 2021 

Prionodon pardicolor. 10 species listed in Appendix II, 8 species listed in 
Appendix III, 5 species listed in Not Evaluate and 2 species listed can’t 

identify. 

Keywords: Mammals, Phouchomvoy, Khamkert-Xaichamphon Districts, 

Bolikhamxay Province 

ຄວາມສໍາຄນັ ແລະ ທີ່ ມາຂອງບນັຫາ                                                           
  ຜ່ານມາການສກຶສາຄວາມຫ າກຫ າຍທາງດາ້ນວທິະຍາສາດກ່ຽວກບັຊະນດິພນັສດັປ່າ 
ໃນ ສປປ ລາວ ແມ່ນຍງັມຈີາໍກດັຫ າຍ, ຈນົຮອດໃນທາ້ຍປີ 1980 ແລະ ປີ 1990, ໄດມ້ກີານ
ສກຶສາ ແລະ ສໍາຫ ວດສດັປ່າ ເກດີຂຶນ້ເປັນຄັງ້ທໍາອດິ ເພື່ ອຊ່ວຍໃນການພດັທະນາລະບບົປ່າ
ສະຫງວນແຫ່ງຊາດຂອງປະເທດ ຈາກພາກລດັ ແລະ ເອກະຊນົ ໂດຍສະເພາະຈາກລດັຖະບານ
ໂດຍກມົປ່າໄມ,້ ໄດຮ້ບັການຊ່ວຍເຫ ອືຈາກອງົການສາກນົ IUCN ແລະ WCS, ໄດສ້ົ່ ງທມີ
ງານພາກສະໜາມລງົໄປປະເມນີພືນ້ທີ່  ທີ່ ຖກືນໍາສະເໜໃີຫເ້ປັນປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ແລະ 
ທໍາຄວາມເຂົາ້ໃຈກ່ຽວກບັສະຖານະພາບໃນລະດບັຊາດຂອງສດັປ່າໃນຂອບເຂດພືນ້ທີ່ ສະເພາະ
ທີ່ ສໍາຄນັຕໍ່ ການອະນຸລກັ, ຊຶ່ ງຜນົໄດຮ້ບັຂອງການສໍາຫ ວດໃນຄັງ້ນັນ້, ຈາໍນວນຊະນດິພນັຂອງ
ສດັປ່າທີ່ ຖກືຄົນ້ພບົໃໝ່ທີ່ ໜາ້ຕື່ ນເຕັນ້ໄດເ້ກດີຂຶນ້ໃນທດົສະວດັຫ າ້ສຸດເຊັ່ ນ: ເສາົຫ າ, ກະຕ່າຍ
ລາຍສາຍພູຫ ວງ (ກະຕ່າຍລາຍເສອື) ແລະ ຟານເຂາົໃຫຍ່ ແມ່ນໄດຖ້ືກຄົນ້ພບົຕາມສາຍພູ
ຫ ວງ. ຕໍ່ ມາປີ 1999 ໄດມ້ກີານລາຍງານ ແລະ ຕພີມິກ່ຽວກບັການສກຶສາສດັປ່າ  ໂດຍທ່ານ  

(J.W.Duckworth, 1999). ທີ່ ໄດທ້ົບທວນສະຖານະພາບ ການອະນຸລັກສັດລຽ້ງລູກ
ດວ້ຍນໍາ້ນມົທີ່ ຮູວ່້າມ ີຫ  ືຄາດວ່າມຢູ່ີໃນ ສປປ ລາວ, ຫວ່າງມໍ່ ໆມານີ,້ ກໍ່ ໄດຄ້ົນ້ພບົສດັຕະກຸນໃ
ໝ່ ຈາກສດັລຽ້ງລູກດວ້ຍນໍາ້ນມົເຊັ່ ນ: ຂະຍຸ (Laonastes aenigmamus) ຖືກຄົນ້ພບົໃນ
ເຂດອະນຸລກັຊີວະນາໆພນັແຫ່ງຊາດ (ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດພູຫີນປູນ ແຂວງຄໍາມ່ວນ). 
ນອກຈາກນີ,້ ຍງັມຫີ າຍໆຊະນດິພນັທີ່ ຖືກຄົນ້ພບົໃນພາກພືນ້ທີ່ ຫາງໄກສອກຫ ກີໃນໄລຍະ
ການສໍາຫ ວດທີ່ ຜ່ານມາ.  
  ພູຈອມວອຍ ປ່າສະຫງວນຂອງແຂວງ ແຂວງບໍລຄໍິາໄຊ ເປັນປ່າໄມຂ້ອງເຂດສາຍພູ
ສູງທີ່ ນ່ອນໃນເຂດເມອືງຄໍາເກດີ ແລະ ເມອືງໄຊຈາໍພອນ  ແຂວງບໍລຄໍິາໄຊ, ປ່າໄມແ້ຫ່ງນີເ້ປັນ
ປ່າໄມທ້ີ່ ຍງັຄງົມຄີວາມອຸດົມສົມບູນ ແລະ ມລີກັສະນະພເິສດ ເພາະປ່າແຫ່ງນີໄ້ດຮ້ັກສາ
ສະພາບຫວ້ຍນໍາ້ ລໍາທານ ແລະ ສາຍນໍາ້ຕ່າງໆເຂດຕອນລຸ່ມ. ນອກຈາກເປັນປ່າໄມທ້ີ່ ສະໜອງ
ແຫ ່ ງນໍາ້ທໍາມະຊາດແລວ້ ປ່າໄມແ້ຫ່ງນີຍ້ງັຄງົຮກັສາຄວາມອຸດມົສມົບູນທາງຊວີະນາໆພັນ, 
ຄວາມຫ າກຫ າຍທາງລະບບົນເິວດວທິະຍາ ແລະ ຄວາມສວຍງາມອນັມະຫດັສະຈນັທາງທໍາ
ມະຊາດອກີດວ້ຍ ດັ່ ງນັນ້, ການຄົນ້ຄວາ້ທາງວທິະຍາສາດ ໂດຍສະເພາະການຄົນ້ຄວ້າຊະນດິ
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ສດັປ່າທີ່ ພບົເຫນັໃນເຂດນີ ້ລວມທງັ ການສກຶສາການຢູ່ຮ່ວມກນັຂອງບນັດາສິ່ ງທີ່ ມຊີວີດິຕ່າງໆ 
ທີ່ ດໍາລງົຊວີດິໃນສິ່ ງແວດລອ້ມອອ້ມຕວົອນັສະເພາະ ແລະ ມລີກັສະນະພເິສດ, ການສກຶສາ
ພາລະບດົບາດ ແລະ ໜາ້ທີ່ ຂອງສດັ, ພດື ແລະ ສິ່ ງທີ່ ມຊີວີດິອື່ ນໆ ແຕ່ລະຊະນດິ ໄປພອ້ມໆ
ກບັການຈດັສນັ ຄຸມ້ຄອງ ປົກປັກຮກັສາປ່າປ້ອງກນັ ຫ  ືປ່າຍອດນໍາ້ແຫ່ງນີໄ້ວ ້ໃນຖານະເປັນ
ແຫ ່ ງກໍາເນດີນໍາ້ທໍາມະຊາດ ຈຶ່ ງການເປັນກດິຈະກໍາອນັສໍາຄນັ, ຈາໍເປັນ ແລະ ຈດັເປັນບູລມົມະ
ສດິພເິສດ ສໍາລບັການປົກປັກຮກັສາແຫ ່ ງນໍາ້ ປົກປັກຮກັສາປ່າທໍາມະຊາດ ເຊັ່ ນດຽວກບັການ
ປົກປັກຮກັສາຊວີະນາໆພນັອນັອຸດມົສມົບູນ ແລະ ຮັ່ ງມ ີພອ້ມໆກບັການສົ່ ງເສມີການນໍາໃຊ ້
ໃຫຍ້າວນານຕະລອດໄປ. ເປົ້າໝາຍລວມຂອງການສກຶສາຄົນ້ຄວ້າຄັງ້ນີແ້ມ່ນເພື່ ອສາ້ງຄວາມ
ເຂັມ້ແຂງລະບບົການຄຸມ້ຄອງປ່າສະຫງວນ, ປ່າປອ້ງກນັແຫ່ງຊາດ ພອ້ມທງັການບງັຄບັໃຊກ້ດົ
ໝາຍປ່າໄມ,້ ກດົໝາຍສດັນໍາ້-ສດັປ່າ ແລະ ການປະຕບິດັລະບຽບກດົໝາຍດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມ 
ແລະ  ສງັຄມົ.  
 ສະນັນ້, ດວ້ຍຄວາມເອາົໃຈໃສ່ຕໍ່ ກບັຊະນດິພນັຂອງສດັປີກ ໃນຂອບເຂດພູຈອມວອຍ 
ບາງຊະນດິພນັໄດຖ້ກືໄພຂົ່ ມຂູ່, ຖກືຈດັສະຖານະພາບຂອງສດັຕ່າງໆໃນທົ່ ວໂລກ ແມ່ນເພື່ ອ
ຕອບສະໜອງຂໍມູ້ນເບືອ້ງຕົນ້ກ່ຽວກບັຄວາມຫ າກຫ າຍຂອງສດັປີກ ໃນຂອບເຂດຂອງການສໍາ
ຫ ວດ, ເປັນຂໍມູ້ນພືນ້ຖານທາງຈໍານວນ ແລະ ບນັທກຶລາຍຊື່ ຊະນດິພນັທີ່ ພບົເຫນັ ໃຫແ້ກ່
ອໍານາດການປົກຄອງທອ້ງຖິ່ ນທຸກໆຂັນ້ ແລະ ອໍານາດການປົກຄອງຂັນ້ເມອືງ, ຂັນ້ແຂວງທີ່

ກ່ຽວຂອ້ງ ເພື່ ອນໍາເອາົຂໍມູ້ນເຫ ົ່ ານັນ້ ເຂົາ້ໃນການຈດັການຄຸມ້ຄອງການອະນຸລກັຊວີະນາໆພນັ 
ແລະ ການປົກປັກຮກັສາສິ່ ງແວດລອ້ມ  ຊຶ່ ງເປັນແຫ ່ ງຕົນ້ນໍາ້ອນັສໍາຄນັຂອງນໍາ້ໄຄ, ນໍາ້ຫາ້,  ນໍາ້
ເຮອືງ, ນໍາ້ປັນ, ນໍາ້ຈາດ, ນໍາ້ຕາ ແລະ ນໍາ້ມ່ວງ. ສດັປີກບາງຊະນດິທີ່ ພບົເຫນັແມ່ນຖກືຈດັເຂົາ້
ໃນບນັຊແີດງຂອງ IUCN, CITES, ບນັຊສີດັນໍາ້-ສດັປ່າປະເພດຫວງຫາ້ມ I, ສດັນໍາ້-ສດັປ່າ
ປະເພດຄຸມ້ຄອງ II ແລະ III. ການສກຶສາຄັງ້ນີມ້ຄີວາມສໍາຄນັທາງດາ້ນວທິະຍາສາດ, ສດັບາງ
ຊະນດິເປັນສດັທີ່ ຫາຍາກ, ເປັນສດັປະເພດທີ່ ຖກືຈດັເຂົາ້ໃນສດັປ່າປະເພດຄຸມ້ຄອງ, ປະເພດ
ຫວງຫາ້ມ ແລະ ໃກຈ້ະສູນພນັ, ມສີະເພາະຖິ່ ນໃນພູມມອີາກາດທີ່ ສະເພາະເຈາະຈງົ ແລະ 
ອາດເປັນສດັປ່າທີ່ ໄດພ້ບົເຫນັເປັນຄັງ້ທໍາອດິໃນ ສປປ ລາວ. 
ຈດຸປະສງົຂອງການສກຶສາ 

- ເພື່ ອຕອບສະໜອງຂໍມູ້ນພືນ້ຖານກ່ຽວກບັຄວາມຫ າກຫ າຍທາງດາ້ນຕະກຸນ, ສະກຸນ 
ແລະ ຊະນດິຂອງສດັລຽ້ງລູກດວ້ຍນໍາ້ນມົ ທີ່ ພບົເຫນັໃນຂອບເຂດການສກຶສາ 
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- ເພື່ ອຕອບສະໜອງຂໍຂ້ອ້ງໃຈຂອງສດັລຽ້ງລູກດວ້ຍນໍາ້ນມົບາງຊະນດິ ທີ່ ເຄຍີພບົເຫນັ
ຮ່ອງຮອຍ ວ່າມຈີງິແທບ່ໍ້? 

- ເພື່ ອຕອບສະໜອງຂໍມູ້ນພືນ້ຖານທາງດາ້ນການອະນຸລກັ ແລະ ການຈດັສນັ ຄຸມຄອງ
ສດັລຽ້ງລູກດວ້ຍນໍາ້ນມົ 

- ເພື່ ອປະເມນີສະຖານະພາບຂອງສດັລຽ້ງລູກດວ້ຍນໍາ້ນມົທີ່ ພບົເຫນັໃນເຂດຂອງການ
ສກຶສາຂອບເຂດ ແລະ ໄລຍະເວລາຂອງການສກຶສາ 
ຂອບເຂດການສກຶສາ: ການສກຶສາໃນຄັງ້ນີແ້ມ່ນຈະເນັນ້ໜກັສະເພາະຄວາມຫ າກຫ າຍຊະນດິ
ຂອງສດັລຽ້ງລູກດວ້ຍນໍາ້ນມົ, ຕອບສະໜອງຂໍຂ້ອ້ງໃຈກ່ຽວກບັການພບົເຫນັ, ເພື່ ອການຈດັ
ສນັຄຸມຄອງ ແລະ ປະເມນີສະຖານະພາບຂອງສດັລຽ້ງລູກດວ້ຍນໍາ້ນມົທີ່ ຖກືພບົເຫນັໃນເຂດ
ສກຶສາຂອງເຂດພູຈອມວອຍ ເມອືງຄໍາເກດີ-ໄຊຈາໍພອນ, ແຂວງບໍລຄໍິາໄຊ ແລະ ໄລຍະເວລາ
ຂອງການສກຶສາ: ເລມີແຕ່ ປີ 2018 ຫາ 2020. 
ວທິກີານສກຶສາ 

ແບ່ງອອກເປັນ 2 ພາກຄ:ື ການສກຶສາໃນພາກສະໜາມ ແລະ ການສກຶສາໃນຫອ້ງທດົ
ລອງ 

ກ. ການສກຶສາໃນພາກສະໜາມ: ກາໍນດົເອາົເຂດ 3 ບາ້ນເປົາ້ໝາຍ: ບາ້ນນາ ເຮອືງ, ບາ້ນ
ນໍາ້ປັນ ແລະ ບາ້ນວັງບານ. ໃນຂົງເຂດ 7 ຈຸດຄື: ເຂດນໍາ້ປັນ, ນໍາ້ໄຄ, ນໍາ້ຫາ້, ເຂດຍອດ
ຫວ້ຍນໍາ້ປັນ, ນໍາ້ເຮອືງ, ເຂດຈອມພູຈອມວອຍ ແລະ ເຂດພູສາມຫ ຽມ. ດວ້ຍວທີກີານສໍາພາດ
ຜູທ້ີ່ ພົບເຫັນນກົມາກ່ອນ, ຍ່າງຕາມແຫ ວສໍາຫ ວດໃນປ່າ, ບັນທຶກສຽງຮອ້ງ, ສອບຖາມ
ປະຊາຊນົຜູນ້ໍາທາງ, ເກບັຕວົຢ່າງຮ່ອງຮອຍຂອງສດັລຽ້ງລູກດວ້ຍນໍາ້ນມົ (ຮອຍຕີນ, ຂນົ, 
ອາຈມົ ແລະ ອື່ ນໆ), ຖ່າຍພາບສດັລຽ້ງລູກດວ້ຍນໍາ້ນມົທີ່ ພບົເຫນັໂຕຈງິໃນພາກສະໜາມ 
ແລະ ຕັງ້ກອ້ງດກັຖ່າຍສດັປ່າ, ບນັທກຶຈດຸພກິດັດວ້ຍ GPS.  

ຂ. ການສກຶສາໃນຫອ້ງທດົລອງ: ການວເິຄາະຂໍມູ້ນສດັລຽ້ງລູກດວ້ຍນໍາ້ນມົໃນຫອ້ງທດົ
ລອງແມ່ນອີ່ ງໃສ່ບາງເອກະສານທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງເຊນັ: ປຶມ້ຄູ່ມສືດັລຽ້ງລູກດວ້ຍນໍາ້ນມົໃນປະເທດ
ລາວ, ບດົລາຍງານສດັປ່າໃນ ສປປ ລາວຂອງທ່ານ J. W. Duckworth ພອ້ມດວ້ຍຄະນະ. 
ນາໍເອາົຮູບພາບຈາກຜນົຂອງການຕັງ້ກອ້ງດກັຖ່າຍສດັປ່າ ນາໍມາປຽບທຽບກບັເອກະສານຕ່າງໆ
ທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ, ເວບໄຊມຕ່າງໆທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ແລະ ຊອບຖາມປະຊາຊນົທອ້ງຖິ່ ນ, ທມີງານໃນ
ການສໍາຫ ວດ ແລະ ຜູທ້ີ່ ມຄີວາມຮູສ້ະເພາະກ່ຽວກບັສດັປຶ້ມຄູ່ມສືດັລຽ້ງລູກດວ້ຍນໍາ້ນມົໃນ
ປະເທດລາວ. ຈາກນັນ້, ຈຶ່ ງປະເມນີສະຖານະພາບ ການອະນຸລກັໃນລະພາກພືນ້ ແລະ ລະດບັ
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ສາກນົເຊນັ: ບນັຊີຂ້ອງ IUCN; ບນັຊີຂ້ອງ CITES ແລະ ບນັຊີສ້ດັນໍາ້-ສດັປ່າປະເພດຫວງ
ຫາ້ມ ແລະ ປະເພດຄຸມ້ຄອງ ໃນ ສປປ ລາວ. 
ຜນົການສກຶສາ  
 ການສກຶສາຄວາມຫ າກຫ າຍທາງດາ້ນຊະນດິຂອງສດັລຽ້ງລູກດວ້ຍນໍາ້ນມົພບົທງັໝດົ 
14 ຕະກຸນ, 26 ສະກຸນ, 29 ເທກັຊາ. (ຕະກຸນພບົຫ າຍ Sciuridae  ພບົ 08 ຊະນດິ ແລະ 1 
ເທກັຊາ (Ratufa bicolor, Tamiops rodolphii, T. mcclellandii, Callosciurus 

erythraeus, C. inornatus, Dremomys rufigenis, Menetes berdmorei, 

Petaurista elegans ແລະ Hylopetes sp.), ຮອງລງົມາແມ່ນMustelidae ພບົ 5 ຊະນດິ 
(Mustela sibirica, Herpestes urva, Martes flavigula, Melogale personata ແລະ 
Aonyx cinerea). Spalacidae: (Rhizomys pruinosus ແລະ Cannomys badius), 
Cercopithecidae (Pygathrix nemaeus ແລະ Macaca mulatta ) ພບົຕະກຸນລະ 2 
ຊະນດິ ແລະ ຕະກຸນທີ່ ພບົໜອ້ຍມຄີ:ື ຕະກຸນ Bovidae (Capricornis sumatraensis), 
Cervidae (Muntiacus muntjak), Felidae (Prionailurus begalensis), Leporidae 

(Nesolagus timminsi), Muridae (Leopoldamys sabanus), Viverridae (Paguma 

larvata), Prionodontidae (Prionodon pardicolor), Suidae (Sus scrofa), 
Tragulidae (Tragulus javanicus) ແລະ Tupaiidae (Tupaia belangeri) ພບົພຽງ
ຕະກຸນລະ 1 ຊະນດິ) ແລະ Sciuridae ພບົ 2 ຕວົຢ່າງ (Hylopetes sp. ແລະ Petaurista 

sp.) ທີ່ ບ່ໍສາມາດຈດັຈາໍແນກຊະນດິໄດ.້ 
 ສດັລຽ້ງລູກດວ້ຍນໍາ້ນມົ ຖກືຈດັໃນບນັຊແີດງຂອງ IUCN ພບົ 1 ຊະນດິ (Pygathrix 

nemaeus) ຖກືຈດັເປັນສດັໃກຈ້ະສູນພນັທີ່ ສຸດ (CR), 1 ຊະນດິ (Nesolagus timminsi)  

ໃກຈ້ະສູນພນັ (EN),  2 ຊະນດິ (Capricornis sumatraensis ແລະ Aonyx cinerea) 

ມຄີວາມອ່ອນໄຫວສູງ (VU), 1 ຊະນດິ (Ratufa bicolor) ໃກຖ້ືກໄພຂົ່ ມຂູ່ (NT), 1 
ຊະນດິ (Tragulus javanicus) ຂາດຂໍມູ້ນ (DD). 21 ຊະນດິ ບ່ໍໜາ້ເປັນຫວງ (LC) ແລະ 
2 ຕົວຢ່ າ ງ ບ່ໍສາມາດຈັດຈໍາແນກໄດ ້.  ນອກຈາກນີ ້,  3 ຊະນິດ  (Aonyx cinereal; 

Capricornis sumatraensis ແລະ  Prionodon pardicolor) ຖຶກຈດັໃນບນັຊີ ້I ຂອງ 
CITES,  5 ຊະນດິ (Ratufa bicolor, Tupaia belangeri, Prionailurus begalensis, 

Macaca mulatta ແລະ Pygathrix nemaeus)  ຖືກຈັດ ເຂົ ້າ ໃນບັນຊີ ້ II, 1 ຊະນິດ 
(Paguma larvata) ຖືກຈດັເຂົາ້ໃນບັນຊີ ້ III, 18 ຊະນດິ ຍງັບ່ໍທັນໄດຮ້ັບການປະເມີນ 
(NE) ແລະ 2 ຕົວຢ່າງ ບ່ໍສາມາດຈດັຈໍາແນກຊະນດິໄດ.້ 6 ຊະນດິ (Aonyx cinereal; 

Capricornis sumatraensis; Nesolagus timminsi; Pygathrix nemaeus; 

Prionailurus begalensis ແລະ Prionodon pardicolor) ຖືກຈດັເຂົາ້ໃນບນັຊີສ້ດັນໍາ້-
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ສດັປ່າປະເພດຫວງຫາ້ມ I, 10 ຊະນດິ ບນັຊີສ້ດັນໍາ້-ສດັປ່າປະເພດຄຸມ້ຄອງ II, 9 ຊະນດິ ບນັ
ຊີສ້ດັນໍາ້-ສດັປ່າປະເພດຄຸມ້ຄອງ III, 3 ຊະນດິ ຍງັບ່ໍໄດຮ້ບັການປະເມນີ (NE) ແລະ 2 

ຕວົຢ່າງຍງັບ່ໍສາມາດຈດັຈາໍແນກຊະນດິໄດ.້ ຊຶ່ ງມລີາຍລະອຽດໃນຕາຕະລາງລຸ່ມນີ:້ 
ຕາຕະລາງ 1: ຄວາມຫ າກຫ າຍທາງດາ້ນຊະນດິຂອງສດັລຽ້ງລູກດວ້ຍນໍາ້ນມົໃນເຂດພູຈອມ
ວອຍ 

ລ/
ດ 

ຊື່ ພາສາລາວ  ຊື່ ສາມນັ  ຊື່ ວທິະຍາສາດ 
 

ສະຖານະຂອງສດັ 

IUCN 

Red 

list 

CITES 

ສດັປ່າ
ປະເພດ

ຫວງຫາ້ມ I 

ແລະ ຄຸມ້
ຄອງ (II, 

III) 

1 

ກະດາ້ງ 
(ກະຮອກໝໍ ້
) 

Black Giant 

Squirrel 

Ratufa bicolor 

(Sparrman, 1778) 
NT II 

ສດັປະເພດ
ຄຸມ້ຄອງ II 

2 

ກະແຕເໜອື 
Northern 

Treeshrew 

Tupaia belangeri 

(Wagner, 1841) 
LC II 

ສດັປະເພດ
ຄຸມ້ຄອງ 
III 

3 
ກະຕ່າຍລາຍ
ເສອື 

Annamite 

Striped 

Raabbit 

Nesolagus timminsi 

Averianov, Abramov 

& Tikhonov, 2000 

EN NE 
ສດັປະເພດ
ຫວງຫາ້ມ I 

4 

ກະເລນັລາຍ
ຫຍູາວ 

Cambodian 

Striped 

Squirrel 

Tamiops rodolphii 

Allen, 1906 
LC NE 

ສດັປະເພດ
ຄຸມ້ຄອງ 
III 

5 

ກະເລນັລາຍ
ຫູສັນ້ 

Burmese 

Striped 

Squirrel 

Tamiops mcclellandii 

Allen, 1906 
LC NE 

ສດັປະເພດ
ຄຸມ້ຄອງ 
III 

6 

ກະຮອກ
ທອ້ງແດງ 

Pallas’s 

Squirrel 

Callosciurus 

erythraeus (Pallas, 

1779) 

LC NE 

ສດັປະເພດ
ຄຸມ້ຄອງ 
III 

7 

ກະຮອກ
ແກມ້ແດງ 

Red-

cheeked 

Squirrel 

Dremomys rufigenis 

(Blanford, 1878) 
LC NE 

ສດັປະເພດ
ຄຸມ້ຄອງ 
III 

8 

ກະຮອກ 
Inornate 

Squirrel 

Callosciurus inornatus 

(Gray, 1867) 
LC NE 

ສດັປະເພດ
ຄຸມ້ຄອງ 
III 
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9 

ກະຈອນ Indochinese 

Ground 

Squirrel 

Menetes berdmorei 

(Blyth,1849) 
LC NE 

ສດັປະເພດ
ຄຸມ້ຄອງ 
III 

10 
ຈອນຟອນ Siberian 

Weasel 

Mustela sibirica 

Pallas, 1773 
LC NE 

ສດັປະເພດ
ຄຸມ້ຄອງ II 

11 
ຈອນຟອນ
ກນິປູ 

Grab-eating 

Mongoose 

Herpestes urva 

(Hodgson, 1836) 
LC NE NE 

12 
ບາງລົວ້
ນອ້ຍ 

Flying 

Squirrel 
Hylopetes sp. ?? ?? ?? 

13 

ໝປູ່າ 
Wild boar 

Sus scrofa Linnaeus, 

1758 
LC NE 

ສດັປະເພດ
ຄຸມ້ຄອງ 
III 

14 
ຟານໄກ ້ Lesser 

Chevrotain 

Tragulus javanicus 

(Osbeck, 1765) 
DD NE 

ສດັປະເພດ
ຄຸມ້ຄອງ II 

15 
ຟານແດງ 
(ຟານເລົ່ າ) 

Red 

Muntjac 

Muntiacus muntjac 

(Zimmermann, 1780) 
LC NE 

ສດັປະເພດ
ຄຸມ້ຄອງ II 

16 
ເຍອືງຜາ Mainland 

Serow 

Capricornis 

sumatraensis 

(Bechstein, 1799) 

VU I 
ສດັປະເພດ
ຫວງຫາ້ມ I 

17 
ລງິວອກ Rhesus 

macaque 

Macaca mulatta 

(Zimmermann, 1780) 
LC II 

ສດັປະເພດ
ຄຸມ້ຄອງ II 

18 

ຂາແດງ Red-

shanked 

Douc 

Langur 

Pygathrix nemaeus 

(Linnaeus, 1771) 
CR II 

ສດັປະເພດ
ຫວງຫາ້ມ I 

19 
ໝາໄມ ້
(ເຫງນັຫາງ) 

Yellow-

throated 

Marten 

Martes flavigula 

Boddaert, 1785 
LC NE 

ສດັປະເພດ
ຄຸມ້ຄອງ II 

20 

ໝາລງຶ 
(ເຫງນັໜາ້
ແວ)້ 

Large-

toothed 

Ferret 

Badger 

Melogale personata I. 

Geoffroy Saint-

Hilaire, 1831 

LC NE 
ສດັປະເພດ
ຄຸມ້ຄອງ II 

21 
ເຫງນັເຄອື 
(ເຫງນັອົ ້ົນ້) 

Masked 

Palm Civet 

Paguma larvata 

(Smith, 1827) 
LC III 

ສດັປະເພດ
ຄຸມ້ຄອງ II 

22 

ເຫງນັຫາງ
ປອ້ງ (ເຫງນັ
ກາ້ນຕາວ) 

Spotted 

Linsang 

Prionodon pardicolor 

Hodgson, 1842 
LC I 

ສດັປະເພດ
ຫວງຫາ້ມ I 

23 
ບ່າງລົວ້
ໃຫຍ່ 

Giant 

Flying 

Squirrel 

Petaurista sp. ?? ?? ?? 
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24 

ບ່າງລົວ້
ນອ້ຍລາຍ
ເສອື 

Lesser 

Giant 

Flying 

Squirrel 

Petaurista elegans 

(Müller, 1840) 
LC NE NE 

25 
ອົນ້ກາງ 
(ອົນ້ໄລ່) 

Hoary 

Bamboo 

Rat 

Rhizomys pruinosus 

Blyth, 1851 
LC NE NE 

26 
ເສອືແມວ 
(ເສອືນກົ) 

Leopard 

Cat 

Prionailurus 

begalensis (Kerr, 

1792) 

LC II 
ສດັປະເພດ
ຫວງຫາ້ມ I 

27 ໜວູາຍ Laongtailed 

Gaint Rat 

Leopoldamys sabanus 

(Thomas, 1887) 
LC NE NE 

28 

ນາກນອ້ຍ
ເລບັສັນ້ 

Asian 

Small-

clawed 

Otter 

Aonyx cinerea (Illiger, 

1815) 
VU I 

ສດັປະເພດ
ຫວງຫາ້ມ I 

29 

ອົນ້ນອ້ຍ 
(ອົນ້ແຂມ, 
ຕຸ່ນ) 

Bay 

Bamboo 

Rat 

Cannomys badius 

(Hodgson, 1841) 
LC NE NE 
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ສະຫ ຸບຜນົການສກຶສາ 
ການສກຶສາຄວາມຫ າກຫ າຍຂອງສັດລຽ້ງລູກດວ້ຍນໍາ້ນມົ ສາມາດພບົທງັໝດົ 14 

ຕະກຸນ, 26 ສະກຸນ, 29 ເທກັຊາ (ພບົຫ າຍຄ:ື ຕະກຸນ Sciuridae  ພບົ 08 ຊະນດິ ແລະ 1 
ເທັກຊາ , ຮອງລົງມາແມ່ນ Mustelidae ພົບ 5 ຊະນິດ ແລະ ຕະກຸນ Spalacidae, 
Cercopithecidae ແລະ Viverridae ພບົຕະກຸນລະ 2 ຊະນດິ ແລະ ຕະກຸນທີ່ ພບົໜອ້ຍມ ີ

10 ຕະ ກຸ ນຄື :  Bovidae, Cervidae, Felidae, Leporidae, Muridae, Viverridae, 

Prionodontidae, Suidae, Tragulidae ແລະ Tupaiidae ພບົພຽງຕະກຸນລະ 1 ຊະນດິ) 
ແລະ 2 ໂຕຢ່າງ (Hylopetes sp. ແລະ Petaurista sp.) ບ່ໍສາມາດຈາໍແນກເຖງິຊະນດິໄດ.້  
 ສດັລຽ້ງລູກດວ້ຍນໍາ້ນມົ ຖກືຈດັໃນບນັຊແີດງຂອງ IUCN ພບົ 1 ຊະນດິ ຖກືຈດັ
ເປັນສດັໃກຈ້ະສູນພນັທີ່ ສຸດ (CR), 1 ຊະນດິ ໃກຈ້ະສູນພນັ (EN),  2 ຊະນດິ ມຄີວາມ
ອ່ອນໄຫວສູງ (VU), 1 ຊະນດິໃກຖ້ືກໄພຂົ່ ມຂູ່ (NT), 1 ຊະນດິ ຂາດຂໍມູ້ນ (DD), 21 

ຊະນດິ ບ່ໍໜາ້ເປັນຫວງ (LC) ແລະ 2 ໂຕຢ່າງ ບ່ໍສາມາດຈໍາແນກເຖງິຊະນດິໄດ.້ 3 ຊະນດິ 
ຖກຶຈດັໃນບນັຊີ ້I ຂອງ CITES, 5 ຊະນດິ ຖກືຈດັເຂົາ້ໃນບນັຊີ ້II, 2 ຊະນດິ ຖກືຈດັເຂົາ້
ໃນບນັຊີ ້III ແລະ 17 ຊະນດິ ບ່ໍມລີາຍຊື່ ໃນບນັຊີ ້(NE). 6 ຊະນດິ ຖືກຈດັເຂົາ້ໃນບນັຊີ ້
ສດັນໍາ້-ສດັປ່າປະເພດຫວງຫາ້ມ I, 10 ຊະນດິ ບນັຊີສ້ດັນໍາ້-ສດັປ່າປະເພດຄຸມ້ຄອງ II, 9 
ຊະນດິ ບນັຊີສ້ດັນໍາ້-ສດັປ່າປະເພດຄຸມ້ຄອງ III, ແລະ 5 ຊະນດິ ຍງັບ່ໍທນັໄດຮ້ບັການປະເມນີ 
(NE) ແລະ 2 ໂຕຢ່າງ ບ່ໍສາມາດຈາໍແນກເຖງິຊະນດິໄດ.້  
ເອກະສານອາ້ງອງີ 
ກມົປ່າໄມ ້(2008). ບນັຊີສ້ດັນໍາ້ ແລະ ສດັປ່າ ຂອງ ສປປລາວ. 
ກະຊວງກະສກີາໍ ແລະ ປ່າໄມ.້ (2019). ບນັດາສດັປ່າຫວງຫາ້ມຢູ່ໃນປະເທດ ສປປ ລາວ. 
ຈອນ ພາຣີ໌. ສດັປ່າໃນ ສປປ ລາວ.  
Chares M. Francis (2008). A Filed Guide to the Mammals of Thaland and 

South-East Asia. Princeton University Press, 392 pp. 

Lekagul, Boonsong and Jeffrey A. McNEELY (1977). Mammals of 

Thailand. Association  for the Conservation of Wildlife, Bangkok, Thailand, 

758 pp. 

J. W. Duckworth, R. E. Salter and K. Khounboline (1999).  Wildlife in Lao PDR 

1999 Status Report. IUCN, Vientiane, Lao PDR, 298 pp. 
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ການນາໍໃຊຖ່້ານຫາ້ວຫນັທີ່ ກຽມຈາກຜກັຕບົ (Eichhornia crassipes) 

ເພື່ ອສກຶສາການກາໍຈດັໄອອອນແຄດມຽມ (Cd2+) ອອກຈາກນໍາ້ 
ວນັແສງ ຈນຸລະມະນ,ີ ທະວສຸີກ ປະທບັໃຈ, ພະນມົພອນ ຕົນ້ແພງ, ວນັປະເສດີ ພຸດທະວງົ, 

ແກວ້ມະນ ີໄທພະຈນັ, ຈນັທະຂ ີສຫີາລາດ, ໂພວໄິລ ມອັກຊມົ ແລະ ກິ່ ງສະດງິທອງຄໍາ ວງົເດດັ
, ຜູຮ້ບັຜດິຊອບຫ ກັ: ວນັແສງ ຈນຸລະມະນ ີ

ພາກວຊິາ ເຄມສີາດ, ຄະນະວທິະຍາສາດທໍາມະຊາດ, ມະຫາວທິະຍາໄລແຫ່ງຊາດ 
Email: v.chounlamany@nuol.edu.la 

ບດົຄດັຫຍໍ ້
ຈດຸປະສງົຂອງການສກຶສາຄັງ້ນີແ້ມ່ນ ເພື່ ອສກຶສາການດູດຊບັໄອອອນ Cd2+ ໂດຍໃຊ ້

ຖ່ານຫາ້ວຫັນທີ່ ຜະລິດຈາກຜັກຕົບ ໂດຍຜ່ານຂະບວນການເຜົາໃຫເ້ປັນຖ່ານຫາ້ວຫັນ 
(Carbonization) ທີ່ ອຸນຫະພູມ 450oC ເວລາ 2 ຊົ່ ວໂມງ.  ການດູດຊັບໄດສ້ຶກສາເຖິງ 
ປະລມິານຕວົດູດຊບັ (0.1 -2.5 g), ໄລຍະເວລາສໍາຜດັ (10 – 60 ນາທ)ີ, pH (2-8) ຂອງ
ທາດລະລາຍ ແລະ ໄອໂຊເທມີຂອງການດູດຊບັ ແລະ ຄວາມສາມາດສູງສຸດຂອງການດູດຊບັ 
Cd2+. ຈາກການທດົລອງ ເງ ື່ອນໄຂທີ່ ເໝາະສມົດາ້ນປະລມິານ, ໄລຍະເວລາສໍາຜດັ, pH ທາດ
ລະລາຍແມ່ນ 1.5g, 30 ນາທ,ີ pH 6 ຕາມລໍາດບັ. ລກັສະນະການດູດຊບັເປັນໄປໄດທ້ງັ ໄອ
ໂຊເທມີການດູດຊບັ ແບບຟຣຸນດລຊີ ແລະ ແບບແລງມວົຣີ໌ (Fruendlich and Langmuir 

Adsorption Isotherm) ເຊິ່ ງພົບວ່າມີແນວໂນມ້ລັກສະນະການດູດຊັບເປັນໄປຕາມ
ແບບຟຣຸນດລີຊ ດວ້ຍຄ່າ R2>0.98 ແລະ ມີຄວາມເປັນໄປໄດແ້ບບແລງມວົຣີ໌ (R2 = 

0.8802) ມຄີວາມສາມາດດູດຊບັສູງສຸດເທງິພືນ້ຜວິຊັນ້ດຽວ (monolayer) ຢູ່ທີ່  6.34mg/g. 
ນອກຈາກນີ,້ ຍງັໄດທ້ດົລອງນາໍໃຊຖ່້າວຫາ້ວຫນັກບັຕວົຢ່າງນໍາ້ຈງິ (ນໍາ້ໜອງຕໍ) ພບົວ່າສາມາດ
ດູດຊບັໄອອອນ Cd2+ ໃນນໍາ້ໄດ ້86 ສວ່ນຮອ້ຍ. ດັ່ ງນັນ້, ຖ່ານຫາ້ວຫນັທີ່ ຜະລດິຈາກຜກັຕບົ
ມຄີວາມສາມາດດູດຊບັ Cd2+ ຈາກນໍາ້ເປື້ອ້ນໄດ.້ 
ຄໍາສໍາຄນັ: ຖ່ານຫາ້ວຫນັ, ຜກັຕບົ, ແຄດມຽມ, ໄອໂຊເທມີການດູດຊບັແບບແລງມວົຣີ໌ ແລະ 
ແບບຟຣຸນດລຊີ. 
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Application of Water Hyacinth-based (Eichhornia crassipes) 

Activated Carbon for Removal of Cadmium (Cd2+) ion from 

Aqueous Solutions  

Chounlamany.V, Pathachay.T, Tonpheng.P, Phouthavong.V, 

Thaiphachanh.K, Sihalahth.K, Moxom.P and Vongdeth.K. 

Correspongding auther: Chounlamany.V 

Department of Chemistry, Faculty of Natural Sciences, National University 

of Laos 

Email: v.chounlamany@nuol.edu.la 
Abstract 

The objective of the present study was to examine the adsorption of Cd2+
 

in aqueous solutions into stem activated carbon (AC) produced from water 

hyacinth (Eichhornia crassipes) (WHAC) through the burning process such 

as WHAC (Carbonization) at a temperature of 450oC for 2 hours. The 

adsorption was studied by considering the effects of adsorbent dosage (0.1 – 

2.5 g), contact time (10 – 60 min), solution pH (2 – 8). The optimal adsorbent 

dosage, contact time, pH solution was 1.5 g, 30 min, pH 6, respectively. 

Langmuir and Freundlich Adsorption Isotherms described the adsorption 

equilibrium. It was found that the adsorption process can be represented by 

two options, namely, the Freundlich model (R2>0.98) and the Langmuir 

model (R2 = 0.8802). The WHAC Cd2+ uptake capacity of the monolayer was 

6.34mg/g. Under the optimal condition, it was found that WHAC can remove 

86% of Cd2+ from a polluted water sample from NongTor. It is therefore 

concluded that AC made from water hyacinth could be successfully used to 

remove Cd2+ from polluted water. 
Keyword: Activated carbon, Water Hyacinth, Cadmium, Freundlich and 

Langmuir isotherms. 
 

ເຫດຜນົ ແລະ ຄວາມສໍາຄນັຂອງບນັຫາ 
ການຈະເລີນເຕີບໂຕທາງເສດຖະກິດ, ການພັດທະນາເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການ

ຂະຫຍາຍຕວົທາງດາ້ນອຸດສາຫະກໍາ ເຮດັໃຫມ້ກີານປ່ອຍຂອງເສຍອອກສູ່ສິ່ ງແວດລອ້ມເກນີ
ຂດີຈາໍກດັ ສົ່ ງຜນົໃຫເ້ກດີບນັຫາທາງດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ຍາກຕໍ່ ການແກໄ້ຂ. ແຄດມຽມ 
ເປັນໂລຫະໜກັທີ່ ປົນເປື້ອນໃນນໍາ້ ໂດຍມາຈາກໂຮງງານອຸດສາຫະກໍາຂະໜາດໃຫຍ່ເຊັ່ ນ: 
ໂຮງງານແບດັເຕຣີີ (Battery), ໂຮງງານຜະລດິສ ີແລະ ໂຮງງານຜະລດິພ າສຕກິ ເຊິ່ ງພດິຂອງ
ທາດດັ່ ງກ່າວນີ,້ ຖາ້ຫາກວ່າໄດຮ້ບັໃນປະລມິານທີ່ ຫ າຍທນັທ ີອາດເຮດັໃຫເ້ກດີເປັນໂຣກ ອໄິຕ 
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ອໄິຕ (Itai-Itai Disease) ມຜີນົໃຫກ້ະດູກຜ່ອຍ ແລະ ປວດຢ່າງຮຸນແຮງ ຖາ້ຫາກວ່າໄດຮ້ບັ
ໃນປະລມິານທີ່ ໜອ້ຍແຕ່ເປັນເວລາດນົ ກໍຈະເຮດັໃຫເ້ກດີໂຣກຄວາມດນັເລອືດສູງ, ໝາກ
ໄຂ່ຫ ງັເຮດັວຽກຜດິປົກກະຕ,ິ ຮູສ້ກຶກະວນົກະວາຍ, ຂາດສະມາທ,ິ ຄວາມຈໍາເສື່ ອມ, ຖາ້ມີ
ອາການອ່ອນເພຍອາດຈນົໜດົສະຕ ິແລະ ອາດເຖງິເສຍຊວີດິໄດ.້ ເນື່ ອງຈາກ Cd2+ ຄວາມ
ເປັນພດິຮາ້ຍແຮງຕໍ່ ສິ່ ງທີ່ ມຊີວີດິ ກມົຄວບຄຸມມນົລະພດິ (2017) ກະຊວງຊບັພະຍາກອນທໍາ
ມະຊາດ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມຂອງ ສປປ ລາວ ໄດກ້ໍານດົຄ່າມາດຕະຖານຂອງ Cd2+ທີ່  ປ່ອຍ
ອອກຈາກໂຮງງານບ່ໍໃຫເ້ກນີ  0.03 ppm. ການກໍາຈດັ Cd2+ ອອກຈາກນໍາ້ເປືອ້ນມຫີ າຍວທິ ີ
ຂຶນ້ກບັປະລມິານທີ່ ສະສມົໃນແຫ ່ ງນໍາ້ມຫີ າຍວທິ,ີ ຕວົຢ່າງວທິກີານບໍາບດັ ໂດຍທົ່ ວໄປມດີັ່ ງນີ:້ 
ການເຮດັໃຫຕ້ກົພກຶໂດຍໃຊທ້າດເຄມ,ີ ການແຍກໂດຍໃຊກ້ະແສໄຟຟາ້, ການແຍກດວ້ຍແຜ່ນ
ເມມັເບລນ, ການບໍາບດັທາງຊວີະພາບ, ການແລກປ່ຽນໄອອອນເຊິ່ ງເທກັນກິທີ່ ກ່າວມານັນ້
ສາມາດກາໍຈດັໂລຫະໜກັໄດຢ່້າງມປີະສດິທພິາບ ແຕ່ມຄ່ີາໃຊຈ່້າຍທີ່ ສູງ ແລະ ໃຊທ້າດເຄມໃີນ
ປະລມິານທີ່ ຫ າຍ. ນອກນັນ້, ຍງັມອີກີຫ າກຫ າຍວທິທີີ່ ມປີະສດິທພິາບ ເຊິ່ ງຕວົເລອືກທີ່ ນຍິມົ
ມານໍາໃຊນ້ັນ້ກໍຄ:ື ເທກັນກິການກໍາຈດັດວ້ຍການດູດຊບັ, ໃນການສກຶສາຄັງ້ນີແ້ມ່ນຈະກ່າວ
ເຖງິຖ່ານຫາ້ວຫນັ (Activated Carbon) ແຕ່ເນື່ ອງຈາກວ່າຖ່ານຫາ້ວຫນັທາງການຄາ້ມລີາຄາ
ສູງ ຈ ຶ່ ງຢາກສກຶສາການຜະລດິທີ່ ຫ ຸດຄ່າໃຊຈ່້າຍໃນການດໍາເນນີງານ. ໂດຍສາມາດກຽມໄດຈ້າກ
ວດັສະດຸທໍາມະຊາດເຊັ່ ນ: ເປືອກໄມ,້ ກະໂປະໝາກພາ້ວ, ແກບ ຫ  ືວດັສະດຸທີ່ ອຸດມົໄປດວ້ຍ
ຄາບອນ  (Carbon) (Ana Paula Meneghel et al. 2013, Benias C. Nymaunda et 

al. 2019, Mohammad Reza Mehrasbi et al. 2009.  ຜກັຕບົເປັນສາເຫດໜຶ່ ງກໍ່ ໃຫເ້ກດີ
ບນັຫາມນົລະພດິທາງນໍາ້ ເນື່ ອງຈາກທີ່ ມກີານຂະຫຍາຍຕວົຢ່າງວ່ອງໄວ ແລະ ຈະເລນີເຕບີໂຕ
ຢ່າງແອອັດ ເຮັດໃຫກ້ີດຂວາງການໄຫ ຂອງນໍາ້ ແລະ ການຊົນລະປະທານ ແຕ່ໃນທາງ
ກງົກນັຂາ້ມກນັນັນ້ຜກັຕບົກໍສາມາດນໍາມາເປັນວດັສະດຸຕັງ້ຕົນ້ໃນການຜະລດິຖ່ານຫາ້ວຫນັ
ເພື່ ອນາໍໄປໃຊກ້າໍຈດັທາດປົນເປືອ້ນຕ່າງໆໃນນໍາ້ໄດ.້  

ຈດຸປະສງົ:  
ສກຶສາຄວາມສາມາດໃນການດູດຊບັແຄດມຽມໃນນໍາ້ ຂອງຖ່ານຫາ້ວຫນັທີ່ ຜະລດິຈາກ

ຜກັຕບົໃນປະເທດລາວ, ເພື່ ອເປັນການຫ ຸດຜ່ອນປະລມິານຂອງຜກັຕບົ ແລະ ເປັນການນໍາໃຊ ້
ໃຫເ້ກດີປະໂຫຍດສູງສຸດ. 
ວທິກີານສກຶສາ 

ກຽມຕວົດູດຊບັຈາກຜກັຕບົ 
ນໍາຜກັຕບົມາຈາກແຫ ່ ງນໍາ້ທໍາມະຊາດ (ບງຶທາດຫ ວງ), ລາ້ງໃຫສ້ະອາດ ຕດັເອາົແຕ່

ສ່ວນລໍາຕົນ້ (Stems). ຕດັໃຫນ້ອ້ຍຂະໜາດປະມານ 1-2mm. ຕາກຈນົກວ່າວດັສະດຸຂອງ



256 

ວາລະສານວທິະຍາສາດ ຂອງມະຫາວທິະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ສະບບັທ ີ18, 2021 

ເຮາົຈະແຫງ້ດ,ີ ບດົ ແລະ ຮ່ອນດວ້ຍຕະແກງຂະໜາດ 200-250mesh. ນໍາໄປຜ່ານຂະບວນ
ການ Carbonization ຫ  ືກະຕຸນ້ໂດຍຜ່ານຄວາມຮອ້ນ ທີ່ ອຸນຫະພູມ 450℃ ໂດຍໃຊເ້ວລາ 
2 ຊົ່ ວໂມງ (ປະໄວໃ້ຫເ້ຢັນ), ລາ້ງດວ້ຍນໍາ້ກ ັ່ ນໃຫເ້ປັນກາງ, ອບົໃຫແ້ຫງ້ທີ່ ອຸນຫະພູມ 105-

110℃. ຫ ັງຈາກນັນ້, ບັນຈຸໃສ່ໃນຖົງຊິບລ໋ອກ ແລະ ເກັບຮັກສາໃນໂຖດູດຄວາມຊຸ່ມ 
(Desiccator). ເມື່ ອຜ່ານຂັນ້ຕອນຕ່າງໆທີ່ ກ່າວມານັນ້ຕວົດູດຊບັຈາກຜກັຕບົກໍພອ້ມແລວ້ທີ່
ຈະນາໍໄປສກຶສາປັດໄຈການດູດຊບັຕ່າງໆ (ຮູບ 1). 

ຮູບ 1 ພາບໂດຍລວມການຜະລດິຖ່ານຫາ້ວຫນັທີ່ ກຽມຈາກຜກັຕບົ 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
ສກຶສາເງ ື່ອນໄຂທີ່ ເໝາະສມົໃນການດູດຊບັ 

ຊັ່ ງຖ່ານຫາ້ວຫັນຈາກຜັກຕົບໃສ່ໃນຂວດພ າສຕິກ, ຈາກນັນ້ຕື່ ມທາດລະລາຍ
ມາດຕະຖານ Cd2+  ທີ່ ຄວາມເຂັມ້ຂຸນ້ 100 mg/L ລງົໃນຂວດ 25 mL. ປິດຝາແລວ້ນໍາໄປ
ໝຸນໃນເຄື່ ອງໝຸນເພື່ ອໃຫເ້ກດີການດູດຊບັ. ຫ ງັຈາກນັນ້ແຍກເອາົທາດລະລາຍໂດຍໃຊເ້ຄື່ ອງ
ປ່ັນແຮງໜສູີນ(Centrifuge) 3000 rpm 10 ນາທ ີແລະ ຕອງດວ້ຍເຈຍ້ຕອງເບ ີ42, ນາໍທາດ
ລະລາຍທີ່ ຜ່ານການດູດຊບັໄປວເິຄາະຫາປະລມິານ Cd2+ ທີ່ ເຫ ອືດວ້ຍເຄື່ ອງ AAS ໂດຍ
ທຽບໃສ່ເສັນ້ສະແດງມາດຕະຖານ (Calibration curve). ປະລມິານ Cd2+  ທີ່ ຖກືດູດຊບັ 
ຄດິໄລ່ຈາກຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງປະລມິານ Cd2+  ກ່ອນ ແລະ ຫ ງັການດູດຊບັ ດັ່ ງສມົຜນົ 
1.1. 

qe =
(C0 − Ce)

m
× V                                   (1.1) 



257 

ວາລະສານວທິະຍາສາດ ຂອງມະຫາວທິະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ສະບບັທ ີ18, 2021 

      qe = ປະລມິານທາດທີ່ ຖືກດູດຊບັເທງິພືນ້ທີ່ ຜວິຕວົດູດຊບັຕໍ່ ໜ່ວຍ (ຄວາມສາມາດໃນ
ການດູດຊບັ)  
             (mg/g). 
      C0 = ຄວາມເຂັມ້ຂຸນ້ເລີ່ ມຕົນ້ (mg/L). 
      Ce = ຄວາມເຂັມ້ຂຸນ້ທີ່ ພາວະດຸ່ນດ່ຽງ (mg/L). 
      m = ມວນສານຕວົດູດຊບັ (g/L). 
      V = ບໍລມິາດທີ່ ໃຊ ້(L). 
ປະລມິານຂອງຕວົດູດຊບັທີ່ ເໝາະສມົກບັການດູດຊບັ 

ຊັ່ ງຖ່ານຫາ້ວຫນັຈາກຜກັຕບົ 0.1, 0.5, 1.0, 1.5, 2.0 ແລະ 2.5g ຕາມລໍາດັບັ ຕື່ ມ
ທາດລະລາຍມາດຕະຖານ Cd2+ ນໍາໄປໝຸນໃນໄລຍະເວລາ 30ນາທ,ີ  ຈາກນັນ້ centrifuge 
ທີ່  3000 rpm 10 ນາທ,ີ ຕອງດວ້ຍເຈຍ້ຕອງ ນໍາທາດລະລາຍທີ່ ຜ່ານການດູດຊບັໄປວເິຄາະ
ຫາປະລມິານ Cd2+  ທີ່ ເຫ ອື ດວ້ຍເຄື່ ອງ AAS ຄດິໄລ່ດັ່ ງນີ:້ 

Sorption efficiency(%) =
C0− Ce

C0
× 100              (1.2)    

ໄລຍະເວລາສໍາຜດັການດູດຊບັ 
ຊັ່ ງຖ່ານຫາ້ວຫນັຈາກຜກັຕບົ 1.5g ຕື່ ມທາດລະລາຍມາດຕະຖານ Cd2+ ນາໍໄປໝຸນໃນ

ໄລຍະເວລາທີ່ ແຕກຕ່າງກນັຕັງ້ແຕ່ 10, 20, 30, 40, 50 ແລະ 60 ນາທ.ີ ຈາກນັນ້ centrifuge 
ທີ່  3000 rpm 10 ນາ ທ,ີ ຕອງດວ້ຍເຈຍ້ຕອງ ນໍາທາດລະລາຍທີ່ ຜ່ານການດູດຊບັໄປວເິຄາະ
ຫາປະລມິານ Cd2+  ທີ່ ເຫ ອື ດວ້ຍເຄື່ ອງ AAS. 
pH ຂອງທາດລະລາຍຕໍ່ ການດູດຊບັ 

ນໍາທາດລະລາຍມາດຕະຖານ Cd2+  ໃສ່ໃນຂວດ 25 mL ປັບຄ່າ pH ໃຫຢູ່້ໃນຊ່ວງ 
2.0, 4.0, 6.0 ແລະ 8.0 ດວ້ຍ 1% HCl ຫ  ື1% NaOH ຕື່ ມຖ່ານຫາ້ວຫນັໃສ່ 1.5 g. ນາໍ
ໄປໝຸນໃນໄລຍະເວລາ 30 ນາທ,ີ  ຈາກນັນ້ centrifuge ທີ່  3000 rpm 10 ນາທ,ີ ຕອງດວ້ຍ
ເຈຍ້ຕອງ ນໍາທາດລະລາຍທີ່ ຜ່ານການດູດຊບັໄປວເິຄາະຫາປະລມິານ Cd2+  ທີ່ ເຫ ອື ດວ້ຍ
ເຄື່ ອງ AAS. 

ໄອໂຊເທມີຂອງການດູດຊບັ ແລະ ຄວາມສາມາດດູດຊບັສູງສຸດ 
ຊັ່ ງຖ່ານຫາ້ວຫນັຈາກຜກັຕບົ 1.5g  ຕື່ ມທາດລະລາຍ Cd2+  ທີ່ ເຂັມ້ຂຸນ້ 5, 20, 50, 

100, 150, 200, 250, 300, 350 ແລະ 400 mg/L ນໍາໄປໝຸນໃນໄລຍະເວລາ 30 ນາທ,ີ
ຈາກນັນ້ centrifuge ທີ່  3000 rpm 10 ນາທ.ີ ຫ ງັຈາກນັນ້, ມາຕອງດວ້ຍເຈຍ້ຕອງ ນ າທາດ
ລະລາຍທີ່ ຜ່ານການດູດຊບັໄປວເິຄາະຫາປະລມິານ Cd2+  ທີ່ ເຫ ອື ດວ້ຍເຄື່ ອງ AAS. 
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ເພື່ ອຊອກຫາຄວາມສາມາດໃນການດູດຊບັ Cd2+ ປະລມິານສູງສຸດ ການຄົນ້ຄວາ້ນີ ້
ໄດນ້ໍາຫ ັກການການດູດຊັບຂອງ Freundlich Adsorption Isotherm ແລະ Langmuir 

Adsorption Isotherm ມາຄດິໄລ່.  
Freundlich Adsorption Isotherm: 

ໃຊອ້ະທບິາຍໄອໂຊເທມີຂອງການດູດຊບັພາຍໃຕ ້ສມົມຸດຖານທີ່ ວ່າ ພືນ້ທີ່ ຜວິຂອງ
ຕວົດູດຊບັບ່ໍເປັນເນືອ້ດຽວກນັຕະຫ ອດ (Heterogeneous adsorption surface). ມຮູີບ
ແບບສມົຜນົ 1.3 

          log q
𝑒
= log 𝐾𝑓+

1

𝑛
log 𝐶𝑒                              (1.3) 

Langmuir Adsorption Isotherm: 
 ສົມມຸດຖານຫ ັກຂອງແບບຈໍາລອງແລງມົວຣີ໌ ທີ່ ເອີ ້ນວ່າ :  Ideal Localized 

Monolayer Model ຄ:ື ຄວາມສາມາດໃນການດູດຊບັແມ່ນຂຶນ້ກບັຄວາມສມົດຸນລະຫວ່າງ 
ການກັ່ ນຕວົ ແລະ ການລະເຫຍີຂອງໂມເລກຸນ ທີ່ ຖກືດູດຊບັ ຊຶ່ ງເປັນໄອໂຊເທມີທີ່ ງ່າຍທີ່ ສຸດ
ສໍາລບັການດູດຊບັແບບຊັນ້ດຽວ ແລະ ເປັນການດູດຊບັທາງກາຍະພາບ. ສໍາລບັສມົຜນົຂອງ 
Langmuir ສາມາດຂຽນຮູບແບບສມົຜນົ 1.4 

𝐂𝐞

𝐪𝐞
 =   

𝟏

𝐪𝐦
 𝐂𝐞 +  

𝟏

𝐪𝐦𝐛
                         (1.4) 

ການນາໍໃຊກ້ບັນໍາ້ຕວົຢ່າງຈງິ 
ຕວົຢ່າງນໍາ້ທີ່ ນໍາມາເປັນຕວົແທນໃຫແ້ກ່ແຫ ່ ງນໍາ້ທໍາມະຊາດ ທີ່ ໃຊໃ້ນການທດົລອງ

ການດູດຊບັຄັງ້ນີແ້ມ່ນ ນໍາມາຈາກໜອງຕໍ (ບາ້ນ ດງົໂດກ, ເມອືງ ໄຊທານ,ີ ນະຄອນຫ ວງວຽງ
ຈນັ). ແບ່ງອອກເປັນ 3 ຂວດ ດັ່ ງນີ:້ ຂວດທ ີ1: ນໍາ້ຕວົຢ່າງ 100 mL, ຂວດທ ີ2: ນໍາ້ຕວົຢ່າງ 
100 mL ຕື່ ມທາດລະລາຍມາດຕະຖານ Cd2+ 2 mg/L. ຂວດທ ີ3:  ນໍາ້ຕວົຢ່າງ 100 mL  
ຕື່ ມທາດລະລາຍມາດຕະຖານ Cd2+ 2 mg/L ແລະ ຕວົດູດຊບັ 1.5 g ແລວ້ນໍາໄປ  ໝຸນໃນ
ໄລຍະເວລາ 30 ນາທ.ີ ນໍາໄປຍ່ອຍໂດຍການຕື່ ມ HNO3 ປະຕບິດັຄກືນັທງັ 3 ຂວດ, ນໍາໄປ
ວເິຄາະຫາປະລມິານ Cd2+ ດວ້ຍເຄື່ ອງ AAS ສາມາດຄດິໄລ່ສ່ວນຮອ້ຍການດູດຊບັ. 
ຜນົການຄົນ້ຄວາ້  

ຜນົຂອງປະລມິານຕວົດູດຊບັ  
ຮູບ 2 ສະແດງໃຫເ້ຫນັເຖງິການປ່ຽນແປງຂອງປະລມິານຖ່ານຫາ້ວຫນັທີ່ ກຽມຈາກຜກັ

ຕບົ ແລະ ສ່ວນຮອ້ຍຂອງການດູດຊບັ Cd2+,  ເມື່ ອຕວົດູດຊບັຈາກ 0.1 ຫາ 2.5g ຈະໄດ ້
ການດູດຊບັເລີ່ ມຈາກ 39.75% ເຖິງ 85.64%, ພບົວ່າປະລມິານຂອງຕວົດູດຊບັທີ່ ສູງຂຶນ້ 
ແມ່ນເພີ່ ມໂອກາດໃຫອ້ະນຸພາກຂອງຕວົດູດຊບັມແີນວໂນມ້ທີ່ ຈະດູດຊບັ ແລະ ຫ ຸດປະລມິານ
ໄອອອນຂອງ Cd2+ ໄດດ້ທີີ່ ສຸດ. ການດູດຊບັມແີນວໂນມ້ເພີ່ ມຂຶນ້ຈນົເຖງິປະລມິານຕວົດູດ
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ຊບັທີ່  1.5 g ເລີ່ ມເຂົາ້ສູ່ສະພາວະດຸ່ນດ່ຽງ (Equilibrium).  ດັ່ ງນັນ້, ຈ ຶ່ ງເລອືກໃຊປ້ະລມິານ
ຕວົດູດຊບັຢູ່ທີ່  1.5g ເປັນປະລມິານທີ່ ເໝາະສມົໃນການສກຶສາເງ ື່ອນໄຂຕໍ່ ໄປ. 

ຜນົຂອງໄລຍະເວລາສໍາຜດັການດູດຊບັ  
ຈາກການສຶກສາໄລຍະເວລາການດູດຊັບໃນຊ່ວງເວລາ 10 ເຖິງ 60 ນາທີ ຮູບ 3 

ສະແດງໃຫເ້ຫນັເຖງິ Cd2+ ທີ່ ຖກືດູດຊບັດວ້ຍຖ່ານຫາ້ວຫນັຈາກຜກັຕບົໃນຊ່ວງໄລຍະເວລາ
ສໍາຜດັທີ່ ແຕກຕ່າງກນັ ຊຶ່ ງໄລຍະເວລາທີ່ ສໍາຜດັແມ່ນມຜີນົຕໍ່ ການດູດຊບັ. ເນື່ ອງຈາກການດູດຊບັ
ເທງິພືນ້ຜວິວດັສະດຸ ຈາໍເປັນຕອ້ງໄດອ້າໄສໄລຍະເວລາໃດ. 

 
ຮູບ 2 ຜນົການສກຶສາປະລມິານຖ່ານຫາ້ວຫນັ   ຮູບ 3 ຜນົການສກຶສາໄລຍະເວລາສໍາ 

                                                 ຜດັທີື່ ແຕກຕື່ ຳງກນັ 
 

ຈາກຜກັຕບົທີ່ ເໝາະສມົໃນການດູດຊບັ Cd2+ ຖ່ານຫາ້ວຫນັຈາກຜກັຕບົໃນການດູດ
ຊບັ Cd2+ ໜຶ່ ງເພື່ ອໃຫຮ້ອດຈດຸດຸ່ນດ່ຽງ. ການສກຶສາພບົວ່າ ປະລມິານ Cd2+ ທີ່ ຖກືດູດຊບັ
ເທງິຕວົດູດຊບັເພີ່ ມຂຶນ້ຢ່າງວ່ອງໄວ ແລະ ເມື່ ອໄລຍະເວລາສໍາຜດັຮອດ 30 ນາທ ີສງັເກດເຫນັ
ວ່າ ຕວົດູດຊບັເລີ່ ມເຂົາ້ສູ່ສະພາວະດຸ່ນດ່ຽງ ຈຶ່ ງໄດເ້ລອືກເອາົໄລຍະເວລາສໍາຜດັທີ່  30 ນາທ ີໃຊ ້
ໃນການສກຶສາເງ ື່ອນໄຂຕໍ່ ໄປ.  
ຜນົຂອງ pH ທີ່ ມຜີນົຕໍ່ ປະສດິທພິາບການດູດຊບັ  

 ຮູບ 4 ສະແດງຜນົຂອງ pH ຕໍ່ ການດູດຊບັ Cd2+ ພບົວ່າຊ່ວງ pH<4 ເປີເຊນັການ
ກໍາຈດັ Cd2+ ຫ ຸດລງົ ຊຶ່ ງສາມາດອະທບິາຍໄດຈ້າກງານວໄິຈຂອງ Thiago L. Maraques et 

al. (2013) ທີ່ ວ່າ pH ເປັນປັດໄຈສໍາຄນັໃນຂະບວນການດູດຊບັ ລາວອະທບິາຍວ່າ ຖາ້ pH 
ຕໍ່ າ (pH<4) ໄຮໂດຣເຈນໄອອອນ (H+) ທີ່ ເກດີຂຶນ້ ຈະແຂ່ງຂນັຈບັບໍລເິວນພືນ້ຜວິຂອງຕວົ
ດູດຊບັ, ເຮດັໃຫໄ້ອອອນໂລຫະ ຖກືຈບັພືນ້ຜວິຂອງຕວົດູດຊບັໄດນ້ອ້ຍລງົ ແລະ ຖາ້ຫາກ 
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pH ສູງ (pH>8) ຈະເກດີພກຶໄຮດື໊ອກໄຊດີ໌ (OH-) ຂອງໂລຫະຂຶນ້. ຈາກຜນົການສກຶສາ pH 
ເລີ່ ມຕົນ້ຂອງທາດລະລາຍເຫນັວ່າ pH ໃນຊ່ວງ 4, 6 ແລະ 8 ບ່ໍຄ່ອຍສົ່ ງຜນົຕໍ່ ປະສດິທພິາບ
ການດູດຊບັ ນັນ້ເປັນຂໍດ້ທີີ່ ວ່າ ບ່ໍຈາໍເປັນຕອ້ງປັບ pH. ດັ່ ງນັນ້, ການທດົລອງຕໍ່ ໄປນີທ້ງັໝດົໄດ ້
ດໍາເນນີການທີ່ ຄ່າ pH ເລີ່ ມຕົນ້ເທົ່ າກບັ 6 ເນື່ ອງຈາກເຫນັວ່າເໝາະສມົ ແລະ ເປັນຊ່ວງ pH 
ຕາມແຫ ່ ງນໍາ້ທໍາມະຊາດ. 
ໄອໂຊເທມີຂອງການດູດຊບັ ແລະ ຄວາມສາມາດດູດຊບັສູງສຸດ 

ເມື່ ອນາໍເງ ື່ອນໄຂທີ່ ເໝາະສມົໃນການດູດຊບັເຊັ່ ນ: ປະລມິານຕວົດູດຊບັ, ໄລຍະເວລາ
ສໍາຜດັການດູດຊບັ ແລະ pH ທີ່ ສກຶສາແລວ້ນັນ້ ມາຊອກຄວາມສາມາດໃນການດູດຊບັໂດຍ
ເລີ່ ມຕົນ້ຈາກການສກຶສາຜນົຂອງຄວາມເຂັມ້ຂຸນ້ເລີ່ ມຕົນ້ຂອງທາດລະລາຍ Cd2+ ຕໍ່ ຄວາມ
ສາມາດໃນການດູດຊບັ. ຮູບ 5 ພບົວ່າ ເມື່ ອເພີ່ ມຄວາມເຂັມ້ຂຸນ້ Cd2+ ຄວາມສາມາດໃນການ
ດູດຊບັ Cd2+ ກໍ່ ເພີ່ ມຂຶນ້. ເນື່ ອງຈາກຄວາມເຂັມ້ຂຸນ້ຂອງ Cd2+ ເລີ່ ມຕົນ້ເພີ່ ມຂຶນ້ຈາກ 5 ເປັນ 
400 mg/L. ຈາກການທດົລອງພບົວ່າຄວາມສາມາດໃນການດູດຊບັສູງສຸດຂອງຕວົດູດຊບັ
ຈາກຜກັຕບົແມ່ນ 5.40 mg/g. 

 

 

 

 

 

ຮູບ 4 ຜນົການສກຶສາຂອງ pH ຂອງທາດລະລາຍຕໍ່ ການ  ຮູບ 5 ສະແດງຜນົຂອງຄວາມເຂັມ້
ຂຸ່ນເລີ່ ມຕົນ້ຂອງດູດຊບັ Cd2+  ທາດລະລາຍ Cd2+ 

ເພື່ ອອະທບິາຍລກັສະນະການດູດຊບັທີ່ ເກດີຂຶນ້ລະຫວ່າງ Cd2+ ໃນທາດລະລາຍທີ່

ສໍາພນັກບັຕວົດູດຊບັ. ໃນການສກຶສາພາວະດຸ່ນດ່ຽງຂອງຖ່ານຫາ້ວຫນັຈາກຜກັຕບົ ຕໍ່  ການ
ດູ ດຊັບ  Cd2+ ແ ມ່ ນ ໄ ດ ້ນໍ າ ໃ ຊ ້ Langmuir Adsorption Isotherm (1918) ແ ລ ະ 
Freundlich Adsorption Isotherm (1908).  ຈາກຜົນການທົດລອງສາມາດຫາຄວາມ
ສາມາດໃນການດູດຊັບສູງສຸດ ໂດຍໄດທ້ົດລອງສາ້ງເສັນ້ສະແດງແບບ Freundlich and 

Langmuir Adsorption Isotherm ໄດດ້ັ່ ງນີ:້ Freundlich Isotherm ທີ່ ພວົພນັລະຫວ່າງ 
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loq qe ແລະ  log Ce ຂອງຕົວດູດຊັບແຕ່ລະຊະນິດຈາກສົມຜົນ (1.3)   Langmuir 

Isotherm ທີ່ ມກີານພວົພນັລະຫວ່າງ Ce ແລະ Ce /qe ຂອງຕວົດູດຊບັແຕ່ລະຊະນດິຈາກ ສມົ
ຜນົ (1.4). ຊຶ່ ງນ າມາຄດິໄລ່ຫາຄວາມສາມາດໃນການດູດຊບັ Cd2+ ຈາກການນາໍຄ່າມາພລື໊ອດ
ໃນ Excel  ໄດຮູ້ບ 6.  

ຈາກຄ່າ R-Squared (R2) ທີ່ ໄດຮ້ບັ ສໍາລບັຖ່ານຫາ້ວຫນັຈາກຜກັຕບົເຫນັວ່າ: ການ
ດູດຊບັຂອງເຮາົມແີນວໂນມ້ເປັນໄປໄດທ້ີ່ ດທີີ່ ສຸດເກດີຂຶນ້ກບັແບບຈາໍລອງ Freundlich ເນື່ ອງ
ຈາກມຄີວາມເປັນເສັນ້ຊື່ ທີ່ ດກີວ່າ Langmuir ຊຶ່ ງສະແດງວ່າ ການສກຶສາພບົວ່າ ການດູດຊບັ 
Cd2+ ເກດີຂຶນ້ໃນຫ າຍຊັນ້ (Multilayer) ຊີໃ້ຫ ້ເຫນັວ່າ ການດູດຊບັໄດຮ້ບັອດິທພິນົຈາກ
ຄວາມແຕກຕ່າງຂອງພືນ້ຜວິຂອງຕວົດູດຊບັ, ເຮດັໃຫເ້ກດີການດູດຊບັຫ າຍກວ່າໜຶ່ ງປະເພດທີ່

ສໍາພນັກບັໂລຫະ. ແຕ່ເຖງິຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຖາ້ພຈິາລະນາຈາກ Langmuir ພບົວ່າກໍ່ ຍງັມແີນວ
ໂນມ້ຄວາມເປັນເສັນ້ຊື່ . ດັ່ ງນັນ້ ຈ ຶ່ ງໄດຄ້ດິໄລ່ ຫາຄວາມສາມາດສູງສຸດ ແລວ້ພບົວ່າ ການດູດ
ຊບັ monolayer ສະແດງຄ່າການດູດຊບັສູງສຸດປະມານ 6.34 mg ຂອງ Cd ຕໍ່  1g ຂອງຖ່ານ
ຫາ້ວຫນັຈາກຜກັຕບົ (6.34 mg/g). ຈາກຕາຕະລາງ 1 ຄວາມເປັນໄປໄດຄ່້າທີ່ ໄດຮ້ບັຄ ື0.1960 

ສະແດງວ່າ ການດູດຊບັ Cd2+ ນັນ້ດພີາຍໃຕເ້ງ ື່ອນໄຂທີ່ ສກຶສາ. ສ່ວນຄ່າທີ່ ພບົສໍາລບັພາຣາມີ
ເຕ ີn ຕາມແບບຈາໍລອງ Freundlich ຄ ື1.5356 ສະແດງວ່າ ການດູດຊບັເທງິຕວົດູດຊບັເກດີ
ຂຶນ້ຢ່າງໜາ້ພໍໃຈ ເມື່ ອຄ່າ n ຢູ່ໃນຊ່ວງ 1 ຫາ 10. ເຊິ່ ງໝາຍຄວາມວ່າ ການດູດຊບັໄອອອນ. 
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ຮູບ 6:  (a) ເສັນ້ສະແດງ Freundlich  Isotherm ການກດູດຊບັ Cd2+  ແລະ  (b) ເສັນ້
ສະແດງ Langmuir Isotherm ການກດູດຊບັ Cd2+   

ຕາຕະລາງ 1 ປຽບທຽບລະຫວ່າງພາຣາມເີຕ ີFreundlich ແລະ Langmuir ຂອງຕວົດູດ
ຊບັຈາກຜກັຕບົກບັຕວົດູດຊບັ ຊະນດິອື່ ນໆທີ່ ໃຊໃ້ນການດູດຊບັໄອອອນຂອງ 
Cd2+ 

Sorbent 

Langmuir isotherm 

constants 

Freundlich 

isotherm constants Ref. 
qm 

(mg/g) 

b 

(L/mg) 
R2 

Kf 

(mg/g) 
n R2 

ຜກັອຮຸີມ 
Moringa oleifera 

Lam. seeds 

7.864 0.036 0.987 0.47 1.552 0.999 

Ana Paula 

Meneghel 

et al. 2013 

ກາກກາເຟ 
Untreated coffee 

Hunks 

6.854 0.3024 0.9972 3.188 5.05 0.973 

Waleska E. 

Oliveira et 

al. 2008 

ສາຫ ່ າຍສນໍີາ້ຕານ 
Saegassum 

filipendula 

1.35 30.2 0.9894 4.00 1.97 0.752 

Denise 

Mesquita 

Vieira et 

al. 2007 

ຜກັຕບົ 
Eichhornia 

crassipes 

6.3411 0.1960 0.8802 0.2749 1.5356 0.9896 ງານວໄິຈນີ ້
 

ໄດດ້ເີທງິພືນ້ຜວິຂອງຕວົດູດຊບັ ແລະ ຊີໃ້ຫເ້ຫນັວ່າ ພືນ້ຜວິມພີະລງັງານທີ່ ສູງ (Meneghel 

et al. 2013). ການສກຶສາຖ່ານຫາ້ວຫນັຈາກຜກັຕບົທີ່ ພວກເຮາົສກຶສາໃນຄັງ້ນີ ້ແມ່ນມຄີວາມ
ສາມາດໃນການດູດຊບັ Cd2+ ເມື່ ອປຽບທຽບຄວາມສາມາດໃນການດູດຊບັ Cd2+ ກບັຕວົດູດ
ຊບັຊະນດິອື່ ນ ພບົວ່າໃນງານວໄິຈທີ່ ຜ່ານມາ Isotherm ຂອງເຂາົກໍ່ ມລີກັສະນະການດູດຊບັ
ເປັນໄປໄດທ້ງັ 2 ແບບຄ:ື Freundlich and Langmuir Adsorption Isotherm ແລະ ການ
ຄົນ້ຄວາ້ນີ ້ກມໍຄີວາມໃກຄ້ຽງກບັງານວໄິຈທີ່ ຜ່ານມາເຊັ່ ນດຽວກນັ. 

ການທດົລອງນໍາໃຊຕ້ວົດູດຊບັກບັນໍາ້ຕວົຢ່າງຈງິຜ່ານຈາກການສກຶສາເງ ື່ອນໄຂຕ່າງໆ 
ໄດນ້ໍາຕວົດູດຊບັມາທດົລອງໃຊກ້ບັນໍາ້ຕວົຢ່າງຈງິ ແລະ ພບົວ່າ ຕວົດູດຊບັສາມາດດູດຊບັ 
Cd2+ ໄດ ້86%, ຊຶ່ ງຢືນຢັນໄດວ່້າ ຕວົດູດຊບັທີ່ ຜະລດິຈາກຜກັຕບົສາມາດນາໍໃຊໄ້ດໃ້ນການບໍາ
ບດັນໍາ້ເປືອ້ນໄດ.້    
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ສະຫ ຸບຜນົການວໄິຈ ແລະ ຂໍສ້ະເໜ ີ
ຜ່ານການຄົນ້ຄວາ້ ພບົວ່າຖ່ານຫາ້ວຫນັທີ່ ຜະລດິຈາກຜກັຕບົ ສາມາດດູດຊບັ Cd2+ ໄດ ້

ໂດຍປະລມິານຕວົດູດຊບັ, ໄລຍະເວລາສໍາຜດັ ແລະ pH ທີ່ ເໝາະສມົແມ່ນ 1.5g, 30 ນາທ,ີ 

ແລະ pH 6 ຕາມລໍາດັບ. ຈາກເງ ື່ ອນໄຂດັ່ ງກ່າວ, ພົບວ່າ ຕົວດູດຊັບເປັນໄປໄດທ້ັງແບບ 
Freundlich Adsorption Isotherm ແລະ Langmuir Adsorption Isotherm,  ແບບ 
Freundlich Adsorption Isotherm ມີຄ ວ າມ ເ ປັ ນ ເ ສັ ້ນ ຊື່  R2>0.98 ແ ລ ະ  ແ ບບ 
Langmuir Adsorption Isotherm ພົບວ່າ ໃນການດູດຊັບ Cd2+ ເທິງພືນ້ຜິວໃນຊັນ້ 
monolayer ມຄີວາມສາມາດດູດຊບັສູງສຸດ 6.31mg/g. ນອກຈາກນີ,້ ການທດົລອງນໍາໃຊ ້
ກບັນໍາ້ຕວົຢ່າງຈງິແມ່ນ ສາມາດດູດຊບັໄດເ້ຖງິ 86%. ຖ່ານຫາ້ວຫນັທີ່ ຜະລດິຈາກຜກັຕບົມີ
ແນວໂນມ້ທີ່ ເປັນວດັສະດຸທາງເລອືກໜຶ່ ງທີ່ ສາມາດນໍາໄປໃຊເ້ປັນຕວົດູດຊບັທີ່ ມຕີົນ້ຄ່າການດໍາ
ເນີນງານຕໍ່ າ ໃນການນໍາ້ບັດນໍາ້ທີ່ ມປີະລິມານໂລຫະໜັກສູງໄດ ້ແລະ ຍງັເປັນການຊ່ວຍ
ຫ ຸດຜ່ອນປະລມິານຜກັຕບົໄດອ້ກີດວ້ຍ. 
ເອກະສານອາ້ງອງີ 
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ບດົຄດັຫຍໍ ້
ໃນບດົວໄິຈນີໄ້ດທ້ດົສອບຄວາມເປັນພດິຂອງຜະລດິຕະພນັນໍາ້ຢາລາ້ງຈານຈາໍນວນ

ໜຶ່ ງທີ່ ວ າ ງຂ າຍໃນນະຄອນຫ ວ ງວຽ ງຈັນ  ຈໍ ານວນ  4 ຍີ່ ຫໍ ້ຄື :  A (ຜະລິດຕະພັນ
ລາວ), B, C ແລະ  D (ຜະລິດຕະພັນນໍາເຂົາ້ຈາກປະເທດໄທ), ຊຶ່ ງສ່ວນປະກອບຫ ັກ
ແມ່ນ LAS (Linear Alkylbenzene Sulfonate) ແລະ SLES (Sodium lauryl ether). 

ໂດຍການສກຶສາຄັງ້ນີໄ້ດດໍ້າເນີນການຊອກຫາຄ່າ LC50 ພາຍໃນ 96 ຊົ່ ວໂມງຂອງ
ຜະລດິຕະພນັນໍາ້ຢາລາ້ງຈານ ແຕ່ລະຍີ່ ຫໍດ້ວ້ຍສອງວທິຄີ:ື 1) ວທິກີານປະມານຄ່າໂດຍນໍາໃຊ ້
ຖານຂໍມູ້ນ ECOTOX ແລະ ແບບຈາໍ ລອງ ECOSAR; 2) ວທິກີານທດົສອບໂດຍນາໍໃຊປ້າ
ຫາງນກົຍຸງ Poecilia reticulata, ອາຍຸ 5 - 6 ອາທດິ ແລະ ຍາວ 1.85±0.13 cm, ຕາມຄໍາ
ແນະນາໍຂອງ OECD.  

ຜນົການປະມານຄ່າ LC50 ຂອງຜະລດິຕະພນັ A, B, C ແລະ D ມຄ່ີາ 7.14, 7.48, 

7.50 ແລະ 21.60 mg/L. ຕາມລໍາດບັ. ຄ່າ LC50 ທີ່ ໄດຈ້າກການທດົລອງຕວົຈງິຂອງທງັສີ່
ຜະລດິຕະພນັພບົວ່າມຄ່ີາຫ າຍກວ່າ 100 mg/L ເຊິ່ ງຢູ່ໃນເກນ “ເປັນມດິຕໍ່ ສິ່ ງແວດລອ້ມ” 
ຕາມມາດຕະຖານຂອງ Green Seal. ຂໍມູ້ນການທດົລອງຂອງການສກຶສາໃນຄັງ້ນີ ້ສະແດງໃຫ ້
ເຫນັວ່າມຄີວາມເປັນພດິໜອ້ຍກວ່າຂໍມູ້ນຈາກປະເທດກາໍລງັພດັ ທະນາອື່ ນໆ. 

ດັ່ ງນັນ້ຈ ຶ່ ງສາມາດສະຫ ຸບໄດວ່້າ ຄ່າ LC50 ຈາກການປະມານຄ່າໜອ້ຍ 
ກວ່າ ຄ່າ LC50 ທີ່ ໄດຈ້າກການທດົລອງ, ເນື່ ອງຈາກຂໍມູ້ນ ທີ່ ໃຊໃ້ນການປະມານຄ່າໄດມ້າຈາກ
ປາສາຍພນັທີ່ ມຄີວາມໄວຕໍ່ ທາດເຄມທີີ່ ສຸດ (ອ່ອນແອ). ດວ້ຍເຫດນີ ້ວທິກີານປະມານຄ່າຈະມີ
ຄວາມສາມາດຄອບຄຸມປາສາຍພນັຕ່າງໆໃນ ສິ່ ງແວດ ລອ້ມທາງນໍາ້ໄດຫ້ າຍກວ່າຜນົທີ່ ໄດຈ້າກ
ປາຫາງນກົຍຸງ. ຖາ້ຫາກມກີານສກຶສາຄວາມເປັນພດິຕໍ່ ປາໃນຕໍ່ ໜາ້ຂໍສະເໜໃີຫມ້ກີານສກຶສາ
ຜະລດິຕະພນັທໍາຄວາມສະອາດປະເພດອື່ ນໆກບັປາສາຍພນັທອ້ງຖິ່ ນຂອງລາວຕື່ ມອກີ. 
ຄໍາສໍາຄນັ: ປາ, ຄວາມເປັນພດິແບບໄວວາ, ຜະລດິຕະພນັນໍາ້ຢາລາ້ງຈານ 
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Abstract 

This study was aimed at examining the toxicity of selected dishwashing 

liquids sold in Vientiane Capital. Four samples of dishwashing liquids, 

namely, sample A (Lao product) and samples B, C and D (imported from 

Thailand) were selected for this study, the major ingredients of which were 

LAS (Linear Alkyl benzene Sulfonate) and SLES (Sodium lauryl ether).  

The 96-hour fish LC50 values of local dishwashing liquids were 

generated by two methods: 1) a prediction method using the ECOTOX 

database and the ECOSAR model; 2) a testing method using Guppy fish 

(Poecilia reticulata), 5 - 6 weeks old and 1.85 ± 0.13 cm in length, following 

the OECD test guidelines. 

The predicted LC50 values for products A, B, C, and D were 7.14, 7.48, 

7.50 and 21.60 mg/L, respectively. The LC50 values of all four products 

obtained from testing were higher than 100 mg/L, which is the criteria of “eco-

friendly” by the Green Seal. The experimental data of this study is rather less 

toxic than the data of other developing countries. 

It was concluded from the results that the LC50 from prediction is less 

than the LC50 from the testing method. This might have been caused by the 

fact that data for prediction is based on the data of the most sensitive species. 

Therefore, the prediction method is more protective of the fish in the aquatic 

environment than the data generated by guppy. 

Further researches on fish toxicity of other categories of detergent 

products with local fish species in Lao PDR are suggested. 

Keywords: fish, acute toxicity, dishwashing liquid  
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ຄວາມເປັນມາ ແລະ ຄວາມສໍາຄນັຂອງບນັຫາ 
ປັດຈບຸນັນີສ້ງັຄມົໄດມ້ຄີວາມກາ້ວໜາ້ຫ າຍຈຶ່ ງມກີານພດັທະນາຄດິຄົນ້ທາດເຄມຂີຶນ້ມາ

ເພື່ ອນໍາມາຊກັລາ້ງ ແລະ ທໍາຄວາມສະອາດຫ າຍຂຶນ້ເລືອ້ຍໆ. ຜະລດິຕະພນັທໍາຄວາມສະອາດ
ກາຍເປັນສ່ວນໜຶ່ ງໃນຊວີດິປະຈໍາວນັຂອງຄນົເຮາົ ບ່ໍວ່າຈະເປັນຂອງໃຊສ່້ວນຕວົເຊັ່ ນ: ສະ    
ບູ, ຢາສະຜມົ ແລະ ຢາຖູແຂວ້ ຫ  ືຈະເປັນຂອງໃຊໃ້ນຄວົເຮອືນ ເຊັ່ ນ: ສະບູຝຸ່ນ, ນໍາ້ຢາລາ້ງ
ຈານ ແລະ ນໍາ້ຢາທໍາຄວາມສະອາດພືນ້ເປັນ ຕົນ້. ທາດຊກັລາ້ງເປັນສາເຫດໜຶ່ ງທີ່ ກໍ່ ໃຫເ້ກດີມນົ
ລະພດິທາງນໍາ້ ຊຶ່ ງມກີານນໍາໃຊຫ້ າຍໃນອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ຄວົເຮອືນ, ຫ ງັຈາກທໍາຄວາມ
ສະອາດແລວ້ທາດຊັກລາ້ງຈະຕົກຄາ້ງໃນສິ່ ງແວດລອ້ມຈົນກວ່າຈະຍ່ອຍສະລາຍໝົ
ດ. ຜະລິດຕະພັນນໍາ້ຢາລາ້ງຈານມສ່ີວນປະສົມຂອງທາດເຄມີປະເພດທາດຫ ຸດແຮງຕຶງ
ຜິວ  (Surfactant) ທີ່ ເຮັດໜ້າທີ່ ປະສົມກັບນໍ ້າ ໃຫ ້ເກີດຟອງ ,  ເຮັດໃຫ ້ເກີດຄວາມ
ມື່ ນ ແລະ ເຮດັໃຫສ້າມາດຈບັຕວົກບັສິ່ ງເປີເປືອ້ນເພື່ ອແຍກອອກຈາກສ່ວນທີ່ ເປັນນໍາ້, ທາດຫ ຸດ
ແຮງຕຶງຜິວທີ່ ໃຊກ້ ັນຫ າຍມີ 2 ຊະນິດຄື: Linear alkyl benzene sulfonate (LAS) ແລະ 
Sodium lauryl ether sulfate (SLES) ຊຶ່ ງຈດັຢູ່ໃນກຸ່ມທາດຊໍາລະລາ້ງທີ່ ມໄີຟຟ້າບັນຈຸລົບ 
(anionic surfactant) ຊຶ່ ງທາດພວກນີເ້ປັນພດິຕໍ່ ສິ່ ງທີ່ ມຊີວີດິໃນນໍາ້ ແລະ ພາໃຫເ້ກດີມນົລະພດິ
ທາງນໍາ້ (Madsen, 2001). ປາເປັນສດັທີ່ ມຄີວາມໄວ (sensitive) ຕໍ່ ການປ່ຽນແປງທາງສິ່ ງ ແວດ
ລອ້ມນໍາ້ເຊັ່ ນ ທາງຟີຊກິ, ທາງເຄມ,ີ ຊວີະວທິະຍາ ແລະ ການກະທໍາຂອງມະ ນຸດ (Odiete,   

1999).  ຜ່ານມາໄດມ້ນີກັຄົນ້ຄວາ້ລາຍງານການທດົສອບຫາຄວາມເປັນພດິໂດຍຂອງຜະລດິຕະ
ພັນຄົວເຮືອນເຊັ່ ນ: ໃນປະເທດອິນເດຍ ໄດທ້ົດສອບຫາຄວາມເປັນພິດໂດຍການຫາ
ຄ່າ LC50 ໂດຍໃຊປ້າສາຍພນັ Teleost (Puntius ticto)ຊຶ່ ງນໍາມາທດົສອບກບັຜະລດິຕະພນັຊກັ
ຜາ້ພບົຄ່າ LC50 = 25.5 mg/L (Varsha, 2011). ນກັຄົນ້ຄວ້າຂອງປະເທດໄນຈເີຣຍໄດທ້ົດ
ສອບຫາຄວາມເປັນພດິໂດຍການຫາຄ່າ LC50 ໂດຍໃຊປ້າສາຍພນັ Catfish (Clarias  

gariepinus) ຊຶ່ ງນໍາມາທົດສອບກັບຜະລິດຕະພັນຊັກຜາ້, ພົບຄ່າ LC50 ແມ່ນ 24 mg/L  

(Ogundele, 2005) ແລະ ທດົສອບຫາຄວາມເປັນພດິໂດຍການຫາຄ່າ LC50 ຊຶ່ ງໃຊປ້າສາຍພນັ 
Toothed carp (Aphyosemion gairdneri) ທດົສອບກບັຜະລດິຕະພນັຊກັຜາ້ ພບົຄ່າ LC50 
ແມ່ນ 25.11 mg/L (Okwuosa, 1995). 

ໃນການສກຶສາຄວາມເປັນພດິຂອງນໍາ້ຢາລາ້ງຈານຕໍ່ ປາຄັງ້ນີໄ້ດກ້າໍນດົເອາົ ປາຫາງນກົຍຸງ 
(ຮູບ 1) ເປັນຕວົແທນສິ່ ງທີ່ ມຊີວີດິໃນນໍາ້. ປາຫາງນກົຍຸງ ເປັນໜຶ່ ງໃນສາຍພນັປາທີ່ ຖກືແນະນາໍ
ໃຫໃ້ຊໃ້ນການທົດລອງຫາຄວາມເປັນພິດແບບໄວວາໄລຍະສັນ້ (LC50) ໂດຍ OECD 

guideline (OECD guideline, 2003). ປາຫາງນກົຍຸງມຊີື່ ສາມນັວ່າ: Guppy (Poecilia 
 reticulata) ເປັນປາສວຍງາມໃນນໍາ້ຈດືຊະນດິໜຶ່ ງທີ່ ຈດັເປັນທີ່ ລຽ້ງງ່າຍ, ຂະຫຍາຍພນັໄດ ້
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ໄວ  ປັດຈຸບັນນິຍົມລຽ້ງກັນຫ າຍໃນຕູແ້ກວ້  ຫ ື ອ່າງລຽ້ງປາ  Eknath, C. N. (2013). 

ປີ 2013 Lawal ພອ້ມດວ້ຍຄະນະຈາກປະເທດໄນຈເີຣຍ ໄດທ້ດົສອບຫາຄວາມເປັນພດິ
ໂດຍການຫາຄ່າ LC50 ໂດຍໃຊປ້າສາຍພນັ Guppy (Poecilia reticulata ) ຊຶ່ ງນໍາມາທດົ
ສອບກບັຜະລດິຕະພນັສະບູແຫ ວກໍາຈດັຄາບ, ພບົຄ່າ LC50 ຂອງຜະລດິຕະພັນັແມ່ນ 62 

ແລະ 85 mg/L. 

ປະເທດລາວມກີານປ່ອຍນໍາ້ເປືອນຈາກຄວົເຮອືນ ໂດຍມທີາດຊກັລາ້ງປົນຢູ່ເປັນຈໍານວນ
ຫ າຍລງົສູ່ແຫ ່ ງນໍາ້ສາທາລະນະ ໂດຍປາສະຈາກການບໍາບດັ ຊຶ່ ງໃນປັດຈບຸນັ ບນັຫານໍາ້ເປືອ້ນກໍາລງັ
ເປັນອກີບນັຫາໃຫຍ່ທີ່ ເກດີຂຶນ້ຕາມອດັຕາການຂະຫຍາຍຕວົຂອງຊຸມຊນົ ໂດຍນໍາ້ເປື້ອນທີ່ ຖືກ
ປ່ອຍລງົສູ່ແຫ ່ ງນໍາ້ຈະເຮດັໃຫເ້ກດີເປັນມນົລະພດິທາງນໍາ້ ຊຶ່ ງເປັນອນັຕະລາຍຕໍ່ ສດັນໍາ້ແລະພດື
ທາງນໍາ້(ວັນແສງ, 2019). ຈຸດປະສົງຂອງການຄົນ້ຄວາ້ ເພື່ ອທົດສອບຄວາມເປັນພິດຂອງ
ຜ ະ ລິ ດ ຕ ະ ພັ ນ ນໍ ້ າ ຢ າ ລ ້ າ ງ ຈ າ ນ ຕໍ່ ປ າ  ໂ ດ ຍ ກໍ າ ນົ ດ ຄ ວ າ ມ ເ ປັ ນ ພິ ດ ດ ້ ວ ຍ ຄ່ າ 
LC50 (Median Lethal Concentration) ແລະ ຈະຮູວ່້າຜະລດິຕະພນັນໍາ້ຢາລາ້ງຈານທີ່ ນໍາມາ
ທດົສອບນັນ້ ເປັນມດິຕໍ່ ສິ່ ງແວດລອ້ມ ຫ  ືບ່ໍເປັນມດິຕໍ່ ສິ່ ງແວດລອ້ມ. 

ຮູບ 1: ປາຫາງນກົຍຸງ Guppyແລະ ຫອ້ງລຽ້ງປາທດົລອງພາກວຊິາເຄມສີາດ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ວທິກີານສກຶສາ  
ວທິກີານປະມານຄ່າ LC50 (Estimated LC50) 

ວທິກີານປະມານຄ່າ LC50 ແມ່ນການຄດິໄລ່ຫາ LC50 ລວມຂອງຜະລດິຕະ       ພນັ, ໂດຍ
ການເອາົແຕ່ ລະສ່ວນປະສມົຂອງຜະລດິຕະພນັນໍາ້ຢາລາ້ງຈານມາຫາ CAS No. ແລະ LC50 ເຊິ່ ງ
ມຂີັນ້ຕອນສະແດງດັ່ ງຮູບ 2. 

ວທິກີານທດົລອງໃນຫອ້ງທດົລອງ  
ຕວົຢ່າງນໍາ້ຢາລາ້ງຈານແມ່ນຊືຈ້າກຕະຫ າດ ແລະ ຮາ້ນສະດວກຊືທ້ົ່ ວໄປ, ຜະລດິຕະພນັນໍາ້

ຢາລາ້ງຈານທີ່ ໃຊທ້ດົລອງມ ີ4 ຍີ່ ຫໍ:້ 1 ຍີ່ ຫໍແ້ມ່ນຜະລດິຕະພນັຂອງປະເທດລາວ ແລະ ລະຫດັ 
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 A ແລະ 3 ຍີ່ ຫໍແ້ມ່ນຜະລດິຕະພນັຂອງປະເທດໄທ ລະຫດັ B, C ແລະ D. 

ປາຫາງນກົຍຸງ Guppy ທີ່ ລຽ້ງໃນຫອ້ງທດົລອງພາກວຊິາເຄມສີາດ ຄະນະວທິະຍາ 
ສາດທໍາມະຊາດ ຂອງມະຫາວທິະຍາໄລແຫ່ງຊາດລາວ. ໃນການລຽ້ງປາທີ່ ຈະນາໍມາທດົສອບນີ ້
ແມ່ນອາ້ງອີງຈາກ OECD 203 ຄື ອຸນຫະພູມຂອງນໍາ້ໃນອ່າງລຽ້ງປາ: 21 – 25 ºC, pH 

ຂອງນໍາ້ລຽ້ງປາ: 6.8 – 7.8, ໃຫແ້ສງສະຫວ່າງ/ມດື - 12/12 ຊົ່ ວໂມງ, ໃຫອ້ອກຊເີຈນປາ
ຕະຫ ອດ 24 ຊົ່ ວໂມງ, ຄວາມກະດາ້ງຂອງນໍາ້ລຽ້ງປາ : 8 - 12 mg/L, ນໍາ້ທີ່ ໃຊລ້ຽ້ງປາແມ່ນ 

Purified Water (ປາ 1g/ ນໍາ້ 1L) ແລະ ໃຫອ້າຫານປາ 2 ເທື່ ອຕໍ່ ມ ື ້(ເຊົາ້-ແລງ). ປາທີ່ ນາໍມາ
ທົດສອບແມ່ນປາທີ່ ມອີາຍຸລະຫວ່າງ 5 - 6 ອາທິດ, ມນີໍາ້ໜັກ ແລະ ມຄີວາມຍາວ 1.85 

± 0.13 cm. ຊຶ່ ງຂັນ້ຕອນການທດົສອບຕາມ OECD guideline ແມ່ນສງັເກດການຕາຍ
ຂອງປາເປັນເວລາ 96 ຊົ່ ວໂມງຂອງການເອາົທາດເຄມໃີສ່ ດັ່ ງໃນຮູບ 3 ໂດຍແຕ່ລະການທດົ
ລອງຕອ້ງມຊຸີດ guppy control (ຄວບຄຸມ). 
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ຮູບ 3 ແຜນວາດການທດົລອງ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ຜນົການທດົລອງ ແລະ ວເິຄາະຜນົ 
ຜນົການສກຶສາການປະມານຄ່າ LC50 

ຈາກການປະມານຄ່າ LC50  ຂອງຜະລດິຕະພນັນໍາ້ຢາລາ້ງຈານ 4 ຍີ່ ຫໍ ້A, B, C  

ແລະ D ຊຶ່ ງສາມາດຊອກຫາໄດຜ້ນົຂອງການປະມານຄ່າສະແດງໃນຕາຕະລາງ 1 

ຕາຕະລາງ 1 ຜນົການປະມານຄ່າ LC50 ຂອງຜະລດິຕະພນັນໍາ້ຢາລາ້ງຈານ 4 ຍີ່ ຫໍ ້

ລໍາດບັ ຊື່ ຂອງຜະລດິຕະພນັນໍາ້ຢາລາ້ງຈານ ການປະມານຄ່າ LC50 (mg/L) 

1 ຜະລດິຕະພນັນໍາ້ຢາລາ້ງຈານ (A) 7.14 

2 ຜະລດິຕະພນັນໍາ້ຢາລາ້ງຈານ (B) 7.48 

3 ຜະລດິຕະພນັນໍາ້ຢາລາ້ງຈານ (C) 7.50 

4 ຜະລດິຕະພນັນໍາ້ຢາລາ້ງຈານ (D) 21.60 

ຈາກຕາຕະລາງ 1 ຈະເຫນັວ່າ ການປະມານຄ່າ LC50  ນໍາ້ຢາລາ້ງຈານ A, B ແລະ C 
ມຄ່ີາຕໍ່ າກວ່າ 10 mg/L, ຈຶ່ ງໄດນ້ໍາໄປທດົລອງຕວົຈງິກບັປາໃນຫອ້ງທດົລອງຕໍ່ ໄປເພື່ ອຫາ
ຄ່າ LC50 ຂອງນໍາ້ຢາລາ້ງຈານທີ່ ນໍາມາທດົສອບໂດຍນໍາໃຊຄ່້າ 10 mg/L ເປັນຄວາມເຂັມ້ຂຸນ້
ເລີ່ ມຕົນ້. 

ຜນົການທດົລອງກບັປາໃນຫອ້ງທດົລອງ 
ຈາກການທດົສອບຜະລດິຕະພນັນໍາ້ຢາລາ້ງຈານ 4 ຍີ່ ຫໍ ້A, B, C ແລະ D ທີ່ ຄວາມ

ເຂັມ້ຂຸນ້ 10 mg/L ກບັປາ ພບົວ່າເວລາໄປ 96 ຊົ່ ວໂມງ ປາບ່ໍຕາຍ, ຈຶ່ ງໄດເ້ພີ່ ມຄວາມເຂັມ້ຂຸນ້
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ຂອງຜະລິດຕະພັນນໍາ້ຢາລາ້ງຈານຂຶນ້ ເປັນ 100 mg/L ເປັນເວລາ 96 ຊົ່ ວໂມງ ປາກໍ່ ບ່ໍ
ຕາຍ ດັ່ ງສະແດງໃນຕາຕະ ລາງ 2. ຈາກການທົດລອງຕົວຈງິໃນຫອ້ງທົດລອງຢັງຢືນວ່າ
ຜະລດິຕະພນັທີ່ ນໍາມາທດົສອບທງັ 4ຊະນດິມ ີLC50 > 100 mg/L ແລະ ມຄ່ີາຫ າຍກວ່າ
ການປະມານຄ່າ LC50 ຈາກສ່ວນປະສມົໃນສະຫ າກທີ່ ຕດິຂາ້ງຂວດ. ການທີ່ ມຄ່ີາ LC50 > 

100 mg/L ນີເ້ປັນຜນົດຕີໍ່ ສງິທີ່ ມຊີວີດິໃນນໍາ້ ສະແດງວ່າຜະລດິຕະພນັນໍາ້ຢາລາ້ງຈານທີ່ ນາໍມາ
ທດົສອບແມ່ນເປັນມດິຕໍ່ ສິ່ ງແວດລອ້ມ (Greenseal, 2017). 

ຕາຕະລາງ 2  ຜນົການທດົລອງກບັປາໃນຫອ້ງທດົລອງຫາຄ່າ LC50 ຂອງຜະລດິຕະພນັນໍາ້ຢາ
ລາ້ງຈານ 

ຄວາມເຂັໍ້ມຂຸໍ້ນນ  ໍ້າຢາລໍ້າງຈານ 100 mg/L 

 3  ຊົ່ ວໂມງ 6  ຊົ່ ວໂມງ 24  ຊົ່ ວໂມງ 48  ຊົ່ ວໂມງ 72 

 ຊົ່ ວໂມງ 
96  

ຊົ່ ວໂມງ 
ການຕາຍຂອງປາ 

A 0/3 0/3 0/3 0/3 0/3 0/3 

B  0/3 0/3 0/3 0/3 0/3 0/3 

C 0/3 0/3 0/3 0/3 0/3 0/3 

D 0/3 0/3 0/3 0/3 0/3 0/3 

Control  0/3 0/3 0/3 0/3 0/3 0/3 

ຜ່ານຈາກການສກຶສາຫາຂໍມູ້ນບດົວໄິຈທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ, ການປະມານຄ່າ LC50 ແລະ ການ
ທດົລອງຕວົຈງິ ມາປຽບທຽບສະແດງ ໃນຕາຕະລາງ 3 ແລະ ສະແດງເສັນ້ແດງປຽບທຽບຜນົ
ການທດົລອງ ກບັປະເທດອື່ ນ ໃນຮູບ 4 ພບົວ່າຜະລດິຕະພນັນໍາ້ຢາລາ້ງຈານທີ່ ຈໍາໜ່າຍໃນ
ນະຄອນຫ ວງວຽງຈນັ ທງັ 4 ຍີ່ ຫໍທ້ີ່ ນາໍມາທດົສອບ ແມ່ນມຄ່ີາ LC50 ສູງກວ່າປະເທດອື່ ນໆ ຊຶ່ ງ
ເປັນການດທີີ່ ຜະລດິຕະພນັພວກນີເ້ປັນມດິຕໍ່ ສິ່ ງແວດລອ້ມ ແຕ່ຢ່າງໃດກໍ່ ຕາມ ຊະນດິຂອງສາຍ
ພນັປາທີ່ ນໍາມາທດົສອບອາດຈະທນົທານຕໍ່ ກບັທາດເຄມທີີ່ ປະສມົຢູ່ໃນນໍາ້ຢາລາ້ງຈານຫ າຍ
ກວ່າສາຍພນັ       ອື່ ນ, ຢ່າງໃດກໍຕາມປາຫາງນກົຍຸງກໍ່ ເປັນໜຶ່ ງໃນສາຍພນັທີ່ ໄດບ້ນັຈໄຸວໃ້ນ
ການທດົສອບຫາຄ່າ LC50 ຂອງ OECD guideline. 

ຕາຕະລາງ 3 ປຽບທຽບຜນົການທດົລອງ ກບັປະເທດອື່ ນ 
ປະເທດ ຜະລດິຕະພນັ LC50 mg/L ສາຍພນັປາ ປີ 

ໄນຈເີຣຍ ຊກັຜາ້ 25.11 Toothed carp (Aphyosemion gairdneri) 1995  
ໄນຈເີຣຍ ຊກັຜາ້ 24 Catfish (Clarias gariepinus) 2005 
ອນິເດຍ ຢາສະຜມົ 0.04 Guppy (Poecilia reticulata) 2010 

ອນິເດຍ ຊກັຜາ້ 25.5 Teleost (Puntius ticto)  2011 

ໄນຈເີຣຍ ກາໍຈດັຄາບ 62 

85 
Guppy (Poecilia reticulata) 2013 
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ອນິເດຍ ຊກັຜາ້ 14.2 

11.06 

Catla (Catla catla) 

Rohu (Labeo rohita) 
2015 

ປະເທດລາວ 

ຜນົການປະມານຄ່າ LC50 mg/L 

A 

ນໍາ້ຢາລາ້ງຈານ 

7.14  

2019 
B 7.48 

C 7.50   

D 21.60 

ຜນົການທດົລອງ LC50 mg/L 

A 

ນໍາ້ຢາລາ້ງຈານ  > 100 Guppy (Poecilia reticulata) 2019 
B 

C 

D 

ຮູບ 4 ເສັນ້ແດງປຽບທຽບຜນົການທດົລອງ ກບັປະເທດອື່ ນ 
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ສະຫ ຸບຜນົການສກຶສາ 
ການຄົນ້ຄວາ້ຄັງ້ນີໄ້ດດໍ້າເນນີການຊອກຫາຄ່າ LC50 ຂອງແຕ່ລະຜະລດິຕະພນັນໍາ້ຢາ

ລາ້ງຈານດວ້ຍ 2 ວທິຄີ:ື ການປະມານຄ່າ LC50 ແລະ ການທດົສອບຫາຊ່ວງ LC50 ພາຍໃນ 
96 ຊົ່ ວໂມງ (acute toxicity) ຕາມ OECD guideline. 

ຜນົຈາກການປະມານຄ່າ LC50 ຂອງແຕ່ລະຜະລດິຕະພນັພບົວ່າ LC50 ຂອງຜະລດິຕະ
ພັນ A, B, C ແລະ D ມຄ່ີາ LC50 ແມ່ນ 7.14, 7.50, 7.48 ແລະ 21.60 mg/L ຕາມລໍາ
ດບັ. 

ຈາກຜນົການປະມານຄ່າ ໄດເ້ອາົຜະລດິຕະພນັນໍາ້ຢາລາ້ງຈານມາທດົສອບກບັປາຫາງ
ນກົຍຸງ ເພື່ ອຫາຊ່ວງ LC50 ພາຍໃນ 96 ຊົ່ ວໂມງ ໂດຍໃຊປ້າຫາງນກົຍຸງແມ່ນໄດເ້ລີ່ ມຈາກ
ຄວາມເຂັມ້ຂຸມ້ 10 mg/L ແລວ້ພາຍຫ ງັເພີ່ ມເປັນ 100 mg/L ຜນົປະກດົວ່າບ່ໍມກີານປາຕາຍ
ເລຍີ, ຜນົການທດົລອງທີ່່ ໄດແ້ມ່ນ LC50(A), LC50(B), LC50(C) ແລະ LC50(D) > 100 

mg/L ເຊິ່ ງຢູ່ໃນເກນ “ເປັນມດິຕໍ່ ສິ່ ງແວດລອ້ມ” ຕາມມາດຕະຖານຂອງ Green Seal. ຂໍມູ້ນ
ການທດົລອງຂອງການສກຶສາໃນຄັງ້ນີ ້ສະແດງໃຫເ້ຫນັວ່າຜະລດິຕະພນັທີ່ ນໍາມາສກຶສາມີ
ຄວາມເປັນພດິໜອ້ຍກວ່າຂໍມູ້ນຈາກປະເທດກາໍລງັພດັທະນາອື່ ນໆ. 

 ດັ່ ງ ນັ ້ນຈຶ່ ງ ສ າມ າດສະຫ ຸ ບ ໄດ ້ວ່ າ  ຄ່ າ  LC50 ຈາກກ ານປະມານ ຄ່ າໜ ້ອຍ
ກວ່າ ຄ່າ LC50 ທີ່ ໄດຈ້າກການທດົລອງ, ເນື່ ອງຈາກຂໍມູ້ນ ທີ່ ໃຊໃ້ນການປະມານຄ່າໄດມ້າຈາກ
ປາສາຍພນັທີ່ ມຄີວາມໄວຕໍ່ ທາດເຄມທີີ່ ສຸດ ດວ້ຍເຫດນີ ້ວທິີການປະມານຄ່າຈະມຄີວາມ
ສາມາດຄອບຄຸມປາສາຍພນັຕ່າງໆໃນສິ່ ງແວດລອ້ມທາງນໍາ້ໄດຫ້ າຍກວ່າຜນົທີ່ ໄດຈ້າກປາຫາງ
ນກົຍຸງ. 
ເອກະສານອາ້ງອງີ 
ວນັແສງ ຈນຸລະມະນ,ີ ສນັຕ ິກງົມະນ,ີ ພມິພອນ ແກວ້ບຸນທໍາ, ແສງສະຫວນັ ຄນັທະວງົ. 

(2019). ເຝົ້າລະວງັຄຸນນະພາບນໍາ້ເປື້ອນຊຸມຊນົເຂດຮ່ອງແຊງ ແລະ ຫວ້ຍໝາກ
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ຄວາມຫ າກຫ າຍຂອງພດືຕະກຸນຂງີ-ຂ່າ (Zingiberaceae) ໃນເຂດ 
ພູຈອມວອຍ ເມອືງຄໍາເກດີ, ແຂວງບໍລຄໍິາໄຊ 

ສຸລວິນັ ຫ າ້ໜ່ໍສະຫວນັ, ວຈິດິ ລໍາໄຊ, ສມົຈນັ ບຸນພນັມ,ີ ຄໍາຟາ້ ຈນັທະວງົສາ, ແກວ້ອຸດອນ 
ສຸວນັນະກຸມມານ, ດວງແຂ ແກວ້ນອ້ຍ, ຄໍາບ່ອງ ກມົມະຈນັ, ຂນັ ຢ່ວງຢາເຢຍ, ກິ່ ງແກວ້ ສີ

ໂພໄຊ ແລະ ແສງຟອງ ດວງມະນ.ີ 
ຜູຮ້ບັຜດິຊອບຫຼກັ: ສຸລວິນັ ຫ າ້ໜ່ໍສະຫວນັ 

ພາກວຊິາຊວີະວທິະຍາ, ຄະນະວທິະຍາສາດທໍາມະຊາດ, ມະຫາວທິະຍາໄລແຫ່ງຊາດ 
ອເີມວ: biokklano@yahoo.com 

ບດົຄດັຫຍໍ ້
ການສກຶສາຄວາມຫ າກຫ າຍຂອງພດືຕະກຸນຂີງ-ຂ່າ (Zingiberaceae) ຢູ່ໃນເຂດພູ

ຈອມວອຍ, ເມອືງຄໍາເກດີແຂວງບໍລຄິ າໄຊ ລະຫວ່າງປີ 2018 ຫາ ປີ 2020. ພບົພດືຕະກຸນ
ຂີງ-ຂ່າ ທັງໝົດຈໍານວນ 7 ສະກຸນ, 10 ຊະນດິ. ສະກຸນທີ່ ພົບຫ າຍກວ່າໝູ່ ແມ່ນສະກຸນ 
Alpinia ພບົ 3 ຊະນດິ ເຊັ່ ນ: Alpinia intermedia Gagnep., A. roxburgghii (Roxb.) 

Sweet. ແລະ Alpinia sp., ຮອງລົງມາແມ່ນສະກຸນ  Amomum ພົບ 2 ຊະນິດເຊັ່ ນ : 

Amomum prionocarpum Lamxay & M.F. Newman, A. villosum Lour. ສ່ວນ 5 

ສະ ກຸ ນທີ່ ເ ຫ ືອ ພົບສະ ກຸ ນລະ  1  ຊະນິດຄື :   Distichochlamys sp., Hedychium 

coccineum Buch.-Ham. ex Sm., Kaempferia parviflora Wall. ex Baker, 

Meistera vespertilio (Gagnep.) Škorničk. & M.F.Newman ແ ລ ະ  Zingiber 

montanum (J.König) Link ex A.Dietr. ພບົພດືທີ່ ລາຍງານການພບົໃໝ່ຂອງ ສປປ ລາວ 
1 ສະກຸນຄ:ື ສະກຸນ Distichochlamys. ການສກຶສາຄັງ້ນີໄ້ດບ້ອກລກັສະນະເດັ່ ນຂອງພດື
ດັ່ ງກ່າວ, ບອກເຖງິການນາໍໃຊ ້ແລະ ຮູບພາບປະກອບ. 
ຄໍາສໍາຄນັ: ພູຈອມວອຍ, ແຂວງບໍລຄໍິາໄຊ, ຄວາມຫ າກຫ າຍຂງີ-ຂ່າ. 
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Diversity of Zingiberaceae in Phou Chom Voy, Khamkeut 

district, Bolikhamxai province 

Lanorsavanh.S, Lamxay.V, Bounphanmy.S, Chanthavongsa.K, 

Souvannakhoummane.K, Keonoy.D, Kommachan.K, Yuangyaryear.K, 

Syphoxay.K and Dongmany.S 

Corresponding author: Lanorsavanh.S 

Department of Biology, Faculty of Natural Science, National University of 

Laos. Email: biokklano@yahoo.com 
Abstract 

Diversity of the family Zingiberaceae in Phou Chom Voy, Kham keut 

district, Bolikhamxai province between 2018 to 2020 was studied. Seven 

genera, ten species were found namely Alpinia intermedia Gagnep., A. 

roxburgghii (Roxb.) Sweet. and Alpinia sp. Two species in Amomum viz. 

Amomum prionocarpum Lamxay & M.F. Newman, A. villosum Lour. One 

each species in Distichochlamys sp., Hedychium coccineum Buch.-Ham. ex 

Sm., Kaempferia parviflora Wall. ex Baker, Meistera vespertilio (Gagnep.) 

Škorničk. & M.F. Newman and Zingiber montanum (J. König) Link ex A. 

Dietr. Distichochlamys is new record genus of Lao PDR. The Botanical 

characteristic, using and photographs are provided. 

Key word: Phou chom voy, Bolikhamxai province, Diversity Zingiberceous. 

 

ຄວາມສໍາຄນັຂອງບນັຫາ 
ພູຈອມວອຍເປັນປ່າໄມທ້ີ່ ມຄີວາມອຸດມົສມົບູນ ແລະ ມລີກັສະນະພເິສດ ເພາະເປັນປ່າ

ທີ່ ຮກັສາສະພາບຫວຍ້ນໍາ້-ລໍາທານ ແລະ ສາຍນໍາ້ຕ່າງໆ. ນອກຈາກເປັນປ່າໄມທ້ີ່ ທີ່ ຮກັສາ
ຄວາມຊຸ່ມແຫ ່ ງນໍາ້ທໍາມະຊາດແລວ້ ຍງັເປັນປ່າໄມທ້ີ່ ຮກັສາຄວາມອຸດມົສມົບູນທາງຊວີະນາໆ
ພນັ, ຄວາມຫ າກຫ າຍທາງລະບບົນເິວດວທິະຍາ ແລະ ຄວາມສວຍງາມອນັມະຫດັສະຈນັທາງ
ທໍາມະຊາດອກີດວ້ຍ ປະກອບດວ້ຍປ່າໄມປ້ະເພດຕ່າງໆ ເຊັ່ ນ: ປ່າດງົດບິ, ປ່າປະສມົ, ປ່າໜ່ໍ
ໄມຂ້ມົ. ພູຈອມວອຍເປັນປ່າສະຫງວນຂອງແຂວງ ແຂວງບໍລຄໍິາໄຊ ເຊິ່ ງມເີນືອ້ນທີ່ ກວມເອາົ 
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2 ເມອືງຄ:ື ເມອືງໄຊຈາໍພອນ ແລະ ເມອືງຄ າເກດີ ແຂວງບໍລຄໍິາໄຊ. ດັ່ ງນັນ້, ການຄົນ້ຄວາ້ທາງ
ວທິະຍາສາດ ໂດຍສະເພາະການຄົນ້ຄວາ້ຄວາມຫ າກຫ າຍຂອງຊະນດິພດື ທີ່ ພບົເຫນັໃນເຂດນີ ້
ລວມທງັ ການສກຶສາການຢູ່ຮ່ວມກນັຂອງບນັດາສິ່ ງທີ່ ມຊີວີດິຕ່າງໆ ທີ່ ດໍາລງົຊວີດິໃນສິ່ ງແວດ
ລອ້ມອອ້ມຕວົອນັສະເພາະ ແລະ ມລີກັສະນະພເິສດ ຂອງພດື, ສດັ ແລະ ສິ່ ງທີ່ ມຊີວີດິອື່ ນໆ 
ແຕ່ລະຊະນດິ ໄປພອ້ມໆກບັການຈດັສນັ-ຄຸມ້ຄອງ, ປົກປັກຮກັສາປ່າປອ້ງກນັ ຫ  ືປ່າຍອດນໍາ້
ແຫ່ງນີໄ້ວ ້ຈ ຶ່ ງກາຍເປັນກດິຈະກາໍອນັສໍາຄນັ, ຈາໍເປັນ ແລະ ຈດັເປັນບູລມົມະສດິພເິສດ ສໍາລບັ
ການປົກປັກຮກັສາແຫ ່ ງນໍາ້, ປົກປັກຮກັສາປ່າທໍາມະຊາດ ເຊັ່ ນດຽວກບັການປົກປັກຮກັສາ
ຊວີະນາໆພນັ ອນັອຸດມົສມົບູນ ແລະ ຮັ່ ງມ ີຄອບຄູ່ກບັການຄົນ້ຄວາ້ໄປພອ້ມໆກບັການສົ່ ງເສມີ
ການນາໍໃຊໃ້ຫຍ້າວນານຕະຫ ອດໄປ.  

ພດືຕະກຸນຂງີ-ຂ່າ ເປັນພດືຕະກຸນທີ່ ຄນົນໍາຍມົກນັນໍາໃຊຫ້ າຍບ່ໍວ່າຈະເປັນອາຫານ, 
ທາງດາ້ນການຍຢາ ຫ  ືນໍາໃຊເ້ຂົາ້ໃນການປຸງແຕ່ງຜະລດິຕະພນັຕ່າງໆ, ທົ່ ວໂລກມຈີໍານວນ
ປ ະ ມ າ ນ  5 0  ສ ະ ກຸ ນ  ແ ລ ະ  ປ ະ ມ າ ນ  1 6 0 0  ຊ ະ ນິ ດ 

(https://en.wikipedia.org/wiki/Zingiberaceae, 2020), ສໍາລບັ ສປປ ລາວ ມຈີໍາ
ນວນ 15 ສະກຸນ,  104 ຊະນດິ (Hye-Young Jin, Tai-Hyeon Ahn, Hai-Joo Lee, 

Jeong Hwa Song, Chung Hee Lee, Young Jae Kim, Jung Won Yoon, Kae Sun 

Chamg, Ho Sang Kang, Hyo Cheng Cheng, Jeong ho Park, Miin Bang, 

Bounthong Bouahom, Chanhsamone Phongoudome, Viengsamone 

Thammavong, Thatsaphone, 2016). ປີ 2012 ໄດມ້ກີານສກຶສາພດືສະກຸນໝາກແໜ່ງ
ໃນກໍາປູເຈຍ້, ລາວ ແລະ ຫວຽດນາມ ເຊິ່ ງພົບທັງໝົດ 35 ຊະນິດ ແລະ 37 ແທກຊາ 
(Lamxay, V. & M. F. Newman, 2012), ຕໍ່ ມາປີໄດມ້ກີານຄົນ້ພບົຊະນດິໃໝ່ອີກ 1 
ຊ ະນິດຂອ ງພືດຕະ ກຸນຂີ ງ - ຂ່ າ ຄື :  Curcuma peramoena Souvann. & Maknoi 

(Keooudone Souvannaakhoummane & Charun Maknoi, 2014), ໃນປີດຽວກນັໄດ ້
ພບົພດືຊະນດິໃໝ່ເພີ່ ມ 3 ຊະນດິຄ:ື Curcuma corniculata and C. flammea (Curcuma 

subg. Ecomata), and Zingiber jiewhoei (Zingiber sect. Zingiber (J. Leong-

Škorničková, O. Šída, S. Bouamanivong, K. Souvannakhoummane, 2014). ປີ 
2017 ໄດມ້ກີານລາຍງານພດືທີ່ ບນັທກຶໃໝ່ຂອງລາວຈນັວນ 7 ຊະນດິຄ:ື Z. densissimum 

S.Q.Tong & Y.M.Xia, Z. kerrii Craib, Z. ligulatum Roxb., Z. nudicarpum 
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D.Fang, Z. orbiculatum S.Q.Tong, Z. parishii Hook.f. subsp. phuphanense 

Triboun & K.Larsen, Z. recurvatum S.Q.Tong & Y.M.Xia and Z. smilesianum 

Craib (K. Souvannakhoummane & J. L eong -Škornicková, 2017)  ແລະ ປີ  
2019 ໄດມ້ກີານສກຶສາພດືສະກຸນຕູບມູບ ເຊິ່ ງພບົພດືຊະນດິໃໝ່ຂອງໂລກຈາໍນວນ 5 ຊະນດິ
ຄື :  Kaempferia attapeuensis Picheans. & Koonterm, K. champasakensis 

Picheans. & Koonterm, K. gigantiphylla Picheans. & Koonterm, K. 

sawanensis Picheans. & Koonterm and K. xiengkhouangensis Picheans. & 

Phokham (Oudomphone Insisiengmay, Thomas Haevermans & Mark F. 

Newman, 2019). ພດືຕະກຸນຂງີ-ຂ່າເກດີໄດທຸ້ກສະພາບແວດລອ້ມ ຕາມແຄມຫວ້ຍນໍາ້-ລໍາ
ທານຕ່າງໆ, ຕາມເຂດນໍາ້ຕກົຕາດ, ດານຫນີ, ຜາຫນີ ແລະ ຕາມໂງ່ນຫນີທີ່ ມຄີວາມຊຸ່ມຕ່າງໆ 
ແລະ ເກດີໄດໃ້ນປ່າທຸກປະເພດ. ນອກຈາກນັນ້ພດືຕະກຸນນີມ້ກີ ິ່ ນ ເຊິ່ ງນຍິມົກນັມາໃຊເ້ປັນ
ອາຫານ, ໃຊປຸ່້ງແຕ່ງກິ່ ນອາຫານຕ່າງໆ, ໃຊເ້ປັນຢາ, ໃຊປ້ະສມົກບັຜະລດິຕະພນັອື່ ນໆ ເພື່ ອປຸ່ງ
ແຕ່ງກນິ ແລະ ນຍິມົປູກເປັນພດືປະດບັຕາມບາ້ນເຮອືນ ຫ  ືສະຖານທີ່ ທ່ອງທ່ຽວຕ່າງໆ. 

ຈດຸປະສງົ  
- ເພື່ ອສກຶສາຈາໍນວນສະກຸນ ແລະ ຊະນດິຂອງພດືຕະກຸນຂງີ-ຂ່າ ໃນເຂດພູຈອມວອຍ, 

ເມອືງຄໍາ   ເກດີ, ແຂວງບໍລຄໍິາໄຊ; 
- ເພື່ ອສກຶສາການນາໍໃຊ ້ແລະ ບົ່ ງລກັສະນະເດັ່ ນຂອງພດືດັ່ ງກ່າວທີ່ ພບົເຫນັໃນເຂດສກຶ

ສາ; 
- ເພື່ ອເກບັຮກັສາຕວົຢ່າງພດືແຫງ້ໃວໃ້ນຫອ້ງພພິທິະພນັພດື ພາກວຊິາຊວີະວທິະຍາ, 

ຄະນະວທິະຍາສາດທໍາມະຊາດ. ມະຫາວທິະຍາໄລແຫ່ງຊາດ. 
ວທິກີານສກຶສາ  
 ການສກຶສາຄັງ້ນີໄ້ດແ້ບ່ງອອກເປັນ 2 ພາກສ່ວນຄ:ື ການສກຶສາໃນພາກສະໜາມ ແລະ 
ການສກຶສາໃນຫອ້ງທດົລອງ-ຫອ້ງພພິທິະພນັພດື. 
 2.1 ການສກຶສາພາກສະໜາມ 

- ຍ່າງສໍາຫ ວດພດືໃນຂອບເຂດພູຈອມວອຍ, ເມອືງຄໍາເກດີ, ແຂວງບໍລຄໍິາໄຊ. 
- ເກບັຕວົຢ່າງພດື, ພອ້ມທງັບນັທກຶຂໍມູ້ນພາກສະໜາມ ແລະ ຖ່າຍຮູບ. 
- ນາໍເອາົຕວົຢ່າງພດືມາສກຶສາໃນຫອ້ງທດົລອງໃນຂັນ້ຕອນຕໍ່ ໄປ. 
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2.2 ການສກຶສາໃນຫອ້ງທດົລອງ ແລະ ພພິທິະພນັພດື 
- ຕດັແຕ່ງຕວົຢ່າງພດືຕາມຫ ກັການອະນຸກມົວຖິານ ເພື່ ອເຮດັເປັນຕວົຢ່າງແຫງ້ ແລະ 

ບາງຊະນດິດອງໄວໃ້ນເຫ ົາ້ 70 % ເພື່ ອເກບັໄວໃ້ນຫອ້ງພພິທິະພນັພດື, ພາກວຊິາຊວີະວທິະຍາ
, ຄະນະວທິະຍາສາດທໍາມະຊາດ, ມະຫາວທິະຍາໄລແຫ່ງຊາດ.  
- ປຽບທຽບຕວົຢ່າງພດືທີ່ ເກບັມາກບັຕວົຢ່າງພດືທີ່ ມຢູ່ີໃນຫອ້ງພພິທິະພນັພດືແລວ້. 
- ຈ າແນກພດືໃນລະດບັຕະກຸນ ແລະ ລະດບັຊະນດິ.    
- ຊອກຊື່ ວທິະຍາສາດຂອງພດືໂດຍໃຊຮູ້ບວຖິານໃນການຈດັຈາໍແນກຈາກ Flora ຕ່າງໆ ແລະ  
ປືມ້ຄູ່ມຈືາໍແນກພດືຕ່າງໆທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ.  
- ສາ້ງຮູບວຖິານຈາໍແນກຊະນດິພດືໂດຍອງີຕາມຫ ກັການອະນຸກມົວຖິານທາງພດື. 
- ນໍາຕວົຢ່າງພດືທີ່ ຮວບຮວມໄດໄ້ປຈດັແບ່ງຫ ກັການທາງອະນຸກມົວຖິານ ແລະ ນໍາໄປເກບັ
ຮກັສາໄວທ້ີ່ ຫອ້ງພພິທິະພນັພດື ພາກວຊິາຊວີະວທິະຍາ, ຄະນະວທິະຍາ ສາດທໍາມະຊາດ, 
ມະຫາວທິະຍາໄລແຫ່ງຊາດ. 
ຜນົການສກຶສາ 

ຜ່ານການສຶກສາຄວາມຫ າກຫ າຍຂອງພືດຕະກຸນຂີງ-ຂ່າໃນເຂດພູຈອມວອຍ ປ່າ
ສະຫງວນຂອງແຂວງ ແຂວງບໍລຄໍິາໄຊ ພບົພດືໝດົ 7 ສະກຸນ, 10 ຊະນດິ. ເຊິ່ ງໄດບ້ອກຊື່

ທອ້ງຖິ່ ນ, ບອກລກັສະນະເດັ່ ນຂອງພດືແຕ່ລະຊະນດິ ແລະ ບອກເຖິງການນໍາໃຊຂ້ອງພດື
ດັ່ ງກ່າວ ລາຍລະອຽດລຸ່ມນີ:້ 

ລາຍຊື່ ພດືຕະກຸນຂງີ-ຂ່າ ທີ່ ພບົຢູ່ໃນເຂດພູຈອມວອຍ ເມອືງຄໍາເກດີ ແຂວງບໍລຄໍິາໄຊ 

ລ/ດ ຊື່ ວທິະຍາສາດ ຊື່ ທອ້ງຖິ່ ນ ລກັສະນະເດັ່ ນ ການນາໍໃຊ ້

1 
A. intermedia 

Gagnep 
ຂ່າປ່າ 

ຊ່ໍດອກໂຄງ້ຍາວ, ຊ່ໍດອກ
ແບບກະຈກຸແຕກແໜງ, 
ກບີປາກມ ີ2 ເສັນ້ສແີດງ, 
ໝາກກມົກຽ້ງ 

ດອກ ແລະ ໜ່ໍອ່ອນ
ກນິໄດ,້ ເປັນພດື
ປະດບັ 

2 

Alpinia 

roxburghii 

(Roxb.) Sweet 

ຂ່າໂຄມ 

ຊ່ໍດອກແບບກະຈະ, ຕັງ້ຊື່
, ດອກອອກໜາແໜນ້, 
ກາບດອກໃຫຍ່, ປາຍ
ກາບເປັນແສກ, ສນີໍາ້ຕານ

ດອກອ່ອນ ແລະ ໝ
າກສຸກກນິໄດ,້ ເປັນ
ພດືປະດບັ 
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, ກບີປາກໃຫຍ່, ສແີດງ
ປົນສນີໍາ້ຕານ, ໝາກກມົມີ
ຂນົ 

3 Alpinia sp.  ຂ່າໂຄມນອ້ຍ 

ຊ່ໍດອກແບບກະຈະ, ໂຄງ້, 
ດອກອອກຫ່າງໆ,ກາບ
ດອກໃຫຍ່, ປາຍກາບ
ແຫ ມ, ສນີໍາ້ຕານແດງ, 
ກບີປາກໃຫຍ່, ສແີດງປົນ
ສນີໍາ້ຕານ, ໝາກຮູບຮ ີຫ  ື
ຮູບຂອບຂະໜານ 

ດອກອ່ອນ ແລະ ໝ
າກສຸກກນິໄດ,້ ເປັນ
ພດືປະດບັ 

4 

Meistera 

vespertilio 

(Gagnep.) 

Škorničk. & 

M.F.Newman 

ໝາກແໜ່ງ
ແດງ 

ລໍາເຫງ ົາ້ສນີໍາ້ຕານເຂັມ້, 
ຕົນ້ສູງເກນີ 1 ມ, ໃບ
ສຂີຽວເຂັມ້, ດອກສແີດງ, 
ໝາກສແີດງ, ມຂີນົ 

ດອກອ່ອນ ແລະ ໝ
າກສຸກກນິໄດ,້ ເປັນ
ພດືປະດບັ 

5 

Amomum 

prionocarpum 

Lamxay & M.F. 

Newman 

ໝາກແໜ່ງ    
ຈອມວອຍ 

ໃບສຂີຽວອ່ອນ, ໃບມບ່ໍີ
ເກນີ 7 ໃບ, ດອກສຂີາວ, 
ບານເທື່ ອລະດອກ, ໝາກ
ເປັນໜາມສັນ້, ສນີໍາ້ຕານ 

ດອກອ່ອນ ແລະ ໝ
າກສຸກກນິໄດ,້ ເປັນ
ພດືປະດບັ 

6 
Amomum 

villosum Lour. 

ໝາກແໜ່ງ
ຂຽວ 

ລໍາເຫງ ົາ້ອອກສເີຫ ອືງ
ແກມຂຽວ, ຕົນ້ສູງບ່ໍເກນີ 
1 ມ, ເກດີເປັນສຸມ, ຊ່ໍ
ດອກສສີົມ້, ດອກສເີຫ ອືງ 
ຫ  ືສສີົມ້, ໝາກເປັນປີກ 

ດອກອ່ອນ ແລະ ໝ
າກສຸກກນິໄດ,້ ເປັນ
ພດືປະດບັ, ເປັນຢາ 
ແລະ ເປັນສນິຄາ້ 

7 
Distichochlamys 

sp. 

ກະຊາຍ
ເຫ ອືງ 

ໃບຂະໜາດໃຫຍ່ ມ ີ2 
ໃບຕໍ່ ຕົນ້, ດອກສເີຫ ອືງ, 

ໃຊເ້ປັນພດືປະດບັ 

8 

Hedychium 

coccineum 

 Buch.-Ham. ex 

Sm. 

ຊາຍເຫນີ
ແດງ 

ຊ່ໍດອກຕັງ້ຊື່ , ກບີປາກມ ີ
2 ແສກ, ແສກກບີປາກ
ມນົ ຫ  ືຮູບໄຂ່, ກາ້ນ
ເກສອນຜູຍ້າວກວ່າກບີ
ປາກ 2 ເທົ່ າ 

ໃຊເ້ປັນພດືປະດບັ 
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ຮູບທ ີ1: ລກັສະນະທາງສນັຖານວທິະຍາຂອງພດືຕະກຸນຂງີ-ຂ່າ. ກ-ຂ. ຂ່າປ່າ; ຄ-ງ. ຂ່າໂຄມ; 
ຈ-ສ. ຄ່າໂຄມນອ້ຍ; ຊ-ຍ. ໝາກແໜ່ງແດງ; ດ-ຕ. ໝາກແໜ່ງຈອມວອຍ; ຖ-ທ. ໝາກແໜ່ງ
ຂຽວ; ນ-ບ. ກະຊາຍເຫ ອືງ; ປ-ຜ. ແລະ ຊາຍເຫນີແດງ; ພ-ຝ. ກະຊາຍດໍາ; ຟ-ມ. ຂງີແດງ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 

Kaempferia 

parviflora Wall. 

ex Baker 

ກະຊາຍດໍາ 
ໃບມ ີ1 ຫ  ື2 ໃບ, ດອກ
ສຂີາວ ດາ້ນໃນສມ່ີວງ 

ໃຊເ້ປັນຢາ ແລະ ພດື
ປະດບັ 

10 

Zingiber 

montanum 

(J.König) Link 

ex A.Dietr. 

ຂງີແດງ 
ຊ່ໍດອກຮູບຫອກ, ສແີດງ, 
ກາ້ນຊ່ໍດອກໂຄງ້ 

ຊ່ໍດອກກນິໄດ ້ແລະ 
ໃຊເ້ປັນພດືປະດບັ 
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ສະຫຼຼູບຜນົການສຶກສາ 

ຜ່ານການສກຶສາຄວາມຫ າກຫ າຍຂອງພດືຕະກຸນຂງີ-ຂ່າ (Zingiberaceae) ຢູ່ໃນເຂດ
ພູຈອມວອຍ, ເມອືງຄໍາເກດີ ແຂວງບໍລຄິ າໄຊ ລະຫວ່າງປີ 2018 ຫາ ປີ 2020. ພບົພດືສະກຸນ
ຂີງ-ຂ່າ ທັງໝົດຈໍານວນ 7 ສະກຸນ, 10 ຊະນດິ ຄື: Alpinia intermedia Gagnep., A. 

roxburgghii (Roxb.) Sweet., Alpinia sp., Amomum prionocarpum Lamxay & 

M.F. Newman, A. villosum Lour., Distichochlamys sp., Hedychium 

coccineum Buch.-Ham. ex Sm., Kaempferia parviflora Wall. ex Baker, 

Meistera vespertilio (Gagnep.) Škorničk. & M.F.Newman ແລະ Zingiber montanum 

(J.König) Link ex A.Dietr. ການສກຶສາຄັງ້ນີໄ້ດໃ້ຊລ້ກັສະນະຂອງລໍາເຫງ ົາ້, ຂະໜາດ
ຂອງໃບ, ສຂີອງໃບ, ລກັສະນະຂອງ ໍ່ ດອກ, ສຂີອງດອກ, ກບີປາກ ຫ  ືແສກກບີປາກ ແລະ 
ລກັສະນະຂອງໝາກມາໃຊເ້ປັນລກັສະນະເດັ່ ນຂອງພດືດັ່ ງກ່າວໃນການຈດັຈໍາແນກ. ໄດພ້ບົ
ພດືທີ່ ລາຍງານການພບົໃໝ່ຂອງ ສປປ ລາວ ຈໍານວນ 1 ສະກຸນຄ:ື ສະກຸນກະຊາຍເຫ ອືງ 
(Distichochlamys). 
ເອກະສານອາ້ງອງີ 
Hye-Young Jin, Tai-Hyeon Ahn, Hai-Joo Lee, Jeong Hwa Song, Chung Hee 

Lee, Young Jae Kim, 

Jung Won Yoon, Kae Sun Chamg, Ho Sang Kang, Hyo Cheng Cheng, Jeong 

ho Park, Miin Bang, Bounthong Bouahom, Chanhsamone Phongoudome, 

Viengsamone Thammavong, Thatsaphone Phasaysombath, Khamfar 

Chanthavongsa, Soulivanh Lanorsavanh, Singkhone Sayyalath, Chaloun 

Bounithiphonh and Phayvone Phonephanome, (2016). A Checklist of Plants 

in Lao PDR. Korea National Arboretum of the Korea Forest Service. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Zingiberaceae, (2020). 

Insisiengmay, O., Haevermans, T. and Newman, F.M., (2019). Typification 

of names in  

Kaempferia (Zingiberaceae) in the flora of Cambodia, Laos and Vietnam. 

PhytoKeys 122: 97–102. 

Lamxay, V. and Newman, F.M., (2012). A revision of Amomum 

(Zingiberaceae) in Cambodia, 

 Laos and Vietnam. Edinburgh Journal of Botany 69 (1): 99–206. 

Leong-Škorničková, J., Šída, O., Bouamanivong, S., Souvannakhoummane, 

K. and  Phathavong, 
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ສກຶສາແນວໂນມ້ການປ່ຽນແປງກ່ຽວກບັ ປາ ໃນເຂດອອ້ມແອມ້ປ່າສະຫງວນພູ
ຈອມວອຍ, ແຂວງບໍລຄໍິາໄຊ ດວ້ຍແບບຈາໍລອງຄະນດິສາດ  

ທອງສຸກ ໄຊບຸນເຮອືງ, ລຊີດັເຕ ີລເີລ່ຍນ,ູ ຜຸຍ ສຸກສມົຫວງັ, ເກດຕສິກັ ໄຊຊະນະດາສ,ີ ພດິ
ສະໄໝ ມູນລະດກົ  ແລະ ບວົສ ີດວງສະຫວນັ 

ຜູຮ້ບັຜດີຊອບຫ ກັ: ທອງສຸກ ໄຊບຸນເຮອືງ 
ພາກວຊິາຄະນດິສາດ, ຄະນະວທິະຍາສາດທໍາມະຊາດ, ມະຫາວທິະຍາໄລແຫ່ງຊາດ, 

ອເີມວ: Souksbh@nuol.edu.la 
ບດົຄດັຫຍ  ້

ການສກຶສາຄົນ້ຄວ້ານີແ້ມ່ນມຈີດຸປະສງົ: ເພື່ ອສໍາຫ ວດເກບັກໍາຂໍມູ້ນກ່ຽວກບັປານາໆ
ຊະນດິໃນເຂດບໍລເິວນອອ້ມແອມ້ປ່າສະຫງວນພູຈອມວອຍ; ເພື່ ອວເິຄາະຫາບນັດາປັດໄຈທີ່ ມ ີ
ຜນົຕໍ່ ການປ່ຽນແປງຂອງປາ ໃນເຂດບໍລເິວນອອ້ມແອມ້ປ່າສະຫງວນພູຈອມວອຍ ແລະ ເພື່ ອ
ສາ້ງແບບຈາໍລອງທາງຄະນດິສາດປະເມນີແນວໂນມ້ການປ່ຽນແປງກ່ຽວກບັປານາໆຊະນດິໃນ
ເຂດບໍລເິວນອອ້ມແອມ້ປ່າສະຫງວນພູຈອມວອຍທີ່ ມຕີໍ່ ການປ່ຽນແປງຕໍ່ ສິ່ ງແວດລອ້ມ. ການ
ເກບັກໍາຂໍມູ້ນ ແມ່ນໄດຈ້າກທມີງານຄົນ້ຄວາ້ກ່ຽວກບັປາ ພາກວຊິາຊວີະວທິະຍາ ຈາໍນວນທງັ
ໝດົ 26 ຊະນດິ ແລະ ລງົເກບັກໍາຂໍມູ້ນພາກສະໜາມຕວົຈງິດວ້ຍການສໍາພາດປະຊາຊົນ 
ຈາໍນວນ 4 ຄັງ້  ມທີງັໝດົ 102 ຄອບຄວົ ຈາກ 5 ບາ້ນ ຄ:ື ບາ້ນ ນາເຮອືງ, ບາ້ນ ຫາງນາ, ບາ້ນ 
ນາຈະໄຫ  ້ແລະ ບາ້ນ ແກວ້ແສນຄໍາ, ເມອືງ ຄໍາເກດີ, ຈ ານວນ 15, 30, 30 ແລະ 30  ຄອບຄວົ 
ຕາມລໍາດບັ ແລະ ບາ້ນ ນໍາ້ປັນ, ເມອືງ ໄຊຈາໍພອນ ຈາໍນວນ 27  ຄອບຄວົ. ຈາກການວເິຄາະ 
ແລະ ເສັນ້ສະແດງເຫນັວ່າ ຂໍມູ້ນປາມແີນວໂນມ້ປ່ຽນແປງໃນທດິທາງທີ່ ຫ ຸດລງົຄ:ື  ປາມແີນວ
ໂນມ້ຫ ຸດລງົຫ າຍກວ່າໝູ່ ແມ່ນປາສູດ ແລະ ປາກະປິ, ຮອງລງົມາແມ່ນປາມນັໜາ້ບໍາ້, ສ່ວນ
ປາໄຍມແີນວໂນມ້ບ່ໍປ່ຽນແປງ ແລະ ປາດູດຝຸ່ນ (ປາດໍາ, ປາຝຣັ່ ງ), ປາກ ໍມແີນວໂນມ້ປ່ຽນແປງ
ໃນທດິທາງທີ່ ເພີ່ ມຂຶນ້ໄວທີ່ ສຸດ ຈນົກາຍເປັນໄພຂົ່ ມຂູ່ຕໍ່ ປາຊະນດິອື່ ນໆ; ແບບຈາໍລອງທີ່ ໃຊໃ້ນ
ການປະມນີແນວໂນມ້ການປ່ຽນແປງກ່ຽວກບັປາແມ່ນແບບຈາໍລອງສຂີີ່ ເທົ່ າ (Grey Model), 
ຜນົການວເິຄາະຂໍມູ້ນ ສາມາດປະເມນີແນວໂນມ້ການປ່ຽນແປງກ່ຽວກບັປາແຕ່ປັດຈບຸນັຫາປີ 

2044 ໄດອ້ກີດວ້ຍ; ຜນົການຄົນ້ຄວາ້ສາມາດເປັນຂໍມູ້ນສ່ວນໜຶ່ ງໃຫແ້ກ່ພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ 
ກໍ່ ຄລືດັຖະບານ ລາວ ປະກອບການວາງແຜນພດັທະນາ ແລະ ປົກປັກຮກັສາປາໃນຂງົເຂດ
ດັ່ ງກ່າວໄວໃ້ຫຍ້ນືຍງົຄຽງຄູ່ກບັຊາດລາວຕະຫ ອດໄປ. ນອກນີຍ້ງັສາມາດເປັນຂໍມູ້ນໃຫແ້ກ່ຜູທ້ີ່

mailto:sbh@nuol.edu.la


283 

ວາລະສານວທິະຍາສາດ ຂອງມະຫາວທິະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ສະບບັທ ີ18, 2021 

ສົນໃຈສຶກສາຄົນ້ຄວາ້ໃນຂົງເຂດໃກຄ້ຽງໄດນ້ໍາໃຊເ້ປັນຂໍມູ້ນຊ່ວຍໃນການຄົນ້ ຄວ້າທີ່

ກ່ຽວຂອ້ງໄດ.້ 
ຄໍາສັບສໍາຄັນ: ປາ, ປ່າສະຫງວນພູຈອມວອຍ, ແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ ແລະ ແບບຈໍາລອງ
ຄະນດິສາດ. 
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Abstract 

The objective of this study was to surveying and collecting data of 

different kinds of fish around Chomvoy Mountain, Bolikhamxay Province, to 

analyze the factors that affect the change of fish and to Create the 

Mathematical Modelling is also used to estimate the trend of fish’s change in 

that area. The data Collecting, we Collected from Researcher about fish of 

Biology Department 26 kinds and we had two field trips to interview people 

4 times in 102 families of five villages, specifically 15 families of Naheuang 

village, 30 families of Hangna village, 30 families of Nachalay village and 30 

families of Keosenkham village Khamkert District and 27 families of Nampan 

village, Xaychamphone District. from the data analysis and graphs can be seen 

that the gotten data has trend of decrease. In details, in terms of fish, Chard 

fish is the one that will be extinct but Yai fish seems stable. In controversy, 

Black fish (Clean fish) will rapidly increase that will be one of the species to 

invade other ones; The Mathematical Modelling used to estimate the trend of 

fish’s change is Grey Model. from that model and the results of data analysis 

can estimate the trend of the change of fish around Chomvoy Mountain, 

Bolikhamxay Province from now to 2044. The result of research can be part 

of information for those people or government officers who involve in the 

protection of that area as well well as for the government of the Lao PDR to 

issue the developing plans to protect and conserve the environment of that 

mountain with Lao people forever. In addition, the research results can also 

be the data for those who are interested in doing research in this or relevant to 

this field of study. 
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ບດົນາໍ  
ສິ່ ງແວດລອ້ມເປັນປັດໄຈໜຶ່ ງທີ່ ມບີດົບາດສໍາຄນັຕໍ່ ທໍາມະຊາດ-ສງັຄມົ, ໂດຍສະເພາະ

ແມ່ນຕໍ່ ຊວີດິການເປັນຢູ່ຂອງຄນົ, ສດັ ແລະ ພດືນາໆຊະນດິ, ໃນນີ ້ສ ປປ ລາວ ກໍ່ ເປັນປະເທດ
ໜຶ່ ງທີ່ ຍງັມສີິ່ ງແວດລອ້ມທີ່ ດ ີແຕ່ໂດຍທົ່ ວໄປແລວ້ ປັດຈບຸນັນີສ້ ິ່ ງແວດລອ້ມໃນລາວໄດຖ້ືກ
ຮຸກຮານທໍາລາຍຈາກຄນົເຮາົຢ່າງຫ ວງຫ າຍ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ການຂຸດຄົນ້ແຮ່ທາດຕ່າງໆ, 
ການພດັທະນາຕວົເມອືງ, ການສາ້ງທາງ, ການຂະຫຍາຍເນືອ້ທີ່ ໄຮ່ນາຮົວ້ສວນ, ການຖາງປ່າ
ເຮດັໄຮ່ຂອງປະຊາຊນົເຂດຊນົນະບດົຫ່າງໄກສອກຫ ກີ, ການຈດູປ່າ, ການຕດັໄມທໍ້າລາຍປ່າ 
ຕະຫ ອດຮອດການນໍາໃຊລ້ດົໃຊຖ້ະໜນົ ແລະ ບນັຫາການດໍາລງົຊວີດິຂອງພນົລະເມອືງທຸກ
ຄນົ. ບນັຫາດັ່ ງກ່າວນີເ້ປັນສາເຫດຫ ກັທີ່ ເຮດັໃຫສ້ິ່ ງແວດລອ້ມໃນລາວມກີານປ່ຽນແປງ, ຊຶ່ ງ
ຄຸນນະພາບຂອງສິ່ ງແວດລອ້ມນບັມືລຸ້ດໜອ້ຍຖອຍລງົ.  

ພູຈອມວອຍເປັນເຂດໜຶ່ ງທີ່ ຕັງ້ ຢູ່ແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ, ຊຶ່ ງເປັນເຂດສະຫງວນຂອງ
ລດັຖະບານລາວ ແລະ ຍງັມສີິ່ ງແວດລອ້ມຂອ້ນຂາ້ງດ ີແຕ່ກໍ່ ມກີານທໍາລາຍຈາກປະຊາຊນົເຂດ
ພືນ້ທີ່ ອອ້ມແອມ້ດັ່ ງກ່າວ, ຈນົເຮດັໃຫສ້ິ່ ງແວດລອ້ມໃນເຂດນີມ້ກີານປ່ຽນແປງເຊັ່ ນດຽວກນັ 
ແລະ ນບັມືນ້ບັຈະປ່ຽນແປງໄປເລືອ້ຍໆ, ຖາ້ພວກເຮາົບ່ໍມກີານສກຶສາປັບປຸງຄຸນນະພາບຂອງ
ສິ່ ງແວດລອ້ມ ໃຫແ້ທດເໝາະກບັສະພາບຕວົຈງິຂອງສງັຄມົແລວ້ຈະເຮດັໃຫກ້ານດໍາລງົຊວີດິ
ຂອງປະຊາຊນົພບົບນັຫາຫຍຸງ້ຍາກນາໆປະການ.  ດວ້ຍເຫດນັນ້, ພວກເຮາົຈິ່ ງມຄີວາມຈາໍເປັນ
ຕອ້ງໄດປ້ະເມນີແນວໂນມ້ການປ່ຽນແປງປາທີ່ ສົ່ ງຜນົເຮດັໃຫສ້ິ່ ງແວດລອ້ມຢູ່ເຂດພູຈອມວອຍ 
ມີການປ່ຽນແປງ ເພື່ ອເປັນຂໍມູ້ນໃຫແ້ກ່ລັດຖະບານ ກໍ່ ຄືພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງໄດເ້ປັນ
ແນວທາງໃນການປັບປຸງ, ແກໄ້ຂ ແລະ ພັດທະນາ ເຂດດັ່ ງກ່າວໃຫເ້ປັນພືນ້ທີ່  ທີ່ ມ ີ
ສິ່ ງແວດລອ້ມທີ່ ດ ີແລະ ຍນືຍງົຕະຫ ອດໄປ. ແຕ່ວ່າການປະເມນີແນວໂນມ້ການປ່ຽນແປງຂອງ
ສິ່ ງແວດລອ້ມຈະສາມາດມາດປະເມນີໄດຢ່້າງຖກືຕອ້ງຊດັເຈນນັນ້ ພວກເຮາົຕອ້ງມຂໍີມູ້ນກ່ຽວ
ກບັປັດໄຈທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງທີ່ ຖືກຕອ້ງ, ວເິຄາະຢ່າງຊດັເຈນ ເພື່ ອປະກອບເຂົ ້າ້ໃນແບບຈໍາລອງ 
ແລະ ການວເິຄາະຜນົໃຫມ້ຄີວາມຖກືຕອ້ງມຄີວາມໜາ້ເຊື່ ອຖໄືດ ້ເພື່ ອເປັນຂໍມູ້ນໃຫແ້ກ່ອໍາ
ນາດການປົກຄອງບາ້ນ ແລະ ພ່ໍແມ່ປະຊາຊນົໃນເຂດອອ້ມແອມ້ພູຈອມວອຍ ແລະ ເຂດໃກ ້
ຄຽງ ໄດຮູ້ບ້ດົບາດຄວາມສໍາຄນັຂອງສິ່ ງລອ້ມ, ມຈີດິສໍານກຶ ແລະ ມສ່ີວນຮ່ວມໃນການປົກປັກ
ຮກັສາສິ່ ງແວດລອ້ມອກີດວ້ຍ ແລະ ນອກຈາກນີ ້ຜນົການຄົນ້ຄວາ້ຍງັສາມາດ ເປັນມູນອາ້ງອງີ 
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ແລະ ຊ່ວຍໃຫແ້ກ່ຜູທ້ີ່ ສນົໃຈສກຶສາຄົນ້ຄວາ້ໄດນ້ໍາໃຊ,້ ໄດສ້ກຶສາຮຽນຮູ ້ແລະ ປະກອບເປັນຂໍ ້

ມູນຊ່ວຍໃນການຄົນ້ຄວ້າໃນເລື່ ອງທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງໄດ.້ 
ຍອ້ນເຫນັໄດບ້ນັຫາ ແລະ ຄວາມສໍາຄນັດັ່ ງກ່າວ, ທາງທີມງານຂອງພວກເຮາົຈິ່ ງມີ

ຄວາມສນົໃຈລງົສໍາຫ ວດ ແລະ ເກບັກໍາຂໍມູ້ນກ່ຽວກບັ ປາ ໃນເຂດດັ່ ງກ່າວ ວ່າເປັນແນວໃດ, 
ມກີານປ່ຽນແປງແນວໃດ, ແລວ້ນໍາມາປະກອບເຂົາ້ໃນວເິຄາະ ແລະ ປະເມນີແນວໂນມ້ການ
ປ່ຽນແປງຂອງສິ່ ງແວດລອ້ມໃນເຂດດັ່ ງກ່າວ ເພື່ ອເປັນຂໍມູ້ນໃຫພ້າກສ່ວນກ່ຽວຂອ້ງ ກໍ່ ຄື
ລດັຖະບານລາວ ປະກອບເຂົາ້ໃນການວາງແຜນພັດທະນາ ແລະ ບູລະນະປົກປັກຮັກສາ
ສິ່ ງແວດລອ້ມໃນເຂດດັ່ ງກ່າວໃຫມ້ຄີວາມຍນືຍງົຕະຫ ອດໄປໄດ.້ 

ຈດຸປະສງົ  
1)  ເພື່ ອສໍາຫ ວດເກບັກໍາຂໍມູ້ນກ່ຽວກບັປານາໆຊະນດິໃນເຂດບໍລເິວນອອ້ມແອມ້ປ່າ

ສະຫງວນພູຈອມວອຍ, ແຂວງບໍລຄໍິາໄຊ; 
2) ເພື່ ອວເິຄາະແນວໂນມ້ການປ່ຽນແປງ ແລະ ຄາດຄະເນການປ່ຽນແປງກ່ຽວກບັປາ 

ໃນເຂດບໍລເິວນອອ້ມແອມ້ປ່າສະຫງວນພູຈອມວອຍ, ແຂວງບໍລຄໍິາໄຊແຕ່ປັດຈບຸນັ ຫາປີ 
2044; 

3) ເພື່ ອສາ້ງແບບຈາໍລອງທາງຄະນດິສາດປະເມນີແນວໂນມ້ການປ່ຽນແປງກ່ຽວກບັປາ
ນາໆຊະນດິໃນເຂດບໍລິເວນອອ້ມແອມ້ປ່າສະຫງວນພູຈອມວອຍທີ່ ມຕີໍ່ ການປ່ຽນແປງຕໍ່
ສິ່ ງແວດລອ້ມ. 
ວທິດີ ຳເນນີກຳນຄົນ້ຄວຳ້ 

ການສໍາຫ ວດ ແລະ ເກບັກາໍຂໍມ້ນູ 
ການສໍາຫ ວດ ແລະ ເກບັກາໍຂໍມູ້ນ ແມ່ນໄດເ້ກບັກາໍຈາກທມີງານຄົນ້ຄວາ້ກ່ຽວກບັປາ 

ພາກວຊິາຊວີະວທິະຍາ ຈາໍນວນທງັໝດົ 26 ຊະນດິ ແລະ ລງົສໍາຫ ວດເກບັກາໍຂໍມູ້ນພາກສະໜ
າມຕວົຈງິດວ້ຍການສໍາພາດປະຊາຊນົ ຈາໍນວນ 4 ຄັງ້  ມທີງັໝດົ 102 ຄອບຄວົ ຈາກ 5 ບາ້ນ 
ຄ:ື ບາ້ນ ນາເຮອືງ, ບາ້ນ ຫາງນາ, ບາ້ນ ນາຈະໄຫ  ້ແລະ ບາ້ນ ແກວ້ແສນຄໍາ, ເມອືງ ຄໍາເກດີ, 
ຈາໍນວນ 15, 30, 30 ແລະ 30  ຄອບຄວົ ຕາມລໍາດບັ ແລະ ບາ້ນ ນໍາ້ປັນ, ເມອືງ ໄຊຈາໍພອນ 
ຈາໍນວນ 27 ຄອບຄວົ. 
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ພາບທ ີ1 ການລງົພາກສະໜາມເກບັກາໍຂໍມ້ນູຕວົຈງິ ແລະ ສໍາພາດປະຊາຊນົ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ພາບທ ີ2 ປາບາງຊະນດິໃນແມ່ນໍາ້ເຂດອອ້ມແອມ້ພູຈອມວອຍ  
(ຂໍມູ້ນຈາກທມີຄົນ້ຄວາ້ກ່ຽວກບັປາ) 

 
 

ການວເິຄາະຂໍມ້ນູ  
ການວເິຄາະແນວໂນມ້ການປ່ຽນແປງຂອງປາ ໃນແມ່ນໍາ້ເຂດບໍລເິວນອອ້ມແອມ້ປ່າ

ສະຫງວນພູຈອມວອຍ ແມ່ນໄດນ້ໍາໃຊໂ້ປຣແກມທາງຄະນດິສາດ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນໂປຣ
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ແກຣມ MATALAB ແລະ ໂປຣແກມ Microsoft Excel ມາຊ່ວຍໃນການຄດິໄລ່ ແລະ 
ວເິຄາະຜນົຂອງຂໍມູ້ນທຽບໃສ່ຂໍມູ້ນເດມີ.  
ການສາ້ງແບບຈາໍລອງທາງຄະນດິສາດ  

ການສາ້ງແບບຈາໍລອງທາງຄະນດິສາດປະເມນີແນວໂນມ້ການປ່ຽນແປງກ່ຽວ 
ກບັປານາໆຊະນດິໃນເຂດບໍລເິວນອອ້ມແອມ້ປ່າສະຫງວນພູຈອມວອຍທີ່ ມຕີໍ່ ການປ່ຽນແປງຕໍ່
ສິ່ ງແວດລອ້ມ ແມ່ນໄດນ້າໍໃຊຂໍ້ມູ້ນທີ່ ເກບັກາໍໄດມ້າໃນພາກສະໜາມ ມາສາ້ງແບບຈາໍລອງທາງ
ຄະນດິສາດ ໂດຍໄດແ້ບບຈາໍລອງສຂີີເ້ທົ່ າຕາມບາດກາ້ວ ແລະ ຂັນ້ຕອນຕໍ່ ໄປນີ:້ 
ເອາົຂໍມ້ນູເບືອ້ງຕົນ້ບວກສະສມົເທື່ ອໜຶ່ ງ 
ສມົມຸດວ່າຂໍມູ້ນເບືອ້ງຕົນ້ແມ່ນ:    
ສນັຍາລກັດວ້ຍ:                  

ດໍາເນນີການບວກສະສມົເທື່ ອໜຶ່ ງ, ຈະໄດ ້: 

                

 ໃນນັນ້:  

ຈາກການບວກສະສມົແບບນີ ້ໄດແ້ກໄ້ຂຂໍມູ້ນທີ່ ມຄີວາມເໜງັຕງີ ແລະ ລກັສະນະແບບບງັເອນີ
ຂອງຂໍມ້ນູ ເພື່ ອກຽມໃສ່ການສາ້ງແບບຈາໍລອງການປະເມນີທາງດາ້ນສມົຜນົຈນຸລະຄະນດິ. 

ສາ້ງແບບຈາໍລອງທາງຄະນດິສາດ :          

ສມົຜນົ (3) ແມ່ນແບບຈາໍລອງປະເມນີສຂີີເ້ທົ່ າ  ຊຶ່ ງໃນນັນ້ ແລະ  ແມ່ນຈາໍ
ນວນຄງົຄ່າ, ຄ່າຂອງ  ແລະ  ສາມາດຄດິໄລ່ໄດຈ້າກວທິແີບບຈາໍລອງກາໍລງັສອງນອ້ຍສຸດ
ຄ:ື 

                               

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )0 0 0 0
1 , 2 , 3 ,.......,x x x x n

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )( )0 0 0 0 0
1 , 2 , 3 ,.......,x x x x x n=

( )1

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )( )1 1 1 1(1)1 , 2 , 3 ,...,x x x x x n= ( )2

( ) ( ) ( ) ( )1 0

1

k

i

x k x i
=

= 

( )1,1GM
( )

( )
1

1dx
ax u

dt
+ = ( )3

( )1,1GM a u

a u
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ໃນນັນ້:           ,  

ແກແ້ບບຈາໍລອງທາງຄະນດິສາດ ແລະ ແທນຄ່າຄດິໄລ່ 
ຜ່ານການຄດິໄລ່ສມົຜນົ ພວກເຮາົສາມາດໄດໃ້ຈຜນົຂອງສມົຜນົ ແມ່ນ: 

      

                         

  

     ຫ  ື                               (4) 

ສມົຜນົ ແມ່ນສູດປະເມນີເລກລໍາດບັທີ່ ບ່ໍຕໍ່ ເນ ື່ ອງ ແລະ ບ່ໍເປັນລະບຽບທີ່ ສາມາດສາ້ງ
ເປັນສມົຜນົຈນຸລະຄະນດິ ແລະ ສຸດທາ້ຍໃຈຜນົອອກມາເປັນສມົຜນົທີ່ ມລີກັສະນະຂອງສມົ
ຜນົຄວາມແຕກຕ່າງ, ເຊິ່ ງຄ່າຂອງແຕ່ລະໃຈຜນົຈະປ່ຽນແປງໄປຕາມຄ່າຂອງ , ເຊິ່ ງ 

1,2,3,...,k n=   
ຄດິໄລ່ຄນືຫາຄ່າທີ່ ຕອ້ງການປະເມນີເບືອ້ງຕົນ້ 
 ສມົຜນົ (4) ແມ່ນສມົຜນົອນັດບັການປະເມນີ (ຫ  ືສມົຜນົອນັດບັການຄາດຄະເນ),  
ແຕ່ຍອ້ນວ່າສມົຜນົທ ີ(4) ແມ່ນຜນົການປະເມນີ ທີ່ ໄດມ້າຈາກການເອາົຂໍມູ້ນຈງິ ດໍາການບວກ
ສະສມົໜື່ ງເທື່ ອ. ສະນັນ້, ເພື່ ອຫາຄ່າທີ່ ຕອ້ງປະເມນີໃນເບືອ້ງຕົນ້, ພວກເຮາົນາໍໃຊສູ້ດລຸ່ມນີມ້າ
ຄດິໄລ່ຄນືໃໝ່ ຄສືມົຜນົທ ີ(5) ລຸ່ມນີ:້ 

                     (5) 
ກວດສອບຄ່າຜດິພາດຂອງຜນົການປະເມນີທຽບໃສ່ຄ່າຈງິ 

ກວດສອບຄ່າຜດິພາດໃນການຄດິໄລ່ . ໂດຍໃຊຄ່້າປະເມນີທີ່ ຄດິໄລ່ໄດຈ້າກ
ສມົຜນົ ໄປທຽບກບັຄ່າຈງິ (ຫ  ື ຂໍມູ້ນເບືອ້ງຕົນ້) ຖາ້ວ່າຜນົການຄດິໄລ່ເປີເຊນັຄ່າຜດິພາດ 
ຕອບສະໜອງໄດຕ້າມຄວາມຄາດຫວງັໄວ ້ ແມ່ນຖວ່ືາການຄດິໄລ່ມຄີວາມເໝາະສມົ ແລະ 

( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( )

1 1

1 1

1 1

1
- 2 + 1     1

2

1
- 3 + 2     1

B = 2

  ...           ...                 ....

1
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2

x x

x x

x x
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ສາມາດນາໍໃຊໄ້ດ,້ ໂດຍທົ່ ວໄປແລວ້ເປີເຊນັຄ່າຜດິພາດແມ່ນນອ້ຍເທົ່ າທີ່ ຈະນອ້ຍໄດກ້ໍ່ ຍ ິ່ ງເປັນ
ການດ.ີ ເປີເຊນັຄ່າຜດິພາດສາມາດຄດິໄລ່ໄດຈ້າກສູດຕໍ່ ໄປນີ:້  

                        
%                  

ໃນນັນ້: ແມ່ນຄ່າປະເມນີທີ່ ໄດປ້ະເມນີອອກມາ,  ແມ່ນຄ່າຂອງຂໍມູ້ນເບືອ້ງ
ຕົນ້ (ຫ ຄ່ືາຈງິ) ,   
ຜນົຂອງກຳນຄົນ້ຄວາ້  

ຜນົຂອງການເກບັກາໍຂໍມູ້ນ  
ຜົນການສໍາຫ ວດ ແລະ ສໍາພາດປະຊາຊນົ ເພື່ ອເກບັກໍາຂໍມູ້ນກ່ຽວກບັປາຢູ່ໃນເຂດ

ບໍລເິວນອອ້ມແອມ້ປ່າສະຫງວນພູຈອມວອຍ, ແຕ່ປີ 1980-2019, ສາມາດເກບັກໍາໄດ ້ປາ ຈໍາ
ນວນ 26 ຊະນດິ ດັ່ ງຕາຕະລາງລຸ່ມນີ:້ 

ລ/ດ ປະເພດ 

1
9
8
0

-

1
9
8
4
 

1
9
8
5

-

1
9
8
9
 

1
9
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0

-

1
9
9
4
 

1
9
9
5

-

1
9
9
9
 

2
0
0
0

-

2
0
0
4
 

2
0
0
5

-

2
0
0
9
 

2
0
1
0

-

2
0
1
4
 

2
0
1
5

-

2
0
1
9
 

1 ປາແກງ 75.72 75.72 74.85 74.51 73.16 70.88 72.46 71.45 

2 
ປາຊວິລາຍ
ຊກິແຊກ 68.66 68.41 66.96 64.46 61.90 59.72 56.60 56.14 

3 

ປາຈີ່ ໂກະ, 
ປາ
ມນັປາກບໍາ້ 

53.65 53.65 52.84 50.81 50.51 47.68 44.04 43.03 

4 

ປາຈີ່ ໂກະ, 
ປາມນັປາກ
ມນົ 

57.38 57.18 56.17 54.75 53.94 50.30 46.57 44.75 

5 

ປາປີກ
ໃຫຍ່, ປາ
ດູດຫນີ 

64.64 64.64 63.63 63.23 59.79 55.55 49.89 48.88 

6 
ປາມົ່ ນໂຈກ
, ດອກຈານ 48.29 48.29 47.28 46.46 45.45 43.43 40.71 39.89 

( )
( ) ( ) ( )

( ) ( )
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0

0
100

x k x k

x k


−
= (6)
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x k ( ) ( )0
x k
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7 ປາສະອ ີ 56.57 56.37 55.96 53.93 52.52 47.47 41.71 40.91 

8 
ປາຂັນ້ເຮອື
ລາຍແຈງ້ 59.40 58.39 56.57 54.14 53.64 50.00 44.74 43.53 

9 ປາຈາດ 74.62 73.11 70.99 68.11 64.28 58.63 54.84 53.78 

10 ປາໂກນ 63.83 63.23 62.22 59.39 56.56 52.32 48.09 46.27 

11 ປາຂາວ 61.32 61.32 60.51 57.97 55.95 51.91 48.48 47.67 

12 ປາມອ້ມ 80.40 80.10 78.74 76.55 71.22 67.05 61.16 58.68 

13 ປາສອງ 69.41 69.26 68.20 66.02 60.85 57.43 54.14 53.24 

14 ປາກ ໍ 36.77 36.77 36.17 35.95 36.96 44.04 47.07 47.87 

15 ປາຈະຫ ວດ 64.64 64.84 64.04 61.61 58.98 54.35 49.90 47.88 

16 ປາພັນ້ 1 63.24 63.24 63.04 61.01 59.59 56.76 50.50 49.89 

17 ປາພັນ້ 2 75.36 75.36 74.74 72.92 69.69 67.47 61.01 57.77 

18 ປາພັນ້ 3 70.30 70.50 69.29 68.28 65.65 63.63 55.75 54.74 

19 ປາພັນ້ 4 69.54 69.34 69.09 67.67 66.06 60.40 53.93 52.52 

20 ປາກະປິ 67.04 63.04 60.37 57.04 49.45 45.56 39.45 37.78 

21 ປາສູດ 45.93 42.93 38.60 35.93 32.18 29.52 28.52 26.85 

22 
ປາເຄງັ ຫ  ື
ປາເກງັ 70.74 70.37 69.10 66.67 63.48 62.22 61.48 61.20 

23 ປາຊາ 81.85 78.85 74.85 72.52 68.67 66.70 64.70 63.70 

24 ປາໄຍ 48.89 48.89 48.89 48.89 48.89 48.89 48.80 48.10 

25 ປາສະກນັ 60.00 58.90 56.89 54.51 53.52 52.34 50.13 50.10 

26 ປາດູດຝຸ່ນ 63.23 63.23 63.23 63.03 61.81 63.73 67.07 66.08 

 

ຜນົຂອງການວເິຄາະຂໍມ້ນູ  
 ຫ ງັຈາກໄດເ້ກບັກ າເອາົຂໍມູ້ນຕ່າງໆມາແລວ້ ກໍ່ ໄດເ້ອາົບນັດາຂໍມູ້ນເຫ ົ່ ານັນ້ມາສາ້ງແບບຈໍາລອງ

ທາງຄະນດິສາດ ໂດຍໄດແ້ບບຈໍາລອງສຂີີເ້ທົ່ າ (Grey Model), ຫ ງັຈາກນນັນ້ແມ່ນໄດນໍ້າໃຊ ້ໂປຣ
ແກມທາງຄະນດິສາດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນໂປຣແກຣມ MATALAB ແລະ ໂປຣແກຣມ Microsoft 

Excel  ມາຊ່ວຍໃນການຄດິໄລ່ ແລະ ວເິຄາະຜນົຂອງຂໍມູ້ນທຽບໃສ່ຂໍມູ້ນເດມີ.  
ຂໍມູ້ນຂອງ ປາ ແຕ່ປັດຈບຸນັຮອດ ປີ 2044 ມດີັ່ ງນີ:້ 



291 

ວາລະສານວທິະຍາສາດ ຂອງມະຫາວທິະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ສະບບັທ ີ18, 2021 

 
ຊະນິ
ດປາ 

ຊ່ວ
ງປີ 
 

ຜນົ
ວເິຄ
າະ 

1
9
8
0

-1
9

8
4
 

1
9
8
5

-1
9

8
9
 

1
9
9
0

-1
9

9
4
 

1
9
9
5

-1
9

9
9
 

2
0
0
0

-2
0

0
4
 

2
0
0
5

-2
0

0
9
 

2
0
1
0

-2
0

1
4
 

2
0
1
5

-2
0

1
9
 

2
0
2
0

-2
0

2
4
 

2
0
2
5

-2
0

2
9
 

2
0
3
0

-2
0

3
4
 

2
0
3
5

-2
0

3
9
 

2
0
4
0

-2
0

4
4
 

ປ
າ
ແ
ກ
ງ
 

ຂໍ ້

ມູນ
ເດີ
ມ 

75.

72 

75.

72 

74.

85 

74.

51 
73.16 

70.8

8 

72.4

6 

71.4

5 
     

ຄ່າ
ປະ
ເມີ
ນ 

75.

72 

75.

59 

74.

81 

74.

03 
73.27 

72.5

1 

71.7

6 

71.0

2 

70

.2

8 

69.

55 

68.

83 

68.

12 

67.

42 

ຄ່າ
ຜດິ
ພາ
ດ 

0.0

00

0 

0.0

018 

0.0

006 

0.0

065 
0.0014 

0.00

23 

0.00

97 

0.00

61 
     

%
ຄ່າ
ຜດິ
ພາ
ດ 

0.0

0 

0.1

8 

0.0

6 

0.6

5 
0.14 2.30 0.97 0.61      

ປາ
ຊວິ

ລາ
ຍແ

ຊກ
 

ຂໍ ້

ມູນ
ເດີ
ມ 

68.

66 

68.

41 

66.

96 

64.

46 
61.90 

59.7

2 

56.6

0 

56.1

4 
     

ຄ່າ
ປະ
ເມີ
ນ 

68.

66 

68.

89 

66.

46 

64.

12 
61.86 

59.6

8 

57.5

8 

55.5

5 

53

.5

9 

51.

71 

49.

88 

48.

13 

46.

43 

ຄ່າ
ຜດິ
ພາ
ດ 

0.0

00

0 

0.0

070 

0.0

074 

0.0

052 
0.0005 

0.00

07 

0.01

73 

0.01

05 
     

%
ຄ່າ
ຜດິ
ພາ
ດ 

0.0

0 

0.7

0 

0.7

4 

0.5

2 
0.05 0.07 1.73 1.05      



292 

ວາລະສານວທິະຍາສາດ ຂອງມະຫາວທິະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ສະບບັທ ີ18, 2021 

ປາ
ຈໂີ
ກະ

, ປ
າມ
ນັປ

າກ
ບໍາ້

 

ຂໍ ້

ມູນ
ເດີ
ມ 

53.

65 

53.

65 

52.

84 

50.

81 
50.51 

47.6

8 

44.0

4 

43.0

3 
     

ຄ່າ
ປະ
ເມີ
ນ 

53.

65 

53.

67 

53.

65 

50.

67 
49.80 

47.9

8 

44.2

3 

42.5

4 

41

.9

2 

40.

36 

38.

86 

37.

41 

36.

02 

ຄ່າ
ຜດິ
ພາ
ດ 

0.0

00

0 

0.0

004 

0.0

153 

0.0

027 
0.0139 

0.00

63 

0.00

43 

0.01

13 
     

%
ຄ່າ
ຜດິ
ພາ
ດ 

0.0

0 

0.0

4 

1.5

3 

0.2

7 
1.39 0.63 0.43 1.13      

ປາ
ຈໂີ
ກະ

, ປ
າມ
ນັປ

າກ
ມນົ

 

ຂໍ ້

ມູນ
ເດີ
ມ 

57.

38 

57.

18 

56.

17 

54.

75 
53.94 

50.3

0 

46.5

7 

44.7

5 
     

ຄ່າ
ປະ
ເມີ
ນ 

57.

38 

57.

59 

57.

22 

53.

96 
53.77 

49.6

8 

46.6

8 

44.7

5 

43

.9

0 

42.

13 

40.

42 

38.

79 

37.

23 

ຄ່າ
ຜດິ
ພາ
ດ 

0.0

00

0 

0.0

072 

0.0

186 

0.0

144 
0.0031 

0.01

23 

0.00

24 

0.00

00 
     

%
ຄ່າ
ຜດິ
ພາ
ດ 

0.0

0 

0.7

2 

1.8

6 

1.4

4 
0.31 1.23 0.24 0.00      

 
ປາ
ປີກ

ໃຫ
ຍ່,
 ປ
າດູ
ດຫ

ນີ 

ຂໍ ້

ມູນ
ເດີ
ມ 

64.

64 

64.

64 

63.

63 

63.

23 
59.79 

55.5

5 

49.8

9 

48.8

8 
     

ຄ່າ
ປະ

64.

64 

65.

87 

63.

78 

63.

61 
58.65 

54.8

6 

50.1

9 

49.0

8 

46

.8

1 

44.

94 

42.

76 

40.

67 

38.

70 



293 

ວາລະສານວທິະຍາສາດ ຂອງມະຫາວທິະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ສະບບັທ ີ18, 2021 

ເມີ
ນ 
ຄ່າ
ຜດິ
ພາ
ດ 

0.0

00

0 

0.0

190 

0.0

024 

0.0

060 
0.0191 

0.01

24 

0.00

60 

0.00

41 
     

%
ຄ່າ
ຜດິ
ພາ
ດ 

0.0

0 

1.9

0 

0.2

4 

0.6

0 
1.91 1.24 0.60 0.41      

ປາ
ມນົ

ໂຈ
ກດ

ອກ
ຈາ
ນ 

ຂໍ ້

ມູນ
ເດີ
ມ 

48.

29 

48.

29 

47.

28 

46.

46 
45.45 

43.4

3 

40.7

1 

39.8

9 
     

ຄ່າ
ປະ
ເມີ
ນ 

48.

29 

49.

00 

47.

43 

45.

89 
44.40 

43.9

6 

40.5

8 

40.2

3 

38

.9

4 

37.

66 

36.

45 

35.

28 

34.

12 

ຄ່າ
ຜດິ
ພາ
ດ 

0.0

00 

0.0

147 

0.0

032 

0.0

123 
0.0231 

0.01

22 

0.00

32 

0.00

85 
     

%
ຄ່າ
ຜດິ
ພາ
ດ 

0.0

0 

1.4

7 

0.3

2 

1.2

3 
2.31 1.22 0.32 0.85      

ປາ
ສະ

ອ ີ

ຂໍ ້

ມູນ
ເດີ
ມ 

56.

57 

56.

37 

55.

96 

53.

93 
52.52 

47.4

7 

41.7

1 

40.9

1 
     

ຄ່າ
ປະ
ເມີ
ນ 

56.

57 

56.

75 

55.

49 

54.

42 
52.52 

47.7

8 

41.1

9 

40.7

3 

39

.4

3 

37.

25 

35.

18 

33.

23 

31.

40 

ຄ່າ
ຜດິ
ພາ
ດ 

0.0

00

0 

0.0

067 

0.0

084 

0.0

091 
0.0000 

0.00

65 

0.01

25 

0.00

44 
     



294 

ວາລະສານວທິະຍາສາດ ຂອງມະຫາວທິະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ສະບບັທ ີ18, 2021 

%
ຄ່າ
ຜດິ
ພາ
ດ 

0.0

0 

0.6

7 

0.8

4 

0.9

1 
0.00 0.65 1.25 0.44     

 

 

 

ປາ
ຂັ ນ້

ເຮ
ອືງ
ລາ
ຍແ

ຈງ້
 

ຂໍ ້

ມູນ
ເດີ
ມ 

59.

40 

58.

39 

56.

57 

54.

14 
53.64 

50.0

0 

44.7

4 

43.5

3 
     

ຄ່າ
ປະ
ເມີ
ນ 

59.

40 

59.

52 

56.

65 

53.

92 
53.32 

50.8

4 

44.5

0 

43.2

4 

42

.1

2 

40.

08 

38.

15 

35.

31 

34.

55 

ຄ່າ
ຜດິ
ພາ
ດ 

0.0

00

0 

0.0

194 

0.0

014 

0.0

041 
0.0059 

0.01

68 

0.00

54 

0.00

66 
     

%
ຄ່າ
ຜດິ
ພາ
ດ 

0.0

0 

1.9

4 

0.1

4 

0.4

1 
0.59 1.68 0.54 0.66      

ປາ
ຈາ
ດ 

ຂໍ ້

ມູນ
ເດີ
ມ 

74.

62 

73.

11 

70.

99 

68.

11 
64.28 

58.6

3 

54.8

4 

53.7

8 
     

ຄ່າ
ປະ
ເມີ
ນ 

74.

62 

74.

50 

70.

44 

66.

62 
62.98 

59.5

6 

56.3

2 

53.2

5 

50

.3

6 

47.

61 

45.

02 

42.

57 

40.

26 

ຄ່າ
ຜດິ
ພາ
ດ 

0.0

00

0 

0.0

190 

0.0

077 

0.0

219 
0.0202 

0.01

59 

0.02

70 

0.00

99 
     

%
ຄ່າ
ຜດິ
ພາ
ດ 

0.0

0 

1.9

0 

0.7

7 

2.1

9 
2.02 1.59 2.70 0.99      

ປາ ໂກ
ນ ຂໍ ້

ມູນ
63.

83 

63.

23 

62.

22 

59.

39 
56.56 

52.3

2 

48.0

9 

46.2

7 
     



295 

ວາລະສານວທິະຍາສາດ ຂອງມະຫາວທິະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ສະບບັທ ີ18, 2021 

ເດີ
ມ 
ຄ່າ
ປະ
ເມີ
ນ 

63.

83 

63.

96 

62.

50 

58.

22 
55.10 

52.1

6 

49.3

7 

46.7

4 

44

.2

4 

41.

88 

39.

63 

37.

53 

35.

51 

ຄ່າ
ຜດິ
ພາ
ດ 

0.0

00

0 

0.0

115 

0.0

045 

0.0

197 
0.0258 

0.00

31 

0.02

66 

0.01

02 
     

%
ຄ່າ
ຜດິ
ພາ
ດ 

0.0

0 

1.1

5 

0.4

5 

1.9

7 
2.58 0.31 2.66 1.02      

ປາ
ຂາ
ວ 

ຂໍ ້

ມູນ
ເດີ
ມ 

61.

32 

61.

32 

60.

51 

57.

97 
55.95 

51.9

1 

48.4

8 

47.6

7 
     

ຄ່າ
ປະ
ເມີ
ນ 

61.

32 

61.

66 

60.

85 

57.

16 
55.59 

52.1

5 

48.8

0 

47.5

6 

45

.4

3 

43.

39 

41.

44 

39.

58 

37.

80 

ຄ່າ
ຜດິ
ພາ
ດ 

0.0

00

0 

0.0

055 

0.0

056 

0.0

140 
0.0064 

0.00

46 

0.00

66 

0.00

23 
     

%
ຄ່າ
ຜດິ
ພາ
ດ 

0.0

0 

0.5

5 

0.5

6 

1.4

0 
0.64 0.46 0.66 0.23      

ປາ
ມອ້

ມ 

ຂໍ ້

ມູນ
ເດີ
ມ 

80.

40 

80.

10 

78.

74 

76.

55 
71.22 

67.0

5 

61.1

6 

58.6

8 
     

ຄ່າ
ປະ
ເມີ
ນ 

80.

40 

80.

51 

78.

14 

76.

00 
70.08 

67.3

7 

60.8

5 

58.5

2 

58

.3

7 

53.

38 

50.

56 

47.

88 

45.

34 



296 

ວາລະສານວທິະຍາສາດ ຂອງມະຫາວທິະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ສະບບັທ ີ18, 2021 

ຄ່າ
ຜດິ
ພາ
ດ 

0.0

00

0 

0.0

051 

0.0

076 

0.0

072 
0.0160 

0.00

48 

0.00

50 

0.00

28 
     

%
ຄ່າ
ຜດິ
ພາ
ດ 

0.0

0 

0.5

1 

0.7

6 

0.7

2 
1.60 0.48 0.50 0.28      

ປາ
ສອ

ງ 

ຂໍ ້

ມູນ
ເດີ
ມ 

69.

41 

69.

26 

68.

20 

66.

02 
60.85 

57.4

3 

54.1

4 

53.2

4 
     

ຄ່າ
ປະ
ເມີ
ນ 

69.

41 

68.

71 

68.

31 

66.

08 
61.00 

58.0

7 

54.2

8 

52.6

3 

50

.1

0 

47.

69 

45.

39 

43.

22 

41.

14 

ຄ່າ
ຜດິ
ພາ
ດ 

0.0

00

0 

0.0

079 

0.0

016 

0.0

009 
0.0025 

0.01

11 

0.00

26 

0.01

15 
     

%
ຄ່າ
ຜດິ
ພາ
ດ 

0.0

0 

0.7

9 

0.1

6 

0.0

9 
0.25 1.11 0.26 1.15      

ປາ
ກ ໍ

ຂໍ ້

ມູນ
ເດີ
ມ 

36.

77 

36.

77 

36.

17 

35.

95 
36.96 

44.0

4 

47.0

7 

47.8

7 
     

ຄ່າ
ປະ
ເມີ
ນ 

36.

77 

36.

04 

36.

04 

36.

16 
37.40 

44.2

6 

46.7

8 

47.9

4 

50

.7

5 

53.

72 

56.

88 

60.

22 

63.

75 

ຄ່າ
ຜດິ
ພາ
ດ 

0.0

00

0 

0.0

199 

0.0

036 

0.0

060 
0.0118 

0.00

50 

0.00

62 

0.00

15 
     

%
ຄ່າ
ຜດິ

0.0

0 

1.9

9 

0.3

6 

0.6

0 
1.18 0.50 0.62 0.15      



297 

ວາລະສານວທິະຍາສາດ ຂອງມະຫາວທິະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ສະບບັທ ີ18, 2021 

ພາ
ດ 

ປາ
ຈະ

ຫ ວ
ດ 

ຂໍ ້

ມູນ
ເດີ
ມ 

64.

64 

64.

84 

64.

04 

61.

61 
58.98 

54.3

5 

49.9

0 

47.8

8 
     

ຄ່າ
ປະ
ເມີ
ນ 

64.

64 

65.

87 

64.

43 

60.

16 
58.04 

54.1

1 

50.3

1 

48.6

6 

46

.1

5 

43.

77 

41.

51 

39.

37 

37.

34 

ຄ່າ
ຜດິ
ພາ
ດ 

0.0

00

0 

0.0

159 

0.0

061 

0.0

235 
0.0159 

0.00

44 

0.00

82 

0.01

63 
     

%
ຄ່າ
ຜດິ
ພາ
ດ 

0.0

0 

1.5

9 

0.6

1 

2.3

5 
1.59 0.44 0.82 1.63      

ປາ
ພັ ນ້

 1
 

ຂໍ ້

ມູນ
ເດີ
ມ 

63.

24 

63.

24 

63.

04 

61.

01 
59.59 

56.7

6 

50.5

0 

49.8

9 
     

ຄ່າ
ປະ
ເມີ
ນ 

63.

24 

63.

27 

63.

57 

60.

99 
59.52 

56.1

1 

50.8

8 

49.6

8 

48

.5

9 

46.

57 

44.

66 

42.

81 

41.

04 

ຄ່າ
ຜດິ
ພາ
ດ 

0.0

00

0 

0.0

005 

0.0

084 

0.0

003 
0.0012 

0.01

15 

0.00

75 

0.00

42 
     

%
ຄ່າ
ຜດິ
ພາ
ດ 

0.0

0 

0.0

5 

0.8

4 

0.0

3 
0.12 1.15 0.75 0.42      

ປາ
ພັ ນ້

 2
 

ຂໍ ້

ມູນ
ເດີ
ມ 

75.

36 

75.

36 

74.

74 

72.

92 

69.

69 

67.4

7 

61.0

1 

55.7

7 
     



298 

ວາລະສານວທິະຍາສາດ ຂອງມະຫາວທິະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ສະບບັທ ີ18, 2021 

ຄ່າ
ປະ
ເມີ
ນ 

75.

36 

75.

75 

74.

40 

73.

22 

69.

16 

67.2

3 

60.4

4 

58.7

6 
57.19 

54.

74 

52.

39 

50.

14 

47.

99 

ຄ່າ
ຜດິ
ພາ
ດ 

0.0

00

0 

0.0

051 

0.0

045 

0.0

041 

0.0

076 

0.00

36 

0.00

93 

0.01

71 
     

%
ຄ່າ
ຜດິ
ພາ
ດ 

0.0

0 

0.5

1 

0.4

5 

0.4

1 

0.7

6 
0.36 0.93 1.71      

ປາ
ພັ ນ້

 3
 

ຂໍ ້

ມູນ
ເດີ
ມ 

70.

30 

70.

50 

69.

29 

68.

28 

65.

65 

63.6

3 

55.7

5 

54.7

4 
     

ຄ່າ
ປະ
ເມີ
ນ 

70.

30 

70.

57 

69.

49 

68.

56 

64.

74 

63.0

4 

55.4

6 

54.9

8 
54.61 

51.

34 

49.

17 

47.

09 

45.

10 

ຄ່າ
ຜດິ
ພາ
ດ 

0.0

00

0 

0.0

010 

0.0

029 

0.0

041 

0.0

139 

0.00

93 

0.00

52 

0.00

44 
     

%
ຄ່າ
ຜດິ
ພາ
ດ 

0.0

0 

0.1

0 

0.2

9 

0.4

1 

1.3

9 
0.93 0.52 0.44      

ປາ
ພັ ນ້

 4
 

ຂໍ ້

ມູນ
ເດີ
ມ 

69.

54 

69.

34 

69.

09 

67.

67 

66.

06 

60.4

0 

53.9

3 

52.5

2 
     

ຄ່າ
ປະ
ເມີ
ນ 

69.

54 

69.

28 

69.

84 

67.

55 

66.

42 

60.4

4 

53.6

0 

51.9

0 
51.32 

48.

87 

46.

54 

44.

32 

42.

20 

ຄ່າ
ຜດິ

0.0

00

0 

0.0

009 

0.0

109 

0.0

018 

0.0

054 

0.00

07 

0.00

61 

0.01

18 
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ພາ
ດ 
%
ຄ່າ
ຜດິ
ພາ
ດ 

0.0

0 

0.0

9 

1.0

9 

0.1

8 

0.5

4 
0.07 0.61 1.18      

ປາ
ກະ

ປີ 

ຂໍ ້

ມູນ
ເດີ
ມ 

67.

04 

63.

04 

60.

37 

57.

04 

49.

45 

45.5

6 

39.4

5 

37.7

8 
     

ຄ່າ
ປະ
ເມີ
ນ 

67.

04 

65.

07 

59.

42 

54.

26 

49.

56 

45.2

6 

41.3

3 

37.7

5 
34.47 

31.

48 

28.

75 

26.

25 

23.

98 

ຄ່າ
ຜດິ
ພາ
ດ 

0.0

00

0 

0.0

322 

0.0

157 

0.0

487 

0.0

022 

0.00

65 

0.04

76 

0.00

07 
     

%
ຄ່າ
ຜດິ
ພາ
ດ 

0.0

0 

3.2

2 

1.5

7 

4.8

7 

0.2

2 
0.65 4.76 0.07      

ປາ
ສູດ

 

ຂໍ ້

ມູນ
ເດີ
ມ 

45.

93 

42.

93 

38.

60 

35.

93 

32.

18 

29.5

2 

28.5

2 

26.8

5 
     

ຄ່າ
ປະ
ເມີ
ນ 

45.

93 

42.

18 

38.

88 

35.

84 

33.

04 

30.4

6 

28.0

8 

25.8

8 
23.86 

21.

99 

20.

27 

18.

69 

17.

23 

ຄ່າ
ຜດິ
ພາ
ດ 

0.0

00

0 

0.0

174 

0.0

072 

0.0

025 

0.0

267 

0.03

18 

0.01

54 

0.03

61 
     

%
ຄ່າ
ຜດິ
ພາ
ດ 

0.0

0 

1.7

4 

0.7

2 

0.2

5 

2.6

7 
3.18 1.54 3.61      
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ປາ
ເຄ
ງັ/ປ

າເກ
ງັ 

ຂໍ ້

ມູນ
ເດີ
ມ 

70.

74 

70.

37 

69.

10 

66.

67 

63.

48 

62.2

2 

61.4

8 

61.2

0 
     

ຄ່າ
ປະ
ເມີ
ນ 

70.

74 

70.

13 

68.

33 

66.

56 

64.

83 

63.1

7 

61.5

2 

59.9

5 
58.38 

56.

88 

55.

41 

53.

98 

52.

58 

ຄ່າ
ຜດິ
ພາ
ດ 

0.0

00

0 

0.0

034 

0.0

111 

0.0

016 

0.0

212 

0.01

52 

0.00

06 

0.02

04 
     

%
ຄ່າ
ຜດິ
ພາ
ດ 

0.0

0 

0.3

4 

1.1

1 

0.1

6 

2.1

2 
1.52 0.06 2.04      

ປາ
ຊາ

 

ຂໍ ້

ມູນ
ເດີ
ມ 

81.

85 

78.

85 

74.

85 

72.

52 

68.

67 

66.7

0 

64.7

0 

63.7

0 
     

ຄ່າ
ປະ
ເມີ
ນ 

81.

85 

77.

96 

75.

13 

72.

42 

69.

8 

67.2

8 

64.8

3 

62.5

0 
60.23 

58.

05 

55.

95 

53.

92 

51.

98 

ຄ່າ
ຜດິ
ພາ
ດ 

0.0

00

0 

0.0

113 

0.0

037 

0.0

014 

0.0

165 

0.00

87 

0.00

20 

0.01

88 
     

%
ຄ່າ
ຜດິ
ພາ
ດ 

0.0

0 

1.1

3 

0.3

7 

0.1

4 

1.6

5 
0.87 0.20 1.88      

ປາ
ໄຍ

 

ຂໍ ້

ມູນ
ເດີ
ມ 

48.

89 

48.

89 
48.

89 
48.

89 
48.

89 
48.8

9 
48.8

0 
48.1

0 
     

ຄ່າ
ປະ

48.

89 
48.

83 
49.

15 

48.

85 

48.

77 

48.6

7 

48.5

8 

48.4

9 
48.41 

48.

31 

48.

22 

48.

14 

48.

04 
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ເມີ
ນ 
ຄ່າ
ຜດິ
ພາ
ດ 

0.0

00

0 

0.0

012 

0.0

053 

0.0

008 

0.0

025 

0.00

45 

0.00

45 

0.00

81 
     

%
ຄ່າ
ຜດິ
ພາ
ດ 

0.0

0 

0.1

2 

0.5

3 

0.0

8 

0.2

5 
0.45 

10.4

5 
0.81      

ປາ
ສະ

ກນັ
 

ຂໍ ້

ມູນ
ເດີ
ມ 

60.

00 

58.

90 

56.

89 

54.

51 

53.

52 

52.3

4 

50.1

3 

50.1

0 
     

ຄ່າ
ປະ
ເມີ
ນ 

60.

00 

58.

40 

56.

79 

55.

21 

53.

68 

52.2

0 

50.7

4 

50.3

4 
46.96 

46.

64 

45.

34 

44.

09 

42.

86 

ຄ່າ
ຜດິ
ພາ
ດ 

0.0

00

0 

0.0

085 

0.0

018 

0.0

128 

0.0

030 

0.00

27 

0.01

22 

0.00

48 
     

%
ຄ່າ
ຜດິ
ພາ
ດ 

0.0

0 

0.8

5 

0.1

8 

1.2

8 

0.3

0 
0.27 1.22 0.48      

ປາ
ດູດ

ຝຸ່ນ
/ປ
າຝ
ຣັ່ ງ

 

ຂໍ ້

ມູນ
ເດີ
ມ 

    
2.9

6 

56.6

3 

84.4

4 

84.4

8 
     

ຄ່າ
ປະ
ເມີ
ນ 

    
2.9

6 

62.2

2 

74.1

9 

88.4

8 

105.0

5 

125

.81 

150

.02 

178

.89 

213

.32 

ຄ່າ
ຜດິ
ພາ
ດ 

    
0.0

000 

0.10

52 

0.12

14 

0.04

73 
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%
ຄ່າ
ຜດິ
ພາ
ດ 

    
0.0

0 

10.5

2 

12.1

4 
4.73      

 

ເສັນ້ສະແດງຜນົການປະເມນີແນວໂນມ້ຂອງປາ  

 
 

ອະທບິາຍຜນົ 
 ຈາກຕາຕະລາງຜນົການວເິຄາະຂໍມູ້ນ ແລະ ເສັນ້ສະແດງຜນົການປະເມນີແນວໂນມ້ຂອງ
ປາຂາ້ງເທງິນັນ້ ໂດຍລວມແລວ້ເຫນັວ່າມແີນວໂນມ້ຫ ຸດລງົ, ຊຶ່ ງບາງຊະນດິຫ ຸດລງົຫ າຍກວ່າໝູ່
ໄດແ້ກ່: ປາແກງ, ປາຊວິລາຍແຊກ, ປ່າຈີ່ ໂກະ, ປາມນົໂຈກ, ປາສະອ,ີ ປາຂັນ້ເຮອືງລາຍແຈງ້, 
ປາຈາດ, ປາໂກນ, ປາຂາວ, ປາມອ້ມ, ປາພັນ້ບາງຊະນດິ, ປາສອງ, ປາສູດ, ປາກະປີ ແລະ ປາ



303 

ວາລະສານວທິະຍາສາດ ຂອງມະຫາວທິະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ສະບບັທ ີ18, 2021 

ເຄງັ, ບາງຊະນດິຫ ຸດລງົປານກາງໄດແ້ກ່: ປາຊາ ແລະ ປາພັນ້ບາງຊະນດິ; ບາງຊະນດິຫ ຸດລງົໜ ້
ອຍໄດແ້ກ່: ປາຈະຫ ວດ, ປາສະກນັ ແລະ ປາພັນ້ບາງຊະນດິ; ບາງຊະນດິບ່ໍມກີານປ່ຽນແປງ
ໄດແ້ກ່: ປາໄຍ ແລະ ບາງຊະນດິມລີັກສະນະເພີ່ ມຂຶນ້ໄດແ້ກ່: ປາກໍ ແລະ ປາດູດຝຸ່ນ ຫ ື 
ປາຝຣັ່ ງ. 
ສະຫ ຸບຜນົຂອງກຳນຄົນ້ຄວາ້  

ຜ່ານການສໍາຫ ວດເກບັກໍາຂໍມູ້ນ, ວເິຄາະ, ປະເມນີ ແລະ ສກຶສາຄົນ້ຄວາ້ຕວົຈງິ, ສາມາດ
ສະຫ ຸບໄດວ່້າ: 

1) ສໍາລບັການສໍາຫ ວດ ແລະ ເກບັກໍາຂໍມູ້ນພາກສະໜາມມຈີໍານວນ 4 ຄັງ້ ໂດຍໃຊ ້
ແບບສໍາພາດ ສໍາພາດປະຊາຊນົ ທງັໝດົ 102 ຄອບຄວົ ຈາກ 5 ບາ້ນ ຄ:ື ບາ້ນ ນາເຮອືງ, ບາ້ນ 
ຫາງນາ, ບາ້ນ ນາຈະໄຫ  ້ແລະ ບາ້ນ ແກວ້ແສນຄໍາ, ເມອືງ ຄໍາເກດີ, ຈໍານວນ 15, 30, 30 
ແລະ 30  ຄອບຄວົ ຕາມລ າດບັ ແລະ ບາ້ນ ນໍາ້ປັນ, ເມອືງ ໄຊຈ າພອນ ຈາໍນວນ 27  ຄອບຄວົ 
ຊຶ່ ງຂໍມູ້ນກ່ຽວກບັປາແຕ່ປີ 1980-2019 ສາມາດເກບັກໍາໄດຈ້ໍານວນທັງໝົດ 26 ຊະນດິ 
ໄດແ້ກ່: ປາແກງ, ປາຊວິລາຍຊກິແຊກັ, ປາຈໂິກະ (ປາມນັໜາ້ບໍາ້), ປາຈໂິກະ (ປາມນັປາກ
ມນົ), ປາປີກໃຫຍ່ (ປາດູດຫີນ), ປາມົ່ ນໂຈກດອກຈານ, ປາສະອີ, ປາຂັນ້ເຮອືລາຍແຈງ້, 
ປາຈາດ, ປາໂກນ, ປາຂາວ, ປາມອ້ມ, ປາສອງ, ປາກໍ, ປາຈະຫ ວດ, ປາພັນ້ 1, ປາພັນ້ 2, ປາ
ພັນ້ 3, ປາພັນ້ 4, ປາກະປິ, ປາສູດ, ປາເຄງັ ຫ  ືປາເກງັ, ປາຊາ, ປາໄຍ, ປາສະກນັ ແລະ ປາດູດ
ຝຸ່ນ ຫ  ືປາຝຣັ່ ງ;  

2) ຈາກການວິເຄາະ ແລະ ເສັນ້ສະແດງຂໍມູ້ນຕັງ້ແຕ່ປີ 1980-2044 ກ່ຽວກບັປາ 
ໂດຍລວມແລວ້ເຫນັວ່າມແີນວໂນມ້ປ່ຽນແປງໃນທດິທາງທີ່ ຫ ຸດລງົ, ຊຶ່ ງມແີນວໂນມ້ຫ ຸດລງົ
ຫ າຍກວ່າໝູ່ ແມ່ນປາສູດ ແລະ ປາກະປິ, ຮອງລງົມາແມ່ນປາມນັໜາ້ບໍາ້, ສ່ວນປາໄຍມແີນວ
ໂນມ້ບ່ໍປ່ຽນແປງ ແລະ ປາດູດຝຸ່ນ (ປາດໍາ, ປາຝຣັ່ ງ), ປາກໍ ມແີນວໂນມ້ປ່ຽນແປງໃນທດິທາງ
ທີ່ ເພີ່ ມຂຶນ້; 

3) ການສາ້ງແບບຈາໍລອງແນວໂນມ້ການປ່ຽນແປງຂອງສິ່ ງແວດລອ້ມແມ່ນສາມາດກໍາ
ນດົດວ້ຍແບບຈາໍລອງສຂີີ່ ເທົ່ າ (Grey Model) ໂດຍຜ່ານຂະບວນການ ແລະ ຂັນ້ຕອນບວກ
ສະສມົອກີເທື່ ອໜຶ່ ງ ຈາກການບວກສະສມົແບບນີ ້ແມ່ນໄດມ້າແກໄ້ຂຂໍມູ້ນທີ່ ມຄີວາມເໜງັຕງີ 
ແລະ ລກັສະນະແບບບງັເອນີຂອງຂໍມູ້ນ, ເຮດັໃຫຂໍ້ມູ້ນມກີານປ່ຽນແປງເປັນຂໍມູ້ນທີ່ ມກີດົເກນ 
ແລະ ມລີະບຽບທີ່ ເປັນອນັດບັຂຶນ້ ແລະ ນໍາມາສາ້ງແບບຈາໍລອງການປະເມນີທາງດາ້ນສມົຜນົ
ຈຸນລະຄະນດິ, ແກແ້ບບຈໍາລອງດວ້ຍການແທນຂໍມູ້ນຈງິທີ່ ສໍາຫ ວດເກບັກໍາມາໄດ ້ແລະ 
ຄດິໄລ່ ພອ້ມທງັຄດິໄລ່ຄນືຫາຄ່າທີ່ ຕອ້ງການປະເມນີເບືອ້ງຕົນ້ ແລະ ກວດສອບຄ່າຜດິພາດ
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ຂອງຜນົການປະເມນີໂດຍທຽບໃສ່ຄ່າຈງິ,ຊຶ່ ງສາມາດປະເມນີແນວໂນມ້ການປ່ຽນແປງສິ່ ງແລວ້
ຕາມແຕ່ລະປັດໄຈຕ່າງໆທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງໄດ;້ 

4) ຜນົການວເິຄາະຂໍມູ້ນແນວໂນມ້ການປ່ຽນແປງຂອງປາ ສາມາດປະເມນີແນວໂນມ້
ການປ່ຽນແປງກ່ຽວກບັປາແຕ່ລະຊະນດິ ແຕ່ປັດຈບຸນັຫາປີ 2044 ໄດອ້ກີດວ້ຍ; 

5) ສິ່ ງແວດລອ້ມຈະມຄີວາມອຸດມົສມົບູນ ແລະ ມຄີວາມຍນືຍງົໄດນ້ັນ້ ຈະຕອ້ງໄດຮ້ບັ
ການເອາົໃຈໃສ່ ປົກປັກຮກັສາບດັດາປັດໄຈທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັສິ່ ງແວດລອ້ມ ໜຶ່ ງໃນນັນ້ ປາເປັນ
ປັດໄຈໜຶ່ ງທີ່ ສໍາຄນັຕໍ່ ສິ່ ງແວດລອ້ມ, ທໍາມະຊາດ-ສງັຄມົ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນຕໍ່ ຊວີດິການເປັນ
ຢູ່ຂອງຄນົ;  

6) ຜນົການຄົນ້ຄວາ້ ສາມາດເປັນຂໍມູ້ນສ່ວນໜຶ່ ງ  ເພື່ ອຊ່ວຍໃຫພ້າກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ 
ກໍ່ ຄລືດັຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ປະກອບເຂົາ້ໃນການວາງແຜນພດັທະນາ ແລະ ບູລະນະປົກ
ປັກຮກັສາສິ່ ງແວດລອ້ມໃນເຂດພູຈອມວອຍ ໃຫມ້ຄີວາມຍນືຍງົຕະຫ ອດໄປໄດ ້ພອ້ມທງັເປັນ
ຂໍມູ້ນໃຫແ້ກ່ອໍານາດການປົກຄອງບາ້ນ ແລະ ພ່ໍແມ່ປະຊາຊນົໃນເຂດອອ້ມແອມ້ພູຈອມວອຍ 
ແລະ ເຂດໃກຄ້ຽງ ໄດຮູ້ບ້ດົບາດຄວາມສໍາຄນັຂອງສິ່ ງແວດລອ້ມ, ມຈີດິສໍານກຶ ແລະ ມສ່ີວນ
ຮ່ວມໃນການປົກປັກຮກັສາສິ່ ງແວດລອ້ມອກີດວ້ຍ; 

7) ນອກຈາກນີ ້ຜນົການຄົນ້ຄວາ້ຍງັສາມາດ ເປັນຂໍມູ້ນອາ້ງອງີ ແລະ ຊ່ວຍໃຫແ້ກ່ຜູທ້ີ່
ສນົໃຈສກຶສາຄົນ້ຄວາ້ໄດນ້ໍາໃຊ,້ ໄດສ້ກຶສາຮຽນຮູ ້ແລະ ປະກອບເປັນຂໍມູ້ນຊ່ວຍໃນການຄົນ້ຄວ້າ
ໃນເລື່ ອງທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງໄດ.້ 
ຂ ສ້ະເໜແີນະ  

ຂໍສ້ະເໜຕີໍ່ ພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ 
1)  ຢາກໃຫອໍ້ານາດການປົກຄອງບາ້ນ ແລະ ພ່ໍແມ່ປະຊາຊນົໃນເຂດອອ້ມແອມ້ປ່າ

ສະຫງວນພູຈອມວອຍ ມສ່ີວນຮ່ວມໃນການອານຸລກັປາ ເພື່ ອປົກປັກຮກັສາສິ່ ງແວດລອ້ມ; 
2) ຢາກໃຫພ້າກສ່ວນກ່ຽວຂອ້ງຍກົສູງບດົບາດຄວາມສໍາຄນັການຄົນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດ

ດາ້ນຄະນດິສາດ ແລະ ສະໜອງທນຶຮອນຫ າຍຂຶນ້ ເພື່ ອປະກອບສ່ວນເຂົາ້ໃນການພດັທະນາ
ເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ. 

ຂໍສ້ະເໜໃີນການສກຶສາຄົນ້ຄວາ້ຕໍ່ ໄປ 
ໃນການສກຶສາຄົນ້ຄວາ້ຄັງ້ນີ,້ ພວກຂາ້ພະເຈົາ້ໄດສ້ກຶສາຄົນ້ຄວາ້ສະເພາະແບບຈາໍລອງ

ຄະນດິ ສາດໂດຍສະເພາະແມ່ນ ແບບຈາໍລອງສຂີີ່ ເທົ່ າເທົ່ ານັນ້. ການປ່ຽນແປງຂອງ ປາ ຈະເຮດັ
ໃຫສ້ິ່ ງແວດລອ້ມມກີານປ່ຽນແປງ, ຊຶ່ ງຍງັບ່ໍທນັໄດສ້ກຶສາຢ່າງກວາ້ງຂວາງ, ບ່ໍໄດສ້ກຶສາຫ າຍ
ປັດໄຈ ແລະ ຫ າຍສະຖານທີ່ ເທື່ ອ. 
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ສະນັນ້, ຈ ິ່ ງສະເໜມີາຍງັຜູທ້ີ່ ມຄີວາມສນົໃຈສກຶສາຄົນ້ຄວາ້ກ່ຽວກບັເລື່ ອງນີ,້ ຈ ົ່ ງໄດສ້ກຶ
ສາໃຫກ້ວາ້ງ ຂວາງ, ສກຶສາຫ າຍປັດໄຈ, ຫ າຍສະຖານທີ່  ແລະ ນໍາໃຊແ້ບບຈໍາລອງອື່ ນໆເຂົາ້
ໃນການສກຶສາຕື່ ມອກີ ເພື່ ອໃຫມ້ເີນືອ້ໃນໜກັແໜນ້, ຊດັເຈນ ແລະ ສມົບູນຂຶນ້ກວ່າເກົ່ າອກີ
ດວ້ຍ.  
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ຄວາມຫ າກຫ າຍຊະນດິຂອງສດັປີກ ໃນຂອບເຂດພູຈອມວອຍ ເມອືງຄໍາເກດີ-
ໄຊຈາໍພອນ ແຂວງບໍລຄໍິາໄຊ 

ລພີອນ ໜ່ໍປະເສດີ; ບຸນທບົ ພະໄຊສມົບດັ; ຄໍາຫ າ້ ອນິຄະວໄິລ; ກອນອຸມາ ພງົສາ; 
ຈນັທມິາ ປົນທະລດິ ແລະ ເຈທ່ໍີ ວາຈາທ່ໍ 

ພາກວຊິາ ຊວີະວທິະຍາ, ຄະນະວທິະຍາສາດທໍາມະຊາດ, ມະຫາວທິະຍາໄລແຫ່ງ
ຊາດ, ອເີມວ: L.nophaseud@nuol.edu.la 

ບດົຄດັຫຍໍ ້
ການສກຶສາຄວາມຫ າກຫ າຍຊະນດິຂອງສດັປີກ ໃນຂອບເຂດພູຈອມວອຍ ເມອືງຄໍາ

ເກດີ-ໄຊຈາໍພອນ ປ່າສະຫງວນຂອງແຂວງ ແຂວງບໍລຄໍິາໄຊ ແຕ່ປີ 2018-2020 ກວມເອາົ 7 
ຈດຸຂອງການສກຶສາ ໃນ 3 ເຂດບາ້ນເປົາ້ໝາຍ: ບາ້ນນາເຮອືງ, ບາ້ນນໍາ້ປັນ ແລະ ບາ້ນວງັບານ. 
ດວ້ຍວທີກີານຕັງ້ກອ້ງດກັຖ່າຍສດັປ່າ,  ຍ່າງຕາມແຫ ວສໍາຫ ວດໃນປ່າ, ບນັທກຶສຽງຮອ້ງ, ຖ່າຍ
ພາບນກົທີ່ ພບົເຫນັໂຕຈງິ ແລະ ສໍາພາດປະຊາຊນົໃນການນໍາໃຊສ້ດັປີກມາກ່ອນ. ການສກຶສາ
ຄັງ້ນີສ້າມາດພບົຄວາມຫ າກຫ າຍຊະນດິຂອງສດັປີກທງັໝດົ 24 ຕະກຸນ, 39 ສະກຸນ, 50 

ຊະນດິ. ພບົຫ າຍຫ າຍກວ່າໜູ່ ຕະກຸນ Muscicapidae, Phasianidae ແລະ Pycnonotidae, 

ຮອງລງົມາແມ່ນຕະກຸນ Covidae, Cuculidae, Leiothrichidae, Megalaimidae ແລະ 
Picidae ແລະ ຫ າຍໆຕະກຸນພບົພຽງຕະກຸນລະ 2 ຊະນດິ ບາງຊະນດິຖກືຈດັໃນບນັຊແີດງ
ຂອງ  IUCN ເ ຊັນ  Alcedo atthis ແລະ  Chloropsis cochinchinensis. 1  ຊະນິດ 
Blythipicus pyrrhotis ຖກືຈດັໃນກຸ່ມຂາດຂໍມູ້ນ ແລະ 2 ຊະນດິ ໃກຖ້ກືໄພຂົ່ ມຂູ່, ຫ າຍ
ຊະນດິບ່ໍມລີາຍຊື່ ໃນບນັຊີ.້ ນອກຈາກນີ ້2 ຊະນດິ ຖກຶຈດັໃນບນັຊີ ້II ຂອງ CITES ເຊນັ 
Leiothrix argentauris ແລະ Polyplectron bicalcaratum. ພບົ 4 ຊະນດິ ຖກືຈດັເຂົາ້
ໃນບນັຊີສ້ດັນໍາ້-ສດັປ່າປະເພດຫວງຫາ້ມ I  ຕາມລໍາດບັ Lophura nycthemera, Enicurus 

schistaceus, Polyplectron bicalcaratum ແລະ Centropus sinensis. 7 ຊະນດິ ແມ່ນ
ຢູ່ໃນບນັຊີສ້ດັນໍາ້-ສດັປ່າປະເພດຄຸມ້ຄອງ II. 
ຄໍາສບັສໍາຄນັ: ສດັປີກ, ພູຈອມວອຍ, ເມອືງຄໍາເກດີ-ເມອືງໄຊຈາໍພອນ, ແຂວງບໍລຄໍິາໄຊ. 
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Abstract 

 The Diversity of Aves at Phouchomvoy had been carried out during 

2018-2020.  There are 7 sampling sites covered with 3 villages such as 

Naheuang, Nampan and Vangban. Camera trap, line transit, sound recorded, 

photographs and local people interviewed were used. The current study 

revealed that 24 families, 39 genera and 50 species have been recorded. The 

most The Muscicapidae,  Phasianidae and Pycnonotidae are domimant families 

based on number of species found,  the second are Covidae, Cuculidae, 
Leiothrichidae,  Megalaimidae and Picidae respectively.  Moreover, the study 

was found only one species as listed in the IUCN red list such as Alcedo atthis, 
Chloropsis cochinchinensis. one in Data Deficient Blythipicus pyrrhotis and 

Twoplace in the Near Threatened species, the rest are Not Evauated species. 
On the other hand, two species are placed in CITES list Leiothrix argentauris 

and Polyplectron bicalcaratum in Appendix II. In addition, there are 4 species 

listed in Appendix I of the Wildlife and Aquatic Resources Law as follows: 

Lophura nycthemera,  Enicurus schistaceus,  Polyplectron bicalcaratum and 
Centropus sinensis and 7 species in Appendix II. 

Keywords: Aves, Phouchomvoy, Khamkert-Xaichamphon Districts, Bolikhamxay 

Province 
 

ຄວາມສໍາຄນັ ແລະ ທີ່ ມາຂອງບນັຫາ                                                           
ຜ່ານມາການສກຶສາຄວາມຫ າກຫ າຍທາງດາ້ນວທິະຍາສາດກ່ຽວກບັຊະນດິພນັສດັປ່າ 

ໃນ ສປປ ລາວ ແມ່ນຍງັມຈີາໍກດັຫ າຍ, ຈນົຮອດໃນທາ້ຍປີ 1980 ແລະ ປີ 1990, ໄດມ້ກີານ
ສກຶສາ ແລະ ສໍາຫ ວດສດັປ່າ ເກດີຂຶນ້ເປັນຄັງ້ທໍາອດິ ເພື່ ອຊ່ວຍໃນການພດັທະນາລະບບົປ່າ
ສະຫງວນແຫ່ງຊາດຂອງປະເທດ ຈາກພາກລດັ ແລະ ເອກະຊນົ ໂດຍສະເພາະຈາກລດັຖະບານ
ໂດຍກມົປ່າໄມ,້ ໄດຮ້ບັການຊ່ວຍເຫ ອືຈາກອງົການສາກນົ IUCN ແລະ WCS, ໄດສ້ົ່ ງທມີ
ງານພາກສະໜາມລງົໄປປະເມນີພືນ້ທີ່  ທີ່ ຖກືນໍາສະເໜໃີຫເ້ປັນປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ແລະ 
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ທໍາຄວາມເຂົາ້ໃຈກ່ຽວກບັສະຖານະພາບໃນລະດບັຊາດຂອງສດັປ່າໃນຂອບເຂດພືນ້ທີ່ ສະເພາະ
ທີ່ ສໍາຄນັຕໍ່ ການອະນຸລກັ, ຊຶ່ ງຜນົໄດຮ້ບັຂອງການສໍາຫ ວດໃນຄັງ້ນັນ້, ຈາໍນວນຊະນດິພນັຂອງ
ສດັປ່າທີ່ ຖກືຄົນ້ພບົໃໝ່ທີ່ ໜາ້ຕື່ ນເຕັນ້ໄດເ້ກດີຂຶນ້ໃນທດົສະວດັຫ າ້ສຸດເຊັ່ ນ: ເສາົຫ າ, ກະຕ່າຍ
ລາຍສາຍພູຫ ວງ (ກະຕ່າຍລາຍເສອື) ແລະ ຟານເຂາົໃຫຍ່ ແມ່ນໄດຖ້ືກຄົນ້ພບົຕາມສາຍພູ
ຫ ວງ. ຕໍ່ ມາປີ 1999 ໄດມ້ກີານລາຍງານ ແລະ ຕພີມິກ່ຽວກບັການສກຶສາສດັປ່າ  ໂດຍທ່ານ 
J.W. Duckworth, ທ່ານ R.E. Salter ແລະ ທ່ານ ຄໍາຄູນ ຂຸນບໍລິນ ທີ່ ໄດທ້ົບທວນ
ສະຖານະພາບ ການອະນຸລກັສດັລຽ້ງລູກດວ້ຍນໍາ້ນມົທີ່ ຮູວ່້າມ ີຫ  ືຄາດວ່າມຢູ່ີໃນ ສປປ ລາວ, 
ໃນນັນ້ສາມາດພບົນກົເຖງິ 700 ຊະນດິ (J.W.Duckworth, 1999). ໃນປີ 2003  ໄດມ້ສີກຶ
ສາ ແລະ ລາຍງານກ່ຽວກບັສະຖານທສໍີາຄນັຂອງນກົແຫ່ງຕ່າງໆຕັງ້ແຕ່ພາກເໜອືຈນົຮອດພາກ
ໃຕ ້ຂອງ ສປປ ລາວ ມເີຖງິ 27 ແຫ່ງ  (ອນິທາປາທາ, 2003) ແລະ ອິ່ ງຕາມຂໍມູ້ນຈໍານວນ
ຊະນດິນກົຂອງລາວທີ່ ມກີານບນັທກຶໄວຕ້າມເວບໄຊຕ່າງໆເຊັ່ ນ: Birdlife (ຈໍານວນ 698 

ຊ ະ ນິ ດ ), Avibate-The world Bird Database (757 ຊ ະ ນິ ດ ) (www. 

macualaylibrary.org, 2020), IBC Bird (705 ຊະນດິ) ແລະ ວ່າງມໍ່ ໆມານີໄ້ດມ້ກີານຄົນ້
ພົບນົກຊະນິດໃໝ່  (ນົກຂວກຫົວໂລນ) ຢູ່ຕາມເຂດປ່າຜ່າຫີນຂອງສປປ ລາວ (L.A 

Woxvold, 2009)   ແລະ  ໄດມ້ກີານບັນທຶກເປັນຄັງ້ທໍາອິດຂອງການຄົນ້ພົບນກົຊະນດິ 
(Muscicapa muttui ). (Santi Xayyasith, 2020) 
 ພູຈອມວອຍ ເປັນປ່າໄມຂ້ອງເຂດສາຍພູສູງທີ່ ນ່ອນໃນເຂດເມອືງຄໍາເກດີ ແລະ ເມອືງ
ໄຊຈາໍພອນ  ແຂວງບໍລຄໍິາໄຊ, ປ່າໄມແ້ຫ່ງນີເ້ປັນປ່າໄມທ້ີ່ ຍງັຄງົມຄີວາມອຸດມົສມົບູນ ແລະ ມີ
ລກັສະນະພເິສດ ເພາະປ່າແຫ່ງນີໄ້ດຮ້ກັສາສະພາບຫວ້ຍນໍາ້ ລໍາທານ ແລະ ສາຍນໍາ້ຕ່າງໆເຂດ
ຕອນລຸ່ມ. ນອກຈາກເປັນປ່າໄມທ້ີ່ ສະໜອງແຫ ່ ງນໍາ້ທໍາມະຊາດແລວ້ ປ່າໄມແ້ຫ່ງນີຍ້ງັຄງົຮກັສາ
ຄວາມອຸດມົສມົບູນທາງຊີວະນາໆພນັ, ຄວາມຫ າກຫ າຍທາງລະບບົນເິວດວິທະຍາ ແລະ 
ຄວາມສວຍງາມອັນມະຫັດສະຈນັທາງທໍາມະຊາດອີກດວ້ຍ ດັ່ ງນັນ້, ການຄົນ້ຄວາ້ທາງ
ວທິະຍາສາດ ໂດຍສະເພາະການຄົນ້ຄວ້າຊະນດິສດັປ່າທີ່ ພບົເຫນັໃນເຂດນີ ້ລວມທງັ ການສກຶ
ສາການຢູ່ຮ່ວມກນັຂອງບນັດາສິ່ ງທີ່ ມຊີວີດິຕ່າງໆ ທີ່ ດໍາລງົຊວີດິໃນສິ່ ງແວດລອ້ມອອ້ມຕວົອນັ
ສະເພາະ ແລະ ມລີກັສະນະພເິສດ, ການສກຶສາພາລະບດົບາດ ແລະ ໜາ້ທີ່ ຂອງສດັ, ພດື ແລະ 
ສິ່ ງທີ່ ມຊີວີດິອື່ ນໆ ແຕ່ລະຊະນດິ ໄປພອ້ມໆກບັການຈດັສນັ ຄຸມ້ຄອງ ປົກປັກຮກັສາປ່າປອ້ງ
ກນັ ຫ  ືປ່າຍອດນໍາ້ແຫ່ງນີໄ້ວ ້ໃນຖານະເປັນແຫ ່ ງກາໍເນດີນໍາ້ທໍາມະຊາດ ຈຶ່ ງການເປັນກດິຈະກໍາ
ອນັສໍາຄນັ, ຈາໍເປັນ ແລະ ຈດັເປັນບູລມົມະສດິພເິສດ ສໍາລບັການປົກປັກຮກັສາແຫ ່ ງນໍາ້ ປົກ
ປັກຮກັສາປ່າທໍາມະຊາດ ເຊັ່ ນດຽວກບັການປົກປັກຮກັສາຊວີະນາໆພນັອນັອຸດມົສມົບູນ ແລະ 
ຮັ່ ງມ ີພອ້ມໆກບັການສົ່ ງເສມີການນໍາໃຊໃ້ຫຍ້າວນານຕະລອດໄປ. ເປົ້າໝາຍລວມຂອງການ
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ສກຶສາຄົນ້ຄວ້າຄັງ້ນີແ້ມ່ນເພື່ ອສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງລະບບົການຄຸມ້ຄອງປ່າສະຫງວນ, ປ່າປອ້ງ
ກນັແຫ່ງຊາດ ພອ້ມທງັການບງັຄບັໃຊກ້ດົໝາຍປ່າໄມ,້ ກດົໝາຍສດັນໍາ້-ສດັປ່າ ແລະ ການ
ປະຕບິດັລະບຽບກດົໝາຍດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ  ສງັຄມົ.  
 ສະນັນ້, ດວ້ຍຄວາມເອາົໃຈໃສ່ຕໍ່ ກບັຊະນດິພນັຂອງສດັປີກ ໃນຂອບເຂດພູຈອມວອຍ 
ບາງຊະນດິພນັໄດຖ້ກືໄພຂົ່ ມຂູ່, ຖກືຈດັສະຖານະພາບຂອງສດັຕ່າງໆໃນທົ່ ວໂລກ ແມ່ນເພື່ ອ
ຕອບສະໜອງຂໍມູ້ນເບືອ້ງຕົນ້ກ່ຽວກບັຄວາມຫ າກຫ າຍຂອງສດັປີກ ໃນຂອບເຂດຂອງການສໍາ
ຫ ວດ, ເປັນຂໍມູ້ນພືນ້ຖານທາງຈໍານວນ ແລະ ບນັທກຶລາຍຊື່ ຊະນດິພນັທີ່ ພບົເຫນັ ໃຫແ້ກ່
ອໍານາດການປົກຄອງທອ້ງຖິ່ ນທຸກໆຂັນ້ ແລະ ອໍານາດການປົກຄອງຂັນ້ເມອືງ, ຂັນ້ແຂວງທີ່

ກ່ຽວຂອ້ງ ເພື່ ອນໍາເອາົຂໍມູ້ນເຫ ົ່ ານັນ້ ເຂົາ້ໃນການຈດັການຄຸມ້ຄອງການອະນຸລກັຊວີະນາໆພນັ 
ແລະ ການປົກປັກຮກັສາສິ່ ງແວດລອ້ມ  ຊຶ່ ງເປັນແຫ ່ ງຕົນ້ນໍາ້ອນັສໍາຄນັຂອງນໍາ້ໄຄ, ນໍາ້ຫາ້,  ນໍາ້
ເຮອືງ, ນໍາ້ປັນ, ນໍາ້ຈາດ, ນໍາ້ຕາ ແລະ ນໍາ້ມ່ວງ. ນກົບາງຊະນດິທີ່ ພບົເຫນັແມ່ນຖກືຈດັເຂົາ້ໃນ
ບນັຊແີດງຂອງ IUCN, CITES, ບນັຊສີດັນໍາ້-ສດັປ່າປະເພດຫວງຫາ້ມ I, ສດັນໍາ້-ສດັປ່າ
ປະເພດຄຸມ້ຄອງ II ແລະ III. ການສກຶສາຄັງ້ນີມ້ຄີວາມສໍາຄນັທາງດາ້ນວທິະຍາສາດ, ສດັບາງ
ຊະນດິເປັນສດັທີ່ ຫາຍາກ, ເປັນສດັປະເພດທີ່ ຖກືຈດັເຂົາ້ໃນສດັປ່າປະເພດຄຸມ້ຄອງ, ປະເພດ
ຫວງຫາ້ມ ແລະ ໃກຈ້ະສູນພນັ, ມສີະເພາະຖິ່ ນໃນພູມມອີາກາດທີ່ ສະເພາະເຈາະຈງົ ແລະ 
ອາດເປັນສດັປ່າທີ່ ໄດພ້ບົເຫນັເປັນຄັງ້ທໍາອດິໃນ ສປປ ລາວ. 
ຈດຸປະສງົຂອງການສກຶສາ 

- ເພື່ ອຕອບສະໜອງຂໍມູ້ນພືນ້ຖານກ່ຽວກບັຄວາມຫ າກຫ າຍທາງດາ້ນຕະກຸນ, ສະກຸນ 
ແລະ ຊະນດິຂອງສດັປີກ ທີ່ ພບົເຫນັໃນຂອບເຂດການສກຶສາ 

- ເພື່ ອຕອບສະໜອງຂໍຂ້ອ້ງໃຈຂອງສດັປີກບາງຊະນດິ ທີ່ ເຄຍີພບົເຫນັຮ່ອງຮອຍ ວ່າມີ
ຈງິແທບ່ໍ້ ? 

- ເພື່ ອຕອບສະໜອງຂໍມູ້ນພືນ້ຖານທາງດາ້ນການອະນຸລກັ ແລະ ການຈດັສນັ ຄຸມຄອງ
ສດັປີກ 

- ເພື່ ອປະເມນີສະຖານະພາບຂອງສດັປີກທີ່ ພບົເຫນັໃນເຂດຂອງການສກຶສາ 
ວທິກີານສກຶສາ    

ແບ່ງອອກເປັນ 2 ພາກຄ:ື ການສກຶສາໃນພາກສະໜາມ ແລະ ການສກຶສາໃນຫອ້ງທດົ
ລອງ 
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ກ. ການສກຶສາໃນພາກສະໜາມ: ກໍານດົເອາົ 3 ເຂດບາ້ນເປົາ້ໝາຍ: ບາ້ນນາເຮອືງ, ບາ້ນ
ນໍາ້ປັນ ແລະ ບາ້ນວງັບານ. ໃນຂງົເຂດ 7 ຈດຸຂອງການສກຶສາ: ເຂດນໍາ້ປັນ, ນໍາ້ໄຄ, ນໍາ້ຫາ້, 
ເຂດຍອດຫວ້ຍນໍາ້ປັນ, ນໍາ້ ເຮອືງ, ເຂດຈອມພູຈອມວອຍ ແລະ ເຂດພູສາມຫ ຽມ. ດວ້ຍວທີີ
ການຕັງ້ກອ້ງດກັຖ່າຍສດັປ່າ, ຍ່າງຕາມແຫ ວສໍາຫ ວດໃນປ່າ, ບນັທກຶສຽງຮອ້ງ, ຖ່າຍພາບນກົ
ທີ່ ພບົເຫນັໂຕຈງິໃນພາກສະໜາມ, ເກບັຕວົຢ່າງຮ່ອງຮອຍຂອງສດັປີກ (ຮອຍຕນີ, ຂນົ, ຮັ່ ງ, 
ອາຈມົ ແລະ ອື່ ນໆ), ສໍາພາດການນໍາໃຊສ້ດັປີກຂອງປະຊາຊນົໃນ 3 ເຂດບາ້ນເປົາ້ໝາຍ ແລະ 
ບນັທກຶຈດຸພກິດັດວ້ຍ GPS.  

ຂ. ການສກຶສາໃນຫອ້ງທດົລອງ: ການວເິຄາະຂໍມູ້ນສດັປີກ ໃນຫອ້ງທດົລອງແມ່ນອີ່ ງໃສ່
ບາງເອກະສານທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງເຊນັ: ປຶ້ມຄູ່ມຈືໍາແນກນກົພາກສະໜາມຂອງ ສປປ ລາວ, The 

Field Guide to the Waterbirds of ASEAN, A Field Guide to the BIRDS East 

of the Rockies, Birds complete reference guide, World Birds Sounds, ບດົລາຍ
ງານສດັປ່າໃນ ສປປ ລາວ ຂອງທ່ານ J. W. Duckworth ພອ້ມດວ້ຍຄະນະ. ນໍາເອາົຮູບພາບ
ຈາກຜນົຂອງການຕັງ້ກອ້ງດກັຖ່າຍສດັປ່າ ນໍາມາປຽບທຽບກບັເອກະສານຕ່າງໆທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ, 
ເວບໄຊມຕ່າງໆທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ແລະ ຊອບຖາມປະຊາຊນົທອ້ງຖິ່ ນ, ທມີງານໃນການສໍາຫ ວດ 
ແລະ ຜູທ້ີ່ ມຄີວາມຮູສ້ະເພາະກ່ຽວກບັສດັປີກ. ຈາກນັນ້, ຈຶ່ ງປະເມນີສະຖານະພາບ ການ
ອະນຸລກັໃນລະພາກພືນ້ ແລະ ລະດບັສາກນົເຊນັ: ບນັຊີຂ້ອງ IUCN; ບນັຊີຂ້ອງ CITES 

ແລະ ບນັຊີ ້
ສດັນໍາ້-ສດັປ່າປະເພດຫວງຫາ້ມ ແລະ ປະເພດຄຸມ້ຄອງ ໃນ ສປປ ລາວ. 
ຜນົການສກຶສາ  
 ຜນົການສກຶສາສາມາດພບົຄວາມຫ າກຫ າຍທາງດາ້ນຊະນດິຂອງສດັປີກທງັໝດົ 24 

ຕະກຸນ, 39 ສະກຸນ, 50 ຊະນດິ. ຕະກຸນທີ່ ພົບຫ າຍກວ່າໝູ່ ຄື: ຕະກຸນ Muscicapidae: 

Enicurus schistaceus; Myophonus caeruleus; Luscinia calliope; Copsychus 

saularis ແ ລ ະ  Copsychus malabaricus.  ຕ ະ ກຸ ນ  Phasianidae: Arborophila 

brunneopectus; A.  rufogularis; Gallus gallus; Lophura nycthemera ແ ລ ະ 
Polyplectron bicalcaratum ແລະ  ຕະ ກຸ ນ  Pycnonotidae: Spizixos canifrons; 
Pycnonotus atriceps; P. jocosus; P. goiavier ແລະ P. striatus ພບົ 5 ຊະນດິ, ຮອງ
ລົງມາໄດແ້ກ່ຕະກຸນ Covidae: Urocissa erythroryncha; Corvus macrorhynchos 
ແລະ Cissa chinensis, ຕະກຸນ  Cuculidae: Centropus sinensis; C. bengalensis 
ແລະ Phaenicophaeus tristis, ຕະກຸນ Leiothrichidae: Garrulax leucolophus; G. 
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milleti ແລະ Leiothrix argentauris, ຕະກຸນ Megalaimidae: Psilopogon virens; 
P. lagrandieri ແລະ P. lineata), ຕະກຸນ Picidae: Gecinulus viridis; Blythipicus 

pyrrhotis ແລະ Picus flavinucha ພບົ 3 ຊະນດິ. ຕະກຸນ Ardeidae: Egretta garzetta 
ແລະ Bubulcus ibis, ຕະກຸນ Columbidae: Macropygia unchall ແລະ Streptopelia 

orientalis, ຕ ະ ກຸ ນ  Dicruridae: Coracias benghalensis ແ ລ ະ  Eurystomus 

orientalis ຕະກຸນລະ 2 ຊະນດິ ແລະ ຕະກຸນທີ່ ພບົໜອ້ຍກວ່າໝູ່  ພບົ 12 ຕະກຸນຄ:ື ຕະກຸນ 
Alcedinidae:  Alcedo atthis, ຕະ ກຸນ  Apodidae:  Cysiurus balasienis, ຕະ ກຸນ 
Campephagidae:  Percrocotus flammeus, ຕະ ກຸນ  Chloropseidae:  Cloropsis 

cochinensis, ຕະກຸນ Columbidae: Macropygia unchall, ຕະກຸນ Laniidae: Lanius 

cristatus, ຕະ ກຸ ນ  Pellorneidae:  Alcippe peracensis, ຕະ ກຸ ນ  Scolopacidae: 

Gallinago stenura, ຕະກຸນ Strigidae: Glaucidium cuculoides, ຕະກຸນ Sturnidae: 

Acridotheres tristis, ຕະກຸນ Timaliidae: Mixomis gularis, ຕະກຸນ Turnicidae: 

Turnix sylvatica ແລະ ຕະກຸນ Ictinaetus malayensis ພບົພຽງແຕ່ 1 ຊະນດິ.  
 ນກົພບົທງັໝດົໃນການສໍາຫ ວດຖືກຈດັໃນບນັຊແີດງຂອງ IUCN ພບົນກົ 2 ຊະນດິ 
ໃກຖ້ກືໄພຂົ່ ມຂູ່ (NT), ພບົນກົ 1 ຊະນດິ ຖກືຈດັໃນກຸ່ມຂາດຂໍມູ້ນ (DD) ແລະ 47 ຊະນດິ 
ບ່ໍມລີາຍຊື່ ໃນບນັຊີ ້(NE). ພບົ ນກົ 2 ຊະນດິ ຖກຶຈດັໃນບນັຊີຂ້ອງສນົທສິນັຍາວ່າດວ້ຍການ
ຄາ້ຂາຍຊະນດິພນັສດັ ແລະ ພດື ທີ່ ໃກຈ້ະສູນພນັສາກນົ (CITES) ໃນບນັຊີ ້II ແລະ 48 

ຊະນດິ ບ່ໍມລີາຍຊື່ ໃນບນັຊີ ້(NE). 4 ຊະນດິ ຖກືຈດັເຂົາ້ໃນບນັຊີສ້ດັນໍາ້ສດັປ່າປະເພດຫວງ
ຫາ້ມ I. 7 ຊະນດິ ຖກືຈດັເຂົາ້ໃນບນັຊີສ້ດັນໍາ້ສດັປ່າປະເພດຄຸມ້ຄອງ II ແລະ 39 ຊະນດິ ບ່ໍມີ
ລາຍຊື່ ໃນບນັຊີ ້(NE). 
 ເພື່ ອສະໜອງຂໍມູ້ນເບືອ້ງຕົນ້ກ່ຽວກບັຄວາມຫ າກຫ າຍຂອງສດັປີກໃນຂອບເຂດຂອງ
ການສໍາຫ ວດ, ເປັນຂໍມູ້ນພືນ້ຖານທາງຈາໍນວນ ແລະ ຂຶນ້ບນັຊລີາຍຊື່ ຊະນດິຂອງສດັປ່າທີ່ ພບົ
ເຫນັ ໃຫແ້ກ່ອໍານາດການປົກຄອງທອ້ງຖິ່ ນທຸກໆຂັນ້ ແລະ ອໍານາດການປົກຄອງຂັນ້ເມອືງ, ຂັນ້
ແຂວງທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ເພື່ ອນໍາເອາົຂໍມູ້ນເຫ ົ່ ານັນ້ ເຂົາ້ໃນການຈດັການຄຸມ້ຄອງການອະນຸລກັຊວີະ
ນາໆພນັ ແລະ ການປົກປັກຮກັສາສິ່ ງແວດລອ້ມ. ສດັປີກທີ່ ພບົເຫນັໃນເຂດຂອງການສໍາຫ ວດ
ບາງຊະນດິແມ່ນຖກືຈດັເຂົາ້ໃນບນັຊີຂ້ອງ IUCN, CITES ແລະ ບນັຊີສ້ດັນໍາ້ສດັປ່າປະເພດ
ຫວງຫາ້ມ I, ສດັນໍາ້ສດັປ່າປະເພດຄຸມ້ຄອງ II ແລະ III. ຊຶ່ ງມລີາຍລະອຽດໃນຕາຕະລາງລຸ່ມ
ນີ:້ 
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ຕາຕະລາງ 1: ຄວາມຫ າກຫ າຍທາງດາ້ນຊະນດິຂອງສດັປີກໃນເຂດພູຈອມວອຍ 
ລ/
ດ 

ຊື່ ພາສາລາວ  ຊື່ ສາມນັ  ຊື່ ວທິະຍາສາດ 
 

ສະຖານະຂອງສດັ  

IUCN  

Red 

list 

CITES ສດັປ່າປະເພດ
ຫວງຫາ້ມ I 

ແລະ ຄຸມ້ຄອງ 
(II, III) 

1 ນກົຂຸມ້ນອ້ຍ Small 

buttonquail 

Turnix sylvatica Desfontaines, 

1789 

LC NE NE 

2 ນກົຂ່ໍໜາວ Bar-backen 
partridge 

Arborophila brunneopectus 
Blyth, 1855 

LC NE NE 

3 ນກົຂ່ໍຫງອຍ Rufous-

Throated 

partridge 

Arborophila rufogularis 

(Blyth,1849) 

LC NE NE 

4 ນກົເຂາົ Barred cuckoo 

dove 

Macropygia unchall (Wagler, 

1827) 

LC NE NE 

5 ໄກ່ປ່າ Red-junglefowl Gallus gallus (Linnaeus, 1758) LC NE NE 

6 ໄກ່ຂວາຫ ວງ 
(ໄກ່ຂວາຫ ງັ
ຂາວ) 

Silver pheasant Lophura nycthemera 

(Linnaeus, 1758) 

LC NE ສດັປະເພດ
ຫວງຫາ້ມ I 

7 ນກົໄກ່ຂວານໍາ້ຫ ງັ
ເຖາົ 

Slaty-backed 

Forktail 

Enicurus schistaceus 

(Hodgson,1836) 

LC NE ສດັປະເພດ
ຫວງຫາ້ມ I 

8 ນກົກາງກອດ Grey peacock 

pheasant 

Polyplectron bicalcaratum 

(Linnaeus, 1758) 

LC II ສດັປະເພດ
ຫວງຫາ້ມ I 

9 ນກົຂາບທງົ Indian Roller Coracias benghalensis 

(Linnaeus, 1758) 

LC NE NE 

10 ນກົເຂົາ້ຈາ້ວ 
(ນກົຂາບດງົ) 

Oriental 

Dollarbird 

Eurystomus orientalis 
(Linnaeus, 1766) 

LC NE NE 

11 ນກົສາລກິາຂຽວ Common Green 
Magpei 

Cissa chinensis (Boddaert, 
1783) 

LC NE NE 

12 ນກົກາ Large-billed 

Crow 

Corvus macrorhynchos 

Wagler, 1827 

LC NE NE 

13 ນກົກະຈບິ Pin-striped Tit 
Babbler 

Mixomis gularis 
(Horsfield,1822) 

LC NE NE 

14 ນກົໄຊ່ປ່າໄຜ່ Bamboo 

woodpecker 

Gecinulus viridis Blyth, 1862 LC NE NE 

15 ນກົໄຊ່ Bay 
woodpecker 

Blythipicus pyrrhotis 
(Hodgson, 1837) 

DD NE NE 

16 ນກົໄຊ່ຫວົໄຟ
ຄາງເຫ ອືງ 

Greater yellow-

nape 

Picus flavinucha Gould, 1834 LC NE ສດັປະເພດຄຸມ້
ຄອງ II 

17 ນກົຕງັລໍ Great barbet Psilopogon virens (Boddaert, 

1783) 

LC NE ສດັປະເພດຄຸມ້
ຄອງ II 

18 ນກົຂອນໂດກ
ກົນ້ແດງ 

Red-vented 

baebel 

Psilopogon lagrandieri 

(Verreaux, 1868) 

LC NE NE 

19 ນກົຂອນໂດກ
ລາຍວງົຕາເຫ ອືງ 

Lineated barbel Psilopogon lineata (Vieillot, 
1816) 

LC NE NE 

20 ນກົເຕນັຊວິ Common 
kingfisher 

Alcedo atthis (Laubmann, 
1758) 

NT NE ສດັປະເພດຄຸມ້
ຄອງ II 
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21 ນກົກດົປືດໃຫຍ່ Greater coucal Centropus sinensis (Stephens, 

1815) 

LC NE ສດັປະເພດ
ຫວງຫາ້ມ I 

22 ນກົກດົຄາ Lesser coucal  Centropus bengalensis 

(Gmelin, JF, 1788) 

LC NE NE 

23 ນກົສອ້ນຮອກ Green-billed 
malkoka 

Phaenicophaeus tristis 
(Lesson, 1830) 

LC NE NE 

24 ນກົແອ່ນຕົນ້ຕານ Asian palm 

swift 

Cypsiurus balasiensis (Gray, 

JE, 1829) 

LC NE NE 

25 ນກົເຄົາ້ຕາແມວ Asian barred 
owlet  

Glaucidium cuculoides 
(Vigors, 1831) 

LC NE ສດັປະເພດຄຸມ້
ຄອງ II 

26 ນກົເຂາົຕູ ້ Oriental turtle 
dove 

Streptopelia orientalis 
(Latham, 1790) 

LC NE NE 

27 ນກົຂີກ້ະເດອືນ Pintail snipe Gallinago stenura (Bonaparte, 

1831) 

LC NE NE 

28 ນກົຍາງນອ້ຍ Little egret Egretta garzetta (Linnaeus, 

1766) 

LC NE ສດັປະເພດຄຸມ້
ຄອງ II 

29 ນກົຍາງຄວາຍ Cattle egret  Bubulcus ibis (Linnaeus, 1758) LC NE ສດັປະເພດຄຸມ້
ຄອງ II 

30 ນກົຂຽວຕອງປີກ
ຟາ້ 

Blue-winged 

leafbird 

Chloropsis cochinchinensis 

(Gmelin, JF, 1789) 

NT NE NE 

31 ນກົແຕນແວນ Brown shrike  Lanius cristatus (Linnaeus, 

1758) 

LC NE NE 

32 ນກົແຊ່ວເທົ່ າ Ashy drongo Dicrurus leucophaeus Vieillot, 
1817 

LC NE NE 

33 ນກົແຊ່ວຫາງ
ບ່ວງນອ້ຍ 

Lesser racket 

tailed drongo 

Dicrurus remifer (Temminck, 

1823) 

LC NE NE 

34 ນກົຂຸນແຜນ, 
ນກົຄາງເຂດັ 

Red-billed blue 

magpie 

Urocissa erythroryncha 
(Boddaert, 1783) 

LC NE NE 

35 ນກົໄຟ Scarlet minivet Pericrocotus flammeus Forster, 

1781 

LC NE NE 

36 ນກົອຽ້ງຖໍາ້ (ນກົ
ກະອນິ) 

Blue whistling 
thrush 

Myophonus caeruleus (Scopoli, 
1786) 

LC NE NE 

37 ນກົແຕມ້ປູນ (ຄໍ
ແດງ) 

Siberian 

rubythroat 

Luscinia calliope (Pallas, 1776) LC NE NE 

38 ນກົແຕມ້ປູນບາ້ນ Oriental mapie 

robin 

Copsychus saularis (Linnaeus, 

1758) 

LC NE NE 

39 ນກົແຕມ້ປູນດງົ White-rumped 

shama 

Copsychus malabaricus 

(Scopoli, 1788) 

LC NE NE 

40 ນກົອຽ້ງຫ ອດ Common myna  Acridotheres tristis (Linnaeus, 

1766) 

LC NE ສດັປະເພດຄຸມ້
ຄອງ II 

41 ນກົຂວກເຫ ອືງ Crested 

finchbill 

Spizixos canifrons Blyth, 1845 LC NE NE 

42 ນກົຂວກຫອນ
ຫວົດໍາ 

Black-headed 
bulbul 

Pycnonotus atriceps 
(Temminck, 1822) 

LC NE NE 

43 ນກົຂວກຫອນ
ກົນ້ແດງ 

Red-whiskered 
bulbul 

Pycnonotus jocosus (Linnaeus, 
1758) 

LC NE NE 

44 ນກົຂວກໝົ່ ນ Yellow-Vented 
Bulbul 

Pycnonotus goiavier (Scopoli, 
1786) 

LC NE NE 

45 ນກົຂວກລາຍ Striated bulbul Pycnonotus striatus (Blyth, 

1842) 

LC NE NE 
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Leiothrix Pericrocotus Corvus Gecinulus viridis 

Picus flavinucha Alcedo atthis Myophonus Acridotheres 

Polyplectron Blythipicus Centropus sinensis Enicurus 

Arborophila Urocissa Glaucidium Cissa chinensis 

46 ນກົທວົ
ຫວົຫງອກ 

White-crested 

laughingthrush 

Garrulax leucolophus 
(Hardwicke, 1816) 

LC NE NE 

47 ນກົທວົແກມ້
ຂາວຄໍດໍາ 

Black-throated 
laughingthrush 

Garrulax milleti Robinson & 
Kloss, 1919 

LC NE NE 

48 ນກົແກມ້ນວນ
ສນີໍາ້ເງນິ 

Silver-eared 
mesia 

Leiothrix argentauris 
(Hodgson, 1837) 

LC II NE 

49 ນກົກະຈບິຫວົ
ເທົ່ າ 

Mountain 
fulvetta 

Alcippe peracensis Sharpe, 
1887 

LC NE NE 

50 ນກົອນິຊດໍີາ Black Eagle Ictinaetus malayensis 
(Temminck, 1822) 

LC NE NE 

 

ພາບສດັປີກໃນເຂດພູຈອມວອຍ 
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ສະຫ ຸບຜນົການສກຶສາ 
 ສາມາດພບົສດັປີກທງັໝດົ 24 ຕະກຸນ, 39 ສະກຸນ, 50 ຊະນດິ (ພບົຫ າຍຄ:ື ຕະກຸນ 

Muscicapidae, Phasianidae ແລະ Pycnonotidae ພບົຕະກຸນລະ 5 ຊະນດິ, ຮອງລງົມາ
ແມ່ນຕະກຸນ Covidae, Cuculidae, Leiothrichidae, Megalaimidae ແລະ Picidae 

ພົບຕະກຸນລະ 3 ຊະນດິ, Ardeidae, Columbidae, Coracidae ແລະ Dicruridae ພົບ
ຕະກຸນລະ 2 ຊະນດິ ແລະ ຕະກຸນທີ່ ພບົໜອ້ຍມ ີ12 ຕະກຸນຄ:ື Alcedinidae, Apodidae, 

Campephagidae, Chloropseidae, Columbidae, Laniidae, Pellorneidae, 

Scolopacidae, Strigidae, Sturnidae, Timaliidae ແລະ Turnicidae ພບົແຕ່ລະຕະກຸນ
ພຽງແຕ່ 1 ຊະນດິ)  

 ພບົນກົ 1 ຊະນດິ (Blythipicus pyrrhotis) ຖກືຈດັໃນບນັຊແີດງຂອງ IUCN ພບົ
ນົກ  ຖືກ ຈັດ ໃ ນ ກຸ່ ມ ຂ າ ດ ຂໍ ້ມູ ນ .  2  ຊ ະ ນິດ  (Alcedo atthis ແລ ະ  Chloropsis 

cochinchinensis) ໃກຖ້ືກໄພຂົ່ ມຂູ່ ແລະ 47 ຊະນິດ ບ່ໍມີລາຍຊື່ ໃນບັນຊີ.້ 2 ຊະນິດ 
(Leiothrix argentauris ແລະ Polyplectron bicalcaratum) ຖກຶຈດັໃນບນັຊີ ້II ຂອງ 
CITES ແລະ 48 ຊະນິດ ບ່ໍມີລາຍຊື່ ໃນບັນຊີ ້.  4 ຊະນິດ  (Lophura nycthemera, 

Enicurus schistaceus, Polyplectron bicalcaratum ແລະ  Centropus sinensis) 

ຖກືຈດັເຂົາ້ໃນບນັຊີສ້ດັນໍາ້-ສດັປ່າປະເພດຫວງຫາ້ມ I. 7 ຊະນດິ ບນັຊີສ້ດັນໍາ້-ສດັປ່າປະເພດ
ຄຸມ້ຄອງ II ແລະ 39 ຊະນດິ ບ່ໍມລີາຍຊື່ ໃນບນັຊີ.້  
ເອກະສານອາ້ງອງີ 
ກມົປ່າໄມ ້(2008). ບນັຊີສ້ດັນໍາ້ ແລະ ສດັປ່າ ຂອງ ສປປລາວ. 
ກະຊວງກະສກີາໍ ແລະ ປ່າໄມ ້(2019). ບນັດາສດັປ່າຫວງຫາ້ມ ຢູ່ໃນປະເທດ ສປປ ລາວ.  
L.A Woxvold, J.W. Duckworth and R.J Timmins (2009). An unsual new 

bulbul (Passeriformes: Pycnonotidae)  from the limestone karst of Lao 

PDR. 

Santi Xayyasith, Rick Jacobsen & Leonie Venroij  (2020. First record of 

Brown-breasted Flycatcher Muscicapa muttui for Lao PDR 

J. W. Duckworth, R. E. Salter and K. Khounboline (1999).  Wildlife in Lao 

PDR 1999 Status Report. IUCN, Vientiane, Lao PDR, 298 pp. 

www.macaulaylibrary.org (Macaulay Library – A scientific archive for 

research, education, and conservation, powered by you) 

Avibase - The World Bird Database (bsc-eoc.org) 

Illustrated Checklist - Laos – eBird 

https://www.iucnredlist.org 

https://www.macaulaylibrary.org/
https://www.macaulaylibrary.org/
https://avibase.bsc-eoc.org/avibase.jsp?lang=EN
https://avibase.bsc-eoc.org/avibase.jsp?lang=EN
https://ebird.org/region/LA/media
https://www.iucnredlist.org/
https://ebird.org/region/LA/media
https://ebird.org/region/LA/media
https://www.iucnredlist.org/
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https://www.cites.org 

http://www.catalogueoflife.org 

https://www.worldbirdnames.org/bow/woodpeckers/ 

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_birds_of_Thailand 

 

 

ອອກແບບລະບບົຄວບຄຸມການປູກຜກັແບບອດັຕະໂນມດັໂດຍນາໍໃຊເ້ຕກັໂນໂລຊີ
ໄອໂອທ ີ

1*ແຫ ມທອງ ລດັດາວງົ, 2ວນັນະກອນ ຕົນ້ແພງ, ແສງທອງ ບຸນຍາວງົ ແລະ 2ດາວເຮອືງ ບວົ
ເງນິ 1ພາກວຊິາຟີຊກິສາດ, ຄະນະວທິະຍາສາດທໍາມະຊາດ, ມະຫາວທິະຍາໄລແຫ່ງຊາດ, 2

ກະຊວງວທິະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊ ີ 
*ເບໂີທ: 020 55120723, E-mail: Lemthong2009@gmail.com 

ບດົຄດັຫຍໍ ້
ການສກຶສານີແ້ມ່ນເພື່ ອອອກແບບລະບບົຄວບຄຸມອຸນຫະພູມ ແລະ ຄວາມຊຸ່ມຂອງດນິ

ພາຍໃນໂຮງເຮອືນແບບອດັຕະໂນມດັ, ເຊິ່ ງການຫ ຸດອຸນຫະພູມໃນໂຮງເຮອືນໂດຍນໍາໃຊພ້ດັ
ລມົດູດອາກາດເຂົາ້-ອອກ ເພື່ ອຊ່ວຍໃນການລະບາຍຄວາມຮອ້ນອອກຈາກໂຮງເຮອືນ ແລະ 
ການຄວບຄຸມຄວາມຊຸ່ມຂອງດນິດວ້ຍການພົ່ ນໝອກ ເພື່ ອເຮດັໃຫຄ້ວາມຊຸ່ມຂອງດນິເພີ່ ມຂຶນ້ 
ເຊິ່ ງມີຜົນຕໍ່ ການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງຜັກ. ນໍາໃຊບ້ອດໄມໂຄຄອນໂທນເລີ (Arduino, 

ESP32) ເພື່ ອຄວບຄຸມການເຮດັວຽກຂອງການພົ່ ນໝອກ ແລະ ພດັລມົດູດອາກາດກາດເຂົາ້-
ອອກ ໂດຍໃຊເ້ຊນັເຊ ີBME 280 ເປັນຕວົວດັອຸນຫະພູມ ແລະ ຄວາມຊຸ່ມຂອງອາກາດ ແລະ 
ນາໍໃຊ ້Capacitive moisture sensor ເປັນຕວົວດັຄວາມຊຸ່ມຂອງດນິ,  ພອ້ມທງັນ າໃຊເ້ຕກັ
ໂນໂລຊ ີIoT  ໃນການສົ່ ງຂໍມູ້ນສະພາບແວດລອ້ມຜ່ານໂທລະສບັມຖື.ື 

 ຜນົການທດົລອງລະບບົຄວບຄຸມສະພາບແວດລອ້ມສໍາລບັໂຮງເຮອືນປູກຜກັພບົວ່າ 
ການຄວບຄຸມອຸນຫະ ພູມໃຫຢູ່້ໃນຊ່ວງ 28-32oC ລະບບົສາມາດຄວບຄຸມອຸນຫະພູມສະເລ່ຍ
ແມ່ນ 29.9oC  ແລະ ການຄວບຄຸມຄວາມຊຸ່ມຂອງດິນໃຫຢູ່້ໃນຊ່ວງ 70-80% ລະບົບ
ສາມາດຄວບຄຸມຄວາມຊຸ່ມຂອງດນິສະເລ່ຍແມ່ນ 72.5% ເຊິ່ ງເປັນຊ່ວງທີ່ ເໝາະສມົຕໍ່ ການ
ຈະເລນີເຕບີໂຕຂອງຜກັ. ນອກຈາກນີ ້ການນໍາໃຊເ້ຕກັໂນໂລຊ ີIoT ໂດຍຜ່ານແອບັ Blynk 
ເຊິ່ ງສາມາດຄວບຄຸມການເປີດ-ປິດປໍ້ານໍາ້, ພດັລມົດູດອາກາດ, ຕັງ້ຄ່າຄວາມຊຸ່ມຂອງດນິ ແລະ 

https://www.cites.org/
http://www.catalogueoflife.org/
https://www.worldbirdnames.org/bow/woodpeckers/
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_birds_of_Thailand
mailto:Lemthong2009@gmail.com
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ອຸນຫະພູມ ເຮດັໃຫສ້ະດວກໃນການຕດິຕາມ ແລະ ຄວບຄຸມສະພາບແວດລອ້ມໃນໂຮງ
ເຮອືນ. 
ຄໍາສໍາຄນັ: ເຊນັເຊ,ີ ອາດຸຍໂນ, ອນິເຕເີນດັອອບຕງິ ແລະ ລະບບົຄວບຄຸມອດັຕະໂນມດັ 

Design of automatic control system for vegetable growth 

using internet of thing technology 
1*Lemthong Lathdavong, 2Vannakon Tonepheng, Sengthong Bounyavong 

and 2Daoheung Bourngern 
1Department of Physics, Faculty of Natural Sciences, National University of 

Laos 
2Ministry of Science and Technology 

*Tel: 020 55120723, E-mail: Lemthong2009@gmail.com 

 

Abstract 

The objective of this research was to design for temperature and soil 

moisture automatic control systems in a greenhouse using electric fans to 

reduce the temperature and using the fogging system to increase the soil 

moisture. This research is used the Arduino ESP32 to control the system such 

as fogging system and electric fans. The controller uses BME 280 to receive 

the temperature and humidity values and using Capacitive Moisture Sensor to 

receive the soil moisture values. In the meantime, this research is used the 

Internet of Things Technology for sending about the data environment in the 

greenhouse to mobile phones. 

The experimental result of the environmental system for growing 

vegetables in the greenhouse found that the temperature was in the range of 

28-32ºC, the average temperature of 29.9 ºC and soil moisture in the range 

70-80%, the average of 72.5%. Furthermore, using the internet of things by 

application Blynk which can control the water pump, electric fans, the setting 

of temperature and soi moisture by using the moble phone for monitoring and 

controlling the environment of the greenhouse. 

Keywords: sensor, Arduino, internet of thing, automatic control system. 
 

ພາກສະເໜ ີ
ປະເທດລາວເຮາົຖເືອາົການຜະລດິກະສກິາໍເປັນທ່າແຮງໜຶ່ ງໃນການພດັທະນາປະເທດ, 

ຈາກການສໍາຫ ວດພບົວ່າໃນ ສປປ ລາວ ມພີືນ້ທີ່ ຜະລດິກະສກິາໍຫ າຍກວ່າ 243,000 ເຮກັຕາ. 

mailto:Lemthong2009@gmail.com
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ແຕ່ການຜະລດິສ່ວນຫ າຍແມ່ນຜະລດິກະສກິາໍແບບດັ່ ງເດມີ (ຜະລດິຕາມລະດູການ) ເຊິ່ ງເຮດັ
ໃຫຜ້ນົຜະລດິທີ່ ບ່ໍແນ່ນອນ ແລະ ໄດອ້ງີໃສ່ຝົນຟາ້ອາກາດເປັນຫ ກັ ເຮດັໃຫມ້ກີານຄດິຄົນ້
ເຕກັນກິການປູກຝັງ ແລະ ການໝູນໃຊເ້ຄື່ ອງມຕ່ືາງໆເຂົາ້ໃນການຜະລດິເພື່ ອຮບັປະກນັຜນົ
ຜ ະລິດ ໃຫ ້ໄ ດ ້ຕ າ ມຄ າ ດໝາຍ  ( Chaoumead and Phangkeio, 2 0 1 8 ; Asian 

Development Bank, 2018).  

ໃນປັດຈບຸນັຜກັເປັນສານອາຫານທີ່ ຂາດບ່ໍໄດໃ້ນການບໍລໂິພກ ໂດຍສະເພາະຜູທ້ີ່ ຮກັສາ
ສຸຂະພາບ ເຊິ່ ງຜນົຜະລດິຂອງຜກັແຕ່ລະຊະນດິກໍ່ ຂຶນ້ກບັລະດູການ ພດືຜກັບາງຊະນດິການ
ຈະເລນີເຕບີໂຕຍງັຂຶນ້ກບັສະພາບແວດລອ້ມ ເປັນຕົນ້ແມ່ນ: ອຸນຫະພູມ, ຄວາມຊຸ່ມ, ແສງ
ສະຫວ່າງ ແລະ ສານອາຫານໃນດນິ. ໃນຊ່ວງລະດູຝົນຜກັບາງຊະນດິກໍ່ ບ່ໍສາມາດຈະເລນີເຕບີ
ໂຕໄດດ້ ີຍອ້ນປະລມິານຂອງນໍາ້ທີ່ ຫ າຍເກນີໄປເຮດັໃຫພ້ດືຜກັເສຍຫາຍ ເຊິ່ ງສົ່ ງຜນົໃຫຜ້ກັບ່ໍ
ພຽງພໍກບັຄວາມຕອ້ງການຕໍ່ ຜູບໍ້ລໂິພກ ແລະ ມລີາຄາທີ່ ສູງກວ່າປົກກະຕ.ິ ສະນັນ້, ການປູກ
ຜກັໃນໂຮງເຮອືນ ໂດຍການນາໍໃຊເ້ຕກັໂລຊເີຂົາ້ຊ່ວຍ ຈະສາມາດຄວບຄຸມສະພາບແວດລອ້ມ
ເຊັ່ ນ: ອຸນຫະພູມ, ຄວາມຊຸ່ມ, ຄວາມເປັນອາຊດິ-ເບສ ແລະ ແສງສະຫວ່າງທີ່ ສົ່ ງຜນົຕໍ່ ໃນການ
ຈະເລນີເຕບີໂຕຂອງຜກັ (Namhomchan and Sereipattanon, 2014; Wiwat , 2016). 

ສະນັນ້, ການຄວບຄຸມສະພາບແວດລອ້ມຕ່າງໆໂດຍການນໍາໃຊເ້ຂົາ້ໃນການປູກຜກັ
ເປັນປະໂຫຍດຕໍ່ ລະບບົການກະສກິໍາ ເພື່ ອໃຫສ້າມາດຜະລດິປ້ອນສູ່ຜູບໍ້ລໂິພກໃຫຫ້ າຍຂຶນ້ 
ແລະ ເຮັດໃຫຊ້າວກະສິກໍາມແີນວທາງໃນການເຮັດຟາມທີ່ ມຄີວາມແນ່ນອນ, ການເຮດັ
ກະສກິາໍທີ່ ເປັນມດິກບັສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ການໃຊຊ້ບັພະຍາກອນທີ່ ມຢູ່ີໃຫຄຸ້ມ້ຄ່າທີ່ ສຸດ ໂດຍ
ການຕດິຕາມທຸກຂະບວນການຢ່າງມປີະສດິທພິາບ, ຖກືຕອ້ງ ແລະ ດວ້ຍຄວາມສາມາດຂອງ
ເຕກັໂນໂລຊ ີIOT ຜ່ານລະບບົເຊນັເຊ ີທີ່ ເຮດັໜາ້ທີ່ ໃນການເກບັກາໍ ແລະ ວເິຄາະຂໍມູ້ນດວ້ຍ
ເຄື່ ອງມທືີ່ ທນັສະໄໝ.  ການຄົນ້ຄວາ້ນີຈ້ະເປັນສ່ວນໜຶ່ ງໃນການນາໍໃຊເ້ຕກັໂນໂລຊມີາໃຊເ້ພື່ ອ
ການເສມີສາ້ງຂະບວນການພດັທະນາເພື່ ອສາ້ງນະວດັຕະກໍາພາຍໃຕຫ້ວົຂໍ ້ຍຸກອຸດສາຫະກໍາ 
4.0. 

ດັ່ ງນັນ້, ຈ ຶ່ ງໄດອ້ອກແບບລະບບົຄວບຄຸມການປູກຜັກແບບອດັຕະໂນມດັ ໂດຍມີ
ລະບບົຄວບຄຸມອຸນຫະພູມ  ແລະ ຄວາມຊຸ່ມຂອງດນິຢູ່ໃນໂຮງເຮອືນໃຫເ້ໝາະສມົຕໍ່ ການປູກ
ຜັກ. ລະບບົຈະວດັຄ່າຈາກເຊນັເຊີອຸນຫະພູມ, ເຊນັເຊີວດັຄ່າຄວາມຊຸ່ມໃນອາກາດ ແລະ 
ຄວາມຊຸ່ມໃນດນິ ໂດຍຜ່ານການປະມວນຂໍມູ້ນ, ຄວບຄຸມການໃຫນ້ໍາ້ ແລະ ລະບາຍຄວາມ
ຮອ້ນ ດວ້ຍການເຮດັໜາ້ທີ່ ຂອງ Microcontroller. ນອກຈາກນັນ້, ຍງັໄດນ້ໍາໃຊເ້ຕກັໂນໂລ
ຊ ີIoT ເຂົາ້ມາຊ່ວຍໃນການຕດິຕາມ ແລະ ຄວບຄຸມລະບບົຜ່ານໂທສະລບັມຖື ືເພື່ ອນໍາມາ
ວິ ເ ຄ າ ະ ສ ະ ພ າ ບ ແວດລ ້ອມ ໃນກ າ ນຜ ະລິດທີ່ ເ ໝ າ ະ ສົມ  ( Ngamwannakorn, 
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Rungrawiwon, Maniniam, 2018; Khamra, Song, Vaku, 2018; Buyya, Vahid 

Dastjerdi, 2016; Skul Kamnuanchai and Chom Kimpan, 2017). 
ຈດຸປະສງົ: ເພື່ ອອອກແບບລະບບົຄວບຄຸມອຸນຫະພູມ, ຄວາມຊຸ່ມຂອງອາກາດ ແລະ ຄວາມ
ຊຸ່ມໃນດນິ ໂດຍອຸປະກອນອເີລກັໂຕນກິແບບອດັຕະໂນມດັ, ເພື່ ອສກຶສາສະພາບແວດລອ້ມ
ທີ່ ເໝາະສມົໃນການຈະເລນີເຕບີໂຕຂອງຜກັ ແລະ ເພື່ ອສກຶສາການນາໍໃຊລ້ະບບົ IoT ເຂົາ້ໃນ
ການຄວບຄຸມລະບບົອດັຕະໂນ ມດັ. 
ວທິກີານຄົນ້ຄວາ້ 

ກ. ການອອກແບບ ແລະ ສາ້ງໂຮງເຮອືນ 
ແບບໂຮງປູກຜກັ ແມ່ນໄດອ້ອກແບບທີ່ ມຂີະໜາດຄວາມກວາ້ງ 3m, ສູງ 3m, ຍາວ 

4m ໂດຍໃຊທ່ໍ້ PVC ທີ່ ມຂີະໜາດເສັນ້ຜ່າສູນກາງ 2cm ເປັນໂຄງຮ່າງຂອງໂຮງເຮອືນ 
ແລະ ໃຊແ້ຜ່ນຍາງໃສປົກຄຸມທງັໂຮງເຮອືນ ໂດຍໃຊງ້ບົປະມານຕໍ່ າ (ມູນຄ່າປະມານ 1 ລາ້ນ
ກີບ).  ຢູ່ພາຍໃນໂຮງເຮືອນແມ່ນໄດປ້ະກອບດວ້ຍລະບົບຄວບຄຸມ ແລະ ການວັດຄ່າ
ອຸນຫະພູມ, ຄວາມຊຸ່ມອາກາດ ແລະ ຄວາມຊຸ່ມຂອງດນິພາຍໃນໂຮງເຮອືນ. ຈດັວາງຕໍາແໜ່ງ
ຂອງເຊນັເຊ ີແລະ ຕໍາແໜ່ງຫວົພົ່ ນໝອກດວ້ຍໄລຍະຫ່າງທີ່ ເທົ່ າກນັ ເພື່ ອໃຫສ້າມາດວດັຄ່າ 
ແລະ ສາມາດຫ ຸດອຸນຫະພູມ, ຄວາມຊຸ່ມອາກາດ ແລະ ຄວາມຊຸ່ມຂອງດນິໄດແ້ບບທົ່ ວໂຮງ
ເຮອືນ ສະແດງໃນ ຮູບ 1. 

ຮູບ 1. ແບບໂຮງເຮອືນທີ່ ໃຊໃ້ນການທດົລອງ. 
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ຮູບ 2. ໂຮງເຮອືນຕົນ້ແບບປູກຜກັທີ່ ສາ້ງຂຶນ້ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ຂ. ການອອກແບບລະບບົຄວບຄຸມ 
ການອອກແບບລະບບົຄວບຄຸມໄດສ້ະແດງດັ່ ງແຜນວາດດັ່ ງນີ:້ 

ຮູບ 3. ແຜນວາດການເຮດັວຽກຂອງລະບບົຄວບຄຸມ. 

 

ການອອກແບບວງົຈອນທີ່ ໃຊຄ້ວບຄຸມການເຮດັວຽກຂອງລະບບົ ເຊິ່ ງປະກອບດວ້ຍ 
BME 280 Sensor ເປັນເຄື່ ອງວດັອຸນຫະພູມ, ຄວາມຊຸ່ມອາກາດ ແລະ ເຊນັເຊວີດັຄວາມ

ຊຸ່ມຂອງດນິ (Capacitive Soil Moisture Sensor). ໂດຍໃຊບ້ອດໄມໂຄຄອນໂທນເລ ີ
(Arduino  ESP32) ເປັນອຸປະກອນຄວບຄຸມການເຮດັວຽກ ແລະ ປະມວນຜນົຄ່າທີ່ ໄດຮ້ບັ
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ຈາກເຊນັເຊ ີເພື່ ອໄປຄວບຄຸມການເຮດັວຽກ ພອ້ມທງັເຮດັໜາ້ທີ່ ເປັນສະວດິເປີດ-ປິດປໍ້ານໍາ້ 
ແລະ ພດັລມົລະບາຍອາກາດໃນໂຮງເຮອືນ. 

ຮູບ 4. ການຕໍ່ ວງົຈອນເຂົາ້ກບັເຊນັເຊ ີ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ຂັນ້ຕອນ ແລະ ວທິກີານເຮດັວຽກຂອງລະບບົດັ່ ງລຸ່ມນີ:້ 
ຂັນ້ຕອນທ ີ1: ການຄວບຄຸມອຸນຫະພູມ; ເມື່ ອອຸນຫະພູມເກນີຈາກຄ່າທີ່ ກໍານດົໄວ ້

ໄມໂຄຄອນໂທເລີຈະເຮດັໜາ້ທີ່ ປະມວນຜົນແລວ້ສັ່ ງການເຮດັວຽກໄປຫາພດັລມົເພື່ ອດູດ
ອາກາດເຂົາ້-ດູດອອກ ເຮດັໃຫອຸ້ນຫະພູມໃນໂຮງເຮອືນຫ ຸດລງົ. 

ຂັນ້ຕອນທ ີ2: ການຄວບຄຸມຄວາມຊຸ່ມໃນດນິ; ຖາ້ຫາກຄວາມຊຸ່ມຂອງດນິຫ ຸດຈາກ
ຄ່າທີ່ ກາໍນດົໄວ ້ໄມໂຄຄອນໂທນເລ ີຈະສັ່ ງໃຫປໍ້າ້ນໍາ້ໃຫພ້ົ່ ນໝອກອອກມາ ເພື່ ອເຮດັໃຫຄ້ວາມ
ຊຸ່ມໃນດນິຢູ່ໃນຄ່າທີ່ ກາໍນດົ. 

ຫ ັງຈາກນັນ້ ຈະສົ່ ງຂໍມູ້ນຂອງສະພາບແວດລອ້ມໃນໂຮງເຮືອນໄປຫາເຊີບເວີຜ່ານ
ລະບບົ IoT ໂດຍນ າໃຊອ້ນິເຕເິນດັເປັນໂຕເຊື່ ອມຕໍ່  ເຊິ່ ງຈະສະແດງຢູ່ໂທລະສບັມຖືຂືອງແອບ 
Blynk ທ່ີໄດຕ້ດິຕັງ້ຈາກໂປຣແກຣມເຊື່ ອມຕໍ່ ໂປຣແກຣມ Blynk ເພື່ ອຕດິຕໍ່ ກບັອຸປະກອນ
ເຂົາ້ຮ່ວມກບັອນິເຕເີນດັໂດຍລວມເອາົ Widget ຕ່າງໆເຂົາ້ມາຄວບຄຸມການຂຽນ Code ໃນ
ໂປຣແກຣມ. ຈາກນັນ້, ຈະເປັນການຕດິຕໍ່ ຜ່ານໜາ້ຈໍໂທລະສບັ ເພື່ ອໃຫຜູ້ໃ້ຊງ້ານສະດວກ. 
ລະບບົທີ່ ສາ້ງຂຶນ້ຍງັສາມາດຄວບຄຸມການປິດ-ເປີດນໍາ້ແບບອດັໂຕໂນມດັ ຫ  ືສາມາດກດົປິດ-
ເປີດເອງໄດ.້ 

ຮູບ 5 ພາບລວມຂອງລະບບົຊຸດຄວບຄຸມອຸນຫະພູມ ແລະ  
ຄວາມຊຸ່ມໂຮງເຮອືນປູກຜກັ 
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ຮູບ 6. ການຕດິຕັງ້ອຸປະກອນພາຍໃນຕູຄ້ວບຄຸມ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ການເກບັກາໍຂໍມູ້ນ 
ຂໍມູ້ນໄດເ້ກບັກໍາເປັນເວລາ 1 ວນັ, ເລີ່ ມແຕ່ເວລາ 6:00-18:00 ໂມງ ໂດຍບນັທກຶ

ທຸກ 10 ນາທ.ີ ໃນການເກບັກໍາຂໍມູ້ນແມ່ນໄດທ້ດົລອງຊໍາ້ຄນື 5 ວນັ ແລວ້ຫາຄ່າສະເລ່ຍ 
ເພື່ ອທດົສອບປະສດິທພິາບ ແລະ ຫາຄ່າຜດິພາດຂອງລະບບົ. ໃນການຕັງ້ຄ່າອຸນຫະພູມຢູ່ໃນ
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ລະຫວ່າງ 28-32oC ແລະ ຄວາມຊຸ່ມຂອງດນິຢູ່ໃນລະຫວ່າງ 70-80%. ນອກຈາກນັນ້, ໄດ ້
ມກີານສມົທຽບອຸນຫະພູມພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກໂຮງເຮອືນ. 

ທດົສອບການເຮດັວຽກຂອງລະບບົເຊນັເຊ ີພອ້ມທງັຕດິຕາມການຈະເລນີເຕບີໂຕຂອງ
ພດືໃນແຕ່ລະໄລຍະ. 
ຜນົໄດຮ້ບັຈາກການຄົນ້ຄວາ້ 

ຈາກຂໍມູ້ນການທດົລອງ, ແຕມ້ເສັນ້ສະແດງການພວົພນັລະຫວ່າງອຸນຫະພູມ ແລະ 
ຄວາມຊຸ່ມຂອງດນິທີ່ ກໍານດົ ແລະ ຄ່າທີ່ ວດັແທກໄດ ້ກບັເວລາ ໂດຍການປຽບທຽບຢູ່ພາຍໃນ 
ແລະ ພາຍນອກໂຮງເຮອືນ; ພອ້ມທງັປຽບທຽບຄວາມຊຸ່ມອາກາດພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກ
ໂຮງເຮອືນ ສະແດງດັ່ ງຮູບລຸ່ມນີ:້ 

 
 

 

 

 

 

 

ຮູບ 7 (ກ). ປຽບທຽບອຸນຫະພູມທີ່ ກ ານດົກບັອຸນຫະພູມທີ່ ວດັແທກໄດພ້າຍໃນ ແລະ 
ພາຍນອກໂຮງເຮອືນ ຕາມເວລາ. 
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ຮູບ 7 (ຂ). ປຽບທຽບຄວາມຊຸ່ມຂອງດນິທີ່ ກໍານດົ ແລະ ຄວາມຊຸ່ມຂອງດນິທີ່ ວດັແທກ
ໄດ ້ຕາມເວລາ. 

ຈາກຮູບ 7 (ກ). ປຽບທຽບອຸນຫະພູມພາຍໃນໂຮງເຮອຶນ ແລະ ອຸນຫະພູມພາຍນອກໂຮງ
ເຮອືນ ເຫນັວ່າອຸນຫະພູມໃນຊ່ວງເວລາແຕ່ 6:00-9:00 ໂມງ ແລະ ຊ່ວງເວລາແຕ່ 16:00-

18:00 ໂມງ, ອຸນຫະພູມສະເລ່ຍພາຍໃນເທົ່ າ 24.2oC ແລະ ພາຍນອກເທົ່ າ 21.8oC ເຊິ່ ງ
ຄວາມຕ່າງຂອງອຸນຫະພູມແມ່ນ 1.3oC; ເຫນັວ່າອຸນຫະພູມພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກໂຮງ
ເຮອືນໃນຊ່ວງນີບ່ໍ້ມແີຕກຕ່າງກນັຫ າຍ ເພາະຢູ່ໃນຊ່ວງທີ່ ຄວາມເຂັມ້ຂອງແສງຕໍ່ າ. ແຕ່ໃນຊ່ວງ
ເວລາແຕ່ 10:00-15:00 ໂມງ ອຸນຫະພູມສະເລ່ຍພາຍໃນໂຮງເຮອືນແມ່ນ 36.6oC ແລະ 
ພາຍນອກແມ່ນ 41.1oC ເຊິ່ ງມຄີວາມແຕກຕ່າງແມ່ນ 7.4oC; ເຫນັໄດວ່້າອຸນຫະພູມພາຍ
ນອກມຄ່ີາສູງກວ່າພາຍໃນໂຮງເຮອືນຫ າຍ ເພາະພາຍໃນໂຮງເຮອືນມລີະບບົລະບາຍຄວາມ
ຮອ້ນ. ສ່ວນອຸນຫະພູມພາຍນອກໂຮງເຮອືນສະເລ່ຍຕະຫ ອດທງັວນັແມ່ນ 35.2oC ແລະ 
ອຸນຫະພູມພາຍໃນສະເລ່ຍແມ່ນ 29.9oC ມຄີວາມແຕກຕ່າງຂອງອຸນຫະພູມຕະຫ ອດວນັ
ແມ່ນ 5.3oC. 

ຈາກການປຽບທຽບອຸນຫະພູມທີ່ ກໍານດົ ແລະ ອຸນຫະພູມວດັແທກໄດພ້າຍໃນໂຮງ
ເຮອືນເຫນັວ່າ ໃນຊ່ວງເວລາ 6:00-9:00 ໂມງ ແລະ 16:00-18:00 ໂມງ ເຊິ່ ງອຸນຫະພູູມ
ສະເລ່ຍແມ່ນ 24.2oC ເຫນັວ່າອຸນຫະພູມຍງັມຄ່ີາຕໍ່ າກວ່າຄ່າທີ່ ໄດກ້ໍານດົໄວແ້ມ່ນ 32oC; 

ໃນຊ່ວງນີເ້ຮດັໃຫຜ້ກັມກີານຈະເລນີເຕບີໂຕໄດດ້.ີ ໃນຊ່ວງເວລາແຕ່ 10:00-15:00 ໂມງ ເຊິ່ ງ
ອຸນຫະພູມມສີະເລ່ຍແມ່ນ 36.6oC ເຫນັວ່າອຸນຫະພູມມຄ່ີາສູງກວ່າຄ່າທີ່ ກໍານດົໄວ ້ແລະ 
ລະບບົກໍ່ ໄດມ້ກີານລະບາຍຄວາມຮອ້ນໃຊພ້ດັລມົດູດອາກາດເຂົາ້-ອອກ, ແຕ່ເຫນັວ່າບ່ໍສາມາດ
ຄວບຄຸມອຸນຫະພູມຕໍ່ າກວ່າຄ່າທີ່ ນໍາກດົໄວໄ້ດ ້ເນື່ ອງຈາກບ່ໍມລີະບບົເຮດັຄວາມເຢັນໃຫກ້ບັ
ລະບບົ. ໃນເຫດຜນົດັ່ ງກ່າວ ແມ່ນເນື່ ອງຈາກການອອກແບບໂຮງເຮອືນເປັນຮູບແບບປິດ ເຮດັ
ໃຫໄ້ດຮ້ບັພະລງັງານຈາກດວງອາທດິຫ າຍ ສົ່ ງຜນົເຮດັໃຫເ້ກດີພາວະເຮອືນແກວ້ ແລະ ເກດີ
ຄວາມຮອ້ນທີ່ ສະສມົ ແລະ ຍງັເຮດັໃຫກ້ານລະບາຍຄວາມຮອ້ນອອກມາບ່ໍທນັ. 

ຈາກຮູບ 7 (ຂ). ສະແດງໃຫເ້ຫນັຄວາມຊຸ່ມຂອງດນິສ່ວນຫ າຍບ່ໍມຄ່ີາຕໍ່ າກວ່າຄ່າທີ່ ໄດ ້
ກໍານດົໄວ,້ ນັນ້ຄ ື70%  ຍອ້ນວ່າມລີະບບົຄວບຄຸມຄວາມຊຸ່ມຂອງດນິໂດຍໃຊລ້ະບບົການ
ພົ່ ນໝອກ, ເພາະວ່າໃນເມື່ ອຄວາມຊຸ່ມຂອງດນິຫ ຸດ 70% ລະບບົຈະມກີານພົ່ ນໝອກເປັນ
ເວລາ 3 ນາທ ີເຮດັໃຫຄ້ວາມຊຸ່ມຂອງດນິຢູ່ໃນເກນທີ່ ກໍານດົໄວ ້ແລະ ເຮດັໃຫຜ້ກັມກີານ
ຈະເລນີເຕບີໂຕໄດດ້ຕີະຫ ອດວນັ. ຜນົຂອງການວດັແທກຄ່າຄວາມຊຸ່ມຂອງດນິຕະຫ ອດວນັມີ
ສະເລ່ຍປະມານ 72.5%. ປຽບທຽບຄວາມຊຸ່ມອາກາດພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກໂຮງເຮອືນ 
ສະແດງດັ່ ງ ຮູບ 8. 
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ຮູບ 8. ສະແດງການປຽບທຽບຄວາມຊຸ່ມອາກາດພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກໂຮງເຮອືນ. 

 
 

ຈາກຮູບ 8 ເຫນັວ່າ ຄວາມຊຸ່ມອາກາດພາຍໂຮງເຮອືນໃນແຕ່ລະຊ່ວງເວລາມຄ່ີາທີ່ ສູງ
ກວ່າພາຍນອກຕະຫ ອດທງັວນັ, ເນື່ ອງຈາກເປັນໂຮງເຮອືນແບບປິດ ເຮດັໃຫກ້ານຮກັສາຄວາມ
ຊຸ່ມໄດດ້ກີວ່າພາຍນອກໂຮງເຮອືນ. ຄ່າຄວາມຊຸ່ມອາກາດພາຍໃນ 1 ວນັ ສະເລ່ຍ 56.3% 
ແລະ ຄວາມຊຸ່ມອາກາດພາຍນອກສະເລ່ຍ 41.3% ມຜີນົຄ່າຄວາມແຕກຕ່າງແມ່ນ 15%. 
ການສະແດງຜນົຂອງຂໍມູ້ນໃນລະບບົຄວບຄຸມ ໂດຍສະແດງຜ່ານໜາ້ຈໂໍທລະສບັໄດສ້ະແດງດັ່ ງ ຮູບ 9. 
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ຮູບ 9. ການສະແດງຜນົສະພາບແວດລອ້ມພາຍໃນໂຮງເຮອືນ ຜ່ານໜາ້ຈໂໍທລະສບັ. 

 
ຈາກການນໍາໃຊລ້ະບບົ IoT ໃນການຕດິຕາມສະພາບແວດລອ້ມຂອງໂຮງເຮອືນປູກ

ຜກັ ເຊິ່ ງລະບບົສາມາດສົ່ ງຂໍມູ້ນໄປຫາໂທລະສບັມຖືືຜ່ານແອບ Blynk ໂດຍໜາ້ຈໍຫ ກັໄດ ້
ສະແດງຄ່າ ອຸນຫະພູມ, ຄວາມຊຸ່ມອາກາດ ແລະ ຄວາມຊຸ່ມຂອງດນິ. ນອກຈາກນັນ້, ຍງັ
ສາມາດກດົເປິດ-ປິດປໍາ້ນໍາ້, ພດັລມົດູດອາກາດເຂົາ້-ອອກ, ປັບຄ່າອຸນຫະພູມ ແລະ ຄວາມຊຸ່ມ
ຂອງດນິຕາມຄວາມຕອ້ງການຂອງຜູນ້າໍໃຊ ້ເຊິ່ ງສະດວກໃນການຕດິຕາມ ແລະ ຄວບຄຸມ. 
ສະຫ ຸບການສກຶສາ 

ການຄວບຄຸມອຸນຫະພູມພາຍໃນໂຮງເຮອືນທີ່ ໄດກ້ໍານດົຄ່າບ່ໍໃຫເ້ກນີ 32°C. ຈາກ
ການທດົລອງ ລະບບົສາມາດຄວບຄຸມອຸນຫະພູມພາຍໃນໂຮງເຮອືນສະເລ່ຍໃນຕອນເຊົາ້ 
24.2oC ແລະ ຕອນບ່າຍແມ່ນ 36.6oC, ເຊິ່ ງເຫນັວ່າລະບບົບ່ໍສາມາດຄວບຄຸມອຸນຫະພູມ
ໃຫຕ້ໍ່ າກວ່າ 32°Cໄດໍ້ ເພາະໂຮງເຮອືນເປັນຮູບແບບປິດ ເຮດັໃຫໄ້ດຮ້ບັພະລງັງານຈາກດວງ
ອາທດິສະສມົ ແລະ ພາໃຫເ້ກດີພາວະເຮອືນແກວ້ ເຮດັໃຫກ້ານລະບາຍຄວາມຮອ້ນອອກມາ
ໄດໜ້ອ້ຍ. ຈາກການປຽບທຽບຄ່າສະເລ່ຍຂອງອຸນຫະພູມພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກໂຮງເຮອືນ
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ຕະຫ ອດວນັ ມຄ່ີາຄວາມແຕກຕ່າງແມ່ນ 17.7% ແລະ ປະສດິທພິາບໃນການຄວບຄຸມ
ອຸນຫະພູມແມ່ນ 93%. 

 ການຄວບຄຸມຄວາມຊຸ່ມຂອງດນິພາຍໃນໂຮງເຮອືນທີ່ ໄດກ້ໍານດົຄ່າໃຫຢູ່້ລະຫວ່າງ 
70-80%. ຈາກການທດົລອງລະບບົສາມາດຄວບຄຸມຄວາມຊຸ່ມຂອງດນິພາຍໃນໂຮງເຮອືນ
ສະເລ່ຍ 72.5%  ແລະ ປະສດິທພິາບຂອງລະບບົໃນການຄວບຄຸມຄວາມຊຸ່ມແມ່ນ 96.6%. 

 ການນໍາໃຊລ້ະບບົ IoT ເຂົາ້ໃນການຕດິຕາມໃນການສົ່ ງຂໍມູ້ນຂອງອຸນຫະພູມ, 
ຄວາມຊຸ່ມອາກາດ ແລະ ຄວາມຊຸ່ມຂອງດິນ ເຊິ່ ງລະບົບສາມາດສົ່ ງຂໍມູ້ນໄດແ້ບບ Real 

Time. ນອກຈາກນັນ້, ຍງັສາມາດຄວບຄຸມການເປີດ-ປິດປໍ້ານໍາ້, ພດັລມົດູດອາກາດ, ຕັງ້ຄ່າ
ຄວາມຊຸ່ມຂອງດນິ ແລະ ອຸນຫະພູມ ໄດດ້ວ້ຍໂທລະສບັມຖືຜ່ືານແອບັ Blynk ໄດຕ້ະຫ ອດ
ເວລາ ເຊິ່ ງເຮດັໃຫມ້ຄີວາມສະດວກໃນການຕດິຕາມ ແລະ ຄວບຄຸມສະພາບແວດລອ້ມພາຍ
ໃນໂຮງເຮອືນ. 

ການສາ້ງລະບບົ ແລະ ຂຽນໂປຣແກຣມ ເພື່ ອຄວບຄຸມສະພາບແວດລອ້ມໃນໂຮງ
ເຮອືນປູກຜກັແບບອດັຕະ ໂນມດັ, ເຫນັວ່າ ລະບບົສາມາດເຮດັວຽກຕາມອອກແບບໄວຄ້:ື 
ການຄວບຄຸມອຸນຫະພູມດວ້ຍພດັລມົດູດອາກາດເຂົາ້-ອອກ ເພື່ ອລະບາຍຄວາມຮອ້ນອອກ
ຈາກໂຮງເຮອືນ, ການຄວບຄຸມຄວາມຊຸ່ມຂອງດນິດວ້ຍການພົ່ ນໝອກ ເຊິ່ ງຊ່ວຍປະຫຍດັ
ເວລາ ແລະ ເຮດັໃຫຜ້ກັມກີານຈະເລນີເຕບີໂຕທີ່ ດ.ີ 
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ບດົຄດັຫຍໍ ້ 
 Vehicular ad-hoc networks (VANETs) ເປັນສ່ວນໜຶ່ ງຂອງ mobile ad-hoc 

networks (MANETs) ໂດຍໃຊເ້ຄື່ ອຂ່າຍແທນໂມບາຍໂນດດວ້ຍຍານພາຫະນະທີ່ ແລ່ນໃນ
ຖະໜນົ, ເພື່ ອສົ່ ງຜ່ານຂໍມູ້ນເຊິ່ ງກນັ ແລະ ກນັ ທງັຕອບສະໝອງໃຫແ້ກ່ລະບບົຄມົມະນາຄມົ
ແບບທັນສະໄໝ. ໃນຂະນະດຽວກນັ VANETs ຈະກາຍເປັນເຄື່ ອຂ່າຍແບບສະເພາະ, 
ຊບັຊອ້ນ ແລະ ເຄື່ ອນທີ່ ດວ້ຍຄວາມໄວຂອງໂນດຍານພາຫະນະນັນ້ເອງ, ຈ ຶ່ ງພາໃຫເ້ກດີມີ
ສນັຍານຕກົ ຫ  ືຂາດຫາຍ. ຕໍ່ ກບັເຄື່ ອຂ່າຍດັ່ ງກ່າວ, ໃນບດົຄົນ້ຄວາ້ນີແ້ມ່ນມຈີດຸປະສງົເພື່ ອສກຶ
ສາປະສດິທພິາບຂອງຊ່ອງສື່ ສານ Topology-based ແລະ Position-based routing 

protocols ໃນເຄື່ ອຂ່າຍຍານພາຫະນະ. ເພື່ ອຈໍາລອງເຫດການຂອງລະບົບເຄື່ ອຂ່າຍ
ຍານພາຫະນະ VanetMobiSim ແມ່ນໄດຖ້ກືນາໍໃຊໃ້ນການວເິຄາະ ແລະ ອອກແບບລະບບົ 
ແລະ Ns-2 ໄດຖ້ກືນໍາໃຊເ້ປັນເຄື່ ອງມເືພື່ ອຈໍາລອງເຄື່ ອຂ່າຍໃຫມ້ກີານສື່ ສານ-ສົ່ ງຂໍມູ້ນລະຫ່
ວາງໂນດ. ຜນົໄດຮ້ບັຈາກການທດົລອງເຫນັວ່າປະລມິານຂໍມູ້ນສົ່ ງຜ່ານ ແລະ ຄວາມຫ າ້ຊາ້
ສະເລ່ຍຂອງ Position-based ແມ່ນມປີະສດິທພິາບດ,ີ ແຕ່ອດັຕາສ່ວນຂໍມູ້ນສົ່ ງຜ່ານແມ່ນຍງັ
ຕໍ່ າເມ ື່ ອສມົທຽບກບັ Topology-based.  

ຄໍາສໍາຄນັ:   ປະສດິທພິາບ, ຊ່ອງສື່ ສານ AODV, DSDV ແລະ GPSR ແລະ ເຄອືຂ່າຍ
ຍານພາຫະນະ 
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Abstract 

Vehicular ad-hoc networks (VANETs) utilize vehicles as mobile nodes in a 

mobile ad-hoc networks (MANETs) to constitute a mobile network. However, unlike 

MANETs, the VANETs has its unique characteristics such as high mobility of nodes, 

rapid change in link topology due to the movement direction, speed of vehicles, and 

the network may fail in unpredictable ways. According to the challenges, in this 

paper, the performance of topology-based and position-based routing protocols has 

been evaluated in terms of packet delivery ratio, throughput and average end-to-end 

delay with varying number and maximum speed of vehicles under TCP connection. 

Two tools; VanetMobiSim and NS-2 have been utilized for performance evaluation 

of AODV, DSDV and GPSR. By considering the performance of each protocol it has 

been observed GPSR protocol performs better than the AODV and DSDV protocols 

in terms of the throughput and average end-to-end delay, but it does not in term of 

packet delivery ratio.  

Keywords: VANET routing protocols, VanetMobiSim, Ns2 
 

ຄວາມເປັນມາ ແລະ ຄວາມສໍາຄນັຂອງບນັຫາ 
ເຄອືຂ່າຍ Vehicular ad-hoc Networks (VANETs) ຖກືອອກແບບມາເພື່ ອໃຫ ້

ຍານພາຫະນະໃນທອ້ງຖະໝນົສາມາດສື່ ສານກນັໄດ,້ ໂດຍນໍາໃຊເ້ຕກັໂນໂລຊເີຄອືຂ່າຍໄຮ
ສາຍທີ່ ເອີນ້ວ່າ Dedicated Short-Range Communication (DSRC) ແລະ ເພື່ ອຕອບ
ສະໝອງໃຫແ້ກ່ລະບບົຄົມມະນາຄົມແບບທັນສະໄໝ (Intelligent Transportation   

System). ຈດຸປະສງົຂອງການສກືສາວໄິຈລະບບົເຄື່ ອຂ່າຍນີ ້ແມ່ນເພື່ ອສະໜອງເຄື່ ອຂ່າຍ
ມາດຕະຖານໃຫແ້ກ່ຊອບແວນໍາໃຊ,້ ເຊັ່ ນ: ລະບບົແຈງ້ເຕອືນພາວະສຸກເສນີໃນທອ້ງຖະໝນົ, 
ລະບບົນີຈ້ະຊ່ວຍຫ ຸດຜ່ອນສະພາບແອອດັຂອງຍານພາຫະນະ, ຊ່ວຍຫ ຸດຜ່ອນ ແລະ ປອ້ງກນັ
ການເກດີອຸບດັຕເິຫດ, ຊ່ວຍເພີ່ ມຄວາມປອດໄພ, ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການໂອນຖ່າຍຂໍ ້

ມູນລະຫວ່າງຍານພາຫະນະ ແລະ ທັງເປັນລະບົບພືນ້ຖານໃຫແ້ກ່ຊອບແວນໍາໃຊຕ່້າງໆ 
ເປັນຕົນ້. ໃນນີແ້ຕ່ລະໂນດຍານພາຫະນະໃນເຄອືຂ່າຍ VANETs ຈະເປັນທງັໂນດສົ່ ງ ແລະ 
ໂນດຜ່ານ ຫ  ືໂນດສົ່ ງຜ່ານ ທີ່ ແລ່ນດວ້ຍຄວາມໄວໃນທອ້ງຖະໝນົ, ເຣດັໃຫທ້ີ່ ຕັງ້ຂອງໂນດມີ
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ການປ່ຽນແປງ, ໂຄງສາ້ງເຄອືຂ່າຍມກີານຜນັປ່ຽນຕະຫ ອດເວລາ. ຈາກສາເຫດດັ່ ງກ່າວນີພ້າໃຫ ້
ການເຊື່ ອມຕໍ່ ສນັຍານຂາດຫາຍ, ຫ າ້ຊາ້ ແລະ ພາໃຫມ້ກີານສູນເສຍປະລມິານຂໍມູ້ນ. ສິ່ ງ
ດັ່ ງກ່າວນີກ້າຍປັດໄຈທີ່ ມອີດິທພິນົໂດຍກງົຕໍ່ ຄວາມສາມາດໃນການສົ່ ງຂໍມູ້ນໃນເຄອືຂ່າຍ 

VANET. 
 ອງີຕາມຄຸນລກັສະນະຕ່າງໆ, ຄວາມຈາໍເປັນໃນການພດັທະນາ  ແລະ ນາໍໃຊເ້ຄອືຂ່າຍ 
VANET, ນກັຄົນ້ຄວາ້ວໄິຈ ຈຶ່ ງໄດຕ້ັງ້ໜາ້ສກຶສາ ແລະ ຄົນ້ຄວາ້ຫ າຍບນັຫາທີ່ ທາ້ທາຍ, ລວມ
ທງັການຄໍານວນໄລຍະທາງ, ອດັຕາສ່ວນການເຜີຍແຜ່ຂໍມູ້ນ, ການເລອືກເຕກັໂນໂລຊີທີ່ ມ ີ
ປະສິດທິພາບເພື່ ອແທດເໝາະ ແລະ ຕອບສະໜອງສະພາບແວດລອ້ມຂອງເຄືອຂ່າຍ 
VANET (Zhu,  Wang, & Chen, 2014). ດັ່ ງນັນ້, ເພື່ ອຮບັມກືບັສິ່ ງທາ້ທາຍນີ,້ ເຣັດ
ໃຫກ້ານສົ່ ງຂໍມູ້ນຢ່າງມປີະສົບຜົນສໍາເລັດ ແລະ ມປີະສິດທິຜົນ, ນກັຄົນ້ຄວາ້ຫ າຍທ່ານ 
Jerome, Filali, & Bonnet (2006), Sonal (2014), Dinesh, Vijay,  & Pankaj 

(2015) ແລະ Vongpasith, Wang (2015) ໄດຄ້ົນ້ຄວາ້ກ່ຽວກບັການປະຕບິດັງານຂອງ 
Routing Protocols, ເງ ື່ອນໄຂສະພາບແວດລອ້ມຕ່າງໆຂອງເຄອືຂ່າຍ VANET ເພື່ ອນໍາ
ໃຊເ້ອກະລກັສະເພາະ ຫ  ືຄຸນລກັສະນະຂອງ VANET ເຊັ່ ນ: Topology-based Routing 

Protocols ແລະ Position-based Routing Protocols ດັ່ ງທີ່ ສະແດງໃນຮູບທ ີ1. ສ າລບັ 
Topology-based Routing Protocols ໃຊຂໍ້ມູ້ນກ່ຽວກບັ Link ທີ່ ມຢູ່ີໃນເຄອືຂ່າຍເພື່ ອ
ດໍາເນນີການສົ່ ງຕໍ່  Packets, ຊຶ່ ງສາມາດແບ່ງອອກເປັນສອງໝວດເຊັ່ ນ: Reactive ແລະ 
Proactive ຕວົຢ່າງຂອງ Reactive ແລະ Proactive Routing Protocols ແມ່ນ ad-hoc 

On Demand Distance Vector (AODV) ແລະ Destination Sequenced Distance 

Vector (DSDV) ຕາມລໍາດບັ. ໃນ Position-based Routing Protocols ແຕ່ລະໂນດ
ໃນເຄື່ ອຂ່າຍ VANET ຈະບນັຈຂໍຸມູ້ນກ່ຽວກບັ ທີ່ ຕັງ້, ຄວາມໄວ ແລະ ທດິທາງການເຄື່ ອນທີ່

ໃນໄລຍະເວລາທີ່ ກໍາໜດົໄວໂ້ດຍນໍາໃຊລ້ະບບົ Navigation System ເຊັ່ ນ: GPS ເປັນຕົນ້.  
Position-based Routing Protocols ສ່ວນໃຫຍ່ຈະນໍາໃຊວ້ິທີການຂອງ Greedy 

Forwarding ເຕກັນກິ, ກໍ່ ຄຈືະເລອືກໂນດທີ່ ມໄີລຍະຫ່າງໃກກ້ບັໂນດປາຍທາງທີ່ ສຸດເປັນ
ໂນດສົ່ ງຜ່ານຂໍມູ້ນ. ຊຶ່ ງເປັນທີ່ ຣູກ້ນັດີແມ່ນ Greedy Perimeter Stateless Routing 

(GPSR) Simardeep & Anuj (2014).  
 ຢ່າງໃດກໍ່ ຕາມ, ໃນເຄື່ ອຂ່າຍ VANET ຍງັບ່ໍທນັມ ີRouting Protocols ໃດໆທີ່

ຮອງຮບັປະສດິທພິາບຂອງການ ໂອນຖ່າຍຊໍມູ້ນ, ໂດຍສະເພາະໃນສະພາບແວດລອ້ມທີ່ ມ ີ
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ການປ່ຽນແປງຕະຫ ອກເວລາຂອງທີ່ ຕັງ້, ຄວາມໄວ ແລະ ທດິທາງ ການເຄອືນທີ່ ຂອງໂນດໃນ
ທອ້ງຖະໜນົຂອງເຄື່ ອຂ່າຍ VANET. ດັ່ ງນັນ້, ເພື່ ອຊ່ວຍຕື່ ມເຕມັໃຫແ້ກ່ການຄົນ້ຄວາ້ວໄິຈ
ໃນ ເລື່ ອງນີ,້ ການຄົນ້ຄວາ້ນີຈ້ ຶ່ ງໄດສ້ກືສາທດົລອງປະສດິທພິາບຂອງການສົ່ ງສນັຍານຂອງສອງ
ຄາ້ຍ Routing Protocols, Topology-based ແລະ Position-based ເຊັ່ ນ: AODV, 

DSDV ແລະ GPSR.  ໂດຍໃຊຊ້ະນດິ Connection ຂອງຂໍມູ້ນເປັນ TCP, ສ່ວນແບບຈາໍ
ລອງຂອງ VANET ແມ່ນໄດສ້ກຶສາຜນົກະທບົທາງດາ້ນປະລມິານ ແລະ ຄວາມໄວ ຂອງໂນດ
ຍານພາຫະນະ. ສ່ວນປະສິດທິພາບຂອງການສົ່ ງສັນຍານ (Performance Metrics ) 

Perkins,  & Royer (1999) ແມ່ນໄດສ້ກຶສາກ່ຽວກບັ ອດັຕາສົ່ ງຂໍມູ້ນ (Packet Delivery 

Ratio), ປະລມິານຂໍມູ້ນທີ່ ສົ່ ງສໍາເລດັ (Throughput) ແລະ ຄວາມຫ າ້ຊາ້ສະເລ່ຍຂອງການ
ສົ່ ງ (Average End-to-End Delay). 

ຈດຸປະສງົ 
o ເພື່ ອສກຶສາປະສດິທພິາບຂອງຊ່ອງສື່ ສານໃນເຄື່ ອຂ່າຍຍານພາຫະນະ. 
o ເພື່ ອທົດລອງນໍາໃຊຊ່້ອງສື່ ສານໂດຍການຈໍາລອງເຫດການຂອງລະບບົເຄື່ ອຂ່າຍ

ຍານພາຫະນະ. 
ຂອບເຂດຂອງການຄົນ້ຄວ້າ 

o ຊ່ອງສື່ ສານທີ່ ນາໍມາສກຶສາປະສດິທພິາບແມ່ນ Topology-based ແລະ Position-

based Routing Protocols ເຊັ່ ນ: AODV, DSDV ແລະ GPSR. 

o ເພື່ ອທົດລອງນໍາໃຊຊ່້ອງສື່ ສານໂດຍຈໍາລອງເຫດການຂອງລະບົບເຄື່ ອຂ່າຍ
ຍານພາຫະນະດວ້ຍ VanetMobiSim ແລະ Ns-2. 

o ເຫດການຂອງລະບບົເຄື່ ອຂ່າຍຍານພາຫະນະທີ່ ຖກືຈໍາລອງຂຶນ້ແມ່ນໃຫໃ້ກຄ້ຽງກບັ
ສະພາບຕວົຈງິໂດຍນາໍໃຊປັ້ນຍາປະດດິ. 

ຮູບທ ີ1:  ສະແດງຊ່ອງສື່ ສານຂອງສອງຄາ້ຍ Routing Protocols ໃນລະບບົເຄື່ ອຂ່າຍ
ຍານພາຫະນະ 

 

VANET routing protocols
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e,g. DSDV

Position-based
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 C. Perkins Perkins, & Bhagwat (1994) ໄດສ້ະເໜ ີAODV ສໍາລບັການນໍາ
ໃຊໃ້ນລະບບົເຄອືຂ່າຍຂອງໂນດໂທລະສບັມຖື.ື ວທິກີານຂອງ AODV ແມ່ນໂນດຕົນ້ທາງຈະ
ຊອກຫາເສັນ້ທາງທີ່ ຍ ັງຫວ່າງເພື່ ອສົ່ ງຂໍມູ້ນໄປຍັງໂນດປາຍທາງ. AODV ຈະປະກາດ
ຂໍຄ້ວາມຣອ້ງຂໍ Route Request Message (RREQ) ໄປຫາທຸກໆໂນດອອ້ມຂາ້ງ, ຖາ້ຫາກ
ໂນດອອ້ມຂາ້ງໃດມເີສັນ້ທາງທີ່ ຍງັຫວ່າງກໍ່ ຈະສົ່ ງຂໍຄ້ວາມຕອບກບັ Route Reply Message 

(RREP). ຖ້າບ່ໍ, ໂນດອອ້ມຂາ້ງນັນ້ກໍ່ ຈະສົ່ ງຜ່ານຂໍຄ້ວາມຣອ້ງຂໍໄປຍງັໂນດອອ້ມຂາ້ງອຶ່ ນໆຕໍ່

ໄປ. ຂະບວນການນີຈ້ະສບືຕໍ່ ເນື່ ອງໄປເລື່ ອຍໆຈນົກ່ວາຂໍຄ້ວາມຣອ້ງຂໍເຖີງໂນດປາຍທາງ,  ຫ ື
ຂໍຄ້ວາມຣອ້ງຂໍອາດຈະເຖງິໂນດອອ້ມຂາ້ງທີ່ ມຄຸີນສມົບດັພຽງພໍເພື່ ອຈະສົ່ ງຂໍມູ້ນໄປຫາໂນດ
ປາຍທາງສໍາເລດັ. ໃນທີ່ ສຸດໂນດຕົນ້ທາງອາດຈະໄດຮ້ບັຂໍຄ້ວາມຕອບກບັຫ າຍສະບບັພອ້ມ
ຄຸນສົມບັດທີ່ ພຽງພໍເພື່ ອຈະສົ່ ງຂໍມູ້ນ. ສະນັນ້, ເພື່ ອໃຫແ້ນ່ໃຈວ່າໂນດອອ້ມຂາ້ງໃດມີ
ຄຸນສມົບດັທີ່ ພຽງພໍເພື່ ອຈະສົ່ ງຂໍມູ້ນ,  AODV ໄດໃ້ຊເ້ຕກັນກິປະສມົປະສານລະຫວ່າງການ
ໃສ່ລະຫັດ ແລະ ການນບັຊ່ວງ (Sequence Numbers ແລະ Hop Counts) ເຂົາ້ໃນ
ຂໍຄ້ວາມຣອ້ງຂໍແຕ່ລະຊຸດ. ການໃສ່ລະຫດັ ແລະ ການນບັຊ່ວງຈະຊ່ວຍໃຫໂ້ນດອອ້ມຂາ້ງ
ຕັດສິນໃຈວ່າຈະສົ່ ງຂໍຄ້ວາມຕອບກບັຫາໂນດຕົນ້ທາງ ຫ ື ຈະປະຕິເສດຂໍຄ້ວາມຣອ້ງຂໍ 
Jerome, Filali, & Bonnet (2006). ນອກນີ ້AODV  ຍງັມກີນົໄກການປັບປຸງສາຍທາງ  
(Routes) ເປັນໄລຍະ, ເພື່ ອປ້ອງກນັການຂາດການເຊື່ ອມຕໍ່  (Link Break ). ຢ່າງໃດ
ກໍ່ ຕາາມ, ຖາ້ຫາກກນົໄກການປັບປຸງສາຍທາງລົມ້ເຫ ວ, ກໍ່ ຈະເກດີມກີານລາຍງານຂໍຄ້ວາມຜດິ
ຜາດ Route Error Message (RERR) ໄປຍງັໂນດຕ່າງໆ ທີ່ ຮ່ວມສາຍທາງວ່າເກດີມກີານ
ອບັສນັຍານ  (Broken Link) ໃນສາຍທາງນີ.້ 
 ໃນເອກະສານອາ້ງອີງ Perkins, & Royer (1999), ນກັຄົນ້ຄວ້າໄດນ້ໍາສະເໜີ  
DSDV ຊື່ ງເປັນຂັນ້ຕອນວິທີ ໃນການສົ່ ງສັນຍານໜື່ ງທີ່ ນ ິຍ ົມໃຊທ້ົດລອງໃນເຄືອຂ່າຍ
ຍານພາຫະນະ VANETs.  ແຕ່ລະໂນດຈະມຕີາຕະລາງສາຍທາງ, ຊຶ່ ງ ປະກອບດວ້ຍຂໍມູ້ນທີ່

ຕັງ້ຂອງໂນດປາຍທາງ ແລະ ຈາໍນວນຂວົຕໍ່ ສນັຍານ  (Hop Count) ເຖງີໂນດປາຍທາງ. ຂໍມູ້ນ
ໃນ ຕາຕະລາງສາຍທາງຈະຖກືເກບັໝາຍເລກລໍາດບັ (Sequence Number) ໄວໂ້ດຍໂນດ
ປາຍທາງ. ໝາຍເລກລໍາດບັຈະຊ່ວຍ ຫ ກີລຽ້ງບນັຫາການວນົຊໍາ້ສາຍທາງ (Routing Loop). 

ເພື່ ອປັບປຸງຂໍມູ້ນໃນຕາຕະລາງສາຍທາງຂອງແຕ່ລະໂນດໃຫທ້ນັ ແລະ ເໝາະສມົ,  DSDV 

ໄດນ້າໍໃຊເ້ຕກັນກິທີ່ ເອີນ້ວ່າ: ນໍາ້ຖວ້ມ (Flooding). ໃນນີສ້າຍທາງໃດຫາກມໝີາຍເລກລໍາດບັ
ສູງຈະຖກືໃຊເ້ພື່ ອສົ່ ງຂໍມູ້ນລະຫວ່າງຄູ່ໂນດຕົນ້ທາງຫາໂນດປາຍທາງ, ໃນກໍລະນໝີາຍເລກ
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ລໍາດບັຂອງສອງສາຍທາງໃດຫາກເທົ່ າກນັແມ່ນຈະເລອືກສາຍທາງທີ່ ມໄີລຍະທາງສັນ້ສຸດເພື່ ອ
ສົ່ ງຂໍມູ້ນ. 
 ຊ່ອງສື່ ສານ GPSR Karp (2000) Balasubramani,  Karthikeyan, & 

Deepalakshmi (2015), ໂນດແຕ່ລະຕວົໃນລະບບົເຄື່ ອຂ່າຍຈະປະກອບມຕີາຕະລາງຂໍມູ້ນ
ຂອງໂນດອອ້ມຂາ້ງເຊັ່ ນ: ລະຫດັ, ທີ່ ຕັງ້ເປັນຕົນ້. ຂໍມູ້ນເຫ ົ່ ານີຈ້ະຖືກເອີນ້ໃຊດ້ວ້ຍເຕກັນກິ
ການເລືອກໂນດສົ່ ງຜ່ານຂໍມູ້ນທີ່ ເອີນ້ວ່າ : Greedy Forwarding ແລະ  Perimeter 

Forwarding. ໃນກຸ່ມໂນດອອ້ມຂາ້ງໃນວງົຂອບເຂດສນັຍານ, ໂນດຕົນ້ທາງຈະເລອືກໂນດ
ອອ້ມຂາ້ງທີ່ ມທີີ່ ຕັງ້ໃກກ້ບັໂນດປາຍທາງທີ່ ສຸດເປັນໂນດສົ່ ງຜ່ານຂໍມູ້ນ, ຂະບວນການເລອືກ
ໂນດສົ່ ງຜ່ານນີເ້ອີນ້ວ່າ Greedy Forwarding.  ຫາກບ່ໍມໂີນດອອ້ມຂາ້ງໃດໆໃນ ວງົຂອບ
ເຂດສນັຍານທີ່ ມທີີ່ ຕັງ້ໃກກ້ບັໂນດປາຍທາງນອກຈາກໂນດຕົນ້ທາງເອງ, GPSR ຈະປ່ຽນ
ຂະບວນການເລອືກໂນດສົ່ ງຜ່ານຊື່ ງເອີນ້ວ່າ: Perimeter Forwarding, ໃນທີ່ ສຸດຖາ້ຂະບວນ
ການເລອືກໂນດສົ່ ງຜ່ານຫາກຖກືລົມ້ເຫ ວທງັໝດົ, ຂໍມູ້ນກໍ່ ຈະຖກືລບົລາ້ງກາຍເປັນຂໍມູ້ນທີ່ ສູນ
ເສຍ. ຮູບທ ີ2 ອະທບີາຍຕວົຢ່າງຂະບວນການເລອືກໂນດສົ່ ງຜ່ານຂອງຊ່ອງສື່ ສານ GPSR; R 

ໝາຍເຖງີ ຂອບເຂດສນັຍານ (Transmission Range), ໃນຕວົຢ່າງນີແ້ມ່ນສມົມຸດໃຫທຸ້ກໆ
ໂນດມຂີອບເຂດສນັຍານເທົ່ າກນັ, ເທົ່ າ R. ວງົມນົອອ້ມຮອບໂນດປາຍທາງ D ໝາຍເຖີງ
ໄລຍະຫ່າງແຕ່ໂນດປາຍທາງ D ຫາໂນດ N.  ເມື່ ອໂນດຕົນ້ທາງ S ຕອ້ງການສົ່ ງຂໍມູ້ນໄປຍງັ
ໂນດປາຍທາງ D, ກ່ອນອຶ່ ນ S ຈະຕອ້ງສົ່ ງຂໍມູ້ນຜ່ານໂນດ N ອງີຕາມເຕກັນກິຂອງ Greedy 

Forwarding, ໃນເມື່ ອ N ເປັນໂນດອອ້ມຂາ້ງຂອງ S ມທີີ່ ຕັງ້ໃກກ້ບັ D. ແຕ່ບນັຫາຕໍ່ ມາກໍ່ ຄື
ທີ່ ຕັງ້ຂອງ D ຢູ່ນອກວງົຂອບເຂດສນັຍານຂອງ N, ແລະ N ກໍ່ ບ່ໍມໂີນດອອ້ມຂາ້ງທີ່ ມທີີ່ ຕັງ້ໃກ ້
ກັບ D ນອກຈາກ N ເອງເພື່ ອສົ່ ງຜ່ານຂໍມູ້ນ, ທີ່ ຈະໄດນ້ໍາໃຊເ້ຕັກນິກຂອງ Greedy 

Forwarding.  ໃນກໍລະນນີີເ້ອີນ້: ວ່າບນັຫາ Local Maximmum. ສະນັນ້, GPSR ຈະ
ເອີນ້ໃຊຂ້ະບວນການເລອືກໂນດສົ່ ງຜ່ານທີ່ ເອີນ້ວ່າ: Perimeter Forwarding, ໂນດ N ຈະ
ສົ່ ງຂໍມູ້ນຜ່ານໂນດອອ້ມຂາ້ງຕ່າງໆລຽບຕາມເສັນ້ທາງລູກສອນ ND ຈນົກ່ວາຂໍມູ້ນຈະເຖງິ D, 

ຊຶ່ ງເຮາົເອີນ້ວທິນີີວ່້າ: ວທິໃີຊກ້ດົເກນທາງຂວາມ ື(Right-Handle Rule).  
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ຮູບທ ີ2: ຂະບວນການເລອືກໂນດສົ່ ງຜ່ານຂອງ GPSR 

ວທິກີານດໍາເນນີການສກຶສາ 
 ການທດົລອງສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນສຸມໃສ່ການປຽບທຽບປະສດິທພິາບຂອງຊ່ອງສນັຍານ 

AODV, DSDV ແລະ GPSR ໃນລະບບົເຄື່ ອຂ່າຍຍານພາຫະນະ VANETs. ການທດົ
ລອງແມ່ນໄດນ້ໍາໃຊເ້ຄື່ ອງມ ືVanetMobisim Marco Fiore (2006) ແລະ Nagaraj, & 

Dhamal (2012). ໃຊເ້ພື່ ອຈາໍລອງເຫດການ ການຈາລະຈອນ  ແລະ ເຄື່ ອງມ ືNS-2 ໃຊເ້ພື່ ອ
ຈໍາລອງເຫດການສົ່ ງສນັຍານໃນລະບບົເຄອືຂ່າຍ, ເຊິ່ ງທງັສອງເຄື່ ອງມນືີແ້ມ່ນຊອບແວທີ່ ບ່ໍ
ສະຫງວນລກິະສດິ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນການນໍາໃຊເ້ຂົາ້ໃນການຄົນ້ຄວາ້ວໄິຈຢູ່ຂະແໜງການ
ສກຶສາ. 

ສໍາລບັເຄື່ ອງມ ືVanetMobisim ທີ່ ໃຊເ້ພື່ ອຈາໍລອງເຫດການ ການຈາລະຈອນຂອງລດົ
ໃນທອ້ງຖະໜນົ, ພວກເຮາົ ໄດກ້ໍານດົຂະໜາດຂອງເນືອ້ທີ່ ການທດົລອງ (Scenerios) ແມ່ນ 
1,500 m2, ພອ້ມກບັສະຖານະການທີ່ ມເີສັນ້ທາງສອງເລນໄປກບັ. ໃນເນືອ້ທີ່ ການທດົລອງກໍາ
ນດົໃຫມ້ໄີຟຈາລະຈອນ 4 ແຫ່ງ ແລະ ກາໍນດົຈາໍນວນລດົ 30 ຄນັ ຫາ 90 ຄນັ ແຈກຢາຍໂດຍ
ບງັເອນີໃນເສັນ້ທາງ. ເມື່ ອເລີ່ ມມກີານທດົລອງລດົແຕ່ລະຄນັຈະແລ່ນດວ້ຍຄວາມໄວຕໍ່ າສຸດ 
10 m/s ຫາຄວາມໄວສູງສຸດແມ່ນ 25 m/s. ຢ່າງໃດກໍ່ ຕາມ, ຄວາມໄວຂອງລດົແຕ່ລະຄນັ
ແມ່ນຂືນ້ກບັຄວາມໄວຂອງລົດຄັນທີ່ ຢູ່ທາງໜາ້ດວ້ຍກນົໄກຂອງປັນຍາປະດິດທີ່ ເອີນ້ວ່າ: 
ລະບບົຂບັຂີ່ ແບບອດັສະລຍິະທີ່ ສາມາດປ່ຽນເລນໄດ ້(Intelligent Driver Model with 
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Lane Changing). ໃນຂະນະດຽວກນັເຄື່ ອງມ ືNS-2 ທີ່ ໃຊເ້ພື່ ອຈາໍລອງເຫດການສົ່ ງສນັຍານ
ໃນລະບົບເຄືອຂ່າຍກໍ່ ໄດມ້ກີານກໍານດົພືນ້ທີ່ ການທົດລອງໃຫເ້ໝືອນກນັກບັໃນເຄື່ ອງມື
VanetMobisim ເຊັ່ ນ: ເນືອ້ທີ່ ການທດົລອງແມ່ນ 1,500 m2. ໃນນີກ້ໍານດົໃຫໂ້ນດຕົນ້ທາງ
ຕອ້ງສົ່ ງຂໍມູ້ນ (Packets) ດວ້ຍ ອດັຕາ 1 Mbps ແລະ ຂະໜາດຂອງແຕ່ລະຊຸດຂໍມູ້ນແມ່ນ  
512 bytes. ພວກເຮາົເລອືກໃຊ ້ Propagation Model ເປັນ Two-ray Ground Model, 
ສ່ວນຂອບເຂດສນັຍານຂອງແຕ່ລະໂນດຍານພາຫະນະແມ່ນກາໍນດົໃຫ ້250 m ເທົ່ າກນັ. ການ
ຕັງ້ຄ່າໃຫ ້ Hello Interval ທີ່ ມຮູີບແບບສະຫ ບັ (Window Size), ສໍາລບັ GPSR ແມ່ນຢູ່
ໃນ  10 ວນິາທ.ີ ເພື່ ອເປັນການປະເມນີປະສດິຕພິາບຂອງຊ່ອງສື່ ສານທີ່ ຖກືພດັທະນາມາຈາກ
ຫ າຍວທິທີີ່ ແຕກກ່າງກນັ ແລະ ເພື່ ອໃຫມ້ຄີວາມຊດັເຈນໃນການປຽບທຽບຜນົການທດົລອງ, 
ພວກເຮາົໄດກ້ໍານດົຕວົຊີວ້ດັເຊັ່ ນ: ອດັຕາສົ່ ງຂໍມູ້ນ, ປະລມິານຂໍມູ້ນທີ່ ຖີກສົ່ ງສໍາເລດັ ແລະ 
ຄວາມຫ າ້ຊາ້ໃນການສົ່ ງຂໍມູ້ນໂດຍສະເລ່ຍ, ໃນນີໄ້ດສ້ກືສາຜນົກະທບົທາງດາ້ນຈາໍນວນຂອງ
ລດົ ຫ  ືຫາກມຄີວາມແອອດັໃນຫອ້ງຖະໜນົເພີ່ ມຂຶນ້, ສກຶສາຜນົກະທບົທາງດາ້ນຄວາມໄວ
ຂອງລດົທີ່ ເຣດັໃຫລ້ະບບົເຄື່ ອຂ່າຍມກີານປ່ຽນແປງ. 

ຄວາມຫ າ້ຊາ້ໃນການສົ່ ງຂໍມູ້ນໂດຍສະເລ່ຍ (Average End-to-End Delay, 𝐴𝐸𝐸𝐷 

) ແມ່ນການຄດິໄລ່ເວລາທີ່ ໃຊໃ້ນການສົ່ ງຂໍມູ້ນແຕ່ໂນດຕົນ້ທາງຫາໂນດປາຍທາງໂດຍສະເລ່ຍ
ທີ່ ມຫີວົໜ່ວຍແມ່ນ ms Vongpasith, Wang (2015) ຕາມສູດ (1).   

𝐴𝐸𝐸𝐷 =
1

𝑛
∑ (𝑇𝑟𝑖 − 𝑇𝑠𝑖)𝑛

𝑖=1 × 1000 [ms]  (1) 

 

ໃນນີ,້ 𝑛 ແມ່ນຈາໍນວນໂນດຍານພາຫະນະ, (𝑇𝑟𝑖 − 𝑇𝑠𝑖)  ແມ່ນຜນົຕ່າງລະຫວ່າງ
ເວລາຮບັ ແລະ ເວລາສົ່ ງຂໍມູ້ນ. 
 ອດັຕາສ່ວນການຈດັສົ່ ງຂໍມູ້ນ ( Packet Delivery Ratio, 𝑃𝐷𝑅) ແມ່ນອດັຕາສ່ວນ
ຂອງຂໍມູ້ນທີ່ ໄດຮ້ບັໂດຍໂນດ ປາຍທາງຈາກໂນດຕົນ້ທາງທີ່ ຄໍານວນເປັນເປີເຊນັ, ອງີຕາມສູດ 

(2) Vongpasith, Wang (2015).  

𝑃𝐷𝑅 =
𝑃𝑟

𝑃𝑠
× 100    (2) 

 ໃນນີ,້ Pr ແມ່ນປະລມິານຂໍມູ້ນທີ່ ໄດຮ້ບັ ແລະ Ps ແມ່ນປະລມິານຂໍມູ້ນທີ່ ຖກືສົ່ ງ. 
ປະລມິານຂໍມູ້ນ (Throughput, 𝑇𝐻𝑃 ) ແມ່ນປະລມິານຂໍມູ້ນທີ່ ຖືກສົ່ ງເຖິງໂນດປາຍທາງທີ່

ສໍາເລດັໃນເຄອືຂ່າຍ ການສື່ ສານ, ຄໍານວນຕາມສູດ (3).  
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𝑇𝐻𝑃 =
𝐵𝑟×8

(𝑇2−𝑇1)×1000
 [𝐾𝑏𝑝𝑠]  (3) 

ຜນົການທດົລອງ  

ຈາກເສັນ້ສະແດງຢູ່ໃນຮູບທ ີ3, ຊ່ອງສື່ ສານ AODV ແລະ DSDV  ທີ່ ເອີນ້ວ່າ: ເປັນ 
Topology base Routing ແມ່ນມປີະສດິທພິາບໃນການຈດັສົ່ ງຂໍມູ້ນໄດດ້ກ່ີວາ GPSR ທີ່

ເອີນ້ວ່າເປັນ Position base Routing. ສາເຫດເນື່ ອງຈາກວ່າ GPSR ນໍາໃຊຈ້ດຸພກິດັດວ້ຍ 
GPS, ເຊິ່ ງຈາໍເປັນຕອ້ງໄດຄ້ດິໄລ່ໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງໂນດຕົນ້ທາງ ແລະ ໂນດປາຍທາງຂອງ
ວທິີການ Greedy Forwarding ແລະ ອາດມຂໍີຜ້ິດພາດ, ຈຶ່ ງເຮດັໃຫຂໍ້ມູ້ນສູນເສຍໃນ
ຂະບວນການສົ່ ງຜ່ານຂໍມູ້ນ. ໃນບນັດາຊ່ອງສື່ ສານທີ່ ອງີໃສ່ Topology base Routing, ເຫນັ
ວ່າ AODV ຊອກຫາເສັນ້ທາງທີ່ ຍງັຫວ່າງເພື່ ອສົ່ ງຂໍມູ້ນໄປຍງັ ໂນດປາຍທາງດວ້ຍການປະກາດ
ຂໍຄ້ວາມສັນ້ຫາໂນດອອ້ມຂາ້ງທີ່ ມເີສັນ້ທາງທີ່ ຍງັຫວ່າງ ແລະ ກໍ່ ມຂໍີຄ້ວາມຕອບກບັດ,ີ ຈ ຶ່ ງມີ
ການຈດັສົ່ ງຂໍມູ້ນໄດດ້ກ່ີວາ DSDV. ຈາກເສັນ້ສະແດງເຫນັໄດວ່້າ GPSR ມອີດັຕາສົ່ ງຂໍມູ້ນ
ໜອ້ຍກວ່າ 80% ສ າລບັ ສະຖານະການທີ່ ມຄີວາມໜາແໜນ້ສູງ, ເມື່ ອມກີານເພີ່ ມຈໍານວນ
ຍານພາຫະນະ. ໃນຂະນະທີ່  AODV ແມ່ນຍງັຮກັສາອດັຕາສົ່ ງຂໍມູ້ນຫ າຍກວ່າ 95%. 

ຮູບທ ີ3: ປະສດິທພິາບຂອງອດັຕາສ່ວນການສົ່ ງຂໍມູ້ນ 

 



337 

ວາລະສານວທິະຍາສາດ ຂອງມະຫາວທິະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ສະບບັທ ີ18, 2021 

ຮູບທ ີ4: ປະສດິທພິາບຂອງປະລມິານຂໍມູ້ນສົ່ ງຕໍ່  

     
 

 ຮູບທ ີ4 ສະແດງໃຫເ້ຫນັທາງກງົກນັຂາ້ມ, ເຊັ່ ນວ່າ GPSR ມປີະລມິານຂໍມູ້ນທີ່ ໄດ ້
ຮັບສູງກວ່າ AODV ແລະ DSDV ເລັກນອ້ຍ. ໝາຍຄວາມວ່າ GPSR ສະໜອງ 
Bandwidth ຫ າຍຂຶນ້ສໍາລບັຂໍມູ້ນທີ່ ຖກືສົ່ ງໄປຮອດຈດຸໝາຍ ປາຍທາງ, ເຊິ່ ງຈະຊ່ວຍປັບປຸງ
ການສື່ ສານລະຫວ່າງຍານພາຫະນະໃຫດ້ຂີຶນ້ເມ ື່ ອທຽບກບັ AODV ແລະ DSDV. ໃນທາງ
ກງົກນັຂາ້ມ, AODV ສູນເສຍ Bandwidth ເພື່ ອຕອ້ງການຄວບຄຸມຂໍມູ້ນຫ າຍຂຶນ້ໂດຍຜ່ານ
ທຸກໆເສັນ້ທາງໃຫໄ້ປສູ່ຈດຸໝາຍ. ນີອ້າດແມ່ນໜຶ່ ງໃນເຫດຜນົທີ່ ເຮດັໃຫ ້Bandwidth ສ າລບັ
ຊຸດຂໍມູ້ນຫ ຸດລງົ. ສງັເກດເຫນັວ່າເມື່ ອຈາໍນວນຍານພາຫະນະເພີ່ ມຂຶນ້, ຄວາມໜາແໜນ້ຂອງ
ເຄອືຂ່າຍສູງຂຶນ້. ຕວົຢ່າງ, ເມື່ ອຈາໍນວນພາຫະນະເພີ່ ມຂຶນ້ເປັນ 90 ຄນັ, ປະລມິານການສົ່ ງຕໍ່
ຂໍມູ້ນຂອງ AODV, DSDV ແລະ GPSR ຫ ຸດລງົເປັນ 324.85 Kbps, 388.78 Kbps 

ແລະ 391,59 Kbps ຕາມລໍາດບັ. ພວກເຮາົເຊື່ ອວ່າ ນີແ້ມ່ນຍອ້ນເຄອືຂ່າຍທີ່ ໜາແໜນ້ ແລະ 
ການສູນເສຍ Bandwidth ເກດີຂືນ້ຍອ້ນຄວາມໜາແໜນ້ຂອງເຄອືຂ່າຍ. 
 ໃນຮູບທ ີ5, ຜນົການທດົລອງຢັງ້ຢືນວ່າ GPSR ມຄີວາມຫ າ້ຊາ້ໃນການສົ່ ງຂໍມູ້ນໂດຍ
ສະເລ່ຍດກ່ີວາເມື່ ອທຽບກບັ AODV ແລະ DSDV. ເນື່ ອງຈາກຂໍມູ້ນແມ່ນຖກືສົ່ ງຜ່ານໂນດ
ອອ້ມຂາ້ງດວ້ຍວທິກີານເລອືກໂນດສົ່ ງຜ່ານຂອງ Greedy Forwarding ດວ້ຍຜນົສໍາເລດັ
ປາສະຈາກບນັຫາ Local Maximum. ຢ່າງໃດກໍ່ ຕາມ, ຜນົການທດົລອງຍງັຊີໃ້ຫເ້ຫນັວ່າ ໃນ
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ກໍລະນຈີາໍນວນພາຫະນະປະມານມ ີ70 ຄນັໃນທອ້ງຖະໜນົໃນຂອບເຂດ 1,500 m2, ແມ່ນ
ມຜີນົກະທບົຕໍ່ ການປ່ຽນແປງປະສດິ ທພິາບຂອງຊ່ອງສື່ ສານ, ໂດຍສະເພາະທາງດາ້ນຄວາມຫ າ້
ຊາ້ຂອງການສົ່ ງຂໍມູ້ນໂດຍສະເລ່ຍ, ເຮດັໃຫຄ້ວາມຫ າ້ຊາ້ຂອງການສົ່ ງຂໍມູ້ນເພີ່ ມສູງ.  AODV 
ພະຍາຍາມຊອກຫາເສັນ້ທາງໃນການສົ່ ງຂໍມູ້ນ, ແຕ່ປະສບົບນັຫາການລາຍງານ ຂໍຄ້ວາມຜດິ
ຜາດໄປຍງັໂນດຕ່າງໆທີ່ ຮ່ວມສາຍທາງ, ຈ ຶ່ ງເກດີມກີານອບັສນັຍານ ແລະ ພາໃຫມ້ຄີວາມຫ າ້ຊາ້
ສູງໃນການສົ່ ງຂໍມູ້ນ. 

ຮູບທ ີ6 ສະແດງໃຫເ້ຫນັວ່າ ການປ່ຽນແປງຄວາມໄວຂອງຍານພາຫະນະມອີດິທພິນົ
ຕໍ່ ອດັຕາສ່ວນການຈດັສົ່ ງຂໍມູ້ນ, ເພາະວ່າຄວາມໄວຂອງຍານພາຫະນະທີ່ ແຕກຕ່າງກນັໝາຍ
ເຖິງ ໂອກາດທີ່ ຈະຫາໂນດສົ່ ງຜ່ານຂໍມູ້ນດວ້ຍຄວາມສໍາເລດັແມ່ນແຕກຕ່າງກນັ. ແນ່ນອນ, 
ອດັຕາສ່ວນການຈດັສົ່ ງຂໍມູ້ນຂອງຊ່ອງສື່ ສານຫ ຸດລງົຢ່າງໄວວາເມື່ ອມກີານເພີ່ ມຄວາມໄວຂອງ
ຍານພາຫະນະສູງສຸດ 25 m/s. ເຫັນວ່າເຖິງຄວາມໄວສູງສຸດຂອງຍານພາຫະນະມກີານ
ປ່ຽນແປງ, ອດັຕາສ່ວນການຈດັສົ່ ງຂໍມູ້ນຂອງ AODV ແມ່ນຍງັສູງກວ່າ 90%. 

    

ຮູບທ ີ5: ຄວາມຫ າ້ຊາ້ຂອງການສົ່ ງຂໍມູ້ນໂດຍສະເລ່ຍ      
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ຮູບທ ີ6: ປະສດິທພິາບຂອງອດັຕາສ່ວນສົ່ ງຂໍມູ້ນ. 
ສງັເກດວ່າ ອດັຕາສ່ວນການຈດັສົ່ ງຂໍມູ້ນຂອງ GPSR  ແລະ DSDV ແມ່ນບ່ໍເກນີ 

90%. ສາເຫດອາດຈະເກດີຈາກ GPSR ບ່ໍສາມາດນໍາໃຊວ້ທິກີານກູສ້ະຖານະການທີ່ ດ,ີ ຈາກ
ບນັຫາທີ່ ບ່ໍມໂີນດອອ້ມຂາ້ງໃດໆມໄີລຍະຫ່າງໃກກັບັໂນດປາຍ ທາງນອກຈາກໂນດຕົນ້ທາງ ຫ  ື
Local Maximum. ເຖງິແມ່ນວ່າ ອດັຕາສ່ວນການຈດັສົ່ ງຂໍມູ້ນຂອງ DSDV ຕໍ່ າຫ າຍເມື່ ອ
ທຽບ AODV ແລະ ກໍ່ ມແີນວໂນມ້ຫ ຸດລງົຫ າຍເມື່ ອຄວາມໄວເພີ່ ມຂຶນ້ຈາກ 20 m/s ເຖງິ 25 

m/s. ເນື່ ອງຈາກການຮຽກຮອ້ງໃຫມ້ກີານບນັທກຶຂໍມູ້ນຂອງໂນດອອ້ມຂາ້ງທງັໝດົໄວໃ້ນ
ຕາຕະລາງ, ຈ ື່ ງປະສບົບນັຫາການຈດັສົ່ ງຂໍມູ້ນ ແລະ ການກາໍນດົເສັນ້ທາງ, ທີ່ ຕັງ້ ຕໍາແໜ່ງຂອງ
ໂນດປາຍທາງແມ່ນບ່ໍມປີະສດິທພິາບ. ໃນທາງກງົກນັຂາ້ມ, ຊ່ອງສື່ ສານ GPSR ແມ່ນມີ
ປະລິມານຂໍມູ້ນສູງກ່ວາ AODV ແລະ DSDV ເມື່ ອມີການປ່ຽນແປງຄວາມໄວຂອງ
ຍານພາຫະນະ, ສະແດງໃນຮູບທ ີ7. 
 ຮູບທ ີ7: ສະແດງປະລມິານຂໍມູ້ນສົ່ ງຜ່ານຂອງ AODV, DSDV ແລະ GPSR. 
ໂດຍທົ່ ວໄປ, ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງຊ່ອງສື່ ສານທາງດາ້ນປະລມິານຂໍມູ້ນສົ່ ງຜ່ານແມ່ນໜ້
ອຍ, ເມື່ ອບ່ໍມກີານປ່ຽນແປງຈໍານວນພາຫະນະ. ເຖີງຢ່າງໃດກໍ່ ຕາມ, ການຫ ຸດລງົຢ່າງໄວວາ
ຂອງປະລມິານຂໍມູ້ນສົ່ ງຜ່ານຈະເຮດັໃຫເ້ກດີຜນົກະທບົທີ່ ບ່ໍດເີມ ື່ ອຄວາມໄວສູງສຸດຂອງຍານພາ 
ຫະນະເພີ່ ມຂຶນ້ຈາກ 20 m/s ຫາ 25 m/s. ຕວົຈງິຄວາມໄວສູງສຸດສາມາດບນັລຸໄດຕ້ໍ່ າກ່ວາ 
20 m/s ໃນຊຸມຊນົ ຫ  ືຕວົເມອືງ. 



340 

ວາລະສານວທິະຍາສາດ ຂອງມະຫາວທິະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ສະບບັທ ີ18, 2021 

 

 

ຮູບທ ີ7: ປະສດິຕພິາບຂອງປະລມິານຂໍມູ້ນສົ່ ງຜ່ານ    

 

ຮູບທ ີ8: ປະສດິຕພິາບຂອງຄວາມຫ າ້ຊາ້ໂດຍສະເລ່ຍ 
ຮູບທ ີ8: ສະແດງໃຫເ້ຫນັເຖງິປະສດິທພິາບຂອງ AODV, DSDV ແລະ GPSR 

ທາງດາ້ນຄວາມຫ າ້ຊາ້ຂອງການ ສົ່ ງຂໍມູ້ນ. ເມື່ ອມກີານເພີ່ ມຄວາມໄວຂືນ້ເຮດັໃຫຄ້ວາມຫ າ້ຊາ້
ຂອງການສົ່ ງຂໍມູ້ນສຸງຂຶນ້, ເນື່ ອງຈາກວ່າການປ່ຽນແປງຂອງ ລະບບົເຄອືຂ່າຍສູງພາໃຫໂ້ນດສົ່ ງ
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ຜ່ານມໂີອກາດທີ່ ຈະເຄື່ ອນທີ່ ອອກຈາກຂອບເຂດສນັຍານຂອງໂນດຕົນ້ທາງ ແລະ ການສົ່ ງຂໍ ້

ມູນກໍ່ ຕອ້ງຖກືຍກົເລກີ. ເຕກັນກິການເລອືກໂນດສົ່ ງຜ່ານຂອງ GPSR ແມ່ນປະສບົຜນົສໍາ
ເລດັ. ຈ ຶ່ ງມຄີວາມຫ າ້ຊາ້ຕໍ່ າຖາ້ທຽບໃສ່ກບັ AODV ແລະ DSDV. ຕາມທີ່ ຄາດໄວ,້ ຄວາມຫ າ້
ຊາ້ສະເລ່ຍຂອງ DSDV ແມ່ນຕໍ່ າກ່ວາ AODV.  

ສະຫ ຸບຜນົການສກຶສາ 
ໃນການສກຶສານີພ້ວກເຮາົໄດທ້ດົລອງຊ່ອງສື່ ສານລະຫວ່າງ Topology based ແລະ 

Position based Routing Protocols ພາຍໃຕເ້ງ ື່ອນໄຂສະພາບແວດລອ້ມແບບລະບບົເຄື່ ອ
ຂ່າຍຍານພາຫະນະ. ໂດຍໃຊ ້VanetMobi-Sim ແລະ  NS-2 ເປັນເຄື່ ອງມໃືນການຈາໍລອງ
ເຄື່ ອຂ່າຍຍານພາຫະນະ ແລະ ເຄື່ ອຂ່າຍສົ່ ງຂໍມູ້ນ. ຜົນໄດຮ້ບັຂອງການທດົລອງໄດພ້ບົວ່າ 
ປະສດິທພິາບຂອງຊ່ອງສື່ ສານແມ່ນໄດຮ້ບັຜນົກະທບົຈາກເງ ື່ອນໄຂສະພາບແວດລອ້ມແບບ
ລະບບົ ເຄື່ ອຂ່າຍຍານພາຫະນະ,  ຊື່ ງມກີານປ່ຽນແປງທາງດາ້ນຈາໍນວນ ແລະ ຄວາມໄວສູງສຸດ
ຂອງຍານພາຫະນະ. ເຫັນໄດຈ້າກການວິເຄາະຜົນໄດຮ້ັບວ່າປະສິດທິພາບຂອງ GPSR 

ແມ່ນຕໍ່ າທີ່ ສຸດໃນກໍລະນຂີອງອັດຕາສ່ວນການຈດັສົ່ ງຂອງຂໍມູ້ນທຽບກບັ AODV ແລະ 
DSDV, ແຕ່ກງົກນັຂາ້ມເມື່ ອສງັເກດໃນແງ່ຂອງປະລມິານຂໍມູ້ນ ແລະ ຄວາມຫ າ້ຊາ້ຂອງການ
ສົ່ ງຂໍມູ້ນໂດຍສະເລ່ຍປະສດິ ທພິາບຂອງ GPSR  ແມ່ນດີກ່ວາ AODV ແລະ DSDV. 

ພວກເຮາົຍງັໄດສ້ງັເກດເຫນັວ່າປະສດິ ທພິາບຂອງ AODV, DSDV ແລະ GPSR ແມ່ນຂືນ້
ກບັແບບຈໍາລອງລະບບົເຄື່ ອຂ່າຍຍານພາຫະນະ. ໃນອະນາຄດົພວກເຮາົຈະພຈິາລະນາການ
ວເິຄາະຫາປະສດິທພິາບຂອງຊ່ອງສື່ ສານທີ່ ມຄີວາມຫ າກຫ າຍ ແລະ ຈໍາລອງລະບບົເຄື່ ອຂ່າຍ
ຍານພາຫະນະໃຫສ້ມົຈງິ. 
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ການສໍາຫ ວດຫາແຫ ່ ງນໍາ້ໃຕດ້ນິ ໂດຍການນາໍໃຊວ້ທິທີາງທໍລະນຟີີຊກິ 
ກລໍະນສີກຶສາ ບາ້ນພູຄໍາ ເມອືງບໍລຄິນັ, ແຂວງບໍລຄໍິາໄຊ 

ສູນທອນ ສງິສຸໂພ, ສກັໄຊ ໂສມປະເສດີ, ທ່ຽງສະໝອນ ຊວາ້ນສວນດາວ ແລະ  
ສຸກດາໄລ ໄຊສມົບດັ, ຜູຮ້ບັຜດິຊອບຫ ກັ: ສູນທອນ ສງິສຸໂພ 

ພາກວຊິາຟີຊກິສາດ ຄະນະວທິະຍາສາດທໍາມະຊາດ ມະຫາວທິະຍາໄລແຫ່ງຊາດ 
ອເີມວ: singsoupho@nuol.edu.la 

ບດົຄດັຫຍໍ ້
ການສກຶສາຄັງ້ນີ ້ມຈີດຸປະສງົ ເພື່ ອປະເມນີຊັນ້ນໍາ້ໃຕດ້ນິ ແລະ ສາ້ງແຜນທີ່ ຊັນ້ນໍາ້ໃຕ ້

ດນິ ທີ່ ບາ້ນພູຄໍາ (ເຊິ່ ງທີ່ ຕັງ້ທາງພູມສີາດ ແມ່ນ UTM 48N, E/N: 392862m/2054335m), 
ເມອືງບໍລຄິນັ, ແຂວງບໍລຄໍິາໄຊ ໂດຍ ໃຊເ້ຕກັນກິທາງດາ້ນທໍລະນຟີີຊກິ ເຊິ່ ງປະກອບດວ້ຍ: 
ການວັດແທກຄວາມຕ ້ານໄຟຟ້າຈໍາ ເພາະຂອງຊັນ້ດິນແບບ 2 ມິຕິ (2D-Electrical 

Resistivity Tomography, ERT) ແລະ ການຢ່ັງໄຟຟາ້ຕາມລວງຕັງ້ (Vertical Electrical 

Sounding, VES) ໂດຍໃຊເ້ຄື່ ອງວດັແທກຄວາມຕາ້ນໄຟຟາ້ຈາໍເພາະ ABEM Terrameter 

SAS 1000 ປະເທດສະວເີດນັ. ການວດັແທກຄວາມຕາ້ນໄຟຟາ້ຈາໍເພາະຂອງຊັນ້ດນິແບບ 2 
ມຕິ ິມທີງັໝດົ 2 ແລວ ໃຊກ້ານວາງຂົວ້ໄຟຟາ້ແບບ ເວນັເນ ີ(Wenner array) ໂດຍກໍານດົ 
a=5 m ເຖງິ 100 m ເຊິ່ ງແຕ່ລະແລວມຄີວາມຍາວ 300 m ແລະ ການຢ່ັງໄຟຟາ້ຕາມລວງຕັງ້ 
ໄດວ້າງຂົວ້ໄຟຟາ້ແບບສະລໍາເບເີຈ (Shlumberger array) ເຊິ່ ງມຈີໍານວນທງັໝດົ 18 ຈດຸ
ວດັແທກ ໂດຍແຕ່ລະຈດຸກາໍນດົຄ່າ AB/2=2 m ຫາ 250 m. ເພື່ ອປະເມນີຄຸນນະພາບນໍາ້ໄດ ້
ວດັແທກຄຸນສມົບດັທາງຟີຊກິ (pH, TDS, and EC) ຢູ່ພາກສະໜາມ ຈາໍນວນ 09 ຕວົຢ່າງ. 
ນອກຈາກນັນ້, ຍງັໄດເ້ກບັຕວົຢ່າງຈາກນໍາ້ບາດານ 1 ຕວົຢ່າງ ແລະ ນໍາ້ສາ້ງ ຈາໍນວນ 1 ຕວົຢ່າງ 
ມາວດັແທກ ຄຸນສມົບດັທາງຟີຊກິ, ເຄມ ີແລະ ເຊືອ້ແບກທເີຣຍ ຢູ່ຫອ້ງທດົລອງ. ຜນົການ
ວດັແທກເຫນັວ່າ ບໍລເິວນທີ່ ມຄີວາມຕາ້ນໄຟຟາ້ຈາໍເພາະຕໍ່ າ ໜອ້ຍກວ່າ 30  m ເປັນບໍລເິວນ
ຊັນ້ນໍາ້ ຢູ່ຄວາມເລກິ ແຕ່ປະມານ 6 m ຫາ 30 m ເຊິ່ ງອາດຈະເກດີຈາກຮອຍແຕກຂອງຊັນ້
ຫນີ, ແຕ່ວ່າ ບາງຈດຸເມື່ ອຢູ່ເລກິແຕ່ປະມານ 5 m ລງົໄປປະກດົວ່າຄວາມຕາ້ນໄຟຟາ້ຈາໍເພາະ
ສູງຫ າຍກວ່າ 100 m ເຊິ່ ງຄາດວ່າຈະເປັນຊັນ້ຫີນຖານ. ຈາກຂໍມູ້ນດັ່ ງກ່າວສາມາດສາ້ງ
ແຜນທີ່ ຊັນ້ນໍາ້ໃຕດ້ນິໃນເຂດບາ້ນດ່ງັກ່າວໄດ ້ເຊິ່ ງພບົວ່າສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນປະກດົມນີໍາ້ໃຕດ້ນິ,  
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ແຕ່ວ່າເຂດຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕຂ້ອງພືນ້ທີ່ ສຶກສາດັ່ ງກ່າວເປັນເຂດທີ່ ມ ີຫີນຖານ ເຊິ່ ງມີ
ປະລມິານນໍາ້ໃຕດ້ນິໜອ້ຍກວ່າເຂດອື່ ນ. ຄຸນນະພາບຂອງນໍາ້ໃຕດ້ນິທີ່ ປະເມນີໄດຈ້າກການ
ວັດແທກ ເຫັນວ່າຄຸນລັກສະນະທາງຟີຊິກ, ເຄມີ ແລະ ເຊືອ້ແບກທີເຣຍ ຍັງບ່ໍເກີນຄ່າ
ມາດຕະຖານນໍາ້ດື່ ມທີ່ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ສປປ ລາວ ກາໍນດົໄວ.້ 
ຄໍາສໍາຄນັ: ຄວາມຕາ້ນໄຟຟາ້ຈາໍເພາະແບບ 2 ມຕິ,ິ ການຢ່ັງໄຟຟາ້ຕາມລວງຕັງ້, ນໍາ້ໃຕດ້ນິ ແລະ 
ຄຸນນະພາບນໍາ້ 
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ABSTRACT 

The aim of this study is to define the aquifer layers and map 

groundwater in Phoukham Village (Geographic locality UTM zone 48N, E/N: 

392862m/2054335m), Bolikhan District, Bolikhamxay Province using 

geophysical techniques including 2D-Electrical Resistivity Tomography 

(ERT) and Vertical Electrical Sounding (VES).  There are 2 lines of 2D-ERT 

using Wenner Array varying of “a” between 5m and 100m and 18 VES points 

using Shlumberger array that AB/2 varies from 2m to 250m. To evaluation of 

water quality in the study area, the total of 9 water samples from both deep 

and shallow wells were measured the physical properties (pH, TDS and EC) 

in the field and 2 samples was taken to measured physical, chemical and 

bacteria properties in laboratory. The results of resistivity measuremnents 

show that low resistivity less than 30 m at depth between 6m and 30m 

interpreted as aquifer layers probably coming from fracture of rocks; however, 

the high resistivity graeter than 100 m also was found interprested as base 

rock. From the resistivity map, the groundwater capacity is aboundant in the 

area, however; the low capacity of groundwater zone is found in the 

southeathern part of the area. The result of physical, chemical and bacteria 

properites of all water samples are under the standard values of drinking water 

issued by Minstry of Health, Laos.  

Keywords: 2D-Electrical Resistivity Tomography (ERT); Vertical Electrical 

Sounding (VES); Groundwater; water quality. 
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ພາກສະເໜ ີ
ໃນປະຈບຸນັພນົລະເມອືງຂອງ ສປປ ລາວ ໄດເ້ພີ່ ມຂຶນ້ຢ່າງຕໍ່ ເນື່ ອງ ແລະ ປະເທດເຮາົມີ

ການພດັທະນາຄວບຄູ່ກນັໄປ ເຮດັໃຫກ້ານພດັທະນາດາ້ນອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ກະສກິໍານບັມື ້

ນບັຂະຫຍາຍຕວົຢ່າງຕໍ່ ເນື່ ອງ ເຮດັໃຫຄ້ວາມຕອ້ງການນາໍໃຊນ້າໍ່້ຫ າຍຂຶນ້ ເຮດັໃຫເ້ກດີບນັຫາ
ຂາດແຄນ ຫ  ືບ່ໍພຽງຕໍ່ ການນາໍໃຊໃ້ນຂງົເຂດດັ່ ງກ່າວ ເຊິ່ ງບນັຫາເຫ ົ່ ານີ ້ຈະກະທບົຕໍ່ ຊຸມຊນົບາງ
ພືນ້ທີ່ . ດັ່ ງນັນ້, ການແກໄ້ຂບນັຫາດັ່ ງກ່າວຈິ່ ງເປັນໜາ້ທີ່ ຂອງຊຸມຊນົ ແລະ ໜ່ວຍງານ ຫ  ືອງົ
ກອນຕ່າງໆ ທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ. ບາ້ນພູຄ າ ເປັນບາ້ນໜຶ່ ງທີ່ ຂຶນ້ກບັ ເມອືງບໍລຄິນັ, ແຂວງບໍລຄໍິາໄຊ 
ຫ່າງຈາກຕົວເມອືງໄປ ທາງທິດຕາເວັນອອກປະມານ 60 Km, ຢູ່ຕໍາແໜ່ງ UTM: E/N: 

392862 m/2054335 m ມຄີວາມສູງຫ່າງຈາກລະດບັນໍາ້ທະເລປານກາງປະມານ 180 m, 
ເຊິ່ ງມທີງັໝດົ 151 ຄອບຄວົ, ມປີະຊາກອນທງັໝດົ 900 ຄນົ ຍງິ 459 ຄນົ. ປະຊາຊນົບາ້ນ
ດັ່ ງກ່າວຍງັຂາດແຄນນໍາ້ ບໍລໂິພກ ແລະ ອຸປະໂພກ. ເນື່ ອງຈາກວ່າ ທີ່ ຕັງ້ຂອງບາ້ນດັ່ ງກ່າວ ຕັງ້ຢູ່
ບ່ອນສູງ ແລະ ຂອ້ນຂາ້ງຫ່າງໄກຈາກແມ່ນໍາ້ສາຍຫ ກັ ໂດຍສະເພາະໃນລະດູແລງ້ ສົ່ ງຜົນ
ກະທບົຕໍ່ ຊີວດິການເປັນຢູ່ ແລະ ການພດັທະນາເສດຖະກດິ ສງັຄມົຂອງຊຸມຊນົດັ່ ງກ່າວ. 
ດັ່ ງນັນ້, ການຊອກຫາແຫ ່ ງນໍາ້ທີ່ ເໝາະສມົໃຫປ້ະຊາຊນົເຂດດັ່ ງກ່າວໄດນ້ າໃຊ ້ຈ ິ່ ງເປັນພາລະ
ຂອງພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂອງໂດຍສະເພາະ ພະແນກຊບັພະຍາກອນທໍາ ມະຊາດແຂວງ ຫ  ື
ມະຫາວທິະຍາໄລ ທີ່ ຈະຊ່ວຍການແກໄ້ຂບນັຫາດັ່ ງກ່າວ. ໃນນັນ້ ນໍາ້ໃຕດ້ນິ ຈ ຶ່ ງເປັນທາງເລອືກ
ໜຶ່ ງ ທີ່ ຄາດວ່າຈະເປັນນໍາ້ສະອາດ ທີ່ ຈະສະໜອງໃຫແ້ກ່ຊຸມຊນົດັ່ ງກ່າວ. ຜ່ານມາການສຸ່ມເຈາະ
ນໍາ້ໃຕດ້ນິ (ນໍາ້ບາດານ) ໂດຍປາສະຈາກການສໍາຫ ວດກ່ອນ ຈິ່ ງມຄີວາມສ່ຽງສູງ ທີ່ ຈະໄດນ້ ້ໍາບ່ໍ
ພຽງພໍ ຫ  ືອາດຈະມໜີອ້ຍ. ດັ່ ງນັນ້, ເພື່ ອຫ ກີລຽງບນັຫາດັ່ ງກ່າວ ຈິ່ ງຈາໍເປັນຈະຕອ້ງມກີານສໍາ
ຫ ວດຫາບໍລເິວນທີ່ ມສີກັກາຍະພາບນໍາ້ໃຕດ້ນິ (Groundwater potential) ກ່ອນທີ່ ຈະຂຸດ
ເຈາະ ເພື່ ອຮບັປະກນັໃຫໄ້ດປ້ະລມິານນໍາ້ທີ່ ພຽງພໍ ເພື່ ອເປັນການແກໄ້ຂຊວີດິການເປັນຢູ່ ແລະ 
ຊຸກຍູກ້ານພດັທະນາດາ້ນເສດຖະກດິ ແລະ ສງັຄມົ. ການນາໍໃຊກ້ານສໍາຫ ວດດາ້ນທໍລະນຟີີຊກິ 
ໃນການສໍາຫ ວດຫາ ນໍາ້ໃຕດ້ນິຢ່າງກວາ້ງຂວາງ ໂດຍສະເພາະ ການສໍາຫ ວດດາ້ນຄວາມຕາ້ນ
ໄຟຟາ້ຈໍາເພາະ ໄດນ້ໍາໃຊຢ່້າງແຜ່ຫ າຍນບັແຕ່ຊຸມປີ 1980 ຈນົເຖງິປະຈບຸນັ (Haeni, 1986; 

Choudhury et al., 2001; Gowd, 2004; Hamzah et al., 2006; Göktürkler et al., 

2007; Mohamaden et al., 2009; Burazer et al., 2010;  Perttu et al., 2011; 

Basheer et al., 2014; Hafeez et al., 2018).  
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ດັ່ ງນັນ້, ໃນການຄົນ້ຄວາ້ຄັງ້ນີ ້ພວກຂາ້ພະເຈົາ້ຢາກນໍາໃຊເ້ຕກັນກິການສໍາຫ ວດທາງ
ດາ້ນທໍລະຟີຊກິ ເຂົາ້ໃນການສໍາຫ ວດຫາແຫ ່ ງນໍາ້ໃຕດ້ນິ ແລະ ສາ້ງແຜນທີ່ ນໍາ້ໃຕດ້ນິ ທີ່ ບໍລເິວນ
ບາ້ນພູຄໍາ, ເມອືງບໍລຄິນັ, ແຂວງບໍລຄໍິາໄຊ (ຮູບ 1) ເພື່ ອເປັນຂໍມູ້ນພືນ້ຖານໃຫແ້ກ່ຊຸມຊນົ
ດັ່ ງກ່າວ ກ່ອນທີ່ ຈະເຈາະນໍາ້ໃຕດ້ນິມາຮບັໃຊ ້ນອກຈາກນັນ້, ຍງັເປັນບ່ອນຮຽນຮູ ້ຂອງບນັດາ
ພະນກັງານ, ຄູອາຈານ, ນກັຄົນ້ຄວາ້ ແລະ ນກັສກຶສາ ອກີດວ້ຍ. 
ຈດຸປະສງົ 

▪  ເພື່ ອສກຶສາຄວາມເລກິຂອງຊັນ້ນໍາ້ໃຕດ້ນິ ໂດຍໃຊເ້ຕກັນກິການສໍາຫ ວດດາ້ນ
ທໍລະນຟີີຊກິ ໂດຍການວດັແທກຄວາມຕາ້ນໄຟຟາ້ຈາໍເພາະຂອງຊັນ້ດນິ.  

▪ ສາ້ງແຜນທີ່ ຄວາມເລກິຂອງຊັນ້ນໍາ້ໃຕດ້ນິ ຈາກຂໍມູ້ນຄວາມຕາ້ນໄຟຟາ້ຈາໍເພາະ.  
▪ ວເິຄາະຄຸນນະພາບນໍາ້ໃຕດ້ນິ. 
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ຮູບ 1 ແຜນທີ່ ພືນ້ທີ່ ການສກຶສາ ເມອືງບໍລຄິນັ ແຂວງບໍລຄໍິາໄຊ (UTM zone 48N, E/N: 

392862m/2054335m) 

 
ວທິກີານຄົນ້ຄວາ້ 

ອຸປະກອນສໍາລບັເກບັຂໍມ້ນູພາກສະໜາມ 
ເຄື່ ອງວັດແທກຄວາມຕາ້ນໄຟຟ້າຈໍາເພາະຂອງຊັນ້ດິນ ຮຸ່ນ ABEM Terrameter 

SAS 1000 ປະເທດສະວເີດນັ, ຂົວ້ໄຟຟາ້ຈໍານວນ 4 ອນັ, ເຄື່ ອງວດັແທກຕໍາແໜ່ງ (GPS) 
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ຮຸ່ນ GPSMap64S,  ວທິະຍຸສື່ ສານໃຊຕ້ດິຕໍ່ ສື່ ສານ (Walki-talkie), ສາຍໄຟຟາ້ ແລະ ໝໍ ້

ໄຟ 12V, 80Ah. ເຄື່ ອງວັດແທກ pH, TDS ແລະ Ec ແບບພົກພາ ແລະ ວິເຄາະຄຸນ
ນະພາບນໍາ້ຢູ່ພະແນກນາໍ່້ປະປາ ນະຄອນຫ ວງ. 

ວທິເີກບັ, ປະມວນຜນົ ແລະ ວເິຄາະ ຂໍມູ້ນ 
ໄດລ້ງົໄປເກບັກໍາຂໍມູ້ນ ຕວົຈງິຢູ່ບາ້ນພູຄໍາ ເມອືງບໍລຄິນັ ແຂວງບໍລຄໍິາໄຊ ເຊິ່ ງທີ່ ຕັງ້ທາງ

ພູມສີາດ ແມ່ນປະມານ UTM: E/N: 392862 m/2054335 m ດັ່ ງຮູບ 1. ເຕກັນກິການ
ເກບັຂໍມູ້ນຢູ່ພາກສະໜາມ ແລະ ວເິຄາະຂໍມູ້ນຢູ່ຫອ້ງທດົລອງປະກອບມ:ີ  

ຕາຕະລາງ 1 ທີ່ ຕັງ້ຂອງຈດຸວດັແທກຄວາມຕາ້ນໄຟຟາ້ຈາໍເພາະແບບ 1 ມຕິ.ິ 

 
(1) ວັດແທກຄວາມຕາ້ນໄຟຟ້າຈໍາເພາະຂອງຊັນ້ດິນ ຮູບແບບ 2 ມີຕິ (2D-

Electrical Resistivity Tomography, 2D-ERT) ໂດຍໃຊກ້ານວາງຂົວ້ແບບເວັນເນີ 
(Wenner) ເຊິ່ ງມຈີໍານວນ 2 ແລວວດັແທກ ເຊິ່ ງມຄີວາມຍາວ 300 m ເຊິ່ ງ 5a = m ຫາ 
100 m. ຂໍມູ້ນທີ່ ໄດຈ້າກການວດັແທກ ໄດນ້ໍາມາຄດິໄລ່ຄ່າຄວາມຕາ້ນໄຟຟາ້ຈາໍເພາະປະກດົ 
(Apparent resistivity, a ) ຕ າມສົມຜົນ IaVa /2 =

 
.  ນໍ າ ໃ ຊ ້ໂ ປຣແກຣມ 

RES2DINV ver.3.57.23 ເພື່ ອປະມວນຜນົຂໍມູ້ນ ໂດຍນໍາໃຊຫ້ ກັການສາ້ງແບບຈໍາລອງ
ແບບປີ້ນກບັ (Invers Modeling) ເຊິ່ ງໃຊເ້ຕກັນກິ least square inversion (Loke and 

Barker, 1996).  
(2) ວດັແທກ ແບບຢ່ັງໄຟຟາ້ຕາມລວງຕັງ້ ຫ  ືການວດັແທກແບບ 1 ມຕິ ິ(Vertical 

Electrical Sounding, VES) ໂດຍການວາງຂົວ້ແບບ ສະລໍາເບເີຈ ເຊິ່ ງມຈີໍານວນທງັໝດົ 
18 ຈດຸ ໂດຍ a=2 m ຫາ 250 m. ຈດຸວດັແທກໄດສ້ະແດງໃນຕາຕະລາງ 1 ແລະ ຮູບ 1. ໃຊ ້

E (m) N(m) E (m) N(m)

VES1 392643 2055265 VES10 392583 2054834

VES2 391799 2055527 VES11 392712 2054886

VES3 392345 2055458 VES12 392190 2054037

VES4 392248 2055365 VES13 392230 2053739

VES5 392867 2053537 VES14 392380 2054142

VES6 392926 2053815 VES15 392570 2054018

VES7 392862 2054335 VES16 392190 2054279

VES8 393148 2054532 VES17 392491 2054690

VES9 392475 2055316 VES18 392363 2054800

ຊ ື່  ຈດຸວດັແທກ
ທີື່ ຕັງ້

ຊ ື່  ຈດຸວດັແທກ
ທີື່ ຕັງ້
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ໂປຣແກຣມ Surfer ver 13 (Golden software, USA) ເພື່ ອເຮັດຄອນທົວຄວາມເລກິ
ຂອງຊັນ້ຕ່າງໆ. 

(3) ວດັແທກ ຄຸນສມົບດັທາງຟີຊກິ ເຊັ່ ນ: pH, TDS ແລະ EC ຂອງນໍາ້ໃຕດ້ນິ ຢູ່
ພາກສະໜາມ ຈໍານວນ 9 ຕວົຢ່າງ ແລະ ເກບັຕວົຢ່າງນໍາ້ ມາວເິຄາະທາງເຄມ,ີ ຟີຊກິ ແລະ 
ເຊືອ້ແບກທເີຣຍໃນຫອ້ງທດົລອງ ພະແນກນໍາ້ປະປາ ນະຄອນຫ ວງ ຈາໍນວນ 2 ຕວົຢ່າງ. ຈດຸ
ເກບັຕວົຢ່າງນໍາ້ ໄດສ້ະແດງໃນຕາຕະລາງ 2 ແລະ ຮູບ 1.  

(4) ໃຊ ້ໂປຣແກຣມ ArcGIS ver 10.5 (ESRI, 2011) ສໍ າລັບ ເຮັດແຜນທີ່  
ພູມສີາດ ຂອງພືນ້ທີ່ ສກຶສາ. 
ຜນົການຄົນ້ຄວາ້ ແລະ ການສນົທະນາ 

ຜນົການວດັແທກຄວາມຕາ້ນໄຟຟາ້ຈາໍເພາະແບບ 2 ມຕິ ິຢູ່ເຂດບາ້ນພູຄໍາ, ເມອືງບໍລຄິນັ 
ມດີັ່ ງລຸ່ມນີ:້  

ແລວທ ີ1: ຜນົການວດັແທກຈາກແລວທ ີ1 ໄດສ້ະແດງແບບຈໍາລອງຂອງຊັນ້ດນິ ດັ່ ງ
ຮູບ 2 ພບົວ່າມ ີ3 ຊັນ້, ຊັນ້ເທງີສຸດພບົຄວາມຕາ້ນໄຟຟາ້ຈໍາເພາະສູງກວ່າ 1100 Ωm, ທີ່ ມີ
ຄວາມເລກິແຕ່ໜາ້ດນິຈນົຮອດ ຄວາມເລກິປະມານ 9 m ຫ່າງຈາກໜາ້ດນິ ເປັນຊັນ້ດນິຊາຍ
ປະສມົດນິດາກທີ່ ແຫງ້ ປົກຄຸມຕະຫ ອດລວງຍາວຂອງແລວສໍາຫ ວດ. ສ່ວນຊັນ້ທີ 2 ພບົ
ຄວາມຕາ້ນໄຟຟາ້ຈາໍເພາະໃນຊ່ວງ 10-65 Ωm ຢູ່ທີ່ ຄວາມເລກິຕັງ້ແຕ່ 9-36 m ຫ່າງຈາກໜາ້
ດນິ ເຊິ່ ງອາດຈະເປັນຊັນ້ນໍາ້ບາດານກກັເກບັຢູ່. ສ່ວນຊັນ້ຖດັລງົມາທີ່ ມຄີວາມເລກິຫ າຍກວ່າ 
40 m ພບົຄ່າ ຄວາມຕາ້ນໄຟຟາ້ຈາໍເພາະສູງກວ່າ 1100 Ωm ເປັນຊັນ້ຫນີແຂງທີ່ ຮອງຮບັຢູ່ພືນ້
, ຖາ້ເບິ່ ງຈາກລກັສະນະທໍລະນສີາດແລວ້ອາດຈະເປັນຊັນ້ຫນີຊາຍ. ສ່ວນຄ່າຄວາມຕາ້ນ ໄຟຟາ້
ຈາໍເພາະປານກາງ 65-1100 Ωm ອາດຈະແມ່ນຮອຍຕໍ່ ລະຫວ່າງຊັນ້ນໍາ້ບາດານ ຫ  ືຊັນ້ດນິຊຸ່ມ 
ກບັ ຊັນ້ດນິແຫງ້ຊັນ້ເທງິສຸດ ຫ  ືຊັນ້ຫນີແຂງທີ່ ຢູ່ຊັນ້ລຸ່ມສຸດຂອງແລວສໍາຫ ວດ. ສໍາລບັແລວນີ ້

ແມ່ນໄດວ້າງແລວ ຕາມທດິຕາເວນັອອກສ່ຽງເໜອືຫາທດິຕາເວນັຕກົສ່ຽງໃຕຂ້ອງພືນ້ທີ່ ສກຶສາ.  
ຮູບ 2 ສະແດງແບບຈາໍລອງຂອງຊັນ້ດນິໃນພືນ້ທີ່ ສກຶສາຂອງແລວທ ີ1 ( Line-1 ) 
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 ແລວທ ີ2: ຜນົທີ່ ໄດຮ້ບັຈາກແລວທ ີ2 ໄດສ້ະແດງແບບຈາໍລອງຂອງຊັນ້ດນິ ດັ່ ງຮູບ 3 
ເຫນັວ່າແລວນີ ້ມດີນິຊັນ້ເທງິສຸດເປັນດນິຊາຍປະສມົດນິດາກທີ່ ປຽກຊຸ່ມດວ້ຍນໍາ້ທີ່ ສະແດງ
ດວ້ຍຄ່າຄວາມຕາ້ນໄຟຟາ້ຈໍາເພາະຕໍ່ າຢູ່ໃນຊ່ວງ 10-65 Ωm ຕະຫ ອດແລວສໍາຫ ວດ ເນື່ ອງ
ຈາກເກບັຂໍມູ້ນພາກສະໜາມແມ່ນຊ່ວງລະດູຝົນ, ເຊິ່ ງເຮດັໃຫບ້າງຈຸດຊຸ່ມ ແລະ ຊມືລງົສູ່
ຊັນ້ນໍາ້ບາດານ ມຄີວາມເລກິປະມານ  26m ຈາກໜາ້ດນິ ແລະ ພບົຄ່າຄວາມຕາ້ນໄຟຟາ້ຈໍາ
ເພາະສູງກວ່າ 1100 Ωm ທີ່ ຄວາມເລກິປະມານ 10 m ຫາ 30 m ຢູ່ຈດຸເຄິ່ ງກາງຂອງແລວສໍາ
ຫ ວດອາດເປັນຊັນ້ຫນີແຂງ. ສ່ວນຄ່າຄວາມຕາ້ນໄຟຟາ້ຈາໍເພາະປານກາງ 65-1100 Ωm ອາດ
ຈະແມ່ນຮອຍຕໍ່ ລະຫວ່າງຊັນ້ນໍາ້ບາດານ ຫ  ືຊັນ້ດນິຊຸ່ມ ກບັ ຊັນ້ດນິແຫງ້ຊັນ້ເທງິສຸດ ຫ  ືຊັນ້
ຫນີແຂງທີ່ ຢູ່ຊັນ້ລຸ່ມສຸດຂອງແລວສໍາຫ ວດ. ແລວນີແ້ມ່ນໄດຖ້ກືວາງແຕ່ທດິເໜອືຫາທດິໃຕ ້
ຂອງ ພືນ້ທີ່ ສກຶສາ ແລະ ຢູ່ທາງໃຕສຸ້ດຂອງບາ້ນພູຄໍາ.  

ຮູບ 3 ສະແດງແບບຈາໍລອງຂອງຊັນ້ດນິໃນພືນ້ທີ່ ສກຶສາຂອງແລວທ ີ2 ( Line-2 ) 

 
 ຜນົການວດັແທກຄວາມຕາ້ນໄຟຟາ້ຈາໍເພາະແບບ 1 ມຕິ:ິ 

ການວດັແທກຄວາມຕາ້ນໄຟຟາ້ຈາໍເພາະແບບ 1 ມຕິ ິ(VES) ໄດຄ່້າຄວາມຕາ້ນໄຟຟາ້
ຈໍາເພາະແຕ່ລະຊັນ້ທີ່ ຄວາມເລກິຕ່າງໆ  ໂດຍເລອືກເອາົຄ່າ AB/2=3, 6, 10, 20, 30, 50, 80, 

100, 160, 200 m ມາເຮດັແຜນທີ່ ຕາມລໍາດບັ. ດັ່ ງຮູບ 4. ຈາກຂໍມູ້ນ ໂດຍອງີ ຕາມຄວາມເລກິ
ຕ່າງໆ  ຈາກຮູບເຫນັວ່າບໍລເິວນສຟີາ້ຄ່າຄວາມຕາ້ນໄຟຟາ້ຈາໍເພາະຕໍ່ າ (ໜອ້ຍກວ່າ 50 Ωm) ຢູ່
ທີ່ ຄວາມເລິກປະມານ 15 ແມດັ (AB/2=30 m) ຫ່າງຈາກໜາ້ດິນຈນົຮອດຄວາມເລິກ
ປະມານ 80 ແມດັ (AB/2=160 m)  ຢູ່ບໍລເິວນທດິຕາເວນັຕກົຂອງພືນ້ທີ່ ສກຶສາແມ່ນເປັນ
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ຂອບເຂດນໍາ້ບາດານສະສມົຢູ່ ມປີະລມິານຫ າຍ, ສ່ວນບໍລເິວນທີ່ ເປັນສແີດງ ແມ່ນສະແດງເຖງິ
ຄວາມຕາ້ນໄຟຟາ້ຈາໍເພາະສູງ (ຫ າຍກວ່າ 100 Ωm) ແມ່ນເປັນບໍລເິວນທີ່ ເປັນຫນີແຂງສະສມົ
ຢູ່ເປັນສ່ວນໃຫຍ່. 
ຮູບ 4 ສະແດງແບບຈາໍລອງຂອງຊັນ້ດນິດວ້ຍຄ່າຄວາມຕາ້ນໄຟຟາ້ຈາໍເພາະ ຕາມຄວາມເລກິ

ຕ່າງໆ (AB/2=3, 6, 10, 20, 30, 50, 80, 100, 160, 200 m) 

 
 ຜນົການວເິຄາະຄຸນນະພາບນໍາ້ທາງດາ້ນຟີຊກິ ຈໍານວນ 9 ຕວົຢ່າງ ໄດສ້ະແດງໃນ
ຕາຕະລາງ 2 ເຊິ່ ງມຄ່ີາສະເລ່ຍນໍາ້ສາ້ງ  pH=7.1±0.4, EC=48.0±17.5 µS/cm ແລະ  

TDS=40.0±10.0  mg/l.  ແລະ ນໍາ້ບາດານ pH=7.4±0.5, EC=305.0±121.8 µS/cm 

ແລະ  TDS=225,0±112.8 mg/l.   
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ຕາຕະລາງ 2 ຈດຸເກບັຕວົຢ່າງນໍາ້ ແລະ ຜນົການວດັແທກທາງດາ້ນຟີຊກິ ຂອງນໍາ້ສາ້ງ ແລະ ນໍາ້
ບາດານ 

 
ຮູບ 5 ຄຸນສມົບດັທາງດາ້ນຟີຊກິ (pH, TDS ແລະ Ec) ຂອງນໍາ້ສາ້ງ ແລະ ນໍາ້ບາດານ  

(9 ຕວົຢ່າງ) 

 
ນໍາ້ສາ້ງ 1 ຕວົຢ່າງ ແລະ ນໍາ້ບາດານ 1 ຕວົຢ່າງ ເຊິ່ ງໄດວ້ດັແທກຄຸນສມົບດັທາງດາ້ນຟີ

ຊກິ: ຄວາມຂຸ່ນ (turbidity), ການຊກັນາໍໄຟຟາ້ (EC), ຄວາມເປັນກດົ-ດ່າງ (pH), ສ,ີ TDS, 

ຄວາມກະດາ້ງ (CaCO3), ທາງເຄມ:ີ ອາເຊນກິ (As), ເຫ ກັ (Fe), ມງັການສິ (Mn), ກ ໍໄຣດີ໌ 
(chloride), ໄນເຕຣດ (NO3), ໄນໄຕຣ (NO2), ຟຣູອໍໄຣ (F), ກ ລໍນິ (Cl2) ແລະ ເຊືອ້ຈລຸນິ

ຊ ື່ E (m) N(m) ປະເພດ ຄວຳມສ ງ 
(MSL)

ອຸນຫະພ ມ 

(˚C)
pH Ec (µS/cm) TDS (mg/l)

Well 01 392390 2054110 ນ ຳ້ສຳ້ງ 175 26.5 6.4 60 40

Well 02 392540 2054058 ນ ຳ້ສຳ້ງ 185  27.0 6.9 50 40

Well 03 392374 2054766 ນ ຳ້ສຳ້ງ 183 29.0 7.5 40 50

Well 04 392228 2055321  ນ ຳ້ສຳ້ງ 170 28.5  7.7 20 20

Well 05 392798 2054298  ນ ຳ້ສຳ້ງ 188 27.4 7.2 70 50

7.1±0.4 48.0±15.7 40.0±10.0

Well 06 392565 2054062 ນ ຳ້ບຳດຳນ 184 27.2 6.5 450 390

Well 07 392339 2054750 ນ ຳ້ບຳດຳນ 184 26.4 7.7 170 120

Well 08 392566 2055388  ນ ຳ້ບຳດຳນ 171 30.0 7.5 400 340

Well 09 392643 2055265  ນ ຳ້ບຳດຳນ 190 28.1 7.9 200 170

7.4±0.5 305.0±121.8 225.0±112.8

Well-10 392630 2055319  ນ ຳ້ບຳດຳນ

Well-11 392787 2055446 ນ ຳ້ສຳ້ງ
ໄດວ້ດັແທກຄຸນລກັສະນະ ຟີຊກິ  ເຄມ ີ ແລະ  ແບກທເີຣຍ ສະແດງໃນ

 ຮ ບ 6

ຄື່ ຳສະເລື່ ຍ ± ຄື່ ຳຜດິບື່ ຽງມຳດຕະຖຳນ

ຄື່ ຳສະເລື່ ຍ ± ຄື່ ຳຜດິບື່ ຽງມຳດຕະຖຳນ
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ຊ:ີ ເຊືອ້ພະຍາດຕດິຕໍ່ ຈາກອາຈມົ (E.coli) ເຊິ່ ງສະແດງໃນຕາຕະລາງ 3. ຜນົການວເິຄາະທາງ
ດາ້ນຟີຊິກ, ເຄມີ ແລະ ແບກທີເຣຍ ຂອງນໍາ້ສາ້ງ ແລະ ນໍາ້ບາດານ ເຫັນວ່າຢູ່ໃນເກນ
ມາດຕະຖານຂອງກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ຂອງ ສປປ ລາວ ໄດກ້ໍານດົໄວ.້ ແຕ່ວ່າ ເພື່ ອ
ຮບັປະກນັຄວາມປອດໄພຕອ້ງຕົມ້ກ່ອນດື່ ມ.  
ຕາຕະລາງ 3 ຈດຸເກບັຕວົຢ່າງນໍາ້ ແລະ ຜນົການວດັແທກທາງດາ້ນຟີຊກິ ຂອງນໍາ້ສາ້ງ ແລະ ນໍາ້

ບາດານ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Well 10 (ນ ຳ້ບຳດຳນ) Well 11 (ນ ຳ້ສຳ້ງ)
1 Color 0.001 0.001

2 pH 7.0 7.6

3 Ec µ S/cm 124.0 210.0

4 TDS ppm 108.0 170.0

5 Total Coliform group MPN/100ml 1.3 1.3 <2.2

6 E.Coli MPN/100ml 23.0 23.0 NONE

7 Nitrite ion (NO2) mg/l 0.1 0.0 <0.2

8 Nitrate ion (NO3) mg/l 15.6 11.7 ≤15-45

9 Total Hardness (CaCO3) mg/l 100.0 20.0 ≤300-500

10 Chloride ino mg/l 24.1 17.7 ≤250-600

11 Arsenic (As) mg/l N.D<0.005 N.D<0.005 NONE ̴ 0.05

12 Iron (Fe) mg/l 1.25 0.92 <0.5 ̴ 1

13 Manganese (Mn) mg/l 0.10 0.03 <0.3 ̴ 0.5

14 Fluoride ion (F) mg/l 0.53 0.03 <0.7 ̴ 1

15 Residual Chlorine (Cl2) mg/l 0 0 -

ໜຳຍເຫດ:   N.D = Non Detection

ຜນົກຳນວດັແທກ
ລ/ດ ຄ ຳອະທບິຳຍ ຫວົໜື່ ວຍ ມຳດຕະຖຳນນ ຳ້ດ ື່ ມ
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ຮູບ 6 ຄຸນສມົບດັທາງດາ້ນ: (ກ) ຟີຊກິ, (ຂ) ເຄມ ີແລະ (ຄ) ເຊືອ້ແບກທເີຣຍ ຂອງນໍາ້ສາ້ງ 
(Well-10) ແລະ ນໍາ້ບາດານ (Well-11) 

 
ສະຫ ຸບການສກຶສາ 

ການສໍາຫ ວດຫານໍາ້ໃຕດ້ນິ ໂດຍວທິກີານວດັແທກຄວາມຕາ້ນໄຟຟາ້ຈໍາເພາະຂອງຊັນ້
ດນິ ໃນກໍລະນສີກຶສາ ຢູ່ບາ້ນພູຄໍາ, ເມອືງບໍລຄິນັ, ແຂວງບໍລຄໍິາໄຊ ແມ່ນໄດດໍ້າເນນີການວດັ
ຄວາມຕາ້ນໄຟຟາ້ຈາໍເພາະແບບ 2 ມຕິ ິແລະ ເກບັຕວົຢ່າງນໍາ້ສາ້ງ ແລະ ນໍາ້ບາດານມາວເິຄາະ
ຄຸນສົມບັດທາງດາ້ນຟີຊິກ, ເຊືອ້ແບກທີເຣຍ ແລະ ເຄມີ. ນອກຈາກນັນ້, ຍັງວັດແທກ
ຄຸນສມົບດັທາງດາ້ນຟີຊກິ ຂອງນໍາ້ສາ້ງ ແລະ ນໍາ້ບາດານຢູ່ພາກສະໜາມ.  

ຜນົການວດັແທກຄວາມຕາ້ນໄຟຟາ້ຈາໍເພາະພບົວ່າ ທາງພາກຕາເວນັຕກົຂອງພືນ້ທີ່ ສກຶ
ສາ ນບັຕັງ້ແຕ່ທດິຕາເວນັຕກົສ່ຽງເໜອືຮອດຕາເວນັຕກົສ່ຽງໃຕ ້ແມ່ນມນີໍາ້ບາດານສະສມົຢູ່ 
ຕັງ້ແຕ່ຄວາມເລກິປະມານ 15 m ຈນົຮອດຄວາມເລກິປະມານ 80 m, ເຊິ່ ງເລີ່ ມຊຸ່ມຕັງ້ແຕ່
ຊ່ວງປະມານ 9 m ຫ່າງຈາກໜາ້ດນິ, ສອດຄ່ອງກບັຄວາມຕາ້ນໄຟຟາ້ຈາໍເພາະຕໍ່ າ (ໜອ້ຍກວ່າ 
50 Ωm). ສໍາລບັພາກຕາເວນັອອກຂອງພືນ້ທີ່ ສກຶສາພບົວ່າຄ່າຄວາມຕາ້ນໄຟຟາ້ຈໍາເພາະສູງ 
(ຫ າຍກວ່າ 100 Ωm) ອາດເປັນ ບໍລິເວນທີ່ ມ ີຫີນຊາຍສະສົມຢູ່. ຜົນການວິເຄາະຄຸນ
ນະພາບນໍາ້ຂອງພືນ້ທີ່ ສກຶສາເຫນັວ່າ ຄຸນສມົບດັທາງຟີຊກິ, ເຄມ ີແລະ ເຊືອ້ແບກທເີຣຍ ແມ່ນ
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ມຄຸີນນະພາບຢູ່ໃນເກນມາດຕະຖານທີ່ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ສປປ ລາວ ກໍານດົໄວ.້ ແຕ່
ເຖງິຢ່າງໃດກຕໍາມ, ກ່ອນຈະດື່ ມຄວນຈະຕົມ້ໃຫສຸ້ກເສຍກ່ອນ. 
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ລດັດາວງົ, ທ່ຽງສະໝອນ ຊວາ້ນສວນດາວ, ແລະ ຄໍາປອນ ມູນພູມ ີ

ຜູຮ້ບັຜດິຊອບຫ ກັ: ສູນທອນ ສງິສຸໂພ 

ພາກວຊິາ ຟີຊກິສາດ, ຄະນະວທິະຍາສາດທໍາມະຊາດ, ມະຫາວທິະຍາໄລແຫ່ງຊາດ. 
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ບດົຄດັຫຍໍ ້
ບດົໂຄງການຄົນ້ຄວາ້ນີໄ້ດກ້ວດວດັປະລມິານກາໍມນັຕະພາບລງັສຈີາໍເພາະຂອງນວິໄຄລີ໌

ປະກອບມ ີ226Ra, 232Th ແລະ 40K ໃນຈາໍນວນ 18 ຕວົຢ່າງ ທີ່ ມຕີໍາແໜ່ງເກບັຕວົຢ່າງ 6 ຈດຸ 
ໃນດນິຂງົເຂດປ່າສະຫງວນພູຈອມວອຍ ແຂວງບໍລຄໍິາໄຊ, ໂດຍໃຊຫ້ວົວດັເຈຣິີ໌ມານຽມບໍລິ
ສຸດ ລະບບົວເິຄາະແບບກາມາສະເປັກໂຕຣເມຕຣີ ໃນການທດົລອງພບົວ່າ: ຄ່າມນັຕະພາບລງັ
ສີຈໍາເພາະ ມຄ່ີາພໄິສຢູ່ລະຫວ່າງ 65.82 ຫາ 102.03  Bq kg-1 ສໍາລບັ 226Ra, 92.83 ຫາ 
114.07 Bq kg-1  ສໍາລບັ 232Th, 644.46 ແລະ 1242.41 Bq kg-1  ສໍາລບັ 40K ແລະ ມີ
ຄ່າສະເລ່ຍແມ່ນ  76.88 ±15.60 Bq kg-1, 100.46± 7.77 Bq kg-1 ແລະ 856.66 ±204.95 

Bq kg-1 ຕາມລໍາດບັ, ເມື່ ອປຽບທຽບຄ່າກໍາມນັຕະພາບລງັສີຈໍາເພາະຂອງ 226Ra, 232Th 
ແລະ 40K  ສະເລ່ຍຈາກທົ່ ວໂລກ ພບົວ່າ ຄ່າສະເລ່ຍກໍາມນັຕະພາບລງັສຈີໍາເພາະໃນດນິຂງົ
ເຂດປ່າສະຫງວນພູຈອມວອຍແມ່ນມຄ່ີາສູງກວ່າຄ່າສະເລ່ຍຈາກທົ່ ວໂລກ, ເມື່ ອປະເມນີຄວາມ
ສ່ຽງການໄດຮ້ບັສໍາຜດັຂອງລງັສຂີອງປະຊາຊນົດວ້ຍຄ່າສະເລ່ຍປະລມິານລງັສດູີດກນືໃນອາ
ກາດ (DR), ອດັຕາປະລມິານລງັສທີີ່ ໄດຮ້ບັພາຍນອກຮ່າງກາຍປະຈາໍປີ (AEDout) ແມ່ນມຄ່ີາ
ສູງກວ່າຄ່າສະເລ່ຍຈາກທົ່ ວໂລກ, ສວ່ນກາໍມນັຕະພາບລງັສເີຣດຽມທຽບເທົ່ າ (Raeq), ຄ່າປະລິ
ມານລງັສທີີ່ ໄດຮ້ບັຈາກພາຍນອກຮ່າງກາຍປະຈໍາປີ (external hazard index: Hex) ແມ່ນ
ຕໍ່ າກວ່າຄ່າສະເລ່ຍຈາກທົ່ ວໂລກ, ລາຍງານໂດຍ UNSCEAR ໃນປີ 2000. 
ຄໍາສບັສໍາຄນັ: ກ ຳມນັຕະພຳບລງັສຈີ ຳເພຳະ, ອດັຕາປະລມິານລງັສດູີດກນືໃນອາກາດ, ອດັຕາ
ປະລມິານລງັສທີີ່ ໄດຮ້ບັພາຍນອກຮ່າງກາຍປະຈາໍປີ 
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Abstract 

This study aimed to investigate natural radionuclides in soil colleted 

from Phouchomvoy Provincial Protected Area, the activity concentration of 

the natural radionuclides 238U, 232Th and 40K in 18 soil samples collected from 

6 sites. All samples were determined by gamma spectrometer using a high 

energy resolution semiconductor detector HPGe. The ranges of specific 

activity concentrations of 38U, 232Th and 40K were found to be 65.82 to 102.03 

Bq kg-1, 92.83 to 14.07 Bq kg-1 and 644.46 to 1242.41 Bq kg-1, with mean 

values of 76.88 ± 0.99 Bq kg-1, 100.46 ± 0.46 Bq kg-1 and 856.66 ± 1.925 Bq 

kg-1 respectively.  On order to evaluate the radiological hazard of radioactivity 

the absorbed gamma dose (DR), the outdoor annual effective dose equivalent 

values which are higher than the internationally acceptable limits while that 

for the radium equivalent activity, the external hazard index which are less 

than recommended values reported by UNSCEAR (2000) 

Keyword: Specific Activity, Absorbed Dose Rate in Air, Annual Effective 

Dose Rate 

ຄວາມເປັນມາ ແລະ ຄວາມສໍາຄນັຂອງບນັຫາ 
ໃນຊວີດິປະຈໍາວນັຂອງຄນົເຮາົແມ່ນໄດສໍ້າພດັກບັລງັສທີີ່ ມໃີນລະດບັຕໍ່ າຈາກແຫ ່ ງກໍາ

ເນດີໃນທໍາມະຊາດ ຊ ື່ ງມາຈາກວດັສະດຸກໍາມນັຕະພຳບລງັສທໍີາມະຊາດທີ່ ື່ມຢູ່ີທົ່ ວໄປໃນສິ່ ງ
ແວດລອ້ມເຊັ່ ນ: ດນິ, ນໍາ້, ອາກາດ, ວດັສະດຸກໍ່ ສາ້ງ ແລະ ລວມທງັຮ່າງກາຍມະນຸດເຮາົເອງ. 
ດັ່ ງນັນ້, ຈ ິ່ ງເວົາ້ໄດວ່້າກໍາມນັຕະພາບລງັສແີມ່ນຢູ່ໃກຕ້ວົເຮາົຕະຫ ອດເວລາໂດຍສະເພາະແມ່ນ
ກໍາມນັຕະພາບລງັສທໍີາມະຊາດ, ເຊິ່ ງເປັນສິ່ ງທີ່ ຫ ກີລຽ້ງບ່ໍໄດ.້ ກໍາມນັຕະພາບລງັສທໍີາມະຊາດ
ຈະພບົຢູ່ໃນຫນີ ແລະ ດນິເປັນສ່ວນໃຫຍ່, ນວິໄຄລີ໌ກາໍມນັຕະພຳບລງັສທີີ່ ເກດີຂຶນ້ແມ່ນມາກບັ
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ການເກີດຂອງໂລກ ແລະ ມີອາຍຸເຄິ່ ງຊີວິດຍືນຍາວຢ່າງໜອ້ຍທຽບເທົ່ າອາຍຸຂອງໂລກ 
(4.5×109 ປີ) ໂດຍນວິໄຄລີ໌ກໍາມນັຕະພາບລງັສທີີ່ ສໍາຄນັແມ່ນທາດຢູເຣນຽມ (238U) ມອີາຍຸ
ເຄິ ື່່ງຊີວິດ  4.47×109 ປີ , ທໍຣຽມ  (232Th) ມີອາຍຸ ເຄິ່ິ ື່່ງຊີວິດ  1.41×1010 ປີ  ແລະ 
ໂພແທສີ໌ຊຽມ (40K) ມອີາຍຸເຄິ່ ງຊວີດິ 1.28×109 ປີ (Wo et al., 2011) ວດັສະດຸກາໍມນັຕະ
ພຳບລງັສທໍີາມະຊາດນີສ້າມາດດູດກນືໂດຍພດື ແລະ ສາມາດເຂົາ້ສູ່ຮ່າງກາຍໄດ,້ ຖາ້ໃນທໍາມະ
ຊາດມກີໍາມນັຕະພາບລງັສຢູ່ີຫ າຍ ຈະເຮດັໃຫໂ້ອກາດທີ່ ຮ່າງກາຍຂອງຄນົເຮາົໄດຮ້ບັກາໍມນັຕະ
ລງັສຫີ າຍຂຶນ້, ຖາ້ໄດຮ້ບັກໍາມນັຕະລງັສໃີນປະລມິານທີ່ ຫ າຍຈນົເກນີມາດຕະຖານກໍ່ ຈະເປັນ
ອນັຕະລາຍ ຕໍ່ ຮ່າງກາຍໄດ,້ ຄວາມຮຸນແຮງທີ່ ເປັນອນັຕະລາຍທີ່ ມຕີໍ່ ຮ່າງກາຍຂຶນ້ກບັປະລມິານ 
ແລະ ເວລາທີ່ ຮ່າງກາຍໄດຮ້ບັ(ICRP, 2007).  ດັ່ ງນັນ້, ການກວດວດັກໍາມນັຕະພາບລງັສຈີ ິ່ ງ
ເປັນສິ່ ງຈາໍເປັນ ແລະ ມຜີນົປະໂຫຍດຢ່າງຫ ວງຫ າຍໂດຍສະເພາະແມ່ນກໍາມນັຕະພາບລງັສທີີ
ມຢູ່ີໃນທໍາມະຊາດ ເຊິ່ ງເຮາົສໍາພດັຢູ່ທຸກມືບ່ໍ້ວ່າຈະເປັນຢູ່ໃນຫີນ, ດນິ, ຊາຍ, ນໍາ້ ແລະ ອາ
ກາດ. ທາດກໍາມນັຕະຕະລັງສີທີພົບໃນດິນ ແລະ ຫີນສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນມາຈາກເຣດຽມ 

(226Ra), ຍູເຣນຽມ (238U) ທີ່ ື່ຢູ່ໃນອານຸກມົຍູເຣນຽມ, ທໍລຽມ (232Th) ຈະມກີານເກດີລູກ
ຫ ານອອກມາຢ່າງຫ ວງຫ າຍ, ນອກຈາກນີ,້ ຍງັມທີາດກາໍມນັຕະພຳບລງັສທີຢູ່ີໃນທໍາມະຊາດມາ
ຕັງ້ແຕ່ການກາໍເນດີໂລກນັນ້ແມ່ນ ໂພແທສີ໌ຊຽມ (40K), ໄອໂຊໂທບປີ໌ ກາໍມນັຕະພຳບລງັສເີຫ ົ່ າ
ນີມ້ ີປະລິມານທີ່ ແຕກຕ່າງກັນໄປຕາມສະພາບພູມມີສາດ ແລະ ການປະກອບສາ້ງທາງ
ທໍລະນວີທິະຍາເຂດທີ່ ມປີະລມິານຫ າຍແມ່ນເຂດບ ື່ ແຮ່, ບ່ໍນໍາ້ມນັ, ແກື໊ສທໍາມະຊາດ ແລະ ຂງົ
ເຂດທີ່ ມຫີນີແກຣນກິ, ການທີ່ ປະຊາຊນົອາໃສຢູ່ໃກບໍ້ລເິວນດັ່ ງກ່າວເປັນເວລາດນົນານ ແມ່ນມີ
ຄວາມສ່ຽງສູງທີ່ ຈະໄດຮ້ັບອັນຕະລາຍຈາກການຮັບກໍາມນັຕະພາບລັງສີທີເກີນຂະໜາດ 
(UNSCEAR, 2000). ອງົການ UNSCEAR ໄດລ້າຍງານ ຄ່າສະເລ່ຍຂອງກໍາມນັຕະພາບ
ລງັສຈີໍາເພາະໃນທໍາມະຊາດຂອງດນິໃນທົ່ ວໂລກ 35 Bq kg−1 ສໍາລບັ 226Ra, 30 Bq kg−1 
ສໍາລບັ  232Th ແລະ 400 Bq kg−1 ສໍາລບັ 40K. ເຖງິແມ່ນວ່າ ຄ່າສະເລ່ຍໃນທົ່ ວໂລກຂອ້ນ
ຂາ້ງຕໍ່ າ; ແຕ່ວ່າບາງພືນ້ທີ່ ກໍ່ ມຄ່ີາສູງ (UNSCEAR, 2000).  ສໍາລບັການສກຶສາຢູ່ໃນລາວ 
ໂດຍສະເພາະ ຢູ່ແຂວງສະຫວນັນະເຂດ (Leuangtakoun et al., 2019), ແຂວງຄ າມ່ວນ, 
ແຂວງບໍລຄໍິາໄຊ (Bui et al., 2019) ແລະ ແຂວງວຽງຈນັ (Xayheungsy et al., 2018)  
ສໍາລບັເຂດປ່າສະຫງວນພູຈອມວອຍ ຈະເປັນບໍລເິວນທີ່ ມຫີນີແກຣນດິ ປົກຄຸມພືນ້ທີ່ ກວາ້ງ 
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ແລະ ດນິຢູ່ເຂດນີ ້ແມ່ນເກດີມາຈາກການຜຸພງັ ແລະ ກດັເຊາະມາຈາກຫນີແກຣນກິ, ສ່ວນ
ປະກອບຂອງຫນີແກຣນກິ ສ່ວນໃຫຍ່ມາຈາກແຮ່ ເຟລສປາ ແລະ ມສ່ີວນປະກອບຂອງຊລິິ
ກາ. ດັ່ ງນັນ້, ຄ່າກໍາມນັຕະພາບລງັສແີມ່ນຈະມຄ່ີາສູງ. ຈດຸປະສງົຂອງການສກຶສາຄັງ້ນີ ້ແມ່ນ
ເພື່ ອປະເມນີຄວາມເຂັມ້ຂຸນ້ຂອງທາດກໍາມນັຕະລງັສ ີ 232Th , 226Ra ແລະ 40K ໃນດນິເຂດ
ປ່າສະຫງວນພູຈອມວອຍ ເພື່ ອປະກອບເປັນຂໍມູ້ນພືນ້ຖານໃຫແ້ກ່ພາກພືນ້ ແລະ ຂໍມູ້ນທີ່ ໄດ ້
ຈະນໍາໄປສູ່ການປະເມນີຄ່າຄວາມສ່ຽງທີ່ ຈະເປັນອນັຕະລາຍແມ່ນປະກອບມ:ີ ຄ່າກໍາມນັຕະ
ພາບລງັສເີຣດຽມທຽບເທົ່ າ (Raeq) ປະລມິານລງັສທີີ່ ດູດກນືໃນອາກາດ (DR) ແລະ ອດັຕາປະ
ລມິານລງັສທີີ່ ໄດຮ້ບັຕໍ່ ປີ (AED), ດດັສະນຄີວາມສ່ຽງລງັສຈີາກພາຍນອກ (Hex). 
ຈດຸປະສງົ 

- ເພື່ ອກວດວດັແທກປະລມິານນວິໄຄລີ໌ກໍາມນັຕະພາບລງັສໃີນດນິຂງົເຂດປ່າສະຫງວນພູ
ຈອມວອຍ ເພື່ ອໃຫໄ້ດເ້ປັນຂໍມູ້ນພືນ້ຖານໃນການວາງແຜນການປ້ອງກນັຄວາມເປັນອນັຕະ
ລາຍຈາກກາໍມນັຕະພາບລງັສທີີ່ ມຢູ່ີໃນຫນີແກຣນດິ. 

-  ສາ້ງແຜນທີ່ ື່ທາງກາໍມນັຕະພາບລງັສໃີນດນິຂງົເຂດປ່າສະຫງວນພູຈອມວອຍ ແຂວງບໍລິ
ຄໍາໄຊ. 

- ເພື່ ອປຽບທຽບຄ່າກໍາມນັຕະພາບລງັສທີີ່ ມໃີນດນິຂງົເຂດປ່າສະຫງວນພູຈອມວອຍ ແຂວງ
ບໍລຄໍິາໄຊ ສປປ. ລາວ ທີ່ ໄດຈ້າກການວໄິຈຄັງ້ນີ ້ກບັຄ່າກໍາມນັຕະພາບລງັສມີາດຕະຖານທີ່ ສາ
ກນົໄດກ້າໍນດົໄວ.້ 
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ວທິວີທິະຍາໃນການຄົນ້ຄວາ້ 

ວທິກີານເກບັ ແລະ ການກຽມຕວົຢ່າງ 
 
ໃນການດໍາເນນີໂຄງການຄັງ້ນີພ້ວກເຮາົໄດອ້ອກສະໜາມເກບັຕວົຢ່າງດນິມທີງັໜດົ 6 

ຈດຸ,  ແຕ່ລະຈດຸມຕີວົຢ່າງດນິປະມານ 3  ເກບັໃສ່ຖງົຢາງ ຫ ງັຈາກນັນ້ໄດນ້ໍາການເຄື່ ອນຍາ້ຍຕົ
ວຢ່າງມາທີ່ ຫອ້ງທດົລອງຂອງພາກວຊິາຟີຊກິສາດ, ຄະນະວທິະຍາສາດທໍາມະຊາດ, ມຊ.  ໄດ ້
ນໍາຕວົຢ່າງມາຕາກໃນຫອ້ງອບົເຮອືນແກວ້ (ທີ່ ມອຸີນຫະພູມລະຫວ່າງ 55 - 65 oC), ປະມານ 
5 ເຖງິ 6 ວນັ ເພື່ ອໃຫດ້ນິແຫງ້ ແລະ ບ່ໍມຄີວາມຊຸ່ມທີ່ ື່ນໍາ້ຕກົຄາ້ງໃນດນິ ຫ ງັຈາກນັນ້ເອາົດນິ
ມາຕໍາ ແລະ ບດົໃຫໝຸ່້ນ ຈາກນັນ້ມາຮ່ອນດວ້ຍເຂງິທີ່ ມຄີວາມຖີ່ ຕາໜ່າງ 0.2 mm ເພື່ ອນໍາ
ເອາົດນິທ່ີ ື່່ມຂີະໜາດນອ້ຍກວ່າ 0.2 mm (ຂະໜາດໃຫຍ່ກວ່າ 0.2 mm ແມ່ນເອາົຖີມ້) 

ແລະ ນໍາເອາົດນິມາຖອກໃສ່ກ່ອງທີ່ ເປັນຮູບທ່ໍກມົທີື່ ມລີວງສູງ 7 cm ແລະ ເສັນ້ຜ່າສູນກາງ 6 

cm ໃຫເ້ຕມັກ່ອງ ແລວ້ປິດຝາໃຫແ້ຈບັ ແລວ້ໃຊສ້ະກອດພນັອ່້ອມຝາອກີເພື່ ອບ່ໍໃຫອ້າກາດ
ລດັລອດເຂົາ້ອອກກ່ອງໄດເ້ພາະພາຍໃນກ່ອງບນັຈຸທາດທເີປັນອາຍແກື໊ສ ຄ:ື 222Ra ແລະ 
220Ra  ທີ່ ມຢູ່ີໃນດນິສາມາດປີວອອກຈາກກ່ອງໄດ.້ ໃນການດໍາເນນີການເກບັຕວົຢ່າງດນິທີ່

ພາກສະໜາມ ແມ່ນພວກເຮາົໄດເ້ຮດັການວດັແທກກາໍມນັຕະພາບລງັສໄີປພອ້ມເລຍີ ໂດຍນໍາ

ຮູບ 1 ແຜນທີ່  ຈດຸເກບັຕວົຢ່າງດນິ ແລະ ຫນີເຂດປ່າສະຫງວນ 
ພູຈອມວອຍ ແລະ ບ ລເິວນໃກຄ້ຽງ 
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ໃຊເ້ຄື່ ອງວດັແທກ identiFIND R400 ລງົໄປວດັແທກລງັສ ີ(ອານຟາ, ເບຕາ, ກາມາ ແລະ 
ນວິຕຣອນ) ທີ່ ມໃີນອາກາດຊ ື່ ງໄດກ້ະຈາຍຢູ່ເທງິໜາ້ດນິປະມານ 5 m ລງົມາທຽບກບັໜາ້ດນິ
ໃນຂງົເຂດປື່ ຳສະຫງວນພູຈອມວອຍ ແລະ ບໍລເິວນໃກຄ້ຽງຈາໍນວນໜຶ່ ງສະແດງດັ່ ງຮູບ 1. 

ການວດັແທກລງັສ ີແລະ ການວເິຄາະ 
ຫ ງັຈາກກະກຽມຕວົຢ່າງໄດໜ້ຶ່ ງເດອືນແລວ້ໄດນ້ໍາຕວົຢ່າງໄປວເິຄາະຫາປະມານກໍາມນັ

ຕະພາບລງັສໃີນຕວົຢ່າງດນິໃນຫອ້ງທດົລອງ ໂດຍໃຊຫ້ວົວດັແທກເຈຣີີ໌ມານຽມບໍລສຸິດ ລະ
ບບົວເິຄາະຫວົວດັລງັສກີາມາ (HePGe, Model: GEM20P4-70), ໃນຫອ້ງທດົລອງຂອງ 
ສະຖາບນັຟີຊກິສາດ, ສະພາບນັດດິວທິະຍາສາດ ແລະ ເຕກັໂນໂລຊ,ີ ປະເທດ ສສ ຫວຽດ
ນາມ. ໃນການປັບທຽບພະລງັງານຂອງຫວົວດັແທກແມ່ນໄດໃ້ຊບ້ນັດາທາດແຫ ່ ງກໍາເນດີລງັສີ
ມາດຕະຖານຄ:ື 137Cs, 60Co, 22Na, 152EU, 133Ba  ແລະ ນໍາໃຊ ້ຕວົຢ່າງດນິມາດຕະຖານ
ຈາກອງົການ IAEA ຄ:ື  IAEA-RGK-1, IAEA-RGU-1 IAEA-RGTh-1 ເພື່ ອຄດິໄລ່
ຄ່າກໍາມນັຕະພາບລງັສຈີໍາເພາະໃນຕວົຢ່າງດນິ ຈາກຂງົເຂດປື່ ຳສະຫງວນພູຈອມວອຍ ຊຶື່ ງມີ
ຈາໍນວນທງັໝດົ 6 ຈດຸ 18 ຕວົຢ່າງ. ເວລາໃນການວດັແທກແຕ່ລະຕວົຢ່າງແມ່ນໃຊເ້ວລາ 20 
ຊົ່ ວໂມງ ແລະ ໄດນ້າໍໃຊໂ້ປຣແກຣມ MAESTRO for Windows ໃຊໃ້ນການບນັທກຶການ
ວດັແທກ ແລະ ໂປຣແກຣມ QB64 ທີ່ ື່ທມິງານໄດຂ້ຽນຂຶນ້ເອງໃນການຄດິໄລ່ຫາຄ່າກໍາມນັ
ຕະພາບລັງສີຈະເພາະໃນແຕ່ລະຕົວຢ່າງ. ນອກນັນ້ພວກເຮົາໄດນ້ໍາເອົາເຄື່ ອງວັດແທກ 

identiFIND R400 ລງົໄປວດັແທກປະລມິຳນລງັສຢູ່ີພາກສະໜາມຊ ື່ ງເຮາົໄດຄ່້າສະເລຍປະລິ
ມານລງັສທີີ່ ຄນົເຮຳົຈະຕອ້ງໄດຮ້ບັມຢູ່ີ 5 ຂງົເຂດ ຊ ື່ ງແຕ່ລະເຂດແມ່ນເຮາົວດັແທກຢູ່100 ຈດຸ 
ຊ ງສະແດງໃນຮູບ 1, ຮູບ 2. 

ການວເິຄາະສະເປັກຕໍາລງັສກີາມາຂອງຫວົວດັແທກເຈຣີີ໌ມານຽມບໍລສຸິດ (HPGe) 
ແລະ ການປະເມນີຜນົກະທບົລງັສ ີມດີັ່ ງນີ:້ 
- ຄ່າກາໍມນັຕະພາບຂອງ 238U (226Ra), 232Th ແລະ 40K ຂອງແຕ່ລະຕວົຢ່າງດນິແມ່ນສາມາດ
ຄດິໄລ່ໄດຈ້າກສມົຜນົ (1)  ເມື່ ອນາໍຄ່ານໍາ້ໜກັຂອງຕວົຢ່າງໄປຫານຄ່າກາໍມນັຕະພາບລງັສ ີຈະ
ໄດຄ່້າກາໍມນັຕະພາບລງັສຈີາໍເພາະ ຊ ື່ ງສະແດງໃນ ສມົຜນົ (2) ໂດຍຄ່າກາໍມນັຕະພາບລງັສຈີາໍ
ເພາະຂອງ 238U (226Ra), 232Th ແລະ 40K ໃນດນິທີ່ ມຄ່ີາສະເລ່ຍຈາກທົ່ ວໂລກເທົ່ າກບັ 35, 

30 ແລະ 40 Bq kg-1  ຕາມລໍາດບັ (UNSCEAR, 2000)  
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( )
( )( )( )

Net Area
Activity Bq

LiveTime Efficiency Yield
=  

 

(1) 

-  ຄ່າກາໍມນັຕະພາບຈາໍເພາະ (specific activity)  ຫາໄດຈ້າກ 
1( )

Activity
Specific Activity Bq kg

SampleWeight

− =  
 

(2) 

- ຄ່າກາໍມນັຕະພາບລງັສເີຣດຽມທຽບເທົ່ າ (Raeq): ເປັນຜນົລວມຂອງຄ່ານໍາ້ໜກັຂອງຄ່າກາໍມນັ
ຕະພາບລງັສຂີອງສາມນວິໄຄລີ໌ 238U (226Ra), 232Th ແລະ 40K, ສາມາດຄດິໄລ່ຫາຄ່າກາໍມນັ
ຕະພາບລງັສເີຣດຽມທຽບເທົ່ າ, ດັ່ ງສະແດງໃນສມົຜນົ (3).  

1.43 0.07eq Ra Th KRa A A A= + +  (3) 

ໂດຍ Raeq ມຄ່ີາສູງສຸດບ່ໍໃຫເ້ກນີ 370 Bq kg-1 

- ປະລມິານລງັສທີີ່ ດູດກນືໃນອາກາດ (DR): ເປັນຄ່າປະລມິານລງັສທີີ່ ື່ມແີຫ ່ ງກາໍເນດີຢູໃນທໍາ
ມະຊາດທ່ີ ື່່ມກີະຈາຍຢູ່ທົ່ ວໄປໃນອາກາດ (ຢູ່ນອກຕກຶອາຄານ) ທີ່ ວດັຫ່າງຈາກໜາ້ດນິ 1 

m. ຊຶື່ ງສາມາດຄດິໄລ່ໄດຕ້າມສມົຜນົ (4). 

1 1( ) 0.462 0.604 0.0417 80 .R Ra Th KD nGy h A A A nGy h− −= + +   (4) 

ຄ່າ DR ຢູ່ໃນເຂດຄວາມປອດໄພແມ່ນຕອ້ງນອ້ຍກວ່າ ຫ  ືເທົ່ າກບັ 57 nGy.h-1 

- ອດັຕາປະລມິານລງັສທີີ່ ໄດຮ້ບັຕໍ່ ປີ (AED): ອດັຕາປະລມິານລງັສທີີ່ ໄດຮ້ບັຕໍ່ ປີທີ່ ໄດຮ້ບັຈາກ
ພາຍນອກໃນຂງົເຂດເກບັຕວົຢ່າງ ສາມາດຄດິໄລ່ໄດຈ້າກສມົຜນົ (5). 

1 1 1 6( . ) ( . ) 8760( ) 0.2 0.7( . ) 10RAED mSv y D nGy h h Sv Gy− − − −=       

ຄ່າ AED ຢູ່ໃນເຂດຄວາມປອດໄພແມ່ນຕອ້ງບ່ໍເກນີ 0.07 mSv y-1 

(5) 

- ຄ່າດດັສະນວີດັແທກຄວາມສ່ຽງລງັສທີີ່ ໄດຮ້ບັຈາກພາຍນອກຮ່າງກາຍ (external hazard 

index: Hex): ເພື່ ອໃຊກ້ານປະເມນີການໄດຮ້ບັລງັສຈີາກພາຍນອກຮ່າງກາຍນວິໄຄລີ໌ກາໍມນັ
ຕະພາບລງັສທໍີາມະຊາດໄດສ້ະແດງ ດັ່ ງສມົຜນົ (6) (Santawamaitre et al., 2014).  

1
370 259 4810

Ra Th K
ex

A A A
H = + +   (6) 

ສໍາລບັຄ່າ Hex ທມີຄ່ີາຄວາມປອດໄພຈະຕອ້ງມຄ່ີາບ່ໍເກນີ 1. 
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ຜນົ ແລະ ການວເິຄາະຜນົ 
ຜ່ານການທດົລອງດວ້ຍການວດັແທກ ແລະ ວເິຄາະຫາຄ່າສະເລ່ຍກໍາມນັຕະພາບລງັ

ສສີະເພາະຂອງນວິໄຄສີ໌ກໍາມນັຕະພາບລງັສໃີນທໍາມະຊາດ 238U, 232Th ແລະ 40K ໃນຕວົ
ຢ່າງດນິຈາໍນວນ 18 ຕວົຢ່າງ ທີ່ ເກບັຈາກ 6 ຈດຸ ໃນເຂດປື່ ຳສະຫງວນພູຈອມວອຍ, ແຂວງບໍລິ
ຄໍາໄຊ ຈາກຕາຕະລາງ 1 ເຮາົຈະໄດວ່້າມຄ່ີາພໄິສຢູ່ໃນຊ່ວງ 65.82 ຫາ 102.03  Bq kg-1 ສໍາ
ລບັ 226Ra, 92.83 ຫາ 114.07 Bq kg-1  ສໍາລບັ 232Th  ແລະ 644.46 ຫາ 1242.41 Bq 

kg-1  ສໍາລບັ 40K ແລະ ມຄ່ີາສະເລ່ຍແມ່ນ  76.88 ± 0.99 Bq kg-1, 100.46±0.46 Bq 

kg-1 ແລະ 856.66 ±1.92 Bq kg-1 ຕາມລໍາດັບ, ສໍາລັບຄ່າສະເລ່ຍກໍາມນັຕະພາບລັງສີ
ຈາໍເພາະຂອງນວິໄຄລີ໌ລງັສ ີ238U ທມີຄ່ີາສະເລ່ຍຕໍ່ າສຸດແມ່ນ 65.82±1.51 Bq kg-1   ແມ່ນ
ທີ່ ຈດຸ P01 ແລະ ຄ່າສະເລ່ຍສຸງສຸດແມ່ນ 102.03± 2.14 Bq kg-1 ທີ່ ຈດຸ P06, ຄ່າສະເລ່ຍ
ກໍາມນັຕະພາບລງັສຈີໍາເພາະຂອງນວິໄຄລີ໌ລງັສ ີ238U ຢູ່ທຸກໆຈດຸທີ່ ເລີ່ ມແຕ່ P01 ຫາ P06 
ແມ່ນມຄ່ີາສະເລ່ຍສູງກວ່າຄ່າສະເລ່ຍຈາກທົ່ ວໂລກ, ສໍາລບັຄ່າກໍາມນັຕະພາບລງັສຈີໍາເພາະ
ຂອງນວິໄຄດີ໌ລງັສ ີ232Th ແລະ 40K ໃນເຂດປື່ ຳສະຫງວນພູຈອມວອຍເຊິ່ ງທຸກໆຈດຸທີ່ ໄດນ້ໍາ
ຕວົຢ່າງດນິໄປກວດວດັແທກໃນຫອ້ງທດົລອງຊ ື່ ງພວກເຮາົໄດວ້ເິຄາະອອກມາ ແມ່ນມຄ່ີາສະ
ເລຍສູງກ່ວາຄ່າສະເລ່ຍຈາກທົ່ ວໂລກ (UNSCEAR, 2000). 

ເຮາົເຫນັວ່າ: ອດັຕາປະລມິານລງັສກີາມາດູດກນືໃນອາກາດ DR, ອດັຕາປະລມິານລງັສີ
ທີ່ ໄດຮ້ບັຕໍ່ ປີ (AED) ໃນຕວົຢ່າງດນິທງັ 6 ຈດຸຂອງປື່ ຳສະຫງວນພູຈອມວອຍ ຊ ື່ ງສະແດງໃນ
ຕາຕະລາງ 2 ເຊິ່ ງມຄ່ີາສະເລ່ຍຕໍ່ າສຸດແມ່ນ 114.32 ±1.85 nGy h-1,  0.14 ± 0.01 mSv 

y-1 ທີ່ ຈດຸ P05 ຄ່າສະເລ່ຍສູງສຸດ ແມ່ນ 149.96 ± 1.99 nGy h-1, 0.18 ± 0.01 mSv y-1 
ແມ່ນຢູ່ຈດຸ P06,  ຄ່າສະເລ່ຍທງັໜດົແມ່ນ 131.92± 13.49 nGy h-1,  0.16 ± 0.02 mSv 

y-1 ຕາມລໍາດບັ  ເມື່ ອປຽບທຽບຄ່າສະເລ່ຍຂອງ DR, AED ໃນຂງົເຂດປື່ ຳສະຫງວນພູຈອມ
ວອຍແມ່ນສູງກວ່າຄ່າສະເລ່ຍຈາກທົ່ ວໂລກ ທີ່ ລາຍງານໂດຍ UNSCEAR ໃນປີ 2000.  
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ຕາຕະລາງ 1. ຄ່າສະເລ່ຍກາໍມນັຕະພາບລງັສຈີາໍເພາະຂອງນວິໄຄສີ໌ກາໍມນັຕະພາບລງັສໃີນທໍາມະ
ຊາດ  238U, 232Th ແລະ 40K ໃນດນິຂງົເຂດປື່ ຳສະຫງວນພູຈອມວອຍ. 

ຕວົຢາ່ງ ຈ  າ

ນວນ

ຕວົຢາ່ງ 

ຈດຸເກບັຕວົຢາ່ງ 
E(m) /N(m) 

ຄາ່ກ  າມນັຕະພາບລງັສສີະເພາະ (Bq 

kg-1) 
238U 232Th 40K 

P01 3 
504868/2036348 

65.82 ± 

1.50 

95.05 ± 

2.07 

1242.41 ± 

10.27 

P02 3 
504868/2036112 

67.94 ± 

1.56 

96.48 ± 

2.08 

848.94 ± 

9.15 

P03 3 
504815/2035160 

90.91 ± 

2.07 

104.04 ± 

2.68 

853.37 ± 

11.23 

P04 3 
504796/2035836 

66.68 ± 

1.55 

100.29 ± 

2.09 

737.29 ± 

8.78 

P05 3 
504767/2035650 

67.91 ± 

1.91 

92.83 ± 

2.59 

644.46 ± 

10.33 

P06 3 
504716/2035488 

102.03 ± 

2.14 

114.07 ± 

2.75 

813.51 ± 

11.07 

ຄ່ານອ້ຍສຸດ   65.82 ± 

1.50 

92.83 ± 

2.08 

644.46 ± 

10.33  
ຄ່າໃຫຍ່ສຸດ   102.03 ± 

2.14 

114.07 ± 

2.75 

1242.41 ± 

10.27 

ຄ່າ
ສະເລ່ຍ+SD 

  76.88 

±15.60 

100.46 ± 

7.77 

856.66 ± 

204.95 

ຄາ່ສະເລຍ່ຈາກທົ່ວ

ໂລກ (UNSCEAR, 

2000) 

 
35 30 400 

SD: means standard deviation                                                                                              

ຜນົຂອງການຄົນ້ຄວາ້ເຮາົຄດິໄລ່ໄດຄ່້າດດັສະນວີດັແທກຄວາມສ່ຽງລງັສທີີ່ ໄດຮ້ບັ
ຈາກພາຍນອກຮ່າງກາຍ (external hazard index: Hex)  ຈາກຕວົຢ່າງດນິຂອງປື່ ຳສະຫງວນ
ພູຈອມວອຍ ເຊິ່ ງມຄ່ີາຕໍ່ າສຸດແມ່ນ 0.68 ± 0.01 ຢູ່ທີ່ ຈດຸ P05 ຄ່າສູງສຸດ ແມ່ນ 0.89 ± 0.01 
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ແລະ ມຄ່ີາສະເລ່ຍທງັໜດົແມ່ນ 0.77 ± 0.08 ຊຶື່ ງຄ່າທີ່ ໄດຈ້າກການຄົນ້ຄວາ້ແມ່ນຕໍ່ າກວ່າຄ່າ
ສະເລ່ຍຂອງໂລກ (UNSCEAR, 2000) 

ຕາຕະລາງ 2. ຄ່າກາໍມນັຕະພາບລງັສເີລດຽມສມົດູນ (Raeq), ອດັຕາປະລມິານລງັສດູີດກນືໃນ
ອາກາດ DR, ອດັຕາປະລມິານລງັສທີີ່ ໄດຮ້ບັພາຍນອກຮ່າງກາຍປະຈາໍປີ AED, ດດັສະນຄີວາມ

ສຽງພາຍນອກ 
ຕວົຢາ່ງ Raeq                        

(Bq kg-1) 

 DR                      

(nGy h-1) 

AED      

(mSv y-1) 

Hex 

P01 297.17±2.29  139.63±1.49 0.17±0,01 0.80±0.01 

P02 271.07±2.29  125.06±1.50 0.15±0,01 0.73±0.01 

P03 305.17±2.60  140.42±1.94 0.17±0,01 0.82±0.01 

P04 266.67±2.28  122.13±1.50 0.15±0,01 0.72±0.01 

P05 250.10±2.53  114.32±1.85 0.14±0,01 0.68±0.01 

P06 327.57±2.63  149.96±1.99 0.18±0,01 0.89±0.01 

ຄ່ານອ້ຍສຸດ 250.10±2.53  114.32±1.85 0.14±0,01 0.68±0.01 

ຄ່າໃຫຍ່ສຸດ 327.57±2.63  149.96±1.99 0.18±0,01 0.89±0.01 

ຄ່າສະເລ່ຍ+SD 286.29±28.66  131.86±13.49 0.16±0,02 0.77±0.08 

ຄ່າສະເລ່ຍການ
ວໄິຈທົ່ ວໂລກ 

(UNSCEAR, 

2000) 

370 

 

57 0.07 1 

SD means standard deviation 
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ຮູບ 2 ສະແດງຄ່າສະເລ່ຍປະລມິານລງັສທີຄີນົຈະຕອ້ງໄດຮ້ບັຕໍ່ ໜຶ່ ງປີ ໃນຂງົເຂດປື່ ຳສະຫງວນ
ບໍລເິວນພູຈອມວອຍ ແລະ ບ ລເິວນໃກຄ້ຽງ 

ຜນົການວດັແທກຄ່າສະເລ່ຍປະລມິານລງັສ ີ(ລວມມ:ີ ອານຟາ, ເບຕາ, ກາມາ ແລະ 
ນວິຕຣອນ) ທີ່ ມຢູ່ີກະຈ່າຍຢູ່ທົ່ ວໄປທຫ່ີາງຈາກໜາ້ດນິປະມານ 1 m ຊຶື່ ງພວກເຮາົໄດວ້ດັແທກ
ຢຸ່ 5 ເຂດ, ແຕ່ລະເຂດມໄີດວ້ດັແທກໄດປ້ະມານ 100 ຈດຸ, ແຕ່ລະຈດຸຫ່າງກນັ 3 m, ຈດຸເກບັ
ຕວົຢ່າງແມ່ນສະແດງດັ່ ງຮູບ 1 ແລະ ຂໍມູ້ນ ທງັ 5 ເຂດ ແມ່ນສະແດງດັ່ ງ ຮູບ 2, ຊຶື່ ງມຄ່ີາປະລິ
ມານລັງສີສະເລ່ຍຕໍ່ າ ສຸດແມ່ນ 1.05 mSv/y ທີຢູ່ໃນດິນຂົງເຂດປື່ ຳສະຫງວນ ເວນ ພູ
ຈອມວອຍ, ຄ່າສະເລ່ຍສູງສຸດແມ່ນ ຫນີແກຣນດິ ທີ່ ຢູ່ຂງົເຂດປື່ ຳສະຫງວນພູຈອມວອຍ ແມ່ນ 
1.60 mSv/y, ຊງຶພວກເຮາົໄດປ້ຽບທຽບຄ່າສະເລ່ຍລງັສ ີທີ່ ໄດວ້ດັແທກທົ່ ວມະຫາວທິະຍາ
ໄລແຫ່ງຊາດວທິະຍາເຂດດງົໂດກ (0.68 mSv/y) ແມື່ ນມຄ່ີາສະເລ່ຍສູງກວ່າ, ເມື່ ອປຽບທຽບ
ກບັຄ່າສະເລ່ຍປະລມິານລງັສທີບຸີກຄນົທົ່ ວໄປຈະຕອ້ງໄດຮ້ບັຂອງສາກນົແມ່ນເຮາົເຫນັໄດວ່້າ 
ຜນົການຄົນ້ຄວາ້ວໄິຈຂອງພວກເຮາົຄ:ື ເຂດທົ່ ງນາ, ຫນີແກຣນດິ, ດນິພູຈອມວອຍ, ຫນີພູ
ຈອມວອຍ ແມ່ນສູງກ່ວາຄ່າສະເລ່ຍຂອງໂລກ ທີ່ ປະຊາກອນທົ່ ວໄປຈະຕອ້ງໄດຮ້ບັ ມ(1 

mSv/y ) (ICRP, 2007) 
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ສະຫ ຸບຜນົຂອງການສກຶສາ 
ຈາກການວເິຄາະຫາຄ່າກາໍມນັຕະພາບລງັຈ ຳເພາະຂອງນວິໄຄລີ໌ລງັສ ີ238U, 232Th ແລະ 

40K ໃນຕວົຢ່າງດນິຈໍານວນ 18 ຕວົຢ່າງ ຈາກ 6 ຈດຸ ໃນຂງົເຂດປື່ ຳສະຫງວນພູຈອມວອຍ, 
ເມອືງຄໍາເກດີ, ແຂວງບໍລຄໍິາໄຊ ໄດສ້ະແດງຄ່າໃນຕາຕະລາງ 1, ເຮາົເຫນັວ່າຄ່າສະເລ່ຍຂອງ
ທາດກາໍມນັຕະພາບລງັສຈີາໍເພາະ ຂອງນວິໄຄດີ໌ລງັສ ີ238U, 232Th ແລະ 40K ທງັ 6 ຈດຸຂອງພູ
ຈອມວອຍແມ່ນສູງກວ່າຄ່າສະເລ່ຍຂອງໂລກທີ່ ລາຍງານ ໂດຍ UNSCEAR ໃນປີ 2000.  

ຄ່າສະເລ່ຍຂອງບນັດາຄ່າດດັສະນທີີ່ ບງົບອກເຖິງິຄວາມເປັນອນັຕະລາຍຕ່າງໆທາງລງັ
ສມີຄີ:ື  ອດັຕາປະລມິານລງັສດູີດກນືໃນອາກາດ DR ແລະ ອດັຕາປະລມິານລງັສທີີ່ ໄດຮ້ບັພາຍ
ນອກຮ່າງກາຍປະຈໍາປີ AED ແມ່ນສູງກວ່າຄ່າສາກນົ,  ສ່ື່ວນກໍາມນັຕະພາບລງັສເີຣດຽມ
ທຽບເທົ່ າ (Raeq), ຄ່າປະລມິານລງັສີທີ່ ໄດຮ້ບັຈາກພາຍນອກຮ່າງກາຍປະຈໍາປີ (external 

hazard index: Hex) ແມ່ນຕໍ່ າກວ່າຄ່າຂອງສາກນົ. 
ຄ່າສະເລ່ຍລງັສທີຄີນົເຮາົຈະຕອ້ງໄດຮ້ບັທ່ີ ື່່ໄດກ້ະຈາຍຢູ່ ທງັ 5 ເຂດຄ:ື ທົ່ ງນາ, ຫນີ

ແກຣນກິ, ບາ້ນ ນາເຮອືງ, ດນິພູຈອມວອຍ ແລະ ຫນີພູຈອມວອຍແມ່ນສູງກວ່າຄ່າສະເລ່ຍລງັ
ສທີີ່ ຄນົທົ່ ວໄປຈະຕອ້ງໄດຮ້ບັຂອງສາກນົທີ່ ໄດກ້າໍນດົແມ່ນ 1mSv/y. 

ຂໍສ້ະເໜ ີ
ເຖງິວ່າຕວົຢ່າງດນິ ແລະ ຫນີຈາກພູຈອມວອຍ ຈະມປີະລມິານສານກໍາມນັຕະພາບ

ລງັສທໍີາມະຊາດສູງກວ່າຄ່າສະເລ່ຍຂອງຂໍມູ້ນທົ່ ວໂລກ, ໝາຍຄວາມວ່າປະຊາຊນົໃນພືນ້ທີ່ ດັ່ ງ
ກ່າວຈະໄດຮ້ບັປະລມິານລງັສທໍີາມະຊາດສູງກວ່າ ຄ່າສະເລ່ຍຂອງໂລກ, ແຕ່ປະລມິານລງັສດີັ່ ງ
ກ່າວສົ່ ງຜນົກະທບົຕໍ່ ປະຊາຊນົແມ່ນມໜີອ້ຍເພາະ ທີ່ ຕັງ້ໃນການວດັແທກແມ່ນຫ່າງໄກຈາກ
ຊຸມຊນົພໍສມົຄວນ.  ເຖງິຢ່າງໃດກໍ່ ຕາມ, ເພື່ ອຄວາມປອດໄພຄວນມກີານວດັແທກປະລມິານ
ລງັສໃີນບໍລເິວນພູຈອມວອຍໃຫຄ້ວບຄຸມເນືອ້ທີ່ ກວາ້ງອອກໄປຕື່ ມ ແລະ ຄວນມກີານກວດ
ວດັແທກປະລມິານລງັສໃີນຕວົຢ່າງນໍາ້ທີ່ ໄຫ ຈາກຂງົເຂດປື່ ຳສະຫງວນພູຈອມວອຍແລວ້ລງົສູ່
ໜູ່ ບາ້ນໃນເຂດນັນ້ ເພື່ ອເປັນຂໍມູ້ນ ໃຫແ້ກ່ປະຊາຊນົຮບັຮູ,້ ມກີານປ້ອງກນັ ແລະ ມຄີວາມ
ປອດໄພ ຫ ກີລຽ້ງໃນການໄດຮ້ບັລງັສທີີ່ ສະສມົໃນບໍລເິວນດັ່ ງກ່າວ. 
ເອກະສານອາ້ງອງີ 
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ສກຶສາອຸທກົທໍລະນວີທິະຍາ ແລະ ໂຄງສາ້ງທໍລະນວີທິະຍາ ເຂດພູຈອມວອຍປ່າ
ສະຫງວນແຂວງບໍລຄໍິາໄຊ ສປປ ລາວ 

ສູນທອນ  ສງິສຸໂພ, ວຽງທອງ  ໄຊຍະວງົ, ສກັໄຊ ໂສມປະເສດີ, ທ່ຽງສະໝອນ ຊວ້ານສວນ
ດາວ, ນພິນົ ວໍລະຈກັ, ອໍາພອນ ດວງຄໍາດ,ີ ໂສພາ ແກວ້ມະນວີອນ  

ແລະ ແຫ ມທອງ ລດັດາວງົ  
ຜ ຮ້ບັຜດິຊອບຫຼກັ: ສູນທອນ  ສງິສຸໂພ, ພາກວຊິາຟີຊກິສາດ, ຄະນະວທິະຍາສາດທໍາ 

ມະຊາດ, ອເີມວ: singsoupho@nuol.edu.la 
ບດົຄດັຫຍໍ ້
 ເຂດພູຈອມວອຍ ແລະ ບໍລເິວນ.ໃກຄ້ຽງ ແມ່ນເຂດທີ່ ອຸດມົສມົບູນທາງທໍາມະຊາດ, 
ຊຶ່ ງອະນາຄົດອາດຈະສາມາດພັດທະນາມາເປັນແຫ ່ ງທ່ອງທ່ຽວທາງທໍາມະຊາດໄດ,້ ພູ
ຈອມວອຍຕັງ້ຢູ່ໃນເຂດປ່າສະຫງວນ ຂອງແຂວງບໍລຄໍິາໄຊ. ການສກຶສາຄັງ້ນີ,້ ແມ່ນໄດໃ້ຊ ້
ລະບບົການຈດັການພູມສີາດ ແລະ ໂທລະສໍາຜດັ (GIS and Remote Sensing) ແລະ ການ
ສໍາຫ ວດດາ້ນທໍລະນສີາດ ແລະ ທໍລະນຟີີຊກິ ຢູ່ພາກສະໜາມ ໃນຂອບເຂດບໍລເິວນພູຈອມ
ວອຍ ເພື່ ອສກຶສາກ່ຽວກບັສະພາບພູມປີະເທດ, ສະພາບທໍລະນສີາດ ແລະ ສະພາບອຸທກົ
ທໍລະນວີທິະຍາ ໃນພືນ້ທີ່ ດັ່ ງກ່າວ. ສະພາບພູມສີາດຂອງພູຈອມວອຍມຄີວາມສູງຈາກລະດບັ
ໜາ້ນໍາ້ທະເລສະເລ່ຍ ປະມານ 480 ເຖງິ 1800 m, ສາມາດວເິຄາະຄວາມຊນັຂອງພືນ້ທີ່ ສກຶ
ສາ, ຊຶ່ ງມຄີວາມຊນັແຕ່ 0 ຫາ 78o, ວເິຄາະສາຍນໍາ້ໃນຂອບເຂດປ່າສະຫງວນ ແລະ ບໍລເິວນ
ອອ້ມຂາ້ງ, ສາມາດກາໍນດົລະບບົນໍາ້ໜາ້ດນິ ແລະ ນໍາ້ໃຕດ້ນິ ຊຶ່ ງມຄີວາມອຸດມົສມົບູນ, ສາມາດ
ສະໜອງຂໍມູ້ນເພື່ ອເຮດັລະບບົນໍາ້ລນິ ແລະ ເຈາະນໍາ້ບາດານໄດ.້ ຂອບເຂດພູຈອມວອຍ 
ປະກອບດວ້ຍຊັນ້ດນິທີ່ ຢູ່ຊັນ້ເທງິແມ່ນເກດີມາຈາກການຜຸພງັຈາກຫນີແກຣນດິ (Granite) 
ແລະ ຊັນ້ຖດັລງົມາຈະປະກອບດວ້ຍຫນີແກຣນດີ ຄວບຄຸມພືນ້ທີ່ ເປັນສ່ວນໃຫຍ່. ນອກຈາກ
ນັນ້, ຍງັພບົຫນີແປສະພາບ (Metamorphic Rocks) ແລະ ແຮ່ບາງຊະນດິອກິດວ້ຍ. ຜນົ
ການສໍາຫ ວດດາ້ນທໍລະນຟີີຊກິ ຊຶ່ ງປະກອບດວ້ຍການວດັແທກຄວາມຕາ້ນໄຟຟາ້ຈໍາເພາະ 
ແລະ ການສໍາຫ ວດດາ້ນຄືນ້ສັ່ ນສະເທອືນແບບຫກັ ສາມາດກໍານດົ ໂຄງສາ້ງທໍລະນສີາດ ເຊັ່ ນ: 
ຊັນ້ດນິ, ຊັນ້ຫີນຖານ ແລະ ບໍລເິວນທີ່ ເປັນຮອຍຕໍ່ ລະຫວ່າງຊຸດຫີນ ແລະ ສາມາດກໍານດົ
ບໍລເິວນທີ່ ມນີໍາ້ໃຕດ້ິນແຊກຊມືຢູ່. ຈາກການສກຶສາຄັງ້ນີ,້ ສາມາດໃຫຂໍ້ມູ້ນດາ້ນສະພາບ
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ພູມສີາດ, ສະພາບທໍລະນສີາດ ແລະ ລະບບົນໍາ້, ຊຶ່ ງສາມາດນາໍໄປໃຊໃ້ນການບໍລຫິານຈດັການ
ພືນ້ທີ່ ດັ່ ງກ່າວໃຫມ້ປີະສດິທຜິນົ.  
ຄໍາສໍາຄນັ: ອຸທກົທໍລະນວີທິະຍາ, ຄວາມຕາ້ນໄຟຟາ້ຈໍາເພາະ, ຄືນ້ສັ່ ນສະເທອືນແບບຫກັ, ພູ
ຈອມວອຍ 
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ABSTRACT 

 Chom Voi mountain (Phou Chom Voi) and the surrounding area are 

abundant in nature, which may be developed as natural tourist attractions in 

the future. It is located in Bolikhamxay Provincial Protected Area. The aim of 

this study is applied GIS and remote sensing analysis, geological survey, and 

geophysical measurement to define the topography, geological and 

hydrogeological conditions in the Phou Chom Voi area. The topography of 

Phou Chom Voi is about 480 to 1800 m above mean sea level and the slope 

of the study area ranges from 0 to 78o. The river and stream within and 

surrounding area, the drainage system, groundwater and basin can be defined. 

The information water system can support for water management plan in the 

future. The layer of soil is formed by the erosion of granite and the underlain 

layer mainly consists of granite covering most of the area. In addition, 

metamorphic rocks and some minerals are also found. The results of 

geophysical investigation including electrical resistivity and seismic 

refraction methods, can identify geological structures such as strata, bedrock 

and faulty areas between rock formations, and can identify groundwater 

filtration in the fracture of rock. From this study, the information of 

topography, geology and water system can be used for effective management 

of the area in the future. 
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ພາກສະເໜ ີ 
 ເຂດພູຈອມວອຍ ແລະ ບໍລເິວນໃກຄ້ຽງ ແມ່ນເຂດທີ່  ອຸດມົສມົບູນທາງທໍາມະຊາດ ຊຶ່ ງ
ອະນາຄດົອາດຈະສາມາດພດັທະນາ ມາເປັນແຫ ່ ງທ່ອງທ່ຽວທາງທໍາມະຊາດໄດ.້ ດັ່ ງນັນ້, ຈ ິ່ ງຈາໍ
ເປັນຈະຕອ້ງສກຶສາ ແລະ ມຂໍີມູ້ນພືນ້ຖານ ໃນດາ້ນຕ່າງໆ ເຊັ່ ນ: ດາ້ນທໍລະນສີາດ, ດາ້ນໂຄງ
ສາ້ງທໍລະນີສາດ, ດາ້ນບ່ໍແຮ່, ດາ້ນວິສະວະກໍາສາດ, ດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມ, ດາ້ນອຸທົກ
ທໍລະນວີທິະຍາ ແລະ ອື່ ນໆ. ການນໍາໃຊລ້ະບບົຈດັການພູມສີາດ ແລະ ໂທລະສໍາຜດັ (GIS 

and Remote Sensing) ກໍ່ ເປັນອິກວິທີໜຶ່ ງທີ່ ໄດຖ້ືກນໍາໃຊເ້ຂົາ້ໃນການສຶກສາກ່ຽວກັບ
ສະພາບພືນ້ທີ່ ພູມປີະເທດ, ສະພາບທໍລະນສີາດ ແລະ ອຸທກົທໍລະນວີທິະຍາ ຢ່າງກວາ້ງຂວາງ 
ໃນປະຈບຸນັ.  ດັ່ ງນັນ້, ໃນການຄົນ້ຄວາ້ຄັງ້ນີ,້ ຈ ິ່ ງໄດນ້ໍາໃຊລ້ະບບົການຈດັການພູມສີາດ ແລະ 
ໂທລະສໍາຜດັເພື່ ອສກຶສາກ່ຽວກບັສະພາບພືນ້ທີ່ ພູມປີະເທດ, ສະພາບທໍລະນສີາດ ແລະ ອຸທກົ
ທໍລະນວີທິະຍາ ໃນເຂດພູຈອມວອຍ ເພື່ ອປະກອບຂໍມູ້ນໃຫແ້ກ່ໜ່ວຍງານທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ແລະ 
ຊຸມຊນົດັ່ ງກ່າວ. ນອກຈາກນັນ້, ຍງັເປັນບ່ອນຮຽນຮູ ້ຂອງບນັດາພະນກັງານ, ຄູອາຈານ, ນກັ
ຄົນ້ຄວາ້ ແລະ ນກັສກຶສາ ອກີດວ້ຍ. 
ຈດຸປະສງົ  

- ສກຶສາສະພາບພູມສີາດຂອງພືນ້ທີ່ ສກຶສາ ໂດຍໃຊ ້ໃຊລ້ະບບົການຈດັການພູມສີາດ 
ແລະ ໂທລະສໍາຜດັ, 

- ເພື່ ອ ສກຶສາສະພາບທໍລະນສີາດ, ໂຄງສາ້ງທໍລະນສີາດ ແລະ ອຸທກົທໍລະນວີທິະຍາ 
ໂດຍໃຊວ້ທິທີາງທໍລະນ ີຟີຊກິ. 
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ຮູບທ ີ1  ແຜນທີ່ ພູມປີະເທດຂອງພືນ້ທີ່ ສກຶສາເຂດພູຈອມວອຍ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ວທິກີານຄົນ້ຄວາ້ 
ໃຊຂໍ້ມູ້ນ SRTM DEM (30 m) (http://glcf.umi acs.umd.edu/index.shtml)  
ເພື່ ອສກຶສາຂໍມູນດາ້ນພູມສີາດ ແລະ ສາ້ງແຜນທີ່ ຂອງພືນ້ທີ່ ສກຶສາ, ຊຶ່ ງປະກອບດວ້ຍ: ແຜນທີ່

ຄວາມສູງ  (elevation),  ວິເຄາະຄວາມຊັນຂອງພື ້ນທີ່  (slope) (Burrough, 1986), 
Aspect ແລະ ວເິຄາະສາຍນໍາ້ (stream) ໂດຍໃຊເ້ຄື່ ອງມ ືspatial analysis tool ດໍາເນນີ
ການໃນໂປຣແກຣມ ArcGIS 10.5. ເພື່ ອສໍາຫ ວດຫາໂຄງສາ້ງຂອງຊັນ້ດນິ ແລະ ຫນີໃນເຂດ
ພູຈອມວອຍ ໄດວ້ັດແທກຄວາມຕາ້ນໄຟຟ້າຈໍາເພາະແບບ 1 ມຕິິ (Vertical Electrical 

Sounding, VES) ໂດຍໃຊເ້ຄື່ ອງ ABEM Terrameter SAS 1000, Sweden ໄດກ້ໍານດົ
ການວາງຂົວ້ແບບສະລໍາເບເີຈ (Schlumberger). ຈດຸວດັແທກທງັໝດົ ມຈີໍານວນ 10 ຈດຸ, 
ແຕ່ລະຈຸດຫ່າງກນັ 100 m, ຊຶ່ ງ AB/2=1.5 ຫາ 250 m ຄວາມເລິກຂອງການວັດແທກ
ສາມາດຄາດຄະເນໄດ ້ຈາກສມົຜນົ z=0.64L (Edwards,1997) ໂດຍ z ແມ່ນຄວາມເລກິ 
ແລະ L=AB/2. ຄ່າຄວາມຕາ້ນໄຟຟ້າຈໍາ ເພາະປະກົດ (Apparent resistivity, a ) 

ຄໍານວນໄດຕ້າມສມົຜນົ ( )
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 −
==

2

22
   ໃຊ ້IPI2win ສໍາລບັປະມວນ

ຜົນ ແລະ ສາ້ງແບບຈໍາລອງຂໍມູ້ນຄວາມຕາ້ນໄຟຟ້າຈໍາເພາະແບບ 1 ມຕິ ິແລວ້ສາ້ງແບບ

http://glcf.umi/


373 

ວາລະສານວທິະຍາສາດ ຂອງມະຫາວທິະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ສະບບັທ ີ18, 2021 

ຈາໍລອງຄວາມຕາ້ນໄຟຟາ້ຈາໍເພາະສະແດງຜນົໃນຮູບແບບ 2 ມຕິ.ິ ສໍາລບັການວດັແທກຄວາມ
ຕາ້ນໄຟຟາ້ຈາໍເພາະແບບ 2 ມຕີ ິ(2D-Electrical Resistivity Tomography, 2D-ERT) 

ໂດຍໃຊກ້ານວາງຂົວ້ແບບເວນັເນ ີ(Wenner), ຊຶ່ ງມຈີາໍນວນ 3 ແລວວດັແທກ ແຕ່ລະແລວມີ
ຄວາມຍາວ 300 m, ຊຶ່ ງ 5a = m ຫາ 100 m. ຂໍມູ້ນທີ່ ໄດຈ້າກການວດັແທກ ໄດນ້ໍາມາ
ຄດິໄລ່ຄ່າຄວາມຕາ້ນໄຟຟ້າຈໍາເພາະປະກດົ (Apparent resistivity, a ) ຕາມສມົຜົນ

 
IaVa /2 = . ນາໍໃຊໂ້ປຣແກຣມ RES2DINV ver.3.57.23 ເພື່ ອປະມວນຜນົຂໍມູ້ນ 

ໂດຍນໍາໃຊຫ້ ກັການສາ້ງແບບຈໍາລອງແບບປີ້ນກບັ (Invers Modeling) ຊຶ່ ງໃຊເ້ຕກັນກິ 
last square inversion (Loke and Barker, 1996). 

 

ຮູບທ ີ2  ຮູບແບບການວາງຂົວ້ແບບເວນັເນ ີແລະ ແບບສະລໍາເບເີຈ 

 
 

ເພື່ ອຈະຢືນຢັນຜນົການສກຶສາໂຄງສາ້ງຂອງຊັນ້ດນິ ໄດນ້ໍາໃຊກ້ານສໍາຫ ວດດາ້ນຄືນ້ສັ່ ນ
ສະເທອືນແບບຫກັ ໂດຍການສາ້ງຄືນ້ສັ່ ນສະເທອືນສົ່ ງໄປໃນຊັນ້ດນິ ແລະ ຫກັຂຶນ້ມາຫາ
ເຄື່ ອງຮບັສນັຍານຄືນ້ (Geophone) ທີ່ ວາງຕາມແລວການສໍາຫ ວດຂອງຄວາມຕາ້ນຈ າເພາະ
ໄຟຟ້າແບບ 2 ມຕິ,ິ ໄດໃ້ຊແ້ຫ ່ ງກໍາເນດີຄືນ້ມທີງັໝດົ 7 ຈຸດ ໃນແຕ່ລະຊຸດ (spread) ຊຶ່ ງ
ສະແດງດັ່ ງຮູບທີ 3. ການວດັແທກແມ່ນໃຊເ້ຄື່ ອງຮບັສນັຍານຄືນ້ 12 ອນັ ແລະ ເຄື່ ອງມື
ວດັແທກຄືນ້ SmartSeis ST, Geometric, Inc., USA ໂດຍໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງເຄື່ ອງຮບັ
ສນັຍານຄືນ້ເທົ່ າ 5 m ແລະ ໃຊຄ້ອ້ນປອນນໍາ້ໜກັ 6 kg ເພື່ ອສາ້ງແຫ ່ ງກໍາເນດີຄືນ້, ຄວາມຖີ່

ຂອງເຄື່ ອງຮບັສນັຍານຄືນ້ ແມ່ນ 14Hz ແລະ ຊ່ວງໄລຍະເວລາການບນັທກຶຂໍມູ້ນແມ່ນ 0.25 

ms.  
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ຮູບທ ີ3 ແຜນວາດການເກບັຂໍມູ້ນຄືນ້ສັ່ ນສະເທອືນແບບຫກັ 

 

 
ຮູບທ ີ4 ແຜນວາດການກາໍນດົໄລຍະເວລາທີ່ ຄືນ້ມາຮອດທໍາອດິ (the first break 

picking) ໃນກລໍະນແີຫ ່ ງກາໍເນດີຄືນ້: (ກ) ຢູ່ທາງຊາ້ຍ, (ຂ) ຢູ່ທາງຂວາ ແລະ (ຄ) ຢູ່ທາງ
ກາງ 

 

ການກໍານດົຄືນ້ເຄື່ ອນທີ່ ມາຮອດທໍາອດິ (first break picking) ຂອງຄືນ້ກນົລະສາດ 
ແມ່ນໄດນ້າໍໃຊໂ້ປຣແກຣມ SeisImager/2D software (OYO Cooperation Inc.) ເພື່ ອ
ກໍານດົຄວາມໄວຂອງຄືນ້ສັ່ ນສະເທອືນຂອງຊັນ້ດນິ. ຕວົຢ່າງການກໍານດົຄືນ້ທີ່ ມາຮອດທໍາອດິ 
ໄດສ້ະແດງດັ່ ງຮູບທີ 4. ຫ ງັຈາກສາ້ງແບບຈໍາລອງຄວາມໄວຂອງຄືນ້ຜ່ານຊັນ້ດນິ ໂດຍໃຊ ້
ຫ ກັການສາ້ງແບບຈໍາລອງແບບປີ້ນກບັ ເພື່ ອຫາການພວົພນັລະຫວ່າງ ຄວາມໄວ, ໄລຍະທາງ 
ແລະ ຄວາມເລກິຂອງຊັນ້ດນິ ໂດຍໃຊໂ້ປຣແກຣມ Plotrefla.  
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ຜນົໄດຮ້ບັ ແລະ ສນົທະນາ 
ຜນົການວເິຄາະຂໍມູ້ນຈາກລະບບົການຈດັການພູມສີາດ ແລະ ໂທລະສໍາຜດັ 

 ຜນົການວເິຄາະຂໍມູນ ຈາກລະບບົການຈດັການພູມສີາດ ແລະ ໂທລະສໍາຜດັ ໃນຂອບ
ເຂດບໍລເິວນພູຈອມວອຍ ສາມາດສະແດງພືນ້ທີ່ ສກຶສາ ແລະ ຈາກຂໍມູ້ນ DEM (30 m) 

ສາມາດສາ້ງແຜນທີ່ ສະພາບພູມສີາດຂອງພູຈອມວອຍ, ຊຶ່ ງມຄີວາມສູງປະມານ 480 ເຖິງ 
1800 m ຈາກລະດບັໜາ້ນໍາ້ທະເລສະເລ່ຍປານກາງ (ຮູບທ ີ5) ແລະ ສາມາດວເິຄາະຄວາມ
ຊນັ (slope) ຂອງພືນ້ທີ່ ມຄີວາມຊນັແຕ່ 0 ຫາ 78o ດັ່ ງສະແດງໃນຮູບທ ີ6, ຊຶ່ ງບໍລເິວນທີ່

ມຄີວາມຊນັສູງອາດມພີືນ້ທີ່ ທີ່ ເປັນດນິປົກຄຸມຢູ່, ອາດຈະສົ່ ງຜນົກະທບົຕໍ່ ການເຈື່ ອນຂອງດນິ
ໄດ ້ແລະ ອາດຈະພວົພນັກ່ຽວກບັການຢູ່ອາໃສຂອງສດັປ່າບາງຊະນດິ. ແມ່ນໍາ້ໃນພືນ້ທີ່ ສກຶສາ 
ວເິຄາະຈາກຂໍມູ້ນ SRTM DEM ສາມາດສາ້ງແຜນທີ່ ຂອງສາຍນໍາ້ໃນເຂດດັ່ ງກ່າວໄດ ້ຮູບທ ີ
5.  

ຮູບທ ີ5  ແຜນທີ່ ສະແດງຄວາມສູງ ຈາກຂໍມູ້ນ SRTM Digital Elevation Model 

(DEM 30 m) 
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ຮູບທ ີ6  ແຜນທີ່ ສະແດງຄວາມຊນັ ຈາກຂໍມູ້ນ SRTM Digital Elevation Model 

(DEM 30 m) 

 
 

ຮູບທ ີ7 ແຜນທີ່ ສະແດງ ແມ່ນນໍາ້ໃນພືນ້ທີ່ ສກຶສາ ແລະ ແຜນທີ່ ທໍລະນສີາດ ມາດຕາສ່ວນ 
1:200000 

 
 

ຂໍມ້ນູດາ້ນທໍລະນສີາດຂອງພືນ້ທີ່ ສກຶສາ 
 ຈາກຂໍມູ້ນແຜນທີ່ ທໍລະນສີາດ ມາດຕາສ່ວນ 1:200,000 (ຮູບທ ີ7) ຈະປະກດົວ່າ 
ເປັນຫນີແກຣນດິ ໃນຍຸກທາ້ຍຄຣເີທຊຽດ (Late Cretaceous) (Mz3 Pk) ເປັນສ່ວນໃຫຍ່ 
ໃນເຂດພູຈອມວອຍ ສອດຄ່ອງກບັການລງົສໍາຫ ວດຕວົຈງິ, ແຕ່ເຖງິຢ່າງໃດກຕໍາມ ນອກຈາກ
ຫນີແກຣນດິແລວ້ການສໍາຫ ວດຕວົຈງິຍງັພບົເຫນັຫນີ ແລະ ແຮ່ປະເພດອື່ ນອກີ ດັ່ ງລາຍງານ
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ລຸ່ມນີ:້ ຫນີແກຣນດິ (Granite) ຫນີຄອດໄຊ (Quartzite), ຫນີຊສີ (Schist) ແລະ ຫນີພູໄຟ 
(Vocanic rocks) ທີ່ ມແີຮ່ໄພໄຣເປັນອງົປະກອບ, ດັ່ ງຮູບທ ີ8. 

ຮູບທ ີ8 ຕວົຢ່າງຫນີທີ່ ເກບັມາຈາກພືນ້ທີ່ ສກຶສາ ໃນເຂດພູຈອມວອຍ 

 
 

ຜນົການວເິຄາະຂໍມູ້ນດາ້ນທໍລະນຟີີຊກິ  
 ຜນົຂອງການວດັແທກແບບ 1 ມຕິ ິ(Vertical Electrical Sounding, VES) ມີ
ຄວາມຍາວ 900 m ດັ່ ງສະແດງໃນຮູບທ ີ9, ຄ່າຄວາມຕາ້ນໄຟຟາ້ຈໍາເພາະສູງກວ່າ 3000 

ohm-m ຢູ່ລະຫວ່າງ 75-150 m ຂອງແລວສໍາຫ ວດ ລະດບັເລກິລະຫວ່າງ 5-190 m, 

ຄາດວ່າຈະເປັນຊັນ້ຫນີຖານທີ່ ເປັນຫນີແກຣນດິ,  ຄ່າຄວາມຕາ້ນໄຟຟາ້ຈາໍເພາະຕໍ່ າກວ່າ 1000 

ohm-m ຢູ່ລະຫວ່າງ 0-50 m ຂອງແລວສໍາຫ ວດ ທີ່ ລະດບັເລກິລະຫວ່າງ 5-180 m, ຄາດ
ວ່າຈະເປັນນໍາ້ໃຕດ້ນິທີ່ ຢູ່ໃນຮອຍແຕກຂອງຊັນ້ຫນີ ແລະ ພບົຄ່າຄວາມຕາ້ນໄຟຟາ້ຈໍາເພາະ
ລະຫວ່າງ: 1200-3000 ohm-m ຢູ່ລະຫວ່າງ 50-200 m ຂອງແລວສໍາຫ ວດທີ່ ລະດບັເລກິ
ລະຫວ່າງ 3-140 m, ຄາດວ່າຈະເປັນຊັນ້ດນິທີ່ ມນີໍາ້ຊມຶຕາມຮອຍແຕກ.  
 ສໍາລບັຜນົການວດັແທກຄວາມຕາ້ນໄຟຟາ້ຈາໍເພາະແບບ 2 ມຕີ ິ(2D-ERT) ມຄີວາມ
ຍາວທງັໝດົ 300 m ໄດສ້ະແດງດັ່ ງຮູບທ ີ10 (ກ) ເຫນັວ່າຄ່າຄວາມຕາ້ນໄຟຟາ້ຈໍາເພາະສູງ
ກວ່າ 1700 ohm-m ຢູ່ລະຫວ່າງ 40-170 m ຂອງແລວສໍາຫ ວດ ທີ່ ລະດບັເລກິລະຫວ່າງ 
15-50 m, ຄາດວ່າຈະເປັນຊັນ້ຫນີຖານທີ່ ເປັນຫນີແກຣນດິ, ຄ່າຄວາມຕາ້ນໄຟຟາ້ຈໍາເພາະ
ລະຫວ່າງ: 30-400 ohm-m ຢູ່ລະຫວ່າງ 60-215 m ຂອງແລວສໍາຫ ວດ ທີ່ ລະດັບເລິກ
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ລະຫວ່າງ 2-15 m, ຄາດວ່າຈະເປັນນໍາ້ໃຕດ້ນິທີ່ ຢູ່ໃນຮອຍແຕກຂອງຊັນ້ຫນີ ແລະ ຄ່າຄວາມ
ຕາ້ນໄຟຟາ້ຈໍາເພາະລະຫວ່າງ 400-1700 ohm-m ຢູ່ລະຫວ່າງ 180-260 m ຂອງແລວສໍາ
ຫ ວດ ທີ່ ລະດບັເລກິລະຫວ່າງ 15-40 m, ຄາດວ່າຈະເປັນຊັນ້ດນິທີ່ ມນີໍາ້ຊມຶຕາມຮອຍແຕກ. 
ນອກຈາກນັນ້, ໂຄງສາ້ງຂອງຊັນ້ດນິໃນບໍລເິວນນີ ້ຈະພບົເຫນັຮອຍເລື່ ອນຢູ່ທີ່ ປະມານ 200 

m. ຂໍມູ້ນການສໍາຫ ວດດາ້ນຄືນ້ສັ່ ນສະເທອືນດັ່ ງຮູບທ ີ10 (ຂ) ສາມາດກາໍນດົຄວາມໄວຄືນ້ ຢູ່ 
3 ລະດບັຄ:ື ຄວາມໄວຄືນ້ໜອ້ຍກວ່າ <700 m/s ແມ່ນຊັນ້ດນິມຄີວາມໜາປະມານ 3 ຫາ 
10 m, ຄວາມໄວລະຫວ່າງ 700-1200 m/s ຄາດວ່າຈະເປັນຊັນ້ຫນີ ແລະ ຄວາມໄວໃຫຍ່
ກວ່າ >1200 m/s ເປັນຊັນ້ຫນີຖານ. 
ຮູບທ ີ9 ຄວາມຕາ້ນໄຟຟາ້ຈາໍເພາະ, ຄວາມຍາວຂອງແລວສໍາຫ ວດ ແລະ ຄວາມເລກິ ທີ່ ໄດ ້

ຈາກຜນົການວດັແທກແບບ 1 ມຕິ ິ(Vertical Electrical Sounding, VES)  

 
   ຮູບທ ີ10 ຄວາມຕາ້ນໄຟຟາ້ຈາໍເພາະ, ຄວາມຍາວຂອງແລວສໍາຫ ວດ ແລະ ຄວາມເລກິ ທີ່

ໄດຈ້າກຜນົການວດັແທກຄວາມຕາ້ນໄຟຟາ້ແບບ 2 ມຕີ ິ(2D-ERT)  
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   ຮູບທ ີ11 ຄວາມຕາ້ນໄຟຟາ້ຈາໍເພາະ, ຄວາມຍາວຂອງແລວສໍາຫ ວດ ແລະ ຄວາມເລກິ ທີ່

ໄດຈ້າກຜນົການວດັແທກຄວາມຕາ້ນໄຟຟາ້ແບບ 2 ມຕີ ິ(2D-ERT)  

 
 ສໍາລບັຜນົການວດັແທກຄວາມຕາ້ນໄຟຟາ້ແບບ 2 ມຕີ ິ(2D-ERT) ມຄີວາມຍາວທງັ
ໝດົ 300 m ໄດສ້ະແດງດັ່ ງຮູບທ ີ11 (ກ), ເຫນັວ່າຄ່າຄວາມຕາ້ນໄຟຟາ້ຈໍາເພາະສູງກວ່າ 
1700 ohm-m ຢູ່ລະຫວ່າງ 90-120 m ແລະ 200-300 m ຂອງແລວສໍາຫ ວດ ຄາດວ່າ
ຈະເປັນຊັນ້ຫນີຖານທີ່ ເປັນຫນີແກຣນດິ. ຄ່າຄວາມຕາ້ນໄຟຟາ້ຈໍາເພາະລະຫວ່າງ: 30-400 

ohm-m ຢູ່ລະຫວ່າງ 80-90 m ຂອງແລວສໍາຫ ວດ ທີ່ ລະດບັເລກິປະມານ 20 m ລງົໄປ 
ແລະ ຢູ່ລະຫວ່າງ 130-200 m ຢູ່ເລກິປະມານ 10-30 m ຄາດວ່າຈະເປັນນໍາ້ໃຕດ້ນິທີ່ ຢູ່ໃນ
ຮອຍແຕກຂອງຊັນ້ຫນີ. ນອກຈາກນັນ້, ໂຄງສາ້ງຂອງຊັນ້ດນິ ໃນບໍລເິວນນີຈ້ະພບົເຫນັຮອຍ
ເລື່ ອນຢູ່ທີ່ ປະມານ 90 m ແລະ 200 m ຫ່າງຈາກຈດຸເລີ່ ມຕົນ້. ສໍາລບັຂໍມູ້ນການສໍາຫ ວດ
ດາ້ນຄືນ້ສັ່ ນສະເທອືນດັ່ ງຮູບທ ີ11 (ຂ) ສາມາດກາໍນດົຄວາມໄວຄືນ້ ຢູ່ 3 ລະດບັຄ:ື ຄວາມ
ໄວຄືນ້ໜອ້ຍກວ່າ <700 m/s ແມ່ນຊັນ້ດນິມຄີວາມໜາ ປະມານ 3 ຫາ 10 m, ຄວາມໄວ
ປະມານ 700-1200 m/s ຄາດວ່າຈະເປັນຊັນ້ຫນີ ແລະ ຄວາມໄວໃຫຍ່ກວ່າ >1200 m/s 

ເປັນຊັນ້ຫນີຖານ. 
 ສໍາລບັຜນົການວດັແທກຄວາມຕາ້ນໄຟຟາ້ຈາໍເພາະແບບ 2 ມຕີ ິ(2D-ERT) ມຄີວາມ
ຍາວທງັໝດົ 300 m ໄດສ້ະແດງດັ່ ງຮູບທ ີ12, ເຫນັວ່າຄ່າຄວາມຕາ້ນໄຟຟາ້ຈາໍເພາະສູງກວ່າ 
1700 ohm-m ກະຈາຍຢູ່ເປັນສ່ວນໃຫຍ່ ທີ່ ເກດີຈາກຊັນ້ຫນີແກຣນດິ. ສ່ວນຄ່າຄວາມຕາ້ນ
ໄຟຟາ້ຈາໍເພາະຕໍ່ າຢູ່ລະຫວ່າງ 30-400 ohm-m ຢູ່ລະຫວ່າງ 120-130 m ຂອງແລວສໍາຫ ວດ 
ທີ່ ລະດບັເລກິລະຫວ່າງ 35 m, ຄາດວ່າຈະເປັນນໍາ້ໃຕດ້ນິທີ່ ຢູ່ໃນຮອຍແຕກ ຫ  ືຮອຍຕໍ່ ຂອງ 
ຊັນ້ຫນີ.  
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   ຮູບທ ີ12 ຄວາມຕາ້ນໄຟຟາ້ຈາເພາະ, ຄວາມຍາວຂອງແລວສໍາຫ ວດ ແລະ ຄວາມເລກິ ທີ່

ໄດຈ້າກຜນົການວດັແທກຄວາມຕາ້ນໄຟຟາ້ແບບ 2 ມຕີ ິ(2D-ERT)  

 
ສະຫ ຸບຜນົ 
 ການສກຶສາຄັງ້ນີ ້ໂດຍການສງັລວມວທິກີານຈດັການດາ້ນພູມສີາດ ແລະ ໂທລະສໍາຜດັ
(GIS and Remote Sensing), ທໍລະນສີາດ ແລະ ທໍລະນຟີີຊກິ, ສາມາດສະໜອງຂໍມູ້ນ
ກ່ຽວກບັສະພາບທາງດາ້ນພູມສີາດ, ສາມາດວເິຄາະໂດຍໃຊສ້ະພາບທໍລະນສີາດ ປະກອບ
ດວ້ຍຫນີ ແລະ ໂຄງສາ້ງທາງທໍລະນສີາດ ແລະ ອຸທກົທໍລະນວີທິະຍາ ຂອງພູຈອມວອຍ, ຊຶ່ ງ
ຈະເປັນຖານຂໍມູ້ນດາ້ນວທິະຍາສາດທີ່ ສໍາຄນັ ພອ້ມທງັເປັນຂໍມູ້ນພຶນ້ຖານໃຫແ້ກ່ການສກືສາ 
ທາງດາ້ນຊວີະນາໆພນັ, ໃຫແ້ກ່ຊຸມຊນົ ແລະ ອງົການຈດັຕັງ້ທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງໃນການນໍາໃຊຂໍ້ມູ້ນ
ດັ່ ງກ່າວ ເພື່ ອວາງແຜນໃນການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ນາໍໃຊຢ່້າງມປີະສດິທຜິນົ, ເປັນຂໍມູ້ນທີ່ ສໍາຄນັ ທີ່
ຈະປະກອບໃຫແ້ກ່ການຮຽນ ການສອນ ແລະ ສໍາລບັນກັຄົນ້ຄວາ້ ໃນສາຂາທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ. 
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ອະນຸກມົວຖິານຂອງແມງມູມຕະກຸນຮງັມນົ (Araneidea) ໃນຂອບເຂດຮົວ້
ມະຫາວທິະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ລາວ 

ລພີອນ ໜ່ໍປະເສດີ, ບຸນທບົ ພະໄຊສມົບດັ, ເຢີຢ່າງ ເກຍສ ືແລະ ເກົ່ າເລົ່ າ ໄຊດ່າ 
ຜູຮ້ບັຜດິຊອບຫ ກັ: ລພີອນ ໜ່ໍປະເສດີ 

 ພາກວຊິາ ຊວີະວທິະຍາ, ຄະນະວທິະຍາສາດທໍາມະຊາດ, ມະຫາວທິະຍາໄລແຫ່ງ
ຊາດ, ອເີມວ: L.nophaseud@nuol.edu.la;  

ບດົຄດັຫຍໍ ້
ການສກຶສາອະນຸກມົວຖິານແມງມູມຕະກຸນຮງັມນົ (Araneidea) ໃນຂອບເຂດຮົວ້

ມະຫາວທິະຍາ ໄລແຫ່ງຊາດລາວ. ລະຫວ່າງເດອືນຕຸລາ, 2018 ຫາ ເດອືນກຸມພາ, 2019. 
ພົບແມງມູມຕະກຸນຮັງມນົທັງໝົດ 11 ສະກຸນ, 16 ຊະນິດຄື: Argiope aemula; A. 

Anasuja; A.  Catenulate; A. sp. , Cyrsophora moluccensi; C.  unicolor; 

Neoscona nautica; N. viglans; Acusilas coccineus, Eriovixia excels, 

Gasteracantha kuhlii, Mangora gibberosa, Nephila pilipes, Parawixia dehaani, 

Parasteatoda tepidariorum ແລະ Zygiella x-notata. ໃນການສກຶສາຄັງ້ນີໄ້ດສ້າ້ງ
ຮູບວຖິານຈດັຈໍາແນກຊະນດິ, ນອກຈາກນັນ້ຍັງັມ ີ1 ຕວົຢ່າງ (Argiope sp.) ທີ່ ບ່ໍສາມາດ
ຈດັຈາໍແນກໄດ.້ 
ຄໍາສບັສໍາຄນັ: ແມງມູມຮງັມນົ, ອະນຸກມົວຖິານ, ວທິະຍາເຂດດງົໂດກ ມະຫາວທິະຍາໄລແຫ່ງ
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Abstract 

The taxonomic of Family Araneidae in Dongdok Campus National 

University of Laos, between October, 2018 to February, 2019. These studies were 

found of Araneidae 11 genus and 16 species:  Argiope aemula; A. anasuja; A. 

catenulate; A. sp. ; Cyrsophora moluccensis; C. unicolor; Neoscona nautica; N.  
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viglans; Acusilas coccineus; Eriovixia excels; Gasteracantha kuhlii; Mangora 

gibberosa; Nephila pilipes; Parawixia dehaani; Parasteatoda tepidariorum and 

Zygiella x-notata. In addition, this study provided taxonomies of all species found 

and 1 species can not identify (Argiope sp.). 
Keywords: Araneidea; National University of Laos; Taxonomies 

ຄວາມສໍາຄນັ ແລະ ທີ່ ມາຂອງບນັຫາ                                                           
ມະຫາວທິະຍາໄລແຫ່ງຊາດ (ມຊ) ເປັນມະຫາວທິະຍາໄລເຕມັຮູບແບບແຫ່ງທໍາອດິໃນ

ປະຫວດັ ສາດຂອງແຫ່ງຊາດລາວ ໄດຮ້ບັການສາ້ງຕັງ້ຂຶນ້ໃນວນັທີ່  5 ພະຈກິ 1996 ໂດຍມີ
ການເຕົາ້ໂຮມເອາົບນັດາສະຖາບນັການສກຶສາຊັນ້ສູງ ຊຶ່ ງເມ ື່ ອກ່ອນຂຶນ້ກບັຫ າຍກະຊວງຮວມ
ເຂົາ້ກນັ  ເປັນມະຫາວທິະຍາໄລແຫ່ງທໍາອດິຂອງ ສປປ ລາວ. ນບັຕັງ້ແຕ່ມືນ້ ັນ້ມາຈນົຮອດ
ປັດຈບຸນັ ຈໍານວນນກັສກຶສາໄດເ້ພີ່ ມຫ າຍຂຶນ້, ດັ່ ງນັນ້, ມຊ. ຈຶ່ ງໄດມ້ກີານພດັທະນາອາຄານ
ສະຖານທີ່ ເຊັ່ ນ: ສາ້ງຕກຶອາຄານຮຽນຂຶນ້ ເພື່ ອຮອງຮບັນກັສກຶສາ, ມກີານສາ້ງຖະໜນົຫນົທາງ
ເພີ່ ມຂຶນ້ຈ ຶ່ ງຈາໍເປັນຕອ້ງມກີານຂະຫຍາຍບຸກເບກີພຶນ້ທີ່  ຊຶ່ ງເປັນສາເຫດເຮດັໃຫແັຫ ່ ງທີ່ ຢູ່ອາໄສ
ຂອງສດັໂດຍສະເພາະແມງມູມບາງຊະນດິບ່ໍມບ່ີອນຢູ່ອາໄສ ແລະ ຈະສູນຫາຍໄປເທື່ ອລະໜ້
ອຍ, ແຕ່ພືນ້ທສ່ີວນຫ າຍຍງັຄງົອຸດມົສມົບູນທາງດາ້ນຄວາມຫ າກຫ າຍທາງດາ້ນລະບບົນເິວດ, 
ຄວາມຫ າກຫ າຍທາງດາ້ນຊວີະນາໆພນັ ແລະ ຄວາມສວຍງາມທາງທໍາມະຊາດໃນສະຖານທີ່

ແຫ່ງນີ.້ ດັ່ ງນັນ້, ການຄົນ້ຄວາ້ທາງວທິະຍາສາດ ໂດຍສະເພາະການຄົນ້ຄວາ້ຊະນດິແມງມູມ ທີ່

ພບົເຫນັໃນເຂດນີ ້ລວມທງັການສກຶສາການຢູ່ຮ່ວມກນັຂອງບນັດາສິ່ ງທີ່ ມຊີວີດິຕ່າງໆ ທີ່ ດໍາລງົ
ຊວີດິໃນສິ່ ງແວດລອ້ມອອ້ມຕວົອນັສະເພາະ ແລະ ມລີກັສະນະພເິສດ, ການສກຶສາພາລະ
ບດົບາດ ແລະ ໜາ້ທີ່ ຂອງແມງໄມ,້ ພດື, ສດັ ແລະ ສິ່ ງທີ່ ມຊີີວດິອື່ ນໆ ແຕ່ລະຊະນດິ ໄປ
ພອ້ມໆກບັການຈດັສນັ-ຄຸມ້ຄອງ, ປົກປັກຮກັສາຂອບເຂດປ່າທາງທໍາມະຊາດ ຈຶ່ ງກາຍເປັນ
ກດິຈະກໍາອນັສໍາຄນັ, ຈາໍເປັນ ແລະ ຈດັເປັນບູລມິມະສດິພເິສດ ສໍາລບັຂອບເຂດການປົກປັກ
ຮກັສາປ່າທໍາມະຊາດ ເຊັ່ ນດຽວກບັການປົກປັກຮກັສາຊວີະນາໆພນັ ອນັອຸດມົສມົບູນ ແລະ 
ຮັ່ ງມ ີໄປພອ້ມໆກບັການສົ່ ງເສມີການນາໍໃຊໃ້ຫຍ້າວນານຕະລອດໄປ.   

ການສກຶສາກ່ຽວກບັແມງມູມໃນທົ່ ວໂລກ ພບົປະມານ 40,000 ຊະນດິ ສາມາດຈດັ
ແບ່ງອອກເປັນ 110 ຕະກຸນ, ໃນນັນ້ແມງມຸມຕະກຸນຮງັມນົ ມຈີາໍນວນ 160 ສະກຸນ, 2,800 
ຊະນດິ  (Platnick, 2009)  ແລະ ການສກຶສາແມງມູມຕະກຸນຕ່າງໆສາມາດພບົແມງມູມທີ່ ມ ີ
ຂະໜາດຮ່າງກາຍນອ້ຍທີ່ ສຸດຄ:ື ຕະກຸນແມງມູມຫ ງັອອງ (Oonopidae) ຂະໜາດ 1-4 ມລີີ
ແມດັ, ຮ່າງກາຍຂະໜາດໃຫຍ່ທີ່ ສຸດຄ:ື ຕະກຸນແມງມູມບຶງ້ (Theraphosidae) ຂະໜາດ 13-90 
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ມລີແີມດັ. ທງັສອງຕະກຸນນີສ້າມາດພບົໃນຂງົເຂດອາເມລກີາໃຕ,້ ອາຟຣກິາ, ອນີເດຍ ແລະ 
ໃນຂງົເຂດອາຊຕີາເວນັອອກສຽງໃຕ ້ (Dippenaar-Schoeman, 2006), ຊຶ່ ງສາມາດພບົເຫນັ
ໄດຕ້າມສະຖານທີ່ ຕ່າງໆເຊັ່ ນ: ຕາມທຢູ່ີອາໄສຂອງຄນົ, ເຂດດນິທາມ, ເຂດທະເລຊາຍ, ຕາມ
ທົ່ ງຫຍາ້, ຕາມທົ່ ງນາ, ເຂດກະສີກໍາ, ປ່າໄມ ້ແລະ ບາງຊະນດິແມ່ນອາໄສຢູ່ໃນນໍາ້ເຊັ່ ນ:  
Argyroneta aquatic.  (Foelix, 2011). ຕໍ່ ມາໃນປີ 2002 ໄດພ້ບົຕື່ ມອກີ 1 ຊະນດິສໍາຮອງ
ຄ:ື Argyroneta aquatica japonica.  (Ono, 2002). ສໍາລບັການສກຶສາກ່ຽວກບັແມງມມູ
ພາຍໃນ ສປປ ລາວ ແມ່ນໄດມ້ກີານລເິລມິແຕ່ ປີ 2000 ເປັນຕົນ້ມາ ຊຶ່ ງໄດມ້ກີານຄົນ້ພບົ
ຕວົຢ່າງແມງມູມທີ່ ເກບັໄວໃ້ນຊັນ້ໃຕດ້ນິຂອງຫໍພພິຕິະພນັ Meseum National d’Historire 

Naturelle, Paris, France (MNHN)  ຊຶ່ ງຕວົຢ່າງດັ່ ງກ່າວແມ່ນໄດເ້ກບັຈາກຖໍາ້ແຫ່ງໜຶ່ ງທີ່  
ບາ້ນຂົວພາວັງ ເມອືງທ່າແຂກ, ແຂວງຄໍາມ່ວນ, ປະເທດລາວ ໃນປີ 1933  ໂດຍທ່ານ 
Madmoiselle Colani. ຕວົຢ່າງດັ່ ງກ່າວນັນ້ເປັນຕວົຢ່າງແມງມູມທີ່ ຂະໜາດໃຫຍ່ ໃນຕະກຸນ
ແມງມູມນກັລ່າ (Sparassidae) ຂາຂອງມນັແຜ່ກວ້າງອອກເຖງິ 30 ຊງັຕແີມດັ. ຈາກນັນ້ ກໍ່
ໄດຮ້ບັການພນັລະນາ ແລະ ຕັງ້ຊື່ ເປັນ Heteropoda maxima Jager, 2001. ຈາກສາເຫດ
ດັ່ ງກ່າວ,  ຈຶ່ ງເຮດັໃຫມ້ນີກັວທິະຍາສາດ ກ່ຽວກບັແມງໄມວ້ທິະຍາໃນທົ່ ວໂລກ ໂດຍສະເພາະ
ແມ່ນກຸ່ມຂອງນກັວທິະຍາສາດທີ່ ສກຶສາກ່ຽວກບັແມງມູມທງັຫ າຍເກດີມຄີວາມສນົໃຈ ເຂົາ້
ມາສກຶສາຄວາມຫ າກຫ າຍທາງດາ້ນຊະນດິຂອງແມງມູມໃນ ສປປ ລາວ ໃຫຫ້ າຍຂຶນ້  (Jager, 

2001). ປີ 2003 ທ່ານ Platnick ໄດບ້ນັທກຶຜນົ ແລະ ລາຍງານຈາໍນວນຊະນດິຂອງແມງມູມ 
ທີ່ ພບົໃນແຕ່ລະປະເທດໃນເຂດອາຊຕີາເວນອອກສ່ຽງໃຕ ້ດັ່ ງນີ:້ ສປປ ລາວ ພບົ 5 ຊະນດິ, 
ກໍາປູເຈຍ 8  ຊະນດິ, ບງັກະລາເທດ 48 ຊະນດິ, ບູຖານ 105 ຊະນດິ, ສງິກະໂປ 108 ຊະນດິ, 
ເນປານ 221  ຊະນດິ, ໄທ 236 ຊະນດິ, ສສ. ຫວຽມນາມ 253 ຊະນດິ, ມາເລເຊຍ 292  

ຊະນດິ, ມຽນມາ 436  ຊະນດິ ແລະ ສປປ ຈນີ 2,428  ຊະນດິ  (Platnick, 2011). ສໍາລບັ
ການບນັທກຶໃນ ສປປລາວ ພບົວ່າ: ໃນຈາໍນວນ 5 ຕວົຢ່າງທີ່ ເກບັໄດມ້ ີ4 ຊະນດິ ໄດອ້ະທບິາຍ
ລາຍລະອຽດກ່ຽວກບັວທິກີານເກບັຕວົຢ່າງໂດຍ Jager ໃນປີ 2003, 2004 ແລະ 1 ຊະນດິ 
ໄດຮ້ບັການພນັລະນາລາຍລະອຽດຂໍມູ້ມທາງດາ້ນວທິະຍາສາດ  (Jäger, 2007).  ປີ 2006 

ໄດມ້ກີານຄົນ້ພບົຊະນດິໃໝ່ເພີ່ ມ 3  ຊະນດິຄ:ື Pseudopoda confuse, P. gemina ແລະ 
P. namkham  (Jäger P. &., 2006). ຕໍ່ ມາປີ 2009 ໄດພ້ບົແມງມູມຕະກຸນຮງັມນົຊະນດິໃ
ໝ່ເພີ່ ມຂືຶນ້ອກີ 4 ຊະນດິຄ:ື Argipoe dang, Pseudopoda wang, Thelcticopis folia 
ແລະ Olios muang. ໃນປີດ່ຽວກນັກໍ່ ໄດມ້ກີານຄົນ້ພບົແມງມູມ 2  ຊະນດິ ທີ່ ເປັນການ
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ບັນທຶກຄັງ້ ທໍາອິດໃນ ສປປ ລາວ (New record) ຄື:  Sphedanus banna ແລະ S. 
quadrimaculata. (Jäger P., 2009). ປີ 2011 ໄດມ້ກີານບນັທກຶເປັນຄັງ້ທໍາອດິຂອງການ
ຄົນ້ພບົແມງມູມ 3 ຊະນດິຄ:ື Dendrolycosa cruciate, D. bairdi ແລະ D. Duckitti. 
(Jäger P. , 2011). ໃນປີດ່ຽວກັນນີໄ້ດມ້ ີການລາຍງານ ແລະ ການບັນທຶກຂອງທ່ານ 
Platnick ຈໍານວນຊະນດິແມງມູມ ທີ່ ພບົໃນເຂດອາຊີຕາເວນັອອກສຽງໃຕ ້ເພີ່ ມຂຶນ້ບາງ
ປະເທດເຊັ່ ນ: ສປປ ລາວ 70 ຊະນິດ, ກໍາປູເຈຍ 8 ຊະນິດ, ໄທ 331 ຊະນິດ, ສສ. 
ຫວຽດນາມ 253 ຊະນດິ, ມຽນມາ 436 ຊະນດິ ແລະ ສປປ ຈນີ 3,109 ຊະນດິ  (Platnick, 

2011). ປີ  2012 ໄດພ້ົບຊະນິດໃໝ່ອີກ 2 ຊະນິດຄື:  Ctenus theodorianum ແລະ 
Serendib muadai.  (Jäger P. L. N., 2012). 

ປີ  2013 ໄດ ້ພົບຊະນິດໃໝ່ອີກ  2  ຊະນິດຄື:  Pseudanapis namkan  ແລະ 
Sinanapis crassitarsus.  (Yucheng Lin., 2013). ໃນປີດ່ຽວກັນນີໄ້ດມ້ ີການສຶກສາ
ຄວາມຫ າກຫ າຍຂອງແມງມູມໃນຂອບເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດພູຫຜີ ີແຂວງອຸດມົໄຊ ພບົ
ແມງມູມທງັໝດົ 81 ຊະນດິ, ໃນນັນ້ພບົແມງມູມຕະກຸນຮງັມນົ 13 ຊະນດິ (ລພີອນ, 2013). 

ນອກຈາກການສກຶສາທາງດາ້ນຄວາມຫ າກຫ າຍຊະນດິແລວ້ ພວກມນັຍງັມບີດົບາດ
ຄວາມສໍາຄນັ ແລະ ປະໂຫຍດຫ າຍໃນລະບບົນເິວດເຊັ່ ນ: ເປັນຕ່ອງໂສອ້າຫານ, ໃຊເ້ປັນຕວົ
ຄວບຄຸມສດັຕູພດຶໃນດາ້ນກະສກິໍາ ແລະ ກນິພວກແມງໄມເ້ປັນອາຫານ ເຊັ່ ນ: ແມງສາບ, 
ແມງວນັ, ຕກັກະແຕນ, ເຜິງ້, ບົງ້, ເພຍ້, ຍຸງ, ແລະ ໜອນຕ່າງໆ.  ນອກຈາກນີເ້ພິ່ ນຍງັນີຍ້ມົນາໍ
ມາເປັນສດັລຽ້ງເພື່ ອຄວາມສວຍງາມ (ຕະກຸນແມງມູມບຶງ້) ນ າມາລຽ້ງເພື່ ອເປັນສນິຄາ້, ເປັນ
ອາຫານໃຫແ້ກ່ສດັອື່ ນໆເຊັ່ ນ: ອາຫານຂອງນກົ, ອາຫານຂອງສດັລຽ້ງ ແລະ ສດັລຽ້ງລູກດວ້ຍ
ນມົບາງຊະນດິ. ຄຽງຄູ່ກບັຜນົດກີໍ່ ຍອມມຜີນົເສຍຄຽງຄູ່ກນັໄປເຊັ່ ນ: ປະຊາກອນບາງປະເທດ
ໃນໂລກນີຍ້ງັຖວ່ືາແມງມູມເປັນສດັທີ່ ອນັຕະລາຍແກ່ຄນົ, ສດັລຽ້ງ, ສາ້ງຄວາມລໍາຄານໃຫແ້ກ່
ແຫ ່ ງທີ່ ຢູ່ອາໄສ,  ທໍາລາຍເຄື່ ອງປູກໃນດາ້ນກະສກີາໍເພາະວ່າເສັນ້ໄຍຂອງແມງມູມເຮດັໃຫກ້ານ
ຂະຫຍາຍໂຕຂອງຍອດພດືຊາ້ລງົ. ນອກຈາກນີສ້ານພດິ (Neurotoxic) ຂອງແມງມູມບາງ
ຊະນິດ ມີທາດເຄມີທີ່ ມຜີົນຕໍ່ ລະບົບປະສາດຕໍ່ ຜູຮ້ ັບ  (Isbister G. K. & M. R. Gray, 

2003); (Raab, 1967); (Habermehl, 1975); (Bachmann, 1976). ທີ່ ໃຊເ້ຂົາ້ໃນການ
ລ່າເຫຍື່ ອ, ກນິອາຫານ ແລະ ໃຊປ້ອ້ງກນັໂຕ.  
ຈດຸປະສງົ: ສາ້ງຮູບວຖິານໃນການຈດັຈາໍແນກຊະນດິ ແມງມູມທີ່ ພບົແຕ່ລະຊະນດິ 
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ຂອບເຂດ ແລະ ໄລຍະເວລາຂອງການສກຶສາ 
- ຂອບເຂດການສກຶສາ: ການສກຶສາໃນຄັງ້ນີແ້ມ່ນຈະເນັນ້ໜກັສະເພາະຄວາມຫ າກ

ຫ າຍຂອງແມງມູມຕະກຸນຮງັມນົ, ສາ້ງຮູບວຖິານຈດັຈາໍແນກຊະນດິຕະກຸນແມງມູມຮງັມນົທີ່

ພບົ ຢູ່ໃນຂອບເຂດຮົວ້ມະຫາວທິະຍາໄລແຫ່ງຊາດ, ເມອືງໄຊທານ,ີ ນະຄອນຫ ວງວຽງຈນັ.  

- ໄລຍະເວລາຂອງການສກຶສາ: ເລມີແຕ່ ເດອືນຕຸລາ, 2018 ຫາ ເດອືນກຸມພາ, 2019 
ວທິກີານສກຶສາ.    

ການສກືສາໃນຄັງ້ນີແ້ບ່ງອອກເປັນ 2 ພາກສ່ວນຄ:ື ການສກຶສາໃນພາກສະໜາມ ແລະ 
ການສກຶສາໃນຫອ້ງທດົລອງ                                                   

ກ. ການສກຶສາໃນພາກສະໜາມ                                                                 
- ຍ່າງສໍາຫ ວດແມງມູມຕາມສະຖານທຕ່ີາງໆເຊັ່ ນ: ຕາມຕົນ້ໄມ,້ ກອ້ງໃບໄມ,້ ຕາມຮງັທີ່

ເກາະຕາມກິ່ ງໄມ ້ແລະ ຕາມທົ່ ງຫຍາ້ ໃນຂອບເຂດຮົວ້ມະຫາວທິະຍາໄລແຫ່ງຊາດ.  
- ຖ່າຍຮູບຕວົຢ່າງແມງມູມຮງັມນົແຕ່ລະຊະນດິທີ່ ພບົເຫນັ. 
- ເກບັຕວົຢ່າງແມງມູມ ໃສ່ຂວດຕວົຢ່າງທີ່ ມເີຫ ົາ້ 90 ທີ່ ກຽມໄວແ້ລວ້, ພອ້ມທງັບນັທກຶຂໍ ້

ມູນພາກສະໜາມ. 
- ນາໍເອາົຕວົແມງມູມມາສກຶສາໃນຫອ້ງທດົລອງໃນຂັນ້ຕອນຕໍ່ ໄປ. 
ຂ. ວທິກີານສກືສາໃນຫອ້ງທດົລອງ 
- ນໍາເອົາຕົວຢ່າງທີ່ ເກບັມາຈາກພາກສະໜາມ ນໍາມາປຽບທຽບກບັຕົວຢ່າງທີ່ ມ ີຢູ່ໃນ

ຫ ້ອງພິພິຕະພັນສັດ  ຂອງພາກຊີວະວິທະຍາ ,  ຄະນະວິທະຍາສາດທໍາມະຊາດ, 
ມະຫາວທິະຍາໄລແຫ່ງຊາດ.  

- ປຽບທຽບຕວົຢ່າງແມງມູມທີ່ ເກບັມາຈາກພາກສະໜາມ ກບັຕວົຢ່າງທີ່ ມຢູ່ີໃນຫອ້ງພພິຕິະ
ພນັສດັ. 

- ຈາໍແນກແມງມູມໃນລະດບັສະກຸນ ແລະ ລະດບັຊະນດິ.  
- ຊອກຫາຊື່ ວທິະຍາສາດຂອງແມງມູມຮງັມນົແຕ່ລະຊະນດິທີ່ ພບົ ໂດຍອງີໃສ່ການຈດັຈໍາ

ແນກເອກະສານຕ່າງໆທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ແລະ ຕາມເວບໄຊຕ່າງໆ ທາງອນິເຕເນດັ ໂດຍອີງໃສ່
ລກັສະນະພາຍນອກທາງດາ້ນສນັຖານວທິະຍາ, ສງັເກດຜ່ານກອ້ງຈລຸະທດັສະເຕຣໂິອໄມໂຄຣ
ສະໂກບ ເພື່ ອເບງິລກັສະນະຕ່າງໆທສໍີາຄນັໃນການຈດັຈາໍແນກເຊັ່ ນ: ລກັສະນະພາຍນອກຂອງ
ຮ່າງກາຍ, ການຈດັລຽນຂອງຕາ, ຮວຍແຍກເທງິແຜ່ນປົກຂອງອອງ, ລກັສະນະຂອງຂາ, 
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ລກັສະນະຂອງແຂວ້, ລກັສະນະອະໄວຍະວະສບືພນັເພດຜູ ້ແລະ ເພດແມ່, ຂນົຢູ່ຕາມປາຍຂາ, 
ຕ່ອມຜະລດິເສັນ້ໄຍ ແລະ ອະໄວຍະວະທີ່ ສໍາຄນັ ອື່ ນໆທີ່ ໃຊເ້ຂົາ້ໃນການຈດັຈາໍແນກ.  

- ສາ້ງຮູບວຖິານຈາໍແນກຊະນດິແມງມູມຮງັມນົ ໂດຍອງີຕາມຫ ກັການອະນຸກມົວຖິານທາງດາ້ນ
ສດັຕະສາດ.  
ຜນົການສກຶສາ  
 ຈາກການສໍາຫ ວດ ແລະ ເກັບຕົວຢ່າງແມງມູມຕະກຸນຮັງມົນ ໃນຂອບເຂດຮົວ້
ມະຫາວທິະຍາໄລແຫ່ງຊາດ, ເມອືງໄຊທານ,ີ ນະຄອນຫ ວງວຽງຈນັ. ພບົແມງມູມຮງັມນົທງັໜົ
ດ 11 ສະກຸນ, 16 ຊະນດິ, ຊຶ່ ງໄດສ້າ້ງຮູບວຖິານຈາໍແນກຊະນດິ ດັ່ ງລາຍລະອຽດລຸ່ມນີ:້  

ຮູບວຖິານຈດັຈາໍແນກຊະນດິ 

1a. ຕ່ອມຜະລດິເສັນ້ໄຍ ມຂີອບອອ້ມ
...................................................................Gastercacautha kuhlii 
1b. ຕ່ອມຜະລດິເສັນ້ໄຍ ບ່ໍມຂີອບອອ້ມ……………………………………….…2 
2a. ຂາ ປອ້ງ tarsus ແລະ metatasus ຂອງທຸກຂາຍາວກ່ວາປອ້ງ tibia ແລະ patella, ທອ້ງ ບ່ໍຍາວ
ກ່ວາພາກສ່ວນ 

ຫວົ 2 ເທື່ ອ..............................................................................................3 
2b. ຂາ ປອ້ງ tarsus ແລະ metatasus ຂອງທຸກຂາບ່ໍຍາວກ່ວາປອ້ງ tibia ແລະ patella, ທອ້ງ ຍາວ
ກ່ວາພາກສ່ວນ 
     ຫວົ 2 ເທື່ ອ......................................................................... Nephila pilipes 
3a. ຕາ ແຖວດາ້ນຫ ງັມລີກັສະນະແຂງ, ບ່ໍຊື່  ຫ  ືຊື່ ໄປທາງດາ້ນໜາ້. ຕາ ທາງຂາ້ງເບືອ້ງໜາ້ໜອ້ຍກ່
ວາຕາທາງດາ້ນຂາ້ງ 
     ເບືອ້ງຫ ງັ.................................................................................................... 4 
3b. ຕາ ແຖວດາ້ນຫ ງັມລີກັສະນະບ່ໍແຂງ, ຊື່  ຫ  ືໂຄງ້ກບັຫ ງັ. ຕາ ທາງຂາ້ງເບືອ້ງໜາ້ໃຫຍ່ກ່ວາຕາທາງ

ດາ້ນຂາ້ງເບືອ້ງຫ ງັ ແລະ ເປັນຮູບສີ່ ແຈ.................................................... 6 
4a. ມຮີອຍແຍກເທງິອອງ..................................................................................... 5 
4a. ບ່ໍມຮີອຍແຍກເທງິອອງ...................................................... Acusilas coccineus 
5a. ຕາ ລຽນເປັນ 2 ແຖວ (2:6) ........................................................................11 
5b. ຕາ ລຽນເປັນ 2 ແຖວ (4:4) .........................................................................9 
6a. ຂາ ຮຽວຍາວ, ມໜີາມປົກຫຸມ້ຫວົ................................................................. 10 
6b. ຂາ ສັນ້ ມລີາຍຕາມປອ້ງຂາ ແລະ ມຂີນົ, ມໜີາມປົກຫຸມ້ທົ່ ວຂາ..  Neoscuna nautica 
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7a. ຕາ ເປັນສດໍີາ............................................................Eriovixia excelsa 
7b. ຕາ ເປັນສດໍີາປົນສນໍີາ້ຕານ.................................................... Argiope catenulate 

8a. ພືນ້ເອກິເປັນຮູບຫວົໃຈ, ແຜ່ນເອກິເປັນສເີຫ ອືງ................ Parawixia dehaani 
8b. ພືນ້ເອກິເປັນຮູບຫວົໃຈ, ແຜ່ນເອກິບ່ໍມສີ.ີ............................................................ 7 
9a. ລກັສະນະຂອງອອງ ເປັນຮູບໝາກໄຂ່ຫ ງັ.................... Mangora gibberosa 
9b. ລກັສະນະຂອງອອງ ເປັນຮູບໄຂ່................................................................... 12 
10a. ດາ້ນທອ້ງ ໃຫຍ່ກ່ວາສ່ວນຫວົ, ມໝີາມ........................ Neoscona viglans 
10b. ດາ້ນທອ້ງ ໃຫຍ່ກ່ວາສ່ວນຫວົ, ບ່ໍມໝີາມ........................................................ 13 
11a. ດາ້ນທອ້ງ ເປັນຮູບໄຂ່...................... Parasteatoda tepidariorum  
11b. ດາ້ນທອ້ງ ເປັນຮູບຫ ຽມ.................................. Zygiella x-notata 
12a.  ສຂີອງສ່ວນເອກິ ເປັນສຂີາວປົນສເີທາົ............ Cyrsophora moluccensis 

12b. ສຂີອງສ່ວນເອກິ ເປັນສສີົົມ້............................... Cyrtophora unicolor 

13a. ຂອບທອ້ງ ມລີກັສະນະເປັນຄືນ້.....................................................14 
13b. ຂອບທອ້ງ ມລີກັສະນະລຽບ.........................................................15 
14a. ດາ້ນເທງິຂອງທອ້ງມລີາຍແຖບໃຫຍ່ສຂີາວ,ສເີຫ ອືງ ແລະ ສນີໍາ້ຕານ...............
Argiope aemula 
14b. ດາ້ນເທງິຂອງທອ້ງ ມແີຖບໃຫຍ່ສເີຫ ອືງ ແລະ ສນີໍາ້ຕານ........ Argiope sp. 
15. ດາ້ນລຸ່ມຂອງລໍາໂຕເປັນສເີຫ ອືງ..................................Argiope anasuja 
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ສະຫ ຸບຜນົການສກຶສາ 
 ຈາກການສກຶສາແມງມູມຕະກຸນຮງັມນົ ໃນຂອບເຂດຮົວ້ມະຫາວທິະຍາໄລແຫ່ງຊາດ. 
ພົບແມງມູມຮັງມົນທັງ  16 ຊະນິດຄື:  Acusilas coccineus, Argiope aemula, A. 

anasuja, A. catenulate, A. sp., Cyrsophora moluccensis, C. unicolor, Eriovixia 

excels, Gasteracantha kuhlii, Mangora gibberosa, Neoscona nautica, N. 

Acusilas 

coccineus

Argiope aemula Argiope anasuja Argiope sp. 
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Mangora 

gibberosa

Neoscuna 
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Neoscona 

viglans

Nephila pilipe Parawixia 
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Neoscona 

viglans
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viglans, Nephila pilipes, Parawixia dehaani, Parasteatoda tepidariorum ແລະ 
Zygiella x-notata. ການຈໍາແນກແມງມູມ 16 ຊະນດິ ໃນຕະກຸນແມງມູມຮງັມນົ ໂດຍ
ອງີໃສ່ຂໍມູ້ນທາງດາ້ນສນັຖານວທິະຍາຂອງແມງມູມແຕ່ລະຊະນດິ ເຊັ່ ນ: ລກັສະນະພາຍນອກ
ຂອງຮ່າງກາຍ, ການຈດັລຽນຕໍາແໜ່ງຂອງຕາ, ຮອຍແຍກເທງິແຜ່ນປົກຂອງອອງ, ລກັສະນະ
ຂອງຂາ, ລກັສະນະຂອງແຂວ້, ລກັສະນະອະໄວຍະວະສບືພນັເພດຜູ ້ແລະ ເພດແມ່, ຂນົຢູ່
ຕາມປາຍຂາ, ຕ່ອມຜະລດິເສັນ້ໄຍ ແລະ ອະໄວຍະວະທີ່ ສໍາຄນັອື່ ນໆ ທີ່ ໃຊເ້ຂົາ້ໃນການຈດັ
ຈໍາແນກ. ໃນການສກຶສາຄັງ້ນີໄ້ດພ້ບົແມງມູມ 1 ໂຕຢ່າງ (Argiope sp.) ທີ່ ຍງັບ່ໍສາມາດຈກັ
ຈາໍແນກຊະນດິໄດ.້  
ເອກະສານອາ້ງອງີ 
ລພີອນ ໜ່ໍປະເສດີ (2013). ສກຶສາຄວາມຫ າກຫ າຍຂອງແມງມູມໃນຂອບເດປ່າສະຫງວນ

ແຫ່ງຊາດພູຫຜີີ. ບດົວທິະຍານພິນົ ລະດບັປະລຍິາໂທ, ສາຂາ ຊວີະວທິະຍາ ຄະນະ
ວທິະຍາສາດທໍາມະຊາດ ມະຫາວທິະຍາໄລແຫ່ງຊາດ. 59 ໜາ້.  

Bachmann M., 1976. Das Gift der orthognathen Spinne Pterinochilus spec, 

Isolierung und teilweise biochemische und biologische 

Charakterierungeines Neurotoxins und einer Hyalurondase. Doctoral 

thesis, University of Basel.  

Habermehl G., 1975. Die biologische Bedeutung tierischer Gifte, Naturwiss, 

62: 15-21 p. 

Hirosugu Ono (2002). New and remarkable spiders of the families 

Liphistiidae, Argyronetidae, Pisauridae, Theridiidae and Araneidae 

(Arachnida) from Japan. Bull. natn. Sci. Mus. Tokyo (A) 28: 51-60 p. 

Isbister G. K. & M. R. Gray, 2003, Latrodectism: A prospective cohort study 

of bites by formerly identified red back spiders. Med. J. Aust. 179: 88-91 

p. 

Isbister G. K & A. Graudins J. white D., 2003. Antivenom treatment in 

arachnidism. J. Toxicol. Clin. Toxicol.41: 291-300 p. 

Isbister G. K., J. E. Seymour., M. R. Gray & R. J. Raven, 2003. Bites by Spiders 

of the family Theraphosidae in humans and canines. Toxicon. 41:519-

524 p. 

Jäger P., Liphone N. & Bounthob P., 2012. Spiders from Laos with description 

of a new species and new records (Arachnida: Araneae) Vol. 61(2):77-92 p. 



390 

ວາລະສານວທິະຍາສາດ ຂອງມະຫາວທິະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ສະບບັທ ີ18, 2021 

Jäger P. & Praxaysombath B., 2011. Spiders from Laos with forty-three new 

record and first result from the province Bolikhamxay and Champasak 

(Arachnida: Araneae) 10-31 p. 

Jäger P. & Praxaysombath B., 2009 Spiders from Laos: New species and New 

records (Arachnida: Arachneae). Vol. 58(1): 27-51 p. 

Jäger P., 2007.  Spiders from Laos with descriptions of new species (Arachnida: 

Araneae). Acta arachn. Tokyo Vol. 56(1): 29-58 p. 

Jäger P., Pathoumthong B. &Vedel V., 2006. First record of the genus 

Pseudopoda in Laos with description of new species (Arachnida, 

Araneae, Sparassidae). Senckenbergiana biologica Vol. 86(2):1-9 p. 

Jäger P., 2001. A new species of Heterlpoda (Araneae: Sparassidae: 

Heteropodinae) from Laos-the largest huntsman spiders? Zoosystema 

Vol. 23(3):461-465 p. 

Jocqué R. & A. S. Dippenaar-Schoeman, 2006. Spider Families of the World. 

Musée Royal de l'Afrique Central, Tervuren: 336 p. 

Kaiser E. & Raab W., 1967. Collagenolytic activity of snake and spider venoms. 

Toxicon 4: 251-255 p. 

Platnick N. I., 2011. The world spiders’ catalog, Version 11.0. American 

Museum of Natural History. Online: http:// 

research.amnh.org/entomology/spiders/ catalog/ index. html. 
Platnick N. I., 2009. The world spiders’ catalog, Version 10.0. American 

Museum of Natural History, Online: http:// 

research.amnh.org/entomology/spiders/ catalog/ index. html. 

Rainer F. Foelix, 2011.  Biology of Spiders, Third Edition: 1-419 p. 

Yucheng Lin., Shuqiang Li & Jäger P., 2013. Anapidae (Arachnida; Araneae), 

a Spider Family newly recorded from Laos. Zootaza 3608(6):511-520 p 
 

 

 

 

 


