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ບດົຄດັຫຍ ໍ້ 

ການຄ ນ້ຄວ້າຄ ງ້ນີມ້ຈີດຸປະສ ງເພືື່ ອສກຶສາ 1). ປະສດິທພິາບບ ດສອນໂດຍການນໍາໃຊ ້
ເຕ ກນກິແບບການຄ ນ້ຄວ້າເຂ າ້ໃນການຈ ດການຮຽນ-ການສອນວິຊາຊິວະວິທະຍາ ເລືື່ ອງ: 
ລະບ ບຕື່ າງໆໃນຮື່ າງກາຍຄ ນເຮ າສໍາລ ບນ ກຮຽນ ຊ ນ້ມ.6 ໂຮງຮຽນມ ດທະຍ ມສ ມບູນສາທດິ
ສ ກຮຽນ 2017–2018 ຕາມເກນມາດຕະຖານ 75/75,  2). ເພືື່ ອສກຶສາຄື່ າດ ດສະນປີະສດິທິ
ຜ ນການຮຽນຮູວ້ຊິາຊວິະສາດວທິະຍາເລືື່ ອງ: ລະບ ບຕື່ າງໆໃນຮື່ າງກາຍຄ ນຊ ນ້ ມ.6 ໂດຍນໍາໃຊ ້
ວທິສີອນແບບການຄ ນ້ຄວ້າ, 3). ເພືື່ ອສກຶສາຄວາມເພິື່ ງພໍໃຈຂອງນ ກຮຽນຕໍື່ ກ  ບການນໍາໃຊວ້ທິີ
ສອນແບບການຄ ນ້ຄວ້າເຂ າ້ໃນວຊິາຊວິະສາດວທິະຍາ ເລືື່ ອງ ລະບ ບຕື່ າງໆໃນຮື່ າງກາຍຄ ນ ຊ ນ້ 
ມ.6, ວທິດໍີາເນນີການຄ ນ້ຄວາ້ປະຊາກອນໄດແ້ກື່ ນ ກຮຽນ ຊ ນ້ມ.6 ຂອງໂຮງຮຽນມ ດທະຍ ມ
ສ ມບູນສາທດິ, ຈາໍນວນ 300 ຄ ນ ແລະ ກຸື່ ມທ ດລອງ ແມື່ ນໄດເ້ລອືກເອ າແບບເຈາະຈ ງໄດແ້ກື່
ຫອ້ງ ມ.6/1 ຈໍາ ນວນ 25 ຄ ນຂອງໂຮງຮຽນມ ດທະຍ ມສ ມບູນສາທດິ.ເຄືື່ ອງມທືີື່ ໃຊໃ້ນການ
ເກ ບລວບລວມຂໍມູ້ນຄ ງ້ນີ ້ເປ ນເຄືື່ ອງມທືີື່ ສາ້ງຂືນ້ ປະກອບມບີ ດສອນຕາມຮູບແບບວທິສີອນ
ແບບສບຶສວນ ຈໍານວນ 5 ບ ດສອນ, ແບບທ ດສອບຍື່ ອຍໃນຊຸດບ ດສອນຕາມຮູບແບບວທິີ
ສອນແບບສບືສວນຈໍານວນ 5 ຊຸດຍື່ ອຍຊຸດລະ 10 ຂໍ.້ແບບທ ດສອບວ ດຜ ນສໍາເລ ດທາງການ
ຮຽນເປ ນແບບທ ດສອບເລອືກຕອບຊະນດິປາລະໄນ ໂດຍຄໍາຕອບມ ີ4 ຕ ວເລອືກຈາໍນວນທ ງໝ 
ດ 40 ຂໍ ້ແລະ ແບບສອບຖາມຄວາມເພີື່ ງພໍໃຈເປ ນແບບມາດຕາສື່ ວນປະມານຄື່ າ (Rating 

Scale) 5 ລະດ ບຈາໍນວນ 25 ຂໍ.້  
ວທິວີເິຄາະຫາປະສດິທພິາບຂອງບ ດສອນ ໂດຍໃຊສູ້ດ E1/E2, ວເິຄາະຫາດ ດສະນປີະ

ສດິທຜິ ນໂດຍໃຊສູ້ດ E.I ແລະ ວທິວີເິຄາະຫາຄວາມເພິື່ ງພໍໃຈຂອງນ ກຮຽນຫອ້ງ ມ.6/1 ທີື່ ມຕີໍື່
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ວທິສີອນແບບສບືສວນວຊິາຊວິະວທິະຍາ ເລືື່ ອງ: ລະບ ບຕື່ າງໆໃນຮື່ າງກາຍຄ ນ ຊ ນ້ ມ.6 ໂດຍ
ໃຊສູ້ດຫາຄື່ າສະເລື່ ຍ, ຄື່ າຜ ນປື່ ຽນມາດຕະຖານ. ຜ ນການການຄ ນ້ຄວ້າພ ບວື່ າ: ບ ດສອນໂດຍ
ການນໍາໃຊວ້ທິສີອນແບບສບືສວນເຂ າ້ໃນການຈ ດການຮຽນ - ການສອນ ວຊິາຊວິະວທິະຍາ 
ເລືື່ ອງ :  ລະບ ບຕື່ າ ງໆໃນຮື່ າງກາຍຄ ນເຮ າ ຜູ ້ຄ ນ້ຄ ້ວາສ ້າ ງຂືນມີປະສິດທິພາບເທ ື່ າກ ບ 
87.32/91.20 ເຊິື່ ງສູງກວື່ າເກນທີື່ ຕ ງ້ໄວ ້75/75. ດ ດສະນປີະສດິທຜິ ນຄວາມກາ້ວໜາ້ທາງ
ພ ດທະນາການຮຽນຮູວ້ຊິາຊວິະສາດວທິະຍາ ເລືື່ ອງ: ລະບ ບຕື່ າງໆໃນຮື່ າງກາຍຄ ນຂອງນ ກຮຽນ
ຫອ້ງ ມ.6/1 ຈາກບ ດສອນໂດຍການນໍາໃຊວ້ທິສີອນແບບສບືສວນເຂ າ້ໃນການຈ ດການຮຽນ-
ການສອນ ວຊິາ ຊວິະວທິະຍາ ເລືື່ ອງ: ລະບ ບຕື່ າງໆໃນຮື່ າງກາຍຄ ນເຮ າມຄີື່ າດ ດສະນປີະສດິທິ
ຜ ນ (E.I) ເທ ື່ າກ ບ 0.9434 ຄດິເປ ນເປີເຊ ນເທ ື່ າກ ບ 94.34% ສະແດງວື່ າຜູຮ້ຽນມຄີວາມກາ້ວ
ໜາ້ໃນການຮຽນ 94. 34% ເປ ນບ ດສອນທີື່ ມປີະສດິທຜິ ນຊື່ ວຍໃຫນ້ ກຮຽນເກດີການຮຽນຮູ ້
ໄດຢ້ື່ າງແທຈ້ງິ. ລະດ ບຄວາມເພິື່ ງພໍໃຈຂອງນ ກຮຽນຫອ້ງ ມ.6/1 ທີື່ ມຕີໍື່ ວທິສີອນແບບສບືສວນ
ໂດຍລວມແລວ້ ນ ກຮຽນຫອ້ງ ມ.6/1 ມີຄວາມເພິື່ ງພໍໃຈຢູື່ ໃນລະດ ບຫ 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 outcomes 
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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.  
 

 ຄວາມເປ ນມາຂອງບ ນຫາ 
ການພ ດທະນາການຮຽນການສອນ ຢູື່ ໃນປະເທດລາວ ສປປ ລາວ ຂອງພວກເຮ າ ໄດມ້ ີ

ການປື່ ຽນແປງໄປຕາມຍຸກສະໄໝ ຂອງການປື່ ຽນແປງໃໝື່  ຂອງນະໂຍບາຍປະຕຮູິບການສກຶສາ
ແຫື່ ງຊາດ ຕາມທິດທາງລວມຂອງແຜນພ ດທະນາການເສດທະກດິ-ສ ງຄ ມແຫື່ ງຊາດ, ໃນ

ສ ດຕະວ ດທີ XXI ເປ ນຍຸກສະໄໝໂລກາພິວ ດ, ຍຸກແຫື່ ງຂໍມູ້ນແຫື່ ງການແລກປື່ ຽນຂໍມູ້ນ

ຂື່ າວສານ, ວທິະຍາສາດເຕ ກໂນໂລຍມີລີ ກສະນະກະໂດດຂ ນ້ ໃນໄລຍະຂາ້ມຜື່ ານຂອງການ
ພ ດທະນາປະເທດ ຊືື່ ງມຄີວາມໝາຍ ຄວາມສໍາຄ ນຢື່ າງຫ ວງຫ າຍຕໍື່ ການປື່ ຽນແປງ ການດໍາລ ງ
ຊວີດິມະນຸດໃນສ ງຄ ມ ທື່ າອື່ ຽງທດິທາງຂອງການພ ດທະນາເສດຖະກດິ-ສ ງຄ ມ ທີື່ ອງີໃສື່ ທໍາມະ
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ຊາດນ ນ້ເລີື່ ມຫ ຸດນອ້ຍຖອຍລ ງ, ແຕື່ ຈະຫ ນມາໝນູໃຊມ້  ນສະໝອງ ແລະ ສະຕປິ ນຍາຂອງຄ ນ

ເພີື່ ມຂຶນ້ ແລະ ເປ ນສີື່ ງສໍາຄ ນທີື່ ສຸດ, ສະນ ນ້ບ ນດາປະເທດໃນໂລກຈືື່ ງຫ ນມາສຸມໃສື່ ການ
ພ ດທະນາຊ ບພະຍາກອນມະນຸດໂດຍຖເືອ າການສກຶສາເປ ນປ ດໃຈຕ ນ້ຕໍໃນການສາ້ງຄ ນເຮ າໃຫ ້

ມຄີວາມຮູ,້ ຄວາມສາມາດ, ມກີານພ ດທະນາຕ ນເອງ ໃຫມ້ຄຸີນສ ມບ ດສນິທໍາປະຕວິ ດ, ມກີານ
ສກຶສາຄ ນ້ຄວາ້ ມກີານນໍາໃຊ ້ວທິະຍາສາດ ແລະ ເຕ ກໂນໂລຊເີຂ າ້ໃນການສກຶສາເພືື່ ອສາ້ງສາ
ປະເທດຊາດ ກະຊວງສກຶສາ ແລະ ກລິາ, (2015:18) ເພືື່ ອເປ ນແນວທາງໃນການພ ດທະນາ 
ສາຂາວຊິາອືື່ ນໆ, ໃຫມ້ກີານ ເສມີຂະຫຍາຍໃນສາຍວຊິາຫ  ກສູດການຮຽນການສອນ ໃນສາຂາ
ວຊິາຕື່ າງໆມຄີວາມເຂ ມ້ແຂງສາມາດນໍາໄປໃຊ ້ໄດໃ້ນຊວີດິປະຈໍາວ ນ ແລະ ເກດີຜ ນເປ ນຈງິ 
ອດິທພິ ນ ອ ນສໍາຄ ນຂອງການພ ດທະນາປະເທດ ສປປ ລາວ ລວມທ ງໃນດາ້ນເສດຖະກດິ, 
ສ ງຄ ມ ແລະ ວ ດທະນະທໍາ, ການເມອືງການປ ກຄອງ, ວທິະຍາສາດການແພດ ແລະ ອືື່ ນໆ, 
ທື່ າມກາງກະແສຂອງຄວາມປື່ ຽນແປງຕາມຍຸກສະໄໝນ ນ້ ບ ນດາສະມາຊກິພາກພືນ້ໃນສ ງຄ ມ
ຕອ້ງມກີານຫ ນປື່ ຽນຕ ນເອງໃຫເ້ຂ າ້ກ  ບສະຖານະການຂອງໂລກ ການຫ ນປື່ ຽນເຂ າ້ສູື່ ສະມາຄ ມ
ອາຊຽນ ແລະ ສິື່ ງສໍາຄ ນທີື່ ສຸດທີື່ ຈະເຮ ດໃຫທຸ້ກຄ ນຢູື່ ໃນສ ງຄ ມໄດຢ້ື່ າງສ ມດຸນກ ນ ແລະ ປອດ
ໄພ ມຄີວາມສຸກ ໃນສ ງຄ ມນ ນ້ ແນື່ ນອນຈະຕອ້ງມກີານພ ດທະນາທາງດາ້ນການສກຶສາ ເພືື່ ອ
ຄວາມສະເໝພີາບໃນສ ງຄ ມ.  

ຈດຸປະສ ງຂອງການຄ ນ້ຄວາ້: ເພືື່ ອສກຶສາປະສດິທພິາບຂອງບ ດສອນໂດຍການນໍາໃຊວ້ທິສີອນ
ແບບສບືສວນເຂ າ້ໃນການຈ ດການຮຽນ - ການສອນ ວຊິາ ຊວິະວທິະຍາ ເລືື່ ອງ: ລະບ ບຕື່ າງໆ
ໃນຮື່ າງກາຍຄ ນເຮ າ ຂອງນ ກຮຽນ ຊ ນ້ ມ.6 ໂຮງຮຽນມ ດທະຍ ມສ ມບູນສາທິດສ ກຮຽນ 
2017–2018 ຕາມເກນມາດຕະຖານ 75/75, ເພືື່ ອສກຶສາຄື່ າດ ດສະນປີະສດິທຜິ ນຄວາມກາ້ວ
ໜາ້ທາງພ ດທະນາການຮຽນຮູ ້ວຊິາ ຊວິະສາດວທິະຍາເລືື່ ອງ: ລະບ ບຕື່ າງໆໃນຮື່ າງກາຍຄ ນຊ ນ້ 
ມ.6 ໂດຍນໍາໃຊວ້ທິສີອນແບບສບືສວນ ແລະ ເພືື່ ອສກຶສາຄວາມເພິື່ ງພໍໃຈຂອງນ ກຮຽນຕໍື່ ກ  ບ
ການນໍາໃຊວ້ທິສີອນແບບສບືສວນວຊິາຊວິະສາດວທິະຍາເລືື່ ອງ ລະບ ບຕື່ າງໆໃນຮື່ າງກາຍຄ ນ 
ຊ ນ້ ມ.6. 

ເຄືື່ ອງມກືານຄ ນ້ຄວາ້ 
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ປະຊາກອນ: ໄດແ້ກື່ ນ ກຮຽນຊ ນ້ ມ.6 ຂອງໂຮງຮຽນມ ດທະຍ ມສກຶສາສ ມບູນສາທດິມ ີ
6 ຫອ້ງຈາໍນວນ 300 ຄ ນ. 

ກຸື່ ມທ ດລອງ: ແມື່ ນໄດເ້ລອືກເອ າແບບເຈາະຈ ງໄດແ້ກື່ ຫອ້ງ ມ.6/1 ຈາໍນວນ 25 ຄ ນຂອງ

ໂຮງຮຽນມ ດທະຍ ມສກຶສາສ ມບູນສາທດິ. 

ຂອບເຂດດາ້ນເນືອ້ໃນ: ການຈ ດການຮຽນ-ການສອນ ວຊິາຊວີະວທິະຍາ ຊ ນ້ ມ.6 ເລືື່ ອງ
ລະບ ບຕື່ າງໆໃນຮື່ າງກາຍຄ ນໂດຍການນໍາໃຊວ້ທິສີອນແບບສບືສວນຈະນໍາໃຊບ້ ດສອນ 5 ບ ດ 
ຄື: ລະບ ບກາ້ມ; ລະບ ບກະດູກ; ລະບ ບລະລາຍອາຫານ; ລະບ ບຫາຍໃຈ; ແລະ ລະບ ບ
ຈະລາຈອນເລອືດ.  ເປ ນຂອບເຂດເນືອ້ໃນຂອງການສກຶສາ ແລະ ຈະໃຊເ້ວລາສອນບ ດລະ 2 

ຊ ື່ ວໂມງ, ລວມທ ງໝ ດ 10 ຊ ື່ ວໂມງ. 

ຂອບເຂດດາ້ນເວລາ: ການຄ ນ້ຄວາ້ຄ ງ້ນີໄ້ດເ້ກ ບຂໍມູ້ນຈາກການສອນຕ ວຈງິ, ລວບລວມ

ຄະແນນເສ ງຍື່ ອຍ, ເສ ງລວມກື່ ອນ ແລະ ຫ  ງຮຽນ, ສກຶສາຄວາມເພິື່ ງພໍໃຈຂອງນ ກຮຽນລະຫວື່ າງ
ເດອືນ 10 ຫາ 12 ສ ກຮຽນ 2017–2018. 

ວທິກີານດໍາເນນີການຄ ນ້ຄວາ້ 
ການສກຶສາຄ ນ້ຄວາ້ຄ ງ້ນີ ້ເປ ນການຄ ນ້ຄວາ້ວຊິາຊວິະວທິະຍາສາດ ເລືື່ ອງ: ລະບ ບຕື່ າງໆ

ໃນຮື່ າງກາຍຂອງຄ ນຊ ນ້ ມ.6 ໂຮງຮຽນມ ດທະຍ ມສ ມບູນສາທດິ ເຊິື່ ງຜູຄ້  ນ້ຄວາ້ໄດດໍ້າເນນີການ
ຄ ນ້ຄວາ້ ດ ື່ ງນີ:້ 

ຂ ນ້ຕອນດໍາເນນີການສກຶສາຄ ນ້ຄວາ້:  
ການຈ ດການຮຽນ-ການສອນໂດຍການນໍາໃຊວ້ທິກີານສອນແບບສບືສວນເຂ າ້ໃນການ

ຮຽນ-ການສອນ ວິຊາ ຊີວະວິທະຍາ ເລືື່ ອງ: ລະບ ບຕື່ າງໆໃນຮື່ າງກາຍຂອງຄ ນ ຊ ນ້ ມ.6 
ໂຮງຮຽນ ມ ດທະຍ ມສ ມບູນສາທດິ ຄະນະສກຶສາສາດ ມະຫາວທິະຍາໄລແຫື່ ງຊາດ. ຜູສ້ກຶສາ
ຄ ນ້ຄວາ້ໄດສ້ະເໜຜີ ນການວເິຄາະຕາມລໍາດ ບຂ ນ້ຕອນດ ື່ ງນີ:້ 

1) ເຂ າ້ພ ບຄະນະອໍານວຍການ ແລະ ຫ ວໜາ້ວຊິາການໂຮງຮຽນ ເພືື່ ອສະເໜ ີຫ  ືແຈງ້
ຈດຸປະສ ງກື່ ຽວກ ບການຈ ດ ການຮຽນ-ການສອນ ໂດຍນໍາໃຊວ້ທິສີອນແບບສບຶສວນ ເຂ າ້ໃນ
ການສອນວຊິາຊວີະສາດທີື່ ໂຮງຮຽນ ມສ ສາທດິ ຊ ນ້ ມ.6 ເພືື່ ອເປ ນການເກ ບກໍາຂໍມູ້ນປະກອບ
ໃນການຂຽນບ ດຄ ນ້ຄວາ້ຄ ງ້ນີ.້ 

2) ສຸື່ ມເລອືກກຸື່ ມທ ດລອງແລວ້ແຈງ້ເວລາຮຽນໃຫນ້ ກຮຽນຮູ.້ 
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3) ກື່ ອນການດໍາເນນີການສອນຕ ວຈງິໄດມ້ກີານທ ດສອບກື່ ອນການຮຽນ (Pre-test) 

ດວ້ຍແບບທ ດສອບລວມທີື່ ກຽມໄວຈ້າໍນວນ 40 ຂໍ.້ 
4) ດໍາເນນີການສອນຕ ວຈງິຕາມບ ດສອນທີື່ ກາໍນ ດໄວມ້ ີ5 ບ ດສອນ. 
5) ດໍາເນນີການສອນຕ ວຈງິຕາມບ ດສອນແຕື່ ລະບ ດ ສໍາເລ ດແລວ້ກໍທ ດລອງສອບຫ  ງ

ການຮຽນບ ດນ ນ້ດວ້ຍແບບທ ດສອບຍື່ ອຍ ຫ  ືແບບທ ດສອບປະຈາໍບ ດແຕື່ ລະບ ດມຈີາໍນວນ 10 ຂໍ.້ 
6) ຫ  ງຈາກສອນໝ ດທຸກບ ດສອນແລວ້ກໍເຮ ດການທ ດສອບລວມ ຫ  ືການທ ດສອບຫ  ງການ

ຮຽນມຈີາໍນວນ 40 ຂໍ ້ຊຶື່ ງແມື່ ນແບບທ ດສອບດຽວກ ນກ ບແບບທ ດສອບກື່ ອນການຮຽນ. 
7) ເມືື່ ອສອນໝ ດທຸກບ ດສອນແລວ້ຊ ື່ ວໂມງຕໍື່ ໄປຜູຄ້ ນ້ຄວາ້ກຢໍາຍແບບສອບຖາມຄວາມເພິື່ ງ

ພໍໃຈໃຫນ້ ກຮຽນສະແດງຄວາມຄດິເຫ ນຕໍື່ ກ  ບການຈ ດການຮຽນ-ການສອນ ໂດຍການນໍາໃຊວ້ທິີ
ສອນແບບແກໂ້ຈດບ ນຫາ ຂອງຄູເມືື່ ອນ ກຮຽນຕອບສໍາເລ ດແລວ້ກໍເກ ບເອ າແບບສອບຖາມກ ບຄນື
ເພືື່ ອກວດສອບຄວາມລະອຽດ, ຖກືຕອ້ງ ແລະ ຄ ບຖວ້ນຕາມຈາໍນວນ. 

8) ນາໍເອ າຂໍມູ້ນທ ງໝ ດມາລວບລວມເພືື່ ອຈະນາໍມາວເິຄາະຜ ນຂອງຂໍມູ້ນ 

ຂ ນ້ຕອນໃນການວເິຄາະຂໍມູ້ນ: 
ຕອນທ ີ1 ຫາປະສດິທພິາບຂອງບ ດສອນໂດຍການນໍາໃຊວ້ທິສີອນແບບສບືສວນເຂ າ້ໃນ

ການຈ ດການຮຽນ-ການສອນ ວຊິາຊວິະວທິະຍາ ເລືື່ ອງ ລະບ ບຕື່ າງໆໃນຮື່ າງກາຍຄ ນເຮ າ ຂອງ
ນ ກຮຽນ ຊ ນ້ ມ.6 ໂຮງຮຽນມ ດທະຍ ມສ ມບູນສາທິດສ ກຮຽນ 2017–2018 ຕາມເກນ
ມາດຕະຖານ 75/75. 

ຕອນທ ີ2 ຫາຄື່ າດ ດສະນປີະສດິທຜິ ນຄວາມກາ້ວໜາ້ທາງພ ດທະນາການຮຽນຮູວ້ຊິາຊິ
ວະວທິະຍາເລືື່ ອງ: ລະບ ບຕື່ າງໆໃນຮື່ າງກາຍຄ ນຊ ນ້ ມ.6 ໂດຍນາໍໃຊວ້ທິສີອນແບບສບືສວນ. 

ຕອນທ ີ3 ຫາຄວາມເພິື່ ງພໍໃຈຂອງນ ກຮຽນທີື່ ມຕີໍື່ ກ  ບການນໍາໃຊວ້ທິສີອນແບບສບືສວນ
ວຊິາຊວິະສາດວທິະຍາເລືື່ ອງ ລະບ ບຕື່ າງໆໃນຮື່ າງກາຍຄ ນ ຊ ນ້ ມ.6. 

ຜ ນການຄ ນ້ຄວາ້ ແລະ ວຈິານຜ ນ 

ສະຫ ຸບລວມແລວ້ການນໍາໃຊກ້ານຈ ດການຮຽນ-ການສອນການນໍາໃຊວ້ທິກີານສອນ
ແບບສບືສວນເຂ າ້ໃນການຮຽນ-ການສອນ ວຊິາ ຊວີະວທິະຍາ ເລືື່ ອງ: ລະບ ບຕື່ າງໆໃນຮື່ າງກາຍ
ຂອງຄ ນ ຊ ນ້ ມ.6 ໂຮງຮຽນ ມ ດທະຍ ມສ ມບູນສາທດິ  ຄະນະສກຶສາສາດ ມະຫາວທິະຍາໄລ
ແຫື່ ງຊາດໃນຄ ງ້ນີເ້ຖງິແມື່ ນວື່ າບ ດສອນທີື່ ຜູຄ້  ນ້ຄວ້າສາ້ງຂຶນ້ມປີະສດິທພິາບ ສູງກວື່ າເກນທີື່ ຕ ງ້
ໄວເ້ຮ ດໃຫນ້ ກຮຽນຫອ້ງ ມ.6/1 ມຄີວາມກາ້ວໜາ້ໃນການຮຽນເຖິງ 94.34% , ມຜີ ນການ
ຮຽນສູງກວື່ າຫ  ງຮຽນ ແລະ ມລີະດ ບທ ດສະນະຄະຕຂິອງນ ກຮຽນມ ດທະຍ ມສກຶສາສ ມບູນ
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ສາທດິຂ ນ້ ມ.6 ທີື່ ມຕີໍື່ ວທິກີານຮຽນ-ການສອນ ແບບສບຶສວນໂດບລວມແລວ້ເຫ ນດໃີນລະດ ບ
ຫ າຍກໍື່ ຕາມແຕື່  ຜື່ ານການຈ ດການຮຽນ-ການສອນຕ ວຈງິຜູຄ້  ນ້ຄວ້າໄດສ້ ງເກດເຫ ນບ ນຫາເຊ ື່ ນ: 
ຄູຕອ້ງໃຊເ້ວລາໃນການສອນຫ າຍ, ມກີານວາງແຜນການສອນຄ ບຖວ້ນທຸມ້ເທເວລາ ແລະ
ເຫືື່ ອແຮງທ ງກາຍທ ງໃຈໃນການປະຕບິ ດກດິຈະກາໍຕ ວຈງິ, ເວລາບໍື່ ພໍໃນການປະຕບິ ດກດິຈະກໍາ
ລະຫວື່ າງຮຽນເຮ ດໃຫນ້ ກຮຽນບາງຄ ນເກດີຄວາມທໍຖ້ອຍໃຈເມືື່ ອເຫ ນໝູື່ ໃນຫອ້ງຮຽນເຮ ດໄດ,້ 
ໃນບາງຄ ງ້ເວລາທ ດສອບຍື່ ອຍຫ  ງການຮຽນນ ກຮຽນບາງຄ ນຍ ງບໍື່ ເອ າໃຈໃສື່ ຢາກກື່ າຍໝູື່ ຄູື່  ແລະ 
ໃນບາງຄ ງ້ກໍື່ ຍ  ງມຄີວາມຫຍຸງຍາກທີື່ ຈະສະຫ ຸບເນືອ້ໃນບ ດທີື່ ຈະມາຕອບຄໍາຖາມທີື່ ຄູຕ ງ້ໄວ,້ ວທິີ
ສອນແບບສບຶສວນກໍື່ ເປ ນວທິສີອນທີື່ ແທດເໝາະສໍາຫ  ບບາງເນືອ້ໃນກ ບບາງວຊິາຮຽນ,ຖາ້ໃຊ ້
ກ ບວຊິາທບໍີື່ ເໝາະສ ມກໍື່ ຈະເຮ ດໃຫນ້ ກຮຽນເບືື່ ອໃນການຮຽນ ແລະ ບໍື່ ສາມາດສະຫ ຸບເນືອ້ໃນ
ບ ດຮຽນໃຫມ້ປີະສດິທຜິ ນ.  
ຕາຕະລາງ:  ຜ ນການວເິຄາະຫາປະສດິທພິາບຂະບວນການຮຽນ E1  ແລະ  ປະສດິທພິາບຜ ນ

ຜ ນສໍາເລ ດທາງການຮຽນ E2 ມດີ ື່ ງນີ:້ 

ປະສດິທພິາບຂອງບ ດສອນ ຄະ
ແນນລວມ 

𝑿 S.D (E1/ E2) 

ປະສດິທພິາບຂະບວນການຮຽນ E1 2183 87.32 3.30 

87.32/91.20 ປະສດິທພິາບຜ ນສໍາເລ ດທາງການຮຽນ 
E2 

684 27.36 3.68 

 

ສີື່ ງທີື່ ຄ ນ້ພ ບ: ຈາກການສກຶສາຄ ນ້ຄວາ້ ການຈ ດການຮຽນ-ການສອນ ໂດຍການນໍາໃຊວ້ທິີ
ການສອນແບບສບືສວນເຂ າ້ໃນການຮຽນ-ການສອນ ວຊິາ ຊວີະວທິະຍາ ເລືື່ ອງ: ລະບ ບຕື່ າງໆ
ໃນຮື່ າງກາຍຂອງຄ ນ ຊ ນ້ ມ.6 ໂຮງຮຽນ ມ ດທະຍ ມສ ມບູນສາທິດ ຄະນະສຶກສາສາດ 
ມະຫາວທິະຍາໄລແຫື່ ງຊາດ ອະພປິາຍຜ ນໄດດ້ ື່ ງນີ:້ 

1) ຜ ນການຈ ດການຮຽນ-ການສອນ ວຊິາ ຊວີະວທິະຍາ ເລືື່ ອງລະບ ບຕື່ າງໆ ໃນຮື່ າງກາຍ
ຂອງຄ ນ ໂດຍນໍາໃຊຮູ້ບແບບການສອນແບບສືບສວນ ຂອງນ ກຮຽນຊ ນ້ ມ.6 ໂຮງຮຽນ
ມ ດທະຍ ມສ ມບູນສາທດິ ເມອືງໄຊທານ ີນະຄອນຫ ວງວຽງຈ ນ ແຜນການຈ ດການຮຽນ-ການ
ສອນ ມປີະສດິທພິາບ 87.32/91.20 ຊຶື່ ງສູງກວື່ າເກນທີື່ ຕ ງ້ໄວ ້75/75  ເຊິື່ ງສອດຄອ້ງກ ບຜ ນ
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ຂອງການສກຶສາຄ ນ້ຄວາ້ຂອງ ສຣີິລ ກ ວ ງເພ ດ, (1999: 112) ໄດເ້ຮ ດການຄ ນ້ຄວາ້ໃນຫ ວຂໍ:້ 
ການປຽບທຽບຜ ນສໍາມະທທິາງການຮຽນ ຄວາມສາມາດໃນການຄດິສາ້ງສ ນທາງຄະນດິສາດ 
ແລະ ເຈດຄະຕຕິໍື່ ວຊິາຄະນດິສາດຂອງນ ກຮຽນຊ ນ້ມ ດທະຍ ມສກຶສາປີທີື່  6 ທີື່ ໄດຮ້ ບການສອນ
ແບບສບືສວນສອບສວນກ ບການສອນຕາມຄູື່ ມຄູື. 

2) ນ ກຮຽນໂດຍສ ື່ ງເສມີໃຫນ້ ກຮຽນຄ ນ້ພ ບຄວາມຮູດ້ວ້ຍຕ ນເອງ ຄູພະຍາຍາມບໍື່ ບອກ
ຄວາມຮູໃ້ຫກ້  ບນ ກຮຽນ ແຕື່ ຈະໃຊຄໍ້າຖາມກະຕຸນ້ໃຫນ້ ກຮຽນໄດຄ້ດິຕະຫ ອດເວລາໃນຄະນະ
ດຽວກ ນກໍຊື່ ວຍເຝິກໃຫນ້ ກຮຽນໃຊຄໍ້າຖາມເພືື່ ອສະແດງຫາຄໍາຕອບ ແລະ ກ ດເກນຂອງວຊິາ
ຕື່ າງໆ ເຮ ດໃຫນ້ ກຮຽນເປ ນສູນກາງໃນການຮຽນຮູ ້ມໃີຊຄູ້ເປ ນສູນກາງ ແລະ ກໍື່ ໃຫເ້ກດີຄວາມ
ຄດິສາ້ງສ ນ. 

3) ການສອນແບບສບຶສວນນີມ້ຄີວາມສໍາພ ນກ ບບ ນຍາກາດຄ ືການສາມາດສ ື່ ງ ເສມີໃຫ ້
ເກດີຂະບວນການຄດິແບບສ ງເຄາະຈ ນກະທ ງເກດີຄວາມຄດິສາ້ງສ ນໄດ ້ແລະ ນ ກຮຽນຈະ
ໄດນ້ໍາຫ  ກການໃໝື່ ທີື່ ຄ ນ້ພ ບມາປ ບຂະຫຍາຍໂຄງສາ້ງການຮ ບຮູ ້ລວມທ ງໄດຮ້ ບການກະຕຸນ້
ໃຫນ້ໍາຫ  ກການນ ນ້ໄປໃຊໃ້ຫເ້ປ ນປະໂຫຍດໃນຊີວດິປະຈໍາວ ນຈງິ ແລະ ຍ ງສະໜ ບສະໝູນ

ຫ  ກການຂອງ ຊ ນແມນ Sucsma, (1966:92) ທີື່ ວື່ າ ຄວາມສາມາດໃນການອອກແບບສບຶ
ສວນ ນ ນ້ສອດຄອ້ງກ ບຫ  ກການທີື່ ສ ື່ ງເສມີຄວາມຄດິສາ້ງສ ນ ແລະ ສອດຄອ້ງກ ບຜ ນການວໄິຈ

ຂອງ ພຊິດິ ແສງລອຍ, (1979: 25-43) ທີື່ ວື່ າ ນ ກຮຽນທີື່ ຮຽນໂດຍການສອນແບບສບຶສວນມີ
ຄວາມຄດິສາ້ງສ ນສູງ ແລະ ສໍາຄ ນທາງສະຖຕິທິລີະດ ບ 01. 

4) ສະແດງວື່ າການສອນແບບສບືສວນມຜີ ນຕໍື່ ການສາມາດ ໃນການຄດິສາ້ງສ ນທາງຊວີະ
ວທິະຍາຢື່ າງມເີນືອ້ໃນສໍາຄ ນ ດ ງນ ນ້ການສອນແບບສບືສອນຈຶື່ ງເປ ນວທິສີອນອກີວທິໜີຶື່ ງທີື່ ຄູ
ຈະເລອືກໃຊໃ້ນການຮຽນ-ການສອນວຊິາ ຊວີະວທິະຍາຕໍື່ ໄປ. 
 ຂໍສ້ະເໜແີນະ 

1. ຮູບແບບການການຈ ດການຮຽນ-ການສອນແບບສບຶສວນເປ ນຂະບວນການຮຽນຮູທ້ີື່

ເນ  ນ້ຕ ວຜູຮ້ຽນເປ ນຫ  ກໃນການຄ ນ້ຫາຄໍາຕອບ. 
    2. ຮູບແບບການຈ ດການການຮຽນ-ການສອນແບບສບືສວນມຂີ ນ້ຕອນດໍາເນນີທີື່ ໃຊ ້5 

ຂ ນ້ຕອນ     
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3. ສະນ ນ້ການສອ້ງບ ດສອນຕາມຮູບແບບການຈ ດການການຮຽນ-ການສອນແບບສບືສວນ 
ຈິື່ ງຄວນທໍາຄວາມເຂ າ້ໃຈຂ ນ້ຕອນຈ ດກດິຈະກາໍຕາມຮູບແບບການຮຽນຮູໃ້ຫຊ້ ດເຈນ. 

4. ຮູບແບບການຈ ດການຮຽນ-ການສອນແບບສບືສວນເປ ນວທິທີີື່ ນ  ກຮຽນຈະເປ ນຜູ ້
ເຮ ດກດິຈະກາໍຈ ນໄດຂໍ້ສ້ະຫ ຸບໂດຍການຄ ນ້ພ ບດວ້ຍຕ ວເອງຈາກແບບເຝິກຫ ການແກໄ້ຂບ ນຫາ
, ການເຝິກການຕ ງ້ຄໍາຖາມ, ການທ ດສອບສ ມມຸດຖານການຮຽນຮູໂ້ດຍວທິກີານຄ ນ້ຫາຊອກ
ຫາຈຶື່ ງເປ ນການຮຽນເພືື່ ອການຄ ນ້ຄວ້າ. 

5. ການຈ ດກດິຈະກໍາການຮຽນ-ການສອນຕາມຮູບແບບການຈ ດການຮຽນ-ການສອນ
ແບບສບືສວນ ຄວນຄໍານງຶເຖງິເວລາໃຫເ້ໜາະສ ມກ ບເນືອ້ໃນ. 

6. ກື່ ອນທີື່ ຈະເລີື່ ມກດິຈະກໍາທຸກກດິຈະກດິຈະກໍາຄວນມກີານອະທບິາຍເພືື່ ອຄວາມ
ເຂ າ້ໃຈໃນຂ ນ້ຕອນການປະຕບິ ດກດິຈະກໍາໃຫຊ້ ດເຈນ ແລະ ເພືື່ ອໃຫນ້ ກຮຽນເຂ າ້ໃຈຕ ງກ ນ
ປະຕບິ ດຕາມໄດຢ້ື່ າງຖກືຕອ້ງ. 

7. ການສອນແບບສບືສວນ ເປ ນການສອນທີື່ ຍດຶນ ກຮຽນເປ ນໃຈກາງໃຫນ້ ກຮຽນໄດ ້
ປະຕິບ ດກດິຈະກໍາດວ້ຍຕ ນເອງ ຊຶື່ ງຄູຈະຕອ້ງຄໍານງຶເຖິງຄວາມແຕກຕື່ າງລະຫວື່ າງບຸກຄ ນ
ສະພາບຄວາມພອ້ມທາງຮື່ າງກາຍ, ຈດິໃຈ, ອາລ ມ, ສ ງຄ ມ, ສະຕປິ ນຍາ ຕະຫ ອດຈ ນພືນ້ຖານ 
ຫ  ືປະສ ບການເດມີຂອງນ ກຮຽນແຕື່ ລະຄ ນ. 
ເອກະສານອາ້ງອງີ 
ກະຊວງສກຶສາແລະກລິາ. “ວໄິສທ ດຮອດປີ 2030 ຍຸດທະສາດຮອດປີ 2025 ແລະ ແຜນ
ພ ດທະນາຂະແໜງການສກຶສາແລະກລິາ 5 ປີຄ ງ້ VIII.” ນະຄອນຫ ວງວຽງຈ ນ: ກະຊວງສກຶສາ
ແລະກລິາ, 2015. 

ສະຖາບ ນຄ ນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດການສກຶສາ. ຫ  ກສູດຊ ນ້ມ  ດທະຍ ມຕອນປາຍ. ນະຄອນຫ ວງ
ວຽງຈ ນ: ໂຮງພມິສກຶສາ, 2011. 

ສຣີິລ ກ ວ ງເພ ດ. ການປຽບທຽບຜ ນສໍາເລ ດທາງການຮຽນຄວາມສາມາດໃນການສາ້ງສ ນທາງ
ຄະນດິສາດ ແລະ ທ ດສະນະຄະຕຕິໍື່ ວຊິາຄະນດິສາດຂອງຊ ນ້ນ ກຮຽນຊ ນ້ມ  ດທະຍ ມ
ສກຶສາປີທ6ີທີື່ ໄດຮ້ ບການສອນແບບສບຶສວນ. ມະຫາວທິະຍາໄລສນີາດຄະລນີວໂິລດ, 

1999. 
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ສຸລພິອນ ອານຸສາດສະນະນ ນ. ການວ ດ ແລະ ການປະເມນີຜ ນ. ຊ ນບູລ:ີ ເພ ດກູດຄເີອເຊນີ., 
2011. 

ສ ມບູນ ແຊື່ ພູ. ການສອນແບບສບືສວນປຽບທຽບກ ບຄູື່ ມກືານຮຽນວຊິາຄະນດິສາດ ຊ ນ້ປະຖ ມ
ປີທີີ໌ 5. ກຸງເທບ, 1982. 

ຊ ນແມນ Sucsma. ວທິກີານສອນແບບສບືສວນປຽບປຽບກ ບຫ  ກສູດວຊິາຄະນດິສາດຊ ນ້
ປະຖ ມປີທ5ີ. 1966. 

ໄຊຍ ງ ພອນມະຫາວ ງ. ການວາງແຜນການສອນ ແລະ ຂຽນແຜນການສອນໃນເອກະສານການ
ສອນຊຸດວຊິາການສອນໜື່ ວຍທ ີ8-15. ນ ນທະບູລ:ີ ພມີຄ ງ້ທ ີ7 ມະຫາວທິະຍາໄລສຸ
ໂຂໄທ, 1989 

ທານນິ ສລີະປະຈາລຸ. ການວໄິຈ ແລະ ການວເິຄາະຂໍມູ້ນທາງສະຖຕິດິວ້ຍ SPSS. ກຸງເທບ: 
ບໍລສິ ດຊເີອດຍູເຄຊ ນຈາໍກ ດ, 2012. 

 

ການນາໍໃຊວ້ທິກີານສອນແບບ TGT ເຂ າ້ໃນການຮຽນ-ການສອນວຊິາພາສາລາວ: 
ການອື່ ານ ແລະ ການຂຽນ ຂ ນ້ ປ.4 ໂຮງຮຽນປະຖ ມສ ມບູນສາທດິ ຄະນະສກຶສາ

ສາດມະຫາວທິະຍາໄລແຫື່ ງຊາດ 

ໄພວ ນ ພ ດທໍາມະວ ງ, ສຖີານ ສຸຂະວ ງ, ໜຽວ ສລີາວ ງ, ຄໍາເມງິ ສບຸີນເຮອືງ ແລະ ວ ນນະສຸກ 
ບ ວສ ງທອງ. ຜູຮ້  ບຜດິຊອບຫ  ກ: ໄພວ ນ ພ ດທໍາມະວ ງ ຄະນະສກຶສາສາດ, ມະຫາວທິະຍາໄລ

ແຫື່ ງຊາດ, Email:phayvanh_2007@yahoo.com 02022228079 

ບ ດຄ ດຫຍໍ ້
ການຄ ນ້ຄວາ້ຄ ງ້ນີເ້ປ ນການຄ ນ້ຄວາ້ແບບທ ດລອງໂດຍມຈີດຸປະສ ງ: 1).ເພືື່ ອສກຶສາຫາ

ປະສດິທພິາບຂອງບ ດສອນວຊິາພາສາລາວ: ການອື່ ານ-ການຂຽນ ໂດຍນໍາໃຊວ້ທິສີອນແບບ
TGT ຕາມເກນ 80/80, 2).     ປະສດິທຜິ ນການຮຽນຂອງນ ກຮຽນ  3). ເພືື່ ອສກຶສາລະດ ບ
ຄວາມເພີື່ ງພໍໃຈຂອງນ ກຮຽນຕໍື່ ກ  ບການນໍາໃຊວ້ທິສີອນແບບ TGT ເຂ າ້ໃນການຮຽນ - ການ
ສອນວຊິາພາສາລາວ: ການອື່ ານ -ການຂຽນ. ກຸື່ ມທ ດລອງທີື່ ໃຊໃ້ນການຄ ນ້ຄວາ້ຄ ງ້ນີແ້ມື່ ນ
ນ ກຮຽນປະຖ ມສກຶສາ ຂ ນ້ ປ.4 ຄ. ທີື່ ໂຮງຮຽນປະຖ ມສ ມບູນສາທດິ ຄະນະສກຶສາສາດ 
ມະຫາວທິະຍາໄລແຫື່ ງຊາດ. ສ ກຮຽນ 2019 –2020 ຈາໍນວນ 1 ຫອ້ງ, ມນີ ກຮຽນ ຈາໍນວນ 
56 ຄ ນ.ຍງິ 28 ຄ ນ. ເຄືື່ ອງມທືີື່ ໃຊໃ້ນການຄ ນ້ຄວາ້ປະກອບມ:ີ ບ ດສອນວຊິາ ພາສາລາວ: ການ
ອື່ ານ-ການຂຽນຈາໍນວນ 5 ບດົສອນ, ແບບທດົສອບຍອ່ຍມຈີ  ານວນ 5 ສະບບັ, ແບບ
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ທດົສອບວດັຜນົສ  າເລັດທາງການຮຽນມ ີ4 ຕວົເລືອກ ຈ  ານວນ 20 ຂ ໍ້, ຄາ່ອ  ານາດຈ  າ

ແນກ (r) ຢ ໃ່ນຫວາ່ງ 0.30  – 0.60,  ມຄີາ່ຄວາມຍາກງາ່ຍ (P) ຢ ໃ່ນຫວາ່ງ 0.40 – 0.70, 

ຄາ່ຄວາມເຊື່ ອໝ ັໍ້ນຂອງແບບທດົສອບແມນ່ 0.752 ແລະ ແບບສອບຖາມຄວາມເພ່ີງ

ພ ໃຈ ຈ  ານວນ 1 ສະບບັ ມຈີ  ານວນ 23 ຂ ໍ້, ມຄີາ່ຄວາມສອດຄອ່ງທາງດໍ້ານເນືໍ້ອໃນ 

(IOC) ເທ່ົາກບັ 1.00 ທກຸຂ ໍ້  ແລະ ຄາ່ຄວາມເຊື່ ອໝ ັໍ້ນຂອງແບບສອບຖາມຄວາມ

ເພ່ີງພ ໃຈແມນ່ 0.91, ຜນົການຄ ົໍ້ນຄວໍ້າພບົວາ່: ບດົສອນວິຊາ ພາສາລາວ: ການອາ່ນ-

ການຂຽນ ໂດຍການນ  າໃຊໍ້ວທີິສອນແບບ TGT ສ  າລບັນກັຮຽນປະຖມົສມົບ ນສາທິດ ມີ

ປະສິດທິພາບເທ່ົາກບັ 83.36/ 87.14 ສ ງກວາ່ເກນທ່ີຕ ັໍ້ງໄວໍ້, ປະສິດທິຜນົການຮຽນຮ ໍ້

ວຊິາພາສາລາວ: ການອາ່ນ-ການຂຽນ ໂດຍການນ  າໃຊໍ້ວທີິສອນແບບ TGT ສ  າລບັ

ນກັຮຽນປະຖມົສມົບ ນສາທິດ ມຄີາ່ດດັສະນີປະສິດທິຜນົ ເທ່ົາກບັ 0.8982   ໝາຍ

ຄວາມວາ່ນກັຮຽນມຄີວາມກໍ້າວໜໍ້າທາງການຮຽນແມນ່ 89.82 % ແລະ ຄວາມເພ່ີງ

ພ ໃຈຂອງນກັຮຽນຕ ່ ການຈດັກດິຈະກ  າການຮຽນ-ການສອນວິຊາພາສາລາວ: ການ

ອາ່ນ-ການຂຽນ ໂດຍການນ  າໃຊໍ້ວິທີສອນແບບ TGT ສ  າລບັນກັຮຽນປະຖມົສມົບ ນ

ສາທິດ ໂດຍລວມແມນ່ຢ ໃ່ນລະດບັພ ໃຈຫຼາຍທ່ີສດຸ. 

ຄ  າສບັສ  າຄນັ: ການນໍາໃຊ,້ ການຮຽນ-ການສອນວຊິາພາສາລາວ, ໂຮງຮຽນປະຖ ມສ ມບູນ
ສາທດິ ຄະນະສກຶສາສາດ ແລະ ມະຫາວທິະຍາໄລແຫື່ ງຊາດ. 
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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 4th 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:  

Lao lesson plan for reading and writing applying TGT for the 4 th 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. 

ບ ດນາໍ 
ຄວາມເປ ນມາ ແລະ ສະພາບບ ນຫາ 

ລ ດຖະບານເຮ າໄດຖ້ເືອ າການພ ດທະນາການສກຶສາກໍຄ ືການພ ດທະນາຊ ບພະຍາກອນ
ມະນຸດເປ ນຂໍກຸນແຈສໍາຄ ນໃນການພ ດທະນາເສດຖະກດິ-ສ ງຄ ມແຫື່ ງຊາດ ເພືື່ ອນໍາເອ າປະເທດ



13 

ວາລະສານມະຫາວທິະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ສະບບັທີ 18, 2021 

ຊາດຫ ຸດພ ນ້ອອກຈາກສະຖານະພາບປະເທດດອ້ຍພ ດທະນາໃນປີ 2020 ແລະ ຄື່ ອຍໆກາ້ວໄປ
ສູື່ ປະເທດອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ທ ນສະໄໝ. ແຜນພ ດທະນາເສດຖະກດິ-ສ ງຄ ມແຫື່ ງຊາດຄ ງ້ທ ີ
VIII ກໍຄມືະຕກິອງປະຊຸມໃຫຍື່ ສູນກາງພ ກຄ ງ້ທ ີIX ໄດເ້ນ ນ້ໃຫເ້ຫ ນບ ດບາດສໍາຄ ນຂອງວຽກ
ງານສກຶສາ ແລະ ກລີາ ໂດຍໄດຍ້ ກໃຫເ້ຫ ນເຖງິຄວາມຈາໍເປ ນໃນການຈ ດຕ ງ້ປະຕບິ ດບາດກາ້ວ 

4 ບຸກທະລຸ ເພືື່ ອບ ນລຸນະໂຍບາຍໃໝື່  ແລະ ການພ ດທະນາປະເທດຊາດ ເຊິື່ ງໃນນ ນ້ກໍື່ ລວມມ:ີ 
ຄວາມກາ້ວໜາ້ທາງດາ້ນການເມອືງແນວຄດິ, ການພ ດທະນາຊ ບພະຍາກອນມະນຸດ ແລະ ແກ ້
ໄຂບ້ ນຫາສິື່ ງທາ້ທາຍຕື່ າງໆທີື່ ເປ ນອຸປະສ ກຕໍື່ ການດໍາເນນີທຸລະກດິແຜນພ ດທະນາກະຊວງສກຶສາ 
ທກິານ ແລະ ກລີາ (2016 -2030:18). 

ໃນເມືື່ ອກື່ ອນປະເທດລາວຕ ກເປ ນຫ ວເມອືງຂຶນ້ຂອງຝຣ ື່ ງ, ພາສາລາວເປ ນພຽງພາສາເວ າ້
ສືື່ ສານລະຫວື່ າງຄ ນລາວດວ້ຍກ ນ, ແຕື່ ບໍື່ ມບີ ດບາດໃນການນໍາໃຊເ້ປ ນພາສາທາງລ ດຖະການ 
ເຮ ດໃຫພ້າສາລາວ ເຊີື່ ງເປ ນພາສາປາກເວ າ້ ແລະ ພາສາທີື່ ໃຊຂ້ດີຂຽນຕດິຕໍື່ ທາງການບໍື່ ມບີ ດບາດ
ໃນສ ງຄ ມ. ຍ ງເຫ ອືພຽງແຕື່ ບ ດບາດໜຶື່ ງຄືພາສາປາກເວ າ້ສື່ ວນເອກະສານທາງການທ ງໝ ດ
ຕະຫ ອດຮອດການສຶກສາຮໍື່ າຮຽນໃນໂຮງຮຽນກໍຕອ້ງນໍາໃຊພ້າສາຝຣ ື່ ງ. ສະນ ນ້ ,ຈຶື່ ງເຮ ດ
ໃຫກ້ານນໍາໃຊພ້າສາລາວບໍື່ ສູງ ເມືື່ ອປະເທດຊາດໄດຮ້ ບການປ ດປື່ ອຍທ ື່ ວປະເທດ ແລະ ໄດ ້
ສະຖາປະນາເປ ນປະເທດ ສ.ປ.ປ.ລາວ. ແລວ້ພາສາກໍໄດຮ້ ບການຟືນ້ຟູຕະຫ ອດມາ ແລະ ອາດ
ເວ າ້ໄດວ້ື່ າໄລຍະນີ,້ ພາສາລາວໄດມ້ບີ ດບາດດຂີຶນ້ ແລະ ມກີານຂະຫຍາຍຕ ວຢື່ າງບໍື່ ເຄຍີມມີາ
ກື່ ອນ ແລະ ໄດມ້ກີານກວດກາຄນືໜ ງສເືກ ື່ າແກື່ ທີື່ ເຄຍີມມີາພອ້ມດຽວກ ນນ ນ້ກໍຄກືານສາ້ງປ ດ
ໄຈທີື່ ໃຫໂ້ອກາດສາ້ງເອ າຄໍາສ ບໃໝື່ ໆທີື່ ເປ ນວທິະຍາສາດ ແລະ ຮ ບເອ າຄໍາທີື່ ນຍິ  ມໃຊໃ້ນທ ື່ ວ
ໂລກ. ທື່ າອື່ ຽງນີພ້ວກເຮ າຄ ນລາວທຸກຄ ນຈະເປ ນເຈ າ້ການໃນການຕ ດສນິແກໄ້ຂ ແລະ ປ ບປຸງ
ການນໍາໃຊ ້ແລະ ຮຽນຮູພ້າສາລາວ. ເຊິື່ ງການຮຽນຮູພ້າສາລາວເຮ າມ ີ4 ທ ກສະຄ:ື ການອື່ ານ, 

ການຟ ງ, ການເວ າ້ ແລະ ການຂຽນ. ສໍາລ ບທ ກສະການອື່ ານ ແລະ ການຂຽນພາສາລາວເປ ນທ ກ
ສະໜຶື່ ງທີື່ ສໍາຄ ນຫ າຍ ແລະ ຈະຕອ້ງມຫີ  ກການ, ວທິອີື່ ານ ແລະ ຂຽນຢື່ າງຖກືຕອ້ງເຊິື່ ງຈະຕອ້ງມີ
ການເຝິກກ ນຢື່ າງຖກືຕອ້ງເພາະພາສາເປ ນພາຫະນະໃນການຕດິຕໍື່ ທາງສື່ ວນຕ ວ ແລະ ສ ງຄ ມ. 
ບ ວສອນ ສປີະເສດີ (2012: 5-6). 
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ການນາໍໃຊວ້ທິສີອນແບບ TGT ເພືື່ ອຈະຊື່ ວຍພ ດທະນາຜູຮ້ຽນສາ້ງຄວາມຮູດ້ວ້ຍຕ ນເອງປ ບ
ປື່ ຽນບ ດບາດຈາກເດມີທີື່ ຜູຮ້ຽນໄດຮ້ ບຄວາມຮູຈ້າກຄູໃນລ ກສະນະບອກເລ ື່ າຄວາມຮູມ້າເປ ນການ
ຈ ດການສອນໃຫນ້ ກຮຽນເປ ນໃຈກາງ, ຜູຮ້ຽນໄດສ້ກຶສາຄ ນ້ຄວາ້ຮຽນຮູຮ້ື່ ວມກ ນເປ ນກຸື່ ມໂດຍມຄູີ
ເປ ນຜູແ້ນະນໍາ ແລະ ຜູຮ້ຽນເກດີຂະບວນການຮຽນຮູມ້ຄີວາມສາມາດໃນການອື່ ານ, ຂຽນ ແລະ ແກ ້
ໄຂບ ນຫາໃນຊວີດິປະຈໍາວ ນ ແລວ້ ມຄີວາມເພີື່ ງພໍໃຈຕໍື່ ວຊິາພາສາລາວ, ໝູື່ ເພືື່ ອນເປ ນປະໂຫຍດ 
ແລະ ສາມາດໄປພ ດທະນາປະສດິທຜິ ນການຮຽນຕໍື່ ໄປໃຫສູ້ງຂຶນ້. 

ຕໍື່ ສະພາບດ ື່ ງກື່ າວ, ຜູສ້ກຶສາຄ ນ້ຄວາ້ ຈ ິື່ ງມຄີວາມສ ນໃຈຢາກສກຶສາ ການນໍາໃຊວ້ທິກີານ
ສອນແບບ TGT ເຂ າ້ໃນການຮຽນ - ການສອນວຊິາພາສາລາວ: ການອື່ ານ ແລະ ການຂຽນ ຂ ນ້ 
ປ.4 ໂຮງຮຽນປະຖ ມສ ມບູນສາທດິ ຄະນະສກຶສາສາດ ມະຫາວທິະຍາໄລແຫື່ ງຊາດ. ເພືື່ ອຈະ
ຊື່ ວຍພ  ດທະນາໃນການຮຽນພາສາລາວຂອງນ ກຮຽນ ເປ ນປະໂຫຍດໃນການປ ບປຸງ ແລະ 
ພ ດທະນາການຮຽນໃຫມ້ປີະສດິທຜິ ນສູງຂຶນ້. 

ຈດຸປະສ ງ: ເພືື່ ອສກຶສາປະສດິທພິາບຂອງບ ດສອນວຊິາພາສາລາວ: ການອື່ ານ-ຂຽນໂດຍ
ນາໍໃຊວ້ທິສີອນແບບ TGT ໃຫມ້ປີະສດິທພິາບຕາມເກນ 80/80, ເພືື່ ອສກຶສາປະສດິທຜິ ນການ
ຮຽນຂອງນ ກຮຽນໃນວຊິາພາສາລາວ: ການອື່ ານ-ການຂຽນໂດຍນໍາໃຊວ້ທິສີອນແບບ TGT 
ແລະ ເພືື່ ອສກຶສາຄວາມເພີື່ ງພໍໃຈຂອງນ ກຮຽນຕໍື່ ກ  ບການນໍາໃຊວ້ທິສີອນແບບ TGT ເຂ າ້ໃນ
ການຮຽນ-ການສອນວຊິາພາສາລາວ: ການອື່ ານ-ການຂຽນຂອງນ ກຮຽນຂ ນ້ ປ.4. 

ວທີິດ  າເນນີການຄ ົໍ້ນຄວໍ້າ 

ການຄ ົໍ້ນຄວໍ້າຄ ັໍ້ງນີໍ້ເປັນການຄ ົໍ້ນຄວໍ້າໃນຮ ບແບບທດົລອງ ເຊິ່ ງກຸມ່ຜ ໍ້ຄ ົໍ້ນຄວໍ້າ

ໄດໍ້ດ  າເນນີການທດົລອງໂດຍການນ  າໃຊໍ້ແຜນການທດົລອງຂ ັໍ້ນພືໍ້ນຖານແບບກຸມ່ດຽວ

ທົດສອບກ່ອນ  ແລະ ທົດສອບ ຫຼ ັງ  (One Group Pretest -Posttest Design) 

Tuckman  (1990: 160)  

ກຸື່ ມທ ດລອງ 
ກຸື່ ມທ ດລອງທີື່ ໃຊໃ້ນການສຶກສາຄ ນ້ຄວາ້ຄ ງ້ນີແ້ມື່ ນນ ກຮຽນຂ ນ້ ປ.4 ໃນໂຮງຮຽນ

ປະຖ ມສ ມບູນສາທດິ ຄະນະສກຶສາສາດ ມະຫາວທິະຍາໄລແຫື່ ງຊາດ ຈາໍນວນ 56 ຄ ນ ເຊິື່ ງໄດ ້
ແບື່ ງນ ກຮຽນອອກເປ ນ 8 ກຸື່ ມຄ:ື ມ ີກຸື່ ມລະ 8 ຄ ນ ຄ:ື ເກ ື່ ງ 2 ຄ ນ, ກາງ 4 ຄ ນ, ອື່ ອນ 2 ຄ ນ 
ຕາມວິທີຂອງ TGT (ຈໍານວນຄ ນເກ ື່ ງ, ກາງ, ອື່ ອນ ຕາມຄະແນນສອບເສ ງພາກຮຽນທີ I, 
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ພາກຮຽນທ ີII ) ຂອງ ຂ ນ້.ປ 3 .ວທິເີອ າກຸື່ ມທ ດລອງຜູຄ້ ນ້ຄວາ້ໄດເ້ລອືກເອ າແບບເຈາະຈ ງ 
(ບຸນຊ ມ ສສີະອາດ, 2555: 44-46). 

ວທິເີກ ບຂໍມູ້ນ 

ການຄ ນ້ຄວາ້ຄ ງ້ນີທ້າງກຸື່ ມເປ ນຜູທ້ ດລອງສອນດວ້ຍຕ ນເອງຈ ນຄ ບຕາມບ ດສອນທີື່ ກໍາ
ນ ດໄວໂ້ດຍໃຊບ້ ດສອນ TGT ເຊິື່ ງລວມທ ງໝ ດ 5 ບ ດສອນ ແລະ ກາໍຂໍມູ້ນດ ື່ ງນີ:້ ນາໍໜ ງສສືະເ
ໜອີະນຸຍາດເກ ບຂໍມູ້ນຈາກຄະນະບໍດ ີຄະນະສກຶສາສາດ ມະຫາວທິະຍາໄລແຫື່ ງຊາດ.ສະເໜຕີໍື່

ຜູອໍ້ານວຍການໂຮງຮຽນປະຖ ມສ ມບູນປະຖ ມສ ມບູນສາທດິ ເພືື່ ອແຈງ້ຈດຸປະສ ງກື່ ຽວກ ບການ
ຈ ດກດິຈະກໍາການຮຽນ -ການສອນ.2.ເລອືກກຸື່ ມທ ດລອງແລວ້ແຈງ້ເວລາໃຫນ້ ກຮຽນຮູ.້3.
ກື່ ອນທ ດລອງທາງກຸື່ ມຜູຄ້ ນ້ຄວາ້ໄດດໍ້າເນນີການທ ດສອບກື່ ອນຮຽນ (Pre test) ດວ້ຍແບບທ ດ
ສອບທີື່ ຜູຄ້  ນ້ຄວາ້ໄດສ້າ້ງຂຶນ້ກ ບນ ກຮຽນໂຮງຮຽນປະຖ ມສ ມບູນປະຖ ມສ ມບູນສາທດິ ຄະນະ
ສກຶສາສາດ ມະຫາວທິະຍາໄລແຫື່ ງຊາດ. ຈໍານວນ 20 ຂໍ.້ກຸື່ ມຜູຄ້  ນ້ຄວາ້ໄດດໍ້າເນນີການຮຽນ
ການສອນ, ຈດຸປະສ ງ ແລະ ເນືອ້ໃນແຕື່ ລະບ ດສອນດວ້ຍການຈ ດການຮຽນຮູແ້ບບ TGT ຕາມ
ບ ດສອນທີື່ ໄດສ້າ້ງຂຶນ້ຈາໍນວນ 5 ບ ດສອນ, ໃຊເ້ວລາ 15 ຊ ື່ ວໂມງໂດຍມຂີ ນ້ຕອນການຈ ດການ
ຮຽນຮູແ້ບບ TGT ຄ:ື 1. ຂ ນ້ຈ  ດກຽມ, 2. ຂ ນ້ຈ  ດທມີ, 3. ຂ ນ້ການຮຽນຮູ,້ 4. ຂ ນ້ການແຂື່ ງຂ ນ
, 5. ຂ ນ້ຍອມຮ ບຄວາມສໍາເລ ດຂອງທມີ: ໃນຂະນະທີື່ ດໍາເນນີການສອນ ຫ  ືລະຫວື່ າງເຮ ດກດິ
ຈະກໍາກຸື່ ມຜູຄ້  ນ້ຄວາ້ຍ ງໄດປ້ະເມນີພດຶຕກິໍາຂອງນ ກຮຽນເປ ນລາຍກຸື່ ມ ແລະ ລາຍບຸກຄ ນໄປ
ພອ້ມ, ຫ  ງຈາກສໍາເລ ດການດໍາເນນີການຮຽນການສອນແລວ້ກຸື່ ມຜູຄ້ ນ້ຄວາ້ໄດທ້ ດສອບວ ດຜ ນ
ສໍາເລ ດທາງການຮຽນ (Post-test) ກ ບນ ກຮຽນປະຖ ມສ ມບູນສາທດິ ຂ ນ້ປ.4, ເມືື່ ອສໍາເລ ດ
ການທ ດສອບຫ  ງຮຽນແລວ້ຜູຄ້ ນ້ຄວາ້ກໍໄດແ້ຈກແບບສອບຖາມຄວາມເພີື່ ງພໍໃຈໃຫນ້ ກຮຽນ
ເພືື່ ອປະເມນີຄວາມພໍໃຈໃນວທິສີອບຮູບແບບນີ ້ແລະ ນໍາຜ ນການທ ດສອບທ ງໝ ດເຊ ື່ ນ: ແບບ
ທ ດສອບກື່ ອນ, ແບບທ ດສອບຫ  ງຮຽນ, ແບບປະເມນີພດຶຕກິໍາ ແລະ ແບບທ ດສອບຄວາມເພີື່ ງ
ພໍໃຈໄປວເິຄາະໃນຂ ນ້ຕໍື່ ໄປ. 

ເຄືື່ ອງມທືີື່ ໃຊໃ້ນການຄ ນ້ຄວາ້ຄ ງ້ນີປ້ະກອບມ ີ

1) ບ ດສອນວຊິາພາສາລາວໂດຍນໍາໃຊກ້ານຈ  ດການຮຽນຮູແ້ບບ TGT.2) ເນືອ້ໃນ
ຄວາມຮູ.້ 3) ແບບທ ດສອບວ ດຜ ນສໍາເລ ດທາງການຮຽນກື່ ອນ ແລະ ຫ  ງຮຽນ. 4) ແບບທ ດ
ສອບຍື່ ອຍໃນຂະບວນການຮຽນ - ການສອນ. 5) ແບບສ ງເກດພດຶຕກິໍາ ແລະ 6) ແບບສອບ
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ຖາມຄວາມເພີື່ ງພໍໃຈຕໍື່ ກ  ບການສອນໂດຍນໍາໃຊກ້ານຮຽນຮູແ້ບບ TGT ການສາ້ງເຄືື່ ອງມໃືນ
ການສກຶສາຄ ນ້ຄວາ້ຜູສ້ກຶສາໄດດໍ້າເນນີການຕາມລໍາດ ບຂ ນ້ຕອນດ ື່ ງນີ ້:  

(1) ການສາ້ງບ ດສອນ 

 (2) ການສາ້ງແບບທ ດສອບວ ດຜ ນສໍາເລ ດທາງການຮຽນ 

 (3) ການສາ້ງແບບສອບຖາມຄວາມເພີື່ ງພໍໃຈ 

ວທິລີວບລວມຂໍມ້ນູ  
1) ຜູຄ້  ນ້ຄວາ້ໄດດໍ້າເນນີການທ ດສອບກື່ ອນຮຽນ (Pretest) ດວ້ຍແບບທ ດສອບທີື່ ຜູ ້

ຄ ນ້ຄວາ້ໄດສ້າ້ງຂຶນ້ກ ບນ ກຮຽນປະຖ ມສ ມບູນສາທດິ ຄະນະສກຶສາສາດ ມະຫາວທິະຍາໄລແຫື່ ງ
ຊາດ ຂ ນ້ປ.4 ຈາໍນວນ 20 ຂໍ.້ 

2) ຜູຄ້  ນ້ຄວາ້ໄດດໍ້າເນນີການຮຽນການສອນ, ຈດຸປະສ ງ ແລະ ເນືອ້ໃນແຕື່ ລະບ ດສອນ
ດວ້ຍການຈ ດການຮຽນຮູແ້ບບ TGT ຕາມບ ດສອນທີື່ ໄດສ້າ້ງຂຶນ້ຈາໍນວນ 5 ບ ດສອນ, ໃຊເ້ວລາ 
15 ຊ ື່ ວໂມງ.ໂດຍມຂີ ນ້ຕອນການຈ ດການຮຽນຮູແ້ບບ TGTຄ:ື1. ຂ ນ້ຈ  ດກຽມ, 2. ຂ ນ້ຈ  ດທມີ, 

3. ຂ ນ້ການຮຽນຮູ,້ 4. ຂ ນ້ການແຂື່ ງຂ ນ 5. ຂ ນ້ຍອມຮ ບຄວາມສໍາເລ ດຂອງທມີ  
3) ໃນຂະນະທີື່ ດໍາເນນີການສອນ ຫ  ືລະຫວື່ າງເຮ ດກດິຈະກໍາຜູຄ້  ນ້ຄວາ້ຍ ງໄດປ້ະເມນີ

ພດຶຕກິໍາຂອງນ ກສກຶສາເປ ນລາຍກຸື່ ມ ແລະ ລາຍບຸກຄ ນໄປພອ້ມ.ຫ  ງຈາກສໍາເລ ດການດໍາເນນີ
ການຮຽນການສອນແລວ້ຜູຄ້ ນ້ຄວາ້ໄດທ້ ດສອບວ ດຜ ນສໍາເລ ດທາງການຮຽນ (Post-test) ກ ບ
ນ ກຮຽນປະຖ ມສ ມບູນສາທດິ ຂ ນ້ປ.4 

1. ເມືື່ ອສໍາເລ ດການທ ດສອບຫ  ງຮຽນແລວ້ຜູຄ້ ນ້ຄວາ້ກໍື່ ໄດແ້ຈກແບບສອບຖາມຄວາມ
ເພີື່ ງພໍໃຈໃຫນ້ ກຮຽນເພືື່ ອປະເມນີຄວາມພໍໃຈໃນວທິສີອບຮູບແບບນີ.້ 

2. ນໍາຜ ນການທ ດສອບທ ງໝ ດເຊ ື່ ນ : ແບບທ ດສອບກື່ ອນ, ແບບທ ດສອບຫ  ງຮຽນ, 

ແບບປະເມນີພດຶຕກິາໍ ແລະ ແບບທ ດສອບຄວາມເພີື່ ງພໍໃຈໄປວເິຄາະໃນຂ ນ້ຕໍື່ ໄປ. 
ວທິກີານວເິຄາະຂໍມູ້ນ 

ຫ  ງຈາກເກ  ບກໍາຮວບຮວມຂໍມູ້ນທີື່ ໄດຈ້າກການທ ດລອງຈ  ດການຮຽນຮູຮູ້ບແບບ 
TGT ແລວ້ຜູ ້ 
ຄ ນ້ຄວາ້ໄດວ້ເິຄາະຂໍມູ້ນດ ື່ ງລາຍລະອຽດຕໍື່ ໄປນີ:້ 1) ຫາຄື່ າສະເລື່ ຍ (�̅�) ແລະ ຄື່ າຜ ນປື່ ຽນ

ມາດຖານ ( DS. ) ຂອງຄະແນນທີື່ ໄດຈ້າກການທ ດສອບກື່ ອນຮຽນ, ການທ ດສອບຫ  ງຮຽນ.2)

ຊອກຫາປະສດິທພິາບ (E 1/E2) ຂອງບ ດສອນໂດຍນໍາໃຊກ້ານສອນແບບ TGT.3)ຊອກຫາ



17 

ວາລະສານມະຫາວທິະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ສະບບັທີ 18, 2021 

ປະສດິທຜິ ນ (E.I) ຂອງການຮຽນຮູວ້ຊິາພາສາລາວອື່ ານ-ຂຽນ ໂດຍນໍາໃຊກ້ານສອແບບTGT

ສໍາລ ບ ນ ກຮຽນ ປະຖ ມສ ມບູນສາທດິ ຂ ນ້ປ.4. 4)ຫາຄື່ າຫາຄື່ າສະເລື່ ຍ ( X ) ແລະ ຄື່ າຜ ນປື່ ຽນ

ມາດຖານ (SD) ລະດ ບຄວາມເພີື່ ງພໍໃຈໃນການຕອບແບບສອບຖາມຄວາມເພິື່ ງພໍໃຈຂອງ
ນ  ກຮຽນຕໍື່ ກ  ບການຈ  ດການຮຽນ - ການສອນ ວຊິາພາສາລາວອື່ ານ-ຂຽນໂດຍນໍາໃຊກ້ານ
ສອນແບບ TGT ສໍາລ ບນ ກຮຽນປະຖ ມສ ມບູນສາທດິ ຂ ນ້ປ.4 ໂດຍອງີໃສື່ ເກນການປະເມນີ
ດ ື່ ງນີ ້: ເກນການໃນການແປຜ ນຂອງ (Best and kahn, 2006). 

ສະຖຕິທິິື່ ໃຊໃ້ນການວເິຄາະຂໍມ້ນູ 

1) ຫາຄື່ າສະເລື່ ຍ, 2) ຫາຄື່ າຜ ນປື່ ຽນມາດຖານ, 3) ຫາປະສດິທພິາບ ( 21 / EE ), 4). 

ຫາປະສດິທຜິ ນ (E.I), 5)ສະຖິຕທິີື່ ໃຊຊ້ອກຫາຄຸນນະພາບຂອງເຄືື່ ອງມຫືາດ ດສະນຄີວາມ
ສອດຄື່ ອງ IOC , 6).ຫາຄື່ າອໍານາດຈໍາແນກ (r) ແລະ ລະດ ບຄວາມຍາກງື່ າຍ (P), 7) ຫາຄື່ າ
ຄວາມເຊືື່ ອໝ ນ້ຂອງແບບທ ດສອບແບບເລອືກຕອບໂດຍໃຊສູ້ດຂອງ Kuder-richardson.  

ສະຫ ບຜ ນຂອງການຄ ນ້ຄວາ້ 
ການວເິຄາະຫາປະສດິທພິາບຂອງບ ດສອນ 

ວເິຄາະຫາປະສດິທພິາບຂອງບ ດສອນວຊິາ ພາສາລາວ: ການອື່ ານ ແລະ ການຂຽນຂ ນ້ປ.
4 ໂດຍໃຊເ້ທ ກນກິການຮຽນຮູແ້ບບການແຂື່ ງຂ ນເປ ນທມີ TGT ທີື່ ມປີະສດິທພິາບຕາມເກນ 
80/80. ດ ື່ 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% 

ຜ ນການວເິຄາະຂໍມູ້ນ ເຫ ນວື່ າຄະແນນສະເລື່ ຍໂດຍລວມຂອງນ ກຮຽນ ຂອງຂະບວນ
ການຈ ດການຮຽນ - ການສອນວຊິາ ພາສາລາວ ເລືື່ ອງ ການອື່ ານ ແລະ ການຂຽນ ໂດຍນໍາໃຊ ້
ການສອນແບບ TGT ມຄີື່ າເທ ື່ າກ ບ 39.93 ຄະແນນ, ຈາກຄະແນນເຕ ມ 240  ຄະແນນ, ຄດິ
ເປ ນເປີເຊ ນແມື່ ນ 83.20%  ເຊິື່ ງມຄີື່ າຜ ນປື່ ຽນມາດຕະຖານແມື່ ນ 2.40.  ໃນນ ນ້ປະສດິທພິາບ
ຂອງຂະບວນການຈ ດການຮຽນ - ການສອນ E1 ເທ ື່ າກ ບ 83.36% ແລະ ມຄີື່ າສະເລື່ ຍຈາກການ
ທ ດສອບຫ  ງຮຽນ ເທ ື່ າກ ບ  17.33 ຄະແນນ. ຈາກຄະແນນເຕ ມ 20 ຄະແນນ ຄດິເປ ນເປີເຊ ນ
ແມື່ ນ  86.69%  ເຊິື່ ງມຄີື່ າຜ ນປື່ ຽນມາດຕະຖານແມື່ ນ 1.52 ໃນນ ນ້ປະສດິທພິາບຂອງຜ ນຮ ບ 
E2 ເທ ື່ າກ ບ 87.14 % ສະແດງວື່ າປະສິດທິພາບຂອງບ ດສອນ ມີຄື່ າ  E1 /E2  ເທ ື່ າກ ບ 
83.36./87.14 ເຊິື່ ງສູງກວື່ າເກນທີື່ ຕ ງ້ໄວຄ້ ື80/80. 

ການວເິຄາະຫາປະສດິທຜິ ນການຮຽນຂອງນ ກຮຽນ 
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ຕາຕະລາງ 1 ການວເິຄາະປະສດິທຜິ ນການຮຽນຂອງນ ກຮຽນ 

ຈາໍນວນ ຜ ນລວມຂອງຄະແນນ (ຄະແນນເຕ ມ 20) 
ດ ດສະນປີະ
ສດິທຜິ ນ EI 

ນ ກຮຽນ (N) ທ ດສອບກື່ ອນຮຽນ ທ ດສອບຫ  ງການຮຽນ  
 ຄະແນນທີື່ ໄດ ້ ເປີເຊ ນ ຄະແນນທີື່ ໄດ ້ ເປີເຊ ນ 08982 

56 859 76.69 971 86.69  

ຈາກຕາຕະລາງ ການວເິຄາະປະສດິທຜິ ນການຮຽນຮູຂ້ອງນ ກຮຽນໂດຍລວມການຮຽນຂອງ
ນ ກຮຽນມຄີື່ າດ ດສະນີປະສິດທິຜ ນ (E.I) ເທ ື່ າກ ບ 0.8982 ສະແດງວື່ າ: ນ ກຮຽນມກີານ
ພ ດທະນາການຮຽນຮູເ້ພີື່ ມຂຶນ້ 0.8982 ຫ  ືຄດິເປ ນ 89.82 % 

ຜ ນການວເິຄາະຫາຄວາມເພີື່ ງພໍໃຈຂອງນ ກຮຽນຕໍື່ ກ  ບນາໍໃຊວ້ທິສີອນແບບ TGT ທ ງ 5 
ດາ້ນ, ເຂ າ້ໃນການຈ ດການຮຽນ-ການສອນ ວຊິາ ພາສາລາວ 

ຕາຕະລາງ 2 ຄື່ າສະເລື່ ຍ ແລະ ຄື່ າຜ ນປື່ ຽນມາດຕະຖານຂອງແບບສອບຖາມຄວາມເພີື່ ງພໍໃຈທ ງ 
5 ດາ້ນ 

ລ/ດ ລາຍການປະເມນີ X  S.D ຄວາມໝາຍ 

1 ດາ້ນສະເໜບີ ດຮຽນໃນຊ ນ້ຮຽນ 4.73 0.54 ຫ າຍທີື່ ສຸດ 

2 ດາ້ນການຈ ດກຸື່ ມ 4.73 0.54 ຫ າຍທີື່ ສຸດ 

3 ດາ້ນການຈ ດການຮຽນ - ການສອນ 4.78 0.44 ຫ າຍທີື່ ສຸດ 

4 ດາ້ນການແຂື່ ງຂ ນເກມ 4.78 0.44 ຫ າຍທີື່ ສຸດ 
5 ດາ້ນການປະເມນີ 4.84 0.40 ຫ າຍທີື່ ສຸດ 

ລວມ 4.88 0.33 ຫ າຍທີື່ ສຸດ 
 

 

ຈາກຕາຕະລາງ: ພ ບວື່ າ  ການນໍາໃຊວ້ທິສີອນແບບກຸື່ ມແຂື່ ງຂ ນເປ ນທມີ TGT ເຂ າ້ໃນ
ການຈ ດການຮຽນ-ການສອນວຊິາ ພາສາລາວ ຂ ນ້ປ.4 ໂຮງຮຽນປະຖ ມສ ມບູນສາທດິ  ຄະນະ
ສກຶສາສາດ ມະຫາວທິະ ຍາໄລແຫື່ ງຊາດ. ໂດຍລວມນ ກຮຽນມຄີວາມເພີື່ ງພໍໃຈຫ າຍທີື່ ສຸດເຊິື່ ງມ ີ
X = 4.88, S.D = 0.33. ເມືື່ ອເບິື່ ງເປ ນລາຍດາ້ນພ ບວື່ າ: ລໍາດ ບ 1 ດາ້ນການປະເມນີນ ກຮຽນ
ມຄີວາມເພີື່ ງພໍໃຈຫ າຍທີື່ ສຸດເຊິື່ ງມຄີື່ າສະເລື່ ຍ X = 4.84,  S.D = 0.40, ລໍາດ ບ 2 ດາ້ນການ
ຈ ດການຮຽນການສອນ ແລະ ດາ້ນການແຂື່ ງເກມມຄີວາມເພີື່ ງພໍໃຈຫ າຍທີື່ ສຸດເຊິື່ ງມຄີື່ າສະເລື່ ຍ 
X = 4.78,  S.D = 0.44: ລໍາດ ບ 3 ດາ້ນການນໍາສະເໜບີ ດຮຽນໃນຊ ນ້ຮຽນ ແລະ ດາ້ນການ
ຈ ດກຸື່ ມນ ກຮຽນມຄີວາມເພີື່ ງພໍໃຈຫ າຍທີື່ ສຸດເຊິື່ ງມຄີື່ າສະເລື່ ຍ X = 4.73   S.D = 0.54. 
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ການອະພປິາຍ 

ຈາກການຄ ນ້ຄວາ້ກື່ ຽວກ ບການນໍາໃຊຮູ້ບແບບ TGT ເຂ າ້ໃນການຮຽນ-ການສອນວຊິາ
ພາສາລາວ: ການອື່ ານ ແລະ ການຂຽນສໍາລ ບນ ກຮຽນຂ ນ້ປ.4 ໂຮງຮຽນປະຖ ມສ ມບູນສາທດິ 
ຄະນະສຶກສາສາດ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫື່ ງຊາດ. ໄດນ້ າເອ າປະເດ ນທີື່ ສ າຄ ນທີື່ ຄ ນ້ພ ບມາ
ອະທບິາຍຜ ນຕາມຈດຸປະສ ງຂອງການຄ ນ້ຄວາ້ດ ື່ ງນີ:້ 

1) ບ ດສອນ ດວ້ຍການນາໍໃຊຮູ້ບແບບ TGT ເຂ າ້ໃນການຮຽນ - ການສອນ ວຊິາ ພາສາ
ລາວ: ການອື່ ານ ແລະ ການຂຽນ ສໍາລ ບນ ກຮຽນຂ ນ້ປ.4 ໂຮງຮຽນປະຖ ມສ ມບູນສາທດິ ຄະນະ
ສກຶສາສາດ ມະຫາວທິະຍາໄລແຫື່ ງຊາດ. ມປີະສດິທພິາບ 83.36/ 87.14 ສູງກວື່ າເກນທີື່ ກໍານ ດ
ໄວ ້ເນືື່ ອງມາຈາກບ ດສອນທີື່ ສາ້ງຂຶນ້ໄດຜ້ື່ ານຂະບວນຂ ນ້ຕອນໃນການສາ້ງ ແລະ ຫາຄຸນນະພາບ
ຢື່ າງເປ ນລະບ ບ ໂດຍໄດຮ້ ບການປ ບປຸງ, ແກໄ້ຂຈາກທື່ ານຜູຊ້ື່ ຽວຊານດາ້ນເນືອ້ໃນ, ດາ້ນການຈ ດ
ກດິຈະກໍາການຮຽນ-ການສອນ ແລະ ດາ້ນການວ ດປະເມນີຜ ນ, ຈາກນ ນ້ຈ ິື່ ງນໍາໄປທ ດລອງໃຊ ້
ກ ບນ ກຮຽນທີື່ ບໍື່ ແມື່ ນກຸື່ ມທ ດລອງເພືື່ ອກວດສອບຄວາມ ເໝາະສ ມຂອງເວລາ, ສືື່ , ອຸປະກອນ
ການຮຽນ, ລວມທ ງດາ້ນວ ດ ແລະ ປະເມນີຜ ນຕະຫ ອດເຖງິບ ດບາດຂອງນ ກຮຽນພອ້ມທ ງໄດມ້ີ
ການປ ບປຸງແກໄ້ຂຂໍບ້ ກພື່ ອງເປ ນທີື່ ໜາ້ສ ງເກດເບິື່ ງວື່ າ ຄະແນນລະຫວື່ າງຮຽນຈາກການສ ງເກດ
ພດຶຕກິໍາ ແລະ ການເຮ ດແບບທ ດສອບຍື່ ອຍທາ້ຍບ ດສອນເຊິື່ ງເປ ນການຈ ດກດິຈະກໍາການ
ຮຽນ-ການສອນແບບ TGT . ນ ນ້ນ ກຮຽນມໂີອກາດທີື່ ຈະພ ດທະນາທ ກສະ ແລະ ຄວາມ
ສາມາດຕ ນເອງ ໂດຍໄດຮ້ ບຄວາມຊື່ ວຍເຫ ອື ແລະ ແນະນໍາຈາກໝູື່ ເພືື່ ອນນ ກຮຽນທີື່ ເກ  ື່ ງເຊິື່ ງຢູື່
ໃນກຸື່ ມດຽວກ ນຈະພະຍາຍາມໃຫຄ້ວາມຊື່ ວຍເຫ ອືນ ກຮຽນປານປານກາງ ແລະ ນ ກຮຽນອື່ ອນ
ໄດເ້ຂ າ້ໃຈເພືື່ ອກຸື່ ມຂອງຕ ນເອງນ ນ້ໄດຮ້ ບການຍອມຮ ບ ເກດີຄວາມພູມໃຈທີື່ ໄດຮ້ ບໂອກາດ
ແນະນໍາໝູື່ ເພືື່ ອນສື່ ວນນ ກຮຽນປານກາງ ແລະ ນ ກຮຽນອື່ ອນກໍຈະພະຍາຍາມປ ບປຸງພດຶຕກິໍາ
ການຮຽນຂອງຕ ນສ ື່ ງຜ ນໃຫນ້ ກຮຽນສອດຄື່ ອງກ ບ ດາລຸນ ີເພດີພູຂຽວ (2556 : 76-78) ໄດ້

ສກຶສາຄ ນ້ຄວາ້ຜ ນການຈ ດກດິຈະກໍາການຮຽນຮູແ້ບບກຸື່ ມຮື່ ວມມເືທ ກນກິ TGT ເລືື່ ອງການ
ອື່ ານ ແລະ ຂຽນຄໍາປະສ ມກຸື່ ມສາລະການຮຽນຮູພ້າສາໄທ ຊ ນ້ປະຖ ມສກຶສາປີທ ີ1 ໂຮງຮຽນ
ບາ້ນໂຈດກາງ ເມອືງຄອນສານ ແຂວງໄຊຍະພູມ ສໍານ ກເຂດພືນ້ທີື່ ການສກຶສາປະຖ ມສກຶສາໄຊ
ຍະພູມເຂດ 2 ພາກຮຽນທ ີ2 ປີການສກຶສາ 2555 ຜ ນການຄ ນ້ຄວາ້ພ ບວື່ າ: ບ ດສອນກດິຈະກາໍ
ການຮຽນຮູແ້ບບກຸື່ ມຮື່ ວມມເືທ ກນກິ TGT ເລືື່ ອງ ການອື່ ານ ແລະ ຂຽນຄໍາປະສ ມ ຊ ນ້ປະຖ ມ
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ສກຶສາປີທ ີ1 ມປີະສດິທພິາບເທ ື່ າກ ບ 84.21/ 81.77 ເຊິື່ ງສູງກວື່ າເກນທີື່ ຕ ງ້ໄວ,້ ສອດຄື່ ອງກ ບ 
ສ ມພດິ ໄຊຍະເສນາ (2550 : 77-81) ຜ ນການຈ ດກດິຈະກໍາການຮຽນຮູ ້ເລືື່ ອງການອື່ ານ - 
ການຂຽນຄໍາຄວບ ກຸື່ ມສາລະພາສາໄທ ຊ ນ້ປະຖ ມສກຶສາປີທ ີ4 ໂດຍການຮຽນຮູແ້ບບຮື່ ວມມື
ດວ້ຍເທ ກນກິ TGT ໂຮງຮຽນຊຸມຊ ນບາ້ນຜໍາ ສູນເຄອືຂື່ າຍພ ດທະນາຄຸນນະພາບການສກຶສາທ ີ
32 ເມອືງສຣວງ ສໍານ ກລານເຂດພືນ້ທີື່ ການສກຶສາຮອ້ຍເອ ດ ເຂດ 2 ພາກຮຽນທ ີ1 ປີການສກຶ
ສາ 2549 ຜ ນການຄ ນ້ຄວາ້ພ ບວື່ າ: ຜ ນການຈ ດກດິຈະກໍາການຮຽນຮູ ້ເລືື່ ອງການອື່ ານ - ການ
ຂຽນຄໍາຄວບ ຊ ນ້ປະຖ ມສຶກສາປີທີ 4 ໂດຍການຮຽນຮູຮ້ື່ ວມມືດວ້ຍເທ ກນິກ TGT ມີ
ປະສດິທພິາບເທ ື່ າກ ບ 86.50/88.50% ສູງກວື່ າເກນທີື່ ຕ ງ້ໄວ,້ ສອດຄື່ ອງກ ບ ສຸພາພອນ ສດິທິ
ຂວາ (2554 : 67-70) ຜ ນການຈ ດກດິຈະກໍາການຮຽນຮູ ້ເລືື່ ອງ ການອື່ ານ-ການຂຽນຄໍາຄວບ
ກຸື່ ມສາລະການຮຽນຮູພ້າສາໄທ ຊ ນ້ປະຖ ມສກຶສາປີທ ີ6 ດວ້ຍການຮຽນຮູແ້ບບຮື່ ວມມເືທ ກນກິ 
TGT ໂຮງຮຽນບາ້ນໂຄກຜ ກຫວານ ໂນນລ ງສ ີກຸື່ ມເຄອືຂື່ າຍຫວ້ຍເກິງ້ປະໂຄ ບາ້ນຫວ້ຍເກິງ້ 
ເມອືງກຸມກວາປີ ແຂວງອຸດອນທານ ີສໍານ ກງານພືນ້ທີື່ ການສກຶສາອຸດອນທານ ີເຂດ 2 ປີການສກຶ
ສາ 2553 ຜ ນການຄ ນ້ຄວາ້ພ ບວື່ າ: ບ ດສອນກດິຈະກໍາການຮຽນຮູ ້ເລືື່ ອງ ການອື່ ານ - ການ
ຂຽນຄໍາຄວບ ຊ ນ້ປະຖ ມສກຶສາປີທ ີ6 ໂດຍການຮຽນຮູແ້ບບຮື່ ວມມເືທ ກນກິ TGT ມຄີື່ າເທ ື່ າ
ກ ບ  84.44/ 81.75% ເຊິື່ ງສູງກວື່ າເກນທີື່ ຕ ງ້ໄວ.້ 

2) ປະສດິທຜິ ນການຮຽນຮູຂ້ອງນ ກຮຽນ ໂດຍການນໍາໃຊຮູ້ບແບບ TGT ເຂ າ້ໃນການ
ສອນ ວຊິາ ພາສາລາວ ເລືື່ ອງ ການອື່ ານ ແລະ ການຂຽນສໍາລ ບນ ກຮຽນ ຂ ນ້ປ.4 ທີື່ ໂຮງຮຽນ
ປະຖ ມສ ມບູນສາທດິ ຄະນະສກຶສາສາດ ມະຫາວທິະຍາໄລແຫື່ ງຊາດ. ມປີະສດິທຜິ ນເທ ື່ າກ ບ 
0.8982 ຫ  ື89.82% , ເນືື່ ອງຈາກວື່ າ ການຈ ດກດິຈະກໍາການຮຽນຮູໂ້ດຍການນໍາໃຊຮູ້ບແບບ 
TGT ໄດຄໍ້ານຶງເຖິງຫ  ກການຮຽນຮູແ້ບບຮື່ ວມມ ື (Cooperative Lerning) ໂດຍຈ ດໃຫ ້
ນ ກຮຽນທີື່ ມຄີວາມສາມາດຕື່ າງກ ນ ຮຽນນໍາກ ນເປ ນກຸື່ ມເຊິື່ ງມຈີດຸມຸື່ ງໝາຍດຽວກ ນ ຊື່ ວຍເຫ ອື
ກ ນພາຍໃນກຸື່ ມ ຜູຮ້ຽນເກ ື່ ງຊື່ ວຍເຫ ອືຜູຮ້ຽນອື່ ອນ ແລະ ຕອ້ງຍອມຮ ບເຊິື່ ງກ ນ ແລະ ກ ນເຊິື່ ງ
ສອດຄື່ ອງກ ບດາລຸນ ີເພດີພູຂຽວ (2556 : 79) ບ ດສອນການຈ ດກດິຈະກໍາການຮຽນຮູແ້ບບ
ກຸື່ ມຮື່ ວມມເືທ ກນກິ TGT ເລືື່ ອງການອື່ ານ ແລະ ຂຽນຄໍາປະສ ມກຸື່ ມສາລະການຮຽນຮູພ້າສາໄທ 
ຊ ນ້ປະຖ ມສກຶສາປີທ ີ1ໂຮງຮຽນບາ້ນໂຈດກາງ ເມອືງຄອນສານ ແຂວງໄຊຍະພູມ ສໍານ ກເຂດ
ພືນ້ທີື່ ການສກຶສາປະຖ ມສກຶສາໄຊຍະພູມເຂດ 2 ພາກຮຽນທ ີ2 ປີການສກຶສາ 2555 ຜ ນການ
ຄ ນ້ຄວາ້ພ ບວື່ າ: ດ ດສະນປີະສດິທຜິ ນຂອງບ ດສອນວຊິາ ພາສາລາວ ເລືື່ ອງ ການອື່ ານ ແລະ 
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ຂຽນຄໍາປະສ ມ ຊ ນ້ປະຖ ມສກຶສາປີທ ີ1ໂດຍໃຊເ້ທ ກນກິການຮຽນຮູແ້ບບການແຂື່ ງຂ ນເປ ນທມີ 
TGT ມຄີື່ າເທ ື່ າກ ບ 0.6111 ເຊິື່ ງສະແດງວື່ ານ ກຮຽນມຄີວາມກາ້ວໜາ້ທາງການຮຽນຄດິເປ ນ
ເປີເຊ ນ 61.11%, ສອດຄື່ ອງກ ບ ສ ມພດິ ໄຊຍະເສນາ (2550 : 81) ຜ ນການຈ ດກດິຈະກໍາ
ການຮຽນຮູ ້ເລືື່ ອງການອື່ ານ - ການຂຽນຄໍາຄວບ ກຸື່ ມສາລະພາສາໄທ ຊ ນ້ປະຖ ມສກຶສາປີທ ີ4 
ໂດຍການຮຽນຮູແ້ບບຮື່ ວມມດືວ້ຍເທ ກນກິ TGT ໂຮງຮຽນຊຸມຊ ນບາ້ນຜໍາ ສູນເຄືອຂື່ າຍ
ພ ດທະນາຄຸນນະພາບການສກຶສາທ ີ32 ເມອືງສຣວງ ສໍານ ກລານເຂດພືນ້ທີື່ ການສກຶສາຮອ້ຍ
ເອ ດ ເຂດ 2 ພາກຮຽນທ ີ1 ປີການສກຶສາ 2549 ຜ ນການຄ ນ້ຄວາ້ພ ບວື່ າ: ດ ດສະນປີະສດິທຜິ ນ
ການຮຽນຮູ ້ເລືື່ ອງການອື່ ານ - ການຂຽນຄໍາຄວບ ຊ ນ້ປະຖ ມສກຶສາປີທ ີ4 ໂດຍການຮຽນຮູ ້
ຮື່ ວມມດືວ້ຍເທ ກນກິ TGT ມຄີື່ າເທ ື່ າກ ບ 0.7326 ຄດິເປ ນ   73.26% , ສອດຄື່ ອງກ ບ ສຸພາ
ພອນ ສດິທຂິວາ (2554 : 70) ຜ ນການຈ ດກດິຈະກໍາການຮຽນຮູ ້ເລືື່ ອງ ການອື່ ານ - ການ
ຂຽນຄໍາຄວບກຸື່ ມສາລະການຮຽນຮູພ້າສາໄທ ຊ ນ້ປະຖ ມສກຶສາປີທ ີ6 ດວ້ຍການຮຽນຮູແ້ບບ
ຮື່ ວມມເືທ ກນກິ TGT ໂຮງຮຽນບາ້ນໂຄກຜ ກຫວານ ໂນນລ ງສ ີກຸື່ ມເຄອືຂື່ າຍຫວ້ຍເກິງ້ປະໂຄ 
ບາ້ນຫວ້ຍເກິງ້ ເມອືງກຸມກວາປີ ແຂວງອຸດອນທານ ີສໍານ ກງານພືນ້ທີື່ ການສກຶສາອຸດອນທານ ີ
ເຂດ 2 ປີການສກຶສາ 2553 ຜ ນການຄ ນ້ຄວາ້ພ ບວື່ າ: ດ ດສະນປີະສດິທຜິ ນການຮຽນຮູ ້ເລືື່ ອງ 
ການອື່ ານ - ການຂຽນຄໍາຄວບ ຊ ນ້ປະຖ ມສກຶສາປີທ ີ6 ໂດຍການຮຽນຮູແ້ບບຮື່ ວມມເືທ ກນກິ 
TGT ມຄີື່ າເທ ື່ າກ ບ 0.6119 ຄດິເປ ນ 61.19%. 

3) ຄວາມເພີື່ ງພໍໃຈຂອງນ ກຮຽນທີື່ ມຕີໍື່ ການນໍາໃຊຮູ້ບແບບການຮຽນຮູແ້ບບ TGT 

ເລືື່ ອງ: ການອື່ ານ ແລະ ການຂຽນ ເຫ ນວື່ າຢູື່ ໃນລະດ ບດຫີ າຍທີື່ ສຸດເນືື່ ອງຈາກການຮຽນຮູແ້ບບ
ດ ື່ ງກື່ າວເປ ນຮູບແບບການຮຽນຮູທ້ີື່ ມບີ ນຍາກາດທາງການຮຽນ, ສະໜຸກສະໜານນ ກຮຽນໃຫ ້
ຄວາມສ ນໃຈ ແລະ ຕ ງ້ໃຈປະຕບິ ດກດິຈະກໍາຢື່ າງມຄີວາມສຸກດວ້ຍຮູບແບບຂອງທມີທີື່ ຮຽນ
ດວ້ຍການປຶກສາຫາລກື  ນ ນ ກຮຽນທີື່ ຮຽນເກ ື່ ງຊື່ ວຍເຫ ອືຜູທ້ີື່ ຮຽນອື່ ອນສ ງຜ ນໃຫນ້ ກຮຽນມີ
ຄວາມເພີື່ ງພໍໃຈຕໍື່ ການຮຽນວຊິາ ພາສາລາວທີື່ ດຂີຶນ້ ອກີທ ງເຮ ດໃຫນ້ ກຮຽນ, ຮຽນແບບກຸື່ ມ
ຮື່ ວມມກື ນເພີື່ ງພາອາໄສກ ນ ແລະ ກ ນເຮ ດໃຫນ້ ກຮຽນມຄີວາມເພີື່ ງພໍໃຈທີື່ ດຕີໍື່ ການຮຽນ ແລະ 
ຍ ງເກດີກດິຈະກໍາທີື່ ສ ື່ ງເສມີໃຫນ້ ກຮຽນໄດເ້ຝິກຂະບວນການກຸື່ ມ, ເຝິກຄດິແກໄ້ຂຮື່ ວມກ ນ, 

ສາ້ງສ ນຜ ນງານສ ື່ ງຜ ນໃຫເ້ກດີຜ ນສໍາເລ ດໃນການຮຽນ ມຄີວາມເພີື່ ງພໍໃຈທີື່ ດຕີໍື່ ການຮຽນວຊິາ 
ພາສາລາວ ເຊິື່ ງສອດຄື່ ອງກ ບດາລຸນ ີເພດີພູຂຽວ (2556 : 80-81) ຜ ນການຈ ດກດິຈະກໍາການ
ຮຽນຮູແ້ບບກຸື່ ມຮື່ ວມມເືທ ກນກິ TGT ເລືື່ ອງການອື່ ານ ແລະ ຂຽນຄໍາປະສ ມກຸື່ ມສາລະການ
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ຮຽນຮູພ້າສາໄທ ຊ ນ້ປະຖ ມສກຶສາປີທ ີ1ໂຮງຮຽນບາ້ນໂຈດກາງ ເມອືງຄອນສານ ແຂວງໄຊຍະ
ພູມ ຜ ນການຄ ນ້ຄວາ້ພ ບວື່ າ: ນ ກຮຽນມຄີວາມຄ ງທ ນຕໍື່ ຜ ນການຈ ດກດິຈະກໍາການຮຽນຮູແ້ບບ
ກຸື່ ມຮື່ ວມມເືທ ກນກິ TGT ເລືື່ ອງ ການອື່ ານ ແລະ ຂຽນຄໍາປະສ ມ ຊ ນ້ປະຖ ມສກຶສາປີທ ີ1 ຢູື່
ໃນລະດ ບດ,ີ ສອດຄື່ ອງກ ບ ສຸພາພອນ ສດິທຂິວາ (2554 : 71-72) ຜ ນການຈ ດກດິຈະກາໍການ
ຮຽນຮູ ້ເລືື່ ອງ ການອື່ ານ - ການຂຽນຄໍາຄວບກຸື່ ມສາລະການຮຽນຮູພ້າສາໄທ ຊ ນ້ປະຖ ມສກຶສາປີ
ທ ີ6 ດວ້ຍການຮຽນຮູແ້ບບຮື່ ວມມເືທ ກນກິ TGT ໂຮງຮຽນບາ້ນໂຄກຜ ກຫວານ ໂນນລ ງສ ີ
ກຸື່ ມເຄອືຂື່ າຍຫວ້ຍເກິງ້ປະໂຄ ບາ້ນຫວ້ຍເກິງ້ ເມອືງກຸມກວາປີ ແຂວງອຸດອນທານ ີສໍານ ກງານ
ພືນ້ທີື່ ການສກຶສາອຸດອນທານ ີເຂດ 2 ປີການສກຶສາ 2553 ຜ ນການຄ ນ້ຄວາ້ພ ບວື່ າ:  ນ ກຮຽນມີ
ຄວາມເພີື່ ງພໍໃຈຕໍື່ ການຈ ດກດິຈະກໍາການຮຽນຮູເ້ລືື່ ອງ ການອື່ ານ-ການຂຽນຄໍາຄວບ ຊ ນ້ປະຖ ມ
ສກຶສາປີທ ີ6 ໂດຍການຮຽນຮູແ້ບບຮື່ ວມມເືທ ກນກິ TGT ຢູື່ ໃນລະດ ບດ.ີ 

ຂໍສ້ະເໜແີນະໃນການຄ ນ້ຄວາ້ໃນຄ ງ້ຕໍື່ ໄປ 

1) ຄວນຄ ນ້ຄວາ້ກື່ ຽວກ ບການຈ ດກດິຈະກໍາການສອນພາສາລາວ ໂດຍນໍາໃຊຮູ້ບແບບ 

TGT ໃນຊ ນ້ອືື່ ນໆ.  
2) ຄວນມກີານປຽບທຽບການຈ ດກດິຈະກໍາການຮຽນ-ການສອນວຊິາພາສາລາວ ໂດຍ 

ນໍາໃຊຮູ້ບແບບTGT ກ ບຮູບແບບຕື່ າງໆ ເຊ ື່ ນ: ການຈ ດການຮຽນຮູແ້ບບ STAD, JIGAW,  

LT,  TAI ເປ ນຕ ນ້. 
ເອກະສານອາ້ງອງີ 
ກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ. (2009). ຄູື່ ມຄືູ ພາສາລາວ ຊ ນ້ປະຖ ມສກຶສາ ປີທ ີ4. 

ນະຄອນຫ ວງວຽງຈ ນ: ບໍລສິ ດ ລ ດວສິະຫະກດິໂຮງພມິລາວສກຶສາ. 
ກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ. (2010). ຫ  ກສູດຊ ນ້ປະຖ ມສກຶສາ. ນະຄອນຫ ວງວຽງຈ ນ: 

ບໍລສິ ດ ລ ດວສິາຫະກດິໂຮງພມິສກຶສາ. 
ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກລິາ. (2008). ພາສາລາວ1 ສາຍສໍ້າງຄ ປະຖມົປີ1. 

ສ ນພດັທະນາຄ : Nhan Dan Printing House HCMC. 
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ກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ. (ປີ 2015). ວໄິສທ ດຮອດປີ 2030 ຍຸດທະສາດຮອດຮອດປີ 
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- 2020 ). ນະຄອນຫ ວງວຽງຈ ນ: ສະໜ ບສະໜູູນການຈ ດພມິໂດຍປະເທດອ ດສະ
ຕາຣລ ີແລະ ສະຫະພາບເອລີ ບ. 

ນຕິໄິນ ພລີະວ ນນະກຸນ. (2555). ການພ ດທະນາກດິຈະກາໍການຮຽນຮູແ້ບບກຸື່ ມຮື່ ວມມເືທ ກ
ນກິ TGT ກຸື່ ມສາລະການຮຽນຮູພ້າສາໄທ ເລືື່ອງ ມາດຕາຕ ວສະກ ດ ຊ ນ້ປະຖ ມສກຶສາ
ປີທ ີ2. ມະຫາສາລະຄາມ: ມະຫາວທິະຍາໄລມະຫາສາລະຄາມ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ຄວາມສໍາພ ນກ ນລະຫວື່ າງລາຍຈື່ າຍຂອງລ ດຖະບານທີື່ ມຕໍີື່ ອ ດຕາການຫ ຸດຜື່ ອນ 

ຄວາມທຸກຍາກໃນ ສປປ ລາວ 

ອາລຸນຈ ນໃສ ບຸນໄຊທບິ ແລະ ບຸນມ ີອນິທະເກສອນ 

ຜູຮ້  ບຜດິຊອບຫ  ກ: ອາລຸນຈ ນໃສ ບຸນໄຊທບິ, ນ ກສກຶສາລະດ ບປະລນິຍາເອກ ສາຂາ 
ເສດຖະສາດ ຮຸື່ ນທ ີ1 ຄະນະເສດຖະສາດ ແລະ ບໍລຫິານທຸລະກດິ,  
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ມະຫາວທິະຍາໄລແຫື່ ງຊາດລາວ, ອເິມວ: alounsay@yahoo.com  

ແລະ ໂທ: +856 20 55291011 

ບ ດຂ ດຫຍໍ ້
ບ ດຄ ນ້ຄວາ້ສະບ ບນີ ້ແມື່ ນໄດສ້ກຶສາ ເຖິງ ຄວາມສໍາພ ນໄລຍສ ນ້ ແລະ ໄລຍະຍາວ 

ລະຫວື່ າງ ລາຍຈື່ າຍພກລ ດ ແລະ ການຫລຸດຜື່ ອຄວາມທຸກຍາກ ຢູື່  ສປປ ລາວ. ມຈີດຸປະສ ງ 
ເນ ນ້ໜ ກໃສື່  ການຄ ນ້ຫາ ຄວາມສໍາພ ນຮື່ ວມ ຂອງ ບ ນດລຍຈື່ າຍພາກລ ດ ແລະ ການ 
ຫລຸດຜື່ ອນຄວາມທຸກຍາກ , ເຊີື່ ງໄຈະໄດທ້ ດສອບ ສາຍກື່ ຽວພ ນຂອງ ລາຍຈື່ າຍພາກລ ດ ແລະ 
ອ ດຕາຄວາມທຸກຍາກ,ການສກຶສາຄ ງ້ນີ ້ແມື່ ນ ອງີໃສື່ ພືນ້ຖານ ຂໍມ້ມູນຂອງລາຍຈື່ າຍ າກລ ດແຕື່  
ປີ 1980 ຫາ 2018 ເຊິື່ ງ ແຍກອອກເປ ນ 2 ປະເພດລາຍຈື່ າຍຫລ ກ ຄ:ື ລາຍຈື່ າຍ ບໍລຫິານ
ກ ງຈ  ກ ຂອງລ ດຖະບານ ແລະ ລາຍຈື່ າຍ ພາກລ ງທນຶ ຂອງລ ດຖະບານ ແລະ ອ ດຕາຕວາມທຸກ
ຍາກ ຂອງປະຊາຊ ນ ໂດຍການ ນໍາໃຊວ້ທິກີານ ການທ ດສອບຄວາມສໍາພ ນມຄີວາມຫລາ້ຊາ້ 
auto-regressive distributed lag (ARDL) model, ພວກເຮ າຍ ງໃຊ ້ການລາຍງານ ແລະ 
ວເິຄາະ ຄາວມສໍາພ ນລະຫວື່ າງ ອ ດຕາຄວາມທຸກຍາກ ກ ບ ຄື່ າໃຊຈ້ື່ າຍພາກລ ດ  2 ປະເພດ
ດ ື່ ງກື່ າວ ໂດຍການ ນໍໃຊ ້ຂໍມູ້ນ ການລ ງທນຶໂດຍກ ງຈາກຕື່ າງປະເທດ, ກໍາລ ງແຮງງານ ແລະ 
ຄວາມຍາວຂອງທ ງມ ດຂອງລະບ ບຕາໜື່ າງ ເສ ນ້ທາງຫລວງ ເພືື່ ອເປ ນ ຕ ວປື່ ຽນຄວບຄຸມ ທີື່ ອາດ
ມຜີ ນກະທ ບຕໍື່ ກ  ບ ການຫລຸດຜື່ ອນຄວາມທຸກຍາກ.  

ພວກເຮ າໄດນ້າໍໃຊ ້ເຕ ກນກິຂອງເສດຖາມຕິ ິເຊ ື່ ນ: ການທ ດສອບຫາຄວາມນິງ້ຂອງຂໍມູ້ນ 
unit root tests, ການທ ດສອບຄວາມສໍາພ ນຮື່ ວມ cointegration test, ການທ ດສອບຫາຄື່ າ
ຄວາມສໍາພ ນແບບມີຄວາຫລາ້ຊາ້ (ARDL) ທ ດສອບການພ ວພ ນຂອງຂໍ ້ມູນ serial 

correlation test, ການທ ດສອບຫາ ຄື່ າຄາດເຄືື່ ອນ heteroskedasticity tests. ຂໍມູ້ນທ ງໝ ດ 
ແມື່ ນຂໍມູ້ນ ອະນຸກ ມເວລາ ໃນຂອບເວລາຈາກ ປີ 1980 ຫາ 2018 ເຊີື່ ງປະກອບມ ີຂໍມູ້ນ ຄື່ າ
ໃຊຈ້ື່ າຍ ພາກລ ດ ຄື່ າໃຊຈ້ື່ າຍບໍລຫິານ ແລະ ລ ງທນຶ ຂອງລ ດ ແລະ ອ ດຕາຄວາມທຸກຍາກ ຈາກ 
ສູນສະຖຕິແິຫື່ ງຊາດ, ກະຊວງການເງນິ, ກະຊວງ ໂຍທາທກິານ ແລະ ຂ ນ້ສ ື່ ງ, ກະຊວງແຜນການ
ການລ ງທນຶ, ແລະ ຖານຂໍມູ້ນຂອງທະນາຄານໂລກ, ຜ ນການສກຶສາຄ ງ້ນີມ້ແ ື່່ນຢ ງ້ຢືນວື່ າ ຄື່ າ
ໃຊຈ້ື່ າຍພາກລ ດ ແມື່ ນມຄີວາມສໍາພ ນດາ້ນລ ບກ ບການຫລຸດຜື່ ອນຄວາມທຸກຍາກ ໃນໄລຍະ
ຍາວ ທ ງ ຄື່ າໃຊຈ້ື່ າຍ ບໍລຫິານ ແລະ ລ ງທນຶຂອງລ ດ ຄ ືຖາ້ລ ດຖະບານໃຊຈ້ື່ າຍຫລາຍເພີື່ ມຂືນ້ 
ອ ດຕື່ າຄວາມທຸກຍາກຈະຫລຸດລ ງ, ໃນໄລຍະສ ນ້ ຄື່ າໃຊຈ້ື່ າຍ ລ ງທນຶຂອງລ ດ ແມື່ ນ ມຜີ ນ
ກະທ ບດາ້ນ ລ ບກ ບ ການຫລູດຜື່ ອນຄວາມທຸຍາກ ແຕື່  ຄື່ າໃຊຈ້ື່ າຍບໍລຫິານແມື່ ນ ມຜີ ນກະທ ບ
ດາ້ນບວກ ຕໍື່ ກ  ບການຫລຸດຜື່ ອນຄື່ ລວາມທຸກຍາກ.  
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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 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.   
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ຫ  ກການ ແລະ ເຫດຜ ນ 

ຍອ້ນເຫ ນໄດບ້ ດບາດ ແລະ ຄວາມສໍາຄ ນຂອງການພ ດທະນາເສດຖະກດິ-ສ ງຄ ມ, 
ລ ດຖະບານລາວ ຈຶື່ ງໄດມ້ກີານສຸມທນຶຮອນອ ນມະຫາສານນ ບທ ງແຫ ື່ ງທນຶພາຍໃນ, ແຫ ື່ ງກູຢື້ມ 
ແລະ ຊື່ ວຍເຫ ອືລາ້ ເຂ າ້ໃສື່ ວຽກງານການກໍື່ ສາ້ງໂຄງລື່ າງພືນ້ຖານ ເພືື່ ອເຮ ດໃຫຂ້ະແໜງການ
ຕື່ າງໆໄດມ້ກີານຂະຫຍາຍຕ ວ ແລະ ພ ດທະນາແບບຍນືຍ ງ ທີື່ ຊື່ ວຍໜູນເຮ ດໃຫເ້ສດຖະກດິ 
ແລະ ພືນ້ຖານຊວີດິການເປ ນຢູື່ ຂອງປະຊາຊ ນລາວເຮ າໄດຮ້ ບການພ ດທະນາ ແລະ ປ ບປຸງໃຫດ້ີ

ຂຶນ້ເທຶືື່ ອລະກາ້ວ, ທ ງເປ ນການຊື່ ວຍເຮ ດໃຫອ້ ດຕາຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊ ນໄດຫ້ ຸດລ ງ, 
ເຊີື່ ງເລີື່ ມມກີານກໍານ ດນະໂຍບາຍ ເພືື່ ອພ ດທະນາສາ້ງສາປະເທດ ເປ ນແຕື່ ລະກາ້ວ ເລີື່ ມຈາກ 
ບາດກາ້ວທີື່  1: ການສາ້ງ ແລະ ຈ ດຕ ງ້ປະຕບິ ດກ ນໄກເສດຖະກດິໃໜື່ ໃນປີ 1986 ໄດມ້ກີານ
ຮ ບຮອງເອ າ “ກ ນໄກເສດຖະກດິໃໜື່ ” New Economic Machanism (NEM) ໄດມ້ກີານ
ຫ ນປື່ ຽນລະບ ບເສດຖະກດິແບບລວມສູນ ໄປສູື່  ເສດຖະກດິຕະຫ າດເທືື່ ອລະກາ້ວ, ບາດກາ້ວທ ີ
2: ການຫ ນປື່ ຽນໂຄງສາ້ງ ແລະ ສາ້ງຄວາມເຂ ມ້ແຂງໃຫແ້ກື່ ເສດຖະກດິ ລ ດຖະບານໄດຫ້ ນປື່ ຽນ
ໂຄງສາ້ງເສດຖະກດິເລ ື່ ງໃສື່ ພ ດທະນາຕາໜື່ າງໂທລະຄ ມ ແລະ ມະນາຄ ມຂ ນສ ື່ ງ, ສ ື່ ງເສມີໃຫມ້ີ
ການເຊືື່ ອມໂຍງຂອງຊາດ ແລະ ພູມພິາກ ກາ້ວໄປສູື່ ການຫ ນເປ ນຄູື່ ຮື່ ວມເສດຖະກດິຢື່ າງເຕ ມ
ສື່ ວນກ ບບ ນດາປະເທດໃນພູມມພິາກ, ບາດກາ້ວທ ີ3: ການພ ດທະນາແບບຍນືຍ ງ ໂດຍສຸມ
ໃສື່ ປະຊາຊ ນເປ ນໃຈກາງ, ການພ ດທະນາແບບມສີື່ ວນຮື່ ວມຂອງປະຊາຊ ນ ລວມທ ງການ
ບ ນລຸຂ ນ້ພືນ້ຖານຄໍາ້ປະກ ນສະບຽງອາຫານ, ເຂ າ້ເຖງິຕະຫ າດ, ໄດຮ້ ບການສກຶສາ ແລະ ບໍລກິານ
ສາທາລະນະສຸກ, ການປ ກປ ກຮ ກສາຊ ບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິື່ ງແວດລອ້ມ, ການ
ກະຈາຍອໍານາດລ ງສູື່ ທອ້ງຖິື່ ນ ຮ ບປະກ ນການພ ດທະນາແບບຍນືຍ ງ, ລ ດຍ ງໄດມ້ກີານສ ື່ ງເສມີ
ການລ ງທນຶຈາກຕື່ າງປະເທດ ແລະ ລະດ ມທນຶພາຍໃນລວມທ ງການກູຢື້ມ ແລະ ຊື່ ວຍເຫ ອືລາ້
ຈາກຄູື່ ຮື່ ວມພ ດທະນາຕື່ າງໆ ເຂ າ້ໃສື່ ວຽກງານກໍື່ ສາ້ງໂຄງລື່ າງພືນ້ຖານ, ດາ້ນເສດຖະກດິ ແລະ 
ວ ດທະນາທໍາ-ສ ງຄ ມ ເພືື່ ອເຮ ດໃຫຂ້ະແໜງການຕື່ າງໆມກີານຂະຫຍາຍຕ ວ ແລະ ພ ດທະນາ
ແບບຍນືຍ ງ ຈາກນະໂຍບາຍດ ື່ ງກື່ າວ ລ ດໄດຜ້ ນຂະ ຫຍາຍເຂ າ້ມາໃສື່ ຂ ງເຂດການພ ດທະນາ
ຊ ນນະບ ດ ແລະ ຫ ຸດຜື່ ອນຄວາມທຸກຍາກໃຫແ້ກື່ ປະຊາຊ ນ ໂດຍສະ ເພາະແມື່ ນພ ດທະນາຕ ວ
ເມອືງ ແລະ ຊ ນນະບ ດໄປຄຽງຄູື່ ກ  ນ ກໍານ ດຍຸດທະສາດ 3 ສາ້ງ ຫ ນລ ງສູຮ້າກຖານການເມອືງ ຮາກຖານ
ການຜະ ລດິ, ເພືື່ ອຫ ຸດຜື່ ອນຊື່ ອງຫວື່ າງຂອງການພ ດທະນາ ແລະ ປ ບປຸງປ ວແປງຊວີດິການເປ ນຢູື່ ຂອງ
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ປະຊາຊ ນໃຫມ້ຊີວີດິໃຫມື່ ທີື່ ດ ີຂຶນ້, ຫ ນຈາກການເຮ ດໃຫປ້ະຊາຊ ນກນິອິື່ ມ, ນຸື່ ງອູື່ ນ ມາເປ ນ ກນິແຊບນຸື່ ງ
ງາມເທືື່ ອລະກາ້ວ.  

ລ ດຖະບານແຫື່ ງສປປ ລາວ ເຖງິແມື່ ນວື່ າ ໄດສຸ້ມທຸກກໍາລ ງ ແລະ ທື່ າແຮງເພືື່ ອຕໍື່ ສູກ້  ບ
ຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊ ນໃນທຸກໆພາກໃນທ ື່ ວປະເທດໃນແຕື່ ລະປີ, ພ ກ-ລ ດຖະບານໄດ ້
ສຸມທນຶມະຫາສານນ ບທ ງແຫ ື່ ງທນຶພາຍໃນ ແລະ ຕື່ າງປະເທດໃສື່ ວຽກງານຫ ຸດຜື່ ອນຄວາມທຸກ
ຍາກຂອງປະຊາຊ ນ ເຊີື່ ງວຽກງານດ ື່ ງກື່ າວກຍໍ ງໄດຮ້ ບການປ ບປຸງປ ວແປງໃຫດ້ຂີືນ້ເທືື່ ອລະກາ້ວ, 
ແຕື່ ເຖງິຢື່ າງໃດກໍຕາມລະດ ບຂອງການພ ດທະນາໃນຂ ງເຂດຊ ນນະບ ດ ແລະ ຕ ວເມອືງ ແລະ 
ຊື່ ວງຫື່ າງຂອງຄູນນະພາບຊວີດິການເປ ນຢູື່ ຂອງປະຊາຊ ນ ກຍໍ ງມຄີວາມແຕກໂຕນກ ນຢູື່  ແລະ ຍ ງມີ
ແຜນການ ແລະ ແຜນງານຫລາຍຢື່ າງຍ ງບໍື່ ສາມາດບ ນລຸຜ ນເປ ນຈງິຕາມທີື່ ໄດຄ້າດການ ແລະ ວາງແຜນໄວ.້ 
ໃນປີ 2018, ສປປ ລາວ ຍ ງມຄີອບຄ ວທຸກຍາກຢູື່ ປະມານ 92.183 ຄອບຄ ວ ສະເລື່ ຍປະມານ  8.1 %. ໃນ

ນີ,້ ຍ ງມບີາ້ນທຸກຍາກກວມເອ າ 23.09% ເຖງິແມື່ ນວື່ າ, ອ ດຕາຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊ ນ 

ຈະຫ ຸດລ ງຈາກປະຊາກອນທຸກຍາກເກອືບ 50% ໃນທາ້ຍຊຸມປີ 80 ຫາ ຕ ນ້ຊຸມປີ 90 
ແລະ ສບືຕໍື່ ຫ ຸດລ ງເຫ ອື 38% ໃນຊຸມປີ 2000, ແລະ ກໍຫ ຸດລ ງເລືອ້ຍໆ 25,07% ໃນປີ 2010 
ແລະ 20% ໃນປີ 2015 ສໍາລ ບ 2018 ອ ດຕາຄວາມທຸກຍາກແມື່ ນເຫ ອືພຽງ 18.3 %. ຈາກ
ບ ນຫາຄວາມທຸກຍາກທີື່ ກື່ າວມາ, ແມື່ ນຍ ງມຄີວາມຕອ້ງການງ  ບປະມານມະຫາສານໃນການສບືຕໍື່ ບ ນດາ
ໂຄງການທີື່ ສະໜ ບສະໜູນ ວຽກງານເພືື່ ອຫ ຸດຜື່ ອນຄວາມທຸກຍາກ, ໂຄງການສາ້ງໃໝື່  ແລະ ຍ ງຕອ້ງການ
ງ  ບປະານອ ນມະຫາສານ ເພືື່ ອສອ້ມແປງບ ນດາຊ ນລະປະ ທານ,   ເໝອືງຝາຍ, ລະບ ບຕາໜື່ າງຄ ມມະນາຄ ມ ທີື່

ຖກືໄພທໍາມະຊາດທໍາລາຍໃນຊື່ ວງທີື່ ຜື່ ານມາ ເພືື່ ອໃຫກ້ ບໃຊງ້ານໄດຢ້ື່ າງປ ກກະຕ.ິ 

 

 

 

 

 

ຮູບສະແດງ 1 ອ ດຕາຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊ ນ ຊື່ ວງເວລາ 1990-2018 
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(ແຫ ງຂໍມ້ນູ: ບ ດສະຫລຸບແຜນພ ດທະນາເສດຖະກດິ-ສ ງຄ ມໃນແຕື່ ລະໄລຍະ) 

ໃນໄລຍະຜື່ ານມາ, ລ ດຖະບານ ແມື່ ນໄດສຸ້ມທນຶຮອນມະຫາສານນ ບທ ງງ  ບປະມານພາຍ
ໃນ, ກູຢື້ມ ແລະ ຊື່ ວຍເຫລອືລາ້ຈາກຕື່ າງປະເທດ ເຂ າ້ໃສື່ ວຽກງານຫລຸດຜື່ ອນຄວາມທຸກຍາກ
ຂອງປະຊາຊ ນໃນທ ື່ ວປະເທດ. ແຕື່ ກໍຍ ງພ ບວື່ າ, ບ ນຫາຄວາມທຸກຍາກຍ ງບໍື່ ສາມາດລ ບລາ້ງໄດ ້
ຢື່ າງສີນ້ເຊງີເທືື່ ອ ຄວາມທຸກຍາກມທີື່ າອື່ ຽງຫລຸດລ ງກໍື່ ຈງິ ແຕື່  ຄອບຄ ວທຸກຍາກຂາດເຂນີ ກໍື່ ຍ  ງ
ມຈີາໍນວນຫລາຍຢູື່  ຄວາມແຕກໂຕນຂອງລາຍໄດ ້ລະຫວື່ າງ ບຸກຄ ນທີື່ ລໍື່ າລວຍ ແລະ ທຸກຈ ນຍ ງ
ສູງ ລວມທ ງການເຄືື່ ອນບຍາ້ຍແຮງງານຈາກຊ ນນະບ ດເຂ າ້ສູື່ ຕ ວເມອືງກໍື່ ຍ  ງສູງ, ອ ດຕາການສາ້ງ
ວຽກເຮ ດງານທໍາກ ບທີື່  ຢູື່ ຂ ງເຂດຊ ນນະບ ດ ບື່ ອນທໍາການຜະລດິກໍື່ ຍ  ງເປ ນບ ນຫາທີື່ ຍ  ງຕອ້ງໄດ ້
ສບືຕໍື່ ແກໄ້ຂ. ຕໍື່ ກ  ບບ ນຫາດ ື່ ງກື່ າວນີ,້ ຈ ຶື່ ງມຄີວາມສ ນໃຈວື່ າ ບ ນດາແຫລື່ ງລາຍຈື່ າຍຕື່ າງໆ ຂອງ
ລ ດຖະບານ ເປ ນຕ ນ້ ລາຍຈື່ າຍບໍລຫິານກ ງຈ  ກ ແລະ ລ ງທນຶຂອງລ ດ ແມື່ ນມຜີ ນຕໍື່ ກ  ບວຽກງານ
ຫລຸດຜື່ ອນຄວາມທຸກຍາກແທຈ້ງິ ຫລບໍືື່ ? ຫລ ືອ ດຕາຄວາມທຸກຍາກທີື່ ມແີນວໂນມຫລຸດລ ງ 
ແມື່ ນເກດີຈາກປ ດໃຈອືື່ ນ ເຊ ື່ ນ: ການລ ງທນຶຂອງຕື່ າງປະເທດ, ຈາກການຈາ້ງງານພາຍໃນ
ປະເທດ ແລະ ແມື່ ນລາຍຈື່ າຍງ  ບປະມານປະເພດໃດ ທີື່ ສ ື່ ງຜ ນຕໍື່ ກ  ບອ ດຕາຫລຸດຜື່ ອນຄວາມທຸກ
ຍາກທີື່ ແທຈ້ງິ 
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ຈດຸປະສ ງ: ສກຶສາສະພາບໂດຍລວມຂອງບ ນດາລາຍຈື່ າຍລ ດຖະບານທີື່  ແຍກເປ ນຄື່ າໃຊຈ້ື່ າຍ
ບໍລຫິານກ  ງຈ  ກ ແລະ ລາຍຈື່ າຍເພືື່ ອການລ  ງທນຶຂອງລ  ດຖະບານ ທີື່ ມຕີໍື່ ການຫ ຸດຜື່ ອນ
ຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊ  ນ ຂອງ ສປປ ລາວ ນ  ບແຕື່ ປີ 1990 ຫາ 2018; ສກຶສາຜ ນ
ກະທ ບທາງອອ້ມທີື່ ເກດີຈາກການໃຊຈ້ື່ າຍຂອງລ ດຖະບານເຮ ດໃຫສ້ະພາບເສ ນ້ທາງໄດຮ້ ບ
ການກໍື່ ສາ້ງປ ບປຸງປ ວແປງໃຫດ້ຂີຶນ້ ຈະສ ື່ ງຜ ນໃຫໃ້ຫຄ້ວາມທຸກຈ  ນພາຍໃນປະເທດລຸດລ ງ 
ນ  ບແຕື່ ປີ 1990 ຫາ 2018 ແລະ ສກຶສາສາຍພ ວພ  ນກ  ນກ  ບລາຍຈື່ າຍພາກລ ດທີື່ ເປ ນລາຍ
ຈື່ າຍໂດຍກ ງ ແລະ ຕາ ໜື່ າງເສ ນ້ທາງຫລວງທີື່ ລ  ດລ ງທນຶເປ ນຜ ນທາງອອ້ມ ລວມທ ງ ປ ດໄຈ
ອືື່ ນທີື່ ສ ື່ ງຜ  ນກະທ ບຕໍື່ ການຫລຸດຜື່ ອນຄວາມທຸກຍາກ ຢູື່ ສປປ ລາວ ເປ ນຕ ນ້ແມື່ ນ ການ
ລ ງທນຶໂດຍກ ງຂອງຕື່ າງປະເທດ ແລະ ການຈາ້ງງານກໍາລ ງແຮງງານພາຍໃນປະເທດ ນ ບແຕື່ ປີ 
1990 ຫາ 2018. 

ວທິກີານສກຶສາ 
ການສກຶສາໃນຄ ງ້ນີ,້ ແມື່ ນຈະໄດນ້າໍໃຊຂໍ້ມູ້ນແບບອານຸກ ມເວລາ (Time Series Data) 

ປະເພດລາຍຈື່ າຍຂອງລ ດຖະບານ, ການລ ງທນຶຂອງຕື່ າງປະເທດ ກາໍລ ງແຮງງານພາຍໃນປະເທດ
, ລວງຍາວຂອງຖະໜ ນ ແລະ ອ ດຕາຄວາມທຸກຍາກແຕື່ ລະພາກຂອງ ສປປ ລາວເຊ ື່ ນ: ອ ດຕາ
ຄວາມທຸກຍາກຢູື່  ສປປ ລາວ ລວມທ ງໝ ດຈາໍນວນຂໍມູ້ນເປ ນ 29 ປີ ພອ້ມທ ງປອ້ນຂໍມູ້ນຂອງ
ບ ນດາຕ ວປື່ ຽນຕື່ າງໆເຫລ ື່ ານ ນ້ເຂ າ້ໃນໂປແກຣມ EViews 10 ເພືື່ ອເປ ນການວເິຄາະຫາຄວາມ
ສໍາພ ນຂອງບ ນດາຕ ວປື່ ຽນຕື່ າງໆນ ນ້ ຕາມແບບວທິວີເິຄາະຂໍມູ້ນແບບອານຸກ ມເວລາ. ຂໍມູ້ນທີື່ ນໍາ
ໃຊໃ້ນບ ດຄ ນ້ຄວາ້ ແມື່ ນນໍາໃຊຂໍ້ມູ້ນມສືອງແບບອະນຸກ ມເວລາ (Time Series Data) ທີື່

ລວບລວມຈາກບ ນດາກະຊວງ, ອ ງການຈ ດຕ ງ້ທ ງພາຍໃນ ແລະ ສາກ ນ ເຊ ື່ ນ: ກະ ຊວງການເງນິ
, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລ ງທນຶ, ກະຊວງໂຍທາທກິານ ແລະ ຂ ນສ ື່ ງ, ສູນສະຖຕິແິຫື່ ງ
ຊາດ, ທະນາຄານແຫື່ ງ ສປປ ລາວ, ກອງທນຶຫລຸດຜື່ ອນຄວາມທຸກຍາກແຫື່ ງຊາດ, ທະນາຄານ
ພ ດທະນາອາຊ ີແລະ ທະນາຄານໂລກ ໂດຍສ ງລວມຈາກບ ດລາຍງານ, ສະຖິຕ,ິ ວາລະສານຕື່ າງໆ 
ແລະ ບ ດຄ ນ້ຄວາ້ຕື່ າງໆ. 

ຂໍມູ້ນອ ດຕາຄວາມທຸກຍາກແມື່ ນໄດມ້າຈາກບ ດສະຫ ຸບການພ ດທະນາເສດຖະກດິສ ງຄ ມ
ແຫື່ ງຊາດເປ ນແຕື່ ລະໄລຍະ, ສ ງລວມຂໍມູ້ນຈາກບ ດລາຍງານການລບຶລາ້ງຄວາມທຸກຍາກ ແລະ 
ສະຖິຕປິະຈໍາປີ ລວມທ ງສ ມທຽບຂໍມູ້ນຈາກ https://worldpoverty.io/map ແລະ ຍ ງມຂໍີ ້

https://worldpoverty.io/map
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ມູນຂາດບາງປີເຊີື່ ງໄດນ້ໍາໃຊ ້ເຕ ກນິກທີື່ ເອີນ້ວື່ າການເຕີມຊື່ ອງຫວື່ າງຂອງຂໍມູ້ນ (linear 

Interpolation) Interpolation - Wikipedia ໂດຍມີສ ມຜ ນຄໍານວນດ ື່ ງນີ ້:   y = 𝑦𝑎 +

(𝑦𝑏 − 𝑦𝑎)
𝑥−𝑥𝑎

𝑥𝑏−𝑥𝑎
 at the point (x,y) ແລະ ຫ ວໜື່ ວຍຂອງອ ດ 

ຕາຄວາມທຸກຍາກແມື່ ນ ເປ ນເປີເຊ ນ ຂອງປະຊາກອນທ ງໝ ດ.  
ຂໍມ້ມູນລາຍຈື່ າຍພາກລ ດ ທ ງລາຍຈື່ າຍບໍລຫິານກ ງຈ  ກລ ດຖະບານ ແລະ ລາຍຈື່ າຍລ ງທນຶຂອງ

ລ ດຖະບານ ແມື່ ນໄດຈ້າກ ທະນາຄານພ ດທະນາອາຊເີຊີື່ ງຂໍມູ້ນເປ ນຕືກ້ບີ ເນືື່ ອງຈາກໃນຊຸມປີ 90 
ໄດເ້ກດີມວີກິດິການ ການເງນິໃນຂ ງເຂດ ແລ ສປປລາວ ກໍື່ ໄດຮ້ ບຜ ນກະທ ບດ ື່ ງກື່ າວເຮ ດໃຫສ້ະ
ກູນເງນິກບີມກີານເຫນ ງຕງິຫລາຍ ສະນ ນ້ ກື່ ອນຈະນໍາມາວເິຄາະແມື່ ນໄດປ້ື່ ຽນມາເປ ນສະກູນ
ເງນິໂດລາທ ງໝ ດ ແລະ ປື່ ຽນຫ ວໜື່ ວຍມາເປ ນ ລາ້ນໂດລາ ໂດຍນາໍໃຊອ້ ດຕາແລກປື່ ຽນສະເລື່ ຍ
ຫມ ດປີ ອ ດຕາຂາຍຂອງທະນາຄານແຫື່ ງສປປລາວ WWW.BOL. GOV.LA ການຄໍານວນຫາອ ດຕາ
ດ ື່ ງກື່ າວແມື່ ນໄດເ້ອ າອ ດຕາປະຈາໍວ ນມາສ ງລວມແລະຫາຄື່ າອ ດຕາສະເລື່ ຍປະຈາໍເດອືນ ແລະ ສ ງລວມອ ດຕາ
ສະເລື່ ຍປະຈາໍເດອືນ ຫານ ໃຫ ້12 ເດອືນ ກຈໍະອອກມາເປ ນອ ດຕາສະເລື່ ຍປະຈາໍປີ. ຂໍມູ້ນການລ ງທນຶໂດຍ
ກ ງ ຈ າກຕື່ າ ງ ປະ ເທດ  ແມື່ ນ ໄດ ້ຈ າກWorld Developmemt Index (WDI) World 

Development Indicators DataBank (worldbank.org) ແລະໄດປ້ື່ ຽນຫ ວໜື່ ວຍໃຫມ້າ
ເປ ນລາ້ນໂດລາ. ຂໍມູ້ນກໍາລ ງແຮງງານແມື່ ນໄດຈ້າກ WDI ເຊີື່ ງຄໍານວນມາຈາກປະຊາກອນທີື່ ມີ
ອາຍຸແຕື່  14-65 ປີ ທ ງ   ໝ ດ ມາຄູນໃຫອ້ ດຕາຈາ້ງງານໃນແຕື່ ລະປີ ເພືື່ ອຶເປ ນຂໍມູ້ນກໍາລ ງແຮງ
ງານໃນປະເທດ ຫ ວໜື່ ວຍເປ ນຄ ນ.  

ຂໍມູ້ນໄລຍະທາງ ແມື່ ນໄດຈ້າກສະຖຕິປິະຈາໍປີ ຂອງກະຊວງໂຍທາທກິານ ແລະ ຂ ນສ ື່ ງ 
ລວມທ ງການສະໜອງຂໍມູ້ນ ຂອງພະແນກສະຖຕິ,ິ ກ ມແຜນການ ແລະ ການຮື່ ວມມຂືອງກະຊວງ
ໂຍທາທກິານ ແລະ ຂ ນສ ື່ ງ. ການວເິຄາະຂໍມູ້ນແມື່ ນຈະໄດແ້ບື່ ງອອກເປ ນ 2 ປະເພດຄ:ື 1). ການ
ວເິຄາະແບບພ ນລະນາ ແມື່ ນເພືື່ ອອະທ ິບາຍສາຍພ ວພ ນກ ນລະຫວື່ າງບ ນດາຕ ວປື່ ຽນຕາມ ແລະ ຕ ວ
ປື່ ຽນອດິສະຫລະ ເພືື່ ອເປ ນການຕອບຕາມຈດຸປະສ ງທີື່  1 ທີື່ ໄດກ້ໍານ ດໄວ ້ແລະ 2). ການວເິຄາະແບບ
ປະລມິານ ແມື່ ນເປ ນການວເິຄາະຕາມເຄືື່ ອງມທືາງດາ້ນເສດຖາມຕິ ິແລະ ນໍາໃຊເ້ຄືື່ ອງມກືານວເິຄາະຂໍ ້

ມູນແບບອານຸກ ມເວລາແບບລາຍປີເຂ າ້ວເິຄາະ ເພືື່ ອໃຫໄ້ດຄ້ວາມສໍາພ ນກ ນລະຫວື່ າງຕ ວປື່ ຽນຕາມ 
ແລະ ຕ ວປື່ ຽນອດິສະຫລະ ເພືື່ ອເປ ນການຕອບຕາມຈດຸປະສ ງທີື່  2 ເຊິື່ ງລາຍລະອຽດມຄີ:ື  ການວເິຄາະ
ແບບພ ນລະນາແມື່ ນອະທບິາຍເຖິງ ການພ ວພ ນລະຫວື່ າງໂຄງສາ້ງທາງດາ້ນລາຍຈື່ າຍ ທີື່ ມຕີໍື່

https://en.wikipedia.org/wiki/Interpolation
https://databank.worldbank.org/reports.aspx?source=World-Development-Indicators
https://databank.worldbank.org/reports.aspx?source=World-Development-Indicators
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ອ ດຕາຄວາທຸກຍາກຂອງ ສປປ ລາວ ໃນແຕື່ ລະພາກເຊ ື່ ນ: ອ ດຕາຄວາມທຸກຍາກ ຂອງ ສປປ 

ລາວ ເຊ ື່ ນ:  ລາຍຈື່ າຍບໍລິຫານກ ງຈ  ກລ ດ (𝑋𝑒𝑥𝑝𝑎); ລາຍຈື່ າຍໃນການລ ງທຶນຂອງລ ດ 

(𝑋𝑒𝑥𝑝𝑖); ການລ ງທນຶໂດຍກ ງຈາກຕື່ າງ ປະເທດ (𝑋𝑓𝑑𝑖); ກໍາລ ງແຮງງານພາຍໃນປະເທດ 

(𝑋𝑙𝑎𝑏), ຄວາມຍາວຕາໜື່ າງເສ ນ້ທາງ (Xrdn) ແລະ ອ ດຕາຄວາມທຸກຍາກ (𝑌𝑝𝑜𝑣). ໂດຍ
ຈະສະແດງຄວາມສໍາພ ນຂອງບ ນດາຕ ວປື່ ຽນເຫລ ື່ ານ ນ້ເປ ນຮູບເສ ນ້ສະແດງ, ປຽບທຽບການ

ປື່ ຽນແປງເປ ນຕ ວເລກມູນຄື່ າ, ເປ ນເປີເຊ ນ ແລະ ຮູບສະແດງ.  
ໃນການວເິຄາະແບບປະລມິານ ແມື່ ນໄດນ້ໍາໃຊຂໍ້ມູ້ນອານຸກ ມເວລາແບບລາຍປີ ໂດຍການນໍາ

ໃຊແ້ບບຈໍາລອງທາງເສດຖະມຕິເິຊ ື່ ນ: ການຊອກຫາຄາສະເລື່ ຍ, ຄື່ າສູງສຸດ, ຕໍື່ າສຸດ, ຄື່ າຜ ນປື່ ຽນ
ມາດຕະຖານ ແລະ ຄື່ າສໍາປະສິດ (Coefficient) ຂອງບ ດດາຕ ວປື່ ຽນ ໃນຮູບແບບສ ມຜ ນ 

Logarithm ໂດຍໄດນ້ໍາໃຊສ້ ມຜ ນການຖ ດຖອຍແບບພະຫຸຄູນ (Multiple Regression) ແລະ 
ໃຊເ້ຄືື່ ອງມວືທິກີໍາລ ງສອງນອ້ຍສຸດແບບທໍາມະດາ (Ordinary Least Square: OLS) ແບບສ ມ
ຜ ນຖດຖອຍທີື່ ມຄີວາມລື່ າຊາ້ຂອງຂໍມູ້ນ (Autoregressive Distribuilt Lags: ARDL) ເພືື່ ອ
ປະມານຄື່ າສໍາປະສດິ, ທດິທາງ ແລະ ຂະໜາດການພ ວພ ນລະຫວື່ າງຕ ວປື່ ຽນຕາມ ແລະ ຕ ວປື່ ຽນ
ອດິສະຫ ະ ໂດຍໃຊໂ້ປຣແກຣມ Eviews 10 ເຂ າ້ມາຊື່ ວຍ. 

ດ ື່ ງທີື່ ໄດນ້ໍາສະເໜບີ ນດາຕ ວປື່ ຽນທີື່ ຈະນໍາໃຊເ້ຂ າ້ໃນການວເິຄາະເຊ ື່ ນ: :  ລາຍຈື່ າຍບໍລຫິານ

ກ ງຈ  ກລ ດ (𝑋𝑒𝑥𝑝𝑎); ລາຍຈື່ າຍໃນການລ ງທນຶຂອງລ ດ (𝑋𝑒𝑥𝑝𝑖); ການລ ງທນຶໂດຍກ ງຈາກຕື່ າງ 

ປະເທດ (𝑋𝑓𝑑𝑖); ກາໍລ ງແຮງງານພາຍໃນປະເທດ (𝑋𝑙𝑎𝑏), ຄວາມຍາວຕາໜື່ າງເສ ນ້ທາງ (Xrdn) ແລະ 
ອ ດຕາຄວາມທຸກຍາກ (𝑌𝑝𝑜𝑣). ເພືື່ ອຕອບຈດຸປະສ ງທ ີ2 ເຮ າເອ າແບບຈາໍລອງຜ ນກະທ ບບ ນດາລາຍ
ຈື່ າຍຂອງລ ດຖະບານທີື່ ອາດຈະສ ື່ ງຜ ນກະທ ບຕໍື່ ກ  ບອ ດຕາຫລຸດຜື່ ອນຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊ ນໃນ
ແຕື່ ລະພາກ ວື່ າມຄີວາມແຕກຕື່ າງກ ນແນວໃດ ເຊ ື່ ນ: ຜ ນກະທ ບບ ນດາລາຍຈື່ າຍຂອງລ ດຖະບານ ຕໍື່ ກ  ບ
ການຫລຸດຜື່ ອນຄວາມທຸກຍາກຂອງ ສປປ ລາວ: 

𝑦𝑝𝑜𝑣 = 𝑓(𝑥𝑒𝑥𝑝𝑎, 𝑥𝑒𝑥𝑝𝑖, 𝑥𝑓𝑑𝑖, 𝑥𝑙𝑎𝑏, 𝑥𝑟𝑑𝑛) .............................................3.1 

ໃນນີ,້ ສາມາດຜ ນຂະຫຍາຍແບບຈາໍລອງ ຂາ້ງເທງິ ມາເປ ນແບບຈາໍລອງທາງເສດຖາມຕິ ິ
ເພືື່ ອວເິຄາະຄວາມສໍາພ ນບ ນດາຕ ວປື່ ຽນໂດຍຜ ນຂະຫຍາຍມາເປ ນເປີເຊ ນຂອວການປື່ ຽນແປງ 
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ໃຫຂໍ້ມູ້ນມຄີວາມນິື່ ງທີື່ ສຸດ ຈິື່  ໄດນ້ໍາໃຊ ້Logarithm ເຂ າ້ມຊື່ ວຍ ຈິື່ ງຜ ນຂະຫຍາຍ ຈາກ ແບບ 
ຈາໍລອງ 3.1 ໄດ ້ດ ື່ ງນີ:້  

𝑦𝑝𝑜𝑣𝑡 = 𝛼0 + 𝛼1ln(𝑥𝑒𝑥𝑝𝑎𝑡) + 𝛼2ln (𝑥𝑒𝑥𝑝𝑖𝑡)+ 𝛼3ln (𝑥𝑓𝑑𝑖𝑡) +

 𝛼4𝑙𝑛(𝑥𝑙𝑎𝑏𝑡) + (𝑥𝑟𝑑𝑛𝑡) + 휀𝑡 
............................................................................................  3.2 

ຈາກ ແບບຈາໍລອງ 3.2 ມານາມາສາ້ງເປ ນແບບຈາໍລອງທາງເສດຖາມຕິ ິຕາມວທິ ີARDL 

ເພືື່ ອວເິຄາະຄວາມສໍາພ ນບ ນດາຕ ວປື່ ຽນຜ ນກະທ ບບ ນດາລາຍຈື່ າຍຂອງລ ດຖະບານຕໍື່ ກ  ບການ
ຫລຸດຜື່ ອນຄວາມທຸກຍາກ,ແລະ ຕ ວປື່ ຽນຄວບຄູມອືື່ ນໆ ແບບຈາໍລອງທາງເສດຖາມຕິ ິARDL 

ເພືື່ ອວເິຄາະຄວາມສໍາພ ນບ ນດາຕ ວປື່ ຽນດ ື່ ງກື່ າວດ ື່ 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  ງທີື່ ໄດກ້ໍານ ດນ ດຮູບແບບຈາໍລອງ ແລະ ສ ມຜ ນຖ ດຖອຍແລວ້ ແມື່ ນຈະໄດເ້ຮ ດການສກຶ
ສາຄວາມສໍາພ  ນຂອງບ ນດາຕ ວປື່ ຽນໃນແບບຈໍາລອງ ໂດຍຈະພຈິາລະນາຜ ນຂອງການສກຶສາ

ໃນ 6 ຂ ນ້ຕອນດ ື່ ງນີ:້ 1) ທ ດສອບຄື່ າສະຖຕິພິືນ້ຖານຂອງບ ນດາຕ ວປື່ ຽນ; 2) ທ ດສອບຄວາມ
ສໍາພ ນຂອງຕ ວປື່ ຽນອິດສະຫລະຕາມແບບຈໍາລອງ Maxtrix Correlation; 3) ທ ດສອບ
ຄວາມນິງ້ ຫ  ືUnit Root ຂໍໍມູ້ນຂອງບ ນດາຕ ວປື່ ຽນທີື່ ໃຊໃ້ນການສກຶສາການທ ດສອບຄວາມນິງ້
ຂອງຂໍມູ້ນໃນແຕື່ ລະໂຕປຽນ ແມື່ ນນໍາໃຊໂ້ປແກຣມ Eviews verson 10.2 ວທິສີ ມທຽບກ ນ
ຄທື ດສອບວທິຂີອງ Augmented Dickey-Fuller Test (ADF) ພາຍໄຕເ້ງ ືື່ອນໄຂ Schwarz 

Info Criterion (SIC) ທ ງ Constant, Trend+Intercept ໃນລະດ ບ Level (Io) ແລະ 1st 

difference (I1) ແລະວທິຂີອງ Phillips-Perron Test (PP) ພາຍໄຕເ້ງ ືື່ອນໄຂ Newey-West 

Banwidth (NWB) ທ ງ Constant, Trend+Intercept ໃນລະດ ບ Level (Io) ແລະ 1st 

difference ແລະ 4) ຜ ນຂອງການທ ດສອບຕາມແບບຈາໍລອງກາໍລ ງສອງນອ້ຍສຸດ ຫ  ືOLS; 4) 

ຂອງຄື່ າຄວາມລື່ າຊາ້ຂອງຂໍມູ້ນ (Lag) ເພືື່ ອຊອກຫາ ບ ນດາສ ມຜ ນຄວນຈະມຈີ  ກຄວາມສໍາພ ນ
ໃນໄລຍະສ ນ້ ແລະ ໄລຍະຍາວຂອງບ ນດາຕ ວປື່ ຽນ, ໃນການສກຶສາຄ ງ້ນີແ້ມື່ ນໄດນ້ໍາໃຊ ້ວທິີ
ການເລອືຄື່ າຄວາມລື່ າຊາ້ຂອງຊຸດຂໍມູ້ນ ໂດຍນໍາໃຊໂ້ປຣແກຣມ Eviews 10 ໂດຍການສ ມ
ທຽບຄື່ າສະຖຕິຕິໍື່ າສຸດຂອງລະດ ບ 5% ຂອງທຸກຄື່ າສະຖຕິ ິແລວ້ເລອືກເອ າຄື່ າຄວາມລື່ າຊາ້ຂອງ
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ຂໍມູ້ນໃນ 5 ວິທີຄື: ຄື່ າຂອງ Sequential modified LR test statistic (each test at 5% 

level)(LR),  Final prediction error (FPE),  Akaike information criterion (AIC), 

Schwarz information criterion (SIC),Hannan-Quinn information criterion(HQ), 
ຜ ນການທ ດສອບຄື່ າຄວາມລື່ າຊາ້ຂອງຂໍມູ້ນແມື່ ນຈະໄດເບີື່ ງຄື່ າຂອງ lag ທີື່ ຜື່ ານແຕື່ ລະວທິຈີໍາ
ນວນຫລາຍ ເປ ນຫ  ກຕາມແຕື່ ລະແບບຈາໍລອງ ຂອງຜ ນກະທ ບຂອງລາຍຈື່ າຍພາກລ ດຕໍື່ ກ  ບການ
ຫ ຸດຜື່ ອນຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊ ນ ແລວ້ ຈິື່ ງນໍາເອ າຄື່ າຂອງຄວາມຫລາ້ຊາ້ມາທ ດສອບຫາຮູບແບບ
ຂອງ  𝐴𝑅𝐷𝐿(�̂�, �̂�1, �̂�2, �̂�3, �̂�4) (pesaran ພອ້ມຄະນະ, 2011) ເຊິື່ ງນາໍໃຊ;້ 5) ທ ດສອບຫາຄວາມສໍາ
ພ ນຮື່ ວມ Cointergration ແລະ ຄວາມສໍ າພ ນໃນໄລຍະສ ້ນ,ໄລຍະຍາວຕາມຮູ ບແບບ 
𝐴𝑅𝐷𝐿(�̂�, �̂�1, �̂�2, �̂�3, �̂�4); 6) ທ ດສອບຄວາມສະຖຽນລະພາບຂອງສ ມຜ ນເພືື່ ອປອ້ງກ ນບ ນຫາສ ມ
ຜ ນຫ ອກລວງ ເປ ນຕ ນ້ຫາຄວາມສໍາພ ນຮື່ ວມຂອງບ ນດາຕ ວປື່ ຽນ serial Correlation Test ຫາຄື່ າ 
ຄາດເຄືື່ ອນຂອງສ ມຜ ນ Heteroskedasticity. 

ຜ ນການຄ ນ້ຄວາ້ 
ຜ ນທ ດສອບ Unit root: ຄື່ າຄວາມເປ ນໄປໄດ ້Probability Value(P-Value) ຂອງ

vອ ດຕາຄວາມທຸກຍາກ (ypov), ເຊີື່ ງການທ ດສອບທ ງ 2 ວທິ ີພາຍໄຕ2້ເງ ືື່ອນໄຂ Constant ແລະ 
Trend+Intercept  ແມື່ ນມຄີື່ າຄວາມ P-Value ຕໍື່ າກວື່ າ 10% ຢູໃນລະດ ບ 1st difference (I1)  
ສະແດງວື່ າ ບໍື່ ມ ີUnit root ໃນລະດ ບ ຫ  ືຂໍມູ້ນ ມຄີວາມນິງ້ ຢູື່ ໃນລະດ ບ 1st difference (I1);  

ຂໍມູ້ນ ຄື່ າໃຊຈ້ື່ າຍບໍລຫິານກ ງຈ  ກລ ດ (Lnxexpa), ຄື່ າໃຊຈ້ື່ າຍການລ ງທນຶຂອງລ ດ 
(Lnxexpi), ເຊີື່ ງການທ ດສອບທ ງ 2 ວທິ ີ ພາຍໄຕ2້ເງ ືື່ອນໄຂ Constant ແລະ 

Trend+Intercept ແມື່ ນມຄີື່ າຄວາມ P-Value ຕໍື່ າກວື່ າ 10% ຢູໃນລະດ ບ 1st difference 

(I1) ສະແດງວື່ າ ບໍື່ ມ ີUnit root ໃນລະດ ບ ຫ  ືຂໍມູ້ນ ມຄີວາມນິງ້ Stationary ຢູື່ ໃນລະດ ບ 1st 

difference (I1);  

ການລ ງທນຶໂດຍກ ງຈາກຕື່ າງປະເທດ (Lnxfdi), ເຊີື່ ງການທ ດສອບທ ງ 2 ວທິ ີພາຍໄຕ2້
ເງ ືື່ອນໄຂ Constant ແລະ Trend+Intercept ແມື່ ນມຄີື່ າຄວາມ P-Value ຕໍື່ າກວື່ າ 10% ຢູໃນ

ລະດ ບ 1st difference (I1) ສະແດງວື່ າ ບໍື່ ມ ີUnit root ໃນລະດ ບ ຫ  ືຂໍມູ້ນ ມຄີວາມນິງ້ Stationary 

ຢູື່ ໃນລະດ ບ 1st difference (I1);  
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ກໍາລ ງແຮງງານໃນປະເທດ (Lnxlab), ເຊີື່ ງການທ ດສອບທ ງ 2 ວທິ ີພາຍໄຕ2້ເງ ືື່ອນໄຂ 
Constant ແລະ Trend+Intercept ແມື່ ນມຄີື່ າຄວາມ P-Value ຕໍື່ າກວື່ າ 10% ສະເພາະວທິີ
ຂອ ງ  Augmented Dickey-Fuller Test (ADF) ພ າ ຍ ໄຕ ້ເ ງ ືື່ ອ ນ ໄຂ  Schwarz Info 

Criterion (SIC) ຢູໃນລະດ ບ level (I0) ສະແດງວື່ າ ບໍື່ ມ ີUnit root ໃນລະດ ບ ຫ  ືຂໍມູ້ນ ມີ

ຄວາມນິງ້ Stationary ຢູື່ ໃນລະດ ບ level (I0);  

ຄວາມຍາວຂອງເສ ນ້ທາງຫລວງ (Lnxrdn), ເຊີື່ ງການທ ດສອບທ ງ 2 ວທິ ີພາຍໄຕ2້

ເງ ືື່ອນໄຂ Constant ແລະ Trend+Intercept ແມື່ ນມຄີື່ າຄວາມ P-Value ຕໍື່ າກວື່ າ 10% ຢູ
ໃນລະດ ບ 1st difference (I1) ສະແດງວື່ າ ບໍື່ ມ ີUnit root ໃນລະດ ບ ຫ  ືຂໍມູ້ນ ມຄີວາມນິງ້ Stationary ຢູື່
ໃນລະດ ບ 1st difference (I1);  

ສະຫ ຸບຄວາມວື່ າ ຊຸດຂໍມູ້ນທ ງໝ ດ ບໍື່ ມ ີUnit root ຫ  ືຂໍມູ້ນ ມຄີວາມນິງ້ Stationary ຢູື່
ໃນລະດ ບ Level(Io) ແລະ 1st difference (I1) ເຊີື່ ງລາຍລະອຽດຂອງຜ ນການທ ດສອບສະແດງອອກໃນ
ຕາຕະລາງ 3.1 ຂາ້ງລຸື່ ມນີ:້  

ຕາຕະລາງ 1 ຜ ນການທ ດສອບຄວາມນີງ້ຂອງຂໍມູ້ນ (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 ື່ ງທີື່ມາ: ຜ ນການຄດິໄລື່ ຈາກ ໂປຣແກຣມ Eviews 10) 

ຜ ນທ ດສອບຫາຄວາມຫ າ້ຊາ້ຂອງຂໍມ້ນູ (Optimal Lags Determination) 

ຜ ນກະທ ບຂອງລາຍຈື່ າຍພາກລ ດຕໍື່ ກ  ບການການຫລຸດຜື່ ອນຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊ ນ ຕາມ
ແບບຈໍາລອງ 3.3 ເຊິື່ ງຜ ນປະກ ດວື່ າ ຄື່ າຄວາມລື່ າຊາ້ຢູື່ ໃນ Lag 3 ເພືື່ ອນໍາໄປທ ດສອບຄວາມສໍາພ ນ
ຮື່ ວມໃນຂ ນ້ຕອນຕໍື່ ໄປ ຜ ນການທ ດສອບໄດສ້ ງລວມໄວໃ້ນຕາຕະລາງ 3.2 ຂາ້ງລຸື່ ມນີ:້ 
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ຕາຕະລາງ 2 ຜ ນການທ ດສອບຄວາມລື່ າຊາ້ຂອງຂໍມູ້ນຂອງຜ ນກະທ ບຕໍື່ ລາຍຈື່ າຍຂອງ
ລ ດຖະບານ ຕໍື່ ກ  ບການຫລຸດຜື່ ອນຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊ ນ  

(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 ື່ ງທີື່ມາ: ຜ ນການຄດິໄລື່ ຈາກ 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 

ຜື່ ານການທ ດສອບຄວາມນິງ້ຂອງຂໍມູ້ນ ແລະ ຄວາມລື່ າຊາ້ຂອງຂໍມູ້ນ ເຫ ນວື່ າ ຄວາມນິງ້
ຂອງຂໍມູ້ນແມື່ ນປ ນກ ນບາງຕ ວປື່ ຽນນິງ້ຢູື່  ລະດ ບ I(0) ແລະ ບາງຕ ວປື່ ຽນແມື່ ນ ນິງ້ຢູື່  I(1) ແລະ 
ຜື່ ານການທ ດສອບຫາ Lag ຂອງຊຸດຂໍມູ້ນ ຕ ວປື່ ຽນ ທີື່ ເໝາະສ ມແລວ້ ເຫ ນວື່ າ ການນໍາໃຊວ້ທິ ີ
Auto Autoregressive Distributed Lags (ARDL) ເປ ນວທິີື່ ທີື່ ເໝາະສ ມທຈະໄດນ້ໍາໄປ
ຊອກຫາຄວາມສໍາພ ນຮື່ ວມຂອງ ຂໍມູ້ນ ເຊິື່ ງຂຽນໃນຮູບແບບ 𝐴𝑅𝐷𝐿(�̂�, �̂�1, �̂�2, �̂�3, �̂�4) ໂດຍ
ການນາໍໃຊ ້

ແບບຈາໍລອງດ ື່ ງນີ:້ 
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∆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 ຄື່ າຄວາມລື່ າຊາ້ຂອງຂໍມູ້ນດ ື່ ງໃນ ຂາ້ງເທງີໄດນ້ໍາເອ າຜ ນໄປ
ຫາຄື່ າຮູບແບບຂອງແບບຈາໍລອງ ຄື່ າຄວາມສໍາພ ນຂອງລາຍຈື່ າຍພາກລ ດ ກ ບ ການຫ ຸດຜື່ ອນຄວາມທຸກຍາກ
ຂອງປະຊາຊ ນດ ື່ ງນີ:້ 
∆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)  ສໍາລ ບ ການຂະຫຍາຍໂຕທາງດາ້ນເສດຖະກດິ
ໃນຂະແໜງກະສິກໍາ ຜ ນຈາກການນໍາໃຊແ້ບບຈໍາລອງ 3.5 ໂດຍນໍາໃຊຄ້ື່ າຄວາມລາ້ຊາ້ 
Optimum Lag 3 ເພືື່ ອຫາຄື່ າຄວາມສໍາພ ນຮື່ ວມຂອງບ ນດາຕ ວປື່ ຽນ ໂດຍກໍານ ດເອ າ AIC ທີື່

ນອ້ຍທີື່ ສຸດ ຮູບແບບທີື່ ເໜາະສ ມທີື່ ສຸດແມື່ ນ ARDL(3,3,3,2,3,3) ຈາກທ ງໝ ດ ທີື່ ໂປຣ
ແກຣມຂ ດລອກມາ ເຊິື່ ງຈະສະແດງຮູບແບບທີື່ ດທີື່ ສຸດ 20 ຮູບແບບດ ື່ ງຮູບສະແດງລຸື່ ມນີ:້  

ຮູບສະແດງ 3 ແບບຈາໍລອງ ARDL ທີື່ ດທີີື່ ສຸດ 20 ຮູບແບບ Proverty Eradication 
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(ແຫ ື່ ງທີື່ມາ: ຜ ນການຄດິໄລື່ ຈາກ ໂປຣແກຣມ Eviews 10) 

ຜ ນການທ ດສອບຄວາມສໍາພ ນຮື່ ວມ (Cointegration test) 

ການຊອກຫາຄວາມສໍາພ ນຮື່ ວມຄ ງ້ນີແ້ມື່ ນຈະໄດທ້ ດສອບຫາຄວາມສໍາພ ນຮື່ ວມແບບກໍາ
ນ ດຂອບ Bound Test, Pesaran ພອ້ມດວ້ຍຄະນະ (2001) ໄດສ້ກຶສາການພ ວພ ນຮື່ ວມຂອງ
ບ ນດາຕ ວປື່ ຽນຈາກຄື່ າ F-Statistics ໂດຍການຕ ງ້ສ ມມຸດຖານວື່ າ (H0: π1 = π2 = π3 = π4 

= π5 = π6 = π7 = 0) ແມື່ ນບໍື່ ມີການພ ວ ພ ນຮື່ ວມຂອງບ ນດາຕ ວປື່ ຽນໃນໄລຍະຍາວ , 

ກ ງກ ນຂາ້ມຖາ້ຫາກ (H1: π1 ≠ π2 ≠ π3 ≠ π4 ≠ π5 ≠ π6 ≠ π7 ≠ 0) ແມື່ ນມກີານພ ວພ ນ

ຮື່ ວມໃນໄລຍະຍາວ. ສໍາລ ບຄື່ າ F-Statistics ແມື່ ນບໍື່ ມມີາດຖານຕາຍຕ ວ ແຕື່ ທື່ ານ Pesaran 

ພອ້ມດວ້ຍຄະນະ ໄດຄໍ້ານວນຄື່ າ Critical ເປ ນ 2 ຊຸດໄວຄ້:ື ຄື່ າ Lower Critical Bounds 

ແລະ ຄ່າ Upper Critical Bounds ເຊິື່ ງໄດຕ້ ງ້ສ ມມຸດຖານໄວວ້ື່ າເປ ນຂໍມູ້ນ I(0) ທ ງໝ ດ 

ແລະ ເປ ນຂໍມູ້ນ I(1) ທ ງໝ ດຕາມລໍາດ ບ. ຖາ້ຄື່ າ F-Statistics ໃຫຍື່ ກວື່ າຄື່ າ Upper Critical 

Bounds ສະແດງວື່ າສາມາດປະຕເິສດ H0 ຫ  ືຍອມຮ ບ H1 ເຊິື່ ງຖວືື່ າມກີານພ ວພ ນຮື່ ວມກ ນ

ໃນໄລຍະຍາວ; ແຕື່ ຖາ້ຫາກຄື່ າ F-statistic ຢູື່ ລະຫວື່ າງຄື່ າ Lower Critical Bounds ແລະ 
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ຄື່ າ Upper Critical Bounds ແມື່ ນຈະບໍື່  ສາມາດສະຫ ຸບໄດວ້ື່ າມ ີຫ  ືບໍື່ ມກີານພ ວພ ນຮື່ ວມກ ນ; 

ແລະ ຖາ້ນອ້ຍກວື່ າຄື່ າ Lower Critical Bounds ສະແດງວື່ າບໍື່ ມ ີການພ ວພ ນຮື່ ວມເນືື່ ອງຈາກ
ຍອມຮ ບ H0. ໃນກໍລະນທີີື່ ບໍສາມາດສະຫ ຸບໄດວ້ື່ າບ ນດາສ ມຜ ນທີື່ ຕ ງ້ໄວນ້  ນ້ ມ  ີຫ ື ບໍື່ ມກີານ
ພ ວພ ນຮື່ ວມ ເຮ າສາມາດກວດຄນືເບິື່ ງຄື່ າສໍາປະສດິຂອງ Error Correction (ECt-1) ໃນສ ມ

ຜ ນໄລຍະສ ນ້ໄດ,້ ຖາ້ຄື່ າດ ື່ ງກື່ າວສາມາດອະທບິາຍທາງສະຖຕິໄິດ ້(Significant) ສະແດງວື່ າສ ມ
ຜ ນ ແມື່ ນມກີານພ ວພ ນຮື່ ວມກ ນ (Bahmani-Oskooee and Ratha, 2008). 

ໃນການທ ດສອບຫາຄວາມສໍາພ ນຮື່ ວມຂອງຕ ວປື່ ຽນ ypov ວື່ າມຄີວາມສໍາພ ນຮື່ ວມກ ບ
ຕ ວປື່ ຽນອິດສະຫລະອືື່ ນໆ ຫ ື ບໍື່  ເນືື່ ອງຈາກຄື່ າ F-test = 142.5642 ເຫ ນວື່ າສູງ Lower 

bounds ເທ ື່ າກ ບ 2.62 ແລະ ຄື່ າ Upper bounds ເທ ື່ າກ ບ 3.79 ໃນລະດ ບຄວາມສໍາຄ ນ 5% 
ຫ  ືຄວາມເຊືື່ ອໝ ນ້ 95%; ຫ  ືຄື່ າ Lower bound ເທ ື່ າກ ບ 2.26 ແລະ ຄື່ າ Upper bounds 

ເທ ື່ າກ ບ 3.35 ໃນລະດ ບຄວາມສໍາຄ ນ 10% ຫລ ືລະດ ບຄວາມເຊືື່ ອໝ ນ້ 90% ເຊິື່ ງສະແດງ
ລາຍລະອຽດຢູື່ ຕາຕະລາງ5ຂາ້ງລຸື່ ມ ທີື່ ສະແດງເຖິງຜ ນການທ ດສອບການພ ວພ ນຮື່ ວມຂອງ
ບ ນດາຕ ວປື່ ຽນຕື່ າງໆ ໃນແບບຈາໍລອງ. ໃນນີ,້ ເຖງິແມື່ ນສາມາດສະຫ ຸບໄດ ້ວື່ າບ ນດາຕ ວປື່ ຽນ
ຕື່ າງໆ ຈະມສີາຍພ ວພ ນຮື່ ວມກ ນໃນໄລຍະສ ນ້ ດວ້ຍວທິກີານທ ດສອບເບິື່ ງຄື່ າຂອງ Error term 

(ECMt-1) ໃນການຕາຕະລາງຕໍື່ ໄປ ເຊິື່ ງເປ ນການທ ດສອບຫາຄວາມສໍາພ ນກ ນຂອງບ ນດາຕ ວ
ປື່ ຽນຢູື່ ໃນໄລຍະສ ນ້ວື່ າສາມາດອະທບິາຍທາງສະຖຕິ ິ(significant) ໄດຫ້ລ ືບໍ?. 
ຕາຕະລາງ 3 ຜ ນການທ ດສອບການພ ວພ ນຮື່ ວມ (Cointegration) ໃນແບບຈາໍລອງລາຍຈື່ າຍ

ລ ດຖະບານ ຕໍື່  ກ  ບການຫ ຸດຜື່ ອນຄວາມທຸກຍາກຂອງ ສປປ ລາວ 

ເຄືື່ ອງມໃືນການວເິຄາະ ລາຍຈື່ າຍລ ດຖະບານຕໍື່ ກ  ບການຫ ຸດຜື່ ອນຄວາມທຸກຍາກຂອງລາວ 

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 ື່ ງທີື່ມາ: ຜ ນການຄດິໄລື່ ຈາກ ໂປຣແກຣມ Eviews 10) 

ຜ ນການທ ດສອບຄວາມສໍາພ ນໄລຍະຍາວ  
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ຈາກແບບຈສໍາລອງ 3.4 ສາມາດກາໍນ ດສ ມຜ ນການຫາຄື່ າຄວາມສໍາພ ນໄລຍະຍາວ ຂອງ
ບ ນດາໂຕປື່ ຽນຕາມຮູບແບບ ARDL ແມື່ ນຈະນາໍໃຊແ້ບບຈາໍລອງດ ື່ 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 

ຈາກແບບຈາໍລອງ 3.6 ໂດຍນໍາໃຊ ້ຄື່ າຄວາມສໍາພ ນຂອງໂຕປື່ ຽນ ໃນຂໍ ້3.4.4 ຮູບແບບທີື່ ເ
ໜາະສ ມທີື່ ສຸດແມື່ ນ ARDL(3,3,1,2,3,3) ສາມາດຂຽນແບບຈໍາຂອງຜ ນກະທ ບໄລຍະຍາວ
ຂອງຄື່ າໃຊຈ້ື່ າຍພາກລ ດຖະບານຕໍື່ ກ  ບ ການຂະຫຍາຍໂຕຂອງເສດຖະກດິໄດດ້ ື່ 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 
 

ຜ ນການວເິຄາະແບບຈາໍລອງ ເພືື່ ອຊອກຫາຄວາມສໍາພ ນຮື່ ວມ (Cointegration) ໄລຍະ
ຍາວ ເພືື່ ອຊອກຫາການພ ວພ ນຮື່ ວມ (Cointegretion) ລະຫວື່ າງບ ນດາຕ ວປື່ ຽນໃນ 

ແບບຈໍາລອງ, ປະເມນີຫາຜ ນ ກະທ ບໄລຍະຍາວ ຂອງບ ນດາຕ ວປື່ ຽນຕາມການຫລຸດຜື່ ອນ
ຄວາມທຸກຍາກຂອງ ສປປລາວ (ypov); ບ ນດາຕ ວປື່ ຽນອດິສະຫ ະ ລາຍຈື່ າຍໃນການບໍລຫິານ
ລ ດ (𝑋𝑒𝑥𝑝𝑎); ລາຍຈື່ າຍໃນການລ ງທຶນຂອງລ ດ (𝑋𝑒𝑥𝑝𝑖); ການລ ງທຶນໂດຍກ ງຈາກ
ຕື່ າງປະເທດ(𝑋𝑓𝑑𝑖); ກໍາລ ງໃນປະເທດ (𝑋𝑙𝑎𝑏); ຕາໜື່ າງເສ ນ້ທາງຫລວງ (Xrdn) ໂດຍອງີ
ຕ າມກ ານຄ ້ນ ຄວ ້າ ຂອ ງທື່ າ ນ  Bahmani-Oskooee and Kantipong (2001), ທື່ າ ນ 

Matesanz and Fugarolas (2009) ແລະ ທື່ ານ Kyophilavong ພອ້ມດວ້ຍຄະນະ (2013) 

ສາມາດກໍານ ດແບບຈໍາລອງໃນຮູບແບບ Logarithm Form ໄດດ້ ື່ ງສະແດງລາຍລະອຽດໃນ
ຕາຕະລາງລຸື່ ມນີ:້ 

ຕາຕະລາງທ ີ4 ຜ ນການວເິຄາະແບບຈາໍລອງຜ ນກະທ ບຂອງລາຍຈື່ າຍລ ດຖະບານ  
ຕໍື່ ກ  ບອ ດຕາຄວາມທຸກຍາກໃນໄລຍະຍາວ 

Long Run Coefficients using the ARDL Approach             

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

 Dependent variable is ypov  
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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 ື່ ງທີື່ມາ: ໄດຈ້າກການຄາໍນວນໂດຍໂປຣແກຣມ, Eviews 10, ໝາຍເຫດ: (***) 

ລະດ ບຄວາມເຊືື່ອໝ ນ້ 99 ເປີເຊ ນ, (**) ລະດ ບຄວາມເຊືື່ອໝ ນ 95 ເປີເຊ ນ, (*) ລະດ ບ
ຄວາມເຊືື່ອໝ ນ້ 90 ເປີເຊ ນ) 

ຈາກຕາຕະລາງຜ ນຂອງການວເິຄາະແບບຈາໍລອງຂາ້ງເທງິເຮ າສາມາດຂຽນເປ ນແບບຈາໍ
ລອງໄດດ້ ື່ ງນີ:້ 
ypov=  −56.1677 − 1.43𝑙𝑛𝑥𝑒𝑥𝑝𝑎 − 0.44𝑙𝑛𝑥𝑒𝑥𝑝𝑖 + 0.55𝑙𝑛𝑓𝑑𝑖 +

7.14 𝑙𝑛𝑥𝑙𝑎𝑏 − 7.16𝐿𝑛𝑥𝑟𝑑𝑛  

ສ ມມຸດລ ດຖະບານ ເພີື່ ມງ  ບປະມານ ລາຍຈື່ າຍ ລ ດບໍລຫິານເພີື່ ມຂືນ້ 1% ຈະສ ື່ ງຜ ນເຮ ດ
ໃຫ ້ ອ ດຕາຄວາມທຸດຈ ນຫລຸດລ ງ 1.43% ດວ້ຍລະດ ບຄວາມເຊືື່ ອຫມ ນ້ 99%; ຖາ້ຫາກ
ລ ດຖະບານເພີື່ ມງ  ບປະມານ ລາຍຈື່ າຍ ການລ ງທນຶເພີື່ ມຂືນ້ 1 % ຈະສ ື່ ງຜ ນເຮ ດໃຫ ້ ອ ດຕາ
ຄວາມທຸດຈ ນຫລຸດລ ງ 0,44% ດວ້ຍລະດ ບຄວາມເຊືື່ ອຫມ ນ້ 99%; ເພີື່ ມແຮງງານເພີື່ ມຂືນ້ 
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ແລະ ການລ ງທນຶຈາກຕື່ າງປະເທດ ໄລຍະຍາວຈະບໍື່ ສ ື່ ງຜ ນເຮ ດໃຫອ້ ດຕາຄວາມທຸດຈ ນຫລຸດລ ງ 
; ຖາ້ຫາກລ ດຖະບານເພີື່ ມການຂະຫຍາຍເສ ນ້ທາງ ເພີື່ ມຂືນ້ 1 % ຈະສ ື່ ງຜ ນເຮ ດໃຫ ້ ອ ດຕາ
ຄວາມທຸດຈ ນຫລຸດລ ງ 7,16% ດວ້ຍລະດ ບຄວາມເຊືື່ ອຫມ ນ້ 99%. 

ຜ ນການທ ດສອບຫາຄວາມສໍາພ ນໄລຍະສ ນ້:  
ຈາກແບບຈໍາລອງ 3.5 ສ ມຜ ນການຫາຄື່ າຄວາມສໍາພ ນໄລຍະສ ນຂອງບ ນດາໂຕປື່ ຽນ

ຕາມຮູບແບບ ARDL ແມື່ ນຈະນາໍໃຊແ້ບບຈາໍລອງດ ື່ 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 ້ ຄື່ າຄວາມສໍ າພ ນຂອງໂຕປື່ ຽນ ຂ ້າ ງ ເທິງ 
ARDL(3,3,3,2,3,3) ສາມາດຂຽນແບບຈໍາຂອງຜ ນກະທ ບໄລຍະສ ນ້ຂອງຄື່ າໃຊຈ້ື່ າຍພາກ
ລ ດຖະບານຕໍື່ ກ  ບ ການຫລຸດຜື່ ອນຄວາມທຸກຍາກໄດດ້ ື່ 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 

ເພືື່ ອເປ ນການອະທບິາຍຜ ນການພ ວພ ນຂອງບ ນດາຕ ວປື່ ຽນໃນສ ມຜ ນໄລຍະສ ນ້ ຕາມວທິີ
ຂອງ ARDL ໂດຍເນ ນ້ໃສື່ ຫລ ກເກນເລືອກເອ າສ ມຜ ນທີື່ ເລືອກເອ າຄວາມລື່ າຊາ້ (Lag) ທີື່ ໄດ ້
ອະທບິາຍໄວໃ້ນຂໍ ້3.4.3 ໂດຍໄດແ້ບບຈາໍລອງແມື່ ນ 𝐴𝑅𝐷𝐿(�̂�, �̂�1, �̂�2, �̂�3, �̂�4) ເຊິື່ ງກໍານ ດໄວໃ້ນ
ຂໍ ້3.4.4 ມຄີວາມໝາຍຄ:ື ຕ ວປື່ ຽນທີື່ ຈະເອ າທ ດສອບສ ມຜ ນໄລຍະສ ນ້ແມື່ ນມກີານປື່ ຽນແປງຂອງ

ຕ ວປື່ ຽນຕາມ (∆𝑙𝑛𝑦𝑝𝑜𝑣𝑡) ທີື່ ສະແດງຄື່ າຄວາມລື່ າຊາ້ 3 ໃນ ARDL(3,3,3,2,3,3)  ການປື່ ຽນແປງ
ຂອງຕ ວປື່ ຽນອດິສະຫລະ (ໝາຍເຖງິການປື່ ຽນແປງຂອງບ ນດາຕ ວປື່ ຽນອດິສະຫລະເຊ ື່ ນ: ການຈື່ າຍ
ຂອງພາກລ ດເພືື່ ອບໍລຫິານ, ເພືື່ ອລ ງທນຶ, ການລ ງທນຶຈາກຕື່ າງປະເທດ, ແຮງງານໃນປະເທດ ແລະ ຕາ
ໜື່ າງເສ ນ້ທາງຫລວງ) ມ ີ5 ຕ ວປື່ ຽນສະແດງຄວາມສໍາພ ນຂອງບ ນດາໂຕປື່ ຽນຕາມ ແລະ ໂຕປື່ ຽນອດິ
ສະລະດ ື່ ງນີ:້  
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ຕາຕະລາງທ ີ5 ຜ ນການວເິຄາະແບບຈາໍລອງຜ ນກະທ ບຂອງລາຍຈື່ າຍລ ດຖະບານຕໍື່ ກ  ບອ ດຕາຄວາມທຸກຍາກໃນ
ໄລຍະສ ນ້ 

(ແຫ ື່ ງທີື່ມາ: ໄດຈ້າກການຄາໍນວນໂດຍໂປຣແກຣມ, Eviews 10, ໝາຍເຫດ: (***) 

ລະດ ບຄວາມເຊືື່ອໝ ນ້ 99 ເປີເຊ ນ, (**) ລະດ ບຄວາມເຊືື່ອໝ ນ 95 ເປີເຊ ນ, (*) ລະດ ບ
ຄວາມເຊືື່ອໝ ນ້ 90 ເປີເຊ ນ) 

ຈາກຕາຕະລາງຜ ນຂອງການວເິຄາະແບບຈາໍລອງຂາ້ງເທງິເຮ າສາມາດຂຽນເປ ນແບບຈາໍ
ລອງໄດດ້ ື່ ງນີ:້ 
∆ypov=-0.33+1.05∆lnxexpa-0.63∆lnxexpi+1.08∆lnxfdi-229.99∆lnlab- 

6.48∆lnxrdn-0.34ectag
-1

 

ລາຍຈື່ າຍບໍລຫິານກ ງຈ  ກລ ດຖະບານ ແມື່ ນບໍື່ ສ ື່ ງຜ ນໃຫມ້ກີານຫ ຸດຜື່ ອນຄວາມທຸກຍາກ
ຂອງປະຊາຊ ນ ແຕື່  ລາຍຈື່ າຍລ ງທນຶແມື່ ນ ມຜີ ນເຮ ດໃຫ ້ອ ດຕາຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊ ນ

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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ຫລຸດລ ງ ໃນໄລຍະສ ນ້, ຖາ້ຫາກຫລຸດລາຍຈື່ າຍບໍລຫິານກ ງຈ  ກລ ດ 1% ຈະສ ື່ ງຜ ນໃຫອ້ ດຕາ
ຄວາມທຸກຍາກ ຫລຸດລ ງ 1,05% ດວ້ຍຄວາມເຊືື່ ອໝ ນ້ທາງສະຖຕິ ິ99%, ຖາ້ຫາກເພີື່ ມລາຍ
ຈື່ າຍລ  ງທນຶຂອງລ ດ ຂືນ້ 1% ຈະສ ື່ ງຜ ນໃຫ ້ອ  ດຕາຄວາມທຸກຈ ນຫ ຸດລ ງ 0,63% ດວ້ຍຄວາມ
ເຊືື່ ອໝ ນ້ທາງສະຖຕິ ິ99%, ຖາ້ມຈີາໍນວນແຮງງານງານເພີື່ ມຂືນ້ 1% ແມື່ ນຈະສ ື່ ງຜ ນໃຫ ້ອ ດຕາ
ຄວາມທຸກຈ ນ ຫ ຸດລ ງເຖງິ 229,99% ດວ້ຍຄວາມເຊືື່ ອໝ ນ້ທາງສະຖຕິ ິ99%, ແລະ ຖາ້ມກີານ
ຂະຫຍາຍຕາໜື່ າງເສ ນ້ທາງ 1% ຈະສ ື່ ງຜ ນ ໃຫຄ້ວາມທຸກຈ ນຫ ຸດລ ງ 6,48% ດວ້ຍຄວາມເຊືື່ ອ
ໝ ນ້ທາງສະຖຕິ ິ99%, ແຕື່  ກ ງກ ນຂາ້ມ ຖາ້ມກີານລ ງທນຶຂອງຕື່ າງປະເທດເພີື່ ມຂຶນ້ 1% ພ ດບໍື່

ສາມາດຫ ຸດຜື່ ອນຄວາມທຸກຈ ນຂອງປະຊາຊ ນໄດ ້ຕໍື່ ກ  ບຜ ນກະທ ບໄລຍະສ ນ້-ໄລຍະຍາວ ເຫ ນ
ວື່ າມຄີວາມໄວຂອງການດ ດປ ບ ປະມານ 0,33%. 

ການວເິຄາະຄວາມສະຖຽນລະພາບ Stabilities Diagnostic 

ກ. ທ ດສອບການພ ວພ ນຂໍມ້ນູ Serial Correlation 

ການທ ດສອບການກື່ ຽວພ ນກ ນຂອງບ ນດາຊຸດໂຕປື່ ຽນຕື່ າງໆ ທ ງໂດປື່ ຽນອດິສະຫ ະ 
ແລະ ໂຕປື່ ຽນຕາມ ໃນແຕື່ ລະກຸມ້ໂຕປື່ ຽນທີື່ ນໍາໄປທ ດສອບຫາຄວາມສໍາພ ນ ການຫລຸດຜື່ ອນ
ຄວາມທຸກຍາກ ຕໍື່ ກ  ບ ລາຍຈື່ າຍ ບໍລິຫານ, ລາຍຈື່ າຍລ ງທຶນ, ການລ ງທຶນໂດຍກ ງຈາກ
ຕື່ າງປະເທດ ແລະ ແຮງງານ ເຊີື່ ງການທ ດສອບຄ ງ້ນເີແມື່ ນ LM Test ເພືື່ ອທ ດສອບຫາການ
ພ ວພ ນກ ນຂອງຂໍມູ້ນ ໂດຍຂໍສ້ ມມຸດຕິຖານ Null Hypothesis H0=c1=c2=c3=c4=c7…=0 

ແລະH1=c1=c2=c3=c4=c7…≠ 0 ເຊີື່ ງຜ ນການທ ດສອບມດີ ື່ ງນີ:້ 

 

 

 

 

ຕາຕະລາງ 6 ຜ ນທ ດສອບ Correlation 

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 
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ຜ ນຂອງການທ ດສອບປາກ ດວື່ າຄື່ າຄວາມເປ ນໄປໄດ ້(Prob. Value) ແມື່ ນ ໃຫຍື່ ກວື່ າ 
10 ເປີເຊ ນທ ງໝ ດ ສະແດງວື່ າມຄີວາມເປ ນໄປບໍື່ ໄດທ້ີື່ ຈະມຄີວາມກື່ ຽວພ ນຮື່ ວມກ ນ ບໍື່ ສາມາດ
ປະຕເິສດ H0 ບ ນດາໂຕປື່ ຽນແມື່ ນບໍື່ ສາມາດນາໍໄປອະທບິາຍຜ ນກະທ ບເຊີື່ ງກ ນແລະກ ນໄດ.້  

 

ຂ. ທ ດສອບ Heteroskedastic 

ເຫ ນວື່ າຊຸດຂໍມູ້ນ ລະຫວື່ າງ ໂຕປື່ ຽນຕາມ ແລະ ໂຕປື່ ຽນອດິສະຫ ະ ypov lnxexpa 

lnxexpi lnxfdi lnlabag lnxrdn ແມື່ ນບໍື່ ມບີ ນຫາ Heteroskedastic ເຊີື່ ງການທ ດສອບ
ປາກ ດວື່ າຄື່ າ (Prob. Value) ແມື່ ນ ໃຫຍື່ ກວື່ າ 10 ເປີເຊ ນທ ງໝ ດ ສະແດງວື່ າມຄີວາມເປ ນໄປ

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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ບໍື່ ໄດທ້ີື່ ຈະມຄີວາມກື່ ຽວພ ນຮື່ ວມກ ນ ບໍື່ ສາມາດປະຕເິສດ H0 ແລະ ຍອມຮ ບ H1 ບ ນດາໂຕປື່ ຽນ
ແມື່ ນສາມາດນາໍໄປອະທບິາຍຜ ນກ ນໄດ ້ເຊີື່ ງສະແດງອອກໃນຕາຕະລາງຂ ້າ້ງລຸື່ ມນີ:້ 

ຕາຕະລາງ 7 ຜ ນທ ດສອບ 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 ື່ ງທີື່ມາ: ໄດຈ້າກການຄາໍນວນໂດຍໂປຣແກຣມ, Eviews 10) 

ຄ. ທ ດສອບແບບ CUSUM 

CUSUM ຫຍໍມ້າຈາກ Cumulative Sum control Chart ເຊິື່ ງເປ ນເຕ ກນກິຄວບຄຸມ
ຄຸນນະພາບທາງດາ້ນສະຖຕິ ິພ ດທະນາໂດຍມະຫາວທິະຍາໄລແຄມບຣດິ ປະເທດອ ງກດິ ແລະ
ປະກາດໃຊໃ້ນປີ 1954 ແລະ ນໍາລ ງໃນວາລະສານໃນຊຸມປີຖ ດມາ ເຊີື່ ງຈະເນ ນ້ ເຖີງ

ການແຈກຢາຍທ ື່ ວໄປຂອງຂໍມູ້ນ (Normal Distribution) ເຊງີກໍານ ດໃຫມ້ກີານແຈກຢາຍຢູື່ ໃນ
ລະຫວື່ າງກາງຂອງ ຂອບເທງິແລະ ຂອບລຸື່ ມ ແລະ ເສ ນ້ກາງດ ື່ 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) 

ຜື່ ານການທ ດສອບ: ເຫ ນວື່ າຊຸດຂໍມູ້ນ ລະຫວື່ າງ ໂຕປື່ ຽນຕາມ ແລະ ໂຕປື່ ຽນອດິສະຫ ະ 
ypov lnxexpa lnxexpi lnxfdi lnlabag lnxrdn ແມື່ ນມຄີວມສະຖຽນລະພາບດ ີເຊີື່ ງມີ
ການແຈກຢາຍປ ກະຕຢູິື່ ໃນຂອບເຂດທີື່ ກາໍນ ດແລະຍອມຮ ບໄດ ້ ເຊີື່ ງສະແດງອອກໃນຮູບ
ສະແດງຂ ້າ້ງລຸື່ ມນີ:້  

 

ຮູບສະແດງ 3.4: ຜ ນການທ ດສອບ CUSUM 
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   CUSUM Square (ແຫ ື່ ງທີື່ມາ: ໄດຈ້າກການຄາໍນວນໂດຍໂປຣແກຣມ, Eviews 10) 

ສະຫ ຸບຜ ນການສກຶສາ 
ຜື່ ານການສຶກສາ ຜ ນກະທ ບລະຫວື່ າງ ລາຍຈື່ າຍພາກລ ດ ແລະ ການຫລຸດຜື່ ອນ

ຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊ ນ ຂອງ ສປປ ລາວ ເຫ ນວື່ າ ລາຍຈື່ າຍພາກລ ດຖະບານ ມຄີວາມສໍາ
ພ ນ ໃນທາງກ ງກ ນຂາ້ມກ ບ ການຫລຸດຜື່ ອນຄວາມທຸກຍາກ ຄ ືລ ດຖະບານ ໃຊຈ້ື່ າຍ ເພີື່ ມຂືນ້ 
ຈະເຮ ດໃຫ ້ອ ດຕາຄວາມທຸກຍາກ ຂອງປະຊາຊ ນ ຫລຸດລ ງ ໃນລະດ ບໃດໜຶື່ ງ ທ ງໃນໄລຍະສ ນ້ 
ແລະ ໄລຍະຍາວ ແມື່ ນ ມຜີ ນຊື່ ວຍຫ ຸດຜື່ ອນຄວາມທຸກຍາກຂອງ ປະຊາຊ ນ ບ ນດາເຜ ື່ າໄດ ້ແທ ້
ຈງິ, ໃນໄລຍະສ ນ້ແລວ້ ຖາ້ຫາກຫ ຸດຜື່ ອນລາຍຈື່ າຍ ບໍລິຫານພາກລ ດ ລ ງຈະຊື່ ວຍ ໃຫ ້
ສາມາດນໍາງ  ບປະມານດ ື່ ງກື່ າວ ໄປສຸມໃສື່  ງ  ບປະມານລ ງທນຶ ກໍື່ ສາ້ງພືນ້ຖານໂຄງລື່ າງ ໄດ ້ແລະ 
ຊື່ ວຍຫລຸດຜື່ ອນຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊ ນໄດຫ້ລາຍຂືນ້, ແຕື່ ການໃຊຈ້ື່ າຍບໍລຫິານຂອງລ ດ 
ພ ດສ ື່ ງຜ ນໃນໄລຍະຍາວຕໍື່ ກ  ບການຫລຸດຜື່ ອນຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊ ນ ເພາະ ມ ນເປ ນຮູບ
ການການກະຈາຍລາຍໄດແ້ແບໜຶື່ ງໃຫແ້ກື່ ຊຸມຊ ນ ເປ ນຕ ນ້ແມື່ ນເປ ນເມ ດເງນິ ທີື່ ພະນ ກງານລ ດ 
ໄດນ້າໍໄປໃຊຈ້ື່ າຍ ຢູື່ ໃນຂ ງເຂດ ຊ ນນະບ ດແລະ ເປ ນເງນິໝນູວຽນໃນຂ ງເຂດດ ື່ ງກື່ າວ ເຊີື່ ງສ ື່ ງຜ ນ
ດຕີໍື່ ກ  ບການຫ ຸດຜື່ ອນຄວາມທຸກຍາກໃນໄລຍະຍາວ, ສໍາຫລ ບ ລາຍຈື່ າຍລ ງທນຶຂອງລ ດຖະບານ
ນ ນ້ ແມື່ ນ ສາມາດສ ື່ ງເສມີການຫ ຸດຜື່ ອນຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊ ນ ທ ງໃນໄລຍະສ ນ້ ແລະ 
ໄລຍະຍາວ ເນືື່ ອງຈາກວື່ າ ມ ນເປ ນການລ ງທນຶສາ້ງໂຄງລື່ າງພືນ້ຖານ ໃຫແ້ກື່ ປະຊາຊ ນ ເຊີື່ ງໃນ
ໄລຍະສ ນ້ ກໍື່ ສາມາດຊື່ ວຍ ສາ້ງວຽກເຮ ດງານທໍາໃຫປ້ະຊາຊ ນໃນບໍລເິວນໂຄງການໃນເວລາການ
ກໍື່ ສາ້ງ ແລະ ໃນໄລຍະຍາວ ປະຊາຊ ນກໍື່ ສາມາດ ຊ ມໃຊໂ້ຄງລື່ າງພືນ້ຖານດ ື່ ງກື່ າວ ເພືື່ ອ ເຮ ດໃຫ ້
ຊວີດິການເປ ນຢູື່ ທີື່ ດຂີ ຶນ້. ປ ດໄຈຫລ ກອືື່ ນທີື່ ຊື່ ວຍຫລຸດຜື່ ອນຄວາມທຸກຍາກໃຫປ້ະຊາຊ ນໄດດ້ີ
ທີື່ ສຸດ ແມື່ ນ ການສາ້ງວຽກເຮ ດງານທໍາ ຄ:ື ຖາ້ມກີານຈາ້ງງານເພີື່ ມຂືນ້ ໃນໄລຍະສ ນ້ ຈະສ ື່ ງຜ ນ
ໃຫອ້ ດຄວາມທຸກຈ ນ ຫ ຸດລ ງໄດຫ້ລາຍ ໃນໄລຍະສ ນ້ເຖງິ 229,99%, ແຕື່ ໄລຍະຍາວແລວ້ ພ ດ
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ບໍື່ ສ ື່ ງຜ ນໃຫຫ້ລຸດຜື່ ອນຄວາມທຸກຍາກໄດ ້ເຊີື່ ງອາດຈາມສີາເຫດມາຈາກ ຫລາຍປ ດໃຈພາຍນອກ 
ເຊ ື່ ນ: ການອີື່ ມໂຕໃນຕະຫລາດແຮງງານ, ອ ດຕາຄື່ າຈາ້ງງານທີື່ ບໍື່ ສູງ, ສະມ  ດຕະພາບແຮງງານ 
ແລະ ທ ດສະຄວາມຊໍານານງານຂອງ ກາໍລ ງແຮງງານ ບໍື່ ສູງເທ ື່ າທີື່ ຄວນ ແລະ ແຮງງານສື່ ວນໃຫຍື່  ແມື່ ນ 
ນອນໃນເຂດກະສກິໍາ;ນອກຈານ ນ້, ການຂະຫຍາຍຕາໜື່ າງເສ ນ້ທາງ ກໍື່ ລວ້ນແຕື່ ມຜີ ນກະທ ບໃນ
ທາງກ ງກ ນຂາ້ມກ ບ ອ ດຕາຄວາມທຸກຍາກ ເຊີື່ ງການເພີື່ ມຂືນ້ຂອງຕາໜື່ າງເສ ນ້ທາງ ແມື່ ນ 
ສາມາດໃຫປ້ະຊາຊ ນທ ງໃນຕ ວເມອືງ ແລະ ຊ ນນະບ ດສາມາດໄປມາໄດສ້ະດວກ ສ ື່ ງເສມີໃຫມ້ີ
ການຈໍລະຈອນສນິຄາແລ ໂດຍສານໄດຫ້ລາຍຂືນ້ ຈ ິື່ ງສາມາດໃຫປ້ະຊາຊ ນມວີຽກເຮ ດງານທໍາ 
ຂາ້ຍຜ ນຜະລດິໄດຫ້ລາຍຂືນ້ ແລະ ຊື່ ວຍສ ື່ ງເສມີໃຫມ້ລີາຍໄດເ້ພີື່ ມຂືນ້ ສາມາດຊື່ ວຍຫ ຸດຜື່ ອນ
ຄວາມທຸກຍາກໄດ ້ທ ງໃນໄລຍະສ ນ້ ແລະ ໄລຍະຍາວ ຄື: ຖາ້ຫາກລ ດຖະບານເພື່ ມການ
ຂະຫຍາຍເສ ນ້ທາງ ເພີື່ ມຂືນ້ 1 % ໃນໄລຍະສ ນ້ຈະສ ື່ ງຜ ນເຮ ດໃຫ ້ອ ດຕາຄວາມທຸດຈ ນຫລຸດ
ລ ງ 6,48% ດວ້ຍລະດ ບຄວາມເຊືື່ ອຫມ ນ້ 99%, ແລະ ໃນໄລຍະຍາວ ສ ື່ ງຜ ນເຮ ດໃຫ ້ອ ດຕາ
ຄວາມທຸດຈ ນຫລຸດລ ງ 7,16% ດວ້ຍລະດ ບຄວາມເຊືື່ ອຫມ ນ້ 99% ແລະ ໃນກ ງກ ນຂາ້ມຖາ້
ຫາກການລ ງທນຶໂດຍກ ງຈາກຕື່ າງປະເທດພ ດບໍື່ ສ ື່ ງຜ ນກະທ ບໂດຍກ ງຕໍື່ ກ  ບການຫລຸດຜື່ ອນ
ຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊ ນໄດເ້ທ ື່ າທີື່ ຄວນ ເຊີື່ ງອາດມສີາເຫດເກດີຈາກ ການລ ງທນຶສື່ ວນ
ຫລາຍໃນຂ ງເຂດພະລ ງງານ ແລະ ບໍື່ ແຮື່  ເຊີື່ ງສື່ ວນໃຫຍື່ ແລວ້ແມື່ ນ ນໍາໃຊກ້  ນຈ ກເຂ າ້ໃນການ
ຜະລດິ ຫ  ືຂຸດຄ ນ້ເປ ນສື່ ວນໃຫຍື່  ແລະ ບໍື່ ໄດນ້ໍາໃຊແ້ຮງງານຄ ນຫລາຍ ຈິື່ ງອາດເປ ນສາເຫດໃຫ ້
ບໍື່ ສາມາດສ ື່ ງເສມີ ແລະ ກະຈາຍ ລາຍໄດໃ້ຫແ້ກື່ ຊຸມຊ ນໃນວ ງກວາ້ງ ອາດຈະສາ້ງວຽກເຮ ດ
ງານທໍາໃຫແ້ກື່ ສະເພາະ ກຸື່ ມຄ ນທີື່ ນອນໃຂຂອບເຂດໂຄງການຫລາຍກວື່ າ ແລະ ລາຍຮ ບ ຫ  ືຜ ນກໍາໄລ
ກໍື່ ແມື່ ນ ນ ກລ ງທນຶເປ ນຜູໄ້ດຮ້ ບຜ ນປະໂຫຍດສື່ ວນໃຫຍື່ . 
ຂໍສ້ະເໜແີນະ 

ທີື່ ຜື່ ານມາ ລ ດຖະບານແຫື່ ງ ສປປ ລາວ ໄດສຸ້ມທຸກເຮືື່ ອແຮງ ແລະ ກໍາລ ງຊ ບເປ ນຕ ນ້
ແມື່ ນ ຈ ດສ ນງ  ບປະມານລາຍຈື່ າຍ ເຂ າ້ໃສື່ ການພ ດທະນາໂຄງລື່ າງພືນ້ຖານຂອງເສດຖະກດິ 
ແລະ ມນີະໂຍບາຍເພືື່ ອລ ບລາ້ງຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊ ນເພືື່ ອ ໃຫປ້ະຊາຊ ນມຄີວາມຢູື່ ດີ
ກນິດ ີເຊີື່ ງຈາກການ ສກຶສາຄ ງ້ນີເ້ຫ ນວື່ າ ລ ດຖະບານໄດມ້ແີນວທາງທີື່ ຖກືຕອ້ງ ແລະ ສອດຄື່ ອງ
ກ ບສະພາບຄວາມເປ ນຈງິຂອງປະເທດ ເນືື່ ອງຈາກວື່ າ ລາຍຈື່ າຍຂອງລ ດຖະບານນ ນ້ ແມື່ ນ
ສາມາດຊື່ ວຍຫ ູດຜື່ ອນຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊ ນໄດດ້ ີທ ງໄລຍະສ ນ້ ແລະ ໄລຍະຍາວ, ເຊງີ
ການໃຊຈ້ື່ າຍ ພາກບໍລຫິານກ ງຈ  ກນ ນ້ ເຖງິແມື່ ນວື່ າ ຈະບໍື່ ໄດຮ້ ບຜ ນດຊີື່ ວຍຫ ຸດຜື່ ອນຄວາມທຸກ
ຍາກໃນໄລຍະສ ນ້ກໍື່ ຕາມ ແຕື່ ມ  ນສ ື່ ງຜ ນໄລຍະຍາວ ເພາະເຮ ດໃຫມ້ກີານໝນູວຽນທນຶໃນລະບ ບ
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ເສດຖະກດິໃນໄລຍະຍາວ ແລະ ເປ ນການສ ື່ ງເສມີໃຫປ້ະຊາຊ ນ ມຄີວາມຮູຄ້ວາມສາມາດ ຈາກ
ການເຜຍີແພື່  ບ ນດານຕິກິໍາ ແນວທາງນະໂຍບາຍ ແລະ ເຕ ກນກິວທິະຍາສາດ ທີື່  ທາງພາກລ ດ
ໄດລ້ ງໄປຊຸກຍູສ້ ື່ ງເສີມ ຖາ້ຫາກ ບໍື່ ເກີດມີສະພາບວິກິດທາງດານການເງນິ ກໍື່ ບໍື່ ຄວນຕ ດ
ງ  ບປະມານດ ື່ ງກື່ າວ ຫ  ືປະຢ ດລາຍຈື່ າຍບວ້ງດ ື່ ງກື່ າວ, ລ ດຖະບານຄວນເພີື່ ມທະວກີານສ ື່ ງເສມີ
ອາຊບີສາ້ງວຽກເຮ ດງານທໍາໃນສ ງຄ ມ ເພືື່ ອໃຫມ້າີນຫລຸດຜື່ ອນ ອ ດຕາການຫວື່ າງງານໃນສ ງຄ ມ 
ເນືື່ ອງຈາກວື່ າ ການຈາ້ງງານ ແມື່ ນ ມສີື່ ວນສໍາຄ ນຫລາຍ ຕໍື່ ກ  ບການຫ ຸດຜື່ ອນຄວາມທຸກຍາກຂອງ
ປະຊາຊ ນ, ການສ ື່ ງເສມີການລ ງທນຶ ເຫ ນວື່ າ ຄວນຈະເພີື່ ມມາດຕະການສ ື່ ງເສມີຢື່ າງແຂງແຮງ
ເຂ າ້ໃສື່ ຂ ງເຂດການຜະສດິຂະໜາດນອ້ຍ ເພືື່ ອໃຫມ້ກີານຈາ້ງງານເພີື່ ມຂືນ້ ລວມທ ງ ເປ ນການ
ສາ້ງຂດີຄວາມສາມາດຂອງ ກໍາມະກອນກ ບທີື່  ໃຫມ້ຄີວາມຊໍານານງານ ສູງ ເພືື່ ອຈະໄດເ້ປ ນກໍາ
ລ ງແຮງງານຫລ ກໃນການຂ ບເຂືື່ ອນເສດຖະກດິໃຫຂ້ະຫຍາຍໂຕ,ຖາ້ມກີານຈາ້ງງານສູງ ແລະ ມີ
ການຜະລດິຫລາຍຂືນ້ ລ ດຖະບານກໍື່ ຈະສາມາດ ສາ້ງລາຍຮ ບໄດຫ້ລາຍຂືນ້ຕາມມາຈາກການ
ເກ ບພ ນທະເຂ າ້ງ  ບປະມານໄດຫ້ລາຍຂືນ້ ເຮ ດໃຫຖ້ານລາຍຮ ບສູງຂຶນ້.  
ເອກະສານອາ້ງອງີ: 
ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລ ງທນຶ. (2018). ບ ດສະຫລຸບແຜນພ ດທະນາເສດຖະກດິ-ສ ງຄ ມ

ໃນແຕື່ ລະໄລຍະ, ອ ດຕາຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊ ນລາວຊື່ ວງ 1990 ຫາ 2018. 

ນະຄອນຫ ວງວຽງຈ ນ. 
https://www.eviews.com/EViews10/ev10main.html 
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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 
 

 

 

 

 

ການສກຶສາແຮງຈ ງໃຈຂອງນກັທອ່ງທຽ່ວຈນີທ່ີໄດໍ້ມາທອ່ງທຽ່ວ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ, ສປປ ລາວ, ໂດຍຜາ່ນບ ລສິດັທອ່ງທຽ່ວຈນັບາງ 

ພອນອະໄພ ໄຊຍະວງົ, ແກໍ້ວພ ທອນ ຫາທາລງົ ແລະ ສິດທິໄຊ ໄຊຍະວງົ 
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ບດົຄດັຫຍ ໍ້ 

ໃນການສຶກສາແຮງຈ ງໃຈຂອງນກັທ່ອງທ່ຽວຈນີທ່ີໄດໍ້ມາທ່ອງທ່ຽວນະຄອນ 

ຫຼວງວຽງຈນັ, ສປປ ລາວ, ໂດຍຜ່ານບ ລິສດັທ່ອງທ່ຽວຈນັບາງ. ການຄ ົໍ້ນຄໍ້ວາມ ີ

ຈດຸປະສງົເພ່ືອ: 1) ສຶກສາລະດບັແຮງຈ ງໃຈຂອງນກັທ່ອງທ່ຽວຈນີທ່ີມາທ່ອງທ່ຽວ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ; 2) ປຽບທຽບລະດບັແຮງຈ ງໃຈຂອງນກັທ່ອງທ່ຽວຈນີຕ ່ ກບັຄນຸ

ລກັສະນະສວ່ນບກຸຄນົທ່ີແຕກຕາ່ງກນັ.ໂດຍນ  າໃຊໍ້ວິທີການສຶກສາແບບປະລິມານ ທ່ີ

ອີງໃສຮ່ ບແບບສອບຖາມເປັນເຄື່ ອງມໃືນການເກບັກ  າຂ ໍ້ມ  ນ. ກຸມ່ຕວົຢ່າງທງັໝດົ 331 

ຄນົ. ການວິເຄາະຂ ໍ້ມ  ນແມນ່ໄດໍ້ນ  າໃຊໍ້ສະຖຕິິເຂົໍ້າໃນການຄິດໄລຫ່າຄາ່ຄວາມຖີ່ , ຄາ່

ສວ່ນຮໍ້ອຍ, ຄາ່ສະເລຍ່ ແລະ ຄາ່ຜນັປ່ຽນມາດຕະຖານ, ເພ່ືອວເິຄາະຂ ໍ້ມ  ນດໍ້ານປະລິມານ 

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

ຜນົຂອງການຄ ົໍ້ນຄວໍ້າໄດໍ້ສະແດງໃຫໍ້ເຫັນວາ່ຜ ໍ້ຕອບສອບຖາມສວ່ນໃຫຍແ່ມນ່

ເພດຍິງ, ອາຍລຸະຫວາ່ງ 31 ຫາ 40 ປີ, ແຕງ່ງານແລໍ້ວແລະອາຊີບແມນ່ພະນກັງານ

ເຮັດວຽກຢ ໃ່ນບ ລິສດັ. ມລີະດບັປະລິນຍາຕີ, ເຊິ່ ງມລີາຍໄດໍ້ຢ ລ່ະຫວາ່ງ 8,001-15,000 

ຢວນ. ຜນົໄດໍ້ຮບັຈາກການທດົສອບສມົມດຸຕິຖານ ເຫັນໄດໍ້ວາ່: ນກັທ່ອງທ່ຽວຈນີທ່ີມ ີ

ລກັສະນະສວ່ນບກຸຄນົທ່ີແຕກຕາ່ງກນັມລີະດບັແຮງຈ ງໃຈທ່ີແຕກຕາ່ງກນັສ  າລບັການ

ເດນີທາງມາທອ່ງທຽ່ວຢ ນ່ະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ ຍກົເວັໍ້ນເພດຕາ່ງກນັແມນ່ບ ່ ມແີຮງຈ ງໃຈ

ທ່ີແຕກຕາ່ງກນັ.ຈາກຜນົການຄ ົໍ້ນຄວໍ້າເຫັນວາ່ ຄວນເພ່ີມເນືໍ້ອໃນຂອງຜະລິດຕະພນັ

ການທ່ອງທ່ຽວ, ຍກົສ ງຄນຸນະພາບຂອງການບ ລິການດໍ້ານການທ່ອງ ທ່ຽວ, ປບັປຸງ

ການບ ລິການຂນົສ ົ່ງ, ຍກົສ ງຄວາມສາມາດດໍ້ານການຕະຫຼາດ ແລະ ການບ ລິການ

ທຽບເທ່ົາສາກນົ. 

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

Introduction 
Background and problem statement 
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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 tourism resources. 

At present, it has 1,900 tourist attractions, including 1,000 natural 

environmental attractions, 534 cultural heritages, and about 300 historical sites. 
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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 "Laos-

China Year of Tourism". The implementation is good. The relevant activities 
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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  

•  To compare the different level in tourism motivation to visit Vientiane, 

Laos under the different demographic characteristic of Chinese tourists. 
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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  u nderstand 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. 

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 
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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 to establish the desire for 

travel and pull factors are thought to explain actual destination choice. 
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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 the empirical survey, 

and a total of 283 valid questionnaires were issued and collected. After the 
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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 WeChat on-site. The 

subjects of the survey are Chinese tourists who have visited Vientiane. (China 
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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 

wanting to see different things. Its mean is 4.35 and the standard deviation is 
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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 
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4 
The restaurant is convenient and 

inexpensive 
3.83 0.944 

Agree 

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.  
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In addition to Yunnan Province, elephants can no longer see 

performances of such large animals in many places in China. This is also a 

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 
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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 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 
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motivations, motivations in relation to other people’s relationships, shopping 

environment motivation, unique tourism resource motivation. 

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 
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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 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: 



68 

ວາລະສານມະຫາວທິະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ສະບບັທີ 18, 2021 

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 ເຂ າ້ໃນການຈ ດການຮຽນ-ການສອນຄໍາສ ບພາສາອ ງ
ກດິສໍາລ ບນ ກສກຶສາຄູພາສາອ ງກດິປີທ ີ2 ພາກວຊິາຄູພາສາຕື່ າງປະເທດ ຄະນະ

ສກຶສາສາດ, ມະຫາວທິະຍາໄລແຫື່ ງຊາດ 

ໄຊ ພອນແກວ້, ໄມທອງ ນາມວ ງສ ກ ແລະ ສາຍສະໝອນ ປຣະສອນໄຊ 

ຜູຮ້  ບຜດິຊອບຫ  ກ: ໄຊ ພອນແກວ້, ຄະນະສກຶສາສາດ ມະຫາວທິະຍາໄລແຫື່ ງຊາດ 

ອເີມວ: phoneksaykeo2020@gmail.com, ເບໂີທ ແລະ WhatsApp: 020 55338764, 

ບ ດຄ ດຫຍໍ ້
ການຄ ນ້ຄວາ້ຄ ງ້ນີໄ້ດສ້ກຶສາການນໍາໃຊ ້CIPPA model ເຂ າ້ໃນການຈ ດການຮຽນ-ການສອນ

ຄໍາສ ບພາສາອ ງກດິສໍາລ ບນ ກສກຶສາຄູພາສາອ ງກດິປີທ ີ2 ພາກວຊິາຄູພາສາຕື່ າງປະເທດ, ຄະນະສກຶ
ສາສາດ, ມະຫາວທິະຍາໄລແຫື່ ງຊາດ. ການຄ ນ້ຄວາ້ຄ ງ້ນີມ້ຈີດຸປະສ ງ: 1) ເພືື່ ອສກຶສາປະສດິທຜິ ນ
ຂອງການຈ ດການຮຽນ-ການສອນວຊິາຄໍາສ ບພາສາອ ງກດິໂດຍການນາໍໃຊ ້CIPPA model ຕາມ
ເກນ 70/70 ແລະ 2) ເພືື່ ອສກຶສາຄວາມສໍາພ ນສະຫວື່ າງກດິຈະກໍາຫອ້ງຮຽນໂດຍການນໍາໃຊ ້

CIPPA model ແລະ ຜ ນການຮຽນຮູ.້ ກຸື່ ມເປ ້າໝາຍໃນການຄ ນ້ຄວາ້ແມື່ ນນ ກສກຶສາຄູພາສາ
ອ ງກດິທປີີ 2 ພາກວຊິາຄູພາສາຕື່ າງປະເທດ ຄະນະສກຶສາດ ມະຫາວທິະຍາໄລແຫື່ ງຊາດ. ເຄືື່ ອງ
ມທືີື່ ໃຊໃ້ນ  ການຄ ນ້ຄວາ້ປະກອບມ ີບ ດສອນ ແລະ ບ ດທ ດສອບຜ ນການຮຽນຮູຄໍ້າສ ບ. ສະຖິ
ຕທິີື່ ໃຊໃ້ນການວເິຄາະຂໍມູ້ນໄດແ້ກື່  ຄື່ າສື່ ວນຮອ້ຍ, ຄື່ າສະເລື່ ຍ, ຄື່ າຜ ນປື່ ຽນມາດຕະຖານ ແລະ 

ການວເິຄາະແບບ ANNOVA ເພືື່ ອຫາຄື່ າຄວາມສໍາພ ນທາງສະຖຕິ.ິ 

ຜ ນການຄ ນ້ຄວາ້ພ ບວື່ າ: 
1) ປະສດິທຜິ ນການຮຽນຮູຄໍ້າສ ບພາສາອ ງກດິຂອງນ ກສກຶສາຄູພາສາອ ງກດິປີທ ີ2 ພາກວິ

ຊາຄູພາສາຕື່ າງປະເທດ ຄະນະສກຶສາດ ມະຫາວທິະຍາໄລແຫື່ ງຊາດໂດຍການນໍາໃຊ ້CIPPA 

model ມຄີື່ າເທ ື່ າກ ບ 81.01% ສູງກວື່ າເກນທີື່ ກາໍນ ດ.  

2) ຄື່ າຄວາມສໍາພ ນ (Correlation) ລະຫວື່ າງກດິຈະກໍາໃນຫອ້ງຮຽນໂດຍການນໍາໃຊ  ້

CIPPA model ແລະ  ຄະແນນສອບຫ  ງ (Post-test scores) ມີຄື່ າໃນລະດ ບໜອ້ຍ . ໝາຍ
ຄວາມວື່ າຄວາມສໍາພ ນລະຫວື່ າງກດິຈະກາໍໃນຫອ້ງຮຽນ ແລະ ຜ ນການຮຽນມລີະດ ບຄວາມສໍາ
ພ ນບໍື່ ຫ າຍ. 
ຄໍາສ ບສໍາຄ ນ: CIPPA model, ຄໍາສ ບພາສາອ ງກດິ, ນ ກສກຶສາຄູພາສາອ ງກດິ 

 

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

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. 
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Students have to chance to practice using their L2 to communicate 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



75 

ວາລະສານມະຫາວທິະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ສະບບັທີ 18, 2021 

 

 

 

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 

(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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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-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 
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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.  

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 ເຂ າ້ໃນການຮຽນ-ການສອນ ວຊິາພາສາລາວ 1 

ເລືື່ ອງ ການອື່ ານຈ ບໃຈຄວາມສໍາລ ບນ ກສກຶສາຄູພາສາລາວ-ວ ນນະຄະດ ີປີທ ີ1  
ທີື່ ຄະນະສກຶສາສາດ ມະຫາວທິະຍາໄລແຫື່ ງຊາດ 

ບ ວສອນ ສປີະເສດີ, ບຸນຫ າຍ ທຽວມາລາວ ງ, ເພນີ ແດນອຸໄທ, ສານຫ ຽ້ວ ເມອືງ ແລະ ສຸວ ນນ ີ
ປະເສດີກຸນ 

ຜູຮ້  ບຜດິຊອບຫ  ກ: ບ ວສອນ ສປີະເສດີ 

ອເີມວ: bouason2020@gmail.com ແລະ ໂທ: 02052292507 

ບ ດຄ ດຫຍໍ ້
ການຄ ນ້ຄວາ້ຄ ງ້ນີ,້ ເປ ນການຄ ນ້ຄວາ້ແບບທ ດສອບໂດຍມຈີດຸປະສ ງ: 1) ເພືື່ ອສກຶສາ

ປະສິດທິພາບຂອງບ ດສອນການອື່ ານຈ ບໃຈຄວາມ ວິຊາພາສາລາວດວ້ຍການນໍາໃຊແ້ບບ 
SQ4R ສໍາລ ບນ ກສກຶສາຄູພາສາລາວ-ວ ນນະຄະດປີີທ ີ1 ທີື່ ພາວຊິາ ຄູພາສາລາວ-ວ ນນະຄະດ ີ
ຄະນະສກຶສາສາດໃຫມ້ປີະສດິທພິາບຕາມເກນ 80 / 80, 2) ເພືື່ ອສກຶສາປະສດິທຜິ ນການຮຽນ
ຮູຂ້ອງນ ກສກຶສາ ໂດຍນໍາໃຊວ້ທິສີອນ SQ4R ເຂ າ້ໃນການສອນອື່ ານຈ ບໃຈຄວາມ ວຊິາພາສາ
ລາວ 1 ປີທ ີ1. 3)ເພືື່ ອສກຶສາຄວາມເພງີພໍໃຈຂອງນ ກຮຽນທີື່ ມຕີໍື່ ການຈ ດການຮຽນ-ການສອນ 
ເລືື່ ອງ ອື່ ານຈ ບໃຈຄວາມ ວຊິາ ພາສາລາວ ໂດຍນາໍໃຊວ້ທິສີອນແບບ SQ4R. ເຂ າ້ໃນການຮຽນ-
ການສອນ ການອື່ ານຈ ບໃຈຄວາມ ກຸື່ ມທ ດລອງທີື່ ໃຊໃ້ນການຄ ນ້ຄວາ້ຄ ງ້ນີ:້ ນ ກສກຶສາຄູພາສາ
ລາວ ປີທ ີ1 ພາກວຊິາຄູພາສາລາວ-ວ ນນະຄະດ ີຄະນະສກຶສາສາດ ມະຫາວທິະຍາໄລແຫື່ ງຊາດ. 
ສ ກສກຶສາ 2019-2020 ຈາໍນວນ 1 ຫອ້ງ ມນີ ກສກຶສາຈາໍນວນ 27 ຄ ນ ຍງິ 21. ເຄືື່ ອງມທືີື່ ໃຊ ້
ໃນການຄ ນ້ຄວາ້ປະກອບມບີ ດສອນວຊິາ ພາສາລາວ: ການອື່ ານຈ ບໃຈຄວາມສໍາຄ ນ 5 ບ ດສອນ 
ແບບທ ດສອບຍື່ ອຍຈໍານວນ 5 ສະບ ບ, ແບບທ ດສອບວ ດຜ ນສໍາເລ ດທາງການຮຽນມ ີ4  ຈໍາ
ນວນ 25 ຂໍ,້ ມຄີື່ າຄວາມຍາກງື່າຍ (p) ຢູື່ ລະຫວື່ າງ 0.17- 0.78, ຄື່ າອໍານາດຈາໍແນກ (r) 0.36-

0.90 , ຄື່ າຄວາມເຊືື່ ອໝ ນ້ຂອງແບບທ ດສອບແມື່ ນ ແລະ ແບບທ ດສອບຄວາມເພງີພໍໃຈຈໍາ
ນວນໜຶື່ ງສະບ ບມ ີ23 ຂໍ,້ ມຄີວາມສອດຄື່ ອງທາງດາ້ນເນືອ້ໃນ (IOC)  ເທ ື່ າກ ບ 1.00 ທຸກຂໍ ້

mailto:bouason2020@gmail.com
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ແລະ ຄື່ າຄວາມເຊືື່ ອໝ ນ້ຂອງແບບສອບຖາມຄວາມເພງີພໍໃຈແມື່ ນ 0.79  ຜ ນການຄ ນ້ຄວາ້ພ ບ
ວື່ າ:  

1) ບ ດສອນວຊິາ ພາສາລາວ 1 ການອື່ ານຈ ບໃຈຄວາມສໍາຄ ນໂດຍການນໍາໃຊວ້ທິສີອນ
ແບບ SQ4R ມປີະສດິທພິາບເທ ື່ າ 89.30/90.51   ສູງກວື່ າເກນທີື່ ຕ ງ້ໄວ.້ 

2) ປະສດິທຜິ ນການຮຽນຮູຂ້ອງນ ກສກຶສາ ໂດຍນໍາໃຊວ້ທິສີອນ SQ4R ເຂ າ້ໃນການ
ສອນອື່ ານຈ ບໃຈຄວາມ ວຊິາພາສາລາວ 1 ປີທີ 1. ມປີະສດິທຜິ ນເທ ື່ າ 0.64 ສະແດງວື່ າ, 
ນ ກສກຶສາມກີານພ ດທະນາການຮຽນຮູເ້ພີື່ ມຂຶນ້ ຫ  ືຄດິເປ ນ 0.64% 

3) ຄວາມເພງີພໍໃຈຂອງນ ກຮຽນທີື່ ມຕີໍື່ ການຈ ດການຮຽນ-ການສອນ ເລືື່ ອງ ອື່ ານຈ ບໃຈ
ຄວາມ ວຊິາ ພາສາລາວ ໂດຍນໍາໃຊວ້ທິສີອນແບບ SQ4R. ເຂ າ້ໃນການຮຽນ-ການສອນ ການອື່ ານ
ຈ ບໃຈຄວາມສໍາຄ ນນ ກສກຶສາຄູພາສາລາວປີທ ີ1 ໂດຍລວມແລວ້ພໍໃຈຫ າຍທີື່ ສຸດ. 

 

USING SQ4R TEACHIG TECHNIQUE INTO TEACHING LAO 

LANGUAGE 1 FOCUSING ON READING COMPREHENSION FOR 

THE FIRST YEAR LANGUAGE-LITERATURE STUDENTS, 

FACULTY OF EDUCATION NATIONAL UNIVERSITY OF LAOS 
 

SIPHASIRTH. B, THIOEMALAVONG.B, DAENEOUTHAI. P, 

MEUNGSAENE. S and PASEUTHKOUN.S 

Correspoding author: SIPHASIRTH. B, Faculty of Education,  

National University of Laos, Email: bouason2020@gmail.com 

02052292507. 

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 
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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.  

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.  

ບ ດນາໍ 
ຄວາມເປ ນມາ ແລະ ສະພາບບ ນຫາ 
ວ ດຖຸທຸກສິື່ ງຢື່ າງທີື່ ມຢູີື່ ໃນບ ນໜາ້ໂລກນີມ້ຫີ າຍສິື່ ງຫ າຍຢື່ າງ ທ ງສາມາດຈ ບບາຍໄດ ້ແລະ 

ບໍື່ ສາມາດຈ ບບາຍໄດ.້ ພາສາກໍເປ ນວ ດຖຸອີກຊະນດິໜຶື່ ງທີື່ ຖືກນໍາໃຊເ້ປ ນພາຫະນະໃນການ
ສືື່ ສານຄ ບຄາ້ສະມາຄ ມລະຫວື່ າງຄ ນກ ບຄ ນໃນສ ງຄ ມຢື່ າງແຜື່ ຫ າຍ, ການບ ນທກຶເຫດການ, 
ປາກກ ດການຕື່ າງໆທີື່ ເກດີຂຶນ້ໃນສ ງຄ ມເພືື່ ອນໍາມາເປ ນຫ  ກຖານໃນການປ ບປຸງປື່ ຽນແປງ, ສກຶ
ສາຄ ນ້ຄວາ້, ພ ດທະນາຍ ກລະດ ບໃຫມ້ຄີວາມຈະເລນີສວີໄິລເປ ນກາ້ວໆ. ສະນ ນ້, ມະນຸດໃນ
ໂລກນີ ້ບໍື່ ວື່ າຊາດໃດກໍລວ້ນແຕື່ ໃຊພ້າສາຂອງຕ ນເປ ນເຄືື່ ອງມແືລກປື່ ຽນ ແລະ ເຂ າ້ໃຈເຊິື່ ງກ ນ 
ແລະ ກ ນ ເພາະຄ ນເຮ າມກີານຄ ນ້ຄດິ, ມກີານພ ດທະນາຍອ້ນມພີາສາ ເພາະພາສາເປ ນສືື່ ທີື່

ສະທອ້ນໃຫເ້ຫ ນເຖງິແນວຄວາມຄດິ, ອາລ ມ, ຄວາມຮູສ້ກຶ, ເຫດການ ແລະ ເຫດການຕື່ າງໆບໍື່

ວື່ າຈະເປ ນການສະແດງອອກໂດຍຜື່ ານຄໍາເວ າ້ ຫ  ືໂດຍການຂຽນເປ ນການບ ນທກຶເຫດການ, 
ປາກ ດການເພືື່ ອເປ ນຫ  ກຖານໃຫຄ້ ນໄດຮ້ ບຮູເ້ຖງິເຫດການທາງປະຫວ ດສາດ, ບ ດຮຽນຊວີດິ
ເພືື່ ອນໍາມາປ ບປຸງແກໄ້ຂ ແລະ ພ ດທະນາຊວີດິການເປ ນຢູື່ ໃຫມ້ຄີວາມສີວໄິລ. ນອກຈາກນີ ້
ພາສາຍ ງບ ື່ ງບອກເຖງິຄວາມເປ ນເອກະລ ກຊ ນເຜ ື່ າ ແລະ ຄວາມເປ ນຊາດ. ແຕື່ ລະຊ ນເຜ ື່ າແຕື່ ລະ
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ຊາດລວ້ນແຕື່ ມພີາສາເປ ນຕ ນເອງ ດ ື່ ງເຊ ື່ ນ ສາທາລະນະລ ດ ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊ ນລາວຂອງ
ພວກເຮ າ ເຖງິແມື່ ນວື່ າຈະມປີະຊາກອນບໍື່ ຫ າຍກໍຕາມ. ຖາ້ທຽບໃສື່ ປະເທດອືື່ ນໆໃນໂລກເຫ ນ
ວື່ າປະເທດລາວເຮ ານອ້ຍແຕື່ ລາວເຮ າກໍມພີາສາເປ ນຂອງຕ ນເອງທີື່ ເປ ນເອກະລ ກສະເພາະບ ື່ ງ
ບອກເຖງິຄວາມເປ ນຊາດ ເຊິື່ ງເອີນ້ວື່ າ: ພາສາລາວນ ນ້ເອງ. ບ ວສອນ ສປີະເສດີ, (2012: 5-6). 

ໃນເບືອ້ງຕ ນ້ ພາສາລາວເຮ າເອີນ້ວື່ າ ພາສາລາວເດມີ ມພີະຍາງດຽວ ຫ  ືເປ ນຄໍາໂດດຄໍາ
ປື່ ຽວເປ ນຕ ນ້ວື່ າ: ພໍື່ , ແມື່ , ນອນ, ຍື່ າງ...ພາສາລາວເປ ນພາສາທີື່ ກໍາເນດີຂຶນ້ເປ ນເວລາປະມານ
ເກອືບ 2.000 ປີ ມຕີ ວອ ກໃຊມ້າແລວ້ປະມານ 300 ປີກື່ ອນ ຄ.ສ ເມືື່ ອສາສາໜາພຸດ ແລະ 
ພາມເລີື່ ມແຜື່ ຂະຫຍາຍມາເຖງິດນິແດນອານາຈ ກລາ້ນຊາ້ງ ເຮ ດໃຫພ້າສາປາລ-ີສ ນສະກຣດິເຂ າ້
ມາປ ນເປກ ບພາສາລາວເດມີນ ບແຕື່ ສະຕະວ ດທ ີXIV ເຊິື່ ງເຈ  າ້ຟາ້ງຸື່ມມະຫາຣາຊໄດນ້ໍາເອ າພຸດ
ທະສາສາໜາລ ດທຫິນິະຍານແບບລ ງກາວ ງຈາກກໍາປູເຈຍເຂ າ້ມາສູື່ ອານາຈ ກລາວລາ້ນຊາ້ງ ຈ ຶື່ ງ
ເຮ ດໃຫພ້າສາປາລີ-ສ ນສະກຣິດເຂ າ້ມາມີບ ດບາດປ ນຢູື່ ກ  ບພາສາລາວ ໂດຍສະເພາະໃນ
ສະຕະວ ດທ ີXV ສະໄໝຂອງພະເຈ າ້ຫ າ້ແສນໄຕພູວະນາດ ໄດມ້ກີານແປຄໍາພທິກີາໍຕື່ າງໆໃນພຸດ
ທະສາສາໜາມາເປ ນພາສາລາວ ສະນ ນ້, ຈ ຶື່ ງເຮ ດໃຫພ້າສາລາວມກີານຜ ນປື່ ຽນຈາກພາສາທີື່ ມ ີ
ພະຍາງດຽວກາຍມາເປ ນພາສາທີື່ ມຫີ າຍພະຍາງສາມາດຕອບສະໜອງໄດຕ້າມຄວາມຮຽກຮອ້ງ
ຕອ້ງການຂອງສ ງຄ ມໃນສະໄໝກື່ ອນກໍຄປື ດຈບຸ ນ. ເມືື່ ອສ ງຄ ມ ແລະ ວ ດທະນະທໍາລາວໄດຮ້ ບ
ການພ ດທະນາເຂ າ້ສູື່ ຍອດສູງສຸດ, ພາສາ ແລະ ຕ ວອ ກສອນກໍໄດມ້ກີານຂະຫຍາຍຕ ວຢື່ າງ
ແຂງແຮງ. ມາເຖງິປ ດຈະບ ນພາສາລາວມຄີວາມສໍາຄ ນ ແລະ ມບີ ດບາດຢື່ າງໃຫຍື່ ຫ ວງ ແລະ ໄດ ້
ຖກືສ ື່ ງເສມີໃຫຮ້ຽນຕ ງ້ແຕື່ ລະດ ບອະນຸບານ, ປະຖ ມສກຶສາ, ມ ດທະຍ ມຕອນຕ ນ້, ມ ດທະຍ ມ
ຕອນປາຍ ແລະ ຮອດລະດ ບການສກຶສາຊ ນ້ສູງເຊ ື່ ນ: ວທິະຍາໄລຄູ ແລະ ມະຫາວທິະຍາໄລ ໃນ
ນີກ້ໍມພີາກວຊິາ ພາສາລາວ; ນ ນ້ກໍສະແດງໃຫເ້ຫ ນໄດເ້ຖງິຄວາມກາ້ວໜາ້ ແລະ ການສ ື່ ງເສມີ
ພ ດທະນາພາສາລາວຢື່ າງບໍື່ ຢຸດຢ ງ້ (ທອງຫ ໍື່  ຄູນສະຫວ ດ ພອ້ມຄະນະ, 2009:71). 

ການນໍາໃຊວ້ທິສີອນແບບ SQ4R ເພືື່ ອຈະຊື່ ວຍພ ດທະນາຜູຮ້ຽນສາ້ງຄວາມຮູດ້ວ້ຍຕ ນ
ເອງປ ບປື່ ຽນບ ດບາດຈາກເດມີທີື່ ຜູຮ້ຽນໄດຮ້ ບຄວາມຮູຈ້າກຄູໃນລ ກສະນະບອກເລ ື່ າຄວາມຮູມ້າ
ເປ ນການຈ ດການສອນໃຫນ້ ກຮຽນເປ ນໃຈກາງ, ຜູຮ້ຽນໄດສ້ກຶສາຄ ນ້ຄວາ້ຮຽນຮູຮ້ື່ ວມກ ນເປ ນ
ກຸື່ ມໂດຍມຄູີເປ ນຜູແ້ນະນໍາ ແລະ ຜູຮ້ຽນເກດີຂະບວນການຮຽນຮູມ້ຄີວາມສາມາດໃນການອື່ ານ
ຈ ບໃຈຄວາມສໍາຄ ນ ແລະ ແກໄ້ຂບ ນຫາໃນຊວີດິປະຈາໍວ ນ ແລວ້ມຄີວາມເພງີພໍໃຈຕໍື່ ວຊິາພາສາ
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ລາວ, ຕໍື່ ໝູື່ ເພືື່ ອນເປ ນປະໂຫຍດ ແລະ ສາມາດໄປພ ດທະນາປະສດິທຜິ ນການຮຽນຕໍື່ ໄປໃຫສູ້ງ
ຂຶນ້. 

ຕໍື່ ສະພາບດ ື່ ງກື່ າວ, ຜູສ້ກຶສາຄ ນ້ຄວາ້ ຈ ິື່ ງມຄີວາມສ ນໃຈຢາກສກຶສາ ການນໍາໃຊວ້ທິກີານ
ສອນແບບ SQ4R ເຂ າ້ໃນການຮຽນ-ການສອນວຊິາພາສາລາວ: ການອື່ ານຈ ບໃຈຄວາມສໍາຄ ນ
ນ ກສກຶສາຄູພາສາລາວ ພາກວຊິາຄູພາສາລາວ-ວ ນນະຄະດ ີຄະນະສກຶສາສາດ ມະຫາວ ິທະຍາ
ໄລແຫື່ ງຊາດ. ເພືື່ ອຈະຊື່ ວຍພ ດທະນາໃນການຮຽນພາສາລາວຂອງນ ກສກຶສາເປ ນປະໂຫຍດໃນ
ການປ ບປຸງ ແລະ ພ ດທະນາການຮຽນໃຫມ້ປີະສດິທຜິ ນສູງຂຶນ້. 

ຈດຸປະສ ງ 
1) ເພືື່ ອສກຶສາປະສດິທພິາບຂອງບ ດສອນການອື່ ານຈ ບໃຈຄວາມ ວຊິາ ພາສາລາວ 

ໂດຍນາໍໃຊວ້ທິສີອນແບບ SQ4R ສໍາລ ບນ ກສກຶສາປີທ ີ1 ພາກວຊິາຄູ ພາສາລາວ-ວ ນນະຄະດີ
ຕາເກນ 80/80. 

2) ເພືື່ ອສກຶສາປະສດິທຜິ ນການຮຽນຮູຂ້ອງນ ກສກຶສາ ໂດຍນາໍໃຊວ້ທິສີອນແບບ 
SQ4R ເຂ າ້ໃນການສອນການອື່ ານຈ ບໃຈຄວາມ ວຊິາ ພາສາລາວ ປີທ ີ1 

3) ເພືື່ ອສກຶສາຄວາມເພິື່ ງພໍໃຈຂອງນ ກສກຶສາທີື່ ມຕີໍື່ ການຈ ດການຮຽນ-ການສອນເລືື່ ອງ
ການອື່ ານຈ ບໃຈຄວາມວຊິາ ພາສາລາວ ໂດຍນາໍໃຊວ້ທິສີອນແບບ SQ4R. 

ວທິດໍີາເນນີການຄ ນ້ຄວາ້ 
 ການຄ ນ້ຄວາ້ຄ ງ້ນີເ້ປ ນການຄ ນ້ຄວາ້ໃນຮູບແບບທ ດລອງເຊິື່ ງກຸື່ ມຜູຄ້  ນ້ຄວາ້ໄດດໍ້າເນນີ

ການທ ດລອງໂດຍການນໍາໃຊແ້ຜນການທ ດລອງຂ ນ້ພືນ້ຖານແບບກຸື່ ມດຽວທ ດສອບກື່ ອນ ແລະ 

ທ ດສອບຫ  ງ (One Group Pretest -Posttest Design) (ໄຊວ ດ ສຸດທີື່ ຣ ດ, 2555: 74). 
ກຸມ່ທດົລອງ 

ກຸື່ ມທ ດລອງທີື່ ໃຊໃ້ນການສກຶສາຄ ນ້ຄວາ້ຄ ງ້ນີແ້ມື່ ນນ ກສກຶສາຄູພາສາລາວ ພາກວຊິາຄູ
ພາສາລາວ-ວ ນນະຄະດ ີຄະນະສກຶສາສາດ ມະຫາວທິະຍາໄລແຫື່ ງຊາດ ຈໍານວນ 27 ຄ ນ ເຊິື່ ງ
ໄດແ້ບື່ ງນ ກສຶກສາອອກກຸື່ ມທ ດລອງທີື່ ນໍາໃຊເ້ຂ າ້ໃນການສຶກສາຄ ງ້ນີແ້ມື່ ນຄູພາສາລາວ- 

ວ ນນະຄະດ ີປີ 1 ເຊິື່ ງມຈີາໍນວນ 27 ຄ ນ, ຍງິ 21  ຄ ນ, ເຊິື່ ງໄດແ້ບື່ ງນ ກສກຶສາອອກເປ ນ 5 ກຸື່ ມ
ຄ:ື ກຸື່ ມລະ 5 ຄ ນ, ພເິສດ 2 ກຸື່ ມ ກຸື່ ມລະ 6 ຄ ນເກ ື່ ງ 2 ຄ ນ, ກາງ 2 ຄ ນ ແລະ ອື່ ອນ 2 ຄ ນ. 
ຕາມວທິຂີອງ SQ4R (ຈໍານວນຄ ນ ເກ ື່ ງ, ກາງ, ອື່ ອນ ຕາມຄະແນນສອບເສ ງພາກຮຽນທ ີI, 
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ພາກຮຽນທ ີII) ຂອງນ ກສກຶສາປີ 1 ວທິເີລອືກກຸື່ ມທ ດລອງຜູຄ້ ນ້ຄວ້າເລອືກແບບເຈາະຈ ງ (ບຸນ

ຊ ມ ສສີະອາດ, 2555:44-46). 
ວທິເີກ ບຂໍມູ້ນ 

 ການຄ ນ້ຄວາ້ຄ ງ້ນີທ້າງກຸື່ ມເປ ນຜູທ້ ດລອງສອນດວ້ຍຕ ນເອງຈ ນຄ ບຕາມບ ດສອນທີື່ ກໍາ

ນ ດໄວໂ້ດຍໃຊບ້ ດສອນ SQ4R ເຊິື່ ງລວມທ ງໝ ດ 5 ບ ດສອນ ແລະ ກາໍຂໍມູ້ນດ ື່ ງນີ:້ 
1) ນໍາໜ ງສສືະເໜອີະນຸຍາດເກ ບຂໍມູ້ນຈາກ ຫ ວໜາ້ພາກວຊິາຄູພາສາລາວ-ວ ນນະຄະດ ີ

ຄະນະສກຶສາສາດ ມະຫາວທິະຍາໄລແຫື່ ງຊາດ. 
2) ສຸມເລອືກກຸື່ ມທ ດລອງແລວ້ແຈງ້ເວລາໃຫນ້ ກສກຶສາຮູ.້ 
3) ກື່ ອນການດໍາເນນີການສອນຕ ວຈງິໄດມ້ກີານທ ດສອບກື່ ອນຮຽນ (pre–test) ດວ້ຍ

ແບບທ ດສອບວ ດຜ ນສໍາເລ ດທາງການຮຽນແບບທ ດສອບປາລະໄນ ເລອືກຕອບແບບ 4 ຕ ວ
ເລອືກຈາໍນວນ 25 ຂໍ ້ໃຊເ້ວລາ 50 ນາທ ີແລະ ແບບທ ດສອບວ ດຄວາມສາມາດໃນການອື່ ານທີື່

ມ ີ4 ຕ ວເລອືກຕອບຈາໍນວນ 25 ຂໍ ້ໂດຍໃຊເ້ວລາຂໍລ້ະ 10 ນາທ ີແລວ້ນາໍໄປກວດໃຫຄ້ະແນນ. 
4) ດໍາເນນີການສອນຕ ວຈງິຕາມບ ດສອນທີື່ ກາໍນ ດໄວ ້ມ ີ5 ບ ດສອນ. 
5)ກື່ ອນການທ ດລອງສອນຜູຄ້ ນ້ຄວ້າໄດດໍ້າເນນີການທ ດສອບກື່ ອນຮຽນດໍາເນນີການ

ສອນຕ ວຈງິຕາມບ ດສອນທ ີ1 ສໍາເລ ດແລວ້ກໍທ ດລອງສອບຫ  ງການຮຽນບ ດຮຽນນ ນ້ດວ້ຍແບບ
ທ ດສອບຍື່ ອຍ ຫ  ືແບບທ ດສອບປະຈາໍບ ດ. 

6) ກື່ ອນການທ ດລອງສອນຜູຄ້ ນ້ຄວາ້ໄດດໍ້າເນນີການການທ ດສອບກື່ ອນຮຽນ ແລະດໍາ
ເນນີສອນຕ ວຈງິຕາມບ ດສອນທ ີ2 ສໍາເລ ດແລວ້ກທໍ ດລອງສອບຫ  ງການຮຽນບ ດຮຽນນ ນ້ດວ້ຍ
ແບບທ ດສອບຍື່ ອຍ ຫ  ືແບບທ ດສອບປະຈາໍບ ດ. 

7) ກື່ ອນການທ ດລອງສອນຜູຄ້ ນ້ຄວາ້ໄດດໍ້າເນນີການການທ ດສອບກື່ ອນຮຽນ ແລະດໍາ
ເນນີການສອນຕ ວຈງິຕາມບ ດສອນທ ີ3 ສໍາເລ ດແລວ້ກໍທ ດລອງສອບຫ  ງການຮຽນບ ດຮຽນນ ນ້
ດວ້ຍແບບທ ດສອບຍື່ ອຍ ຫ  ືແບບທ ດສອບປະຈາໍບ ດ. 

8) ກື່ ອນການທ ດລອງສອນຜູຄ້ ນ້ຄວາ້ໄດດໍ້າເນນີການການທ ດສອບກື່ ອນຮຽນ ແລະດໍາ
ເນນີການສອນຕ ວຈງິຕາມບ ດສອນທ ີ4 ສໍາເລ ດແລວ້ກໍທ ດລອງສອບຫ  ງການຮຽນບ ດຮຽນນ ນ້
ດວ້ຍແບບທ ດສອບຍື່ ອຍ ຫ  ືແບບທ ດສອບປະຈາໍບ ດ. 
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9) ກື່ ອນການທ ດລອງສອນຜູຄ້ ນ້ຄວາ້ໄດດໍ້າເນນີການການທ ດສອບກື່ ອນຮຽນ ແລະດໍາ
ເນນີການສອນຕ ວຈງິຕາມບ ດສອນທ ີ5 ສໍາເລ ດແລວ້ກໍທ ດລອງສອບຫ  ງການຮຽນບ ດຮຽນນ ນ້
ດວ້ຍແບບທ ດສອບຍື່ ອຍ ຫ  ືແບບທ ດສອບປະຈາໍບ ດ. 

10) ຫ  ງຈາກສອນໝ ດທຸກບ ດສອນແລວ້ກເໍຮ ດການທ ດສອບລວມ ຫ  ືບ ດທ ດສອບຫ  ງການ
ຮຽນມຈີາໍນວນ 25 ຂໍ ້ເຊິື່ ງແມື່ ນແບບທ ດສອບດຽວກ ນກ ບແບບທ ດສອບກື່ ອນການຮຽນ. 

11) 1. ຂ ນ້ຈ  ດກຽມ, 2. ຂ ນ້ຈ  ດທມີ, 3. ຂ ນ້ການຮຽນຮູ,້ 4. ຂ ນ້ການແຂື່ ງຂ ນ, 5. ຂ ນ້
ຍອມຮ ບຄວາມສໍາເລ ດຂອງທມີ  

12) ເມືື່ ອສອນໝ ດທຸກບ ດແລວ້ຊ ື່ ວໂມງຕໍື່ ໄປຜູຄ້ ນ້ຄວາ້ກຢໍາຍແບບສອບຖາມຄວາມເພງີ
ພໍໃຈໃຫນ້ ກສກຶສາສະແດງຄວາມຄດິເຫ ນຕໍື່ ກ  ບການຈ ດການຮຽນ - ການສອນ ໂດຍນໍາໃຊວ້ທິີ
ສອນແບບ SQ4R ຂອງຄູເມືື່ ອນ ກສກຶສາຕອບສໍາເລ ດແລວ້ຄູກໍໄດເ້ກ ບແບບສອບຖາມຄນືເພືື່ ອ
ກວດສອບລະອຽດ ຖກືຕອ້ງ ແລະ  ຄ ບຖວ້ນຕາມຈາໍນວນ. 

12) ນໍາຜ ນການທ ດສອບທ ງໝ ດເຊ ື່ ນ: ແບບທ ດສອບກື່ ອນ, ແບບທ ດສອບຫ  ງຮຽນ, 

ແບບປະເມນີພດຶຕກິາໍ ແລະ ແບບທ ດສອບຄວາມເພີື່ ງພໍໃຈໄປວເິຄາະໃນຂ ນ້ຕໍື່ ໄປ. 

ເຄືື່ ອງມທືີື່ ໃຊໃ້ນການຄ ນ້ຄວາ້ 

1) ບ ດສອນວຊິາພາສາລາວ 1 ໂດຍນາໍໃຊກ້ານຈ ດການຮຽນຮູແ້ບບ SQ4R, 2) ເນືອ້ໃນ

ຄວາມຮູ,້ 3)ແບບທ ດສອບວ ດຜ ນສໍາເລ ດທາງການຮຽນກື່ ອນ ແລະ ຫ  ງຮຽນ. 4) ແບບທ ດສອບ

ຍື່ ອຍໃນຂະບວນການຮຽນ-ການສອນ. 5) ແບບສ ງເກດພດຶຕກິໍາ, 6) ແບບສອບຖາມຄວາມ
ເພງີພໍໃຈຕໍື່ ກ  ບການສອນໂດຍນໍາໃຊກ້ານຮຽນຮູແ້ບບ SQ4R ການສາ້ງເຄືື່ ອງມໃືນການສກຶສາ

ຄ ນ້ຄວາ້ຜູສ້ກຶສາໄດດໍ້າເນນີການຕາມລໍາດ ບຂ ນ້ຕອນດ ື່ ງນີ:້  
 (1). ການສາ້ງບ ດສອນ 

 (2). ການສາ້ງແບບທ ດສອບວ ດຜ ນສໍາເລ ດທາງການຮຽນ 

 (3). ການສາ້ງແບບສອບຖາມຄວາມເພງີພໍໃຈ 

ວທິລີວບລວມຂໍມ້ນູ  

ການເກ ບກາໍລວບລວມຂໍມູ້ນ ຜູຄ້ວາ້ຄວາ້ໄດດໍ້າເນນີຂ ນ້ຕອນດ ື່ ງນີ:້ 
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1) ຜູຄ້  ນ້ຄວາ້ໄດດໍ້າເນນີການທ ດສອບກື່ ອນຮຽນ (Pretest) ດວ້ຍແບບທ ດສອບທີື່ ຜູ ້
ຄ ນ້ຄວາ້ໄດສ້າ້ງຂຶນ້ກ ບນ ກສກຶສາຄູພາສາລາວ-ວ ນນະຄະດ ີພາກວຊິາຄູພາສາລາວ-ວ ນນະຄະດ ີ
ຄະນະສກຶສາສາດ ມະຫາວທິະຍາໄລແຫື່ ງຊາດ ປີທ ີ1 ຈາໍນວນ 25 ຂໍ.້ 

2) ຜູຄ້  ນ້ຄວາ້ໄດດໍ້າເນນີການຮຽນການສອນ, ຈດຸປະສ ງ ແລະ ເນືອ້ໃນແຕື່ ລະບ ດສອນ

ດວ້ຍການຈ ດການຮຽນຮູແ້ບບ SQ4R ຕາມບ ດສອນທີື່ ໄດສ້າ້ງຂຶນ້ຈາໍນວນ 5 ບ ດສອນ, ໃຊ ້

ເວລາ 10 ຊ ື່ ວໂມງ.ໂດຍມຂີ ນ້ຕອນການຈ ດການຮຽນຮູແ້ບບ SQ4R ຄ:ື 1. ຂ ນ້ຈ  ດກຽມ, 2. 

ຂ ນ້ຈ  ດທມີ, 3. ຂ ນ້ການຮຽນຮູ,້ 4. ຂ ນ້ການແຂື່ ງຂ ນ 5. ຂ ນ້ຍອມຮ ບຄວາມສໍາເລ ດຂອງທມີ  
3) ໃນຂະນະທີື່ ດໍາເນນີການສອນ ຫ  ືລະຫວື່ າງເຮ ດກດິຈະກໍາຜູຄ້  ນ້ຄວາ້ຍ ງໄດປ້ະເມນີ

ພດຶຕກິໍາຂອງນ ກສກຶສາເປ ນລາຍກຸື່ ມ ແລະ ລາຍບຸກຄ ນໄປພອ້ມ.ຫ  ງຈາກສໍາເລ ດການດໍາເນນີ
ການຮຽນການສອນແລວ້ຜູຄ້ ນ້ຄວາ້ໄດທ້ ດສອບວ ດຜ ນສໍາເລ ດທາງການຮຽນ (Post-test) ກ ບ
ນ ກສກຶສາຄູພາສາລາວ ປີທ ີ1. 

1. ເມືື່ ອສໍາເລ ດການທ ດສອບຫ  ງຮຽນແລວ້ຜູຄ້ ນ້ຄວາ້ກໄໍດແ້ຈກແບບສອບຖາມຄວາມເພງີພໍໃຈ
ໃຫນ້ ກສກຶ 

ນ ກສກຶສາເພືື່ ອປະເມນີຄວາມພໍໃຈໃນວທິສີອບຮູບແບບນີ.້ 

2. ນໍາຜ ນການທ ດສອບທ ງໝ ດເຊ ື່ ນ: ແບບທ ດສອບກື່ ອນ, ແບບທ ດສອບຫ  ງຮຽນ, ແບບ

ປະເມນີພດຶຕກິາໍ ແລະ ແບບທ ດສອບຄວາມເພງີພໍໃຈໄປວເິຄາະໃນຂ ນ້ຕໍື່ ໄປ. 

ວທິກີານວເິຄາະຂໍມູ້ນ 

ຫ  ງຈາກເກ ບກໍາຮວບຮວມຂໍມູ້ນທີື່ ໄດຈ້າກການທ ດລອງຈ ດການຮຽນຮູຮູ້ບແບບ SQ4R 

ແລວ້ຜູ ້ຄ ນ້ຄວາ້ໄດວ້ເິຄາະຂໍມູ້ນດ ື່ ງລາຍລະອຽດຕໍື່ ໄປນີ:້1).ຫາຄື່ າສະເລື່ ຍ ( X ) ແລະ ຄື່ າຜ ນ

ປື່ ຽນມາດຖານ ( DS. ) ຂອງຄະແນນທີື່ ໄດຈ້າກການທ ດສອບກື່ ອນຮຽນ, ການທ ດສອບຫ  ງ

ຮຽນ.2) ຊອກຫາປະສດິທພິາບ (E1/E2) ຂອງບ ດສອນໂດຍນໍາໃຊກ້ານສອນແບບ SQ4R.3) 

ຊອກຫາປະສດິທຜິ ນ (E.I) ຂອງການຮຽນຮູວ້ຊິາພາສາລາວ 1 ການອື່ ານຈ ບໃຈຄວາມສໍາຄ ນ 

ໂດຍນໍາໃຊກ້ານສອແບບ SQ4R ສໍາລ ບ ນ ກສກຶສາຄູພາສາລາວ ປີທ ີ1 4) ຫາຄື່ າສະເລື່ ຍ ( X ) 

ແລະ ຄື່ າຜ ນປື່ ຽນມາດຖານ (SD) ລະດ ບຄວາມເພງີພໍໃຈໃນການຕອບແບບສອບຖາມຄວາມ
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ເພງີພໍໃຈຂອງນ ກສກຶສາຕໍື່ ກ  ບການຈ ດການຮຽນ-ການສອນວຊິາພາສາລາວອື່ ານຈ ບໃຈຄວາມສໍາ
ຄ ນໂດຍນໍາໃຊກ້ານສອນແບບ SQ4R ສໍາລ ບນ ກສກຶສາຄູພາສາລາວ ປີທ ີ1 ໂດຍອງີໃສື່ ເກນ

ການປະເມນີດ ື່ ງນີ:້ ເກນການໃນການແປຜ ນຂອງ Best and kahn (2006). 

ສະຖຕິທິິື່ ໃຊໃ້ນການວເິຄາະຂໍມູ້ນ 

1) ຫາຄື່ າສະເລື່ ຍ, 2) ຫາຄື່ າຜ ນປື່ ຽນມາດຖານ, 3) ຫາປະສດິທພິາບ ( 21 / EE ), 4).ຫາ
ປະສິດທິຜ ນ (E.I), 5) ສະຖິຕິທີື່ ໃຊຊ້ອກຫາຄຸນນະພາບຂອງເຄືື່ ອງມຫືາດ ດສະນີຄວາມ
ສອດຄື່ ອງ IOC , 6).ຫາຄື່ າອໍານາດຈໍາແນກ (r) ແລະ ລະດ ບຄວາມຍາກງື່ າຍ (P),   7) ຫາຄື່ າ
ຄວາມເຊືື່ ອໝ ນ້ຂອງແບບທ ດສອບແບບເລອືກຕອບໂດຍໃຊສູ້ດຂອງ Kuder-richardson. 

 

ສະຫ ບຜ ນຂອງການຄ ນ້ຄວາ້ 
ການວເິຄາະຫາປະສດິທພິາບຂອງບ ດສອນ 

∑ 𝑋

𝐸1 =
𝑁
𝐴

      
5787

=
27

240  
×100=

5787

6480
×100=

578700

6480
=89.30 

∑ 𝑋

𝐸2 =
𝑁
𝐵

   

611
27

25
×100=

611

675
×100=

61100

675
=90.51 

 ຜ ນການວເິຄາະຂໍມູ້ນ ເຫ ນວື່ າຄະແນນສະເລື່ ຍໂດຍລວມຂອງນ ກສກຶສາ ຂະບວນການ
ຈ ດການຮຽນ-ການສອນວຊິາ ພາສາລາວ ເລືື່ ອງການອື່ ານຈ ບໃຈຄວາມສໍາຄ ນ ໂດຍນໍາໃຊວ້ທິີ
ສອນແບບ SQ4R ມຄີື່ າເທ ື່ າ 42.86  ຄະແນນ, ຈາກຄະແນນເຕ ມ 240 ຄະແນນ, ຄດິເປ ນ
ເປີເຊ ນແມື່ ນ 89.30% ເຊິື່ ງມຄີື່ າຜ ນປື່ ຽນມາດຕະຖານແມື່ ນ 1.24 ໃນນ ນ້ປະສດິທພິາບຂອງ
ຂະບວນການຈ ດການຮຽນ-ການສອນ E1 ເທ ື່ າກ ບ 89.30 ມຄີື່ າສະເລື່ ຍຈາກການທ ດສອບຫ  ງ
ການຮຽນເທ ື່ າກ ບ 22.62 ຄະແນນ, ຈາກຄະແນນເຕ ມ 25 ຄະແນນ, ຄດິເປ ນເປີເຊ ນແມື່ ນ 
90.51% ເຊິື່ ງມຄີື່ າຜ ນປື່ ຽນມາດຕະຖານ 0.39 ໃນນ ນ້ປະສດິທພິາບຂອງຜ ນໄດຮ້ ບ E2 ເທ ື່ າກ ບ 
90.51 % ສະແດງວື່ າປະສດິທພິາບຂອງບ ດສອນມຄີື່ າ E1/E2 ເທ ື່ າກ ບ 89.30/90.51 ເຊິື່ ງສູງ
ກວື່ າເກນທີື່ ຕ ງ້ໄວຄ້ ື80/80. 

ວເິຄາະຫາດ ດສະນປີະສດິທຜິ ນການຮຽນຮູຂ້ອງນ ກສກຶສາ 
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ຈາໍນວນ
ນ ກສກຶສາ 
(N) 

ຜ ນລວມຂອງຄະແນນ (ຄະແນນເຕ ມ 20) ດ ດສະນປີະສດິທິ
ຜ ນ (E.I) ບ ດທ ດສອບກື່ ອນການ

ຮຽນ 
ບ ດທ ດສອບຫ  ງການຮຽນ 

ຄະແນນທີື່
ໄດ ້

ເປີເຊ ນ ຄະແນນທີື່
ໄດ ້

ເປີເຊ ນ 

27 480 88.88 611 87.03  0.6717 

ຈາກຕາຕະລາງ ການວເິຄາະປະສດິທຜິ ນການຮຽນຮູຂ້ອງນ ກສກຶສາໂດຍລວມການຮຽນ
ຂອງນ ກສກຶສາມຄີາ່ດດັສະນປີະສິດທິຜນົ (E.I) ເທ່ົາກບັ 0.6717 ສະແດງວື່ າ, ນ ກສກຶສາມີ
ການພ ດທະນາການຮຽນຮູເ້ພີື່ ມຂຶນ້ ຫ ຄືດິເປ ນ 69.17%. 

 

ຜ ນການວເິຄາະຫາຄວາມເພີື່ ງພໍໃຈຂອງນ ກຮຽນຕໍື່ ກ  ບນາໍໃຊວ້ທິສີອນແບບ SQ4R ທ ງ 5 
ດາ້ນ, ເຂ າ້ໃນການຈ ດການຮຽນ-ການສອນ ວຊິາ ພາສາລາວ 1 

ຕາຕະລາງ: ຄື່ າສະເລື່ ຍ ແລະ ຄື່ າຜ ນປື່ ຽນມາດຕະຖານຂອງແບບສອບຖາມຄວາມເພງີພໍໃຈທ ງ 5 ດໍ້ານ 
ລາຍການປະເມນີ                                    �̅�            S.D        ແປຄວາມໝາຍ 

1 ດາ້ນເນືອ້ໃນການຮຽນຮູ ້
4.55 

 

0.54 

 
ຫ າຍທີື່ ສຸດ 

2 ດາ້ນການຈ ດກຸື່ ມ 
4.55 

 

0.54 

 
ຫ າຍທີື່ ສຸດ 

3 ດາ້ນການຈ ດການຮຽນ-ການ
ສອນ 

7.03 

 

0.91 

 
ຫ າຍທີື່ ສຸດ 

4 ດາ້ນການແຂື່ ງຂ ນເກມ 
4.45 

 

0.61 

 
ຫ າຍທີື່ ສຸດ 

5 ດາ້ນການປະເມນີ 
4.69 

 

0.45 

 
ຫ າຍທີື່ ສຸດ 

 ລວມ 5.05 0.61 ຫ າຍທີື່ ສຸດ 
  

ຈາກຕາຕະລາງ: ພ ບວື່ າ ການນໍາໃຊວ້ທິສີອນແບບກຸື່ ມແຂື່ ງຂ ນເປ ນທມິ SQ4R ເຂ າ້ໃນການ
ຈ ດການຮຽນ-ການສອນ ວິຊາ ພາສາລາວ  1 ນ ກສຶກສາຄູປີ 1 ພາກວິຊາ ຄູພາສາລາວ-
ວ ນນະຄະດ ີຄະນະສກຶສາສາດ ມະຫາວທິະຍາໄລແຫື່ ງຊາດ.  ນ ກສກຶສາມຄີວາມເພງີພໍໃຈຫ າຍ
ທີື່ ສຸດ ໂດຍລວມ ດາ້ນການຈ ດກດິຈະກໍາກຸື່ ມເຊິື່ ງມ ີX̅=5.05, S.D=0.61 ເມືື່ ອເບິື່ ງເປ ນລາຍ
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ດາ້ນພ ບວື່ າ: ລໍາດ ບດາ້ນການຈ ດການຮຽນ-ການສອນນ ກສກຶສາມຄີວາມເພງີພໍໃຈຫ າຍທີື່ ສຸດ 
X̅=7.03, S.D=0.71, 2. ດ ້ານການປະເມີນ  ນ ກສຶກສາມີຄວາມເພີງ ພໍໃຈຫ າຍທີື່ ສຸດ  

X̅=4.69, S.D=0.45, 3.  ດາ້ນເນືອ້ໃນການຮຽນຮູນ້  ກສກຶສາມຄີວາມເພີງພໍໃຈຫ າຍທີື່ ສຸດ  

�̅�=4.55, S.D=0.54 ແລະ  ດາ້ນການຈ ດກຸື່ ມນ ກສກຶສາມຄີວາມເພງີພໍໃຈຫ າຍທີື່ ສຸດ  �̅�=4.55, S.D=0.54 

ການອະພິປາຍ 

ຈາກການຄ ົໍ້ນຄວໍ້າກຽ່ວກບັການນ  າໃຊໍ້ຮ ບແບບ SQ4R ເຂົໍ້າໃນການຮຽນ-ການ

ສອນວຊິາພາສາລາວ 1 ການອາ່ນຈບັໃຈຄວາມສ  າຄນັສ  າລບັນກັສຶກສາຄ ພາສາລາວປີ

ທີ 1 ທ່ີພາກວິຊາຄ ພາສາລາວ-ວນັນະຄະດີຄະນະສຶກສາສາດ ມະຫາວິທະຍາໄລ

ແຫງ່ຊາດ. ໄດໍ້ນ  າເອົາປະເດັນທ່ີສ  າຄນັທ່ີຄ ົໍ້ນພບົມາອະທິບາຍຜນົຕາມຈດຸປະສງົຂອງ

ການຄ ົໍ້ນຄວໍ້າດ ັງ່ນີໍ້: 

1) ບ ດສອນ ດວ້ຍການນໍາໃຊຮູ້ບແບບ SQ4R ເຂ າ້ໃນການຮຽນ-ການສອນ ວຊິາ ພາສາ

ລາວ: ການອື່ ານຈ ບໃຈຄວາມສໍາຄ ນສໍາລ ບນ ກສກຶສາຄູພາສາລາວປີທ ີ1 ທີື່ ພາກວຊິາຄູພາສາ

ລາວ-ວ ນນະຄະດີ  ຄະນະສຶກສາສາດ  ມະຫາວິທະຍາໄລແຫື່ ງຊາດ . ມີປະສິດທິພາບ 

89.30/87.03 ສູງກວື່ າເກນທີື່ ກໍານ ດໄວ ້ເນືື່ ອງມາຈາກບ ດສອນທີື່ ສາ້ງຂຶນ້ໄດຜ້ື່ ານຂະບວນຂ ນ້

ຕອນໃນການສາ້ງ ແລະ ຫາຄຸນນະພາບຢື່ າງເປ ນລະບ ບ ໂດຍໄດຮ້ ບການປ ບປຸງ, ແກໄ້ຂຈາກ

ທື່ ານຜູຊ້ື່ ຽວຊານດາ້ນເນືອ້ໃນ, ດາ້ນການຈ ດກດິຈະກໍາການຮຽນ - ການສອນ ແລະ ດາ້ນການ
ວ ດປະເມນີຜ ນ. ຈາກນ ນ້, ຈ ິື່ ງນໍາໄປທ ດລອງໃຊກ້  ບນ ກຮຽນທີື່ ບໍື່ ແມື່ ນກຸື່ ມທ ດລອງເພືື່ ອກວດ

ສອບຄວາມເໝາະສ ມຂອງເວລາ, ສືື່ , ອຸປະກອນການຮຽນ, ລວມທ ງດາ້ນວ ດ ແລະ ປະເມນີຜ ນ
ຕະຫ ອດເຖິງບ ດບາດຂອງນ ກສກຶສາພອ້ມທ ງໄດມ້ກີານປ ບປຸງແກໄ້ຂຂໍບ້ ກພື່ ອງເປ ນທີື່ ໜາ້
ສ ງເກດເບິື່ ງວື່ າ ຄະແນນລະຫວື່ າງຮຽນຈາກການສ ງເກດພດຶຕກິໍາ ແລະ ການເຮ ດແບບທ ດສອບ

ຍື່ ອຍທາ້ຍບ ດສອນເຊິື່ ງເປ ນການຈ ດກດິຈະກໍາການຮຽນ-ການສອນແບບ SQ4R. ນ ນ້ນ ກສກຶ
ສາມໂີອກາດທີື່ ຈະພ ດທະນາທ ກສະ ແລະ ຄວາມສາມາດຕ ນເອງ ໂດຍໄດຮ້ ບຄວາມຊື່ ວຍເຫ ອື 

ແລະ ແນະນໍາຈາກໝູື່ ເພືື່ ອນນ ກສກຶສາທີື່ ເກ  ື່ ງເຊິື່ ງຢູື່ ໃນກຸື່ ມດຽວກ ນຈະພະຍາຍາມໃຫຄ້ວາມ
ຊື່ ວຍເຫ ອືນ ກຮຽນປານປານກາງ ແລະ ນ ກຮຽນອື່ ອນໄດເ້ຂ າ້ໃຈເພືື່ ອກຸື່ ມຂອງຕ ນເອງນ ນ້ໄດຮ້ ບ
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ການຍອມຮ ບ ເກດີຄວາມພູມໃຈທີື່ ໄດຮ້ ບໂອກາດແນະນໍາໝູື່ ເພືື່ ອນສື່ ວນນ ກສກຶສາປານກາງ 
ແລະ ນ ກສກຶສາອື່ ອນກໍຈະພະຍາຍາມປ ບປຸງພດຶຕກິໍາການຮຽນຂອງຕ ນສ ື່ ງຜ ນໃຫນ້ ກຮຽນ

ສອດຄື່ ອງກ ບອາ້ງໃນ (ການທດິາ ແກວ້ກາມ ພອ້ມດວ້ຍຄະນະ, 2556:23) ໄດກ້ື່ າວໄວວ້ື່ າ: 
SQ4R  ເປ ນວທິອີື່ ານທີື່ ມຂີ ນ້ຕອນຢື່ າງເປ ນລະບ ບຜູຮ້ຽນພະຍາຍາມຫາຄວາມໝາຍຈາກເລືື່ ອງ
ທີື່  ອື່ ານໂດຍໃຊຂ້ ນ້ຕອນ 6 ຂ ນ້ ຂອງວທິສີອນແບບ SQ4R  ເຊິື່ື່ ງແຕື່ ລະຂ ນ້ຕອນຖວືື່ າເປ ນຈດຸ
ເດ ື່ ນສໍາຄ ນໃນການຊື່ ວຍໃຫຜູ້ຮ້ຽນເຂ າ້ໃຈເລືື່ ອງທີື່ ອື່ ານໄດດ້ມີລໍີາດ ບຂ ນ້ໃນການສາ້ງຄວາມ
ເຂ າ້ໃຈໃນການອື່ ານ ໂດຍຜູຄ້ ນ້ຄວາ້ກໍານ ດຂ ນ້ຕອນການຈ ດກດິຈະກໍາຮຽນຮູດ້ ື່ ງນີ:້(1) ຂ ນ້ນໍາ
ເຂ າ້ສູື່ ບ ດຮຽນ ເປ ນການກະຕຸນ້ ແລະ ສາ້ງຄວາມກະຕລືລື ນ້ໃນການຮຽນດວ້ຍວທິຕີື່ າງໆເຊ ື່ ນ: 
ໃຫນ້ ກຮຽນເບິື່ ງຮູບພາບທີື່ ກື່ ຽວຂອ້ງກ ບເລືື່ ອງ ແລະ ໃຊຄໍ້າຖາມເພືື່ ອເຊືື່ ອມໂຍງເຂ າ້ສູື່ ເລືື່ ອງທີື່ ໄດ ້
ອື່ ານ (2) ຂ ນ້ສອນ ປະກອບດວ້ຍ 6 ຂ ນ້ຕອນສໍາຄ ນຄ:ື S-survey (ຂ ນ້ສໍາຫ ວດ) ເປ ນການ
ອື່ ານແບບຜື່ ານໆ ໂດຍໃຫນ້ ກຮຽນອື່ ານສໍາຫ ວດເນືອ້ໃນຂອງເລືື່ ອງແບບຜື່ ານໆໄດແ້ກື່ : ຊືື່ ເລືື່ ອງ, 
ຊືື່ ຜູແ້ຕື່ ງ, ຮູບພາບປະກອບ, ຄໍາສ ບຍາກຈາກບ ດເລືື່ ອງ, ພຈິາລະນາຄໍານໍາ ແລະ ສື່ ວນສະຫ ຸບ
ຂອງເນືອ້ເລືື່ ອງ ຂ ນ້ຕອນນີເ້ປ ນກດິຈະກໍາທີື່ ນ  ກຮຽນຕອ້ງໄດເ້ຝິກໃຊປ້ະສ ບການເດມີຂອງຕ ນ
ເອງ ປະສ ບການເດມີຂອງນ ກຮຽນເປ ນສິື່ ງສໍາຄ ນຫ າຍໃນກດິຈະກາໍກື່ ອນການອື່ ານເພາະຄວາມຮູ ້
ຈາກປະສ ບການເດມີຈະເປ ນພືນ້ຖານໃຫນ້ ກຮຽນຮູຈ້  ກຄ ນ້ຄວາ້, ຮູຈ້  ກຄ ນ້ຄດິ, ຮູຈ້  ກຫາຄວາມ
ຮູດ້ວ້ຍຕ ນເອງ ແລະ ສາມາດຄາດເດ າເຫດການຈາກເລືື່ ອງໄດ ້ເຊິື່ ງຈະຊື່ ວຍໃຫກ້ານອື່ ານເປ ນໄປ

ຢື່ າງມຈີດຸໝາຍ ແລະຈ ບໃຈຄວາມສໍາຄ ນໄດ ້ເຊິື່ ງສອດຄື່ ອງກ ບ (ອໍຣະພນິ ຄໍາພ ນ, 2255:64) 
ໄດສ້ກຶສາການພ ດທະນາທ ກສະການອື່ ານຈ ບໃຈຄວາມພາສາອ ງກດິ ໂດຍໃຊໜ້ ງສພືາບນທິານອິ
ສ ບປະກອບເທ ກນກິ SQ4R ສໍານ ກຮຽນປະຖ ມປີທ ີ3. ຜ ນການສກຶສາພ ບວື່ າດ ດຊະນປີະສດິທິ
ຜ ນຂອງກດິຈະກໍາຕາມແຜນຈ ດການຮຽນຮູທ້ ກສະການອື່ ານຈ ບໃຈຄວາມພາສາອ ງກດິໂດຍໃຊ ້
ເທ ກນກິ SQ4R ສໍາລ ບນ ກຮຽນຊ ນ້ປະຖ ມປີທ ີ3 ມຄີື່ າເທ ື່ າກ ບ 0.6536  ສະແດງວື່ າ ນ ກຮຽນ
ມຄີວາມກາ້ວໜາ້ຈາກການຮຽນເພິື່ ມຂຶນ້ຄດິເປ ນເປີເຊ ນເທ ື່ າກ ບ 65.36%; 2) Q-Question 

dko8A’ການຕ ງ້ຄໍາຖາມກື່ ຽວກ ບບ ດເລືື່ ອງທີື່ ອື່ ານໃນຂ ນ້ນີຄູ້ໃຫນ້ ກຮຽນທີື່ ກື່ ຽວຂອ້ງກ ບເນືອ້
ເລືື່ ອງທີື່ ຊື່ ວຍໃຫນ້ ກຮຽນໄດພ້ ດທະນາທ ກສະການອື່ ານຕ ບໃຈຄວາມໄດເ້ຊ ື່ ນ ຈດຸປະສ ງຂອງ
ເລືື່ ອງ, ອ ນໃດຄຄືວາມຈງິຈາກເລືື່ ອງ, ມຄີວາມເໝາສ ມ ຫ ບໍືື່ , ນ ກຮຽນມຂໍີຄ້ດິແນວໃດຈາກ
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ເເລືື່ ອງທີື່ ໄດອ້ື່ ານ, ໃຈຄວາມຂອງເລືື່ ອງຄອື ນໃດ, ເປ ນຫຍ ງຈ ຶື່ ງສໍາຄ ນ. ສະນ ນ້, ຈງຶເວ າ້ໄດວ້ື່ າ 
ການຕ ງ້ຄໍາຖາມຂອງນ ກຮຽນເປ ນການສາ້ງແຮງຈງູໃຈໃນການອື່ ານ ແລະ ເປ ນຈດຸສໍາຄ ນທີື່ ຊື່ ວຍ

ກະຕຸນ້ໃຫນ້ ກຮຽນຄ ນ້ຫາຄໍາຕອບໃນການອື່ ານ ເຊິື່ ງສອດຄື່ ອງກ ບ (ການທດິາ ແກວ້ກາມ, 

2556:48); 3) R1-Read ການອື່ ານເພືື່ ອຫາຄໍາຕອບໃຫແ້ກື່ ຄໍາຖາມທີື່ ຕ ງ້ໄວ ້ໂດຍໃຫນ້ ກຮຽນ
ອື່ ານບ ດເລືື່ ອງຢື່ າງລະອຽດຫາກຂໍຄ້ວາມໃດບໍື່ ເຂ າ້ໃຈບ ນທກຶໄວເ້ພືື່ ອຖາມຄູຜູສ້ອນ; 4) R2-

Record ການຈ ດບ ນທກຶຂໍຄ້ວາມສໍາຄ ນແບບຫຍໍ ້ໆ ; 5) R3-Rectie ການສະຫ ຸບ ໂດຍຄູໃຫ ້
ນ ກຮຽນສະຫ ຸບໃຈຄວາມສໍາຄ ນປ ນສໍານວນພາສາຂອງຕ ນ; 6) R4-Recflect ການທ ບທວນ
ວເິຄາະ ແລະ ວຈິານເນືອ້ໃນໃຈຄວາມສໍາຄ ນຂອງບ ດເລືື່ ອງທີື່ ໄດອ້ື່ ານທ ງໝ ດຈ ນຈ ບ ໂດຍຄູເປ ນ
ຜູກ້ວດກາຄນືຜ ນການອື່ ານ ແລະ ສະຫ ຸບເນືອ້ໃນດວ້ຍການອື່ ານທ ບທວນຄນືຄໍາຖາມ-ຄໍາຕອບ
ເພືື່ ອເປ ນການກວດກາຄຄືວາມຖກືຕອ້ງ ແລະ ຄວາມເຂ າ້ໃຈກື່ ຽວກ ບເລືື່ ອງທີື່ ອື່ ານ ແລະ ເປີດ
ໂອກາດໃຫຜູ້ຮ້ຽນໄດສ້ະແດງຄວາມຄດິເຫ ນຕໍື່ ເລືື່ ອງທີື່ ໄດອ້ື່ ານຢື່ າງມເີຫດຜ ນ; (3) ຂ ນ້ສະຫ ຸບ 
ຂ ນ້ນີຄູ້ ແລະນ ກຮຽນສະຫ ຸບຄວາມຄູດລວມຍອດທີື່ ໄດຈ້າກການອື່ ານເພືື່ ອໃຫຜູ້ຮ້ຽນມຄີວາມ
ເຂ າ້ໃຈຖກືຕອ້ງ ແລະກ ງກ ບເນືອ້ໃຈຄວາມກຄໍຈືດຸປະສ ງ. 

2) ຜ ນການສກຶສາດ ດສະນປີະສທິພິາບຂອງການຮຽນຮູກ້ານອື່ ານຈ ບໃຈຄວາມວຊິາ
ພາສາລາວ 1 ຂອງນ ກສກຶສາຄູພາສາລາວ ປີທ ີ1 ໂດຍນໍາໃຊວ້ທິສີອນແບບ SQ4R ມຄີື່ າດ ດ
ສະນປີະສດິທຜິ ນ (E.I) ເທ ື່ າກ ບ 0.8847 ສະແດງວື່ າ, ນ ກສກຶສາມກີານພ ດທະນາການຮຽນຮູ ້
ເພີື່ ມຂຶນ້ ຫ  ືຄດິເປ ນ 88.47%. ສະນ ນ້, ຈ ຶື່ ງເຫ ນໄດວ້ື່ າຍອ້ນຜູຮ້ຽນມກີານແລກປື່ ຽນສ ນທະນາ
ຮື່ ວມກ ນເປ ນກຸື່ ມ, ໄດໃ້ຊຮູ້ບການເດມີ ແລະ ປະສ ບການ ໃໝື່ ຈາກການຮຽນໂດຍນໍາໃຊວ້ທິີ
ສອນແບບ SQ4R ສາມາດນໍາເອ າໄປໜນູໃຊໃ້ຫເ້ໝາະສ ມກ ບສະພາບຕ ວຈງິ ໂດຍມຄູີຜູສ້ອນ
ຄອຍຊື່ ວຍເຫ ອືແນະນາໍຈຶື່ ງເຮ ດໃຫຜູ້ຮ້ຽນສາມາດແກໄ້ຂບ ນຫາເກດີຂຶນ້ໄດຢ້ື່ າງມເີຫດຜ ນຈຶື່ ງເຮ ດ
ໃຫຜ້ ນການຮຽນຮູຂ້ອງນ ກຮຽນມຄີວາມກາ້ວໜາ້ ເຊິື່ ງສອດຄື່ ອງກ ບ (ເມກຂະຫ າ ລໂືສພາ, 
2556:23) ໄດສ້ກຶສາເລືື່ ອງ ‘’ການພ ດທະນາຈ ບໃຈຄວາມດວ້ຍວທິສີອນແບບ SQ4R ກຸື່ ມ
ສາລະການຮຽນຮູພ້າສາໄທ ຊ ນ້ມ  ດທະຍ ມປີທ ີ1 ໂຮງຮຽນຂີເ້ຫ  ກຂຽວໄພຣວທິະຍາ ສໍານ ກງານ
ເຂດພືນ້ທີື່ ການສກຶສາປະຖ ມສກຶສາຮອ້ຍເອ ດ, ເຂດ 1, ພາກຮຽນທ ີ1, ປີ 2554 ຈໍານວນ 1 
ຫອ້ງ ມນີ ກຮຽນ 32 ຄ ນ, ໄດ ້

ມາໂດຍການເສອືກແບບເຈາະຈ ງໂດຍໃຊແ້ຜນການສອນຈາໍນວນ 6 ແຜນການສອນ, ແຜນທ ດ
ສອບ 1 ຊຸດ ແລະ ແບບວ ດຄວາມເພງີພໍໃຈ 1 ຊຸດ. ຜ ນການສກຶສາພ ບວື່ າ:  ແຜນການຈ ດການ
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ຮຽນ-ການສອນການອື່ ານຈ ບໃຈຄວາມດວ້ຍວທິສີອນແບບ SQ4R ມປີະສດິທພິາບເທ ື່ າກ ບ 
86.75/87.10 ເຊິື່ ງສູງກວື່ າເກນ 80/80% ທີື່ ຕ ງ້ໄວ ້ແລະ ມຜີ ນສໍາເລ ດທາງການຮຽນຫ  ງສູງກວື່ າ
ກື່ ອນຮຽນຢື່ າງມຄີວາມສໍາຄ ນທາງສະຖຕິທິີື່ ລະດ ບ 0.01.  

3) ຜ ນການວເິຄາະທີື່ ໄດຂໍ້ມູ້ນຈາກແບບສອບຖາມຄວາມເພງີພໍໃຈຂອງນ ກສກຶສາທີື່ ມຕີໍື່
ການຮຽນຮູເ້ລືື່ ອງ ການອື່ ານຈ ບໃຈຄວາມ ວຊິາ ພາສາລາວ 1 ໂດຍນາໍໃຊວ້ທິສີອນແບບ SQ4R 
ສໍາລ ບນ ກສກຶສາຄູພາສາລາວປີທ ີ1 ທີື່ ພາກວຊິາຄູພາສາລາວ-ວ ນນະຄະດ ີຄະນະສກຶສາສາດ 
ມະຫາວທິະຍາໄລແຫື່ ງຊາດ. ພ ບວື່ າ, ນ ກສກຶສາມຄີວາມເພງີພໍໃຈຕໍື່ື່ ການຈ ດກດິຈະກໍາການ
ຮຽນ-ການສອນໂດຍນໍາໃຊວ້ິທີສອນແບບ SQ4R ຢູື່ ໃນລະດ ບພໍໃຈຫ າຍທີື່ ສຸດ ມີຄື່ າ
ສະເລື່ ຍລວມທ ງໝ ດ   �̅� =5, 05, S.D=0, 61  ເມືື່ ອເບິື່ ງເປ ນລາຍດາ້ນພ ບວື່ າ: ລໍາດ ບດາ້ນ
ການຈ ດການຮຽນ-ການສອນນ ກສກຶສາມຄີວາມເພງີພໍໃຈຫ າຍທີື່ ສຸດ �̅�=7,03, S.D=0.91, 2. 
ດາ້ນການປະເມນີ ນ ກສກຶສາມຄີວາມເພງີພໍໃຈຫ າຍທີື່ ສຸດ  �̅� = 4, 69, S. D = 0.45, 3.  ດາ້ນ
ເນືອ້ໃນການຮຽນຮູນ້  ກສກຶສາມຄີວາມເພງີພໍໃຈຫ າຍທີື່ ສຸດ  �̅� = 4.55, S. D = 0.54 ແລະ  
ດາ້ນການຈ ດກຸື່ ມນ ກສກຶສາມຄີວາມເພງີພໍໃຈຫ າຍທີື່ ສຸດ  �̅� = 4.55, S. D = 0.54  ແລະ ກໍ
ເປ ນໄປຕາມສ ມມຸດຕຖິານທີື່ ຕ ງ້ໄວ ້ເຊິື່ ງສອດຄື່ ອງກ ບ ພບູິນ ຕ ນຍະບຸດ (2557) ໄດສ້ກຶສາ
ເລືື່ ອງ: “ການພ  ດທະນາຜ ນສໍາເລ ດການອື່ ານຈ  ບໃຈຄວາມຂອງນ ກຮຽນຊ ້ ນປະຖ ມສກຶສາປີທ ີ5 
ດວ້ຍວທິີສີອນແບບ SQ4R ຮື່ ວມກ ບຂໍມູ້ນທອ້ງຖິື່ ນ ຈ  ງຫວ ດສຸພ ນບຸຣີຄວາມຄດິເຫ ນຂອງ
ນ ກຮຽນທີື່ ມຕີໍື່ ການພ ດທະນາຜ ນສໍາເລ ດການອື່ ານຈ ບໃຈຄວາມດວ້ຍວທິສີອນແບບ SQ4R 

ຮື່ ວມກ ບ ຂໍ ້ມູ ນທ ້ອງຖິື່ ນ  ຈ  ງຫວ ດ  ສຸພ ນ ບຸຣີ  ໂດພາບລວມ ເພິື່ ງ ພໍ ໃຈຫ າຍທີື່ ສຸດ
( X̅=2.74, S.D.= 0.45). 

ຂໍສ້ະເໜແີນະໃນການຄ ນ້ຄວາ້ໃນຄ ງ້ຕໍື່ ໄປ: ຄວນມກີານຈ ດກດິຈະກາໍການຮຽນ-ການສອນ ໂດຍ
ໃຊວ້ທິສີອນແບບ SQ4R ໄປໃຊກ້ ບການຮຽນຮູແ້ບບຮື່ ວມມເືທ ກນກິ KWL-PLUS ແລະ 
ຄວນມກີານສກຶສາປຽບທຽບການຈ ດກດິຈະກໍາການຮຽນ-ການສອນ ໂດຍໃຊວ້ທິີສອນແບບ 
SQ4R ທີື່ ໃຊສ້ອນອື່ ານຈ ບໃຈຄວາມຮື່ ວມກ ບວທິກີານຈ ດການຮຽນຮູແ້ບບອືື່ ນໆເຊ ື່ ນການຮຽນຮູ ້
ແບບຮື່ ວມມ.ື 
ເອກະສານອາ້ງອງີ 
ບ ວສອນ ສປີະເສດີ. (2012:5-6). ປຶມ້ພາສາລາວນາໍໃຊ.້ ພາກພາສາລາວ-ວ ນນະຄະດ ີຄະນະ

ສກຶສາສາດ ມະຫາວທິະຍາໄລແຫື່ ງຊາດ. 
ທອງຫ ໍື່  ຄູນສະຫວ ດ ພອ້ມຄະນະ. (2009:71). ປຶມ້ປະຫວ ດຕ ວອ ກສອນ ແລະອ ກສອນທໍາ. 

ສາ້ງຄູມ ດທະຍ ມຕອນປີທ ີ3 ກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະກລິາ ກ ມສາ້ງຄູ. 
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ບຸນຊ ມ ສສີະອາດ. (2555:44-46). ການວໄິຈເບືອ້ງຕ ນ້. ພມິຄ ງ້ທ ີ7, ກຸງເທບ:ບໍລສິ ດສຸລຍິະ
ສານ. 

ໄຊວ ດ ສຸດທຣີ ດ. (2555:82). ນະວ ດຕະກາໍການຈ ດການຮຽນຮູທ້ີື່ ເນ  ນ້ຜູຮ້ຽນເປ ນສາໍຄ ນ. ກຸງ
ເທບແດເນ ກອນິເຕຄໍປໍເຣຊ ື່ ນ ຈາໍກ ດຄ ງ້ທ ີ5. 

ຊະວານ ແພຣ ດຕະກຸນ. (2518:123-136). ເທ ກນກິການວ ດຜ ນ. ກຸງເທບມະຫານະຄອນ ໄທ
ວ ດທະນາພານດິ. 

ຄະນດິ ດວງຫ ດສະດ.ີ (2537:3). ສຸຂະພາບຈດິ ກ ບຄວາມເພງີພໃໍຈ. ປະເທດໄທ
ມະຫາວທິະຍາໄລຂອນແກື່ ນ. 

 

 

 

 

 

 

ຄວາມຮ ບຜດິຊອບທາງອາຍາຂອງແພດໝໍໃນການປິື່ ນປ ວສກຶສາກລໍະນເີຮ ດໃຫຄ້ ນ
ເຈ ບເສຍຊວີດິໃນເວລາເກດີລູກຍອ້ນຄວາມບໍື່ ລະມ ດລະວ ງ 

ພ ນທະສ ກ ມິື່ ງນະຄອນ, ແສງທະວ ີອນິທະວ ງ ແລະ ບຸນລຽ້ງ ວ ງສໍາພ ນ 

ຜູຮ້  ບຜດິຊອບຫ  ກ: ພ ນທະສ ກ ມິື່ ງນະຄອນ, ພາກວຊິາ ກ ດໝາຍອາຍາ, ຄະນະນຕິສິາດ ແລະ 

ລ ດຖະສາດ, ມະຫາວທິະຍາໄລແຫື່ ງຊາດ ແລະ ອເີມວ: phanthasak@hotmail.com 

ບ ດຄ ດຫຍໍ ້
ການຂຽນບ ດຄ ນ້ຄວາ້ວໄິຈຫ ວຂໍ:້ “ຄວາມຮ ບຜດິຊອບທາງອາຍາຂອງແພດໝໍໃນການ

ປິື່ ນປ ວ: ສກຶ ສາກລໍະນເີຮ ດໃຫຄ້ ນເຈ ບເສຍຊວີດິໃນເວລາເກດີລູກຍອ້ນຄວາມບໍື່ ລະມ ດລະວ ງ”, 
ມຈີດຸປະສ ງສກຶສາໃຫ ້ເຫ ນອ ງປະກອບຂອງການກະທໍາຜດິທາງອາຍາໃນມາດຕາ 208 ຂອງ
ປະມວນກ ດໝາຍອາຍາໃນກໍລະນກີານ ກະທໍາຜດິຂອງແພດໝໍໃນເວລາປະຕບິ ດໜາ້ທີື່ ການ

ປິື່ ນປ ວຄ ນເຈ ບຢູື່ ໂຮງໝໍ, ສກຶສາຂອບເຂດເງ ຶື່ອນໄຂໃນເວ ລາແພດໝໍບໍື່ ປະຕບິ ດຕາມໜາ້ທີື່ ວຊິາ
ສະເພາະ ຫ  ືມາດຕະຖານທາງການແພດຂອງຕ ນໂດຍສກຶສາກໍລະນກີານ ຊື່ ວຍເກດີລູກຂອງຄ ນ
ເຈ ບແລວ້ກໍື່ ໃຫເ້ກດີຜ ນກະທ ບຕໍື່ ສຸກຂະພາບ ແລະ ຊວີດິຂອງຄ ນເຈ ບ ແລະ ຂ ນ້ຕອນ ການ
ກວດກາ ແລະ ການແກໄ້ຂກໍລະນກີານເກດີຂໍຜ້ດິພາດທີື່ ເກດີຂຶນ້ຜື່ ານມາ ໂດຍອງີຕາມກ ດໝາຍວື່ າ
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ດວ້ຍການປິື່ ນປ ວສະບ ບປຸງປີ 2014 ກໍານ ດໄວ ້ແລະ ບ ນດາລະບຽບການສະເພາະທີື່ ກື່ ຽວຂອ້ງທາງ
ການແພດ. 

ການຄ ນ້ຄວາ້ວໄິຈຄ  ງ້ນີແ້ມື່ ນນໍາໃຊວ້ທິີການສກຶສາແບບຄຸນນະພາບໂດຍການສກຶສາ

ບ ນດາທດິສະດ,ີ ຫ  ກການ, ລະບຽບການ ແລະ ກ ດໝາຍທີື່ ກື່ ຽວຂອ້ງທີື່ ມຢູີື່ ໃນປຶ້ມຕໍາລາ, ຄູື່ ມ,ື 

ບ ດວທິະຍານພິ ນ ແລະ ນຕິກິໍາ ຕື່ າງໆທີື່ ກື່ ຽວຂອ້ງ ເພືື່ ອເກ ບກໍາຂໍມູ້ນມາສ ງລວມ, ວເິຄາະ ແລະ 
ອະທບິາຍຜ ນ ພອ້ມດຽວກ ນກໍື່ ຍ  ງນໍາໃຊວ້ທິ ີເກ ບກໍາຂໍມູ້ນຈາກການສໍາພາດແບບເຈາະເລກິນໍາ
ພາກສື່ ວນຜູປ້ະຕບິ ດຕ ວຈງິທາງການແພດ ແລະ ຜູປ້ະຕບິ ດ ກ ດໝາຍຈາໍນວນໜຶື່ ງ ເພືື່ ອນາໍຂໍມູ້ນ
ທີື່ ໄດຈ້າກການສໍາພາດ ແລະ ນາໍເອ າຄໍາຄດິເຫ ນມາສກຶສາປຽບທຽບກ ບຂໍ ້ມູນທາງດາ້ນທດິສະດ ີ

ແລະ ຫ  ກການ ຊຶື່ ງຈະເຮ ດໃຫເ້ກດີຜ ນການຄ ນ້ຄວາ້ທີື່ ຖກືຕອ້ງ, ຊ ດເຈນ ແລະ ສອດ ຄື່ ອງກ ບ
ສະພາບຄວາມເປ ນຈງິທີື່ ເກດີຂຶນ້ ຊຶື່ ງຈະສາມາດນາໍເອ າຜ ນການຄ ນ້ຄວາ້ ແລະ ຂໍສ້ະເໜໄີປນາໍໃຊ ້
ຕໍື່ ໄປ. 

ຜ ນການຄ ນ້ຄວາ້ຄ ງ້ນີພ້  ບວື່ າການກໍານ ດອ ງປະກອບການກະທໍາຜດິໂດຍສະເພາະທາງ
ດາ້ນອ ດຕະວ ິໄສ ແລະ ພາວະວໄິສແມື່ ນມຂໍີຈ້ໍາກ ດ ແລະ ຂໍຫ້ຍຸງ້ຍາກ ຊຶື່ ງບໍື່ ສາມາດຈະກໍານ ດ
ໄດຢ້ື່ າງຊ ດເຈນວື່ າແພດໝໍໄດ ້ກະທໍາຜດິຍອ້ນຄວາມບໍື່ ລະມ ດລະວ ງ ຫ  ືບໍື່  ແລະ ພ ບວື່ າຂໍມູ້ນ
ຫ  ກຖານທີື່ ໃຊຢ້ ງ້ຢືນຄວາມຜດິແມື່ ນມລີ ກສະ ນະເປ ນຂໍມູ້ນທາງວຊິາການແພດສະເພາະ ຈຶື່ ງ

ກາຍເປ ນບ ນຫາໃຫຜູ້ດໍ້າເນນີຄະດບໍີື່ ສາມາດເຂ າ້ເຖງິ ແລະ ນໍາ ເອ າຂໍມູ້ນຫ  ກຖານມາປະກອບ, 

ຊ ື່ ງຊາ ແລະ ຕລີາຄາ ເພືື່ ອນາໍໄປດໍາເນນີຄະດຕີໍື່ ຜູກ້ະທໍາຜດິ ຊຶື່ ງອງີຕາມຂໍມູ້ນ ຈາກການສໍາພາດຄໍາ
ຄດິເຫ ນຂອງອ ງການດໍາເນນີຄະດອີາຍາໃນໄລຍະຜື່ ານມາແມື່ ນຍ ງບໍື່ ເຄຍີມຄີະດປີະເພດນີ ້ຖກື

ສ ື່ ງຟອ້ງ ຫ  ືຖກືພຈິາລະນາຕ ດສນິມາກື່ ອນ. ຈາກຂໍມູ້ນທີື່ ນ  ກຄ ນ້ຄວາ້ຄ ນ້ພ ບເຫ ນວື່ າຜູເ້ສຍຫາຍ,  
ຄອບຄ ວ ຫ  ືຍາດພີື່ ນອ້ງຜູເ້ສຍຫາຍຍ ງບໍື່ ເຄຍີມກີານຮອ້ງຟອ້ງ ຫ  ືແຈງ້ຄວາມຕໍື່ ເຈ  າ້ໜາ້ທີື່  ຫ  ື
ອ ງການໄອຍະການອງີຕາມ ສດິຂອງຕ ນ ເນືື່ ອງຈາກພວກເຂ າເຈ  າ້ມຄີວາມຫຍຸງ້ຍາກ ແລະ ຂໍຈ້າໍ
ກ ດໃນການຊອກ ແລະ ປະກອບຂໍມູ້ນຫ  ກ ຖານທີື່ ກື່ ຽວຂອ້ງກ ບຄະດທີີື່ ເກດີຂຶນ້ຢູື່ ໂຮງໝໍ ແລະ 
ຂໍມູ້ນສື່ ວນຫ າຍກື່ ຽວກ ບຂໍຜ້ດິພາດຂອງແພດໝໍແມື່ ນບໍື່  ອະນຸຍາດໃຫເ້ປີດເຜຍີ ແລະ ບໍື່ ສາມາດ
ເຂ າ້ເຖງິໄດ.້ ນອກຈາກນີຍ້  ງຄ ນ້ພ ບວື່ າຂໍຜ້ດິພາດ ຫ  ືຄວາມບໍື່ ລະມ ດລະ ວ ງທາງການແພດທີື່ ເກດີ
ຂຶນ້ໃນລະຫວື່ າງການປິື່ ນປ ວແມື່ ນກື່ ຽວຂອ້ງກ ບການບໍື່ ປະຕບິ ດໃຫສ້ອດຄື່ ອງກ ບ ມາດຕະຖານ
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ທາງການແພດ, ການຂາດສະຕຄິວາມຮ ບຜດິຊອບຂອງແພດໝໍ ແລະ ຄວາມບໍື່ ລະມ ດລະວ ງທີື່  
ເກດີຈາກບຸກຄະລະກອນທາງການແພດ ແລະ ເຫດສຸດວໄິສອືື່ ນໆທີື່ ມ  ກເກດີຂຶນ້ ຊຶື່ ງອາດຈະ
ພາໃຫເ້ກດີ ຄວາມເຂ າ້ໃຈຜດິລະຫວື່ າງຍອ້ນຄວາມບໍື່ ລະມ ດລະວ ງ ຫ  ືເຫດສຸດວໄິສໃນຂ ນ້ຕອນ
ການປິື່ ນປ ວ.  

ຈາກຜ ນຂອງການສຶກສາທີື່ ໄດຮ້ ບ, ຜູສ້ ຶກສາຄ ນ້ຄວາ້ຈຶື່ ງມີຂໍສ້ະເໜີໃຫພ້າກສື່ ວນທີື່

ກື່ ຽວຂອ້ງທາງການ ແພດຄວນສາ້ງປຶມ້ຄູື່ ມມືາດຕະຖານທາງການແພດໃນແຕື່ ສາຂາວຊິາໃຫເ້ປ ນ

ເອກະພາບເພືື່ ອເປ ນບື່ ອນອງີໃນ ເວລາປະຕບິ ດໜາ້ທີື່ ການປິື່ ນປ ວ, ເພືື່ ອໃຊເ້ປ ນບື່ ອນອງີໃນການ
ກວດສອບຂໍຜ້ດິພາດທີື່ ເກດີຂຶນ້ ແລະ ສະເໜ ີໃຫມ້ກີານເຜຍີແຜື່ ຂໍມູ້ນໃນປຶມ້ຄູື່ ມມືາດຕະຖານ
ທາງການແພດຕໍື່ ສາທາລະນະໃຫຮ້ ບຊາບ ແລະ ສາມາດເຂ າ້ ເຖງິຂໍມູ້ນດ ື່ ງກື່ າວອກີດວ້ຍ. ພອ້ມ

ດຽວກ ນນ ນ້, ຍ ງສະເໜໃີຫຝ້ື່ າຍນຕິບິ ດຍ ດຄວນປ ບປຸງເນືອ້ໃນມາດຕາ 208 ຂອງປະມວນກ ດ
ໝາຍອາຍາໂດຍໃຫເ້ພີື່ ມເຕມີຄວາມຜດິຍອ້ນຄວາມບໍື່ ລະມ ດລະວ ງທີື່ ເກດີຈາກການບໍື່  ເຄ າລ ບ
ປະຕິບ ດຕາມລະບຽບມາດຕະຖານທາງວິຊາສະເພາະ ແລະ ລະບຽບການສະເພາະເພືື່ ອ
ຮ ບປະກ ນ ຄວາມປອດໄພໃນແຕື່ ລະສາຂາວຊິາໂດຍໃຫບ້ ງຄ ບໃຊຕ້ໍື່ ກ  ບຜູທ້ີື່ ປະຕບິ ດໜາ້ທີື່ ຕາມ
ວຊິາຊບີ ແລະ ສະເໜໃີຫ ້ມປີ ບປຸງຂ ນ້ຕອນຂອງການດໍາເນນີຄະດອີາຍາຕໍື່ ຄວາມຜດິພາດຍອ້ນ
ຄວາມບໍື່ ລະມ ດລະວ ງຂອງແພດໝໍໃນ ການປິື່ ນປ ວໂດຍສະເພາະການພ ວພ ນປະສານ ແລະ ອໍໍາ
ນວຍຄວາມສະດວກໃຫແ້ກື່ ອ ງການສບືສວນ-ສອບສວນໃນການເຂ າ້ເຖິງຂໍມູ້ນຫ  ກຖານທາງ
ການແພດໃນເວລາມກີານຮອ້ງຟອ້ງ ຫ  ືມກີລໍະນພີ ບເຫ ນການ ກະທໍາຜດິທີື່ ເກດີຂຶນ້. 

ຄໍາສ ບສໍາຄ ນ: ການກະທໍາຜິດດວ້ຍຄວາມບໍື່ ລະມ ດລະວ ງ , ຄວາມປະໝາດ , ເລິື່ ນເລີ ້, 

ມາດຕະຖານທາງການ ແພດ, ຄວາມຮ ບຜດິຊອບທາງອາຍາ, ອ ງປະກອບຂອງການກະທໍາຜດິ 
ແລະ ຈ ນຍາບ ນທາງການແພດໝໍ. 
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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 

208 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 2014 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 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 
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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 2 0 8  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.  

Key words: negligent act, carelessness, imprudence, medical standards, 

criminal liability, components of the offence and medical ethics. 

ບ ດນາໍ 
ເຫດຜ ນ ແລະ ຄວາມສໍາຄ ນຂອງບ ນຫາ 
ບຸກຄ ນໃດໜຶື່ ງຈະມຄີວາມຮ ບຜດິຊອບທາງອາຍາຕໍື່ ກ  ບການກະທໍາຜດິຂອງຕ ນກໍື່ ຕໍື່ ເມ ືື່ ອມີ

ກ ດໝາຍ ບ ນຍ ດການກະທໍາຜດິນ ນ້ໄວ ້ຊຶື່ ງມາດຕາ 4 ຂອງປະມວນກ ດໝາຍອາຍາແຫື່ ງ ສ.ປ.ປ 

ລາວ ກໍານ ດໄວວ້ື່ າ:   “ບຸກຄ ນ, ນຕິບຸິກຄ ນໃດຈະມຄີວາມຮ ບຜດິຊອບທາງອາຍາ ແລະ ຈະຖກື

ລ ງໂທດທາງອາຍາໄດກ້ໍຕໍື່ ເມ ືື່ ອບຸກ ຄ ນ, ນຕິບຸິກຄ ນນ ນ້ຫາກມກີານກະທໍາທີື່ ເປ ນອ ນຕະລາຍຕໍື່

ສ ງຄ ມ ຊຶື່ ງໄດກ້ໍານ ດໄວໃ້ນປະມວນກ ດໝາຍອາຍາ ແລະ ກ ດໝາຍສະບ ບອືື່ ນທີື່ ກໍານ ດການກະ
ທໍາຜິດທາງອາຍາ ແລະ ໂທດ ແລະ ເມືື່ ອມຄໍີາຕ ດສນິຂອງສານທີື່ ໄດ ້ໃຊໄ້ດຢ້ື່ າງເດ ດຂາດ.” 

(ສະພາແຫື່ ງຊາດ, 2017). ພອ້ມດຽວກ ນນ ນ້, ມາດຕາ 11 ຂອງປະມວນກ ດໝາຍອາຍາ ກໍື່ ກໍາ
ນ ດ ຫ  ືນຍິາມການກະທໍາຜດິຂອງບຸກຄ ນ ຊຶື່ ງໝາຍເຖິງການກະທໍາ ຫ  ືການເມນີເສຍີທີື່ ເປ ນ

ອ ນຕະລາຍຕໍື່  ສ ງຄ ມລວມໄປເຖງິຄວາມເສຍຫາຍຕໍື່ ຊວີດິ, ສຸຂະພາບຂອງບຸກຄ ນທີື່ ກາໍນ ດໄວໃ້ນ
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ປະມວນກ ດໝາຍອາຍາ ແລະ ກ ດໝາຍສະບ ບອືື່ ນ. ການກະທໍາ ຫ  ືການເມນີເສຍີທີື່ ກື່ າວມານ ນ້
ສາມາດເກດີຈາກການກະທໍາຜດິໂດຍ ເຈດຕະນາ (ມາດຕາ 14) ຫ  ືດວ້ຍຄວາມບໍື່ ລະມ ດລະວ ງ 

(ມາດຕາ 15) ຂອງບຸກຄ ນ. ອງີຕາມມາດຕາ 14 ແລະ 15 ທີື່ ກື່ າວມາຂາ້ງເທງິນີ,້ ກ ດໝາຍກາໍນ ດ
ຫ  ກການພືນ້ຖານສໍາຄ ນຕໍື່ ກ  ບການກະທໍາຂອງບຸກຄ ນໃດກໍື່  ຕາມທີື່ ຢູື່ ພາຍໃຕກ້  ດໝາຍອາຍາ 
ຕອ້ງມຄີວາມຮ ບຜດິຊອບທາງອາຍາຕໍື່ ກ  ບການກະທໍາຜດິຂອງຕ ນໂດຍເຈດ ຕະນາ ຫ  ືດວ້ຍ

ຄວາມບໍື່ ລະມ ດລະວ ງທີື່ ກໍື່ ໃຫເ້ກດີຄວາມເປ ນອ ນຕະລາຍຕໍື່ ຊ ບສນິ, ຮື່ າງກາຍ ຫ  ືຊວີດິຂອງບຸກ 
ຄ ນ ແລະ ຄວາມເປ ນລະບຽບຮຽບຮອ້ຍຂອງສ ງຄ ມ ຊຶື່ ງອ ງການຕຸລາການ ຫ  ືສານຕອ້ງໄດ ້
ພຈິາລະນາຕ ດ ສນິຕໍື່ ຄວາມຜດິດ ື່ ງກື່ າວ ໂດຍອງີຕາມກ ດໝາຍບ ນຍ ດສະຖານການກະທໍາຜດິທີື່

ກໍານ ດໄວໃ້ນປະມວນກ ດ ໝາຍອາຍາ ຫ  ືກ  ດໝາຍອືື່ ນທີື່ ລະບຸຄວາມຜດິນ ນ້ໄວ.້ ນອກຈາກ

ຫ  ກການພືນ້ຖານຄວາມຮ ບຜິດຊອບທາງອາຍາທີື່ ກື່ າວມາຂາ້ງເທງິນ ນ້, ມາດຕາ 208 ຂອງ 
ປະມວນກ ດໝາຍອາຍາກໍກໍານ ດຄວາມຮ ບຜດິຊອບທາງອາຍາ ແລະ ໂທດໄວວ້ື່ າ: “ບຸກຄ ນໃດ

ຫາກໄດເ້ຮ ດ ໃຫຜູ້ອ້ືື່ ນເສຍຊວີດິດວ້ຍຄວາມປະໝາດ, ຄວາມເລີື່ ນເລີ ້ຈະຖກືລ ງໂທດຕ ດອດິ
ສະລະພາບແຕື່ ຫ ກເດອືນຫາ ຫາ້ປີ ແລະ ຈະຖກືປ ບໃໝແຕື່  2,000,000 ກບີ ຫາ 10,000,000 
ກບີ”. 

ໃນກໍລະນີການກະທໍາຜິດຫາກໄດເ້ຮ ດໃຫຄ້ ນເສຍຊີວິດແຕື່ ສອງຄ ນຂຶນ້ໄປຈະຖືກ
ລ ງໂທດຕ ດອດິສະ ລະພາບແຕື່ ສາມປີຫາສບິປີ ແລະ ຈະຖກືປ ບໃໝ ແຕື່  10,000,000 ກບີ ຫາ 
30,000,000 ກບີ ແລະ ປະກອບກ ບມາດຕາ 209 ກໍກໍານ ດຄວາມຜດິທາງອາຍາທີື່ ເຮ ດໃຫຜູ້ ້

ອືື່ ນໄດຮ້ ບບາດເຈ ບດວ້ຍຄວາມບໍື່ ລະມ ດ ລະວ ງຂອງຕ ນ (ສະພາແຫື່ ງຊາດ, 2017). ສະນ ນ້, ຈຶື່ ງ
ເຫ ນວື່ າເນືອ້ໃນຂອງ 2 ມາດຕາທີື່ ກື່ າວມານີກ້ໍານ ດຊ ດ ເຈນຕໍື່ ກ  ບການກະທໍາຜດິດວ້ຍຄວາມບໍື່

ລະມ ດລະວ ງ, ປະໝາດ, ເລີື່ ນເລີຈ້  ນເຮ ດໃຫຜູ້ອ້ືື່ ນເສຍຊີວດິ ຫ  ືໄດຮ້ ບບາດເຈ ບຈະຕອ້ງມີ
ຄວາມຮ ບຜດິຊອບທາງອາຍາ ໂດຍສະເພາະໃນເວລາກໍານ ດອ ງປະກອບຂອງການ ກະທໍາຜດິ

ດາ້ນພາວະວໄິສຕອ້ງເປ ນການກະທໍາຕື່ າງໆ ໂດຍບໍື່ ເຈດຕະນາທີື່ ເຮ ດໃຫບຸ້ກຄ ນເສຍຊວີດິ, ເປ ນ

ການ ກະທໍາທີື່ ເກດີຈາກຄວາມບໍື່ ຮອບຄອບ, ຄວາມມ ກງື່ າຍ, ບໍື່ ຄ ນ້ຄດິຕໍື່ ກ  ບສິື່ ງທີື່ ຈະເກດີຂຶນ້ຕໍື່

ຊວີດິຂອງບຸກຄ ນ ອືື່ ນທ ງໆ ທີື່ ຕ ນສາມາດຄາດຄະເນໄດ ້(ວຽງວໄິລ ທື່ ຽງຈ ນໄຊ ແລະ ຄະນະ, 

2010 ໜາ້ 102).  
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ການບ ນຍ ດສະ ຖານການກະທໍາຜດິຄດື ື່ ງກື່ າວແມື່ ນບໍື່ ໄດໂ້ຈະຈ ງຕໍື່ ບຸກຄ ນໃດໜຶື່ ງສະເພາະແຕື່ ໝ
າຍເຖງິບຸກຄ ນໃດກໍຕາມທີື່ ໄດ ້ກະທໍາຜດິໂດຍບໍື່ ເຈດຕະນາ ແຕື່ ຄວາມເສຍຫາຍເກດີຂຶນ້ຍອ້ນ

ຄວາມບໍື່ ລະມ ດລະວ ງ, ປະໝາດ ຫ  ືເລີື່ ນເລີ ້ແລວ້ກໍື່ ໃຫເ້ກດີຄວາມເສຍຫາຍເຖິງຊີວດິຂອງ
ບຸກຄ ນອືື່ ນຈະຕອ້ງມຄີວາມຮ ບຜດິຊອບທາງອາຍາ.  

ເມືື່ ອພຈິາລາະນາເນືອ້ໃນຂໍກ້  ດໝາຍທີື່ ກື່ າວມາຂາ້ງເທງິນ ນ້ມາບ ງຄ ບໃຊຕ້ໍື່ ກ  ບການວນິດິ
ໄສ ຫ  ືການປິື່ ນປ ວພະຍາດຂອງແພດໝໍໃນກໍລະນເີຮ ດໃຫຄ້ ນເຈ ບເສຍຊວີດິດວ້ຍຄວາມບໍື່

ລະມ ດລະວ ງ, ປະໝາດ ຫ  ືເລີື່ ນເລີເ້ຫ ນວື່ າອາດຈະເກດີຄວາມບໍື່ ເຂ າ້ໃຈຕໍື່ ກ  ບການຕຄີວາມໝາຍ 
ແລະ ກໍານ ດອ ງປະກອບຂອງການກະ ທໍາຜດິທີື່ ກໍານ ດໄວໃ້ນມາດຕາ 208 ໂດຍສະເພາະຈະມີ
ບ ນຫາຢູື່ ບື່ ອນວື່ າໃນກໍລະນໃີດ ແລະ ເງ ືື່ອນໄຂໃດແດື່  ທີື່ ແພດໝໍຜູທ້ີື່ ທໍາການປິື່ ນປ ວຄ ນເຈ ບຢູື່
ນ  ນ້ຈະມຄີວາມຮ ບຜດີຊອບທາງອາຍາຖາ້ເກດີການບາດເຈ ບ ຫ  ືເສຍຊ ີວດິເນືື່ ອງຈາກເປ ນການ
ປະຕບິ ດໜາ້ທີື່ ຕາມວຊິາສະເພາະຂອງແພດໝໍ. ປະເດ ນທີື່ ກື່ າວມາຂາ້ງເທງິອາດຈະ ສກຶສາໄດ ້
ຈາກກໍລະນທີີື່ ເກດີຂຶນ້ໃນສ ງຄ ມຄ:ື ກໍລະນກີານເກດີລູກຢູື່ ໂຮງໝໍແຂວງສະຫວ ນນະເຂດໃນວ ນ
ທ ີ8 ພະຈກິ 2017 ທີື່ ເຮ ດໃຫແ້ມື່  ແລະ ລູກເສຍຊວີດິ. ອງີຕາມຂໍມູ້ນຂອງຜູອໍ້ານວຍການໂຮງ
ໝໍແຂວງສະຫວ ນນະ ເຂດໄດລ້ະບຸສາເຫດຂອງການເສຍຊວີດິຂອງແມື່  ແລະ ເດ ກໄວວ້ື່ າ: ຜູ ້

ຖພືາມອີາຍຸສູງ, ມອີ ດຕາສື່ ຽງສູງ, ມສຸີຂະພາບບໍື່ ແຂງແຮງ, ການອ ດອາຫານເຮ ດໃຫແ້ມື່ ເມ ືື່ ອຍ 

ແລະ ອື່ ອນເພຍ Mahason (2018, 7 ກຸມພາ). ຈາກກໍລະນສີກຶສາດ ື່ ງກື່ າວ, ເຫ ນວື່ າໂຮງໝໍ ຫ  ື
ແພດໝໍທີື່ ຮ ບຜດິຊອບກໍລະນຂີອງຄ ນເຈ ບໄດຮູ້ ້ຫ  ືຮ ບຊາບປະຫວ ດຂອງຄ ນເຈ ບ ແລະ ບ ນຫາ
ສຸກຂະພາບຈາກປະຫວ ດການຝາກທອ້ງມາກື່ ອນແລວ້ ຫ  ືຮູຂໍ້ມູ້ນເບືອ້ງຕ ນ້ໃນກລໍະນກີານກວດ
ສະພາບຮື່ າງກາຍຂອງຄ ນເຈ ບໃນຕາມຂ ນ້ຕອນວຊິາສະເພາະຂອງຕ ນ. ຈາກກໍລະນທີີື່ ຍ  ກຂຶນ້ມາ

ນີ,້ ໃນມືນ້  ດເກດີລູກ ຄ ນເຈ ບໄດຂໍ້ໃຊສ້ດິໃນການຜື່ າຕ ດເພືື່ ອເອ າເດ ກອອກເນືື່ ອງ ຈາກຄ ນເຈ ບມີ
ອາຍຸສູງ ແລະ ບໍື່ ອາດຈະລໍຄອຍໄລຍະເວລາການເກດີແບບທໍາມະຊາດໄດຊ້ຶື່ ງເຫ ນວື່ າຈະໃຊເ້ວ 

ລາດ ນພໍສ ມຄວນ ແລະ ອາດຈະກາຍເປ ນຄວາມສື່ ຽງຕໍື່ ກ  ບສຸຂະພາບຂອງຄ ນເຈ ບເອງ. ສະນ ນ້, 

ໃນກໍລະນນີີຖ້າ້ຫາກແພດໝໍທີື່ ຮ ບຜດິຊອບຫາກບໍື່ ຄໍານງຶ ຫ  ືບໍື່ ເອ າໃຈໃສື່ ເປ ນພເິສດໃນການ
ພຈິາລະນາສາເຫດ ເຫ  ື່ ານີກ້ໍື່ ອາດຈະເປ ນເຫດຜ ນໃຫເ້ກດີການເສຍຊວີດິແບບກະທ ນຫ ນຂອງ
ແມື່  ແລະ ເດ ກ ເນືື່ ອງຈາກວື່ າແມື່ ບໍື່  ສາ ມາດຈະເກດີລູກແບບທໍາມະຊາດໄດ ້ແລະ ດວ້ຍຄວາມ
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ອດິເມືື່ ອຍຂອງອາການເຈ ບຂອງ ແມື່ ມານ ແລະ ອາດຈະເກດີຈາກຂະບວນການເກດີຂອງເດ ກ

ນ ນ້ຜດິປ ກກະຕເິນືື່ ອງຈາກແມື່ ມອີາຍຸສູງ ຊຶື່ ງແພດໝໍທີື່ ຮ ບຜດິ ຊອບກໍລະນດີ ື່ ງກື່ າວແມື່ ນຮ ບຮູ,້ 

ເຂ າ້ໃຈເຖງິຄວາມສື່ ຽງທີື່ ບໍື່ ສາມາດຈະປະຕເິສດໄດ.້ ຈາກສະພາບຮື່ າງກາຍ ແລະ ເງ ືື່ອນໄຂ ຂອງ

ແມື່ ທີື່ ຈະເກດີລູກໃນແຕື່ ລະກໍລະນ ,ີ ມຄີວາມຈໍາເປ ນຫ ບໍືື່ ຕອ້ງມກີານກໍານ ດຂ ນ້ຕອນ ແລະ 

ມາດຕະຖານ ທາງການແພດຕໍື່ ກ  ບຂ ນ້ຕອນຕື່ າງໆທີື່ ຕອ້ງປະຕບິ ດໃນການກວດເບືອ້ງຕ ນ້, ການ

ປະເມນີ, ການວນິດິໄສ ແລະ ການຊື່ ວຍເຫ ອືຕໍື່ ກລໍະນກີານເກດີລູກຂອງແມື່ ຢື່ າງເຄ ື່ ງຂ ດ ຫ  ືບໍື່  ຊຶື່ ງ
ຈະເປ ນຫ  ກການຮ ບປະ ກ ນການປະຕບິ ດ ໜາ້ທີື່ ປິື່ ນປ ວຂອງແພດໝໍເພືື່ ອຊື່ ວຍເຫ ອື ແລະ ປອ້ງ
ກ ນຄວາມສື່ ຽງຕໍື່ ກ  ບຊວີດິຂອງແມື່  ແລະ ເດ ກ ເພາະຊວີດິ ແລະ ສຸກຂະພາບຂອງຄ ນແມື່ ນມີ
ຄວາມສໍາຄ ນທີື່ ຖກືຮ ບປະກ ນ ແລະ ປ ກປອ້ງໂດຍ ລ ດຖະທໍາມະນນູ ແລະ ກ ດໝາຍຂອງ ສປປ 
ລາວ. ນອກຈາກນີເ້ພືື່ ອປ ກປ້ອງພາບພ ດຂອງວຊິາຊີບທາງການ ແພດທີື່ ອາດຈະເກດີຂຶນ້ໃນ

ກໍລະນີບໍື່ ມກີານແກໄ້ຂບ ນຫາທີື່ ເກີດຈາກຄວາມບໍື່ ລະມ ດລະວ ງ, ເລີື່ ນເລີ, ຖືເບ າຂອງການ
ປະຕບິ ດໜາ້ທີື່ ຂອງແພດໝໍຈ ນເຮ ດໃຫຄ້ ນເຈ ບເສຍຊວີດິ ຊຶື່ ງເປ ນເລືື່ ອງທີື່ ລະອຽດອື່ ອນ ແລະ 
ສ ື່ ງຜ ນຕໍື່ ຄວາມຮູສ້ຶກຂອງຜູມ້າໃຊບໍ້ລິການ ແລະ ຄວາມເປ ນລະບຽບຮຽບຮອ້ຍສ ງຄ ມ
ໂດຍລວມ. 

ສະນ ນ້, ໃນກໍລະນມີກີານວນິດິໄສ ຫ  ືການປີື່ ນປ ວພະຍາດຂອງຄ ນເຈ ບໂດຍບໍື່ ຄໍານງຶ, ບໍື່

ຮອບຄອບ, ບໍື່  ຄ ນ້ຄດິເຖງິວຊິາການ, ຂ ນ້ຕອນ, ມາດຕະຖານທາງການແພດທີື່ ຕອ້ງເຄ າລ ບ ແລະ 
ການປະຕບິ ດຂອງແພດໝໍ ທີື່ ຮ ບຜດິຊອບທ ງໆ ທີື່ ຕ ນຮ ບຮູ ້ແລະ ເຂ າ້ໃຈ ກໍື່ ອາດຈະຖເືປ ນການ
ກະທໍາໂດຍບໍື່ ລະມ ດລະວ ງ ຫ  ືປະໝາດກໍື່  ເປ ນໄດ ້ຊຶື່ ງອາດຈະສອດຄື່ ອງກ ບອ ງປະກອບການກະ
ທໍາຜດິທີື່ ກໍານ ດໄວໃ້ນມາດຕາ 208 ຂອງປະມວນກ ດ ໝາຍອາຍາ ແລະ ເປ ນຜ ນໃຫມ້ຄີວາມ
ຮ ບຜດິຊອບທາງອາຍາຕໍື່ ຄວາມເສຍຫາຍດ ື່ ງກື່ າວ.  

ແພດໝໍທີື່ ຮ ບຜດິຊອບຊວີດິຂອງຄ ນເຈ ບຈະບໍື່ ມຄີວາມຮ ບຜດິຊອບທາງອາຍາກໍຕໍື່ ເມ ືື່ ອ

ການເສຍຊວີດິ ນ ນ້ເກດີມາຈາກເຫດສຸດວໄິສ, ຈາກບ ນຫາສຸກຂະພາບພາຍໃນຂອງຄ ນເຈ ບເອງ 
ຊຶື່ ງພະຍາດດ ື່ ງກື່ າວແພດໝໍບໍື່  ສາມາດຮູໄ້ດ ້ ຫ  ື ເຫດທີື່ ບໍື່ ຄາດຄດິວື່ າຈະເກດີຂຶນ້ໃນເວລາປິື່ ນປ ວ 

ຊຶື່ ງເກດີຂຶນ້ນອກເໜອືຈາກວຊິາສະເພາະຄ ືການກວດອາການເບືອ້ງຕ ນ້, ການຕດິຕາມອາການໃນ
ໄລຍະເວລາທີື່ ເໝາະສ ມ ແລະ ການປະຕ ິບ ດຕາມຂ ນ້ ຕອນທາງການແພດ ແລະ ເຖິງແມື່ ນ
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ວື່ າການເສຍຊວີດິນ ນ້ຈະເກດີຂຶນ້ກໍື່ ຕາມຄວາມຮ ບຜດິຊອບທາງອາຍາຂອງ ແພດໝໍຜູທ້ີື່ ປິື່ ນປ ວ
ນ ນ້ອາດຈະຕ ກໄປ ແລະ ມສີາເຫດສອດຄື່ ອງກ ບມາດຕາ 33 ຂໍ ້5 ຂອງປະມວນກ ດໝາຍ ອາຍາ 
ທີື່ ໄດກ້າໍນ ດເນືອ້ໃນທີື່ ພາໃຫພ້ ນ້ຄວາມຮ ບຜດິຊອບທາງອາຍາໄວວ້ື່ າ: “ ການປະຕບິ ດໜາ້ທີື່ ຕາມ

ວຊິາ ຊບີ’’ (ສະພາແຫື່ ງຊາດ, ປະມວນກ ດໝາຍອາຍາ, 2017) . ອງີໃສື່ ເນືອ້ໃນຂໍທ້ ີ5 ຂອງ
ມາດຕາ 33 ຈະເຫ ນ ໄດວ້ື່ າຍ ງມຂໍີຂ້  ດແຍື່ ງໃນເວລາຕຄີວາມໝາຍທີື່ ວື່ າການປະຕບິ ດໜາ້ທີື່ ຕາມ
ວຊິາຊບີຂອງແພດໝໍນ ນ້ຕອ້ງເຮ ດ ແນວໃດ ແລະ ຢູື່ ໃນລະດ ບໃດ ຈຶື່ ງຈະຖວືື່ າເປ ນການປະຕບິ ດ
ຕາມວຊິາຊບີຂອງຕ ນ. ການປະຕບິ ດຕາມວຊິາ ຊບີໝາຍເຖິງການປະຕບິ ດຕາມຂ ນ້ຕອນ ຫ  ື
ຕາມມາດຕະຖານທາງການແພດທີື່ ຄວນປະຕບິ ດ ຫ  ືຕອ້ງອງີ ໃສື່ ເຕ ກນກິທາງການແພດສະເພາະ

ຂອງການປິື່ ນປ ວໃນແຕື່ ລະສາຂາທີື່ ກາໍນ ດໄວເ້ປ ນຕ ນ້ວື່ າມກີານກາໍນ ດ ລະບຽບ, ຂໍປ້ະຕບິ ດ ແລະ 

ຂອບເຂດຄວາມຮ ບຜດິຊອບຂອງແພດໝໍທີື່ ມສີດິປິື່ ນປ ວພະຍາດນ ນ້ສະເພາະ, ມຄຸີນວຸດທ ິແລະ 
ປະສ ບການທາງວຊິາຊບີໃນລະດ ບທີື່ ແນື່ ນອນ ແລະ ມກີານຮ ບຮອງຈາກສະພາຄຸມ້ຄອງວຊິາ 
ຊບີການປິື່ ນປ ວເທ ື່ ານ ນ້ ຈ ຶື່ ງຈະສາມາດດໍາເນນີການປິື່ ນປ ວຄ ນເຈ ບໄດ.້ 

ເມືື່ ອເວ າ້ເຖງິການເຄ າລ ບ ແລະ ປະຕບິ ດຕາມຂ ນ້ຕອນ ຫ  ືມາດຕະຖານທາງການແພດ
ໃນເວລາປີື່ ນປ ວ ຊຶື່ ງເປ ນເງ ືື່ອນໄຂພືນ້ຖານອ ນສໍາຄ ນທີື່ ແພດໝໍຕອ້ງເອ າໃຈໃສື່ ໃນເວລາປະຕບິ ດ

ໜາ້ທີື່ ການວນິດິໄສ ຫ  ືປີື່ ນປ ວ ຄ ນເຈ ບ, ເຫ ນວື່ າກ ດໝາຍວື່ າດວ້ຍການປິື່ ນປ ວສະບ ບປ ບປຸງປີ 

2014 ກໍື່ ກໍານ ດເນືອ້ໃນເປ ນຕ ນ້ວື່ າແພດໝໍ ຕອ້ງປະຕິບ ດຕາມສິດ, ໜາ້ທີື່  ແລະ ມຄີວາມ

ຮ ບຜດິຊອບໃນເວລາປິື່ ນປ ວຄ ນເຈ ບ ແລະ ຕອ້ງເຄ າລ ບຈ ນຍາ ບ ນ, ຈ ນຍາທໍາຂອງແພດໝໍ. 
ມາດຕາ 37 ຂໍ ້2 ຂອງກ ດໝາຍວື່ າດວ້ຍການປິື່ ນປ ວໄດກ້ໍານ ດກື່ ຽວກ ບຈ ນຍາ ບ ນຂອງຜູ ້
ປະກອບວຊິາຊບີປີື່ ນປ ວໄວຢ້ື່ າງຊ ດເຈນວື່ າ: “ ຈ  ນຍາບ ນຂອງຜູປ້ະກອບວຊິາຊບີການປິື່ ນປ ວມີ
ດ ື່ ງນີ:້ ປະຕບິ ດຕາມມາດຕະຖານເຕ ກນກິການປິື່ ນປ ວທີື່ ຖືກຮ ບຮູທ້ ງພາຍໃນ ແລະ ຕື່ າງປະ 

ເທດເພືື່ ອຊື່ ວຍຄ ນ ເຈ  ບ…; ຂໍ ້4. ຟ ງຄວາມຄດິເຫ ນ, ຈດຸປະສ ງ ແລະ ຄວາມຕ ດສນິໃຈຂອງຄ ນ

ເຈ ບບ ນພືນ້ຖານກ ດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ແລະ ວຊິາຊບີທາງການແພດ; ຂໍ ້9. ປະຕບິ ດໜາ້

ທີື່ ດວ້ຍຄວາມຍຸຕທໍິາ, ມສີະຕ ິແລະ ມຄີວາມຮ ບຜດິຊອບສູງ;…” (ສະພາແຫື່ ງຊາດ, ກ ດໝາຍວື່ າ

ດວ້ຍການປິື່ ນປ ວ, 2014). ຍິື່ ງໄປກວື່ ານ ນ້, ເມືື່ ອ ມກີານລະເມດີ, ບໍື່ ປະຕບິ ດຕາມວຊິາການແພດ  
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ຫ  ືເກດີຄວາມຜດິພາດທາງດາ້ນວຊິາການຂອງແພດໝໍຄ ນໃດ, ມາດຕາ 68 ຂອງກ ດໝາຍວື່ າ
ດວ້ຍການປິື່ ນປ ວກໍື່ ໄດກ້ໍານ ດໃຫມ້ກີານກວດສອບທາງດາ້ນວທິະຍາສາດການ ແພດຕໍື່ ກ  ບຂໍ ້

ຜດິພາດນ ນ້ຕາມການສະເໜຂີອງບຸກຄ ນ ຫ  ືການຈ ດຕ ງ້ທີື່ ກື່ ຽວຂອ້ງລວມທ ງອ ງການໄອຍະການ 
ປະຊາຊ ນ ຫ  ືສານປະຊາຊ ນໂດຍມອບໃຫອ້ ງການຄຸມ້ຄອງວຊິາຊບີການປີື່ ນປ ວຂອງກະຊວງ
ສາທາລະນະສຸກ ເປ ນຜູດໍ້າເນນີການແຕື່ ງຕ ງ້ຜູມ້ປີະສ ບການດາ້ນວຊິາຊບີການປີື່ ນປ ວ ແລະ ດາ້ນ

ນຕິເິວດເພືື່ ອທໍາການກວດ ສອບຂໍຜ້ດິພາດນ ນ້ (ສະພາແຫື່ ງຊາດ, ກ ດໝາຍວື່ າດວ້ຍການປິື່ ນປ ວ, 

2014). ຕໍື່ ກ  ບຂ ນ້ຕອນດ ື່ ງກື່ າວ, ຈຶື່ ງເຫ ນໄດວ້ື່ າກ ດໝາຍກໍໄດກ້ໍານ ດກ ນໄກສະເພາະໃນກວດ
ສອບຂໍຜ້ດິພາດທີື່ ເກດີຈາກແພດໝໍໃນເວລາປີື່ ນ ປ ວໂດຍສະເພາະໃນກໍລະນແີພດໝໍຄ ນນ ນ້ບໍື່

ເຄ າລ ບຫ  ກວຊິາການທີື່ ກໍານ ດໄວ ້ຫ  ືໃນກໍລະນບໍີື່ ລະມ ດລະວ ງ, ປະໝາດ, ເລີື່ ນເລີຕ້ໍື່ ກ  ບການ
ປະຕບິ ດໜາ້ທີື່ ຂອງຕ ນຈ ນເຮ ດໃຫຄ້ ນເຈ ບນ ນ້ເສຍຊວີດິ ຫ  ືບາດເຈ ບ ຫ  ືລະເມດີ ຈ ນຍາບ ນ
ທາງການແພດ.  

ບ ນພືນ້ຖານຜ ນຂອງການກວດສອບຂໍຜ້ດິພາດທີື່ ກື່ າວມານີ,້ ຈະເປ ນພືນ້ຖານອ ນສໍາຄ ນ
ໃນການກໍານ ດ ຂໍເ້ທ ດຈງິທີື່ ເກດີຂຶນ້ທີື່ ໄດຈ້າກຂໍມູ້ນຄໍາໃຫກ້ານຂອງແພດໝໍທີື່ ຮ ບຜດິຊອບຄ ນ

ເຈ ບ, ທມີງານຂອງແພດ, ຄ ນ ເຈ ບ ແລະ ຍາດພີື່ ນອ້ງຄ ນເຈ ບເອງ ທີື່ ເຂ າ້ມາໃຊບໍ້ລກິານລວມທ ງ
ຂໍມູ້ນທາງດາ້ນເອກະສານການບ ນທກຶ ກໍລະນຂີອງຄ ນເຈ ບແຕື່ ຄ ນທີື່ ເກດີຂຶນ້ ຊຶື່ ງຈະຖກືນໍາໃຊ ້
ເປ ນຂໍມູ້ນຫ  ກຖານໃນເວລາສບືສວນ-ສອບສວນຂອງ ເຈ າ້ໜາ້ທີື່  ເມ ືື່ ອມກີານຮອ້ງຟອ້ງຂອງຜູ ້
ຖກືເສຍຫາຍ.  

ຕໍື່ ກ  ບປະເດ ນບ ນຫາດ ື່ ງກື່ າວ, ເຫ ນວື່ າກ ດໝາຍວື່ າດວ້ຍການປິື່ ນປ ວໃຫຄ້ວາມສໍາຄ ນຕໍື່

ກ  ບການປະຕບິ ດ ແລະ ເຄ າລ ບມາດຕະຖານເຕ ກນກິການປີື່ ນປ ວ, ຈ ນຍາບ ນ ແລະ ຄວາມ

ຕອ້ງການຂອງຄ ນເຈ ບໃນແຕື່ ລະກໍລະນບີ ນພືນ້ຖານຄວາມເອ າໃຈໃສື່ , ມສີະຕສູິງ ແລະ ດວ້ຍ

ຄວາມຮ ບຜດິຊອບຂອງແພດໝໍທີື່ ກື່ ຽວຂອ້ງ. ການກໍານ ດອາການ, ສາເຫດການເສຍຊວີດິຂອງ
ແມື່  ແລະ ເດ ກ ແລະ ຂໍມູ້ນທາງນຕິເິວດແມື່ ນຂໍມູ້ນຫ  ກຖານ ແລະ ຂໍເ້ທ ດຈງິທີື່ ຈະຮູໄ້ດວ້ື່ າການ
ປະຕບິ ດໜາ້ທີື່ ຂອງແພດໝໍນ ນ້ເຄ າລ ບ ແລະ ປະຕບິ ດຕາມຂ ນ້ຕອນ ແລະ ມາດຕະຖານທາງ
ການແພດທີື່ ກໍານ ດໄວ ້ຫ  ືບໍື່  ແລະ ໃນທາງກ ດໝາຍກໍຍິື່ ງມຄີວາມສໍາຄ ນຕໍື່ ກ  ບການພຈິາລະນາ 
ອ ງປະກອບດາ້ນພາວະໄສຂອງການກະທໍາຜດິຍອ້ນຄວາມບໍື່ ລະມ ດລະວ ງ ຊຶື່ ງຖກືນໍາໃຊເ້ຂ າ້ໃນ
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ການພຈິາລະນາ ຕ ດສນິຂອງສານວື່ າເປ ນການກະທໍາຜດິຫ  ືບໍື່ . ສະນ ນ້, ການກໍານ ດອ ງປະກອບຂອງ
ການກະທໍາຜດິໃນກໍລະນ ີການເສຍຊວີດິຂອງແມື່  ແລະ ເດ ກໃນເວລາເກດີລູກແມື່ ນມຄີວາມລະອຽດ
ອື່ ອນ ແລະ ຫຍຸງ້ຍາກທີື່ ສຸດໃນການ ທີື່ ຈະພສູິດວື່ າເປ ນສາເຫດຍອ້ນຄວາມບໍື່ ລະມ ດລະວ ງ ຊຶື່ ງມ  ນ

ຮຽກຮອ້ງເຖງິຄວາມຊໍານານງານ, ຄວາມເຂ າ້ໃຈ ວຊິາການທາງການແພດຂອງນ ກກ ດໝາຍ, ອ ງການດໍາ
ເນນີຄະດ ີຫ  ືຜູພ້ພິາກສາທີື່ ຈະພຈິາລະ ນາຄະດໃີນກລໍະ ນທີີື່ ເກດີຂຶນ້. 

ຕໍື່ ກ  ບການສກຶສາວໄິຈປະເດ ນກ ດໝາຍຂອງມາດຕາ 208 ແລະ 33 ຂອງປະມວນກ ດໝ
າຍອາຍາ ແລະ ຂ ນ້ຕອນ ຫ  ືມາດຕະຖານທາງການແພດທີື່ ຍອມຮ ບຢູື່ ພາຍໃນ ແລະ ຕື່ າງປະເທດ
ແມື່ ນຕດິພ ນໂດຍກ ງ ກ ບມາດຕາ 37 ຂໍ ້2 ຂອງກ ດໝາຍວື່ າດວ້ຍການປີື່ ນປ ວຈະເປ ນຂອບເຂດ
ອ ນສໍາຄ ນຂອງການສກຶສາຄ ນ້ຄວາ້ ວໄິຈຄ ງ້ນີ ້ເພືື່ ອຊອກຫາ ແລະ ກໍານ ດຄໍາຕອບກື່ ຽວກ ບອ ງ
ປະກອບຂອງກະທໍາຜິດທາງອາຍາໃນກໍລະນກີານ ເຮ ດໃຫຄ້ ນເຈ ບເສຍຊີວດິດວ້ຍຄວາມບໍື່

ລະມ ດລະວ ງໂດຍສະເພາະສກຶສາກໍລະນກີານເກດີລູກຢູື່ ໂຮງໝໍ. ການສກຶສາວໄິຈຈະເນ ນ້ໜ ກ

ໂດຍກ ງໃຫເ້ຫ ນເຖງິຄວາມສໍາຄ ນຕໍື່ ກ  ບການກໍານ ດຂ ນ້ຕອນ, ວທິກີານ ແລະ ມາດຕະຖານທາງ
ການແພດທີື່ ຄວນເຄ າລ ບ ແລະ ປະຕບິ ດໃນເວລາວນິໄິສ ຫ  ືປີື່ ນປ ວພະຍາດແກື່ ຄ ນເຈ ບ ຊຶື່ ງຈະ
ກາຍເປ ນມາດຕະຖານວຊິາສະເພາະ ຫ  ືວທິປີະຕບິ ດຂອງແພດໝໍຕໍື່ ກ  ບແຕື່ ລະກໍລະນຂີອງຄ ນ
ເຈ ບ ແລະ ແຕື່ ລະກໍລະນີຂອງພະຍາດອືື່ ນໆ ເພືື່ ອໃຫກ້ານປະຕິບ ດໜາ້ທີື່ ຂອງແພດໝໍນ ນ້
ຖກືຕອ້ງພາວະວໄິສ ແລະ ພ ນ້ຈາກຄວາມຮ ບຜດິຊອບທາງອາຍາໃນກໍລະນເີກດີຄ ນເຈ ບເສຍ

ຊວີດິ ຫ  ືບາດເຈ ບ. ຢື່ າງໃດກໍື່ ຕາມ, ການສກຶ ສາວໄິຈໃນຫ ວຂໍນ້ີຈ້ະບໍື່ ໄດລ້ ງເລກີກື່ ຽວກ ບບ ນຫາ
ເງ ືື່ອນໄຂ ແລະ ສະພາບຂອງສະຖານທີື່ ເກດີລູກຂອງ ໂຮງໝໍໃນເບືອ້ງຕ ນເປ ນຕ ນ້ວື່ າການຂາດ

ອຸປະກອນໃນເວລາຜື່ າຕ ດ, ແພດໝໍຂາດສະຕສໍິາປະສ ນຍະ, ຂາດ ຜູຊ້ື່ ວຍ (ແພດໝໍຜູຊ້ື່ ວຍ, 

ພະຍາບານ, ນ ກສກຶສາຝຶກງານ), ມາດຕະຖານຄວາມສະອາດ ແລະ ເງ ືື່ອນໄຂອືື່ ນໆ ທີື່ ບໍື່ ໄດກ້ໍາ
ນ ດໄວໃ້ນມາດຕະຖານທາງການແພດ. 

ເນືື່ ອງຈາກວື່ າຜື່ ານມາບໍື່ ມຄໍີາພພິາກສາຂອງສານ ຫ  ືກລໍະນມີກີານຮອ້ງຟອ້ງທາງອາຍາຂອງ
ບຸກຄ ນຕໍື່  ກ  ບການກະທໍາຂອງແພດໝໍໃນກໍລະນບໍີື່ ລະມ ດລະວ ງພາໃຫຄ້ ນເຈ ບເສຍຊວີດິ ຊຶື່ ງໝ
າຍເຖງິວື່ າບໍື່ ໄດມ້ກີານ ເປີດການສບືສວນ-ສອບສວນ ຈຶື່ ງເຮ ດໃຫເ້ປ ນການຍາກທີື່ ຈະມຂໍີມູ້ນ ຫ  ື

ຂໍເ້ທ ດຈງິທີື່ ເປ ນທາງການ ແລະ ກໍລະນທີີື່ ເກດີຂຶນ້ຈງິບໍື່ ສາມາດເປີດເຜີຍໄດ.້ ຢື່ າງໃດກໍື່ ຕາມ, 
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ການສຶກສາບ ນຫາດ ື່ ງກື່ າວແມື່ ນມີຄວາມສໍາຄ ນ ແລະ ຈະເປ ນປະໂຫຍດຢື່ າງຍິື່ ງຕໍື່ ກ  ບ

ນ ກວຊິາການ ແລະ ຜູປ້ະຕບິ ດກ ດໝາຍຖາ້ຫາກບ ນຫາວໄິຈດ ື່ ງກື່ າວໄດ ້ຮ ບການແກໄ້ຂ, ຮ ບຮູ,້ 

ຍອມຮ ບ ແລະ ຍ ງສາມາດນໍາເອ າຜ ນຂອງການວໄິຈໄປສະເໜໃີຫມ້ກີານປ ງປຸງກ ດ ໝາຍ ແລະ 
ກ ນໄກແກໄ້ຂຄະດໃີນອະນາຄ ດໃຫມ້ຄີວາມເປ ນເອກະພາບ ແລະ ໂດຍສະເພາະໃຊເ້ປ ນບື່ ອນອງີ 
ໃຫແ້ກື່ ເຈ  າ້ໜາ້ທີື່ ກື່ ຽວຂອ້ງບ ງຄ ບໃຊກ້  ດໝາຍໃຫມ້ຜີ ນສ ກສດິໃນກໍລະນມີກີານກະທໍາຜດິ ແລະ 

ຄວາມເສຍ ຫາຍທາງການແພດ. ຍິື່ ງໄປກວື່ ານ ນ້, ກໍື່ ຈະເປ ນບ ນທ ດຖານທາງດາ້ນກ ດໝາຍເພືື່ ອປ້ອງ

ກ ນບໍື່ ໃຫມ້ກີໍລະນ ີຄວາມຜິດພາດທາງການແພດ ແລະ ຍ ງເພີື່ ມທະວີຄວາມເອ າໃຈໃສື່ , ຄວາມ
ຮ ບຜດິຊອບ ແລະ ສະຕຂິອງ ແພດໝໍໃນເວລາການປະຕບິ ດໜາ້ທີື່ ຂອງຕ ນໃຫສູ້ງຂຶນ້. 

ຈດຸປະສ ງ 
ສກຶສາອ ງປະກອບຂອງການກະທໍາຜດິທາງອາຍາຂອງມາດຕາ 208 ໃນກໍລະນກີານເຮ ດ

ໃຫຄ້ ນ ເຈ  ບເສຍຊວີດິຍອ້ນຄວາມບໍື່ ລະມ ດລະວ ງຂອງແພດໝໍ; ສກຶສາເນືອ້ໃນ ແລະ ເງ ືື່ອນໄຂ
ເພືື່ ອບ ງຄ ບໃຊໃ້ນກໍລະນກີານບໍື່ ປະຕບິ ດຕາມໜາ້ທີື່ ວຊິາສະ ເພາະ ຫ  ືມາດຕະຖານທາງການ
ແພດໃນການປີື່ ນປ ວຄ ນເຈ ບທີື່ ກາໍນ ດໄວໂ້ດຍສກຶສາໃນກໍລະນກີານເກດີລູກ ຂອງຄ ນເຈ ບ ແລະ 
ສກຶສາຂ ນ້ຕອນ ແລະ ວທິກີານສບືສວນ-ສອບສວນຂອງເຈ າ້ໜາ້ທີື່ ໃນກໍລະນພີ ບເຫ ນການກະ 
ທໍາຜດິທາງອາຍາຂອງແພດໝໍທີື່ ເຮ ດໃຫຄ້ ນເຈ ບເສຍຊວີດິໃນການປະຕບິ ດໜາ້ທີື່ ການປີື່ ນປ ວ 
ແລະ ການ ກວດກາຄນືກື່ ຽວກ ບຂໍຜ້ດິພາດທາງການແພດທີື່ ກ  ດໝາຍວື່ າດວ້ຍການປີື່ ນປ ວກໍານ ດ
ໄວ.້ 
ວທິກີານສກຶສາ 

ການຄ ນ້ຄວາ້ບ ດວໄິຈນີໄ້ດນ້ໍາໃຊວ້ທິກີານຄ ນ້ຄວາ້ວໄິຈທາງຄຸນນະພາບເປ ນຫ  ກໂດຍ 

ການສກຶສາ ກື່ ຽວກ ບລະບຽບ ແລະ ຫ  ກກການຂອງກ ດໝາຍທີື່ ກື່ ຽວຂອ້ງກ ບການກະທໍາຜດິ

ຍອ້ນຄວາມບໍື່ ລະມ ດລະວ ງ ເປ ນຕ ນ້ແມື່ ນບ ດບ ນຍ ດຂອງປະມວນກ ດໝາຍອາຍາ, ກ ດໝາຍວື່ າ

ດວ້ຍການປິື່ ນປ ວ, ນຕິກິໍາລຸື່ ມກ ດໝາຍທີື່  ກື່ ຽວກ ບການປະຕບິ ດໜາ້ທີື່ ການປິື່ ນປ ວຂອງແພດໝໍ

ຢູື່ ພາຍໃນໂຮງໝໍ. ນອກຈາກນີ,້ ການຄ ນ້ຄວາ້ວໄິຈຍ ງໄດ ້ນໍາໃຊເ້ຄືື່ ອງມກືານສໍາພາດຄໍາຄດິເຫ ນ
ຜູທ້ີື່ ກື່ ຽວຂອ້ງແບບເຈາະເລກິເພືື່ ອຊອກຮູ ້ແລະ ເຂ າ້ໃຈກື່ ຽວກ ບທ ດ ສະນະຕໍື່ ບ ນຫາ ແລະ ຄໍາ
ຖາມຂອງຄວາມປະໝາດຂອງແພດໝໍໃນເວລາປະຕບິ ດໜາ້ທີື່ ຮ ບຜດິຊອບປິື່ ນປ ວ. 
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ການສກຶສາຄ ນ້ຄວາ້ທາງດາ້ນລະບຽບການແມື່ ນກື່ ຽວຂອ້ງໂດຍກ ງກ ບອ ງປະກອບຂອງ
ການກະທໍາ ຜດິທາງອາຍາໃນມາດຕາ 208 ຂອງປະມວນກ ດໝາຍອາຍາສະບ ບປີ 2017 ແລະ 
ລະບຽບການການທີື່ ກໍານ ດ ມາດຕະຖານທາງການແພດ ແລະ ຈ ນຍາບ ນທາງການແພດທີື່ ແພດ
ໝໍໃນແຕື່ ລະສາຂາທີື່ ຕ ນກື່ ຽວຂອ້ງໂດຍອງີ ຕາມຕາມມາດຕາ 37, ຂໍ ້2 ຂອງກ ດໝາຍວື່ າດວ້ຍ
ການປິື່ ນປ ວສະບ ບປ ບປຸງປີ 2014 ເປ ນຕ ນ້ບ ນດາຫ  ກການ ພືນ້ຖານຂອງການປິື່ ນປ ວ ແລະ 
ຊື່ ວຍເຫ ອືຄ ນເຈ ບຢູື່ ພາຍໃນໂຮງໝໍຂອງລ ດ ແລະ ກື່ ຽວຂອ້ງກ ບບ ນດາເນືອ້ໃນ ຂອງກ ດໝາຍທີື່

ຍ  ງບໍື່ ຊ ດເຈນ ແລະ ຫ ດກຸມພຽງພໍ. ນອກຈາກນີ,້ ຍ ງໄດສ້ກຶສາຄ ນ້ຄວາ້ຫ  ກການບໍລກິານ ແລະ 
ການປິື່ ນປ ວຂອງສາກ ນທີື່ ເປ ນທີື່ ຍອມຮ ບທາງດາ້ນການແພດເພືື່ ອນໍາມາສ ມທຽບກ ບຫ  ກການ 

ແລະ ວທິກີານ ທີື່ ປະເທດເຮ ານໍາໃຊໃ້ນປ ດຈບຸ ນວື່ າມຄີວາມເໝາະສ ມ, ຖືກຕອ້ງ ຫ  ືບໍື່  ແລະ 
ເພືື່ ອໃຫເ້ປ ນບື່ ອນອງີກື່ ຽວກ ບ ຂ ນ້ຕອນວທິກີານປິື່ ນປ ວ ແລະ ວທິປີະຕບິ ດທີື່ ຖກືຕອ້ງເພືື່ ອໃຫ ້
ຫ ກີລຽ້ງຄວາມຜດິພາດທີື່ ອາດຈະເກດີຂຶນ້. 

ສື່ ວນວທິກີານສອບຖາມຄວາມຄດິເຫ ນແບບເຈາະເລກິແມື່ ນວທິກີານນໍາເອ າຄໍາຖາມ
ຄ ນ້ຄວາ້ສາ້ງ ເປ ນຄໍາຖາມເພືື່ ອນໍາໄປສອບຖາມກ ບພາກສື່ ວນທີື່ ກື່ ຽວຂອ້ງເພືື່ ອໃຫຮ້ ບຮູ ້ແລະ 
ເຂ າ້ໃຈທ ດສະນະຕໍື່ ກ  ບການ ກໍານ ດຫ  ກການ ແລະ ອ ງປະກອບຂອງການກະທໍາຜດິຍອ້ນຄວາມ
ບໍື່ ລະມ ດລະວ ງລວມທ ງກໍລະນສີກຶສາທີື່  ຍ ກຂຶນ້ມາເພືື່ ອທີື່ ຈະນໍາເອ າໄປນໍາໃຊໃ້ນກໍລະນກີານ
ປະຕບິ ດໜາ້ທີື່ ຂອງແພດໝໍ ແລະ ມາດຕະຖານທາງການ ແພດໃນເວລາປິື່ ນປ ວຄ ນເຈ ບ. 
ຜ ນໄດຮ້ ບຈາກການສກຶສາ 

ການກໍານ ດອ ງປະກອບຂອງການກະທໍາຜດິຍອ້ນຄວາມປະໝາດທາງການແພດແມື່ ນ
ກື່ ຽວຂອ້ງໂດຍ  
ກ ງກ ບອ ງປະກອບດາ້ນພາວະວໄິສ ແລະ ອ ດຕະວໄິສຂອງຄວາມຜດິ ຊຶື່ ງມຂໍີຈ້ໍາກ ດ ແລະ ຂໍ ້

ຫຍຸງ້ຍາກທີື່ ບໍື່ ສາ ມາດຈະກາໍນ ດໄດຢ້ື່ າງຊ ດເຈນ ເພາະມ ນຂຶນ້ກ ບການພສູິດເຖງິຄວາມຊ ດເຈນຕໍື່

ກ  ບສາຍພ ວພ ນທີື່ ກື່ ຽວຂອ້ງ ລະຫວື່ າງສາເຫດ ແລະ ຜ ນຂອງຄວາມເສຍຫາຍທີື່ ເກດີຂຶນ້ ເພືື່ ອ
ຈະສາມາດອະທບິາຍໄດວ້ື່ າແພດໝໍມຄີວາມ ບໍື່ ລະມ ດລະວ ງ ຫ  ືບໍື່  ຫ  ືໄດໃ້ຊຄ້ວາມລະມ ດລະວ ງ
ຢື່ າງພຽງພໍ ຫ  ືບໍື່ ໃນເວລາປິື່ ນປ ວຄ ນເຈ ບ. 
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ການກໍານ ດຄວາມຮ ບຜດິຊອບທາງອາຍາໃນກໍລະນຍີອ້ນຄວາມປະໝາດທາງການແພດ
ແມື່ ນມລີ ກ ສະນະຕດິພ ນ ແລະ ປະປ ນກ ນລະຫວື່ າງສາເຫດຍອ້ນແພດໝໍບໍື່ ປະຕບິ ດໜາ້ທີື່ ໃຫເ້

ໝາະສ ມກ ບລະດ ບມາດ ຕະຖານທາງການແພດ, ຂາດສະຕຄິວາມຮ ບຜດິຊອບ ແລະ ສາເຫດ

ສຸດວໄິສ, ພາວະແຊກຊອ້ນ, ສາເຫດບໍື່  ຄາດຄດິໃນສະຖານະການ ຫ  ືເຫດການໃນເວລານ ນ້ ຊຶື່ ງ

ຖາ້ເປ ນແພດໝໍຄ ນອືື່ ນໆ ທີື່ ມວຸີດທ,ິ ຄວາມຊໍານານ ງານໃນລະດ ບດຽວກ ນກໍື່ ຕອ້ງໄດຕ້ ດສນິໃຈ 
ຫ  ືກະທໍາຄາ້ຍຄກື  ນເພືື່ ອຊື່ ວຍເຫ ອືຄ ນເຈ ບໃນເວລານ ນ້. ໃນກໍລະນແີພດໝໍຮ ບຜດິຊອບບໍື່ ມີ
ຄວາມສາມາດ ຫ  ືບໍື່ ຊໍານານງານກໍອາດຈະຖວືື່ າເປ ນຂໍບ້  ກຜື່ ອງຂອງຂະ ບວນການຄ ດເລອືກ ຫ  ື
ແຕື່ ງຕ ງ້ແພດໝໍທີື່ ບໍື່ ໄດຕ້າມມາດຖານຕາມລະບຽບການຄ ດເລອືກທີື່ ກ  ດໝາຍ ຫ  ືລະບຽບການ
ສະເພາະກາໍນ ດໄວ ້ຊຶື່ ງການຈ ດຕ ງ້ ຫ  ືໜື່ ວຍງານຮ ບຜດິຊອບກອໍາດຈະມຄີວາມຮ ບຜດິຊອບໃນ 
ນາມນຕິບຸິກຄ ນຖາ້ວື່ າແພດໝໍທີື່ ປະຕບິ ດໜາ້ທີື່ ປິື່ ນປ ວນ ນ້ກະທໍາຜດິດວ້ຍຄວາມປະໝາດ ຫ  ື
ເລິື່ ນເລີ.້ 

ບ ນຫາຄວາມບໍື່ ລະມ ດລະວ ງທາງການແພດຍ ງກື່ ຽວຂອ້ງກ ບຄວາມບໍື່ ຮອບຄອບ, ບໍື່

ເອ າໃຈໃສື່ , ຂາດ ສະຕບໍິື່ ພຽງແຕື່ ຂອງແພດໝໍທີື່ ທໍາການປິື່ ນປ ວເທ ື່ ານ ນ້, ແຕື່ ບາງກໍລະນີຍ ງ

ກື່ ຽວຂອ້ງກ ບບຸກຄະລະກອນທາງ ການແພດຄ ນອືື່ ນໆ ທີື່ ເຮ ດໜາ້ທີື່ ໃນຂ ນ້ຕອນການກວດ, ປະ

ເມນີ, ວນິດິໄສ ແລະ ການປິື່ ນປ ວ ລວມໄປເຖງິ ຄວາມບໍື່ ພອ້ມ ແລະ ບໍື່ ກະກຽມວ ດຖຸອຸປະກອນ 
ຫ  ືເຄືື່ ອງມທືາງການແພດເພືື່ ອຮ ບໃຊເ້ຂ າ້ໃນການປິື່ ວປ ວ ແລະ ບໍື່ ທ ນຕາມສະພາບຂອງພະຍາດທີື່

ເກດີຂຶນ້. 
ການເສຍຊີວດິຂອງແມື່  ແລະ ເດ ກໃນເວລາເກດີລູກຢູື່ ໂຮງໝໍໂດຍສະເພາະໃນເຂດ

ຊ ນນະບ ດຢູື່ ໂຮງ ໝໍເມອືງ ແລະ ແຂວງຫ າຍກລໍະນບໍີື່ ໄດເ້ກດີຂຶນ້ຍອ້ນແພດໝໍຝື່ າຍດຽວ ແຕື່ ມ  ນ
ຕດິພ ນກ ບສາເຫດສຸດວໄິສ ແລະ ເຫດບໍື່ ຄາດຄດິໃນໄລຍະເບືອ້ງຕ ນ້ຂອງການເຂ າ້ມາເກດີລູກຢູື່

ໂຮງໝໍ ໂດຍສະເພາະສື່ ວນຫ າຍມາເກດີ ລູກໃນກໍລະນສຸີກເສນີ, ຄວາມຊ ກຊາ້ຂອງການເຂ າ້ເຖງິ

ການບໍລກິານຂອງໂຮງໝໍ, ຂາດຄວາມເຂ າ້ໃຈທີື່ ຖກືຕອ້ງຂອງແມື່ ມານໃນເວລາຖພືາ, ການຂໍເກດີ
ລູກໂດຍບໍື່ ມປີະຫວ ດການຝາກທອ້ງມາກື່ ອນ ແລະ ມຫີ າຍກໍ ລະນເີນືື່ ອງຈາກເລອືດສໍາຮອງບໍື່

ພຽງພໍ ເພືື່ ອສະໜອງໃຫຄ້ ນເຈ ບໃນກໍລະນມີກີານຜື່ າຕ ດ, ອາການບາດເຈ ບທີື່  ຕອ້ງການເລອືດ
ດື່ ວນ ເນືື່ ອງຈາກອຸບປະຕເິຫດ ແລະ ສຸດທາ້ຍຍ ງກື່ ຽວຂອ້ງກ ບຈາໍນວນແພດ ແລະ ພະຍາບານ 
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ທີື່ ຈະໃຫກ້ານຊື່ ວຍເຫ ອືເບິື່ ງແຍງຍ ງບໍື່ ພຽງພໍກ ບຄວາມຕອ້ງການ ແລະ ແພດໝໍບາງຄ ນຍ ງຂາດ
ຄວາມຮູທ້ີື່ ເລກິ ເຊິື່ ງ ແລະ ຂາດຄວາມຊໍານານງານໃນເວລາບ ື່ ງມະຕພິະຍາດ ຊຶື່ ງກາຍເປ ນປ ດໄຈ
ໃຫເ້ກດີຄວາມຜດິພາດ. 

ຈາກສາເຫດຂໍຜ້ດິພາດທີື່ ກື່ າວມາຂາ້ງເທງິ, ໂດຍບໍື່ ລວມກ ບປ ດໄຈທີື່ ກໍານ ດໄວໃ້ນການ

ຄ ນ້ຄວາ້ເປ ນ ຕ ນ້ຈາໍນວນແພດໝໍບໍື່ ພຽງພໍ, ວ ດຖຸອຸປະກອນບໍື່ ພຽງພໍ ແລະ ຂາດສະຕສໍິາປະສ ນ
ຍະຂອງແພດໝໍໃນເວລາປິື່ ນປ ວຄ ນເຈ ບ ຖາ້ແພດໝໍໄດເ້ຄືື່ ອນໄຫວ ແລະ ປະຕບິ ດໜາ້ທີື່ ໃຫ ້
ສອດຄື່ ອງກ ບມາດຕະຖານທາງການແພດທີື່  ກາໍນ ດໄວ ້ແລະ ວທິປິະຕບິ ດຕາມຫ  ກການທີື່ ເປ ນທີື່

ຍອມຮ ບຈາກພາຍໃນ ແລະ ສາກ ນ ເພືື່ ອຮ ບປະກ ນໃຫ ້ການຊື່ ວຍເຫ ອືຄ ນເຈ ບເປ ນໄປຕາມ
ວ ດຖຸປະສ ງຂອງການປິື່ ນປ ວກໍຖວືື່ າແພດໝໍໄດປ້ະຕບິ ດໜາ້ທີື່ ຂອງຕ ນຈ ນ ດທີີື່ ສຸດ ແລະ ທາ້ຍ
ສຸດເຖງິແມື່ ນວື່ າຈະເກດີຂໍຜ້ດິພາດຊຶື່ ງກໍື່ ໃຫເ້ກດີຄວາມເສຍຫາຍຕໍື່ ຊວີດິ ແລະ ສຸກຂະພາບ ຂອງ
ຄ ນເຈ ບກໍຖືວື່ າໄດປ້ະຕບິ ດຕາມໜາ້ທີື່ ຂອງຕ ນ ຊຶື່ ງສອດຄື່ ອງກ ບເງ ືື່ ອນໄຂທີື່ ພາໃຫພ້ ນ້ຈາກ
ຄວາມຮ ບຜດິ ຊອບທາງອາຍາຊຶື່ ງກໍານ ດໄວໃ້ນມາດຕາ 33, ຂໍ ້5 ຂອງປະມວນກ ດໝາຍອາຍາ 
ແລະ ສອດຄື່ ອງກ ບຄໍາຄດິ ເຫ ນສື່ ວນຫ າຍຂອງນ ກກ ດໝາຍ ແລະ ຜູປ້ະຕບິ ດທາງການແພດທີື່

ໄດຈ້າກການສໍາພາດຄໍາຄດິເຫ ນ. 

ຂໍສ້ະຫ ຸບບ ນຫາ, ອຸປະສ ກ ແລະ ສິື່ ງທາ້ທາຍທີື່ ເຮ ດໃຫບໍ້ື່ ສາມາດດໍາເນນີຄະດອີາຍາຕໍື່ ກ  ບ
ແພດໝໍທີື່ ກະ ທໍາຜດິຍອ້ນຄວາມປະໝາດພາໃຫຄ້ ນເຈ ບເສຍຊວີດິໃນເວລາປິື່ ນປ ວແມື່ ນຍອ້ນ
ເຈ າ້ໜາ້ທີື່ ບໍື່ ສາມາດກໍານ ດອ ງ ປະກອບຂອງການກະທໍາຜດິທາງດາ້ນພາວະວໄິສຂອງການກະທໍາ
ຜດິ ຊຶື່ ງຈະໄດມ້າຈາກການເຂ າ້ເຖງິຂໍມູ້ນຫ  ກ ຖານທີື່ ເກດີຂຶນ້ ແລະ ຂໍມູ້ນຫ  ກຖານທີື່ ຈະນໍາໃຊ ້
ເຂ າ້ໃນການດໍາເນີນຄະດີ ຊຶື່ ງຈາກຜ ນຂອງການຄ ນ້ຄວາ້ເຫ ນວື່ າ ຂໍມູ້ນຫ  ກຖານດ  ື່ ງກື່ າວມີ
ລ ກສະນະຕດິພ ນກ ບວຊິາສະເພາະໃນສາຂາຕື່ າງໆ ທາງການແພດ ຊຶື່ ງແນື່ ນື່ ອນວື່ າຕອ້ງ ອງີໃສື່ ຜູ ້
ຊື່ ຽວຊານ ຫ  ືຜູຊໍ້ານານງານສະເພາະດາ້ນເປ ນຜູໃ້ຫຄໍ້າຄດິເຫ ນຕໍື່ ກ  ບການກະທໍາຂອງແພດໝໍທີື່

ຖກື ກື່ າວຫາວື່ າໄດປ້ະຕບິ ດໜາ້ທີື່ ຖກືຕອ້ງແລວ້ ຫ  ືຍອ້ນຄວາມບໍື່ ລະມ ດລະວ ງ ໂດຍສະເພາະ
ຖາ້ມກີານຮອ້ງຟອ້ງ ທາງອາຍາ ຫ  ືຮອ້ງຟອ້ງເອ າຄື່ າເສຍຫາຍທາງແພື່ ງທີື່ ເກດີຂຶນ້. 
ຂໍສ້ະເໜເີພືື່ ອປ ບປຸງແກໄ້ຂ 
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1. ສະເໜໃີຫພ້າກສື່ ວນທີື່ ກື່ ຽວຂອ້ງ (ສະພາຄຸມ້ຄອງວຊິາຊບີການປິື່ ນປ ວ) ສາ້ງປຶ້ມຄູື່ ມ ື
ທາງການແພດ ໃຫເ້ປ ນເອກະພາບເພືື່ ອກໍານ ດມາດຕະຖານການຮ ກສາທາງການແພດໃນແຕື່ ລະ
ສາຂາການປິື່ ນປ  (Medical Pratice Guideline) ແລະ ນຕິກິໍາລຸື່ ມກ ດໝາຍກື່ ຽວກ ບວທິກີານ

ກວດສອບ, ການແກໄ້ຂ ແລະ ການລາຍ ງານຄໍາເຫ ນໃນກໍລະນເີກດີຂໍຜ້ດິພາດທາງການແພດຕໍື່

ຄ ນເຈ ບເພືື່ ອເປ ນບື່ ອນອງີໃຫໜ້ື່ ວຍງານກວດສອບ, ເຈ  າ້ ໜາ້ທີື່ ຕໍາຫ ວດ, ໄອຍະການ ແລະ ສານ
ສາມາດດໍາເນນີຄະດທີາງແພື່ ງ ແລະ ທາງອາຍາພອ້ມທ ງຮ ບປະກ ນສດິ ແລະ ຜ ນປະໂຫຍດຂອງ
ຄ ນເຈ ບ ຫ  ືຜູຖ້ກືເສຍຫາຍໃຫຮ້ ບຮູ ້ແລະ ເຂ າ້ໃຈ. 

2. ປ ບປຸງ ແລະ ເພີື່ ມເຕມີເນືອ້ໃນຂອງມາດຕາ 208 ຂອງປະມວນກ ດໝາຍອາຍາໃນ
ສື່ ວນທີື່ ກື່ ຽວຂອ້ງ ກ ບການກະທໍາຜດິດວ້ຍຄວາມບໍື່ ລະມ ດລະວ ງທາງດາ້ນວຊິາຊບີທີື່ ກໍື່ ໃຫຄ້ວາມ
ເສຍຫາຍຕໍື່ ຊວີດິຂອງບຸກຄ ນ ອືື່ ນໂດຍໃຫເ້ພີື່ ມເນືອ້ໃນຄວາມຜດິທີື່ ກວມເອ າການສາ້ງຄວາມ
ເສຍຫາຍຕໍື່ ຊວີດິຂອງບຸກຄ ນອືື່ ນຍອ້ນຄວາມບໍື່  ລະມ ດລະວ ງເນືື່ ອງຈາກການບໍື່ ປະຕບິ ດຕາມ
ມາດຕະຖານວຊິາຊບີ ແລະ ມາດຕະຖານຄວາມປອດໄພທີື່ ກໍານ ດ ໄວໃ້ນລະບຽບກ ດ  ໝາຍ
ສະເພາະ. 

3. ໃນກໍລະນີມຄໍີາຮອ້ງຟ້ອງ ຫ ື ຂໍຄວາມເປ ນທໍາຈາກຜູເ້ສຍຫາຍຕໍື່ ກ  ບການກະທໍາ

ຜດິພາດຂອງແພດໝໍ, ສະເໜໃີຫມ້ກີານກໍານ ດວທິກີານປະຕບິ ດເພືື່ ອໃຫສ້າມາດດໍາເນນີຄະດີ
ອາຍາຕໍື່ ການກະທໍາຜດິຍອ້ນຄວາມບໍື່  ລະມ ດລະວ ງພາໃຫຄ້ ນອືື່ ນໄດຮ້ ບບາດເຈ ບ ຫ  ືເສຍຊວີດິ
ເປ ນຕ ນ້ວື່ າເມືື່ ອເຈ  າ້ໜາ້ທີື່ ໄດຮ້ ບຄໍາຮອ້ງຟອ້ງຂອງຜູ ້ຖກຶເສຍຫາຍ ຫ  ືຍາດພີື່ ນອ້ງຂອງຜູຖ້ກືເສຍ

ຫາຍ, ຖາ້ເຫ ນວື່ າມຂໍີມູ້ນຫ  ກຖານພຽງພໍທີື່ ເຊືື່ ອໄດວ້ື່ າເປ ນການ ກະທໍາຜດິແທໃ້ຫເ້ຮ ດໜ ງສສືະເ
ໜີຂໍຄໍາເຫ ນຕໍື່ ສະມາຄ ມຄຸມ້ຄອງວຊິາຊີບການປິື່ ນປ ວໃນ 2 ປະເດ ນຄ:ື ປະເດ ນທີ 1 ການ
ປິື່ ນປ ວຄ ນເຈ ບຂອງແພດໝໍທີື່ ຖກືກື່ າວຫານ ນ້ຖກືຕອ້ງ ແລະ ສອດຄື່ ອງອງີຕາມມາດຕະ ຖານ

ທາງການແພດໃນສາຂານ ນ້ ຫ  ືບໍື່ ; ແລະ ປະເດ ນທ ີ2 ແພດໝໍທີື່ ຖກືກື່ າວຫານ ນ້ໄດໃ້ຊຄ້ວາມລະ

ມ ດລະ ວ ງໃນການກວດ, ປະເມນີ, ວນິດິໄສ ແລະ ປິື່ ນປ ວໄປຕາມເຫດ ແລະ ຜ ນໃນສະຖານະ

ການນ ນ້ ຫ  ືບໍື່ . ພອ້ມ ດຽວກ ນນ ນ້, ສະເໜີໃຫສໍ້າເນ າເອກະສານບ ນທຶກທາງການແພດທີື່

ກື່ ຽວຂອ້ງສ ື່ ງໃຫເ້ຈ າ້ໜາ້ທີື່ ຕໍາຫ ວດ ເພືື່ ອກວດກາ, ຮບີໂຮມ ແລະ ຊ ື່ ງຊາຂໍມູ້ນຫ  ກຖານເພືື່ ອສະຫ ຸບ
ສໍານວນຄະດໃີຫອ້ ງການໄອຍະການຕໍື່ ໄປ. 
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4. ເມືື່ ອມເີຫດການເສຍຊວີດິຂອງຄ ນເຈ ບຢູື່ ໂຮງໝໍ, ສະເໜໃີຫມ້ກີານປະສານສ ມທ ບ, 

ປຶກສາຫາລ ືແລະ ຕ ກລ ງຢື່ າງເປ ນເອກະພາບລະຫວື່ າງໂຮງໝໍທີື່ ດໍາເນນີກວດສອບພາຍໃນ, ການ

ແຕື່ ງຕ ງ້ຜູຊໍ້ານານງານ ແລະ ເຈ າ້ໜາ້ທີື່ ຕໍາຫ ວດໃຫທ້ ນສະພາບການເພືື່ ອໃຫມ້ຄີວາມຍຸຕິທໍາ, 

ເປ ນກາງ.  ພາຍຫ  ງມກີານກວດສອບຂໍ ້ຜດິພາດທີື່ ເກດີຂຶນ້, ສະເໜໃີຫມ້ກີານລາຍງານຜ ນການ
ກວດສອບໃຫຄ້ ນເຈ ບ ຫ  ືຄອບຄ ວຂອງຍາດພີື່ ນອ້ງຂອງຜູຖ້ກືເສຍຫາຍຊາບໃນທຸກກລໍະນເີຖງິ
ແມື່ ນວື່ າຈະບໍື່ ມກີານຮອ້ງຂໍຈາກຜູຖ້ກືເສຍໃຫມ້ກີານກວດສອບກຕໍາມ. 

5. ສຶກສາອ ບຮ ມ, ຍ ກລະດ ບຄວາມເຂ າ້ໃຈຂອງແພດໝໍ ແລະ ບຸກຄະລະກອນທີື່ ້

ກື່ ຽວຂອ້ງໃຫຮ້ ບຮູ ້ກື່ ຽວກ ບລະບຽບຫ  ກການປິື່ ນປ ວ, ຄວາມສໍາຄ ນຂອງມາດຕະຖານທາງການ
ແພດໃນແຕື່ ລະສາຂາ ແລະ ຈ ນຍາ ບ ນໃນເວລາດໍາເນນີການປິື່ ນປ ວເພືື່ ອຮ ບປະກ ນໃຫແ້ພດໝໍ 
ແລະ ບຸກຄະລະກອນທາງການແພດມສີະຕ ິແລະ ຄວາມຮ ບຜດິຊອບສູງໃນເວລາປະຕບິ ດໜາ້ທີື່

ຂອງຕ ນຢູື່ ສະເໝ.ີ 
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ສກຶສາຜ ນກະທ ບຂອງການນາໍໃຊນ້ະໂຍບາຍງ  ບປະມານ ທີື່ ມຜີ ນຕໍື່ ການສ ື່ ງອອກ 
ແລະ ນາໍເຂ າ້ຂອງ ສປປ ລາວ ແຕື່ ປີ 1990 ຫາ 2018 

ສ ມນ ກ ຍອດຮ ກສາ ແລະ ອາໄລ ພ ນວໄິຊ 

ຜູຮ້  ບຜດິຊອບຫ  ກ: ສ ມນ ກ ຍອດຮ ກສາ  
ນ ກສກຶສາລະດ ບປະລນິຍາເອກ ສາຂາ ເສດຖະສາດ ຮຸື່ ນທ ີ1 ຄະນະເສດຖະສາດ ແລະ 

ບໍລຫິານທຸລະກດິ, ມະຫາວທິະຍາໄລແຫື່ ງຊາດລາວ 

ອເີມວ: somnack3383@gmail.com; ເບໂີທ: 020 2223 2626; 020 55 825 825; 
 

ບ ດຄ ດຫຍໍ ້
ການສກຶສາຜ ນກະທ ບຂອງການນໍາໃຊນ້ະໂຍບາຍງ  ບປະມານ ທີື່ ມຜີ ນຕໍື່ ການສ ື່ ງອອກ 

ແລະ ນໍາເຂ າ້ຂອງ ສປປ ລາວ ແຕື່ ປີ 1990 ຫາ 2018 ມຈີດຸປະສ ງ: 1) ສກຶສາສະພາບລວມ
ຂອງການວາງນະໂຍບາຍງ  ບປະມານ, ການອອກນຕິກິໍາຕື່ າງໆທີື່ ກື່ ຽວຂອ້ງ ແລະ ການຈ ດຕ ງ້
ປະຕບິ ດນະໂຍບາຍງ  ບປະມານທີື່ ມຜີ ນຕໍື່ ກ  ບການສ ື່ ງອອກ ແລະ ນໍາເຂ າ້ຂອງ ສປປ ລາວ ແຕື່ ປີ 

1990 ຫາ 2018 ແລະ 2) ວເິຄາະຄວາມສໍາພ ນກ ນລະຫວື່ າງຕ ວປື່ ຽນນະໂຍບາຍງ  ບປະມານທີື່ ມ ີ
ຜ ນກະທ ບຕໍື່ ກ  ບການສ ື່ ງອອກ ແລະ ນາໍເຂ າ້ຂອງສປປ ລາວ ແຕື່ ປີ 1990 ຫາ 2018. ການນາໍໃຊ ້
ຂໍມູ້ນແບບອະນຸກ ມເວລາ Time Series Data ເຂ າ້ໃນການວເິຄາະ ແລະ ເຄືື່ ອງມທືາງດາ້ນ
ເສດຖະມຕິເິຊ ື່ ນ: Unit roots test, Lag selection, ECM model. ຜ ນຂອງການສກຶສາ ພ ບ
ວື່ າ ການສ ື່ ງອອກສູງສຸດ 5,294.71 ລາ້ນໂດລາສະຫະລ ດ, ຕໍື່ າສຸດ 79 ລາ້ນໂດລາສະຫະລ ດ, 
ສະເລື່ ຍ 1,321.31 ລາ້ນໂດລາສະຫະລ ດ, ມູນຄື່ າການສ ື່ ງອອກທ ງໝ ດ 38,318 ລາ້ນໂດລາ
ສະຫະລ ດ. ການນໍາເຂ າ້ສູງສຸດ 6,164.04 ລາ້ນໂດລາສະຫະລ ດ, ຕໍື່ າສຸດ 165 ລາ້ນໂດລາ
ສະຫະລ ດ, ສະເລື່ ຍ 1,779.36 ລາ້ນໂດລາສະ ຫະລ ດ, ມູນຄື່ າການສ ື່ ງອອກທ ງໝ ດ 51,601 
ລາ້ນໂດລາສະຫະລ ດ.  

ຜ ນຂອງການວເິຄາະແບບຈາໍລອງການນໍາເຂ າ້ທີື່ ປື່ ຽນແປງຕາມລາຍຈື່ າຍ ພ ບວື່ າ: ຖາ້ເພີື່ ມ
ລາຍຈື່ າຍເພືື່ ອການລ ງທນຶຂຶນ້ 1% ຈະສ ື່ ງຜ ນກະທ ບເຮ ດໃຫກ້ານນໍາເຂ າ້ເພີື່ ມຂຶນ້ 0.67%, 
ລະດ ບຄວາມເຊືື່ ອໝ ນ້ 99%; ໃນນີ,້ ຖາ້ຫາກເພີື່ ມລາຍຈື່ າຍບໍລຫິານຂຶນ້ 1% ຈະສ ື່ ງຜ ນກະທ ບ
ຕໍື່ ກ  ບສໍາປະສດິຄວາມສໍາພ ນຮື່ ວມໄລຍະຍາວຫລຸດລ ງ 2.58%, ລະດ ບຄວາມເຊືື່ ອໝ ນ້ 99%. 
ສື່ ວນໜີພ້າຍໃນ ແລະ ໜີຕ້ື່ າງປະເທດ ກໍເຫ ນວື່ າສ ື່ ງຜ ນກະທ ບຕໍື່ ກ  ບການນໍາເຂ າ້ເຊ ື່ ນກ ນຄ:ື ຖາ້
ຫາກເພີື່ ມໜີພ້າຍໃນ ແລະ ຕື່ າງປະເທດຂຶນ້ 1 % ຈະສ ື່ ງຜ ນກະທ ບເຮ ດໃຫມູ້ນຄື່ າການນໍາເຂ າ້
ເພີື່ ມຂຶນ້ 0.31 ແລະ 0.38% ຕາມລໍາດ ບ, ລະດ ບຄວາມເຊືື່ ອໝ ນ້ 99% ແລະ ຜ ນຂອງການ
ທ ດສອບແບບຈໍາລອງການນໍາເຂ າ້ທີື່ ປື່ ຽນແປງຕາມລາຍຮ ບຂອງລ ດຖະບານ ພ ບວື່ າ: ຖາ້ເຮ າ
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ຫລຸດການຈ ດເກ ບລາຍຮ ບຈາກພາສີລ ງ 1% ຈະສ ື່ ງຜ ນກະທ ບເຮ ດໃຫກ້ານນໍາເຂ າ້ຫ ຸດລ ງ 
14.77% ດວ້ຍລະດ ບຄວາມເຊືື່ ອໝ ນ້ 99%; ໃນນີ,້ ຖາ້ຫາກຫ ຸດລາຍລາຍຮ ບທີື່ ບໍື່ ມາຈາກພາສີ
ລ ງ 1% ຈະສ ື່ ງຜ ນກະທ ບຕໍື່ ກ  ບສໍາປະສດິຄວາມສໍາພ ນຮື່ ວມໄລຍະຍາວຫລຸດລ ງ 3.72% ດວ້ຍ
ລະດ ບຄວາມເຊືື່ ອໝ ນ້ 99 %. ສໍາລ ບໜີພ້າຍໃນ ແລະ ໜີຕ້ື່ າງປະເທດ ກໍເຫ ນວື່ າສ ື່ ງຜ ນກະທ ບ
ຕໍື່ ກ  ບການນໍາເຂ າ້ເຊ ື່ ນກ ນ: ຖາ້ຫາກຫລຸດໜີພ້າຍໃນ ແລະ ຕື່ າງປະເທດລ ງ 1% ຈະສ ື່ ງຜ ນ
ກະທ ບເຮ ດໃຫມູ້ນຄື່ າການນໍາເຂ າ້ຫລຸດລ ງເປ ນ 0.3709 ແລະ 4.1351 % ຕາມລໍາດ ບ ດວ້ຍ
ລະດ ບຄວາມເຊືື່ ອໝ ນ້ 99%.  

ຜ ນການວເິຄາະແບບຈໍາລອງການສ ື່ ງອອກ ທີື່ ປື່ ຽນແປງຕາມລາຍຈື່ າຍ ພ ບວື່ າ: ຖາ້ເຮ າ
ຫລຸດລາຍຈື່ າຍເພືື່ ອການລ ງທນຶ ແລະ ບໍລຫິານລ ງ 1% ຈະສ ື່ ງຜ ນກະທ ບເຮ ດໃຫກ້ານນໍາສ ື່ ງ
ອອກຫລຸດລ ງ 0.8546% ແລະ 2.14% ຕາມລໍາດ ບ ດວ້ຍລະດ ບຄວາມເຊືື່ ອໝ ນ້ 99%. ໃນນີ ້
, ຖາ້ຫາກເພີື່ ມລວມຍອດຜະລດິຕະພ ນທີື່ ແທຈ້ງິຂຶນ້ 1% ຈະສ ື່ ງຜ ນກະທ ບເຮ ດໃຫມູ້ນຄື່ າການ
ສ ື່ ງອອກເພີື່ ມຂຶນ້ 2.75% ແລະ ຜ ນການທ ດສອບແບບຈໍາລອງການສ ື່ ງອອກທີື່ ປື່ ຽນແປງຕາມ
ລາຍຮ ບ ພ ບວື່ າ: ຖາ້ເຮ າເພີື່ ມການຈ ດເກ ບລາຍຮ ບທີື່ ມາຈາກພາສ ີແລະ ບໍື່ ມາຈາກພາສຂີຶນ້ 1 % 
ຈະສ ື່ ງຜ ນກະທ ບເຮ ດໃຫກ້ານສ ື່ ງອອກຂອງລາວໄປຕື່ າງປະເທດຫລຸດລ ງ 20.3% ແລະ 6.13% 

ຕາມລໍາດ ບ ດວ້ຍລະດ ບຄວາມເຊືື່ ອໝ ນ້ 99 %. ໃນນີ,້ ຖາ້ຫາກຫລຸດໜີຕ້ື່ າງປະເທດລ ງ 1% 
ຈະສ ື່ ງຜ ນກະທ ບເຮ ດໃຫມູ້ນຄື່ າການສ ື່ ງອອກຂອງລາວຫລຸດລ ງ 4.097% ດວ້ຍລະດ ບຄວາມ
ເຊືື່ ອໝ ນ້ 99%. ລວມຍອດຜະລດິຕະພ ນພາຍໃນທີື່ ແທຈ້ງິຫາກເພີື່ ມຂຶນ້ 1% ແລວ້ ກໍຈະສ ື່ ງ
ຜ ນກະທ ບດາ້ນບວກຕໍື່ ກ  ບການສ ື່ ງອອກເພີື່ ມຂຶນ້ 30.68% ດວ້ຍລະດ ບຄວາມເຊືື່ ອໝ ນ້ 99%.  
ຄໍາສ ບສໍາຄ ນ: ຜ ນກະທ ບ, ການນໍາໃຊນ້ະໂຍບາຍງ  ບປະມານ, ການສ ື່ ງອອກ, ການນໍາເຂ າ້ຂອງ
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 
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variables of fiscal policies and the Lao exports and imports from 1990 to 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 



112 

ວາລະສານມະຫາວທິະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ສະບບັທີ 18, 2021 

adjustment (-0.4389) with t-statistic statistical value (-6.9277) 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. 
 

ຄວາມເປ ນມາ ແລະ ສະພາບຂອງບ ນຫາ  
 ໃນຊື່ ວງຂອງການສຶກສາແຕື່ ປີ 1990 ຫາ 2018, ພ ບວື່ າການສ ື່ ງອອກຂອງລາວໄປ
ຕື່ າງປະເທດບ ນລຸສູງສຸດເຖິງ 5,294.71 ລາ້ນໂລດາສະຫະລ ດ, ບ ນລຸຕໍື່ າສຸດ 79 ລາ້ນໂດລາ
ສະຫະລ ດ, ສະເລື່ ຍ 1,321.31 ລາ້ນໂດລາສະຫະລ ດ, ລວມຍອດມູນຄື່ າການສ ື່ ງອອກທ ງໝ ດ
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ມວນລວມບ ນລຸເຖິງ 38,318 ລາ້ນໂລດາສະຫະລ ດ. ໃນນີ,້ ການນໍາເຂ າ້ໃນຂອງລາວຈາກ
ຕື່ າງປະເທດບ ນລຸສູງສຸດເຖິງ 6,164.04 ລາ້ນໂລດາສະຫະລ ດ, ຕໍື່ າສຸດ 165 ລາ້ນໂດລາ
ສະຫະລ ດ, ສະເລື່ ຍ 1,779.36 ລາ້ນໂດລາສະຫະລ ດ, ລວມຍອດມູນຄື່ າການສ ື່ ງອອກທ ງໝ ດ 
51,601 ລາ້ນໂດລາສະຫະລ ດ. ການຈ ດເກ ບລາຍຮ ບຈາກພາສີ-ອາກອນບ ນລຸສູງສຸດ 
17,597.79 ຕືກ້ບີ, ຕໍື່ າສຸດ 38 ຕືກ້ບີ, ສະເລື່ ຍ 5,220.29 ຕືກ້ບີ, ລວມຍອດມູນຄື່ າການຈ ດ
ເກ ບລາຍຮ ບທ ງໝ ດ 151,388 ຕືກ້ບີ. ການຈ ດເກ ບລາຍຮ ບທີື່ ບໍື່ ຈາກພາສ-ີອາກອນບ ນລຸສູງສຸດ 
5,290.33 ຕືກ້ບີ, ຕໍື່ າສຸດ 21 ຕືກ້ບີ, ສະເລື່ ຍ 1.0118,1 ຕືກ້ບີ, ລວມຍອດມູນຄື່ າການຈ ດເກ ບ
ລາຍຮ ບທ ງໝ ດ 29,525 ຕືກ້ບີ. ລາຍຈື່ າຍເພືື່ ອການລ ງທນຶບ ນລຸສູງສຸດ 14,787.79 ຕືກ້ບີ, ຕໍື່ າ
ສຸດ 63 ຕືກ້ບີ, ສະເລື່ ຍ 3,883.82 ຕືກ້ບີ, ລວມຍອດມູນຄື່ າການຈື່ າຍເພືື່ ອການລ ງທນຶທ ງໝ ດ 
112,631 ຕືກ້ບີ. ລາຍຈື່ າຍເພືື່ ອການບໍລຫິານລ ດບ ນລຸສູງສຸດ 31,961 ຕືກ້ບີ, ຕໍື່ າສຸດ 70 ຕືກ້ບີ, 
ສະເລື່ ຍ 6,328.73 ຕືກ້ບີ, ລວມຍອດມູນຄື່ າການຈື່ າຍເພືື່ ອການບໍລຫິານລ ດທ ງໝ ດ 183,533 
ຕືກ້ບີ ແລະ ໜີພ້າຍໃນບ ນລຸສູງສຸດ 3,713 ຕືກ້ບີ, ຕໍື່ າສຸດ 4.83 ຕືກ້ບີ, ສະເລື່ ຍ 497.3 ຕືກ້ບີ, 
ລວມຍອດມູນຄື່ າການກູຢື້ມຈາກພາຍໃນທ ງໝ ດ 14,422 ຕືກ້ບີ. ໜີຕ້ື່ າງປະເທດບ ນລຸສູງສຸດ 
6,534.8  ຕືກ້ບີ, ຕໍື່ າສຸດ 27.13 ຕືກ້ບີ, ສະເລື່ ຍ 1,464.67 ຕືກ້ບີ, ລວມຍອດມູນຄື່ າການກູ ້
ຢືມຈາກຕື່ າງປະເທດທ ງໝ ດ 42,474 ຕືກ້ບີ. ລວມຍອດຜະລດິຕະພ ນພາຍໃນທີື່ ແທຈ້ງິບ ນລຸ
ສູງສຸດ 152,414,2 ຕືກ້ບີ, ຕໍື່ າສຸດ 607.32 ຕືກ້ບີ, ສະເລື່ ຍ 43,434.67 ຕືກ້ບີ, ລວມຍອດມູນ
ຄື່ າຜະລດິຕະພ ນພາຍໃນທີື່ ແທຈ້ງິທ ງໝ ດ 1,259,605 ຕືກ້ບີ. ຍອ້ນເຫ ນໄດບ້ ນຫາຕື່ າງໆ ທີື່ ໄດ ້
ກື່ າວມານ ນ້ ຂາ້ພະເຈ າ້ ຈ ຶື່ ງມຄີວາມສ ນໃຈທີື່ ຢາກຈະສກຶສາວື່ າ ຜື່ ານມາລ ດ ຖະບານ ມກີານນໍາ
ໃຊນ້ະໂຍບາຍງ  ບປະມານເຂ າ້ໃນການກະຕຸນ້ເສດຖະກດິ ທີື່ ມກີານຈ ດສ ນດາ້ນລາຍຮ ບ ແລະ 
ລາຍຈື່ າຍທາງດາ້ນງ  ບປະມານຄແືນວໃດແດື່ ? ແລະ ການນໍາໃຊນ້ະໂຍບາຍທາງດາ້ນງ  ບປະມານ
ດ ື່ ງກື່ າວ ຈະມຜີ ນກະ ທ ບຕໍື່ ກ  ບການພ ດທະນາເສດຖະກດິທາງດາ້ນມະຫາພາກຄແືນວໃດເຊ ື່ ນ: 
ລາຍຮ ບມາຈາກພາສ-ີອາກອນ, ລາຍຮ ບທີື່ ບໍື່ ໄດມ້າຈາກພາສ-ີອາກອນ, ລາຍຈື່ າຍໃນການລ ງທນຶ
ຂອງລ ດ, ລາຍຈື່ າຍໃນການບໍລິຫານລ ດ, ໜີພ້າຍໃນ, ໜີຕ້ື່ າງປະເທດ ແລະ ລວມຍອດ
ຜະລດິຕະພ ນພາຍໃນທແີທຈ້ງິ ຈະສ ື່ ງຜ ນກະທ ບຕໍື່ ກ  ບການສ ື່ ງອອກ ແລະ ນໍາເຂ າ້ຂອງ ສປປ 
ລາວ ຄແືນວໃດແດື່ ? ເມືື່ ອລ ດຖະບານມກີານປື່ ຽນແປງການນໍາໃຊນ້ະໂຍບາຍງ  ບປະມານຕາມ
ແຕື່ ລະໄລຍະ? 
ຈດຸປະສ ງ 

ສກຶສາສະພາບລວມຂອງການວາງນະໂຍບາຍງ  ບປະມານ, ການອອກນຕິກິໍາຕື່ າງໆທີື່

ກື່ ຽວຂອ້ງ ແລະ ການຈ ດຕ ງ້ປະຕບິ ດນະໂຍບາຍງ  ບປະມານທີື່ ມຜີ ນຕໍື່ ກ  ບການສ ື່ ງອອກ ແລະ ນາໍ
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ເຂ າ້ຂອງ ສປປ ລາວ ແຕື່ ປີ 1990 ຫາ 2018 ແລະ ວເິຄາະຄວາມສໍາພ ນກ ນ ລະຫວື່ າງຕ ວປື່ ຽນ
ນະໂຍບາຍງ  ບປະມານ ທີື່ ມຜີ ນກະທ ບຕໍື່ ກ  ບການສ ື່ ງອອກ ແລະ ນໍາເຂ າ້ຂອງ ສປປ ລາວ ແຕື່ ປີ 
1990 ຫາ 2018. 

ວທິກີານສກຶສາ 
ໃນການວເິຄາະຂໍມູ້ນ ແມື່ ນໄດນ້າໍໃຊກ້ານວເິຄາະຂໍມູ້ນນ ບທ ງແບບພ ນລະນາ ແລະ ແບບ

ປະລມິານ ໂດຍນໍາໃຊເ້ຄືື່ ອງມທືາງເສດຖາມຕິ ິເຂ າ້ໃນການວເິຄາະຂໍມູ້ນແບບອານຸກ ມເວລາ ຈາໍ
ນວນ 29 ປີ ພອ້ມທ ງປອ້ນລະຫ ດຂໍມູ້ນເຂ າ້ໃນໂປ ແກ ມ Eviews 10 ເພືື່ ອທ ດສອບຄວາມນີງ້
ຂອງຂໍມູ້ນ (Unit root test) ແລະ ແບບຈາໍລອງ (VECM Model) ຂອງຕ ວປື່ ຽນຕາມ ແລະ 
ຕ ວປື່ ຽນອດິສະຫ ະ.  
ຜ ນການສກຶສາ 
ສະພາບລວມຂອງການວາງນະໂຍບາຍ, ການອອກນຕິກິໍາຕື່ າງໆ ທີື່ ກື່ ຽວຂອ້ງ ແລະ ການຈ ດຕ ງ້
ນະໂຍບາຍງ  ບປະມານ ທີື່ ສ ື່ ງຜ ນກະທ ບຕໍື່ ການສ ື່ ງອອກ ແລະ ນາໍເຂ າ້ຂອງ ສປປ ລາວ 

ຕະຫຼອດໄລຍະຂອງສກຶສາ ການເຕບີໂຕທາງດາ້ນເສດຖະກດິເປ ນເວລາ 29 ປີ ຄນື  ບແຕື່
ປີ 1990 ຫາ 2018 ເຫ ນວື່ າ ການພ ດທະນາທາງດາ້ນເສດຖະກດິ ເຫ ນວື່ າພ ບກ ບບ ນຫາຫລາຍໆ 
ດາ້ນເຊ ື່ ນ: ໄລຍະທີື່ ເຕບີໃຫຍື່ ຂະຫຍາຍຕ ວ, ໄລຍະວກິດິການທາງດາ້ນເສດຖະກດິ, ໄລຍະຂາ
ລ ງຂອງເສດຖະກດິ ແລະ ຍ ງມອີກີຫລາຍໆບ ນຫາທີື່ ພ ບພໍໃ້ນຊວື່ ງຂອງການສກຶສາ. ແຕື່ ວື່ າຍອ້ນ
ມກີານ ຊີນ້ໍາ-ນໍາພາຢື່ າງໃກສ້ດິຈາກລ ດຖະບານ ຈຶື່ ງເຮ ດໃຫກ້ານເຕບີໂຕທາງດາ້ນເສດຖະກດິ
ຂອງ ສປປ ລາວ ເຮ າ ໂດຍລວມແລວ້, ແມື່ ນສາມາດຮ ກສາລະດ ບການຂະຫຍາຍຕ ວທາງດາ້ນ
ເສດຖະກດິຕະ ຫລອດໄລຍະຂອງການສກຶສາເຫ ນວື່ າ: ໂດຍສະເລື່ ຍແລວ້ເຫ ນວື່ າການຂາດດຸນ
ຕະຫລອດໄລຍະ 29 ປີ ເທ ື່ າ 1,005.98 ລາ້ນໂດລາສະຫະລ ດ ເຊິື່ ງເຫ ນວື່ າເປ ນລະດ ບການເຕບີ
ໂຕທາງດາ້ນເສດຖະກດິທີື່ ຢູື່ ໃນລະດ ບທີື່ ໜ ນ້ທື່ ຽງ ແລະ ກໍື່ ເຫ ນວື່ າມສີະຖຽນລະພາບພໍສ ມຄວນ 

(ບ ດລາຍງານທາງດາ້ນເສດຖະກດິຂອງ ສປປ ລາວ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລ ງທນຶ, 2020) 

ເຊິື່ ງລາຍລະອຽດແມື່ ນສາມາດເບິື່ ງໄດຈ້າກຮູບສະແດງຂາ້ງລຸື່ ມນີ:້ 
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ຮູບທ ີ1 ການສ ື່ ງອອກ, ນາໍເຂ າ້ ແລະ ດຸນການຄາ້ຂອງ ສປປ ລາວ ນ ບແຕື່ ປີ 1990 ຫາ 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ແຫລື່ ງຂໍມ້ນູ: Key Indicators for Devloping Countries, ທະນາຄານພ ດທະນາອາຊ,ີ 2020) 
ແບບຈໍາລອງທາງດາ້ນລາຍຈື່ າຍ ແລະ ລາຍຮ ບຂອງລ ດຖະບານທີື່ ມຜີ ນຕໍື່ ການນໍາເຂ າ້ ແລະ ສ ື່ ງ
ອອກຂອງ ສປປ ລາວ 

 ແບບຈາໍລອງທາງດາ້ນລາຍຈື່ າຍ ແລະ ລາຍຮ ບຂອງລ ດຖະບານ ທີື່ ມຜີ ນຕໍື່ ກ  ບການນາໍເຂ າ້ 
ແລະ ສ ື່ ງອອກ ໂດຍນໍາເອ າຕ ວປື່ ຽນອດິສະຫລະເຊ ື່ ນ: ລາຍຮ ບທີື່ ມາຈາກພາສ-ີອາກອນ ແລະ 
ລາຍຮ ບທີື່ ບໍື່ ມາຈາກພາສ-ີອາກອນ; ລາຍຈື່ າຍເພືື່ ອການລ ງທນຶ, ລາຍຈື່ າຍເພືື່ ອການບໍລຫິານ; ໜີ ້
ພາຍໃນ ແລະ ຕື່ າງປະເທດ; ລວມຍອດຜະລດິຕະພ ນພາຍໃນທີື່ ແທຈ້ງິ. ທ ງໝ ດນ ນ້, ເປ ນຕ ວ
ປື່ ຽນອດິສະຫລະຫລ ກ ເພືື່ ອທ ດສອບວື່ າຈະມຄີວາມສໍາພ ນກ ບການນໍາເຂ າ້ ແລະ ສ ື່ ງອອກຂອງ
ລາວເປ ນຄແືນວໃດ ມກີານກະທ ບເຊິື່ ງກ ນ ແລະ ກ ນຄແືນວໃດ ເຊິື່ ງລາຍລະອຽດຈະໄດນ້ໍາສະເ
ໜດີ ື່ ງຕໍື່ ໄປນີ:້ 
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ຕາຕະລາງ 1 ຜ ນການທ ດສອບຄື່ າສະຖຕິພິືນ້ຖານຕ ວປື່ ຽນຕື່ າງໆ ທີື່ ຈະນາໍໃຊໃ້ນການວເິຄາະ 

ຕ ວປື່ ຽນ ຄື່ າສູງສຸດ ຄື່ າຕໍື່ າສຸດ ຄື່ າສະເລື່ ຍ ຄື່ າຜ ນປື່ ຽນມາດຕະຖານ 

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 

(ແຫລື່ ງຂໍມ້ນູ: ໄດຈ້າກການຄາໍນວນຕ ວຈງິ, 2020) 

 ຈາກຕາຕະລາງຂາ້ງເທງິ, ເຫ ນໄດວ້ື່ າມູນຄື່ າການສ ື່ ງອອກສູງສຸດແມື່ ນ 5,294.71 ລາ້ນໂດ
ລາສະຫະລ ດ, ຕໍື່ າສຸດ 79 ລາ້ນໂດລາສະຫະລ ດ, ສະເລື່ ຍ 1,321.31 ລາ້ນໂດລາສະຫະ ລ ດ 
ແລະ ຄື່ າຜ ນປື່ ຽນມາດຕະຖານເທ ື່ າ 1.540,99; ສື່ ວນການນໍາເຂ າ້ ມີມູນຄື່ າສູງສຸດເທ ື່ າ 
6,164.04 ລາ້ນໂດລາສະຫະລ ດ, ຕໍື່ າສຸດ 165 ລາ້ນໂດລາສະ ຫະລ ດ, ສະເລື່ ຍ 1,779.36 
ລາ້ນໂດລາສະຫະລ ດ ແລະ ຄື່ າຜ ນປື່ ຽນມາດຕະຖານເທ ື່ າ 1,925.78; ລາຍຮ ບທີື່ ມາຈາກພາສ-ີ
ອາກອນ ສາມາດເກ ບໄດສູ້ງສຸດເທ ື່ າ 17,597.79 ຕືກ້ບີ, ສາມາດເກ ບໄດຕ້ໍື່ າສຸດ 38 ຕືກ້ບີ, 
ສະເລື່ ຍ 5,220.29 ຕືກ້ບີ ແລະ ຄື່ າຜ ນປື່ ຽນມາດຕະຖານເທ ື່ າ 5,861.12; ລາຍຮ ບທີື່ ບໍື່ ມາຈາກ
ພາສ-ີອາກອນສາມາດເກ ບໄດສູ້ງສຸດເທ ື່ າ 5,290.33 ຕືກ້ບີ, ສາມາດເກ ບໄດຕ້ໍື່ າສຸດ 21 ຕືກ້ບີ, 
ສະເລື່ ຍ 1,018.10 ຕືກ້ບີ ແລະ ຄື່ າຜ ນປື່ ຽນມາດຕະຖານເທ ື່ າ 1,347.37. 

 ລາຍຈື່ າຍເພືື່ ອການລ ງທນຶສູງສຸດເທ ື່ າ 14,787.79 ຕືກ້ບີ, ຕໍື່ າສຸດ 63 ຕືກ້ບີ, ສະເລື່ ຍ 
3,883.82 ຕືກ້ບີ ແລະ ຄື່ າຜ ນປື່ ຽນມາດຕະຖານເທ ື່ າ 4,076.97; ລາຍຈື່ າຍເພືື່ ອການບໍລຫິານ
ສູງສຸດເທ ື່ າ 31,961 ຕືກ້ບີ, ຕໍື່ າສຸດ 70 ຕືກ້ບີ, ສະເລື່ ຍ 6,328.73 ຕືກ້ບີ ແລະ ຄື່ າຜ ນປື່ ຽນ
ມາດຕະຖານເທ ື່ າ 8,666,66; ໜີພ້າຍໃນ 3,713 ຕືກ້ບີ, ຕໍື່ າສຸດ 4.83 ຕືກ້ບີ, ສະເລື່ ຍ 497.3 
ຕືກ້ບີ ແລະ ຄື່ າຜ ນປື່ ຽນມາດຕະຖານເທ ື່ າ 807.2; ໜີຕ້ື່ າງປະເທດ 6,534.8 ຕືກ້ບີ, ຕໍື່ າສຸດ 
27.13 ຕືກ້ບີ, ສະເລື່ ຍ 1,464.63 ຕືກ້ບີ ແລະ ຄື່ າຜ ນປື່ ຽນມາດຕະຖານເທ ື່ , 1.860.2; ລວມ
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ຍອດຜະລດິຕະພ ນພາຍໃນທີື່ ແທຈ້ງິ 152,414.2 ຕືກ້ບີ, ຕໍື່ າສຸດ 607.32 ຕືກ້ບີ, ສະເລື່ ຍ 
43,434.67 ຕືກ້ບີ ແລະ ຄື່ າຜ ນປື່ ຽນມາດຕະຖານເທ ື່ າ 47,534.37. 

 

ການທ ດສອບຄວາມນີງ້ຂອງຂໍມູ້ນອະນຸກ ມເວລາແບບ Unit Root Test ຂອງບ ນດາຕ ວປື່ ຽນ
ຕື່ າງໆ ທີື່ ນາໍໃຊໃ້ນແບບຈາໍລອງການວເິຄາະ 

ຂໍສ້ ມມຸດຖານມດີ ື່ ງນີ:້ 
𝐻0: 𝑈𝑛𝑖𝑡 𝑟𝑜𝑜𝑡 𝑜𝑟 𝑁𝑜𝑛 − 𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 
𝐻1: 𝑁𝑜𝑛 − 𝑈𝑛𝑖𝑡 𝑟𝑜𝑜𝑡 𝑜𝑟 𝑆𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 

ໃນນີ,້ 𝑃𝑟𝑜 ≥ 0.05 ບໍື່ ສາມາດປະຕເິສດ 𝐻0; 𝑃𝑟𝑜 ≤ 0.05 ສາມາດປະຕເິສດ 𝐻0 

ຍອມຮ ບ 𝐻1. 

ເມືື່ ອໄດນ້າໍສະເໜຊຸີດຂໍມູ້ນທີື່ ເປ ນພືນ້ຖານທາງດາ້ນສະຖຕິທິີື່ ຜື່ ານໄປແລວ້ນ ນ້ ຕໍື່ ໄປແມື່ ນ
ເຮ ດການທ ດສອບຄວາມນີງ້ຂອງຂໍ ້ມູນແບບອະນຸກ ມເວລາໂດຍວິທີ Unit root ຫລື 
Augemented Dickey Fuller Unit ແລະ PP Test ດ ື່ ງຕາຕະລາງຂາ້ງລຸື່ ມນີ:້ 
ຕາຕະລາງ 2 ຜ ນຂອງການທ ດສອບຄວາມນີງ້ຂອງຂໍມູ້ນອະນຸກ ມເວລາແບບ Unit root ນ ບທ ງ

ແບບ At Level ແລະ Difference ຕາມແບບ ADF TEST ແລະ PP TEST 

ADF TEST PP TEST 

Variabl

e 

Level Difference Level Difference 

interce

pt 

With 

Trend 

interce

pt 

With 

Trend 

interce

pt 

With 

Trend 

interce

pt 

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 
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(ແຫລື່ ງຂໍມ້ນູ: ໄດຈ້າກການຄາໍນວນຕ ວຈງິຈາກໂປແກຣມ Eviews 10, 2021) 
ຈາກຕາຕະລາງຂາ້ງເທງິ, ຜ ນຂອງການທ ດສອບຄວາມນີງ້ຂອງຊຸດຂໍມູ້ນແບບອະນຸກ ມ

ເວລາແບບ Unit root ໃນລະດ ບຕ ວເລກ ຫລ ືລະດ ບ (Level), Different ຕາມແບບວເິຄາະ 

ADF TEST ແລະ  PP TEST ຂອງຕ ວປື່ ຽນທຸກໆຕ ວ ໂດຍມ ີການກໍານ ດຄື່ າຄວາມສໍາຄ ນ
ເທ ື່ າກ ບ 0.05. ຕາມຜ ນຂອງການທ ດສອບເຫ ນວື່ າ: ທຸກໆ ຕ ວປື່ ຽນທີື່ ຈະນາໍໃຊໃ້ນແບບຈາໍລອງ 
ມຄີື່ າຄວາມນີງ້ຂອງຊຸດຂໍມູ້ນຂອງທຸກໆຕ ວປື່ ຽນຢູື່ ໃນລະດ ບ I (1) ທຸກໆ ຕ ວປື່ ຽນ. 

ສະນ ນ້, ຊຸດຂໍມູ້ນດ ື່ ງກື່ າວນີ ້ຈ ຶື່ ງມຄີວາມເໝາະສ ມໃນການທີື່ ຈະທ ດສອບຄວາມສໍາພ ນ
ຂອງຕ ວປື່ ຽນແບບກາໍລ ງສອງນອ້ຍສຸດ (OLS) ຕາມແບບຈາໍລອງ VECM Model.   
ການວເິຄາະແບບຈາໍລອງການນໍາເຂ າ້ ທີື່ ປື່ ຽນແປງຕາມລາຍຈື່ າຍຂອງລ ດຖະບານ ໂດຍນໍາໃຊເ້ຄືື່ ອງມວືເິຄາະ
ແບບ VECM Model 

ກື່ ອນຈະນາໍໃຊເ້ຄືື່ ອງມວືເິຄາະຂໍມູ້ນແບບ VECM Model ຕາມຫລ ກການແລວ້, ທຸກໆ 
ຂໍມູ້ນອະນຸກ ມເວລາ ຕອ້ງໄດຜ້ື່ ານການທ ດສອບຄວາມນີງ້ຂອງຊຸດຂໍມູ້ນເສຍກື່ ອນ ແລະ ຊຸດຂໍ ້

ມູນຕອ້ງນີງ້ຢູື່ ໃນ (I1) ທ ງໝ ດ ຈຶື່ ງສາມາດນໍາໃຊແ້ບບຈໍາລອງ VECM Model ໄດ ້ເພືື່ ອທ ດ
ສອບຄວາມສໍາພ ນຮື່ ວມນ ບທ ງໄລຍະຍາວ ແລະ ໄລຍະສ ນ້. 

• ການທ ດສອບຕາມແບບຈໍາລອງ ECM Model ທີື່ ບໍື່ ມຫີລາຍຕ ວປື່ ຽນ ເພືື່ ອຊອກຫາ
ຄວາມສໍາພ ນຮື່ ວມຂອງຊຸດຂໍມູ້ນ ດ ື່ ງນີ:້ 

∆𝑦𝑡 = 𝛽0 + ∑ 𝛽𝑖∆𝑦𝑡−1 + ∑ 𝛿𝑖∆𝑋𝑡−1 + 𝜑𝑍𝑡−1 + 𝜇𝑡

𝑛

𝑖=1

𝑛

𝑖=1

 

• ໃນນີ,້ Z ແມື່ ນຄື່ າຄາດເຄືື່ ອນ ແລະ ແມື່ ນຄື່ າເສດເຫລອືຈາກສ ມຜ ນທ ດຖອຍ ໂດຍ
ການທ ດສອບຈາກສ ມຜ ນທ ດຖອຍ ເພືື່ ອຊອກຫາຄວາມສໍາພ ນຮື່ ວມແບບໄລຍະຍາວ. 

𝑦𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝑋𝑡 + 휀𝑡 

ເຊິື່ ງສາມາດຂະຫຍາຍສ ມຜ ນດ ື່ ງກື່ າວນ ນ້ຄ:ື 
𝑧𝑡−1 = 𝐸𝐶𝑇𝑡−1 = 𝑦𝑡−1 − 𝛽0 − 𝛽1𝑋𝑡−1 

• ຄື່ າຜດິື່ ຽງແມື່ ນມສີາຍພ ວພ ນທີື່ ກື່ ຽວຂອ້ງທີື່ ແທຈ້ງິ ກ ບຜ ນຂອງການທ ດສອບຄວາມດຸື່ ນ
ດື່ ຽງໃນຄວາມສໍາພ ນຮື່ ວມຂອງຊຸດຂໍມູ້ນ (ຄື່ າຜດິດື່ ຽງ) ເຊິື່ ງສ ື່ ງຜ ນກະທ ບໃນໄລຍະສ ນ້
ຕໍື່ ກ  ບຕ ວປື່ ຽນຕາມ. 

• ໃນນີ,້ ຄື່ າສໍາປະສິດຂອງ ECT, 𝜑 ແມື່ ນຄວາມໄວຂອງຕ ວດ ດປ ບ ເພາະວື່ າ ມ ນ
ສາມາດວ ດແທກຄວາມໄວຂອງບ ນດາຕ ວປື່ ຽນອດິສະຫລະ Y ທີື່ ສ ື່ ງຜ ນກະທ ບຕໍື່ ກ  ບ
ຄວາມດຸື່ ນດື່ ຽງຂອງຕ ວປື່ ຽນຕາມ X. 
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ຈາກຜ ນໄດຮ້ ບຈາກາກປະເມນີຄື່ າຕື່ າງໆ ໃນແບບຈໍາລອງຂອງ VECM Model, 
ພວກເຮ າສາມາດສະຫລຸບຜ ນຂອງບ ນດາສ ມຜ ນໄດດ້ ື່ ງນີ:້ 

• ການປະເມນີແບບຈາໍລອງນາໍເຂ າ້ ໂດຍນໍາໃຊເ້ຄືື່ ອງມແືບບ VECM Model ຕາມ
ໂຕປື່ ຽນຫລ ກ ແລະ ແບບຈາໍລອງໄລຍະຍາວ: 
∆(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 

• ສ ມຜ ນຄວາມສໍາພ ນຮື່ ວມແບບໄລຍະສ ນ້: 

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) 

ສ ມຜ ນຂາ້ງເທງິ (1) ແລະ (2) ສະແດງໃຫເ້ຫ ນຄວາມສໍາພ ນຮື່ ວມໄລຍະຍາວຂອງບ ນດາ
ຕ ວປື່ ຽນ ທີື່ ສະແດງໃຫເ້ຫ ນຜ ນກະທ ບໄລຍະຍາວຂອງລາຍຈື່ າຍເພືື່ ອລ ງທນຶ ແລະ ບໍລຫິານຂອງ
ພາກລ ດ ທີື່ ມຕີໍື່ ການນາໍເຂ າ້ຂອງ ສປປ ລາວ ເຊິື່ ງມລີາຍລະອຽດດ ື່ ງລຸື່ ມນີ:້  

ຜ ນຂອງການສກຶສາ, ໄດສ້ະແດງໃຫເ້ຫ ນວື່ າເກອືບທຸກໆຕ ວປື່ ຽນມຄີວາມສໍາພ ນກ ນທາງ
ດາ້ນສະຖຕິຍິ  ກເວ ນ້ລວມຍອດຜະລດິຕະພ ນພາຍໃນທີື່ ແທຈ້ງິ. ໃນນີ,້ ເກອືບທຸກໆ ຕ ວປື່ ຽນ
ແມື່ ນມຄີວາມສໍາພ ນດາ້ນບວກກ ບການນໍາເຂ າ້ຂອງລາວ ຍ ກເວ ນ້ແຕື່ ລາຍຈື່ າຍບໍລຫິານສ ື່ ງຜ ນ
ກະທ ບດາ້ນລ ບຕໍື່ ກ  ບການນາໍເຂ າ້ຂອງລາວ. 

ໃນສ ມຜ ນຂາ້ງເທງິ: ສ ມມຸດ, ເຮ າເພີື່ ມລາຍຈື່ າຍເພືື່ ອການລ ງທນຶຂຶນ້ 1% ຈະສ ື່ ງຜ ນ
ກະທ ບເຮ ດໃຫກ້ານນາໍເຂ າ້ເພີື່ ມຂຶນ້ປະມານ 0.673 % ດວ້ຍລະດ ບຄວາມເຊືື່ ອໝ ນ້ 99 %; ໃນ
ນີ,້ ຖາ້ຫາກເພີື່ ມລາຍຈື່ າຍບໍລຫິານຂຶນ້ 1 % ຈະສ ື່ ງຜ ນກະທ ບຕໍື່ ກ  ບສໍາປະສດິຄວາມສໍາພ ນຮື່ ວມ
ໄລຍະຍາວຫລຸດລ ງ 2.58 % ດວ້ຍລະດ ບຄວາມເຊືື່ ອໝ ນ້ 99 %. ສື່ ວນໜີພ້າຍໃນ ແລະ ໜີ ້
ຕື່ າງປະເທດ ກໍເຫ ນວື່ າສ ື່ ງຜ ນກະທ ບຕໍື່ ກ  ບການນາໍເຂ າ້ເຊ ື່ ນກ ນຄ:ື ຖາ້ຫາກເພີື່ ມໜີພ້າຍໃນ ແລະ 
ຕື່ າງປະເທດຂຶນ້ 1% ຈະສ ື່ ງຜ ນກະທ ບເຮ ດໃຫມູ້ນຄື່ າການນໍາເຂ າ້ ເພີື່ ມຂຶນ້ເປ ນ 0.3038 ແລະ 
0.3752 % ຕາມລໍາດ ບ ດວ້ຍລະດ ບຄວາມເຊືື່ ອໝ ນ້ 99 %.  

ຜ ນຂອງການທ ດສອບບ ນດາຕ ວປື່ ຽນຕື່ າງໆ ພ ບວື່ າ ແບບຈາໍລອງການນໍາເຂ າ້ຂອງລາວທີື່
ປື່ ຽນແປງຕາມລາຍຈື່ າຍຂອງລ ດຖະບານ, ໜີພ້າຍໃນ, ໜີຕ້ື່ າງປະເທດ ແລະ ລວມຍອດ
ຜະລດິຕະພ ນພາຍໃນທີື່ ແທຈ້ງິ ສາມາດອະທ ິບາຍການປື່ ຽນແປງຂອງການນໍາເຂ າ້ຂອງລາວໄດ.້ 
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ທ ງ້ນີ,້ ກອໍາດຈະຂຶນ້ກ ບອກີຫລາຍໆ ປ ດໃຈອກີ ທີື່ ສ ື່ ງຜ ນກະທ ບນ ບທ ງທາງກ ງ ແລະ ທາງອອ້ມ
ຕໍື່ ກ  ບການນາໍເຂ າ້ຂອງລາວນາໍອກີ. 

ຄວາມໄວຂອງສໍາປະສດິໃນການດ ດປ ບເທ ື່  (-0.4389) ດວ້ຍຄື່ າສະຖຕິ ິt-statistic (-

6.9277) ເຫ ນວື່ າມຄີວາມສໍາພ ນທາງດາ້ນສະຖຕິໃິນຮູບແບບສ ມຜ ນຄວາມສໍາພ ນຮື່ ວມ. ຄື່ າສໍາ
ປະສດິຄື່ າຜດິດື່ ຽງສະແດງໃຫເ້ຫ ນຄວາມໄວໃນການດ ດປ ບສະເລື່ ຍເທ ື່ າ 43.89 % ໃນສ ມຜ ນ
ຄວາມສໍາພ ນຮື່ ວມ ເຊິື່ ງໝາຍຄວາມວື່ າຄື່ າດ ດປ ບ 43.89 % ແມື່ ນຄື່ າດ ດປ ບຄວາມບໍື່ ສ ມດຸນໃນ
ໄລຍະສ ນ້ຂອງແບບຈາໍລອງມູນຄື່ າການນາໍເຂ າ້ຂອງ ສປປ ລາວ ນ ນ້ເອງ. 
ການທ ດສອບຄວາມສໍາພ ນຮື່ ວມແບບຈາໍລອງການນາໍເຂ າ້ທີື່ ປື່ ຽນແປງຕາມລາຍຮ ບຂອງລ ດຖະບານ 

ໃນການສກຶສາ ແລະ ທ ດສອບຂໍມູ້ນໃນຄ ງ້ນີ,້ ໄດນ້ໍາໃຊເ້ຄືື່ ອງມທື ດສອບແບບ Trace 

and Maximum Eigenvalue Test of Johansen-Juselius Cointegration ເພືື່ ອກໍ ານ ດ
ສາຍພ ວພ ນກ ນໃນໄລຍະຍາວລະຫວື່ າງບ ນດາຕ ວປື່ ຽນຕື່ າງໆ. ເພືື່ ອເຮ ດໃຫກ້ານທ ດສອບຄວາມ
ສໍາພ ນດ ື່ ງກື່ າວນ ນ້ຖກືຕອ້ງຕາມທດິສະດ,ີ ເຮ າກໍານ ດຂໍສ້  ມມຸດຖານຮື່ ວມແມື່ ນຖເືອ າຄື່ າຄວາມ
ໜາ້ຈະເປ ນໄປໄດ ້(r) ເທ ື່ າກ ບ ຫລ ືນອ້ຍກວື່ າ 0.05 ເຊິື່ ງສາມາດປະຕເິສດ H0 ແລະ ຍອມຮ ບ 
H1. 

 ຜ ນຂອງການທ ດສອບຄວາມສໍາພ ນຮື່ ວມ ໄດນ້ໍາສະເໜຢູີື່ ຕາຕະລາງຂາ້ງລຸື່ ມ: ຜ ນຂອງ
ການທ ດສອບໄດສ້ະແດງໃຫເ້ຫ ນຄວາມສໍາພ ນຮື່ ວມ (ມຄີວາມສໍາພ ນຮື່ ວມແບບໄລຍະຍາວ
ລະຫວື່ າງບ ນດາຕ ວປື່ ຽນ). ຕ ວຢື່ າງ, ເຮ ານໍາໃຊກ້ານທ ດສອບບ ນດາຂໍສ້ ມມຸດຖານ ເຊິື່ ງສາມາດ
ປະຕເິສດ H0 ແລະ ຍອມຮ ບ H1 ຕາມ r=0, r ≤ 1, r ≤ 2, r ≤ 3, r ≤ 4, and r ≤ 6; ຍ ກເວ ນ້
ຄື່ າຂອງ r ≤ 5 ທີື່ ບໍື່ ສາມາດປະຕບິ ດ H0 ໂດຍນໍາໃຊວ້ທິວີເິຄາະແບບ Trace Test  ເຊິື່ ງພ ບວື່ າ
ຄື່ າຄວາມໜາ້ຈະເປ ນແມື່ ນນອ້ຍກວື່ າ 0.05. ຕາມຜ ນຂອງຄື່ າສໍາປະສດິທີື່ ໄດຮ້ ບ, ບ ດດ ື່ ງກື່ າວນີ ້
ສາມາດສະຫລຸບໂດຍການນໍາໃຊກ້ານທ ດສອບແບບ Trace Test ເຊິື່ ງພ ບວື່ າບ ນດາຕ ວປື່ ຽນ
ແມື່ ນມຄີວາມສໍາພ ນຮື່ ວມກ ນ. ໃນນີ,້ ຜ ນຂອງການທ ດສອບໂດຍການນາໍໃຊແ້ບບ Maximum 

Eigenvalue Test ກໍພ ບວື່ າຜ ນຂອງການທ ດສອບແມື່ ນມຄີື່ າເທ ື່ າກ ນ ເຊິື່ ງສາມາດປະຕເິສດ 
H0 ແລະ ຍອມຮ ບ H1 ຕາມຜ ນການທ ດສອບທີື່ ພ ບວື່ າ r=0, r ≤ 1, and r ≤ 6 ຄື່ າຄວາມໜາ້
ຈະເປ ນມຄີື່ ານອ້ຍກວື່ າ 0.05. ແຕື່ ກ ງກ ນຂາ້ມ, ສໍາລ ບຄື່ າ r ≤ 2, r ≤ 3, r ≤ 4, and r ≤ 5 ເຫ ນ
ວື່ າຄື່ າຄວາມໜາ້ຈະເປ ນມຄີື່ າໃຫຍື່ ກວື່ າ 0.05 ເຊິື່ ງບໍື່ ສາມາດປະຕເິສດ H0 ໄດ.້ ເຖງິຢື່ າງໃດກໍໍ
ຕາມ, ການນາໍໃຊເ້ຄືື່ ອງມໃືນການທ ດສອບແບບ Trace Test ແລະ Maximum Eigenvalue 
ກໍຕອ້ງໄດກ້ວດຫລາຍໆ ຄື່ າທາງດາ້ນສະຖຕິຕິືື່ ມອກີຕາມແບບວທິ ີແລະ ເຕ ກນກິທີື່ ເໝາະສ ມ 
VECM Model ນ ນ້ເອງ. 
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ຕາຕາະລາງ 3 ຜ ນຂອງການທ ດສອບແບບໃນແບບຈາໍລອງການນາໍເຂ າ້ ທີື່ ປື່ ຽນແປງຕາມລາຍຮ ບ
ຂອງລ ດຖະບານ ໂດຍນາໍໃຊເ້ຄືື່ 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 

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 

ແຫລື່ ງຂໍມູ້ນ: ໄດຈ້າກການຄໍານວນຕ ວຈງິຈາກໂປແກຣມ Eviews 10, 2021. 
ການວເິຄາະແບບຈາໍລອງການນາໍເຂ າ້ ທີື່ ປື່ ຽນແປງຕາມລາຍຮ ບຂອງລ ດຖະບານ ໂດຍນາໍໃຊ ້
ເຄືື່ ອງມວືເິຄາະແບບ VECM Model 

 ກື່ ອນຈະນໍາໃຊເ້ຄືື່ ອງມວືິເຄາະຂໍມູ້ນແບບ VECM Model ຕາມຫລ ກການແລວ້, 
ທຸກໆ ຂໍມູ້ນອະນຸກ ມເວລາຕອ້ງໄດຜ້ື່ ານການທ ດສອບຄວາມນີງ້ຂອງຊຸດຂໍມູ້ນເສຍກື່ ອນ ແລະ 
ຊຸດຂໍມູ້ນຕອ້ງນີງ້ຢູື່ ໃນ (I1) ທ ງໝ ດ ຈຶື່ ງສາມາດນໍາໃຊແ້ບບຈາໍລອງ VECM Model ໄດ ້ເພືື່ ອ
ທ ດສອບຄວາມສໍາພ ນຮື່ ວມນ ບທ ງໄລຍະຍາວ ແລະ ໄລຍະສ ນ້. 

• ການທ ດສອບຕາມແບບຈໍາລອງ ECM Model ທີື່ ບໍື່ ມຫີລາຍຕ ວປື່ ຽນ ເພືື່ ອຊອກຫາ
ຄວາມສໍາພ ນຮື່ ວມຂອງຊຸດຂໍມູ້ນ ດ ື່ ງນີ:້ 

∆𝑦𝑡 = 𝛽0 + ∑ 𝛽𝑖∆𝑦𝑡−1 + ∑ 𝛿𝑖∆𝑋𝑡−1 + 𝜑𝑍𝑡−1 + 𝜇𝑡

𝑛

𝑖=1

𝑛

𝑖=1

 

• ໃນນີ,້ Z ແມື່ ນຄື່ າຄາດເຄືື່ ອນ ແລະ ແມື່ ນຄື່ າເສດເຫລອືຈາກສ ມຜ ນທ ດຖອຍ ໂດຍ
ການທ ດສອບຈາກສ ມຜ ນທ ດຖອຍ ເພືື່ ອຊອກຫາຄວາມສໍາພ ນຮື່ ວມແບບໄລຍະຍາວ. 

𝑦𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝑋𝑡 + 휀𝑡 

ເຊິື່ ງສາມາດຂະຫຍາຍສ ມຜ ນດ ື່ ງກື່ າວນ ນ້ຄ:ື 
𝑧𝑡−1 = 𝐸𝐶𝑇𝑡−1 = 𝑦𝑡−1 − 𝛽0 − 𝛽1𝑋𝑡−1 

• ຄື່ າຜດິດື່ ຽງມສີາຍພ ວພ ນທີື່ ກື່ ຽວຂອ້ງທີື່ ແທຈ້ງິ ກ ບຜ ນຂອງການທ ດສອບຄວາມດຸື່ ນ
ດື່ ຽງໃນຄວາມສໍາພ ນຮື່ ວມຂອງຊຸດຂໍມູ້ນ (ຄື່ າຜດິດື່ ຽງ) ເຊິື່ ງສ ື່ ງຜ ນກະທ ບໃນໄລຍະສ ນ້
ຕໍື່ ກ  ບຕ ວປື່ ຽນຕາມ. 

• ໃນນີ,້ ຄື່ າສໍາປະສິດຂອງ ECT, 𝜑 ແມື່ ນຄວາມໄວຂອງຕ ວດ ດປ ບ ເພາະວື່ າ ມ ນ
ສາມາດວ ດແທກຄວາມໄວຂອງບ ນດາຕ ວປື່ ຽນອດິສະຫລະ Y ທີື່ ສ ື່ ງຜ ນກະທ ບຕໍື່ ກ  ບ
ຄວາມດຸື່ ນດື່ ຽງຂອງຕ ວປື່ ຽນຕາມ X. 
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ຈາກຜ ນໄດຮ້ ບຈາການປະເມນີຄື່ າ ໃນແບບຈາໍລອງຂອງ VECM Model, ພວກເຮ າ
ສາມາດສະຫລຸບຜ ນຂອງບ ນດາສ ມຜ ນໄດດ້ ື່ ງນີ:້ 

• ການປະເມນີແບບຈາໍລອງນາໍເຂ າ້ ໂດຍນໍາໃຊເ້ຄືື່ ອງມແືບບ VECM Model ຕາມ
ໂຕປື່ ຽນຫລ ກ ແລະ ແບບຈາໍລອງໄລຍະຍາວ: 
∆(𝐿𝑔𝐿𝐴𝑂𝐼𝑀𝑃𝑡) = −0.1535𝑒𝑐𝑡𝑡−1 − 0.3201∆(𝐿𝑔𝐿𝐴𝑂𝐼𝑀𝑃𝑡−1) +
0.7832∆(𝐿𝑔𝑇𝐴𝑋𝑡−1) + 0.2449∆(𝐿𝑔𝑁𝑇𝐴𝑋𝑡−1) +
0.0398∆(𝐿𝑔𝐼𝑁𝐷𝐸𝐵𝑡−1) + 0.2789∆(𝐿𝑔𝐸𝑋𝐷𝐸𝐵𝑡−1) −
2.7824∆(𝐿𝑔𝑅𝐺𝐷𝑃𝑡−1) + 0.1994 3 

• ສ ມຜ ນຄວາມສໍາພ ນຮື່ ວມແບບໄລຍະສ ນ້: 

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

 )*** 

 ສ ມຜ ນ (3) ແລະ (4) ຂາ້ງເທງິ, ສະແດງໃຫເ້ຫ ນຄວາມສໍາພ ນຮື່ ວມໄລຍະຍາວຂອງ
ບ ນດາຕ ວປື່ ຽນ ທີື່ ສະແດງໃຫເ້ຫ ນຜ ນກະທ ບໄລຍະຍາວຂອງການຈ ດເກ ບລາຍຮ ບຈາກພາສ ີ
ແລະ ລາຍຮ ບທີື່ ບໍື່ ມາຈາກພາສ ີທີື່ ມຜີ ນຕໍື່ ການນາໍເຂ າ້ຂອງ ສປປ ລາວ ເຊິື່ ງມລີາຍລະອຽດດ ື່ ງລຸື່ ມ
ນີ:້ 
 ຜ ນຂອງການສກຶສາ, ໄດສ້ະແດງໃຫເ້ຫ ນວື່ າເກອືບທຸກໆ ຕ ວປື່ ຽນມຄີວາມສໍາພ ນກ ນ
ທາງດາ້ນລ ບ. ຍ  ກເວ ນ້, ລວມຍອດຜະລດິຕະພ ນທີື່ ແທຈ້ງິ ແມື່ ນມຜີ ນກະທ ບດາ້ນບວກຕໍື່ ກ  ບ
ການນາໍເຂ າ້ຂອງລາວ. 
 ໃນສ ມຜ ນຂາ້ງເທິງ: ສ ມມຸດ, ຖາ້ເຮ າຫລຸດການຈ ດເກ ບລາຍຮ ບຈາກພາສີຂອງ
ລ ດຖະບານລ ງ 1 % ຈະສ ື່ ງຜ ນກະທ ບເຮ ດໃຫກ້ານນໍາເຂ າ້ຫລຸດລ ງ 14.77 % ດວ້ຍລະດ ບ
ຄວາມເຊືື່ ອໝ ນ້ 99 %; ໃນນີ,້ ຖາ້ຫາກຫລຸດລາຍລາຍຮ ບທີື່ ບໍມາຈາກພາສລີ ງ 1 % ຈະສ ື່ ງຜ ນ
ກະທ ບຕໍື່ ກ  ບສໍາປະສດິຄວາມສໍາພ ນຮື່ ວມໄລຍະຍາວຫລຸດລ ງ 3.72 % ດວ້ຍລະດ ບຄວາມເຊືື່ ອ
ໝ ນ້ 99 %. ສໍາລ ບໜີພ້າຍໃນ ແລະ ໜີຕ້ື່ າງປະເທດ ກໍເຫ ນວື່ າສ ື່ ງຜ ນກະທ ບຕໍື່ ກ  ບການນໍາເຂ າ້
ເຊ ື່ ນກ ນເຊ ື່ ນ: ຖາ້ຫາກຫລຸດໜີພ້າຍໃນ ແລະ ຕື່ າງປະເທດລ ງ 1 % ຈະສ ື່ ງຜ ນກະທ ບເຮ ດໃຫ ້
ມູນຄື່ າການນາໍເຂ າ້ ຫລຸດລ ງເປ ນ 0.3709 ແລະ 4.1351 %ຕາມລໍາດ ບ ດວ້ຍລະດ ບຄວາມເຊືື່ ອ
ໝ ນ້ 99 %. 
 ຜ ນຂອງການທ ດສອບບ ນດາຕ ວປື່ ຽນຕື່ າງໆ ພ ບວື່ າ ແບບຈາໍລອງການນໍາເຂ າ້ຂອງລາວ
ທີື່ ປື່ ຽນແປງຕາມລາຍຮ ບຂອງລ ດຖບານ, ໜີພ້າຍໃນ, ໜີຕ້ື່ າງປະເທດ ແລະ ລວມຍອດ
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ຜະລດິຕະພ ນພາຍໃນທີື່ ແທຈ້ງິ ແມື່ ນສາມາດອະທບິາຍການປື່ ຽນແປງຂອງການນໍາເຂ າ້ຂອງລາວ
ໄດ.້ ທ ງ້ນີ,້ ກອໍາດຈະຂຶນ້ກ ບອກີຫລາຍໆ  
ປ ດໄຈອກີ ທີື່ ສ ື່ ງຜ ນກະທ ບນ ບທ ງທາງກ ງ ແລະ ທາງອອກ ຕໍື່ ກ  ບການນາໍເຂ າ້ຂອງລາວນາໍອກີ. 
 ຄວາມໄວຂອງສໍາປະສດິໃນການດ ດປ ບເທ ື່ າ (-0.1535) ດວ້ຍຄື່ າສະຖຕິ ິt-statistic 

(-4.5847) ເຫ ນວື່ າມຄີວາມສໍາພ ນທາງດາ້ນສະຖຕິໃິນຮູບແບບສ ມຜ ນຄວາມສໍາພ ນຮື່ ວມ. ຄື່ າ
ສໍາປະ ສດິຄື່ າຜດິດື່ ຽງສະແດງໃຫເ້ຫ ນຄວາມໄວໃນການດ ດປ ບສະເລື່ ຍເທ ື່ າ 15.35 %ໃນສ ມ
ຜ ນຄວາມສໍາພ ນຮື່ ວມ ເຊິື່ ງໝາຍຄວາມວື່ າຄື່ າດ ດປ ບເທ ື່ າ 15.35 % ແມື່ ນຄື່ າດ ດປ ບຄວາມບໍື່
ສ ມດຸນໃນໄລຍະສ ນ້ຂອງແບບຈາໍລອງມູນຄື່ າການນາໍເຂ າ້ຂອງ ສປປ ລາວ. 
ການທ ດສອບຄວາມສໍາພ ນຮື່ ວມໃນແບບຈາໍລອງການສ ື່ ງອອກທີື່ ປື່ ຽນແປງຕາມລາຍຈື່ າຍຂອງລ ດ ຖະ
ບານ 

ໃນການສກຶສາ ແລະ ທ ດສອບຂໍມູ້ນໃນຄ ງ້ນີ,້ ໄດນ້ໍາໃຊເ້ຄືື່ ອງມທື ດສອບແບບ Trace 

and Maximum Eigenvalue Test of Johansen-Juselius Cointegration ເພືື່ ອກໍ ານ ດ
ສາຍພ ວພ ນກ ນໃນໄລຍະຍາວລະຫວື່ າງບ ນດາຕ ວປື່ ຽນຕື່ າງໆ. ເພືື່ ອເຮ ດໃຫກ້ານທ ດສອບຄວາມ
ສໍາພ ນດ ື່ ງກື່ າວນ ນ້ຖກືຕອ້ງຕາມທດິສະດ,ີ ເຮ າກາໍນ ດຂໍສ້  ມ ມຸດຖານຮື່ ວມ ແມື່ ນຖເືອ າຄື່ າຄວາມ
ໜາ້ຈະເປ ນໄປໄດ ້(r) ເທ ື່ າກ ບ ຫລ ືນອ້ຍກວື່ າ 0.05 ເຊິື່ ງສາມາດປະຕເິສດ H0 ແລະ ຍອມຮ ບ 
H1. 
 ຜ ນຂອງການທ ດສອບຄວາມສໍາພ ນຮື່ ວມ ໄດນ້າໍສະເໜຢູີື່ ຕາຕາະລາງຂາ້ງລຸື່ ມ: ຜ ນຂອງ
ການທ ດສອບໄດສ້ະແດງໃຫເ້ຫ ນຄວາມສໍາພ ນຮື່ ວມ (ມຄີວາມສໍາພ ນຮື່ ວມແບບໄລຍະຍາວ
ລະຫວື່ າງບ ນດາຕ ວປື່ ຽນ). ຕ ວຢື່ າງ, ເຮ ານໍາໃຊກ້ານທ ດສອບບ ນດາຂໍສ້ ມມຸດຖານ ເຊິື່ ງສາມາດ
ປະຕເິສດ H0 ແລະ ຍອມຮ ບ H1 ຕາມ r=0, r ≤ 1, r ≤ 2, and r ≤ 3 ເຊິື່ ງພ ບວື່ າຄື່ າຄວາມ
ໜາ້ຈະເປ ນໄປໄດນ້ອ້ຍກວື່ າ 0.05. ຕາມຜ ນຂອງຄື່ າສໍາປະສດິທີື່ ໄດຮ້ ບ, ບ ດດ ື່ ງກື່ າວນີສ້າມາດ
ສະຫລຸບໂດຍການນໍາໃຊກ້ານທ ດສອບແບບ Trace Test ເຊິື່ ງພ ບວື່ າບ ນດາຕ ວປື່ ຽນມຄີວາມ
ສໍາພ ນຮື່ ວມກ ນ. ໃນນີ,້ ຜ ນຂອງການທ ດສອບໂດຍການນາໍໃຊແ້ບບ Maximum Eigenvalue 

Test ກໍພ ບວື່ າຜ ນຂອງການທ ດສອບມຄີື່ າເທ ື່ າກ ນ ເຊິື່ ງສາມາດປະຕເິສດ H0 ແລະ ຍອມຮ ບ 
H1 ຕາມຜ ນການທ ດສອບທີື່ ພ ບວື່ າ r=0, r ≤ 1, and r ≤ 2 ຄື່ າຄວາມໜາ້ຈະເປ ນມຄີື່ ານອ້ຍ
ກວື່ າ 0.05. ແຕື່ ກ ງກ ນຂາ້ມ, ສໍາລ ບຄື່ າ r ≤ 4, r ≤ 5, and r ≤ 6 ເຫ ນວື່ າຄື່ າຄວາມໜາ້ຈະເປ ນ
ມຄີື່ າໃຫຍື່ ກວື່ າ 0.05 ເຊິື່ ງບໍື່ ສາມາດປະຕເິສດ H0 ໄດຕ້າມແບບວທິວີ ິເຄາະຂອງ Trace Test 

ແລະ ສໍາລ ບຄື່ າ r ≤ 3, r ≤ 4, r ≤ 5, and r ≤ 6 ເຫ ນວື່ າຄື່ າຄວາມໜາ້ຈະເປ ນມຄີື່ າໃຫຍື່ ກວື່ າ 
0.05 ເຊິື່ ງບໍື່ ສາມາດປະຕເິສດ H0 ນ ນ້ເອງ. ເຖງິຢື່ າງໃດກໍຕໍາມ, ການນາໍໃຊເ້ຄືື່ ອງມໃືນການທ ດ
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ສອບແບບ Trace Test ແລະ Maximum Eigenvalue ກໍຕອ້ງໄດກ້ວດຫລາຍໆຄື່ າທາງດາ້ນ
ສະຖຕິຕິືື່ ມຕາມວທິ ີແລະ ເຕ ກນກິທີື່ ເໝາະສ ມ VECM Model ນ ນ້ເອງ. 
 

 

 

ຕາຕະລາງ 4 ຜ ນຂອງການທ ດສອບໃນແບບຈາໍລອງການສ ື່ ງອອກ ທີື່ ປື່ ຽນແປງຕາມລາຍຈື່ າຍຂອງ
ລ ດຖະບານ ໂດຍນາໍໃຊເ້ຄືື່ 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 

ແຫລື່ ງຂໍມູ້ນ: ໄດຈ້າກການຄໍານວນຕ ວຈງິຈາກໂປແກຣມ Eviews 10, 2021. 
ການວເິຄາະແບບຈາໍລອງການສ ື່ ງອອກ ທີື່ ປື່ ຽນແປງຕາມລາຍຈື່ າຍຂອງລ ດຖະບານ ໂດຍນໍາໃຊ ້
ເຄືື່ ອງມວືເິຄາະແບບ VECM Model 

 ກື່ ອນຈະນໍາໃຊເ້ຄືື່ ອງມວືິເຄາະຂໍມູ້ນແບບ VECM Model ຕາມຫລ ກການແລວ້, 
ທຸກໆ ຂໍມູ້ນອະນຸກ ມເວລາຕອ້ງໄດຜ້ື່ ານການທ ດສອບຄວາມນີງ້ຂອງຊຸດຂໍມູ້ນເສຍກື່ ອນ ແລະ 
ຊຸດຂໍມູ້ນຕອ້ງນີງ້ຢູື່ ໃນ (I1) ທ ງໝ ດ ຈຶື່ ງສາມາດນໍາໃຊແ້ບບຈາໍລອງ VECM Model ໄດ ້ເພືື່ ອ
ທ ດສອບຄວາມສໍາພ ນຮື່ ວມນ ບທ ງໄລຍະຍາວ ແລະ ໄລຍະສ ນ້. 

• ການທ ດສອບຕາມແບບຈໍາລອງ ECM Model ທີື່ ບໍື່ ມຫີລາຍຕ ວປື່ ຽນ ເພືື່ ອຊອກຫາ
ຄວາມສໍາພ ນຮື່ ວມຂອງຊຸດຂໍມູ້ນ ດ ື່ ງນີ:້ 

∆𝑦𝑡 = 𝛽0 + ∑ 𝛽𝑖∆𝑦𝑡−1 + ∑ 𝛿𝑖∆𝑋𝑡−1 + 𝜑𝑍𝑡−1 + 𝜇𝑡

𝑛

𝑖=1

𝑛

𝑖=1

 

• ໃນນີ,້ Z ແມື່ ນຄື່ າຄາດເຄືື່ ອນ ແລະ ແມື່ ນຄື່ າເສດເຫລອືຈາກສ ມຜ ນທ ດຖອຍ ໂດຍ
ການທ ດສອບຈາກສ ມຜ ນທ ດຖອຍ ເພືື່ ອຊອກຫາຄວາມສໍາພ ນຮື່ ວມແບບໄລຍະຍາວ. 

𝑦𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝑋𝑡 + 휀𝑡 

ເຊິື່ ງສາມາດຂະຫຍາຍສ ມຜ ນດ ື່ ງກື່ າວນ ນ້ຄ:ື 
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𝑧𝑡−1 = 𝐸𝐶𝑇𝑡−1 = 𝑦𝑡−1 − 𝛽0 − 𝛽1𝑋𝑡−1 
• ຄື່ າຜດິື່ ຽງແມື່ ນມສີາຍພ ວພ ນທີື່ ກື່ ຽວຂອ້ງທີື່ ແທຈ້ງິ ກ ບຜ ນຂອງການທ ດສອບຄວາມດຸື່ ນ

ດື່ ຽງໃນຄວາມສໍາພ ນຮື່ ວມຂອງຊຸດຂໍມູ້ນ (ຄື່ າຜດິດື່ ຽງ) ເຊິື່ ງສ ື່ ງຜ ນກະທ ບໃນໄລຍະສ ນ້
ຕໍື່ ກ  ບຕ ວປື່ ຽນຕາມ. 

• ໃນນີ,້ ຄື່ າສໍາປະສິດຂອງ ECT, 𝜑 ແມື່ ນຄວາມໄວຂອງຕ ວດ ດປ ບ ເພາະວື່ າ ມ ນ
ສາມາດວ ດແທກຄວາມໄວຂອງບ ນດາຕ ວປື່ ຽນອດິສະຫລະ Y ທີື່ ສ ື່ ງຜ ນກະທ ບຕໍື່ ກ  ບ
ຄວາມດຸື່ ນດື່ ຽງຂອງຕ ວປື່ ຽນຕາມ X. 
ຈາກຜ ນໄດຮ້ ບຈາກາກປະເມນີຄື່ າ ໃນແບບຈາໍລອງຂອງ VECM Model, ພວກເຮ າ

ສາມາດສະຫລຸບຜ ນຂອງບ ນດາສ ມຜ ນໄດດ້ ື່ ງນີ:້ 
• ການປະເມນີແບບຈໍາລອງສ ື່ ງອອກ ໂດຍນໍາໃຊເ້ຄືື່ ອງມແືບບ VECM Model 

ຕາມໂຕປື່ ຽນຫລ ກ 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 

• ສ ມຜ ນຄວາມສໍາພ ນຮື່ ວມແບບໄລຍະສ ນ້: 

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)*** 

 ຈາກສ ມຜ ນ (5) ແລະ (6) ຂາ້ງເທງິ, ສະແດງໃຫເ້ຫ ນຄວາມສໍາພ ນຮື່ ວມໄລຍະຍາວ 
ແລະ ໄລຍະສ ນ້ຂອງບ ນດາຕ ວປື່ ຽນ ທີື່ ສະແດງໃຫເ້ຫ ນຜ ນກະທ ບໄລຍະຍາວຂອງລາຍຈື່ າຍເພືື່ ອ
ລ ງທນຶ ແລະ ບໍລຫິານຂອງພາກລ ດ ທີື່ ມຜີ ນຕໍື່ ການສ ື່ ງອອກຂອງ ສປປ ລາວ ເຊິື່ ງມລີາຍລະອຽດ
ດ ື່ ງລຸື່ ມນີ:້ 
 ຜ ນຂອງການສກຶສາ, ໄດສ້ະແດງໃຫເ້ຫ ນວື່ າເກອືບທຸກໆ ຕ ວປື່ ຽນມຄີວາມສໍາພ ນກ ນ
ທາງດາ້ນສະຖຕິ ິເຊ ື່ ນ: ລາຍຈື່ າຍເພືື່ ອການລ ງທນຶ, ລາຍຈື່ າຍເພືື່ ອການບໍລຫິານ, ໜີພ້າຍໃນ ແລະ 
ຕື່ າງປະເທດ ມຄີວາມສໍາພ ນດາ້ນລ ບກ ບການສ ື່ ງອອກ; ຍ ກເວ ນ້ລວມຍອດຜະລດິຕະພ ນພາຍ
ໃນທີື່ ແທຈ້ງິ ມຄີວາມສໍາພ ນດາ້ນບວກຕໍື່ ກ  ບການສ ື່ ງອອກຂອງລາວ. 
 ໃນສ ມຜ ນຂາ້ງເທງິ: ສ ມມຸດ, ເຮ າຫລຸດລາຍຈື່ າຍເພືື່ ອການລ ງທນຶ ແລະ ບໍລຫິານລ ງ 
1% ຈະສ ື່ ງຜ ນກະທ ບເຮ ດໃຫກ້ານນາໍສ ື່ ງອອກຫລຸດລ ງ 0.8546 % ແລະ 2.14 %ຕາມລໍາດ ບ 
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ດວ້ຍລະດ ບຄວາມເຊືື່ ອໝ ນ້ 99 %. ໃນນີ,້ ຖາ້ຫາກເພີື່ ມລວມຍອດຜະລດິຕະພ ນທີື່ ແທຈ້ງິຂຶນ້ 
1 % ຈະສ ື່ ງຜ ນກະທ ບເຮ ດໃຫມູ້ນຄື່ າການສ ື່ ງອອກເພີື່ ມຂຶນ້ເປ ນ 2.75 %. 
 ຜ ນຂອງການທ ດສອບບ ນດາຕ ວປື່ ຽນຕື່ າງໆ ພ ບວື່ າ ແບບຈໍາລອງການສ ື່ ງອອກຂອງ
ລາວທີື່ ປື່ ຽນແປງຕາມລາຍຈື່ າຍຂອງລ ດຖບານ ແລະ ລວມຍອດຜະລດິຕະພ ນພາຍໃນທີື່ ແທຈ້ງິ 
ສາມາດອະທບິາຍການປື່ ຽນແປງຂອງການສ ື່ ງອກກຂອງລາວໄດ.້ ທ ງ້ນີ,້ ກໍອາດຈະຂຶນ້ກ ບອກີ
ຫລາຍໆ ປ ດໃຈອກີ ທີື່ ສ ື່ ງຜ ນກະທ ບນ ບທ ງທາງກ ງ ແລະ ທາງອອ້ມ ຕໍື່ ກ  ບການນາໍສ ື່ ງອອກຂອງ
ລາວນາໍອກີ. 
 ຄວາມໄວຂອງສໍາປະສິດໃນການດ ດປ ບເທ ື່ ກ  ບ (-0.2027) ດວ້ຍຄື່ າສະຖິຕິ t-
statistic (-2.7345) ເຫ ນວື່ າ ມຄີວາມສໍາພ ນທາງດາ້ນສະຖຕິໃິນຮູບແບບສ ມຜ ນຄວາມສໍາພ ນ
ຮື່ ວມ. ຄື່ າສໍາປະສດິຄື່ າຜດິດື່ ຽງສະແດງໃຫເ້ຫ ນຄວາມໄວໃນການດ ດປ ບສະເລື່ ຍເທ ື່ າ 20.27 % 

ໃນສ ມຜ ນຄວາມສໍາພ ນຮື່ ວມ ເຊິື່ ງໝາຍຄວາມວື່ າຄື່ າດ ດປ ບ 20.27 % ແມື່ ນຄື່ າດ ດປ ບຄວາມບໍື່
ສ ມດຸນໃນໄລຍະສ ນ້ໃນແບບຈາໍລອງການສ ື່ ງອອກຂອງ ສປປ ລາວ. 

ການທ ດສອບຄວາມສໍາພ ນຮື່ ວມ ໃນແບບຈາໍລອງການສ ື່ ງອອກ ທີື່ ປື່ ຽນແປງຕາມລາຍຮ ບຂອງ
ລ ດຖະບານ 

ໃນການສກຶສາ ແລະ ທ ດສອບຂໍມູ້ນໃນຄ ງ້ນີ,້ ແມື່ ນໄດນ້ໍາໃຊເ້ຄືື່ ອງມທື ດສອບແບບ 
Trace and Maximum Eigenvalue Test of Johansen-Juselius Cointegration ເ ພືື່ ອ
ກາໍນ ດສາຍພ ວພ ນກ ນໃນໄລຍະຍາວລະຫວື່ າງບ ນດາຕ ວປື່ ຽນຕື່ າງໆ. ເພືື່ ອເຮ ດໃຫກ້ານທ ດສອບ
ຄວາມສໍາພ ນດ ື່ ງກື່ າວນ ນ້ຖກືຕອ້ງຕາມທດິສະດ,ີ ເຮ າກໍານ ດຂໍສ້  ມມຸດຖານຮື່ ວມແມື່ ນຖເືອ າຄື່ າ
ຄວາມໜາ້ຈະເປ ນເປ ນໄດ ້(r) ເທ ື່ າກ ບ ຫລ ືນອ້ຍກວື່ າ 0.05 ເຊິື່ ງສາມາດປະຕເິສດ H0 ແລະ 
ຍອມຮ ບ H1. 

ຜ ນຂອງການທ ດສອບຄວາມສໍາພ ນຮື່ ວມ ໄດນ້ໍາສະເໜຢູີື່ ຕາຕາະລາງຂາ້ງລຸື່ ມ: ຜ ນຂອງ
ການທ ດສອບໄດສ້ະແດງໃຫເ້ຫ ນຄວາມສໍາພ ນຮື່ ວມ (ມຄີວາມສໍາພ ນຮື່ ວມແບບໄລຍະຍາວ
ລະຫວື່ າງບ ນດາຕ ວປື່ ຽນ). ຕ ວຢື່ າງ, ເຮ ານໍາໃຊກ້ານທ ດສອບບ ນດາຂໍສ້ ມມຸດຖານ ເຊິື່ ງສາມາດ
ປະຕເິສດ H0 ແລະ ຍອມຮ ບ H1 ຕາມ r=0, r ≤ 1 ແລະ r ≤ 2 ໂດຍນໍາໃຊວ້ທິວີເິຄາະແບບ 
Trace Test  ເຊິື່ ງພ ບວື່ າຄື່ າຄວາມໜາ້ຈະເປ ນແມື່ ນນອ້ຍກວື່ າ 0.05. ຕາມຜ ນຂອງຄື່ າສໍາ
ປະສດິທີື່ ໄດຮ້ ບ, ບ ດດ ື່ ງກື່ າວນີສ້າມາດສະຫລຸບໂດຍການນໍາໃຊກ້ານທ ດສອບແບບ Trace 

Test ເຊິື່ ງພ ບວື່ າບ ນດາຕ ວປື່ ຽນແມື່ ນມຄີວາມສໍາພ ນຮື່ ວມກ ນ. ໃນນີ,້ ຜ ນຂອງການທ ດສອບ
ໂດຍການນໍາໃຊແ້ບບ Maximum Eigenvalue Test ກໍພ ບວື່ າຜ ນຂອງການທ ດສອບແມື່ ນ
ມຄີື່ າເທ ື່ າກ ນ ເຊິື່ ງສາມາດປະຕເິສດ H0 ແລະ ຍອມຮ ບ H1 ຕາມຜ ນການທ ດສອບທີື່ ພ ບວື່ າ 
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r=0  and r ≤ 2 ຄື່ າຄວາມໜາ້ຈະເປ ນມຄີື່ ານອ້ຍກວື່ າ 0.05. ແຕື່ ກ ງກ ນຂາ້ມ, ສໍາລ ບຄື່ າ  r ≤ 

3, r ≤ 4, r ≤ 5 ແລະ r ≤ 6  ເຫ ນວື່ າຄື່ າຄວາມໜາ້ຈະເປ ນມຄີື່ າໃຫຍື່ ກວື່ າ 0.05 ເຊິື່ ງບໍື່ ສາມາດ
ປະຕເິສດ H0 ໄດສໍ້າລ ບການວເິຄາະແບບ Trade Test ແລະ ສໍາລ ບຄື່ າ r ≤ 1, r ≤ 3, r ≤ 4, r 

≤ 5 ແລະ r ≤ 6 ເຊິື່ ງບໍື່ ສາມາດປະຕິເສດ H0 ໄດສໍ້າລ ບການວິເຄາະແບບ Maximum 

Eigenvalue. ເຖິງຢື່ າງໃດກໍໍຕາມ, ການນໍາໃຊເ້ຄືື່ ອງມໃືນການທ ດສອບແບບ Trace Test 

ແລະ Maximum Eigenvalue ກໍຕອ້ງໄດກ້ວດຫລາຍໆ ຄື່ າທາງດາ້ນສະຖິຕຕິືື່ ມຕາມວທິີ 
ແລະ ເຕ ກນກິທີື່ ເໝາະສ ມ VECM Model ນ ນ້ເອງ. 
ຕາຕະລາງ 5 ຜ ນຂອງການທ ດສອບໃນແບບຈາໍລອງການສ ື່ ງອອກ ທີື່ ປື່ ຽນແປງຕາມລາຍຮ ບຂອງ

ລ ດຖະບານ ໂດຍນາໍໃຊເ້ຄືື່ 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: ໄດຈ້າກການຄໍານວນຕ ວຈງິຈາກໂປແກຣມ Eviews 10, 2021) 

ການວເິຄາະແບບຈາໍລອງການສ ື່ ງອອກ ທີື່ ປື່ ຽນແປງຕາມລາຍຮ ບຂອງລ ດຖະບານ ໂດຍນາໍ
ໃຊເ້ຄືື່ ອງມວືເິຄາະແບບ VECM Model 

 ກື່ ອນຈະນໍາໃຊເ້ຄືື່ ອງມວືິເຄາະຂໍມູ້ນແບບ VECM Model ຕາມຫລ ກການແລວ້, 
ທຸກໆ ຂໍມູ້ນອະນຸກ ມເວລາຕອ້ງໄດຜ້ື່ ານການທ ດສອບຄວາມນີງ້ຂອງຊຸດຂໍມູ້ນເສຍກື່ ອນ ແລະ 
ຊຸດຂໍມູ້ນຕອ້ງນີງ້ຢູື່ ໃນ (I1) ທ ງໝ ດ ຈຶື່ ງສາມາດນໍາໃຊແ້ບບຈາໍລອງ VECM Model ໄດ ້ເພືື່ ອ
ທ ດສອບຄວາມສໍາພ ນຮື່ ວມນ ບທ ງໄລຍະຍາວ ແລະ ໄລຍະສ ນ້. 

• ການທ ດສອບຕາມແບບຈໍາລອງ ECM Model ທີື່ ບໍື່ ມຫີລາຍຕ ວປື່ ຽນ ເພືື່ ອຊອກຫາ
ຄວາມສໍາພ ນຮື່ ວມຂອງຊຸດຂໍມູ້ນ ດ ື່ ງນີ:້ 

∆𝑦𝑡 = 𝛽0 + ∑ 𝛽𝑖∆𝑦𝑡−1 + ∑ 𝛿𝑖∆𝑋𝑡−1 + 𝜑𝑍𝑡−1 + 𝜇𝑡

𝑛

𝑖=1

𝑛

𝑖=1

 

• ໃນນີ,້ Z ແມື່ ນຄື່ າຄາດເຄືື່ ອນ ແລະ ແມື່ ນຄື່ າເສດເຫລອືຈາກສ ມຜ ນທ ດຖອຍ ໂດຍ
ການທ ດສອບຈາກສ ມຜ ນທ ດຖອຍ ເພືື່ ອຊອກຫາຄວາມສໍາພ ນຮື່ ວມແບບໄລຍະຍາວ. 
𝑦𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝑋𝑡 + 휀𝑡 
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ເຊິື່ ງສາມາດຂະຫຍາຍສ ມຜ ນດ ື່ ງກື່ າວນ ນ້ຄ:ື 
𝑧𝑡−1 = 𝐸𝐶𝑇𝑡−1 = 𝑦𝑡−1 − 𝛽0 − 𝛽1𝑋𝑡−1 

• ຄື່ າຜດິື່ ຽງແມື່ ນມສີາຍພ ວພ ນທີື່ ກື່ ຽວຂອ້ງທີື່ ແທຈ້ງິກ ບຜ ນຂອງການທ ດສອບຄວາມດຸື່ ນ
ດື່ ຽງໃນຄວາມສໍາພ ນຮື່ ວມຂອງຊຸດຂໍມູ້ນ (ຄື່ າຜດິດື່ ຽງ) ເຊິື່ ງສ ື່ ງຜ ນກະທ ບໃນໄລຍະສ ນ້
ຕໍື່ ກ  ບຕ ວປື່ ຽນຕາມ. 

• ໃນນີ,້ ຄື່ າສໍາປະສິດຂອງ ECT, 𝜑 ແມື່ ນຄວາມໄວຂອງຕ ວດ ດປ ບ ເພາະວື່ າ ມ ນ
ສາມາດວ ດແທກຄວາມໄວຂອງບ ນດາຕ ວປື່ ຽນອດິສະຫລະ Y ທີື່ ສ ື່ ງຜ ນກະທ ບຕໍື່ ກ  ບ
ຄວາມດຸື່ ນດື່ ຽງຂອງຕ ວປື່ ຽນຕາມ X. 
ຈາກຜ ນໄດຮ້ ບຈາກາກປະເມນີຄື່ າ ໃນແບບຈາໍລອງຂອງ VECM Model, ພວກເຮ າ

ສາມາດສະຫລຸບຜ ນຂອງບ ນດາສ ມຜ ນໄດດ້ ື່ ງນີ:້ 
• ການປະເມນີແບບຈໍາລອງສ ື່ ງອອກ ໂດຍນໍາໃຊເ້ຄືື່ ອງມແືບບ VECM Model 

ຕາມໂຕປື່ ຽນຫລ ກ 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 

• ສ ມຜ ນຄວາມສໍາພ ນຮື່ ວມແບບໄລຍະສ ນ້: 

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)*** 

 ສ ມຜ ນ (7) ແລະ (8) ຂາ້ງເທງິ, ສະແດງໃຫເ້ຫ ນຄວາມສໍາພ ນຮື່ ວມໃນໄລຍະສ ນ້ 
ແລະ ໄລຍະຍາວຂອງບ ນດາຕ ວປື່ ຽນ ທີື່ ສະແດງໃຫເ້ຫ ນຜ ນກະທ ບຂອງຕ ວປື່ ຽນແຕື່ ລະໄລຍະ
ຂອງລາຍຮ ບຈາກພາສ ີແລະ ບໍື່ ມາຈາກພາສ ີທີື່ ມຜີ ນຕໍື່ ການສ ື່ ງອອກຂອງ ສປປ ລາວ ເຊິື່ ງມລີາຍ
ລະ ອຽດດ ື່ ງລຸື່ ມນີ:້ 
 ຜ ນຂອງການສກຶສາ, ໄດສ້ະແດງໃຫເ້ຫ ນວື່ າເກອືບທຸກໆ ຕ ວປື່ ຽນມຄີວາມສໍາພ ນກ ນ
ທາງດາ້ນສະຖຕິຕິໍື່ ກ  ບການສ ື່ ງອອກ. ໃນນີ,້ ລາຍຮ ບທີື່ ມາຈາກພາສ-ີອາກອນ, ລາຍຮ ບທີື່ ບໍື່ ມາ
ຈາກພາສີ-ອາກອນ ແລະ ໜີຕ້ື່ າງປະເທດ ມີຄວາມສໍາພ ນດາ້ນລ ບກ ບການສ ື່ ງອອກ; 
ຍ ກເວ ນ້ລວມຍອດຜະລດິຕະພ ນພາຍໃນທີື່ ແທຈ້ງິ ມຄີວາມສໍາພ ນດາ້ນບວກຕໍື່ ກ  ບການສ ື່ ງອອກ
ຂອງລາວ. 
 ໃນສ ມຜ ນຂາ້ງເທງິ: ສ ມມຸດ, ເຮ າເພີື່ ມການຈ ດເກ ບລາຍຮ ບທີື່ ມາຈາກພາສ ີແລະ ບໍື່ ມາ
ຈາກພາສຂີຶນ້ 1 % ຈະສ ື່ ງຜ ນກະທ ບເຮ ດໃຫກ້ານນໍາສ ື່ ງອອກຂອງລາວໄປຕື່ າງປະເທດຫລຸດລ ງ 
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20.3 % ແລະ 6.13 %ຕາມລໍາດ ບ ດວ້ຍລະດ ບຄວາມເຊືື່ ອໝ ນ້ 99 %. ໃນນີ,້ ຖາ້ຫາກຫລຸດ
ໜີຕ້ື່ າງປະເທດລ ງ 1 % ຈະສ ື່ ງຜ ນກະທ ບເຮ ດໃຫມູ້ນຄື່ າການສ ື່ ງອອກຂອງລາວຫລຸດລ ງ 4.097 

% ດວ້ຍລະດ ບຄວາມເຊືື່ ອໝ ນ້ 99 %. ສື່ ວນລວມຍອດຜະລດິຕະພ ນພາຍໃນທີື່ ແທຈ້ງິຫາກ
ເພີື່ ມຂຶນ້ 1 %ແລວ້ ກໍຈະສ ື່ ງຜ ນກະທ ບດາ້ນບວກຕໍື່ ກ  ບການສ ື່ ງອອກຂອງລາວເພີື່ ມຂຶນ້ 30.68 

% ດວ້ຍລະດ ບຄວາມເຊືື່ ອໝ ນ້ 99 %. 

 ຜ ນຂອງການທ ດສອບບ ນດາຕ ວປື່ ຽນຕື່ າງໆ ພ ບວື່ າ ແບບຈໍາລອງການສ ື່ ງອອກຂອງ
ລາວ ທີື່ ປື່ ຽນແປງຕາມລາຍຮ ບຈາກພາສ,ີ ລາຍຮ ບບໍື່ ມາຈາກພາສ,ີ ໜີພ້າຍໃນ, ໜີຕ້ື່ າງປະເທດ 
ແລະ ລວມຍອດຜະລດິຕະພ ນພາຍໃນທີື່ ແທຈ້ງິ ແມື່ ນສາມາດອະທບິາຍການປື່ ຽນແປງຂອງການ
ສ ື່ ງອອກຂອງລາວໄດ.້ ທ ງ້ນີ,້ ກໍອາດຈະຂຶນ້ກ ບອກີຫລາຍໆ ປ ດໃຈອກີ ທີື່ ສ ື່ ງຜ ນກະທ ບນ ບທ ງ
ທາງກ ງ ແລະ ທາງອອ້ມ ຕໍື່ ກ  ບການນາໍສ ື່ ງອອກຂອງລາວນາໍອກີ. 
 ຄວາມໄວຂອງສໍາປະສິດໃນການດ ດປ ບເທ ື່ ກ  ບ (-0.0939) ດວ້ຍຄື່ າສະຖິຕິ t-
statistic (-3.5626) ເຫ ນວື່ າມຄີວາມສໍາພ ນທາງດາ້ນສະຖຕິໃິນຮູບແບບສ ມຜ ນຄວາມສໍາພ ນ
ຮື່ ວມ. ຄື່ າສໍາປະ ສຄິື່ າຜດິດື່ ຽງ ສະແດງໃຫເ້ຫ ນເຖງິຄວາມໄວໃນການດ ດປ ບສະເລື່ ຍ ເທ ື່ າກ ບ 
9.39 %ໃນສ ມຜ ນຄວາມສໍາພ ນຮື່ ວມ ເຊິື່ ງໝາຍຄວາມວື່ າຄື່ າດ ດປ ບ 9.39 % ແມື່ ນຄື່ າດ ດປ ບ
ຄວາມບໍື່ ສ ມດຸນໃນ ໄລຍະສ ນ້ຂອງແບບຈາໍລອງມູນຄື່ າການສ ື່ ງອອກຂອງ ສປປ ລາວ. 

ສະພາບລວມຂອງການວາງນະໂຍບາຍ, ການອອກນຕິກິາໍຕື່ າງໆທີື່ ກື່ ຽວຂອ້ງ ແລະ ການຈ ດຕ ງ້
ນະໂຍບາຍງ  ບປະມານ ທີື່ ສ ື່ ງຜ ນກະທ ບຕໍື່ ການສ ື່ ງອອກ ແລະ ນາໍເຂ າ້ຂອງ ສປປ ລາວ 

ຕະຫຼອດໄລຍະຂອງການສກຶສາເປ ນເວລາ 29 ປີ ນ ບແຕື່ ປີ 1990 ຫາ 2018, ພ ບວື່ າ ການ
ສ ື່ ງອອກໃນຊື່ ວງຂອງການສກຶສາບ ນລຸສູງສຸດ 5,294.71 ລາ້ນໂດລາສະຫະລ ດ, ຕໍື່ າສຸດໃນຊື່ ວງ
ຂອງການສກຶສາ 79 ລາ້ນໂດລາສະຫະລ ດ, ຄື່ າສະເລື່ ຍທ ງໝ ດ 1,321.31 ລາ້ນໂດລາສະຫະລ ດ
, ລວມຍອດມູນຄື່ າການສ ື່ ງອອກທ ງໝ ດ 38,318 ລາ້ນໂດລາສະຫະລ ດ. ການນໍາເຂ າ້ໃນຊື່ ວງ
ຂອງການສກຶສາບ ນລຸສູງສຸດ 6,164.04 ລາ້ນໂດລາສະຫະລ ດ, ຕໍື່ າສຸດໃນຊື່ ວງຂອງການສກຶສາ 
165 ລາ້ນໂດລາສະຫະລ ດ, ຄື່ າສະເລື່ ຍທ ງໝ ດ 1,779.36 ລາ້ນໂດລາສະຫະລ ດ, ລວມຍອດ
ມູນຄື່ າການສ ື່ ງອອກທ ງໝ ດ 51,601 ລາ້ນໂດລາສະຫະລ ດ. ການຈ ດເກ ບລາຍຮ ບຈາກພາສ-ີ
ອາກອນໃນຊື່ ວງຂອງການສກຶສາບ ນລຸສູງສຸດ 17,597.79 ຕືກ້ບີ, ຕໍື່ າສຸດໃນຊື່ ວງຂອງການສກຶ
ສາ 38 ຕືກ້ບີ, ຄື່ າສະເລື່ ຍທ ງໝ ດ 5,220.29 ຕືກ້ບີ, ລວມຍອດມູນຄື່ າການຈ ດເກ ບລາຍຮ ບທ ງ
ໝ ດ 151,388 ຕືກ້ບີ. ການຈ ດເກ ບລາຍຮ ບທີື່ ບໍື່ ຈາກພາສ-ີອາກອນໃນຊື່ ວງຂອງການສກຶສາ
ບ ນລຸສູງສຸດ 5,290.33 ຕືກ້ບີ, ຕໍື່ າສຸດໃນຊື່ ວງຂອງການສກຶສາ 21 ຕືກ້ບີ, ຄື່ າສະເລື່ ຍທ ງໝ ດ 
1,0118.1 ຕືກ້ບີ, ລວມຍອດມູນຄື່ າການຈ ດເກ ບລາຍຮ ບທ ງໝ ດ 29,525 ຕືກ້ບີ. ລາຍຈື່ າຍ
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ເພືື່ ອການລ ງທນຶຕະຫລອດຊື່ ວງຂອງການສກຶສາບ ນລຸສູງສຸດ 14,787.79 ຕືກ້ບີ, ຕໍື່ າສຸດໃນຊື່ ວງ
ຂອງການສກຶສາ 63 ຕືກ້ບີ, ຄື່ າສະເລື່ ຍທ ງໝ ດ 3,883.82 ຕືກ້ບີ, ລວມຍອດມູນຄື່ າການໃຊ ້
ຈື່ າຍເພືື່ ອການລ ງທນຶທ ງໝ ດ 112,631 ຕືກ້ບີ. ລາຍຈື່ າຍເພືື່ ອການບໍລຫິານລ ດຕະຫລອດຊື່ ວງ
ຂອງການສກຶສາບ ນລຸສູງສຸດ 31,961 ຕືກ້ບີ, ຕໍື່ າສຸດໃນຊື່ ວງຂອງການສກຶສາ 70 ຕືກ້ບີ, ຄື່ າ
ສະເລື່ ຍທ ງໝ ດ 6,328.73 ຕືກ້ບີ, ລວມຍອດມູນຄື່ າການໃຊຈ້ື່ າຍເພືື່ ອການບໍລຫິານລ ດທ ງໝ ດ 
183,533 ຕືກ້ບີ ແລະ ໜີພ້າຍໃນຕະຫລອດຊື່ ວງຂອງການສກຶສາບ ນລຸສູງສຸດ 3,713 ຕືກ້ບີ, 
ຕໍື່ າສຸດໃນຊື່ ວງຂອງການສກຶສາ 4.83 ຕືກ້ບີ, ຄື່ າສະເລື່ ຍທ ງໝ ດ 497.3 ຕືກ້ບີ, ລວມຍອດມູນ
ຄື່ າການກູຢື້ມຈາກພາຍໃນທ ງໝ ດ 14,422 ຕືກ້ບີ. ໜີຕ້ື່ າງປະເທດຕະຫລອດຊື່ ວງຂອງການສກຶ
ສາບ ນລຸສູງສຸດ 6,534.8  ຕືກ້ບີ, ຕໍື່ າສຸດໃນຊື່ ວງຂອງການສກຶສາ 27.13 ຕືກ້ບີ, ຄື່ າສະເລື່ ຍທ ງ
ໝ ດ 1,464.67 ຕືກ້ບີ, ລວມຍອດມູນຄື່ າການກູຢື້ມຈາກຕື່ າງປະເທດທ ງໝ ດ 42,474 ຕືກ້ບີ. 
ລວມຍອດຜະລິດຕະພ ນພາຍໃນທີື່ ແທຈ້ ິງຕະຫລອດຊື່ ວງຂອງການສຶກສາບ ນລຸສູງສຸດ 
152,414.2 ຕືກ້ ີບ, ຕໍື່ າສຸດໃນຊື່ ວງຂອງການສຶກສາ 607.32 ຕືກ້ ີບ, ຄື່ າສະເລື່ ຍທ ງໝ ດ 
43,434.67 ຕືກ້ບີ, ລວມຍອດມູນຄື່ າຜະລດິຕະພ ນພາຍໃນທ ງໝ ດ 1,259,605 ຕືກ້ບີ. 

ຜ ນການວເິຄາະແບບຈາໍລອງການນາໍເຂ າ້ທີື່ ມຜີ ນກະທ ບຈາກການປື່ ຽນແປງລາຍຈື່ າຍ ແລະ 
ລາຍຮ ບຂອງລ ດຖະບານ 

ຜ ນຂອງການວເິຄາະແບບຈາໍລອງການນໍາເຂ າ້ພ ບວື່ າ: ຖາ້ເພີື່ ມລາຍຈື່ າຍເພືື່ ອການລ ງທນຶ
ຂຶນ້ 1 % ຈະສ ື່ ງຜ ນກະທ ບເຮ ດໃຫກ້ານນໍາເຂ າ້ເພີື່ ມຂຶນ້ປະມານ 0.673 % ດວ້ຍລະດ ບຄວາມ
ເຊືື່ ອໝ ນ້ 99 %; ໃນນີ,້ ຖາ້ຫາກເພີື່ ມລາຍຈື່ າຍບໍລຫິານຂຶນ້ 1 % ຈະສ ື່ ງຜ ນກະທ ບຕໍື່ ກ  ບສໍາ
ປະສດິຄວາມສໍາພ ນຮື່ ວມໄລຍະຍາວຫລຸດລ ງ 2.58 % ດວ້ຍລະດ ບຄວາມເຊືື່ ອໝ ນ້ 99 %. 

ສື່ ວນໜີພ້າຍໃນ ແລະ ໜີຕ້ື່ າງປະເທດ ກໍເຫ ນວື່ າສ ື່ ງຜ ນກະທ ບຕໍື່ ກ  ບການນໍາເຂ າ້ເຊ ື່ ນກ ນຄ:ື ຖາ້
ຫາກເພີື່ ມໜີພ້າຍໃນ ແລະ ຕື່ າງປະເທດຂຶນ້ 1 % ຈະສ ື່ ງຜ ນກະ ທ ບເຮ ດໃຫມູ້ນຄື່ າການນໍາເຂ າ້ 
ເພີື່ ມຂຶນ້ເປ ນ 0.3038 ແລະ 0.3752 % ຕາມລໍາດ ບ ດວ້ຍລະດ ບຄວາມເຊືື່ ອໝ ນ້ 99 %. 
ຄວາມໄວຂອງສໍາປະສດິໃນການດ ດປ ບເທ ື່ ກ  ບ     (-0.4389) ດວ້ຍຄື່ າສະຖຕິ ິt-statistic (-

6.9277) ເຫ ນວື່ າມຄີວາມສໍາພ ນທາງດາ້ນສະຖຕິໃິນຮູບແບບສ ມຜ ນຄວາມສໍາພ ນຮື່ ວມ. ຄື່ າສໍາ
ປະສດິຄື່ າຜດິດື່ ຽງສະແດງໃຫເ້ຫ ນຄວາມໄວໃນການດ ດປ ບສະເລື່ ຍ ເທ ື່ າກ ບ 43.89 %ໃນສ ມ
ຜ ນຄວາມສໍາພ ນຮື່ ວມ ເຊິື່ ງໝາຍຄວາມວື່ າຄື່ າດ ດປ ບ 43.89 % ແມື່ ນຄື່ າດ ດປ ບຄວາມບໍື່ ສ ມດຸນໃນ
ໄລຍະສ ນ້ຂອງແບບຈາໍລອງມູນຄື່ າການນາໍເຂ າ້ຂອງ ສປປ ລາວ ນ ນ້ເອງ. 

ຜ ນຂອງການທ ດສອບແບບຈໍາລອງການນໍາເຂ າ້  ທີື່ ປື່ ຽນແປງຕາມລາຍຮ ບຂອງ
ລ ດຖະບານ ພ ບວື່ າ: ຖາ້ເຮ າຫລຸດການຈ ດເກ ບລາຍຮ ບຈາກພາສຂີອງລ ດຖະບານລ ງ 1% ຈະ
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ສ ື່ ງຜ ນກະທ ບເຮ ດໃຫກ້ານນໍາເຂ າ້ຫລຸດລ ງ 14.77 % ດວ້ຍລະດ ບຄວາມເຊືື່ ອໝ ນ້ 99 %; ໃນ
ນີ,້ ຖາ້ຫາກຫລຸດລາຍລາຍຮ ບທີື່ ບໍມາຈາກພາສລີ ງ 1 % ຈະສ ື່ ງຜ ນກະທ ບຕໍື່ ກ  ບສໍາປະສດິຄວາມ
ສໍາພ ນຮື່ ວມໄລຍະຍາວຫລຸດລ ງ 3.72 % ດວ້ຍລະດ ບຄວາມເຊືື່ ອໝ ນ້ 99 %. ສໍາລ ບໜີພ້າຍ
ໃນ ແລະ ໜີຕ້ື່ າງປະເທດ ກໍເຫ ນວື່ າສ ື່ ງຜ ນກະທ ບຕໍື່ ກ  ບການນໍາເຂ າ້ເຊ ື່ ນກ ນເຊ ື່ ນ: ຖາ້ຫາກຫລຸດ
ໜີພ້າຍໃນ ແລະ ຕື່ າງປະເທດລ ງ 1 % ຈະສ ື່ ງຜ ນກະທ ບເຮ ດໃຫມູ້ນຄື່ າການນໍາເຂ າ້ ຫລຸດລ ງ
ເປ ນ 0.3709 ແລະ 4.1351% ຕາມລໍາດ ບ ດວ້ຍລະດ ບຄວາມເຊືື່ ອໝ ນ້ 99 %. ຄວາມໄວ
ຂອງສໍາປະສດິໃນການດ ດປ ບເທ ື່ ກ  ບ (-0.1535) ດວ້ຍຄື່ າສະຖຕິ ິt-statistic (-4.5847) ເຫ ນ
ວື່ າມຄີວາມສໍາພ ນທາງດາ້ນສະຖຕິໃິນຮູບແບບສ ມຜ ນຄວາມສໍາພ ນຮື່ ວມ. ຄື່ າສໍາປະສດິຄື່ າຜດິ
ດື່ ຽງສະແດງໃຫເ້ຫ ນຄວາມໄວໃນການດ ດປ ບສະເລື່ ຍ ເທ ື່ າກ ບ 15.35 %ໃນສ ມຜ ນຄວາມສໍາ
ພ ນຮື່ ວມ ເຊິື່ ງໝາຍຄວາມວື່ າຄື່ າດ ດປ ບເທ ື່ າກ ບ 15.35 % ແມື່ ນຄື່ າດ ດປ ບຄວາມບໍື່ ສ ມດຸນໃນ
ໄລຍະສ ນ້ຂອງແບບຈາໍລອງມູນຄື່ າການນາໍເຂ າ້ຂອງ ສປປ ລາວ. 

•  ຜ ນການວເິຄາະແບບຈາໍລອງການສ ື່ ງອອກທີື່ ປື່ ຽນຕາມລາຍຈື່ າຍ ແລະ ລາຍຮ ບຂອງ
ລ ດຖະບານ: 

ແບບຈໍາລອງການສ ື່ ງອອກ ທີື່ ປື່ ຽນແປງຕາມລາຍຈື່ າຍ ພ ບວື່ າ: ຖາ້ເຮ າຫລຸດລາຍຈື່ າຍ
ເພືື່ ອການລ ງທນຶ ແລະ ບໍລຫິານລ ງ 1 % ຈະສ ື່ ງຜ ນກະທ ບເຮ ດໃຫກ້ານນໍາສ ື່ ງອອກຫລຸດລ ງ 
0.8546 % ແລະ 2.14 %ຕາມລໍາດ ບ ດວ້ຍລະດ ບຄວາມເຊືື່ ອໝ ນ້ 99 %. ໃນນີ,້ ຖາ້ຫາກ
ເພີື່ ມລວມຍອດຜະລດິຕະພ ນທີື່ ແທຈ້ງິຂຶນ້ 1 % ຈະສ ື່ ງຜ ນກະທ ບເຮ ດໃຫມູ້ນຄື່ າການສ ື່ ງອອກ
ເພີື່ ມຂຶນ້ເປ ນ 2.75 %. ຄວາມໄວຂອງສໍາປະສດິໃນການດ ດປ ບເທ ື່ ກ  ບ (-0.2027) ດວ້ຍຄື່ າ
ສະຖິຕ ິt-statistic (-2.7345) ເຫ ນວື່ າມຄີວາມສໍາພ ນທາງດາ້ນສະຖິຕໃິນຮູບແບບສ ມຜ ນ
ຄວາມສໍາພ ນຮື່ ວມ. ຄື່ າສໍາປະສດິຄື່ າຜດິດື່ ຽງສະແດງໃຫເ້ຫ ນຄວາມໄວໃນການດ ດປ ບສະເລື່ ຍ 
ເທ ື່ າກ ບ 20.27 %ໃນສ ມຜ ນຄວາມສໍາພ ນຮື່ ວມ ເຊິື່ ງໝາຍຄວາມວື່ າຄື່ າດ ດປ ບ 20.27 % ແມື່ ນຄື່ າ
ດ ດປ ບຄວາມບໍື່ ສ ມດຸນໃນໄລຍະສ ນ້ຂອງແບບຈາໍລອງມູນຄື່ າການສ ື່ ງອອກຂອງ ສປປ ລາວ. 
 ແບບຈາໍລອງການສ ື່ ງອອກທີື່ ປື່ ຽນແປງຕາມລາຍຮ ບ ພ ບວື່ າ: ຖາ້ເຮ າເພີື່ ມການຈ ດເກ ບ
ລາຍຮ ບທີື່ ມາຈາກພາສ ີແລະ ບໍື່ ມາຈາກພາສຂີຶນ້ 1 % ຈະສ ື່ ງຜ ນກະທ ບເຮ ດໃຫກ້ານສ ື່ ງອອກ
ຂອງລາວໄປຕື່ າງປະເທດຫລຸດລ ງ 20.3 % ແລະ 6.13 %ຕາມລໍາດ ບ ດວ້ຍລະດ ບຄວາມເຊືື່ ອ
ໝ ນ້ 99 %. ໃນນີ,້ ຖາ້ຫາກຫລຸດໜີຕ້ື່ າງປະເທດລ ງ 1 % ຈະສ ື່ ງຜ ນກະທ ບເຮ ດໃຫມູ້ນຄື່ າການ
ສ ື່ ງອອກຂອງລາວຫລຸດລ ງ 4.097 % ດວ້ຍລະດ ບຄວາມເຊືື່ ອໝ ນ້ 99 %. ສື່ ວນລວມຍອດ
ຜະລດິຕະພ ນພາຍໃນທີື່ ແທຈ້ງິຫາກເພີື່ ມຂຶນ້ 1 % ແລວ້ ກໍຈະສ ື່ ງຜ ນກະທ ບດາ້ນບວກຕໍື່ ກ  ບ
ການສ ື່ ງອອກຂອງລາວເພີື່ ມຂຶນ້ 30.68 % ດວ້ຍລະດ ບຄວາມເຊືື່ ອໝ ນ້ 99 %. ຄວາມໄວຂອງ
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ສໍາປະສດິໃນການດ ດປ ບເທ ື່ ກ  ບ (-0.0939) ດວ້ຍຄື່ າສະຖຕິ ິt-statistic (-3.5626) ເຫ ນວື່ າມີ
ຄວາມສໍາພ ນທາງດາ້ນສະຖິຕໃິນຮູບແບບສ ມຜ ນຄວາມສໍາພ ນຮື່ ວມ. ຄື່ າສໍາປະສຄິື່ າຜດິດື່ ຽງ 
ສະແດງໃຫເ້ຫ ນເຖງິຄວາມໄວໃນການດ ດປ ບສະເລື່ ຍ ເທ ື່ າກ ບ 9.39 ເປີ ເຊ ນໃນສ ມຜ ນຄວາມ
ສໍາພ ນຮື່ ວມ ເຊິື່ ງໝາຍຄວາມວື່ າຄື່ າດ ດປ ບ 9.39 % ແມື່ ນຄື່ າດ ດປ ບຄວາມບໍື່ ສ ມດຸນໃນ ໄລຍະ
ສ ນ້ຂອງແບບຈາໍລອງມູນຄື່ າການສ ື່ ງອອກຂອງ ສປປ ລາວ. 
 

 

ຂໍສ້ະເໜແີນະ 

- ລ ດຖະບານຄວນສ ື່ ງເສມີບ ນດາຂະແໜງການລ ງທນຶຂອງລ ດໃຫມ້ປີະສດິທພິາບ ແລະ 
ປະສດິທຜິ ນຫລາຍກວື່ ານີ ້ເພາະວື່ າຂະແໜງທີື່ ບໍື່ ມາຈາກພາສອີາກອນ ແມື່ ນເປ ນຂະແໜງທີື່ ໄດ ້
ມາຈາກເງນິປ ນຜ ນຂອງລ ດຖະບານ, ຈາກການລ ງທນຶລ ດວສິະຫະກດິ ແລະ ເງນິຈາການລ ງທນຶ
ດາ້ນອືື່ ນໆ ເຊິື່ ງເຫ ນວື່ າຄວນໄດສ້ ື່ ງເສມີ ເພາະວື່ າຜື່ ານມາ, ຂະແໜງການລ ງທນຶລ ດ ແມື່ ນພ ບກ ບ
ບ ນຫາການຂາດທນຶ ແລະ ບໍື່ ຄື່ ອຍຈະປະສ ບຜ ນສໍາເລ ດເທ ື່ າທີື່ ຄວນ. 

- ຄວນຕ ດລາຍຈື່ າຍຂະແໜງບໍລຫິານລ ງ ເຊ ື່ ນ: ລາຍຈື່ າຍຮື່ ວງບໍລຫິານ ປ ກກະຕ ິພາກ 
62, ລາຍຈື່ າຍຮື່ ວງຈ ດຊືໃ້ໝື່ ພາກ 66 ແລະ ຄວນເພີື່ ມລາຍຈື່ າຍໃສື່ ຂະແໜງລ ງທນຶທີື່ ເຫ ນວື່ າມີ
ປະສດິທພິາບ ແລະ ປະສດິທຜິ ນ ແລະ ປະເມນີຄນືໂຄງການລ ງທນຶລ ດໃໝື່ . 

- ລ ດຖະບານຄວນມກີານສ ື່ ງເສມີໃຫເ້ຖງິເປ າ້ໝາຍກວື່ ານີ ້ເພາະຕະ ຫລອດໄລຍະທີື່ ຜື່ ານ
ມາ, ຜູປ້ະກອບການສ ື່ ງອອກ ມ ກປະສ ບບ ນຫາການກ ດລາຄາຈາກພໍື່ ຄາ້ຄ ນກາງ, ຜະລດິອອກ
ມາແລວ້ຊອກຫາຕະຫລາດຈາໍໜື່ າຍຍ ງມຂໍີຈ້າໍກ ດ. ສື່ ວນການນໍາເຂ າ້ ຄວນນໍາເຂ າ້ສນິຄາ້ທີື່ ເປ ນ
ສນິຄາ້ປາຍແຫລມ ໝາຍວື່ າ ນໍາເຂ າ້ມາເພືື່ ອເປ ນອຸປະກອນ, ເຕ ກໂນໂລຊ ີເພືື່ ອເພີື່ ມສະມ ດຕະ
ພາບການຜະລດິພາຍໃນ ແລະ ນໍາເຂ າ້ສນິຄາ້ຂ ນ້ກາງ ເພືື່ ອມາບ ນຈໃຸໝື່  ແລະ ຫຸມ້ຫໍຢູື່ ລາວ. 
ສື່ ວນສາຍພ ວພ ນຂອງລາຍຈື່ າຍ ແລະ ລາຍຮ ບຂອງລ ດຖະບານ ມສີື່ ວນພ ວພ ນສະໜດິແໜນ້ຕໍື່
ກ  ບການສ ື່ ງອອກ ແລະ ນາໍເຂ າ້ ຂອງລາວເຮ າ 
ເອກະສານອາ້ງອງີ 
ກະຊວງການເງນິ, ບ ດລາຍງານດາ້ນງ  ບປະມານແຫື່ ງລ ດ ປະຈາໍປີ 2020, ລ ງວ ນທ ີ20 ພະຈກິ 

2020. 
ບ ດລາຍງານທາງດາ້ນເສດຖະກດິມະຫາພາກຂອງ ສປປ ລາວ ແຕື່ ປີ 2016-2020, ກະຊວງ
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ບ ດຄ ດຫຍໍ ້
ການສກຶສາຄວາມທາ້ທາຍໃນການຫ ຸດຜື່ ອນ ແລະ ການແກໄ້ຂຄວາມທຸກຍາກຂອງຊາວ

ກະສກິອນທີື່ ໄດຮ້ ບຜ ນກະທ ບຈາກການປື່ ຽນແປງດນິຟາ້ອາກາດຢູື່ ບາ້ນຫາງລອ້ງ, ເມອືງຊໍາໃຕ,້ 
ແຂວງຫ ວພ ນປະກອບດວ້ຍ 2 ຈດຸປະສ ງຄ:ື 1. ສກຶສາສະພາບການປື່ ຽນແປງດນິຟາ້ອາກາດທີື່ ມ ີ

ຜ ນກະທ ບຕໍື່ ກ  ບຜ ນຜະລດິເຂ າ້ຂອງປະຊາຊ ນບາ້ນຫາງລອ້ງ; 2. ສກຶສາເຖງິຄວາມອາດສາມາດ 
ແລະ ທື່ າແຮງໃນການປ ບຕ ວຂອງປະຊາຊ ນບາ້ນຫາງລອ້ງເພືື່ ອຫ ຸດຜື່ ອນຄວາມທຸກຍາກເທືື່ ອລະ
ກາ້ວ. ໂດຍໃຊວ້ທິກີານສກຶສາແບບປະລມິານ ແລະ ຄຸນນະພາບ, ກຸື່ ມຕ ວຢື່ າງ 84 ຄອບຄ ວ ຊຶື່ ງ
ໄດກ້າໍນ ດເອ າ 100% ຂອງຈາໍນວນຄອບຄ ວທ ງໝ ດ. 

ຜ ນຂອງການສກຶສາພ ບວື່ າ: ການປື່ ຽນແປງອຸນຫະພູມ ແລະ ປະລມິານນໍາ້ຝ ນຕະຫ ອດ
ເຖງິຮູບແບບການກະ ຈາຍຂອງຝ ນ ແລະ ຊື່ ວງໄລຍະເວລາຂອງຝ ນໄດມ້ຜີ ນຕໍື່ ຜ ນຜະລດິເຂ າ້. 
ຜ ນຜະລດິເສຍໃນລະດ ບກາງແມື່ ນ 45% ເສຍຫາຍສູງສຸດແມື່ ນ >70%. ຜ ນກະທ ບການ
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ປື່ ຽນແປງດນິຟາ້ອາກາດໄດສ້ ື່ ງຜ ນກະທ ບໂດຍກ ງຕໍື່ ກ  ບການຜະລດິກໍຄກືານ ດໍາລ ງຊວີດິຂອງ
ປະຊາຊ ນ ໂດຍສະເພາະແມື່ ນປະຊາຊ ນຜູທຸ້ກຍາກຍິື່ ງປະສ ບກ ບບ ນຫາໃນການດໍາລ ງຊວີດິ. 
ສະນ ນ້, ການປ ບຕ ວເປ ນສິື່ ງທີື່ ສໍາຄ ນໃນການດໍາລ ງຊວີດິ. ການປ ບຕ ວຂອງປະຊາຊ ນບາ້ນຫາງ
ລອ້ງແມື່ ນມຄີວາມຫ າກຫ າຍ ຊຶື່ ງຂຶນ້ກ ບເງ ືື່ອນໄຂຂອງແຕື່ ລະຄອບຄ ວເປ ນຕ ນ້ແມື່ ນການເຮ ດ
ນາແຊງ, ການລຽ້ງສ ດ, ການເກ ບກູເ້ຄືື່ ອງປື່ າຂອງດ ງ, ການຕໍື່ າຫູກ, ລຽ້ງມອ້ນ, ການປູກພດືທາດ
ແປງ້ສໍາຮອງ, ເປ ນກໍາມະກອນຊ ື່ ວຄາວ ແລະ ອືື່ ນໆ. ເຖງິວື່ າວທິກີານປ ບຕ ວທີື່ ກື່ າວມາສື່ ວນໜຶື່ ງ
ຍ ງເປ ນວຽກກະສກິາໍທີື່ ກື່ ຽວຂອ້ງການປື່ ຽນແປງດນິຟາ້ອາກາດ, ແຕື່ ກສໍາມາດສາ້ງລາຍຮ ບໃຫແ້ກື່
ຄອບຄ ວໄດສ້ື່ ວນໃດສື່ ວນໜຶື່ ງເປ ນຕ ນ້ແມື່ ນການຂາຍສ ດລຽ້ງ ແລະ ການເກ ບກູເ້ຄືື່ ອງປື່ າຂອງ
ດ ງ. ທື່ າແຮງໃນການຫ ຸດພ ນ້ອອກຈາກຄວາມທຸກຍາກໃນປ ດຈຸບ ນແມື່ ນອີງໃສື່ ຄວາມອາດ
ສາມາດຂອງແຕື່ ລະຄອບຄ ວ, ຍ ງບໍື່ ທ ນມຮູີບແບບ ແລະ ວທິກີານໃນການປ  ບຕ ວທີື່ ໂດດເດ ື່ ນ ຊຶື່ ງ
ເປ ນພຽງແຕື່ ການໜູນໃຊແ້ບບວິທີທີື່ ເຄີຍປະຕິບ ດກ ນມາເທ ື່ ານ ນ້. ທາງລ ດຖະບານ ແລະ 
ພາກສື່ ວນກື່ ຽວຂອ້ງຍ ງມງີ  ບປະມານຈໍາກ ດໃນການທຸມ້ເທໃສື່ ວຽກງານດ ື່ ງກື່ າວຢື່ າງທ ື່ ວເຖິງ 
ແລະ ເປ ນຮູບປະທໍາ. 
ຄໍາສ ບສໍາຄ ນ: ຄວາມທາ້ທາຍ, ການຫ ຸດຜື່ ອນຄວາມທຸກຍາກ, ຜ ນກະທ ບ, ການປື່ ຽື່ນແປງດນິຟາ້
ອາກາດ 
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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 
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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 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 
 

ບ ດນາໍ 
ເຫດຜ ນ ແລະ ຄວາມສໍາຄ ນຂອງບ ນຫາ 
ການປື່ ຽນແປງສະພາບດນິຟາ້ອາກາດບ ນຫາໜຶື່ ງທີື່ ໂດດເດ ື່ ນຢູື່ ໃນໂລກ ແລະ ຊາວໂລກກາໍ

ລ ງປະເຊນີຢູື່  ຊຶື່ ງມຜີ ນກະທ ບໂດຍທາງກ ງ ແລະ ທາງອອ້ມຕໍື່ ກ  ບການດໍາລ ງຊວີດິຂອງມວນ
ມະນຸດ, ເວ າ້ສະເພາະແມື່ ນຊຸມຊ ນທຸກຍາກທີື່ ໄດຮ້ ບຜ ນກະທ ບຈາກການປື່ ຽນແປງດນິຟ້າ
ອາກາດແມື່ ນມີທື່ າອື່ ຽງເຮ ດໃຫເ້ຂ າເຈ  າ້ປະເຊີນໜາ້ກ ບຄວາມທຸກຍາກນ ບມືນ້  ບເພີື່ ມຂຶນ້ 

(Maarten K. van Aalst et al. 2014). ສໍາລ ບພາກພືນ້ອາຊຕີາເວ ນ ອອກສື່ ຽງໃຕ,້ ຕາມການ
ຄາດຄະເນທີື່ ລະບຸໄວໃ້ນບ ດລາຍງານການປະເມນີການປື່ ຽນແປງດນິຟາ້ອາກາດສະບ ບທ ີ4 ຂອງ
ຄະນະກໍາມະການຜູຊ້ື່ ຽວຊານນາໆຊາດກື່ ຽວກ ບການປື່ ຽນແປງດນິຟາ້ອາກາດໄດຊ້ີໃ້ຫເ້ຫ ນວື່ າ
ລະດ ບຄວາມຮອ້ນໃນພາກພືນ້ນີຈ້ະມກີານປື່ ຽນແປງທີື່ ຄາ້ຍຄກື  ບຄື່ າສະເລື່ ຍຂອງການປື່ ຽນແປງ
ໃນລະດ ບໂລກ, ລວມທ ງການເພີື່ ມຂຶນ້ຂອງປະລມິານນໍາ້ຝ ນໃນເຂດພາກພືນ້ປະມານ 7% ຕໍື່ ປີ, 



136 

ວາລະສານມະຫາວທິະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ສະບບັທີ 18, 2021 

ອຸນຫະພູມຄວາມຮອ້ນ ແລະ ປະລມິານນໍາ້ຝ ນກໍື່ ຈະໄດເ້ພີື່ ມຄວາມຮຸນແຮງຂຶນ້ ແລະ ເກດີຖີື່ ຂຶນ້
ເລືອ້ຍໆ (IPCC, 2007b; Rahmstorf et al. 2007; Reidsma et al., 2010).  

ສປປ ລາວ ເປ ນປະເທດດອ້ຍພ ດທະນາທີື່ ອາໄສການກະສກິໍາເປ ນພືນ້ຖານເສດຖະກດິ
ແຫື່ ງຊາດ, ປະຊາກອນຢຶດຖອືາຊບີກະສກິໍາກວມເອ າເຖງິ 74% ຂອງຈາໍນວນປະຊາກອນທ ງໝ 
ດ. ໃນໄລຍະຜື່ ານມາກໍື່ ຄປື ດຈບຸ ນຊາວກະສກິອນໄດອ້າໄສນໍາ້ຝ ນເພືື່ ອເຮ ດນາປູກເຂ າ້, ເຮ ດສວນ
, ລຽ້ງສ ດ ແລະ ອືື່ ນໆຕາມຄວາມເໝາະສ ມຢູື່ ໃນແຕື່ ລະທອ້ງຖິື່ ນໂດຍອາໄສເງ ືື່ອນໄຂທໍາມະຊາດ
ເປ ນຕ ນ້ຕໍ, ເວ າ້ສະເພາະແມື່ ນພູມອາກາດໄດເ້ປ ນປ ດໄຈທີື່ ສໍາຄ ນຫ າຍໃນວຽກງານດ ື່ ງກື່ າວ. ເຖງິ
ວື່ າໃນໄລຍະຜື່ ານມາຊາວກະສກິອນ ແລະ ພາກສື່ ວນທີື່ ກື່ ຽວຂອ້ງໄດເ້ອ າໃຈໃສື່ ປ ບປຸງວຽກງານ
ດ ື່ ງກື່ າວຢື່ າງຕໍື່ ເນືື່ ອງແຕື່ ກໍື່ ຍ  ງມຂໍີຈ້ໍາກ ດຫ າຍດາ້ນ. ໃນນ ນ້ແຂວງຫ ວພ ນເປ ນແຂວງໜຶື່ ງທີື່ ມ ີ
ຈໍານວນປະຊາກອນທຸກຍາກກວມເຖິງ 520 ບາ້ນ, ມຈີໍານວນ 22.76 ຄອບຄ ວ ຫ  ືກວມເອ າ 
49.94% ຂອງຈາໍນວນຄອບຄ ວໃນແຂວງຫ ວ ພ ນ, ໂດຍສະເພາະແມື່ ນເມອືງຊໍາໃຕເ້ປ ນເມອືງທີື່
ມຄີອບຄ ວທຸກຍາກຫ າຍກື່ ວາໝູື່ ໃນແຂວງຫ ວພ ນມ ີຈໍານວນ 6,383 ຄອບຄ ວ ຫ  ືເທ ື່ າກ ບ 

70.64% ຍ ງເປ ນຄອບຄ ວທີື່ ທຸກຍາກທີື່ ນອນຢູື່ ໃນ 144 ບາ້ນທຸກຍາກ (ຫອ້ງວື່ າການລ ດຖະບານ
ຄະນະຊີນ້າໍພ ດທະນາຊ ນນະບ ດ ແລະ ລບຶລາ້ງຄວາມທຸກຍາກແຫື່ ງຊາດ, 2011).  

ການລບຶລາ້ງຄວາມທຸກຍາກໃນຊຸມປີຕໍື່ ໜາ້ແມື່ ນຕອ້ງມກີານຫ ນປື່ ຽນໃໝື່ ໂດຍຖືເອ າ
ຄອບຄ ວ, ບາ້ນ ແລະ ກຸື່ ມເປ າ້ໝາຍເປ ນຈດຸໃຈກາງຂອງການພ ດທະນາ. ໃນຄວາມເປ ນຈງິແລວ້
ການລ ບລາ້ງຄວາມທຸກຍາກມ ນໄດເ້ປ ນບ ນຫາທີື່ ທາ້ທາຍຫ າຍເວ າ້ລວມໃນທ ື່ ວປະເທດ,  ໂດຍ
ສະເພາະການຜະລດິກະສກິາໍບໍື່ ມລີະບ ບຊ ນລະປະທານທີື່ ອາໄສນໍາ້ຝ ນ, ການຜະລດິທີື່ ຍ  ງຫ າ້ສະໄ
ໝມລີ ກສະນະຫ າ້ຫ  ງທີື່ ຂຶນ້ກ ບທໍາມະຊາດເປ ນຕ ນ້ຕໍເມ ືື່ ອສະພາບດນິຟາ້ອາກາດບໍື່ ອໍານວຍເຊ ື່ ນ: 
ຝ ນຕ ກໜ ກ, ຝ ນຕ ກບໍື່ ຖືກຕອ້ງຕາມລະດູ, ແລງ້ກາງປີເປ ນຕ ນ້ ເຫດການເລ ື່ ານີກ້ໍຈະມຜີ ນ
ກະທ ບໂດຍກ ງຕໍື່ ກ  ບຜ ນຜະລິດກະສິກໍາໂດຍສະເພາະແມື່ ນເຂ າ້ເຮ ດໃຫເ້ຂ າ້ກນິບໍື່ ກຸມ້ກນິ, 
ຂາດເຂນີສະບຽງອາຫານ, ລາຍໄດຂ້ອງຄອບຄ ວຫ ຸດລ ງ. ອງີຕາມຖານຂໍມູ້ນຈາກບ ດລາຍງານ
ການປະເມນີລະດ ບຊາດກື່ ຽວກ ບການຫ ຸດຜື່ ອນຄວາມສື່ ຽງໄພພບິ ດໃນ ສປປ ລາວ ປີ 2012, 

ວື່ າດວ້ຍການເຊືື່ ອມໂຍງລະຫວື່ າງຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ຄວາມສື່ ຽງໄພພບິ ດ, ຫອ້ງການກອງ
ເລຂາຄະ ນະກໍາມະການປ້ອງກ ນ ແລະ ຄວບຄຸມໄພພບິ ດແຫື່ ງຊາດ, ກະຊວງແຮງງານ ແລະ 
ສະຫວ ດດກີານສ ງຄ ມໄດລ້າຍງານວື່ າ: ແຂວງຫ ວພ ນເປ ນແຂວງໜຶື່ ງທີື່ ມຄີວາມສື່ ຽງໄພຕໍື່ ກ  ບ
ການປື່ ຽນແປງພູມອາກາດສູງສ ມຄວນທ ງໄພແຫງ້ແລງ້ ແລະ ໄພນໍາ້ຖວ້ມຖາ້ທຽບໃສື່ ບາງແຂວງ
ຢູື່ ທາງພາກເໜອື. ໂດຍສ ງລວມແລວ້ແຕື່ ປີ 1996-2012 ແມື່ ນໄດຮ້ ບມໄີພແຫງ້ແລງ້ທ ງໝ ດ 29 

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
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ຄ ງ້, ມຜູີໄ້ດຮ້ ບຄວາມເສຍຫາຍ 79,131 ຄ ນ, ເນືອ້ທີື່ ກະສກິໍາເສຍຫາຍ 2,878 ເຮ ກຕາ, ລວມ
ມູນຄື່ າເສຍຫາຍທ ງ  ໝ ດເປ ນເງນິ 120,000,000 ກບີ. ໄພນໍາ້ຖວ້ມແຕື່ ປີ 1994-2012 ລວມ
ມ ີ57 ຄ ງ້, ມຜູີໄ້ດຮ້ ບຄວາມເສຍຫາຍ 350,944 ຄ ນ, ມຜູີເ້ສຍຊວີດິ 6 ຄ ນ, ເນືອ້ທີື່ ກະສກິາໍເສຍ
ຫາຍ 43,718.76 ຮຕ. ເມອືງຊໍາໃຕເ້ປ ນເມອືງໜຶື່ ງທີື່ ໄດຮ້ ບຜ ນກະທ ບ ຊຶື່ ງຄວາມສູນເສຍ
ດ ື່ ງກື່ າວມ ນເປ ນບ ນຫາໜຶື່ ງທີື່ ເຮ ດໃຫກ້ານດໍາລ ງຊວີດິມຄີວາມຝືດເຄອືງ ແລະ ເປ ນສິື່ ງທາ້ທາຍ
ຢື່ າງໜຶື່ ງໃນການຫ ຸດພ ນ້ອອກຈາກຄວາມທຸກຍາກ. ການຄ ນ້ຄວ້າກື່ ຽວກ ບການຫ ຸດຜື່ ອນ ແລະ 

ການແກໄ້ຂຄວາມທຸກຍາກຂອງຊາວກະສກິອນລາວທີື່ ໄດຮ້ ບຜ ນກະທ ບຈາກການປື່ ຽນແປງພູມ
ອາກາດຢູື່ ໃນລາວ ຊຶື່ ງການສກຶສານີອ້າດເປ ນຂໍມູ້ນທີື່ ສໍາຄ ນໃຫແ້ກື່ ພາກສື່ ວນທີື່ ກື່ ຽວຂອ້ງ ແລະ ຜູ ້
ທສີ ນໃຈໃນການຄ ນ້ຄວ້າກື່ ຽວກ ບເລືື່ ອງນີ.້ ດ ື່ ງນ ນ້, ຈິື່ ງສ ນໃຈຢາກສກຶສາໃນຫ ວຂໍດ້ ື່ ງກື່ າວ.  

 

 

ຈດຸປະສງົ 

- ສກຶສາສະພາບການປື່ ຽນແປງດນິຟາ້ອາກາດທີື່ ມຜີ ນກະທ ບຕໍື່ ກ  ບການຜະລເິຂ າ້ຂອງ
ປະຊາ ຊ ນບາ້ນຫາງລອ້ງ; 

- ສກຶສາເຖງິຄວາມອາດສາມາດ ແລະ ທື່ າແຮງໃນການປ ບຕ ວປະຊາຊ ນບາ້ນຫາງລອ້ງ
ເພືື່ ອຫ ຸດຜື່ ອນຄວາມທຸກຍາກເທືື່ ອລະກາ້ວ. 
ແນວຄດິ, ທດິສະດ ີແລະ ການວໄິຈທີື່ ກື່ ຽວຂອ້ງ 

ແນວຄວາມຄດິກື່ ຽວກ ບການປື່ ຽນແປງດນິຟາ້ອາກາດ 

ການປື່ ຽນແປງຂອງສະພາບພູມອາກາດແມື່ ນໝາຍເຖງິລະດ ບຄື່ າສະເລື່ ຍຂອງອາກາດປະຈາໍ
ວ ນໃນໄລຍະຍາວທີື່ ປື່ ຽນແປງໄປຈາກສະພາບປ ກກະຕ,ິ ໝາຍຄວາມວື່ າລະດູຮອ້ນແມື່ ນຮອ້ນກວື່ າ
ເກ ື່ າ, ຝ ນຕ ກກຕໍ ກໜ ກຫ າຍກວື່ າເກ ື່ າ (Shukla et al., 2003). 

ແນວຄວາມຄດິຜ ນກະທ ບຈາກການປື່ ຽນແປງດນິຟາ້ອາກາດ 

ການປະເມນີຜ ນກະທ ບທີື່ ໄດຮ້ ບທີື່ ແຕກຕື່ າງກ ນຈາກການປື່ ຽນແປງດນິຟາ້ອາກາດຢູື່ ໃນແຕື່
ລະຂ ງເຂດ (Reilly et al, 1994). ຜ ນຜະລດິທີື່ ໄດຮ້ ບກໍຈະແຕກຕື່ າງກ ນ ຊຶື່ ງມ  ນຂຶນ້ກ ບຫ າຍ
ປ ດໄຈ, ສື່ ວນໃຫຍື່ ແລວ້ຜ ນກະທ ບຈາກການປື່ ຽນແປງດນິຟາ້ອາກາດແມື່ ນມຜີ ນເຮ ດໃຫຜ້ ນ
ຜະລດິເຂ າ້ຫ ຸດລ ງໂດຍສະເພາະແມື່ ນໄພແຫງ້ແລງ້ ແລະ ໄພນໍາ້ຖວ້ມ (Reddy and Reilly, 

2003). 

ທດິສະດທີີື່ ກື່ ຽວຂອ້ງກ ບຄວາມທຸກຍາກ 
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ແມື່ ນມຄີວາມຫ າກຫ າຍ, ຕາມການທ ບທວນວ ນນະກໍາເພິື່ ນໄດແ້ບື່ ງທດິສະດກີື່ ຽວກ ບ
ຄວາມທຸກຍາກອອກເປ ນ 5 ກຸື່ ມຄ :ື ຄວາມທຸກຍາກອ ນເນືື່ ອງມາຈາກຈຸດດອ້ຍຂອງບຸກຄ ນ 

(Blank, R.M., 2003),  ຄວາມທຸກຍາກອ ນເນືື່ ອງມາຈາກລະບ ບການເຊືື່ ອຖທືາງວ ດທະນະທໍາ 
(Ryan, 1976: 120), ຄວາມທຸກຍາກອ ນເນືື່ ອງມາຈາກທາງດາ້ນເສດຖະກດິ, ການເມອືງ ແລະ 

ທາງສ ງຄ ມ (Quigley, 2003), ຄວາມທຸກຍາກເນືື່ ອງຈາກຄວາມແຕກຕື່ າງດາ້ນພູມີສາດ 

(Weber and Jensen, 2004) ຄວາມທຸກຍາກເກດີມາຈາກການສະສ ມ ແລະ ມລີ ກສະນະວ ງ
ກ ມ/ວ ງຈອນ (Myrdal, 1957).  

ແນວຄວາມຄດິກື່ ຽວກ ບມູມມອງຂອງວທິກີານແກໄ້ຂຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ນະໂຍບາຍແກໄ້ຂ
ຄວາມທຸກຍາກ 

ມູມມອງຂອງວທິີການແກໄ້ຂຄວາມທຸກຍາກວື່ າ ການແກໄ້ຂຄວາມທຸກຍາກແມື່ ນມີ
ລ ກສະນະສະລ ບຊ ບຊອ້ນ ແລະ ເຫດຜ ນທີື່ ແຕກຕື່ າງກ ນໄປ. ນະໂຍບາຍແກໄ້ຂຄວາມທຸກຍາກ 
(Antipoverty Policies): ການແກໄ້ຂບ ນຫາຄວາມທຸກຍາກແມື່ ນມຫີ າຍວທິທີີື່ ແຕກຕື່ າງກ ນ 
ຊຶື່ ງເພິື່ ນໄດກ້ໍານ ດການພຈິາລະນາທາງແກໄ້ຂຄວາມທຸກຍາກອອກເປ ນ 5 ປະເພດຄ:ື ການ
ຈະເລນີເຕບີໂຕຂອງເສດຖະກດິມະຫາພາກ, ການສາ້ງອາຊບີໂດຍກ ງ, ການສກຶສາ ແລະ ການ
ຝຶກອ ບຮ ມ, ການຈ ດການຄວາມບໍື່ ສ ມດູນຂອງຕະຫ າດ ແລະ ການສະໜ ບສະໜນູລາຍໄດ.້ ໃນ
ນ ນ້ແນວທາງໃດແນວທາງໜຶື່ ງບໍື່ ສາມາດແກໄ້ຂບ ນຫາໃຫກ້ ບຄ ນທຸກຍາກໄດ ້  ໝ ດ ເນືື່ ອງຈາກ
ວື່ າຄວາມທຸກຍາກແມື່ ນມຫີ າຍປະເພດທີື່ ແຕກຕື່ າງກ ນ (Blank, R.M., 2003). 

ທດີສະດກີານປ ບຕ ວ 

ມນີ ກວທິະຍາສາດຫ າຍທື່ ານທີື່ ໄດໃ້ຫຄ້ວາມໝາຍຂອງການປ ບຕ ວຢື່ າງຫ ວງຫ າຍທີື່ ແຕກ
ຕື່ າງກ ນ ໂດຍສະເພາະການປ ບຕ ວທີື່ ກື່ ຽວຂອ້ງກ ບການປື່ ຽນແປງດນິຟາ້ອາກາດ, ການດ ດປ ບ 
ແລະ ການຫ ຸດຜື່ ອນຄວາມບອບບາງຂອງຊຸມຊ ນທອ້ງຖິື່ ນກຄໍຢູືື່ ໃນພາກພືນ້. ການປ ບຕ ວເປ ນສິື່ ງ
ທີື່ ສໍາຄ ນທີື່ ກື່ ຽວຂອ້ງກ ບການປື່ ຽນແປງພູອາກາດມສີອງຮູບແບບຄ:ື ໜຶື່ ງແມື່ ນການປະເມນີຜ ນ
ກະທ ບ ແລະ ຄວາມບອບບາງ; ສອງແມື່ ນການພ ດທະນາ ແລະ ທາງເລອືກໃນການຮ ບມ ື
(IPCC, 2001).   

ການວໄິຈທີື່ ກື່ ຽວຂອ້ງ 
Somkhit.B (2005) ໄດສ້ກຶສາກື່ ຽວກ ບຄວາມບອບບາງ ແລະ ການປ ບຕ ວຂອງຊາວນາ

ທີື່ ໄດຮ້ ບຜ ນກະທ ບຈາກການແປປວນດນິຟາ້ອາກາດຢູື່ ບາ້ນລະຫາໂຄກ, ບາ້ນເຊບ ງ້ນວນໃຕ,້ 
ບາ້ນດ ງ ຄໍາພູ ແລະ ບາ້ນກຸດຮ,ີ ເມອືງສອງຄອນ ແຂວງສະຫວ ນນະເຂດ ສປປ ລາວ. 
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Chivanno (2008) ພອ້ມດວ້ຍຄະນະໄດສ້ກຶສາກື່ ຽວກ ບການປື່ ຽນແປງດນິຟາ້ອາກາດ 
ແລະ ການແປປວນຂອງອາກາດ. ກລໍະນສີກຶສາ: ການປື່ ຽນແປງດນິຟາ້ອາກາດ ແລະ ຄວາມສື່ ຽງ
ຂອງຊາວນາຢູື່ ຕອນລຸື່ ມແມື່ ນໍາ້ຂອງ. 

Somkhit.B (2012) ໄດສ້ກຶສາກື່ ຽວກ ບການຄາດຄະເນຜ ນກະທ ບຈາກການປື່ ຽນແປງ
ດນິຟ້າອາກາດທີື່ ສ ື່ ງຜ ນກະທ ບຕໍື່ ກ  ບທື່ າອື່ ຽງຂອງການຜະລດິເຂ າ້ນາໃນອະນາຄ ດ ຢູື່ ແຂວງ
ສະຫວ ນນະເຂດ, ສປປ ລາວ. 

Somkhit. B (2015) ໄດສ້ກຶສາຜ ນກະທ ບຈາກນໍາ້ຖວ້ມທີື່ ມຜີ ນຕໍື່ ກ  ບຊວີດິການເປ ນຢູື່
ຂອງຊາວກະສກິອນ: ກລໍະນສີກຶສາ ເມອືງປາກງ ືື່ມ, ນະຄອນຫ ວງວຽງຈ ນ. 
ວທິດໍີາເນນີການວໄິຈ 

ບ ດວໄິຈບ ດນີໄ້ດນ້ໍາໃຊວ້ທິກີານສກຶສາແບບປະສ ມປະສານ, ໂດຍນໍາໃຊວ້ທິກີານແບບ
ຄຸນນະ ພາບ ແລະ ແບບປະລມິານ, ໃຊຮູ້ບແບບຄໍາຖາມປາຍປິດ ແລະ ປາຍເປີດ. ການເກ ບກາໍ
ຂໍມູ້ນແມື່ ນໄດໃ້ຊຫ້ າຍວທິດີວ້ຍກ ນເຊ ື່ ນ: ໃຊວ້ທິສີ ງເກດ, ສໍາພາດຄະນະນາໍຂອງບາ້ນ, ສ ນທະນາ
ເປ ນກຸື່ ມ ແລະ ສໍາພາດແບບເຈາະຈີມ້ກ ບຜູທ້ີື່ ມປີະສ ບການ ຫ  ືຜູອ້າວຸໂສ. ກຸື່ ມເປ ້າໝາຍທີື່
ສໍາພາດແມື່ ນຫ ວໜາ້ຄອບຄ ວ ຫ  ືຜູຮ້ອງ ຊຶື່ ງເປ ນຜູທ້ີື່ ຮ ບຮູສ້ະພາບຂອງຄອບ ຄ ວ ແລະ ສະພາບ
ຜ ນກະທ ບຂອງການປື່ ຽນແປງອາກາດຕໍື່ ການຜະລດິກະສກິໍາກໍື່ ຄກືານສາ້ງເສດຖະ ກດິຄອບຄ ວ
ເປ ນຢື່ າງດ.ີ ການກໍານ ດກຸື່ ມຕ ວຢື່ າງແມື່ ນຈະກໍານ ດເອ າ 100% ຂອງຈໍານວນປະຊາກອນຢູື່ ໃນ
ບາ້ນ ຊຶື່ ງມທີ ງໝ ດ 84 ຄອບຄ ວ. 

ການຈ ດແຈງຂໍມູ້ນ ແລະ ການວເິຄາະຂໍມູ້ນ: ຂໍມູ້ນໄດຖ້ກືກວດກາ ແລະ ນາໍເອ າຂໍມູ້ນມາ
ສາ້ງເຂ າ້ລະຫ ດ ແລະ ມາປອ້ນໃສື່ ໂປ ແກ ມທີື່ ເໝາະສ ມ. ການວເິຄາະຂໍມູ້ນທາງປະລມິານແມື່ ນ
ຈະນາໍໃຊສ້ະ ຖຕິແິບບພ ນລະນາ ແລະ ສະຖຕິອິາ້ງອງີໂດຍນາໍໃຊອ້ ດຕາສື່ ວນຮອ້ຍ, ຄື່ າສະເລື່ ຍ, 

ຄື່ າບື່ ຽງເບນມາດ ຕະຖານເຫ  ື່ ານີເ້ປ ນຕ ນ້.  ສື່ ວນການວເິຄາະຂໍມູ້ນແບບຄຸນນະພາບຈາກຂໍມູ້ນ
ປາຍເປີດຈາກການສ ນທະ ນາເປ ນກຸື່ ມ (Focus Group Discussion) ແລະ ຂໍມູ້ນສໍາພາດ
ແບບເຈາະຈີມ້ຈາກບ ນດາບຸກຄ ນສໍາຄ ນທີື່ ກື່ ຽວຂອ້ງ (Key Informants) ຊຶື່ ງໄດໃ້ຊຮູ້ບແບບ
ພ ນລະນາ. 
ຜ ນຂອງການວໄິຈ ແລະ ອະພປິາຍຜ ນ 

ຜ ນກະທ ບຈາກການປື່ ຽນແປງດນິຟາ້ອາກາດຕໍື່ ກ  ບເສດຖະກດິຂອງປະຊາຊ ນບາ້ນຫາງລອ້ງ 
ຜ ນກະທ ບຈາກການປື່ ຽນແປງດນິຟາ້ອາກາດທີື່ ເກດີຂຶນ້ໃນພືນ້ທີື່ ສກຶສາ ສື່ ວນໃຫຍື່ ແມື່ ນ

ບ ນຫາໄພນໍາ້ຖວ້ມກວມເອ າ 82% ແລະ ບ ນຫາໄພແຫງ້ແລງ້ທີື່ ເກດີຂຶນ້ແມື່ ນ 18% ເທ ື່ ານ ນ້, 
ປະກ ດການບ ນ ຫາໄພນໍາ້ຖວ້ມ ແລະ ໄພແຫງ້ແລງ້ແມື່ ນເກດີຂຶນ້ເກອືບທຸກໆປີ. ສະຫ ຸບໄດ ້
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ວື່ າການປື່ ຽນແປງດນິຟາ້ອາ ກາດຢູື່ ເມອືງຊໍາໃຕແ້ມື່ ນເຫ ນໄດຢ້ື່ າງຊ ດເຈນ  ແລະ ອາດມທີື່ື່ າອື່ ຽງ
ເພີື່ ມຂຶນ້ ຊຶື່ ງມຜີ ນກະທ ບໂດຍກ ງຕໍື່ ຜ ນຜະລດິກະສກິໍາ, ເສດຖະກດິ ແລະ ດາ້ນອືື່ ນໆ. ແຕື່ ລະ
ຄອບຄ ວແມື່ ນລວ້ນແຕື່ ໄດຮ້ ບຜ ນກະທ ບຈາກການປື່ ຽນແປງດນິຟາ້ອາກາດ ຊຶື່ ງຜ ນຜະລດິເຂ າ້
ເສຍຫາຍທ ງສາມລະດ ບຄ:ື ລະດ ບສູງ, ລະດ ບກາງ ແລະ ລະດ ບຕໍື່ າ ຊຶື່ ງຈະແຕກຕື່ າງກ ນໄປໃນ
ແຕື່ ລະປີອງີຕາມສະພາບຂອງດນິຟາ້ອາກາດ. ໂດຍສະເລື່ ຍແລວ້ຜ ນເສຍຫາຍຂອງການຜະລດິ
ເຂ າ້ທີື່ ຢູື່ ໃນລະດ ບຕໍື່ າແມື່ ນ 26%, ຄື່ າສະເລື່ ຍຜ ນເສຍຫາຍໃນລະດ ບກາງແມື່ ນ 45% ແລະ ຄື່ າ
ສະເລື່ ຍຜ ນຜະລດິເຂ າ້ເສຍຫາຍໃນລະດ ບສູງແມື່ ນ 96% ດ ື່ ງສະແດງໃນແຜນພູມ. ເວ າ້ລວມ
ແລວ້ແມື່ ນມຜີ ນກະທ ບຫ າຍສ ມຄວນເນືື່ ອງຈາກຜ ນກະທ ບດ ື່ ງທີື່ ກື່ າວມາ, ໃນກໍລະນເີຂ າ້ບໍື່ ກຸມ້
ກນິ, ກໍື່ ຕອ້ງໄດຊ້ອກຫາທຸກວທິທີາງເພືື່ ອຊອກຫາລາຍໄດເ້ພີື່ ມເຕມີເພືື່ ອຊືເ້ຂ າ້ມາບໍລໂິພກ. ໂດຍ
ສື່ ວນໃຫຍື່ ແລວ້ປະຊາຊ ນຈະໄປຫາຂາຍແຮງງານຢູື່ ເມອືງຊໍາໃຕ ້ຫ  ືຕ ວເມອືງອືື່ ນໆເຊ ື່ ນ: ໄປ
ເປ ນກໍາມະກອນຮ ບຈາ້ງລາຍວ ນຕາມເງ ືື່ອນໄຂສະດວກຂອງແຕື່ ລະຄ ນ, ບາງຄ ນກໍື່ ອາໄສພີື່ ນອ້ງ
ໃນການຊອກຫາວຽກເຮ ດງານທໍາເພືື່ ອຈະໄດເ້ງນິຄື່ າແຮງງານເພືື່ ອມາຊືເ້ຂ າ້ກນິ ແລະ ສິື່ ງທີື່ ຈໍາ
ເປ ນໃນຄອບຄ ວ. ເວ າ້ລວມແລວ້ຜ ນກະທ ບຈາກການປື່ ຽນແປງດນິຟ້າອາກາດ ແມື່ ນມຜີ ນ
ກະທ ບໂດຍກ ງຕໍື່ ກ  ບຜ ນຜະລິດກະສິກໍາກໍື່ ຄືລາຍໄດຂ້ອງປະຊາຊ ນ, ໂດຍສະເພາະແມື່ ນ
ປະຊາຊ ນທີື່ ມລີາຍຮ ບຕໍື່ າ ແລະ ມເີງ ືື່ອນໄຂດໍາລ ງຊວີດິທີື່ ຝືດເຄອືງຢູື່ ແລວ້ແມື່ ນຍິື່ ງພ ບກ ບບ ນຫາ
ຫຍຸງ້ຍາກໃນການດໍາລ ງຊວີດິ ແລະ ເປ ນການທາ້ທາຍຕໍື່ ການທີື່ ຈະຫ ຸດຜື່ ອນອອກຈາກຄວາມທຸກ
ຍາກ. 

ແຜນພູມທ ີ1: ຄື່ າສະເລື່ ຍຜ ນເສຍຫາຍຂອງຜ ນຜະລດິເຂ າ້ 
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ແມື່ ນເສ ນ້ທາງຄ ມມະນາຄ ມຂ ນສ ື່ ງ ຊຶື່ ງແຕື່ ລະປີແມື່ ນເຮ ດໃຫກ້ານໄປ ມາຫາສູື່ ກ  ນພ ບກ ບບ ນຫາ
ຫຍຸງ້ຍາກໂດຍສະເພາະແມື່ ນລະດູຝ ນ. ເວ າ້ໄດວ້ື່ າ, ການປື່ ຽນແປງດນິຟາ້ອາກາດແມື່ ນມຜີ ນ
ກະທ ບກ ບຜ ນຜະລິດໂດຍກ ງຕໍື່ ກ  ບປະຊາຊ ນໂດຍທາງກ ງ ແລະ ທາງອອ້ມໂດຍສະເພາະ
ປະຊາຊ ນທີື່ ອາໄສການຜະລດິກະສກິາໍເປ ນຕ ນ້ຕໍແມື່ ນມຄີວາມສື່ ຽງສູງຕໍື່ ກ  ບຜ ນກະທ ບຂອງການ
ປື່ ຽນແປງດນິຟາ້ອາກາດ. ດ ື່ ງນ ນ້, ການປ ບຕ ວແມື່ ນມບີ ດບາດສໍາຄ ນຫ າຍໃນການດໍາລ ງຊວີດິ 
ແລະ ການທີື່ ຈະຫ ຸດພ ນ້ອອກຈາກຄວາມທຸກຍາກໃນສະພາບທີື່ ໄດຮ້ ບຜ ນກະທ ບດ ື່ ງກື່ າວ. ຜ ນ
ຂອງການສກຶສາແມື່ ນສອດຄື່ ອງກ ບທດິສະດຂີອງ Reddy and Reilly (2003) ຜ ນຜະລດິທີື່
ໄດຮ້ ບກໍຈະແຕກຕື່ າງກ ນ ຊຶື່ ງມ  ນຂຶນ້ກ ບຫ າຍປ ດໄຈ, ສື່ ວນໃຫຍື່ ແລວ້ຜ ນກະທ ບຈາກການ
ປື່ ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດແມື່ ນມີຜ ນເຮ ດໃຫຜ້ ນຜະລິດເຂ າ້ຫ ຸດລ ງໂດຍສະເພາະແມື່ ນໄພ
ແຫງ້ແລງ້ ແລະ ໄພນໍາ້ຖວ້ມ. ຍ ງສອດຄື່ ອງກ ບບ ດວໄິຈຂອງ Somkhit. B (2015), ໄດສ້ກຶ
ສາຜ ນກະທ ບຈາກນໍາ້ຖວ້ມທີື່ ມຜີ ນຕໍື່ ກ  ບຊວີດິການເປ ນຢູື່ ຂອງຊາວກະສກິອນ: ກໍລະນສີກຶສາ 
ເມອືງປາກງ ືື່ມ, ນະຄອນຫ ວງວຽງຈ ນ. 

ຄວາມອາດສາມາດໃນການປ ບຕ ວປະຊາຊ ນບາ້ນຫາງລອ້ງ  
ການປ ບຕ ວຂອງປະຊາຊ ນບາ້ນຫາງລອ້ງແມື່ ນມມີາແຕື່ ດ ນນານແລວ້. ແຕື່ ເຖງິແນວໃດກໍ

ຕາມ, ໃນສະພາບເງ ືື່ອນໄຂທີື່ ມກີານປື່ ຽນແປງດນິຟາ້ອາກາດເກດີຖີື່ ຂຶນ້ ແລະ ມຜີ ນກະທ ບຕໍື່ ກ  ບ
ຜ ນຜະລດິກະ ສກິໍາ ຊຶື່ ງກື່ ຽວຂອ້ງກ ບລາຍຮ ບ ແລະ ສະບຽງອາຫານໃນຊວີດິປະຈໍາວ ນມຜີ ນ
ກະທ ບຕໍື່ ການດໍາລ ງຊວີດິຂອງເຂ າເຈ  າ້. ໂດຍສະເພາະແມື່ ນຄອບຄ ວທີື່ ທຸກຍາກຢູື່ ແລວ້ຍິື່ ງເປ ນສິື່ ງ
ທີື່ ທາ້ທາຍໃນການທີື່ ຈະຫ ຸດພ ນ້ອອກຈາກຄວາມທຸກຍາກ. ສະນ ນ້, ມ  ນໄດເ້ປ ນເງ ືື່ອນໄຂໜຶື່ ງທີື່
ກ  ດດ ນໃຫປ້ະຊາຊ ນບາ້ນຫາງລອ້ງຕອ້ງໄດຊ້ອກຫາຊື່ ອງທາງໃນການປ ບຕ ວ ແລະ ເພີື່ ມຄວາມ
ອາດສາມາດໃນການປ ບຕ ວເພີື່ ມຂຶນ້ໃນຫ າຍຮູບແບບເພືື່ ອການຢູື່ ລອດ; ການປ ບຕ ວໃນຂ ງເຂດ
ວຽກງານກະສກິໍາເຊ ື່ ນ: ການລຽ້ງສ ດ, ການປູກພດືທາດແປງ້ສໍາຮອງ, ປູກພດືສນິຄາ້, ເປ ນຕ ນ້. 
ການປ ບຕ ວທີື່ ກື່ າວມານີຍ້  ງເປ ນກດິຈະກໍາທີື່ ກື່ ຽວຂອ້ງກ ບການປື່ ຽນແປງດນິຟ້າອາກາດຢູື່ . 
ສະນ ນ້, ຈ ຶື່ ງມຄີວາມຈາໍເປ ນຊອກຫາຊື່ ອງທາງອືື່ ນທີື່ ບໍື່ ໄດຮ້ ບອດິທພິ ນຈາກການປື່ ຽນແປງດນິຟາ້
ອາກາດ ຫ  ືໄດຮ້ ບຜ ນກະທ ບຈາກການປື່ ຽນແປງດນິຟາ້ອາກາດໃຫໜ້ອ້ຍທີື່ ສຸດເປ ນຕ ນ້ແມື່ ນ
ການເກ ບກູເ້ຄືື່ ອງປື່ າຂອງ ດ ງ, ການຕໍື່ າຫູກ, ເປ ນກໍາມະກອນ ແລະ ອືື່ ນໆ. ສື່ ວນການເກ ບກູ ້
ເຄືື່ ອງປື່ າຂອງດ ງກໍື່ ເປ ນອກີທາງເລອືກໜຶື່ ງທີື່ ສາມາດສະໜອງສະບຽງອາຫານ ແລະ ສາ້ງລາຍຮ ບ
ປະຈາໍວ ນໃຫແ້ກື່ ເຂ າເຈ  າ້. ແຕື່ ເຖງິຢື່ າງໃດກໍຕາມ, ການປ ບຕ ວດວ້ຍການເກ ບກູເ້ຄືື່ ອງປື່ າຂອງດ ງ
ນ ນ້ຈະມຄີວາມຍນືຍ ງໃນລະດ ບໃດຖາ້ຫາກດນິຟ້ານ ບມືນ້  ບມກີານປື່ ຽນແປງໃນອະນາຄ ດ, 
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ເພາະວື່ າໂດຍທ ື່ ວໄປແລວ້ການເຕບີໃຫຍື່ ຂະຫຍາຍຕ ວຂອງຊວີະນາໆພ ນ ຫ  ືເຄືື່ ອງປື່ າຂອງດ ງ
ແມື່ ນກື່ ຽວຂອ້ງກ ບອາກາດເຊ ື່ ນກ ນ.  

ພາບການປ ບຕ ວຂອງປະຊາຊ ນບາ້ນຫາງລອ້ງ 
 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ແຕື່ ລະຄອບຄ ວຈະມກີານປ ບຕ ວສອງວທິກີານຂຶນ້ໄປ, ບາງຄອບຄ ວກໍື່ ຈະມກີານປ ບຕ ວ
ເຖິງສາມ ຫ  ືສີື່ ວທິ.ີ  ໝາຍຄວາມວື່ າປະຊາຊ ນກໍື່ ມທີາງເລອືກໃນການປ ບຕ ວພໍສ ມຄວນ ຊຶື່ ງ
ອງີໃສື່ ເງ ືື່ອນໄຂເໝາະສ ມ ແລະ ຄວາມອາດສາ ມາດຂອງແຕື່ ລະຄອບຄ ວ. ໃນນ ນ້ວທິກີານປ ບ
ຕ ວທີື່ ໂດດເດ ື່ ນແມື່ ນການລຽ້ງສ ດ, ຖ ດຈາກນ ນ້ແມື່ ນການເກ ບກູເ້ຄືື່ ອງປື່ າຂອງດ ງເປ ນຕ ນ້ແມື່ ນ
ການຫາໜໍື່ ໄມຫ້ ອຍຈາກທໍາມະຊາດ, ຕໍື່ າຫູກ, ປູກມອ້ນລຽ້ງມອ້ນ, ຂາຍໄໝ, ເຮ ດນາແຊງ, ປູກ
ພດືສວນຄ ວ, ຄາ້ຂາຍ, ຮ ບຈາ້ງແຮງງານ ແລະ ອືື່ ນໆ. ເຖງິຢື່ າງໃດກໍຕາມ, ໃນຂະບວນການດໍາ
ເນີນການເຮ ດນາປີນ ນ້ແມື່ ນມີການປ ບຕ ວໂດຍສະເພາະແມື່ ນການກຽມການຕໍື່ ກ  ບການ
ພະຍາກອນດນິຟາ້ອາກາດທີື່ ຈະເກດີຂຶນ້, ການເລືື່ ອນລະດູໃນການກະກຽມດນິ, ຫວື່ ານກາ້ ແລະ 
ປ ກດໍາ, ການເລືື່ ອນລະດູການການປູກຊໍາ້ຄນືເປ ນຕ ນ້.  

ຈາກຜ ນຂອງການສຶກສາກື່ ຽວກ ບການປ ບຕ ວຂອງປະຊາຊ ນບາ້ນຫາງລອ້ງເຫ ນວື່ າ
ສອດຄື່ ອງກ ບທດິສະດກີານປ ບຕ ວຂອງ (Blank, R.M., 2003) ການປ ບຕ ວແມື່ ນເຮ ດທຸກສິື່ ງ
ຢື່ າງດວ້ຍຕ ນເອງໂດຍບໍື່ ອາໄສຜູອ້ືື່ ນ ແລະ ຍ ງສອດຄື່ ອງກ ບບ ດວິໄຈຂອງ (Somkhit, B., 

2005) ກື່ ຽວກ ບຄວາມບອບບາງ ແລະ ການປ ບຕ ວຂອງຊາວນາທີື່ ໄດຮ້ ບຜ ນກະທ ບຈາກການ
ແປປວນຂອງດນິຟາ້ອາກາດຢູື່ ບາ້ນລະຫາໂຄກ, ບາ້ນເຊບ ງ້ນວນໃຕ,້ ບາ້ນດ ງຄໍາພູ ແລະ ບາ້ນກຸດ
ຮ,ີ ເມອືງສອງຄອນ ແຂວງສະຫວ ນນະເຂດ ສປປ ລາວ.  

ທື່ າແຮງຫ ຸດພ ນ້ອອກຈາກຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ທື່ າແຮງໃນການປ ບຕ ວ 

ອງີໃສື່ ສະພາບຈດຸພເິສດ ແລະ ຄວາມອາດສາມາດຂອງປະຊາຊ ນຢູື່ ບາ້ນຫາງລອ້ງທີື່ ໄດ ້
ປະຕ ິບ ດໃນໄລຍະຜື່ ານມາ, ທື່ າແຮງທີື່ ມຢູີື່ ໃນປ ດຈບຸ ນກໍບໍື່ ນອກເໜອືຈາກການປະຕບິ ດໃນ
ໄລຍະຜື່ ານມາ. ເນືື່ ອງຈາກການທີື່ ມອີາຊບີຕດິພ ນກ ບການກະສກິໍາມາໄດຫ້ າຍເຊ ື່ ນຄ ນແລວ້. 
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ການສກຶສາໄດພ້ ບວື່ າທື່ າ ແຮງທີື່ ຈະຫ ຸດຜື່ ອນອອກຈາກຄວາມທຸກຍາກນ ນ້ຍ ງຄ ງຕດິພ ນກ ບວຽກ
ງານກະສກິໍາເປ ນສື່ ວນໃຫຍື່  ຊຶື່ ງຍ ງຄ ງເປ ນຂະແໜງການທີື່ ຕດິພ ນກ ບການປື່ ຽນແປງດນິຟ້າ
ອາກາດ. ທື່ າແຮງໃນການສາ້ງເສດຖະກດິຄອບຄ ວໃຫດ້ຂີຶນ້ເພືື່ ອຫ ຸດຜື່ ອນຄວາມທຸກຍາກເທືື່ ອ
ລະກາ້ວແມື່ ນການຫ ຸດຜື່ ອນການເຮ ດໄຮື່ ເທືື່ ອລະກາ້ວ. ໄດຫ້ ນມາສຸມໃສື່ ການລຽ້ງສ ດໃຫຫ້ າຍ
ຂຶນ້ກວມເອ າ 32%, ການເກ ບກູເ້ຄືື່ ອງປື່ າຂອງດ ງກວມເອ າ 22%, ການເຮ ດນາກວມເອ າ 18%, 
ການຕໍື່ າຫູກກວມເອ າ 13%, ການປູກມອນລຽ້ງມອ້ນກວມເອ າ 6%, ການຄາ້ຂາຍກວມເອ າ 
5%, ການຮ ບຈາ້ງແຮງງານອືື່ ນໆ ກວມເອ າ 4% ແລະ ອືື່ ນໆດ ື່ ງທີື່ ສະແດງຢູື່ ໃນຮູບສະແດງລຸື່ ມນີ.້ 
ໃນຄວາມເປ ນຈງິແລວ້ທາງອໍານາດການປ ກຄອງເພິື່ ນກໍໄດປຸ້ກລະດ ມຊຸກຍູໃ້ຫມ້ກີານພ ດທະນາ
ເສດຖະກດິຄອບຄ ວເພືື່ ອຫ ຸດພ ນ້ອອກຈາກຄວາມທຸກຍາກຕາມເງ ືື່ ອນໄຂຂອງໃຜລາວໂດຍ
ອາໄສທື່ າແຮງ ແລະ ມູນເຊືອ້ທີື່ ມຢູີື່ ເປ ນຕ ນ້ແມື່ ນການກະສກິາໍ, ການຕໍື່ າຫູກເປ ນຕ ນ້. ພອ້ມດຽວ
ກ ນນີທ້າງອໍານາດການປ ກຄອງກໍື່ ຄວນຈະເພີື່ ມທະວີການຈ ດສ ນອາຊີບຄ ງທີື່ ໝ ນ້ຄ ງໃຫແ້ກື່
ປະຊາຊ ນໃນການດໍາລ ງຊວີດິ ໂດຍອາໄສທື່ າແຮງທີື່ ມເີປ ນຕ ນ້ແມື່ ນການສ ື່ ງເສມີສໄີມລ້າຍມຂືອງ
ຄ ນທອ້ງຖິື່ ນໃຫເ້ຂ ມ້ແຂງລວມທ ງການຮ ບປະກ ນຄວາມໝ ນ້ຄ ງທາງດາ້ນການຕະຫ າດ ແລະ 
ຮ ບປະກ ນການສາ້ງລາຍຮ ບໃຫເ້ປ ນປ ກກະຕ.ິ 

 

 

 

ແຜນພູມທ ີ2:  ວທິກີານຫ ຸດຜື່ ອນອອກຈາກຄວາມທຸກຍາກ 
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ທື່ າແຮງໃນການປ ບຕ ວຈາກການປື່ ຽນແປງດນິຟາ້ອາກາດເພືື່ ອຫ ຸດພ ນ້ອອກຈາກຄວາມທຸກຍາກ 

ຜ ນຂອງການສຶກສາໄດສ້ອດຄື່ ອງກ ບແນວຄິດຂອງ (Blank, R.M., 2003) ກື່ ຽວ
ກ ບມູມມອງຂອງວິທີການແກໄ້ຂຄວາມທຸກຍາກແມື່ ນມລີ ກສະນະສະລ ບຊ ບຊອ້ນ ແລະ 
ເຫດຜ ນທີື່ ແຕກຕື່ າງກ ນໄປ. ໃນນ ນ້, ການຈະເລນີເຕບີໂຕຂອງເສດຖະກດິ, ການສາ້ງອາຊບີໂດຍ
ກ ງ, ການສກຶສາ ແລະ ການຝຶກອ ບຮ ມ, ການຈ ດການຄວາມບໍື່ ສ ມດູນຂອງຕະຫ າດ ແລະ ການ
ສະໜ ບສະໜນູລາຍໄດ.້ ໃນນ ນ້ແນວທາງໜຶື່ ງໃດບໍື່ ສາມາດແກໄ້ຂບ ນຫາໃຫກ້ ບຄ ນທຸກຍາກໄດ ້
ໝ ດ ເນືື່ ອງຈາກວື່ າຄວາມທຸກຍາກແມື່ ນມຫີ າຍປະເພດທີື່ ແຕກຕື່ າງກ ນ ແລະ ຍ ງສອດຄື່ ອງກ ບ
ການສກຶສາຂອງ (Chivanno, 2008) ພອ້ມດວ້ຍຄະນະໄດສ້ກຶສາກື່ ຽວກ ບການປື່ ຽນແປງດນິ
ຟາ້ອາກາດ ແລະ ການແປປວນຂອງອາກາດ. ກລໍະນສີກຶສາ: ການປື່ ຽນແປງດນິຟາ້ອາກາດ ແລະ 
ຄວາມສື່ ຽງຂອງຊາວນາຢູື່ ຕອນລຸື່ ມແມື່ ນໍາ້ຂອງ. 
ສະຫ ຸບຜ ນການສກຶສາ 

ສະພາບການປື່ ຽນແປງດນິຟາ້ອາກາດ ແລະ ຜ ນກະທ ບຕໍື່ ກ  ບເສດຖະກດິຂອງປະຊາຊ ນ
ບາ້ນຫາງລອ້ງ 

ຜ ນກະທ ບທີື່ ສໍາຄ ນຈາກການປື່ ຽນແປງດນິຟາ້ອາກາດທີື່ ເກດີຂຶນ້ໃນພືນ້ທີື່ ສກຶສາສື່ ວນ 

ໃຫຍື່ ແມື່ ນບ ນຫາໄພນໍາ້ຖວ້ມກວມເອ າ 82% ແລະ ບ ນຫາໄພແຫງ້ແລງ້ທີື່ ເກດີຂຶນ້ແມື່ ນ 18% 
ເທ ື່ ານ ນ້, ປະກ ດການບ ນຫາໄພນໍາ້ຖວ້ມ ແລະ ໄພແຫງ້ແລງ້ແມື່ ນເກດີຂຶນ້ເກອືບທຸກໆປີ. ໂດຍ
ສະເລື່ ຍແລວ້ຜ ນເສຍຫາຍຂອງການຜະລດິເຂ າ້ຢູື່ ໃນລະດ ບຕໍື່ າແມື່ ນປະມານ 26%, ລະດ ບກາງ
ແມື່ ນ 45% ແລະ ເສຍຫາຍໃນລະດ ບສູງແມື່ ນ 96% ຂອງຜ ນຜະລດິເຂ າ້ທ ງໝ ດ. ໃນປີທີື່ ເສຍ
ຫາຍສູງສຸດແມື່ ນກວມເອ າ 70%-100% ຂອງຜ ນຜະລດິໃນປີປ ກກະຕເິປ ນຕ ນ້ແມື່ ນໃນປີ 

22%

32%18%

13%

4%

6%
5% ເກບັກ ໍ້ເຄື່ ອງປ່າຂອງດງົ

ລໍ້ຽງສດັ

ເຮັດນາ

ຕ  າ່ຫ ກ

ຮບັຈ ໍ້າງແຮງງານ

ປ ກມອນລໍ້ຽງມ ໍ້ອນ

ຄໍ້າຂາຍ ແລະ ອື່ ນໆ
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2015 ຊຶື່ ງໄດເ້ຮ ດໃຫປ້ະຊາຊ ນໃນບາ້ນມເີຂ າ້ບໍື່ ພຽງພໍກ ບຄວາມຕອ້ງການໃນການບໍລໂິພກ ແລະ 
ຍ ງສ ື່ ງຜ ນສະທອ້ນຕໍື່ ກ  ບລາຍຮ ບອກີດວ້ຍ.  ສະຫ ຸບແລວ້: ຜ ນກະທ ບຈາກການປື່ ຽນແປງດນິຟາ້
ອາກາດແມື່ ນມຜີ ນກະທ ບໂດຍກ ງຕໍື່ ກ  ບຜ ນຜະລດິກະສກິໍາກໍຄລືາຍໄດຂ້ອງປະຊາຊ ນ, ໂດຍ
ສະເພາະແມື່ ນປະຊາຊ ນທີື່ ມລີາຍຮ ບຕໍື່ າ, ມເີງ ືື່ອນໄຂດໍາລ ງຊວີດິທີື່ ຝືດເຄອືງຢູື່ ແລວ້ແມື່ ນຍິື່ ງພ ບ
ກ ບບ ນຫາຫຍຸງ້ຍາກໃນການດໍາລ ງຊວີດິ ແລະ ເປ ນສິື່ ງທີື່ ທາ້ທາຍຕໍື່ ການທີື່ ຈະຫ ຸດຜື່ ອນອອກຈາກ
ຄວາມທຸກຍາກ. 

ຄວາມອາດສາມາດໃນການປ ບຕ ວປະຊາຊ ນເພືື່ ອຫ ຸດຜື່ ອນຄວາມທຸກຍາກ 

ການປ ບຕ ວຂອງປະຊາຊ ນແມື່ ນເຮ ດຕາມຄວາມຊນິເຄຍີດ ື່ ງທີື່ ໄດປ້ະຕບິ ດກ ນມາຈາກ
ການສະສ ມປະສ ບການຂອງແຕື່ ລະຄອບຄ ວເທ ື່ ານ ນ້, ຍ ງບໍື່ ທ ນມຮູີບແບບ ແລະ ວທິໃີນການປ ບ
ຕ ວທີື່ ໂດດເດ ື່ ນໃນກໍລະນທີີື່ ໄດຮ້ ບຜ ນກະທ ບຈາກການປື່ ຽນແປງດນິຟາ້ອາກາດ, ພຽງແຕື່ ເປ ນ
ການຊອກຫາຊື່ ອງທາງອືື່ ນເພືື່ ອສາ້ງລາຍຮ ບທ ດແທນຜ ນຜະລດິທີື່ ເສຍຫາຍ. ແຕື່ ເຖງິຢື່ າງໃດກໍ
ຕາມ, ມ ນກໍເປ ນວທິກີານໜຶື່ ງທີື່ ສາມາດເອ າຕ ວລອດຈາກຜ ນກະທ ບການປື່ ຽນແປງດນິຟາ້ອາ 
ກາດໃນຕະຫ ອດໄລຍະຜື່ ານມາ. ແຕື່ ລະຄອບຄ ວຈະມກີານປ ບຕ ວຕາມວຖິ ີແລະ ເງ ືື່ອນໄຂຂອງ
ຕ ນເອງ. ໃນນ ນ້ວທິກີານປ ບຕ ວທີື່ ໂດດເດ ື່ ນແມື່ ນການລຽ້ງສ ດ, ຖ ດຈາກນ ນ້ແມື່ ນການປູກສາລ,ີ 
ພດືຜ ກຊະນດິຕື່ າງໆ, ໝາກເຜ ດ, ໝາກເຂອື, ຜ ກບ ື່ ວ, ຫ ວຫອມ, ຕໍື່ າຫູກ, ເຮ ດນາແຊງ, ປູກພດື
ສວນຄ ວ, ຄາ້ຂາຍ, ຮ ບຈາ້ງແຮງງານ ແລະ ອືື່ ນໆ. ແຕື່ ເຖງິຢື່ າງ ໃດກໍຕາມ, ບາງຄອບຄ ວກໍື່ ມ ີ
ເນືອ້ທີື່ ດນິຈໍາກ ດ ແລະ ແຮງງານບໍື່ ພຽງພໍ. ດ ື່ ງນ ນ້, ມ  ນກໍື່ ເປ ນບ ນຫາທີື່ ທາ້ທາຍໃນການປ ບຕ ວ
ກື່ ຽວກ ບດາ້ນກະສກິໍາ. ສ ງເກດເຫ ນວື່ າວທິກີານປ ບຕ ວຈາກການປື່ ຽນແປງດນິຟາ້ອາກາດ ແລະ 
ຊື່ ອງທາງຫ ຸດພ ນ້ອອກຈາກຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ທື່ າແຮງໃນການປ ບຕ ວຂອງປະຊາຊ ນແມື່ ນບໍື່
ມຫີຍ ງທີື່ ແຕກຕື່ າງຈາກວທິເີດມີ, ຍ ງກື່ ຽວຂອ້ງກ ບວຽກງງານກະສກິາໍ ແລະ ເປ ນສິື່ ງທີື່ ທາ້ທາຍຕໍື່
ການທີື່ ຈະຫ ຸດຜື່ ອນອອກຈາກຄວາມທຸກຍາກໃນທື່ າມກາງທີື່ ການປື່ ຽນແປງດນິຟາ້ອາກາດນ ບມື ້
ນ  ບຮຸນແຮງຂຶນ້. 
ຂໍສ້ະເໜແີນະ 

ຕໍື່ ກ  ບປະຊາຊ ນທອ້ງຖິື່ ນ 

- ຕອ້ງໄດເ້ອ າໃຈໃສື່ ໃນການສາ້ງຄວາມເຂ ມ້ແຂງໃຫປ້ະຊາຊ ນທອ້ງຖິື່ ນໃນການເພິື່ ງຕ ນ
ເອງໃນການປ ບຕ ວໂດຍໜນູໃຊຄ້ວາມຮູທ້ອ້ງຖິື່ ນ ແລະ ສ ກກະຍະພາບ ຫ  ືຄວາມອາດສາມາດ
ທີື່ ມຢູີື່ ໃຫຫ້ າຍຂຶນ້. 
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- ເພີື່ ມທະວ ີແລະ ເອ າໃຈໃສື່ ໃນການປ ບຕ ວໃນການໜນູໃຊຫ້ າຍຮູບແບບໃນຜື່ ານມາຖື
ວື່ າແມື່ ນວທິກີານປ ບຕ ວທີື່ ດ,ີ ເນືື່ ອງຈາກວື່ າການປ ບຕ ວໃນຫ າຍວທິແີມື່ ນທາງອອກທີື່ ດໃີນການ
ບ ນເທ າທຸກໃຫແ້ກື່ ປະຊາຊ ນທີື່ ທຸກຍາກ. 

ຕໍື່ ກ  ບພາກສື່ ວນທີື່ ກື່ ຽວຂອ້ງ 
- ພາກສື່ ວນທີື່ ກື່ ຽວຂອ້ງຕອ້ງໄດເ້ອ າໃຈໃສື່ ໃນການຊອກຊື່ ອງທາງເພືື່ ອຊື່ ວຍເຫ ືອ

ປະຊາຊ ນໃນການປ ບຕ ວກື່ ຽວກ ບການກະສກິໍາເປ ນຕ ນ້ແມື່ ນການສ ື່ ງເສມີເຕ ກນກິ ແລະ ແນວ
ພ ນທີື່ ທ ນທານຕໍື່ ກ  ບການປື່ ຽນແປງດນິຟາ້ອາ ກາດ. 

- ສ ື່ ງເສມີຄວາມອາດສາມາດໃນການເປ ນໄປໄດໃ້ນການປະກອບອາຊບີເສມີທີື່ ມຄີວາມ
ສື່ ຽງຕໍື່ າຕໍື່ ກ  ບຜ ນກະທ ບຈາກການປື່ ຽນແປງດນິຟາ້ອາກາດ. 

ຕໍື່ ກ  ບຜູສ້  ນໃຈສກຶສາຕໍື່ ໄປ 

ຄວນສກຶສາໃນພືນ້ທີື່ ກວາ້ງຂວາງກື່ ວານີ ້ແລະ ເນ ນ້ໃສື່ ຄວາມຫ າກຫ າຍໃນການປ ບຕ ວ
ຂອງຊ ນເຜ ື່ າທີື່ ແຕກຕື່ າງກ ນ ລວມທ ງພູມປ ນຍາຊາວບາ້ນໃນການປ ບຕ ວ. 
ເອກະສານອາ້ງອງີ:  
ຫອ້ງວື່ າການລ ດຖະບານຄະນະຊີນ້ໍາພ ດທະນາຊ ນນະບ ດ ແລະ ລບຶລາ້ງຄວາມທຸກຍາກແຫື່ ງ
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ອ ງກດິ ຂອງນ ກສກຶສາຄູພາສາອ ງກດິ ປີທ ີ2, ພາກວຊິາຄູພາສາຕື່ າງປະເທດ ຄະນະສກຶ
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ບ ດຄ ດຫຍໍ ້
ການຄ ນ້ຄວາ້ຄ ງ້ນີມ້ຈີດຸປະສ ງເພືື່ ອ: 1) ສກຶສາຄວາມເພງິພໍໃຈຕໍື່ ການນໍາໃຊບ້ ດບາດສ ມ

ມຸດເຂ າ້ໃນການສອນເວ າ້ພາສາອ ງກດິ. 2) ເພືື່ ອເປ ນການປ ບປຸງການຮຽນການສອນພາສາອ ງກດິ

ຢູື່ ພາຍໃນພາກວຊິາຄູພາສາຕື່ າງປະເທດໃຫດ້ຂີຶນ້. ເຄືື່ ອງມທືີື່ ໃຊໃ້ນການສກຶສາຄ ນ້ຄວາ້ປະກອບ
ມບີ ດສອນ 3 ບ ດ ແລະ ແບບສອບຖາມວ ດຄວາມເພງິພໍໃຈຄວາມເພງິພໍໃຈສີື່ ດາ້ນ 1 ສະບ ບ ມີ

ຄໍາຖາມ 32 ຂໍ,້ ກຸື່ ມຕ ວຢື່ າງທີື່ ໃຊແ້ມື່ ນນ ກສກຶສາຄູພາສາອ ງກດິປີທ ີ2 ທ ງໝ ດມ ີ15 ຄ ນ ຍງິ 11 

ຄ ນ. ຂ ນ້ຕອນໃນການເກ ບຂໍມູ້ນແມື່ ນ ຈ ດການຮຽນການສອນໂດຍນໍາໃຊບ້ ດບາດສ ມມຸດເຂ າ້ໃນ
ການເວ າ້ພາສາອ ງກດິຈາໍນວນ 6 ຊ ື່ ວໂມງ ຫ  ງຈາກສອນແລວ້ກໍດໍາເນນີເກ ບກໍາຂໍມູ້ນໃນອາທດິຕໍື່ ມາ
ເພືື່ ອນໍາມາວເິຄາະຂໍມູ້ນໂດຍນໍາໃຊໂ້ປ ແກມຄອມພວີເຕສີ ມບູນແບບ SPSS ເພືື່ ອວເິຄາະຫາຄື່ າ

ສະເລື່ ຍ, ຄື່ າຜ ນປື່ ຽນມາດຕາຖານ ແລະ ສື່ ວນຮອ້ຍ. 

ຜ ນຂອງການສກຶສາພ ບວື່ າ: ດາ້ນເນືອ້ໃນຂອງກດິຈະກໍາບ ດບາດສ ມມຸດເຫ ນວື່ ານ ກສກຶ
ສາມຄີວາມເພງິພໍໃຈຫ າຍກວື່ າໝູື່ ທຽບກ ບດາ້ນອືື່ ນໆເຊິື່ ງມຜີ ນຄື່ າສະເລື່ ຍ x̅  = 4.30 ແລະ ຄື່ າ
ຜ ນປື່ ຽນມາດຕະຖານ S.D = 0.48. ນອກຈາກນີ ້ດາ້ນການຈ ດກດິຈ ດກດິຈະກໍາສະແດງບ ດ
ບາດສ ມມຸດ ແລະ ການມສີື່ ວນຮື່ ວມເຫ ນວື່ າຜູຮ້ຽນມຄີວາມເພງິພໍໃຈຫ າຍເປ ນອ ນດ ບສອງມີ
ຜ ນຄື່ າສະເລື່ ຍ x̅  = 4.21 ແລະ ຄື່ າຜ ນປື່ ຽນມາດຕະຖານ S.D = 0.48.  ສໍາລ ບດາ້ນການ
ປ ບປຸງການສອນການເວ າ້ພາສາອ ງກດິເຫ ນວື່ ານ ກສກຶສາມຄີວາມເພງິພໍໃຈຫ າຍມຄີື່ າສະເລື່ ຍ �̅�  

= 4.18 ແລະ ຄື່ າຜ ນປື່ ຽນມາດຕະຖານ S.D = 0.49 ແລະ ດາ້ນຄວາມສາມາດໃນການເວ າ້ພາ
ສາອ ງກດິເຫ ນວື່ າຜູຮ້ຽນມຄີວາມເພງິພໍໃຈຫ າຍເປ ນອ ນດ ບສຸດທາ້ຍມຄີື່ າສະເລື່ ຍ x̅  = 3.95 
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ແລະ ຄື່ າຜ ນປື່ ຽນມາດຕະຖານ S.D = 0.50 ແຕື່ ເມືື່ ອທຽບກ ບດາ້ນອືື່ ນໆເຫ ນວື່ າຢູື່ ໃນລະດ ບຕໍື່ າ
ກວື່ າໝູື່ . 
ຄໍາສ ບສໍາຄ ນ:  ການສະແດງບ ດບາດສ ມມຸດ, ຄວາມເພງິພໍໃຈ ແລະ ນ ກສກຶສາ.  
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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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ຄວາມເປ ນມາ ແລະ ສະພາບບ ນຫາ 
ໃນປ ດຈບຸ ນເຫ ນວື່ າພາສາອ ງກດິເປ ນພາສາສາກ ນທີື່ ມຄີວາມສໍາຄ ນຫ າຍທີື່ ຫ າຍໆຄ ນທີື່

ບໍື່ ສາມາດປະຕເິສດໄດ ້ເປ ນພາສາທີື່ ໃຊໃ້ນການຕດິຕໍື່ ສືື່ ສານໃນຊວິດິປະຈາໍວ ນທາງ ການສກຶສາ, 

ທຸລະກດິ, ສ ງຄ ມ ແລະ ການເມອືງ ກ ບປະຊາຄ ມໂລກ, ນອກຈາກນ ນ້ພາສາອ ງກດິຍ ງໃຊເ້ປ ນ
ພາສາກາງໃນການແລກປື່ ຽນຂໍມູ້ນຂື່ າວສານ ເປ ນພາສາທີື່ ໃຊໃ້ນລະດ ບໂລກລະຫວື່ າງກຸື່ ມຄ ນທີື່

ໃຊພ້າສາທີື່ ຕື່ າງກ ນ ຫ  ືໃຊເ້ປ ນພາສາທີື່ ສອງ. Harmer (2007) ໄດກ້ື່ າວວື່ າຄວາມສາມາດໃນ
ການຕດິຕໍື່ ສືື່ ສານໂດຍໃຊພ້າສາອ ງກດິໄດນ້ ນ້ເຮ ດໃຫມ້ຄີວາມເຂ າ້ໃຈໃນເລືື່ ອງຂອງວ ດທະນະ
ທໍາປະເພນ ີເສດຖະກດິສ ງຄ ມ ນ ນ້ມ ນໄດມ້ຜີ ນສະທອ້ນຢື່ າງຫ ວງຫ າຍໃນການຕດິຕໍື່ ສືື່ ສານລະ

ຫວື່ າງປະເທດ ແລະ ເປ ນພາສາທີື່ ໃຊໃ້ນການດໍາເນນີງານຂອງກຸື່ ມປະເທດອາຊຽນ. ປະເທດ
ລາວກໍເປ ນປະເທດນຶື່ ງທີື່ ຢູໃນກຸື່ ມຂອງປະເທດອາຊຽນທີື່ ໃຊພ້າສາອ ງກດິໃນການຕດິຕໍື່ ສືື່ ສານ

ກ ບຊາດອືື່ ນໆທີື່ ເຂ າ້ມາລ ງທນຶ ຫ  ືດໍາເນນີທຸລະກດິ ການທື່ ອງທື່ ຽວຕື່ າງໆ. ໃນປະຈບຸ ນນີກ້ານ
ຄ ດເລອືກບຸກຄະລະກອນເຂ າ້ສ ງກ ດໃນການເຮ ດວຽກຢູື່ ໃນສໍານ ກງານ ຫ  ືອ ງກອນຕື່ າງໆ ນອກ

ຈາກທີື່ ມຄີວາມຮູຄ້ວາມສາມາດສະເພາະດາ້ນແລວ້ຍ ງຕອ້ງໄດມ້ຄີວາມຮູດ້າ້ນພາສາອ ງກດິອກີ.  

ດ ື່ ງນ ນ້ຈ ຶື່ ງເວ າ້ໄດວ້ື່ າພາສາອ ງກດິມຄີວາມສໍາຄ ນ ແລະ ເພີື່ ມໂອກາດໃນການເຂ າ້ເຮ ດວຽກໃນອ ງ

ກອນຕື່ າງໆໄດຫ້ າຍຍິື່ ງຂຶນ້. ເນືື່ ອງຈາກພາສາອ ງກດິມຄີວາມສໍາຄ ນ ແລະ ສ ື່ ງຜ ນຕໍື່ ການໃຊພ້າ

ສາໃນທຸກເພດທຸກໄວໃນຫ າຍຂະແໜງການ ຫ າຍສາຂາອາຊບີ ນ ກຮຽນນ ກສກຶສາ, ນ ກຄ ນ້ຄ ້
ວາ ແລະ ບຸກຄ ນທ ື່ ວໄປມຄີວາມຕອ້ງ 

ການຮຽນພາສາອ ງກດິເພືື່ ອນາໍໄປໃຊໃ້ນການສືື່ ສານ. 

Nunan (1991) ກວື່ າວື່ າຄວາມສາມາດໃນການເວ າ້ແມື່ ນມຄີວາມສໍາຄ ນໃນການຮຽນ
ພາສາທີື່ ສອງ ຫ  ືພາສາຕື່ າງປະເທດ ແລະ ມຄີວາມສໍາເລ ດໃນການໃຊພ້າສາຄສືາມາດສືື່ ສານໄດ ້

ດວ້ຍການເວ າ້. ບ ນຫາທີື່ ເຮ ດໃຫກ້ານຮຽນພາສາທີື່ ສອງໂດຍສະເພາະການເວ າ້ບໍື່ ປະສ ບຜ ນສໍາ

ເລ ດເນືື່ ອງຈາກວື່ າບໍື່ ຮູຈ້  ກຊເິວ າ້ແນວໃດເພາະວື່ າຢາ້ນຜດິ ແລະ ຢາ້ນເສຍໜາ້, ສິື່ ງເຫ  ື່ ານີເ້ປ ນສາຍ
ເຫດສໍາຄ ນທີື່ ເຮ ດໃຫຜູ້ຮ້ຽນບໍື່ ສາມາດເວ າ້ພາສາອ ງກດິໄດ ້(Brown, 2001). 

ກດິຈະກາໍທີື່ ໃຊໃ້ນການຈ ດການຮຽນການສອນເພືື່ ອພ ດທະນາຄວາມສາມາດໃນເວ າ້ພາ
ສາອ ງກດິ ແລະ ເຫ ນວື່ າກດິຈະກໍາການສະແດງບ ດບາດສ ມມຸດເປ ນກດິຈະກໍາທີື່ ນື່ າສ ນໃຈ 
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ແລະ ສາມາດຊື່ ວຍຜູຮ້ຽນເກດີຄວາມສາມາດເວ າ້ພາສາອ ງກດິໄດ,້ ຜູຮ້ຽນມຄີວາມຄື່ ອງແຄວ້
ໃນການສືື່ ສານໂດຍໃຊພ້າສາອ ງກດິຜື່ ານກດິຈະກາໍການສະແດງບ ດບາດສ ມມຸດທີື່ ຊື່ ວຍໃນການ
ເຝຶກເວ າ້ຢື່ າງເປ ນທໍາມະຊາດ ຜູຮ້ຽນຈະມຄີວາມຮູສ້ກຶລມືໄປວື່ າພວກເຂ າກໍາລ ງຮຽນຢູື່ ເພາະ
ການໃຊກ້ດິຈະກາໍການສະແດງບ ດບາດສ ມມຸດເປ ນຮູບແບບການຮຽນທີື່ ໃຫໂ້ອກາດຜູຮ້ຽນໄດ ້
ສະແດງອອກ  ເຊິື່ ງແຕກຕື່ າງຈາກຮູບແບບການສອນແບບບ ນລະຍາຍ  (Adam and 

Mabusela, 2013). 

ກດິຈະກໍາການສະແດງບ ບາດສ ມມຸດເປ ນຮູບແບບການຮຽນການສອນທີື່ ເໜ ນ້ໃຫຜູ້ ້
ຮຽນມສີື່ ວນຮື່ ວມໃນການສະແດງອອກໃນເລືື່ ອງຂອງການສືື່ ສານຢື່ າງຊ ດເຈນ ແລະ ຍ ງເຮ ດ
ໃຫຜູ້ຮ້ຽນເກດີຄວາມສະນຸກສະໜານໃນຂະນະທີື່ ດໍາເນນີກດິຈະກາໍເພາະຜູຮ້ຽນໄດສ້ະແດງບ ດ

ບາດທີື່ ຫ າກຫ າຍ ແລະ ມປີະຕສໍິາພ ນກ ບໝູື່ ເພືື່ ອນຮື່ ວມຫອ້ງຜື່ ານບ ດບາດທີື່ ຕ ນໄດຮ້ ບ. ນອກ
ຈາກນ ນ້ກດິຈະກາໍສະແດງບ ດບາດສ ມມຸດຍ ງເຮ ດໃຫຜູ້ຮ້ຽນເກດີຄວາມຄດິສາ້ງສ ນໃນການສະ

ແດງບ ດບາດນ ນ້ໆ, ກດິຈະກໍາສະແດງບ ດບາດສ ມມຸດມຄີວາມສໍາຄ ນຫ າຍໃນການພ ດທະນາ
ຄວາມສາມາດໃນການເວ າ້ເພາະເຮ ດໃຫຜູ້ຮ້ຽນມໂີອກາດໃນການຝຶກໃນການສືື່ ສານໃນຫ າກ

ຫ າຍບໍລບິ ດ ແລະ ຫ າກຫ າຍໜາ້ທີື່ , ຜູຮ້ຽນເກດີມຄີວາມຄດິສາ້ງສ ນໃນການແກໄ້ຂບ ນຫາໃນ
ບ ດບາດທີື່ ຕ ນເອງທີື່ ກໍາລ ງສະແດງ ຜູຮ້ຽນບໍື່ ພຽງແຕື່ ເປ ນຜູນ້  ື່ ງຟ ງການບ ນລະຍາຍພຽງຢື່ າງດຽວ 

(passive learners) ແຕື່ ຍ ງເປ ນຜູຮ້ຽນທີື່ ຮື່ ວມສະແດງອອກ ຫ  ືມສີື່ ວນຮື່ ວມໃນການຮຽນການ
ສອນຈາກກດິຈະກາໍທີື່ ຫ າກຫ າຍອກີດວ້ຍ (Active Learners) (Arham, 2016).  

ກດິຈະກາໍສະແດງບ ດບາດສ ມມຸດເປ ນກດິຈະກາໍທີື່ ນໍາຂໍມູ້ນບໍື່ ຫ າຍ ໜາຍເຖງິການສອນ
ແບບເນ ນ້ເນືອ້ໃນເປ ນເປ າ້ໝາຍພຽງເລ ກໜອ້ຍແຕື່ ຜ ນຜະລດິຕະພ ນໄດສູ້ງຫ າຍ (Low input 

– high output) ຄຜູືຮ້ຽນໄດນ້ໍາເອ າເນືອ້ໃນນ ນ້ໆມາຝຶກໃຊ ້ແລະ ແກໄ້ຂບ ນຫາດວ້ຍຕ ນເອງ
ຢື່ າງຫ າກຫ າຍ (Ladousse, 1987). ກດິຈະກາໍສະແດງບ ດບາດສ ມມຸດນ ນ້ຖາ້ດໍາເນນີຢື່ າງຖກື
ຕອ້ງຈະເປ ນກດິຈະກໍາທມີປີະສດິທພິາບໃນການກະຕຸນ້ການຮຽນຮູ ້ແລະ ເຮ ດໃຫຜູ້ຮ້ຽນໄດ ້
ໃຊພ້າສາຢື່ າງມຄີວາມຄດິສາ້ງສ ນ ແລະ ເປ ນທໍາມະຊາດຫ າຍທີື່ ສຸດ (Mason, 2006). 

ພາກວຊິາຄູພາສາຕື່ າງປະເທດເປ ນພາກວຊິານຶື່ ງທີື່ ຂຶນ້ກ ບຄະນະສກຶສາສາດ ມະຫາວທິະ
ຍາໄລແຫື່ ງຊາດ ເຊິື່ ງໄດຈ້  ດການຮຽນການສອນພາສາອ ງກດິ ແລະ ພາສາຝຣ ື່ ງເພືື່ ອເນ ນ້ພ ດທະ

ນາຄວາມສາມາດໃນການໃຊພ້າສາອ ງກດິ ແລະ ພາສາຝຣ ື່ ງໃຫແ້ກື່ ຜູຮ້ຽນຫ ງ 4 ທ ກສະຄ ືຟ ງ, 
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ເວ າ້, ອື່ ານ, ຂຽນ ເຊິື່ ງຜູຮ້ຽນຈະສາມາດຮຽນຫ  ກສູດຕາມໂຕເລກແບື່ ງປ ນທີື່ ເໝາະສ ມ ແລະ 

ສອດຄື່ ອງກ ບຄວາມຕອ້ງການ ລວມເຖງິລະດ ບຄວາມສາມາດຂອງຕ ນເອງ, ຜູຮ້ຽນສື່ ວນຫ າຍ
ແມື່ ນມາຈາກຫ າຍທອ້ງຖິື່ ນ ແລະ ມຄີວາມຮູພ້ືນ້ຖານດາ້ນພາສາອ ງກດິ ແລະ ຝຣ ື່ ງທີື່ ແຕກຕື່ າງ

ກ ນເຊິື່ ງມຈີດຸປະສ ງຂອງການຮຽນຮູເ້ພືື່ ອນາໍໄປປະກອບອາຊບີ ແລະ ນາໍໄປໃຊໃ້ນຊວີດິປະວ ນ. 

ກຸື່ ມຕ ວຢື່ າງໃນການວໄິຈຄ ງ້ນີຄ້ກຸືື່ ມຜູຮ້ຽນຫ  ກສູດພາສາອ ງກດິເຊິື່ ງກຸື່ ມນີຕ້ອ້ງການທີື່ ຈະຮຽນ
ເພືື່ ອການຕດິຕໍື່ ສືື່ ສານກ ບບຸກຄ ນອືື່ ນໆ ແລະ ໄປເປ ນຄູສອນໃຫນ້ ກຮຽນມ ດທະຍ ມຕ ນ້ ແລະ 

ມ ດທະຍ ມປາຍໃນທ ື່ ວປະເທດ. ຜູຄ້  ນ້ຄວາ້ໄດສ້ ງເກດເຫ ນບ ນຫາການເວ າ້ພາສາອ ງກດິຜູຮ້ຽນ

ບໍື່ ກາ້ເວ າ້, ອາຍໝູື່ , ຢາ້ນຜດິ, ບໍື່ ກາ້ຕອບ ເຊິື່ ງມປີ ດໃຈຫ າຍຢື່ າງ ບໍື່ ມ  ກເວ າ້, ບໍື່ ມ  ກສ ນທະນາ, ຜູ ້
ຮຽນສື່ ວນຫ າຍແມື່ ນໃຊພ້າສາແມື່ ໃນການສືື່ ສານ ຍອ້ນແນວນ ນ້ຈ ຶື່ ງເປ ນສາຍເຫດເຮ ດໃຫຜູ້ ້
ຮຽນຈາໍນວນຫ າຍບໍື່ ກາ້ເວ າ້ ແລະ ບໍື່ ກາ້ຕອບເປ ນພາສາອ ງກດິ. 

ອກີອ ນນຶື່ ງ, ການຮຽນການສອນໃນຫອ້ງຮຽນບໍື່ ໄດເ້ນ ນ້ການເວ າ້ຫ າຍ ເຖງິແມວ້ື່ າຜູຮ້ຽນ
ຈະຮູຄໍ້າສ ບ ແລະ ໄວຍາກອນແຕື່ ບໍື່ ສາມາດສືື່ ສານໄດເ້ພາະການສອນບໍື່ ໄດມ້ກີານຝຶກເວ າ້ໃນ
ແບບບໍລບິ ດທີື່ ເປ ນທໍາມະຊາດໃນຫອ້ງຮຽນ ແລະ ປະກອບໃສື່ ກ ບບໍື່ ມວີຊິາການເວ າ້ໃນຫ  ກ
ສູດຄູພາສາອ ງກດິ. ອກີເຫດຜ ນນຶື່ ງຄໄືດອ້ງີຕາມຜ ນການຄ ນ້ຄວ້າຂອງນ ກສກຶສາໃນສ ກຮຽນ 

2017-2018 ເຫ ນໄດວ້ື່ າການຈ ດກດິຈະກໍາການຮຽນການສອນພາສາອ ງກດິເພືື່ ອການສືື່ ສານ
ຍ ງມຄີວາມຕອ້ງການສູງເຊິື່ ງຜ ນການຄ ນ້ຄວ້າການສະແດງໃຫເ້ຫ ນຄວາມຕອ້ງການການນາໍໃຊ ້

ບ ດບາດສ ມມຸດເຂ າ້ໃນການຮຽນການສອນມຄີື່ າສະເລື່ ຍເທ ື່ າກ ບ (�̅�=3,48), ການສະແດງເທ ື່ າ

ກ ບ (�̅�=3,56) ແລະ ຄວາມຕອ້ງການການນໍາໃຊເ້ກມມຄີື່ າສະເລື່ ຍ (�̅�= 4,32). ດ ື່ ງນ ນ້, ຜູຄ້  ນ້ຄວ້າ
ຈຶື່ ງມຄີວາມສ ນໃຈນາໍໃຊບ້ ດບາດສ ມມຸດເຂ າ້ໃນການສອນເວ າ້ພາສາອ ງກດິເພືື່ ອເບິື່ ງຄວາມເພງິພໍໃຈ
ຂອງຜູຮ້ຽນ.   

ຈດຸປະສ ງຂອງການຄ ນ້ຄວາ້: ເພືື່ ອສກຶສາຄວາມເພງິພໍໃຈຕໍື່ ການນໍາໃຊບ້ ດບາດສ ມມຸດເຂ າ້
ໃນການເວ າ້ພາສາອ ງກດິ ແລະ ເພືື່ ອປ ບປຸງການຮຽນການສອນພາສາອ ງກດິຢູື່ ພາຍໃນພາກວຊິາຄູ

ພາສາຕື່ າງປະເທດໃຫດ້ຂີຶນ້.  

ຂອບເຂດດາ້ນເນືອ້ໃນ 
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ການຄ ນ້ຄວາ້ຄ ງ້ນີ ້ຜູຄ້  ນ້ຄວາ້ໄດຈ້  ດການຮຽນການສອນໂດຍນໍາເອ າເນືອ້ໃນແບບຝຶກ
ເພືື່ ອພ ດທະນາຄວາມສາມາດໃນການເວ າ້ພາສາອ ງກດິໂດຍໃຊສ້ະແດງບ ດບາດສ ມມຸດ 
(Development of English Speaking Abilities by Using Role play) ຜູຄ້  ນ້ຄວາ້ໄດ ້
ຈ  ດການຮຽນການສອນໃຫສ້ອດຄື່ ອງລະດ ບຄວາມສາມາດໃນການໃຊພ້າສາຂອງຜູຮ້ຽນເຊິື່ ງມີ
ເນືອ້ໃນກື່ ຽວຂອ້ງການນໍາໃຊພ້າສາໃນຊວິດິປະຈໍາວ ນແບບການສ ນທະນາ ຖາມ-ຕອບ ເຊ ື່ ນ 1. 
ການອອກໄປຊືເ້ຄືື່ ອງ (Shopping), 2). ການໄປຮາ້ນອາຫານ (At the Restaurant) ແລະ 3). 
ຄວາມຕອ້ງການໃນດາ້ນອາຊບີ (Jobs).  
ວທິດໍີາເນນີການຄ ນ້ຄວາ້ 

ການອອກແບບການສກຶສາ: ທມີຄ ນ້ຄວ້າໄດອ້ອກແບບເຄືື່ ອງມແືບບປະສ ມປະ 

ສານແບບຄຸນນະພາບ ແລະ ປະລມິານ (Qualititive & Quantitative) ເພືື່ ອໃຊໃ້ນການຄ ນ້
ຫາຄວາມເພງິພໍໃຈຕໍື່ ການນາໍໃຊບ້ ດບາດສ ມມຸດເຂ າ້ໃນການຮຽນການສອນເວ າ້ຂອງນ ກຮຽນຄູ
ພາສາອ ງກດິປີ 2. 

1) ສາ້ງແຜນການສອນເພືື່ ອຝຶກທ ກສະໃນການເວ າ້ພາສາອ ງກດິໂດຍໃຊບ້ ດສ ມມຸດຈໍາ
ນວນ 3 ບ ດ, ບ ດລະ 2 ຊ ື່ ວໂມງ ລວມທ ງໝ ດ 6 ຊ ື່ ວໂມງພາຍໃນ 1 ອາທດິ. ແຜນການສອນ
ທ ີ1 ເນືອ້ໃນກື່ ຽວກ ບການໄປຫາເລາະຊືເ້ຄືື່ ອງ, ແຜນການສອນທ ີ2 ເນືອ້ໃນກື່ ຽວກ ບອາຊບີ 

ແລະ ແຜນການສອນທ ີ3 ເນືອ້ໃນເວ າ້ກື່ ຽວກ ບການໄປຮາ້ນອາຫານ ທ ງ 3 ບ ດແມື່ ນຕາມແບບ
ເນືອ້ໃນການຝຶກທ ກສະການເວ າ້ພາສາອ ງກດິ. 

2) ສາ້ງແບບປະເມນີຄວາມເພງິພໍໃຈຂອງນ ກຮຽນທີື່ ມຕີໍື່ ການຈ ດການຮຽນການສອນ
ໂດຍນາໍໃຊກ້ດິຈະກໍາການສະແດງບ ດບາດສ ມມຸດຕາມແນວຄດິອ ດຕາສື່ ວນປະເມນີຄື່ າ 5 ລະດ ບ
ຂອງ Likert (1961) ໂດຍມລີາຍລະອຽດການປະເມນີ 4 ດາ້ນຄ:ື ກ) ດາ້ນເນືອ້ໃນ, ຂ) ດາ້ນການ
ຈ ດກດິຈະກໍາ, ຄ) ດາ້ນຄວາມສາມາດ, ງ) ດາ້ນປ ບປຸງການຮຽນການສອນພາສາອ ງກດິ, ແຕື່ ລະ
ດາ້ນປະກອບມ ີ8 ຂໍຍ້ື່ ອຍ ລວມທ ງໝ ດ 32 ຂໍ.້  

ແບບສອບຖາມໄດແ້ບື່ ງ 5 ມາດຖານເພືື່ ອວ ດລະດ ບຄື່ າຄວາມເພງິພໍໃຈຂອງນ ກຮຽນ (Likert 

1961). 

5  ຄວາມເພງິພໍໃຈຫ າຍທີື່ ສຸດ 

4 ຄວາມເພງິພໍໃຈຫ າຍ 

3 ຄວາມເພງິພໍໃຈປານກາງ 
2 ຄວາມເພງິພໍໃຈໜອ້ຍ 



155 

ວາລະສານວທິະຍາສາດ ຂອງມະຫາວທິະຍາໄລແຫື່ ງຊາດ ສະບ ບທ ີ18, 2021 

            1   ຄວາມເພງິພໍໃຈໜອ້ຍທີື່ ສຸດ 

ເກນແປຄວາມໝາຍຄື່ າສະເລື່ ຍຂອງຄະແນນແບື່ ງອອກເປ ນ 5 ລະດ ບໂດຍອງີຕາມ

ມາດຖານເພືື່ ອວ ດລະດ ບຂອງ Likert ເຊິື່ ງຄ  ນໄດນ້ຍິ  ມໃຊໃ້ນປ ດຈບຸ  ນ, ແປຜ ນຂອງການ

ຄ ນ້ຄວ້າດ ື່ ງນີ:້   
4.51 – 5.00  ຄວາມເພງິພໍໃຈຫ າຍທີື່ ສຸດ 

3. 51– 4.50 ຄວາມເພງິພໍໃຈຫ າຍ 

2.51 – 3.50 ຄວາມເພງິພໍໃຈປານກາງ 
1.51 – 2.50  ຄວາມເພງິພໍໃຈໜອ້ຍ 

1.01 – 1.50 ຄວາມເພງິພໍໃຈໜອ້ຍທີື່ ສຸດ  
 ກຸື່ ມປະຊາກອນ ແລະ ກຸື່ ມຕ ວຢື່ າງ  
ກຸື່ ມປະຊາກອນ ແລະ ກຸື່ ມຕ ວຢື່ າງແມື່ ນນ ກຮຽນຄູພາສາອ ງກດິປີທ ີ2 ພາກວຊິາຄູພາສາ

ຕື່ າງປະເທດ ຄະນະສກຶສາສາດ ມະຫາວທິະຍາໄລແຫື່ ງຊາດ ໃນສ ກສກຶສາ 2019-2020. ມີ
ນ ກສສຶາທ ງໝ ດ 30 ຄ ນ ແລະ ເລອືກເອ າ 15 ຄ ນ, ຍງິ 11 ເທ ື່ າກ ບ 73,3% ໂດຍໃຊວ້ທິເີລອືກ
ແບບງື່ າບດາຍ (Simple Random Sampling) ເພືື່ ອຫ ີກລື່ ຽງການລໍາອຽງໃນການເລອືກ 

ແບບວທິກີານຈ ກສະຫ າກທີື່ ເປ ນເລກຄູື່ . 
ເຄືື່ ອງມທືີື່ ໃຊໃ້ນການເກ ບກາໍຂໍມ້ນູ 

ເຄືື່ ອງມໃືນຄ ນ້ຄວາ້ມບີ ດສອນ 3 ບ ດ ແລະ ແບບສອບຖາມເພືື່ ອອອກແບບສໍາລ ບ
ຄວາມເພງິພໍໃຈຂອງນ ກຮຽນຄູພາສາອ ງກດິປີ 2 ພາກວຊິາຄູພາສາຕື່ າງປະເທດ ຄະນະສກຶສາ
ສາດ ມະຫາວທິະຍາໄລແຫື່ ງຊາດ. ແບບສອບຖາມໄດແ້ບື່ ງອອກເປ ນ 2 ພາກຄ:ື ກ) ຖາມກື່ ຽວ
ກ ບຂໍມູ້ນສື່ ວນຕ ວ, ຂ) ຖາມກື່ ຽວກ ບຄວາມເພງິພໍໃຈຕໍື່ ການນໍາໃຊບ້ ດບາດສ ມມຸດເຂ າ້ໃນການ
ສອນເວ າ້ພາສາອ ງກດິຂອງນ ກຮຽນຄູພາສາອ ງກດິປີ 2. 

ວທິເີກ ບກາໍຂໍມູ້ນ 

ໃນການຄ ນ້ຄວາ້ນີ ້ທມີຄ ນ້ຄວາ້ໄດມ້ວີທິເີກ ບກາໍຂໍມູ້ນຂອງການຄ ນ້ຄວາ້ຕາມ 

ຂ ນ້ຕອນດ ື່ ງນີ:້  
-  ຂ ້ນຕອນທີ  1: ຂໍໜ ງສືພ ວພ ນວຽກຈາກຄະນະ ບໍດີ  ຄະນະສຶກສາສາດ 

ມະຫາວທິະຍາໄລແຫື່ ງຊາດ; 
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- ຂ ນ້ຕອນທ ີ2: ນໍາເອ າໜ ງສພື ວພ ນວຽກໄປພ ວພ ນກ ບພາກສື່ ວນທີື່ ກື່ ຽວຂອ້ງ ໂດຍ
ສະເພາະແມື່ ນພາກວຊິາຄູພາສາຕື່ າງປະເທດ ຂອງຄະນະສກຶສາສາດ ມະຫາວທິະ ຍາໄລແຫື່ ງ
ຊາດ; 

- ຂ ນ້ຕອນທ ີ3: ຜູຄ້  ນ້ຄວາ້ພອ້ມດວ້ຍທມີງານໄດດໍ້າເນນີການຈ ດການຮຽນການສອນ
ໂດຍນາໍໃຊກ້ດິຈະກາໍບ ດບາດສ ມມຸດເຂ າ້ໃນການສອນເວ າ້ພາສາອ ງກດິໃນຫອ້ງຮຽນໂດຍແບບ
ຈ ດກດິຈະກໍາກຸື່ ມລະ 3 ຄ ນ ແລະ ຈ ກສະລາກເລອືກຫ ວຂໍ ້ຕາມແຜນການຈ ດການຮຽນການ
ສອນເພືື່ ອພ ດທະນາທ ກສະໃນການເວ າ້ພາສາອ ງກດິໂດຍໃຊບ້ ດສ ມມຸດຈາໍນວນ 3 ບ ດເພືື່ ອສະ
ແດງບ ດບາດສ ມມຸດໃນຫອ້ງຮຽນ, ບ ດລະ 2 ຊ ື່ ວໂມງ ລວມທ ງໝ ດ 6 ຊ ື່ ວໂມງພາຍໃນ 1 ອາ
ທດິ.  

- ຜູຄ້  ນ້ຄວາ້ໄດຢ້າຍແບບສອບຖາມຄວາມເພງິພໍໃຈເພືື່ ອຊອກຫາຄໍາຕອບນາໍນ ກຮຽນຄູ
ພາສາອ ງກດິປີທ ີ2 ພາກວຊິາຄູພາສາຕື່ າງປະເທດ ຄະນະສສຶາສາດ ມະຫາວທິະຍາໄລແຫື່ ງຊາດ 
ເພືື່ ອນາໍມາວເິຄາະຂໍມູ້ນ.  
ສະຫ ຸບຜ ນການສກຶສາ 

ຈາກການສກຶສາຄ ນ້ຄວາ້ການຮຽນການສອນໂດຍນາໍໃຊກ້ານສະແດງບ ດບາດສ ມມຸດເຂ າ້ໃນ
ການສອນເວ າ້ພາສາອ ງກດິຂອງນ ກສກຶສາຄູພາສາອ ງກດິປີ 2 ພາກວຊິາຄູພາສາຕື່ າງປະເທດ ຄະນະ
ສກຶສາສາດ ມະຫາວທິະຍາໄລແຫື່ ງຊາດລາວ ສາມາດອະທບິາຍຜ ນທ ງສີື່ ດາ້ນໂດຍລຽງຕາມລໍາດ ບ

ແຕື່ ຫ າຍຫາໜອ້ຍດ ື່ ງນີ:້  
ອ ນດ ບທ ີ1 ແມື່ ນດາ້ນເນືອ້ໃນຂອງກດິຈະກໍາບ ດບາດສ ມມຸດເຫ ນວື່ ານ ກສກຶສາມຄີວາມ

ເພງິພໍໃຈຫ າຍເມືື່ ອພຈິາລະນາແຕື່ ລະຂໍແ້ມື່ ນດາ້ນເນືອ້ໃນການສະແດງບ ດບາດສ ມມຸດມຄີວາມ

ສອດຄື່ ອງກ ບຈດຸປະສ ງຂອງການຝຶກທ ກສະການເວ າ້, ເນືອ້ໃນເຮ ດໃຫຜູ້ຮ້ຽນມກີານພ ດທະນາການ
ເວ າ້ພາສາອ ງກດິ ແລະ ຜູຮ້ຽນເກດີມແີນວຄດິສາ້ງ ສ ນ. 

ອ ນດ ບທ ີ2  ແມື່ ນດາ້ນການຈ ດກດິຈ ດກດິຈະກໍາສະແດງບ ດບາດສ ມມຸດ ແລະ ການມີ
ສື່ ວນຮື່ ວມເຫ ນວື່ າຜູຮ້ຽນມຄີວາມເພງິພໍໃຈຫ າຍ, ດາ້ນສູງທສຸີດແມື່ ນການຈ ດກດິຈະກໍາການ
ຮຽນການສອນໄດມ້ກີານກໍານ ດຫ ວຂໍໃ້ຫຢ້ື່ າງລະອຽດເຊິື່ ງໄດເ້ຮ ດໃຫຜູ້ຮ້ຽນມຂີອບໃນການ
ຄ ນ້ຄດິ ແລະ ກດິຈະກໍາເຮ ດໃຫຜູ້ຮ້ຽນມໂີອກາດແລກປື່ ຽນຄໍາຄດິຄໍາເຫ ນກ ບໝູື່ ເພືື່ ອນ ແລະ 

ມກີານຊື່ ວຍເຫ ອືເຊິື່ ງກ ນໃນເວລາເຮ ດກດິຈະກໍາ, ນອກຈາກນ ນ້ການຈ ດກດິຈະກໍາກໍມຂີ ນ້
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ຕອນທີື່ ງື່ າຍເໝາະກ ບລະດ ບຂອງຜູຮ້ຽນ, ກດິຈະກໍາໄດຊ້ື່ ວຍໃຫມ້ກີານຜື່ ອນຄາຍ ສະນຸກສະ
ໜານເກດີການຮຽນຮູຜ້ື່ ານການສະແດງບ ດບາດສ ມມຸດ.  

ອ ນດ ບທ ີ3 ດາ້ນຄວາມສາມາດໃນການເວ າ້ພາສາອ ງກດິເຫ ນວື່ າຜູຮ້ຽນມຄີວາມເພງິພໍ
ໃຈຫ າຍໂດຍສະເພາະແມື່ ນດາ້ນຄວາມສາມາດເປ ນແນວທາງໃນການພ ດທະນາພາສາອ ງກດິ

ໃນຕໍື່ ໜາ້ດວ້ຍຕ ວຂອງຜູຮ້ຽນເອງແມື່ ນມຄີວາມເພງິພໍໃຈຫ າຍ, ຕໍື່ ມາແມື່ ນຜູຮ້ຽນສາມາດໄປ
ປ ບໃຊໃ້ນຊວີດິປະຈໍາວ ນໄດນ້ອກນ ນ້ຜູຮ້ຽນກາ້ສະແດງຄວາມຄດິຄວາມເຫ ນຮື່ ວມກ ນເປ ນ
ກຸື່ ມ ມຄີວາມເຂ າ້ໃຈ ແລະ ສາມາດເວ າ້ພາສາອ ງກດິເປ ນທໍາມະຊາດໂດຍຜື່ ານການຝຶກທ ກສະ

ການສ ນທະນາໂດຍຜື່ ານການສະແດງບ ດບາດສ ມມຸດ, ຜູຮ້ຽນມຄີວາມສາມາດຕ ງ້ຄໍາຖາມ - 

ຕອບເປ ນພາສາອ ງກດິໄດ ້ແລະມຄີວາມໝ ນ້ໃຈສະແດງອອກຢູື່ ຕື່ ໜາ້ຄ ນອືື່ ນ.  

ດາ້ນຄວນປ ງປຸງ: ການສອນເວ າ້ພາສາອ ງກດິເຫ ນວື່ ານ ກສກຶສາມຄີວາມເພງິພໍໃຈຫ າຍ
ນ ນ້ໝາຍຄວາມວື່ າຜູຮ້ຽນນມຄີວາມຕອ້ງການການປ ບປຸງຫ າຍດາ້ນເຊ ນອ ນດ ບທໍາອດິແມື່ ນຜູ ້
ສອນຄວນສາ້ງກດິຈະກໍາກຸື່ ມ ຫ  ືຄູື່ ເພືື່ ອເຮ ດໃຫຜູ້ຮ້ຽນໄດສ້ ນທະນາ ແລກປື່ ຽນຄໍາຄດິຄໍາເຫ ນ

ກ ບໝູື່ , ອ ນດ ບຕໍື່ ມາຜູສ້ອນຄວນໃຊກ້ດິຈະກໍາທີື່ ມຫີ າຍຮູບແບບ ແລະ ສາ້ງກດິຈະກໍາແບບສ ື່ ງ

ເສມີດາ້ນແນວຄດິສາ້ງສ ນເຂ າ້ໃນການສອນເວ າ້ພາສາອ ງກດິ, ໃຫໂ້ອກາດຜູຮ້ຽນໄດເ້ວ າ້ພາສາ
ອ ງກດິໃນແບບສະຖານະການຕື່ າງໆ  ແລະ ດາ້ນສຸດທາ້ຍແມື່ ນການມວີຽກມອບໝາຍສ ື່ ງເສມີ
ການເວ າ້ພາສາອ ງກດິ ແລະ ການໃຫຜູ້ຮ້ຽນມກີານສະແດງບ ດບາດສ ມມຸດຕາມຄວາມເໝາະ

ສ ມເພືື່ ອສ ື່ ງເສມີການເວ າ້ພາສາອ ງກດິ. ສະຫ ຸບການນໍາໃຊບ້ ດບາດສ ມມຸດເຂ າ້ໃນການຮຽນ
ການສອນເວ າ້ພາສາອ ງກດິນີເ້ຫ ນວື່ າຜູຮ້ຽນແມື່ ນມຄີວາມເພງິພໍໃຈຫ າຍສະນ ນ້ຄູຄວນນໍາໃຊ ້

ບ ດບາດສ ມມຸດເຂ າ້ໃນການຮຽນການສອນຢື່ າງເໝາະສ ມ.   

ຂໍສ້ະເໜແີນະ 

ດາ້ນຜູສ້ອນ: ຂໍສ້ະເໜແີນະຕໍື່ ກ  ບຜ ນຄ ນ້ຄວ້າຄ ງ້ນີແ້ມື່ ນ ການນໍາໃຊກ້ດິຈະກໍາການສະ
ແດງບ ດບາດສ ມມຸດເຂ າ້ໃນການຮຽນການສອນເປ ນວທິນີ ຶື່ ງທີື່ ເຫ ນວື່ ານ ກຮຽນມຄີວາມເພງິພໍ
ໃຈຫ າຍທີື່ ສຸດໂດຍສະເພາະແມື່ ນພວກເຂ າສາມາດນາໍໄປເປ ນແນວທາງໃນການພ ດທະນາດາ້ນ
ການເວ າ້ພາສາອ ງກດິ ພວກເຂ າກາ້ສະແດງຄວາມຄດິຄວາມເຫ ນໃນເວລາຈ ດຈະກໍາເປ ນກຸື່ ມ
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ໂດຍສະເພາະການຕ ງ້ຄໍາຖາມ-ຕອບຄໍາຖາມຕື່ າງໆ ນອກຈາກນ ນ້ຜູຮ້ຽນສາມາດນໍາໄປປ ບໃຊ ້

ໃນຊວີດິປະຈາໍວ ນຂອງພວກເຂ າໄດ.້  

ຂໍສ້ະເໜດີາ້ນການຄ ນ້ຄວາ້ໃນຕໍື່ ໜາ້: ແນະນາໍຫ ວຂໍກ້ື່ ຽວກ ບຄວາມຕອ້ງການຂອງຜູຮ້ຽນ
ຕໍື່ ກ  ບການຈ ດການຮຽນການສອນພາສາອ ງກດິນີກ້ໍເປ ນອກີຫ ວຂໍນ້ ຶື່ ງທີື່ ສໍາຄ ນ ແລະ ມຄີວາມ
ກື່ ຽວຂອ້ງດາ້ນການບໍລຫິານການຈ ດການຮຽນການສອນພາສາອ ງກດິເພືື່ ອຊອກເບິື່ ງບ ນຫາດາ້ນ
ການຮຽນການສອນ ແລະວທິແີກໄ້ຂໃຫທ້ ນກ ບເວລາ, ການຄ ນ້ຄວາ້ຄວນໃຊແ້ບບວທິປີະສ ມ

ປະສານດາ້ນປະລມິານ ແລະ ຄຸນນະພາບເຊ ນ ການສໍາພາດ, ການສ ງເກດໄປພອ້ມໆກ ນ ແລະ 
ເພີື່ ມຈາໍນວນກຸື່ ມຕ ວຢື່ າງໃຫຫ້ າຍກວື່ ານີເ້ພືື່ ອເຮ ດໃຫກ້ານຄ ນ້ຄວາ້ມຄີວາມໜາ້ເຊືື່ ອຖຫື າຍຂຶນ້

ຕືື່ ມ. 
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ສິື່ ງທາ້ທາຍຕໍື່ ກ ບປະສດິທພິາບຂອງຄູສອນພາສາອ ງກດິໃນຄະນະສກຶສາສາດ
ມະຫາວທິະຍາໄລແຫື່ ງຊາດ 

 

ຄໍາເມງີ ສບຸີນເຮອືງ, ວ ນນະສຸກ ບ ວສ ງທອງ, ຄ າໝ ນ້ ໄມຄ າແພງ, ໄຊ ພອນແກວ້ ແລະ  ບຸນຕ ງ້ 
ສຸຂະວ ງ, ຜູຮ້  ບຜດິຊອບຫ  ກ: ຄ າເມງີ ສບຸີນເຮອືງ ຄະນະສກຶສາສາດ, ມະຫາວທິະຍາໄລແຫື່ ງ

ຊາດ, ອເີມວ: khamsybounheuang @yahoo.com 

ບ ດຄ ດຫຍໍ ້
ການສກຶສາຄ ງ້ນີມ້ຈີດຸປະສ ງເພືື່ ອສກຶສາສິື່ ງທາ້ທາຍຕໍື່ ປະສດິທພິາບຄູ ແລະ ສກຶສາ

ແນວທາງໃນການປ ບປຸງປະສິດທິພາບຂອງຄູສອນພາສາອ ງກິດ ໃນຄະນະສຶກສາສາດ, 
ມະຫາວທິະຍາໄລແຫື່ ງຊາດ. ກຸື່ ມເປ າ້ໝາຍຂອງການຄ ນ້ຄວາ້ວໄິຈໃນຄ ງ້ນີແ້ມື່ ນຄູ-ອາຈານທ ງ
ໝ ດທີື່ ສອນວິຊາພາສາອ ງກິດໃຫ ້ພາກພາສາຕື່ າ ງປະເທດ ໃນຄະນະສຶກສາສາດ, 
ມະຫາວທິະຍາໄລແຫື່ ງຊາດ ໃນສ ກຮຽນ 2020-2021 ເຊິື່ ງມຈີໍານວນທ ງ  ໝ ດ 23 ທື່ ານ. 
ກອບແນວຄດິການຂອງຄ ນ້ຄວາ້ແມື່ ນໄດແ້ບື່ ງອອກເປ ນ 3 ປ ດໄຈຫ  ກທີື່ ມຜີ ນກະທ ບຕໍື່ ກ  ບ
ປະສດິທພິາບຄູຄ:ື ປ ດໄຈດາ້ນຄວາມສາມາດຂອງຄູ, ແຮງຈງູໃຈ ແລະ ສິື່ ງອໍານວຍຄວາມ
ສະດວກ. ເຄືື່ ອງມທືີື່ ໃຊໃ້ນການຄ ນ້ຄວາ້ຄ ງ້ນີແ້ມື່ ນແບບສອບຖາມ ມາດຕາສື່ ວນປະເມນີຄື່ າ

ຕາມ 5 ລະດ ບ. ສະຖິຕທິີື່ ໃຊໃ້ນການຄ ນ້ຄວາ້ແມື່ ນການຫາຄື່ າຄວາມຖີື່  (Frequency), ຄື່ າ

ສື່ ວນຮອ້ຍ (Percentage). ຄື່ າສະເລື່ ຍ (Mean),  ຄື່ າຜ ນປື່ ຽນມາດຕະຖານ (Standard 

Deviation) ໂດຍໃຊໂ້ປແກຣມຄອມພວິເຕສໍີາເລ ດຮູບ.  ສໍາລ ບຂໍມູ້ນທີື່ ໄດຈ້າກແບບສອບຖາມ
ປາຍເປີດແມື່ ນຖືກວິເຄາະທາງດາ້ນຄຸນນະພາບ ແລະ ສະຫ ຸບສ ງລວມເນືອ້ໃນ. ຜ ນການ
ຄ ນ້ຄວາ້ສາມາດສະຫ ຸບໄດດ້ ື່ ງນີ:້ 

mailto:vannasouk_bst@yahoo.com


161 

ວາລະສານວທິະຍາສາດ ຂອງມະຫາວທິະຍາໄລແຫື່ ງຊາດ ສະບ ບທ ີ18, 2021 

ປະສດິທພິາບຄູສອນພາສາອ ງກດິ ໃນຄະນະສກຶສາສາດ, ມະຫາວທິະຍາໄລແຫື່ ງຊາດມີ
ສິື່ ງທາ້ທາຍໂດຍລວມຢູື່ ໃນລະດ ບປານກາງ (µ = 3.48, σ = 0.31). ເມືື່ ອພຈິາລະນາໃນແຕື່ ລະ
ດາ້ນ ພ ບວື່ າຄວາມສາມາດຂອງຄູເປ ນປ ດໄຈທີື່ ມຜີ ນຕໍື່ ກ  ບປະສດິທພິາບຫ າຍກວື່ າໝູື່  ໃນຂະນະທີື່

ສິື່ ງອໍານວຍຄວາມສະດວກ (µ = 3.74, σ = 0.45) ມຜີ ນກະທ ບຕໍື່ ກ  ບປະສດິທພິາບຄູຮອງລ ງມາ. 
ເຖງິຢື່ າງໃດກຕໍາມ ດາ້ນແຮງຈງູໃຈຂອງຄູ (µ = 3.85, σ = 0.46) ຖວືື່ າເປ ນປ ດໄຈທີື່ ມຜີ ນກະທ ບ
ຕໍື່ ກ  ບປະສດິທພິາບຄູໜອ້ຍກວື່ າໝູື່ ໃນ 3 ດາ້ນ.  
ຄໍາສ ບສໍາຄ ນ: ປະສດິທພິາບຄູ, ຄວາມສາມາດ, ແຮງຈງູໃຈ, ສິື່ 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 = 
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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  
 

ຄວາມເປ ນມາ ແລະ ສະພາບບ ນຫາ 
ໃນ ສປປ ລາວ, ພາສາອ ງກດິຖວືື່ າເປ ນພາສາຕື່ າງປະເທດທີື່ ໄດຖ້ກືນາໍໃຊເ້ປ ນພາສາທາງ

ການໃນການພ ວພ ນສືື່ ສານທ ງໃນທາງດາ້ນການທດູ, ດາ້ນເສດຖະກດິ, ວ ດທະນະທໍາ-ສ ງຄ ມ, 
ການສກຶສາ ແລະອືື່ ນໆ. ເມືື່ ອເຫ ນໄດເ້ຖງິຄວາມສໍາຄ ນຂອງພາສາອ ງກດິ ທາງລ ດຖະບານລາວ 
ກໍຄກືະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ ຈຶື່ ງໄດມ້ກີານສ ື່ ງເສີມການຮຽນ-ການສອນຢື່ າງເປ ນ
ລະບ ບ ໂດຍໄດລ້ະບຸວຊິາພາສາອ ງກດິໃຫເ້ປ ນວຊິາບ ງຄ ບຢູື່ ໃນຫ  ກສູດການຮຽນ-ການສອນ
ເລີື່ ມແຕື່ ຊ ນ້ປະຖ ມຈ ນເຖງິການສກຶສາຊ ນ້ສູງ. ນອກຈາກນີຍ້  ງໄດຊຸ້ກຍູກ້ານສກຶສາພາກເອກະ
ຊ ນໃຫມ້ກີານເປີດສອນ ແລະ ການຝຶກອ ບຮ ມຫ  ກສູດຕື່ າງໆທີື່ ເປ ນພາສາອ ງກດິ. ພອ້ມກ ນນ ນ້ 
ກະຊວງສກຶສາ ແລະ ກລິາກໍຍ ງໄດເ້ອ າໃຈໃສື່ ໃນການກໍື່ ສາ້ງ ແລະ ຝຶກອ ບຮ ມຄູ ແລະ ພະນ ກ 
ງານບໍລຫິານໃຫມ້ຄີວາມສາມາດ ແລະ ຄວາມຊໍານຊໍິານານໃນການນາໍໃຊພ້າສາອ ງກດິ ໂດຍໄດ ້
ລະບຸໄວໃ້ນແຜນຕື່ າງໆຂອງກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ (ກ ມຈ ດຕ ງ້ ແລະ ພະນ ກງານ, 

2020; ກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ, 2018; ກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ, 2016). 

ໃນການສ ື່ ງ ເສີມກ ານຮຽນ-ກ ານສອນພາສາອ ງກິດ ,  ຄະນະສຶກສາສາດ , 
ມະຫາວທິະຍາໄລແຫື່ ງຊາດ ຖວືື່ າເປ ນໜຶື່ ງໃນສະຖານການສກຶສາຊ ນ້ສູງທີື່ ໄດຮ້ ບມອບໝາຍ
ໃຫມ້ກີານຈ ດການຮຽນ-ການສອນຫ  ກສູດສາ້ງຄູພາສາອ ງ ກດິໃນລະດ ບປະລນິຍາຕ ີເພືື່ ອສາ້ງ
ບຸກຄະລາກອນຄູໄປຮ ບໃຊສ້ ງຄ ມຕາມຄວາມຮຽກຮອ້ງຕອ້ງການ. ຜື່ ານການຈ ດ ຕ ງ້ປະຕບິ ດ
ການຮຽນ-ການສອນ ແລະ ການຮື່ ວມໂມງສອນຕ ວຈງິໃນສາຍຄູພາສາອ ງກດິ ໃນຄະນະສກຶ
ສາສາດ, ມະຫາວທິະຍາໄລແຫື່ ງຊາດ ພ ບວື່ ານ ກສກຶສາສື່ ວນໃຫຍື່ ຍ ງພ ບກ ບສິື່ ງທາ້ທາຍຫ າຍ
ຢື່ າງທີື່ ກື່ ຽວຂອ້ງກ ບການນໍາໃຊພ້າສາອ ງກດິ ເຊິື່ ງສະແດງອອກໃຫເ້ຫ ນຜື່ ານທ ກສະຕື່ າງໆຄ:ື 
ການເວ າ້, ການຂຽນ, ການອື່ ານ ແລະ ການຟ ງ. ນອກ ຈາກນີ ້ການສໍາຫ ວດຂໍມູ້ນເບືອ້ງຕ ນ້
ກື່ ຽວກ ບຜ ນສໍາເລ ດທາງດາ້ນການຮຽນຜື່ ານການເກ ບກາໍຄະແນນຕ ວຈງິຂອງນ ກ ສກຶສາທີື່ ຜື່ ານ
ມາ ຍ ງພ ບອກີວື່ າຜ ນການຮຽນຂອງນ ກສກຶສາຍ ງບໍື່ ເປ ນທີື່ ໜາ້ເພງິພໍໃຈເທ ື່ າທີື່ ຄວນ. ຈາກຜ ນ
ຂອງການຄ ນ້ຄວາ້ວໄິຈ ພ ບວື່ າຄູເປ ນໜຶື່ ງໃນປ ດໄຈຕ ນ້ຕໍທີື່ ສ ື່ ງຜ ນກະທ ບຕໍື່ ກ  ບການຮຽນຂອງ
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ນ ກສກຶສາຄູພາສາອ ງກດິ ໃນຄະ ນະສກຶສາສາດ, ມະຫາວທິະຍາໄລແຫື່ ງຊາດ ເຊິື່ ງສະແດງ
ອອກໃຫເ້ຫ ນວື່ າຄູຍ ງມຂໍີຈ້າໍກ ດໃນດາ້ນຄວາມຮູ-້ຄວາມສາມາດທາງດາ້ນວຊິາການ, ການຂາດ
ຄວາມກະຕລືືລ້  ນ້ໃນການສອນ-ການສ ື່ ງຄວາມຮູ,້ ຂາດການເປີດໃຈຮຽນຮູ-້ການຮ ບຟ ງຄໍາຄດິ
ເຫ ນ ລວມທ ງການຂາດການກະຕຸນ້ໃຫນ້ ກຮຽນມຄີວາມສ ນໃຈໃນບ ດຮຽນ (ວ ນນະສຸກ ບ ວ
ສ ງທອງ; ໜຽວ ສລີາວ ງ; ຄໍາເຜີຍ ພພິ ກຂະວ ງ; ຄໍາເມງີ ສບຸີນເຮອືງ, 2019). ເຖິງຢື່ າງໃດກໍ
ຕາມ ສາເຫດຕື່ າງໆທີື່ ກື່ ຽວ ຂອ້ງກ ບປະສດິທພິາບຂອງຄູສອນພາສາອ ງກດິໃນຄະນະສກຶສາ
ສາດ, ມະຫາວທິະຍາໄລແຫື່ ງຊາດ ກຍໍ ງບໍື່ ທ ນເປ ນທີື່ ຢືນຢ ນ ເພືື່ ອທີື່ ຈະນາໍໄປສູື່ ວທິກີານແກໄ້ຂ
ຢື່ າງຖກືຕອ້ງ ແລະ ກ ງປະເດ ນ. ຈາກສາເຫດຕື່ າງໆທີື່ ກື່ າວມານີ ້ຄະນະຜູຄ້ ນ້ຄວາ້ຈຶື່ ງມຄີວາມ
ສ ນໃຈຢາກຮູວ້ື່ າປ ດໄຈໃດແທທ້ີື່ ສ ື່ ງຜ ນກະທ ບຕໍື່ ກ  ບປະສດິທພິາບຂອງຄູສອນພາສາອ ງກດິ
ຫ າຍທີື່ ສຸດ ຫ  ືໜອ້ຍທີື່ ສຸດ. ສະນ ນ້, ຄະນະຜູຄ້ ນ້ຄວາ້ຈຶື່ ງເລອືກສກຶສາໃນຫ ວຂໍ ້“ສິື່ ງທາ້ທາຍຕໍື່

ກ  ບປະສດິທພິາບຂອງຄູສອນພາສາອ ງກດິ ໃນຄະນະສກຶສາສາດ, ມະຫາວທິະຍາໄລແຫື່ ງຊາດ” 
ເພືື່ ອເປ ນບື່ ອນອງີໃນການນໍາໄປສູື່ ການປ ບປຸງ ຄຸນນະພາບການສກຶສາໃນອະນາຄ ດ.   

ຈດຸປະສ ງຂອງການຄ ນ້ຄວາ້: ເພືື່ ອສກຶສາສິື່ ງທາ້ທາຍຕໍື່ ກ  ບປະສດິທພິາບຂອງຄູສອນ
ພາສາອ ງກດິ ໃນຄະນະສກຶສາສາດ, ມະຫາວທິະຍາ ໄລແຫື່ ງຊາດ ແລະ ເພືື່ ອສກຶສາແນວທາງ
ໃນການປ ບປຸງປະສດິທພິາບຂອງຄູສອນພາສາອ ງກດິ ໃນຄະນະສກຶສາສາດ, ມະຫາວ ິທະຍາ
ໄລແຫື່ ງຊາດ 

ວທິດໍີາເນນີການຄ ນ້ຄວາ້ 
ການຄ ນ້ຄວາ້ວໄິຈນີເ້ປ ນຂະບວນການທີື່ ເນ ນ້ການວໄິຈແບບດາ້ນປະລມິານ ໂດຍໃຊ ້

ແບບສອບຖາມກື່ ຽວກ ບສິື່ ງທາ້ທາຍຕໍື່ ກ  ບປະສດິທພິາບການສອນຂອງຄູສອນພາສາອ ງກດິ ໃນ
ຄະນະສກຶສາສາດ, ມະຫາວທິະຍາໄລແຫື່ ງຊາດ. ຂໍມູ້ນທີື່ ໄດຈ້າກແບບສອບຖາມຖກືນໍາມາ
ວເິຄາະ ແລະ ສ ງເຄາະ ເພືື່ ອຮວບຮວມເປ ນຂໍມູ້ນ ແລະ ນໍາມາເປ ນບື່ ອນອງີສໍາລ ບການປ ບປຸງ
ປະສດິທພິາບຄູສອນໃນຄະນະສກຶສາສາດ, ມະຫາວທິະຍາ ໄລແຫື່ ງຊາດ.  

ກຸື່ ມເປ າ້ໝາຍຂອງການຄ ນ້ຄວາ້ວໄິຈໃນຄ ງ້ນີແ້ມື່ ນຄູ-ອາຈານທີື່ ສອນພາສາອ ງກດິທ ງໝ 
ດ ທີື່ ສອນໃຫພ້າກພາສາຕື່ າງປະເທດ ທີື່ ສ ງກ ດຢູື່ ໃນພາກວຊິາພາສາຕື່ າງປະເທດ, ຜູທ້ີື່ ສ ງກ ດຢູື່
ແຕື່ ລະພະແນກທີື່ ຂຶນ້ກ ບຄະນະສກຶສາສາດ ແລະ ຄູສອນຮ ບເຊນີພາຍໃນມະຫາວທິະຍາໄລ
ແຫື່ ງຊາດ ເຊິື່ ງມຈີາໍນວນທ ງໝ ດ 23 ທື່ ານ ໃນສ ກຮຽນ 2020-2021 ເຊິື່ ງສາມາດຈາໍແນກໄດ ້
ດ ື່ ງນີ.້ 
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ການວເິຄາະຂໍມູ້ນຈາກແບບສອບຖາມໂດຍໃຊໂ້ປຣແກມຄອມພວີເຕສໍີາເລ ດຮູບ ແລະ 
ແຍກການວເິຄາະຂໍມູ້ນຕາມລ ກສະນະຂອງແບບສອບຖາມ. ການວເິຄາະກື່ ຽວກ ບຂໍມູ້ນທ ື່ ວໄປ
ຂອງຜູຕ້ອບແບບສອບຖາມເຊິື່ ງລວມມ:ີ ເພດ, ອາຍຸ, ວຸດທກິານສກຶສາ ແລະ ປະສ ບການສອນ 

ແມື່ ນຄດິໄລື່ ຫາຄື່ າຄວາມຖີື່  (Frequency) ແລະ ສື່ ວນຮອ້ຍ (Percentage). ຄໍາຖາມທີື່ ກື່ ຽວ
ກ ບຂໍມູ້ນກື່ ຽວກ ບສິື່ ງທາ້ທາຍຕໍື່ ກ  ບປະສດິທພິາບຄູສອນພາສາອ ງກດິ ໃນຄະນະສກຶສາສາດ, 
ມະຫາວທິະຍາໄລແຫື່ ງຊາດ ຕາມ 3 ປ ດໄຈຄ:ື ຄວາມສາມາດ, ແຮງຈງູໃຈຂອງຄູ ແລະ ສິື່ ງ
ອໍານວຍຄວາມສະດວກ ໂດຍໃຊເ້ກນການໃຫຄ້ະແນນເປ ນແບບມາດຕາສື່ ວນປະມານຄື່ າ 

(Rating Scale) ເພືື່ ອຄດິໄລື່ ຫາຄື່ າສະເລື່ ຍ (Mean), ຄື່ າຜ ນປື່ ຽນມາດຕະຖານ (Standard 

Deviation). ສໍາລ ບພາກສື່ ວນທ ີ3 ທີື່ ເປ ນຄໍາຖາມປາຍເປີດກື່ ຽວກ ບແນວທາງໃນການປ ບປຸງ
ປະສດິທພິາບຄູໃນດາ້ນຄວາມສາມາດ, ແຮງຈງູໃຈ ແລະ ສິື່ ງອໍານວຍຄວາມສະດວກ ຈະຖກື
ວເິຄາະທາງດາ້ນຄຸນນະພາບ ແລະ ສະຫ ຸບສ ງລວມເນືອ້ໃນ. 

ເກນແປຄວາມໝາຍຄື່ າສະເລື່ ຍຂອງຄະແນນແບື່ ງອອກເປ ນ 5 ລະດ ບ ດ ື່ ງນີ:້ 
4.51 – 5.00  ໝາຍເຖງິ ມຜີ ນກະທ ບໜອ້ຍທີື່ ສຸດ 

3.51 – 4.50 ໝາຍເຖງິ ມຜີ ນກະທ ບໜອ້ຍ 

2.51 – 3.50  ໝາຍເຖງິ ມຜີ ນກະທ ບປານກາງ  
1.51 – 2.50  ໝາຍເຖງິ ມຜີ ນກະທ ບຫ າຍ 

1.00 – 1.50  ໝາຍເຖງິ ມຜີ ນກະທ ບຫ າຍທີື່ ສຸດ  
ສະຫ ຸບຜ ນການສກຶສາ 

ປະສດິທພິາບຄູສອນພາສາອ ງກດິ ຕາມ 3 ປ ດໄຈ (ຄວາມສາມາດຄູ, ແຮງຈງູໃຈ ແລະ 
ສິື່ ງອໍານວຍຄວາມສະດວກ)ໃນຄະນະສກຶສາສາດ, ມະຫາວທິະຍາໄລແຫື່ ງຊາດມສີິື່ ງທາ້ທາຍ
ໂດຍລວມຢູື່ ໃນລະດ ບປານກາງ. ເມືື່ ອພຈິາລະນາໃນແຕື່ ລະດາ້ນ ພ ບວື່ າຄວາມສາມາດຂອງຄູ
ເປ ນປ ດໄຈທີື່ ມຜີ ນຕໍື່ ກ  ບປະສດິທພິາບຫ າຍກວື່ າໝູື່  ໃນຂະນະທີື່ ສິື່ ງອໍານວຍຄວາມສະດວກ ມີ
ຜ ນກະທ ບຕໍື່ ກ  ບປະສດິທພິາບຄູຮອງລ ງມາ. ເຖງິຢື່ າງໃດກໍຕາມ ດາ້ນແຮງຈງູໃຈຂອງຄູ ຖວືື່ າ
ເປ ນປ ດໄຈທີື່ ມຜີ ນກະທ ບຕໍື່ ກ  ບປະສດິທພິາບຄູໜອ້ຍກວື່ າໝູື່ ໃນ 3 ດາ້ນ. ເມືື່ ອພຈິາລະນາ
ເປ ນລາຍຂໍຂ້ອງແຕື່ ລະດາ້ນ ເຮ າສາມາດສະຫ ຸບໄດດ້ ື່ ງນີ.້ 

ດາ້ນຄວາມສາມາດຂອງຄູ 
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ສິື່ ງທາ້ທາຍຕໍື່ ກ  ບດາ້ນວຊິາການຄູແບື່ ງອອກເປ ນ 3 ດາ້ນຍື່ ອຍຄ:ື ດາ້ນວຊິາສະເພາະ, 
ດາ້ນວຊິາຄູ ແລະ ດາ້ນການນໍາໃຊ ້ICT. ຈາກການວເິຄາະຂໍມູ້ນ ພ ບວື່ າດາ້ນຄວາມສາມາດ
ຂອງຄູໂດຍລວມແມື່ ນເປ ນສິື່ ງທາ້ທາຍຕໍື່ ກ  ບປະສດິທພິາບຄູ ເຊິື່ ງຈ  ດຢູື່ ໃນລະດ ບປານກາງ. 
ເມືື່ ອເບິື່ ງດາ້ນວຊິາສະເພາະ ເຫ ນວື່ າຄູສື່ ວນໃຫຍື່ ໄດສ້ອນວຊິາທີື່ ຕ ນມຄີວາມຮູດ້ີ ແລະ ມີ
ຄວາມຖະໜ ດເປ ນປະຈໍາ. ເຖິງຢື່ າງໃດກໍຕາມ ຍ ງເຫ ນວື່ າຄູຍ ງມຂໍີຈ້ໍາກ ດໃນດາ້ນການຝຶກ
ອ ບຮ ມທາງດາ້ນຄວາມຮູວ້ຊິາສະເພາະ ຫ  ືວຊິາທີື່ ທື່ ານສອນຢື່ າງເໝາະສ ມ. ເມືື່ ອເບິື່ ງດາ້ນວຊິາ
ຄູ ພ ບວື່ າຄູໄດນ້ໍາໃຊເ້ຕ ກນກິໃນການຖື່ າຍທອດຄວາມຮູທ້ີື່ ຫ າກຫ າຍ. ເຖງິຢື່ າງໃດກໍຕາມ ສິື່ ງ
ທາ້ທາຍກໍຍ ງຕດິພ ນກ ບການຝຶກອ ບຮ ມວທິກີານສອນ ຫ  ືການແຕື່ ງບ ດສອນແບບໃໝື່ ຢື່ າງ
ພຽງພໍ. ເມືື່ ອເບິື່ ງດາ້ນ ICT ພ ບວື່ າຄູຍ ງມຂໍີຈ້າໍກ ດຫ າຍທຽບໃສື່ ສອງດາ້ນທີື່ ໄດກ້ື່ າວມາເລີື່ ມຕ ້ງ້
ແຕື່ ຄວາມຮູພ້ືນ້ຖານ, ການນໍາໃຊ ້ແລະ ການຜະລດິສືື່ ການຮຽນ-ການສອນໂດຍການນໍາໃຊ ້
ICT ລວມເຖງິການໄດຮ້ ບການຝຶກອ ບຮ ມ. 

ດາ້ນແຮງຈງູໃຈຂອງຄູ 

ສິື່ ງທາ້ທາຍຕໍື່ ກ  ບດາ້ນແຮງຈງູໃຈແບື່ ງອອກເປ ນ 2 ດາ້ນຍື່ ອຍຄ:ື ສິື່ ງຈງູໃຈທີື່ ເປ ນເງນິ 
ແລະ ສິື່ ງຈງູໃຈທີື່ ເປ ນເງນິ. ຈາກການວເິຄາະຂໍມູ້ນ ເຫ ນວື່ າດາ້ນແຮງຈງູໃຈນີເ້ປ ນສິື່ ງທາ້ທາຍຕໍື່

ກ  ບປະສດິທພິາບຄູໃນລະດ ບໜອ້ຍ. ຖາ້ປຽບທຽບລະຫວື່ າງສິື່ ງຈງູໃຈທີື່ ເປ ນເງນິ ແລະ ສິື່ ງຈງູ
ໃຈທີື່ ບໍື່ ເປ ນເງນິ ພ ບວື່ າສິື່ ງຈງູໃຈທີື່ ບໍື່ ເປ ນເງນິສ ື່ ງຜ ນສະທອ້ນຕໍື່ ກ  ບປະສດິທພິາບຄູຫ າຍກວື່ າ. 
ສິື່ ທີື່ ຄູ-ອາຈານສອນພາສາອ ງກດິເຫ ນວື່ າເຮ ດໄດຂ້ອ້ນຂາ້ງດໃີນດາ້ນແຮງຈງູໃຈທີື່ ເປ ນເງນິແມື່ ນ
ທາງດາ້ນນະໂຍ ບາຍເງນິອຸດໜນູສະຫວ ດດກີານຕື່ າງໆ (ເຈ  ບເປ ນ, ເກດີລູກ, ບໍານານ...) ແລະ 
ເງນິອຸດໜນູຄູທີື່ ມຕີໍາແໜື່ ງວຊິາການຂ ນ້ຕື່ າງໆ (ສຈ, ຮສ, ອຈ, ຊອຈ, ຄູປະສ ບການ...). ເຖງິ
ຢື່ າງໃດກໍຕາມ ເມືື່ ອເບິື່ ງດາ້ນສິື່ ງຈງູໃຈທີື່ ບໍື່ ເປ ນເງນິ ພ ບວື່ າສິື່ ງທີື່ ເຮ ດໄດຂ້ອ້ນຂາ້ງດແີມື່ ນການມີ
ເພືື່ ອນຮື່ ວມງານທີື່ ດ ີແລະ ຊື່ ວຍເຫ ອືເຊິື່ ງກ ນແລະກ ນ ແລະ ນະໂຍບາຍທາງດາ້ນສະຫວ ດດີ
ການທີື່ ດີເຊ ື່ ນ: ການລາພ ກ, ການເບິື່ ງແຍງຊື່ ວຍເຫ ືອ ແລະ ຊຸກຍູໃ້ຫກ້ າລ ງໃຈຕື່ າງໆ. 
ກ ງກ ນຂາ້ມ ສິື່ ງທີື່ ຫ າຍຄ ນຍ ງເຫ ນວື່ າເປ ນສິື່ ງທາ້ທາຍຕໍື່ ປະສດິທພິາບຄູແມື່ ນການໃຫຄໍ້າປຶກສາ
ໃນການເຮ ດວຽກຈາກທຸກພາກສື່ ວນທີື່ ກື່ ຽວຂອ້ງ, ການສາ້ງໂອກາດໃນຍ ກລະດ ບຄວາມຮູ-້
ຄວາມສາມາດໃຫພ້ະນ ກງານເປ ນຢື່ າງ ແລະ ການສ ື່ ງເສມີທາງດາ້ນການບໍລຫິານໂດຍການ
ເລືື່ ອນຊ ນ້ຕໍາແໜື່ ງ. 
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ດາ້ນສິື່ ງອໍານວຍຄວາມສະດວກ 

ສິື່ ງທາ້ທາຍຕໍື່ ກ  ບດາ້ນສິື່ ງອໍານວຍຄວາມສະດວກແບື່ ງອອກເປ ນ 2 ດາ້ນຍື່ ອຍຄ:ື  
ພືນ້ຖານໂຄງລື່ າງ ແລະ ສືື່ ການຮຽນ-ການສອນ. ຈາກການວເິຄາະຂໍມູ້ນ ເຫ ນວື່ າຄູ-ອາຈານ
ໂດຍລວມເຫ ນວື່ າດາ້ນສິື່ ງອໍານວຍຄວາມສະດວກບໍື່ ແມື່ ນສິື່ ງທາ້ທາຍຫ  ກຕໍື່ ປະສດິທພິາບຄູ. 
ສື່ ວນໃຫຍື່ ເຫ ນດເີປ ນເອກະພາບກ ບດາ້ນສະຖານທີື່ ການສກຶສາທີື່ ມລີ ກສະ ນະກວາ້ງຂວາງ, 
ຮ ື່ ມເຢ ນ ແລະ ຈ ດສ ນເປ ນລະບຽບເໝາະແກື່ ການຮຽນ-ການສອນ ແລະ ມຕີກຶອາຄານ ແລະ 
ຫອ້ງຮຽນທີື່ ດ ີແລະ ພຽງພໍ. ເຖງິຢື່ າງໃດກຕໍາມ ສິື່ ງທີື່ ຍ  ງເປ ນສິື່ ງທາ້ທາຍຫ  ກກຄໍຫໍືສະໝຸດ ເຊິື່ ງ
ຍ ງບໍື່ ທ ນມເີອກະສານ ແລະ ວາລະສານຕື່ າງໆຈ ດວາງໄວຢ້ື່ າງພຽງພໍ ແລະ ເປ ນລະບ ບ. 
ນອກຈາກນ ນ້ ໃນດາ້ນພືນ້ຖານໂຄງລື່ າງ ຄູ-ອາຈານທີື່ ສອນພາສາອ ງກດິຍ ງເຫ ນວື່ າຍ ງມຂໍີ ້

ຈາໍກ ດທາງດາ້ນຫອ້ງນໍາ້ທີື່ ກື່ ຽວກ ບການີ ກສາອະນາໄມ ແລະ ມຈີາໍນວນໜອ້ຍເພືື່ ອໃຫບໍ້ລກິານ. 
ໃນດາ້ນສືື່ ການຮຽນ-ການສອນ ພ ບວື່ າສື່ ວນໃຫຍື່ ເຫ ນດເີປ ນເອກະພາບທາງດາ້ນການສະໜອງ
ສືື່ ການຮຽນ-ການສອນພືນ້ຖານເຊ ື່ ນ: LCD, ເຄືື່ ອງຫ ິນ້ CD, VCD ຫ  ືເທບຢື່ າງຄ ບຖວ້ນ. ເຖງິ
ຢື່ າງໃດກໍຕາມ ຄູຫ າຍຄ ນຍ ງເຫ ນສິື່ ງທາ້ນທາຍກື່ ຽວກ ບການຜະລດິສືື່ ການຮຽນ-ການສອນ
ສອດຄື່ ອງກ ບເນືອ້ໃນບ ດຮຽນ  ແລະ ສາມາດນາໍໃຊໄ້ດຢ້ື່ າງມປີະສດິທພິາບ.  
ຂໍສ້ະເໜແີນະ 

1) ດາ້ນຄວາມສາມາດຂອງຄູ 

− ຢາກໃຫຄູ້ໄດມ້ກີານຍ ກລະດ ບຄວາມສາມາດທາງດາ້ນວຊິາສະເພາະໂດຍການໄປຮຽນຕໍື່  
ຫ  ືການຝຶກອ ບຮ ມ (ຖາ້ເປ ນໄປໄດແ້ມື່ ນສກຶສາຕໍື່ ທີື່ ປະເທດທີື່ ໃຊພ້າສ ງອ ງກດິ) 

− ຢາກໃຫມ້ກີານປະເມນີຄວາມຕອ້ງການໃນການຝຶກອ ບຮ ມ ໂດຍສະເພາະແມື່ ນດາ້ນ 
ICT ແລະ ຈ ດການຝຶກອ ບຮ ມເປ ນປະຈາໍ 

− ຢາກໃຫມ້ໜີື່ ວຍງານສະເພາະເພືື່ ອໃຫຄໍ້າປຶກສາເລືື່ ອງການນໍາໃຊ ້ແລະ ສາ້ງສືື່ ການ
ສອນທີື່ ນາໍໃຊ ້ICT 

2) ດາ້ນແຮງຈງູໃຈຂອງຄູ 

− ຢາກໃຫຄູ້ໄດມ້ສີື່ ວນຮື່ ວມໃນການອອກແບບ ແລະ ປ ບປຸງຫ  ກສູດການສອນສາຍ
ພາສາອ ງກດິໃຫຫ້ າຍຂຶນ້ເພືື່ ອໃຫແ້ທດເໝາະກ ບສະພາບເງ ືື່ອນໄຂຕ ວຈງິຂອງນ ກສກຶສາ ແລະ 
ຄວາມຕອ້ງການຂອງສ ງຄ ມ 
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− ຢາກໃຫມ້ກີານປະເມນີການຈ ດການຮຽນ-ການສອນເປ ນປະຈາໍ ແລະ ຍອ້ງຍໍຜູທ້ີື່ ມ ີ
ຜ ນງານດເີດ ື່ ນ 

3) ດາ້ນສິື່ ງອໍານວຍຄວາມສະດວກ 

− ຢາກໃຫມ້ກີານປ ບປຸງຫອ້ງນໍາ້ສໍາລ ບຄູ-ອາຈານ ແລະ ນ ກສກຶສາ 
− ຖາ້ເປ ນໄປໄດຢ້າກໃຫມ້ກີານຝຶກອ ບຮ ມກື່ ຽວກ ບການສາ້ງສືື່ ການຮຽນ-ການສອນ 

− ຢາກໃຫມ້ປຶີມ້ຕໍາລາ, ບ ດວທິະຍານພິ ນ ແລະ ວາລະສານຕື່ າງໆທີື່ ຫ າກຫ າຍສໍາລ ບຄູ-
ອາຈານ ແລະ ນ ກສກຶສາໃນການຊອກຫາຄວາມຮູເ້ພີື່ ມ 

− ເພືື່ ອຢາກໄດຂໍ້ມູ້ນທີື່ ລະອຽດເລກິເຊິື່ ງຂຶນ້ຕືື່ ມຕໍື່ ກ  ບສິື່ ງທາ້ທາຍຕໍື່ ປະສດິທພິາບຄູ 
ການຄ ນ້ຄວາ້ຄວນເກ ບກໍາຂໍມູ້ນເພີື່ ມເຕມີຈາກຜູບໍ້ລຫິານໃນຄະນະສກຶສາສາດທຸກລະດ ບທີື່

ກື່ ຽວຂອ້ງເຊ ື່ ນ: ຄະນະບໍດ,ີ ຮອງຄະນະ ບໍດ ີແລະ ຄະນະພະແນກທີື່ ຊີນ້ໍາວຽກງານວຊິາການ 
ເພືື່ ອນາໍມາປຽບທຽບກ ບຄວາມຄດິເຫ ນທີື່ ໄດຈ້າກຄູ-ອາຈານທີື່ ສອນພາສາອ ງກດິ. 
ເອກະສານອາ້ງອງີ 
ກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ. (2016). ແຜນພ ດທະນາຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ ກລິາ 
(2016-2020). ນະຄອນຫ ວງວຽງຈ ນ: ກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ. 

ກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ. (2018). ແຜນພ ດທະນາຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ ກລິາ 
2016-2020: ບ ດລາຍງານ ການປະເມນີກາງສະໄໝ. ນະຄອນຫ ວງວຽງຈ ນ: 
ກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ. 
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ເລອືກນະໂຍບາຍ. In ສ. ສຂີາວ (Ed.). ນະຄນຫ ວງວຽງຈ ນ: ກະຊວງສກຶສາທກິານ 
ແລະ ກລິາ. 

ກ ມຈ ດຕ ງ້ ແລະ ພະນ ກງານ. (2020). ວໄິສທ ດ ຮອດປີ 2030, ແຜນຍຸດທະສາດການ
ພ ດທະນາ ຄ ູແລະ ບຸກຄະລາກອນ. ນະຄອນຫ ວງວຽງຈ ນ: ກ ມຈ ດຕ ງ້ ແລະ ພະນ ກງານ, 

ກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ. 
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ການຈ ດການຮຽນ-ການສອນວຊິາ ການຜ ນສຽງໂດຍນາໍໃຊເ້ທ ກນກິການເວ າ້ຕາມ
ຫ  ງຄູເຂ າ້ໃນການສອນການອອກສຽງຄໍາສ ບທີື່ ລ ງທາ້ຍດວ້ຍຕ ວ sແລະ es ສໍາລ ບ
ນ ກສກຶສາຄູພາສາອ ງກດິປີທ ີ1 ພາກວຊິາ ຄູພາສາຕື່ າງປະເທດ ຄະນະສກຶສາສາດ 

ມະຫາວທິະຍາໄລແຫື່ ງຊາດ  
ສ ກສກຶສາ 2017-2018 
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ຈ ນ, ຜູຮ້  ບຜດິຊອບຫ  ກ: ຈ  ນມະນ ີລ ດຕະນະວ ງສາ, ຄະນະສກຶສາສາດ, ມະຫາວທິະຍາໄລ

ແຫື່ ງຊາດ ແລະ ອເີມວ: chanmany.r@gmail.com 

ບ ດຄ ດຫຍໍ ້
ການຄ ນ້ຄວາ້ຄ ງ້ນີກ້ື່ ຽວກ ບການຈ ດການຈ ດການຮຽນ-ການສອນວຊິາການຜ ນສຽງໂດຍ

ການນໍາໃຊເ້ຕ ກນິກການເວ າ້ຕາມຫ  ງຄູ (Drilling techniques) ເຂ າ້ໃນການສອນການ
ອອກສຽງຄໍາສ ບທີື່ ລ ງທາ້ຍດວ້ຍ s ແລະ es. ຈດຸປະສ ງຂອງການຄ ນ້ຄວາ້ເພືື່ ອ: 1) ສກຶສາຜ ນ
ການຈ ດການຮຽນ-ການສອນວຊິາການຜ ນສຽງໂດຍການນໍາໃຊເ້ຕ ກນກິການເວ າ້ຕາມຫ  ງຄູ 
(Drilling techniques) ເຂ າ້ໃນການສອນການອອກສຽງຄໍາສ ບທີື່ ລ ງທາ້ຍດວ້ຍ s ແລະ es. 
2) ສກຶສາຄວາມເພງີພໍໃຈຂອງນ ກສກຶສາຕໍື່ ກ  ບການຈ ດການຮຽນ-ການສອນວຊິາການຜ ນສຽງ 
ໂດຍນໍາໃຊເ້ທ ກນິກການເວ າ້ຕາມຫ  ງຄູ (Drilling techniques) ເຂ າ້ໃນການສອນການ
ອອກສຽງຄໍາສ ບທີື່ ລ ງທາ້ຍດວ້ຍ s ແລະ es. ກຸື່ ມທ ດລອງທີື່ ໃຊໃ້ນການຄ ນ້ຄວາ້ຄ ງ້ນີແ້ມື່ ນ
ນ ກສຶກສາປີທີ 1 ຈໍານວນ 30 ຄ ນ, ຍງິ 23 ຄ ນ ສາຂາ ຄູພາສາອ ງກດິ, ພາກວິຊາຄູພາສາ
ຕື່ າງປະເທດ, ຄະນະສກຶສາສາດ, ມະຫາວທິະຍາໄລແຫື່ ງຊາດ ສ ກສກຶສາ 2017-2018, ໂດຍ
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ເລອືກແບບເຈາະຈ ງ (Purposive Sampling). ເຄືື່ ອງມທືີື່ ໃຊໃ້ນການຄ ນ້ຄວາ້ຄ ງ້ນີປ້ະກອບ
ມ:ີ ບ ດສອນຈາໍນວນ 03 ບ ດ. ບ ດທ ດສອບຈາໍນວນ 60 ຂໍ ້ແລະ ແບບສອບຖາມອ ດຕາສື່ ວນ
ປະເມນີຄື່ າ 5 ລະດ ບ ມ ີ20 ຂໍ.້ ຄອມພວິເຕໂີປຣແກຣມ (SPSS) ໄດຖ້ກືນໍາໃຊເ້ຂ າ້ໃນການ
ວເິຄາະຂໍມູ້ນເພືື່ ອຊອກຫາ ຄື່ າສະເລື່ ຍ (�̅�), ຄື່ າຜ ນປື່ ຽນມາດຕະຖານ (SD) ແລະ ຄື່ າຄວາມ
ສໍາຄ ນທາງສະຖຕິ ິ(Sig). 

ຜ ນການຄ ນ້ຄວາ້ພ ບວື່ າ:   ນ ກສຶກສາໄດຄ້ະແນນສະເລື່ ຍຈາກບ ດທ ດສອບວ ດ
ຜ ນສໍາເລ ດທາງການຮຽນໂດຍການນໍາໃຊເ້ທ ກນກິການເວ າ້ຕາມຫ  ງຄູ (Drilling techniques) 

ເຂ າ້ໃນການສອນການອອກສຽງຄໍາສ ບທີື່ ລ ງທາ້ຍດວ້ຍ s ແລະ es ຫ  ງການທ ດລອງສູງກວື່ າ
ຄະແນນກື່ ອນການທ ດລອງມຄີວາມແຕກຕື່ າງຢື່ າງມຄີວາມສໍາຄ ນທາງສະຖຕິ ິທີື່ ລະດ ບ 0.05 
ແລະ ຄວາມເພງີພໍໃຈຂອງນ ກສກຶສາຕໍື່ ກ  ບການຈ ດການຮຽນ-ການສອນວຊິາການຜ ນສຽງ 
ໂດຍນໍາໃຊເ້ທ ກນິກການເວ າ້ຕາມຫ  ງຄູ (Drilling techniques) ເຂ າ້ໃນການສອນການ
ອອກສຽງຄໍາສ ບທີື່ ລ ງທາ້ຍດວ້ຍ s ແລະ es ໂດຍລວມມຄີວາມເພງີພໍໃຈໃນລະດ ບຫ າຍ. 
ຄໍາສ ບສໍາຄ ນ: ການຈ ດການຮຽນ-ການສອນ, ການຜ ນສຽງ, ເທ ກນກິການເວ າ້ຕາມຫ  ງຄູ,  
ການອອກສຽງຄໍາສ ບ ແລະ ນ ກສກຶສາຄູພາສາອ ງກດິ. 
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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: 
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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.  

ຄໍາສ ບສໍາຄ ນ: ການຮຽນການຜ ນສຽງ/ ການສອນການຜ ນສຽງ/ ເທ ກນກິການເວ າ້ຕາມຫ  ງຄູ/ 

ການອອກສຽງຄໍາສ ບທີື່ ລ ງທາ້ຍດວ້ຍ s ແລະ es 
Key words: Learning Pronunciation/ Teaching Pronunciation/ Drilling 

techniques/ Pronouncing words ending in S and ES  
 

ຄວາມເປ ນມາ ແລະ ຄວາມສໍາຄ ນຂອງບ ນຫາ 
ການຜ ນສຽງແມື່ ນທ ກສະໜຶື່ ງທີື່ ສໍາຄ ນໃນການຮຽນພາສາຕື່ າງປະເທດ, ການຜ ນສຽງໃນ

ພາສາອ ງກດິເປ ນອ ງປະກອບໜຶື່ ງທີື່ ຜູຮ້ຽນຈະຕອ້ງຮ ບຮູ ້ແລະ ຜ ນສຽງໃຫຖ້ກືຕອ້ງ ສາມາດ
ສືື່ ສານໄດດ້ກີວື່ າຜູທ້ີື່ ຂາດທ ກສະທາງດາ້ນນີ.້ ການສອນການຜ ນສຽງແມື່ ນມຄີວາມສໍາຄ ນຫ າຍ
ໃນການສອນພາສາອ ງກດິເພາະວື່ າວທິກີານຜ ນສຽງຄໍາສ ບມຜີ ນຕໍື່ ການສືື່ ສານຂອງນ ກສກຶສາ. 
ພອ້ມນ ນ້, ບ ດບາດຂອງການຜ ນສຽງມຄີວາມແຕກຕື່ າງຈາກການຮຽນວຊິາອືື່ ນໆ ເຊ ື່ ນວື່ າ: ວຊິາ 
ໄວຍາກອນ ແລະ ວຊິາ ການຟ ງ ເພາະວື່ າ ເປ າ້ໝາຍຫ  ກຂອງການຜ ນສຽງແມື່ ນແນື່ ໃສື່ ເທ ກນກິ
ການຂຶນ້ສຽງລ ງສຽງ, ການປຽບທຽບສຽງ, ການເວ າ້ຕາມຫ  ງຄູ ແລະ ການສ ນທະນາ (Huges, 

2006).  

ໜຶື່ ງໃນວທິກີານສອນການຜ ນສຽງແມື່ ນເທ ກນກິການເວ າ້ຕາມຫ  ງຄູ. ເທ ກນກິດາ້ນນີ ້

ເປ ນຮູບແບບການສອນທີື່ ຄູຈະເປ ນຜູເ້ວ າ້ກື່ ອນ ແລວ້ໃຫນ້ ກສກຶສາເວ າ້ຕາມຫ  ງເປ ນຈ ງວະ, 
ເປ ນທໍານອງ. ຄວາມສາມາດໃນການເວ າ້ຕາມຫ  ງຄູຢື່ າງຖືກຕອ້ງເປ ນທ ກສະພືນ້ຖານ ແລະ 
ສໍາຄ ນໃນການຮຽນພາສາອ ງກດິ. ການຝຶກເວ າ້ຕາມຫ  ງຄູເປ ນຮູບແບບໜຶື່ ງໃນການຮຽນການ
ຜ ນສຽງພາສາອ ງກດິຍອ້ນວື່ າເປ າ້ໝາຍຫ  ກຂອງທ ກສະດ ື່ ງກື່ າວເພືື່ ອຊື່ ວຍໃຫນ້ ກສກຶສາສາມາດ
ບ ນລຸເປ າ້ໝາຍໃນການຮຽນການຜ ນສຽງໄດດ້ຂີືຶນ້. ວທິກີານສອນດ ື່ ງກື່ າວນີໝ້າຍເຖງິ ວທິກີານ
ສອນທີື່ ເນ ນ້ໃສື່ ການນໍາໃຊພ້ດຶຕກິໍາຂອງຜູຮ້ຽນເຊີື່ ງຈະເຮ ດໃຫເ້ຂ າເຈ  າ້ໃຊພ້າສາອ ງກດິໄດດ້ີ
ຂຶນ້. ວທິກີານສອນດ ື່ ງກື່ າວມ ີສອງອ ງປະ ກອບທີື່ ສໍາຄ ນຄ:ື ການກະຕຸນ້ ແລະ ການເຮ ດໃຫຜູ້ ້
ຮຽນນໍາໃຊບ້ ດຮຽນ ເກ ື່ າ, ການກະຕຸນ້ໝາຍເຖິງ ຄວາມສາມາດໃນການຈໍາແນກສິື່ ງທີື່ ຖືກ 
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ແລະ ບໍື່ ຖກືໃນການເວ າ້ຕາມຫ  ງຄູ. ການເຮ ດໃຫຜູ້ຮ້ຽນໄດນ້າໍໃຊບ້ ດຮຽນເກ ື່ າ ເປ ນອ ງປະກອບ
ທີື່ ສໍາຄ ນໃນການຮຽນເພາະວື່ າ ເປ ນການເພີື່ ມພດຶຕກິໍາການຮຽນຮູຂ້ອງຜູຮ້ຽນ; ວທິກີານສອນ
ດ ື່ ງກື່ າວນີລ້ວມມ ີການເວ າ້ຊໍາ້, ເວ າ້ຕາມຫ  ງຄູ, ການປື່ ຽນໂຄງສາ້ງ ແລະ ຮູບການຕື່ າງໆຂອງຄໍາ
ສ ບ (Senal, 2006). 

ໃນການຮຽນ-ການສອນວິຊາການຜ ນສຽງກໍື່ ແມື່ ນວິຊາໜຶື່ ງທີື່ ຢູື່ ໃນຫ  ກສູດສາ້ງຄູ
ມ ດທະຍ ມ ລະດ ບປະລນິຍາຕ,ີ ສາຂາຄູພາສາອ ງກດິ, ພາກວຊິາຄູພາສາຕື່ າງປະເທດ, ຄະນະ
ສກຶສາສາດ, ມະຫາວທິະຍາໄລແຫື່ ງຊາດ.ຈາກປະສ ບການສອນ ວຊິາ ການຜ ນສຽງຍ ງພ ບ
ບ ນຫາຫ າຍຢື່ າງໂດຍສະເພາະນ ກສກຶສາມບີ ນຫາໃນການຜ ນສຽງ, ມປີ ດໃຈຫ າຍຢື່ າງທີື່ ມຜີ ນຕໍື່

ການຜ ນສຽງຂອງຜູຮ້ຽນເຊ ື່ ນ: ພາສາຕ ນ້ກາໍເນດີ ຫ  ືເອີນ້ວື່ າພາສາແມື່ ,ການມສີື່ ວນເຂ າ້ເຖງິການ
ຜ ນສຽງອ ກຂະຫ ະ, ອາຍຸ, ນດິໃສ ແລະ ການກະຕຸກຊຸກຍູ ້(Kenwrthy, 1987). ສື່ ວນຫ າຍ
ນ ກສກຶສາທີື່ ໄດທ້ນືມາຮຽນ (ມາຈາກຕື່ າງແຂວງ) ຈະເວ າ້ສໍານຽງແຕື່ ລະທອ້ງຖິື່ ນທີື່ ແຕກຕື່ າງ
ກ ນ. ສໍາຄ ນໄປກວື່ ານ ນ້ ພາສາແມື່ ຍ ງມອີດິທພິ ນໃນການຜ ນສຽງ, ນ ກສກຶສາສື່ ວນຫ າຍຈະຜ ນ
ສຽງຄໍາສ ບພາສາອ ງກດິລ ງທາ້ຍດວ້ຍ s ແລະ es ບໍື່ ຖກືຕອ້ງ ເພາະວື່ າສຽງເຫ  ື່ ານີບໍ້ື່ ມໃີນພາສາ
ຕ ນ້ກໍາເນດີຂອງພວກເຂ າ. ຈາກບ ດຄ ນ້ຄວາ້ທີື່ ກື່ ຽວຂອ້ງວທິີການສອນດ ື່ ງກື່ າວນີສ້າ ມາດ
ພ ດທະນາທ ກສະການຜ ນສຽງຂອງນ ກສກຶສາໄດດ້ຂີຶນ້ (Kenwrthy, 1987). ເພາະສະນ ນ້, 
ຄະນະຄ ນ້ຄວາ້ຈຶື່ ງມີຄວາມສ ນໃຈ ໃນການນໍາໃຊເ້ທ ກນິກການເວ າ້ຕາມຫ  ງຄູ (Drilling 

techniques) ເຂ າ້ໃນການສອນຄໍາສ ບທີື່ ລ ງທາ້ຍ s ແລະ es ໃນການສອນການຜ ນສຽງໃນຄ ງ້ນີ.້ 
ຈດຸປະສ ງຂອງການຄ ນ້ຄວາ້: ເພືື່ ອສກຶສາຜ ນການຈ ດການຮຽນ-ການສອນວຊິາການຜ ນ

ສຽງໂດຍການນໍາໃຊເ້ທ ກນກິການເວ າ້ຕາມຫ  ງຄູ (Drilling techniques) ເຂ າ້ໃນການສອນ
ການອອກສຽງຄໍາສ ບທີື່  
ລ ງທາ້ຍດວ້ຍ s ແລະ es ແລະ ເພືື່ ອສກຶສາຄວາມເພງີພໍໃຈຂອງນ ກສກຶສາຕໍື່ ກ  ບການຈ ດການ

ຮຽນ-ການສອນວິຊາການຜ ນສຽງ ໂດຍນໍາໃຊເ້ທ ກນິກການເວ າ້ຕາມຫ  ງຄູ (Drilling 

techniques) ເຂ າ້ໃນການສອນການອອກສຽງຄໍາສ ບທີື່ ລ ງທາ້ຍດວ້ຍ s ແລະ es. 

ວທິດໍີາເນນີການຄ ນ້ຄວາ້ 
ການອອກແບບການສກຶສາ 
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ການຄ ້ນຄວ ້າຄ ້ງນີ ້ເປ ນການຄ ້ນຄວ ້າ ຮູບແບບການທ ດລອງ   (Experimental 

Research). ໂດຍມກີານທ ດສອບກື່ ອນ ແລະ ຫ  ງການຮຽນ ແລະ ຮູບການທ ດລອງແບບກຸື່ ມ
ດຽວ (One group Pretest and Posttest) ເພືື່ ອສກຶສາການຈ ດການຮຽນ-ການສອນ ວຊິາການ
ຜ ນສຽງ ຄໍາສ ບທີື່ ລ ງທາ້ຍດວ້ຍ s ແລະ es ໂດຍໃຊວ້ິທີສອນເວ າ້ຕາມຫ  ງຄູ  (Drilling 

techniques) ສໍາລ ບນ ກສກຶສາປີທີ 1 ສາຂາຄູພາສາອ ງກດິ, ພາກວຊິາຄູພາສາຕື່ າງປະເທດ, 
ຄະນະສກຶສາສາດ ສ ກຮຽນ 2017-2018 ໂດຍມກີານທ ດສອບກື່ ອນການຮຽນ ແລະ ທ ດ
ສອບຫ  ງການຮຽນ. 

ກຸື່ ມເປ າ້ໝາຍ 

ກຸື່ ມທ ດລອງ: ກຸື່ ມທ ດລອງທີື່ ນ າໃຊເ້ຂ າ້ໃນການຄ ນ້ຄວາ້ຄ ງ້ນີແ້ມື່ ນນ ກສກຶສາຄູພາສາ
ອ ງກດິປີທ ີ1 ເຊິື່ ງມຈີ ານວນ 30 ຄ ນ, ຍງິ 23 ຄ ນ ພາກວຊິາຄູພາສາຕື່ າງປະເທດ, ຄະນະສກຶ
ສາສາດ, ມະຫາວທິະຍາໄລແຫື່ ງຊາດ. 

ວທິເີລອືກກຸື່ ມທ ດລອງ: ກຸື່ ມທ ດລອງທີື່ ນ າໃຊເ້ຂ າ້ໃນການຄ ນ້ຄວາ້ຄ ງ້ນີແ້ມື່ ນນ ກສກຶ
ສາຄູພາສາອ ງກດິປີທ ີ1 ຈ ານວນ 30 ຄ ນ, ຍງິ 23 ຄ ນ, ໄດມ້າໂດຍວທິກີານເລອືກແບບເຈາະ
ຈ ງ (purposive sampling) ໃນພາກຮຽນ 2 ສ ກຮຽນ 2017- 2018, ຄະນະສກຶສາສາດ, 
ມະຫາວທິະຍາໄລແຫື່ ງຊາດລາວ. 

ເຄືື່ ອງມທືີື່ ໃຊໃ້ນການເກ ບກໍາຂໍມູ້ນ: ເຄືື່ ອງມທືີື່ ໃຊໃ້ນການລວບລວມຂໍມູ້ນໃນການ
ຄ ນ້ຄວາ້ຄ ງ້ນີມ້ ີ2 ແບບຄ:ື  ເຄືື່ ອງມທືີື່ ໃຊສ້ າລ ບສອນ   (Lesson plans ) ແລະ ເຄືື່ ອງມສໍືາລ ບ
ການຄ ນ້ຄວາ້ ( Pretest and posttest, questionnaire) ເຊີື່ ງລາຍລະອຽດມດີ ື່ ງລຸື່ ມນີ:້ 

1) ສໍາລ ບເຄືື່ ອງມທືີື່ ໃຊສໍ້າລ ບສອນ : ໃນບ ດຄ ນ້ຄວາ້ມບີ ດສອນ 03 ບ ດ, ບ ດທ ີ1: 

Theory of regular verbs ending in s,  ບ ດທີ  2 :  Theory of words ending in es 

sound ແລະ ບ ດທ ີ3: Comparison of  s and es sound. ເຊີື່ ງໃນແຕື່ ລະບ ດສອນແມື່ ນ
ອອກແບບໂດຍນໍາໃຊເ້ທ ກນກິການເວ າ້ຕາມຫ  ງຄູ (Drilling techniques) ເຂ າ້ໃນການສອນ
ຄໍາສ ບທີື່ ລ ງທາ້ຍດວ້ຍ s ແລະ es. ບ ດສອນແມື່ ນຄະນະຄ ນ້ຄວາ້ສາ້ງຂຶນ້ເອງ ແລະ ໃຊເ້ວລາ 3 
ອາທດິ, ສອນທດິລະສອງຄ ງ້, ຄ ງ້ລະ 90 ນາທ.ີ 

2) ເຄືື່ ອງມທືີື່ ໃຊສ້ າລ ບການຄ ນ້ຄວາ້ມຄີ:ື 1) ບ ດທ ດສອບວ ດຜ ນສໍາເລ ດກື່ ອນ ແລະ 
ຫ  ງການຮຽນ,ຄະນະຄ ນ້ຄວາ້ທ ດສອບວ ດຜ ນສໍາເລ ດທາງການຮຽນໂດຍໃຊແ້ບບທ ດສອບ
ດຽວກ ນເພືື່ ອທ ດສອບນ ກສກຶສາທີື່ ໄດຮ້ຽນຮູ ້ແລະ ເຂ າ້ໃຈກື່ ຽວກ ບບ ດຮຽນ ຈາໍນວນ 60 ຂໍ,້ 



175 

ວາລະສານວທິະຍາສາດ ຂອງມະຫາວທິະຍາໄລແຫື່ ງຊາດ ສະບ ບທ ີ18, 2021 

2) ແບບສອບຖາມວ ດຄວາມເພງີພໍໃຈຂອງນ ກສກຶສາຕໍື່ ການຮຽນ-ການສອນການຜ ນສຽງ ໂດຍ
ນໍາໃຊເ້ທ ກນກິການເວ າ້ຕາມຫ  ງຄູ (Drilling techniques) ເຂ າ້ໃນການສອນການອອກສຽງຄໍາ
ສ ບທີື່ ລ ງທາ້ຍດວ້ຍ s ແລະ es ເປ ນບ ດສອບຖາມມາດຕາສື່ ວນປະເມນີຄື່ າ (Rating Scale) 5 

ລະດ ບ ຈາໍນວນ 20 ຂໍ.້  
ຜ ນຂອງການຄ ນ້ຄວາ້ 

ຈາກການສກຶສາຄ ນ້ຄວາ້ການຈ ດການຮຽນ-ການສອນການນາໍໃຊເ້ທ ກນກິການເວ າ້ຕາມ
ຫ  ງຄູ (Drilling techniques) ເຂ າ້ໃນການສອນການອອກສຽງຄໍາສ ບທີື່ ລ ງທາ້ຍດວ້ຍ s ແລະ 
es ສາມາດສະຫ ຸບໄດດ້ ື່ ງນີ:້ 

1)  ຜ ນການວເິຄາະວ ດຜ ນສໍາເລ ດທາງການຮຽນ 

ນ ກສກຶສາໄດຄ້ະແນນສະເລື່ ຍຈາກການທ ດສອບວ ດຜ ນສໍາເລ ດທາງການຮຽນໂດຍ
ການນໍາໃຊເ້ທ ກນິກການເວ າ້ຕາມຫ  ງຄູ (Drilling techniques) ເຂ າ້ໃນການສອນການ
ອອກສຽງຄໍາສ ບທີື່ ລ ງທາ້ຍດວ້ຍ s ແລະ es ຫ  ງການທ ດລອງສູງກວື່ າຄະແນນກື່ ອນການຮຽນ
ແຕກຕື່ າງຢື່ າງມຄີວາມສໍາຄ ນທາງສະຖຕິ ິທີື່ ລະດ ບ 0.05. 

2)  ຜ ນການວເິຄາະຂໍມູ້ນລະດ ບຄວາມເພງິພໍໃຈຂອງນ ກສກຶສາ 
ນ ກສກຶສາມຄີວາມເພງີພໍໃຈຕໍື່ ກ  ບການຈ ດການຮຽນ-ການສອນວຊິາການຜ ນ 

ສຽງ ໂດຍນໍາໃຊເ້ທ ກນກິການເວ າ້ຕາມຫ  ງຄູ (Drilling techniques) ຄໍາສ ບທີື່ ລ ງທາ້ຍດວ້ຍ s ແລະ 
es ໂດຍລວມມຄີວາມເພງີພໍໃຈໃນລະດ ບຫ າຍ, ເມືື່ ອພຈິາລະນາເປ ນແຕື່ ລະດາ້ນແລວ້ພ ບວື່ າ  ມ ີ
4 ດາ້ນທີື່ ມຄີວາມເພງີພໍໃຈຫ າຍ ແລະ ອກີ 1 ດາ້ນແມື່ ນ ມຄີວາມເພງີພໍໃຈໃນລະດ ບປານກາງ, 
ເມືື່ ອຈ ດລຽງລໍາດ ບຄື່ າສະເລື່ ຍແຕື່ ຫ າຍຫາໜອ້ຍຕາມລໍາດ ບຄ:ື ດາ້ນການຈ ດການຮຽນ-ການສອນ, 
ດາ້ນເນືອ້ໃນການຮຽນຮູ,້ ດາ້ນການໃຊສ້ືື່ ການ ສອນ, ດາ້ນການວ ດ ແລະ ປະເມນີຜ ນ, ດາ້ນເວລາ 
ເຊີື່ ງມລີາຍລະອຽດດ ື່ ງລຸື່ ມນີ:້  

1) ດາ້ນການຈ ດການຮຽນ-ການສອນ: ໃນພາບລວມແມື່ ນຢູື່ ໃນລະດ ບຄວາມເພງີພໍໃຈ
ຫ າຍແຕື່ ເມ ືື່ ອພຈິາລະນາແຕື່ ລະຂໍພ້ ບວື່ າຂໍທ້ີື່ ມຄີື່ າສະເລື່ ຍຫ າຍທີື່ ສຸດແມື່ ນນ ກສກຶສາມຄີວາມ
ຕ ງ້ໃຈໃນການຮຽນ ແລະ ກດິຈາໍກໍາຊື່ ວຍໃຫຜູ້ຮ້ຽນເຂ າ້ໃຈ ແລະ ສາມາດຜ ນສຽງ s ແລະ es 
ເຊີື່ ງມຄີວາມພໍໃຈຢູື່ ໃນລະດ ບຫ າຍ, ສື່ ວນຂໍທ້ີື່ ມຄີື່ າສະເລື່ ຍໜອ້ຍທີື່ ສຸດແມື່ ນຂ ນ້ຕອນການຈ ດ
ກດິຈະກາໍເປ ນລໍາດ ບຕໍື່ ເນືື່ ອງບໍື່ ສ ບສ ນ. 
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2) ດາ້ນເນືອ້ໃນການຮຽນຮູ:້ ໃນພາບລວມແມື່ ນຢູື່ ໃນລະດ ບ ຄວາມເພງີພໍໃຈຫ າຍ 
ເມືື່ ອພຈິາລະນາແຕື່ ລະຂໍພ້ ບວື່ າຂໍທ້ີື່ ມຄີື່ າສະເລື່ ຍຫ າຍທີື່ ສຸດແມື່ ນເນືອ້ໃນບ ດຮຽນສາມາດນາໍໄປ
ໃຊໃ້ນຊວີດິປະຈາໍວ ນໄດ ້ແລະ ເນືອ້ໃນບ ດຮຽນເຂ າ້ໃຈງື່າຍ ແລະ ໜາ້ສ ນໃຈ. 

3) ດາ້ນການໃຊສ້ືື່ ການສອນ: ໃນດາ້ນການໃຊສ້ືື່ ການສອນໂດຍພາບລວມຢູື່ ໃນລະດ ບ
ຄວາມເພງີພໍໃຈຫ າຍແຕື່ ເມ ືື່ ອພຈິາລະນາ, ແຕື່ ລະຂໍພ້ ບວື່ າຂໍທ້ີື່ ມຄີື່ າສະເລື່ ຍຫ າຍທີື່ ສຸດກວື່ າ
ຂໍອ້ ືື່ ນໆແມື່ ນນ ກສກຶສາມຄີວາມສ ນໃຈໃນການຮຽນຫ າຍຂຶນ້ເມ ືື່ ອໃຊສ້ືື່ ທີື່ ຫ າກຫ າຍ, ຮອງລ ງ
ມາແມື່ ນ ການໃຊສ້ືື່ ຊື່ ວຍໃຫນ້ ກສກຶສາເຂ າ້ໃຈເນືອ້ໃນບ ດຮຽນໄດດ້ຍີ ິື່ ງຂຶນ້ ແລະ ຂໍທ້ີື່ ມຄີື່ າ
ສະເລື່ ຍໜອ້ຍກວື່ າຂໍອ້ ືື່ ນໆແມື່ ນການໃຊສ້ືື່ ໃນການສອນແມື່ ນມຄີວາມເໝາະສ ມກ ບບ ດຮຽນ. 

4) ດາ້ນການວ ດ ແລະ ປະເມີນຜ ນ: ໃນດາ້ນການວ ດ ແລະ ປະເມີນຜ ນ ໂດຍ
ພາບລວມຢູື່ ໃນລະດ ບຄວາມເພີງພໍໃຈຫ າຍ, ແຕື່ ເມືື່ ອພຈິາລະນາແຕື່ ລະຂໍພ້ ບວື່ າຂໍທ້ີື່ ມຄີື່ າ
ສະເລື່ ຍຫ າຍທີື່ ສຸດກວື່ າຂໍອ້ ືື່ ນໆແມື່ ນນ ກສກຶສາມຄີວາມພໍໃຈໃນການນໍາສະເໜຜີ ນງານທຸກຄ ງ້ 
ແລະ ຂໍທ້ີື່ ມຄີື່ າສະເລື່ ຍໜອ້ຍແມື່ ນນ ກສກຶສາມຄີວາມພໍໃຈກ ບຄະແນນທີື່ ໄດຈ້າກການທ ດ
ສອບຫ  ງການຮຽນ. 

5) ດາ້ນເວລາ: ໃນດາ້ນເວລາ ໂດຍພາບລວມຢູື່ ໃນລະດ ບຄວາມເພງີພໍໃຈປານກາງ, ເມືື່ ອ
ພຈິາລະນາແຕື່ ລະຂໍພ້ ບວື່ າຂໍທ້ີື່ ມຄີື່ າສະເລື່ ຍຫ າຍທີື່ ສຸດກວື່ າຂໍອ້ ືື່ ນໆແມື່ ນໄລຍະເວລາໃນການ
ຈ ດການຮຽນ-ການສອນມຄີວາມເໝາະສ ມກ ບເນືອ້ໃນບ ດຮຽນ ແລະ ຂໍທ້ີື່ ມຄີື່ າສະເລື່ ຍໜອ້ຍ
ແມື່ ນໄລຍະເວລາໃນການເຮ ດກດິຈະກາໍພຽງພໍກ ບເນືອ້ໃນບ ດຮຽນ. 

ຂໍສ້ະເໜແີນະ 

ຂໍສ້ະເໜແີນະໃນການນາໍຜ ນການສກຶສາໄປໃຊ ້

1) ການຈ ດກດິຈະກ າການຮຽນ-ການສອນອອກສຽງການເວ າ້ຕາມຫ  ງຄູ ຄູຈະຕອ້ງກະ
ຕຸນ້ແນວຄວາມຄິດຂອງນ ກສຶກສາເພືື່ ອເຝິກໃຫຜູ້ຮ້ຽນໄດມ້ກີານລະດ ມສະໝອງ, ການ
ປະຕບິ ດຕ ວຈງິ. 

2) ຄູຄວນເອ າໃຈໃສື່ ເພືື່ ອຶເນ ນ້ໃຫນ້ ກຮຽນໄດມ້ສີື່ ວນຮື່ ວມ ແລະ ເປີດໂອກາດໃຫ ້
ນ ກຮຽນໄດຊ້ື່ ວຍເຫ ອືເຊີື່ ງກ ນ ແລະ ກ ນໃນເວລາເຮ ດກດິຈະກາໍ. 

3) ຄູຄວນກະກຽມການຈ ດກດິຈະກ າການອອກສຽງເປ ນຢື່ າງດເີພືື່ ອຊື່ ວຍໃຫກ້ານຈ ດ
ກດິຈະກາໍການຮຽນຂອງຜູຮ້ຽນປະສ ບຜ ນສໍາເລ ດ. 



177 

ວາລະສານວທິະຍາສາດ ຂອງມະຫາວທິະຍາໄລແຫື່ ງຊາດ ສະບ ບທ ີ18, 2021 

4) ຄູຄວນກະຕຸນ້ໃຫຜູ້ຮ້ຽນຕ ງ້ເປ ້າໝາຍໃນການຮຽນການອອກສຽງ ແລະ 
ພະຍາຍາມພ ດທະນາໃຫເ້ກດີແຮງຈງູໃຈໃນການຮຽນການອອກສຽງໃຫຫ້ າຍກວື່ າເກ ື່ າເພືື່ ອ
ນາໍໄປສູື່ ການອອກສຽງຢື່ າງມປີະສດິທພິາບ. 

5) ຄູຄວນໃຫຄ້ວາມສ າຄ ນກ ບການສອນການຜ ນສຽງໃນທຸກໆລະດ ບຂອງການຮຽນ
ເນືື່ ອງຈາກວື່ າການຜ ນສຽງທີື່ ຖກືຕອ້ງເປ ນພືນ້ຖານຂອງການຟ ງ, ເວ າ້ພາສາອງກດິໄດດ້.ີ 

6) ຄູຄວນໃຊສ້ືື່ ການສອນ, ອຸປະກອນ, ເທ ກນກິ ຫ  ືວທິກີານສອນທີື່ ຫ າກຫ າຍ ແລະ 
ໃຫຂໍ້ມູ້ນປ້ອນກ ບ (feedback) ໃຫຜູ້ຮ້ຽນເພືື່ ອພ ດທະນາໃຫເ້ກດີປະສດິທພິາບໃນການ
ອອກສຽງຫ າຍທີື່ ສຸດ. 

 
 
 

ຂໍສ້ະເໜແີນະໃນການສກຶສາຄ ນ້ຄວາ້ຄ ງ້ຕໍື່ ໄປ 

1) ຄວນມກີານສກຶສາການຈ ດກດິຈະກ າການຮຽນໂດຍນ າໃຊວ້ທິກີານສອນແບບ
ການເວ າ້ຕາມຫ  ງຄູໄປໃຊກ້  ບທ ກສະອືື່ ນໆທີື່ ເຫ ນວື່ າເໝາະສ ມ. 

2) ຄວນມກີານສກຶສາປຽບທຽບການຈ ດກດິຈະກ າການຮຽນໂດຍນ າໃຊວ້ທິກີານ
ສອນແບບການເວ າ້ຕາມຫ  ງຄູກ ບວທິກີານສອນແບບອືື່ 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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ສກຶສາໂອກາດໃນການສ ື່ ງເສມີການລ ງທນຶຂອງຈນີ ຢູື່  ສປປ.ລາວ ແບບຍນືຍ ງ 
 

ລ ດສະໝ ີວ ງແສງຈ ນ1; ສດິທໄິຊ ໄຊຍະວ ງ2; ຈນິດາວ ງ ໄຊຍະສນິ3; ບຸດສະບາແພງດວງ4 

ແລະ ພູລ ດສະໝ ີເພ ດທະນລູ ດ5 

1ສະຖາບ ນພ ດທະນາຊ ບພະຍາກອນມະນຸດລາວ-ຍີື່ ປຸື່ ນ, ມະຫາວທິະຍາໄລແຫື່ ງຊາດ 

2ມະຫາວທິະຍາໄລວທິະຍາໄລແຫື່ ງຊາດ 

1vlatsamy@yahoo.co.uk 
2x.sithixay@gmail.com 

3chindavongsa@yahoo.fr 
4b.phengdouang@nuol.edu.la 

5phoulathsamee@gmail.com 

 

ບ ດຄ ດຫຍໍ ້
     ການຄ ນ້ຄວາ້ໃນຄ ງ້ນີມ້ຈີດຸປະສ ງເພືື່ ອສກຶສາຮູບແບບລ ກສະນະຂອງຫ ວໜື່ ວຍວສິາຫະກດິ
ຈນີທີື່ ລ ງທນຶຢູື່  ສປປ.ລາວ, ສກຶສາຄວາມຄດິເຫ ນຂອງນ ກທຸລະກດິຈນີທີື່ ມຕີໍື່ ສະພາບແວດ
ລອ້ມທາງດາ້ນເສດຖະກດິ, ການເມອືງ, ວ ດທະນະທໍາ-ສ ງຄ ມ ແລະ ສິື່ ງແວດລອ້ມທໍາມະຊາ
ດາທີື່ ກື່ ຽວກ ບໂອກາດໃນການລ ງທນຶຂອງນ ກລ ງທນຶຈນີຢູື່  ສປປ.ລາວ ແລະ ສກຶສາສະພາບຂໍ ້

ຫຍຸງ້ຍາກ ແລະ ອຸປະສ ກໃນການດໍາເນນີທຸລະກດິຂອງນ ກລ ງທນຶຂອງຈນີຢູື່  ສປປ.ລາວ. ການ
ສກຶສາຄ ງ້ນີແ້ມື່ ນນໍາໃຊວ້ທິີການສກຶສາແບບສໍາຫ ວດໂດຍນໍາໃຊກຸ້ື່ ມຕ ວຢື່ າງທ ງໝ ດ 100 
ບໍລສິ ດ, ໃນການວເິຄາະຂໍມູ້ນແມື່ ນໃຊສ້ະຖິຕພິ ນລະນາ ແລະ ສະຖິຕອິາ້ງອງີດວ້ຍການແປ

mailto:4b.phengdouang@nuol.edu.la
mailto:5phoulathsamee@gmail.com
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ຄວາມໝາຍໃນລ ກສະນະຄວາມຖີື່ , ຄື່ າສະເລື່ ຍ, ການທ ດສອບສ ມມຸດຖານ One way 

ANOVA. 

      ຜ ນຂອງການສກຶສາເຫ ນວື່ າ: ວສິາຫະກດິສື່ ວນຫ າຍແມື່ ນຂະແໜງການຄາ້, ແມື່ ນວສິາຫະ
ກດິສື່ ວນບຸກຄ ນ,  ມຈີໍານວນພະນ ກງານຕໍື່ າກວື່ າ 10 ຄ ນ, ຜູປ້ະກອບກດິຈະການສື່ ວນຫ າຍ
ເປ ນເພດຊາຍ, ມອີາຍຸຢູື່ ລະຫວື່ າງ 30-39 ປີ, ມລີະດ ບການສກຶສາຈ ບມ ດທະຍ ມປາຍ ແລະ ມີ
ປະສ ບການໃນການດໍາເນນີທຸລະກດິຢູື່ ລະຫວື່ າງ 1-5 ປີ. ລະດ ບຄວາມຄດິເຫ ນກື່ ຽວກ ບ
ໂອກາດໃນການສ ື່ ງເສມີການລ ງທນຶຂອງນ ກລ ງທນຶຈນີຢູື່ ລາວຂອງຜູປ້ະກອບກດິຈະການ ໃນ
ດາ້ນເສດຖະກດິໃນພາບລວມສະເລື່ ຍໃນລະດ ບປານກາງ, ດາ້ນການເມອືງໃນພາບລວມ
ສະເລື່ ຍໃນລະດ ບຫ າຍ, ດາ້ນວ ດທະນະທໍາ-ສ ງຄ ມ ແລະ ປະຫວ ດສາດ ໃນພາບລວມສະເລື່ ຍ
ໃນລະດ ບປານກາງ ແລະ  ດາ້ນສິື່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ພູມປີະເທດ ໃນພາບລວມສະເລື່ ຍໃນ
ລະດ ບປານກາງ. ຜ ນຂອງການທ ດສອບສ ມມຸດຖານໂດຍຈາໍແນກຕາມຕາມປະເພດທຸລະກດິ, 

ຂະໜາດວສິາຫະກດິ, ລະດ ບການສກຶສາ ແລະ ໄລຍະເວລາໃນການດໍາເນນີທຸລະກດິຂອງຜູ ້
ປະກອບການເຫ ນວື່ າ:  ຜູປ້ະກອບກດິຈະການທີື່ ຢູື່ ໃນປະເພດທຸລະກດິທີື່ ຕື່ າງກ ນຈະມລີະດ ບ
ຄວາມຄດິເຫ ນກື່ ຽວກ ບໂອກາດໃນການສ ື່ ງເສມີການລ ງທນຶຢູື່  ສປປລາວ ແບບຍນືຍ ງ ທ ງໝ ດ
ທຸກດາ້ນບໍື່ ແຕກຕື່ າງກ ນ ດວ້ຍລະດ ບຄວາມເຊືື່ ອໝ ນ້ 95%, ຜູປ້ະກອບກດິຈະການທີື່ ມຂີະໜ
າດວສິາຫະກດິທີື່ ຕື່ າງກ ນ ຈະມລີະດ ບຄວາມຄດິເຫ ນກື່ ຽວກ ບໂອກາດໃນການສ ື່ ງເສມີການ
ລ ງທນຶຢູື່  ສປປລາວ ແບບຍນືຍ ງ ສື່ ວນຫ າຍບໍື່ ແຕກຕື່ າງກ ນ ດວ້ຍລະດ ບຄວາມເຊືື່ ອໝ ນ້ 
95%, ຍ ກເວ ນ້ໃນດາ້ນ ດາ້ນສິື່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ພູມປີະເທດ ຈະແຕກຕື່ າງກ ນ ດວ້ຍລະດ ບ
ຄວາມເຊືື່ ອໝ ນ້ 95%, ຜູປ້ະກອບກດິຈະການທີື່ ມລີະດ ບການສກຶສາແຕກຕື່ າງກ ນຈະມລີະດ ບ
ຄວາມຄດິເຫ ນກື່ ຽວກ ບໂອກາດໃນການສ ື່ ງເສມີການລ ງທນຶຢູື່  ສປປລາວ ແບບຍນືຍ ງ ທ ງໝ ດ
ທຸກດາ້ນບໍື່ ແຕກຕື່ າງກ ນ ດວ້ຍລະດ ບຄວາມເຊືື່ ອໝ ນ້ 95%, ຜູປ້ະກອບກດິຈະການທີື່ ມໄີລຍະ
ເວລາດໍາເນນີທຸລະກດິທີື່ ຕື່ າງກ ນຈະມລີະດ ບຄວາມຄດິເຫ ນກື່ ຽວກ ບໂອກາດໃນການສ ື່ ງເສມີ
ການລ ງທນຶຢູື່  ສປປລາວ ແບບຍນືຍ ງ ທ ງໝ ດທຸກດາ້ນບໍື່ ແຕກຕື່ າງກ ນ ດວ້ຍລະດ ບຄວາມເຊືື່ ອ
ໝ ນ້ 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 
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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.  

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 ີ

ສາທາລະນະລ ດ ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊ ນລາວ ກ ບ ສາທາລະນະລ ດ ປະຊາ  
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ຊ ນຈນີ ເປ ນປະເທດບາ້ນໃກເ້ຮອືນຄຽງກ ນທີື່ ມຊີາຍແດນຮື່ ວມກ ນຍາວ 505 ກໂິລແມ ດ, ມີ
ຄວາມສໍາພ ນຢື່ າງແໜນ້ແຟນ້ຖານອາ້ຍນອ້ງໃນປະຫວ ດສາດມາເປ ນເວລາດ ນນານ. ນ ບແຕື່ ມ ື ້

ສາ້ງຕ ງ້ສາຍພ ວພ ນການທູດ ວ ນທີ 25 ເມສາ 1961 ເປ ນຕ ນ້ມາ ການຮື່ ວມມຂືອງສອງ
ປະເທດໄດກ້າຍເປ ນຄູື່ ຮື່ ວມຍຸດທະສາດ, ເປ ນເພືື່ ອນບາ້ນທີື່ ດ,ີ ເພືື່ ອນມດິສະຫາຍທີື່ ດ ີໂດຍໄດ ້
ສະແດງອອກທາງດາ້ນຍອດມູນຄື່ າການຄາ້, ການລ ງທນຶລະຫວື່ າງສອງປະເທດໄດເ້ພີມ້ຂຶນ້ຢື່ າງ
ຕໍື່ ເນືື່ ອງ ໂດຍສະເພາະແມື່ ນພາຍຫ  ງປະເທດຈນີໄດດໍ້າເນນີນະໂຍບາຍການເປີດປະເທດ ແລະ 
ການປະຕຮູິບເສດຖະກດິນ ບແຕື່ ປີ 1978 ເປ ນຕ ນ້ມາ, ເສດຖະກດິ, ສ ງຄ ມ, ການສກຶສາ, 
ວທິະຍາສາດ ແລະ ເທ ກໂນໂລຢີ ໄດຮ້ ບການພ ດທະນາຢື່ າງວື່ ອງໄວ. ການເຕບີໂຕທາງເສດຖະກດິ
ຂອງຈນີກໍື່ ໄດກ້າ້ວຂຶນ້ມາເປ ນປະເທດທີື່ ມລີາຍຮ ບແຫື່ ງຊາດ(GDP)ເປ ນອ ນດ ບທ ີ2 ຂອງໂລກ. 

ໃນການພ ດທະນາເສດຖະກດິນ ນ້, ການລ ງທນຶເປ ນກ ນລະຍຸດຢື່ າງໜຶື່ ງທີື່ ສໍາຄ ນຂອງ 
ສປ.ຈນີ ພາຍຫ  ງເປີດປະເທດ, ຊຶື່ ງຈນີໄດພ້ະຍາຍາມດງຶດູດການລ ງທນຶຈາກຕື່ າງປະເທດເພືື່ ອ
ໃຊທ້ຶນ ແລະ ເທ ກໂນໂລຢີທີື່ ທ ນສະໄໝມາພ ດທະນາປະເທດຈນີ, ແຕື່ ມາເຖິງປີ 1980 
ປະເທດຈນີມນີະໂຍບາຍຊ ດເຈນທີື່ ຈະສ ື່ ງເສມີບໍລສິ ດຂະໜາດໃຫຍື່ ຂອງຈນີທີື່ ມຄີວາມພອ້ມ
ໃຫອ້ອກໄປລ ງທນຶໃນຕື່ າງປະເທດຫ າຍຂຶນ້, ຊຶື່ ງສອງກ ນລະຍຸດນີຈ້ນີເອີນ້ວື່ າ: ເຊນີເຂ າ້ມາ 
ແລະ ເດນີອອກໄປ(Going Global Policy). ນອກຈາກນີໃ້ນແຜນພ ດທະນາເສດຖະກດິ 
ແລະ ສ ງຄ ມແຫື່ ງຊາດ 5 ປີຂອງຈນີຄ ງ້ທ ີ11 (2006-2010) ໄດຕ້ ງ້ເປ າ້ໝາຍທີື່ ຈະເພີມ້ຍອດ
ມູນຄື່ າການລ ງທນຶໃນຕື່ າງປະເທດສູງເຖງິ 60,000 ລາ້ນໂດລາສະຫະລ ດ, ຊຶື່ ງສະແດງໃຫເ້ຫ ນ
ວື່ າລ ດຖະບານມຄີວາມບຸກບນືຢື່ າງເດ ດດື່ ຽວໜຽວແໜນ້ ໃນການສ ື່ ງເສມີການລ ງທນຶຂອງຈນີ
ໃຫຂ້ະຫຍາຍອານາຈ ກທາງທຸລະກດິອອກໄປໃນຂ ງເຂດຕື່ າງໆໃນໂລກ. ພອ້ມດຽວກ ນນ ນ້ໃນ
ແຜນພ ດທະນາເສດຖະກດິ ແລະ ສ ງຄ ມແຫື່ ງຊາດ 5 ປີຂອງຈນີຄ ງ້ທ ີ13(2016-2020) ກໍື່ ໄດ ້
ມນີະໂຍບາຍຕໍື່ ການລ ງທນຶ “ນຶື່ ງແລວທາງ ນຶື່ ງເສ ນ້ທາງ” ໂດຍມຈີຸດປະສ ງສະໜ ບສະໜູນ
ຫ  ກການຄ ືມດິຕະພາບ ແລະ ຄວາມຈງິໃຈ, ຍດຶໝ ້ ້ ້ ນ້ໃນຫ  ກການຂອງການຮື່ ວມມກື ນຕື່ າງຝື່ າຍ
ຕື່ າງມຜີ ນປະໂຫຍດຮື່ ວມກ ນກ ບບ ນດາປະເທດຕື່ າງໆໃນພາກພືນ້ ແລະ ໃນໂລກ, ເຊືື່ ອມໂຍງ
ລະຫວື່ າງແຜນດນິກ ບທະເລ, ເປີດກວ້າງການພ ວພ ນທ ງໝ ດບ ນດາປະເທດຕາເວ ນອອກ ແລະ 

ຕາເວ ນຕ ກ. 
ປະຈບຸ ນຄວາມສໍາພ ນລາວ-ຈນີມຄີວາມສະໜດິແໜນ້ຫ າຍຂຶນ້ທຸກດາ້ນບໍື່ ວື່ າຈະຢູື່ ໃນ

ຂອບວິພາຄີ,  ພະຫຸພາຄີ ແລະ ເວທີພູມີພາກພາຄີ ເຊ ື່ ນ : ASEAN-China Annual 

Consultation, ASEAN+3, ARF, ASEM. ໃນເຂດພາກພືນ້ ອາຊຽນ ແລະ ຈນີໄດເ້ຊ ນ
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ສ ນຍາຮື່ ວມວື່ າດວ້ຍການລ ງທນຶອາຊຽນ-ຈນີ(ASEAN-China Investment Agreement) 

ໃນວ ນທ ີ15 ສງິຫາ 2009, ຊຶື່ ງສອງຝື່ າຍໄດເ້ລີື່ ມເຈລະຈາຕ ກລ ງວື່ າດວ້ຍການລ ງທນຶອາຊຽນ-
ຈນີຕ ງ້ແຕື່ ປີ 2003. ການເຊ ນສ ນຍາຈະເຮ ດໃຫໄ້ດປ້ະໂຫຍດໂດຍກ ງຈາກການຂະຫຍາຍການ
ຄາ້ ແລະ ການລ ງທນຶຊຶື່ ງກ ນແລະກ ນ ລວມເຖງິການສາ້ງຄວາມເຊືື່ ອມໂຍງທາງເສດຖະກດິກ ບ
ຈນີຢື່ າງຕໍື່ ເນືື່ ອງ. ສອງຝື່ າຍໄດຕ້ ກລ ງກ ນທີື່ ຈະໃຫກ້ານສະໜ ບສະໜນູການລ ງທນຶໂດຍກ ງຂອງ
ຄູື່ ພາຄ ີນ ບທ ງການສ ື່ ງເສມີການຄຸມ້ຄອງການລ ງທນຶ ເຊ ື່ ນ: ການປະຕບິ ດຕໍື່ ນ  ກລ ງທນຶທ ງສອງ
ຝື່ າຍຢື່ າງເປ ນທໍາ ແລະ ເທ ື່ າທຽມກ ນ, ການຊ ດເຊຍີໃຫແ້ກື່ ນ ກລ ງທນຶໃນກໍລະນທີີື່ ມຍີດຶຄນື 
ແລະ ບ ນຫາທີື່ ເກດີຂຶນ້ລະຫວື່ າງນ ກລ ງທນຶຂອງຄູື່ ພາຄກີ  ບລ ດ ອ ນຈະນາໍໄປສູື່ ການໄຫ ເຂ າ້ຂອງ
ເງນິທນຶໃໝື່  ແລະ ການນໍາເອ າຜ ນກໍາໄລກ ບມາລ ງທນຶໃນຮູບແບບແບບຍນືຍ ງ ສອດຄື່ ອງກ ບ
ເປ າ້ໝາຍການຈ ດຕ ງ້ປະຊາຄ ມ.  

ນ ບແຕື່ ປີ 2000 ເປ ນຕ ນ້ມາ ການລ ງທນຶຂອງຈນີຢູື່ ລາວມທີື່ າອື່ ຽງເພີມ້ຂຶນ້ຢື່ າງຕໍື່ ເນືື່ ອງ, 
ໂດຍທີື່ ປະເທດລາວກໍື່ ເປ ນໜຶື່ ງໃນອາຊຽນທີື່ ຈນີໄດເ້ຂ າ້ມາລ ງທນຶຫ າຍທີື່ ມມີູນຄື່ າຂອງການ
ລ ງທນຶເປ ນ ອ ນດ ບ 2 ຂອງອາຊຽນຮອງຈາກປະເທດສງິກະໂປ, ຖາ້ແຍກຕາມປະເທດທີື່ ມາ
ລ ງທນຶໂດຍກ ງໃນລາວ  ຈນີໄດກ້າຍເປ ນອ ນດ ບທ1ີ ໂດຍມກີານລ ງທນຶທ ງໝ ດ 694 ໂຄງການ 
ແລະ ມູນຄື່ າການລ ງທນຶສູງເຖງິ 5 ຕືກ້ື່ ວາໂດລາສະຫະລ ດ ຖວືື່ າເປ ນແຫ ື່ ງລ ງທນຶທີື່ ມສີ ກກາຍະ
ພາບໃນຫ າຍຂະແໜງການເຊ ື່ ນ: ໄຟຟາ້ນໍາ້ຕ ກ, ບໍື່ ແຮື່ , ກະສກິໍາ, ການກກໍື່ ສາ້ງ, ການຄາ້, ການ
ບໍລກິານ ແລະ ອືື່ ນໆ. ແຕື່ ປີ 2008-2018 ມູນຄື່ າການລ ງທນຶຂອງຈນີ ໃນ ສປປລາວ ໄດເ້ພີມ້
ຂຶນ້ຢື່ າງໄວວາ, ໃນໄລຍະ 10 ປີ ດ ື່ ງກື່ າວນ ນ້ຈາກ ປີ 2008 ມຈີາໍນວນໂຄງການລ ງທນຶທ ງໝ ດ 
72 ໂຄງການ, ຊຶື່ ງລວມມູນຄື່ າການລ ງທນຶທ ງໝ ດ 990 ຕືກ້ບີ ເພີມ້ຂຶນ້ເປ ນ 364 ໂຄງການ, 
ຊຶື່ ງລວມມູນຄື່ າການລ ງທນຶທ ງໝ ດ 11,889 ຕືກ້ບີ ໃນປີ 2018, ໃນນ ນ້ແຂວງທີື່ ມຈີໍານວນ
ໂຄງການລ ງທນຶຂອງຈນີຫ າຍເປ ນ 10 ອ ນດ ບທໍາອດິມຄີ:ື ນະຄອນຫ ວງວຽງຈ ນ(1202), 
ແຂວງຫ ວງພະບາງ(182), ແຂວງຫ ວງນໍາ້ທາ(130), ແຂວງວຽງຈ ນ(106), ແຂວງບໍລຄໍິາໄຊ
(85), ແຂວງອຸດ ມໄຊ(75), ແຂວງບໍື່ ແກວ້(70), ແຂວງອ ດຕະປື(62), ແຂວງໄຊຍະບູລ(ີ51) 
ແລະ ແຂວງຈາໍປາສ ກ (48), ຊຶື່ ງລາຍລະອຽດຂໍມູ້ນມດີ ື່ ງນີ:້ 
ຕາຕະລາງ 1.1: ຫ ວໜື່ ວຍວສິາຫະກດິຈນີທີື່ ລ ງທນຶໃນສປປລາວ ແຍກຕາມຂະແໜງການ 

ແລະ ທີື່ ຕ ງ້ແຂວງແຕື່ ປີ 2008-2018 
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ລດ ຊືື່ ແຂວງ 

ຈາໍນວນ
ໂຄງການໃນ
ຂະແໜງການ

ຜະລດິ 

ຈາໍນວນ
ໂຄງການໃນ
ຂະແໜງການ
ການຄາ້ 

ຈາໍນວນໂຄງການ
ໃນຂະແໜງການ
ການບໍລກິານ 

ລວມທ ງ
ໝ ດ 

1 ນະຄອນຫ ວງວຽງ
ຈ ນ 375 238 589 1,202 

2 ຜ ງ້ສາລ ີ 35 3 3 41 

3 ຫ ວງນໍາ້ທາ 91 24 15 130 

4 ອຸດ ມໄຊ 50 12 13 75 

5 ບໍື່ ແກວ້ 55 7 8 70 

6 ຫ ວງພະບາງ 86 35 61 182 

7 ຫ ວພ ນ 11 2 4 17 

8 ໄຊຍະບູລ ີ 33 9 9 51 

9 ຊຽງຂວາງ 20 13 9 42 

10 ວຽງຈ ນ 64 29 13 106 

11 ບໍລຄໍິາໄຊ 23 59 3 85 

12 ຄໍາມື່ ວນ 18 8 6 32 

13 ສະຫວ ນນະເຂດ 24 7 7 38 

14 ສາລະວ ນ 14 1 2 17 

15 ເຊກອງ 2 3 0 5 

16 ຈາໍປາສ ກ 28 14 6 48 

17 ອ ດຕະປື 8 53 1 62 

18 ໄຊສ ມບູນ 2 6 3 11 

ລວມທ ງໝ ດ 939 523 752 2214 

 (ແຫ ື່ ງຂໍມູ້ນ: ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄາ້, ກ ມທະບຽນ ແລະ ຄຸມ້ຄອງວສິາຫະກດິ 

ຫອ້ງການຖານຂໍມູ້ນວສິາຫະກດິແຫື່ ງຊາດ 2018).  

        ໃນການດໍາເນນີທຸລະກດິທີື່ ຍນືຍ ງ ແມື່ ນການປະກອບທຸລະກດິ ທີື່ ບໍື່ ພຽງແຕື່ ຕອ້ງການຜ ນ
ຕອບແທນພຽງກໍາໄລຢື່ າງດຽວເທ ື່ ານ ນ້, ແຕື່ ຕອ້ງໄດຄໍ້ານງຶເຖິງປ ດໄຈທີື່ ມຜີ ນກະທ ບຕໍື່ ດາ້ນ
ສິື່ ງ ແ ວດລ ້ອມ , ວ ດທະນະ ທໍ າ - ສ ງ ຄ ມ  ແ ລ ະ  ກ າ ນ ບໍ ລິຫ າ ນ ຄຸ ້ມ ຄອ ງ  ( ESG: 

ENVIRONMENTAL, SOCIAL, AND GOVERNANCE) ນໍາອີກ.  ການລ ງທຶນ
ແບບຍນືຍ ງນ ນ້ ຜູລ້  ງທນຶຈະຕອ້ງໄດເ້ຂ າ້ໃຈແຈງ້ຕໍື່ ນະໂຍບາຍ, ລະບຽບກ ດໝາຍໃນການຄຸມ້
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ຄອງປ ກປ ກຮ ກສາສິື່ ງແວດລອ້ມ ໂດຍສະເພາະບໍລສິ ດທີື່ ຈະລ ງທນຶໃນຂ ງເຂດໃດໜຶື່ ງຄວນມີ
ນະໂຍບາຍ, ບ ດວເິຄາະວພິາກທາງເຕ ກນກິວຊິາການ ແລະ ມຂີະບວນການເຮ ດວຽກໃນອ ງ
ກອນຂອງຕ ນຢື່ າງຊ ດເຈນ ເພືື່ ອຈ ດການບໍລຫິານສິື່ ງແວດລອ້ມ, ນໍາໃຊຊ້ ບພະຍາກອນຢື່ າງມີ
ປະສດິທພິາບ ແລະ ຮ ບຜດິຊອບການຟືຶນ້ຟູສະພາບແວດລອ້ມທາງທໍາມະຊາດທທີີື່ ໄດຮ້ ບຜ ນ
ກະທ ບຈາກການດໍາເນນີທຸລະກດິຂອງບໍລສິ ດ. ອກີດາ້ນໜຶື່ ງການລ ງທນຶແບບຍນືຍ ງ ທີື່ ຄວນ
ໄດເ້ອ າໃຈໃສື່  ແມື່ ນດາ້ນວ ດທະນະທໍາ-ສ ງຄ ມຂອງປະເທດນ ນ້ໆ, ຊຶື່ ງເປ ນປ ດໄຈໜຶື່ ງທີື່ ມ ີ
ຄວາມສໍາຄ ນຕໍື່ ຄວາມສໍາເລ ດຂອງບໍລສິ ດຈນີ, ຊຶື່ ງບໍື່ ສາມາດເບິື່ ງຂາ້ມໄປໄດ.້ ບໍລສິ ດຈນີມີ
ວ ດທະນະທໍາຈນີ ເມືື່ ອມາຢູື່ ປະເທດລາວໄດສໍ້າພ ດວ ດທະນະທໍາລາວ ບໍລສິ ດກໍື່ ຕອ້ງໄດປ້ ບຕ ວ 
ເພືື່ ອໃຫເ້ຂ າ້ກ  ບວ ດທະນະທໍາລາວ ຫ  ືຕອ້ງປ ບວ ດທະນະທໍາອ ງກອນໃຫເ້ຂ າ້ກ  ບທ ງວ ດທະນະ
ທໍາລາວ ແລະ ວ ດທະນະທໍາຈນີພອ້ມກ ນ ເພືື່ ອສາ້ງວ ດທະນະທໍາອ ງກອນໃໝື່ , ເພືື່ ອຄວາມຢູື່
ລອດ, ເພືື່ ອການພ ດທະນາແບບຍນືຍ ງຂອງບໍລສິ ດ ທ ງໄດມ້ສີື່ ວນຮື່ ວມໃນການພ ດທະນາຊຸມ
ຊ ນໃນຂ ງເຂດນ ນ້ໃຫມ້ຄີວາມຍນືຍ ງ. ນອກນ ນ້ຍ ງຕອ້ງໄດເ້ຄ າລ ບລະບຽບ, ກ ດໝາຍ ແລະ 
ປະກອບສື່ ວນມອບພ ນທະອາກອນໃຫປ້ະເທດນ ນ້ຕາມສ ນຍາ ຫ  ືຕາມກ ດໝາຍການລ ງທນຶ
ໃນການສື່ ວນສາອາກອນ. 
       ການລ ງທຶນຂອງຈີນໃນປະເທດລາວບາງບໍລິສ ດກໍື່ ປະສ ບຄວາມສໍາເລ ດ ແລະ ມີການ

ຂະຫຍາຍຕ ວ, ບາງບໍລສິ ດກໍື່ ປະສ ບຄວາມຫ  ມ້ເຫ ວ. ເຖງິແນວໃດກໍື່ ຕາມບໍື່ ວື່ າບໍລສິ ດທີື່ ປະສ ບຜ ນ

ສໍາເລ ດ ຫ  ືປະສ ບຄວາມຫ  ມ້ເຫ ວ ແລະ ມອຸີປະສ ກຫ ວງຫ າຍ, ຊຶື່ ງບໍລສິ ດເຫ  ື່ ານີເ້ປ ນບໍລສິ ດຈາກ

ຈນີທີື່ ມາລ ງທນຶໃນລາວ ແນື່ ນອນຕອ້ງປະເຊນີກ ບອຸປະສ ກຕື່ າງໆ ນາໆ ແລະ ບໍລສິ ດເຫ  ື່ ານີຕ້ອ້ງ

ໃຊກ້  ນລະຍຸດໃນການແກໄ້ຂບ ນຫາດ ື່ ງກື່ າວ. ດ ື່ ງນ ນ້, ຜູຄ້  ນ້ຄວາ້ຈຶື່ ງມຄີວາມສ ນໃຈການສກຶສາໃນ

ຫ ວຂໍ:້ “ສກຶສາໂອກາດໃນການສ ື່ ງເສມີການລ ງທນຶຂອງຈນີຢູື່  ສປປ.ລາວ ແບບຍນືຍ ງ” ເພືື່ ອເປ ນຂໍ ້

ມູນໃນການຕ ດສນິໃຈດໍາເນນີການ ທ ງນະໂຍບາຍ ແລະ ການບໍລຫິານຈ ດການ, ຊຶື່ ງຈະເປ ນ

ແບບແຜນແກື່ ບໍລສິ ດຈນີຄ ນໃໝື່ ທີື່ ຈະມາລ ງທນຶໃນປະເທດລາວ ແລະ ເພືື່ ອໃຫພ້າກລ ດ ແລະ 

ສະມາຊກິໃນອ ງກອນຮຽນຮູ,້ ເຂ າ້ໃຈດາ້ນວ ດທະນະທໍາອ ງກອນຂອງບໍລສິ ດຈນີ, ການປະຕບິ ດ

ລະບຽບກ ດໝາຍຂອງການລ ງທຶນ, ມີຄວາມເຂ າ້ໃນຕໍື່ ຄວາມຮ ບຜິດຊອບຜ ນກະທ ບຕໍື່

ສິື່ ງແວດລອ້ມຈາກການລ ງທຶນຂອງບໍລິສ ດຕ ນ ເພືື່ ອເຮ ດໃຫກ້ານລ ງທຶນຂອງຂອງຈີນ 

ໃນສປປລາວ ມກີານພ ດທະນາ ແລະ ຍນືຍ ງ. 
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ຈດຸປະສ ງຂອງການຄ ນ້ຄວາ້ 
• ເພືື່ ອຊອກຮູຮູ້ບແບບລ ກສະນະຂອງຫ ວໜື່ ວຍວສິາຫະກດິຈນີທີື່ ລ ງທນຶຢູື່  ສປປ.ລາວ. 

• ເພືື່ ອປະເມນີຄວາມຄດິເຫ ນຂອງນ ກທຸລະກດິຈນີທີື່ ມຕີໍື່ ສະພາບແວດລອ້ມທາງດາ້ນ

ເສດຖະກດິ, ການເມອືງ, ວ ດທະນະທໍາ-ສ ງຄ ມ ແລະ ສິື່ ງແວດລອ້ມທໍາມະຊາດາທີື່ ກື່ ຽວກ ບ

ໂອກາດໃນການລ ງທນຶຂອງນ ກລ ງທນຶຈນີຢູື່  ສປປ.ລາວ. 

• ເພືື່ ອຊອກຮູສ້ະພາບຂໍຫ້ຍຸງ້ຍາກ ແລະ ອຸປະສ ກໃນການດໍາເນນີທຸລະກດິຂອງນ ກລ ງທນຶ

ຂອງຈນີຢູື່  ສປປ.ລາວ. 

ວທິກີານຄ ນ້ຄວາ້ 
ໃນການສກຶສາຄ ງ້ນີຜູ້ຄ້  ນ້ຄວາ້ໄດໃ້ຊວ້ທິກີານສກຶສາແບບປະລມິານປະສ ມປະສານກ ບ

ແບບຄຸນະ ພາບ, ຊຶື່ ງມລີາຍລະອຽດດ ື່ ງນີ:້ 

ສໍາລ ບການສກຶສາແບບປະລມິານແມື່ ນໄດໃ້ຊແ້ບບສໍາຫ ວດເພືື່ ອສກຶສາເຖິງສະພາບ

ແວດລອ້ມທາງທຸລະກດິຂອງລາວ ໂດຍມກີານເກ ບຂໍມູ້ນຈາກນ ກລ ງທນຶຈນີໃນລາວຈໍານວນ 

100 ຄ ນ ເພືື່ ອສກຶສາເຖງິອ ງປະກອບທີື່ ສໍາຄ ນຊຶື່ ງມຜີ ນຕໍື່ ການລ ງທນຶທີື່ ຍນືຍ ງ. ໃນການສກຶສາ

ແບບປະລິມານນີແ້ມື່ ນຈະໄດສ້ຶກສາເອກະສານ, ບ ດຄວາມທາງວິຊາການ, ຜ ນງານການ

ຄ ນ້ຄວາ້, ຈາກເວ ບໄຊທີ໌ຂອງໜື່ ວຍງານພາກລ ດ ແລະ ພາກເອກະຊ ນ ທີື່ ກື່ ຽວຂອ້ງ ເຊ ື່ ນ: 

ສະຖານທດູ ສປ.ຈນີ ປະຈໍາລາວ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລ ງທນຶ, ກະຊວງອຸດສາຫະ

ກາໍການຄາ້, ກະຊວງການເງນິ, ກ ມສະຖຕິແິຫື່ ງຊາດ, ສະມາຄ ມນ ກທຸລະກດິ, ອ ງການການຄາ້

ໂລກ(WTO), ສະມາຄ ມອາຊຽນ(ASEAN), ທະນາຄານໂລກ(World Bank) ແລະ 

ທະນາຄານພ ດທະນາອາຊ ີ(Asia Development Bank). 

ສໍາລ ບການສກຶສາໃນແບບຄຸນະພາບຜູຄ້ ນ້ຄວາ້ໄດເ້ກ ບຮວບຮວມຂໍມູ້ນກື່ ຽວກ ບປ ດໄຈ

ທີື່ ສ ື່ ງຜ ນຕໍື່ ການເອືອ້ອໍານວຍຕໍື່ ການລ ງທນຶຂອງຈນີໃນລາວ.ໃນການສກຶສາແບບປະລມິານນີ ້

ແມື່ ນຈະໄດ ້ເຮ ດການສໍາພາດລວງເລິກ (In-depth Interview) ຈາກນ ກລ ງທຶນຈີນ, 

ພະນ ກງານຄ ນລາວທີື່ ເຮ ດວຽກຢູື່ ບໍລສິ ດຈນີ, ສໍາພາດຄ ນໃນຊຸມຊ ນ ແລະ ບຸກຄ ນທີື່ ມສີື່ ວນ

ກື່ ຽວຂອ້ງໃນໜື່ ວຍງານພາກເອກະຊ ນ, ພາກລ ດ. 
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ຜ ນການຄ ນ້ຄວາ້ 
ຈາກການສກຶສາໂອກາດໃນການສ ື່ ງເສມີການລ ງທນຶຂອງຈນີຢູື່  ສປປ.ລາວ ແບບຍນືຍ ງ, 

ໂດຍໃຊກຸ້ື່ ມຕ ວຢື່ າງທ ງໝ ດຈາກຜູປ້ະກອບກດິຈະການຂອງບໍລສິ ດ 100 ຄ ນ ແລະ ສໍາພາດຜູ ້
ບໍລຫິານກື່ ຽວກ ບການລ ງທນຶຂອງ ສປປລາວ ຈາໍນວນ 12 ທື່ ານ, ຊຶື່ ງຜ ນຂອງການສກຶສາພ ບ
ວື່ າ:  

▪  ຂໍມູ້ນທ ື່ ວໄປຂອງວສິາຫະກດິ: ວສິາຫະກດິສື່ ວນຫ າຍແມື່ ນຂະແໜງການຄາ້, ຊຶື່ ງ
ກວມເອ າຈໍານວນທ ງ ໝ ດ 48 ວສິາຫະກດິ ຫ  ືເທ ື່ າກ ບ 48%, ຮູບແບບລ ກສະນະການຈ ດ
ທະບຽນທຸລະກດິ ສື່ ວນຫ າຍແມື່ ນວສິາຫະກດິສື່ ວນບຸກຄ ນ, ຊຶື່ ງກວມເອ າຈາໍນວນທ ງໝ ດ 89 
ວສິາຫະກດິ ຫ  ືເທ ື່ າກ ບ 89%, ມຈີໍານວນພະນ ກງານຢູື່ ລະຫວື່ າງ 6-50 ຄ ນ, ຊຶື່ ງກວມເອ າ
ຈາໍນວນທ ງໝ ດ 51 ວສິາຫະກດິ ຫ  ືເທ ື່ າກ ບ 51%. 

▪  ຂໍມູ້ນທ ື່ ວໄປຂອງຜູຕ້ອບແບບສອບຖາມ: ຜູຕ້ອບແບບສອບຖາມສື່ ວນຫ າຍເປ ນເພດ
ຊາຍ, ຊຶື່ ງກວມເອ າຈາໍນວນທ ງໝ ດ 76 ຄ ນ ຫ  ືເທ ື່ າກ ບ 76%, ມອີາຍຸຢູື່ ລະຫວື່ າງ 30-39 ປີ, 

ຊຶື່ ງກວມເອ າຈໍານວນທ ງໝ ດ 38 ຄ ນ ຫ  ືເທ ື່ າກ ບ 38%, ມລີະດ ບການສກຶສາຈ ບມ ດທະຍ ມ
ປາຍ, ຊຶື່ ງກວມເອ າຈໍານວນທ ງໝ ດ 35 ຄ ນ ຫ  ືເທ ື່ າກ ບ 35%, ມໄີລຍະດໍາເນນີທຸລະກດິຢູື່
ລະຫວື່ າງ 1-5 ປີ. 

▪ ລະດ ບຄວາມຄດິເຫ ນກື່ ຽວກ ບໂອກາດໃນການສ ື່ ງເສມີການລ ງທນຶຂອງນ ກລ ງທນຶຈນີຢູື່ ລາວ
ຂອງຜູປ້ະກອບກດິຈະການໃນແຕື່ ລະດາ້ນສາມາດສະຫ ຸບໄດດ້ ື່ ງນີ:້  

ດາ້ນເສດຖະກດິ: ຜູປ້ະກອບກດິຈະການມລີະດ ບຄວາມຄດິເຫ ນກື່ ຽວກ ບໂອກາດໃນ
ການສ ື່ ງເສມີການລ ງທນຶຂອງນ ກລ ງທນຶຈນີຢູື່ ລາວ ໃນພາບລວມສະເລື່ ຍໃນລະດ ບປານກາງ (

92.2
__

=X  ) ດວ້ຍຄື່ າຜ ນປື່ ຽນມາດຖານ (SD = 0.50).  

ດາ້ນການເມອືງ: ຜູປ້ະກອບການມລີະດ ບຄວາມຄດິເຫ ນກື່ ຽວກ ບໂອກາດໃນການ
ສ ື່ ງເສີມການລ ງທຶນຂອງນ ກລ ງທຶນຈີນຢູື່ ລາວ  ໃນພາບລວມສະເລື່ ຍໃນລະດ ບຫ າຍ

( 55.3
__

=X ) ດວ້ຍຄື່ າຜ ນປື່ ຽນມາດຖານ (SD=0.68).  

ດາ້ນວ ດທະນະທໍາ-ສ ງຄ ມ ແລະ ປະຫວ ດສາດ: ຜູປ້ະກອບການມລີະດ ບຄວາມຄດິເຫ ນ
ກື່ ຽວກ ບໂອກາດໃນການສ ື່ ງເສມີການລ ງທນຶຂອງນ ກລ ງທນຶຈນີຢູື່ ລາວ ໃນພາບລວມສະເລື່ ຍ
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ໃນລະດ ບປານກາງ( 28.3
__

=X ) ດວ້ຍຄື່ າຜ ນປື່ ຽນມາດຖານ (SD=0.62).  

ດາ້ນສິື່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ພູມປີະເທດ: ຜູປ້ະກອບການມລີະດ ບຄວາມຄດິເຫ ນກື່ ຽວກ ບ
ໂອກາດໃນການສ ື່ ງເສມີການລ ງທນຶຂອງນ ກລ ງທນຶຈນີຢູື່ ລາວ ໃນພາບລວມສະເລື່ ຍໃນລະດ ບ

ປານກາງ( 39.3
__

=X ) ດວ້ຍຄື່ າຜ ນປື່ ຽນມາດຖານ (SD=0.60).  

▪ ການທ ດສອບສ ມມຸດຖານຄວາມຄດິເຫ ນກື່ ຽວກ ບໂອກາດໃນການສ ື່ ງເສມີການລ ງທນຶ
ຢູື່  ສປປລາວ ແບບຍນືຍ ງ ແຍກຕາມຂໍມູ້ນທ ື່ ວໄປຂອງຜູປ້ະກອບກດິຈະການ 

- ຜູປ້ະກອບກດິຈະການທີື່ ຢູື່ ໃນປະເພດທຸລະກດິດາ້ນການຜະລດິຈະມລີະດ ບຄວາມ
ຄດິເຫ ນ ກື່ ຽວກ ບໂອກາດໃນການສ ື່ ງເສມີການລ ງທນຶຢູື່  ສປປລາວ ແບບຍນືຍ ງຫ າຍກວື່ າຜູ ້
ປະກອບກດິຈະການທີື່ ຢູື່ ໃນປະເພດທຸລະກດິດາ້ນການບໍລກິານ ດວ້ຍລະດ ບຄວາມເຊືື່ ອໝ ນ້ 

99%. 

- ຜູປ້ະກອບກດິຈະການທີື່ ຢູື່ ໃນປະເພດທຸລະກດິດາ້ນການຜະລດິຈະມລີະດ ບຄວາມ
ຄດິເຫ ນ ກື່ ຽວກ ບໂອກາດໃນການສ ື່ ງເສມີການລ ງທນຶຢູື່  ສປປລາວ ແບບຍນືຍ ງຫ າຍກວື່ າຜູ ້
ປະກອບກດິຈະການທີື່ ຢູື່ ໃນປະເພດທຸລະກດິດາ້ນການຄາ້ ດວ້ຍລະດ ບຄວາມເຊືື່ ອໝ ນ້ 95%. 

- ຜູປ້ະກອບກດິຈະການທີື່ ຢູື່ ໃນປະເພດທຸລະກດິດາ້ນການຜະລດິຈະມລີະດ ບຄວາມ
ຄດິເຫ ນ ກື່ ຽວກ ບໂອກາດໃນການສ ື່ ງເສມີການລ ງທນຶຢູື່  ສປປລາວ ແບບຍນືຍ ງຫ າຍກວື່ າຜູ ້
ປະກອບກດິຈະການທີື່ ຢູື່ ໃນປະເພດທຸລະກດິດາ້ນການຄາ້ ດວ້ຍລະດ ບຄວາມເຊືື່ ອໝ ນ້ 99%  
ແລະ  ຜູປ້ະກອບກດິຈະການທີື່ ຢູື່ ໃນປະເພດທຸລະກດິດາ້ນການບໍລກິານຈະມລີະດ ບຄວາມຄດິ
ເຫ ນ ກື່ ຽວກ ບໂອກາດໃນການສ ື່ ງເສີມການລ ງທຶນຢູື່  ສປປລາວ ແບບຍນືຍ ງຫ າຍກວື່ າຜູ ້
ປະກອບກດິຈະການທີື່ ຢູື່ ໃນປະເພດທຸລະກດິດາ້ນການຄາ້ ດວ້ຍລະດ ບຄວາມເຊືື່ ອໝ ນ້ 95%. 

- ຜູປ້ະກອບກດິຈະການທີື່ ຢູື່ ໃນຂະໜາດວສິາຫະກດິຂະໜາດໃຫຍື່  ຈະມລີະດ ບ
ຄວາມຄດິເຫ ນ ກື່ ຽວກ ບໂອກາດໃນການສ ື່ ງເສມີການລ ງທນຶຢູື່  ສປປລາວ ແບບຍນືຍ ງຫ າຍ
ກວື່ າຜູປ້ະກອບກດິຈະການທີື່ ຢູື່ ໃນຂະໜາດວສິາຫະກດິຂະໜາດກາງ, ຂະໜາດນອ້ຍ ແລະ 
ຈນຸລະວສິາຫະກດິ ດວ້ຍລະດ ບຄວາມເຊືື່ ອໝ ນ້ 99%, 99%  ແລະ 95% ຕາມລໍາດ ບ. 

- ຜູປ້ະກອບກດິຈະການທີື່ ຢູື່ ໃນຂະໜາດວສິາຫະກດິຂະໜາດນອ້ຍ ຈະມລີະດ ບ
ຄວາມຄດິເຫ ນ ກື່ ຽວກ ບໂອກາດໃນການສ ື່ ງເສມີການລ ງທນຶຢູື່  ສປປລາວ ແບບຍນືຍ ງຫ າຍ
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ກວື່ າຜູປ້ະກອບກດິຈະການທີື່ ຢູື່ ໃນ ຈນຸລະວສິາຫະກດິ ດວ້ຍລະດ ບຄວາມເຊືື່ ອໝ ນ້ 99%. 

- ຜູປ້ະກອບກດິຈະການທີື່ ຢູື່ ໃນຂະໜາດວິສາຫະກດິຂະໜາດກາງ ຈະມລີະດ ບ
ຄວາມຄດິເຫ ນ ກື່ ຽວກ ບໂອກາດໃນການສ ື່ ງເສມີການລ ງທນຶຢູື່  ສປປລາວ ແບບຍນືຍ ງຫ າຍ
ກວື່ າຜູປ້ະກອບກດິຈະການທີື່ ຢູື່ ໃນຂະໜາດວສິາຫະກດິຂະໜາດຈນຸລະວສິາຫະກດິ ແລະ ຂະ
ໜາດນອ້ຍ ດວ້ຍລະດ ບຄວາມເຊືື່ ອໝ ນ້ 95% ເຊ ື່ ນກ ນ. 

- ຜູປ້ະກອບກດິຈະການທີື່ ຢູື່ ໃນຂະໜາດວສິາຫະກດິຂະໜາດນອ້ຍ ຈະມລີະດ ບ
ຄວາມຄດິເຫ ນ ກື່ ຽວກ ບໂອກາດໃນການສ ື່ ງເສມີການລ ງທນຶຢູື່  ສປປລາວ ແບບຍນືຍ ງຫ າຍ
ກວື່ າຜູປ້ະກອບກດິຈະການທີື່ ຢູື່ ໃນຂະໜາດວສິາຫະກດິຂະໜາດຈນຸລະວສິາຫະກດິ ດວ້ຍ
ລະດ ບຄວາມເຊືື່ ອໝ ນ້ 95%; ຜູປ້ະກອບກດິຈະການທີື່ ຢູື່ ໃນຂະໜາດວສິາຫະກດິຂະໜາດ
ໃຫຍື່  ຈະມລີະດ ບຄວາມຄດິເຫ ນ ກື່ ຽວກ ບໂອກາດໃນການສ ື່ ງເສມີການລ ງທນຶຢູື່  ສປປລາວ 
ແບບຍນືຍ ງຫ າຍກວື່ າຜູປ້ະກອບກດິຈະການທີື່ ຢູື່ ໃນຂະໜາດວສິາຫະກດິຂະໜາດຈນຸລະວິ
ສາຫະກດິ ດວ້ຍລະດ ບຄວາມເຊືື່ ອໝ ນ້ 95%. 

- ຜູປ້ະກອບກດິຈະການທີື່ ຢູື່ ໃນຂະໜາດວສິາຫະກດິຂະໜາດນອ້ຍ ຈະມລີະດ ບ
ຄວາມຄດິເຫ ນ ກື່ ຽວກ ບໂອກາດໃນການສ ື່ ງເສມີການລ ງທນຶຢູື່  ສປປລາວ ແບບຍນືຍ ງຫ າຍ
ກວື່ າຜູປ້ະກອບກດິຈະການທີື່ ຢູື່ ໃນຂະໜາດວສິາຫະກດິຂະໜາດຈນຸລະວສິາຫະກດິ ດວ້ຍ
ລະດ ບຄວາມເຊືື່ ອໝ ນ້ 95%; ຜູປ້ະກອບກດິຈະການທີື່ ຢູື່ ໃນຂະໜາດວສິາຫະກດິຂະໜາດ
ໃຫຍື່  ຈະມລີະດ ບຄວາມຄດິເຫ ນ ກື່ ຽວກ ບໂອກາດໃນການສ ື່ ງເສມີການລ ງທນຶຢູື່  ສປປລາວ 
ແບບຍນືຍ ງຫ າຍກວື່ າຜູປ້ະກອບກດິຈະການທີື່ ຢູື່ ໃນຂະໜາດວສິາຫະກດິຂະໜາດຈນຸລະວິ
ສາຫະກດິ ດວ້ຍລະດ ບຄວາມເຊືື່ ອໝ ນ້ 99%. 

- ຜູປ້ະກອບກດິຈະການທີື່ ຢູື່ ໃນຂະໜາດວິສາຫະກດິຂະໜາດກາງ ຈະມລີະດ ບ
ຄວາມຄດິເຫ ນ ກື່ ຽວກ ບໂອກາດໃນການສ ື່ ງເສມີການລ ງທນຶຢູື່  ສປປລາວ ແບບຍນືຍ ງໂດຍ
ສະເລື່ ຍຫ າຍກວື່ າຜູປ້ະກອບກດິຈະການທີື່ ຢູື່ ໃນຂະໜາດວສິາຫະກດິຂະ ໜາດຈນຸລະວສິາຫະ
ກດິ ດວ້ຍລະດ ບຄວາມເຊືື່ ອໝ ນ້ 99%; ຜູປ້ະກອບກດິຈະການທີື່ ຢູື່ ໃນຂະໜາດວສິາຫະກດິ
ຂະໜາດໃຫຍື່  ຈະມລີະດ ບຄວາມຄດິເຫ ນ ກື່ ຽວກ ບໂອກາດໃນການສ ື່ ງເສມີການລ ງທນຶຢູື່  
ສປປລາວ ແບບຍນືຍ ງໂດຍສະເລື່ ຍຫ າຍກວື່ າຜູປ້ະກອບກດິຈະການທີື່ ຢູື່ ໃນຂະໜາດວສິາຫະ
ກດິຂະໜາດຈນຸລະວສິາຫະກດິ ດວ້ຍລະດ ບຄວາມເຊືື່ ອໝ ນ້ 95%. 
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- ຜູປ້ະກອບກດິຈະການມວຸີດທກິານສກຶສາມ ດທະຍ ມຕ ນ້ລ ງມາຈະມລີະດ ບຄວາມ
ຄດິເຫ ນ ກື່ ຽວກ ບໂອກາດໃນການສ ື່ ງເສມີການລ ງທນຶຢູື່  ສປປລາວ ແບບຍນືຍ ງໂດຍສະເລື່ ຍໜ້
ອຍກວື່ າຜູປ້ະກອບກດິຈະການທີື່ ມວຸີດທກິານສກຶສາຊ ນ້ກາງ/ຊ ນ້ສູງ ແລະ ວຸດທປິະລນິຍາຕີ
ຂຶນ້ໄປ ດວ້ຍລະດ ບຄວາມເຊືື່ ອໝ ນ້ 95% ຄກື ນ. 

- ຜູປ້ະກອບກດິຈະການທີື່ ມໄີລຍະເວລາດໍາເນນີທຸລະກດິ 1-5 ປີ ຈະມລີະດ ບຄວາມ
ຄດິເຫ ນ ກື່ ຽວກ ບໂອກາດໃນການສ ື່ ງເສມີການລ ງທນຶຢູື່  ສປປລາວ ແບບຍນືຍ ງຫ າຍກວື່ າຜູ ້
ປະກອບກດິຈະການມໄີລຍະເວລາດໍາເນນີທຸລະກດິ 16-20 ປີ ດວ້ຍລະດ ບຄວາມເຊືື່ ອໝ ນ້ 
95%, ເຊ ື່ ນກ ນ.  

- ຜູປ້ະກອບກດິຈະການທີື່ ມໄີລຍະເວລາດໍາເນນີງານທຸລະກດິ 1-5 ປີ ຈະມລີະດ ບ
ຄວາມຄດິເຫ ນ ກື່ ຽວກ ບໂອກາດໃນການສ ື່ ງເສມີການລ ງທນຶຢູື່  ສປປລາວ ແບບຍນືຍ ງຫ າຍ
ກວື່ າຜູປ້ະກອບກດິຈະການມໄີລຍະເວລາດໍາເນນີທຸລະກດິ 6-10 ປີ ; 11-15  ປີ ແລະ 16-20 

ປີ ດວ້ຍລະດ ບຄວາມເຊືື່ ອໝ ນ້ 95%, 95%  ແລະ 99% ຕາມລໍາດ ບ; ຜູປ້ະກອບກດິຈະການ
ທີື່ ມໄີລຍະເວລາດໍາເນນີທຸລະກດິ 11-15 ປີ ຈະມລີະດ ບຄວາມຄດິເຫ ນ ກື່ ຽວກ ບໂອກາດໃນ
ການສ ື່ ງເສມີການລ ງທນຶຢູື່  ສປປລາວ ແບບຍນືຍ ງຫ າຍກວື່ າຜູປ້ະກອບກດິຈະການມໄີລຍະ
ເວລາດໍາເນນີທຸລະກດິ 6-10 ປີ ແລະ 16-20 ປີ ດວ້ຍລະດ ບຄວາມເຊືື່ ອໝ ນ້ 95%, 99% 

ຕາມລໍາດ ບ. 
ຄໍາສະເໜຂີອງການຄ ນ້ຄວາ້ 

ຂໍແ້ນະນາໍສໍາລ ບການຄ ນ້ຄວາ້ໃນຄ ງ້ນີ ້

1. ເນືື່ ອງຈາກນ ກລ ງທນຶສື່ ວນຫ າຍຍ ງເປ ນຂະແໜງການຄາ້, ເປ ນຂະໜາດນອ້ຍ-ຂະໜ

າດຈນຸລະວສິາຫະກດິ ແລະເປ ນທຸລະກດິປະເພດສື່ ວນບຸກຄ ນ. ດ ື່ ງນ ນ້, ທາງລ ດສະບານລາວ

ຄວນອະນຸຍາດໃຫລ້ ງທນຶເປ ນຂະແໜງອືື່ ນໃຫຫ້ າຍຂຶນ້ເຊ ື່ ນ: ຂະແໜງການຜະລດິ, ຂະແໜງບໍ

ລກິານ. ພອ້ມດຽວກ ນນ ນ້ກໍື່ ຄວນໃຫເ້ປ ນທຸລະກດິຂະໜາດກາງຂຶນ້ໄປ ແລະ ເປ ນການລ ງທນຶ

ແບບຫຸນ້ສື່ ວນລາວ-ຈນີໃຫຫ້ າຍຂຶນ້. 

2. ເນືື່ ອງຈາກນ ກລ ງທນຶສື່ ວນຫ າຍຍ ງໜຸື່ ມນອ້ຍ, ມລີະດ ບການສກຶສາຍ ງຕໍື່ າ ແລະ ມີ

ໄລຍະໄລຍະເວລາໃນການດໍາເນນີທຸລະກດິຢູື່ ລາວຍ ງໜອ້ຍ ແລະ ທ ງຂາດປະສ ບການໃນການ
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ເຮ ດທຸລະກດິຢູື່ ລາວ, ດ ື່ ງນ ນ້ ຝື່ າຍຈນີຄວນຈະພຈິາລະນາໃຫມ້ ີຜູທ້ີື່ ມຄີວາມຮູ ້ແລະ ມທີ ກສະ

ມາລ ງທນຶຢູື່ ລາວເພີມ້ຂຶນ້ຕືືື່ ມ. 

3. ສໍາລ ບສະພາບແວດລອ້ມການລ ງທຶນໃນ ສປປລາວ , ລ ດຖະບານຄວນຈະ

ເອ າໃຈໃສື່ ສາ້ງແຮງງານທີື່ ມທີ ກສະ (ມຝີີມ)ື ເພືື່ ອຕອບສະໜອງໃຫບ້ ນດາບໍລສິ ດຈນີຜູລ້  ງທນຶ 

ໃນ ສປປລາວ, ຄວນປ ບປຸງດາ້ນລະບຽບການ-ກ ດໝາຍການລ ງທນຶໃຫມ້ຄີວາມຖກືຕອ້ງຊ ດ

ເຈນ ແລະ ຄວນມນີະໂຍບາຍການສ ື່ ງເສມີການລ ງທນຶຕືື່ ມອກີ.  

4. ສໍາລ ບນ ກລ ງທນຶຈນີກໍື່ ຄວນສກຶສາກື່ ຽວກ ບວ ດທະນະທໍາ-ຮດີຄອງປະເພນລີາວ, 

ຄວນມຄີວາມຮູຄ້ວາມຮູ ້ເລືື່ ອງຜ ນກະທ ບຕໍື່ ສິື່ ງແວດລອ້ມ (EAI), ມຄີວາມຮູເ້ລືື່ ອງຜ ນກະທ ບ

ທາງສຸຂະພາບ (HIA). ເນືື່ ອງຈາກວື່ ານ ກລ ງທນຶຈນີຈາໍນວນໜຶື່ ງບໍື່ ໄດປ້ະຕບິ ດຕາມບ ດວພິາກ

ເສດຖະກດິ-ເຕ ກນກິ, ສ ນຍາ ແລະ ຕາມລະບຽບກ ດໝາຍຂອງການລ ງທນຶຂອງ ສປປລາວ. 
 

 

ຂໍແ້ນະນາໍສໍາລ ບການຄ ນ້ຄວາ້ໃນຄ ງ້ຕໍື່ ໄປ 

1) ການສກຶສາຄ ງ້ນີຍ້  ງມຂໍີຈ້າໍກ ດ ທາງດາ້ນປະຊາກອນ ແລະ ກຸື່ ມຕ ວຢື່ າງ ສະເພາະແຕື່

ພາກ ເໜອື ແລະ ນະຄອນຫ ວງວຽງຈ ນ ຂອງ ສປປ ລາວ ເທ ື່ ານ ນ້. ດ ື່ ງນ ນ້, ຜູທ້ີື່ ສກຶສາຄ ງ້ຕໍື່ ໄປ

ຄວນເລອືກເອ າກຸື່ ມປະຊາກອນ ແລະ ກຸື່ ມຕ ວຢື່ າງຢູື່ ບ ນດາແຂວງຕື່ າງໆເພີມ້ອກີໃນທ ື່ ວປະເທດ

ຈະເປ ນການດ.ີ 

2)  ການສກຶສາຄ ງ້ນີມ້ເີວລາຈາໍກ ດ ໂດຍການສກຶສາສື່ ວນຫ າຍຈະເນ ນ້ໃສື່ ການສກຶສາ

ໃນຮູບແບບການສໍາຫ ວດ, ຊຶື່ ງຈະເນ ນ້ສກຶສາແບບປະລມິານ. ດ ື່ ງນ ນ້, ຜູທ້ີື່ ສກຶສາຄ ງ້ຕໍື່ ໄປຄວນ

ເລອືກສກຶສາແບບຄຸນນະພາບເພີມ້ໃຫຫ້ າຍຂຶນ້ອກີຈະເປ ນການດ.ີ 

ເອກະສານອາ້ງອງີ 

ບ ດລາຍງານກະຊວງແຜນການແລະການລ ງທນຶ, ກ ມສ ື່ ງເສມີການລ ງທນຶ, ສະຖຕິກິານລ ງທນຶ 
1989-2015. 
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ດໍາລ ດເລກທ2ີ5/ລບ, ລ ງວ ນທ ີ16 ມ ງກອນ 2017, ກ ມສ ື່ ງເສມີວສິາຫະກດິຂະໜາດນອ້ຍ 

ແລະ ຂະໜາດກາງ, ການຈ ດແບື່ ງຂະໜາດວສິາຫະກດິຂະໜາດຈນຸລະວສິາຫະກດິ, ຂະໜາດ

ນອ້ຍ ແລະ ຂະໜາດກາງ.  

ລ ດສະໝ ີວ. (2018) ສະຖຕິທຸິລະກດິ  ສໍາລ ບຫ  ກສູດປະລນິຍາໂທ ບໍລຫິານທຸລະກດິ ສະ
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ຕ ວຢື່ າງທີື່ ໃຊເ້ຂ າ້ໃນການສກຶສາຄ ງ້ນີມ້ຈີໍານວນ 243 ຄ ນ, ນໍາໃຊໂ້ປແກ ມສໍາເລ ດຮູບທາງ
ສະຖຕິ ິIBM SPSS Statistics 21 ເຂ າ້ໃນການວເິຄາະຂໍມູ້ນ ສໍາລ ບຂໍມູ້ນສື່ ວນຕ ວ, ຂໍມູ້ນ
ກື່ ຽວກ ບການກຽມຕ ວ ແລະ ການວາງແຜນໃນການປະກອບອາຊບີດວ້ຍການຫາຄວາມຖີື່  
ແລະ ຄື່ າສື່ ວນຮອ້ຍ, ສື່ ວນການວເິຄາະລະດ ບຄວາມສໍາຄ ນຂອງແຕື່ ລະປ ດໄຈແມື່ ນຫາຄື່ າ
ສະເລື່ ຍ, ຄື່ າຜດິດື່ ຽງມາດຕະຖານ ແລະ ການທ ດສອບຂໍສ້ ມມຸດຖານແມື່ ນນໍາໃຊກ້ານວເິຄາະ 

Independent Simple T-test, One-way ANOVA  ແລະ ໃນກໍລະນທີີື່ ພ ບວື່ າມຄີວາມ
ແຕກຕື່ າງຈະໃຊກ້ານທ ດສອບແບບປຽບທຽບເປ ນຄູື່ ໂດຍໃຊວ້ິທີ Least Significant 

Difference (LSD) .  ຜ ນການສກຶສາພ ບວື່ າ: ຜູຕ້ອບແບບສອບຖາມສື່ ວນຫ າຍແມື່ ນເປ ນ
ເພດຍງິ, ມເີກ ດສະເລື່ ຍ (GPA) ຢູື່ ລະຫື່ ວາງ 2.51 – 3.00, ສື່ ວນຫ າຍແມື່ ນມຖີິື່ ນກາໍເນດີມາ
ຈາກພາກກາງ, ມີລາຍຮ ບສະເລື່ ຍຕໍື່ ເດືອນຂອງຄອບຄ ວຢູື່ ລະຫວື່ າງ 3.000.001 – 

6.000.000 ກີບ, ສື່ ວນຫ າຍແມື່ ນມກີານວາງແຜນປະກອບອາຊີບນໍາບໍລິສ ດເອກະຊ ນ, 
ເຫດຜ ນທີື່ ເລອືກປະກອບອາຊບີກ ບສະຖານທີື່ ດ ື່ ງກື່ າວແມື່ ນເງນິເດອືນ, ມຄີວາມຕອ້ງການ
ລະດ ບເງນິເດອືນພືນ້ຖານ 3,000,001 ຂືນ້ໄປ, ສື່ ວນຫ າຍແຫ ື່ ງຂໍມູ້ນທີື່ ໃຊເ້ພືື່ ອກຽມສະໝ 
ກວຽກແມື່ ນມາຈາກອິນເຕີເນ ດ, ລະດ ບຄວາມສໍາຄ ນຂອງບ ນດາປ ດໄຈທີື່ ສ ື່ ງຜ ນຕໍື່ ການ
ປະກອບອາຊບີໂດຍລວມເຫ ນວື່ າ: ປ ດໄຈທາງດາ້ນສື່ ວນຕ ວ, ດາ້ນເສດຖະກດິ ແລະ ດາ້ນ
ສ ງຄ ມແມື່ ນມລີະດ ບຄວາມສໍາຄ ນຫ າຍຕໍື່ ກ  ບການປະກອບອາຊີບ, ສື່ ວນປ ດໄຈທາງດາ້ນ
ຄອບຄ ວ ແມື່ ນມລີະດ ບຄວາມສໍາຄ ນປານກາງ, ຜ ນການປຽບທຽບລະດ ບຄວາມສໍາຄ ນຂອງ
ປ ດໄຈທີື່ ສ ື່ ງຜ ນຕໍື່ ການປະກອບອາຊບີພ ບວື່ າ: ພາກວຊິາຮຽນ, ອາຊບີຂອງພໍື່ ແມື່  ແລະ ລາຍຮ ບ
ສະເລື່ ຍຕໍື່ ເດອືນຂອງຄອບຄ ວແມື່ ນມອີດິທພິ ນຕໍື່ ກ  ບການປະກອບອາຊບີທີື່ ແຕກຕື່ າງກ ນ. 
ຄ ຳສັບສ ຳຄັນ: ກຳນວຳງແຜນ, ກຳນກຽມຄວຳມພ້ອມ, ກຳນປະກອບອຳຊີ ບ, ສ ຳ
ເລັດກຳນສຶ ກສຳ, ນ ກສກຶສຳ, ຄະນະເສດຖະສຳດ ແລະ ບ ລິ ຫຳນທຸລະກິດ 
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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 
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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 

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. 
 

ທີື່ ມາ ແລະ ຄວາມສໍາຄ ນຂອງບ ນຫາ  
 ໃນສ ງຄ ມປ ດຈບຸ ນ ແມື່ ນມກີານປື່ ຽນແປງຢື່ າງຫ ວງຫ າຍໃນຫ າຍດາ້ນ ບໍື່ ວື່ າຈະເປ ນດາ້ນ

ເສດຖະກດິ ຫ  ືເທ ກໂນໂລຢີຕື່ າງໆ ເຮ ດໃຫເ້ກດີອາຊບີໃໝື່ ຂືນ້ຫ າຍສາຂາ, ຫ າຍໆຄ ນຈຶື່ ງຕອ້ງ
ມກີານຕ ດສນິໃຈທີື່ ຈະເລອືກອາຊີບໃດອາຊີບໜືື່ ງໃຫກ້  ບຕ ນເອງ; ເຊີື່ ງແຕື່ ລະຄ ນຍື່ ອມມີ
ເຫດຜ ນໃນການເລອືກອາຊບີທີື່ ແຕກຕື່ າງກ ນໄປ, ບາງຄ ນຕ ດສນິໃຈເລອືກ ເພາະເຫ ນວື່ າເປ ນ
ອາຊບີທີື່ ຢູື່ ໃນສະໄໝນຍິ ມ, ເປ ນອາຊບີທີື່ ໝ ນ້ຄ ງ, ສາ້ງລາຍໄດດ້,ີ ບາງຄ ນເລອືກຕາມຄື່ ານຍິ  ມ
, ເລອືກຕາມໝູື່ ເພືື່ ອນ ຫ  ືບາງຄ ນອາດເລອືກຕາມທີື່ ພໍື່ ແມື່ ໃຫກ້ານສະໜ ບສະໜູນ ໂດຍບໍື່ ໄດ ້
ຄໍານງືເຖີງຄວາມເໝາະສ ມກ ບຕ ນເອງວື່ າ ຕ ນເອງມຄີວາມສາມາດ ແລະ ຄວາມສ ນໃຈໃນ
ອາຊບີທີື່ ແຕກຕື່ າງກ ນ ແລະ ບໍື່ ສາມາດທີື່ ຈະສາ້ງອາຊບີດຽວກ ນໄດໝ້ ດທຸກຄ ນ. ດ ື່ ງນ ນ້, ຈ ຶື່ ງ
ເຮ ດໃຫຫ້ າຍຄ ນທີື່ ເລອືກອາຊບີໜຶື່ ງ ຕອ້ງໄດປ້ື່ ຽນວຽກໃໝື່ ຢູື່ ຕະຫ ອດເວລາ ເພືື່ ອຊອກຫາ
ວຽກທີື່ ເໝາະສ ມກ ບຕ ນເອງ ເຊິື່ ງອາດຈະໄດປ້ື່ ຽນໄປຫ າຍສາຂາອາຊບີ ຈ ນບາງຄ ງ້ກວື່ າຈະພ ບ
ກ ບວຽກທີື່ ຕ ນເອງຮ ກກໍື່ ເສຍເວລາໄປຫ າຍແລວ້. ດວ້ຍເຫດນ ນ້ ສ ງຄ ມປະຈບຸ ນຈຶື່ ງໄດໃ້ຫ ້
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ຄວາມສໍາຄ ນຕໍື່ ການກຽມຕ ວກື່ ອນສໍາເລ ດການສກຶສາຕໍື່ ກ  ບການປະກອບອາຊບີ ເພືື່ ອໃຫໄ້ດ ້
ອາຊບີທີື່ ຕ ນເອງຮ ກ ໂດຍເລີື່ ມຈາກການວເິຄາະຕ ນເອງດວ້ຍການວາງແຜນ ແລະ ການກະກຽມ
ຕ ນເອງໃຫພ້ອ້ມກື່ ອນທີື່ ຈະກາ້ວເຂ າ້ສູື່ ສະໝໍລະພູມອາຊບີ. ສະນ ນ້, ຄ ນເຮ າທຸກຄ ນກື່ ອນຈະ
ເລອືກອາຊບີໃດໜືື່ ງນ ນ້ ແມື່ ນຕອ້ງໄດມ້ກີານວາງແຜນ ແລະ ກະກຽມຕ ວ ເພືື່ ອກຽມຄວາມ
ພອ້ມໃຫແ້ກື່ ການປະກອບອາຊບີໃຫແ້ກື່ ຕ ນເອງ ເພືື່ ອເປ ນການຮ ບປະກ ນຄວາມສື່ ຽງ ທີື່ ຈະ
ເກດີຂຶນ້ໃນອະນາຄ ດໄດລ້ະດ ບໜືື່ ງ ເຊີື່ ງຈະຮ ບປະກ ນໄດຫ້ າຍໜອ້ຍພຽງໃດນ ນ້ ຂຶນ້ຢູື່ ກ  ບ
ຄວາມສາມາດຂອງຜູວ້າງແຜນເອງ ທີື່ ຈະສາມາດຄາດຄະເນສີື່ ງທີື່ ເກດີຂືນ້ໃນອະນາຄ ດ ໂດຍນາໍ
ເອ າຂໍມູ້ນໃນອະດດີ ແລະ ປ ດຈບຸ ນບວກກ ບການຕ ດສນິໃຈທີື່ ຮອບຄອບ ເພືື່ ອເລອືກປະກອບ
ອາຊບີໃຫກ້ ບຕ ນເອງຢື່ າງເໝາະສ ມໄດອ້ກີ.  

ເນືື່ ອງຈາກວື່ າ, ບ ນດາປະເທດຕື່ າງໆໃນທ ື່ ວໂລກ ກໍື່ ຄປືະເທດລາວເຮ າເຖິງຈະເປ ນ
ປະເທດກໍາລ ງພ ດທະນາ ແຕື່ ການເລອືກປະກອບອາຊບີຍ ງເປ ນຂະບວນການທີື່ ສະຫ  ບສ ບ
ຊອ້ນ ເຊິື່ ງບຸກຄ ນທີື່ ຈະຕ ດສນິໃຈ ເລອືກອາຊບີຈະຕອ້ງຮູຈ້  ກໂຕເອງໃນດາ້ນຄວາມສ ນໃຈ, 
ຄວາມສາມາດ ແລະ ຄວາມຖະໜ ດເປ ນຢື່ າງດ ີເຊິື່ ງເປ ນການຍາກສໍາລ ບປະຊາຊ ນທ ື່ ວໄປ 
ແລະ ນອກຈາກຈະຕອ້ງຮູຈ້  ກຕ ນເອງແລວ້ ຜູເ້ລອືກອາຊບີຈະຕອ້ງຮູຈ້  ກໂລກຂອງວຽກອກີ
ດວ້ຍ. ດ ື່ ງນ ນ້, ຈ ຶື່ ງມຫີ າຍອ ງການຈ ດຕ ງ້ສາກ ນເຊ ື່ ນ: ທະນາຄານໂລກ (World Bank) ແລະ 
ອ ງການ AusAID ( The Australian Agency for International Development) ກໄໍດ ້
ຄດິໂຄງການແນະນໍາ ແລະ ໃຫ ້ການປືກສາທາງອາຊບີ ເພືື່ ອຊື່ ວຍແນະນໍາໃຫນ້ ກສກຶສາ ໂດຍ
ສະເພາະແມື່ ນຄະນະເສດຖະສາດ ແລະ ບໍລຫິານທຸລະກດິໄດມ້ໜີື່ ວຍງານໃຫຄໍ້າແນະນາໍ ແລະ 
ໃຫກ້ານປຶກສາທາງດາ້ນອາຊບີ, ເປ ນໜື່ ວຍງານທີື່ ໃຫບໍ້ລກິານດໍາເນນີກດິຈະກາໍຕື່ າງໆ ເພືື່ ອໃຫ ້
ນ ກສກຶສາມຄີວາມຮູ,້ ຄວາມເຂ າ້ໃຈ ແລະ ທ ກສະຕື່ າງໆທາງດາ້ນອາຊບີ, ການປະກອບອາຊບີ
,ຊື່ ວຍໃຫນ້ ກສກຶສາ ສາມາດເລອືກອາຊບີໄດຢ້ື່ າງເໝາະສ ມກ ບຕ ນເອງ ແລະ ຊື່ ວຍຊອກຫາ
ວຽກເຮ ດງານທໍາໃຫນ້ ກສກຶສາບໍື່ ວື່ື່ າຈະເປ ນວຽກປະຈາໍ ແລະ ວຽກອດິສະຫ ະເປ ນຕ ນ້. ທ ງໝ 
ດນີແ້ມື່ ນເພືື່ ອໃຫນ້ ກສກຶສາຮູເ້ອງ ຮູວ້ທີກີານກຽມຕ ວ ເພືື່ ອກາ້ວເຂ າ້ສູື່ ໜື່ ວຍງານຂອງຕ ນເອງ
ໄດຢ້ື່ າງມປີະສດິທພິາບຄ ືໄດເ້ຮ ດວຽກທີື່ ຮ ກ ເຊິື່ ງກ ງກ ບ ລ ກຂະນາ ສາຣວິ ນ (ອາ້ງອງີໃນ ສະເ
ໝແີຂ ອາພລິ ມຍານ ນ, 2006 ) ໄດກ້ື່ າວວື່ າ: ຖາ້ໄດເ້ລອືກອາຊບີຢື່ າງເໝາະສ ມ ແລະ ປະສ ບ
ຄວາມສໍາເລ ດໃນອາຊບີນ ນ້ ຈະເປ ນສື່ ວນສໍາຄ ນທີື່ ຊື່ ວຍໃຫບຸ້ກຄ ນນ ນ້ມຄີວາມສຸກໃນຊວີດິ. 
ແຕື່ ໃນທາງກ ງກ ນຂາ້ມ ຖາ້ເລອືກອາຊບີບໍື່ ໄດ ້ຫ  ືໄດບໍ້ື່ ເໝາະສ ມ ຈະເຮ ດໃຫເ້ກດີບ ນຫາໃນ
ການປະກອບອາຊບີ, ການທີື່ ຄດິຈະປື່ ຽນອາຊບີໃໝື່ ແມື່ ນນ ບວື່ າບໍື່ ແມື່ ນສີື່ ງທີື່ ຈະເຮ ດໄດງ້ື່ າຍ 
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ເນືື່ ອງຈາກການປະກອບອາຊບີແຕື່ ລະຢື່ າງຕອ້ງມກີານກຽມຕ ວ ຫ  ືໃຊເ້ວລາໃນການເຝິກຝ ນພໍ
ສ ມຄວນ ເຊີື່ ງສອດຄື່ ອງກ ບ ປຣະນນິ ນ ອຸປາໄມ (ອາ້ງອງີໃນ ສະ ເໝແີຂ ອາພລິ ມຍານ ນ, 
2006 ) ໄດກ້ື່ າວວື່ າ: ເມືື່ ອບຸກຄ ນໃດເລອືກອາຊບີເໝາະສ ມກ ບບຸກຄະລກິກະພາບ,ຄວາມ
ສ ນໃຈ, ຄວາມຖະໜ ດ ແລະ ຄວາມສາມາດຂອງຕ ນເອງແລວ້ ກໍື່ ຈະເຮ ດໃຫມ້ຄີວາມສຸກໃນ
ການເຮ ດວຽກ,  ສາມາດປະຕບິ ດໃນອາຊບີ ຂອງຕ ນໄດເ້ຕ ມສ ກກາຍະພາບ ອ ນສ ື່ ງຜ ນໃຫ ້
ບຸກຄ ນນ ນ້ເປ ນຊ ບພະຍາກອນທີື່ ມຄີື່ າຫ າຍໃນສ ງຄ ມ. ແຕື່ ໂດຍທ ື່ ວໄປແລວ້ ບຸກຄ ນບໍື່ ມ  ກ
ຕ ດສນິໃຈເລອືກອາຊບີອ ນແທຈ້ງິຂອງຕ ນເອງ ເຊິື່ ງຈະສ ື່ ງຜ ນໃຫພ້ ບບ ນຫາໃນການປະກອບ
ອາຊບີໃນອະນາຄ ດຫ າຍກວື່ າທີື່ ຄວນຈະເປ ນ ແລະ ຖາ້ການປະກອບອາຊບີນ ນ້ ບໍື່ ມຄີວາມຖະ
ໜ ດ, ບໍື່ ມຄີວາມສ ນໃຈຢື່ າງແທຈ້ງິ ອາດເຮ ດໃຫປ້ະສ ບຄວາມຫ   ມ້ເຫ ວໄດ.້ 

ແນວໃດກໍື່ ຕາມ ຍ ງມນີ  ກສກຶສາທີື່ ຍ  ງຢູື່ ລະຫວື່ າງການຕ ດສນິໃຈເລອືກປະກອບອາຊບີ 
ດ ື່ ງນ ນ້, ຈ ຶື່ ງເປ ນສີື່ ງທີື່ ໜາ້ສ ນໃຈວື່ າ ນ ກສກຶສາທີື່ ກຽມຈະຮຽນຈ ບໄປແມື່ ນມຄີວາມຕືື່ ນຕ ວຕໍື່

ການກຽມຕ ວເພືື່ ອປະກອບອາຊບີຂອງຕ ນຄແືນວໃດ ເພືື່ ອເປ ນປະໂຫຍດໃຫແ້ກື່ ສະຖາບ ນ
ການສກຶສາ ແລະ ພາກສື່ ວນທີື່ ກື່ ຽວຂອ້ງ ເພືື່ ອເປ ນການຮ ບປະກ ນເຖິງຄຸນນະພາບໃນການ
ປະກອບອາຊບີຂອງນ ກສກຶສາ ກໍື່ ຄແືຮງງານອ ນສໍາຄ ນຂອງຊາດອກີດວ້ຍ. 
ຈດຸປະສ ງຂອງການຄ ນ້ຄວາ້ 

• ສກຶສາການວາງແຜນ ແລະ ການກຽມຕ ວໃນການປະກອບອາຊບີ ຂອງນ ກສກຶສາ
ພາຍຫ  ງສໍາເລ ດການສກຶສາລະດ ບປະລນິຍາຕ ີ 

• ສຶກສາບ ນດາປ ດໄຈທີື່ ສ ື່ ງຜ ນຕໍື່ ກ  ບການເລືອກອາຊີບ ຂອງນ ກສຶກສາ ຄະນະ
ເສດຖະສາດ ແລະ ບໍລຫິານທຸລະກດິ ໃນອາຊບີທີື່ ຕ ນເອງສ ນໃຈ. 

• ປຽບທຽບຄວາມແຕກຕື່ າງລະຫວື່ າງເພດ, ສາຂາຮຽນ, ອາຊບີຂອງພໍື່ ແມື່  ແລະ ລາຍ
ຮ ບສະເລື່ ຍຂອງຄອບຄ ວ ກ ບປ ດໄຈທີື່ ສ ື່ ງຜ ນຕໍື່ ການເລອືກອາຊບີ ຂອງນ ກສກຶສາ ຄະນະ
ເສດຖະສາດ ແລະ ບໍລຫິານທຸລະກດິ. 
ບ ດຄ ນ້ຄວາ້ທີື່ ກື່ ຽວຂອ້ງ 

ວ ນເພ ງ ຈ  ນທະລາວ ງ (2010) ໄດສ້ກຶສາ “ ການປະກອບອາຊີບທະນາຄານຂອງ
ນ ກສກຶສາທີື່ ຮຽນຈ ບຈາກສະຖາບ ນການທະນາຄານ’’ ກໍລະນສີກຶສາຂະແໜງການທະນາຄານ
ພາກລ ດ ແລະ ເອກະຊ ນໃນນະຄອນຫ ວງວຽງຈ ນໃນສ ກປີ  2004 – 2008 ໂດຍມຈີດຸປະສ ງ
ໃນການສກຶສາກື່ ຽວກ ບສະພາບທ ື່ ວໄປຂອງນ ກສກຶສາ ທີື່ ເຂ າ້ປະກອບອາຊບີໃນຂະແໜງການ
ທະນາຄານ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການເຮ ດວຽກຕ ວຈງິ, ສກຶສາໃຫຮູ້ບ້ ນດາວຊິາທີື່ ຮຽນໃນ
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ຫ  ກສູດແຕື່ ລະສາຂາວຊິາທີື່ ໄດຖ້ກືນາໍໃຊຫ້ າຍ ແລະ ບໍື່ ຖກືນໍາໃຊໃ້ນການປະຕບິ ດຕ ວຈງີ ແລະ 
ສກຶສາເຖງິຜ ນຕອບແທນທີື່ ຄາດຫວ ງ ຈະໄດຮ້ ບການລ ງທນຶໃນການສກຶສາຢູື່ ສະຖາບ ນການ
ທະນາຄານ ໂດຍສໍາຫ ວດເຖງິບ ນຫາ ແລະ ຂໍສ້ະເໜແີນະຂອງນ ກສກຶສາທີື່ ຈ  ບຈາກສະຖາບ ນ
ການທະນາຄານ ເຊິື່ ງໄດລ້ວບລວມຈາໍນວນປະຊາກອນທີື່ ຮຽນຈ ບໃນສ ກປີ 2004 – 2008 ມີ
ທ ງໝ ດ 887 ຄ ນ ເຊິື່ ງໃນນ ນ້ ໄດມ້ກີານສໍາຫ ວດກຸື່ ມຕ ວຢື່ າງຈໍານວນ 247 ຕ ວຢື່ າງ ເທ ື່ າກ ບ 
30% ຂອງຈໍານວນປະຊາກອນທ ງໝ ດ ດວ້ຍການສາ້ງແບບສອບຖາມ. ຜ ນການສກຶສາເຫ ນ
ວື່ າ: ນ ກສກຶສາທີື່ ປະກອບອາຊບີໃນຂະແໜງການທະນາຄານ ທີື່ ຢູື່ ໃນນະຄອນຫ ວງວຽງຈ ນ 
ສື່ ວນໃຫຍື່ ແມື່ ນເພດຍງິ ກວມເອ າ 51.82, ເປ ນນ ກສກຶສາທີື່ ຮຽນຈ ບໃນສາຂາວຊິາການ
ທະນາຄານ ກວມເອ າ 64.23, ເປ ນຜູທ້ີື່ ມອີາຍຸລະຫວື່ າງ 25-30 ປີ ກວມເອ າ 58.03, ເປ ນຜູ ້
ທີື່ ຮຽນຈ ບໃນລະດ ບຊ ນ້ສູງ ກວມເອ າ 94.16, ເປ ນຜູທ້ີື່ ເຮ ດວຽກໃນທະນາຄານພາກລ ດກວມ 
87.23, ມໜີາ້ທີື່ ຮ ບຜດິຊອບໃນໜື່ ວຍງານສນິເຊືື່ ອຶກວມເອ າ 50% ແລະ ມປີະສ ບການເຮ ດ
ວຽກແມື່ ນ 2 - 4 ປີ ກວມເອ າ 51.46. ບ ນດາຫ  ກສູດການທະນາຄານທີື່ ຖກືນໍາໃຊໃ້ນວຽກ
ງານຕ ວຈງິຫ າຍທີື່ ສຸດແມື່ ນ ບ ນຊທີະນາຄານ 2 ກວມເອ າ 48.44, ວຊິາທີື່ ຖກືນໍາໃຊໃ້ນໂຕຈງິ
ໜອ້ຍທີື່ ສຸດແມື່ ນ ວຊິາການເງນິແຫື່ ງລ ດ, ຮອງລ ງມາແມື່ ນວຊິາການເງນິຈລຸະພາກ ກວມເອ າ 
13.02% ແລະ ບ ນດາວຊິາໃນຫ  ກສູດການເງນິ-ການບ ນຊ ີທີື່ ຖກືນໍາໃຊໃ້ນວຽກງານຕ ວຈງິ
ຫ າຍທີື່ ສຸດແມື່ ນ ວຊິາພືນ້ຖານການບ ນຊ ີກວມເອ າ 54.88, ວຊິາທີື່ ຖກືນາໍໃຊໃ້ນວຽກງານຕ ວ
ຈງິໜອ້ຍທີື່ ສຸດແມື່ ນ ວຊິາໂປຣແກຣມບ ນຊວີສິາຫະກດິກວມເອ າ 6.10. ນ ກສກຶສາທີື່ ຮຽນຢູື່
ສະຖາບ ນການທະນາຄານສື່ ວນໃຫຍື່ ແມື່ ນໄດຮ້ ບຜ ນຕອບແທນໃນຮູບຂອງເງນິເດືອນຢູື່
ລະຫວື່ າງ 2,510,000 – 3,000,000 ກບີ ຕໍື່ ເດອືນກວມເອ າ 32.85%. 

ສອີາພສິ ກ ຈ ນສະນາມ (2011) ໄດເ້ຮ ດການວໄິຈເລືື່ ອງ: ການສກຶສາຄວາມສ ນໃຈໃນ
ການເລອືກອາຊບີ ຂອງນ ກຮຽນຊ ນ້ມ ດທະຍ ມປີທ ີ3 ຈ  ື່ ງຫວ ດສະຫ ະບູລ ີໃນການວໄິຈຄ ງ້ນີມ້ ີ
ຈດຸມຸງ້ໝາຍເພືື່ ອສກຶສາ ຄວາມສ ນໃຈໃນການເລອືກອາຊບີຂອງນ ກຮຽນຊ ນ້ມ ນທະຍ ມສກຶສາ
ປີທ ີ3 ໂດຍເປ ນນ ກຮຽນໃນໂຮງຮຽນ ມ ດທະຍ ມສກຶສາສ ງກ ດກ ມສາມ ນ 225 ຄ ນ ແລະ 
ນ ກຮຽນໃນໂຮງຮຽນ ໂຄງການຂະຫຍາຍໂອກາດທາງການສກຶສາ 225 ຄ ນ ລວມເປ ນກຸື່ ມ
ຕ ວຢື່ າງທ ງໝ ດ 450 ຄ ນ ເຄືື່ ອງມທືີື່ ໃຊໃ້ນການວໄິຈເປ ນ ແບບສອບຖາມວ ດຄວາມສ ນໃຈ
ໃນອາຊບີ ການວເິຄາະຂໍມູ້ນໂດຍໃຊສ້ະຖຕິໄິຄສະແຄ (Chi-square) ການທ ດສອບຄວາມ
ແຕກຕື່ າງຂອງສື່ ວນຮອ້ຍ (Test of proportion) ຜ ນການວໄິຈພ ບວື່ າ: 
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1. ນ ກຮຽນໃນໂຮງຮຽນສກຶສາສ ງກ ດກ ມສາມ ນສກຶສາ ສ ນໃຈໃນໝວດອາຊບີການ
ບໍລກິານຫ າຍກວື່ ານ ກຮຽນໃນໂຮງຮຽນໂຄງການຂະຫຍາຍໂອກາດທາງການສກຶສາຢື່ າງມວີໄິນ
ສໍາຄ ນທາງສະຖຕິ ິທີື່ ລະດ ບ 0.05. 

2. ນ ກຮຽນຍງິສ ນໃຈໃນໝວດອາຊບີວຊິາຊບີ/ວຊິາການ ອາຊບີພະນ ກງານສະໝຽນ
ຫ າຍກວື່ ານ ກຮຽນຊາຍຢື່ າງມວີໄິນສໍາຄ ນ ທາງສະຖຕິລິະດ ບ 0.05. 

3. ລະດ ບຜ ນສໍາເລ ດທາງການຮຽນ ໝວດອາຊບີຂອງບດິາ ແລະ ມານດາມຄີວາມສໍາ
ພ ນ ກ ບຄວາມສໍາພ ນໃນການເລອືກອາຊບີຢື່ າງມວີໄິນ ສໍາຄ ນທາງສະຖຕິລິະດ ບທີື່  0.05 ສື່ ວນ
ລະດ ບການສກຶສາຂອງບດິາ ແລະ ມານດາ, ລາຍໄດຂ້ອງບດິາ ແລະ ມານດາບໍື່ ມຄີວາມສໍາພ ນ
ກ ບຄວາມສໍາພ ນໃນການເລອຶກອາຊບີ. 

ຈຣີະນ ນ ໄວຍະສີແສງ (2009 ປະລນິຍາຕພີ ດທະນາສ ງຄ ມ ແລະ ສິື່ ງແວດລອ້ມ, 
ປະເທດໄທ) ສກຶສາປ ດໄຈທີື່ ມຜີ ນຕໍື່ ການຕ ດສນິໃຈເລອືກປະກອບອາຊບີຂອງນ ກສກຶສາລະ
ດ ບປະລນິຍາຕ,ີ ຈດຸປະສ ງ ເພືື່ ອສກຶສາການນຕ ດສນິໃຈເລອືກປະກອບອາຊບີຂອງນ ກສກຶ
ສາລະດ ບປະລນິຍາຕ ີແລະ ເພືື່ ອສກຶສາປ ດໄຈທີື່ ມຜີ ນຕໍື່ ການຕ ດສນິໃຈເລອືກປະກອບອາຊບີ
ຂອງນ ກສກຶສາລະດ ບປະລນິຍາຕ ີກຸື່ ມຕ ວຢື່ າງທີື່ ໃຊໃ້ນການສກຶສາມຈີາໍນວນ 276 ຄ ນ, ໂດຍ
ໃຊແ້ບບສອບຖາມ ແລະ ໂປຣແກຣມ SPSS ເປ ນເຄືື່ ອງມວືເິຄາະ. ຜ ນຂອງການສກຶສາພ ບວື່ າ: 
ນ ກສກຶສາສື່ ວນໃຫຍື່ ແມື່ ນຕ ດສນິໃຈເລອືກປະກອບອາຊບີໃນຫາ້ງຮາ້ນ ລ ືບໍລສິ ດເອກກະຊ ນ
ເປ ນສື່ ວນຫ າຍ ແລະ ສື່ ວນໜອ້ຍທີື່ ສຸດເລອືກປະກອບອາຊບີເປ ນພະນ ກງານລ ດ. ສາເຫດທີື່

ເຮ ດໃຫນ້ ກສກຶສາຕ ດສນິໃຈສື່ ວນໃຫຍື່ ແມື່ ນ ປ ດໄຈເລືື່ ອງລາຍໄດ ້ແລະ ຄວາມຕອ້ງການ 

ສື່ ວນບຸກຄ ນ, ສື່ ວນປ ດໄຈດາ້ນໝູື່ ເພືື່ ອນແມື່ ນໜອ້ຍທີື່ ສຸດ. 
ວທິກີານຄ ນ້ຄວາ້ 

ໃນການສກຶສາຄ ງ້ນີແ້ມື່ ນໄດມ້າຈາກ 2 ແຫ ື່ ງຂໍມູ້ນໃຫຍື່ ຄ:ື ຂໍມູ້ນປະຖ ມພູມ ແລະ ຂໍມູ້ນ
ທຸຕຍິະພູມ: ຂໍມູ້ນປະຖ ມພູມແມື່ ນ ຂໍມູ້ນມໜືຶື່ ງ ເຊິື່ ງໄດຈ້າກການເກ ບກາໍຂໍມູ້ນຕ ວຈງິໂດຍໃຊວ້ທິີ
ຢາຍແບບສອບຖາມ ເຊິື່ ງເປ ນຄໍາຖາມແບບປາຍປິດ ແລະ ຂໍມູ້ນທຸຕຍິະພູມແມື່ ນ ຂໍມູ້ນມສືອງ 
ເຊິື່ ງໄດຈ້າກເອກະສານ, ຕາມປື້ມຕໍາລາ ແລະ ອີນເຕີເນ ດ ເຊ ື່ ນ: ເວ ບໄຊຖານຂໍມູ້ນຂອງ
ມະຫາວທິະຍາໄລຊຽງໃໝື່ , ເວ ບໄຊກື່ ຽວກ ບອາຊບີ, ເອກະສານປະກອບການຮຽນ, ບ ດໂຄງການ
ຈ ບຊ ນ້ປະລນີຍາຕ ີແລະ ປະລນີຍາໂທໃນລຸນ້ທີື່ ຜື່ ານມາ. 

ໃນການສກຶສາຄ ງ້ນີ ້ແມື່ ນໄດກ້ໍານ ດເອ າກຸື່ ມປະຊາກອນທ ງໝ ດຂອງນ ກສກຶສາຊ ນ້ປີທ ີ 

4 ໃນລະບ ບການຮຽນພາກປ ກກະຕ,ິ ທ ງ 5 ພາກວຊິາ; ພາກບໍລຫິານທຸລະກດິ, ພາກການ
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ເງນິ-ການທະນາຄານ, ພາກການບ ນຊ,ີ ພາກເສດຖະສາດ ແລະ ພາກການຄາ້ ໃນສ ກຮຽນ 
2020 – 2021 ເຊິື່ ງມນີ  ກສກຶສາລວມທ ງໝ ດ 619 ຄ ນ ໂດຍບໍື່ ລວມເອ ານ ກສກຶສາຕໍື່ ເນືື່ ອງ 
ແລະ ຄດິໄລື່ ຕາມສູດທາໂລຢາເມຈືື່ ງໄດກຸ້ື່ ມຕ ວຢື່ າງທີື່ ໃຊແ້ມື່ ນມຈີາໍນວນ 243 ຄ ນ ແມື່ ນຈະ
ໄດມ້ກີານແຈກຢາຍແບບສອບຖາມຈາໍນວນ 243 ສະບ ບ. 

ເຄືື່ ອງມທືີື່ ໃຊໃ້ນການລວບລວມຄ ງ້ນີ ້ ແມື່ ນໃຊແ້ບບສອບຖາມທີື່ ມລີ ກສະນະເປ ນຄໍາ
ຖາມແບບປາຍປິດ  ແລະ  ການໃຫຄ້ະແນນ  ເພືື່ ອອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫຜູ້ຕ້ອບແບບ
ສອບຖາມ  ເຊິື່ ງປະກອບມ ີ 3  ສື່ ວນຄ:ື  ຂໍມູ້ນສື່ ວນຕ ວຂອງຜູຕ້ອບແບບສອບຖາມ,ຂໍມູ້ນທີື່

ກື່ ຽວກ ບການວາງແຜນ ແລະ ການກຽມຕ ວໃນການປະກອບອາຊບີພາຍຫ  ງສໍາເລ ດການສກຶ
ສາລະດ ບປະລນິຍາຕີ ແລະ ປ ດໄຈທີື່ ກະທ ບກ ບການເລອືກອາຊບີຂອງນ ກສກຶສາ ຄະນະ
ເສດຖະສາດ ແລະ ບໍລຫິານທຸລະກດິ ຊ ນ້ປີທ ີ 4. 

ໃນການວເິຄາະຂໍມູ້ນແມື່ ນໄດນ້ໍາເອ າຂໍມູ້ນທີື່ ໄດຈ້າກແບບສອບຖາມມາວເິຄາະໃນໂປຣ
ແກຣມສໍາເລ ດຮູບທາງທຸລະກດິ  IBM SPSS Statistic 21, ວເິຄາະຂໍມູ້ນສື່ ວນບຸກຄ ນ ໂດຍ
ໃຊຄ້ື່ າຄວາມຖີື່  (Frequency) ແລະ ຄື່ າສື່ ວນຮອ້ຍ (Percentage), ວເິຄາະລະດ ບປ ດໄຈທີື່

ກະທ ບກ ບການການເລືອກອາຊີບ ແມື່ ນໂດຍໃຊຄ້ື່ າສະເລື່ ຍ (Mean) ແລະ ຄື່ າຜ ນປື່ ຽນ
ມາດຕະຖານ ( Standard Deviation : SD ), ວເິຄາະປຽບທຽບລະດ ບປ ດໄຈທີື່ ກະທ ບກ ບ
ການເລອືກອາຊີບ ທີື່ ຈໍາແນກຕາມຂໍມູ້ນສື່ ວນບຸກຄ ນໂດຍໃຊ ້T-test, one way ແລະ A 

nova. 

ຜ ນຂອງການວເິຄາະຂໍມ້ນູ ແລະ ການອະທບິາຍຜ ນ 

ຜ ນຂອງການສກຶສາຂໍມູ້ນກື່ ຽວກ ບການວາງແຜນ ແລະ ການກຽມຕ ວໃນການປະກອບອາຊບີ 

ຈາກການວເິຄາະເຫ ນວື່ າ: ນ ກສກຶສາສື່ ວນຫ າຍແມື່ ນມກີານປະກອບອາຊບີເປ ນທຸລະ
ກດິສື່ ວນຕ ວ ມຈີໍານວນ 95 ຄ ນ ກວມເອ າ 39.10 ສື່ ວນຮອ້ຍ, ເຫດຜ ນທີື່ ເລອືກປະກອບ
ອາຊບີກ ບສະຖານທີື່ ດ ື່ ງກວື່ າແມື່ ນຍອ້ນເງນິເດອືນ ມຈີໍານວນ 104 ຄ ນ ກວມເອ າ 42.80 
ສື່ ວນຮອ້ຍ, ມຄີວາມຕອ້ງການລະດ ບເງນິເດອືນພືນ້ຖານ 3,000,001 ກບີຂືນ້ໄປ ມຈີາໍນວນ 

127 ຄ ນ ກວມເອ າ 52.27 ສື່ ວນຮອ້ຍ, ສື່ ວນຫ າຍມກີານຊອກຫາແຫ ື່ ງຂໍມູ້ນເພືື່ ອກຽມສະໝ 
ກວຽກມາຈາກ ອິນເຕີເນ ດ ມຈີໍານວນ 187 ຄ ນ ກວມເອ າ 77 ສື່ ວນຮອ້ຍ, ມວີິທີການ
ກະກຽມຄວາມຮູກ້ື່ ອນສະໝ ກວຽກດວ້ຍການສກຶສາຂໍມູ້ນບໍລສິ ດ ຫ  ືອ ງກອນທີື່ ສ ນໃຈ ມຈີາໍ
ນວນ 141 ຄ ນ ກວມເອ າ 58 ສື່ ວນຮອ້ຍ, ທ ກສະ ແລະ ຄວາມຮູທ້າງດາ້ນຕື່ າງໆທີື່ ມສີື່ ວນ
ຫ າຍແມື່ ນຄວາມຮູທ້າງດາ້ນວຊິາສະເພາະຂອງຕ ນເອງ ແລະ ທ ກສະໃນການຮຽນຮູກ້ື່ ຽວກ ບໜ້
າວຽກທີື່ ສ ນໃຈ ມຈີາໍນວນ 135 ຄ ນ ກວມເອ າ 55.60 ສື່ ວນຮອ້ຍ ຂອງແຕື່ ລະດາ້ນທີື່ ເທ ື່ າກ ນ. 
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ຜ ນການປະເມນີລະດ ບຄວາມສໍາຄ ນຂອງປ ດໄຈທີື່ ສ ື່ ງຜ ນຕໍື່ ກ  ບການເລອືກອາຊບີ 

ຈາກການວເິຄາະເຫ ນວື່ າ:  ປ ດໄຈທາງດາ້ນສື່ ວນຕ ວ ໂດຍສະເລື່ ຍແມື່ ນມລີະດ ບຄວາມ
ສໍາຄ ນຕໍື່ ການປະກອບອາຊບີ ຢູື່ ໃນລະດ ບຄວາມສໍາຄ ນຫ າຍ ມຄີື່ າສະເລື່ ຍ (�̅�=4.00) ດາ້ນທີື່
ມຄີື່ າສະເລື່ ຍຫ າຍກວື່ າໝູື່ ແມື່ ນປ ດໄຈທາງດາ້ນລາຍໄດ ້ແລະ ຜ ນຕອບແທນທີື່ ສູງມ ີ(�̅�=4.18, 

S.D.=0.78), ປ ດໄຈທາງດາ້ນຄອບຄ ວ ໂດຍສະເລື່ ຍແມື່ ນມລີະດ ບຄວາມສໍາຄ ນຕໍື່ າການ
ປະກອບອາຊີບຢູື່ ໃນລະດ ບຄວາມສໍາຄ ນປານກາງ ມຄີື່ າສະເລື່ ຍ (�̅�=3.26) ດາ້ນທີື່ ມຄີື່ າ
ສະເລື່ ຍຫ າຍກວື່ າໝູື່ ແມື່ ນປ ດໄຈທາງດາ້ນພໍື່ ແມື່  ຫ  ືພີື່ ນອ້ງໃຫກ້ານສ ື່ ງເສມີ ແລະ ສະໜ ບສະໜູ
ນມ ີ(�̅�=3.48, S.D.=0.97),ປ ດໄຈທາງດາ້ນສ ງຄ ມ ໂດຍສະເລື່ ຍແມື່ ນມລີະດ ບຄວາມສໍາຄ ນ
ຕໍື່ ການປະກອບອາຊບີຢູື່ ໃນລະດ ບຄວາມສໍາຄ ນຫ າຍ ມຄີື່ າສະເລື່ ຍ (�̅�=3.50) ດາ້ນທີື່ ມຄີື່ າ
ສະເລື່ ຍຫ າຍກວື່ າໝູື່ ແມື່ ນປ ດໄຈທາງດາ້ນອາຊບີທີື່ ເປ ນປະໂຫຍດເພືື່ ອສ ງຄ ມ ແລະ ປະເທດ
ຊາດມ ີ(�̅�=3.82, S.D.=0.82), ປ ດໄຈທາງດາ້ນເສດຖະກດິ ໂດຍສະເລື່ ຍແມື່ ນມລີະດ ບ
ຄວາມສໍາຄ ນຕໍື່ ການປະກອບອາຊບີຢູື່ ໃນລະດ ບຫ າຍ ມຄີື່ າສະເລື່ ຍ (�̅�=3.91) ດາ້ນທີື່ ມຄີື່ າ
ສະເລື່ ຍຫ າຍກວື່ າໝູື່ ແມື່ ນປ ດໄຈທາງດາ້ນຜ ນຕອບແທນທີື່ ສູງມ ີ(�̅�=4.20, S.D.=0.90). 

ຜ ນການປຽບທຽບລະດ ບຄວາມສໍາຄ ນຂອງປ ດໄຈທີື່ ສ ງຜ ນຕໍື່ ກ  ບການເລອືກປະກອບອາຊບີຂອງ
ນ ກສກຶສາຄະນະເສດຖະສາດ ແລະ ບໍລຫິານທຸລະກດິ ຊ  ນ້ປີທ ີ4. 

ນ ກສກຶສາທີື່ ມເີພດຕື່ າງກ ນແມື່ ນບໍື່ ມຄີວາມຄດິເຫ ນຕື່ າງກ ນໃນການປະກອບອາຊບີ ຖວືື່ າບໍື່ ເປ ນ
ໄປຕາມສ ມມຸດຖານທີື່ ໄດຕ້ ງ້ໄວ.້ ນ ກສກຶສາທີື່ ມພີາກວຊິາຮຽນທີື່ ຕື່ າງກ ນແມື່ ນມຄີວາມຄດິເຫ ນທີື່ ແຕກ
ຕື່ າງກ ນໃນການປະກອບອາຊບີ, ນ ກສກຶສາທີື່ ມອີາຊບີຂອງພໍື່ ຕື່ າງກ ນແມື່ ນມຄີວາມຄດິເຫ ນທີື່ ແຕກຕື່ າງ
ກ ນຕໍື່ ການປະກອບອາຊີບ, ນ ກສຶກສາທີື່ ມອີາຊີບຂອງແມື່ ຕື່ າງກ ນແມື່ ນມຄີວາມຄິດເຫ ນໃນການ
ປະກອບອາຊບີທີື່ ແຕກຕື່ າງກ ນ ແລະ ນ ກສກຶສາທີື່ ມລີາຍຮ ບສະເລື່ ຍຂອງຄອບຄ ວທີື່ ແຕກຕື່ າງກ ນແມື່ ນ
ມຄີວາມຄດິເຫ ນທີື່ ແຕກຕື່ າງກ ນໃນການປະກອບອາຊບີ. 
ສະຫ ຸບ: ຜ ນການວເິຄາະຂໍມູ້ນໃນພາກສື່ ວນນີແ້ມື່ ນເປ ນຜ ນການວເິຄາະຂໍມູ້ນສື່ ວນຕ ວຂອງຜູ ້
ຕອບແບບສອບຖາມເຊິື່ ງວເິຄາະໂດຍການຫາຄື່ າຄວາມຖີື່  ແລະ ຄື່ າສື່ ວນຮອ້ຍເຫ ນວື່ າ: ຜູຕ້ອບ
ແບບສອບຖາມສື່ ວນຫ າຍເປ ນເພດຍງິ ມຈີໍານວນ 158 ຄ ນ ກວມເອ າ 65.02 ສື່ ວນຮອ້ຍ, 
ສື່ ວນຫ າຍເປ ນນ ກສກຶສາພາກວຊິາເສດຖະສາດ ມຈີໍານວນ 74 ຄ ນ ກວມເອ າ 30.45 ສື່ ວນ
ຮອ້ຍ, ມເີກ ດສະເລື່ ຍ (GPA) ຢູື່ ລະຫວື່ າງ 2.51–3.00 ມຈີໍານວນ 108 ຄ ນ ກວມເອ າ 
44.44 ສື່ ວນຮອ້ຍ, ສື່ ວນຫ າຍມຖີີື່ ນກໍາເນດີມາຈາກພາກກາງ ມຈີາໍນວນ 157 ຄ ນ ກວມເອ າ 
64.61 ສື່ ວນຮອ້ຍ, ມອີາຊບີຂອງພໍື່ ທີື່ ປະກອບທຸລະກດິສື່ ວນຕ ວ ມຈີໍານວນ 89 ຄ ນ ກວມ
ເອ າ 36.62 ສື່ ວນຮອ້ຍ, ມອີາຊບີຂອງແມື່ ສື່ ວນຫ າຍແມື່ ນປະກອບທຸລະກດິສື່ ວນຕ ວ ມຈີໍາ
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ນວນ 84 ຄ ນ ກວມເອ າ 34.57 ສື່ ວນຮອ້ຍ ແລະ ມລີາຍຮ ບສະເລື່ ຍຕໍື່ ເດອືນຂອງຄອບຄ ວຢູື່
ລະຫວື່ າງ 3,000,001 – 6,000,000 ກບີ ມຈີາໍນວນ 69 ຄ ນ ກວມເອ າ 28.40 ສື່ ວນຮອ້ຍ. 

ຜ ນການວເິຄາະຂໍມູ້ນໃນພາກສື່ ວນນີແ້ມື່ ນຜ ນການວເິຄາະຂໍມູ້ນກື່ ຽວກ ບການກຽມຕ ວ 
ແລະ ການວາງແຜນໃນການປະກອບອາຊບີຂອງຜູຕ້ອບແບບສອບຖາມເຊິື່ ງວເິຄາະໂດຍການ
ຫາຄື່ າຄວາມຖີື່  ແລະ ຄື່ າສື່ ວນຮອ້ຍເຫ ນວື່ າ: ນ ກສກຶສາສື່ ວນຫ າຍແມື່ ນມກີານປະກອບອາຊບີ
ເປ ນທຸລະກດິສື່ ວນຕ ວ ມຈີໍານວນ 95 ຄ ນ ກວມເອ າ 39.10 ສື່ ວນຮອ້ຍ, ເຫດຜ ນທີື່ ເລອືກ
ປະກອບອາຊບີກ ບສະຖານທີື່ ດ ື່ ງກວື່ າແມື່ ນຍອ້ນເງນິເດອືນ ມຈີໍານວນ 104 ຄ ນ ກວມເອ າ 
42.80 ສື່ ວນຮອ້ຍ, ມຄີວາມຕອ້ງການລະດ ບເງນິເດອືນພືນ້ຖານ 3,000,001 ກບີຂືນ້ໄປ 
ມຈີາໍນວນ 127 ຄ ນ ກວມເອ າ 52.27 ສື່ ວນຮອ້ຍ, ສື່ ວນຫ າຍມກີານຊອກຫາແຫ ື່ ງຂໍມູ້ນເພືື່ ອ
ກຽມສະໝ ກວຽກມາຈາກ ອນິເຕເີນ ດ ມຈີາໍນວນ 187 ຄ ນ ກວມເອ າ 77 ສື່ ວນຮອ້ຍ, ມວີທິີ
ການກະກຽມຄວາມຮູກ້ື່ ອນສະໝ ກວຽກດວ້ຍການສກຶສາຂໍມູ້ນບໍລສິ ດ ຫ  ືອ ງກອນທີື່ ສ ນໃຈ 
ມຈີໍານວນ 141 ຄ ນ ກວມເອ າ 58 ສື່ ວນຮອ້ຍ, ທ ກສະ ແລະ ຄວາມຮູທ້າງດາ້ນຕື່ າງໆທີື່ ມ ີ
ສື່ ວນຫ າຍແມື່ ນຄວາມຮູທ້າງດາ້ນວຊິາສະເພາະຂອງຕ ນເອງ ແລະ ທ ກສະໃນການຮຽນຮູກ້ື່ ຽວ
ກ ບໜາ້ວຽກທີື່ ສ ນໃຈ ມຈີາໍນວນ 135 ຄ ນ ກວມເອ າ 55.60 ສື່ ວນຮອ້ຍ ຂອງແຕື່ ລະດາ້ນທີື່
ເທ ື່ າກ ນ. 

ຜ ນການວເິຄາະຂໍມູ້ນໃນພາກສື່ ວນນີແ້ມື່ ນເປ ນຜ ນການວເິຄາະຂໍມູ້ນກື່ ຽວກ ບປ ດໄຈທີື່
ສ ື່ ງຜ ນຕໍື່ ກ  ບການປະກອບອາຊບີພາຍຫ  ງສໍາເລ ດການສກຶສາລະດ ບປະລນິຍາຕ ີຂອງນ ກສກຶສາ
ຄະນະເສດຖະສາດ ແລະ ບໍລຫິານທຸລະກດິ ຊ ນ້ປີທ ີ4 ໂດຍໄດມ້ກີານວເິຄາະຈາກການຫາຄື່ າ
ຄວາມຖີື່  ແລະ ຄື່ າຜດິດື່ ຽງມາດຕະຖານເຫ ນວື່ າ: ປ ດໄຈທາງດາ້ນສື່ ວນຕ ວ ໂດຍສະເລື່ ຍແມື່ ນ
ມລີະດ ບຄວາມສໍາຄ ນຕໍື່ ການປະກອບອາຊບີ ຢູື່ ໃນລະດ ບຄວາມສໍາຄ ນຫ າຍ ມຄີື່ າສະເລື່ ຍ 
(�̅�=4.00) ດາ້ນທີື່ ມຄີື່ າສະເລື່ ຍຫ າຍກວື່ າໝູື່ ແມື່ ນປ ດໄຈທາງດາ້ນລາຍໄດ ້ແລະ ຜ ນຕອບ
ແທນທີື່ ສູງມ ີ(�̅�=4.18, S.D.=0.78). ປ ດໄຈທາງດາ້ນຄອບຄ ວ ໂດຍສະເລື່ ຍແມື່ ນມລີະດ ບ
ຄວາມສໍາຄ ນຕໍື່ າການປະກອບອາຊີບຢູື່ ໃນລະດ ບຄວາມສໍາຄ ນປານກາງ ມີຄື່ າສະເລື່ ຍ 
(�̅�=3.26) ດາ້ນທີື່ ມຄີື່ າສະເລື່ ຍຫ າຍກວື່ າໝູື່ ແມື່ ນປ ດໄຈທາງດາ້ນພໍື່ ແມື່  ຫ  ືພີື່ ນອ້ງໃຫກ້ານ
ສ ື່ ງເສມີ ແລະ ສະໜ ບສະໜນູມ ີ(�̅�=3.48, S.D.=0.97). 

ປ ດໄຈທາງດາ້ນສ ງຄ ມ ໂດຍສະເລື່ ຍແມື່ ນມລີະດ ບຄວາມສໍາຄ ນຕໍື່ ການປະກອບອາຊບີ
ຢູື່ ໃນລະດ ບຄວາມສໍາຄ ນຫ າຍ ມຄີື່ າສະເລື່ ຍ (�̅�=3.50) ດາ້ນທີື່ ມຄີື່ າສະເລື່ ຍຫ າຍກວື່ າໝູື່ ແມື່ ນ
ປ ດໄຈທາງດາ້ນອາຊີບທີື່ ເປ ນປະໂຫຍດເພືື່ ອສ ງຄ ມ ແລະ ປະເທດຊາດມີ (�̅�=3.82, 

S.D.=0.82).  
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ປ ດໄຈທາງດາ້ນເສດຖະກດິ ໂດຍສະເລື່ ຍແມື່ ນມລີະດ ບຄວາມສໍາຄ ນຕໍື່ ການປະກອບ
ອາຊບີຢູື່ ໃນລະດ ບຫ າຍ ມຄີື່ າສະເລື່ ຍ (�̅�=3.91) ດາ້ນທີື່ ມຄີື່ າສະເລື່ ຍຫ າຍກວື່ າໝູື່ ແມື່ ນປ ດໄຈ
ທາງດາ້ນຜ ນຕອບແທນທີື່ ສູງມ ີ(�̅�=4.20, S.D.=0.90). ຜ ນການວເິຄາະຂໍມູ້ນໃນພາກສື່ ວນນີ ້
ແມື່ ນເປ ນຜ ນການວເິຄາະການປຽບທຽບລະດ ບຄວາມສໍາຄ ນຂອງປ ດໄຈທີື່ ສ ື່ ງຜ ນຕໍື່ ການ
ປະກອບອາຊີບພາຍຫ  ງສໍາເລ ດການສຶກສາລະດ ບປະລິນຍາຕີ ຂອງນ ກສຶກສາຄະນະ
ເສດຖະສາດ ແລະ ບໍລຫິານທຸລະກດິ ຊ ນ້ປີທ ີ4 ມະຫາວທິະຍາໄລແຫື່ ງຊາດ ກ ບປ ດໄຈສື່ ວນ
ບຸກຄ ນ ໂດຍໄດມ້ກີານວເິຄາະຈາກການຫາຄື່ າຄວາມສໍາຄ ນທາງສະຖຕິເິພືື່ ອທ ດສອບສ ມມຸດ
ຖານ. 

ສ ມມຸດຖານທ ີ1: ຜູຕ້ອບແບບສອມຖາມມເີພດທີື່ ຕື່ າງກ ນ ມປີ ດໄຈໃນການເລອືກອາຊບີທີື່
ແຕກຕື່ າງກ ນ. ຜ ນການວເິຄາະເຫ ນວື່ າ: ຜູຕ້ອບແບບສອບຖາມທີື່ ມເີພດຕື່ າງກ ນແມື່ ນບໍື່ ມຄີວາມ
ຄດິເຫ ນຕື່ າງກ ນໃນແຕື່ ລະປ ດໄຈ ສະແດງວື່ າບໍື່ ເປ ນໄປຕາມສ ມມຸດຖານທີື່ ຕ ງ້ໄວ ້ເນືື່ ອງຈາກວື່ າ
ລະດ ບຄວາມສໍາຄ ນຂອງບ ນດາປ ດໄຈທີື່ ສ ື່ ງຜ ນຕໍື່ ການປະກອບອາຊບີທາງດາ້ນສື່ ວນຕ ວ, ດາ້ນ
ຄອບຄ ວ, ດາ້ນສ ງຄ ມ ແລະ ດາ້ນເສດຖະກິດ ມີຄື່ າລະດ ບຄວາມສໍາຄ ນທາງສະຖິຕິ 
Sig>0.05. 

ສ ມມຸດຖານທ ີ2: ຜູຕ້ອບແບບສອມຖາມມພີາກວຊິາຮຽນທີື່ ຕື່ າງກ ນມປີ ດໄຈໃນການ
ເລອືກອາຊບີທີື່ ແຕກຕື່ າງກ ນ. 

ຜ ນການວເິຄາະເຫ ນວື່ າ: ຜູຕ້ອບແບບສອບຖາມທີື່ ມພີາກວຊິາຮຽນທີື່ ຕື່ າງກ ນແມື່ ນມີ
ຄວາມຄດິເຫ ນແຕກຕື່ າງກ ນໃນການເລອືກປະກອບອາຊບີ. ເນືື່ ອງຈາກວື່ າລະດ ບຄວາມສໍາຄ ນ
ໃນການປະກອບອາຊບີທາງດາ້ນສື່ ວນຕ ວ ມຄີື່ າລະດ ບຄວາມສໍາຄ ນທາງສະຖຕິ ິSig<0.05.  

ສ ມມຸດຖານທ ີ3: ຜູຕ້ອບແບບສອມຖາມມອີາຊບີຂອງພໍື່ ທີື່ ຕື່ າງກ ນ ມປີ ດໄຈໃນການ
ເລອືກອາຊບີທີື່ ແຕກຕື່ າງກ ນ 

ຜ ນການວເິຄາະເຫ ນວື່ າ: ຜູຕ້ອບແບບສອບຖາມທີື່ ມອີາຊີບຂອງພໍື່ ຕື່ າງກ ນແມື່ ນມີ
ຄວາມຄດິເຫ ນທີື່ ແຕກຕື່ າງກ ນ ໃນການເລອືກທີື່ ຈະປະກອບອາຊບີ ເນືື່ ອງຈາກວື່ າລະດ ບຄວາມ
ສໍາຄ ນຂອງປ ດໄຈທີື່ ສ ື່ ງຜ ນຕໍື່ ການປະກອບອາຊບີທາງດາ້ນຄອບຄ ວມຄີື່ າລະດ ບຄວາມສໍາຄ ນ
ທາງສະຖຕິ ິSig<0.05.  

ສ ມມຸດຖານທ4ີ: ຜູຕ້ອບແບບສອມຖາມມອີາຊບີຂອງແມື່ ທີື່ ຕື່ າງກ ນ ມປີ ດໄຈໃນການ
ເລອືກອາຊບີທີື່ ແຕກຕື່ າງກ ນ. 

ຜ ນການວເິຄາະເຫ ນວື່ າ: ຜູຕ້ອບແບບສອບຖາມທີື່ ມອີາຊບີຂອງແມື່ ແຕກຕື່ າງກ ນ ແມື່ ນ
ມແີນວຄວາມຄດິໃນການເລອືກປະກອບອາຊບີທີື່ ແຕກຕື່ າງກ ນ. ເນືື່ ອງຈາກວື່ າລະດ ບຄວາມສໍາ
ຄ ນຂອງປ ດໄຈທາງດາ້ນຄອບຄ ວ ມຄີື່ າຄວາມສໍາຄ ນທາງສະຖຕິ ິSig<0.05.  
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ສ ມມຸດຖານທ ີ5: ຜູຕ້ອບແບບສອມຖາມມລີາຍໄດສ້ະເລື່ ຍຂອງຄອບຄ ວທີື່ ແຕກຕື່ າງ
ກ ນ ສ ື່ ງຜ ນໃຫມ້ປີ ດໄຈໃນການເລອືກອາຊບີທີື່ ແຕກຕື່ າງກ ນ. 

ຜ ນການວເິຄາະເຫ ນວື່ າ: ຜູຕ້ອບແບບສອບຖາມທີື່ ມລີາຍຮ ບຂອງຄອບຄ ວທີື່ ແຕກຕື່ າງ
ກ ນ ແມື່ ນມຄີວາມຄດິເຫ ນໃນການປະກອບອາຊີບທີື່ ແຕກຕື່ າງກ ນ. ເນືື່ ອງຈາກວື່ າລະດ ບ
ຄວາມສໍາຄ ນຂອງປ ດໄຈທາງດາ້ນຄອບຄ ວ ມຄີື່ າລະດ ບຄວາມສໍາຄ ນທາງສະຖຕິ ິSig<0.05.  
ຂໍສ້ະເໜແີນະໃນການຄ ນ້ຄວາ້ຄ ງ້ຕໍື່ ໄປ 

• ຄວນຂະຫຍາຍກຸື່ ມຕ ວຢື່ າງໃຫກ້ວາ້ງກວື່ ານີເ້ພືື່ ອຄວາມຊ ດເຈນ ແລະ ໃກຄ້ຽງກ ບ
ຄວາມເປ ນຈງິຂອງຜ ນການຄ ນ້ຄວາ້; 

• ຄວນເພີື່ ມເຄືື່ ອງມໃືນການເກ ບລວບລວມຂໍມູ້ນຕືື່ ມອກີເຊ ື່ ນ: ການລ ງສໍາພາດໂດຍກ ງ
ກ ບກຸື່ ມຕ ວຢື່ າງ, ການນາໍໃຊຂໍ້ມູ້ນຈາກພະແນກວຊິາການໂດຍກ ງ; 

• ຄວນເລອືກສກຶສາສະເພາະນ ກສກຶສາໃນພາກວຊິາໃດວຊິາໜຶື່ ງ ຫ  ືປຽບທຽບການ
ປະກອບອາຊບີຂອງນ ກສກຶສາໃນແຕື່ ລະພາກວຊິາໃສື່ ກ ນເຊ ື່ ນວື່ າ: ພາກວຊິາບໍລຫິານທຸລະກດິ 
ກ ບ ພາກວຊິາເສດຖະສາດ 
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ປະລນິຍາໂທ, ສາຂາເສດຖະສາດເງນິຕາ ແລະ ການເງນິພາກລ ດ, ຄະນະເສດຖະສາດ ແລະ 
ບໍລຫິານທຸລະກດິ.  

ດ ນລະກອນ ລໍາ້ໄຊ, 2009, ການສາ້ງແຮງກະຕຸນ້ ແລະ ທດິສະດກີານຈງູໃນຂອງມະນຸດ. 
ໜ ດຊາ ໝືື່ ນໄຊຍະກຸນ, 2003, ທດິສະດກີານຕ ດສນິໃຈ ແລະ ຂະບວນການວາງແຜນການ

ຕ ດສນິໃຈ. 
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http://library.cum.ac.th/digitalcollection/etheses/detail.php?id 

=14912&word= career ຖານຂໍມູ້ນວທິະຍານພິ ນເອເລ ກໂທ ນກິ ມະຫາວທິະຍາໄລ
ຊຽງໃຫມື່ . 

ຈຣີະນ ນ ໄວຍະສແີສງ (2009 ປະລນິຍາຕພີ ດທະນາສ ງຄ ມ ແລະ ສິື່ ງແວດລອ້ມ, ປະເທດ
ໄທ) ສກຶສາປ ດໄຈທີື່ ມຜີ ນຕໍື່ ການຕ ດສນິໃຈເລືອກປະກອບອາຊີບຂອງນ ກສຶກ
ສາລະດ ບປະລນິຍາຕ.ີ 

ມ ດຕກິາ ສດີາ (2017) ປະລນິຍາໂທບໍລຫິານທຸລະກດິ ສກຶສາປ ດໄຈທີື່ ມຜີ ນຕໍື່ ການຕ ດສນິໃຈ 
ຂອງນ ກສກຶສາທີື່ ເລອືກຮຽນ ສາຂາ ພາສາອ ງກດິ. 

 

 

 

 

 

 

 

ຜ ນໄດຮ້ ບຈາກການສໍາປະທານທີື່ ດນິປູກກາເຝຂອງບໍລສິ ດພູຂຽວຟາ້ມງີ  
ບາ້ນຫນີລ ບ ເມອືງປາກຊື່ ອງ, ແຂວງຈາໍປາສ ກ 

ວລິະພ ນ ຈ ນທະລ ງມາ, ປະຕສິດິ ມດິທຍິາພອນ, ສທີ ດຖະ ບຸບຜາ  
ແລະ ຕກິດາພອນ ຈາໍຍອດ 

ຜ ້ ຮັບຜິດຊອບຫັຼກ: ວລິະພ ນ ຈ ນທະລ ງມາ, ຄະນະເສດຖະສຳດ ແລະ ບ ລິ ຫຳນທຸ

ລະກິດ 

Email: hongsa.vlp@gmail.com 

ບ ດຄ ດຫຍໍ ້
ການສກຶສາ ຜ ນໄດຮ້ ບຈາກການສໍາປະທານທີື່ ດນິໃນການປູກກາເຝຂອງບໍລລິ ດ ພູຂຽວ 

ຟາ້ມງີ ໃນບາ້ນຫນີລ ບ ເມອືງປາກຊື່ ອງ, ແຂວງຈາໍປາສ ກ ໃນການສກຶສາສະພາບຂອງບ ນຫາທີື່

ເກດີຂຶນ້ຫ  ງຈາກສໍາປະທານທີື່ ດນິ ຕື່ າງໆ ຂອງ ບໍລລິ ດ ພູຂຽວ ຟ້າມງີກ ບປະຊາຊ ນ ແລະ 
ສະພາບເສດຖະກດິສ ງຄ ມຕໍື່ ກ  ບການພ ດທະນາ ຄອບຄ ວ ດວ້ຍການສໍາພາດຕ ວແທນຂອງຄ ວ

http://library.cum.ac.th/digitalcollection/
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ເຮອືນທ ງໝ ດ 100 ຫ  ງຄາເຮອືນ, ການສໍາພາດແມື່ ນແນໃສື່ ກດິຈະກາໍການດໍາ ລ ງຊວີດິຂອງຄ ວ
ເຮອືນໃນການໃຊທ້ີື່ ດນິ, ການນໍາໃຊຊ້ ບພະຍາກອນປື່ າໄມ,້ ການທໍາມາຫາກນິສະນ ນ້, ສະພາບ 
ບ ນຫາຕື່ າງໆ ທີື່ ປະຊາຊ ນພ ບພາຍຫ  ງເມ ືື່ ອ ສໍາປະທານທີື່ ດນິກ ບການນໍາໃຊທ້ີື່ ດນິກ ບການສາ້ງ
ເສດຖະກດິ-ສ ງຄ ມ ແລະ ຄວາມຄດິເຫ ນຕື່ າງຂອງປະຊາຊ ນຕໍື່ ກ  ບບໍລສິ ດ. ການສກຶສາພ ບວື່ າ 
ບາ້ນຫນີລ ບໄດພ້ ບກ ບບ ນຫາຄ:ື ການນາໍໃຊທ້ີື່ ດນິ 7 ປະເພດ ແລະ ໄດມ້ກີານປື່ ຽນ ແປງທ ງໝ 
ດເຮ ດໃຫດ້ນິກະສກິາໍຫ ຸດລ ງ 131.73 ເຮ ກຕາ, ດນິປື່ າໄມຫ້ ດລ ງ 113.60 ເຮ ກຕາ, ປື່ າເລ ື່ າຫ ຸດ
ລ ງ 347.47 ເຮ ກຕາ, ສື່ ວນດນິກາເຝແມື່ ນໄດເ້ພີື່ ມຂິນ້ 572.93 ເຮ ກຕາ ແລະ ດນິບໍລເິວນນໍາ້
ເພີື່ ມຂຶນ້ແມື່ ນ 8.27 ເຮ ກຕາ, ດນິໂຍທາເພີື່ ມຂຶນ້ 11 ເຮ ກຕາ, ດນິປຸກສາ້ງພີື່ ມຂຶນ້ແມື່ ນ 0.60 
ເຮ ກຕາ, ບ ນຫາຕໍື່ ກ  ບການ ຜະລດິ ກະສກິາໍໃນດາ້ນການປູກຝ ງເຮ ດໃຫປ້ະຊາຊ ນ 58 ຄອບຄ ວ
ໄດສູ້ນເສຍພື ້ນືທີື່ທ າ ການຜະລດິເຖງິ 91.70 ເຮ ກຕາ ແລະ 32 ຄອບຄ ວຂາດພືນ້ທີື່ ທີື່ ເປ ນ
ທ ື່ ງຫຍາ້ໃນການລຽ້ງສ ດ 40.03 ເຮ ກຕາ, 17 ຄອບຄ ວແມື່ ນ ໄດໄ້ປບຸກ ລຸກປື່ າໄມ ້22.40 
ເຮ ກຕາ, 68 ຄອບຄ ວບໍື່ ສາມາດປື່ ອຍສ ດລຽ້ງແບບທ າມະຊາດເຮ ດໃຫມ້ກີານຂາຍສ ດອອກ, 

ບ  ນຫາຕໍື່ ກ  ບປື່ າໄມ ້ແລະ ເຄືື່ ອງປາຂອງດ ງເຮ ດໃຫມ້ກີານປື່ ຽນແປງຫ າຍຢື່ າງໂດຍສະເພາະການ
ຂາດຄວາມອຸດ ມ ສ ມບູນທາງດາ້ນຊວີະນາໆພ ນໄປບາ້ງຢື່ າງແມື່ ນສູນຫາຍໄປ ແລະ ບາ້ງຢື່ າງກໍື່

ສູນພ ນ ແລະ ບາ້ງຢື່ າງກໍື່ ຍ  ງມແີຕື່ ບໍື່ ສາ ມາດບໍລໂິພກໄດ.້  

ຈາກບ ນຫາທີື່ ກື່ າວມາຂາ້ງເທີງນ ນ້ ເຮ ດໃຫມ້ກີານສຶກສາໂຄື່ ງຮື່ າງພຶນ້ຖານມີການ
ພ ດທະນາ, ປະຊາຊ ນ ມຄີວາມຮູ ້ແລະ ມເີຕ ກນກິໃໝື່ ໆໃນຂະບວນການປູກກາເຝທີື່ ສາ ມາດ
ເຮ ດໃຫມ້ອີາຊບີທີື່ ໝ ນ້ຄ ງ ແຕື່  ກໍື່ ຍ  ງພ ບຈດຸອື່ ອນບາ້ງດາ້ນທີື່ ເຮ ດໃຫພ້ ນລະເມອືງເພີື່ ມຂຶນ້ຈາກ
ການເຂ າ້ມາຂອງຕື່ າງປະເທດເຮ ດໃຫມ້ກີານປື່ ຽນ ແປງ, ເກດີມຂໍີຂ້  ດແຍື່ ງລະຫວື່ າງປະຊາຊ ນ
ກ ບບໍລສິ ດ ແລະ ປະຊາຊ ນກ ບປະຊາຊ ນເອງຍອ້ນລາຍຮ ບທີື່ ສໍາຄ ນ ທີື່ ສຸດ ແມື່ ນເສຍພືນ້ທີື່ ທໍາ
ການຜະລດິ ແລະ ປະຊາຊ ນກໍື່ ຫ ນປື່ ຽນອາຊບີ ມາຄາ້ຂາຍຫ າຍຂຶນ້ ເຮ ດໃຫທຸ້ກ ສິື່ ງທຸກ ຢື່ າງ
ກາຍເປ ນສນິຄາ້ 

ສ ນຍາຕື່ າງຂອງບໍລສິ ດຕໍື່ ກ  ບປະຊາຊ ນແມື່ ນມຄີວາມພໍໃຈໂດຍພາບລວມຢູື່ ໃນລະດ ບ
ຄວາມພໍໃຈໜອ້ຍສູດ \overline{X} = 1.83 ຂອງການສ າປະທານທີື່ ດນິຂອງບໍລສິ ດໃນ
ການປູກກາເຝ , ການປື່ ຽນແປງ  ສ ງຄ ມໃນບ ້ານໂດຍລວມແມື່ ນ ຢູື່ ໃນລະດ ບກາງ 
\overline{X} = 2.61 ການສ າປະທານຂອງ ບໍລສິ ດແມື່ ນບໍື່ ໄດເ້ຮ ດ ໃຫເ້ກດີມຜີ ນກະທ ບຕໍື່
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ກ ບທາງດາ້ນເສດຖະກດິຫ າຍໂດຍພາບລວມແມື່ ນຢູື່ ໃນລະດ ບກາງ \overline{X} = 2.93 
ໃນການ ສໍາປະທານທີື່ ດນິປູກກາເຝ ຂອງບໍລສິ ດພູຂາວ ຟາ້ມງີແມື່ ນບໍື່ ມຜີ ນກະທ ບຫ າຍຕໍື່ ກ  ບ
ສິື່ ງແວດ ລອ້ມໂດຍ ພາບລວມ ແມື່ ນມຢູີື່ ໃນລະດ ບຫ າຍ \overline{X} = 3.67 ທີື່ ເກດີຂຶນ້
ເມ ືື່ ອມກີານສໍາປະທານທີື່ ດນີ. 
ຄໍາສ ບສໍາຄ ນ: ຜ ນການດ າເນນີງານ, ຜູປ້ະກອບການ, ກະສກິາໍ ແລະ ປື່ າໄມ ້
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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 

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 
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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 

ຄວາມສໍາຄ ນຂອງບ ນຫາ 
ບໍລສີ ດ ພູຂຽວຟາ້ມິື່ ງ ເປ ນບໍລສີ ດໜຶື່ ງມຄີວາມສໍາຄ ນໃນການພ ດທະນາເສດຖະກດິ - 

ສ ງຄ ມພອ້ມທ ງຫລກີລຽ້ງການເກດີບ ນຫາຕໍື່ ກ  ບເປ ນຢູື່ ຂອງປະຊາຊ ນເຂດບາ້ນຫນີລ ບ, ເມອືງ
ປາກຊື່ ອງ ແຂວງຈໍາປາສ ກ ທີື່ ມກີານສໍາປະທານທີື່ ດນິ, ເປ ນເຂດທີມຄີວາມອຸດ ມສ ມບຸນ 
ເພາະວື່ າເປ ນເຂດພູພຽງບໍລເິວນ ເຊິື່ ງເໝາະສ ມແກື່ ປູກພດືກະສກີາໍ ແລະ ອຸດສາຫະກາໍ ແລະ ທີື່

ເປ ນຈຸດສ ນໃຈໃຫແ້ກື່ ນ ກລ ງທນຶເຂ າ້ມາລ ງທນຶສໍາປະທານທີື່ ດນິການສໍາປະທານທີື່ ດນິໃນ
ປະເທດລາວກໍາລ ງຂະຫຍາຍໄປທ ື່ ວທຸກພາກ ການສໍາປະທານທີື່ ດນິສື່ ວນໃຫຍື່ ແມື່ ນຜະລດິ
ກະສກິໍາ ແລະ ປູກພດືອຸດສະຫະກາໍເພືື່ ອເປ ນສນິຄາ້ ການສໍາປະທານທີື່ ດນິສື່ ວນຫ າຍແມື່ ນຈະ
ສໍາປະທານຂະໜາດໃຫຍື່  ບາງກໍລະນກີານສໍາປະທານບໍື່ ໄດປ້ະຕບິ ດຕາມສ ນຍາ, ລະບຽບ
ຫ  ກການ ແລະ ກ ດໜາຍ. ປະຊາຊ ນສື່ ວນຫ າຍຍ ງມຄີວາມຮູບໍ້ື່ ທ ນພຽງພໍກ ບຄວາມເຂ າ້ໃຈກ ບ
ເນືອ້ໃນຂອງກ ດໝາຍ ກຄໍເືນືອ້ໃນຂອງຮື່ າງສ ນຍາຕື່ າງໆ ເຮ ດໃຫເ້ກດີບ ນຫາດາ້ນພືນ້ທີື່ ທໍາການ
ຜະລດິ, ເສຍຜ ນປະໂຫຍດທີື່ ເຄຍີມ ີຍອ້ນບ ນຫາທີື່ ກື່ າວມາຂາ້ງເທງິນ ນ້ ຈ ຶື່ ງມຄີວາມສ ນໃຈ
ຢາກສກຶສາຄ ນ້ຄວ້າໃນຫ ວຂໍນ້ີ ້ເຊິື່ ງຜ ນຂອງການສກຶສາໃນຄ ງ້ນີ ້ອາດເປ ນແນວທາງ ແລະ ເປ ນ
ຂໍມູ້ນພືນ້ຖານໃນການວາງແຜນພ ດທະນາ ແລະ ສກຶສາຄ ນ້ຄວາ້ຂອງຜູທ້ີື່ ມຄີວາມສ ນໃຈກື່ ຽວ 
ກ ບການເຊ ື່ າ ແລະ ສໍາປະທານທີື່ ດນິເພືື່ ອຜະລດິກະສກິາໍ 
ຈຸດປະສ ງ: ເພືື່ ອສກຶສາສະພາບບ ນຫາທີື່ ເກດີຂຶນ້ຫ  ງຈາກການສໍາປະທານທີື່ ດນິຕື່ າງໆຂອງ

ບໍລສິ ດພູຂຽວຟາ້ມິື່ ງກ ບ 
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ປະຊາຊ ນບາ້ນຫີນລ ບ , ເມືອງປາກຊື່ ອງ , ແຂວງຈໍາປາສ ກ ແລະ ເພືື່ ອສຶກສາ ສະພາບ
ເສດຖະກດິ-ສ ງຄ ມໂດຍລວມຕໍື່ ກ  ບການພ ດທະນາຄອບຄ ວຂອງປະຊາຊ ນບາ້ນຫນີລ ບ ເມອືງ
ປາກຊື່ ອງ, ແຂວງຈາໍປາສ ກ. 
ທ ບທວນທດິສະດ ີແລະ ບ ດຄ ນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດທີື່ ກື່ ຽວຂອ້ງ 
ບ ນດານະໂຍບາຍຂອງລ ດຖະບານ  

ຄາດໝາຍສູຊ້ ນຂອງພ ກ ແລະ ລ ດຖະບານ ຕໍື່ ກ  ບການພ ດທະນາເສດຖະກດິ - ສ ງຄ ມ 
ແຫື່ ງຊາດຢູື່ ໃນ ສປປ ລາວ ເພິື່ ນໄດກ້າໍນ ດຄ:ື ຮອດປີ 2010  ຢຸດຕກິານຖາງປື່ າເຮ ດໄຮື່ ປູກເຂ າ້
ຢື່ າງສິນ້ເຊງີ ໂດຍການຊອກຫາອາຊບີໃໝື່ ທີື່ ໝ ນ້ຄ ງປື່ ຽນແທນ, ຄອບຄ ວທຸກຍາກໄດຮ້ ບການ
ແກໄ້ຂໂດຍພືນ້ຖານລາຍໄດສ້ະເລື່ ຍ ຢູື່ ໃນລະດ ບ 800 ໂດລາຕໍື່ ຫ ວຄ ນຕໍື່ ປີ,  ຮອດປີ 2020  
ໃຫຊ້ວີດິການເປ ນຢູື່ ຂອງປະຊາຊ ນດຂີຶນ້ລືື່ ນ 3 ເທ ື່ າ ຂອງປີ 2006, ຫ ນປື່ ຽນການຜະລດິແບບ
ທໍາມະຊາດ ແລະ ເຄິື່ ງທໍາມະຊາດ ກາ້ວໄປສູື່ ການຜະລດິເປ ນສນິຄາ້, ສາ້ງເງ ືື່ອນໄຂເອືອ້ອໍານວຍ 
ໃຫແ້ກື່ ການຫ ນເປ ນອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ທ ນສະໄໝໃນອະນາຄ ດໃຫກ້ ບປະເທດຊາດ (ກ ມ
ການເມອືງສູນກາງພ ກ, 2006).  

ການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ປ ກປ ກຮ ກປື່ າໄມໃ້ຫມ້ຄີວາມອຸດ ມສ ມບູນ ແລະ ມໄີວໃ້ຊຍ້າວ
ນານໂດຍການສ ື່ ງເສມີການນໍາໃຊທ້ີື່ ດນິ ເພືື່ ອທໍາການຜະລດິກະສກິາໍແບບຄ ງທີື່ ຖາວອນ. ຮອດ
ປີ 2020 ໃຫເ້ນືອ້ທີື່ ການປ ກຄຸມປື່ າໄມເ້ພີື່ ມຂຶນ້ຢູື່ ໃນລະດ ບ ກວມເອ າ  
70 ສື່ ວນຮອ້ຍ ຂອງເນືອ້ທີື່ ທ ື່ ວປະເທດ (ກ ມປື່ າໄມ,້ 2005).  

ລ ດຖະບານໄດມ້ນີະໂຍບາຍການຈ ດສ ນທີື່ ດນິ ແລະ ມອບດນິ - ມອບປື່ າ ໃນຂອບ
ເຂດ ທ ື່ ວປະ ເທດ ໂດຍມເີປ ຫ້ມາຍເຮ ດໃຫປ້ະຊາຊ ນລາວ ມຄີວາມຮ ບຜດິຊອບໃນການປ ກ
ປ ກຮ ກສາ, ຄຸມ້ຄອງ-ນໍາໃຊ,້ ບູລະນະທີື່ ດນິ ແລະ ປື່ າໄມ ້ໃຫອຸ້ດ ມສ ມບູນ ແລະ ບໍື່ ມວີ ນບ ກ
ແຫງ້, ປະກອບສື່ ວນໃນການປ ບປຸງ ແລະ ຍ ກລະດ ບຊວີດິການເປ ນຢູື່ ຂອງປະຊາຊ ນບ ນດາເຜ ື່ າ 
ຄຽງຄູື່ ກ  ບການຮ ກສາສະພາບແວດລອ້ມ ແລະ ຫ ນເສດຖະກດິທໍາມະຊາດ ໄປສູື່ ເສດຖະກດິ
ສນິ ຄາ້ ພອ້ມທ ງຈາໍກ ດ ແລະ ແກໄ້ຂສະພາບການບຸກລຸກ ຈ ບຈື່ ອງທີື່ ດນິ ແລະ ປື່ າໄມຊ້ະຊາຍ 
ທີື່  ຜດິກ ດຫມາຍ (ກະຊວງກະສກິາໍ ແລະ ປື່ າໄມ,້ 2010). 

ລ ດຖະບານອະນຸຍາດ ແລະ ສ ື່ ງເສມີ ໃຫນ້ໍາໃຊເ້ນືອ້ທີື່ ດນິປື່ າໄມ ້ທີື່ ເປ ນປື່ າເລ ື່ າ ທີື່ ບໍື່ ມ ີ
ໄມທ້ີື່ ເປ ນປະໂຫຍດ,  
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ດນິປອກໂລນ້, ປື່ າຄ ງ ແລະ ດນິປື່ າໄມຊຸ້ດໂຊມ ເຂ າ້ໃນການປູກໄມໃ້ຫເ້ປ ນປື່ າຄນື ໂດຍການ
ສ ື່ ງເສມີໃຫບຸ້ກຄ ນ ແລະ ນຕິບຸິກຄ ນ ພາຍໃນ ແລະ ຕື່ າງປະເທດເປ ນຜູປູ້ກ, ບໍື່ ອະນຸຍາດໃຫ ້
ນ ກທຸລະກດິຕື່ າງປະເທດ ສໍາປະທານດນິປື່ າໄມ ້ເພືື່ ອປູກໄມດ້ວ້ຍຕ ນເອງ. ລ ດມນີະໂຍບາຍ
ຍ ກເວ ນ້ພາສີທີື່ ດນິ ທີື່ ໄດນ້ໍາໃຊເ້ຂ າ້ໃນການປູກໄມບໍ້ື່ ຫ ຸດ 1.100 ຕ ນ້/ເຮ ກຕາ (ສໍານ ກງານ
ນາຍ ກລ ດຖະມ ນຕ,ີ 1994).  

ລ ດອະນຸຍາດໃຫມ້ກີານປູກໄມ ້ໃສື່ ດນິທີື່ ເປ ນກໍາມະສດິຂອງບຸກຄ ນ, ກ ມກອງ, ລວມ
ຫມູື່  ແລະ ຫ ວຫນື່ ວຍທຸລະກດິ ເຊິື່ ງດນິຈໍານວນດ ື່ ງກື່ າວ ຕອ້ງມເີອກະສານຢ ້ງຢືນຖືກຕອ້ງ 
ຈາກອໍານາດການປ ກຄອງທອ້ງຖິື່ ນ ຂ ນ້ບາ້ນ ແລະ ເມອືງອະນຸຍາດ ໃຫປູ້ກໄມໄ້ດ ້ແຕື່ ຕອ້ງ
ຫ ກີເວ ນ້ ເນືອ້ທີື່  ທີື່ ໄດບຸ້ລມິະສດິໃຫແ້ກື່  ການຜະລດິກະສກິໍາ;  ລ ດຊຸກຍູ ້ແລະ ສ ື່ ງເສມີການ
ປູກໄມ ້ໃສື່ ດນິປື່ າໄມຊຸ້ດໂຊມຂອງລ ດ ເຊິື່ ງລວມມ:ີ ດນິປອກໂລນ້, ດນິປື່ າເລ ື່ າ, ດນິປື່ າໂຄກ, 

ດນິປື່ າຄ ງ ທີື່ ບໍື່ ມພີ ນໄມທ້ີື່ ມຄຸີນຄື່ າທາງເສດຖະກດິ ແລະ ບໍື່ ສາມາດຟືນ້ຟູແບບທໍາມະຊາດ. ແຕື່
ວື່ າກື່ ອນຈະ ນາໍໃຊດ້ນິດ ື່ ງກື່ າວນ ນ້ ຕອ້ງໄດ ້

ຜື່ ານການກວດກາ ຢ ງ້ຢືນ ແລະ ມອບຫມາຍຈາກຄະນະກາໍມະການແບື່ ງດນິ - ແບື່ ງປື່ າ  
ຂອງທອ້ງຖິື່ ນຂ ນ້ແຂວງ ແລະ ເມອືງ, ດນິຈາໍນວນນີ ້ຫາ້ມບໍື່ ໃຫມ້ກີານຈ ບຈື່ ອງ, ແບື່ ງປ ນ, ໂອນ 
ແລະ ຊື ້- ຂາຍ ໂດຍບໍື່ ມອີ ງການຈ ດຕ ງ້ຂອງລ ດ ຂ ນ້ມສີດິຮູນ້າໍ,  ຫາ້ມແບື່ ງປ ນ ແລະ ອະນຸຍາດ
ບຸກເບກີ ແລະ ມາ້ງປື່ າທໍາມະຊາດທີື່ ມຕີ ນ້ໄມຢູ້ື່ ແລວ້ ເພືື່ ອປູກໄມ ້(ກະຊວງກະສກິໍາ ແລະ 
ປື່ າໄມ,້ 1995).  

ລ ດຖະບານໄດມ້ນີະໂຍບາຍໃຫບຸ້ກຄ ນ, ນຕິບຸິກຄ ນ, ລວມຫມູື່  ແລະອ ງການຈ ດຕ ງ້ 
ປູກໄມ ້ເພືື່ ອຮ ບໃຊຈ້ດຸປະສ ງຕື່ າງໆ.  ແຕື່ ວື່ າການປູກໄມດ້ ື່ ງກື່ າວ ແມື່ ນຕອ້ງໄດປ້ະຕບິ ດຕາມ
ຂ ນ້ຕອນ ແລະ ໄດຮ້ ບອະນຸຍາດຈາກພາກສື່ ວນທີື່ ກື່ ຽວຂອ້ງຕາມລະບຽບການ. ສໍາລ ບທີື່ ດນິທີື່

ລ ດອະນຸຍາດໃຫນ້ໍາໃຊເ້ພືື່ ອການປູກໄມນ້ ນ້ ແມື່ ນເປ ນປະເພດທີື່ ດນິປື່ າຊຸດໂຊມ ແລະ ພູປອກ
ໂລນ້ເທ ື່ ານ ນ້ (ສະພາແຫື່ ງຊາດ, 2007). 

ການສໍາປະທານທີື່ ດນິຂອງລ ດເພືື່ ອກດິຈະການກະສກິາໍ ແລະ ປື່ າໄມ 

ການສໍາປະທານທີື່ ດນິຂອງລ ດ ເພືື່ ອກດິຈະການກະສກິໍາ ແລະ ປື່ າໄມແ້ມື່ ນໃຫດໍ້າເນນີ 
ໃນ ພືນ້ທີື່  ທີື່ ດນິກະສກິໍາ ເພືື່ ອປູກພດືເສດຖະກດິທີື່ ລ ດໄດຈ້  ດສ ນໄວເ້ທ ື່ ານ ນ້ຕາມທີື່ ໄດກ້າໍນ ດ
ໄວ ້ໃນກ ດໝາຍວື່ າດວ້ຍກະສກິໍາ ທີື່ ດນິຂອງລ ດທີື່ ໃຫສໍ້າປະທານ ເພືື່ ອກດິຈະການປູກໄມ ້
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ອຸດສາຫະກໍາ ຫລື ໄມເ້ສດຖະກດິ ແລະ ເຄືື່ ອງປື່ າຂອງດ ງ ແມື່ ນໃຫດໍ້າເນີນໃນພືນ້ທີື່  ທີື່

ດນິປອກໂລນ້, ທີື່ ດນິປື່ າຊຸດໂຊມທີື່ ບໍື່ ສາມາດຟືນ້ຟູຄນືດວ້ຍຕ ວມ ນເອງ ທີື່ ລ ດໄດຈ້  ດສ ນໄວ ້
ເທ ື່ ານ ນ້ຕາມທີື່ ໄດ ້ກໍານ ດໄວໃ້ນ ມາດຕາ 69 ຂອງກ ດໝາຍວື່ າດວ້ຍປື່ າໄມສ້ະບ ບປີ 2007 
ເຂດພືນ້ທີື່ ດນິທີື່ ໃຫ ້ສໍາປະທານແມື່ ນ ໃຫດໍ້າເນນີໃນເຂດພືນ້ທີື່ ດນິຊານເມອືງ ແລະ ຊ ນນະບ ດ
ເທ ື່ ານ ນ້. 

ການອະນຸຍາດໃຫສໍ້າປະທານທີື່ ດນຶປື່ າຊຸດໂຊມເພືື່ ອກດິຈະການກະສກິໍາ ແລະ ປື່ າໄມ ້
ການອະນຸຍາດໃຫສໍ້າປະທານທີື່ ດນິປື່ າຊຸດໂຊມຕາມທີື່ ໄດກ້າໍນ ດໄວໃ້ນມາດຕາທ ີ75 ຂອງກ ດ
ໝາຍວື່ າດວ້ຍປື່ າໄມ ້ສະບ ບປີ 2007 ແລະ ຂໍ ້4 ມາດຕາ 10 ຂອງກ ດໝາຍວື່ າດວ້ຍ ທີື່ ດນິ 
ສະບ ບປີ 2003 ໃຫປ້ະຕບິ ດຕາມຂອບເຂດສດິດ ື່ ງນີ:້ 

ອ ງການຄຸມ້ຄອງທີື່ ດນິ ປະຈໍາແຂວງ, ນະຄອນຫ ວງ ເປ ນຜູອ້ະນຸຍາດໃຫສໍ້າປະທານ 
ເນືອ້ທີື່ ປື່ າຊຸດໂຊມ ທີື່ ບໍື່ ສາມາດຟືນ້ຟູຄນືເອງໄດ ້ບໍື່ ເກນີໜຶື່ ງຮອ້ຍຫາ້ສບິເຮ ກຕາ ຕໍື່  ໜຶື່ ງໂຄງການ 
ແລະ ກາໍນ ດເວລາສໍາປະທານສູງສຸດບໍື່ ເກນີສາມສບິປີ ແລະ ສາມາດຕໍື່ ໄດແ້ລວ້ແຕື່ ກລໍະນ ີໂດຍ 
ເປ ນເອກະພາບກ ບພະແນກກະສກິາໍ ແລະ ປື່ າໄມແ້ຂວງ, ນະຄອນຫ ວງ ແລະ ຕາມການຕ ກລ ງ 
ຂອງຫອ້ງການປ ກຄອງແຂວງ, ນະຄອນຫ ວງ. 

ອ ງການຄຸມ້ຄອງທີື່ ດນິແຫື່ ງຊາດ ມສີດິອະນຸຍາດໃຫສໍ້າປະທານເນືອ້ທີື່ ດນິປື່ າຊຸດໂຊມ 
ທີື່ ບໍື່ ສາມາດຟືນ້ຟູຄນືເອງໄດແ້ຕື່  150 ເຮ ກຕາ ຫາ 15,000 ເຮ ກຕາຕໍື່ ໜຶື່ ງໂຄງການ ແລະ ກໍາ 
ນ ດເວລາການສໍາປະທານເກນີກື່ ວາ 30 ປີ ແຕື່ ສູງສຸດບໍື່ ໃຫເ້ກນີ 40 ປີ ແລະ ສາມາດຕໍື່ ໄດ ້
ແລວ້ແຕື່ ລະກໍລະນ ີໂດຍເປ ນເອກະພາບກ ບກະຊວງກະສກິໍາ ແລະ ປື່ າໄມ ້ແລະ ອ ງການປ ກ 
ຄອງທອ້ງຖິື່ ນຕາມການຕ ກລ ງຂອງລ ດຖະບານ. ຖາ້ເກນີກື່ ວາ 15,000 ເຮ ກຕາຕອ້ງໄດມ້ກີານ
ຮ ບຮອງຈາກຄະນະປະຈາໍສະພາແຫື່ ງຊາດຕາມການສະເໜຂີອງລ ດຖະບານ. 

ການສ ື່ ງເສມີ ແລະ ການລ ງທນຶພາຍໃນ 

ການລ ງທນຶພາຍໃນແມື່ ນການນໍາເອ າທນຶຮອນເຊ ື່ ນ: ຊ ບສນິ, ເຕ ກໂນໂລຢີ ແລະ ບ ດ 
ຮຽນເຂ າ້ໃນການຜະລດິ, ທຸລະກດິພາຍໃນປະເທດໂດຍພ ນລະເມອືງລາວ, ຄ ນຕື່ າງດາ້ວບໍື່ ມີ
ສ ນ ຊາດທີື່ ດໍາລ ງຊວີດິຢູື່  ສປປ ລາວ ຢື່ າງຖາວອນ, ລວມທ ງຄ ນລາວທີື່ ອາໄສຢູື່ ຕື່ າງປະເທດ. ຜູ ້
ລ ງທນຶພາຍໃນສາມາດລ ງທນຶໃສື່ ການຜະລດິ, ທຸລະກດິໄດໃ້ນທຸກຂະແໜງການ ແລະ ທຸກ
ເຂດການລ ງທນຶຂອງສປປລາວ ເວ ນ້ເສຍແຕື່ ບ ນດາກດິຈະການທີື່ ແຕະຕອ້ງເຖງິຄວາມໝ ນ້ ຄ ງ
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ຂອງຊາດ, ມຜີ ນສະທອ້ນອ ນຮາ້ຍແຮງຕໍື່ ສິື່ ງແວດລອ້ມໃນປ ດຈບຸ ນ ຫ  ືຍາວນານ, ຕໍື່ ສຸຂະ ພາບ 
ຫ  ືວ ດທະນະທໍາອ ນດງີາມຂອງຊາດ (ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລ ງທນຶ, 2004). 

ບ ດຄ ນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດທີື່ ກື່ ຽວຂອ້ງ 
ຄໍາພ ນ ແກວ້ວໄິລສ ກ. (2009). ສກຶສາການປື່ ຽນແປງຂອງໝູື່ ບາ້ນຢູື່ ພາກໃຕໃ້ນ 

ລາວໃນການສໍາປະທານທີື່ ດນິ ແລະ ການຫ ນປື່ ຽນຂອງຊຸມຊ ນ  ນະຄອນຫ ວງວຽງ ຈ ນ, 

ຈດຸປະສ ງຂອງການສກຶສາແມື່ ນການນໍາໃຊຂໍ້ມູ້ນ ຂອງບາ້ນ ໃນການສໍາປະທານທີື່ ດນິເຂ າ້ໃນ
ການປະກອບກດິຈະການຂະແໜງ ການຄາ້ໃນນະຄອນຫ ວງວຽງຈ ນ ຕາມປ ດໃຈຂອງ ສື່ ວນ
ບຸກຄ ນໂດຍມກີານຈໍາແນກຕາມໄລື່ ຍະເວລາຂອງ ການດໍາເນນີທຸລະ ກດິການສໍາປະທານ ທີື່

ດນິ, ການເກ ບກໍາຮວບຮວມຂໍມູ້ນໃນຄ ງ້ນີແ້ມື່ ນມກຸີື່ ມຕ ວຢື່ າງທ ງ ໝ ດແມື່ ນ 258 ຕ ວຢື່ າງ, 
ວທິກີານເກ ບກໍາ ແລະ ການຮວບຮວມ ຂໍມູ້ນແມື່ ນການໃຊແ້ບບສອບຖາມຈາກການສໍາພາດ 
ແລະ ເຄືື່ ອງມໃືນການໃນການວເິຄາະ ແລະ ປະເມນີ ຜ ນແມື່ ນໃຊໂ້ປຣແກຣມສໍາເລ ດຮູບ 
SPSS ໃນການວເິຄາະຫາຄື່ າສະຖຕິຕິື່ າງໆ, ຜ ນການສກຶສາພ ບ ວື່ າການ ປື່ ຽນ ແປງຂອ້ງໝູື່ ບາ້ນ
ໃນການສໍາປະທານທີື່ ດນິ ແລະ ການຫ ນປື່ ຽນຊຸມຊ ນ ແມື່ ນມຄີວາມ ພໍໃຈຢູື່ ໃນ ລະດ ບຫ າຍ
ເມືອ້ສະຫ ຸບຜ ນຂອງການສກຶສາເຊີື່ ງເຮ າເບິື່ ງຈາກຄື່ າສະເລຍີຂອງຊ ນ້ລະດ ບຄວາມເພີື່ ງພໍໃຈ
ຈາກຊ ນ້ ທີື່ ມຄີື່ າ ໜອ້ຍສຸດຫາຄື່ າສະເລື່ ຍທີື່ ມຄີື່ າສະເລື່ ຍຫ າຍທີື່ ສູດ. 

ນ ນທະວ ງ ຄໍາເພ ງໄຊ (2009) ສກຶສາການປະເມນີຜ ນການກະທ ບທ ດລອງເກ ບກໍາຂໍ ້

ມຸນການເຊ ື່ າ ແລະ ການສໍາປະທານທີື່ ດນິຂອງລ ດຢູື່ ແຂວງວຽງຈ ນ ສປປ ລາວ, ຈດຸປະສ ງຂອງ
ການສກຶ ສາຄ ນ້ຄວາ້ແມື່ ນ ສກຶ ສາສາພາບ ໂດຍລວມເສດຖະກດິ ແລະ ສ ງຄ ມຕໍື່ ກ  ບການເຊ ື່ າ 
ແລະ ສໍາປະທານທີື່ ດນິຂອງລ ດຢ, ສກຶສາຜ ນກະທ ບ ຈາກການເຊ ື່ າ ແລະ ສໍາປະທານທີື່ ດນິ
ຂອງລ ດຢູື່ ແຂວງວຽງຈ ນການເກ ບກໍາ ຮວບຮວມຂໍມູ້ນໃນ ຄ ງ້ນີແ້ມື່ ນ ມກຸີື່ ມຕ ວຢື່ າງທ ງໝ ດ
ແມື່ ນ 285 ຊຸດ, ວທິກີານເກ ບກໍາ ແລະ ການຮວບຮວມ ຂໍມູ້ນແມື່ ນການໃຊແ້ບບ ສອບຖາມ 
ຈາກການສໍາພາດ ແລະ ເຄືື່ ອງມໃືນການໃນການວເິຄາະ ແລະ ປະເມນີ ຜ ນແມື່ ນໃຊໂ້ປຣ
ແກຣມ ສໍາເລ ດຮູບ SPSS ໃນການວເິຄາະຫາຄື່ າສະຖິຕຕິື່ າງໆເຊ ື່ ນ: ຄື່ າຄວາມຖີື່ , ຄື່ າສື່ ວນ
ຮອ້ຍ ແລະ ຄື່ າຜ ນປື່ ຽນ ມາດຕະຖານ, , ຈາກຜ ນການສກຶສາພ ບວື່ າ ການປະເມນີຜ ນກະທ ບ 
ໃນການທ ດ ລອງເກ ບກໍາຂໍມູ້ນການເຊ ື່ າ ແລະ ສໍາປະທານ ທີື່ ດນິຂອງລ ດແມື່ ນມຄີວາມ ພໍໃຈ
ຢູື່ ໃນ ລະດ ບປານກາງຫາ ຫ າຍເມືອ້ສະຫ ຸບຜ ນ ຂອງການ ສກຶສາເຊີື່ ງເຮ າ ເບິື່ ງຈາກຄື່ າສະເລຍີ
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ຂອງຊ ນ້ລະດ ບຄວາມເພີື່ ງພໍໃຈຈາກຊ ນ້ທີື່ ມຄີື່ າໜອ້ຍສຸດຫາຄື່ າສະເລື່ ຍທີື່ ມຄີື່ າສະເລື່ ຍຫ າຍທີື່

ສູດເພາະວື່ າການວເິຄາະນະໂຍບາຍ, ການວເິຄາະຄຸນສ ມບ ດຂອງຜູໃ້ຫເ້ຊ ື່ າ ແລະ ສໍາປະທານ 
ເຊີື່ ງມ  ນເຊືື່ ອມ ໂຍງກ ບອ ດຕາສື່ ວນທາງດາ້ນການເງນິ, ການວບລຫິານສນິເຊືື່ ອ ບາ້ງອ ດ ຕາ
ສື່ ວນ ກໍື່ ມກີານນາໍໃຊຫ້ າຍ ເປ ນຕ ນ້ ແມື່ ນຊ ບສນິລວມ, ລາຍຮ ບລວມ ແລະ ອ ດຕາສື່ ວນອືື່ ນໆ 
ແມື່ ນມກີານ ນາໍໃຊໜ້ອ້ຍ ເມືື່ ອເວລາ ເຮ າສ ມ ທຽບໃສື່ ກ ນ. 
ວທິກີານສກຶສາ 

ໃນການສກຶສາຄ ນ້ຄວາ້ຄ ງ້ນີແ້ມື່ ນໃຊວ້ທິໃີນການຮວບຮວມຂໍມູ້ນຈາກ 2 ແຫ ື່ ງຄ:ື ແຫ ື່ ງ
ຂໍມູ້ນທຸຕຍິະພູມ ແລະ ແຫ ື່ ງຂໍມູ້ນປະຖ ມພູມໃນການໃຊແ້ບບສອບຖາມໃນການສໍາພາດ
ໂຄງການ, ສໍາພາດນາຍບາ້ນ ແລະ ສໍາພາດຄ ວເຮອືນ ທີື່ ບາ້ນຫນີລ ບ, ເມອືງປາກຊື່ ອງ, ແຂວງ
ຈາໍປາສ ກ. 

ຂໍມູ້ນທີື່ ໄດມ້າຈາກແບບສອບຖາມຈະນໍາມາວເິຄາະດວ້ຍໂປຣແກຣມສໍາເລ ດຮູບທາງ
ດາ້ນສະຖຕິໂິດຍການວດິເຄາະຂໍມູ້ນອອກເປ ນ 2 ພາກສື່ ວນຄ:ື 1. ການວເິຄາະຂໍມູ້ນທ ື່ ວໄປ
ຂອງຜູຕ້ອບແບບສອບຖາມໂດຍໃຊແ້ບບສະຖຕິແິບບພ ນລະນາ (Descriptive Statistics), 

ຄື່ າຄວາມຖີື່  (Frequency), ຄື່ າສື່ ວນຮອ້ຍ (Percentage) ແລະ 2. ວເິຄາະລະດ ບການໃຊ ້
ການຈ ດລະດ ບທີື່  1 (ຄື່ າໜອ້ຍສຸດ) ໄປເຖງິລະດ ບ 5 (ຄື່ າຫ າຍສຸດ) ໂດຍການໃຊສ້ະຖ ິຕແິບບ
ພ ນລະນາ, ຄື່ າສະເລື່ ຍ ແລະ ຄື່ າຜ ນປື່ ຽນມາດຕະຖານ 

ຜ ນຂອງການສກຶສາ 
ຈາກການສກຶສາຜ ນໄດຮ້ ບຈາກການສໍາປະທານທີື່ ດນິປູກກາເຝຂອງບໍລລິ ດ ພູຂຽວ ຟາ້

ມງີ ໃນບາ້ນຫນີລ ບ, ເມອືງປາກຊື່ ອງ, ແຂວງຈາໍປາສ ກ ໃນການສກຶສາສະພາບຂອງບ ນ ຫາທີື່

ເກດີຂຶນ້ຫ  ງຈາກ ສໍາປະທານທີື່ ດນິຕື່ າງໆ ຂອງ ບໍລລິ ດ ພູຂຽວ ຟ້າມງີກ ບປະຊາຊ ນ ແລະ 
ສະພາບເສດຖະກດິສ ງຄ ມ ຕໍື່ ກ  ບການພ ດທະນາ ຄອບ ຄ ວດວ້ຍ ການສໍາພາດຕ ວແທນຂອງ
ຄ ວເຮອືນທ ງໝ ດ 100 ຫ  ງຄາເຮອືນ, ການສໍາພາດ ແມື່ ນແນໃສື່ ກດິ ຈະກໍາການ ດໍາລ ງຊວີດິ 
ຂອງຄ ວເຮອືນໃນການໃຊທ້ີື່ ດນິ, ການນາໍໃຊຊ້ ບພະຍາ ກອນປື່ າໄມ,້ ການທໍາມາຫາ ກນິສະນ ນ້
, ສະພາບບ ນຫາ ຕື່ າງໆທີື່ ປະຊາ ຊ ນພ ບພາຍຫ  ງເມ ືື່ ອ ສໍາປະທານ ທີື່ ດນິກ ບການນໍາ ໃຊທ້ີື່ ດນິ 
ກ ບການ ສາ້ງເສດ ຖະກດິສ ງຄ ມ ແລະ ຄວາມຄດິເຫ ນຕື່ າງຂອງປະຊາຊ ນຕໍື່ ກ  ບບໍລສິ ດ 
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ຈາກຜ ນຂອງການສກຶສາ ສາມາດສະຫ ຸບໄດວ້ື່ າ ພາຍຫ  ງມກີານສໍາປະທານທີື່ ດນິປູກ
ກາເຟ ຕໍື່ ກ  ບປະຊາຊ ນ ບາ້ນຫນີລ ບ ໄດພ້ ບ 4 ບ ນຫາຫ  ກ ໄດແ້ກື່  ບ ນຫາຕໍື່ ກ  ບການນາໍໃຊທ້ີື່ ດນິ 
7 ປະເພດ ແລະ ໄດມ້ກີານປື່ ຽນແປງທ ງໝ ດ, ດນິກະສກິາໍ ຫ ຸດລ ງ 131,73 ເຮ ກຕາ, ດນິປື່ າໄມ ້
ຫ ຸດລ ງ 113,60 ເຮ ກຕາ, ປື່ າເລ ື່ າ ຫ ຸດລ ງ 347,47 ເຮ ກຕາ ສື່ ວນດນິສວນກາເຟ ເພີື່ ມຂຶນ້ 
572,93 ເຮ ກຕາ, ດນິໂຍທາເພີື່ ມຂຶນ້ 11 ເຮ ກຕາ, ດນິປຸກສາ້ງ ເພີື່ ມຂຶນ້ 0.60 ເຮ ກຕາ ແລະ 
ດນິບໍລເິວນນໍາ້ ເພີື່ ມຂຶນ້ 8,27 ເຮ ກຕາ, ບ ນຫາຕໍື່ ການຜະລດິກະສກິາໍ ໃນດາ້ນການປູກຝ ງ ເຮ ດ
ໃຫປ້ະຊາຊ ນ 58 ຄອບຄ ວ ໄດສູ້ນເສ ຍພືນ້ທີື່ ການຜະລດິ ເຖງິ 91,70 ເຮ ກຕາ, 32 ຄອບຄ ວ 
ຂາດພືນ້ທີື່ ທ ື່ ງຫຍາ້ລຽ້ງສ ດ ເຖງິ 40.03 ເຮ ກຕາ, 17 ຄອບຄ ວ ໄດເ້ຂ າ້ໄປບຸກລຸກປື່ າໄມ ້22.40 

ເຮ ກຕາ 68 ຄອບຄ ວ ບໍື່ ສາມາດປື່ ອຍສ ດລຽ້ງຕາມທ າມະຊາດ ແລະ 8 ຄອບຄ ວ ໄດຂ້າຍ
ສ ດລຽ້ງອອກ. ບ ນຫາຕໍື່ ກ  ບປື່ າໄມແ້ລະເຄືື່ ອງປື່ າຂອງດ ງ ມປີະຊາຊ ນ 77 ຄອບຄ ວ ເວ າ້ວື່ າ 
ສະພາບປື່ າໄມຂ້າດຄວາມອຸດ ມສ ມບູນທາງດາ້ນຊວິະນາໆພ ນ, 63 ຄອບຄ ວ ເວ າ້ວື່ າ ພືື໊ນທີື່ ເກ  ບ
ໝາກຈອງບານຖືກສູນເສຍ 81 ຄອບຄ ວ ເວ າ້ວື່ າ ປະເພດເຄືື່ ອງປື່ າຂອງດ ງທີື່ ປະຊາຊ ນເຄຍີ
ເກ ບມາບໍລໂິພກບາງຊະນດິກໍື່ ສູນພ ນ ແລະ ບາງຊະນດິຍ ງມ ີແຕື່ ກໍື່ ບໍື່ ສາມາດບໍລໂິພກໄດ ້ແລະ 
21 ຄອບຄ ວ ເວ າ້ວື່ າ ເຮ ດໃຫອ້ ດຕາການປ ກຫຸມ້ຂອງປື່ າໄມເ້ພີື່ ມຂຶນ້ ແລະ ບ ນຫາຕໍື່ ກ  ບຊວີດິ
ການເປ ນຢູື່ ຂອງປະຊາຊ ນມປີະຊາຊ ນ 66 ຄອບຄ ວ ເວ າ້ວື່ າ ມລີາຍຮ ບເພີື່ ມຂຶນ້ 73 ຄອບຄ ວ 
ເວ າ້ວື່ າມລີາຍຈື່ າຍຂອງປະຊາຊ ນເພີື່ ມຂຶນ້ 38 ຄອບຄ ວ ເທ ື່ າກ ບ ເວ າ້ວື່ າ ເຂ າ້ບໍື່ ພໍກນິ 42 
ຄອບຄ ວ ເວ າ້ວື່ າ ປື່ ຽນແປງອາຊບີເດມີມາເປ ນກໍາມະກອນ 11 ຄອບຄ ວ ເວ າ້ວື່ າ ປື່ ຽນແປງ
ອາຊບີເດມີມາຄາ້ຂາຍ ແລະ 27 ຄອບຄ ວ ເວ າ້ວື່ າ ປື່ ຽນແປງອາຊບີເດມີມາປູກກາເຟເປ ນຫ  ກ. 

ພາຍຫ  ງມກີານສໍາປະທານທີື່ ດນິປູກກາເຟ ເຮ ດໃຫມ້ກີານສກຶສາແລະສາທາລະນະສຸກດີ
ຂຶນ້, ໂຄງລື່ າງພືນ້ຖານມກີາພ ດທະນາ, ປະຊາຊ ນມຄີວາມຮູ,້ ມເີຕ ກນກິໃໝື່ ໃນຂະບວນການ
ປູກກາເຟທີື່ ສາມາດເຮ ດໃຫອ້າຊບີໝ ນ້ຄ ງກວື່ າ. ແຕື່ ກໍຍ ງເຮ ດໃຫພ້ ບຈດຸອື່ ອນບາງດາ້ນ ທີື່ ເຮ ດ
ໃຫພ້ ນລະເມອືງເພີື່ ມຂຶນ້ຈາກການເຂ າ້ມາຂອງຕື່ າງດາ້ວ ເປ ນເຫດໃຫວ້ ດທະນະທໍາມກີານ
ປື່ ຽນແປງ ເກດີຂໍຂ້  ດແຍື່ ງລະຫວື່ າປະຊາຊ ນກ ບບໍລສິ ດ ແລະ ປະຊາຊ ນກ ບປະຊາຊ ນ. ທີື່ ສໍາ
ຄ ນແມື່ ນສູນເສຍພືນ້ທີື່ ທໍາການຜະລດິ ແລະ ປະຊາຊ ນກໍໄດບຸ້ກລຸກປື່ າທໍາມະຊາດ ແລະໄດ ້
ຫ ນປື່ ຽນອາຊບີມາຄາ້ຂາຍຫ າຍຂຶນ້ ເຮ ດໃຫທຸ້ກສິື່ ງຢື່ າງກາຍເປ ນສນິຄາ້ ແລະ ສິື່ ງທີື່ ເຄຍີມຊີີນ້
ໄປ - ປາມາໄດຄ້ື່ ອຍໆເລີື່ ມຫາຍຈາກສ ງຄ ມຂອງບບາ້ນ. 
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ການອະພປິາຍຜ ນ 

ຜື່ ານການອື່ ານ ແລະ ສກຶສາບ ດຄ ນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດທີື່ ກື່ ຽວຂອ້ງເຫ ນວື່ າ ບ ດຂອງພວກ
ຂາ້ພະເຈ າ້ ແລະ ບ ດຄ ນ້ຄວາ້ທີື່ ຜື່ ານມາແມື່ ນມຮູີບແບບ ແລະ ວທິກີານເຮ ດການຄ ນ້ຄວາ້ທີື່

ຄາ້ຍຄກື  ນເຊ ນວື່ າ: ຜ ນໄດຮ້ ບຈາການ ສໍາປະທານ ທີື່ ດນິປູກກະເຝສື່ ວນໃຫື່ ຍແມື່ ນມີຄື່ າ
ສະເລື່ ຍໂດຍລວມແມື່ ນຟູື່ ໃນລະດ ບຫ າຍ ແລະ ຫ າຍສຸດແມື່ ນ ຄວາມເພີື່ ງພໍໃຈເຊິື່ ງແມື່ ນປ ດ
ໄຈຫລ ກເຊີື່ ງມ  ນໄດສ້ອດຄື່ ອງກ ບຜ ນງານຄ ນ້ຄວາ້ທີື່ ຜື່ ານມາຂອງ ຄໍາພ ນ ແກວ້ວິໄລສ ກ 
(2009) ເນືື່ ອງຈາກບາ້ງຜ ນຂອງການສຶກສາທີື່ ຜື່ ານມາແມື່ ນໄດສ້ຶກສາຜ ນໄດຮ້ ບການສໍາ
ປະທານທີື່ ດນິຕື່ າງໆ ທີື່ ມ ີລ ກສະນະທີື່ ຄາ້ຍຄກື  ນສື່ ວນຈດຸທີື່ ແຕກຕື່ າງກື່ ຽວກ ບບ ດຄ ນ້ຄວາ້
ວິທະຍາສາດທີື່ ກື່ ຽວຂອ້ງຜື່ ານມາແມື່ ນຜ ນຂອງການສຶກສາແມື່ ນແຕກຕື່ າງຈາກຜ ນການ
ຄ ນ້ຄວາ້ທີື່ ຜື່ ານມານເນືື່ ອງຈາກວື່ າການສກຶສາຜ ນໄດຮ້ ບຈາກການສໍາປະ ທານທີື່ ດນິໃນການປູ້
ກະເຝນີຜູ້ສ້ກຶສາຄ ນ້ຄວາ້ບໍື່ ໄດພ້ຈິາລະນານໍາໃຊກ້ານທ ດສອບສ ມມຸດຖານ Independent, 

Sample T-test, One-way ANOWA ເຂ າ້ໃນການວິເຄາະເນືື່ ອງຈາກເປ ນວິທີການສ ມ
ທຽບຄື່ າສະເລື່ ຍຂອງກຸື່ ມຕ ວຢື່ າງເທ ື່ ານ ນ້ ແລະ ບໍື່ ສາມາດອະທິບາຍຜ ນໜື່ ວຍສຸດທາ້ຍ 
(Marginal Effect) ຂອງຕ ວປື່ ຽນອດິ ສະຫ ະທີື່ ມຜີ ນຕໍື່ ກ  ບຕ ວປື່ ຽນ ຕາມເຊ ນວື່ າບ ດຂອງ ຄໍາ
ພ ນ ແກວ້ວໄິລສ ກ (2009). 

ສະຫ ຸບ 

 ຈາກຜ ນຂອງການຄ ນ້ຄວ້າ ຄວາມຄດິເຫ ນຂອງປະຊາຊ ນກື່ ຽວກ ບການປະຕບິ ດ 

ສ ນຍາຕື່ າງໆຂອງບໍລສິ ດທີື່ ມຕີໍື່ ປະຊາຊ ນແມື່ ນມຄີວາມພໍໃຈໂດຍພາບລວມຢູື່ ໃນລະດ ບໜອ້ຍ
ສຸດ (1.83),  ການສໍາປະທານທີື່ ດນິຂອງບໍລສິ ດເອກະຊ ນເພືື່ ອປູກກາເຟບໍື່ ໄດເ້ຮ ດໃຫສ້ ງຄ ມ
ພາຍໃນບາ້ນປື່ ຽນແປງ ໂດຍພາບລວມຢູື່ ໃນລະດ ບປານກາງ (2.61), ການສໍາປະທານທີື່ ດນິ
ຂອງບໍລສິ ດເອກະຊ ນເພືື່ ອປູກກາເຟ ບໍື່ ໄດເ້ຮ ດໃຫມ້ຜີ ນກະທ ບທາງດາ້ນເສດຖະກດິຫ າຍ ໂດຍ
ພາບລວມຢູື່ ໃນລະດ ບປານກາງ (2.93) ແລະ ການນສໍາປະທານທີື່ ດນິຂອງບໍລສິ ດເອກະຊ ນ
ເພືື່ ອປູກກາເຟ ບໍື່ ໄດເ້ຮ ດໃຫມ້ຜີ ນກະທ ບຫ າຍຕໍື່ ສິື່ ງແວດລອ້ມໂດຍພາບລວມຢູື່ ໃນລະດ ບຫ າຍ 
(3.67 ) ທິື່ ເກດີຂຶນ້ພາຍຫ  ງມກີານສໍາປະທານທີື່ ດນິ. 
ຂໍແ້ນະນາໍທີື່ ໄດຈ້າກການຄ ນ້ຄວາ້ 

- ອ ານາດການປ ກຄອງເມອືງ ຕອ້ງໄດລ້ ງຕດິຕາມຢື່ າງໃກສ້ດິບາ້ນໃຫກ້ານແນະ ນ າ 
ແລະ ຫາທາງອອກໃຫແ້ກື່ ປະຊາຊ ນທີື່ ຍ  ງບໍື່ ທ ນມວີຽກເຮ ດງານທໍາ ແລະ ບໍື່ ມລີາຍໄດບໍ້ື່ ຄ ງທີື່ . 
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- ພາກສວື່ ນທີື່ ເຮ ດໜາ້ທີື່ ຄຸມ້ຄອງການສ າປະທານດິນ ຄວນໄດມ້ີການຕິດຕາມ , 

ກວດກາຄນືໃນບ ນພືນ້ທີື່ ໃຫສໍ້າປະທານທີື່ ດນິເພືື່ ອເປ ນຂໍມູ້ນອ ນລະອຽດໃຫແ້ກື່ ການເກ ບພາສ ີ
ແລະ ອາກອນໃນການຄຸມ້ຄອງທີື່ ດນິຢື່ າງມປີະສດິທຜິ ນ ແລະ ປະສດິທຜີ ນເພືື່ ອຮ ບປະກ ນ
ເພືື່ ອແນໃສື່ ຂໍຈ້າໍກ ດຂອງປະກ ດການຫຍໍທໍ້ໃ້ນສ ງຄ ມ. 

- ດາ້ນການຄຸມ້ຄອງການສໍາປະທານພືນ້ທີື່ ສວນກາເຟຄວນຈ ດຕ ງ້ເປ ນລະບ ບມຜູີ ້
ຮ ບຜດິຊອບ ຢື່ າງແທຈ້ງິ ເພືື່ ອຫລກີລຽ້ງຊື່ ອງຫວື່ າງໃນການຄຸມ້ຄອງ. 
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ອ ກສອນ ເສກທຣິະ. (2010). ສກຶສາພະຍາດ ແລະ ແມງໄມກ້ານປູກ ແລະ ການຜະລດິກາເຟ 
Arabica ເຂດເນນີສູງຂອງ ຄະນະກະເສດສາດ ມະຫາວທິະຍາໄລ ຊຽງໃໝື່ . 
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ບດົຄດັຫຍ ໍ້ 

ຈດຸປະສ ງການສກຶສາແມື່ ນເພືື່ ອວເິຄາະຫາຄວາມຕອ້ງການ, ສິື່ ງທາ້ທາຍ, ໂອກາດ ແລະ 

ຂໍສ້ະເໜແີນະໃນການຄ ນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດທີື່ ກື່ ຽວກ ບການພ ດທະນາເສດຖະກດິ-ສ ງຄ ມ 

ແລະ ສິື່ ງແວດລອ້ມໃນຂ ນ້ສູນກາງໃນລາວ. ເປ ນການສກຶສາແບບປະລມິານ ແລະ ຄຸນນະພາບ 
ໂດຍມແີບບສອບຖາມເປ ນເຄືື່ ອງມ ືແລະ ກຸື່ ມຕ ວຢື່ າງແມື່ ນ 18 ກະຊວງທ ື່ ວນະຄອນຫ ວງວຽງ
ຈ ນ ພອ້ມທ ງມກີານສໍາພາດ. ການວເິຄາະຂໍມຸ້ນແມື່ ນນໍາໃຊ ້ Microsoft Excel 2017 ແລະ 
ວເິຄາະຄໍາສໍາພາດ ແລະ ເອກະສານ. ຜ ນການສກຶສາພ ບວື່ າ ບ ນດາກະຊວງຕື່ າງໆແມື່ ນຕອ້ງ

ການດໍາເນນີການຄ ນ້ຄວາ້ເພືື່ ອປ ບປຸງວຽກງານໃຫດ້ຂີຶນ້ກວື່ າເກ ື່ າ. ແຕື່ ລະກະຊວງມປີະເດ ນສໍາ
ຄ ນໃນການຄ ນ້ຄວາ້ທີື່ ຫ າກຫ າຍແຕກຕື່ າງກ ນໄປຕາມແຕື່ ລະພາລະບ ດບາດ ແລະ ໜາ້ທີື່ ຂອງ
ແຕື່ ລະກະຊວງ. ສິື່ ງທາ້ທາຍທີື່ ສໍາຄ ນໃນການດໍາເນນີການຄ ນ້ຄວາ້ຂອງກະຊວງຕື່ າງໆແມື່ ນການ
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ຂາດນ ກຄ ນ້ຄວາ້ທີື່ ມຄີວາມຮູ,້ ມປີະສ ບການ ແລະ ມທີ ກສະທີື່ ສະເພາະດາ້ນ. ນອກຈາກນີ ້ຍ ງ
ມເີລືື່ ອງການອະນຸມ ດງ  ບປະມານຊ ກຊາ້ ແລະ ມງີ  ບປະມານຈາໍກ ດສໍາລ ບການສະໜ ບສະໜນູ
ວຽກງານການຄ ນ້ຄວາ້. ສໍາລ ບໂອກາດໃນການປ ບປຸງວຽກງານການຄ ນ້ຄວາ້ຂອງມະຫາວທິະ 
ຍາໄລແຫື່ ງຊາດແມື່ ນມຫີ າຍທີື່ ສຸດ ເນືື່ ອງຈາກຫ າຍໆກະຊວງແມື່ ນມແີຫ ື່ ງງ  ບປະມານສະໜ ບ

ສະໜູນ, ມປີະເດ ນການຄ ນ້ຄວາ້ທີື່ ຈະແຈງ້. ສະນ ນ້, ຂໍສ້ະເໜທີີື່ ສໍາຄ ນແມື່ ນການເພີມ້ຄວາມ
ຮື່ ວມມຢືື່ າງຈງິຈ  ງກ ບບ ນດາກະຊວງຕື່ າງໆ ແລະ ພາກເອກະຊ ນ ແມື່ ນຈະເຮ ດໃຫວ້ຽກງານ
ການຄ ນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດຂອງມະຫາວທິະຍາໄລແຫື່ ງຊາດໄດຮ້ ບການປ ບປຸງໃຫດ້ຂີຶນ້ກວື່ າ

ເກ ື່ າຢື່ າງໄວວາ.ນອກຈາກນີ ້ການເພີມ້ການຮື່ ວມມຍື ງເປ ນການຕອບສະໜອງຕໍື່ ຂໍສ້ະເໜແີນະ
ນໍາເພືື່ ອປ ບປຸງວຽກງານການຄ ນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດຂອງມະຫາວທິະຍາໄລແຫື່ ງຊາດ ແລະ ເປີດ

ຊື່ ອງທາງການສາ້ງແຫ ື່ ງລາຍໄດແ້ກື່ ມະຫາວທິະຍາໄລແຫື່ ງຊາດນໍາອກີດວ້ຍ. ຜື່ ານມາຫອ້ງການ
ຄ ນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດ ແລະ ບໍລກິານວຊິາການ (2019) ໄດປ້ະເມນີຄວາມພອ້ມ ແລະ ຄວາມ
ຕອ້ງການໃນດາ້ນການຄ ນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດພາຍໃນມະຫາວທິະຍາໄລແຫື່ ງຊາດ ແລະ ພ ບວື່ າ 

ມະຫາວທິະຍາໄລແຫື່ ງຊາດ ມທີື່ າແຮງທີື່ ສໍາຄ ນ 3 ປະການຄ:ື ດາ້ນບຸກຄະລາກອນເຊິື່ ງມຄີວາມ

ຮູ ້ແລະ ຄວາມສາມາດ, ມຫີອ້ງທ ດລອງ ແລະ ສິື່ ງອໍານວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ນ ກຄ ນ້ຄວາ້ມີ

ປະສ ບການຫ າຍໃນການດໍາເນນີການຄ ນ້ຄວາ້. 

ຄໍາສ ບສໍາຄ ນ:   ມະຫາວທິະຍາໄລແຫື່ ງຊາດ,  ການຄ ນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດ, 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 
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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 

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. 
 

ບ ດນາໍ 
ມະຫາວທິະຍາໄລແຫື່ ງຊາດ ໄດຮ້ ບການສາ້ງຕ ງ້ຂຶນ້ ໃນວ ນທ ີ5 ພະຈກິ 1996 ຕາມດໍາ

ລ ດຂອງນາຍ ກລ ດຖະມ ນຕີ ສະບ ບເລກທີ 50/ນຍ, ລ ງໃນວ ນທີ 9/6/1995, ໂດຍການ
ເຕ າ້ໂຮມເອ າບ ນດາສະຖາບ ນການສຶກສາຊ ນ້ ສູງ ເຊິື່ ງຂຶນ້ກ ບຫ າຍກະຊວງເຂ າ້ ເປ ນ
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ມະຫາວທິະຍາໄລແຫື່ ງຊາດ. ບ ນດາສະຖາບ ນການສກຶສາດ ື່ ງກື່ າວ ປະກອບດວ້ຍ 10 ສະຖາ

ບ ນຄື: ມະຫາວິທະຍາໄລສາ້ງຄູວຽງຈ ນ , ມະຫາວິທະຍາໄລຊ ບພະວິຊາ 2 ທ ນວາ , 

ມະຫາວທິະຍາໄລວທິະຍາສາດສາທາລະນະສຸກ, ໂຮງຮຽນກະເສດຊ ນ້ສູງນາບ ງ, ໂຮງຮຽນ

ປື່ າໄມຊ້ ນ້ສູງ ດ ງໂດກ, ໂຮງຮຽນຊ ນລະປະທານຊ ນ້ສູງຕາດທອງ, ໂຮງຮຽນກໍື່ ສາ້ງເຄຫາ

ສະຖານຊ ນ້ສູງ, ໂຮງຮຽນ ຄ ມມະນາຄ ມຊ ນ້ສູງ, ໂຮງຮຽນການຊື່ າງຊ ນ້ສູງໄຟຟາ້ເອເລ ກໂຕຣ
ນິກ ແລະ ສູນກຽມສາ້ງຕ ງ້ມະຫາວິທະຍາ ໄລ ກະສິກໍາ-ປື່ າໄມເ້ວີນຄໍາ. ນ ບແຕື່ ນ ນ້ມາ 
ມະຫາວທິະຍາໄລແຫື່ ງຊາດ ໄດດໍ້າເນນີວຽກງານການຄຸມ້ຄອງ-ບໍລຫິານ ແລະ ຈ ດການການ

ຮຽນ-ການສອນຢື່ າງເປ ນລະບ ບ. ໃນເບືອ້ງຕ ນ້ ມຊ ມ ີ7 ຄະນະວຊິາ, 6 ຫອ້ງການ ແລະ

ວທິະຍາໄລວທິະຍາສາດພືນ້ຖານ. ຈາກນ ນ້ມາກໍໄດມ້ກີານສາ້ງຕ ງ້ຄະນະວຊິາ, ສະຖາບ ນ, 

ຫອ້ງການ, ສູນ, ໂຮງຫມໍວທິະຍາເຂດ ແລະໂຮງຮຽນປະຖ ມສກຶສາສ ມບູນ ແລະໂຮງຮຽນ

ມ ດທະຍ ມສ ມບູນ. ສກຶສາສາທດິດ ື່ ງນ ນ້, ມາຮອດປ ດຈບຸ ນ 2021 ມະຫາວທິະຍາໄລແຫື່ ງ

ຊາດປະກອບມ ີ13 ຄະນະວຊິາ, 2 ສະຖາບ ນ, 11 ຫອ້ງການ, 1 ຫໍສະຫມຸດກາງ, 3 ສູນ, 1 
ໂຮງຫມໍວິທະຍາເຂດ ດ ງໂດກ ແລະໂຮງຮຽນພອນສະຫວ ນ ແລະຊ ນເຜ ື່ າ  ກຽມ
ມະຫາວທິະຍາໄລ.  ມະຫາວທິະຍາໄລແຫື່ ງຊາດກາຍເປ ນສູນກາງການສກຶສາຊ ນ້ສູງລະດ ບ

ຊາດ ທີື່ ມຄີວາມເຂ ມ້ແຂງ, ທ ນສະໄໝ, ນໍາໜາ້ທາງດາ້ນວິຊາການ ແລະ ການຄ ນ້ຄວາ້

ວທິະຍາສາດ ແລະ ເຕ ກໂນໂລຊຢູີື່  ສປປ ລາວ, ມມີາຕະຖານທຽບເທ ື່ າກ ບພາກພືນ້ ແລະ 

ສາກ ນ, ເປ ນບື່ ອນກໍື່ ສາ້ງຊ ບພະຍາກອນມະນຸດໃຫມ້ຄີວາມຮູ,້ ມຄີວາມສາມາດ, ມຄຸີນສ ມບ ດ, 

ຈະລຍິະທໍາ ແລະ ຄວາມສີວໄິລທາງດາ້ນຈດິໃຈເພືື່ ອຕອບສະໜອງນ ກວຊິາການທີື່ ມຄຸີນ
ນະພາບ ໃຫແ້ກື່ ການພ ດທະນາເສດຖະກດິ-ສ ງຄ ມຂອງຊາດ ແລະ ເຊືື່ ອມໂຍງກ ບພາກພືນ້ 

ແລະ ສາກ ນ (NUOL, 2021). 
ມະຕກິອງປະຊຸມໃຫຍື່ ຄ ງ້ທ ີIV ຂອງອ ງຄະນະພ ກມະຫາວທິະຍາໄລແຫື່ ງຊາດ ໃນ

ວຽກງານການຄ ນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດ ແລະ ການບໍລກິານວຊິາການໃນໄລຍະ 5 ປີ (2016-

2020) ໄດມ້ທີດິຊີນ້ໍາໄວວ້ື່ າ “ ເພືື່ ອພ ດທະນາມະຫາວທິະຍາໄລແຫື່ ງຊາດໃຫມ້ຄຸີນນະພາບ 
ແລະ ນໍາໜາ້ຂອງຊາດ, ໃກຄ້ຽງກ ບພາກພືນ້ ແລະ ສາກ ນ, ມະຫາວທິະ ຍາໄລແຫື່ ງຊາດຕອ້ງ
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ໄດເ້ອ າໃຈໃສື່ ການພ ດທະນາການຄ ນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດ-ເຕ ກໂນໂລຊສີະໄໝໃໝື່ ຂອງຄູອາຈານ
ໃນແຕື່ ລະຄະນະວຊິາໃຫເ້ຂ ມ້ແຂງ ແລະ ສອດຄື່ ອງກ ບສະພາບຕ ວຈງິໃນການພ ດທະນາ
ເສດຖະກດິ-ສ ງຄ ມຂອງປະເທດ ແລະ ຄວາມຕອ້ງ ການພ ດທະນາວທິະຍາສາດເຕ ກນກິສະ   

ໄໝໃໝື່ ໃນອະນາຄ ດ ໂດຍແນໃສື່ ການປ ບປຸງປະສ ບການ, ຄວາມສາມາດດາ້ນວຊິາການຂອງຜູ ້

ສອນ ແລະ ຜູຮ້ຽນໃຫເ້ປ ນທີື່ ຍອມຮ ບຂອງສ ງຄ ມ (ມະຫາວທິະຍາໄລແຫື່ ງຊາດ, 2016). 
ດາ້ນຄວາມອາດສາມາດ, ທື່ າແຮງ ແລະ ສິື່ ງທາ້ທາຍໃນການດໍາເນນີການຄ ນ້ ຄວາ້

ວທິະຍາສາດຂອງ ມະຫາວທິະຍາໄລແຫື່ ງຊາດ ໃນໄລຍະຜື່ ານມານີ ້(2019) ຫອ້ງການຄ ນ້
ຄວາ້ວທິະຍາສາດ ແລະ ບໍລກິານວຊິາການຂອງມະຫາວທິະຍາໄລແຫື່ ງຊາດ ໄດທໍ້າການປະ
ເມີນຄວາມອາດສາມາດໃນການຄ ນ້ຄວາ້ວິທະຍາສາດໃນແຕື່ ລະຄະນະວິຊາທີື່ ຂຶນ້ກ ບ
ມະຫາວທິະຍາໄລແຫື່ ງຊາດ  ແລະ ຜ ນການລ ງປະເມນີພ ບວື່ າ ແຕື່ ລະ ຄະນວຊິາມທີື່ າແຮງ 
ແລະ ສິື່ ງທາ້ທາຍຫ າຍປະການ ທື່ າແຮງສໍາລ ບການຄ ນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດໃນຄະນະວຊິາຕື່ າງໆ
ທ ື່ ວມະຫາວທິະຍາໄລແຫື່ ງຊາດ ໂດຍໃນແຕື່ ລະຄະວຊິາມບຸີກຄະລະກອນທີື່ ມລີະດ ບການສກຶ

ສາຈ ບລະດ ບປະລນິຍາໂທ ແລະ ເອກມຈາກຕື່ າງປະເທດ, ມປີະສ ບການ, ມຄີວາມຮູ ້ແລະ 

ຄວາມສາມາດໃນສາຂາວຊິາແຕກຕື່ າງກ ນ ເພືື່ ອເຮ ດການຄ ນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດ ແລະ ບໍລກິານວິ

ຊາການໃຫແ້ກື່ ພາກລ ດ, ເອກະຊ ນ ແລະ ອ ງກອນສາກ ນທ ງພາຍໃນ ແລະ ຕື່ າງປະເທດ, ໃນ

ແຕື່ ລະຄະນະວຊິາມຫີອ້ງທ ດລອງ, ອຸປະກອນຮ ບໃຊກ້ານທ ດລອງ ແລະ ເຄືື່ ອງທ ດລອງຈໍາ
ນວນໜຶື່ ງເພືື່ ອຮ ບໃຊກ້ານຄ ນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດໃນສາຂາຕື່ າງໆແລະ ໃນແຕື່ ລະຄະນະວຊິາມີ
ບຸກຄະລະກອນທີື່ ມຄີວາມຮູ ້ແລະ ຄວາມສາມາດທີື່ ສາມາດຍາດແຍື່ ງເອ າທນືຊື່ ວຍເຫ ອືຈາກ

ສາກ ນໄດຈ້າໍນວນຫ ວງຫ າຍ ເພືື່ ອມາຮ ບໃຊກ້ານຮຽນການສອນ, ປ ບປຸງຫອ້ງທ ດລອງ, ຊືອຸ້ປະ

ກອນ ແລະ ເຄືື່ ອງທ ດລອງ, ປ ບປຸງຫອ້ງຮຽນ ແລະ ດໍາເນນີການຄ ນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດຮື່ ວມ

ກ ນ. ແຕື່ ລະເຖິງຢື່ າງໃດກໍຕາມແມື່ ນກໍຍ ງມສີິື່ ງທາ້ທາຍ ແລະ ອຸປະສ ກສໍາຄ ນສໍາລ ບການຄ ນ້
ຄວາ້ວທິະຍາສາດຂອງມະຫາວທິະຍາໄລແຫື່ ງຊາດ  ຄຽງຄູື່ ກ  ບທື່ າແຮງສໍາຄ ນໃນການຄ ນ້ຄວາ້ວທິະ
ຍາສາດ, ມະຫາວທິະຍາໄລແຫື່ ງຊາດກໍື່ ມສີິື່ ງທາ້ທາຍ ແລະ ອຸປະສ ກທີື່ ສໍາຄ ນໃນການດໍາເນນີການ

ຄ ນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດຫ າຍປະການເຊ ື່ ນກ ນ.  

ຈາກບ ນຫາ ແລະ ສິື່ ງທາ້ທາຍທີື່ ກື່ າວມາຂາ້ງເທງິນ ນ້ເຫ ນວື່ າ ການປະເມນີຄວາມ 
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ຕອ້ງການໃນການຄ ນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດຂ ນ້ສູນກາງ ໃນ ສປປ ລາວ ເພືື່ ອກໍານ ດທດິທາງໃນ
ການຄ ນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດຂອງມະຫາວທິະຍາໄລແຫື່ ງຊາດແມື່ ນເປ ນເລືື່ ອງສໍາຄ ນຫ າຍ ທີື່ ເປ ນ
ແນວທາງໃນການທີື່ ຈະສາມາດພ ດທະນາວຽກງານຄ ນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດໃຫໄ້ດສ້ິື່ ງໃໝື່ ໆເກດີ
ຂຶນ້ ທຽບເທ ື່ າກ ບພາກພືນ້ ແລະ ສາກ ນ. 

ຈດຸປະສ ງການສກຶສາ 

ເພືື່ ອວເິຄາະຫາຄວາມຕອ້ງການ, ສິື່ ງທາ້ທາຍ, ໂອກາດ ແລະ ຂໍສ້ະເໜແີນະໃນການຄ ນ້

ຄວາ້ວທິະຍາສາດທີື່ ກື່ ຽວກ ບການພ ດທະນາເສດຖະກດິ-ສ ງຄ ມ ແລະ ສິື່ ງແວດລອ້ມໃນຂ ນ້ສູນ

ກາງໃນລາວ. 

ທດິສະດ ີແລະ ການຄ ນ້ຄວາ້ທີື່ ກື່ ຽວຂອ້ງ 
1. ທິດສະດກີານປະເມນີ CIPP ແລະ CIPPiest  

Daniel L. Stufflebeam ຈາກມະຫາວທິະຍາໄລໂອໄຮໂອ ປະເທດສະຫະລ ດ 

ອະເມລກິາ ໄດສ້ະເໜີຮູີບແບບການປະເມນີໃນປີ 1970 ໃນການປະຊຸມຄ ງ້ທ ີ11 ຂອງ
ຄະນະກາໍມະການສະມາຄ ມກຽດນຍິ ມທາງການສກຶສາ ຊຶື່ ງເປ ນທີື່ ຮູຈ້  ກ ແລະ ນຍິ ມກ ນເອີນ້ວື່ າ 
ຮູບແບບການປະເມນີ CIPP ທີື່ ເນ ນ້ກື່ ຽວກ ບການຕ ດສນິໃຈເລອືກແນວທາງດາ້ນການສກຶສາທີື່ ເ
ໝາະສ ມ ໂດຍກາໍນ ດຮູບແບບການປະເມນີທ ງ 4 ດາ້ນ ດ ື່ ງນີ ້: 

ການປະເມນີບໍລບິ ດ (Context Evaluation: C) 

ເປ ນການປະເມນີທີື່ ມຈີດຸໝາຍເພືື່ ອໃຫໄ້ດຫ້  ກການ ແລະ ເຫດຜ ນມາກາໍໜ ດຈດຸໝ
າຍເພືື່ ອໃຫໄ້ດຫ້  ກການ ແລະ ເຫດຜ ນມາກໍານ ດຈດຸມຸື່ ງໝາຍການປະເມນີສະພາບແວດລອ້ມ
ຈະຊື່ ວຍໃຫຜູ້ພ້ ດທະນາຫ  ກສູດຮູວ້ື່ າສະພາບແວດລອ້ມທີື່ ກື່ ຽວຂອ້ງກ ບການສກຶສາມຫີຍ ງແນື່ , 
ມຄີວາມຕອ້ງການ ຫ  ືບ ນຫາອ ນໃດທີື່ ຍ  ງບໍື່ ໄດຮ້ ບການຕອບສະໜອງ ຫ  ືແກໄ້ຂ, ມໂີອກາດ 
ແລະ ກໍາລ ງທີື່ ຈາໍເປ ນອ ນໃດທີື່ ຍ  ງບໍື່ ທ ນໄດຖ້ກືເອ າມານາໍໃຊໃ້ນການສກຶສາ ແລະ ສບືເນືື່ ອງມາ
ຈາກບ ນຫາອ ນໃດທີື່ ເປ ນປະເດ ນໃນການປະເມນີຄວບຄຸຸມກື່ ຽວກ ບວໄິສທ ດຈດຸໝາຍໂຄງສາ້ງ
ຫ  ກສູດເພືື່ ອໃຫສ້ອດຄື່ ອງກ ບສະ ພາບແວດລອ້ມ ແລະ ຄວາມຕອ້ງການນ ນ້ໆ ມວິທິກີານປະ
ເມນີ 2 ວທິຄີ:ື 

1.1) ການປະເມນີສະພາບແວດລອ້ມພາຍນອກຂອງຫ  ກສູດ ເພືື່ ອຫາໂອກາດ ແລະ 
ແຮງພະລ ກດ ນຈາກພາຍນອກລະບ ບເພືື່ ອໃຫໄ້ດຂໍ້ມູ້ນມາໃຊພ້ ດທະນາສ ື່ ງເສມີໂຄງການ ຫ  ື
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ຫ  ກສູດໃຫດ້ຂີຶນ້ ໂດຍມກີານສໍາຫ ວດບ ນຫາພາຍໃນຂອບເຂດຢື່ າງກວາ້ງຂວາງ ເຊ ື່ ນ ການປະ
ເມນີເອກະສານໄດແ້ກື່  ປ ດຊະຍາ, ນະໂຍບາຍ ແລະ ທື່ າອື່ ຽງຂອງການພ ດທະນາຕາມແຜນ
ພ ດທະນາເສດຖະກດິແຫື່ ງ  ຊາດ, ຄື່ ານຍິ  ມຂອງຊຸມຊ ນ, ສະຖິຕິປະຊາກອນ, ອາຄານ
ສະຖານທີື່  ເປ ນຕ ນ້ ຊຶື່ ງການສໍາຫ ວດບ ນຫາເຫ  ື່ ານີ ້ເຮ ດໃຫສ້າມາດຄາດການກື່ ຽວກ ບອະນາຄ ດ 
ແລະ ສາມາດໃຊໃ້ນການວາງແຜນຕໍື່ ໄປ. 

1.2) Conguence mode ເປ ນການປະເມນີໂດຍມກີານປຽບທຽບລະຫວື່ າງ 
ການປະຕບິ ດໄດໍ້ແທໍ້ (actual result) ກ ບວ ດຖຸປະສ ງທີື່ ວາງໄວ ້ເປ ນການປະເມນີສະພາບ
ແວດລອ້ມພາຍໃນຫ  ກສູດ ຊຶື່ ງປະກອບດວ້ຍການປະເມນີຈດຸປະສ ງຂອງຫ  ກສູດ, ໂຄງສາ້ງ
ຂອງຫ  ກສູດ, ເນືອ້ຫາສາລະຂອງຫ  ກ ສູດ, ເກນການວ ດ ແລະ ການປະເມນີຜ ນ, ການປະເມນີ
ແບບນີເ້ຮ ດໃຫເ້ຮ າຊາບວື່ າ ຈດຸປະສ ງໃດແດື່ ທີື່ ບໍື່ ສາມາດບ ນລຸເປ າ້ໝາຍໄດ.້  

ການປະເມນີປ ດໄຈນາໍເຂ າ້ (Input evaulation: I) ເປ ນການປະເມນີສິື່ ງນໍາເຂ າ້ມາ
ໃຊໃ້ນການດໍາເນນີງານຫ  ກສູດ ເພືື່ ອຮ ບຊາບຂໍມູ້ນສາລະສ ນເທດເພືື່ ອນາໍມາກາໍໜ ດວທິກີານໃຊ ້
ຊ ບພະຍາ ກອນຕື່ າງໆຂອງຫ   ກສູນລວມທ ງວທິກີານ ແລະ ຫ  ກການບໍລຫິານຂອງຫ  ກສູດມິ
ຄວາມເໝາະສ ມ ຫ  ືບໍ ຫ  ືຄວນໃຊວ້ທິກີານໃດທີື່ ເໝາະສ ມກວື່ າບ ນຫາການປະເມນີຄວບຄຸມ
ໄດຫ້ າຍຢື່ າງ ເຊ ື່ ນ ຕ ວປື່ ຽນທີື່ ກື່ ຽວກ ບສິື່ ງທີື່ ນໍາເຂ າ້ສູື່ ລະບ ບການສກຶສາຄ ືຄຸນລ ກສະນະ, ຄຸນ
ວຸດທ,ິ ຄຸນສ ມບ ດ, ປະສ ບການຂອງຜູບໍ້ລຫິານ ແລະ ຜູສ້ອນ, ຄຸນນະພາບຂອງຜູຮ້ຽນ, 
ພືນ້ຖານຄວາມຮູຂ້ອງຜູຮ້ຽນ, ວທິກີານຈ ດການສກຶສາ, ການສະໜ ບສະໜຸນສ ື່ ງເສີມຂອງ
ຄະນະກໍາມະການບໍລຫິານຫ  ກສູດ, ປ ດໄຈທີື່ ອໍານວຍຄວາມສະດວກຕໍື່ ການຈ ດການສກຶສາ
ເຊ ື່ ນ ສືື່ ອຸປະກອນ, ໜ ງສ,ື ຕໍາລາ, ເອກະສານຫ  ກສູດກື່ ຽວກ ບງ  ບປະມານ, ອາຄານສະຖານທີື່  
ເປ ນຕ ນ້, ຊຶື່ ງການປະເມນີການນໍາເຂ າ້ຈະຊື່ ວຍໃຫໄ້ດຮ້ ບຂໍມູ້ນມາປະກອບການຕ ດສນິໃຈໃນ
ການທີື່ ຈະດໍາເນນີງານໃຫບ້ ນລຸເປ າ້ໝາຍທີື່ ກາໍໜ ດໄດຢ້ື່ າງມຄຸີນນະພາບ. 

ການປະເມນີຂະບວນການ (Process Eluvation) ເປ ນການປະເມີນດາ້ນການ
ປະຕບິ ດງານຕາມແຜນການທີື່ ວາງໄວ ້ລວມທ ງບ ນຫາ ແລະ ອຸປະສ ກຕື່ າງໆເພືື່ ອຄ ນ້ຫາຂໍບ້  ກ
ຜື່ ອງຂໍມູ້ນສາລະສ ນເທດຕື່ າງໆສໍາລ ບການຕ ດສິນໃຈກື່ ຽວກ ບຫ  ກສູດ ຊຶື່ ງການປະເມີນ
ຂະບວນການຈະເປ ນປະໂຫຍດໃນການຕ ດສນິໃຈໃນການປະຕບິ ດຕາມວທິກີານທີື່ ກໍາໜ ດໄວ ້
, ປະເດ ນການປະເມນີແມື່ ນຄວບຄຸມກື່ ຽວກ ບການບໍລຫິານຈ ດການຫ  ກສູດການນເິທດ, ການ
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ກໍາກ ບຕດິຕາມ, ການຈ ດການການຮຽນການສອນ, ການວ ດ ແລະ ປະເມນີຜ ນ ແລະ ການ
ປະກ ນຄຸນນະພາບການສກຶສາ. 

ການປະເມນີຜ ນການຜະລດິ (Products evaluation: P) ເປ ນຂະບວນການປະ
ເມີນິຜ ນທີື່ ເກດີຈາກການປະຕບິ ດງານ, ມຈີດຸມຸື່ ງໝາຍເພືື່ ອວ ດ ແລະ ຕດິຕາມຂອງຜ ນທີື່ ເກດີ
ຂຶນ້ເມ ືື່ ອໃຊຫ້  ກສູດຈ ບລ ງ ແລະ ຜ ນທີື່ ເກດີຂຶນ້ລະຫວື່ າງການດໍາເນນີການໃຊຫ້  ກສູດທ ງນີເ້ພືື່ ອ
ຕ ດສນິໃຈວື່ າຈະຢຸດດໍາເນນີການ ຫ  ືປື່ ຽນແປງແກໄ້ຂບາງຈດຸ ເພືື່ ອໃຫວ້ທິີປິະຕບິ ດງານທີື່ ມ ີ
ປະສດິທພິາບຫ າຍທີື່ ສຸດ, ປະ ເດ ນການປະເມນີຄວບຄຸມກື່ ຽວກ ບຄຸນລ ກສະນະອ ນເພິື່ ງ
ປະສ ງ. ຜ ນການຮຽນ, ຜ ນສໍາເລ ດທາງການຮຽນ ແລະ ທ ກສະຄວາມສາມາດໃນການ
ປະຕບິ ດ. 

ສ ງລວມໄດວ້ື່ າ ການປະເມນີໂດຍຮູບແບບ CIPP ເປ ນຂະບວນການປະເມນີທີື່ ມຮູີບ
ແບບ ແລະ ຂະບວນການທີື່ ລະອຽດ ມຄີວາມໜາ້ເຊືື່ ອຖືໃນການດໍາເນນີປະຕບິ ດການຂອງ
ຫ  ກສູດການຮຽນ-ການສອນເພືື່ ອໃຫໄ້ດປ້ະສດິທພິາບ, ປະສ ບຜ ນສໍາເລ ດຕາມຈດຸປະສ ງທີື່ ວາງ
ໄວ.້ 

2) ທິດສະດກີານປະເມນີຄນຸນະພາບການສຶກສາຂອງເຊມວົ (Seymour, 1993: 

42) (ອາ້ງອງີໃນລ ື່ ງ ແສງດາລາ, 2014) ໄດອ້ະທບິາຍກື່ ຽວກ ບຄຸນນະພາບການສກຶສາວື່ າ ມ ີ2 
ມຕິຄິ:ື ຄຸນນະພບຕາມທ ດສະນະຂອງຜູບໍ້ລກິານ ແລະ ຄຸນນະພາບຕາມທ ດສະນະຂອງ
ນ ກສກຶສາ; ໃນແນວຄດິຂອງແງື່ນ ນ້ ນ ກຮຽນນ ກສກຶສາຄຜູືຮ້  ບບໍລກິານຈະຕອ້ງໃຫຄ້ວາມ
ສໍາຄ ນ, ສະຖາບ ນການສກຶສາໃນທຸກລະດ ບໃຫຄ້ວາມສໍາຄ ນໃນເລືື່ ອງຄຖນນະພາບຂອງການ
ສກຶສາ ຈຶື່ ງຈໍາເປ ນຕອ້ງໄດເ້ອ າໃຈໃສື່ ເລືື່ ອງການຄອບຄຸມ ແລະ ການພ ດທະນາຄຸນນະພາບ, 
ການປະກ ນຄຸນນະພາບ ແລະ ການປ ບປຸງຄຸນນະພາບຢື່ າງຕໍື່ ເນືື່ ອງ. 

3) ທິດິສະດກີານປະເມນີຂອງບລູມ (Bloom) (ອາ້ງໃນກະຊວງສກຶສາທກິາ ແລະ 
ກິລາ, 2013) ໃຫແ້ນວຄິດກື່ ຽວກ ບການສຶກສາ (Bloom’s Revised Taxonamy) ຊຶື່ ງ
ປະກອບມ:ີ  

ການປະດດິສາ້ງ: ການສາ້ງຄວາມຄດິໃໝື່ , ຜ ນໄດຮ້ ບໃໝື່  ຫ  ືການມຄີວາມຄດິເຫ ນຕໍື່

ສິື່ ງໃດສິື່ ໜຶື່ ງໃນມູມທີື່ ແຕກຕື່ າງກ ນອອກໄປ: ການອອກແບບ, ການສາ້ງ, ການວາງແຜນ, ການ
ຜະລດິ ແລະ ການປະດດິ. 
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ການປະເມນິຜ ນ: ອະທບິາຍເຫດຜ ນຂອງການຕ ດສນິໃຈ ຫ  ືການກະທໍາ: ກວດກາ, 
ໃຫທ້ດິສະດ,ີ ວພິາກວຈິານ, ທ ດລອງ, ຕ ດສນິ. 

ການວເິຄາະ: ໄຈແ້ຍກຂໍມູ້ນອອກເປ ນພາກສື່ ວນຕື່ າງໆເພືື່ ອທໍາຄວາມເຂ າ້ໃຈ ແລະ ການ
ພ ວພ ນກ ນລະຫວື່ າງສື່ ວນຕື່ າງໆ: ການສ ມທຽບ, ການຈ ດແຈງ, ການໄຈແ້ຍກ, ການຖາມ, 
ການຄ ນ້ຄວາ້ 

ການນາໍໃຊ:້ ນໍາໃຊຂໍ້ມູ້ນໃນສະພາບການອືື່ ນທີື່ ຊນິເຄຍີ: ຈ  ດຕ ງ້ປະຕບິ ດ, ບ ນລຸ, ນໍາໃຊ,້ ດໍາ
ເນນີການ. 

ການເຂ າ້ໃຈ: ການອະທບິາຍ, ຄວາມຄດິ ຫ  ືແນວຄວາມຄດິ: ແປຜ ນ, ສະຫ ຸບ, ຕີ
ຄວາມ  ໝາຍ, ການແຍກປະເພດ, ການອະທບິາຍ. 

ການຈືື່ ຈາໍ: ການຈືື່ ໄດ,້ ການຟ ງ, ການບ ນລະຍາຍ, ການນາໍມາໃຊ,້ ການຕ ງ້ຊືື່ , ການຄ ນ້ຫາ.  
2. ທດິສະດກີານວເິຄາະສະວອດ (SWOT) 

 SWOT ເປ ນເຄືື່ ອງມໃືນການປະເມນີສະຖານະການ ຊຶື່ ງຊື່ ວຍຜູບໍ້ລຫິານໃນການກໍານ ດ
ຈດຸແຂງ ແລະ ຈດຸອື່ ອນຈາກສະພາບແວດລອ້ມພາຍໃນ, ໂອກາດ ແລະ ອຸປະສ ກຈາກພາຍນອກ 
ຕະລອດຮອດຜ ນກະທ ບທີື່ ມສີ ກກາຍະພາບຈາກປ ດໄຈເຫ  ື່ ານີຕ້ໍື່ ການເຮ ດວຽກຂອງອ ງການ. ໂດຍ
ການວເິຄາະຈດຸແຂງຈດຸອື່ ອນ ຈະວເິຄາະຈາກພາຍໃນ, ສື່ ວນການວເິຄາະໂອກາດ ແລະ ອຸປະສ ກຈະ
ວເິຄາະຈາກພາຍນອກ ໂດຍມລີາຍລະອຽດ ດ ື່ ງລຸື່ ມນີ:້ 

1) ຈດຸແຂງ ແມື່ ນປ ດໄຈພາຍໃນທີື່ ສ ື່ ງຜ ນດກີ  ບການດໍາເນນີວຽກງານຂອງອ ງກອນໃດ
ໜຶື່ ງ ຊຶື່ ງເປ ນຂໍໄ້ດປ້ຽບໃນການດໍາເນນີວຽກງານ ໂດຍບໍລສິ ດຕອ້ງຄ ນ້ຫາຄວາມສາມາດທີື່ ໂດດ
ເດ ື່ ນເໜອືຄູື່ ແຂື່ ງ ເພືື່ ອນໍາມາໃຊເ້ປ ນກ ນລະຍຸດໃນການດໍາເນນີງານຂອງອ ງກອນ ໂດຍລວມກໍຄື
ສ ກກາຍະພາບດາ້ນບວກຂອງອ ງກອນ ຊຶື່ ງອ ງກອນຈະໄດປ້ຽບໃນການນໍາມາໃຊໃ້ຫເ້ກີດ
ປະໂຫຍດໃນການເຮ ດວຽກເພືື່ ອໃຫບ້ ນລຸຕາມວ ດຖຸປະສ ງ ຫ  ືໝາຍເຖງິການດໍາເນນີວຽກງານ
ພາຍໃນອ ງກອນ. 

2) ຈດຸອື່ ອນ: ຄປື ດໄຈພາຍໃນທີື່ ສ ື່ ງຜ ນເສຍ, ຜ ນກະທ ບຕໍື່ ການດໍາເນນີວຽກງານຂອງ
ອ ງກອນ ຊຶື່ ງຜ ນການດໍາເນນີງານຂອງອ ງກອນຫາກບໍື່ ດ ີເຊ ື່ ນ: ການດໍາເນນີວຽກງານຕອ້ງໄດອ້າໄສ
ງ  ບປະມານຫ າຍກວື່ າອ ງກອນອືື່ ນ ສະນ ນ້, ອ ງກອນຕອ້ງໄດປ້ະເມນີຈດຸອື່ ອນ ແລະ ຈດຸແຂງເປ ນ
ໄລຍະເຖງິແມື່ ນວື່ າ ອ ງກອນຈະບໍື່ ສາມາດແກໄ້ຂຈດຸອື່ ອນໄດ ້  ໝ ດ ແຕື່ ບໍື່ ຄວນປະມາດກ ບຈດຸ
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ແຂງທີື່ ມຢູີື່ ໃນອ ງກອນ ແລະ ຄວນຫາໂອກາດໃນການພ ດທະນາຈດຸແຂງໃຫຫ້ າຍຂຶນ້ ໃນຂະນະ
ທີື່ ອ ງກອນທີື່ ບໍື່ ປະສ ບຜ ນສໍາເລ ດບໍື່ ໄດໝ້າຍຄວາມວື່ າ ມ ນເກດີຈາກຈດຸແຂງສະເໝໄີປ ແຕື່ ອາດ
ຈະເກດີຈາກການຂາດການເຮ ດວຽກເປ ນທມີ ຫ  ືຂາດການປະສານງານກ ນກໍໄດ ້ຫ  ືໝາຍເຖິງ
ສະຖານະການພາຍໃນອ ງກອນ ທີື່ ເປ ນລ ບ ແລະ ດອ້ຍຄວາມສາມາດ, ຊຶື່ ງອ ງກອນບໍື່ ສາມາດນໍາ
ມາໃຊປ້ະໂຫຍດໄດໃ້ນການດໍາເນນີວຽກງານ ເພືື່ ອບ ນລຸວ ດຖຸປະສ ງ ຫ  ືໝາຍເຖງິການດໍາເນນີວຽກ
ງານທີື່ ອ ງກອນເຮ ດໄວບໍ້ື່ ໄດດ້.ີ 

3) ໂອກາດ ຄືປື ດໄຈພາຍນອກທີື່ ສ ື່ ງຜ ນດ ີຫ  ືເປ ນປະໂຫຍດຕໍື່ ກ  ບການດໍາເນນີວຽກ
ງານຂອງອ ງກອນໃດໜຶື່ ງ ໂດຍເຮ າບໍື່ ສາມາດທີື່ ຂາດການເບິື່ ງສະພາບແວດລອ້ມພາຍນອກໄດ ້
ເນືື່ ອງຈາກສະພາບແວດລອ້ມພາຍນອກມກີານປື່ ຽນແປງຕະລອດເວລາ ເຊ ື່ ນ: ເສດຖະກດິ, 
ສ ງຄ ມ ແລະ ການ ເມອືງ, ເຕ ກໂນໂລຊ ີແລະ ການແຂື່ ງຂ ນຈາກອ ງກອນ ອືື່ ນໆ ຫ  ືໝາຍເຖງິ ປ ດ
ໄຈ ແລະ ສະຖານະການພາຍນອກທີື່ ເອືອ້ອໍານວຍໃຫກ້ານເຮ ດວຽກຂອງອ ງກອນບ ນລຸວ ດຖຸ
ປະສ ງ ຫ  ືໝາຍເຖງິສະພາບແວດລອ້ມພາຍນອກທີື່ ເປ ນປະໂຫຍດຕໍື່ ການດໍາເນນີວຽກງານຂອງ
ອ ງກອນ. 

4) ອຸປະສ ກ: ຄປື ດໄຈພາຍນອກທີື່ ສ ື່ ງຜ ນເສຍຕໍື່ ກ  ບອ ງກອນ ເນືື່ ອງຈາກມ ນກື່ ຽວຂອ້ງ
ກ ບປ ດໄຈພາຍນອກທີື່ ເຮ າບໍື່ ສາມາດປື່ ຽນແປງແກໄ້ຂໄດ ້ຫ  ືຄວບຄຸມບໍື່ ໃຫເ້ກດີຂຶນ້ໄດ ້ຊຶື່ ງ
ສາມາດເຮ ດໄດພ້ຽງການວເິຄາະ ແລະ ຄາດການລື່ ວງໜາ້ເຖງິອຸປະສ ກທີື່ ຈະເກດີຂຶນ້ ເຮ ດໃຫເ້ຮ າ
ສາມາດທີື່ ຈະຫາທາງປ້ອງກ ນຜ ນເສຍຫາຍທີື່ ເກດີຂຶນ້ໃຫໜ້ອ້ຍລ ງໄດ ້ເຊ ື່ ນ ໄພທໍາມະຊາດ, ການ
ຂຶນ້ລາຄານໍາ້ມ  ນ ຫ  ືໝາຍເຖງິປ ດໄຈ ແລະ ສະຖານະການພາຍນອກທີື່ ຂ ດຂວາງການເຮ ດວຽກຂອງ
ອ ງກອນບໍື່ ໃຫບ້ ນລຸຜ ນສໍາເລ ດຕາມຈດຸປະສ ງ ຫ  ືເວ າ້ອກີຢື່ າງໜຶື່ ງວື່ າ ແມື່ ນສະພາບແວດລອ້ມພາຍ
ນອກທີື່ ເປ ນບ ນຫາຕໍື່ ອ ງກອນ.  

ສື່ ວນຜ ນງານດາ້ນການຄ ນ້ຄວາ້ແມື່ ນເຫ ນວື່ າ ໃນເລືື່ ອງ ການປະເມນີຄວາມຕອ້ງການໃນ
ການຄ ນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດຂ ນ້ສູນກາງໃນ ສປປ ລາວ ເພືື່ ອກໍານ ດທດິທາງໃນການຄ ນ້ຄວາ້
ວທິະຍາສາດຂອງມະຫາວທິະ ຍາໄລແຫື່ ງຊາດ ແມື່ ນເຫ ນວື່ າ ຍ ງບໍື່ ທ ນມນີ ກວຊິາການ ຫ  ືອ ງ
ກອນໃດຄ ນ້ຄວາ້ໃນປະເດ ນບ ນຫາດ ື່ ງກື່ າວ   ຈ ຶື່ ງເຮ ດໃຫກ້ານຄ ນ້ຄວາ້ຄ ງ້ນີິແ້ມື່ ນມປີະໂຫຍດ
ຢື່ າງແທຈ້ງິຕໍື່ ກ  ບການພ  ດທະນາວຽກງານການຄ ນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດຂອງມະຫາວທິະຍາໄລແຫື່ ງ
ຊາດໃນອະນາຄ ດ (wikipedia, 2021). 
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ວທິກີານສກຶສາ 
ການສກຶສາເລືື່ ອງ ການປະເມນີຄວາມຕອ້ງການໃນການຄ ນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດຂ ນ້ສູນ

ກາງ ໃນ ສປປ ລາວ ເພືື່ ອກໍານ ດທດິທາງໃນການຄ ນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດຂອງມະຫາວທິະຍາໄລ
ແຫື່ ງຊາດ ແມື່ ນເປ ນການສກຶສາແບບປະລມິານ ແລະ ຄຸນນະພາບ ໂດຍມກີານສໍາພາດ ແລະ 
ແຈກແບບສອບຖາມໃຫກຸ້ື່ ມເປ າ້ໝາຍທ ງ ໝ ດ 18 ກະຊວງຂອງລາວ ແລະ ເຮ ດການວເິຄາະ
ຂໍມູ້ນດວ້ຍໂປຣແກຣມຄອມພວິເຕ ີແລະ ວເິຄາະເອກະສານ ຕາມຂອບເຂດແນວຄດິການສກຶ
ສາທີື່ ວາງໄວ.້ 

 

 

ຜ ນການສກຶສາ 
ດາ້ນຄວາມຕອ້ງການ: 
ຜ ນການສກຶາສພ ບວື່ າ ບ ນດາກະຊວງຕື່ າງໆຈໍານວນຫ າຍແມື່ ນເຫ ນວື່ າ ມຕີອ້ງການດໍາ

ເນນີການຄ ນ້ຄວາ້ເພືື່ ອປ ບປຸງວຽກງານໃຫດ້ຂີຶນ້ກວື່ າ, ເຊິື່ ງແຕື່ ລະກະຊວງນ ນ້ແມື່ ນມຫີ າຍປະ
ເດ ນທີື່ ສໍາຄ ນທີື່ ຢາກສກຶສາຄ ນ້ຄວາ້ທີື່ ຕາມພາລະບ ດບາດ ແລະ ໜາ້ທີື່ ຂອງຕ ນ.  

ຈາກຂໍມູ້ນດາ້ນຂ ງເຂດຄວາມຕອ້ງການໃນການຄ ນ້ຄວາ້ຂອງບ ນດາກະຊວງຕື່ າງໆ ຈະ
ເຫ ນວື່ າ ມຄີວາມຫ າກຫ າຍໂດຍຂຶນ້ກ ບຂ ງເຂດໜາ້ວຽກ ແລະ ບ ດບາດໜາ້ທີື່ ຂອງແຕື່ ລະກະ

ຊວງ. ເຖງິຢື່ າງໃດກໍື່ ຕາມ ມະຫາວທິະຍາໄລແຫື່ ງຊາດ  ເປ ນສະຖາບ ນການສກຶສາຊ ນ້ສູງແຫື່ ງ

ທໍາອດິທີື່ ໄດສ້າ້ງຂຶນ້ ໂດຍມກີານລວບລວມຫ າຍຂະແໜງການສກຶສາໄວໃ້ນສະຖາບ ນດຽວ. 

ດ ື່ ງນ ນ້, ຈຶື່ ງເຮ ດໃຫມ້ະຫາວທິະຍາໄລແຫື່ ງຊາດ ມຫີ າກຫ າຍສາຂາວຊິາທີື່ ມຄີວາມເໝາະສ ມ 

ແລະ ສື່ ອດຄື່ ອງກ ບຄວາມຕອ້ງການຊື່ ວຍເຫ ອືຂອງບ ນດາກະຊວງຕື່ າງໆ. ສະນ ນ້, ການເປີດ
ການຮື່ ວມມືຢື່ າງຮອບດາ້ນ ແລະ ເພີມ້ການຮື່ ວມມືລະຫວື່ າງບ ນດາກະຊວງຕື່ າງໆກ ບ 

ມະຫາວທິະຍາໄລແຫື່ ງຊາດ  ຈຶື່ ງເປ ນສິື່ ງຈາໍເປ ນ ແລະ ສໍາຄ ນຢື່ າງຍິື່ ງ ເພາະຈະຊື່ ວຍຜ ກດ ນຍ ກ
ບ ດບາດວຽກງານການຄ ນ້ຄວາ້ຂອງມະຫາວທິະຍາໄລແຫື່ ງຊາດ  ກໍື່ ຄໃືນ ສປປ ລາວ ໃຫເ້ປ ນ

ທີື່ ຮ ບຮູຂ້ອງສ ງຄ ມຢື່ າງກວາ້ງຂວາງຂຶນ້.  
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ວາລະສານວທິະຍາສາດ ຂອງມະຫາວທິະຍາໄລແຫື່ ງຊາດ ສະບ ບທ ີ18, 2021 

ດາ້ນສິື່ ງທາ້ທາຍ: ຜ ນການສກຶສາພ ບວື່ າ ສິື່ ງທາ້ທາຍທີື່ ສໍາຄ ນໃນການດໍາເນນີການຄ ນ້

ຄວາ້ຂອງກະຊວງຕື່ າງໆແມື່ ນການຂາດນ ກຄ ນ້ຄວາ້ທີື່ ມຄີວາມຮູ,້ ມປີະສ ບການ ແລະ ມທີ ກສະ

ທີື່ ສະເພາະດາ້ນ. ນອກຈາກນີ ້ຍ ງມເີລືື່ ອງການອະນຸມ ດງ  ບປະມານຊ ກຊາ້ ແລະ ມງີ  ບປະມານ
ຈາໍກ ດສໍາລ ບການສະໜ ບສະໜນູວຽກງານການຄ ນ້ຄວາ້. 

ສິື່ ງທາ້ທາຍທີື່ ໃຫຍື່  ແລະ ສໍາຄ ນທີື່ ສຸດ ເຊິື່ ງໄດແ້ກື່  1) ບໍື່ ມນີ  ກຄ ນ້ຄວາ້ທີື່ ມຄີວາມຮູ ້ແລະ 

ຄວາມສາມາດສະເພາະດາ້ນ 55.6% ແລະ 2) ຂະບວນການຂໍອະນຸມ ດງ  ບປະມານຊ ກຊາ້ 
ແລະ ຈໍາກ ດ 22.2%. ຈາກສິື່ ງທາ້ທາຍໃນລໍາດ ບທ ີ1 (ຂາດນ ກຄ ນ້ຄວາ້ທີື່ ມຄີວາມຮູ ້ແລະ 

ຄວາມສາມາດສະເພາະດາ້ນ) ສະແດງໃຫເ້ຫ ນວື່ າ ເປ ນໂອກາດດສໍີາລ ບການເປີດ ແລະ ເພີມ້
ການຮື່ ວມລະຫວື່ າງ  ມະຫາວິທະຍາໄລແຫື່ ງຊາດ  ກ ບບ ນດາກະຊວງຕື່ າງໆ  ເພາະ 

ມະຫາວິທະຍາໄລແຫື່ ງຊາດ  ມີສິື່ ງທີື່ ບ ນດາກະຊວງຕື່ າ ງໆຂາດເຂີນ  ເນືື່ ອ ງຈາກ 

ມະຫາວທິະຍາໄລແຫື່ ງຊາດ  ເປ ນສະຖາບ ນການສກຶສາຊ ນ້ສູງແຫື່ ງທໍາອດິ ແລະ ແຫື່ ງດຽວໃນ 

ສປປ ລາວ ທີື່ ມບຸີກຄະລາກອນທີື່ ມຄີວາມຮູ ້ແລະ ຄວາມສາມາດສະເພາະດາ້ນທີື່ ໄດຮ້ຽນຈ ບ
ລະດ ບປະລນິຍາເອກ ແລະ ປະລນິຍາໂທມາຈາກຕື່ າງປະເທດຈໍານວນພ ນວື່ າທື່ ານ ເຊິື່ ງຫ າຍ
ກວື່ າທຸກສະຖາບ ນການສກຶສາຊ ນ້ສູງພາຍໃນ  

ສປປ ລາວ. 

ດາ້ນໂອກາດ: ສໍາລ ບໂອກາດໃນການປ ບປຸງວຽກງານການຄ ນ້ຄວາ້ຂອງມະຫາ 
ວທິະຍາໄລແຫື່ ງຊາດແມື່ ນມຫີ າຍທີື່ ສຸດ ຍອ້ນມຫີ າຍກະຊວງແມື່ ນມແີຫ ື່ ງງ  ບປະມານສະໜ ບ

ສະໜນູ, ມປີະເດ ນການຄ ນ້ຄວາ້ທີື່ ຈະແຈງ້ ເຮ ດໃຫເ້ປ ນທື່ າແຮງ ແລະ ໂອກາດຫ າຍໃນການດໍາ
ເນນີວຽກງານດ ື່ ງກື່ າວ. 

ຖາ້ທຽບແຫ ື່ ງທນືສໍາລ ບການຄ ນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດໃນແຕື່ ລະກະຊວງຈະເຫ ນວື່ າ ແຕື່ ລະ

ກະຊວງຈະມແີຫ ື່ ງທນືສະໜ ບສະໜູນການຄ ນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດແຕກຕື່ າງກ ນ. ໃນນີກ້ະຊວງ
ໂຍທາທກິານ ແລະ ຂ ນສ ື່ ງ ແລະ ກະຊວງພາຍໃນ ແມື່ ນມແີຫ ື່ ງທນືສະໜ ບສະໜນູຈາກລ ດຖະ

ບານເທ ື່ ານ ນ້, ໃນຄະນະດຽວກ ນກະຊວງພະລ ງງານ ແລະ ບໍື່ ແຮື່  ແລະ ກະຊວງກະສກິາໍ ແລະ 

ປື່ າໄມ ້ແມື່ ນໄດທ້ນືສະໜ ບສະໜນູສໍາລ ບການຄ ນ້ຄວາ້ຈາກອ ງການສາກ ນທີື່ ບໍື່ ຂຶນ້ກ ບລ ດຖະ
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ວາລະສານວທິະຍາສາດ ຂອງມະຫາວທິະຍາໄລແຫື່ ງຊາດ ສະບ ບທ ີ18, 2021 

ບານ ໂດຍສະເລື່ ຍຄດິເປ ນສ ດສວື່ ນ 80% ຂຶນ້ໄປ, ມພີຽງ 20% ເທ ື່ ານ ນ້ແມື່ ນທນືຈາກລ ດຖະ

ບານ. 

ເມືື່ ອວເິຄາະເຖງິງ  ບປະມານສະໜ ບສະໜນູວຽກງານການຄ ນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດໃນແຕື່
ລະກະຊວງພ ບວື່ າ ທຸກກະຊວງຍ ງມຄີວາມຕອ້ງການງ  ບປະມານສະໜ ບສະໜູນ ເພືື່ ອສບືຕໍື່  
ແລະ ດໍາເນນີການດໍາເນນີການຄ ນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດ ແລະ ສໍາລ ບຈາໍນວນນ ກຄ ນ້ຄວາ້ໃນຂ ນ້
ກະຊວງຈະເຫ ນວື່ າ ທຸກໆກະຊວງແມື່ ນມຈີໍານວນນ ກຄ ນ້ຄວາ້ບໍື່ ພຽງພໍກ ບວຽກງານການຄ ນ້

ຄວາ້ວທິະຍາສາດ. ດ ື່ ງນ ນ້, ຈຶື່ ງຈາໍເປ ນຕອ້ງໄດຈ້າ້ງນ ກຄ ນ້ຄວາ້ຈາກຂາ້ງນອກ ເຊ ື່ ນ: ຈາກມະ

ຫາວທິະຍາໄລແຫື່ ງຊາດ, ຈາກສະຖາບ ນການຄ ນ້ຄວາ້ພາຍໃນ ແລະ ນອກປະເທດນາໍອກີ. 

ຂໍສ້ະເໜແີນະໃນການຄ ນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດທີື່ ກື່ ຽວກ ບການພ ດທະນາເສດຖະກດິ-ສ ງ
ຄ ມ ແລະ ສິື່ ງແວດລອ້ມ: 

ສໍາລ ບຂໍສ້ະເໜທີີື່ ສໍາຄ ນໃນການຄ ນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດທີື່ ກື່ ຽວກ ບການພ ດທະນາ 
ເສດຖະກດິ-ສ ງຄ ມ ແລະ ສິື່ ງແວດລອ້ມແມື່ ນການເພີື່ ມຄວາມຮື່ ວມມຢືື່ າງຈງິຈ  ງກ ບບ ນດາກະ
ຊວງຕື່ າງໆ ແລະ ພາກເອກະຊ ນ ແມື່ ນຈະເຮ ດໃຫວ້ຽກງານການຄ ນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດຂອງ

ມະຫາວທິະຍາໄລແຫື່ ງຊາດໄດຮ້ ບການປ ບປຸງໃຫດ້ຂີຶນ້ກວື່ າເກ ື່ າຢື່ າງໄວວາ. ນອກຈາກນີ ້ການ
ເພີມ້ການຮື່ ວມມຍື ງເປ ນການຕອບສະໜອງຕໍື່ ຂໍສ້ະເໜແີນະນໍາເພືື່ ອປ ບປຸງວຽກງານການຄ ນ້
ຄວາ້ວທິະຍາສາດຂອງມະຫາວທິະຍາໄລແຫື່ ງຊາດ ແລະ ເປີດຊື່ ອງທາງການສາ້ງແຫ ື່ ງລາຍໄດ ້
ແກື່ ມະຫາວທິະຍາໄລແຫື່ ງຊາດນໍາອກີດວ້ຍ, ໂດຍຜື່ ານມາຫອ້ງການຄ ນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດ 

ແລະ ບໍລກິານວຊິາການ (2019) ໄດປ້ະເມນີຄວາມພອ້ມ ແລະ ຄວາມຕອ້ງການໃນດາ້ນການ
ຄ ນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດພາຍໃນມະຫາວທິະຍາໄລແຫື່ ງຊາດ ແລະ ພ ບວື່ າ ມະຫາວທິະຍາໄລແຫື່ ງ

ຊາດ ມທີື່ າແຮງທີື່ ສໍາຄ ນ 3 ປະການຄ:ື ດາ້ນບຸກຄະລາກອນເຊິື່ ງມຄີວາມຮູ ້ແລະ ຄວາມສາມາດ

, ມຫີອ້ງທ ດລອງ ແລະ ສິື່ ງອໍານວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ນ ກຄ ນ້ຄວາ້ມປີະສ ບການຫ າຍໃນການ

ດໍາເນນີການຄ ນ້ຄວາ້. 
ການອະພປິາຍຜ ນ 

ຜື່ ານການວເິຄາະຂໍມູ້ນທີື່ ໄດຈ້າກການລ ງເກ ບກາໍນາໍບ ນດາກະຊວງຕື່ າງໆທີື່ ເປ ນຜູຮ້  ບຜດິ
ຊອບການຈ ດຕ ງ້ປະຕບິດວຽກງານການພ ດທະນາເສດຖະກດິ ແລະ ສ ງຄ ມຕ ວຈງິຢູື່ ຂ ນ້ທອ້ງ
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ຖີື່ ນ ແລະ ສູນກາງຄ ງ້ນີ ້ຈະເຫ ນວື່ າ ມຫີ າຍປະເດ ນການຄ ນ້ຄວາ້ທີື່ ນື່ າສ ນໃຈ ແລະ ມຄີວາມໝ
າຍສໍາຄ ນຕໍື່ ການກໍານ ດແຜນຍຸດທະສາດ ແລະ ຫ ວຂໍໂ້ຄງການຄ ນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດຂອງ

ມະຫາວທິະຍາໄລແຫື່ ງຊາດ  ໃນໄລຍະຕໍື່ ໄປ. ເຖິງແມື່ ນວື່ າ ການສກຶສາຄ ງ້ນີ ້ຈະບໍື່ ໄດຂໍ້ມູ້ນ
ຈາກທຸກກະຊວງກໍື່ ຕາມ ແຕື່ ຂໍມູ້ນທີື່ ໄດກ້ໍື່ ຖວືື່ າ ເປ ນຂໍມູ້ນພືນ້ຖານໃນການສະນ ບສະນນູການ
ເລອືກຂອບເຂດ ແລະ ຫ ວຂໍໂ້ຄງການຄ ນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດຂອງອາຈານ ແລະ ນ ກສກຶສາໃນ
ທ ື່ ວ ມະຫາວທິະຍາໄລແຫື່ ງຊາດ  ຫ  ືນ ກຄ ນ້ຄວາ້ທີື່ ສ ນໃຈທໍາການຄ ນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດ ເພືື່ ອ
ຮ ບປະກ ນການນາໍໃຊຜ້ ນການຄ ນ້ຄວາ້ 
ໃຫເ້ກດີປະໂຫຍດສູງສຸດແກື່ ການພ ດທະນາເສດຖະກດິ ແລະ ສ ງຄ ມຢື່ າງດ.ີ 

ເມືື່ ອປຽບທຽບປະເດ ນສໍາຄ ນການຄ ນ້ຄວາ້ຂອງກະຊວງຕື່ າງໆ ກ ບປະເດ ນສໍາຄ ນການ
ຄ ນ້ຄວາ້ຂອງມະຫາວທິະຍາໄລແຫື່ ງຊາດໃນປີ 2019-2020 ພ ບວື່ າ ບ ນດາຫ ວຂໍໂ້ຄງການຄ ນ້
ຄວາ້ວທິະຍາສາດທີື່ ໄດຮ້ ບການອະນຸມ ດຮ ບທນືລ ດຖະບານ ໂດຍຜື່ ານມະຫາວທິະຍາໄລແຫື່ ງ
ຊາດນ ນ້ ຈະເປ ນລ ກສະນະທີື່ ເນ ນ້ການສາ້ງອ ງຄວາມຮູໃ້ໝື່ ເພືື່ ອສາ້ງນະວ ດຕະກໍາ ແລະ ເຕ ກ

ໂນໂລຊໃີໝື່ , ສື່ ວນບ ນດາປະເດ ນສໍາຄ ນໃນການຄ ນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດຂອງບ ນດາກະຊວງ
ຕື່ າງໆ ຈະເປ ນລ ກສະນະການຄ ນ້ຄວາ້ແບບປະຫຍຸ່ກໃຊເ້ພືື່ ອນໍາໃຊແ້ກໄ້ຂບ ນໃນການປະຕິ
ບ ດວຍກງານຈງິໃນພືນ້ທີື່  ແລະ ການລວບລວມຂໍມູ້ນພືນ້ຖານເພືື່ ອສະໜ ບສະໜນູການຕ ດສນິ

ໃຈໃນການຕ ດສນິວຽກງານໃດໜຶື່ ງ. ສະນ ນ້, ຍຸດທະສາດການຄ ນ້ຄວາ້ຂອງມະຫາວທິະຍາໄລ

ແຫື່ ງຊາດຈຶື່ ງຄວນເນ ນ້ໃສື່  2 ປະເພດໃຫຍື່  ຄ:ື ການຄ ນ້ຄວາ້ພືນ້ຖານ ແລະ ການຄ ນ້ຄວາ້ເພືື່ ອ
ການນາໍໃຊ ້(Basic and Applied Research).  

ໃນສື່ ວນຂອງການຄ ນ້ຄວາ້ພືນ້ຖານນ ນ້ ກໍື່ ຄວນເນ ນ້ໃສື່ ປະເດ ນ ຫ  ືສິື່ ງທີື່ ສາມາດນໍາໃຊ ້

ປະໂຫຍດໄດຈ້ງິ ເໝາະສ ມກ ບສະພາບການປື່ ຽນແປງທາງດາ້ນເສດຖະກດິ-ສ ງຄ ມ ແລະ ສິື່ ງ

ແວດລອ້ມໃນປະຈບຸ ນ ແລະ ກະແສໃນອານາຄ ດ. ເຖງິຢື່ າງໃດກໍື່ ຕາມໃນຫ າຍກະຊວງ ເຊ ື່ ນ: 

ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄາ້, ກະຊວງການຕື່ າງປະເທດ, ກະຊວງຖະແຫ ງຂື່ າວ ແລະ 

ວ ດທະນາທໍາ ແລະ ກະຊວງພາຍໃນ ເຫ ນວື່ າ ການກໍານ ດປະເດ ນສໍາຄ ນໃນການຄ ນ້ຄວາ້ເພືື່ ອແກ ້

ໄຂບ ນຫາໃນວຽກງານແມື່ ນຍ ງບໍື່ ທ ນຈະແຈງ້ ແລະ ມລີ ກສະນະແຄບ. 
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ປຽບທຽບປະເດ ນສໍາຄ ນການຄ ນ້ຄວາ້ຂອງກະຊວງ ແລະ ຫ ວຂໍກ້ານຄ ນ້ຄວາ້ວທິະຍາ
ສາດຂອງມະຫາວທິະຍາໄລແຫື່ ງຊາດ 

ເຖງິແມື່ ນວື່ າ ບ ດດາຫ ວຂໍໂ້ຄງການຄ ນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດຂອງມະຫາວທິະຍາໄລ 

ແຫື່ ງຊາດ ຈະບໍື່ ສື່ ອດຄື່ ອງດປີານໃດກ ບປະເດ ນສໍາຄ ນໃນການຄ ນ້ຄວາ້ຂອງແຕື່ ລະກະ 
ຊວງກໍື່ ຕາມ ແຕື່ ກໍື່ ບໍື່ ໄດໝ້າຍຄວາມວື່ າ ນ ກຄ ນ້ຄວາ້ຂອງມະຫາວທິະຍາໄລແຫື່ ງຊາດ ແລະ ຫ ວ

ຂໍກ້ານຄ ນ້ຄວາ້ບໍື່ ຖກືຕອ້ງ ຫ  ືປະເດ ນສໍາຄ ນການຄ ນ້ຄວາ້ຂອງບ ນດາກະຊວງຕື່ າງໆບໍື່ ຖກືຕອ້ງ. 

ແຕື່ ສິື່ ງທີື່ ເກດີຂຶນ້ຍອ້ນມາຈາກສາເຫດທີື່ ສໍາຄ ນຄ:ື ຂາດການຮື່ ວມມລືະຫວື່ າງມະຫາວທິະຍາໄລ

ແຫື່ ງຊາດ ກ ບບ ນດາກະຊວງ ແລະ ສະຖາບ ນການຄ ນ້ຄວາ້ຕື່ າງໆ ພອ້ມດວ້ຍພາກເອກະຊ ນ. 

ຜື່ ານມາຕື່ າງຝື່ າຍຕື່ າງຄດິ ແລະ ທໍາຕາມບ ດບາດໜາ້ທີື່ ຂອງໃຜລາວ ດວ້ຍເຫດນີຈ້ ຶື່ ງເຮ ດໃຫ ້
ວຽກງານການຄ ນ້ຄວາ້ບໍື່ ເຊືື່ ອມຈອດກ ນ ເຮ ດໃຫກ້ານນໍາໃຊງ້  ບປະມານຂອງລ ດ ແລະ ເວລາບໍື່

ເກດີປະໂຫຍດສູງສຸດຕໍື່ ວຽກງານການພ ດທະນາເສດຖະກດິ-ສ ງຄ ມ ແລະ ສິື່ ງແວດລອ້ມໃນ

ປະເທດ. ສະນ ນ້, ໃນອານາຄ ດອ ນໃກນີ ້ທ ງສາມ ຫ  ືສີື່ ພາກສື່ ວນຕອ້ງຮື່ ວມມກື ນ ແລະ ປຶກສາ

ຫາລເືພືື່ ອຍ ກສູງວຽກງານການຄ ນ້ຄວາ້ຂອງລາວໃຫດ້ຂີຶນ້ເທືື່ ອລະກາ້ວ. 

ໃນໄລຍະຜື່ ານມາເຖງິແມື່ ນວື່ າ ມະຫາວທິະຍາໄລແຫື່ ງຊາດຈະມກີານລະດ ມຄວາມ
ຄດິເຫ ນຂອງຄະນະກາໍມະການໃນການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ສ ື່ ງເສມີການຄ ນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດ ແລະ 

ນ ກຄ ນ້ຄວາ້ຈາກຄະນະວຊິາຕື່ າງໆໃນທ ື່ ວ ມະຫາວທິະຍາໄລແຫື່ ງຊາດ  ເພືື່ ອກໍານ ດຂອບເຂດ

ການຄ ນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດໃນທຸກໆປີກໍື່ ຕາມ. ຜ ນການສກຶສາຄ ງ້ນີສ້ະແດງໃຫເ້ຫ ນວື່ າ ມຫີ າຍ
ໂຄງການຄ ນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດຂອງ ມະຫາວທິະຍາ ໄລແຫື່ ງຊາດ ບໍື່ ທ ນສື່ ອດຄື່ ອງກ ບປະເດ ນ

ການຄ ນ້ຄວາ້ທີື່ ບ ນດາກະຊວງຕື່ າງໆເພືື່ ອແກໄ້ຂບ ນຫາໃນຕ ວຈງິ. ຈາກການປະເມນີຄວາມ

ສື່ ອດຄື່ ອງກ ນລະຫວື່ າງຫ ວຂໍກ້ານຄ ນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດຂອງມະຫາວທິະຍາໄລແຫື່ ງຊາດ (ສະ
ເພາະທນືຂອງລ ດຖະບານໃນປີ 2019-2020) ພ ບວື່ າ ໂດຍລວມມຄີວາມສື່ ອດຄື່ ອງກ ນປະ

ມານ 30%. ສະນ ນ້, ໃນອານາຄ ດມະຫາວທິະຍາໄລແຫື່ ງຊາດ  ຕອ້ງເປີດໃຫມ້ກີານຮື່ ວມມື
ກ ບບ ນດາກະຊວງຕື່ າງໆ ແລະ ສະຖາບ ນການຄ ນ້ຄວາ້ຕື່ າງໆ ທີື່ ບໍື່ ຂຶນ້ກ ບ ມະຫາວທິະຍາໄລ
ແຫື່ ງຊາດໃຫຫ້ າຍຂຶນ້ ເພືື່ ອໃຫສ້າມາດກໍານ ດປະເດ ນການຄ ນ້ຄວາ້ທີື່ ເປ ນບ ນຫາພ ນ້ເດ ື່ ນຮື່ ວມ
ກ ນ ເພືື່ ອແກໄ້ຂບ ນຫາຂອງສ ງຄ ມໄດຈ້ງິ ແລະ ໄດຂໍ້ມູ້ນພືນ້ຖານເພືື່ ອສະນ ບສະນນູການຕ ດ
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ສນິໃຈຂອງລ ດຖະບານເພືື່ ອນໍາໄປກໍານ ດນະໂຍບາຍ ຫ  ືຕ ດສນິໃຈອະນຸມ ດວຽກງານໃດໜຶື່ ງທີື່

ສໍາຄ ນໃນຂ ນ້ສູນກາງ ແລະ ທອ້ງຖິື່ ນ. 

ຜື່ ານມາມະຫາວທິະຍາໄລແຫື່ ງຊາດ  ຍ ງບໍື່ ທ ນໄດເ້ຄຍີທໍາການວເິຄາະຄວາມຕອ້ງການ
ໃນການຄ ນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດໃນຂ ນ້ສູນກາງ ແລະ ທອ້ງຖີື່ ນ ເພືື່ ອພ ດທະນາວຽກງານຕື່ າງໆຢື່ າງ

ເລກິເຊິື່ ງ. ສະນ ນ້, ການສກຶສາຄ ງ້ນີ ້ຈຶື່ ງເປ ນຄ ງ້ທໍາອດິ ແລະ ເປ ນການລເິລີື່ ມເພືື່ ອເປີດປະຕູແຫື່ ງ
ການຮື່ ວມມລືະຫວື່ າງ ມະຫາວທິະຍາ ໄລແຫື່ ງຊາດ  ກ ບບ ນດາກະຊວງຕື່ າງໆ ເພືື່ ອດໍາເນນີ

ການຄ ນ້ຄວາ້ ແລະ ພ ດທະນາເສດຖະກດິ-ສ ງຄ ມຂອງຊາດ ໃຫຈ້ະເລນີສວີໄິລຕໍື່ ໄປ ຕາມທດິ

ຊີນ້າໍຂອງພ ກ ແລະ ລ ດ. 

ສິື່ ງທາ້ທາຍໃນການດໍາເນນີການຄ ນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດໃນແຕື່ ລະກະຊວງ 
ຈາກສິື່ ງທາ້ທາຍໃນການດໍາເນນີການຄ ນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດຂອງບ ນດາກະຊວງຕື່ າງໆ ຈະ

ເຫ ນວື່ າ ສື່ ວນໃຫຍື່ ແມື່ ນຂາດນ ກຄ ນ້ຄວາ້ທີື່ ມຄີວາມຮູ ້ແລະ ຄວາມສາມາດສະເພາະດາ້ນ, ໃນ
ທດິທາງກ ງກ ນຂາ້ມຢູື່ ໃນ ມະຫາວທິະຍາໄລແຫື່ ງຊາດ  ແມື່ ນມນີ ກຄ ນຄວາ້ຈາໍນວນຫ າຍ ແລະ 

ຫ າກຫ າຍສາຂາວຊິາ ໂດຍມບຸີກຄະລາກອນທີື່ ມລີະດ ບການສກຶສາໃນຂ ນ້ລະດ ບປະລນິຍາໂທ 

ແລະ ເອກທີື່ ຮຽນຈ ບມາຈາກຕື່ າງປະເທດ ຈາໍນວນ 1,000 ກວື່ າຄ ນ. ດ ື່ ງນ ນ້, ຈຶື່ ງເປ ນໂອກາດ
ອ ນດໃີນການເປີດການຮື່ ວມມ ືແລະ ເພີມ້ການຮື່ ວມມລືະຫວື່ າງ ມະຫາວທິະຍາໄລແຫື່ ງຊາດ

ກ ບບ ນດາກະຊວງ ແລະ ສະຖາບ ນຕື່ າງໆໃຫຫ້ າຍຂຶນ້. 

ນອກຈາກນີຍ້  ງພ ບອກີວື່ າ ສິື່ ງທາ້ທາຍທີື່ ສໍາຄ ນຢື່ າງໜຶື່ ງອກີແມື່ ນຂະບວນການຂໍອະນຸ
ມ ດງ  ບປະມານຊ ກຊາ້ ແລະ ມງີ  ບປະມານສໍາລ ບສະໜ ບສະໜູນການຄ ນ້ຄວ້າວທິະຍາສາດມີ

ຈໍານວນຈໍາກ ດ. ສິື່ ງທາ້ທາຍນີແ້ມື່ ນຈະພ ບເຫ ນໂດຍທ ື່ ວໄປໃນການຈ ດຕ ງ້ປະຕບິ ດໂຄງການ

ຄ ນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດຢູື່ ພາຍໃນມະຫາວທິະຍາ ໄລແຫື່ ງຊາດເອງ. ສິື່ ງທາ້ທາຍດາ້ນການເງນິກໍາ
ລ ງເປ ນອຸປະສ ກ ແລະ ເປ ນສິື່ ງບ ນຮອນກໍາລ ງໃຈໃນການດໍາເນນີການຄ ນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດ
ຂອງນ ກຄ ນຄວາ້ລາວ ແລະ ມຜີ ນກະທ ບໂດຍກ ງກ ບຄຸນນະພາບຂອງຜ ນການຄ ນ້ຄວາ້ວທິະຍາ

ສາດນາໍອກີ. ດ ື່ ງນ ນ້, ຄວນມກີານທ ບທວນລະບຽບການເງນິສໍາລ ບວຽກງານການຄ ນ້ຄວາ້ວທິະ
ຍາສາດຄນືໃໝື່  ໂດຍສ ມທ ບກ ບກະຊວງຕື່ າງໆ ເປ ນຜູຜ້ ກດ ນຊື່ ວຍ ແລະ ຫາແນວທາງໃນການ

ສ ື່ ງເສມີວຽກງານການຄ ນ້ຄວາ້ໃນມບີ ດບາດໃນສ ງຄ ມຫ າຍຂຶນ້. 
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ການຮື່ ວມມໃືນວຽກງານການຄ ນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດຂອງບ ນດາກະຊວງຕື່ າງໆ 

ຜ ນການສກຶສາຄ ງ້ນີສ້ະແດງໃຫເ້ຫ ນວື່ າ ຫ າຍກະຊວງແມື່ ນໄດມ້ກີານຮື່ ວມມກື ບພາກ
ສື່ ວນຂາ້ງນອກ ໂດຍສະເພາະແມື່ ນອ ງການສາກ ນທີື່ ບໍື່ ຂຶນ້ກ ບລ ດຖະບານ ເພືື່ ອຍາດແຍື່ ງເອ າ

ທນືຮອນສຸື່ ມໃສື່ ການຄ ນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດ ແລະ ການພ ດທະນາ. ໃນນີຈ້າກຂໍມູ້ນພ ບວື່ າ ກະ
ຊວງກະສກິໍາ ແລະ ປື່ າໄມ ້ເປ ນກະຊວງດຽວທີື່ ມກີານຮື່ ວມມກື ບພາກສື່ ວນຂາ້ງນອກຫ າຍທີື່

ສຸດ. ອ ນນີສ້ະແດງໃຫເ້ຫ ນວື່ າ ກະຊວງກະສກິາໍ ແລະ ປື່ າໄມ ້ແມື່ ນມປີະສ ບການຫ າຍໃນການ
ຮື່ ວມມກື ບພາກສື່ ວນຂາ້ງເພືື່ ອຍາດແຍື່ ງເອ າທນືຮອນມາຊື່ ວຍພ ດທະນາວຽກງານໃນຂ ນ້ທອ້ງ

ຖີື່ ນ . ນອກຈາກນີ ້ບາງກະຊວງກໍື່ ໄດມ້ ີການຮື່ ວມມືກ ບບາງຄະນະວິຊາຕື່ າງໆທີື່ ຂຶນ້ກ ບ 

ມະຫາວທິະຍາໄລແຫື່ ງຊາດ  ມາກື່ ອນແລວ້ ເຊິື່ ງເປ ນໜໍື່ ແໜື່ ງທີື່ ສໍາຄ ນໃນການຂະຫຍາຍການ

ຮື່ ວມມກື ບບ ນດາກະຊວງຕື່ າງໆຕືື່ ມອກີ. ການຮື່ ວມມກື ບບ ນດາກະຊວງຕື່ າງໆ ຈະຊື່ ວຍໃຫ ້

ມະຫາວທິະຍາໄລແຫື່ ງຊາດ  ສາມາດຍ ກບ ດບາດຂອງການຄ ນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດໄດຢ້ື່ າງໄວວາ 

ແລະ ທ ນກ ບສະພາບການປື່ ຽນແປງໃນການພ ດທະນາເສດຖະກດິ-ສ ງຄ ມ ແລະ ສິື່ ງແວດ

ລອ້ມ. ອກີທ ງ້ຍ ງຈະເປ ນການເພີມ້ຄວາມສາມາດໃນການເຂ າ້ເຖງິແຫ ື່ ງທນືສະໜ ບສະໜນູການ

ຄ ນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດນາໍອກີ. 

ຂໍສ້ະເໜແີນະ  

- ຫ ວຂໍຄ້  ນ້ຄວາ້ສື່ ວນໃຫຍື່ ຍ ງບໍື່ ທ ນສື່ ອດຄື່ ອງກ ບບ ນຫາຂອງການພ ດທະນາເສດຖະ
ກດິ-ສ ງຄ ມ ແລະ ສິື່ ງແວດລອ້ມຢື່ າງແທຈ້ງິຍອ້ນຂາດການຮື່ ວມມລືະຫວື່ າງມະຫາວທິະຍາໄລ
ແຫື່ ງຊາດ  ກ ບພາກສື່ ວນເອກະຊ ນ ແລະ ບ ນດາກະຊວງ ແລະ ສະຖາບ ນ/ສູນຄ ນ້ຄວາ້ຕື່ າງໆ
ທ ງໃນຂ ນ້ສູນກາງ ແລະ ທອ້ງຖິື່ ນ. 

- ງ  ບປະມານສະໜ ບສະໜູນການຄ ນ້ຄວາ້ມີຈໍາກ ດ  ເຮ ດໃຫນ້ ກຄ ນ້ຄວ ້າໃນ
ມະຫາວທິະຍາໄລແຫື່ ງຊາດ  ບໍື່ ສາມາດດໍາເນນີການຄ ນ້ຄວາ້ໄດຢ້ື່ າງເຕ ມທີື່  ທ ງນີຍ້ອ້ນງ  ບປະ
ມານຂອງລ ດຖະບານທີື່ ຈ  ດແບື່ ງໃສື່ ວຽກງານການຄ ນ້ຄວາ້ສື່ ວນໃຫຍື່  ຍ ງບໍື່ ທ ນຖກືນໍາໃຊໃ້ຫ ້
ເກດີປະສດິທພິາບສູງສຸດ. 

- ນຕິກິາໍດາ້ນການເງນິຍ ງບໍື່ ທ ນສື່ ອດຄື່ ອງກ ບການດໍາເນນີວຽກງານການຄ ນ້ຄວາ້ວທິະຍາ
ສາດຢື່ າງເໝາະສ ມ. ລະບຽບການນໍາໃຊເ້ງນິເຂ າ້ໃນວຽກງານການຄ ນ້ຄວາ້ໃນປະຈບຸ ນແມື່ ນມີ
ຄວາມຫຍຸງ້ຍາກໃນການວາງແຜນຈ ດຕ ງ້ປະຕບິ ດວຽກງານ, ການຈ ດຊືຈ້  ດຈາ້ງ, ການສະຫ ຸບ
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ລາຍງານດາ້ນການເງນິ ແລະ ເຮ ດໃຫເ້ສຍເວລາໃນການດໍາເນນີວຽກງານທີື່ ບໍື່ ກື່ ຽວຂອ້ງກ ບການ
ຄ ນ້ຄວາ້. ສິື່ ງເຫ  ື່ ານີກ້າຍເປ ນອຸປະສ ກທີື່ ສໍາຄ ນ ແລະ ເປ ນສາເຫດເຮ ດໃຫນ້ ກຄ ນ້ຄວາ້ບໍື່ ມແີຮງ
ຈງຸໃຈໃນການເຮ ດການຄ ນ້ຄວາ້ຢື່ າງເຕ ມທີື່ . 
ເອກະສານອາ້ງອງີ 
ມະຫາວທິະຍາໄລແຫື່ ງຊາດ. (2016). ຍຸດທະສາດການພ ດທະນາຂອງມະຫາວທິະຍາໄລແຫື່ ງ

ຊາດ (2016-2020). ນະຄອນຫ ວງວຽງຈ ນ: ມະຫາວທິະຍາໄລແຫື່ ງຊາດ. 
NUOL. (2021, 10 13). nuol.edu.la. ເອ າມາ 

https://www.nuol.edu.la/index.php: 

https://www.nuol.edu.la/index.php 

wikipedia. (2021, 10 13). wikipedia.org. ເອ າມາ 
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ບ ດຄ ດຫຍໍ ້
ປໍແກວ້ (Hemp) ເປ ນພດືລ ມ້ລຸກທີື່ ມະຫ ດສະຈ ນ ເພາະມຄຸີນປະໂຫຍດອ ນຫ ວງຫ າຍ

ຕໍື່ ສ ງຄ ມມະນຸດ ເຊິື່ ງສາມາດນາໍໃຊໃ້ນອຸດສະຫະກາໍສິື່ ງທໍ ແລະ ເສ ນ້ໄຍ, ຢາສະໝຸນໄພ, ອາຫານ
, ເຄືື່ ອງສໍາອາງ, ສິື່ ງກໍື່ ສາ້ງ, ແລະ ເຄືື່ ອງຈ ກກ ນ. ດ ື່ ງນ ນ້, ຈດຸປະສ ງການສກຶສານີແ້ມື່ ນເພືື່ ອໃຫເ້ຂ າ້
ໃຈກື່ ຽວກ ບຂະບວນການແປຮູບເສ ນ້ໄຍປໍແກວ້ຂອງປະຊາຊ ນເຜ ື່ າມ  ງ້ໃນລາວ ແລະ ການຕະ
ຫ າດປໍແກວ້ໃນ ສປປ ລາວ. ການເກ ບກາໍຂໍມູ້ນແມື່ ນໄດສໍ້າພາດພະນ ກງານກະສກິາໍປື່ າໄມ ້ 6 

ທື່ ານ, ຜູປູ້ກ ແລະ ມຄີວາມຮູກ້ື່ ຽວກ ບພດືຊະນດິນີ ້7 ທື່ ານ ແລະ ຜູຊ້ ືຂ້າຍຜະລດິຕະພ ນປໍແກວ້
ໃນແຂວງຫ ວພ ນ ແລະ ແຂວງຫ ວງພະບາງ 4 ທື່ ານ ໃນລະຫວື່ າງເດອືນກ ນຍາ 2019 ຕຸລາ 
2020. ຜ ນການສກຶສາພ ບວື່ າ ປະຊາຊ ນເຜ ື່ າມ  ງ້ໃນພາກເໜອືຂອງລາວ ມຄີວາມຮູ ້ແລະ ຄວາມ
ຊໍານານໃນການປູກ, ນາໍໃຊເ້ສ ນ້ໄຍ ແລະ ແປຮູບເສ ນ້ໄຍປໍແກວ້ເປ ນແຜື່ ນແພ ແລະ ເຄືື່ ອງນຸື່ ງ
ຫ ື່ ມມາເປ ນເວລານານ ເພືື່ ອຮ ບໃຊຊ້ວີດິການເປ ນຂອງເຂ າເຈ  າ້ ແລະ ຂາຍເພືື່ ອສາ້ງລາຍຮ ບໃຫ ້
ແກື່ ຄອບຄ ວ. ສໍາລ ບຕະຫ າດປໍແກວ້ພ ບວື່ າ ມສີາມປະເພດ ຄ:ື ຕະຫ າດເສ ນ້ໄຍ, ແກື່ ນ ແລະ 

ແຜື່ ນແພປໍແກວ້ ໂດຍທຸກໆຕະຫ າດແມື່ ນຍ ງຂຶນ້ກ ບຄວາມຕອ້ງການພາຍນອກເປ ນຫ  ກ. ໃນນີ ້
ຕະຫ າດແຜື່ ນແພປໍແກວ້ແມື່ ນມທີື່ າແຮງສູ່ງ ເພາະມລີ ດວສິາຫະກດິສື່ ວນບຸກຄ ນຮ ບຊື ້ ແລະ 

ສ ື່ ງອອກມາໄດເ້ກອືບ 20 ປີ. ໂດຍຕະຫ າດທີື່ ສໍາຄ ນແມື່ ນຕື່ າງປະເທດ 80% ສື່ ວນຕະຫ າດພາຍ
ໃນແມື່ ນ 20%. ບ ນຫາທີື່ ສໍາຄ ນສໍາລ ບຕະຫ າດແຜື່ ນແພປໍແກວ້ແມື່ ນກື່ ຽວກ ບຕ ນ້ທນືການຜະ
ລດິແຜື່ ນແພປໍແກວ້ສູງ ເນືື່ ອງຈາກໃຊມ້ແືປຮູບທຸກຂ ນ້ຕອນ ແລະ ຄວາມກວາ້ງຂອງແຜື່ ນແພປໍ
ແກວ້ແມື່ ນແຄບ. ດ ື່ ງນ ນ້, ຈຶື່ ງເວ າ້ໄດວ້ື່ າ ປໍແກວ້ເປ ນພດືທີື່ ຄວນສກຶສາ ແລະ ສ ື່ ງເສມີເປ ນພດື
ເສດຖະກດິໃໝື່ ໃນ ສປປ ລາວ ພາຍໃຕລ້ະບ ບການສ ື່ ງເສມີ ແລະ ຄຸມ້ຄອງການຜະລດິທີື່ ດໂີດຍ
ລ ດຖະບານ. 

ຄໍາສ ບສໍາຄ ນ: ປໍແກວ້, ຝາ້ຍມ ງ້, ກ ນຊ ງ, ກ ນຊາ, 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 
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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  ກການ ແລະ ເຫດຜ ນ 

ປໍແກວ້ 1(Hemp) ເປ ນພດືລ້ົມລຸກຊະນດິໜຶື່ ງທີື່ ນອນຢູື່ ໃນຕະກູນດຽວກ ບກ ນຊາ 
ໂດຍມີ ຊ ື່ ວິ ທ ະຍຳສຳດວື່ ຳ  Cannabis sativa L.var.sativa, ສື່ ວນກ ນຊ າແມື່ ນ : 

Cannabis sativa L.var.indica (Groenherman & Karus, 2006; Brenneisen, 

2007; Wikipedia, 2018). ແນວໂນມ້ຕະຫ າດປໍແກວ້ ຄວາມຕອ້ງການທ ື່ ວໂລກປີ 2025 

ຈະສູງຂຶນ້ຍອ້ນ 4 ເຫດຜ ນຄ:ື 1) ການນໍາໃຊສ້ານ CBD ໃນວ ງການແພດເພີື່ ມຂຶນ້ ຍອ້ນຈາໍ
ນວນຜູປ້ື່ ວຍເປ ນໂລກເບ າຫວານ, ຄວາມດ ນ, ການນອນບໍື່ ຫ  ບ ແລະ ພະ ຍາດອືື່ ນໆຈະເພີື່ ມ
ຂຶນ້, 2) ຫ າຍປະເທດຈະປ ດລ໋ອກທາງກ ດໝາຍອະນຸຍາດໃຫປູ້ກປໍແກວ້ຢື່ າງຖກືຕອ້ງຕາມກ ດ
ໝາຍ, 3) ການນໍາໃຊສ້ານ CBD ແລະ ນໍາ້ມ  ນສະກ ດຈາກແກື່ ນປໍແກວ້ເປ ນສື່ ວນປະສ ມໃນ
ອຸດສາຫະກໍາອາຫານ ແລະ ເຄືື່ ອງສໍາອາງປະເພດຕື່ າງໆ ເພືື່ ອບໍາລຸງສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມງາມ
ຈະເພີື່ ມຂຶນ້ ແລະ 4) ການນໍາໃຊເ້ສ ນ້ໄຍຈາກປໍແກວ້ເພືື່ ອອຸດສາຫະກໍາສິື່ ງທໍ, ເຄືື່ ອງຈ ກກ ນ 
ແລະ ຢາງ ຈະເພີື່ ມຂຶນ້ ເນືື່ ອງຈາກເສ ນ້ໄຍຈາກປໍແກວ້ມຄີວາມໜຽວທີື່ ສຸດ, ເບ າ ແລະ ມີ
ຄວາມຢືດຫ ດດ ີ(Market research firm,2020). 

                                                           
1 ໃນປະຈບູ ນປໍແກວ້ ຍ ງບໍື່ ທ ນໄດມ້ຊີືື່ ເປ ນພາສາລາວຢື່ າງເປ ນທາງການ ບາງຄ ງ້ກໍື່ ເອີນ້ວື່ າ ຝາ້ຍມ ງ້, ປໍແກວ້, ປື່ ານມ ງ້
, ກ ນຊ ງ. 
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ນອກຈາກນີ ້ສະຫະພາບເອຣີ ບລາຍງານວື່ າ: ອຸດສາຫະກໍາເສ ນ້ໄຍຈາກຝ້າຍນ ນ້ກໍາລ ງ
ຈະຫ ຸດລ ງເພາະຫ າຍເຫດຜ ນຄ:ື 1) ຝ້າຍເປ ນພດືທີື່ ຕອ້ງການນໍາ້ຫ າຍ, ຝຸື່ ນຫ າຍ, ດູແລຮ ກສາ
ຍາກ ເຊິື່ ງເຮ ດໃຫຕ້ ນ້ທຶນການຜະລິດສູງ. ໃນຂະນະທີື່ ປໍແກວ້ເປ ນພືດທີື່ ປູກງື່ າຍ ແລະ 
ຕອ້ງການນໍາ້ໜອ້ຍ. 2) ຝ້າຍຕອ້ງການພືນ້ທີື່ ປູກຂະໜາດກວາ້ງ ເພາະສາມາດເກ ບກື່ ຽວໄດປີ້
ລະ 1 ຄ ງ້ເທ ື່ ານ ນ້. ໃນຂະນະທີື່ ປໍແກວ້ສາມາດເກ ບກື່ ຽວໄດ ້3 ຄ ງ້/ປີ. 3) ຝ້າຍມກີານລະບາດ
ຂອງດວ້ງເຈາະກໍ ເຮ ດໃຫຕ້ອ້ງໃຊສ້ານເຄມີເຂ າ້ໃນການຄວບຄຸມ ສ ື່ ງຜ ນກະທ ບຕໍື່

ສິື່ ງແວດລອ້ມ ເຊ ື່ ນ: ແຫ ື່ ງນໍາ້ປ ນເປືອ້ນດວ້ຍສານເຄມ ີສ ດນໍາ້ໄດຮ້ ບຜ ນກະທ ບ. ສື່ ວນປໍແກວ້ 
ບໍື່ ຄື່ ອຍມສີ ດຕູພດືມາທໍາລາຍ (Mignoni, 2006), ແລະ 4) ເສ ນ້ໄຍຈາກຝາ້ຍມຄຸີນນະພາບຕໍື່ າ 
ແລະ ບໍື່ ສາມາດຕາ້ນຕໍື່ ເຊືອ້ໂລກໄດ ້ສື່ ວນເສ ນ້ໄຍຈາກປໍແກວ້ມຄີວາມໜຽວ, ເບ າ, ຢືດຫ ດໄດ ້
ດ ີແລະ ມຄຸີນສ ມບ ດຕາ້ນເຊືອ້ໂລກໄດດ້.ີ 

ປະຈຸບ ນຫ າຍກວື່ າ 30 ປະເທດໃນໂລກ ໄດອ້ະນຸຍາດໃຫມ້ກີານປູກ ແລະ ນໍາໃຊປໍ້
ແກວ້ໃນລະດ ບອຸດສາຫະກາໍ. ຜະລດິຕະພ ນຈາກປໍແກວ້ໃນຕະຫ າດໂລກມຫີ າຍກວື່ າ 50,000 

ຊະນດິ. ນອກຈາກນີ ້Ellijah Pickering (2019) ລາຍງານວື່ າ ຈນີກາຍເປ ນປະເທດຜູຜ້ະລິດ
ລາຍໃຫຍື່ ສຸດໃນໂລກ ໂດຍມເີນືອ້ທີື່ ຜະລິດກວມເອ າ 70% ຂອງພືນ້ທີື່ ຜະລິດທ ງໝ ດໃນ, ເຊິື່ ງ
ຕະຫ າດບໍລໂິພກຫ  ກໃນໂລກແມື່ ນອະເມລກິາ ມຍີອດຂາຍສູງກວື່ າ 1.1 ຕືໂ້ດລາໃນປີ 2019. 

ສໍາລ ບອຸດສາຫະກາໍການແພດ ມມີູນຄື່ າສູງຫ າຍທີື່  11.4 ຕືໂ້ດລາໃນປີ 2015 ແລະ ຄາດວື່ າຈະ
ເຕີບໂຕໄປຮອດ 55.8 ຕືໂ້ດລາໃນ ປີ 2025 ດວ້ຍອ ດຕາຂະຫຍາຍຕ ວສະເລື່ ຍ 17.1% ( 

Ackrell Capital, 2018). ມອີກີຫ າຍບ ດວໄິຈການຕະຫ າດ ເຊິື່ ງຄາດຄະເນວື່ າອຸດສາຫະກໍາ
ປໍແກວ້ຈະເຕີບໂຕຂຶ ້ນ ຢູື່ ໃນລະດ ບ  15.26-41.78 ຕື ້ໂດລາ  ໃນປີ  2027 ດ ້ວຍອ ດຕາ
ຂະຫຍາຍຕ ວທີື່  15.8%-32% ໃນຊື່ ວງ 2020-2027. ສະເພາະອຸດສາຫະກໍາອາຫານ ຈະມີ
ຂະໜາດຕະຫ າດສູງຮອດ 7.08 ຕືໂ້ດລາ ໃນປີ 2027 ດວ້ຍອ ດຕາຂະຫຍາຍຕ ວທີື່  6.85%.  

ສໍາລ ບໃນລຳວ ສາຍທອງ ວໄິລວ ງ ພອ້ມດວ້ຍຄະນະ (2020) ລາຍງານໄວວ້ື່ າ ປໍແກວ້
ມຊີືື່ ທອ້ງຖີື່ ນວື່ າ “ມື່ າ”, ໂດຍປະຊາຊ ນເຜ ື່ າມ  ງ້ໄດປູ້ກປໍແກວ້ມາດ ນນານນ ບຫ າຍຮອ້ຍປີ ເພືື່ ອ
ເອ າເສ ນ້ໄຍມາເຮ ດເປ ນແຜື່ ນແພ ແລະ ເຮ ດເປ ນເຊືອ້ກຮ ບໃຊໃ້ນຊວີດິປະຈາໍວ ນ. ໂດຍຈະປູກ
ແຕື່ ກາງເດອືນເມສາ - ພດຶສະພາ ແລະ ໃຊເ້ວລາ 3 ເດອືນກໍື່ ເກ  ບກື່ ຽວເອ າເສ ນ້ໄຍ. ການປູກ
ແມື່ ນຍ ງອາໃສທໍາມະຊາດເປ ນຫ  ກ ໂດຍບໍື່ ມກີານໄຖດນິ, ບໍື່ ມກີານໃຫນ້ໍາ້, ບໍື່ ມກີານເສຍີຫຍາ້, 
ບໍື່ ມກີານໃສື່ ຝຸື່ ນ ແລະ ບໍື່ ມກີານສດີຢາແຕື່ ຢື່ າງໃດ. ສໍາລ ບຄຸນປະໂຫຍດຂອງປໍແກວ້ພ ບວື່ າ ມີ
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ຄຸນປະໂຫຍດ 3 ດາ້ນສໍາຄ ນ ຄ:ື ດາ້ນວ ດທະນາທໍາ, ເສດຖະກດິ ແລະ ສິື່ ງແວດລອ້ມ. ປໍແກວ້
ເປ ນພດືວ ດຖະນາທໍາທີື່ ຢຶດໜຽວທາງດາ້ນຈດິໃຈຂອງເຜ ື່ າມ  ງ້ທີື່ ຂາດບໍື່ ໄດມ້າຫ າຍຮອ້ຍປີ ເພາະ
ທຸກຄ ນຕອ້ງໃຫມ້ເີສືອ້ຜາ້ທີື່ ຜະລດິຈາກປໍແກວ້ ເພືື່ ອໃສື່ ໃນວ ນງານທີື່ ສໍາຄ ນທາງຮດີຄອງປະເພ
ນ.ີ ສື່ ວນຄຸນປະໂຫຍດທາງດາ້ນເສດຖະກດິຂອງປໍແກວ້ພ ບວື່ າ ຈະມລີາຍໄດຈ້າກ 3 ກໍລະນ ີ

ຄ:ື ການຂາຍເສ ນ້ໄຍ ຈະມກີໍາໄລ 2,500,000 ກບີ- 4,500,000 ກບີ; ການຂາຍແຜື່ ນແພ ຈະ
ມີກໍາໄລປະມານ 500,000 ກີບ-1,000,000 ກີບ ແລະ  ການຂາຍແກື່ ນປໍແກວ້ສະເລື່ ຍ 

50,000-150,000 ກບີ/kg. ນອກຈາກນີ ້ສາຍທອງ ວໄິລວ ງ (2020) ສະຫ ຸບໄວວ້ື່ າ ການຈາໍ
ແນກກ ນຊາ ແລະ ປໍແກວ້ສາມາດແຍກໄດດ້ວ້ຍ 3 ວທິ ີຄ:ື ອງີຕາມລ ກສະນະພາຍນອກ, ອງີ
ຕາມລ ກສະນະພາຍໃນ ແລະ ອງີຕາມການນາໍໃຊປ້ະໂຫຍດ. ແຕື່ ເຖງິຢື່ າງໃດກໍື່ ຕາມເພືື່ ອໃຫໄ້ດ ້
ຄວາມຈະແຈງ້ ແລະ ເປ ນທີື່ ຖກືຕອ້ງຕາມກ ດໝາຍສາກ ນ ການຈໍາແນກໂດຍອງີຕາມລ ກສະ
ນະພາຍແມື່ ນມຄີວາມຖກືຕອ້ງ ຕາມກ ດໝາຍສາກ ນ ແລະ ນື່ າເຊືອ້ຖທືີື່ ສຸດ. ພດືຕະກຸນກ ນຊາ
ສາຍພ ນທອ້ງຖີື່ ນທີື່ ປູກເອ າເສ ນ້ໃຍຢູື່ ໃນສະພາບແວດລອ້ມຂອງລາວ ໂດຍທ ື່ ວໄປແມື່ ນໃຫ ້
ສານ THC ສູງ ແຕື່ ໃຫສ້ານ CBD ຕໍື່ າ ແລະ ຍ ງບໍື່ ທ ນມສີາຍພ ນທີື່ ສາມາດປູກເພືື່ ອການຄາ້ໄດ.້  

ຈາກຜ ນການສກຶສາຜື່ ານມາໃນ ສປປ ລາວ ພ ບວື່ າ ຍ ງຂາດຂໍມູ້ນກື່ ຽວກ ບການແປຮູບ
ເສ ນ້ໄຍປໍແກວ້ຂອງປະຊາຊ ນເຜ ື່ າມ  ງ້ ແລະ ຂໍມູ້ນດາ້ນການຕະຫ າດໃນປະເທດ.  

ຈດຸປະສ ງ: ກຳນແປຮູບເສ ນ້ໄຍປໍແກວ້ຂອງຊົນເຜົື່ ຳມ ງ້ ແລະ ການຕະຫ າດປໍແກວ້
ໃນ ສປປ ລຳວ ເພືື່ ອໃຊເ້ປ ນຂໍມູ້ນພືນ້ຖານໃນການສະໜ ບສະໜນູໃນອານາຄ ດ. 

ວທິກີານຄ ນ້ຄວາ້ 
ເປ ນການຄ ນ້ຄວາ້ແບບຄຸນນະພາບໃນຂ ນ້ເລີື່ ມຕ ນ້ສໍາລ ບໃນ ສປປ ລາວ. ເນືື່ ອງຈາກປໍ

ແກວ້ແມື່ ນເປ ນພດືປະຈໍາຂອງຊ ນເຜ ື່ າມ  ງ້. ດ ື່ ງນ ນ້, ໃນການເລອືກພືນ້ທີື່ ສກຶສາຈຶື່ ງໄດເ້ລອືກ
ແຂວງທີື່ ມຊີ ນເຜ ື່ າມ  ງ້ ແລະ ມກີານປູກປໍແກວ້ ເຊ ື່ ນ: ແຂວງຫ ວພ ນ, ແຂວງພະບາງ ແລະ 

ແຂວງຊຽງຂວາງ. ເມອືງທີື່ ໄດລ້ ງສກຶສາຄ ງ້ນີມ້ທີ  ງໝ ດ 5 ເມອືງ ແລະ ມ ີ8 ບາ້ນ. 

ວິ ທີ ການເກ ບກໍາຂໍມູ້ນ. ການເກ ບກໍາຂໍມູ້ນແບບປະສ ມປະສານ ເຊ ື່ ນ: ມກີານສໍາພາດ 

ແລະ ການສ ງເກດໃນພືນ້ທີື່ ຂ ນ້ບາ້ນ. ການສໍາພາດແບບເປ ນກຸື່ ມ ແລະ ລາຍບຸກຄ ນ ໂດຍໃຊວ້ິ
ທກີານສໍາພາດແບບ Semi-Structured Interview. ຜູໃ້ຫສໍ້າພາດປະກອບມ ີພະນ ກງານວິ
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ຊາການປູກຝ ງໃນພະແນກກະສກິໍາ ແລະ ປື່ າໄມຂ້ອງແຂວງ ແລະ ເມອືງ 6 ທື່ ານ, ຊາວກະສິ
ກອນຜູປູ້ກປໍແກວ້ 7 ຄ ນ ແລະ ຜູເ້ກ  ບຊືປໍ້ແກວ້ 4 ທື່ ານ. 

ກຳນວິ ເຄຳະຂ ້ ມ ນ: ອະທິ ບຳຍເຖິງຂະບວນການ ແລະ ວທິກີານແປຮູບເສ ນ້ໄຍປໍ
ແກວ້ຂອງປະຊາຊ ນເຜ ື່ າມ  ງ້ໃນພາກເໜອື ແລະ ອະທບິາຍເຖງິຊື່ ອງທາງຕະຫ າດ, ລາຄາຂາຍ ແລະ ແຫ ື່ ງ
ຈາໍໜື່ າຍທ ງພາຍໃນ ແລະ ຕື່ າງປະເທດ. 
ຜ ນໄດຈ້າກການສກຶສາ 
ການຜະລດິແຜື່ ນແພຈາກເສ ນ້ໃຍປໍແກວ້ຂອງປະຊາຊ ນເຜ ື່ າມ  ງ້ໃນພາກເໜອືຂອງລາວ 

ສາຍທອງ ວໄິລວ ງ ພອ້ມດວ້ຍຄະນະ (2020) ໄດກ້ື່ າວໄວື່ າ ຈດຸປະສ ງຫ  ກການປູກປໍ
ແກວ້ຂອງປະຊາຊ ນເຜ ື່ າມ  ງ້ໃນພາກເໜອືຂອງລາວແມື່ ນເພືື່ ອເອ າເສ ນ້ໄຍ ເພາະເສ ນ້ໄຍສາມາດ
ນໍາໄປໃຊເ້ປ ນຜະລດິຕະພ ນຕື່ າງໆໃນຊວີດິປະຈໍາວ່ ນຂອງເຂ າເຈ  າ້ ເຊ ື່ ນ: ແຜື່ ນແພເພືື່ ອຕ ດ
ເປ ນເຄືື່ ອງນູື່ ງຫ ື່ ມ ແລະ ເຮ ດເຊືອ້ກສໍາລ ບໃຊໃ້ນຊວີດິປະຈາໍວ ນ. ດ ື່ ງນ ນ້, ຈຶື່ ງສາມາດສະຫ ຸບຂ ້ ນ້
ຕອນສໍາຄ ນໄດດ້ ື່ ງນີ:້ 
 

1. ການເກ ບກື່ ຽວ . ລ ກສະນະການເກ ບ
ກື່ ຽວຕ ນ້ປໍແກວ້ຂອງປະຊາຊ ນເພືື່ ອເອ າ
ເສ ນ້ໄຍ 

 

 

2. ການຕາກແດດ . ລ ກສະນະການຕາກ
ແດດແບບທໍາມະຊາດຂອງປະຊາຊ ນ 

ເຊິື່ ງໃຊເ້ວລາປະມານ 3-4 ອາທດິ 
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3. ການທຸບ. ເມືື່ ອລໍາຕ ນ້ແຫງ້ດແີລວ້ ນາໍມາ
ທຸບເພືື່ ອລອກເອ າເສ ນ້ໄຍ ໂດຍຈະທຸບ
ຈາກທາງປາຍໄປຫາທາງກ ກ 

 

4. ການລອກເອ າເສ ນ້ໄຍ. ລ ກສະນະການ
ລອກເອ າເສ ນ້ໄຍປໍແກວ້ ໂດຍຈະເລີື່ ມ
ລອກແຕື່ ທາງປາຍໄປຫາທາງກ ກ 

 

5. ການຕໍາເສ ນ້ໄຍ. ລ ກສະນະການຕໍາເສ ນ້
ໄຍສ ດປໍແກວ້ໂດຍໃຊຄ້ ກມ ືເພືື່ ອໃຫມ້ີ
ຄວາມອື່ ອນນຸມ້ ແລະ ແຕກເປ ນເສ ນ້
ນອ້ຍໆ 

 

6. ການຕໍື່ ເສ ນ້ໄຍປໍແກວ້. ວທິີການຕໍື່ ເສ ນ້
ໄຍປໍແກວ້ ໃຫເ້ປ ນເສ ນ້ໄຍນອ້ຍ ແລະ 

ຍາວ 
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ໃນຕ ວຈງິການຜະລດິແຜື່ ນແພຈາກເສ ນ້ໃຍປໍແກວ້ຂອງປະຊາຊ ນເຜ ື່ າມ  ງ້ໃນພາກເໜອື
ຂອງລາວນ ນ້ ຈະມລີາຍລະອຽດຫ າຍກວື່ ານີອ້ກີ ເຊິື່ ງໃນບ ດຄວາມນີບໍ້ື່ ທ ນສາມາດນໍາສະເໜີ
ລາຍລະອຽດໄດທ້ ງໝ ດ. 

7. ການປ ື່ ນເສ ນ້ໄຍປໍແກວ້ໃສື່ ຫ ອດ ຫ  ືເປ ນ
ກໍ.້ ວທິກີານປ ື່ ນເສ ນ້ໄຍປໍແກວ້ໃຫເ້ປ ນ
ກໍື໊ ເພືື່ ອສະດວກໃນການເກ ບມຽ້ນ ແລະ 

ຕໍື່ າເປ ນແຜື່ ນແພຕໍື່ ໄປ 

 

8. ການຕ ມ້ເສ ນ້ໄຍປໍແກວ້ໃຫມ້ີຄວາມ
ອື່ ອນນຸມ້. ລ ກສະນະການຕ ມ້ເສ ນ້ໄຍປໍ
ແກວ້ໃຫມ້ຄີວາມອື່ ອນນຸມ້ ແລະ ໜຽວ 

 

9. ການປ ື່ ນເສ ນ້ໄຍປໍແກວ້ໃຫນ້ອ້ຍ, ລຽບ 

ແລະ ອື່ ອນນຸມ້ 

 

10. ການຕໍື່ າແຜື່ ນແພປໍແກວ້. ລ ກສະນະການ
ຕໍື່ າເສ ນ້ໄຍປໍແກວ້ໃຫເ້ປ ນແຜື່ ແພຂອງ
ປະຊາຊ ນ 

 



242 

ວາລະສານວທິະຍາສາດ ຂອງມະຫາວທິະຍາໄລແຫື່ ງຊາດ ສະບ ບທ ີ18, 2021 

ການຕະຫ າດປໍແກວ້ຂອງປະຊາຊ ນເຜ ື່ າມ  ງ້ໃນ ສປປ ລາວ 

 ສໍາລ ບຕະຫ າດປໍແກວ້ໃນລາວ ແຍກອອກເປ ນ 3 ປະເພດ ຄ:ື ຕະຫ າດເສ ນ້ໄຍ, ຕະ
ຫ າດແກື່ ນ ແລະ ຕະຫ າດແຜື່ ນແພ ແລະ ເສືອ້ຜາ້ປໍແກວ້. 

1. ຕະຫ າດເສ ນ້ໄຍສ ດປໍແກວ້ 

ຕະຫ າດເສ ນ້ໄຍສ ດປໍແກວ້ນ ນ້ຍ ງເປ ນຕະຫ າດທອ້ງຖີື່ ນຢູື່ ພາຍໃນຊຸມຊ ນ ເຊິື່ ງຈະມພໍີື່

ຄາ້ມາຮ ບຊືຢູ້ື່ ໃນບາ້ນຂອງປະຊາຊ ນ ຫ  ືຕະຫ າດພາຍໃນເມອືງ. ໂດຍລາຄາຂາຍເສ ນ້ໄຍສ ດ 

250,000–300,000 ກບີ/kg ຫ  ືບາງຄ ນອາດຂາຍເປ ນມ ດໃນລາຄາ 10,000 ກບີ/ມ ດ. ຈາກ
ການວເິຄາະພ ບວື່ າ ຜູປູ້ກຈະມກີໍາໄລປະມານ 2,500,000 ກບີ-4,500,000/ເມ ດພ ນ 1-1.5 

ກໂິລ (ໃນໄລຍະເວລາ 3-4 ເດອືນ). ນອກຈາກຜ ນປະໂຫຍດທີື່ ເປ ນເງນີສ ດແລວ້ ປະຊາຊ ນຍ ງ
ໃຊເ້ສ ນ້ໄຍປໍແກວ້ທ ກເປ ນເຊືອ້ກເພືື່ ອໄວໃ້ຊໃ້ນຊວີດິປະຈາໍວ ນຕືື່ ມອກີ. 

2. ຕະຫ າດແກື່ ນປໍແກວ້ 

ຕະຫ າດສໍາລ ບຂາຍແກື່ ນປໍແກວ້ກໍື່ ຄາ້ຍຄກື  ນກ ບຕະຫ າດເສ ນ້ໄຍປໍແກວ້ ຍ ງເປ ນຕະ
ຫ າດທອ້ງຖີື່ ນຢູື່ ໃນຊຸມຊ ນ ໂດຍຈະມພໍີື່ ແກວ້ຄ ນກາງມາເກ ບຊືຈ້າກຜູປູ້ກ. ຈາກການສກຶສາພ ບ
ວື່ າ ປໍແກວ້ພ ນທອ້ງຖີື່ ນໃຫແ້ກື່ ນປະມານ 4-5 kg/ຕ ນ້ ໂດຍໃຊເ້ວລາ 8 ເດອືນຈຶື່ ງເກ ບກື່ ຽວ
ເອ າແກື່ ນໄດ.້ ລາຄາຂາຍບໍື່ ມຄີວາມແນື່ ນອນ ໂດຍລາຄາຂຶນ້ກ ບພໍື່ ຄາ້ຄ ນກາງ ແລະ ຂຶນ້ກ ບຕະ
ຫ າດພາຍນອນປະເທດເປ ນຫ  ກ. ໃນປີ 2018-2019 ລາຄາແກື່ ນປໍແກວ້ຢູື່ ທີື່  50,000 ກບີ/kg 

ແຕື່ ຕ ກມາຊື່ ວງເດອືນກຸມພາ 2020 ລາຄາແມື່ ນສູງຂຶນ້ເຖງິ 150,000  ກບີ/kg ຍອ້ນມຄີ ນຈາກ
ຂາ້ງນອກມາຮ ບຊືຫ້ າຍຂຶນ້. ຈາກການປະເມນີຜ ນໄດຮ້ ບພ ບວື່ າ ຜູປູ້ກຈະມ່ີລາຍໄດສ້ະເລື່ ຍ 

650,000-750,000 ກບີ/ຕ ນ້.  

3. ຕະຫ າດແຜື່ ນແພ ແລະ ເສືອ້ຜາ້ປໍແກວ້. 

ສໍາລ ບຕະຫ າດແຜື່ ນແພ ແລະ ເສືອ້ຜາ້ທີື່ ເຮ ດຈາກປໍແກວ້ໃນ ສປປ ລາວ ພ ບ 

ວື່ າ ຈະມພໍີື່ ຄາ້ຄ ນກາງມາເກ ບຊືເ້ສືອ້ຜາ້ ແລະ ແຜື່ ນແພຈາກຜູປູ້ກຢູື່ ໃນບາ້ນ ແລະ ນໍາໄປຕ ດເປ ນ
ເສືອ້ຜາ້ປະເພດຕື່ າງໆເພືື່ ອຂາຍຕະຫ າດພາຍໃນ ແລະ ສ ື່ ງອອກນອກປະເທດ. 

ລາຄາຂາຍຕະໂປື່ ງທີື່ ເຮ ດຈາກປື່ ານແກວ້ມລີາຄາຕໍື່ າສຸດ 400,000 ກບີ/ຜນື ແລະ ສຸງ
ສຸດ 1,000,000 ກບີ/ຜນື. ນອກຈາກຈະມກີານຊືຂ້າຍກ ນຢູື່ ພາຍໃນປະເທດແລວ້ ຍ ງມກີານ
ສ ື່ ງອອກໄປຈ ງຫວ ດຊຽງໃໝື່ ຂອງປະເທດໄທຍ ໂດຍລາຄາຂາຍຢູື່ ທີື່  600,000 ກບີ/ຜນື ແລະ 

ຍ ງມກີານສ ື່ ງອອກໄປປະເທດສະຫະລ ດອາເມລກິານາໍອກີ. ຈາກການວເິຄາະພ ບວື່ າ ຜູປູ້ກຈະມີ
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ກໍາໄລຈາກການປູກປໍແກວ້ເພືື່ ອຕໍື່ າເປ ນແຜື່ ແພປະມານ 500,000 ກບີ-1,000,000/ເມ ດພ ນ 

1-1.5 ກໂິລ ໃນໄລຍະເວລາ 3-4 ເດອືນ. 

ຈາກການສກຶສາພ ບວື່ າ ໃນລາວຢື່ າງໜອ້ຍມ ີ2 ລ ດວສິາຫະກດິສື່ ວນບຸກຄ ນໄດດໍ້າ
ເນນີທຸລະກດິກື່ ຽວກ ບແຜື່ ນແພ ແລະ ເສືອ້ຜາ້ປໍແກວ້ ຄ:ື ລ ດວສິາຫະກດິສື່ ວນບຸກຄ ນ ພາສາ
ຜາ້ (PASSA PAA) ແລະ ລ ດວສິາຫະກດິສື່ ວນບຸກຄ ນ ອອກພ ບຕ ກ (Ockpoptok). ລ ດວິ
ສາຫະກດິສື່ ວນບຸກຄ ນ ພາສາຜາ້ ມສໍີານ ກງານຕ ງ້ຢູື່ ແຂວງຫ ວງພະບາງ ແລະ ໄດດໍ້າເນນີທຸລະ
ກດິແຜື່ ນແພ ແລະ ເສືອ້ຜາ້ປໍແກວ້ຢູື່ ໃນລາວມາແຕື່ ປີ 2012 ເປ ນຕ ນ້ມາ. ລູກຄາ້ທີື່ ສໍາຄ ນມລູີກ
ຄາ້ຢູື່ ຕື່ າງປະເທດ 80% ແລະ ລູກຄາ້ຢູື່ ພາຍໃນປະເທດມ  ີ20%. ເບິື່ ງລາຍລະອຽດໄດທ້ີື່ : 
https://www.passa-paa.com/.  

 

 
 

 

 

 

ຕ ວຢື່ າງບາງຜະລດິຕະພ ນຂອງລ ດວສິາຫະກດິສື່ ວນບຸກຄ ນ ພາສາຜາ້ 
ສື່ ວນລ ດວສິາຫະກດິສື່ ວນບຸກຄ ນ ອອກພ ບຕ ກ ແມື່ ນມສໍີານ ກງານຕ ງ້ຢູື່ ບາ້ນສາຍລ ມ, 

ເມອືງ ແລະ ແຂວງຫ ວງພະບາງເຊ ື່ ນດຽວກ ນ. ອອກພ ບຕ ກ ສາ້ງຂຶນ້ໃນປີ 2000 ເຊິື່ ງໄດດໍ້າ
ເນນີທຸລະກດິກື່ ຽວກ ບແຜື່ ນແພ ແລະ ເສືອ້ຜາ້ປໍແກວ້ມາເປ ນເວລາ 20 ປີແລວ້ ໂດຍລູກຄາ້
ສື່ ວນຫ າຍກໍື່ ເປ ນຄ ນຕື່ າງປະເທດເຊ ື່ ນດຽວກ ນ . ສາມາດເຂ າ້ ເບິື່ ງລາຍລະອຽດໄດທ້ີື່ : 
https://www.ockpoptok.com/. ລ ດວສິາຫະກດິສື່ ວນບຸກຄ ນ ອອກພ ບຕ ກ ແມື່ ນມຜີະລດິຕະ
ພ ນທີື່ ເຮ ດຈາກປໍແກວ້ຫ າກຫ າຍຊະນດິ. ດ ື່ ງຮູບພາບລຸື່ ມນີ:້ 

 
 

https://www.passa-paa.com/
https://www.ockpoptok.com/
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 ສໍາລ ບປະລມິານຄວາມຕອ້ງການແຜື່ ນແພປໍແກວ້ພາຍໃນລາວເພືື່ ອນາໍມາຕ ດເປ ນເສືອ້
ຜາ້ ແລະ ຜະລດິຕະພ ນຕື່ າງໆ ແມື່ ນມຢີື່ າງໜອ້ຍ 1,000-2,000 ແມ ດ/ ເດອືນ, ເຊິື່ ງບາງຊື່ ວງ
ເວລາອາດສູງກວື່ ານີຂ້ ຶນ້ກ  ບຄວາມຕອ້ງການຂອງຕະຫ າດພາຍນອກ. 

 

ວຈິານຜ ນໄດຮ້ ບ 

ຈາກການໃຊຝີ້ມໃືນການແປຮູບເປ ນເສ ນ້ໄຍ ແລະ ແຜື່ ນແພປໍແກວ້ຂອງປະຊາ 
ຊ ນລາວ ເຊິື່ ງຈະເປ ນເອກະລ ກທີື່ ສາມາເພີມ້ມູນຄື່ າຜະລດິຕະພ ນໃຫໄ້ດລ້າຄາສູງຂຶນ້ໄດ.້ ແຕື່
ໃນອກີມູມມອງໜຶື່ ງ ການໃຊແ້ຮງງານຄ ນ ຈະບໍື່ ສາມາດຜະລດິເປ ນແບບອຸດສະຫະກາໍໃຫຍື່ ໄດ ້

ເພາະໃຊເ້ວລາດ ນ ແລະ ຈະເຮ ດໃຫມ້ຕີ ນ້ທນືການຜະລດິສູງຂຶນ້ ເຊິື່ ງຈະເຮ ດໃຫບໍ້ື່ ສາມາດເຂ າ້
ໄປແຂື່ ງຂ ນລາຄາຂາຍໃນຕື່ າງປະເທດໄດ.້ ສະນ ນ້, ການແປຮູບເສ ນ້ໄຍຂອງລາວ ຈາໍເປ ນຕອ້ງ
ໄດປ້ ບປຸງເຄືື່ ອງມໃືນການ ແປຮູບເປ ນເສ ນ້ໄຍປໍແກວ້ໃຫສ້າມາດລ ດເວລາໃນການແປຮູບລ ງ.  

ສໍາລ ບຕະຫ າດປໍແກວ້ໃນລາວຈະເຫ ນວື່ າ ມກີານຊືຂ້າຍເສ ນ້ໄຍປໍແກວ້, ແກື່ ນປໍແກວ້, 

ແຜື່ ນແພ ແລະ ເສືອ້ຜາ້ປໍແກວ້ມາເປ ນໄລຍະເວລາເກອືບ 20 ປີ, ໂດຍຕະຫ າດສໍາຄ ນ 80% 

ແມື່ ນຕື່ າງປະເທດ ສື່ ວນຕະຫ າດພາຍໃນມພີຽງແຕື່  20% ເທ ື່ ານ ນ້. ຈາກການສກຶສາພ ບວື່ າ 
ຄວາມຕອ້ງການແຜື່ ນແພປໍແກວ້ສະເພາະຕະຫ າດພາຍໃນປະເທດແມື່ ນບໍື່ ຕໍື່ າກວື່ າ 1,000-

2,000 ແມ ດ. ຈາກຂໍມູ້ນນີສ້ະແດງໃຫເ້ຫ ນວື່ າ ແຜື່ ນແພ ແລະ ເສືອ້ຜາ້ປໍແກວ້ແມື່ ນມທີື່ າແຮງ
ທາງດາ້ນຕະຫ າດຫ າຍ ແລະ ສາມາດຈ ດເປ ນພດືເສດຖະ 

ກດິຊະນດິໃໝື່ ໄດໃ້ນອານາຄ ດ. 

ສະຫ ຸບຜ ນການສກຶສາ 
ປະຊາຊ ນເຜ ື່ າມ  ງ້ໃນພາກເໜອືຂອງລາວ ມຄີວາມຮູ ້ແລະ ຄວາມຊໍານານໃນການປູກ, 

ນໍາໃຊເ້ສ ນ້ໄຍ ແລະ ແປຮູບເສ ນ້ໄຍປໍແກວ້ເປ ນແຜື່ ນແພ ແລະ ເຄືື່ ອງນຸື່ ງຫ ື່ ມມາເປ ນເວລານານ 

ເພືື່ ອຮ ບໃຊຊ້ວີດິການເປ ນຂອງເຂ າເຈ  າ້ ແລະ ຂາຍເພືື່ ອສາ້ງລາຍຮ ບໃຫແ້ກື່ ຄອບຄ ວ. ໂດຍການ
ແປຮູບເສ ນ້ໄຍປໍແກວ້ເປ ນແຜື່ ນແພຂອງປະຊາຊ ນນ ນ້ເລີື່ ມຈາກ: 1) ການເກ ບກື່ ຽວ, 2) ການ
ຕາກແດດ, 3) ການທຸບ, 4) ການລອກເອ າເສ ນ້, 5) ການຕໍາເສ ນ້ໄຍ, 6) ການຕໍື່ ເສ ນ້ໄຍປໍແກວ້, 

7) ການປ ື່ ນເສ ນ້ໄຍປໍແກວ້ໃສື່ ຫ ອດ ຫ  ືເປ ນກໍ,້ 8) ການຕ ມ້ເສ ນ້ໄຍປໍແກວ້ໃຫມ້ຄີວາມອື່ ອນ
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ນຸື່ ມ, 9) ການປ ື່ ນເສ ນ້ໄຍປໍແກວ້ໃຫນ້ອ້ຍ, ລຽບ ແລະ ອື່ ອນນຸື່ ມ, 10) ການຕໍື່ າເສ ນ້ໄຍປໍແກວ້
ໃຫກ້າຍເປ ນແຜື່ ນແພ ແລະ 11) ການໃສື່ ລວດລາຍຜາ້ແພປໍແກວ້ທີື່ ສວຍງາມ. 

ສໍາລ ບຕະຫ າດເສ ນ້ໄຍ, ແກື່ ນ ແລະ ແຜື່ ນແພປໍແກວ້ແມື່ ນຍ ງຂຶນ້ກ ບພາຍນອກ 

ເປ ນຫ  ກ. ໃນນີຕ້ະຫ າດແຜື່ ນແພປໍແກວ້ແມື່ ນມທີື່ າແຮງສູ່ງ ເພາະມລີ ດວສິາຫະກດິສື່ ວນບຸກ
ຄ ນຮ ບຊື ້ແລະ ສ ື່ ງອອກມາໄດເ້ກອືບ 20 ປີ. ໂດຍຕະຫ າດທີື່ ສໍາຄ ນແມື່ ນຕື່ າງປະເທດ 80% 

ສື່ ວນຕະຫ າດພາຍໃນແມື່ ນ 20%. ດ ື່ ງນ ນ້, ຈຶື່ ງເວ າ້ໄດວ້ື່ າ ປໍແກວ້ເປ ນພດືທີື່ ຄວນສກຶສາ ແລະ 

ສ ື່ ງເສມີເປ ນພດືເສດຖະກດິໃໝື່ ໃນ ສປປ ລາວ ໃນອານາຄ ດ ໂດຍພາຍໃຕລ້ະບ ບການສ ື່ ງເສມີ 

ແລະ ຄຸມ້ຄອງການຜະລດິທີື່ ດຈີາກລ ດຖະບານ. 
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ສ ດລຽ້ງລູກດວ້ຍນໍາ້ນ ມທີື່ ພ ບເຫ ນໂຕຈງິ ແລະ ສໍາພາດຊາວບາ້ນໃນການນໍາໃຊສ້ ດລຽ້ງລູກນໍາ້
ນ ມທີື່ ຜື່ ານມາ.ການສກຶສາຄ ງ້ນີສ້າມາດພ ບຄວາມຫ າກຫ າຍທາງດາ້ນຊະນດິຂອສ ດລຽ້ງລູກ
ດວ້ຍນໍາ້ນ ມທ ງໝ ດ 14 ຕະກຸນ, 26 ສະກຸນ, 29 ເທ ກຊາ. ຕະກຸນທີື່ ພ ບຈໍານວນຊະນດິຫ າຍ
ແມື່ ນຕະ ກຸນ Sciuridae, ຮອງລ ງມາຕະ ກຸນ Spalacidae, Cercopithecidae ແລະ 

Viverridae ຕາມລໍາດ ບ ແລະ 2 ຕ ວຢື່ າງບໍື່ ສາມາດຈ ດຈາໍແນກຊະນດິໄດ.້ ນອກຈາກນີ,້ ຍ ງພ ບ
ສ ດລຽ້ງລູກດວ້ຍນໍາ້ນ ມ 1 ຊະນດິ (Pygathrix nemaeus) ຖກືຈ ດໃນບ ນຊແີດງຂອງ IUCN 

ພ ບ 1 ຊະນດິ ເປ ນສ ດໃກຈ້ະສູນພ ນທີື່ ສຸດ (CR), 2 ຊະນດິ (Capricornis sumatraensis 

ແລະ Aonyx cinerea) ມຄີວາມອື່ ອນໄຫວສູງ (VU),  1 ຊະນດິ (Nesolagus timminsi)  
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ໃກຈ້ະສູນພ ນ (EN), 1 ຊະນດິ  ໃກຖ້ືກໄພຂ ື່ ມຂູື່  (NT), 1 ຊະນດິ ຂາດຂໍມູ້ນ (DD), 21 

ຊະນດິ ບໍື່ ໜາ້ເປ ນຫວງ (LC) ແລະ 2 ຕ ວຢື່ າງ (Hylopetes Sp. ແລະ Petaurista Sp.) ບໍື່

ສາມາດຈ ດຈ ດແນກຊະນິດໄດ ້.  ໃນນີ ້,  3 ຊະນິດ (Aonyx cinereal; Capricornis 

sumatraensis ແລະ  Prionodon pardicolor) ຖກຶຈ ດໃນບ ນຊີ ້I ຂອງ CITES,  5 ຊະນດິ 

ຖືກຈ ດເຂ າ້ບ ນຊີ ້II,  2 ຊະນດິ ຖືກຈ ດເຂ າ້ໃນບ ນຊີ ້III, 18 ຊະນດິ ຍ ງບໍື່ ທ ນໄດຮ້ ບການປະ
ເມີນ (NE) ແລະ 2 ຕ ວຢື່ າງຍ ງບໍື່ ສາມາດຈ ດຈໍາແນກໄດ.້ 6 ຊະນິດ (Aonyx cinereal; 

Capricornis sumatraensis; Nesolagus timminsi; Pygathrix nemaeus; 

Prionailurus begalensis ແລະ Prionodon pardicolor). ຖືກຈ ດເຂ າ້ໃນບ ນຊີສ້  ດນໍ າ້-
ສ ດປື່ າປະເພດຫວງຫາ້ມ I, 10 ຊະນດິ ບ ນຊີສ້  ດນໍາ້-ສ ດປື່ າປະເພດຄຸມ້ຄອງ II, 8 ຊະນດິ ບ ນຊີ ້

ສ ດນໍາ້-ສ ດປື່ າປະເພດຄຸມ້ຄອງ III, 5 ຊະນດິຍ ງບໍື່ ທ ນໄດຮ້ ບການປະເມນີ (NE) ແລະ 2 ຕ ວຢື່ າງ
ຍ ງບໍື່ ສາມາດຈ ດຈາໍແນກຊະນດິໄດ.້ 
ຄໍາສ ບສໍາຄ ນ: ສ ດລຽ້ງລູກດວ້ຍນໍາ້ນ ມ, ພູຈອມວອຍ, ເມອືງຄໍາເກດີ-ເມອືງໄຊຈໍາພອນ ແລະ 
ແຂວງບໍລຄໍິາໄຊ. 

Diversity of Mammals at Phouchomvoy Area in Khamkert-

Xaichamphon District, Bolikhamxay Province 
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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; 
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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 
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 

ຄວາມສໍາຄ ນ ແລະ ທີື່ ມາຂອງບ ນຫາ                                                           
  ຜື່ ານມາການສກຶສາຄວາມຫ າກຫ າຍທາງດາ້ນວທິະຍາສາດກື່ ຽວກ ບຊະນດິພ ນສ ດປື່ າ 
ໃນ ສປປ ລາວ ແມື່ ນຍ ງມຈີາໍກ ດຫ າຍ, ຈ ນຮອດໃນທາ້ຍປີ 1980 ແລະ ປີ 1990, ໄດມ້ກີານ
ສກຶສາ ແລະ ສໍາຫ ວດສ ດປື່ າ ເກດີຂຶນ້ເປ ນຄ ງ້ທໍາອດິ ເພືື່ ອຊື່ ວຍໃນການພ ດທະນາລະບ ບປື່ າ
ສະຫງວນແຫື່ ງຊາດຂອງປະເທດ ຈາກພາກລ ດ ແລະ ເອກະຊ ນ ໂດຍສະເພາະຈາກລ ດຖະບານ
ໂດຍກ ມປື່ າໄມ,້ ໄດຮ້ ບການຊື່ ວຍເຫ ອືຈາກອ ງການສາກ ນ IUCN ແລະ WCS, ໄດສ້ ື່ ງທມີ
ງານພາກສະໜາມລ ງໄປປະເມນີພືນ້ທີື່  ທີື່ ຖກືນໍາສະເໜໃີຫເ້ປ ນປື່ າສະຫງວນແຫື່ ງຊາດ ແລະ 
ທໍາຄວາມເຂ າ້ໃຈກື່ ຽວກ ບສະຖານະພາບໃນລະດ ບຊາດຂອງສ ດປື່ າໃນຂອບເຂດພືນ້ທີື່ ສະເພາະ
ທີື່ ສໍາຄ ນຕໍື່ ການອະນຸລ ກ, ຊຶື່ ງຜ ນໄດຮ້ ບຂອງການສໍາຫ ວດໃນຄ ງ້ນ ນ້, ຈາໍນວນຊະນດິພ ນຂອງ
ສ ດປື່ າທີື່ ຖກືຄ ນ້ພ ບໃໝື່ ທີື່ ໜາ້ຕືື່ ນເຕ ນ້ໄດເ້ກດີຂຶນ້ໃນທ ດສະວ ດຫ າ້ສຸດເຊ ື່ ນ: ເສ າຫ າ, ກະຕື່ າຍ
ລາຍສາຍພູຫ ວງ (ກະຕື່ າຍລາຍເສອື) ແລະ ຟານເຂ າໃຫຍື່  ແມື່ ນໄດຖ້ືກຄ ນ້ພ ບຕາມສາຍພູ
ຫ ວງ. ຕໍື່ ມາປີ 1999 ໄດມ້ກີານລາຍງານ ແລະ ຕພີມິກື່ ຽວກ ບການສກຶສາສ ດປື່ າ  ໂດຍທື່ ານ  

(J.W.Duckworth, 1999). ທີື່ ໄດທ້ ບທວນສະຖານະພາບ ການອະນຸລ ກສ ດລຽ້ງລູກ
ດວ້ຍນໍາ້ນ ມທີື່ ຮູວ້ື່ າມ ີຫ  ືຄາດວື່ າມຢູີື່ ໃນ ສປປ ລາວ, ຫວື່ າງມໍື່ ໆມານີ,້ ກໍື່ ໄດຄ້ ນ້ພ ບສ ດຕະກຸນໃ
ໝື່  ຈາກສ ດລຽ້ງລູກດວ້ຍນໍາ້ນ ມເຊ ື່ ນ: ຂະຍຸ (Laonastes aenigmamus) ຖືກຄ ນ້ພ ບໃນ
ເຂດອະນຸລ ກຊີວະນາໆພ ນແຫື່ ງຊາດ (ປື່ າສະຫງວນແຫື່ ງຊາດພູຫີນປູນ ແຂວງຄໍາມື່ ວນ). 
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ນອກຈາກນີ,້ ຍ ງມຫີ າຍໆຊະນດິພ ນທີື່ ຖືກຄ ນ້ພ ບໃນພາກພືນ້ທີື່ ຫາງໄກສອກຫ ກີໃນໄລຍະ
ການສໍາຫ ວດທີື່ ຜື່ ານມາ.  
  ພູຈອມວອຍ ປື່ າສະຫງວນຂອງແຂວງ ແຂວງບໍລຄໍິາໄຊ ເປ ນປື່ າໄມຂ້ອງເຂດສາຍພູ
ສູງທີື່ ນື່ ອນໃນເຂດເມອືງຄໍາເກດີ ແລະ ເມອືງໄຊຈາໍພອນ  ແຂວງບໍລຄໍິາໄຊ, ປື່ າໄມແ້ຫື່ ງນີເ້ປ ນ
ປື່ າໄມທ້ີື່ ຍ  ງຄ ງມຄີວາມອຸດ ມສ ມບູນ ແລະ ມລີ ກສະນະພເິສດ ເພາະປື່ າແຫື່ ງນີໄ້ດຮ້ ກສາ
ສະພາບຫວ້ຍນໍາ້ ລໍາທານ ແລະ ສາຍນໍາ້ຕື່ າງໆເຂດຕອນລຸື່ ມ. ນອກຈາກເປ ນປື່ າໄມທ້ີື່ ສະໜອງ
ແຫ ື່ ງນໍາ້ທໍາມະຊາດແລວ້ ປື່ າໄມແ້ຫື່ ງນີຍ້  ງຄ ງຮ ກສາຄວາມອຸດ ມສ ມບູນທາງຊີວະນາໆພ ນ, 

ຄວາມຫ າກຫ າຍທາງລະບ ບນເິວດວທິະຍາ ແລະ ຄວາມສວຍງາມອ ນມະຫ ດສະຈ ນທາງທໍາ
ມະຊາດອກີດວ້ຍ ດ ື່ ງນ ນ້, ການຄ ນ້ຄວາ້ທາງວທິະຍາສາດ ໂດຍສະເພາະການຄ ນ້ຄວ້າຊະນດິ
ສ ດປື່ າທີື່ ພ ບເຫ ນໃນເຂດນີ ້ລວມທ ງ ການສກຶສາການຢູື່ ຮື່ ວມກ ນຂອງບ ນດາສິື່ ງທີື່ ມຊີວີດິຕື່ າງໆ 
ທີື່ ດໍາລ ງຊວີດິໃນສິື່ ງແວດລອ້ມອອ້ມຕ ວອ ນສະເພາະ ແລະ ມລີ ກສະນະພເິສດ, ການສກຶສາ
ພາລະບ ດບາດ ແລະ ໜາ້ທີື່ ຂອງສ ດ, ພດື ແລະ ສິື່ ງທີື່ ມຊີວີດິອືື່ ນໆ ແຕື່ ລະຊະນດິ ໄປພອ້ມໆ
ກ ບການຈ ດສ ນ ຄຸມ້ຄອງ ປ ກປ ກຮ ກສາປື່ າປ້ອງກ ນ ຫ  ືປື່ າຍອດນໍາ້ແຫື່ ງນີໄ້ວ ້ໃນຖານະເປ ນ
ແຫ ື່ ງກໍາເນດີນໍາ້ທໍາມະຊາດ ຈຶື່ ງການເປ ນກດິຈະກໍາອ ນສໍາຄ ນ, ຈາໍເປ ນ ແລະ ຈ ດເປ ນບູລ ມມະ
ສດິພເິສດ ສໍາລ ບການປ ກປ ກຮ ກສາແຫ ື່ ງນໍາ້ ປ ກປ ກຮ ກສາປື່ າທໍາມະຊາດ ເຊ ື່ ນດຽວກ ບການ
ປ ກປ ກຮ ກສາຊວີະນາໆພ ນອ ນອຸດ ມສ ມບູນ ແລະ ຮ ື່ ງມ ີພອ້ມໆກ ບການສ ື່ ງເສມີການນໍາໃຊ ້
ໃຫຍ້າວນານຕະລອດໄປ. ເປ ້າໝາຍລວມຂອງການສກຶສາຄ ນ້ຄວ້າຄ ງ້ນີແ້ມື່ ນເພືື່ ອສາ້ງຄວາມ
ເຂ ມ້ແຂງລະບ ບການຄຸມ້ຄອງປື່ າສະຫງວນ, ປື່ າປອ້ງກ ນແຫື່ ງຊາດ ພອ້ມທ ງການບ ງຄ ບໃຊກ້  ດ
ໝາຍປື່ າໄມ,້ ກ ດໝາຍສ ດນໍາ້-ສ ດປື່ າ ແລະ ການປະຕບິ ດລະບຽບກ ດໝາຍດາ້ນສິື່ ງແວດລອ້ມ 
ແລະ  ສ ງຄ ມ.  

 ສະນ ນ້, ດວ້ຍຄວາມເອ າໃຈໃສື່ ຕໍື່ ກ  ບຊະນດິພ ນຂອງສ ດປີກ ໃນຂອບເຂດພູຈອມວອຍ 
ບາງຊະນດິພ ນໄດຖ້ກືໄພຂ ື່ ມຂູື່ , ຖກືຈ ດສະຖານະພາບຂອງສ ດຕື່ າງໆໃນທ ື່ ວໂລກ ແມື່ ນເພືື່ ອ
ຕອບສະໜອງຂໍມູ້ນເບືອ້ງຕ ນ້ກື່ ຽວກ ບຄວາມຫ າກຫ າຍຂອງສ ດປີກ ໃນຂອບເຂດຂອງການສໍາ
ຫ ວດ, ເປ ນຂໍມູ້ນພືນ້ຖານທາງຈໍານວນ ແລະ ບ ນທກຶລາຍຊືື່ ຊະນດິພ ນທີື່ ພ ບເຫ ນ ໃຫແ້ກື່
ອໍານາດການປ ກຄອງທອ້ງຖິື່ ນທຸກໆຂ ນ້ ແລະ ອໍານາດການປ ກຄອງຂ ນ້ເມອືງ, ຂ ນ້ແຂວງທີື່

ກື່ ຽວຂອ້ງ ເພືື່ ອນໍາເອ າຂໍມູ້ນເຫ  ື່ ານ ນ້ ເຂ າ້ໃນການຈ ດການຄຸມ້ຄອງການອະນຸລ ກຊວີະນາໆພ ນ 
ແລະ ການປ ກປ ກຮ ກສາສິື່ ງແວດລອ້ມ  ຊຶື່ ງເປ ນແຫ ື່ ງຕ ນ້ນໍາ້ອ ນສໍາຄ ນຂອງນໍາ້ໄຄ, ນໍາ້ຫາ້,  ນໍາ້
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ເຮອືງ, ນໍາ້ປ ນ, ນໍາ້ຈາດ, ນໍາ້ຕາ ແລະ ນໍາ້ມື່ ວງ. ສ ດປີກບາງຊະນດິທີື່ ພ ບເຫ ນແມື່ ນຖກືຈ ດເຂ າ້
ໃນບ ນຊແີດງຂອງ IUCN, CITES, ບ ນຊສີ ດນໍາ້-ສ ດປື່ າປະເພດຫວງຫາ້ມ I, ສ ດນໍາ້-ສ ດປື່ າ
ປະເພດຄຸມ້ຄອງ II ແລະ III. ການສກຶສາຄ ງ້ນີມ້ຄີວາມສໍາຄ ນທາງດາ້ນວທິະຍາສາດ, ສ ດບາງ
ຊະນດິເປ ນສ ດທີື່ ຫາຍາກ, ເປ ນສ ດປະເພດທີື່ ຖກືຈ ດເຂ າ້ໃນສ ດປື່ າປະເພດຄຸມ້ຄອງ, ປະເພດ
ຫວງຫາ້ມ ແລະ ໃກຈ້ະສູນພ ນ, ມສີະເພາະຖິື່ ນໃນພູມມອີາກາດທີື່ ສະເພາະເຈາະຈ ງ ແລະ 
ອາດເປ ນສ ດປື່ າທີື່ ໄດພ້ ບເຫ ນເປ ນຄ ງ້ທໍາອດິໃນ ສປປ ລາວ. 
ຈດຸປະສ ງຂອງການສກຶສາ 

- ເພືື່ ອຕອບສະໜອງຂໍມູ້ນພືນ້ຖານກື່ ຽວກ ບຄວາມຫ າກຫ າຍທາງດາ້ນຕະກຸນ, ສະກຸນ 

ແລະ ຊະນດິຂອງສ ດລຽ້ງລູກດວ້ຍນໍາ້ນ ມ ທີື່ ພ ບເຫ ນໃນຂອບເຂດການສກຶສາ 
- ເພືື່ ອຕອບສະໜອງຂໍຂ້ອ້ງໃຈຂອງສ ດລຽ້ງລູກດວ້ຍນໍາ້ນ ມບາງຊະນດິ ທີື່ ເຄຍີພ ບເຫ ນ

ຮື່ ອງຮອຍ ວື່ າມຈີງິແທບໍ້ື່ ? 

- ເພືື່ ອຕອບສະໜອງຂໍມູ້ນພືນ້ຖານທາງດາ້ນການອະນຸລ ກ ແລະ ການຈ ດສ ນ ຄຸມຄອງ
ສ ດລຽ້ງລູກດວ້ຍນໍາ້ນ ມ 

- ເພືື່ ອປະເມນີສະຖານະພາບຂອງສ ດລຽ້ງລູກດວ້ຍນໍາ້ນ ມທີື່ ພ ບເຫ ນໃນເຂດຂອງການ
ສກຶສາຂອບເຂດ ແລະ ໄລຍະເວລາຂອງການສກຶສາ 
ຂອບເຂດການສກຶສາ: ການສກຶສາໃນຄ ງ້ນີແ້ມື່ ນຈະເນ ນ້ໜ ກສະເພາະຄວາມຫ າກຫ າຍຊະນດິ
ຂອງສ ດລຽ້ງລູກດວ້ຍນໍາ້ນ ມ, ຕອບສະໜອງຂໍຂ້ອ້ງໃຈກື່ ຽວກ ບການພ ບເຫ ນ, ເພືື່ ອການຈ ດ
ສ ນຄຸມຄອງ ແລະ ປະເມນີສະຖານະພາບຂອງສ ດລຽ້ງລູກດວ້ຍນໍາ້ນ ມທີື່ ຖກືພ ບເຫ ນໃນເຂດ
ສກຶສາຂອງເຂດພູຈອມວອຍ ເມອືງຄໍາເກດີ-ໄຊຈາໍພອນ, ແຂວງບໍລຄໍິາໄຊ ແລະ ໄລຍະເວລາ
ຂອງການສກຶສາ: ເລມີແຕື່  ປີ 2018 ຫາ 2020. 

ວທິກີານສກຶສາ 
ແບື່ ງອອກເປ ນ 2 ພາກຄ:ື ການສກຶສາໃນພາກສະໜາມ ແລະ ການສກຶສາໃນຫອ້ງທ ດ

ລອງ 
ກ. ການສກຶສາໃນພາກສະໜາມ: ກໍານ ດເອ າເຂດ 3 ບາ້ນເປ າ້ໝາຍ: ບາ້ນນາ ເຮອືງ, ບາ້ນ

ນໍາ້ປ ນ ແລະ ບາ້ນວ ງບານ. ໃນຂ ງເຂດ 7 ຈດຸຄ:ື ເຂດນໍາ້ປ ນ, ນໍາ້ໄຄ, ນໍາ້ຫາ້, ເຂດຍອດຫວ້ຍນໍາ້
ປ ນ, ນໍາ້ເຮອືງ, ເຂດຈອມພູຈອມວອຍ ແລະ ເຂດພູສາມຫ ຽມ. ດວ້ຍວທີກີານສໍາພາດຜູທ້ີື່ ພ ບ
ເຫ ນນ ກມາກື່ ອນ, ຍື່ າງຕາມແຫ ວສໍາຫ ວດໃນປື່ າ, ບ ນທກຶສຽງຮອ້ງ, ສອບຖາມປະຊາຊ ນຜູນ້າໍ
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ທາງ, ເກ ບຕ ວຢື່ າງຮື່ ອງຮອຍຂອງສ ດລຽ້ງລູກດວ້ຍນໍາ້ນ ມ (ຮອຍຕີນ, ຂ ນ, ອາຈ ມ ແລະ 
ອືື່ ນໆ), ຖື່ າຍພາບສ ດລຽ້ງລູກດວ້ຍນໍາ້ນ ມທີື່ ພ ບເຫ ນໂຕຈງິໃນພາກສະໜາມ ແລະ ຕ ງ້ກອ້ງດ ກ
ຖື່ າຍສ ດປື່ າ, ບ ນທກຶຈດຸພກິ  ດດວ້ຍ GPS.  

ຂ. ການສກຶສາໃນຫອ້ງທ ດລອງ: ການວເິຄາະຂໍມູ້ນສ ດລຽ້ງລູກດວ້ຍນໍາ້ນ ມໃນຫອ້ງທ ດ
ລອງແມື່ ນອີື່ ງໃສື່ ບາງເອກະສານທີື່ ກື່ ຽວຂອ້ງເຊ ນ: ປຶມ້ຄູື່ ມສື ດລຽ້ງລູກດວ້ຍນໍາ້ນ ມໃນປະເທດ
ລາວ, ບ ດລາຍງານສ ດປື່ າໃນ ສປປ ລາວຂອງທື່ ານ J. W. Duckworth ພອ້ມດວ້ຍຄະນະ. 
ນາໍເອ າຮູບພາບຈາກຜ ນຂອງການຕ ງ້ກອ້ງດ ກຖື່ າຍສ ດປື່ າ ນາໍມາປຽບທຽບກ ບເອກະສານຕື່ າງໆ
ທີື່ ກື່ ຽວຂອ້ງ, ເວບໄຊມຕື່ າງໆທີື່ ກື່ ຽວຂອ້ງ ແລະ ຊອບຖາມປະຊາຊ ນທອ້ງຖິື່ ນ, ທມີງານໃນ
ການສໍາຫ ວດ ແລະ ຜູທ້ີື່ ມຄີວາມຮູສ້ະເພາະກື່ ຽວກ ບສ ດປຶ້ມຄູື່ ມສື ດລຽ້ງລູກດວ້ຍນໍາ້ນ ມໃນ
ປະເທດລາວ. ຈາກນ ນ້, ຈຶື່ ງປະເມນີສະຖານະພາບ ການອະນຸລ ກໃນລະພາກພືນ້ ແລະ ລະດ ບ
ສາກ ນເຊ ນ: ບ ນຊີຂ້ອງ IUCN; ບ ນຊີຂ້ອງ CITES ແລະ ບ ນຊີສ້  ດນໍາ້-ສ ດປື່ າປະເພດຫວງ
ຫາ້ມ ແລະ ປະເພດຄຸມ້ຄອງ ໃນ ສປປ ລາວ. 
ຜ ນການສກຶສາ  
 ການສກຶສາຄວາມຫ າກຫ າຍທາງດາ້ນຊະນດິຂອງສ ດລຽ້ງລູກດວ້ຍນໍາ້ນ ມພ ບທ ງໝ ດ 

14 ຕະກຸນ, 26 ສະກຸນ, 29 ເທ ກຊາ. (ຕະກຸນພ ບຫ າຍ Sciuridae  ພ ບ 08 ຊະນດິ ແລະ 1 

ເທ ກຊາ (Ratufa bicolor, Tamiops rodolphii, T. mcclellandii, Callosciurus 

erythraeus, C. inornatus, Dremomys rufigenis, Menetes berdmorei, 

Petaurista elegans ແລະ Hylopetes sp.), ຮອງລ ງມາແມື່ ນMustelidae ພ ບ 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 ) ພ ບຕະກຸນລະ 2 

ຊະນດິ ແລະ ຕະກຸນທີື່ ພ ບໜອ້ຍມຄີ:ື 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) ພ ບພຽງ
ຕະກຸນລະ 1 ຊະນດິ) ແລະ Sciuridae ພ ບ 2 ຕ ວຢື່ າງ (Hylopetes sp. ແລະ Petaurista 

sp.) ທີື່ ບໍື່ ສາມາດຈ ດຈາໍແນກຊະນດິໄດ.້ 
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 ສ ດລຽ້ງລູກດວ້ຍນໍາ້ນ ມ ຖກືຈ ດໃນບ ນຊແີດງຂອງ IUCN ພ ບ 1 ຊະນດິ (Pygathrix 

nemaeus) ຖກືຈ ດເປ ນສ ດໃກຈ້ະສູນພ ນທີື່ ສຸດ (CR), 1 ຊະນດິ (Nesolagus timminsi)  

ໃກຈ້ະສູນພ ນ (EN),  2 ຊະນດິ (Capricornis sumatraensis ແລະ Aonyx cinerea) ມີ
ຄວາມອື່ ອນໄຫວສູງ (VU), 1 ຊະນດິ (Ratufa bicolor) ໃກຖ້ກືໄພຂ ື່ ມຂູື່  (NT), 1 ຊະນດິ 
(Tragulus javanicus) ຂາດຂໍມູ້ນ (DD). 21 ຊະນິດ ບໍື່ ໜາ້ເປ ນຫວງ (LC) ແລະ 2 

ຕ ວຢື່ າງບໍື່ ສາມາດຈ ດຈາໍແນກໄດ.້ ນອກຈາກນີ,້ 3 ຊະນດິ (Aonyx cinereal; Capricornis 

sumatraensis ແລະ  Prionodon pardicolor) ຖຶກຈ ດໃນບ ນຊີ ້ I ຂອງ CITES,  5 
ຊ ະນິດ  ( Ratufa bicolor, Tupaia belangeri, Prionailurus begalensis, Macaca 

mulatta ແລະ Pygathrix nemaeus) ຖືກຈ ດເຂ າ້ໃນບ ນຊີ ້ II, 1 ຊະນິດ (Paguma 

larvata) ຖກືຈ ດເຂ າ້ໃນບ ນຊີ ້III, 18 ຊະນດິ ຍ ງບໍື່ ທ ນໄດຮ້ ບການປະເມນີ (NE) ແລະ 2 
ຕ ວຢື່ າງ ບໍື່ ສາມາດຈ ດຈໍາແນກຊະນິດໄດ.້ 6 ຊະນິດ (Aonyx cinereal; Capricornis 

sumatraensis; Nesolagus timminsi; Pygathrix nemaeus; Prionailurus 

begalensis ແລະ Prionodon pardicolor) ຖືກຈ ດເຂ າ້ໃນບ ນຊີສ້  ດນໍາ້-ສ ດປື່ າປະເພດ
ຫວງຫາ້ມ I, 10 ຊະນດິ ບ ນຊີສ້  ດນໍາ້-ສ ດປື່ າປະເພດຄຸມ້ຄອງ II, 9 ຊະນດິ ບ ນຊີສ້  ດນໍາ້-
ສ ດປື່ າປະເພດຄຸມ້ຄອງ III, 3 ຊະນດິ ຍ ງບໍື່ ໄດຮ້ ບການປະເມນີ (NE) ແລະ 2 ຕ ວຢື່ າງຍ ງບໍື່
ສາມາດຈ ດຈາໍແນກຊະນດິໄດ.້ ຊຶື່ ງມລີາຍລະອຽດໃນຕາຕະລາງລຸື່ ມນີ:້ 
ຕາຕະລາງ 1: ຄວາມຫ າກຫ າຍທາງດາ້ນຊະນດິຂອງສ ດລຽ້ງລູກດວ້ຍນໍາ້ນ ມໃນເຂດພູຈອມ
ວອຍ 

ລ/
ດ 

ຊືື່ ພາສາລາວ 
 

ຊືື່ ສາມ ນ 
 

ຊືື່ ວທິະຍາສາດ 
 

ສະຖານະຂອງສ ດ 

IUCN 

Red 

list 

CITES 

ສ ດປື່ າ
ປະເພດ

ຫວງຫາ້ມ I 

ແລະ ຄຸມ້
ຄອງ (II, 

III) 

1 

ກະດາ້ງ 
(ກະຮອກໝໍ ້
) 

Black Giant 

Squirrel 

Ratufa bicolor 

(Sparrman, 1778) 
NT II 

ສ ດປະເພດ
ຄຸມ້ຄອງ II 

2 

ກະແຕເໜອື 
Northern 

Treeshrew 

Tupaia belangeri 

(Wagner, 1841) 
LC II 

ສ ດປະເພດ
ຄຸມ້ຄອງ 
III 

3 
ກະຕື່ າຍລາຍ
ເສອື 

Annamite 

Striped 

Raabbit 

Nesolagus timminsi 

Averianov, Abramov 

& Tikhonov, 2000 

EN NE 
ສ ດປະເພດ
ຫວງຫາ້ມ I 
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4 

ກະເລ ນລາຍ
ຫູຍາວ 

Cambodian 

Striped 

Squirrel 

Tamiops rodolphii 

Allen, 1906 
LC NE 

ສ ດປະເພດ
ຄຸມ້ຄອງ 
III 

5 

ກະເລ ນລາຍ
ຫູສ ນ້ 

Burmese 

Striped 

Squirrel 

Tamiops mcclellandii 

Allen, 1906 
LC NE 

ສ ດປະເພດ
ຄຸມ້ຄອງ 
III 

6 

ກະຮອກ
ທອ້ງແດງ 

Pallas’s 

Squirrel 

Callosciurus 

erythraeus (Pallas, 

1779) 

LC NE 

ສ ດປະເພດ
ຄຸມ້ຄອງ 
III 

7 

ກະຮອກ
ແກມ້ແດງ 

Red-

cheeked 

Squirrel 

Dremomys rufigenis 

(Blanford, 1878) 
LC NE 

ສ ດປະເພດ
ຄຸມ້ຄອງ 
III 

8 

ກະຮອກ 
Inornate 

Squirrel 

Callosciurus inornatus 

(Gray, 1867) 
LC NE 

ສ ດປະເພດ
ຄຸມ້ຄອງ 
III 

9 

ກະຈອນ Indochinese 

Ground 

Squirrel 

Menetes berdmorei 

(Blyth,1849) 
LC NE 

ສ ດປະເພດ
ຄຸມ້ຄອງ 
III 

10 
ຈອນຟອນ Siberian 

Weasel 

Mustela sibirica 

Pallas, 1773 
LC NE 

ສ ດປະເພດ
ຄຸມ້ຄອງ II 

11 
ຈອນຟອນ
ກນິປູ 

Grab-eating 

Mongoose 

Herpestes urva 

(Hodgson, 1836) 
LC NE NE 

12 
ບາງລ ວ້
ນອ້ຍ 

Flying 

Squirrel 
Hylopetes sp. ?? ?? ?? 

13 

ໝປູື່ າ 
Wild boar 

Sus scrofa Linnaeus, 

1758 
LC NE 

ສ ດປະເພດ
ຄຸມ້ຄອງ 
III 

14 
ຟານໄກ ້ Lesser 

Chevrotain 

Tragulus javanicus 

(Osbeck, 1765) 
DD NE 

ສ ດປະເພດ
ຄຸມ້ຄອງ II 

15 
ຟານແດງ 
(ຟານເລ ື່ າ) 

Red 

Muntjac 

Muntiacus muntjac 

(Zimmermann, 1780) 
LC NE 

ສ ດປະເພດ
ຄຸມ້ຄອງ II 

16 
ເຍອືງຜາ Mainland 

Serow 

Capricornis 

sumatraensis 

(Bechstein, 1799) 

VU I 
ສ ດປະເພດ
ຫວງຫາ້ມ I 

17 
ລງິວອກ Rhesus 

macaque 

Macaca mulatta 

(Zimmermann, 1780) 
LC II 

ສ ດປະເພດ
ຄຸມ້ຄອງ II 

18 
ຂາແດງ Red-

shanked 

Pygathrix nemaeus 

(Linnaeus, 1771) 
CR II 

ສ ດປະເພດ
ຫວງຫາ້ມ I 
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Douc 

Langur 

19 
ໝາໄມ ້
(ເຫງ  ນຫາງ) 

Yellow-

throated 

Marten 

Martes flavigula 

Boddaert, 1785 
LC NE 

ສ ດປະເພດ
ຄຸມ້ຄອງ II 

20 

ໝາລງຶ 
(ເຫງ  ນໜາ້
ແວ)້ 

Large-

toothed 

Ferret 

Badger 

Melogale personata I. 

Geoffroy Saint-

Hilaire, 1831 

LC NE 
ສ ດປະເພດ
ຄຸມ້ຄອງ II 

21 
ເຫງ  ນເຄອື 
(ເຫງ  ນອ ້ ນ້) 

Masked 

Palm Civet 

Paguma larvata 

(Smith, 1827) 
LC III 

ສ ດປະເພດ
ຄຸມ້ຄອງ II 

22 

ເຫງ  ນຫາງ
ປອ້ງ (ເຫງ  ນ
ກາ້ນຕາວ) 

Spotted 

Linsang 

Prionodon pardicolor 

Hodgson, 1842 
LC I 

ສ ດປະເພດ
ຫວງຫາ້ມ I 

23 
ບື່ າງລ ວ້
ໃຫຍື່  

Giant 

Flying 

Squirrel 

Petaurista sp. ?? ?? ?? 

24 

ບື່ າງລ ວ້
ນອ້ຍລາຍ
ເສອື 

Lesser 

Giant 

Flying 

Squirrel 

Petaurista elegans 

(Müller, 1840) 
LC NE NE 

25 
ອ ນ້ກາງ 
(ອ ນ້ໄລື່ ) 

Hoary 

Bamboo 

Rat 

Rhizomys pruinosus 

Blyth, 1851 
LC NE NE 

26 
ເສອືແມວ 
(ເສອືນ ກ) 

Leopard 

Cat 

Prionailurus 

begalensis (Kerr, 

1792) 

LC II 
ສ ດປະເພດ
ຫວງຫາ້ມ I 

27 ໜວູາຍ Laongtailed 

Gaint Rat 

Leopoldamys sabanus 

(Thomas, 1887) 
LC NE NE 

28 

ນາກນອ້ຍ
ເລ ບສ ນ້ 

Asian 

Small-

clawed 

Otter 

Aonyx cinerea (Illiger, 

1815) 
VU I 

ສ ດປະເພດ
ຫວງຫາ້ມ I 

29 

ອ ນ້ນອ້ຍ 
(ອ ນ້ແຂມ, 

ຕຸື່ ນ) 

Bay 

Bamboo 

Rat 

Cannomys badius 

(Hodgson, 1841) 
LC NE NE 
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ສະຫ ຸບຜ ນການສກຶສາ 
ການສກຶສາຄວາມຫ າກຫ າຍຂອງສ ດລຽ້ງລູກດວ້ຍນໍາ້ນ ມ ສາມາດພ ບທ ງໝ ດ 14 

ຕະກຸນ, 26 ສະກຸນ, 29 ເທ ກຊາ (ພ ບຫ າຍຄ:ື ຕະກຸນ Sciuridae  ພ ບ 08 ຊະນດິ ແລະ 1 
ເທ ກຊາ , ຮອງລ ງມາແມື່ ນ Mustelidae ພ ບ 5 ຊະນິດ ແລະ ຕະກຸນ Spalacidae, 
Cercopithecidae ແລະ Viverridae ພ ບຕະກຸນລະ 2 ຊະນດິ ແລະ ຕະກຸນທີື່ ພ ບໜອ້ຍມ ີ

10 ຕະ ກຸ ນຄື :  Bovidae, Cervidae, Felidae, Leporidae, Muridae, Viverridae, 

Prionodontidae, Suidae, Tragulidae ແລະ Tupaiidae ພ ບພຽງຕະກຸນລະ 1 ຊະນດິ) 
ແລະ 2 ໂຕຢື່ າງ (Hylopetes sp. ແລະ Petaurista sp.) ບໍື່ ສາມາດຈາໍແນກເຖງິຊະນດິໄດ.້  
 ສ ດລຽ້ງລູກດວ້ຍນໍາ້ນ  ມ ຖກືຈ  ດໃນບ ນຊແີດງຂອງ IUCN ພ ບ 1 ຊະນດິ ຖກືຈ  ດ
ເປ ນສ  ດໃກຈ້ະສູນພ ນທີື່ ສຸດ (CR), 1 ຊະນດິ ໃກຈ້ະສູນພ ນ (EN),  2 ຊະນດິ ມຄີວາມ
ອື່ ອນໄຫວສູງ (VU), 1 ຊະນດິໃກຖ້ືກໄພຂ ື່ ມຂູື່  (NT), 1 ຊະນດິ ຂາດຂໍມູ້ນ (DD), 21 

ຊະນດິ ບໍື່ ໜາ້ເປ ນຫວງ (LC) ແລະ 2 ໂຕຢື່ າງ ບໍື່ ສາມາດຈໍາແນກເຖງິຊະນດິໄດ.້ 3 ຊະນດິ 
ຖກຶຈ ດໃນບ ນຊີ ້I ຂອງ CITES, 5 ຊະນດິ ຖກືຈ ດເຂ າ້ໃນບ ນຊີ ້II, 2 ຊະນດິ ຖກືຈ ດເຂ າ້ໃນ
ບ ນຊີ ້III ແລະ 17 ຊະນດິ ບໍື່ ມລີາຍຊືື່ ໃນບ ນຊີ ້(NE). 6 ຊະນດິ ຖກືຈ ດເຂ າ້ໃນບ ນຊີສ້  ດນໍາ້-
ສ ດປື່ າປະເພດຫວງຫາ້ມ I, 10 ຊະນດິ ບ ນຊີສ້  ດນໍາ້-ສ ດປື່ າປະເພດຄຸມ້ຄອງ II, 9 ຊະນດິ ບ ນ
ຊີສ້  ດນໍາ້-ສ ດປື່ າປະເພດຄຸມ້ຄອງ III, ແລະ 5 ຊະນດິ ຍ ງບໍື່ ທ ນໄດຮ້ ບການປະເມນີ (NE) 

ແລະ 2 ໂຕຢື່ າງ ບໍື່ ສາມາດຈາໍແນກເຖງິຊະນດິໄດ.້  
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ບ ດຄ ດຫຍໍ ້
ຈດຸປະສ ງຂອງການສກຶສາຄ ງ້ນີແ້ມື່ ນ ເພືື່ ອສກຶສາການດູດຊ ບໄອອອນ Cd2+ ໂດຍໃຊ ້

ຖື່ ານຫາ້ວຫ ນທີື່ ຜະລິດຈາກຜ ກຕ ບ ໂດຍຜື່ ານຂະບວນການເຜ າໃຫເ້ປ ນຖື່ ານຫາ້ວຫ ນ 
(Carbonization) ທີື່ ອຸນຫະພູມ 450oC ເວລາ 2 ຊ ື່ ວໂມງ.  ການດູດຊ ບໄດສ້ຶກສາເຖິງ 
ປະລມິານຕ ວດູດຊ ບ (0.1 -2.5 g), ໄລຍະເວລາສໍາຜ ດ (10 – 60 ນາທ)ີ, pH (2-8) ຂອງ
ທາດລະລາຍ ແລະ ໄອໂຊເທມີຂອງການດູດຊ ບ ແລະ ຄວາມສາມາດສູງສຸດຂອງການດູດຊ ບ 
Cd2+. ຈາກການທ ດລອງ ເງ ືື່ອນໄຂທີື່ ເໝາະສ ມດາ້ນປະລມິານ, ໄລຍະເວລາສໍາຜ ດ, pH ທາດ
ລະລາຍແມື່ ນ 1.5g, 30 ນາທ,ີ pH 6 ຕາມລໍາດ ບ. ລ ກສະນະການດູດຊ ບເປ ນໄປໄດທ້ ງ ໄອ
ໂຊເທມີການດູດຊ ບ ແບບຟຣຸນດລຊີ ແລະ ແບບແລງມ ວຣີ໌ (Fruendlich and Langmuir 

https://www.iucnredlist.org/
https://www.cites.org/


257 

ວາລະສານວທິະຍາສາດ ຂອງມະຫາວທິະຍາໄລແຫື່ ງຊາດ ສະບ ບທ ີ18, 2021 

Adsorption Isotherm) ເຊິື່ ງພ ບວື່ າມີແນວໂນມ້ລ ກສະນະການດູດຊ ບເປ ນໄປຕາມ
ແບບຟຣຸນດລີຊ ດວ້ຍຄື່ າ R2>0.98 ແລະ ມີຄວາມເປ ນໄປໄດແ້ບບແລງມ ວຣີ໌ (R2 = 

0.8802) ມຄີວາມສາມາດດູດຊ ບສູງສຸດເທງິພືນ້ຜວິຊ ນ້ດຽວ (monolayer) ຢູື່ ທີື່  6.34mg/g. 
ນອກຈາກນີ,້ ຍ ງໄດທ້ ດລອງນາໍໃຊຖ້ື່ າວຫາ້ວຫ ນກ ບຕ ວຢື່ າງນໍາ້ຈງິ (ນໍາ້ໜອງຕໍ) ພ ບວື່ າສາມາດ
ດູດຊ ບໄອອອນ Cd2+ ໃນນໍາ້ໄດ ້86 ສວື່ ນຮອ້ຍ. ດ ື່ ງນ ນ້, ຖື່ ານຫາ້ວຫ ນທີື່ ຜະລດິຈາກຜ ກຕ ບ
ມຄີວາມສາມາດດູດຊ ບ Cd2+ ຈາກນໍາ້ເປື້ອ້ນໄດ.້ 
ຄໍາສໍາຄ ນ: ຖື່ ານຫາ້ວຫ ນ, ຜ ກຕ ບ, ແຄດມຽມ, ໄອໂຊເທມີການດູດຊ ບແບບແລງມ ວຣີ໌ ແລະ 
ແບບຟຣຸນດລຊີ. 
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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 
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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. 
 

ເຫດຜ ນ ແລະ ຄວາມສໍາຄ ນຂອງບ ນຫາ 
ການຈະເລີນເຕີບໂຕທາງເສດຖະກິດ, ການພ ດທະນາເຕ ກໂນໂລຊີ ແລະ ການ

ຂະຫຍາຍຕ ວທາງດາ້ນອຸດສາຫະກໍາ ເຮ ດໃຫມ້ກີານປື່ ອຍຂອງເສຍອອກສູື່ ສິື່ ງແວດລອ້ມເກນີ
ຂດີຈາໍກ ດ ສ ື່ ງຜ ນໃຫເ້ກດີບ ນຫາທາງດາ້ນສິື່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ຍາກຕໍື່ ການແກໄ້ຂ. ແຄດມຽມ 

ເປ ນໂລຫະໜ ກທີື່ ປ ນເປື້ອນໃນນໍາ້ ໂດຍມາຈາກໂຮງງານອຸດສາຫະກໍາຂະໜາດໃຫຍື່ ເຊ ື່ ນ: 
ໂຮງງານແບ ດເຕຣີ ີ(Battery), ໂຮງງານຜະລດິສ ີແລະ ໂຮງງານຜະລດິພ າສຕກິ ເຊິື່ ງພດິຂອງ
ທາດດ ື່ ງກື່ າວນີ,້ ຖາ້ຫາກວື່ າໄດຮ້ ບໃນປະລມິານທີື່ ຫ າຍທ ນທ ີອາດເຮ ດໃຫເ້ກດີເປ ນໂຣກ ອໄິຕ 
ອໄິຕ (Itai-Itai Disease) ມຜີ ນໃຫກ້ະດູກຜື່ ອຍ ແລະ ປວດຢື່ າງຮຸນແຮງ ຖາ້ຫາກວື່ າໄດຮ້ ບ
ໃນປະລມິານທີື່ ໜອ້ຍແຕື່ ເປ ນເວລາດ ນ ກໍຈະເຮ ດໃຫເ້ກດີໂຣກຄວາມດ ນເລອືດສູງ, ໝາກ
ໄຂື່ ຫ  ງເຮ ດວຽກຜດິປ ກກະຕ,ິ ຮູສ້ກຶກະວ ນກະວາຍ, ຂາດສະມາທ,ິ ຄວາມຈໍາເສືື່ ອມ, ຖາ້ມີ
ອາການອື່ ອນເພຍອາດຈ ນໜ ດສະຕ ິແລະ ອາດເຖງິເສຍຊວີດິໄດ.້ ເນືື່ ອງຈາກ Cd2+ ຄວາມ
ເປ ນພດິຮາ້ຍແຮງຕໍື່ ສິື່ ງທີື່ ມຊີວີດິ ກ ມຄວບຄຸມມ ນລະພດິ (2017) ກະຊວງຊ ບພະຍາກອນທໍາ
ມະຊາດ ແລະ ສິື່ ງແວດລອ້ມຂອງ ສປປ ລາວ ໄດກ້ໍານ ດຄື່ າມາດຕະຖານຂອງ Cd2+ທີື່  ປື່ ອຍ
ອອກຈາກໂຮງງານບໍື່ ໃຫເ້ກນີ  0.03 ppm. ການກໍາຈ  ດ Cd2+ ອອກຈາກນໍາ້ເປືອ້ນມຫີ າຍວທິ ີ
ຂຶນ້ກ ບປະລມິານທີື່ ສະສ ມໃນແຫ ື່ ງນໍາ້ມຫີ າຍວທິ,ີ ຕ ວຢື່ າງວທິກີານບໍາບ ດ ໂດຍທ ື່ ວໄປມດີ ື່ ງນີ:້ 
ການເຮ ດໃຫຕ້ ກພກຶໂດຍໃຊທ້າດເຄມ,ີ ການແຍກໂດຍໃຊກ້ະແສໄຟຟາ້, ການແຍກດວ້ຍແຜື່ ນ
ເມ ມເບລນ, ການບໍາບ ດທາງຊວີະພາບ, ການແລກປື່ ຽນໄອອອນເຊິື່ ງເທ ກນກິທີື່ ກື່ າວມານ ນ້
ສາມາດກາໍຈ ດໂລຫະໜ ກໄດຢ້ື່ າງມປີະສດິທພິາບ ແຕື່ ມຄີື່ າໃຊຈ້ື່ າຍທີື່ ສູງ ແລະ ໃຊທ້າດເຄມໃີນ
ປະລມິານທີື່ ຫ າຍ. ນອກນ ນ້, ຍ ງມອີກີຫ າກຫ າຍວທິທີີື່ ມປີະສດິທພິາບ ເຊິື່ ງຕ ວເລອືກທີື່ ນຍິ  ມ
ມານໍາໃຊນ້ ນ້ກໍຄ:ື ເທ ກນກິການກໍາຈ  ດດວ້ຍການດູດຊ ບ, ໃນການສກຶສາຄ ງ້ນີແ້ມື່ ນຈະກື່ າວ
ເຖງິຖື່ ານຫາ້ວຫ ນ (Activated Carbon) ແຕື່ ເນືື່ ອງຈາກວື່ າຖື່ ານຫາ້ວຫ ນທາງການຄາ້ມລີາຄາ
ສູງ ຈ ຶື່ ງຢາກສກຶສາການຜະລດິທີື່ ຫ ຸດຄື່ າໃຊຈ້ື່ າຍໃນການດໍາເນນີງານ. ໂດຍສາມາດກຽມໄດຈ້າກ
ວ ດສະດຸທໍາມະຊາດເຊ ື່ ນ: ເປືອກໄມ,້ ກະໂປະໝາກພາ້ວ, ແກບ ຫ  ືວ ດສະດຸທີື່ ອຸດ ມໄປດວ້ຍ
ຄາບອນ  (Carbon) (Ana Paula Meneghel et al. 2013, Benias C. Nymaunda et 
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al. 2019, Mohammad Reza Mehrasbi et al. 2009.  ຜ ກຕ ບເປ ນສາເຫດໜຶື່ ງກໍື່ ໃຫເ້ກດີ
ບ ນຫາມ ນລະພດິທາງນໍາ້ ເນືື່ ອງຈາກທີື່ ມກີານຂະຫຍາຍຕ ວຢື່ າງວື່ ອງໄວ ແລະ ຈະເລນີເຕບີໂຕ
ຢື່ າງແອອ ດ ເຮ ດໃຫກ້ີດຂວາງການໄຫ ຂອງນໍາ້ ແລະ ການຊ ນລະປະທານ ແຕື່ ໃນທາງ
ກ ງກ ນຂາ້ມກ ນນ ນ້ຜ ກຕ ບກໍສາມາດນໍາມາເປ ນວ ດສະດຸຕ ງ້ຕ ນ້ໃນການຜະລດິຖື່ ານຫາ້ວຫ ນ
ເພືື່ ອນາໍໄປໃຊກ້າໍຈ  ດທາດປ ນເປືອ້ນຕື່ າງໆໃນນໍາ້ໄດ.້  

ຈດຸປະສ ງ:  
ສກຶສາຄວາມສາມາດໃນການດູດຊ ບແຄດມຽມໃນນໍາ້ ຂອງຖື່ ານຫາ້ວຫ ນທີື່ ຜະລດິຈາກ

ຜ ກຕ ບໃນປະເທດລາວ, ເພືື່ ອເປ ນການຫ ຸດຜື່ ອນປະລມິານຂອງຜ ກຕ ບ ແລະ ເປ ນການນໍາໃຊ ້
ໃຫເ້ກດີປະໂຫຍດສູງສຸດ. 
ວທິກີານສກຶສາ 

ກຽມຕ ວດູດຊ ບຈາກຜ ກຕ ບ 

ນໍາຜ ກຕ ບມາຈາກແຫ ື່ ງນໍາ້ທໍາມະຊາດ (ບງຶທາດຫ ວງ), ລາ້ງໃຫສ້ະອາດ ຕ ດເອ າແຕື່
ສື່ ວນລໍາຕ ນ້ (Stems). ຕ ດໃຫນ້ອ້ຍຂະໜາດປະມານ 1-2mm. ຕາກຈ ນກວື່ າວ ດສະດຸຂອງ
ເຮ າຈະແຫງ້ດ,ີ ບ ດ ແລະ ຮື່ ອນດວ້ຍຕະແກງຂະໜາດ 200-250mesh. ນໍາໄປຜື່ ານຂະບວນ
ການ Carbonization ຫ  ືກະຕຸນ້ໂດຍຜື່ ານຄວາມຮອ້ນ ທີື່ ອຸນຫະພູມ 450℃ ໂດຍໃຊເ້ວລາ 
2 ຊ ື່ ວໂມງ (ປະໄວໃ້ຫເ້ຢ ນ), ລາ້ງດວ້ຍນໍາ້ກ  ື່ ນໃຫເ້ປ ນກາງ, ອ ບໃຫແ້ຫງ້ທີື່ ອຸນຫະພູມ 105-

110℃. ຫ  ງຈາກນ ນ້, ບ ນຈຸໃສື່ ໃນຖ ງຊິບລ໋ອກ ແລະ ເກ ບຮ ກສາໃນໂຖດູດຄວາມຊຸື່ ມ 

(Desiccator). ເມືື່ ອຜື່ ານຂ ນ້ຕອນຕື່ າງໆທີື່ ກື່ າວມານ ນ້ຕ ວດູດຊ ບຈາກຜ ກຕ ບກໍພອ້ມແລວ້ທີື່
ຈະນາໍໄປສກຶສາປ ດໄຈການດູດຊ ບຕື່ າງໆ (ຮູບ 1). 

ຮູບ 1 ພາບໂດຍລວມການຜະລດິຖື່ ານຫາ້ວຫ ນທີື່ ກຽມຈາກຜ ກຕ ບ 
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ສກຶສາເງ ືື່ອນໄຂທີື່ ເໝາະສ ມໃນການດູດຊ ບ 

ຊ ື່ ງຖື່ ານຫາ້ວຫ ນຈາກຜ ກຕ ບໃສື່ ໃນຂວດພ າສຕິກ, ຈາກນ ນ້ຕືື່ ມທາດລະລາຍ
ມາດຕະຖານ Cd2+  ທີື່ ຄວາມເຂ ມ້ຂຸນ້ 100 mg/L ລ ງໃນຂວດ 25 mL. ປິດຝາແລວ້ນໍາໄປ
ໝຸນໃນເຄືື່ ອງໝຸນເພືື່ ອໃຫເ້ກດີການດູດຊ ບ. ຫ  ງຈາກນ ນ້ແຍກເອ າທາດລະລາຍໂດຍໃຊເ້ຄືື່ ອງ
ປ ື່ ນແຮງໜສູີນ(Centrifuge) 3000 rpm 10 ນາທ ີແລະ ຕອງດວ້ຍເຈຍ້ຕອງເບ ີ42, ນາໍທາດ
ລະລາຍທີື່ ຜື່ ານການດູດຊ ບໄປວິເຄາະຫາປະລມິານ Cd2+ ທີື່ ເຫ ອືດວ້ຍເຄືື່ ອງ AAS ໂດຍ
ທຽບໃສື່ ເສ ນ້ສະແດງມາດຕະຖານ (Calibration curve). ປະລມິານ Cd2+  ທີື່ ຖືກດູດຊ ບ 
ຄດິໄລື່ ຈາກຄວາມແຕກຕື່ າງລະຫວື່ າງປະລມິານ Cd2+  ກື່ ອນ ແລະ ຫ  ງການດູດຊ ບ ດ ື່ ງສ ມຜ ນ 
1.1. 

qe =
(C0 − Ce)

m
× V                                   (1.1) 

      qe = ປະລມິານທາດທີື່ ຖືກດູດຊ ບເທງິພືນ້ທີື່ ຜວິຕ ວດູດຊ ບຕໍື່ ໜື່ ວຍ (ຄວາມສາມາດໃນ
ການດູດຊ ບ)  
             (mg/g). 

      C0 = ຄວາມເຂ ມ້ຂຸນ້ເລີື່ ມຕ ນ້ (mg/L). 

      Ce = ຄວາມເຂ ມ້ຂຸນ້ທີື່ ພາວະດຸື່ ນດື່ ຽງ (mg/L). 

      m = ມວນສານຕ ວດູດຊ ບ (g/L). 

      V = ບໍລມິາດທີື່ ໃຊ ້(L). 

ປະລມິານຂອງຕ ວດູດຊ ບທີື່ ເໝາະສ ມກ ບການດູດຊ ບ 

ຊ ື່ ງຖື່ ານຫາ້ວຫ ນຈາກຜ ກຕ ບ 0.1, 0.5, 1.0, 1.5, 2.0 ແລະ 2.5g ຕາມລໍາດ  ບ ຕືື່ ມ
ທາດລະລາຍມາດຕະຖານ Cd2+ ນໍາໄປໝຸນໃນໄລຍະເວລາ 30ນາທ,ີ  ຈາກນ ນ້ centrifuge 

ທີື່  3000 rpm 10 ນາທ,ີ ຕອງດວ້ຍເຈຍ້ຕອງ ນໍາທາດລະລາຍທີື່ ຜື່ ານການດູດຊ ບໄປວເິຄາະ
ຫາປະລມິານ Cd2+  ທີື່ ເຫ ອື ດວ້ຍເຄືື່ ອງ AAS ຄດິໄລື່ ດ ື່ ງນີ:້ 

Sorption efficiency(%) =
C0− Ce

C0
× 100              (1.2)    

ໄລຍະເວລາສໍາຜ ດການດູດຊ ບ 

ຊ ື່ ງຖື່ ານຫາ້ວຫ ນຈາກຜ ກຕ ບ 1.5g ຕືື່ ມທາດລະລາຍມາດຕະຖານ Cd2+ ນາໍໄປໝຸນໃນ
ໄລຍະເວລາທີື່ ແຕກຕື່ າງກ ນຕ ງ້ແຕື່  10, 20, 30, 40, 50 ແລະ 60 ນາທ.ີ ຈາກນ ນ້ centrifuge 
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ທີື່  3000 rpm 10 ນາ ທ,ີ ຕອງດວ້ຍເຈຍ້ຕອງ ນໍາທາດລະລາຍທີື່ ຜື່ ານການດູດຊ ບໄປວເິຄາະ
ຫາປະລມິານ Cd2+  ທີື່ ເຫ ອື ດວ້ຍເຄືື່ ອງ AAS. 

pH ຂອງທາດລະລາຍຕໍື່ ການດູດຊ ບ 

ນໍາທາດລະລາຍມາດຕະຖານ Cd2+  ໃສື່ ໃນຂວດ 25 mL ປ ບຄື່ າ pH ໃຫຢູ້ື່ ໃນຊື່ ວງ 
2.0, 4.0, 6.0 ແລະ 8.0 ດວ້ຍ 1% HCl ຫ  ື1% NaOH ຕືື່ ມຖື່ ານຫາ້ວຫ ນໃສື່  1.5 g. ນາໍ
ໄປໝຸນໃນໄລຍະເວລາ 30 ນາທ,ີ  ຈາກນ ນ້ centrifuge ທີື່  3000 rpm 10 ນາທ,ີ ຕອງດວ້ຍ
ເຈຍ້ຕອງ ນໍາທາດລະລາຍທີື່ ຜື່ ານການດູດຊ ບໄປວເິຄາະຫາປະລມິານ Cd2+  ທີື່ ເຫ ອື ດວ້ຍ
ເຄືື່ ອງ AAS. 

ໄອໂຊເທມີຂອງການດູດຊ ບ ແລະ ຄວາມສາມາດດູດຊ ບສູງສຸດ 

ຊ ື່ ງຖື່ ານຫາ້ວຫ ນຈາກຜ ກຕ ບ 1.5g  ຕືື່ ມທາດລະລາຍ Cd2+  ທີື່ ເຂ ມ້ຂຸນ້ 5, 20, 50, 

100, 150, 200, 250, 300, 350 ແລະ 400 mg/L ນໍາໄປໝຸນໃນໄລຍະເວລາ 30 ນາທ,ີ
ຈາກນ ນ້ centrifuge ທີື່  3000 rpm 10 ນາທ.ີ ຫ  ງຈາກນ ນ້, ມາຕອງດວ້ຍເຈຍ້ຕອງ ນ າທາດ
ລະລາຍທີື່ ຜື່ ານການດູດຊ ບໄປວເິຄາະຫາປະລມິານ Cd2+  ທີື່ ເຫ ອື ດວ້ຍເຄືື່ ອງ AAS. 

ເພືື່ ອຊອກຫາຄວາມສາມາດໃນການດູດຊ ບ Cd2+ ປະລມິານສູງສຸດ ການຄ ນ້ຄວາ້ນີ ້
ໄດນ້ໍາຫ  ກການການດູດຊ ບຂອງ Freundlich Adsorption Isotherm ແລະ Langmuir 

Adsorption Isotherm ມາຄດິໄລື່ .  
Freundlich Adsorption Isotherm: 

ໃຊອ້ະທບິາຍໄອໂຊເທມີຂອງການດູດຊ ບພາຍໃຕ ້ສ ມມຸດຖານທີື່ ວື່ າ ພືນ້ທີື່ ຜວິຂອງ
ຕ ວດູດຊ ບບໍື່ ເປ ນເນືອ້ດຽວກ ນຕະຫ ອດ (Heterogeneous adsorption surface). ມຮູີບ
ແບບສ ມຜ ນ 1.3 

          log q
𝑒
= log 𝐾𝑓+

1

𝑛
log 𝐶𝑒                              (1.3) 

Langmuir Adsorption Isotherm: 

 ສ ມມຸດຖານຫ  ກຂອງແບບຈໍາລອງແລງມ ວຣີ໌ ທີື່ ເອີ ້ນວື່ າ :  Ideal Localized 

Monolayer Model ຄ:ື ຄວາມສາມາດໃນການດູດຊ ບແມື່ ນຂຶນ້ກ ບຄວາມສ ມດຸນລະຫວື່ າງ 
ການກ ື່ ນຕ ວ ແລະ ການລະເຫຍີຂອງໂມເລກຸນ ທີື່ ຖກືດູດຊ ບ ຊຶື່ ງເປ ນໄອໂຊເທມີທີື່ ງື່ າຍທີື່ ສຸດ
ສໍາລ ບການດູດຊ ບແບບຊ ນ້ດຽວ ແລະ ເປ ນການດູດຊ ບທາງກາຍະພາບ. ສໍາລ ບສ ມຜ ນຂອງ 
Langmuir ສາມາດຂຽນຮູບແບບສ ມຜ ນ 1.4 

𝐂𝐞

𝐪𝐞
 =   

𝟏

𝐪𝐦
 𝐂𝐞 +  

𝟏

𝐪𝐦𝐛
                         (1.4) 

ການນາໍໃຊກ້  ບນໍາ້ຕ ວຢື່ າງຈງິ 
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ຕ ວຢື່ າງນໍາ້ທີື່ ນໍາມາເປ ນຕ ວແທນໃຫແ້ກື່ ແຫ ື່ ງນໍາ້ທໍາມະຊາດ ທີື່ ໃຊໃ້ນການທ ດລອງ
ການດູດຊ ບຄ ງ້ນີແ້ມື່ ນ ນໍາມາຈາກໜອງຕໍ (ບາ້ນ ດ ງໂດກ, ເມອືງ ໄຊທານ,ີ ນະຄອນຫ ວງວຽງ
ຈ ນ). ແບື່ ງອອກເປ ນ 3 ຂວດ ດ ື່ ງນີ:້ ຂວດທ ີ1: ນໍາ້ຕ ວຢື່ າງ 100 mL, ຂວດທ ີ2: ນໍາ້ຕ ວຢື່ າງ 
100 mL ຕືື່ ມທາດລະລາຍມາດຕະຖານ Cd2+ 2 mg/L. ຂວດທ ີ3:  ນໍາ້ຕ ວຢື່ າງ 100 mL  

ຕືື່ ມທາດລະລາຍມາດຕະຖານ Cd2+ 2 mg/L ແລະ ຕ ວດູດຊ ບ 1.5 g ແລວ້ນໍາໄປ  ໝຸນໃນ
ໄລຍະເວລາ 30 ນາທ.ີ ນໍາໄປຍື່ ອຍໂດຍການຕືື່ ມ HNO3 ປະຕບິ ດຄກື  ນທ ງ 3 ຂວດ, ນໍາໄປ
ວເິຄາະຫາປະລມິານ Cd2+ ດວ້ຍເຄືື່ ອງ AAS ສາມາດຄດິໄລື່ ສື່ ວນຮອ້ຍການດູດຊ ບ. 
ຜ ນການຄ ນ້ຄວາ້  

ຜ ນຂອງປະລມິານຕ ວດູດຊ ບ  
ຮູບ 2 ສະແດງໃຫເ້ຫ ນເຖງິການປື່ ຽນແປງຂອງປະລມິານຖື່ ານຫາ້ວຫ ນທີື່ ກຽມຈາກຜ ກ

ຕ ບ ແລະ ສື່ ວນຮອ້ຍຂອງການດູດຊ ບ Cd2+,  ເມືື່ ອຕ ວດູດຊ ບຈາກ 0.1 ຫາ 2.5g ຈະໄດກ້ານ
ດູດຊ ບເລີື່ ມຈາກ 39.75% ເຖງິ 85.64%, ພ ບວື່ າປະລມິານຂອງຕ ວດູດຊ ບທີື່ ສູງຂຶນ້ ແມື່ ນ
ເພີື່ ມໂອກາດໃຫອ້ະນຸພາກຂອງຕ ວດູດຊ ບມແີນວໂນມ້ທີື່ ຈະດູດຊ ບ ແລະ ຫ ຸດປະລມິານໄອ
ອອນຂອງ Cd2+ ໄດດ້ທີີື່ ສຸດ. ການດູດຊ ບມແີນວໂນມ້ເພີື່ ມຂຶນ້ຈ  ນເຖງິປະລມິານຕ ວດູດຊ ບທີື່  
1.5 g ເລີື່ ມເຂ າ້ສູື່ ສະພາວະດຸື່ ນດື່ ຽງ (Equilibrium).  ດ ື່ ງນ ນ້, ຈ ຶື່ ງເລອືກໃຊປ້ະລມິານຕ ວດູດ
ຊ ບຢູື່ ທີື່  1.5g ເປ ນປະລມິານທີື່ ເໝາະສ ມໃນການສກຶສາເງ ືື່ອນໄຂຕໍື່ ໄປ. 

ຜ ນຂອງໄລຍະເວລາສໍາຜ ດການດູດຊ ບ  
ຈາກການສຶກສາໄລຍະເວລາການດູດຊ ບໃນຊື່ ວງເວລາ 10 ເຖິງ 60 ນາທີ ຮູບ 3 

ສະແດງໃຫເ້ຫ ນເຖງິ Cd2+ ທີື່ ຖກືດູດຊ ບດວ້ຍຖື່ ານຫາ້ວຫ ນຈາກຜ ກຕ ບໃນຊື່ ວງໄລຍະເວລາ
ສໍາຜ ດທີື່ ແຕກຕື່ າງກ ນ ຊຶື່ ງໄລຍະເວລາທີື່ ສໍາຜ ດແມື່ ນມຜີ ນຕໍື່ ການດູດຊ ບ. ເນືື່ ອງຈາກການດູດຊ ບ
ເທງິພືນ້ຜວິວ ດສະດຸ ຈາໍເປ ນຕອ້ງໄດອ້າໄສໄລຍະເວລາໃດ. 

 

0

20

40

60

80

100

0 1 2 3

ສື່ ວ
ນຮ

ອ້ຍ
ກາ
ນດູ

ດຊ
 ບ 

C
d

2
+

ປະລມິານຕ ວດູດຊ ບ (g)

50

60

70

80

90

100

0 10 20 30 40 50 60 70

ສື່ ວ
ນຮ

ອ້ຍ
ກາ
ນດູ

ດຊ
 ບ 

C
d

2
+

ເວລາ (min)



263 

ວາລະສານວທິະຍາສາດ ຂອງມະຫາວທິະຍາໄລແຫື່ ງຊາດ ສະບ ບທ ີ18, 2021 

ຮູບ 2 ຜ ນການສກຶສາປະລມິານຖື່ ານຫາ້ວຫ ນ   ຮູບ 3 ຜ ນການສກຶສາໄລຍະເວລາສໍາ 
                                                 ຜ ດທີື່ ແຕກຕື່ ຳງກັນ 

 

ຈາກຜ ກຕ ບທີື່ ເໝາະສ ມໃນການດູດຊ ບ Cd2+ ຖື່ ານຫາ້ວຫ ນຈາກຜ ກຕ ບໃນການດູດ
ຊ ບ Cd2+ ໜຶື່ ງເພືື່ ອໃຫຮ້ອດຈດຸດຸື່ ນດື່ ຽງ. ການສກຶສາພ ບວື່ າ ປະລມິານ Cd2+ ທີື່ ຖກືດູດຊ ບ
ເທງິຕ ວດູດຊ ບເພີື່ ມຂຶນ້ຢື່ າງວື່ ອງໄວ ແລະ ເມືື່ ອໄລຍະເວລາສໍາຜ ດຮອດ 30 ນາທ ີສ ງເກດເຫ ນ
ວື່ າ ຕ ວດູດຊ ບເລີື່ ມເຂ າ້ສູື່ ສະພາວະດຸື່ ນດື່ ຽງ ຈຶື່ ງໄດເ້ລອືກເອ າໄລຍະເວລາສໍາຜ ດທີື່  30 ນາທ ີໃຊ ້
ໃນການສກຶສາເງ ືື່ອນໄຂຕໍື່ ໄປ.  
ຜ ນຂອງ pH ທີື່ ມຜີ ນຕໍື່ ປະສດິທພິາບການດູດຊ ບ  

 ຮູບ 4 ສະແດງຜ ນຂອງ pH ຕໍື່ ການດູດຊ ບ Cd2+ ພ ບວື່ າຊື່ ວງ pH<4 ເປີເຊ ນການ
ກໍາຈ  ດ Cd2+ ຫ ຸດລ ງ ຊຶື່ ງສາມາດອະທບິາຍໄດຈ້າກງານວໄິຈຂອງ Thiago L. Maraques et 

al. (2013) ທີື່ ວື່ າ pH ເປ ນປ ດໄຈສໍາຄ ນໃນຂະບວນການດູດຊ ບ ລາວອະທບິາຍວື່ າ ຖາ້ pH 

ຕໍື່ າ (pH<4) ໄຮໂດຣເຈນໄອອອນ (H+) ທີື່ ເກດີຂຶນ້ ຈະແຂື່ ງຂ ນຈ ບບໍລເິວນພືນ້ຜວິຂອງຕ ວ
ດູດຊ ບ, ເຮ ດໃຫໄ້ອອອນໂລຫະ ຖືກຈ ບພືນ້ຜວິຂອງຕ ວດູດຊ ບໄດນ້ອ້ຍລ ງ ແລະ ຖາ້ຫາກ 
pH ສູງ (pH>8) ຈະເກດີພກຶໄຮດື໊ອກໄຊດີ໌ (OH-) ຂອງໂລຫະຂຶນ້. ຈາກຜ ນການສກຶສາ pH 
ເລີື່ ມຕ ນ້ຂອງທາດລະລາຍເຫ ນວື່ າ pH ໃນຊື່ ວງ 4, 6 ແລະ 8 ບໍື່ ຄື່ ອຍສ ື່ ງຜ ນຕໍື່ ປະສດິທພິາບ
ການດູດຊ ບ ນ ນ້ເປ ນຂໍດ້ທີີື່ ວື່ າ ບໍື່ ຈາໍເປ ນຕອ້ງປ ບ pH. ດ ື່ ງນ ນ້, ການທ ດລອງຕໍື່ ໄປນີທ້  ງໝ ດໄດ ້
ດໍາເນນີການທີື່ ຄື່ າ pH ເລີື່ ມຕ ນ້ເທ ື່ າກ ບ 6 ເນືື່ ອງຈາກເຫ ນວື່ າເໝາະສ ມ ແລະ ເປ ນຊື່ ວງ pH 
ຕາມແຫ ື່ ງນໍາ້ທໍາມະຊາດ. 
ໄອໂຊເທມີຂອງການດູດຊ ບ ແລະ ຄວາມສາມາດດູດຊ ບສູງສຸດ 

ເມືື່ ອນາໍເງ ືື່ອນໄຂທີື່ ເໝາະສ ມໃນການດູດຊ ບເຊ ື່ ນ: ປະລມິານຕ ວດູດຊ ບ, ໄລຍະເວລາ
ສໍາຜ ດການດູດຊ ບ ແລະ pH ທີື່ ສກຶສາແລວ້ນ ນ້ ມາຊອກຄວາມສາມາດໃນການດູດຊ ບໂດຍ
ເລີື່ ມຕ ນ້ຈາກການສກຶສາຜ ນຂອງຄວາມເຂ ມ້ຂຸນ້ເລີື່ ມຕ ນ້ຂອງທາດລະລາຍ Cd2+ ຕໍື່ ຄວາມ
ສາມາດໃນການດູດຊ ບ. ຮູບ 5 ພ ບວື່ າ ເມືື່ ອເພີື່ ມຄວາມເຂ ມ້ຂຸນ້ Cd2+ ຄວາມສາມາດໃນການ
ດູດຊ ບ Cd2+ ກໍື່ ເພີື່ ມຂຶນ້. ເນືື່ ອງຈາກຄວາມເຂ ມ້ຂຸນ້ຂອງ Cd2+ ເລີື່ ມຕ ນ້ເພີື່ ມຂຶນ້ຈາກ 5 ເປ ນ 
400 mg/L. ຈາກການທ ດລອງພ ບວື່ າຄວາມສາມາດໃນການດູດຊ ບສູງສຸດຂອງຕ ວດູດຊ ບ
ຈາກຜ ກຕ ບແມື່ ນ 5.40 mg/g. 
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ຮູບ 4 ຜ ນການສກຶສາຂອງ pH ຂອງທາດລະລາຍຕໍື່ ການ  ຮູບ 5 ສະແດງຜ ນຂອງຄວາມເຂ ມ້
ຂຸື່ ນເລີື່ ມຕ ນ້ຂອງດູດຊ ບ Cd2+  ທາດລະລາຍ Cd2+ 

ເພືື່ ອອະທບິາຍລ ກສະນະການດູດຊ ບທີື່ ເກດີຂຶນ້ລະຫວື່ າງ Cd2+ ໃນທາດລະລາຍທີື່

ສໍາພ ນກ ບຕ ວດູດຊ ບ. ໃນການສກຶສາພາວະດຸື່ ນດື່ ຽງຂອງຖື່ ານຫາ້ວຫ ນຈາກຜ ກຕ ບ ຕໍື່  ການ
ດູ ດຊ ບ  Cd2+ ແມື່ ນ ໄ ດ ້ນໍ າ ໃ ຊ ້ Langmuir Adsorption Isotherm (1918) ແ ລ ະ 
Freundlich Adsorption Isotherm (1908).  ຈາກຜ ນການທ ດລອງສາມາດຫາຄວາມ
ສາມາດໃນການດູດຊ ບສູງສຸດ ໂດຍໄດທ້ ດລອງສາ້ງເສ ນ້ສະແດງແບບ Freundlich and 

Langmuir Adsorption Isotherm ໄດດ້ ື່ ງນີ:້ Freundlich Isotherm ທີື່ ພ ວພ ນລະຫວື່ າງ 
loq qe ແລະ  log Ce ຂອງຕ ວດູດຊ ບແຕື່ ລະຊະນິດຈາກສ ມຜ ນ (1.3)   Langmuir 

Isotherm ທີື່ ມກີານພ ວພ ນລະຫວື່ າງ Ce ແລະ Ce /qe ຂອງຕ ວດູດຊ ບແຕື່ ລະຊະນດິຈາກ ສ ມ
ຜ ນ (1.4). ຊຶື່ ງນ າມາຄດິໄລື່ ຫາຄວາມສາມາດໃນການດູດຊ ບ Cd2+ ຈາກການນາໍຄື່ າມາພລື໊ອດ
ໃນ Excel  ໄດຮູ້ບ 6.  

ຈາກຄື່ າ R-Squared (R2) ທີື່ ໄດຮ້ ບ ສໍາລ ບຖື່ ານຫາ້ວຫ ນຈາກຜ ກຕ ບເຫ ນວື່ າ: ການ
ດູດຊ ບຂອງເຮ າມແີນວໂນມ້ເປ ນໄປໄດທ້ີື່ ດທີີື່ ສຸດເກດີຂຶນ້ກ ບແບບຈາໍລອງ Freundlich ເນືື່ ອງ
ຈາກມຄີວາມເປ ນເສ ນ້ຊືື່ ທີື່ ດກີວື່ າ Langmuir ຊຶື່ ງສະແດງວື່ າ ການສກຶສາພ ບວື່ າ ການດູດຊ ບ 
Cd2+ ເກດີຂຶນ້ໃນຫ າຍຊ ນ້ (Multilayer) ຊີໃ້ຫ ້ເຫ ນວື່ າ ການດູດຊ ບໄດຮ້ ບອດິທພິ ນຈາກ
ຄວາມແຕກຕື່ າງຂອງພືນ້ຜວິຂອງຕ ວດູດຊ ບ, ເຮ ດໃຫເ້ກດີການດູດຊ ບຫ າຍກວື່ າໜຶື່ ງປະເພດທີື່

ສໍາພ ນກ ບໂລຫະ. ແຕື່ ເຖງິຢື່ າງໃດກໍຕາມ, ຖາ້ພຈິາລະນາຈາກ Langmuir ພ ບວື່ າກໍື່ ຍ  ງມແີນວ
ໂນມ້ຄວາມເປ ນເສ ນ້ຊືື່ . ດ ື່ ງນ ນ້ ຈ ຶື່ ງໄດຄ້ດິໄລື່  ຫາຄວາມສາມາດສູງສຸດ ແລວ້ພ ບວື່ າ ການດູດ
ຊ ບ monolayer ສະແດງຄື່ າການດູດຊ ບສູງສຸດປະມານ 6.34 mg ຂອງ Cd ຕໍື່  1g ຂອງຖື່ ານ
ຫາ້ວຫ ນຈາກຜ ກຕ ບ (6.34 mg/g). ຈາກຕາຕະລາງ 1 ຄວາມເປ ນໄປໄດຄ້ື່ າທີື່ ໄດຮ້ ບຄ ື0.1960 
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ສະແດງວື່ າ ການດູດຊ ບ Cd2+ ນ ນ້ດພີາຍໃຕເ້ງ ືື່ອນໄຂທີື່ ສກຶສາ. ສື່ ວນຄື່ າທີື່ ພ ບສໍາລ ບພາຣາມີ
ເຕ ີn ຕາມແບບຈາໍລອງ Freundlich ຄ ື1.5356 ສະແດງວື່ າ ການດູດຊ ບເທງິຕ ວດູດຊ ບເກດີ
ຂຶນ້ຢື່ າງໜາ້ພໍໃຈ ເມືື່ ອຄື່ າ n ຢູື່ ໃນຊື່ ວງ 1 ຫາ 10. ເຊິື່ ງໝາຍຄວາມວື່ າ ການດູດຊ ບໄອອອນ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ຮູບ 6:  (a) ເສ ນ້ສະແດງ Freundlich  Isotherm ການກດູດຊ ບ Cd2+  ແລະ  (b) ເສ ນ້
ສະແດງ Langmuir Isotherm ການກດູດຊ ບ Cd2+   

ຕາຕະລາງ 1 ປຽບທຽບລະຫວື່ າງພາຣາມເີຕ ີFreundlich ແລະ Langmuir ຂອງຕ ວດູດ
ຊ ບຈາກຜ ກຕ ບກ ບຕ ວດູດຊ ບ ຊະນດິອືື່ ນໆທີື່ ໃຊໃ້ນການດູດຊ ບໄອອອນຂອງ 
Cd2+ 

Sorbent 

Langmuir isotherm 

constants 

Freundlich 

isotherm constants Ref. 
qm 

(mg/g) 

b 

(L/mg) 
R2 

Kf 

(mg/g) 
n R2 

ຜ ກອຮຸີມ 

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 

y = 0.6512x - 0.5608

R² = 0.9896
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ສາຫ ື່ າຍສນໍີາ້ຕານ 

Saegassum 

filipendula 

1.35 30.2 0.9894 4.00 1.97 0.752 

Denise 

Mesquita 

Vieira et 

al. 2007 

ຜ ກຕ ບ 

Eichhornia 

crassipes 

6.3411 0.1960 0.8802 0.2749 1.5356 0.9896 ງານວໄິຈນີ ້
 

ໄດດ້ເີທງິພືນ້ຜວິຂອງຕ ວດູດຊ ບ ແລະ ຊີໃ້ຫເ້ຫ ນວື່ າ ພືນ້ຜວິມພີະລ ງງານທີື່ ສູງ (Meneghel et 

al. 2013). ການສກຶສາຖື່ ານຫາ້ວຫ ນຈາກຜ ກຕ ບທີື່ ພວກເຮ າສກຶສາໃນຄ ງ້ນີ ້ແມື່ ນມຄີວາມ
ສາມາດໃນການດູດຊ ບ Cd2+ ເມືື່ ອປຽບທຽບຄວາມສາມາດໃນການດູດຊ ບ Cd2+ ກ ບຕ ວດູດ
ຊ ບຊະນດິອືື່ ນ ພ ບວື່ າໃນງານວໄິຈທີື່ ຜື່ ານມາ Isotherm ຂອງເຂ າກໍື່ ມລີ ກສະນະການດູດຊ ບ
ເປ ນໄປໄດທ້ ງ 2 ແບບຄ:ື Freundlich and Langmuir Adsorption Isotherm ແລະ ການ
ຄ ນ້ຄວາ້ນີ ້ກມໍຄີວາມໃກຄ້ຽງກ ບງານວໄິຈທີື່ ຜື່ ານມາເຊ ື່ ນດຽວກ ນ. 

ການທ ດລອງນໍາໃຊຕ້ ວດູດຊ ບກ ບນໍາ້ຕ ວຢື່ າງຈງິຜື່ ານຈາກການສກຶສາເງ ືື່ອນໄຂຕື່ າງໆ 
ໄດນ້ໍາຕ ວດູດຊ ບມາທ ດລອງໃຊກ້  ບນໍາ້ຕ ວຢື່ າງຈງິ ແລະ ພ ບວື່ າ ຕ ວດູດຊ ບສາມາດດູດຊ ບ 
Cd2+ ໄດ ້86%, ຊຶື່ ງຢືນຢ ນໄດວ້ື່ າ ຕ ວດູດຊ ບທີື່ ຜະລດິຈາກຜ ກຕ ບສາມາດນາໍໃຊໄ້ດໃ້ນການບໍາ
ບ ດນໍາ້ເປືອ້ນໄດ.້    

 

ສະຫ ຸບຜ ນການວໄິຈ ແລະ ຂໍສ້ະເໜ ີ

ຜື່ ານການຄ ນ້ຄວາ້ ພ ບວື່ າຖື່ ານຫາ້ວຫ ນທີື່ ຜະລດິຈາກຜ ກຕ ບ ສາມາດດູດຊ ບ Cd2+ ໄດ ້
ໂດຍປະລມິານຕ ວດູດຊ ບ, ໄລຍະເວລາສໍາຜ ດ ແລະ pH ທີື່ ເໝາະສ ມແມື່ ນ 1.5g, 30 ນາທ,ີ 

ແລະ pH 6 ຕາມລໍາດ ບ. ຈາກເງ ືື່ ອນໄຂດ ື່ ງກື່ າວ, ພ ບວື່ າ ຕ ວດູດຊ ບເປ ນໄປໄດທ້ ງແບບ 
Freundlich Adsorption Isotherm ແລະ Langmuir Adsorption Isotherm,  ແບບ 
Freundlich Adsorption Isotherm ມີຄ ວ າມ ເ ປ ນ ເ ສ ້ນ ຊືື່  R2>0.98 ແ ລ ະ  ແ ບບ 
Langmuir Adsorption Isotherm ພ ບວື່ າ ໃນການດູດຊ ບ Cd2+ ເທິງພືນ້ຜິວໃນຊ ນ້ 
monolayer ມຄີວາມສາມາດດູດຊ ບສູງສຸດ 6.31mg/g. ນອກຈາກນີ,້ ການທ ດລອງນໍາໃຊ ້
ກ ບນໍາ້ຕ ວຢື່ າງຈງິແມື່ ນ ສາມາດດູດຊ ບໄດເ້ຖງິ 86%. ຖື່ ານຫາ້ວຫ ນທີື່ ຜະລດິຈາກຜ ກຕ ບມີ
ແນວໂນມ້ທີື່ ເປ ນວ ດສະດຸທາງເລອືກໜຶື່ ງທີື່ ສາມາດນໍາໄປໃຊເ້ປ ນຕ ວດູດຊ ບທີື່ ມຕີ ນ້ຄື່ າການດໍາ
ເນີນງານຕໍື່ າ ໃນການນໍາ້ບ ດນໍາ້ທີື່ ມປີະລິມານໂລຫະໜ ກສູງໄດ ້ແລະ ຍ ງເປ ນການຊື່ ວຍ
ຫ ຸດຜື່ ອນປະລມິານຜ ກຕ ບໄດອ້ກີດວ້ຍ. 
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ໂດຍການສກຶສາຄ ງ້ນີໄ້ດດໍ້າເນີນການຊອກຫາຄື່ າ LC50 ພາຍໃນ 96 ຊ ື່ ວໂມງຂອງ
ຜະລດິຕະພ ນນໍາ້ຢາລາ້ງຈານ ແຕື່ ລະຍີື່ ຫໍດ້ວ້ຍສອງວທິຄີ:ື 1) ວທິກີານປະມານຄື່ າໂດຍນໍາໃຊ ້
ຖານຂໍມູ້ນ ECOTOX ແລະ ແບບຈາໍ ລອງ ECOSAR; 2) ວທິກີານທ ດສອບໂດຍນາໍໃຊປ້າ
ຫາງນ ກຍຸງ Poecilia reticulata, ອາຍຸ 5 - 6 ອາທດິ ແລະ ຍາວ 1.85±0.13 cm, ຕາມຄໍາ
ແນະນາໍຂອງ OECD.  

ຜ ນການປະມານຄື່ າ LC50 ຂອງຜະລດິຕະພ ນ A, B, C ແລະ D ມຄີື່ າ 7.14, 7.48, 

7.50 ແລະ 21.60 mg/L. ຕາມລໍາດ ບ. ຄື່ າ LC50 ທີື່ ໄດຈ້າກການທ ດລອງຕ ວຈງິຂອງທ ງສີື່

ຜະລດິຕະພ ນພ ບວື່ າມຄີື່ າຫ າຍກວື່ າ 100 mg/L ເຊິື່ ງຢູື່ ໃນເກນ “ເປ ນມດິຕໍື່ ສິື່ ງແວດລອ້ມ” 

ຕາມມາດຕະຖານຂອງ Green Seal. ຂໍມູ້ນການທ ດລອງຂອງການສກຶສາໃນຄ ງ້ນີ ້ສະແດງໃຫ ້
ເຫ ນວື່ າມຄີວາມເປ ນພດິໜອ້ຍກວື່ າຂໍມູ້ນຈາກປະເທດກາໍລ ງພ ດ ທະນາອືື່ ນໆ. 

ດ ື່ ງນ ນ້ຈ ຶື່ ງສາມາດສະຫ ຸບໄດວ້ື່ າ ຄື່ າ LC50 ຈາກການປະມານຄື່ າໜອ້ຍ 

ກວື່ າ ຄື່ າ LC50 ທີື່ ໄດຈ້າກການທ ດລອງ, ເນືື່ ອງຈາກຂໍມູ້ນ ທີື່ ໃຊໃ້ນການປະມານຄື່ າໄດມ້າຈາກ
ປາສາຍພ ນທີື່ ມຄີວາມໄວຕໍື່ ທາດເຄມທີີື່ ສຸດ (ອື່ ອນແອ). ດວ້ຍເຫດນີ ້ວທິກີານປະມານຄື່ າຈະມີ
ຄວາມສາມາດຄອບຄຸມປາສາຍພ ນຕື່ າງໆໃນ ສິື່ ງແວດ ລອ້ມທາງນໍາ້ໄດຫ້ າຍກວື່ າຜ ນທີື່ ໄດຈ້າກ
ປາຫາງນ ກຍຸງ. ຖາ້ຫາກມກີານສກຶສາຄວາມເປ ນພດິຕໍື່ ປາໃນຕໍື່ ໜາ້ຂໍສະເໜໃີຫມ້ກີານສກຶສາ
ຜະລດິຕະພ ນທໍາຄວາມສະອາດປະເພດອືື່ ນໆກ ບປາສາຍພ ນທອ້ງຖິື່ ນຂອງລາວຕືື່ ມອກີ. 

ຄໍາສໍາຄ ນ: ປາ, ຄວາມເປ ນພດິແບບໄວວາ, ຜະລດິຕະພ ນນໍາ້ຢາລາ້ງຈານ 
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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).  
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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  

 

 

ຄວາມເປ ນມາ ແລະ ຄວາມສໍາຄ ນຂອງບ ນຫາ 
ປ ດຈບຸ ນນີສ້  ງຄ ມໄດມ້ຄີວາມກາ້ວໜາ້ຫ າຍຈຶື່ ງມກີານພ ດທະນາຄດິຄ ນ້ທາດເຄມຂີຶນ້ມາ

ເພືື່ ອນໍາມາຊ ກລາ້ງ ແລະ ທໍາຄວາມສະອາດຫ າຍຂຶນ້ເລືອ້ຍໆ. ຜະລດິຕະພ ນທໍາຄວາມສະອາດ
ກາຍເປ ນສື່ ວນໜຶື່ ງໃນຊວີດິປະຈໍາວ ນຂອງຄ ນເຮ າ ບໍື່ ວື່ າຈະເປ ນຂອງໃຊສ້ື່ ວນຕ ວເຊ ື່ ນ: ສະ    
ບູ, ຢາສະຜ ມ ແລະ ຢາຖູແຂວ້ ຫ  ືຈະເປ ນຂອງໃຊໃ້ນຄ ວເຮອືນ ເຊ ື່ ນ: ສະບູຝຸື່ ນ, ນໍາ້ຢາລາ້ງ
ຈານ ແລະ ນໍາ້ຢາທໍາຄວາມສະອາດພືນ້ເປ ນ ຕ ນ້. ທາດຊ ກລາ້ງເປ ນສາເຫດໜຶື່ ງທີື່ ກໍື່ ໃຫເ້ກດີມ ນ
ລະພດິທາງນໍາ້ ຊຶື່ ງມກີານນໍາໃຊຫ້ າຍໃນອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ຄ ວເຮອືນ, ຫ  ງຈາກທໍາຄວາມ
ສະອາດແລວ້ທາດຊ ກລາ້ງຈະຕ ກຄາ້ງໃນສິື່ ງແວດລອ້ມຈ ນກວື່ າຈະຍື່ ອຍສະລາຍໝ 
ດ. ຜະລິດຕະພ ນນໍາ້ຢາລາ້ງຈານມສີື່ ວນປະສ ມຂອງທາດເຄມີປະເພດທາດຫ ຸດແຮງຕຶງ
ຜິວ  (Surfactant) ທີື່ ເຮ ດໜ້າທີື່ ປະສ ມກ ບນໍ ້າ ໃຫ ້ເກີດຟອງ ,  ເຮ ດໃຫ ້ເກີດຄວາມ
ມືື່ ນ ແລະ ເຮ ດໃຫສ້າມາດຈ ບຕ ວກ ບສິື່ ງເປີເປືອ້ນເພືື່ ອແຍກອອກຈາກສື່ ວນທີື່ ເປ ນນໍາ້, ທາດຫ ຸດ
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ແຮງຕຶງຜິວທີື່ ໃຊກ້  ນຫ າຍມີ 2 ຊະນິດຄື: Linear alkyl benzene sulfonate (LAS) ແລະ 
Sodium lauryl ether sulfate (SLES) ຊຶື່ ງຈ  ດຢູື່ ໃນກຸື່ ມທາດຊໍາລະລາ້ງທີື່ ມໄີຟຟ້າບ ນຈຸລ ບ 
(anionic surfactant) ຊຶື່ ງທາດພວກນີເ້ປ ນພດິຕໍື່ ສິື່ ງທີື່ ມຊີວີດິໃນນໍາ້ ແລະ ພາໃຫເ້ກດີມ ນລະພດິ
ທາງນໍາ້ (Madsen, 2001). ປາເປ ນສ ດທີື່ ມຄີວາມໄວ (sensitive) ຕໍື່ ການປື່ ຽນແປງທາງສິື່ ງ ແວດ
ລອ້ມນໍາ້ເຊ ື່ ນ ທາງຟີຊກິ, ທາງເຄມ,ີ ຊວີະວທິະຍາ ແລະ ການກະທໍາຂອງມະ ນຸດ (Odiete,   

1999).  ຜື່ ານມາໄດມ້ນີ  ກຄ ນ້ຄວາ້ລາຍງານການທ ດສອບຫາຄວາມເປ ນພດິໂດຍຂອງຜະລດິຕະ
ພ ນຄ ວເຮືອນເຊ ື່ ນ: ໃນປະເທດອິນເດຍ ໄດທ້ ດສອບຫາຄວາມເປ ນພິດໂດຍການຫາ
ຄື່ າ LC50 ໂດຍໃຊປ້າສາຍພ ນ Teleost (Puntius ticto)ຊຶື່ ງນໍາມາທ ດສອບກ ບຜະລດິຕະພ ນຊ ກ
ຜາ້ພ ບຄື່ າ LC50 = 25.5 mg/L (Varsha, 2011). ນ ກຄ ນ້ຄວ້າຂອງປະເທດໄນຈເີຣຍໄດທ້ ດ
ສອບຫາຄວາມເປ ນພດິໂດຍການຫາຄື່ າ LC50 ໂດຍໃຊປ້າສາຍພ ນ Catfish (Clarias  

gariepinus) ຊຶື່ ງນໍາມາທ ດສອບກ ບຜະລິດຕະພ ນຊ ກຜາ້, ພ ບຄື່ າ LC50 ແມື່ ນ 24 mg/L  

(Ogundele, 2005) ແລະ ທ ດສອບຫາຄວາມເປ ນພດິໂດຍການຫາຄື່ າ LC50 ຊຶື່ ງໃຊປ້າສາຍພ ນ 
Toothed carp (Aphyosemion gairdneri) ທ ດສອບກ ບຜະລດິຕະພ ນຊ ກຜາ້ ພ ບຄື່ າ LC50 
ແມື່ ນ 25.11 mg/L (Okwuosa, 1995). 

ໃນການສກຶສາຄວາມເປ ນພດິຂອງນໍາ້ຢາລາ້ງຈານຕໍື່ ປາຄ ງ້ນີໄ້ດກ້າໍນ ດເອ າ ປາຫາງນ ກຍຸງ 
(ຮູບ 1) ເປ ນຕ ວແທນສິື່ ງທີື່ ມຊີວີດິໃນນໍາ້. ປາຫາງນ ກຍຸງ ເປ ນໜຶື່ ງໃນສາຍພ ນປາທີື່ ຖກືແນະນາໍ
ໃຫໃ້ຊໃ້ນການທ ດລອງຫາຄວາມເປ ນພິດແບບໄວວາໄລຍະສ ນ້ (LC50) ໂດຍ OECD 

guideline (OECD guideline, 2003). ປາຫາງນ ກຍຸງມຊີືື່ ສາມ ນວື່ າ: Guppy (Poecilia 
 reticulata) ເປ ນປາສວຍງາມໃນນໍາ້ຈດືຊະນດິໜຶື່ ງທີື່ ຈ  ດເປ ນທີື່ ລຽ້ງງື່ າຍ, ຂະຫຍາຍພ ນໄດ ້
ໄວ  ປ ດຈຸບ ນນິຍ ມລຽ້ງກ ນຫ າຍໃນຕູແ້ກວ້  ຫ ື ອື່ າງລຽ້ງປາ  Eknath, C. N. (2013). 

ປີ 2013 Lawal ພອ້ມດວ້ຍຄະນະຈາກປະເທດໄນຈເີຣຍ ໄດທ້ ດສອບຫາຄວາມເປ ນພດິ
ໂດຍການຫາຄື່ າ LC50 ໂດຍໃຊປ້າສາຍພ ນ Guppy (Poecilia reticulata ) ຊຶື່ ງນໍາມາທ ດ
ສອບກ ບຜະລດິຕະພ ນສະບູແຫ ວກໍາຈ  ດຄາບ, ພ ບຄື່ າ LC50 ຂອງຜະລດິຕະພ  ນແມື່ ນ 62 

ແລະ 85 mg/L. 

ປະເທດລາວມກີານປື່ ອຍນໍາ້ເປືອນຈາກຄ ວເຮອືນ ໂດຍມທີາດຊ ກລາ້ງປ ນຢູື່ ເປ ນຈໍານວນ
ຫ າຍລ ງສູື່ ແຫ ື່ ງນໍາ້ສາທາລະນະ ໂດຍປາສະຈາກການບໍາບ ດ ຊຶື່ ງໃນປ ດຈບຸ ນ ບ ນຫານໍາ້ເປືອ້ນກໍາລ ງ
ເປ ນອກີບ ນຫາໃຫຍື່ ທີື່ ເກດີຂຶນ້ຕາມອ ດຕາການຂະຫຍາຍຕ ວຂອງຊຸມຊ ນ ໂດຍນໍາ້ເປື້ອນທີື່ ຖືກ
ປື່ ອຍລ ງສູື່ ແຫ ື່ ງນໍາ້ຈະເຮ ດໃຫເ້ກດີເປ ນມ ນລະພດິທາງນໍາ້ ຊຶື່ ງເປ ນອ ນຕະລາຍຕໍື່ ສ ດນໍາ້ແລະພດື
ທາງນໍາ້(ວ ນແສງ, 2019). ຈຸດປະສ ງຂອງການຄ ນ້ຄວາ້ ເພືື່ ອທ ດສອບຄວາມເປ ນພິດຂອງ
ຜ ະ ລິ ດ ຕ ະ ພ ນ ນໍ ້ າ ຢ າ ລ ້ າ ງ ຈ າ ນ ຕໍື່ ປ າ  ໂ ດ ຍ ກໍ າ ນ ດ ຄ ວ າ ມ ເ ປ ນ ພິ ດ ດ ້ ວ ຍ ຄື່ າ 
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LC50 (Median Lethal Concentration) ແລະ ຈະຮູວ້ື່ າຜະລດິຕະພ ນນໍາ້ຢາລາ້ງຈານທີື່ ນໍາມາ
ທ ດສອບນ ນ້ ເປ ນມດິຕໍື່ ສິື່ ງແວດລອ້ມ ຫ  ືບໍື່ ເປ ນມດິຕໍື່ ສິື່ ງແວດລອ້ມ. 

ຮູບ 1: ປາຫາງນ ກຍຸງ Guppyແລະ ຫອ້ງລຽ້ງປາທ ດລອງພາກວຊິາເຄມສີາດ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ວທິກີານສກຶສາ  
ວທິກີານປະມານຄື່ າ LC50 (Estimated LC50) 

ວທິກີານປະມານຄື່ າ LC50 ແມື່ ນການຄດິໄລື່ ຫາ LC50 ລວມຂອງຜະລດິຕະ       ພ ນ, ໂດຍ
ການເອ າແຕື່  ລະສື່ ວນປະສ ມຂອງຜະລດິຕະພ ນນໍາ້ຢາລາ້ງຈານມາຫາ CAS No. ແລະ LC50 ເຊິື່ ງ
ມຂີ ນ້ຕອນສະແດງດ ື່ ງຮູບ 2. 

ວທິກີານທ ດລອງໃນຫອ້ງທ ດລອງ  
ຕ ວຢື່ າງນໍາ້ຢາລາ້ງຈານແມື່ ນຊືຈ້າກຕະຫ າດ ແລະ ຮາ້ນສະດວກຊືທ້ ື່ ວໄປ, ຜະລດິຕະພ ນນໍາ້

ຢາລາ້ງຈານທີື່ ໃຊທ້ ດລອງມ ີ4 ຍີື່ ຫໍ:້ 1 ຍີື່ ຫໍແ້ມື່ ນຜະລດິຕະພ ນຂອງປະເທດລາວ ແລະ ລະຫ ດ 

 A ແລະ 3 ຍີື່ ຫໍແ້ມື່ ນຜະລດິຕະພ ນຂອງປະເທດໄທ ລະຫ ດ B, C ແລະ D. 

ປາຫາງນ ກຍຸງ Guppy ທີື່ ລຽ້ງໃນຫອ້ງທ ດລອງພາກວຊິາເຄມສີາດ ຄະນະວທິະຍາ 
ສາດທໍາມະຊາດ ຂອງມະຫາວທິະຍາໄລແຫື່ ງຊາດລາວ. ໃນການລຽ້ງປາທີື່ ຈະນາໍມາທ ດສອບນີ ້
ແມື່ ນອາ້ງອີງຈາກ OECD 203 ຄື ອຸນຫະພູມຂອງນໍາ້ໃນອື່ າງລຽ້ງປາ: 21 – 25 ºC, pH 

ຂອງນໍາ້ລຽ້ງປາ: 6.8 – 7.8, ໃຫແ້ສງສະຫວື່ າງ/ມດື - 12/12 ຊ ື່ ວໂມງ, ໃຫອ້ອກຊເີຈນປາ
ຕະຫ ອດ 24 ຊ ື່ ວໂມງ, ຄວາມກະດາ້ງຂອງນໍາ້ລຽ້ງປາ : 8 - 12 mg/L, ນໍາ້ທີື່ ໃຊລ້ຽ້ງປາແມື່ ນ 

Purified Water (ປາ 1g/ ນໍາ້ 1L) ແລະ ໃຫອ້າຫານປາ 2 ເທືື່ ອຕໍື່ ມ ື ້(ເຊ າ້-ແລງ). ປາທີື່ ນາໍມາ
ທ ດສອບແມື່ ນປາທີື່ ມອີາຍຸລະຫວື່ າງ 5 - 6 ອາທິດ, ມນີໍາ້ໜ ກ ແລະ ມຄີວາມຍາວ 1.85 

± 0.13 cm. ຊຶື່ ງຂ ນ້ຕອນການທ ດສອບຕາມ OECD guideline ແມື່ ນສ ງເກດການຕາຍ
ຂອງປາເປ ນເວລາ 96 ຊ ື່ ວໂມງຂອງການເອ າທາດເຄມໃີສື່  ດ ື່ ງໃນຮູບ 3 ໂດຍແຕື່ ລະການທ ດ
ລອງຕອ້ງມຊຸີດ guppy control (ຄວບຄຸມ). 
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ຜ ນການທ ດລອງ ແລະ ວເິຄາະຜ ນ 

ຜ ນການສກຶສາການປະມານຄື່ າ LC50 

ຈາກການປະມານຄື່ າ LC50  ຂອງຜະລດິຕະພ ນນໍາ້ຢາລາ້ງຈານ 4 ຍີື່ ຫໍ ້A, B, C  

ແລະ D ຊຶື່ ງສາມາດຊອກຫາໄດຜ້ ນຂອງການປະມານຄື່ າສະແດງໃນຕາຕະລາງ 1 

ຕາຕະລາງ 1 ຜ ນການປະມານຄື່ າ LC50 ຂອງຜະລດິຕະພ ນນໍາ້ຢາລາ້ງຈານ 4 ຍີື່ ຫໍ ້

ລໍາດ ບ ຊືື່ ຂອງຜະລດິຕະພ ນນໍາ້ຢາລາ້ງຈານ ການປະມານຄື່ າ LC50 (mg/L) 

1 ຜະລດິຕະພ ນນໍາ້ຢາລາ້ງຈານ (A) 7.14 

2 ຜະລດິຕະພ ນນໍາ້ຢາລາ້ງຈານ (B) 7.48 

3 ຜະລດິຕະພ ນນໍາ້ຢາລາ້ງຈານ (C) 7.50 

4 ຜະລດິຕະພ ນນໍາ້ຢາລາ້ງຈານ (D) 21.60 

ຈາກຕາຕະລາງ 1 ຈະເຫ ນວື່ າ ການປະມານຄື່ າ LC50  ນໍາ້ຢາລາ້ງຈານ A, B ແລະ C 
ມຄີື່ າຕໍື່ າກວື່ າ 10 mg/L, ຈຶື່ ງໄດນ້ໍາໄປທ ດລອງຕ ວຈງິກ ບປາໃນຫອ້ງທ ດລອງຕໍື່ ໄປເພືື່ ອຫາ
ຄື່ າ LC50 ຂອງນໍາ້ຢາລາ້ງຈານທີື່ ນໍາມາທ ດສອບໂດຍນໍາໃຊຄ້ື່ າ 10 mg/L ເປ ນຄວາມເຂ ມ້ຂຸນ້
ເລີື່ ມຕ ນ້. 

ຜ ນການທ ດລອງກ ບປາໃນຫອ້ງທ ດລອງ 
ຈາກການທ ດສອບຜະລດິຕະພ ນນໍາ້ຢາລາ້ງຈານ 4 ຍີື່ ຫໍ ້A, B, C ແລະ D ທີື່ ຄວາມ

ເຂ ມ້ຂຸນ້ 10 mg/L ກ ບປາ ພ ບວື່ າເວລາໄປ 96 ຊ ື່ ວໂມງ ປາບໍື່ ຕາຍ, ຈຶື່ ງໄດເ້ພີື່ ມຄວາມເຂ ມ້ຂຸນ້
ຂອງຜະລິດຕະພ ນນໍາ້ຢາລາ້ງຈານຂຶນ້ ເປ ນ 100 mg/L ເປ ນເວລາ 96 ຊ ື່ ວໂມງ ປາກໍື່ ບໍື່

ຕາຍ ດ ື່ ງສະແດງໃນຕາຕະ ລາງ 2. ຈາກການທ ດລອງຕ ວຈງິໃນຫອ້ງທ ດລອງຢ ງຢືນວື່ າ
ຜະລດິຕະພ ນທີື່ ນໍາມາທ ດສອບທ ງ 4ຊະນດິມ ີLC50 > 100 mg/L ແລະ ມຄີື່ າຫ າຍກວື່ າ
ການປະມານຄື່ າ LC50 ຈາກສື່ ວນປະສ ມໃນສະຫ າກທີື່ ຕດິຂາ້ງຂວດ. ການທີື່ ມຄີື່ າ LC50 > 

100 mg/L ນີເ້ປ ນຜ ນດຕີໍື່ ສງິທີື່ ມຊີວີດິໃນນໍາ້ ສະແດງວື່ າຜະລດິຕະພ ນນໍາ້ຢາລາ້ງຈານທີື່ ນາໍມາ
ທ ດສອບແມື່ ນເປ ນມດິຕໍື່ ສິື່ ງແວດລອ້ມ (Greenseal, 2017). 

ຕາຕະລາງ 2  ຜ ນການທ ດລອງກ ບປາໃນຫອ້ງທ ດລອງຫາຄື່ າ LC50 ຂອງຜະລດິຕະພ ນນໍາ້ຢາ
ລາ້ງຈານ 

ຄວາມເຂັໍ້ມຂຸໍ້ນນ  ໍ້າຢາລໍ້າງຈານ 100 mg/L 

 3  ຊ ື່ ວໂມງ 6  ຊ ື່ ວໂມງ 24  ຊ ື່ ວໂມງ 48  ຊ ື່ ວໂມງ 72 96  
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 ຊ ື່ ວໂມງ ຊ ື່ 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 

ຜື່ ານຈາກການສກຶສາຫາຂໍມູ້ນບ ດວໄິຈທີື່ ກື່ ຽວຂອ້ງ, ການປະມານຄື່ າ LC50 ແລະ ການ
ທ ດລອງຕ ວຈງິ ມາປຽບທຽບສະແດງ ໃນຕາຕະລາງ 3 ແລະ ສະແດງເສ ນ້ແດງປຽບທຽບຜ ນ
ການທ ດລອງ ກ ບປະເທດອືື່ ນ ໃນຮູບ 4 ພ ບວື່ າຜະລດິຕະພ ນນໍາ້ຢາລາ້ງຈານທີື່ ຈໍາໜື່ າຍໃນ
ນະຄອນຫ ວງວຽງຈ ນ ທ ງ 4 ຍີື່ ຫໍທ້ີື່ ນາໍມາທ ດສອບ ແມື່ ນມຄີື່ າ LC50 ສູງກວື່ າປະເທດອືື່ ນໆ ຊຶື່ ງ
ເປ ນການດທີີື່ ຜະລດິຕະພ ນພວກນີເ້ປ ນມດິຕໍື່ ສິື່ ງແວດລອ້ມ ແຕື່ ຢື່ າງໃດກໍື່ ຕາມ ຊະນດິຂອງສາຍ
ພ ນປາທີື່ ນໍາມາທ ດສອບອາດຈະທ ນທານຕໍື່ ກ  ບທາດເຄມທີີື່ ປະສ ມຢູື່ ໃນນໍາ້ຢາລາ້ງຈານຫ າຍ
ກວື່ າສາຍພ ນ       ອືື່ ນ, ຢື່ າງໃດກໍຕາມປາຫາງນ ກຍຸງກໍື່ ເປ ນໜຶື່ ງໃນສາຍພ ນທີື່ ໄດບ້ ນຈໄຸວໃ້ນ
ການທ ດສອບຫາຄື່ າ LC50 ຂອງ OECD guideline. 

ຕາຕະລາງ 3 ປຽບທຽບຜ ນການທ ດລອງ ກ ບປະເທດອືື່ ນ 
ປະເທດ ຜະລດິຕະພ ນ LC50 mg/L ສາຍພ ນປາ ປີ 

ໄນຈເີຣຍ ຊ ກຜາ້ 25.11 Toothed carp (Aphyosemion gairdneri) 1995  
ໄນຈເີຣຍ ຊ ກຜາ້ 24 Catfish (Clarias gariepinus) 2005 
ອນິເດຍ ຢາສະຜ ມ 0.04 Guppy (Poecilia reticulata) 2010 

ອນິເດຍ ຊ ກຜາ້ 25.5 Teleost (Puntius ticto)  2011 

ໄນຈເີຣຍ ກາໍຈ ດຄາບ 62 

85 
Guppy (Poecilia reticulata) 2013 

ອນິເດຍ ຊ ກຜາ້ 14.2 

11.06 

Catla (Catla catla) 

Rohu (Labeo rohita) 
2015 

ປະເທດລາວ 

ຜ ນການປະມານຄື່ າ LC50 mg/L 

A 

ນໍາ້ຢາລາ້ງຈານ 

7.14  

2019 
B 7.48 

C 7.50   

D 21.60 

ຜ ນການທ ດລອງ LC50 mg/L 

A 

ນໍາ້ຢາລາ້ງຈານ  > 100 Guppy (Poecilia reticulata) 2019 
B 

C 

D 
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ຮູບ 4 ເສ ນ້ແດງປຽບທຽບຜ ນການທ ດລອງ ກ ບປະເທດອືື່ ນ 

 
 

ສະຫ ຸບຜ ນການສກຶສາ 
ການຄ ນ້ຄວາ້ຄ ງ້ນີໄ້ດດໍ້າເນນີການຊອກຫາຄື່ າ LC50 ຂອງແຕື່ ລະຜະລດິຕະພ ນນໍາ້ຢາ

ລາ້ງຈານດວ້ຍ 2 ວທິຄີ:ື ການປະມານຄື່ າ LC50 ແລະ ການທ ດສອບຫາຊື່ ວງ LC50 ພາຍໃນ 
96 ຊ ື່ ວໂມງ (acute toxicity) ຕາມ OECD guideline. 

ຜ ນຈາກການປະມານຄື່ າ LC50 ຂອງແຕື່ ລະຜະລດິຕະພ ນພ ບວື່ າ LC50 ຂອງຜະລດິຕະ
ພ ນ A, B, C ແລະ D ມຄີື່ າ LC50 ແມື່ ນ 7.14, 7.50, 7.48 ແລະ 21.60 mg/L ຕາມລໍາ
ດ ບ. 

ຈາກຜ ນການປະມານຄື່ າ ໄດເ້ອ າຜະລດິຕະພ ນນໍາ້ຢາລາ້ງຈານມາທ ດສອບກ ບປາຫາງ
ນ ກຍຸງ ເພືື່ ອຫາຊື່ ວງ LC50 ພາຍໃນ 96 ຊ ື່ ວໂມງ ໂດຍໃຊປ້າຫາງນ ກຍຸງແມື່ ນໄດເ້ລີື່ ມຈາກ

India…

India…

Nigeria…

India…

India

(Guppy/Sh…

Nigeria
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(Predicted/ …
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ຄວາມເຂ ມ້ຂຸມ້ 10 mg/L ແລວ້ພາຍຫ  ງເພີື່ ມເປ ນ 100 mg/L ຜ ນປະກ ດວື່ າບໍື່ ມກີານປາຕາຍ
ເລຍີ, ຜ ນການທ ດລອງທີື່ື່ ໄດແ້ມື່ ນ LC50(A), LC50(B), LC50(C) ແລະ LC50(D) > 100 

mg/L ເຊິື່ ງຢູື່ ໃນເກນ “ເປ ນມດິຕໍື່ ສິື່ ງແວດລອ້ມ” ຕາມມາດຕະຖານຂອງ Green Seal. ຂໍມູ້ນ
ການທ ດລອງຂອງການສກຶສາໃນຄ ງ້ນີ ້ສະແດງໃຫເ້ຫ ນວື່ າຜະລດິຕະພ ນທີື່ ນໍາມາສກຶສາມີ
ຄວາມເປ ນພດິໜອ້ຍກວື່ າຂໍມູ້ນຈາກປະເທດກາໍລ ງພ ດທະນາອືື່ ນໆ. 

 ດ ື່ ງ ນ ້ນຈຶື່ ງ ສ າມ າດສະຫ ຸ ບ ໄດ ້ວື່ າ  ຄື່ າ  LC50 ຈາກກ ານປະມານຄື່ າໜ ້ອຍ
ກວື່ າ ຄື່ າ LC50 ທີື່ ໄດຈ້າກການທ ດລອງ, ເນືື່ ອງຈາກຂໍມູ້ນ ທີື່ ໃຊໃ້ນການປະມານຄື່ າໄດມ້າຈາກ
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ຄວາມຫ າກຫ າຍຂອງພດືຕະກຸນຂງີ-ຂື່ າ (Zingiberaceae) ໃນເຂດ 

ພູຈອມວອຍ ເມອືງຄໍາເກດີ, ແຂວງບໍລຄໍິາໄຊ 

ສຸລວິ ນ ຫ າ້ໜໍື່ ສະຫວ ນ, ວຈິດິ ລໍາໄຊ, ສ ມຈ ນ ບຸນພ ນມ,ີ ຄໍາຟາ້ ຈ  ນທະວ ງສາ, ແກວ້ອຸດອນ 
ສຸວ ນນະກຸມມານ, ດວງແຂ ແກວ້ນອ້ຍ, ຄໍາບື່ ອງ ກ ມມະຈ ນ, ຂ ນ ຢື່ ວງຢາເຢຍ, ກິື່ ງແກວ້ ສີ

ໂພໄຊ ແລະ ແສງຟອງ ດວງມະນ.ີ 
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ພາກວຊິາຊວີະວທິະຍາ, ຄະນະວທິະຍາສາດທໍາມະຊາດ, ມະຫາວທິະຍາໄລແຫື່ ງຊາດ 
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ການສກຶສາຄວາມຫ າກຫ າຍຂອງພດືຕະກຸນຂີງ-ຂື່ າ (Zingiberaceae) ຢູື່ ໃນເຂດພູ
ຈອມວອຍ, ເມອືງຄໍາເກດີແຂວງບໍລຄິ າໄຊ ລະຫວື່ າງປີ 2018 ຫາ ປີ 2020. ພ ບພດືຕະກຸນ
ຂີງ-ຂື່ າ ທ ງໝ ດຈໍານວນ 7 ສະກຸນ, 10 ຊະນດິ. ສະກຸນທີື່ ພ ບຫ າຍກວື່ າໝູື່ ແມື່ ນສະກຸນ 
Alpinia ພ ບ 3 ຊະນດິ ເຊ ື່ ນ: Alpinia intermedia Gagnep., A. roxburgghii (Roxb.) 

Sweet. ແລະ Alpinia sp., ຮອງລ ງມາແມື່ ນສະກຸນ  Amomum ພ ບ 2 ຊະນິດເຊ ື່ ນ : 

Amomum prionocarpum Lamxay & M.F. Newman, A. villosum Lour. ສື່ ວນ 5 

ສະ ກຸ ນທີື່ ເ ຫ ືອ ພ ບສະ 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. ພ ບພດືທີື່ ລາຍງານການພ ບໃໝື່ ຂອງ ສປປ ລາວ 
1 ສະກຸນຄ:ື ສະກຸນ Distichochlamys. ການສກຶສາຄ ງ້ນີໄ້ດບ້ອກລ ກສະນະເດ ື່ ນຂອງພດື
ດ ື່ ງກື່ າວ, ບອກເຖງິການນາໍໃຊ ້ແລະ ຮູບພາບປະກອບ. 
ຄໍາສໍາຄ ນ: ພູຈອມວອຍ, ແຂວງບໍລຄໍິາໄຊ, ຄວາມຫ າກຫ າຍຂງີ-ຂື່ າ. 
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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. 

 

ຄວາມສໍາຄ ນຂອງບ ນຫາ 
ພູຈອມວອຍເປ ນປື່ າໄມທ້ີື່ ມຄີວາມອຸດ ມສ ມບູນ ແລະ ມລີ ກສະນະພເິສດ ເພາະເປ ນປື່ າ

ທີື່ ຮ ກສາສະພາບຫວຍ້ນໍາ້-ລໍາທານ ແລະ ສາຍນໍາ້ຕື່ າງໆ. ນອກຈາກເປ ນປື່ າໄມທ້ີື່ ທີື່ ຮ ກສາ
ຄວາມຊຸື່ ມແຫ ື່ ງນໍາ້ທໍາມະຊາດແລວ້ ຍ ງເປ ນປື່ າໄມທ້ີື່ ຮ ກສາຄວາມອຸດ ມສ ມບູນທາງຊວີະນາໆ
ພ ນ, ຄວາມຫ າກຫ າຍທາງລະບ ບນເິວດວທິະຍາ ແລະ ຄວາມສວຍງາມອ ນມະຫ ດສະຈ ນທາງ
ທໍາມະຊາດອກີດວ້ຍ ປະກອບດວ້ຍປື່ າໄມປ້ະເພດຕື່ າງໆ ເຊ ື່ ນ: ປື່ າດ ງດບິ, ປື່ າປະສ ມ, ປື່ າໜໍື່

ໄມຂ້ ມ. ພູຈອມວອຍເປ ນປື່ າສະຫງວນຂອງແຂວງ ແຂວງບໍລຄໍິາໄຊ ເຊິື່ ງມເີນືອ້ນທີື່ ກວມເອ າ 
2 ເມອືງຄ:ື ເມອືງໄຊຈາໍພອນ ແລະ ເມອືງຄ າເກດີ ແຂວງບໍລຄໍິາໄຊ. ດ ື່ ງນ ນ້, ການຄ ນ້ຄວາ້ທາງ
ວທິະຍາສາດ ໂດຍສະເພາະການຄ ນ້ຄວາ້ຄວາມຫ າກຫ າຍຂອງຊະນດິພດື ທີື່ ພ ບເຫ ນໃນເຂດນີ ້
ລວມທ ງ ການສກຶສາການຢູື່ ຮື່ ວມກ ນຂອງບ ນດາສິື່ ງທີື່ ມຊີວີດິຕື່ າງໆ ທີື່ ດໍາລ ງຊວີດິໃນສິື່ ງແວດ
ລອ້ມອອ້ມຕ ວອ ນສະເພາະ ແລະ ມລີ ກສະນະພເິສດ ຂອງພດື, ສ ດ ແລະ ສິື່ ງທີື່ ມຊີວີດິອືື່ ນໆ 
ແຕື່ ລະຊະນດິ ໄປພອ້ມໆກ ບການຈ ດສ ນ-ຄຸມ້ຄອງ, ປ ກປ ກຮ ກສາປື່ າປອ້ງກ ນ ຫ  ືປື່ າຍອດນໍາ້
ແຫື່ ງນີໄ້ວ ້ຈ ຶື່ ງກາຍເປ ນກດິຈະກາໍອ ນສໍາຄ ນ, ຈາໍເປ ນ ແລະ ຈ ດເປ ນບູລ ມມະສດິພເິສດ ສໍາລ ບ
ການປ ກປ ກຮ ກສາແຫ ື່ ງນໍາ້, ປ ກປ ກຮ ກສາປື່ າທໍາມະຊາດ ເຊ ື່ ນດຽວກ ບການປ ກປ ກຮ ກສາ
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ຊວີະນາໆພ ນ ອ ນອຸດ ມສ ມບູນ ແລະ ຮ ື່ ງມ ີຄອບຄູື່ ກ  ບການຄ ນ້ຄວາ້ໄປພອ້ມໆກ ບການສ ື່ ງເສມີ
ການນາໍໃຊໃ້ຫຍ້າວນານຕະຫ ອດໄປ.  

ພດືຕະກຸນຂງີ-ຂື່ າ ເປ ນພດືຕະກຸນທີື່ ຄ ນນໍາຍ ມກ ນນໍາໃຊຫ້ າຍບໍື່ ວື່ າຈະເປ ນອາຫານ, 
ທາງດາ້ນການຍຢາ ຫ  ືນໍາໃຊເ້ຂ າ້ໃນການປຸງແຕື່ ງຜະລດິຕະພ ນຕື່ າງໆ, ທ ື່ 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), ສໍາລ ບ 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 ໄດມ້ກີານສກຶສາພດືສະກຸນໝາກແໜື່ ງ
ໃນກໍາປູເຈຍ້, ລາວ ແລະ ຫວຽດນາມ ເຊິື່ ງພ ບທ ງໝ ດ 35 ຊະນິດ ແລະ 37 ແທກຊາ 
(Lamxay, V. & M. F. Newman, 2012), ຕໍື່ ມາປີໄດມ້ກີານຄ ນ້ພ ບຊະນດິໃໝື່ ອີກ 1 
ຊ ະນິດຂອ ງພືດຕະ ກຸນຂີ ງ - ຂື່ າ ຄື :  Curcuma peramoena Souvann. & Maknoi 

(Keooudone Souvannaakhoummane & Charun Maknoi, 2014), ໃນປີດຽວກ ນໄດ ້
ພ ບພດືຊະນດິໃໝື່ ເພີື່ 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 ໄດມ້ກີານລາຍງານພດືທີື່ ບ ນທກຶໃໝື່ ຂອງລາວຈ ນວນ 7 ຊະນດິຄ:ື Z. densissimum 

S.Q.Tong & Y.M.Xia, Z. kerrii Craib, Z. ligulatum Roxb., Z. nudicarpum 

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 ເຊິື່ ງພ ບພດືຊະນດິໃໝື່ ຂອງໂລກຈາໍນວນ 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. 
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Newman, 2019). ພດືຕະກຸນຂງີ-ຂື່ າເກດີໄດທຸ້ກສະພາບແວດລອ້ມ ຕາມແຄມຫວ້ຍນໍາ້-ລໍາ
ທານຕື່ າງໆ, ຕາມເຂດນໍາ້ຕ ກຕາດ, ດານຫນີ, ຜາຫນີ ແລະ ຕາມໂງື່ນຫນີທີື່ ມຄີວາມຊຸື່ ມຕື່ າງໆ 
ແລະ ເກດີໄດໃ້ນປື່ າທຸກປະເພດ. ນອກຈາກນ ນ້ພດືຕະກຸນນີມ້ກີ ິື່ ນ ເຊິື່ ງນຍິ  ມກ ນມາໃຊເ້ປ ນ
ອາຫານ, ໃຊປຸ້ື່ ງແຕື່ ງກິື່ ນອາຫານຕື່ າງໆ, ໃຊເ້ປ ນຢາ, ໃຊປ້ະສ ມກ ບຜະລດິຕະພ ນອືື່ ນໆ ເພືື່ ອປຸື່ ງ
ແຕື່ ງກນິ ແລະ ນຍິ ມປູກເປ ນພດືປະດ ບຕາມບາ້ນເຮອືນ ຫ  ືສະຖານທີື່ ທື່ ອງທື່ ຽວຕື່ າງໆ. 

ຈດຸປະສ ງ  
- ເພືື່ ອສກຶສາຈາໍນວນສະກຸນ ແລະ ຊະນດິຂອງພດືຕະກຸນຂງີ-ຂື່ າ ໃນເຂດພູຈອມວອຍ, 

ເມອືງຄໍາ   ເກດີ, ແຂວງບໍລຄໍິາໄຊ; 
- ເພືື່ ອສກຶສາການນາໍໃຊ ້ແລະ ບ ື່ ງລ ກສະນະເດ ື່ ນຂອງພດືດ ື່ ງກື່ າວທີື່ ພ ບເຫ ນໃນເຂດສກຶ

ສາ; 
- ເພືື່ ອເກ ບຮ ກສາຕ ວຢື່ າງພດືແຫງ້ໃວໃ້ນຫອ້ງພພິທິະພ ນພດື ພາກວຊິາຊວີະວທິະຍາ, 

ຄະນະວທິະຍາສາດທໍາມະຊາດ. ມະຫາວທິະຍາໄລແຫື່ ງຊາດ. 
ວທິກີານສກຶສາ  
 ການສກຶສາຄ ງ້ນີໄ້ດແ້ບື່ ງອອກເປ ນ 2 ພາກສື່ ວນຄ:ື ການສກຶສາໃນພາກສະໜາມ ແລະ 
ການສກຶສາໃນຫອ້ງທ ດລອງ-ຫອ້ງພພິທິະພ ນພດື. 
 2.1 ການສກຶສາພາກສະໜາມ 

- ຍື່ າງສໍາຫ ວດພດືໃນຂອບເຂດພູຈອມວອຍ, ເມອືງຄໍາເກດີ, ແຂວງບໍລຄໍິາໄຊ. 

- ເກ ບຕ ວຢື່ າງພດື, ພອ້ມທ ງບ ນທກຶຂໍມູ້ນພາກສະໜາມ ແລະ ຖື່ າຍຮູບ. 

- ນາໍເອ າຕ ວຢື່ າງພດືມາສກຶສາໃນຫອ້ງທ ດລອງໃນຂ ນ້ຕອນຕໍື່ ໄປ. 
2.2 ການສກຶສາໃນຫອ້ງທ ດລອງ ແລະ ພພິທິະພ ນພດື 

- ຕ ດແຕື່ ງຕ ວຢື່ າງພດືຕາມຫ  ກການອະນຸກ ມວຖິານ ເພືື່ ອເຮ ດເປ ນຕ ວຢື່ າງແຫງ້ ແລະ 

ບາງຊະນດິດອງໄວໃ້ນເຫ  າ້ 70 % ເພືື່ ອເກ ບໄວໃ້ນຫອ້ງພພິທິະພ ນພດື, ພາກວຊິາຊວີະວທິະຍາ
, ຄະນະວທິະຍາສາດທໍາມະຊາດ, ມະຫາວທິະຍາໄລແຫື່ ງຊາດ.  
- ປຽບທຽບຕ ວຢື່ າງພດືທີື່ ເກ  ບມາກ ບຕ ວຢື່ າງພດືທີື່ ມຢູີື່ ໃນຫອ້ງພພິທິະພ ນພດືແລວ້. 

- ຈ າແນກພດືໃນລະດ ບຕະກຸນ ແລະ ລະດ ບຊະນດິ.    
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- ຊອກຊືື່ ວທິະຍາສາດຂອງພດືໂດຍໃຊຮູ້ບວຖິານໃນການຈ ດຈາໍແນກຈາກ Flora ຕື່ າງໆ ແລະ  
ປືມ້ຄູື່ ມຈືາໍແນກພດືຕື່ າງໆທີື່ ກື່ ຽວຂອ້ງ.  
- ສາ້ງຮູບວຖິານຈາໍແນກຊະນດິພດືໂດຍອງີຕາມຫ  ກການອະນຸກ ມວຖິານທາງພດື. 
- ນໍາຕ ວຢື່ າງພດືທີື່ ຮວບຮວມໄດໄ້ປຈ ດແບື່ ງຫ  ກການທາງອະນຸກ ມວຖິານ ແລະ ນໍາໄປເກ ບ

ຮ ກສາໄວທ້ີື່ ຫອ້ງພພິທິະພ ນພດື ພາກວຊິາຊວີະວທິະຍາ, ຄະນະວທິະຍາ ສາດທໍາມະຊາດ, 

ມະຫາວທິະຍາໄລແຫື່ ງຊາດ. 
ຜ ນການສກຶສາ 

ຜື່ ານການສຶກສາຄວາມຫ າກຫ າຍຂອງພືດຕະກຸນຂີງ-ຂື່ າໃນເຂດພູຈອມວອຍ ປື່ າ
ສະຫງວນຂອງແຂວງ ແຂວງບໍລຄໍິາໄຊ ພ ບພດືໝ ດ 7 ສະກຸນ, 10 ຊະນດິ. ເຊິື່ ງໄດບ້ອກຊືື່

ທອ້ງຖິື່ ນ, ບອກລ ກສະນະເດ ື່ ນຂອງພດືແຕື່ ລະຊະນດິ ແລະ ບອກເຖິງການນໍາໃຊຂ້ອງພດື
ດ ື່ ງກື່ າວ ລາຍລະອຽດລຸື່ ມນີ:້ 

ລາຍຊືື່ ພດືຕະກຸນຂງີ-ຂື່ າ ທີື່ ພ ບຢູື່ ໃນເຂດພູຈອມວອຍ ເມອືງຄໍາເກດີ ແຂວງບໍລຄໍິາໄຊ 

ລ/ດ ຊືື່ ວທິະຍາສາດ ຊືື່ ທອ້ງຖິື່ ນ ລ ກສະນະເດ ື່ ນ ການນາໍໃຊ ້

1 
A. intermedia 

Gagnep 
ຂື່ າປື່ າ 

ຊໍື່ ດອກໂຄງ້ຍາວ, ຊໍື່ ດອກ
ແບບກະຈກຸແຕກແໜງ, 
ກບີປາກມ ີ2 ເສ ນ້ສແີດງ, 
ໝາກກ ມກຽ້ງ 

ດອກ ແລະ ໜໍື່ ອື່ ອນ
ກນິໄດ,້ ເປ ນພດື
ປະດ ບ 

2 

Alpinia 

roxburghii 

(Roxb.) Sweet 

ຂື່ າໂຄມ 

ຊໍື່ ດອກແບບກະຈະ, ຕ ງ້ຊືື່
, ດອກອອກໜາແໜນ້, 
ກາບດອກໃຫຍື່ , ປາຍ
ກາບເປ ນແສກ, ສນີໍາ້ຕານ
, ກບີປາກໃຫຍື່ , ສແີດງ
ປ ນສນີໍາ້ຕານ, ໝາກກ ມມີ
ຂ ນ 

ດອກອື່ ອນ ແລະ ໝ
າກສຸກກນິໄດ,້ ເປ ນ
ພດືປະດ ບ 

3 Alpinia sp.  ຂື່ າໂຄມນອ້ຍ 

ຊໍື່ ດອກແບບກະຈະ, ໂຄງ້, 
ດອກອອກຫື່ າງໆ,ກາບ
ດອກໃຫຍື່ , ປາຍກາບ

ດອກອື່ ອນ ແລະ ໝ
າກສຸກກນິໄດ,້ ເປ ນ
ພດືປະດ ບ 
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ແຫ ມ, ສນີໍາ້ຕານແດງ, 
ກບີປາກໃຫຍື່ , ສແີດງປ ນ
ສນີໍາ້ຕານ, ໝາກຮູບຮ ີຫ  ື
ຮູບຂອບຂະໜານ 

4 

Meistera 

vespertilio 

(Gagnep.) 

Škorničk. & 

M.F.Newman 

ໝາກແໜື່ ງ
ແດງ 

ລໍາເຫງ  າ້ສນີໍາ້ຕານເຂ ມ້, 
ຕ ນ້ສູງເກນີ 1 ມ, ໃບ
ສຂີຽວເຂ ມ້, ດອກສແີດງ, 
ໝາກສແີດງ, ມຂີ ນ 

ດອກອື່ ອນ ແລະ ໝ
າກສຸກກນິໄດ,້ ເປ ນ
ພດືປະດ ບ 

5 

Amomum 

prionocarpum 

Lamxay & M.F. 

Newman 

ໝາກແໜື່ ງ    
ຈອມວອຍ 

ໃບສຂີຽວອື່ ອນ, ໃບມບໍີື່
ເກນີ 7 ໃບ, ດອກສຂີາວ, 
ບານເທືື່ ອລະດອກ, ໝາກ
ເປ ນໜາມສ ນ້, ສນີໍາ້ຕານ 

ດອກອື່ ອນ ແລະ ໝ
າກສຸກກນິໄດ,້ ເປ ນ
ພດືປະດ ບ 

6 
Amomum 

villosum Lour. 

ໝາກແໜື່ ງ
ຂຽວ 

ລໍາເຫງ  າ້ອອກສເີຫ ອືງ
ແກມຂຽວ, ຕ ນ້ສູງບໍື່ ເກນີ 
1 ມ, ເກດີເປ ນສຸມ, ຊໍື່
ດອກສສີ ມ້, ດອກສເີຫ ອືງ 
ຫ  ືສສີ ມ້, ໝາກເປ ນປີກ 

ດອກອື່ ອນ ແລະ ໝ
າກສຸກກນິໄດ,້ ເປ ນ
ພດືປະດ ບ, ເປ ນຢາ 
ແລະ ເປ ນສນິຄາ້ 

7 
Distichochlamys 

sp. 

ກະຊາຍ
ເຫ ອືງ 

ໃບຂະໜາດໃຫຍື່  ມ ີ2 
ໃບຕໍື່ ຕ ນ້, ດອກສເີຫ ອືງ, 

ໃຊເ້ປ ນພດືປະດ ບ 

8 

Hedychium 

coccineum 

 Buch.-Ham. ex 

Sm. 

ຊາຍເຫນີ
ແດງ 

ຊໍື່ ດອກຕ ງ້ຊືື່ , ກບີປາກມ ີ
2 ແສກ, ແສກກບີປາກ
ມ ນ ຫ  ືຮູບໄຂື່ , ກາ້ນ
ເກສອນຜູຍ້າວກວື່ າກບີ
ປາກ 2 ເທ ື່ າ 

ໃຊເ້ປ ນພດືປະດ ບ 

9 

Kaempferia 

parviflora Wall. 

ex Baker 

ກະຊາຍດໍາ 
ໃບມ ີ1 ຫ  ື2 ໃບ, ດອກ
ສຂີາວ ດາ້ນໃນສມີື່ ວງ 

ໃຊເ້ປ ນຢາ ແລະ ພດື
ປະດ ບ 

10 

Zingiber 

montanum 

(J.König) Link 

ex A.Dietr. 

ຂງີແດງ 
ຊໍື່ ດອກຮູບຫອກ, ສແີດງ, 
ກາ້ນຊໍື່ ດອກໂຄງ້ 

ຊໍື່ ດອກກນິໄດ ້ແລະ 
ໃຊເ້ປ ນພດືປະດ ບ 
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ຮູບທ ີ1: ລ ກສະນະທາງສ ນຖານວທິະຍາຂອງພດືຕະກຸນຂງີ-ຂື່ າ. ກ-ຂ. ຂື່ າປື່ າ; ຄ-ງ. ຂື່ າໂຄມ; 
ຈ-ສ. ຄື່ າໂຄມນອ້ຍ; ຊ-ຍ. ໝາກແໜື່ ງແດງ; ດ-ຕ. ໝາກແໜື່ ງຈອມວອຍ; ຖ-ທ. ໝາກແໜື່ ງ
ຂຽວ; ນ-ບ. ກະຊາຍເຫ ອືງ; ປ-ຜ. ແລະ ຊາຍເຫນີແດງ; ພ-ຝ. ກະຊາຍດໍາ; ຟ-ມ. ຂງີແດງ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ສະຫຼຼູບຜນົການສຶກສາ 

ຜື່ ານການສກຶສາຄວາມຫ າກຫ າຍຂອງພດືຕະກຸນຂງີ-ຂື່ າ (Zingiberaceae) ຢູື່ ໃນເຂດ

ພູຈອມວອຍ, ເມອືງຄໍາເກດີ ແຂວງບໍລຄິ າໄຊ ລະຫວື່ າງປີ 2018 ຫາ ປີ 2020. ພ ບພດືສະກຸນ
ຂີງ-ຂື່ າ ທ ງໝ ດຈໍານວນ 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 
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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. ການສກຶສາຄ ງ້ນີໄ້ດໃ້ຊລ້ ກສະນະຂອງລໍາເຫງ  າ້, ຂະໜາດ
ຂອງໃບ, ສຂີອງໃບ, ລ ກສະນະຂອງ ໍື່ ດອກ, ສຂີອງດອກ, ກບີປາກ ຫ  ືແສກກບີປາກ ແລະ 
ລ ກສະນະຂອງໝາກມາໃຊເ້ປ ນລ ກສະນະເດ ື່ ນຂອງພດືດ ື່ ງກື່ າວໃນການຈ ດຈໍາແນກ. ໄດພ້ ບ
ພດືທີື່ ລາຍງານການພ ບໃໝື່ ຂອງ 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, 

ສກຶສາແນວໂນມ້ການປື່ ຽນແປງກື່ ຽວກ ບ ປາ ໃນເຂດອອ້ມແອມ້ປື່ າສະຫງວນພູ
ຈອມວອຍ, ແຂວງບໍລຄໍິາໄຊ ດວ້ຍແບບຈາໍລອງຄະນດິສາດ  

ທອງສຸກ ໄຊບຸນເຮອືງ, ລຊີ ດເຕ ີລເີລື່ ຍນ,ູ ຜຸຍ ສຸກສ ມຫວ ງ, ເກດຕສິ ກ ໄຊຊະນະດາສ,ີ ພດິ
ສະໄໝ ມູນລະດ ກ  ແລະ ບ ວສ ີດວງສະຫວ ນ 

ຜູຮ້  ບຜດີຊອບຫ  ກ: ທອງສຸກ ໄຊບຸນເຮອືງ 
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ພາກວຊິາຄະນດິສາດ, ຄະນະວທິະຍາສາດທໍາມະຊາດ, ມະຫາວທິະຍາໄລແຫື່ ງຊາດ, 

ອເີມວ: Souksbh@nuol.edu.la 
ບົດຄັດຫຍ ້  

ການສກຶສາຄ ນ້ຄວ້ານີແ້ມື່ ນມຈີດຸປະສ ງ: ເພືື່ ອສໍາຫ ວດເກ ບກໍາຂໍມູ້ນກື່ ຽວກ ບປານາໆ
ຊະນດິໃນເຂດບໍລເິວນອອ້ມແອມ້ປື່ າສະຫງວນພູຈອມວອຍ; ເພືື່ ອວເິຄາະຫາບ ນດາປ ດໄຈທີື່ ມ ີ
ຜ ນຕໍື່ ການປື່ ຽນແປງຂອງປາ ໃນເຂດບໍລເິວນອອ້ມແອມ້ປື່ າສະຫງວນພູຈອມວອຍ ແລະ ເພືື່ ອ
ສາ້ງແບບຈາໍລອງທາງຄະນດິສາດປະເມນີແນວໂນມ້ການປື່ ຽນແປງກື່ ຽວກ ບປານາໆຊະນດິໃນ
ເຂດບໍລເິວນອອ້ມແອມ້ປື່ າສະຫງວນພູຈອມວອຍທີື່ ມຕີໍື່ ການປື່ ຽນແປງຕໍື່ ສິື່ ງແວດລອ້ມ. ການ
ເກ ບກໍາຂໍມູ້ນ ແມື່ ນໄດຈ້າກທມີງານຄ ນ້ຄວາ້ກື່ ຽວກ ບປາ ພາກວຊິາຊວີະວທິະຍາ ຈາໍນວນທ ງ
ໝ ດ 26 ຊະນດິ ແລະ ລ ງເກ ບກໍາຂໍມູ້ນພາກສະໜາມຕ ວຈງິດວ້ຍການສໍາພາດປະຊາຊ ນ 
ຈາໍນວນ 4 ຄ ງ້  ມທີ ງໝ ດ 102 ຄອບຄ ວ ຈາກ 5 ບາ້ນ ຄ:ື ບາ້ນ ນາເຮອືງ, ບາ້ນ ຫາງນາ, ບາ້ນ 
ນາຈະໄຫ  ້ແລະ ບາ້ນ ແກວ້ແສນຄໍາ, ເມອືງ ຄໍາເກດີ, ຈ ານວນ 15, 30, 30 ແລະ 30  ຄອບຄ ວ 
ຕາມລໍາດ ບ ແລະ ບາ້ນ ນໍາ້ປ ນ, ເມອືງ ໄຊຈາໍພອນ ຈາໍນວນ 27  ຄອບຄ ວ. ຈາກການວເິຄາະ 
ແລະ ເສ ນ້ສະແດງເຫ ນວື່ າ ຂໍມູ້ນປາມແີນວໂນມ້ປື່ ຽນແປງໃນທດິທາງທີື່ ຫ ຸດລ ງຄ:ື  ປາມແີນວ
ໂນມ້ຫ ຸດລ ງຫ າຍກວື່ າໝູື່ ແມື່ ນປາສູດ ແລະ ປາກະປິ, ຮອງລ ງມາແມື່ ນປາມ ນໜາ້ບໍາ້, ສື່ ວນ
ປາໄຍມແີນວໂນມ້ບໍື່ ປື່ ຽນແປງ ແລະ ປາດູດຝຸື່ ນ (ປາດໍາ, ປາຝຣ ື່ ງ), ປາກ ໍມແີນວໂນມ້ປື່ ຽນແປງ
ໃນທດິທາງທີື່ ເພີື່ ມຂຶນ້ໄວທີື່ ສຸດ ຈ ນກາຍເປ ນໄພຂ ື່ ມຂູື່ ຕໍື່ ປາຊະນດິອືື່ ນໆ; ແບບຈາໍລອງທີື່ ໃຊໃ້ນ
ການປະມນີແນວໂນມ້ການປື່ ຽນແປງກື່ ຽວກ ບປາແມື່ ນແບບຈາໍລອງສຂີີື່ ເທ ື່ າ (Grey Model), 
ຜ ນການວເິຄາະຂໍມູ້ນ ສາມາດປະເມນີແນວໂນມ້ການປື່ ຽນແປງກື່ ຽວກ ບປາແຕື່ ປ ດຈບຸ ນຫາປີ 

2044 ໄດອ້ກີດວ້ຍ; ຜ ນການຄ ນ້ຄວາ້ສາມາດເປ ນຂໍມູ້ນສື່ ວນໜຶື່ ງໃຫແ້ກື່ ພາກສື່ ວນທີື່ ກື່ ຽວຂອ້ງ 
ກໍື່ ຄລື  ດຖະບານ ລາວ ປະກອບການວາງແຜນພ ດທະນາ ແລະ ປ ກປ ກຮ ກສາປາໃນຂ ງເຂດ
ດ ື່ ງກື່ າວໄວໃ້ຫຍ້ນືຍ ງຄຽງຄູື່ ກ  ບຊາດລາວຕະຫ ອດໄປ. ນອກນີຍ້  ງສາມາດເປ ນຂໍມູ້ນໃຫແ້ກື່ ຜູທ້ີື່

ສ ນໃຈສຶກສາຄ ນ້ຄວາ້ໃນຂ ງເຂດໃກຄ້ຽງໄດນ້ໍາໃຊເ້ປ ນຂໍມູ້ນຊື່ ວຍໃນການຄ ນ້ ຄວ້າທີື່

ກື່ ຽວຂອ້ງໄດ.້ 
ຄໍາສ ບສໍາຄ ນ: ປາ, ປື່ າສະຫງວນພູຈອມວອຍ, ແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ ແລະ ແບບຈໍາລອງ
ຄະນດິສາດ. 

mailto:sbh@nuol.edu.la
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Study Fish Change in Phouchomvoy Provincial Protected, 

Bolikhamxay Province by Mathematical Modeling 
LILIANOU.L, SAYBOUNHEAUNG.T, SOUKSOMVANG.P, 

XAYXANADASY.K, MOONLADOK.P and DOUNGSAVANH.B 

Department of Mathematics, Faculty of Natural Sciences, National 

University of Laos 

 Corresponding Author: Thongsouk SAYBOUNHEAUNG 

Email: Souksbh@nuol.edu.la 

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. 

Key words: Fish, Phouchomvoy Provincial Protected, Bolikhamxay Province 

and Mathematical Modeling 
 

ບ ດນາໍ  

mailto:sbh@nuol.edu.la
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ສິື່ ງແວດລອ້ມເປ ນປ ດໄຈໜຶື່ ງທີື່ ມບີ ດບາດສໍາຄ ນຕໍື່ ທໍາມະຊາດ-ສ ງຄ ມ, ໂດຍສະເພາະ
ແມື່ ນຕໍື່ ຊວີດິການເປ ນຢູື່ ຂອງຄ ນ, ສ ດ ແລະ ພດືນາໆຊະນດິ, ໃນນີ ້ສ ປປ ລາວ ກໍື່ ເປ ນປະເທດ
ໜຶື່ ງທີື່ ຍ  ງມສີິື່ ງແວດລອ້ມທີື່ ດ ີແຕື່ ໂດຍທ ື່ ວໄປແລວ້ ປ ດຈບຸ ນນີສ້ ິື່ ງແວດລອ້ມໃນລາວໄດຖ້ືກ
ຮຸກຮານທໍາລາຍຈາກຄ ນເຮ າຢື່ າງຫ ວງຫ າຍ ໂດຍສະເພາະແມື່ ນ ການຂຸດຄ ນ້ແຮື່ ທາດຕື່ າງໆ, 

ການພ ດທະນາຕ ວເມອືງ, ການສາ້ງທາງ, ການຂະຫຍາຍເນືອ້ທີື່ ໄຮື່ ນາຮ ວ້ສວນ, ການຖາງປື່ າ
ເຮ ດໄຮື່ ຂອງປະຊາຊ ນເຂດຊ ນນະບ ດຫື່ າງໄກສອກຫ ກີ, ການຈດູປື່ າ, ການຕ ດໄມທໍ້າລາຍປື່ າ 
ຕະຫ ອດຮອດການນໍາໃຊລ້ ດໃຊຖ້ະໜ ນ ແລະ ບ ນຫາການດໍາລ ງຊວີດິຂອງພ ນລະເມອືງທຸກ
ຄ ນ. ບ ນຫາດ ື່ ງກື່ າວນີເ້ປ ນສາເຫດຫ  ກທີື່ ເຮ ດໃຫສ້ິື່ ງແວດລອ້ມໃນລາວມກີານປື່ ຽນແປງ, ຊຶື່ ງ
ຄຸນນະພາບຂອງສິື່ ງແວດລອ້ມນ ບມືລຸ້ດໜອ້ຍຖອຍລ ງ.  

ພູຈອມວອຍເປ ນເຂດໜຶື່ ງທີື່ ຕ ງ້ ຢູື່ ແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ , ຊຶື່ ງເປ ນເຂດສະຫງວນຂອງ
ລ ດຖະບານລາວ ແລະ ຍ ງມສີິື່ ງແວດລອ້ມຂອ້ນຂາ້ງດ ີແຕື່ ກໍື່ ມກີານທໍາລາຍຈາກປະຊາຊ ນເຂດ
ພືນ້ທີື່ ອອ້ມແອມ້ດ ື່ ງກື່ າວ, ຈ ນເຮ ດໃຫສ້ິື່ ງແວດລອ້ມໃນເຂດນີມ້ກີານປື່ ຽນແປງເຊ ື່ ນດຽວກ ນ 
ແລະ ນ ບມືນ້  ບຈະປື່ ຽນແປງໄປເລືອ້ຍໆ, ຖາ້ພວກເຮ າບໍື່ ມກີານສກຶສາປ ບປຸງຄຸນນະພາບຂອງ
ສິື່ ງແວດລອ້ມ ໃຫແ້ທດເໝາະກ ບສະພາບຕ ວຈງິຂອງສ ງຄ ມແລວ້ຈະເຮ ດໃຫກ້ານດໍາລ ງຊວີດິ
ຂອງປະຊາຊ ນພ ບບ ນຫາຫຍຸງ້ຍາກນາໆປະການ.  ດວ້ຍເຫດນ ນ້, ພວກເຮ າຈ ິື່ ງມຄີວາມຈາໍເປ ນ
ຕອ້ງໄດປ້ະເມນີແນວໂນມ້ການປື່ ຽນແປງປາທີື່ ສ ື່ ງຜ ນເຮ ດໃຫສ້ິື່ ງແວດລອ້ມຢູື່ ເຂດພູຈອມວອຍ 
ມີການປື່ ຽນແປງ ເພືື່ ອເປ ນຂໍມູ້ນໃຫແ້ກື່ ລ ດຖະບານ ກໍື່ ຄືພາກສື່ ວນທີື່ ກື່ ຽວຂອ້ງໄດເ້ປ ນ
ແນວທາງໃນການປ ບປຸງ , ແກໄ້ຂ ແລະ ພ ດທະນາ ເຂດດ ື່ ງກື່ າວໃຫເ້ປ ນພືນ້ທີື່  ທີື່ ມ ີ
ສິື່ ງແວດລອ້ມທີື່ ດ ີແລະ ຍນືຍ ງຕະຫ ອດໄປ. ແຕື່ ວື່ າການປະເມນີແນວໂນມ້ການປື່ ຽນແປງຂອງ
ສິື່ ງແວດລອ້ມຈະສາມາດມາດປະເມນີໄດຢ້ື່ າງຖກືຕອ້ງຊ ດເຈນນ ນ້ ພວກເຮ າຕອ້ງມຂໍີມູ້ນກື່ ຽວ
ກ ບປ ດໄຈທີື່ ກື່ ຽວຂອ້ງທີື່ ຖກືຕອ້ງ, ວເິຄາະຢື່ າງຊ ດເຈນ ເພືື່ ອປະກອບເຂ ້າ້ໃນແບບຈາໍລອງ ແລະ 
ການວເິຄາະຜ ນໃຫມ້ຄີວາມຖກືຕອ້ງມຄີວາມໜາ້ເຊືື່ ອຖໄືດ ້ເພືື່ ອເປ ນຂໍມູ້ນໃຫແ້ກື່ ອໍານາດການ
ປ ກຄອງບາ້ນ ແລະ ພໍື່ ແມື່ ປະຊາຊ ນໃນເຂດອອ້ມແອມ້ພູຈອມວອຍ ແລະ ເຂດໃກຄ້ຽງ ໄດຮູ້ ້
ບ ດບາດຄວາມສໍາຄ ນຂອງສິື່ ງລອ້ມ, ມຈີດິສໍານກຶ ແລະ ມສີື່ ວນຮື່ ວມໃນການປ ກປ ກຮ ກສາ
ສິື່ ງແວດລອ້ມອກີດວ້ຍ ແລະ ນອກຈາກນີ ້ຜ ນການຄ ນ້ຄວາ້ຍ ງສາມາດ ເປ ນມູນອາ້ງອງີ ແລະ 
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ຊື່ ວຍໃຫແ້ກື່ ຜູທ້ີື່ ສ ນໃຈສກຶສາຄ ນ້ຄວາ້ໄດນ້ໍາໃຊ,້ ໄດສ້ກຶສາຮຽນຮູ ້ແລະ ປະກອບເປ ນຂໍມູ້ນ
ຊື່ ວຍໃນການຄ ນ້ຄວ້າໃນເລືື່ ອງທີື່ ກື່ ຽວຂອ້ງໄດ.້ 

ຍອ້ນເຫ ນໄດບ້ ນຫາ ແລະ ຄວາມສໍາຄ ນດ ື່ ງກື່ າວ, ທາງທີມງານຂອງພວກເຮ າຈ ິື່ ງມີ
ຄວາມສ ນໃຈລ ງສໍາຫ ວດ ແລະ ເກ ບກໍາຂໍມູ້ນກື່ ຽວກ ບ ປາ ໃນເຂດດ ື່ ງກື່ າວ ວື່ າເປ ນແນວໃດ, 

ມກີານປື່ ຽນແປງແນວໃດ, ແລວ້ນໍາມາປະກອບເຂ າ້ໃນວເິຄາະ ແລະ ປະເມນີແນວໂນມ້ການ
ປື່ ຽນແປງຂອງສິື່ ງແວດລອ້ມໃນເຂດດ ື່ ງກື່ າວ ເພືື່ ອເປ ນຂໍມູ້ນໃຫພ້າກສື່ ວນກື່ ຽວຂອ້ງ ກໍື່ ຄື
ລ ດຖະບານລາວ ປະກອບເຂ າ້ໃນການວາງແຜນພ ດທະນາ ແລະ ບູລະນະປ ກປ ກຮ ກສາ
ສິື່ ງແວດລອ້ມໃນເຂດດ ື່ ງກື່ າວໃຫມ້ຄີວາມຍນືຍ ງຕະຫ ອດໄປໄດ.້ 

ຈຸດປະສົງ  

1)  ເພືື່ ອສໍາຫ ວດເກ ບກໍາຂໍມູ້ນກື່ ຽວກ ບປານາໆຊະນດິໃນເຂດບໍລເິວນອອ້ມແອມ້ປື່ າ
ສະຫງວນພູຈອມວອຍ, ແຂວງບໍລຄໍິາໄຊ; 

2) ເພືື່ ອວເິຄາະແນວໂນມ້ການປື່ ຽນແປງ ແລະ ຄາດຄະເນການປື່ ຽນແປງກື່ ຽວກ ບປາ 
ໃນເຂດບໍລເິວນອອ້ມແອມ້ປື່ າສະຫງວນພູຈອມວອຍ, ແຂວງບໍລຄໍິາໄຊແຕື່ ປ ດຈບຸ ນ ຫາປີ 
2044; 

3) ເພືື່ ອສາ້ງແບບຈາໍລອງທາງຄະນດິສາດປະເມນີແນວໂນມ້ການປື່ ຽນແປງກື່ ຽວກ ບປາ
ນາໆຊະນດິໃນເຂດບໍລິເວນອອ້ມແອມ້ປື່ າສະຫງວນພູຈອມວອຍທີື່ ມຕີໍື່ ການປື່ ຽນແປງຕໍື່
ສິື່ ງແວດລອ້ມ. 
ວິ ທີ ດ ຳເນີ ນກຳນຄ້ົນຄວ້ຳ 

ການສໍາຫ ວດ ແລະ ເກ ບກາໍຂໍມ້ນູ 

ການສໍາຫ ວດ ແລະ ເກ ບກາໍຂໍມູ້ນ ແມື່ ນໄດເ້ກ ບກາໍຈາກທມີງານຄ ນ້ຄວາ້ກື່ ຽວກ ບປາ 
ພາກວຊິາຊວີະວທິະຍາ ຈາໍນວນທ ງໝ ດ 26 ຊະນດິ ແລະ ລ ງສໍາຫ ວດເກ ບກາໍຂໍມູ້ນພາກສະໜ
າມຕ ວຈງິດວ້ຍການສໍາພາດປະຊາຊ ນ ຈາໍນວນ 4 ຄ ງ້  ມທີ ງໝ ດ 102 ຄອບຄ ວ ຈາກ 5 ບາ້ນ 
ຄ:ື ບາ້ນ ນາເຮອືງ, ບາ້ນ ຫາງນາ, ບາ້ນ ນາຈະໄຫ  ້ແລະ ບາ້ນ ແກວ້ແສນຄໍາ, ເມອືງ ຄໍາເກດີ, 
ຈາໍນວນ 15, 30, 30 ແລະ 30  ຄອບຄ ວ ຕາມລໍາດ ບ ແລະ ບາ້ນ ນໍາ້ປ ນ, ເມອືງ ໄຊຈາໍພອນ 
ຈາໍນວນ 27 ຄອບຄ ວ. 
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ພາບທ ີ1 ການລ ງພາກສະໜາມເກ ບກາໍຂໍມ້ນູຕ ວຈງິ ແລະ ສໍາພາດປະຊາຊ ນ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ພາບທ ີ2 ປາບາງຊະນດິໃນແມື່ ນໍາ້ເຂດອອ້ມແອມ້ພູຈອມວອຍ  
(ຂໍມູ້ນຈາກທມີຄ ນ້ຄວາ້ກື່ ຽວກ ບປາ) 

 
 

ການວເິຄາະຂໍມ້ນູ  
ການວເິຄາະແນວໂນມ້ການປື່ ຽນແປງຂອງປາ ໃນແມື່ ນໍາ້ເຂດບໍລເິວນອອ້ມແອມ້ປື່ າ

ສະຫງວນພູຈອມວອຍ ແມື່ ນໄດນ້ໍາໃຊໂ້ປຣແກມທາງຄະນດິສາດ, ໂດຍສະເພາະແມື່ ນໂປຣ
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ແກຣມ MATALAB ແລະ ໂປຣແກມ Microsoft Excel ມາຊື່ ວຍໃນການຄດິໄລື່  ແລະ 
ວເິຄາະຜ ນຂອງຂໍມູ້ນທຽບໃສື່ ຂໍມູ້ນເດມີ.  
ການສາ້ງແບບຈາໍລອງທາງຄະນດິສາດ  

ການສາ້ງແບບຈາໍລອງທາງຄະນດິສາດປະເມນີແນວໂນມ້ການປື່ ຽນແປງກື່ ຽວ 

ກ ບປານາໆຊະນດິໃນເຂດບໍລເິວນອອ້ມແອມ້ປື່ າສະຫງວນພູຈອມວອຍທີື່ ມຕີໍື່ ການປື່ ຽນແປງຕໍື່
ສິື່ ງແວດລອ້ມ ແມື່ ນໄດນ້າໍໃຊຂໍ້ມູ້ນທີື່ ເກ  ບກາໍໄດມ້າໃນພາກສະໜາມ ມາສາ້ງແບບຈາໍລອງທາງ
ຄະນດິສາດ ໂດຍໄດແ້ບບຈາໍລອງສຂີີເ້ທ ື່ າຕາມບາດກາ້ວ ແລະ ຂ ນ້ຕອນຕໍື່ ໄປນີ:້ 
ເອ າຂໍມ້ນູເບືອ້ງຕ ນ້ບວກສະສ ມເທືື່ ອໜຶື່ ງ 
ສ ມມຸດວື່ າຂໍມູ້ນເບືອ້ງຕ ນ້ແມື່ ນ:    
ສ ນຍາລ ກດວ້ຍ:

                  

ດໍາເນນີການບວກສະສ ມເທືື່ ອໜຶື່ ງ, ຈະໄດ ້: 

               
 

 ໃນນ ນ້:  

ຈາກການບວກສະສ ມແບບນີ ້ໄດແ້ກໄ້ຂຂໍມູ້ນທີື່ ມຄີວາມເໜ ງຕງີ ແລະ ລ ກສະນະແບບບ ງເອນີ
ຂອງຂໍມ້ນູ ເພືື່ ອກຽມໃສື່ ການສາ້ງແບບຈາໍລອງການປະເມນີທາງດາ້ນສ ມຜ ນຈນຸລະຄະນດິ. 

ສາ້ງແບບຈາໍລອງທາງຄະນດິສາດ :          

ສ ມຜ ນ (3) ແມື່ ນແບບຈາໍລອງປະເມນີສຂີີເ້ທ ື່ າ  ຊຶື່ ງໃນນ ນ້ ແລະ  ແມື່ ນຈາໍ

ນວນຄ ງຄື່ າ, ຄື່ າຂອງ  ແລະ  ສາມາດຄດິໄລື່ ໄດຈ້າກວທິແີບບຈາໍລອງກາໍລ ງສອງນອ້ຍສຸດ
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

1
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ໃນນ ນ້:           ,  

ແກແ້ບບຈາໍລອງທາງຄະນດິສາດ ແລະ ແທນຄື່ າຄດິໄລື່  
ຜື່ ານການຄດິໄລື່ ສ ມຜ ນ ພວກເຮ າສາມາດໄດໃ້ຈຜ ນຂອງສ ມຜ ນ ແມື່ ນ: 

      

                         

  

     ຫ  ື                               (4) 

ສ ມຜ ນ ແມື່ ນສູດປະເມນີເລກລໍາດ ບທີື່ ບໍື່ ຕໍື່ ເນ ືື່ ອງ ແລະ ບໍື່ ເປ ນລະບຽບທີື່ ສາມາດສາ້ງ
ເປ ນສ ມຜ ນຈນຸລະຄະນດິ ແລະ ສຸດທາ້ຍໃຈຜ ນອອກມາເປ ນສ ມຜ ນທີື່ ມລີ ກສະນະຂອງສ ມ
ຜ ນຄວາມແຕກຕື່ າງ, ເຊິື່ ງຄື່ າຂອງແຕື່ ລະໃຈຜ ນຈະປື່ ຽນແປງໄປຕາມຄື່ າຂອງ , ເຊິື່ ງ 

1,2,3,...,k n=   
ຄດິໄລື່ ຄນືຫາຄື່ າທີື່ ຕອ້ງການປະເມນີເບືອ້ງຕ ນ້ 

 ສ ມຜ ນ (4) ແມື່ ນສ ມຜ ນອ ນດ ບການປະເມນີ (ຫ  ືສ ມຜ ນອ ນດ ບການຄາດຄະເນ),  
ແຕື່ ຍອ້ນວື່ າສ ມຜ ນທ ີ(4) ແມື່ ນຜ ນການປະເມນີ ທີື່ ໄດມ້າຈາກການເອ າຂໍມູ້ນຈງິ ດໍາການບວກ
ສະສ ມໜືື່ ງເທືື່ ອ. ສະນ ນ້, ເພືື່ ອຫາຄື່ າທີື່ ຕອ້ງປະເມນີໃນເບືອ້ງຕ ນ້, ພວກເຮ ານາໍໃຊສູ້ດລຸື່ ມນີມ້າ
ຄດິໄລື່ ຄນືໃໝື່  ຄສື ມຜ ນທ ີ(5) ລຸື່ ມນີ:້ 

           
          (5) 

ກວດສອບຄື່ າຜດິພາດຂອງຜ ນການປະເມນີທຽບໃສື່ ຄື່ າຈງິ 

ກວດສອບຄື່ າຜດິພາດໃນການຄດິໄລື່  . ໂດຍໃຊຄ້ື່ າປະເມນີທີື່ ຄດິໄລື່ ໄດຈ້າກ

ສ ມຜ ນ ໄປທຽບກ ບຄື່ າຈງິ (ຫ  ື ຂໍມູ້ນເບືອ້ງຕ ນ້) ຖາ້ວື່ າຜ ນການຄດິໄລື່ ເປີເຊ ນຄື່ າຜດິພາດ 
ຕອບສະໜອງໄດຕ້າມຄວາມຄາດຫວ ງໄວ ້ ແມື່ ນຖວືື່ າການຄດິໄລື່ ມຄີວາມເໝາະສ ມ ແລະ 

( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( )

1 1

1 1

1 1

1
- 2 + 1     1

2

1
- 3 + 2     1

B = 2

  ...           ...                 ....

1
- n + n-1  1

2

x x

x x

x x

  
  
 
  

  
 
 
 

    

( ) ( )
( ) ( )

( ) ( )

0

0

n

0

2

3
Y =

   ...

n

x

x

x

 
 
 
 
 
  
 

( )3 ( )3

( )
( ) ( ) ( )

1
0

1 0 aku u
x k x e

a a

− 
+ = − + 

 ( )4

( )
( ) ( ) ( )
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0 ( 1)0 a ku u

x k x e
a a

− − 
= − + 

 

( )4
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ສາມາດນາໍໃຊໄ້ດ,້ ໂດຍທ ື່ ວໄປແລວ້ເປີເຊ ນຄື່ າຜດິພາດແມື່ ນນອ້ຍເທ ື່ າທີື່ ຈະນອ້ຍໄດກ້ໍື່ ຍ ິື່ ງເປ ນ
ການດ.ີ ເປີເຊ ນຄື່ າຜດິພາດສາມາດຄດິໄລື່ ໄດຈ້າກສູດຕໍື່ ໄປນີ:້  

                        

%                  

ໃນນ ນ້: ແມື່ ນຄື່ າປະເມນີທີື່ ໄດປ້ະເມນີອອກມາ,  ແມື່ ນຄື່ າຂອງຂໍມູ້ນເບືອ້ງ

ຕ ນ້ (ຫ ຄືື່ າຈງິ) ,   
ຜົນຂອງກຳນຄ ນ້ຄວາ້  

ຜ ນຂອງການເກ ບກາໍຂໍມູ້ນ  
ຜ ນການສໍາຫ ວດ ແລະ ສໍາພາດປະຊາຊ ນ ເພືື່ ອເກ ບກໍາຂໍມູ້ນກື່ ຽວກ ບປາຢູື່ ໃນເຂດ

ບໍລເິວນອອ້ມແອມ້ປື່ າສະຫງວນພູຈອມວອຍ, ແຕື່ ປີ 1980-2019, ສາມາດເກ ບກໍາໄດ ້ປາ ຈໍາ
ນວນ 26 ຊະນດິ ດ ື່ ງຕາຕະລາງລຸື່ ມນີ:້ 

ລ/ດ ປະເພດ 

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
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0

-

2
0
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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 

ປາຈີື່ ໂກະ, 

ປາ
ມ ນປາກບໍາ້ 

53.65 53.65 52.84 50.81 50.51 47.68 44.04 43.03 

4 

ປາຈີື່ ໂກະ, 

ປາມ ນປາກ
ມ ນ 

57.38 57.18 56.17 54.75 53.94 50.30 46.57 44.75 

5 

ປາປີກ
ໃຫຍື່ , ປາ
ດູດຫນີ 

64.64 64.64 63.63 63.23 59.79 55.55 49.89 48.88 

( )
( ) ( ) ( )

( ) ( )

0
0

0
100

x k x k

x k


−
= (6)

( )
( )

0

x k ( ) ( )0
x k

1,2,3,.....,k n=
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6 
ປາມ ື່ ນໂຈກ, 

ດອກຈານ 
48.29 48.29 47.28 46.46 45.45 43.43 40.71 39.89 

7 ປາສະອ ີ 56.57 56.37 55.96 53.93 52.52 47.47 41.71 40.91 

8 
ປາຂ ນ້ເຮອື
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 ປາພ ນ້ 1 63.24 63.24 63.04 61.01 59.59 56.76 50.50 49.89 

17 ປາພ ນ້ 2 75.36 75.36 74.74 72.92 69.69 67.47 61.01 57.77 

18 ປາພ ນ້ 3 70.30 70.50 69.29 68.28 65.65 63.63 55.75 54.74 

19 ປາພ ນ້ 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 
ປາເຄ ງ ຫ  ື
ປາເກ ງ 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 ປາສະກ ນ 60.00 58.90 56.89 54.51 53.52 52.34 50.13 50.10 

26 ປາດູດຝຸື່ ນ 63.23 63.23 63.23 63.03 61.81 63.73 67.07 66.08 

 

ຜ ນຂອງການວເິຄາະຂໍມ້ນູ  
 ຫ  ງຈາກໄດເ້ກ ບກ າເອ າຂໍມູ້ນຕື່ າງໆມາແລວ້ ກໍື່ ໄດເ້ອ າບ ນດາຂໍມູ້ນເຫ  ື່ ານ ນ້ມາສາ້ງແບບຈໍາລອງ

ທາງຄະນດິສາດ ໂດຍໄດແ້ບບຈໍາລອງສີຂີເ້ທ ື່ າ (Grey Model), ຫ  ງຈາກນນ ນ້ແມື່ ນໄດນໍ້າໃຊ ້ໂປຣ
ແກມທາງຄະນດິສາດ ໂດຍສະເພາະແມື່ ນໂປຣແກຣມ MATALAB ແລະ ໂປຣແກຣມ Microsoft 

Excel  ມາຊື່ ວຍໃນການຄດິໄລື່  ແລະ ວເິຄາະຜ ນຂອງຂໍມູ້ນທຽບໃສື່ ຂໍມູ້ນເດມີ.  
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ຂໍມູ້ນຂອງ ປາ ແຕື່ ປ ດຈບຸ ນຮອດ ປີ 2044 ມດີ ື່ ງນີ:້ 
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0 

56.1

4 
     

ຄື່ າ
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 

ຄື່ າ
ຜດິ
ພາ
ດ 

0.0

00

0 

0.0

07

0 

0.0

07

4 

0.0

05

2 

0.0005 
0.00

07 

0.01

73 

0.01

05 
     

%
ຄື່ າ
ຜດິ
ພາ
ດ 

0.0

0 

0.7

0 

0.7

4 

0.5

2 
0.05 0.07 1.73 1.05      
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ປາ
ຈໂີ
ກະ

, ປ
າມ

 ນປ
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 
     

ຄື່ າ
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 

ຄື່ າ
ຜດິ
ພາ
ດ 

0.0

00

0 

0.0

00

4 

0.0

15

3 

0.0

02

7 

0.0139 
0.00

63 

0.00

43 

0.01

13 
     

%
ຄື່ າ
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

 ນປ
າກ
ມ ນ

 

ຂໍ ້

ມູນ
ເດີ
ມ 

57.

38 

57.

18 

56.

17 

54.

75 
53.94 

50.3

0 

46.5

7 

44.7

5 
     

ຄື່ າ
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 

ຄື່ າ
ຜດິ
ພາ
ດ 

0.0

00

0 

0.0

07

2 

0.0

18

6 

0.0

14

4 

0.0031 
0.01

23 

0.00

24 

0.00

00 
     

%
ຄື່ າ
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
ຍື່ ,
 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 
     

ຄື່ າ
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 
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ເມີ
ນ 

ຄື່ າ
ຜດິ
ພາ
ດ 

0.0

00

0 

0.0

19

0 

0.0

02

4 

0.0

06

0 

0.0191 
0.01

24 

0.00

60 

0.00

41 
     

%
ຄື່ າ
ຜດິ
ພາ
ດ 

0.0

0 

1.9

0 

0.2

4 

0.6

0 
1.91 1.24 0.60 0.41      

ປາ
ມ ນ

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 
     

ຄື່ າ
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 

ຄື່ າ
ຜດິ
ພາ
ດ 

0.0

00 

0.0

14

7 

0.0

03

2 

0.0

12

3 

0.0231 
0.01

22 

0.00

32 

0.00

85 
     

%
ຄື່ າ
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 
     

ຄື່ າ
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 

ຄື່ າ
ຜດິ
ພາ
ດ 

0.0

00

0 

0.0

06

7 

0.0

08

4 

0.0

09

1 

0.0000 
0.00

65 

0.01

25 

0.00

44 
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%
ຄື່ າ
ຜດິ
ພາ
ດ 

0.0

0 

0.6

7 

0.8

4 

0.9

1 
0.00 0.65 1.25 0.44     

 

 

 

ປາ
ຂ 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 
     

ຄື່ າ
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 

ຄື່ າ
ຜດິ
ພາ
ດ 

0.0

00

0 

0.0

19

4 

0.0

01

4 

0.0

04

1 

0.0059 
0.01

68 

0.00

54 

0.00

66 
     

%
ຄື່ າ
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 
     

ຄື່ າ
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 

ຄື່ າ
ຜດິ
ພາ
ດ 

0.0

00

0 

0.0

19

0 

0.0

07

7 

0.0

21

9 

0.0202 
0.01

59 

0.02

70 

0.00

99 
     

%
ຄື່ າ
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 
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ເດີ
ມ 

ຄື່ າ
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 

ຄື່ າ
ຜດິ
ພາ
ດ 

0.0

00

0 

0.0

11

5 

0.0

04

5 

0.0

19

7 

0.0258 
0.00

31 

0.02

66 

0.01

02 
     

%
ຄື່ າ
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 
     

ຄື່ າ
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 

ຄື່ າ
ຜດິ
ພາ
ດ 

0.0

00

0 

0.0

05

5 

0.0

05

6 

0.0

14

0 

0.0064 
0.00

46 

0.00

66 

0.00

23 
     

%
ຄື່ າ
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 
     

ຄື່ າ
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 
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ຄື່ າ
ຜດິ
ພາ
ດ 

0.0

00

0 

0.0

05

1 

0.0

07

6 

0.0

07

2 

0.0160 
0.00

48 

0.00

50 

0.00

28 
     

%
ຄື່ າ
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 
     

ຄື່ າ
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 

ຄື່ າ
ຜດິ
ພາ
ດ 

0.0

00

0 

0.0

07

9 

0.0

01

6 

0.0

00

9 

0.0025 
0.01

11 

0.00

26 

0.01

15 
     

%
ຄື່ າ
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 
     

ຄື່ າ
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 

ຄື່ າ
ຜດິ
ພາ
ດ 

0.0

00

0 

0.0

19

9 

0.0

03

6 

0.0

06

0 

0.0118 
0.00

50 

0.00

62 

0.00

15 
     

%
ຄື່ າ
ຜດິ

0.0

0 

1.9

9 

0.3

6 

0.6

0 
1.18 0.50 0.62 0.15      
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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 
     

ຄື່ າ
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 

ຄື່ າ
ຜດິ
ພາ
ດ 

0.0

00

0 

0.0

15

9 

0.0

06

1 

0.0

23

5 

0.0159 
0.00

44 

0.00

82 

0.01

63 
     

%
ຄື່ າ
ຜດິ
ພາ
ດ 

0.0

0 

1.5

9 

0.6

1 

2.3

5 
1.59 0.44 0.82 1.63      

ປາ
ພ 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 
     

ຄື່ າ
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 

ຄື່ າ
ຜດິ
ພາ
ດ 

0.0

00

0 

0.0

00

5 

0.0

08

4 

0.0

00

3 

0.0012 
0.01

15 

0.00

75 

0.00

42 
     

%
ຄື່ າ
ຜດິ
ພາ
ດ 

0.0

0 

0.0

5 

0.8

4 

0.0

3 
0.12 1.15 0.75 0.42      

ປາ
ພ 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 
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ຄື່ າ
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 

ຄື່ າ
ຜດິ
ພາ
ດ 

0.0

00

0 

0.0

05

1 

0.0

04

5 

0.0

04

1 

0.0

07

6 

0.00

36 

0.00

93 

0.01

71 
     

%
ຄື່ າ
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
ພ 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 
     

ຄື່ າ
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 

ຄື່ າ
ຜດິ
ພາ
ດ 

0.0

00

0 

0.0

01

0 

0.0

02

9 

0.0

04

1 

0.0

13

9 

0.00

93 

0.00

52 

0.00

44 
     

%
ຄື່ າ
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
ພ 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 
     

ຄື່ າ
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 

ຄື່ າ
ຜດິ

0.0

00

0 

0.0

00

9 

0.0

10

9 

0.0

01

8 

0.0

05

4 

0.00

07 

0.00

61 

0.01

18 
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ພາ
ດ 

%
ຄື່ າ
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 
     

ຄື່ າ
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 

ຄື່ າ
ຜດິ
ພາ
ດ 

0.0

00

0 

0.0

32

2 

0.0

15

7 

0.0

48

7 

0.0

02

2 

0.00

65 

0.04

76 

0.00

07 
     

%
ຄື່ າ
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 
     

ຄື່ າ
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 

ຄື່ າ
ຜດິ
ພາ
ດ 

0.0

00

0 

0.0

17

4 

0.0

07

2 

0.0

02

5 

0.0

26

7 

0.03

18 

0.01

54 

0.03

61 
     

%
ຄື່ າ
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
 ງ/ປ

າເກ
 ງ 

ຂໍ ້

ມູນ
ເດີ
ມ 

70.

74 

70.

37 

69.

10 

66.

67 

63.

48 

62.2

2 

61.4

8 

61.2

0 
     

ຄື່ າ
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 

ຄື່ າ
ຜດິ
ພາ
ດ 

0.0

00

0 

0.0

03

4 

0.0

11

1 

0.0

01

6 

0.0

21

2 

0.01

52 

0.00

06 

0.02

04 
     

%
ຄື່ າ
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 
     

ຄື່ າ
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 

ຄື່ າ
ຜດິ
ພາ
ດ 

0.0

00

0 

0.0

11

3 

0.0

03

7 

0.0

01

4 

0.0

16

5 

0.00

87 

0.00

20 

0.01

88 
     

%
ຄື່ າ
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 
     

ຄື່ າ
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 

ຄື່ າ
ຜດິ
ພາ
ດ 

0.0

00

0 

0.0

01

2 

0.0

05

3 

0.0

00

8 

0.0

02

5 

0.00

45 

0.00

45 

0.00

81 
     

%
ຄື່ າ
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

ກ ນ
 

ຂໍ ້

ມູນ
ເດີ
ມ 

60.

00 

58.

90 

56.

89 

54.

51 

53.

52 

52.3

4 

50.1

3 

50.1

0 
     

ຄື່ າ
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 

ຄື່ າ
ຜດິ
ພາ
ດ 

0.0

00

0 

0.0

08

5 

0.0

01

8 

0.0

12

8 

0.0

03

0 

0.00

27 

0.01

22 

0.00

48 
     

%
ຄື່ າ
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

ຝຸື່ ນ
/ປ
າຝ
ຣ ື່ ງ

 

ຂໍ ້

ມູນ
ເດີ
ມ 

    
2.9

6 

56.6

3 

84.4

4 

84.4

8 
     

ຄື່ າ
ປະ
ເມີ
ນ 

    
2.9

6 

62.2

2 

74.1

9 

88.4

8 

105.0

5 

12

5.8

1 

15

0.0

2 

17

8.8

9 

21

3.3

2 

ຄື່ າ
ຜດິ
ພາ
ດ 

    

0.0

00

0 

0.10

52 

0.12

14 

0.04

73 
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%
ຄື່ າ
ຜດິ
ພາ
ດ 

    
0.0

0 

10.5

2 

12.1

4 
4.73      

 

ເສ ນ້ສະແດງຜ ນການປະເມນີແນວໂນມ້ຂອງປາ  

 
 

ອະທບິາຍຜ ນ 

 ຈາກຕາຕະລາງຜ ນການວເິຄາະຂໍມູ້ນ ແລະ ເສ ນ້ສະແດງຜ ນການປະເມນີແນວໂນມ້ຂອງ
ປາຂາ້ງເທງິນ ນ້ ໂດຍລວມແລວ້ເຫ ນວື່ າມແີນວໂນມ້ຫ ຸດລ ງ, ຊຶື່ ງບາງຊະນດິຫ ຸດລ ງຫ າຍກວື່ າໝູື່
ໄດແ້ກື່ : ປາແກງ, ປາຊວິລາຍແຊກ, ປື່ າຈີື່ ໂກະ, ປາມ ນໂຈກ, ປາສະອ,ີ ປາຂ ນ້ເຮອືງລາຍແຈງ້, 
ປາຈາດ, ປາໂກນ, ປາຂາວ, ປາມອ້ມ, ປາພ ນ້ບາງຊະນດິ, ປາສອງ, ປາສູດ, ປາກະປີ ແລະ ປາ
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ເຄ ງ, ບາງຊະນດິຫ ຸດລ ງປານກາງໄດແ້ກື່ : ປາຊາ ແລະ ປາພ ນ້ບາງຊະນດິ; ບາງຊະນດິຫ ຸດລ ງໜ ້
ອຍໄດແ້ກື່ : ປາຈະຫ ວດ, ປາສະກ ນ ແລະ ປາພ ນ້ບາງຊະນດິ; ບາງຊະນດິບໍື່ ມກີານປື່ ຽນແປງ
ໄດແ້ກື່ : ປາໄຍ ແລະ ບາງຊະນດິມລີ ກສະນະເພີື່ ມຂຶນ້ໄດແ້ກື່ : ປາກໍ ແລະ ປາດູດຝຸື່ ນ ຫ ື 
ປາຝຣ ື່ ງ. 
ສະຫ ຸບຜ ນຂອງກຳນຄ ນ້ຄວາ້  

ຜື່ ານການສໍາຫ ວດເກ ບກໍາຂໍມູ້ນ, ວເິຄາະ, ປະເມນີ ແລະ ສກຶສາຄ ນ້ຄວາ້ຕ ວຈງິ, ສາມາດ
ສະຫ ຸບໄດວ້ື່ າ: 

1) ສໍາລ ບການສໍາຫ ວດ ແລະ ເກ ບກໍາຂໍມູ້ນພາກສະໜາມມຈີໍານວນ 4 ຄ ງ້ ໂດຍໃຊ ້
ແບບສໍາພາດ ສໍາພາດປະຊາຊ ນ ທ ງໝ ດ 102 ຄອບຄ ວ ຈາກ 5 ບາ້ນ ຄ:ື ບາ້ນ ນາເຮອືງ, ບາ້ນ 
ຫາງນາ, ບາ້ນ ນາຈະໄຫ  ້ແລະ ບາ້ນ ແກວ້ແສນຄໍາ, ເມອືງ ຄໍາເກດີ, ຈໍານວນ 15, 30, 30 
ແລະ 30  ຄອບຄ ວ ຕາມລ າດ ບ ແລະ ບາ້ນ ນໍາ້ປ ນ, ເມອືງ ໄຊຈ າພອນ ຈາໍນວນ 27  ຄອບຄ ວ 
ຊຶື່ ງຂໍມູ້ນກື່ ຽວກ ບປາແຕື່ ປີ 1980-2019 ສາມາດເກ ບກໍາໄດຈ້ໍານວນທ ງໝ ດ 26 ຊະນດິ 
ໄດແ້ກື່ : ປາແກງ, ປາຊວິລາຍຊກິແຊ ກ, ປາຈໂິກະ (ປາມ ນໜາ້ບໍາ້), ປາຈໂິກະ (ປາມ ນປາກ
ມ ນ), ປາປີກໃຫຍື່  (ປາດູດຫີນ), ປາມ ື່ ນໂຈກດອກຈານ, ປາສະອີ, ປາຂ ນ້ເຮອືລາຍແຈງ້, 
ປາຈາດ, ປາໂກນ, ປາຂາວ, ປາມອ້ມ, ປາສອງ, ປາກໍ, ປາຈະຫ ວດ, ປາພ ນ້ 1, ປາພ ນ້ 2, ປາ
ພ ນ້ 3, ປາພ ນ້ 4, ປາກະປິ, ປາສູດ, ປາເຄ ງ ຫ  ືປາເກ ງ, ປາຊາ, ປາໄຍ, ປາສະກ ນ ແລະ ປາດູດ
ຝຸື່ ນ ຫ  ືປາຝຣ ື່ ງ;  

2) ຈາກການວິເຄາະ ແລະ ເສ ນ້ສະແດງຂໍມູ້ນຕ ງ້ແຕື່ ປີ 1980-2044 ກື່ ຽວກ ບປາ 
ໂດຍລວມແລວ້ເຫ ນວື່ າມແີນວໂນມ້ປື່ ຽນແປງໃນທດິທາງທີື່ ຫ ຸດລ ງ, ຊຶື່ ງມແີນວໂນມ້ຫ ຸດລ ງ
ຫ າຍກວື່ າໝູື່ ແມື່ ນປາສູດ ແລະ ປາກະປິ, ຮອງລ ງມາແມື່ ນປາມ ນໜາ້ບໍາ້, ສື່ ວນປາໄຍມແີນວ
ໂນມ້ບໍື່ ປື່ ຽນແປງ ແລະ ປາດູດຝຸື່ ນ (ປາດໍາ, ປາຝຣ ື່ ງ), ປາກໍ ມແີນວໂນມ້ປື່ ຽນແປງໃນທດິທາງ
ທີື່ ເພີື່ ມຂຶນ້; 

3) ການສາ້ງແບບຈາໍລອງແນວໂນມ້ການປື່ ຽນແປງຂອງສິື່ ງແວດລອ້ມແມື່ ນສາມາດກໍາ
ນ ດດວ້ຍແບບຈາໍລອງສຂີີື່ ເທ ື່ າ (Grey Model) ໂດຍຜື່ ານຂະບວນການ ແລະ ຂ ນ້ຕອນບວກ
ສະສ ມອກີເທືື່ ອໜຶື່ ງ ຈາກການບວກສະສ ມແບບນີ ້ແມື່ ນໄດມ້າແກໄ້ຂຂໍມູ້ນທີື່ ມຄີວາມເໜ ງຕງີ 
ແລະ ລ ກສະນະແບບບ ງເອນີຂອງຂໍມູ້ນ, ເຮ ດໃຫຂໍ້ມູ້ນມກີານປື່ ຽນແປງເປ ນຂໍມູ້ນທີື່ ມກີ  ດເກນ 
ແລະ ມລີະບຽບທີື່ ເປ ນອ ນດ ບຂຶນ້ ແລະ ນໍາມາສາ້ງແບບຈາໍລອງການປະເມນີທາງດາ້ນສ ມຜ ນ
ຈຸນລະຄະນດິ, ແກແ້ບບຈໍາລອງດວ້ຍການແທນຂໍມູ້ນຈງິທີື່ ສໍາຫ ວດເກ ບກໍາມາໄດ ້ແລະ 
ຄດິໄລື່  ພອ້ມທ ງຄດິໄລື່ ຄນືຫາຄື່ າທີື່ ຕອ້ງການປະເມນີເບືອ້ງຕ ນ້ ແລະ ກວດສອບຄື່ າຜດິພາດ
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ຂອງຜ ນການປະເມນີໂດຍທຽບໃສື່ ຄື່ າຈງິ,ຊຶື່ ງສາມາດປະເມນີແນວໂນມ້ການປື່ ຽນແປງສິື່ ງແລວ້
ຕາມແຕື່ ລະປ ດໄຈຕື່ າງໆທີື່ ກື່ ຽວຂອ້ງໄດ;້ 

4) ຜ ນການວເິຄາະຂໍມູ້ນແນວໂນມ້ການປື່ ຽນແປງຂອງປາ ສາມາດປະເມນີແນວໂນມ້
ການປື່ ຽນແປງກື່ ຽວກ ບປາແຕື່ ລະຊະນດິ ແຕື່ ປ ດຈບຸ ນຫາປີ 2044 ໄດອ້ກີດວ້ຍ; 

5) ສິື່ ງແວດລອ້ມຈະມຄີວາມອຸດ ມສ ມບູນ ແລະ ມຄີວາມຍນືຍ ງໄດນ້  ນ້ ຈະຕອ້ງໄດຮ້ ບ
ການເອ າໃຈໃສື່  ປ ກປ ກຮ ກສາບ ດດາປ ດໄຈທີື່ ກື່ ຽວຂອ້ງກ ບສິື່ ງແວດລອ້ມ ໜຶື່ ງໃນນ ນ້ ປາເປ ນ
ປ ດໄຈໜຶື່ ງທີື່ ສໍາຄ ນຕໍື່ ສິື່ ງແວດລອ້ມ, ທໍາມະຊາດ-ສ ງຄ ມ, ໂດຍສະເພາະແມື່ ນຕໍື່ ຊວີດິການເປ ນ
ຢູື່ ຂອງຄ ນ;  

6) ຜ ນການຄ ນ້ຄວາ້ ສາມາດເປ ນຂໍມູ້ນສື່ ວນໜຶື່ ງ  ເພືື່ ອຊື່ ວຍໃຫພ້າກສື່ ວນທີື່ ກື່ ຽວຂອ້ງ 
ກໍື່ ຄລື ດຖະບານແຫື່ ງ ສປປ ລາວ ປະກອບເຂ າ້ໃນການວາງແຜນພ ດທະນາ ແລະ ບູລະນະປ ກ
ປ ກຮ ກສາສິື່ ງແວດລອ້ມໃນເຂດພູຈອມວອຍ ໃຫມ້ຄີວາມຍນືຍ ງຕະຫ ອດໄປໄດ ້ພອ້ມທ ງເປ ນ
ຂໍມູ້ນໃຫແ້ກື່ ອໍານາດການປ ກຄອງບາ້ນ ແລະ ພໍື່ ແມື່ ປະຊາຊ ນໃນເຂດອອ້ມແອມ້ພູຈອມວອຍ 
ແລະ ເຂດໃກຄ້ຽງ ໄດຮູ້ບ້  ດບາດຄວາມສໍາຄ ນຂອງສິື່ ງແວດລອ້ມ, ມຈີດິສໍານກຶ ແລະ ມສີື່ ວນ
ຮື່ ວມໃນການປ ກປ ກຮ ກສາສິື່ ງແວດລອ້ມອກີດວ້ຍ; 

7) ນອກຈາກນີ ້ຜ ນການຄ ນ້ຄວາ້ຍ ງສາມາດ ເປ ນຂໍມູ້ນອາ້ງອງີ ແລະ ຊື່ ວຍໃຫແ້ກື່ ຜູທ້ີື່
ສ ນໃຈສກຶສາຄ ນ້ຄວາ້ໄດນ້ໍາໃຊ,້ ໄດສ້ກຶສາຮຽນຮູ ້ແລະ ປະກອບເປ ນຂໍມູ້ນຊື່ ວຍໃນການຄ ນ້ຄວ້າ
ໃນເລືື່ ອງທີື່ ກື່ ຽວຂອ້ງໄດ.້ 
ຂ ້ ສະເໜີແນະ  

ຂໍສ້ະເໜຕີໍື່ ພາກສື່ ວນທີື່ ກື່ ຽວຂອ້ງ 
1)  ຢາກໃຫອໍ້ານາດການປ ກຄອງບາ້ນ ແລະ ພໍື່ ແມື່ ປະຊາຊ ນໃນເຂດອອ້ມແອມ້ປື່ າ

ສະຫງວນພູຈອມວອຍ ມສີື່ ວນຮື່ ວມໃນການອານຸລ ກປາ ເພືື່ ອປ ກປ ກຮ ກສາສິື່ ງແວດລອ້ມ; 
2) ຢາກໃຫພ້າກສື່ ວນກື່ ຽວຂອ້ງຍ ກສູງບ ດບາດຄວາມສໍາຄ ນການຄ ນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດ

ດາ້ນຄະນດິສາດ ແລະ ສະໜອງທນຶຮອນຫ າຍຂຶນ້ ເພືື່ ອປະກອບສື່ ວນເຂ າ້ໃນການພ ດທະນາ
ເສດຖະກດິ-ສ ງຄ ມ. 

ຂໍສ້ະເໜໃີນການສກຶສາຄ ນ້ຄວາ້ຕໍື່ ໄປ 

ໃນການສກຶສາຄ ນ້ຄວາ້ຄ ງ້ນີ,້ ພວກຂາ້ພະເຈ າ້ໄດສ້ກຶສາຄ ນ້ຄວາ້ສະເພາະແບບຈໍາລອງ
ຄະນດິ ສາດໂດຍສະເພາະແມື່ ນ ແບບຈາໍລອງສຂີີື່ ເທ ື່ າເທ ື່ ານ ນ້. ການປື່ ຽນແປງຂອງ ປາ ຈະເຮ ດ
ໃຫສ້ິື່ ງແວດລອ້ມມກີານປື່ ຽນແປງ, ຊຶື່ ງຍ ງບໍື່ ທ ນໄດສ້ກຶສາຢື່ າງກວາ້ງຂວາງ, ບໍື່ ໄດສ້ກຶສາຫ າຍ
ປ ດໄຈ ແລະ ຫ າຍສະຖານທີື່ ເທືື່ ອ. 
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ສະນ ນ້, ຈ ິື່ ງສະເໜມີາຍ ງຜູທ້ີື່ ມຄີວາມສ ນໃຈສກຶສາຄ ນ້ຄວາ້ກື່ ຽວກ ບເລືື່ ອງນີ,້ ຈ  ື່ ງໄດສ້ກຶ
ສາໃຫກ້ວາ້ງ ຂວາງ, ສກຶສາຫ າຍປ ດໄຈ, ຫ າຍສະຖານທີື່  ແລະ ນໍາໃຊແ້ບບຈໍາລອງອືື່ ນໆເຂ າ້
ໃນການສກຶສາຕືື່ ມອກີ ເພືື່ ອໃຫມ້ເີນືອ້ໃນໜ ກແໜນ້, ຊ ດເຈນ ແລະ ສ ມບູນຂຶນ້ກວື່ າເກ ື່ າອກີ
ດວ້ຍ.  
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ຄວາມຫ າກຫ າຍຊະນດິຂອງສ ດປີກ ໃນຂອບເຂດພູຈອມວອຍ ເມອືງຄໍາເກດີ-
ໄຊຈາໍພອນ ແຂວງບໍລຄໍິາໄຊ 

ລພີອນ ໜໍື່ ປະເສດີ; ບຸນທ ບ ພະໄຊສ ມບ ດ; ຄໍາຫ າ້ ອນິຄະວໄິລ; ກອນອຸມາ ພ ງສາ; 
ຈ ນທມິາ ປ ນທະລດິ ແລະ ເຈທໍີື່  ວາຈາທໍື່  

ພາກວຊິາ ຊວີະວທິະຍາ, ຄະນະວທິະຍາສາດທໍາມະຊາດ, ມະຫາວທິະຍາໄລແຫື່ ງ
ຊາດ, ອີ ເມວ: L.nophaseud@nuol.edu.la 

ບ ດຄ ດຫຍໍ ້
ການສກຶສາຄວາມຫ າກຫ າຍຊະນດິຂອງສ ດປີກ ໃນຂອບເຂດພູຈອມວອຍ ເມອືງຄໍາ

ເກດີ-ໄຊຈາໍພອນ ປື່ າສະຫງວນຂອງແຂວງ ແຂວງບໍລຄໍິາໄຊ ແຕື່ ປີ 2018-2020 ກວມເອ າ 7 
ຈດຸຂອງການສກຶສາ ໃນ 3 ເຂດບາ້ນເປ າ້ໝາຍ: ບາ້ນນາເຮອືງ, ບາ້ນນໍາ້ປ ນ ແລະ ບາ້ນວ ງບານ. 
ດວ້ຍວທີກີານຕ ງ້ກອ້ງດ ກຖື່ າຍສ ດປື່ າ,  ຍື່ າງຕາມແຫ ວສໍາຫ ວດໃນປື່ າ, ບ ນທກຶສຽງຮອ້ງ, ຖື່ າຍ
ພາບນ ກທີື່ ພ ບເຫ ນໂຕຈງິ ແລະ ສໍາພາດປະຊາຊ ນໃນການນໍາໃຊສ້ ດປີກມາກື່ ອນ. ການສກຶສາ
ຄ ງ້ນີສ້າມາດພ ບຄວາມຫ າກຫ າຍຊະນດິຂອງສ ດປີກທ ງໝ ດ 24 ຕະກຸນ, 39 ສະກຸນ, 50 

ຊະນດິ. ພ ບຫ າຍຫ າຍກວື່ າໜູື່ ຕະກຸນ Muscicapidae, Phasianidae ແລະ Pycnonotidae, 

ຮອງລ ງມາແມື່ ນຕະກຸນ Covidae, Cuculidae, Leiothrichidae, Megalaimidae ແລະ 
Picidae ແລະ ຫ າຍໆຕະກຸນພ ບພຽງຕະກຸນລະ 2 ຊະນດິ ບາງຊະນດິຖກືຈ ດໃນບ ນຊແີດງ
ຂອ ງ  IUCN ເ ຊ ນ  Alcedo atthis ແລະ  Chloropsis cochinchinensis. 1  ຊ ະນິດ 
Blythipicus pyrrhotis ຖກືຈ ດໃນກຸື່ ມຂາດຂໍມູ້ນ ແລະ 2 ຊະນດິ ໃກຖ້ກືໄພຂ ື່ ມຂູື່ , ຫ າຍ
ຊະນດິບໍື່ ມລີາຍຊືື່ ໃນບ ນຊີ.້ ນອກຈາກນີ ້2 ຊະນດິ ຖຶກຈ ດໃນບ ນຊີ ້II ຂອງ CITES ເຊ ນ 
Leiothrix argentauris ແລະ Polyplectron bicalcaratum. ພ ບ 4 ຊະນດິ ຖກືຈ ດເຂ າ້
ໃນບ ນຊີສ້  ດນໍາ້-ສ ດປື່ າປະເພດຫວງຫາ້ມ I  ຕາມລໍາດ ບ Lophura nycthemera, Enicurus 

schistaceus, Polyplectron bicalcaratum ແລະ Centropus sinensis. 7 ຊະນດິ ແມື່ ນ
ຢູື່ ໃນບ ນຊີສ້  ດນໍາ້-ສ ດປື່ າປະເພດຄຸມ້ຄອງ II. 
ຄໍາສ ບສໍາຄ ນ: ສ ດປີກ, 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 
 

ຄວາມສໍາຄ ນ ແລະ ທີື່ ມາຂອງບ ນຫາ                                                           
ຜື່ ານມາການສກຶສາຄວາມຫ າກຫ າຍທາງດາ້ນວທິະຍາສາດກື່ ຽວກ ບຊະນດິພ ນສ ດປື່ າ 

ໃນ ສປປ ລາວ ແມື່ ນຍ ງມຈີາໍກ ດຫ າຍ, ຈ ນຮອດໃນທາ້ຍປີ 1980 ແລະ ປີ 1990, ໄດມ້ກີານ
ສກຶສາ ແລະ ສໍາຫ ວດສ ດປື່ າ ເກດີຂຶນ້ເປ ນຄ ງ້ທໍາອດິ ເພືື່ ອຊື່ ວຍໃນການພ ດທະນາລະບ ບປື່ າ
ສະຫງວນແຫື່ ງຊາດຂອງປະເທດ ຈາກພາກລ ດ ແລະ ເອກະຊ ນ ໂດຍສະເພາະຈາກລ ດຖະບານ
ໂດຍກ ມປື່ າໄມ,້ ໄດຮ້ ບການຊື່ ວຍເຫ ອືຈາກອ ງການສາກ ນ IUCN ແລະ WCS, ໄດສ້ ື່ ງທມີ
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ງານພາກສະໜາມລ ງໄປປະເມນີພືນ້ທີື່  ທີື່ ຖກືນໍາສະເໜໃີຫເ້ປ ນປື່ າສະຫງວນແຫື່ ງຊາດ ແລະ 
ທໍາຄວາມເຂ າ້ໃຈກື່ ຽວກ ບສະຖານະພາບໃນລະດ ບຊາດຂອງສ ດປື່ າໃນຂອບເຂດພືນ້ທີື່ ສະເພາະ
ທີື່ ສໍາຄ ນຕໍື່ ການອະນຸລ ກ, ຊຶື່ ງຜ ນໄດຮ້ ບຂອງການສໍາຫ ວດໃນຄ ງ້ນ ນ້, ຈາໍນວນຊະນດິພ ນຂອງ
ສ ດປື່ າທີື່ ຖກືຄ ນ້ພ ບໃໝື່ ທີື່ ໜາ້ຕືື່ ນເຕ ນ້ໄດເ້ກດີຂຶນ້ໃນທ ດສະວ ດຫ າ້ສຸດເຊ ື່ ນ: ເສ າຫ າ, ກະຕື່ າຍ
ລາຍສາຍພູຫ ວງ (ກະຕື່ າຍລາຍເສອື) ແລະ ຟານເຂ າໃຫຍື່  ແມື່ ນໄດຖ້ືກຄ ນ້ພ ບຕາມສາຍພູ
ຫ ວງ. ຕໍື່ ມາປີ 1999 ໄດມ້ກີານລາຍງານ ແລະ ຕພີມິກື່ ຽວກ ບການສກຶສາສ ດປື່ າ  ໂດຍທື່ ານ 
J.W. Duckworth, ທື່ ານ R.E. Salter ແລະ ທື່ ານ ຄໍາຄູນ ຂຸນບໍລິນ ທີື່ ໄດທ້ ບທວນ
ສະຖານະພາບ ການອະນຸລ ກສ ດລຽ້ງລູກດວ້ຍນໍາ້ນ ມທີື່ ຮູວ້ື່ າມ ີຫ  ືຄາດວື່ າມຢູີື່ ໃນ ສປປ ລາວ, 
ໃນນ ນ້ສາມາດພ ບນ ກເຖງິ 700 ຊະນດິ (J.W.Duckworth, 1999). ໃນປີ 2003  ໄດມ້ສີກຶ
ສາ ແລະ ລາຍງານກື່ ຽວກ ບສະຖານທສໍີາຄ ນຂອງນ ກແຫື່ ງຕື່ າງໆຕ ງ້ແຕື່ ພາກເໜອືຈ ນຮອດພາກ
ໃຕ ້ຂອງ ສປປ ລາວ ມເີຖິງ 27 ແຫື່ ງ  (ອນິທາປາທາ, 2003) ແລະ ອິື່ ງຕາມຂໍມູ້ນຈໍານວນ
ຊະນດິນ ກຂອງລາວທີື່ ມກີານບ ນທກຶໄວຕ້າມເວບໄຊຕື່ າງໆເຊ ື່ 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 ວື່ າງມໍື່ ໆມານີໄ້ດມ້ກີານຄ ນ້
ພ ບນ ກຊະນິດໃໝື່  (ນ ກຂວກຫ ວໂລນ) ຢູື່ ຕາມເຂດປື່ າຜື່ າຫີນຂອງສປປ ລາວ (L.A 

Woxvold, 2009)   ແລະ  ໄດມ້ກີານບ ນທຶກເປ ນຄ ງ້ທໍາອິດຂອງການຄ ນ້ພ ບນ ກຊະນດິ 
(Muscicapa muttui ). (Santi Xayyasith, 2020) 

 ພູຈອມວອຍ ເປ ນປື່ າໄມຂ້ອງເຂດສາຍພູສູງທີື່ ນື່ ອນໃນເຂດເມອືງຄໍາເກດີ ແລະ ເມອືງ
ໄຊຈາໍພອນ  ແຂວງບໍລຄໍິາໄຊ, ປື່ າໄມແ້ຫື່ ງນີເ້ປ ນປື່ າໄມທ້ີື່ ຍ  ງຄ ງມຄີວາມອຸດ ມສ ມບູນ ແລະ ມີ
ລ ກສະນະພເິສດ ເພາະປື່ າແຫື່ ງນີໄ້ດຮ້ ກສາສະພາບຫວ້ຍນໍາ້ ລໍາທານ ແລະ ສາຍນໍາ້ຕື່ າງໆເຂດ
ຕອນລຸື່ ມ. ນອກຈາກເປ ນປື່ າໄມທ້ີື່ ສະໜອງແຫ ື່ ງນໍາ້ທໍາມະຊາດແລວ້ ປື່ າໄມແ້ຫື່ ງນີຍ້  ງຄ ງຮ ກສາ
ຄວາມອຸດ ມສ ມບູນທາງຊີວະນາໆພ ນ, ຄວາມຫ າກຫ າຍທາງລະບ ບນເິວດວິທະຍາ ແລະ 
ຄວາມສວຍງາມອ ນມະຫ ດສະຈ ນທາງທໍາມະຊາດອີກດວ້ຍ ດ ື່ ງນ ນ້, ການຄ ນ້ຄວາ້ທາງ
ວທິະຍາສາດ ໂດຍສະເພາະການຄ ນ້ຄວ້າຊະນດິສ ດປື່ າທີື່ ພ ບເຫ ນໃນເຂດນີ ້ລວມທ ງ ການສກຶ
ສາການຢູື່ ຮື່ ວມກ ນຂອງບ ນດາສິື່ ງທີື່ ມຊີວີດິຕື່ າງໆ ທີື່ ດໍາລ ງຊວີດິໃນສິື່ ງແວດລອ້ມອອ້ມຕ ວອ ນ
ສະເພາະ ແລະ ມລີ ກສະນະພເິສດ, ການສກຶສາພາລະບ ດບາດ ແລະ ໜາ້ທີື່ ຂອງສ ດ, ພດື ແລະ 
ສິື່ ງທີື່ ມຊີວີດິອືື່ ນໆ ແຕື່ ລະຊະນດິ ໄປພອ້ມໆກ ບການຈ ດສ ນ ຄຸມ້ຄອງ ປ ກປ ກຮ ກສາປື່ າປອ້ງ
ກ ນ ຫ  ືປື່ າຍອດນໍາ້ແຫື່ ງນີໄ້ວ ້ໃນຖານະເປ ນແຫ ື່ ງກາໍເນດີນໍາ້ທໍາມະຊາດ ຈຶື່ ງການເປ ນກດິຈະກໍາ
ອ ນສໍາຄ ນ, ຈໍາເປ ນ ແລະ ຈ ດເປ ນບູລ ມມະສດິພເິສດ ສໍາລ ບການປ ກປ ກຮ ກສາແຫ ື່ ງນໍາ້ ປ ກ
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ປ ກຮ ກສາປື່ າທໍາມະຊາດ ເຊ ື່ ນດຽວກ ບການປ ກປ ກຮ ກສາຊວີະນາໆພ ນອ ນອຸດ ມສ ມບູນ ແລະ 
ຮ ື່ ງມ ີພອ້ມໆກ ບການສ ື່ ງເສມີການນໍາໃຊໃ້ຫຍ້າວນານຕະລອດໄປ. ເປ ້າໝາຍລວມຂອງການ
ສກຶສາຄ ນ້ຄວ້າຄ ງ້ນີແ້ມື່ ນເພືື່ ອສາ້ງຄວາມເຂ ມ້ແຂງລະບ ບການຄຸມ້ຄອງປື່ າສະຫງວນ, ປື່ າປອ້ງ
ກ ນແຫື່ ງຊາດ ພອ້ມທ ງການບ ງຄ ບໃຊກ້  ດໝາຍປື່ າໄມ,້ ກ ດໝາຍສ ດນໍາ້-ສ ດປື່ າ ແລະ ການ
ປະຕບິ ດລະບຽບກ ດໝາຍດາ້ນສິື່ ງແວດລອ້ມ ແລະ  ສ ງຄ ມ.  

 ສະນ ນ້, ດວ້ຍຄວາມເອ າໃຈໃສື່ ຕໍື່ ກ  ບຊະນດິພ ນຂອງສ ດປີກ ໃນຂອບເຂດພູຈອມວອຍ 
ບາງຊະນດິພ ນໄດຖ້ກືໄພຂ ື່ ມຂູື່ , ຖກືຈ ດສະຖານະພາບຂອງສ ດຕື່ າງໆໃນທ ື່ ວໂລກ ແມື່ ນເພືື່ ອ
ຕອບສະໜອງຂໍມູ້ນເບືອ້ງຕ ນ້ກື່ ຽວກ ບຄວາມຫ າກຫ າຍຂອງສ ດປີກ ໃນຂອບເຂດຂອງການສໍາ
ຫ ວດ, ເປ ນຂໍມູ້ນພືນ້ຖານທາງຈໍານວນ ແລະ ບ ນທກຶລາຍຊືື່ ຊະນດິພ ນທີື່ ພ ບເຫ ນ ໃຫແ້ກື່
ອໍານາດການປ ກຄອງທອ້ງຖິື່ ນທຸກໆຂ ນ້ ແລະ ອໍານາດການປ ກຄອງຂ ນ້ເມອືງ, ຂ ນ້ແຂວງທີື່

ກື່ ຽວຂອ້ງ ເພືື່ ອນໍາເອ າຂໍມູ້ນເຫ  ື່ ານ ນ້ ເຂ າ້ໃນການຈ ດການຄຸມ້ຄອງການອະນຸລ ກຊວີະນາໆພ ນ 
ແລະ ການປ ກປ ກຮ ກສາສິື່ ງແວດລອ້ມ  ຊຶື່ ງເປ ນແຫ ື່ ງຕ ນ້ນໍາ້ອ ນສໍາຄ ນຂອງນໍາ້ໄຄ, ນໍາ້ຫາ້,  ນໍາ້
ເຮອືງ, ນໍາ້ປ ນ, ນໍາ້ຈາດ, ນໍາ້ຕາ ແລະ ນໍາ້ມື່ ວງ. ນ ກບາງຊະນດິທີື່ ພ ບເຫ ນແມື່ ນຖກືຈ ດເຂ າ້ໃນ
ບ ນຊີແດງຂອງ IUCN, CITES, ບ ນຊີສ ດນໍາ້-ສ ດປື່ າປະເພດຫວງຫາ້ມ I, ສ ດນໍາ້-ສ ດປື່ າ
ປະເພດຄຸມ້ຄອງ II ແລະ III. ການສກຶສາຄ ງ້ນີມ້ຄີວາມສໍາຄ ນທາງດາ້ນວທິະຍາສາດ, ສ ດບາງ
ຊະນດິເປ ນສ ດທີື່ ຫາຍາກ, ເປ ນສ ດປະເພດທີື່ ຖກືຈ ດເຂ າ້ໃນສ ດປື່ າປະເພດຄຸມ້ຄອງ, ປະເພດ
ຫວງຫາ້ມ ແລະ ໃກຈ້ະສູນພ ນ, ມສີະເພາະຖິື່ ນໃນພູມມອີາກາດທີື່ ສະເພາະເຈາະຈ ງ ແລະ 
ອາດເປ ນສ ດປື່ າທີື່ ໄດພ້ ບເຫ ນເປ ນຄ ງ້ທໍາອດິໃນ ສປປ ລາວ. 
ຈດຸປະສ ງຂອງການສກຶສາ 

- ເພືື່ ອຕອບສະໜອງຂໍມູ້ນພືນ້ຖານກື່ ຽວກ ບຄວາມຫ າກຫ າຍທາງດາ້ນຕະກຸນ, ສະກຸນ 

ແລະ ຊະນດິຂອງສ ດປີກ ທີື່ ພ ບເຫ ນໃນຂອບເຂດການສກຶສາ 
- ເພືື່ ອຕອບສະໜອງຂໍຂ້ອ້ງໃຈຂອງສ ດປີກບາງຊະນດິ ທີື່ ເຄຍີພ ບເຫ ນຮື່ ອງຮອຍ ວື່ າມີ

ຈງິແທບໍ້ື່  ? 

- ເພືື່ ອຕອບສະໜອງຂໍມູ້ນພືນ້ຖານທາງດາ້ນການອະນຸລ ກ ແລະ ການຈ ດສ ນ ຄຸມຄອງ
ສ ດປີກ 

- ເພືື່ ອປະເມນີສະຖານະພາບຂອງສ ດປີກທີື່ ພ ບເຫ ນໃນເຂດຂອງການສກຶສາ 
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ວທິກີານສກຶສາ    
ແບື່ ງອອກເປ ນ 2 ພາກຄ:ື ການສກຶສາໃນພາກສະໜາມ ແລະ ການສກຶສາໃນຫອ້ງທ ດ

ລອງ 
ກ. ການສກຶສາໃນພາກສະໜາມ: ກໍານ ດເອ າ 3 ເຂດບາ້ນເປ າ້ໝາຍ: ບາ້ນນາເຮອືງ, ບາ້ນ

ນໍາ້ປ ນ ແລະ ບາ້ນວ ງບານ. ໃນຂ ງເຂດ 7 ຈດຸຂອງການສກຶສາ: ເຂດນໍາ້ປ ນ, ນໍາ້ໄຄ, ນໍາ້ຫາ້, 
ເຂດຍອດຫວ້ຍນໍາ້ປ ນ, ນໍາ້ ເຮອືງ, ເຂດຈອມພູຈອມວອຍ ແລະ ເຂດພູສາມຫ ຽມ. ດວ້ຍວທີີ
ການຕ ງ້ກອ້ງດ ກຖື່ າຍສ ດປື່ າ, ຍື່ າງຕາມແຫ ວສໍາຫ ວດໃນປື່ າ, ບ ນທກຶສຽງຮອ້ງ, ຖື່ າຍພາບນ ກທີື່

ພ ບເຫ ນໂຕຈງິໃນພາກສະໜາມ, ເກ ບຕ ວຢື່ າງຮື່ ອງຮອຍຂອງສ ດປີກ (ຮອຍຕນີ, ຂ ນ, ຮ ື່ ງ, 
ອາຈ ມ ແລະ ອືື່ ນໆ), ສໍາພາດການນໍາໃຊສ້ ດປີກຂອງປະຊາຊ ນໃນ 3 ເຂດບາ້ນເປ າ້ໝາຍ ແລະ 
ບ ນທກຶຈດຸພກິ  ດດວ້ຍ GPS.  

ຂ. ການສກຶສາໃນຫອ້ງທ ດລອງ: ການວເິຄາະຂໍມູ້ນສ ດປີກ ໃນຫອ້ງທ ດລອງແມື່ ນອີື່ ງໃສື່
ບາງເອກະສານທີື່ ກື່ ຽວຂອ້ງເຊ ນ: ປຶ້ມຄູື່ ມຈືໍາແນກນ ກພາກສະໜາມຂອງ 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, ບ ດລາຍ
ງານສ ດປື່ າໃນ ສປປ ລາວ ຂອງທື່ ານ J. W. Duckworth ພອ້ມດວ້ຍຄະນະ. ນໍາເອ າຮູບພາບ
ຈາກຜ ນຂອງການຕ ງ້ກອ້ງດ ກຖື່ າຍສ ດປື່ າ ນໍາມາປຽບທຽບກ ບເອກະສານຕື່ າງໆທີື່ ກື່ ຽວຂອ້ງ, 
ເວບໄຊມຕື່ າງໆທີື່ ກື່ ຽວຂອ້ງ ແລະ ຊອບຖາມປະຊາຊ ນທອ້ງຖິື່ ນ, ທມີງານໃນການສໍາຫ ວດ 
ແລະ ຜູທ້ີື່ ມຄີວາມຮູສ້ະເພາະກື່ ຽວກ ບສ ດປີກ. ຈາກນ ນ້, ຈຶື່ ງປະເມນີສະຖານະພາບ ການ
ອະນຸລ ກໃນລະພາກພືນ້ ແລະ ລະດ ບສາກ ນເຊ ນ: ບ ນຊີຂ້ອງ IUCN; ບ ນຊີຂ້ອງ CITES 

ແລະ ບ ນຊີ ້
ສ ດນໍາ້-ສ ດປື່ າປະເພດຫວງຫາ້ມ ແລະ ປະເພດຄຸມ້ຄອງ ໃນ ສປປ ລາວ. 
ຜ ນການສກຶສາ  
 ຜ ນການສກຶສາສາມາດພ ບຄວາມຫ າກຫ າຍທາງດາ້ນຊະນດິຂອງສ ດປີກທ ງໝ ດ 24 

ຕະກຸນ, 39 ສະກຸນ, 50 ຊະນິດ. ຕະກຸນທີື່ ພ ບຫ າຍກວື່ າໝູື່ 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; 
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Pycnonotus atriceps; P. jocosus; P. goiavier ແລະ P. striatus ພ ບ 5 ຊະນດິ, ຮອງ
ລ ງມາໄດແ້ກື່ ຕະກຸນ Covidae: Urocissa erythroryncha; Corvus macrorhynchos 

ແລະ  Cissa chinensis, ຕະ ກຸນ  Cuculidae: Centropus sinensis; C. bengalensis 

ແລະ Phaenicophaeus tristis, ຕະກຸນ Leiothrichidae: Garrulax leucolophus; G. 

milleti ແລະ Leiothrix argentauris, ຕະກຸນ Megalaimidae: Psilopogon virens; 

P. lagrandieri ແລະ P. lineata), ຕະກຸນ Picidae: Gecinulus viridis; Blythipicus 

pyrrhotis ແລະ Picus flavinucha ພ ບ 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 ຕະກຸນທີື່ ພ ບໜອ້ຍກວື່ າໝູື່  ພ ບ 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, ຕ ະ ກຸ ນ  Pellorneidae:  Alcippe peracensis, ຕ ະ 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 ພ ບພຽງແຕື່  1 ຊະນດິ.  
 ນ ກພ ບທ ງໝ ດໃນການສໍາຫ ວດຖືກຈ ດໃນບ ນຊແີດງຂອງ IUCN ພ ບນ ກ 2 ຊະນດິ 

ໃກຖ້ກືໄພຂ ື່ ມຂູື່  (NT), ພ ບນ ກ 1 ຊະນດິ ຖກືຈ ດໃນກຸື່ ມຂາດຂໍມູ້ນ (DD) ແລະ 47 ຊະນດິ 

ບໍື່ ມລີາຍຊືື່ ໃນບ ນຊີ ້(NE). ພ ບ ນ ກ 2 ຊະນດິ ຖກຶຈ ດໃນບ ນຊີຂ້ອງສ ນທສິ ນຍາວື່ າດວ້ຍການ
ຄາ້ຂາຍຊະນດິພ ນສ ດ ແລະ ພດື ທີື່ ໃກຈ້ະສູນພ ນສາກ ນ (CITES) ໃນບ ນຊີ ້II ແລະ 48 

ຊະນດິ ບໍື່ ມລີາຍຊືື່ ໃນບ ນຊີ ້(NE). 4 ຊະນດິ ຖກືຈ ດເຂ າ້ໃນບ ນຊີສ້  ດນໍາ້ສ ດປື່ າປະເພດຫວງ
ຫາ້ມ I. 7 ຊະນດິ ຖກືຈ ດເຂ າ້ໃນບ ນຊີສ້  ດນໍາ້ສ ດປື່ າປະເພດຄຸມ້ຄອງ II ແລະ 39 ຊະນດິ ບໍື່ ມີ
ລາຍຊືື່ ໃນບ ນຊີ ້(NE). 
 ເພືື່ ອສະໜອງຂໍມູ້ນເບືອ້ງຕ ນ້ກື່ ຽວກ ບຄວາມຫ າກຫ າຍຂອງສ ດປີກໃນຂອບເຂດຂອງ
ການສໍາຫ ວດ, ເປ ນຂໍມູ້ນພືນ້ຖານທາງຈາໍນວນ ແລະ ຂຶນ້ບ ນຊລີາຍຊືື່ ຊະນດິຂອງສ ດປື່ າທີື່ ພ ບ
ເຫ ນ ໃຫແ້ກື່ ອໍານາດການປ ກຄອງທອ້ງຖິື່ ນທຸກໆຂ ນ້ ແລະ ອໍານາດການປ ກຄອງຂ ນ້ເມອືງ, ຂ ນ້
ແຂວງທີື່ ກື່ ຽວຂອ້ງ ເພືື່ ອນໍາເອ າຂໍມູ້ນເຫ  ື່ ານ ນ້ ເຂ າ້ໃນການຈ ດການຄຸມ້ຄອງການອະນຸລ ກຊວີະ
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ນາໆພ ນ ແລະ ການປ ກປ ກຮ ກສາສິື່ ງແວດລອ້ມ. ສ ດປີກທີື່ ພ ບເຫ ນໃນເຂດຂອງການສໍາຫ ວດ
ບາງຊະນດິແມື່ ນຖກືຈ ດເຂ າ້ໃນບ ນຊີຂ້ອງ IUCN, CITES ແລະ ບ ນຊີສ້  ດນໍາ້ສ ດປື່ າປະເພດ
ຫວງຫາ້ມ I, ສ ດນໍາ້ສ ດປື່ າປະເພດຄຸມ້ຄອງ II ແລະ III. ຊຶື່ ງມລີາຍລະອຽດໃນຕາຕະລາງລຸື່ ມ
ນີ:້ 
 

ຕາຕະລາງ 1: ຄວາມຫ າກຫ າຍທາງດາ້ນຊະນດິຂອງສ ດປີກໃນເຂດພູຈອມວອຍ 
ລ/
ດ 

ຊືື່ ພາສາລາວ 
 

ຊືື່ ສາມ ນ 
 

ຊືື່ ວທິະຍາສາດ 
 

ສະຖານະຂອງສ ດ  

IUCN  

Red 

list 

CITES ສ ດປື່ າປະເພດ
ຫວງຫາ້ມ I 

ແລະ ຄຸມ້ຄອງ 
(II, III) 

1 ນ ກຂຸມ້ນອ້ຍ Small 

buttonquail 

Turnix sylvatica Desfontaines, 

1789 

LC NE NE 

2 ນ ກຂໍື່ ໜາວ Bar-backen 
partridge 

Arborophila brunneopectus 
Blyth, 1855 

LC NE NE 

3 ນ ກຂໍື່ ຫງອຍ Rufous-

Throated 

partridge 

Arborophila rufogularis 

(Blyth,1849) 

LC NE NE 

4 ນ ກເຂ າ Barred cuckoo 

dove 

Macropygia unchall (Wagler, 

1827) 

LC NE NE 

5 ໄກື່ ປື່ າ Red-junglefowl Gallus gallus (Linnaeus, 1758) LC NE NE 

6 ໄກື່ ຂວາຫ ວງ 
(ໄກື່ ຂວາຫ  ງຂາວ) 

Silver pheasant Lophura nycthemera 
(Linnaeus, 1758) 

LC NE ສ ດປະເພດ
ຫວງຫາ້ມ I 

7 ນ ກໄກື່ ຂວານໍາ້ຫ  ງ
ເຖ າ 

Slaty-backed 

Forktail 

Enicurus schistaceus 

(Hodgson,1836) 

LC NE ສ ດປະເພດ
ຫວງຫາ້ມ I 

8 ນ ກກາງກອດ Grey peacock 

pheasant 

Polyplectron bicalcaratum 

(Linnaeus, 1758) 

LC II ສ ດປະເພດ
ຫວງຫາ້ມ I 

9 ນ ກຂາບທ ງ Indian Roller Coracias benghalensis 

(Linnaeus, 1758) 

LC NE NE 

10 ນ ກເຂ າ້ຈາ້ວ (ນ ກ
ຂາບດ ງ) 

Oriental 
Dollarbird 

Eurystomus orientalis 
(Linnaeus, 1766) 

LC NE NE 

11 ນ ກສາລກິາຂຽວ Common Green 

Magpei 

Cissa chinensis (Boddaert, 

1783) 

LC NE NE 

12 ນ ກກາ Large-billed 

Crow 

Corvus macrorhynchos 

Wagler, 1827 

LC NE NE 

13 ນ ກກະຈບິ Pin-striped Tit 

Babbler 

Mixomis gularis 

(Horsfield,1822) 

LC NE NE 

14 ນ ກໄຊື່ ປື່ າໄຜື່  Bamboo 

woodpecker 

Gecinulus viridis Blyth, 1862 LC NE NE 

15 ນ ກໄຊື່  Bay 

woodpecker 

Blythipicus pyrrhotis 

(Hodgson, 1837) 

DD NE NE 

16 ນ ກໄຊື່ ຫ ວໄຟ
ຄາງເຫ ອືງ 

Greater yellow-

nape 

Picus flavinucha Gould, 1834 LC NE ສ ດປະເພດຄຸມ້
ຄອງ II 

17 ນ ກຕ ງລໍ Great barbet Psilopogon virens (Boddaert, 
1783) 

LC NE ສ ດປະເພດຄຸມ້
ຄອງ II 
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18 ນ ກຂອນໂດກ
ກ ນ້ແດງ 

Red-vented 

baebel 

Psilopogon lagrandieri 

(Verreaux, 1868) 

LC NE NE 

19 ນ ກຂອນໂດກ
ລາຍວ ງຕາເຫ ອືງ 

Lineated barbel Psilopogon lineata (Vieillot, 

1816) 

LC NE NE 

20 ນ ກເຕ ນຊວິ Common 

kingfisher 

Alcedo atthis (Laubmann, 

1758) 

NT NE ສ ດປະເພດຄຸມ້
ຄອງ II 

21 ນ ກກ ດປືດໃຫຍື່  Greater coucal Centropus sinensis (Stephens, 

1815) 

LC NE ສ ດປະເພດ
ຫວງຫາ້ມ I 

22 ນ ກກ ດຄາ Lesser coucal  Centropus bengalensis 

(Gmelin, JF, 1788) 

LC NE NE 

23 ນ ກສອ້ນຮອກ Green-billed 

malkoka 

Phaenicophaeus tristis 

(Lesson, 1830) 

LC NE NE 

24 ນ ກແອື່ ນຕ ນ້ຕານ Asian palm 

swift 

Cypsiurus balasiensis (Gray, 

JE, 1829) 

LC NE NE 

25 ນ ກເຄ າ້ຕາແມວ Asian barred 

owlet  

Glaucidium cuculoides 

(Vigors, 1831) 

LC NE ສ ດປະເພດຄຸມ້
ຄອງ II 

26 ນ ກເຂ າຕູ ້ Oriental turtle 

dove 

Streptopelia orientalis 

(Latham, 1790) 

LC NE NE 

27 ນ ກຂີກ້ະເດອືນ Pintail snipe Gallinago stenura (Bonaparte, 
1831) 

LC NE NE 

28 ນ ກຍາງນອ້ຍ Little egret Egretta garzetta (Linnaeus, 

1766) 

LC NE ສ ດປະເພດຄຸມ້
ຄອງ II 

29 ນ ກຍາງຄວາຍ Cattle egret  Bubulcus ibis (Linnaeus, 1758) LC NE ສ ດປະເພດຄຸມ້
ຄອງ II 

30 ນ ກຂຽວຕອງປີກ
ຟາ້ 

Blue-winged 

leafbird 

Chloropsis cochinchinensis 

(Gmelin, JF, 1789) 

NT NE NE 

31 ນ ກແຕນແວນ Brown shrike  Lanius cristatus (Linnaeus, 

1758) 

LC NE NE 

32 ນ ກແຊື່ ວເທ ື່ າ Ashy drongo Dicrurus leucophaeus Vieillot, 
1817 

LC NE NE 

33 ນ ກແຊື່ ວຫາງ
ບື່ ວງນອ້ຍ 

Lesser racket 

tailed drongo 

Dicrurus remifer (Temminck, 

1823) 

LC NE NE 

34 ນ ກຂຸນແຜນ, 
ນ ກຄາງເຂ ດ 

Red-billed blue 

magpie 

Urocissa erythroryncha 
(Boddaert, 1783) 

LC NE NE 

35 ນ ກໄຟ Scarlet minivet Pericrocotus flammeus Forster, 

1781 

LC NE NE 

36 ນ ກອຽ້ງຖໍາ້ (ນ ກ
ກະອນິ) 

Blue whistling 
thrush 

Myophonus caeruleus (Scopoli, 
1786) 

LC NE NE 

37 ນ ກແຕມ້ປູນ (ຄໍ
ແດງ) 

Siberian 
rubythroat 

Luscinia calliope (Pallas, 1776) LC NE NE 

38 ນ ກແຕມ້ປູນບາ້ນ Oriental mapie 
robin 

Copsychus saularis (Linnaeus, 
1758) 

LC NE NE 

39 ນ ກແຕມ້ປູນດ ງ White-rumped 

shama 

Copsychus malabaricus 

(Scopoli, 1788) 

LC NE NE 

40 ນ ກອຽ້ງຫ ອດ Common myna  Acridotheres tristis (Linnaeus, 
1766) 

LC NE ສ ດປະເພດຄຸມ້
ຄອງ II 

41 ນ ກຂວກເຫ ອືງ Crested 

finchbill 

Spizixos canifrons Blyth, 1845 LC NE NE 

42 ນ ກຂວກຫອນ
ຫ ວດໍາ 

Black-headed 

bulbul 

Pycnonotus atriceps 

(Temminck, 1822) 

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 

43 ນ ກຂວກຫອນ
ກ ນ້ແດງ 

Red-whiskered 

bulbul 

Pycnonotus jocosus (Linnaeus, 

1758) 

LC NE NE 

44 ນ ກຂວກໝ ື່ ນ Yellow-Vented 

Bulbul 

Pycnonotus goiavier (Scopoli, 

1786) 

LC NE NE 

45 ນ ກຂວກລາຍ Striated bulbul Pycnonotus striatus (Blyth, 
1842) 

LC NE NE 

46 ນ ກທ ວ
ຫ ວຫງອກ 

White-crested 

laughingthrush 

Garrulax leucolophus 
(Hardwicke, 1816) 

LC NE NE 

47 ນ ກທ ວແກມ້
ຂາວຄໍດໍາ 

Black-throated 
laughingthrush 

Garrulax milleti Robinson & 
Kloss, 1919 

LC NE NE 

48 ນ ກແກມ້ນວນ
ສນີໍາ້ເງນິ 

Silver-eared 
mesia 

Leiothrix argentauris 
(Hodgson, 1837) 

LC II NE 

49 ນ ກກະຈບິຫ ວ
ເທ ື່ າ 

Mountain 

fulvetta 

Alcippe peracensis Sharpe, 

1887 

LC NE NE 

50 ນ ກອນິຊດໍີາ Black Eagle Ictinaetus malayensis 

(Temminck, 1822) 

LC NE NE 

 

ພາບສ ດປີກໃນເຂດພູຈອມວອຍ 
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ສະຫ ຸບຜ ນການສກຶສາ 
 ສາມາດພ ບສ ດປີກທ ງໝ ດ 24 ຕະກຸນ, 39 ສະກຸນ, 50 ຊະນດິ (ພ ບຫ າຍຄ:ື ຕະກຸນ 

Muscicapidae, Phasianidae ແລະ Pycnonotidae ພ ບຕະກຸນລະ 5 ຊະນດິ, ຮອງລ ງມາ
ແມື່ ນຕະກຸນ Covidae, Cuculidae, Leiothrichidae, Megalaimidae ແລະ Picidae 

ພ ບຕະກຸນລະ 3 ຊະນດິ, Ardeidae, Columbidae, Coracidae ແລະ Dicruridae ພ ບ
ຕະກຸນລະ 2 ຊະນດິ ແລະ ຕະກຸນທີື່ ພ ບໜອ້ຍມ ີ12 ຕະກຸນຄ:ື Alcedinidae, Apodidae, 

Campephagidae, Chloropseidae, Columbidae, Laniidae, Pellorneidae, 

Scolopacidae, Strigidae, Sturnidae, Timaliidae ແລະ Turnicidae ພ ບແຕື່ ລະຕະກຸນ
ພຽງແຕື່  1 ຊະນດິ)  

 ພ ບນ ກ 1 ຊະນດິ (Blythipicus pyrrhotis) ຖກືຈ ດໃນບ ນຊແີດງຂອງ IUCN ພ ບ
ນ ກ  ຖືກ ຈ ດ ໃ ນ ກຸື່ ມ ຂ າ ດ ຂໍ ້ມູ ນ .  2  ຊ ະ ນິດ  (Alcedo atthis ແລ ະ  Chloropsis 

cochinchinensis) ໃກຖ້ືກໄພຂ ື່ ມຂູື່  ແລະ 47 ຊະນິດ ບໍື່ ມີລາຍຊືື່ ໃນບ ນຊີ.້ 2 ຊະນິດ 
(Leiothrix argentauris ແລະ Polyplectron bicalcaratum) ຖກຶຈ ດໃນບ ນຊີ ້II ຂອງ 
CITES ແລະ 48 ຊະນິດ ບໍື່ ມີລາຍຊືື່ ໃນບ ນຊີ ້.  4 ຊະນິດ  (Lophura nycthemera, 

Enicurus schistaceus, Polyplectron bicalcaratum ແລະ  Centropus sinensis) 

ຖກືຈ ດເຂ າ້ໃນບ ນຊີສ້  ດນໍາ້-ສ ດປື່ າປະເພດຫວງຫາ້ມ I. 7 ຊະນດິ ບ ນຊີສ້  ດນໍາ້-ສ ດປື່ າປະເພດ
ຄຸມ້ຄອງ II ແລະ 39 ຊະນດິ ບໍື່ ມລີາຍຊືື່ ໃນບ ນຊີ.້  
ເອກະສານອາ້ງອງີ 
ກ ມປື່ າໄມ ້(2008). ບ ນຊີສ້  ດນໍາ້ ແລະ ສ ດປື່ າ ຂອງ ສປປລາວ. 
ກະຊວງກະສກີາໍ ແລະ ປື່ າໄມ ້(2019). ບ ນດາສ ດປື່ າຫວງຫາ້ມ ຢູື່ ໃນປະເທດ 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 
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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.cites.org 

http://www.catalogueoflife.org 

https://www.worldbirdnames.org/bow/woodpeckers/ 

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_birds_of_Thailand 

 

 

ອອກແບບລະບ ບຄວບຄຸມການປູກຜ ກແບບອ ດຕະໂນມ ດໂດຍນາໍໃຊເ້ຕ ກໂນໂລຊີ
ໄອໂອທ ີ

1*ແຫ ມທອງ ລ ດດາວ ງ, 2ວ ນນະກອນ ຕ ນ້ແພງ, ແສງທອງ ບຸນຍາວ ງ ແລະ 2ດາວເຮອືງ ບ ວ

ເງນິ 1ພາກວຊິາຟີຊກິສາດ, ຄະນະວທິະຍາສາດທໍາມະຊາດ, ມະຫາວທິະຍາໄລແຫື່ ງຊາດ, 2

ກະຊວງວທິະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊ ີ 

*ເບໂີທ: 020 55120723, E-mail: Lemthong2009@gmail.com 

ບ ດຄ ດຫຍໍ ້
ການສກຶສານີແ້ມື່ ນເພືື່ ອອອກແບບລະບ ບຄວບຄຸມອຸນຫະພູມ ແລະ ຄວາມຊຸື່ ມຂອງດນິ

ພາຍໃນໂຮງເຮອືນແບບອ ດຕະໂນມ ດ, ເຊິື່ ງການຫ ຸດອຸນຫະພູມໃນໂຮງເຮອືນໂດຍນໍາໃຊພ້ ດ
ລ ມດູດອາກາດເຂ າ້-ອອກ ເພືື່ ອຊື່ ວຍໃນການລະບາຍຄວາມຮອ້ນອອກຈາກໂຮງເຮອືນ ແລະ 
ການຄວບຄຸມຄວາມຊຸື່ ມຂອງດນິດວ້ຍການພ ື່ ນໝອກ ເພືື່ ອເຮ ດໃຫຄ້ວາມຊຸື່ ມຂອງດນິເພີື່ ມຂຶນ້ 
ເຊິື່ ງມີຜ ນຕໍື່ ການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງຜ ກ. ນໍາໃຊບ້ອດໄມໂຄຄອນໂທນເລີ (Arduino, 

ESP32) ເພືື່ ອຄວບຄຸມການເຮ ດວຽກຂອງການພ ື່ ນໝອກ ແລະ ພ ດລ ມດູດອາກາດກາດເຂ າ້-
ອອກ ໂດຍໃຊເ້ຊ ນເຊ ີBME 280 ເປ ນຕ ວວ ດອຸນຫະພູມ ແລະ ຄວາມຊຸື່ ມຂອງອາກາດ ແລະ 

ນໍາໃຊ ້Capacitive moisture sensor ເປ ນຕ ວວ ດຄວາມຊຸື່ ມຂອງດນິ,  ພອ້ມທ ງນ າໃຊເ້ຕ ກ
ໂນໂລຊ ີIoT  ໃນການສ ື່ ງຂໍມູ້ນສະພາບແວດລອ້ມຜື່ ານໂທລະສ ບມຖື.ື 

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/
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


321 

ວາລະສານວທິະຍາສາດ ຂອງມະຫາວທິະຍາໄລແຫື່ ງຊາດ ສະບ ບທ ີ18, 2021 

 ຜ ນການທ ດລອງລະບ ບຄວບຄຸມສະພາບແວດລອ້ມສໍາລ ບໂຮງເຮອືນປູກຜ ກພ ບວື່ າ 
ການຄວບຄຸມອຸນຫະ ພູມໃຫຢູ້ື່ ໃນຊື່ ວງ 28-32oC ລະບ ບສາມາດຄວບຄຸມອຸນຫະພູມສະເລື່ ຍ
ແມື່ ນ 29.9oC  ແລະ ການຄວບຄຸມຄວາມຊຸື່ ມຂອງດິນໃຫຢູ້ື່ ໃນຊື່ ວງ 70-80% ລະບ ບ
ສາມາດຄວບຄຸມຄວາມຊຸື່ ມຂອງດນິສະເລື່ ຍແມື່ ນ 72.5% ເຊິື່ ງເປ ນຊື່ ວງທີື່ ເໝາະສ ມຕໍື່ ການ
ຈະເລນີເຕບີໂຕຂອງຜ ກ. ນອກຈາກນີ ້ການນໍາໃຊເ້ຕ ກໂນໂລຊ ີIoT ໂດຍຜື່ ານແອ ບ Blynk 

ເຊິື່ ງສາມາດຄວບຄຸມການເປີດ-ປິດປໍ້ານໍາ້, ພ ດລ ມດູດອາກາດ, ຕ ງ້ຄື່ າຄວາມຊຸື່ ມຂອງດນິ ແລະ 
ອຸນຫະພູມ ເຮ ດໃຫສ້ະດວກໃນການຕດິຕາມ ແລະ ຄວບຄຸມສະພາບແວດລອ້ມໃນໂຮງ
ເຮອືນ. 
ຄໍາສໍາຄ ນ: ເຊ ນເຊ,ີ ອາດຸຍໂນ, ອນິເຕເີນ ດອອບຕງິ ແລະ ລະບ ບຄວບຄຸມອ ດຕະໂນມ ດ 
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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 

mailto:Lemthong2009@gmail.com
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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 ີ

ປະເທດລາວເຮ າຖເືອ າການຜະລດິກະສກິາໍເປ ນທື່ າແຮງໜຶື່ ງໃນການພ ດທະນາປະເທດ, 
ຈາກການສໍາຫ ວດພ ບວື່ າໃນ ສປປ ລາວ ມພີືນ້ທີື່ ຜະລດິກະສກິາໍຫ າຍກວື່ າ 243,000 ເຮ ກຕາ. 
ແຕື່ ການຜະລດິສື່ ວນຫ າຍແມື່ ນຜະລດິກະສກິາໍແບບດ ື່ ງເດມີ (ຜະລດິຕາມລະດູການ) ເຊິື່ ງເຮ ດ
ໃຫຜ້ ນຜະລດິທີື່ ບໍື່ ແນື່ ນອນ ແລະ ໄດອ້ງີໃສື່ ຝ ນຟາ້ອາກາດເປ ນຫ  ກ ເຮ ດໃຫມ້ກີານຄດິຄ ນ້
ເຕ ກນກິການປູກຝ ງ ແລະ ການໝູນໃຊເ້ຄືື່ ອງມຕືື່ າງໆເຂ າ້ໃນການຜະລດິເພືື່ ອຮ ບປະກ ນຜ ນ
ຜ ະລິດ ໃຫ ້ໄ ດ ້ຕ າ ມຄ າ ດໝາຍ  ( Chaoumead and Phangkeio, 2 0 1 8 ; Asian 

Development Bank, 2018).  

ໃນປ ດຈບຸ ນຜ ກເປ ນສານອາຫານທີື່ ຂາດບໍື່ ໄດໃ້ນການບໍລໂິພກ ໂດຍສະເພາະຜູທ້ີື່ ຮ ກສາ
ສຸຂະພາບ ເຊິື່ ງຜ ນຜະລດິຂອງຜ ກແຕື່ ລະຊະນດິກໍື່ ຂຶນ້ກ ບລະດູການ ພດືຜ ກບາງຊະນດິການ
ຈະເລນີເຕບີໂຕຍ ງຂຶນ້ກ ບສະພາບແວດລອ້ມ ເປ ນຕ ນ້ແມື່ ນ: ອຸນຫະພູມ, ຄວາມຊຸື່ ມ, ແສງ
ສະຫວື່ າງ ແລະ ສານອາຫານໃນດນິ. ໃນຊື່ ວງລະດູຝ ນຜ ກບາງຊະນດິກໍື່ ບໍື່ ສາມາດຈະເລນີເຕບີ
ໂຕໄດດ້ ີຍອ້ນປະລມິານຂອງນໍາ້ທີື່ ຫ າຍເກນີໄປເຮ ດໃຫພ້ດືຜ ກເສຍຫາຍ ເຊິື່ ງສ ື່ ງຜ ນໃຫຜ້ ກບໍື່
ພຽງພໍກ ບຄວາມຕອ້ງການຕໍື່ ຜູບໍ້ລໂິພກ ແລະ ມລີາຄາທີື່ ສູງກວື່ າປ ກກະຕ.ິ ສະນ ນ້, ການປູກ
ຜ ກໃນໂຮງເຮອືນ ໂດຍການນາໍໃຊເ້ຕ ກໂລຊເີຂ າ້ຊື່ ວຍ ຈະສາມາດຄວບຄຸມສະພາບແວດລອ້ມ
ເຊ ື່ ນ: ອຸນຫະພູມ, ຄວາມຊຸື່ ມ, ຄວາມເປ ນອາຊດິ-ເບສ ແລະ ແສງສະຫວື່ າງທີື່ ສ ື່ ງຜ ນຕໍື່ ໃນການ
ຈະເລນີເຕບີໂຕຂອງຜ ກ (Namhomchan and Sereipattanon, 2014; Wiwat , 2016). 

ສະນ ນ້, ການຄວບຄຸມສະພາບແວດລອ້ມຕື່ າງໆໂດຍການນໍາໃຊເ້ຂ າ້ໃນການປູກຜ ກ
ເປ ນປະໂຫຍດຕໍື່ ລະບ ບການກະສກິໍາ ເພືື່ ອໃຫສ້າມາດຜະລດິປ້ອນສູື່ ຜູບໍ້ລໂິພກໃຫຫ້ າຍຂຶນ້ 
ແລະ ເຮ ດໃຫຊ້າວກະສິກໍາມແີນວທາງໃນການເຮ ດຟາມທີື່ ມຄີວາມແນື່ ນອນ, ການເຮ ດ
ກະສກິາໍທີື່ ເປ ນມດິກ ບສິື່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ການໃຊຊ້ ບພະຍາກອນທີື່ ມຢູີື່ ໃຫຄຸ້ມ້ຄື່ າທີື່ ສຸດ ໂດຍ
ການຕດິຕາມທຸກຂະບວນການຢື່ າງມປີະສດິທພິາບ, ຖກືຕອ້ງ ແລະ ດວ້ຍຄວາມສາມາດຂອງ
ເຕ ກໂນໂລຊ ີIOT ຜື່ ານລະບ ບເຊ ນເຊ ີທີື່ ເຮ ດໜາ້ທີື່ ໃນການເກ ບກາໍ ແລະ ວເິຄາະຂໍມູ້ນດວ້ຍ
ເຄືື່ ອງມທືີື່ ທ ນສະໄໝ.  ການຄ ນ້ຄວາ້ນີຈ້ະເປ ນສື່ ວນໜຶື່ ງໃນການນາໍໃຊເ້ຕ ກໂນໂລຊມີາໃຊເ້ພືື່ ອ
ການເສມີສາ້ງຂະບວນການພ ດທະນາເພືື່ ອສາ້ງນະວ ດຕະກໍາພາຍໃຕຫ້ ວຂໍ ້ຍຸກອຸດສາຫະກໍາ 
4.0. 
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ດ ື່ ງນ ນ້, ຈ ຶື່ ງໄດອ້ອກແບບລະບ ບຄວບຄຸມການປູກຜ ກແບບອ ດຕະໂນມ ດ ໂດຍມີ
ລະບ ບຄວບຄຸມອຸນຫະພູມ  ແລະ ຄວາມຊຸື່ ມຂອງດນິຢູື່ ໃນໂຮງເຮອືນໃຫເ້ໝາະສ ມຕໍື່ ການປູກ
ຜ ກ. ລະບ ບຈະວ ດຄື່ າຈາກເຊ ນເຊີອຸນຫະພູມ, ເຊ ນເຊີວ ດຄື່ າຄວາມຊຸື່ ມໃນອາກາດ ແລະ 
ຄວາມຊຸື່ ມໃນດນິ ໂດຍຜື່ ານການປະມວນຂໍມູ້ນ, ຄວບຄຸມການໃຫນ້ໍາ້ ແລະ ລະບາຍຄວາມ
ຮອ້ນ ດວ້ຍການເຮ ດໜາ້ທີື່ ຂອງ Microcontroller. ນອກຈາກນ ນ້, ຍ ງໄດນ້ໍາໃຊເ້ຕ ກໂນໂລ
ຊ ີIoT ເຂ າ້ມາຊື່ ວຍໃນການຕດິຕາມ ແລະ ຄວບຄຸມລະບ ບຜື່ ານໂທສະລ ບມຖືື ເພືື່ ອນໍາມາ
ວິ ເ ຄ າ ະ ສ ະ ພ າ ບ ແວດລ ້ອມ ໃນກ າ ນຜ ະລິດທີື່ ເ ໝ າ ະ ສ ມ  ( Ngamwannakorn, 

Rungrawiwon, Maniniam, 2018; Khamra, Song, Vaku, 2018; Buyya, Vahid 

Dastjerdi, 2016; Skul Kamnuanchai and Chom Kimpan, 2017). 
ຈດຸປະສ ງ: ເພືື່ ອອອກແບບລະບ ບຄວບຄຸມອຸນຫະພູມ, ຄວາມຊຸື່ ມຂອງອາກາດ ແລະ ຄວາມ
ຊຸື່ ມໃນດນິ ໂດຍອຸປະກອນອເີລ ກໂຕນກິແບບອ ດຕະໂນມ ດ, ເພືື່ ອສກຶສາສະພາບແວດລອ້ມ
ທີື່ ເໝາະສ ມໃນການຈະເລນີເຕບີໂຕຂອງຜ ກ ແລະ ເພືື່ ອສກຶສາການນໍາໃຊລ້ະບ ບ IoT ເຂ າ້ໃນ
ການຄວບຄຸມລະບ ບອ ດຕະໂນ ມ ດ. 
ວທິກີານຄ ນ້ຄວາ້ 

ກ. ການອອກແບບ ແລະ ສາ້ງໂຮງເຮອືນ 

ແບບໂຮງປູກຜ ກ ແມື່ ນໄດອ້ອກແບບທີື່ ມຂີະໜາດຄວາມກວາ້ງ 3m, ສູງ 3m, ຍາວ 
4m ໂດຍໃຊທໍ້ື່  PVC ທີື່ ມຂີະໜາດເສ ນ້ຜື່ າສູນກາງ 2cm ເປ ນໂຄງຮື່ າງຂອງໂຮງເຮອືນ 
ແລະ ໃຊແ້ຜື່ ນຍາງໃສປ ກຄຸມທ ງໂຮງເຮອືນ ໂດຍໃຊງ້  ບປະມານຕໍື່ າ (ມູນຄື່ າປະມານ 1 ລາ້ນ
ກີບ).  ຢູື່ ພາຍໃນໂຮງເຮືອນແມື່ ນໄດປ້ະກອບດວ້ຍລະບ ບຄວບຄຸມ ແລະ ການວ ດຄື່ າ
ອຸນຫະພູມ, ຄວາມຊຸື່ ມອາກາດ ແລະ ຄວາມຊຸື່ ມຂອງດນິພາຍໃນໂຮງເຮອືນ. ຈ ດວາງຕໍາແໜື່ ງ
ຂອງເຊ ນເຊ ີແລະ ຕໍາແໜື່ ງຫ ວພ ື່ ນໝອກດວ້ຍໄລຍະຫື່ າງທີື່ ເທ ື່ າກ ນ ເພືື່ ອໃຫສ້າມາດວ ດຄື່ າ 
ແລະ ສາມາດຫ ຸດອຸນຫະພູມ, ຄວາມຊຸື່ ມອາກາດ ແລະ ຄວາມຊຸື່ ມຂອງດນິໄດແ້ບບທ ື່ ວໂຮງ
ເຮອືນ ສະແດງໃນ ຮູບ 1. 

ຮູບ 1. ແບບໂຮງເຮອືນທີື່ ໃຊໃ້ນການທ ດລອງ. 
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ຮູບ 2. ໂຮງເຮອືນຕ ນ້ແບບປູກຜ ກທີື່ ສາ້ງຂຶນ້ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ຂ. ການອອກແບບລະບ ບຄວບຄຸມ 

ການອອກແບບລະບ ບຄວບຄຸມໄດສ້ະແດງດ ື່ ງແຜນວາດດ ື່ ງນີ:້ 
ຮູບ 3. ແຜນວາດການເຮ ດວຽກຂອງລະບ ບຄວບຄຸມ. 



325 

ວາລະສານວທິະຍາສາດ ຂອງມະຫາວທິະຍາໄລແຫື່ ງຊາດ ສະບ ບທ ີ18, 2021 

 

ການອອກແບບວ ງຈອນທີື່ ໃຊຄ້ວບຄຸມການເຮ ດວຽກຂອງລະບ ບ ເຊິື່ ງປະກອບດວ້ຍ 
BME 280 Sensor ເປ ນເຄືື່ ອງວ ດອຸນຫະພູມ, ຄວາມຊຸື່ ມອາກາດ ແລະ ເຊ ນເຊວີ ດຄວາມ

ຊຸື່ ມຂອງດນິ (Capacitive Soil Moisture Sensor). ໂດຍໃຊບ້ອດໄມໂຄຄອນໂທນເລ ີ
(Arduino  ESP32) ເປ ນອຸປະກອນຄວບຄຸມການເຮ ດວຽກ ແລະ ປະມວນຜ ນຄື່ າທີື່ ໄດຮ້ ບ
ຈາກເຊ ນເຊ ີເພືື່ ອໄປຄວບຄຸມການເຮ ດວຽກ ພອ້ມທ ງເຮ ດໜາ້ທີື່ ເປ ນສະວດິເປີດ-ປິດປໍ້ານໍາ້ 
ແລະ ພ ດລ ມລະບາຍອາກາດໃນໂຮງເຮອືນ. 

ຮູບ 4. ການຕໍື່ ວ ງຈອນເຂ າ້ກ  ບເຊ ນເຊ ີ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ຂ ນ້ຕອນ ແລະ ວທິກີານເຮ ດວຽກຂອງລະບ ບດ ື່ ງລຸື່ ມນີ:້ 
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ຂ ນ້ຕອນທ ີ1: ການຄວບຄຸມອຸນຫະພູມ; ເມືື່ ອອຸນຫະພູມເກນີຈາກຄື່ າທີື່ ກໍານ ດໄວ ້
ໄມໂຄຄອນໂທເລີຈະເຮ ດໜາ້ທີື່ ປະມວນຜ ນແລວ້ສ ື່ ງການເຮ ດວຽກໄປຫາພ ດລ ມເພືື່ ອດູດ
ອາກາດເຂ າ້-ດູດອອກ ເຮ ດໃຫອຸ້ນຫະພູມໃນໂຮງເຮອືນຫ ຸດລ ງ. 

ຂ ນ້ຕອນທ ີ2: ການຄວບຄຸມຄວາມຊຸື່ ມໃນດນິ; ຖາ້ຫາກຄວາມຊຸື່ ມຂອງດນິຫ ຸດຈາກ
ຄື່ າທີື່ ກາໍນ ດໄວ ້ໄມໂຄຄອນໂທນເລ ີຈະສ ື່ ງໃຫປໍ້າ້ນໍາ້ໃຫພ້ ື່ ນໝອກອອກມາ ເພືື່ ອເຮ ດໃຫຄ້ວາມ
ຊຸື່ ມໃນດນິຢູື່ ໃນຄື່ າທີື່ ກາໍນ ດ. 

ຫ  ງຈາກນ ນ້ ຈະສ ື່ ງຂໍມູ້ນຂອງສະພາບແວດລອ້ມໃນໂຮງເຮືອນໄປຫາເຊີບເວີຜື່ ານ
ລະບ ບ IoT ໂດຍນ າໃຊອ້ນິເຕເິນ ດເປ ນໂຕເຊືື່ ອມຕໍື່  ເຊິື່ ງຈະສະແດງຢູື່ ໂທລະສ ບມຖືຂືອງແອບ 
Blynk ທ່ີໄດຕ້ດິຕ ງ້ຈາກໂປຣແກຣມເຊືື່ ອມຕໍື່ ໂປຣແກຣມ Blynk ເພືື່ ອຕດິຕໍື່ ກ  ບອຸປະກອນ
ເຂ າ້ຮື່ ວມກ ບອນິເຕເີນ ດໂດຍລວມເອ າ Widget ຕື່ າງໆເຂ າ້ມາຄວບຄຸມການຂຽນ Code ໃນ
ໂປຣແກຣມ. ຈາກນ ນ້, ຈະເປ ນການຕດິຕໍື່ ຜື່ ານໜາ້ຈໍໂທລະສ ບ ເພືື່ ອໃຫຜູ້ໃ້ຊງ້ານສະດວກ. 
ລະບ ບທີື່ ສາ້ງຂຶນ້ຍ ງສາມາດຄວບຄຸມການປິດ-ເປີດນໍາ້ແບບອ ດໂຕໂນມ ດ ຫ  ືສາມາດກ ດປິດ-
ເປີດເອງໄດ.້ 

ຮູບ 5 ພາບລວມຂອງລະບ ບຊຸດຄວບຄຸມອຸນຫະພູມ ແລະ  
ຄວາມຊຸື່ ມໂຮງເຮອືນປູກຜ ກ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ຮູບ 6. ການຕດິຕ ງ້ອຸປະກອນພາຍໃນຕູຄ້ວບຄຸມ 
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ການເກ ບກາໍຂໍມູ້ນ 

ຂໍມູ້ນໄດເ້ກ ບກໍາເປ ນເວລາ 1 ວ ນ, ເລີື່ ມແຕື່ ເວລາ 6:00-18:00 ໂມງ ໂດຍບ ນທກຶ
ທຸກ 10 ນາທ.ີ ໃນການເກ ບກໍາຂໍມູ້ນແມື່ ນໄດທ້ ດລອງຊໍາ້ຄນື 5 ວ ນ ແລວ້ຫາຄື່ າສະເລື່ ຍ 
ເພືື່ ອທ ດສອບປະສດິທພິາບ ແລະ ຫາຄື່ າຜດິພາດຂອງລະບ ບ. ໃນການຕ ງ້ຄື່ າອຸນຫະພູມຢູື່ ໃນ
ລະຫວື່ າງ 28-32oC ແລະ ຄວາມຊຸື່ ມຂອງດນິຢູື່ ໃນລະຫວື່ າງ 70-80%. ນອກຈາກນ ນ້, ໄດ ້
ມກີານສ ມທຽບອຸນຫະພູມພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກໂຮງເຮອືນ. 

ທ ດສອບການເຮ ດວຽກຂອງລະບ ບເຊ ນເຊ ີພອ້ມທ ງຕດິຕາມການຈະເລນີເຕບີໂຕຂອງ
ພດືໃນແຕື່ ລະໄລຍະ. 
ຜ ນໄດຮ້ ບຈາກການຄ ນ້ຄວາ້ 

ຈາກຂໍມູ້ນການທ ດລອງ, ແຕມ້ເສ ນ້ສະແດງການພ ວພ ນລະຫວື່ າງອຸນຫະພູມ ແລະ 
ຄວາມຊຸື່ ມຂອງດນິທີື່ ກໍານ ດ ແລະ ຄື່ າທີື່ ວ ດແທກໄດ ້ກ ບເວລາ ໂດຍການປຽບທຽບຢູື່ ພາຍໃນ 
ແລະ ພາຍນອກໂຮງເຮອືນ; ພອ້ມທ ງປຽບທຽບຄວາມຊຸື່ ມອາກາດພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກ
ໂຮງເຮອືນ ສະແດງດ ື່ ງຮູບລຸື່ ມນີ:້ 
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ຮູບ 7 (ກ). ປຽບທຽບອຸນຫະພູມທີື່ ກ ານ ດກ ບອຸນຫະພູມທີື່ ວ ດແທກໄດພ້າຍໃນ ແລະ 
ພາຍນອກໂຮງເຮອືນ ຕາມເວລາ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ຮູບ 7 (ຂ). ປຽບທຽບຄວາມຊຸື່ ມຂອງດນິທີື່ ກໍານ ດ ແລະ ຄວາມຊຸື່ ມຂອງດນິທີື່ ວ ດແທກ
ໄດ ້ຕາມເວລາ. 

ຈາກຮູບ 7 (ກ). ປຽບທຽບອຸນຫະພູມພາຍໃນໂຮງເຮອຶນ ແລະ ອຸນຫະພູມພາຍນອກໂຮງ
ເຮອືນ ເຫ ນວື່ າອຸນຫະພູມໃນຊື່ ວງເວລາແຕື່  6:00-9:00 ໂມງ ແລະ ຊື່ ວງເວລາແຕື່  16:00-

18:00 ໂມງ, ອຸນຫະພູມສະເລື່ ຍພາຍໃນເທ ື່ າ 24.2oC ແລະ ພາຍນອກເທ ື່ າ 21.8oC ເຊິື່ ງ
ຄວາມຕື່ າງຂອງອຸນຫະພູມແມື່ ນ 1.3oC; ເຫ ນວື່ າອຸນຫະພູມພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກໂຮງ
ເຮອືນໃນຊື່ ວງນີບໍ້ື່ ມແີຕກຕື່ າງກ ນຫ າຍ ເພາະຢູື່ ໃນຊື່ ວງທີື່ ຄວາມເຂ ມ້ຂອງແສງຕໍື່ າ. ແຕື່ ໃນຊື່ ວງ
ເວລາແຕື່  10:00-15:00 ໂມງ ອຸນຫະພູມສະເລື່ ຍພາຍໃນໂຮງເຮອືນແມື່ ນ 36.6oC ແລະ 
ພາຍນອກແມື່ ນ 41.1oC ເຊິື່ ງມຄີວາມແຕກຕື່ າງແມື່ ນ 7.4oC; ເຫ ນໄດວ້ື່ າອຸນຫະພູມພາຍ
ນອກມຄີື່ າສູງກວື່ າພາຍໃນໂຮງເຮອືນຫ າຍ ເພາະພາຍໃນໂຮງເຮອືນມລີະບ ບລະບາຍຄວາມ
ຮອ້ນ. ສື່ ວນອຸນຫະພູມພາຍນອກໂຮງເຮອືນສະເລື່ ຍຕະຫ ອດທ ງວ ນແມື່ ນ 35.2oC ແລະ 
ອຸນຫະພູມພາຍໃນສະເລື່ ຍແມື່ ນ 29.9oC ມຄີວາມແຕກຕື່ າງຂອງອຸນຫະພູມຕະຫ ອດວ ນ
ແມື່ ນ 5.3oC. 
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ຈາກການປຽບທຽບອຸນຫະພູມທີື່ ກໍານ ດ ແລະ ອຸນຫະພູມວ ດແທກໄດພ້າຍໃນໂຮງ
ເຮອືນເຫ ນວື່ າ ໃນຊື່ ວງເວລາ 6:00-9:00 ໂມງ ແລະ 16:00-18:00 ໂມງ ເຊິື່ ງອຸນຫະພູູມ
ສະເລື່ ຍແມື່ ນ 24.2oC ເຫ ນວື່ າອຸນຫະພູມຍ ງມຄີື່ າຕໍື່ າກວື່ າຄື່ າທີື່ ໄດກ້ໍານ ດໄວແ້ມື່ ນ 32oC; 

ໃນຊື່ ວງນີເ້ຮ ດໃຫຜ້ ກມກີານຈະເລນີເຕບີໂຕໄດດ້.ີ ໃນຊື່ ວງເວລາແຕື່  10:00-15:00 ໂມງ ເຊິື່ ງ
ອຸນຫະພູມມສີະເລື່ ຍແມື່ ນ 36.6oC ເຫ ນວື່ າອຸນຫະພູມມຄີື່ າສູງກວື່ າຄື່ າທີື່ ກໍານ ດໄວ ້ແລະ 
ລະບ ບກໍື່ ໄດມ້ກີານລະບາຍຄວາມຮອ້ນໃຊພ້ ດລ ມດູດອາກາດເຂ າ້-ອອກ, ແຕື່ ເຫ ນວື່ າບໍື່ ສາມາດ
ຄວບຄຸມອຸນຫະພູມຕໍື່ າກວື່ າຄື່ າທີື່ ນໍາກ ດໄວໄ້ດ ້ເນືື່ ອງຈາກບໍື່ ມລີະບ ບເຮ ດຄວາມເຢ ນໃຫກ້ ບ
ລະບ ບ. ໃນເຫດຜ ນດ ື່ ງກື່ າວ ແມື່ ນເນືື່ ອງຈາກການອອກແບບໂຮງເຮອືນເປ ນຮູບແບບປິດ ເຮ ດ
ໃຫໄ້ດຮ້ ບພະລ ງງານຈາກດວງອາທດິຫ າຍ ສ ື່ ງຜ ນເຮ ດໃຫເ້ກດີພາວະເຮອືນແກວ້ ແລະ ເກດີ
ຄວາມຮອ້ນທີື່ ສະສ ມ ແລະ ຍ ງເຮ ດໃຫກ້ານລະບາຍຄວາມຮອ້ນອອກມາບໍື່ ທ ນ. 

ຈາກຮູບ 7 (ຂ). ສະແດງໃຫເ້ຫ ນຄວາມຊຸື່ ມຂອງດນິສື່ ວນຫ າຍບໍື່ ມຄີື່ າຕໍື່ າກວື່ າຄື່ າທີື່ ໄດ ້
ກໍານ ດໄວ,້ ນ ນ້ຄ ື70%  ຍອ້ນວື່ າມລີະບ ບຄວບຄຸມຄວາມຊຸື່ ມຂອງດນິໂດຍໃຊລ້ະບ ບການ
ພ ື່ ນໝອກ, ເພາະວື່ າໃນເມືື່ ອຄວາມຊຸື່ ມຂອງດນິຫ ຸດ 70% ລະບ ບຈະມກີານພ ື່ ນໝອກເປ ນ
ເວລາ 3 ນາທ ີເຮ ດໃຫຄ້ວາມຊຸື່ ມຂອງດນິຢູື່ ໃນເກນທີື່ ກໍານ ດໄວ ້ແລະ ເຮ ດໃຫຜ້ ກມກີານ
ຈະເລນີເຕບີໂຕໄດດ້ຕີະຫ ອດວ ນ. ຜ ນຂອງການວ ດແທກຄື່ າຄວາມຊຸື່ ມຂອງດນິຕະຫ ອດວ ນມີ
ສະເລື່ ຍປະມານ 72.5%. ປຽບທຽບຄວາມຊຸື່ ມອາກາດພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກໂຮງເຮອືນ 
ສະແດງດ ື່ ງ ຮູບ 8. 

ຮູບ 8. ສະແດງການປຽບທຽບຄວາມຊຸື່ ມອາກາດພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກໂຮງເຮອືນ. 
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ຈາກຮູບ 8 ເຫ ນວື່ າ ຄວາມຊຸື່ ມອາກາດພາຍໂຮງເຮອືນໃນແຕື່ ລະຊື່ ວງເວລາມຄີື່ າທີື່ ສູງ
ກວື່ າພາຍນອກຕະຫ ອດທ ງວ ນ, ເນືື່ ອງຈາກເປ ນໂຮງເຮອືນແບບປິດ ເຮ ດໃຫກ້ານຮ ກສາຄວາມ
ຊຸື່ ມໄດດ້ກີວື່ າພາຍນອກໂຮງເຮອືນ. ຄື່ າຄວາມຊຸື່ ມອາກາດພາຍໃນ 1 ວ ນ ສະເລື່ ຍ 56.3% 
ແລະ ຄວາມຊຸື່ ມອາກາດພາຍນອກສະເລື່ ຍ 41.3% ມຜີ ນຄື່ າຄວາມແຕກຕື່ າງແມື່ ນ 15%. 
ການສະແດງຜ ນຂອງຂໍມູ້ນໃນລະບ ບຄວບຄຸມ ໂດຍສະແດງຜື່ ານໜາ້ຈໂໍທລະສ ບໄດສ້ະແດງດ ື່ ງ ຮູບ 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ຮູບ 9. ການສະແດງຜ ນສະພາບແວດລອ້ມພາຍໃນໂຮງເຮອືນ ຜື່ ານໜາ້ຈໂໍທລະສ ບ. 
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ຈາກການນາໍໃຊລ້ະບ ບ IoT ໃນການຕດິຕາມສະພາບແວດລອ້ມຂອງໂຮງເຮອືນປູກຜ ກ 

ເຊິື່ ງລະບ ບສາມາດສ ື່ ງຂໍມູ້ນໄປຫາໂທລະສ ບມຖືຜືື່ ານແອບ Blynk ໂດຍໜາ້ຈຫໍ  ກໄດສ້ະແດງ
ຄື່ າ ອຸນຫະພູມ, ຄວາມຊຸື່ ມອາກາດ ແລະ ຄວາມຊຸື່ ມຂອງດນິ. ນອກຈາກນ ນ້, ຍ ງສາມາດກ ດ
ເປິດ-ປິດປໍ້ານໍາ້, ພ ດລ ມດູດອາກາດເຂ າ້-ອອກ, ປ ບຄື່ າອຸນຫະພູມ ແລະ ຄວາມຊຸື່ ມຂອງດນິ
ຕາມຄວາມຕອ້ງການຂອງຜູນ້າໍໃຊ ້ເຊິື່ ງສະດວກໃນການຕດິຕາມ ແລະ ຄວບຄຸມ. 
ສະຫ ຸບການສກຶສາ 

ການຄວບຄຸມອຸນຫະພູມພາຍໃນໂຮງເຮອືນທີື່ ໄດກ້ໍານ ດຄື່ າບໍື່ ໃຫເ້ກນີ 32°C. ຈາກ
ການທ ດລອງ ລະບ ບສາມາດຄວບຄຸມອຸນຫະພູມພາຍໃນໂຮງເຮອືນສະເລື່ ຍໃນຕອນເຊ າ້ 
24.2oC ແລະ ຕອນບື່ າຍແມື່ ນ 36.6oC, ເຊິື່ ງເຫ ນວື່ າລະບ ບບໍື່ ສາມາດຄວບຄຸມອຸນຫະພູມ
ໃຫຕ້ໍື່ າກວື່ າ 32°Cໄດໍ້ ເພາະໂຮງເຮອືນເປ ນຮູບແບບປິດ ເຮ ດໃຫໄ້ດຮ້ ບພະລ ງງານຈາກດວງ
ອາທດິສະສ ມ ແລະ ພາໃຫເ້ກດີພາວະເຮອືນແກວ້ ເຮ ດໃຫກ້ານລະບາຍຄວາມຮອ້ນອອກມາ
ໄດໜ້ອ້ຍ. ຈາກການປຽບທຽບຄື່ າສະເລື່ ຍຂອງອຸນຫະພູມພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກໂຮງເຮອືນ
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ຕະຫ ອດວ ນ ມຄີື່ າຄວາມແຕກຕື່ າງແມື່ ນ 17.7% ແລະ ປະສດິທພິາບໃນການຄວບຄຸມ
ອຸນຫະພູມແມື່ ນ 93%. 

 ການຄວບຄຸມຄວາມຊຸື່ ມຂອງດນິພາຍໃນໂຮງເຮອືນທີື່ ໄດກ້ໍານ ດຄື່ າໃຫຢູ້ື່ ລະຫວື່ າງ 
70-80%. ຈາກການທ ດລອງລະບ ບສາມາດຄວບຄຸມຄວາມຊຸື່ ມຂອງດນິພາຍໃນໂຮງເຮອືນ
ສະເລື່ ຍ 72.5%  ແລະ ປະສດິທພິາບຂອງລະບ ບໃນການຄວບຄຸມຄວາມຊຸື່ ມແມື່ ນ 96.6%. 

 ການນໍາໃຊລ້ະບ ບ IoT ເຂ າ້ໃນການຕດິຕາມໃນການສ ື່ ງຂໍມູ້ນຂອງອຸນຫະພູມ, 
ຄວາມຊຸື່ ມອາກາດ ແລະ ຄວາມຊຸື່ ມຂອງດິນ ເຊິື່ ງລະບ ບສາມາດສ ື່ ງຂໍມູ້ນໄດແ້ບບ Real 

Time. ນອກຈາກນ ນ້, ຍ ງສາມາດຄວບຄຸມການເປີດ-ປິດປໍ້ານໍາ້, ພ ດລ ມດູດອາກາດ, ຕ ງ້ຄື່ າ
ຄວາມຊຸື່ ມຂອງດນິ ແລະ ອຸນຫະພູມ ໄດດ້ວ້ຍໂທລະສ ບມຖືຜືື່ ານແອ ບ Blynk ໄດຕ້ະຫ ອດ
ເວລາ ເຊິື່ ງເຮ ດໃຫມ້ຄີວາມສະດວກໃນການຕດິຕາມ ແລະ ຄວບຄຸມສະພາບແວດລອ້ມພາຍ
ໃນໂຮງເຮອືນ. 

ການສາ້ງລະບ ບ ແລະ ຂຽນໂປຣແກຣມ ເພືື່ ອຄວບຄຸມສະພາບແວດລອ້ມໃນໂຮງ
ເຮອືນປູກຜ ກແບບອ ດຕະ ໂນມ ດ, ເຫ ນວື່ າ ລະບ ບສາມາດເຮ ດວຽກຕາມອອກແບບໄວຄ້:ື 
ການຄວບຄຸມອຸນຫະພູມດວ້ຍພ ດລ ມດູດອາກາດເຂ າ້-ອອກ ເພືື່ ອລະບາຍຄວາມຮອ້ນອອກ
ຈາກໂຮງເຮອືນ, ການຄວບຄຸມຄວາມຊຸື່ ມຂອງດນິດວ້ຍການພ ື່ ນໝອກ ເຊິື່ ງຊື່ ວຍປະຫຍ ດ
ເວລາ ແລະ ເຮ ດໃຫຜ້ ກມກີານຈະເລນີເຕບີໂຕທີື່ ດ.ີ 
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ບ ດຄ ດຫຍໍ ້ 
 Vehicular ad-hoc networks (VANETs) ເປ ນສື່ ວນໜຶື່ ງຂອງ mobile ad-hoc 

networks (MANETs) ໂດຍໃຊເ້ຄືື່ ອຂື່ າຍແທນໂມບາຍໂນດດວ້ຍຍານພາຫະນະທີື່ ແລື່ ນໃນ
ຖະໜ ນ, ເພືື່ ອສ ື່ ງຜື່ ານຂໍມູ້ນເຊິື່ ງກ ນ ແລະ ກ ນ ທ ງຕອບສະໝອງໃຫແ້ກື່ ລະບ ບຄ ມມະນາຄ ມ
ແບບທ ນສະໄໝ. ໃນຂະນະດຽວກ ນ VANETs ຈະກາຍເປ ນເຄືື່ ອຂື່ າຍແບບສະເພາະ, 
ຊ ບຊອ້ນ ແລະ ເຄືື່ ອນທີື່ ດວ້ຍຄວາມໄວຂອງໂນດຍານພາຫະນະນ ນ້ເອງ, ຈ ຶື່ ງພາໃຫເ້ກດີມີ
ສ ນຍານຕ ກ ຫ  ືຂາດຫາຍ. ຕໍື່ ກ  ບເຄືື່ ອຂື່ າຍດ ື່ ງກື່ າວ, ໃນບ ດຄ ນ້ຄວາ້ນີແ້ມື່ ນມຈີດຸປະສ ງເພືື່ ອສກຶ
ສາປະສດິທພິາບຂອງຊື່ ອງສືື່ ສານ Topology-based ແລະ Position-based routing 

protocols ໃນເຄືື່ ອຂື່ າຍຍານພາຫະນະ. ເພືື່ ອຈໍາລອງເຫດການຂອງລະບ ບເຄືື່ ອຂື່ າຍ
ຍານພາຫະນະ VanetMobiSim ແມື່ ນໄດຖ້ກືນາໍໃຊໃ້ນການວເິຄາະ ແລະ ອອກແບບລະບ ບ 
ແລະ Ns-2 ໄດຖ້ກືນໍາໃຊເ້ປ ນເຄືື່ ອງມເືພືື່ ອຈໍາລອງເຄືື່ ອຂື່ າຍໃຫມ້ກີານສືື່ ສານ-ສ ື່ ງຂໍມູ້ນລະຫື່
ວາງໂນດ. ຜ ນໄດຮ້ ບຈາກການທ ດລອງເຫ ນວື່ າປະລມິານຂໍມູ້ນສ ື່ ງຜື່ ານ ແລະ ຄວາມຫ າ້ຊາ້
ສະເລື່ ຍຂອງ Position-based ແມື່ ນມປີະສດິທພິາບດ,ີ ແຕື່ ອ ດຕາສື່ ວນຂໍມູ້ນສ ື່ ງຜື່ ານແມື່ ນຍ ງ
ຕໍື່ າເມ ືື່ ອສ ມທຽບກ ບ Topology-based.  

ຄໍາສໍາຄ ນ:   ປະສດິທພິາບ, ຊື່ ອງສືື່ ສານ AODV, DSDV ແລະ GPSR ແລະ ເຄອືຂື່ າຍ
ຍານພາຫະນະ 

mailto:p.vongpasith@nuol.edu.la
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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 
 

ຄວາມເປ ນມາ ແລະ ຄວາມສໍາຄ ນຂອງບ ນຫາ 
ເຄອືຂື່ າຍ Vehicular ad-hoc Networks (VANETs) ຖກືອອກແບບມາເພືື່ ອໃຫ ້

ຍານພາຫະນະໃນທອ້ງຖະໝ ນສາມາດສືື່ ສານກ ນໄດ,້ ໂດຍນໍາໃຊເ້ຕ ກໂນໂລຊເີຄອືຂື່ າຍໄຮ
ສາຍທີື່ ເອີນ້ວື່ າ Dedicated Short-Range Communication (DSRC) ແລະ ເພືື່ ອຕອບ
ສະໝອງໃຫແ້ກື່ ລະບ ບຄ ມມະນາຄ ມແບບທ ນສະໄໝ (Intelligent Transportation   

System). ຈດຸປະສ ງຂອງການສກືສາວໄິຈລະບ ບເຄືື່ ອຂື່ າຍນີ ້ແມື່ ນເພືື່ ອສະໜອງເຄືື່ ອຂື່ າຍ
ມາດຕະຖານໃຫແ້ກື່ ຊອບແວນໍາໃຊ,້ ເຊ ື່ ນ: ລະບ ບແຈງ້ເຕອືນພາວະສຸກເສນີໃນທອ້ງຖະໝ ນ, 
ລະບ ບນີຈ້ະຊື່ ວຍຫ ຸດຜື່ ອນສະພາບແອອ ດຂອງຍານພາຫະນະ, ຊື່ ວຍຫ ຸດຜື່ ອນ ແລະ ປອ້ງກ ນ
ການເກດີອຸບ ດຕເິຫດ, ຊື່ ວຍເພີື່ ມຄວາມປອດໄພ, ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການໂອນຖື່ າຍຂໍ ້

ມູນລະຫວື່ າງຍານພາຫະນະ ແລະ ທ ງເປ ນລະບ ບພືນ້ຖານໃຫແ້ກື່ ຊອບແວນໍາໃຊຕ້ື່ າງໆ 
ເປ ນຕ ນ້. ໃນນີແ້ຕື່ ລະໂນດຍານພາຫະນະໃນເຄອືຂື່ າຍ VANETs ຈະເປ ນທ ງໂນດສ ື່ ງ ແລະ 
ໂນດຜື່ ານ ຫ  ືໂນດສ ື່ ງຜື່ ານ ທີື່ ແລື່ ນດວ້ຍຄວາມໄວໃນທອ້ງຖະໝ ນ, ເຣ ດໃຫທ້ີື່ ຕ ງ້ຂອງໂນດມີ
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ການປື່ ຽນແປງ, ໂຄງສາ້ງເຄອືຂື່ າຍມກີານຜ ນປື່ ຽນຕະຫ ອດເວລາ. ຈາກສາເຫດດ ື່ ງກື່ າວນີພ້າໃຫ ້
ການເຊືື່ ອມຕໍື່ ສ ນຍານຂາດຫາຍ, ຫ າ້ຊາ້ ແລະ ພາໃຫມ້ກີານສູນເສຍປະລມິານຂໍມູ້ນ. ສິື່ ງ
ດ ື່ ງກື່ າວນີກ້າຍປ ດໄຈທີື່ ມອີດິທພິ ນໂດຍກ ງຕໍື່ ຄວາມສາມາດໃນການສ ື່ ງຂໍມູ້ນໃນເຄອືຂື່ າຍ 

VANET. 

 ອງີຕາມຄຸນລ ກສະນະຕື່ າງໆ, ຄວາມຈາໍເປ ນໃນການພ ດທະນາ  ແລະ ນາໍໃຊເ້ຄອືຂື່ າຍ 
VANET, ນ ກຄ ນ້ຄວາ້ວໄິຈ ຈຶື່ ງໄດຕ້ ງ້ໜາ້ສກຶສາ ແລະ ຄ ນ້ຄວາ້ຫ າຍບ ນຫາທີື່ ທາ້ທາຍ, ລວມ
ທ ງການຄໍານວນໄລຍະທາງ, ອ ດຕາສື່ ວນການເຜີຍແຜື່ ຂໍມູ້ນ, ການເລອືກເຕ ກໂນໂລຊີທີື່ ມ ີ
ປະສິດທິພາບເພືື່ ອແທດເໝາະ ແລະ ຕອບສະໜອງສະພາບແວດລອ້ມຂອງເຄືອຂື່ າຍ 
VANET (Zhu,  Wang, & Chen, 2014). ດ ື່ ງນ ນ້, ເພືື່ ອຮ ບມກື  ບສິື່ ງທາ້ທາຍນີ,້ ເຣ ດ
ໃຫກ້ານສ ື່ ງຂໍມູ້ນຢື່ າງມປີະສ ບຜ ນສໍາເລ ດ ແລະ ມປີະສິດທິຜ ນ, ນ ກຄ ນ້ຄວາ້ຫ າຍທື່ ານ 
Jerome, Filali, & Bonnet (2006), Sonal (2014), Dinesh, Vijay,  & Pankaj 

(2015) ແລະ Vongpasith, Wang (2015) ໄດຄ້ ນ້ຄວາ້ກື່ ຽວກ ບການປະຕບິ ດງານຂອງ 
Routing Protocols, ເງ ືື່ອນໄຂສະພາບແວດລອ້ມຕື່ າງໆຂອງເຄອືຂື່ າຍ VANET ເພືື່ ອນໍາ
ໃຊເ້ອກະລ ກສະເພາະ ຫ  ືຄຸນລ ກສະນະຂອງ VANET ເຊ ື່ ນ: Topology-based Routing 

Protocols ແລະ Position-based Routing Protocols ດ ື່ ງທີື່ ສະແດງໃນຮູບທ ີ1. ສ າລ ບ 
Topology-based Routing Protocols ໃຊຂໍ້ມູ້ນກື່ ຽວກ ບ Link ທີື່ ມຢູີື່ ໃນເຄອືຂື່ າຍເພືື່ ອ
ດໍາເນນີການສ ື່ ງຕໍື່  Packets, ຊຶື່ ງສາມາດແບື່ ງອອກເປ ນສອງໝວດເຊ ື່ ນ: Reactive ແລະ 
Proactive ຕ ວຢື່ າງຂອງ Reactive ແລະ Proactive Routing Protocols ແມື່ ນ ad-hoc 

On Demand Distance Vector (AODV) ແລະ Destination Sequenced Distance 

Vector (DSDV) ຕາມລໍາດ ບ. ໃນ Position-based Routing Protocols ແຕື່ ລະໂນດ
ໃນເຄືື່ ອຂື່ າຍ VANET ຈະບ ນຈຂໍຸມູ້ນກື່ ຽວກ ບ ທີື່ ຕ ງ້, ຄວາມໄວ ແລະ ທດິທາງການເຄືື່ ອນທີື່

ໃນໄລຍະເວລາທີື່ ກໍາໜ ດໄວໂ້ດຍນໍາໃຊລ້ະບ ບ Navigation System ເຊ ື່ ນ: GPS ເປ ນຕ ນ້.  
Position-based Routing Protocols ສື່ ວນໃຫຍື່ ຈະນໍາໃຊວ້ິທີການຂອງ Greedy 

Forwarding ເຕ ກນກິ, ກໍື່ ຄຈືະເລອືກໂນດທີື່ ມໄີລຍະຫື່ າງໃກກ້  ບໂນດປາຍທາງທີື່ ສຸດເປ ນ
ໂນດສ ື່ ງຜື່ ານຂໍມູ້ນ. ຊຶື່ ງເປ ນທີື່ ຣູກ້  ນດີແມື່ ນ Greedy Perimeter Stateless Routing 

(GPSR) Simardeep & Anuj (2014).  
 ຢື່ າງໃດກໍື່ ຕາມ, ໃນເຄືື່ ອຂື່ າຍ VANET ຍ ງບໍື່ ທ ນມ ີRouting Protocols ໃດໆທີື່

ຮອງຮ ບປະສດິທພິາບຂອງການ ໂອນຖື່ າຍຊໍມູ້ນ, ໂດຍສະເພາະໃນສະພາບແວດລອ້ມທີື່ ມ ີ
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ການປື່ ຽນແປງຕະຫ ອກເວລາຂອງທີື່ ຕ ງ້, ຄວາມໄວ ແລະ ທດິທາງ ການເຄອືນທີື່ ຂອງໂນດໃນ
ທອ້ງຖະໜ ນຂອງເຄືື່ ອຂື່ າຍ VANET. ດ ື່ ງນ ນ້, ເພືື່ ອຊື່ ວຍຕືື່ ມເຕ ມໃຫແ້ກື່ ການຄ ນ້ຄວາ້ວໄິຈ
ໃນ ເລືື່ ອງນີ,້ ການຄ ນ້ຄວາ້ນີຈ້ ຶື່ ງໄດສ້ກືສາທ ດລອງປະສດິທພິາບຂອງການສ ື່ ງສ ນຍານຂອງສອງ
ຄາ້ຍ Routing Protocols, Topology-based ແລະ Position-based ເຊ ື່ ນ: AODV, 

DSDV ແລະ GPSR.  ໂດຍໃຊຊ້ະນດິ Connection ຂອງຂໍມູ້ນເປ ນ TCP, ສື່ ວນແບບຈາໍ
ລອງຂອງ VANET ແມື່ ນໄດສ້ກຶສາຜ ນກະທ ບທາງດາ້ນປະລມິານ ແລະ ຄວາມໄວ ຂອງໂນດ
ຍານພາຫະນະ. ສື່ ວນປະສິດທິພາບຂອງການສ ື່ ງສ ນຍານ (Performance Metrics ) 

Perkins,  & Royer (1999) ແມື່ ນໄດສ້ກຶສາກື່ ຽວກ ບ ອ ດຕາສ ື່ ງຂໍມູ້ນ (Packet Delivery 

Ratio), ປະລມິານຂໍມູ້ນທີື່ ສ ື່ ງສໍາເລ ດ (Throughput) ແລະ ຄວາມຫ າ້ຊາ້ສະເລື່ ຍຂອງການ
ສ ື່ ງ (Average End-to-End Delay). 

ຈດຸປະສ ງ 
o ເພືື່ ອສກຶສາປະສດິທພິາບຂອງຊື່ ອງສືື່ ສານໃນເຄືື່ ອຂື່ າຍຍານພາຫະນະ. 
o ເພືື່ ອທ ດລອງນໍາໃຊຊ້ື່ ອງສືື່ ສານໂດຍການຈໍາລອງເຫດການຂອງລະບ ບເຄືື່ ອຂື່ າຍ

ຍານພາຫະນະ. 
ຂອບເຂດຂອງການຄ ນ້ຄວ້າ 

o ຊື່ ອງສືື່ ສານທີື່ ນໍາມາສກຶສາປະສດິທພິາບແມື່ ນ Topology-based ແລະ Position-

based Routing Protocols ເຊ ື່ ນ: AODV, DSDV ແລະ GPSR. 

o ເພືື່ ອທ ດລອງນໍາໃຊຊ້ື່ ອງສືື່ ສານໂດຍຈໍາລອງເຫດການຂອງລະບ ບເຄືື່ ອຂື່ າຍ
ຍານພາຫະນະດວ້ຍ VanetMobiSim ແລະ Ns-2. 

o ເຫດການຂອງລະບ ບເຄືື່ ອຂື່ າຍຍານພາຫະນະທີື່ ຖກືຈໍາລອງຂຶນ້ແມື່ ນໃຫໃ້ກຄ້ຽງກ ບ
ສະພາບຕ ວຈງິໂດຍນາໍໃຊປ້ ນຍາປະດດິ. 

ຮູບທ ີ1:  ສະແດງຊື່ ອງສືື່ ສານຂອງສອງຄາ້ຍ Routing Protocols ໃນລະບ ບເຄືື່ ອຂື່ າຍ
ຍານພາຫະນະ 

 

VANET routing protocols

Topology-based

Reactive

e,g. OADV

Proactive

e,g. DSDV

Position-based

e,g. GPSR
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 C. Perkins Perkins, & Bhagwat (1994) ໄດສ້ະເໜ ີAODV ສໍາລ ບການນໍາ
ໃຊໃ້ນລະບ ບເຄອືຂື່ າຍຂອງໂນດໂທລະສ ບມຖື.ື ວທິກີານຂອງ AODV ແມື່ ນໂນດຕ ນ້ທາງຈະ
ຊອກຫາເສ ນ້ທາງທີື່ ຍ  ງຫວື່ າງເພືື່ ອສ ື່ ງຂໍມູ້ນໄປຍ ງໂນດປາຍທາງ. AODV ຈະປະກາດ
ຂໍຄ້ວາມຣອ້ງຂໍ Route Request Message (RREQ) ໄປຫາທຸກໆໂນດອອ້ມຂາ້ງ, ຖາ້ຫາກ
ໂນດອອ້ມຂາ້ງໃດມເີສ ນ້ທາງທີື່ ຍ  ງຫວື່ າງກໍື່ ຈະສ ື່ ງຂໍຄ້ວາມຕອບກ ບ Route Reply Message 

(RREP). ຖ້າບໍື່ , ໂນດອອ້ມຂາ້ງນ ນ້ກໍື່ ຈະສ ື່ ງຜື່ ານຂໍຄ້ວາມຣອ້ງຂໍໄປຍ ງໂນດອອ້ມຂາ້ງອຶື່ ນໆຕໍື່

ໄປ. ຂະບວນການນີຈ້ະສບືຕໍື່ ເນືື່ ອງໄປເລືື່ ອຍໆຈ ນກື່ ວາຂໍຄ້ວາມຣອ້ງຂໍເຖີງໂນດປາຍທາງ,  ຫ ື
ຂໍຄ້ວາມຣອ້ງຂໍອາດຈະເຖງິໂນດອອ້ມຂາ້ງທີື່ ມຄຸີນສ ມບ ດພຽງພໍເພືື່ ອຈະສ ື່ ງຂໍມູ້ນໄປຫາໂນດ
ປາຍທາງສໍາເລ ດ. ໃນທີື່ ສຸດໂນດຕ ນ້ທາງອາດຈະໄດຮ້ ບຂໍຄ້ວາມຕອບກ ບຫ າຍສະບ ບພອ້ມ
ຄຸນສ ມບ ດທີື່ ພຽງພໍເພືື່ ອຈະສ ື່ ງຂໍມູ້ນ. ສະນ ນ້, ເພືື່ ອໃຫແ້ນື່ ໃຈວື່ າໂນດອອ້ມຂາ້ງໃດມີ
ຄຸນສ ມບ ດທີື່ ພຽງພໍເພືື່ ອຈະສ ື່ ງຂໍມູ້ນ,  AODV ໄດໃ້ຊເ້ຕ ກນກິປະສ ມປະສານລະຫວື່ າງການ
ໃສື່ ລະຫ ດ ແລະ ການນ ບຊື່ ວງ (Sequence Numbers ແລະ Hop Counts) ເຂ າ້ໃນ
ຂໍຄ້ວາມຣອ້ງຂໍແຕື່ ລະຊຸດ. ການໃສື່ ລະຫ ດ ແລະ ການນ ບຊື່ ວງຈະຊື່ ວຍໃຫໂ້ນດອອ້ມຂາ້ງ
ຕ ດສິນໃຈວື່ າຈະສ ື່ ງຂໍຄ້ວາມຕອບກ ບຫາໂນດຕ ນ້ທາງ ຫ ື ຈະປະຕິເສດຂໍຄ້ວາມຣອ້ງຂໍ 
Jerome, Filali, & Bonnet (2006). ນອກນີ ້AODV  ຍ ງມກີ  ນໄກການປ ບປຸງສາຍທາງ  
(Routes) ເປ ນໄລຍະ, ເພືື່ ອປ້ອງກ ນການຂາດການເຊືື່ ອມຕໍື່  (Link Break ). ຢື່ າງໃດ
ກໍື່ ຕາາມ, ຖາ້ຫາກກ ນໄກການປ ບປຸງສາຍທາງລ ມ້ເຫ ວ, ກໍື່ ຈະເກດີມກີານລາຍງານຂໍຄ້ວາມຜດິ
ຜາດ Route Error Message (RERR) ໄປຍ ງໂນດຕື່ າງໆ ທີື່ ຮື່ ວມສາຍທາງວື່ າເກດີມກີານ
ອ ບສ ນຍານ  (Broken Link) ໃນສາຍທາງນີ.້ 
 ໃນເອກະສານອາ້ງອີງ Perkins, & Royer (1999), ນ ກຄ ນ້ຄວ້າໄດນ້ໍາສະເໜີ  
DSDV ຊືື່ ງເປ ນຂ ນ້ຕອນວິທີ ໃນການສ ື່ ງສ ນຍານໜືື່ ງທີື່ ນ ິຍ  ມໃຊທ້ ດລອງໃນເຄືອຂື່ າຍ
ຍານພາຫະນະ VANETs.  ແຕື່ ລະໂນດຈະມຕີາຕະລາງສາຍທາງ, ຊຶື່ ງ ປະກອບດວ້ຍຂໍມູ້ນທີື່

ຕ ງ້ຂອງໂນດປາຍທາງ ແລະ ຈາໍນວນຂ ວຕໍື່ ສ ນຍານ  (Hop Count) ເຖງີໂນດປາຍທາງ. ຂໍມູ້ນ
ໃນ ຕາຕະລາງສາຍທາງຈະຖກືເກ ບໝາຍເລກລໍາດ ບ (Sequence Number) ໄວໂ້ດຍໂນດ
ປາຍທາງ. ໝາຍເລກລໍາດ ບຈະຊື່ ວຍ ຫ ກີລຽ້ງບ ນຫາການວ ນຊໍາ້ສາຍທາງ (Routing Loop). 

ເພືື່ ອປ ບປຸງຂໍມູ້ນໃນຕາຕະລາງສາຍທາງຂອງແຕື່ ລະໂນດໃຫທ້ ນ ແລະ ເໝາະສ ມ,  DSDV 

ໄດນ້າໍໃຊເ້ຕ ກນກິທີື່ ເອີນ້ວື່ າ: ນໍາ້ຖວ້ມ (Flooding). ໃນນີສ້າຍທາງໃດຫາກມໝີາຍເລກລໍາດ ບ
ສູງຈະຖກືໃຊເ້ພືື່ ອສ ື່ ງຂໍມູ້ນລະຫວື່ າງຄູື່ ໂນດຕ ນ້ທາງຫາໂນດປາຍທາງ, ໃນກໍລະນໝີາຍເລກ



338 

ວາລະສານວທິະຍາສາດ ຂອງມະຫາວທິະຍາໄລແຫື່ ງຊາດ ສະບ ບທ ີ18, 2021 

ລໍາດ ບຂອງສອງສາຍທາງໃດຫາກເທ ື່ າກ ນແມື່ ນຈະເລອືກສາຍທາງທີື່ ມໄີລຍະທາງສ ນ້ສຸດເພືື່ ອ
ສ ື່ ງຂໍມູ້ນ. 
 ຊື່ ອງສືື່ ສານ GPSR Karp (2000) Balasubramani,  Karthikeyan, & 

Deepalakshmi (2015), ໂນດແຕື່ ລະຕ ວໃນລະບ ບເຄືື່ ອຂື່ າຍຈະປະກອບມຕີາຕະລາງຂໍມູ້ນ
ຂອງໂນດອອ້ມຂາ້ງເຊ ື່ ນ: ລະຫ ດ, ທີື່ ຕ ງ້ເປ ນຕ ນ້. ຂໍມູ້ນເຫ  ື່ ານີຈ້ະຖືກເອີນ້ໃຊດ້ວ້ຍເຕ ກນກິ
ການເລືອກໂນດສ ື່ ງຜື່ ານຂໍມູ້ນທີື່ ເອີນ້ວື່ າ : Greedy Forwarding ແລະ  Perimeter 

Forwarding. ໃນກຸື່ ມໂນດອອ້ມຂາ້ງໃນວ ງຂອບເຂດສ ນຍານ, ໂນດຕ ນ້ທາງຈະເລອືກໂນດ
ອອ້ມຂາ້ງທີື່ ມທີີື່ ຕ ງ້ໃກກ້  ບໂນດປາຍທາງທີື່ ສຸດເປ ນໂນດສ ື່ ງຜື່ ານຂໍມູ້ນ, ຂະບວນການເລອືກ
ໂນດສ ື່ ງຜື່ ານນີເ້ອີນ້ວື່ າ Greedy Forwarding.  ຫາກບໍື່ ມໂີນດອອ້ມຂາ້ງໃດໆໃນ ວ ງຂອບ
ເຂດສ ນຍານທີື່ ມທີີື່ ຕ ງ້ໃກກ້  ບໂນດປາຍທາງນອກຈາກໂນດຕ ນ້ທາງເອງ, GPSR ຈະປື່ ຽນ
ຂະບວນການເລອືກໂນດສ ື່ ງຜື່ ານຊືື່ ງເອີນ້ວື່ າ: Perimeter Forwarding, ໃນທີື່ ສຸດຖາ້ຂະບວນ
ການເລອືກໂນດສ ື່ ງຜື່ ານຫາກຖກືລ ມ້ເຫ ວທ ງໝ ດ, ຂໍມູ້ນກໍື່ ຈະຖກືລ ບລາ້ງກາຍເປ ນຂໍມູ້ນທີື່ ສູນ
ເສຍ. ຮູບທ ີ2 ອະທບີາຍຕ ວຢື່ າງຂະບວນການເລອືກໂນດສ ື່ ງຜື່ ານຂອງຊື່ ອງສືື່ ສານ GPSR; R 

ໝາຍເຖງີ ຂອບເຂດສ ນຍານ (Transmission Range), ໃນຕ ວຢື່ າງນີແ້ມື່ ນສ ມມຸດໃຫທຸ້ກໆ
ໂນດມຂີອບເຂດສ ນຍານເທ ື່ າກ ນ, ເທ ື່ າ R. ວ ງມ ນອອ້ມຮອບໂນດປາຍທາງ D ໝາຍເຖີງ
ໄລຍະຫື່ າງແຕື່ ໂນດປາຍທາງ D ຫາໂນດ N.  ເມືື່ ອໂນດຕ ນ້ທາງ S ຕອ້ງການສ ື່ ງຂໍມູ້ນໄປຍ ງ
ໂນດປາຍທາງ D, ກື່ ອນອຶື່ ນ S ຈະຕອ້ງສ ື່ ງຂໍມູ້ນຜື່ ານໂນດ N ອງີຕາມເຕ ກນກິຂອງ Greedy 

Forwarding, ໃນເມືື່ ອ N ເປ ນໂນດອອ້ມຂາ້ງຂອງ S ມທີີື່ ຕ ງ້ໃກກ້  ບ D. ແຕື່ ບ ນຫາຕໍື່ ມາກໍື່ ຄື
ທີື່ ຕ ງ້ຂອງ D ຢູື່ ນອກວ ງຂອບເຂດສ ນຍານຂອງ N, ແລະ N ກໍື່ ບໍື່ ມໂີນດອອ້ມຂາ້ງທີື່ ມທີີື່ ຕ ງ້ໃກ ້
ກ ບ D ນອກຈາກ N ເອງເພືື່ ອສ ື່ ງຜື່ ານຂໍມູ້ນ, ທີື່ ຈະໄດນ້ໍາໃຊເ້ຕ ກນິກຂອງ Greedy 

Forwarding.  ໃນກໍລະນນີີເ້ອີນ້: ວື່ າບ ນຫາ Local Maximmum. ສະນ ນ້, GPSR ຈະ
ເອີນ້ໃຊຂ້ະບວນການເລອືກໂນດສ ື່ ງຜື່ ານທີື່ ເອີນ້ວື່ າ: Perimeter Forwarding, ໂນດ N ຈະ
ສ ື່ ງຂໍມູ້ນຜື່ ານໂນດອອ້ມຂາ້ງຕື່ າງໆລຽບຕາມເສ ນ້ທາງລູກສອນ ND ຈ ນກື່ ວາຂໍມູ້ນຈະເຖງິ D, 

ຊຶື່ ງເຮ າເອີນ້ວທິນີີວ້ື່ າ: ວທິໃີຊກ້  ດເກນທາງຂວາມ ື(Right-Handle Rule).  
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ຮູບທ ີ2: ຂະບວນການເລອືກໂນດສ ື່ ງຜື່ ານຂອງ GPSR 

ວທິກີານດໍາເນນີການສກຶສາ 
 ການທ ດລອງສື່ ວນໃຫຍື່ ແມື່ ນສຸມໃສື່ ການປຽບທຽບປະສດິທພິາບຂອງຊື່ ອງສ ນຍານ 

AODV, DSDV ແລະ GPSR ໃນລະບ ບເຄືື່ ອຂື່ າຍຍານພາຫະນະ VANETs. ການທ ດ
ລອງແມື່ ນໄດນ້ໍາໃຊເ້ຄືື່ ອງມ ືVanetMobisim Marco Fiore (2006) ແລະ Nagaraj, & 

Dhamal (2012). ໃຊເ້ພືື່ ອຈາໍລອງເຫດການ ການຈາລະຈອນ  ແລະ ເຄືື່ ອງມ ືNS-2 ໃຊເ້ພືື່ ອ
ຈໍາລອງເຫດການສ ື່ ງສ ນຍານໃນລະບ ບເຄອືຂື່ າຍ, ເຊິື່ ງທ ງສອງເຄືື່ ອງມນືີແ້ມື່ ນຊອບແວທີື່ ບໍື່

ສະຫງວນລກິະສດິ, ໂດຍສະເພາະແມື່ ນການນໍາໃຊເ້ຂ າ້ໃນການຄ ນ້ຄວາ້ວໄິຈຢູື່ ຂະແໜງການ
ສກຶສາ. 

ສໍາລ ບເຄືື່ ອງມ ືVanetMobisim ທີື່ ໃຊເ້ພືື່ ອຈາໍລອງເຫດການ ການຈາລະຈອນຂອງລ ດ
ໃນທອ້ງຖະໜ ນ, ພວກເຮ າ ໄດກ້ໍານ ດຂະໜາດຂອງເນືອ້ທີື່ ການທ ດລອງ (Scenerios) ແມື່ ນ 
1,500 m2, ພອ້ມກ ບສະຖານະການທີື່ ມເີສ ນ້ທາງສອງເລນໄປກ ບ. ໃນເນືອ້ທີື່ ການທ ດລອງກໍາ
ນ ດໃຫມ້ໄີຟຈາລະຈອນ 4 ແຫື່ ງ ແລະ ກາໍນ ດຈາໍນວນລ ດ 30 ຄ ນ ຫາ 90 ຄ ນ ແຈກຢາຍໂດຍ
ບ ງເອນີໃນເສ ນ້ທາງ. ເມືື່ ອເລີື່ ມມກີານທ ດລອງລ ດແຕື່ ລະຄ ນຈະແລື່ ນດວ້ຍຄວາມໄວຕໍື່ າສຸດ 
10 m/s ຫາຄວາມໄວສູງສຸດແມື່ ນ 25 m/s. ຢື່ າງໃດກໍື່ ຕາມ, ຄວາມໄວຂອງລ ດແຕື່ ລະຄ ນ
ແມື່ ນຂືນ້ກ ບຄວາມໄວຂອງລ ດຄ ນທີື່ ຢູື່ ທາງໜາ້ດວ້ຍກ ນໄກຂອງປ ນຍາປະດິດທີື່ ເອີນ້ວື່ າ: 
ລະບ ບຂ ບຂີື່ ແບບອ ດສະລຍິະທີື່ ສາມາດປື່ ຽນເລນໄດ ້(Intelligent Driver Model with 
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Lane Changing). ໃນຂະນະດຽວກ ນເຄືື່ ອງມ ືNS-2 ທີື່ ໃຊເ້ພືື່ ອຈາໍລອງເຫດການສ ື່ ງສ ນຍານ
ໃນລະບ ບເຄືອຂື່ າຍກໍື່ ໄດມ້ກີານກໍານ ດພືນ້ທີື່ ການທ ດລອງໃຫເ້ໝືອນກ ນກ ບໃນເຄືື່ ອງມື
VanetMobisim ເຊ ື່ ນ: ເນືອ້ທີື່ ການທ ດລອງແມື່ ນ 1,500 m2. ໃນນີກ້ໍານ ດໃຫໂ້ນດຕ ນ້ທາງ
ຕອ້ງສ ື່ ງຂໍມູ້ນ (Packets) ດວ້ຍ ອ ດຕາ 1 Mbps ແລະ ຂະໜາດຂອງແຕື່ ລະຊຸດຂໍມູ້ນແມື່ ນ  
512 bytes. ພວກເຮ າເລອືກໃຊ ້ Propagation Model ເປ ນ Two-ray Ground Model, 
ສື່ ວນຂອບເຂດສ ນຍານຂອງແຕື່ ລະໂນດຍານພາຫະນະແມື່ ນກາໍນ ດໃຫ ້250 m ເທ ື່ າກ ນ. ການ
ຕ ງ້ຄື່ າໃຫ ້ Hello Interval ທີື່ ມຮູີບແບບສະຫ  ບ (Window Size), ສໍາລ ບ GPSR ແມື່ ນຢູື່
ໃນ  10 ວນິາທ.ີ ເພືື່ ອເປ ນການປະເມນີປະສດິຕພິາບຂອງຊື່ ອງສືື່ ສານທີື່ ຖກືພ ດທະນາມາຈາກ
ຫ າຍວທິທີີື່ ແຕກກື່ າງກ ນ ແລະ ເພືື່ ອໃຫມ້ຄີວາມຊ ດເຈນໃນການປຽບທຽບຜ ນການທ ດລອງ, 
ພວກເຮ າໄດກ້ໍານ ດຕ ວຊີວ້  ດເຊ ື່ ນ: ອ ດຕາສ ື່ ງຂໍມູ້ນ, ປະລມິານຂໍມູ້ນທີື່ ຖີກສ ື່ ງສໍາເລ ດ ແລະ 
ຄວາມຫ າ້ຊາ້ໃນການສ ື່ ງຂໍມູ້ນໂດຍສະເລື່ ຍ, ໃນນີໄ້ດສ້ກືສາຜ ນກະທ ບທາງດາ້ນຈາໍນວນຂອງ
ລ ດ ຫ  ືຫາກມຄີວາມແອອ ດໃນຫອ້ງຖະໜ ນເພີື່ ມຂຶນ້, ສກຶສາຜ ນກະທ ບທາງດາ້ນຄວາມໄວ
ຂອງລ ດທີື່ ເຣ ດໃຫລ້ະບ ບເຄືື່ ອຂື່ າຍມກີານປື່ ຽນແປງ. 

ຄວາມຫ າ້ຊາ້ໃນການສ ື່ ງຂໍມູ້ນໂດຍສະເລື່ ຍ (Average End-to-End Delay, 𝐴𝐸𝐸𝐷 

) ແມື່ ນການຄດິໄລື່ ເວລາທີື່ ໃຊໃ້ນການສ ື່ ງຂໍມູ້ນແຕື່ ໂນດຕ ນ້ທາງຫາໂນດປາຍທາງໂດຍສະເລື່ ຍ
ທີື່ ມຫີ ວໜື່ ວຍແມື່ ນ ms Vongpasith, Wang (2015) ຕາມສູດ (1).   

𝐴𝐸𝐸𝐷 =
1

𝑛
∑ (𝑇𝑟𝑖 − 𝑇𝑠𝑖)𝑛

𝑖=1 × 1000 [ms]  (1) 

 

ໃນນີ,້ 𝑛 ແມື່ ນຈາໍນວນໂນດຍານພາຫະນະ, (𝑇𝑟𝑖 − 𝑇𝑠𝑖)  ແມື່ ນຜ ນຕື່ າງລະຫວື່ າງ
ເວລາຮ ບ ແລະ ເວລາສ ື່ ງຂໍມູ້ນ. 
 ອ ດຕາສື່ ວນການຈ ດສ ື່ ງຂໍມູ້ນ ( Packet Delivery Ratio, 𝑃𝐷𝑅) ແມື່ ນອ ດຕາສື່ ວນ
ຂອງຂໍມູ້ນທີື່ ໄດຮ້ ບໂດຍໂນດ ປາຍທາງຈາກໂນດຕ ນ້ທາງທີື່ ຄໍານວນເປ ນເປີເຊ ນ, ອງີຕາມສູດ 

(2) Vongpasith, Wang (2015).  

𝑃𝐷𝑅 =
𝑃𝑟

𝑃𝑠
× 100    (2) 

 ໃນນີ,້ Pr ແມື່ ນປະລມິານຂໍມູ້ນທີື່ ໄດຮ້ ບ ແລະ Ps ແມື່ ນປະລມິານຂໍມູ້ນທີື່ ຖກືສ ື່ ງ. 
ປະລມິານຂໍມູ້ນ (Throughput, 𝑇𝐻𝑃 ) ແມື່ ນປະລມິານຂໍມູ້ນທີື່ ຖືກສ ື່ ງເຖິງໂນດປາຍທາງທີື່

ສໍາເລ ດໃນເຄອືຂື່ າຍ ການສືື່ ສານ, ຄໍານວນຕາມສູດ (3).  
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𝑇𝐻𝑃 =
𝐵𝑟×8

(𝑇2−𝑇1)×1000
 [𝐾𝑏𝑝𝑠]  (3) 

ຜ ນການທ ດລອງ  

ຈາກເສ ນ້ສະແດງຢູື່ ໃນຮູບທ ີ3, ຊື່ ອງສືື່ ສານ AODV ແລະ DSDV  ທີື່ ເອີນ້ວື່ າ: ເປ ນ 
Topology base Routing ແມື່ ນມປີະສດິທພິາບໃນການຈ ດສ ື່ ງຂໍມູ້ນໄດດ້ກີື່ ວາ GPSR ທີື່

ເອີນ້ວື່ າເປ ນ Position base Routing. ສາເຫດເນືື່ ອງຈາກວື່ າ GPSR ນໍາໃຊຈ້ດຸພກິ  ດດວ້ຍ 
GPS, ເຊິື່ ງຈາໍເປ ນຕອ້ງໄດຄ້ດິໄລື່ ໄລຍະຫື່ າງລະຫວື່ າງໂນດຕ ນ້ທາງ ແລະ ໂນດປາຍທາງຂອງ
ວທິີການ Greedy Forwarding ແລະ ອາດມຂໍີຜ້ິດພາດ, ຈຶື່ ງເຮ ດໃຫຂໍ້ມູ້ນສູນເສຍໃນ
ຂະບວນການສ ື່ ງຜື່ ານຂໍມູ້ນ. ໃນບ ນດາຊື່ ອງສືື່ ສານທີື່ ອງີໃສື່  Topology base Routing, ເຫ ນ
ວື່ າ AODV ຊອກຫາເສ ນ້ທາງທີື່ ຍ  ງຫວື່ າງເພືື່ ອສ ື່ ງຂໍມູ້ນໄປຍ ງ ໂນດປາຍທາງດວ້ຍການປະກາດ
ຂໍຄ້ວາມສ ນ້ຫາໂນດອອ້ມຂາ້ງທີື່ ມເີສ ນ້ທາງທີື່ ຍ  ງຫວື່ າງ ແລະ ກໍື່ ມຂໍີຄ້ວາມຕອບກ ບດ,ີ ຈ ຶື່ ງມີ
ການຈ ດສ ື່ ງຂໍມູ້ນໄດດ້ກີື່ ວາ DSDV. ຈາກເສ ນ້ສະແດງເຫ ນໄດວ້ື່ າ GPSR ມອີ ດຕາສ ື່ ງຂໍມູ້ນ
ໜອ້ຍກວື່ າ 80% ສ າລ ບ ສະຖານະການທີື່ ມຄີວາມໜາແໜນ້ສູງ, ເມືື່ ອມກີານເພີື່ ມຈໍານວນ
ຍານພາຫະນະ. ໃນຂະນະທີື່  AODV ແມື່ ນຍ ງຮ ກສາອ ດຕາສ ື່ ງຂໍມູ້ນຫ າຍກວື່ າ 95%. 

ຮູບທ ີ3: ປະສດິທພິາບຂອງອ ດຕາສື່ ວນການສ ື່ ງຂໍມູ້ນ 
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ຮູບທ ີ4: ປະສດິທພິາບຂອງປະລມິານຂໍມູ້ນສ ື່ ງຕໍື່  

     
 

 ຮູບທ ີ4 ສະແດງໃຫເ້ຫ ນທາງກ ງກ ນຂາ້ມ, ເຊ ື່ ນວື່ າ GPSR ມປີະລມິານຂໍມູ້ນທີື່ ໄດ ້
ຮ ບສູງກວື່ າ AODV ແລະ DSDV ເລ ກນອ້ຍ. ໝາຍຄວາມວື່ າ GPSR ສະໜອງ 
Bandwidth ຫ າຍຂຶນ້ສໍາລ ບຂໍມູ້ນທີື່ ຖກືສ ື່ ງໄປຮອດຈດຸໝາຍ ປາຍທາງ, ເຊິື່ ງຈະຊື່ ວຍປ ບປຸງ
ການສືື່ ສານລະຫວື່ າງຍານພາຫະນະໃຫດ້ຂີຶນ້ເມ ືື່ ອທຽບກ ບ AODV ແລະ DSDV. ໃນທາງ
ກ ງກ ນຂາ້ມ, AODV ສູນເສຍ Bandwidth ເພືື່ ອຕອ້ງການຄວບຄຸມຂໍມູ້ນຫ າຍຂຶນ້ໂດຍຜື່ ານ
ທຸກໆເສ ນ້ທາງໃຫໄ້ປສູື່ ຈດຸໝາຍ. ນີອ້າດແມື່ ນໜຶື່ ງໃນເຫດຜ ນທີື່ ເຮ ດໃຫ ້Bandwidth ສ າລ ບ
ຊຸດຂໍມູ້ນຫ ຸດລ ງ. ສ ງເກດເຫ ນວື່ າເມືື່ ອຈາໍນວນຍານພາຫະນະເພີື່ ມຂຶນ້, ຄວາມໜາແໜນ້ຂອງ
ເຄອືຂື່ າຍສູງຂຶນ້. ຕ ວຢື່ າງ, ເມືື່ ອຈາໍນວນພາຫະນະເພີື່ ມຂຶນ້ເປ ນ 90 ຄ ນ, ປະລມິານການສ ື່ ງຕໍື່
ຂໍມູ້ນຂອງ AODV, DSDV ແລະ GPSR ຫ ຸດລ ງເປ ນ 324.85 Kbps, 388.78 Kbps 

ແລະ 391,59 Kbps ຕາມລໍາດ ບ. ພວກເຮ າເຊືື່ ອວື່ າ ນີແ້ມື່ ນຍອ້ນເຄອືຂື່ າຍທີື່ ໜາແໜນ້ ແລະ 
ການສູນເສຍ Bandwidth ເກດີຂືນ້ຍອ້ນຄວາມໜາແໜນ້ຂອງເຄອືຂື່ າຍ. 
 ໃນຮູບທ ີ5, ຜ ນການທ ດລອງຢ ງ້ຢືນວື່ າ GPSR ມຄີວາມຫ າ້ຊາ້ໃນການສ ື່ ງຂໍມູ້ນໂດຍ
ສະເລື່ ຍດກີື່ ວາເມືື່ ອທຽບກ ບ AODV ແລະ DSDV. ເນືື່ ອງຈາກຂໍມູ້ນແມື່ ນຖກືສ ື່ ງຜື່ ານໂນດ
ອອ້ມຂາ້ງດວ້ຍວທິກີານເລອືກໂນດສ ື່ ງຜື່ ານຂອງ Greedy Forwarding ດວ້ຍຜ ນສໍາເລ ດ
ປາສະຈາກບ ນຫາ Local Maximum. ຢື່ າງໃດກໍື່ ຕາມ, ຜ ນການທ ດລອງຍ ງຊີໃ້ຫເ້ຫ ນວື່ າ ໃນ
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ກໍລະນຈີາໍນວນພາຫະນະປະມານມ ີ70 ຄ ນໃນທອ້ງຖະໜ ນໃນຂອບເຂດ 1,500 m2, ແມື່ ນ
ມຜີ ນກະທ ບຕໍື່ ການປື່ ຽນແປງປະສດິ ທພິາບຂອງຊື່ ອງສືື່ ສານ, ໂດຍສະເພາະທາງດາ້ນຄວາມຫ າ້
ຊາ້ຂອງການສ ື່ ງຂໍມູ້ນໂດຍສະເລື່ ຍ, ເຮ ດໃຫຄ້ວາມຫ າ້ຊາ້ຂອງການສ ື່ ງຂໍມູ້ນເພີື່ ມສູງ.  AODV 
ພະຍາຍາມຊອກຫາເສ ນ້ທາງໃນການສ ື່ ງຂໍມູ້ນ, ແຕື່ ປະສ ບບ ນຫາການລາຍງານ ຂໍຄ້ວາມຜດິ
ຜາດໄປຍ ງໂນດຕື່ າງໆທີື່ ຮື່ ວມສາຍທາງ, ຈ ຶື່ ງເກດີມກີານອ ບສ ນຍານ ແລະ ພາໃຫມ້ຄີວາມຫ າ້ຊາ້
ສູງໃນການສ ື່ ງຂໍມູ້ນ. 

ຮູບທ ີ6 ສະແດງໃຫເ້ຫ ນວື່ າ ການປື່ ຽນແປງຄວາມໄວຂອງຍານພາຫະນະມອີດິທພິ ນ
ຕໍື່ ອ ດຕາສື່ ວນການຈ ດສ ື່ ງຂໍມູ້ນ, ເພາະວື່ າຄວາມໄວຂອງຍານພາຫະນະທີື່ ແຕກຕື່ າງກ ນໝາຍ
ເຖິງ ໂອກາດທີື່ ຈະຫາໂນດສ ື່ ງຜື່ ານຂໍມູ້ນດວ້ຍຄວາມສໍາເລ ດແມື່ ນແຕກຕື່ າງກ ນ. ແນື່ ນອນ, 
ອ ດຕາສື່ ວນການຈ ດສ ື່ ງຂໍມູ້ນຂອງຊື່ ອງສືື່ ສານຫ ຸດລ ງຢື່ າງໄວວາເມືື່ ອມກີານເພີື່ ມຄວາມໄວຂອງ
ຍານພາຫະນະສູງສຸດ 25 m/s. ເຫ ນວື່ າເຖິງຄວາມໄວສູງສຸດຂອງຍານພາຫະນະມກີານ
ປື່ ຽນແປງ, ອ ດຕາສື່ ວນການຈ ດສ ື່ ງຂໍມູ້ນຂອງ AODV ແມື່ ນຍ ງສູງກວື່ າ 90%. 

    

ຮູບທ ີ5: ຄວາມຫ າ້ຊາ້ຂອງການສ ື່ ງຂໍມູ້ນໂດຍສະເລື່ ຍ      
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ຮູບທ ີ6: ປະສດິທພິາບຂອງອ ດຕາສື່ ວນສ ື່ ງຂໍມູ້ນ. 
ສ ງເກດວື່ າ ອ ດຕາສື່ ວນການຈ ດສ ື່ ງຂໍມູ້ນຂອງ GPSR  ແລະ DSDV ແມື່ ນບໍື່ ເກນີ 

90%. ສາເຫດອາດຈະເກດີຈາກ GPSR ບໍື່ ສາມາດນໍາໃຊວ້ທິກີານກູສ້ະຖານະການທີື່ ດ,ີ ຈາກ
ບ ນຫາທີື່ ບໍື່ ມໂີນດອອ້ມຂາ້ງໃດໆມໄີລຍະຫື່ າງໃກ ກ ບໂນດປາຍ ທາງນອກຈາກໂນດຕ ນ້ທາງ ຫ  ື
Local Maximum. ເຖງິແມື່ ນວື່ າ ອ ດຕາສື່ ວນການຈ ດສ ື່ ງຂໍມູ້ນຂອງ DSDV ຕໍື່ າຫ າຍເມືື່ ອ
ທຽບ AODV ແລະ ກໍື່ ມແີນວໂນມ້ຫ ຸດລ ງຫ າຍເມືື່ ອຄວາມໄວເພີື່ ມຂຶນ້ຈາກ 20 m/s ເຖງິ 25 

m/s. ເນືື່ ອງຈາກການຮຽກຮອ້ງໃຫມ້ກີານບ ນທກຶຂໍມູ້ນຂອງໂນດອອ້ມຂາ້ງທ ງໝ ດໄວໃ້ນ
ຕາຕະລາງ, ຈ ືື່ ງປະສ ບບ ນຫາການຈ ດສ ື່ ງຂໍມູ້ນ ແລະ ການກາໍນ ດເສ ນ້ທາງ, ທີື່ ຕ ງ້ ຕໍາແໜື່ ງຂອງ
ໂນດປາຍທາງແມື່ ນບໍື່ ມປີະສດິທພິາບ. ໃນທາງກ ງກ ນຂາ້ມ, ຊື່ ອງສືື່ ສານ GPSR ແມື່ ນມີ
ປະລິມານຂໍມູ້ນສູງກື່ ວາ AODV ແລະ DSDV ເມືື່ ອມີການປື່ ຽນແປງຄວາມໄວຂອງ
ຍານພາຫະນະ, ສະແດງໃນຮູບທ ີ7. 

 ຮູບທ ີ7: ສະແດງປະລມິານຂໍມູ້ນສ ື່ ງຜື່ ານຂອງ AODV, DSDV ແລະ GPSR. 
ໂດຍທ ື່ ວໄປ, ຄວາມແຕກຕື່ າງລະຫວື່ າງຊື່ ອງສືື່ ສານທາງດາ້ນປະລມິານຂໍມູ້ນສ ື່ ງຜື່ ານແມື່ ນໜ້
ອຍ, ເມືື່ ອບໍື່ ມກີານປື່ ຽນແປງຈໍານວນພາຫະນະ. ເຖີງຢື່ າງໃດກໍື່ ຕາມ, ການຫ ຸດລ ງຢື່ າງໄວວາ
ຂອງປະລມິານຂໍມູ້ນສ ື່ ງຜື່ ານຈະເຮ ດໃຫເ້ກດີຜ ນກະທ ບທີື່ ບໍື່ ດເີມ ືື່ ອຄວາມໄວສູງສຸດຂອງຍານພາ 
ຫະນະເພີື່ ມຂຶນ້ຈາກ 20 m/s ຫາ 25 m/s. ຕ ວຈງິຄວາມໄວສູງສຸດສາມາດບ ນລຸໄດຕ້ໍື່ າກື່ ວາ 
20 m/s ໃນຊຸມຊ ນ ຫ  ືຕ ວເມອືງ. 



345 

ວາລະສານວທິະຍາສາດ ຂອງມະຫາວທິະຍາໄລແຫື່ ງຊາດ ສະບ ບທ ີ18, 2021 

 

 

ຮູບທ ີ7: ປະສດິຕພິາບຂອງປະລມິານຂໍມູ້ນສ ື່ ງຜື່ ານ    

 

ຮູບທ ີ8: ປະສດິຕພິາບຂອງຄວາມຫ າ້ຊາ້ໂດຍສະເລື່ ຍ 

ຮູບທ ີ8: ສະແດງໃຫເ້ຫ ນເຖງິປະສດິທພິາບຂອງ AODV, DSDV ແລະ GPSR 
ທາງດາ້ນຄວາມຫ າ້ຊາ້ຂອງການ ສ ື່ ງຂໍມູ້ນ. ເມືື່ ອມກີານເພີື່ ມຄວາມໄວຂືນ້ເຮ ດໃຫຄ້ວາມຫ າ້ຊາ້
ຂອງການສ ື່ ງຂໍມູ້ນສຸງຂຶນ້, ເນືື່ ອງຈາກວື່ າການປື່ ຽນແປງຂອງ ລະບ ບເຄອືຂື່ າຍສູງພາໃຫໂ້ນດສ ື່ ງ
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ຜື່ ານມໂີອກາດທີື່ ຈະເຄືື່ ອນທີື່ ອອກຈາກຂອບເຂດສ ນຍານຂອງໂນດຕ ນ້ທາງ ແລະ ການສ ື່ ງຂໍ ້

ມູນກໍື່ ຕອ້ງຖກືຍ ກເລກີ. ເຕ ກນກິການເລອືກໂນດສ ື່ ງຜື່ ານຂອງ GPSR ແມື່ ນປະສ ບຜ ນສໍາ
ເລ ດ. ຈ ຶື່ ງມຄີວາມຫ າ້ຊາ້ຕໍື່ າຖາ້ທຽບໃສື່ ກ ບ AODV ແລະ DSDV. ຕາມທີື່ ຄາດໄວ,້ ຄວາມຫ າ້
ຊາ້ສະເລື່ ຍຂອງ DSDV ແມື່ ນຕໍື່ າກື່ ວາ AODV.  

ສະຫ ຸບຜ ນການສກຶສາ 
ໃນການສກຶສານີພ້ວກເຮ າໄດທ້ ດລອງຊື່ ອງສືື່ ສານລະຫວື່ າງ Topology based ແລະ 

Position based Routing Protocols ພາຍໃຕເ້ງ ືື່ອນໄຂສະພາບແວດລອ້ມແບບລະບ ບເຄືື່ ອ
ຂື່ າຍຍານພາຫະນະ. ໂດຍໃຊ ້VanetMobi-Sim ແລະ  NS-2 ເປ ນເຄືື່ ອງມໃືນການຈາໍລອງ
ເຄືື່ ອຂື່ າຍຍານພາຫະນະ ແລະ ເຄືື່ ອຂື່ າຍສ ື່ ງຂໍມູ້ນ. ຜ ນໄດຮ້ ບຂອງການທ ດລອງໄດພ້ ບວື່ າ 
ປະສດິທພິາບຂອງຊື່ ອງສືື່ ສານແມື່ ນໄດຮ້ ບຜ ນກະທ ບຈາກເງ ືື່ອນໄຂສະພາບແວດລອ້ມແບບ
ລະບ ບ ເຄືື່ ອຂື່ າຍຍານພາຫະນະ,  ຊືື່ ງມກີານປື່ ຽນແປງທາງດາ້ນຈາໍນວນ ແລະ ຄວາມໄວສູງສຸດ
ຂອງຍານພາຫະນະ. ເຫ ນໄດຈ້າກການວິເຄາະຜ ນໄດຮ້ ບວື່ າປະສິດທິພາບຂອງ GPSR 

ແມື່ ນຕໍື່ າທີື່ ສຸດໃນກໍລະນຂີອງອ ດຕາສື່ ວນການຈ ດສ ື່ ງຂອງຂໍມູ້ນທຽບກ ບ AODV ແລະ 
DSDV, ແຕື່ ກ ງກ ນຂາ້ມເມືື່ ອສ ງເກດໃນແງື່ຂອງປະລມິານຂໍມູ້ນ ແລະ ຄວາມຫ າ້ຊາ້ຂອງການ
ສ ື່ ງຂໍມູ້ນໂດຍສະເລື່ ຍປະສດິ ທພິາບຂອງ GPSR  ແມື່ ນດີກື່ ວາ AODV ແລະ DSDV. 

ພວກເຮ າຍ ງໄດສ້ ງເກດເຫ ນວື່ າປະສດິ ທພິາບຂອງ AODV, DSDV ແລະ GPSR ແມື່ ນຂືນ້
ກ ບແບບຈໍາລອງລະບ ບເຄືື່ ອຂື່ າຍຍານພາຫະນະ. ໃນອະນາຄ ດພວກເຮ າຈະພຈິາລະນາການ
ວເິຄາະຫາປະສດິທພິາບຂອງຊື່ ອງສືື່ ສານທີື່ ມຄີວາມຫ າກຫ າຍ ແລະ ຈໍາລອງລະບ ບເຄືື່ ອຂື່ າຍ
ຍານພາຫະນະໃຫສ້ ມຈງິ. 
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ການສໍາຫ ວດຫາແຫ ື່ ງນໍາ້ໃຕດ້ນິ ໂດຍການນາໍໃຊວ້ທິທີາງທໍລະນຟີີຊກິ 

ກລໍະນສີກຶສາ ບາ້ນພູຄໍາ ເມອືງບໍລຄິ ນ, ແຂວງບໍລຄໍິາໄຊ 

ສູນທອນ ສງິສຸໂພ, ສ ກໄຊ ໂສມປະເສດີ, ທື່ ຽງສະໝອນ ຊວາ້ນສວນດາວ ແລະ  
ສຸກດາໄລ ໄຊສ ມບ ດ, ຜູຮ້  ບຜດິຊອບຫ  ກ: ສູນທອນ ສງິສຸໂພ 

ພາກວຊິາຟີຊກິສາດ ຄະນະວທິະຍາສາດທໍາມະຊາດ ມະຫາວທິະຍາໄລແຫື່ ງຊາດ 

ອເີມວ: singsoupho@nuol.edu.la 

ບ ດຄ ດຫຍໍ ້
ການສກຶສາຄ ງ້ນີ ້ມຈີດຸປະສ ງ ເພືື່ ອປະເມນີຊ ນ້ນໍາ້ໃຕດ້ນິ ແລະ ສາ້ງແຜນທີື່ ຊ ນ້ນໍາ້ໃຕ ້

ດນິ ທີື່ ບາ້ນພູຄໍາ (ເຊິື່ ງທີື່ ຕ ງ້ທາງພູມສີາດ ແມື່ ນ UTM 48N, E/N: 392862m/2054335m), 

ເມອືງບໍລຄິ ນ, ແຂວງບໍລຄໍິາໄຊ ໂດຍ ໃຊເ້ຕ ກນກິທາງດາ້ນທໍລະນຟີີຊກິ ເຊິື່ ງປະກອບດວ້ຍ: 
ການວ ດແທກຄວາມຕ ້ານໄຟຟ້າຈໍາ ເພາະຂອງຊ ນ້ດິນແບບ 2 ມິຕິ (2D-Electrical 

Resistivity Tomography, ERT) ແລະ ການຢ ື່ ງໄຟຟາ້ຕາມລວງຕ ງ້ (Vertical Electrical 

Sounding, VES) ໂດຍໃຊເ້ຄືື່ ອງວ ດແທກຄວາມຕາ້ນໄຟຟາ້ຈາໍເພາະ ABEM Terrameter 

SAS 1000 ປະເທດສະວເີດ ນ. ການວ ດແທກຄວາມຕາ້ນໄຟຟາ້ຈາໍເພາະຂອງຊ ນ້ດນິແບບ 2 
ມຕິ ິມທີ ງໝ ດ 2 ແລວ ໃຊກ້ານວາງຂ ວ້ໄຟຟາ້ແບບ ເວ ນເນ ີ(Wenner array) ໂດຍກໍານ ດ 
a=5 m ເຖງິ 100 m ເຊິື່ ງແຕື່ ລະແລວມຄີວາມຍາວ 300 m ແລະ ການຢ ື່ ງໄຟຟາ້ຕາມລວງຕ ງ້ 
ໄດວ້າງຂ ວ້ໄຟຟາ້ແບບສະລໍາເບເີຈ (Shlumberger array) ເຊິື່ ງມຈີໍານວນທ ງໝ ດ 18 ຈດຸ
ວ ດແທກ ໂດຍແຕື່ ລະຈດຸກາໍນ ດຄື່ າ AB/2=2 m ຫາ 250 m. ເພືື່ ອປະເມນີຄຸນນະພາບນໍາ້ໄດ ້
ວ ດແທກຄຸນສ ມບ ດທາງຟີຊກິ (pH, TDS, and EC) ຢູື່ ພາກສະໜາມ ຈາໍນວນ 09 ຕ ວຢື່ າງ. 
ນອກຈາກນ ນ້, ຍ ງໄດເ້ກ ບຕ ວຢື່ າງຈາກນໍາ້ບາດານ 1 ຕ ວຢື່ າງ ແລະ ນໍາ້ສາ້ງ ຈາໍນວນ 1 ຕ ວຢື່ າງ 
ມາວ ດແທກ ຄຸນສ ມບ ດທາງຟີຊກິ, ເຄມ ີແລະ ເຊືອ້ແບກທເີຣຍ ຢູື່ ຫອ້ງທ ດລອງ. ຜ ນການ
ວ ດແທກເຫ ນວື່ າ ບໍລເິວນທີື່ ມຄີວາມຕາ້ນໄຟຟາ້ຈາໍເພາະຕໍື່ າ ໜອ້ຍກວື່ າ 30  m ເປ ນບໍລເິວນ
ຊ ນ້ນໍາ້ ຢູື່ ຄວາມເລກິ ແຕື່ ປະມານ 6 m ຫາ 30 m ເຊິື່ ງອາດຈະເກດີຈາກຮອຍແຕກຂອງຊ ນ້
ຫນີ, ແຕື່ ວື່ າ ບາງຈດຸເມືື່ ອຢູື່ ເລກິແຕື່ ປະມານ 5 m ລ ງໄປປະກ ດວື່ າຄວາມຕາ້ນໄຟຟາ້ຈໍາເພາະ
ສູງຫ າຍກວື່ າ 100 m ເຊິື່ ງຄາດວື່ າຈະເປ ນຊ ນ້ຫີນຖານ. ຈາກຂໍມູ້ນດ ື່ ງກື່ າວສາມາດສາ້ງ
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ແຜນທີື່ ຊ ນ້ນໍາ້ໃຕດ້ນິໃນເຂດບາ້ນດື່  ງກື່ າວໄດ ້ເຊິື່ ງພ ບວື່ າສື່ ວນໃຫຍື່ ແມື່ ນປະກ ດມນີໍາ້ໃຕດ້ນິ,  
ແຕື່ ວື່ າເຂດຕາເວ ນອອກສື່ ຽງໃຕຂ້ອງພືນ້ທີື່ ສຶກສາດ ື່ ງກື່ າວເປ ນເຂດທີື່ ມ ີຫີນຖານ ເຊິື່ ງມີ
ປະລມິານນໍາ້ໃຕດ້ນິໜອ້ຍກວື່ າເຂດອືື່ ນ. ຄຸນນະພາບຂອງນໍາ້ໃຕດ້ນິທີື່ ປະເມນີໄດຈ້າກການ
ວ ດແທກ ເຫ ນວື່ າຄຸນລ ກສະນະທາງຟີຊິກ, ເຄມີ ແລະ ເຊືອ້ແບກທີເຣຍ ຍ ງບໍື່ ເກີນຄື່ າ
ມາດຕະຖານນໍາ້ດືື່ ມທີື່ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ສປປ ລາວ ກາໍນ ດໄວ.້ 
ຄໍາສໍາຄ ນ: ຄວາມຕາ້ນໄຟຟາ້ຈາໍເພາະແບບ 2 ມຕິ,ິ ການຢ ື່ ງໄຟຟາ້ຕາມລວງຕ ງ້, 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.  
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Keywords: 2D-Electrical Resistivity Tomography (ERT); Vertical Electrical 

Sounding (VES); Groundwater; water quality. 

ພາກສະເໜ ີ

ໃນປະຈບຸ ນພ ນລະເມອືງຂອງ ສປປ ລາວ ໄດເ້ພີື່ ມຂຶນ້ຢື່ າງຕໍື່ ເນືື່ ອງ ແລະ ປະເທດເຮ າມີ
ການພ ດທະນາຄວບຄູື່ ກ  ນໄປ ເຮ ດໃຫກ້ານພ ດທະນາດາ້ນອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ກະສກິໍານ ບມື ້

ນ  ບຂະຫຍາຍຕ ວຢື່ າງຕໍື່ ເນືື່ ອງ ເຮ ດໃຫຄ້ວາມຕອ້ງການນາໍໃຊນ້າໍ່້ຫ າຍຂຶນ້ ເຮ ດໃຫເ້ກດີບ ນຫາ
ຂາດແຄນ ຫ  ືບໍື່ ພຽງຕໍື່ ການນາໍໃຊໃ້ນຂ ງເຂດດ ື່ ງກື່ າວ ເຊິື່ ງບ ນຫາເຫ  ື່ ານີ ້ຈະກະທ ບຕໍື່ ຊຸມຊ ນບາງ

ພືນ້ທີື່ . ດ ື່ ງນ ນ້, ການແກໄ້ຂບ ນຫາດ ື່ ງກື່ າວຈິື່ ງເປ ນໜາ້ທີື່ ຂອງຊຸມຊ ນ ແລະ ໜື່ ວຍງານ ຫ  ືອ ງ
ກອນຕື່ າງໆ ທີື່ ກື່ ຽວຂອ້ງ. ບາ້ນພູຄ າ ເປ ນບາ້ນໜຶື່ ງທີື່ ຂຶນ້ກ ບ ເມອືງບໍລຄິ ນ, ແຂວງບໍລຄໍິາໄຊ 

ຫື່ າງຈາກຕ ວເມອືງໄປ ທາງທິດຕາເວ ນອອກປະມານ 60 Km, ຢູື່ ຕໍາແໜື່ ງ UTM: E/N: 

392862 m/2054335 m ມຄີວາມສູງຫື່ າງຈາກລະດ ບນໍາ້ທະເລປານກາງປະມານ 180 m, 

ເຊິື່ ງມທີ ງໝ ດ 151 ຄອບຄ ວ, ມປີະຊາກອນທ ງໝ ດ 900 ຄ ນ ຍງິ 459 ຄ ນ. ປະຊາຊ ນບາ້ນ
ດ ື່ ງກື່ າວຍ ງຂາດແຄນນໍາ້ ບໍລໂິພກ ແລະ ອຸປະໂພກ. ເນືື່ ອງຈາກວື່ າ ທີື່ ຕ ງ້ຂອງບາ້ນດ ື່ ງກື່ າວ ຕ ງ້ຢູື່
ບື່ ອນສູງ ແລະ ຂອ້ນຂາ້ງຫື່ າງໄກຈາກແມື່ ນໍາ້ສາຍຫ  ກ ໂດຍສະເພາະໃນລະດູແລງ້ ສ ື່ ງຜ ນ
ກະທ ບຕໍື່ ຊີວດິການເປ ນຢູື່  ແລະ ການພ ດທະນາເສດຖະກດິ ສ ງຄ ມຂອງຊຸມຊ ນດ ື່ ງກື່ າວ. 

ດ ື່ ງນ ນ້, ການຊອກຫາແຫ ື່ ງນໍາ້ທີື່ ເໝາະສ ມໃຫປ້ະຊາຊ ນເຂດດ ື່ ງກື່ າວໄດນ້ າໃຊ ້ຈ ິື່ ງເປ ນພາລະ
ຂອງພາກສື່ ວນທີື່ ກື່ ຽວຂອງໂດຍສະເພາະ ພະແນກຊ ບພະຍາກອນທໍາ ມະຊາດແຂວງ ຫ  ື
ມະຫາວທິະຍາໄລ ທີື່ ຈະຊື່ ວຍການແກໄ້ຂບ ນຫາດ ື່ ງກື່ າວ. ໃນນ ນ້ ນໍາ້ໃຕດ້ນິ ຈ ຶື່ ງເປ ນທາງເລອືກ
ໜຶື່ ງ ທີື່ ຄາດວື່ າຈະເປ ນນໍາ້ສະອາດ ທີື່ ຈະສະໜອງໃຫແ້ກື່ ຊຸມຊ ນດ ື່ ງກື່ າວ. ຜື່ ານມາການສຸື່ ມເຈາະ
ນໍາ້ໃຕດ້ນິ (ນໍາ້ບາດານ) ໂດຍປາສະຈາກການສໍາຫ ວດກື່ ອນ ຈິື່ ງມຄີວາມສື່ ຽງສູງ ທີື່ ຈະໄດນ້ ້ໍາບໍື່

ພຽງພໍ ຫ  ືອາດຈະມໜີອ້ຍ. ດ ື່ ງນ ນ້, ເພືື່ ອຫ ກີລຽງບ ນຫາດ ື່ ງກື່ າວ ຈິື່ ງຈາໍເປ ນຈະຕອ້ງມກີານສໍາ
ຫ ວດຫາບໍລເິວນທີື່ ມສີ ກກາຍະພາບນໍາ້ໃຕດ້ນິ (Groundwater potential) ກື່ ອນທີື່ ຈະຂຸດ
ເຈາະ ເພືື່ ອຮ ບປະກ ນໃຫໄ້ດປ້ະລມິານນໍາ້ທີື່ ພຽງພໍ ເພືື່ ອເປ ນການແກໄ້ຂຊວີດິການເປ ນຢູື່  ແລະ 

ຊຸກຍູກ້ານພ ດທະນາດາ້ນເສດຖະກດິ ແລະ ສ ງຄ ມ. ການນາໍໃຊກ້ານສໍາຫ ວດດາ້ນທໍລະນຟີີຊກິ 
ໃນການສໍາຫ ວດຫາ ນໍາ້ໃຕດ້ນິຢື່ າງກວາ້ງຂວາງ ໂດຍສະເພາະ ການສໍາຫ ວດດາ້ນຄວາມຕາ້ນ
ໄຟຟາ້ຈໍາເພາະ ໄດນ້ໍາໃຊຢ້ື່ າງແຜື່ ຫ າຍນ ບແຕື່ ຊຸມປີ 1980 ຈ ນເຖງິປະຈບຸ ນ (Haeni, 1986; 
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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).  

ດ ື່ ງນ ນ້, ໃນການຄ ນ້ຄວາ້ຄ ງ້ນີ ້ພວກຂາ້ພະເຈ າ້ຢາກນໍາໃຊເ້ຕ ກນກິການສໍາຫ ວດທາງ
ດາ້ນທໍລະຟີຊກິ ເຂ າ້ໃນການສໍາຫ ວດຫາແຫ ື່ ງນໍາ້ໃຕດ້ນິ ແລະ ສາ້ງແຜນທີື່ ນໍາ້ໃຕດ້ນິ ທີື່ ບໍລເິວນ

ບາ້ນພູຄໍາ, ເມອືງບໍລຄິ ນ, ແຂວງບໍລຄໍິາໄຊ (ຮູບ 1) ເພືື່ ອເປ ນຂໍມູ້ນພືນ້ຖານໃຫແ້ກື່ ຊຸມຊ ນ

ດ ື່ ງກື່ າວ ກື່ ອນທີື່ ຈະເຈາະນໍາ້ໃຕດ້ນິມາຮ ບໃຊ ້ນອກຈາກນ ນ້, ຍ ງເປ ນບື່ ອນຮຽນຮູ ້ຂອງບ ນດາ

ພະນ ກງານ, ຄູອາຈານ, ນ ກຄ ນ້ຄວາ້ ແລະ ນ ກສກຶສາ ອກີດວ້ຍ. 

ຈດຸປະສ ງ 
▪  ເພືື່ ອສກຶສາຄວາມເລກິຂອງຊ ນ້ນໍາ້ໃຕດ້ນິ ໂດຍໃຊເ້ຕ ກນກິການສໍາຫ ວດດາ້ນ

ທໍລະນຟີີຊກິ ໂດຍການວ ດແທກຄວາມຕາ້ນໄຟຟາ້ຈາໍເພາະຂອງຊ ນ້ດນິ.  

▪ ສາ້ງແຜນທີື່ ຄວາມເລກິຂອງຊ ນ້ນໍາ້ໃຕດ້ນິ ຈາກຂໍມູ້ນຄວາມຕາ້ນໄຟຟາ້ຈາໍເພາະ.  

▪ ວເິຄາະຄຸນນະພາບນໍາ້ໃຕດ້ນິ. 
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ຮູບ 1 ແຜນທີື່ ພືນ້ທີື່ ການສກຶສາ ເມອືງບໍລຄິ ນ ແຂວງບໍລຄໍິາໄຊ (UTM zone 48N, E/N: 

392862m/2054335m) 

 

ວທິກີານຄ ນ້ຄວາ້ 
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ອຸປະກອນສໍາລ ບເກ ບຂໍມ້ນູພາກສະໜາມ 

ເຄືື່ ອງວ ດແທກຄວາມຕາ້ນໄຟຟ້າຈໍາເພາະຂອງຊ ນ້ດິນ ຮຸື່ ນ ABEM Terrameter 

SAS 1000 ປະເທດສະວເີດ ນ, ຂ ວ້ໄຟຟາ້ຈໍານວນ 4 ອ ນ, ເຄືື່ ອງວ ດແທກຕໍາແໜື່ ງ (GPS) 

ຮຸື່ ນ GPSMap64S,  ວທິະຍຸສືື່ ສານໃຊຕ້ດິຕໍື່ ສືື່ ສານ (Walki-talkie), ສາຍໄຟຟາ້ ແລະ ໝໍ ້

ໄຟ 12V, 80Ah. ເຄືື່ ອງວ ດແທກ pH, TDS ແລະ Ec ແບບພ ກພາ ແລະ ວິເຄາະຄຸນ
ນະພາບນໍາ້ຢູື່ ພະແນກນາໍ່້ປະປາ ນະຄອນຫ ວງ. 

ວທິເີກ ບ, ປະມວນຜ ນ ແລະ ວເິຄາະ ຂໍມູ້ນ 

ໄດລ້ ງໄປເກ ບກໍາຂໍມູ້ນ ຕ ວຈງິຢູື່ ບາ້ນພູຄໍາ ເມອືງບໍລຄິ ນ ແຂວງບໍລຄໍິາໄຊ ເຊິື່ ງທີື່ ຕ ງ້ທາງ
ພູມສີາດ ແມື່ ນປະມານ UTM: E/N: 392862 m/2054335 m ດ ື່ ງຮູບ 1. ເຕ ກນກິການ
ເກ ບຂໍມູ້ນຢູື່ ພາກສະໜາມ ແລະ ວເິຄາະຂໍມູ້ນຢູື່ ຫອ້ງທ ດລອງປະກອບມ:ີ  

ຕາຕະລາງ 1 ທີື່ ຕ ງ້ຂອງຈດຸວ ດແທກຄວາມຕາ້ນໄຟຟາ້ຈາໍເພາະແບບ 1 ມຕິ.ິ 

 

(1) ວ ດແທກຄວາມຕາ້ນໄຟຟ້າຈໍາເພາະຂອງຊ ນ້ດິນ ຮູບແບບ 2 ມີຕິ (2D-

Electrical Resistivity Tomography, 2D-ERT) ໂດຍໃຊກ້ານວາງຂ ວ້ແບບເວ ນເນີ 
(Wenner) ເຊິື່ ງມຈີໍານວນ 2 ແລວວ ດແທກ ເຊິື່ ງມຄີວາມຍາວ 300 m ເຊິື່ ງ 5a = m ຫາ 
100 m. ຂໍມູ້ນທີື່ ໄດຈ້າກການວ ດແທກ ໄດນ້ໍາມາຄດິໄລື່ ຄື່ າຄວາມຕາ້ນໄຟຟາ້ຈໍາເພາະປະກ ດ 
(Apparent resistivity, a ) ຕ າມສ ມຜ ນ IaVa /2 =

 
.  ນໍ າ ໃ ຊ ້ໂ ປຣແກຣມ 

RES2DINV ver.3.57.23 ເພືື່ ອປະມວນຜ ນຂໍມູ້ນ ໂດຍນໍາໃຊຫ້  ກການສາ້ງແບບຈໍາລອງ
ແບບປີ້ນກ ບ (Invers Modeling) ເຊິື່ ງໃຊເ້ຕ ກນກິ least square inversion (Loke and 

Barker, 1996).  

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
ທ ື່ ຕັ ັ້ງ

ຊ ື່  ຈດຸວດັແທກ
ທ ື່ ຕັ ັ້ງ
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(2) ວ ດແທກ ແບບຢ ື່ ງໄຟຟາ້ຕາມລວງຕ ງ້ ຫ  ືການວ ດແທກແບບ 1 ມຕິ ິ(Vertical 

Electrical Sounding, VES) ໂດຍການວາງຂ ວ້ແບບ ສະລໍາເບເີຈ ເຊິື່ ງມຈີໍານວນທ ງໝ ດ 
18 ຈດຸ ໂດຍ a=2 m ຫາ 250 m. ຈດຸວ ດແທກໄດສ້ະແດງໃນຕາຕະລາງ 1 ແລະ ຮູບ 1. ໃຊ ້
ໂປຣແກຣມ Surfer ver 13 (Golden software, USA) ເພືື່ ອເຮ ດຄອນທ ວຄວາມເລິກ
ຂອງຊ ນ້ຕື່ າງໆ. 

(3) ວ ດແທກ ຄຸນສ ມບ ດທາງຟີຊກິ ເຊ ື່ ນ: pH, TDS ແລະ EC ຂອງນໍາ້ໃຕດ້ນິ ຢູື່
ພາກສະໜາມ ຈໍານວນ 9 ຕ ວຢື່ າງ ແລະ ເກ ບຕ ວຢື່ າງນໍາ້ ມາວເິຄາະທາງເຄມ,ີ ຟີຊກິ ແລະ 
ເຊືອ້ແບກທເີຣຍໃນຫອ້ງທ ດລອງ ພະແນກນໍາ້ປະປາ ນະຄອນຫ ວງ ຈາໍນວນ 2 ຕ ວຢື່ າງ. ຈດຸ
ເກ ບຕ ວຢື່ າງນໍາ້ ໄດສ້ະແດງໃນຕາຕະລາງ 2 ແລະ ຮູບ 1.  

(4) ໃຊ ້ໂປຣແກຣມ ArcGIS ver 10.5 (ESRI, 2011) ສໍ າລ ບ ເຮ ດແຜນທີື່  

ພູມສີາດ ຂອງພືນ້ທີື່ ສກຶສາ. 
ຜ ນການຄ ນ້ຄວາ້ ແລະ ການສ ນທະນາ 

ຜ ນການວ ດແທກຄວາມຕາ້ນໄຟຟາ້ຈາໍເພາະແບບ 2 ມຕິ ິຢູື່ ເຂດບາ້ນພູຄໍາ, ເມອືງບໍລຄິ ນ 

ມດີ ື່ ງລຸື່ ມນີ:້  
ແລວທ ີ1: ຜ ນການວ ດແທກຈາກແລວທ ີ1 ໄດສ້ະແດງແບບຈໍາລອງຂອງຊ ນ້ດນິ ດ ື່ ງ

ຮູບ 2 ພ ບວື່ າມ ີ3 ຊ ນ້, ຊ ນ້ເທງີສຸດພ ບຄວາມຕາ້ນໄຟຟາ້ຈໍາເພາະສູງກວື່ າ 1100 Ωm, ທີື່ ມີ
ຄວາມເລກິແຕື່ ໜາ້ດນິຈ ນຮອດ ຄວາມເລກິປະມານ 9 m ຫື່ າງຈາກໜາ້ດນິ ເປ ນຊ ນ້ດນິຊາຍ

ປະສ ມດນິດາກທີື່ ແຫງ້ ປ ກຄຸມຕະຫ ອດລວງຍາວຂອງແລວສໍາຫ ວດ. ສື່ ວນຊ ນ້ທ ີ2 ພ ບຄວາມ
ຕາ້ນໄຟຟາ້ຈໍາເພາະໃນຊື່ ວງ 10-65 Ωm ຢູື່ ທີື່ ຄວາມເລກິຕ ງ້ແຕື່  9-36 m ຫື່ າງຈາກໜາ້ດນິ 

ເຊິື່ ງອາດຈະເປ ນຊ ນ້ນໍາ້ບາດານກ ກເກ ບຢູື່ . ສື່ ວນຊ ນ້ຖ ດລ ງມາທີື່ ມຄີວາມເລກິຫ າຍກວື່ າ 40 m 

ພ ບຄື່ າ ຄວາມຕາ້ນໄຟຟາ້ຈໍາເພາະສູງກວື່ າ 1100 Ωm ເປ ນຊ ນ້ຫນີແຂງທີື່ ຮອງຮ ບຢູື່ ພືນ້, ຖາ້

ເບິື່ ງຈາກລ ກສະນະທໍລະນສີາດແລວ້ອາດຈະເປ ນຊ ນ້ຫນີຊາຍ. ສື່ ວນຄື່ າຄວາມຕາ້ນ ໄຟຟາ້ຈາໍ
ເພາະປານກາງ 65-1100 Ωm ອາດຈະແມື່ ນຮອຍຕໍື່ ລະຫວື່ າງຊ ນ້ນໍາ້ບາດານ ຫ  ືຊ ນ້ດນິຊຸື່ ມ 

ກ ບ ຊ ນ້ດນິແຫງ້ຊ ນ້ເທງິສຸດ ຫ  ືຊ ນ້ຫນີແຂງທີື່ ຢູື່ ຊ ນ້ລຸື່ ມສຸດຂອງແລວສໍາຫ ວດ. ສໍາລ ບແລວນີ ້

ແມື່ ນໄດວ້າງແລວ ຕາມທດິຕາເວ ນອອກສື່ ຽງເໜອືຫາທດິຕາເວ ນຕ ກສື່ ຽງໃຕຂ້ອງພືນ້ທີື່ ສກຶສາ.  
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ຮູບ 2 ສະແດງແບບຈາໍລອງຂອງຊ ນ້ດນິໃນພືນ້ທີື່ ສກຶສາຂອງແລວທ ີ1 ( Line-1 ) 

 
  

 ແລວທ ີ2: ຜ ນທີື່ ໄດຮ້ ບຈາກແລວທ ີ2 ໄດສ້ະແດງແບບຈາໍລອງຂອງຊ ນ້ດນິ ດ ື່ ງຮູບ 3 

ເຫ ນວື່ າແລວນີ ້ມດີນິຊ ນ້ເທງິສຸດເປ ນດນິຊາຍປະສ ມດນິດາກທີື່ ປຽກຊຸື່ ມດວ້ຍນໍາ້ທີື່ ສະແດງ
ດວ້ຍຄື່ າຄວາມຕາ້ນໄຟຟາ້ຈໍາເພາະຕໍື່ າຢູື່ ໃນຊື່ ວງ 10-65 Ωm ຕະຫ ອດແລວສໍາຫ ວດ ເນືື່ ອງ
ຈາກເກ ບຂໍມູ້ນພາກສະໜາມແມື່ ນຊື່ ວງລະດູຝ ນ, ເຊິື່ ງເຮ ດໃຫບ້າງຈຸດຊຸື່ ມ ແລະ ຊມືລ ງສູື່
ຊ ນ້ນໍາ້ບາດານ ມຄີວາມເລກິປະມານ  26m ຈາກໜາ້ດນິ ແລະ ພ ບຄື່ າຄວາມຕາ້ນໄຟຟາ້ຈໍາ
ເພາະສູງກວື່ າ 1100 Ωm ທີື່ ຄວາມເລກິປະມານ 10 m ຫາ 30 m ຢູື່ ຈດຸເຄິື່ ງກາງຂອງແລວສໍາ

ຫ ວດອາດເປ ນຊ ນ້ຫນີແຂງ. ສື່ ວນຄື່ າຄວາມຕາ້ນໄຟຟາ້ຈາໍເພາະປານກາງ 65-1100 Ωm ອາດ
ຈະແມື່ ນຮອຍຕໍື່ ລະຫວື່ າງຊ ນ້ນໍາ້ບາດານ ຫ  ືຊ ນ້ດນິຊຸື່ ມ ກ ບ ຊ ນ້ດນິແຫງ້ຊ ນ້ເທງິສຸດ ຫ  ືຊ ນ້

ຫນີແຂງທີື່ ຢູື່ ຊ ນ້ລຸື່ ມສຸດຂອງແລວສໍາຫ ວດ. ແລວນີແ້ມື່ ນໄດຖ້ກືວາງແຕື່ ທດິເໜອືຫາທດິໃຕ ້

ຂອງ ພືນ້ທີື່ ສກຶສາ ແລະ ຢູື່ ທາງໃຕສຸ້ດຂອງບາ້ນພູຄໍາ.  
ຮູບ 3 ສະແດງແບບຈາໍລອງຂອງຊ ນ້ດນິໃນພືນ້ທີື່ ສກຶສາຂອງແລວທ ີ2 ( Line-2 ) 

 

 ຜ ນການວ ດແທກຄວາມຕາ້ນໄຟຟາ້ຈາໍເພາະແບບ 1 ມຕິ:ິ 

ການວ ດແທກຄວາມຕາ້ນໄຟຟາ້ຈາໍເພາະແບບ 1 ມຕິ ິ(VES) ໄດຄ້ື່ າຄວາມຕາ້ນໄຟຟາ້
ຈໍາເພາະແຕື່ ລະຊ ນ້ທີື່ ຄວາມເລກິຕື່ າງໆ  ໂດຍເລອືກເອ າຄື່ າ AB/2=3, 6, 10, 20, 30, 50, 80, 

100, 160, 200 m ມາເຮ ດແຜນທີື່ ຕາມລໍາດ ບ. ດ ື່ ງຮູບ 4. ຈາກຂໍມູ້ນ ໂດຍອງີ ຕາມຄວາມເລກິ
ຕື່ າງໆ  ຈາກຮູບເຫ ນວື່ າບໍລເິວນສຟີາ້ຄື່ າຄວາມຕາ້ນໄຟຟາ້ຈາໍເພາະຕໍື່ າ (ໜອ້ຍກວື່ າ 50 Ωm) ຢູື່
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ທີື່ ຄວາມເລິກປະມານ 15 ແມ ດ (AB/2=30 m) ຫື່ າງຈາກໜາ້ດິນຈ ນຮອດຄວາມເລິກ
ປະມານ 80 ແມ ດ (AB/2=160 m)  ຢູື່ ບໍລເິວນທດິຕາເວ ນຕ ກຂອງພືນ້ທີື່ ສກຶສາແມື່ ນເປ ນ
ຂອບເຂດນໍາ້ບາດານສະສ ມຢູື່  ມປີະລມິານຫ າຍ, ສື່ ວນບໍລເິວນທີື່ ເປ ນສແີດງ ແມື່ ນສະແດງເຖງິ
ຄວາມຕາ້ນໄຟຟາ້ຈາໍເພາະສູງ (ຫ າຍກວື່ າ 100 Ωm) ແມື່ ນເປ ນບໍລເິວນທີື່ ເປ ນຫນີແຂງສະສ ມ
ຢູື່ ເປ ນສື່ ວນໃຫຍື່ . 
ຮູບ 4 ສະແດງແບບຈາໍລອງຂອງຊ ນ້ດນິດວ້ຍຄື່ າຄວາມຕາ້ນໄຟຟາ້ຈາໍເພາະ ຕາມຄວາມເລກິ

ຕື່ າງໆ (AB/2=3, 6, 10, 20, 30, 50, 80, 100, 160, 200 m) 

 

 ຜ ນການວເິຄາະຄຸນນະພາບນໍາ້ທາງດາ້ນຟີຊກິ ຈໍານວນ 9 ຕ ວຢື່ າງ ໄດສ້ະແດງໃນ
ຕາຕະລາງ 2 ເຊິື່ ງມຄີື່ າສະເລື່ ຍນໍາ້ສາ້ງ  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 ຈດຸເກ ບຕ ວຢື່ າງນໍາ້ ແລະ ຜ ນການວ ດແທກທາງດາ້ນຟີຊກິ ຂອງນໍາ້ສາ້ງ ແລະ ນໍາ້
ບາດານ 

 
ຮູບ 5 ຄຸນສ ມບ ດທາງດາ້ນຟີຊກິ (pH, TDS ແລະ Ec) ຂອງນໍາ້ສາ້ງ ແລະ ນໍາ້ບາດານ  

(9 ຕ ວຢື່ າງ) 

 

ນໍາ້ສາ້ງ 1 ຕ ວຢື່ າງ ແລະ ນໍາ້ບາດານ 1 ຕ ວຢື່ າງ ເຊິື່ ງໄດວ້ ດແທກຄຸນສ ມບ ດທາງດາ້ນຟີ

ຊກິ: ຄວາມຂຸື່ ນ (turbidity), ການຊ ກນາໍໄຟຟາ້ (EC), ຄວາມເປ ນກ ດ-ດື່ າງ (pH), ສ,ີ TDS, 

ຊ ື່ E (m) N(m) ປະເພດ ຄວາມສູງ 
(MSL)

ອຸນຫະພູມ 

(˚C)
pH Ec (µS/cm) TDS (mg/l)

Well 01 392390 2054110 ນ ັ້າສ ັ້າງ 175 26.5 6.4 60 40

Well 02 392540 2054058 ນ ັ້າສ ັ້າງ 185  27.0 6.9 50 40

Well 03 392374 2054766 ນ ັ້າສ ັ້າງ 183 29.0 7.5 40 50

Well 04 392228 2055321  ນ ັ້າສ ັ້າງ 170 28.5  7.7 20 20

Well 05 392798 2054298  ນ ັ້າສ ັ້າງ 188 27.4 7.2 70 50

7.1±0.4 48.0±15.7 40.0±10.0

Well 06 392565 2054062 ນ ັ້າບາດານ 184 27.2 6.5 450 390

Well 07 392339 2054750 ນ ັ້າບາດານ 184 26.4 7.7 170 120

Well 08 392566 2055388  ນ ັ້າບາດານ 171 30.0 7.5 400 340

Well 09 392643 2055265  ນ ັ້າບາດານ 190 28.1 7.9 200 170

7.4±0.5 305.0±121.8 225.0±112.8

Well-10 392630 2055319  ນ ັ້າບາດານ

Well-11 392787 2055446 ນ ັ້າສ ັ້າງ
ໄດ ັ້ວດັແທກຄຸນລກັສະນະ ຟ ຊກິ  ເຄມ   ແລະ  ແບກທ ເຣຍ ສະແດງໃນ

 ຮູບ 6

ຄື່ າສະເລື່ ຍ ± ຄື່ າຜດິບື່ ຽງມາດຕະຖານ

ຄື່ າສະເລື່ ຍ ± ຄື່ າຜດິບື່ ຽງມາດຕະຖານ
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ຄວາມກະດາ້ງ (CaCO3), ທາງເຄມ:ີ ອາເຊນກິ (As), ເຫ  ກ (Fe), ມ ງການສິ (Mn), ກ ໍໄຣດີ໌ 

(chloride), ໄນເຕຣດ (NO3), ໄນໄຕຣ (NO2), ຟຣູອໍໄຣ (F), ກ ລໍນິ (Cl2) ແລະ ເຊືອ້ຈລຸນິ
ຊ:ີ ເຊືອ້ພະຍາດຕດິຕໍື່ ຈາກອາຈ ມ (E.coli) ເຊິື່ ງສະແດງໃນຕາຕະລາງ 3. ຜ ນການວເິຄາະທາງ

ດາ້ນຟີຊິກ , ເຄມີ ແລະ ແບກທີເຣຍ ຂອງນໍາ້ສາ້ງ ແລະ ນໍາ້ບາດານ ເຫ ນວື່ າຢູື່ ໃນເກນ
ມາດຕະຖານຂອງກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ຂອງ ສປປ ລາວ ໄດກ້ໍານ ດໄວ.້ ແຕື່ ວື່ າ ເພືື່ ອ

ຮ ບປະກ ນຄວາມປອດໄພຕອ້ງຕ ມ້ກື່ ອນດືື່ ມ.  

ຕາຕະລາງ 3 ຈດຸເກ ບຕ ວຢື່ າງນໍາ້ ແລະ ຜ ນການວ ດແທກທາງດາ້ນຟີຊກິ ຂອງນໍາ້ສາ້ງ ແລະ ນໍາ້
ບາດານ. 

 

 

 

 

 

 

 

Well 10 (ນ ັ້າບາດານ) Well 11 (ນ ັ້າສ ັ້າງ)
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 -

ໜາຍເຫດ:   N.D = Non Detection

ຜນົການວດັແທກ
ລ/ດ ຄ າອະທບິາຍ ຫວົໜື່ ວຍ ມາດຕະຖານນ ັ້າດ ື່ ມ
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ຮູບ 6 ຄຸນສ ມບ ດທາງດາ້ນ: (ກ) ຟີຊກິ, (ຂ) ເຄມ ີແລະ (ຄ) ເຊືອ້ແບກທເີຣຍ ຂອງນໍາ້ສາ້ງ 
(Well-10) ແລະ ນໍາ້ບາດານ (Well-11) 

 

ສະຫ ຸບການສກຶສາ 
ການສໍາຫ ວດຫານໍາ້ໃຕດ້ນິ ໂດຍວທິກີານວ ດແທກຄວາມຕາ້ນໄຟຟາ້ຈໍາເພາະຂອງຊ ນ້

ດນິ ໃນກໍລະນສີກຶສາ ຢູື່ ບາ້ນພູຄໍາ, ເມອືງບໍລຄິ ນ, ແຂວງບໍລຄໍິາໄຊ ແມື່ ນໄດດໍ້າເນນີການວ ດ
ຄວາມຕາ້ນໄຟຟາ້ຈໍາເພາະແບບ 2 ມຕິ ິແລະ ເກ ບຕ ວຢື່ າງນໍາ້ສາ້ງ ແລະ ນໍາ້ບາດານມາວເິຄາະ
ຄຸນສ ມບ ດທາງດາ້ນຟີຊິກ, ເຊືອ້ແບກທີເຣຍ ແລະ ເຄມີ. ນອກຈາກນ ນ້, ຍ ງວ ດແທກ
ຄຸນສ ມບ ດທາງດາ້ນຟີຊກິ ຂອງນໍາ້ສາ້ງ ແລະ ນໍາ້ບາດານຢູື່ ພາກສະໜາມ.  

ຜ ນການວ ດແທກຄວາມຕາ້ນໄຟຟາ້ຈາໍເພາະພ ບວື່ າ ທາງພາກຕາເວ ນຕ ກຂອງພືນ້ທີື່ ສກຶ
ສາ ນ ບຕ ງ້ແຕື່ ທດິຕາເວ ນຕ ກສື່ ຽງເໜອືຮອດຕາເວ ນຕ ກສື່ ຽງໃຕ ້ແມື່ ນມນີໍາ້ບາດານສະສ ມຢູື່  
ຕ ງ້ແຕື່ ຄວາມເລກິປະມານ 15 m ຈ  ນຮອດຄວາມເລກິປະມານ 80 m, ເຊິື່ ງເລີື່ ມຊຸື່ ມຕ ງ້ແຕື່
ຊື່ ວງປະມານ 9 m ຫື່ າງຈາກໜາ້ດນິ, ສອດຄື່ ອງກ ບຄວາມຕາ້ນໄຟຟາ້ຈາໍເພາະຕໍື່ າ (ໜອ້ຍກວື່ າ 
50 Ωm). ສໍາລ ບພາກຕາເວ ນອອກຂອງພືນ້ທີື່ ສກຶສາພ ບວື່ າຄື່ າຄວາມຕາ້ນໄຟຟາ້ຈໍາເພາະສູງ 
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(ຫ າຍກວື່ າ 100 Ωm) ອາດເປ ນ ບໍລເິວນທີື່ ມຫີນີຊາຍສະສ ມຢູື່ . ຜ ນການວເິຄາະຄຸນນະພາບນໍາ້
ຂອງພືນ້ທີື່ ສກຶສາເຫ ນວື່ າ ຄຸນສ ມບ ດທາງຟີຊກິ, ເຄມ ີແລະ ເຊືອ້ແບກທີເຣຍ ແມື່ ນມຄຸີນ
ນະພາບຢູື່ ໃນເກນມາດຕະຖານທີື່ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ສປປ ລາວ ກໍານ ດໄວ.້ ແຕື່ ເຖິງ
ຢື່ າງໃດກຕໍາມ, ກື່ ອນຈະດືື່ ມຄວນຈະຕ ມ້ໃຫສຸ້ກເສຍກື່ ອນ. 
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ບ ດໂຄງການຄ ນ້ຄວາ້ນີໄ້ດກ້ວດວ ດປະລມິານກາໍມ ນຕະພາບລ ງສຈີາໍເພາະຂອງນວິໄຄລີ໌

ປະກອບມ ີ226Ra, 232Th ແລະ 40K ໃນຈາໍນວນ 18 ຕ ວຢື່ າງ ທີື່ ມຕີໍາແໜື່ ງເກ ບຕ ວຢື່ າງ 6 ຈດຸ 

ໃນດິ ນຂ ງເຂດປື່ າສະຫງວນພູຈອມວອຍ ແຂວງບໍລຄໍິາໄຊ, ໂດຍໃຊຫ້ ວວ ດເຈຣິີ໌ມານຽມບໍລິ
ສຸດ ລະບ ບວເິຄາະແບບກາມາສະເປ ກໂຕຣເມຕຣີ ໃນການທ ດລອງພ ບວື່ າ: ຄື່ າມ ນຕະພາບລ ງ
ສີຈໍາເພາະ ມຄີື່ າພໄິສຢູື່ ລະຫວື່ າງ 65.82 ຫາ 102.03  Bq kg-1 ສໍາລ ບ 226Ra, 92.83 ຫາ 

114.07 Bq kg-1  ສໍາລ ບ 232Th, 644.46 ແລະ 1242.41 Bq kg-1  ສໍາລ ບ 40K ແລະ ມຄີື່ າ
ສະເລື່ ຍແມື່ ນ  76.88 ±15.60 Bq kg-1, 100.46± 7.77 Bq kg-1 ແລະ 856.66 ±204.95 

Bq kg-1 ຕາມລໍາດ ບ, ເມືື່ ອປຽບທຽບຄື່ າກາໍມ ນຕະພາບລ ງສຈີາໍເພາະຂອງ 226Ra, 232Th ແລະ 

40K  ສະເລື່ ຍຈາກທ ື່ ວໂລກ ພ ບວື່ າ ຄື່ າສະເລື່ ຍກາໍມ ນຕະພາບລ ງສຈີາໍເພາະໃນດນິຂົງເຂດປື່ າ

ສະຫງວນພູຈອມວອຍແມື່ ນມຄີື່ າສູງກວື່ າຄື່ າສະເລື່ ຍຈາກທ ື່ ວໂລກ, ເມືື່ ອປະເມນີຄວາມສື່ ຽງ
ການໄດຮ້ ບສໍາຜ ດຂອງລ ງສຂີອງປະຊາຊ ນດວ້ຍຄື່ າສະເລື່ ຍປະລມິານລ ງສດູີດກນືໃນອາກາດ 

(DR), ອ ດຕາປະລມິານລ ງສທີີື່ ໄດຮ້ ບພາຍນອກຮື່ າງກາຍປະຈໍາປີ (AEDout) ແມື່ ນມຄີື່ າສູງ
ກວື່ າຄື່ າສະເລື່ ຍຈາກທ ື່ ວໂລກ, ສວື່ ນກໍາມ ນຕະພາບລ ງສເີຣດຽມທຽບເທ ື່ າ (Raeq), ຄື່ າປະລິ
ມານລ ງສທີີື່ ໄດຮ້ ບຈາກພາຍນອກຮື່ າງກາຍປະຈາໍປີ (external hazard index: Hex) ແມື່ ນຕໍື່ າ

ກວື່ າຄື່ າສະເລື່ ຍຈາກທ ື່ ວໂລກ, ລາຍງານໂດຍ UNSCEAR ໃນປີ 2000. 
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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 

ຄວາມເປ ນມາ ແລະ ຄວາມສໍາຄ ນຂອງບ ນຫາ 
ໃນຊວີດິປະຈໍາວ ນຂອງຄ ນເຮ າແມື່ ນໄດສໍ້າພ ດກ ບລ ງສທີີື່ ມໃີນລະດ ບຕໍື່ າຈາກແຫ ື່ ງກໍາ

ເນດີໃນທໍາມະຊາດ ຊ ື່ ງມາຈາກວ ດສະດຸກາໍມ ນຕະພຳບລ ງສທໍີາມະຊາດທີ່ື່ ມຢູີື່ ທ ື່ ວໄປໃນສິື່ ງ

ແວດລອ້ມເຊ ື່ ນ: ດນິ, ນໍາ້, ອາກາດ, ວ ດສະດຸກໍື່ ສາ້ງ ແລະ ລວມທ ງຮື່ າງກາຍມະນຸດເຮ າເອງ. ດ ື່ ງ
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ນ ນ້, ຈ ິື່ ງເວ າ້ໄດວ້ື່ າກໍາມ  ນຕະພາບລ ງສແີມື່ ນຢູື່ ໃກຕ້ ວເຮ າຕະຫ ອດເວລາໂດຍສະເພາະແມື່ ນກໍາ

ມ ນຕະພາບລ ງສທໍີາມະຊາດ, ເຊິື່ ງເປ ນສິື່ ງທີື່ ຫ ກີລຽ້ງບໍື່ ໄດ.້ ກໍາມ ນຕະພາບລ ງສທໍີາມະຊາດຈະ

ພ ບຢູື່ ໃນຫນີ ແລະ ດນິເປ ນສື່ ວນໃຫຍື່ , ນວິໄຄລີ໌ກໍາມ  ນຕະພຳບລ ງສທີີື່ ເກດີຂຶນ້ແມື່ ນມາກ ບ
ການເກີດຂອງໂລກ ແລະ ມີອາຍຸເຄິື່ ງຊີວິດຍືນຍາວຢື່ າງໜອ້ຍທຽບເທ ື່ າອາຍຸຂອງໂລກ 

(4.5×109 ປີ) ໂດຍນວິໄຄລີ໌ກໍາມ  ນຕະພາບລ ງສທີີື່ ສໍາຄ ນແມື່ ນທາດຢູເຣນຽມ (238U) ມອີາຍຸ

ເຄິ່ື່ ງຊີວິດ  4.47×109 ປີ , ທໍຣຽມ  (232Th) ມີອາ ຍຸ ເຄິ່ິ ່ື່ ງຊີວິດ  1.41×1010 ປີ  ແລະ 

ໂພແທສີ໌ຊຽມ (40K) ມອີາຍຸເຄິື່ ງຊວີດິ 1.28×109 ປີ (Wo et al., 2011) ວ ດສະດຸກໍາມ ນຕະ
ພຳບລ ງສທໍີາມະຊາດນີສ້າມາດດູດກນືໂດຍພດື ແລະ ສາມາດເຂ າ້ສູື່ ຮື່ າງກາຍໄດ,້ ຖາ້ໃນທໍາ
ມະຊາດມກີາໍມ ນຕະພາບລ ງສຢູີື່ ຫ າຍ ຈະເຮ ດໃຫໂ້ອກາດທີື່ ຮື່ າງກາຍຂອງຄ ນເຮ າໄດຮ້ ບກາໍມ ນ
ຕະລ ງສຫີ າຍຂຶນ້, ຖາ້ໄດຮ້ ບກໍາມ ນຕະລ ງສໃີນປະລມິານທີື່ ຫ າຍຈ ນເກນີມາດຕະຖານກໍື່ ຈະ

ເປ ນອ ນຕະລາຍ ຕໍື່ ຮື່ າງກາຍໄດ,້ ຄວາມຮຸນແຮງທີື່ ເປ ນອ ນຕະລາຍທີື່ ມຕີໍື່ ຮື່ າງກາຍຂຶນ້ກ ບປະລິ

ມານ ແລະ ເວລາທີື່ ຮື່ າງກາຍໄດຮ້ ບ(ICRP, 2007).  ດ ື່ ງນ ນ້, ການກວດວ ດກາໍມ ນຕະພາບລ ງ
ສຈີ ິື່ ງເປ ນສິື່ ງຈາໍເປ ນ ແລະ ມຜີ ນປະໂຫຍດຢື່ າງຫ ວງຫ າຍໂດຍສະເພາະແມື່ ນກາໍມ ນຕະພາບລ ງ

ສທີມີຢູີື່ ໃນທໍາມະຊາດ ເຊິື່ ງເຮ າສໍາພ ດຢູື່ ທຸກມືບໍ້ື່ ວື່ າຈະເປ ນຢູື່ ໃນຫນີ, ດນິ, ຊາຍ, ນໍາ້ ແລະ ອາ

ກາດ . ທາດກໍາມ ນຕະຕະລ ງສີທີພ ບໃນດິນ ແລະ ຫີນສື່ ວນໃຫຍື່ ແມື່ ນມາຈາກເຣດຽມ 

(226Ra), ຍູເຣນຽມ (238U) ທີ່ື່ ຢູື່ ໃນອານຸກ ມຍູເຣນຽມ, ທໍລຽມ (232Th) ຈະມກີານເກດີລູກ

ຫ ານອອກມາຢື່ າງຫ ວງຫ າຍ, ນອກຈາກນີ,້ ຍ ງມທີາດກໍາມ ນຕະພຳບລ ງສທີຢູີື່ ໃນທໍາມະຊາດ
ມາຕ ງ້ແຕື່ ການກໍາເນດີໂລກນ ນ້ແມື່ ນ ໂພແທສີ໌ຊຽມ (40K), ໄອໂຊໂທບປີ໌ ກໍາມ ນຕະພຳບລ ງ
ສເີຫ  ື່ ານີມ້ປີະລມິານທີື່ ແຕກຕື່ າງກ ນໄປຕາມສະພາບພູມມສີາດ ແລະ ການປະກອບສາ້ງທາງ

ທໍລະນວີທິະຍາເຂດທີື່ ມປີະລມິານຫ າຍແມື່ ນເຂດບ ື່ ແຮື່ , ບໍື່ ນໍາ້ມ  ນ, ແກື໊ສທໍາມະຊາດ ແລະ ຂ ງ

ເຂດທີື່ ມຫີນີແກຣນກິ, ການທີື່ ປະຊາຊ ນອາໃສຢູື່ ໃກບໍ້ລເິວນດ ື່ ງກື່ າວເປ ນເວລາດ ນນານ ແມື່ ນມີ
ຄວາມສື່ ຽງສູງທີື່ ຈະໄດຮ້ ບອ ນຕະລາຍຈາກການຮ ບກໍາມ ນຕະພາບລ ງສີທີເກີນຂະໜາດ 

(UNSCEAR, 2000). ອ ງການ UNSCEAR ໄດລ້າຍງານ ຄື່ າສະເລື່ ຍຂອງກໍາມ ນຕະພາບ
ລ ງສຈີໍາເພາະໃນທໍາມະຊາດຂອງດນິໃນທ ື່ ວໂລກ 35 Bq kg−1 ສໍາລ ບ 226Ra, 30 Bq kg−1 
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ສໍາລ ບ  232Th ແລະ 400 Bq kg−1 ສໍາລ ບ 40K. ເຖງິແມື່ ນວື່ າ ຄື່ າສະເລື່ ຍໃນທ ື່ ວໂລກຂອ້ນ

ຂາ້ງຕໍື່ າ; ແຕື່ ວື່ າບາງພືນ້ທີື່ ກໍື່ ມຄີື່ າສູງ (UNSCEAR, 2000).  ສໍາລ ບການສກຶສາຢູື່ ໃນລາວ 

ໂດຍສະເພາະ ຢູື່ ແຂວງສະຫວ ນນະເຂດ (Leuangtakoun et al., 2019), ແຂວງຄ າມື່ ວນ, 

ແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ (Bui et al., 2019) ແລະ ແຂວງວຽງຈ ນ (Xayheungsy et al., 2018)  

ສໍາລ ບເຂດປື່ າສະຫງວນພູຈອມວອຍ ຈະເປ ນບໍລເິວນທີື່ ມຫີນີແກຣນດິ ປ ກຄຸມພືນ້ທີື່ ກວາ້ງ 

ແລະ ດນິຢູື່ ເຂດນີ ້ແມື່ ນເກດີມາຈາກການຜຸພ ງ ແລະ ກ ດເຊາະມາຈາກຫນີແກຣນກິ, ສື່ ວນ
ປະກອບຂອງຫນີແກຣນກິ ສື່ ວນໃຫຍື່ ມາຈາກແຮື່  ເຟລສປາ ແລະ ມສີື່ ວນປະກອບຂອງຊລິິ
ກາ. ດ ື່ ງນ ນ້, ຄື່ າກໍາມ  ນຕະພາບລ ງສແີມື່ ນຈະມຄີື່ າສູງ. ຈດຸປະສ ງຂອງການສກຶສາຄ ງ້ນີ ້ແມື່ ນ
ເພືື່ ອປະເມນີຄວາມເຂ ມ້ຂຸນ້ຂອງທາດກໍາມ ນຕະລ ງສ ີ 232Th , 226Ra ແລະ 40K ໃນດນິເຂດ
ປື່ າສະຫງວນພູຈອມວອຍ ເພືື່ ອປະກອບເປ ນຂໍມູ້ນພືນ້ຖານໃຫແ້ກື່ ພາກພືນ້ ແລະ ຂໍມູ້ນທີື່ ໄດ ້
ຈະນໍາໄປສູື່ ການປະເມນີຄື່ າຄວາມສື່ ຽງທີື່ ຈະເປ ນອ ນຕະລາຍແມື່ ນປະກອບມ:ີ ຄື່ າກໍາມ ນຕະ
ພາບລ ງສເີຣດຽມທຽບເທ ື່ າ (Raeq) ປະລມິານລ ງສທີີື່ ດູດກນືໃນອາກາດ (DR) ແລະ ອ ດຕາປະ
ລມິານລ ງສທີີື່ ໄດຮ້ ບຕໍື່ ປີ (AED), ດ ດສະນຄີວາມສື່ ຽງລ ງສຈີາກພາຍນອກ (Hex). 

ຈດຸປະສ ງ 

- ເພືື່ ອກວດວ ດແທກປະລມິານນວິໄຄລີ໌ກໍາມ  ນຕະພາບລ ງສໃີນດນິຂ ງເຂດປື່ າສະຫງວນພູ
ຈອມວອຍ ເພືື່ ອໃຫໄ້ດເ້ປ ນຂໍມູ້ນພືນ້ຖານໃນການວາງແຜນການປ້ອງກ ນຄວາມເປ ນອ ນຕະ
ລາຍຈາກກາໍມ ນຕະພາບລ ງສທີີື່ ມຢູີື່ ໃນຫນີແກຣນດິ. 

-  ສາ້ງແຜນທີ່ື່ ທາງກໍາມ ນຕະພາບລ ງສໃີນດິ ນຂົງເຂດປື່ າສະຫງວນພູຈອມວອຍ ແຂວງ
ບໍລຄໍິາໄຊ. 

- ເພືື່ ອປຽບທຽບຄື່ າກໍາມ ນຕະພາບລ ງສທີີື່ ມໃີນດນິຂົງເຂດປື່ າສະຫງວນພູຈອມວອຍ 

ແຂວງບໍລຄໍິາໄຊ ສປປ. ລາວ ທີື່ ໄດຈ້າກການວໄິຈຄ ງ້ນີ ້ກ ບຄື່ າກາໍມ ນຕະພາບລ ງສມີາດຕະຖານ

ທີື່ ສາກ ນໄດກ້າໍນ ດໄວ.້ 
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ວທິວີທິະຍາໃນການຄ ນ້ຄວາ້ 
ວທິກີານເກ ບ ແລະ ການກຽມຕ ວຢື່ າງ 

 

ໃນການດໍາເນນີໂຄງການຄ ງ້ນີພ້ວກເຮ າໄດອ້ອກສະໜາມເກ ບຕ ວຢື່ າງດນິມທີ ງໜ ດ 6 

ຈດຸ,  ແຕື່ ລະຈດຸມຕີ ວຢື່ າງດນິປະມານ 3  ເກ ບໃສື່ ຖ ງຢາງ ຫ  ງຈາກນ ນ້ໄດນ້ໍາການເຄືື່ ອນຍາ້ຍຕ 

ວຢື່ າງມາທີື່ ຫອ້ງທ ດລອງຂອງພາກວຊິາຟີຊກິສາດ, ຄະນະວທິະຍາສາດທໍາມະຊາດ, ມຊ.  ໄດ ້

ນໍາຕ ວຢື່ າງມາຕາກໃນຫອ້ງອ ບເຮອືນແກວ້ (ທີື່ ມອຸີນຫະພູມລະຫວື່ າງ 55 - 65 oC), ປະມານ 

ຮູບ 1 ແຜນທີື່  ຈດຸເກ ບຕ ວຢື່ າງດນິ ແລະ ຫນີເຂດປື່ າສະຫງວນ 

ພູຈອມວອຍ ແລະ ບ ລິ ເວນໃກ້ຄຽງ 
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5 ເຖງິ 6 ວ ນ ເພືື່ ອໃຫດ້ນິແຫງ້ ແລະ ບໍື່ ມຄີວາມຊຸື່ ມທີ່ື່ ນໍາ້ຕ ກຄາ້ງໃນດນິ ຫ  ງຈາກນ ນ້ເອ າດນິ

ມາຕໍາ ແລະ ບ ດໃຫໝຸ້ື່ ນ ຈາກນ ນ້ມາຮື່ ອນດວ້ຍເຂງິທີື່ ມຄີວາມຖີື່ ຕາໜື່ າງ 0.2 mm ເພືື່ ອນໍາ
ເອ າດນິທ່ີ ່ື່ ມຂີະໜາດນອ້ຍກວື່ າ 0.2 mm (ຂະໜາດໃຫຍື່ ກວື່ າ 0.2 mm ແມື່ ນເອ າຖີມ້) 

ແລະ ນໍາເອ າດນິມາຖອກໃສື່ ກື່ ອງທີື່ ເປ ນຮູບທໍື່ ກ  ມທີື່ ມລີວງສູງ 7 cm ແລະ ເສ ນ້ຜື່ າສູນກາງ 6 

cm ໃຫເ້ຕ ມກື່ ອງ ແລວ້ປິດຝາໃຫແ້ຈ ບ ແລວ້ໃຊສ້ະກອດພ ນອ່້ ອມຝາອກີເພືື່ ອບໍື່ ໃຫອ້າກາດ

ລ ດລອດເຂ າ້ອອກກື່ ອງໄດເ້ພາະພາຍໃນກື່ ອງບ ນຈຸທາດທີເປ ນອາຍແກື໊ສ ຄ :ື 222Ra ແລະ 

220Ra  ທີື່ ມຢູີື່ ໃນດນິສາມາດປີວອອກຈາກກື່ ອງໄດ.້ ໃນການດໍາເນນີການເກ ບຕ ວຢື່ າງດນິທີື່

ພາກສະໜາມ ແມື່ ນພວກເຮ າໄດເ້ຮ ດການວ ດແທກກາໍມ ນຕະພາບລ ງສໄີປພອ້ມເລຍີ ໂດຍນໍາ

ໃຊເ້ຄືື່ ອງວ ດແທກ identiFIND R400 ລ ງໄປວ ດແທກລ ງສ ີ(ອານຟາ, ເບຕາ, ກາມາ ແລະ 

ນວິຕຣອນ) ທີື່ ມໃີນອາກາດຊ ື່ ງໄດ້ກະຈາຍຢູື່ ເທງິໜາ້ດນິປະມານ 5 m ລ ງມາທຽບກ ບໜາ້ດນິ

ໃນຂ ງເຂດປື່ ຳສະຫງວນພູຈອມວອຍ ແລະ ບໍລເິວນໃກຄ້ຽງຈາໍນວນໜຶື່ ງສະແດງດ ື່ ງຮູບ 1. 

ການວ ດແທກລ ງສ ີແລະ ການວເິຄາະ 

ຫ  ງຈາກກະກຽມຕ ວຢື່ າງໄດໜ້ຶື່ ງເດອືນແລວ້ໄດນ້ໍາຕ ວຢື່ າງໄປວເິຄາະຫາປະມານກໍາມ ນ
ຕະພາບລ ງສໃີນຕ ວຢື່ າງດນິໃນຫອ້ງທ ດລອງ ໂດຍໃຊຫ້ ວວ ດແທກເຈຣີີ໌ມານຽມບໍລສຸິດ ລະ

ບ ບວເິຄາະຫ ວວ ດລ ງສກີາມາ (HePGe, Model: GEM20P4-70), ໃນຫອ້ງທ ດລອງຂອງ 

ສະຖາບ ນຟີຊກິສາດ, ສະພາບ ນດດິວທິະຍາສາດ ແລະ ເຕ ກໂນໂລຊ,ີ ປະເທດ ສສ ຫວຽດ
ນາມ. ໃນການປ ບທຽບພະລ ງງານຂອງຫ ວວ ດແທກແມື່ ນໄດໃ້ຊບ້ ນດາທາດແຫ ື່ ງກໍາເນດີລ ງສີ

ມາດຕະຖານຄ:ື 137Cs, 60Co, 22Na, 152EU, 133Ba  ແລະ ນໍາໃຊ ້ຕ ວຢື່ າງດນິມາດຕະຖານ
ຈາກອ ງການ IAEA ຄ:ື  IAEA-RGK-1, IAEA-RGU-1 IAEA-RGTh-1 ເພືື່ ອຄດິໄລື່
ຄື່ າກໍາມ  ນຕະພາບລ ງສຈີາໍເພາະໃນຕ ວຢື່ າງດນິ ຈາກຂົງເຂດປື່ ຳສະຫງວນພູຈອມວອຍ ຊຶື່ ງ

ມຈີາໍນວນທ ງໝ ດ 6 ຈດຸ 18 ຕ ວຢື່ າງ. ເວລາໃນການວ ດແທກແຕື່ ລະຕ ວຢື່ າງແມື່ ນໃຊເ້ວລາ 20 

ຊ ື່ ວໂມງ ແລະ ໄດນ້າໍໃຊໂ້ປຣແກຣມ MAESTRO for Windows ໃຊໃ້ນການບ ນທກຶການ
ວ ດແທກ ແລະ ໂປຣແກຣມ QB64 ທີ່ື່ ທມິງານໄດຂ້ຽນຂຶນ້ເອງໃນການຄດິໄລື່ ຫາຄື່ າກາໍມ ນ

ຕະພາບລ ງສີຈະເພາະໃນແຕື່ ລະຕ ວຢື່ າງ . ນອກນ ນ້ພວກເຮ າໄດນ້ໍາເອ າເຄືື່ ອງວ ດແທກ 

identiFIND R400 ລ ງໄປວ ດແທກປະລິ ມຳນລ ງສຢູີື່ ພາກສະໜາມຊ ື່ ງເຮ າໄດຄ້ື່ າສະເລຍ
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ປະລມິານລ ງສທີີື່ ຄ ນເຮົ ຳຈະຕອ້ງໄດຮ້ ບມຢູີື່  5 ຂ ງເຂດ ຊ ື່ ງແຕື່ ລະເຂດແມື່ ນເຮ າວ ດແທກ

ຢູື່ 100 ຈດຸ ຊ ງສະແດງໃນຮູບ 1, ຮູບ 2. 

ການວເິຄາະສະເປ ກຕໍາລ ງສກີາມາຂອງຫ ວວ ດແທກເຈຣີີ໌ມານຽມບໍລສຸິດ (HPGe) 

ແລະ ການປະເມນີຜ ນກະທ ບລ ງສ ີມດີ ື່ ງນີ:້ 

- ຄື່ າກາໍມ ນຕະພາບຂອງ 238U (226Ra), 232Th ແລະ 40K ຂອງແຕື່ ລະຕ ວຢື່ າງດນິແມື່ ນສາ
ມາດຄດິໄລື່ ໄດຈ້າກສ ມຜ ນ (1)  ເມືື່ ອນາໍຄື່ ານໍາ້ໜ ກຂອງຕ ວຢື່ າງໄປຫານຄື່ າກາໍມ ນຕະພາບລ ງສ ີ

ຈະໄດຄ້ື່ າກາໍມ ນຕະພາບລ ງສຈີາໍເພາະ ຊ ື່ ງສະແດງໃນ ສ ມຜ ນ (2) ໂດຍຄື່ າກາໍມ ນຕະພາບລ ງສີ
ຈາໍເພາະຂອງ 238U (226Ra), 232Th ແລະ 40K ໃນດນິທີື່ ມຄີື່ າສະເລື່ ຍຈາກທ ື່ ວໂລກເທ ື່ າກ ບ 

35, 30 ແລະ 40 Bq kg-1  ຕາມລໍາດ ບ (UNSCEAR, 2000)  

( )
( )( )( )

Net Area
Activity Bq

LiveTime Efficiency Yield
=  

 

(1) 

-  ຄື່ າກາໍມ ນຕະພາບຈາໍເພາະ (specific activity)  ຫາໄດຈ້າກ 

1( )
Activity

Specific Activity Bq kg
SampleWeight

− =  
 

(2) 

- ຄື່ າກາໍມ ນຕະພາບລ ງສເີຣດຽມທຽບເທ ື່ າ (Raeq): ເປ ນຜ ນລວມຂອງຄື່ ານໍາ້ໜ ກຂອງຄື່ າກາໍ
ມ ນຕະພາບລ ງສຂີອງສາມນວິໄຄລີ໌ 238U (226Ra), 232Th ແລະ 40K, ສາມາດຄດິໄລື່ ຫາຄື່ າກາໍ

ມ ນຕະພາບລ ງສເີຣດຽມທຽບເທ ື່ າ, ດ ື່ ງສະແດງໃນສ ມຜ ນ (3).  

1.43 0.07eq Ra Th KRa A A A= + +  (3) 

ໂດຍ Raeq ມຄີື່ າສູງສຸດບໍື່ ໃຫເ້ກນີ 370 Bq kg-1 

- ປະລມິານລ ງສທີີື່ ດູດກນືໃນອາກາດ (DR): ເປ ນຄື່ າປະລມິານລ ງສທີີ່ື່ ມແີຫ ື່ ງກາໍເນດີຢູໃນທໍາ
ມະຊາດທ່ີ ່ື່ ມກີະຈາຍຢູື່ ທ ື່ ວໄປໃນອາກາດ (ຢູື່ ນອກຕກຶອາຄານ) ທີື່ ວ ດຫື່ າງຈາກໜາ້ດນິ 1 

m. ຊຶື່ ງສາມາດຄດິໄລື່ ໄດຕ້າມສ ມຜ ນ (4). 

1 1( ) 0.462 0.604 0.0417 80 .R Ra Th KD nGy h A A A nGy h− −= + +   (4) 

ຄື່ າ DR ຢູື່ ໃນເຂດຄວາມປອດໄພແມື່ ນຕອ້ງນອ້ຍກວື່ າ ຫ  ືເທ ື່ າກ ບ 57 nGy.h-1 
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- ອ ດຕາປະລມິານລ ງສທີີື່ ໄດຮ້ ບຕໍື່ ປີ (AED): ອ ດຕາປະລມິານລ ງສທີີື່ ໄດຮ້ ບຕໍື່ ປີທີື່ ໄດຮ້ ບຈາກ
ພາຍນອກໃນຂ ງເຂດເກ ບຕ ວຢື່ າງ ສາມາດຄດິໄລື່ ໄດຈ້າກສ ມຜ ນ (5). 

1 1 1 6( . ) ( . ) 8760( ) 0.2 0.7( . ) 10RAED mSv y D nGy h h Sv Gy− − − −=       

ຄື່ າ AED ຢູື່ ໃນເຂດຄວາມປອດໄພແມື່ ນຕອ້ງບໍື່ ເກນີ 0.07 mSv y-1 

(5) 

- ຄື່ າດ ດສະນວີ ດແທກຄວາມສື່ ຽງລ ງສທີີື່ ໄດຮ້ ບຈາກພາຍນອກຮື່ າງກາຍ (external hazard 

index: Hex): ເພືື່ ອໃຊກ້ານປະເມນີການໄດຮ້ ບລ ງສຈີາກພາຍນອກຮື່ າງກາຍນວິໄຄລີ໌ກາໍມ ນ
ຕະພາບລ ງສທໍີາມະຊາດໄດສ້ະແດງ ດ ື່ ງສ ມຜ ນ (6) (Santawamaitre et al., 2014).  

1
370 259 4810

Ra Th K
ex

A A A
H = + +   (6) 

ສໍາລ ບຄື່ າ Hex ທມີຄີື່ າຄວາມປອດໄພຈະຕອ້ງມຄີື່ າບໍື່ ເກນີ 1. 

ຜ ນ ແລະ ການວເິຄາະຜ ນ 

ຜື່ ານການທ ດລອງດວ້ຍການວ ດແທກ ແລະ ວເິຄາະຫາຄື່ າສະເລື່ ຍກໍາມ ນຕະພາບລ ງ
ສສີະເພາະຂອງນວິໄຄສີ໌ກໍາມ  ນຕະພາບລ ງສໃີນທໍາມະຊາດ 238U, 232Th ແລະ 40K ໃນຕ ວ

ຢື່ າງດນິຈາໍນວນ 18 ຕ ວຢື່ າງ ທີື່ ເກ ບຈາກ 6 ຈດຸ ໃນເຂດປື່ ຳສະຫງວນພູຈອມວອຍ, ແຂວງບໍ
ລຄໍິາໄຊ ຈາກຕາຕະລາງ 1 ເຮ າຈະໄດວ້ື່ າມຄີື່ າພໄິສຢູື່ ໃນຊື່ ວງ 65.82 ຫາ 102.03  Bq kg-1 

ສໍາລ ບ 226Ra, 92.83 ຫາ 114.07 Bq kg-1  ສໍາລ ບ 232Th  ແລະ 644.46 ຫາ 1242.41 

Bq kg-1  ສໍາລ ບ 40K ແລະ ມຄີື່ າສະເລື່ ຍແມື່ ນ  76.88 ± 0.99 Bq kg-1, 100.46±0.46 

Bq kg-1 ແລະ 856.66 ±1.92 Bq kg-1 ຕາມລໍາດ ບ, ສໍາລ ບຄື່ າສະເລື່ ຍກໍາມ ນຕະພາບລ ງສີ
ຈາໍເພາະຂອງນວິໄຄລີ໌ລ ງສ ີ238U ທມີຄີື່ າສະເລື່ ຍຕໍື່ າສຸດແມື່ ນ 65.82±1.51 Bq kg-1   ແມື່ ນ
ທີື່ ຈດຸ P01 ແລະ ຄື່ າສະເລື່ ຍສຸງສຸດແມື່ ນ 102.03± 2.14 Bq kg-1 ທີື່ ຈດຸ P06, ຄື່ າສະເລື່ ຍ
ກໍາມ ນຕະພາບລ ງສີຈໍາເພາະຂອງນວິໄຄລີ໌ລ ງສີ 238U ຢູື່ ທຸກໆຈຸດທີື່ ເລີື່ ມແຕື່  P01 ຫາ P06 

ແມື່ ນມຄີື່ າສະເລື່ ຍສູງກວື່ າຄື່ າສະເລື່ ຍຈາກທ ື່ ວໂລກ, ສໍາລ ບຄື່ າກໍາມ ນຕະພາບລ ງສຈີໍາເພາະ
ຂອງນວິໄຄດີ໌ລ ງສ ີ232Th ແລະ 40K ໃນເຂດປື່ ຳສະຫງວນພູຈອມວອຍເຊິື່ ງທຸກໆຈດຸທີື່ ໄດ ້
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ນໍາຕ ວຢື່ າງດນິໄປກວດວ ດແທກໃນຫອ້ງທ ດລອງຊ ື່ ງພວກເຮ າໄດວ້ເິຄາະອອກມາ ແມື່ ນມຄີື່ າ

ສະເລຍສູງກື່ ວາຄື່ າສະເລື່ ຍຈາກທ ື່ ວໂລກ (UNSCEAR, 2000). 

ເຮ າເຫ ນວື່ າ: ອ ດຕາປະລມິານລ ງສກີາມາດູດກນືໃນອາກາດ DR, ອ ດຕາປະລມິານລ ງສີ
ທີື່ ໄດຮ້ ບຕໍື່ ປີ (AED) ໃນຕ ວຢື່ າງດນິທ ງ 6 ຈດຸຂອງປື່ ຳສະຫງວນພູຈອມວອຍ ຊ ື່ ງສະແດງ
ໃນຕາຕະລາງ 2 ເຊິື່ ງມຄີື່ າສະເລື່ ຍຕໍື່ າສຸດແມື່ ນ 114.32 ±1.85 nGy h-1,  0.14 ± 0.01 mSv 

y-1 ທີື່ ຈດຸ P05 ຄື່ າສະເລື່ ຍສູງສຸດ ແມື່ ນ 149.96 ± 1.99 nGy h-1, 0.18 ± 0.01 mSv y-1 

ແມື່ ນຢູື່ ຈດຸ P06,  ຄື່ າສະເລື່ ຍທ ງໜ ດແມື່ ນ 131.92± 13.49 nGy h-1,  0.16 ± 0.02 mSv 

y-1 ຕາມລໍາດ ບ  ເມືື່ ອປຽບທຽບຄື່ າສະເລື່ ຍຂອງ DR, AED ໃນຂ ງເຂດປື່ ຳສະຫງວນພູຈອມ
ວອຍແມື່ ນສູງກວື່ າຄື່ າສະເລື່ ຍຈາກທ ື່ ວໂລກ ທີື່ ລາຍງານໂດຍ UNSCEAR ໃນປີ 2000.  

 

 

 

ຕາຕະລາງ 1. ຄື່ າສະເລື່ ຍກາໍມ ນຕະພາບລ ງສຈີາໍເພາະຂອງນວິໄຄສີ໌ກາໍມ ນຕະພາບລ ງສໃີນທໍາມະ
ຊາດ  238U, 232Th ແລະ 40K ໃນດນິຂ ງເຂດປື່ 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 
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P06 3 
504716/2035488 

102.03 ± 

2.14 

114.07 ± 

2.75 

813.51 ± 

11.07 

ຄື່ ານອ້ຍສຸດ   65.82 ± 

1.50 

92.83 ± 

2.08 

644.46 ± 

10.33  
ຄື່ າໃຫຍື່ ສຸດ   102.03 ± 

2.14 

114.07 ± 

2.75 

1242.41 ± 

10.27 

ຄື່ າ
ສະເລື່ ຍ+SD 

  76.88 

±15.60 

100.46 ± 

7.77 

856.66 ± 

204.95 

ຄາ່ສະເລຍ່ຈາກທົ່ວ

ໂລກ (UNSCEAR, 

2000) 

 

35 30 400 

SD: means standard deviation                                                                                              

ຜ ນຂອງການຄ ນ້ຄວາ້ເຮ າຄດິໄລື່ ໄດຄ້ື່ າດ ດສະນວີ ດແທກຄວາມສື່ ຽງລ ງສທີີື່ ໄດຮ້ ບ
ຈາກພາຍນອກຮື່ າງກາຍ (external hazard index: Hex)  ຈາກຕ ວຢື່ າງດນິຂອງປື່ ຳສະ
ຫງວນພູຈອມວອຍ ເຊິື່ ງມຄີື່ າຕໍື່ າສຸດແມື່ ນ 0.68 ± 0.01 ຢູື່ ທີື່ ຈດຸ P05 ຄື່ າສູງສຸດ ແມື່ ນ 0.89 

± 0.01 ແລະ ມຄີື່ າສະເລື່ ຍທ ງໜ ດແມື່ ນ 0.77 ± 0.08 ຊຶື່ ງຄື່ າທີື່ ໄດຈ້າກການຄ ນ້ຄວາ້ແມື່ ນຕໍື່ າ
ກວື່ າຄື່ າສະເລື່ ຍຂອງໂລກ (UNSCEAR, 2000) 

ຕາຕະລາງ 2. ຄື່ າກາໍມ ນຕະພາບລ ງສເີລດຽມສ ມດູນ (Raeq), ອ ດຕາປະລມິານລ ງສດູີດກນືໃນ
ອາກາດ DR, ອ ດຕາປະລມິານລ ງສທີີື່ ໄດຮ້ ບພາຍນອກຮື່ າງກາຍປະຈາໍປີ AED, ດ ດສະນຄີວາມ

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 

ຄື່ ານອ້ຍສຸດ 250.10±2.53  114.32±1.85 0.14±0,01 0.68±0.01 

ຄື່ າໃຫຍື່ ສຸດ 327.57±2.63  149.96±1.99 0.18±0,01 0.89±0.01 
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ຄື່ າສະເລື່ ຍ+SD 286.29±28.66  131.86±13.49 0.16±0,02 0.77±0.08 

ຄື່ າສະເລື່ ຍການ
ວໄິຈທ ື່ ວໂລກ 

(UNSCEAR, 

2000) 

370 

 

57 0.07 1 

SD means standard deviation 
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ຮູບ 2 ສະແດງຄື່ າສະເລື່ ຍປະລມິານລ ງສທີຄີ ນຈະຕອ້ງໄດຮ້ ບຕໍື່ ໜຶື່ ງປີ ໃນຂ ງເຂດປື່ ຳສະ
ຫງວນບໍລເິວນພູຈອມວອຍ ແລະ ບ ລິ ເວນໃກ້ຄຽງ 

ຜ ນການວ ດແທກຄື່ າສະເລື່ ຍປະລມິານລ ງສ ີ(ລວມມ:ີ ອານຟາ, ເບຕາ, ກາມາ ແລະ ນວິ

ຕຣອນ) ທີື່ ມຢູີື່ ກະຈື່ າຍຢູື່ ທ ື່ ວໄປທຫີື່ າງຈາກໜາ້ດນິປະມານ 1 m ຊຶື່ ງພວກເຮ າໄດວ້ ດແທກຢຸື່  

5 ເຂດ, ແຕື່ ລະເຂດມໄີດວ້ ດແທກໄດປ້ະມານ 100 ຈດຸ, ແຕື່ ລະຈດຸຫື່ າງກ ນ 3 m, ຈດຸເກ ບຕ ວ
ຢື່ າງແມື່ ນສະແດງດ ື່ ງຮູບ 1 ແລະ ຂໍມູ້ນ ທ ງ 5 ເຂດ ແມື່ ນສະແດງດ ື່ ງ ຮູບ 2, ຊຶື່ ງມຄີື່ າປະລິ
ມານລ ງສີສະເລື່ ຍຕໍື່ າສຸດແມື່ ນ 1.05 mSv/y ທີຢູື່ ໃນດິ ນຂົງເຂດປື່ ຳສະຫງວນເວນ ພູ

ຈອມວອຍ, ຄື່ າສະເລື່ ຍສູງສຸດແມື່ ນ ຫນີແກຣນດິ ທີື່ ຢູື່ ຂ ງເຂດປື່ ຳສະຫງວນພູຈອມວອຍ 

ແມື່ ນ 1.60 mSv/y, ຊຶ ງພວກເຮ າໄດປ້ຽບທຽບຄື່ າສະເລື່ ຍລ ງສ ີທີື່ ໄດວ້ ດແທກທ ື່ ວມະຫາວິ

ທະຍາໄລແຫື່ ງຊາດວທິະຍາເຂດດ ງໂດກ (0.68 mSv/y) ແມື່ ນມຄີື່ າສະເລື່ ຍສູງກວື່ າ, ເມືື່ ອ
ປຽບທຽບກ ບຄື່ າສະເລື່ ຍປະລມິານລ ງສທີບຸີກຄ ນທ ື່ ວໄປຈະຕອ້ງໄດຮ້ ບຂອງສາກ ນແມື່ ນເຮ າ

ເຫ ນໄດວ້ື່ າ ຜ ນການຄ ນ້ຄວາ້ວໄິຈຂອງພວກເຮ າຄ:ື ເຂດທ ື່ ງນາ, ຫນີແກຣນດິ, ດນິພູຈອມວອຍ

, ຫນີພູຈອມວອຍ ແມື່ ນສູງກື່ ວາຄື່ າສະເລື່ ຍຂອງໂລກ ທີື່ ປະຊາກອນທ ື່ ວໄປຈະຕອ້ງໄດຮ້ ບ ມ
(1 mSv/y ) (ICRP, 2007) 

 

ສະຫ ຸບຜ ນຂອງການສກຶສາ 
ຈາກການວເິຄາະຫາຄື່ າກໍາມ ນຕະພາບລ ງຈ ຳເພາະຂອງນວິໄຄລີ໌ລ ງສີ 238U, 232Th 

ແລະ 40K ໃນຕ ວຢື່ າງດິນຈໍານວນ 18 ຕ ວຢື່ າງ ຈາກ 6 ຈຸດ ໃນຂ ງເຂດປື່ ຳສະຫງວນພູ

ຈອມວອຍ, ເມອືງຄໍາເກດີ, ແຂວງບໍລຄໍິາໄຊ ໄດສ້ະແດງຄື່ າໃນຕາຕະລາງ 1, ເຮ າເຫ ນວື່ າຄື່ າສະ
ເລື່ ຍຂອງທາດກໍາມ ນຕະພາບລ ງສຈີາໍເພາະ ຂອງນວິໄຄດີ໌ລ ງສ ີ238U, 232Th ແລະ 40K ທ ງ 6 

ຈດຸຂອງພູຈອມວອຍແມື່ ນສູງກວື່ າຄື່ າສະເລື່ ຍຂອງໂລກທີື່ ລາຍງານ ໂດຍ UNSCEAR ໃນປີ 

2000.  
ຄື່ າສະເລື່ ຍຂອງບ ນດາຄື່ າດ ດສະນທີີື່ ບ ງບອກເຖິງິຄວາມເປ ນອ ນຕະລາຍຕື່ າງໆທາງລ ງ

ສມີຄີ:ື  ອ ດຕາປະລມິານລ ງສດູີດກນືໃນອາກາດ DR ແລະ ອ ດຕາປະລມິານລ ງສທີີື່ ໄດຮ້ ບພາຍ
ນອກຮື່ າງກາຍປະຈໍາປີ AED ແມື່ ນສູງກວື່ າຄື່ າສາກ ນ,  ສ່ື່ ວນກໍາມ ນຕະພາບລ ງສເີຣດຽມ
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ທຽບເທ ື່ າ (Raeq), ຄື່ າປະລມິານລ ງສີທີື່ ໄດຮ້ ບຈາກພາຍນອກຮື່ າງກາຍປະຈໍາປີ (external 

hazard index: Hex) ແມື່ ນຕໍື່ າກວື່ າຄື່ າຂອງສາກ ນ. 

ຄື່ າສະເລື່ ຍລ ງສທີຄີ ນເຮ າຈະຕອ້ງໄດຮ້ ບທ່ີ ່ື່ ໄດກ້ະຈາຍຢູື່  ທ ງ 5 ເຂດຄ:ື ທ ື່ ງນາ, ຫນີ
ແກຣນກິ, ບາ້ນ ນາເຮອືງ, ດນິພູຈອມວອຍ ແລະ ຫນີພູຈອມວອຍແມື່ ນສູງກວື່ າຄື່ າສະເລື່ ຍລ ງ
ສທີີື່ ຄ ນທ ື່ ວໄປຈະຕອ້ງໄດຮ້ ບຂອງສາກ ນທີື່ ໄດກ້າໍນ ດແມື່ ນ 1mSv/y. 

ຂໍສ້ະເໜ ີ

ເຖງິວື່ າຕ ວຢື່ າງດນິ ແລະ ຫນີຈາກພູຈອມວອຍ ຈະມປີະລມິານສານກາໍມ ນຕະພາບລ ງ

ສທໍີາມະຊາດສູງກວື່ າຄື່ າສະເລື່ ຍຂອງຂໍມູ້ນທ ື່ ວໂລກ, ໝາຍຄວາມວື່ າປະຊາຊ ນໃນພືນ້ທີື່ ດ ື່ ງກື່ າວ

ຈະໄດຮ້ ບປະລມິານລ ງສທໍີາມະຊາດສູງກວື່ າ ຄື່ າສະເລື່ ຍຂອງໂລກ, ແຕື່ ປະລມິານລ ງສດີ ື່ ງກື່ າວ
ສ ື່ ງຜ ນກະທ ບຕໍື່ ປະຊາຊ ນແມື່ ນມໜີອ້ຍເພາະ ທີື່ ຕ ງ້ໃນການວ ດແທກແມື່ ນຫື່ າງໄກຈາກຊຸມຊ ນ

ພໍສ ມຄວນ.  ເຖງິຢື່ າງໃດກໍື່ ຕາມ, ເພືື່ ອຄວາມປອດໄພຄວນມກີານວ ດແທກປະລມິານລ ງສໃີນ
ບໍລເິວນພູຈອມວອຍໃຫຄ້ວບຄຸມເນືອ້ທີື່ ກວາ້ງອອກໄປຕືື່ ມ ແລະ ຄວນມກີານກວດວ ດແທກ
ປະລມິານລ ງສໃີນຕ ວຢື່ າງນໍາ້ທີື່ ໄຫ ຈາກຂົງເຂດປື່ ຳສະຫງວນພູຈອມວອຍແລວ້ລ ງສູື່ ໜູື່ ບາ້ນ
ໃນເຂດນ ນ້ ເພືື່ ອເປ ນຂໍມູ້ນ ໃຫແ້ກື່ ປະຊາຊ ນຮ ບຮູ,້ ມກີານປ້ອງກ ນ ແລະ ມຄີວາມປອດໄພ 
ຫ ກີລຽ້ງໃນການໄດຮ້ ບລ ງສທີີື່ ສະສ ມໃນບໍລເິວນດ ື່ ງກື່ າວ. 
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 ເຂດພູຈອມວອຍ ແລະ ບໍລເິວນ.ໃກຄ້ຽງ ແມື່ ນເຂດທີື່ ອຸດ ມສ ມບູນທາງທໍາມະຊາດ, ຊຶື່ ງ
ອະນາຄ ດອາດຈະສາມາດພ ດທະນາມາເປ ນແຫ ື່ ງທື່ ອງທື່ ຽວທາງທໍາມະຊາດໄດ,້ ພູຈອມວອຍ
ຕ ງ້ຢູື່ ໃນເຂດປື່ າສະຫງວນ ຂອງແຂວງບໍລຄໍິາໄຊ. ການສກຶສາຄ ງ້ນີ,້ ແມື່ ນໄດໃ້ຊລ້ະບ ບການ
ຈ ດການພູມສີາດ ແລະ ໂທລະສໍາຜ ດ (GIS and Remote Sensing) ແລະ ການສໍາຫ ວດ
ດາ້ນທໍລະນສີາດ ແລະ ທໍລະນຟີີຊກິ ຢູື່ ພາກສະໜາມ ໃນຂອບເຂດບໍລເິວນພູຈອມວອຍ ເພືື່ ອ
ສກຶສາກື່ ຽວກ ບສະພາບພູມປີະເທດ, ສະພາບທໍລະນສີາດ ແລະ ສະພາບອຸທ ກທໍລະນວີທິະຍາ 
ໃນພືນ້ທີື່ ດ ື່ ງກື່ າວ. ສະພາບພູມສີາດຂອງພູຈອມວອຍມຄີວາມສູງຈາກລະດ ບໜາ້ນໍາ້ທະເລ
ສະເລື່ ຍ ປະມານ 480 ເຖິງ 1800 m, ສາມາດວເິຄາະຄວາມຊ ນຂອງພືນ້ທີື່ ສກຶສາ, ຊຶື່ ງມີ
ຄວາມຊ ນແຕື່  0 ຫາ 78o, ວເິຄາະສາຍນໍາ້ໃນຂອບເຂດປື່ າສະຫງວນ ແລະ ບໍລເິວນອອ້ມຂາ້ງ, 
ສາມາດກາໍນ ດລະບ ບນໍາ້ໜາ້ດນິ ແລະ ນໍາ້ໃຕດ້ນິ ຊຶື່ ງມຄີວາມອຸດ ມສ ມບູນ, ສາມາດສະໜອງຂໍ ້

ມູນເພືື່ ອເຮ ດລະບ ບນໍາ້ລນິ ແລະ ເຈາະນໍາ້ບາດານໄດ.້ ຂອບເຂດພູຈອມວອຍ ປະກອບດວ້ຍ
ຊ ນ້ດນິທີື່ ຢູື່ ຊ ນ້ເທງິແມື່ ນເກດີມາຈາກການຜຸພ ງຈາກຫນີແກຣນດິ (Granite) ແລະ ຊ ນ້ຖ ດລ ງ
ມາຈະປະກອບດວ້ຍຫນີແກຣນດີ ຄວບຄຸມພືນ້ທີື່ ເປ ນສື່ ວນໃຫຍື່ . ນອກຈາກນ ນ້, ຍ ງພ ບຫນີ
ແປສະພາບ (Metamorphic Rocks) ແລະ ແຮື່ ບາງຊະນດິອກິດວ້ຍ. ຜ ນການສໍາຫ ວດດາ້ນ
ທໍລະນຟີີຊກິ ຊຶື່ ງປະກອບດວ້ຍການວ ດແທກຄວາມຕາ້ນໄຟຟາ້ຈໍາເພາະ ແລະ ການສໍາຫ ວດ
ດາ້ນຄືນ້ສ ື່ ນສະເທອືນແບບຫ ກ ສາມາດກໍານ ດ ໂຄງສາ້ງທໍລະນສີາດ ເຊ ື່ ນ: ຊ ນ້ດນິ, ຊ ນ້ຫນີ
ຖານ ແລະ ບໍລເິວນທີື່ ເປ ນຮອຍຕໍື່ ລະຫວື່ າງຊຸດຫນີ ແລະ ສາມາດກາໍນ ດບໍລເິວນທີື່ ມນີໍາ້ໃຕດ້ນິ
ແຊກຊມືຢູື່ . ຈາກການສກຶສາຄ ງ້ນີ,້ ສາມາດໃຫຂໍ້ມູ້ນດາ້ນສະພາບພູມສີາດ, ສະພາບທໍລະນີ
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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. 

Keywords: Hydrogeology, Electrical Resistivity, Seismic Refraction, Phou 

Chomvoi 
 

ພາກສະເໜ ີ 
 ເຂດພູຈອມວອຍ ແລະ ບໍລເິວນໃກຄ້ຽງ ແມື່ ນເຂດທີື່  ອຸດ ມສ ມບູນທາງທໍາມະຊາດ ຊຶື່ ງ
ອະນາຄ ດອາດຈະສາມາດພ ດທະນາ ມາເປ ນແຫ ື່ ງທື່ ອງທື່ ຽວທາງທໍາມະຊາດໄດ.້ ດ ື່ ງນ ນ້, ຈ ິື່ ງຈາໍ
ເປ ນຈະຕອ້ງສກຶສາ ແລະ ມຂໍີມູ້ນພືນ້ຖານ ໃນດາ້ນຕື່ າງໆ ເຊ ື່ ນ: ດາ້ນທໍລະນສີາດ, ດາ້ນໂຄງ
ສາ້ງທໍລະນີສາດ, ດາ້ນບໍື່ ແຮື່ , ດາ້ນວິສະວະກໍາສາດ, ດາ້ນສິື່ ງແວດລອ້ມ, ດາ້ນອຸທ ກ
ທໍລະນວີທິະຍາ ແລະ ອືື່ ນໆ. ການນໍາໃຊລ້ະບ ບຈ ດການພູມສີາດ ແລະ ໂທລະສໍາຜ ດ (GIS 

and Remote Sensing) ກໍື່ ເປ ນອິກວິທີໜຶື່ ງທີື່ ໄດຖ້ືກນໍາໃຊເ້ຂ າ້ໃນການສຶກສາກື່ ຽວກ ບ
ສະພາບພືນ້ທີື່ ພູມປີະເທດ, ສະພາບທໍລະນສີາດ ແລະ ອຸທ ກທໍລະນວີທິະຍາ ຢື່ າງກວາ້ງຂວາງ 

mailto:singsoupho@nuol.edu.la
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ໃນປະຈບຸ ນ.  ດ ື່ ງນ ນ້, ໃນການຄ ນ້ຄວາ້ຄ ງ້ນີ,້ ຈ ິື່ ງໄດນ້ໍາໃຊລ້ະບ ບການຈ ດການພູມສີາດ ແລະ 
ໂທລະສໍາຜ ດເພືື່ ອສກຶສາກື່ ຽວກ ບສະພາບພືນ້ທີື່ ພູມປີະເທດ, ສະພາບທໍລະນສີາດ ແລະ ອຸທ ກ
ທໍລະນວີທິະຍາ ໃນເຂດພູຈອມວອຍ ເພືື່ ອປະກອບຂໍມູ້ນໃຫແ້ກື່ ໜື່ ວຍງານທີື່ ກື່ ຽວຂອ້ງ ແລະ 
ຊຸມຊ ນດ ື່ ງກື່ າວ. ນອກຈາກນ ນ້, ຍ ງເປ ນບື່ ອນຮຽນຮູ ້ຂອງບ ນດາພະນ ກງານ, ຄູອາຈານ, ນ ກ
ຄ ນ້ຄວາ້ ແລະ ນ ກສກຶສາ ອກີດວ້ຍ. 

ຈດຸປະສ ງ  
- ສກຶສາສະພາບພູມສີາດຂອງພືນ້ທີື່ ສກຶສາ ໂດຍໃຊ ້ໃຊລ້ະບ ບການຈ ດການພູມສີາດ 

ແລະ ໂທລະສໍາຜ ດ, 
- ເພືື່ ອ ສກຶສາສະພາບທໍລະນສີາດ, ໂຄງສາ້ງທໍລະນສີາດ ແລະ ອຸທ ກທໍລະນວີທິະຍາ 

ໂດຍໃຊວ້ທິທີາງທໍລະນ ີຟີຊກິ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

ຮູບທ ີ1  ແຜນທີື່ ພູມປີະເທດຂອງພືນ້ທີື່ ສກຶສາເຂດພູຈອມວອຍ 
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ວທິກີານຄ ນ້ຄວາ້ 
ໃຊຂໍ້ມູ້ນ SRTM DEM (30 m) (http://glcf.umi acs.umd.edu/index.shtml)  

ເພືື່ ອສກຶສາຂໍມູນດາ້ນພູມສີາດ ແລະ ສາ້ງແຜນທີື່ ຂອງພືນ້ທີື່ ສກຶສາ, ຊຶື່ ງປະກອບດວ້ຍ: ແຜນທີື່

ຄວາມສູງ  (elevation),  ວິເຄາະຄວາມຊ ນຂອງພື ້ນທີື່  (slope) (Burrough, 1986), 
Aspect ແລະ ວເິຄາະສາຍນໍາ້ (stream) ໂດຍໃຊເ້ຄືື່ ອງມ ືspatial analysis tool ດໍາເນນີ
ການໃນໂປຣແກຣມ ArcGIS 10.5. ເພືື່ ອສໍາຫ ວດຫາໂຄງສາ້ງຂອງຊ ນ້ດນິ ແລະ ຫນີໃນເຂດ
ພູຈອມວອຍ ໄດວ້ ດແທກຄວາມຕາ້ນໄຟຟ້າຈໍາເພາະແບບ 1 ມຕິິ (Vertical Electrical 

Sounding, VES) ໂດຍໃຊເ້ຄືື່ ອງ ABEM Terrameter SAS 1000, Sweden ໄດກ້ໍານ ດ
ການວາງຂ ວ້ແບບສະລໍາເບເີຈ (Schlumberger). ຈດຸວ ດແທກທ ງໝ ດ ມຈີໍານວນ 10 ຈດຸ, 

ແຕື່ ລະຈຸດຫື່ າງກ ນ 100 m, ຊຶື່ ງ AB/2=1.5 ຫາ 250 m ຄວາມເລິກຂອງການວ ດແທກ
ສາມາດຄາດຄະເນໄດ ້ຈາກສ ມຜ ນ z=0.64L (Edwards,1997) ໂດຍ z ແມື່ ນຄວາມເລກິ 
ແລະ L=AB/2. ຄື່ າຄວາມຕາ້ນໄຟຟ້າຈໍາ ເພາະປະກ ດ (Apparent resistivity, a ) 

ຄໍານວນໄດຕ້າມສ ມຜ ນ ( )
I

V

a

aL
kRa









 −
==

2

22
   ໃຊ ້IPI2win ສໍາລ ບປະມວນ

ຜ ນ ແລະ ສາ້ງແບບຈໍາລອງຂໍມູ້ນຄວາມຕາ້ນໄຟຟ້າຈໍາເພາະແບບ 1 ມຕິ ິແລວ້ສາ້ງແບບ
ຈາໍລອງຄວາມຕາ້ນໄຟຟາ້ຈາໍເພາະສະແດງຜ ນໃນຮູບແບບ 2 ມຕິ.ິ ສໍາລ ບການວ ດແທກຄວາມ
ຕາ້ນໄຟຟາ້ຈາໍເພາະແບບ 2 ມຕີ ິ(2D-Electrical Resistivity Tomography, 2D-ERT) 

ໂດຍໃຊກ້ານວາງຂ ວ້ແບບເວ ນເນ ີ(Wenner), ຊຶື່ ງມຈີາໍນວນ 3 ແລວວ ດແທກ ແຕື່ ລະແລວມີ
ຄວາມຍາວ 300 m, ຊຶື່ ງ 5a = m ຫາ 100 m. ຂໍມູ້ນທີື່ ໄດຈ້າກການວ ດແທກ ໄດນ້ໍາມາ
ຄດິໄລື່ ຄື່ າຄວາມຕາ້ນໄຟຟ້າຈໍາເພາະປະກ ດ (Apparent resistivity, a ) ຕາມສ ມຜ ນ

 
IaVa /2 = . ນາໍໃຊໂ້ປຣແກຣມ RES2DINV ver.3.57.23 ເພືື່ ອປະມວນຜ ນຂໍມູ້ນ 

http://glcf.umi/
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ໂດຍນໍາໃຊຫ້  ກການສາ້ງແບບຈໍາລອງແບບປີ້ນກ ບ (Invers Modeling) ຊຶື່ ງໃຊເ້ຕ ກນກິ 
last square inversion (Loke and Barker, 1996). 

 

ຮູບທ ີ2  ຮູບແບບການວາງຂ ວ້ແບບເວ ນເນ ີແລະ ແບບສະລໍາເບເີຈ 

 
 

ເພືື່ ອຈະຢືນຢ ນຜ ນການສກຶສາໂຄງສາ້ງຂອງຊ ນ້ດນິ ໄດນ້ໍາໃຊກ້ານສໍາຫ ວດດາ້ນຄືນ້ສ ື່ ນ
ສະເທອືນແບບຫ ກ ໂດຍການສາ້ງຄືນ້ສ ື່ ນສະເທອືນສ ື່ ງໄປໃນຊ ນ້ດນິ ແລະ ຫ ກຂຶນ້ມາຫາ
ເຄືື່ ອງຮ ບສ ນຍານຄືນ້ (Geophone) ທີື່ ວາງຕາມແລວການສໍາຫ ວດຂອງຄວາມຕາ້ນຈ າເພາະ
ໄຟຟ້າແບບ 2 ມຕິ,ິ ໄດໃ້ຊແ້ຫ ື່ ງກໍາເນດີຄືນ້ມທີ ງໝ ດ 7 ຈຸດ ໃນແຕື່ ລະຊຸດ (spread) ຊຶື່ ງ
ສະແດງດ ື່ ງຮູບທີ 3. ການວ ດແທກແມື່ ນໃຊເ້ຄືື່ ອງຮ ບສ ນຍານຄືນ້ 12 ອ ນ ແລະ ເຄືື່ ອງມື
ວ ດແທກຄືນ້ SmartSeis ST, Geometric, Inc., USA ໂດຍໄລຍະຫື່ າງລະຫວື່ າງເຄືື່ ອງຮ ບ
ສ ນຍານຄືນ້ເທ ື່ າ 5 m ແລະ ໃຊຄ້ອ້ນປອນນໍາ້ໜ ກ 6 kg ເພືື່ ອສາ້ງແຫ ື່ ງກໍາເນດີຄືນ້, ຄວາມຖີື່

ຂອງເຄືື່ ອງຮ ບສ ນຍານຄືນ້ ແມື່ ນ 14Hz ແລະ ຊື່ ວງໄລຍະເວລາການບ ນທກຶຂໍມູ້ນແມື່ ນ 0.25 

ms.  

 

 

 

 

ຮູບທ ີ3 ແຜນວາດການເກ ບຂໍມູ້ນຄືນ້ສ ື່ ນສະເທອືນແບບຫ ກ 
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ຮູບທ ີ4 ແຜນວາດການກາໍນ ດໄລຍະເວລາທີື່ ຄືນ້ມາຮອດທໍາອດິ (the first break 

picking) ໃນກລໍະນແີຫ ື່ ງກາໍເນດີຄືນ້: (ກ) ຢູື່ ທາງຊາ້ຍ, (ຂ) ຢູື່ ທາງຂວາ ແລະ (ຄ) ຢູື່ ທາງກາງ 

 

ການກໍານ ດຄືນ້ເຄືື່ ອນທີື່ ມາຮອດທໍາອດິ (first break picking) ຂອງຄືນ້ກ ນລະສາດ 
ແມື່ ນໄດນ້າໍໃຊໂ້ປຣແກຣມ SeisImager/2D software (OYO Cooperation Inc.) ເພືື່ ອ
ກໍານ ດຄວາມໄວຂອງຄືນ້ສ ື່ ນສະເທອືນຂອງຊ ນ້ດນິ. ຕ ວຢື່ າງການກໍານ ດຄືນ້ທີື່ ມາຮອດທໍາອດິ 
ໄດສ້ະແດງດ ື່ ງຮູບທີ 4. ຫ  ງຈາກສາ້ງແບບຈໍາລອງຄວາມໄວຂອງຄືນ້ຜື່ ານຊ ນ້ດນິ ໂດຍໃຊ ້
ຫ  ກການສາ້ງແບບຈໍາລອງແບບປີ້ນກ ບ ເພືື່ ອຫາການພ ວພ ນລະຫວື່ າງ ຄວາມໄວ, ໄລຍະທາງ 
ແລະ ຄວາມເລກິຂອງຊ ນ້ດນິ ໂດຍໃຊໂ້ປຣແກຣມ Plotrefla.  

 

ຜ ນໄດຮ້ ບ ແລະ ສ ນທະນາ 
ຜ ນການວເິຄາະຂໍມູ້ນຈາກລະບ ບການຈ ດການພູມສີາດ ແລະ ໂທລະສໍາຜ ດ 
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 ຜ ນການວເິຄາະຂໍມູນ ຈາກລະບ ບການຈ ດການພູມສີາດ ແລະ ໂທລະສໍາຜ ດ ໃນຂອບ
ເຂດບໍລເິວນພູຈອມວອຍ ສາມາດສະແດງພືນ້ທີື່ ສກຶສາ ແລະ ຈາກຂໍມູ້ນ DEM (30 m) 

ສາມາດສາ້ງແຜນທີື່ ສະພາບພູມສີາດຂອງພູຈອມວອຍ, ຊຶື່ ງມຄີວາມສູງປະມານ 480 ເຖິງ 
1800 m ຈາກລະດ ບໜາ້ນໍາ້ທະເລສະເລື່ ຍປານກາງ (ຮູບທ ີ5) ແລະ ສາມາດວເິຄາະຄວາມ
ຊ ນ (slope) ຂອງພືນ້ທີື່ ມຄີວາມຊ ນແຕື່  0 ຫາ 78o ດ ື່ ງສະແດງໃນຮູບທ ີ6, ຊຶື່ ງບໍລເິວນທີື່

ມຄີວາມຊ ນສູງອາດມພີືນ້ທີື່ ທີື່ ເປ ນດນິປ ກຄຸມຢູື່ , ອາດຈະສ ື່ ງຜ ນກະທ ບຕໍື່ ການເຈືື່ ອນຂອງດນິ
ໄດ ້ແລະ ອາດຈະພ ວພ ນກື່ ຽວກ ບການຢູື່ ອາໃສຂອງສ ດປື່ າບາງຊະນດິ. ແມື່ ນໍາ້ໃນພືນ້ທີື່ ສກຶສາ 
ວເິຄາະຈາກຂໍມູ້ນ SRTM DEM ສາມາດສາ້ງແຜນທີື່ ຂອງສາຍນໍາ້ໃນເຂດດ ື່ ງກື່ າວໄດ ້ຮູບທ ີ
5.  

ຮູບທ ີ5  ແຜນທີື່ ສະແດງຄວາມສູງ ຈາກຂໍມູ້ນ SRTM Digital Elevation Model 

(DEM 30 m) 

 

 

 

 

ຮູບທ ີ6  ແຜນທີື່ ສະແດງຄວາມຊ ນ ຈາກຂໍມູ້ນ SRTM Digital Elevation Model 

(DEM 30 m) 
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ຮູບທ ີ7 ແຜນທີື່ ສະແດງ ແມື່ ນນໍາ້ໃນພືນ້ທີື່ ສກຶສາ ແລະ ແຜນທີື່ ທໍລະນສີາດ ມາດຕາສື່ ວນ 
1:200000 

 
 

ຂໍມ້ນູດາ້ນທໍລະນສີາດຂອງພືນ້ທີື່ ສກຶສາ 
 ຈາກຂໍມ້ນູແຜນທີື່ ທໍລະນສີາດ ມາດຕາສື່ ວນ 1:200,000 (ຮູບທ ີ7) ຈະປະກ ດວື່ າ 
ເປ ນຫນີແກຣນດິ ໃນຍຸກທາ້ຍຄຣເີທຊຽດ (Late Cretaceous) (Mz3 Pk) ເປ ນສື່ ວນໃຫຍື່  
ໃນເຂດພູຈອມວອຍ ສອດຄື່ ອງກ ບການລ ງສໍາຫ ວດຕ ວຈງິ, ແຕື່ ເຖງິຢື່ າງໃດກຕໍາມ ນອກຈາກ
ຫນີແກຣນດິແລວ້ການສໍາຫ ວດຕ ວຈງິຍ ງພ ບເຫ ນຫນີ ແລະ ແຮື່ ປະເພດອືື່ ນອກີ ດ ື່ ງລາຍງານ
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ລຸື່ ມນີ:້ ຫນີແກຣນດິ (Granite) ຫນີຄອດໄຊ (Quartzite), ຫນີຊສີ (Schist) ແລະ ຫນີພູໄຟ 

(Vocanic rocks) ທີື່ ມແີຮື່ ໄພໄຣເປ ນອ ງປະກອບ, ດ ື່ ງຮູບທ ີ8. 

ຮູບທ ີ8 ຕ ວຢື່ າງຫນີທີື່ ເກ  ບມາຈາກພືນ້ທີື່ ສກຶສາ ໃນເຂດພູຈອມວອຍ 

 
 

ຜ ນການວເິຄາະຂໍມູ້ນດາ້ນທໍລະນຟີີຊກິ  
 ຜ ນຂອງການວ ດແທກແບບ 1 ມຕິ ິ(Vertical Electrical Sounding, VES) ມີ
ຄວາມຍາວ 900 m ດ ື່ ງສະແດງໃນຮູບທ ີ9, ຄື່ າຄວາມຕາ້ນໄຟຟາ້ຈໍາເພາະສູງກວື່ າ 3000 

ohm-m ຢູື່ ລະຫວື່ າງ 75-150 m ຂອງແລວສໍາຫ ວດ ລະດ ບເລກິລະຫວື່ າງ 5-190 m, 

ຄາດວື່ າຈະເປ ນຊ ນ້ຫນີຖານທີື່ ເປ ນຫນີແກຣນດິ,  ຄື່ າຄວາມຕາ້ນໄຟຟາ້ຈາໍເພາະຕໍື່ າກວື່ າ 1000 

ohm-m ຢູື່ ລະຫວື່ າງ 0-50 m ຂອງແລວສໍາຫ ວດ ທີື່ ລະດ ບເລກິລະຫວື່ າງ 5-180 m, ຄາດ
ວື່ າຈະເປ ນນໍາ້ໃຕດ້ນິທີື່ ຢູື່ ໃນຮອຍແຕກຂອງຊ ນ້ຫນີ ແລະ ພ ບຄື່ າຄວາມຕາ້ນໄຟຟາ້ຈໍາເພາະ
ລະຫວື່ າງ: 1200-3000 ohm-m ຢູື່ ລະຫວື່ າງ 50-200 m ຂອງແລວສໍາຫ ວດທີື່ ລະດ ບເລກິ

ລະຫວື່ າງ 3-140 m, ຄາດວື່ າຈະເປ ນຊ ນ້ດນິທີື່ ມນີໍາ້ຊມຶຕາມຮອຍແຕກ.  

 ສໍາລ ບຜ ນການວ ດແທກຄວາມຕາ້ນໄຟຟາ້ຈາໍເພາະແບບ 2 ມຕີ ິ(2D-ERT) ມຄີວາມ
ຍາວທ ງໝ ດ 300 m ໄດສ້ະແດງດ ື່ ງຮູບທ ີ10 (ກ) ເຫ ນວື່ າຄື່ າຄວາມຕາ້ນໄຟຟາ້ຈໍາເພາະສູງ
ກວື່ າ 1700 ohm-m ຢູື່ ລະຫວື່ າງ 40-170 m ຂອງແລວສໍາຫ ວດ ທີື່ ລະດ ບເລກິລະຫວື່ າງ 15-

50 m, ຄາດວື່ າຈະເປ ນຊ ນ້ຫີນຖານທີື່ ເປ ນຫີນແກຣນິດ, ຄື່ າຄວາມຕາ້ນໄຟຟ້າຈໍາເພາະ
ລະຫວື່ າງ: 30-400 ohm-m ຢູື່ ລະຫວື່ າງ 60-215 m ຂອງແລວສໍາຫ ວດ ທີື່ ລະດ ບເລິກ
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ລະຫວື່ າງ 2-15 m, ຄາດວື່ າຈະເປ ນນໍາ້ໃຕດ້ນິທີື່ ຢູື່ ໃນຮອຍແຕກຂອງຊ ນ້ຫນີ ແລະ ຄື່ າຄວາມ
ຕາ້ນໄຟຟາ້ຈໍາເພາະລະຫວື່ າງ 400-1700 ohm-m ຢູື່ ລະຫວື່ າງ 180-260 m ຂອງແລວສໍາ
ຫ ວດ ທີື່ ລະດ ບເລກິລະຫວື່ າງ 15-40 m, ຄາດວື່ າຈະເປ ນຊ ນ້ດນິທີື່ ມນີໍາ້ຊມຶຕາມຮອຍແຕກ. 

ນອກຈາກນ ນ້, ໂຄງສາ້ງຂອງຊ ນ້ດນິໃນບໍລເິວນນີ ້ຈະພ ບເຫ ນຮອຍເລືື່ ອນຢູື່ ທີື່ ປະມານ 200 

m. ຂໍມູ້ນການສໍາຫ ວດດາ້ນຄືນ້ສ ື່ ນສະເທອືນດ ື່ ງຮູບທ ີ10 (ຂ) ສາມາດກໍານ ດຄວາມໄວຄືນ້ ຢູື່  
3 ລະດ ບຄ:ື ຄວາມໄວຄືນ້ໜອ້ຍກວື່ າ <700 m/s ແມື່ ນຊ ນ້ດນິມຄີວາມໜາປະມານ 3 ຫາ 10 

m, ຄວາມໄວລະຫວື່ າງ 700-1200 m/s ຄາດວື່ າຈະເປ ນຊ ນ້ຫນີ ແລະ ຄວາມໄວໃຫຍື່ ກວື່ າ 
>1200 m/s ເປ ນຊ ນ້ຫນີຖານ. 
ຮູບທ ີ9 ຄວາມຕາ້ນໄຟຟາ້ຈາໍເພາະ, ຄວາມຍາວຂອງແລວສໍາຫ ວດ ແລະ ຄວາມເລກິ ທີື່ ໄດ ້

ຈາກຜ ນການວ ດແທກແບບ 1 ມຕິ ິ(Vertical Electrical Sounding, VES)  

 
   ຮູບທ ີ10 ຄວາມຕາ້ນໄຟຟາ້ຈາໍເພາະ, ຄວາມຍາວຂອງແລວສໍາຫ ວດ ແລະ ຄວາມເລກິ ທີື່

ໄດຈ້າກຜ ນການວ ດແທກຄວາມຕາ້ນໄຟຟາ້ແບບ 2 ມຕີ ິ(2D-ERT)  
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   ຮູບທ ີ11 ຄວາມຕາ້ນໄຟຟາ້ຈາໍເພາະ, ຄວາມຍາວຂອງແລວສໍາຫ ວດ ແລະ ຄວາມເລກິ ທີື່

ໄດຈ້າກຜ ນການວ ດແທກຄວາມຕາ້ນໄຟຟາ້ແບບ 2 ມຕີ ິ(2D-ERT)  

 
 ສໍາລ ບຜ ນການວ ດແທກຄວາມຕາ້ນໄຟຟາ້ແບບ 2 ມຕີ ິ(2D-ERT) ມຄີວາມຍາວທ ງ
ໝ ດ 300 m ໄດສ້ະແດງດ ື່ ງຮູບທ ີ11 (ກ), ເຫ ນວື່ າຄື່ າຄວາມຕາ້ນໄຟຟາ້ຈໍາເພາະສູງກວື່ າ 
1700 ohm-m ຢູື່ ລະຫວື່ າງ 90-120 m ແລະ 200-300 m ຂອງແລວສໍາຫ ວດ ຄາດວື່ າ
ຈະເປ ນຊ ນ້ຫນີຖານທີື່ ເປ ນຫນີແກຣນດິ. ຄື່ າຄວາມຕາ້ນໄຟຟາ້ຈໍາເພາະລະຫວື່ າງ: 30-400 

ohm-m ຢູື່ ລະຫວື່ າງ 80-90 m ຂອງແລວສໍາຫ ວດ ທີື່ ລະດ ບເລກິປະມານ 20 m ລ ງໄປ 
ແລະ ຢູື່ ລະຫວື່ າງ 130-200 m ຢູື່ ເລກິປະມານ 10-30 m ຄາດວື່ າຈະເປ ນນໍາ້ໃຕດ້ນິທີື່ ຢູື່ ໃນ
ຮອຍແຕກຂອງຊ ນ້ຫນີ. ນອກຈາກນ ນ້, ໂຄງສາ້ງຂອງຊ ນ້ດນິ ໃນບໍລເິວນນີຈ້ະພ ບເຫ ນຮອຍ
ເລືື່ ອນຢູື່ ທີື່ ປະມານ 90 m ແລະ 200 m ຫື່ າງຈາກຈດຸເລີື່ ມຕ ນ້. ສໍາລ ບຂໍມູ້ນການສໍາຫ ວດ
ດາ້ນຄືນ້ສ ື່ ນສະເທອືນດ ື່ ງຮູບທ ີ11 (ຂ) ສາມາດກາໍນ ດຄວາມໄວຄືນ້ ຢູື່  3 ລະດ ບຄ:ື ຄວາມ
ໄວຄືນ້ໜອ້ຍກວື່ າ <700 m/s ແມື່ ນຊ ນ້ດນິມຄີວາມໜາ ປະມານ 3 ຫາ 10 m, ຄວາມໄວ
ປະມານ 700-1200 m/s ຄາດວື່ າຈະເປ ນຊ ນ້ຫນີ ແລະ ຄວາມໄວໃຫຍື່ ກວື່ າ >1200 m/s 

ເປ ນຊ ນ້ຫນີຖານ. 
 ສໍາລ ບຜ ນການວ ດແທກຄວາມຕາ້ນໄຟຟາ້ຈາໍເພາະແບບ 2 ມຕີ ິ(2D-ERT) ມຄີວາມ
ຍາວທ ງໝ ດ 300 m ໄດສ້ະແດງດ ື່ ງຮູບທ ີ12, ເຫ ນວື່ າຄື່ າຄວາມຕາ້ນໄຟຟາ້ຈາໍເພາະສູງກວື່ າ 
1700 ohm-m ກະຈາຍຢູື່ ເປ ນສື່ ວນໃຫຍື່  ທີື່ ເກດີຈາກຊ ນ້ຫນີແກຣນດິ. ສື່ ວນຄື່ າຄວາມຕາ້ນ
ໄຟຟາ້ຈາໍເພາະຕໍື່ າຢູື່ ລະຫວື່ າງ 30-400 ohm-m ຢູື່ ລະຫວື່ າງ 120-130 m ຂອງແລວສໍາຫ ວດ 
ທີື່ ລະດ ບເລກິລະຫວື່ າງ 35 m, ຄາດວື່ າຈະເປ ນນໍາ້ໃຕດ້ນິທີື່ ຢູື່ ໃນຮອຍແຕກ ຫ  ືຮອຍຕໍື່ ຂອງ 
ຊ ນ້ຫນີ.  
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   ຮູບທ ີ12 ຄວາມຕາ້ນໄຟຟາ້ຈາເພາະ, ຄວາມຍາວຂອງແລວສໍາຫ ວດ ແລະ ຄວາມເລກິ ທີື່

ໄດຈ້າກຜ ນການວ ດແທກຄວາມຕາ້ນໄຟຟາ້ແບບ 2 ມຕີ ິ(2D-ERT)  

 
ສະຫ ຸບຜ ນ 
 ການສກຶສາຄ ງ້ນີ ້ໂດຍການສ ງລວມວທິກີານຈ ດການດາ້ນພູມສີາດ ແລະ ໂທລະສໍາຜ ດ
(GIS and Remote Sensing), ທໍລະນີສາດ ແລະ ທໍລະນີຟີຊິກ, ສາມາດສະໜອງຂໍມູ້ນ
ກື່ ຽວກ ບສະພາບທາງດາ້ນພູມສີາດ, ສາມາດວເິຄາະໂດຍໃຊສ້ະພາບທໍລະນສີາດ ປະກອບ
ດວ້ຍຫນີ ແລະ ໂຄງສາ້ງທາງທໍລະນສີາດ ແລະ ອຸທ ກທໍລະນວີທິະຍາ ຂອງພູຈອມວອຍ, ຊຶື່ ງ
ຈະເປ ນຖານຂໍມູ້ນດາ້ນວທິະຍາສາດທີື່ ສໍາຄ ນ ພອ້ມທ ງເປ ນຂໍມູ້ນພຶນ້ຖານໃຫແ້ກື່ ການສກືສາ 
ທາງດາ້ນຊວີະນາໆພ ນ, ໃຫແ້ກື່ ຊຸມຊ ນ ແລະ ອ ງການຈ ດຕ ງ້ທີື່ ກື່ ຽວຂອ້ງໃນການນໍາໃຊຂໍ້ມູ້ນ
ດ ື່ ງກື່ າວ ເພືື່ ອວາງແຜນໃນການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ນາໍໃຊຢ້ື່ າງມປີະສດິທຜິ ນ, ເປ ນຂໍມູ້ນທີື່ ສໍາຄ ນ ທີື່
ຈະປະກອບໃຫແ້ກື່ ການຮຽນ ການສອນ ແລະ ສໍາລ ບນ ກຄ ນ້ຄວາ້ ໃນສາຂາທີື່ ກື່ ຽວຂອ້ງ. 
ເອກກະສານອາ້ງອງີ 
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ອະນຸກ ມວຖິານຂອງແມງມູມຕະກຸນຮ ງມ ນ (Araneidea) ໃນຂອບເຂດຮ ວ້
ມະຫາວທິະຍາໄລແຫື່ ງຊາດ ລາວ 

ລພີອນ ໜໍື່ ປະເສດີ, ບຸນທ ບ ພະໄຊສ ມບ ດ, ເຢີຢື່ າງ ເກຍສ ືແລະ ເກ ື່ າເລ ື່ າ ໄຊດື່ າ 
ຜູຮ້  ບຜດິຊອບຫ  ກ: ລພີອນ ໜໍື່ ປະເສດີ 

 ພາກວຊິາ ຊວີະວທິະຍາ, ຄະນະວທິະຍາສາດທໍາມະຊາດ, ມະຫາວທິະຍາໄລແຫື່ ງ
ຊາດ, ອເີມວ: L.nophaseud@nuol.edu.la;  

ບ ດຄ ດຫຍໍ ້
ການສກຶສາອະນຸກ ມວຖິານແມງມູມຕະກຸນຮ ງມ ນ (Araneidea) ໃນຂອບເຂດຮ ວ້

ມະຫາວທິະຍາ ໄລແຫື່ ງຊາດລາວ. ລະຫວື່ າງເດອືນຕຸລາ, 2018 ຫາ ເດອືນກຸມພາ, 2019. 
ພ ບແມງມູມຕະກຸນຮ ງມ ນທ ງໝ ດ 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. ໃນການສກຶສາຄ ງ້ນີໄ້ດສ້າ້ງ

ຮູບວຖິານຈ ດຈໍາແນກຊະນດິ, ນອກຈາກນ ນ້ຍ  ງມ ີ1 ຕ ວຢື່ າງ (Argiope sp.) ທີື່ ບໍື່ ສາມາດ
ຈ ດຈາໍແນກໄດ.້ 
ຄໍາສ ບສໍາຄ ນ: ແມງມູມຮ ງມ ນ, ອະນຸກ ມວຖິານ, ວທິະຍາເຂດດ ງໂດກ ມະຫາວທິະຍາໄລແຫື່ ງ
ຊາດ  

Taxonomic of Araneidae in Dongdok Campus National University 

of Laos 
Liphone NOPHASEUD, Bounthob PRAXAYSOMBATH, Yeryang 

KAISUE and Kaolao XAIDA 

 Corresponding author: Liphone NOPHASEUD 

Department of Biology, Faculty of Natural Science, National 

University of Laos. 

E_mail: L.nophaseud@nuol.edu.la; l.nophaseud@gmail.com 

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. 

mailto:L.nophaseud@nuol.edu.la
mailto:L.nophaseud@nuol.edu.la
mailto:l.nophaseud@gmail.com
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catenulate; A. sp. ; Cyrsophora moluccensis; C. unicolor; Neoscona nautica; N.  

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 

ຄວາມສໍາຄ ນ ແລະ ທີື່ ມາຂອງບ ນຫາ                                                           
ມະຫາວທິະຍາໄລແຫື່ ງຊາດ (ມຊ) ເປ ນມະຫາວທິະຍາໄລເຕ ມຮູບແບບແຫື່ ງທໍາອດິໃນ

ປະຫວ ດ ສາດຂອງແຫື່ ງຊາດລາວ ໄດຮ້ ບການສາ້ງຕ ງ້ຂຶນ້ໃນວ ນທີື່  5 ພະຈກິ 1996 ໂດຍມີ
ການເຕ າ້ໂຮມເອ າບ ນດາສະຖາບ ນການສກຶສາຊ ນ້ສູງ ຊຶື່ ງເມ ືື່ ອກື່ ອນຂຶນ້ກ ບຫ າຍກະຊວງຮວມ
ເຂ າ້ກ  ນ  ເປ ນມະຫາວທິະຍາໄລແຫື່ ງທໍາອດິຂອງ ສປປ ລາວ. ນ ບຕ ງ້ແຕື່ ມ ືນ້  ນ້ມາຈ ນຮອດ
ປ ດຈບຸ ນ ຈໍານວນນ ກສກຶສາໄດເ້ພີື່ ມຫ າຍຂຶນ້, ດ ື່ ງນ ນ້, ມຊ. ຈຶື່ ງໄດມ້ກີານພ ດທະນາອາຄານ
ສະຖານທີື່ ເຊ ື່ ນ: ສາ້ງຕກຶອາຄານຮຽນຂຶນ້ ເພືື່ ອຮອງຮ ບນ ກສກຶສາ, ມກີານສາ້ງຖະໜ ນຫ ນທາງ
ເພີື່ ມຂຶນ້ຈ ຶື່ ງຈາໍເປ ນຕອ້ງມກີານຂະຫຍາຍບຸກເບກີພຶນ້ທີື່  ຊຶື່ ງເປ ນສາເຫດເຮ ດໃຫ ແຫ ື່ ງທີື່ ຢູື່ ອາໄສ
ຂອງສ ດໂດຍສະເພາະແມງມູມບາງຊະນດິບໍື່ ມບີື່ ອນຢູື່ ອາໄສ ແລະ ຈະສູນຫາຍໄປເທືື່ ອລະໜ້
ອຍ, ແຕື່ ພືນ້ທສີື່ ວນຫ າຍຍ ງຄ ງອຸດ ມສ ມບູນທາງດາ້ນຄວາມຫ າກຫ າຍທາງດາ້ນລະບ ບນເິວດ, 
ຄວາມຫ າກຫ າຍທາງດາ້ນຊວີະນາໆພ ນ ແລະ ຄວາມສວຍງາມທາງທໍາມະຊາດໃນສະຖານທີື່

ແຫື່ ງນີ.້ ດ ື່ ງນ ນ້, ການຄ ນ້ຄວາ້ທາງວທິະຍາສາດ ໂດຍສະເພາະການຄ ນ້ຄວາ້ຊະນດິແມງມູມ ທີື່

ພ ບເຫ ນໃນເຂດນີ ້ລວມທ ງການສກຶສາການຢູື່ ຮື່ ວມກ ນຂອງບ ນດາສິື່ ງທີື່ ມຊີວີດິຕື່ າງໆ ທີື່ ດໍາລ ງ
ຊວີດິໃນສິື່ ງແວດລອ້ມອອ້ມຕ ວອ ນສະເພາະ ແລະ ມລີ ກສະນະພເິສດ, ການສກຶສາພາລະ
ບ ດບາດ ແລະ ໜາ້ທີື່ ຂອງແມງໄມ,້ ພດື, ສ ດ ແລະ ສິື່ ງທີື່ ມຊີີວດິອືື່ ນໆ ແຕື່ ລະຊະນດິ ໄປ
ພອ້ມໆກ ບການຈ ດສ ນ-ຄຸມ້ຄອງ, ປ ກປ ກຮ ກສາຂອບເຂດປື່ າທາງທໍາມະຊາດ ຈຶື່ ງກາຍເປ ນ
ກດິຈະກໍາອ ນສໍາຄ ນ, ຈາໍເປ ນ ແລະ ຈ ດເປ ນບູລມິມະສດິພເິສດ ສໍາລ ບຂອບເຂດການປ ກປ ກ
ຮ ກສາປື່ າທໍາມະຊາດ ເຊ ື່ ນດຽວກ ບການປ ກປ ກຮ ກສາຊວີະນາໆພ ນ ອ ນອຸດ ມສ ມບູນ ແລະ 
ຮ ື່ ງມ ີໄປພອ້ມໆກ ບການສ ື່ ງເສມີການນາໍໃຊໃ້ຫຍ້າວນານຕະລອດໄປ.   

ການສກຶສາກື່ ຽວກ ບແມງມູມໃນທ ື່ ວໂລກ ພ ບປະມານ 40,000 ຊະນດິ ສາມາດຈ ດ
ແບື່ ງອອກເປ ນ 110 ຕະກຸນ, ໃນນ ນ້ແມງມຸມຕະກຸນຮ ງມ ນ ມຈີາໍນວນ 160 ສະກຸນ, 2,800 
ຊະນດິ  (Platnick, 2009)  ແລະ ການສກຶສາແມງມູມຕະກຸນຕື່ າງໆສາມາດພ ບແມງມູມທີື່ ມ ີ
ຂະໜາດຮື່ າງກາຍນອ້ຍທີື່ ສຸດຄ:ື ຕະກຸນແມງມູມຫ  ງອອງ (Oonopidae) ຂະໜາດ 1-4 ມລີີ
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ແມ ດ, ຮື່ າງກາຍຂະໜາດໃຫຍື່ ທີື່ ສຸດຄ:ື ຕະກຸນແມງມູມບຶງ້ (Theraphosidae) ຂະໜາດ 13-90 

ມລີແີມ ດ. ທ ງສອງຕະກຸນນີສ້າມາດພ ບໃນຂ ງເຂດອາເມລກີາໃຕ,້ ອາຟຣກິາ, ອນີເດຍ ແລະ ໃນ
ຂ ງເຂດອາຊຕີາເວ ນອອກສຽງໃຕ ້ (Dippenaar-Schoeman, 2006), ຊຶື່ ງສາມາດພ ບເຫ ນໄດ ້
ຕາມສະຖານທີື່ ຕື່ າງໆເຊ ື່ ນ: ຕາມທຢູີື່ ອາໄສຂອງຄ ນ, ເຂດດນິທາມ, ເຂດທະເລຊາຍ, ຕາມທ ື່ ງ
ຫຍາ້ , ຕາມທ ື່ ງນາ , ເຂດກະສີກໍາ , ປື່ າໄມ ້ແລະ ບາງຊະນິດແມື່ ນອາໄສຢູື່ ໃນນໍ າ້ ເຊ ື່ ນ :  

Argyroneta aquatic.  (Foelix, 2011). ຕໍື່ ມາໃນປີ 2002 ໄດພ້ ບຕືື່ ມອກີ 1 ຊະນດິສໍາຮອງ
ຄ:ື Argyroneta aquatica japonica.  (Ono, 2002). ສໍາລ ບການສກຶສາກື່ ຽວກ ບແມງມມູ
ພາຍໃນ ສປປ ລາວ ແມື່ ນໄດມ້ກີານລເິລມິແຕື່  ປີ 2000 ເປ ນຕ ນ້ມາ ຊຶື່ ງໄດມ້ກີານຄ ນ້ພ ບ
ຕ ວຢື່ າງແມງມູມທີື່ ເກ  ບໄວໃ້ນຊ ນ້ໃຕດ້ນິຂອງຫໍພພິຕິະພ ນ Meseum National d’Historire 

Naturelle, Paris, France (MNHN)  ຊຶື່ ງຕ ວຢື່ າງດ ື່ ງກື່ າວແມື່ ນໄດເ້ກ ບຈາກຖໍາ້ແຫື່ ງໜຶື່ ງທີື່  
ບາ້ນຂ ວພາວ ງ ເມອືງທື່ າແຂກ, ແຂວງຄໍາມື່ ວນ, ປະເທດລາວ ໃນປີ 1933  ໂດຍທື່ ານ 

Madmoiselle Colani. ຕ ວຢື່ າງດ ື່ ງກື່ າວນ ນ້ເປ ນຕ ວຢື່ າງແມງມູມທີື່ ຂະໜາດໃຫຍື່  ໃນຕະກຸນ
ແມງມູມນ ກລື່ າ (Sparassidae) ຂາຂອງມ ນແຜື່ ກວ້າງອອກເຖງິ 30 ຊ ງຕແີມ ດ. ຈາກນ ນ້ ກໍື່

ໄດຮ້ ບການພ ນລະນາ ແລະ ຕ ງ້ຊືື່ ເປ ນ Heteropoda maxima Jager, 2001. ຈາກສາເຫດ
ດ ື່ ງກື່ າວ,  ຈຶື່ ງເຮ ດໃຫມ້ນີ  ກວທິະຍາສາດ ກື່ ຽວກ ບແມງໄມວ້ທິະຍາໃນທ ື່ ວໂລກ ໂດຍສະເພາະ
ແມື່ ນກຸື່ ມຂອງນ ກວທິະຍາສາດທີື່ ສກຶສາກື່ ຽວກ ບແມງມູມທ ງຫ າຍເກດີມຄີວາມສ ນໃຈ ເຂ າ້
ມາສກຶສາຄວາມຫ າກຫ າຍທາງດາ້ນຊະນດິຂອງແມງມູມໃນ ສປປ ລາວ ໃຫຫ້ າຍຂຶນ້  (Jager, 

2001). ປີ 2003 ທື່ ານ Platnick ໄດບ້ ນທກຶຜ ນ ແລະ ລາຍງານຈາໍນວນຊະນດິຂອງແມງມູມ 
ທີື່ ພ ບໃນແຕື່ ລະປະເທດໃນເຂດອາຊຕີາເວນອອກສື່ ຽງໃຕ ້ດ ື່ ງນີ:້ ສປປ ລາວ ພ ບ 5 ຊະນດິ, 
ກໍາປູເຈຍ 8  ຊະນດິ, ບ ງກະລາເທດ 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). ສໍາລ ບການ
ບ ນທກຶໃນ ສປປລາວ ພ ບວື່ າ: ໃນຈາໍນວນ 5 ຕ ວຢື່ າງທີື່ ເກ  ບໄດມ້ ີ4 ຊະນດິ ໄດອ້ະທບິາຍລາຍ
ລະອຽດກື່ ຽວກ ບວທິກີານເກ ບຕ ວຢື່ າງໂດຍ Jager ໃນປີ 2003, 2004 ແລະ 1 ຊະນດິ ໄດ ້
ຮ ບການພ ນລະນາລາຍລະອຽດຂໍມູ້ມທາງດາ້ນວທິະຍາສາດ  (Jäger, 2007).  ປີ 2006 ໄດມ້ີ
ການຄ ນ້ພ ບຊະນດິໃໝື່ ເພີື່ ມ 3  ຊະນດິຄ:ື Pseudopoda confuse, P. gemina ແລະ P. 
namkham  (Jäger P. &., 2006). ຕໍື່ ມາປີ 2009 ໄດພ້ ບແມງມູມຕະກຸນຮ ງມ ນຊະນດິໃໝື່
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ເພີື່ ມຂືຶນ້ອີກ 4 ຊະນິດຄື: Argipoe dang, Pseudopoda wang, Thelcticopis folia 

ແລະ Olios muang. ໃນປີດື່ ຽວກ ນກໍື່ ໄດມ້ກີານຄ ນ້ພ ບແມງມູມ 2  ຊະນດິ ທີື່ ເປ ນການ
ບ ນທຶກຄ ງ້ ທໍາອິດໃນ ສປປ ລາວ (New record) ຄື:  Sphedanus banna ແລະ S. 
quadrimaculata. (Jäger P., 2009). ປີ 2011 ໄດມ້ກີານບ ນທກຶເປ ນຄ ງ້ທໍາອດິຂອງການ
ຄ ນ້ພ ບແມງມູມ 3 ຊະນດິຄ:ື Dendrolycosa cruciate, D. bairdi ແລະ D. Duckitti. 
(Jäger P. , 2011). ໃນປີດື່ ຽວກ ນນີໄ້ດມ້ ີການລາຍງານ ແລະ ການບ ນທຶກຂອງທື່ ານ 
Platnick ຈໍານວນຊະນດິແມງມູມ ທີື່ ພ ບໃນເຂດອາຊີຕາເວ ນອອກສຽງໃຕ ້ເພີື່ ມຂຶນ້ບາງ
ປະເທດເຊ ື່ 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 ໄດພ້ ບຊະນິດໃໝື່ ອີກ 2 ຊະນິດຄື:  Ctenus theodorianum ແລະ 
Serendib muadai.  (Jäger P. L. N., 2012). 

ປີ  2013 ໄດ ້ພ ບຊະນິດໃໝື່ ອີກ  2  ຊະນິດຄື:  Pseudanapis namkan  ແລະ 
Sinanapis crassitarsus.  (Yucheng Lin., 2013). ໃນປີດື່ ຽວກ ນນີໄ້ດມ້ ີການສຶກສາ
ຄວາມຫ າກຫ າຍຂອງແມງມູມໃນຂອບເຂດປື່ າສະຫງວນແຫື່ ງຊາດພູຫຜີ ີແຂວງອຸດ ມໄຊ ພ ບ
ແມງມູມທ ງໝ ດ 81 ຊະນດິ, ໃນນ ນ້ພ ບແມງມູມຕະກຸນຮ ງມ ນ 13 ຊະນດິ (ລພີອນ, 2013). 

ນອກຈາກການສກຶສາທາງດາ້ນຄວາມຫ າກຫ າຍຊະນດິແລວ້ ພວກມ ນຍ ງມບີ ດບາດ
ຄວາມສໍາຄ ນ ແລະ ປະໂຫຍດຫ າຍໃນລະບ ບນເິວດເຊ ື່ ນ: ເປ ນຕື່ ອງໂສອ້າຫານ, ໃຊເ້ປ ນຕ ວ
ຄວບຄຸມສ ດຕູພດຶໃນດາ້ນກະສກິໍາ ແລະ ກນິພວກແມງໄມເ້ປ ນອາຫານ ເຊ ື່ ນ: ແມງສາບ, 
ແມງວ ນ, ຕ ກກະແຕນ, ເຜິງ້, ບ ງ້, ເພຍ້, ຍຸງ, ແລະ ໜອນຕື່ າງໆ.  ນອກຈາກນີເ້ພິື່ ນຍ ງນີຍ້  ມນາໍ
ມາເປ ນສ ດລຽ້ງເພືື່ ອຄວາມສວຍງາມ (ຕະກຸນແມງມູມບຶງ້) ນ າມາລຽ້ງເພືື່ ອເປ ນສນິຄາ້, ເປ ນ
ອາຫານໃຫແ້ກື່ ສ ດອືື່ ນໆເຊ ື່ ນ: ອາຫານຂອງນ ກ, ອາຫານຂອງສ ດລຽ້ງ ແລະ ສ ດລຽ້ງລູກດວ້ຍ
ນ ມບາງຊະນດິ. ຄຽງຄູື່ ກ  ບຜ ນດກີໍື່ ຍອມມຜີ ນເສຍຄຽງຄູື່ ກ  ນໄປເຊ ື່ ນ: ປະຊາກອນບາງປະເທດ
ໃນໂລກນີຍ້  ງຖວືື່ າແມງມູມເປ ນສ ດທີື່ ອ ນຕະລາຍແກື່ ຄ ນ, ສ ດລຽ້ງ, ສາ້ງຄວາມລໍາຄານໃຫແ້ກື່
ແຫ ື່ ງທີື່ ຢູື່ ອາໄສ,  ທໍາລາຍເຄືື່ ອງປູກໃນດາ້ນກະສກີາໍເພາະວື່ າເສ ນ້ໄຍຂອງແມງມູມເຮ ດໃຫກ້ານ
ຂະຫຍາຍໂຕຂອງຍອດພດືຊາ້ລ ງ. ນອກຈາກນີສ້ານພດິ (Neurotoxic) ຂອງແມງມູມບາງ
ຊະນິດ ມີທາດເຄມີທີື່ ມຜີ ນຕໍື່ ລະບ ບປະສາດຕໍື່ ຜູຮ້  ບ  (Isbister G. K. & M. R. Gray, 

2003); (Raab, 1967); (Habermehl, 1975); (Bachmann, 1976). ທີື່ ໃຊເ້ຂ າ້ໃນການ
ລື່ າເຫຍືື່ ອ, ກນິອາຫານ ແລະ ໃຊປ້ອ້ງກ ນໂຕ.  
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ຈດຸປະສ ງ: ສາ້ງຮູບວຖິານໃນການຈ ດຈາໍແນກຊະນດິ ແມງມູມທີື່ ພ ບແຕື່ ລະຊະນດິ 

 

ຂອບເຂດ ແລະ ໄລຍະເວລາຂອງການສກຶສາ 
- ຂອບເຂດການສກຶສາ: ການສກຶສາໃນຄ ງ້ນີແ້ມື່ ນຈະເນ ນ້ໜ ກສະເພາະຄວາມຫ າກ

ຫ າຍຂອງແມງມູມຕະກຸນຮ ງມ ນ, ສາ້ງຮູບວຖິານຈ ດຈາໍແນກຊະນດິຕະກຸນແມງມູມຮ ງມ ນທີື່

ພ ບ ຢູື່ ໃນຂອບເຂດຮ ວ້ມະຫາວທິະຍາໄລແຫື່ ງຊາດ, ເມອືງໄຊທານ,ີ ນະຄອນຫ ວງວຽງຈ ນ.  

- ໄລຍະເວລາຂອງການສກຶສາ: ເລມີແຕື່  ເດອືນຕຸລາ, 2018 ຫາ ເດອືນກຸມພາ, 2019 

ວທິກີານສກຶສາ.    
ການສກືສາໃນຄ ງ້ນີແ້ບື່ ງອອກເປ ນ 2 ພາກສື່ ວນຄ:ື ການສກຶສາໃນພາກສະໜາມ ແລະ 

ການສກຶສາໃນຫອ້ງທ ດລອງ                                                   
ກ. ການສກຶສາໃນພາກສະໜາມ                                                                 
- ຍື່ າງສໍາຫ ວດແມງມູມຕາມສະຖານທຕີື່ າງໆເຊ ື່ ນ: ຕາມຕ ນ້ໄມ,້ ກອ້ງໃບໄມ,້ ຕາມຮ ງທີື່

ເກາະຕາມກິື່ ງໄມ ້ແລະ ຕາມທ ື່ ງຫຍາ້ ໃນຂອບເຂດຮ ວ້ມະຫາວທິະຍາໄລແຫື່ ງຊາດ.  
- ຖື່ າຍຮູບຕ ວຢື່ າງແມງມູມຮ ງມ ນແຕື່ ລະຊະນດິທີື່ ພ ບເຫ ນ. 
- ເກ ບຕ ວຢື່ າງແມງມູມ ໃສື່ ຂວດຕ ວຢື່ າງທີື່ ມເີຫ  າ້ 90 ທີື່ ກຽມໄວແ້ລວ້, ພອ້ມທ ງບ ນທກຶຂໍ ້

ມູນພາກສະໜາມ. 
- ນາໍເອ າຕ ວແມງມູມມາສກຶສາໃນຫອ້ງທ ດລອງໃນຂ ນ້ຕອນຕໍື່ ໄປ. 
ຂ. ວທິກີານສກືສາໃນຫອ້ງທ ດລອງ 
- ນໍາເອ າຕ ວຢື່ າງທີື່ ເກ  ບມາຈາກພາກສະໜາມ ນໍາມາປຽບທຽບກ ບຕ ວຢື່ າງທີື່ ມ ີຢູື່ ໃນ

ຫ ້ອງພິພິຕະພ ນສ ດ  ຂອງພາກຊີວະວິທະຍາ ,  ຄະນະວິທະຍາສາດທໍາມະຊາດ, 
ມະຫາວທິະຍາໄລແຫື່ ງຊາດ.  

- ປຽບທຽບຕ ວຢື່ າງແມງມູມທີື່ ເກ  ບມາຈາກພາກສະໜາມ ກ ບຕ ວຢື່ າງທີື່ ມຢູີື່ ໃນຫອ້ງພພິຕິະ
ພ ນສ ດ. 

- ຈາໍແນກແມງມູມໃນລະດ ບສະກຸນ ແລະ ລະດ ບຊະນດິ.  
- ຊອກຫາຊືື່ ວທິະຍາສາດຂອງແມງມູມຮ ງມ ນແຕື່ ລະຊະນດິທີື່ ພ ບ ໂດຍອງີໃສື່ ການຈ ດຈໍາ

ແນກເອກະສານຕື່ າງໆທີື່ ກື່ ຽວຂອ້ງ ແລະ ຕາມເວບໄຊຕື່ າງໆ ທາງອນິເຕເນ ດ ໂດຍອີງໃສື່
ລ ກສະນະພາຍນອກທາງດາ້ນສ ນຖານວທິະຍາ, ສ ງເກດຜື່ ານກອ້ງຈລຸະທ ດສະເຕຣໂິອໄມໂຄຣ
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ສະໂກບ ເພືື່ ອເບງິລ ກສະນະຕື່ າງໆທສໍີາຄ ນໃນການຈ ດຈາໍແນກເຊ ື່ ນ: ລ ກສະນະພາຍນອກຂອງ
ຮື່ າງກາຍ, ການຈ ດລຽນຂອງຕາ, ຮວຍແຍກເທງິແຜື່ ນປ ກຂອງອອງ, ລ ກສະນະຂອງຂາ, 
ລ ກສະນະຂອງແຂວ້, ລ ກສະນະອະໄວຍະວະສບືພ ນເພດຜູ ້ແລະ ເພດແມື່ , ຂ ນຢູື່ ຕາມປາຍຂາ, 
ຕື່ ອມຜະລດິເສ ນ້ໄຍ ແລະ ອະໄວຍະວະທີື່ ສໍາຄ ນ ອືື່ ນໆທີື່ ໃຊເ້ຂ າ້ໃນການຈ ດຈາໍແນກ.  

- ສາ້ງຮູບວຖິານຈາໍແນກຊະນດິແມງມູມຮ ງມ ນ ໂດຍອງີຕາມຫ  ກການອະນຸກ ມວຖິານທາງດາ້ນ
ສ ດຕະສາດ.  
ຜ ນການສກຶສາ  
 ຈາກການສໍາຫ ວດ ແລະ ເກ ບຕ ວຢື່ າງແມງມູມຕະກຸນຮ ງມ ນ ໃນຂອບເຂດຮ ວ້
ມະຫາວທິະຍາໄລແຫື່ ງຊາດ, ເມອືງໄຊທານ,ີ ນະຄອນຫ ວງວຽງຈ ນ. ພ ບແມງມູມຮ ງມ ນທ ງໜ 
ດ 11 ສະກຸນ, 16 ຊະນດິ, ຊຶື່ ງໄດສ້າ້ງຮູບວຖິານຈາໍແນກຊະນດິ ດ ື່ ງລາຍລະອຽດລຸື່ ມນີ:້  

ຮູບວຖິານຈ ດຈາໍແນກຊະນດິ 

1a. ຕື່ ອມຜະລດິເສ ນ້ໄຍ ມຂີອບອອ້ມ
...................................................................Gastercacautha kuhlii 

1b. ຕື່ ອມຜະລດິເສ ນ້ໄຍ ບໍື່ ມຂີອບອອ້ມ……………………………………….…2 

2a. ຂາ ປອ້ງ tarsus ແລະ metatasus ຂອງທຸກຂາຍາວກື່ ວາປອ້ງ tibia ແລະ patella, ທອ້ງ ບໍື່ ຍາວ
ກື່ ວາພາກສື່ ວນ 

ຫ ວ 2 ເທືື່ ອ..............................................................................................3 

2b. ຂາ ປອ້ງ tarsus ແລະ metatasus ຂອງທຸກຂາບໍື່ ຍາວກື່ ວາປອ້ງ tibia ແລະ patella, ທອ້ງ ຍາວ
ກື່ ວາພາກສື່ ວນ 

     ຫ ວ 2 ເທືື່ ອ......................................................................... Nephila pilipes 

3a. ຕາ ແຖວດາ້ນຫ  ງມລີ ກສະນະແຂງ, ບໍື່ ຊືື່  ຫ  ືຊືື່ ໄປທາງດາ້ນໜາ້. ຕາ ທາງຂາ້ງເບືອ້ງໜາ້ໜອ້ຍກື່
ວາຕາທາງດາ້ນຂາ້ງ 
     ເບືອ້ງຫ  ງ.................................................................................................... 4 

3b. ຕາ ແຖວດາ້ນຫ  ງມລີ ກສະນະບໍື່ ແຂງ, ຊືື່  ຫ  ືໂຄງ້ກ ບຫ  ງ. ຕາ ທາງຂາ້ງເບືອ້ງໜາ້ໃຫຍື່ ກື່ ວາຕາທາງ
ດາ້ນຂາ້ງເບືອ້ງຫ  ງ ແລະ ເປ ນຮູບສີື່ ແຈ.................................................... 6 

4a. ມຮີອຍແຍກເທງິອອງ..................................................................................... 5 

4a. ບໍື່ ມຮີອຍແຍກເທງິອອງ...................................................... Acusilas coccineus 

5a. ຕາ ລຽນເປ ນ 2 ແຖວ (2:6) ........................................................................11 

5b. ຕາ ລຽນເປ ນ 2 ແຖວ (4:4) .........................................................................9 
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6a. ຂາ ຮຽວຍາວ, ມໜີາມປ ກຫຸມ້ຫ ວ................................................................. 10 

6b. ຂາ ສ ນ້ ມລີາຍຕາມປອ້ງຂາ ແລະ ມຂີ ນ, ມໜີາມປ ກຫຸມ້ທ ື່ ວຂາ..  Neoscuna nautica 
7a. ຕາ ເປ ນສດໍີາ............................................................Eriovixia excelsa 

7b. ຕາ ເປ ນສດໍີາປ ນສນໍີາ້ຕານ.................................................... Argiope catenulate 

8a. ພືນ້ເອກິເປ ນຮູບຫ ວໃຈ, ແຜື່ ນເອກິເປ ນສເີຫ ອືງ................ Parawixia dehaani 

8b. ພືນ້ເອກິເປ ນຮູບຫ ວໃຈ, ແຜື່ ນເອກິບໍື່ ມສີ.ີ............................................................ 7 

9a. ລ ກສະນະຂອງອອງ ເປ ນຮູບໝາກໄຂື່ ຫ  ງ.................... Mangora gibberosa 

9b. ລ ກສະນະຂອງອອງ ເປ ນຮູບໄຂື່ ................................................................... 12 

10a. ດາ້ນທອ້ງ ໃຫຍື່ ກື່ ວາສື່ ວນຫ ວ, ມໝີາມ........................ Neoscona viglans 

10b. ດາ້ນທອ້ງ ໃຫຍື່ ກື່ ວາສື່ ວນຫ ວ, ບໍື່ ມໝີາມ........................................................ 13 

11a. ດາ້ນທອ້ງ ເປ ນຮູບໄຂື່ ...................... Parasteatoda tepidariorum  

11b. ດາ້ນທອ້ງ ເປ ນຮູບຫ ຽມ.................................. Zygiella x-notata 

12a.  ສຂີອງສື່ ວນເອກິ ເປ ນສຂີາວປ ນສເີທ າ............ Cyrsophora moluccensis 

12b. ສຂີອງສື່ ວນເອກິ ເປ ນສສີ  ມ້............................... Cyrtophora unicolor 

13a. ຂອບທອ້ງ ມລີ ກສະນະເປ ນຄືນ້.....................................................14 

13b. ຂອບທອ້ງ ມລີ ກສະນະລຽບ.........................................................15 

14a. ດາ້ນເທງິຂອງທອ້ງມລີາຍແຖບໃຫຍື່ ສຂີາວ,ສເີຫ ອືງ ແລະ ສນີໍາ້ຕານ...............
Argiope aemula 

14b. ດາ້ນເທງິຂອງທອ້ງ ມແີຖບໃຫຍື່ ສເີຫ ອືງ ແລະ ສນີໍາ້ຕານ........ Argiope sp. 

15. ດາ້ນລຸື່ ມຂອງລໍາໂຕເປ ນສເີຫ ອືງ..................................Argiope anasuja 
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 ຈາກການສກຶສາແມງມູມຕະກຸນຮ ງມ ນ ໃນຂອບເຂດຮ ວ້ມະຫາວທິະຍາໄລແຫື່ ງຊາດ. 

ພ ບແມງມູມຮ ງມ ນທ ງ  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. 

viglans, Nephila pilipes, Parawixia dehaani, Parasteatoda tepidariorum ແລະ 
Zygiella x-notata. ການຈໍາແນກແມງມູມ 16 ຊະນດິ ໃນຕະກຸນແມງມູມຮ ງມ ນ ໂດຍ
ອງີໃສື່ ຂໍມູ້ນທາງດາ້ນສ ນຖານວທິະຍາຂອງແມງມູມແຕື່ ລະຊະນດິ ເຊ ື່ ນ: ລ ກສະນະພາຍນອກ
ຂອງຮື່ າງກາຍ, ການຈ ດລຽນຕໍາແໜື່ ງຂອງຕາ, ຮອຍແຍກເທງິແຜື່ ນປ ກຂອງອອງ, ລ ກສະນະ
ຂອງຂາ, ລ ກສະນະຂອງແຂວ້, ລ ກສະນະອະໄວຍະວະສບືພ ນເພດຜູ ້ແລະ ເພດແມື່ , ຂ ນຢູື່
ຕາມປາຍຂາ, ຕື່ ອມຜະລດິເສ ນ້ໄຍ ແລະ ອະໄວຍະວະທີື່ ສໍາຄ ນອືື່ ນໆ ທີື່ ໃຊເ້ຂ າ້ໃນການຈ ດ
ຈໍາແນກ. ໃນການສກຶສາຄ ງ້ນີໄ້ດພ້ ບແມງມູມ 1 ໂຕຢື່ າງ (Argiope sp.) ທີື່ ຍ  ງບໍື່ ສາມາດຈ ກ
ຈາໍແນກຊະນດິໄດ.້  
ເອກະສານອາ້ງອງີ 
ລພີອນ ໜໍື່ ປະເສດີ (2013). ສກຶສາຄວາມຫ າກຫ າຍຂອງແມງມູມໃນຂອບເດປື່ າສະຫງວນ

ແຫື່ ງຊາດພູຫຜີີ. ບ ດວທິະຍານພິ ນ ລະດ ບປະລຍິາໂທ, ສາຂາ ຊວີະວທິະຍາ ຄະນະ
ວທິະຍາສາດທໍາມະຊາດ ມະຫາວທິະຍາໄລແຫື່ ງຊາດ. 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. 



396 

ວາລະສານວທິະຍາສາດ ຂອງມະຫາວທິະຍາໄລແຫື່ ງຊາດ ສະບ ບທ ີ18, 2021 

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. 

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 
 

 

 



397 

ວາລະສານວທິະຍາສາດ ຂອງມະຫາວທິະຍາໄລແຫື່ ງຊາດ ສະບ ບທ ີ18, 2021 

 

 


